


  

 

 

Page 1 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

 2 ..................................................................................... تټدُى٦ ٸصثج - ۲۲
 26 .................................................................................. تټځّثٴثذ ٸصثج - ۲۲
 58 ................................................................................ تټٱًتبٛ ٸصثج - ۲۲
 62 .................................................................................. .تټهدثز ٸصثج - ۲۲
 69 ................................................................................. .تټىُ٘ر ٸصثج - ۲۲
 75 ..................................................................................... تټڅىي ٸصثج - ۲۲
 88 .................................................................................. تَْځثڂ ٸصثج - ۲۲
 97 .............................................. وتټهَثز وتټٵٙثٖ وتټځفثيخُڃ تټٵّثڀر ٸصثج - ۲۲
 118 ................................................................................. تټفهون صثجٸ - ۲۲
 126 ............................................................................... تْٴُٝر ٸصثج - ۲۳
 132 ................................................................................. تټٽٵ١ر ٸصثج - ۲۳
 137 ......................................................................... وتټًُّ تټؽهثن صثجٸ - ۲۲
 188 ................................................................................ تٔڀثيذ ٸصثج - ۲۲
 236 .............................................. تټفُىتڂ ڀڃ َؤٸٻ وڀث وتټىخثبؿ تټُٙه ٸصثج - ۲۲
 252 ..............................................................................تْٜثـٍ ٸصثج - ۲۲
 262 ................................................................................تًْٔخر ٸصثج - ۲۲
 385 ........................................................................ وتټٍَڅر تټٽدثَ ٸصثج - ۲۲
 338 ................................................................................. تِنتج ٸصثج - ۲۲
 349 ................................................................................. تټّٗپ ٸصثج - ۲۲
 386 ............................................................ و٬ًُڈث تْنج ڀڃ تْټٱث٢ ٸصثج -۲۳
 398 .................................................................................. تټ٩ًٕ ٸصثج - ۲۳
 392 .................................................................................. تټًؤَث ٸصثج - ۲۲
 488 ................................................................................ تټٱٝثبٻ ٸصثج -۲۲
 444 ............................................. ٨څهٿ ش٩ثټً تهلل يٍٜ تټٙفثخر ٰٝثبٻ ٸصثج - ۲۲
 517 ................................................................. وتِنتج وتټٙٽر تټدً ٸصثج - ۲۲
 556 ................................................................................... تټٵهي ٸصثج - ۲۲
 567 ................................................................................... تټ٩ٽٿ ٸصثج - ۲۲
 573 ................................................... وتِٖص٭ٱثي وتټصىخر وتټه٨ثء تټىٸً ٸصثج - ۲۲
 596 .................................................................................. تټًٴثٲ ٸصثج -۲۲
 688 ................................................................................... تټصىخر ٸصثج -۲۳
 621 ........................................................... وأـٹثڀهٿ تټځڅثٰٵُڃ ٘ٱثز ٸصثج - ۲۳
 625 ............................................................ وتټڅثي وتټؽڅر تټٵُثڀر ٘ٱر ٸصثج -۲۲
 642 .......................................................... وأڈٽهث ڄ٩ُځهث و٘ٱر تټؽڅر، ٸصثج - ۲۲
 662 ................................................................. تټّث٨ر وأًٔتٞ تټٱصڃ ٸصثج - ۲۲
 788 ....................................................................... وتټًٴثبٳ تټٍڈه ٸصثج - ۲۲
 723 ................................................................................ تټصٱًُّ ٸصثج - ۲۲



  

 

 

Page 2 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
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 ٧ٕزبة ا٫جڀٺ - ۲۲
 ثبة اثِب٩ ثڀٖ ا٫ٰالٯـخ ٹا٫ٰٴبثظح - 1

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ ڀفځه خڃ 1511) - 1

َفًُ خڃ ـدثڂ، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ: أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 
 ڄهً ٨ڃ تټځٗڀّر وتټځڅثخىذ.

٨ددڃ ِددٱُثڂ، ٨ددڃ أخددٍ وـددهظڅث أخددٍ ٸًَددح وتخددڃ ٨ځددً ٴددثٖ: ـددهظڅث وٸُدد٧  -( 1511)

 تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ڀعٽڇ.

( وـددهظڅث أخددٍ خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث تخددڃ ڄځُددً وأخددٍ أِددثڀر. ؾ     1511) -پ  2

وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل تخددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ؾ وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث 
خڃ ٨ځً، ٨دڃ ـدُدح خدڃ ٨ددهتټًـځڃ، ٨دڃ ـٱدٗ خدڃ         ٨دهتټىڈثج. ٸٽهٿ ٨ڃ ٨دُهتهلل

 ٨ث٘ٿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، خځعٽڇ.

( وـهظڅث ٴصُدر خڃ ِد٩ُه. ـدهظڅث ٩َٵدىج )٩َڅدٍ تخدڃ ٨ددهتټًـځڃ( ٨دڃ        1511) -پ  3

ِهُٻ خڃ أخدٍ ٘دثټؿ، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ،             
 ڀعٽڇ.

ـدددهظڅٍ ڀفځددده خدددڃ يتٰددد٧. ـدددهظڅث ٨ددددهتټًٌتٲ. ألدًڄدددث تخدددڃ ؼدددًَػ.  ( و1511) - 2

ألدًڄٍ ٨ځًو خڃ نَڅثي ٨ڃ ١٨ثء خڃ ڀُڅثء؛ أڄڇ ِځ٩ڇ َفدهض ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ، أڄدڇ      
ٴثٺ: ڄهً ٨ڃ خ٩ُصُڃ: تټځٗڀّر وتټځڅثخدىذ. أڀدث تټځٗڀّدر ٰدلڂ َٽځدُ ٸدٻ وتـده ڀڅهځدث         

خڇ تټً تِلً، وټٿ َڅ٥ً ظىج ٘ثـدڇ خ٭ًُ شلڀٻ. وتټځڅثخىذ أڂ َڅدى ٸٻ وتـه ڀڅهځث ظى
 وتـه ڀڅهځث تټً ظىج ٘ثـدڇ.

( وـهظڅٍ أخٍ تټ١ثڈً وـًڀٽر خڃ َفًُ )وتټٽٱ٣ ټفًڀٽر( ٴدثٖ: ألدًڄدث   1512) - 3

تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ألدًڄٍ ٨ثڀً خڃ ٩ِه خڃ أخٍ وٴدثٖ؛ أڂ  
 أخث ٩ُِه تټمهيٌ ٴثٺ:

ڃ وټدّددصُڃ: ڄهددً ٨ددڃ تټځٗڀّددر   ڄهثڄددث يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ددڃ خ٩ُصددُ     
وتټځڅثخىذ ٰدٍ تټدُد٧. وتټځٗڀّدر ټځدُ تټًؼدٻ ظدىج تِلدً خُدهچ خثټٽُدٻ أو خثټڅهدثي. وٖ            
َٵٽدددڇ  ٖ خددىټٷ. وتټځڅثخددىذ أڂ َڅدددى تټًؼددٻ تټددً تټًؼددٻ خعىخددڇ وَڅدددى تِلددً  ټُددڇ ظىخددڇ.    

 وَٹىڂ وټٷ خ٩ُهځث خ٭ًُ ڄ٥ً وٖ  شًتٚ.

٩َٵدىج خدڃ  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه. ـدهظڅث أخدٍ ٨دڃ         ( وـهظڅُڇ ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث 1512)

 ٘ثټؿ، ٨ڃ تخڃ ٔهثج، خهىت تِٔڅثن.
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 ثبة ثِالٱ ثڀٖ ا٫ذوبح، ٹا٫جڀٖ ا٫ظٽ ٟڀٶ ٛغع - 2

( وـهظڅث أخٍ خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ  نيَدُ وَفُدً خدڃ           1513) - 4

َفُدً   ٩ُِه وأخٍ أِثڀر ٨ڃ ٨دُهتهلل. ؾ وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج )وتټٽٱ٣ ټدڇ(. ـدهظڅث  
 خڃ ٩ُِه ٨ڃ ٨دُهتهلل. ـهظڅٍ أخٍ تټٍڄثن ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:

 ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ خ٧ُ تټفٙثذ و٨ڃ خ٧ُ تټ٭ًي. 

 ثبة رذغٿٮ ثڀٖ دج٪ ا٫ذج٬خ - 3

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وڀفځه خڃ يڀؿ. ٴثٖ: ألدًڄث تټٽُدط. ؾ وـدهظڅث   1514) - 5

 ظڅث ټُط ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل،ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـه
 ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ڄهً ٨ڃ خ٧ُ ـدٻ تټفدٽر. 

( ـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج وڀفځدده خددڃ تټځعڅددً )وتټٽٱدد٣ ټٍڈُددً(. ٴددثٖ:     1514) - 5

 ـهظڅث َفًُ )وڈى تټٵ١ثڂ( ٨ڃ ٨دُهتهلل. ألدًڄٍ ڄث٧ٰ ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
ؽٍوي تټً ـدٻ تټفدٽر. وـدٻ تټفدٽر أڂ شڅصػ تټڅثٴر ٸثڂ أڈٻ تټؽثڈٽُر َصدث٩َىڂ ټفٿ تټ 

 ظٿ شفځٻ تټصٍ ڄصؽس. ٰڅهثڈٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ وټٷ.

ثبة رذغٿٮ ثڀٖ ا٫غج٪ ٬ٗټ ثڀٖ أسڀٶ، ٹؿٺٯٶ ٬ٗټ ؿٺٯٶ. ٹرذغٿٮ  - 4

 ا٫ٴجق ٹرذغٿٮ ا٫زوغٿخ.
 خڃ ٨ځً؛( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ت1412) - 7

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ َد٧ خ٩ٝٹٿ ٨ٽً خ٧ُ خ٩ٛ(. 

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج وڀفځه خڃ تټځعڅً )وتټٽٱد٣ ټٍڈُدً( ٴدثٖ: ـدهظڅث     1412) - 8

 َفًُ ٨ڃ ٨دُهتهلل. ألدًڄٍ ڄث٧ٰ ٨ڃ تخڃ ٨ځً،
ح ٨ٽدً  ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ َد٧ تټًؼٻ ٨ٽً خ٧ُ ألُڇ، وٖ  َم١د  

 ل١در ألُڇ،  ٖ أڂ َلوڂ ټڇ(.

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ تَددىج وٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه وتخددڃ ـؽددً. ٴددثټىت: ـددهظڅث        1515) - 9

  ِځث٨ُٻ )وڈى تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ َّٿ تټځّٽٿ ٨ٽً ِىپ ألُڇ(. 

ًتڈُٿ تټهويٴٍ. ـهظڅٍ ٨دهتټٙځه. ـدهظڅث ٔد٩در   ( وـهظڅُڇ أـځه خڃ  خ1515) - 11

٨ڃ تټ٩ٗء وِهُٻ ٨دڃ أخُهځدث، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ؾ           
وـددهظڅثچ ڀفځدده خددڃ تټځعڅددٍ. ـددهظڅث ٨دهتټٙددځه. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ ت٨ْځددٓ، ٨ددڃ أخددٍ     

. ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ؾ وـهظڅث ٨دُهتهلل خدڃ ڀ٩دثو  
 ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٨هٌ )وڈى تخڃ ظثخس(، ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛

أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڄهددً أڂ َّددصثپ تټًؼددٻ ٨ٽددً ِددىپ ألُددڇ. وٰددٍ      
 يوتَر تټهويٴٍ؛ ٨ٽً ُِځر ألُڇ.
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( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ خدڃ أخدٍ تټٍڄدثن، ٨دڃ         1515) - 11

 ڈًًَذ؛ ت٨ًْغ ٨ڃ أخٍ
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )ٖ َصٽٵددً تټًٸدددثڂ ټدُدد٧. وٖ  َددد٧ خ٩ٝددٹٿ   

٨ٽً خ٧ُ خ٩ٛ. وٖ  شڅثؼٕىت. وٖ  َد٧ ـثًٜ ټدثن. وٖ  شًٙوت تٔخٻ وتټ٭دڅٿ. ٰځدڃ   
تخصث٨هددث خ٩دده وټددٷ ٰهددى خمُددً تټڅ٥ددًَڃ، خ٩دده أڂ َفٽدهددث. ٰددلڂ يٜددُهث أڀّددٹهث. و ڂ         

 ِم١هث ينڈث و٘ث٨ث ڀڃ شځً(.

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو تټ٩څدًٌ. ـهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٨دهٌ      1515) - 12

 )وڈى تخڃ ظثخس( ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټصٽٵدٍ ټٽًٸددثڂ. وأڂ َدُد٧ ـثٜدً ټددثن.       

٨ٽً ِدىپ   وأڂ شّلٺ تټځًأذ ٠ٗٲ ألصهث. و٨ڃ تټڅؽٓ. وتټصًَٙر. وأڂ َّصثپ تټًؼٻ
 ألُڇ.

وـهظڅُڇ أخٍ خٹً خدڃ ڄدث٧ٰ. ـدهظڅث ٬څدهي. ؾ وـدهظڅثچ ڀفځده تخدڃ تټځعڅدً.          -( 1515)

ـهظڅث وڈح تخڃ ؼًًَ. ؾ وـهظڅث ٨دهتټىتيض خڃ ٨دهتټٙځه. ـهظڅث أخٍ. ٴثټىت ؼځ٩ُث: 
ـهظڅث ٩ٔدر خهىت تِٔڅثن. ٍٰ ـهَط ٬څهي خڃ وڈح: ڄهً. وٍٰ ـهَط ٨دهتټٙځه: أڂ 

 ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً. خځعٻ ـهَط ڀ٩ثو ٨ڃ ٩ٔدر.يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 

( ـهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ            1516) - 13

 ٨ځً؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټڅؽٓ. 

 ثبة رذغٿٮ ر٤٬پ ا٫ج٬ت - 5

( ـهظڅث أخٍ خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٌتبدهذ. ؾ وـدهظڅث تخدڃ         1517) - 14

تټځعڅدً. ـدهظڅث َفُدً )٩َڅدٍ تخدڃ ِد٩ُه(. ؾ وـددهظڅث تخدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث أخدٍ. ٸٽهدٿ ٨ددڃ            
 ٨دُهتهلل، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ ِٽٿ ڄهً أڂ شصٽٵً تټّٽ٧ ـصً شدٽ٫ تِْىتٲ. 
 وڈىت ټٱ٣ تخڃ ڄځًُ وٴثٺ تِلًتڂ:  ڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټصٽٵٍ.

وـهظڅٍ ڀفځده خدڃ ـدثشٿ و ِدفثٲ خدڃ ڀڅٙدىي. ؼځ٩ُدث ٨دڃ تخدڃ ڀهدهٌ،            -( 1517)

٨ڃ ڀثټٷ، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خځعدٻ ـدهَط تخدڃ      
 ڄځًُ ٨ڃ ٨دُهتهلل.

( وـهظڅث أخٍ خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀدثيٶ ٨ڃ تټصځُځٍ، 1518) - 15

 ٨ڃ أخٍ ٨عځثڂ، ٨ڃ ٨دهتهلل،
 دٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: أڄڇ ڄهً ٨ڃ شٽٵٍ تټدُى٨.٦ڃ تټڅ 
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( ـهظڅث َفًُ خدڃ َفُدً. ألدًڄدث ڈٕدُٿ ٨دڃ ڈٕدثپ، ٨دڃ تخدڃ ِدًَُڃ،          1519) - 16

 ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:
 ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ َصٽٵً تټؽٽح. 

( ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث ڈٕددثپ خددڃ ِددٽُځثڂ ٨ددڃ تخددڃ ؼددًَػ.         1519) - 17

 ثپ تټٵًنوٍِ ٨ڃ تخڃ ًَُِڃ. ٴثٺ: ِځ٩س أخث ڈًًَذ َٵىٺ:ألدًڄٍ ڈٕ
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ شٽٵىت تټؽٽح. ٰځڃ شٽٵثچ ٰثٔصًي ڀڅڇ، ٰدلوت   

 أشً ُِهچ تټّىٲ، ٰهى خثټمُثي(.

 ثبة رذغٿٮ ثڀٖ ا٫ذبًغ ٬٫جبصٽ - 6

ًج. ٴدثټىت:  ( ـهظڅث أخٍ خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و٨ځًو تټڅثٴه وٌڈًُ خڃ ـد 1521) - 18

 ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٩ُِه خڃ تټځُّح، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
 َدٽ٫ خڇ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ )ٖ َد٧ ـثًٜ ټدثن(. 

 وٴثٺ ٌڈًُ: ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڄڇ ڄهً أڂ َد٧ُ ـثًٜ ټدثن.

هتټًٌتٲ. ( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨ده خڃ ـځُه. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٨دد   1521) - 19

 ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تخڃ ٠ثوَ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:
ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ شصٽٵً تټًٸدثڂ. وأڂ َد٧ ـثًٜ ټدثن؟ ٴثٺ: ٖ  

 َٹڃ ټڇ ِځّثيت.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ. ألدًڄث أخٍ لُعځدر ٨دڃ أخدٍ تټٍخُدً،     1522) - 21

 ُ. ـهظڅث ٌڈًُ. ـهظڅث أخٍ تټٍخًُ ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:٨ڃ ؼثخً. ؾ وـهظڅث أـځه خڃ َىڄ
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ٖ َددد٧ ـثٜددً ټدددثن. ن٨ددىت تټڅددثَ َددًٌٲ تهلل    

 خ٩ٝهٿ ڀڃ خ٩ٛ(.
 ٬ًُ أڂ ٍٰ يوتَر َفًُ )ًٌَٲ(.

ـهظڅث أخٍ خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و٨ځًو تټڅثٴه. ٴثٖ: ـهظڅث ِدٱُثڂ تخدڃ ٨ُُڅدر     -( 1522)

 ٨ڃ ؼثخً ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، 

( وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ڈُٕٿ ٨ڃ َدىڄُ، ٨دڃ تخدڃ ِدًَُڃ،     1523) - 21

 ٨ڃ أڄُ تخڃ ڀثټٷ، ٴثٺ:
 ڄهُڅث أڂ َد٧ُ ـثًٜ ټدثن. و ڂ ٸثڂ ألثچ أو أخثچ. 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث تخڃ ٨هٌ ٨ڃ تخڃ ٨دىڂ. ٨دڃ ڀفځده،    1523) - 22

ُ، ؾ وـهظڅث تخڃ تټځعڅً. ـدهظڅث ڀ٩دثو. ـدهظڅث تخدڃ ٨دىڂ ٨دڃ ڀفځده. ٴدثٺ: ٴدثٺ          ٨ڃ أڄ
 أڄُ خڃ ڀثټٷ:

 ڄهُڅث ٨ڃ أڂ َد٧ُ ـثًٜ ټدثن. 
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 ثبة د٨ٮ ثڀٖ ا٫ٰوغاح. - 7

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴڅ٩ح. ـدهظڅث نتون خدڃ ٴدُُ ٨دڃ ڀىِدً      1524) - 23

 خڃ َّثي، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:
٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ تٔصًي ٔثذ ڀٙدًتذ ٰٽُڅٵٽدح خهدث. ٰٽُفٽدهدث.     ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل  

 ٰلڂ يًٜ ـٗخهث أڀّٹهث. و ٖ ينڈث وڀ٩هث ٘ث٦ ڀڃ شځً(.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٩َٵىج )٩َڅٍ تخڃ ٨ددهتټًـځڃ تټٵدثيٌ(   1524) - 24

 ٨ڃ ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
ٔددثذ ڀٙددًتذ ٰهددى ُٰهددث خثټمُددثي  أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )ڀددڃ تخصددث٦ 

 ظٗظر أَثپ.  ڂ ٔثء أڀّٹهث و ڂ ٔثء ينڈث. وين ڀ٩هث ٘ث٨ث ڀڃ شځً(.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨ځددًو خددڃ ؼدٽددر خددڃ أخددٍ يوتن. ـددهظڅث أخددٍ ٨ددثڀً    1524) - 25

 )٩َڅٍ تټځٵهٌ(. ـهظڅث ٴًذ ٨ڃ ڀفځه. ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
تذ ٰهى خثټمُثي ظٗظدر أَدثپ.   ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀڃ تٔصًي ٔثذ ڀًٙ 

 ٰإڂ ينڈث ين ڀ٩هث ٘ث٨ث ڀڃ ٩٠ثپ، ٖ ِځًتء(.

( ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨دڃ تَدىج، ٨دڃ ڀفځده، ٨دڃ أخدٍ       1524) - 26

 ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ تٔصًي ٔثذ ڀًٙتذ ٰهى خمًُ تټڅ٥ًَڃ.  ڂ  

 ڀڃ شځً، ٖ ِځًتء(.ٔثء أڀّٹهث، و ڂ ٔثء ينڈث. و٘ث٨ث 

( وـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځدً. ـدهظڅث ٨ددهتټىڈثج ٨دڃ أَدىج، خهدىت تِٔدڅثن.        1524) - 27

 ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ )ڀڃ تٔصًي ڀڃ تټ٭څٿ ٰهى خثټمُثي(.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـهظڅث ڀ٩ځً ٨دڃ ڈځدثپ خدڃ    1524) - 28

   ً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً   ڀڅدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددٍ ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽ
 أـثنَط ڀڅهث. وٴثٺ:

ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ) وت ڀددث أـددهٸٿ تٔددصًي ټٵفددر ڀٙددًتذ أو ٔددثذ      
 ڀًٙتذ، ٰهى خمًُ تټڅ٥ًَڃ خ٩ه أڂ َفٽدهث،  ڀث ڈٍ، و ٖ ٰٽًُنڈث و٘ث٨ث ڀڃ شځً(.

 ثبة ثِالٱ ثڀٖ ا٫ٰجڀٖ ٣ج٪ ا٤٫جي. - 8

ـهظڅث ـځثن خڃ ٌَه. ؾ وـهظڅث تخڃ تټًخ٧ُ خڃ ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. 1525) - 29

 تټ٩صٹٍ وٴصُدر. ٴثٖ: ـهظڅث ـځثن ٨ڃ ٨ځًو خڃ نَڅثي، ٨ڃ ٠ثوَ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀڃ تخصث٦ ٩٠ثڀث ٰٗ َد٩ڇ ـصً َّصىُٰڇ(. 

 ٴثٺ تخڃ ٨دثَ: وأـّح ٸٻ ٍٔء ڀعٽڇ.
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خڃ ٨ددهذ. ٴدثٖ: ـدهظڅث ِدٱُثڂ. ؾ وـدهظڅث أخدٍ       ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً وأـځه  -( 1525)

خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخٍ ٸًَح. ٴثٖ: ـهظڅث وٸ٧ُ ٨دڃ ِدٱُثڂ )وڈدى تټعدىيٌ(. ٸٗڈځدث      
 ٨ڃ ٨ځًو خڃ نَڅثي، خهىت تِٔڅثن. ڄفىچ.

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خدڃ ـځُده )ٴدثٺ تخدڃ     1525) - 31

ث ٨دهتټًٌتٲ(. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تخڃ ٠دثوَ، ٨دڃ   يت٧ٰ: ـهظڅث. وٴثٺ تِلًتڂ: ألدًڄ
 أخُڇ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ، ٴثٺ:

 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ تخصث٦ ٩٠ثڀث ٰٗ َد٩ڇ ـصً َٵدٝڇ(. 
 ٴثٺ تخڃ ٨دثَ: وأـّح ٸٻ ٍٔء خځڅٍټر تټ٩١ثپ.

( ـهظڅث أخٍ خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخٍ ٸًَح و ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ )ٴدثٺ    1525) - 31

ألدًڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث وٸ٧ُ( ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ تخڃ ٠دثوَ، ٨دڃ أخُدڇ،      ِفثٲ:
 ٨ڃ تخڃ ٨دثَ، ٴثٺ:

 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ تخصث٦ ٩٠ثڀث ٰٗ َد٩ڇ ـصً َٹصثټڇ(. 
 ٰٵٽس ٖخڃ ٨دثَ: ټٿ؟ ٰٵثٺ: أٖ شًتڈٿ َصدث٩َىڂ خثټىڈح، وتټ٩١ثپ ڀًؼل؟

 وټٿ َٵٻ أخٍ ٸًَح: ڀًؼل.

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّدٽځر تټٵ٩څددٍ. ـدهظڅث ڀثټدٷ. ؾ وـدهظڅث َفُدً خدڃ        1526) - 32

 َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀڃ تخصث٦ ٩٠ثڀث ٰٗ َدص٩ڇ ـصً َّصىُٰڇ(. 

( ـهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ            1527) - 33

 ځً، ٴثٺ:٨
ٸڅث ٍٰ ٌڀثڂ تټًِدىٺ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڄدصدث٦ تټ٩١دثپ. ُٰد٩دط ٨ٽُڅدث ڀدڃ َلڀًڄدث            

 خثڄصٵثټڇ ڀڃ تټځٹثڂ تټىٌ تخص٩څثچ ُٰڇ تټً ڀٹثڂ ِىتچ. ٴدٻ أڂ ڄد٩ُڇ.

( ـهظڅث أخٍ خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٽٍ خڃ ڀّدهً ٨دڃ ٨دُدهتهلل. ؾ    1526) - 34

ٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڄث٧ٰ، ٨دڃ  وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ )وتټ
 تخڃ ٨ځً؛

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀڃ تٔصًي ٩٠ثڀث ٰٗ َد٩ڇ ـصً َّصىُٰڇ(. 

 ٴثٺ: -( 1527)

وٸڅث ڄٕصًٌ تټ٩١ثپ ڀدڃ تټًٸددثڂ ؼٍتٰدث. ٰڅهثڄدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ أڂ          
 ڄد٩ُڇ، ـصً ڄڅٵٽڇ ڀڃ ڀٹثڄڇ.

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄث ٨دهتهلل خڃ وڈدح. ـدهظڅٍ ٨ځدً خدڃ     1526) - 35

 ڀفځه ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً؛
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀدڃ تٔدصًي ٩٠ثڀدث ٰدٗ َد٩دڇ ـصدً َّدصىُٰڇ         
 وَٵدٝڇ(.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ و٨ٽٍ خڃ ـؽً )ٴثٺ َفًُ: ألدًڄدث  ِدځث٨ُٻ   1526) - 36

 وٴثٺ ٨ٽٍ: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ( ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ نَڅثي؛ أڄڇ ِځ٧ تخڃ ٨ځً ٴثٺ:خڃ ؼ٩ٱً. 
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ تخصث٦ ٩٠ثڀث ٰٗ َد٩ڇ ـصً َٵدٝڇ(. 

( ـددهظڅث أخددٍ خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٨دددهت٨ْٽً ٨ددڃ ڀ٩ځددً؛ ٨ددڃ    1527) - 37

 تټٍڈًٌ، ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
٨هدده تټًِددىٺ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ،  وت تٔددصًوت ٩٠ثڀددث   أڄهددٿ ٸددثڄىت َٝددًخىڂ ٨ٽددً 

 ؼٍتٰث، أڂ َد٩ُىچ ٍٰ ڀٹثڄڇ ـصً َفىټىچ.

( وـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ـهظڅث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨دڃ تخدڃ   1527) - 38

 ٔهثج. ألدًڄٍ ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل؛ أڂ أخثچ ٴثٺ:
صدث٨ىت تټ٩١دثپ ؼٍتٰدث،    ٴه يأَس تټڅثَ ٍٰ ٨هه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ،  وت تخ  

 ًَٝخىڂ ٍٰ أڂ َد٩ُىچ ٍٰ ڀٹثڄهٿ. ووټٷ ـصً َؤوچ  ټً يـثټهٿ.
ٴثٺ تخدڃ ٔدهثج: وـدهظڅٍ ٨دُدهتهلل خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٨ځدً؛ أڂ أخدثچ ٸدثڂ َٕدصًٌ تټ٩١دثپ             

 ؼٍتٰث، ُٰفځٽڇ تټً أڈٽڇ.

( ـهظڅث أخٍ خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر وتخدڃ ڄځُدً وأخدٍ ٸًَدح. ٴدثټىت: ـدهظڅث         1528) - 39

ثج ٨ڃ تټٝفثٶ خڃ ٨عځثڂ، ٨ڃ خٹًُ خڃ ٨دهتهلل تخڃ تْٔدػ، ٨دڃ ِدٽُځثڂ    ٌَه خڃ ـد
 خڃ َّثي، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ:

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀڃ تٔصًي ٩٠ثڀث ٰٗ َد٩ڇ ـصً َٹصثټڇ(. 
 وٍٰ يوتَر أخٍ خٹً: ڀڃ تخصث٦.

41 - (1528      ٍ وڀدٍ.  ( ـهظڅث  ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث ٨ددهتهلل خدڃ تټفدثيض تټځم

ـهظڅث تټٝفثٶ تخڃ ٨عځثڂ ٨ڃ خٹًُ خڃ ٨دهتهلل خڃ تْٔػ، ٨ڃ ِٽُځثڂ خڃ َّثي، ٨دڃ  
 أخٍ ڈًًَذ؛

أڄڇ ٴثٺ ټځًوتڂ: أـٽٽس خ٧ُ تټًخث. ٰٵثٺ ڀًوتڂ: ڀدث ٩ٰٽدس. ٰٵدثٺ أخدٍ ڈًَدًذ: أـٽٽدس        
خ٧ُ تټٙٹثٶ. وٴه ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ خ٧ُ تټ٩١ثپ ـصً َّدصىًٰ.  

 ڂ تټڅثَ. ٰڅهً ٨ڃ خ٩ُهث.ٴثٺ: ٰم١ح ڀًوت
 ٴثٺ ِٽُځثڂ: ٰڅ٥ًز تټً ـًَ َللىوڄهث ڀڃ أَهٌ تټڅثَ.

( ـهظڅث  ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث يوؾ. ـدهظڅث تخدڃ ؼدًَػ. ـدهظڅٍ        1529) - 41

 أخٍ تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
 ّصىُٰڇ(.ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ ) وت تخص٩س ٩٠ثڀث ٰٗ شد٩ڇ ـصً ش 



  

 

 

Page 9 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

 ثبة رذغٿٮ ثڀٖ هجغح ا٫زٰغ ا٫ٰجٸٺ٫خ ا٤٫ضع ثزٰغ. - 9

( ـهظڅٍ أخٍ تټ١دثڈً أـځده خدڃ ٨ځدًو خدڃ ِدًغ. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح.          1531) - 42

 ـهظڅٍ تخڃ ؼًَػ: أڂ أخث تټٍخًُ ألدًچ ٴثٺ: ِځ٩س ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
ٽدٿ ڀٹُٽصهدث،   ڄهً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دڃ خُد٧ تټٙددًذ ڀدڃ تټصځدً، ٖ ٩َ         

 خثټٹُٻ تټځّځً ڀڃ تټصځً.

ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ـددهظڅث يوؾ خددڃ ٨دددثنذ. ـددهظڅث تخددڃ ؼددًَػ.        -( 1531)

ألدًڄٍ أخٍ تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵدىٺ: ڄهدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ      
 وِٽٿ، خځعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ټٿ َىٸً: ڀڃ تټصځً. ٍٰ آلً تټفهَط.

 ا٫ٰج٬ؾ ٬٫ٰزجبٿ٘ڀٲ.ثبة صجٺد سڀبع  - 11

( ـهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ            1531) - 43

 ٨ځً؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )تټد٩ُددثڂ، ٸددٻ وتـدده ڀڅهځددث خثټمُددثي ٨ٽددً       

 ٘ثـدڇ، ڀث ټٿ َصٱًٴث.  ٖ خ٧ُ تټمُثي(.

ث َفُددً )وڈددى  ـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج وڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ٴددثٖ: ـددهظڅ       -( 1531)

تټٵ١ثڂ(. ؾ وـهظڅث أخٍ خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ڀفځه خڃ خًٕ. ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځُدً.  
ـهظڅث أخدٍ. ٸٽهدٿ ٨دڃ ٨دُدهتهلل، ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ              
وِٽٿ. ؾ وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج و٨ٽٍ خڃ ـؽدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ. ؾ وـدهظڅث      

ٖ: ـدهظڅث ـځدثن )وڈدى تخدڃ ٌَده(. ؼځ٩ُدث ٨دڃ أَدىج، ٨ددڃ         أخدٍ تټًخُد٧ وأخدٍ ٸثڀدٻ. ٴدث     
ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ؾ وـهظڅث تخدڃ تټځعڅدً وتخدڃ أخدٍ     
٨ځددً. ٴددثٖ: ـددهظڅث ٨دددهتټىڈثج. ٴددثٺ؛ ِددځ٩س َفُددً خددڃ ِدد٩ُه. ؾ وـددهظڅث تخددڃ يتٰدد٧.  

        ً ، ٨دڃ تټڅددٍ   ـهظڅث تخڃ أخٍ ٰهَٷ. ألدًڄدث تټٝدفثٶ. ٸٗڈځدث ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ ٨ځد
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڄفى ـهَط ڀثټٷ ٨ڃ ڄث٧ٰ.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يڀدؿ. ألدًڄدث   1531) - 44

 تټٽُط ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً،
٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؛ أڄدڇ ٴدثٺ ) وت شددث٧َ تټدًؼٗڂ ٰٹدٻ وتـده ڀڅهځدث           

ث ؼځ٩ُث، أو َمًُ أـدهڈځث تِلدً. ٰدإڂ لُدً أـدهڈځث تِلدً       خثټمُثي ڀث ټٿ َصٱًٴث، وٸثڄ
ٰصدث٩َدث ٨ٽدً وټددٷ، ٰٵده وؼدح تټدُدد٧. و ڂ شٱًٴدث خ٩دده أڂ شدث٩َدث وټدٿ َصددًٶ وتـده ڀڅهځددث         

 تټد٧ُ، ٰٵه وؼح تټد٧ُ(.

( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ٸٗڈځدث ٨دڃ ِدٱُثڂ. ٴدثٺ        1531) - 45

. ٴثٺ: أڀٽً ٨ٽٍ ڄدث٧ٰ؛ ِدځ٧ ٨ددهتهلل خدڃ     ٌڈًُ: ـهظڅث ِٱُثڂ تخڃ ٨ُُڅر ٨ڃ تخڃ ؼًَػ
 ٨ځً َٵىٺ:
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ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ) وت شدددث٧َ تټځصدث٩َددثڂ خددثټد٧ُ ٰٹددٻ وتـدده ڀڅهځددث    
خثټمُثي ڀڃ خ٩ُڇ ڀث ټٿ َصٱًٴث. أو َٹىڂ خ٩ُهځث ٨ڃ لُثي. ٰلوت ٸثڂ خ٩ُهځدث ٨دڃ لُدثي،    

 ٰٵه وؼح(.
 وت خدث٧َ يؼدٗ ٰدليتن أڂ ٖ َٵُٽدڇ، ٴدثپ      ٌتن تخڃ أخٍ ٨ځً ٰدٍ يوتَصدڇ: ٴدثٺ ڄدث٧ٰ: ٰٹدثڂ      

 ٰځٍٕ ڈڅُهر، ظٿ يؼ٧ تټُڇ.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وَفًُ خڃ أَىج وٴصُدر خڃ ـؽدً )ٴدثٺ َفُدً    1531) - 46

خڃ َفًُ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًوڂ: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خدڃ ؼ٩ٱدً( ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ نَڅدثي؛       
 أڄڇ ِځ٧ تخڃ ٨ځً َٵىٺ:

وِدٽٿ )ٸدٻ خ٩ُدُڃ ٖ َدد٧ خُڅهځدث ـصدً َصٱًٴدث.  ٖ خُد٧          ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ   
 تټمُثي(.

 ثبة ا٫وض١ ٟپ ا٫جڀٖ ٹا٫جڀبٱ. - 11

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه ٨دڃ ٔد٩در. ؾ وـدهظڅث    1532) - 47

٨ځًو خڃ ٨ٽٍ. ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه و٨دهتټًـځڃ خڃ ڀههٌ. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ     
 ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ تټفثيض، ٨ڃ ـٹُٿ خڃ ـٍتپ، ٴصثنذ، ٨ڃ أخٍ تټمٽُٻ،

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ )تټد٩ُثڂ خثټمُدثي ڀدث ټدٿ َصٱًٴدث. ٰدإڂ ٘دهٴث وخُڅدث         
 خىيٶ ټهځث ٍٰ خ٩ُهځث. و ڂ ٸىخث وٸصځث ڀفٵس خًٸر خ٩ُهځث(.

ـهظڅث ٨ځًو خڃ ٨ٽٍ. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ خڃ ڀههٌ. ـهظڅث ڈځثپ ٨دڃ أخدٍ    -( 1532)

ٺ: ِځ٩س ٨دهتهلل خڃ تټفثيض َفهض ٨ڃ ـٹدُٿ خدڃ ـدٍتپ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً       تټصُثؾ. ٴث
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

ٴثٺ ڀّٽٿ خڃ تټفؽثغ: وټه ـٹُٿ خدڃ ـدٍتپ ٰدٍ ؼدىٮ تټٹ٩ددر. و٨دثْ ڀثبدر و٨ٕدًَڃ         
 ِڅر.

 ثبة ٯٲ ٿشضٕ ٟپ ا٫جڀٖ. - 12

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وَفًُ خڃ تَىج ٴصُدر وتخڃ ـؽً )ٴدثٺ َفُدً   1533) - 48

ڃ َفًُ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًوڂ: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خدڃ ؼ٩ٱدً( ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ نَڅدثي؛       خ
 أڄڇ ِځ٧ تخڃ ٨ځً َٵىٺ:

وٸً يؼٻ ټًِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ أڄدڇ َمده٦ ٰدٍ تټدُدى٦. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل            
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ خث٩َس ٰٵٻ: ٖ لٗخر(.

 ٰٹثڂ  وت خث٧َ َٵىٺ: ٖ لٗخر.

ظڅث أخٍ خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ. ـهظڅث ِٱُثڂ. ؾ وـهظڅث ڀفځده  ـه -( 1533)

خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔد٩در. ٸٗڈځدث ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ نَڅدثي، خهدىت          
 تِٔڅثن، ڀعٽڇ. وټُُ ٍٰ ـهَعهځث: ٰٹثڂ  وت خث٧َ َٵىٺ: ٖ لُثخر.
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 ٤٫ِٖ.ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ ثڀٖ ا٫ضٰبع ٣ج٪ ثضٹ هالدٸب ثٜڀغ كغٍ ا - 13

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ٴددثٺ: ٴددًأز ٨ٽددً ڀثټددٷ خددڃ ڄددث٧ٰ، ٨ددڃ تخددڃ  1534) - 49

 ٨ځً؛
أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِدٽٿ ڄهددً ٨دڃ خُد٧ تټعځددً ـصدً َدددهو ٘دٗـهث. ڄهددً         

 تټدثب٧ وتټځدصث٦.

ـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٨دُهتهلل خدڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً، ٨دڃ        -( 1534)

 ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.تټڅدٍ ٘ٽً تهلل 

( وـددهظڅٍ ٨ٽددٍ خددڃ ـؽددً تټّدد٩هٌ، وٌڈُددً خددڃ ـددًج. ٴددثٖ: ـددهظڅث    1535) - 51

  ِځث٨ُٻ ٨ڃ تَىج، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڄهدً ٨دڃ خُد٧ تټڅمدٻ ـصدً ٍَڈدى. و٨دڃ تټّدڅدٻ             

 ـصً َدُٛ وَلڀڃ تټ٩ثڈر. ڄهً تټدثب٧ وتټځٕصًٌ.

ً خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ َفًُ خڃ ٩ُِه، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ( ـهظڅٍ ٌڈ1534ُ) - 51

 ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٴثٺ:
ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ٖ شدصدث٨ىت تټعځدً ـصدً َددهو ٘دٗـڇ وشدىڈح            

 ٨څڇ تِٰر(.
 ٴثٺ: َدهو ٘ٗـڇ، ـځًشڇ و٘ٱًشڇ.

وـهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً. وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٨ددهتټىڈثج ٨دڃ            -( 1534)

 خهىت تِٔڅثن، ـصً َدهو ٘ٗـڇ. ټٿ َىٸً ڀث خ٩هچ. َفًُ،

( ـهظڅث تخڃ يت٧ٰ. ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٰدهَٷ. ألدًڄدث تټٝدفثٶ ٨دڃ ڄدث٧ٰ،         1534) -پ  2

 ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَط ٨دهتټىڈثج.

( ـهظڅث ِىَه خڃ ٩ُِه. ـدهظڅث ـٱدٗ خدڃ ڀُّدًذ. ـدهظڅٍ ڀىِدً خدڃ        1534) -پ  3

ڄددث٧ٰ، ٨ددڃ تخددڃ ٨ځددً، ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. خځعددٻ ـددهَط ڀثټددٷ   ٨ٵدددر خددڃ
 و٨دُهتهلل.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وَفُدً خدڃ أَدىج وٴصُددر خدڃ أخدٍ ـؽدً )ٴدثٺ         1534) - 52

َفًُ خڃ َفًُ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًوڂ: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ( )وڈى تخڃ أخدٍ ؼ٩ٱدً( ٨دڃ    
 ٨دهتهلل خڃ نَڅثي؛ أڄڇ ِځ٧ تخڃ ٨ځً ٴثٺ:

 ثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ شد٩ُىت تټعځً ـصً َدهو ٘ٗـڇ(.ٴ 

وـهظڅُڇ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٨ددهتټًـځڃ ٨دڃ ِدٱُثڂ. ؾ وـدهظڅث تخدڃ       -( 1534)

تټځعڅددً. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ٔدد٩در. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ٨دددهتهلل خددڃ نَڅددثي، خهددىت      
 ـڇ؟ ٴثٺ: شىڈح ٨ثڈصڇ.تِٔڅثن. وٌتن ٍٰ ـهَط ٩ٔدر: ٰٵُٻ ٖخڃ ٨ځً: ڀث ٘ٗ
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( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى لُعځر ٨ڃ تخڃ تټٍخًُ. ٨ڃ ؼثخً. 1536) - 53

 ؾ وـهظڅث أـځه خڃ َىڄُ. ـهظڅث ٌڈًُ. ـهظڅث أخى تټٍخًُ ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
 ڄهً )أو ڄهثڄث( يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ خ٧ُ تټعځً ـصً ١َُح. 

عځثڂ تټڅىٰٽٍ. ـهظڅث أخى ٨ث٘ٿ. ؾ وـدهظڅٍ ڀفځده   ( ـهظڅث أـځه خڃ 1536٨) - 54

خڃ ـثشٿ )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث يوؾ. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٌٸًَدث خدڃ  ِدفثٲ. ـدهظڅث ٨ځدًو خدڃ            
 نَڅثي؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً تخڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:

 ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ خ٧ُ تټعځً ـصً َدهو ٘ٗـڇ. 

خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً.  ( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ1537) - 55

ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٨ځًو خڃ ڀًذ، ٨دڃ أخدٍ تټدفصدًٌ. ٴدثٺ: ِدلټس تخدڃ ٨ددثَ ٨دڃ خُد٧          
 تټڅمٻ؟ ٰٵثٺ:

ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ خ٧ُ تټڅمٻ ـصً َلٸٻ ڀڅدڇ أو َؤٸدٻ. وـصدً     
 َىٌڂ. ٴثٺ ٰٵٽس: ڀث َىٌڂ؟ ٰٵثٺ يؼٻ ٨څهچ: ـصً َفٍي.

أخى ٸًَح ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ـهظڅث ڀفځه خڃ ُٰٝٻ ٨ڃ أخُڇ،  ( ـهظڅ1538ٍ) - 56

 ٨ڃ تخڃ أخٍ ڄ٩ٿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ شدصث٨ىت تټعځثي ـصً َدهو ٘ٗـهث(. 

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث ِددٱُثڂ خددڃ ٨ُُڅددر ٨ددڃ تټٍڈددًٌ. ؾ  1534) - 57

)وتټٽٱد٣ ټهځدث( ٴدثٖ: ـدهظڅث ِدٱُثڂ. ـدهظڅث تټٍڈدًٌ        وـهظڅث تخڃ ڄځًُ وٌڈًُ خڃ ـًج 
 ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛

أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ خ٧ُ تټعځً ـصً َدهو ٘ٗـڇ. و٨ڃ خ٧ُ تټعځً  
 خثټصځً.

 ٴثٺ تخڃ ٨ځً: وـهظڅث ٌَه خڃ ظثخس؛ -( 1539)

ًُ ٍٰ يوتَصڇ: أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ يلٗ ٍٰ خ٧ُ تټ٩ًتَث. ٌتن تخڃ ڄځ 
 أڂ شدث٦.

( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً وـًڀٽددر )وتټٽٱدد٣ ټفًڀٽددر( ٴددثٖ: ألدًڄددث تخددڃ    1538) - 58

وڈددح. ألدًڄددٍ َددىڄُ ٨ددڃ تخددڃ ٔددهثج. ـددهظڅٍ ِدد٩ُه خددڃ تټځّددُح وأخددى ِددٽځر خددڃ       
 ٨دهتټًـځڃ؛ أڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ:

         ٖ   ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ٖ شدصددث٨ىت تټعځددً ـصددً َدددهو ٘ددٗـڇ. و
 شدصث٨ىت تټعځً خثټصځً(.

ٴثٺ تخڃ ٔهثج: وـهظڅٍ ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ   
 وِٽٿ، ڀعٽڇ، ِىتء.
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 ثبة رذغٿٮ ثڀٖ ا٫غُت ثب٫زٰغ اال ٟپ ا٫٘غاٿب. - 14

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ـؽدُڃ خدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث تټٽُدط ٨دڃ       1539) - 59

 ٨ڃ ٩ُِه خڃ تټځُّح؛ ٨ٵُٻ، ٨ڃ تخڃ ٔهثج،
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڄهدً ٨دڃ خُد٧ تټځٍتخڅدر وتټځفثٴٽدر. وتټځٍتڄددر أڂ          

 َدث٦ ظځً تټڅمٻ خثټصځً. وتټځفثٴٽر أڂ َدث٦ تټٍي٦ خثټٵځؿ. وتِصٹًتء تْيٚ خثټٵځؿ.
ٴددثٺ: وألدًڄددٍ ِددثټٿ خددڃ ٨دددهتهلل ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ أڄددڇ ٴددثٺ: ٖ       

 تټعځً ـصً َدهو ٘ٗـڇ. وٖ  شدصث٨ىت تټعځً خثټصځً.شدصث٨ىت 
وٴثٺ ِثټٿ: ألدًڄٍ ٨دهتهلل ٨ڃ ٌَه خڃ ظثخدس، ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؛       

 أڄڇ يلٗ خ٩ه وټٷ ٍٰ خ٧ُ تټ٩ًَر خثټ٠ًح أو خثټصځً. وټٿ ًَلٗ ٍٰ ٬ًُ وټٷ.

تخدڃ  ( ـهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ           1539) - 61

 ٨ځً، ٨ڃ ٌَه خڃ ظثخس؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ يلٗ ټٙثـح تټ٩ًَدر أڂ َد٩ُهدث خمً٘دهث ڀدڃ      

 تټعځً.

( وـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث ِددٽُځثڂ ٨ددڃ خددٗٺ ٨ددڃ َفُددً خددڃ   1539) - 61

 ٩ُِه. ألدًڄٍ ڄث٧ٰ؛ أڄڇ ِځ٧ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً َفهض: أڂ ٌَه تخڃ ظثخس ـهظڇ:
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ يلدٗ ٰدٍ تټ٩ًَدر َللدىڈث أڈدٻ تټدُدس خمً٘دهث        أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً  

 شځًت. َلٸٽىڄهث ي٠دث.

وـهظڅثچ ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهتټىڈثج. ٴثٺ: ِځ٩س َفًُ خڃ ٩ُِه  -( 1539)

 َٵىٺ: ألدًڄٍ ڄث٧ٰ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـهظڅثچ َفُدً خدڃ َفُدً. ألدًڄدث ڈٕدُٿ ٨دڃ َفُدً خدڃ ِد٩ُه، خهدىت           1539) - 62

 ِڅثن. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: وتټ٩ًَر تټڅمٽر شؽ٩ٻ ټٽٵىپ ُٰد٩ُىڄهث خمً٘هث ظځًت.تٔ

( وـددهظڅث ڀفځددؿ خددڃ يڀددؿ خددڃ تټځهددثؼً. ـددهظڅث تټٽُددط ٨ددڃ َفُددً خددڃ   1539) - 63

 ٩ُِه، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً. ـهظڅٍ ٌَه خڃ ظثخس؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ يلٗ ٍٰ خ٧ُ تټ٩ًَر خمً٘هث شځًت. 

 َفًُ: تټ٩ًَر أڂ َٕصًٌ تټًؼٻ ظځً تټڅمٗز ټ٩١ثپ أڈٽڇ ي٠دث، خمً٘هث شځًت.ٴثٺ 

( وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٨دُدهتهلل. ـدهظڅٍ ڄدث٧ٰ ٨دڃ تخدڃ         1539) - 64

 ٨ځً، ٨ڃ ٌَه خڃ ظثخس؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ يلٗ ٍٰ تټ٩ًتَث أڂ شدث٦ خمً٘هث ٸُٗ. 

ڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث َفُددً خددڃ ِدد٩ُه ٨ددڃ ٨دُددهتهلل، خهددىت        ( وـددهظڅثچ تخدد 1539) - 65

 تِٔڅثن. وٴثٺ: أڂ شؤلى خمً٘هث.
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( وـهظڅث أخى تټًخ٧ُ وأخدى ٸثڀدٻ. ٴدثٖ: ـدهظڅث ـځدثن. ؾ وـهظڅُدڇ ٨ٽدٍ        1539) - 66

 خڃ ـؽً. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ. ٸٗڈځث ٨ڃ أَىج، ٨ڃ ڄث٧ٰ، خهىت تِٔڅثن؛
 تټ٩ًتَث خمً٘هث. أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ يلٗ ٍٰ خ٧ُ 

( وـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر تټٵ٩څدٍ. ـهظڅث ِدٽُځثڂ )٩َڅدٍ تخدڃ خدٗٺ(،     1541) - 67

٨ڃ َفًُ )وڈى تخڃ ٩ُِه(، ٨ڃ خًُٕ خڃ َّثي، ٨ڃ خ٩دٛ أ٘دفثج تټًِدىٺ ٘دٽً     
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ أڈٻ نتيڈٿ. ڀڅهٿ ِهٻ خڃ أخٍ ـعځر؛

ً خثټصځً. وٴثٺ )وټٷ تټًخث، شٽدٷ  أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ خ٧ُ تټعځ 
تټځٍتخڅدددر(.  ٖ أڄدددڇ يلدددٗ ٰدددٍ خُددد٧ تټ٩ًَدددر. تټڅمٽدددر وتټڅمٽصدددُڃ َللدددىڈث أڈدددٻ تټدُدددس  

 خمً٘هث شځًت. َلٸٽىڄهث ي٠دث.

( وـددهظڅث ٴصُدددر. ـددهظڅث ټُددط. ؾ وـددهظڅث تخددڃ يڀددؿ. ألدًڄددث تټٽُددط ٨ددڃ 1541) - 68

     ً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ    َفًُ تخڃ ٩ُِه، ٨ڃ خًُٕ خڃ َّدثي، ٨دڃ أ٘دفثج يِدىٺ تهلل ٘دٽ
 أڄهٿ ٴثټىت:

 يلٗ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ خ٧ُ تټ٩ًَر خمً٘هث ظځًت. 

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وتخڃ أخٍ ٨ځً. ؼځ٩ُث 1541) - 69

٨ڃ تټعٵٱٍ. ٴثٺ: ِځ٩س َفُدً خدڃ ِد٩ُه َٵدىج: ألدًڄدٍ خٕدًُ خدڃ َّدثي ٨دڃ خ٩دٛ           
ِٽٿ، ڀڃ أڈدٻ نتيچ؛ أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ     أ٘فثج تټًِىٺ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ و

وِددٽٿ ڄهددً. ٰددىٸً خځعددٻ ـددهَط ِددٽُځثڂ تخددڃ خددٗٺ ٨ددڃ َفُددً. ٬ُددً أڂ  ِددفثٲ وتخددڃ  
 تټځعڅً ؼ٩ٗ )ڀٹثڂ تټًخث( تټٍخڃ. وٴثٺ تخڃ أخٍ ٨ځً: تټًخث.

وـهظڅثچ ٨ځًو تټڅثٴه وتخڃ ڄځًُ. ٴثٖ: ـهظڅث ِٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ َفُدً      -( 1541)

خٕدًُ خدڃ َّدثي، ٨دڃ ِدهٻ خدڃ أخدٍ ـعځدر، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ              خڃ ٩ُِه، ٨ڃ
 وِٽٿ. ڄفى ـهَعهٿ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وـّڃ تټفٽىتڄٍ. ٴثٖ: ـهظڅث أخدى أِدثڀر   1541) - 71

٨ڃ تټىټُده تخدڃ ٸعُدً. ـدهظڅٍ خٕدًُ خدڃ َّدثي ڀدىټً خڅدٍ ـثيظدر؛ أڂ يتٰد٧ خدڃ لدهَػ              
 وِهٻ خڃ أخٍ ـعځر ـهظثچ:

هلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڄهددً ٨ددڃ تټځٍتخڅددر. تټعځددً خددثټصځً.  ٖ أ٘ددفثج  أڂ يِددىٺ ت 
 تټ٩ًتَث. ٰإڄڇ ٴه أوڂ ټهٿ.

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څح. ـهظڅث ڀثټٷ. ؾ وـدهظڅث َفُدً خدڃ    1541) - 71

َفًُ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ٴثٺ: ٴٽس ټځثټٷ: ـهظٷ نتون خدڃ تټفٙدُڃ ٨دڃ أخدٍ ِدٱُثڂ )ڀدىټً       
 ٍ ڈًًَذ؛تخڃ أخٍ أـځه(. ٨ڃ أخ

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ يلٗ ٍٰ خ٧ُ تټ٩ًتَث خمً٘هث ُٰځث نوڂ لځّدر   
 أوِٳ أو ٍٰ لځّر )َٕٷ نتون ٴثٺ: لځّر أو نوڂ لځّر( ؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ.
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( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ 1542) - 72

 تخڃ ٨ځً؛
ڄهدً ٨دڃ تټځٍتخڅدر. وتټځٍتخڅدر خُد٧ تټعځدً خدثټصځً        أڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ     

 ٸُٗ. وخ٧ُ تټٹًپ خثټٍخُح ٸُٗ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ٴدثٖ: ـدهظڅث   1542) - 73

 ڀفځه خڃ خًٕ. ـهظڅث ٨دُهتهلل ٨ڃ ڄث٧ٰ؛ أڂ ٨دهتهلل ألدًچ؛
ٍتخڅدر خُد٧ ظځدً تټڅمدٻ خدثټصځً      أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڄهدً ٨دڃ تټځٍتخڅدر. وتټځ      

 ٸُٗ، وخ٧ُ تټ٩څح خثټٍخُح ٸُٗ، وخ٧ُ تټٍي٦ خثټفڅ١ر ٸُٗ.

وـهظڅثچ أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅثچ تخدڃ أخدٍ ٌتبدهذ ٨دڃ ٨دُدهتهلل، خهدىت        -( 1542)

 تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( ـددهظڅٍ َفُددً خددڃ ڀ٩ددُڃ وڈددثيوڂ خددڃ ٨دددهتهلل وـّددُڃ خددڃ ٨ُّددً.     1542) - 74

 أِثڀر. ـهظڅث ٨دُهتهلل ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٴثٺ:ٴثټىت: ـهظڅث أخى 
ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټځٍتخڅر. وتټځٍتخڅدر خُد٧ ظځدً تټڅمدٻ خدثټصځً       

 ٸُٗ. وخ٧ُ تټٍخُح خثټ٩څح ٸُٗ. و٨ڃ ٸٻ ظځً خمً٘ڇ.

( ـددهظڅٍ ٨ٽددٍ خددڃ ـؽددً تټّدد٩هٌ وٌڈُددً خددڃ ـددًج. ٴددثٖ: ـددهظڅث          1542) - 75

 ًتڈُٿ( ٨ڃ أَىج، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛ ِځث٨ُٻ )وڈى تخڃ  خ
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڄهددً ٨ددڃ تټځٍتخڅددر. وتټځٍتخڅددر أڂ َدددث٦ ڀددث ٰددٍ     

 يؤوَ تټڅمٻ خصځً، خٹُٻ ڀّځً.  ڂ ٌتن ٰٽٍ، و ڂ ڄٵٗ ٩ٰٽٍ.

 وـهظڅُڇ أخى تټًخ٧ُ وأخى ٸثڀٻ. ٴثٖ: ـهظڅث ـځثن، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ. -( 1542)

ظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ټُددط. ؾ وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يڀددؿ.        ( ـدده1542) - 76

 ألدًڄث تټٽُط ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
ڄهً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دڃ تټځٍتخڅدر: أڂ َدُد٧ ظځدً ـثب١دڇ،  ڂ ٸثڄدس           

ڄمٗ، خصځً ٸدُٗ. و ڂ ٸدثڂ ٸًڀدث، أڂ َد٩ُدڇ خٍخُدح ٸدُٗ. و ڂ ٸدثڂ ٌي٨دث، أڂ َد٩ُدڇ          
 ڃ وټٷ ٸٽڇ.خٹُٻ ٩٠ثپ. ڄهً ٨

 وٍٰ يوتَر ٴصُدر. أو ٸثڂ ٌي٨ث.

وـهظڅُڇ أخى تټ١ثڈً. ألدًڄث تخڃ وڈدثج. ـدهظڅٍ َدىڄُ. ؾ وـدهظڅثچ تخدڃ       -( 1542)

يتٰدد٧. ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٰددهَٷ. ألدًڄددٍ تټٝددفثٶ. ؾ وـهظڅُددڇ ِددىَه خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث   
 .ـٱٗ خڃ ڀًُّذ. ـهظڅٍ ڀىًِ خڃ ٨ٵدر. ٸٽهٿ ٨ڃ ڄث٧ٰ، خهىت تِٔڅثن، ڄفى ـهَعهٿ

 ثبة ٯٲ ثبٕ ٳشال ٬ٗڀٸب صٰغ. - 15

( ـهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ            1543) - 77

 ٨ځً؛
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀڃ خث٦ ڄمدٗ ٴده أخدًز، ٰعځًشهدث ټٽددثب٧.  ٖ       
 أڂ َٕصًٞ تټځدصث٦(.

. ؾ وـدهظڅث تخدڃ ڄځُدً.    ( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعصً. ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه1543) - 78

ـهظڅث أخٍ. ؼځ٩ُث ٨ڃ ٨دُهتهلل. ؾ وـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث         
 ڀفځه خڃ خًٕ. ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )أَځدث ڄمدٻ تٔدصًي أ٘دىټهث وٴده أخدًز، ٰدإڂ         
 ٌ تٔصًتڈث(.ظځًڈث ټٽىٌ أخًڈث.  ٖ أڂ َٕصًٞ تټى

( وـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ټُددط. ؾ وـددهظڅث تخددڃ يڀددؿ. ألدًڄددث    1543) - 79

 تټٽُط ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )أَځث تڀًئ أخً ڄمدٗ، ظدٿ خدث٦ أ٘دٽهث، ٰٽٽدىٌ أخدً        

 ظځً تټڅمٻ.  ٖ أڂ َٕصًٞ تټځدصث٦(.

ڀٻ. ٴثٖ: ـدهظڅث ـځدثن. ؾ وـهظڅُدڇ ٨ٌُدً خدڃ      وـهظڅثچ أخى تټًخ٧ُ وأخى ٸث -( 1543)

 ـًج. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ. ٸٗڈځث ٨ڃ أَىج، ٨ڃ ڄث٧ٰ، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وڀفځدده خددڃ يڀددؿ. ٴددثٖ: ألدًڄددث تټٽُددط. ؾ       1543) - 81

وـهظڅُڇ ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُدط ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ ِدثټٿ خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٨ځدً،           
 خڃ ٨ځً. ٴثٺ:٨ڃ ٨دهتهلل 

ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )ڀدڃ تخصدث٦ ڄمدٗ خ٩ده أڂ شدؤخً ٰعځًشهدث        
ټٽىٌ خث٨هث.  ٖ أڂ َٕصًٞ تټځدصث٦. وڀڃ تخصث٦ ٨ددهت ٰځثټدڇ ټٽدىٌ خث٨دڇ.  ٖ أڂ َٕدصًٞ      

 تټځدصث٦(.

وـهظڅثچ َفًُ خڃ َفًُ وأخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر وٌڈُدً خدڃ ـدًج )ٴدثٺ        -( 1543)

ڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـدهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر( ٨دڃ تټٍڈدًٌ، خهدىت تِٔدڅثن،         َفًُ: ألدً
 ڀعٽڇ.

( وـهظڅٍ ـًڀٽدر خدڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ          1543) -پ  2

تخڃ ٔهثج. ـهظڅٍ ِثټٿ تخڃ ٨دهتهلل خدڃ ٨ځدً؛ أڂ أخدثچ ٴدثٺ: ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً        
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ. خځعٽڇ.

ا٫ٰذب٬٣خ ٹا٫ٰؼاثٴخ، ٹٗٲ ا٫ٰشبثغح ٹثڀٖ ا٫ضٰغح ٣ج٪ ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ  - 16

 ثضٹ هالدٸب، ٹٗٲ ثڀٖ ا٫ٰ٘بٹٯخ ٹٷٺ ثڀٖ ا٫ـٴڀٲ
( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً وٌڈُدً خدڃ      1536) - 81

ـًج. ٴثټىت ؼځ٩ُث: ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ تخڃ ؼًَػ، ٨ڃ ١٨ثء، ٨ڃ ؼدثخً خدڃ   
 ٨دهتهلل. ٴثٺ:
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يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دڃ تټځفثٴٽدر وتټځٍتخڅدر وتټځمدثخًذ. و٨دڃ خُد٧         ڄهً  
 تټعځً ـصً َدهو ٘ٗـڇ. وٖ  َدث٦  ٖ خثټهَڅثي وتټهيڈٿ.  ٖ تټ٩ًتَث.

وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ألدًڄث أخى ٨ث٘دٿ. ألدًڄدث تخدڃ ؼدًَػ ٨دڃ ١٨دثء        -( 1536)

  ً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ   وأخددٍ تټٍخُددً؛ أڄهځددث ِددځ٩ث ؼددثخً خددڃ ٨دددهتهلل َٵددىٺ: ڄهدد
 وِٽٿ. ٰىٸً خځعٽڇ.

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽٍ. ألدًڄث ڀمٽه خڃ ٍََده تټؽدٍيي.   1536) - 82

 ـهظڅث تخڃ ؼًَػ. ألدًڄٍ ١٨ثء ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټځمثخًذ وتټځفثٴٽر وتټځٍتخڅر. و٨ڃ خ٧ُ  

 . وٖ  شدث٦  ٖ خثټهيتڈٿ وتټهڄثڄًُ.  ٖ تټ٩ًتَث.تټعځًذ ـصً ش٩١ٿ
ٴددثٺ ١٨ددثء: ّٰددً ټڅددث ؼددثخً ٴددثٺ: أڀددث تټځمددثخًذ ٰددثْيٚ تټدُٝددثء َدده٩ٰهث تټًؼددٻ تټددً 
تټًؼٻ ُٰڅٱٳ ُٰهث، ظٿ َللى ڀڃ تټعځً. و٨ٌٿ أڂ تټځٍتخڅر خ٧ُ تټ٠ًح ٍٰ تټڅمٻ خثټصځً 

 خثټفح ٸُٗ. ٸُٗ. وتټځفثٴٽر ٍٰ تټٍي٦ ٨ٽً ڄفى وټٷ. َد٧ُ تټٍي٦ تټٵثبٿ

( ـهظڅث  ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ وڀفځده خدڃ أـځده خدڃ أخدٍ لٽدٯ. ٸٗڈځدث          1536) - 83

٨ڃ ٌٸًَث. ٴثٺ تخڃ أخٍ لٽٯ: ـدهظڅث ٌٸًَدث خدڃ ٨دهٌ. ألدًڄدث ٨دُدهتهلل ٨دڃ ٌَده خدڃ          
أڄُّر. ـهظڅث أخى تټىټُه تټځٹٍ )وڈى ؼثټُ ٨څده ١٨دثء خدڃ أخدٍ يخدثؾ( ٨دڃ ؼدثخً خدڃ         

 ٨دهتهلل؛
 ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڄهددً ٨ددڃ تټځفثٴٽددر وتټځٍتخڅددر وتټځمددثخًذ. وأڂ    أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل 

شٕدددصًٌ تټڅمدددٻ ـصدددً شٕدددٵڇ. )وتٔٔدددٵثء أڂ َفځدددً أو َٙدددٱً أو َؤٸدددٻ ڀڅدددڇ ٔدددٍء(    
وتټځفثٴٽر أڂ َدث٦ تټفٵٻ خٹُدٻ ڀدڃ تټ٩١دثپ ڀ٩ٽدىپ. وتټځٍتخڅدر أڂ َددث٦ تټڅمدٻ خلوِدثٲ         

 ڀڃ تټصځً. وتټځمثخًذ تټعٽط وتټًخ٧ وأٔدثچ وټٷ.
١ثء خڃ أخٍ يخثؾ: أِځ٩س ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َىٸً ڈىت ٨ڃ يِدىٺ تهلل  ٴثٺ ٌَه: ٴٽس ټ٩

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ.

( وـهظڅث ٨دهتهلل خدڃ ڈثٔدٿ. ـدهظڅث خهدٍ. ـدهظڅث ِدٽُٿ خدڃ ـُدثڂ. ـدهظڅث          1536) - 84

 ٩ُِه خڃ ڀُڅثء ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
ٽدر وتټځمدثخًذ. و٨دڃ خُد٧     ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دڃ تټځٍتخڅدر وتټځفثٴ     

 تټعځًذ ـصً شٕٵؿ.
 ٴثٺ ٴٽس ټ٩ُّه: ڀث شٕٵؿ؟ ٴثٺ: شفځثي وشٙٱثي وَؤٸٻ ڀڅهث.

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ٨ځً تټٵىتيًٌَ وڀفځه خڃ ٨دُده تټ٭ددًٌ )وتټٽٱد٣    1536) - 85

ټ٩دُهتهلل( ٴثٖ: ـهظڅث ـځثن خڃ ٌَه. ـهظڅث أَىج ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ و٩ُِه خڃ ڀُڅدثء، ٨دڃ   
 هتهلل. ٴثٺ:ؼثخً خڃ ٨د
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ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دڃ تټځفثٴٽدر وتټځٍتخڅدر وتټځ٩ثوڀدر وتټځمدثخًذ         
 )ٴثٺ أـهڈځث: خ٧ُ تټّڅُڃ ڈٍ تټځ٩ثوڀر( و٨ڃ تټعڅُث ويلٗ ٍٰ تټ٩ًتَث.

وـددهظڅثچ أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر و٨ٽددٍ خددڃ ـؽددً. ٴددثٖ: ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ   -( 1536)

ٍخُدً، ٨دڃ ؼدثخً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ        )وڈى تخڃ ٨ٽُر( ٨ڃ أَدىج، ٨دڃ أخدٍ تټ   
 وِٽٿ، خځعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٖ َىٸً: خ٧ُ تټّڅُڃ ڈٍ تټځ٩ثوڀر.

( وـهظڅٍ  ِدفثٲ خدڃ ڀڅٙدىي. ـدهظڅث ٨دُدهتهلل خدڃ ٨دهتټځؽُده. ـدهظڅث         1536) - 86

 يخثؾ خڃ أخٍ ڀ٩ًوٮ. ٴثٺ: ِځ٩س ١٨ثء ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
ڃ ٸدًتء تْيٚ. و٨دڃ خ٩ُهدث تټّدڅُڃ. و٨دڃ      ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٨د   

 خ٧ُ تټعځً ـصً ١َُح.

 ثبة ٧غاء اڃعى. - 17

( وـهظڅٍ أخى ٸثڀٻ تټؽفهيٌ. ـهظڅث ـځثن )٩َڅٍ تخڃ ٌَه( ٨ڃ ڀ١ً 1536) - 87

 تټىيتٲ، ٨ڃ ١٨ثء، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ ٸًتء تْيٚ. 

ده خڃ ـځُه. ـهظڅث ڀفځه خڃ تټٱٝٻ. )ټٵدڇ ٨ثيپ، وڈى أخى ( وـهظڅث 1536٨) - 88

تټڅ٩ځددثڂ تټّهوِددٍ(. ـددهظڅث ڀهددهٌ خددڃ ڀُځددىڂ. ـددهظڅث ڀ١ددً تټددىيتٲ ٨ددڃ ١٨ددثء، ٨ددڃ 
 ؼثخً خڃ ٨دهتهلل، ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ ٸثڄس ټڇ أيٚ ٰٽٍُي٨هث. ٰدإڂ ټدٿ ٍَي٨هدث     
 ٰٽٍُي٨هث ألثچ(.

خڃ ڀىًِ. ـهظڅث ڈٵٻ )٩َڅٍ تخڃ ٌَثن( ٨ڃ تْوٌت٨ٍ،  ( ـهظڅث تټفٹٿ1536) - 89

 ٨ڃ ١٨ثء، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
ٸددثڂ ټًؼددثٺ ٰٝددىٺ أيٜددُڃ ڀددڃ أ٘ددفثج يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰٵددثٺ      

يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: ڀڃ ٸثڄس ټڇ ٰٝٻ أيٚ ٰٽٍُي٨هث أو ټُځڅفهث ألثچ. 
 ٰلڂ أخً ٰٽُځّٷ أيٜڇ.

وـدهظڅٍ ڀفځده خدڃ ـدثشٿ. ـدهظڅث ڀ٩ٽدً خدڃ ڀڅٙدىي تټدًتٌٌ. ـدهظڅث            (1536) - 91

 لثټه. ألدًڄث تټُٕدثڄٍ ٨ڃ خٹًُ خڃ تْلڅُ، ٨ڃ ١٨ثء، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل ٴثٺ:
 ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ َؤلى ټٓيٚ أؼً أو ـ٣. 

ثخً، ( ـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٨دهتټځٽٷ ٨ڃ ١٨دثء، ٨دڃ ؼد   1536) - 91

 ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ ٸثڄدس ټدڇ أيٚ ٰٽٍُي٨هدث. ٰدإڂ ټدٿ َّدص٧١        

 أڂ ٍَي٨هث، و٨ؽٍ ٨څهث، ٰٽُځڅفهث ألثچ تټځّٽٿ. وٖ  َؤتؼًڈث  َثچ(.
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( وـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـهظڅث ڈځثپ. ٴثٺ: ِدلٺ ِدٽُځثڂ خدڃ ڀىِدً     1536) - 92

 ١٨ثء ٰٵثٺ: أـهظٷ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛
ټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀڃ ٸثڄس ټڇ أيٚ ٰٽٍُي٨هث، أو ټٍُي٨هث ألدثچ،  أڂ ت 

 وٖ  َٹًڈث(.
 ٴثٺ: ڄ٩ٿ.

 ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ ٨ځًو، ٨ڃ ؼثخً؛1536) - 93

 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټځمثخًذ. 

 خددڃ ٨دهتټځؽُدده. ـددهظڅث  ( وـددهظڅٍ ـؽددثغ خددڃ تټٕددث٨ً. ـددهظڅث ٨دُددهتهلل  1536) - 94

 ِٽُٿ خڃ ـُثڂ. ـهظڅث ٩ُِه خڃ ڀُڅثء. ٴثٺ: ِځ٩س ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
 ڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )ڀددڃ ٸددثڂ ټددڇ ٰٝددٻ أيٚ ٰٽٍُي٨هددث، أو      

 ټٍُي٨هث ألثچ. وٖ  شد٩ُىڈث(.
 ٰٵٽس ټ٩ُّه: ڀث ٴىټڇ: وٖ  شد٩ُىڈث؟ ٩َڅٍ تټٹًتء؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ.

( ـهظڅث أـځده خدڃ َدىڄُ. ـدهظڅث ٌڈُدً. ـدهظڅث أخدى تټٍخُدً ٨دڃ ؼدثخً.           1536) - 95

 ٴثٺ:
ٸڅث ڄمثخً ٨ٽدً ٨هده يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰڅٙدُح ڀدڃ تټٵٙدًي وڀدڃ            

ٸىت. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ ٸثڄس ټڇ أيٚ ٰٽٍُي٨هدث أو ٰٽُفًظهدث   
 ألثچ. و ٖ ٰٽُه٨هث(.

ثڈً وأـځه خڃ ٨ًُّ. ؼځ٩ُث ٨ڃ تخڃ وڈح. ٴثٺ تخڃ ( ـهظڅٍ أخى تټ1536١) - 96

٨ًُّ: ـهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ وڈدح. ـدهظڅٍ ڈٕدثپ خدڃ ِد٩ه؛ أڂ أخدث تټٍخُدً تټځٹدٍ ـهظدڇ.            
 ٴثٺ: ِځ٩س ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:

ٸڅدددث ٰدددٍ ٌڀدددثڂ يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ ڄللدددى تْيٚ خثټعٽدددط أو تټًخددد٧.   
٨ٽُڇ وِٽٿ ٰدٍ وټدٷ تټفدُڃ ٰٵدثٺ )ڀدڃ ٸثڄدس ټدڇ         خثټځثوَثڄثز. ٰٵثپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل

 أيٚ ٰٽٍُي٨هث. ٰإڂ ټٿ ٍَي٨هث ٰٽُځڅفهث ألثچ. ٰإڂ ټٿ َځڅفهث ألثچ ٰٽُځّٹهث(.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث َفًُ خڃ ـځثن. ـهظڅث أخى ٨ىتڄدر ٨دڃ   1536) - 97

 ِٽُځثڂ. ـهظڅث أخى ُِثڂ ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
 ٵىٺ )ڀڃ ٸثڄس ټڇ أيٚ ٰٽُهدهث أو ټ٩ًُڈث(.ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َ 

( وـهظڅُددڇ ـؽددثغ خددڃ تټٕددث٨ً. ـددهظڅث أخددى تټؽددىتج. ـددهظڅث ٨ځددثي خددڃ   1536) - 98

 يٌَٳ ٨ڃ ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: ٰٽٍُي٨هث أو ټٍُي٨هث يؼٗ.

( وـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ٩ُِه تَْٽٍ. ـدهظڅث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ٨ځدًو      1536) - 99

فثيض(؛ أڂ خٹًُت ـهظڇ؛ أڂ ٨دهتهلل خڃ أخدٍ ِدٽځر ـهظدڇ ٨دڃ تټڅ٩ځدثڂ خدڃ       )وڈى تخڃ تټ
 أخٍ ٨ُثْ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛



  

 

 

Page 20 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ ٸًتء تْيٚ. 

( وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄدث أخدى لُعځدر ٨دڃ أخدٍ تټٍخُدً، ٨دڃ        1536) - 111

 ؼثخً، ٴثٺ:
 ِٽٿ ٨ڃ خ٧ُ تْيٚ تټدُٝثء ِڅصُڃ أو ظٗظث.ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ و 

( وـهظڅث ٩ُِه خڃ ڀڅٙدىي وأخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر و٨ځدًو تټڅثٴده         1536) - 111

وٌڈًُ خڃ ـًج. ٴثټىت: ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ ـځُده ت٨ْدًغ، ٨دڃ ِدٽُځثڂ خدڃ        
 ٨صُٳ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:

 ڄهً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ خ٧ُ تټّڅُڃ. 
 خڃ أخٍ ُٔدر: ٨ڃ خ٧ُ تټعځً ِڅُڃ.وٍٰ يوتَر ت

( ـهظڅث ـّڃ خڃ ٨ٽٍ تټفٽىتڄٍ. ـهظڅث أخى شىخر. ـهظڅث ڀ٩ثوَدر ٨دڃ   1544) - 112

 َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ ٸثڄس ټڇ أيٚ ٰٽٍُي٨هث أو ټُځڅفهدث ألدثچ.    

 ٷ أيٜڇ(.ٰإڂ أخً ٰٽُځّ

( وـهظڅث تټفّڃ تټفٽىتڄٍ. ـهظڅث أخى شىخر. ـهظڅث ڀ٩ثوَر ٨ڃ َفُدً  1536) - 113

 خڃ أخٍ ٸعًُ؛ أڂ ٍََه خڃ ڄ٩ُٿ ألدًچ؛ أڂ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل ألدًچ؛
أڄڇ ِځ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َڅهً ٨ڃ تټځٍتخڅر وتټفٵىٺ. ٰٵثٺ ؼدثخً خدڃ    

 فٵىٺ ٸًتء تْيٚ.٨دهتهلل: تټځٍتخڅر تټعځً خثټصځً. وتټ

( ـدددهظڅث ٴصُددددر خدددڃ ِددد٩ُه. ـدددهظڅث ٩َٵدددىج )٩َڅدددٍ تخدددڃ ٨ددددهتټًـځڃ  1545) - 114

 تټٵثيٌ( ٨ڃ ِهُٻ تخڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
 ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټځفثٴٽر وتټځٍتخڅر. 

ٷ تخدڃ أڄدُ   ( وـهظڅٍ أخى تټ١دثڈً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ڀثټد      1546) - 115

٨ددڃ نتون خددڃ تټفٙددُڃ؛ أڂ أخددث ِددٱُثڂ ڀددىټً أخددٍ أـځدده ألدددًچ؛ أڄددڇ ِددځ٧ أخددث ِدد٩ُه      
 تټمهيٌ َٵىٺ:

ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټځٍتخڅر وتټځفثٴٽر. وتټځٍتخڅر تٔصًتء تټعځً  
 ٍٰ يؤوَ تټڅمٻ. وتټځفثٴٽر ٸًتء تْيٚ.

٩صٹٍ )ٴثٺ أخى تټًخ٧ُ: ـدهظڅث.  ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأخى تټًخ٧ُ تټ1547) - 116

 وٴثٺ َفًُ: ألدًڄث ـځثن خڃ ٌَه( ٨ڃ ٨ځًو. ٴثٺ: ِځ٩س تخڃ ٨ځً َٵىٺ:
ٸڅث ٖ ڄًي خثټمدً خلِث ـصً ٸثڂ ٨دثپ أوٺ. ٰد٨ٍٿ يتٰد٧ أڂ ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ        

 وِٽٿ ڄهً ٨څڇ.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـدهظڅث ِدٱُثڂ. ؾ وـدهظڅٍ ٨ٽدٍ خدڃ      1547) - 117

ً و خًتڈُٿ تخڃ نَڅثي. ٴثٖ: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ )وڈى تخڃ ٨ٽُر( ٨ڃ أَىج. ؾ وـهظڅث ـؽ
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 ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث وٸُدد٧. ـددهظڅث ِددٱُثڂ. ٸٽهددٿ ٨ددڃ ٨ځددًو خددڃ نَڅددثي، خهددىت   
 تِٔڅثن، ڀعٽڇ. وٌتن ٍٰ ـهَط تخڃ ٨ُُڅر:

 ٰصًٸڅثچ ڀڃ أؼٽڇ.

، ٨ددڃ أخددٍ  ( وـددهظڅٍ ٨ٽددٍ خددڃ ـؽددً. ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ ٨ددڃ أَددىج    1547) - 118

 تټمٽُٻ، ٨ڃ ڀؽثڈه. ٴثٺ: ٴثٺ تخڃ ٨ځً: ټٵه ڀڅ٩څث يت٧ٰ ڄٱ٧ أيٜڅث.

( وـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث ٌَدده خددڃ ٌيَدد٧ ٨ددڃ أَددىج، ٨ددڃ 1547) - 119

 ڄث٧ٰ؛
أڂ تخڃ ٨ځً ٸثڂ َٹًٌ ڀٍتي٨دڇ ٨ٽدً ٨هده يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وٰدٍ          

وَر. ـصدً خٽ٭دڇ ٰدٍ آلدً لٰٗدر       ڀثيذ أخٍ خٹً و٨ځً و٨عځثڂ و٘هيت ڀڃ لٰٗر ڀ٩ث
ڀ٩ثوَر؛ أڂ يت٧ٰ خڃ لهَػ َفهض ُٰهث خڅهدٍ ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدهلٻ        
٨ٽُددڇ وأڄددث ڀ٩ددڇ. ّٰددلټڇ ٰٵددثٺ: ٸددثڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َڅهددً ٨ددڃ ٸددًتء  

 تټځٍتي٦. ٰصًٸهث تخڃ ٨ځً خ٩ه.
تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ   وٸثڂ  وت ِدةٻ ٨څهدث، خ٩ده، ٴدثٺ: ٨ٌدٿ يتٰد٧ خدڃ لدهَػ أڂ يِدىٺ          

 وِٽٿ ڄهً ٨څهث.

وـددهظڅث أخددى تټًخُدد٧ وأخددى ٸثڀددٻ. ٴددثٺ: ـددهظڅث ـځددثن. ؾ وـددهظڅٍ ٨ٽددٍ خددڃ   -( 1547)

ـؽً. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ. ٸٗڈځث ٨دڃ أَدىج، خهدىت تِٔدڅثن، ڀعٽدڇ. وٌتن ٰدٍ ـدهَط تخدڃ         
 ٨ٽُر: ٴثٺ: ٰصًٸهث تخڃ ٨ځً خ٩ه وټٷ. ٰٹثڂ ٖ َٹًَهث.

 ً. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٨دُهتهلل ٨ڃ ڄث٧ٰ. ٴثٺ:( وـهظڅث تخڃ ڄځ1547ُ) - 111

وڈدس ڀ٧ تخڃ ٨ځً  ټدً يتٰد٧ خدڃ لدهَػ. ـصدً أشدثچ خدثټدٗٞ. ٰدللدًچ؛ أڂ يِدىٺ تهلل           
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ ٸًتء تټځٍتي٦.

وـهظڅٍ تخڃ أخٍ لٽٯ وـؽثغ خڃ تټٕدث٨ً. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٌٸًَدث ٨دڃ تخدڃ        -( 1547)

٨ڃ ٌَه، ٨ڃ تټفٹٿ، ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً؛ أڄدڇ        ٨هٌ. ألدًڄث ٨دُهتهلل تخڃ ٨ځًو
 أشً يت٩ٰث. ٰىٸً ڈىت تټفهَط ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ـُّڃ )٩َڅٍ تخڃ ـّدڃ خدڃ َّدثي(.    1547) - 111

ـهظڅث تخڃ ٨ىڂ ٨ڃ ڄث٧ٰ؛ أڂ تخڃ ٨ځً ٸثڂ َؤؼً تْيٚ. ٴثٺ: ٰڅدا ـهَعث ٨ڃ يت٧ٰ 
 : ٰثڄ١ٽٳ خٍ ڀ٩ڇ  ټُڇ. ٴثٺ: ٰىٸً ٨ڃ خ٩ٛ ٨ځىڀصڇ،خڃ لهَػ. ٴثٺ

وٸً ُٰڇ ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ڄهً ٨ڃ ٸًتء تْيٚ. ٴثٺ: ٰصًٸڇ تخڃ  
 ٨ځً ٰٽٿ َلؼًچ.

وـهظڅُڇ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـهظڅث ٍََده خدڃ ڈدثيوڂ. ـدهظڅث تخدڃ ٨دىڂ، خهدىت         -( 1547)

 ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.تِٔڅثن. وٴثٺ: ٰفهظڇ ٨ڃ خ٩ٛ ٨ځىڀصڇ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘
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( وـهظڅٍ ٨دهتټځٽٷ خڃ ٩ُٔح خڃ تټٽُدط خدڃ ِد٩ه. ـدهظڅٍ أخدٍ ٨دڃ       1547) - 112

 ؼهٌ. ـهظڅٍ ٨ٵُٻ خڃ لثټه ٨ڃ أخڃ ٔهثج؛ أڄڇ ٴثٺ: ألدًڄٍ ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل؛
أڂ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً ٸثڂ َٹًٌ أيٜڇ. ـصً خٽ٭ڇ أڂ يت٧ٰ خڃ لدهَػ تْڄٙدثيٌ ٸدثڂ     

هتهلل ٰٵثٺ: َث تخڃ لهَػ! ڀثوت شفدهض ٨دڃ يِدىٺ تهلل    َڅهً ٨ڃ ٸًتء تْيٚ. ٰٽٵُڇ ٨د
٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ ٸدًتء تْيٚ؟ ٴدثٺ يتٰد٧ خدڃ لدهَػ ټ٩ددهتهلل: ِدځ٩س ٨ځدٍ            
)وٸثڂ ٴه ٔهه خهيت( َفهظثڂ أڈٻ تټهتي؛ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهدً ٨دڃ   

 ٨ٽُدڇ وِدٽٿ،   ٸًتء تْيٚ. ٴثٺ ٨دهتهلل: ټٵه ٸڅس أ٨ٽٿ، ٍٰ ٨هه يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل  
أڂ تْيٚ شٹًي. ظٿ لًٕ ٨دهتهلل أڂ َٹىڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ أـدهض      

 ٍٰ وټٷ ُٔةث ټٿ َٹڃ ٨ٽځڇ. ٰصًٶ ٸًتء تْيٚ.

 ثبة ٧غاء اڃعى ثب٫ِ٘ب٭. - 18

( وـهظڅٍ ٨ٽٍ خڃ ـؽً تټ٩ّهٌ و٩َٵىج خدڃ  خدًتڈُٿ. ٴدثٖ: ـدهظڅث     1548) - 113

، ٨ڃ ٩َٽً خڃ ـٹُٿ، ٨ڃ ِٽُځثڂ خڃ َّدثي، ٨دڃ    ِځث٨ُٻ )وڈى تخڃ ٨ٽُر( ٨ڃ أَىج
 يت٧ٰ خڃ لهَػ ٴثٺ:

ٸڅث ڄفثٴٻ تْيٚ ٨ٽً ٨هه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰڅٹًَهث خثټًخ٧ وتټعٽط  
وتټ٩١ثپ تټځّځً. ٰؽثبڅث وتز خدىپ يؼدٻ ڀدڃ ٨ځدىڀصٍ. ٰٵدثٺ: ڄهثڄدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً         

 ويِىټڇ أڄٱ٧ ټڅدث. ڄهثڄدث أڂ ڄفثٴدٻ    تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ أڀً ٸثڂ ټڅث ڄث٩ٰث. و٠ىت٨ُر تهلل
خثْيٚ ٰڅٹًَهث خثټعٽط وتټًخ٧ وتټ٩١ثپ تټځّدځً. وأڀدً يج تْيٚ أڂ ٍَي٨هدث أو    

 ٍَي٨هث. وٸًچ ٸًتبهث، وڀث ِىي وټٷ.

وـهظڅثچ َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ـځثن خڃ ٌَه ٨ڃ أَىج. ٴثٺ: ٸصدح  ټدً    -( 1548)

ڃ يتٰد٧ خدڃ لدهَػ. ٴدثٺ: ٸڅدث      ٩َٽً خڃ ـٹُٿ ٴدثٺ: ِدځ٩س ِدٽُځثڂ خدڃ َّدثي َفدهض ٨د       
 ڄفثٴٻ خثْيٚ ٰڅٹًَهث ٨ٽً تټعٽط وتټًخ٧. ظٿ وٸً خځعٻ ـهَط تخڃ ٨ٽُر.

( وـهظڅث َفًُ خڃ ـدُح. ـهظڅث لثټده خدڃ تټفدثيض. ؾ وـدهظڅث ٨ځدًو      1548) -پ  2

خڃ ٨ٽٍ. ـهظڅث ٨دهت٨ْٽً. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨دهذ. ٸٽهٿ ٨ڃ تخڃ 
 خڃ ـٹُٿ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. أخٍ ٨ًوخر، ٨ڃ ٩َٽً

( وـهظڅُڇ أخدى تټ١دثڈً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ؼًَدً خدڃ ـدثٌپ          1548) -پ  3

٨ددڃ ٩َٽددً خددڃ ـٹددُٿ، خهددىت تِٔددڅثن، ٨ددڃ يتٰدد٧ خددڃ لددهَػ، ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ  
 وِٽٿ. وټٿ َٵٻ: ٨ڃ خ٩ٛ ٨ځىڀصڇ.

ٍ َفُدً خدڃ   ( ـهظڅٍ  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄدث أخدى ڀّدهً. ـدهظڅ    1548) - 114

ـځٍذ. ـهظڅٍ أخى ٨ځدً وتْوٌت٨دٍ ٨دڃ أخدٍ تټڅؽثٔدٍ، ڀدىټً يتٰد٧ خدڃ لدهَػ، ٨دڃ           
 يت٧ٰ؛ أڂ ٤هًُ خڃ يت٧ٰ )وڈى ٨ځڇ( ٴثٺ: أشثڄٍ ٤هًُ ٰٵثٺ:
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ټٵه ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ أڀً ٸثڂ خڅث يتٰٵدث. ٰٵٽدس: وڀدث وتٶ؟ ڀدث      
ِدلټڅٍ ٸُدٯ شٙدڅ٩ىڂ خځفدثٴٽٹٿ؟     ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰهى ـٳ. ٴدثٺ:  

ٰٵٽس: ڄؤتؼًڈث، َث يِىٺ تهلل! ٨ٽً تټًخ٧ُ أو تْوِٳ ڀڃ تټصځً أو تټ٩ًُٕ. ٴدثٺ: ٰدٗ   
 شٱ٩ٽىت. تٌي٨ىڈث. أو أٌي٨ىڈث. أو أڀّٹىڈث.

ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث ٨دددهتټًـځڃ خددڃ ڀهددهٌ ٨ددڃ ٨ٹًڀددر خددڃ       -( 1548)

تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خهدىت. وټدٿ َدىٸً:    ٨ځثي، ٨ڃ أخٍ تټڅؽثٍٔ، ٨ڃ يت٧ٰ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً 
 ٨ڃ ٨ځڇ ٤هًُ.
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 ثبة ٧غاء اڃعى ثب٫ظٷت ٹا٫ٺع١. - 19

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ يخ٩ُدر خدڃ أخدٍ         1547) - 115

 ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ ـڅ٥ٽر خڃ ٴُُ؛ أڄڇ ِلٺ يت٧ٰ خڃ لهَػ ٨ڃ ٸًتء تْيٚ؟ ٰٵثٺ:
  ً تء تْيٚ. ٴدددثٺ ٰٵٽدددس: أخثټدددىڈح ڄهدددً يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ ٨دددڃ ٸددد

 وتټىيٲ؟ ٰٵثٺ: أڀث خثټىڈح وتټىيٲ، ٰٗ خلَ خڇ.

( ـددهظڅث  ِددفثٲ. ألدًڄددث ٨ُّددً خددڃ َددىڄُ. ـددهظڅث تْوٌت٨ددٍ ٨ددڃ    1547) - 116

 يخ٩ُر خڃ ٨دهتټًـځڃ. ـهظڅٍ ـڅ٥ٽر خڃ ٴُُ تْڄٙثيٌ ٴثٺ:
 ڄځث ٸثڂ ِلټس يت٧ٰ خڃ لهَػ ٨ڃ ٸًتء تْيٚ خثټىڈح وتټىيٲ؟ ٰٵثٺ: ٖ خلَ خڇ.  

تټڅددثَ َددؤتؼًوڂ ٨ٽددً ٨هدده تټڅدددٍ ٨ٽددً تټځثوَثڄددثز. وأٴدددثٺ تټؽددهتوٺ. وأٔددُثء ڀددڃ         
تټٍي٦. ُٰهٽٷ ڈىت وَّٽٿ ڈىت. وَّٽٿ ڈدىت وَهٽدٷ ڈدىت. ٰٽدٿ َٹدڃ تټڅدثَ ٸدًتء  ٖ ڈدىت.         

 ٰٽىټٷ ٌؼً ٨څڇ. ٰلڀث ٍٔء ڀ٩ٽىپ ڀٝځىڂ، ٰٗ خلَ خڇ.

ر ٨دڃ َفُدً خدڃ ِد٩ُه،     ( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه. ـدهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅد    1547) - 117

 ٨ڃ ـڅ٥ٽر تټٍيٴٍ؛ أڄڇ ِځ٧ يت٧ٰ خڃ لهَػ َٵىٺ:
ٸڅث أٸعً تْڄٙثي ـٵٗ. ٴثٺ: ٸڅدث ڄٹدًٌ تْيٚ ٨ٽدً أڂ ټڅدث ڈدىچ وټهدٿ ڈدىچ. ًٰخځدث          

 ألًؼس ڈىچ وټٿ شمًغ ڈىچ. ٰڅهثڄث ٨ڃ وټٷ. وأڀث تټىيٲ ٰٽٿ َڅهڅث.

ً. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ ـددهظڅث أخددى تټًخُدد٧. ـددهظڅث ـځددثن. ؾ وـددهظڅث تخددڃ تټځعڅدد  -( 1547)

 ڈثيوڂ. ؼځ٩ُث ٨ڃ َفًُ خڃ ٩ُِه. خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

 ثبة ٟپ ا٫ٰؼاعٗخ ٹا٫ٰئاجغح. - 21

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ٨دهتټىتـه خدڃ ٌَدثن. ؾ وـدهظڅث أخدى     1549) - 118

خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٽٍ خڃ ڀّهً. ٸٗڈځث ٨ڃ تټُٕدثڄٍ ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ تټّثبح. 
س ٨ددهتهلل تخدڃ ڀ٩ٵدٻ ٨دڃ تټځٍتي٨در؟ ٰٵدثٺ: ألدًڄدٍ ظثخدس خدڃ تټٝدفثٶ؛ أڂ           ٴثٺ: ِلټ

يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڄهددً ٨ددڃ تټځٍتي٨ددر. وٰددٍ يوتَددر أخددٍ ٔددُدر؛ ڄهددً   
 ٨څهث. وٴثٺ: ِلټس تخڃ ڀ٩ٵٻ. وټٿ َّٿ ٨دهتهلل.

( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ ڀڅٙددىي. ألدًڄددث َفُددً خددڃ ـځددثن. ألدًڄددث أخددى  1549) - 119

ُځثڂ تټُٕدثڄٍ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ تټّثبح. ٴثٺ: نلٽڅث ٨ٽً ٨دهتهلل خڃ ڀ٩ٵٻ ٨ىتڄر ٨ڃ ِٽ
 ّٰلټڅثچ ٨ڃ تټځٍتي٨ر؟ ٰٵثٺ: ٨ٌٿ ظثخس؛

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨دڃ تټځٍتي٨در. وأڀدً خدثټځؤتؼًذ. وٴدثٺ )ٖ       
 خلَ ټهث(.

 ثبة اڃعى رٰٴخ. - 21

خددڃ ٌَدده ٨ددڃ ٨ځددًو؛ أڂ    ( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث ـځددثن     1551) - 121

ڀؽثڈهت ٴثٺ ټ١ثووَ: تڄ١ٽٳ خڅث تټً يت٧ٰ خڃ لهَػ. ٰثِځ٧ ڀڅڇ تټفهَط ٨ڃ أخُڇ ٨ڃ 
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تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ ٰثڄصهًچ. ٴثٺ:  ڄٍ وتهلل! ټى أ٨ٽدٿ أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً    
تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڄهددً ٨څددڇ ڀددث ٩ٰٽصددڇ. وټٹددڃ ـددهظڅٍ ڀددڃ ڈددى أ٨ٽددٿ خددڇ ڀددڅهٿ )٩َڅددٍ تخددڃ  

 ٨دثَ(؛
ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ: )ْڂ َځڅؿ تټًؼدٻ ألدثچ أيٜدڇ لُدً ټدڇ ڀدڃ       أ 

 أڂ َللى ٨ٽُهث لًؼث ڀ٩ٽىڀث(.

( وـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث ِددٱُثڂ ٨ددڃ ٨ځددًو، وتخددڃ ٠ددثووَ 1551) - 121

 ٨ڃ ٠ثووَ؛ أڄڇ ٸثڂ َمثخً. ٴثٺ ٨ځًو: ٰٵٽس ټڇ:
٨ٍځدىڂ؛ أڂ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ     َث أخث ٨دهتټًـځڃ! ټى شًٸس ڈىچ تټځمثخًذ ٰدإڄهٿ َ  

وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټځمثخًذ. ٰٵثٺ: أٌ ٨ځًو! ألدًڄٍ أ٨ٽځهٿ خدىټٷ )٩َڅدٍ تخدڃ ٨ددثَ(؛     
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټٿ َڅڇ ٨څهث.  ڄځث ٴثٺ )َځڅؿ أـهٸٿ ألثچ لًُ ټدڇ ڀدڃ أڂ   

 َللى ٨ٽُهث لًؼث ڀ٩ٽىڀث(.

. ؾ وـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ    ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث تټعٵٱٍ ٨ڃ أَىج -( 1551)

ُٔدر و ِفثٲ تخڃ  خًتڈُٿ. ؼځ٩ُث ٨ڃ وٸ٧ُ، ٨ڃ ِٱُثڂ. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ يڀدؿ.     
ألدًڄث تټٽُط ٨ڃ تخڃ ؼًَػ. ؾ وـهظڅٍ ٨ٽٍ خڃ ـؽً. ـهظڅث تټٱٝٻ خڃ ڀىِدً ٨دڃ   
ًَٔٷ، ٨ڃ ٩ٔدر. ٸٽهٿ ٨ڃ ٨ځًو تخڃ نَڅثي ٨ڃ ٠ثوَ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ، ٨ڃ تټڅددٍ  

 ڄفى ـهَعهٿ. ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

 ( وـهظڅٍ ٨ده خڃ ـځُه وڀفځه خڃ يت٧ٰ )ٴثٺ ٨ده:1551) - 122

أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ْڂ َځڅؿ أـهٸٿ ألثچ أيٜڇ لًُ ټڇ ڀڃ أڂ َللى  
٨ٽُهددث ٸددىت وٸددىت( )ټٕددٍء ڀ٩ٽددىپ( ٴددثٺ: وٴددثٺ تخددڃ ٨دددثَ: ڈددى تټفٵددٻ. وڈددى خٽّددثڂ        

 تْڄٙثي تټځفثٴٽر.

تهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهيتڀٍ. ألدًڄدث ٨ددهتهلل خدڃ ؼ٩ٱدً     ( وـهظڅث ٨ده1551) - 123

تټًٴً. ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ٨ځًو ٨ڃ ٌَه خڃ أخٍ أڄُّر، ٨دڃ ٨ددهتټځٽٷ خدڃ ٍََده، ٨دڃ      
 ٠ثوَ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ،

 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ: )ڀڃ ٸثڄس ټڇ أيٚ ٰإڄڇ أڂ َځڅفهث ألثچ لًُ(.  
  



  

 

 

Page 26 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

 ٧زبة ا٫ٰـب٣بح - ۲۲
 ٣بح ٹا٫ٰ٘بٯ٬خ ثجؼء ٯٲ ا٫ضٰغ ٹا٫ؼعٕ.ثبة ا٫ٰـب - 1

( ـهظڅث أـځه خدڃ ـڅددٻ وٌڈُدً خدڃ ـدًج )وتټٽٱد٣ ټٍڈُدً( ٴدثٖ: ـدهظڅث          1551) - 1

 َفًُ )وڈى تټٵ١ثڂ( ٨ڃ ٨دُهتهلل. ألدًڄٍ ڄث٧ٰ ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ثڀٻ أڈٻ لُدً خٕد١ً ڀدث َمدًغ ڀڅهدث ڀدڃ ظځدً        

 أو ٌي٦.

څٍ ٨ٽددٍ خددڃ ـؽددً تټّدد٩هٌ. ـددهظڅث ٨ٽددٍ )وڈددى تخددڃ ڀّددهً(.       ( وـددهظ1551) - 2

 ألدًڄث ٨دُهتهلل ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
أ١٨ددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ لُدددً خٕدد١ً ڀددث َمددًغ ڀددڃ ظځددً أو ٌي٦.   

ٰٹثڂ ١٩ٍَ أٌوتؼڇ ٸٻ ِڅر ڀثبر وِٳ: ظځدثڄُڃ وِدٵث ڀدڃ شځدً، و٨ٕدًَڃ وِدٵث ڀدڃ        
لُدً أٌوتغ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، أڂ َٵ١د٧       ٩ًُٔ. ٰٽځث وټً ٨ځً ٴّٿ لُددً.  

ټهددڃ تْيٚ وتټځددثء، أو َٝددځڃ ټهددڃ تْوِددثٲ ٸددٻ ٨ددثپ. ٰددثلصٽٱڃ. ٰځددڅهڃ ڀددڃ تلصددثي 
تْيٚ وتټځددثء. وڀددڅهڃ ڀددڃ تلصددثي تْوِددثٲ ٸددٻ ٨ددثپ. ٰٹثڄددس ٨ثبٕددر وـٱٙددر ڀځددڃ  

 تلصثيشث تْيٚ وتټځثء.

. ـدهظڅٍ ڄدث٧ٰ ٨دڃ ٨ددهتهلل     ( وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٨دُدهتهلل 1551) - 3

 خڃ ٨ځً؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ثڀٻ أڈٻ لُدً خ١ًٕ ڀث َمدًغ ڀڅهدث ڀدڃ ٌي٦     

أو ظځددً. وتٴددصٗ تټفددهَط خڅفددى ـددهَط ٨ٽددٍ خددڃ ڀّددهً. وټددٿ َددىٸً: ٰٹثڄددس ٨ثبٕددر      
وـٱٙر ڀځڃ تلصثيشث تْيٚ وتټځثء. وٴثٺ: لًُ أٌوتغ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ     

 ْيٚ. وټٿ َىٸً تټځثء.أڂ َٵ٧١ ټهڃ ت

( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ وڈدح. ألدًڄدٍ أِدثڀر خدڃ ٌَده      1551) - 4

 تټٽُعٍ ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً. ٴثٺ:
ټځث تٰصصفس لُدً ِلټس َهىن يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ أڂ َٵدًڈٿ ُٰهدث. ٨ٽدً        

ٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل    أڂ ٩َځٽى ٨ٽدً ڄٙدٯ ڀدث لدًغ ڀڅهدث ڀدڃ تټعځدً وتټدٍي٦. ٰ        
٨ٽُڇ وِٽٿ: أٴًڈٿ ُٰهث ٨ٽً وټٷ ڀث ٔةڅث. ظٿ ِثٲ تټفهَط خڅفى ـهَط تخڃ ڄځًُ وتخڃ 
ڀّددهً ٨ددڃ ٨دُددهتهلل. وٌتن ُٰددڇ: وٸددثڂ تټعځددً َٵّددٿ ٨ٽددً تټّددهځثڂ ڀددڃ ڄٙددٯ لُدددً.    

 ُٰللى يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تټمځُ.

ځه خڃ ٨ددهتټًـځڃ، ٨دڃ ڄدث٧ٰ،    ( وـهظڅث تخڃ يڀؿ. ألدًڄث تټٽُط ٨ڃ ڀف1551) - 5

 ٨ڃ ٨دهتهلل تخڃ ٨ځً،
٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ نٰد٧  ټدً َهدىن لُددً ڄمدٻ لُددً وأيٜدهث.         

 ٨ٽً أڂ ٩َصځٽىڈث ڀڃ أڀىتټهٿ. وټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ١ًٔ ظځًڈث.
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( وـدهظڅٍ ڀفځده خدڃ يتٰد٧ و ِدفثٲ خدڃ ڀڅٙدىي )وتټٽٱد٣ ٖخدڃ يتٰدد٧(.          1551) - 6

ٴثٖ: ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث تخڃ ؼًَػ. ـهظڅٍ ڀىًِ خڃ ٨ٵدر ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ   
 ٨ځً؛

أڂ ٨ځددً خددڃ تټم١ددثج أؼٽددً تټُهددىن وتټڅٙددثيي ڀددڃ أيٚ تټفؽددثٌ. وأڂ يِددىٺ تهلل   
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټځث ٤هً ٨ٽً لُددً أيتن  لدًتغ تټُهدىن ڀڅهدث. وٸثڄدس تْيٚ،      

ڃ. ٰدليتن  لدًتغ تټُهدىن ڀڅهدث. ّٰدلټس تټُهدىن       ـُڃ ٤هً ٨ٽُهث، هلل وټًِىټڇ وټٽځّدٽځُ 
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ أڂ َٵددًڈٿ خهددث. ٨ٽددً أڂ َٹٱددىت ٨ځٽهددث. وټهددٿ ڄٙددٯ  
تټعځً. ٰٵثٺ ټهٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: ڄٵًٸٿ خهث ٨ٽً وټٷ، ڀث ٔدةڅث. ٰٵدًوت   

 خهث ـصً أؼٗڈٿ ٨ځً  ټً شُځثء وأيَفثء.

 ثبة ٌٟ٪ ا٫ٜغؽ ٹا٫ؼعٕ. - 2

( ـهظڅث تخدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٨ددهتټځٽٷ ٨دڃ ١٨دثء، ٨دڃ ؼدثخً           1552) - 7

 ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: )ڀث ڀڃ ڀّٽٿ َ٭ًَ ٬ًِث  ٖ ٸثڂ ڀث أٸٻ ڀڅدڇ   

ټڇ ٘هٴر. وڀث ِدًٲ ټدڇ ڀڅدڇ ٘دهٴر. وڀدث أٸدٻ تټّدد٧ ڀڅدڇ ٰهدى ټدڇ ٘دهٴر. وڀدث أٸٽدس              
  ٖ ٸثڂ ټڇ ٘هٴر(.تټ١ًُ ٰهى ټڇ ٘هٴر. وٖ  ًٌَؤچ أـه 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـدهظڅث ټُدط. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ يڀدؿ. ألدًڄدث        1552) - 8

 تټٽُط ٨ڃ تخڃ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً؛
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ نلٻ ٨ٽً أپ ڀدًٕ تْڄٙثيَر ٍٰ ڄمدٻ ټهدث. ٰٵدثٺ ټهدث      

ٰٵثټدس خدٻ ڀّدٽٿ.     تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: )ڀڃ ٬ًَ ڈىت تټڅمٻ؟ أڀّٽٿ أپ ٸثًٰ؟(
ٰٵددثٺ: )ٖ َ٭ددًَ ڀّددٽځث ٬ًِددث، وٖ  َددٍي٦ ٌي٨ددث، ُٰلٸددٻ ڀڅددڇ تڄّددثڂ وٖ  نتخددر وٖ  

 ٍٔء،  ٖ ٸثڄس ټڇ ٘هٴر(.

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ وتخڃ أخٍ لٽٯ. ٴدثٖ: ـدهظڅث يوؾ. ـدهظڅث تخدڃ     1552) - 9

 ؼًَػ. ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ )ٖ َ٭ددًَ يؼددٻ ڀّددٽٿ ٬ًِددث، وٖ     ِددځ٩س يِددىٺ تهلل 

ٌي٨ث، ُٰلٸٻ ڀڅڇ ِد٧ أو ٠ثبً أو ٍٔء،  ٖ ٸثڂ ټڇ ُٰڇ أؼً(. وٴدثٺ تخدڃ أخدٍ لٽدٯ:     
 ٠ثبً ٍٔء.

( ـددهظڅث أـځدده خددڃ ِدد٩ُه خددڃ  خددًتڈُٿ. ـددهظڅث يوؾ خددڃ ٨دددثنذ. ـددهظڅث      1552) - 11

 ثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:ٌٸًَثء خڃ  ِفثٲ. ألدًڄٍ ٨ځًو خڃ نَڅثي؛ أڄڇ ِځ٧ ؼ
نلٻ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٨ٽً أپ ڀ٩ده، ـثب١ث. ٰٵثٺ )َث أپ ڀ٩دده! ڀدڃ ٬دًَ     

ڈىت تټڅمٻ؟ أڀّٽٿ أپ ٸثًٰ؟( ٰٵثټس: خٻ ڀّدٽٿ. ٴدثٺ )ٰدٗ َ٭دًَ تټځّدٽٿ ٬ًِدث، ُٰلٸدٻ        
 ڀڅڇ  ڄّثڂ وٖ  نتخر وٖ  ٠ًُ،  ٖ ٸثڂ ټڇ ٘هٴر  ټً َىپ تټٵُثڀر(.
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أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ـٱٗ خڃ ٬ُثض. ؾ وـهظڅث أخى ( وـهظڅث 1552) - 11

ٸًَح و ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ؼځ٩ُدث ٨دٿ أخدٍ ڀ٩ثوخدر. ؾ وـدهظڅث ٨ځدًو تټڅثٴده. ـدهظڅث           
٨ځثي خڃ ڀفځه. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث تخدڃ ٰٝدُٻ. ٸدٻ ڈدؤٖء ٨دڃ        

وأخدى ٸًَدح    ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ِٱُثڂ، ٨ڃ ؼثخً. ٌتن ٨ځًو ٍٰ يوتَصدڇ ٨دڃ ٨ځدثي،   
ٍٰ يوتَصڇ ٨ڃ ڀ٩ثوَر. ٰٵثٖ: ٨ڃ أپ ڀدًٕ ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ويخځدث ټدٿ   
َٵٻ. وٸٽهٿ ٴثټىت: ٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خڅفدى ـدهَط ١٨دثء وأخدٍ تټٍخُدً          

 و٨ځًو خڃ نَڅثي.

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه وڀفځدده خددڃ ٨دُدده تټ٭دددًٌ    1553) - 12

ًُ( )ٴثٺ َفًُ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث أخى ٨ىتڄر( ٨ڃ ٴصدثنذ، ٨دڃ   )وتټٽٱ٣ ټُف
 أڄُ، ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀدث ڀدڃ ڀّدٽٿ َ٭دًَ ٬ًِدث، أو َدٍي٦ ٌي٨دث،         
 ُٰلٸٻ ڀڅڇ ٠ًُ أو  ڄّثڂ أو خهُځر،  ٖ ٸثڂ ټڇ خڇ ٘هٴر(.

ـهظڅث أخدثڂ خدڃ ٍََده.     ( وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ـهظڅث ڀّٽٿ خڃ  خًتڈُٿ.1553) - 13

 ـهظڅث ٴصثنذ. ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڂ ڄدددٍ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ نلددٻ ڄمددٗ ْپ ڀدٕددً، تڀددًأذ ڀددڃ تْڄٙددثي. ٰٵددثٺ    

يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ ٬ًَ ڈىت تټڅمٻ؟ أڀّٽٿ أپ ٸثًٰ؟( ٴثټىت: ڀّدٽٿ.  
 خڅفى ـهَعهٿ.

 ثبة ٹًٖ ا٫جٺائخ. - 3

أخى تټ١ثڈً. ألدًڄث تخڃ وڈح ٨ڃ تخڃ ؼًَػ؛ أڂ أخدث تټٍخُدً   ( ـهظڅٍ 1554) - 14

 ألدًچ ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ) ڂ خ٩س ڀڃ ألُٷ ظځًت(. 

ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دثن. ـهظڅث أخى ٜځًذ ٨ڃ تخڃ ؼًَػ، ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ 
 ٨ٽُڇ وِٽٿ )ټى خ٩س ڀڃ ألُدٷ ظځدًت،   ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل

 ٰل٘ثخصڇ ؼثبفر، ٰٗ َفٻ ټٷ أڂ شللى ڀڅڇ ُٔةث. خٿ شللى ڀثٺ ألُٷ خ٭ًُ ـٳ؟(.

وـهظڅث ـّڃ تټفٽىتڄٍ. ـهڄث أخدى ٨ث٘دٿ ٨دڃ تخدڃ ؼدًَػ، خهدىت تِْدڅثن،         -( 1554)

 ڀعٽڇ.

( ـهظڅث َفًُ خڃ أَىج وٴصُدر و٨ٽٍ خڃ ـؽً. ٴثټىت: ـهظڅث  ِدځث٨ُٻ  1555) - 15

 خڃ ؼ٩ٱً، ٨ڃ ـځُه، ٨ڃ أڄُ؛
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ خُد٧ ظځدً تټڅمدٻ ـصدً شٍڈدى. ٰٵٽڅدث ْڄدُ: ڀدث          

 ٌڈىڈث؟ ٴثٺ: شفځً وشٙٱً. أيأَصٷ  ڂ ڀڅ٧ تهلل تټعځًذ، خٿ شّصفٻ ڀثٺ ألُٷ.
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ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً. ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ ڀثټٷ ٨دڃ ـځُده تټ١ىخدٻ،     -( 1555)

 ؛٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ
أڂ يِىٺ تهلل ڄهً ٨ڃ خ٧ُ تټعځًذ ـصً شٍڈً. ٴثټىت: وڀث شٍڈً؟ ٴثٺ: شفځدً. ٰٵدثٺ:    

  وت ڀڅ٧ تهلل تټعځًذ، ٰدٿ شّصفٻ ڀثٺ ألُٷ.

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ٨دثن. ـهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ خدڃ ڀفځده ٨دڃ ـځُده، ٨دڃ       1555) - 16

 أڄُ،
 ـهٸٿ ڀثٺ ألُڇ؟(.أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ) ڂ ټٿ َعځًڈث تهلل، ٰدٿ َّصفٻ أ 

( ـددهظڅث خٕددً خددڃ تټفٹددٿ و خددًتڈُٿ خددڃ نَڅددثي و٨دددهتټؽدثي خددڃ تټ٩ددٗء      1554) - 17

)وتټٽٱدد٣ ټدٕددً( ٴددثټىت: ـددهظڅث ِددٱُثڂ خددڃ ٨ُُڅددر ٨ددڃ ـځُدده ت٨ْددًغ، ٨ددڃ ِددٽُځثڂ خددڃ    
 ٨صُٳ، ٨ڃ ؼثخً؛

 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڀً خى٧ٜ تټؽىتبؿ. 
 ٨دهتټًـځڃ خڃ خًٕ ٨ڃ ِٱُثڂ. خهىت.ٴثٺ أخى تِفٳ )وڈى ٘ثـح ڀّٽٿ(: ـهظڅث 

 ثبة اؿزذجبة ا٫ٺًٖ ٯٲ ا٫ضٿٲ. - 4

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨ڃ خٹًُ، ٨ڃ ٨ُثٚ تخڃ ٨ددهتهلل،  1556) - 18

 ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ ٴثٺ:
أُ٘ح يؼٻ ٍٰ ٨هه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰدٍ ظځدثي تخصث٨هدث. ٰٹعدً نَڅدڇ.       

هلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )شٙهٴىت ٨ٽُدڇ(. ٰصٙدهٲ تټڅدثَ ٨ٽُدڇ. ٰٽدٿ َدٽد٫       ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً ت
وټٷ وٰثء نَڅڇ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټ٭ًڀثبڇ )لىوت ڀث وؼهشٿ. وټُُ 

 ټٹٿ  ٖ وټٷ(.

ـهظڅٍ َىڄُ خدڃ ٨ددهت٨ْٽً. ألدًڄدث ٨ددهتهلل خدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ٨ځدًو          -( 1556)

 ثن، ڀعٽڇ.خڃ تټفثيض ٨ڃ خٹًُ تخڃ تْٔػ، خهىت تِٔڅ

( وـددهظڅٍ ٬ُددً وتـدده ڀددڃ أ٘ددفثخڅث ٴددثټىت: ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ خددڃ أخددٍ      1557) - 19

أوَددُ. ـددهظڅٍ ألددٍ ٨ددڃ ِددٽُځثڂ )وڈددى تخددڃ خددٗٺ(، ٨ددڃ َفُددً خددڃ ِدد٩ُه، ٨ددڃ أخددٍ   
تټًـثٺ ڀفځه خڃ ٨دهتټًـځڃ؛ أڂ أڀدڇ ٨ځدًذ خڅدس ٨ددهتټًـځڃ ٴثټدس: ِدځ٩س ٨ثبٕدر        

 شٵىٺ:
لٙدىپ خثټددثج. ٨ثټُدر أ٘دىتشهځث. و وت     ِځ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٘دىز   

أـددهڈځث َّصىٜدد٧ تِلددً وَّددصًٰٵڇ ٰددٍ ٔددٍء. وڈددى َٵددىٺ: وتهلل! ٖ أ٩ٰددٻ. ٰمددًغ        
يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ ٨ٽُهځدددث. ٰٵدددثٺ )أَدددڃ تټځصدددلټٍ ٨ٽدددً تهلل ٖ َٱ٩دددٻ       

 تټځ٩ًوٮ؟( ٴثٺ: أڄث، َث يِىٺ تهلل! ٰٽڇ أٌ وټٷ أـح.

ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ َددىڄُ  ( ـددهظڅث ـًڀٽددر خددڃ َفُددً.1558) - 21

 ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ٸ٩ح ٨ڃ ڀثټٷ. ألدًچ ٨ڃ أخُڇ؛



  

 

 

Page 30 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

أڄڇ شٵثٜدً تخدڃ أخدٍ ـدهين نَڅدث ٸدثڂ ټدڇ ٨ٽُدڇ، ٰدٍ ٨هده يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ               
وِٽٿ، ٍٰ تټځّؽه. ٰثيشٱ٩س أ٘ىتشهځث. ـصً ِځ٩هث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ   

ًغ  ټُهځددث يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ـصددً ٸٕددٯ ِددؽٯ     وڈددى ٰددٍ خُصددڇ. ٰمدد  
ـؽًشڇ. وڄثني ٸ٩ح خڃ ڀثټٷ. ٰٵثٺ )َث ٸ٩ح!( ٰٵثٺ: ټدُٷ! َث يِىٺ تهلل! ٰلٔثي  ټُدڇ  
خُهچ أڂ ٧ٜ تټٕد١ً ڀدڃ نَڅدٷ. ٴدثٺ ٸ٩دح: ٴده ٩ٰٽدس، َدث يِدىٺ تهلل! ٴدثٺ يِدىٺ تهلل            

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٴٿ ٰثٴٝڇ(.

ٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨عځثڂ خدڃ ٨ځدً. ألدًڄدث َدىڄُ     ( وـهظڅثچ  ِفث1558) - 21

٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٸ٩ح خدڃ ڀثټدٷ؛ أڂ ٸ٩دح خدڃ ڀثټدٷ ألددًچ؛ أڄدڇ شٵثٜدً         
 نَڃ ټڇ ٨ٽً تخڃ أخٍ ـهين. خځعٻ ـهَط تخڃ وڈح.

ٴدددثٺ ڀّدددٽٿ: ويوي تټٽُدددط خدددڃ ِددد٩ه: ـدددهظڅٍ ؼ٩ٱدددً خدددڃ يخ٩ُدددر ٨دددڃ          -( 1558)

 ٩ح خڃ ڀثټٷ، ٨ڃ ٸ٩ح تخڃ ڀثټٷ؛٨دهتټًـځڃ خڃ ڈًڀٍ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٸ
أڄددڇ ٸددثڂ ټددڇ ڀددثٺ ٨ٽددً ٨دددهتهلل خددڃ أخددٍ ـددهين تِْددٽځٍ. ٰٽٵُددڇ ٰٽٍڀددڇ. ٰصٹٽځددث ـصددً       

تيشٱ٩س أ٘ىتشهځث. ٰځً خهځث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵدثٺ: َدث ٸ٩دح! ٰلٔدثي     
 خُهچ. ٸلڄڇ َٵىٺ تټڅٙٯ. ٰللى ڄٙٱث ڀځث ٨ٽُڇ. وشًٶ ڄٙٱث.

 ٗٴض ا٫ٰلزغٽ، ٹ٣ض أ٬ٟؾ، ٬ٟٶ ا٫غجٺٕ ٟڀٶ.ثبة ٯٲ أصع٥ ٯب ثبٗٶ  - 5

( ـددهظڅث أـځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ َددىڄُ. ـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث   1559) - 22

َفُددً خددڃ ِدد٩ُه. ألدًڄددٍ أخددى خٹددً خددڃ ڀفځدده خددڃ ٨ځددًو خددڃ ـددٍپ؛ أڂ ٨ځددً خددڃ             
٨دهتټ٩ٍٍَ ألدًچ؛ أڂ أخث خٹً خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ تټفثيض خدڃ ڈٕدثپ ألددًچ؛ أڄدڇ ِدځ٧      

 ىٺ:أخث ڈًًَذ َٵ
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )أو ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ     

َٵىٺ( )ڀڃ أنيٶ ڀثټڇ خ٩ُڅڇ ٨څه يؼٻ ٴه أٰٽُ )أو  ڄّثڂ ٴه أٰٽُ( ٰهى أـٳ خدڇ ڀدڃ   
 ٬ًُچ(.

ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ڈُٕٿ. ؾ وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه وڀفځه خڃ  -( 1559)

٩ه. ؾ وـدهظڅث أخدى تټًخُد٧ وَفُدً تخدڃ ـدُدح تټفدثيظٍ        يڀؿ. ؼځ٩ُث ٨دڃ تټٽُدط خدڃ ِد    
ٴثٖ: ـهظڅث ـځثن )٩َڅٍ تخڃ ٌَه(. ؾ وـهظڅث أخى خٹً تخڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ     
٨ُُڅر. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهتټىڈثج، وَفًُ خدڃ ِد٩ُه، وـٱدٗ خدڃ     

ٌڈُدً. وٴدثٺ    ٬ُثض. ٸٻ ڈؤٖء ٨ڃ َفًُ تخدڃ ِد٩ُه، ٰدٍ ڈدىت تِٔدڅثن خځ٩څدً ـدهَط       
 تخڃ يڀؿ، ڀڃ خُڅهٿ ٍٰ يوتَصڇ: أَځث تڀًئ ٰٽُ.

( ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ڈٕثپ خڃ ِدٽُځثڂ )وڈدى تخدڃ ٨ٹًڀدر خدڃ      1559) - 23

لثټه تټځمٍوڀٍ( ٨ڃ تخڃ ؼدًَػ. ـدهظڅٍ تخدڃ أخدٍ ـّدُڃ؛ أڂ أخدث خٹدً خدڃ ڀفځده خدڃ           
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خددڃ ٨ځددًو خددڃ ـددٍپ ألدددًچ؛ أڂ ٨ځددً خددڃ ٨دددهتټ٩ٍٍَ ـهظددڇ ٨ددڃ ـددهَط أخددٍ خٹددً           
 ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ ـهَط أخٍ ڈًًَذ،

٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، ٰدٍ تټًؼدٻ تټدىٌ ٩َدهپ،  وت وؼده ٨څدهچ تټځصدث٦ وټدٿ              
 َٱًٴڇ. )أڄڇ ټٙثـدڇ تټىٌ خث٨ڇ(.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً و٨دددهتټًـځڃ خددڃ   1559) - 24

ڃ خًُٕ خڃ ڄهُٷ، ٨ڃ أخٍ ڀههٌ. ٴثٖ: ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ تټڅًٙ خڃ أڄُ، ٨
 ڈًًَذ،

٨ڃ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ ) وت أٰٽدُ تټًؼدٻ، ٰىؼده تټًؼدٻ ڀصث٨دڇ خ٩ُڅدڇ،            
 ٰهى أـٳ خڇ(.

وـهظڅٍ ٌڈًُ خدڃ ـدًج. ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ خدڃ  خدًتڈُٿ. ـدهظڅث ِد٩ُه. ؾ          -( 1559)

ذ، وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج أَٝث. ـهظڅث ڀ٩ثو خڃ ڈٕثپ. ـهظڅٍ أخٍ. ٸٗڈځدث ٨دڃ ٴصدثن   
 خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. وٴثٖ )ٰهى أـٳ خڇ ڀڃ تټ٭ًڀثء(.

( وـدهظڅٍ ڀفځده خدڃ أـځدده خدڃ أخدٍ لٽدٯ وـؽددثغ خدڃ تټٕدث٨ً. ٴددثٖ:         1559) - 25

ـهظڅث أخى ِٽځر تټمٍت٨ٍ )ٴثٺ ـؽدثغ: ڀڅٙدىي خدڃ ِدٽځر( ألدًڄدث ِدٽُځثڂ ٨دڃ خدٗٺ         
 ٨ڃ لعُٿ خڃ ٨ًتٶ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛

ُڇ وِٽٿ ٴثٺ ) وت أٰٽُ تټًؼٻ، ٰىؼده تټًؼدٻ ٨څدهچ ِدٽ٩صڇ     أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽ 
 خ٩ُڅهث، ٰهى أـٳ خهث(.

 ثبة ٌٟ٪ اٳٔبع ا٫ٰ٘ـغ. - 6

( ـهظڅث أـځه خڃ ٨دهتهلل خڃ َىڄُ. ـدهظڅث ٌڈُدً. ـدهظڅث ڀڅٙدىي ٨دڃ      1561) - 26

 يخ٩ٍ خڃ ؼًتْ؛ أڂ ـىَٱر ـهظهٿ ٴثٺ:
يؼددٻ ڀځددڃ ٸددثڂ ٴدددٽٹٿ. ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )شٽٵددس تټځٗبٹددر يوؾ   

ٰٵثټىت: أ٨ځٽس ڀڃ تټمُدً ٔدُةث؟ ٴدثٺ: ٖ. ٴدثټىت: شدىٸً. ٴدثٺ: ٸڅدس أنتَدڃ تټڅدثَ. ٰد ڀً           
ٰصُثڄٍ أڂ َڅ٥ًوت تټځ٩ًّ وَصؽىٌوت ٨دڃ تټځىِدً. ٴدثٺ: ٴدثٺ تهلل ٨دٍ وؼدٻ: شؽدىٌوت        

 ٨څڇ(.

( ـهظڅث ٨ٽٍ خڃ ـؽً و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ )وتټٽٱ٣ ٖخدڃ ـؽدً( ٴدثٖ:    1561) - 27

ً ٨ڃ تټځ٭ًُذ، ٨ڃ ڄ٩ُٿ خڃ أخٍ ڈڅه، ٨ڃ يخ٩ٍ تخدڃ ـدًتْ. ٴدثٺ: تؼصځد٧     ـهظڅث ؼًَ
 ـىَٱر وأخى ڀ٩ّىن. ٰٵثٺ ـىَٱر:

)يؼٻ ټٵٍ يخڇ ٰٵثٺ: ڀث ٨ځٽدس؟ ٴدثٺ: ڀدث ٨ځٽدس ڀدڃ تټمُدً،  ٖ أڄدٍ ٸڅدس يؼدٗ وت           
ڀددثٺ. ٰٹڅددس أ٠ثټددح خددڇ تټڅددثَ. ٰٹڅددس أٴدددٻ تټځُّددىي وأشؽددثوٌ ٨ددڃ تټځ٩ّددىي. ٰٵددثٺ:    

أخى ڀ٩ّىن: ڈٹىت ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ       شؽثوٌوت ٨ڃ ٨دهٌ(. ٴثٺ
 َٵىٺ.
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( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ  1561) - 28

 ٨دهتټځٽٷ خڃ ٨ځًُ، ٨ڃ يخ٩ٍ خڃ ـًتْ، ٨ڃ ـىَٱر،
٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؛ )أڂ يؼددٗ ڀددثز ٰددهلٻ تټؽڅددر. ٰٵُددٻ ټددڇ: ڀددث ٸڅددس     

وٸدً و ڀدث وٸدً( ٰٵدثٺ:  ڄدٍ ٸڅدس أخدث٧َ تټڅدثَ. ٰٹڅدس أڄ٥دً تټځ٩ّدً             ش٩ځٻ؟ )ٴثٺ ٰإڀث
وأشؽىٌ ٍٰ تټّٹر أو ٍٰ تټڅٵه. ٰ٭ٱً ټڇ(. ٰٵثٺ أخى ڀ٩ّىن: وأڄث ِځ٩صڇ ڀڃ يِىٺ تهلل 

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( ـهظڅث أخى ٩ُِه تْٔػ. ـهظڅث أخى لثټه تْـځً ٨ڃ ٩ِه تخڃ ٠ثيٲ، 1561) - 29

 . ٴثٺ:٨ڃ يخ٩ٍ خڃ ؼًتْ، ٨ڃ ـىَٱر
أشددً تهلل خ٩ددده ڀددڃ ٨دددثنچ، آشددثچ تهلل ڀددثٖ. ٰٵددثٺ ټددڇ: ڀددثوت ٨ځٽددس ٰددٍ تټددهڄُث؟ )ٴددثٺ: وٖ      

َٹصځددىڂ تهلل ـددهَعث( ٴددثٺ: َددث يج! آشُصڅددٍ ڀثټددٷ. ٰٹڅددس أخددث٧َ تټڅددثَ. وٸددثڂ ڀددڃ لٽٵددٍ  
تټؽددىتٌ. ٰٹڅددس أشُّددً ٨ٽددً تټځىِددً وأڄ٥ددً تټځ٩ّددً. ٰٵددثٺ تهلل: أڄددث أـددٳ خددىت ڀڅددٷ.       

 شؽثوٌوت ٨ڃ ٨دهٌ(.
ثٺ ٨ٵدر خڃ ٨ثڀً تټؽهڅٍ، وأخدى ڀّد٩ىن تْڄٙدثيٌ: ڈٹدىت ِدځ٩څثچ ڀدڃ ٰدٍ يِدىٺ         ٰٵ

 تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح و ِدفثٲ      1561) - 31

خڃ  خًتڈُٿ )وتټٽٱ٣ ټُفًُ( )ٴثٺ َفُدً: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًوڂ: ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر(        
 ٳ، ٨ڃ أخٍ ڀ٩ّىن. ٴثٺ:٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٔٵُ

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ـىِح يؼٻ ڀځڃ ٸثڂ ٴدٽٹٿ. ٰٽٿ َىؼه ټدڇ ڀدڃ    
تټمًُ ٍٔء.  ٖ أڄڇ ٸثڂ َمثټٟ تټڅثَ. وٸثڂ ڀىًِت. ٰٹثڂ َلڀً ٬ٽځثڄڇ أڂ َصؽدثوٌوت  

 ٨ڃ تټځ٩ًّ. ٴثٺ: ٴثٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ: ڄفڃ أـٳ خىټٷ ڀڅڇ. شؽثوٌوت ٨څڇ(.

ڀڅٙددىي خددڃ أخددٍ ڀددٍتـٿ وڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً خددڃ ٌَددثن )ٴددثٺ      ( ـددهظڅث 1562) - 31

ڀڅٙىي: ـهظڅث  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه ٨ڃ تټٍڈًٌ. وٴثٺ تخڃ ؼ٩ٱً: ألدًڄث  خدًتڈُٿ )وڈدى   
 تخڃ ٩ِه( ٨ڃ تخڃ ٔهثج( ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل تخڃ ٨صدر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛

ٺ ټٱصثچ:  وت أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٸثڂ يؼٻ َهتَڃ تټڅثَ. ٰٹثڂ َٵى 
 تشُس ڀ٩ًّت ٰصؽثوٌ ٨څڇ. ټ٩ٻ تهلل َصؽثوٌ ٨څث. ٰٽٵً تهلل ٰصؽثوٌ ٨څڇ(.

ـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفُدً. ألدًڄدث ٨ددهتهلل خدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ          -( 1562)

تخڃ ٔهثج؛ أڂ ٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨صدر ـهظڇ؛ أڄدڇ ِدځ٧ أخدث ڈًَدًذ َٵدىٺ: ِدځ٩س       
 يِىٺ تهلل ٖ َٵىٺ. خځعٽڇ.

( ـهظڅث أخى تټهُعٿ لثټده خدڃ لدهتْ خدڃ ٨ؽدٗڂ. ـدهظڅث ـځدثن تخدڃ ٌَده          1563) - 32

 ٨ڃ أَىج، ٨ڃ َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٴصثنذ؛
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أڂ أخث ٴصثنذ ٠ٽح ٬ًَځث ټڇ ٰصىتيي ٨څڇ. ظٿ وؼهچ. ٰٵثٺ:  ڄٍ ڀ٩ًّ. ٰٵثٺ: آهلل؟ ٴثٺ:  
ڀدڃ ِدًچ أڂ َڅؽُدڇ تهلل    أهلل. ٴثٺ: ٰإڄٍ ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ )   

 ڀڃ ٸًج َىپ تټٵُثڀر ٰٽُڅٱُ ٨ڃ ڀ٩ًّ، أو ٧َٝ ٨څڇ(.

وـهظڅُڇ أخدى تټ١دثڈً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ؼًَدً خدڃ ـدثٌپ ٨دڃ            -( 1563)

 أَىج، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

ثبة رذغٿٮ ٯِ٪ ا٫ٜٴپ. ٹهذخ ا٫ذٺا٫خ، ٹاؿزذجبة ٣جٺ٫ٸب اطا أدڀ٪  - 7

 ٬ٗټ ٯ٬ټ.
ًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ أخدٍ تټٍڄدثن، ٨دڃ       ( ـهظڅث َف1564) - 33

 ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀ١ٻ تټ٭څٍ ٤ٽٿ. و وت أشد٧ أـهٸٿ ٨ٽً ڀٻء  

 ٰٽُصد٧(.

ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨ًُّ خڃ َىڄُ. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ     -( 1564)

ؼځ٩ُث: ـهظڅث ڀ٩ځً ٨ڃ ڈځثپ خڃ ڀڅدڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ٴثٖ 
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

ثبة رذغٿٮ ٌٟ٪ ثڀٖ ا٫ٰبء ا٫ظٽ ٿ٨ٺٱ ثب٠٫الح ٹٿذزبط ا٫ڀٶ ٫غٗپ ا٨٫ڄ.  - 8

 ٹرذغٿٮ ٯٴٖ ثظ٫ٶ. ٹرذغٿٮ ثڀٖ ًغاة ا٠٫ذ٪.
34 - (1565     ٍ ڀفځده خدڃ    ( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ألدًڄدث وٸُد٧. ؾ وـدهظڅ

ـثشٿ. ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه. ؼځ٩ُث ٨دڃ تخدڃ ؼدًَػ، ٨دڃ أخدٍ تټٍخُدً، ٨دڃ ؼدثخً خدڃ          
 ٨دهتهلل. ٴثٺ:

 ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ خ٧ُ ٰٝٻ تټځثء. 

( وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث يوؾ خددڃ ٨دددثنذ. ـددهظڅث تخددڃ         1565) - 35

 دهتهلل َٵىٺ:ؼًَػ. ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨
ڄهددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ددڃ خُدد٧ ٜددًتج تټؽځددٻ. و٨ددڃ خُدد٧ تټځددثء          

 وتْيٚ ټصفًض. ٩ٰڃ وټٷ ڄهً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ٴددثٺ: ٴددًأز ٨ٽددً ڀثټددٷ. ؾ وـددهظڅث ٴصُدددر.     1566) - 36

 ؛ـهظڅث ټُط. ٸٗڈځث ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ َځڅ٧ ٰٝٻ تټځثء ټُځڅ٧ خڇ تټٹٓ(. 

( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً وـًڀٽر )وتټٽٱد٣ ټفًڀٽدر(. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح.      1566) - 37

ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ـهظڅٍ ٩ُِه خڃ تټځُّح وأخدى ِدٽځر خدڃ ٨ددهتټًـځڃ؛     
 أڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ:

 ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ شځڅ٩ىت ٰٝٻ تټځثء ټصځڅ٩ىت خڇ تټٹٓ(. ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 



  

 

 

Page 34 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

( وـددهظڅث أـځدده خددڃ ٨عځددثڂ تټڅددىٰٽٍ. ـددهظڅث أخددى ٨ث٘ددٿ تټٝددفثٶ خددڃ    1566) - 38

ڀمٽه. ـهظڅث تخڃ ؼًَػ. ألدًڄٍ ٌَثن خڃ ٩ِه؛ أڂ ڈدٗٺ خدڃ أِدثڀر ألددًچ؛ أڂ ِدٽځر      
 خڃ ٨دهتټًـځڃ ألدًچ؛ أڄڇ ِځ٧ أخث ڈًًَذ َٵىٺ:

 هلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ َدث٦ ٰٝٻ تټځثء ټُدث٦ خڇ تټٹٓ(.ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً ت 

ثبة رذغٿٮ صٰٲ ا٬٨٫ت. ٹد٬ٺاٱ ا٨٫بٷٲ، ٹٯٸغ ا٫جٜپ. ٹا٫ٴٸپ ٗٲ ثڀٖ  - 9

 ا٫ـٴٺع.
( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ أخدٍ        1567) - 39

 خٹً خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ أخى ڀ٩ّىن تْڄٙثيٌ؛
ُددڇ وِددٽٿ ڄهددً ٨ددڃ ظځددڃ تټٹٽددح، وڀهددً تټد٭ددٍ، وـٽددىتڂ   أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽ 

 تټٹثڈڃ.

وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه وڀفځه خڃ يڀؿ ٨ڃ تټٽُط خڃ ٩ِه. ؾ وـهظڅث أخى  -( 1567)

 خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر. ٸٗڈځث ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.
 وٍٰ ـهَط تټٽُط ڀڃ يوتَر تخڃ يڀؿ؛ أڄڇ ِځ٧ أخث ڀ٩ّىن.

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه تټٵ١ثڂ ٨ڃ ڀفځه خدڃ  1568) - 41

 َىِٯ، ٴثٺ: ِځ٩س تټّثبح خڃ ٍََه َفهض ٨ڃ يت٧ٰ خڃ لهَػ. ٴثٺ:
ِددځ٩س تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ )ٔددً تټٹّددح ڀهددً تټد٭ددٍ، وظځددڃ تټٹٽددح،    

 وٸّح تټفؽثپ(.

ټُده خدڃ ڀّدٽٿ ٨دڃ تْوٌت٨دٍ،      ( ـهظڅث  ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث تټى   1568) - 41

٨ڃ َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ. ـهظڅٍ  خًتڈُٿ خڃ ٴثي٢ ٨ڃ تټّدثبح خدڃ ٍََده. ـدهظڅٍ يتٰد٧      
 خڃ لهَػ

٨ڃ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )ظځدڃ تټٹٽدح لدُدط. وڀهدً تټد٭دٍ لدُدط.            
 وٸّح تټفؽثپ لدُط(.

ځدً ٨دڃ َفُدً    ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩     -( 1568)

 خڃ أخٍ ٸعًُ، َهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـدهظڅث  ِدفثٲ خدڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄدث تټڅٝدً خددڃ ٔدځُٻ ـدهظڅث ڈٕددثپ        1568) -پ  2

٨ڃ َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ. ـهظڅٍ  خًتڈُٿ خڃ ٨دهتهلل ٨ڃ تټّدثبح خدڃ ٍََده. ـدهظڅث يتٰد٧      
 خڃ لهَػ ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

ِدٽځر خدڃ ٔددُح. ـدهظڅث تټفّدڃ خدڃ أ٨دُڃ. ـدهظڅث ڀ٩ٵدٻ ٨دڃ           ( ـهظڅٍ 1569) - 42

 أخٍ تټٍخًُ. ٴثٺ:
ِلټس ؼثخًت ٨ڃ ظځدڃ تټٹٽدح وتټّدڅىي؟ ٴدثٺ: ٌؼدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دڃ            

 وټٷ.
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ثبة اڃٯغ ث٤ز٪ ا٨٫الة. ٹثڀبٱ ٳـشخ. ٹثڀبٱ رذغٿٮ ا٣زٴبئٸب، اال ٫وڀض  - 11

 أٹ ػعٕ أٹ ٯبكڀخ ٹٳذٺ ط٦٫.
َفُدً خدڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ             ( ـهظڅث1571) - 43

 ٨ځً؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڀً خٵصٻ تټٹٗج. 

( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث أخدى أِدثڀر. ـدهظڅث ٨دُدهتهلل ٨دڃ          1571) - 44

 ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
 ٍ أٴ١ثي تټځهَڅر أڂ شٵصٻ.أڀً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٵصٻ تټٹٗج. ٰليِٻ ٰ 

( وـهظڅٍ ـځُه خڃ ڀّد٩هذ. ـدهظڅث خٕدً )٩َڅدٍ أخدڃ تټځٱٝدٻ(. ـدهظڅث        1571) - 45

  ِځث٨ُٻ )وڈى تخڃ أڀُر( ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل، ٴثٺ:
ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َلڀً خٵصٻ تټٹٗج. ٰڅد٩ط ٍٰ تټځهَڅدر وأ٠ًتٰهدث    

 ٵصٻ ٸٽح تټځًَر ڀڃ أڈٻ تټدثنَر، َصد٩هث.ٰٗ ڄه٦ ٸٽدث  ٖ ٴصٽڅثچ. ـصً  ڄث ټڅ

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ـځدثن خدڃ ٌَده ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ نَڅدثي،        1571) - 46

 ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڀً خٵصٻ تټٹٗج.  ٖ ٸٽح ُ٘ه أو ٸٽح ٬دڅٿ، أو   

خدڃ ٨ځدً:  ڂ ْخدٍ    ڀثُٔر. ٰٵُٻ ٖخڃ ٨ځً:  ڂ أخث ڈًًَذ َٵىٺ: أو ٸٽدح ٌي٦. ٰٵدثٺ ت  
 ڈًًَذ ٌي٨ث.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ أـځه خڃ أخٍ لٽٯ. ـهظڅثيوؾ. ؾ وـدهظڅٍ  ِدفثٲ   1572) - 47

خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄث يوؾ خڃ ٨دثنذ. ـهظڅث تخڃ ؼًَػ. ألدًڄدٍ أخدى تټٍخُدً؛ أڄدڇ ِدځ٧      
 ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:

ٵدهپ ڀدڃ تټدثنَدر    أڀًڄث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٵصٻ تټٹٗج. ـصدً أڂ تټځدًأذ ش   
خٹٽدهددث ٰڅٵصٽددڇ. ظددٿ ڄهددً تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ددڃ ٴصٽهددث. وٴددثٺ )٨ٽددُٹٿ خثِْددىن 

 تټدهُٿ وٌ تټڅٵ١صُڃ. ٰإڄڇ ١ُٔثڂ(.

( ـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ أخددٍ تټصُددثؾ.  1573) - 48

 ِځ٩س ڀ١ًٮ تخڃ ٨دهتهلل ٨ڃ تخڃ تټځ٭ٱٻ. ٴثٺ:
ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٵصٻ تټٹٗج. ظدٿ ٴدثٺ )ڀدث خدثټهٿ وخدثٺ تټٹدٗج؟(       أڀً يِىٺ تهلل ٘ 

 ظٿ يلٗ ٍٰ ٸٽح تټُٙه وٸٽح تټ٭څٿ.

( وـهظڅُددڇ َفُددً خددڃ ـدُددح. ـددهظڅث لثټدده )٩َڅددٍ تخددڃ تټفددًتض(. ؾ         1572) - 49

وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـدثشٿ. ـدهظڅث َفُدً خدڃ ِد٩ُه. ؾ وـدهظڅٍ ڀفځده خدڃ تټىټُده. ـدهظڅث           
ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث تټڅٝدً. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ        ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ؾ وـهظڅث  

 تټځعڅً. ـهظڅث وڈح خڃ ؼًًَ. ٸٽهٿ ٨ڃ ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن.
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 وٴثٺ تخڃ ـثشٿ ٍٰ ـهَعڇ ٨ڃ َفًُ: ويلٗ ٍٰ ٸٽح تټ٭څٿ وتټُٙه وتټٍي٦.

( ـهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ            1574) - 51

 ٨ځً، ٴثٺ:
هلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ تٴصڅً ٸٽدث  ٖ ٸٽح ڀثُٔر أو ٜثيٌ، ڄٵٗ ٴثٺ يِىٺ ت 

 ڀڃ ٨ځٽڇ، ٸٻ َىپ، ٴًُت٠ثڂ(.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر وٌڈُدً خدڃ ـدًج وتخدڃ ڄځُدً. ٴدثټىت:         1574) - 51

 ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ أخُڇ،
ٸٽدح ٘دُه أو ڀثٔدُر، ڄٵدٗ     ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀڃ تٴصڅً ٸٽددث،  ٖ   

 ڀڃ أؼًچ، ٸٻ َىپ، ٴًُت٠ثڂ(.

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وَفُددً خددڃ أَددىج وٴصُدددر وتخددڃ ـؽددً )ٴددثٺ    1574) - 52

َفُددً خددڃ َفُددً: ألدًڄددث. وٴددثٺ تِلددًوڂ: ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ( )وڈددى تخددڃ ؼ٩ٱددً( ٨ددڃ   
 ٨دهتهلل خڃ نَڅثي؛ أڄڇ ِځ٧ تخڃ ٨ځً ٴثٺ:

)ڀڃ تٴصڅً ٸٽدث  ٖ ٸٽح ٜثيَر أو ڀثُٔر، ڄٵٗ  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 
 ڀڃ ٨ځٽڇ، ٸٻ َىپ، ٴًُت٠ثڂ(.

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وَفُددً خددڃ أَددىج وٴصُدددر وتخددڃ ـؽددً )ٴددثٺ    1574) - 53

َفًُ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًوڂ ـهظڅث  ِځث٨ُٻ ٨ڃ ڀفځه( )وڈى تخڃ أخٍ ـًڀٽر( ٨ڃ 
 ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ أخُڇ؛

 ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀڃ تٴصڅً ٸٽدث  ٖ ٸٽح ڀثُٔر أو ٸٽح ُ٘ه، أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 
 ڄٵٗ ڀڃ ٨ځٽڇ، ٸٻ َىپ ٴًُتٞ(.

 ٴثٺ ٨دهتهلل: وٴثٺ أخى ڈًًَذ: أو ٸٽح ـًض.

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث وٸ٧ُ. ـهظڅث ـڅ٥ٽر خڃ أخٍ ِٱُثڂ 1574) - 54

 ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ أخُڇ،
)ڀدڃ تٴصڅدً ٸٽددث  ٖ ٸٽدح ٜدثي أو ڀثٔدُر.       ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ     

 ڄٵٗ ڀڃ ٨ځٽڇ، ٸٻ َىپ، ٴًُت٠ثڂ(.
 ٴثٺ ِثټٿ: وٸثڂ أخى ڈًًَذ َٵىٺ: أو ٸٽح ـًض. وٸثڂ ٘ثـح ـًض.

( ـددهظڅث نتون خددڃ ئددُه. ـددهظڅث ڀددًوتڂ خددڃ ڀ٩ثوَددر. ألدًڄددث ٨ځددً خددڃ  1574) - 55

 ـځٍذ خڃ ٨دهتهلل تخڃ ٨ځً. ـهظڅث ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )أَځدث أڈدٻ نتي  شمدىوت ٸٽددث  ٖ ٸٽدح ڀثٔدُر أو            

 ٸٽح ٘ثبه، ڄٵٗ ڀڃ ٨ځٽهٿ، ٸٻ َىپ، ٴًُت٠ثڂ(.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي )وتټٽٱ٣ ٖخڃ تټځعڅً( ٴدثٖ: ـدهظڅث   1574) - 56

 ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أخٍ تټفٹٿ. ٴثٺ:
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خڃ ٨ځً َفهض ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ )ڀدڃ تشمدى ٸٽددث  ٖ ٸٽدح      ِځ٩س ت 
 ٌي٦ أو ٬څٿ أو ُ٘ه، َڅٵٗ ڀڃ أؼًچ ٸٻ َىپ، ٴًُتٞ(.

( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً وـًڀٽددر. ٴددثٖ: ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ      1575) - 57

 َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٩ُِه خڃ تټځُّح، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
ٽُددڇ وِددٽٿ. ٴددثٺ )ڀددڃ تٴصڅددً ٸٽدددث ټددُُ خٹٽددح ٘ددُه وٖ       ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨  

 ڀثُٔر وٖ  أيٚ، ٰإڄڇ َڅٵٗ ڀڃ أؼًچ ٴًُت٠ثڂ، ٸٻ َىپ(.
 وټُُ ٍٰ ـهَط أخٍ تټ١ثڈً: وٖ  أيٚ.

( ـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨دڃ تټٍڈدًٌ،   1575) - 58

 ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ڀددڃ تشمددى ٸٽدددث،  ٖ ٸٽددح ڀثٔددُر أو ٘ددُه أو    ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً   

 ٌي٦، تڄصٵٗ ڀڃ أؼًچ ٸٻ َىپ ٴًُتٞ(.
ٴددثٺ تټٍڈددًٌ: ٰددىٸً ٖخددڃ ٨ځددً ٴددىٺ أخددٍ ڈًَددًذ. ٰٵددثٺ: َددًـٿ تهلل أخددث ڈًَددًذ! ٸددثڂ    

 ٘ثـح ٌي٦.

( ـهظڅٍ ٌڈُدً خدڃ ـدًج. ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ خدڃ  خدًتڈُٿ. ـدهظڅث ڈٕدثپ          1575) - 59

 فًُ خڃ أخٍ ٸعًُ ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:تټهِصىتبٍ. ـهظڅث َ
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ أڀّٷ ٸٽدث ٰإڄڇ َڅٵٗ ڀڃ ٨ځٽدڇ، ٸدٻ َدىپ،     

 ٴًُتٞ.  ٖ ٸٽح ـًض أو ڀثُٔر(.

ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث ٔد٩ُح خدڃ  ِدفثٲ. ـدهظڅث تْوٌت٨دٍ.         -( 1575)

ى ِٽځر خڃ ٨ددهتټًـځڃ. ـدهظڅٍ أخدى ڈًَدًذ ٨دڃ      ـهظڅٍ َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ. ـهظڅٍ أخ
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

( ـهظڅث أـځه خڃ تټځڅىي. ـهظڅث ٨دهتټٙځه. ـهظڅث ـًج. ـدهظڅث َفُدً   1575) -پ  2

 خڃ أخٍ ٸعًُ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( ـددهظڅث ٴصُددددر خددڃ ِددد٩ُه. ـدددهظڅث ٨دهتټىتـدده )٩َڅدددٍ تخددڃ ٌَدددثن( ٨دددڃ     1575) - 61

 ُٻ خڃ ِځ٧ُ. ـهظڅث أخى يٌَڃ. ٴثٺ: ِځ٩س أخث ڈًًَذ َٵىٺ: ِځث٨
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ تشمى ٸٽدث ټُُ خٹٽح ُ٘ه وٖ  ٬دڅٿ، ڄٵدٗ    

 ڀڃ ٨ځٽڇ، ٸٻ َىپ، ٴًُتٞ(.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ ٍََه خدڃ لٙدُٱر؛   1576) - 61

ِٱُثڂ خڃ أخٍ ٌڈًُ )وڈى يؼٻ ڀدڃ ٔدڅىءذ ڀدڃ    أڂ تټّثبح خڃ ٍََه ألدًچ؛ أڄڇ ِځ٧ 
 أ٘فثج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ( ٴثٺ:
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ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )ڀڃ تٴصڅً ٸٽدث ٖ َ٭څٍ ٨څڇ ٌي٨دث وٖ    
ٜدد٨ًث، ڄٵددٗ ڀددڃ ٨ځٽددڇ، ٸددٻ َددىپ، ٴُددًتٞ(. ٴددثٺ: آڄددس ِددځ٩س ڈددىت ڀددڃ يِددىٺ تهلل   

 ىت تټځّؽه!٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٴثٺ:  ٌ ويج ڈ

( ـهظڅث َفًُ خڃ أَىج وٴصُدر وتخڃ ـؽً. ٴثټىت: ـهظڅث  ِدځث٨ُٻ ٨دڃ   1576) - 61

ٍََدده خددڃ لٙددُٱر. ألدًڄددٍ تټّددثبح خددڃ ٍََدده؛ أڄددڇ وٰدده ٨ٽددُهٿ ِددٱُثڂ خددڃ أخددٍ ٌڈُددً    
 تټٕڅةٍ. ٰٵثٺ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

 ثبة د٪ أجغح ا٫ذجبٯخ. - 11

خڃ أَىج وٴصُدر خڃ ٩ُِه و٨ٽٍ خڃ ـؽً. ٴدثټىت: ـدهظڅث    ( ـهظڅث َف1577ًُ) - 62

 ِځث٨ُٻ )٩َڅىڂ تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ ـځُه. ٴثٺ: ِةٻ أڄُ خدڃ ڀثټدٷ ٨دڃ ٸّدح تټفؽدثپ؟      
 ٰٵثٺ:

تـددصؽٿ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ـؽځددر أخددى ٠ُدددر. ٰددلڀً ټددڇ خٙددث٨ُڃ ڀددڃ     
ٿ خدڇ تټفؽثڀدر.   ٩٠ثپ. وٸٽٿ أڈٽڇ ٰى٩ٜىت ٨څڇ ڀڃ لًتؼڇ. وٴثٺ ) ڂ أٰٝٻ ڀدث شدهتوَص  

 أو ڈى ڀڃ أڀعٻ نوتبٹٿ(.

( ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ڀًوتڂ )٩َڅٍ تټٱٍتيٌ( ٨ڃ ـځُه، ٴثٺ: 1577) - 63

 ِةٻ أڄُ ٨ڃ ٸّح تټفؽثپ؟ ٰىٸً خځعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ:
 ) ڂ أٰٝٻ ڀث شهتوَصٿ خڇ تټفؽثڀر وتټٵّٟ تټدفًٌ. وٖ  ش٩ىخىت ٘دُثڄٹٿ خثټ٭ځٍ(. 

خدڃ تټفّدڃ خدڃ لدًتْ. ـدهظڅث ٔددثخر. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ          ( ـهظڅث أـځه 1577) - 64

 ـځُه. ٴثٺ: ِځ٩س أڄّث َٵىٺ:
ن٨ث تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٬ٗڀث ټڅث ـؽثڀدث. ٰفؽځدڇ. ٰدلڀً ټدڇ خٙدث٦ أو ڀده أو        

 ڀهَڃ. وٸٽٿ ُٰڇ. ٰمٱٯ ٨ڃ ًَٜدصڇ.

( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٨ٱددثڂ خددڃ ڀّددٽٿ. ؾ وـددهظڅث    1212) - 65

ڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث تټځمٍوڀدٍ. ٸٗڈځدث ٨دڃ وڈُدح. ـدهظڅث تخدڃ ٠دثوَ ٨دڃ            ِفثٲ خ
 أخُڇ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ؛

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تـصؽٿ وأ١٨ً تټفؽثپ أؼًچ، وتِص٩ٟ. 

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨ده خڃ ـځُه )وتټٽٱ٣ ټ٩ده(. ٴثٖ: ألدًڄث 1212) - 66

 ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ ٨ث٘ٿ، ٨
ـؽٿ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٨دده ټدڅدٍ خُثٜدڇ. ٰل١٨دثچ تټڅددٍ أؼدًچ. وٸٽدٿ ِدُهچ           

 ٰمٱٯ ٨څڇ ڀڃ ًَٜدصڇ. وټى ٸثڂ ِفصث ټٿ ١٩َڇ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.
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 ثبة رذغٿٮ ثڀٖ ا٫شٰغ. - 12

ً تخڃ ٨دهت٨ْٽً ( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ٨ځً تټٵىتيًٌَ. ـهظڅث ٨دهت٨ْٽ1578) - 67

 أخى ڈځثپ. ـهظڅث ٩ُِه تټؽًًٌَ ٨ڃ أخى ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ. ٴثٺ:
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ َم١دح خثټځهَڅدر ٴدثٺ )َدث أَهدث تټڅدثَ!  ڂ تهلل         

ش٩ثټً ٩ًَٚ خثټمځً. وټ٩ٻ تهلل ُِڅٍٺ ُٰهث أڀًت. ٰځدڃ ٸدثڂ ٨څدهچ ڀڅهدث ٔدٍء ٰٽُد٩دڇ       
ټدعڅددث  ٖ َّددًُت ـصددً ٴددثٺ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ) ڂ تهلل  وټُڅصٱدد٧ خددڇ(. ٴددثٺ: ٰځددث

ش٩ثټً ـًپ تټمځً. ٰځدڃ أنيٸصدڇ ڈدىچ تَِدر و٨څدهچ ڀڅهدث ٔدٍء ٰدٗ َٕدًج وٖ  َدد٧(.           
 ٴثٺ: ٰثِصٵدٻ تټڅثَ خځث ٸثڂ ٨څهچ ڀڅهث. ٍٰ ٠ًَٳ تټځهَڅر، ّٰٱٹىڈث.

أِدٽٿ،   ( ـهظڅث ِىَه خڃ ِد٩ُه. ـدهظڅث ـٱدٗ خدڃ ڀُّدًذ ٨دڃ ٌَده خدڃ        1579) - 68

٨ددڃ ٨دددهتټًـځڃ تخددڃ و٨ٽددر )يؼددٻ ڀددڃ أڈددٻ ڀٙددً(؛ أڄددڇ ؼددثء ٨دددهتهلل خددڃ ٨دددثَ. ؾ 
وـهظڅث أخى تټ١ثڈً )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ ڀثټٷ خڃ أڄُ و٬ُدًچ ٨دڃ   
ٌَه خڃ أِٽٿ، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ و٨ٽر تټّدلٌ )ڀڃ أڈٻ ڀًٙ(؛ أڄڇ ِلٺ ٨دهتهلل خدڃ  

 ٨دثَ:٨دثَ ٨ځث ٩ًَٙ ڀڃ تټ٩څح؟ ٰٵثٺ تخڃ 
 ڂ يؼددٗ أڈددهي ټًِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ يتوَددر لځددً. ٰٵددثٺ ټددڇ يِددىٺ تهلل   

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڈٻ ٨ٽځدس أڂ تهلل ٴده ـًڀهدث؟( ٴدثٺ: ٖ. ّٰدثي  ڄّدثڄث. ٰٵدثٺ ټدڇ         
يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )خدٿ ِدثييشڇ؟( ٰٵدثٺ: أڀًشدڇ خد٩ُهدث. ٰٵدثٺ ) ڂ تټدىٌ            

 صؿ تټځٍتن ـصً وڈح ڀث ُٰهث.ـًپ ًٔخهث ـًپ خ٩ُهث(. ٰٱ

ـهظڅٍ أخدى تټ١دثڈً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ِدٽُځثڂ ٨دڃ خدٗٺ ٨دڃ            -( 1579)

َفًُ خڃ ٩ُِه، ٨ڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ و٨ٽدر، ٨دڃ ٨ددهتهلل تخدڃ ٨ددثَ، ٨دڃ يِدىٺ تهلل          
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، خځعٽڇ.

. وٴثٺ ( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ )ٴثٺ ٌڈًُ: ـهظڅث1581) - 69

 ِفثٲ: ألدًڄث ؼًًَ( ٨ڃ ڀڅٙىي، ٨دڃ أخدٍ تټٝدفً، ٨دڃ ڀّدًوٲ، ٨دڃ ٨ثبٕدر.        
 ٴثټس:

ټځددث ڄٍټددس تَِددثز ڀددڃ آلددً ِددىيذ تټدٵددًذ. لددًغ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ       
 ٰثٴصًأڈڃ ٨ٽً تټڅثَ. ظٿ ڄهً ٨ڃ تټصؽثيذ ٍٰ تټمځً.

71 - (1581        ً تڈُٿ ( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وأخددى ٸًَددح و ِددفثٲ خددڃ  خدد

)وتټٽٱ٣ ْخٍ ٸًَح( )ٴدثٺ  ِدفثٲ: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًتڂ: ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر( ٨دڃ          
 ت٨ْځٓ، ٨ڃ ڀّٽٿ، ٨ڃ ڀًّوٲ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:

ټځث ڄٍټس تَِثز ڀڃ آلً ِىيذ تټدٵًذ، ٍٰ تټًخث، ٴثټس: لدًغ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل     
 ٨ٽُڇ وِٽٿ  ټً تټځّؽه، ٰفًپ تټصؽثيذ ٍٰ تټمځً.
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 ٮ ثڀٖ ا٫شٰغ ٹا٫ٰڀزخ ٹا٫شٴؼٿغ ٹاڃهٴب٭.ثبة رذغٿ - 13

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ټُددط ٨ددڃ ٍََدده خددڃ أخددٍ ـدُددح، ٨ددڃ     1581) - 71

 ١٨ثء خڃ أخٍ يخثؾ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛
أڄددڇ ِددځ٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ، ٨ددثپ تټٱددصؿ، وڈددى خځٹددر ) ڂ تهلل         

تْ٘دڅثپ(. ٰٵُدٻ: َدث يِدىٺ تهلل! أيأَدس      ويِىټڇ ـًپ خ٧ُ تټمځدً وتټځُصدر وتټمڅٍَدً و   
ٔفىپ تټځُصر ٰإڄڇ ١َٽً خهث تټّٱڃ وَهڈڃ خهث تټؽٽىن وَّصٙدؿ خهث تټڅدثَ؟ ٰٵدثٺ )ٖ.   
ڈى ـًتپ(. ظٿ ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٨څه وټٷ )ٴثشٻ تهلل تټُهدىن.  ڂ تهلل  

 ٨ٍ وؼٻ ټځث ـًپ ٨ٽُهٿ ٔفىڀهث. أؼځٽىچ ظٿ خث٨ىچ. ٰلٸٽىت ظځڅڇ(.

ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وتخددڃ ڄځُددً. ٴددثٖ. ـددهظڅث أخددى أِددثڀر ٨ددڃ       -( 1581)

٨دهتټفځُه خڃ ؼ٩ٱً، ٨ڃ ٍََه خدڃ أخدٍ ـدُدح، ٨دڃ ١٨دثء، ٨دڃ ؼدثخً. ٴدثٺ: ِدځ٩س          
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ددثپ تټٱددصؿ. ؾ وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث            

ه خدڃ أخدٍ ـدُدح. ٴدثٺ: ٸصدح      تټٝفثٶ )٩َڅٍ أخث ٨ث٘ٿ( ٨دڃ ٨دهتټفځُده. ـدهظڅٍ ٍََد    
 ټٍ ١٨ثء؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ: ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ،    

 ٨ثپ تټٱصؿ، خځعٻ ـهَط تټٽُط.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈًُ خدڃ ـدًج و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ      1582) - 72

ثوَ، ٨دڃ تخدڃ   )وتټٽٱ٣ ْخٍ خٹً(. ٴثټىت: ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ ٨ځدًو، ٨دڃ ٠د     
 ٨دثَ، ٴثٺ:

خٽ٫ ٨ځً أڂ ِځًذ خث٦ لځًت. ٰٵثٺ: ٴثشٻ تهلل ِځًذ. أټٿ ٩َٽٿ أڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل   
 ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ټ٩ڃ تهلل تټُهىن. ـًڀس ٨ٽُهٿ تټٕفىپ ٰؽځٽىڈث ٰدث٨ىڈث(.

ـددهظڅث أڀُددر خددڃ خّدد١ثپ. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ ٌيَدد٧. ـددهظڅث يوؾ )٩َڅددٍ تخددڃ     -( 1582)

 خڃ نَڅثي، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. تټٵثِٿ( ٨ڃ ٨ځًو

( ـهظڅث  ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ تټفڅ٥ٽدٍ. ألدًڄدث يوؾ خدڃ ٨ددثنذ. ـدهظڅث        1583) - 73

 تخڃ ؼًَػ. ألدًڄٍ تخڃ ٔهثج ٨ڃ ٩ُِه خڃ تټځُّح؛ أڄڇ ـهظڇ ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴدثٺ )ٴثشدٻ تهلل تټُهدىن. ـدًپ تهلل ٨ٽدُهٿ تټٕدفىپ        

 وأٸٽىت أظځثڄهث(. ٰدث٨ىڈث

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨دڃ تخدڃ   1583) - 74

 ٔهثج، ٨ڃ ٩ُِه خڃ تټځُّح، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ٴثشددٻ تهلل تټُهددىن. ـددًپ ٨ٽددُهٿ تټٕددفٿ ٰدددث٨ىچ    

 وأٸٽىت ظځڅڇ(.
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 ثبة ا٫غثب. - 14

ًُ خدڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ أخدٍ           ( ـهظڅث َف1584) - 75

 ٩ُِه تټمهيٌ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ شد٩ُىت تټىڈح خثټىڈح  ٖ ڀدعٗ خځعدٻ. وٖ     

 شٕٱىت خ٩ٝهث ٨ٽً خ٩ٛ وٖ  شد٩ُىت ڀڅهث ٬ثبدث خڅثؼٍ(.

. ألدًڄدث  ( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يڀدؿ 1584) - 76

تټٽُط ٨ڃ ڄث٧ٰ؛ أڂ تخڃ ٨ځً ٴثٺ ټدڇ يؼدٻ ڀدڃ خڅدٍ ټُدط:  ڂ أخدث ِد٩ُه تټمدهيٌ َدلظً          
ڈىت ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٍٰ يوتَر ٴصُددر: ٰدىڈح ٨ددهتهلل وڄدث٧ٰ ڀ٩دڇ.      
وٍٰ ـهَط تخڃ يڀؿ: ٴثٺ ڄث٧ٰ: ٰىڈح ٨دهتهلل وأڄث ڀ٩ڇ وتټٽُعٍ. ـصً نلدٻ ٨ٽدً أخدٍ    

 ٩ُِه تټمهيٌ. ٰٵثٺ:
ڈىت ألدًڄٍ أڄٷ شمدً أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڄهدً ٨دڃ خُد٧ تټدىيٲ           ڂ 

خددثټىيٲ  ٖ ڀددعٗ خځعددٻ و٨ددڃ خُدد٧ تټددىڈح خثټددىڈح  ٖ ڀددعٗ خځعددٻ. ٰلٔددثي أخددى ِدد٩ُه         
خإ٘د٩ُڇ  ټً ٨ُڅُڇ وأوڄُڇ. ٰٵثٺ: أخًٙز ٨ُڅثٌ وِځ٩س أوڄثٌ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 

وٖ  شد٩ُىت تټىيٲ خثټىيٲ.  ٖ ڀعٗ خځعٻ.  ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )ٖ شد٩ُىت تټىڈح خثټىڈح.
 وٖ  شٕٱىت خ٩ٝڇ ٨ٽً خ٩ٛ. وٖ  شد٩ُىت ُٔةث ٬ثبدث ڀڅڇ خڅثؼٍ،  ٖ َهت خُه(.

ـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـهظڅث ؼًَػ )٩َڅٍ تخڃ ـثٌپ(. ؾ وـدهظڅث ڀفځده    -( 1584)

خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ٨دددهتټىڈثج. ٴددثٺ: ِددځ٩س َفُددً خددڃ ِدد٩ُه. ؾ وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ     
تټځعڅً. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨هٌ ٨دڃ تخدڃ ٨دىڂ. ٸٽهدٿ ٨دڃ ڄدث٧ٰ. خڅفدى ـدهَط تټٽُدط ٨دڃ           

 ڄث٧ٰ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( وـدددهظڅث ٴصُددددر خدددڃ ِددد٩ُه. ـدددهظڅث ٩َٵدددىج )٩َڅدددٍ تخدددڃ ٨ددددهتټًـځڃ   1584) - 77

 تټٵثيٌ( ٨ڃ ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ؛
تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ ٴدددثٺ )ٖ شد٩ُدددىت تټدددىڈح خثټدددىڈح وٖ  تټدددىيٲ  أڂ يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً  

 خثټىيٲ،  ٖ وٌڄث خىٌڂ، ڀعٗ خځعٻ، ِىتء خّىتء(.

( ـددهظڅث أخددى تټ١ددثڈً، وڈددثيوڂ خددڃ ِدد٩ُه تَْٽددٍ، وأـځدده خددڃ ٨ُّددً.  1585) - 78

ٴثټىت: ـهظڅث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ ڀمًڀر ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ: ِځ٩س ِٽُځثڂ خڃ َّثي َٵىٺ: 
 خڃ أخٍ ٨ثڀً َفهض ٨ڃ ٨عځثڂ خڃ ٨ٱثڂ؛  ڄڇ ِځ٧ ڀثټٷ

أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )ٖ شد٩ُددىت تټدهَڅثي خثټدهَڅثيَڃ. وٖ  تټددهيڈٿ        
 خثټهيڈځُڃ(.

 ثبة ا٫وغٝ ٹثڀٖ ا٫ظٷت ثب٫ٺع١ ٳ٤ضا. - 15

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يڀدؿ. ألدًڄدث   1586) - 79

 ج، ٨ڃ ڀثټٷ خڃ أوَ خڃ تټفهظثڂ؛ أڄڇ ٴثٺ:تټٽُط ٨ڃ تخڃ ٔهث
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أٴدٽددس أٴددىٺ: ڀددڃ َٙدد١ًٮ تټددهيتڈٿ؟ ٰٵددثٺ ٠ٽفددر خددڃ ٨دُددهتهلل )وڈددى ٨څدده ٨ځددً خددڃ   
تټم١ددثج(: أيڄددث وڈدددٷ. ظددٿ تبصڅددث،  وت ؼددثء لثنڀڅددث، ڄ١٩ددٷ ويٴددٷ. ٰٵددثٺ ٨ځددً خددڃ            
 تټم١ثج: ٸٗ، وتهلل ټص١٩ُڇ ويٴڇ. أو ټصًنڂ  ټُڇ وڈدڇ. ٰإڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ 

وِٽٿ ٴثٺ )تټىيٲ خثټىڈح يخث  ٖ ڈثء وڈثء. وتټدً خثټدً يخث  ٖ ڈدثء وڈدثء. وتټٕد٩ًُ    
 خثټ٩ًُٕ يخث  ٖ ڈثء وڈثء. وتټصځً خثټصځً يخث  ٖ ڈثء وڈثء(.

وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈًُ خڃ ـًج و ِفثٲ ٨دڃ تخدڃ ٨ُُڅدر،     -( 1586)

 ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن.

تهلل خڃ ٨ځً تټٵىتيًٌَ. ـهظڅث ـځثن خدڃ ٌَده ٨دڃ أَدىج،     ( ـهظڅث ٨دُه1587) - 81

٨ڃ أخٍ ٴٗخر، ٴثٺ: ٸڅدس خثټٕدثپ ٰدٍ ـٽٵدر ُٰهدث ڀّدٽٿ خدڃ َّدثي. ٰؽدثء أخدى تْٔد٩ط.            
ٴثٺ: ٴثټىت: أخى ت٩ْٔط، أخى ت٩ْٔط. ٰؽٽدُ ٰٵٽدس ټدڇ: ـدهض ألثڄدث ـدهَط ٨ددثنذ خدڃ         

 تټٙثڀس. ٴثٺ: ڄ٩ٿ.
څثبٿ ٸعُدًذ. ٰٹدثڂ، ُٰځدث ٬څځڅدث، آڄُدر ڀدڃ       ٬ٍوڄث ٬ٍتذ. و٨ٽً تټڅثَ ڀ٩ثوَر. ٰ٭څځڅث ٬ 

ٰٝر. ٰلڀً ڀ٩ثوَر يؼٗ أڂ َد٩ُهث ٍٰ أ١٨ُثز تټڅثَ. ٰصّثي٦ تټڅثَ ٍٰ وټدٷ. ٰدٽد٫   
٨دثنذ خڃ تټٙثڀس ٰٵثپ ٰٵثٺ:  ڄٍ ِځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َڅهدً ٨دڃ       

ځً خُدد٧ تټددىڈح خثټددىڈح وتټٱٝددر خثټٱٝددر وتټدددً خددثټدً وتټٕدد٩ًُ خثټٕدد٩ًُ وتټصځددً خددثټص      
وتټځٽؿ خثټځٽؿ  ٖ ِىتء خّىتء. ٨ُڅث خ٩ُڃ. ٰځڃ ٌتن أو تٌنتن ٰٵه أيخً. ًٰن تټڅثَ ڀدث  
ألىوت. ٰدٽ٫ وټٷ ڀ٩ثوَر ٰٵثپ ل١ُدث ٰٵثٺ: أٖ ڀدث خدثٺ يؼدثٺ َصفدهظىڂ ٨دڃ يِدىٺ تهلل       
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أـثنَط. ٴه ٸڅث ڄٕههچ وڄٙفدڇ ٰٽٿ ڄّځ٩هث ڀڅدڇ. ٰٵدثپ ٨ددثنذ خدڃ     

. ظٿ ٴثٺ: ټڅفهظڃ خځث ِځ٩څث ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ  تټٙثڀس ٰل٨ثن تټٵٙر
و ڂ ٸًچ ڀ٩ثوَر )أو ٴثٺ: و ڂ ي٬دٿ(. ڀدث أخدثټٍ أڂ ٖ أ٘دفدڇ ٰدٍ ؼڅدهچ ټُٽدر ِدىنتء.         

 ٴثٺ ـځثن: ڈىت أو ڄفىچ.

ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وتخڃ أخٍ ٨ځً. ؼځ٩ُث ٨ڃ ٨ددهتټىڈثج تټعٵٱدٍ،    -( 1587)

 چ.٨ڃ أَىج، َهىت تِٔڅثن، ڄفى

( ـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر، و٨ځدًو تټڅثٴده، و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ          1587) - 81

)وتټٽٱ٣ ٖخڃ أخٍ ٔدُدر( )ٴدثٺ  ِدفثٲ: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًتڂ: ـدهظڅث وٸُد٧(. ـدهظڅث          
 ِٱُثڂ ٨څمثټه تټفىتء، ٨ڃ أخٍ ٴٗخر، ٨ڃ أخٍ ت٩ْٔط، ٨ڃ ٨دثنذ خڃ تټٙثڀس. ٴثٺ:

ٽٿ )تټىڈح خثټىڈح. وتټٱٝدر خثټٱٝدر. وتټددً خدثټدً.     ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِ 
وتټ٩ًُٕ خثټ٩ًُٕ. وتټصځً خدثټصځً. وتټځٽدؿ خدثټځٽؿ. ڀدعٗ خځعدٻ. ِدىتء خّدىتء. َدهت خُده.          

 ٰإوت تلصٽٱس ڈىچ تْ٘څثٮ، ٰد٩ُىت ٸُٯ ٔةصٿ،  وت ٸثڂ َهت خُه(.

ٿ ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ. ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ خدڃ ڀّدٽ    1584) - 82

 تټ٩دهٌ. ـهظڅث أخى تټځصىٸٻ تټڅثؼٍ ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ، ٴثٺ:



  

 

 

Page 43 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټىڈح خثټىڈح. وتټٱٝدر خثټٱٝدر. وتټددً خدثټدً.      
وتټٕدد٩ًُ خثټٕدد٩ًُ. وتټصځددً خددثټصځً. وتټځٽددؿ خددثټځٽؿ. ڀددعٗ خځعددٻ. َددهت خُدده. ٰځددڃ ٌتن أو    

 تِصٍتن ٰٵه أيخً. تِلى وتټځ١٩ٍ ُٰڇ ِىتء(.

ـددهظڅث ٨ځددًو تټڅثٴدده. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ ڈددثيوڂ. ألدًڄددث ِددٽُځثڂ تټًخ٩ددٍ.      -( 1584)

ـهظڅث أخى تټځصىٸٻ تټڅثؼٍ ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ. ٴثٺ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ 
 وِٽٿ )تټىڈح خثټىڈح ڀعٗ خځعٻ(. ٰىٸً خځعٽڇ.

ثٖ: ( ـددهظڅث أخددى ٸًَددح ڀفځدده خددڃ تټ٩ددٗء ووت٘ددٻ خددڃ ٨دددهت٨ْٽً. ٴدد  1588) - 83

 ـهظڅث تخڃ ُٰٝٻ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ٌي٨ر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )تټصځددً خددثټصځً. وتټفڅ١ددر خثټفڅ١ددر. وتټٕدد٩ًُ      

خثټٕدد٩ًُ. وتټځٽددؿ خددثټځٽؿ. ڀددعٗ خځعددٻ. َددهت خُدده. ٰځددڃ ٌتن أو تِددصٍتن ٰٵدده أيخددً  ٖ ڀددث     
 تلصٽٱس أټىتڄڇ(.

ْٔػ. ـهظڅث تټځفثيخٍ ٨ڃ ٰٝدُٻ خدڃ ٬دٍوتڂ، خهدىت     وـهظڅُڇ أخى ٩ُِه ت -( 1588)

 تِٔڅثن. وټٿ َىٸً: )َهت خُه(.

( ـهظڅث أخى ٸًَح ووت٘ٻ خڃ ٨دهت٨ْٽً. ٴثٖ: ـهظڅث تخڃ ُٰٝٻ ٨ڃ 1588) - 84

 أخُڇ، ٨ڃ تخڃ أخٍ ڄ٩ٿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
وتټٱٝر ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټىڈح خثټىڈح وٌڄث خىٌڂ. ڀعٗ خځعٻ.  

 خثټٱٝر وٌڄث خىٌڂ. ڀعٗ خځعٻ. ٰځڃ ٌتن أو تِصٍتن ٰهى يخث(.

( ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ڀّددٽځر تټٵ٩څدددٍ. ـددهظڅث ِددٽُځثڂ )٩َڅددٍ تخددڃ خددٗٺ( 1588) - 85

 ٨ڃ ڀىًِ تخڃ أخٍ شځُٿ، ٨ڃ ٩ُِه خڃ َّثي، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
ث. وتټدهيڈٿ  أڂ يِىٺ تټڇ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )تټدهَڅثي خثټدهَڅثي ٖ ٰٝدٻ خُڅهځد         

 خثټهيڈٿ ٖ ٰٝٻ خُڅهځث(.

ـهظڅُڇ أخى تټ١ثڈً. ألدًڄث ٨دهتهلل خڃ وڈح. ٴثٺ: ِځ٩س ڀثټدٷ خدڃ أڄدُ     -( 1588)

 َٵىٺ: ـهظڅٍ ڀىًِ خڃ أخٍ شځُٿ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

 ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ ثڀٖ ا٫ٺع١ ثب٫ظٷت صٿٴب. - 16

ُُڅر ٨ڃ ٨ځدًو،  ( ـهظڅث ڀفځه خڃ ـثشٿ خڃ ڀُځىڂ. ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ 1589٨) - 86

 ٨ڃ أخٍ تټځڅهثٺ. ٴثٺ:
خث٦ ًَٔٷ ټٍ ويٴث خڅُّةر تټً تټځىِٿ، أو تټً تټفػ. ٰؽثء  ټٍ ٰللدًڄٍ. ٰٵٽس: ڈىت  

أڀً ٖ َٙٽؿ. ٴدثٺ: ٴده خ٩صدڇ ٰدٍ تټّدىٲ. ٰٽدٿ َڅٹدً وټدٷ ٨ٽدٍ أـده. ٰلشُدس تټددًتء خدڃ              
تټدُد٧.   ٨ثٌج ّٰلټصڇ. ٰٵدثٺ: ٴدهپ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ تټځهَڅدر وڄفدڃ ڄدُد٧ ڈدىت          

ٰٵثٺ )ڀث ٸثڂ َهت خُه، ٰٗ خلَ خڇ. وڀث ٸثڂ ڄُّةر ٰهى يخث(. وتبس ٌَده خدڃ أيٴدٿ ٰإڄدڇ     
 أ٥٨ٿ شؽثيذ ڀڅٍ. ٰلشُصڇ. ّٰلټصڇ. ٰٵثٺ ڀعٻ وټٷ.
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( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو تټ٩څدًٌ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ـدُح؛ 1589) - 87

 أڄڇ ِځ٧ أخث تټځڅهثٺ َٵىٺ:
٨ٽدً تټٙدًٮ؟ ٰٵدثٺ: ِدٻ ٌَده خدڃ أيٴدٿ ٰهدى أ٨ٽدٿ. ّٰدلټس           ِلټس تټدًتء خڃ ٨دثٌج   

ٌَهت ٰٵثٺ: ِٻ تټدًتء ٰإڄڇ أ٨ٽٿ. ظٿ ٴثٺ: ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ خ٧ُ 
 تټىيٲ خثټىڈح نَڅث.

( ـهظڅث أخى تټًخ٧ُ تټ٩صٹدٍ. ـدهظڅث ٨ددثن خدڃ تټ٩دىتپ. ألدًڄدث َفُدً خدڃ         1591) - 88

 ًذ ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:أخٍ أِفٳ. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ خٹ
ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټٱٝر خثټٱٝر. وتټىڈح خثټدىڈح.  ٖ ِدىتء    

خّىتء. وأڀًڄث أڂ ڄٕصًٌ تټٱٝر خثټدىڈح ٸُدٯ ٔدةڅث. وڄٕدصًٌ تټدىڈح خثټٱٝدر ٸُدٯ        
 ٔةڅث. ٴثٺ: ّٰلټڇ يؼٻ ٰٵثٺ: َهت خُه؟ ٰٵثٺ: ڈٹىت ِځ٩س.

ً خدڃ ٘دثټؿ. ـدهظڅث ڀ٩ثوَدر ٨دڃ      ـهظڅٍ  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄث َفُ -( 1591)

َفًُ )وڈى تخڃ أخٍ ٸعًُ( ٨دڃ َفُدً خدڃ أخدٍ  ِدفثٲ؛ أڂ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ أخدٍ خٹدً          
 ألدًچ؛ أڂ أخث خٹً ٴثٺ: ڄهثڄث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

 ثبة ثڀٖ ا٤٫الصح ٟڀٸب سغػ ٹطٷت. - 17

خددڃ وڈددح. ( ـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً أـځدده خددڃ ٨ځددًو خددڃ ِددًؾ ألدًڄددث ت 1591) - 89

ألدًڄٍ أخى ڈثڄا تټمىٖڄٍ؛ أڄڇ ِځ٧ ٨ٽٍ خڃ يخثؾ تټٽمځٍ َٵىٺ: ِځ٩س ٰٝثټر خدڃ  
 ٨دُه تْڄٙثيٌ َٵىٺ:

أشً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، وڈى خمُدً، خٵٗنذ ُٰهث لًٌ ووڈح وڈدٍ ڀدڃ    
تټځ٭دثڄٿ شدددث٦. ٰدلڀً يِددىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِدٽٿ خثټددىڈح تټدىٌ ٰددٍ تټٵدٗنذ ٰڅدد٦ٍ       

 ظٿ ٴثٺ ټهٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټىڈح خثټىڈح وٌڄث خىٌڂ(. وـهچ.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨ڃ أخٍ ٔؽث٦ ٩ُِه خڃ ٍََه، ٨ڃ 1591) - 91

 لثټه خڃ أخٍ ٨ځًتڂ، ٨ڃ ـڅٓ تټٙڅ٩ثڄٍ، ٨ڃ ٰٝثټر خڃ ٨دُه. ٴثٺ:
ٰٱٙدٽصهث. ٰىؼدهز   تٔصًَس، َىپ لُدً، ٴٗنذ خإظڅٍ ٨ًٕ نَڅثيت. ُٰهدث وڈدح ولدًٌ.     

ُٰهث أٸعً ڀڃ تظڅٍ ٨ًٕ نَڅثيت. ٰىٸًز وټٷ ټٽڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ )ٖ شدث٦ 
 ـصً شٱٙٻ(.

ـدهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح. ٴدثٖ: ـدهظڅث تخدڃ ڀددثيٶ ٨دڃ               -( 1591)

 ٩ُِه خڃ ٍََه، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

تخدڃ أخدٍ ؼ٩ٱدً، ٨دڃ تټؽدٗؾ      ( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـدهظڅث ټُدط ٨دڃ    1591) - 91

 أخٍ ٸعًُ. ـهظڅٍ ـڅٓ تټٙڅ٩ثڄٍ ٨ڃ ٰٝثټر خڃ ٨دُه. ٴثٺ:
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ٸڅددث ڀدد٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َددىپ لُدددً. ڄدددث٧َ تټُهددىن، تټىٴُددر تټددىڈح        
خثټهَڅثيَڃ وتټعٗظر. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ٖ شد٩ُدىت تټدىڈح خثټدىڈح،      

  ٖ وٌڄث خىٌڂ(.

( ـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح ٨ددڃ ٴددًذ خددڃ ٨دددهتټًـځڃ       1591) - 92

تټځ٩ثًٌٰ و٨ځًو خڃ تټفثيض و٬ًُڈځث؛ أڂ ٨دثڀً خدڃ َفُدً تټځ٩دثًٌٰ ألددًڈٿ ٨دڃ       
 ـڅٓ؛ أڄڇ ٴثٺ:

ٸڅث ڀ٧ ٰٝثټر خڃ ٨دُه ٍٰ ٬دٍوذ. ١ٰدثيز ټدٍ وْ٘دفثخٍ ٴدٗنذ ُٰهدث وڈدح وويٲ         
: تڄد٦ٍ وڈدهدث ٰثؼ٩ٽدڇ ٰدٍ     وؼىڈً. ٰلينز أڂ أٔصًَهث. ّٰدلټس ٰٝدثټر خدڃ ٨دُده ٰٵدثٺ     

ٸٱڇ. وتؼ٩ٻ وڈدٷ ٍٰ ٸٱر. ظٿ ٖ شللىڂ  ٖ ڀعٗ خځعٻ. ٰإڄٍ ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘دٽً  
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )ڀڃ ٸثڂ َؤڀڃ خثهلل وتټُىپ تِلً ٰٗ َللىڂ  ٖ ڀعٗ خځعٻ(.

 ثبة ثڀٖ ا٫ِ٘ب٭ ٯضال ثٰض٪. - 18

ڃ وڈح. ألدًڄدٍ ٨ځدًو.   ( ـهظڅث ڈثيوڂ خڃ ڀ٩ًوٮ. ـهظڅث ٨دهتهلل خ1592) - 93

ؾ وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح ٨ددڃ ٨ځددًو خددڃ تټفددثيض؛ أڂ أخددث تټڅٙددً    
 ـهظڇ؛ أڂ خًّ خڃ ٩ُِه ـهظڇ ٨ڃ ڀ٩ځً خڃ ٨دهتهلل؛

أڄڇ أيِٻ ٬ٗڀڇ خٙث٦ ٴځؿ. ٰٵثٺ: خ٩ڇ ظٿ تٔصً خڇ ٩ًُٔت. ٰىڈح تټ٭ٗپ ٰللى ٘ث٨ث  
ٺ ټدڇ ڀ٩ځددً: ټدٿ ٩ٰٽددس وټددٷ؟   وٌَدثنذ خ٩ددٛ ٘دث٦. ٰٽځددث ؼدثء ڀ٩ځددًت ألدددًچ خدىټٷ. ٰٵددث    

تڄ١ٽٳ ًٰنچ. وٖ  شللىڂ  ٖ ڀدعٗ خځعدٻ. ٰدإڄٍ ٸڅدس أِدځ٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         
وِٽٿ َٵىٺ )تټ٩١ثپ خثټ٩١ثپ ڀعٗ خځعٻ(. ٴثٺ: وٸثڂ ٩٠ثڀڅث، َىڀةدى، تټٕد٩ًُ. ٴُدٻ ټدڇ:     

 ٰإڄڇ ټُُ خځعٽڇ. ٴثٺ:  ڄٍ ألثٮ أڂ َٝثي٦.

ٴ٩څدح. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ )٩َڅدٍ تخدڃ خدٗٺ(        ( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ1593) - 94

٨ڃ ٨دهتټځؽُه خڃ ِهُٻ خڃ ٨دهتټًـځڃ؛ أڄدڇ ِدځ٧ ِد٩ُه خدڃ تټځّدُح َفدهض؛ أڂ أخدث        
 ڈًًَذ وأخث ٩ُِه ـهظثچ؛

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خ٩دط ألدث خڅدٍ ٨دهٌ تْڄٙدثيٌ ٰثِدص٩ځٽڇ ٨ٽدً           
ِددٽٿ )أٸددٻ شځددً لُدددً لُدددً. ٰٵددهپ خصځددً ؼڅُددح. ٰٵددثٺ ټددڇ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ و

ڈٹىت؟( ٴثٺ: ٖ، وتهلل! َث يِىٺ تهلل!  ڄث ټڅٕدصًٌ تټٙدث٦ خثټٙدث٨ُڃ ڀدڃ تټؽځد٧. ٰٵدثٺ       
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ شٱ٩ٽدىت. وټٹدڃ ڀدعٗ خځعدٻ. أو خ٩ُدىت ڈدىت وتٔدصًوت        

 خعځڅڇ ڀڃ ڈىت. وٸىټٷ تټځٍُتڂ(.

ڃ ٨دهتټځؽُدده خددڃ ( ـدهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ٴددثٺ: ٴدًأز ٨ٽددً ڀثټددٷ ٨دد  1593) - 95

ِهُٻ خڃ ٨ددهتټًـځڃ تخدڃ ٨دىٮ، ٨دڃ ِد٩ُه خدڃ تټځّدُح، ٨دڃ أخدٍ ِد٩ُه تټمدهيٌ،            
 و٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ تِدص٩ځٻ يؼدٗ ٨ٽدً لُددً. ٰؽدثءچ خصځدً ؼڅُدح.           
ٰٵثٺ ټڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )أٸدٻ شځدً لُددً ڈٹدىت؟( ٰٵدثٺ: ٖ، وتهلل! َدث           

 ڄث ټڅللى تټٙث٦ ڀڃ ڈىت خثټٙث٨ُڃ. وتټٙث٨ُڃ خثټعٗظدر. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل     يِىٺ تهلل!
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٰٗ شٱ٩ٻ خڇ تټؽځ٧ خثټهيتڈٿ. ظٿ تخص٧ خثټهيتڈٿ ؼڅُدث(.

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄث َفًُ خڃ ٘ثټؿ تټفىت٤ٍ. ـدهظڅث  1594) - 96

خددڃ ٨دددهتټًـځڃ تټددهيتڀٍ     ڀ٩ثوَددر. ؾ وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ِددهٻ تټصځُځددٍ، و٨دددهتهلل      
)وتټٽٱ٣ ټهځث(. ؼځ٩ُث ٨ڃ َفًُ تخڃ ـّثڂ. ـهظڅث ڀ٩ثوَر )وڈى تخدڃ ِدٗپ(. ألدًڄدٍ    
َفًُ )وڈى تخڃ أخٍ ٸعًُ(. ٴثٺ: ِځ٩س ٨ٵدر تخڃ ٨دهتټ٭ثًٰ َٵدىٺ: ِدځ٩س أخدث ِد٩ُه     

 َٵىٺ:
ؼثء خٗٺ خصځً خًڄٍ. ٰٵثٺ ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ )ڀدڃ أَدڃ ڈدىت؟( ٰٵدثٺ       

ٺ: شځً، ٸثڂ ٨څهڄث ينئ. ٰد٩س ڀڅڇ ٘ث٨ُڃ خٙث٦. ټځ٩١ٿ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ    خٗ
وِددٽٿ. ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل، ٨څدده وټدددٷ )أوچ. ٨ددُڃ تټًخددث. ٖ شٱ٩ددٻ. وټٹدددڃ  وت تينز أڂ        

 شٕصًٌ تټصځً ٰد٩ڇ خد٧ُ آلً ظٿ تٔصًٌ خڇ(.
 ټٿ َىٸً تخڃ ِهٻ ٍٰ ـهَعڇ ٨څه وټٷ.

تټفّدڃ خدڃ أ٨دُڃ. ـدهظڅث ڀ٩ٵدٻ ٨دڃ        ( وـهظڅث ِٽځر خدڃ ٔددُح. ـدهظڅث   1594) - 97

 أخٍ ٴ٨ٍر تټدثڈٽٍ، ٨ڃ أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه. ٴثٺ:
أشددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خصځددً. ٰٵددثٺ )ڀددث ڈددىت تټصځددً ڀددڃ شځًڄددث(. ٰٵددثٺ    

تټًؼٻ: َث يِىٺ تهلل! خ٩څث شځًڄث ٘ث٨ُڃ خٙدث٦ ڀدڃ ڈدىت. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل       
 . ظٿ خ٩ُىت شځًڄث وتٔصًوت ټڅث ڀڃ ڈىت(.٨ٽُڇ وِٽٿ )ڈىت تټًخث. ًٰنوچ

( ـهظڅٍ  ِفثٲ خدڃ ڀڅٙدىي. ـدهظڅث ٨دُدهتهلل خدڃ ڀىِدً ٨دڃ ٔدُدثڂ،         1595) - 98

 ٨ڃ َفًُ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه. ٴثٺ:
ٸڅث ڄًٌٲ شځً تټؽځد٧ ٨ٽدً ٨هده يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وڈدى تټمٽدٟ ڀدڃ            

ىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ )ٖ     تټصځً. ٰٹڅث ڄد٧ُ ٘ث٨ُڃ خٙث٦. ٰدٽد٫ وټدٷ يِد   
 ٘ث٨ٍ شځً خٙث٦. وٖ  ٘ث٨ٍ ـڅ١ر خٙث٦. وٖ  نيڈٿ خهيڈځُڃ(.

( ـدددهظڅٍ ٨ځددددًو تټڅثٴدددده ـددددهظڅث  ِددددځث٨ُٻ خددددڃ  خددددًتڈُٿ ٨ددددڃ ِدددد٩ُه  1594) - 99

تټؽًًٌَ، ٨ڃ أخٍ ڄًٝذ. ٴثٺ: ِلټس تخڃ ٨دثَ ٨ڃ تټًٙٮ؟ ٰٵثٺ: أَهت خُه؟ ٴٽدس:  
 ٴثٺ وټٷ؟  ڄث ِڅٹصح  ټُڇ ٰٗ َٱصُٹځىچ. ٴثٺ: ڄ٩ٿ. ٴثٺ: ٰٗ خلَ خڇ. ٴثٺ: أو

ٰىتهلل! ټٵه ؼثء خ٩ٛ ٰصُثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خصځً ٰدلڄٹًچ. ٰٵدثٺ )ٸدلڂ     
ڈىت ټُُ ڀڃ شځً أيٜدڅث(. ٴدثٺ: ٸدثڂ ٰدٍ شځدً أيٜدڅث )أو ٰدٍ شځًڄدث(، تټ٩دثپ، خ٩دٛ           

ڃ ڈدىت.  وت  تټٍٕء. ٰللىز ڈىت وٌنز خ٩ٛ تټٍَثنذ. ٰٵدثٺ )أٜد٩ٱس. أيخُدس. ٖ شٵدًخ    
 يتخٷ ڀڃ شځًٶ ٍٔء ٰد٩ڇ. ظٿ تٔصًٌ تټىٌ شًَه ڀڃ تټصځً(.
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( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨ددهت٨ْٽً. ألدًڄدث نتون ٨څدلخٍ    1594) - 111

ڄًٝذ. ٴثٺ: ِلټس تخڃ ٨ځً وتخڃ ٨دثَ ٨ڃ تټًٙٮ؟ ٰٽٿ ًََث خڇ خثِدث. ٰدإڄٍ ټٵث٨ده    
ٌتن ٰهدى يخدث. ٰدلڄٹًز وټدٷ،     ٨څه أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ ّٰدلټصڇ ٨دڃ تټٙدًٮ؟ ٰٵدثٺ: ڀدث      

 ټٵىټهځث. ٰٵثٺ: ٖ أـهظٷ  ٖ ڀث ِځ٩س ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.
ؼثءچ ٘ثـح ڄمٽر خٙث٦ ڀڃ شځً ٠ُح. وٸثڂ شځً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڈدىت     

تټٽددىڂ. ٰٵددثٺ ټددڇ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )أڄددً ټددٷ ڈددىت؟( ٴددثٺ: تڄ١ٽٵددس خٙددث٨ُڃ   
ث٦. ٰإڂ ٩ًِ ڈىت ٍٰ تټّىٲ ٸدىت. وِد٩ً ڈدىت ٸدىت. ٰٵدثٺ يِدىٺ       ٰثٔصًَس خڇ ڈىت تټٙ

تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )وَٽدٷ! أيخُدس.  وت أينز وټدٷ ٰدد٧ شځدًٶ خّدٽ٩ر. ظدٿ تٔدصً           
 خّٽ٩صٷ أٌ شځً ٔةس(.

ٴثٺ أخى ٩ُِه: ٰدثټصځً خدثټصځً أـدٳ أڂ َٹدىڂ يخدث أپ تټٱٝدر خثټٱٝدر؟ ٴدثٺ: ٰلشُدس تخدڃ           
ثَ. ٴثٺ: ٰفهظڅٍ أخى تټٙهدثء أڄڇ ِلٺ تخڃ ٨دثَ ٨ځً، خ٩ه، ٰڅهثڄٍ. وټٿ آز تخڃ ٨د

 ٨څڇ خځٹر، ٰٹًڈڇ.

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ٨دثن وڀفځه خڃ ـثشٿ وتخڃ أخٍ ٨ځً. ؼځ٩ُث ٨ڃ 1596) - 111

ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر. )وتټٽٱ٣ ٖخڃ ٨دثن( ٴثٺ: ـهظڅث ِٱُثڂ ٨دڃ ٨ځدًو، ٨دڃ أخدٍ ٘دثټؿ.      
 ٴثٺ: ِځ٩س أخث ٩ُِه تټمهيٌ َٵىٺ:

وتټهيڈٿ خثټهيڈٿ، ڀعٗ خځعٻ. ٰځڃ ٌتن أو تٌنتن ٰٵه أيخً. ٰٵٽس ټدڇ:  تټهَڅثي خثټهَڅثي،  
 ڂ تخڃ ٨دثَ َٵىٺ ٬ًُ ڈىت. ٰٵثٺ: ټٵه ټٵُس تخڃ ٨دثَ. ٰٵٽس: أيأَس ڈىت تټىٌ شٵىټڇ 
أٍٔء ِځ٩صڇ ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أو وؼهشڇ ٍٰ ٸصدثج تهلل ٨دٍ وؼدٻ؟    

وِدٽٿ. وټدٿ أؼدهچ ٰدٍ ٸصدثج تهلل. وټٹدڃ        ٰٵثٺ: ټٿ أِځ٩ڇ ڀڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ   
 ـهظڅٍ أِثڀر خڃ ٌَه؛ أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )تټًخث ٍٰ تټڅُّةر(.

( ـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر و٨ځدًو تټڅثٴده و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ          1596) - 112

وتخڃ أخٍ ٨ځً )وتټٽٱ٣ ټ٩ځًو( )ٴدثٺ  ِدفثٲ: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًوڂ: ـدهظڅث ِدٱُثڂ        
ُڅر( ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ أخٍ ٍََده؛ أڄدڇ ِدځ٧ تخدڃ ٨ددثَ َٵدىٺ: ألدًڄدٍ أِدثڀر خدڃ          خڃ ٨ُ

 ٌَه؛
 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ) ڄځث تټًخث ٍٰ تټڅُّةر(. 

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٨ٱثڂ. ؾ وـدهظڅٍ ڀفځده تخدڃ ـدثشٿ.     1596) - 113

تخڃ ٨دثَ، ٨ڃ أِثڀر ـهظڅث خهٍ. ٴثٖ: ـهظڅث وڈُح. ـهظڅث تخڃ ٠ثوَ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ 
 خڃ ٌَه؛

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ يخث ُٰځث ٸثڂ َهت خُه(. 

( ـهظڅث تټفٹٿ خڃ ڀىِدً. ـدهظڅث ڈٵدٻ ٨دڃ تْوٌت٨دٍ. ٴدثٺ: ـدهظڅٍ        1596) - 114

١٨ثء خڃ أخٍ يخثؾ؛ أڂ أخث ٩ُِه تټمهيٌ ټٵٍ تخدڃ ٨ددثَ ٰٵدثٺ ټدڇ: أيأَدس ٴىټدٷ ٰدٍ        
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ىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، أپ ُٔةث وؼهشدڇ ٰدٍ ٸصدثج    تټًٙٮ، أُٔةث ِځ٩صڇ ڀڃ يِ
تهلل ٨ٍ وؼدٻ؟ ٰٵدثٺ تخدڃ ٨ددثَ: ٸدٗ. ٖ أٴدىٺ. أڀدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ            

 ٰلڄصٿ أ٨ٽٿ خڇ. وأڀث ٸصثج تهلل ٰٗ أ٨ٽځڇ. وټٹڃ ـهظڅٍ أِثڀر خڃ ٌَه؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )أٖ  ڄځث تټًخث ٍٰ تټڅُّةر(. 
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 ثبة ٫٘ٲ آ٧٪ ا٫غثب ٹٯئ٬٧ٶ. - 19

( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ٔدُدر و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ )وتټٽٱد٣ ټ٩عځدثڂ(       1597) - 115

)ٴددثٺ  ِددفثٲ: ألدًڄددث. وٴددثٺ ٨عځددثڂ: ـددهظڅث ؼًَددً( ٨ددڃ ڀ٭ُددًذ. ٴددثٺ: ِددلٺ ٔدددثٶ         
  خًتڈُٿ. ٰفهظڅث ٨ڃ ٨ٽٵځر، ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:

خث وڀؤٸٽڇ. ٴدثٺ ٴٽدس: وٸثشددڇ ؤدثڈهَڇ؟     ټ٩ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ آٸٻ تټً 
 ٴثٺ:  ڄځث ڄفهض خځث ِځ٩څث.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټٙدثؾ وٌڈًُ خڃ ـًج و٨عځثڂ خدڃ أخدٍ ٔدُدر.    1598) - 116

 ٴثټىت: ـهظڅث ڈُٕٿ. ألدًڄث أخى تټٍخًُ ٨ڃ ؼثخً، ٴثٺ:
ټ٩ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ آٸدٻ تټًخدث، وڀىٸٽدڇ، وٸثشددڇ، ؤدثڈهَڇ، وٴدثٺ:         

 ڈٿ ِىتء.

 ثبة أسظ ا٫ذال٩ ٹرغ٥ ا٫لجٸبد. - 21

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً تټهځددهتڄٍ. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث       1599) - 117

 ٌٸًَثء ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ تټڅ٩ځثڂ خڃ خًُٕ. ٴثٺ: ِځ٩صڇ َٵىٺ:
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ: )وأڈىي تټڅ٩ځدثڂ خإ٘دد٩ُڇ  ټدً أوڄُدڇ(      

ڃ و ڂ تټفًتپ خدُڃ وخُڅهځدث ڀٕدصدهثز ٖ ٩َٽځهدڃ ٸعُدً ڀدڃ تټڅدثَ. ٰځدڃ         ) ڂ تټفٗٺ خُ
تشٵددً تټٕدددهثز تِددصدًأ ټهَڅددڇ و٨ًٜددڇ. وڀددڃ وٴدد٧ ٰددٍ تټٕدددهثز وٴدد٧ ٰددٍ تټفددًتپ.           
ٸثټًت٨ٍ ٨ًًَ ـىٺ تټفځدً. َىٔدٷ أڂ ًَشد٧ ُٰدڇ. أٖ و ڂ ټٹدٻ ڀٽدٷ ـځدً. أٖ و ڂ        

ّدده ٸٽددڇ و وت  ـځددً تهلل ڀفثيڀددڇ.  ٖ و ڂ ٰددٍ تټؽّدده ڀٝدد٭ر،  وت ٘ددٽفس ٘ددٽؿ تټؽ    
 ّٰهز، ّٰه تټؽّه ٸٽڇ. أٖ وڈٍ تټٵٽح(.

وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅثوٸ٧ُ. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ تخڃ  خًتڈُٿ.  -( 1599)

 ألدًڄث ٨ًُّ خڃ َىڄُ. ٴثٖ: ـهظڅث ٌٸًَث، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄدث ؼًَدً ٨دڃ ڀ١دًٮ وأخدٍ ٰدًوذ       1599) -پ  2

ځىتڄٍ. وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٩َٵدىج )٩َڅدٍ تخدڃ ٨ددهتټًـځڃ تټٵدثيٌ( ٨دڃ       تټه
تخڃ ٨ؽٗڂ، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ تخڃ ٩ُِه. ٨ڃ تټڅ٩ځدثڂ خدڃ خٕدًُ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل       

 ٨ٽُڇ وِٽٿ، خهىت تټفهَط. ٬ًُ أڂ ـهَط ٌٸًَثء أشٿ ڀڃ ـهَعهٿ، وأٸعً.

ِدد٩ه. ـددهظڅٍ أخددٍ ٨ددڃ  ( ـددهظڅث ٨دددهتټځٽٷ خددڃ ٔدد٩ُح خددڃ تټٽُددط خددڃ 1599) - 118

ؼهٌ. ـهظڅٍ لثټه خڃ ٍََه. ـدهظڅٍ ِد٩ُه خدڃ أخدٍ ڈدٗٺ ٨دڃ ٨دىڂ خدڃ ٨ددهتهلل، ٨دڃ           
٨ثڀً تټ٩ٕدٍ؛ أڄڇ ِځ٧ ڄ٩ځثڂ خڃ خًُٕ خڃ ٩ِه، ٘ثـح يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ    

 وِٽٿ وڈى َم١ح ٍٰ تټڅثَ خفځٗ. وڈى َٵىٺ:
ًتپ خُڃ(. ٰىٸً خځعدٻ  ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )تټفٗٺ خُڃ وتټف 

 ـهَط ٌٸًَثء ٨ڃ تټ٩ٕدٍ.  ټً ٴىټڇ: )َىٔٷ أڂ َٵ٧ ُٰڇ(.
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 ثبة ثڀٖ ا٫ج٘ڀغ ٹاؿزضٴبء ع٧ٺثٶ. - 21

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٌٸًَددثء ٨ددڃ   715) - 119

 ٨ثڀً. ـهظڅٍ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛
ٴدثٺ: ٰٽفٵڅدٍ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل      أڄڇ ٸثڂ ًَُّ ٨ٽً ؼځٻ ټدڇ ٴده أ٨ُدث. ٰدليتن أڂ َّدُدڇ.      

٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰه٨ث ټٍ وًٜخڇ. ّٰثي ًُِت ټٿ ًَّ ڀعٽڇ. ٴدثٺ )خ٩څُدڇ خىٴُدر(. ٴٽدس: ٖ.     
ظددٿ ٴددثٺ )خ٩څُددڇ(. ٰد٩صددڇ خىٴُددر. وتِددصعڅُس ٨ٽُددڇ ـځٗڄددڇ  ټددً أڈٽددٍ. ٰٽځددث خٽ٭ددس أشُصددڇ     
خثټؽځددٻ. ٰڅٵددهڄٍ ظځڅددڇ. ظددٿ يؼ٩ددس. ٰليِددٻ ٰددٍ أظددًٌ. ٰٵددثٺ )أشًتڄددٍ ڀثٸّددصٷ ِلددى     

 لى ؼځٽٷ ونيتڈځٷ. ٰهى ټٷ(. ؼځٽٷ؟

وـهظڅثچ ٨ٽٍ خڃ لٕدًپ. ألدًڄدث ٨ُّدً )٩َڅدٍ تخدڃ َدىڄُ( ٨دڃ ٌٸًَدثء،          -( 715)

 ٨ڃ ٨ثڀً. ـهظڅٍ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. خځعٻ ـهَط تخڃ ڄځًُ.

( ـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ )ٴددثٺ  ِددفثٲ:         715) - 111

ڃ تټٕد٩دٍ، ٨دڃ ؼدثخً خدڃ ٨ددهتهلل.      ألدًڄث. وٴثٺ ٨عځثڂ: ـهظڅث ؼًًَ( ٨ڃ ڀ٭ُدًذ، ٨د  
 ٴثٺ:

٬ٍوز ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰصٗـٳ خٍ. وشفصدٍ ڄثٜدؿ ټدٍ ٴده أ٨ُدث       
وٖ  َٹثن ًَُّ. ٴثٺ: ٰٵثٺ ټٍ )ڀث ټد٩ًُٶ؟( ٴثٺ ٴٽس: ٨ٽُٻ. ٴدثٺ: ٰصمٽدٯ يِدىٺ تهلل    

ٺ: ٰٵثٺ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰؼًچ ون٨ث ټڇ. ٰځث ٌتٺ خُڃ َهٌ تٔخٻ ٴهتڀهث ًَُّ. ٴث
ټددٍ )ٸُددٯ شددًي خ٩ُددًٶ؟( ٴددثٺ ٴٽددس: خمُددً. ٴدده أ٘ددثخصڇ خًٸصددٷ. ٴددثٺ: )أٰصد٩ُڅُددڇ؟(        
ٰثِصفُُس. وټٿ َٹدڃ ټڅدث ڄثٜدؿ ٬ُدًچ. ٴدثٺ ٰٵٽدس: ڄ٩دٿ. ٰد٩صدڇ أَدثچ. ٨ٽدً أڂ ټدٍ ٰٵدثي             
٤هًچ ـصً أخٽ٫ تټځهَڅر. ٴثٺ ٰٵٽس ټڇ: َث يِىٺ تهلل!  ڄٍ ٨ًوَ ٰثِصلوڄصڇ. ٰلوڂ ټٍ. 

. ـصً تڄصهُس. ٰٽٵُڅٍ لثټٍ ّٰلټڅٍ ٨ڃ تټد٩ًُ. ٰللدًشڇ خځث ٰصٵهڀس تټڅثَ  ټً تټځهَڅر
٘څ٩س ُٰڇ. ٰٗڀڅٍ ُٰڇ. ٴثٺ: وٴه ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ ټدٍ ـدُڃ     
تِصلوڄصڇ )ڀث شٍوؼس؟ أخٹًت أپ ظُدث؟( ٰٵٽس ټڇ: شٍوؼس ظُدث. ٴثٺ )أٰدٗ شٍوؼدس خٹدًت    

تټدهٌ )أو تِصٕدهه( وټدٍ ألدىتز     ش٨ٗدٷ وش٨ٗدهث؟( ٰٵٽس ټدڇ: َدث يِدىٺ تهلل! شدىٍٰ و    
٘٭ثي. ٰٹًڈس أڂ أشٍوغ  ټُهڃ ڀعٽهڃ. ٰٗ شؤنخهڃ وٖ  شٵىپ ٨ٽدُهڃ. ٰصٍوؼدس ظُددث    
ټصٵىپ ٨ٽُهڃ وشؤنخهڃ. ٴثٺ: ٰٽځث ٴهپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تټځهَڅدر، ٬دهوز   

  ټُڇ خثټد٩ًُ، ٰل١٨ثڄٍ ظځڅڇ، وينچ ٨ٽٍ.

ظڅث ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ِثټٿ خدڃ  ( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر. ـه715) - 111

 أخٍ تټؽ٩ه، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
أٴدٽڅث ڀڃ ڀٹر  ټً تټځهَڅر ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٰث٨صدٻ ؼځٽدٍ. وِدثٲ      

تټفهَط خٵٙصڇ. وُٰڇ: ظٿ ٴثٺ ټٍ )خ٩څدٍ ؼځٽدٷ ڈدىت(. ٴدثٺ ٴٽدس: ٖ. خدٻ ڈدى ټدٷ. ٴدثٺ          
! ٴثٺ )ٖ. خٻ خ٩څُڇ(. ٴثٺ ٴٽدس:  )ٖ. خٻ خ٩څُڇ(. ٴثٺ ٴٽس: ٖ. خٻ ڈى ټٷ. َث يِىٺ تهلل
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ٰإڂ ټًؼٻ ٨ٽٍ أوٴُر وڈدح. ٰهدى ټدٷ خهدث. ٴدثٺ )ٴده ألىشدڇ. ٰصدٽد٫ ٨ٽُدڇ  ټدً تټځهَڅدر(.            
ٴثٺ: ٰٽځث ٴهڀس تټځهَڅر، ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټددٗٺ )أ١٨دڇ أوٴُدر ڀدڃ     

ثيٴڅٍ وڈح. وٌنچ(. ٴثٺ: ٰل١٨ثڄٍ أوٴُر ڀڃ وڈح. وٌتنڄٍ ٴًُت٠ث. ٴدثٺ ٰٵٽدس: ٖ شٱد   
ٌَثنذ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ: ٰٹثڂ ٍٰ ٸُُ ټٍ. ٰللىچ أڈدٻ تټٕدثپ َدىپ    

 تټفًذ.

( ـددهظڅث أخدددى ٸثڀدددٻ تټؽفدددهيٌ. ـددهظڅث ٨دهتټىتـددده خدددڃ ٌَدددثن. ـدددهظڅٍ   715) - 112

 تټؽًًٌَ ٨ڃ أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
وِدثٲ تټفدهَط. وٴدثٺ     ٸڅث ڀ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ِٱً. ٰصمٽدٯ ڄث٘دفٍ.   

ُٰڇ: ٰڅمّڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ظٿ ٴثٺ ټٍ )تيٸح خثِٿ تهلل( وٌتن أَٝث: 
 ٴثٺ: ٰځث ٌتٺ ٍََهڄٍ وَٵىٺ )وتهلل َ٭ٱً ټٷ(.

( وـددهظڅٍ أخددى تټًخُدد٧ تټ٩صٹددٍ. ـددهظڅث ـځددثن. ـددهظڅث أَددىج ٨ددڃ أخددٍ       715) - 113

 تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
 ٨ٽُڇ وِٽٿ، وٴه أ٨ُث خ٩ًٌُ، ٴثٺ: ٰڅمّڇ ٰىظح. ٰٹڅدس  ټځث أشً ٨ٽً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل 

خ٩ه وټٷ أـدُ ل١ثڀڇ ِْدځ٧ ـهَعدڇ، ٰځدث أٴدهي ٨ٽُدڇ. ٰٽفٵڅدٍ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ          
وِٽٿ ٰٵثٺ )خ٩څُڇ(. ٰد٩صڇ ڀڅڇ خمځُ أوتٲ. ٴثٺ ٴٽس: ٨ٽً أڂ ټٍ ٤هًچ  ټدً تټځهَڅدر.   

ر أشُصڇ خڇ، ٍٰتنڄدٍ وٴُدر، ظدٿ    ٴثٺ )وټٷ ٤هًچ  ټً تټځهَڅر(. ٴثٺ: ٰٽځث ٴهڀس  ټً تټځهَڅ
 وڈدڇ ټٍ.

( ـهظڅث ٨ٵدر خڃ ڀٹًپ تټ٩ځً. ـهظڅث ٩َٵىج خدڃ  ِدفثٲ. ـدهظڅث خٕدًُ     715) - 114

 خڃ ٨ٵدر ٨ڃ أخٍ تټځصىٸٻ تټڅثؼٍ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
ِثًٰز ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ خ٩دٛ أِدٱثيچ. )أ٤څدڇ ٴدثٺ ٬ثٌَدث(.          

ڇ: ٴثٺ )َث ؼثخً! أشىُٰدس تټدعځڃ؟( ٴٽدس: ڄ٩دٿ. ٴدثٺ )ټدٷ تټدعځڃ        وتٴصٗ تټفهَط وٌتن ُٰ
 وټٷ تټؽځٻ. ټٷ تټعځڃ وټٷ تټؽځٻ(.

( ـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو تټ٩څدددًٌ. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ          715) - 115

 ڀفثيج؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
نيڈځُڃ. ٴدثٺ:   تٔصًي ڀڅٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خ٩ًُت خىٴُصُڃ ونيڈٿ أو 

ٰٽځددث ٴددهپ ٘ددًتيت أڀددً خدٵددًذ ٰددىخفس. ٰددلٸٽىت ڀڅهددث. ٰٽځددث ٴددهپ تټځهَڅددر أڀًڄددٍ أڂ آشددٍ     
 تټځّؽه ٰل٘ٽٍ يٸ٩صُڃ. ووٌڂ ټٍ ظځڃ تټد٩ًُ ٰليؼؿ ټٍ.

( ـددهظڅٍ َفُددً خددڃ ـدُددح تټفددثيظٍ. ـددهظڅث لثټدده خددڃ تټفددثيض. ـددهظڅث  715) - 116

 ٩ٔدر. ألدًڄث ڀفثيج ٨ڃ ؼثخً،
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ُدڇ وِدٽٿ خهدىچ تټٵٙدر. ٬ُدً أڄدڇ ٴدثٺ: ٰثٔدصًتچ ڀڅدٍ خدعځڃ ٴده            ٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽ   
ِددځثچ. وټددٿ َددىٸً تټددىٴُصُڃ وتټددهيڈٿ وتټددهيڈځُڃ. وٴددثٺ: أڀددً خدٵددًذ ٰڅفددًز، ظددٿ ٴّددٿ   

 ټفځهث.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٌتبدهذ ٨دڃ تخدڃ ؼدًَػ،        715) - 117

 ٨ڃ ١٨ثء، ٨ڃ ؼثخً؛
ټدڇ )ٴده ألدىز ؼځٽدٷ خليخ٩در نڄدثڄًُ. وټدٷ ٤هدًچ         أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ   

  ټً تټځهَڅر(.

 ثبة ٯٲ اؿز٬ٞ كڀئب ٤ٌٟټ سڀغا ٯٴٶ، ٹ )سڀغ٧ٮ أدـٴ٨ٮ ٣ٌبء( - 22

( ـهظڅث أخى تټ١ثڈً أـځه خڃ ٨ځًو خڃ ًِؾ. ألدًڄث تخڃ وڈح ٨ڃ 1611) - 118

 ڀثټٷ خڃ أڄُ، ٨ڃ ٌَه خڃ أِٽٿ، ٨ڃ ١٨ثء خڃ َّثي، ٨ڃ أخٍ يت٧ٰ؛
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تِصّٽٯ ڀڃ يؼٻ خٹًت. ٰٵهڀس ٨ٽُڇ  خٻ ڀڃ  َٻ  أڂ يِىٺ تهلل 

تټٙهٴر. ٰلڀً أخث يت٧ٰ أڂ َٵٍٝ تټًؼٻ خٹًچ. ًٰؼ٧  ټُڇ أخى يت٧ٰ ٰٵثٺ: ټٿ أؼه ُٰهدث  
  ٖ لُثيت يخث٨ُث. ٰٵثٺ )أ١٨ڇ  َثچ.  ڂ لُثي تټڅثَ أـّڅهٿ ٴٝثء(.

فځدده خددڃ ؼ٩ٱددً.  ( ـددهظڅث أخددى ٸًَددح. ـددهظڅث لثټدده خددڃ ڀمٽدده ٨ددڃ ڀ    1611) - 119

ِځ٩س ٌَه خڃ أِٽٿ. ألدًڄث ١٨ثء خڃ َّدثي ٨دڃ أخدٍ يتٰد٧، ڀدىټً يِدىٺ تهلل ٘دٽً        
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٴثٺ:

تِصٽٯ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٹًت. خځعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ )ٰإڂ لُدً ٨ددثن تهلل    
 أـّڅهٿ ٴٝثء(.

ه خدڃ ؼ٩ٱدً.   ( ـهظڅث ڀفځه خڃ خٕثي خڃ ٨عځدثڂ تټ٩ددهٌ. ـدهظڅث ڀفځد    1611) - 121

 ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ِٽځر خڃ ٸهُٻ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٸثڂ ټًؼٻ ٨ٽً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ـدٳ. ٰدل٬ٽ٣ ټدڇ. ٰهدٿ خدڇ أ٘دفثج            

تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰٵددثٺ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ) ڂ ټٙددثـح تټفددٳ       
. ٰٵثټىت:  ڄث ٖ ڄؽه  ٖ ِڅث ڈدى لُدً ڀدڃ    ڀٵثٖ(. ٰٵثٺ ټهٿ ) ٔصًوت ټڇ ِڅث ٰل١٨ىچ  َثچ(

 أـّڅٹٿ ٴٝثء(. -أو لًُٸٿ  -ِڅڇ. ٴثٺ )ٰثٔصًوچ ٰل١٨ىچ  َثچ. ٰإڂ ڀڃ لًُٸٿ 

( ـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ ٨ٽٍ خدڃ ٘دثټؿ، ٨دڃ ِدٽځر خدڃ      1611) - 121

 ٸهُٻ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٰددل١٨ً ِدڅث ٰىٴددڇ. وٴدثٺ )لُددثيٸٿ    تِدصٵًٚ يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ ِدڅث.     

 ڀفثِڅٹٿ ٴٝثء(.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ِددٱُثڂ ٨ددڃ  1611) - 122

 ِٽځر خڃ ٸهُٻ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
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ؼثء يؼٻ َصٵثًٜ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خ٩ُدًت. ٰٵدثٺ )أ١٨دىچ ِدڅث ٰدىٲ           
 ٿ ٴٝثء(.ِڅڇ(. وٴثٺ )لًُٸٿ أـّڅٹ

 ثبة جٺاػ ثڀٖ ا٫ذڀٺاٱ ثب٫ذڀٺاٱ، ٯٲ جٴـٶ، ٯز٠بًال. - 23

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ وتخڃ يڀدؿ. ٴدثٖ: ألدًڄدث تټٽُدط. ؾ     1612) - 123

 وـهظڅُڇ ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
ً أڄدڇ ٨دده. ٰؽدثء    ؼثء ٨ده ٰدث٧َ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨ٽدً تټهؽدًذ. وټدٿ َٕد٩        

ُِهچ ًََهچ. ٰٵثٺ ټڇ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )خ٩څُدڇ(. ٰثٔدصًتچ خ٩ددهَڃ أِدىنَڃ. ظدٿ      
 ټٿ َدث٧َ أـهت خ٩ه. ـصً َّلټڇ )أ٨ده ڈى؟(.

 ثبة ا٫غٷٲ ٹجٺاػٵ ٟپ ا٫ذٌغ ٹا٫ـ٠غ. - 24

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وڀفځده خدڃ تټ٩دٗء         1613) - 124

ًُ( )ٴثٺ َفًُ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر( ٨ڃ ت٨ْځدٓ،  )وتټٽٱ٣ ټُف
 ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ تِْىن، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:

تٔصًي يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ َهىنٌ ٩٠ثڀث خڅُّةر. ٰل١٨دثچ ني٨دث ټدڇ.     
 يڈڅث.

 ( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽٍ و٨ٽٍ خڃ لٕدًپ. ٴدثٖ: ألدًڄدث   1613) - 125

 ٨ًُّ خڃ َىڄُ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ تِْىن، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
 تٔصًي يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ َهىنٌ ٩٠ثڀث. ويڈڅڇ ني٨ث ڀڃ ـهَه. 

( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ تټفڅ٥ٽددٍ. ألدًڄددث تټځمٍوڀددٍ. ـددهظڅث     1613) - 126

ٽٿ ٨څده  خدًتڈُٿ تټڅم٩دٍ.    ٨دهتټىتـه خڃ ٌَثن ٨ڃ ت٨ْځٓ. ٴثٺ: وٸًڄث تټدًڈڃ ٰدٍ تټّد   
 ٰٵثٺ: ـهظڅث تِْىن خڃ ٍََه ٨ڃ ٨ثبٕر؛

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تٔصًي ڀڃ َهىنٌ ٩٠ثڀث تټً أؼٻ. ويڈڅڇ ني٨ث  
 ټڇ ڀڃ ـهَه.

ـهظڅثچ أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ـٱٗ خڃ ٬ُدثض ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ      -( 1613)

ټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، ڀعٽدڇ. وټدٿ       خًتڈُٿ. ٴثٺ: ـهظڅٍ تِْىن ٨ڃ ٨ثبٕر، ٨ڃ ت
 َىٸً: ڀڃ ـهَه.

 ثبة ا٫ـ٬ٮ. - 25

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ و٨ځًو تټڅثٴه )وتټٽٱ٣ ټُفًُ( )ٴدثٺ ٨ځدًو:   1614) - 127

ـهظڅث. وٴثٺ َفًُ: ألدًڄث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر( ٨ڃ تخڃ أخٍ ڄؽُؿ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٸعًُ، 
 ٨ڃ أخٍ تټځڅهثٺ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:

څددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ تټځهَڅدر، وڈدٿ َّدٽٱىڂ ٰدٍ تټعځدثي، تټّدڅر وتټّدڅصُڃ.            ٴهپ تټ 
 ٰٵثٺ )ڀڃ أِٽٯ ٍٰ شځً، ٰٽُّٽٯ ٍٰ ٸُٻ ڀ٩ٽىپ، ووٌڂ ڀ٩ٽىپ،  ټً أؼٻ ڀ٩ٽىپ(.
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( ـددهظڅث ٔددُدثڂ خددڃ ٰددًوق. ـددهظڅث ٨دددهتټىتيض ٨ددڃ تخددڃ أخددٍ ڄؽددُؿ.   1614) - 128

 َ. ٴثٺ:ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ٸعًُ ٨ڃ أخٍ تټځڅهثٺ، ٨ڃ تخڃ ٨دث
ٴهپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وتټڅثَ َّدٽٱىڂ. ٰٵدثٺ ټهدٿ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل       

 ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ أِٽٯ ٰٗ َّٽٯ  ٖ ٍٰ ٸُٻ ڀ٩ٽىپ، ووٌڂ ڀ٩ٽىپ(.

ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و ِځث٨ُٻ خڃ ِدثټٿ. ؼځ٩ُدث    -( 1614)

ِڅثن، ڀعٻ ـدهَط ٨ددهتټىتيض. وټدٿ َدىٸً.     ٨ڃ تخڃ ٨ُُڅر، ٨ڃ تخڃ أخٍ ڄؽُؿ، خهىت تٔ
  ټً أؼٻ ڀ٩ٽىپ.

( ـهظڅث أخى ٸًَح وتخڃ أخى ٨ځً. ٴثٖ: ـهظڅث وٸ٧ُ. ؾ وـدهظڅث ڀفځده   1614) -پ  2

خددڃ خٕددثي. ـددهظڅث ٨دددهتټًـځڃ خددڃ ڀهددهٌ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ِددٱُثڂ، ٨ددڃ تخددڃ أخددٍ ڄؽددُؿ،     
 خإِڅثنڈٿ. ڀعٻ ـهَط تخڃ ٨ُُڅر. َىٸً ُٰڇ.  ټً أؼٻ ڀ٩ٽىپ.

 رذغٿٮ اڅدز٨بع ٟپ اڃ٣ٺاد. ثبة - 26

( ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ڀّددٽځر خددڃ ٴ٩څددح. ؾ ـددهظڅث ِددٽُځثڂ )٩َڅددٍ تخددڃ 1615) - 129

 خٗٺ( ٨ڃ َفًُ )وڈى تخڃ ٩ُِه( ٴثٺ: ٸثڂ ٩ُِه خڃ تټځُّح َفهض؛ أڂ ڀ٩ځًت ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ڀددڃ تـصٹددً ٰهددى لددث٠ا(. ٰٵُددٻ ټّدد٩ُه: ٰإڄددٷ   

 ُه:  ڂ ڀ٩ځًت تټىٌ ٸثڂ َفهض ڈىت تټفهَط ٸثڂ َفصٹً.شفصٹً؟ ٴثٺ ٩ِ

( ـددهظڅث ِدد٩ُه خددڃ ٨ځددًو تْٔدد٩عٍ. ـددهظڅث ـددثشٿ خددڃ  ِددځث٨ُٻ ٨ددڃ    1615) - 131

ڀفځه خڃ ٨ؽٗڂ، ٨ڃ ڀفځه خڃ ٨ځًو خڃ ١٨ثء، ٨ڃ ٩ُِه خڃ تټځُّح، ٨دڃ ڀ٩ځدً   
 خڃ ٨دهتهلل،

 ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ )ٖ َفصٹً  ٖ لث٠ا(. 

ٴثٺ  خًتڈُٿ: ٴثٺ ڀّٽٿ: وـهظڅٍ خ٩دٛ أ٘دفثخڅث ٨دڃ ٨ځدًو تخدڃ ٨دىڂ.        -( 1615)

ألدًڄث لثټه خدڃ ٨ددهتهلل ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ َفُدً، ٨دڃ ڀفځده خدڃ ٨ځدًو، ٨دڃ ِد٩ُه خدڃ              
تټځُّح، ٨ڃ ڀ٩ځدً خدڃ أخدٍ ڀ٩ځدً، أـده خڅدٍ ٨دهٌ تخدڃ ٸ٩دح ٴدثٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل.             

 ٰىٸً خځعٻ ـهَط ِٽُځثڂ خڃ خٗٺ ٨ڃ َفًُ.

 ٗٲ ا٫ذ٬ٞ ٟپ ا٫جڀٖ.ثبة ا٫ٴٸپ  - 27

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث أخى ٘ٱىتڂ تْڀىٌ. ؾ وـهظڅٍ أخدى  1616) - 131

تټ١ددثڈً وـًڀٽددر خددڃ َفُددً. ٴددثٖ: ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ٸٗڈځددث ٨ددڃ َددىڄُ، ٨ددڃ تخددڃ     
 ٔهثج، ٨ڃ تخڃ تټځُّح؛ أڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ:

 ڀځفٵر ټٽًخؿ(.ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )تټفٽٯ ڀڅٱٵر ټٽّٽ٩ر.  

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وأخددى ٸًَددح و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ    1617) - 132

)وتټٽٱ٣ ٖخڃ أخٍ ُٔدر( )ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلدًتڂ: ـدهظڅث أخدى أِدثڀر( ٨دڃ      
 تټىټُه خڃ ٸعًُ، ٨ڃ ڀ٩ده تخڃ ٸ٩ح خڃ ڀثټٷ، ٨ڃ أخٍ ٴصثنذ تْڄٙثيٌ؛
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ِٽٿ َٵدىٺ ) َدثٸٿ وٸعدًذ تټفٽدٯ ٰدٍ تټدُد٧. ٰإڄدڇ        أڄڇ ِځ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ و 
 َڅٱٳ ظٿ َځفٳ(.

 ثبة ا٫ل٠٘خ. - 28

( ـهظڅث أـځه خڃ َىڄُ. ـهظڅث ٌڈًُ. ـدهظڅث أخدى تټٍخُدً ٨دڃ ؼدثخً.      1618) - 133

 ؾ وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى لُعځر ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
ټڇ ًَٔٷ ٍٰ يخ٩در أو ڄمدٻ، ٰٽدُُ ټدڇ      ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ ٸثڂ 

 أڂ َد٧ُ ـصً َؤوڂ ًَٔٹڇ. ٰإڂ يًٜ ألى. و ڂ ٸًچ شًٶ(.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً و ِدفثٲ      1618) - 134

خڃ  خًتڈُٿ )وتټٽٱ٣ ٖخڃ ڄځًُ( )ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ 
 َػ، ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ: نيَُ(. ـهظڅث تخڃ ؼً

ٴٝددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خثټٕددٱ٩ر ٰددٍ ٸددٻ ٔددًٸر ټددٿ شٵّددٿ. يخ٩ددر أو     
ـثبٟ. ٖ َفٻ ټڇ أڂ َد٧ُ ـصً َؤوڂ ًَٔٹڇ. ٰدإڂ ٔدثء ألدى و ڂ ٔدثء شدًٶ. ٰدإوت خدث٦        

 وټٿ َؤوڄڇ ٰهى أـٳ خڇ.

ػ؛ أڂ أخددث ( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح ٨ددڃ تخددڃ ؼددًَ 1618) - 135

 تټٍخًُ ألدًچ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )تټٕددٱ٩ر ٰددٍ ٸددٻ ٔددًٶ ٰددٍ أيٚ أو يخدد٧ أو    

ـثبٟ. ٖ َٙٽؿ أڂ َد٧ُ ـصً ٩َدًٚ ٨ٽدً ٔدًَٹڇ ُٰللدى أو َده٦. ٰدإڂ أخدً ٰٕدًَٹڇ         
 أـٳ خڇ ـصً َؤوڄڇ(.

 ثبة ٛغػ ا٫شلت ٟپ جضاع ا٫جبع. - 29

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ خڃ أخٍ ٔدهثج، ٨دڃ   1619) - 136

 ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )ٖ َځڅد٧ أـدهٸٿ ؼدثيچ أڂ َ٭دًٌ لٕددڇ ٰدٍ            

 ؼهتيچ(.
 ٴثٺ: ظٿ َٵىٺ أخى ڈًًَذ: ڀث ټٍ أيتٸٿ ٨څهث ڀ٩ًُٜڃ؟ وتهلل! ْيڀُڃ خهث خُڃ أٸصثٰٹٿ.

ٌڈًُ خڃ ـًج. ـدهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر. ؾ وـدهظڅٍ أخدى تټ١دثڈً        ـهظڅث  -( 1619)

وـًڀٽر خڃ َفًُ. ٴثٖ: ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ. ؾ وـدهظڅث ٨دده خدڃ ـځُده.     
 ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً. ٸٽهٿ ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

 ثبة رذغٿٮ ا٬ٔ٫ٮ ٹٛوت اڃعى ٹٛڀغٷب. - 31

ُددً خددڃ أَددىج وٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه و٨ٽددٍ خددڃ ـؽددً. ٴددثټىت:  ( ـددهظڅث َف1611) - 137

ـهظڅث  ِځث٨ُٻ )وڈى تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ تټ٩ٗء خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ تټ٩دثَ خڃ ِهٻ خڃ 
 ٩ِه تټّث٨هٌ، ٨ڃ ٩ُِه خڃ ٌَه تخڃ ٨ځًو خڃ ڄٱُٻ؛
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ )ڀدڃ تٴص١د٧ ٔددًت ڀدڃ تْيٚ ٤ٽځدث، ٠ىٴدڇ         
 ڀر ڀڃ ِد٧ أيُٜڃ(.تهلل  َثچ َىپ تټٵُث

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄث ٨دهتهلل خڃ وڈح. ـهظڅٍ ٨ځً خڃ 1611) - 138

 ڀفځه؛ أڂ أخثچ ـهظڇ ٨ڃ ٩ُِه خڃ ٌَه خڃ ٨ځًو خڃ ڄٱُٻ؛
أڂ أيوي لث٘ددځصڇ ٰددٍ خ٩ددٛ نتيچ. ٰٵددثٺ: ن٨ىڈددث و َثڈددث. ٰددإڄٍ ِددځ٩س يِددىٺ تهلل    

ُددً ـٵددڇ، ٠ىٴددڇ ٰددٍ ِددد٧ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ )ڀددڃ ألددى ٔدددًت ڀددڃ تْيٚ خ٭
 أيُٜڃ َىپ تټٵُثڀر(. تټٽهٿ!  ڂ ٸثڄس ٸثوخر، ٰل٨ٿ خًٙڈث. وتؼ٩ٻ ٴدًڈث ٍٰ نتيڈث.

ٴثٺ: ًٰأَصهث ٨ځُدثء شٽدصځُ تټؽدهي. شٵدىٺ: أ٘دثخصڅٍ ن٨دىذ ِد٩ُه خدڃ ٌَده. ٰدُڅځدث ڈدٍ            
 شځٍٕ ٍٰ تټهتي ڀًز ٨ٽً خةً ٍٰ تټهتي، ٰىٴ٩س ُٰهث. ٰٹثڄس ٴدًڈث.

ًخُدد٧ تټ٩صٹددٍ. ـددهظڅث ـځددثن خددڃ ٌَدده ٨ددڃ ڈٕددثپ تخددڃ      ( ـددهظڅث أخددى تټ 1611) - 139

 ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ؛
أڂ أيوي خڅس أوَُ تن٨س ٨ٽً ٩ِه خڃ ٍََه أڄڇ ألى ٔدُةث ڀدڃ أيٜدهث. ٰمث٘دځصڇ      

 ټً ڀًوتڂ خڃ تټفٹٿ. ٰٵثٺ ٩ُِه: أڄث ٸڅس آلى ڀڃ أيٜهث ُٔةث خ٩ه تټىٌ ِدځ٩س ڀدڃ   
 ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؟ ٴددثٺ: وڀددث ِددځ٩س ڀددڃ يِددىٺ تهلل  

وِٽٿ؟ ٴثٺ: ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )ڀڃ ألى ٔددًت ڀدڃ تْيٚ   
٤ٽځث ٠ىٴڇ  ټً ِد٧ أيُٜڃ(. ٰٵثٺ ټڇ ڀدًوتڂ: ٖ أِدلټٷ خُڅدر خ٩ده ڈدىت. ٰٵدثٺ: تټٽهدٿ!        

  ڂ ٸثڄس ٸثوخر ٩ٰٿ خًٙڈث وتٴصٽهث ٍٰ أيٜهث.
أيٜدهث  و وٴ٩دس ٰدٍ ـٱدًذ     ٴثٺ: ٰځث ڀثشس ـصً وڈح خًٙڈث. ظٿ خُڅث ڈٍ شځٍٕ ٍٰ 

 ٰځثشس.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث َفًُ خڃ ٌٸًَثء خڃ أخٍ ٌتبهذ 1611) - 141

 ٨ڃ ڈٕثپ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٩ُِه خڃ ٌَه. ٴثٺ:
ِددځ٩س تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ )ڀددڃ ألددى ٔدددًت ڀددڃ تْيٚ ٤ٽځددث، ٰإڄددڇ     

 ١َىٴڇ َىپ تټٵُثڀر ڀڃ ِد٧ أيُٜڃ(.

وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ِدهُٻ، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ      (1611) - 141

 أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ َللدى أـده ٔددًت ڀدڃ تْيٚ خ٭ُدً ـٵدڇ،  ٖ        

 ٠ىٴڇ تهلل  ټً ِد٧ أيُٜڃ َىپ تټٵُثڀر(.

( ـددهظڅث أـځدده خددڃ  خددًتڈُٿ تټددهويٴٍ. ـددهظڅث ٨دهتټٙددځه )٩َڅددٍ تخددڃ    1612) - 142

ىتيض(. ـهظڅث ـًج )وڈى تخدڃ ٔدهتن(. ـدهظڅث َفُدً )وڈدى تخدڃ أخدٍ ٸعُدً( ٨دڃ          ٨دهتټ
 ڀفځه خڃ  خًتڈُٿ؛ أڂ أخث ِٽځر ـهظڇ،
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وٸثڂ خُڅڇ وخدُڃ ٴىڀدڇ لٙدىڀر ٰدٍ أيٚ، وأڄدڇ نلدٻ ٨ٽدً ٨ثبٕدر ٰدىٸً ټهدث وټدٷ.             
ٰٵثټس: َث أخدث ِدٽځر! تؼصڅدح تْيٚ. ٰدإڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )ڀدڃ           

 ڃ تْيٚ ٠ىٴڇ ڀڃ ِد٧ أيُٜڃ(.٤ٽٿ ٴُه ٔدً ڀ

وـهظڅٍ  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄث ـدثڂ خڃ ڈٗٺ. ألدًڄث أخدثڂ. ـدهظڅث    -( 1612)

َفًُ؛ أڂ ڀفځه خڃ  خًتڈُٿ ـهظدڇ؛ أڂ أخدث ِدٽځر ـهظدڇ، أڄدڇ نلدٻ ٨ٽدً ٨ثبٕدر. ٰدىٸً          
 ڀعٽڇ.

 ثبة ٣ضع ا٫ِغٿ٢ اطا اسز٠٬ٺا ٟڀٶ. - 31

تټؽفهيٌ. ـهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ خدڃ   ( ـهظڅٍ أخىٸثڀٻ ُٰٝٻ خڃ ـُّڃ 1613) - 143

 تټځمصثي. ـهظڅث لثټه تټفىتء ٨ڃ َىِٯ خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ أخُڇ،
أڂ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ ) وت تلصٽٱددصٿ ٰددٍ تټ١ًَددٳ، ؼ٩ددٻ ٨ًٜددڇ ِددد٩ر     

 أوي٦(.
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 ٧زبة ا٠٫غائي - ۲۲ 
( ـهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً وأخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ            1614) - 1

ٱ٣ ټُفًُ( )ٴثٺ َفًُ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث تخدڃ ٨ُُڅدر( ٨دڃ تټٍڈدًٌ،     )وتټٽ
 ٨ڃ ٨ٽٍ خڃ ـُّڃ، ٨ڃ ٨ځًو خڃ ٨عځثڂ، ٨ڃ أِثڀر خڃ ٌَه؛

 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ ًَض تټځّٽٿ تټٹثًٰ. وٖ  ًَض تټٹثًٰ تټځّٽٿ(. 

 ثبة أ٫ذ٤ٺا ا٠٫غائي ثؤٷ٬ٸب ٰٟب ث٤ټ ٟڄٹ٫ټ عج٪ ط٧غ. - 1

( ـددهظڅث ٨دددهت٨ْٽً خددڃ ـځددثن )وڈددى تټڅًِددٍ(. ـددهظڅث وڈُددح ٨ددڃ تخددڃ    1615) - 2

 ٠ثوَ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )أټفٵدىت تټٱدًتبٛ خلڈٽهدث. ٰځدث خٵدٍ ٰهدى ْوټدً            

 يؼٻ وٸً(.

خدڃ  ( ـهظڅث أڀُر خڃ خ١ّثپ تټ٩ٍُٕ. ـهظڅث ٍََده خدڃ ٌيَد٧. ـدهظڅث يوؾ     1615) - 3

 تټٵثِٿ ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٠ثوَ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ،
٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٴددثٺ )أټفٵددىت تټٱددًتبٛ خلڈٽهددث. ٰځددث شًٸددس         

 تټٱًتبٛ ٰٓوټً يؼٻ وٸً(.

( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ وڀفځدده خددڃ يتٰدد٧ و٨ددده خددڃ ـځُدده )وتټٽٱدد٣  1615) - 4

ًتڂ: ألدًڄدث ٨ددهتټًٌتٲ(. ألدًڄدث ڀ٩ځدً     ٖخڃ يت٧ٰ( )ٴثٺ  ِفثٲ: ـدهظڅث. وٴدثٺ تِلد   
 ٨ڃ تخڃ ٠ثوَ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )أٴّدځىت تټځدثٺ خدُڃ أڈدٻ تټٱدًتبٛ ٨ٽدً ٸصدثج            
 تهلل. ٰځث شًٸس تټٱًتبٛ ٰٓوټً يؼٻ وٸً(.

ثج ٨دڃ  وـهظڅُڇ ڀفځه خڃ تټ٩ٗء أخى ٸًَح تټهځىتڄٍ. ـهظڅث ٌَه تخڃ ـدد  -( 1615)

 َفًُ خڃ أَىج، ٨ڃ تخڃ ٠ثوَ، خهىت تِٔڅثن، ڄفى ـهَط وڈُح ويوؾ خڃ تټٵثِٿ.

 ثبة ٯڀغاس ا٨٫ال٫خ. - 2

( ـدهظڅث ٨ځددًو خددڃ ڀفځدده خددڃ خٹُددً تټڅثٴده. ـددهظڅث ِددٱُثڂ خددڃ ٨ُُڅددر ٨ددڃ   1616) - 5

 ڀفځه خڃ تټځڅٹهي. ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل ٴثٺ:
خى خٹً. ٩َىنتڄٍ، ڀثُٔثڂ. ٰل٬ځً ڀًٜس ٰلشثڄٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وأ 

٨ٽٍ. ٰصىٜل ظٿ ٘ح ٨ٽٍ ڀڃ وٜىبڇ. ٰلٰٵس. ٴٽس: َث يِىٺ تهلل! ٸُٯ أٴٝدٍ ٰدٍ   
ڀددثټٍ؟ ٰٽددٿ َددًن ٨ٽددٍ ٔددُةث. ـصددً ڄٍټددس آَددر تټځُددًتض: تَّددصٱصىڄٷ ٴددٻ تهلل َٱصددُٹٿ ٰددٍ    

 [.176/تټڅّثء / 4تټٹٗټر{. ]

ڀفځده. ـدهظڅث تخدڃ    ( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ خڃ ڀُځىڂ. ـهظڅث ـؽدثغ خدڃ   1616) - 6

 ؼًَػ. ٴثٺ: ألدًڄٍ تخڃ تټځڅٹهي ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
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٨ثنڄٍ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وأخى خٹً ٍٰ خڅٍ ِٽځر َځُٕثڂ. ٰىؼهڄٍ ٖ أ٨ٵٻ.  
ٰه٨ث خځثء ٰصىٜل. ظٿ يْ ٨ٽٍ ڀڅڇ ٰلٰٵدس. ٰٵٽدس: ٸُدٯ أ٘دڅ٧ ٰدٍ ڀدثټٍ؟ َدث يِدىٺ         

 [.11/تټڅّثء / 4ٽىٸً ڀعٻ ـ٣ تْڄعُُڃ{. ]تهلل! ٰڅٍټس: تَىُ٘ٹٿ تهلل ٍٰ أوٖنٸٿ ټ

( ـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ٨ځددً تټٵددىتيًٌَ. ـددهظڅث ٨دددهتټًـځڃ )٩َڅددٍ تخددڃ      1616) - 7

ڀههٌ(. ـهظڅث ِدٱُثڂ ٴدثٺ: ِدځ٩س ڀفځده خدڃ تټځڅٹدهي ٴدثٺ: ِدځ٩س ؼدثخً خدڃ ٨ددهتهلل            
 َٵىٺ:

٨ددثنڄٍ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وأڄددث ڀددًَٛ. وڀ٩ددڇ أخددى خٹددً، ڀثٔددُڃ.            
ىؼهڄٍ ٴه أ٬ځً ٨ٽٍ. ٰصىٜل يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ظدٿ ٘دح ٨ٽدٍ ڀدڃ         ٰ

وٜددىبڇ ٰلٰٵددس. ٰددإوت يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰٵٽددس: َددث يِددىٺ تهلل! ٸُددٯ     
 أ٘څ٧ ٍٰ ڀثټٍ؟ ٰٽٿ ًَن ٨ٽٍ ُٔةث، ـصً ڄٍټس آَر تټځًُتض.

فځده خدڃ   ( ـهظڅٍ ڀفځده خدڃ ـدثشٿ. ـدهظڅث خهدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در. ألدًڄدٍ ڀ        1616) - 8

 تټځڅٹهي ٴثٺ: ِځ٩س ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
نلدٻ ٨ٽدٍ يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وأڄدث ڀددًَٛ ٖ أ٨ٵدٻ. ٰصىٜدل. ٰٙدددىت          

٨ٽددٍ ڀددڃ وٜددىبڇ. ٩ٰٵٽددس. ٰٵٽددس: َددث يِددىٺ تهلل!  ڄځددث ًَظڅددٍ ٸٗټددر. ٰڅٍټددس آَدددر            
 تټځًُتض.

 ٴثٺ: ڈٹىت أڄٍټس.ٰٵٽس ټځفځه خڃ تټځڅٹهي: تَّصٱصىڄٷ ٴٻ تهلل َٱصُٹٿ ٍٰ تټٹٗټر؟{ 

ـهظڅٍ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث تټڅًٝ خڃ ٔځُٻ وأخدى ٨دثڀً تټ٩ٵدهٌ.     -( 1616)

ؾ وـهظڅث ڀفځه تخڃ تټځعڅً. ـهظڅث وڈح خڃ ؼًًَ. ٸٽهٿ ٨ڃ ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن، ٍٰ 
ـهَط وڈح خڃ ؼًًَ: ٰڅٍټس آَر تټٱًتبٛ. وٍٰ ـهَط تټڅًٝ وتټ٩ٵهٌ: ٰڅٍټس آَر 

 أـه ڀڅهٿ: ٴىٺ ٩ٔدر ٖخڃ تټځڅٹهي. تټٱًٚ. وټُُ ٍٰ يوتَر

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ أخددٍ خٹددً تټځٵددهڀٍ وڀفځدده خددڃ تټځعڅددً )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ  1617) - 9

تټځعڅً( ٴثٖ: ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ڈٕثپ. ـهظڅث ٴصثنذ ٨ڃ ِثټٿ تخڃ أخٍ تټؽ٩ه، 
 ٨ڃ ڀ٩هتڂ خڃ أخٍ ٠ٽفر؛

تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ووٸً أخث  أڂ ٨ځً خڃ تټم١ثج ل١ح َىپ ؼځ٩ر. ٰىٸً ڄدٍ تهلل ٘ٽً 
خٹً. ظٿ ٴثٺ:  ڄٍ ٖ أن٦ خ٩هٌ ُٔةث أڈٿ ڀڃ تټٹٗټر. ڀث يتؼ٩دس يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل    
٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ٍٔء ڀث يتؼ٩صڇ ٍٰ تټٹٗټر. وڀث أ٬ٽ٣ ټٍ ٍٰ ٍٔء ڀث أ٬ٽد٣ ټدٍ ُٰدڇ.    
ـصً ٩٠ڃ خل٘د٩ڇ ٍٰ ٘هيٌ. وٴثٺ )َث ٨ځً! أٖ شٹٱُٷ آَر تټٙدُٯ تټصدٍ ٰدٍ آلدً     

ّثء؟( و ڄٍ  ڂ أ٨ٓ أٴٛ ُٰهث خٵُٝر، َٵٍٝ خهث ڀڃ َٵدًأ تټٵدًآڂ وڀدڃ ٖ    ِىيذ تټڅ
 َٵًأ تټٵًآڂ.
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وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ ٨ٽُر ٨ڃ ٩ُِه خڃ أخدٍ   -( 1617)

٨ًوخر. ؾ وـدهظڅث ٌڈُدً خدڃ ـدًج و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ وتخدڃ يتٰد٧ ٨دڃ ٔددثخر خدڃ             
 تِٔڅثن، ڄفىچ.ِىتي، ٨څ٩ٕدر. ٸٗڈځث ٨ڃ ٴصثنذ، خهىت 

 ثبة آسغ آٿخ أٳؼ٫ذ آٿخ ا٨٫ال٫خ. - 3

( ـهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ لٕدًپ. ألدًڄدث وٸُد٧ ٨دڃ تخدڃ أخدٍ لثټده، ٨دڃ أخدٍ            1618) - 11

 أِفٳ، ٨ڃ تټدًتء، ٴثٺ:
 آلً آَر أڄٍټس ڀڃ تټٵًآڂ: تَّصٱصىڄٷ ٴٻ تهلل َٱصُٹٿ ٍٰ تټٹٗټر{. 

څث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظ1618) - 11

 ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ. ٴثٺ: ِځ٩س تټدًتء خڃ ٨ثٌج َٵىٺ:
 آلً آَر أڄٍټس، آَر تټٹٗټر. وآلً ِىيذ أڄٍټس، خًتءذ. 

( ـدددهظڅث  ِدددفثٲ خدددڃ  خدددًتڈُٿ تټفڅ٥ٽدددٍ. ألدًڄدددث ٨ُّدددً )وڈدددى تخدددڃ   1618) - 12

 َىڄُ(. ـهظڅث ٌٸًَثء ٨ڃ أخٍ تِفٳ، ٨ڃ تټدًتء؛
 ڀر ِىيذ تټصىخر. وأڂ آلً آَر أڄٍټس آَر تټٹٗټر.أڂ آلً ِىيذ أڄٍټس شث 

ـهظڅث أخى ٸًَح. ـدهظڅث َفُدً )٩َڅدٍ تخدڃ آنپ(. ـدهظڅث ٨ځدثي )وڈدى تخدڃ          -( 1618)

 ٌيَٳ( ٨ڃ أخٍ أِفٳ، ٨ڃ تټدًتء. خځعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: آلً ِىيذ أڄٍټس ٸثڀٽر.

خدڃ ڀ٭دىٺ    ( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث أخى أـځه تټٍخًٌُ. ـهظڅث ڀثټدٷ 1618) - 13

 ٨ڃ أخٍ تټّٱً، ٨ڃ تټدًتء. ٴثٺ:
 آلً آَر أڄٍټس َّصٱصىڄٷ. 

 ثبة ٯٲ رغ٥ ٯبال ٬ٟٺعصزٶ. - 4

( وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث أخددى ٘ددٱىتڂ تْڀددىٌ ٨ددڃ َددىڄُ   1619) - 14

تَْٽددٍ. ؾ وـددهظڅٍ ـًڀٽددر خددڃ َفُددً )وتټٽٱدد٣ ټددڇ(. ٴددثٺ: ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح.     
 أخٍ ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ 

أڂ يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ ٸددثڂ َدؤشً خثټًؼددٻ تټځُددس، ٨ٽُدڇ تټددهَڃ. ُّٰددلٺ      
)ڈٻ شًٶ ټهَڅڇ ڀڃ ٴٝثء؟( ٰدإڂ ـدهض أڄدڇ شدًٶ وٰدثء ٘دٽً ٨ٽُدڇ. و ٖ ٴدثٺ )٘دٽىت          

ځدڃ  ٨ٽً ٘ثـدٹٿ(. ٰٽځث ٰصؿ تهلل ٨ٽُڇ تټٱصىؾ ٴدثٺ )أڄدث أوټدً خدثټځؤڀڅُڃ ڀدڃ أڄٱّدهٿ. ٰ      
 شىًٰ و٨ٽُڇ نَڃ ٩ٰٽٍ ٴٝثؤچ. وڀڃ شًٶ ڀثٖ ٰهى ټىيظصڇ(.

ـددهظڅث ٨دددهتټځٽٷ خددڃ ٔدد٩ُح خددڃ تټٽُددط. ـددهظڅٍ أخددٍ ٨ددڃ ؼددهٌ. ـددهظڅٍ      -( 1619)

٨ٵُٻ. ؾ وـهظڅٍ ٌڈُدً خدڃ ـدًج. ـدهظڅث ٩َٵدىج خدڃ  خدًتڈُٿ. ـدهظڅث تخدڃ ألدٍ تخدڃ            
ټٍڈدًٌ، خهدىت   ٔهثج. ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث تخڃ أخٍ وبح. ٸٽهٿ ٨ڃ ت

 تِٔڅثن، ڈىت تټفهَط.
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( ـهظڅٍ ڀفځه خدڃ يتٰد٧. ـدهظڅث ٔددثخر. ٴدثٺ: ـدهظڅٍ ويٴدثء ٨دڃ أخدٍ          1619) - 15

 تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٴثٺ )وتټدىٌ ڄٱدُ ڀفځده خُدهچ!  ڂ ٨ٽدً تْيٚ ڀدڃ        

ُٜث٨ث ٰلڄث ڀىٖچ. وأَٹٿ شًٶ ڀدثٖ  ڀؤڀڃ  ٖ أڄث أوټً تټڅثَ خڇ. ٰلَٹٿ ڀث شًٶ نَڅث أو 
 ٰإټً تټ٩ٙدر ڀڃ ٸثڂ(.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ ڈځثپ خدڃ  1619) - 16

ڀڅدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً       
 أـثنَط ڀڅهث:

تټڅدثَ خدثټځؤڀڅُڃ ٰدٍ ٸصدثج تهلل ٨دٍ      وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )أڄدث أوټدً    
وؼٻ. ٰلَٹٿ ڀث شًٶ نَڅدث أو ٜد٩ُر ٰدثن٨ىڄٍ. ٰلڄدث وټُدڇ. وأَٹدٿ ڀدث شدًٶ ڀدثٖ ٰٽُدؤظً           

 خځثټڇ ٨ٙدصڇ. ڀڃ ٸثڂ(.

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو تټ٩څدًٌ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨دڃ ٨دهٌ؛   1619) - 17

 أڄڇ ِځ٧ أخث ـثٌپ ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
ُددڇ وِددٽٿ؛ أڄددڇ ٴددثٺ )ڀددڃ شددًٶ ڀددثٖ ٰٽٽىيظددر. وڀددڃ شددًٶ ٸددٗ  ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽ 

 ٰإټُڅث(.

وـهظڅُڇ أخى خٹدً ٨دڃ ڄدث٧ٰ. ـدهظڅث ٬څدهي. ؾ وـدهظڅٍ ٌڈُدً خدڃ ـدًج.           -( 1619)

ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ )٩َڅدٍ تخدڃ ڀهدهٌ(. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٔد٩در، خهدىت تِٔدڅثن. ٬ُدً أڂ ٰدٍ           
 ـهَط ٬څهي: ڀڃ شًٶ ٸٗ وټُصڇ.
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 ٧زبة ا٫ٸجبد. - ۲۲ 
 ثبة ٧غاٷخ كغاء اڅٳـبٱ ٯب روض١ ثٶ ٯٰٲ روض١ ٬ٗڀٶ. - 1

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څدح. ـدهظڅث ڀثټدٷ خدڃ أڄدُ ٨دڃ ٌَده خدڃ         1621) - 1

 أِٽٿ، ٨ڃ أخُڇ؛ أڂ ٨ځً خڃ تټم١ثج ٴثٺ:
ـځٽس ٨ٽً ًَٰ ٨صُٳ ٍٰ ِدُٻ تهلل. ٰلٜث٨ڇ ٘ثـدڇ. ٥ٰڅڅدس أڄدڇ خثب٩دڇ خدًلٗ.      

وِدددٽٿ ٨دددڃ وټدددٷ؟ ٰٵدددثٺ )ٖ شدص٩دددڇ وٖ  ش٩ددده ٰدددٍ ّٰدددلټس يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ 
 ٘هٴصٷ. ٰإڂ تټ٩ثبه ٍٰ ٘هٴصڇ ٸثټٹٽح ٩َىن ٍٰ ٴُةڇ(.

وـهظڅُڇ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ )٩َڅٍ تخڃ ڀههٌ( ٨ڃ ڀثټٷ  -( 1621)

 خڃ أڄُ، خهىت تِٔڅثن. وٌتن: ٖ شدص٩ڇ و ڂ ت١٨ثٸڇ خهيڈٿ.

)٩َڅدٍ تخدڃ ٌيَد٧(. ـددهظڅث يوؾ     ( ـدهظڅٍ أڀُدر خدڃ خّد١ثپ. ـددهظڅث ٍََده     1621) - 2

 )وڈى تخڃ تټٵثِٿ( ٨ڃ ٌَه خڃ أِٽٿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ځً؛
أڄددڇ ـځددٻ ٨ٽددً ٰددًَ ٰددٍ ِدددُٻ تهلل. ٰىؼددهچ ٨څدده ٘ددثـدڇ وٴدده أٜددث٨ڇ. وٸددثڂ ٴٽُددٻ     

تټځثٺ. ٰليتن أڂ َٕصًَڇ. ٰلشً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰىٸً وټٷ ټدڇ. ٰٵدثٺ )ٖ   
 عٻ تټ٩ثبه ٍٰ ٘هٴصڇ، ٸځعٻ تټٹٽح ٩َىن ٍٰ ٴُةڇ(.شٕصًچ. و ڂ أ١٨ُصڇ خهيڈٿ. ٰإڂ ڀ

وـهظڅثچ تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ ٌَه خڃ أِٽٿ، خهىت تِٔڅثن. ٬ًُ  -( 1621)

 أڂ ـهَط ڀثټٷ ويوؾ أشٿ وأٸعً.

 ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛1621) - 3

ِددُٻ تهلل. ٰىؼدهچ َددث٦. ٰدليتن أڂ َدصث٨دڇ.      أڂ ٨ځً تخڃ تټم١ثج ـځٻ ٨ٽً ًَٰ ٍٰ  
ّٰدددلٺ يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ ٨دددڃ وټدددٷ؟ ٰٵدددثٺ )ٖ شدص٩دددڇ. وٖ  ش٩ددده ٰدددٍ  

 ٘هٴصٷ(.

وـهظڅثچ ٴصُدر خڃ ٩ُِه وتخڃ يڀؿ. ؼځ٩ُث ٨ڃ تټٽُط خڃ ِد٩ه. ؾ وـدهظڅث    -( 1621)

تخدڃ ڄځُدً.    تټځٵهڀٍ وڀفځه تخڃ تټځعڅً. ٴدثٖ: ـدهظڅث َفُدً )وڈدى تټٵ١دثڂ(. ؾ وـدهظڅث      
ـدهظڅث أخددٍ. ؾ وـددهظڅث أخدى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔدُدر. ـددهظڅث أخددى أِدثڀر. ٸٽهددٿ ٨ددڃ ٨دُددهتهلل.     

 ٸٗڈځث ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَط ڀثټٷ.

( ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً و٨ددده خددڃ ـځُدده )وتټٽٱدد٣ ټ٩ددده( ٴددثٺ: ألدًڄددث           1621) - 4

 ٍڈًٌ، ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټ
أڂ ٨ځً ـځٻ ٨ٽً ًَٰ ٍٰ ِدُٻ تهلل. ظٿ يآڈث شدث٦ ٰليتن أڂ َٕدصًَهث. ّٰدلٺ تټڅددٍ     

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٰٵثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ٖ ش٩ده ٰدٍ ٘دهٴصٷ، َدث         
 ٨ځً؟(.
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ثبة رذغٿٮ ا٫غجٺٕ ٟپ ا٫وض٣خ ٹا٫ٸجخ ث٘ض ا٤٫جي اال ٯب ٹٷجٶ ٫ٺ٫ضٵ  - 2

 ٠٪.ٹاٱ ؿ
( ـهظڅٍ  خًتڈُٿ خڃ ڀىًِ تټًتٌٌ و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ٴدثٖ: ألدًڄدث      1622) - 5

٨ًُّ خڃ َىڄُ. ـهظڅث تْوٌت٨ٍ ٨ڃ أخٍ ؼ٩ٱً ڀفځه خدڃ ٨ٽدٍ، ٨دڃ تخدڃ تټځّدُح،      
 ٨ڃ تخڃ ٨دثَ:

أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀعٻ تټىٌ ًَؼ٧ ٍٰ ٘هٴصڇ، ٸځعٻ تټٹٽح َٵا ظدٿ   
 ٩َىن ٍٰ ٴُةڇ، ُٰلٸٽڇ(.

وـهظڅثچ أخى ٸًَح ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ألدًڄث تخڃ تټځدثيٶ ٨ڃ تْوٌت٨دٍ.   -( 1622)

 ٴثٺ: ِځ٩س ڀفځه تخڃ ٨ٽٍ خڃ تټفُّڃ َىٸً خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

( وـهظڅُڇ ـؽثغ خڃ تټٕث٨ً. ـدهظڅث ٨دهتټٙدځه. ـدهظڅث ـدًج. ـدهظڅث      1622) -پ  2

ڀفځده خدڃ ٰث٠ځدر خڅدس     َفًُ )وڈى تخڃ أخٍ ٸعًُ(. ـهظڅٍ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ځًو؛ أڂ 
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـهظڇ، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

( وـهظڅٍ ڈثيوڂ خدڃ ِد٩ُه تَْٽدٍ وأـځده خدڃ ٨ُّدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث تخدڃ          1622) - 6

وڈددح. ألدًڄددٍ ٨ځددًو )وڈددى تخددڃ تټفددثيض( ٨ددڃ خٹُددً؛ أڄددڇ ِددځ٧ ِدد٩ُه خددڃ تټځّددُح  
 َٵىٺ: ِځ٩س تخڃ ٨دثَ َٵىٺ:

هلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ ) ڄځث ڀعٻ تټىٌ َصٙهٲ خٙهٴر ظٿ ٩َىن ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً ت 
 ٍٰ ٘هٴصڇ، ٸځعٻ تټٹٽح َٵا ظٿ َلٸٻ ٴُلچ(.

( وـددهظڅثچ ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وڀفځدده خددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ    1622) - 7

 ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر. ِځ٩س ٴصثنذ َفهض ٨ڃ ٩ُِه خڃ تټځُّح، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ،
 ٍٰ ڈدصڇ ٸثټ٩ثبه ٍٰ ٴُةڇ(.٨ڃ تټڅدٍ؛ أڄڇ ٴثٺ )تټ٩ثبه  

وـهظڅثچ ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٨دهٌ، ٨دڃ ِد٩ُه، ٨دڃ ٴصدثنذ،          -( 1622)

 خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـهظڅث  ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث تټځمٍوڀدٍ. ـدهظڅث وڈُدح. ـدهظڅث        1622) - 8

 ٨دهتهلل خڃ ٠ثوَ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ،
ٽٿ ٴثٺ )تټ٩ثبه ٰدٍ ڈدصدڇ ٸثټٹٽدح، َٵدا ظدٿ ٩َدىن ٰدٍ        ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِ 

 ٴُةڇ(.

 ثبة ٧غاٷخ ر٠ٌڀ٪ ث٘ي اڃٹالص ٟپ ا٫ٸجخ. - 3

( ـهظڅث َفًُ خدڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ           1623) - 9

ـځُدده خددڃ ٨دددهتټًـځڃ و٨ددڃ ڀفځدده خددڃ تټڅ٩ځددثڂ خددڃ خٕددًُ. َفهظثڄددڇ ٨ددڃ تټڅ٩ځددثڂ خددڃ    
 خًُٕ؛ أڄڇ ٴثٺ:
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ً خڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ:  ڄٍ ڄفٽس تخڅٍ ڈدىت ٬ٗڀدث ٸدثڂ     ڂ أخثچ أش 
ټٍ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )أٸٻ وټهٶ ڄفٽصڇ ڀعٻ ڈىت؟( ٰٵدثٺ: ٖ. ٰٵدثٺ   

 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٰثيؼ٩ڇ(.

( وـهظڅث َفًُ خدڃ َفُدً. ألدًڄدث  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج،          1623) - 11

 ـځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ وڀفځه خڃ تټڅ٩ځثڂ، ٨ڃ تټڅ٩ځثڂ خڃ خًُٕ. ٴثٺ: ٨ڃ
أشً خٍ أخٍ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ:  ڄدٍ ڄفٽدس تخڅدٍ ڈدىت ٬ٗڀدث.         

 ٰٵثٺ )أٸٻ خڅُٷ ڄفٽس؟( ٴثٺ: ٖ. ٴثٺ )ٰثيننچ(.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً        1623) - 11

تخڃ ٨ُُڅر. ؾ وـهظڅث ٴصُدر وتخڃ يڀؿ ٨ڃ تټٽُط خڃ ٩ِه. ؾ وـدهظڅٍ ـًڀٽدر خدڃ    ٨ڃ 
َفًُ. ألدًڄث تخڃ وڈح. ٴثٺ: ألدًڄٍ َىڄُ. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨ده خدڃ  
ـځُه. ٴثٖ: ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځدً. ٸٽهدٿ ٨دڃ تټٍڈدًٌ، خهدىت تِٔدڅثن. أڀدث        

ٍٰ ـدهَط تټٽُدط وتخدڃ ٨ُُڅدر )أٸدٻ وټدهٶ(.       َىڄُ وڀ٩ځً ٍٰ ـهَعهځث )أٸٻ خڅُٷ(. و
 ويوتَر تټٽُط ٨ڃ ڀفځه خڃ تټڅ٩ځثڂ وـځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ؛ أڂ خًُٕت ؼثء خثټڅ٩ځثڂ.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ڈٕدثپ خدڃ ٨دًوذ، ٨دڃ أخُدڇ.        1623) - 12

 ٴثٺ: ـهظڅث تټڅ٩ځثڂ خڃ خًُٕ. ٴثٺ:
تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ڀدث ڈدىت تټ٭دٗپ؟( ٴدثٺ       وٴده أ١٨دثچ أخدىچ ٬ٗڀدث، ٰٵدثٺ ټدڇ تټڅددٍ ٘دٽً          

 أ١٨ثڄُڇ أخٍ. ٴثٺ )ٰٹٻ  لىشڇ أ١٨ُصڇ ٸځث أ١٨ُس ڈىت؟( ٴثٺ: ٖ. ٴثٺ )ًٰنچ(.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دثن خڃ تټ٩ىتپ ٨ڃ ـُٙڃ، ٨دڃ  1623) - 13

تټٕدد٩دٍ. ٴددثٺ: ِددځ٩س تټڅ٩ځددثڂ خددڃ خٕددًُ. ؾ وـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً )وتټٽٱدد٣ ټددڇ(.      
 أخى تْـىٖ ٨ڃ ـُٙڃ ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ تټڅ٩ځثڂ خڃ خًُٕ. ٴثٺ: ألدًڄث

شٙهٲ ٨ٽٍ أخٍ خد٩ٛ ڀثټڇ. ٰٵثټس أڀٍ ٨ځًذ خڅدس يوتـدر: ٖ أيٜدً ـصدً شٕدهه       
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰثڄ١ٽٳ أخٍ  ټدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ټُٕدههچ       

خىټهٶ ڈىت ٸٽهٿ؟( ٴثٺ: ٨ٽً ٘هٴصٍ. ٰٵثٺ ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )أ٩ٰٽس 
 ٖ. ٴثٺ )تشٵىت تهلل وت٨هټىت ٍٰ أوٖنٸٿ(. ًٰؼ٧ أخٍ. ًٰن شٽٷ تټٙهٴر.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً ٨دڃ تخدڃ ـُدثڂ،       1623) - 14

٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ تټڅ٩ځثڂ خڃ خًُٕ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ )وتټٽٱد٣ ټدڇ(.   
 هظڅث أخى ـُثڂ تټصځُځٍ ٨ڃ تټ٩ٕدٍ. ـهظڅٍ تټڅ٩ځثڂ خڃ خًُٕ؛ـهظڅث ڀفځه خڃ خًٕ. ـ

أڂ أڀڇ خڅس يوتـر ِلټس أخثچ خ٩ٛ تټځىڈىخر ڀدڃ ڀدثٺ ٖخڅهدث. ٰدثټصىي خهدث ِدڅر. ظدٿ         
خهت ټڇ. ٰٵثټس: ٖ أيًٜ ـصً شٕهه يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨ٽدً ڀدث وڈددس       

 ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ:     ٖخڅٍ. ٰللى أخٍ خُهٌ. وأڄث َىڀةى ٬ٗپ. ٰلشً يِىٺ تهلل
َث يِىٺ تهلل!  ڂ أپ ڈىت، خڅدس يوتـدر، أ٨ؽدهدث أڂ أٔدههٶ ٨ٽدً تټدىٌ وڈددس ٖخڅهدث.         
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ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )َث خًُٕ! أټٷ وټده ِدىي ڈدىت؟( ٴدثٺ: ڄ٩دٿ. ٰٵدثٺ       
)أٸٽهددٿ وڈدددس ټهددٿ ڀعددٻ ڈددىت؟( ٴددثٺ: ٖ. ٴددثٺ )ٰددٗ شٕددههڄٍ  وت. ٰددإڄٍ ٖ أٔددهه ٨ٽددً       

 ؼىي(.

( ـددهظڅث تخددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ ٨ددڃ تټٕدد٩دٍ، ٨ددڃ        1623) - 15

 تټڅ٩ځثڂ خڃ خًُٕ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )أټددٷ خڅددىڂ ِددىتچ؟( ٴددثٺ: ڄ٩ددٿ. ٴددثٺ )ٰٹٽهددٿ   

 أ١٨ُس ڀعٻ ڈىت؟( ٴثٺ: ٖ. ٴثٺ )ٰٗ أٔهه ٨ٽً ؼىي(.

16 - (1623   ً ٨دڃ ٨ث٘دٿ تْـدىٺ، ٨دڃ      ( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث ؼًَد

 تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ تټڅ٩ځثڂ تخڃ خًُٕ؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ْخُڇ )ٖ شٕههڄٍ ٨ٽً ؼىي(. 

( ـهظڅث ڀفځه خدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث ٨ددهتټىڈثج و٨ددهت٨ْٽً. ؾ وـدهظڅث       1623) - 17

:  ِفثٲ تخڃ  خًتڈُٿ و٩َٵىج تټهويٴٍ. ؼځ٩ُدث ٨دڃ تخدڃ ٨ٽُدر )وتټٽٱد٣ ټ٩ُٵدىج(. ٴدثٺ       
ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ  خًتڈُٿ ٨ڃ نتون خڃ أخٍ ڈڅه، ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ تټڅ٩ځثڂ خدڃ خٕدًُ   

 ٴثٺ:
تڄ١ٽٳ خٍ أخٍ َفځٽڅٍ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل! تٔهه  

أڄٍ ٴه ڄفٽس تټڅ٩ځثڂ ٸدىت وٸدىت ڀدڃ ڀدثټٍ. ٰٵدثٺ )أٸدٻ خڅُدٷ ٴده ڄفٽدس ڀعدٻ ڀدث ڄفٽدس             
)ٰلٔهه ٨ٽً ڈىت ٬ًٌُ(. ظٿ ٴثٺ )أًَّٶ أڂ َٹىڄدىت  ټُدٷ ٰدٍ     تټڅ٩ځثڂ؟( ٴثٺ: ٖ. ٴثٺ

 تټدً ِىتء؟( ٴثٺ: خٽً. ٴثٺ )ٰٗ،  وت(.

( ـهظڅث أـځه خڃ ٨عځدثڂ تټڅدىٰٽٍ. ـدهظڅث أٌڈدً. ـدهظڅث تخدڃ ٨دىڂ ٨دڃ         1623) - 18

 تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ تټڅ٩ځثڂ تخڃ خًُٕ. ٴثٺ:
ټُٕدههچ. ٰٵدثٺ )أٸدٻ     ڄفٽڅٍ أخٍ ڄفٗ. ظٿ أشً خٍ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ  

وټهٶ أ١٨ُصڇ ڈىت؟( ٴثٺ: ٖ. ٴثٺ )أټدُُ شًَده ڀدڅهٿ تټددً ڀعدٻ ڀدث شًَده ڀدڃ وت؟( ٴدثٺ:          
 خٽً. ٴثٺ )ٰإڄٍ ٖ أٔهه(.

 ٴثٺ تخڃ ٨ىڂ: ٰفهظس خڇ ڀفځهت. ٰٵثٺ:  ڄځث شفهظڅث أڄڇ ٴثٺ )ٴثيخىت خُڃ أوٖنٸٿ(.

څث أخى تټٍخًُ ٨ڃ ( ـهظڅث أـځه خڃ ٨دهتهلل خڃ َىڄُ. ـهظڅث ٌڈًُ. ـهظ1624) - 19

 ؼثخً. ٴثٺ:
ٴثټس  ڀًأذ خًُٕ: تڄفٻ تخڅدٍ ٬ٗڀدٷ، وتٔدهه ټدٍ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.          

ٰددلشً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰٵددثٺ:  ڂ تخڅددر ٰددٗڂ ِددلټصڅٍ أڂ تڄفددٻ تخڅهددث         
٬ٗڀٍ. وٴثټدس: أٔدهه ټدٍ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ )أټدڇ  لدىذ؟( ٴدثٺ:            

ثٺ )أٰٹٽهٿ أ١٨ُس ڀعٻ ڀث أ١٨ُصڇ؟( ٴثٺ: ٖ. ٴدثٺ )ٰٽدُُ َٙدٽؿ ڈدىت. و ڄدٍ ٖ      ڄ٩ٿ. ٴ
 أٔهه  ٖ ٨ٽً ـٳ(.
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 ثبة ا٫ٰ٘غٻ. - 4

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټدٷ ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ      1625) - 21

 أخٍ ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛
يؼدٻ أ٨ځدً ٨ځدًي ټدڇ وټ٩ٵددڇ، ٰلڄهدث        أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )أَځدث     

 ټٽىٌ أ١٨ُهث. ٖ شًؼ٧  ټً تټىٌ أ١٨ثڈث. ْڄڇ أ١٨ً ١٨ثء وٴ٩س ُٰڇ تټځىتيَط(.

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وڀفځدده خددڃ يڀددؿ. ٴددثٖ: ألدًڄددث تټٽُددط. ؾ       1625) - 21

وـهظڅث ٴصُدر. ـهظڅث ټُط ٨ڃ تخڃ ٔدهثج، ٨دڃ أخدٍ ِدٽځر، ٨دڃ ؼدثخً خدڃ ٨ددهتهلل؛ أڄدڇ          
 ٴثٺ:

يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )ڀڃ أ٨ځً يؼٗ ٨ځًي ټڇ وټ٩ٵدڇ، ٰٵه  ِځ٩س 
 ٴ٧١ ٴىټڇ ـٵڇ ُٰهث. وڈٍ ټځڃ أ٨ځً و٨ٵدڇ(.

 ٬ًُ أڂ َفًُ ٴثٺ ٍٰ أوٺ ـهَعڇ )أَځث يؼٻ أ٨ځً ٨ځًي، ٰهٍ ټڇ وټ٩ٵدڇ(.

( ـهظڅٍ ٨دهتټًـځڃ خڃ خًٕ تټ٩دهٌ. ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث تخدڃ  1625) - 22

ًڄدددٍ تخدددڃ ٔدددهثج، ٨دددڃ تټ٩ځدددًي وِدددڅصهث، ٨دددڃ ـدددهَط أخدددٍ ِدددٽځر خدددڃ    ؼدددًَػ. ألد
 ٨دهتټًـځڃ؛ أڂ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل تْڄٙثيٌ ألدًچ؛

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ )أَځدث يؼدٻ أ٨ځدً يؼدٗ ٨ځدًي ټدڇ وټ٩ٵددڇ.          
ٰٵثٺ: ٴه أ١٨ُصٹهث و٨ٵدٷ ڀث خٵً ڀڅٹٿ أـده، ٰإڄهدث ټځدڃ أ١٨ُهدث. و ڄهدث ٖ شًؼد٧  ټدً        

 ڀڃ أؼٻ أڄڇ أ١٨ً ١٨ثء وٴ٩س ُٰڇ تټځىتيَط(.٘ثـدهث. 

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨ده خڃ ـځُه )وتټٽٱ٣ ټ٩ده(. ٴثٖ: ألدًڄث 1625) - 23

 ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
 ڄځث تټ٩ځًي تټصٍ أؼثٌ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، أڂ َٵدىٺ: ڈدٍ ټدٷ وټ٩ٵددٷ.      

 ڀث  وت ٴثٺ: ڈٍ ټٷ ڀث ٨ٕس، ٰإڄهث شًؼ٧  ټً ٘ثـدهث.ٰل
 ٴثٺ ڀ٩ځً: وٸثڂ تټٍڈًٌ َٱصٍ خڇ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٰدهَٷ ٨دڃ تخدڃ أخدٍ وبدح، ٨دڃ       1625) - 24

 تخڃ ٔهثج ٨ڃ أخٍ ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ ؼثخً )وڈى تخڃ ٨دهتهلل(؛
ځددً ٨ځددًي ټددڇ وټ٩ٵدددڇ، ٰهددٍ ټددڇ أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴٝددً ٰددُځڃ أ٨ 

 خصٽر. ٖ َؽىٌ ټٽځ١٩ٍ ُٰهث ٠ًٔث وٖ  ظڅُث.
 ٴثٺ أخى ِٽځر: ْڄڇ أ١٨ً ١٨ثء وٴ٩س ُٰڇ تټځىتيَط. ٰٵ٩١س تټځىتيَط ٠ًٔڇ.

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ٨ځً تټٵدىتيًٌَ. ـدهظڅث لثټده خدڃ تټفدثيض. ـدهظڅث       1625) - 25

دهتټًـځڃ ٴثٺ: ِځ٩س ؼثخً خڃ ڈٕثپ ٨ڃ َفًُ تخڃ أخٍ ٸعًُ. ـهظڅٍ أخى ِٽځر خڃ ٨
 ٨دهتهلل َٵىٺ:

 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټ٩ځًي ټځڃ وڈدس ټڇ(. 
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وـهظڅثچ ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀ٩دثو خدڃ ڈٕدثپ. ـدهظڅٍ أخدٍ ٨دڃ َفُدً         -( 1625)

خڃ أخٍ ٸعًُ. ـهظڅث أخى ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛ أڂ ڄددٍ تهلل ٘دٽً   
 ِٽٿ ٴثٺ. خځعٽڇ.تهلل ٨ٽُڇ و

( ـهظڅث أـځده خدڃ َدىڄُ. ـدهظڅث ٌڈُدً. ـدهظڅث أخدى تټٍخُدً ٨دڃ ؼدثخً.           1625) -پ  2

 خ٩ًٰڇ  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( وـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً )وتټٽٱدد٣ ټددڇ(. ألدًڄددث أخددى لُعځددر ٨ددڃ أخددٍ   1625) - 26

 تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
٨ٽُٹٿ أڀدىتټٹٿ وٖ  شٱّدهوڈث. ٰإڄدڇ ڀدڃ     ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )أڀّٹىت  

 أ٨ځً ٨ځًي ٰهٍ ټٽىٌ أ٨ځًڈث. ـُث وڀُصث. وټ٩ٵدڇ(.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ڀفځه خڃ خًٕ. ـدهظڅث ـؽدثغ خدڃ    1625) - 27

أخٍ ٨عځدثڂ. ؾ وـدهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ ٨دڃ وٸُد٧، ٨دڃ              
دهتټٙځه ـهظڅٍ أخدٍ ٨دڃ ؼدهٌ، ٨دڃ أَدىج. ٸدٻ       ِٱُثڂ، ؾ وـهظڅث ٨دهتټىتيض تخڃ ٨

ڈؤٖء ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ خځ٩څدً ـدهَط تخدڃ     
 لُعځر. وٍٰ ـهَط أَىج ڀڃ تټٍَثنذ ٴثٺ:

ؼ٩ٻ تْڄٙثي ٩َځًوڂ تټځهثؼًَڃ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )أڀّدٹىت        
 ٨ٽُٹٿ أڀىتټٹٿ(.

ڀفځه خڃ يت٧ٰ و ِفثٲ خدڃ ڀڅٙدىي )وتټٽٱد٣ ٖخدڃ يتٰد٧(.      ( وـهظڅٍ 1625) - 28

 ٴثٖ: ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث تخڃ ؼًَػ. ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ ٨ڃ ؼثخً، ٴثٺ:
أ٨ځًز  ڀًأذ خثټځهَڅر تخڅث ټهث ـثب١ث ټهث. ظٿ شىًٰ، وشىُٰس خ٩هچ، وشًٸس وټهت، وټڇ  

وٴثٺ خڅى تټځ٩ځدً: خدٻ ٸدثڂ    ألىذ خڅىڂ ټٽځ٩ځًذ. ٰٵثٺ وټه تټځ٩ځًذ: يؼ٧ تټفثبٟ  ټُڅث. 
ْخُڅددث ـُثشددڇ وڀىشددڇ. ٰثلصٙددځىت  ټددً ٠ددثيٲ ڀددىټً ٨عځددثڂ. ٰدده٨ث ؼددثخً ٰٕددهه ٨ٽددً      
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خثټ٩ځًي ټٙثـدهث. ٰٵًٝ خىټٷ ٠ثيٲ. ظٿ ٸصدح  ټدً   
٨دهتټځٽٷ ٰللدًچ وټٷ. وألدًچ خٕدهثنذ ؼدثخً. ٰٵدثٺ ٨ددهتټځٽٷ: ٘دهٲ ؼدثخً. ٰلڀٝدً        

 تټفثبٟ ټدڅٍ تټځ٩ځً ـصً تټُىپ.وټٷ ٠ثيٲ. ٰإڂ وټٷ 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ )وتټٽٱ٣ ْخٍ خٹدً(  1625) - 29

)ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ أخى خٹً: ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر( ٨ڃ ٨ځًو، ٨دڃ ِدٽُځثڂ   
 خڃ َّثي؛

تهلل أڂ ٠ثيٴث ٴًٝ خثټ٩ځًي ټٽىتيض. ټٵدىٺ ؼدثخً خدڃ ٨ددهتهلل ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً         
 ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وڀفځدده خددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ     1625) - 31

 ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر. ٴثٺ: ِځ٩س ٴصثنذ َفهض ٨ڃ ١٨ثء، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل
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 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ )تټ٩ځًي ؼثبٍذ(. 

ٍ تخدڃ تټفدثيض(.   ( ـهظڅث َفًُ خڃ ـدُدح تټفدثيظٍ. ـدهظڅث لثټده )٩َڅد     1625) - 31

 ـهظڅث ٩ُِه ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ ١٨ثء، ٨ڃ ؼثخً،
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ )تټ٩ځًي ڀًُتض ْڈٽهث(. 

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي. ٴددثٺ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً.  1626) - 32

 ـهظڅث ٩ٔدر خڃ ٴصثنذ، ٨ڃ تټڅًٝ خڃ أڄُ، ٨ڃ خًُٕ خڃ ڄهُٷ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )تټ٩ځًي ؼثبٍذ(. ٨ڃ 

وـهظڅُڇ َفًُ خڃ ـدُح. ـهظڅث لثټه )٩َڅدٍ تخدڃ تټفدثيض(. ـدهظڅث ِد٩ُه       -( 1626)

 ٨ڃ ٴصثنذ، خهىت تِٔڅثن. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ )ڀًُتض ْڈٽهث( أو ٴثٺ: )ؼثبٍذ(.
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 ٧زبة ا٫ٺهڀخ. - ۲۲ 
څدً تټ٩څدٌٍ )وتټٽٱد٣    ( ـهظڅث أخدى لُعځدر ٌڈُدً خدڃ ـدًج وڀفځده خدڃ ڀع       1627) - 1

ٖخڃ تټځعڅً( ٴثٖ: ـهظڅث َفُدً )وڈدى تخدڃ ِد٩ُه تټٵ١دثڂ( ٨دڃ ٨دُدهتهلل. ألدًڄدٍ ڄدث٧ٰ          
 ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛

أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )ڀددث ـددٳ تڀددًئ ڀّددٽٿ، ټددڇ ٔددٍء ًََدده أڂ      
 َىٍ٘ ُٰڇ، َدُس ټُٽصُڃ،  ٖ ووُ٘صڇ ڀٹصىخر ٨څهچ(.

ٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٨دددهچ خددڃ ِددٽُځثڂ و٨دددهتهلل خددڃ ( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخدد1627) - 2

ڄځًُ. ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅٍ أخٍ. ٸٗڈځث ٨ڃ ٨دُهتهلل، خهىت تِٔڅثن. ٬ُدً أڄهځدث   
 ٴثٖ )وټڇ ٍٔء َىٍ٘ ُٰڇ(. وټٿ َٵىٖ )ًََه أڂ َىٍ٘ ُٰڇ(.

( وـهظڅث أخى ٸثڀٻ تټؽفهيٌ. ـهظڅث ـځثن )٩َڅٍ تخڃ ٌَده(. ؾ وـدهظڅٍ   1627) - 3

ـًج. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ )٩َڅٍ تخڃ ٨ٽُر(. ٸٗڈځث ٨ڃ أَىج. ؾ وـهظڅٍ أخدى  ٌڈًُ خڃ 
تټ١ثڈً. ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ. ؾ وـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ٩ُِه تَْٽٍ. ـهظڅث 
تخڃ وڈح. ألدًڄٍ أِثڀر خڃ ٌَه تټٽُعدٍ. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ يتٰد٧. ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ         

ث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً    ٰهَٷ. ألدًڄث ڈٕثپ )٩َڅٍ تخڃ ٩ِه(. ٸٽهٿ ٨ڃ ڄ
تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ. خځعدٻ ـددهَط ٨دُدهتهلل. وٴددثټىت ؼځ٩ُددث )ټدڇ ٔددٍء َى٘دٍ ُٰددڇ(.  ٖ ٰددٍ      

 ـهَط أَىج ٰإڄڇ ٴثٺ )ًََه أڂ َىٍ٘ ُٰڇ(. ٸًوتَر َفًُ ٨ڃ ٨دُهتهلل.

( ـهظڅث ڈدثيوڂ خدڃ ڀ٩دًوٮ. ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ٨ځدًو          1627) - 4

 تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ أخُڇ؛)وڈى تخڃ تټفثيض( ٨ڃ 
أڄڇ ِځ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀث ـدٳ تڀدًئ ڀّدٽٿ ټدڇ ٔدٍء َى٘دٍ        

 ُٰڇ. َدُس ظٗض ټُثٺ  ٖ ووُ٘صڇ ٨څهچ ڀٹصىخر(.
ٴثٺ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً: ڀث ڀًز ٨ٽٍ ټُٽر ڀڅدى ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ       

 ٴثٺ وټٷ،  ٖ و٨څهٌ وُ٘صٍ.

ظڅُڇ أخىتټ١ثڈً وـًڀٽر. ٴثٖ: ألدًڄث تخڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ. ؾ    وـه -( 1627)

وـددهظڅٍ ٨دددهتټځٽٷ خددڃ ٔدد٩ُح خددڃ تټٽُددط. ـددهظڅٍ أخددٍ ٨ددڃ ؼددهٌ. ـددهظڅٍ ٨ٵُددٻ. ؾ      
وـهظڅث تخڃ أخى ٨ځً و٨ده تخڃ ـځُه. ٴثٖ: ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً. ٸٽهٿ ٨ڃ 

 تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن، ڄفى ـهَط ٨ځًو خڃ تټفثيض.

 بة ا٫ٺهڀخ ثب٫ض٬ش.ث - 1

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً تټصځُځددٍ. ألدًڄددث  خددًتڈُٿ خددڃ ِدد٩ه ٨ددڃ تخددڃ       1628) - 5

 ٔهثج، ٨ڃ ٨ثڀً تخڃ ٩ِه، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
٨ثنڄٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٍٰ ـؽر تټىنت٦، ڀڃ وؼ٧ أٔٱُس ڀڅدڇ ٨ٽدً    

ٺ. وٖ  ًَظڅدٍ  ٖ  تټځىز. ٰٵٽس: َث يِىٺ تهلل! خٽ٭څٍ ڀث شًي ڀڃ تټىؼد٧. وأڄدث وو ڀدث   
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تخڅددر ټددٍ وتـددهذ. أٰلشٙددهٲ خعٽعددٍ ڀددثټٍ؟ ٴددثٺ )ٖ( ٴٽددس: أٰلشٙددهٲ خٕدد١ًچ؟ ٴددثٺ )ٖ.   
تټعٽط. وتټعٽط ٸعُدً.  ڄدٷ  ڂ شدىي ويظصدٷ أ٬څُدثء، لُدً ڀدڃ أڂ شدىيڈٿ ٨ثټدر َصٹٱٱدىڂ           
تټڅثَ. وټّس شڅٱٳ ڄٱٵر شدص٭ٍ خهدث وؼدڇ تهلل،  ٖ أؼدًز خهدث. ـصدً تټٽٵځدر شؽ٩ٽهدث ٰدٍ         

ٺ: ٴٽددس: َددث يِددىٺ تهلل! ألٽددٯ خ٩دده أ٘ددفثخٍ؟ ٴددثٺ ) ڄددٷ ټددڃ شمٽددٯ   ٰددٍ تڀًأشددٷ(. ٴددث
ٰص٩ځٻ ٨ځٗ شدص٭ٍ خڇ وؼڇ تهلل،  ٖ تٌننز خڇ نيؼر وي٩ٰر. وټ٩ٽٷ شمٽٯ ـصدً َڅٱد٧   
خددٷ أٴددىتپ وَٝددً خددٷ آلددًوڂ. تټٽهددٿ! أڀددٛ ْ٘ددفثخٍ ڈؽددًشهٿ. وٖ  شددًنڈٿ ٨ٽددً     

 أ٨ٵثخهٿ. ټٹڃ تټدثبُ ٩ِه خڃ لىټر(.
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ أڂ شىًٰ خځٹر. ٴثٺ: يظً ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً

ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه وأخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ٴددثٖ: ـددهظڅث ِددٱُثڂ خددڃ      -( 1628)

٨ُُڅر. ؾ وـهظڅٍ أخى تټ١دثڈً وـًڀٽدر. ٴدثٖ: ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ. ؾ         
وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨دده خدڃ ـځُده. ٴدثٖ: ألدًڄدث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً.         

 ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ. ٸٽهٿ

( وـددهظڅٍ  ِددفثٲ خددڃ ڀڅٙددىي. ـددهظڅث أخددى نتون تټفٱددًٌ ٨ددڃ ِددٱُثڂ 1628) -پ  2

٨ڃ ٩ِه خڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ ٨ثڀً خڃ ٩ِه، ٨ڃ ٩ِه. ٴدثٺ: نلدٻ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ      
وِٽٿ ٨ٽٍ ٩َىنڄٍ. ٰىٸً خځ٩څً ـهَط تټٍڈًٌ. وټٿ َىٸً ٴىٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ  

خدڃ لىټدر. ٬ُدً أڄدڇ ٴدثٺ: وٸدثڂ َٹدًچ أڂ َځدىز خدثْيٚ تټصدٍ ڈدثؼً             وِٽٿ ٍٰ ِد٩ه 
 ڀڅهث.

( وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث تټفّددڃ خددڃ ڀىِددً. ـددهظڅث ٌڈُددً.     1628) - 6

 ـهظڅث ِځثٶ خڃ ـًج. ـهظڅٍ ڀ٩ٙح خڃ ٩ِه ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
ڀًٜددس ٰليِددٽس  ټددً تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰٵٽددس: ن٨څددٍ أٴّددٿ ڀددثټٍ ـُددط    

. ٴٽس: ٰثټڅٙٯ؟ ٰلخً. ٴٽس: ٰثټعٽط؟ ٴثٺ: ّٰٹس خ٩ده تټعٽدط. ٴدثٺ: ٰٹدثڂ،     ٔةس. ٰلخً
 خ٩ه، تټعٽط ؼثبٍت.

وـهظڅٍ ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث    -( 1628)

 ٩ٔدر ٨ڃ ِځثٶ، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ. وټٿ َىٸً: ٰٹثڂ، خ٩ه، تټعٽط ؼثبٍت.

ًَددث. ـددهظڅث ـّددُڃ خددڃ ٨ٽددٍ ٨ددڃ ٌتبددهذ، ٨ددڃ    ( وـددهظڅٍ تټٵثِددٿ خددڃ ٌٸ 1628) - 7

 ٨دهتټځٽٷ خڃ ٨ځًُ، ٨ڃ ڀ٩ٙح خڃ ٩ِه، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
٨ددثنڄٍ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰٵٽددس: أو٘ددً خځددثټٍ ٸٽددڇ. ٴددثٺ: )ٖ(. ٴٽددس:             

 ٰثټڅٙٯ. ٴثٺ )ٖ( ٰٵٽس: أخثټعٽط؟ ٰٵثٺ )ڄ٩ٿ. وتټعٽط ٸعًُ(.

تټعٵٱدٍ ٨دڃ أَدىج تټّدمصُثڄٍ،      ( ـهظڅث ڀفځه خڃ أخٍ ٨ځً تټځٹٍ. ـهظڅث1628) - 8

٨ڃ ٨ځًو خڃ ٩ُِه، ٨ڃ ـځُده خدڃ ٨ددهتټًـځڃ تټفځُدًٌ، ٨دڃ ظٗظدر ڀدڃ وټده ِد٩ه.          
 ٸٽهٿ َفهظڇ ٨ڃ أخُڇ؛
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أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ نلٻ ٨ٽً ٩ِه ٩َدىنچ خځٹدر. ٰدٹدً. ٴدثٺ )ڀدث َدٹُدٷ؟(        
ٰٵدثٺ   ٰٵثٺ: ٴه لُٕس أڂ أڀىز خثْيٚ تټصٍ ڈثؼًز ڀڅهث. ٸځث ڀثز ٩ِه خڃ لىټر.

تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټٽهٿ! تٔٯ ٩ِهت. تټٽهٿ! تٔٯ ٩ِه( ظٗض ڀًتي. ٴثٺ: َدث  
يِىٺ تهلل!  ڂ ټٍ ڀثٖ ٸعًُت. و ڄځث ًَظڅٍ تخڅصٍ. أٰلوٍ٘ خځثټٍ ٸٽڇ؟ ٴدثٺ )ٖ( ٴدثٺ:   
ٰدثټعٽعُڃ؟ ٴثٺ )ٖ( ٴثٺ: ٰثټڅٙٯ؟ ٴدثٺ )ٖ( ٴدثٺ: ٰثټعٽدط؟ ٴدثٺ )تټعٽدط. وتټعٽدط ٸعُدً.        

ڀثټددٷ ٘ددهٴر. و ڂ ڄٱٵصددٷ ٨ٽددً ٨ُثټددٷ ٘ددهٴر و ڂ شلٸددٻ تڀًأشددٷ ڀددڃ   ڂ ٘ددهٴصٷ ڀددڃ 
ڀثټٷ ٘هٴر. و ڄٷ أڂ شه٦ أڈٽٷ خمًُ )أو ٴدثٺ خ٩دُٓ(، لُدً ڀدڃ أڂ شده٨هٿ َصٹٱٱدىڂ       

 تټڅثَ( وٴثٺ خُهچ.

( وـهظڅٍ أخى تټًخ٧ُ تټ٩صٹٍ. ـهظڅث ـځدثن. ـدهظڅث أَدىج ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ       1628) - 9

ٗظدر ڀدڃ وټده ِد٩ه. ٴدثټىت: ڀدًٚ       ٩ُِه، ٨دڃ ـځُده خدڃ ٨ددهتټًـځڃ تټفځُدًٌ، ٨دڃ ظ      
 ٩ِه خځٹر. ٰلشثچ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٩َىنچ. خڅفى ـهَط تټعٵٱٍ.

وـهظڅٍ ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهت٨ْٽً. ـهظڅث ڈٕثپ ٨ڃ ڀفځه، ٨ڃ  -( 1628)

ـځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ. ـهظڅٍ ظٗظر ڀڃ وټه ٩ِه خڃ ڀثټٷ. ٸٽهدٿ َفهظڅُدڇ خځعدٻ ـدهَط     
ڀًٚ ٩ِه خځٹر. ٰلشثچ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٩َىنچ. خځعٻ ـدهَط   ٘ثـدڇ. ٰٵثٺ:

 ٨ځًو خڃ ٩ُِه ٨ڃ ـځُه تټفځًٌُ.

( ـدددهظڅٍ  خدددًتڈُٿ خدددڃ ڀىِدددً تټدددًتٌٌ. ألدًڄدددث ٨ُّدددً )٩َڅدددٍ تخدددڃ  1629) - 11

َىڄُ(. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـهظڅث وٸ٧ُ. ؾ وـهظڅث أخى 
 ٸٽهٿ ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ: ٸًَح. ـهظڅث تخڃ ڄځًُ.

ټى أڂ تټڅثَ ٬ٝىت ڀڃ تټعٽط  ټً تټًخد٧، ٰدإڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ         
 )تټعٽط. وتټعٽط ٸعًُ(.

 وٍٰ ـهَط وٸ٧ُ )ٸدًُ أو ٸعًُ(.

 ثبة ٹهٺ٩ صٺاة ا٫وض٣بد ا٫ټ ا٫ٰڀذ - 2

ُه و٨ٽٍ خڃ ـؽً. ٴدثټىت: ـدهظڅث   ( ـهظڅث َفًُ خڃ أَىج وٴصُدر خڃ 1631٩ِ) - 11

  ِځث٨ُٻ )وڈى تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يؼٗ ٴثٺ ټٽڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ:  ڂ أخدٍ ڀدثز وشدًٶ ڀدثٖ وټدٿ َدىٖ. ٰهدٻ         

 َٹٱً ٨څڇ أڂ أشٙهٲ ٨څڇ؟ ٴثٺ )ڄ٩ٿ(.

ًوذ. ( وـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٨د 1114) - 12

 ألدًڄٍ أخٍ ٨ڃ ٨ثبٕر؛
أڂ يؼددٗ ٴددثٺ ټٽڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ:  ڂ أڀددٍ تٰصٽصددس ڄٱّددهث. و ڄددٍ أ٤څهددث ټددى     

 شٹٽځس شٙهٴس. ٰٽٍ أؼً أڂ أشٙهٲ ٨څهث؟ ٴثٺ )ڄ٩ٿ(.
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ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـهظڅث ڀفځه خدڃ خٕدً. ـدهظڅث ڈٕدثپ ٨دڃ       -( 1114)

 أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛
ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ: َث يِدىٺ تهلل!  ڂ أڀدٍ تٰصٽصدس ڄٱّدهث.     أڂ يؼٗ أشً تټڅدٍ ٘ 

 وټٿ شىٖ. وأ٤څهث ټى شٹٽځس شٙهٴس. أٰٽهث أؼً  ڂ شٙهٴس ٨څهث؟ ٴثٺ )ڄ٩ٿ(.

( وـهظڅثچ أخى ٸًَح. ـهظڅث أخى أِثڀر. ؾ وـهظڅٍ تټفٹٿ تخڃ ڀىِدً.  1114) - 13

٩َڅدٍ تخدڃ ٌيَد٧(.    ـهظڅث ٩ُٔح خڃ  ِفثٲ. ؾ وـهظڅٍ أڀُر خڃ خ١ّثپ. ـدهظڅث ٍََده )  
ـددهظڅث يوؾ )وڈددى تخددڃ تټٵثِددٿ(. ؾ وـددهظڅث أخددى خٹددً تخددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ؼ٩ٱددً خددڃ 
٨ىڂ. ٸٽهٿ ٨ڃ ڈٕثپ خدڃ ٨دًوذ، خهدىت تِٔدڅثن. أڀدث أخدى أِدثڀر ويوؾ ٰٱدٍ ـدهَعهځث:          
ٰهٻ ټٍ أؼً؟ ٸځث ٴثٺ َفًُ تخڃ ٩ُِه. وأڀث ٩ُٔح وؼ٩ٱً ٰٱٍ ـهَعهځث: أٰٽهدث أؼدً؟   

 ٸًوتَر تخڃ خًٕ.

 ثبة ٯب ٿ٬ذ٢ اڅٳـبٱ ٯٲ ا٫ضٺاة ث٘ض ٹٟبرٶ - 3

( ـهظڅث َفًُ خڃ أَىج وٴصُددر )٩َڅدٍ تخدڃ ِد٩ُه( وتخدڃ ـؽدً. ٴدثټىت:        1631) - 14

 ـهظڅث  ِځث٨ُٻ )ڈى تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ ) وت ڀدثز تٔڄّدثڂ تڄٵ١د٧ ٨څدڇ ٨ځٽدڇ  ٖ ڀدڃ         

  ٖ ڀڃ ٘هٴر ؼثيَر. أو ٨ٽٿ َڅصٱ٧ خڇ. أو وټه ٘ثټؿ َه٨ى ټڇ(. ظٗظر:

 ثبة ا٫ٺ٣ٞ - 4

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً تټصځُځددٍ. ألدًڄددث ِددٽُٿ خددڃ ألٝددً ٨ددڃ تخددڃ  1632) - 15

 ٨ىڂ، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
أ٘ثج ٨ځً أيٜث خمُدً. ٰلشً تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َّدصلڀًچ ُٰهدث. ٰٵدثٺ: َدث         

 ڄٍ أ٘دُس أيٜث خمُددً. ټدٿ أ٘دح ڀدثٖ ٴدٟ ڈدى أڄٱدُ ٨څدهٌ ڀڅدڇ. ٰځدث            يِىٺ تهلل!
شلڀًڄٍ خڇ؟ ٴثٺ ) ڂ ٔةس ـدّس أ٘ٽهث وشٙهٴس خهث(. ٴثٺ: ٰصٙهٲ خهدث ٨ځدً؛ أڄدڇ    
ٖ َدث٦ أ٘ٽهث. وٖ  َدصث٦. وٖ  َىيض. وٖ  َىڈح. ٴثٺ: ٰصٙهٲ ٨ځدً ٰدٍ تټٱٵدًتء.    

ٻ. وتټُٝٯ. ٖ ؼڅثؾ ٨ٽدً ڀدڃ   وٍٰ تټٵًخً. وٍٰ تټًٴثج. وٍٰ ِدُٻ تهلل. وتخڃ تټّدُ
 وټُهث أڂ ٖ َلٸٻ ڀڅهث خثټځ٩ًوٮ. أو ٩١َٿ ٘هَٵث. ٬ًُ ڀصځىٺ ُٰڇ.

ٴثٺ: ٰفهظس خهىت تټفهَط ڀفځهت. ٰٽځث خٽ٭س ڈىت تټځٹثڂ: ٬ًُ ڀصځىٺ ُٰڇ. ٴثٺ ڀفځده:  
 ٬ًُ ڀصلظٻ ڀثٖ.

 ٴثٺ تخڃ ٨ىڂ: وأڄدلڄٍ ڀڃ ٴًأ ڈىت تټٹصثج؛ أڂ ُٰڇ: ٬ًُ ڀصلظٻ ڀثٖ.

ظڅثچ أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٌتبددهذ. ؾ وـددهظڅث أٌڈددً  ـدده -( 1632)

تټّځثڂ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨دهٌ. ٸٽهدٿ ٨دڃ تخدڃ ٨دىڂ، خهدىت       
تِٔڅثن، ڀعٽڇ. ٬ًُ أڂ ـهَط تخڃ أخٍ ٌتبهذ وأٌڈً تڄصهً ٨څه ٴىټڇ )أو ٩١َٿ ٘دهَٵث  
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أخدٍ ٨دهٌ ُٰدڇ ڀدث وٸدً ِدٽُٿ ٴىټدڇ:        ٬ًُ ڀصځىٺ ُٰڇ(. وټٿ َىٸً ڀث خ٩هچ. وـدهَط تخدڃ   
 ٰفهظس خهىت تټفهَط ڀفځهت  ټً آلًچ.

وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ـهظڅث أخدى نتون تټفٱدًٌ ٨ځدً خدڃ ِد٩ه، ٨دڃ        -( 1633)

ِٱُثڂ، ٨ڃ تخڃ ٨ىڂ، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً، ٨دڃ ٨ځدً. ٴدثٺ: أ٘ددس أيٜدث ڀدڃ          
أيٜدث ټدٿ أ٘دح     أيٚ لُدً. ٰلشُس يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵٽدس: أ٘ددس      

ڀثٖ أـح  ټٍ وٖ  أڄٱُ ٨څهٌ ڀڅهث. وِثٲ تټفهَط خځعٻ ـهَعهٿ. وټٿ َىٸً: ٰفهظس 
 ڀفځهت وڀث خ٩هچ.

 ثبة رغ٥ ا٫ٺهڀخ ٫ٰٲ ٫ڀؾ ٫ٶ كپء ٿٺهپ ٟڀٶ - 5

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفُدً تټڅځُځدٍ. ألدًڄدث ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ڀهدهٌ ٨دڃ        1634) - 16

 ڀثټٷ خڃ ڀ٭ىٺ، ٨ڃ ٠ٽفر خڃ ڀًٙٮ. ٴثٺ:
٨دهتهلل خڃ أخٍ أوًٰ: ڈٻ أوً٘ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ؟ ٰٵدثٺ: ٖ.      ِلټس 

ٴٽس: ٰٽٿ ٸصح ٨ٽً تټځّٽځُڃ تټىُ٘ر، أو ٰٽٿ أڀًوت خثټىُ٘ر؟ ٴثٺ: أوً٘ خٹصثج تهلل 
 ٨ٍ وؼٻ.

( وـهظڅثچ أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث وٸُد٧. ؾ وـدهظڅث تخدڃ ڄځُدً.          1634) - 17

ڀ٭ىٺ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. ٬ًُ أڂ ٍٰ ـدهَط وٸُد٧:    ـهظڅث أخٍ. ٸٗڈځث ٨ڃ ڀثټٷ خڃ
ٴٽددس: ٰٹُددٯ أڀددً تټڅددثَ خثټى٘ددُر؟ وٰددٍ ـددهَط تخددڃ ڄځُددً: ٴٽددس: ٸُددٯ ٸصددح ٨ٽددً        

 تټځّٽځُڃ تټىُ٘ر؟

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ وأخى ڀ٩ثوَر ٨ڃ 1635) - 18

ٍ وأخدى ڀ٩ثوَدر. ٴدثٖ: ـدهظڅث     ت٨ْځٓ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث أخد    
 ت٨ْځٓ ٨ڃ أخٍ وتبٻ، ٨ڃ ڀًّوٲ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:

ڀث شًٶ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ نَڅثيت، وٖ  نيڈځدث، وٖ  ٔدثذ، وٖ  خ٩ُدًت،     
 وٖ  أوً٘ خٍٕء.

وـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج و٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ٸٽهدٿ   -( 1635)

٨ٽٍ خڃ لًٕپ. ألدًڄث ٨ُّدً )وڈدى تخدڃ َدىڄُ(. ؼځ٩ُدث ٨دڃ        ٨ڃ ؼًًَ. ؾ وـهظڅث
 ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وأخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر )وتټٽٱدد٣ ټُفُددً(.  1636) - 19

 ٴثٺ: ألدًڄث  ِځث٨ُٻ خڃ ٨ٽُر ٨ڃ تخڃ ٨ىڂ، ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ تِْىن خڃ ٍََه. ٴثٺ:
ُث. ٰٵثټس: ڀصدً أو٘دً  ټُدڇ؟ ٰٵده ٸڅدس ڀّدڅهشڇ       وٸًوت ٨څه ٨ثبٕر؛ أڂ ٨ٽُث ٸثڂ و٘ 

 ټً ٘هيٌ )أو ٴثټس ـؽًٌ( ٰه٨ث خثټ١ّس. ٰٽٵده تڄمڅدط ٰدٍ ـؽدًٌ. وڀدث ٔد٩ًز       
 أڄڇ ڀثز. ٰځصً أوً٘  ټُڇ؟
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( ـدهظڅث ِدد٩ُه خدڃ ڀڅٙددىي وٴصُددر خددڃ ِدد٩ُه وأخدى خٹددً خدڃ أخددٍ ٔددُدر      1637) - 21

ڂ تْـىٺ، ٨ڃ ِد٩ُه خدڃ   و٨ځًو تټڅثٴه )وتټٽٱ٣ ټ٩ُّه(. ٴثټىت: ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ ِٽُځث
 ؼدًُ. ٴثٺ:

ٴثٺ تخڃ ٨ددثَ: َدىپ تټمځدُُ! وڀدث َدىپ تټمځدُُ! ظدٿ خٹدً ـصدً خدٻ نڀ٩دڇ تټفٙدً.              
ٰٵٽس: َث تخڃ ٨دثَ! وڀث َدىپ تټمځدُُ؟ ٴدثٺ: تٔدصه خًِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ         
وؼ٩ڇ. ٰٵثٺ )تبصىڄٍ أٸصح ټٹٿ ٸصثخث ٖ شٝٽىت خ٩هٌ( ٰصڅدث٨ٌىت. وڀدث َڅد٭دٍ ٨څده ڄددٍ      

٦ٌ. وٴثټىت: ڀث ٔلڄڇ؟ أڈؽً؟ تِصٱهځىچ. ٴثٺ )ن٨ىڄٍ. ٰثټىٌ أڄث ُٰڇ لًُ. أو٘دُٹٿ  شڅث
ظٗض: ألًؼىت تټځًٕٸُڃ ڀڃ ؼًٍَذ تټ٩ًج. وأؼٍُوت تټىٰه خڅفى ڀث ٸڅس أؼُدٍڈٿ(.  

 ٴثٺ: وِٹس ٨ڃ تټعثټعر. أو ٴثٺ ٰلڄُّصهث.
 َط.ٴثٺ أخى  ِفثٲ  خًتڈُٿ: ـهظڅث تټفّڃ خڃ خًٕ ٴثٺ: ـهظڅث ِٱُثڂ، خهىت تټفه

( ـهظڅث  ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث وٸُد٧ ٨دڃ ڀثټدٷ خدڃ ڀ٭دىٺ، ٨دڃ          1637) - 21

 ٠ٽفر خڃ ڀًٙٮ، ٨ڃ ٩ُِه خڃ ؼدًُ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ؛ أڄڇ ٴثٺ:
َىپ تټمځُُ! وڀث َىپ تټمځُُ! ظٿ ؼ٩ٻ شُّٻ نڀى٨ڇ. ـصً يأَس ٨ٽدً لهَدڇ ٸلڄهدث     

خدثټٹصٯ وتټدهوتذ )أو   ڄ٥ثپ تټٽؤټؤ. ٴدثٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )تبصدىڄٍ        
تټٽىؾ وتټهوتذ( أٸصح ټٹدٿ ٸصثخدث ټدڃ شٝدٽىت خ٩دهچ أخدهت( ٰٵدثټىت:  ڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل          

 ٨ٽُڇ وِٽٿ َهؽً.

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خڃ ـځُه )ٴثٺ ٨ده: ألدًڄث. وٴثٺ تخدڃ  1637) - 22

خددڃ  يتٰدد٧: ـددهظڅث ٨دددهتټًٌتٲ(. ألدًڄددث ڀ٩ځددً ٨ددڃ تټٍڈددًٌ، ٨ددڃ ٨دُددهتهلل خددڃ ٨دددهتهلل 
 ٨صدر، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ، ٴثٺ:

ټځث ـًٝ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وٍٰ تټدُس يؼثٺ ُٰهٿ ٨ځً تخڃ تټم١ثج.  
ٰٵثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڈٽٿ أٸصح ټٹٿ ٸصثخث ٖ شٝٽىڂ خ٩هچ(. ٰٵدثٺ ٨ځدً:  ڂ   
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴه ٬ٽدح ٨ٽُدڇ تټىؼد٧. و٨څدهٸٿ تټٵدًآڂ. ـّددڅث ٸصدثج        

هلل. ٰددثلصٽٯ أڈددٻ تټدُددس. ٰثلصٙددځىت. ٰځددڅهٿ ڀددڃ َٵددىٺ: ٴًخددىت َٹصددح ټٹددٿ يِددىٺ تهلل  ت
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸصثخث ټڃ شٝٽىت خ٩هچ، وڀڅهٿ ڀڃ َٵىٺ ڀث ٴثٺ ٨ځدً. ٰٽځدث أٸعدًوت    
تټٽ٭ى وتٖلصٗٮ ٨څه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ  

 وِٽٿ )ٴىڀىت(.
ٰٹدثڂ تخدڃ ٨ددثَ َٵدىٺ:  ڂ تټًٌَدر ٸدٻ تټًٌَدر ڀدث ـدثٺ خدُڃ يِدىٺ تهلل             ٴثٺ ٨دُهتهلل:

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وخُڃ أڂ َٹصح ټهٿ وټٷ تټٹصثج، ڀڃ تلصٰٗهٿ وټ٭١هٿ.
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 ٧زبة ا٫ٴظع - ۲۲ 
 ثبة اڃٯغ ث٤ٌبء ا٫ٴظع - 1

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً تټصځُځددٍ وڀفځدده خددڃ يڀددؿ خددڃ تټځهٽددح. ٴددثٖ:    1638) - 1

ؾ وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ ٨دُدهتهلل خدڃ       ألدًڄث تټٽُط. 
 ٨دهتهلل، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ؛ أڄڇ ٴثٺ:

تِصٱصً ٩ِه خڃ ٨دثنذ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ڄىي ٸثڂ ٨ٽً أڀڇ، شىُٰدس   
 ٴدٻ أڂ شٵُٝڇ. ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٰثٴٝڇ ٨څهث(.

ًُ. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ. ؾ وـدهظڅث أخدى خٹدً خدڃ         وـهظڅث َفًُ خڃ َف -( 1638)

أخٍ ُٔدر و٨ځًو تټڅثٴه و ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ ٨دڃ تخدڃ ٨ُُڅدر. ؾ وـدهظڅٍ ـًڀٽدر خدڃ         
َفُددً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ َددىڄُ. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ و٨ددده خددڃ   

ـدهظڅث  ـځُه. ٴثٖ: ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً. ؾ وـهظڅث ٨عځثڂ خدڃ أخدٍ ٔدُدر.    
٨دهذ خڃ ِٽُځثڂ ٨ڃ ڈٕثپ تخڃ ٨ًوذ، ٨ڃ خٹً خڃ وتبدٻ. ٸٽهدٿ ٨دڃ تټٍڈدًٌ. خإِدڅثن      

 تټٽُط. وڀ٩څً ـهَعڇ.

 ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ ا٫ٴظع، ٹأٳٶ ال ٿغص كڀئب - 2

( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ )ٴدثٺ  ِدفثٲ: ألدًڄدث.       1639) - 2

   ً ذ، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٨ځدً.     وٴثٺ ٌڈًُ: ـهظڅث ؼًًَ )٨ڃ ڀڅٙىي، ٨ڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڀد
 ٴثٺ:

ألى يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىڀث َڅهثڄث ٨ڃ تټڅىي. وَٵدىٺ ) ڄدڇ ٖ َدًن ٔدُةث.      
 و ڄځث َّصمًغ خڇ ڀڃ تټٕفُؿ(.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ َفُددً. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ أخددٍ ـٹددُٿ ٨ددڃ ِددٱُثڂ، ٨ددڃ   1639) - 3

 ٨دهتهلل خڃ نَڅثي، ٨ڃ تخڃ ٨ځً،
وِددٽٿ؛ أڄددڇ ٴددثٺ )تټڅددىي ٖ َٵددهپ ٔددُةث وٖ  َددؤلًچ. و ڄځددث   ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ   

 َّصمًغ خڇ ڀڃ تټدمُٻ(.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٬څهي ٨ڃ ٔد٩در. ؾ وـدهظڅث ڀفځده    1639) - 4

خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي )وتټٽٱ٣ ٖخڃ تټځعڅً(. ـهظڅث ڀفځه خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ      
 ځً،ڀڅٙىي، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ڀًذ، ٨ڃ تخڃ ٨

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ڄهً ٨ڃ تټڅدىي. وٴدثٺ ) ڄدڇ ٖ َدلشٍ خمُدً. و ڄځدث        
 َّصمًغ ڀڃ تټدمُٻ(.

وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يتٰد٧. ـدهظڅث َفُدً خدڃ آنپ. ـدهظڅث ڀٱٝدٻ. ؾ وـدهظڅث         -( 1639)

ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ٨دددهتټًـځڃ ٨ددڃ ِددٱُثڂ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ            
 ثن، ڄفى ـهَط ؼًًَ.ڀڅٙىي، خهىت تِٔڅ
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( وـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅددٍ تټددهيتوينٌ( ٨ددڃ      1641) - 5

 تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )ٖ شڅددىيوت. ٰددإڂ تټڅددىي ٖ َ٭څددٍ ڀددڃ تټٵددهي    

 ُٔةث. و ڄځث َّصمًغ ڀڃ تټدمُٻ(.

څددً وتخددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً.  ( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځع1641) - 6

 ـهظڅث ٩ٔدر. ٴثٺ: ِځ٩س تټ٩ٗء َفهض ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؛ أڄدڇ ڄهدً ٨دڃ تټڅدىي. وٴدثٺ: ) ڄدڇ ٖ َدًن ڀدڃ تټٵدهي              

 و ڄځث َّصمًغ خڇ ڀڃ تټدمُٻ(.

7 - (1641     ً . ٴدثټىت: ـدهظڅث   ( ـهظڅث َفًُ خڃ أَىج وٴصُدر خدڃ ِد٩ُه و٨ٽدٍ خدڃ ـؽد

 ِددځث٨ُٻ )وڈددى تخددڃ ؼ٩ٱددً( ٨ددڃ ٨ځددًو )وڈددى تخددڃ أخددٍ ٨ځددًو(، ٨ددڃ ٨دددهتټًـځڃ      
 ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛

أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ ) ڂ تټڅدىي ٖ َٵدًج ڀدڃ تخدڃ آنپ ٔدُةث ټدٿ َٹدڃ تهلل          
أڂ ٴهيچ ټڇ. وټٹڃ تټڅىي َىتٰٳ تټٵهي. ُٰمًغ خىټٷ ڀڃ تټدمُٻ ڀث ټٿ َٹدڃ تټدمُدٻ ًََده    

 َمًغ(.

ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٩َٵددىج )٩َڅددٍ تخددڃ ٨دددهتټًـځڃ تټٵددثيٌ(      -( 1641)

 و٨دهتټ٩ٍٍَ )٩َڅٍ تټهيتوينٌ(. ٸٗڈځث ٨ڃ ٨ځًو خڃ أخٍ ٨ځًو، خهىت تِٔڅثن.

 ثبة ال ٹٟبء ٫ٴظع ٟپ ٯ٘وڀخ اهلل، ٹال  ٟڀٰب ال ٿ٦٬ٰ ا٫٘جض - 3

٩هٌ )وتټٽٱد٣ ټٍڈُدً(.   ( وـهظڅٍ ٌڈًُ خدڃ ـدًج و٨ٽدٍ خدڃ ـؽدً تټّد      1641) - 8

ٴثٖ: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ  خًتڈُٿ. ـهظڅث أَىج ٨دڃ أخدٍ ٴٗخدر، ٨دڃ أخدٍ تټځهٽدح، ٨دڃ        
 ٨ځًتڂ خڃ ـُٙڃ. ٴثٺ:

ٸثڄس ظٵُٯ ـٽٱثء ټدڅٍ ٨ٵُٻ. ٰلِدًز ظٵُدٯ يؼٽدُڃ ڀدڃ أ٘دفثج يِدىٺ تهلل ٘دٽً         
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وأًِ أ٘فثج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ يؼٗ ڀدڃ خڅدٍ ٨ٵُدٻ.   

وأ٘ثخىت ڀ٩ڇ تټ٩ٝدثء. ٰلشً ٨ٽُڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وڈدى ٰدٍ تټىظدثٲ.      
ٴثٺ: َث ڀفځده! ٰلشدثچ. ٰٵدثٺ )ڀدث ٔدلڄٷ؟( ٰٵدثٺ: خدٿ ألدىشڅٍ؟ وخدٿ ألدىز ِدثخٵر تټفدثغ؟             
ٰٵثٺ ) ٥٨ثڀث ټىټٷ( )ألىشٷ خؽًًَذ ـٽٱثبٷ ظٵُٯ( ظٿ تڄٙدًٮ ٨څدڇ ٰڅدثنتچ. ٰٵدثٺ: َدث      

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ يـُځث يٴُٵث. ًٰؼد٧  ټُدڇ ٰٵدثٺ    ڀفځه! َث ڀفځه! وٸثڂ يِىٺ تهلل
)ڀث ٔلڄٷ؟( ٴثٺ:  ڄٍ ڀّٽٿ. ٴثٺ )ټى ٴٽصهث وأڄس شځٽدٷ أڀدًٶ، أٰٽفدس ٸدٻ تټٱدٗؾ( ظدٿ       
تڄٙددًٮ. ٰڅددثنتچ. ٰٵددثٺ: َددث ڀفځدده! َددث ڀفځدده! ٰلشددثچ ٰٵددثٺ )ڀددث ٔددلڄٷ؟( ٴددثٺ:  ڄددٍ ؼددثب٧ 

 ٰل٩٠ځڅٍ. و٤ځ ڂ ٰثِٵُڅٍ. ٴثٺ )ڈىچ ـثؼصٷ( ٰٱهي خثټًؼٽُڃ.
ثٺ: وأًِز تڀًأذ ڀڃ تْڄٙثي. وأُ٘دس تټ٩ٝدثء. ٰٹثڄس تټځًأذ ٍٰ تټىظثٲ. وٸدثڂ  ٴ

تټٵددىپ ًََفددىڂ ڄ٩ځهددٿ خددُڃ َددهٌ خُددىشهٿ. ٰثڄٱٽصددس وتز ټُٽددر ڀددڃ تټىظددثٲ ٰلشددس تٔخددٻ.     
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ٰؽ٩ٽس  وت نڄس ڀدڃ تټد٩ُدً ي٬دث ٰصصًٸدڇ. ـصدً شڅصهدٍ  ټدً تټ٩ٝددثء. ٰٽدٿ شدً٪. ٴدثٺ:            
ث ٰثڄ١ٽٵدددس. وڄدددىيوت خهدددث ١ٰٽدىڈدددث   وڄثٴدددر ڀڅىٴدددر. ٰٵ٩دددهز ٰدددٍ ٨ؽٍڈدددث ظدددٿ ٌؼًشهددد    

ٰل٨ؽٍشهٿ. ٴثٺ: وڄدىيز هلل؛  ڂ ڄؽثڈدث تهلل ٨ٽُهدث ټصڅفًڄهدث. ٰٽځدث ٴدهڀس تټځهَڅدر يآڈدث         
تټڅثَ. ٰٵثټىت: تټ٩ٝدثء، ڄثٴر يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثټس:  ڄهدث ڄدىيز؛  ڂ   

ت وټٷ ټدڇ. ٰٵدثٺ   ڄؽثڈث تهلل ٨ٽُهث ټصڅفًڄهث. ٰلشىت يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰىٸًو
)ِدفثڂ تهلل! خةّځث ؼٍشهث. ڄىيز هلل  ڂ ڄؽثڈث تهلل ٨ٽُهدث ټصڅفًڄهدث. ٖ وٰدثء ټڅدىي ٰدٍ      

 ڀ٩ُٙر. وٖ  ُٰځث ٖ َځٽٷ تټ٩ده(.
 وٍٰ يوتَر تخڃ ـؽً )ٖ ڄىي ٍٰ ڀ٩ُٙر تهلل(.

ـهظڅث أخى تټًخ٧ُ تټ٩صٹٍ. ـهظڅث ـځثن )٩َڅٍ تخڃ ٌَه(. ؾ وـهظڅث  ِدفثٲ   -( 1641)

ٿ وتخڃ أخٍ ٨ځً ٨ڃ ٨دهتټىڈثج تټعٵٱدٍ. ٸٗڈځدث ٨دڃ أَدىج، خهدىت تِٔدڅثن،       خڃ  خًتڈُ
ڄفىچ. وٍٰ ـهَط ـځثن ٴثٺ: ٸثڄس تټ٩ٝدثء ټًؼٻ ڀڃ خڅٍ ٨ٵُٻ. وٸثڄس ڀڃ ِدىتخٳ  
تټفثغ. وٍٰ ـهَعڇ أَٝث: ٰلشدس ٨ٽدً ڄثٴدر وټدىٺ ڀؽًِدر. وٰدٍ ـدهَط تټعٵٱدٍ: وڈدٍ          

 ڄثٴر ڀهيخر.



  

 

 

Page 78 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

 ثبة ٯٲ ٳظع أٱ ٿٰلپ ا٫ټ ا٨٫٘جخ - 4

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ. ألدًڄث ٍََه خڃ ٌي٧َ ٨دڃ ـځُده، ٨دڃ    1642) - 9

ظثخددس، ٨ددڃ أڄددُ. ؾ وـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً )وتټٽٱدد٣ ټددڇ(. ـددهظڅث ڀددًوتڂ خددڃ ڀ٩ثوَددر     
 تټٱٍتيٌ. ـهظڅث ـځُه. ـهظڅٍ ظثخس ٨ڃ أڄُ؛

أڄُ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ يأي ٔدُمث َهدثني خدُڃ تخڅُدڇ. ٰٵدثٺ )ڀدث خدثٺ ڈدىت؟(              
 ټىت: ڄىي أڂ َځٍٕ. ٴثٺ ) ڂ تهلل ٨ڃ ش٩ىَح ڈىت ټ٭څٍ( وأڀًچ أڂ ًَٸح.ٴث

( وـهظڅث َفُدً خدڃ أَدىج وٴصُددر وتخدڃ ـؽدً. ٴدثټىت: ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ          1643) - 11

)وڈى تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ ٨ځًو )وڈى تخڃ أخدٍ ٨ځدًو(، ٨دڃ ٨ددهتټًـځڃ ت٨ْدًغ، ٨دڃ       
 أخٍ ڈًًَذ؛

خُڃ تخڅُڇ. َصىٸل ٨ٽُهځث. ٰٵثٺ تټڅددٍ   أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أنيٶ ُٔمث َځٍٕ 
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ )ڀدث ٔدلڂ ڈدىت؟( ٴدثٺ تخڅدثچ: َدث يِدىٺ تهلل! ٸدثڂ ٨ٽُدڇ ڄدىي. ٰٵدثٺ             
تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )تيٸددح. أَهددث تټٕددُك! ٰددإڂ تهلل ٬څددٍ ٨څددٷ و٨ددڃ ڄددىيٶ(     

 )وتټٽٱ٣ ټٵصُدر وتخڃ ـؽً(.

ٍ )٩َڅدٍ تټدهيتوينٌ( ٨دڃ ٨ځدًو     وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٨دهتټ٩ٍَ -( 1643)

 خڃ أخٍ ٨ځًو، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـهظڅث ٌٸًَثء خڃ َفًُ خڃ ٘ثټؿ تټځًٌٙ. ـهظڅث تټځٱٝٻ )٩َڅٍ 1644) - 11

تخڃ ٰٝثټر( ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ٨ُثْ ٨ڃ ٍََده خدڃ أخدٍ ـدُدح، ٨دڃ أخدٍ تټمُدً، ٨دڃ         
 ٨ٵدر خڅس ٨ثڀً؛ أڄڇ ٴثٺ:

ـثُٰر. ٰلڀًشڅٍ أڂ أِدصٱصٍ ټهدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً     ڄىيز ألصٍ أڂ شځٍٕ  ټً خُس تهلل  
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰثِصٱصُصڇ. ٰٵثٺ )ټصځٓ وټصًٸح(.

( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يتٰدد٧. ـددهظڅث ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث تخددڃ ؼددًَػ.      1644) - 12

ألدًڄث ٩ُِه خڃ أخدٍ أَدىج؛ أڂ ٍََده خدڃ أخدٍ ـدُدح ألددًچ؛ أڂ أخدث تټمُدً ـهظدڇ ٨دڃ            
ثٺ: ڄىيز ألصدٍ. ٰدىٸً خځعدٻ ـدهَط ڀٱٝدٻ. وټدٿ َدىٸً        ٨ٵدر خڃ ٨ثڀً تټؽهڅٍ؛ أڄڇ ٴ

 ٍٰ تټفهَط: ـثُٰر. وٌتن: وٸثڂ أخى تټمًُ ٖ َٱثيٲ ٨ٵدر.

وـهظڅُددڇ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ وتخددڃ أخددٍ لٽددٯ. ٴددثٖ: ـددهظڅث يوؾ خددڃ ٨دددثنذ.   -( 1644)

ـددهظڅث تخددڃ ؼددًَػ. ألدًڄددٍ َفُددً خددڃ أَددىج؛ أڂ ٍََدده خددڃ أخددٍ ـدُددح ألدددًچ، خهددىت      
 ٨دهتټًٌتٲ.تِٔڅثن، ڀعٻ ـهَط 

( وـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ٩ُِه تَْٽٍ وَدىڄُ خدڃ ٨ددهت٨ْٽً وأـځده خدڃ      1645) - 13

٨ًُّ. )ٴثٺ َدىڄُ: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًتڂ: ـدهظڅث تخدڃ وڈدح(. ألدًڄدٍ ٨ځدًو خدڃ           
تټفثيض ٨ڃ ٸ٩ح خڃ ٨ٽٵځر، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٔځثِر، ٨ڃ أخٍ تټمُدً، ٨دڃ ٨ٵددر    

 خڃ ٨ثڀً،
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 ِٽٿ. ٴثٺ: )ٸٱثيذ تټڅىي ٸٱثيذ تټُځُڃ(.٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ و 
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 ٧زبة اڃٿٰبٱ - ۲۲ 
 ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ ا٫ذ٬ٞ ثٜڀغ اهلل ر٘ب٫ټ - 1

( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً أـځه خڃ ٨ځًو خدڃ ِدًؾ. ـدهظڅث تخدڃ وڈدح ٨دڃ       1646) - 1

َددىڄُ. ؾ وـددهظڅٍ ـًڀٽددر خددڃ َفُددً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ َددىڄُ ٨ددڃ تخددڃ      
 ڃ أخُڇ، ٴثٺ: ِځ٩س ٨ځً تخڃ تټم١ثج َٵىٺ:ٔهثج، ٨ڃ ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل، ٨

 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) ڂ تهلل ٨ٍ وؼٻ َڅهثٸٿ أڂ شفٽٱىت خ خثبٹٿ(. 
ٴثٺ ٨ځً: ٰىتهلل! ڀث ـٽٱس خهث ڀڅى ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨څهدث.  

 وتٸًت وٖ  آظًت.

هظڅٍ أخٍ ٨ڃ ؼدهٌ. ـدهظڅٍ   ( وـهظڅٍ ٨دهتټځٽٷ خڃ ٩ُٔح خڃ تټٽُط. ـ1646) - 2

٨ٵُٻ خڃ لثټه. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨ده خڃ ـځُه. ٴثٖ: ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ.   
ألدًڄث ڀ٩ځً. ٸٗڈځث ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. ٬ًُ أڂ ٍٰ ـدهَط ٨ٵُدٻ: ڀدث    
ـٽٱس خهث ڀڅى ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َڅهدً ٨څهدث. وٖ  شٹٽځدس خهدث.        

 : وتٸًت وٖ  آظًت.وټٿ َٵٻ

وـدهظڅث أخدى خٹددً خدڃ أخددٍ ٔدُدر و٨ځدًو تټڅثٴدده وٌڈُدً خددڃ ـدًج. ٴددثټىت:         -( 1646)

ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ِثټٿ، ٨دڃ أخُدڇ، ٴدثٺ: ِدځ٧ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل       
 ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ځً وڈى َفٽٯ خلخُڇ. خځعٻ يوتَر َىڄُ وڀ٩ځً.

ُط. ؾ وـهظڅث ڀفځده خدڃ يڀدؿ )وتټٽٱد٣     ( وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټ1646) - 3

 ټڇ(. ألدًڄث تټٽُط ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل،
٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ أنيٶ ٨ځً خدڃ تټم١دثج ٰدٍ يٸدح. و٨ځدً       

َفٽٯ خلخُڇ. ٰڅثنتڈٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ )أٖ  ڂ تهلل ٨دٍ وؼدٻ َڅهدثٸٿ أڂ     
 خثهلل أو ټُٙځس(. شفٽٱىت خ خثبٷ. ٰځڃ ٸثڂ ـثټٱث ٰٽُفٽٯ

( وـدهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ؾ وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ  1646) - 4

تټځعڅً. ـدهظڅث َفُدً )وڈدى تټٵ١دثڂ( ٨دڃ ٨دُدهتهلل. ؾ وـدهظڅٍ خٕدً خدڃ ڈدٗٺ. ـدهظڅث            
٨دهتټىتيض. ـهظڅث أَىج. ؾ وـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ تټىټُده خدڃ ٸعُدً.    

٨ځدً. ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ  ِدځث٨ُٻ خدڃ أڀُدر. ؾ وـدهظڅث تخدڃ يتٰد٧.           ؾ وـهظڅث تخڃ أخٍ 
ـهظڅث تخڃ أخٍ ٰهَٷ. ألدًڄث تټٝفثٶ وتخڃ أخدٍ وبدح. ؾ وـدهظڅث  ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ       
وتخڃ يت٧ٰ ٨ڃ ٨دهتټًٌتٲ، ٨ڃ تخڃ ؼًَػ. ألدًڄٍ ٨دهتټٹًَٿ. ٸٻ ڈؤٖء ٨ڃ ڄدث٧ٰ،  

 ٽٿ.٨ڃ تخڃ ٨ځً. خځعٻ ڈىچ تټٵٙر. ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِ

وـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً خددڃ أَددىج وٴصُدددر وتخددڃ ـؽددً )ٴددثٺ َفُددً تخددڃ     -( 1646)

َفُددً: ألًڄددث. وٴددثٺ تِلددًوڂ: ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ( )وڈددى تخددڃ ؼ٩ٱددً( ٨ددڃ ٨دددهتهلل خددڃ  
 نَڅثي؛ أڄڇ ِځ٧ تخڃ ٨ځً ٴثٺ:
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ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ڀددڃ ٸددثڂ ـثټٱددث ٰددٗ َفٽددٯ  ٖ خددثهلل(. وٸثڄددس    
  خثبهث. ٰٵثٺ )ٖ شفٽٱىت خ خثبٹٿ(.ٴًَٓ شفٽٯ خ

 ثبة ٯٲ د٬ٞ ثب٫الد ٹا٫٘ؼٻ، ٬ٟڀ٤٪: ال ا٫ٶ اال اهلل - 2

( ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً. ـدهظڅث تخدڃ وڈدح ٨دڃ َدىڄُ. ؾ وـدهظڅٍ ـًڀٽدر        1647) - 5

خددڃ َفُددً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ َددىڄُ ٨ددڃ تخددڃ ٔددهثج. ألدًڄددٍ ـځُدده خددڃ       
 ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ىٮ؛ أڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ ـٽٯ ڀڅٹٿ، ٰٵثٺ ٍٰ ـٽٱدڇ: خدثټٗز. ٰٽُٵدٻ:     
 ٖ  ټڇ  ٖ تهلل. وڀڃ ٴثٺ ټٙثـدڇ: ش٩ثٺ أٴثڀًٶ. ٰٽُصٙهٲ(.

وـهظڅٍ ِىَه خڃ ٩ُِه. ـهظڅث تټىټُه خڃ ڀّٽٿ ٨ڃ تْوٌت٨ٍ. ؾ وـدهظڅث   -( 1647)

ٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً. ٸٗڈځث ٨ڃ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨ده خڃ ـځُه. ٴثٖ: ـهظڅث ٨دهتټًٌت
تټٍڈدًٌ، خهددىت تِٔددڅثن. وـددهَط ڀ٩ځددً ڀعددٻ ـدهَط َددىڄُ. ٬ُددً أڄددڇ ٴددثٺ )ٰٽُصٙددهٲ   

 خٍٕء(. وٍٰ ـهَط تْوٌت٨ٍ )ڀڃ ـٽٯ خثټٗز وتټ٩ٍي(.
ٴثٺ أخى تټفّدُڃ ڀّدٽٿ: ڈدىت تټفدًٮ )٩َڅدٍ ٴىټدڇ: ش٩دثٺ أٴدثڀًٶ ٰٽُصٙدهٲ( ٖ ًَوَدڇ           

ُڃ ـدهَعث ًَوَدڇ ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل      أـه ٬ًُ تټٍڈًٌ. ٴثٺ: وټٽٍڈًٌ ڄفى ڀڃ ش٩ّ
 ٨ٽُڇ وِٽٿ ٖ َٕثيٸڇ ُٰڇ أـه خلِثڄُه ؼُثن.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهت٨ْٽً ٨ڃ ڈٕثپ، ٨ڃ تټفّڃ، 1648) - 6

 ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ِځًذ. ٴثٺ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ شفٽٱىت خثټ١ىت٬ٍ وٖ  خ خثبٹٿ(. 

ٯٲ د٬ٞ ٿٰڀٴب، ٟغأٻ ٛڀغٷب سڀغا ٯٴٸب، أٱ ٿؤرپ ا٫ظٽ ٷٺ ثبة ٳظع  - 3

 سڀغ، ٹٿ٠٨غ ٗٲ ٿٰڀٴٶ
( ـددهظڅث لٽددٯ خددڃ ڈٕددثپ وٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه وَفُددً خددڃ ـدُددح تټفددثيظٍ     1649) - 7

)تټٽٱ٣ ټمٽٯ( ٴثټىت: ـهظڅث ـځثن خڃ ٌَده ٨دڃ ٬دُٗڂ خدڃ ؼًَدً، ٨دڃ أخدٍ خدًنذ، ٨دڃ          
 أخٍ ڀىًِ ت٩ًٌْٔ. ٴثٺ:

ُڇ وِدٽٿ ٰدٍ يڈدٟ ڀدڃ تْٔد٩ًَُڃ ڄّدصفځٽڇ. ٰٵدثٺ )وتهلل! ٖ        أشُس تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽ 
أـځٽٹٿ. وڀث ٨څهٌ ڀدث أـځٽٹدٿ ٨ٽُدڇ( ٴدثٺ: ٰٽدعڅدث ڀدث ٔدثء تهلل. ظدٿ أشدً خإخدٻ. ٰدلڀً ټڅدث             
خدعٗض وون ٬ددً تټددىيي. ٰٽځددث تڄ١ٽٵڅددث ٴٽڅددث )أو ٴددثٺ خ٩ٝددڅث ټددد٩ٛ(: ٖ َدددثيٶ تهلل ټڅددث.  

ٽدٯ أڂ ٖ َفځٽڅدث، ظدٿ ـځٽڅدث. ٰدلشىچ      أشُڅث يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڄّدصفځٽڇ ٰف    
ٰللدًوچ. ٰٵثٺ )ڀث أڄدث ـځٽدصٹٿ. وټٹدڃ تهلل ـځٽٹدٿ. و ڄدٍ، وتهلل!  ڂ ٔدثء تهلل، ٖ أـٽدٯ        

 ٨ٽً َځُڃ ظٿ أيي لًُت ڀڅهث،  ٖ ٸٱًز ٨ڃ َځُڅٍ وأشُس تټىٌ ڈى لًُ(.

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ خًتن ت٩ًٌْٔ وڀفځه خدڃ تټ٩دٗء تټهځدىتڄٍ )وشٵثيخدث     1649) - 8

 تټٽٱ٣(. ٴثٖ: ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ خًَه، ٨ڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ. ٴثٺ: ٍٰ
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أيِٽڅٍ أ٘فثخٍ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أِلټڇ ټهٿ تټفځٗڂ.  و ڈٿ ڀ٩ڇ  
ٍٰ ؼُٓ تټ٩ًّذ )وڈٍ ٬ٍوذ شدىٶ(. ٰٵٽس: َث ڄدٍ تهلل!  ڂ أ٘دفثخٍ أيِدٽىڄٍ  ټُدٷ    

ٔدددٍء( ووتٰٵصدددڇ وڈدددى ٬ٝددددثڂ وٖ  أٔددد٩ً.  ټدددصفځٽهٿ. ٰٵدددثٺ )وتهلل! ٖ أـځٽٹدددٿ ٨ٽدددً
ًٰؼ٩س ـٍَڅث ڀڃ ڀڅ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وڀڃ ڀمثٰر أڂ َٹىڂ يِدىٺ  
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴه وؼه ٍٰ ڄٱّڇ ٨ٽٍ. ًٰؼ٩س  ټً أ٘فثخٍ ٰللدًشهٿ تټىٌ 

أٌ ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٽدٿ أټددط  ٖ ِدى٩َر  و ِدځ٩س خدٖٗ َڅدثنٌ:       
٨دهتهلل خڃ ٴدُُ! ٰلؼدصدڇ. ٰٵدثٺ: أؼدح يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َده٨ىٶ. ٰٽځدث           
أشُددس يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )لددى ڈددىَڃ تټٵددًَڅُڃ. وڈددىڄُڃ تټٵددًَڅُڃ.    
وڈىَڃ تټٵًَڅُڃ. )ټّدصر أخ٩دًذ تخصدث٨هڃ ـُڅةدى ڀدڃ ِد٩ه( ٰدثڄ١ٽٳ خهدڃ  ټدً أ٘دفثخٷ.           

هلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ(  َفځٽٹدددٿ ٨ٽدددً ڈدددؤٖء ٰٵدددٻ:  ڂ تهلل )أو ٴدددثٺ:  ڂ يِدددىٺ ت
 ٰثيٸدىڈڃ(.

ٴددثٺ أخددى ڀىِددً: ٰثڄ١ٽٵددس  ټددً أ٘ددفثخٍ خهددڃ. ٰٵٽددس:  ڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ   
وِٽٿ َفځٽٹٿ ٨ٽً ڈؤٖء. وټٹڃ، وتهلل! ٖ أن٨ٹٿ ـصدً َڅ١ٽدٳ ڀ٩دٍ خ٩ٝدٹٿ  ټدً ڀدڃ       

ٰدٍ أوٺ ڀدًذ. ظدٿ     ِځ٧ ڀٵثټر يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ـُڃ ِلټصڇ ټٹدٿ. وڀڅ٩دڇ  
 ١٨ددثءچ  َددثٌ خ٩دده وټددٷ. ٖ ش٥څددىت أڄددٍ أـددهظٹٿ ٔددُةث ټددٿ َٵٽددڇ. ٰٵددثټىت ټددٍ: وتهلل!  ڄددٷ       
ټځٙهٲ. وټڅٱ٩ٽڃ ڀث أـددس. ٰدثڄ١ٽٳ أخدى ڀىِدً خڅٱدً ڀدڅهٿ. ـصدً أشدىت تټدىَڃ ِدځ٩ىت          
ٴىٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وڀڅ٩دڇ  َدثڈٿ. ظدٿ  ١٨دثءڈٿ خ٩ده. ٰفدهظىڈٿ خځدث          

 ًِ، ِىتء.ـهظهٿ خڇ أخى ڀى

( ـهظڅٍ أخى تټًخُد٧ تټ٩صٹدٍ. ـدهظڅث ـځدثن )٩َڅدٍ تخدڃ ٌَده( ٨دڃ أَدىج،          1649) - 9

٨ڃ أخٍ ٴٗخر و٨ڃ تټٵثِٿ خدڃ ٨ث٘دٿ، ٨دڃ ٌڈدهپ تټؽًڀدٍ. ٴدثٺ أَدىج: وأڄدث ټفدهَط          
 تټٵثِٿ أـٱ٣ ڀڅٍ ټفهَط أخٍ ٴٗخر. ٴثٺ:

ٿ تهلل، ٸڅث ٨څه أخٍ ڀىًِ. ٰه٨ث خځثبهشڇ و٨ٽُهث ټفدٿ نؼدثغ. ٰدهلٻ يؼدٻ ڀدڃ خڅدٍ شدُ        
أـځً، ٔدُڇ خثټځىتټٍ. ٰٵثٺ ټڇ: ڈٽٿ! ٰصٽٹل ٰٵثٺ: ڈٽٿ! ٰإڄٍ ٴه يأَدس يِدىٺ تهلل ٘دٽً    
تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َلٸددٻ ڀڅددڇ. ٰٵددثٺ تټًؼددٻ:  ڄددٍ يأَصددڇ َلٸددٻ ٔددُةث ٰٵىيشددڇ. ٰفٽٱددس أڂ ٖ 
أ٩٠ځڇ. ٰٵثٺ: ڈٽٿ! أـدهظٷ ٨دڃ وټدٷ.  ڄدٍ أشُدس يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ           

صفځٽڇ. ٰٵدثٺ )وتهلل! ٖ أـځٽٹدٿ. وڀدث ٨څدهٌ ڀدث أـځٽٹدٿ ٨ٽُدڇ(        يڈٟ ڀڃ ت٩ًَُْٔڃ ڄّد 
ٰٽدعڅث ڀث ٔثء تهلل. ٰلشً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خڅهح  خٻ. ٰده٨ث خڅدث. ٰدلڀً ټڅدث     
خمځُ وون ٬ً تټىيي. ٴثٺ: ٰٽځث تڄ١ٽٵڅث، ٴثٺ خ٩ٝڅث ټد٩ٛ: أ٬ٱٽڅث يِىٺ تهلل ٘دٽً  

 ټُددڇ. ٰٵٽڅددث: َددث يِددىٺ تهلل!  ڄددث أشُڅددثٶ     تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َځُڅددڇ. ٖ َدددثيٶ ټڅددث. ًٰؼ٩څددث   
ڄّصفځٽٷ. و ڄدٷ ـٽٱدس أڂ ٖ شفځٽڅدث. ظدٿ ـځٽصڅدث. أٰڅّدُس؟ َدث يِدىٺ تهلل! ٴدثٺ ) ڄدٍ،           
وتهلل!  ڂ ٔثء تهلل، ٖ أـٽدٯ ٨ٽدً َځدُڃ ٰدليي ٬ًُڈدث لُدًت ڀڅهدث.  ٖ أشُدس تټدىٌ ڈدى           

 لًُ. وشفٽٽصهث ٰثڄ١ٽٵىت. ٰإڄځث ـځٽٹٿ تهلل ٨ٍ وؼٻ(.
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تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ٨دهتټىڈثج تټعٵٱٍ ٨ڃ أَىج، ٨ڃ أخٍ ٴٗخر  وـهظڅث -( 1649)

وتټٵثِددٿ تټصځُځددٍ، ٨ددڃ ٌڈددهپ تټؽًڀددٍ. ٴددثٺ: ٸددثڂ خددُڃ ڈددىت تټفددٍ ڀددڃ ؼددًپ وخددُڃ          
تْٔدد٩ًَُڃ ون و لددثء. ٰٹڅددث ٨څدده أخددٍ ڀىِددً تْٔدد٩ًٌ. ٰٵددًج  ټُددڇ ٩٠ددثپ ُٰددڇ ټفددٿ     

 نؼثغ. ٰىٸً ڄفىچ.

ٲ خڃ  خًتڈُٿ وتخڃ ڄځًُ ٨دڃ  ( وـهظڅٍ ٨ٽٍ خڃ ـؽً تټ٩ّهٌ و ِفث1649) -پ  2

 ِځث٨ُٻ خڃ ٨ٽُر، ٨ڃ أَىج، ٨ڃ تټٵثِٿ تټصځُځٍ، ٨ڃ ٌڈهپ تټؽًڀٍ. ؾ وـهظڅث تخڃ 
أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ أَىج، ٨ڃ أخٍ ٴٗخر، ٨ڃ ٌڈهپ تټؽًڀٍ. ؾ وـهظڅٍ أخى 
خٹددً خددڃ  ِددفثٲ. ـددهظڅث ٨ٱددثڂ خددڃ ڀّددٽٿ. ـددهظڅث وڈُددح. ـددهظڅث أَددىج ٨ددڃ أخددٍ ٴٗخددر   

ڈددهپ تټؽًڀددٍ. ٴددثٺ: ٸڅددث ٨څدده أخددٍ ڀىِددً. وتٴصٙددىت ؼځ٩ُددث تټفددهَط   وتټٵثِددٿ، ٨ددڃ ٌ
 خځ٩څً ـهَط ـځثن خڃ ٌَه.

( وـهظڅث ٔدُدثڂ خدڃ ٰدًوق. ـدهظڅث تټٙد٩ٳ )٩َڅدٍ تخدڃ ـدٍڂ(. ـدهظڅث          1649) -پ  3

ڀ١ً تټىيتٲ. ـهظڅث ٌڈهپ تټؽًڀدٍ. ٴدثٺ: نلٽدس ٨ٽدً أخدٍ ڀىِديٗ وڈدى َلٸدٻ ټفدٿ          
 ڇ ٴثٺ ) ڄٍ، وتهلل! ڀث ڄُّصهث(.نؼثغ. وِثٲ تټفهَط خڅفى ـهَعهٿ. وٌتن ُٰ

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ؼًَدً ٨دڃ ِدٽُځثڂ تټصُځدٍ، ٨دڃ      1649) - 11

 ًَٜح خڃ ڄٵًُ تټٵٍُّ، ٨ڃ ٌڈهپ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ ت٩ًٌْٔ. ٴثٺ:
أشُڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄّصفځٽڇ. ٰٵثٺ )ڀدث ٨څدهٌ ڀدث أـځٽٹدٿ. وتهلل! ڀدث       

ث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خعٗظر وون خٵ٧ تټىيي. ٰٵٽڅث:  ڄدث  أـځٽٹٿ( ظٿ خ٩ط  ټُڅ
أشُڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄّصفځٽڇ. ٰفٽدٯ أڂ ٖ َفځٽڅدث. ٰلشُڅدثچ ٰللدًڄدثچ.     

 ٰٵثٺ ) ڄٍ ٖ أـٽٯ ٨ٽً َځُڃ، أيي ٬ًُڈث لًُ ڀڅهث،  ٖ أشُس تټىٌ ڈى لًُ(.

ـدهظڅث تټځ٩صځدً ٨دڃ أخُدڇ. ـدهظڅث أخدى        ـهظڅث ڀفځه خدڃ ٨ددهت٨ْٽً تټصُځدٍ.    -( 1649)

تټّٽُٻ ٨دڃ ٌڈدهپ. َفهظدڇ ٨دڃ أخدٍ ڀىِدً. ٴدثٺ: ٸڅدث ڀٕدثذ. ٰلشُڅدث ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل             
 ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄّصفځٽڇ. خڅفى ـهَط ؼًًَ.

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ڀًوتڂ خدڃ ڀ٩ثوَدر تټٱدٍتيٌ. ألدًڄدث     1651) - 11

 ثٺ:ٍََه خڃ ٸُّثڂ، ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴ
أ٨صٿ يؼٻ ٨څه تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ظٿ يؼ٧  ټً أڈٽڇ ٰىؼه تټٙدُر ٴه ڄدثڀىت.   

ٰلشثچ أڈٽڇ خ٩١ثڀڇ. ٰفٽٯ ٖ َلٸٻ ڀڃ أؼدٻ ٘ددُصڇ. ظدٿ خدهت ټدڇ ٰلٸدٻ. ٰدلشً يِدىٺ تهلل         
٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰددىٸً وټددٷ ټددڇ. ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل )ڀددڃ ـٽددٯ ٨ٽددً َځددُڃ، ٰددًأي   

 ټُٹٱً ٨ڃ َځُڅڇ(.٬ًُڈث لًُت ڀڅهث، ٰٽُلشهث، و

( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً. ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ ڀثټددٷ ٨ددڃ  1651) - 12

 ِهُٻ خڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )ڀدڃ ـٽدٯ ٨ٽدً َځدُڃ، ٰدًأي ٬ًُڈدث لُدًت           
 ڀڅهث، ٰٽُٹٱً ٨ڃ َځُڅڇ، وټُٱ٩ٻ(.

ـًج. ـهظڅث تخڃ أخدٍ أوَدُ. ـدهظڅٍ ٨ددهتټ٩ٍٍَ     ( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ 1651) - 13

 خڃ تټځ١ٽح ٨ڃ ِهُٻ خڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ ـٽٯ ٨ٽً َځدُڃ ٰدًأي ٬ًُڈدث لُدًت ڀڅهدث،       

 ٰٽُلز تټىٌ ڈى لًُ، وټُٹٱً ٨ڃ َځُڅڇ(.

ه خدڃ ڀمٽده. ـدهظڅٍ ِدٽُځثڂ     ( وـهظڅٍ تټٵثِدٿ خدڃ ٌٸًَدثء. ـدهظڅث لثټد     1651) - 14

)٩َڅددٍ تخددڃ خددٗٺ( ـددهظڅٍ ِددهُٻ ٰددٍ ڈددىت تِٔددڅثن. خځ٩څددً ـددهَط ڀثټددٷ )ٰٽُٹٱددً ٨ددڃ    
 َځُڅڇ، وټُٱ٩ٻ تټىٌ ڈى لًُ(.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ٨دهتټ٩ٍٍَ )٩َڅٍ تخڃ يُٰد٧(  1651) - 15

 ٨ڃ شځُٿ خڃ ٠ًٰر. ٴثٺ:
ٍ ظځدڃ لدثنپ أو ٰدٍ خ٩دٛ ظځدڃ لدثنپ.       ؼثء ِثبٻ  ټدً ٨دهٌ خدڃ ـدثشٿ. ّٰدلټڇ ڄٱٵدر ٰد        

ٰٵثٺ: ټُُ ٨څهٌ ڀث أ١٨ُٷ  ٖ ني٨ٍ وڀ٭ٱًٌ. ٰلٸصح  ټً أڈٽٍ أڂ ١٩َىٸهث. ٴدثٺ:  
ٰٽٿ ًَٚ. ٰ٭ٝح ٨هٌ. ٰٵثٺ: أڀث وتهلل! ٖ أ١٨ُٷ ُٔةث. ظٿ  ڂ تټًؼٻ يًٜ. ٰٵثٺ: 
أڀث وتهلل! ټىٖ أڄٍ ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )ڀڃ ـٽٯ ٨ٽً َځدُڃ  

 يأي أشٵً هلل ڀڅهث، ٰٽُلز تټصٵىي(. ڀث ـڅعس َځُڅٍ. ظٿ

( وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٨دهتټ٩ٍٍَ خدڃ  1651) - 16

 ي٧ُٰ، ٨ڃ شځُٿ خڃ ٠ًٰر، ٨ڃ ٨هٌ خڃ ـثشٿ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ ـٽٯ ٨ٽً َځُڃ، ًٰأي ٬ًُڈث لُدًت ڀڅهدث،    

 لًُ، وټُصًٶ َځُڅڇ(. ٰٽُلز تټىٌ ڈى

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ وڀفځه خڃ ٠ًَٯ تټدؽٽٍ )وتټٽٱد٣  1651) - 17

ٖخڃ ٠ًَٯ( ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځده خدڃ ٰٝدُٻ ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ ٨ددهتټ٩ٍٍَ خدڃ يُٰد٧،          
 ٨ڃ شځُٿ تټ١ثبٍ، ٨ڃ ٨هٌ. ٴثٺ:

لًُت ڀڅهدث،  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) وت ـٽٯ أـهٸٿ ٨ٽً تټُځُڃ، ًٰأي  
 ٰٽُٹٱًڈث، وټُلز تټىٌ ڈى لًُ(.

وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٠ًَددٯ. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٰٝددُٻ ٨ددڃ تټٕددُدثڄٍ، ٨ددڃ    -( 1651)

٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ ي٧ُٰ، ٨ڃ شځُٿ تټ١ثبٍ، ٨ڃ ٨هٌ خڃ ـدثشٿ؛ أڄدڇ ِدځ٧ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل      
 ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ وټٷ.

ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث 1651) - 18

 ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ِځثٶ خڃ ـًج، ٨ڃ شځُٿ خڃ ٠ًٰر. ٴثٺ:
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ِځ٩س ٨هٌ خڃ ـثشٿ، وأشثچ يؼٻ َّلټڇ ڀثبر نيڈٿ، ٰٵدثٺ: شّدلټڅٍ ڀثبدر نيڈدٿ. وأڄدث       
تخڃ ـثشٿ؟ وتهلل! ٖ أ١٨ُٷ. ظٿ ٴثٺ: ټدى أڄدٍ ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ        

 ُلز تټىٌ ڈى لًُ(.َٵىٺ )ڀڃ ـٽٯ ٨ٽً َځُڃ ظٿ يأي لًُت ڀڅهث، ٰٽ

ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـهظڅث خهٍ. ـهظڅث ٩ٔدر. ـهظڅث ِځثٶ تخدڃ ـدًج.    -( 1651)

ٴثٺ: ِځ٩س شځُٿ خڃ ٠ًٰر ٴدثٺ: ِدځ٩س ٨دهٌ خدڃ ـدثشٿ؛ أڂ يؼدٗ ِدلټڇ ٰدىٸً ڀعٽدڇ.          
 وٌتن: وټٷ أيخ٩ځثبر ٍٰ ١٨ثبٍ.

هظڅث ( ـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـهظڅث ؼًًَ خڃ ـثٌپ. ـهظڅث تټفّڃ. ـد 1652) - 19

 ٨دهتټًـځڃ خڃ ِځًذ. ٴثٺ:
ٴثٺ ټٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )َث ٨دهتټًـځڃ خڃ ِدځًذ! ٖ شّدلٺ تٔڀدثيذ.     

ٰإڄٷ  ڂ أ١٨ُصهث ٨ڃ ڀّلټر وٸٽس  ټُهث. و ڂ أ١٨ُصهث ڀدڃ ٬ُدً ڀّدلټر أ٨څدس ٨ٽُهدث.      
و وت ـٽٱددس ٨ٽددً َځددُڃ ًٰأَددس ٬ًُڈددث لُددًت ڀڅهددث ٰٹٱددً ٨ددڃ َځُڅددٷ. وتبددس تټددىٌ ڈددى   

 لًُ(.
ثٺ أخى أـځه تټؽٽىنٌ. ـهظڅث أخى تټ٩دثَ تټځثًِؼٍّ. ـهظڅث ٔدُدثڂ خدڃ ٰدًوق، خهدىت     ٴ

 تټفهَط.

ـهظڅٍ ٨ٽٍ خڃ ـؽً تټ٩ّهٌ. ـهظڅث ڈُٕٿ ٨ڃ َىڄُ وڀڅٙىي وـځُه.  -( 1652)

ؾ وـهظڅث أخى ٸثڀٻ تټؽفهيٌ. ـهظڅث ـځثن خڃ ٌَه ٨ڃ ِدځثٶ خدڃ ١٨ُدر وَدىڄُ خدڃ      
څث ٨دُدهتهلل خدڃ ڀ٩دثو. ـدهظڅث تټځ٩صځدً ٨دڃ       ٨دُه وڈٕثپ خڃ ـّثڂ، ٍٰ آلًَڃ. ؾ وـدهظ 

أخُڇ. ؾ وـهظڅث ٨ٵدر خڃ ڀٹدًپ تټ٩ځدً. ـدهظڅث ِد٩ُه خدڃ ٨دثڀً ٨دڃ ِد٩ُه، ٨دڃ ٴصدثنذ.           
ٸٽهٿ ٨ڃ تټفّڃ، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خدڃ ِدځًذ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، خهدىت         

 تټفهَط. وټُُ ٍٰ ـهَط تټځ٩صځً ٨ڃ أخُڇ، وٸً تٔڀثيذ.
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 ټ ٳڀخ ا٫ٰـزذ٬ٞثبة ٿٰڀٲ ا٫ذب٫ٞ ٬ٗ - 4

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ و٨ځدًو تټڅثٴده )ٴدثٺ َفُدً: ألدًڄدث ڈٕدُٿ خدڃ        1653) - 21

خًُٕ ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٘ثټؿ. وٴثٺ ٨ځدًو: ـدهظڅث ڈٕدُٿ خدڃ خٕدًُ. ألدًڄدث ٨ددهتهلل        
 خڃ أخٍ ٘ثټؿ( ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:

ٽُدڇ ٘دثـدٷ(. وٴدثٺ    ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )َځُڅدٷ ٨ٽدً ڀدث َٙدهٴٷ ٨     
 ٨ځًو )َٙهٴٷ خڇ ٘ثـدٷ(.

( وـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٍََده خدڃ ڈدثيوڂ ٨دڃ ڈٕدُٿ،           1653) - 21

 ٨ڃ ٨دثن خڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټُځُڃ ٨ٽً ڄُر تټځّصفٽٯ(. 

 ثبة االؿزضٴبء - 5

خدى تټًخُد٧ تټ٩صٹدٍ وأخدى ٸثڀدٻ تټؽفدهيٌ ٰٝدُٻ خدڃ ـّدُڃ          ( ـهظڅٍ أ1654) - 22

)وتټٽٱ٣ ْخٍ تټًخ٧ُ( ٴثٖ: ـهظڅث ـځثن )وڈى تخڃ ٌَه(. ـدهظڅث أَدىج ٨دڃ ڀفځده، ٨دڃ      
 أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:

ٸثڂ ټّٽُځثڂ ِصىڂ تڀًأذ. ٰٵثٺ: ٠ْىٰڃ ٨ٽُهڃ تټٽُٽر. ٰصفځٻ ٸٻ وتـهذ ڀدڅهڃ. ٰصٽده    
ُٻ تهلل. ٰٽٿ شفځٻ ڀڅهڃ  ٖ وتـدهذ. ٰىټدهز   ٸٻ وتـهذ ڀڅهڃ ٬ٗڀث ٰثيِث. َٵثشٻ ٍٰ ِد

ڄٙٯ  ڄّثڂ. ٰٵثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ټدى تِدصعڅً، ټىټدهز ٸدٻ وتـدهذ          
 ڀڅهڃ ٬ٗڀث، ٰثيِث، َٵثشٻ ٍٰ ِدُٻ تهلل(.

( وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دثن وتخڃ أخٍ ٨ځً )وتټٽٱ٣ ٖخڃ أخٍ ٨ځً(. ٴثٖ: 1654) - 23

 ڃ ٠ثوَ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ـؽًُ، ٨
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٴدثٺ )ٴدثٺ ِدٽُځثڂ خدڃ نتون ڄددٍ تهلل: ٠ْدىٰڃ تټٽُٽدر           

٨ٽً ِد٩ُڃ تڀًأذ. ٸٽهڃ شلشٍ خ٭ٗپ َٵثشٻ ٍٰ ِددُٻ تهلل. ٰٵدثٺ ټدڇ ٘دثـدڇ، أو تټځٽدٷ:      
ٴددٻ  ڂ ٔددثء تهلل. ٰٽددٿ َٵددٻ وڄّددٍ. ٰٽددٿ شددلز وتـددهذ ڀددڃ ڄّددثبڇ.  ٖ وتـددهذ ؼددثءز خٕددٳ  

 .٬ٗپ(
ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )وټى ٴثٺ:  ڂ ٔثء تهلل، ټٿ َفڅط، وٸثڂ نيٸدث ټدڇ   

 ٍٰ ـثؼصڇ(.

وـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ أخدٍ تټٍڄدثن، ٨دڃ ت٨ْدًغ، ٨دڃ          -( 1654)

 أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڀعٽڇ أو ڄفىچ.

ددهتټًٌتٲ خدڃ ڈځدثپ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً      ( وـهظڅث ٨دده خدڃ ـځُده. ألدًڄدث ٨    1654) - 24

 ٨ڃ تخڃ ٠ثوَ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴثٺ ِٽُځثڂ خڃ نتون: ٠ُْٱڃ تټٽُٽر ٨ٽدً ِدد٩ُڃ تڀدًأذ. شٽده ٸدٻ تڀدًأذ ڀدڅهڃ ٬ٗڀدث.          

َٵثشٻ ٍٰ ِدُٻ تهلل. ٰٵُٻ ټڇ: ٴٻ  ڂ ٔثء تهلل. ٰٽٿ َٵٻ. ٰل٠ثٮ خهدڃ. ٰٽدٿ شٽده ڀدڅهڃ،  ٖ     



  

 

 

Page 87 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

ثٺ ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ټدى ٴدثٺ:  ڂ        تڀًأذ وتـهذ، ڄٙٯ  ڄّدثڂ. ٴد  
 ٔثء تهلل، ټٿ َفڅط. وٸثڂ نيٸث ټفثؼصڇ(.

( وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ٔدددثخر. ـددهظڅٍ ويٴددثء ٨ددڃ أخددٍ      1654) - 25

 تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
     ً  ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٴددثٺ )ٴددثٺ ِددٽُځثڂ خددڃ نتون: ٠ْددىٰڃ تټٽُٽددر ٨ٽدد

ش٩ُّڃ تڀًأذ. ٸٽهث شلشٍ خٱثيَ َٵثشٻ ٍٰ ِدُٻ تهلل. ٰٵثٺ ټڇ ٘ثـدڇ: ٴٻ:  ڂ ٔثء تهلل. 
ٰٽٿ َٵٻ:  ڂ ٔثء تهلل. ١ٰثٮ ٨ٽُهڃ ؼځ٩ُث. ٰٽٿ شفځٻ ڀدڅهڃ  ٖ تڀدًأذ وتـدهذ. ٰؽدثءز     
خٕٳ يؼٻ. وتَٿ تټىٌ ڄٱدُ ڀفځده خُدهچ! ټدى ٴدثٺ:  ڂ ٔدثء تهلل، ټؽثڈدهوت ٰدٍ ِددُٻ تهلل          

 ًِٰثڄث أؼځ٩ىڂ(.

وـهظڅُڇ ِىَه خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ـٱٗ خدڃ ڀُّدًذ ٨دڃ ڀىِدً خدڃ ٨ٵددر،        -( 1654)

٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ )ٸٽهث شفځدٻ ٬ٗڀدث َؽثڈده ٰدٍ ِددُٻ      
 تهلل(.

ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ اڅهغاع ٬ٗټ ا٫ڀٰڀٲ، ٟڀٰب ٿزؤطٻ ثٶ أٷ٪ ا٫ذب٫ٞ، ٯٰب  - 6

 ٫ڀؾ ثذغا٭
ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـهظڅث ڀ٩ځً ٨دڃ ڈځدثپ خدڃ    ( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. 1655) - 26

 ڀڅدڇ. ٴثٺ: ڈىت ڀث ـهظڅث أخى ڈًًَذ ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰىٸً ڀڅهث:
وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )وتهلل! ْڂ َٽػ أـدهٸٿ خُځُڅدڇ ٰدٍ أڈٽدڇ، آظدٿ ټدڇ        

 ٨څه تهلل ڀڃ أڂ ١٩ٍَ ٸٱثيشڇ تټصٍ ًٰٚ تهلل(.

 ٟغ، ٹٯب ٿ٠٘٪ ٟڀٶ اطا أؿ٬ٮثبة ٳظع ا٨٫ب - 7

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ أخددٍ خٹددً تټځٵددهڀٍ وڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وٌڈُددً خددڃ   1656) - 27

ـًج )وتټٽٱ٣ ټٍڈًُ(. ٴثټىت: ـهظڅث َفًُ )وڈى تخڃ ٩ُِه تټٵ١ثڂ( ٨ڃ ٨دُهتهلل. ٴدثٺ:  
 ألدًڄٍ ڄث٧ٰ ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛

ٰددٍ تټځّددؽه  أڂ ٨ځددً ٴددثٺ: َددث يِددىٺ تهلل!  ڄددٍ ڄددىيز ٰددٍ تټؽثڈٽُددر أڂ أ٨صٹددٯ ټُٽددر   
 تټفًتپ. ٴثٺ )ٰلوٮ خڅىيٶ(.

وـهظڅث أخى ٩ُِه تْٔػ. ـهظڅث أخدى أِدثڀر. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً.        -( 1656)

ـهظڅث ٨دهتټىڈثج )٩َڅٍ تټعٵٱٍ(. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وڀفځده خدڃ تټ٩دٗء       
و ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ؼځ٩ُدث ٨دڃ ـٱدٗ خدڃ ٬ُدثض. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ ٨ځدًو خدڃ             

ر خڃ أخٍ يوتن. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر. ٸٽهٿ ٨ڃ ٨دُدهتهلل، ٨دڃ ڄدث٧ٰ،    ؼدٽ
٨ڃ تخڃ ٨ځً. وٴثٺ ـٱٗ، ڀڃ خُڅهٿ: ٨ڃ ٨ځً، خهىت تټفهَط. أڀث أخى أِثڀر وتټعٵٱٍ 
ٰٱددٍ ـددهَعهځث: ت٨صٹددثٮ ټُٽددر. وأڀددث ٰددٍ ـددهَط ٔدد٩در ٰٵددثٺ: ؼ٩ددٻ ٨ٽُددڇ َىڀددث ٩َصٹٱددڇ.   

 .وټُُ ٍٰ ـهَط ـٱٗ، وٸً َىپ وٖ  ټُٽر
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( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح. ـددهظڅث ؼًَددً خددڃ     1656) - 28

 ـثٌپ؛ أڂ أَىج ـهظڇ؛ أڂ ڄث٩ٰث ـهظڇ؛ أڂ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً ـهظڇ؛
أڂ ٨ځً خڃ تټم١ثج ِلٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ، وڈدى خثټؽ٩ًتڄدر، خ٩ده أڂ      

ُدر أڂ أ٨صٹدٯ َىڀدث ٰدٍ     يؼ٧ ڀڃ تټ١ثبٯ، ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل!  ڄدٍ ڄدىيز ٰدٍ تټؽثڈٽ   
 تټځّؽه تټفًتپ. ٰٹُٯ شًي؟ ٴثٺ )توڈح ٰث٨صٹٯ َىڀث(.

ٴثٺ: وٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴه أ١٨دثچ ؼثيَدر ڀدڃ تټمځدُ. ٰٽځدث أ٨صدٳ       
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ِدددثَث تټڅددثَ، ِددځ٧ ٨ځددً خددڃ تټم١ددثج أ٘ددىتشهٿ         

ٿ. ٰٵثٺ: ڀث ڈىت؟ ٰٵثټىت: أ٨صدٳ يِدىٺ   َٵىټىڂ: أ٨صٵڅث َث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽ
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ِدثَث تټڅثَ. ٰٵثٺ ٨ځً: َدث ٨ددهتهلل! توڈدح  ټدً شٽدٷ تټؽثيَدر       

 ٰمٻ ِدُٽهث.

وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨دڃ أَدىج، ٨دڃ     -( 1656)

ـڅدُڃ ِدلٺ ٨ځدً     ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځدً. ٴدثٺ: ټځدث ٴٱدٻ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀدڃ         
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ ڄىي ٸثڂ ڄىيچ ٍٰ تټؽثڈٽُر، ت٨صٹثٮ َىپ. ظٿ وٸً 

 خځ٩څً ـهَط ؼًًَ خڃ ـثٌپ.

( وـهظڅث أـځه خڃ ٨دهذ تټٝدٍ. ـهظڅث ـځثن خڃ ٌَه. ـهظڅث أَىج ٨ڃ 1656) -پ  2

٩ًتڄدر.  ڄث٧ٰ. ٴثٺ: وٸً ٨څه تخڃ ٨ځدً ٨ځدًذ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀدڃ تټؽ       
ٰٵثٺ: ټٿ ٩َصځً ڀڅهث. ٴدثٺ: وٸدثڂ ٨ځدً ڄدىي ت٨صٹدثٮ ټُٽدر ٰدٍ تټؽثڈٽُدر. ظدٿ وٸدً ڄفدى            

 ـهَط ؼًًَ خڃ ـثٌپ وڀ٩ځً ٨ڃ أَىج.

( وـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ. ـهظڅث ـؽثغ تخڃ تټځڅهدثٺ.  1656) -پ  3

ڃ ـهظڅث ـځثن ٨دڃ أَدىج. ؾ وـدهظڅث َفُدً خدڃ لٽدٯ. ـدهظڅث ٨ددهت٨ْٽً ٨دڃ ڀفځده خد           
 ِددفثٲ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ڄددث٧ٰ، ٨ددڃ تخددڃ ٨ځددً، خهددىت تټفددهَط ٰددٍ تټڅددىي. وٰددٍ ـددهَعهځث      

 ؼځ٩ُث: ت٨صٹثٮ َىپ.

 ثبة هذجخ ا٫ٰٰب٫ڀ٦، ٹ٠٧بعح ٯٲ ٫ِٮ ٗجضٵ - 8

( ـهظڅٍ أخى ٸثڀٻ ُٰٝٻ خڃ ـُّڃ تټؽفهيٌ. ـهظڅث أخدى ٨ىتڄدر ٨دڃ    1657) - 29

 ًٰتَ، ٨ڃ وٸىتڂ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ ٌتوتڂ أخٍ ٨ځً. ٴثٺ:
ڃ ٨ځً، وٴه أ٨صٳ ڀځٽىٸدث. ٴدثٺ: ٰللدى ڀدڃ تْيٚ ٨دىنت أو ٔدُةث. ٰٵدثٺ: ڀدث         أشُس تخ 

ُٰڇ ڀڃ تٔؼً ڀث َّدىي ڈدىت.  ٖ أڄدٍ ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ          
 )ڀڃ ټ١ٿ ڀځٽىٸڇ أو ًٜخڇ ٰٹٱثيشڇ أڂ ٩َصٵڇ(.

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ تټځعڅددً(. ٴددثٖ:   1657) - 31

 څث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ًٰتَ. ٴثٺ: ِځ٩س وٸىتڂ َفهض ٨ڃ ٌتوتڂ؛ـهظ
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أڂ تخڃ ٨ځً ن٨ث خ٭ٗپ ټڇ. ًٰأي خ٥هًچ أظًت. ٰٵثٺ ټڇ: أوؼ٩صٷ؟ ٴثٺ: ٖ. ٴثٺ: ٰلڄدس   
 ٨صُٳ.

ٴثٺ: ظٿ ألى ُٔةث ڀڃ تْيٚ ٰٵدثٺ: ڀدث ټدٍ ُٰدڇ ڀدڃ تْؼدً ڀدث َدٍڂ ڈدىت.  ڄدٍ ِدځ٩س            
ىٺ )ڀڃ ًٜج ٬ٗڀدث ټدڇ، ـدهت ټدٿ َلشدڇ، أو ټ١ځدڇ،       يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵ

 ٰإڂ ٸٱثيشڇ أڂ ٩َصٵڇ(.

وـددهظڅثچ أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث وٸُدد٧. ؾ وـددهظڅٍ ڀفځدده تخددڃ         -( 1657)

تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ. ٸٗڈځث ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ ًٰتَ. خإِڅثن ٩ٔدر وأخٍ ٨ىتڄدر.  
َط وٸُد٧ )ڀدڃ ټ١دٿ ٨ددهچ( وټدٿ      أڀث ـهَط تخڃ ڀههٌ ٰىٸً ُٰڇ )ـهت ټٿ َلشڇ(. وٍٰ ـه

 َىٸً تټفه.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً. ؾ وـدهظڅث تخدڃ      1658) - 31

ڄځًُ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ ِٽځر خڃ ٸهُٻ، ٨ڃ ڀ٩ثوَر خڃ ِدىَه.  
 ٴثٺ:

ن٨دثڄٍ. ظدٿ   ټ١ځس ڀىټً ټڅث ٰهًخس. ظٿ ؼةس ٴدُٻ تټ٥هً ٰٙٽُس لٽٯ أخٍ. ٰه٨ثچ و 
ٴثٺ: تڀصعٻ ڀڅڇ. ٩ٰٱث. ظٿ ٴثٺ: ٸڅث، خڅدٍ ڀٵدًڂ، ٨ٽدً ٨هده يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ        
وِٽٿ. ټُُ ټڅث  ٖ لثنپ وتـهذ. ٰٽ١ځهدث أـدهڄث. ٰدٽد٫ وټدٷ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ         
ٰٵثٺ )أ٨صٵىڈث( ٴثټىت: ټُُ ټهٿ لثنپ ٬ًُڈدث. ٴدثٺ )ٰٽُّدصمهڀىڈث. ٰدإوت تِدص٭څىت ٨څهدث.       

 هث(.ٰٽُمٽىت ِدُٽ

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً )وتټٽٱدد٣ 1658) - 32

 ْخٍ خٹً(. ٴثٖ: ـهظڅث تخڃ  نيَُ ٨ڃ ـُٙڃ، ٨ڃ ڈٗٺ خڃ َّثٮ. ٴثٺ:
٨ؽٻ ُٔك ٰٽ١ٿ لثنڀث ټڇ. ٰٵثٺ ټڇ ِىَه خڃ ڀٵًڂ: ٨ؽدٍ ٨ٽُدٷ  ٖ ـدً وؼههدث. ټٵده       

ٖ وتـدهذ. ټ١ځهدث أ٘د٭ًڄث. ٰلڀًڄدث     يأَصڅٍ ِدثخ٧ ِدد٩ر ڀدڃ خڅدٍ ڀٵدًڂ. ڀدث ټڅدث لدثنپ          
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ ڄ٩صٵهث.

ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨هٌ ٨دڃ ٔد٩در،    -( 1658)

٨ڃ ـُٙڃ، ٨ڃ ڈٗٺ خڃ َّثٮ. ٴثٺ: ٸڅث ڄدُد٧ تټددٍ ٰدٍ نتي ِدىَه خدڃ ڀٵدًڂ، ألدٍ        
ڀڅدث ٸٽځدر. ٰٽ١ځهدث. ٰ٭ٝدح ِدىَه.      تټڅ٩ځثڂ خڃ ڀٵًڂ. ٰمًؼس ؼثيَدر. ٰٵثټدس ټًؼدٻ    

 ٰىٸً ڄفى ـهَط تخڃ  نيَُ.

( وـهظڅث ٨دهتټىتيض خدڃ ٨دهتټٙدځه. ـدهظڅٍ أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در. ٴدثٺ:        1658) - 33

ٴددثٺ ټددٍ ڀفځدده خددڃ تټځڅٹددهي: ڀددث تِددځٷ؟ ٴٽددس: ٔدد٩در. ٰٵددثٺ ڀفځدده: ـددهظڅٍ أخددى ٔدد٩در   
 تټ٩ًتٴٍ ٨ڃ ِىَه خڃ ڀٵًڂ؛
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ه: أڀث ٨ٽځس أڂ تټٙىيذ ڀفًڀدر؟ ٰٵدثٺ: ټٵده    أڂ ؼثيَر ټڇ ټ١ځهث  ڄّثڂ. ٰٵثٺ ټڇ ِىَ 
يأَصڅٍ، و ڄٍ ټّثخ٧  لىذ ټٍ، ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وڀث ټڅث لثنپ ٬ُدً  

 وتـه. ٩ٰځه أـهڄث ٰٽ١ځڇ. ٰلڀًڄث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ ڄ٩صٵڇ.

وـددهظڅثچ  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ وڀفځدده خددڃ تټځعڅددً ٨ددڃ وڈددح خددڃ ؼًَددً.     -( 1658)

ًڄدددث ٔددد٩در. ٴدددثٺ: ٴدددثٺ ټدددٍ ڀفځددده خدددڃ تټځڅٹدددهي: ڀدددث تِدددځٷ؟ ٰدددىٸً خځعدددٻ ـدددهَط  ألد
 ٨دهتټٙځه.

( ـهظڅث أخى ٸثڀٻ تټؽفهيٌ. ـهظڅث ٨دهتټىتـه )٩َڅٍ تخڃ ٌَثن(. ـهظڅث 1659) - 34

 ت٨ْځٓ ٨ڃ  خًتڈُٿ تټصُځٍ، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
ٴثٺ أخى ڀ٩ّىن تټدهيٌ: ٸڅس أًٜج ٬ٗڀث ټدٍ خثټّدىٞ. ّٰدځ٩س ٘دىشث ڀدڃ لٽٱدٍ        

)ت٨ٽٿ، أخث ڀ٩ّىن!( ٰٽٿ أٰهٿ تټٙىز ڀڃ تټ٭ٝح. ٴثٺ: ٰٽځدث نڄدث ڀڅدٍ،  و ڈدى يِدىٺ      
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰإوت ڈى َٵدىٺ )ت٨ٽدٿ، أخدث ڀّد٩ىن! ت٨ٽدٿ، أخدث ڀّد٩ىن!( ٴدثٺ:         
ٰلټٵُدس تټّدىٞ ڀدڃ َدهٌ. ٰٵدثٺ )ت٨ٽدٿ، أخدث ڀّد٩ىن! أڂ تهلل أٴدهي ٨ٽُدٷ ڀڅدٷ ٨ٽدً ڈدىت              

 ىٸث خ٩هچ أخهت.تټ٭ٗپ( ٴثٺ ٰٵٽس: ٖ أًٜج ڀځٽ

وـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ؼًًَ. ؾ وـهظڅٍ ٌڈًُ تخڃ ـًج.  -( 1659)

ـهظڅث ڀفځه خڃ ـځُه )وڈى تټځ٩ځًٌ( ٨ڃ ِٱُثڂ. ؾ وـهظڅٍ ڀفځه خدڃ يتٰد٧. ـدهظڅث    
٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ِٱُثڂ. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ٱدثڂ. ـدهظڅث أخدى       

، خإِڅثن ٨دهتټىتـه، ڄفى ـهَعڇ. ٬ًُ أڂ ٍٰ ـدهَط ؼًَدً:   ٨ىتڄر. ٸٽهٿ ٨ڃ ت٨ْځٓ
 ّٰٵٟ ڀڃ َهٌ تټّىٞ، ڀڃ ڈُدصڇ.

( وـددهظڅث أخددى ٸًَددح ڀفځدده خددڃ تټ٩ددٗء. ـددهظڅث أخددى ڀ٩ثوَددر. ـددهظڅث          1659) - 35

 ت٨ْځٓ ٨ڃ  خًتڈُٿ تټصُځٍ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڀ٩ّىن تْڄٙثيٌ. ٴثٺ:
، أخدث ڀّد٩ىن! هلل أٴدهي ٨ٽُدٷ     ٸڅس أًٜج ٬ٗڀث ټٍ. ّٰځ٩س ڀڃ لٽٱٍ ٘ىشث )ت٨ٽدٿ  

ڀڅٷ ٨ٽُڇ( ٰثټصٱس ٰإوت ڈى يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵٽدس: َدث يِدىٺ تهلل! ڈدى     
 ـً ټىؼڇ تهلل. ٰٵثٺ )أڀث ټى ټٿ شٱ٩ٻ، ټٽٱفصٷ تټڅثي، أو ټځّصٷ تټڅثي(.

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ تټځعڅددً(. ٴددثٖ:   1659) - 36

ٍ ٨هٌ ٨ڃ ٩ٔدر، ٨ڃ ِٽُځثڂ، ٨دڃ  خدًتڈُٿ، ٨دڃ  خدًتڈُٿ تټصُځدٍ، ٨دڃ       ـهظڅث تخڃ أخ
 أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڀ٩ّىن؛

أڄڇ ٸثڂ ًَٝج ٬ٗڀڇ. ٰؽ٩ٻ َٵىٺ: أ٨ىو خثهلل. ٰؽ٩ٻ ًَٝخڇ. ٰٵثٺ: أ٨دىو خًِدىٺ    
تهلل. ٰصًٸددڇ. ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )وتهلل! هلل أٴددهي ٨ٽُددٷ ڀڅددٷ ٨ٽُددڇ( 

 ٴثٺ: ٰل٨صٵڇ.

هظڅُڇ خًٕ خڃ لثټه. ألدًڄث ڀفځه )٩َڅٍ تخڃ ؼ٩ٱدً( ٨دڃ ٔد٩در، خهدىت     وـ -( 1659)

 تِٔڅثن. وټٿ َىٸً ٴىټڇ: أ٨ىو خثهلل. أ٨ىو خًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.
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 ثبة ا٫ز٬ٜڀْ ٬ٗټ ٯٲ ٣ظٝ ٯ٬ٰٺ٧ٶ ثب٫ؼٳټ - 9

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث تخڃ ڄځُدً. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ     1661) - 37

ڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٰٝدُٻ خدڃ ٬دٍوتڂ. ٴدثٺ: ِدځ٩س ٨ددهتټًـځڃ خدڃ          ٨دهتهلل خ
 أخٍ ڄ٩ٿ. ـهظڅٍ أخى ڈًًَذ. ٴثٺ:

ٴثٺ أخى تټٵثِٿ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ڀدڃ ٴدىٮ ڀځٽىٸدڇ خدثټٍڄً َٵدثپ ٨ٽُدڇ تټفده َدىپ            
 تټٵُثڀر.  ٖ أڂ َٹىڂ ٸځث ٴثٺ(.

ـددًج. ـددهظڅث  وـددهظڅثچ أخددى ٸًَددح. ـددهظڅث وٸُدد٧. ؾ وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ   -( 1661)

 ِددفثٲ خددڃ َىِددٯ تٌْيٲ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ٰٝددُٻ خددڃ ٬ددٍوتڂ، خهددىت تِٔددڅثن. وٰددٍ         
 ـهَعهځث: ِځ٩س أخث تټٵثِٿ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ڄدٍ تټصىخر.

 ثبة اُ٘ب٭ ا٬ٰٰ٫ٺ٥ ٯٰب ٿؤ٧٪، ٹا٫جبؿٶ ٯٰب ٿ٬جؾ، ٹال  ٿ٠٬٨ٶ ٯب ٿ٬ٜجٶ - 11

ـددهظڅث ت٨ْځددٓ ٨ددڃ  ( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث وٸُدد٧.      1661) - 38

 تټځ٩ًوي خڃ ِىَه. ٴثٺ:
ڀًيڄث خلخٍ وي خثټًخدىذ. و٨ٽُدڇ خدًن و٨ٽدً ٬ٗڀدڇ ڀعٽدڇ. ٰٵٽڅدث َدث أخدث وي! ټدى ؼځ٩دس             

خُڅهځددث ٸثڄددس ـٽددر. ٰٵددثٺ:  ڄددڇ ٸددثڂ خُڅددٍ وخددُڃ تټًؼددٻ ڀددڃ  لددىشٍ ٸددٗپ. وٸثڄددس أڀددڇ  
٘دٽً تهلل  أ٨ؽځُر. ٩ًُٰشڇ خلڀڇ. ٰٕٹثڄٍ  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٽٵُس تټڅددٍ  

٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ )َدث أخدث وي!  ڄدٷ تڀدًؤ ُٰدٷ ؼثڈٽُدر(. ٴٽدس: َدث يِدىٺ تهلل! ڀدڃ ِدح            
تټًؼثٺ ِدىت أخثچ وأڀڇ. ٴثٺ )َث أخدث وي!  ڄدٷ تڀدًؤ ُٰدٷ ؼثڈٽُدر. ڈدٿ  لدىتڄٹٿ. ؼ٩ٽهدٿ         
تهلل شفددس أَددهَهٿ. ٰددل٩٠ځىڈٿ ڀځددث شددلٸٽىڂ. وأټدّددىڈٿ ڀځددث شٽدّددىڂ. وٖ  شٹٽٱددىڈٿ ڀددث    

 ٿ ٰل٨ُڅىڈٿ(.َ٭ٽدهٿ. ٰإڂ ٸٽٱصځىڈ

( وـهظڅثچ أـځه خڃ َىڄُ. ـهظڅث ٌڈًُ. ؾ وـدهظڅث أخدى ٸًَدح. ـدهظڅث     1661) - 39

أخددى ڀ٩ثوَددر. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث ٨ُّددً خددڃ َددىڄُ. ٸٽهددٿ ٨ددڃ         
ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن. وٌتن ٍٰ ـهَط ٌڈًُ وأخٍ ڀ٩ثوَر خ٩ه ٴىټڇ ) ڄدٷ تڀدًؤ ُٰدٷ    

صٍ ڀڃ تټٹدً؟ ٴثٺ )ڄ٩دٿ(. وٰدٍ يوتَدر أخدٍ ڀ٩ثوَدر      ؼثڈٽُر(. ٴثٺ ٴٽس: ٨ٽً ـثٺ ِث٨
)ڄ٩ٿ ٨ٽً ـثٺ ِث٨صٷ ڀدڃ تټٹددً(. وٰدٍ ـدهَط ٨ُّدً )ٰدإڂ ٸٽٱدڇ ڀدث َ٭ٽددڇ ٰٽُد٩دڇ(.           
وٍٰ ـهَط ٌڈًُ )ٰٽ٩ُڅڇ ٨ٽُڇ(. وټُُ ٍٰ ـهَط أخٍ ڀ٩ثوَر )ٰٽُد٩ڇ( وٖ  )ٰٽ٩ُڅڇ(. 

 تڄصهً ٨څه ٴىټڇ )وٖ َٹٽٱڇ ڀث َ٭ٽدڇ(.

تټځعڅً وتخڃ خٕثي )وتټٽٱ٣ ٖخڃ تټځعڅً(. ٴثٖ: ـهظڅث  ( ـهظڅث ڀفځه خڃ1661) - 41

 ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ وت٘ٻ تْـهج، ٨ڃ تټځ٩ًوي خڃ ِىَه. ٴثٺ:
يأَس أخث وي و٨ٽُڇ ـٽر و٨ٽً ٬ٗڀڇ ڀعٽهث. ّٰدلټصڇ ٨دڃ وټدٷ؟ ٴدثٺ: ٰدىٸً أڄدڇ ِدثج         

تټًؼدٻ تټڅددٍ    يؼٗ ٨ٽً ٨هه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٩ًُٰچ خلڀڇ. ٴثٺ: ٰلشً
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰىٸً وټٷ ټڇ. ٰٵثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ) ڄدٷ تڀدًؤ ُٰدٷ      
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ؼثڈٽُر.  لىتڄٹٿ ولىټٹٿ. ؼ٩ٽهٿ تهلل شفس أَهَٹٿ. ٰځڃ ٸثڂ ألىچ شفس َهَڇ ٰٽ٩١ُځدڇ  
 ڀځث َلٸٻ. وټُٽدّڇ ڀځث َٽدُ. وٖ  شٹٽٱىڈٿ ڀث َ٭ٽدهٿ. ٰإڂ ٸٽٱصځىڈٿ ٰل٨ُڅىڈٿ ٨ٽُڇ(.

( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً أـځه خدڃ ٨ځدًو خدڃ ِدًؾ. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح.        1662) - 41

ألدًڄث ٨ځًو خڃ تټفثيض؛ أڂ خٹًُ خڃ تْٔػ ـهظڇ ٨دڃ تټ٩ؽدٗڂ ڀدىټً ٰث٠ځدر، ٨دڃ      
 أخٍ ڈًًَذ،

٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڄدڇ ٴدثٺ )ټٽځځٽدىٶ ٩٠ثڀدڇ وٸّدىشڇ. وٖ  َٹٽدٯ        
 ڀڃ تټ٩ځٻ  ٖ ڀث ١َُٳ(.

تټٵ٩څدٍ. ـهظڅث نتون خڃ ٴُُ ٨ڃ ڀىًِ خڃ َّدثي، ٨دڃ أخدٍ     ( وـهظڅث1663) - 42

 ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ) وت ٘دڅ٧ ْـدهٸٿ لثنڀدڇ ٩٠ثڀدڇ ظدٿ ؼدثءچ خدڇ،           

وٰٵه وټً ـًچ ونلثڄڇ، ٰٽٵ٩هچ ڀ٩دڇ. ٰٽُلٸدٻ. ٰدإڂ ٸدثڂ تټ٩١دثپ ڀٕدٱىڈث ٴٽدُٗ، ٰٽُٝد٧         
 ٍٰ َهچ ڀڅڇ أٸٽر أو أٸٽصُڃ(

 ټٵځر أو ټٵځصُڃ.ٴثٺ نتون: ٩َڅٍ 

 ثبة صٺاة ا٫٘جض ٹأجغٵ اطا ٳوخ ٫ـڀضٵ، ٹأدـٲ ٗجبصح اهلل - 11

( ـهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ            1664) - 43

 ٨ځً؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ) ڂ تټ٩ده  وت ڄٙؿ ټُّهچ، وأـّڃ ٨دثنذ تهلل،  

 ٰٽڇ أؼًچ ڀًشُڃ(.

څٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج وڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ٴددثٖ: ـددهظڅث َفُددً )وڈددى  وـددهظ -( 1664)

تټٵ١ثڂ(. ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث تخدڃ    
ڄځًُ وأخى أِثڀر. ٸٽهٿ ٨ڃ ٨دُدهتهلل. ؾ وـدهظڅث ڈدثيوڂ تخدڃ ِد٩ُه تَْٽدٍ. ـدهظڅث تخدڃ         

ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وڈح. ـهظڅٍ أِثڀر. ؼځ٩ُث ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨
 خځعٻ ـهَط ڀثټٷ.

( ـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً وـًڀٽددر خددڃ َفُددً. ٴددثٖ: ألدًڄددث تخددڃ وڈددح.      1665) - 44

 ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ٴثٺ: ِځ٩س ٩ُِه خڃ تټځُّح َٵىٺ: ٴثٺ أخى ڈًًَذ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ټٽ٩دده تټځځٽدىٶ تټځٙدٽؿ أؼدًتڂ(. وتټدىٌ ڄٱدُ          

أخٍ ڈًًَذ خُهچ! ټىٖ تټؽهثن ٍٰ ِدُٻ تهلل، وتټفػ، وخً أڀٍ، ْـددس أڂ أڀدىز وأڄدث   
 ڀځٽىٶ.

 ٴثٺ: وخٽ٭څث؛ أڂ أخث ڈًًَذ ټٿ َٹڃ َفػ ـصً ڀثشس أڀڇ، ټٙفدصهث.
 ٴثٺ أخى تټ١ثڈً ٍٰ ـهَعڇ: )ټٽ٩ده تټځٙٽؿ( وټٿ َىٸً تټځځٽىٶ.
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ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ  وـهظڅُڇ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث أخى ٘ٱىتڂ تْڀىٌ. -( 1665)

 تخڃ ٔهثج، خهىت تِٔڅثن. وټٿ َىٸً: خٽ٭څث وڀث خ٩هچ.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر         1666) - 45

 ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ڇ ٴدثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ ) وت أني تټ٩ددده ـددٳ تهلل وـدٳ ڀىتټُددڇ، ٸددثڂ ټدد    

 أؼًتڂ( ٴثٺ: ٰفهظصهث ٸ٩دث. ٰٵثٺ ٸ٩ح: ټُُ ٨ٽُڇ ـّثج. وٖ  ٨ٽً ڀؤڀڃ ڀٍڈه.

 وـهظڅُڇ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن. -( 1666)

( وـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـهظڅث ڀ٩ځً ٨ڃ ڈځثپ خڃ 1667) - 46

 ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً  ڀڅدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل    
 أـثنَط ڀڅهث: وٴثٺ:

ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ڄ٩ځددث ټٽځٽددىٶ أڂ َصددىًٰ. َفّددڃ ٨دددثنذ تهلل          
 و٘فثخر ُِهچ. ڄ٩ځث ټڇ(.

 ثبة ٯٲ أٗز٢ كغ٧ب ٫ٶ ٟپ ٗجض - 12

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴٽدس ټځثټدٷ: ـدهظٷ ڄدث٧ٰ ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً        1511) - 47

 ٴثٺ:
ٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ أ٨صٳ ًٔٸث ټڇ ٍٰ ٨ده، ٰٹدثڂ ټدڇ ڀدثٺ َدٽد٫     ٴثٺ يِى 

ظځڃ تټ٩ده، ٴىپ ٨ٽُڇ ٴُځر تټ٩هٺ، ٰل١٨ً ًٔٸثءچ ـٙٙهٿ، و٨صٳ ٨ٽُدڇ تټ٩دده، و ٖ   
 ٰٵه ٨صٳ ڀڅڇ ڀث ٨صٳ(.

( ـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٨دُهتهلل ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً.    1511) - 48

 ٴثٺ:
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ أ٨صٳ ًٔٸث ټڇ ڀڃ ڀځٽىٶ ٩ٰٽُڇ ٨صٵدڇ ٸٽدڇ.   ٴثٺ يِىٺ تهلل 

  ڂ ٸثڂ ټڇ ڀثٺ َدٽ٫ ظځڅڇ. ٰإڂ ټٿ َٹڃ ټڇ ڀثٺ ٨صٳ ڀڅڇ ڀث ٨صٳ(.

( وـددهظڅث ٔددُدثڂ خددڃ ٰددًوق. ـددهظڅث ؼًَددً خددڃ ـددثٌپ ٨ددڃ ڄددث٧ٰ ڀددىټً   1511) - 49

 ٨دهتهلل خڃ ٨ځً، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً. ٴثٺ:
ڇ وِٽٿ )ڀڃ أ٨صٳ ڄُٙدث ټڇ ٍٰ ٨ده. ٰٹثڂ ټڇ ڀدڃ تټځدثٺ   ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُ 

 ٴهي ڀث َدٽ٫ ٴُځصڇ. ٴىپ ٨ٽُڇ ٴُځر ٨هٺ. و ٖ ٰٵه ٨صٳ ڀڅڇ ڀث ٨صٳ(.

وـهظڅث ٴصُدر خدڃ ِد٩ُه وڀفځده خدڃ يڀدؿ ٨دڃ تټٽُدط خدڃ ِد٩ه. ؾ وـدهظڅث            -( 1511)

ڀفځده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ٨دددهتټىڈثج. ٴددثٺ: ِددځ٩س َفُددً خددڃ ِدد٩ُه. ؾ وـددهظڅٍ أخددى  
خ٧ُ وأخى ٸثڀٻ. ٴدثٖ: ـدهظڅث ـځدثن )وڈدى تخدڃ ٌَده(. ؾ وـدهظڅٍ ٌڈُدً خدڃ ـدًج.           تټً

ـهظڅث  ِځث٨ُٻ )٩َڅٍ تخڃ ٨ٽُر(. ٸٗڈځث ٨ڃ أَىج. ؾ وـدهظڅث  ِدفثٲ خدڃ ڀڅٙدىي.     
ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ ٨ڃ تخدڃ ؼدًَػ. ألدًڄدٍ  ِدځث٨ُٻ خدڃ أڀُدر. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ          
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ـدهظڅث ڈدثيوڂ خدڃ ِد٩ُه تَْٽدٍ.      يت٧ٰ. ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٰدهَٷ ٨دڃ تخدڃ أخدٍ وبدح. ؾ و        
ألدًڄث تخڃ وڈح. ٴثٺ: ألدًڄٍ أِثڀر )٩َڅٍ تخڃ ٌَه(. ٸٻ ڈؤٖء ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخدڃ  
٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، خهىت تټفهَط. وټدُُ ٰدٍ ـدهَعهٿ )و ڂ ټدٿ َٹدڃ      
ټڇ ڀثٺ ٰٵه أ٨صٳ ڀڅڇ ڀث أ٨صٳ(  ٖ ٍٰ ـهَط أَىج وَفًُ خڃ ٩ُِه. ٰإڄهځث وٸًت ڈىت 

فًٮ ٍٰ تټفهَط. وٴدثٖ: ٖ ڄدهيٌ. أڈدى ٔدٍء ٰدٍ تټفدهَط أو ٴثټدڇ ڄدث٧ٰ ڀدڃ ٴدٽدڇ.           تټ
وټُُ ٍٰ يوتَر أـده ڀدڅهٿ: ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.  ٖ ٰدٍ ـدهَط          

 تټٽُط تخڃ ٩ِه.

( وـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه وتخڃ أخٍ ٨ځً. ٸٗڈځث ٨ڃ تخڃ ٨ُُڅر. ٴثٺ تخڃ 1511) - 51

 ُُڅر ٨ڃ ٨ځًو، ٨ڃ ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ أخُڇ؛أخٍ ٨ځً: ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀڃ أ٨صٳ ٨دهت خُڅڇ وخُڃ آلً. ٴىپ ٨ٽُڇ ٍٰ  

 ڀثټڇ ٴُځر ٨هٺ. وٖ  وٸُ وٖ  ١ٟٔ. ظٿ ٨صٳ ٨ٽُڇ ٍٰ ڀثټڇ  ڂ ٸثڂ ڀىًِت(.

( وـدددهظڅث ٨دددده خدددڃ ـځُددده. ـدددهظڅث ٨ددددهتټًٌتٲ. ألدًڄدددث ڀ٩ځدددً ٨دددڃ      1511) - 51

 ٍڈًٌ، ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛تټ
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )ڀدڃ أ٨صدٳ ٔدًٸث ټدڇ ٰدٍ ٨دده. ٨صدٳ ڀدث خٵدٍ ٰدٍ              

 ڀثټڇ،  وت ٸثڂ ټڇ ڀثٺ َدٽ٫ ظځڃ تټ٩ده(.

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وڀفځدده خددڃ خٕددثي )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ تټځعڅددً(.  1512) - 52

تټڅٝدً تخدڃ أڄدُ، ٨دڃ خٕدًُ       ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثنذ، ٨دڃ 
خڃ ڄهُٷ، ٨ڃ أخدٍ ڈًَدًذ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٴدثٺ، ٰدٍ تټځځٽدىٶ خدُڃ            

 تټًؼٽُڃ ٩ُٰصٳ أـهڈځث ٴثٺ )َٝځڃ(.

( وـهظڅثچ ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن. ٴثٺ 1513) - 53

 )ڀڃ أ٨صٳ ٔٵُٙث ڀڃ ڀځٽىٶ، ٰهى ـً ٍٰ ڀثټڇ(.

( وـددهظڅٍ ٨ځددًو تټڅثٴدده. ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ خددڃ  خددًتڈُٿ ٨ددڃ تخددڃ أخددٍ      1513) - 54

 ٨ًوخر، ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ تټڅًٝ خڃ أڄُ، ٨ڃ خًُٕ خڃ ڄهُٷ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٴدثٺ )ڀدڃ أ٨صدٳ ٔٵُٙدث ټدڇ ٰدٍ ٨دده، ٰمٗ٘دڇ ٰدٍ             

 ىٲ ٨ٽُڇ(.ڀثټڇ  ڂ ٸثڂ ټڇ ڀثٺ. ٰإڂ ټٿ َٹڃ ټڇ ڀثٺ، تِص٩ًّ تټ٩ده ٬ًُ ڀٕٵ

( وـهظڅثچ أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً وڀفځده خدڃ            1513) - 55

خًٕ. ؾ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨ٽٍ خڃ لًٕپ. ٴدثٖ: ألدًڄدث ٨ُّدً خدڃ َدىڄُ. ؼځ٩ُدث       
٨ڃ تخڃ أخٍ ٨ًوخر، خهىت تِٔڅثن. وٍٰ ـهَط ٨ًُّ )ظدٿ َّصّد٩ً ٰدٍ ڄٙدُح تټدىٌ      

 ټٿ ٩َصٳ ٬ًُ ڀٕٵىٲ ٨ٽُڇ(.
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ـدهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ـؽدً تټّد٩هٌ وأخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وٌڈُدً خدڃ             ( 1668) - 56

ـًج. ٴثټىت: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ )وڈدى تخدڃ ٨ٽُدر( ٨دڃ أَدىج، ٨دڃ أخدٍ ٴٗخدر، ٨دڃ أخدٍ           
 تټځٽهح، ٨ڃ ٨ځًتڂ خڃ ـُٙڃ؛

أڂ يؼٗ أ٨صٳ ِصر ڀځٽىٸُڃ ټدڇ ٨څده ڀىشدڇ. ټدٿ َٹدڃ ټدڇ ڀدثٺ ٬ُدًڈٿ. ٰده٨ث خهدٿ  ټدً             
ٍأڈٿ أظٗظدث. ظدٿ أٴد٦ً خُدڅهٿ. ٰدل٨صٳ تظڅدُڃ وأيٲ       يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٰؽد  

 أيخ٩ر. وٴثٺ ټڇ ٴىٖ ٔهَهت.

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ـځددثن. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ 1668) - 57

وتخڃ أخٍ ٨ځً ٨ڃ تټعٵٱٍ. ٸٗڈځث ٨ڃ أَىج، خهىت تِٔڅثن. أڀث ـځدثن ٰفهَعدڇ ٸًوتَدر    
يؼدٗ ڀدڃ تْڄٙدثي أو٘دً ٨څده ڀىشدڇ ٰدل٨صٳ        تخڃ ٨ٽُر. وأڀث تټعٵٱدٍ ٰٱدٍ ـهَعدڇ: أڂ    

 ِصر ڀځٽىٸُڃ.

وـهظڅث ڀفځه خڃ ڀڅهثٺ تټٝدًًَ وأـځده خدڃ ٨ددهذ. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٍََده خدڃ          -( 1668)

ٌي٧َ. ـدهظڅث ڈٕدثپ خدڃ ـّدثڂ ٨دڃ ڀفځده خدڃ ِدًَڃ، ٨دڃ ٨ځدًتڂ خدڃ ـٙدُڃ، ٨دڃ              
 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَط تخڃ ٨ٽُر وـځثن.

 ٰضثغثبة جٺاػ ثڀٖ ا٫ - 13

( ـهظڅث أخى تټًخ٧ُ ِٽُځثڂ خڃ نتون تټ٩صٹٍ. ـهظڅث ـځثن )٩َڅٍ تخڃ ٌَه( 997) - 58

 ٨ڃ ٨ځًو خڃ نَڅثي، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛
أڂ يؼٗ ڀڃ تْڄٙثي أ٨صٳ ٬ٗڀث ټڇ ٨ڃ نخً. ټٿ َٹڃ ټڇ ڀثٺ ٬ًُچ. ٰدٽ٫ وټٷ تټڅددٍ   

دددهتهلل خعځثڄځثبددر ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰٵددثٺ )ڀددڃ َٕددصًَڇ ڀڅددٍ؟( ٰثٔددصًتچ ڄ٩ددُٿ خددڃ ٨ 
 نيڈٿ. ٰه٩ٰهث  ټُڇ.

 ٴثٺ ٨ځًو: ِځ٩س ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ: ٨دهت ٴد١ُث ڀثز ٨ثپ أوٺ.

( وـهظڅثچ أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ ٨دڃ تخدڃ ٨ُُڅدر.          997) - 59

 ٴثٺ أخى خٹً: ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر. ٴثٺ: ِځ٧ ٨ځًو ؼثخًت َٵىٺ:
ڇ ټدٿ َٹدڃ ټدڇ ڀدثٺ ٬ُدًچ. ٰدث٨دڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل         نخً يؼٻ ڀڃ تْڄٙثي ٬ٗڀث ټ 

 ٨ٽُڇ وِٽٿ.
 ٴثٺ ؼثخً: ٰثٔصًتچ تخڃ تټڅفثپ. ٨دهت ٴد١ُث ڀثز ٨ثپ أوٺ، ٍٰ  ڀثيذ تټٍخًُ.

ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه وتخڃ يڀؿ ٨ڃ تټٽُط خڃ ِد٩ه، ٨دڃ أخدٍ تټٍخُدً، ٨دڃ       -( 997)

ـ       ځدثن ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ     ؼثخً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ تټځدهخً. ڄفدى ـدهَط 
 نَڅثي.

ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه، ـدهظڅث تټځ٭ُدًذ )٩َڅدٍ تټفٍتڀدٍ( ٨دڃ ٨دهتټځؽُده خدڃ         -( 997)

ِهُٻ، ٨ڃ ١٨ثء خڃ أخٍ يخثؾ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨ددهتهلل. ؾ وـدهظڅٍ ٨ددهتهلل خدڃ ڈثٔدٿ.      
ـهظڅث َفًُ )٩َڅٍ تخڃ ٩ُِه( ٨ڃ تټفُّڃ خڃ وٸىتڂ تټځ٩ٽٿ. ـهظڅٍ ١٨ثء ٨ڃ ؼثخً. 
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٬ّثڂ تټځّځ٩ٍ. ـدهظڅث ڀ٩دثو. ـدهظڅٍ أخدٍ ٨دڃ ڀ١دً، ٨دڃ ١٨دثء خدڃ          ؾ وـهظڅٍ أخى 
أخددٍ يخددثؾ، وأخددٍ تټٍخُددً، و٨ځددًو خددڃ نَڅددثي؛ أڂ ؼددثخً خددڃ ٨دددهتهلل ـددهظهٿ ٰددٍ خُدد٧       
تټځهخً. ٸٻ ڈدؤٖء ٴدثٺ: ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځ٩څدً ـدهَط ـځدثن وتخدڃ            

 ٨ُُڅر ٨ڃ ٨ځًو، ٨ڃ ؼثخً.
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 وبم ٹا٫ضٿبد٧زبة ا٤٫ـبٯخ ٹا٫ٰذبعثڀٲ ٹا٤٫ - ۲۲
 ثبة ا٤٫ـبٯخ - 1

( ـهظڅث ٴصُددر خدڃ ِد٩ُه. ـدهظڅث ټُدط ٨دڃ َفُدً )وڈدى تخدڃ ِد٩ُه(، ٨دڃ            1669) - 1

خًُٕ خڃ َّثي، ٨دڃ ِدهٻ خدڃ أخدٍ ـعځدر )ٴدثٺ َفُدً: وـّددس ٴدثٺ( و٨دڃ يتٰد٧ خدڃ             
 لهَػ؛ أڄهځث ٴثٖ:

لًغ ٨دهتهلل خدڃ ِدهٻ خدڃ ٌَده وڀفُٙدر خدڃ ڀّد٩ىن خدڃ ٌَده. ـصدً  وت ٸثڄدث خمُددً              
ث ٍٰ خ٩ٛ ڀث ڈڅثټٷ. ظٿ  وت ڀفُٙر َؽه ٨ددهتهلل خدڃ ِدهٻ ٴصدُٗ. ٰهٰڅدڇ. ظدٿ أٴددٻ        شٱًٴ

 ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڈى وـىَٙر تخڃ ڀ٩ّىن و٨دهتټًـځڃ خڃ ِهٻ. 
وٸثڂ أ٘٭ً تټٵىپ. ٰىڈح ٨دهتټًـځڃ ټُصٹٽٿ ٴدٻ ٘ثـدُڇ. ٰٵدثٺ ټدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً     

ٙځس. ٰصٹٽٿ ٘ثـدثچ. وشٹٽٿ ڀ٩هځدث. ٰدىٸًوت   تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٸدً( )تټٹدً ٍٰ تټّڃ( ٰ
ټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀٵصدٻ ٨ددهتهلل خدڃ ِدهٻ. ٰٵدثٺ ټهدٿ )أشفٽٱدىڂ لځّدُڃ         
َځُڅث ٰصّصفٵىڂ ٘ثـدٹٿ؟( )أو ٴثشٽٹٿ( ٴثټىت: وٸُٯ ڄفٽدٯ وټدٿ ڄٕدهه؟ ٴدثٺ )ٰصددًبٹٿ      

يِدىٺ تهلل  َهىن خمځُّڃ َځُڅث؟( ٴثټىت: وٸُدٯ ڄٵددٻ أَځدثڂ ٴدىپ ٸٱدثي؟ ٰٽځدث يأي وټدٷ        
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أ١٨ً ٨ٵٽڇ.

( وـهظڅٍ ٨دُه تټهٻ خڃ ٨ځدً تټٵدىتيًٌَ. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ٌَده. ـدهظڅث        1669) - 2

 َفًُ خڃ ٩ُِه ٨ڃ خًُٕ خڃ َّثي، ٨ڃ ِهٻ خڃ أخٍ ـعځر ويت٧ٰ خڃ لهَػ؛
أڂ ڀفُٙر خڃ ڀ٩ّىن و٨دهتهلل خدڃ ِدهٻ تڄ١ٽٵدث ٴددٻ لُددً. ٰصٱًٴدث ٰدٍ تټڅمدٻ. ٰٵصدٻ           

خڃ ِهٻ. ٰثشهځىت تټُهىن. ٰؽثء ألىچ ٨دهتټًـځڃ وتخڅث ٨ځڇ ـىَٙر وڀفُٙر  ٨دهتهلل
 ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰصٹٽٿ ٨دهتټًـځڃ ٰدٍ أڀدً ألُدڇ، وڈدى أ٘د٭ً ڀدڅهٿ.       
ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٸدً تټٹدً( أو ٴثٺ )ټُدهأ تْٸدً( ٰصٹٽځث ٍٰ أڀً 

٨ٽُڇ وِٽٿ )َٵّٿ لځّىڂ ڀڅٹٿ ٨ٽً يؼٻ ڀدڅهٿ   ٘ثـدهځث. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل
ُٰه٧ٰ خًڀصڇ؟( ٴثټىت: أڀً ټٿ ڄٕدههچ ٸُدٯ ڄفٽدٯ؟ ٴدثٺ )ٰصددًبٹٿ َهدىن خلَځدثڂ لځّدُڃ         
ڀڅهٿ؟( ٴثټىت: َث يِىٺ تهلل! ٴىپ ٸٱثي. ٴثٺ: ٰىنتچ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ 

 ٴدٽڇ.
خٻ يٸٝر خًؼٽهدث. ٴدثٺ   ٴثٺ ِهٻ: ٰهلٽس ڀًخهت ټهٿ َىڀث. ًٰٸٝصڅٍ ڄثٴر ڀڃ شٽٷ تٔ

 ـځثن: ڈىت أو ڄفىچ.

وـهظڅث تټٵىتيًٌَ. ـهظڅث خًٕ خدڃ تټځٱٝدٻ. ـدهظڅث َفُدً خدڃ ِد٩ُه ٨دڃ         -( 1669)

خًُٕ خڃ َّثي، ٨ڃ ِهٻ خڃ أخٍ ـعځر، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ڄفىچ. وٴدثٺ  
ٰددٍ ـهَعددڇ: ٩ٰٵٽددڇ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڀددڃ ٨څددهچ. وټددٿ َٵددٻ ٰددٍ ـهَعددڇ:     

 ًٰٸٝصڅٍ ڄثٴر.
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( ـددهظڅث ٨ځددًو تټڅثٴدده. ـددهظڅث ِددٱُثڂ خددڃ ٨ُُڅددر. ؾ وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ   1669) -پ  2

تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهتټىڈثج )٩َڅدٍ تټعٵٱدٍ( ؼځ٩ُدث ٨دڃ َفُدً خدڃ ِد٩ُه، ٨دڃ خٕدًُ خدڃ           
 َّثي، ٨ڃ ِهٻ خڃ أخٍ ـعځر. خڅفى ـهَعهٿ.

ٗٺ ٨دڃ َفُدً   ( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څح. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ خدڃ خد    1669) - 3

 خڃ ٩ُِه، ٨ڃ خًُٕ خڃ َّثي؛
أڂ ٨دهتهلل خڃ ِهٻ خڃ ٌَه وڀفُٙدر خدڃ ڀّد٩ىن خدڃ ٌَده تْڄٙدثيَُڃ، ظدٿ ڀدڃ خڅدٍ           

ـثيظددر، لًؼددث  ټددً لُدددً ٰددٍ ٌڀددثڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. وڈددٍ َىڀةددى    
٘ٽؿ. وأڈٽهث َهىن. ٰصٱًٴث ټفثؼصهځث. ٰٵصٻ ٨دهتهلل خڃ ِهٻ. ٰىؼده ٰدٍ ٔدًخر ڀٵصدىٖ.     

هٰڅددڇ ٘ددثـدڇ. ظددٿ أٴدددٻ  ټددً تټځهَڅددر. ٰځٕددً ألددى تټځٵصددىٺ، ٨دددهتټًـځڃ خددڃ ِددهٻ          ٰ
وڀفُٙر وـىَٙدر. ٰدىٸًوت ټًِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٔدلڂ ٨ددهتهلل. وـُدط          
ٴصددٻ. ٰدد٨ٍٿ خٕددًُ وڈددى َفددهض ٨ځددڃ أنيٶ ڀددڃ أ٘ددفثج يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ    

ٿ؟( )أو ٘دثـدٹٿ( ٴدثټىت: َدث    وِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ ټهٿ )شفٽٱىڂ لځُّڃ َځُڅث وشّصفٵىڂ ٴثشٽٹ
يِىٺ تهلل! ڀث ٔههڄث وٖ  ـًٝڄث. ٨ٍٰٿ أڄڇ ٴثٺ )ٰصدًبٹٿ َهىن خمځُّڃ؟( ٰٵثټىت: َدث  
يِىٺ تهلل! ٸُدٯ ڄٵددٻ أَځدثڂ ٴدىپ ٸٱدثي؟ ٰد٨ٍٿ خٕدًُ؛ أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ           

 وِٽٿ ٨ٵٽڇ ڀڃ ٨څهچ.

ه، ٨دڃ خٕدًُ   ( وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ڈُٕٿ ٨ڃ َفًُ خدڃ ِد٩ُ  1669) - 4

 خڃ َّثي؛
أڂ يؼٗ ڀڃ تْڄٙثي ڀڃ خڅٍ ـثيظر َٵثٺ ټدڇ ٨ددهتهلل خدڃ ِدهٻ خدڃ ٌَده. تڄ١ٽدٳ ڈدى          

وتخڃ ٨ٿ ټڇ َٵثٺ ټڇ ڀفُٙر خڃ ڀ٩ّىن خدڃ ٌَده. وِدثٲ تټفدهَط خڅفدى ـدهَط تټٽُدط.        
  ټً ٴىټڇ: ٰىنتچ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ ٨څهچ.

دًڄددٍ ِددهٻ خددڃ أخددٍ ـعځددر، ٴددثٺ: ټٵدده    ٴددثٺ َفُددً: ٰفددهظڅٍ خٕددًُ خددڃ َّددثي. ٴددثٺ: أل   
 يٸٝصڅٍ ًَٰٝر ڀڃ شٽٷ تټٱًتبٛ خثټځًخه.

( ـهظڅث ڀفځده خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ِد٩ُه خدڃ ٨دُده.            1669) - 5

ـهظڅث خًُٕ خڃ َّثي تْڄٙثيٌ ٨ڃ ِدهٻ خدڃ أخدٍ ـعځدر تْڄٙدثيٌ؛ أڄدڇ ألددًچ؛ أڂ        
ؼده أـدهڈٿ ٴصدُٗ. وِدثٲ تټفدهَط. وٴدثٺ       ڄٱًت ڀڅهٿ تڄ١ٽٵىت  ټً لُدً. ٰصٱًٴىت ُٰهث. ٰى

 ُٰڇ: ٰٹًچ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ َد١ٻ نڀڇ، ٰىنتچ ڀثبر ڀڃ  خٻ تټٙهٴر.

( ـهظڅٍ  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄث خًٕ خڃ ٨ځدً. ٴدثٺ: ِدځ٩س ڀثټدٷ     1669) - 6

خڃ أڄُ َٵدىٺ: ـدهظڅٍ أخدى ټُٽدً ٨ددهتهلل خدڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ِدهٻ ٨دڃ ِدهٻ خدڃ أخدٍ              
 ڄڇ ألدًچ ٨ڃ يؼثٺ ڀڃ ٸدًتء ٴىڀڇ؛ـعځر؛ أ

أڂ ٨دددهتهلل خددڃ ِددهٻ وڀفُٙددر لًؼددث  ټددً لُدددً. ڀددڃ ؼهدده أ٘ددثخهٿ. ٰددلشً ڀفُٙددر   
ٰللدً أڂ ٨دهتهلل خدڃ ِدهٻ ٴده ٴصدٻ و٠دًؾ ٰدٍ ٨دُڃ أو ٰٵُدً. ٰدلشً َهدىن ٰٵدثٺ: أڄدصٿ،             
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 وتهلل! ٴصٽصځىچ. ٴثټىت: وتهلل! ڀث ٴصٽڅثچ. ظٿ أٴدٻ ـصً ٴهپ ٨ٽدً ٴىڀدڇ. ٰدىٸً ټهدٿ وټدٷ. ظدٿ      
أٴدددٻ ڈددى وألددىچ ـىَٙددر. وڈددى أٸدددً ڀڅددڇ. و٨دددهتټًـځڃ خددڃ ِددهٻ. ٰددىڈح ڀفُٙددر   
ټُصٹٽٿ. وڈى تټىٌ ٸثڂ خمُدً. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ټځفُٙدر )ٸددً.        
ٸدً( )ًََه تټّڃ( ٰصٹٽٿ ـىَٙدر. ظدٿ شٹٽدٿ ڀفُٙدر. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         

فددًج؟(. ٰٹصددح يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل وِددٽٿ ) ڀددث أڂ َددهوت ٘ددثـدٹٿ و ڀددث أڂ َؤوڄددىت خ 
٨ٽُڇ وِٽٿ  ټُهٿ ٍٰ وټٷ. ٰٹصدىت:  ڄث وتهلل! ڀدث ٴصٽڅدثچ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       
وِٽٿ ټفىَٙر وڀفُٙر و٨دهتټًـځڃ )أشفٽٱىڂ وشّصفٵىڂ نپ ٘دثـدٹٿ؟( ٴدثټىت: ٖ.   

ُدڇ وِدٽٿ   ٴثٺ )ٰصفٽٯ ټٹٿ َهىن؟( ٴثټىت: ټُّىت خځّٽځُڃ. ٰىنتچ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽ
ڀڃ ٨څهچ. ٰد٩ط  ټُهٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀثبدر ڄثٴدر ـصدً أنلٽدس ٨ٽدُهٿ        

 تټهتي.
 ٰٵثٺ ِهٻ: ٰٽٵه يٸٝصڅٍ ڀڅهث ڄثٴر ـځًتء.

( ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً وـًڀٽر خڃ َفًُ )ٴدثٺ أخدى تټ١دثڈً: ـدهظڅث. وٴدثٺ      1671) - 7

         ٍ أخدى ِدٽځر خدڃ     ـًڀٽر: ألدًڄدث تخدڃ وڈدح(. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج. ألدًڄد
٨دهتټًـځڃ وِٽُځثڂ خڃ َّثي، ڀىټً ڀُځىڄر، ٌوغ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دڃ      

 يؼٻ ڀڃ أ٘فثج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ تْڄٙثي؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أٴً تټٵّثڀر ٨ٽً ڀث ٸثڄس ٨ٽُڇ ٍٰ تټؽثڈٽُر. 

ټًٌتٲ. ٴدثٺ: ألدًڄدث تخدڃ ؼدًَػ.     ( وـهظڅث ڀفځده خدڃ يتٰد٧. ـدهظڅث ٨ددهت     1671) - 8

ـهظڅث تخڃ ٔدهثج، خهدىت تِٔدڅثن، ڀعٽدڇ. وٌتن: وٴٝدً خهدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ          
 وِٽٿ خُڃ ڄثَ ڀڃ تْڄٙثي، ٍٰ ٴصُٻ تن٨ىچ ٨ٽً تټُهىن.

وـددهظڅث ـّددڃ خددڃ ٨ٽددٍ تټفٽددىتڄٍ. ـددهظڅث ٩َٵددىج )وڈددى تخددڃ  خددًتڈُٿ خددڃ   -( 1671)

ٔدهثج؛ أڂ أخدث ِدٽځر خدڃ ٨ددهتټًـځڃ وِدٽُځثڂ       ٩ِه(. ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ، ٨ڃ تخڃ 
خڃ َّثي ألدًتچ ٨ڃ ڄثَ ڀڃ تْڄٙثي، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. خځعدٻ ـدهَط    

 تخڃ ؼًَػ.

 ثبة د٨ٮ ا٫ٰذبعثڀٲ ٹا٫ٰغرضٿٲ - 2

( وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ وأخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ٸٗڈځدث ٨دڃ       1671) - 9

ث ڈٕددُٿ ٨دڃ ٨ددهتټ٩ٍٍَ خدڃ ٘دهُح وـځُده، ٨ددڃ      ڈٕدُٿ. )وتټٽٱد٣ ټُفُدً( ٴدثٺ: ألدًڄد     
أڄددُ خددڃ ڀثټددٷ؛ أڂ ڄثِددث ڀددڃ ٨ًَڅددر ٴددهڀىت ٨ٽددً يِددىٺ تهلل، ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ،    
تټځهَڅر. ٰثؼصىوڈدث. ٰٵدثٺ ټهدٿ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ) ڂ ٔدةصٿ أڂ شمًؼدىت          

     ً تټ٨ًدثذ    ټً  خٻ تټٙهٴر ٰصًٕخىت ڀڃ أټدثڄهث وأخىتټهث( ٰٱ٩ٽدىت. ٰٙدفىت. ظدٿ ڀدثټىت ٨ٽد
ٰٵصٽىڈٿ. وتيشهوت ٨ڃ تِٔٗپ. وِثٴىت وون يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰدٽ٫ وټٷ 
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تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰد٩ط ٍٰ أظًڈٿ. ٰلشً خهٿ. ٰٵ٧١ أَهَهٿ وأيؼٽهٿ. وِدځٻ  
 أ٨ُڅهٿ. وشًٸهٿ ٍٰ تټفًذ ـصً ڀثشىت.

11 - (1671    ٍ ٔدُدر )وتټٽٱد٣    ( ـهظڅث أخى ؼ٩ٱً ڀفځه خڃ تټٙدثؾ وأخدى خٹدً خدڃ أخد

ْخٍ خٹً( ٴثٺ: ـهظڅث تخڃ ٨ٽُر ٨ڃ ـؽدثغ خدڃ أخدٍ ٨عځدثڂ. ـدهظڅٍ أخدى يؼدثء ڀدىټً         
 أخٍ ٴٗخر ٨ڃ أخٍ ٴٗخر. ـهظڅٍ أڄُ؛

أڂ ڄٱًت ڀڃ ٨ٹٻ، ظځثڄُر، ٴهڀىت ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٰددث٩َىچ ٨ٽدً     
تهلل ٘دٽً تهلل   تِٔٗپ. ٰثِصىلځىت تْيٚ وِٵځس أؼّثڀهٿ. ٰٕٹىت وټٷ  ټدً يِدىٺ  

٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵدثٺ )أٖ شمًؼدىڂ ڀد٧ يت٨ُڅدث ٰدٍ  خٽدڇ ٰصٙدُدىڂ ڀدڃ أخىتټهدث وأټدثڄهدث؟(           
ٰٵثټىت: خٽً. ٰمًؼدىت ٰٕدًخىت ڀدڃ أخىتټهدث وأټدثڄهدث. ٰٙدفىت. ٰٵصٽدىت تټًت٨دٍ و٠دًنوت          
تٔخٻ. ٰدٽ٫ وټٷ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٰد٩دط ٰدٍ آظدثيڈٿ. ٰدلنيٸىت. ٰؽدٍء       

ٰٵ٩١ددس أَددهَهٿ وأيؼٽهددٿ وِددځً أ٨ُددڅهٿ. ظددٿ ڄدددىوت ٰددٍ تټٕددځُ ـصددً    خهددٿ. ٰددلڀً خهددٿ
 ڀثشىت.

 وٴثٺ تخڃ تټٙدثؾ ٍٰ يوتَصڇ: وت٠ًنوت تټڅ٩ٿ. وٴثٺ: وِځًز أ٨ُڅهٿ.

( وـهظڅث ڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل. ـهظڅث ِٽُځثڂ خڃ ـًج. ـهظڅث ـځدثن خدڃ   1671) - 11

  ٗ خدر: ـدهظڅث أڄدُ خدڃ     ٌَه ٨ڃ أَىج، ٨ڃ أخٍ يؼثء، ڀىټً أخٍ ٴٗخر. ٴثٺ: ٴدثٺ أخدى ٴ
ڀثټٷ ٴثٺ: ٴهپ ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدىپ ڀدڃ ٨ٹدٻ أو ٨ًَڅدر. ٰدثؼصىت      
تټځهَڅددر. ٰددلڀً ټهددٿ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خٽٵددثؾ. وأڀددًڈٿ أڂ َٕددًخىت ڀددڃ    

 أخىتټهث وأټدثڄهث. خځ٩څً ـهَط ـؽثغ خڃ أخٍ ٨عځثڂ.
 ٗ َّٵىڂ.ٴثٺ: وِځًز أ٨ُڅهٿ وأټٵى ٍٰ تټفًذ َّصّٵىڂ ٰ

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀ٩دثو خدڃ ڀ٩دثو. ؾ وـدهظڅث أـځده خدڃ       1671) - 12

٨عځثڂ تټڅىٰٽٍ. ـهظڅث أٌڈً تټّځثڂ ٴثٖ: ـهظڅث تخڃ ٨ىڂ. ـهظڅث أخى يؼثء، ڀىټً أخٍ 
ٴٗخر ٨ڃ أخٍ ٴٗخر. ٴثٺ: ٸڅس ؼثټّث لٽٯ ٨ځً خڃ تټ٩ٍٍَ. ٰٵثٺ ټٽڅدثَ: ڀدث شٵىټدىڂ    

دّر: ٴه ـهظڅث أڄُ تخڃ ڀثټٷ ٸىت وٸىت. ٰٵٽدس:  َدثٌ ـدهض  ڄدُ.     ٍٰ تټٵّثڀر؟ ٰٵثٺ ٨څ
ٴهپ ٨ٽً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴىپ. وِثٲ تټفهَط خڅفدى ـدهَط أَدىج وـؽدثغ.     
ٴثٺ أخى ٴٗخر: ٰٽځث ٬ًٰس، ٴثٺ ٨څدّر: ِدفثڂ تهلل! ٴثٺ أخى ٴٗخدر: ٰٵٽدس: أشصهځڅدٍ َدث     

ټدىت خمُدً، َدث أڈدٻ تټٕدثپ! ڀدث نتپ       ٨څدّر؟ ٴثٺ: ٖ. ڈٹىت ـدهظڅث أڄدُ خدڃ ڀثټدٷ. ټدڃ شٍت     
 ُٰٹٿ ڈىت أو ڀعٻ ڈىت.

وـهظڅث تټفّڃ خدڃ أخدٍ ٔد٩ُح تټفًتڄدٍ. ـدهظڅث ڀّدٹُڃ )وڈدى تخدڃ خٹُدً           -( 1671)

تټفًتڄددٍ(. ألدًڄددث تْوٌت٨ددٍ. ؾ وـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ٨دددهتټًـځڃ تټددهيتڀٍ. ألدًڄددث      
ڃ أڄدُ  ڀفځه خڃ َىِٯ ٨ڃ تْوٌت٨ٍ، ٨ڃ َفًُ خڃ أخدٍ ٸعُدً، ٨دڃ أخدٍ ٴٗخدر، ٨د      

خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ: ٴهپ ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ظځثڄُدر ڄٱدً ڀدڃ ٨ٹدٻ. خڅفدى        
 ـهَعهٿ. وٌتن ٍٰ تټفهَط: وټٿ َفّځهٿ.
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( وـهظڅث ڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل. ـدهظڅث ڀثټدٷ خدڃ  ِدځث٨ُٻ. ـدهظڅث ٌڈُدً.       1671) - 13

تهلل ـهظڅث ِځثٶ خڃ ـًج ٨ڃ ڀ٩ثوَر خڃ ٴًذ، ٨ڃ أڄُ. ٴدثٺ: أشدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً     
٨ٽُڇ وِٽٿ ڄٱً ڀڃ ٨ًَڅر. ٰلِٽځىت وخث٩َىچ. وٴه وٴ٧ خثټځهَڅر تټځدىپ )وڈدى تټدًِدثپ(.    
ظٿ وٸً ڄفى ـهَعهٿ. وٌتن: و٨څهچ ٔددثج ڀدڃ تْڄٙدثي ٴًَدح ڀدڃ ٨ٕدًَڃ. ٰليِدٽهٿ        

  ټُهٿ. وخ٩ط ڀ٩هٿ ٴثبٱث َٵصٗ أظًڈٿ.

څث تخدڃ  ـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه. ـهظڅث ڈځثپ. ـهظڅث ٴصدثنذ ٨دڃ أڄدُ. ؾ وـدهظ     -( 1671)

تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهت٨ْٽً. ـهظڅث ٩ُِه ٨ڃ ٴصثنذ، ٦ أڄُ. وٍٰ ـهَط ڈځثپ: ٴهپ ٨ٽدً  
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ يڈدٟ ڀدڃ ٨ًَڅدر. وٰدٍ ـدهَط ِد٩ُه: ڀدڃ ٨ٹدٻ و٨ًَڅدر.          

 خڅفى ـهَعهٿ.

( وـهظڅٍ تټٱٝدٻ خدڃ ِدهٻ ت٨ْدًغ. ـدهظڅث َفُدً خدڃ ٬دُٗڂ. ـدهظڅث          1671) - 14

ڃ أڄُ، ٴثٺ:  ڄځث ِځٻ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ أ٨دُڃ      ٍََه ٨ڃ ِٽُځثڂ تټصُځٍ، ٨
 أوټةٷ، ْڄهٿ ِځٽىت أ٨ُڃ تټ٨ًثء.

ثبة صجٺد ا٤٫وبم ٟپ ا٤٫ز٪ ثب٫ذجغ ٹٛڀغٵ ٯٲ ا٫ٰذضصاد ٹا٫ٰض٤الد،  - 3

 ٹ٣ز٪ ا٫غج٪ ثب٫ٰغأح
( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وڀفځه خڃ خٕثي )وتټٽٱ٣ ٖخدڃ تټځعڅدً( ٴدثٖ:    1672) - 15

 ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٌَه، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ
أڂ َهىنَددث ٴصددٻ ؼثيَددر ٨ٽددً أوٜددثؾ ټهددث. ٰٵصٽهددث خفؽددً. ٴددثٺ: ٰؽددٍء خهددث  ټددً تټڅدددٍ   

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وخهث يڀٳ. ٰٵثٺ ټهث )أٴصٽٷ ٰٗڂ؟( ٰلٔدثيز خًأِدهث؛ أڂ ٖ. ظدٿ    
ٰٵثټددس: ڄ٩ددٿ. وأٔددثيز   ٴددثٺ ټهددث تټعثڄُددر. ٰلئددثيز خًأِددهث؛ أڂ ٖ. ظددٿ ِددلټهث تټعثټعددر.   

 خًأِهث. ٰٵصٽڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خُڃ ـؽًَڃ.

( وـددهظڅٍ َفُددً خددڃ ـدُددح تټفددثيظٍ. ـددهظڅث لثټدده )٩َڅددٍ خددڃ تټفددثيض(. ؾ    1672)

وـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث تخڃ  نيَدُ. ٸٗڈځدث ٨دڃ ٔد٩در، خهدىت تِٔدڅثن، ڄفدىچ. وٰدٍ         
 ـهَط تخڃ  نيَُ: ًٰٜك يأِڇ خُڃ ـؽًَڃ.

( ـهظڅث ٨دده خدڃ ـځُده. ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً ٨دڃ أَدىج،          1672) - 16

 ٨ڃ أخٍ ٴٗخر، ٨ڃ أڄُ؛
أڂ يؼٗ ڀڃ تټُهدىن ٴصدٻ ؼثيَدر ڀدڃ تْڄٙدثي ٨ٽدً ـٽدً ټهدث. ظدٿ أټٵثڈدث ٰدٍ تټٵٽُدح.              

ويٜك يأِهث خثټفؽثيذ. ٰللى ٰلشً خڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدلڀً خدڇ أڂ     
 ـصً ڀثز. ًَؼٿ. ـصً َځىز. ًٰؼٿ

وـهظڅٍ  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄث ڀفځه خڃ خٹدً. ألدًڄدث تخدڃ ؼدًَػ.      -( 1672)

 ألدًڄٍ ڀ٩ځً ٨ڃ أَىج، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

 ( وـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه. ـهظڅث ڈځثپ. ـهظڅث ٴصثنذ ٨ڃ أڄُ تخڃ ڀثټٷ؛1672) - 17
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ٗڂ؟ أڂ ؼثيَددر وؼدده يأِددهث ٴدده يٚ خددُڃ ـؽددًَڃ. ّٰددلټىڈث: ڀددڃ ٘ددڅ٧ ڈددىت خددٷ؟ ٰدد 
ٰٗڂ؟ ـصً وٸًوت َهىنَث. ٰلوڀدس خًأِدهث. ٰللدى تټُهدىنٌ ٰدلٴً. ٰدلڀً خدڇ يِدىٺ تهلل         

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ ًَٚ يأِڇ خثټفؽثيذ.

 ثبة ا٫وبئ٪ ٬ٗټ ٳ٠ؾ اڅٳـبٱ أٹ ٌٗٺٵ، اطا صٟ٘ٶ ا٫ٰوٺ٩ ٬ٗڀٶ - 4

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. 1673) - 18

 ث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ ٌيتيذ، ٨ڃ ٨ځًتڂ خڃ ـُٙڃ. ٴثٺ:ـهظڅ
ٴثشٻ ٩َٽً خڃ ڀڅُر أو تخڃ أڀُر يؼٗ. ٩ٰدٛ أـدهڈځث ٘دثـدڇ. ٰدثڄص٦ٍ َدهچ ڀدڃ ٰځدڇ.         

ٰڅ٦ٍ ظڅُصڇ. )وٴثٺ تخڃ تټځعڅً: ظڅُصُڇ( ٰثلصٙځث  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ   
 )أ٩َٛ أـهٸٿ ٸځث ٩َٛ تټٱفٻ؟ ٖ نَر ټڇ(.

ث ڀفځه خدڃ تټځعڅدً وتخدڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث           ( وـهظڅ1673)

ٔد٩در ٨ددڃ ٴصدثنذ، ٨ددڃ ١٨ددثء، ٨دڃ تخددڃ ٩َٽددً، ٨دڃ ٩َٽددً، ٨ددڃ تټڅددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ      
 وِٽٿ. خځعٽڇ.

( ـهظڅٍ أخى ٬ّثڂ تټځّځ٩ٍ. ـهظڅث ڀ٩دثو )٩َڅدٍ تخدڃ ڈٕدثپ(. ـدهظڅٍ      1673) - 19

 ـُٙڃ؛أخٍ ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ ٌيتيذ خڃ أوًٰ، ٨ڃ ٨ځًتڂ خڃ 
أڂ يؼٗ ٨دٛ ويت٦ يؼدٻ. ٰؽىخدڇ ّٰدٵ١س ظڅُصدڇ. ًٰٰد٧  ټدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ            

 وِٽٿ ٰلخ١ٽڇ. وٴثٺ )أينز أڂ شلٸٻ ټفځڇ؟(.

( ـهظڅٍ أخى ٬ّثڂ تټځّځ٩ٍ. ـهظڅث ڀ٩ثو خڃ ڈٕدثپ. ـدهظڅٍ أخدٍ ٨دڃ     1674) - 21

 ٴصثنذ، ٨ڃ خهَٻ، ٨ڃ ١٨ثء خڃ أخٍ يخثؾ، ٨ڃ ٘ٱىتڂ خڃ ٩َٽً؛
خڃ ڀڅُر، ٨ٛ يؼٻ ويت٨ڇ. ٰؽىخهث ّٰٵ١س ظڅُصڇ. ًٰٰد٧  ټدً تټڅددٍ    أڂ أؼًُت ټ٩ُٽً  

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰلخ١ٽهث وٴثٺ )أينز أڂ شٵٝځهث ٸځث َٵٝٿ تټٱفٻ؟(.

( ـهظڅث أـځه خڃ ٨عځثڂ تټڅىٰٽٍ. ـهظڅث ٴًَٓ خڃ أڄُ ٨ڃ تخڃ ٨ىڂ، 1673) - 21

 ٨ڃ ڀفځه خڃ ًَُِڃ، ٨ڃ ٨ځًتڂ خڃ ـُٙڃ؛
     ٍ ٦ َدهچ ّٰدٵ١س ظڅُصددڇ أو ظڅثَدثچ. ٰثِدص٩هي يِددىٺ تهلل     أڂ يؼدٗ ٨دٛ َده يؼددٻ. ٰدثڄص

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ڀدث شدلڀًڄٍ؟ شدلڀًڄٍ أڂ      
 آڀًچ أڂ َهچ ٍٰ ُٰٷ شٵٝځهث ٸځث َٵٝٿ تټٱفٻ؟ تن٧ٰ َهٶ ـصً ٩َٝهث ظٿ تڄص٨ٍهث(.

٘دٱىتڂ خدڃ   ( ـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـدهظڅث ڈځدثپ. ـدهظڅث ١٨دثء ٨دڃ      1674) - 22

 ٩َٽً خڃ ڀڅُر، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
أشً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ يؼٻ، وٴه ٨ٛ َه يؼٻ، ٰثڄص٦ٍ َهچ ّٰدٵ١س ظڅُصدثچ    

)٩َڅددٍ تټددىٌ ٨ٝددڇ(. ٴددثٺ: ٰلخ١ٽهددث تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. وٴددثٺ )أينز أڂ          
 شٵٝځڇ ٸځث َٵٝٿ تټٱفٻ؟(.
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ثڀر. ألدًڄدث تخدڃ ؼدًَػ.    ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث أخدى أِد    1674) - 23

 ألدًڄٍ ١٨ثء. ألدًڄٍ ٘ٱىتڂ خڃ ٩َٽً خڃ أڀُر ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
٬ددٍوز ڀدد٧ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٬ددٍوذ شدددىٶ. ٴددثٺ: وٸددثڂ ٩َٽددً َٵددىٺ: شٽددٷ  

تټ٭ٍوذ أوظٳ ٨ځٽٍ ٨څهٌ. ٰٵثٺ ١٨ثء: ٴثٺ ٘ٱىتڂ: ٴثٺ ٩َٽً: ٸثڂ ټدٍ أؼُدً. ٰٵثشدٻ    
ٵه ألدًڄٍ ٘ٱىتڂ أَهځدث ٨دٛ تِلدً( ٰدثڄص٦ٍ      ڄّثڄث ٩ٰٛ أـهڈځث َه تِلً )ٴثٺ: ټ

تټځ٩ٝددىٚ َددهچ ڀددڃ ٰددٍ تټ٩ددثٚ. ٰددثڄص٦ٍ  ـددهي ظڅُصُددڇ. ٰلشُصددث تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ  
 وِٽٿ. ٰلڈهي ظڅُصڇ.

وـهظڅثچ ٨ځًو خڃ ٌيتيذ. ألدًڄث  ِځث٨ُٻ خڃ  خًتڈُٿ. ٴثٺ: ألدًڄث تخدڃ   -( 1674)

 ؼًَػ، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

 ڃؿٴبٱ ٹٯب ٟپ ٯ٘ٴبٷبثبة اصجبد ا٤٫وبم ٟپ ا - 5

( ـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ٱدثڂ خدڃ ڀّدٽٿ. ـدهظڅث ـځدثن.            1675) - 24

 ألدًڄث ظثخس ٨ڃ أڄُ؛
أڂ ألددس تټًخُدد٧، أپ ـثيظددر، ؼًـددس  ڄّددثڄث. ٰثلصٙددځىت  ټددً تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ     

: وِٽٿ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټٵٙدثٖ. تټٵٙدثٖ( ٰٵثټدس أپ تټًخُد٧    
َددث يِددىٺ تهلل! أَٵددصٗ ڀددڃ ٰٗڄددر؟ وتهلل! ٖ َٵددصٗ ڀڅهددث. ٰٵددثٺ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ    
وِٽٿ )ِدفثڂ تهلل! َث أپ تټًخ٧ُ! تټٵٙدثٖ ٸصدثج تهلل( ٴثټدس: ٖ. وتهلل! ٖ َٵدصٗ ڀڅهدث      
أخهت. ٴثٺ: ٰځث ٌتټس ـصً ٴدٽدىت تټهَدر. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ) ڂ ڀدڃ         

 ٨ٽً تهلل ْخًچ(. ٨دثن تهلل ڀڃ ټى أٴّٿ

 ثبة ٯب ٿجبح ثٶ ص٭ ا٫ٰـ٬ٮ - 6

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ـٱدٗ خدڃ ٬ُدثض وأخدى ڀ٩ثوَدر         1676) - 25

 ووٸ٧ُ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ڀًذ، ٨ڃ ڀًّوٲ، ٨ڃ ٨دهتهلل ٴثٺ:
، ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ َفٻ نپ تڀًئ ڀّٽٿ، َٕهه أڂ ٖ  ټڇ  ٖ تهلل 

وأڄددٍ يِددىٺ تهلل،  ٖ خإـددهي ظددٗض: تټعُددح تټددٍتڂ. وتټددڅٱُ خددثټڅٱُ. وتټصددثيٶ ټهَڅددڇ.     
 تټځٱثيٲ ټٽؽځث٨ر(.

ـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـدهظڅث أخدٍ. ؾ وـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ـدهظڅث ِدٱُثڂ. ؾ          -( 1676)

وـددهظڅث تخددڃ  خددًتڈُٿ و٨ٽددٍ خددڃ لٕددًپ. ٴددثٖ: ألدًڄددث ٨ُّددً خددڃ َددىڄُ. ٸٽهددٿ ٨ددڃ        
 ن، ڀعٽڇ.ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅث

( ـهظڅث أـځه خڃ ـڅدٻ وڀفځه خڃ تټځعڅً )وتټٽٱ٣ ْـځده( ٴدثٖ: ـدهظڅث    1676) - 26

٨دهتټًـځڃ تخڃ ڀههٌ ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٨دهتهلل تخڃ ڀًذ، ٨ڃ ڀّدًوٲ،  
 ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:



  

 

 

Page 104 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

ٴثپ ُٰڅث ُٰڅدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ )وتټدىٌ ٖ  ټدڇ ٬ُدًچ! ٖ َفدٻ نپ            
ٿ َٕهه أڂ ٖ  ټڇ  ٖ تهلل، وأڄدٍ يِدىٺ تهلل،  ٖ ظٗظدر ڄٱدً: تټصدثيٶ تِٔدٗپ،       يؼٻ ڀّٽ

 تټځٱثيٲ ټٽؽځث٨ر أو تټؽځث٨ر )ٔٷ ُٰڇ أـځه(. وتټعُح تټٍتڄٍ. وتټڅٱُ خثټڅٱُ(.
 ٴثٺ ت٨ْځٓ: ٰفهظس خڇ  خًتڈُٿ. ٰفهظڅٍ ٨ڃ تِْىن، ٨ڃ ٨ثبٕر، خځعٽڇ.

ًَدثء. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٨دُدهتهلل خدڃ      وـهظڅٍ ـؽثغ خڃ تټٕث٨ً وتټٵثِٿ خدڃ ٌٸ  -( 1676)

ڀىًِ ٨ڃ ُٔدثڂ، ٨ڃ ت٨ْځدٓ، خثِٔدڅثنَڃ ؼځ٩ُدث. ڄفدى ـدهَط ِدٱُثڂ. وټدٿ َدىٸًت         
 ٍٰ تټفهَط ٴىټڇ )وتټىٌ ٖ  ټڇ ٬ًُچ!(.

 ثبة ثڀبٱ اصٮ ٯٲ ؿٲ ا٤٫ز٪ - 7

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ )وتټٽٱ٣ ٖخڃ 1677) - 27

: ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٨ددهتهلل تخدڃ ڀدًذ، ٨دڃ ڀّدًوٲ،      أخٍ ُٔدر( ٴثٖ
 ٨ڃ ٨دهتهلل، ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ شٵصٻ ڄٱُ ٤ٽځث،  ٖ ٸثڂ ٨ٽً تخدڃ آنپ تْوٺ   
 ٸٱٻ ڀڃ نڀهث. ْڄڇ ٸثڂ أوٺ ڀڃ ِڃ تټٵصٻ(.

ثٲ تخددڃ وـددهظڅثچ ٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ؼًَددً. ؾ وـددهظڅث  ِددف         -( 1677)

 خًتڈُٿ. ألدًڄدث ؼًَدً و٨ُّدً خدڃ َدىڄُ. ؾ وـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ـدهظڅث ِدٱُثڂ.            
ٸٽهٿ ٨ڃ ت٨ْځدٓ، خهدىت تِٔدڅثن. وٰدٍ ـدهَط ؼًَدً و٨ُّدً تخدڃ َدىڄُ )ْڄدڇ ِدڃ            

 تټٵصٻ( ټٿ َىٸًت: أوٺ.

ثبة ا٫ٰجبػاح ثب٫ضٯبء ٟپ اځسغح، ٹأٳٸب أٹ٩ ٯب ٿ٤ٌټ ٟڀٶ ثڀٲ ا٫ٴبؽ  - 8

 ٿٺ٭ ا٤٫ڀبٯخ
( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر، و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ، وڀفځه تخڃ ٨دهتهلل 1678) - 28

خڃ ڄځًُ. ؼځ٩ُث ٨ڃ وٸُد٧، ٨دڃ ت٨ْځدٓ. ؾ وـدهظڅث أخدى خٹدً تخدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث           
 ٨دهذ خڃ ِٽُځثڂ ووٸ٧ُ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ وتبٻ، ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:

   َ َددىپ تټٵُثڀددر، ٰددٍ  ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )أوٺ ڀددث َٵٝددً خددُڃ تټڅددث
 تټهڀثء(.

ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩دثو. ـدهظڅث أخدٍ. ؾ وـدهظڅٍ َفُدً خدڃ ـدُدح. ـدهظڅث          -( 1678)

لثټدده )٩َڅددٍ تخددڃ تټفددثيض(. ؾ وـددهظڅٍ خٕددً خددڃ لثټدده. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ؾ       
وـددهظڅث تخددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي ٴددثٖ: ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ددهٌ. ٸٽهددٿ ٨ددڃ ٔدد٩در، ٨ددڃ        

، ٨ڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، خځعٽدڇ. ٬ُدً أڂ   ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ وتبٻ
 خ٩ٝهٿ ٴثٺ ٨ڃ ٩ٔدر )َٵًٝ(. وخ٩ٝهٿ ٴثٺ )َفٹٿ خُڃ تټڅثَ(.
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 ثبة ر٬ٜڀْ رذغٿٮ ا٫ضٯبء ٹاڃٗغاى ٹاڃٯٺا٩ - 9

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. وَفًُ خڃ ـدُح تټفثيظٍ )وشٵثيخث ٍٰ 1679) - 29

ڈثج تټعٵٱٍ ٨ڃ أَىج، ٨ڃ تخڃ ًَُِڃ، ٨ڃ تخڃ أخٍ خٹدًذ،  تټٽٱ٣(. ٴثٖ: ـهظڅث ٨دهتټى
 ٨ڃ أخٍ خٹًذ،

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڄدڇ ٴدثٺ ) ڂ تټٍڀدثڂ ٴده تِدصهتي ٸهُةصدڇ َدىپ لٽدٳ تهلل          
تټّځثوتز وتْيٚ. تټّڅر تظڅث ٨ٕدًذ ٔدهًت. ڀڅهدث أيخ٩در ـدًپ. ظٗظدر ڀصىتټُدثز: وو        

تټىٌ خُڃ ؼځثني و٩ٔدثڂ(. ظٿ ٴثٺ  تټٵ٩هذ ووو تټفؽر وتټځفًپ. ويؼح، ٔهً ڀًٝ،
)أٌ ٔددهً ڈددىت؟( ٴٽڅددث: تهلل ويِددىټڇ أ٨ٽددٿ. ٴددثٺ: ّٰددٹس ـصددً ٤څڅددث أڄددڇ ُِّددځُڇ خ٭ُددً  
تِځڇ. ٴثٺ )أټُُ وت تټفؽر؟( ٴٽڅث: خٽً. ٴدثٺ )ٰدلٌ خٽده ڈدىت؟( ٴٽڅدث: تهلل ويِدىټڇ أ٨ٽدٿ.        

ٴثٺ )ٰلٌ  ٴثٺ: ّٰٹس ـصً ٤څڅث أڄڇ ُِّځُڇ خ٭ًُ تِځڇ. ٴثٺ )أټُُ تټدٽهذ؟( ٴٽڅث: خٽً.
َىپ ڈىت؟( ٴٽڅث: تهلل ويِىټڇ أ٨ٽٿ. ٴثٺ: ّٰٹس ـصً ٤څڅث أڄڇ ُِّځُڇ خ٭ًُ تِځڇ. ٴدثٺ  
)أټُُ َىپ تټڅفً؟( ٴٽڅث: خٽً. َث يِىٺ تهلل! ٴدثٺ )ٰدإڂ نڀدثءٸٿ وأڀدىتټٹٿ )ٴدثٺ ڀفځده:       
وأـّدڇ ٴثٺ( وأ٨ًتٜٹٿ ـًتپ ٨ٽُٹٿ. ٸفًڀر َىڀٹٿ ڈىت، ٍٰ خٽهٸٿ ڈىت، ٍٰ ٔهًٸٿ 

ٹددٿ ُّٰددلټٹٿ ٨ددڃ أ٨ځددثټٹٿ. ٰددٗ شددًؼ٩ڃ خ٩ددهٌ ٸٱددثيت )أو ٜددٖٗ(      ڈددىت. وِددصٽٵىڂ يخ 
ًَٝج خ٩ٝٹٿ يٴثج خ٩ٛ. أٖ ټُدٽد٫ تټٕدثڈه تټ٭ثبدح. ٰٽ٩دٻ خ٩دٛ ڀدڃ َدٽ٭دڇ َٹدىڂ         

 أو٨ً ټڇ ڀڃ خ٩ٛ ڀڃ ِځ٩ڇ(. ظٿ ٴثٺ )أٖ ڈٻ خٽ٭س؟(.
 ٴثٺ تخڃ ـدُح ٍٰ يوتَصڇ )ويؼح ڀًٝ(. وٍٰ يوتَر أخٍ خٹً )ٰٗ شًؼ٩ىت خ٩هٌ(.

ـددهظڅث ڄٙددً خددڃ ٨ٽددٍ تټؽهٝددځٍ. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ ٌيَدد٧. ـددهظڅث        ( 1679) - 31

 ٨دهتهلل خڃ ٨ىڂ ٨ڃ ڀفځه خڃ ًَُِڃ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ خٹًذ، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
ټځددث ٸددثڂ وټددٷ تټُددىپ. ٴ٩دده ٨ٽددً خ٩ُددًچ وألددى  ڄّددثڂ خم٥ثڀددڇ. ٰٵددثٺ )أشددهيوڂ أٌ َددىپ   

ٰٵدثٺ )أټدُُ خُدىپ     ڈىت؟( ٴثټىت: تهلل ويِىټڇ أ٨ٽٿ. ـصً ٤څڅث أڄڇ ُِّځُڇ ِدىي تِدځڇ.  
تټڅفً؟( ٴٽڅث: خٽً. َث يِىٺ تهلل! ٴدثٺ )ٰدلٌ ٔدهً ڈدىت؟( ٴٽڅدث: تهلل ويِدىټڇ أ٨ٽدٿ. ٴدثٺ         
)أټُُ خىٌ تټفؽر؟( ٴٽڅث: خٽً. َدث يِدىٺ تهلل! ٴدثٺ )ٰدلٌ خٽده ڈدىت؟( ٴٽڅدث: تهلل ويِدىټڇ         
أ٨ٽددٿ. ٴددثٺ: ـصددً ٤څڅددث أڄددڇ ُِّددځُڇ ِددىي تِددځڇ. ٴددثٺ )أټددُُ خثټدٽددهذ؟( ٴٽڅددث: خٽددً. َددث    

تهلل! ٴثٺ )ٰإڂ نڀثءٸٿ وأڀىتټٹٿ وأ٨ًتٜٹٿ ٨ٽُٹٿ ـدًتپ. ٸفًڀدر َدىڀٹٿ ڈدىت.      يِىٺ
 ٍٰ ٔهًٸٿ ڈىت. ٍٰ خٽهٸٿ ڈىت. ٰٽُدٽ٫ تټٕثڈه تټ٭ثبح(.

 ٴثٺ: ظٿ تڄٹٱل  ټً ٸدُٕڃ أڀٽفُڃ ٰىخفهځث و ټً ؼ٩ٍَر ڀڃ تټ٭څٿ ٰٵّځهث خُڅڅث.

ٴدثٺ: ٴدثٺ    ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ـځثن خڃ ڀ٩ّهذ ٨دڃ تخدڃ ٨دىڂ.    -( 1679)

ڀفځه: ٴثٺ ٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ خٹًذ ٨دڃ أخُدڇ، ٴدثٺ: ټځدث ٸدثڂ وټدٷ تټُدىپ ؼٽدُ تټڅددٍ          
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٨ٽدً خ٩ُدً. ٴدثٺ: ويؼدٻ آلدى خٍڀثڀدڇ )أو ٴدثٺ خم١ثڀدڇ(. ٰدىٸً           

 ڄفى ـهَط ٍََه خڃ ٌي٧َ.
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( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ خڃ ڀُځىڂ. ـهظڅث َفًُ خڃ ِد٩ُه. ـدهظڅث ٴدًذ    1679) - 31

ه. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ِدًَُڃ ٨دڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ أخدٍ خٹدًذ، و٨دڃ أخدٍ خٹدًذ،             خڃ لثټد 
و٨ڃ يؼٻ آلً ڈى ڄٱٍّ أٰٝٻ ڀڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ أخدٍ خٹدًذ. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ      
٨ځًو خڃ ؼدٽر وأـځه خڃ لًتْ. ٴثٖ: ـهظڅث أخى ٨ثڀً، ٨دهتټځٽٷ خدڃ ٨ځدًو. ـدهظڅث    

ځڃ( ٨ڃ أخٍ خٹدًذ. ٴدثٺ:   ٴًذ خإِڅثن َفًُ خڃ ٩ُِه )وِځً تټًؼٻ ـځُه خڃ ٨دهتټًـ
ل١دڅددث يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َددىپ تټڅفددً. ٰٵددثٺ )أٌ َددىپ ڈددىت؟( وِددثٴىت        
تټفددهَط خځعددٻ تخددڃ ٨ددىڂ. ٬ُددً أڄددڇ ٖ َددىٸً )وأ٨ًتٜددٹٿ( وٖ  َددىٸً: ظددٿ تڄٹٱددل  ټددً    
ٸدُٕڃ، وڀث خ٩هچ. وٴثٺ ٍٰ تټفهَط )ٸفًڀر َىڀٹٿ ڈدىت. ٰدٍ ٔدهًٸٿ ڈدىت. ٰدٍ خٽدهٸٿ       

 يخٹٿ. أٖ ڈٻ خٽ٭س؟( ٴثټىت: ڄ٩ٿ. ٴثٺ )تټٽهٿ! تٔهه(. ڈىت  ټً َىپ شٽٵىڂ

ثبة هذخ اڅ٣غاع ثب٤٫ز٪ ٹر٨ٰڀٲ ٹ٫پ ا٤٫زڀ٪ ٯٲ ا٤٫وبم، ٹاؿزذجبة  - 11

 ٬ُت ا٠٘٫ٺ ٯٴٶ
( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩دثو تټ٩څددًٌ. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث أخدى َدىڄُ ٨دڃ         1681) - 32

 ٺ:ِځثٶ خڃ ـًج؛ أڂ ٨ٽٵځر خڃ وتبٻ ـهظڇ؛ أڂ أخثچ ـهظڇ ٴث
 ڄٍ ټٵث٨ه ڀ٧ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ  و ؼدثء يؼدٻ َٵدىن آلدً خڅّد٩ر. ٰٵدثٺ: َدث             

يِىٺ تهلل! ڈىت ٴصٻ ألٍ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )أٴصٽصڇ؟( )ٰٵثٺ:  ڄڇ ټٿ 
٩َصًٮ أٴځس ٨ٽُڇ تټدُڅر( ٴثٺ: ڄ٩ٿ ٴصٽصڇ. ٴثٺ )ٸُٯ ٴصٽصڇ؟( ٴثٺ: ٸڅس أڄث وڈى ڄمصدٟ 

٬ٝدڅٍ. ًٰٝخصڇ خثټٱلَ ٨ٽً ٴًڄدڇ ٰٵصٽصدڇ. ٰٵدثٺ ټدڇ تټڅددٍ ٘دٽً       ڀڃ ٔؽًذ ّٰدڅٍ ٰل
تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ڈددٻ ټددٷ ڀددڃ ٔددٍء شؤنَددڇ ٨ددڃ ڄٱّددٷ؟( ٴددثٺ: ڀددث ټددٍ ڀددثٺ  ٖ ٸّددثبٍ   
وٰلٍِ. ٴثٺ )ٰصًي ٴىڀٷ َٕصًوڄٷ؟( ٴثٺ: أڄث أڈىڂ ٨ٽً ٴىڀٍ ڀڃ وتٶ. ًٰڀً  ټُدڇ  

يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل خڅ٩ّصڇ. وٴثٺ )نوڄٷ ٘ثـدٷ(. ٰثڄ١ٽٳ خڇ تټًؼٻ. ٰٽځث وټً ٴثٺ 
٨ٽُڇ وِٽٿ ) ڂ ٴصٽڇ ٰهدى ڀعٽدڇ( ًٰؼد٧. ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل!  ڄدڇ خٽ٭څدٍ أڄدٷ ٴٽدس ) ڂ           
ٴصٽڇ ٰهدى ڀعٽدڇ( وألىشدڇ خدلڀًٶ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )أڀدث شًَده أڂ            
َدىء خإظځٷ و ظٿ ٘ثـدٷ؟( ٴثٺ: َث ڄددٍ تهلل! )ټ٩ٽدڇ ٴدثٺ( خٽدً. ٴدثٺ )ٰدإڂ وتٶ ٸدىتٶ(.        

 ًڀً خڅ٩ّصڇ ولٽً ِدُٽڇ.ٴثٺ: ٰ

( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث ِدد٩ُه خددڃ ِددٽُځثڂ. ـددهظڅث ڈٕددُٿ.       1681) - 33

 ألدًڄث  ِځث٨ُٻ خڃ ِثټٿ ٨ڃ ٨ٽٵځر خڃ وتبٻ، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
أشددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خًؼددٻ ٴصددٻ يؼددٗ. ٰلٴددثن وټددٍ تټځٵصددىٺ ڀڅددڇ.       

ً ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ      ٰثڄ١ٽٳ خڇ وٰدٍ ٨څٵدڇ ڄّد٩ر َؽًڈدث. ٰٽځدث أنخد      
)تټٵثشٻ وتټځٵصدىٺ ٰدٍ تټځڅدثي( ٰدلشً يؼدٻ تټًؼدٻ ٰٵدثٺ ټدڇ ڀٵثټدر يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل            

 ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰمٽً ٨څڇ.
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ٴثٺ  ِځث٨ُٻ خڃ ِثټٿ: ٰىٸًز وټٷ ټفدُح خڃ أخٍ ظثخس ٰٵثٺ: ـهظڅٍ تخدڃ أٔدى٦؛ أڂ   
 ً.تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  ڄځث ِلټڇ أڂ ٩َٱى ٨څڇ ٰلخ
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ثبة صٿخ ا٫جٴڀٲ، ٹٹجٺة ا٫ضٿخ ٟپ ٣ز٪ ا٫شِؤ ٹكجٶ ا٫ٰ٘ض ٬ٗټ ٗب٬٣خ  - 11

 ا٫جبٳپ
( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټدٷ ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ      1681) - 34

 أخٍ ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ تڀًأشُڃ ڀدڃ ڈدىَٻ، يڀدس  ـدهتڈځث تْلدًي، ١ًٰـدس ؼڅُڅدڇ. ٰٵٝدً ُٰدڇ تټڅددٍ            

 ، خ٭ًذ: ٨ده أو أڀر.٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ

( وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ تخڃ تټځُّح، 1681) - 35

 ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ أڄڇ ٴثٺ:
ٴًٝ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٰدٍ ؼڅدُڃ تڀدًأذ ڀدڃ خڅدٍ ټفُدثڂ، ِدٵٟ ڀُصدث،           

تټدڇ   خ٭ًذ: ٨ده أو أڀر. ظٿ  ڂ تټځًأذ تټصدٍ ٴٝدٍ ٨ٽُهدث خدثټ٭ًذ شىُٰدس. ٰٵٝدً يِدىٺ       
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خلڂ ڀًُتظهث ټدڅُهث وٌوؼهث. وأڂ تټ٩ٵٻ ٨ٽً ٨ٙدصهث.

( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً. ـهظڅث تخڃ وڈح. ؾ وـدهظڅث ـًڀٽدر تخدڃ َفُدً     1681) - 36

تټصؽُدٍ. ألدًڄث تخڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ تخدڃ تټځّدُح وأخدٍ           
 ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ؛ أڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ:

تڀًأشثڂ ڀدڃ ڈدىَٻ. ًٰڀدس  ـدهتڈځث تْلدًي خفؽدً ٰٵصٽصهدث. وڀدث ٰدٍ خ١څهدث.            تٴصصٽس 
ٰثلصٙددځىت  ټددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰٵٝددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ 
وِٽٿ أڂ نَر ؼڅُڅهث ٬دًذ: ٨دده أو وټُدهذ. وٴٝدً خهَدر تټځدًأذ ٨ٽدً ٨ثٴٽصهدث. وويظهدث          

ث يِىٺ تهلل! ٸُٯ أ٬دًپ ڀدڃ ٖ ٔدًج    وټه وڀڃ ڀ٩هٿ. ٰٵثٺ ـځٻ خڃ تټڅثخ٭ر تټهىټٍ: َ
وٖ  أٸدٻ، وٖ  ڄ١دٳ وٖ  تِدصهٻ؟ ٰځعدٻ وټددٷ ١َدٻ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُددڇ         

 وِٽٿ ) ڄځث ڈىت ڀڃ  لىتڂ تټٹهثڂ(. ڀڃ أؼٻ ِؽ٩ڇ تټىٌ ِؽ٧.

وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُده. ألدًڄدث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً ٨دڃ تټٍڈدًٌ،         -( 1681)

. ٴدثٺ: تٴصصٽدس تڀًأشدثڂ. وِدثٲ تټفدهَط خٵٙدصڇ. وټدٿ        ٨ڃ أخٍ ِدٽځر، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ    
َىٸً: وويظهدث وټدهڈث وڀدڃ ڀ٩هدٿ. وٴدثٺ: ٰٵدثٺ ٴثبدٻ: ٸُدٯ ڄ٩ٵدٻ؟ وټدٿ َّدٿ ـځدٻ خدڃ              

 ڀثټٷ.

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽٍ. ألدًڄث ؼًًَ ٨ڃ ڀڅٙىي، ٨دڃ  1682) - 37

  خًتڈُٿ، ٨ڃ ٨دُه خڃ ڄُٝٽر تټمٍت٨ٍ، ٨ڃ تټځ٭ًُذ خڃ ٩ٔدر. ٴثٺ:
س تڀًأذ ًٜشهث خ٩ځدىن ّٰد١ثٞ وڈدٍ ـدٽدً. ٰٵصٽصهدث. ٴدثٺ: و ـدهتڈځث ټفُثڄُدر.         ًٜخ 

ٴثٺ: ٰؽ٩ٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ نَدر تټځٵصىټدر ٨ٽدً ٨ٙددر تټٵثشٽدر. و٬دًذ        
ټځث ٍٰ خ١څهث. ٰٵدثٺ يؼدٻ ڀدڃ ٨ٙددر تټٵثشٽدر: أڄ٭دًپ نَدر ڀدڃ ٖ أٸدٻ وٖ  ٔدًج وٖ            

 ً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ )أِدددؽ٧ ٸّدددؽ٧  تِدددصهٻ؟ ٰځعدددٻ وټدددٷ ١َدددٻ. ٰٵدددثٺ يِدددىٺ تهلل ٘دددٽ
 ت٨ًْتج؟(.
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 ٴثٺ: وؼ٩ٻ ٨ٽُهٿ تټهَر.

( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يتٰدد٧. ـددهظڅث َفُددً خددڃ آنپ. ـددهظڅث ڀٱٝددٻ ٨ددڃ   1682) - 38

 ڀڅٙىي، ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ ٨دُه خڃ ڄُٝٽر، ٨ڃ تټځ٭ًُذ خڃ ٩ٔدر؛
 أڂ تڀًأذ ٴصٽدس ٜدًشهث خ٩ځدىن ّٰد١ثٞ. ٰدلشً ُٰدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.           

ٰٵٝددً ٨ٽددً ٨ثٴٽصهددث خثټهَددر. وٸثڄددس ـددثڀٗ. ٰٵٝددً ٰددٍ تټؽڅددُڃ خ٭ددًذ. ٰٵددثٺ خ٩ددٛ      
٨ٙدصهث )أڄدهٌ ڀدڃ ٖ ٩٠دٿ وٖ  ٔدًج وٖ  ٘دثؾ ٰثِدصهٻ؟ وڀعدٻ وټدٷ ١َدٻ؟ ٴدثٺ:           

 ٰٵثٺ )ِؽ٧ ٸّؽ٧ ت٨ًْتج؟(.

ـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ وڀفځدده خددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ٨دددهتټًـځڃ خددڃ     -( 1682)

 خهىت تِٔڅثن، ڀعٻ ڀ٩څً ـهَط ؼًًَ وڀٱٝٻ.ڀههٌ ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ ڀڅٙىي، 

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خدڃ تټځعڅدً وتخدڃ خٕدثي. ٴدثټىت:      1682) -پ  2

ـهظڅث ڀفځه خدڃ ؼ٩ٱدً ٨دڃ ٔد٩در، ٨دڃ ڀڅٙدىي. خإِدڅثنڈٿ تټفدهَط خٵٙدصڇ. ٬ُدً أڂ           
ُٰڇ: ٰلِٵ١س. ًٰٰد٧ وټدٷ  ټدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵٝدً ُٰدڇ خ٭دًذ. وؼ٩ٽدڇ            

 ً أوټُثء تټځًأذ. وټٿ َىٸً ٍٰ تټفهَط: نَر تټځًأذ.٨ٽ

( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وأخددى ٸًَددح و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ     1689) - 39

)وتټٽٱ٣ ْخٍ خٹً( )ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـدهظڅث وٸُد٧( ٨دڃ ڈٕدثپ خدڃ      
 ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تټځّىي خڃ ڀمًڀر. ٴثٺ:

ثَ ٍٰ ڀٖٗ تټځدًأذ. ٰٵدثٺ تټځ٭ُدًذ خدڃ ٔد٩در: ٔدههز       تِصٕثي ٨ځً خڃ تټم١ثج تټڅ 
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴًٝ ُٰڇ خ٭دًذ: ٨دده أو أڀدر. ٴدثٺ ٰٵدثٺ ٨ځدً: تبصڅدٍ خځدڃ         

 َٕهه ڀ٩ٷ. ٴثٺ: ٰٕهه ټڇ ڀفځه خڃ ڀّٽځر.
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 ٧زبة ا٫ذضٹص - ۲۲ 
 ثبة دض ا٫ـغ٣خ ٹٳوبثٸب - 1

أخدٍ ٨ځدً )وتټٽٱد٣     ( ـهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ وتخدڃ       1684) - 1

ټُفُددً( )ٴددثٺ تخددڃ أخددٍ ٨ځددً: ـددهظڅث. وٴددثٺ تِلددًتڂ: ألدًڄددث ِددٱُثڂ تخددڃ ٨ُُڅددر( ٨ددڃ 
 تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨ځًذ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:

 ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵ٧١ تټّثيٲ ٍٰ يخ٧ نَڅثي ٰٙث٨هت. 

(1684 )-    ً ٌتٲ. وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ و٨ددده خددڃ ـځُدده. ٴددثٖ: ألدًڄددث ٨دددهتټ

ألدًڄث ڀ٩ځً. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٍََه خڃ ڈثيوڂ. ألدًڄث ِٽُځثڂ 
 خڃ ٸعًُ و خًتڈُٿ خڃ ٩ِه. ٸٽهٿ ٨ڃ تټٍڈًٌ، خځعٽڇ، ٍٰ ڈىت تِٔڅثن.

( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً وـًڀٽددر خددڃ َفُددً. وـددهظڅث تټىټُدده خددڃ ٔددؽث٦      1684) - 2

ڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ    )وتټٽٱ٣ ټٽىټُه وـًڀٽر(. ٴثټىت: ـهظڅث تخڃ و
 ٨ًوذ و٨ځًذ، ٨ڃ ٨ثبٕر،

٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )ٖ شٵ١دد٧ َدده تټّددثيٲ  ٖ ٰددٍ يخدد٧ نَڅددثي     
 ٰٙث٨هت(.

( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً وڈددثيوڂ خددڃ ِدد٩ُه تَْٽددٍ وأـځدده خددڃ ٨ُّددً       1684) - 3

لًتڂ: ـهظڅث تخدڃ وڈدح(.   )وتټٽٱ٣ ټهثيوڂ وأـځه( )ٴثٺ أخى تټ١ثڈً: ألدًڄث. وٴثٺ تِ
ألدًڄددٍ ڀمًڀددر ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ ِددٽُځثڂ خددڃ َّددثي ٨ددڃ ٨ځددًذ؛ أڄهددث ِددځ٩س ٨ثبٕددر      

 شفهض؛
أڄهث ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )ٖ شٵ٧١ تټُه  ٖ ٍٰ يخ٧ نَڅثي ٰځث  

 ٰىٴڇ(.

( ـهظڅٍ خًٕ خڃ تټفٹٿ تټ٩ددهٌ. ـدهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ خدڃ ڀفځده ٨دڃ ٍََده        1684) - 4

 تهلل خڃ تټهثن، ٨ڃ أخٍ خٹً خڃ ڀفځه، ٨ڃ ٨ځًذ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛خڃ ٨ده
أڄهث ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )ٖ شٵ٧١ َده تټّدثيٲ  ٖ ٰدٍ يخد٧ نَڅدثي       

 ٰٙث٨هت(.

وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ وڀفځدده خددڃ تټځعڅددً و ِددفثٲ خددڃ ڀڅٙددىي.      -( 1684)

ڃ وټده تټځّدىي خدڃ ڀمًڀدر،     ؼځ٩ُث ٨ڃ أخٍ ٨ثڀً تټ٩ٵهٌ. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ؼ٩ٱدً، ڀد  
 ٨ڃ ٍََه خڃ ٨دهتهلل خڃ تټهثن، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـدددهظڅث ڀفځددده خدددڃ ٨ددددهتهلل خدددڃ ڄځُدددً. ـدددهظڅث ـځُددده خدددڃ ٨ددددهتټًـځڃ 1685) - 5

 تټًوتٍِ ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
تټځؽدڃ،  ټٿ شٵ٧١ َه ِثيٲ ٍٰ ٨هه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ أٴٻ ڀدڃ ظځدڃ    

 ـؽٱر أو شًَ. وٸٗڈځث وو ظځڃ.
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وـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ألدًڄددث ٨دددهذ خددڃ ِددٽُځثڂ وـځُدده تخدددڃ            -( 1685)

٨دهتټًـځڃ. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهتټًـُٿ خڃ ِٽُځثڂ. ؾ وـهظڅث 
أخى ٸًَح. ـهظڅث أخى أِثڀر. ٸٽهٿ ٨ڃ ڈٕثپ، خهىت تِٔڅثن، ڄفى ـهَط تخڃ ڄځُدً ٨دڃ   
ـځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ تټًوتٍِ. وٍٰ ـدهَط ٨ددهتټًـُٿ وأخدٍ أِدثڀر: وڈدى َؤڀةدى وو       

 ظځڃ.

 ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛1686) - 6

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴ٧١ ِثيٴث ٍٰ ڀؽڃ ٴُځصڇ ظٗظر نيتڈٿ. 

تټٽُط خڃ ٩ِه. ؾ وـدهظڅث ٌڈُدً خدڃ     ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه وتخڃ يڀؿ ٨ڃ -( 1686)

ـًج وتخڃ تټځعڅً. ٴثٖ: ـهظڅث َفًُ )وڈى تټٵ١ثڂ(. ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخدٍ.  
ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٽٍ خڃ ڀّهً. ٸٽهٿ ٨ڃ ٨دُهتهلل. ؾ وـدهظڅٍ  

ثڀدٻ.  ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ )٩َڅٍ تخڃ ٨ٽُر(. ؾ وـهظڅث أخدى تټًخُد٧ وأخدى ٸ   
ٴثٖ: ـهظڅث ـځثن. ؾ وـهظڅٍ ڀفځده خدڃ يتٰد٧. ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ِدٱُثڂ ٨دڃ         
أَددىج تټّددمصُثڄٍ وأَددىج خددڃ ڀىِددً و ِددځث٨ُٻ خددڃ أڀُددر. ؾ وـددهظڅٍ ٨دددهتهلل خددڃ          
٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ. ألدًڄث أخدى ڄ٩دُٿ. ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ أَدىج و ِدځث٨ُٻ تخدڃ أڀُدر          

ځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث تخدڃ    و٨دُهتهلل وڀىًِ خڃ ٨ٵدر. ؾ وـهظڅث ڀف
ؼددًَػ. ألدًڄددٍ  ِددځث٨ُٻ خددڃ أڀُددر. ؾ وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح ٨ددڃ 
ـڅ٥ٽر خڃ أخٍ ِدٱُثڂ تټؽځفدٍ و٨دُدهتهلل تخدڃ ٨ځدً وڀثټدٷ خدڃ أڄدُ وأِدثڀر خدڃ ٌَده            
تټٽُعٍ. ٸٽهٿ ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخدڃ ٨ځدً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځعدٻ ـدهَط          

 ً ٨ڃ ڀثټٷ. ٬ًُ أڂ خ٩ٝهٿ ٴثٺ: ٴُځصڇ. وخ٩ٝهٿ ٴثٺ: ظځڅڇ ظٗظر نيتڈٿ.َفُ

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر ٨دڃ      1687) - 7

 ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ټ٩دڃ تهلل تټّدثيٲ. َّدًٲ تټدُٝدر ٰصٵ١د٧ َدهچ.            
 ًَّٲ تټفدٻ ٰصٵ٧١ َهچ(.و

ـددهظڅث ٨ځددًو تټڅثٴدده و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ و٨ٽددٍ خددڃ لٕددًپ. ٸٽهددٿ ٨ددڃ      -( 1687)

٨ًُّ خڃ َىڄُ، ٨ڃ ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽدڇ. ٬ُدً أڄدڇ َٵدىٺ ) ڂ ِدًٲ ـددٗ،       
 و ڂ ًِٲ خُٝر(.

 ثبة ٣ِٖ ا٫ـبع١ ا٫لغٿٞ ٹٛڀغٵ، ٹا٫ٴٸپ ٗٲ ا٫ل٠بٗخ ٟپ ا٫ذضٹص - 2

صُدر خڃ ٩ُِه. ـدهظڅث ټُدط. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ يڀدؿ. ألدًڄدث        ( ـهظڅث ٴ1688) - 8

 تټٽُط ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٨ًوذ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛
أڂ ٴًَٕث أڈځهٿ ٔلڂ تټځًأذ تټځمٍوڀُر تټصٍ ًِٴس. ٰٵثټىت: ڀڃ َٹٽٿ ُٰهث يِىٺ تهلل  

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٰٵثټىت: وڀڃ َؽصًئ ٨ٽُڇ  ٖ أِثڀر، ـدح يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل    
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؟ ٰٹٽځڇ أِثڀر. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )أشٕدٱ٧ ٰدٍ ـده ڀدڃ          ٨ٽُڇ وِٽٿ
ـهون تهلل؟( ظٿ ٴثپ ٰثلص١ح ٰٵثٺ )أَهدث تټڅدثَ!  ڄځدث أڈٽدٷ تټدىَڃ ٴددٽٹٿ، أڄهدٿ ٸدثڄىت  وت         
ًِٲ ُٰهٿ تټًَٕٯ، شًٸىچ. و وت ًِٲ ُٰهٿ تټ٩ُٝٯ، أٴثڀىت ٨ٽُڇ تټفه. وتَٿ تهلل! ټى 

 ڈث(.أڂ ٰث٠ځر خڅس ڀفځه ًِٴس ټٵ٩١س َه
 وٍٰ ـهَط يڀؿ ) ڄځث ڈٽٷ تټىَڃ ڀڃ ٴدٽٹٿ(.

( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً وـًڀٽر خڃ َفًُ )وتټٽٱ٣ ټفًڀٽر(. ٴثٖ: ألدًڄدث  1688) - 9

تخددڃ وڈددح. ٴددثٺ: ألدًڄددٍ َددىڄُ خددڃ ٍََدده ٨ددڃ تخددڃ ٔددهثج. ٴددثٺ: ألدًڄددٍ ٨ددًوذ خددڃ  
 تټٍخًُ ٨ڃ ٨ثبٕر ٌوغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛

أذ تټځمٍوڀُر تټصٍ ِدًٴس ٰدٍ ٨هده تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       أڂ ٴًَٕث أڈځهٿ ٔلڂ تټځً 
وِٽٿ. ٍٰ ٬ٍوذ تټٱصؿ. ٰٵثټىت: ڀڃ َٹٽٿ ُٰهث يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؟ ٰٵدثټىت:     
وڀڃ َؽصًئ ٨ٽُڇ  ٖ أِثڀر خڃ ٌَه، ـح يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ؟ ٰدلشً خهدث    

      ٌ َده. ٰصٽدىڂ وؼدڇ يِدىٺ تهلل     يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٹٽځدڇ ُٰهدث أِدثڀر خدڃ 
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ )أشٕٱ٧ ٍٰ ـه ڀڃ ـهون تهلل؟( ٰٵثٺ ټڇ أِثڀر: تِص٭ٱً ټٍ. 
َث يِىٺ تهلل! ٰٽځث ٸثڂ تټ٩ٕدٍ ٴدثپ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰثلص١دح. ٰدلظڅً         

 وت ٨ٽً تهلل خځث ڈدى أڈٽدڇ. ظدٿ ٴدثٺ )أڀدث خ٩ده. ٰإڄځدث أڈٽدٷ تټدىَڃ ڀدڃ ٴددٽٹٿ، أڄهدٿ ٸدثڄىت              
ِددًٲ ٰددُهٿ تټٕددًَٯ، شًٸددىچ. و وت ِددًٲ ٰددُهٿ تټٝدد٩ُٯ، أٴددثڀىت ٨ٽُددڇ تټفدده. و ڄددٍ،    
وتټىٌ ڄٱٍّ خُهچ! ټى أڂ ٰث٠ځر خڅس ڀفځه ًِٴس ټٵ٩١س َدهڈث( ظدٿ أڀدً خصٽدٷ تټځدًأذ      

 تټصٍ ًِٴس ٰٵ٩١س َهڈث.
ٴثٺ َىڄُ: ٴثٺ تخڃ ٔهثج: ٴثٺ ٨ًوذ: ٴثټس ٨ثبٕر: ٰفّڅس شىخصهدث خ٩ده. وشٍوؼدس.    

 ٩ه وټٷ ٰلي٧ٰ ـثؼصهث  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.وٸثڄس شلشُڅٍ خ

( وـدددهظڅث ٨دددده خدددڃ ـځُددده. ألدًڄدددث ٨ددددهتټًٌتٲ. ألدًڄدددث ڀ٩ځدددً ٨دددڃ   1688) - 11

تټٍڈددًٌ، ٨ددڃ ٨ددًوذ، ٨ددڃ ٨ثبٕددر. ٴثټددس: ٸثڄددس تڀددًأذ ڀمٍوڀُددر شّددص٩ًُ تټځصددث٦         
ٌَده   وشؽفهچ. ٰلڀً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ أڂ شٵ١د٧ َدهڈث. ٰدلشً أڈٽهدث أِدثڀر خدڃ       

 ٰٹٽځىچ. ٰٹٽٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ُٰهث. ظٿ وٸً ڄفى ـهَط تټٽُط وَىڄُ.

( وـهظڅٍ ِٽځر خڃ ٔدُح. ـهظڅث تټفّدڃ خدڃ أ٨دُڃ. ـدهظڅث ڀ٩ٵدٻ ٨دڃ       1689) - 11

 أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً؛
أڂ تڀًأذ ڀڃ خڅٍ ڀمٍوپ ًِٴس، ٰدلشً خهدث تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٩ٰدثوز خدلپ          

څدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰٵددثٺ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )وتهلل! ټددى ِددٽځر ٌوغ تټ
 ٸثڄس ٰث٠ځر ټٵ٩١س َهڈث( ٰٵ٩١س.
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 ثبة دض ا٫ؼٳټ - 3

( وـهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً تټصځُځدٍ. ألدًڄدث ڈٕدُٿ ٨دڃ ڀڅٙدىي، ٨دڃ          1691) - 12

 تټفّڃ، ٨ڃ ـ١ثڂ خڃ ٨دهتهلل تټًٴثٍٔ، ٨ڃ ٨دثنذ خڃ تټٙثڀس. ٴثٺ:
  ً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )لددىوت ٨څددٍ. لددىوت ٨څددٍ. ٴدده ؼ٩ددٻ تهلل ټهددڃ     ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽ

 ِدُٗ. تټدٹً خثټدٹً ؼٽه ڀثبر وڄٱٍ ِڅر وتټعُح خثټعُح، ؼٽه ڀثبر وتټًؼٿ(.

 وـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ڈُٕٿ. ألدًڄث ڀڅٙىي، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. -( 1691)

٨ْٽً. ٴدثٺ تخدڃ   ( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ؼځ٩ُث ٨ڃ ٨ددهت 1691) - 13

تټځعڅً: ـهظڅث ٨دهت٨ْٽً. ـهظڅث ٩ُِه ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ تټفّدڃ، ٨دڃ ـ١دثڂ خدڃ ٨ددهتهلل      
 تټًٴثٍٔ، ٨ڃ ٨دثنذ خڃ تټٙثڀس. ٴثٺ:

ٸثڂ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  وت أڄدٍٺ ٨ٽُدڇ ٸدًج ټدىټٷ وشًخده ټدڇ وؼهدڇ. ٴدثٺ:          
ٍ. ٰٵده ؼ٩دٻ تهلل ټهدڃ    ٰلڄٍٺ ٨ٽُڇ وتز َىپ. ٰٽٵٍ ٸىټٷ. ٰٽځث ًٌِ ٨څڇ ٴثٺ )لىوت ٨څ

ِدُٗ. تټعُح خثټعُح وتټدٹً خثټدٹً. تټعُدح ؼٽده ڀثبدر. ظدٿ يؼدٿ خثټفؽدثيذ. وتټدٹدً ؼٽده         
 ڀثبر ظٿ ڄٱٍ ِڅر(.

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅدً وتخدڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً.         1691) - 14

ڈځث ٨ڃ ـهظڅث ٩ٔدر. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ خٕثي. ـهظڅث ڀ٩ثو خڃ ڈٕثپ. ـهظڅٍ أخٍ. ٸٗ
ٴصثنذ، خهىت تِٔڅثن. ٬ًُ أڂ ٍٰ ـهَعهځث )تټدٹً َؽٽه وَڅٱٍ. وتټعُدح َؽٽده وَدًؼٿ( ٖ    

 َىٸًتڂ: ِڅر وٖ  ڀثبر.

 ثبة عجٮ ا٫ضڀت ٟپ ا٫ؼٳټ - 4

( ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً وـًڀٽر خڃ َفًُ. ٴثٖ: ـدهظڅث تخدڃ وڈدح َدىڄُ     1691) - 15

٨صدر؛ أڄڇ ِځ٧ ٨دهتهلل خدڃ ٨ددثَ   ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ٴثٺ: ألدًڄٍ ٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل خڃ 
 َٵىٺ:

ٴثٺ ٨ځً خڃ تټم١ثج، وڈى ؼدثټُ ٨ٽدً ڀڅددً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ:  ڂ         
تهلل ٴه خ٩ط ڀفځهت ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خثټفٳ. وأڄٍٺ ٨ٽُدڇ تټٹصدثج. ٰٹدثڂ ڀځدث أڄدٍٺ      

وِدٽٿ  ٨ٽُڇ آَر تټًؼٿ. ٴًأڄثڈث وو٨ُڅثڈدث و٨ٵٽڅثڈدث. ٰدًؼٿ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       
ويؼځڅث خ٩هچ. ٰللًٕ،  ڂ ٠ثٺ خثټڅثَ ٌڀثڂ، أڂ َٵىٺ ٴثبٻ: ڀث ڄؽه تټًؼٿ ٍٰ ٸصدثج  
تهلل. ُٰٝٽىت خصًٶ ًَٰٝر أڄٍټهث تهلل. و ڂ تټًؼٿ ٍٰ ٸصثج تهلل ـٳ ٨ٽً ڀڃ ٌڄدً  وت  

 أـٙڃ، ڀڃ تټًؼثٺ وتټڅّثء،  وت ٴثڀس تټدُڅر، أو ٸثڂ تټفدٻ أو ت٨ٖصًتٮ.

ٍ ُٔدر وٌڈًُ خدڃ ـدًج وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ٴدثټىت:       وـهظڅثچ أخى خٹً خڃ أخ -( 1691)

 ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن.
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 ثبة ٯٲ اٗزغٝ ٬ٗټ ٳ٠ـٶ ثب٫ؼٳټ - 5

( وـدهظڅٍ ٨ددهتټځٽٷ خدڃ ٔد٩ُح خدڃ تټٽُدط خدڃ ِد٩ه. ـدهظڅٍ أخدٍ ٨دڃ            1691) - 16

ؼهٌ. ٴثٺ: ـهظڅٍ ٨ٵُٻ ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ أخدٍ ِدٽځر خدڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ٨دىٮ           
 ُح، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ أڄڇ ٴثٺ:و٩ُِه خڃ تټځّ

أشً يؼٻ ڀدڃ تټځّدٽځُڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وڈدى ٰدٍ تټځّدؽه. ٰڅدثنتچ.            
ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل!  ڄٍ ٌڄُس. ٰل٨ًٚ ٨څڇ. ٰصڅفً شٽٵثء وؼهڇ. ٰٵثٺ ټڇ: َث يِدىٺ  
تهلل!  ڄٍ ٌڄُس. ٰل٨ًٚ ٨څڇ. ـصً ظڅً وټٷ ٨ٽُڇ أيخ٧ ڀًتز. ٰٽځث ٔدهه ٨ٽدً ڄٱّدڇ    

ثنتز، ن٨ثچ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ )أخٷ ؼڅىڂ؟( ٴثٺ: ٖ. ٴثٺ أيخ٧ ٔه
)ٰهدددٻ أـٙدددڅس؟( ٴدددثٺ: ڄ٩دددٿ. ٰٵدددثٺ يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ )توڈددددىت خدددڇ     

 ٰثيؼځىچ(.
ٴددثٺ تخددڃ ٔددهثج: ٰددللدًڄٍ ڀددڃ ِددځ٧ ؼددثخً خددڃ ٨دددهتهلل َٵددىٺ: ٰٹڅددس ٰددُځڃ يؼځددڇ.         

 ٰلنيٸڅثچ خثټفًذ ًٰؼځڅثچ. ًٰؼځڅثچ خثټځٙٽً ٰٽځث أوټٵصڇ تټفؽثيذ ڈًج.

ويوتچ تټٽُط أَٝث ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ لثټه خڃ ڀّثًٰ، ٨ڃ تخدڃ ٔدهثج،    -( 1691)

 خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـؽهظڅُڇ ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهيتڀٍ. ـهظڅث أخى تټُځثڂ. ألدًڄث 1691) -پ  2

هثج: ٔدد٩ُح ٨ددڃ تټٍڈددًٌ، خهددىت تِٔددڅثن أَٝددث، وٰددٍ ـددهَعهځث ؼځ٩ُددث: ٴددثٺ تخددڃ ٔدد      
 ألدًڄٍ ڀڃ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٸځث وٸً ٨ٵُٻ.

( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً وـًڀٽددر خددڃ َفُددً. ٴددثٖ: ألدًڄددث تخددڃ وڈددح.  1691) -پ  3

ألدًڄٍ َىڄُ. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً وتخدڃ  
دٍ ٘دٽً تهلل  ؼًَػ. ٸٽهٿ ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ ؼثخً تخڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ تټڅ

 ٨ٽُڇ وِٽٿ، ڄفى يوتَر ٨ٵُٻ ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٩ُِه وأخٍ ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ.

( وـهظڅٍ أخى ٸثڀٻ ُٰٝٻ خڃ ـُّڃ تټؽفهيٌ. ـهظڅث أخى ٨ىتڄر ٨ڃ 1692) - 17

 ِځثٶ خڃ ـًج، ٨ڃ ؼثخً خڃ ِځًذ. ٴثٺ:
يأَس ڀث٨ٍ خڃ ڀثټدٷ ـدُڃ ؼدٍء خدڇ  ټدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. يؼدٻ ٴٙدًُ             
٨ٝددٻ. ټددُُ ٨ٽُددڇ ينتء. ٰٕددهه ٨ٽددً ڄٱّددڇ أيخدد٧ ڀددًتز أڄددڇ ٌڄددً. ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل   أ

٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ٰٽ٩ٽدٷ؟( ٴدثٺ: ٖ. وتهلل!  ڄدڇ ٴده ٌڄدً تْلدً. ٴدثٺ: ًٰؼځدڇ. ظدٿ            
ل١ح ٰٵثٺ )أٖ ٸٽځث ڄٱًڄث ٬ثٌَڃ ٍٰ ِدُٻ تهلل، لٽٯ أـهڈٿ ټڇ ڄدُدح ٸڅدُدح تټصدُُ،    

 ٹڅٍ ڀڃ أـهڈٿ ْڄٹٽڅڇ ٨څڇ(.َځڅؿ أـهڈٿ تټٹعدر. أڀث وتهلل!  ڂ َځ

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ تټځعڅددً( ٴددثٖ:     1692) - 18

ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ِځثٶ خڃ ـًج. ٴثٺ: ِځ٩س ؼثخً خڃ ِدځًذ  
 َٵىٺ:
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أشددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خًؼددٻ ٴٙددًُ، أٔدد٩ط، وٌ ٨ٝددٗز، ٨ٽُددڇ      
ًنچ ڀًشُڃ. ظٿ أڀً خڇ ًٰؼٿ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ     ٌتي، وٴه ٌڄً. ٰ

)ٸٽځث ڄٱًڄث ٬ثٌَڃ ٍٰ ِدُٻ تهلل، شمٽٯ أـهٸٿ َڅح ڄدُح تټصُُ. َځڅؿ  ـهتڈڃ تټٹعدر. 
  ڂ تهلل ٖ َځٹڅٍ ڀڃ أـه ڀڅهٿ  ٖ ؼ٩ٽصڇ ڄٹثٖ( )أو ڄٹٽصڇ(.

 ٴثٺ: ٰفهظصڇ ٩ُِه خڃ ؼدًُ ٰٵثٺ:  ڄڇ ينچ أيخ٧ ڀًتز.

ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٔدثخر. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ تخڃ  خًتڈُٿ.  -( 1692)

ألدًڄث أخى ٨ثڀً تټ٩ٵهٌ. ٸٗڈځث ٨دڃ ٔد٩در، ٨دڃ ِدځثٶ، ٨دڃ ؼدثخً خدڃ ِدځًذ، ٨دڃ          
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ڄفدى ـدهَط تخدڃ ؼ٩ٱدً. ووتٰٵدڇ ٔددثخر ٨ٽدً ٴىټدڇ: ٰدًنچ            

 .ڀًشُڃ. وٍٰ ـهَط أخٍ ٨ثڀً: ًٰنچ ڀًشُڃ أو ظٗظث

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه وأخددى ٸثڀددٻ تټؽفددهيٌ )وتټٽٱدد٣ ټٵصُدددر(. ٴددثٖ: 1693) - 19

 ـهظڅث أخى ٨ىتڄر ٨ڃ ِځثٶ، ٨ڃ ٩ُِه خڃ ؼدًُ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ؛
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ټځث٨ٍ خڃ ڀثټٷ )أـٳ ڀث خٽ٭څدٍ ٨څدٷ؟( ٴدثٺ: وڀدث      

ٴثٺ: ٰٕهه أيخ٧ ٔهثنتز. ظدٿ  خٽ٭ٷ ٨څٍ؟ ٴثٺ )أڄٷ وٴ٩س خؽثيَر آٺ ٰٗڂ( ٴثٺ: ڄ٩ٿ. 
 أڀً خڇ ًٰؼٿ.

( ـدهظڅٍ ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـدهظڅٍ ٨دددهت٨ْٽً. ـددهظڅث نتون ٨ددڃ أخددٍ   1694) - 21

 ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه؛
أڂ يؼدٗ ڀدڃ أِدٽٿ َٵدثٺ ټدڇ ڀدث٨ٍ خددڃ ڀثټدٷ، أشدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ.             

ڇ وِٽٿ ڀًتيت. ٴثٺ: ظٿ ٰٵثٺ:  ڄٍ أ٘دس ٰثـٕر. ٰلٴځڇ ٨ٽٍ. ًٰنچ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُ
ِلٺ ٴىڀڇ؟ ٰٵثټىت: ڀث ڄ٩ٽٿ خڇ خلِث.  ٖ أڄڇ أ٘دثج ٔدُةث، َدًي أڄدڇ ٖ َمًؼدڇ ڀڅدڇ  ٖ       
أڂ َٵثپ ُٰڇ تټفه. ٴثٺ: ًٰؼ٧  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰلڀًڄث أڂ ڄًؼځدڇ. ٴدثٺ:   

ثټ٥٩ٿ ٰثڄ١ٽٵڅددث خددڇ  ټددً خٵُدد٧ تټ٭ًٴدده. ٴددثٺ: ٰځددث أوظٵڅددثچ وٖ  ـٱًڄددث ټددڇ. ٴددثٺ: ًٰڀُڅددثچ خدد 
وتټځهي وتټمٍٮ. ٴثٺ: ٰثٔصه وتٔصهنڄث لٽٱڇ. ـصدً أشدً ٨دًٚ تټفدًذ. ٰثڄصٙدح ټڅدث.       
ًٰڀُڅثچ خؽٗڀُه تټفًذ )٩َڅٍ تټفؽثيذ(. ـصً ِٹس. ٴثٺ: ظٿ ٴثپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 
٨ٽُڇ وِٽٿ ل١ُدث ڀڃ تټ٩ٍٕ ٰٵثٺ )أو ٸٽځث تڄ١ٽٵڅث ٬ٍتذ ٍٰ ِدُٻ تهلل شمٽٯ يؼٻ ٍٰ 

ټصُُ، ٨ٽً أڂ ٖ أوشدً خًؼدٻ ٩ٰدٻ وټدٷ  ٖ ڄٹٽدس خدڇ(. ٴدثٺ:        ٨ُثټڅث. ټڇ ڄدُح ٸڅدُح ت
 ٰثِص٭ٱً ټڇ وٖ  ِدڇ.

( ـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث خهددٍ. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ ٌيَدد٧. ـددهظڅث   1694) - 21

 نتون، خهىت تِٔڅثن، ڀعٻ ڀ٩څثچ. وٴثٺ ٍٰ تټفهَط:
ثٺ )أڀث خ٩ه ٰځدث  ٰٵثپ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ تټ٩ٍٕ ٰفځه تهلل وأظڅً ٨ٽُڇ. ظٿ ٴ 

خددثٺ أٴددىتپ،  وت ٬ٍوڄددث، َصمٽددٯ أـددهڈٿ ٨څددث. ټددڇ ڄدُددح ٸڅدُددح تټصددُُ(. وټددٿ َٵددٻ )ٰددٍ     
 ٨ُثټڅث(.
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وـددهظڅث ِددًَػ خددڃ َددىڄُ. ـددهظڅث َفُددً خددڃ ٌٸًَددثء خددڃ أخددٍ ٌتبددهذ. ؾ       -( 1694)

وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ڀ٩ثوَددر خددڃ ڈٕددثپ. ـددهظڅث ِددٱُثڂ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ  
، خ٩ٛ ڈىت تټفدهَط. ٬ُدً أڂ ٰدٍ ـدهَط ِدٱُثڂ: ٰدث٨صًٮ خدثټٍڄً        نتون، خهىت تِٔڅثن

 ظٗض ڀًتز.

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټ٩ٗء تټهځىتڄٍ. ـهظڅث َفُدً خدڃ ٩َٽدً )وڈدى تخدڃ      1695) - 22

تټفثيض تټځفثيخٍ( ٨دڃ ٬دُٗڂ )وڈدى تخدڃ ؼدثڀ٧ تټځفدثيخٍ(، ٨دڃ ٨ٽٵځدر خدڃ ڀًظده،           
 ٨ڃ ِٽُځثڂ خڃ خًَهذ، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:

ٷ  ټً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل! ٠هًڄدٍ.         ؼثء ڀث٨ٍ خڃ ڀثټ 
ٰٵثٺ )وَفٷ! تيؼ٧ ٰثِص٭ٱً تهلل وشدح  ټُدڇ( ٴدثٺ: ًٰؼد٧ ٬ُدً خ٩ُده. ظدٿ ؼدثء ٰٵدثٺ: َدث           
يِىٺ تهلل! ٠هًڄٍ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )وَفٷ! تيؼ٧ ٰثِص٭ٱً تهلل 

ث يِدىٺ تهلل! ٠هًڄدٍ. ٰٵدثٺ تټڅددٍ     وشح  ټُڇ( ٴثٺ: ًٰؼد٧ ٬ُدً خ٩ُده. ظدٿ ؼدثء ٰٵدثٺ: َد       
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ڀعدٻ وټدٷ. ـصدً  وت ٸثڄدس تټًتخ٩در ٴدثٺ ټدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل           
٨ٽُڇ وِٽٿ )ٰدُٿ أ٠هدًٶ؟( ٰٵدثٺ: ڀدڃ تټٍڄدً. ّٰدلٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ           
)أخڇ ؼڅىڂ؟( ٰللدً أڄڇ ټُُ خځؽڅىڂ. ٰٵثٺ )أًٔج لځدًت؟( ٰٵدثپ يؼدٻ ٰثِدصڅٹهڇ ٰٽدٿ      

ڀڅڇ يَؿ لځً. ٴثٺ: ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )أٌڄُدس؟( ٰٵدثٺ: ڄ٩دٿ.       َؽه
ٰلڀً خڇ ًٰؼٿ. ٰٹثڂ تټڅثَ ُٰڇ ًٰٴصُڃ: ٴثبٻ َٵىٺ: ټٵه ڈٽٷ. ټٵه أـث٠دس خدڇ ل١ُةصدڇ.    
وٴثبٻ َٵىٺ: ڀث شىخر أٰٝٻ ڀڃ شىخر ڀث٨ٍ: أڄڇ ؼثء  ټدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ      

ٍ خثټفؽثيذ. ٴثٺ: ٰٽدعىت خىټٷ َىڀُڃ أو ظٗظدر. ظدٿ ؼدثء    ٰى٧ٜ َهچ ٍٰ َهچ. ظٿ ٴثٺ تٴصٽڅ
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڈٿ ؼٽىَ ّٰٽٿ ظٿ ؼٽُ. ٰٵثٺ )تِص٭ٱًوت ټځث٨ٍ خڃ 
ڀثټٷ(. ٴدثٺ: ٰٵدثټىت: ٬ٱدً تهلل ټځدث٨ٍ خدڃ ڀثټدٷ. ٴدثٺ: ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ            

 وِٽٿ )ټٵه شثج شىخر ټى ٴّځس خُڃ أڀر ټى٩ِصهٿ(.
ٿ ؼثءشددڇ تڀددًأذ ڀددڃ ٬ثڀدده ڀددڃ تٌْن. ٰٵثټددس: َددث يِددىٺ تهلل! ٠هًڄددٍ. ٰٵددثٺ         ٴددثٺ: ظدد 

)وَفددٷ! تيؼ٩ددٍ ٰثِددص٭ٱًٌ تهلل وشددىخٍ  ټُددڇ(. ٰٵثټددس: أيتٶ شًَدده أڂ شًننڄددٍ ٸځددث         
يننز ڀث٨ٍ خڃ ڀثټٷ. ٴدثٺ: )وڀدث وتٶ؟( ٴثټدس:  ڄهدث ـدٽدً ڀدڃ تټٍڄدً. ٰٵدثٺ )آڄدس؟(          

ٰٹٱٽهث يؼٻ ڀڃ تْڄٙثي ـصدً   ٴثټس: ڄ٩ٿ. ٰٵثٺ ټهث )ـصً ش٩ٍٝ ڀث ٍٰ خ١څٷ(. ٴثٺ:
و٩ٜس. ٴثٺ: ٰلشً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ: ٴده وٜد٩س تټ٭ثڀهَدر. ٰٵدثٺ ) وت       
ٖ ڄًؼځهث وڄده٦ ټهدث وټدهڈث ٘د٭ًُت ټدُُ ټدڇ ڀدڃ ًَٜد٩ڇ(. ٰٵدثپ يؼدٻ ڀدڃ تْڄٙدثي             

 ٰٵثٺ:  ټً يٜث٨ڇ. َث ڄدٍ تهلل! ٴثٺ: ًٰؼځهث.

ظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ؾ وـددهظڅث ( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـدده1695) - 23

ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً )وشٵثيخددث ٰددٍ ټٱدد٣ تټفددهَط(. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث خٕددًُ خددڃ  
 تټځهثؼً. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ خًَهذ ٨ڃ أخُڇ؛
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أڂ ڀث٨ٍ خڃ ڀثټٷ تِْٽځٍ أشً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ: َدث يِدىٺ تهلل!    
أڂ ش١هًڄدٍ. ٰدًنچ. ٰٽځدث ٸدثڂ ڀدڃ تټ٭ده أشدثچ         ڄٍ ٴه ٤ٽځدس ڄٱّدٍ وٌڄُدس و ڄدٍ أيَده      

ٰٵثٺ: َدث يِدىٺ تهلل!  ڄدٍ ٴده ٌڄُدس. ٰدًنچ تټعثڄُدر. ٰليِدٻ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ            
وِٽٿ  ټً ٴىڀڇ ٰٵثٺ )أش٩ٽځىڂ خ٩ٵٽڇ خلِث شڅٹًوڂ ڀڅڇ ُٔةث؟( ٰٵثټىت: ڀث ڄ٩ٽځڇ  ٖ وٍٰ 

ٝدث ّٰدلٺ ٨څدڇ ٰدللدًوچ:     تټ٩ٵٻ. ڀڃ ٘ثټفُڅث. ُٰځث ڄًي. ٰلشثچ تټعثټعر. ٰليِٻ  ټدُهٿ أَ 
 أڄڇ ٖ خلَ خڇ وٖ  خ٩ٵٽڇ. ٰٽځث ٸثڂ تټًتخ٩ر ـٱً ټڇ ـٱًذ ظٿ أڀً خڇ ًٰؼٿ.

ٴثٺ: ٰؽثءز تټ٭ثڀهَر ٰٵثټس: َث يِىٺ تهلل!  ڄٍ ٴده ٌڄُدس ١ٰهًڄدٍ. و ڄدڇ ينڈدث. ٰٽځدث       
ٸثڂ تټ٭ه ٴثټس: َث يِىٺ تهلل! ټدٿ شًنڄدٍ؟ ټ٩ٽدٷ أڂ شًنڄدٍ ٸځدث يننز ڀدث٨ٍت. ٰدىتهلل!        

ٴثٺ ) ڀث ٖ، ٰثوڈدٍ ـصً شٽهٌ( ٰٽځث وټهز أشصڇ خثټٙدٍ ٍٰ لًٴر. ٴثټس:   ڄٍ ټفدٽً.
ڈىت ٴه وټهشڇ. ٴثٺ )توڈدٍ ٰلي٩ُٜڇ ـصً شٱ١ځُڇ(. ٰٽځث ١ٰځصدڇ أشصدڇ خثټٙددٍ ٰدٍ َدهچ      
ٸًّذ لدٍ. ٰٵثټس: ڈدىت، َدث ڄددٍ تهلل! ٴده ١ٰځصدڇ، وٴده أٸدٻ تټ٩١دثپ. ٰده٧ٰ تټٙددٍ  ټدً            

 ټً ٘هيڈث. وأڀدً تټڅدثَ ًٰؼځىڈدث. ُٰٵددٻ      يؼٻ ڀڃ تټځّٽځُڃ. ظٿ أڀً خهث ٰفٱً ټهث
لثټه خڃ تټىټُه خفؽً. ًٰڀً يأِهث. ٰصڅٝؿ تټهپ ٨ٽً وؼدڇ لثټده. ّٰددهث. ّٰدځ٧ ڄددٍ      
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ِد٧  َثڈث. ٰٵثٺ )ڀهٗ! َث لثټه! ٰىتټىٌ ڄٱٍّ خُهچ! ټٵه شثخدس  

 شىخر، ټى شثخهث ٘ثـح ڀٹُ ټ٭ٱً ټڇ(.
 .ظٿ أڀً خهث ٰٙٽً ٨ٽُهث ونٰڅس

( ـهظڅٍ أخى ٬ّثڂ ڀثټٷ خڃ ٨دهتټىتـه تټځّځ٩ٍ. ـدهظڅث ڀ٩دثو )٩َڅدٍ    1696) - 24

تخڃ ڈٕثپ( ـهظڅٍ أخٍ ٨ڃ َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ. ـهظڅٍ أخى ٴٗخر؛ أڂ أخث تټځهٽح ـهظدڇ  
 ٨ڃ ٨ځًتڂ خڃ ـُٙڃ؛

أڂ تڀددًأذ ڀددڃ ؼهُڅددر أشددس ڄدددٍ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، وڈددٍ ـدٽددً ڀددڃ تټٍڄددً.       
! أ٘دس ـهت ٰلٴځڇ ٨ٽٍ. ٰه٨ث ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وټُهدث.      ٰٵثټس: َث ڄدٍ تهلل

ٰٵثٺ )أـّڃ  ټُهث. ٰإوت و٩ٜس ٰدثبصڅٍ خهدث( ٰٱ٩دٻ. ٰدلڀً خهدث ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         
وِٽٿ. ٰٕٹس ٨ٽُهث ظُثخهث. ظٿ أڀً خهث ًٰؼځس. ظٿ ٘ٽً ٨ٽُهث. ٰٵثٺ ټڇ ٨ځً: شٙدٽٍ  

ثخدس شىخدر ټدى ٴّدځس خدُڃ ِدد٩ُڃ ڀدڃ أڈدٻ         ٨ٽُهث؟ َدث ڄددٍ تهلل! وٴده ٌڄدس. ٰٵدثٺ )ټٵده ش      
 تټځهَڅر ټى٩ِصهٿ. وڈٻ وؼهز شىخر أٰٝٻ ڀڃ أڂ ؼثنز خڅٱّهث هلل ش٩ثټً؟(.

وـددهظڅثچ أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٨ٱددثڂ ٨ددڃ ڀّددٽٿ. ـددهظڅث أخددثڂ          -( 1696)

 تټ١٩ثي. ـهظڅث َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

ُه. ـددهظڅث ټُددط. ؾ وـددهظڅثچ ڀفځدده خددڃ   ( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ 1697/1698) - 25

يڀؿ. ألدًڄث تټٽُط ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل تخڃ ٨صدر خڃ ڀ٩ّىن، ٨دڃ  
 أخٍ ڈًًَذ، وٌَه خڃ لثټه تټؽهڅٍ؛ أڄهځث ٴثٖ:

 ڂ يؼدٗ ڀددڃ ت٨ْدًتج أشددً يِددىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰٵدثٺ: َددث يِددىٺ تهلل!      
تهلل. ٰٵثٺ تټمٙٿ تِلً، وڈى أٰٵدڇ ڀڅدڇ: ڄ٩دٿ. ٰدثٴٛ     أڄٕهٶ تهلل  ٖ ٴُٝس ټٍ خٹصثج 
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خُڅڅث خٹصثج تهلل. وتبىڂ ټٍ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ٴدٻ( ٴدثٺ:  ڂ تخڅدٍ       
ٸثڂ ٨ُّٱث ٨ٽً ڈىت ٍٰڄً خثڀًأشڇ. و ڄٍ ألدًز أڂ ٨ٽدً تخڅدٍ تټدًؼٿ. ٰثٰصدهَس ڀڅدڇ      

خڅٍ ؼٽه ڀثبر وش٭ًَح ٨ثپ. خځثبر ٔثذ ووټُهذ. ّٰلټس أڈٻ تټ٩ٽٿ ٰللدًوڄٍ؛ أڄځث ٨ٽً ت
وأڂ ٨ٽً تڀًأذ ڈىت تټًؼٿ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )وتټدىٌ ڄٱّدٍ خُدهچ!    
ْٴُٝڃ خُڅٹځث خٹصدثج تهلل. تټىټُدهذ وتټ٭دڅٿ ين. و٨ٽدً تخڅدٷ ؼٽده ڀثبدر، وش٭ًَدح ٨دثپ.          

 وت٬ه، َث أڄُُ!  ټً تڀًأذ ڈىت. ٰإڂ ت٨صًٰس ٰثيؼځهث(.
 ٰلڀً خهث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ًٰؼځس.ٴثٺ: ٰ٭هت ٨ٽُهث. ٰث٨صًٰس. 

وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً وـًڀٽر. ٴدثٖ: ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ       -( 1697/1698)

َىڄُ. ؾ وـهظڅٍ ٨ځًو تټڅثٴده. ـدهظڅث ٩َٵدىج خدڃ  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه. ـدهظڅث أخدٍ ٨دڃ           
٘ثټؿ. ؾ وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ألدًڄدث ٨ددهتټًٌتٲ ٨دڃ ڀ٩ځدً. ٸٽهدٿ ٨دڃ تټٍڈدًٌ،        

 خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.
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 ثبة عجٮ ا٫ڀٸٺص، أٷ٪ ا٫ظٯخ، ٟپ ا٫ؼٳټ. - 6

( ـددهظڅٍ تټفٹددٿ خددڃ ڀىِددً أخددى ٘ددثټؿ. ـددهظڅث ٔدد٩ُح خددڃ  ِددفثٲ.        1699) - 26

 ألدًڄث ٨دُهتهلل ٨ڃ ڄث٧ٰ؛ أڂ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً ألدًچ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أشً خُهىنٌ وَهىنَر ٴه ٌڄُث. ٰثڄ١ٽٳ يِدىٺ تهلل   

تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـصً ؼثء َهىن. ٰٵدثٺ )ڀدث شؽدهوڂ ٰدٍ تټصدىيتذ ٨ٽدً ڀدڃ ٌڄدً؟(          ٘ٽً
ٴثټىت: ڄّىن وؼىڈځځث وڄفځٽهځث. وڄمدثټٯ خدُڃ وؼىڈهځدث. و١َدثٮ خهځدث. ٴدثٺ )ٰدلشىت        
خثټصىيتذ.  ڂ ٸڅدصٿ ٘دثنٴُڃ( ٰؽدثءوت خهدث ٰٵًأوڈدث. ـصدً  وت ڀدًوت خ َدر تټدًؼٿ، وٜد٧           

ًأ ڀث خُڃ َهَهث وڀث ويتءڈث. ٰٵثٺ ټڇ ٨ددهتهلل  تټٱصً، تټىٌ َٵًأ، َهچ ٨ٽً آَر تټًؼٿ. وٴ
خڃ ِٗپ، وڈدى ڀد٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ: ڀدًچ ٰٽًُٰد٧ َدهچ. ٩ًٰٰهدث. ٰدإوت            

 شفصهث آَر تټًؼٿ. ٰلڀً خهځث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ًٰؼځث.
 ٴثٺ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً: ٸڅس ُٰځڃ يؼځهځث. ٰٽٵه يأَصڇ َٵُهث ڀڃ تټفؽثيذ خڅٱّڇ.

( وـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ )٩َڅددٍ تخددڃ ٨ٽُددر( ٨ددڃ      1699) - 27

أَىج. ؾ وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً. ألدًڄث ٨دهتهلل خڃ وڈح. ألدًڄٍ يؼثٺ ڀڃ أڈٻ تټ٩ٽٿ. 
ڀڅهٿ ڀثټٷ خدڃ أڄدُ؛ أڂ ڄث٩ٰدث ألددًڈٿ ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً؛ أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ           

. ٰلشس تټُهىن  ټدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً    وِٽٿ يؼٿ ٍٰ تټٍڄً َهىنَُڃ. يؼٗ وتڀًأذ ٌڄُث
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خهځث. وِثٴىت تټفهَط خڅفىچ.

وـهظڅث أـځه خڃ َىڄُ. ـهظڅث ٌڈُدً. ـدهظڅث ڀىِدً خدڃ ٨ٵددر ٨دڃ ڄدث٧ٰ،         -( 1699)

٨ددڃ تخددڃ ٨ځددً؛ أڂ تټُهددىن ؼددثءوت  ټددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خًؼددٻ ڀددڅهٿ   
 هتهلل ٨ڃ ڄث٧ٰ.وتڀًأذ ٴه ٌڄُث. وِثٲ تټفهَط خڅفى ـهَط ٨دُ

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وأخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ٸٗڈځددث ٨ددڃ أخددٍ    1711) - 28

ڀ٩ثوَر. ٴثٺ َفًُ: ألدًڄث أخى ڀ٩ثوَر ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ڀًذ، ٨دڃ تټددًتء   
 خڃ ٨ثٌج. ٴثٺ:

ڀً ٨ٽً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خُهىنٌ ڀفځځث ڀؽٽدىنت. ٰده٨ثڈٿ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ      
)ڈٹىت شؽهوڂ ـه تټٍتڄٍ ٍٰ ٸصثخٹٿ؟( ٴدثټىت: ڄ٩دٿ. ٰده٨ث يؼدٗ ڀدڃ ٨ٽځدثبهٿ.       وِٽٿ ٰٵث 

ٰٵددثٺ )أڄٕددهٶ خددثهلل تټددىٌ أڄددٍٺ تټصددىيتذ ٨ٽددً ڀىِددً أڈٹددىت شؽددهوڂ ـدده تټٍتڄددٍ ٰددٍ        
ٸصددثخٹٿ؟( ٴددثٺ: ٖ. وټددىٖ أڄددٷ ڄٕددهشڅٍ خهددىت ټددٿ ألدددًٶ. ڄؽددهچ تټددًؼٿ. وټٹڅددڇ ٸعددً ٰددٍ  

ت ألدىڄث تټٝد٩ُٯ أٴځڅدث ٨ٽُدڇ تټفده. ٴٽڅدث:       أًٔتٰڅث. ٰٹڅث،  وت ألىڄث تټًَٕٯ شًٸڅدثچ. و و 
ش٩ثټىت ٰٽڅؽصځ٧ ٨ٽً ٍٔء ڄٵُځڇ ٨ٽً تټًَٕٯ وتټى٧ُٜ. ٰؽ٩ٽڅث تټصفځُٿ وتټؽٽه ڀٹدثڂ  
تټددًؼٿ. ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )تټٽهددٿ!  ڄددٍ أوٺ ڀددڃ أـُددث أڀددًٶ  وت      

ټددىَڃ أڀددثشىچ(. ٰددلڀً خددڇ ٰددًؼٿ. ٰددلڄٍٺ تهلل ٨ددٍ وؼددٻ: تَددث أَهددث تټًِددىٺ ٖ َفٍڄددٷ ت      

[ َٵدىٺ: تبصدىت   41/تټځثبدهذ /  5َّثي٨ىڂ ٍٰ تټٹٱً.  ټً ٴىټڇ:  ڂ أوشُصٿ ڈدىت ٰمدىوچ{ ]  
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ڀفځهت ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٰدإڂ أڀدًٸٿ خدثټصفځُٿ وتټؽٽده ٰمدىوچ. و ڂ أٰصدثٸٿ خدثټًؼٿ         

 5ٰثـددىيوت. ٰددلڄٍٺ تهلل ش٩ددثټً: توڀددڃ ټددٿ َفٹددٿ خځددث أڄددٍٺ تهلل ٰلوټةددٷ ڈددٿ تټٹددثًٰوڂ{ ] 

[. 45/تټځثبدهذ /  5ټٿ َفٹٿ خځث أڄٍٺ تهلل ٰلوټةٷ ڈٿ تټ٥دثټځىڂ{ ]  [. توڀڃ44/تټځثبهذ /

 [. ٍٰ تټٹٱثي ٸٽهث.47/تټځثبهذ / 5توڀڃ ټٿ َفٹٿ خځث أڄٍٺ تهلل ٰلوټةٷ ڈٿ تټٱثِٵىڂ{ ]

ـهظڅث تخدڃ ڄځُدً وأخدى ِد٩ُه تْٔدػ. ٴدثٖ: ـدهظڅث وٸُد٧. ـدهظڅث ت٨ْځدٓ،            -( 1711)

دٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدًؼٿ. وټدٿ َدىٸً:       خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.  ټً ٴىټڇ: ٰلڀً خڇ تټڅ
 ڀث خ٩هچ ڀڃ ڄٍوٺ تَِر.

( وـددهظڅٍ ڈددثيوڂ خددڃ ٨دددهتهلل. ـددهظڅث ـؽددثغ خددڃ ڀفځدده. ٴددثٺ تخددڃ      1711) -پ  28

ؼًَػ: ألدًڄدٍ أخدى تټٍخُدً؛ أڄدڇ ِدځ٧ ؼدثخً خدڃ ٨ددهتهلل َٵدىٺ: يؼدٿ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل             
 ٨ٽُڇ وِٽٿ يؼٗ ڀڃ أِٽٿ، ويؼٗ ڀڃ تټُهىن، وتڀًأشڇ.

ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث يوؾ خڃ ٨دثنذ. ـهظڅث تخڃ ؼًَػ، خهدىت   -( 1711)

 تِٔڅثن، ڀعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: وتڀًأذ.

( وـدددهظڅث أخدددى ٸثڀدددٻ تټؽفدددهيٌ. ـدددهظڅث ٨دهتټىتـددده. ـدددهظڅث ِدددٽُځثڂ    1712) - 29

تټُٕدثڄٍ. ٴثٺ: ِلټس ٨دهتهلل خڃ أخٍ أوًٰ. ؾ وـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر )وتټٽٱد٣       
 ـهظڅث ٨ٽٍ خڃ ڀّهً ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ تټُٕدثڄٍ. ٴثٺ: ِلټس ٨دهتهلل خڃ أخٍ أوًٰ: ټڇ(.

ڈٻ يؼٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ. ٴثٺ ٴٽس: خ٩ده ڀدث أڄٍټدس ِدىيذ      
 تټڅىي أپ ٴدٽهث؟ ٴثٺ: ٖ أنيٌ.

( وـهظڅٍ ٨ًُّ خڃ ـځثن تټځًٌٙ. ألدًڄث تټٽُط ٨ڃ ٩ُِه خدڃ أخدٍ   1713) - 31

 خُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ أڄڇ ِځ٩ڇ َٵىٺ:٩ُِه، ٨ڃ أ
ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ ) وت ٌڄددس أڀددر أـددهٸٿ ٰصدددُڃ ٌڄثڈددث،     

ٰٽُؽٽهڈث تټفه. وٖ  َعًج ٨ٽُهث. ظٿ  ڂ ٌڄس، ٰٽُؽٽهڈث تټفه، وٖ  َعًج ٨ٽُهث. ظٿ  ڂ 
 ٌڄس تټعثټعر، ٰصدُڃ ٌڄثڈث، ٰٽُد٩هث. وټى خفدٻ ڀڃ ٩ًٔ(.

ث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ؼځ٩ُدث ٨دڃ تخدڃ          ( ـهظڅ1713) - 31

٨ُُڅر. ؾ وـهظڅث ٨دده خدڃ ـځُده. ألدًڄدث ڀفځده خدڃ خٹدً تټدًِدثڄٍ. ألدًڄدث ڈٕدثپ خدڃ            
ـّثڂ. ٸٗڈځث ٨دڃ أَدىج خدڃ ڀىِدً. ؾ وـدهظڅث أخدى خٹدً تخدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث أخدى             

تَْٽدٍ. ـدهظڅث    أِثڀر وتخڃ ڄځًُ ٨ڃ ٨دُدهتهلل خدڃ ٨ځدً. ؾ وـدهظڅٍ ڈدثيوڂ خدڃ ِد٩ُه       
تخڃ وڈح. ـهظڅٍ أِثڀر خڃ ٌَه. ؾ وـهظڅث ڈڅثن خڃ تټًٌّ وأخى ٸًَح و ِدفثٲ خدڃ   
 خًتڈُٿ ٨ڃ ٨دهذ خڃ ِٽُځثڂ، ٨ڃ ڀفځه خڃ  ِفثٲ. ٸدٻ ڈدؤٖء ٨دڃ ِد٩ُه تټځٵددًٌ،      
٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.  ٖ أڂ تخدڃ  ِدفثٲ ٴدثٺ ٰدٍ ـهَعدڇ:        

ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ، ٰدٍ ؼٽده تْڀدر      ٨ڃ ٩ُِه، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ
  وت ٌڄس ظٗظث )ظٿ ټُد٩هث ٍٰ تټًتخ٩ر(.
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( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّدٽځر تټٵ٩څددٍ. ـدهظڅث ڀثټدٷ. ؾ وـدهظڅث َفُدً خدڃ        1713) - 32

َفًُ )وتټٽٱ٣ ټڇ( ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل، ٨دڃ  
 أخٍ ڈًًَذ؛

تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ِدةٻ ٨دڃ تْڀدر  وت ٌڄدس وټدٿ شفٙدڃ؟ ٴدثٺ ) ڂ            ڂ يِىٺ 
 ٌڄس ٰثؼٽهوڈث. ظٿ  ڂ ٌڄس ٰثؼٽهوڈث. ظٿ  ڂ ٌڄس ٰثؼٽهوڈث. ظٿ خ٩ُىڈث وټى خٝٱًُ(.

 ٴثٺ تخڃ ٔهثج: ٖ أنيٌ، أخ٩ه تټعثټعر أو تټًتخ٩ر.
 وٴثٺ تټٵ٩څدٍ، ٍٰ يوتَصڇ: ٴثٺ تخڃ ٔهثج: وتټٝٱًُ تټفدٻ.

هظڅث أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ٴددثٺ: ِددځ٩س ڀثټٹددث َٵددىٺ:  ( وـدد1714) - 33

ـهظڅٍ تخڃ ٔهثج ٨ڃ ٨دُهتهلل خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٨صددر، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ وٌَده خدڃ لثټده           
تټؽهڅٍ؛ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ِةٻ ٨ڃ تْڀر. خځعٻ ـهَعهځث. وټٿ َدىٸً  

 ٴىٺ تخڃ ٔهثج: وتټٝٱًُ تټفدٻ.

څثٴه. ـهظڅث ٩َٵىج خڃ  خًتڈُٿ خڃ ِد٩ه. ـدهظڅٍ أخدٍ ٨دڃ     ـهظڅٍ ٨ځًو تټ -( 1714)

٘ددثټؿ. ؾ وـددهظڅث ٨ددده خددڃ ـځُدده. ألدًڄددث ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث ڀ٩ځددً. ٸٗڈځددث ٨ددڃ       
تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨دُهتهلل، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ وٌَه تخدڃ لثټده تټؽهڅدٍ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل       

تټعثټعدر أو  ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعدٻ ـدهَط ڀثټدٷ. وتټٕدٷ ٰدٍ ـدهَعهځث ؼځ٩ُدث، ٰدٍ خ٩ُهدث ٰدٍ           
 تټًتخ٩ر.

 ثبة رؤسڀغ ا٫ذض ٗٲ ا٫ٴ٠ـبء - 7

( ـهظڅث ڀفځده خدڃ أخدٍ خٹدً تټځٵدهڀٍ. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ أخدى نتون. ـدهظڅث          1715) - 34

 ٌتبهذ ٨ڃ تټّهٌ، ٨ڃ ٩ِه خڃ ٨دُهذ، ٨ڃ أخٍ ٨دهتټًـځڃ. ٴثٺ: ل١ح ٨ٽٍ ٰٵثٺ:
       ٗ . ٰدإڂ أڀدر   َث أَهث تټڅثَ! أٴُځىت ٨ٽً أيٴثبٹٿ تټفه. ڀدڃ أـٙدڃ ڀدڅهٿ وڀدڃ ټدٿ َفد

ټًِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٌڄددس. ٰددلڀًڄٍ أڂ أؼٽددهڈث. ٰددإوت ڈددٍ ـددهَط ٨هدده      
خڅٱثَ. ٰمُٕس،  ڂ أڄث ؼٽدهشهث، أڂ أٴصٽهدث. ٰدىٸًز وټدٷ ټٽڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.         

 ٰٵثٺ )أـّڅس(.

وـهظڅثچ  ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث َفُدً خدڃ آنپ. ـدهظڅث  ِدًتبُٻ ٨دڃ           -( 1715)

ِڅثن. وټٿ َىٸً: ڀڃ أـٙڃ ڀڅهٿ وڀڃ ټٿ َفٙڃ. وٌتن ٰدٍ تټفدهَط:   تټّهٌ، خهىت تٔ
 )تشًٸهث ـصً شځثظٻ(.

 ثبة دض ا٫شٰغ - 8

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وڀفځدده خددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ     1716) - 35

 ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر. ٴثٺ: ِځ٩س ٴصثنذ َفهض ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
ٴده ٔدًج تټمځدً. ٰؽٽهشدڇ خؽًَدهشُڃ، ڄفدى        أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أشٍ خًؼدٻ  

 أيخ٩ُڃ.
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ٴثٺ: و٩ٰٽڇ أخى خٹً. ٰٽځث ٸدثڂ ٨ځدً تِصٕدثي تټڅدثَ. ٰٵدثٺ ٨ددهتټًـځڃ: ألدٯ تټفدهون         
 ظځثڄُڃ. ٰلڀً خڇ ٨ځً.

وـهظڅث َفًُ خڃ ـدُح تټفثيظٍ. ـهظڅث لثټه )٩َڅٍ تخڃ تټفثيض(. ـدهظڅث   -( 1716)

  ٍ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ   ٔدد٩در. ـددهظڅث ٴصددثنذ. ٴددثٺ: ِددځ٩س أڄّددث َٵددىٺ: أشدد
 خًؼٻ. ٰىٸً ڄفىچ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀ٩ثو خڃ ڈٕثپ. ـهظڅٍ أخٍ ٨ڃ ٴصثنذ، 1716) - 36

 ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڂ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ؼٽده ٰدٍ تټمځدً خثټؽًَده وتټڅ٩دثٺ. ظدٿ ؼٽده أخدى خٹدً             

وتټٵددًي، ٴددثٺ: ڀددث شددًوڂ ٰددٍ ؼٽدده  أيخ٩ددُڃ. ٰٽځددث ٸددثڂ ٨ځددً، ونڄددث تټڅددثَ ڀددڃ تټًَددٯ   
تټمځً؟ ٰٵثٺ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ىٮ: أيي أڂ شؽ٩ٽهث ٸدللٯ تټفدهون. ٴدثٺ: ٰؽٽده ٨ځدً      

 ظځثڄُڃ.

ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ڈٕثپ، خهىت تِٔڅثن،  -( 1716)

 ڀعٽڇ.

نذ، ( وـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث وٸُد٧ ٨دڃ ڈٕدثپ، ٨دڃ ٴصدث          1716) - 37

٨ددڃ أڄددُ؛ أڂ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٸددثڂ َٝددًج ٰددٍ تټمځددً خثټڅ٩ددثٺ وتټؽًَدده 
 أيخ٩ُڃ. ظٿ وٸً ڄفى ـهَعهځث. وټٿ َىٸً: تټًَٯ وتټٵًي.

( وـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وٌڈُدً خدڃ ـدًج و٨ٽدٍ خدڃ ـؽدً.           1717) - 38

تټدهتڄثغ. ؾ  ٴثټىت: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ )وڈى تخڃ ٨ٽُر( ٨دڃ تخدڃ أخدٍ ٨ًوخدر، ٨دڃ ٨ددهتهلل       
وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ تټفڅ٥ٽددٍ )وتټٽٱدد٣ ټددڇ(. ألدًڄددث َفُددً خددڃ ـځددثن. ـددهظڅث       
٨دددهتټ٩ٍٍَ خددڃ تټځمصددثي. ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ُٰددًوٌ ڀددىټً تخددڃ ٨ددثڀً تټددهتڄثغ. ـددهظڅث      

 ـُٝڃ خڃ تټځڅىي، أخى ِثِثڂ. ٴثٺ:
ٸٿ؟ ٔههز ٨عځثڂ خدڃ ٨ٱدثڂ وأشدً خثټىټُده، ٴده ٘دٽً تټٙددؿ يٸ٩صدُڃ. ظدٿ ٴدثٺ: أٌَده            

ٰٕهه ٨ٽُڇ يؼٗڂ: أـهڈځث ـځًتڂ؛ أڄڇ ًٔج تټمځً. ؤهه آلً؛ أڂ يآچ َصٵُل. ٰٵثٺ 
٨عځثڂ:  ڄڇ ټٿ َصٵُل ـصً ًٔخهث. ٰٵثٺ: َث ٨ٽدٍ! ٴدٿ ٰثؼٽدهچ. ٰٵدثٺ ٨ٽدٍ: ٴدٿ، َدث ـّدڃ!         
ٰثؼٽهچ. ٰٵثٺ تټفّڃ: وٺ ـثيڈث ڀڃ شىټً ٴثيڈث )ٰٹلڄدڇ وؼده ٨ٽُدڇ(. ٰٵدثٺ: َدث ٨ددهتهلل       

ؽٽهچ. و٨ٽٍ ٩َه. ـصً خٽ٫ أيخ٩ُڃ. ٰٵدثٺ: أڀّدٷ. ظدٿ ٴدثٺ: ؼٽده      خڃ ؼ٩ٱً! ٴٿ ٰثؼٽهچ. ٰ
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أيخ٩ُڃ. وؼٽه أخى خٹً أيخ٩ُڃ. و٨ځدً ظځدثڄُڃ. وٸدٻ ِدڅر.     

 وڈىت أـح  ټٍ.
ٌتن ٨ٽددٍ خددڃ ـؽددً ٰددٍ يوتَصددڇ: ٴددثٺ  ِددځث٨ُٻ: وٴدده ِددځ٩س ـددهَط تټددهتڄثغ ڀڅددڇ ٰٽددٿ   

 أـٱ٥ڇ.
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ٝددًًَ. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ ٌيَدد٧. ـددهظڅث    ( ـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ڀڅهددثٺ تټ  1717) - 39

 ِٱُثڂ تټعىيٌ ٨ڃ أخٍ ـُٙڃ، ٨ڃ ٨ځًُ خڃ ٩ُِه، ٨ڃ ٨ٽٍ. ٴثٺ:
ڀث ٸڅس أٴُٿ ٨ٽً أـه ـهت ُٰځىز ُٰڇ، ٰلؼه ڀڅڇ ٍٰ ڄٱٍّ،  ٖ ٘ثـح تټمځدً. ْڄدڇ    

  ڂ ڀثز ونَصڇ. ْڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټٿ َّڅڇ.
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 ثبة ٣ضع أؿٺاٍ ا٫ز٘ؼٿغ - 9

( ـهظڅث أـځه خڃ ٨ًُّ. ـهظڅث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ٨ځدًو ٨دڃ خٹُدً       1718) - 41

خڃ تْٔػ. ٴثٺ: خُڅث ڄفڃ ٨څه ِٽُځثڂ خڃ َّثي،  و ؼثءچ ٨دهتټًـځڃ خڃ ؼثخً، ـهظڇ. 
ٰلٴدددٻ ٨ٽُڅددث ِددٽُځثڂ. ٰٵددثٺ: ـددهظڅٍ ٨دددهتټًـځڃ تخددڃ ؼددثخً، ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ أخددٍ خددًنذ 

 تْڄٙثيٌ؛
ٵىٺ )ٖ َؽٽه أـه ٰدىٲ ٨ٕدًذ أِدىتٞ.  ٖ    أڄڇ ِځ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َ 

 ٍٰ ـه ڀڃ ـهون تهلل(.

 ثبة ا٫ذضٹص ٠٧بعاد ڃٷ٬ٸب - 11

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ وأخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و٨ځدًو تټڅثٴده   1719) - 41

و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ وتخددڃ ڄځُددً. ٸٽهددٿ ٨ددڃ تخددڃ ٨ُُڅددر )وتټٽٱدد٣ ټ٩ځددًو( ٴددثٺ: ـددهظڅث  
 ًٌ، ٨ڃ أخٍ  نيَُ، ٨ڃ ٨دثنذ خڃ تټٙثڀس. ٴثٺ:ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ تټٍڈ

ٸڅددث ڀدد٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰددٍ ڀؽٽددُ. ٰٵددثٺ )شدددث٩َىڄٍ ٨ٽددً أڂ ٖ        
شٕددًٸىت خددثهلل ٔددُةث، وٖ  شٍڄددىت، وٖ  شّددًٴىت، وٖ  شٵصٽددىت تټددڅٱُ تټصددٍ ـددًپ تهلل  ٖ      

خدڇ، ٰهدى    خثټفٳ. ٰځڃ وًٰ ڀڅٹٿ ٰلؼًچ ٨ٽدً تهلل. وڀدڃ أ٘دثج ٔدُةث ڀدڃ وټدٷ ٩ٰىٴدح       
ٸٱثيذ ټڇ. وڀڃ أ٘ثج ُٔةث ڀڃ وټٷ ّٰصًچ تهلل ٨ٽُڇ، ٰلڀًچ  ټً تهلل.  ڂ ٔثء ٨ٱدث ٨څدڇ   

 و ڂ ٔثء ٨ىخڇ(.

( ـدددهظڅث ٨دددده خدددڃ ـځُددده. ألدًڄدددث ٨ددددهتټًٌتٲ. ألدًڄدددث ڀ٩ځدددً ٨دددڃ       1719) - 42

تټٍڈًٌ، خهىت تِٔدڅثن. وٌتن ٰدٍ تټفدهَط: ٰدصٗ ٨ٽُڅدث آَدر تټڅّدثء: أڂ ٖ َٕدًٸڃ خدثهلل          

 [.12/تټځځصفڅر / 61] ُٔةث تَِر

( وـددهظڅٍ  ِددځث٨ُٻ خددڃ ِددثټٿ. ألدًڄددث ڈٕددُٿ. ألدًڄددث لثټدده ٨ددڃ أخددٍ    1719) - 43

 ٴٗخر، ٨ڃ أخٍ ت٩ْٔط تټٙڅ٩ثڄٍ، ٨ڃ ٨دثنذ خڃ تټٙثڀس. ٴثٺ:
ألى ٨ٽُڅث يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٸځدث ألدى ٨ٽدً تټڅّدثء: أڂ ٖ ڄٕدًٶ خدثهلل           

ٵصددٻ أوٖنڄددث، وٖ  ٩َٝددڇ خ٩ٝددث خ٩ٝددث. )ٰځددڃ  ٔددُةث، وٖ  ڄّددًٲ، وٖ  ڄٍڄددٍ، وٖ  ڄ
وًٰ ڀڅٹٿ ٰلؼًچ ٨ٽً تهلل. وڀڃ أشً ڀڅٹٿ ـهت ٰلٴُٿ ٨ٽُڇ ٰهى ٸٱثيشڇ. وڀدڃ ِدصًچ تهلل   

 ٨ٽُڇ ٰلڀًچ  ټً تهلل.  ڂ ٔثء ٨ىخڇ، و ڂ ٔثء ٬ٱً ټڇ(.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يڀدؿ. ألدًڄدث   1719) - 44

خددڃ أخددٍ ـدُددح، ٨ددڃ أخددٍ تټمُددً، ٨ددڃ تټٙددڅثخؽٍ، ٨ددڃ ٨دددثنذ خددڃ      تټٽُددط ٨ددڃ ٍََدده  
 تټٙثڀس؛ أڄڇ ٴثٺ:

 ڄٍ ټځڃ تټڅٵدثء تټىَڃ خث٩َىت يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. وٴدثٺ: خث٩َڅدثچ ٨ٽدً أڂ      
ٖ ڄًٕٶ خثهلل ُٔةث،وٖ ڄٍڄٍ،وٖ ڄًّٲ، وٖ ڄٵصٻ تټڅٱُ تټصٍ ـًپ تهلل  ٖ خثټفٳ،وٖ 
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 ڂ ٩ٰٽڅث وټٷ. ٰإڂ ٬ُٕڅث ڀڃ وټٷ ُٔةث، ٸثڂ ٴٝثء وټدٷ   ڄڅصهح، وٖ  ڄ٩ٍٙ. ٰثټؽڅر،
  ټً تهلل.

 وٴثٺ تخڃ يڀؿ: ٸثڂ ٴٝثؤچ  ټً تهلل.

 ثبة جغح ا٫٘جٰبء ٹا٫ٰ٘ضٱ ٹا٫جئغ ججبع - 11

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وڀفځدده خددڃ يڀددؿ. ٴددثٖ: ألدًڄددث تټٽُددط. ؾ       1711) - 45

خڃ تټځُّح وأخدٍ ِدٽځر،   وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٩ُِه 
 ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،

٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڄدڇ ٴدثٺ )تټ٩ؽځدثء ؼًـهدث ؼددثي. وتټدةدً ؼددثي.         
 وتټځ٩هڂ ؼدثي. وٍٰ تټًٸثٌ تټمځُ(.

وـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وأخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وٌڈُددً خددڃ ـددًج            -( 1711)

ه خدڃ يتٰد٧. ـدهظڅث  ِدفثٲ     و٨دهت٨ْٽً خڃ ـځثن ٸٽهٿ ٨ڃ تخڃ ٨ُُڅدر. ؾ وـدهظڅث ڀفځد   
 )٩َڅٍ تخڃ ٨ًُّ(. ـهظڅث ڀثټٷ. ٸٗڈځث ٨ڃ تټٍڈًٌ. خإِڅثن تټٽُط. ڀعٻ ـهَعڇ.

( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً وـًڀٽددر. ٴددثٖ: ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ      1711) -پ  2

َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ تخڃ تټځّدُح و٨دُدهتهلل خدڃ ٨ددهتهلل، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ، ٨دڃ         
 ڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُ

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ يڀددؿ خددڃ تټځهددثؼً. ألدًڄددث تټٽُددط ٨ددڃ أَددىج خددڃ     1711) - 46

 ڀىًِ، ٨ڃ تِْىن خڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخٍ ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ )تټدةدً ؼًـهدث ؼددثي. وتټځ٩دهڂ ؼًـدڇ       

 ٸثٌ تټمځُ(.ؼدثي. وتټ٩ؽځثء ؼًـهث ؼدثي. وٍٰ تټً

وـهظڅث ٨دهتټًـځڃ خڃ ِٗپ تټؽځفٍ. ـهظڅث تټًخ٧ُ )٩َڅٍ تخدڃ ڀّدٽٿ(.ؾ    -( 1711)

وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ.ؾ وـدهظڅث تخدڃ خٕدثي.ـهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱً.ٴدثٖ:       
ـهظڅث ٔد٩در.ٸٗڈځث ٨دڃ ڀفځده خدڃ ٌَدثن،٨ڃ أخدٍ ڈًَدًذ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ            

 وِٽٿ.خځعٽڇ.
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 ة اڃ٣ٌڀخ٧زب - ۲۳ 
 ثبة ا٫ڀٰڀٲ ٬ٗټ ا٫ٰضٗټ ٬ٗڀٶ - 1

( ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً أـځه خڃ ٨ځدًو خدڃ ِدًؾ. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح ٨دڃ        1711) - 1

 تخڃ ؼًَػ، ٨ڃ تخڃ أخٍ ڀٽُٹر، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ؛
أڂ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )ټددى ١٩َددً تټڅددثَ خدده٨ىتڈٿ، ٖن٨ددً ڄددثَ نڀددثء  

 ٨ً ٨ٽُڇ(.يؼثٺ وأڀىتټهٿ. وټٹڃ تټُځُڃ ٨ٽً تټځه

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ڀفځه خڃ خًٕ ٨ڃ ڄث٧ٰ خڃ ٨ځً، 1711) - 2

 ٨ڃ تخڃ أخٍ ڀٽُٹر، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴًٝ خثټُځُڃ ٨ٽً تټځه٨ً ٨ٽُڇ. 

 ثبة ا٤٫ٌبء ثب٫ڀٰڀٲ ٹا٫لبٷض - 2

هتهلل خدڃ ڄځُدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث     ( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خڃ ٨د1712) - 3

ٌَه )وڈى تخڃ لدثج(. ـهظڅٍ ُِٯ خڃ ِدٽُځثڂ. ألدًڄدٍ ٴدُُ تخدڃ ِد٩ه ٨دڃ ٨ځدًو        
 خڃ نَڅثي، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ؛

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴًٝ خُځُڃ ؤثڈه. 

 ثبة ا٫ذ٨ٮ ثب٫ٔبٷغ ٹا٬٫ذٲ ثب٫ذجخ - 3

ثوَر ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٨ًو، ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ. ألدًڄث أخى ڀ1713٩) - 4

 ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٌَڅح خڅس أخٍ ِٽځر، ٨ڃ أپ ِٽځر. ٴثټس:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ) ڄٹدٿ شمصٙدځىڂ  ټدٍ. وټ٩دٻ خ٩ٝدٹٿ أڂ َٹدىڂ         

أټفڃ خفؽصڇ ڀڃ خ٩ٛ. ٰلٴٍٝ ټڇ ٨ٽً ڄفى ڀځث أِځ٧ ڀڅڇ. ٰځڃ ٴ٩١دس ټدڇ ڀدڃ ـدٳ     
 تټڅثي(. ألُڇ ُٔةث، ٰٗ َللىچ. ٰإڄځث أٴ٧١ ټڇ خڇ ٴ٩١ر ڀڃ

وـهظڅثچ أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ. ؾ وـهظڅث أخى ٸًَدح. ـدهظڅث    -( 1713)

 تخڃ ڄځًُ. ٸٗڈځث ٨ڃ ڈٕثپ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـهظڅٍ ـًڀٽر خدڃ َفُدً. ألدًڄدث ٨ددهتهلل خدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ         1713) - 5

ڃ أپ ِدٽځر  ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ألدًڄٍ ٨دًوذ خدڃ تټٍخُدً ٨دڃ ٌَڅدح خڅدس أخدٍ ِدٽځر، ٨د         
 ٌوغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛

أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ِددځ٧ ؼٽدددر لٙددٿ خدددثج ـؽًشددڇ. ٰمددًغ  ټددُهٿ.  
ٰٵددثٺ ) ڄځددث أڄددث خٕددً. و ڄددڇ َددلشُڅٍ تټمٙددٿ، ٰٽ٩ددٻ خ٩ٝددهٿ أڂ َٹددىڂ أخٽدد٫ ڀددڃ خ٩ددٛ،    
ٰلـّح أڄڇ ٘ثنٲ، ٰلٴٍٝ ټڇ. ٰځڃ ٴُٝس ټڇ خفٳ ڀّٽٿ، ٰإڄځث ڈٍ ٴ٩١ر ڀڃ تټڅثي، 

 فځٽهث أو َىيڈث(.ٰٽُ
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( وـهظڅث ٨ځدًو تټڅثٴده. ـدهظڅث ٩َٵدىج خدڃ  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه. ـدهظڅث أخدٍ           1713) - 6

٨ڃ ٘ثټؿ. ؾ وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ألدًڄدث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً. ٸٗڈځدث ٨دڃ       
 تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن، ڄفى ـهَط َىڄُ.

 خدثج أپ ِٽځر. وٍٰ ـهَط ڀ٩ځً: ٴثټس: ِځ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټؽدر لٙٿ

 ثبة ٣ٌڀخ ٷٴض - 4

( ـهظڅٍ ٨ٽٍ خڃ ـؽدً تټّد٩هٌ. ـدهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً ٨دڃ ڈٕدثپ خدڃ          1714) - 7

 ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
نلٽددس ڈڅدده خڅددس ٨صدددر، تڀددًأذ أخددٍ ِددٱُثڂ، ٨ٽددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ.     

تټڅٱٵددر ڀددث َٹٱُڅددٍ ٰٵثټددس: َددث يِددىٺ تهلل!  ڂ أخددث ِددٱُثڂ يؼددٻ ٔددفُؿ. ٖ ١٩َُڅددٍ ڀددڃ   
وَٹٱٍ خڅٍ.  ٖ ڀث ألدىز ڀدڃ ڀثټدڇ خ٭ُدً ٨ٽځدڇ. ٰهدٻ ٨ٽدٍ ٰدٍ وټدٷ ڀدڃ ؼڅدثؾ؟ ٰٵدثٺ             

 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )لىٌ ڀڃ ڀثټڇ خثټځ٩ًوٮ، ڀث َٹٱُٷ وَٹٱٍ خڅُٷ(.

وـهظڅثچ ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځُدً وأخدى ٸًَدح. ٸٗڈځدث ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ         -( 1714)

َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث ٨دددهتټ٩ٍٍَ تخددڃ ڀفځدده. ؾ وـددهظڅث  ڄځُددً ووٸُدد٧. ؾ وـددهظڅث 
ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٰهَٷ. ألدًڄث تټٝفثٶ )٩َڅدٍ تخدڃ ٨عځدثڂ(. ٸٽهدٿ ٨دڃ      

 ڈٕثپ، خهىت تِٔڅثن.

( وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ، 1714) - 8

 ٨ڃ ٨ًوذ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
ټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثټس: َث يِىٺ تهلل! وتهلل! ڀدث ٸدثڂ ٨ٽدً    ؼثءز ڈڅه  ټً ت 

٤هً تْيٚ أڈٻ لدثء أـح  ټٍ ڀڃ أڂ َدىټهٿ تهلل ڀدڃ أڈدٻ لدثبدٷ. وڀدث ٨ٽدً ٤هدً        
تْيٚ أڈٻ لدثء أـح  ټٍ ڀڃ أڂ ٩ٍَڈٿ تهلل ڀڃ أڈدٻ لدثبدٷ. ٰٵدثٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل      

يِدىٺ تهلل!  ڂ أخدث ِدٱُثڂ يؼدٻ      ٨ٽُڇ وِٽٿ )وأَٝث. وتټىٌ ڄٱٍّ خُهچ!(. ظٿ ٴثټس: َدث 
ڀځّٷ. ٰهٻ ٨ٽٍ ـًغ أڂ أڄٱٳ ٨ٽً ٨ُثټڇ ڀڃ ڀثټڇ خ٭ًُ  وڄڇ؟ ٰٵدثٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل    

 ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ ـًغ ٨ٽُٷ أڂ شڅٱٵٍ ٨ٽُهٿ خثټځ٩ًوٮ(.

( ـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ٩َٵددىج خددڃ  خددًتڈُٿ. ـددهظڅث تخددڃ ألددٍ   1714) - 9

 ً؛ أڂ ٨ثبٕر ٴثټس:تټٍڈًٌ ٨ڃ ٨ځڇ. ألدًڄٍ ٨ًوذ خڃ تټٍخُ
ؼددثءز ڈڅدده خڅددس ٨صدددر خددڃ يخ٩ُددر ٰٵثټددس: َددث يِددىٺ تهلل! وتهلل! ڀددث ٸددثڂ ٨ٽددً ٤هددً       

تْيٚ لدثء أـدح  ټدٍ ڀدڃ أڂ َدىټىت ڀدڃ أڈدٻ لدثبدٷ. وڀدث أ٘ددؿ تټُدىپ ٨ٽدً ٤هدً             
تْيٚ لدثء أـح  ټٍ ڀڃ أڂ ٩ٍَوت ڀڃ أڈٻ لدثبٷ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ  

ُهچ!(. ظٿ ٴثټس: َث يِىٺ تهلل!  ڂ أخث ِٱُثڂ يؼٻ ڀُّٷ. وِٽٿ )وأَٝث. وتټىٌ ڄٱٍّ خ
 ٰهٻ ٨ٽٍ ـًغ ڀڃ أڂ أ٩٠ٿ، ڀڃ تټىٌ ټڇ، ٨ُثټڅث؟ ٰٵثٺ ټهث )ٖ.  ٖ خثټځ٩ًوٮ(.
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ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ ٧ضغح ا٫ٰـبئ٪ ٯٲ ٛڀغ دبجخ. ٹا٫ٴٸپ ٗٲ ٯٴٖ ٹٷبد،  - 5

 ٹٷٺ االٯزٴبٕ ٯٲ أصاء د٢ ٫ؼٯٶ أٹ ٬ُت ٯب ال ٿـزذ٤ٶ
ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخدٍ  ( ـهظڅٍ 1715) - 11

 ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ) ڂ تهلل ًَٜدً ټٹدٿ وَٹدًچ ټٹدٿ ظٗظدث. ًُٰٜدً         

ټٹددٿ أڂ ش٩دددهوچ وٖ  شٕددًٸىت خددڇ ٔددُةث. وأڂ ش٩صٙددځىت خفدددٻ تهلل ؼځ٩ُددث وٖ  شٱًٴددىت.    
 ثٺ(.وَٹًچ ټٹٿ ٴُٻ وٴثٺ. وٸعًذ تټّؤتٺ. و ٜث٨ر تټځ

( وـدددهظڅث ٔدددُدثڂ خدددڃ ٰدددًوق. ألدًڄدددث أخدددى ٨ىتڄدددر ٨دددڃ ِدددهُٻ، خهدددىت  1715) - 11

 تِٔڅثن، ڀعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: وَّمٟ ټٹٿ ظٗظث. وټٿ َىٸً: وٖ  شٱًٴىت.

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽٍ. ألدًڄث ؼًًَ ٨ڃ ڀڅٙدىي، ٨دڃ   593) - 12

 ڃ ٩ٔدر،تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ وتين ڀىټً تټځ٭ًُذ خڃ ٩ٔدر ٨ڃ تټځ٭ًُذ خ
٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ ) ڂ تهلل ٨ددٍ وؼددٻ ـددًپ ٨ٽددُٹٿ ٨ٵددىٲ          

تْڀهددثز. ووأن تټدڅددثز. وڀڅ٩ددث وڈددثز. وٸددًچ ټٹددٿ ظٗظددث: ٴُددٻ وٴددثٺ. وٸعددًذ تټّددؤتٺ.    
 و ٜث٨ر تټځثٺ(.

وـددهظڅٍ تټٵثِددٿ خددڃ ٌٸًَددثء. ـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀىِددً ٨ددڃ ٔددُدثڂ، ٨ددڃ     -( 593)

عٽدڇ. ٬ُدً أڄدڇ ٴدثٺ: وـدًپ ٨ٽدُٹٿ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ          ڀڅٙىي، خهىت تِٔڅثن، ڀ
 وِٽٿ. وټٿ َٵٻ:  ڂ تهلل ـًپ ٨ٽُٹٿ.

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ خددڃ ٨ٽُددر ٨ددڃ لثټدده        593) - 13

تټفىتء. ـهظڅٍ تخدڃ أٔدى٦ ٨دڃ تټٕد٩دٍ. ـدهظڅٍ ٸثشدح تټځ٭ُدًذ خدڃ ٔد٩در. ٴدثٺ: ٸصدح            
ٕدٍء ِدځ٩صڇ ڀدڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.        ڀ٩ثوَر  ټً تټځ٭ًُذ: تٸصدح  ټدٍ خ  

 ٰٹصح  ټُڇ:
أڄٍ ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ ) ڂ تهلل ٸًچ ټٹدٿ ظٗظدث: ٴُدٻ وٴدثٺ،      

 و ٜث٨ر تټځثٺ، وٸعًذ تټّؤتٺ(.

( ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ڀًوتڂ خڃ ڀ٩ثوَر تټٱٍتيٌ ٨دڃ ڀفځده خدڃ    593) - 14

هتهلل تټعٵٱدٍ ٨دڃ وتين. ٴدثٺ: ٸصدح تټځ٭ُدًذ  ټدً ڀ٩ثوَدر:        ِدىٴر. ألدًڄدث ڀفځده خدڃ ٨دُد     
 ِٗپ ٨ٽُٷ. أڀث خ٩ه.

ٰدإڄٍ ِدځ٩س يِددىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ َٵدىٺ ) ڂ تهلل ـدًپ ظٗظددث. وڄهدً ٨ددڃ         
ظددٗض: ـددًپ ٨ٵددىٲ تټىتټدده. ووأن تټدڅددثز. وٖ  وڈددثز. وڄهددً ٨ددڃ ظددٗض: ٴُددٻ وٴددثٺ.   

 وٸعًذ تټّؤتٺ. و ٜث٨ر تټځثٺ(.
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 أجغ ا٫ذب٧ٮ اطا اجزٸض، ٟؤهبة أٹ أسِؤ ثبة ثڀبٱ - 6

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً تټصځُځددٍ. ألدًڄددث ٨دددهتټ٩ٍٍَ خددڃ ڀفځدده ٨ددڃ  1716) - 15

ٍََه خڃ ٨دهتهلل خڃ أِثڀر خڃ تټهثن، ٨ڃ ڀفځه خدڃ  خدًتڈُٿ، ٨دڃ خّدً خدڃ ِد٩ُه، ٨دڃ        
 أخٍ ٴُُ ڀىټً ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ، ٨ڃ ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ؛

ڇ وِٽٿ ٴثٺ ) وت ـٹٿ تټفثٸٿ ٰثؼصهه ظٿ أ٘دثج، ٰٽدڇ   أڄڇ ِځ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُ 
 أؼًتڂ. و وت ـٹٿ ٰثؼصهه، ظٿ أل١ل، ٰٽڇ أؼً(.

( وـهظڅٍ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وڀفځه خڃ أخدٍ ٨ځدً. ٸٗڈځدث ٨دڃ ٨ددهتټ٩ٍٍَ      1716)

خڃ ڀفځه، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. وٌتن ٍٰ ٨ٵح تټفهَط: ٴثٺ ٍََه: ٰفهظس ڈدىت تټفدهَط   
 ًو خڃ ـٍپ. ٰٵثٺ: ڈٹىت ـهظڅٍ أخى ِٽځر ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ.أخث خٹً خڃ ڀفځه خڃ ٨ځ

( وـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ. ألدًڄث ڀًوتڂ )٩َڅدٍ تخدڃ   1716) -پ  2

ڀفځه تټهڀٕٵٍ(. ـهظڅث تټٽُط خدڃ ِد٩ه. ـدهظڅٍ ٍََده خدڃ ٨ددهتهلل تخدڃ أِدثڀر خدڃ تټهدثن           
 ثنَڃ.تټٽُعٍ، خهىت تټفهَط، ڀعٻ يوتَر ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ ڀفځه. خثِٔڅ
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 ثبة ٧غاٷخ ٣ٌبء ا٤٫بًپ ٹٷٺ ٌٛجبٱ - 7

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث أخى ٨ىتڄر ٨ڃ ٨دهتټځٽٷ خڃ ٨ځًُ، ٨دڃ  1717) - 16

٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ خٹًذ. ٴثٺ: ٸصح أخٍ )وٸصدس ټڇ(  ټً ٨دُهتهلل خڃ أخدٍ خٹدًذ وڈدى    
 ٴثٚ خّؽّصثڂ: أڂ ٖ شفٹٿ خُڃ تظڅُڃ وأڄس ٬ٝدثڂ.

 ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ )ٖ َفٹددٿ أـدده خددُڃ تظڅددُڃ وڈددى  ٰددإڄٍ ِددځ٩س يِددىٺ تهلل 
 ٬ٝدثڂ(.

وـددهظڅثچ َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث ڈٕددُٿ. ؾ وـددهظڅث ٔددُدثڂ خددڃ ٰددًوق.      -( 1717)

ـهظڅث ـځثن خڃ أخٍ ِٽځر. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ ِٱُثڂ. ؾ 
څث ٨دُدهتهلل خدڃ ڀ٩دثو. ـدهظڅث     وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ؾ وـدهظ    

أخٍ. ٸٗڈځث ٨ڃ ٩ٔدر. ؾ وـهظڅث أخى ٸًَح. ـدهظڅث ـّدُڃ خدڃ ٨ٽدٍ ٨دڃ ٌتبدهذ. ٸدٻ        
ڈؤٖء ٨ڃ ٨دهتټځٽٷ خڃ ٨ځًُ، ٨ڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ أخدٍ خٹدًذ، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ تټڅددٍ         

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَط أخٍ ٨ىتڄر.

 ثبة ٳ٤ي اڃد٨ب٭ ا٫جب٬ُخ ٹعص ٯذضصبد اڃٯٺع - 8

( ـهظڅث أخى ؼ٩ٱً ڀفځه خڃ تټٙدثؾ و٨دهتهلل خڃ ٨ىڂ تټهٗټٍ. ؼځ٩ُث 1718) - 17

٨ددڃ  خددًتڈُٿ خددڃ ِدد٩ه. ٴددثٺ تخددڃ تټٙدددثؾ: ـددهظڅث  خددًتڈُٿ خددڃ ِدد٩ه خددڃ  خددًتڈُٿ خددڃ         
 ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ىٮ. ـهظڅث أخٍ ٨ڃ تټٵثِٿ خڃ ڀفځه، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:

 ث ڈىت ڀث ټُُ ڀڅڇ ٰهى ين(.ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ أـهض ٍٰ أڀًڄ 

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨دده خدڃ ـځُده. ؼځ٩ُدث ٨دڃ أخدٍ ٨دثڀً.        1718) - 18

ٴثٺ ٨ده: ـهظڅث ٨دهتټځٽٷ خدڃ ٨ځدًو. ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ؼ٩ٱدً تټٍڈدًٌ ٨دڃ ِد٩ه خدڃ           
 خًتڈُٿ. ٴثٺ: ِلټس تټٵثِٿ خڃ ڀفځده ٨دڃ يؼدٻ ټدڇ ظٗظدر ڀّدثٸڃ. ٰلو٘دً خعٽدط ٸدٻ          

 ځ٧ وټٷ ٸٽڇ ٍٰ ڀّٹڃ وتـه. ظٿ ٴثٺ: ألدًشڅٍ ٨ثبٕر؛ڀّٹڃ ڀڅهث. ٴثٺ: َؽ
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀڃ ٨ځٻ ٨ځٗ ټُُ ٨ٽُڇ أڀًڄث ٰهى ين(. 

 ثبة ثڀبٱ سڀغ ا٫لٸٺص - 9

( وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ أخدٍ       1719) - 19

ڂ، ٨ڃ تخڃ أخٍ ٨ځًذ تْڄٙدثيٌ، ٨دڃ   خٹً، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو خڃ ٨عځث
 ٌَه خڃ لثټه تټؽهڅٍ؛

أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )أٖ ألددًٸٿ خمُدً تټٕدههتء! تټدىٌ َدلشٍ خٕدهثنشڇ           
 ٴدٻ أڂ َّلټهث(.

 ثبة ثڀبٱ اسزالٝ ا٫ٰجزٸضٿٲ - 11

( ـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅٍ ٔدددثخر. ـددهظڅٍ ويٴددثء ٨ددڃ أخددٍ       1721) - 21

 ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ
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٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ )خُڅځث تڀًأشثڂ ڀ٩هځث تخڅثڈځث. ؼثء تټدىبح ٰدىڈح    
خثخڃ  ـهتڈځث. ٰٵثټس ڈىچ ټٙثـدصهث:  ڄځث وڈح خثخڅٷ أڄس. وٴثټس تْلًي:  ڄځث وڈدح  
خثخڅٷ. ٰصفثٸځصث  ټً نتون. ٰٵًٝ خڇ ټٽٹددًي. ٰمًؼصدث ٨ٽدً ِدٽُځثڂ خدڃ نتون ٨ٽُهځدث       

للدًشدثچ. ٰٵدثٺ: تبصدىڄٍ خثټّدٹُڃ أٔدٵڇ خُڅٹځدث. ٰٵثټدس تټٙد٭ًي: ٖ. ًَـځدٷ          تټّٗپ. ٰ
 تهلل! ڈى تخڅهث. ٰٵًٝ خڇ ټٽٙ٭ًي.

 ٴثٺ: ٴثٺ أخى ڈًًَذ: وتهلل!  ڂ ِځ٩س خثټّٹُڃ ٴٟ  ٖ َىڀةى. ڀث ٸڅث ڄٵىٺ  ٖ تټځهَر.

وـهظڅث ِىَه خڃ ٩ُِه. ـهظڅٍ ـٱٗ )٩َڅٍ تخڃ ڀًُّذ تټٙدڅ٩ثڄٍ( ٨دڃ    -( 1721)

٨ٵدر. ؾ وـهظڅث أڀُر خڃ خ١ّثپ. ـهظڅث ٍََه خدڃ ٌيَد٧. ـدهظڅث يوؾ )وڈدى      ڀىًِ خڃ
تخڃ تټٵثِٿ( ٨ڃ ڀفځه خڃ ٨ؽٗڂ. ؼځ٩ُدث ٨دڃ أخدٍ تټٍڄدثن، خهدىت تِٔدڅثن، ڀعدٻ ڀ٩څدً         

 ـهَط ويٴثء.

 ثبة اؿزذجبة اهالح ا٫ذب٧ٮ ثڀٲ ا٫شوٰڀٲ - 11

ڈځدثپ خدڃ    ( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـهظڅث ڀ٩ځً ٨دڃ 1721) - 21

ڀڅدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً       
 أـثنَط ڀڅهث:

وٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )تٔددصًي يؼددٻ ڀددڃ يؼددٻ ٨ٵددثيت ټددڇ. ٰىؼدده      
تټًؼٻ تټىٌ تٔصًي تټ٩ٵثي ٍٰ ٨ٵثيچ ؼًذ ُٰهدث وڈدح. ٰٵدثٺ ټدڇ تټدىٌ تٔدصًي تټ٩ٵدثي:        

صًَس ڀڅدٷ تْيٚ. وټدٿ أخصد٧ ڀڅدٷ تټدىڈح. ٰٵدثٺ تټدىٌ ٔدًي         لى وڈدٷ ڀڅٍ.  ڄځث تٔد 
تْيٚ:  ڄځث خ٩صٷ تْيٚ وڀث ُٰهث. ٴثٺ: ٰصفثٸځث  ټً يؼٻ. ٰٵثٺ تټىٌ شفثٸځث  ټُڇ: 
أټٹځددث وټدده؟ ٰٵددثٺ أـددهڈځث: ټددٍ ٬ددٗپ. وٴددثٺ تِلددً: ټددٍ ؼثيَددر. ٴددثٺ: أڄٹفددىت تټ٭ددٗپ      

 تټؽثيَر. وأڄٱٵىت ٨ٽً أڄٱّٹځث ڀڅڇ. وشٙهٴث(.
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 ا٤٬٫ِخ ٧زبة - ۲۳ 
( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځدٍ ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ يخ٩ُدر خدڃ         1722) - 1

 أخٍ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ ٍََه ڀىټً تټځڅد٩ط، ٨ڃ ٌَه خڃ لثټه تټؽهڅٍ؛ أڄڇ ٴثٺ:
ؼثء يؼٻ  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ّٰلټڇ ٨دڃ تټٽٵ١در؟ ٰٵدثٺ )ت٨دًٮ ٨ٱث٘دهث       

، و ٖ ٰٕلڄٷ خهث(. ٴثٺ ٰٝدثټر تټ٭دڅٿ؟ ٴدثٺ    ووٸثءڈث. ظٿ ٨ًٰهث ِڅر. ٰإڂ ؼثء ٘ثـدهث
)ټددٷ أو ْلُددٷ أو ټٽددىبح(. ٴددثٺ: ٰٝددثټر تٔخددٻ؟ ٴددثٺ )ڀددث ټددٷ وټهددث؟ ڀ٩هددث ِددٵثؤڈث           

 وـىتؤڈث. شًن تټځثء وشلٸٻ تټٕؽً. ـصً َٽٵثڈث يخهث(.
 ٴثٺ َفًُ: أـّح ٴًأز: ٨ٱث٘هث.

ث. ( وـهظڅث َفُدً خدڃ أَدىج وٴصُددر وتخدڃ ـؽدً )ٴدثٺ تخدڃ ـؽدً: ألدًڄد          1722) - 2

وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث  ِدځث٨ُٻ( )وڈدى تخدڃ ؼ٩ٱدً( ٨دڃ يخ٩ُدر خدڃ أخدٍ ٨ددهتټًـځڃ،          
 ٨ڃ ٍََه ڀىټً تټځڅد٩ط، ٨ڃ ٌَه خڃ لثټه تټؽهڅٍ؛

أڂ يؼٗ ِدلٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دڃ تټٽٵ١در؟ ٰٵدثٺ )٨ًٰهدث ِدڅر. ظدٿ             
ٺ: َدث يِدىٺ   ت٨ًٮ وٸثءڈث و٨ٱث٘هث. ظٿ تِصڅٱٳ خهث. ٰإڂ ؼدثء يخهدث ٰلنڈدث  ټُدڇ( ٰٵدث     

تهلل! ٰٝثټر تټ٭څٿ؟ ٴثٺ: لىڈث. ٰإڄځث ڈٍ ټدٷ أو ْلُدٷ أو ټٽدىبح. ٴدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل!       
ٰٝثټر تٔخٻ؟ ٴثٺ: ٰ٭ٝح يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ـصدً تـدًز وؼڅصدثچ )أو       

 تـځً وؼهڇ( ظٿ ٴثٺ: )ڀث ټٷ وټهث؟ ڀ٩هث ـىتءڈث وِٵثؤڈث ـصً َٽٵثڈث يخهث(.

ټ١ثڈً. ألدًڄث ٨دهتهلل خڃ وڈح. ألدًڄٍ ِٱُثڂ تټعدىيٌ  ( وـهظڅٍ أخى ت1722) - 3

وڀثټٷ خڃ أڄُ و٨ځًو خڃ تټفثيض و٬ًُڈٿ؛ أڂ يخ٩ُدر خدڃ أخدٍ ٨ددهتټًـځڃ ـدهظهٿ،      
خهىت تِٔدڅثن، ڀعدٻ ـدهَط ڀثټدٷ. ٬ُدً أڄدڇ ٌتن: ٴدثٺ: أشدً يؼدٻ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل            

)ٰإوت ټٿ َلز ټهث ٨ٽُڇ وِٽٿ وأڄث ڀ٩ڇ. ّٰلټڇ ٨ڃ تټٽٵ١ر؟ ٴثٺ: وٴثٺ ٨ځًو ٍٰ تټفهَط 
 ٠ثټح ٰثِصڅٱٵهث(.

( وـددهظڅٍ أـځدده خددڃ ٨عځددثڂ خددڃ ـٹددُٿ تْونٌ. ـددهظڅث لثټدده خددڃ ڀمٽدده.     1722) - 4

ـددهظڅٍ ِددٽُځثڂ )وڈددى تخددڃ خددٗٺ( ٨ددڃ يخ٩ُددر خددڃ أخددٍ ٨دددهتټًـځڃ، ٨ددڃ ٍََدده ڀددىټً   
تټځڅد٩ددط. ٴددثٺ: ِددځ٩س ٌَدده خددڃ لثټدده تټؽهڅددٍ َٵددىٺ: أشددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ  

ـددهَط  ِددځث٨ُٻ خددڃ ؼ٩ٱددً. ٬ُددً أڄددڇ ٴددثٺ: تـځددثي وؼهددڇ وؼدُڅددڇ.  وِددٽٿ. ٰددىٸً ڄفددى
و٬ٝددح. وٌتن )خ٩دده ٴىټددڇ: ظددٿ ٨ًٰهددث ِددڅر( )ٰددإڂ ټددٿ َؽددٍء ٘ددثـدهث ٸثڄددس ون٩َددر     

 ٨څهٶ(.

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څح. ـهظڅث ِٽُځثڂ )٩َڅٍ تخڃ خٗٺ( ٨ڃ 1722) - 5

ثټده تټؽهڅدٍ ٘دثـح    َفًُ خدڃ ِد٩ُه، ٨دڃ ٍََده ڀدىټً تټځڅد٩دط؛ أڄدڇ ِدځ٧ ٌَده خدڃ ل          
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ:
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ِةٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دڃ تټٽٵ١در، تټدىڈح أو تټدىيٲ؟ ٰٵدثٺ )ت٨دًٮ          
وٸثءڈث و٨ٱث٘هث. ظٿ ٨ًٰهث ِڅر. ٰإڂ ټٿ ش٩ًٮ ٰثِصڅٱٵهث. وټصٹڃ ون٩َدر ٨څدهٶ. ٰدإڂ    

ٰٵدثٺ: ڀدث ټدٷ وټهدث؟     ؼثء ٠ثټدهث َىڀث ڀڃ تټدهڈً ٰلنڈدث  ټُدڇ( وِدلټڇ ٨دڃ ٜدثټر تٔخدٻ؟        
ن٨هث. ٰإڂ ڀ٩هث ـىتءڈث وِٵثءڈث. شًن تټځثء وشلٸٻ تټٕؽً. ـصً َؽهڈث يخهدث( وِدلټڇ   

 ٨ڃ تټٕثذ؟ ٰٵثٺ )لىڈث. ٰإڄځث ڈٍ ټٷ أو ْلُٷ أو ټٽىبح(.

( وـهظڅٍ  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄث ـدثڂ خڃ ڈدٗٺ. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ     1722) - 6

ڃ أخددٍ ٨دددهتټًـځڃ ٨ددڃ ٍََدده ڀددىټً ِددٽځر. ـددهظڅٍ َفُددً خددڃ ِدد٩ُه ويخ٩ُددر تټددًأٌ خدد 
تټځڅد٩ط، ٨ڃ ٌَه خڃ لثټده تټؽهڅدٍ؛ أڂ يؼدٗ ِدلٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دڃ          
ٜدددثټر تٔخدددٻ؟ ٌتن يخ٩ُدددر: ٰ٭ٝدددح ـصدددً تـځدددًز وؼڅصدددثچ. وتٴدددصٗ تټفدددهَط خڅفدددى 
ـهَعهٿ. وٌتن )ٰإڂ ؼدثء ٘دثـدهث ٩ٰدًٮ ٨ٱث٘دهث، و٨دهنڈث ووٸثءڈدث، ٰل١٨هدث  َدثچ.         

 و ٖ، ٰهٍ ټٷ(.

( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً أـځدده خددڃ ٨ځددًو خددڃ ِددًؾ. ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ   1722) - 7

وڈح. ـهظڅٍ تټٝفثٶ خڃ ٨عځثڂ ٨ڃ أخٍ تټڅًٝ، ٨ڃ خّدً خدڃ ِد٩ُه، ٨دڃ ٌَده خدڃ       
 لثټه تټؽهڅٍ. ٴثٺ:

ِةٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټٽٵ١ر؟ ٰٵثٺ )٨ًٰهث ِڅر. ٰإڂ ټدٿ ش٩صدًٮ،    
 إڂ ؼثء ٘ثـدهث ٰلنڈث  ټُڇ(.ٰث٨ًٮ ٨ٱث٘هث ووٸثءڈث. ظٿ ٸٽهث. ٰ

( وـهظڅُڇ  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄث أخى خٹً تټفڅٱٍ. ـدهظڅث تټٝدفثٶ   1722) - 8

خڃ ٨عځثڂ، خهىت تِٔڅثن. وٴثٺ ٍٰ تټفهَط )ٰإڂ ت٨صًٰس ٰلنڈث. و ٖ ٰث٨ًٮ ٨ٱث٘هث 
 ووٸثءڈث و٨هنڈث(.

 ( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ خٕددثي. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ٔدد٩در. ؾ        1723) - 9

وـهظڅٍ أخى خٹً خڃ ڄث٧ٰ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث ٬څهي. ـهظڅث ٩ٔدر ٨دڃ ِدٽځر خدڃ ٸهُدٻ.     
 ٴثٺ: ِځ٩س ِىَه خڃ ٬ٱٽر ٴثٺ:

لًؼس أڄدث وٌَده خدڃ ٘دىـثڂ وِدٽځثڂ خدڃ يخ٩ُدر ٬دثٌَڃ. ٰىؼدهز ِدى٠ث ٰللىشدڇ.             
ٰٵثٖ ټدٍ: ن٨دڇ. ٰٵٽدس: ٖ. وټٹڅدٍ أ٨ًٰدڇ. ٰدإڂ ؼدثء ٘دثـدڇ و ٖ تِدصځص٩س خدڇ. ٴدثٺ:            

ث. ٰٽځث يؼ٩څث ڀڃ ٬ٍتشڅدث ٴٝدٍ ټدٍ أڄدٍ ـؽؽدس. ٰلشُدس تټځهَڅدر. ٰٽٵُدس         ٰلخُس ٨ٽُهځ
أخددٍ خددڃ ٸ٩ددح. ٰللدًشددڇ خٕددلڂ تټّددىٞ وخٵىټهځددث. ٰٵددثٺ:  ڄددٍ وؼددهز ٘ددًذ ُٰهددث ڀثبددر  
نَڅثي ٨ٽً ٨هه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰلشُس خهث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ  

ڃ ٩ًَٰهدث. ظدٿ أشُصدڇ ٰٵدثٺ )٨ًٰهدث      وِٽٿ. ٰٵثٺ )٨ًٰهث ـىٖ( ٴدثٺ: ٩ًٰٰصهدث ٰٽدٿ أؼده ڀد     
ـىٖ( ٩ًٰٰصهث ٰٽٿ أؼه ڀڃ ٩ًَٰهث. ظٿ أشُصڇ ٰٵثٺ )٨ًٰهث ـىٖ( ٩ًٰٰصهدث ٰٽدٿ أؼده ڀدڃ     
٩ًَٰهث. ٰٵثٺ )تـٱ٣ ټدٍ ٨دهنڈث وو٨ثءڈدث ووٸثءڈدث. ٰدإڂ ؼدثء ٘دثـدهث و ٖ ٰثِدصځص٧         

 خهث( ٰثِصځص٩س خهث.
 وتـه.ٰٽُٵصڇ خ٩ه وټٷ خځٹر ٰٵثٺ: ٖ أنيٌ خعٗظر أـىتٺ أو ـىٺ 
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وـهظڅٍ ٨دهتټًـځڃ خڃ خًٕ تټ٩دهٌ. ـدهظڅث خهدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در. ألدًڄدٍ       -( 1723)

ِٽځر خڃ ٸهُٻ. أو ألدً تټٵىپ وأڄث ُٰهٿ. ٴثٺ: ِځ٩س ِىَه خڃ ٬ٱٽر ٴثٺ: لًؼس ڀد٧  
ٌَه خڃ ٘ىلثڂ وِٽځثڂ خڃ يخ٩ُر. ٰىؼهز ِى٠ث. وتٴصٗ تټفهَط خځعٽڇ.  ټً ٴىټڇ: 

 ٩ه ٨ًٕ ِڅُڃ َٵىٺ: ٨ًٰهث ٨ثڀث وتـهت.ٰثِصځص٩س خهث. ٴثٺ ٩ٔدر: ّٰځ٩صڇ خ

( وـدهظڅث ٴصُددر خدڃ ِد٩ُه. ـددهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ت٨ْځدٓ. ؾ وـدهظڅث أخددى         1723) - 11

خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ. ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ؼځ٩ُث ٨ڃ ِدٱُثڂ. ؾ  
 وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ؼ٩ٱددً تټًٴددٍ. ـددهظڅث ٨دُددهتهلل )٩َڅددٍ تخددڃ

٨ځًو( ٨ڃ ٌَه خڃ أخٍ أڄُّدر. ؾ وـدهظڅٍ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ خٕدً. ـدهظڅث خهدٍ. ـدهظڅث         
ـځثن خڃ ِٽځر. ٸٻ ڈؤٖء ٨ڃ ِٽځر خڃ ٸهُٻ، خهىت تِٔڅثن، ڄفى ـدهَط ٔد٩در. وٰدٍ    
ـهَعهٿ ؼځ٩ُث: ظٗظر أـىتٺ.  ٖ ـځثن خڃ ِٽځر ٰإڂ ٍٰ ـهَعڇ: ٨ثڀُڃ أو ظٗظدر. وٰدٍ   

ن خددڃ ِددٽځر )ٰددإڂ ؼددثء أـدده َمدددًٶ خ٩ددهنڈث ـددهَط ِددٱُثڂ وٌَدده خددڃ أخددٍ أڄُّددر وـځددث
وو٨ثبهددث ووٸثبهددث. ٰل١٨هددث  َددثچ(. وٌتن ِددٱُثڂ ٰددٍ يوتَددر وٸُدد٧ )و ٖ ٰهددٍ ٸّدددُٻ       

 ڀثټٷ(. وٍٰ يوتَر تخڃ ڄځًُ )و ٖ ٰثِصځص٧ خهث(.

 ثبة ٟپ ٤٫ِخ ا٫ذبط - 1

( ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً وَىڄُ خدڃ ٨ددهت٨ْٽً. ٴدثٖ: ألدًڄدث ٨ددهتهلل خدڃ       1724) - 11

دًڄددٍ ٨ځدًو خددڃ تټفددثيض ٨دڃ خٹُددً خددڃ ٨ددهتهلل خددڃ تْٔددػ، ٨دڃ َفُددً خددڃ     وڈدح. أل 
 ٨دهتټًـځڃ خڃ ـث٠ح، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨عځثڂ تټصُځٍ؛

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ ټٵ١ر تټفثغ. 

( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً وَىڄُ خڃ ٨ددهت٨ْٽً. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ      1725) - 12

خڃ تټفثيض ٨ڃ خٹً خڃ ِىتنذ، ٨ڃ أخدٍ ِدثټٿ تټؽُٕدثڄٍ،    وڈح. ٴثٺ: ألدًڄٍ ٨ځًو 
 ٨ڃ ٌَه خڃ لثټه تټؽهڅٍ،

٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؛ أڄددڇ ٴددثٺ )ڀددڃ آوي ٜددثټر ٰهددى ٜددثٺ، ڀددث ټددٿ    
 ٩ًَٰهث(.

 ثبة رذغٿٮ د٬ت ا٫ٰبكڀخ ثٜڀغ اطٱ ٯب٨٫ٸب - 2

ڄدُ ٨دڃ   ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټدٷ خدڃ أ  1726) - 13

 ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )ٖ َفٽددڃ أـده ڀثٔدُر أـده  ٖ خإوڄدڇ. أَفدح          

أـددهٸٿ أڂ شددؤشً ڀٕددًخصڇ، ٰصٹّددً لٍتڄصددڇ، ُٰڅصٵددٻ ٩٠ثڀددڇ؟  ڄځددث شمددٍڂ ټهددٿ ٜددًو٦    
 ڀىتُٔهٿ أ٩٠ځصهٿ. ٰٗ َفٽدڃ أـه ڀثُٔر أـه  ٖ خإوڄڇ(.

فځه خدڃ يڀدؿ. ؼځ٩ُدث ٨دڃ تټٽُدط خدڃ ِد٩ه. ؾ        وـهظڅثچ ٴصُدر خڃ ٩ُِه وڀ -( 1726)

وـهظڅثچ أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً. ؾ وـدهظڅث تخدڃ ڄځُدً. ـدهظڅٍ            
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أخدٍ. ٸٗڈځدث ٨دڃ ٨دُدهتهلل. ؾ وـدهظڅٍ أخدى تټًخُد٧ وأخدى ٸثڀدٻ. ٴدثٖ: ـدهظڅث ـځدثن. ؾ             
وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ )٩َڅددٍ تخددڃ ٨ٽُددر(. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ أَددىج. ؾ 

هظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ  ِځث٨ُٻ خڃ أڀُر. ؾ وـهظڅث ڀفځه خدڃ يتٰد٧.   وـ
ـهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ ٨دڃ ڀ٩ځدً، ٨دڃ أَدىج. وتخدڃ ؼدًَػ ٨دڃ ڀىِدً. ٸدٻ ڈدؤٖء ٨دڃ             
ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ڄفدى ـدهَط ڀثټدٷ. ٬ُدً أڂ ٰدٍ       

ـهَعددڇ )ُٰڅصٵددٻ ٩٠ثڀددڇ( ٸًوتَددر  ـددهَعهٿ ؼځ٩ُددث )ُٰڅصعددٻ(  ٖ تټٽُددط خددڃ ِدد٩ه ٰددإڂ ٰددٍ   
 ڀثټٷ.

 ثبة ا٫ٌڀبٟخ ٹٳذٺٷب - 3

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ټُددط ٨ددڃ ِدد٩ُه خددڃ أخددٍ ِدد٩ُه، ٨ددڃ أخددٍ   48) - 14

 ًَٔؿ تټ٩هوٌ؛ أڄڇ ٴثٺ:
ِځ٩س أوڄثٌ وأخًٙز ٨ُڅثٌ ـُڃ شٹٽٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ )ڀدڃ   

ٜدُٱڇ ؼثبٍشدڇ(. ٴدثټىت: وڀدث ؼثبٍشدڇ؟ َدث يِدىٺ         ٸثڂ َؤڀڃ خثهلل وتټُىپ تِلً، ٰٽُٹًپ
تهلل! ٴثٺ )َىڀڇ وټُٽصدڇ. وتټٝدُثٰر ظٗظدر أَدثپ. ٰځدث ٸدثڂ ويتء وټدٷ ٰهدى ٘دهٴر ٨ٽُدڇ(.           

 وٴثٺ )ڀڃ ٸثڂ َؤڀڃ خثهلل وتټُىپ تِلً ٰٽُٵٻ لًُت أو ټُٙځس(.

( ـدهظڅث أخددى ٸًَدح ڀفځدده خددڃ تټ٩دٗء. ـددهظڅث وٸُدد٧. ـدهظڅث ٨دهتټفځُدده خددڃ     48) - 15

 ٨ڃ ٩ُِه خڃ أخٍ ٩ُِه تټځٵدًٌ، ٨ڃ أخٍ ًَٔؿ تټمٍت٨ٍ، ٴثٺ:ؼ٩ٱً 
ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )تټٝدُثٰر ظٗظدر أَدثپ. وؼثبٍشدڇ َدىپ وټُٽدر. وٖ             

َفٻ ټًؼٻ ڀّٽٿ أڂ َٵُٿ ٨څه ألُڇ ـصً َؤظځڇ(. ٴثټىت: َدث يِدىٺ تهلل! وٸُدٯ َؤظځدڇ؟     
 ٴثٺ )َٵُٿ ٨څهچ، وٖ  ٍٔء َٵًَڇ خڇ(.

وـدددهظڅثچ ڀفځددده خدددڃ تټځعڅدددً. ـدددهظڅث أخدددى خٹدددً )٩َڅدددٍ تټفڅٱدددٍ(. ـدددهظڅث   ( 48) - 16

٨دهتټفځُدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ِدد٩ُه تټځٵدددًٌ؛ أڄددڇ ِددځ٧ أخددث ٔددًَؿ تټمٍت٨ددٍ َٵددىٺ:      
ِځ٩س أوڄثٌ وخًٙ ٨ُڅٍ وو٨ثچ ٴٽدٍ ـُڃ شٹٽٿ خڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. 

ٿ ٨څده ألُدڇ ـصدً َؤظځدڇ(     ٰىٸً خځعٻ ـهَط تټٽُط. ووٸً ُٰڇ )وٖ َفٻ ْـهٸٿ أڂ َٵُ
 خځعٻ ڀث ٍٰ ـهَط وٸ٧ُ.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يڀدؿ. ألدًڄدث   1727) - 17

 تټٽُط ٨ڃ ٍََه خڃ أخٍ ـدُح، ٨ڃ أخٍ تټمًُ، ٨ڃ ٨ٵدر خڃ ٨ثڀً؛ أڄڇ ٴثٺ:
ث يِدىٺ تهلل  ٴٽڅث: َث يِىٺ تهلل!  ڄٷ شد٩عڅث ٰڅڅٍٺ خٵىپ ٰٗ َٵًوڄڅث. ٰځث شدًي؟ ٰٵدثٺ ټڅد    

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) ڂ ڄٍټصٿ خٵىپ ٰدلڀًوت ټٹدٿ خځدث َڅد٭دٍ ټٽٝدُٯ، ٰدثٴدٽىت. ٰدإڂ ټدٿ         
 َٱ٩ٽىت، ٰمىوت ڀڅهٿ ـٳ تټُٝٯ تټىٌ َڅد٭ٍ ټهٿ(.
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 ثبة اؿزذجبة ا٫ٰئاؿبح ث٠ٌٺ٩ ا٫ٰب٩ - 4

( ـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـهظڅث أخى تْٔهح ٨ڃ أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ أخدٍ  1728) - 18

 ثٺ:٩ُِه تټمهيٌ، ٴ
خُڅځث ڄفڃ ٍٰ ِٱً ڀ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ،  و ؼثء يؼٻ ٨ٽً يتـٽر ټڇ. ٴثٺ:  

ٰؽ٩ٻ ًَٙٮ خًٙچ َځُڅث ؤځثٖ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ڀدڃ ٸدثڂ        
ڀ٩ڇ ٰٝٻ ٤هً ٰٽ٩ُه خڇ ٨ٽً ڀڃ ٖ ٤هدً ټدڇ. وڀدڃ ٸدثڂ ټدڇ ٰٝدٻ ڀدڃ ٌتن ٰٽ٩ُده خدڇ          

 ٨ٽً ڀڃ ٖ ٌتن ټڇ(.
 څثٮ تټځثٺ ڀث وٸً، ـصً يأَڅث أڄڇ ٖ ـٳ ْـه ڀڅث ٍٰ ٰٝٻ.ٴثٺ: ٰىٸً ڀڃ أ٘

 ثبة اؿزذجبة س٬َ اڃػٹاص اطا ٬٣ذ، ٹا٫ٰئاؿبح ٟڀٸب - 5

( ـددهظڅٍ أـځدده خددڃ َىِددٯ تٌْنٌ. ـددهظڅث تټڅٝددً )٩َڅددٍ تخددڃ ڀفځدده   1729) - 19

 تټُځثڀٍ(. ـهظڅث ٨ٹًڀر )وڈى تخڃ ٨ځثي(. ـهظڅث  َثَ خڃ ِٽځر ٨ڃ أخُڇ، ٴثٺ:
ىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ٬ٍوذ. ٰل٘ثخڅث ؼهده. ـصدً ڈځځڅدث أڂ    لًؼڅث ڀ٧ يِ 

ڄڅفً خ٩ٛ ٤هًڄث. ٰلڀً ڄدٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰؽځ٩څدث ڀٍتونڄدث. ٰدّد١څث ټدڇ        
ڄ٩١ث. ٰثؼصځ٧ ٌتن تټٵىپ ٨ٽً تټڅ٧١. ٴثٺ: ٰص١ثوټس ْـًٌچ ٸٿ ڈى؟ ٰفٍيشڇ ٸًخٝر 

د٩څث ؼځ٩ُث. ظٿ ـٕىڄث ؼًخڅدث. ٰٵدثٺ   تټ٩څٍ. وڄفڃ أيخ٧ ٨ًٕذ ڀثبر. ٴثٺ: ٰلٸٽڅث ـصً ٔ
ڄددٍ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِدٽٿ )ٰهددٻ ڀددڃ وٜدىء؟( ٴددثٺ: ٰؽددثء يؼدٻ خددإنتوذ ټددڇ، ُٰهددث     

 ڄ١ٱر. ٰل٬ًٰهث ٍٰ ٴهؾ. ٰصىٜلڄث ٸٽڅث. ڄه٬ٱٵڇ ن٬ٱٵر. أيخ٧ ٨ًٕذ ڀثبر.
ٴثٺ: ظٿ ؼثء خ٩ه وټٷ ظځثڄُر ٰٵدثټىت: ڈدٻ ڀدڃ ٠هدىي؟ ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         

 ٪ تټىٜىء(.وِٽٿ )ًٰ
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 ٧زبة ا٫جٸبص ٹا٫ـڀغ - ۲۲ 
ثبة جٺاػ اڅٛبعح ٬ٗټ ا٠٨٫بع ا٫ظٿٲ ث٬ٜزٸٮ صٗٺح اڅؿال٭، ٯٲ ٛڀغ ر٤ض٭  - 1

 اڅٗال٭ ثبڅٛبعح
( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ. ـهظڅث ِٽُٿ خڃ ألًٝ ٨دڃ تخدڃ ٨دىڂ.    1731) - 1

 ٴثٺ: ٸصدس  ټً ڄث٧ٰ أِلټڇ ٨ڃ تټه٨ثء ٴدٻ تټٵصثٺ؟ ٴثٺ: ٰٹصح  ټٍ:
 ڄځث ٸثڂ وټٷ ٍٰ أوٺ تِٔدٗپ. ٴده أ٬دثي يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨ٽدً خڅدٍ           

تټځٙدد١ٽٳ وڈددٿ ٬ددثيوڂ. وأڄ٩ددثڀهٿ شّددٵً ٨ٽددً تټځددثء. ٰٵصددٻ ڀٵددثشٽصهٿ وِدددً ِدددُهٿ      
 وأ٘ثج َىڀةى. )ٴثٺ َفًُ: أـّدڇ ٴثٺ( ؼىًََر. )أو ٴثٺ تټدصر( تخڅر تټفثيض.

 ٍ وتٶ تټؽُٓ.وـهظڅٍ ڈىت تټفهَط ٨دهتهلل خڃ ٨ځً. وٸثڂ ٰ

وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ددهٌ ٨ددڃ تخددڃ ٨ددىڂ، خهددىت        -( 1731)

 تِٔڅثن، ڀعٽڇ. وٴثٺ: ؼىًََر خڅس تټفثيض. وټٿ َٕٷ.

ثبة رؤٯڀغ اڅٯب٭ اڃٯغاء ٬ٗټ ا٫ج٘ٺس، ٹٹهڀخ اٿبٷٮ ثآصاة ا٫ٜؼٹ  - 2

 ٹٛڀغٷب
ًتؾ ٨دڃ ِدٱُثڂ. ؾ   ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث وٸُد٧ خدڃ تټؽد      1731) - 2

وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث َفُددً خددڃ آنپ. ـددهظڅث ِددٱُثڂ. ٴددثٺ: أڀددٗچ ٨ٽُڅددث     
  ڀٗء.

( ؾ وـهظڅٍ ٨دهتهلل خدڃ ڈثٔدٿ )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅٍ ٨ددهتټًـځڃ )٩َڅدٍ        1731) - 3

 تخڃ ڀههٌ(. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ ٨ٽٵځر خڃ ڀًظه، ٨ڃ ِٽُځثڂ تخڃ خًَهذ، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
هلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ،  وت أڀددً أڀُددً ٨ٽددً ؼددُٓ أو ِددًَر، أو٘ددثچ   ٴددثٺ يِددىٺ ت 

لث٘صڇ خصٵىي تهلل وڀڃ ڀ٩ڇ ڀڃ تټځّٽځُڃ لًُت. ظٿ ٴثٺ )ت٬ٍوت خثِٿ تهلل. وٰدٍ ِددُٻ   
تهلل. ٴثشٽىت ڀڃ ٸٱً خثهلل. ت٬ٍوت وٖ  ش٭ٽىت وٖ  ش٭هيوت وٖ  شځعٽدىت وٖ  شٵصٽدىت وټُدهت.    

ٿ  ټددً ظددٗض لٙددثٺ )أو لددٗٺ(. ٰددلَصهڃ ڀددث  و وت ټٵُددس ٨ددهوٶ ڀددڃ تټځٕددًٸُڃ ٰددثن٨ه 
أؼثخىٶ ٰثٴدٻ ڀڅهٿ وٸٯ ٨څهٿ. ظٿ تن٨هٿ  ټً تِٔٗپ. ٰإڂ أؼثخىٶ ٰثٴدٻ ڀڅهٿ وٸدٯ  
٨څهٿ. ظٿ تن٨هٿ  ټً تټصفىٺ ڀڃ نتيڈٿ  ټً نتي تټځهثؼًَڃ. وألددًڈٿ أڄهدٿ،  ڂ ٩ٰٽدىت    

ت ڀڅهددث، وټددٷ، ٰٽهددٿ ڀددث ټٽځهددثؼًَڃ و٨ٽددُهٿ ڀددث ٨ٽددً تټځهددثؼًَڃ. ٰددإڂ أخددىت أڂ َصفىټددى  
ٰللدًڈٿ أڄهٿ َٹىڄىڂ ٸدل٨ًتج تټځّدٽځُڃ. َؽدًٌ ٨ٽدُهٿ ـٹدٿ تهلل تټدىٌ َؽدًٌ ٨ٽدً         
تټځؤڀڅُڃ. وٖ  َٹىڂ ټهٿ ٍٰ تټ٭څُځر وتټٱٍء ٍٔء.  ٖ أڂ َؽثڈهوت ڀ٧ تټځّٽځُڃ. ٰإڂ 
ڈٿ أخىت ّٰٽهٿ تټؽٍَر. ٰإڂ ڈٿ أؼثخىٶ ٰثٴدٻ ڀڅهٿ وٸدٯ ٨دڅهٿ. ٰدإڂ ڈدٿ أخدىت ٰثِدص٩ڃ       

ً٘ز أڈٻ ـٙڃ، ٰدليتنوٶ أڂ شؽ٩دٻ ټهدٿ وڀدر تهلل ووڀدر ڄدُدڇ.       خثهلل وٴثشٽهٿ. و وت ـث
ٰٗ شؽ٩ٻ ټهٿ وڀر تهلل ووڀر ڄدُدڇ. وټٹدڃ تؼ٩دٻ ټهدٿ وڀصدٷ ووڀدر أ٘دفثخٷ. ٰدإڄٹٿ، أڂ         
شمٱددًوت وڀځٹددٿ ووڀددٿ أ٘ددفثخٹٿ، أڈددىڂ ڀددڃ أڂ شمٱددًوت وڀددر تهلل ووڀددر يِددىټڇ. و وت    
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٨ٽدً ـٹدٿ تهلل.    ـثً٘ز أڈٻ ـٙڃ، ٰليتنوٶ أڂ شڅٍټهٿ ٨ٽدً ـٹدٿ تهلل، ٰدٗ شڅدٍټهٿ    
 وټٹڃ أڄٍټهٿ ٨ٽً ـٹځٷ. ٰإڄٷ ٖ شهيٌ أشُٙح ـٹٿ تهلل ُٰهٿ أپ ٖ(.

ٴثٺ ٨دهتټًـځڃ ڈدىت أو ڄفدىچ. وٌتن  ِدفثٲ ٰدٍ آلدً ـهَعدڇ ٨دڃ َفُدً خدڃ آنپ ٴدثٺ:           
ٰىٸًز ڈىت تټفهَط ټځٵثشٻ خڃ ـُثڂ. )ٴثٺ َفًُ: ٩َڅدٍ أڂ ٨ٽٵځدر َٵىټدڇ ٖخدڃ ـُدثڂ(      

ځثڂ خدڃ ڀٵدًڂ ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ        ٰٵثٺ: ـهظڅٍ ڀّٽٿ خڃ ڈُٙٿ ٨ڃ تټڅ٩
 ڄفىچ.

( وـهظڅٍ ـؽثغ خڃ تټٕث٨ً. ـهظڅٍ ٨دهتټٙځه خدڃ ٨ددهتټىتيض. ـدهظڅث    1731) - 4

٩ٔدر. ـهظڅٍ ٨ٽٵځر خڃ ڀًظه؛ أڂ ِٽُځثڂ خڃ خًَهذ ـهظڇ ٨ڃ أخُدڇ. ٴدثٺ: ٸدثڂ يِدىٺ     
هَط خځ٩څدً  تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  وت خ٩ط أڀًُت أو ًَِر ن٨ثچ ٰلو٘ثچ. وِثٲ تټف

 ـهَط ِٱُثڂ.

( ـددهظڅث  خددًتڈُٿ. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتټىڈثج تټٱددًتء ٨ددڃ تټفّددُڃ خددڃ  1731) - 5

 تټىټُه، ٨ڃ ٩ٔدر، خهىت.

 ثبة ٟپ اڃٯغ ثب٫زڀـڀغ ٹرغ٥ ا٫زٴ٠ڀغ - 3

( ـدهظڅث أخدى خٹددً خدڃ أخددٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَددح )وتټٽٱد٣ ْخددٍ خٹدً(. ٴددثٖ:        1732) - 6

 تهلل، ٨ڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ. ٴثٺ:ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ خًَه خڃ ٨ده
ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ،  وت خ٩ط أـهت ڀڃ أ٘فثخڇ ٍٰ خ٩ٛ أڀًچ، ٴثٺ  

 )خًٕوت وٖ  شڅٱًوت. وًَّوت وٖ  ش٩ًّوت(.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ ٩ٔدر، ٨ڃ ٩ُِه خڃ أخٍ 1733) - 7

 خًنذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ؼهچ؛
دددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خ٩عددڇ وڀ٩ددثوت  ټددً تټددُځڃ. ٰٵددثٺ )َّددًت وٖ  ش٩ّددًت.      أڂ تټڅ 

 وخًٕت وٖ  شڅٱًت. وش١ثو٨ث وٖ  شمصٽٱث(.

وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دثن. ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ ٨ځدًو. ؾ وـدهظڅث  ِدفثٲ خدڃ         -( 1733)

 خًتڈُٿ وتخڃ أخٍ لٽٯ ٨ڃ ٌٸًَثء خڃ ٨هٌ. ألدًڄث ٨دُهتهلل ٨ڃ ٌَه خڃ أخٍ أڄُّدر.  
ڈځث ٨ڃ ٩ُِه خڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ؼهچ، ٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ،     ٸٗ

 ڄفى ـهَط ٩ٔدر. وټُُ ٍٰ ـهَط ٌَه خڃ أخٍ أڄُّر )وش١ثو٨ث وٖ  شمصٽٱث(.

( ـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو تټ٩څدددًٌ. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ أخددٍ   1734) - 8

ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ٩ُِه. ؾ وـدهظڅث   تټصُثؾ، ٨ڃ أڄُ. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر.
ڀفځده خدڃ تټىټُدده. ـدهظڅث ڀفځدده خدڃ ؼ٩ٱددً. ٸٗڈځدث ٨دڃ ٔدد٩در، ٨دڃ أخددٍ تټصُدثؾ. ٴددثٺ:         

 ِځ٩س أڄُ خڃ ڀثټٷ َٵىٺ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ًَّوت وٖ  ش٩ًّوت. وِٹڅىت وٖ  شڅٱًوت(. 
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 ثبة رذغٿٮ ا٫ٜضع - 4

ٔددُدر. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ خٕددً وأخددى أِددثڀر. ؾ ( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ 1735) - 9

وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج و٨دُهتهلل خڃ ٩ُِه )٩َڅٍ أخث ٴهتڀدر تټًّلّدٍ(. ٴدثٖ: ـدهظڅث     
َفًُ )وڈى تټٵ١ثڂ(. ٸٽهٿ ٨ڃ ٨دُهتهلل. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځُدً )وتټٽٱد٣   

 ټڇ(. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٨دُهتهلل ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٴثٺ:
ٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ) وت ؼځدد٧ تهلل تْوټددُڃ وتِلددًَڃ َددىپ تټٵُثڀددر، ٴددثٺ يِددى 

 ٧ًَٰ ټٹٻ ٬ثني ټىتء، ٰٵُٻ: ڈىچ ٬هيذ ٰٗڂ خڃ ٰٗڂ(.

ـهظڅث أخى تټًخ٧ُ تټ٩صٹٍ. ـهظڅث ـځثن. ـهظڅث أَىج. ؾ وـهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ    -( 1735)

تخڃ ٨ځدً، ٨دڃ    ٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ. ـهظڅث ٘مً خڃ ؼىًََر. ٸٗڈځث ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ
 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، خهىت تټفهَط.

( وـهظڅث َفًُ خڃ أَىج وٴصُدر وتخڃ ـؽً ٨ڃ  ِدځث٨ُٻ تخدڃ ؼ٩ٱدً،    1735) - 11

 ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ نَڅثي؛ أڄڇ ِځ٧ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً َٵىٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ) ڂ تټ٭ددثني َڅٙددح تهلل ټددڇ ټددىتء َددىپ تټٵُثڀددر.      

  ڈىچ ٬هيذ ٰٗڂ(.ُٰٵثٺ: أٖ

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨دڃ تخدڃ   1735) - 11

 ٔهثج، ٨ڃ ـځٍذ وِثټٿ تخڅٍ ٨دهتهلل؛ أڂ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً، ٴثٺ:
 ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )ټٹٻ ٬ثني ټىتء َىپ تټٵُثڀر(. 

. ٴدثٖ: ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٨دهٌ. ؾ      ( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕدثي 1736) - 12

وـددهظڅٍ خٕددً خددڃ لثټدده. ألدًڄددث ڀفځدده )٩َڅددٍ تخددڃ ؼ٩ٱددً(. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ٔدد٩در، ٨ددڃ    
 ِٽُځثڂ، ٨ڃ أخٍ وتبٻ، ٨ڃ ٨دهتهلل،

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ )ټٹدٻ ٬دثني ټدىتء َدىپ تټٵُثڀدر. َٵدثٺ: ڈدىچ ٬دهيذ          
 ٰٗڂ(.

څًٝ خدڃ ٔدځُٻ. ؾ وـدهظڅٍ ٨دُدهتهلل     ( وـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث تټ1736)

خڃ ٩ُِه. ـدهظڅث ٨ددهتټًـځڃ. ؼځ٩ُدث ٨دڃ ٔد٩در، ٰدٍ ڈدىت تِٔدڅثن. وټدُُ ٰدٍ ـدهَط            
 ٨دهتټًـځڃ )َٵثٺ: ڈىچ ٬هيذ ٰٗڂ(.

( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث َفُددً خددڃ آنپ ٨ددڃ ٍََدده خددڃ   1736) - 13

 ٨دهتټ٩ٍٍَ، ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٔٵُٳ، ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ )ټٹدٻ ٬دثني ټدىتء َدىپ تټٵُثڀدر ٩َدًٮ خدڇ. َٵدثٺ:          ٴثٺ  

 ڈىچ ٬هيذ ٰٗڂ(.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً و٨دُهتهلل خدڃ ِد٩ُه. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٨ددهتټًـځڃ      1737) - 14

 خڃ ڀههٌ ٨ڃ ٩ٔدر، ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ:
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 ُثڀر ٩ًَٮ خڇ(.ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ټٹٻ ٬ثني ټىتء َىپ تټٵ 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً و٨دُهتهلل خڃ ٩ُِه. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٨ددهتټًـځڃ.    1738) - 15

 ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ لٽُه، ٨ڃ أخٍ ڀڅًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه،
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ: )ټٹٻ ٬ثني ټىتء ٨څه أِصڇ َىپ تټٵُثڀر(. 

خددڃ ٨دددهتټىتيض. ـددهظڅث  ( ـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ٨دهتټٙددځه    1738) - 16

 تټځّصځً خڃ تټًَثڂ. ـهظڅث أخى ڄًٝذ ٨ڃ أخٍ ٩ُِه. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ټٹٻ ٬ثني ټىتء َىپ تټٵُثڀر ٧ًَٰ ټڇ خٵهي ٬هيچ.  

 أٖ وٖ  ٬ثني أ٥٨ٿ ٬هيت ڀڃ أڀًُ ٨ثڀر(.

 ثبة جٺاػ ا٫شضإ ٟپ ا٫ذغة - 5

17 - (1739  ٌ و٨ځددًو تټڅثٴدده وٌڈُددً خددڃ ـددًج    ( وـددهظڅث ٨ٽددٍ خددڃ ـؽددً تټّدد٩ه

)وتټٽٱ٣ ټ٩ٽٍ وٌڈًُ( )ٴدثٺ ٨ٽدٍ: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًتڂ: ـدهظڅث ِدٱُثڂ( ٴدثٺ: ِدځ٧          
 ٨ځًو ؼثخًت َٵىٺ:

 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټفًج له٨ر(. 

( وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ِهٿ. ألدًڄث ٨ددهتهلل تخدڃ تټځددثيٶ.    1741) - 18

 ځثپ خڃ ڀڅدڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:ألدًڄث ڀ٩ځً، ٨ڃ ڈ
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټفًج له٨ر(. 

 ثبة ٧غاٷخ رٰٴپ ٤٫بء ا٫٘ضٹ، ٹاڃٯغ ثب٫وجغ ٗٴض ا٤٬٫بء - 6

( ـددهظڅث تټفّددڃ خددڃ ٨ٽددٍ تټفٽددىتڄٍ و٨ددده خددڃ ـځُدده. ٴددثٖ: ـددهظڅث أخددى   1741) - 19

، ٨دڃ أخدٍ تټٍڄدثن، ٨ددڃ    ٨دثڀً تټ٩ٵدهٌ ٨دڃ تټځ٭ُدًذ )وڈدى تخددڃ ٨ددهتټًـځڃ تټفٍتڀدٍ(       
 ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛

 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ شځڅىت ټٵثء تټ٩هو. ٰإوت ټٵُصځىڈٿ ٰث٘دًوت(. 

( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يتٰدد٧. ـددهظڅث ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث تخددڃ ؼددًَػ.      1742) - 21

 ألدًڄٍ ڀىًِ خڃ ٨ٵدر ٨ڃ أخٍ تټڅًٝ، ٨ڃ ٸصثج يؼٻ ڀڃ أِٽٿ ڀڃ أ٘فثج تټڅدٍ
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، َٵثٺ ټڇ ٨دهتهلل خڃ أخٍ أوًٰ. ٰٹصح  ټً ٨ځً خڃ ٨دُدهتهلل، ـدُڃ   

 ِثي  ټً تټفًويَر.
َمدًچ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ، ٍٰ خ٩ٛ أَثڀڇ تټصٍ ټٵٍ ُٰهث تټ٩هو،  

َڅص٥ددً ـصددً  وت ڀثټددس تټٕددځُ ٴددثپ ٰددُهٿ ٰٵددثٺ )َددث أَهددث تټڅددثَ! ٖ شصځڅددىت ټٵددثء تټ٩ددهو      
ټىت تهلل تټ٩ثُٰر. ٰإوت ټٵُصځىڈٿ ٰث٘دًوت. وت٨ٽځىت أڂ تټؽڅر شفس ٤ٗٺ تټّدُىٮ(.  وتِل

ظددٿ ٴددثپ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وٴددثٺ )تټٽهددٿ! ڀڅددٍٺ تټٹصددثج. وڀؽددًٌ تټّددفثج.    
 وڈثٌپ تْـٍتج. تڈٍڀهٿ وتڄًٙڄث ٨ٽُهٿ(.
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 ثبة اؿزذجبة ا٫ضٗبء ثب٫ٴوغ ٗٴض ٤٫بء ا٫٘ضٹ - 7

ڀڅٙدىي. ـدهظڅث لثټده خدڃ ٨ددهتهلل ٨دڃ  ِدځث٨ُٻ خدڃ          ( ـهظڅث ٩ُِه خدڃ 1742) - 21

 أخٍ لثټه، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ أوًٰ. ٴثٺ:
ن٨ث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽً تْـٍتج ٰٵثٺ )تټٽهٿ! ڀڅٍٺ تټٹصثج. ٧ًَِ  

 تټفّثج. تڈٍپ تْـٍتج. تټٽهٿ! تڈٍڀهٿ وٌټٍټهٿ(.

خڃ تټؽًتؾ ٨دڃ  ِدځث٨ُٻ    ( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ1742٧ُ) - 22

خڃ أخٍ لثټه، ٴثٺ ِځ٩س تخڃ أخٍ أوًٰ. َٵىٺ: ن٨دث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ      
 خځعٻ ـهَط لثټه. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ )ڈثٌپ تْـٍتج( وټٿ َىٸً ٴىټڇ )تټٽهٿ!(.

وـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وتخڃ أخٍ ٨ځً. ؼځ٩ُدث ٨دڃ تخدڃ ٨ُُڅدر، ٨دڃ       -( 1742)

 . وٌتن تخڃ أخٍ ٨ځً ٍٰ يوتَصڇ )ڀؽًٌ تټّفثج(. ِځث٨ُٻ، خهىت تِٔڅثن

( وـددهظڅٍ ـؽددثغ خددڃ تټٕددث٨ً. ـددهظڅث ٨دهتټٙددځه. ـددهظڅث ـځددثن ٨ددڃ      1743) - 23

 ظثخس، ٨ڃ أڄُ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ َٵدىٺ َدىپ أـده )تټٽهدٿ!  ڄدٷ  ڂ شٕدل، ٖ ش٩دده         

 ٍٰ تْيٚ(.

 ثبة رذغٿٮ ٣ز٪ ا٫ٴـبء ٹا٫وجڀبٱ ٟپ ا٫ذغة - 8

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وڀفځدده خددڃ يڀددؿ. ٴددثٖ: ألدًڄددث تټٽُددط. ؾ       1744) - 24

 وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل؛
أڂ تڀًأذ وؼهز ٰدٍ خ٩دٛ ڀ٭دثٌٌ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀٵصىټدر. ٰدلڄٹً           

 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴصٻ تټڅّثء وتټٙدُثڂ.

ث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ڀفځه خڃ خًٕ وأخى أِثڀر. ٴدثٖ:  ( ـهظڅ1744) - 25

 ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ٨ځً ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٴثٺ:
وؼهز تڀًأذ ڀٵصىټر ٍٰ خ٩ٛ شٽٷ تټځ٭ثٌٌ. ٰڅهً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ      

 ٨ڃ ٴصٻ تټڅّثء وتټٙدُثڂ.

 ٰضثبة جٺاػ ٣ز٪ ا٫ٴـبء ٹا٫وجڀبٱ ٟپ ا٫جڀبد ٯٲ ٛڀغ ر٘ - 9

( وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ و٩ُِه خڃ ڀڅٙىي و٨ځًو تټڅثٴه. ڀ٩ُدث ٨دڃ   1745) - 26

تخڃ ٨ُُڅر. ٴثٺ َفًُ: ألدًڄث ِٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ تټٍڈدًٌ، ٨دڃ ٨دُدهتهلل، ٨دڃ تخدڃ         
 ٨دثَ، ٨ڃ تټ٩ٙح خڃ ؼعثڀر. ٴثٺ:

ِةٻ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټىيتيٌ ڀدڃ تټځٕدًٸُڃ؟ َدُصدىڂ ُٰٙدُدىڂ ڀدڃ       
 ويتيَهٿ. ٰٵثٺ )ڈٿ ڀڅهٿ(.ڄّثبهٿ و
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( ـدددهظڅث ٨دددده خدددڃ ـځُددده. ألدًڄدددث ٨ددددهتټًٌتٲ. ألدًڄدددث ڀ٩ځدددً ٨دددڃ       1745) - 27

تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨صدر، ٨ڃ تخدڃ ٨ددثَ، ٨دڃ تټٙد٩ح خدڃ ؼعثڀدر.       
 ٴثٺ:

 ٴٽس: َث يِىٺ تهلل!  ڄث ڄُٙح ٍٰ تټدُثز ڀڃ ويتيٌ تټځًٕٸُڃ. ٴثٺ )ڈٿ ڀڅهٿ(. 

ٍ ڀفځدده خددڃ يتٰدد٧. ـددهظڅث ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث تخددڃ ؼددًَػ.     ( وـددهظڅ1745) - 28

ألدًڄٍ ٨ځًو خڃ نَڅثي؛ أڂ تخڃ ٔهثج ألدًچ ٨ڃ ٨دُهتهلل خدڃ ٨ددهتهلل ج ٨صددر، ٨دڃ     
 تخڃ ٨دثَ، ٨ڃ تټ٩ٙح خڃ ؼعثڀر؛

أڂ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴُدٻ ټدڇ: ټدى أڂ لدُٗ أ٬دثيز ڀدڃ تټٽُدٻ ٰل٘دثخس ڀدڃ              
 بهٿ(.أخڅثء تټځًٕٸُڃ؟ ٴثٺ )ڈٿ ڀڃ آخث

 ثبة جٺاػ ٣ِٖ أكجبع ا٠٨٫بع ٹرذغٿ٤ٸب - 11

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وڀفځدده خددڃ يڀددؿ. ٴددثٖ: ألدًڄددث تټٽُددط. ؾ       1746) - 29

 وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـًٲ ڄمٻ خڅٍ تټڅًُٝ وٴ٧١. وڈٍ تټدىًَذ. 

ٰددٍ ـددهَعهځث: ٰددلڄٍٺ تهلل ٨ددٍ وؼددٻ: تڀددث ٴ٩١ددصٿ ڀددڃ ټُڅددر أو        ٌتن ٴصُدددر وتخددڃ يڀددؿ   

 [.5/تټفًٕ /  59شًٸصځىڈث ٴثبځر ٨ٽً أ٘ىټهث ٰدإوڂ تهلل وټُمٌٍ تټٱثِٵُڃ{ ]

( ـهظڅث ٩ُِه خڃ ڀڅٙىي وڈڅثن خڃ تټًٌّ. ٴدثٖ: ـدهظڅث تخدڃ تټځددثيٶ     1746) - 31

 ٨ڃ ڀىًِ خڃ ٨ٵدر، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴ١دد٧ ڄمددٻ خڅددٍ تټڅٝددًُ، وـددًٲ. وټهددث َٵددىٺ     أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل   

 ـّثڂ:
 وڈثڂ ٨ٽً ًِتذ خڅٍ ټؤٌ * ـًَٳ خثټدىًَذ ڀّص١ًُ

 وٍٰ وټٷ ڄٍټس: تڀث ٴ٩١صٿ ڀڃ ټُڅر أو شًٸصځىڈث ٴثبځر ٨ٽً أ٘ىټهث{. تَِر.

( وـددهظڅث ِددهٻ خددڃ ٨عځددثڂ. ألدًڄددٍ ٨ٵدددر خددڃ لثټدده تټّددٹىڄٍ ٨ددڃ         1746) - 31

 تهلل خڃ ٨ځً. ٴثٺ:٨دُهتهلل، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨ده
 ـًٲ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄمٻ خڅٍ تټڅًُٝ. 

 ثبة رذ٬ڀ٪ ا٫ٜٴبئٮ ٫ٸظٵ اڃٯخ سبهخ - 11

( وـهظڅث أخى ٸًَح ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ـهظڅث تخدڃ تټځددثيٶ ٨دڃ ڀ٩ځدً.     1747) - 32

ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ خدڃ     
ڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً      ڀڅددد

 أـثنَط ڀڅهث:
وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )٬دٍت ڄددٍ ڀدڃ تْڄدُدثء ٰٵدثٺ ټٵىڀدڇ: ٖ َصد٩څدٍ         

يؼٻ ڀٽٷ خ٧ٝ تڀًأذ، وڈدى ًََده أڂ َدڅدٍ خهدث، وټځدث َددڃ. وٖ  آلدً ٴده خڅدً خڅُثڄدث،           
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آلدً ٴده تٔدصًي ٬څځدث أو لٽٱدثز، وڈدى ڀڅص٥دً وٖ نڈدث. ٴدثٺ:           وټځث ٧ًَٰ ِٵٱهث. وٖ 
ٰ٭ٍت. ٰلنڄً ټٽٵًَر ـُڃ ٘ٗذ تټ٩ًٙ. أو ٴًَدث ڀڃ وټٷ. ٰٵثٺ ټٽٕځُ: أڄدس ڀدلڀىيذ   
وأڄث ڀلڀىي. تټٽهٿ! تـدّهث ٨ٽً ُٔةث. ٰفدّس ٨ٽُڇ ـصً ٰصؿ تهلل ٨ٽُدڇ. ٴدثٺ: ٰؽځ٩دىت    

: ٰدُٹٿ ٬ٽدىٺ. ٰٽُددث٩َڅٍ ڀدڃ ٸدٻ      ڀث ٬څځىت. ٰلٴدٽس تټڅثي ټصلٸٽڇ. ٰلخس أڂ ش٩١ځڇ. ٰٵدثٺ 
ٴدُٽددر يؼددٻ. ٰدددث٩َىچ. ٰٽٙددٵس َدده يؼددٻ خُددهچ. ٰٵددثٺ: ٰددُٹٿ تټ٭ٽددىٺ. ٰٽصدددث٩َڅٍ ٴدُٽصددٷ.    
ٰدث٩َصددڇ. ٴددثٺ: ٰٽٙددٵس خُدده يؼٽددُڃ أو ظٗظددر. ٰٵددثٺ: ٰددُٹٿ تټ٭ٽددىٺ. أڄددصٿ ٬ٽٽددصٿ. ٴددثٺ:         
ٰللًؼىت ټڇ ڀعٻ يأَ خٵًذ ڀڃ وڈح. ٴثٺ: ٰى٩ٜىچ ٍٰ تټځثٺ وڈى خثټ٩ُٙه. ٰلٴدٽدس  

څثي ٰلٸٽصڇ. ٰٽٿ شفٻ تټ٭څثبٿ ْـه ڀڃ ٴدٽڅدث. وټدٷ خدلڂ تهلل شددثيٶ وش٩دثټً يأي ٜد٩ٱڅث       تټ
 و٨ؽٍڄث، ١ُٰدهث ټڅث(.

 ثبة اڃٳ٠ب٩ - 12 

( وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث أخى ٨ىتڄر ٨ڃ ِځثٶ، ٨ڃ ڀ٩ٙح خڃ 1748) - 33

 ٩ِه، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
ُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ: ڈدح ټدٍ ڈدىت.       ألى أخٍ ڀڃ تټمځُ ُِٱث. ٰلشً خڇ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽ   

 8ٰددلخً. ٰدددلڄٍٺ تهلل ٨دددٍ وؼددٻ: تَّدددلټىڄٷ ٨دددڃ تْڄٱددثٺ ٴدددٻ تْڄٱدددثٺ هلل وتټًِدددىٺ{ ]   

 [1/تْڄٱثٺ /

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي )وتټٽٱ٣ ٖخڃ تټځعڅً(. ٴثٖ: ـهظڅث 1748) - 34

ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ِځثٶ خڃ ـًج، ٨دڃ ڀٙد٩ح خدڃ ِد٩ه، ٨دڃ أخُدڇ.       
 ٺ:ٴث
ڄٍټددس ٰددٍ أيخدد٧ آَددثز. أ٘دددس ِددُٱث ٰددلشً خددڇ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰٵددثٺ: َددث   

يِىٺ تهلل! ڄٱٽڅُڇ. ٰٵثٺ )٩ٜڇ( ظٿ ٴثپ. ٰٵثٺ ټڇ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )٩ٜڇ ڀدڃ  
ـُط ألىشڇ(. ظٿ ٴثپ ٰٵثٺ: ڄٱٽُڅدڇ. َدث يِدىٺ تهلل! ٰٵدثٺ )ٜد٩ڇ( ٰٵدثپ. ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ          

ٖ ٬څدثء ټدڇ؟ ٰٵدثٺ ټدڇ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ٜد٩ڇ ڀدڃ            تهلل! ڄٱٽُڅڇ. أأؼ٩ٻ ٸځڃ
 ـُط ألىشڇ( ٴثٺ: ٰڅٍټس ڈىچ تَِر: تَّلټىڄٷ ٨ڃ تْڄٱثٺ ٴٻ تْڄٱثٺ هلل وتټًِىٺ{.

( ـهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ            1749) - 35

 ٨ځً. ٴثٺ:
ٴدددٻ ڄؽدده. ٰ٭څځددىت  خددٗ ٸعُددًذ.  خ٩ددط تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ِددًَر، وأڄددث ٰددُهٿ،   

 ٰٹثڄس ِهځثڄهٿ تظڅث ٨ًٕ خ٩ًُت. أو أـه ٨ًٕ خ٩ًُت. وڄٱٽىت خ٩ًُت خ٩ًُت.

( وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يڀؿ ألدًڄدث  1749) - 36

 تټٽُط ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
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٨ځددً. وأڂ  أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خ٩ددط ِددًَر ٴدددٻ ڄؽدده. وٰددُهٿ تخددڃ      
ِددهځثڄهٿ خٽ٭ددس تظڅددٍ ٨ٕددً خ٩ُددًت. وڄٱٽددىت، ِددىي وټددٷ، خ٩ُددًت. ٰٽددٿ َ٭ُددًچ يِددىٺ تهلل  

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٽٍ خڃ ڀّهً و٨دهتټًـُٿ خدڃ  1749) - 37

 ِٽُځثڂ ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ٨ځً، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
وِددٽٿ ِددًَر  ټددً ڄؽدده. ٰمًؼددس ُٰهددث. ٰل٘دددڅث  خددٗ  خ٩ددط يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ 

و٬څځث، ٰدٽ٭س ِهځثڄث تظڅٍ ٨ًٕ خ٩ًُت، تظڅٍ ٨ًٕ خ٩ًُت. وڄٱٽڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 
 ٨ٽُڇ وِٽٿ خ٩ًُت، خ٩ًُت.

وـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج وڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ٴددثٖ: ـددهظڅث َفُددً )وڈددى      -( 1749)

 تټٵ١ثڂ( ٨ڃ ٨دُهتهلل، خهىت تِٔڅثن.

( وـددهظڅثچ أخددى تټًخُدد٧ وأخددى ٸثڀددٻ. ٴددثٖ: ـددهظڅث ـځددثن ٨ددڃ أَددىج. ؾ     1749) -پ  2

وـهظڅث تخڃ تټځعڅً. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨هٌ ٨ڃ تخڃ ٨ىڂ. ٴثٺ: ٸصدس  ټً ڄث٧ٰ أِلټڇ ٨ڃ 
تټڅٱٻ؟ ٰٹصح  ټٍ: أڂ تخڃ ٨ځً ٸثڂ ٍٰ ًَِر. ؾ وـهظڅث تخڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. 

ڈدثيوڂ خددڃ ِدد٩ُه تَْٽدٍ. ـددهظڅث تخددڃ   ألدًڄدث تخددڃ ؼددًَػ. ألدًڄدٍ ڀىِددً. ؾ وـددهظڅث   
 وڈح. ألدًڄٍ أِثڀر خڃ ٌَه. ٸٽهٿ ٨ڃ ڄث٧ٰ، خهىت تِٔڅثن، ڄفى ـهَعهٿ.

( وـهظڅث ًَِػ خڃ َىڄُ و٨ځًو تټڅثٴه )وتټٽٱ٣ ټًَّػ(. ٴدثٖ: ـدهظڅث   1751) - 38

 ٨دهتهلل خڃ يؼثء ٨ڃ َىڄُ، ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
٨ٽُڇ وِٽٿ ڄٱٗ ِىي ڄُٙدڅث ڀڃ تټمځُ. ٰل٘ثخڅٍ ٔثيٮ ڄٱٽڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل  

 )وتټٕثيٮ تټځّڃ تټٹدًُ(.

( وـهظڅث ڈڅثن خڃ تټًٌّ. ـهظڅث تخدڃ تټځددثيٶ. ؾ وـدهظڅٍ ـًڀدر خدڃ      1751) - 39

َفًُ. ألدًڄث تخڃ وڈح. ٸٗڈځث ٨ڃ َىڄُ، ٨ڃ تخڃ ٔهثج: ٴثٺ: خٽ٭څٍ أڂ تخڃ ٨ځً 
 َر، خڅفى ـهَط تخڃ يؼثء.ٴثٺ: ڄٱٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ًِ

( وـهظڅث ٨دهتټځٽٷ خڃ ٩ُٔح خڃ تټٽُط. ـدهظڅٍ أخدٍ ٨دڃ ؼدهٌ. ٴدثٺ:      1751) - 41

 ـهظڅٍ ٨ٵُٻ خڃ لثټه ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ ٨دهتهلل؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴدده ٸددثڂ َڅٱددٻ خ٩ددٛ ڀددڃ َد٩ددط ڀددڃ تټّددًتَث.         

 ٍٰ وټٷ، وتؼح، ٸٽڇ.ْڄٱّهٿ لث٘ر. ِىي ٴّٿ ٨ثڀر تټؽُٓ. وتټمځُ 

 ثبة اؿزذ٤ب١ ا٤٫بر٪ ؿ٬ت ا٤٫زڀ٪ - 13

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ. ألدًڄث ڈٕدُٿ ٨دڃ َفُدً تخدڃ ِد٩ُه،      1751) - 41

٨ڃ ٨ځً خڃ ٸعًُ خڃ أٰٽؿ، ٨ڃ أخٍ ڀفځه تْڄٙثيٌ. وٸثڂ ؼٽُّث ْخدٍ ٴصدثنذ. ٴدثٺ:    
 ٴثٺ أخى ٴصثنذ. وتٴصٗ تټفهَط.
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. ـدهظڅث ټُدط ٨دڃ َفُدً خدڃ ِد٩ُه، ٨دڃ ٨ځدً خدڃ          وـهظڅث ٴصُددر خدڃ ِد٩ُه    -( 1751)

 ٸعًُ، ٨ڃ أخٍ ڀفځه ڀىټً أخٍ ٴصثنذ؛ أڂ أخث ٴصثنذ ٴثٺ. وِثٲ تټفهَط.

وـهظڅث أخى تټ١ثڈً وـًڀٽر )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ألدًڄث ٨دهتهلل خڃ وڈح.  -( 1751) -پ  2

ٴثٺ: ِځ٩س ڀثټٷ خڃ أڄُ َٵىٺ: ـهظڅٍ َفًُ خڃ ٩ُِه ٨ڃ ٨ځً خدڃ ٸعُدً خدڃ أٰٽدؿ،     
 ٍ ڀفځه ڀىټً ٴصثنذ، ٨ڃ أخٍ ٴصثنذ. ٴثٺ:٨ڃ أخ

لًؼڅث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دثپ ـڅدُڃ. ٰٽځدث تټصٵُڅدث ٸثڄدس ټٽځّدٽځُڃ           
ؼىټر. ٴثٺ: ًٰأَس يؼٗ ڀڃ تټځٕدًٸُڃ ٴده ٨دٗ يؼدٗ ڀدڃ تټځّدٽځُڃ. ٰثِدصهيز  ټُدڇ         
ـصً أشُصڇ ڀڃ ويتبڇ. ٰٝدًخصڇ ٨ٽدً ـددٻ ٨ثشٵدڇ. وأٴددٻ ٨ٽدً ٰٝدځڅٍ ٜدځر وؼدهز          

ث يَددؿ تټځددىز. ظددٿ أنيٸددڇ تټځددىز. ٰليِددٽڅٍ. ٰٽفٵددس ٨ځددً خددڃ تټم١ددثج ٰٵددثٺ: ڀددث ڀڅهدد
ټٽڅثَ؟ ٰٵٽس: أڀً تهلل. ظٿ  ڂ تټڅثَ يؼ٩ىت. وؼٽدُ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ      
ٰٵثٺ )ڀڃ ٴصٻ ٴصدُٗ، ټدڇ ٨ٽُدڇ خُڅدر، ٰٽدڇ ِدٽدڇ( ٴدثٺ: ٰٵځدس. ٰٵٽدس: ڀدڃ َٕدهه ټدٍ؟ ظدٿ              

ڀدڃ َٕدهه ټدٍ؟ ظدٿ ؼٽّدس. ظدٿ ٴدثٺ وټدٷ،          ؼٽّس. ظٿ ٴثٺ ڀعٻ وټٷ. ٰٵثٺ ٰٵځدس ٰٵٽدس:  
تټعثټعر. ٰٵځس ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ )ڀدث ټدٷ؟ َدث أخدث ٴصدثنذ!( ٰٵٙٙدس        
٨ٽُڇ تټٵٙدر. ٰٵدثٺ يؼدٻ ڀدڃ تټٵدىپ: ٘دهٲ. َدث يِدىٺ تهلل! ِدٽح وټدٷ تټٵصُدٻ ٨څدهٌ.             

هلل ٰليٜڇ ڀڃ ـٵڇ. وٴثٺ أخى خٹً تټٙدهَٳ: ٖڈدث تهلل!  وت ٖ ٩َځده  ټدً أِده ڀدڃ أِده ت       
َٵثشددٻ ٨ددڃ تهلل و٨ددڃ يِددىټڇ ١٩ُُٰددٷ ِددٽدڇ. ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ       
)٘هٲ ٰل١٨ڇ  َثچ( ٰل١٨دثڄٍ. ٴدثٺ: ٰد٩دس تټدهي٦ ٰثخص٩دس خدڇ ڀمًٰدث ٰدٍ خڅدٍ ِدٽځر.           

 ٰإڄڇ ْوٺ ڀثٺ شلظٽصڇ ٍٰ تِٔٗپ.
وٍٰ ـهَط تټٽُط ٰٵثٺ أخى خٹً: ٸٗ ٖ ١٩َُڇ أُٜد٧ ڀڃ ٴدًَٓ وَده٦ أِدهت ڀدڃ أِده      

 . وٍٰ ـهَط تټٽُط: ْوٺ ڀثٺ شلظٽصڇ.تهلل

( ـهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً تټصځُځدٍ. ألدًڄدث َىِدٯ خدڃ تټځثؼٕدىڂ ٨دڃ          1752) - 42

٘ثټؿ خڃ  خًتڈُٿ خڃ ٨دهتټًـځڃ خدڃ ٨دىٮ، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ٨دىٮ؛         
 أڄڇ ٴثٺ:

خُڅث أڄث وتٴٯ ٍٰ تټٙٯ َىپ خهي. ڄ٥ًز ٨ڃ َځُڅدٍ ؤدځثټٍ. ٰدإوت أڄدث خدُڃ ٬ٗڀدُڃ        
ْڄٙدثي. ـهَعدر أِدڅثڄهځث. شځڅُدس ټدى ٸڅدس خدُڃ أٜدٽ٧ ڀڅهځدث. ٰ٭ځٍڄدٍ أـدهڈځث.            ڀڃ ت

ٰٵثٺ: َث ٨ٿ! ڈدٻ ش٩دًٮ أخدث ؼهدٻ؟ ٴدثٺ: ٴٽدس: ڄ٩دٿ. وڀدث ـثؼصدٷ  ټُدڇ؟ َدث تخدڃ ألدٍ!              
ألدًز أڄڇ َّدح يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وتټدىٌ ڄٱّدٍ خُدهچ! ټدةڃ يأَصدڇ ٖ           

ٺ: ٰص٩ؽددس ټدىټٷ. ٰ٭ځٍڄدٍ تِلدً     َٱثيٲ ِىتنٌ ِىتنچ ـصدً َځدىز ت٨ْؽدٻ ڀڅدث. ٴدث     
ٰٵددثٺ ڀعٽهددث. ٴددثٺ: ٰٽددٿ أڄٕددح أڂ ڄ٥ددًز  ټددً أخددٍ ؼهددٻ َددٍوٺ ٰددٍ تټڅددثَ. ٰٵٽددس: أٖ     
شًَثڂ؟ ڈىت ٘ثـدٹځث تټىٌ شّلٖڂ ٨څڇ. ٴثٺ: ٰثخصهيتچ، ًٰٝخثچ خُّٱهځث، ـصً ٴدصٗچ.  

ٻ ظٿ تڄًٰٙث  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰللدًتچ. ٰٵثٺ )أَٹځث ٴصٽڇ؟( ٰٵدثٺ ٸد  
وتـه ڀڅهځث: أڄث ٴصٽس. ٰٵثٺ )ڈٻ ڀّفصځث ُِٱُٹځث؟( ٴدثٖ: ٖ. ٰڅ٥دً ٰدٍ تټّدُٱُڃ ٰٵدثٺ      
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)ٸٗٸځث ٴصٽڇ( وٴًٝ خّٽدڇ ټځ٩ثو خڃ ٨ځًو خڃ تټؽځىؾ. )وتټًؼٗڂ: ڀ٩دثو خدڃ ٨ځدً    
 خڃ تټؽځىؾ وڀ٩ثو خڃ ٨ٱًتء(.

( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً أـځده خدڃ ٨ځدًو خدڃ ِدًؾ. ألدًڄدث ٨ددهتهلل خدڃ         1753) - 43

لدًڄٍ ڀ٩ثوَر َڃ ٘ثټؿ ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ؼدًُ، ٨ڃ أخُڇ، ٨دڃ ٨دىٮ خدڃ    وڈح. أ
 ڀثټٷ. ٴثٺ:

ٴصٻ يؼٻ ڀڃ ـځًُ يؼٗ ڀڃ تټ٩هو. ٰليتن ِٽدڇ. ٰځڅ٩ڇ لثټه خدڃ تټىټُده. وٸدثڂ وتټُدث      
٨ٽُهٿ. ٰلشً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ىٮ خڃ ڀثټٷ. ٰللدًچ. ٰٵدثٺ ټمثټده )ڀدث    

ٹعًشڇ. َددث يِددىٺ تهلل! ٴددثٺ )تن٩ٰددڇ  ټُددڇ( ٰځددً لثټدده ڀڅ٩ددٷ أڂ ش١٩ُددڇ ِددٽدڇ؟( ٴددثٺ: تِددص
خ٩ىٮ ٰؽً خًنتبڇ. ظٿ ٴثٺ: ڈدٻ أڄؽدٍز ټدٷ ڀدث وٸدًز ټدٷ ڀدڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل          
٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ّٰدځ٩ڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰثِص٭ٝدح. ٰٵدثٺ )ٖ ش١٩دڇ. َدث          

ڀدعٽهٿ ٸځعدٻ   لثټه! ٖ ش١٩ڇ. َدث لثټده! ڈدٻ أڄدصٿ شدثيٸىڂ ټدٍ أڀًتبدٍ؟  ڄځدث أڄدث ڀدعٽٹٿ و          
يؼٻ تِص٨ًً  خٗ أو ٬څځث ٨ًٰثڈث. ظٿ شفُڃ ِٵُهث. ٰلوينڈدث ـىٜدث. ٰٕد٨ًس ُٰدڇ.     

 ًٰٕخس ٘ٱىچ وشًٸس ٸهيچ. ٰٙٱىچ ټٹٿ وٸهيچ ٨ٽُهٿ(.

( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث تټىټُه خدڃ ڀّدٽٿ. ـدهظڅث ٘دٱىتڂ خدڃ      1753) - 44

ٷ تْٔدؽ٩ٍ.  ٨ځًو ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ؼدًُ خڃ ڄٱًُ، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ ٨دىٮ خدڃ ڀثټد      
ٴثٺ: لًؼس ڀ٧ ڀڃ لًغ ڀ٧ ٌَه خڃ ـثيظدر، ٰدٍ ٬دٍوذ ڀؤشدر. ويتٰٵڅدٍ ڀدهنٌ ڀدڃ        
تټددُځڃ. وِددثٲ تټفددهَط ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خڅفددىچ. ٬ُددً أڄددڇ ٴددثٺ ٰددٍ         
تټفهَط: ٴثٺ ٨دىٮ: ٰٵٽدس: َدث لثټده! أڀدث ٨ٽځدس أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ           

 صٹعًشڇ.ٴًٝ خثټّٽح ټٽٵثشٻ؟ ٴٻ: خٽً. وټٹڅٍ تِ

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٨ځً خڃ َىڄُ تټفڅٱٍ. ـهظڅث ٨ٹًڀدر  1754) - 45

 خڃ ٨ځثي. ـهظڅٍ  َثَ خڃ ِٽځر. ـهظڅٍ أخٍ، ِٽځر خڃ تْٸى٦. ٴثٺ:
٬ٍوڄث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڈىتٌڂ. ٰدُڅث ڄفڃ ڄصٝفً ڀ٧ يِىٺ تهلل  

ٰلڄثلڇ. ظٿ تڄصد٦ٍ ٠ٽٵدث ڀدڃ ـٵددڇ      ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  و ؼثء يؼٻ ٨ٽً ؼځٻ أـځً.
ٰٵُه خڇ تټؽځٻ. ظٿ شٵهپ َص٭هي ڀ٧ تټٵىپ. وؼ٩ٻ َڅ٥ً. وُٰڅث ٜد٩ٱر ويٴدر ٰدٍ تټ٥هدً.     
وخ٩ٝڅث ڀٕدثذ.  و لدًغ َٕدصه. ٰدلشً ؼځٽدڇ ٰدل٠ٽٳ ٴُدهچ. ظدٿ أڄدثق وٴ٩ده ٨ٽُدڇ. ٰلظدثيچ.             

 ٰثٔصه خڇ تټؽځٻ. ٰثشد٩ڇ يؼٻ ٨ٽً ڄثٴر ويٴثء.
ويٶ تټڅثٴدر. ظدٿ شٵدهڀس. ـصدً ٸڅدس ٨څده ويٶ       ٴثٺ ِٽځر: ولًؼس أٔصه. ٰٹڅدس ٨څده   

تټؽځٻ. ظٿ شٵهڀس ـصدً ألدىز خم١دثپ تټؽځدٻ ٰلڄمصدڇ. ٰٽځدث وٜد٧ يٸدصدڇ ٰدٍ تْيٚ          
تلص٠ًددس ِددُٱٍ ٰٝددًخس يأَ تټًؼددٻ. ٰڅددهي. ظددٿ ؼةددس خثټؽځددٻ أٴددىنچ، ٨ٽُددڇ يـٽددڇ   
وِددٗـڇ. ٰثِددصٵدٽڅٍ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وتټڅددثَ ڀ٩ددڇ. ٰٵددثٺ )ڀددڃ ٴصددٻ     

 : تخڃ تْٸى٦. ٴثٺ: )ټڇ ِٽدڇ أؼځ٧(.تټًؼٻ؟( ٴثٺ
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 ثبة ا٫زٴ٠ڀ٪ ٹٟضاء ا٫ٰـ٬ٰڀٲ ثبڃؿبعٻ - 14

( ـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ٨ځددً خددڃ َددىڄُ. ـددهظڅث ٨ٹًڀددر خددڃ  1755) - 46

 ٨ځثي. ـهظڅٍ  َثَ خڃ ِٽځر. ـهظڅٍ أخٍ ٴثٺ:
ٸدثڂ   ٬ٍوڄث ٍٰتيذ و٨ٽُڅث أخى خٹً. أڀًچ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٨ٽُڅدث. ٰٽځدث    

خُڅڅث وخُڃ تټځثء ِث٨ر، أڀًڄث أخى خٹً ٩ًِٰڅث. ظٿ ٔدڃ تټ٭دثيذ. ٰدىين تټځدثء. ٰٵصدٻ ڀدڃ       
ٴصٻ ٨ٽُڇ، وِدً. وأڄ٥ً  ټدً ٨څدٳ ڀدڃ تټڅدثَ. ٰدُهٿ تټدىيتيٌ. ٰمٕدُس أڂ َّددٵىڄٍ         
 ټددً تټؽدددٻ. ًٰڀُددس خّددهٿ خُددڅهٿ وخددُڃ تټؽدددٻ. ٰٽځددث يأوت تټّددهٿ وٴٱددىت. ٰؽةددس خهددٿ         

 ٍ تيذ. ٨ٽُهدث ٴٕد٧ ڀدڃ أنپ. )ٴدثٺ: تټٵٕد٧ تټڅ١د٧( ڀ٩هدث        أِىٴهٿ. وُٰهٿ تڀًأذ ڀڃ خڅٍ ٰد
تخڅدر ټهددث ڀددڃ أـّددڃ تټ٩ددًج. ّٰددٵصهٿ ـصددً أشُددس خهددٿ أخددث خٹددً ٰڅٱٽڅددٍ أخددى خٹددً تخڅصهددث.  
ٰٵهڀڅث تټځهَڅر وڀث ٸٕٱس ټهث ظىخث. ٰٽٵُڅٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ تټّدىٲ.  

! ټٵده أ٨ؽدصڅدٍ. وڀدث ٸٕدٱس     ٰٵثٺ )َث ِٽځر! ڈح ټٍ تټځًأذ(. ٰٵٽس: َث يِىٺ تهلل! وتهلل
ټهث ظىخث. ظٿ ټٵُڅٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ڀدڃ تټ٭ده ٰدٍ تټّدىٲ. ٰٵدثٺ ټدٍ )َدث         
ِٽځر! ڈح ټٍ تټځًأذ. هلل أخىٶ!( ٰٵٽس: ڈٍ ټٷ. َدث يِدىٺ تهلل! ٰدىتهلل! ڀدث ٸٕدٱس ټهدث       
ظىخث. ٰد٩دط خهدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ  ټدً أڈدٻ ڀٹدر. ٰٱدهي خهدث ڄثِدث ڀدڃ              

 ټځّٽځُڃ، ٸثڄىت أًِوت خځٹر.ت

 ثبة د٨ٮ ا٠٫پء - 15

( ـددهظڅث أـځدده خددڃ ـڅدددٻ وڀفځدده خددڃ يتٰدد٧. ٴددثٖ: ـددهظڅث ٨دددهتټًٌتٲ.     1756) - 47

ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ ڈځثپ خڃ ڀڅدڇ. ٴثٺ: ڈىت ڀث ـهظڅث أخدى ڈًَدًذ ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً      
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰىٸً أـثنَط ڀڅهث. وٴثٺ:

ڇ وِٽٿ )أَځث ٴًَر نلٽصځىڈث، وأٴځصٿ ُٰهث، ّٰهځٹٿ ُٰهث. ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُ 
 وأَځث ٴًَر ٨ٙس تهلل ويِىټڇ، ٰإڂ لځّهث هلل وټًِىټڇ، ظٿ ڈٍ ټٹٿ(.

( ـدهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِد٩ُه. وڀفځدده خددڃ ٨ددثن، وأخددى خٹددً خدڃ أخددٍ ٔددُدر،     1757) - 48

     ِ لدًوڂ:  و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ )وتټٽٱ٣ ٖخڃ أخٍ ٔدُدر( )ٴدثٺ  ِدفثٲ: ألدًڄدث. وٴدثٺ ت
 ـهظڅث ِٱُثڂ( ٨ڃ ٨ځًو، ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ڀثټٷ خڃ أوَ، ٨ڃ ٨ځً. ٴثٺ:

ٸثڄس أڀىتٺ خڅٍ تټڅًُٝ ڀځث أٰدثء تهلل ٨ٽدً يِدىټڇ. ڀځدث ټدٿ َىؼدٯ ٨ٽُدڇ تټځّدٽځىڂ          
خمُٻ وٖ  يٸثج. ٰٹثڄدس ټٽڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ لث٘در. ٰٹدثڂ َڅٱدٳ ٨ٽدً أڈٽدڇ           

 ٨هذ ٍٰ ِدُٻ تهلل. ڄٱٵر ِڅر. وڀث خٵٍ َؽ٩ٽڇ ٍٰ تټٹًت٦ وتټّٗؾ.

ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ٴددثٺ: ألدًڄددث ِددٱُثڂ خددڃ ٨ُُڅددر ٨ددڃ ڀ٩ځددً، ٨ددڃ   -( 1757)

 تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن.

( وـهظڅٍ ٨دهتهلل خدڃ ڀفځده خدڃ أِدځثء تټٝدد٩ٍ. ـدهظڅث ؼىًََدر ٨دڃ         1757) - 49

 ڀثټٷ، ٨ڃ تټٍڈًٌ؛ أڂ ڀثټٷ خڃ أوَ ـهظڇ. ٴثٺ
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ثټً تټڅهثي. ٴدثٺ: ٰىؼهشدڇ ٰدٍ خُصدڇ ؼثټّدث      أيِٻ  ټٍ ٨ځً خڃ تټم١ثج. ٰؽةصڇ ـُڃ ش٩ 
٨ٽً ًًَِ. ڀٱُٝث  ټً يڀثټڇ. ڀصٹةث ٨ٽدً وِدثنذ ڀدڃ أنپ. ٰٵدثٺ ټدٍ: َدث ڀدثٺ!  ڄدڇ ٴده          
نٮ أڈٻ أخُثز ڀڃ ٴىڀٷ. وٴه أڀًز ُٰهٿ خًٜك. ٰمىچ ٰثٴّځڇ خُڅهٿ. ٴثٺ: ٴٽس: ټدى  

ً أڀددًز خهددىت ٬ُددًٌ؟ ٴددثٺ: لددىچ. َددث ڀددثٺ! ٴددثٺ: ٰؽددثء ًَٰددث. ٰٵددثٺ: ڈددٻ ټددٷ، َددث أڀُدد      
تټځؤڀڅُڃ! ٍٰ ٨عځثڂ و٨دهتټًـځڃ خڃ ٨دىٮ وتټٍخُدً وِد٩ه؟ ٰٵدثٺ ٨ځدً: ڄ٩دٿ. ٰدلوڂ        
ټهددٿ. ٰددهلٽىت. ظددٿ ؼددثء ٰٵددثٺ: ڈددٻ ټددٷ ٰددٍ ٨دددثَ و٨ٽددٍ؟ ٴددثٺ: ڄ٩ددٿ. ٰددلوڂ ټهځددث. ٰٵددثٺ   
٨دددثَ: َددث أڀُددً تټځددؤڀڅُڃ! تٴددٛ خُڅددٍ وخددُڃ ڈددىت تټٹددثوج تِظددٿ تټ٭ددثني تټمددثبڃ. ٰٵددثٺ  

ُڅهٿ وأيـهٿ. )ٰٵثٺ ڀثټٷ خڃ أوَ: َمُدٻ  ټدٍ   تټٵىپ: أؼٻ. َث أڀًُ تټځؤڀڅُڃ! ٰثٴٛ خ
أڄهٿ ٴه ٸدثڄىت ٴدهڀىڈٿ ټدىټٷ( ٰٵدثٺ ٨ځدً: تشةدهت. أڄٕدهٸٿ خدثهلل تټدىٌ خإوڄدڇ شٵدىپ تټّدځثء             
وتْيٚ! أش٩ٽځددىڂ أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )ٖ ڄددىيض. ڀددث شًٸڅددث       

ىٌ خإوڄدڇ شٵدىپ   ٘هٴر( ٴثټىت: ڄ٩ٿ. ظٿ أٴددٻ ٨ٽدً تټ٩ددثَ و٨ٽدٍ ٰٵدثٺ: أڄٕدهٸځث خدثهلل تټد        
تټّددځثء وتْيٚ! أش٩ٽځددثڂ أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ ٖ ڄددىيض. ڀددث        
شًٸڅثچ ٘هٴر( ٴثٖ: ڄ٩ٿ. ٰٵثٺ ٨ځً:  ڂ تهلل ٨دٍ وؼدٻ ٸدثڂ لدٗ يِدىټهٻ ٘دٽً تهلل       
٨ٽُڇ وِٽٿ خمث٘ر ټٿ َمٙٗ خهث أـهت ٬ًُچ. ٴثٺ: ڀث أٰثء تهلل ٨ٽً يِىټڇ ڀدڃ أڈدٻ   

[ )ڀث أنيٌ ڈٻ ٴًأ تَِر تټصٍ ٴدٽهث أپ ٖ( ٴدثٺ:  7ټفًٕ //ت 59تټٵًي ٰٽٽڇ وټٽًِىٺ ]

ٰٵّددٿ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خُددڅٹٿ أڀددىتٺ خڅددٍ تټڅٝددًُ. ٰددىتهلل! ڀددث تِددصلظً  
٨ٽُٹٿ. وٖ  ألىڈث نوڄٹٿ. ـصً خٵٍ ڈىت تټځثٺ. ٰٹثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ   

ٴثٺ: أڄٕهٸٿ خثهلل تټىٌ خإوڄدڇ شٵدىپ    َللى ڀڅڇ ڄٱٵر ِڅر. ظٿ َؽ٩ٻ ڀث خٵٍ أِىذ تټځثٺ. ظٿ
تټّددځثء وتْيٚ! أش٩ٽځددىڂ وټددٷ؟ ٴددثټىت: ڄ٩ددٿ. ظددٿ ڄٕدده ٨دثِددث و٨ٽُددث خځعددٻ ڀددث ڄٕدده خددڇ  
تټٵىپ: أش٩ٽځثڂ وټٷ؟ ٴثٖ: ڄ٩ٿ. ٴدثٺ: ٰٽځدث شدىٍٰ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ         

ڃ تخدڃ  أخى خٹً: أڄدث وټدٍ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰؽصةځدث، ش١ٽدح ڀًُتظدٷ ڀد          
ألُٷ، و١َٽح ڈىت ڀًُتض تڀًأشڇ ڀڃ أخُهث. ٰٵدثٺ أخدى خٹدً: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل       
٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀث ڄىيض. ڀث شًٸڅث ٘هٴر( ًٰأَصځثچ ٸثوخث آظځث ٬ثنيت لثبڅث، وتهلل ٩َٽٿ  ڄڇ 
ټٙثنٲ خثي يتٔه شثخ٧ ټٽفٳ. ظٿ شىٍٰ أخى خٹدً. وأڄدث وټدٍ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       

ٹً. ًٰأَصځثڄٍ ٸثوخث آظځث ٬ثنيت لثبڅث. وتهلل ٩َٽدٿ  ڄدٍ خدثي يتٔده شدثخ٧      وِٽٿ ووټٍ أخث خ
ټٽفٳ. ٰىټُصهث. ظٿ ؼةصڅٍ أڄس وڈىت. وأڄصځث ؼځ٧ُ وأڀًٸځث وتـه. ٰٵٽصځدث: تن٩ٰهدث  ټُڅدث.    
ٰٵٽس:  ڂ ٔةصٿ ن٩ٰصهث  ټُٹځث ٨ٽً أڂ ٨ٽُٹځث ٨هه تهلل أڂ ش٩ځٗ ُٰهدث خثټدىٌ ٸدثڂ ٩َځدٻ     

ٿ. ٰللددىشځثڈث خددىټٷ. ٴددثٺ: أٸددىټٷ؟ ٴددثٖ: ڄ٩ددٿ. ٴددثٺ: ظددٿ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽ
ؼةصځثڄٍ ْٴٍٝ خُڅٹځدث. وٖ ، وتهلل! ٖ أٴٝدٍ خُڅٹځدث خ٭ُدً وټدٷ ـصدً شٵدىپ تټّدث٨ر.         

 ٰإڂ ٨ؽٍشځث ٨څهث ًٰنتڈث  ټٍ.

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خدڃ ـځُده )ٴدثٺ تخدڃ     1757) - 51

ڄث ٨دهغ تټًٌتٲ(. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈدًٌ، ٨دڃ   يت٧ٰ: ـهظڅث. وٴثٺ تِلًتڂ: ألدً



  

 

 

Page 149 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

ڀثټٷ خڃ أوَ خڃ تټفهظثڂ. ٴثٺ: أيِدٻ  ټدٍ ٨ځدً تخدڃ تټم١دثج. ٰٵدثٺ:  ڄدڇ ٴده ـٝدً          
أڈٻ أخُثز ڀڃ ٴىڀٷ. خڅفى ـهَط ڀثټٷ. ٬ًُ أڄڇ ُٰڇ: ٰٹثڂ َڅٱٳ ٨ٽً أڈٽڇ ڀڅڇ ِدڅر.  

تهلل ٨ٍ  ويخځث ٴثٺ ڀ٩ځً: َفدُ ٴىز أڈٽڇ ڀڅڇ ِڅر. ظٿ َؽ٩ٻ ڀث خٵٍ ڀڅڇ ڀؽ٩ٻ ڀثٺ
 وؼٻ.

 ثبة ٣ٺ٩ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ )ال ٳٺعس ٯب رغ٧ٴب ٟٸٺ هض٣خ( - 16

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټدٷ ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ      1758) - 51

 ٨ًوذ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛ أڄهث ٴثټس:
 ڂ أٌوتغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ـدُڃ شدىٍٰ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ،        

َد٩عڃ ٨عځثڂ خڃ ٨ٱثڂ  ټدً أخدٍ خٹدً. ُّٰدلټڅڇ ڀُدًتظهڃ ڀدڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل          أينڂ أڂ
٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٴثټددس ٨ثبٕددر ټهددڃ: أټددُُ ٴدده ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ٖ      

 ڄىيض. ڀث شًٸڅث ٰهى ٘هٴر(؟

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ يتٰد٧. ألدًڄدث ـؽدُڃ. ـدهظڅث ټُدط ٨دڃ ٨ٵُدٻ، ٨دڃ         1759) - 52

 ٍخًُ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛ أڄهث ألدًشڇ:تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٨ًوذ خڃ تټ
أڂ ٰث٠ځر خڅس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أيِٽس  ټدً أخدٍ خٹدً تټٙدهَٳ شّدلټڇ       

ڀًُتظهث ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڀځث أٰدثء ٨ٽُدڇ خثټځهَڅدر وٰدهٶ. وڀدث خٵدٍ       
ڀڃ لځُ لُدً. ٰٵثٺ أخى خٹً:  ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ ڄدىيض ڀدث   
شًٸڅث ٘هٴر.  ڄځث َلٸٻ آٺ ڀفځه )٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ( ٰدٍ ڈدىت تټځدثٺ(. و ڄدٍ وتهلل!     
ٖ أ٬ًُ ُٔةث ڀڃ ٘هٴر يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٨ڃ ـثټهث تټصٍ ٸثڄس ٨ٽُهث، 
ٰددٍ ٨هدده يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. و٨ْځٽددڃ ُٰهددث، خځددث ٨ځددٻ خددڇ يِددىٺ تهلل    

خٹً أڂ َه٧ٰ  ټً ٰث٠ځر ُٔةث. ٰىؼهز ٰث٠ځر ٨ٽً أخٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰلخً أخى 
خٹً ٍٰ وټٷ. ٴثٺ: ٰهؽًشڇ. ٰٽٿ شٹٽځڇ ـصً شىُٰس. و٨ثٔس خ٩ه يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل  
٨ٽُڇ وِٽٿ ِصر أٔهً. ٰٽځث شىُٰس نٰڅهث ٌوؼهث ٨ٽدٍ خدڃ أخدٍ ٠ثټدح ټدُٗ. وټدٿ َدؤوڂ        

ٰث٠ځددر. ٰٽځددث خهددث أخددث خٹددً. و٘ددٽً ٨ٽُهددث ٨ٽددٍ. وٸددثڂ ټ٩ٽددٍ ڀددڃ تټڅددثَ وؼهددر، ـُددثذ  
شىُٰس تِصڅٹً ٨ٽً وؼىچ تټڅثَ. ٰثټصځُ ڀٙثټفر أخٍ خٹً وڀدث٩َصدڇ. وټدٿ َٹدڃ خدث٧َ     
شٽٷ تْٔهً. ٰليِٻ  ټً أخٍ خٹً: أڂ تبصڅث. وٖ  َلشڅث ڀ٩ٷ أـه )ٸًڈُر ڀفًٝ ٨ځً 
خڃ تټم١ثج( ٰٵثٺ ٨ځً، ْخٍ خٹً: وتهلل! ٖ شهلٻ ٨ٽُهٿ وـهٶ. ٰٵدثٺ أخدى خٹدً: وڀدث     

.  ڄٍ، وتهلل! ِشُڅهٿ. ٰهلٻ ٨ٽُهٿ أخى خٹدً. ٰصٕدهه ٨ٽدٍ خدڃ أخدٍ      ٨ّثڈٿ أڂ َٱ٩ٽىت خٍ
٠ثټح. ظٿ ٴثٺ:  ڄث ٴه ٨ًٰڅث، َدث أخدث خٹدً! ٰٝدُٽصٷ وڀدث أ١٨دثٶ تهلل. وټدٿ ڄدڅٱُ ٨ٽُدٷ          
لُدًت ِدثٴڇ تهلل  ټُدٷ. وټٹڅدٷ تِددصدهنز ٨ٽُڅدث خدثْڀً. وٸڅدث ڄددًي ټڅدث ـٵدث ټٵًتخصڅدث ڀددڃ           

ٿ أخدث خٹدً ـصدً ٰثٜدس ٨ُڅدث أخدٍ خٹدً.        يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٽدٿ َدٍٺ َٹٽد   
ٰٽځث شٹٽٿ أخى خٹً ٴثٺ: وتټىٌ ڄٱٍّ خُهچ! ټٵًتخر يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أـح 
 ټٍ أڂ أ٘ٻ ڀڃ ٴًتخصٍ. وأڀث تټىٌ ٔؽً خُڅٍ وخُڅٹٿ ڀدڃ ڈدىچ تْڀدىتٺ، ٰدإڄٍ ټدٿ آٺ      
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ُٰهدث  ٖ  ُٰهث ٨ڃ تټفٳ. وټٿ أشًٶ أڀًت يأَس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٙدڅ٩ڇ  
٘ددڅ٩صڇ. ٰٵددثٺ ٨ٽددٍ ْخددٍ خٹددً: ڀى٨ددهٶ تټ٩ٕددُر ټٽد٩ُددر. ٰٽځددث ٘ددٽً أخددى خٹددً ٘ددٗذ      
تټ٥هً. يٴٍ ٨ٽً تټځڅدً. ٰصٕهه. ووٸً ٔلڂ ٨ٽٍ وشمٽٱدڇ ٨دڃ تټد٩ُدر. و٨دىيچ خثټدىٌ      
ت٨صىي  ټُڇ. ظٿ تِص٭ٱً. وشٕهه ٨ٽٍ خڃ أخٍ ٠ثټح ٥٩ٰٿ ـٳ أخٍ خٹً. وأڄڇ ټٿ َفځٽدڇ  

ً. وٖ   ڄٹثيت ټٽىٌ ٰٝٽڇ تهلل خدڇ. وټٹڅدث ٸڅدث ڄدًي     ٨ٽً تټىٌ ٘څ٧ ڄٱثِر ٨ٽً أخٍ خٹ
ټڅث ٍٰ تْڀً ڄُٙدث. ٰثِصده ٨ٽُڅث خڇ. ٰىؼهڄث ٍٰ أڄٱّڅث. ًّٰ خىټٷ تټځّٽځىڂ. وٴدثټىت:  

 أ٘دس. ٰٹثڂ تټځّٽځىڂ  ټً ٨ٽٍ ٴًَدث، ـُڃ يتؼ٧ تْڀً تټځ٩ًوٮ.

تخدڃ  ( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خدڃ ـځُده )ٴدثٺ    1759) - 53

يت٧ٰ: ـهظڅث. وٴدثٺ تِلدًتڂ: ألدًڄدث ٨ددهتټًٌتٲ(. ألدًڄدث ڀ٩ځدً ٨دڃ تټٍڈدًٌ، ٨دڃ          
٨ًوذ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛ أڂ ٰث٠ځر وتټ٩دثَ أشُث أخث خٹً َٽصځّدثڂ ڀًُتظهځدث ڀدڃ يِدىٺ تهلل     
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وڈځث ـُڅةى ١َٽدثڂ أيٜڇ ڀڃ ٰهٶ وِهځڇ ڀڃ لُدً. ٰٵثٺ ټهځث 

ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وِدثٲ تټفدهَط خځ٩څدً ـدهَط       أخى خٹً:  ڄٍ ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘د 
٨ٵُٻ ٨ڃ تټٍڈًٌ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: ظٿ ٴثپ ٨ٽٍ ٥٩ٰٿ ڀڃ ـٳ أخدٍ خٹدً. ووٸدً ٰٝدُٽصڇ     
وِددثخٵصڇ. ظددٿ ڀٝددً  ټددً أخددٍ خٹددً ٰدث٩َددڇ. ٰلٴدددٻ تټڅددثَ  ټددً ٨ٽددٍ ٰٵددثټىت: أ٘دددس            

 وأـّڅس. ٰٹثڂ تټڅثَ ٴًَدث  ټً ٨ٽٍ ـُڃ ٴثيج تْڀً تټځ٩ًوٮ.

څث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث ٩َٵدىج خدڃ  خدًتڈُٿ. ـدهظڅث أخدٍ. ؾ وـدهظڅث       ( وـهظ1759) - 54

ٌڈًُ خڃ ـًج وتټفّڃ خڃ ٨ٽدٍ تټفٽدىتڄٍ. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٩َٵدىج وڈدى تخدڃ  خدًتڈُٿ(.         
ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ، ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج. ألدًڄدٍ ٨دًوذ تخدڃ تټٍخُدً؛ أڂ ٨ثبٕدر ٌوغ         

 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ألدًشڇ؛
ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ِدلټس أخدث خٹدً، خ٩ده وٰدثذ يِدىٺ تهلل        أڂ ٰث٠ځر خڅس يِىٺ تهلل ٘ 

٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، أڄددس َٵّددٿ ټهددث ڀًُتظهددث، ڀځددث شددًٶ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ  
وِٽٿ، ڀځث أٰثء تهلل ٨ٽُڇ. ٰٵثٺ ټهث أخدى خٹدً:  ڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ        

 )ٖ ڄىيض. ڀث شًٸڅث ٘هٴر(.
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ِصر أٔهً. وٸثڄس ٰث٠ځر شّلٺ أخدث  ٴثٺ: و٨ثٔس خ٩ه يِىٺ تهلل 

خٹددً ڄٙددُدهث ڀځددث شددًٶ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڀددڃ لُدددً وٰددهٶ. و٘ددهٴصڇ   
خثټځهَڅر. ٰلخً أخى خٹً ٨ٽُهث وټٷ. وٴثٺ: ټّدس شثيٸدث ٔدُةث ٸدثڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل       

  ً چ أڂ أٌَد٫. ٰلڀدث   ٨ٽُڇ وِٽٿ ٩َځٻ خڇ  ٖ ٨ځٽس خڇ.  ڄٍ ألًٕ  ڂ شًٸس ُٔةث ڀدڃ أڀد
٘هٴصڇ خثټځهَڅر ٰه٩ٰهث ٨ځً  ټً ٨ٽدٍ و٨ددثَ. ٰ٭ٽددڇ ٨ٽُهدث ٨ٽدٍ. وأڀدث لُددً وٰدهٶ         
ٰلڀّٹهځث ٨ځً وٴثٺ: ڈځث ٘هٴر يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٸثڄصدث ټفٵىٴدڇ تټصدٍ     

 ش٩ًوچ وڄىتبدڇ. وأڀًڈځث  ټً ڀڃ وټٍ تْڀً. ٴثٺ: ٰهځث ٨ٽً وټٷ  ټً تټُىپ.

ً خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ أخدٍ تټٍڄدثن، ٨دڃ       ( ـهظڅث َف1761ُ) - 55

 ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ َٵصّٿ ويظصٍ نَڅثيت. ڀث شًٸس، خ٩ده ڄٱٵدر    
 ڄّثبٍ وڀؤوڄر ٨ثڀٽٍ، ٰهى ٘هٴر(.

ـهظڅث ڀفځه خڃ َفًُ خڃ أخٍ ٨ځً تټځٹٍ. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ أخدٍ تټٍڄدثن،    -( 1761)

 ت تِٔڅثن، ڄفىچ.خهى

( وـدددهظڅٍ تخدددڃ أخدددٍ لٽدددٯ. ـدددهظڅث ٌٸًَدددثء خدددڃ ٨دددهٌ. ألدًڄدددث تخدددڃ  1761) - 56

 تټځدثيٶ ٨ڃ َىڄُ ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ ڄىيض. ڀث شًٸڅث ٘هٴر(. 

 ثبة ٧ڀ٠ڀخ ٣ـٰخ ا٫ٜٴڀٰخ ثڀٲ ا٫ذبًغٿٲ - 17

خددڃ َفُددً وأخددى ٸثڀددٻ ٰٝددُٻ خددڃ ـّددُڃ ٸٗڈځددث ٨ددڃ    ( ـددهظڅث َفُددً 1762) - 57

ِٽُٿ. ٴثٺ َفًُ: ألدًڄث ِٽُٿ خڃ ألًٝ ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ٨ځً. ـهظڅث ڄث٧ٰ ٨ڃ ٨دهتهلل 
 خڃ ٨ځً؛

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴّٿ ٍٰ تټڅٱٻ: ټٽٱًَ ِهځُڃ وټٽًؼٻ ِهځث. 

تِٔددڅثن، ڀعٽددڇ. وټددٿ  ـددهظڅثچ تخددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٨دُددهتهلل، خهددىت   -( 1762)

 َىٸً: ٍٰ تټڅٱٻ.

 ثبة اڅٯضاص ثب٫ٰالئ٨خ ٟپ ٛؼٹح ثضع، ٹاثبدخ ا٫ٜٴبئٮ - 18

( ـهظڅث ڈڅثن خڃ تټّدًٌ. ـدهظڅث تخدڃ تټځددثيٶ ٨دڃ ٨ٹًڀدر خدڃ ٨ځدثي.         1763) - 58

ـهظڅٍ ِځثٶ تټفڅٱٍ ٴثٺ: ِځ٩س تخڃ ٨دثَ َٵدىٺ: ـدهظڅٍ ٨ځدً تخدڃ تټم١دثج. ٴدثٺ:       
ٌڈُددً خددڃ ـددًج )وتټٽٱدد٣ ټددڇ(. ـددهظڅث ٨ځددً خددڃ َددىڄُ   ټځددث ٸددثڂ َددىپ خددهي. ؾ وـددهظڅث  

تټفڅٱددٍ. ـددهظڅث ٨ٹًڀددر خددڃ ٨ځددثي. ـددهظڅٍ أخددى ٌڀُددٻ )ڈددى ِددځثٶ تټفڅٱددٍ(. ـددهظڅٍ      
 ٨دهتهلل خڃ ٨دثَ ٴثٺ: ـهظڅٍ ٨ځً خڃ تټم١ثج ٴثٺ:

ټځث ٸثڂ َىپ خدهي، ڄ٥دً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ  ټدً تټځٕدًٸُڃ وڈدٿ أټدٯ،            
يؼٗ. ٰثِدصٵدٻ ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ تټٵدٽدر.        وأ٘فثخڇ ظٗظځثبر وش٩ّر ٨ًٕ

ظٿ ڀه َهَدڇ ٰؽ٩دٻ َهصدٯ خًخدڇ )تټٽهدٿ! أڄؽدٍ ټدٍ ڀدث و٨دهشڅٍ. تټٽهدٿ! آز ڀدث و٨دهشڅٍ.             
تټٽهدٿ!  ڂ شهٽددٷ ڈدىچ تټ٩ٙددثخر ڀددڃ أڈدٻ تِٔددٗپ ٖ ش٩ددده ٰدٍ تْيٚ( ٰځددث ٌتٺ َهصددٯ     

لشدثچ أخدى خٹدً. ٰللدى     خًخڇ، ڀثنت َهَدڇ، ڀّدصٵدٻ تټٵدٽدر، ـصدً ِدٵٟ ينتؤچ ٨دڃ ڀڅٹدُدڇ. ٰ       
ينتءچ ٰلټٵددثچ ٨ٽددً ڀڅٹدُددڇ. ظددٿ تټصٍڀددڇ ڀددڃ ويتبددڇ. وٴددثٺ: َددث ڄدددٍ تهلل! ٸددىتٶ ڀڅثٔددهشٷ   
يخٷ. ٰإڄڇ ُِڅؽٍ ټٷ ڀث و٨هٶ. ٰدلڄٍٺ تهلل ٨دٍ وؼدٻ: ت و شّدص٭ُعىڂ يخٹدٿ ٰثِدصؽثج       

 [ ٰلڀهچ تهلل خثټځٗبٹر.9/ تْڄٱثٺ / 8ټٹٿ أڄٍ ڀځهٸٿ خلټٯ ڀڃ تټځٗبٹر ڀًنُٰڃ{ ]

ڀُٻ: ٰفهظڅٍ تخڃ ٨دثَ ٴثٺ: خُڅځث يؼٻ ڀڃ تټځّدٽځُڃ َىڀةدى َٕدصه ٰدٍ أظدً      ٴثٺ أخى ٌ
يؼٻ ڀڃ تټځًٕٸُڃ أڀثڀڇ.  و ِځ٧ ًٜخڇ خثټّىٞ ٰىٴڇ. و٘ىز تټٱثيَ َٵىٺ: أٴدهپ  
ـٍُوپ. ٰڅ٥ً  ټً تټځًٕٶ أڀثڀڇ ٰمً ڀّصٽٵُث. ٰڅ٥ً  ټُڇ ٰإوت ڈى ٴه ل١ٿ أڄٱڇ، ؤٳ 
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 ْ ڄٙدثيٌ ٰفدهض خدىټٷ يِدىٺ تهلل     وؼهڇ ٸًٝخر تټّىٞ. ٰثلًٝ وټٷ أؼځ٧. ٰؽدثء ت
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ )٘دهٴس. وټدٷ ڀدهن تټّدځثء تټعثټعدر( ٰٵصٽدىت َىڀةدى ِدد٩ُڃ.           

 وأًِوت ِد٩ُڃ.
ٴثٺ أخى ٌڀُٻ: ٴثٺ تخڃ ٨ددثَ: ٰٽځدث أِدًوت تِْدثيي ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         

ددٍ تهلل! ڈدٿ   وِٽٿ ْخٍ خٹً و٨ځً )ڀث شًوڂ ٍٰ ڈؤٖء تِْثيي؟( ٰٵثٺ أخى خٹً: َث ڄ
خڅى تټ٩ٿ وتټ٩ًُٕذ. أيي أڂ شللى ڀڅهٿ ٰهَر. ٰصٹىڂ ټڅث ٴىذ ٨ٽً تټٹٱثي. ٩ّٰدً تهلل أڂ  
َههَهٿ ټِٕٗپ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ڀدث شدًي؟ َدث تخدڃ تټم١دثج؟(           
ٴٽس: ٖ. وتهلل! ڀث أيي تټىٌ يأي أخدى خٹدً. وټٹڅدٍ أيي أڂ شځٹڅدث ٰڅٝدًج أ٨څدثٴهٿ.       

٨ٵُٻ ًُٰٝج ٨څٵڇ. وشځٹڅٍ ڀڃ ٰٗڂ )ڄُّدث ټ٩ځدً( ٰلٜدًج ٨څٵدڇ.     ٰصځٹڃ ٨ٽُث ڀڃ
ٰإڂ ڈؤٖء أبځر تټٹٱً و٘څثنَهڈث. ٰهىي يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ڀدث ٴدثٺ أخدى     
خٹً. وټٿ َهى ڀث ٴٽس. ٰٽځث ٸثڂ ڀدڃ تټ٭ده ؼةدس ٰدإوت يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ         

دًڄددٍ ڀددڃ أٌ ٔددٍء شدٹددٍ أڄددس    وأخددى خٹددً ٴث٨ددهَڃ َدٹُددثڂ. ٴٽددس: َددث يِددىٺ تهلل! أل    
و٘ثـدٷ. ٰإڂ وؼهز خٹثء خٹُس. و ڂ ټٿ أؼه خٹثء شدثٸُس ټدٹثبٹځث. ٰٵثٺ يِدىٺ تهلل  
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )أخٹٍ ټٽىٌ ٨ًٚ ٨ٽً أ٘فثخٷ ڀڃ ألىڈٿ تټٱهتء. ټٵه ٨دًٚ  
٨ٽٍ ٨ىتخهٿ أنڄً ڀڃ ڈىچ تټٕؽًذ( )ٔؽًذ ٴًَدر ڀڃ ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ(     

٨ٍ وؼٻ: تڀث ٸثڂ ټڅدٍ أڂ َٹىڂ ټدڇ أِدًي ـصدً َدعمڃ ٰدٍ تْيٚ.  ټدً       وأڄٍٺ تهلل 

 [ ٰلـٻ تهلل تټ٭څُځر ټهٿ.69 - 67/تْڄٱثٺ / 8ٴىټڇ: ٰٹىت ڀځث ٬څځصٿ ـٖٗ ٠ُدث{ ]

 ثبة عثَ اڃؿڀغ ٹدجـٶ، ٹجٺاػ ا٫ٰٲ ٬ٗڀٶ. - 19 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨ڃ ٩ُِه خڃ أخدٍ ِد٩ُه؛ أڄدڇ ِدځ٧     1764) - 59

 خث ڈًًَذ َٵىٺ:أ
خ٩ط يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ لدُٗ ٴددٻ ڄؽده. ٰؽدثءز خًؼدٻ ڀدڃ خڅدٍ ـڅُٱدر          

َٵثٺ ټڇ ظځثڀر خڃ أظثٺ. ُِه أڈٻ تټُځثڀر. ًٰخ١ىچ خّثيَر ڀڃ ِىتيٌ تټځّؽه. ٰمدًغ  
 ټُڇ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ )ڀدثوت ٨څدهٶ؟ َدث ظځثڀدر!( ٰٵدثٺ: ٨څدهٌ، َدث            

صددٻ شٵصدٻ وت نپ. و ڂ شددڅ٩ٿ شدڅ٩ٿ ٨ٽددً ٔدثٸً. و ڂ ٸڅددس شًَده تټځددثٺ     ڀفځده! لُدً.  ڂ شٵ  
ّٰٻ ش٩ٟ ڀڅڇ ڀث ٔةس. ٰصًٸڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ـصدً ٸدثڂ خ٩ده تټ٭ده.       
ٰٵثٺ )ڀث ٨څهٶ؟ َث ظځثڀر!( ٴثٺ: ڀث ٴٽس ټٷ.  ڂ شڅ٩ٿ شڅ٩ٿ ٨ٽً ٔثٸً. و ڂ شٵصدٻ شٵصدٻ   

ٰصًٸڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ     وت نپ. و ڂ ٸڅس شًَه تټځثٺ ّٰٻ ش٩ٟ ڀڅڇ ڀث ٔةس.
وِٽٿ ـصً ٸثڂ ڀڃ تټ٭ه. ٰٵثٺ )ڀث ٨څهٶ؟ َث ظځثڀر!( ٰٵثٺ: ٨څهٌ ڀث ٴٽس ټٷ.  ڂ شڅ٩ٿ 
شڅ٩ٿ ٨ٽً ٔثٸً. و ڂ شٵصٻ شٵصٻ وت نپ. و ڂ ٸڅس شًَه تټځثٺ ّٰٻ ش٩دٟ ڀڅدڇ ڀدث ٔدةس.     
ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )أ٠ٽٵددىت ظځثڀددر( ٰددثڄ١ٽٳ  ټددً ڄمددٻ ٴًَددح ڀددڃ   
تټځّؽه. ٰث٬صّٻ. ظٿ نلٻ تټځّؽه ٰٵثٺ: أٔهه أڂ ٖ  ټڇ  ٖ تهلل وأٔهه أڂ ڀفځهت ٨دهچ 
ويِددىټڇ. َددث ڀفځدده! وتهلل! ڀددث ٸددثڂ ٨ٽددً تْيٚ وؼددڇ أخ٭ددٛ  ټددٍ ڀددڃ وؼهددٷ، ٰٵدده    
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أ٘دؿ وؼهٷ أـح تټىؼدىچ ٸٽهدث  ټدٍ. وتهلل! ڀدث ٸدثڂ ڀدڃ نَدڃ أخ٭دٛ  ټدٍ ڀدڃ نَڅدٷ.            
ٸثڂ ڀڃ خٽه أخ٭ٛ  ټٍ ڀدڃ خٽدهٶ. ٰل٘ددؿ     ٰل٘دؿ نَڅٷ أـح تټهَڃ ٸٽڇ  ټٍ. وتهلل! ڀث

َدهٶ أـح تټدٗن ٸٽهث  ټٍ. و ڂ لُٽٷ ألدىشڅٍ وأڄدث أيَده تټ٩ځدًذ. ٰځدثوت شدًي؟ ٰدٕدًچ        
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. وأڀددًچ أڂ ٩َصځددً. ٰٽځددث ٴددهپ ڀٹددر ٴددثٺ ټددڇ ٴثبددٻ:            

! ٖ أ٘دىز؟ ٰٵثٺ: ٖ. وټٹڅٍ أِٽځس ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. وٖ ، وتهلل 
 َلشُٹٿ ڀڃ تټُځثڀر ـدر ـڅ١ر ـصً َلوڂ ُٰهث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث أخى خٹً تټفڅٱٍ. ـهظڅٍ ٨دهتټفځُه خڃ 1764) - 61

ؼ٩ٱً. ـهظڅٍ ٩ُِه خڃ أخٍ ٩ُِه تټځٵددًٌ؛ أڄدڇ ِدځ٧ أخدث ڈًَدًذ َٵدىٺ: خ٩دط يِدىٺ         
ڄفدى أيٚ ڄؽده. ٰؽدثءز خًؼدٻ َٵدثٺ ټدڇ ظځثڀدر خدڃ         تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ لُٗ ټدڇ  

أظددثٺ تټفڅٱددٍ. ِددُه أڈددٻ تټُځثڀددر. وِددثٲ تټفددهَط خځعددٻ ـددهَط تټٽُددط.  ٖ أڄددڇ ٴددثٺ:  ڂ  
 شٵصٽڅٍ شٵصٻ وت نپ.

 ثبة اجالء ا٫ڀٸٺص ٯٲ ا٫ذجبػ - 21

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨ڃ ٩ُِه خڃ أخٍ ٩ُِه، ٨دڃ أخُدڇ،   1765) - 61

 ڇ ٴثٺ:٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ أڄ
خُڅث ڄفڃ ٍٰ تټځّؽه،  و لدًغ  ټُڅدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ )تڄ١ٽٵدىت          

 ټً َهىن( ٰمًؼڅث ڀ٩ڇ. ـصً ؼةڅثڈٿ. ٰٵثپ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰڅدثنتڈٿ.      
ٰٵثٺ )َث ڀ٩ًٕ َهىن! أِٽځىت شّٽځىت(. ٰٵثټىت: ٴه خٽ٭س. َث أخث تټٵثِٿ! ٰٵثٺ ټهدٿ يِدىٺ   

٨ٽُڇ وِدٽٿ )وټدٷ أيَده. أِدٽځىت شّدٽځىت( ٰٵدثټىت: ٴده خٽ٭دس َدث أخدث تټٵثِدٿ!             تهلل ٘ٽً تهلل
ٰٵثٺ ټهٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )وټدٷ أيَده( ٰٵدثٺ ټهدٿ تټعثټعدر. ٰٵدثٺ )ت٨ٽځدىت        
أڄځث تْيٚ هلل ويِىټڇ. وأڄٍ أيَه أڂ أؼٽُٹٿ ڀڃ ڈىچ تْيٚ ٰځڃ وؼه ڀدڅٹٿ خځثټدڇ   

 ٚ هلل ويِىټڇ(.ُٔةث ٰٽُد٩ڇ. و ٖ ٰث٨ٽځىت أڂ تْي

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ و ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي )ٴثٺ تخڃ يت٧ٰ: ـهظڅث. 1766) - 62

وٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ(. ألدًڄث تخڃ ؼًَػ ٨ڃ ڀىًِ خڃ ٨ٵدر، ٨دڃ ڄدث٧ٰ،   
 ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛

أڂ َهىن خڅٍ تټڅًُٝ وٴ٥ًَر ـثيخىت يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰلؼٽً يِىٺ  
 ٨ٽُڇ وِٽٿ خڅٍ تټڅًُٝ، وأٴً ٴ٥ًَر وڀڃ ٨ٽُهٿ. ـصدً ـثيخدس ٴ٥ًَدر    تهلل ٘ٽً تهلل

خ٩دده وټددٷ. ٰٵصددٻ يؼددثټهٿ. وٴّددٿ ڄّددثبهٿ وأوٖنڈددٿ وأڀددىتټهٿ خددُڃ تټځّددٽځُڃ.  ٖ أڂ          
خ٩ٝهٿ ټفٵدىت خًِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰد ڀڅهٿ وأِدٽځىت. وأؼٽدً يِدىٺ تهلل          

ث٦ )وڈددٿ ٴددىپ ٨دددهتهلل خددڃ ِددٗپ(. ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َهددىن تټځهَڅددر ٸٽهددٿ: خڅددٍ ٴُڅٵدد 
 وَهىن خڅٍ ـثيظر. وٸٻ َهىنٌ ٸثڂ خثټځهَڅر.
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وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ وڈح. ألدًڄٍ ـٱٗ تخدڃ ڀُّدًذ    -( 1766)

 ٨ڃ ڀىًِ، خهىت تِٔڅثن، ڈىت تټفهَط. وـهَط تخڃ ؼًَػ أٸعً وأشٿ.

 ثبة اسغاط ا٫ڀٸٺص ٹا٫ٴوبعٻ ٯٲ جؼٿغح ا٫٘غة - 21

( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث تټٝفثٶ خڃ ڀمٽه ٨دڃ تخدڃ ؼدًَػ.    1767) - 63

ؾ وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث تخڃ ؼًَػ. ألدًڄٍ 
 أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ: ألدًڄٍ ٨ځً خڃ تټم١ثج؛

وتټڅٙددثيي ڀددڃ  أڄددڇ ِددځ٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ )ْلددًؼڃ تټُهددىن   
 ؼًٍَذ تټ٩ًج. ـصً ٖ أن٦  ٖ ڀّٽځث(.

وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث يوؾ خڃ ٨ددثنذ. ألدًڄدث ِدٱُثڂ تټعدىيٌ.      -( 1767)

ؾ وـهظڅٍ ِٽځر خڃ ٔدُح. ـهظڅث تټفّڃ خڃ أ٨ُڃ. ـهظڅث ڀ٩ٵٻ )وڈدى تخدڃ ٨دُدهتهلل(.    
 ٸٗڈځث ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

ٲ ٳ٤ي ا٫٘ٸض، ٹجٺاػ اٳؼا٩ أٷ٪ ا٫ذوٲ ٬ٗټ د٨ٮ ثبة جٺاػ ٣زب٩ ٯ - 22

 دب٧ٮ ٗض٩ أٷ٪ ٬٫ذ٨ٮ
( وـدددهظڅث أخدددى خٹدددً خدددڃ أخدددٍ ٔدددُدر وڀفځددده خدددڃ تټځعڅدددً وتخدددڃ خٕدددثي  1768) - 64

)وأټٱث٤هٿ ڀصٵثيخر( )ٴثٺ أخى خٹً: ـهظڅث ٬څهي ٨ڃ ٩ٔدر. ٴثٺ تِلدًتڂ: ـدهظڅث ڀفځده    
ث أڀثڀدر خدڃ ِدهٻ خدڃ     خڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔد٩در( ٨دڃ ِد٩ه خدڃ  خدًتڈُٿ. ٴدثٺ: ِدځ٩س أخد          

 ـڅُٯ ٴثٺ: ِځ٩س أخث ٩ُِه تټمهيٌ ٴثٺ:
ڄٍٺ أڈٻ ٴ٥ًَر ٨ٽً ـٹدٿ ِد٩ه خدڃ ڀ٩دثو. ٰليِدٻ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ           

 ټً ٩ِه. ٰلشثچ ٨ٽً ـځثي. ٰٽځث نڄث ٴًَدث ڀڃ تټځّؽه، ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ    
ڂ ڈددؤٖء ڄٍټددىت ٨ٽددً   وِددٽٿ ټٓڄٙددثي )ٴىڀددىت  ټددً ِددُهٸٿ( )أو لُددًٸٿ(. ظددٿ ٴددثٺ )      

ـٹځددٷ( ٴددثٺ: شٵصددٻ ڀٵددثشٽصهٿ. وشّدددٍ ويَددصهٿ. ٴددثٺ: ٰٵددثٺ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ 
)ٴُٝس خفٹٿ تهلل( ويخځث ٴثٺ )ٴُٝس خفٹٿ تټځٽٷ( وټٿ َىٸً تخڃ تټځعڅً: ويخځدث ٴدثٺ   

 )ٴُٝس خفٹٿ تټځٽٷ(.

وـهظڅث ٌڈًُ خدڃ ـدًج. ـدهظڅث ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ڀهدهٌ ٨دڃ ٔد٩در، خهدىت           -( 1768)

ِٔڅثن. وٴثٺ ٍٰ ـهَعڇ: ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ټٵه ـٹځس ُٰهٿ خفٹدٿ  ت
 تهلل(. وٴثٺ ڀًذ: )ټٵه ـٹځس خفٹٿ تټځٽٷ(.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر وڀفځده خدڃ تټ٩دٗء تټهځدىتڄٍ. ٸٗڈځدث        1769) - 65

٨ثبٕدر.   ٨ڃ تخڃ ڄځًُ. ٴثٺ تخڃ تټ٩دٗء: ـدهظڅث تخدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث ڈٕدثپ ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ         
 ٴثټس:

أ٘ددُح ِدد٩ه َددىپ تټمڅددهٲ. يڀددثچ يؼددٻ ڀددڃ ٴددًَٓ َٵددثٺ ټددڇ تخددڃ تټ٩ًٴددر. يڀددثچ ٰددٍ        
تْٸفٻ. ًٰٝج ٨ٽُڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ لُځدر ٰدٍ تټځّدؽه ٩َدىنچ ڀدڃ        
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ٴًَح. ٰٽځث يؼ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ تټمڅهٲ و٧ٜ تټّٗؾ. ٰث٬صّٻ. 
ټ٭دثي. ٰٵدثٺ: وٜد٩س تټّدٗؾ؟ وتهلل ڀدث وٜد٩څثچ.      ٰلشثچ ؼدًَٻ وڈى َڅٱٛ يأِڇ ڀڃ ت

تلًغ  ټُهٿ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ٰدلَڃ؟( ٰلٔدثي  ټدً خڅدٍ ٴ٥ًَدر.           
ٰٵثشٽهٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰڅٍټدىت ٨ٽدً ـٹدٿ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       

ٺ: ٰإڄٍ أـٹٿ ُٰهٿ وِٽٿ. ًٰن يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تټفٹٿ ُٰهٿ  ټً ٩ِه. ٴث
 أڂ شٵصٻ تټځٵثشٽر، وأڂ شّدً تټىيَر وتټڅّثء، وشٵّٿ أڀىتټهٿ.

( وـددهظڅث أخددى ٸًَددح. ـددهظڅث تخددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث ڈٕددثپ ٴددثٺ: ٴددثٺ أخددٍ:     1769) - 66

ٰددللدًز أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )ټٵدده ـٹځددس ٰددُهٿ خفٹددٿ تهلل ٨ددٍ      
 وؼٻ(.

تخددڃ ڄځُددً ٨ددڃ ڈٕددثپ. ألدًڄددٍ أخددٍ ٨ددڃ     ( ـددهظڅث أخددى ٸًَددح. ـددهظڅث 1769) - 67

 ٨ثبٕر؛
أڂ ٩ِهت ٴثٺ، وشفؽً ٸٽځڇ ټٽدًء، ٰٵثٺ: تټٽهدٿ!  ڄدٷ ش٩ٽدٿ أڂ ټدُُ أـده أـدح  ټدٍ أڂ         

أؼثڈه ُٰٷ، ڀڃ ٴىپ ٸىخىت يِىټٷ )٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ( وألًؼىچ. تټٽهدٿ! ٰدإڂ ٸدثڂ    
٩س خٵٍ ڀڃ ـًج ٴًَٓ ٍٔء ٰدلخٵڅٍ أؼثڈدهڈٿ ُٰدٷ. تټٽهدٿ! ٰدإڄٍ أ٤دڃ أڄدٷ ٴده وٜد         

تټفًج خُڅڅث وخُڅهٿ. ٰدإڂ ٸڅدس وٜد٩س تټفدًج خُڅڅدث وخُدڅهٿ ٰثٰؽًڈدث وتؼ٩دٻ ڀدىشٍ          
ُٰهث. ٰثڄٱؽًز ڀڃ ټدصڇ. ٰٽٿ ٨ًَهٿ )وٍٰ تټځّؽه ڀ٩ڇ لُځر ڀڃ خڅٍ ٬ٱدثي(  ٖ وتټدهپ   
َُّٻ  ټُهٿ. ٰٵثټىت: َث أڈٻ تټمُځر! ڀث ڈىت تټىٌ َلشُڅث ڀڃ ٴدٽٹٿ! ٰدإوت ِد٩ه ؼًـدڇ َ٭دى     

 نڀث. ٰځثز ڀڅهث.

( وـهظڅث ٨ٽٍ خڃ تټفُّڃ خڃ ِٽُځثڂ تټٹىٍٰ. ـهظڅث ٨دهذ ٨دڃ ڈٕدثپ،   1769) - 68

خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: ٰثڄٱؽً ڀدڃ ټُٽصدڇ. ٰځدث ٌتٺ َّدُٻ ـصدً ڀدثز. وٌتن       
 ٍٰ تټفهَط ٴثٺ: ٰىتٶ ـُڃ َٵىٺ تټٕث٨ً:

 أٖ َث ٩ِه ٩ِه خڅٍ ڀ٩ثو * ٰځث ٩ٰٽس ٴ٥ًَر وتټڅًُٝ
 شفځٽىت ټهى تټٙدىيټ٩ځًٶ  ڂ ٩ِه خڅٍ ڀ٩ثو * ٬هتذ 

 شًٸصٿ ٴهيٸٿ ٖ ٍٔء ُٰهث * وٴهي تټٵىپ ـثڀُر شٱىي
 وٴه ٴثٺ تټٹًَٿ أخى ـدثج * أٴُځىت، ٴُڅٵث٦، وٖ  شًُّوت

 وٴه ٸثڄىت خدٽهشهٿ ظٵثٖ * ٸځث ظٵٽس خځ١ُثڂ تټٙمىي

 ثبة ا٫ٰجبصعح ثب٫ٜؼٹ، ٹر٤ضٿٮ أٷٮ اڃٯغٿٲ ا٫ٰز٘بعًڀٲ - 23

فځدده خددڃ أِددځثء تټٝددد٩ٍ. ـددهظڅث ؼىًََددر خددڃ ( وـددهظڅٍ ٨دددهتهلل خددڃ ڀ1771) - 69

 أِځثء ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
ڄثني ُٰڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىپ تڄًٙٮ ٨ڃ تْـدٍتج )أڂ ٖ َٙدٽُڃ    

أـه تټ٥هً  ٖ ٍٰ خڅٍ ٴ٥ًَر( ٰصمىٮ ڄدثَ ٰدىز تټىٴدس. ٰٙدٽىت نوڂ خڅدٍ ٴ٥ًَدر.       
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٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، و ڂ ٰثشڅدث      وٴثٺ آلدًوڂ: ٖ ڄٙدٽٍ  ٖ ـُدط أڀًڄدث يِدىٺ تهلل     
 تټىٴس. ٴثٺ: ٰځث ٨څٯ وتـهت ڀڃ تټٱًَٵُڃ.

ثبة عص ا٫ٰٸبجغٿٲ ا٫ټ اڃٳوبع ٯٴبئذٸٮ ٯٲ ا٫لجغ ٹا٫ضٰغ دڀٲ  - 24

 اؿزٜٴٺا ٗٴٸب ثب٠٫زٺح
( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً وـًڀٽددر. ٴددثٖ: ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ      1771) - 71

 ٺ:َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴث
ټځث ٴهپ تټځهثؼًوڂ، ڀڃ ڀٹر، تټځهَڅر ٴهڀىت وټُُ خلَهَهٿ ٍٔء. وٸثڂ تْڄٙثي أڈٻ  

تْيٚ وتټ٩ٵثي. ٰٵثِځهٿ تْڄٙثي ٨ٽً أڂ أ١٨ىڈٿ أڄٙثٮ ظځثي أڀىتټهٿ، ٸٻ ٨دثپ.  
وَٹٱىڄهٿ تټ٩ځٻ وتټځؤوڄر. وٸثڄس أپ أڄُ تخڃ ڀثټٷ، وڈٍ شده٨ً أپ ِدٽُٿ، وٸثڄدس أپ    

ث ْڄُ ْڀڇ، وٸثڄس أ١٨س أپ أڄُ يِدىٺ تهلل ٘دٽً   ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر، وٸثڂ أل
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ىتٴث ټهث. ٰل١٨ثڈث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ أپ أَځدڃ، ڀىٖشدڇ،     

 أپ أِثڀر خڃ ٌَه.
ٴثٺ تخڃ ٔهثج: ٰللدًڄٍ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ټځدث ٰدً٪    

ن تټځهدثؼًوڂ  ټددً تْڄٙدثي ڀڅددثبفهٿ   ڀدڃ ٴصدثٺ أڈددٻ لُددً. وتڄٙدًٮ  ټددً تټځهَڅدر. ي     
تټصٍ ٸثڄىت ڀڅفىڈٿ ڀڃ ظځثيڈٿ. ٴثٺ: ٰدًن يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ  ټدً أڀدٍ        

 ٨ىتٴهث. وأ١٨ً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أپ أَځڃ ڀٹثڄهڃ ڀڃ ـثب١ڇ.
ٴثٺ تخڃ ٔهثج: وٸثڂ ڀڃ ٔلڂ أپ أَځڃ، أپ أِثڀر خڃ ٌَه؛ أڄهث ٸثڄدس و٘دُٱر ټ٩ددهتهلل    

دهتټځ١ٽح. وٸثڄس ڀڃ تټفدٕر. ٰٽځث وټهز آڀڅر يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ،  خڃ ٨
خ٩ه ڀث شىٍٰ أخىچ، ٰٹثڄس أپ أَځڃ شفٝڅڇ، ـصً ٸدً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. 
ٰل٨صٵهث. ظٿ أڄٹفهث ٌَه خڃ ـثيظر. ظٿ شىُٰس خ٩ه ڀدث شدىٍٰ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ      

 وِٽٿ خمځّر أٔهً.

ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر وـثڀده خدڃ ٨ځدً تټدٹدًتوٌ وڀفځده خدڃ        ( 1771) - 71

٨دددهت٨ْٽً تټٵُّددٍ. ٸٽهددٿ ٨ددڃ تټځ٩صځددً )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ أخددٍ ٔددُدر(. ـددهظڅث ڀ٩صځددً خددڃ    
 ِٽُځثڂ تټصُځٍ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أڄُ؛

أڂ يؼٗ )وٴثٺ ـثڀه وتخڃ ٨دهت٨ْٽً: أڂ تټًؼٻ( ٸثڂ َؽ٩دٻ ټٽڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ      
. ـصً ٰصفس ٨ٽُڇ ٴ٥ًَر وتټڅًُٝ، ٰؽ٩دٻ، خ٩ده وټدٷ، َدًن     وِٽٿ تټڅمٗز ڀڃ أيٜڇ

 ٨ٽُڇ ڀث ٸثڂ أ١٨ثچ.
ٴثٺ أڄُ: و ڂ أڈٽٍ أڀًوڄٍ أڂ آشٍ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰلِدلټڇ ڀدث ٸدثڂ أڈٽدڇ        
أ١٨ىچ أو خ٩ٝڇ. وٸثڂ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴه أ١٨ثچ أپ أَځدڃ. ٰلشُدس تټڅددٍ    

ءز أپ أَځدڃ ٰؽ٩ٽدس تټعدىج ٰدٍ ٨څٵدٍ وٴثټدس:       ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰل١٨دثڄُهڃ. ٰؽدث    
وتهلل! ٖ ڄ١٩ُٹثڈڃ وٴده أ١٨دثڄُهڃ. ٰٵدثٺ ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )َدث أپ أَځدڃ!          
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تشًٸُددڇ وټددٷ ٸددىت وٸددىت( وشٵددىٺ: ٸددٗ. وتټددىٌ ٖ  ټددڇ  ٖ ڈددى! ٰؽ٩ددٻ َٵددىٺ ٸددىت ـصددً      
 أ١٨ثڈث ٨ًٕذ أڀعثټڇ، أو ٴًَدث ڀڃ ٨ًٕذ أڀعثټڇ.

 ُ٘ب٭ ا٫ٜٴڀٰخ ٟپ صاع ا٫ذغة ثبة جٺاػ اڃ٧٪ ٯٲ - 25

( ـهظڅث ُٔدثڂ خدڃ ٰدًوق. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ )٩َڅدٍ تخدڃ تټځ٭ُدًذ(. ـدهظڅث         1772) - 72

 ـځُه خڃ ڈٗٺ ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ڀ٭ٱٻ، ٴثٺ:
أ٘دس ؼًتخث ڀڃ ٔفٿ، َدىپ لُددً. ٴدثٺ: ٰثټصٍڀصدڇ. ٰٵٽدس: ٖ أ١٨دٍ تټُدىپ أـدهت ڀدڃ           

 ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀصدّځث.ڈىت ُٔةث. ٴثٺ: ٰثټصٱس ٰإوت يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ خٕددثي تټ٩دددهٌ. ـددهظڅث خهددٍ خددڃ أِدده. ـددهظڅث ٔدد٩در.    1772) - 73

 ـهظڅٍ ـځُه خڃ ڈٗٺ ٴثٺ: ِځ٩س ٨دهتهلل خڃ ڀ٭ٱٻ َٵىٺ:
يڀٍ  ټُڅث ؼًتج ُٰڇ ٩٠ثپ ؤفٿ، َىپ لُدً. ٰىظدس ِلىچ. ٴثٺ: ٰثټصٱس ٰإوت يِدىٺ   

 تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰثِصفُُس ڀڅڇ.

وـددهظڅثچ ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث أخددى نتون. ـددهظڅث ٔدد٩در، خهددىت تِٔددڅثن.  -( 1772)

 ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: ؼًتج ڀڃ ٔفٿ، وټٿ َىٸً تټ٩١ثپ.

 ثبة ٧زبة ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ا٫ټ ٷغ٣٪ ٿضٗٺٵ ا٫ټ اڅؿال٭ - 26

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽٍ وتخڃ أخٍ ٨ځً وڀفځه تخدڃ يتٰد٧   1773) - 74

خددڃ ـځُدده )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ يتٰدد٧( )ٴددثٺ تخددڃ يتٰدد٧ وتخددڃ أخددٍ ٨ځددً: ـددهظڅث. وٴددثٺ     و٨ددده
تِلًتڂ: ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ( ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨دُهتهلل خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ    

 ٨صدر، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ؛ أڂ أخث ِٱُثڂ ألدًچ، ڀڃ ُٰڇ  ټً ُٰڇ. ٴثٺ:
هلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٴدثٺ: ٰدُڅدث     تڄ١ٽٵس ٍٰ تټځهذ تټصٍ ٸثڄس خُڅٍ وخُڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً ت   

أڄث خثټٕلپ،  و ؼٍء خٹصثج ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  ټً ڈًٴٻ: ٩َڅٍ ٥٨ُٿ 
تټددًوپ. ٴددثٺ: وٸددثڂ نـُددر تټٹٽدددٍ ؼددثء خددڇ. ٰه٩ٰددڇ  ټددً ٥٨ددُٿ خٙددًي. ٰه٩ٰددڇ ٥٨ددُٿ      
خًٙي  ټً ڈًٴٻ. ٰٵثٺ ڈًٴٻ: ڈٻ ڈث ڈڅث أـده ڀدڃ ٴدىپ ڈدىت تټًؼدٻ تټدىٌ َد٨ٍٿ أڄدڇ         

٩دٿ. ٴدثٺ: ٰده٨ُس ٰدٍ ڄٱدً ڀدڃ ٴدًَٓ. ٰدهلٽڅث ٨ٽدً ڈًٴدٻ. ٰلؼٽّدڅث خدُڃ             ڄدٍ؟ ٴثټىت: ڄ
َهَڇ. ٰٵثٺ: أَٹدٿ أٴدًج ڄّددث ڀدڃ ڈدىت تټًؼدٻ تټدىٌ َد٨ٍٿ أڄدڇ ڄددٍ؟ ٰٵدثٺ أخدى ِدٱُثڂ:              
ٰٵٽس: أڄث. ٰلؼٽّىڄٍ خُڃ َهَڇ. وأؼٽّىت أ٘فثخٍ لٽٱدٍ. ظدٿ ن٨دث خصًؼځثڄدڇ ٰٵدثٺ ټدڇ:       

دٍ. ٰإڂ ٸدىخڅٍ ٰٹدىخىچ. ٴدثٺ: ٰٵدثٺ     ٴٻ ټهٿ:  ڄٍ ِثبٻ ڈىت ٨ڃ تټًؼٻ تټىٌ ٨ٍَٿ أڄڇ ڄ
أخى ِٱُثڂ: وتَٿ تهلل! ټىٖ ڀمثٰر أڂ َؤظً ٨ٽٍ تټٹىج ټٹىخس. ظٿ ٴدثٺ ټصًؼځثڄدڇ: ِدٽڇ.    
ٸُٯ ـّدڇ ُٰٹٿ؟ ٴثٺ ٴٽس: ڈى ُٰڅث وو ـّح. ٴثٺ: ٰهٻ ٸثڂ ڀڃ آخثبڇ ڀٽٷ؟ ٴٽس: ٖ. 

صد٩ددڇ؟ ٴددثٺ: ٰهددٻ ٸڅددصٿ شصهځىڄددڇ خثټٹددىج ٴدددٻ أڂ َٵددىٺ ڀددث ٴددثٺ؟ ٴٽددس: ٖ. ٴددثٺ: وڀددڃ َ   
أًٔتٮ تټڅثَ أپ ٩ٜٱثبهٿ؟ ٴثٺ ٴٽس: خٻ ٩ٜٱثبهٿ. ٴدثٺ: أٍََدهوڂ أڂ َڅٵٙدىڂ؟ ٴدثٺ     
ٴٽس: ٖ. خٻ ٍََهوڂ. ٴثٺ: ڈٻ ًَشده أـده ڀدڅهٿ ٨دڃ نَڅدڇ، خ٩ده أڂ َدهلٻ ُٰدڇ، ِدم١ر          
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ټڇ؟ ٴثٺ ٴٽس: ٖ. ٴثٺ: ٰهٻ ٴثشٽصځىچ؟ ٴٽس: ڄ٩ٿ. ٴثٺ: ٰٹُٯ ٸثڂ ٴصثټٹٿ  َثچ؟ ٴثٺ ٴٽدس:  
ِؽثٖ. َُٙح ڀڅث وڄُٙح ڀڅڇ. ٴدثٺ: ٰهدٻ َ٭دهي؟ ٴٽدس: ٖ.      شٹىڂ تټفًج خُڅڅث وخُڅڇ

 وڄفڃ ڀڅڇ ٍٰ ڀهذ ٖ ڄهيٌ ڀث ڈى ٘ثڄ٧ ُٰهث.
 ٴثٺ: ٰىتهلل! ڀث أڀٹڅڅٍ ڀڃ ٸٽځر أنلٻ ُٰهث ُٔةث ٬ًُ ڈىچ.

ٴثٺ: ٰهٻ ٴثٺ ڈىت تټٵىٺ أـه ٴدٽڇ؟ ٴثٺ ٴٽس: ٖ. ٴثٺ ټصًؼځثڄڇ: ٴٻ ټڇ:  ڄٍ ِلټصٷ ٨دڃ  
وٸىټٷ تټًِٻ شد٩ط ٰدٍ أـّدثج ٴىڀهدث. وِدلټصٷ:     ـّدڇ ٨ٍٰځس أڄڇ ُٰٹٿ وو ـّح. 

ڈٻ ٸثڂ ٍٰ آخثبڇ ڀٽٷ؟ ٨ٍٰځس أڂ ٖ. ٰٵٽس: ټى ٸثڂ ڀڃ آخثبڇ ڀٽٷ ٴٽدس يؼدٻ ١َٽدح    
ڀٽٷ آخثبدڇ. وِدلټصٷ ٨دڃ أشدث٨دڇ، أٜد٩ٱثؤڈٿ أپ أٔدًتٰهٿ؟ ٰٵٽدس: خدٻ ٜد٩ٱثؤڈٿ. وڈدٿ           

أڂ ٖ. أشدث٦ تټًِٻ. وِلټصٷ: ڈٻ ٸڅصٿ شصهځىڄڇ خثټٹىج ٴدٻ أڂ َٵىٺ ڀث ٴثٺ؟ ٨ٍٰځدس  
ٰٵه ٨ًٰس أڄڇ ټٿ َٹڃ ټُه٦ تټٹىج ٨ٽً تټڅثَ ظٿ َىڈح ُٰٹىج ٨ٽً تهلل. وِلټصٷ: ڈٻ 
ًَشه أـه ڀڅهٿ ٨ڃ نَڅڇ خ٩ه أڂ َهلٽڇ ِدم١ر ټدڇ؟ ٨ٍٰځدس أڂ ٖ. وٸدىټٷ تَٔځدثڂ  وت      
لددثټٟ خٕثٔددر تټٵٽددىج. وِددلټصٷ: ڈددٻ ٍََددهوڂ أو َڅٵٙددىڂ؟ ٨ٍٰځددس أڄهددٿ ٍََددهوڂ.       

ڈددٻ ٴددثشٽصځىچ؟ ٨ٍٰځددس أڄٹددٿ ٴدده ٴددثشٽصځىچ. ٰصٹددىڂ وٸددىټٷ تَٔځددثڂ ـصددً َددصٿ. وِددلټصٷ: 
تټفًج خُڅٹٿ وخُڅڇ ِؽثٖ. َڅثٺ ڀڅٹٿ وشڅثټىڂ ڀڅڇ. وٸىټٷ تټًِٻ شدصٽً ظٿ شٹدىڂ ټهدٿ   
تټ٩ثٴدر. وِلټصٷ: ڈٻ َ٭هي؟ ٨ٍٰځدس أڄدڇ ٖ َ٭دهي. وٸدىټٷ تټًِدٻ ٖ ش٭دهي. وِدلټصٷ:        

ٺ أـده ٴدٽدڇ، ٴٽدس    ڈٻ ٴثٺ ڈىت تټٵىٺ أـه ٴدٽڇ؟ ٨ٍٰځس أڂ ٖ. ٰٵٽس: ټدى ٴدثٺ ڈدىت تټٵدى    
يؼددٻ تبددصٿ خٵددىٺ ٴُددٻ ٴدٽددڇ. ٴددثٺ: ظددٿ ٴددثٺ: خددٿ َددلڀًٸٿ؟ ٴٽددس: َلڀًڄددث خثټٙددٗذ وتټٍٸددثذ  
وتټٙٽر وتټ٩ٱثٮ. ٴثٺ:  ڂ َٹڃ ڀث شٵىٺ ُٰڇ ـٵث، ٰإڄڇ ڄدٍ. وٴه ٸڅس أ٨ٽٿ أڄدڇ لدثيغ.   
وټٿ أٸڃ أ٤څڇ ڀڅٹٿ. وټى أڄدٍ أ٨ٽدٿ أڄدٍ ألٽدٗ  ټُدڇ، ْـدددس ټٵدثءچ. وټدى ٸڅدس ٨څدهچ           

 ُڇ. وټُدٽ٭ڃ ڀٽٹڇ ڀث شفس ٴهڀٍ.ټ٭ّٽس ٨ڃ ٴهڀ
ٴثٺ: ظٿ ن٨ث خٹصثج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵدًأچ. ٰدإوت ُٰدڇ )خّدٿ تهلل تټدًـځڃ      
تټًـُٿ. ڀڃ ڀفځه يِىٺ تهلل  ټً ڈًٴٻ ٥٨ُٿ تټًوپ. ِٗپ ٨ٽً ڀڃ تشدد٧ تټهدهي. أڀدث    

و ڂ خ٩ده. ٰددإڄٍ أن٨ددىٶ خه٨ثَددر تِٔددٗپ. أِدٽٿ شّددٽٿ. وأِددٽٿ َؤشددٷ تهلل أؼددًٶ ڀددًشُڃ.   
شىټُس ٰإڂ ٨ٽُٷ  ظٿ تْيَُُّڃ. توَث أڈٻ تټٹصثج ش٩ثټىت  ټدً ٸٽځدر ِدىتء خُڅڅدث وخُدڅٹٿ      
أڂ ٖ ڄ٩ده  ټً تهلل وٖ  ڄًٕٶ خڇ ُٔةث وٖ  َصمى خ٩ٝڅث خ٩ٝث أيخثخث ڀڃ نوڂ تهلل ٰإڂ 

[ ٰٽځدث ٰدً٪ ڀدڃ ٴدًتءذ     64/ آٺ ٨ځًتڂ/ تَِر  3شىټىت ٰٵىټىت تٔههوت خلڄث ڀّٽځىڂ{. ]

تْ٘ىتز ٨څهچ وٸعً تټٽ٭ٟ. وأڀً خڅث ٰللًؼڅث. ٴثٺ: ٰٵٽس ْ٘دفثخٍ   تټٹصثج تيشٱ٩س
ـُڃ لًؼڅث: ټٵه أڀً أڀً تخڃ أخٍ ٸدٕر.  ڄڇ ټُمثٰڇ ڀٽٷ خڅٍ تْ٘ٱً. ٴثٺ: ٰځدث ٌټدس   
 ڀىٴڅث خلڀً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڄڇ ٥ُِهً، ـصً أنلٻ تهلل ٨ٽً تِٔٗپ.

ـ   -( 1773) ځُده. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٩َٵدىج )وڈدى تخدڃ       وـهظڅثچ ـّڃ تټفٽىتڄٍ و٨دده خدڃ 

 خددًتڈُٿ خددڃ ِدد٩ه(. ـددهظڅث أخددٍ ٨ددڃ ٘ددثټؿ، ٨ددڃ تخددڃ ٔددهثج، خهددىت تِٔددڅثن. وٌتن ٰددٍ 
تټفهَط: وٸثڂ ٴًُٙ ټځدث ٸٕدٯ تهلل ٨څدڇ ؼڅدىن ٰدثيَ ڀٕدً ڀدڃ ـځدٗ  ټدً  َٽُدثء.           
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ٔددٹًت ټځددث أخددٗچ تهلل. وٴددثٺ ٰددٍ تټفددهَط: )ڀددڃ ڀفځدده ٨ددده تهلل ويِددىټڇ(. وٴددثٺ ) ظددٿ       
 وٴثٺ )خهت٨ُر تِٔٗپ(. تټًَُُُّڃ(.

ثبة ٧زت ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ا٫ټ ٯ٬ٺ٥ ا٠٨٫بع ٿضٗٺٷٮ ا٫ټ اهلل  - 27

 ٗؼ ٹج٪
( ـهظڅٍ َىِدٯ خدڃ ـځدثن تټځ٩څدٍ ـدهظڅث ٨ددهت٨ْٽً ٨دڃ ِد٩ُه، ٨دڃ          1774) - 75

 ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ؛
أڂ ڄدددٍ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٸصددح  ټددً ٸّددًي، و ټددً ٴُٙددً، و ټددً تټڅؽثٔددٍ،   

ً ٸٻ ؼدثي، َه٨ىڈٿ  ټً تهلل ش٩ثټً. وټُُ خثټڅؽثٍٔ تټىٌ ٘ٽً ٨ٽُڇ تټڅدٍ ٘دٽً  و ټ
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

وـهظڅثچ ڀفځه خڃ ٨دهتهلل تټًٌٌ. ـهظڅث ٨دهتټىڈثج خڃ ١٨ثء ٨ڃ ٩ُِه،  -( 1774)

٨ڃ ٴصثنذ. ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خځعٽدڇ. وټدٿ َٵدٻ: وټدُُ     
 ٨ٽُڇ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.خثټڅؽثٍٔ تټىٌ ٘ٽً 

( وـهظڅُڇ ڄًٙ خڃ ٨ٽدٍ تټؽهٝدځٍ. ألدًڄدٍ أخدٍ. ـدهظڅٍ لثټده خدڃ        1774) -پ  2

ٴُُ ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ. وټٿ َدىٸً: وټدُُ خثټڅؽثٔدٍ تټدىٌ ٘دٽً ٨ٽُدڇ تټڅددٍ ٘دٽً         
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

 ثبة ٟپ ٛؼٹح دٴڀٲ - 28

ألدًڄدث تخدڃ وڈدح.     ( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً أـځه خدڃ ٨ځدًو خدڃ ِدًؾ.    1775) - 76

ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ٴثٺ: ـهظڅٍ ٸعًُ خڃ ٨دثَ خڃ ٨دهتټځ١ٽح. ٴثٺ: ٴدثٺ  
 ٨دثَ:

ٔههز ڀ٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َدىپ ـڅدُڃ. ٰٽٍڀدس أڄدث وأخدى ِدٱُثڂ خدڃ             
تټفددثيض خددڃ ٨دددهتټځ١ٽح يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰٽددٿ ڄٱثيٴددڇ. ويِددىٺ تهلل   

ٽٿ ٨ٽً خ٭ٽر ټدڇ، خُٝدثء. أڈدهتڈث ټدڇ ٰدًوذ خدڃ ڄٱثظدر تټؽدىتڀً. ٰٽځدث          ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِ
تټصٵً تټځّٽځىڂ وتټٹٱدثي، وټدً تټځّدٽځىڂ ڀدهخًَڃ. ١ٰٱدٳ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         
وِٽٿ ًَٸٛ ٨ٽً خ٭ٽصڇ ٴدٻ تټٹٱثي. ٴثٺ ٨دثَ: وأڄث آلى خٽؽثپ خ٭ٽر يِىٺ تهلل ٘ٽً 

ِٱُثڂ آلى خًٸثج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. أٸٱهث  يتنذ أڂ ٖ ش٦ًّ. وأخى 
٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )أٌ ٨ددثَ! ڄدثن أ٘دفثج تټّدځًذ(.     
ٰٵثٺ ٨دثَ )وٸدثڂ يؼدٗ ٘دُصث(: ٰٵٽدس خدل٨ٽً ٘دىشٍ: أَدڃ أ٘دفثج تټّدځًذ؟ ٴدثٺ:           
ٰىتهلل! ټٹلڂ ١٨ٱصهٿ، ـُڃ ِځ٩ىت ٘ىشٍ، ١٨ٱر تټدٵً ٨ٽً أوٖنڈث. ٰٵثټىت: َدث ټدُدٷ!   

ث ټدُٷ! ٴثٺ: ٰثٴصصٽىت وتټٹٱثي. وتټه٨ىذ ٍٰ تْڄٙثي. َٵىټدىڂ: َدث ڀ٩ٕدً تْڄٙدثي! َدث      َ
ڀ٩ًٕ تْڄٙثي! ٴثٺ: ظٿ ٴٙدًز تټده٨ىذ ٨ٽدً خڅدٍ تټفدثيض خدڃ تټمدٍيغ. ٰٵدثټىت: َدث          
ڄدٍ تټفثيض خڃ تټمدٍيغ! َدث خڅدٍ تټفدثيض خدڃ تټمدٍيغ! ٰڅ٥دً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل          
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٨ٽُهث،  ټً ٴصدثټهٿ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل     ٨ٽُڇ وِٽٿ وڈى ٨ٽً خ٭ٽصڇ، ٸثټځص١ثوٺ 
٨ٽُڇ وِٽٿ )ڈىت ـُڃ ـځٍ تټى٠ُُ(. ٴدثٺ: ظدٿ ألدى يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ        
ـُٙثز ًٰڀً خهڃ وؼىچ تټٹٱثي. ظٿ ٴثٺ )تڄهٍڀىت. ويج ڀفځه!( ٴثٺ: ٰىڈدس أڄ٥دً  

ثشڇ. ٰځدث ٌټدس   ٰإوت تټٵصثٺ ٨ٽً ڈُةصڇ ُٰځث أيي. ٴثٺ: ٰىتهلل! ڀث ڈى  ٖ أڂ يڀثڈٿ خفُٙ
 أيي ـهڈٿ ٸٽُٗ وأڀًڈٿ ڀهخًت.

( وـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خڃ ـځُده. ؼځ٩ُدث   1775) - 77

٨ڃ ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ. ٬ًُ أڄدڇ ٴدثٺ: ٰدًوذ    
ٌتن ٰدٍ  خڃ ڄ٩ثڀر تټؽىتڀٍ. وٴثٺ )تڄهٍڀىت. ويج تټٹ٩ددر! تڄهٍڀدىت. ويج تټٹ٩ددر!( و   

 تټفهَط: ـصً ڈٍڀهٿ تهلل.
 ٴثٺ: وٸلڄٍ أڄ٥ً  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ًَٸٛ لٽٱهٿ ٨ٽً خ٭ٽصڇ.

وـددهظڅثچ تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث ِددٱُثڂ خددڃ ٨ُُڅددر ٨ددڃ تټٍڈددًٌ. ٴددثٺ:          -( 1775)

ألدًڄددٍ ٸعُددً خددڃ تټ٩دددثَ ٨ددڃ أخُددڇ. ٴددثٺ: ٸڅددس ڀدد٧ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َددىپ  
 ٬ًُ أڂ ـهَط َىڄُ وـهَط ڀ٩ځً أٸعً ڀڅڇ وأشٿ.ـڅُڃ. وِثٲ تټفهَط. 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى لُعځر ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ. ٴدثٺ: ٴدثٺ   1776) - 78

 يؼٻ ټٽدًتء:
َث أخث ٨ځثيذ! أٰدًيشٿ َدىپ ـڅدُڃ؟ ٴدثٺ: ٖ. وتهلل! ڀدث وټدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ           

ٿ ِٗؾ، أو ٸعُدً ِدٗؾ   وِٽٿ. وټٹڅڇ لًغ ٔدثڂ أ٘فثخڇ وألٱثؤڈٿ ـًّت ټُُ ٨ٽُه
ٰٽٵىت ٴىڀث يڀثذ ٖ َٹثن َّٵٟ ټهٿ ِهٿ. ؼځ٧ ڈىتٌڂ وخڅٍ ڄًٙ. ًٰٔدٵىڈٿ ئدٵث ڀدث    
َٹثنوڂ َم١ةىڂ. ٰٵدٽىت ڈڅثٶ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ويِىٺ تهلل ٘ٽً 
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽً خ٭ٽصڇ تټدُٝثء. وأخى ِٱُثڂ خڃ تټفدثيض خدڃ ٨ددهتټځ١ٽح َٵدىن خدڇ.      

 صڅًٙ. وٴثٺ:ٰڅٍٺ ٰثِ
 )أڄث تټڅدٍ ٖ ٸىج * أڄث تخڃ ٨دهتټځ١ٽح(.

 ظٿ ٘ٱهٿ.

( ـددهظڅث أـځدده خددڃ ؼڅددثج تټځُٙٙددٍ. ـددهظڅث ٨ُّددً خددڃ َددىڄُ ٨ددڃ      1776) - 79

 ٌٸًَثء، ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ، ٴثٺ:
ؼثء يؼٻ  ټً تټدًتء. ٰٵثٺ: أٸڅصٿ وټُصٿ َدىپ ـڅدُڃ؟ َدث أخدث ٨ځدثيذ! ٰٵدثٺ: أٔدهه ٨ٽدً          

ڀث وټً. وټٹڅڇ تڄ١ٽٳ ألٱثء ڀڃ تټڅثَ، وـّدً  ټدً ڈدىت    ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 
تټفٍ ڀڃ ڈىتٌڂ. وڈدٿ ٴدىپ يڀدثذ. ًٰڀدىڈٿ خًٔدٳ ڀدڃ ڄددٻ. ٸلڄهدث يؼدٻ ڀدڃ ؼدًتن.            
ٰثڄٹٕٱىت. ٰلٴدٻ تټٵىپ  ټً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وأخدى ِدٱُثڂ خدڃ تټفدثيض        

 َٵىن خڇ خ٭ٽصڇ. ٰڅٍٺ، ون٨ث، وتِصڅًٙ، وڈى َٵىٺ:
 ج * أڄث تخڃ ٨دهتټځ١ٽح)أڄث تټڅدٍ ٖ ٸى

 تټٽهٿ ! ڄٍٺ ڄًٙٶ(
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ٴدثٺ تټددًتء: ٸڅدث، وتهلل!  وت تـځدً تټددلَ ڄصٵددٍ خدڇ. و ڂ تټٕدؽث٦ ڀڅدث ټٽدىٌ َفدثوي خددڇ.           
 ٩َڅٍ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ تټځعڅددً( ٴددثٖ:     1776) - 81

ٍ  ِفثٲ. ٴثٺ: ِځ٩س تټدًتء. وِلټڇ يؼدٻ  ـهظڅث ڀفځه خڃ ـ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ أخ
 ڀڃ ٴُُ:

أًٰيشٿ ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىپ ـڅُڃ؟ ٰٵثٺ تټدًتء: وټٹڃ يِىٺ تهلل  
٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ټددٿ َٱددً. وٸثڄددس ڈددىتٌڂ َىڀةددى يڀددثذ. و ڄددث ټځددث ـځٽڅددث ٨ٽددُهٿ        

ِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ تڄٹٕٱىت. ٰلٸددڅث ٨ٽً تټ٭څثبٿ. ٰثِصٵدٽىڄث خثټّهثپ. وټٵه يأَس ي
 وِٽٿ ٨ٽً خ٭ٽصڇ تټدُٝثء. و ڂ أخث ِٱُثڂ تخڃ تټفثيض آلى خٽؽثڀهث، وڈى َٵىٺ:

 )أڄث تټڅدٍ ٖ ٸىج * أڄث تخڃ ٨دهتټځ١ٽح(

وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـدًج وڀفځده خدڃ تټځعڅدً وأخدى خٹدً خدڃ لدٗن. ٴدثټىت:           -( 1776)

تټددًتء. ٴدثٺ: ٴدثٺ ټدڇ     ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه ٨دڃ ِدٱُثڂ. ٴدثٺ: ـدهظڅٍ أخدى  ِدفثٲ ٨دڃ        
 يؼٻ: َث أخث ٨ځثيذ! ٰىٸً تټفهَط. وڈى أٴٻ ڀڃ ـهَعهٿ. وڈؤٖء أشٿ ـهَعث.

( وـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ٨ځددً خددڃ َددىڄُ تټفڅٱددٍ. ـددهظڅث         1777) - 81

 ٨ٹًڀر خڃ ٨ځثي. ـهظڅٍ  َثَ خڃ ِٽځر. ـهظڅٍ أخٍ. ٴثٺ:
تؼهڅدث تټ٩دهو شٵدهڀس. ٰدل٨ٽى     ٬ٍوڄث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ـڅُڅدث. ٰٽځدث و    

ظڅُدر. ٰثِدصٵدٽڅٍ يؼددٻ ڀدڃ تټ٩ددهو. ٰلڀُدڇ خّددهٿ. ٰصدىتيي ٨څددٍ. ٰٽځدث نيَددس ڀدث ٘ددڅ٧.        
وڄ٥ًز  ټً تټٵىپ ٰإوت ڈٿ ٴه ٠ٽ٩ىت ڀڃ ظڅُر ألًي. ٰثټصٵىت ڈٿ و٘فثخر تټڅددٍ ٘دٽً   
تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىټً ٘ددفثخر تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. وأيؼدد٧ ڀڅهٍڀددث. و٨ٽددً   

ت خإـددهتڈځث. ڀًشددهَث خددثْلًي. ٰثِددص١ٽٳ  ٌتيٌ. ٰؽځ٩صهځددث ؼځ٩ُدددث.      خًنشددثڂ. ڀصددٍي  
وڀًيز، ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، ڀڅهٍڀدث. وڈدى ٨ٽدً خ٭ٽصدڇ تټٕدهدثء.         
ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ټٵه يأي تخڃ تْٸى٦ ٨ٍٰدث( ٰٽځدث ٬ٕدىت يِدىٺ     

ڀدڃ شدًتج ڀدڃ تْيٚ. ظدٿ      تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄٍٺ ٨ڃ تټد٭ٽر، ظٿ ٴددٛ ٴدٝدر  
تِصٵدٻ خڇ وؼدىڈهٿ. ٰٵدثٺ )ٔدثڈس تټىؼدىچ( ٰځدث لٽدٯ تهلل ڀدڅهٿ  ڄّدثڄث  ٖ ڀدٓ ٨ُڅُدڇ           
شًتخث، خصٽٷ تټٵدٝر. ٰىټىت ڀهخًَڃ. ٰهٍڀهٿ تهلل ٨ٍ وؼٻ. وٴّٿ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل  

 ٨ٽُڇ وِٽٿ ٬څثبځهٿ خُڃ تټځّٽځُڃ.

 ثبة ٛؼٹح ا٫ِبئٞ - 29

ڃ أخدٍ ٔدُدر وٌڈُدً خدڃ ـدًج وتخدڃ ڄځُدً. ؼځ٩ُدث         ( ـهظڅث أخى خٹدً خد  1778) - 82

٨ڃ ِٱُثڂ. ٴثٺ ٌڈًُ: ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ ٨ځدًو، ٨دڃ أخدٍ تټ٩ددثَ تټٕدث٨ً        
 ت٨ْځً، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو. ٴثٺ:
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ـثً٘ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڈٻ تټ١دثبٯ. ٰٽدٿ َڅدٻ ڀدڅهٿ ٔدُةث. ٰٵدثٺ ) ڄدث         
ؼ٧ وټدٿ ڄٱصصفدڇ! ٰٵدثٺ ټهدٿ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل       ٴثٰٽىڂ،  ڂ ٔثء تهلل( ٴثٺ أ٘فثخڇ: ڄً

٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ت٬ددهوت ٨ٽددً تټٵصددثٺ( ٰ٭ددهوت ٨ٽُددڇ ٰل٘ددثخهٿ ؼددًتؾ. ٰٵددثٺ ټهددٿ يِددىٺ تهلل    
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) ڄث ٴثٰٽىڂ ٬هت( ٴدثٺ: ٰدل٨ؽدهٿ وټدٷ. ٰٝدفٷ يِدىٺ تهلل ٘دٽً       

 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.
ؿ ټځڅث٨ر ـٙدڅهٿ. وٸدثڄىت،   )ٰٽٿ َڅٻ ڀڅهٿ ُٔةث( أٌ ټٿ َٙدهٿ خٍٕء ڀڃ ڀىؼدثز تټٱص

 ٸځث وٸًچ تخڃ ـؽً، ٴه أ٨هوت ڀث َٹٱُهٿ ټفٙثي ِڅر.
)ٰٵثٺ:  ڄث ٴثٰٽىڂ( أٌ ڄفڃ يتؼ٩ىڂ  ټً تټځهَڅر. ٰعٵٻ ٨ٽُهٿ وټٷ. ٰٵثټىت: ڄًؼد٧ ٬ُدً   
ٰدثشفُڃ!. ٰٵدثٺ ټهدٿ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ: ت٬دهوت ٨ٽددً تټٵصدثٺ. أٌ ِدًُوت أوٺ تټڅهددثي         

ٽُهٿ وأُ٘دىت خثټؽًتؾ. ْڂ أڈدٻ تټفٙدڃ يڀدىت ٨ٽدُهٿ     ْؼٻ تټٵصثٺ. ٰ٭هوت ٰٽٿ َٱصؿ ٨
ڀددڃ أ٨ٽددً تټّددىي، ٰٹددثڄىت َڅددثټىڂ ڀددڅهٿ خّددهثڀهٿ، وٖ  شٙددٻ ِددهثپ تټځّددٽځُڃ  ټددُهٿ.   
ووٸً ٍٰ تټٱصؿ: أڄهٿ يڀىت ٨ٽً تټځّٽځُڃ ِٹٷ تټفهَده تټځفځدثذ. ٰٽځدث يأوت وټدٷ شددُڃ      

ٺ خثټًؼى٦ أ٨ؽدهٿ ټهٿ شٙىَح تټًؼى٦. ٰٽځث أ٨ثن، ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٨ٽُهٿ تټٵى
 ـُڅةى.

وٴثٺ تٔڀثپ تټڅدىوٌ يٜدٍ تهلل ش٩دثټً ٨څدڇ: ڀ٩څدً تټفدهَط أڄدڇ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ           
ٴٙه تټٕٱٵر ٨ٽدً أ٘دفثخڇ وتټًٰدٳ خهدٿ خثټًـُدٻ ٨دڃ تټ١دثبٯ ټٙد٩ىخر أڀدًچ، ؤدهذ           
تټٹٱدثي تټدىَڃ ُٰددڇ، وشٵدىَصهٿ خفٙدڅهٿ ڀدد٧ أڄدڇ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨ٽددٿ أو يؼدث أڄددڇ         

، خٗ ڀٕٵر ٸځث ؼًي. ٰٽځث يأي ـًٖ أ٘فثخڇ ٨ٽً تټځٵدثپ وتټؽهدثن   ُِٱصفڇ خ٩ه ڈىت
أٴثپ وؼه ٍٰ تټٵصدثٺ. ٰٽځدث أ٘دثخصهٿ تټؽدًتؾ يؼد٧  ټدً ڀدث ٸدثڂ ٴٙدهچ أوٖ ڀدڃ تټًٰدٳ            
خهٿ. ٰٱًـىت خىټٷ ټځث يأوت ڀڃ تټځٕٵر تټ٥ثڈًذ. وټ٩ٽهٿ ڄ٥دًوت ٩ٰٽځدىت أڂ يأٌ تټڅددٍ    

ىج ڀددڃ يأَهددٿ. ٰىتٰٵددىت ٨ٽددً ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ أخددًٶ وأڄٱدد٧ وأـځدده ٨ثٴدددر وأ٘دد 
 تټًـُٻ ًٰـىت. ٰٝفٷ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ش٩ؽدث ڀڃ ٨ًِر ش٭ًُ يأَهٿ.

 ثبة ٛؼٹح ثضع - 31

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٱثڂ. ـهظڅث ـځثن خڃ ِدٽځر ٨دڃ   1779) - 83

 ظثخس، ٨ڃ أڄُ؛
ٍ ِٱُثڂ. ٴثٺ: ٰصٹٽٿ أخى أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٔثوي، ـُڃ خٽ٭ڇ  ٴدثٺ أخ 

خٹً ٰل٨ًٚ ٨څڇ. ظٿ شٹٽٿ ٨ځً ٰل٨ًٚ ٨څڇ. ٰٵثپ ٩ِه تخڃ ٨دثنذ ٰٵدثٺ:  َثڄدث شًَده؟    
َث يِىٺ تهلل! وتټىٌ ڄٱٍّ خُهچ! ټى أڀًشڅث أڂ ڄمُٝهث تټدفً ْلٝدڅثڈث. وټدى أڀًشڅدث    
أڂ ڄًٝج أٸدثنڈث  ټً خًٶ تټ٭ځثن ټٱ٩ٽڅث. ٴثٺ: ٰڅهج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ  

ټڅثَ. ٰثڄ١ٽٵىت ـصً ڄٍټىت خهيت. ووينز ٨ٽُهٿ يوتَث ٴًَٓ. وُٰهٿ ٬ٗپ أِىن ټدڅٍ ت
تټفؽدثغ. ٰللدىوچ. ٰٹددثڂ أ٘دفثج يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َّددلټىڄڇ ٨دڃ أخددٍ        
ِٱُثڂ وأ٘فثخڇ؟ ُٰٵىٺ: ڀث ټٍ ٨ٽځٷ خلخٍ ِٱُثڂ. وټٹڃ ڈىت أخى ؼهٻ و٨صددر ؤدُدر   
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ٰٵثٺ: ڄ٩دٿ. أڄدث ألددًٸٿ. ڈدىت أخدى ِدٱُثڂ. ٰدإوت        وأڀُر خڃ لٽٯ. ٰإوت ٴثٺ وټٷ، ًٜخىچ. 
شًٸىچ ّٰلټىچ ٰٵثٺ: ڀث ټٍ خلخٍ ِٱُثڂ ٨ٽٿ. وټٹڃ ڈدىت أخدى ؼهدٻ و٨صددر ؤدُدر وأڀُدر       
خڃ لٽٯ ٍٰ تټڅدثَ. ٰدإوت ٴدثٺ ڈدىت أَٝدث ٜدًخىچ. ويِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ           

ت ٘دهٴٹٿ.  ٴثبٿ َٙٽٍ. ٰٽځث يأي وټٷ تڄًٙٮ. وٴثٺ: )وتټىٌ ڄٱٍّ خُهچ! ټصًٝخىچ  و
 وشصًٸىچ  وت ٸىخٹٿ(.

ٴثٺ: ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڈىت ڀٙد٦ً ٰدٗڂ( ٴدثٺ: وَٝد٧ َدهچ ٨ٽدً       
تْيٚ، ڈث ڈڅث وڈث ڈڅث. ٴثٺ: ٰځث أڀثٞ أـدهڈٿ ٨دڃ ڀىٜد٧ َده يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل       

 ٨ٽُڇ وِٽٿ.

 ثبة ٟزخ ٯ٨خ - 31

ُددًذ. ـددهظڅث ظثخددس  ( ـددهظڅث ٔددُدثڂ خددڃ ٰددًوق. ـددهظڅث ِددٽُځثڂ خددڃ تټځ٭    1781) - 84

 تټدڅثڄٍ ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ يخثؾ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
وٰددهز وٰددىن  ټددً ڀ٩ثوَددر. ووټددٷ ٰددٍ يڀٝددثڂ. ٰٹددثڂ َٙددڅ٧ خ٩ٝددڅث ټددد٩ٛ تټ٩١ددثپ.  

ٰٹثڂ أخى ڈًًَذ ڀځث َٹعً أڂ َه٨ىڄث  ټً يـٽڇ. ٰٵٽس: أٖ أ٘څ٧ ٩٠ثڀث ٰلن٨ىڈٿ  ټدً  
ٍ. ٰٵٽدس: تټده٨ىذ ٨څدهٌ    يـٽٍ؟ ٰلڀًز خ٩١ثپ َٙدڅ٧. ظدٿ ټٵُدس أخدث ڈًَدًذ ڀدڃ تټ٩ٕد       

تټٽُٽر. ٰٵثٺ: ِددٵصڅٍ. ٴٽدس: ڄ٩دٿ. ٰده٨ىشهٿ. ٰٵدثٺ أخدى ڈًَدًذ: أٖ أ٨ٽځٹدٿ خفدهَط ڀدڃ           
ـهَعٹٿ؟ َث ڀ٩ًٕ تْڄٙثي! ظدٿ وٸدً ٰدصؿ ڀٹدر ٰٵدثٺ: أٴددٻ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ          
وِٽٿ ـصً ٴهپ ڀٹر. ٰد٩ط تټٍخًُ ٨ٽدً  ـدهي تټځؽڅدصدُڃ. وخ٩دط لثټدهت ٨ٽدً تټځؽڅددر        

٩ط أخث ٨دُدهذ ٨ٽدً تټفّدً. ٰللدىوت خ١دڃ تټدىتنٌ. ويِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل         تْلًي. وخ
٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ٸصُدر. ٴثٺ: ٰڅ٥ً ًٰآڄٍ. ٰٵثٺ )أخى ڈًًَذ( ٴٽس: ټدُٷ. َدث يِدىٺ تهلل!   

 ٰٵثٺ )ٖ َلشُڅٍ  ٖ أڄٙثيٌ(.
ٌتن ٬ًُ ُٔدثڂ: ٰٵثٺ )تڈصٯ ټٍ خثْڄٙثي( ٴثٺ: ٰل٠دثٰىت خدڇ. ووخٕدس ٴدًَٓ أوخثٔدث      

. ٰٵثټىت: ڄٵدهپ ڈدؤٖء. ٰدإڂ ٸدثڂ ټهدٿ ٔدٍء ٸڅدث ڀ٩هدٿ. و ڂ أ٘دُدىت أ١٨ُڅدث           ټهث وأشدث٨ث
تټىٌ ِةٽڅث. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )شًوڂ  ټً أوخثْ ٴًَٓ وأشددث٨هٿ(  
ظٿ ٴثٺ خُهَڇ،  ـهتڈځث ٨ٽدً تْلدًي. ظدٿ ٴدثٺ )ـصدً شىتٰدىڄٍ خثټٙدٱث( ٴدثٺ: ٰثڄ١ٽٵڅدث.          

ڇ. وڀث أـه ڀڅهٿ َىؼڇ  ټُڅث ٔدُةث. ٴدثٺ: ٰؽدثء أخدى     ٰځث ٔثء أـه ڀڅث أڂ َٵصٻ أـهت  ٖ ٴصٽ
ِٱُثڂ ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل! أخُفس لًٝتء ٴدًَٓ. ٖ ٴدًَٓ خ٩ده تټُدىپ. ظدٿ ٴدثٺ )ڀدڃ        
نلٻ نتي أخٍ ِٱُثڂ ٰهى آڀڃ( ٰٵثټس تْڄٙدثي، خ٩ٝدهٿ ټدد٩ٛ: أڀدث تټًؼدٻ ٰلنيٸصدڇ       

وت ؼثء تټىـٍ ي٬در ٍٰ ٴًَصڇ، ويأٰر خ٩ًُٕشڇ. ٴثٺ أخى ڈًًَذ: وؼثء تټىـٍ. وٸثڂ  
ٖ َمٱً ٨ٽُڅث. ٰإوت ؼثء ٰٽُُ أـه ٧ًَٰ ٠ًٰدڇ  ټدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ       
ـصدً َڅٵٝدٍ تټدىـٍ. ٰٽځدث تڄٵٝدً تټدىـٍ ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )َددث            
ڀ٩ًٕ تْڄٙثي!( ٴثټىت: ټدُٷ. َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ )ٴٽصٿ: أڀث تټًؼٻ ٰلنيٸصدڇ ي٬ددر ٰدٍ    

ٸثڂ وتٶ. ٴثٺ )ٸٗ.  ڄٍ ٨ده تهلل ويِىټڇ. ڈدثؼًز  ټدً تهلل و ټدُٹٿ.     ٴًَصڇ(. ٴثټىت: ٴه
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وتټځفُث ڀفُثٸٿ. وتټځځثز ڀځدثشٹٿ(. ٰدلٴدٽىت  ټُدڇ َدٹدىڂ وَٵىټدىڂ: وتهلل! ڀدث ٴٽڅدث تټدىٌ         
ٴٽڅث  ٖ تټٝڃ خثهلل وخًِىټڇ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ) ڂ تهلل ويِدىټڇ       

ټڅدثَ  ټدً نتي أخدٍ ِدٱُثڂ. وأ٬ٽدٳ تټڅدثَ أخدىتخهٿ.        َٙهٴثڄٹٿ و٩َىيتڄٹٿ( ٴثٺ: ٰلٴددٻ ت 
ٴددثٺ: وأٴدددٻ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ـصددً أٴدددٻ تټفؽددً. ٰثِددصٽځڇ. ظددٿ ٠ددثٮ   
خثټدُس. ٴثٺ: ٰلشً ٨ٽً ٘څٿ  ټً ؼڅح تټدُس ٸثڄىت ٩َدهوڄڇ. ٴثٺ: وٰدٍ َده يِدىٺ تهلل    

ؼ٩دٻ ٩١َڅدڇ    ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴىَ. وڈى آلى خُّر تټٵىَ. ٰٽځث أشً ٨ٽً تټٙدڅٿ 
ٍٰ ٨ُڅڇ وَٵدىٺ )ؼدثء تټفدٳ وٌڈدٳ تټدث٠دٻ(. ٰٽځدث ٰدً٪ ڀدڃ ٠ىتٰدڇ أشدً تټٙدٱث ٩ٰدٗ             

 ٨ٽُڇ. ـصً ڄ٥ً  ټً تټدُس. وي٧ٰ َهَڇ. ٰؽ٩ٻ َفځه تهلل وَه٨ى خځث ٔثء أڂ َه٨ى.

( وـهظڅُڇ ٨ددهتهلل خدڃ ڈثٔدٿ. ـدهظڅث خهدٍ. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ خدڃ تټځ٭ُدًذ،          1781) - 85

ط: ظددٿ ٴددثٺ خُهَددڇ،  ـددهتڈځث ٨ٽددً تْلددًي )تـٙددهوڈٿ  خهددىت تِٔددڅثن. وٌتن ٰددٍ تټفددهَ
ـٙهت(. وٴثٺ ٍٰ تټفدهَط: ٴدثټىت: ٴٽڅدث: وتٶ َدث يِدىٺ تهلل. ٴدثٺ )ٰځدث تِدځٍ  وت؟ ٸدٗ          

  ڄٍ ٨ده تهلل ويِىټڇ(.

( ـددهظڅٍ ٨دددهتهلل خددڃ ٨دددهتټًـځڃ تټددهتيڀٍ. ـددهظڅث َفُددً خددڃ ـّددثڂ.    1781) - 86

ڃ يخدثؾ. ٴدثٺ: وٰدهڄث  ټدً ڀ٩ثوَدر خدڃ       ـهظڅث ـځثن خڃ ِٽځر. ألدًڄث ظثخس ٨ڃ ٨دهتهلل خد 
أخٍ ِٱُثڂ. وُٰڅث أخى ڈًًَذ. ٰٹثڂ ٸٻ يؼٻ ڀڅث َٙڅ٧ ٩٠ثڀث َىڀث ْ٘دفثخڇ. ٰٹثڄدس   
ڄىخصٍ. ٰٵٽدس: َدث أخدث ڈًَدًذ! تټُدىپ ڄدىخصٍ. ٰؽدثؤوت  ټدً تټځڅدٍٺ، وټدٿ َدهيٶ ٩٠ثڀڅدث.             
ٰٵٽددس: َددث أخددث ڈًَددًذ! ټددى ـددهظصڅث ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ـصددً َددهيٶ       

 ٩ثڀڅث. ٰٵثٺ:٠
ٸڅث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىپ تټٱصؿ. ٰؽ٩ٻ لثټه خڃ تټىټُه ٨ٽً تټځؽڅدر  

تټُځڅدً. وؼ٩ددٻ تټٍخُدً ٨ٽددً تټځؽڅددر تټُّددًي. وؼ٩دٻ أخددث ٨دُدهذ ٨ٽددً تټدُثوٴدر وخ١ددڃ       
تټىتنٌ. ٰٵثٺ )َث أخث ڈًًَذ! تن٦ ټٍ تْڄٙثي( ٰده٨ىشهٿ. ٰؽدثءوت َهًوټدىڂ. ٰٵدثٺ )َدث      

، ڈدٻ شدًوڂ أوخدثْ ٴدًَٓ؟( ٴدثټىت: ڄ٩دٿ. ٴدثٺ )تڄ٥دًوت.  وت ټٵُصځدىڈٿ          ڀ٩ًٕ تْڄٙثي
٬هت أڂ شفٙهوڈٿ ـٙدهت( وألٱدً خُدهچ. ووٜد٧ َځُڅدڇ ٨ٽدً ٔدځثټڇ. وٴدثٺ )ڀى٨دهٸٿ          
تټٙٱث( ٴثٺ: ٰځث أًٔٮ َىڀةى ټهٿ أـده  ٖ أڄدثڀىچ. ٴدثٺ: و٘د٩ه يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل       

ء أخث ِٱُثڂ ٰٵثٺ: َدث يِدىٺ   ٨ٽُڇ وِٽٿ تټٙٱث. وؼثءز تْڄٙثي. ٰل٠ثٰىت خثټٙٱث. ٰؽث
تهلل! أخُهز لًٝتء ٴًَٓ. ٖ ٴًَٓ خ٩ه تټُىپ. ٴثٺ أخى ِٱُثڂ: ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً   
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ نلٻ نتي أخٍ ِٱُثڂ ٰهى آڀڃ. وڀڃ أټٵً تټّدٗؾ ٰهدى آڀدڃ. وڀدڃ     
أ٬ٽٳ خثخڇ ٰهى آڀڃ( ٰٵثټس تْڄٙثي: أڀث تټًؼٻ ٰٵه ألىشڇ يأٰر خ٩ًُٕشڇ. وي٬ددر ٰدٍ   

َصڇ. وڄٍٺ تټىـٍ ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ )ٴٽدصٿ: أڀدث تټًؼدٻ ٰٵده     ٴً
ألىشڇ يأٰر خ٩ٕدًُشڇ وي٬ددر ٰدٍ ٴًَصدڇ. أٖ ٰځدث تِدځٍ  وت! )ظدٗض ڀدًتز( أڄدث ڀفځده           
٨ده تهلل ويِىټڇ. ڈثؼًز  ټدً تهلل و ټدُٹٿ. ٰثټځفُدث ڀفُدثٸٿ وتټځځدثز ڀځدثشٹٿ(. ٴدثټىت:        

 ويِىټڇ. ٴثٺ )ٰإڂ تهلل ويِىټڇ َٙهٴثڄٹٿ و٩َىيتڄٹٿ(. وتهلل! ڀث ٴٽڅث  ٖ ٜڅث خثهلل
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 ثبة اػا٫خ اڃهٴب٭ ٯٲ دٺ٩ ا٨٫٘جخ - 32

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر و٨ځددًو خددڃ تټڅثٴدده وتخددڃ أخددٍ ٨ځددً        1781) - 87

)وتټٽٱ٣ ٖخڃ أخٍ ُٔدر( ٴثټىت: ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ تخڃ أخٍ ڄؽُؿ، ٨ڃ ڀؽثڈده،  
 . ٴثٺ:٨ڃ أخٍ ڀ٩ځً، ٨ڃ ٨دهتهلل

نلٻ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀٹدر. وـدىٺ تټٹ٩ددر ظٗظځثبدر وِدصىڂ ڄٙددث. ٰؽ٩دٻ         

 ٩١َ17څهث خ٩ىن ٸثڂ خُهچ. وَٵىٺ )ؼثء تټفٳ وٌڈٳ تټدث٠ٻ.  ڂ تټدث٠ٻ ٸثڂ ٌڈىٴث ]

[. ٌتن تخدڃ أخدٍ   49/ِددل/ 34[.ؼثء تټفٳ وڀث َدهئ تټدث٠ٻ وڀث ٩َُده( ] 81/تًِٔتء /

 ٨ځً: َىپ تټٱصؿ.

هظڅثچ ـّددددڃ خددددڃ ٨ٽددددٍ تټفٽددددىتڄٍ و٨ددددده خددددڃ ـځُدددده. ٸٗڈځددددث ٨ددددڃ وـدددد -( 1781)

٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث تټعىيٌ ٨ڃ تخڃ أخٍ ڄؽُؿ، خهىت تِٔدڅثن،  ټدً ٴىټدڇ: ٌڈىٴدث. وټدٿ      
 َىٸً تَِر تْلًي. وٴثٺ: )خهٺ ڄٙدث( ٘څځث.

 ثبة ال ٿ٤ز٪ ٣غكپ هجغا ث٘ض ا٠٫زخ - 33

ڀّددهً ووٸُدد٧ ٨ددڃ   ( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٨ددٍ خددڃ    1782) - 88

 ٌٸًَثء، ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٴثٺ: ألدًڄٍ ٨دهتهلل خڃ ڀ٧ُ١ ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ، َىپ ٰصؿ ڀٹر )ٖ َٵصٻ ٴًٍٔ ٘دًت خ٩ه ڈىت  

 تټُىپ،  ټً َىپ تټٵُثڀر(.

( ـددهظڅث تخددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٌٸًَددثء، خهددىت تِٔددڅثن. وٌتن:    1782) - 89

ټٿ َٹڃ أِدٽٿ أـده ڀدڃ ٨ٙدثذ ٴدًَٓ، ٬ُدً ڀ١ُد٧. ٸدثڂ تِدځڇ تټ٩ث٘دٍ. ّٰدځثچ            ٴثٺ: و
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀ٩ُ١ث.

 ثبة ه٬خ ا٫ذضٿجڀخ ٟپ ا٫ذضٿجڀخ - 34

( ـهظڅٍ ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو تټ٩څدًٌ. ـهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ أخدٍ      1783) - 91

  ِفثٲ. ٴثٺ: ِځ٩س تټدًتء خڃ ٨ثٌج َٵىٺ:
أخٍ ٠ثټح تټٙٽؿ خُڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وخُڃ تټځًٕٸُڃ، َىپ ٸصح ٨ٽٍ خڃ  

تټفهَدُر. ٰٹصح )ڈىت ڀدث ٸثشدح ٨ٽُدڇ ڀفځده يِدىٺ تهلل( ٰٵدثټىت: ٖ شٹصدح: يِدىٺ تهلل.         
ٰٽى ڄ٩ٽٿ أڄٷ يِىٺ تهلل ټٿ ڄٵثشٽٷ. ٰٵثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټ٩ٽٍ )تڀفڇ( ٰٵثٺ: 

ً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خُهچ. ٴثٺ: وٸثڂ ُٰځدث تٔدص٠ًىت،   ڀث أڄث خثټىٌ أڀفثچ. ٰځفثچ تټڅدٍ ٘ٽ
 أڂ َهلٽىت ڀٹر ُٰٵُځىت خهث ظٗظث. وٖ  َهلٽهث خّٗؾ،  ٖ ؼٽدثڂ تټّٗؾ.

 ٴٽس ْخٍ  ِفثٲ: وڀث ؼٽدثڂ تټّٗؾ؟ ٴثٺ: تټٵًتج وڀث ُٰڇ.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. 1783) - 91

أخٍ  ِفثٲ. ٴثٺ: ِځ٩س تټدًتء خڃ ٨دثٌج َٵدىٺ: ټځدث ٘دثټؿ يِدىٺ      ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ 
تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ أڈددٻ تټفهَدُددر، ٸصددح ٨ٽددٍ ٸصثخددث خُددڅهٿ. ٴددثٺ: ٰٹصددح )ڀفځدده   
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يِىٺ تهلل(. ظٿ وٸً خڅفى ـهَط ڀ٩ثو. ٬ًُ أڄدڇ ټدٿ َدىٸً ٰدٍ تټفدهَط )ڈدىت ڀدث ٸثشدح         
 ٨ٽُڇ(.

أـځدده خددڃ ؼڅددثج تټځُٙٙددٍ. ( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ تټفڅ٥ٽددٍ و1783) - 92

ؼځ٩ُددث ٨ددڃ ٨ُّددً خددڃ َددىڄُ )وتټٽٱدد٣ ِٔددفثٲ(. ألدًڄددث ٨ُّددً تخددڃ َددىڄُ. ألدًڄددث  
 ٌٸًَثء ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ، ٨ڃ تټدًتء. ٴثٺ:

ټځث أـًٙ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨څه تټدُس، ٘ثټفڇ أڈدٻ ڀٹدر ٨ٽدً أڂ َدهلٽهث      
ٴًتخڇ. وٖ  َمدًغ خلـده ڀ٩دڇ    ُٰٵُٿ خهث ظٗظث. وٖ  َهلٽهث  ٖ خؽٽدثڂ تټّٗؾ. تټُّٯ و

ڀڃ أڈٽهث. وٖ  َځڅ٧ أـهت َځٹدط خهدث ڀځدڃ ٸدثڂ ڀ٩دڇ. ٴدثٺ ټ٩ٽدٍ )تٸصدح تټٕدًٞ خُڅڅدث.           
خّٿ تهلل تټًـځڃ تټًـُٿ. ڈىت ڀث ٴثًٜ ٨ٽُدڇ ڀفځده يِدىٺ تهلل( ٰٵدثٺ ټدڇ تټځٕدًٸىڂ:       
ټى ڄ٩ٽٿ أڄٷ يِىٺ تهلل شثخ٩څثٶ. وټٹڃ تٸصح: ڀفځه خڃ ٨دهتهلل. ٰلڀً ٨ٽُدث أڂ َځفثڈدث.   
ٰٵثٺ ٨ٽٍ: ٖ. وتهلل! ٖ أڀفثڈث. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )أيڄدٍ ڀٹثڄهدث(     
ٰليتچ ڀٹثڄهث. ٰځفثڈث. وٸصح )تخڃ ٨دهتهلل( ٰلٴثپ خهث ظٗظر أَثپ. ٰٽځث أڂ ٸثڂ َىپ تټعثټط 
ٴثټىت ټ٩ٽٍ: ڈىت آلً َىپ ڀڃ ًٔٞ ٘ثـدٷ. ٰلڀًچ ٰٽُمًغ. ٰللدًچ خىټٷ. ٰٵثٺ )ڄ٩ٿ( 

 ٰمًغ.
 ؼڅثج ٍٰ يوتَصڇ: )ڀٹثڂ شثخ٩څثٶ( خث٩َڅثٶ. وٴثٺ تخڃ

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٱثڂ. ـهظڅث ـځثن خڃ ِدٽځر ٨دڃ   1784) - 93

 ظثخس، ٨ڃ أڄُ؛
أڂ ٴًَٕددث ٘ددثټفىت تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددُهٿ ِددهٻ خددڃ ٨ځددًو. ٰٵددثٺ تټڅدددٍ    

ثٺ ِهُٻ: أڀدث خثِدٿ تهلل،   ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټ٩ٽٍ )تٸصح خّٿ تهلل تټًـځڃ تټًـُٿ(. ٴ
ٰځددث ڄددهيٌ ڀددث خّددٿ تهلل تټددًـځڃ تټددًـُٿ. وټٹددڃ تٸصددح ڀددث ڄ٩ددًٮ: خثِددځٷ تټٽهددٿ. ٰٵددثٺ  
)تٸصح ڀڃ ڀفځه يِىٺ تهلل( ٴثټىت: ټى ٨ٽځڅث أڄٷ يِىٺ ٖشد٩څثٶ. وټٹڃ تٸصدح تِدځٷ   
وتِٿ أخُٷ. ٰٵثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تٸصدح ڀدڃ ڀفځده خدڃ ٨ددهتهلل( ٰثٔدص٠ًىت       

ٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ أڂ ڀدڃ ؼدثء ڀدڅٹٿ ټدٿ ڄدًنچ ٨ٽدُٹٿ. وڀدڃ ؼدثءٸٿ ڀڅدث             ٨ٽً تټڅد
يننشځىچ ٨ٽُڅث. ٰٵثټىت: َث يِىٺ تهلل! أڄٹصح ڈىت؟ ٴدثٺ )ڄ٩دٿ.  ڄدڇ ڀدڃ وڈدح ڀڅدث  ټدُهٿ،        

 ٰلخ٩هچ تهلل. وڀڃ ؼثءڄث ڀڅهٿ، ُِؽ٩ٻ تهلل ټڇ ًٰؼث وڀمًؼث(.

ڃ ڄځُدً. ؾ وـدهظڅث تخدڃ    ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ددهتهلل خد  1785) - 94

ڄځًُ )وشٵثيخث ٍٰ تټٽٱ٣(. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ ُِثچ. ـدهظڅث ـدُدح خدڃ أخدٍ     
 ظثخس ٨ڃ أخٍ وتبٻ. ٴثٺ:

ٴثپ ِهٻ خڃ ـڅُٯ َىپ ٘ٱُڃ ٰٵثٺ: أَهث تټڅدثَ! تشهځدىت أڄٱّدٹٿ. ټٵده ٸڅدث ڀد٧ يِدىٺ         
ث. ووټدٷ ٰدٍ تټٙدٽؿ تټدىٌ     تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىپ تټفهَدُر. وټى ڄًي ٴصدثٖ ټٵثشٽڅد  

ٸثڂ خُڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وخدُڃ تټځٕدًٸُڃ. ٰؽدثء ٨ځدً خدڃ تټم١دثج.         
ٰلشً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ: َدث يِدىٺ تهلل! أټّدڅث ٨ٽدً ـدٳ وڈدٿ ٨ٽدً        
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خث٠ٻ؟ ٴثٖ )خٽً( ٴثٺ: أټُُ ٴصٗڄث ٍٰ تټؽڅر وٴصٗڈٿ ٍٰ تټڅدثي؟ ٴدثٺ )خٽدً( ٴدثٺ: ٰٱدُٿ      
ټهڄُر ٍٰ نَڅڅث، وڄًؼ٧ وټځث َفٹٿ تهلل خُڅڅث وخُڅهٿ؟ ٰٵثٺ )َث تخڃ تټم١ثج!  ڄدٍ  ڄ١٩ٍ ت

يِىٺ تهلل. وټڃ ٩َُٝڅٍ تهلل أخهت( ٴثٺ: ٰثڄ١ٽٳ ٨ځً ٰٽٿ َٙدً ڀص٭٥ُث. ٰلشً أخث خٹدً  
ٰٵثٺ: َث أخث خٹدً! أټّدڅث ٨ٽدً ـدٳ وڈدٿ ٨ٽدً خث٠دٻ؟ ٴدثٺ: خٽدً. ٴدثٺ: أټدُُ ٴصٗڄدث ٰدٍ              

ٺ: خٽدً. ٴدثٺ: ٩ٰدٗپ ڄ١٩دٍ تټهڄُدر ٰدٍ نَڅڅدث، وڄًؼد٧ وټځدث          تټؽڅر وٴصٗڈٿ ٍٰ تټڅثي؟ ٴث
َفٹٿ تهلل خُڅڅث وخُڅهٿ؟ ٰٵثٺ: َث تخڃ تټم١ثج!  ڄڇ يِىٺ تهلل وټڃ ٩َُٝڇ تهلل أخهت. ٴثٺ: 
ٰڅٍٺ تټٵدًآڂ ٨ٽدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خدثټٱصؿ. ٰليِدٻ  ټدً ٨ځدً ٰدلٴًأچ            

 ( ١ٰثخس ڄٱّڇ ويؼ٧. َثچ. ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل! أو ٰصؿ ڈى؟ ٴثٺ )ڄ٩ٿ

( ـهظڅث أخى ٸًَح ڀفځه خڃ تټ٩ٗء وڀفځه خدڃ ڄځُدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى      1785) - 95

 ڀ٩ثوَر ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٔٵُٳ، ٴثٺ: ِځ٩س ِهٻ خڃ ـڅُٯ َٵىٺ، خٙٱُڃ:
أَهث تټڅثَ! تشهځىت يأَٹٿ. وتهلل! ټٵه يأَصڅٍ َدىپ أخدٍ ؼڅدهٺ وټدى أڄدٍ أِدص٧ُ١ أڂ أين        

٨ٽُدڇ وِدٽٿ ټًننشدڇ. وتهلل! ڀدث وٜد٩څث ِدُىٰڅث ٨ٽدً ٨ىتشٵڅدث          أڀً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل 
  ټً أڀً ٴٟ،  ٖ أِهٽڃ خڅث  ټً أڀً ڄ٩ًٰڇ.  ٖ أڀًٸٿ ڈىت.

 ټٿ َىٸً تخڃ ڄځًُ:  ټً أڀً ٴٟ.

وـهظڅثچ ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر و ِفثٲ. ؼځ٩ُث ٨ڃ ؼًًَ. ؾ وـهظڅٍ أخى  -( 1785)

ت تِٔڅثن. وٍٰ ـهَعهځث:  ټً أڀدً  ٩ُِه تْٔػ. ـهظڅث وٸ٧ُ. ٸٗڈځث ٨ڃ ت٨ْځٓ، خهى
 َٱ٩٥څث.

( وـهظڅٍ  خًتڈُٿ خڃ ٩ُِه تټؽىڈًٌ. ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ ڀثټدٷ خدڃ   1785) - 96

 ڀ٭ىٺ، ٨ڃ أخٍ ـُٙڃ، ٨ڃ أخٍ وتبٻ. ٴثٺ: ِځ٩س ِهٻ خڃ ـُٙڃ خٙٱُڃ َٵىٺ:
تشهځىت يأَٹٿ ٨ٽً نَڅٹٿ. ٰٽٵه يأَصڅٍ َىپ أخٍ ؼڅهٺ وټى أِص٧ُ١ أڂ أين أڀً يِدىٺ   

  ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڀث ٰصفڅث ڀڅڇ ٍٰ لٙٿ،  ٖ تڄٱؽً ٨ٽُڅث ڀڅڇ لٙٿ.تهلل

( وـهظڅث ڄًٙ خدڃ ٨ٽدٍ تټؽهٝدځٍ. ـدهظڅث لثټده خدڃ تټفدثيض. ـدهظڅث         1786) - 97

 ٩ُِه خڃ أخٍ ٨ًوخر ٨ڃ ٴصثنذ؛ أڂ أڄُ خڃ ڀثټٷ ـهظهٿ ٴثٺ:

 ٥٨48ُځددث. ]ټځددث ڄٍټددس: ت ڄددث ٰصفڅددث ټددٷ ٰصفددث ڀدُڅددث ټُ٭ٱددً ټددٷ تهلل{  ټددً ٴىټددڇ: ٰددىٌت    

[ ڀًؼ٩ڇ ڀڃ تټفهَدُر وڈدٿ َمدثټ١هٿ تټفدٍڂ وتټٹ خدر. وٴده ڄفدً       5 - 1/تټٱصؿ /تَِثز 

 تټههي خثټفهَدُر. ٰٵثٺ )ټٵه أڄٍټس ٨ٽً آَر ڈٍ أـح  ټٍ ڀڃ تټهڄُث ؼځ٩ُث(.

وـهظڅث ٨ث٘ٿ خڃ تټڅًٝ تټصُځٍ. ـهظڅث ڀ٩صځً. ٴثٺ: ِدځ٩س أخدٍ. ـدهظڅث     -( 1786)

. ؾ وـهظڅث تخڃ تټځعڅً. ـهظڅث أخى نتون. ـدهظڅث ڈځدثپ.   ٴصثنذ. ٴثٺ: ِځ٩س أڄُ خڃ ڀثټٷ
ؾ وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ـهظڅث َىڄُ خڃ ڀفځه. ـهظڅث ٔدُدثڂ. ؼځ٩ُدث ٨دڃ ٴصدثنذ، ٨دڃ      

 أڄُ. ڄفى ـهَط تخڃ أخٍ ٨ًوخر.
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 ثبة ا٫ٺٟبء ثب٫٘ٸض - 35

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ تټىټُه تخڃ ؼځ٧ُ. 1787) - 98

 څث أخى تټ١ٱُٻ. ـهظڅث ـىَٱر خڃ تټُځثڂ. ٴثٺ:ـهظ
ڀث ڀ٩څً أڂ أٔهه خهيت  ٖ أڄٍ لًؼس أڄدث وأخدٍ، ـّدُٻ. ٴدثٺ: ٰللدىڄث ٸٱدثي ٴدًَٓ.         

ٴثټىت:  ڄٹٿ شًَهوڂ ڀفځهت؟ ٰٵٽڅث: ڀث ڄًَدهچ. ڀدث ڄًَده  ٖ تټځهَڅدر. ٰللدىوت ڀڅدث ٨هده تهلل        
تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ     وڀُعثٴڇ ټڅڅًٰٙڃ  ټً تټځهَڅر وٖ  ڄٵثشٻ ڀ٩ڇ. ٰلشُڅدث يِدىٺ  

 ٰللدًڄثچ تټمدً. ٰٵثٺ )تڄًٰٙث. ڄٱٍ خ٩ههڈٿ، وڄّص٩ُڃ تهلل ٨ٽُهٿ(.

 ثبة ٛؼٹح اڃدؼاة - 36

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ؼځ٩ُث ٨دڃ ؼًَدً. ٴدثٺ    1788) - 99

 ٌڈًُ: ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ  خًتڈُٿ تټصُځٍ، ٨ڃ أخُڇ، ٴثٺ:
ٵثٺ يؼٻ: ټدى أنيٸدس يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴثشٽدس ڀ٩دڇ         ٸڅث ٨څه ـىَٱر. ٰ 

وأخٽُس. ٰٵثٺ ـىَٱر: أڄس ٸڅدس شٱ٩دٻ وټدٷ؟ ټٵده يأَصڅدث ڀد٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ          
وِٽٿ ټُٽر تْـٍتج. وألىشڅث يَؿ ٔهَهذ وٴدً. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ       

ټٵُثڀر؟( ّٰٹصڅث. ٰٽٿ َؽددڇ ڀڅدث أـده.    )أٖ يؼٻ َلشُڅٍ خمدً تټٵىپ، ؼ٩ٽڇ تهلل ڀ٩ٍ َىپ ت
ظٿ ٴثٺ )أٖ خًؼٻ َلشُڅث خمدً تټٵىپ، ؼ٩ٽڇ تهلل ڀ٩ٍ َىپ تټٵُثڀر؟( ّٰٹصڅث. ٰٽٿ َؽدڇ ڀڅث 
أـه. ظٿ ٴثٺ )أٖ خًؼدٻ َلشُڅدث خمددً تټٵدىپ، ؼ٩ٽدڇ تهلل ڀ٩دٍ َدىپ تټٵُثڀدر؟( ّٰدٹصڅث. ٰٽدٿ           

أؼه خهت،  و ن٨ثڄٍ خثِځٍ، أڂ  َؽدڇ ڀڅث أـه. ٰٵثٺ )ٴٿ. َث ـىَٱر! ٰلشڅث خمدً تټٵىپ( ٰٽٿ
أٴىپ. ٴثٺ )توڈح. ٰلشڅٍ خمدً تټٵىپ. وٖ  شى٨ًڈٿ ٨ٽٍ( ٰٽځدث وټُدس ڀدڃ ٨څدهچ ؼ٩ٽدس      
ٸلڄځث أڀٍٕ ٍٰ ـځثپ. ـصً أشُصهٿ. ًٰأَدس أخدث ِدٱُثڂ َٙدٽً ٤هدًچ خثټڅدثي. ٰىٜد٩س        
ِهځث ٍٰ ٸده تټٵىَ. ٰلينز أڂ أيڀُڇ. ٰىٸًز ٴدىٺ يِدىٺ تهلل )وٖ شدى٨ًڈٿ ٨ٽدٍ(     

ڇ ْ٘ددصڇ. ًٰؼ٩دس وأڄدث أڀٕدٍ ٰدٍ ڀعدٻ تټفځدثپ. ٰٽځدث أشُصدڇ ٰللدًشدڇ خمددً            وټدى يڀُصد  
تټٵىپ، و٬ًٰدس، ٴدًيز. ٰلټدّدڅٍ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀدڃ ٰٝدٻ ٨ددثءذ           
ٸثڄددس ٨ٽُددڇ َٙددٽٍ ُٰهددث. ٰٽددٿ أٌٺ ڄثبځددث ـصددً أ٘دددفس. ٰٽځددث أ٘دددفس ٴددثٺ )ٴددٿ. َددث      

 ڄىڀثڂ!(.

 ثبة ٛؼٹح أدض - 37

خڃ لثټه تٌْنٌ. ـهظڅث ـځثن خڃ ِٽځر ٨ڃ ٨ٽٍ خدڃ  ( وـهظڅث ڈهتج 1789) - 111

 ٌَه وظثخس تټدڅثشٍ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أًٰن َىپ أـه ٍٰ ِد٩ر ڀڃ تْڄٙثي ويؼٽُڃ ڀڃ  

ٴًَٓ. ٰٽځث يڈٵىچ ٴثٺ )ڀڃ ًَنڈٿ ٨څدث وټدڇ تټؽڅدر، أو ڈدى يُٰٵدٍ ٰدٍ تټؽڅدر؟( ٰصٵدهپ         
ٴصٻ. ظٿ يڈٵىچ أَٝث. ٰٵثٺ )ڀڃ ًَنڈٿ ٨څث وټڇ تټؽڅر، يؼٻ ڀڃ تْڄٙثي، ٰٵثشٻ ـصً 

أو ڈى يُٰٵٍ ٍٰ تټؽڅر؟( ٰصٵهپ يؼٻ، ڀڃ تْڄٙثي، ٰٵثشدٻ ـصدً ٴصدٻ. ٰٽدٿ َدٍٺ ٸدىټٷ       
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ـصدددً ٴصدددٻ تټّدددد٩ر. ٰٵدددثٺ يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ ټٙدددثـدُڇ )ڀدددث أڄٙدددٱڅث   
 أ٘فثخڅث(.

ٍٍَ خدڃ أخدٍ ـددثٌپ   ( ـدهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً تټصځُځددٍ. ـدهظڅث ٨ددهتټ٩      1791) - 111

٨ڃ أخُڇ؛ أڄڇ ِځ٧ ِهٻ خدڃ ِد٩ه َّدلٺ ٨دڃ ؼدًؾ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ،          
 َىپ أـه؟ ٰٵثٺ:

ؼددًؾ وؼددڇ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، وٸّددًز يخث٨ُصددڇ، وڈٕددځس تټدُٝددر   
٨ٽً يأِڇ. ٰٹثڄس ٰث٠ځر خڅس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ش٭ّٻ تټهپ. وٸثڂ ٨ٽٍ 

ّٹح ٨ٽُهث خثټځؽڃ. ٰٽځث يأز ٰث٠ځر أڂ تټځثء ٖ ٍََده تټدهپ  ٖ ٸعدًذ،    خڃ أخٍ ٠ثټح َ
ألىز ٴ٩١ر ڀڃ ـٙدًُ ٰلـًٴصدڇ ـصدً ٘دثي يڀدثنت. ظدٿ أټٙدٵصڇ خدثټؽًؾ. ٰثِصځّدٷ          

 تټهپ.

( ـدددهظڅث ٴصُددددر خدددڃ ِددد٩ُه. ـدددهظڅث ٩َٵدددىج )٩َڅدددٍ تخدددڃ ٨ددددهتټًـځڃ  1791) - 112

ؼددًؾ يِددىٺ تهلل تټٵددثيٌ( ٨ددڃ أخددٍ ـددثٌپ؛ أڄددڇ ِددځ٧ ِددهٻ خددڃ ِدد٩ه وڈددى َّددلٺ ٨ددڃ  
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٰٵدثٺ: أپ، وتهلل!  ڄدٍ ٨ْدًٮ ڀدڃ ٸدثڂ َ٭ّدٻ ؼدًؾ يِدىٺ تهلل         
٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. وڀددڃ ٸددثڂ َّددٹح تټځددثء. وخځددثوت نووٌ ؼًـددڇ. ظددٿ وٸددً ڄفددى   

 ـهَط ٨دهتټ٩ٍٍَ. ٬ًُ أڄڇ ٌتن: وؼًؾ وؼهڇ. وٴثٺ )ڀٹثڂ ڈٕځس(: ٸًّز.

ٔددُدر وٌڈُددً خددڃ ـددًج و ِددفثٲ تخددڃ  ( وـددهظڅثچ أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ 1791) - 113

 خًتڈُٿ وتخڃ أخٍ ٨ځً. ؼځ٩ُث ٨ڃ تخڃ ٨ُُڅدر. ؾ وـدهظڅث ٨ځدًو خدڃ ِدىتن تټ٩دثڀًٌ.       
ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ ٨ځددًو خددڃ تټفددثيض ٨ددڃ ِدد٩ُه خددڃ أخددٍ ڈددٗٺ. ؾ  
وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ِددهٻ تټصځُځددٍ. ـددهظڅٍ تخددڃ أخددٍ ڀددًَٿ. ـددهظڅث ڀفځدده )٩َڅددٍ تخددڃ     

ٍ ـثٌپ، ٨ڃ ِهٻ خڃ ٩ِه، خهىت تټفهَط، ٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل   ڀ١ًٮ(. ٸٽهٿ ٨ڃ أخ
٨ٽُڇ وِٽٿ. ٍٰ ـهَط تخڃ أخٍ ڈٗٺ: أُ٘ح وؼهڇ. وٍٰ ـدهَط تخدڃ ڀ١دًٮ: ؼدًؾ     

 وؼهڇ.

( ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ڀّددٽځر خددڃ ٴ٩څددح. ـددهظڅث ـځددثن خددڃ ِددٽځر ٨ددڃ     1791) - 114

 ظثخس، ٨ڃ أڄُ؛
پ أـه. ؤػ ٍٰ يأِڇ. ٰؽ٩دٻ  أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸًّز يخث٨ُصڇ َى 

َّٽس تټهپ ٨څڇ وَٵىٺ )ٸُدٯ َٱٽدؿ ٴدىپ ٔدؽىت ڄددُهٿ ؤدؽىت يخث٨ُصدڇ، وڈدى َده٨ىڈٿ          

 [.128/آٺ ٨ځًتڂ / 3 ټً تهلل؟( ٰلڄٍٺ تهلل ش٩ثټً: تټُُ ټٷ ڀڃ تْڀً ٍٔء{ ]

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـهظڅث وٸ٧ُ. ـهظڅث ت٨ْځدٓ ٨دڃ   1792) - 115

 ٴثٺ: ٔٱُٳ، ٨ڃ ٨دهتهلل.
ٸلڄٍ أڄ٥ً  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. َفٹٍ ڄدُث ڀڃ تْڄدُثء ًٜخڇ ٴىڀڇ،  

 وڈى َځّؿ تټهپ ٨ڃ وؼهڇ وَٵىٺ )يج ت٬ٱً ټٵىڀٍ ٰإڄهٿ ٖ ٩َٽځىڂ(.
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ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ وڀفځه خدڃ خٕدً ٨دڃ ت٨ْځدٓ،      -( 1792)

 ٨ڃ ؼدُڅڇ. خهىت تِٔڅثن. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: ٰهى َڅٝؿ تټهپ

 ثبة اكزضاص ٌٛت اهلل ٬ٗټ ٯٲ ٣ز٬ٶ عؿٺ٩ اهلل ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ - 38

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يتٰد٧. ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ        1793) - 116

خڃ ڀڅدڇ. ٴثٺ: ڈىت ڀدث ـدهظڅث أخدى ڈًَدًذ ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدىٸً           
 أـثنَط ڀڅهث:

 ٨ٽُڇ وِٽٿ )تٔصه ٬ٝح تهلل ٨ٽدً ٴدىپ ٩ٰٽدىت ڈدىت خًِدىٺ      وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ( وڈى ـُڅةدى َٕدًُ  ټدً يخث٨ُصدڇ. وٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل        

 ٨ٽُڇ وِٽٿ )تٔصه ٬ٝح تهلل ٨ٽً يؼٻ َٵصٽڇ يِىٺ تهلل ٍٰ ِدُٻ تهلل ٨ٍ وؼٻ(.

 ٹا٫ٰٴب٤ٟڀٲ ثبة ٯب ٤٫پ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ٯٲ أطٻ ا٫ٰلغ٧ڀٲ - 39

( وـدددهظڅث ٨ددددهتهلل خدددڃ ٨ځدددً خدددڃ ڀفځددده خدددڃ أخدددثڂ تټؽ٩ٱدددٍ. ـدددهظڅث    1794) - 117

٨دهتټًـُٿ )٩َڅٍ تخڃ ِٽُځثڂ( ٨ڃ ٌٸًَثء، ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ، ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ ڀُځدىڂ     
 تْونٌ، ٨ڃ تخڃ ڀ٩ّىن. ٴثٺ:

خُڅځث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٙدٽٍ ٨څده تټدُدس، وأخدى ؼهدٻ وأ٘دفثج ټدڇ             
فىز ؼٍوي خثْڀُ. ٰٵدثٺ أخدى ؼهدٻ: أَٹدٿ َٵدىپ  ټدً ِدٗ ؼدٍوي خڅدٍ          ؼٽىَ، وٴه ڄ

ٰٗڂ ُٰللىچ، ُٰٝٻ ٍٰ ٸصٱٍ ڀفځه  وت ِدؽه؟ ٰثڄد٩دط أٔدٵً تټٵدىپ ٰللدىچ. ٰٽځدث ِدؽه        
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ و٩ٜڇ خُڃ ٸصٱُڇ. ٴثٺ: ٰثِصٝفٹىت. وؼ٩ٻ خ٩ٝدهٿ َځُدٻ   

هً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽً خ٩ٛ. وأڄث ٴثبٿ أڄ٥ً. ټى ٸثڄس ټٍ ڀڅ٩ر ٠ًـصڇ ٨ڃ ٤
٨ٽُڇ وِٽٿ. وتټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ِدثؼه، ڀدث ًَٰد٧ يأِدڇ. ـصدً تڄ١ٽدٳ  ڄّدثڂ          
ٰللدً ٰث٠ځر. ٰؽثءز، وڈدٍ ؼىًََدر، ١ًٰـصدڇ ٨څدڇ. ظدٿ أٴدٽدس ٨ٽدُهٿ شٕدصځهٿ. ٰٽځدث          
ٴًٝ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٘دٗشڇ يٰد٧ ٘دىشڇ ظدٿ ن٨دث ٨ٽدُهٿ. وٸدثڂ  وت ن٨دث،         

لٺ، ِددلٺ ظٗظددث. ظددٿ ٴددثٺ )تټٽهددٿ! ٨ٽُددٷ خٵددًَٓ( ظددٗض ڀًتز.ٰٽځددث     ن٨ددث ظٗظددث. و وت ِدد 
ِځ٩ىت ٘ىشڇ وڈح ٨څهٿ تټٝفٷ. ولثٰىت ن٨ىشدڇ. ظدٿ ٴدثٺ )تټٽهدٿ! ٨ٽُدٷ خدلخٍ ؼهدٻ        
خڃ ڈٕثپ، و٨صدر خدڃ يخ٩ُدر، ؤدُدر تخدڃ يخ٩ُدر، وتټىټُده خدڃ ٨ٵددر، وأڀُدر خدڃ لٽدٯ،            

ځدهت ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ    و٨ٵدر خڃ أخٍ ڀ٩ُٟ( )ووٸً تټّثخ٧ وټٿ أـٱ٥ڇ( ٰىتټىٌ خ٩دط ڀف 
وِٽٿ خثټفٳ! ټٵه يأَدس تټدىَڃ ِدځً ٘د٨ًً َدىپ خدهي. ظدٿ ِدفدىت  ټدً تټٵٽُدح، ٴٽُدح            

 خهي.
 ٴثٺ أخى  ِفثٲ: تټىټُه خڃ ٨ٵدر ٬ٽٟ ٍٰ ڈىت تټفهَط.

( ـهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً وڀفځده خدڃ خٕدثي )وتټٽٱد٣ ٖخدڃ تټځعڅدً(.          1794) - 118

ِدځ٩س أخدث  ِدفثٲ َفدهض ٨دڃ ٨ځدًو       ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر. ٴدثٺ:  
 خڃ ڀُځىڂ، ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
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خُڅځث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ِثؼه، وـىټڇ ڄثَ ڀڃ ٴًَٓ.  و ؼثء ٨ٵدر خڃ  
أخٍ ڀ٩ُٟ خّٗ ؼٍوي. ٰٵىٰدڇ ٨ٽدً ٤هدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٽدٿ ًَٰد٧          

. ٰٵدثٺ )تټٽهدٿ!   يأِڇ. ٰؽثءز ٰث٠ځر ٰللىشدڇ ٨دڃ ٤هدًچ. ون٨دس ٨ٽدً ڀدڃ ٘دڅ٧ وټدٷ        
٨ٽُٷ تټځٓ ڀڃ ٴًَٓ. أخث ؼهٻ خدڃ ڈٕدثپ، و٨صددر خدڃ يخ٩ُدر، و٨ٵددر خدڃ أخدٍ ڀ٩دُٟ،          
ؤُدر خڃ يخ٩ُر، وأڀُر خڃ لٽٯ، أو أخٍ خڃ لٽٯ )ٔد٩در تټٕدثٶ(( ٴدثٺ: ٰٽٵده يأَدصهٿ      

 ٴصٽىت َىپ خهي. ٰلټٵىت ٍٰ خةً. ٬ًُ أڂ أڀُر أو أخُث شٵ٩١س أو٘ثټڇ. ٰٽٿ َٽٳ ٍٰ تټدةً.

وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ؼ٩ٱددً خددڃ ٨ددىڂ. ألدًڄددث       (1794) - 119

ِٱُثڂ ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ. وٌتن: وٸدثڂ َّدصفح ظٗظدث َٵدىٺ )تټٽهدٿ!      
٨ٽُٷ خٵًَٓ. تټٽهٿ! ٨ٽُٷ خٵًَٓ. تټٽهٿ! ٨ٽُٷ خٵًَٓ( ظٗظدث. ووٸدً ٰدُهٿ تټىټُده خدڃ      

 س تټّثخ٨.٧صدر، وأڀُر خڃ لٽٯ. وټٿ َٕٷ. ٴثٺ أخى  ِفثٲ: وڄُّ

( وـهظڅٍ ِدٽځر خدڃ ٔددُح. ـدهظڅث تټفّدڃ خدڃ أ٨دُڃ. ـدهظڅث ٌڈُدً.          1794) - 111

 ـهظڅث أخى  ِفثٲ ٨ڃ ٨ځًو خڃ ڀُځىڂ، ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
تِصٵدٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تټدُس. ٰه٨ث ٨ٽدً ِدصر ڄٱدً ڀدڃ ٴدًَٓ. ٰدُهٿ        

ٵددر خدڃ أخدٍ ڀ٩دُٟ.     أخى ؼهٻ وأڀُر خدڃ لٽدٯ و٨صددر خدڃ يخ٩ُدر ؤدُدر خدڃ يخ٩ُدر و٨        
 ٰلٴّٿ خثهلل ټٵه يأَصهٿ ٨ًً٘ ٨ٽً خهي، ٴه ٬ًُشهٿ تټٕځُ. وٸثڂ َىڀث ـثيت.

( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً أـځدده خددڃ ٨ځددًو خددڃ ِددًؾ، وـًڀٽددر تخددڃ      1795) - 111

َفًُ، و٨ځًو خڃ ِىتن تټ٩دثڀًٌ )وأټٱدث٤هٿ ڀصٵثيخدر( ٴدثټىت: ـدهظڅث تخدڃ وڈدح. ٴدثٺ:         
ًوذ خڃ تټٍخًُ؛ أڂ ٨ثبٕر ٌوغ تټڅددٍ ٘دٽً   ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ـهظڅٍ ٨

 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـهظصڇ؛
أڄهث ٴثټس ټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ: َدث يِدىٺ تهلل! ڈدٻ أشدً ٨ٽُدٷ َدىپ ٸدثڂ           

أٔه ڀڃ َىپ أـه؟ ٰٵثٺ )ټٵه ټٵُس ڀڃ ٴىڀٷ. وٸثڂ أٔده ڀدث ټٵُدس ڀدڅهٿ َدىپ تټ٩ٵددر.  و       
ٽٿ َؽدڅٍ  ټً ڀدث أينز. ٰثڄ١ٽٵدس   ٨ًٜس ڄٱٍّ ٨ٽً تخڃ ٨ده َث ټُٻ خڃ ٨ده ٸٗٺ. ٰ

وأڄث ڀهځىپ ٨ٽً وؼهٍ. ٰٽٿ أِصٱٳ  ٖ خٵًڂ تټع٩ثټح. ٩ًٰٰس يأِدٍ ٰدإوت أڄدث خّدفثخر     
ٴه أ٤ٽصڅٍ. ٰڅ٥ًز ٰدإوت ُٰهدث ؼدًَدٻ. ٰڅدثنتڄٍ. ٰٵدثٺ:  ڂ تهلل ٨دٍ وؼدٻ ٴده ِدځ٧ ٴدىٺ           
ٴىڀٷ ټٷ وڀث ينوت ٨ٽُدٷ. وٴده خ٩دط  ټُدٷ ڀٽدٷ تټؽددثٺ ټصدلڀًچ خځدث ٔدةس ٰدُهٿ. ٴدثٺ:            

ثنتڄٍ ڀٽٷ تټؽدثٺ وِٽٿ ٨ٽٍ. ظٿ ٴثٺ: َث ڀفځه!  ڂ تهلل ٴه ِځ٧ ٴىٺ ٴىڀٷ ټدٷ. وأڄدث   ٰڅ
ڀٽددٷ تټؽدددثٺ. وٴدده خ٩عڅددٍ يخددٷ  ټُددٷ ټصددلڀًڄٍ خددلڀًٶ. ٰځددث ٔددةس؟  ڂ ٔددةس أڂ أ٠دددٳ  
٨ٽُهٿ تْلٕدُڃ(. ٰٵثٺ ټڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )خدٻ أيؼدى أڂ َمدًغ تهلل        

 ًَٕٶ خڇ ُٔةث(.ڀڃ أ٘ٗخهٿ ڀڃ ٩َده تهلل وـهچ، ٖ 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفُدً وٴصُددر خدڃ ِد٩ُه. ٸٗڈځدث ٨دڃ أخدٍ ٨ىتڄدر.         1796) - 112

 ٴثٺ َفًُ: ألدًڄث أخى ٨ىتڄر ٨ڃ تِْىن خڃ ٴُُ، ٨ڃ ؼڅهج خڃ ِٱُثڂ. ٴثٺ:
 نڀُس  ٘د٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ خ٩ٛ شٽٷ تټځٕثڈه. ٰٵثٺ: 
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 ڀث ټٵُس()ڈٻ أڄس  ٖ  ٘د٧ نڀُس * وٍٰ ِدُٻ تهلل 

( وـهظڅثچ أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ؼځ٩ُدث ٨دڃ          1796) - 113

 تخڃ ٨ُُڅر، ٨ڃ تِْىن خڃ ٴُُ، خهىت تِٔڅثن. وٴثٺ:
 ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ٬ثي. ٰڅٹدس  ٘د٩ڇ. 

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ِٱُثڂ ٨ڃ تِْىن خڃ ٴدُُ؛ أڄدڇ   1797) - 114

 ٧ ؼڅهخث َٵىٺ:ِځ
أخ١ل ؼدًَٻ ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵدثٺ تټځٕدًٸىڂ: ٴده ون٦ ڀفځده.      

 93ٰدلڄٍٺ تهلل ٨ددٍ وؼدٻ: توتټٝددفً. وتټٽُددٻ  وت ِدؽً. ڀددث ون٨ددٷ يخدٷ وڀددث ٴٽددً{ ]    

 [.3و  2و  1/تټٝفً /

( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ وڀفځدده خددڃ يتٰدد٧ )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ يتٰدد٧( 1797) - 115

: ألدًڄث. وٴثٺ تخڃ يت٧ٰ: ـهظڅث َفًُ خڃ آنپ(. ـدهظڅث ٌڈُدً ٨دڃ تِْدىن     )ٴثٺ  ِفثٲ
 خڃ ٴُُ. ٴثٺ: ِځ٩س ؼڅهج خڃ ِٱُثڂ َٵىٺ:

تٔصٹً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٽٿ َٵٿ ټُٽصُڃ أو ظٗظث. ٰؽثءشڇ تڀدًأذ ٰٵثټدس:    
ٗض. َث ڀفځه!  ڄٍ ْيؼى أڂ َٹىڂ ١ُٔثڄٷ ٴه شًٸدٷ. ټدٿ أيچ ٴًخدٷ ڀڅدى ټُٽصدُڃ أو ظد      

 ٴثٺ: ٰلڄٍٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ: توتټٝفً. وتټٽُٻ  وت ِؽً. ڀث ون٨ٷ يخٷ وڀث ٴٽً{.

وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴدثټىت: ـدهظڅث    -( 1797)

ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً ٨ددڃ ٔدد٩در. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث تټځٗبددٍ. ـددهظڅث   
 هىت تِٔڅثن، ڄفى ـهَعهځث.ِٱُثڂ. ٸٗڈځث ٨ڃ تِْىن خڃ ٴُُ، خ

ثبة ٟڀٞ صٗبء ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ، ٹهجغٵ ٬ٗټ أطٻ  - 41

 ا٫ٰٴب٤ٟڀٲ
( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ تټفڅ٥ٽددٍ وڀفځدده خددڃ يتٰدد٧ و٨ددده خددڃ     1798) - 116

ـځُه )وتټٽٱ٣ ٖخڃ يت٧ٰ( )ٴثٺ تخڃ يت٧ٰ: ـهظڅث. وٴثٺ تِلًتڂ: ألدًڄدث ٨ددهتټًٌتٲ(.   
 ٍڈًٌ، ٨ڃ ٨ًوذ؛ أڂ أِثڀر خڃ ٌَه ألدًچ؛ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټ

أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ يٸح ـځثيت، ٨ٽُڇ  ٸثٮ، شفصڇ ٴ١ُٱر ٰهٸُدر. وأينٮ   
ويتءچ أِثڀر، وڈى ٩َىن ٩ِه خڃ ٨دثنذ ٍٰ خڅٍ تټفثيض خڃ تټمٍيغ. ووتٶ ٴدٻ وٴ٩ر 

ىن. خهي. ـصً ڀً خځؽٽُ ُٰڇ ألدٗٞ ڀدڃ تټځّدٽځُڃ وتټځٕدًٸُڃ ٨ددهذ تْوظدثڂ، وتټُهد       
ُٰهٿ ٨دهتهلل خڃ أخٍ. وٍٰ تټځؽٽدُ ٨ددهتهلل خدڃ يوتـدر. ٰٽځدث ٬ٕدُس تټځؽٽدُ ٨ؽثؼدر         
تټهتخر، لځً ٨دهتهلل خڃ أخٍ أڄٱڇ خًنتبدڇ. ظدٿ ٴدثٺ: ٖ ش٭ددًوت ٨ٽُڅدث. ّٰدٽٿ ٨ٽدُهٿ تټڅددٍ         
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ظٿ وٴٯ ٰڅٍٺ. ٰه٨ثڈٿ  ټً تهلل وٴًأ ٨ٽُهٿ تټٵًآڂ. ٰٵثٺ ٨ددهتهلل  

ًء! ٖ أـّڃ ڀڃ ڈىت.  ڂ ٸثڂ ڀث شٵدىٺ ـٵدث، ٰدٗ شؤوڄدث ٰدٍ ڀؽثټّدڅث.       خڃ أخٍ: أَهث تټځ
وتيؼ٧  ټً يـٽٷ. ٰځڃ ؼثءٶ ڀڅث ٰثٴٙٗ ٨ٽُڇ. ٰٵثٺ ٨دهتهلل خڃ يوتـر: ت٬ٕڅث ٰدٍ  
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ڀؽثټّڅث. ٰإڄث ڄفح وټٷ. ٴثٺ: ٰثِصح تټځّٽځىڂ وتټځٕدًٸىڂ وتټُهدىن. ـصدً ڈځدىت أڂ     
هٿ. ظٿ يٸح نتخصڇ ـصً نلٻ ٨ٽدً  َصىتظدىت. ٰٽٿ ٍَٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َمٱٝ

٩ِه خڃ ٨دثنذ. ٰٵثٺ )أٌ ٩ِه! أټٿ شّځ٧  ټً ڀث ٴثٺ أخى ـدثج؟ )ًََه ٨دهتهلل خڃ أخٍ( 
ٴثٺ ٸىت وٸىت( ٴثٺ: ت٨دٯ ٨څدڇ. َدث يِدىٺ تهلل! وت٘دٱؿ. ٰدىتهلل! ټٵده أ١٨دثٶ تهلل تټدىٌ          

 وټدٷ  أ١٨ثٶ، وټٵه ت١٘ٽؿ أڈٻ تټدفًُذ أڂ َصىؼىچ، ٩ُٰٙدىچ خثټ٩ٙدثخر. ٰٽځدث ين تهلل  
خثټفٳ تټىٌ أ١٨ثٸڇ ًٔٲ خدىټٷ. ٰدىټٷ ٩ٰدٻ خدڇ ڀدث يأَدس. ٩ٰٱدث ٨څدڇ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل           

 ٨ٽُڇ وِٽٿ.

ـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ـؽُڃ )٩َڅٍ تخڃ تټځعڅً(. ـدهظڅث ټُدط ٨دڃ     -( 1798)

 ٨ٵُٻ، ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٍٰ ڈىت تِٔڅثن، خځعٽڇ. وٌتن: ووټٷ ٴدٻ أڂ َّٽٿ ٨دهتهلل.

فځه خڃ ٨دهت٨ْٽً تټٵٍُّ. ـهظڅث تټځ٩صځدً ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ     ( ـهظڅث ڀ1799) - 117

 أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ٴُٻ ټٽڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: ټى أشُس ٨دهتهلل خدڃ أخدٍ؟ ٴدثٺ: ٰدثڄ١ٽٳ  ټُدڇ. ويٸدح        

ـځثيت. وتڄ١ٽٳ تټځّٽځىڂ. وڈدٍ أيٚ ِددمر. ٰٽځدث أشدثچ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ         
ـځدثيٶ. ٴدثٺ: ٰٵدثٺ يؼدٻ ڀدڃ تْڄٙدثي: وتهلل!        ٴثٺ:  ټُٷ ٨څٍ. ٰىتهلل! ټٵده آوتڄدٍ ڄدصڃ   

ټفځثي يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أ٠ُح يَفث ڀڅدٷ. ٴدثٺ: ٰ٭ٝدح ټ٩ددهتهلل يؼدٻ      
ڀڃ ٴىڀڇ. ٴثٺ: ٰ٭ٝح ټٹٻ وتـده ڀڅهځدث أ٘دفثخڇ. ٴدثٺ: ٰٹدثڂ خُدڅهٿ ٜدًج خثټؽًَده         

تٴصصٽدىت  وخثَْهٌ وخثټڅ٩ثٺ. ٴدثٺ: ٰدٽ٭څدث أڄهدث ڄٍټدس ٰدُهٿ: تو ڂ ٠ثبٱصدثڂ ڀدڃ تټځدؤڀڅُڃ         

 [.9/تټفؽًتز / 49ٰل٘ٽفىت خُڅهځث{ ]

 ثبة ٣ز٪ أثپ جٸ٪ - 41

( ـهظڅث ٨ٽٍ خڃ ـؽً تټ٩ّهٌ. ألدًڄث  ِځث٨ُٻ )٩َڅٍ تخدڃ ٨ٽُدر(.   1811) - 118

 ـهظڅث ِٽُځثڂ تټصُځٍ. ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ َڅ٥ً ټڅث ڀث ٘دڅ٧ أخدى ؼهدٻ؟( ٰدثڄ١ٽٳ تخدڃ       

ن. ٰىؼهچ ٴه ٜدًخڇ تخڅدث ٨ٱدًتء ـصدً خدًٶ. ٴدثٺ: ٰللدى خٽفُصدڇ. ٰٵدثٺ: آڄدس أخدى            ڀ٩ّى
 ؼهٻ؟ ٰٵثٺ: وڈٻ ٰىٲ يؼٻ ٴصٽصځىچ )أو ٴثٺ( ٴصٽڇ ٴىڀڇ؟
 ٴثٺ: وٴثٺ أخى ڀؽٽٍ: ٴثٺ أخى ؼهٻ: ٰٽى ٬ًُ أٸثي ٴصٽڅٍ!

 ثبة ٣ز٪ ٧٘ت ثٲ اڃكغٝ ُبٛٺد ا٫ڀٸٺص - 42

، و٨دهتهلل خدڃ ڀفځده تخدڃ ڀفځده     ( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽ1811ٍ) - 119

خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ تټځّىي تټٍڈًٌ. ٸٗڈځث ٨ڃ تخڃ ٨ُُڅدر )وتټٽٱد٣ ټٽٍڈدًٌ( ـدهظڅث     
 ِٱُثڂ ٨ڃ ٨ځًو. ِځ٩س ؼثخًت َٵىٺ:

ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ڀددڃ ټٹ٩ددح خددڃ تْٔددًٮ؟ ٰإڄددڇ ٴدده آوي تهلل          
صٽڇ؟ ٴدثٺ )ڄ٩دٿ( ٴدثٺ: تبدىڂ     ويِىټڇ( ٰٵثٺ ڀفځه خڃ ڀّٽځر: َث يِىٺ تهلل! أشفح أڂ أٴ
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ټددٍ ٰٓٴددٻ. ٴددثٺ )ٴددٻ(. ٰلشددثچ ٰٵددثٺ ټددڇ ووٸددً ڀددث خُڅهځددث. وٴددثٺ:  ڂ ڈددىت تټًؼددٻ ٴدده أيتن 
٘ددهٴر. وٴدده ٨څثڄددث. ٰٽځددث ِددځ٩ڇ ٴددثٺ: وأَٝددث. وتهلل! ټصځٽڅددڇ. ٴددثٺ:  ڄددث ٴدده تشد٩څددثچ تِڂ.   
وڄٹدًچ أڂ ڄه٨ددڇ ـصددً ڄڅ٥ددً  ټددً أٌ ٔددٍء َٙددًُ أڀددًچ. ٴددثٺ: وٴدده أينز أڂ شّددٽٱڅٍ  

ٴثٺ: ٰځث شًڈڅڅٍ؟ ٴثٺ: ڀث شًَه. ٴثٺ: شًڈڅڅٍ ڄّثءٸٿ. ٴثٺ: أڄس أؼځدٻ تټ٩دًج.    ِٽٱث.
أڄًڈڅٷ ڄّثءڄث؟ ٴدثٺ ټدڇ: شًڈڅدىڄٍ أوٖنٸدٿ. ٴدثٺ: َّدح تخدڃ أـدهڄث. ُٰٵدثٺ: يڈدڃ ٰدٍ            
وِٵُڃ ڀدڃ شځدً. وټٹدڃ ڄًڈڅدٷ تټٓڀدر )٩َڅدٍ تټّدٗؾ(. ٴدثٺ: ٰدڅ٩ٿ. ووت٨دهچ أڂ َلشُدڇ            

ً. ٴدثٺ: ٰؽدثءوت ٰده٨ىچ ټدُٗ. ٰڅدٍٺ  ټدُهٿ.       خثټفثيض وأخٍ ٨دُ خڃ ؼدً و٨دثن خڃ خٕد 
ٴثٺ ِٱُثڂ: ٴثٺ ٬ًُ ٨ځًو: ٴثټس ټڇ تڀًأشڇ:  ڄٍ ِْځ٧ ٘ىشث ٸلڄڇ ٘دىز نپ. ٴدثٺ:   
 ڄځث ڈدىت ڀفځده خدڃ ڀّدٽځر ويٜد٩ُڇ وأخدى ڄثبٽدر.  ڂ تټٹدًَٿ ټدى ن٨دٍ  ټدً ٩٠څدر ټدُٗ              
ْؼددثج. ٴددثٺ ڀفځدده:  ڄددٍ  وت ؼددثء ّٰددىٮ أڀدده َددهٌ  ټددً يأِددڇ. ٰددإوت تِددصځٹڅس ڀڅددڇ       

هوڄٹٿ. ٴثٺ: ٰٽځث ڄٍٺ، ڄٍٺ وڈى ڀصىٔؿ. ٰٵدثټىت: ڄؽده ڀڅدٷ يَدؿ تټ١ُدح. ٴدثٺ: ڄ٩دٿ.        ٰ
شفصٍ ٰٗڄر. ڈٍ أ١٨دً ڄّدثء تټ٩دًج. ٴدثٺ: ٰصدلوڂ ټدٍ أڂ أٔدٿ ڀڅدڇ. ٴدثٺ: ڄ٩دٿ. ٰٕدٿ.            
ٰصڅثوٺ ٰٕٿ. ظٿ ٴدثٺ: أشدلوڂ ټدٍ أڂ أ٨دىن؟ ٴدثٺ: ٰثِدصځٹڃ ڀدڃ يأِدڇ. ظدٿ ٴدثٺ: نوڄٹدٿ.            

 ٴثٺ: ٰٵصٽىچ.

 ثبة ٛؼٹح سڀجغ - 43

( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث  ِدځث٨ُٻ )٩َڅدٍ تخدڃ ٨ٽُدر(. ٨دڃ      1365) - 121

 ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ ٘هُح، ٨ڃ أڄُ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٬ددٍت لُدددً. ٴددثٺ: ٰٙددٽُڅث ٨څددهڈث ٘ددٗذ تټ٭ددهتذ     

خ٭ٽُ. ًٰٸح ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ويٸح أخى ٠ٽفر وأڄث ينَٯ أخٍ ٠ٽفدر.  
ً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ٌٴثٲ لُدً. و ڂ يٸدصٍ ټدصځُ ٰمدى ڄددٍ تهلل    ٰلؼًي ڄدٍ تهلل ٘ٽ

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وتڄفًّ تٌٔتي ٨دڃ ٰمدى ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. و ڄدٍ        
ْيي خُددثٚ ٰمددى ڄدددٍ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰٽځددث نلددٻ تټٵًَددر ٴددثٺ )تهلل أٸدددً!      

ځڅىيَڃ( ٴثټهدث ظدٗض ڀدًتي. ٴدثٺ:     لًخس لُدً.  ڄث  وت ڄٍټڅث خّثـر ٴىپ ّٰثء ٘دثؾ تټ
وٴه لًغ تټٵىپ  ټدً أ٨ځدثټهٿ. ٰٵدثټىت: ڀفځده. ٴدثٺ ٨ددهتټ٩ٍٍَ: وٴدثٺ خ٩دٛ أ٘دفثخڅث:          

 وتټمځُُ. ٴثٺ: وأ٘دڅثڈث ٨څىذ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٱثڂ. ـدهظڅث ـځدثن تخدڃ ِدٽځر.     1365) - 121

 ـهظڅث ظثخس ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ:
. وٴهڀٍ شځُ ٴهپ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.     ٸڅس ينٮ أخٍ ٠ٽفر َىپ لُدً 

ٴثٺ: ٰلشُڅثڈٿ ـُڃ خ٬ٍس تټٕځُ. وٴه ألًؼىت ڀىتُٔهٿ. ولًؼىت خٱؤِدهٿ وڀٹدثشٽهٿ   
وڀددًويڈٿ. ٰٵددثټىت: ڀفځدده وتټمځددُُ. ٴددثٺ: وٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ        

تهلل ٨دٍ   )لًخس لُدً.  ڄث  وت ڄٍټڅث خّثـر ٴىپ ّٰدثء ٘ددثؾ تټځڅدىيَڃ( ٴدثٺ: ٰهدٍڀهٿ     
 وؼٻ.
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( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ و ِددفثٲ خددڃ ڀڅٙددىي. ٴددثٖ: ألدًڄددث       1365) - 122

 تټڅًٝ خڃ ٔځُٻ. ألدًڄث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ټځث أشدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ لُددً ٴدثٺ ) ڄدث  وت ڄٍټڅدث خّدثـر ٴدىپ ّٰدثء              

 ٘دثؾ تټځڅىيَڃ(.

خدڃ ِد٩ُه وڀفځده خدڃ ٨ددثن )وتټٱد٣ ٖخدڃ ٨ددثن(. ٴدثٖ:          ( ـهظڅث ٴصُدر 1812) - 123

ـهظڅث ـثشٿ )وڈى تخڃ  ِځث٨ُٻ( ٨ڃ ٍََه خڃ أخٍ ٨دُه، ڀىټً ِٽځر خڃ تْٸدى٦، ٨دڃ   
 ِٽځر خڃ تْٸى٦. ٴثٺ:

لًؼڅث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  ټً لُددً. ٰصّدًُڄث ټدُٗ. ٰٵدثٺ يؼدٻ ڀدڃ        
ُثشددٷ؟ وٸددثڂ ٨ددثڀً يؼددٗ ٔددث٨ًت. ٰڅددٍٺ تټٵددىپ ټ٩ددثڀً خددڃ تْٸددى٦: أٖ شّددځ٩څث ڀددڃ ڈڅ

 َفهو خثټٵىپ َٵىٺ:
 تټٽهٿ! ټى أڄس ڀث تڈصهَڅث * وٖ  شٙهٴڅث وٖ  ٘ٽُڅث
 ٰث٬ٱً، ٰهتء ټٷ، ڀث تٴصٱُڅث * وظدس تْٴهتپ  ڂ ٖٴُڅث

 وأټٵُڃ ِٹُڅر ٨ٽُڅث *  ڄث  وت ُ٘ؿ خڅث أشُڅث
 وخثټُٙثؾ ٨ىټىت ٨ٽُڅث

ىت تټّدثبٳ؟( ٴدثټىت: ٨دثڀً. ٴدثٺ )ًَـځدڇ      ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ڀدڃ ڈد    
تهلل( ٰٵثٺ يؼدٻ ڀدڃ تټٵدىپ: وؼددس. َدث يِدىٺ تهلل! ټدىٖ أڀص٩صڅدث خدڇ. ٴدثٺ: ٰلشُڅدث لُددً             
ٰفثً٘ڄثڈٿ. ـصً أ٘ثخصڅث ڀمځٙدر ٔدهَهذ. ظدٿ ٴدثٺ ) ڂ تهلل ٰصفهدث ٨ٽدُٹٿ( ٴدثٺ: ٰٽځدث         

ِددىٺ تهلل أڀّددً تټڅددثَ ڀّددثء تټُددىپ تټددىٌ ٰصفددس ٨ٽددُهٿ، أوٴددهوت ڄًُتڄددث ٸعُددًذ. ٰٵددثٺ ي
٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ڀدث ڈدىچ تټڅُدًتڂ؟ ٨ٽدً أٌ ٔدٍء شىٴدهوڂ؟( ٰٵدثټىت: ٨ٽدً ټفدٿ.            
ٴددثٺ: )أٌ ټفددٿ؟( ٴددثټىت: ټفددٿ ـځددً تٔڄّددُر. ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ        
)أڈًَٵىڈث وتٸًّوڈث( ٰٵثٺ يؼٻ: أو َهًَٵىڈث وَ٭ّدٽىڈث؟ ٰٵدثٺ )أو وتٶ( ٴدثٺ: ٰٽځدث     

ُدڇ ٴٙدً. ٰصڅدثوٺ خدڇ ِدثٲ َهدىنٌ ټُٝدًخڇ. وًَؼد٧         شٙثٮ تټٵىپ ٸثڂ ِدُٯ ٨دثڀً ٰ  
وخددثج ِددُٱڇ ٰل٘ددثج يٸدددر ٨ددثڀً. ٰځددثز ڀڅددڇ. ٴددثٺ: ٰٽځددث ٴٱٽددىت ٴددثٺ ِددٽځر، وڈددى آلددى  
خُهٌ، ٴثٺ: ٰٽځث يآڄٍ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ِدثٸصث ٴدثٺ )ڀثټدٷ؟( ٴٽدس ټدڇ:          

ٗڂ ٰهتٶ أخدٍ وأڀدٍ! ٨ٌځدىت أڂ ٨دثڀًت ـددٟ ٨ځٽدڇ. ٴدثٺ )ڀدڃ ٴثټدڇ؟( ٴٽدس: ٰدٗڂ وٰد            
وأِددُه خددڃ ـٝددًُ تْڄٙددثيٌ. ٰٵددثٺ )ٸددىج ڀددڃ ٴثټددڇ.  ڂ ټددڇ ْؼددًتڂ( وؼځدد٧ خددُڃ         
 ٘ددد٩ُڇ ) ڄددڇ ټؽثڈدده ڀؽثڈدده. ٴددٻ ٨ًخددٍ ڀٕددً خهددث ڀعٽددڇ( ولددثټٯ ٴصُدددر ڀفځددهت ٰددٍ       

 تټفهَط ٍٰ ـًٍٰ. وٍٰ يوتَر تخڃ ٨دثن: وأټٳ ِٹُڅر ٨ٽُڅث.

خدڃ  ( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ ت      1812) - 124

ٔهثج. ألدًڄٍ ٨دهتټًـځڃ )وڄّدڇ ٬ًُ تخڃ وڈدح، ٰٵدثٺ: تخدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٸ٩دح خدڃ        
 ڀثټٷ(؛ أڂ ِٽځر خڃ تْٸى٦ ٴثٺ:
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ټځث ٸثڂ َىپ لُدً ٴثشٻ ألٍ ٴصثٖ ٔهَهت ڀد٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰثيشده        
: ٨ٽُڇ ُِٱڇ ٰٵصٽڇ. ٰٵثٺ أ٘فثج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ وټدٷ. ؤدٹىت ُٰدڇ   

يؼٻ ڀثز ٍٰ ِٗـڇ. ؤٹىت ٍٰ خ٩ٛ أڀًچ. ٴثٺ ِدٽځر: ٰٵٱدٻ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل     
٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ لُدً. ٰٵٽس: َث يِىٺ تهلل! تبىڂ ټٍ أڂ أيؼٍ ټٷ. ٰدلوڂ ټدڇ يِدىٺ تهلل    

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ ٨ځً خڃ تټم١ثج: أ٨ٽٿ ڀث شٵىٺ. ٴثٺ ٰٵٽس:
 وٖ  ٘ٽُڅثوتهلل! ټىٖ تهلل ڀث ڈصهَڅث * وٖ  شٙهٴڅث  

 ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )٘هٴس(.
 وأڄٍټڃ ِٹُڅر ٨ٽُڅث * وظدس تْٴهتپ  ڂ ٖٴُڅث

 وتټځًٕٸىڂ ٴه خ٭ىت ٨ٽُڅث
ٴثٺ: ٰٽځث ٴُٝس يؼٌٍ ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ڀدڃ ٴدثٺ ڈدىت؟( ٴٽدس:         

ٽس: َث يِىٺ تهلل! ٴثټڇ ألٍ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ًَـځڇ تهلل( ٴثٺ ٰٵ
 ڂ ڄثِث ټُهثخىڂ تټٙٗذ ٨ٽُڇ. َٵىټىڂ: يؼٻ ڀثز خّٗـڇ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 

 ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀثز ؼثڈهت ڀؽثڈهت(.
ٴثٺ تخڃ ٔهثج: ظٿ ِلټس تخڅث ټّٽځر تخڃ تْٸى٦. ٰفهظڅٍ ٨ڃ أخُڇ ڀعٻ وټدٷ. ٬ُدً أڄدڇ    

 ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ    ٴثٺ )ـُڃ ٴٽس:  ڂ ڄثِث َهثخىڂ تټٙٗذ ٨ٽُدڇ( ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل   
 )ٸىخىت. ڀثز ؼثڈهت ڀؽثڈهت. ٰٽڇ أؼًچ ڀًشُڃ( وأٔثي خإ٘د٩ُڇ.

 ثبة ٛؼٹح اڃدؼاة ٹٷپ ا٫شٴض١ - 44

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ تټځعڅددً(. ٴددثٖ: 1813) - 125

 ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ. ٴثٺ: ِځ٩س تټدًتء ٴثٺ:
يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َدىپ تْـدٍتج َڅٵدٻ ڀ٩څدث تټصدًتج. وټٵده وتيي           ٸثڂ  

 تټصًتج خُثٚ خ١څڇ وڈى َٵىٺ:
 )وتهلل! ټىٖ أڄس ڀث تڈصهَڅث * وٖ  شٙهٴڅث وٖ  ٘ٽُڅث

ُْټً ٴه أخىت ٨ٽُڅث(  ٰلڄٍټڃ ِٹُڅر ٨ٽُڅث *  ڂ ت
 ٴثٺ: ويخځث ٴثٺ:

 () ڂ تټځٗ ٴه أخى ٨ٽُڅث *  ڂ أيتنوت ٰصڅر أخُڅث
 و٧ًَٰ خهث ٘ىشڇ.

ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ڀهدهٌ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ          -( 1813)

 أخٍ  ِفثٲ. ٴثٺ: ِځ٩س تټدًتء. ٰىٸً ڀعٽڇ.  ٖ أڄڇ ٴثٺ ) ڂ تْټً ٴه خ٭ىت ٨ٽُڅث(.

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر تټٵ٩څددٍ. ـدهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ خدڃ أخدٍ ـدثٌپ       1814) - 126

 ڃ ٩ِه. ٴثٺ:٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ِهٻ خ
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ؼثءڄددث يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وڄفددڃ ڄفٱددً تټمڅددهٲ، وڄڅٵددٻ تټصددًتج ٨ٽددً      
أٸصثٰڅث. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټٽهٿ! ٖ ٨ُٓ  ٖ ٨دُٓ تِلدًذ ٰدث٬ٱً    

 ټٽځهثؼًَڃ وتْڄٙثي(.

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕدثي )وتټٽٱد٣ ٖخدڃ تټځعڅدً(. ـدهظڅث      1815) - 127

 ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ڀ٩ثوَر خڃ ٴًذ، ٨ڃ أڄُ تخڃ ڀثټٷ،
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ: 

 )تټٽهٿ! ٖ ٨ُٓ  ٖ ٨ُٓ تِلًچ * ٰث٬ٱً ټٓڄٙثي وتټځهثؼًچ(

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕدثي. ٴدثٺ تخدڃ تټځعڅدً: ـدهظڅث ڀفځده       1815) - 128

 ذ. ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ؛خڃ ؼ٩ٱً. ألدًڄث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثن
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸدثڂ َٵدىٺ )تټٽهدٿ!  ڂ تټ٩دُٓ ٨دُٓ تِلدًذ( ٴدثٺ         

 ٩ٔدر: أو ٴثٺ
 )تټٽهٿ! ٖ ٨ُٓ  ٖ ٨ُٓ تِلًچ * ٰلٸًپ تْڄٙثي وتټځهثؼًچ(

( وـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً ؤددُدثڂ خددڃ ٰددًوق )ٴددثٺ َفُددً: ألدًڄددث. 1815) - 129

 ټىتيض( ٨ڃ أخٍ تټصُثؾ. ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ ٴثٺ:وٴثٺ ُٔدثڂ: ـهظڅث ٨دهت
 ٸثڄىت ًَشؽٍوڂ، ويِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀ٩هٿ وڈٿ َٵىټىڂ: 

 تټٽهٿ! ٖ لًُ  ٖ لًُ تِلًچ * ٰثڄًٙ تْڄٙثي وتټځهثؼًچ
 وٍٰ ـهَط ُٔدثڂ )خهٺ ٰثڄًٙ(: ٰث٬ٱً.

ِدٽځر. ـدهظڅث   ( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـدثشٿ. ـدهظڅث خهدٍ. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ       1815) - 131

 ظثخس ٨ڃ أڄُ؛
 أڂ أ٘فثج ڀفځه ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڄىت َٵىټىڂ َىپ تټمڅهٲ: 

 ڄفڃ تټىَڃ خث٩َىت ڀفځهت * ٨ٽً تِٔٗپ ڀث خٵُڅث أخهت
 أو ٴثٺ: ٨ٽً تټؽهثن. ٔٷ ـځثن. وتټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ

 )تټٽهٿ!  ڂ تټمًُ لًُ تِلًچ * ٰث٬ٱً ټٓڄٙثي وتټځهثؼًچ(

 بة ٛؼٹح طٽ ٣غص ٹٛڀغٷبث - 45

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ـثشٿ )٩َڅدٍ تخدڃ  ِدځث٨ُٻ( ٨دڃ ٍََده      1816) - 131

 خڃ أخٍ ٨دُه. ٴثٺ: ِځ٩س ِٽځر تخڃ تْٸى٦ َٵىٺ:
لًؼس ٴدٻ أڂ َؤوڂ خثْوټً. وٸثڄس ټٵدثؾ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ش٨ًدً        

ٵثٺ: ألىز ټٵثؾ يِىٺ تهلل ٘دٽً  خىٌ ٴًن. ٴثٺ: ٰٽٵُڅٍ ٬ٗپ ټ٩دهتټًـځڃ خڃ ٨ىٮ ٰ
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵٽس: ڀڃ ألدىڈث؟ ٴدثٺ: ١٬ٱدثڂ. ٴدثٺ: ٰٙدًلس ظدٗض ٘دًلثز: َدث         
٘دثـثچ! ٴثٺ: ٰلِځ٩س ڀث خُڃ ٖخصٍ تټځهَڅدر. ظدٿ تڄده٩ٰس ٨ٽدً وؼهدٍ ـصدً أنيٸدصهٿ        

 خىٌ ٴًن. وٴه ألىوت َّٵىڂ ڀڃ تټځثء. ٰؽ٩ٽس أيڀُهٿ خڅدٽٍ. وٸڅس يتڀُث. وأٴىٺ:
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 ٸى٦ * وتټُىپ َىپ تټ٧ًٜأڄث تخڃ تْ
ٰليشؽٍ. ـصدً تِدصڅٵىز تټٽٵدثؾ ڀدڅهٿ. وتِدصٽدس ڀدڅهٿ ظٗظدُڃ خدًنذ. ٴدثٺ: وؼدثء تټڅددٍ            
٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وتټڅددثَ. ٰٵٽددس: َددث ڄدددٍ تهلل!  ڄددٍ ٴدده ـځُددس تټٵددىپ تټځددثء. وڈددٿ    
١٨ثْ. ٰثخ٩ط  ټُهٿ تټّث٨ر. ٰٵثٺ )َث تخڃ تْٸدى٦! ڀٽٹدس ٰلِدؽؿ(. ٴدثٺ: ظدٿ يؼ٩څدث.       

 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽً ڄثٴصڇ ـصً نلٽڅث تټځهَڅر. وًَنٰڅٍ

( ـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ڈثٔدٿ خدڃ تټٵثِدٿ. ؾ وـدهظڅث           1817) - 132

 ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث أخددى ٨ددثڀً تټ٩ٵددهٌ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ٨ٹًڀددر تخددڃ ٨ځددثي. ؾ    
أخى ٨ٽٍ تټفڅٱدٍ ٨دُدهتهلل   وـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ. وڈىت ـهَعڇ: ألدًڄث 

خڃ ٨دهتټځؽُه. ـهظڅث ٨ٹًڀر )وڈى تخڃ ٨ځدثي(. ـدهظڅٍ  َدثَ خدڃ ِدٽځر. ـدهظڅٍ أخدٍ        
 ٴثٺ:

ٴهڀڅث تټفهَدُر ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وڄفڃ أيخد٧ ٨ٕدًذ ڀثبدر. و٨ٽُهدث      
لځّىڂ ٔثذ ٖ شًوَهث. ٴثٺ: ٰٵ٩ه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨ٽدً ؼددث تټًٸُدر.      

ڀث ن٨ث و ڀث خّٳ ُٰهث. ٴثٺ: ٰؽثٔس. ّٰٵُڅث وتِصٵُڅث. ٴدثٺ: ظدٿ  ڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً     ٰإ
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ن٨ثڄث ټٽد٩ُر ٍٰ أ٘ٻ تټٕؽًذ. ٴثٺ ٰدث٩َصڇ أوٺ تټڅدثَ. ظدٿ خدث٧َ وخدث٧َ.     
ـصً  وت ٸثڂ ٍٰ وِٟ ڀڃ تټڅثَ ٴثٺ )خث٧َ. َث ِٽځر!( ٴثٺ ٴٽس: ٴه خث٩َصٷ. َث يِدىٺ  

ٺ )وأَٝث( ٴثٺ: ويآڄٍ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دٍٖ     تهلل! ٍٰ أوٺ تټڅثَ. ٴث
)٩َڅددٍ ټددُُ ڀ٩ددڇ ِددٗؾ(. ٴددثٺ: ٰل١٨ددثڄٍ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ـؽٱددر أو 
نيٴر. ظٿ خث٧َ. ـصً  وت ٸثڂ ٍٰ آلً تټڅثَ ٴثٺ )أٖ شدث٩َڅٍ؟ َث ِٽځر!( ٴثٺ: ٴٽس: ٴده  

َ. ٴدثٺ )وأَٝدث( ٴدثٺ: ٰدث٩َصدڇ     خث٩َصٷ. َث يِىٺ تهلل! ٍٰ أوٺ تټڅثَ، وٍٰ أوِٟ تټڅدث 
تټعثټعددر. ظددٿ ٴددثٺ ټددٍ )َددث ِددٽځر! أَددڃ ـؽٱصددٷ أو نيٴصددٷ تټصددٍ أ١٨ُصددٷ؟( ٴددثٺ ٴٽددس: َددث    
يِىٺ تهلل! ټٵُڅٍ ٨ځٍ ٨دثڀً ٨دٍٖ. ٰل١٨ُصدڇ  َثڈدث. ٴدثٺ: ٰٝدفٷ يِدىٺ تهلل ٘دٽً         
تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وٴددثٺ ) ڄددٷ ٸثټددىٌ ٴددثٺ تْوٺ: تټٽهددٿ! أخ٭څددٍ ـدُدددث ڈددى أـددح  ټددٍ ڀددڃ  

ٿ  ڂ تټځًٕٸُڃ يتِٽىڄث تټٙٽؿ. ـصً ڀًٕ خ٩ٝدڅث ٰدٍ خ٩دٛ. وت٘د١ٽفڅث.     ڄٱٍّ(. ظ
ٴددثٺ: وٸڅددس شد٩ُددث ټ١ٽفددر خددڃ ٨دُددهتهلل. أِددٵٍ ًِٰددڇ، وأـّددڇ، وألهڀددڇ. وآٸددٻ ڀددڃ        
٩٠ثڀڇ. وشًٸس أڈٽٍ وڀدثټٍ، ڀهدثؼًت  ټدً تهلل ويِدىټڇ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٴدثٺ:         

ًذ ٰٹّفس ٔدىٸهث.  ٰٽځث ت١٘ٽفڅث ڄفڃ وأڈٻ ڀٹر، وتلصٽٟ خ٩ٝڅث خد٩ٛ، أشُس ٔؽ
ٰثٜؽ٩س ٍٰ أ٘ٽهث. ٴثٺ: ٰلشثڄٍ أيخ٩ى ڀڃ تټځًٕٸُڃ ڀڃ أڈدٻ ڀٹدر. ٰؽ٩ٽدىت َٵ٩دىڂ     
ٍٰ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰلخ٭ٝدصهٿ. ٰصفىټدس  ټدً ٔدؽًذ ألدًي. و٨ٽٵدىت       
ِدددٗـهٿ. وتٜددد١ؽ٩ىت. ٰدُڅځدددث ڈدددٿ ٸدددىټٷ  و ڄدددثني ڀڅدددثنٌ ڀدددڃ أِدددٱٻ تټدددىتنٌ: َدددث      

ٰثلص٠ًس ُِٱٍ. ظٿ ٔهنز ٨ٽً أوټةٷ تْيخ٩در وڈدٿ   ټٽځهثؼًَڃ! ٴصٻ تخڃ ٌڄُٿ. ٴثٺ: 
يٴىن. ٰللىز ِٗـهٿ. ٰؽ٩ٽصڇ ٜ٭عث ٍٰ َهٌ. ٴثٺ: ظٿ ٴٽس: وتټىٌ ٸًپ وؼڇ ڀفځده!  
ٖ ٧ًَٰ أـه ڀڅٹٿ يأِڇ  ٖ ًٜخس تټدىٌ ُٰدڇ ٨ُڅدثچ. ٴدثٺ: ظدٿ ؼةدس خهدٿ أِدىٴهٿ  ټدً          
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َٵدثٺ ټدڇ   يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ: وؼثء ٨ځٍ ٨دثڀً خًؼدٻ ڀدڃ تټ٩ددٗز     
ڀٹًٌ. َٵىنچ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٨ٽً ًَٰ ڀؽٱٯ. ٍٰ ِدد٩ُڃ ڀدڃ   
تټځًٕٸُڃ. ٰڅ٥ً  ټدُهٿ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ )ن٨دىڈٿ. ٸدڃ ټهدٿ خدهء           
تټٱؽىي وظڅثچ( ٩ٰٱث ٨څهٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وأڄٍٺ تهلل: تڈدى تټدىٌ ٸدٯ    

[ 24/تټٱدصؿ /  48خد١ڃ ڀٹدر ڀدڃ خ٩ده أڂ أ٤ٱدًٸٿ ٨ٽدُهٿ{ ]      أَهَهٿ ٨څٹٿ وأَهَٹٿ ٨څهٿ

 تَِر ٸٽهث.
ٴثٺ: ظٿ لًؼڅث يتؼ٩ُڃ  ټً تټځهَڅر. ٰڅٍټڅث ڀڅدٍٖ. خُڅڅدث وخدُڃ خڅدٍ ټفُدثڂ ؼددٻ. وڈدٿ        
تټځًٕٸىڂ. ٰثِص٭ٱً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټځڃ يٴٍ ڈىت تټؽدٻ تټٽُٽدر. ٸلڄدڇ   

. ٴدثٺ ِدٽځر: ًٰٴُدس شٽدٷ تټٽُٽدر ڀدًشُڃ أو       ٠ٽ٩ُر ټٽڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وأ٘فثخڇ
ظٗظث. ظٿ ٴهڀڅث تټځهَڅر. ٰد٩ط يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ خ٥هدًچ ڀد٧ يخدثؾ ٬دٗپ      
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. وأڄددث ڀ٩ددڇ. ولًؼددس ڀ٩ددڇ خٱددًَ ٠ٽفددر. أڄهَددڇ ڀدد٧ 

تهلل  تټ٥هً. ٰٽځث أ٘دفڅث  وت ٨دهتټًـځڃ تټٱٍتيٌ ٴه أ٬ثي ٨ٽً ٤هً يِىٺ تهلل ٘ٽً
٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰثِصثٴڇ أؼځ٧. وٴصٻ يت٨ُدڇ. ٴدثٺ ٰٵٽدس: َدث يخدثؾ! لدى ڈدىت تټٱدًَ ٰلخٽ٭دڇ          
٠ٽفر خڃ ٨دُهتهلل. وألددً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ أڂ تټځٕدًٸُڃ ٴده أ٬دثيوت         
٨ٽً ًِـڇ. ٴثٺ: ظٿ ٴځس ٨ٽً أٸځر ٰثِصٵدٽس تټځهَڅر. ٰڅثنَدس ظٗظدث: َدث ٘ددثـثچ! ظدٿ      

 ُهٿ خثټڅدٻ. وأيشؽٍ. أٴىٺ:لًؼس ٍٰ آظثي تټٵىپ أيڀ
 أڄث تخڃ تْٸى٦ * وتټُىپ َىپ تټ٧ًٜ

ٰلټفٳ يؼٗ ڀڅهٿ. ٰل٘ٷ ِهځث ٍٰ يـٽدڇ. ـصدً لٽدٗ ڄٙدٻ تټّدهٿ  ټدً ٸصٱدڇ. ٴدثٺ         
 ٴٽس: لىڈث

 وأڄث تخڃ تْٸى٦ * وتټُىپ َىپ تټ٧ًٜ
ٴثٺ: ٰىتهلل! ڀث ٌټس أيڀُهٿ وأ٨ٵً خهٿ. ٰإوت يؼ٧  ټً ٰثيَ أشُس ٔؽًذ ٰؽٽّس ٰدٍ  

ٿ يڀُصددڇ. ٩ٰٵددًز خددڇ. ـصددً  وت شٝددثَٳ تټؽدددٻ نلٽددىت ٰددٍ شٝددثَٵڇ، ٨ٽددىز    أ٘ددٽهث. ظدد
تټؽدٻ. ٰؽ٩ٽس أينَهٿ خثټفؽدثيذ. ٴدثٺ: ٰځدث ٌټدس ٸدىټٷ أشدد٩هٿ ـصدً ڀدث لٽدٳ تهلل ڀدڃ           
خ٩ًُ ڀڃ ٤هً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ  ٖ لٽٱصدڇ ويتء ٤هدًٌ. ولٽدىت خُڅدٍ       

ُڃ خًنذ وظٗظدُڃ يڀفدث. َّدصمٱىڂ.    وخُڅڇ. ظٿ ټصد٩صهٿ أيڀُهٿ. ـصً أټٵىت أٸعً ڀڃ ظٗظ
وٖ  ١ًَـىڂ ُٔةث  ٖ ؼ٩ٽس ٨ٽُڇ آيتڀث ڀدڃ تټفؽدثيذ. ٩ًَٰهدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل      
٨ٽُڇ وِٽٿ وأ٘فثخڇ. ـصً  وت أشىت ڀصٝثَٵث ڀڃ ظڅُدر ٰدإوت ڈدٿ ٴده أشدثڈٿ ٰدٗڂ خدڃ خدهي         
تټٱٍتيٌ. ٰؽٽّىت َصٝفىڂ )٩َڅٍ َص٭هوڂ(. وؼٽّس ٨ٽً يأَ ٴًڂ. ٴدثٺ تټٱدٍتيٌ:   

ڈىت تټىٌ أيي؟ ٴثټىت: ټٵُڅث، ڀڃ ڈىت تټدًؾ. وتهلل! ڀث ٰثيٴڅث ڀڅى ٬ٽُ. ًَڀُڅث ـصدً  ڀث 
تڄص٦ٍ ٸٻ ٍٔء ٰدٍ أَدهَڅث. ٴدثٺ: ٰٽدُٵٿ  ټُدڇ ڄٱدً ڀدڅٹٿ، أيخ٩در. ٴدثٺ: ٰٙد٩ه  ټدٍ ڀدڅهٿ             
أيخ٩ر ٍٰ تټؽددٻ. ٴدثٺ: ٰٽځدث أڀٹڅدىڄٍ ڀدڃ تټٹدٗپ ٴدثٺ ٴٽدس: ڈدٻ ش٩ًٰدىڄٍ؟ ٴدثټىت: ٖ.            

ر تخدڃ تْٸدى٦. وتټدىٌ ٸدًپ وؼدڇ ڀفځده ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         وڀڃ أڄس؟ ٴثٺ ٴٽس: أڄدث ِدٽځ  
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وِٽٿ! ٖ أ٠ٽح يؼٗ ڀڅٹٿ  ٖ أنيٸصڇ. وٖ  ١َٽدڅٍ يؼٻ ڀڅٹٿ ُٰهيٸڅٍ. ٴثٺ أـهڈٿ: 
أڄث أ٤ڃ. ٴثٺ: ًٰؼ٩ىت. ٰځدث خًـدس ڀٹدثڄٍ ـصدً يأَدس ٰدىتيَ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل         

ظددًچ أخددى ٴصددثنذ ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َصمٽٽددىڂ تټٕددؽً. ٴددثٺ: ٰددإوت أوټهددٿ تْلددًپ تِْددهٌ. ٨ٽددً أ 
تْڄٙثيٌ. و٨ٽً أظًچ تټځٵهتن خڃ تِْىن تټٹڅدهٌ. ٴدثٺ: ٰللدىز خ٩څدثڂ تْلدًپ. ٴدثٺ:       
ٰىټىت ڀهخًَڃ. ٴٽس: َث ألًپ! تـىيڈٿ. ٖ َٵص٩١ىٶ ـصً َٽفدٳ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل    
٨ٽُددڇ وِددٽٿ وأ٘ددفثخڇ. ٴددثٺ: َددث ِددٽځر!  ڂ ٸڅددس شددؤڀڃ خددثهلل وتټُددىپ تِلددً، وش٩ٽددٿ أڂ   

ٳ، ٰددٗ شفدددٻ خُڅدددٍ وخدددُڃ تټٕددهثنذ. ٴدددثٺ: ٰمٽُصدددڇ. ٰدددثټصٵً ڈدددى   تټؽڅددر ـدددٳ وتټڅدددثي ـددد 
و٨دهتټًـځڃ. ٴثٺ: ٩ٰٵً خ٩دهتټًـځڃ ًِٰڇ. و٩٠څڇ ٨ددهتټًـځڃ ٰٵصٽدڇ. وشفدىٺ ٨ٽدً     
ًِٰڇ. وټفٳ أخى ٴصثنذ، ٰثيَ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خ٩ددهتټًـځڃ. ٩١ٰڅدڇ       

هو ٨ٽدً يؼٽدٍ. ـصدً    ٰٵصٽڇ. ٰىتټىٌ ٸًپ وؼڇ ڀفځه ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ! تشد٩صهٿ أ٨د 
ڀث أيي ويتبٍ، ڀڃ أ٘دفثج ڀفځده ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وٖ  ٬ددثيڈٿ، ٔدُةث. ـصدً         
٩َدهټىت ٴدددٻ ٬ددًوج تټٕدځُ  ټددً ٔدد٩ح ُٰددڇ ڀدثء. َٵددثٺ ټددڇ وت ٴدًن. ټُٕددًخىت ڀڅددڇ وڈددٿ     
١٨ثْ. ٴثٺ: ٰڅ٥ًوت  ټٍ أ٨هو ويتبهٿ. ٰفٽُصهٿ ٨څڇ )٩َڅدٍ أؼٽُدصهٿ ٨څدڇ( ٰځدث وتٴدىت      

ُٰٕصهوڂ ٍٰ ظڅُر. ٴثٺ: ٰل٨هوت ٰلټفٳ يؼٗ ڀڅهٿ. ٰل٘ٹڇ  ڀڅڇ ٴ١ًذ. ٴثٺ: وَمًؼىڂ
خّهٿ ٍٰ ڄ٭ٛ ٸصٱڇ. ٴثٺ ٴٽس: لىڈث وأڄث تخڃ تْٸدى٦. وتټُدىپ َدىپ تټًٜد٧. ٴدثٺ: َدث       
ظٹٽصدڇ أڀدڇ! أٸى٨ددڇ خٹدًذ. ٴددثٺ ٴٽدس: ڄ٩ددٿ. َدث ٨ددهو ڄٱّدڇ! أٸى٨ددٷ خٹدًذ. ٴددثٺ: وأينوت        

ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ.  ًِٰدُڃ ٨ٽدً ظڅُدر. ٴدثٺ: ٰؽةدس خهځددث أِدىٴهځث  ټدً يِدىٺ تهلل ٘د         
ٴددثٺ: وټفٵڅددٍ ٨ددثڀً خّدد١ُفر ُٰهددث ڀىٴددر ڀددڃ ټدددڃ. وِدد١ُفر ُٰهددث ڀددثء. ٰصىٜددلز          
ؤًخس. ظٿ أشُس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڈى ٨ٽً تټځثء تټدىٌ ـٓشهدٿ ڀڅدڇ.    
ٰددإوت يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴدده ألددى شٽددٷ تٔخددٻ. وٸددٻ ٔددٍء تِددصڅٵىشڇ ڀددڃ      

و وت خٗٺ ڄفً ڄثٴر ڀڃ تٔخٻ تټىٌ تِدصڅٵىز ڀدڃ تټٵدىپ.     تټځًٕٸُڃ. وٸٻ يڀؿ وخًنذ.
و وت ڈددى َٕددىٌ ټًِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڀددڃ ٸدددهڈث وِددڅثڀهث. ٴددثٺ ٴٽددس: َددث  
يِىٺ تهلل! لٽڅٍ ٰلڄصمح ڀڃ تټٵىپ ڀثبر يؼدٻ. ٰدلشد٧ تټٵدىپ ٰدٗ َدٵدً ڀدڅهٿ ڀمددً  ٖ        

ڄىتؼددىچ ٰددٍ ٜددىء ٴصٽصددڇ. ٴددثٺ: ٰٝددفٷ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ـصددً خددهز   
تټڅهثي. ٰٵثٺ )َث ِٽځر! أشًتٶ ٸڅس ٰث٨ٗ؟( ٴٽس: ڄ٩ٿ. وتټىٌ أٸًڀٷ! ٰٵثٺ ) ڄهدٿ تِڂ  
ټُٵًوڂ ٍٰ أيٚ ١٬ٱثڂ( ٴثٺ: ٰؽثء يؼٻ ڀڃ ١٬ٱثڂ. ٰٵثٺ: ڄفً ټهٿ ؼدٍويت. ٰٽځدث   
ٸٕددٱىت ؼٽددهڈث يأوت ٬دددثيت. ٰٵددثټىت: أشددثٸٿ تټٵددىپ. ٰمًؼددىت ڈددثيخُڃ. ٰٽځددث أ٘دددفڅث ٴددثٺ    

هلل ٨ٽُددڇ وِدٽٿ )ٸدثڂ لُددً ًِٰدثڄڅث تټُدىپ أخددى ٴصدثنذ. ولُدً يؼثټصڅددث       يِدىٺ تهلل ٘دٽً ت  
ِٽځر( ٴثٺ: ظٿ أ١٨ثڄٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ِدهځُڃ: ِدهٿ تټٱدثيَ وِدهٿ      
تټًتؼٻ. ٰؽځ٩هځث ټٍ ؼځ٩ُث. ظٿ أينٰڅٍ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ويتءچ ٨ٽدً     

ًُ. ٴثٺ: وٸثڂ يؼٻ ڀدڃ تْڄٙدثي   تټ٩ٝدثء. يتؼ٩ُڃ  ټً تټځهَڅر. ٴثٺ: ٰدُڅځث ڄفڃ ڄّ
ٖ َّدٳ ٔهت، ٴثٺ: ٰؽ٩ٻ َٵىٺ: أٖ ڀّثخٳ  ټً تټځهَڅر؟ ڈدٻ ڀدڃ ڀّدثخٳ؟ ٰؽ٩دٻ ٩َُده      
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وټٷ. ٴثٺ: ٰٽځث ِځ٩س ٸٗڀڇ ٴٽدس: أڀدث شٹدًپ ٸًَځدث، وٖ  شهدثج ٔدًَٱث؟ ٴدثٺ: ٖ.  ٖ        
 أڂ َٹىڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ ٴٽدس: َدث يِدىٺ تهلل! خدلخٍ أڄدس وأڀدٍ!      

ويڄٍ ِٰٓثخٳ تټًؼٻ. ٴثٺ ) ڂ ٔةس( ٴثٺ ٴٽدس: توڈدح  ټُدٷ. وظڅُدس يؼٽدٍ ١ٰٱدًز       
٩ٰددهوز. ٴددثٺ: ًٰخ١ددس ٨ٽُددڇ ٔددًٰث أو ٔددًُٰڃ أِددصدٵٍ ڄٱّددٍ. ظددٿ ٨ددهوز ٰددٍ  ظددًچ.      
ًٰخ١س ٨ٽُڇ ًٰٔث أو ًٍٰٔ. ظٿ  ڄٍ ي٩ٰس ـصً أټفٵڇ. ٴثٺ ٰل٘دٹڇ خدُڃ ٸصٱُدڇ. ٴدثٺ     

ڇ  ټً تټځهَڅر. ٴدثٺ: ٰدىتهلل! ڀدث ټدعڅدث  ٖ     ٴٽس: ٴه ِدٵس. وتهلل! ٴثٺ: أڄث أ٤ڃ. ٴثٺ: ّٰدٵص
ظٗض ټُثٺ ـصً لًؼڅدث  ټدً لُددً ڀد٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٴدثٺ: ٰؽ٩دٻ           

 ٨ځٍ ٨ثڀً ًَشؽٍ خثټٵىپ:
 شثهلل! ټىٖ تهلل ڀث تڈصهَڅث * وٖ  شٙهٴڅث وٖ  ٘ٽُڅث

 وڄفڃ ٨ڃ ٰٝٽٷ ڀث تِص٭څُڅث * ٰعدس تْٴهتپ  ڂ ٖٴُڅث
 ثوأڄٍټڃ ِٹُڅر ٨ٽُڅ

ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ ڈىت؟( ٴثٺ: أڄث ٨ثڀً. ٴدثٺ )٬ٱدً ټدٷ يخدٷ(     
 ٴثٺ:

وڀث تِص٭ٱً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٔڄّدثڂ َمٙدڇ  ٖ تِصٕدهه. ٴدثٺ: ٰڅدثني       
٨ځً خڃ تټم١ثج، وڈى ٨ٽً ؼځدٻ ټدڇ: َدث ڄددٍ تهلل! ټدىٖ ڀدث ڀص٩صڅدث خ٩دثڀً. ٴدثٺ: ٰٽځدث           

 ٹهٿ ڀًـح َم١ً خُّٱڇ وَٵىٺ:ٴهڀڅث لُدً ٴثٺ: لًغ ڀٽ
 ٴه ٨ٽځس لُدً أڄٍ ڀًـح * ٔثٸٍ تټّٗؾ خ١ٻ ڀؽًج

  وت تټفًوج أٴدٽس شٽهح
 ٴثٺ: وخًٌ ټڇ ٨ځٍ ٨ثڀً، ٰٵثٺ:

 ٴه ٨ٽځس لُدً أڄٍ ٨ثڀً * ٔثٸٍ تټّٗؾ خ١ٻ ڀ٭ثڀً
ٴثٺ: ٰثلصٽٱث ًٜخصُڃ. ٰىٴ٧ ِدُٯ ڀًـدح ٰدٍ شدًَ ٨دثڀً. ووڈدح ٨دثڀً َّدٱٻ ټدڇ.          

 ٰٵ٧١ أٸفٽڇ. ٰٹثڄس ُٰهث ڄٱّڇ.ًٰؼ٧ ُِٱڇ ٨ٽً ڄٱّڇ. 
ٴثٺ ِٽځر: ٰمًؼس ٰإوت أڄث ڄٱً ڀڃ أ٘فثج تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىټىڂ: خ١ٻ 
٨ځٻ ٨ثڀً. ٴصٻ ڄٱّڇ. ٴثٺ: ٰلشُس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وأڄدث أخٹدٍ. ٰٵٽدس:    
 َث يِىٺ تهلل! خ١ٻ ٨ځٻ ٨ثڀً؟. ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ ٴثٺ وټٷ؟(

ٴددثٺ ٴٽددس: ڄددثَ ڀددڃ أ٘ددفثخٷ. ٴددثٺ )ٸددىج ڀددڃ ٴددثٺ وټددٷ. خددٻ ټددڇ أؼددًچ ڀددًشُڃ(. ظددٿ      
أيِٽڅٍ  ټً ٨ٽٍ، وڈى أيڀه. ٰٵثٺ )١٨ُْڃ تټًتَر يؼٗ َفح تهلل ويِىټڇ، أو َفدڇ 
تهلل ويِىټڇ( ٴثٺ: ٰلشُس ٨ٽُث ٰؽةس خڇ أٴدىنچ، وڈدى أيڀده. ـصدً أشُدس خدڇ يِدىٺ تهلل        

 ًأ. وأ١٨ثچ تټًتَر. ولًغ ڀًـح ٰٵثٺ:٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰدّٳ ٍٰ ٨ُڅُڇ ٰد
 ٴه ٨ٽځس لُدً أڄٍ ڀًـح * ٔثٸٍ تټّٗؾ خ١ٻ ڀؽًج

  وت تټفًوج أٴدٽس شٽهح
 ٰٵثٺ ٨ٽٍ: أڄث تټىٌ ِځصڅٍ أڀٍ ـُهيچ * ٸٽُط تټ٭ثخثز ٸًَڇ تټځڅ٥ًچ
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 أوُٰهٿ خثټٙث٦ ٸُٻ تټّڅهيچ
 ٴثٺ: ًٰٝج يأَ ڀًـح ٰٵصٽڇ. ظٿ ٸثڂ تټٱصؿ ٨ٽً َهَڇ.

ث ڀفځه خڃ َفًُ. ـهظڅث ٨دهتټٙدځه خدڃ ٨ددهتټىتيض ٨دڃ ٨ٹًڀدر خدڃ       ٴثٺ  خًتڈُٿ: ـهڄ
 ٨ځثي، خهىت تټفهَط خ١ىټڇ.

وـددهظڅث أـځدده خددڃ َىِددٯ تٌْنٌ تټّددٽځٍ. ـددهظڅث تټڅٝددً خددڃ ڀفځدده ٨ددڃ   -( 1817)

 ٨ٹًڀر خڃ ٨ځثي، خهىت.

 ثبة ٣ٺ٩ اهلل ر٘ب٫ټ: }ٷٺ ا٫ظٽ ٧ٞ أٿضٿٸٮ ٗٴ٨ٮ{. اځٿخ - 46

ه تټڅثٴدده. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ ڈددثيوڂ. ألدًڄددث  ( ـددهظڅٍ ٨ځددًو خددڃ ڀفځدد1818) - 133

 ـځثن خڃ ِٽځر ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڂ ظځثڄُڃ يؼٗ ڀڃ أڈٻ ڀٹر ڈد١ىت ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀدڃ ؼددٻ      

تټصڅ٩ُٿ ڀصّٽفُڃ. ًََهوڂ ٬ًذ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وأ٘دفثخڇ. ٰللدىڈٿ ِدٽځث.       
ڈدى تټدىٌ ٸدٯ أَدهَهٿ ٨دڅٹٿ وأَدهَٹٿ ٨دڅهٿ خدد١ڃ         ٰثِصفُثڈٿ. ٰلڄٍٺ تهلل ٨دٍ وؼدٻ: تو  

 [.24/تټٱصؿ / 48ڀٹر ڀڃ خ٩ه أڂ أ٤ٱًٸٿ ٨ٽُهٿ{ ]

 ثبة ٛؼٹح ا٫ٴـبء ٯٖ ا٫غجب٩ - 47

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٍََه خڃ ڈثيوڂ. ألدًڄدث ـځدثن   1819) - 134

 خڃ ِٽځر ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ؛
هث. ًٰآڈدث أخدى ٠ٽفدر. ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ       أڂ أپ ِٽُٿ تشمىز َىپ ـڅُڃ لڅؽًت. ٰٹثڂ ڀ٩ 

تهلل! ڈددىچ أپ ِددٽُٿ ڀ٩هددث لڅؽددً. ٰٵددثٺ ټهددث يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ڀددث ڈددىت      
تټمڅؽً؟( ٴثټس: تشمىشڇ.  ڂ نڄث ڀڅٍ أـه ڀڃ تټځًٕٸُڃ خٵًز خڇ خ١څڇ. ٰؽ٩ٻ يِىٺ 

ء تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٝددفٷ. ٴثټددس: َددث يِددىٺ تهلل! تٴصددٻ ڀددڃ خ٩ددهڄث ڀددڃ تټ١ٽٵددث 
تڄهٍڀددىت خددٷ. ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )َددث أپ ِددٽُٿ!  ڂ تهلل ٴدده ٸٱددً           

 وأـّڃ(.

وـهظڅُددڇ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث خهددٍ. ـددهظڅث ـځددثن خددڃ ِددٽځر. ألدًڄددث         -( 1819)

 ِفثٲ خڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٍٰ ٴٙر أپ ِٽُٿ ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً 
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڀعٻ ـهَط ظثخس.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفُدً. ألدًڄدث ؼ٩ٱدً خدڃ ِدٽُځثڂ ٨دڃ ظثخدس، ٨دڃ         1811) - 135

 أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َ٭دٍو خدلپ ِدٽُٿ. وڄّدىذ ڀدڃ تْڄٙدثي ڀ٩دڇ  وت            

 ٬ٍت ُّٰٵُڃ تټځثء وَهتوَڃ تټؽًـً.
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تخدڃ ٨ځدًو   ( ـهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ٨ددهتټًـځڃ تټدهتيڀٍ. ـدهظڅث ٨ددهتهلل       1811) - 136

)وڈى أخى ڀ٩ځً تټځڅٵًٌ(. ـدهظڅث ٨ددهتټىتيض. ـدهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ )وڈدى تخدڃ ٘دهُح(        
 ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ، ٴثٺ:

ټځث ٸثڂ َىپ أـه تڄهٍپ ڄثَ ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وأخدى ٠ٽفدر خدُڃ َدهٌ           
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ڀؽدىج ٨ٽُدڇ خؽفٱدر. ٴدثٺ: وٸدثڂ أخدى ٠ٽفدر يؼدٗ يتڀُدث           

٦ٍ. وٸّدً َىڀةدى ٴىِدُڃ أو ظٗظدث. ٴدثٺ: ٰٹدثڂ تټًؼدٻ َځدً ڀ٩دڇ تټؽ٩ددر ڀدڃ            ٔهَه تټڅ
تټڅدٻ. ُٰٵىٺ: تڄعًڈث ْخٍ ٠ٽفر. ٴثٺ: وًَٕٮ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َڅ٥دً  ټدً   
تټٵىپ. ُٰٵىٺ أخى ٠ٽفدر: َدث ڄددٍ تهلل! خدلخٍ أڄدس وأڀدٍ! ٖ شٕدًٮ ٖ َٙددٷ ِدهٿ ڀدڃ           

س ٨ثبٕددر خڅددس أخددٍ خٹددً وأپ ِددٽُٿ   ِددهثپ تټٵددىپ. ڄفددًٌ نوڂ ڄفددًٶ. ٴددثٺ: وټٵدده يأَدد  
و ڄهځث ټځٕځًشثڂ. أيي لدهپ ِدىٴهځث. شدڅٵٗڂ تټٵدًج ٨ٽدً ڀصىڄهځدث. ظدٿ شٱ٬ًثڄدڇ ٰدٍ          
أٰىتڈهٿ. ظٿ شًؼ٩ثڂ ٰصځّڄهث. ظدٿ شؽُةدثڂ شٱ٬ًثڄدڇ ٰدٍ أٰدىتچ تټٵدىپ. وټٵده وٴد٧ تټّدُٯ          

 ڀڃ َهٌ أخٍ ٠ٽفر  ڀث ڀًشُڃ أو ظٗظث، ڀڃ تټڅ٩ثَ.

٫ٸٲ ٹال  ٿـٸٮ. ٹا٫ٴٸپ ٗٲ ٣ز٪ هجڀبٱ  ثبة ا٫ٴـبء ا٫ٜبػٿبد ٿغًز - 48

 أٷ٪ ا٫ذغة
( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څح. ـهظڅث ِٽُځثڂ )٩َڅٍ تخڃ خدٗٺ(  1812) - 137

 ٨ڃ ؼ٩ٱً خڃ ڀفځه، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٍََه خڃ ڈًڀٍ؛
أڂ ڄؽهذ ٸصح  ټً تخڃ ٨دثَ َّلټڇ ٨ڃ لځُ لٗٺ. ٰٵثٺ تخدڃ ٨ددثَ: ټدىٖ أڂ أٸدصٿ      

صح  ټُڇ ڄؽهذ: أڀدث خ٩ده. ٰدللدًڄٍ ڈدٻ ٸدثڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل        ٨ٽځث ڀث ٸصدس  ټُڇ. ٸ
٨ٽُڇ وِٽٿ َ٭ٍو خثټڅّدثء؟ وڈدٻ ٸدثڂ َٝدًج ټهدڃ خّدهٿ؟ وڈدٻ ٸدثڂ َٵصدٻ تټٙددُثڂ؟           
وڀصً َڅٵٍٝ َصٿ تټُصُٿ؟ و٨ڃ تټمځُ ټځڃ ڈى؟ ٰٹصح  ټُڇ تټ٩دثَ: ٸصدس شّلټڅٍ ڈدٻ  

٭ددٍو خهددڃ ُٰددهتوَڃ  ٸددثڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َ٭ددٍو خثټڅّددثء؟ وٴدده ٸددثڂ َ  
تټؽًـً وَفىَڃ ڀڃ تټ٭څُځر. وأڀث خّهٿ، ٰٽٿ ًَٝج ټهڃ. و ڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل   
٨ٽُددڇ وِددٽٿ ټددٿ َٹددڃ َٵصددٻ تټٙدددُثڂ. ٰددٗ شٵصددٻ تټٙدددُثڂ. وٸصدددس شّددلټڅٍ ڀصددً: ڀصددً       
َڅٵٍٝ َصٿ تټُصُٿ؟ ٰٽ٩ځًٌ  ڂ تټًؼٻ ټصڅدس ټفُصڇ و ڄڇ ټ٩ُٝٯ تْلى ټڅٱّڇ. ٩ُٜٯ 

ى ټڅٱّڇ ڀڃ ٘ثټؿ ڀدث َللدى تټڅدثَ، ٰٵده وڈدح ٨څدڇ تټُدصٿ، وٸصددس         تټ١٩ثء ڀڅهث. ٰإوت أل
 شّلټڅٍ ٨ڃ تټمځُ ټځڃ ڈى؟ و ڄث ٸڅث ټڅٵىٺ: ڈى ټڅث. ٰلخً ٨ٽُڅث ٴىڀڅث وتٶ.

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ  1812) - 138

ڄؽهذ ٸصح  ـثشٿ خڃ  ِځث٨ُٻ، ٨ڃ ؼ٩ٱً خڃ ڀفځه، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٍََه خڃ ڈًڀٍ؛ أڂ
 ټً تخڃ ٨دثَ َّلټڇ ٨ڃ لٗٺ. خځعٻ ـدهَط ِدٽُځثڂ خڅدس خدٗٺ. ٬ُدً أڂ ٰدٍ ـدهَط        
ـثشٿ: و ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټٿ َٹڃ َٵصٻ تټٙددُثڂ. ٰدٗ شٵصدٻ تټٙددُثڂ.     

  ٖ أڂ شٹىڂ ش٩ٽٿ ڀث ٨ٽٿ تټمًٝ ڀڃ تټٙدٍ تټىٌ ٴصٻ.
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 ټٹثًٰ وشه٦ تټځؤڀڃ.وٌتن  ِفثٲ ٍٰ ـهَعڇ ٨ڃ ـثشٿ: وشځٍُ تټځؤڀڃ. ٰصٵٻ ت

( وـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځدً. ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ  ِدځث٨ُٻ خدڃ أڀُدر، ٨دڃ         1812) - 139

 ٩ُِه تټځٵدًٌ، ٨ڃ ٍََه خڃ ڈًڀٍ. ٴثٺ:
ٸصح ڄؽهذ خدڃ ٨دثڀً تټفدًويٌ  ټدً تخدڃ ٨ددثَ َّدلټڇ ٨دڃ تټ٩دده وتټځدًأذ َفٝدًتڂ             

تټُدصٿ؟ و٨دڃ   تټځ٭څٿ، ڈٻ َٵّٿ ټهځث؟ و٨ڃ ٴصدٻ تټىټدهتڂ؟ و٨دڃ تټُصدُٿ ڀصدً َڅٵ١د٧ ٨څدڇ        
ووٌ تټٵًخً، ڀڃ ڈٿ؟ ٰٵثٺ ټٍَُه: تٸصح  ټُڇ. ٰٽىٖ أڂ َٵ٧ ٍٰ أـځىٴر ڀدث ٸصددس  ټُدڇ.    
تٸصح:  ڄٷ ٸصدس شّلټڅٍ ٨ڃ تټځدًأذ وتټ٩دده َفٝدًتڂ تټځ٭دڅٿ، ڈدٻ َٵّدٿ ټهځدث ٔدٍء؟         
و ڄڇ ټُُ ټهځث ٍٔء.  ٖ أڂ َفىَث. وٸصدس شّدلټڅٍ ٨دڃ ٴصدٻ تټىټدهتڂ؟ و ڂ يِدىٺ تهلل      

ټدٿ َٵدصٽهٿ. وأڄدس ٰدٍ شٵدصٽهٿ.  ٖ أڂ ش٩ٽدٿ ڀدڅهٿ ڀدث ٨ٽدٿ ٘دثـح            ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ  
ڀىًِ ڀڃ تټ٭ٗپ تټىٌ ٴصٽدڇ. وٸصددس شّدلټڅٍ ٨دڃ تټُصدُٿ، ڀصدً َڅٵ١د٧ ٨څدڇ تِدٿ تټُدصٿ؟           
و ڄڇ ٖ َڅٵ٧١ ٨څڇ تِٿ تټُدصٿ ـصدً َدٽد٫ وَدؤڄُ ڀڅدڇ ئده. وٸصددس شّدلټڅٍ ٨دڃ ووٌ          

 څث.تټٵًخً، ڀڃ ڈٿ؟ و ڄث ٨ٌځڅث أڄث ڈٿ. ٰلخً وټٷ ٨ٽُڅث ٴىڀ

وـهظڅثچ ٨دهتټًـځڃ خڃ خًٕ تټ٩ددهٌ. ـدهظڅث ِدٱُثڂ. ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ خدڃ        -( 1812)

أڀُر ٨ڃ ٩ُِه تخڃ أخٍ ٩ُِه، ٨ڃ ٍََه خڃ ڈًڀدٍ. ٴدثٺ: ٸصدح ڄؽدهذ  ټدً تخدڃ ٨ددثَ.        
 وِثٲ تټفهَط خځعٽڇ.

 ٴثٺ أخى  ِفثٲ: ـهظڅٍ ٨دهتټًـځڃ خڃ خًٕ. ـهظڅث ِٱُثڂ، خهىت تټفهَط، خ١ىټڇ.

ث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث وڈددح خددڃ ؼًَددً خددڃ ـددثٌپ.      ( ـددهظڅ1812) - 141

ـهظڅٍ أخٍ. ٴثٺ: ِځ٩س ٴُّث َفهض ٨ڃ ٍََه خڃ ڈًڀٍ. ؾ وـهظڅٍ ڀفځده خدڃ ـدثشٿ    
)وتټٽٱ٣ ټڇ(. ٴثٺ: ـهظڅث خهٍ. ـهظڅث ؼًًَ خڃ ـثٌپ. ـدهظڅٍ ٴدُُ خدڃ ِد٩ه ٨دڃ ٍََده       

 خڃ ڈًڀٍ. ٴثٺ:
َ ـدُڃ ٴدًأ ٸصثخدڇ وـدُڃ     ٸصح ڄؽهذ خڃ ٨ثڀً  ټً تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ: ٰٕههز تخدڃ ٨ددث   

ٸصح ؼىتخڇ. وٴثٺ تخڃ ٨دثَ: وتهلل! ټىٖ أڂ أينچ ٨ڃ ڄصڃ َٵ٧ ُٰڇ ڀدث ٸصددس  ټُدڇ. وٖ     
ڄ٩ځر ٨ُڃ. ٴثٺ: ٰٹصح  ټُڇ:  ڄٷ ِلټس ٨ڃ ِدهٿ وٌ تټٵًخدً تټدىٌ وٸدً تهلل، ڀدڃ ڈدٿ؟       
و ڄددث ٸڅددث ڄددًي أڂ ٴًتخددر يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڈددٿ ڄفددڃ. ٰددلخً وټددٷ ٨ٽُڅددث  

وِلټس ٨ڃ تټُصدُٿ، ڀصدً َڅٵٝدٍ َصځدڇ؟ و ڄدڇ  وت خٽد٫ تټڅٹدثؾ وأوڄدُ ڀڅدڇ ئده           ٴىڀڅث. 
ون٧ٰ  ټُڇ ڀثټڇ، ٰٵه تڄٵًٝ َصځڇ. وِدلټس: ڈدٻ ٸدثڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ        
َٵصٻ ڀڃ ٘دُثڂ تټځًٕٸُڃ أـدهت؟ ٰدإڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ټدٿ َٹدڃ َٵصدٻ          

 ٖ أڂ شٹدىڂ ش٩ٽدٿ ڀدڅهٿ ڀدث ٨ٽدٿ تټمٝدً ـدُڃ         ڀڅهٿ أـهت. وأڄس، ٰٗ شٵصٻ ڀڅهٿ أـدهت.  
ٴصٽڇ. وِلټس ٨ڃ تټځًأذ وتټ٩ده، ڈٻ ٸثڂ ټهځث ِهٿ ڀ٩ٽىپ،  وت ـٝدًوت تټددلَ؟ ٰدإڄهٿ    

 ټٿ َٹڃ ټهٿ ِهٿ ڀ٩ٽىپ.  ٖ أڂ َفىَث ڀڃ ٬څثبٿ تټٵىپ.
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( وـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث أخدى أِدثڀر. ـدهظڅث ٌتبدهذ. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ       1812) - 141

٘ددُٱٍ، ٨ددڃ ٍََدده خددڃ ڈًڀددٍ. ٴددثٺ: ٸصددح ڄؽددهذ  ټددً تخددڃ     ت٨ْځددٓ ٨ددڃ تټځمصددثي خددڃ 
 ٨دثَ. ٰىٸً خ٩ٛ تټفهَط وټٿ َصٿ تټٵٙر. ٸإشځثپ ڀڃ وٸًڄث ـهَعهٿ.

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٨دددهتټًـُٿ خددڃ ِددٽُځثڂ ٨ددڃ  1812) - 142

 ڈٕثپ، ٨ڃ ـٱٙر خڅس ًَُِڃ، ٨ڃ أپ ١٨ُر تْڄٙثيَر. ٴثټس:
٨ٽُددڇ وِددٽٿ ِددد٧ ٬ددٍوتز، ألٽٱهددٿ ٰددٍ يـددثټهٿ.      ٬ددٍوز ڀدد٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل   

 ٰل٘څ٧ ټهٿ تټ٩١ثپ، وأنتوٌ تټؽًـً، وأٴىپ ٨ٽً تټځًًٜ.

وـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ٍََه خڃ ڈثيوڂ. ـهظڅث ڈٕثپ خڃ ـّثڂ، خهىت  -( 1812)

 تِٔڅثن، ڄفىچ.

 ثبة ٗضص ٛؼٹاد ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ - 49

څددً وتخددڃ خٕددثي )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ تټځعڅددً( ٴددثٖ:   ( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځع1254) - 143

 ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ؛
أڂ ٨دهتهلل خڃ ٍََه لًغ َّصّدٵٍ خثټڅدثَ. ٰٙدٽً يٸ٩صدُڃ ظدٿ تِصّدٵً. ٴدثٺ: ٰٽٵُدس          

َىڀةى ٌَه خدڃ أيٴدٿ. وٴدثٺ: ټدُُ خُڅدٍ وخُڅدڇ ٬ُدً يؼدٻ، أو خُڅدٍ وخُڅڅدڇ يؼدٻ. ٴدثٺ             
٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؟ ٴددثٺ: شّدد٧ ٨ٕددًذ. ٰٵٽددس: ٸددٿ     ٰٵٽددس ټددڇ: ٸددٿ ٬ددٍت يِددىٺ تهلل  

٬ٍوز أڄس ڀ٩ڇ؟ ٴثٺ: ِدد٧ ٨ٕدًذ ٬دٍوذ. ٴدثٺ ٰٵٽدس: ٰځدث أوٺ ٬دٍوذ ٬ٍتڈدث؟ ٴدثٺ:          
 وتز تټ٩ًُّ أو تټ٩ًُٕ.

( وـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث َفُدً خدڃ آنپ. ـدهظڅث ٌڈُدً         1254) - 144

 ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ، ٨ڃ ٌَه خڃ أيٴٿ، ِځ٩ڇ ڀڅڇ؛
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٬ٍت ش٧ّ ٨ًٕذ ٬ٍوذ. وـػ خ٩ه ڀث ڈثؼً ـؽدر  أڂ يِىٺ  

 ټٿ َفػ ٬ًُڈث. ـؽر تټىنت٦.

( ـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث يوؾ خددڃ ٨دددثنذ. ـددهظڅث ٌٸًَددثء.     1813) - 145

 ألدًڄث أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
 ٬ٍوز ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ش٧ّ ٨ًٕذ ٬ٍوذ. 

ٴثٺ ؼثخً: ټٿ أٔهه خهيت وٖ  أـهت. ڀڅ٩څٍ أخٍ. ٰٽځث ٴصدٻ ٨ددهتهلل َدىپ أـده، ټدٿ أشمٽدٯ       
 ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ٬ٍوذ ٴٟ.

( وـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٌَده خدڃ تټفددثج. ؾ وـدهظڅث         1814) - 146

تخدڃ وتٴده ٨ددڃ    ِد٩ُه خدڃ ڀفځده تټؽًڀدٍ. ـدهظڅث أخدى شځُٽددر. ٴدثٖ ؼځ٩ُدث: ـدهظڅث ـّدُڃ          
 ٨دهتهلل خڃ خًَهذ، ٨ڃ أخُڇ، ٴثٺ:

 ٬ٍت يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ش٧ّ ٨ًٕذ ٬ٍوذ. ٴثشٻ ٍٰ ظځثڂ ڀڅهڃ. 
 وټٿ َٵٻ أخى خٹً ڀڅهڃ. وٴثٺ ٍٰ ـهَعڇ: ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ خًَهذ.
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( وـددهظڅٍ أـځدده خددڃ ـڅدددٻ. ـددهظڅث ڀ٩صځددً خددڃ ِددٽُځثڂ ٨ددڃ ٸهځددُ، 1814) - 147

 أخُڇ؛ أڄڇ ٴثٺ:٨ڃ تخڃ خًَهذ، ٨ڃ 
 ٬ٍت ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ِس ٨ًٕذ ٬ٍوذ. 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دثن. ـهظڅث ـثشٿ )٩َڅٍ تخدڃ  ِدځث٨ُٻ( ٨دڃ ٍََده     1815) - 148

 )وڈى تخڃ أخٍ ٨دُه( ٴثٺ: ِځ٩س ِٽځر َٵىٺ:
٬ٍوز ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ِد٧ ٬ٍوتز. ولًؼس، ُٰځدث َد٩دط ڀدڃ     

 ٧ ٬ٍوتز. ڀًذ ٨ٽُڅث أخى خٹً. وڀًذ ٨ٽُڅث أِثڀر خڃ ٌَه.تټد٩ىض، شّ

وـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ـددثشٿ، خهددىت تِٔددڅثن. ٬ُددً أڄددڇ ٴددثٺ، ٰددٍ      -( 1815)

 ٸٽصُهځث: ِد٧ ٬ٍوتز.

 ثبة ٛؼٹح طاد ا٫غ٣بٕ - 51

( ـددهظڅث أخددى ٨ددثڀً ٨دددهتهلل خددڃ خددًتن تْٔدد٩ًٌ وڀفځدده خددڃ تټ٩ددٗء      1816) - 149

ْخٍ ٨ثڀً(. ٴثٖ: ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ خًَه خڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخدٍ  تټهځىتڄٍ )وتټٽٱ٣ 
 خًنذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ. ٴثٺ:

لًؼڅث ڀد٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ ٬دٍتذ. وڄفدڃ ِدصر ڄٱدً. خُڅڅدث خ٩ُدً              
ڄ٩صٵدڇ. ٴثٺ: ٰڅٵددس أٴدهتڀڅث. ٰڅٵددس ٴدهڀثٌ وِدٵ١س أ٤ٱدثيٌ. ٰٹڅدث ڄٽدٯ ٨ٽدً أيؼٽڅدث           

 ًٴث٦، ټځث ٸڅث ڄ٩ٙح ٨ٽً أيؼٽڅث ڀڃ تټمًٲ.تټمًٲ. ّٰځس ٬ٍوذ وتز تټ
ٴثٺ أخى خًنذ: ٰفهض أخى ڀىًِ خهىت تټفهَط. ظٿ ٸدًچ وټدٷ. ٴدثٺ: ٸلڄدڇ ٸدًچ أڂ َٹدىڂ       

 ُٔةث ڀڃ ٨ځٽڇ إٰٔثچ.
 ٴثٺ أخى أِثڀر: وٌتنڄٍ ٬ًُ خًَه: وتهلل َؽٌٍ خڇ.

 ثبة ٧غاٷخ االؿز٘بٳخ ٟپ ا٫ٜؼٹ ث٨بٟغ - 51

ظڅث ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ڀهدهٌ ٨دڃ ڀثټدٷ.      ( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـده 1817) - 151

ؾ وـهظڅُڇ أخى تټ١ثڈً )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ وڈح ٨ڃ ڀثټدٷ خدڃ أڄدُ، ٨دڃ     
تټٱُٝٻ خڃ أخدٍ ٨ددهتهلل، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڄُدثي تِْدٽځٍ، ٨دڃ ٨دًوذ خدڃ تټٍخُدً، ٨دڃ             

 ٨ثبٕر ٌوغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄهث ٴثټس:
ٽٿ ٴدٻ خهي. ٰٽځث ٸثڂ خفدًذ تټدىخًذ أنيٸدڇ يؼدٻ.     لًغ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِ 

ٴه ٸثڂ َىٸً ڀڅڇ ؼًأذ وڄؽهذ. ٰٱًؾ أ٘دفثج يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ـدُڃ       
يأوچ. ٰٽځث أنيٸڇ ٴثٺ ټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: ؼةدس ْشد٩دٷ وأ٘دُح ڀ٩دٷ.     

ٴدثٺ )ٰدثيؼ٧.   ٴثٺ ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )شىڀڃ خثهلل ويِدىټڇ؟( ٴدثٺ: ٖ.   
 ٰٽڃ أِص٩ُڃ خځًٕٶ(.

ٴثټس: ظٿ ڀًٝ. ـصً  وت ٸڅث خثټٕؽًذ أنيٸڇ تټًؼٻ. ٰٵثٺ ټڇ ٸځث ٴثٺ أوٺ ڀدًذ. ٰٵدثٺ   
ټڇ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸځث ٴثٺ أوٺ ڀدًذ. ٴدثٺ )ٰدثيؼ٧ ٰٽدڃ أِدص٩ُڃ خځٕدًٶ(.       
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ٴدثٺ:   ٴثٺ: ظٿ يؼ٧ ٰلنيٸڇ خثټدُهتء. ٰٵثٺ ټڇ ٸځث ٴثٺ أوٺ ڀدًذ )شدؤڀڃ خدثهلل ويِدىټڇ؟(    
 ڄ٩ٿ. ٰٵثٺ ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٰثڄ١ٽٳ(.
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 ٧زبة اڅٯبعح - ۲۲
 ثبة ا٫ٴبؽ رجٖ ٤٫غٿق ٹا٫شالٟخ ٟپ ٣غٿق - 1

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څح وٴصُدر خڃ ٩ُِه. ٴثٖ: ـهظڅث تټځ٭ًُذ 1818) - 1

    ٖ : ـدهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ    )٩َڅُثڂ تټفٍتڀٍ(. ؾ وـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـدًج و٨ځدًو تټڅثٴده. ٴدث
٨ُُڅر. ٸٗڈځث ٨ڃ أخدٍ تټٍڄدثن، ٨دڃ ت٨ْدًغ، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ. ٴدثٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل           
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وٍٰ ـدهَط ٌڈُدً: َدٽد٫ خدڇ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وٴدثٺ          

 ٨ځًو:
 يوتَر )تټڅثَ شد٧ ټٵًَٓ ٍٰ ڈىت تټٕلڂ. ڀّٽځهٿ ټځّٽځهٿ وٸثًٰڈٿ ټٹثًٰڈٿ(. 

ظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ خدڃ      ( وـه1818) - 2

ڀڅدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً       
 أـثنَط ڀڅهث:

وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټڅثَ شد٧ ټٵًَٓ ٍٰ ڈىت تټٕلڂ. ڀّدٽځهٿ شدد٧    
 ټځّٽځهٿ. وٸثًٰڈٿ شد٧ ټٹثًٰڈٿ(.

( وـددهظڅٍ َفُددً خددڃ ـدُددح تټفددثيظٍ ـددهظڅث يوؾ. ـددهظڅث تخددڃ ؼددًَػ.      1819) - 3

 ـهظڅٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
 ٴثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټڅثَ شد٧ ټٵًَٓ ٍٰ تټمًُ وتټًٕ(. 

( وـهظڅث أـځه خڃ ٨ددهتهلل خدڃ َدىڄُ. ـدهظڅث ٨ث٘دٿ خدڃ ڀفځده تخدڃ ٌَده          1821) - 4

 ٴثٺ ٨دهتهلل:٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ: 
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ٖ َددٍتٺ ڈددىت تْڀددً ٰددٍ ٴددًَٓ، ڀددث خٵددٍ ڀددڃ    

 تټڅثَ تظڅثڂ(.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ـُٙڃ، ٨ڃ ؼثخً تخدڃ ِدځًذ.   1821) - 5

ٴثٺ: ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ َٵدىٺ. ؾ وـدهظڅث يٰث٨در خدڃ تټهُدعٿ تټىتِد١ٍ        
ـددهظڅث لثټدده )٩َڅددٍ تخددڃ ٨دددهتهلل تټ١فددثڂ( ٨ددڃ ـٙددُڃ، ٨ددڃ ؼددثخً خددڃ     )وتټٽٱدد٣ ټددڇ(. 

 ِځًذ. ٴثٺ:
نلٽددس ڀدد٧ أخددٍ ٨ٽددً تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ّٰددځ٩صڇ َٵددىٺ ) ڂ ڈددىت تْڀددً ٖ     

َڅٵٍٝ ـصً َځٍٝ ُٰهٿ تظڅث ٨ًٕ لٽُٱر(. ٴثٺ: ظٿ شٹٽٿ خٹٗپ لٱدٍ ٨ٽدٍ. ٴدثٺ ٰٵٽدس     
 ْخٍ: ڀث ٴثٺ؟ ٴثٺ )ٸٽهٿ ڀڃ ٴًَٓ(.
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( ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ ٨دهتټځٽٷ خڃ ٨ځُدً، ٨دڃ ؼدثخً    1821) - 6

 خڃ ِځًذ. ٴثٺ:
ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ )ٖ َدٍتٺ أڀدً تټڅدثَ ڀثٜدُث ڀدث وټدُهٿ تظڅدث            

٨ًٕ يؼٗ(. ظٿ شٹٽٿ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٹٽځر لٱُس ٨ٽٍ. ّٰلټس أخدٍ: ڀدثوت   
 وِٽٿ؟ ٰٵثٺ )ٸٽهٿ ڀڃ ٴًَٓ(.ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ 

وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث أخى ٨ىتڄر ٨ڃ ِځثٶ خڃ ؼدثخً تخدڃ ِدځًذ،     -( 1821)

 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، خهىت تټفهَط. وټٿ َىٸً )ٖ ٍَتٺ أڀً تټڅثَ ڀثُٜث(.

( ـدهظڅث ڈدهتج خدڃ لثټده تٌْنٌ. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ِدٽځر ٨دڃ ِدځثٶ خددڃ           1821) - 7

 ِځ٩س ؼثخً خڃ ِځًذ َٵىٺ:ـًج. ٴثٺ: 
ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ )ٖ َددٍتٺ تِٔددٗپ ٨ٍَددٍت  ټددً تظڅددٍ     

 ٨ًٕ لٽُٱر( ظٿ ٴثٺ ٸٽځر ټٿ أٰهځهث. ٰٵٽس ْخٍ: ڀث ٴثٺ؟ ٰٵثٺ )ٸٽهٿ ڀڃ ٴًَٓ(.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر ٨ڃ نتون، ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، 1821) - 8

 ِځًذ. ٴثٺ:٨ڃ ؼثخً خڃ 
ٴثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ َدٍتٺ ڈدىت تْڀدً ٨ٍَدٍت  ټدً تظڅدٍ ٨ٕدً لٽُٱدر(.          

 ٴثٺ: ظٿ شٹٽٿ خٍٕء ټٿ أٰهځڇ. ٰٵٽس ْخٍ: ڀث ٴثٺ؟ ٰٵثٺ )ٸٽهٿ ڀڃ ٴًَٓ(.

( ـددهظڅث ڄٙددً خددڃ ٨ٽددٍ تټؽهٝددځٍ. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ ٌيَدد٧. ـددهظڅث تخددڃ  1821) - 9

ٍ )وتټٽٱ٣ ټدڇ(. ـدهظڅث أٌڈدً. ـدهظڅث تخدڃ ٨دىڂ       ٨ىڂ. ؾ وـهظڅث أـځه خڃ ٨عځثڂ تټڅىٰٽ
 ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ِځًذ. ٴثٺ:

تڄ١ٽٵس  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڀ٩ٍ أخٍ. ّٰځ٩صڇ َٵدىٺ )ٖ َدٍتٺ ڈدىت     
تټهَڃ ٨ٍٍَت ڀڅ٩ُث  ټً تظڅٍ ٨ًٕ لٽُٱر( ٰٵدثٺ ٸٽځدر ٘دځڅُهث تټڅدثَ. ٰٵٽدس ْخدٍ: ڀدث        

 ٴثٺ؟ ٴثٺ )ٸٽهٿ ڀڃ ٴًَٓ(.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه وأخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ٴثٖ: ـهظڅث ـثشٿ )وڈدى  1822) - 11

تخدڃ  ِدځث٨ُٻ( ٨دڃ تټځهدثؼً خدڃ ڀّدځثي، ٨دڃ ٨دثڀً خدڃ ِد٩ه خدڃ أخدٍ وٴدثٖ. ٴدثٺ:               
ٸصدس  ټً ؼثخً خڃ ِځًذ، ڀ٧ ٬ٗڀٍ ڄث٧ٰ: أڂ ألدًڄٍ خٍٕء ِځ٩صڇ ڀدڃ يِدىٺ تهلل   

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ: ٰٹصح ټٍ:
هلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، َىپ ؼځ٩ر، ٨ُٕر يؼدٿ تِْدٽځٍ، َٵدىٺ )ٖ    ِځ٩س يِىٺ ت 

ٍَتٺ تټهَڃ ٴثبځث ـصً شٵىپ تټّث٨ر. أو َٹىڂ ٨ٽُٹٿ تظڅث ٨ًٕ لٽُٱر. ٸٽهٿ ڀڃ ٴًَٓ( 
وِددځ٩صڇ َٵددىٺ )٨ٙددُدر ڀددڃ تټځّددٽځُڃ َٱصصفددىڂ تټدُددس تْخددُٛ. خُددس ٸّددًي. أو آٺ 

ىيوڈٿ(. وِدځ٩صڇ َٵدىٺ ) وت   ٸًّي(. وِځ٩صڇ َٵىٺ ) ڂ خُڃ َهٌ تټّث٨ر ٸدىتخُڃ ٰثـد  
أ١٨ددً تهلل أـددهٸٿ لُددًت ٰٽُدددهأ خڅٱّددڇ وأڈددٻ خُصددڇ(. وِددځ٩صڇ َٵددىٺ )أڄددث تټٱددًٞ ٨ٽددً       

 تټفىٚ(.
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ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ يتٰدد٧. ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٰددهَٷ. ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ وبددح ٨ددڃ   -( 1822)

ڀهثؼً خڃ ڀّځثي، ٨ڃ ٨ثڀً خڃ ٩ِه؛ أڄدڇ أيِدٻ  ټدً تخدڃ ِدځًذ تټ٩دهوٌ: ـدهظڅث ڀدث         
ِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ: ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ     ِځ٩س ڀڃ ي

 وِٽٿ َٵىٺ. ٰىٸً ڄفى ـهَط ـثشٿ.

 ثبة االؿزشالٝ ٹرغ٧ٶ - 2

( ـهظڅث أخى ٸًَح ڀفځده خدڃ تټ٩دٗء. ـدهظڅث أخدى أِدثڀر ٨دڃ ڈٕدثپ خدڃ          1823) - 11

 ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
ثټىت: ؼددٍتٶ تهلل لُددًت. ٰٵددثٺ: يت٬ددح   ـٝددًز أخددٍ ـددُڃ أ٘ددُح. ٰددلظڅىت ٨ٽُددڇ. وٴدد     

ويتڈددح. ٴددثټىت: تِددصمٽٯ. ٰٵددثٺ: أشفځددٻ أڀددًٸٿ ـُددث وڀُصددث؟ ټددىننز أڂ ـ٥ددٍ ڀڅهددث       
تټٹٱددثٮ. ٖ ٨ٽددٍ وٖ  ټددٍ. ٰددإڂ أِددصمٽٯ ٰٵدده تِددصمٽٯ ڀددڃ ڈددى لُددً ڀڅددٍ )٩َڅددٍ أخددث   

 خٹً(. و ڂ أشًٸٹٿ ٰٵه شًٸٹٿ. ڀڃ ڈى لًُ ڀڅٍ، يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.
 : ٩ًٰٰس أڄڇ، ـُڃ وٸً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٬ًُ ڀّصمٽٯ.ٴثٺ ٨دهتهلل

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وتخڃ أخٍ ٨ځً وڀفځه خڃ يتٰد٧ و٨دده خدڃ    1823) - 12

ـځُددده. وأټٱدددث٤هٿ ڀصٵثيخدددر )ٴدددثٺ  ِدددفثٲ و٨دددده: ألدًڄدددث. وٴدددثٺ تِلدددًتڂ: ـدددهظڅث          
 ځً. ٴثٺ:٨دهتټًٌتٲ(. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ. ألدًڄٍ ِثټٿ ٨ڃ تخڃ ٨

نلٽس ٨ٽً ـٱٙر ٰٵثټس: أ٨ٽځس أڂ أخثٶ ٬ًُ ڀّصمٽٯ؟ ٴثٺ ٴٽدس: ڀدث ٸدثڂ ټُٱ٩دٻ.      
ٴثټس:  ڄڇ ټٱث٨ٻ. ٴثٺ: ٰفٽٱس أڄٍ أٸٽځدڇ ٰدٍ وټدٷ. ّٰدٹس. ـصدً ٬دهوز. وټدٿ أٸٽځدڇ.         
ٴثٺ: ٰٹڅس ٸلڄځدث أـځدٻ خُځُڅدٍ ؼددٗ. ـصدً يؼ٩دس ٰدهلٽس ٨ٽُدڇ. ّٰدلټڅٍ ٨دڃ ـدثٺ            

 ڄٍ ِځ٩س تټڅثَ َٵىټىڂ ڀٵثټر. ٰ ټُدس أڂ أٴىټهدث    تټڅثَ. وأڄث ألدًچ. ٴثٺ: ظٿ ٴٽس ټڇ:
ټٷ. ٨ٌځىت أڄٷ ٬ًُ ڀّصمٽٯ. و ڄڇ ټى ٸثڂ ټدٷ يت٨دٍ  خدٻ أو يت٨دٍ ٬دڅٿ ظدٿ ؼدثءٶ        
وشًٸهث يأَس أڂ ٴه ٧ُٜ. ٨ًٰثَر تټڅثَ أٔه. ٴثٺ: ٰىتٰٵڇ ٴىټٍ. ٰى٧ٜ يأِڇ ِث٨ر 

ڂ يِدىٺ تهلل  ظٿ ي٩ٰڇ  ټٍ. ٰٵثٺ:  ڂ تهلل ٨ٍ وؼٻ َفٱ٣ نَڅڇ. و ڄٍ ټةڃ ٖ أِصمٽٯ ٰإ
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټٿ َّصمٽٯ. و ڂ أِصمٽٯ ٰإڂ أخى خٹً ٴه تِصمٽٯ.

ٴثٺ: ٰىتهلل! ڀث ڈى  ٖ أڂ وٸً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وأخث خٹً. ٩ٰٽځس أڄڇ ټٿ 
 َٹڃ ټ٩ُهٺ خًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أـهت. وأڄڇ ٬ًُ ڀّصمٽٯ.

 ٬ٗڀٸب ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ ٬ُت اڅٯبعح ٹا٫ذغم - 3

( ـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـهظڅث ؼًًَ خڃ ـثٌپ. ـهظڅث تټفّڃ. ـدهظڅث  1652) - 13

 ٨دهتټًـځڃ خڃ ِځًذ. ٴثٺ:
ٴثٺ ټٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ )َدث ٨ددهتټًـځڃ! ٖ شّدلٺ تٔڀدثيذ. ٰإڄدٷ  ڂ        

 أ١٨ُصهث، ٨ڃ ڀّلټر، أٸٽس  ټُهث. و ڂ أ١٨ُصهث، ٨ڃ ٬ًُ ڀّلټر، أ٨څس ٨ٽُهث(.
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وـهظڅث َفًُ خدڃ َفُدً. ـدهظڅث لثټده خدڃ ٨ددهتهلل ٨دڃ َدىڄُ. ؾ وـدهظڅٍ           -( 1652)

٨ٽٍ خڃ ـؽً تټ٩ّهٌ. ـهظڅث ڈُٕٿ ٨ڃ َىڄُ وڀڅٙىي وـځُه. ؾ وـهظڅث أخى ٸثڀدٻ  
تټؽفهيٌ. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ٌَده ٨دڃ ِدځثٶ تخدڃ ١٨ُدر وَدىڄُ خدڃ ٨دُده وڈٕدثپ خدڃ              

ً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ.  ـّثڂ. ٸٽهٿ ٨ڃ تټفّڃ، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ِځًذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽ
 خځعٻ ـهَط ؼًًَ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ٴثٖ: ـهظڅث أخى أِثڀر 1733) - 14

 ٨ڃ خًَه خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ. ٴثٺ:
نلٽددس ٨ٽددً تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. أڄددث ويؼددٗڂ ڀددڃ خڅددٍ ٨ځددٍ. ٰٵددثٺ أـدده         

ڄث ٨ٽً خ٩دٛ ڀدث وٖ ٶ تهلل ٨دٍ وؼدٻ. وٴدثٺ تِلدً ڀعدٻ        تټًؼٽُڃ: َث يِىٺ تهلل! أڀً
 وټٷ. ٰٵثٺ ) ڄث، وتهلل! ٖ ڄىټٍ ٨ٽً ڈىت تټ٩ځٻ أـهت ِلټڇ. وٖ  أـهت ـًٖ ٨ٽُڇ(.

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ٩ُِه وڀفځه خدڃ ـدثشٿ )وتټٽٱد٣ ٖخدڃ ـدثشٿ(. ٴدثٖ:       1733) - 15

تخدڃ ڈدٗٺ. ـدهظڅٍ أخدى      ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه تټٵ١ثڂ. ـهظڅث ٴًذ خڃ لثټه. ـهظڅث ـځُده 
 خًنذ. ٴثٺ: ٴثٺ أخى ڀىًِ:

أٴدٽس  ټدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وڀ٩دٍ يؼدٗڂ ڀدڃ تْٔد٩ًَُڃ. أـدهڈځث ٨دڃ             
َځُڅٍ وتِلً ٨ڃ َّثيٌ. ٰٹٗڈځث ِلٺ تټ٩ځٻ. وتټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ َّدصثٶ.   

ىٌ خ٩عدٷ خدثټفٳ!   ٰٵثٺ )ڀث شٵىٺ؟ َث أخث ڀىًِ! أو َث ٨دهتهلل خڃ ٴُُ!( ٴثٺ ٰٵٽدس: وتټد  
ڀث أ٠ٽ٩ثڄٍ ٨ٽً ڀث ٍٰ أڄٱّهځث. وڀث ٩ًٔز أڄهځث ١َٽدثڂ تټ٩ځدٻ. ٴدثٺ: وٸدلڄٍ أڄ٥دً     
 ټً ِىتٸڇ شفس ٔٱصڇ، وٴه ٴٽٙس. ٰٵدثٺ )ټدڃ، أو ٖ ڄّدص٩ځٻ ٨ٽدً ٨ځٽڅدث ڀدڃ أيتنچ.       
وټٹڃ توڈح أڄس، َث أخث ڀىًِ! أو َدث ٨ددهتهلل خدڃ ٴدُُ!( ٰد٩عدڇ ٨ٽدً تټدُځڃ. ظدٿ أشد٩دڇ          

ث ٴهپ ٨ٽُڇ ٴثٺ: تڄٍٺ. وأټٵً ټڇ وِثنذ. و وت يؼٻ ٨څهچ ڀىظٳ. ٴثٺ: ڀ٩ثو خڃ ـدٻ. ٰٽځ
ڀث ڈىت؟ ٴثٺ: ڈىت ٸثڂ َهىنَث ٰلِٽٿ. ظٿ يتؼ٧ نَڅڇ، نَڃ تټّىء. ٰصهىن. ٴثٺ: ٖ أؼٽدُ  
ـصً َٵصٻ. ٴٝثء تهلل ويِىټڇ. ٰٵثٺ: تؼٽُ. ڄ٩ٿ. ٴثٺ: ٖ أؼٽُ ـصً َٵصٻ. ٴٝثء تهلل 

شىتٸً تټٵُدثپ ڀدڃ تټٽُدٻ. ٰٵدثٺ أـدهڈځث، ڀ٩دثو:        ويِىټڇ. ظٗض ڀًتز. ٰلڀً خڇ ٰٵصٻ. ظٿ
 أڀث أڄث ٰلڄثپ وأٴىپ وأيؼى ٍٰ ڄىڀصٍ ڀث أيؼى ٍٰ ٴىڀصٍ.

 ثبة ٧غاٷخ اڅٯبعح ثٜڀغ ًغٹعح - 4

( ـهظڅث ٨دهتټځٽٷ خڃ ٩ُٔح خڃ تټٽُط. ـهظڅٍ أخٍ، ٩ُٔح تخڃ تټٽُدط.  1825) - 16

ًو، ٨دڃ تټفدثيض   ـهظڅٍ تټٽُط خڃ ٩ِه. ـهظڅٍ ٍََه خڃ أخٍ ـدُدح ٨دڃ خٹدً خدڃ ٨ځد     
 خڃ ٍََه تټفًٝڀٍ، ٨ڃ تخڃ ـؽًُذ تْٸدً، ٨ڃ أخٍ وي. ٴثٺ:

ٴٽس: َث يِىٺ تهلل! أٖ شّص٩ځٽڅٍ؟ ٴثٺ: ًٰٝج خُهچ ٨ٽً ڀڅٹدٍ. ظٿ ٴثٺ )َدث أخدث وي!    
 ڄٷ ٩ُٜٯ. و ڄهث أڀثڄر. و ڄهث َىپ تټٵُثڀر، لٌٍ وڄهتڀر.  ٖ ڀڃ ألىڈث خفٵهدث وأني  

 تټىٌ ٨ٽُڇ ُٰهث(.
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ظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج و ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ٸٗڈځدث ٨دڃ تټځٵدًٌء.      ( ـه1826) - 17

ٴثٺ ٌڈُدً: ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ٍََده. ـدهظڅث ِد٩ُه خدڃ أخدٍ أَدىج ٨دڃ ٨دُدهتهلل خدڃ أخدٍ               
 ؼ٩ٱً تټٵًٍٔ، ٨ڃ ِثټٿ خڃ أخٍ ِثټٿ تټؽُٕثڄٍ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ وي؛

و ڄٍ أـدح ټدٷ    أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )َث أخث وي!  ڄٍ أيتٶ ٩ُٜٱث. 
 ڀث أـح ټڅٱٍّ. ٖ شلڀًڂ ٨ٽً تظڅُڃ. وٖ  شىټُڃ ڀثٺ َصُٿ(.

ثبة ٌٟڀ٬خ اڅٯب٭ ا٫٘بص٩. ٹ٤ٗٺثخ ا٫جبئغ، ٹا٫ذش ٬ٗټ ا٫غ٢ٟ ثب٫غٗڀخ،  - 5

 ٹا٫ٴٸپ ٗٲ اصسب٩ ا٫ٰل٤خ ٬ٗڀٸٮ
( ـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وٌڈُدً خدڃ ـدًج وتخدڃ ڄځُدً. ٴدثټىت:            1827) - 18

٨ڃ ٨ځًو )٩َڅٍ تخڃ نَڅثي(، ٨ڃ ٨ځدًو خڅدلوَ، ٨دڃ ٨ددهتهلل      ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر
خڃ ٨ځًو. ٴثٺ تخڃ ڄځًُ وأخى خٹً: َدٽ٫ خدڇ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وٰدٍ ـدهَط        

 ٌڈًُ ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ) ڂ تټځٵّد١ُڃ، ٨څده تهلل، ٨ٽدً ڀڅدثخً ڀدڃ ڄدىي.         

ىَڃ ٩َهټىڂ ٍٰ ـٹځهدٿ وأڈٽدُهٿ وڀدث    ٨ڃ َځُڃ تټًـځڃ ٨ٍ وؼٻ. وٸٽصث َهَڇ َځُڃ؛ تټ
 وټىت(.

( ـددهظڅٍ ڈددثيوڂ خددڃ ِدد٩ُه تَْٽددٍ. ـددهظڅث تخددڃ وڈددح. ـددهظڅٍ ـًڀٽددر 1828) - 19

 ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٔځثِر. ٴثٺ:
أشُس ٨ثبٕر أِلټهث ٨ڃ ٍٔء. ٰٵثټس: ڀځڃ أڄس؟ ٰٵٽس: يؼٻ ڀڃ أڈٻ ڀًٙ. ٰٵثټس:  

څدڇ ٔدُةث.  ڂ ٸدثڂ ټُځدىز     ٸُٯ ٸدثڂ ٘دثـدٹٿ ټٹدٿ ٰدٍ ٬دٍتشٹٿ ڈدىچ؟ ٰٵدثٺ: ڀدث ڄٵځڅدث ڀ         
ټٽًؼٻ ڀڅث تټد٩ًُ، ١٩ُُٰڇ تټد٩ًُ. وتټ٩ده، ١٩ُُٰڇ تټ٩دده. وَفصدثغ  ټدً تټڅٱٵدر، ١٩ُُٰدڇ      
تټڅٱٵر. ٰٵثټس: أڀث  ڄڇ ٖ َځڅ٩څٍ تټىٌ ٩ٰٻ ٍٰ ڀفځه خڃ أخٍ خٹً، ألٍ، أڂ ألدًٶ ڀث 
ِځ٩س ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، َٵىٺ ٍٰ خُصدٍ ڈدىت )تټٽهدٿ! ڀدڃ وټدً ڀدڃ       

ڀً أڀصٍ ُٔةث ٰٕٳ ٨ٽُهٿ، ٰثٔدٵٳ ٨ٽُدڇ. وڀدڃ وټدً ڀدڃ أڀدً أڀصدٍ ٔدُةث ًٰٰدٳ خهدٿ،           أ
 ٰثيٰٳ خڇ(.

وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـهظڅث تخدڃ ڀهدهٌ. ـدهظڅث ؼًَدً خدڃ ـدثٌپ ٨دڃ         -( 1828) 

ـًڀٽر تټځًٌٙ، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٔځثِر، ٨ڃ ٨ثبٕر، ٨ڃ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ   
 وِٽٿ. خځعٽڇ.

ر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ يڀدؿ. ـدهظڅث      ( ـهظڅث ٴصُد1829) - 21

 تټٽُط ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴدثٺ )أٖ ٸٽٹدٿ يت٦. وٸٽٹدٿ ڀّدةىٺ ٨دڃ ي٨ُصدڇ.        

ٰثْڀًُ تټىٌ ٨ٽً تټڅثَ يت٦، وڈى ڀّةىٺ ٨ڃ ي٨ُصڇ. وتټًؼٻ يت٦ ٨ٽً أڈٻ خُصڇ، 
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ٽً خُس خ٩ٽهث ووټهچ، وڈٍ ڀّةىټر ٨څهٿ. وتټ٩دده  وڈى ڀّةىٺ ٨څهٿ. وتټځًأذ يت٨ُر ٨
 يت٦ ٨ٽً ڀثٺ ُِهچ، وڈى ڀّةىٺ ٨څڇ. أٖ ٰٹٽٹٿ يت٦. وٸٽٹٿ ڀّةىٺ ٨ڃ ي٨ُصڇ(.

وـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ خٕدً. ـدهظڅث تخدڃ ڄځُدً.             -( 1829)

٨دُدهتهلل   ـهظث أخٍ. ؾ وـهظڅث تخڃ تټځعڅً. ـهظڅث لثټه )٩َڅٍ تخدڃ تټفدثيض(. ؾ وـدهظڅث   
خڃ ِد٩ُه. ـدهظڅث َفُدً )٩َڅدٍ تټٵ١دثڂ(. ٸٽهدٿ ٨دڃ ٨دُدهتهلل تخدڃ ٨ځدً. ؾ وـدهظڅث أخدى             
تټًخ٧ُ وأخدى ٸثڀدٻ. ٴدثٖ: ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ٌَده. ؾ وـدهظڅٍ ٌڈُدً خدڃ ـدًج. وـدهظڅث             
 ِځث٨ُٻ. ؼځ٩ُث ٨ڃ أَىج. ؾ وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث تخڃ أخدٍ ٰدهَٷ. ألدًڄدث    

وـدهظڅث ڈدثيوڂ خدڃ ِد٩ُه تَْٽدٍ. ـدهظڅث تخدڃ وڈدح.          تټٝفثٶ )٩َڅٍ تخدڃ ٨عځدثڂ(. ؾ  
 ـهظڅٍ أِثڀر. ٸٻ ڈؤٖء ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ڀعٻ ـهَط تټٽُط ٨ڃ ڄث٧ٰ.

(  ٴثٺ أخى  ِفثٲ: وـدهظڅث تټفّدڃ خدڃ خٕدً. ـدهظڅث ٨ددهتهلل تخدڃ ڄځُدً         1829) - 1پ 

 ٨ڃ ٨دُهتهلل، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، خهىت، ڀعٻ ـهَط تټٽُط ٨ڃ ڄث٧ٰ.

( وـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وَفُددً خددڃ أَددىج وٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه وتخددڃ     1829) - 2پ 

ـؽً. ٸٽهٿ ٨ڃ  ِځث٨ُٻ خڃ ؼ٩ٱً، ٨ڃ ٨دهتهلل خدڃ نَڅدثي، ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً. ٴدثٺ: ٴدثٺ        
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ؾ وـددهظڅٍ ـًڀٽددر خددڃ َفُددً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح.   

ٴثٺ: ِځ٩س يِىٺ تهلل ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ أخُڇ. 
٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ. خځ٩څددً ـددهَط ڄددث٧ٰ ٨ددڃ تخددڃ ٨ځددً. وٌتن ٰددٍ ـددهَط          

 تټٍڈًٌ: ٴثٺ:
 وـُّس أڄڇ ٴه ٴثٺ )تټًؼٻ يت٦، ٍٰ ڀثٺ أخُڇ، وڈى ڀّةىٺ ٨ڃ ي٨ُصڇ(. 

( وـهظڅٍ أـځه خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ وڈح. ألدًڄدٍ ٨ځدٍ، ٨ددهتهلل خدڃ     1829) - 3پ 

ځًو خڃ تټفثيض ٨ڃ خٹًُ، ٨ڃ خًّ خدڃ ِد٩ُه. ـهظدڇ    وڈح. ألدًڄٍ يؼٻ ِځثچ، و٨
 ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، خهىت تټځ٩څً.

 ( وـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـهظڅث أخى تْٔهح ٨ڃ تټفّڃ. ٴثٺ:142) - 21

٨ثن ٨دُهتهلل خڃ ٌَثن، ڀ٩ٵٻ خڃ َّثي تټځٍڄٍ. ٍٰ ڀًٜڇ تټىٌ ڀثز ُٰڇ. ٰٵثٺ ڀ٩ٵٻ:  
ـهَعث ِځ٩صڇ ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ټدى ٨ٽځدس أڂ ټدٍ ـُدثذ       ڄٍ ڀفهظٷ

ڀث ـهظصٷ.  ڄٍ ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ )ڀدث ڀدڃ ٨دده َّدص٨ًُڇ         
 تهلل ي٨ُر، َځىز َىپ َځىز وڈى ٬ثْ ټ٨ًُصڇ،  ٖ ـًپ تهلل ٨ٽُڇ تټؽڅر(.

َدىڄُ، ٨دڃ تټفّدڃ.     وـهظڅثچ َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ٍََده خدڃ ٌيَد٧ ٨دڃ     -( 142)

ٴثٺ: نلٻ تخڃ ٌَثن ٨ٽً ڀ٩ٵٻ خڃ َّثي وڈى وؼ٧. خځعٻ ـدهَط أخدٍ تْٔدهح. وٌتن:    
 ٴثٺ: أٖ ٸڅس ـهظصڅٍ ڈىت ٴدٻ تټُىپ؟ ٴثٺ: ڀث ـهظصٷ. أو ټٿ أٸڃ ْـهظٷ.
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( وـهظڅث أخى ٬ّدثڂ تټځّدځ٩ٍ و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ وڀفځده خدڃ تټځعڅدً         142) - 22

تڂ: ـهظڅث ڀ٩دثو خدڃ ڈٕدثپ(. ـدهظڅٍ أخدٍ ٨دڃ ٴصدثنذ،        )ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلً
 ٨ڃ أخٍ تټځٽُؿ؛

أڂ ٨دُهتهلل خڃ ٌَثن نلٻ ٨ٽً ڀ٩ٵٻ خڃ َّثي ٍٰ ڀًٜڇ. ٰٵثٺ ټڇ ڀ٩ٵٻ:  ڄٍ ڀفهظٷ  
خفهَط ټدىٖ أڄدٍ ٰدٍ تټځدىز ټدٿ أـدهظٷ خدڇ. ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ             

وَڅٙدؿ،  ٖ ټدٿ َدهلٻ ڀ٩هدٿ     َٵىٺ )ڀث ڀڃ أڀُدً َٽدٍ أڀدً تټځّدٽځُڃ، ظدٿ ٖ َؽهده ټهدٿ        
 تټؽڅر(.

وـهظڅث ٨ٵدر خڃ ڀٹًپ تټ٩ځٍ. ـهظڅث ٩َٵىج خڃ  ِفثٲ. ألدًڄٍ ِىتنذ خڃ  -( 142)

أخٍ تِْىن. ـهظڅٍ أخٍ؛ أڂ ڀ٩ٵٻ خڃ َّثي ڀًٚ. ٰلشثچ ٨دُهتهلل خڃ ٌَثن ٩َىنچ. ڄفى 
 ـهَط تټفّڃ ٨ڃ ڀ٩ٵٻ.

 ـهظڅث تټفّڃ؛( ـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـهظڅث ؼًًَ خڃ ـثٌپ. 1831) - 23

أڂ ٨ثبى خڃ ٨ځًو، وٸثڂ ڀڃ أ٘فثج يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، نلدٻ ٨ٽدً       
٨دُهتهلل خڃ ٌَثن. ٰٵدثٺ: أٌ خڅدٍ!  ڄدٍ ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ          
) ڂ ًٔ تټ٨ًثء تټف١ځر. ٰإَثٶ أڂ شٹىڂ ڀڅهٿ( ٰٵثٺ ټڇ: تؼٽُ. ٰإڄځدث أڄدس ڀدڃ ڄمثټدر     

ُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ: وڈٻ ٸثڄس ټهٿ ڄمثټر؟  ڄځث تټڅمثټر خ٩هڈٿ، أ٘فثج ڀفځه ٘ٽً تهلل ٨ٽ
 وٍٰ ٬ًُڈٿ.

 ثبة ٬ْٛ رذغٿٮ ا٬ٜ٫ٺ٩ - 6

( وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ خددڃ  خددًتڈُٿ ٨ددڃ أخددٍ       1831) - 24

 ـُثڂ، ٨ڃ أخٍ ٌي٨ر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ځدڇ و٥٨دٿ أڀدًچ.    ٴثپ ُٰڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وتز َىپ. ٰىٸً تټ٭ٽىٺ ٥٩ٰ 

ظٿ ٴثٺ )ٖ أټٱُڃ أـهٸٿ َؽٍء َىپ تټٵُثڀر، ٨ٽً يٴدصڇ خ٩ًُ ټڇ ي٬ثء. َٵىٺ: َث يِىٺ 
تهلل! أ٬عڅٍ. ٰلٴىٺ: ٖ أڀٽٷ ټٷ ٔدُةث. ٴده أخٽ٭صدٷ. ٖ أټٱدُڃ أـدهٸٿ َؽدٍء َدىپ تټٵُثڀدر،         
٨ٽً يٴدصڇ ًَٰ ټڇ ـځفځر. ُٰٵىٺ: َث يِىٺ تهلل! أ٬عڅدٍ. ٰدلٴىٺ: ٖ أڀٽدٷ ټدٷ ٔدُةث.      

٭صددٷ. ٖ أټٱددُڃ أـددهٸٿ َؽددٍء َددىپ تټٵُثڀددر، ٨ٽددً يٴدصددڇ ٔددثذ ټهددث ظ٭ددثء. َٵددىٺ: َددث  ٴدده أخٽ
يِىٺ تهلل! أ٬عڅٍ. ٰدلٴىٺ: ٖ أڀٽدٷ ټدٷ ٔدُةث. ٴده أخٽ٭صدٷ. ٖ أټٱدُڃ أـدهٸٿ َؽدٍء َدىپ           
تټٵُثڀر، ٨ٽً يٴدصڇ ڄٱُ ټهث ُ٘ثؾ. ُٰٵىٺ: َث يِىٺ تهلل! أ٬عڅٍ. ٰلٴىٺ: ٖ أڀٽدٷ ټدٷ   

ٸٿ َؽٍء َىپ تټٵُثڀر، ٨ٽً يٴدصڇ يٴث٦ شمٱٳ. ُٰٵىٺ: َدث  ُٔةث. ٴه أخٽ٭صٷ. ٖ أټٱُڃ أـه
يِىٺ تهلل! أ٬عڅٍ. ٰدلٴىٺ: ٖ أڀٽدٷ ټدٷ ٔدُةث. ٴده أخٽ٭صدٷ. ٖ أټٱدُڃ أـدهٸٿ َؽدٍء َدىپ           
تټٵُثڀر، ٨ٽً يٴدصڇ ٘ثڀس. ُٰٵىٺ: َث يِىٺ تهلل! أ٬عڅٍ. ٰلٴىٺ: ٖ أڀٽٷ ټٿ ٔدُةث. ٴده   

 أخٽ٭صٷ(.
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هظڅث ٨دددهتټًـُٿ خددڃ ِددٽُځثڂ ٨ددڃ أخددٍ  وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـدد  -( 1831)

ـُثڂ. ؾ وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ أخٍ ـُثڂ، و٨ځدثيذ خدڃ تټٵ٩ٵدث٦.    
 ؼځ٩ُث ٨ڃ أخٍ ٌي٨ر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. خځعٻ ـهَط  ِځث٨ُٻ ٨ڃ أخٍ ـُثڂ.

( وـددهظڅٍ أـځدده خددڃ ِدد٩ُه خددڃ ٘ددمً تټددهيتڀٍ. ـددهظڅث ِددٽُځثڂ خددڃ        1831) - 25

ٌَه( ٨ڃ أَىج، ٨ڃ َفًُ خدڃ ِد٩ُه، ٨دڃ أخدٍ ٌي٨در       ـًج. ـهظڅث ـځثن )٩َڅٍ تخڃ
خددڃ ٨ځددًو خددڃ ؼًَددً، ٨ددڃ أخددٍ ڈًَددًذ. ٴددثٺ: وٸددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ  
تټ٭ٽىٺ ٥٩ٰځڇ. وتٴصٗ تټفهَط. ٴثٺ ـځثن: ظٿ ِځ٩س َفُدً خ٩ده وټدٷ َفهظدڇ. ٰفدهظڅث      

 خڅفى ڀث ـهظڅث ٨څڇ أَىج.

خددددى ڀ٩ځددددً. ـددددهظڅث وـددددهظڅٍ أـځدددده خددددڃ تټفّددددڃ خددددڃ لددددًتْ. ـددددهظڅث أ -( 1831)

٨دهتټىتيض. ـدهظڅث أَدىج ٨دڃ َفُدً خدڃ ِد٩ُه خدڃ ـُدثڂ، ٨دڃ أخدٍ ٌي٨در، ٨دڃ أخدٍ              
 ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خڅفى ـهَعهٿ.

 ثبة: رذغٿٮ ٷضاٿب ا٫ٰ٘ب٩ - 7

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر و٨ځدًو تټڅثٴده وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً )وتټٽٱد٣        1832) - 26

ٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ تټٍڈدًٌ، ٨دڃ ٨دًوذ، ٨دڃ أخدٍ ـځُده          ْخٍ خٹً(. ٴثټىت: ـهظڅث ِد 
 تټّث٨هٌ، ٴثٺ:

تِص٩ځٻ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ يؼدٗ ڀدڃ تِْده َٵدثٺ ټدڇ تخدڃ تټٽصدُدر )ٴدثٺ             
٨ځًو وتخڃ أخٍ ٨ځدً: ٨ٽدً تټٙدهٴر( ٰٽځدث ٴدهپ ٴدثٺ: ڈدىت ټٹدٿ. وڈدىت ټدٍ، أڈدهي ټدٍ.             

ً. ٰفځده تهلل وأظڅدً ٨ٽُدڇ. وٴدثٺ     ٴثٺ: ٰٵثپ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨ٽدً تټځڅدد     
)ڀث خثٺ ٨ثڀٻ أخ٩عڇ ُٰٵىٺ: ڈىت ټٹٿ وڈىت أڈهي ټٍ! أٰٗ ٴ٩ه ٍٰ خُس أخُڇ أو ٰدٍ خُدس   
أڀڇ ـصً َڅ٥ً أَههي  ټُڇ أپ ٖ. وتټدىٌ ڄٱدُ ڀفځده خُدهچ! ٖ َڅدثٺ أـده ڀدڅٹٿ ٔدُةث  ٖ         

ٔددثذ  ؼددثء خددڇ َددىپ تټٵُثڀددر َفځٽددڇ ٨ٽددً ٨څٵددڇ، خ٩ُددً ټددڇ ي٬ددثء. أو خٵددًذ ټهددث لددىتي. أو  
 ش٩ًُ(. ظٿ ي٧ٰ َهَڇ ـصً يأَڅث ٨ٱًشٍ  خ١ُڇ. ظٿ ٴثٺ )تټٽهٿ! ڈٻ خٽ٭س؟( ڀًشُڃ.

ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨ده خڃ ـځُه. ٴثٖ: ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ـدهظڅث   -( 1832)

 ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨ًوذ، ٨ڃ أخٍ ـځُه تټّث٨هٌ. ٴثٺ:
ڀددڃ تٌْني، ٨ٽددً تټٙددهٴر.  تِددص٩ځٻ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ تخددڃ تټٽصدُددر، يؼددٗ 

ٰؽددثء خثټځددثٺ ٰه٩ٰددڇ  ټددً تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰٵددثٺ: ڈددىت ڀددثټٹٿ. وڈددىچ ڈهَددر     
أڈهَس ټٍ. ٰٵثٺ ټڇ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )أٰٗ ٴ٩هز ٍٰ خُس أخُٷ وأڀٷ ٰصڅ٥دً  
أَههي  ټُٷ أپ ٖ؟( ظٿ ٴثپ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ل١ُدث. ظٿ وٸً ڄفدى ـدهَط أخدٍ    

 ُثڂ.ِٱ

( ـهظڅث أخى ٸًَح ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ـهظڅث أخى أِثڀر. ـهظڅث ڈٕثپ ٨ڃ 1832) - 27

 أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ـځُه تټّث٨هٌ. ٴثٺ:
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تِص٩ځٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ يؼدٗ ڀدڃ تٌْني ٨ٽدً ٘دهٴثز خڅدٍ ِدٽُٿ.        
 َدده٨ً تخددڃ تْشدُددر. ٰٽځددث ؼددثء ـثِدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددثټٹٿ. وڈددىت ڈهَددر. ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل  

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٰهدٗ ؼٽّدس ٰدٍ خدس أخُدٷ وأڀدٷ ـصدً شلشُدٷ ڈدهَصٷ،  ڂ ٸڅدس           
٘ثنٴث؟( ظٿ ل١دڅث ٰفځه تهلل وأظڅً ٨ٽُڇ. ظٿ ٴثٺ )أڀث خ٩ه. ٰإڄٍ أِدص٩ځٻ تټًؼدٻ ڀدڅٹٿ    
٨ٽً تټ٩ځٻ ڀځث وٖ ڄٍ تهلل. ُٰلشٍ ُٰٵىٺ: ڈىت ڀثټٹٿ وڈىت ڈهَر أڈهَس ټٍ. أٰدٗ ؼٽدُ   

ڇ ڈهَصدڇ،  ڂ ٸدثڂ ٘دثنٴث. وتهلل! ٖ َللدى أـده ڀدڅٹٿ ڀڅهدث        ٍٰ خُس أخُدڇ وأڀدڇ ـصدً شلشُد    
ٔدُةث خ٭ُددً ـٵددڇ،  ٖ ټٵددٍ تهلل ش٩ددثټً َفځٽددڇ َددىپ تټٵُثڀددر. ٨ٰٓددًٰڃ أـددهت ڀددڅٹٿ ټٵددٍ تهلل  
َفځددٻ خ٩ُددًت ټددڇ ي٬ددثء. أو خٵددًذ ټهددث لددىتي. أو ٔددثذ ش٩ُددً(. ظددٿ يٰدد٧ َهَددڇ ـصددً يؤٌ  

 وڄٍ.خُثٚ  خ١ُڇ. ظٿ ٴثٺ )تټٽهٿ! ڈٻ خٽ٭س؟( خًٙ ٨ُڅٍ وِځ٧ أ

( وـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث ٨ددهذ وتخدڃ ڄځُدً وأخدى ڀ٩ثوَدر. ؾ وـدهظڅث       1832) - 28

أخى خٹً خڃ تخدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ددهتټًـُٿ خدڃ ِدٽُځثڂ. ؾ وـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٨ځدً.            
ـهظڅث ِٱُثڂ. ٸٽهٿ ٨ڃ ڈٕثپ، خهىت تِٔدڅثن. وٰدٍ ـدهَط ٨ددهذ وتخدڃ ڄځُدً: ٰٽځدث ؼدثء         

ـهَط تخڃ ڄځًُ: )ش٩ٽځڃ وتهلل! وتټىٌ ڄٱّدٍ خُدهچ! ٖ   ـثِدڇ. ٸځث ٴثٺ أخى أِثڀر. وٍٰ 
َللى أـهٸٿ ڀڅهث ُٔةث(. وٌتن ٍٰ ـهَط ِٱُثڂ ٴثٺ: خًٙ ٨ُڅٍ وِځ٧ أوڄثٌ. وِدٽىت  

 ٌَه خڃ ظثخس. ٰإڄڇ ٸثڂ ـثًٜت ڀ٩ٍ.

( وـددهظڅثچ  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث ؼًَددً ٨ددڃ تټٕددُدثڄٍ، ٨ددڃ         1832) - 29

 ٨ڃ ٨ًوذ خڃ تټٍخًُ؛ ٨دهتهلل خڃ وٸىتڂ )وڈى أخى تټٍڄثن(،
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تِص٩ځٻ يؼٗ ٨ٽدً تټٙدهٴر. ٰؽدثء خّدىتن ٸعُدً.       

 ٰؽ٩ٻ َٵىٺ: ڈىت ټٹٿ. وڈىت أڈهٌ  ټٍ. ٰىٸً ڄفىچ.
ٴثٺ ٨ًوذ: ٰٵٽس ْخٍ ـځُه تټّث٨هٌ: أِځ٩صڇ ڀڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؟     

 ٰٵثٺ: ڀڃ ُٰڇ  ټً أوڄٍ.

خدددى خٹدددً خدددڃ أخدددٍ ٔدددُدر. ـدددهظڅث وٸُددد٧ خدددڃ تټؽدددًتؾ. ـدددهظڅث ( ـدددهظڅث أ1833) - 31

  ِځث٨ُٻ خڃ أخٍ لثټه ٨ڃ ٴُُ خڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ ٨هٌ خڃ ٨ځًُذ تټٹڅهٌ، ٴثٺ:
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )ڀڃ تِص٩ځٽڅثچ ڀڅٹٿ ٨ٽً ٨ځدٻ، ٰٹصځڅدث    

ؼدٻ أِدىن، ڀدڃ    ڀم١ُث ٰځث ٰىٴڇ، ٸدثڂ ٬ٽدىٖ َدلشٍ خدڇ َدىپ تټٵُثڀدر(. ٴدثٺ: ٰٵدثپ  ټُدڇ ي         
تْڄٙثي. ٸلڄٍ أڄ٥ً  ټُڇ. ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل! تٴدٻ ٨څٍ ٨ځٽٷ. ٴدثٺ )وڀثټدٷ؟( ٴدثٺ:    
ِځ٩صٷ شٵىٺ ٸىت وٸىت. ٴثٺ )وأڄث أٴىټڇ تِڂ. ڀڃ تِدص٩ځٽڅثچ ڀدڅٹٿ ٨ٽدً ٨ځدٻ ٰٽُؽدٍء      

ٍَ ٨څڇ تڄصهً(. ٍَ ڀڅڇ ألى. وڀث ُڄِه  خٵٽُٽڇ وٸعًُچ. ٰځث أوِش

خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ وڀفځدده خددڃ خٕددً. ؾ       ـددهظڅثچ ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل    -( 1833) 

 وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث أخى أِثڀر. ٴثټىت: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ، خهىت تِٔڅثن، خځعٽڇ.
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( وـددهظڅثچ  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ تټفڅ٥ٽددٍ. ألدًڄددث تټٱٝددٻ خددڃ ڀىِددً. 1833) -پ  2

ًُذ ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ أخٍ لثټه. ألدًڄث ٴُُ خڃ أخٍ ـثٌپ. ٴثٺ: ِځ٩س ٨هٌ خڃ ٨ځ
 تټٹڅهٌ َٵىٺ: ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ. خځعٻ ـهَعهٿ.

 ثبة ٹجٺة ُبٗخ اڃٯغاء ٟپ ٛڀغ ٯ٘وڀخ، ٹرذغٿٰٸب ٟپ ا٫ٰ٘وڀخ - 8

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج وڈثيوڂ خڃ ٨ددهتهلل. ٴدثٖ: ـدهظڅث ـؽدثغ خدڃ      1834) - 31

 ڀفځه. ٴثٺ:
ت تهلل وأ٩ُ٠ىت تټًِدىٺ وأوټدٍ تْڀدً    ٴثٺ تخڃ ؼًَؿ: ڄٍٺ: تَث أَهث تټىَڃ آڀڅىت أ٩ُ٠ى 

[ ٍٰ ٨دهتهلل خڃ ـىتٰر خڃ ٴُُ خدڃ ٨دهٌ تټّدهځٍ. خ٩عدڇ تټڅددٍ      59/تټڅّثء / 4ڀڅٹٿ{ ]

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ًَِر. ألدًڄُڇ ٩َٽً تخڃ ڀّٽٿ ٨ڃ ٩ُِه خڃ ؼدًُ، ٨دڃ تخدڃ   
 ٨دثَ.

٨دڃ   ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث تټځ٭ًُذ خڃ ٨دهتټًـځڃ تټفٍتڀ1835ٍ) - 32

 أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )ڀدڃ أ٠دث٨څٍ ٰٵده أ٠دث٦ تهلل وڀدڃ ٨ٙدثڄٍ ٰٵده             

 ٨ًٙ تهلل. وڀڃ ٧١َ تْڀًُ ٰٵه أ٠ث٨څٍ. وڀڃ ٩َٗ تْڀًُ ٰٵه ٨ٙثڄٍ(.

وـهظڅُڇ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث تخڃ ٨ُُڅر ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، خهىت تِٔدڅثن،   -( 1835)

 َىٸً )وڀڃ ٩َٗ تْڀًُ ٰٵه ٨ٙثڄٍ(.وټٿ 

( وـهظڅٍ ـًڀٽدر خدڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ          1835) - 33

 تخڃ ٔهثج. ألدًچ ٴثٺ: ـهظڅث أخى ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؛ أڄددڇ ٴددثٺ )ڀددڃ أ٠ددث٨څٍ ٰٵدده أ٠ددث٦ تهلل. وڀددڃ      

أ٠ددث٦ أڀُددًٌ ٰٵدده أ٠ددث٨څٍ. وڀددڃ ٨ٙددً أڀُددًٌ ٰٵدده   ٨ٙددثڄٍ ٰٵدده ٨ٙددً تهلل. وڀددڃ
 ٨ٙثڄٍ(.

وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـدهظڅث ڀٹدٍ خدڃ  خدًتڈُٿ. ـدهظڅث تخدڃ ؼدًَػ ٨دڃ          -( 1835)

ٌَثن، ٨ڃ تخڃ ٔهثج؛ أڂ أخث ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ ألدًچ؛ أڄڇ ِدځ٧ أخدث ڈًَدًذ َٵدىٺ:     
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ. ِىتء.

ـهظڅٍ أخى ٸثڀٻ تټؽفهيٌ. ـهظڅث أخر ٨ىتڄر ٨ڃ ٩َٽً خدڃ ١٨دثء،   ( و1835) -پ  2

٨ڃ أخٍ ٨ٽٵځدر. ٴدثٺ: ـدهظڅٍ أخدى ڈًَدًذ، ڀدڃ ُٰدڇ  ټدً ٰدٍ. ٴدثٺ: ِدځ٩س يِدىٺ تهلل             
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ؾ وـهظڅٍ ٨دُدهتهلل خدڃ ڀ٩دثو. ـدهظڅث أخدٍ. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ         

١٨دثء. ِدځ٧ أخدث ٨ٽٵځدر.      خٕثي. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ٴثٖ: ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٩َٽً خڃ
 ِځ٧ أخث ڈًًَذ ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڄفى ـهَعهٿ.

( وـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـهظڅث ڀ٩ځً ٨ڃ ڈځثپ خڃ 1835) -پ  3

 ڀڅدڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَعهٿ.
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ح ٨دڃ ـُددىذ؛ أڂ أخددث َددىڄُ،  ( وـدهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄدث تخددڃ وڈدد  1835) - 34

ڀىټً أخٍ ڈًًَذ ـهظڇ. ٴثٺ: ِځ٩س أخث ڈًًَذ َٵدىٺ ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ      
وِٽٿ. خىټٷ. وٴثٺ )ڀڃ أ٠ث٦ تْڀًُ( وټٿ َٵٻ )أڀًٌُ(. وٸىټٷ ٍٰ ـدهَط ڈځدثپ ٨دڃ    

 أخٍ ڈًًَذ.

( وـهظڅث ٩ُِه خڃ ڀڅٙىي. وٴصُدر خڃ ٩ُِه. ٸٗڈځث ٨ڃ ٩َٵىج. ٴثٺ 1836) - 35

: ـهظڅث ٩َٵىج خڃ ٨دهتټًـځڃ ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ تټّځثڂ، ٨دڃ أخدٍ   ٩ُِه
 ڈًًَذ. ٴثٺ:

ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )٨ٽُددٷ تټّددځ٧ وتټ١ث٨ددر ٰددٍ ٨ّددًٶ وَّددًٶ.  
 وڀڅ١ٕٷ وڀٹًڈٷ. وأظًذ ٨ٽُٷ(.

( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر و٨دددهتهلل خددڃ خددًتن تْٔدد٩ًٌ وأخددى      1837) - 36

: ـددهظڅث تخددڃ  نيَددُ ٨ددڃ ٔدد٩در، ٨ددڃ أخددٍ ٨ځددًتڂ، ٨ددڃ ٨دددهتهلل خددڃ           ٸًَددح. ٴددثټىت 
 تټٙثڀس، ٨ڃ أخٍ وي. ٴثٺ:

  ڂ لٽُٽٍ أو٘ثڄٍ أڂ أِځ٧ وأ٧ُ٠. و ڂ ٸثڂ ٨دهت ڀؽه٦ ت٠ًْتٮ. 

وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ خٕددثي. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ.         -( 1837)

هدىت تِٔدڅثن. وٴدثٖ ٰدٍ     ألدًڄث تټڅًٝ خڃ ٔځُٻ. ؼځ٩ُث ٨ڃ ٩ٔدر، ٨ڃ أخٍ ٨ځًتڂ، خ
 تټفهَط: ٨دهت ـدُٕث ڀؽه٦ ت٠ًْتٮ.

( وـهظڅثچ ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ أخدٍ ٨ځدًتڂ،   1837) -پ  2

 خهىت تِٔڅثن، ٸځث ٴثٺ تخڃ  نيَُ: ٨دهت ڀؽه٦ ت٠ًْتٮ.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ  1838) - 37

 ڃ ـُٙڃ. ٴثٺ: ِځ٩س ؼهشٍ شفهض؛َفًُ خ
أڄهددث ِددځ٩س تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َم١ددح ٰددٍ ـؽددر تټددىنت٦. وڈددى َٵددىٺ )ټددى    

 تِص٩ځٻ ٨ٽُٹٿ ٨ده َٵىنٸٿ خٹصثج تهلل، ٰثِځ٩ىت ټڇ وأ٩ُ٠ىت(.

وـهظڅثچ تخڃ خٕثي. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً و٨ددهتټًـځڃ خدڃ ڀهدهٌ ٨دڃ          -( 1838)

 ُٕث(.٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن. وٴثٺ )٨دهت ـد

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث وٸُد٧ خدڃ تټؽدًتؾ ٨دڃ ٔد٩در،         1838) -پ  2

 خهىت تِٔڅثن. وٴثٺ )٨دهت ـدُٕث ڀؽه٨ث(.

( وـهظڅث ٨دهتټًـځڃ خڃ خًٕ. ـهظڅث خهٍ. ـهظڅث ٩ٔدر، خهدىت تِٔدڅثن.   1838) -پ  3

ٽٿ خځڅدً،  وټٿ َىٸً )ـدُٕث ڀؽه٨ث( وٌتن: أڄهث ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِد     
 أو خ٩ًٰثز.

( وـهظڅٍ ِٽځر خڃ ٔدُح. ـهظڅث تټفّدڃ خدڃ أ٨دُڃ. ـدهظڅث ڀ٩ٵدٻ ٨دڃ       1838) -پ  4

 ٌَه خڃ أخٍ أڄُّر، ٨ڃ َفًُ خڃ ـُٙڃ، ٨ڃ ؼهشڇ أپ تټفُٙڃ. ٴثٺ: ِځ٩صهث شٵىٺ:
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)ـؽؽس ڀ٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ـؽدر تټدىنت٦. ٴثټدس: ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل           
ٸعًُت. ظٿ ِځ٩صڇ َٵىٺ ) ڂ أڀً ٨ٽُٹٿ ٨دده ڀؽده٦ )ـّددصهث     ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴىٖ

 ٴثټس( أِىن، َٵىنٸٿ خٹصثج تهلل. ٰثِځ٩ىت ټڇ وأ٩ُ٠ىت(.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ِد٩ُه. ـدهظڅث ټُدط ٨دڃ ٨دُدهتهلل، ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ          1839) - 38

 ٨ځً،
ث ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄدڇ ٴدثٺ )٨ٽدً تټځدًء تټځّدٽٿ تټّدځ٧ وتټ١ث٨در. ُٰځد         

 أـح وٸًچ.  ٖ أڂ َؤڀً خځ٩ُٙر. ٰإڂ أڀً خځ٩ُٙر، ٰٗ ِځ٧ وٖ  ٠ث٨ر(.

وـددهظڅثچ ٌڈُددً خددڃ ـددًج وڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ٴددثٖ: ـددهظڅث َفُددً )وڈددى    -( 1839)

 تټٵ١ثڂ(. ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ٸٗڈځث ٨ڃ ٨دُهتهلل، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

ي )وتټٽٱ٣ ٖخڃ تټځعڅً(. ٴثٖ: ـهظڅث ( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕث1841) - 39

ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٌخُه، ٨ڃ ٩ِه خڃ ٨دُهذ، ٨ڃ أخٍ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ 
 ٨ٽٍ؛

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خ٩ط ؼُٕث وأڀً ٨ٽُهٿ يؼٗ. ٰلوٴه ڄدثيت. وٴدثٺ:    
ٰددىٸً وټددٷ تنلٽىڈددث. ٰددليتن تټڅددثَ أڂ َددهلٽىڈث. وٴددثٺ تِلددًوڂ:  ڄددث ٴدده ًٰيڄددث ڀڅهددث.  

ټًِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰٵددثٺ، ټٽددىَڃ أيتنوت أڂ َددهلٽىڈث )ټددى نلٽصځىڈددث ټددٿ    
شٍتټىت ُٰهث  ټً َىپ تټٵُثڀر( وٴدثٺ ټّلدًَڃ ٴدىٖ ـّدڅث. وٴدثٺ )ٖ ٠ث٨در ٰدٍ ڀ٩ٙدُر         

 تهلل.  ڄځث تټ١ث٨ر ٍٰ تټځ٩ًوٮ(.

ه ( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً وٌڈُددً خددڃ ـددًج وأخددى ِدد٩ُ    1841) - 41

تْٔػ. وشٵثيخىت ٍٰ تټٽٱ٣. ٴثټىت: ـهظڅث وٸ٧ُ. ـهظڅث ت٨ْځٓ ٨ڃ ٩ِه خڃ ٨دُهذ، ٨ڃ 
 أخٍ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ ٨ٽٍ، ٴثٺ:

خ٩ط يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ِدًَر. وتِدص٩ځٻ ٨ٽدُهٿ يؼدٗ ڀدڃ تْڄٙدثي.           
وأڀددًڈٿ أڂ َّددځ٩ىت ټددڇ و٩ُ١َددىت. ٰل٬ٝدددىچ ٰددٍ ٔددٍء. ٰٵددثٺ: تؼځ٩ددىت ټددٍ ـ١دددث.         

ظدٿ ٴدثٺ: أوٴدهوت ڄدثيت. ٰلوٴدهوت. ظدٿ ٴدثٺ: أټدٿ َدلڀًٸٿ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل             ٰؽځ٩ىت ټڇ.
٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ شّځ٩ىت ټٍ وش٩ُ١ىت؟ ٴدثټىت: خٽدً. ٴدثٺ: ٰثنلٽىڈدث. ٴدثٺ: ٰڅ٥دً خ٩ٝدهٿ        
 ټً خ٩ٛ. ٰٵثټىت:  ڄځث ًٰيڄث  ټً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀدڃ تټڅدثي. ٰٹدثڄىت        

يؼ٩دىت وٸدًوت وټدٷ ټٽڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ        ٸىټٷ. وِٹڃ ٬ٝددڇ. و٠ٱةدس تټڅدثي. ٰٽځدث    
 وِٽٿ. ٰٵثٺ )ټى نلٽىڈث ڀث لًؼىت ڀڅهث.  ڄځث تټ١ث٨ر ٍٰ تټځ٩ًوٮ(.

وـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث وٸُد٧ وأخدى ڀ٩ثوَدر ٨دڃ ت٨ْځدٓ،           -( 1841)

 خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

فُدً خدڃ   ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ  نيَُ ٨ڃ 1719َ) - 41

 ٩ُِه و٨دُهتهلل خڃ ٨ځً، ٨ڃ ٨دثنذ خڃ تټىټُه خڃ ٨دثنذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ؼهچ. ٴثٺ:
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خث٩َڅددث يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ٽددً تټّددځ٧ وتټ١ث٨ددر. ٰددٍ تټ٩ّددً وتټُّددً.    
وتټځڅٕٟ وتټځٹًچ. و٨ٽً أظًذ ٨ٽُڅث. و٨ٽً أڂ ٖ ڄڅث٦ٌ تْڀدً أڈٽدڇ. و٨ٽدً أڂ ڄٵدىٺ     

 ٍ تهلل ټىڀر ٖبٿ.خثټفٳ أَڅځث ٸڅث. ٖ ڄمثٮ ٰ

وـهظڅثچ تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث ٨دهتهلل )٩َڅٍ تخدڃ  نيَدُ(. ـدهظڅث تخدڃ ٨ؽدٗڂ       -( 1719)

 و٨دُهتهلل خڃ ٨ځً وَفًُ خڃ ٩ُِه ٨ڃ ٨دثنذ خڃ تټىټُه، ٍٰ ڈىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅددٍ تټددهيتوينٌ( ٨ددڃ   1719) -پ  2

٨ددڃ ٨دددثنذ خددڃ تټٙددثڀس، ٨ددڃ أخُددڇ. ـددهظڅٍ أخددٍ ٴددثٺ: خث٩َڅددث  ٍََدده )وڈددى تخددڃ تټهددثن(،
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَط تخڃ  نيَُ.

( ـهظڅث أـځه خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ وڈح خڃ ڀّٽٿ. ـهظڅث ٨ځدٍ، ٨ددهتهلل   1719) - 42

خڃ وڈح. ـهظڅث ٨ځًو خڃ تټفثيض. ـهظڅٍ خٹًُ ٨ڃ خّدً تخدڃ ِد٩ُه، ٨دڃ ؼڅدثنذ خدڃ       
: نلٽڅث ٨ٽً ٨دثنذ خڃ تټٙثڀس وڈى ڀًَٛ. ٰٵٽڅث: ـدهظڅث، أ٘دٽفٷ تهلل،   أخٍ أڀُر ٴثٺ

 خفهَط َڅٱ٧ تهلل خڇ، ِځ٩صڇ ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ:
ن٨ثڄث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰدث٩َڅثچ. ٰٹثڂ ُٰځدث ألدى ٨ٽُڅدث، أڂ خث٩َڅدث ٨ٽدً       

، وأظدًذ ٨ٽُڅدث. وأڂ ٖ ڄڅدث٦ٌ    تټّځ٧ وتټ١ث٨ر، ٍٰ ڀڅ١ٕڅث وڀٹًڈڅث، و٨ًّڄث وًَّڄث
 تْڀً أڈٽڇ. ٴثٺ ) ٖ أڂ شًوت ٸٱًت خىتـث ٨څهٸٿ ڀڃ تهلل ُٰڇ خًڈثڂ(.

 ثبة اڅٯب٭ جٴخ ٿ٤بر٪ ثٶ ٯٲ ٹعائٶ ٹٿز٤ټ ثٶ. - 9

( ـددهظڅث  خددًتڈُٿ ٨ددڃ ڀّددٽٿ. ـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ٔدددثخر.    1841) - 43

 ًذ،ـهظڅٍ ويٴثء ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًَ
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ ) ڄځدث تٔڀدثپ ؼڅدر. َٵثشدٻ ڀدڃ ويتبدڇ. وَصٵدً خدڇ.          

ٰإڂ أڀً خصٵىي تهلل ٨ٍ وؼٻ و٨هٺ، ٸثڂ ټدڇ خدىټٷ أؼدً. و ڂ َدلڀً خ٭ُدًچ، ٸدثڂ ٨ٽُدڇ        
 ڀڅڇ(.

 ثبة ٹجٺة ا٫ٺٟبء ثجڀ٘خ ا٫ش٠٬بء، اڃٹ٩ ٟبڃٹ٩ - 11

ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ   ( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ خٕددثي. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ  1842) - 44

 ًٰتز تټٵٍتٌ، ٨ڃ أخٍ ـثٌپ. ٴثٺ:
ٴث٨هز أخث ڈًًَذ لځُ ِڅُڃ. ّٰځ٩صڇ َفهض ٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٴدثٺ       

)ٸثڄس خڅى  ًِتبُٻ شّىِهٿ تْڄدُدثء. ٸٽځدث ڈٽدٷ ڄددٍ لٽٱدڇ ڄددٍ. و ڄدڇ ٖ ڄددٍ خ٩دهٌ.          
وٺ ٰددثْوٺ. وأ١٨ددىڈٿ وِددصٹىڂ لٽٱددثء ٰصٹعددً( ٴددثټىت: ٰځددث شلڀًڄددث؟ ٴددثٺ )ٰددىت خد٩ُددر تْ

 ـٵهٿ. ٰإڂ تهلل ِثبٽهٿ ٨ځث تِص٨ًثڈٿ(.

ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر و٨دددهتهلل خددڃ خددًتن تْٔدد٩ًٌ. ٴددثٖ: ـددهظڅث    -( 1842)

 ٨دهتهلل خڃ  نيَُ ٨ڃ تټفّڃ خڃ ًٰتز، ٨ڃ أخُڇ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.
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ؾ وـهظڅٍ  ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى تْـىٖ ووٸ٧ُ.1843) - 45

أخددى ِدد٩ُه تْٔددػ. ـددهظڅث وٸُدد٧. ؾ وـددهظڅث أخددى ٸًَددح وتخددڃ ڄځُددً. ٴددثٖ: ـددهظڅث أخددى       
ڀ٩ثوَددر. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ و٨ٽددٍ خددڃ لٕددًپ. ٴددثٖ: ألدًڄددث ٨ُّددً خددڃ      
َىڄُ. ٸٽهٿ ٨ڃ ت٨ْځٓ. ؾ وـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخدٍ ٔدُدر )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث ؼًَدً       

 هتهلل. ٴثٺ:٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٌَه خڃ وڈح، ٨ڃ ٨د
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ) ڄهددث ِددصٹىڂ خ٩ددهٌ أظددًذ وأڀددىي شڅٹًوڄهددث(.    

ٴثټىت: َث يِىٺ تهلل! ٸُٯ شلڀً ڀدڃ أنيٶ ڀڅدث وټدٷ؟ ٴدثٺ )شدؤنوڂ تټفدٳ تټدىٌ ٨ٽدُٹٿ.         
 وشّلټىڂ تهلل تټىٌ ټٹٿ(.

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـدًج و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ )ٴدثٺ  ِدفثٲ: ألدًڄدث.        1844) - 46

ٌڈًُ: ـهظڅث ؼًًَ( ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٌَه خڃ وڈح، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خدڃ ٨دده    وٴثٺ
يج تټٹ٩ددر. ٴدثٺ: نلٽدس تټځّدؽه ٰدإوت ٨ددهتهلل خددڃ ٨ځدًو خدڃ تټ٩دثٖ ؼدثټُ ٰدٍ ٤ددٻ            
تټٹ٩در. وتټڅثَ ڀؽصځ٩ىڂ ٨ٽُڇ. ٰلشُصهٿ. ٰؽٽّس  ټُڇ. ٰٵثٺ: ٸڅث ڀد٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً    

َٙٽؿ لدثءچ. وڀڅدث ڀدڃ َڅصٝدٻ، وڀڅدث     تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ِٱً. ٰڅٍټڅث ڀڅٍٖ. ٰځڅث ڀڃ 
ڀڃ ڈى ٍٰ ؼًٕچ.  و ڄثني ڀڅثنٌ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ: تټٙدٗذ ؼثڀ٩در.       
ٰثؼصځ٩څث  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ ) ڄڇ ټٿ َٹڃ ڄدٍ ٴدٽٍ  ٖ ٸثڂ ـٵدث  

صٹٿ ڈدىچ  ٨ٽُڇ أڂ َهٺ أڀصڇ ٨ٽً لًُ ڀث ٩َٽځڇ ټهٿ، وَڅىيڈٿ ًٔ ڀث ٩َٽځڇ ټهٿ. و ڂ أڀد 
ؼ٩ٻ ٨ثُٰصهث ٍٰ أوټهث. وُُِٙح آلًڈث خٗء وأڀىي شڅٹًوڄهدث. وشؽدٍء ٰصڅدر ًُٰٴدٳ     
خ٩ٝهث خ٩ٝهث. وشؽٍء تټٱصڅر ُٰٵىٺ تټځؤڀڃ: ڈىچ ڀهٽٹصٍ. ظٿ شڅٹٕٯ. وشؽٍء تټٱصڅدر  
ُٰٵىٺ تټځؤڀڃ: ڈىچ ڈىچ. ٰځڃ أـح أڂ ٍَـٍؾ ٨ڃ تټڅدثي وَدهلٻ تټؽڅدر، ٰٽصلشدڇ ڀڅُصدڇ      

لً. وټُلز  ټدً تټڅدثَ تټدٍ َفدح أڂ َدؤشً  ټُدڇ. وڀدڃ خدث٧َ         وڈى َؤڀڃ خثهلل وتټُىپ تِ
 ڀثڀددث، ٰل١٨ددثچ ٘ددٱٵر َددهچ وظځددًذ ٴٽدددڇ، ٰٽ٩١ُددڇ  ڂ تِددص١ث٦. ٰددإڂ ؼددثء آلددً َڅث٨ٌددڇ     
ٰثًٜخىت ٨څٳ تِلً(. ٰهڄىز ڀڅڇ ٰٵٽس: أڄٕهٶ تهلل! آڄس ِځ٩س ڈىت ڀدڃ يِدىٺ تهلل   

ڇ أوڄثٌ وو٨ثچ ٴٽددٍ.  ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٰلڈىي  ټً أوڄُڇ وٴٽدڇ خُهَڇ. وٴثٺ: ِځ٩ص
ٰٵٽس ټڇ: ڈىت تخدڃ ٨ځدٷ ڀ٩ثوَدر َلڀًڄدث أڂ ڄلٸدٻ أڀىتټڅدث خُڅڅدث خثټدث٠دٻ. وڄٵصدٻ أڄٱّدڅث.           
وتهلل َٵىٺ: تَدث أَهدث تټدىَڃ آڀڅدىت ٖ شدلٸٽىت أڀدىتټٹٿ خُدڅٹٿ خثټدث٠دٻ  ٖ أڂ شٹدىڂ شؽدثيذ           

ٴدثٺ:  [. 29/تټڅّدثء /   ٨4ڃ شًتٚ ڀڅٹٿ وٖ  شٵصٽىت أڄٱّٹٿ  ڂ تهلل ٸثڂ خٹٿ يـُځث{ ]

 ّٰٹس ِث٨ر ظٿ ٴثٺ: أ٩٠ڇ ٍٰ ٠ث٨ر تهلل. وت٨ٙڇ ٍٰ ڀ٩ُٙر تهلل.

وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وتخڃ ڄځًُ وأخى ِد٩ُه تْٔدػ. ٴدثټىت: ـدهظڅث      -( 1844)

وٸ٧ُ. ؾ وـهظڅث أخى ٸًَدح. ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر ٸٗڈځدث ٨دڃ ت٨ْځدٓ، خهدىت تِٔدڅثن،          
 ڄفىچ.
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ث أخى تټځڅىي  ِځث٨ُٻ خڃ ٨ځدً. ـدهظڅث   ( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅ1844) - 47

َدددىڄُ خدددڃ أخدددٍ  ِدددفثٲ تټهځدددىتڄٍ. ـدددهظڅث ٨ددددهتهلل خدددڃ أخدددٍ تټّدددٱ٨ًڃ ٨دددثڀً، ٨دددڃ    
٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ده يج تټٹ٩در تټٙثبهٌ، ٴثٺ: يأَس ؼځث٨ر ٨څه تټٹ٩ددر. ٰدىٸً ڄفدى    

 ـهَط ت٨ْځٓ.

 ثبة اڃٯغ ثب٫وجغ ٗٴض ٬ٓٮ ا٫ٺالح ٹاؿزئضبعٷٮ - 11

ه خددڃ تټځعڅددً وڀفځدده خددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ     ( ـددهظڅث ڀفځدد1845) - 48

ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ٔدد٩در. ٴددثٺ: ِددځ٩س ٴصددثنذ َفددهض ٨ددڃ أڄددُ خددڃ ڀثټددٷ، ٨ددڃ أِددُه خددڃ       
 ـًُٝ؛

أڂ يؼٗ ڀڃ تْڄٙثي لٗ خًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ: أٖ شّص٩ځٽڅٍ ٸځث  
 ىڄٍ ٨ٽً تټفىٚ(.تِص٩ځٽس ٰٗڄث؟ ٰٵثٺ ) ڄٹٿ ِصٽٵىڂ خ٩هٌ أظًذ. ٰث٘دًوت ـصً شٽٵ

وـددهظڅٍ َفُددً خددڃ ـدُددح تټفددثيظٍ. ـددهظڅث لثټدده )٩َڅددٍ تخددڃ تټفددثيض(.     -( 1845)

ـهظڅث ٩ٔدر خڃ تټفؽثغ ٨ڃ ٴصثنذ. ٴثٺ: ِځ٩س أڄّث َفهض ٨دڃ أِدُه خدڃ ـٝدًُ؛ أڂ     
 يؼٗ ڀڃ تْڄٙثي لٗ خًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

ث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در، خهدىت تِٔدڅثن.      ( وـهظڅُڇ ٨دُدهتهلل خدڃ ڀ٩دثو. ـدهظڅ    1845) -پ  2

 وټٿ َٵٻ: لٗ خًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

 ثبة ٟپ ُبٗخ اڃٯغاء ٹاٱ ٯٴ٘ٺا ا٫ذ٤ٺ١ - 12

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وڀفځدده خددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ     1846) - 49

ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ِځثٶ خڃ ـًج، ٨ڃ ٨ٽٵځر خدڃ وتبدٻ تټفٝدًڀٍ، ٨دڃ أخُدڇ.      
 ثٺ:ٴ
ِلٺ ِٽځر خڃ ٍََه تټؽ٩ٱٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ: َث ڄدٍ تهلل! أيأَس  

 ڂ ٴثڀس ٨ٽُڅث أڀًتء َّلټىڄث ـٵهٿ وَځڅ٩ىڄث ـٵڅث، ٰځث شلڀًڄث؟ ٰل٨ًٚ ٨څڇ. ظٿ ِلټڇ 
ٰل٨ًٚ ٨څڇ. ظٿ ِلټڇ ٍٰ تظثڄُر أو ٍٰ تټعثټعر ٰؽىخڇ ت٩ْٔط خڃ ٴُُ. وٴثٺ )تِځ٩ىت 

 ٽُهٿ ڀث ـځٽىت و٨ٽُٹٿ ڀث ـځٽصٿ(.وأ٩ُ٠ىت. ٰإڄځث ٨

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٔدثخر. ـهظڅث ٩ٔدر ٨دڃ ِدځثٶ،   1846) - 51

خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. وٴدثٺ: ٰؽىخدڇ تْٔد٩ط خدڃ ٴدُُ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ          
 وِٽٿ )تِځ٩ىت وأ٩ُ٠ىت. ٰإڄځث ٨ٽُٹٿ ڀث ـځٽىت و٨ٽُٹٿ ڀث ـځٽصٿ(.

ٯالػٯخ جٰبٗخ ا٫ٰـ٬ٰڀٲ ٗٴض ٓٸٺع ا٠٫زٲ، ٹٟپ ٧٪ دب٩. ثبة ٹجٺة  - 13

 ٹرذغٿٮ ا٫شغٹط ٬ٗټ ا٫ِبٗخ ٹٯ٠بع٣خ ا٫جٰبٗخ
( ـدددهظڅٍ ڀفځددده خدددڃ تټځعڅدددً. ـدددهظڅث أخدددى تټىټُددده خدددڃ ڀّدددٽٿ. ـدددهظڅث        1847) - 51

٨دددهتټًـځڃ خددڃ ٍََدده خددڃ ؼددثخً. ـددهظڅٍ خّددً خددڃ ٨دُددهتهلل تټفٝددًڀٍ؛ أڄددڇ ِددځ٧ أخددث    
 ٱر خڃ تټُځثڂ َٵىٺ: نيَُ تټمىٖڄٍ َٵىٺ: ِځ٩س ـىَ



  

 

 

Page 203 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

ٸددثڂ تټڅددثَ َّددلټىڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ددڃ تټمُددً. وٸڅددس أِددلټڇ ٨ددڃ   
تټًٕ. ڀمثٰر أڂ َهيٸڅٍ. ٰٵٽدس: َدث يِدىٺ تهلل!  ڄدث ٸڅدث ٰدٍ ؼثڈٽُدر ؤدً. ٰؽثءڄدث تهلل          
خهىت تټمًُ. ٰهٻ خ٩ه ڈىت تټمًُ ًٔ؟ ٴثٺ )ڄ٩دٿ( ٰٵٽدس: ڈدٻ خ٩ده وټدٷ تټٕدً ڀدڃ لُدً؟         

نلڃ(. ٴٽس: وڀث نلڅڇ؟ ٴثٺ )ٴىپ َّصڅىڂ خ٭ُدً ِدڅصٍ. وَهدهوڂ خ٭ُدً      ٴثٺ )ڄ٩ٿ. وُٰڇ
ڈهٍَ. ٨ًٮ ڀڅهٿ وشڅٹً(. ٰٵٽس: ڈٻ خ٩ه وټٷ تټمًُ ڀڃ ًٔ؟ ٴدثٺ )ڄ٩دٿ. ن٨دثذ ٨ٽدً     
أخىتج ؼهڅٿ. ڀڃ أؼثخهٿ  ټُهث ٴىٰىچ ُٰهث(. ٰٵٽس: َث يِدىٺ تهلل! ٰٵٽدس: َدث يِدىٺ تهلل!     

ڂ خلټّڅصڅث( ٴٽس: َث يِىٺ تهلل! ٰځث شًي ٘ٱهٿ ټڅث. ٴثٺ )ڄ٩ٿ. ٴىپ ڀڃ ؼٽهشڅث. وَصٹٽځى
 ڂ أنيٸڅٍ وټٷ! ٴثٺ )شٽٍپ ؼځث٨ر تټځّٽځُڃ و ڀثڀهٿ( ٰٵٽس: ٰإڂ ټٿ شٹدڃ ټهدٿ ؼځث٨در    
وٖ   ڀددثپ؟ ٴددثٺ )ٰددث٨صٍٺ شٽددٷ تټٱددًٲ ٸٽهددث. وټددى أڂ ش٩ددٛ ٨ٽددً أ٘ددٻ ٔددؽًذ. ـصددً   

 َهيٸٷ تټځىز، وأڄس ٨ٽً وټٷ(.

ٍ. ـهظڅث َفًُ خڃ ـّدثڂ.  ( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ِهٻ خڃ ٨ّٹً تټصځُځ1847) - 52

ؾ وـهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ٨ددهتټًـځڃ تټدهتيڀٍ. ألدًڄدث َفُدً )وڈدى تخدڃ ـّدثڂ(. ـدهظڅث           
 ڀ٩ثوَر )٩َڅٍ تخڃ ِٗپ(. ـهظڅث ٌَه خڃ ِٗپ ٨ڃ أخٍ ِٗپ. ٴثٺ:

ٴثٺ ـىَٱر خڃ تټُځثڂ: ٴٽس: َث يِدىٺ تهلل!  ڄدث ٸڅدث خٕدً. ٰؽدثء تهلل خمُدً. ٰدڅفڃ ُٰدڇ.          
ً ٔدً؟ ٴدثٺ )ڄ٩دٿ( ٴٽدس: ڈدٻ ڀدڃ ويتء وټدٷ تټٕدً لُدً؟ ٴدثٺ           ٰهٻ ڀڃ ويتء ڈىت تټمُد 

)ڄ٩ٿ( ٴٽس: ٰهٻ ڀڃ ويتء وټٷ تټمًُ ًٔ؟ ٴثٺ )ڄ٩دٿ( ٴٽدس: ٸُدٯ؟ ٴدثٺ )َٹدىڂ خ٩دهٌ       
أبځددر ٖ َهصدددهوڂ خهددهتٌ، وٖ  َّدددصڅىڂ خّدددڅصٍ. وِددُٵىپ ٰدددُهٿ يؼددثٺ ٴٽدددىخهٿ ٴٽدددىج     

وټٷ؟ ٴثٺ  تټُٕث٠ُڃ ٍٰ ؼعځثڂ  ڄُ( ٴثٺ ٴٽس: ٸُٯ أ٘څ٧؟ َث يِىٺ تهلل!  ڂ أنيٸس
 )شّځ٧ وش٧ُ١ ټٓڀًُ. و ڂ ًٜج ٤هًٶ. وألى ڀثټٷ. ٰثِځ٧ وأ٧٠(.

( ـددهظڅث ٔددُدثڂ خددڃ ٰددًوق. ـددهظڅث ؼًَددً )٩َڅددٍ تخددڃ ـددثٌپ(. ـددهظڅث       1848) - 53

 ٬ُٗڂ خڃ ؼًًَ ٨ڃ أخٍ ٴُُ خڃ يَثؾ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ؛ أڄدڇ ٴدثٺ )ڀدڃ لدًغ ڀدڃ تټ١ث٨در، وٰدثيٲ تټؽځث٨در،           
ځثز، ڀثز ڀُصر ؼثڈٽُر. وڀڃ ٴثشٻ شفس يتَر ٨ځُر، َ٭ٝدح ټ٩ٙددر، أو َده٨ى  ټدً     ٰ

٨ٙدر، أو َڅًٙ ٨ٙدر، ٰٵصٻ، ٰٵصٽر ؼثڈٽُر. وڀڃ لدًغ ٨ٽدً أڀصدٍ، َٝدًج خًڈدث      
وٰثؼًڈددث. وٖ  َصفددثْ ڀددڃ ڀؤڀڅهددث، وٖ  َٱددٍ ټددىٌ ٨هدده ٨هددهچ، ٰٽددُُ ڀڅددٍ وټّددس    

 ڀڅڇ(.

هظڅث ـځدثن خدڃ ٌَده. ـدهظڅث أَدىج      وـهظڅٍ ٨دُهتهلل خڃ ٨ځً تټٵىتيًٌَ. ـ -( 1848)

٨ڃ ٬ُٗڂ خڃ ؼًًَ، ٨ڃ ٌخثن خڃ يَثؾ تټٵٍُّ، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ. ٴدثٺ: ٴدثٺ يِدىٺ       
 تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خڅفى ـهَط ؼًًَ. وٴثٺ )ٖ َصفثًٔ ڀڃ ڀؤڀڅهث(.

( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ خڃ ڀههٌ. ـهظڅث ڀههٌ 1848) - 54

 ؼًًَ، ٨ڃ ٌَثن خڃ يَثؾ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:خڃ ڀُځىڂ ٨ڃ ٬ُٗڂ خڃ 
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ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ڀدڃ لدًغ ڀدڃ تټ١ث٨در، وٰدثيٲ تټؽځث٨در، ظدٿ             
ڀددثز، ڀددثز ڀُصددر ؼثڈٽُددر. وڀددڃ ٴصددٻ شفددس يتَددر ٨ځُددر، َ٭ٝددح ټٽ٩ٙدددر، وَٵثشددٻ          
ټٽ٩ٙدر، ٰٽُُ ڀڃ أڀصٍ. وڀڃ لًغ ڀڃ أڀصٍ ٨ٽً أڀصٍ، ًَٝج خًڈث وٰثؼًڈث، ٖ 

 ڀؤڀڅهث، وٖ  َٱٍ خىٌ ٨ههڈث، ٰٽُُ ڀڅٍ(. َصفثْ ڀڃ

وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث       -( 1848)

 ٩ٔدر ٨ڃ ٬ُٗڂ خڃ ؼًًَ، خهىت تِٔڅثن.
أڀث تخڃ تټځعڅً ٰٽٿ َىٸً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ تټفدهَط. وأڀدث تخدڃ خٕدثي ٰٵدثٺ      

 ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خڅفى ـهَعهٿ.ٍٰ يوتَصڇ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘

( ـهظڅث ـّڃ خڃ تټًخ٧ُ. ـهظڅث ـځثن خڃ ٌَه ٨ڃ تټؽ٩ه، أخٍ ٨عځدثڂ،  1849) - 55

 ٨ڃ أخٍ يؼثء، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ، ًَوَڇ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ يأي ڀڃ أڀًُچ ُٔةث َٹًڈدڇ، ٰٽُٙددً. ٰإڄدڇ     

 ر(.ڀڃ ٰثيٲ تټؽځث٨ر ٔدًت، ٰځثز، ٰځُصر ؼثڈٽُ

( وـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـهظڅث ٨دهتټىتيض. ـهظڅث تټؽ٩ه. ـدهظڅث أخدى   1849) - 56

 يؼثء تټ١٩ثينٌ ٨ڃ تخڃ ٨دثَ،
٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ )ڀڃ ٸًچ ڀڃ أڀًُچ ُٔةث ٰٽُٙدً ٨ٽُڇ. ٰإڄدڇ  

 ټُُ أـه ڀڃ تټڅثَ لًغ ڀڃ تټّٽ١ثڂ ٔدًت، ٰځثز ٨ٽُڇ،  ٖ ڀثز ڀُصر ؼثڈٽُر(.

( ـهظڅث ڈًَٿ خڃ ٨دهت٨ْٽً. ـهظڅث تټځ٩صځً. ٴثٺ: ِدځ٩س أخدٍ َفدهض    1851) - 57

 ٨ڃ أخٍ ڀؽٽٍ، ٨ڃ ؼڅهج خڃ ٨دهتهلل تټدؽٽٍ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ )ڀدڃ ٴصدٻ شفدس يتَدر ٨ځُدر، َده٨ى ٨ٙددُر، أو          

 َڅًٙ ٨ٙدُر، ٰٵصٽر ؼثڈٽُر(.

ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٨ث٘ٿ )وڈى تخدڃ  ( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو تټ٩څدًٌ. 1851) - 58

 ڀفځه خڃ ٌَه( ٨ڃ ٌَه خڃ ڀفځه، ٨ڃ ڄث٧ٰ. ٴثٺ:
ؼثء ٨دهتهلل خڃ ٨ځً  ټً ٨دهتهلل خڃ ڀ٧ُ١، ـُڃ ٸدثڂ ڀدڃ أڀدً تټفدًذ ڀدث ٸدثڂ، ٌڀدڃ         

ٍََه خڃ ڀ٩ثوَر. ٰٵثٺ: ت٠ًـىت ْخٍ ٨دهتټًـځڃ وِدثنذ. ٰٵدثٺ:  ڄدٍ ټدٿ آشدٷ ْؼٽدُ.       
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىټڇ. ِځ٩س يِدىٺ تهلل   أشُصٷ ْـهظٷ ـهَعث ِځ٩س يِىٺ تهلل

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )ڀڃ لٽ٧ َهت ڀڃ ٠ث٨ر، ټٵدٍ تهلل َدىپ تټٵُثڀدر، ٖ ـؽدر ټدڇ.      
 وڀڃ ڀثز وټُُ ٍٰ ٨څٵڇ خ٩ُر، ڀثز ڀُصر ؼثڈٽُر(.

( وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث َفًُ خڃ ٨دهتهلل خڃ خٹًُ. ـهظڅث ټُط ٨ڃ ٨دُهتهلل 1851) 

٨ڃ خٹًُ خڃ ٨دهتهلل خڃ تْٔػ، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځدً؛ أڄدڇ أشدً تخدڃ     خڃ أخٍ ؼ٩ٱً، 
 ڀ٧ُ١. ٰىٸً ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄفىچ.
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( ـهظڅث ٨ځًو خڃ ٨ٽٍ. ـهظڅث تخڃ ڀههٌ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خدڃ ٨ځدًو   1851) -پ  2

خڃ ؼدٽر. ـهظڅث خًٕ خڃ ٨ځً. ٴثٖ ؼځ٩ُث: ـهظڅث ڈٕثپ خڃ ٩ِه ٨ڃ ٌَه خڃ أِٽٿ، ٨ڃ 
ڇ، ٨ڃ تخدڃ ٨ځدً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځ٩څدً ـدهَط ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ             أخُ

 ٨ځً.

 ثبة د٨ٮ ٯٲ ٟغ١ أٯغ ا٫ٰـ٬ٰڀٲ ٹٷٺ ٯجزٰٖ - 14

( ـددهظڅٍ أخددى خٹددً خددڃ ڄددث٧ٰ وڀفځدده خددڃ خٕددثي )ٴددثٺ تخددڃ ڄددث٧ٰ: ـددهظڅث    1852) - 59

ٴدثٺ:  ٬څهي. وٴثٺ تخڃ خٕثي: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً(. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٌَثن خڃ ٨ٗٴر. 
 ِځ٩س ٨ًٰؽر. ٴثٺ:

ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵدىٺ ) ڄدڇ ِدصٹىڂ ڈڅدثز وڈڅدثز. ٰځدڃ أيتن        
 أڂ َٱًٲ أڀً ڈىچ تْڀر، وڈٍ ؼځ٧ُ، ٰثًٜخىچ خثټُّٯ، ٸثبڅث ڀڃ ٸثڂ(.

وـددهظڅث أـځدده خددڃ لددًتْ. ـددهظڅث ـدددثڂ. ـددهظڅث أخددى ٨ىتڄددر. ؾ وـددهظڅٍ      -( 1852)

 خددڃ ڀىِددً ٨ددڃ ٔددُدثڂ. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ      تټٵثِددٿ خددڃ ٌٸًَددثء. ـددهظڅث ٨دُددهتهلل   
 خًتڈُٿ. ألدًڄدث تټځٙد٩ح خدڃ تټځٵدهتپ تټمع٩ځدٍ. ـدهظڅث  ِدًتبُٻ. ؾ وـدهظڅٍ ـؽدثغ.          
ـهظڅث ٨ثيپ خڃ تټٱٝٻ. ـهظڅث ـځثن خڃ ٌَه. ـهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ تټځمصدثي ويؼدٻ ِدځثچ.      

٬ُدً   ٸٽهٿ ٨ڃ ٌَثن خڃ ٨ٗٴر، ٨ڃ ٨ًٰؽر، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځعٽدڇ.      
 أڂ ٍٰ ـهَعهٿ ؼځ٩ُث )ٰثٴصٽىچ(.

( وـهظڅٍ ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث َىڄُ خڃ أخٍ ٩َٱىي ٨دڃ أخُدڇ،   1852) - 61

 ٨ڃ ٨ًٰؽر، ٴثٺ:
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )ڀڃ أشثٸٿ، وأڀدًٸٿ ؼځُد٧، ٨ٽدً يؼدٻ      

 وتـه، ًََه أڂ َٕٳ ٨ٙثٸٿ، أو َٱًٲ ؼځث٨صٹٿ، ٰثٴصٽىچ(.

 ا ثٺٿٖ ٫ش٬ڀ٠زڀٲثبة اط - 15

( وـدددهظڅٍ وڈدددح خدددڃ خٵُدددر تټىتِددد١ٍ. ـدددهظڅث لثټددده خدددڃ ٨ددددهتهلل ٨دددڃ 1853) - 61

 تټؽًًٌَ، ٨ڃ أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ ٴثٺ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) وت خى٧َ ټمٽُٱصُڃ، ٰثٴصٽىت تِلً ڀڅهځث(. 

غ٥ ٣زب٫ٸٮ ٯب ثبة ٹجٺة اڅٳ٨بع ٬ٗټ اڃٯغاء ٟڀٰب ٿشب٫ٞ ا٫لغٕ ٹر - 16

 ه٬ٺا، ٹٳذٺ ط٦٫
( ـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه تٌْنٌ. ـهظڅث ڈځثپ خڃ َفًُ. ـهظڅث ٴصثنذ ٨ڃ 1854) - 62

 تټفّڃ، ٨ڃ ٜدر خڃ ڀفٙڃ، ٨ڃ أپ ِٽځر؛
أڂ يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ ٴدثٺ )ِددصٹىڂ أڀدًتء. ٰص٩ًٰددىڂ وشڅٹدًوڂ. ٰځددڃ       

أٰدٗ ڄٵدثشٽهٿ؟ ٴدثٺ )ٖ. ڀدث      ٨ًٮ خًئ. وڀڃ ڄٹً ِٽٿ. وټٹڃ ڀڃ يٍٜ وشدثخ٧( ٴدثټىت:  
 ٘ٽىت(.
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( وـددهظڅٍ أخددى ٬ّددثڂ تټځّددځ٩ٍ وڀفځدده خددڃ خٕددثي. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ ڀ٩ددثو   1854) - 63

)وتټٽٱدد٣ ْخددٍ ٬ّددثڂ(. ـددهظڅث ڀ٩ددثو )وڈددى تخددڃ ڈٕددثپ، تټهِددصىتبٍ(. ـددهظڅٍ أخددٍ ٨ددڃ    
ٴصثنذ. ـهظڅث تټفّڃ ٨ڃ ٜدر خڃ ڀفٙڃ تټ٩څٌٍ، ٨ڃ أپ ِٽځر ٌوغ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل   

 ٨ٽُڇ وِٽٿ،
تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؛ أڄددڇ ٴددثٺ ) ڄددڇ َّددص٩ځٻ ٨ٽددُٹٿ أڀددًتء. ٰص٩ًٰددىڂ          ٨ددڃ 

وشڅٹًوڂ. ٰځڃ ٸًچ ٰٵه خًئ. وڀڃ أڄٹً ٰٵه ِدٽٿ. وټٹدڃ ڀدڃ يٜدً وشدثخ٧( ٴدثټىت: َدث        
 يِىٺ تهلل! أٖ ڄٵثشٽهٿ؟ ٴثٺ )ٖ. ڀث ٘ٽىت( )أٌ ڀڃ ٸًچ خٵٽدڇ وأڄٹً خٵٽدڇ(.

ث ـځددثن )٩َڅددٍ تخددڃ ٌَدده(. ـددهظڅث  ( وـددهظڅٍ أخددى تټًخُدد٧ تټ٩صٹددٍ. ـددهظڅ 1854) - 64

تټځ٩ٽً خڃ ٌَثن وڈٕثپ ٨ڃ تټفّڃ، ٨ڃ ٜدر خڃ ڀفٙدڃ، ٨دڃ أپ ِدٽځر. ٴثټدس: ٴدثٺ      
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خڅفى وټٷ. ٬ًُ أڄڇ ٴدثٺ )ٰځدڃ أڄٹدً ٰٵده خدًئ. وڀدڃ       

 ٸًچ ٰٵه ِٽٿ(.

وـددهظڅثچ ـّددڃ خددڃ تټًخُدد٧ تټدؽٽددٍ. ـددهظڅث تخددڃ تټځدددثيٶ ٨ددڃ ڈٕددثپ، ٨ددڃ    -( 1854)

تټفّڃ، ٨ڃ ٜددر خدڃ ڀفٙدڃ، ٨دڃ أپ ِدٽځر. ٴثټدس: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ           
 وِٽٿ. ٰىٸً ڀعٽڇ.  ٖ ٴىټڇ )وټٹڃ ڀڃ يًٜ وشثخ٧( ټٿ َىٸًچ.

 ثبة سڀبع اڃئٰخ ٹكغاعٷٮ - 17

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽٍ. ألدًڄث ٨ًُّ خدڃ َدىڄُ. ـدهظڅث    1855) - 65

ً، ٨ڃ يٌَٳ خڃ ـُثڂ، ٨ڃ ڀّٽٿ خڃ ٴ٤ًر، ٨ڃ تْوٌت٨ٍ ٨ڃ ٍََه خڃ ٍََه خڃ ؼثخ
 ٨ىٮ خڃ ڀثټٷ،

٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )لُددثي أبځددصٹٿ تټددىَڃ شفدددىڄهٿ وَفدددىڄٹٿ.   
وَٙدددٽىڂ ٨ٽدددُٹٿ وشٙدددٽىڂ ٨ٽدددُهٿ. ؤدددًتي أبځدددصٹٿ تټدددىَڃ شد٭ٝدددىڄهٿ وَد٭ٝدددىڄٹٿ   

ٺ )ٖ. ڀدث أٴدثڀىت   وشٽ٩څىڄهٿ وَٽ٩څىڄٹٿ( ٴُدٻ: َدث يِدىٺ تهلل! أٰدٗ ڄڅثخدىڈٿ خثټّدُٯ؟ ٰٵدث       
ُٰٹٿ تټٙٗذ. و وت يأَصٿ ڀڃ وٖ شٹٿ ُٔةث شٹًڈىڄڇ، ٰثٸًڈىت ٨ځٽدڇ، وٖ  شڅ٨ٍدىت َدهت    

 ڀڃ ٠ث٨ر(.

( ـدددهظڅث نتون خدددڃ ئدددُه. ـدددهظڅث تټىټُددده )٩َڅدددٍ تخدددڃ ڀّدددٽٿ(. ـدددهظڅث      1855) - 66

٨دهتټًـځڃ خڃ ٍََه خڃ ؼثخً. ألدًڄٍ ڀىټً خڅٍ ٍٰتٌذ )وڈى ٌيَٳ خڃ ـُدثڂ(؛ أڄدڇ   
خدڃ ٴ٤ًدر، تخدڃ ٨دٿ ٨دىٮ خدڃ ڀثټدٷ تْٔدؽ٩ٍ، َٵدىٺ: ِدځ٩س ٨دىٮ خدڃ             ِځ٧ ڀّٽٿ 

 ڀثټٷ تْٔؽ٩ٍ َٵىٺ:
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )لُثي أبځصٹٿ تټىَڃ شفدىڄهٿ وَفدىڄٹٿ.  

وشٙددٽىڂ ٨ٽددُهٿ وَٙددٽىڂ ٨ٽددُٹٿ. ؤددًتي أبځددصٹٿ تټددىَڃ شد٭ٝددىڄهٿ وَد٭ٝدددىڄٹٿ.         
ٺ تهلل! أٰددٗ ڄڅثخددىڈٿ ٨څدده وټددٷ؟ ٴددثٺ )ٖ. ڀددث وشٽ٩څدىڄهٿ وَٽ٩څددىڄٹٿ( ٴددثټىت ٴٽڅددث: َددث يِددى 
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أٴثڀىت ُٰٹٿ تټٙٗذ. ٖ ڀث أٴثڀىت ُٰٹٿ تټٙٗذ. أٖ ڀڃ وټً ٨ٽُڇ وتٺ، ٰدًآچ َدلشٍ ٔدُةث    
 ڀڃ ڀ٩ُٙر تهلل، ٰٽُٹًچ ڀث َلشٍ ڀڃ ڀ٩ُٙر تهلل، وٖ  َڅ٨ٍڃ َهت ڀڃ ٠ث٨ر(.

َدث أخدث تټځٵدهتپ!    ٴثٺ تخڃ ؼثخً: ٰٵٽدس )٩َڅدٍ ټٍيَدٳ(، ـدُڃ ـدهظڅٍ خهدىت تټفدهَط: آهلل!        
ټفهظٷ خهىت، أو ِځ٩س ڈىت، ڀدڃ ڀّدٽٿ خدڃ ٴ٤ًدر َٵدىٺ: ِدځ٩س ٨ىٰدث َٵدىٺ: ِدځ٩س          
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؟ ٴددثٺ: ٰؽعددث ٨ٽددً يٸدصُددڇ وتِددصٵدٻ تټٵدٽددر ٰٵددثٺ:  ٌ.  
وتهلل تټىٌ ٖ  ټڇ  ٖ ڈى! ټّځ٩صڇ ڀدڃ ڀّدٽٿ خدڃ ٴ٤ًدر َٵدىٺ: ِدځ٩س ٨دىٮ خدڃ ڀثټدٷ          

 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. َٵىٺ: ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً

وـهظڅث  ِفثٲ خڃ ڀىًِ تْڄٙثيٌ. ـهظڅث تټىټُده خدڃ ڀّدٽٿ. ـدهظڅث تخدڃ       -( 1855)

 ؼثخً، خهىت تِٔڅثن. وٴثٺ: يٌَٳ ڀىټً خڅٍ ٍٰتٌذ.
ٴثٺ ڀّٽٿ: ويوتچ ڀ٩ثوَدر خدڃ ٘دٽؿ ٨دڃ يخ٩ُدر خدڃ ٍََده، ٨دڃ ڀّدٽٿ خدڃ ٴ٤ًدر، ٨دڃ             

 ٨ىٮ خڃ ڀثټٷ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

ثبة اؿزججبة ٯجبٿ٘خ اڅٯب٭ ا٫جڀق ٗٴض اعاصح ا٤٫زب٩. ٹثڀبٱ ثڀ٘خ  - 18 

 ا٫غًٺاٱ رذذ ا٫لجغح
( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط خڃ ٩ِه. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يڀؿ. 1856) - 67

 ألدًڄث تټٽُط ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
 فس تټٕؽًذ. وڈٍ ِځًذ.ٸڅث َىپ تټفهَدُر أټٱث وأيخ٩ځثبر. ٰدث٩َڅثچ و٨ځً آلى خُهچ ش 

 وٴثٺ: وخث٩َڅثچ ٨ٽً أڂ ٖ ڄٱً. وټٿ ڄدث٩َڇ ٨ٽً تټځىز.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث تخڃ ٨ُُڅر. ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. 1856) - 68

 ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
 أڂ ٖ ڄٱً. ټٿ ڄدث٧َ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽً تټځىز.  ڄځث خث٩َڅثچ ٨ٽً 

( وـهظڅث ڀفځه خڃ ـدثشٿ. ـدهظڅث ـؽدثغ ٨دڃ تخدڃ ؼدًَػ. ألدًڄدٍ أخدى         1856) - 69

 تټٍخًُ.
ِځ٧ ؼثخًت َّلٺ: ٸٿ ٸثڄىت َىپ تټفهَدُر؟ ٴثٺ: ٸڅث أيخ٧ ٨ًٕذ ڀثبر. ٰدث٩َڅثچ. و٨ځً  

آلى خُدهچ شفدس تټٕدؽًذ. وڈدٍ ِدځًذ. ٰدث٩َڅدثچ. ٬ُدً ؼده خدڃ ٴدُُ تْڄٙدثيٌ. تلصددل             
 شفس خ١ڃ خ٩ًُچ.

( وـهظڅٍ  خًتڈُٿ خڃ نَڅدثي. ـدهظڅث ـؽدثغ خدڃ ڀفځده ت٨ْدىي، ڀدىټً        1856) - 71

 ِٽُځثڂ خڃ ڀؽثټه. ٴثٺ: ٴثٺ تخڃ ؼًَػ: ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛
أڄڇ ِځ٧ ؼثخًت َّدلٺ: ڈدٻ خدث٧َ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خدىٌ تټفٽُٱدر؟ ٰٵدثٺ: ٖ.            

 ُر.وټٹڃ ٘ٽً خهث. وټٿ َدث٧َ ٨څه ٔؽًذ،  ٖ تټٕؽًذ تټصٍ خثټفهَد
ٴددثٺ تخددڃ ؼددًَػ: وألدًڄددٍ أخددى تټٍخُددً؛ أڄددڇ ِددځ٧ ؼددثخً خددڃ ٨دددهتهلل َٵددىٺ: ن٨ددث تټڅدددٍ 

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽً خةً تټفهَدُر.
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( ـددهظڅث ِدد٩ُه خددڃ ٨ځددًو تْٔدد٩عٍ وِددىَه خددڃ ِدد٩ُه و ِددفثٲ خددڃ          1856) - 71

 خًتڈُٿ وأـځه خڃ ٨دهذ )وتټٽٱ٣ ټ٩ُّه( )ٴثٺ ٩ُِه و ِفثٲ: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًتڂ:    
 هظڅث ِٱُثڂ( ٨ڃ ٨ځًو، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:ـ
ٸڅث َىپ تټفهَدُر أټٱث وأيخ٩ځثبر. ٰٵثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )أڄصٿ تټُىپ لًُ أڈٻ  

 تْيٚ(.
 وٴثٺ ؼثخً: ټى ٸڅس أخًٙ ْيَصٹٿ ڀى٧ٜ تټٕؽًذ.

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅدً وتخدڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً.         1856) - 72

 ٨ځًو خڃ ڀًذ، ٨ڃ ِثټٿ خڃ أخٍ تټؽ٩ه. ٴثٺ:ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ 
ِلټس ؼثخً خڃ ٨دهتهلل ٨ڃ أ٘فثج تټٕؽًذ؟ ٰٵثٺ: ټى ٸڅث ڀثبدر أټدٯ ټٹٱثڄدث. ٸڅدث أټٱدث       

 ولځّځثبر؟

( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وتخددڃ ڄځُددً. ٴددثٖ: ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ  1856) - 73

ڂ(. ٸٗڈځدث َٵدىٺ: ٨دڃ     نيَُ. ؾ وـهظڅث يٰث٨ر خڃ تټهُعٿ. ـهظڅث لثټه )٩َڅدٍ تټ١فدث  
 ـُٙڃ، ٨ڃ ِثټٿ خڃ أخٍ تټؽ٩ه، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:

 ټى ٸڅث ڀثبر أټٯ ټٹٱثڄث. ٸڅث لځُ ٨ًٕذ ڀثبر. 

( وـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ )ٴددثٺ  ِددفثٲ:     1856) - 74

 ألدًڄث. وٴثٺ ٨عځثڂ: ـهظڅث ؼًًَ( ٨ڃ ت٨ْځٓ. ـهظڅٍ ِثټٿ خڃ أخٍ تټؽ٩ه. ٴثٺ:
 : ٸٿ ٸڅصٿ َىڀةى؟ ٴثٺ: أټٱث وأيخ٩ځثبر.ٴٽس ټؽثخً 

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٨ځدًو )٩َڅدٍ        1857) - 75

 تخڃ ڀًذ(. ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ أخٍ أوًٰ ٴثٺ:
 ٸثڂ أ٘فثج تټٕؽًذ أټٱث وظٗظځثبر. وٸثڄس أِٽٿ ظځڃ تټځهثؼًَڃ. 

وـددهظڅثچ  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ.    وـددهظڅث تخددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث أخددى نتون. ؾ    -( 1857)

 ألدًڄث تټڅًٝ خڃ ٔځُٻ. ؼځ٩ُث ٨ڃ ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ٍََه خڃ ٌي٧َ ٨ڃ لثټه، ٨ڃ تټفٹدٿ  1858) - 76

 خڃ ٨دهتهلل خڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ ڀ٩ٵٻ خڃ َّثي. ٴثٺ:
ټڅدثَ، وأڄدث يتٰد٧ ٬ٙدڅث     ټٵه يأَصڅٍ َىپ تټٕؽًذ، وتټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َددث٧َ ت  

ڀڃ أ٬ٙثڄهث ٨ڃ يأِڇ، وڄفڃ أيخ٧ ٨ًٕذ ڀثبر. ٴثٺ: ټدٿ ڄدث٩َدڇ ٨ٽدً تټځدىز. وټٹدڃ      
 خث٩َڅثچ ٨ٽً أڂ ٖ ڄٱً.

وـددهظڅثچ َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث لثټدده خددڃ ٨دددهتهلل ٨ددڃ َددىڄُ، خهددىت           -( 1858)

 تِٔڅثن.

ُه خدڃ  ( وـهظڅثچ ـثڀه خڃ ٨ځً. ـهظڅث أخى ٨ىتڄر ٨ڃ ٠ثيٲ، ٨دڃ ِد٩  1859) - 77

 تټځُّح. ٴثٺ:
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ٸثڂ أخٍ ڀځڃ خث٧َ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ شفدس تټٕدؽًذ. ٴدثٺ: ٰثڄ١ٽٵڅدث ٰدٍ       
 ٴثخٻ ـثؼُڃ. ٰمٱٍ ٨ٽُڅث ڀٹثڄهث. ٰإڂ ٸثڄس شدُڅس ټٹٿ ٰلڄصٿ أ٨ٽٿ.

( وـهظڅُڇ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـدهظڅث أخدى أـځده. ٴدثٺ: وٴًأشدڇ ٨ٽدً ڄٙدً        1859) - 78

ثڂ ٨ددڃ ٠ددثيٲ خددڃ ٨دددهتټًـځڃ، ٨ددڃ ِدد٩ُه خددڃ   خددڃ ٨ٽددٍ ٨ددڃ أخددٍ أـځدده. ـددهظڅث ِددٱُ  
 تټځُّح، ٨ڃ أخُڇ،

أڄهٿ ٸثڄىت ٨څه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ثپ تټٕؽًذ. ٴدثٺ: ٰڅّدىڈث ڀدڃ تټ٩دثپ      
 تټځٵدٻ.

( وـددهظڅٍ ـؽددثغ خددڃ تټٕددث٨ً وڀفځدده خددڃ يتٰدد٧. ٴددثٖ: ـددهظڅث ٔدددثخر.   1859) - 79

 ٴثٺ:ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ ٩ُِه خڃ تټځُّح، ٨ڃ أخُڇ. 
 ټٵه أشُس تټٕؽًذ. ظٿ أشُصهث خ٩ه. ٰٽٿ أ٨ًٰهث. 

( وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ـدثشٿ )٩َڅدٍ تخدڃ  ِدځث٨ُٻ( ٨دڃ ٍََده       1861) - 81

 خڃ أخٍ ٨دُه، ڀىټً ِٽځر خڃ تْٸى٦. ٴثٺ:
ٴٽس ټّٽځر: ٨ٽً أٌ ٍٔء خث٩َصٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىپ تټفهَدُر؟ ٴثٺ:  

 ٨ٽً تټځىز.

وـددهظڅثچ  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ـددهظڅث ـځددثن خددڃ ڀّدد٩هذ. ـددهظڅث ٍََدده ٨ددڃ    - (1861)

 ِٽځر. خځعٽڇ.

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث تټځمٍوڀٍ. ـهظڅث وڈُدح. ـدهظڅث   1861) - 81

 ٨ځًو تخڃ َفًُ ٨ڃ ٨دثن خڃ شځُٿ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٌَه. ٴثٺ:
   ً ڀدثوت! ٨ٽدً تټځدىز. ٴدثٺ: ٖ      أشثچ آز ٰٵثٺ: ڈىتٶ تخڃ ـڅ٥ٽر َدث٧َ تټڅثَ. ٰٵدثٺ: ٨ٽد

 أخث٧َ ٨ٽً ڈىت أـهت خ٩ه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

 ثبة رذغٿٮ عجٺٕ ا٫ٰٸبجغ ا٫ټ اؿزڀِبٱ ٹُٴٶ - 19

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ـثشٿ )٩َڅٍ تخڃ  ِځث٨ُٻ( ٨ڃ ٍََه خدڃ  1862) - 82

 أخٍ ٨دُه، ٨ڃ ِٽځر خڃ تْٸى٦؛
تخڃ تْٸى٦! تيشهنز ٨ٽدً ٨ٵدُدٷ؟ ش٩ًخدس؟ ٴدثٺ: ٖ.     أڄڇ نلٻ ٨ٽً تټفؽثغ ٰٵثٺ: َث  

 وټٹڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أوڂ ټٍ ٍٰ تټدهو.

ثبة ا٫ٰجبٿ٘خ ث٘ض ٟزخ ٯ٨خ ٬ٗټ اڅؿال٭ ٹا٫جٸبص ٹا٫شڀغ. ٹثڀبٱ ٯ٘ٴټ  - 21

 )ال ٷجغح ث٘ض ا٠٫زخ(
( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټٙدثؾ أخى ؼ٩ٱً. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خدڃ ٌٸًَدثء ٨دڃ    1863) - 83

 ٨ث٘ٿ تْـىٺ، ٨ڃ أخٍ ٨عځثڂ تټڅههٌ. ـهظڅٍ ڀؽث٧ٔ خڃ ڀ٩ّىن تټّٽځٍ. ٴثٺ:
أشُدس تټڅددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ أخث٩َددڇ ٨ٽدً تټهؽدًذ. ٰٵددثٺ ) ڂ تټهؽدًذ ٴده ڀٝددس          

 ْڈٽهث. وټٹڃ ٨ٽً تِٔٗپ وتټؽهثن وتټمًُ(.
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( وـهظڅٍ ِىَه خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٨ٽٍ خڃ ڀّهً ٨ڃ ٨ث٘ٿ، ٨ڃ أخدٍ  1863) - 84

 ٴثٺ: ألدًڄٍ ڀؽث٧ٔ خڃ ڀ٩ّىن تټّٽځٍ. ٴثٺ: ٨عځثڂ.
ؼةس خللٍ  ټً ڀ٩ده يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خ٩ه تټٱصؿ. ٰٵٽس: َث يِىٺ تهلل!  

خث٩َڇ ٨ٽً تټهؽًذ. ٴثٺ )ٴه ڀٝس تټهؽًذ خلڈٽهث( ٴٽس: ٰدلٌ ٍٔء شدث٩َڇ؟ ٴثٺ )٨ٽً 
 تِٔٗپ وتټؽهثن وتټمًُ(.

 شڇ خٵىٺ ڀؽث٧ٔ. ٰٵثٺ: ٘هٲ.ٴثٺ أخى ٨عځثڂ: ٰٽٵُس أخث ڀ٩ده ٰللدً

ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ٰٝدُٻ ٨دڃ ٨ث٘دٿ، خهدىت            -( 1863)

 تِٔڅثن. ٴثٺ: ٰٽٵُس ألثچ. ٰٵثٺ: ٘هٲ ڀؽث٧ٔ. وټٿ َىٸً: أخث ڀ٩ده.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ٴثٖ: ألدًڄدث ؼًَدً ٨دڃ    1353) - 85

 ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:ڀڅٙىي، ٨ڃ ڀؽثڈه، ٨ڃ ٠ثوَ، ٨
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َددىپ تټٱددصؿ، ٰددصؿ ڀٹددر )ٖ ڈؽددًذ. وټٹددڃ ؼهددثن    

 وڄُر. و وت تِصڅٱًشٿ ٰثڄٱًوت(.

وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـدهظڅث وٸُد٧ ٨دڃ ِدٱُثڂ.      -( 1353)

٩َڅدٍ تخدڃ   ؾ وـهظڅث  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي وتخڃ يت٧ٰ ٨ڃ َفًُ خڃ آنپ. ـهظڅث ڀٱٝدٻ ) 
ڀهٽهٻ(. ؾ وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ألدًڄث ٨دُهتهلل خڃ ڀىِدً ٨دڃ  ِدًتبُٻ. ٸٽهدٿ ٨دڃ      

 ڀڅٙىي، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ    1864) - 86

ـدُددح خددڃ أخددٍ ظثخددس ٨ددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ٨دددهتټًـځڃ خددڃ أخددٍ ـّددُڃ، ٨ددڃ ١٨ددثء، ٨ددڃ   
 ثټس:٨ثبٕر. ٴ

ِةٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټهؽدًذ؟ ٰٵدثٺ )ٖ ڈؽدًذ خ٩ده تټٱدصؿ. وټٹدڃ        
 ؼهثن وڄُر. و وت تِصڅٱًشٿ ٰثڄٱًوت(.

( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ لددٗن تټدددثڈٽٍ. ـددهظڅث تټىټُدده خددڃ ڀّددٽٿ. ـددهظڅث    1865) - 87

 ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ځًو تْوٌت٨ٍ. ـهظڅٍ تخڃ ٔهثج تټٍڈًٌ. ـهظڅٍ ١٨ثء خدڃ ٍََده  
 تټٽُعٍ؛ أڄڇ ـهظهٿ ٴثٺ: ـهظڅٍ أخى ٩ُِه تټمهيٌ؛

أڂ أ٨ًتخُث ِلٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټهؽًذ؟ ٰٵدثٺ )وَفدٷ!  ڂ ٔدلڂ     
تټهؽددًذ ټٕددهَه. ٰهددٻ ڀددڃ  خددٻ( ٴددثٺ: ڄ٩ددٿ. ٴددثٺ )ٰهددٻ شددؤشٍ ٘ددهٴصهث؟( ٴددثٺ: ڄ٩ددٿ. ٴددثٺ  

 )ٰث٨ځٻ ڀڃ ويتء تټدفثي. ٰإڂ تهلل ټڃ َصًٶ ڀڃ ٨ځٽٷ ُٔةث(.

وـددهظڅثچ ٨دددهتهلل خددڃ ٨دددهتټًـځڃ تټددهيتڀٍ. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ َىِددٯ ٨ددڃ  - (1865)

تْوٌت٨ٍ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ ) ڂ تهلل ټدڃ َصدًٶ ڀدڃ ٨ځٽدٷ ٔدُةث( وٌتن      
 ٍٰ تټفهَط ٴثٺ )ٰهٻ شفٽدهث َىپ وينڈث؟( ٴثٺ: ڄ٩ٿ.
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 ثبة ٧ڀ٠ڀخ ثڀ٘خ ا٫ٴـبء - 21

88 - (1866     ً و خدڃ ِدًؾ. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح.      ( ـهظڅٍ أخدى تټ١دثڈً أـځده خدڃ ٨ځد

ألدًڄٍ َىڄُ خڃ ٍََه. ٴثٺ: ٴثٺ تخدڃ ٔدهثج: ألدًڄدٍ ٨دًوذ خدڃ تټٍخُدً؛ أڂ ٨ثبٕدر        
 ٌوغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثټس:

ٸثڄس تټځؤڀڅثز،  وت ڈدثؼًڂ  ټدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َځدصفڃ خٵدىٺ تهلل          
٨ٽً أڂ ٖ ًَٕٸڃ خثهلل ُٔةث وٖ   ٨ٍ وؼٻ: تَث أَهث تټڅدٍ  وت ؼثءٶ تټځؤڀڅثز َدث٩َصٷ

 [  ټً آلً تَِر.12/تټځځصفڅر / 61ًَّٴڃ وٖ  ٍَڄُڃ{ ]

 ٴثټس ٨ثبٕر: ٰځڃ أٴً خهىت ڀڃ تټځؤڀڅثز، ٰٵه أٴً خثټځفڅر.
وٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  وت أٴًيڂ خىټٷ ڀڃ ٴىټهڃ، ٴثٺ ټهڃ يِىٺ تهلل 

( وٖ . وتهلل! ڀث ڀّس َه يِدىٺ تهلل ٘دٽً   ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تڄ١ٽٵڃ. ٰٵه خث٩َصٹڃ
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َه تڀًأذ ٴٟ. ٬ًُ أڄڇ َدث٩َهڃ خثټٹٗپ.

ٴثټس ٨ثٔر: وتهلل! ڀث ألدى يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨ٽدً تټڅّدثء ٴدٟ،  ٖ خځدث          
أڀًچ تهلل ش٩ثټً. وڀث ڀّس ٸٯ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸٯ تڀًأذ ٴدٟ. وٸدثڂ   

 ت ألى ٨ٽُهڃ )ٴه خث٩َصٹڃ(، ٸٗڀث.َٵىٺ ټهڃ،  و

( وـددهظڅٍ ڈددثيوڂ خددڃ ِدد٩ُه تَْٽددٍ وأخددى تټ١ددثڈً )ٴددثٺ أخددى تټ١ددثڈً:  1866) - 89

ألدًڄث. وٴثٺ ڈثيوڂ: ـهظڅث تخڃ وڈح(. ـهظڅٍ ڀثټٷ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٨دًوذ؛ أڂ  
 ٨ثبٕر ألدًشڇ ٨ڃ خ٩ُر تټڅّثء. ٴثټس:

ٴدٟ.  ٖ أڂ َللدى ٨ٽُهدث. ٰدإوت ألدى      ڀث ڀُ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خُهچ تڀًأذ  
 ٨ٽُهث ٰل١٨صڇ، ٴثٺ )توڈدٍ ٰٵه خث٩َصٷ(.

 ثبة ا٫جڀ٘خ ٬ٗټ ا٫ـٰٖ ٹا٫ِبٗخ ٟڀٰب اؿزِبٕ - 22

( ـهظڅث َفًُ خڃ أَىج وٴصُدر وتخڃ ـؽٍ )وتټٽٱ٣ ٖخدڃ أَدىج( ٴدثټىت:    1867) - 91

هلل خڃ ٨ځً ـهظڅث  ِځث٨ُٻ )وڈى تخڃ ؼ٩ٱً(. ألدًڄٍ ٨دهتهلل خڃ نَڅثي؛ أڄڇ ِځ٧ ٨دهت
 َٵىٺ:

ٸڅددث ڄدددث٧َ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ٽددً تټّددځ٧ وتټ١ث٨ددر. َٵددىٺ ټڅددث )ُٰځددث       
 تِص٩١س(.

 ثبة ثڀبٱ ؿٲ ا٫ج٬ٺٙ - 23

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٨دُددهتهلل ٨ددڃ    1868) - 91

 ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
ىپ أـده ٰدٍ تټٵصدثٺ. وأڄدث تخدڃ أيخد٧ ٨ٕدًذ        ٨ًٜڅٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َ 

 ِڅر. ٰٽٿ َؽٍڄٍ. و٨ًٜڅٍ َىپ تټمڅهٲ، وأڄث تخڃ لځُ ٨ًٕذ ِڅر. ٰلؼثٌڄٍ.
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ٴثٺ ڄث٧ٰ: ٰٵهڀس ٨ٽً ٨ځً خڃ ٨ددهتټ٩ٍٍَ، وڈدى َىڀةدى لٽُٱدر. ٰفهظصدڇ ڈدىت تټفدهَط.        
ٰٵثٺ:  ڂ ڈىت ټفه خُڃ تټٙ٭ًُ وتټٹدُدً. ٰٹصدح  ټدً ٨ځثټدڇ أڂ َٱًٜدىت ټځدڃ ٸدثڂ تخدڃ         

 ٨ًٕذ ِڅر. وڀڃ ٸثڂ نوڂ وټٷ ٰثؼ٩ٽىچ ٍٰ تټ٩ُثٺ.لځُ 

وـهظڅثچ أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهتهلل خدڃ  نيَدُ و٨ددهتټًـُٿ خدڃ      -( 1868)

ِددٽُځثڂ. ؾ وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ٨دددهتټىڈثج )٩َڅددٍ تټعٵٱددٍ( ؼځ٩ُددث ٨ددڃ   
 ٰثِصٙ٭ًڄٍ. ٨دُهتهلل، خهىت تِٔڅثن. ٬ًُ أڂ ٍٰ ـهَعهٿ: وأڄث تخڃ أيخ٧ ٨ًٕذ ِڅر

ثبة ا٫ٴٸپ أٱ ٿـبٟغ ثب٫ٰوذٞ ا٫ټ أعى ا٠٨٫بع اطا سڀٞ ٹ٣ٺٗٶ  - 24

 ثؤٿضٿٸٮ.
( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ ٨ددهتهلل    1869) - 92

 خڃ ٨ځً. ٴثٺ:
 ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ َّثًٰ خثټٵًآڂ  ټً أيٚ تټ٩هو. 

. ـددهظڅث ټُددط. ؾ وـددهظڅث تخددڃ وڀددؿ. ألدًڄددث تټٽُددط ٨ددڃ ( وـددهظڅث ٴصُدددر1869) - 93

 ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً،
٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؛ أڄددڇ ٸددثڂ َڅهددً أڂ َّددثًٰ خددثټٵًآڂ  ټددً أيٚ   

 تټ٩هو. ڀمثٰر أڂ َڅثټڇ تټ٩هو.

وـهظڅث أخى تټًخ٧ُ تټ٩صٹٍ وأخى ٸثڀٻ. ٴثٖ: ـدهظڅث ـځدثن ٨دڃ أَدىج، ٨دڃ ڄدث٧ٰ،        - 94

 ٨ځً. ٴثٺ:٨ڃ تخڃ 
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ٖ شّددثًٰوت خددثټٵًآڂ. ٰددإڄٍ ٖ آڀددڃ أڂ َڅثټددڇ        

 تټ٩هو(.
 ٴثٺ أَىج: ٰٵه ڄثټڇ تټ٩هو ولث٘ځىٸٿ خڇ.

ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ )٩َڅٍ تخڃ ٨ٽُر(. ؾ وـهظڅث تخڃ  -( 1869)

تخڃ يت٧ٰ. ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ     أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِٱُثڂ وتټعٵٱٍ. ٸٽهٿ ٨ڃ أَىج. ؾ وـهظڅث
ٰهَٷ. ألدًڄث تټٝفثٶ )٩َڅٍ تخڃ ٨عځثڂ(. ؼځ٩ُث ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅددٍ  

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.
ٍٰ ـهَط تخڃ ٨ٽُر وتټعٵٱٍ )ٰإڄٍ ألدثٮ(. وٰدٍ ـدهَط ِدٱُثڂ وـدهَط تټٝدفثٶ خدڃ        

 ٨عځثڂ )ڀمثٰر أڂ َڅثټڇ تټ٩هو(.

 ثبة ا٫ٰـبث٤خ ثڀٲ ا٫شڀ٪ ٹرٌٰڀغٷب. - 25

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ 1871) - 95

 تخڃ ٨ځً؛



  

 

 

Page 213 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ِثخٳ خثټمُٻ تټصٍ ٴه أٜځًز ڀڃ تټفٱُثء. وٸثڂ  
أڀهڈث ظڅُر تټىتن٦. وِثخٳ خُڃ تټمُٻ تټصٍ ټٿ شٝځً، ڀڃ تټعڅُر  ټً ڀّؽه خڅٍ ٌيَٳ. 

 خهث. وٸثڂ تخڃ ٨ځً ُٰځڃ ِثخٳ

وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وڀفځه خڃ يڀؿ وٴصُدر خدڃ ِد٩ُه ٨دڃ تټٽُدط خدڃ       -( 1871) 

٩ِه. ؾ وـهظڅث لٽٯ خڃ ڈٕثپ وأخى تټًخ٧ُ وأخى ٸثڀٻ. ٴثټىت: ـدهظڅث ـځدثن )وڈدى تخدڃ     
ٌَه( ٨ڃ أَىج. ؾ وـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ ٨ڃ أَىج. ؾ وـهظڅث تخڃ 

ٹددً تخددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث أخددى أِددثڀر. ؾ وـددهظڅث ڄځُددً. وـددهظڅث أخددٍ. ؾ وـددهظڅث أخددى خ
ڀفځه خدڃ تټځعڅدً و٨دُدهتهلل خدڃ ِد٩ُه. ٴدثٖ: ـدهظڅث َفُدً )وڈدى تټٵ١دثڂ(. ؼځ٩ُدث ٨دڃ             
٨دُهتهلل. ؾ وـهظڅٍ ٨ٽٍ خڃ أخٍ ـؽً وأـځه خڃ ٨دهذ وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ٴدثټىت: ـدهظڅث      

. ألدًڄدث  ِٱُثڂ ٨ڃ  ِځث٨ُٻ خڃ أڀُر. ؾ وـهظڅٍ ڀفځده خدڃ يتٰد٧. ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ     
تخڃ ؼًَؿ. ألدًڄٍ ڀىًِ خڃ ٨ٵددر. ؾ وـدهظڅث ڈدثيوڂ خدڃ ِد٩ُه تَْٽدٍ. ـدهظڅث تخدڃ         
وڈح. ألدًڄٍ أِثڀر )٩َڅٍ تخڃ ٌَده(. ٸدٻ ڈدؤٖء ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً. خځ٩څدً          
ـددهَط ڀثټددٷ ٨ددڃ ڄددث٧ٰ. وٌتن ٰددٍ ـددهَط أَددىج، ڀددڃ يوتَددر ـځددثن وتخددڃ ٨ٽُددر: ٴددثٺ       

 ّؽه.٨دهتهلل: ٰؽةس ِثخٵث. ١ٰٱٯ خٍ تټٱًَ تټځ

 ثبة ا٫شڀ٪ ٯ٤٘ٺص ٟپ ٳٺاهڀٸب ا٫شڀغ ا٫ټ ٿٺ٭ ا٤٫ڀبٯخ - 26

( ـهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ            1871) - 96

 ٨ځً؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )تټمُٻ ٍٰ ڄىتُ٘هث تټمًُ  ټً َىپ تټٵُثڀر(. 

څث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث      )وـهظڅث ٴصُدر وتخڃ يڀؿ ٨ڃ تټٽُط خڃ ٩ِه. ؾ وـهظ
٨ٽٍ خڃ ڀّهً و٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـدهظڅث أخدٍ. ؾ وـدهظڅث ٨دُدهتهلل     
خڃ ٩ُِه. ـهظڅث َفًُ. ٸٽهٿ ٨ڃ ٨دُدهتهلل. ؾ وـدهظڅث ڈدثيوڂ خدڃ ِد٩ُه تَْٽدٍ. ـدهظڅث        
تخڃ وڈح. ـهظڅٍ أِثڀر. ٸٽهدٿ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ           

 ِٽٿ. خځعٻ ـهَط ڀثټٷ ٨ڃ ڄث٧ٰ.و

( وـددهظڅث ڄٙددً خددڃ ٨ٽددٍ تټؽهٝددځٍ و٘ددثټؿ خددڃ ـددثشٿ خددڃ وينتڂ.       1872) - 97

ؼځ٩ُث ٨ڃ ٍََه. ٴثٺ تټؽهٝځٍ: ـدهظڅث ٍََده خدڃ ٌيَد٧. ـدهظڅث َدىڄُ خدڃ ٨دُده. ٨دڃ          
 ٨ځًو خڃ ٩ُِه، ٨ڃ أخٍ ٌي٨ر خڃ ٨ځًو خڃ ؼًًَ، ٨ڃ ؼًًَ خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:

ٽُددڇ وِددٽٿ َٽددىٌ ڄث٘ددُر ٰددًَ خإ٘ددد٩ڇ، وڈددى َٵددىٺ      يأَددس يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨  
 )تټمُٻ ڀ٩ٵىن خڅىتُ٘هث تټمًُ  ټً َىپ تټٵُثڀر: تْؼً وتټ٭څُځر(.

وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ  خًتڈُٿ. ؾ وـهظڅث أخى خٹدً   -( 1872)

 خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ ِٱُثڂ. ٸٗڈځث ٨ڃ َىڄُ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.
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وـهظڅث ڀفځه خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٌٸًَدثء ٨دڃ           (1873) - 98

 ٨ثڀً، ٨ڃ ٨ًوذ تټدثيٴٍ، ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )تټمُددٻ ڀ٩ٵددىن ٰددٍ ڄىت٘ددُهث تټمُددً  ټددً َددىپ      

 تټٵُثڀر: تْؼً وتټځ٭څٿ(.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث تخدڃ ٰٝدُٻ وتخدڃ  نيَدُ ٨دڃ         1873) - 99

 ُڃ، ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ ٨ًوذ تټدثيٴٍ. ٴثٺ:ـٙ
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټمًُ ڀ٩ٵىٖ خڅىت٘دٍ تټمُدٻ( ٴدثٺ ٰٵُدٻ ټدڇ:       

 َث يِىٺ تهلل! خٿ وتٶ؟ ٴثٺ )تْؼً وتټځ٭څٿ  ټً َىپ تټٵُثڀر(.

وـهظڅثچ  ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث ؼًَدً ٨دڃ ـٙدُڃ، خهدىت تِٔدڅثن.           -( 1873)

 ذ خڃ تټؽ٩ه.٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: ٨ًو

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً ولٽددٯ خددڃ ڈٕددثپ وأخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر.   1873) - 2پ 

ؼځ٩ُث ٨ڃ أخٍ تْـىٖ. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وتخڃ أخدٍ ٨ځدً. ٸٗڈځدث ٨دڃ     
ِٱُثڂ. ؼځ٩ُث ٨ڃ ٔدُح خڃ ٬ًٴدهذ، ٨دڃ ٨دًوذ تټددثيٴٍ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         

ـددهَط ِددٱُثڂ: ِددځ٧ ٨ددًوذ تټدددثيٴٍ. ِددځ٧  وِددٽٿ. وټددٿ َددىٸً )تْؼددً وتټځ٭ددڅٿ(. وٰددٍ
 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( وـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو. ـددهظڅث أخددٍ. ؾ وـددهظڅث تخددڃ تټځعڅددً وتخددڃ  1873) - 3پ 

خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ٸٗڈځث ٨ڃ ٩ٔدر، ٨ڃ أخدٍ  ِدفثٲ، ٨دڃ تټ٩ُدٍتي     
ڇ وِدٽٿ خهدىت. وټدٿ َددىٸً    خدڃ ـًَدط، ٨دڃ ٨دًوذ خدڃ تټؽ٩ده، ٨ددڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُد         

 )تْؼً وتټځ٭څٿ(.

( وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ؾ وـدهظڅث ڀفځده تخدڃ تټځعڅدً     1874) - 111

وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه. ٸٗڈځث ٨ڃ ٩ٔدر، ٨ڃ أخٍ تټصُدثؾ، ٨دڃ أڄدُ    
 خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:

 ُٻ(.ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټدًٸر ٍٰ ڄىتٍ٘ تټم 

وـدهظڅث َفُددً خددڃ ـدُدح. ـددهظڅث لثټدده )٩َڅدٍ تخددڃ تټفددثيض(. ؾ وـددهظڅٍ     -( 1874)

ڀفځه خڃ تټىټُه. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ٴثٖ: ـهظڅث ٩ٔدر ٨دڃ أخدٍ تټصُدثؾ. ِدځ٧ أڄّدث      
 َفهض ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، خځعٽڇ.

 ثبة ٯب ٿ٨غٵ ٯٲ ه٠بد ا٫شڀ٪ - 27

وأخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈُدً تخدڃ ـدًج    ( وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ 1875) - 111

وأخى ٸًَح )ٴثٺ َفًُ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًوڂ: ـهظڅث وٸ٧ُ( ٨ڃ ِٱُثڂ ٨ڃ ِٽٿ خدڃ  
 ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ أخٍ ٌي٨ر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:

 ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٹًچ تټٕٹثٺ ڀڃ تټمُٻ. 
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ـددهظڅٍ ٨دددهتټًـځڃ خددڃ ( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ؾ و 1875) - 112

خٕددً. ـددهظڅث ٨دددهتټًٌتٲ. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ ِددٱُثڂ، خهددىت تِٔددڅثن، ڀعٽددڇ. وٌتن ٰددٍ ـددهَط      
٨دهتټًٌتٲ: وتټٕٹثٺ أڂ َٹىڂ تټٱًَ ٍٰ يؼٽدڇ تټُځڅدً خُدثٚ وٰدٍ َدهچ تټُّدًي. أو       

 ٍٰ َهچ تټُځڅً ويؼٽڇ تټًُّي.

ڀفځده  ـهظڅث ڀفځه خڃ خٕثي. ـهظڅث ڀفځه )٩َڅدٍ تخدڃ ؼ٩ٱدً(. ؾ وـدهظڅث      -( 1875)

خڃ تټځعڅً. ـهظڅٍ وڈح خڃ ؼًًَ. ؼځ٩ُث ٨ڃ ٩ٔدر، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٍََده تټځم٩دٍ،      
٨ڃ أخٍ ٌي٨ر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، خځعٻ ـدهَط وٸُد٧.   

 وٍٰ يوتَر وڈح: ٨ڃ ٨دهتهلل تخڃ ٍََه. وټٿ َىٸً تټڅم٩ٍ.

 ثبة ٌٟ٪ ا٫جٸبص ٹا٫شغٹط ٟپ ؿجڀ٪ اهلل - 28

وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ؼًَددً ٨ددڃ ٨ځددثيذ )وڈددى تخددڃ     ( 1876) - 113

 تټٵ٩ٵث٦( ٨ڃ أخٍ ٌي٨ر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )شٝځڃ تهلل ټځڃ لًغ ٍٰ ِددُٽڇ، ٖ َمًؼدڇ  ٖ    

ؼهثنت ٍٰ ِدُٽٍ، و َځثڄث خٍ، وشٙهَٵث خًِٽٍ. ٰهى ٨ٽٍ ٜثڀڃ أڂ أنلٽدڇ تټؽڅدر. أو   
تټىٌ لًغ ڀڅڇ. ڄثبٗ ڀث ڄثٺ ڀڃ أؼً أو ٬څُځر. وتټىٌ ڄٱُ ڀفځه  أيؼ٩ڇ  ټً ڀّٹڅڇ

خُهچ! ڀث ڀڃ ٸٽٿ َٹٽٿ ٍٰ ِدُٻ تهلل،  ٖ ؼثء َىپ تټٵُثڀر ٸهُةصڇ ـُڃ ٸٽٿ، ټىڄدڇ ټدىڂ نپ   
ويَفڇ ڀّٷ. وتټىٌ ڄٱُ ڀفځه خُهچ! ټىٖ أڂ َٕٳ ٨ٽً تټځّٽځُڃ، ڀدث ٴ٩دهز لدٗٮ    

٩ر ٰدلـٽهٿ. وٖ  َؽدهوڂ ِد٩ر. وَٕدٳ     ًَِر ش٭ٍو ٍٰ ِدُٻ تهلل أخدهت. وټٹدڃ ٖ أؼده ِد    
٨ٽُهٿ أڂ َصمٽٱىت ٨څٍ. وتټىٌ ڄٱُ ڀفځه خُهچ! ټىننز أڂ أ٬ٍو ٍٰ ِددُٻ تهلل ٰلٴصدٻ.   

 ظٿ أ٬ٍو ٰلٴصٻ. ظٿ أ٬ٍو ٰلٴصٻ(.

وـهظڅثچ أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح ٴدثٖ: ـدهظڅث تخدڃ ٰٝدُٻ ٨دڃ            -( 1876)

 ٨ځثيذ، خهىت تِٔڅثن.

خڃ َفًُ. ألدًڄث تټځ٭ًُذ خدڃ ٨ددهتټًـځڃ تټفٍتڀدٍ     ( وـهظڅث َف1876ًُ) - 114

 ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ )شٹٱٻ تهلل ټځدڃ ؼثڈده ٰدٍ ِددُٽڇ. ٖ َمًؼدڇ ڀدڃ        

خُصڇ  ٖ ؼهثن ٍٰ ِدُٽڇ وشٙهَٳ ٸٽځصڇ. خلڂ َهلٽڇ تټؽڅر. أو ًَؼ٩ڇ  ټً ڀّٹڅڇ تټدىٌ  
 ثٺ ڀڃ أؼً أو ٬څُځر(.لًغ ڀڅڇ. ڀ٧ ڀث ڄ

( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه وٌڈًُ خڃ ـًج. ٴثٖ: ـهظڅث ِٱُثڂ تخڃ ٨ُُڅدر  1876) - 115

 ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ َٹٽٿ أـه ٍٰ ِدُّٻ تهلل، وتهلل أ٨ٽٿ خځدڃ َٹٽدٿ    

 تټٽىڂ ټىڂ نپ وتټًَؿ يَؿ ڀّٷ(.ٍٰ ِدُٽڇ،  ٖ ؼثء َىپ تټٵُثڀر وؼًـڇ َع٩ح، 
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( وـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ     1876) - 116

خڃ ڀڅدڇ. ٴثٺ: ڈىت ڀدث ـدهظڅث أخدى ڈًَدًذ ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدىٸً           
 أـثنَط ڀڅهث:

. ظدٿ شٹدىڂ   وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٸٻ ٸٽٿ َٹٽځڇ تټځّدٽٿ ٰدٍ ِددُٻ تهلل    
َىپ تټٵُثڀر ٸهُةصهث  و ٩٠څس شٱؽً نڀث. تټٽىڂ ټىڂ نپ وتټ٩ًٮ ٨ًٮ تټځّدٷ(. وٴدثٺ   
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )وتټىٌ ڄٱُ ڀفځه خُهچ! ټىٖ أڂ أٔٳ ٨ٽدً تټځدؤڀڅُڃ   
ڀث ٴ٩هز لٽٯ ِدًَر ش٭دٍو ٰدٍ ِددُٻ تهلل. وټٹدڃ ٖ أؼده ِد٩ر ٰدلـځٽهٿ. وٖ  َؽدهوڂ          

 أڄٱّهٿ أڂ َٵ٩هوت خ٩هٌ(. ٩ِر ُٰصد٩ىڄٍ. وٖ  ش١ُح

وـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ أخدٍ تټٍڄدثن، ٨دڃ ت٨ْدًغ، ٨دڃ          -( 1876)

 أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )ټىٖ أڂ أٔٳ ٨ٽً تټځدؤڀڅُڃ ڀدث ٴ٩دهز     

ٍ لٗٮ ًَِر( خځعدٻ ـدهَعهٿ. وخهدىت تِٔدڅثن )وتټدىٌ ڄٱّدٍ خُدهچ! ټدىننز أڂ أٴصدٻ ٰد          
 ِدُٻ تهلل. ظٿ أـًُ( خځعٻ ـهَط أخٍ ٌي٨ر ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ.

( وـدددهظڅث ڀفځددده خدددڃ تټځعڅدددً. ـدددهظڅث ٨ددددهتټىڈثج )٩َڅدددٍ تټعٱٱدددٍ(. ؾ 1876) -پ  2

وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث أخددى ڀ٩ثوَددر. ؾ وـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث  
 ڈًًَذ. ٴثٺ: ڀًوتڂ خڃ ڀ٩ثوَر. ٸٽهٿ ٨ڃ َفًُ خڃ ٩ُِه، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ټىٖ أڂ أٔٳ ٨ٽدً أڀصدٍ ْـدددس أڂ ٖ أشمٽدٯ      
 لٽٯ ًَِر( ڄفى ـهَعهٿ.

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـدهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ِدهُٻ، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ        1876) - 117

 أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
   ً ٴىټدڇ )ڀدث    ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )شٝځڃ تهلل ټځڃ لًغ ٍٰ ِددُٽڇ(  ټد

 شمٽٱس لٗٮ ًَِر ش٭ٍو ٍٰ ِدُٻ تهلل ش٩ثټً(.

 ثبة ٌٟ٪ ا٫لٸبصح ٟپ ؿجڀ٪ اهلل ر٘ب٫ټ - 29

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى لثټده تْـځدً ٨دڃ ٔد٩در،     1877) - 118

 ٨ڃ ٴصثنذ؛ وـځُه، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ،
تهلل لُدً. َّدًڈث   ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ )ڀث ڀدڃ ڄٱدُ شځدىز. ټهدث ٨څده       

أڄهث شًؼد٧  ټدً تټدهڄُث. وٖ  أڂ ټهدث تټدهڄُث وڀدث ُٰهدث.  ٖ تټٕدهُه. ٰدإڂ َصځڅدً أڂ ًَؼد٧            
 ُٰٵصٻ ٍٰ تټهڄُث. ټځث ًَي ڀڃ ٰٝٻ تټٕهثنذ(.

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه تخڃ ؼ٩ٱدً.  1877) - 119

 ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثنذ. ٴثٺ:
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َفهض ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )ڀدث ڀدڃ أـده َدهلٻ       ِځ٩س أڄُ خڃ ڀثټٷ  
تټؽڅر. َفح أڂ ًَؼد٧  ټدً تټدهڄُث، وأڂ ټدڇ ڀدث ٨ٽدً تْيٚ ڀدڃ ٔدٍء. ٬ُدً تټٕدهُه.           

 ٰإڄڇ َصځڅً أڂ ًَؼ٧ ُٰٵٻ ٨ًٕ ڀًتز. ټځث ًَي ڀڃ تټٹًتڀر(.

( ـددهظڅث ِدد٩ُه خددڃ ڀڅٙددىي. ـددهظڅث لثټدده خددڃ ٨دددهتهلل تټىتِدد١ٍ ٨ددڃ   1878) - 111

 ٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:ِهُٻ خڃ أخ
ٴُٻ ټٽڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ: ڀدث ٩َدهٺ تټؽهدثن ٰدٍ ِددُٻ تهلل ٨دٍ وؼدٻ؟ ٴدثٺ )ٖ              

شّص٩ُ١ىچ( ٴثٺ: ٰل٨ثنوت ٨ٽُڇ ڀًشُڃ أو ظٗظث. ٸدٻ وټدٷ َٵدىٺ )ٖ شّدص٩ُ١ىڄڇ(. وٴدثٺ      
تهلل. ٖ َٱصدً   ٍٰ تټعثټعر )ڀعٻ تټځؽثڈه ٰدٍ ِددُٻ تهلل ٸځعدٻ تټٙدثبٿ تټٵدثبٿ تټٵثڄدس خ َدثز       

 ڀڃ ُ٘ثپ و٘ٗذ. ـصً ًَؼ٧ تټځؽثڈه ٍٰ ِدُٻ تهلل ش٩ثټً(.

ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث أخددى ٨ىتڄددر. ؾ وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج.   -( 1878)

ـهظڅث ؼًًَ. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر. ٸٽهٿ ٨ڃ ِهُٻ، خهى 
 تِٔڅثن، ڄفىچ.

٨ٽٍ تټفٽىتڄٍ. ـهظڅث أخى شىخر. ـهظڅث ڀ٩ثوَر خدڃ  ( ـهظڅٍ ـّڃ خڃ 1879) - 111

 ِٗپ ٨ڃ ٌَه خڃ ِٗپ؛ أڄڇ ِځ٧ أخث ِٗپ ٴثٺ: ـهظڅٍ تټڅ٩ځثڂ خڃ خًُٕ ٴثٺ:
ٸڅس ٨څه ڀڅددً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ يؼدٻ: ڀدث أخدثټٍ أڂ ٖ أ٨ځدٻ            

٨ځدٗ خ٩ده    ٨ځٗ خ٩ه تِٔدٗپ.  ٖ أڂ أِدٵٍ تټفدثغ. وٴدثٺ آلدً: ڀدث أخدثټٍ أڂ ٖ أ٨ځدٻ        
تِٔددٗپ.  ٖ أڂ أ٨ځددً تټځّددؽه تټفددًتپ. وٴددثٺ آلددً: تټؽهددثن ٰددٍ ِدددُٻ تهلل أٰٝددٻ ڀځددث 
ٴٽصٿ. ٍٰؼًڈٿ ٨ځً وٴدثٺ: ٖ ش٩ًٰدىت أ٘دىتشٹٿ ٨څده ڀڅددً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         
وِٽٿ. وڈى َىپ تټؽځ٩ر. وټٹڃ  وت ٘دٽُس تټؽځ٩در نلٽدس ٰثِدصٱصُصڇ ُٰځدث تلصٽٱدصٿ ُٰدڇ.        

ؼ٩ٽددصٿ ِددٵثَر تټفددثغ و٨ځددثيذ تټځّددؽه تټفددًتپ ٸځددڃ آڀددڃ خددثهلل  ٰددلڄٍٺ تهلل ٨ددٍ وؼددٻ: تأ

 [ تَِر  ټً آلًڈث.19/تټصىخر / 9وتټُىپ تِلً{ ]

وـهظڅُڇ ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهيتڀٍ. ـدهظڅث َفُدً خدڃ ـّدثڂ. ـدهظڅث       -( 1879)

ڀ٩ثوَر. ألدًڄٍ ٌَه؛ أڄڇ ِځ٧ أخدث ِدٗپ ٴدثٺ: ـدهظڅٍ تټڅ٩ځدثڂ تخدڃ خٕدًُ. ٴدثٺ: ٸڅدس          
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَط أخٍ شىخر. ٨څه ڀڅدً

 ثبة ٌٟ٪ ا٫ٜضٹح ٹا٫غٹدخ ٟپ ؿجڀ٪ اهلل - 31

( ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ڀّددٽځر خددڃ ٴ٩څددح. ـددهظڅث ـځددثن خددڃ ِددٽځر ٨ددڃ     1881) - 112

 ظثخس، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ، ٴثٺ:
تټدهڄُث  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ټ٭هوذ ٰدٍ ِددُٻ تهلل أو يوـدر، لُدً ڀدڃ       

 وڀث ُٰهث(.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ أخٍ ـدثٌپ ٨دڃ أخُدڇ،    1881) - 113

 ٨ڃ ِهٻ خڃ ٩ِه تټّث٨هٌ،
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٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )وتټ٭دهوذ َ٭دهوڈث تټ٩دده ٰدٍ ِددُٻ تهلل، لُدً        
 ڀڃ تټهڄُث وڀث ُٰهث(.

خڃ ـًج. ٴدثٖ: ـدهظڅث وٸُد٧    ( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈًُ 1881) - 114

 ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ ِهٻ خڃ ٩ِه تټّث٨هٌ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )٬دهوذ أو يوـدر ٰدٍ ِددُٻ تهلل، لُدً ڀدڃ تټدهڄُث           

 وڀث ُٰهث(.

( ـدهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث ڀدًوتڂ خددڃ ڀ٩ثوَددر ٨ددڃ َفُددً خددڃ   1882) -پ  144

خدٍ ڈًَدًذ. ٴدثٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل       ٩ُِه، ٨دڃ وٸدىتڂ خدڃ أخدٍ ٘دثټؿ، ٨دڃ أ      
٨ٽُڇ وِٽٿ )ټىٖ أڂ يؼثٖ ڀڃ أڀصٍ( وِثٲ تټفهَط وٴثٺ ُٰڇ )وټًوـر ٍٰ ِددُٻ تهلل  

 أو ٬هوذ، لًُ ڀڃ تټهڄُث وڀث ُٰهث(.

( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ وٌڈُددً خددڃ   1883) - 115

ألدًڄددث. وٴددثٺ تِلددًتڂ: ـددهظڅث   ـددًج )وتټٽٱدد٣ ْخددٍ خٹددً و ِددفثٲ( )ٴددثٺ  ِددفثٲ:     
تټځٵددًئ ٨دددهتهلل خددڃ ٍََدده( ٨ددڃ ِدد٩ُه خددڃ أخددٍ أَددىج. ـددهظڅٍ ٔددًـدُٻ خددڃ ٔددًَٷ          

 تټځ٩ثًٌٰ ٨ڃ أخٍ ٨دهتټًـځڃ تټفدٽٍ. ٴثٺ: ِځ٩س أخث أَىج َٵىٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )٬هوذ ٍٰ ِدُٻ تهلل أو يوـر، لُدً ڀځدث ٠ٽ٩دس     

 ٨ٽُڇ تټٕځُ و٬ًخس(.

ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ٴهٍتو. ـهظڅث ٨ٽٍ خڃ تټفّڃ ٨ڃ ٨ددهتهلل خدڃ    -( 1883)

تټځدثيٶ. ألدًڄث ٩ُِه خڃ أخٍ أَىج وـُىذ خڃ ٔدًَؿ. ٴدثٺ ٸدٻ وتـده ڀڅهځدث: ـدهظڅٍ       
ًٔـدُٻ خڃ ًَٔٷ ٨ڃ أخٍ ٨دهتټًـځڃ تټفدٽٍ؛ أڄڇ ِځ٧ أخث أَىج تْڄٙثيٌ َٵدىٺ:  

 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، َځعٽڇ ِىتء.

 ثبة ثڀبٱ ٯب أٗضٵ اهلل ر٘ب٫ټ ٬٫ٰجبٷض ٟپ ا٫جٴخ ٯٲ ا٫ضعجبد. - 31

( ـهظڅث ٩ُِه خڃ ڀڅٙىي. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ وڈح. ـهظڅٍ أخى ڈدثڄا  1884) - 116

 تټمىٖڄٍ ٨ڃ أخٍ ٨دهتټًـځڃ تټفدٽٍ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ؛
وخثِٔدٗپ  أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )َث أخث ٩ُِه! ڀڃ يٍٜ خثهلل يخدث،   

نَڅث، وخځفځه ڄدُث، وؼدس ټڇ تټؽڅر( ٩ٰؽح ټهث أخى ٩ُِه. ٰٵثٺ: أ٨هڈث ٨ٽٍ. َث يِىٺ 
تهلل! ٰٱ٩ٻ. ظٿ ٴثٺ )وألًي ٧ًَٰ خهث تټ٩ده ڀثبر نيؼر ٍٰ تټؽڅر. ڀدث خدُڃ ٸدٻ نيؼصدُڃ     
ٸځث خُڃ تټّځثء وتْيٚ( ٴثٺ: وڀدث ڈدٍ؟ َدث يِدىٺ تهلل! ٴدثٺ )تټؽهدثن ٰدٍ ِددُٻ تهلل.         

 تهلل(. تټؽهثن ٍٰ ِدُٻ

 ثبة ٯٲ ٣ز٪ ٟپ ؿجڀ٪ اهلل ٠٧غد سِبٿبٵ، اال ا٫ضٿٲ - 32

( ـهظڅث ٴصُددر خدڃ ِد٩ُه. ـدهظڅث ټُدط ٨دڃ ِد٩ُه خدڃ أخدٍ ِد٩ُه، ٨دڃ            1885) - 117

 ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٴصثنذ، ٨ڃ أخٍ ٴصثنذ؛
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أڄڇ ِځ٩ڇ َفهض ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؛ أڄدڇ ٴدثپ ٰدُهٿ ٰدىٸً ټهدٿ )أڂ            
 وتَٔځدثڂ خدثهلل أٰٝدٻ ت٨ْځدثٺ( ٰٵدثپ يؼدٻ ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل!          تټؽهثن ٰدٍ ِددُٻ تهلل  

أيأَس  ڂ ٴصٽس ٍٰ ِدُٻ تهلل شٹٱً ٨څٍ ل١ثَثٌ؟ ٰٵدثٺ ټدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ      
وِٽٿ )ڄ٩ٿ.  ڂ ٴصٽس ٍٰ ِددُٻ تهلل، وأڄدس ٘دثخً ڀفصّدح، ڀٵددٻ ٬ُدً ڀدهخً( ظدٿ ٴدثٺ          

َس  ڂ ٴصٽس ٍٰ ِدُٻ تهلل أشٹٱً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٸُٯ ٴٽس؟( ٴثٺ: أيأ
٨څددٍ ل١ثَددثٌ؟ ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ڄ٩ددٿ. وأڄددس ٘ددثخً ڀفصّددح، 

 ڀٵدٻ ٬ًُ ڀهخً.  ٖ تټهَڃ. ٰإڂ ؼدًَٻ ٨ٽُڇ تټّٗپ، ٴثٺ ټٍ وټٷ(.

ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ٴددثٖ: ـددهظڅث ٍََدده خددڃ    -( 1885)

ٍ تخڃ ٩ُِه( ٨ڃ ٩ُِه خڃ أخٍ ٩ُِه تټځٵدًٌ، ٨ڃ ٨ددهتهلل  ڈثيوڂ. ألدًڄث َفًُ )٩َڅ
خڃ أخٍ ٴصثنذ، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ: ؼدثء يؼدٻ  ټدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ:         

 أيأَس  ڂ ٴصٽس ٍٰ ِدُٻ تهلل؟ خځ٩څً ـهَط تټٽُط.

( وـهظڅث ٩ُِه خڃ ڀڅٙىي. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ ٨ځًو خڃ نَڅدثي، ٨دڃ   1885) - 118

ٴثٺ: وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨ؽٗڂ ٨ڃ ڀفځه خڃ ٴُُ، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ     ڀفځه خڃ ٴُُ. ؾ
أخٍ ٴصثنذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٍََده أـدهڈځث ٨ٽدً ٘دثـدڇ: أڂ       
يؼدٗ أشدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، وڈدى ٨ٽدً تټځڅددً. ٰٵدثٺ: أيأَدس  ڂ ٜددًخس            

 خُّٱٍ. خځ٩څً ـهَط تټځٵدًٌ.

خڃ َفًُ خڃ ٘ثټؿ تټځًٌٙ ـهظڅث تټځٱٝٻ )٩َڅدٍ  ( ـهظڅث ٌٸًَثء 1886) - 119

تخدددڃ ٰٝدددثټر( ٨دددڃ ٨ُدددثْ )وڈدددى تخدددڃ ٨ددددثَ تټٵصددددثڄٍ( ٨دددڃ ٨ددددهتهلل خدددڃ ٍََددده أخدددٍ   
 ٨دهتټًـځڃ تټفدٽٍ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ؛

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )َ٭ٱً ټٽٕهُه ٸٻ وڄح،  ٖ تټهَڃ(. 

. ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ٍََده تټځٵدًئ. ـدهظڅث       ( وـهظڅٍ ٌڈًُ خدڃ ـدًج  1886) - 121

٩ُِه خڃ أخٍ أَىج. ـهظڅٍ ٨ُدثْ خدڃ ٨ددثَ تټٵصددثڄٍ ٨دڃ أخدٍ ٨ددهتټًـځڃ تټفدٽدٍ،         
 ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ؛

 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )تټٵصٻ ٍٰ ِدُٻ تهلل َٹٱً ٸٻ ٍٔء،  ٖ تټهَڃ(. 

ٹأٳٸٮ أدڀبء ٗٴض عثٸٮ  ثبة ثڀبٱ أٱ أعٹاح ا٫لٸضاء ٟپ ا٫جٴخ. - 33

 ٿغػ٣ٺٱ
( ـهظڅث َفًُ خدڃ َفُدً وأخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ٸٗڈځدث ٨دڃ أخدٍ           1887) - 121

ڀ٩ثوَر. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ؼًَدً و٨ُّدً خدڃ َدىڄُ. ؼځ٩ُدث ٨دڃ       
ت٨ْځٓ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث أِدثٞ وأخى ڀ٩ثوَر. 

څث ت٨ْځٓ ٨ڃ ٨دهتهلل خدڃ ڀدًذ، ٨دڃ ڀّدًوٲ. ٴدثٺ: ِدلټڅث ٨ددهتهلل )ڈدى تخدڃ          ٴثٖ: ـهظ
ڀ٩ّىن( ٨ڃ ڈىچ تَِدر: توٖ شفّددڃ تټدىَڃ ٴصٽدىت ٰدٍ ِددُٻ تهلل أڀىتشدث خدٻ أـُدثء ٨څده           
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[ ٴثٺ: أڀدث  ڄدث ِدلټڅث ٨دڃ وټدٷ. ٰٵدثٺ )أيوتـهدٿ        169/آٺ ٨ځًتڂ / 3يخهٿ ًٌَٴىڂ{ ]

شّدًؾ ڀدڃ تټؽڅدر ـُدط ٔدثءز. ظدٿ        ٍٰ ؼىٮ ٠ًُ لًٝ. ټهث ٴڅثنَٻ ڀ٩ٽٵر خثټ٩ًْ.
شلوٌ  ټً شٽٷ تټٵڅثنَٻ. ٰث٠ٽ٧  ټُهٿ يخهٿ ت٨ٗ٠ر. ٰٵثٺ: ڈٻ شٕصهىڂ ُٔةث؟ ٴدثټىت: أٌ  
ٍٔء ڄٕصهٍ؟ وڄفڃ ڄًّؾ ڀڃ تټؽڅدر ـُدط ٔدةڅث. ٰٱ٩دٻ وټدٷ خهدٿ ظدٗض ڀدًتز. ٰٽځدث          
يأوت أڄهٿ ټڃ َصًٸىت ڀڃ أڂ َّلټىت، ٴثټىت: َث يج! ڄًَه أڂ شدًن أيوتـڅدث ٰدٍ أؼّدثنڄث     

 ـصً ڄٵصٻ ٍٰ ِدُٽٷ ڀًذ ألًي. ٰٽځث يأي أڂ ټُُ ټهٿ ـثؼر شًٸىت(.

 ثبة ٌٟ٪ ا٫جٸبص ٹا٫غثبٍ - 34

( ـهظڅث ڀڅٙىي خڃ أخٍ ڀٍتـٿ. ـدهظڅث َفُدً خدڃ ـځدٍذ ٨دڃ ڀفځده       1888) - 122

 خڃ تټىټُه تټٍخُهٌ، ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ١٨ثء خڃ ٍََه تټٽُعٍ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ؛
٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ: أٌ تټڅثَ أٰٝٻ؟ ٰٵدثٺ )يؼدٻ َؽثڈده     أڂ يؼٗ أشً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل 

ٍٰ ِدُٻ تهلل خځثټڇ وڄٱّڇ( ٴثٺ: ظٿ ڀڃ؟ ٴثٺ )ڀؤڀڃ ٰدٍ ٔد٩ح ڀدڃ تټٕد٩ثج، ٩َدده تهلل      
 يخڇ، وَه٦ تټڅثَ ڀڃ ًٔچ(.

( ـدددهظڅث ٨دددده خدددڃ ـځُددده. ألدًڄدددث ٨ددددهتټًٌتٲ. ألدًڄدددث ڀ٩ځدددً ٨دددڃ  1888) - 123

 ه. ٴثٺ:تټٍڈًٌ، ٨ڃ ١٨ثء خڃ ٍََه تټٽُعٍ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِ
ٴثٺ يؼٻ: أٌ تټڅثَ أٰٝٻ؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ )ڀؤڀڃ َؽثڈه خڅٱّڇ وڀثټڇ ٍٰ ِددُٻ   

تهلل( ٴثٺ: ظٿ ڀڃ؟ ٴثٺ )ظٿ يؼٻ ڀ٩صٍٺ ٍٰ ٩ٔح ڀڃ تټ٩ٕثج. ٩َدده يخدڇ وَده٦ تټڅدثَ     
 ڀڃ ًٔچ(.

( وـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ. ألدًڄدث ڀفځده خدڃ َىِدٯ     1888) - 124

ٔهثج، خهىت تِٔدڅثن. ٰٵدثٺ )ويؼدٻ ٰدٍ ٔد٩ح( وټدٿ َٵدٻ )ظدٿ         ٨ڃ تْوٌت٨ٍ، ٨ڃ تخڃ 
 يؼٻ(.

( ـدهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً تټصځُځددٍ. ـدهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ خدڃ أخدٍ ـددثٌپ         1889) - 125

 ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ خ٩ؽر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؛ أڄددڇ ٴددثٺ )ڀددڃ لُددً ڀ٩ددثْ تټڅددثَ ټهددٿ، يؼددٻ  

١َُدً ٨ٽدً ڀصڅدڇ. ٸٽځدث ِدځ٧ ڈ٩ُدر أو ٨ٍٰدر ٠دثي          ڀځّٷ ٨څثڂ ًِٰدڇ ٰدٍ ِددُٻ تهلل.   
٨ٽُددڇ. َدص٭ددٍ تټٵصددٻ وتټځددىز ڀ٥ثڄددڇ. أو يؼددٻ ٰددٍ ٬څُځددر ٰددٍ يأَ ٔدد٩ٱر ڀددڃ ڈددىچ        
تټ٩ٕٯ. أو خ١ڃ وتن ڀڃ ڈدىچ تْونَدر. َٵدُٿ تټٙدٗذ وَدؤشٍ تټٍٸدثذ. و٩َدده يخدڇ ـصدً          

 َلشُڇ تټُٵُڃ. ټُُ ڀڃ تټڅثَ  ٖ ٍٰ لًُ(.

ه ٨دڃ ٨ددهتټ٩ٍٍَ خدڃ أخدٍ ـدثٌپ، و٩َٵدىج       ( وـهظڅثچ ٴصُددر خدڃ ِد٩ُ   1889) - 126

)٩َڅٍ تخڃ ٨دهتټًـځڃ تټٵدثيٌ(. ٸٗڈځدث ٨دڃ أخدٍ ـدثٌپ، خهدىت تِٔدڅثن، ڀعٽدڇ. وٴدثٺ:          
 ٨ڃ خ٩ؽر خڃ ٨دهتهلل خڃ خهي. وٴثٺ )ٍٰ ٩ٔدر ڀڃ ڈىچ تټ٩ٕثج( لٗٮ يوتَر َفًُ.
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( وـددهظڅثچ أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وٌڈُددً خددڃ ـددًج وأخددى ٸًَددح.   1889) - 127

هظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ أِثڀر خڃ ٌَه، ٨ڃ خ٩ؽر خڃ ٨دهتهلل تټؽهڅٍ، ٨ڃ أخدٍ ڈًَدًذ،   ٴثټىت: ـ
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځ٩څً ـهَط أخٍ ـثٌپ ٨ڃ خ٩ؽدر. وٴدثٺ )ٰدٍ ٔد٩ح     

 ڀڃ تټ٩ٕثج(.

 ثبة ثڀبٱ ا٫غج٬ڀٲ، ٿ٤ز٪ أدضٷٰب اځسغ، ٿضسالٱ ا٫جٴخ. - 35

ٱُثڂ ٨دڃ أخدٍ تټٍڄدثن،    ( ـهظڅث ڀفځه خدڃ أخدٍ ٨ځدً تټځٹدٍ. ـدهظڅث ِد      1891) - 128

 ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )َٝددفٷ تهلل  ټددً يؼٽددُڃ. َٵصددٻ أـددهڈځث          

تِلً. ٸٗڈځث َهلٻ تټؽڅر( ٰٵثټىت: ٸُٯ؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ )َٵثشٻ ڈىت ٰدٍ ِددُٻ تهلل   
ُٻ تهلل ٨دٍ وؼدٻ   ٨ٍ وؼدٻ ُّٰصٕدهه. ظدٿ َصدىج تهلل ٨ٽدً تټٵثشدٻ ُّٰدٽٿ. ُٰٵثشدٻ ٰدٍ ِدد          

 ُّٰصٕهه(.

وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈًُ خڃ ـًج وأخى ٸًَح. ٴثټىت: ـدهظڅث   -( 1891)

 وٸ٧ُ ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ     1891) - 129

ڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدىٸً      خڃ ڀڅدڇ. ٴثٺ: ڈىت ڀدث ـدهظڅث أخدى ڈًَدًذ ٨د     
 أـثنَط ڀڅهث:

وٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )َٝددفٷ تهلل ټددًؼٽُڃ. َٵصددٻ أـددهڈځث تِلددً.    
ٸٗڈځث َهلٻ تټؽڅر(. ٴثټىت: ٸُٯ؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ )َٵصٻ ڈىت ُٰٽػ تټؽڅدر. ظدٿ َصدىج    

 هلل ُّٰصٕهه(.تهلل ٨ٽً تِلً ُٰههَڇ  ټً تِٔٗپ. ظٿ َؽثڈه ٍٰ ِدُٻ ت

 ثبة ٯٲ ٣ز٪ ٧بٟغا صٮ ؿضص - 36

( ـدددهظڅث َفُدددً خدددڃ أَدددىج وٴصُددددر و٨ٽدددٍ خدددڃ ـؽدددً. ٴدددثټىت: ـدددهظڅث 1891) - 131

  ِځث٨ُٻ )٩َڅىڂ تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ َؽصځ٧ ٸثًٰ وٴثشٽڇ ٍٰ تټڅثي أخهت(. 

هظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ٨ددىڂ تټهٗټددٍ. ـددهظڅث أخددى  ِددفثٲ تټٱددٍتيٌ،        ( ـدد1891) - 131

  خًتڈُٿ خڃ ڀفځه ٨ڃ ِهُٻ خڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ٖ َؽصځ٩دثڂ ٰدٍ تټڅدثي تؼصځث٨دث َٝدً أـدهڈځث            

 تِلً( ٴُٻ: ڀڃ ڈٿ؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ )ڀؤڀڃ ٴصٻ ٸثًٰت ظٿ ِهن(.

 ثبة ٌٟ٪ ا٫وض٣خ ٟپ ؿجڀ٪ اهلل، ٹرٌ٘ڀ٠ٸب - 37

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خدًتڈُٿ تټفڅ٥ٽدٍ. ألدًڄدث ؼًَدً ٨دڃ ت٨ْځدٓ،       1892) - 132

 ٨ڃ أخٍ ٨ځًو تټُٕدثڄٍ، ٨ڃ أخٍ ڀ٩ّىن تْڄٙثيٌ. ٴثٺ:
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ؼثء يؼٻ خڅثٴر ڀم١ىڀر. ٰٵثٺ: ڈىچ ٰدٍ ِددُٻ تهلل. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ        
 ٵُثڀر. ِد٩ځثبر ڄثٴر. ٸٽهث ڀم١ىڀر(.وِٽٿ )ټٷ خهث، َىپ تټ

ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ ٌتبهذ. ؾ وـهظڅٍ خًٕ  -( 1892)

خڃ لثټده. ـدهظڅث ڀفځده )٩َڅدٍ تخدڃ ؼ٩ٱدً(. ـدهظڅث ٔد٩در. ٸٗڈځدث ٨دڃ ت٨ْځدٓ، خهدىت             
 تِٔڅثن.

ثبة ٌٟ٪ اٗبٳخ ا٫ٜبػٽ ٟپ ؿجڀ٪ اهلل ثٰغ٧ٺة ٹٛڀغٵ، ٹسالٟزٶ ٟپ  - 38

 ٷ٬ٶ ثشڀغأ
( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح وتخڃ أخدٍ ٨ځدً )وتټٽٱد٣    1893) - 133

ْخٍ ٸًَح( ٴثټىت: ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ٨ځًو تټُٕدثڄٍ، ٨ڃ أخٍ 
 ڀ٩ّىن تْڄٙثيٌ. ٴثٺ:

ؼثء يؼدٻ  ټدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ:  ڄدٍ أخده٦ خدٍ ٰدثـځٽڅٍ. ٰٵدثٺ )ڀدث               
ٰٵثٺ يؼٻ: َث يِىٺ تهلل! أڄث أنټڇ ٨ٽً ڀڃ َفځٽدڇ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل     ٨څهٌ( 

 ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ نٺ ٨ٽً لًُ ٰٽڇ ڀعٻ أؼً ٰث٨ٽڇ(.

وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨ًُّ خڃ َىڄُ. ؾ وـهظڅٍ خًٕ خڃ  -( 1893)

لثټددده. ألدًڄدددث ڀفځددده خدددڃ ؼ٩ٱدددً ٨دددڃ ٔددد٩در. ؾ وـدددهظڅٍ ڀفځددده خدددڃ يتٰددد٧. ـدددهظڅث     
 ًٌتٲ. ألدًڄث ِٱُثڂ ٸٽهٿ ٨ڃ ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن.٨دهتټ

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٱثڂ. ـهظڅث ـځدثن خدڃ ِدٽځر.    1894) - 134

ـهظڅث ظثخس ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ؾ وـهظڅٍ أخى خٹً خڃ ڄدث٧ٰ )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث خهدٍ.      
 ـهظڅث ـځثن خڃ ِٽځر. ـهظڅث ظثخڃ ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛

أِٽٿ ٴثٺ: َث يِىٺ تهلل!  ڄٍ أيَه تټ٭ٍو وټُُ ڀ٩ٍ ڀث أشؽهٍ. ٴثٺ )تبس أڂ ٰصً ڀڃ  
ٰٗڄددث ٰإڄددڇ ٴدده ٸددثڂ شؽهددٍ ٰځددًٚ(. ٰلشددثچ ٰٵددثٺ:  ڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ   
َٵًبٷ تټّٗپ وَٵىٺ: أ١٨څٍ تټىٌ شؽهٍز خڇ. ٴدثٺ: َدث ٰٗڄدر! أ١٨ُدڇ تټدىٌ شؽهدٍز       

 ڀڅڇ ُٔةث ُٰدثيٶ ټٷ ُٰڇ.خڇ. وٖ  شفدٍّ ٨څڇ ُٔةث. ٰىتهلل! ٖ شفدٍّ 

( وـهظڅث ٩ُِه خڃ ڀڅٙىي وأخى تټ١دثڈً )ٴدثٺ أخدى تټ١دثڈً: ألدًڄدث      1895) - 135

تخڃ وڈدح. وٴدثٺ ِد٩ُه: ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ وڈدح(. ألدًڄدٍ ٨ځدًو تخدڃ تټفدثيض ٨دڃ             
 خٹًُ خڃ تْٔػ، ٨ڃ خًّ خڃ ٩ُِه، ٨ڃ ٌَه خڃ لثټه تټؽهڅٍ،

ثٺ )ڀڃ ؼهٍ ٬ثٌَث ٍٰ ِدُٻ تهلل ٰٵه ٬ٍت. ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴ 
 وڀڃ لٽٱڇ ٍٰ أڈٽڇ خمًُ ٰٵه ٬ٍت(.

( ـهظڅث أخى تټًخ٧ُ تټٍڈًتڄٍ. ـهظڅث ٍََه )٩َڅٍ تخدڃ ٌيَد٧(. ـدهظڅث    1895) - 136

ـُّڃ تټځ٩ٽٿ. ـهظڅث َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ ٨ڃ أخٍ ِٽځر خدڃ ٨ددهتټًـځڃ، ٨دڃ خّدً خدڃ      
 ٩ُِه، ٨ڃ ٌَه خڃ لثټه تټؽهڅٍ. ٴثٺ:
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ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀدڃ ؼهدٍ ٬ثٌَدث ٰٵده ٬دٍت. وڀدڃ لٽدٯ ٬ثٌَدث ٰدٍ          ٴثٺ  
 أڈٽڇ ٰٵه ٬ٍت(.

( وـهظڅث ٌڈُدً خدڃ ـدًج. ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ خدڃ ٨ٽُدر ٨دڃ ٨ٽدٍ خدڃ           1896) - 137

تټځدثيٶ. ـهظڅث َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ. ـهظڅٍ أخى ِد٩ُه، ڀدىټً تټځهدًٌ ٨دڃ أخدٍ ِد٩ُه       
 تټمهيٌ؛

وِددٽٿ خ٩ددط خ٩عددث  ټددً خڅددٍ ټفُددثڂ، ڀددڃ ڈددىَٻ. ٰٵددثٺ       أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ  
 )ټُڅد٩ط ڀڃ ٸٻ يؼٽُڃ أـهڈځث. وتْؼً خُڅهځث(.

وـهظڅُڇ  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄث ٨دهتټٙدځه )٩َڅدٍ خدڃ ٨ددهتټىتيض(      -( 1896)

ٴثٺ: ِځ٩س أخٍ َفهض: ـهظڅث تټفُّڃ ٨ڃ َفًُ. ـهظڅٍ أخدى ِد٩ُه، ڀدىټً تټځهدًٌ.     
 ىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خ٩ط خ٩عث. خځ٩څثچ.ـهظڅٍ أخى ٩ُِه تټمهيٌ؛ أڂ يِ

( وـددهظڅٍ  ِددفثٲ خددڃ ڀڅٙددىي. ألدًڄددث ٨دُددهتهلل )٩َڅددٍ تخددڃ ڀىِددً(  1896) -پ  2

 ٨ڃ ُٔدثڂ، ٨ڃ َفًُ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـهظڅث ٩ُِه خڃ ڀڅٙىي. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ وڈح. ألدًڄٍ ٨ځدًو  1896) - 138

ٍَده خدڃ أخدٍ ِد٩ُه، ڀدىټً تټځهدًٌ، ٨دڃ        خڃ تټفثيض ٨ڃ ٍََه خدڃ أخدٍ ـدُدح، ٨دڃ َ    
 أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ؛

أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خ٩ددط  ټددً خڅددٍ ټفُددثڂ )ټُمددًغ ڀددڃ ٸددٻ يؼٽددُڃ   
يؼٻ( ظٿ ٴثٺ ټٽٵث٨ه )أَٹٿ لٽدٯ تټمدثيغ ٰدٍ أڈٽدڇ وڀثټدڇ خمُدً، ٸدثڂ ټدڇ ڀعدٻ ڄٙدٯ           

 أؼً تټمثيغ(.

 ٟڀٸٲ ثبة دغٯخ ٳـبء ا٫ٰجبٷضٿٲ، ٹاصٮ ٯٲ سبٳٸٲ - 39

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـدهظڅث وٸُد٧ ٨دڃ ِدٱُثڂ، ٨دڃ ٨ٽٵځدر       1897) - 139

 خڃ ڀًظه، ٨ڃ ِٽُځثڂ خڃ خًَهذ، ٨ڃ أخُڇ، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ـًڀر ڄّثء تټځؽثڈهَڃ ٨ٽً تټٵث٨دهَڃ، ٸفًڀدر    

، ُٰمىڄدڇ  أڀهثشهٿ. وڀث ڀڃ يؼدٻ ڀدڃ تټٵث٨دهَڃ َمٽدٯ يؼدٗ ڀدڃ تټځؽثڈدهَڃ ٰدٍ أڈٽدڇ         
 ُٰهٿ،  ٖ وٴٯ ټڇ َىپ تټٵُثڀر، ُٰللى ڀڃ ٨ځٽڇ ڀث ٔثء. ٰځث ٤څٹٿ؟(.

وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث َفًُ خڃ آنپ. ـهظڅث ڀ٩ًّ ٨ڃ ٨ٽٵځر خدڃ   -( 1897)

ڀًظه، ٨ڃ تخڃ خًَهذ، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ: ٴدثٺ )٩َڅدٍ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ( خځ٩څدً        
 ـهَط تټعىيٌ.

٩ُه خڃ ڀڅٙىي. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ ٴ٩څح، ٨ڃ ٨ٽٵځر خڃ ( وـهظڅثچ 1897ِ) - 141

ڀًظه، خهىت تِٔڅثن )ٰٵثٺ: ٰمى ڀدڃ ـّدڅثشڇ ڀدث ٔدةس(. ٰثټصٱدس  ټُڅدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً         
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ )ٰځث ٤څٹٿ؟(
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 ثبة ؿ٤ٺٍ ٟغى ا٫جٸبص ٗٲ ا٫ٰ٘ظٹعٿٲ - 41

ځعڅدً(.  ( ـهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً وڀفځده خدڃ خٕدثي )وتټٽٱد٣ ٖخدڃ تټ        1898) - 141

 ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ؛
أڄڇ ِځ٧ تټدًتء َٵىٺ ٍٰ ڈىچ تَِر: تٖ َّصىٌ تټٵث٨هوڂ ڀدڃ تټځدؤڀڅُڃ وتټځؽثڈدهوڂ     

[ ٰددلڀً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٌَددهت ٰؽددثء   95/تټڅّددثء / 4ٰددٍ ِدددُٻ تهلل{ ]

تٖ َّددصىٌ تټٵث٨ددهوڂ ڀددڃ    خٹصددٯ َٹصدهددث. ٰٕددٹث  ټُددڇ تخددڃ ڀٹصددىپ ٜددًتيشڇ. ٰڅٍټددس:     
 تټځؤڀڅُڃ ٬ًُ أوټٍ تټًٝي{.

ٴثٺ ٩ٔدر: وألدًڄٍ ٩ِه خڃ  خًتڈُٿ ٨ڃ يؼٻ، ٨ڃ ٌَه خڃ ظثخس، ٰدٍ ڈدىچ تَِدر: ٖ    
َّصىٌ تټٵث٨هوڂ ڀڃ تټځؤڀڅُڃ. خځعٻ ـهَط تټدًتء. وٴثٺ تخڃ خٕثي ٰدٍ يوتَصدڇ: ِد٩ه    

 خڃ  خًتڈُٿ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ يؼٻ، ٨ڃ ٌَه خڃ ظثخس.

ـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث تخڃ خًٕ ٨ڃ ڀ٩ًّ. ـهظڅٍ أخدى  ِدفثٲ   ( و1898) - 142

٨ڃ تټدًتء. ٴثٺ: ټځث ڄٍټدس: ٖ َّدصىٌ تټٵث٨دهوڂ ڀدڃ تټځدؤڀڅُڃ. ٸٽځدڇ تخدڃ أپ ڀٹصدىپ.         
 ٰڅٍټس: ٬ًُ أوټٍ تټًٝي.

 ثبة صجٺد ا٫جٴخ ٬٫لٸڀض - 41

( ـهظڅث ٩ُِه خڃ ٨ځًو ت٩ْٔعٍ وِىَه خڃ ِد٩ُه )وتټٽٱد٣ ټّد٩ُه(.    1899) - 143

 ث ِٱُثڂ ٨ڃ ٨ځًو. ِځ٧ ؼثخًت َٵىٺ:ألدًڄ
ٴثٺ يؼٻ: أَڃ أڄث، َدث يِدىٺ تهلل!  ڂ ٴصٽدس؟ ٴدثٺ )ٰدٍ تټؽڅدر( ٰدلټٵً شځدًتز ٸدڃ ٰدٍ            

َهچ. ظٿ ٴثشٻ ـصً ٴصٻ. وٍٰ ـهَط ِىَه: ٴثٺ يؼٻ ټٽڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، َدىپ     
 أـه.

ڃ ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث أخدى أِدثڀر ٨دڃ ٌٸًَدثء، ٨د       1911) - 144

أخٍ  ِفثٲ، ٨ڃ تټددًتء. ٴدثٺ: ؼدثء يؼدٻ ڀدڃ خڅدٍ تټڅدُدس  ټدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ            
وِٽٿ. ؾ وـهظڅث أـځده خدڃ ؼڅدثج تټځُٙٙدٍ. ـدهظڅث ٨ُّدً )٩َڅدٍ تخدڃ َدىڄُ( ٨دڃ           

 ٌٸًَثء، ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ، ٨ڃ تټدًتء. ٴثٺ:
ڄدٷ  ٰٵدثٺ: أٔدهه أڂ ٖ  ټدڇ  ٖ تهلل، وأ    -ٴدُٻ ڀڃ تْڄٙثي  -ؼثء يؼٻ ڀڃ خڅٍ تټڅدُس  

٨دهچ ويِىټڇ. ظٿ شٵهپ ٰٵثشٻ ـصدً ٴصدٻ. ٰٵدثٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )٨ځدٻ ڈدىت          
 ًَُّت، وأؼً ٸعًُت(.

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ تټڅٝددً خددڃ أخددٍ تټڅٝددً وڈددثيوڂ خددڃ ٨دددهتهلل    1911) - 145

وڀفځه خدڃ يتٰد٧ و٨دده خدڃ ـځُده. وأټٱدث٤هٿ ڀصٵثيخدر. ٴدثټىت: ـدهظڅث ڈثٔدٿ خدڃ تټٵثِدٿ.             
 ى تخڃ تټځ٭ًُذ( ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:ـهظڅث ِٽُځثڂ )وڈ

خ٩ط يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خُّّر، ٨ُڅث َڅ٥ً ڀث ٘څ٩س ٨ًُ أخٍ ِدٱُثڂ.   
ٰؽثء وڀث ٍٰ تټدُس أـه ٬ًٌُ و٬ًُ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ )ٴدثٺ: ٖ أنيٌ   
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ً تهلل ٨ٽُدڇ  ڀث تِصعڅً خ٩ٛ ڄّثبڇ( ٴثٺ: ٰفهظڇ تټفدهَط. ٴدثٺ: ٰمدًغ يِدىٺ تهلل ٘دٽ     
وِٽٿ ٰصٹٽٿ. ٰٵثٺ ) ڂ ټڅث ٠ٽدر. ٰځڃ ٸثڂ ٤هدًچ ـثٜدًت ٰٽًُٸدح ڀ٩څدث( ٰؽ٩دٻ يؼدثٺ       
َّصلوڄىڄڇ ٍٰ ٤هًتڄهٿ ٍٰ ٨ٽى تټځهَڅر. ٰٵثٺ )ٖ.  ٖ ڀڃ ٸثڂ ٤هًچ ـثًٜت( ٰثڄ١ٽٳ 
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وأ٘ددفثخڇ. ـصددً ِدددٵىت تټځٕددًٸُڃ  ټددً خددهي. وؼددثء 

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ َٵهڀڃ أـه ڀڅٹٿ  ټً ٔدٍء ـصدً   تټځًٕٸىڂ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل
أٸىڂ أڄث نوڄڇ( ٰهڄث تټځًٕٸىڂ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٴىڀىت  ټً ؼڅر 
٨ًٜهث تټّځثوتز وتْيٚ( ٴثٺ: َٵىٺ ٨ځًُ خڃ تټفځثپ تْڄٙدثيٌ: َدث يِدىٺ تهلل!    

يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل    ؼڅر ٨ًٜهث تټّځثوتز وتْيٚ؟ ٴثٺ )ڄ٩ٿ( ٴثٺ: خك خك. ٰٵدثٺ 
٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀث َفځٽٷ ٨ٽً ٴىټٷ خك خك( ٴثٺ: ٖ. وتهلل! َث يِىٺ تهلل!  ټً يؼدثءذ أڂ  
أٸىڂ ڀڃ أڈٽهث. ٴثٺ )ٰإڄٷ ڀڃ أڈٽهث( ٰللًغ شځًتز ڀڃ ٴًڄڇ. ٰؽ٩ٻ َلٸٻ ڀدڅهڃ. ظدٿ   
ٴثٺ: ټةڃ أڄث ـُُس ـصً آٸٻ شځًتشٍ ڈىچ،  ڄهث ټفُثذ ٠ىَٽر. ٴثٺ ًٰڀدً خځدث ٸدثڂ ڀ٩دڇ     

 صځً. ظٿ ٴثشٻ ـصً ٴصٻ.ڀڃ تټ
 

( ـهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً تټصځُځدٍ وٴصُددر خدڃ ِد٩ُه )وتټٽٱد٣ ټُفُدً(          1912) - 146

)ٴثٺ ٴصُدر: ـهظڅث. وٴثٺ َفًُ: ألدًڄث ؼ٩ٱدً خدڃ ِدٽُځثڂ( ٨دڃ أخدٍ ٨ځدًتڂ تټؽدىڄٍ،        
٨ڃ أخٍ خٹدً خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٴدُُ، ٨دڃ أخُدڇ، ٴدثٺ: ِدځ٩س أخدٍ وڈدى خفٝدًذ تټ٩دهو              

 َٵىٺ:
٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ) ڂ أخددىتج تټؽڅددر شفددس ٤ددٗٺ تټّددُىٮ( ٰٵددثپ   ٴددثٺ يِددىٺ تهلل 

يؼٻ يض تټهُةر. ٰٵثٺ: َدث أخدث ڀىِدً! آڄدس ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ          
َٵىٺ ڈىت؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ. ٴثٺ: ًٰؼ٧  ټً أ٘فثخڇ ٰٵثٺ: أٴًأ ٨ٽُٹٿ تټّٗپ. ظدٿ ٸّدً ؼٱدڃ    

 ٴصٻ.ُِٱڇ ٰلټٵثچ. ظٿ ڀًٕ خُّٱڇ  ټً تټ٩هو. ًٰٝج خڇ ـصً 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ـدثشٿ. ـدهظڅث ٨ٱدثڂ. ـدهظڅث ـځدثن. ألدًڄدث ظثخدس ٨دڃ         677) - 147

 أڄُ خڃ ڀثټٷ ٴثٺ:
ؼثء ڄثَ  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثټىت: أڂ تخ٩ط ڀ٩څث يؼثٖ ٩َٽځىڄدث تټٵدًآڂ    

وتټّڅر. ٰد٩ط  ټُهٿ ِد٩ُڃ يؼدٗ ڀدڃ تْڄٙدثي. َٵدثٺ ټهدٿ تټٵدًتء. ٰدُهٿ لدثټٍ ـدًتپ.          
ٵًآڂ. وَصهتيِىڂ خثټٽُٻ َص٩ٽځدىڂ. وٸدثڄىت خثټڅهدثي َؽُةدىڂ خثټځدثء ُٰٝد٩ىڄڇ       َٵًؤڂ تټ

ٍٰ تټځّؽه. وَفص١دىڂ ُٰد٩ُىڄڇ. وَٕصًوڂ خڇ تټ٩١ثپ ْڈٻ تټٙٱر، وټٽٱٵًتء. ٰد٩عهٿ 
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  ټُهٿ. ٩ًٰٜىت ټهٿ ٰٵصٽىڈٿ. ٴدٻ أڂ َدٽ٭ىت تټځٹدثڂ. ٰٵدثټىت:   

ټٵُڅددثٶ ًٰٜددُڅث ٨څددٷ. ويٜددُس ٨څددث. ٴددثٺ وأشددً يؼددٻ    تټٽهددٿ! خٽدد٫ ٨څددث ڄدُڅددث؛ أڄددث ٴدده  
ـًتڀددث، لددثٺ أڄددُ، ڀددڃ لٽٱددڇ ٩١ٰڅددڇ خددًڀؿ ـصددً أڄٱددىچ. ٰٵددثٺ ـددًتپ: ٰددٍز، ويج        
تټٹ٩در! ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ْ٘دفثخڇ ) ڂ  لدىتڄٹٿ ٴده ٴصٽدىت. و ڄهدٿ        

 ٴثټىت: تټٽهٿ! خٽ٫ ٨څث ڄدُڅث؛ أڄث ٴه ټٵُڅثٶ ًُٰٜڅث ٨څٷ. ويُٜس ٨څث(.
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( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـهظڅث خهٍ. ـهظڅث ِٽُځثڂ ڂ تټځ٭ُدًذ ٨دڃ   1913) - 148

 ظثخس. ٴثٺ: ٴثٺ أڄُ:
٨ځٍ تټىٌ ِځُس خڇ ټٿ َٕهه ڀ٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خدهيت. ٴدثٺ: ٰٕدٳ         

٨ٽُڇ. ٴثٺ: أوٺ ڀٕهه ٔههچ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٬ُددس ٨څدڇ. و ڂ أيتڄدٍ      
ه، ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ټًُتڄٍ تهلل ڀدث أ٘دڅ٧. ٴدثٺ:    تهلل ڀٕههت، ُٰځث خ٩

ٰهثج أڂ َٵىٺ ٬ًُڈث. ٴثٺ: ٰٕهه ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َدىپ أـده. ٴدثٺ:    
ٰثِصٵدٻ ٩ِه خڃ ڀ٩ثو. ٰٵثٺ ټڇ أڄُ: َث أخث ٨ځًو! أَڃ؟ ٰٵثٺ: وتڈث ټدًَؿ تټؽڅدر. أؼدهچ    

ؼه ٍٰ ؼّهچ خ٧ٝ وظځثڄىڂ. ڀڃ خُڃ ًٜخر نوڂ أـه. ٴثٺ: ٰٵثشٽهٿ ـصً ٴصٻ. ٴثٺ: ٰى
و٩٠څددر ويڀُددر. ٴددثٺ ٰٵثټددس ألصددڇ، ٨ځصددٍ تټًخُدد٧ خڅددس تټڅٝددً: ٰځددث ٨ًٰددس ألددٍ  ٖ     
خدڅثڄڇ. وڄٍټس ڈىچ تَِر: تيؼثٺ ٘هٴىت ڀدث ٨ثڈدهوت تهلل ٨ٽُدڇ ٰځدڅهٿ ڀدڃ ٴٝدً ڄفددڇ        

[ ٴددثٺ: ٰٹددثڄىت َددًوڂ أڄهددث 23/تْـددٍتج / 33وڀددڅهٿ ڀددڃ َڅص٥ددً وڀددث خددهټىت شدددهَٗ{ ] 

 س ُٰڇ وٍٰ أ٘فثخڇ.ڄٍټ

 ثبة ٯٲ ٣بر٪ ٫ز٨ٺٱ ٬٧ٰخ اهلل ٷپ ا٬٘٫ڀب ٟٸٺ ٟپ ؿجڀ٪ اهلل - 42

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ تټځعڅددً( ٴددثٖ:    1914) - 149

ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ ڀدًذ. ٴدثٺ: ِدځ٩س أخدث وتبدٻ ٴدثٺ:           
 ـهظڅث أخى ڀىًِ ت٩ًٌْٔ؛

تخُث أشً تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل! تټًؼدٻ َٵثشدٻ         أڂ يؼٗ أ٨ً 
ټٽځ٭څٿ. وتټًؼٻ َٵثشٻ ټُىٸً وتټًؼٻ َٵثشٻ ټًُي ڀٹثڄدڇ. ٰځدڃ ِددُٻ تهلل؟ ٰٵدثٺ يِدىٺ      

 تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ ٴثشٻ ټصٹىڂ ٸٽځر تهلل أ٨ٽً ٰهى ٍٰ ِدُٻ تهلل(.

تخددڃ ڄځُددً و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ    ( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر و   1914) - 151

وڀفځدده خددڃ تټ٩ددٗء )ٴددثٺ  ِددفثٲ: ألدًڄددث. وٴددثٺ تِلددًوڂ: ـددهظڅث أخددى ڀ٩ثوَددر( ٨ددڃ     
 ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٔٵُٳ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ. ٴثٺ:

ِددةٻ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ: ٨ددڃ تټًؼددٻ َٵثشددٻ ٔددؽث٨ر، وَٵثشددٻ ـځُددر،       
تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ڀدڃ ٴثشدٻ     وَٵثشٻ يَثء، أٌ وټٷ ٍٰ ِدُٻ تهلل؟ ٰٵثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً   

 ټصٹىڂ ٸٽځر تهلل ڈٍ تټ٩ٽُث، ٰهى ٍٰ ِدُٻ تهلل(.

وـدهظڅثچ  ِددفثٲ خدڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث ٨ُّدً خددڃ َدىڄُ. ـددهظڅث ت٨ْځددٓ      -( 1914)

٨ڃ ٔٵُٳ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ. ٴثٺ: أشُڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵٽڅث: َث يِىٺ 
 تهلل! تټًؼٻ َٵثشٻ ڀڅث ٔؽث٨ر. ٰىٸً ڀعٽڇ.

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ؼًَدً ٨دڃ ڀڅٙدىي، ٨دڃ أخدٍ      1914) - 151

 وتبٻ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ ت٩ًٌْٔ؛
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أڂ يؼٗ ِلٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دڃ تټٵصدثٺ ٰدٍ ِددُٻ تهلل ٨دٍ وؼدٻ؟          
وڀدث يٰد٧ يأِدڇ  ټُدڇ      -ٰٵثٺ: تټًؼٻ َٵثشٻ ٬ٝدث وَٵثشٻ ـځُر. ٴثٺ: ًٰٰد٧ يأِدڇ  ټُدڇ    

 ٰٵثٺ )ڀڃ ٴثشٻ ټصٹىڂ ٸٽځر تهلل ڈٍ تټ٩ٽُث ٰهى ٍٰ ِدُٻ تهلل(. -ثبځث  ٖ أڄڇ ٸثڂ ٴ

 ثبة ٯٲ ٣بر٪ ٬٫غٿبء ٹا٫ـٰ٘خ اؿزذ٢ ا٫ٴبع - 43

( ـهظڅث َفُدً خدڃ ـدُدح تټفدثيظٍ. ـدهظڅث لثټده خدڃ تټفدثيض. ـدهظڅث          1915) - 152

 تخڃ ؼًَػ. ـهظڅٍ َىڄُ خڃ َىِٯ ٨ڃ ِٽُځثڂ خڃ َّثي. ٴثٺ:
. ٰٵثٺ ټڇ ڄثشٻ أڈٻ تټٕثپ: أَهث تټُٕك! ـهظڅث ـهَعث ِځ٩صڇ شٱًٲ تټڅثَ ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ 

ڀددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٴددثٺ: ڄ٩ددٿ. ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ   
وِٽٿ َٵىٺ ) ڂ أوٺ تټڅثَ َٵٝدً َدىپ تټٵُثڀدر ٨ٽُدڇ، يؼدٻ تِصٕدهه. ٰدلشً خدڇ ٩ًٰٰدڇ          

ٕدههز. ٴدثٺ: ٸدىخس.    ڄ٩ځڇ ٩ًٰٰهدث. ٴدثٺ: ٰځدث ٨ځٽدس ُٰهدث؟ ٴدثٺ: ٴثشٽدس ُٰدٷ ـصدً تِص         
وټٹڅٷ ٴثشٽس ْڂ َٵثٺ ؼًٌء. ٰٵه ٴُٻ. ظٿ أڀً خڇ ّٰفح ٨ٽً وؼهدڇ ـصدً أټٵدٍ ٰدٍ     
تټڅثي. ويؼٻ ش٩ٽٿ تټ٩ٽٿ و٨ٽځڇ وٴًأ تټٵًآڂ. ٰلشٍ خدڇ. ٩ًٰٰدڇ ڄ٩ځدڇ ٩ًٰٰهدث. ٴدثٺ: ٰځدث       
٨ځٽس ُٰهث؟ ٴثٺ: ش٩ٽځس تټ٩ٽٿ و٨ٽځصڇ وٴًأز ُٰٷ تټٵًآڂ. ٴثٺ: ٸدىخس وټٹڅدٷ ش٩ٽځدس    

ثټٿ. وٴدًأز تټٵدًآڂ ټُٵدثٺ ڈدى ٴدثيئ. ٰٵده ٴُدٻ. ظدٿ أڀدً خدڇ ّٰدفح ٨ٽدً             تټ٩ٽٿ ټُٵثٺ ٨د 
وؼهڇ ـصً أټٵٍ ٍٰ تټڅثي. ويؼٻ و٧ِ تهلل ٨ٽُڇ وأ١٨ثچ ڀڃ أ٘څثٮ تټځثٺ ٸٽڇ. ٰلشً 
خڇ ٩ًٰٰڇ ڄ٩ځڇ ٩ًٰٰهث. ٴثٺ: ٰځث ٨ځٽس ُٰهث؟ ٴثٺ: ڀث شًٸس ڀڃ ِددُٻ شفدح أڂ َڅٱدٳ    

ټُٵثٺ ڈى ؼىتن. ٰٵه ٴُٻ. ظدٿ أڀدً خدڇ     ُٰهث  ٖ أڄٱٵس ُٰهث ټٷ. ٴثٺ: ٸىخس. وټٹڅٷ ٩ٰٽس
 ّٰفح ٨ٽً وؼهڇ. ظٿ أټٵٍ ٍٰ تټڅثي(.

وـددهظڅثچ ٨ٽددٍ خددڃ لٕددًپ. ألدًڄددث تټفؽددثغ )٩َڅددٍ تخددڃ ڀفځدده( ٨ددڃ تخددڃ     -( 1915)

ؼًَػ. ـهظڅٍ َدىڄُ خدڃ َىِدٯ ٨دڃ ِدٽُځثڂ خدڃ َّدثي. ٴدثٺ: شٱدًغ تټڅدثَ ٨دڃ أخدٍ             
 ټه خڃ تټفثيض.ڈًًَذ. ٰٵثٺ ټڇ ڄثشٻ تټٕثڀٍ. وتٴصٗ تټفهَط خځعٻ ـهَط لث

 ثبة ثڀبٱ ٣ضع صٺاة ٯٲ ٛؼا ٟٜٴٮ ٹٯٲ ٫ٮ ٿٜٴٮ - 44

( ـددهظڅث ٨ددده خددڃ ـځُدده. ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ٍََدده، أخددى ٨دددهتټًـځڃ.    1916) - 153

ـهظڅث ـُىذ خڃ ًَٔؿ ٨ڃ أخدٍ ڈدثڄا، ٨دڃ أخدٍ ٨ددهتټًـځڃ تټفدٽدٍ، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ          
 ٨ځًو؛

ر ش٭ٍو ٰدٍ ِددُٻ تهلل ُٰٙدُدىڂ    أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀث ڀڃ ٬ثٌَ 
تټ٭څُځر،  ٖ ش٩ؽٽىت ظٽعٍ أؼًڈٿ ڀڃ تِلًذ. وَدٵً ټهٿ تټعٽط. و ڂ ټدٿ َٙدُدىت ٬څُځدر    

 شٿ ټهٿ أؼًڈٿ(.

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ِهٻ تټصځُځٍ. ـهظڅث تخڃ أخٍ ڀدًَٿ. ألدًڄدث ڄدث٧ٰ    1916) - 154

 خڃ ٨ځًو ٴثٺ: خڃ ٍََه. ـهظڅٍ أخى ڈثڄا. ـهظڅٍ أخى ٨دهتټًـځڃ تټفدٽٍ ٨ڃ ٨دهتهلل
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ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀدث ڀدڃ ٬ثٌَدر أو ِدًَر ش٭دٍو ٰص٭دڅٿ وشّدٽٿ  ٖ         
ٸددثڄىت ٴدده ش٩ؽٽددىت ظٽعددٍ أؼددىيڈٿ. وڀددث ڀددڃ ٬ثٌَددر أو ِددًَر شمٱددٳ وشٙددثج  ٖ شددٿ           

 أؼىيڈٿ(.

ثبة ٣ٺ٫ٶ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ )اٳٰب اڃٰٗب٩ ثب٫ٴڀخ( ٹأٳٶ ٿضس٪ ٟڀٶ  - 45

 ب٩ا٫ٜؼٹ ٹٛڀغٵ ٯٲ اڃٰٗ
( ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ڀّددٽځر خددڃ ٴ٩څددح. ـددهظڅث ڀثټددٷ ٨ددڃ َفُددً خددڃ     1917) - 155

 ٩ُِه، ٨ڃ ڀفځه خڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ ٨ٽٵځر خڃ وٴثٖ، ٨ڃ ٨ځً تخڃ تټم١ثج. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) ڄځث ت٨ْځثٺ خثټڅُر. و ڄځث ٖڀًئ ڀث ڄىي. ٰځدڃ   

     ً تهلل ويِدىټڇ. وڀدڃ ٸثڄدس ڈؽًشدڇ ټدهڄُث       ٸثڄس ڈؽًشدڇ  ټدً تهلل ويِدىټڇ، ٰهؽًشدڇ  ټد
 َُٙدهث أو أڀًأذ َصٍوؼهث، ٰهؽًشڇ  ټً ڀث ڈثؼً  ټُڇ(.

 ثبة اؿزذجبة ٬ُت ا٫لٸبصح ٟپ ؿجڀ٪ اهلل ر٘ب٫ټ - 46

( ـدهظڅث ٔدُدثڂ خدڃ ٰدًوق. ـدهظڅث ـځددثن خدڃ ِدٽځر. ـدهظڅث ظثخدس ٨ددڃ          1918) - 156

 أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ڃ ٠ٽددح تټٕددهثنذ ٘ددثنٴث، أ١٨ُهددث، وټددى ټددٿ  ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ڀدد  

 شٙدڇ(.

( ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً وـًڀٽر خڃ َفُدً )وتټٽٱد٣ ټفًڀٽدر( )ٴدثٺ أخدى      1919) - 157

تټ١ثڈً: ألدًڄث. وٴثٺ ـًڀٽر: ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ وڈدح(. ـدهظڅٍ أخدى ٔدًَؿ؛ أڂ ِدهٻ      
ٽُدڇ  خڃ أخٍ أڀثڀر خڃ ِهٻ خڃ ـڅُٯ ـهظڇ ٨دڃ أخُدڇ؛ ٨دڃ ؼدهچ؛ أڂ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨      

وِٽٿ ٴثٺ )ڀڃ ِلٺ تټٕهثنذ خٙهٲ، خٽ٭ڇ تهلل ڀڅثٌٺ تټٕههتء، و ڂ ڀثز ٨ٽدً ًٰتٔدڇ(   
 وټٿ َىٸً أخى تټ١ثڈً ٍٰ ـهَعڇ )خٙهٲ(.

 ثبة ط٭ ٯٲ ٯبد ٹ٫ٮ ٿٜؼ، ٹ٫ٮ ٿذضس ٳ٠ـٶ ثب٫ٜؼٹ - 47

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ِهٿ تْڄ١ثٸٍ. ألدًڄث ٨ددهتهلل خدڃ   1911) - 158

ٹددٍ، ٨ددڃ ٨ځددً خددڃ ڀفځده خددڃ تټځڅٹددهي، ٨ددڃ ِددځٍ، ٨ددڃ أخددٍ  تټځددثيٶ ٨ددڃ وڈُددح تټځ 
 ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ ڀثز وټدٿ َ٭دٍ، وټدٿ َفدهض خدڇ ڄٱّدڇ، ڀدثز         
 ٨ٽً ٩ٔدر ڀڃ ڄٱثٲ(.

ٴثٺ تخڃ ِهٿ: ٴثٺ ٨دهتهلل خڃ تټځدثيٶ: ٰڅًي أڂ وټٷ ٸثڂ ٨ٽً ٨هه يِدىٺ تهلل ٘دٽً   
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

 ثبة صٺاة ٯٲ دجـٶ ٗٲ ا٫ٜؼٹ ٯغى أٹ ٗظع آسغ - 48

( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ أخدٍ        1911) - 159

 ِٱُثڂ، ٨ڃ ؼثخً ٴثٺ:
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ٸڅددث ڀدد٧ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰددٍ ٬ددٍتذ. ٰٵددثٺ ) ڂ خثټځهَڅددر ټًؼددثٖ ڀددث ِددًشٿ    
 (.ڀًُّت وٖ  ٴ٩١صٿ وتنَث،  ٖ ٸثڄىت ڀ٩ٹٿ. ـدّهٿ تټځًٚ

وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى ڀ٩ثوَر. ؾ وـدهظڅث أخدى خٹدً تخدڃ أخدٍ       -( 1911)

ٔددُدر وأخددى ِدد٩ُه تْٔددػ. ٴددثٖ: ـددهظڅث وٸُدد٧. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث   
٨ُّددً خددڃ َددىڄُ. ٸٽهددٿ ٨ددڃ ت٨ْځددٓ. خهددىت تِٔددڅثن. ٬ُددً أڂ ٰددٍ ـددهَط وٸُدد٧ ) ٖ   

 ًٔٸىٸٿ ٍٰ تْؼً(.

 ٟپ ا٫جذغ ثبة ٌٟ٪ ا٫ٜؼٹ - 49

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً ٴددثٺ: ٴددًأز ٨ٽددً ڀثټددٷ ٨ددڃ  ِددفثٲ تخددڃ    1912) - 161

 ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٸدثڂ َدهلٻ ٨ٽدً أپ ـدًتپ خڅدس ڀٽفدثڂ ٰص٩١ځدڇ.           

وٸثڄددس أپ ـددًتپ شفددس ٨دددثنذ خددڃ تټٙددثڀس. ٰددهلٻ ٨ٽُهددث يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ   
ٿ َىڀث ٰل٩٠ځصڇ. ظٿ ؼٽّس شٱٽٍ يأِڇ. ٰڅثپ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، ظدٿ      وِٽ

تِصُٵ٣ وڈى َٝفٷ. ٴثټس: ٰٵٽس: ڀدث َٝدفٹٷ؟ َدث يِدىٺ تهلل! ٴدثٺ )ڄدثَ ڀدڃ أڀصدٍ         
٨ًٜىت ٨ٽٍ ٬دٍتذ ٰدٍ ِددُٻ تهلل. ًَٸددىڂ ظددػ ڈدىت تټدفدً. ڀٽىٸدث ٨ٽدً تِْدًذ. أو           

ثټدس ٰٵٽدس: َدث يِدىٺ تهلل! تن٦ تهلل أڂ     ڀعٻ تټځٽىٶ ٨ٽدً تِْدًذ(. )َٕدٷ أَهځدث ٴدثٺ( ٴ     
َؽ٩ٽڅٍ ڀڅهٿ. ٰه٨ث ټهث. ظٿ و٧ٜ يأِڇ ٰڅثپ. ظٿ تِصُٵ٣ وڈى َٝفٷ. ٴثټس ٰٵٽدس: ڀدث   
َٝفٹٷ؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ )ڄثَ ڀڃ أڀصٍ ٨ًٜدىت ٨ٽدٍ ٬دٍتذ ٰدٍ ِددُٻ تهلل( ٸځدث       

ڀدڃ  ٴثٺ ٍٰ تْوټً. ٴثټدس ٰٵٽدس: َدث يِدىٺ تهلل! تن٦ تهلل أڂ َؽ٩ٽڅدٍ ڀدڅهٿ. ٴدثٺ )أڄدس         
 تْوټُڃ(.

ًٰٸدددس أپ ـددًتپ خڅددس ڀٽفددثڂ تټدفددً ٰددٍ ٌڀددڃ ڀ٩ثوَددر. ٰٙدد٨ًس ٨ددڃ نتخصهددث ـددُڃ       
 لًؼس ڀڃ تټدفً ٰهٽٹس.

( ـهظڅث لٽٯ خڃ ڈٕثپ. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ٌَده ٨دڃ َفُدً خدڃ ِد٩ُه،         1912) - 161

٨ڃ ڀفځه خڃ َفًُ خدڃ ـددثڂ، ٨دڃ أڄدُ خدڃ ڀثټدٷ، ٨دڃ أپ ـدًتپ، وڈدٍ لثټدر أڄدُ.            
 ٴثټس:

تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىڀث. ٰٵدثٺ ٨څدهڄث. ٰثِدصُٵ٣ وڈدى َٝدفٷ. ٰٵٽدس: ڀدث        أشثڄث تټڅدٍ ٘ٽً  
َٝفٹٷ؟ َث يِىٺ تهلل! خلخٍ أڄس وأڀدٍ! ٴدثٺ )أيَدس ٴىڀدث ڀدڃ أڀصدٍ ًَٸددىڂ ٤هدً         
تټدفً. ٸثټځٽىٶ ٨ٽً تًِْذ( ٰٵٽس: تن٦ تهلل أڂ َؽ٩ٽڅٍ ڀڅهٿ. ٴثٺ )ٰإڄٷ ڀڅهٿ( ٴثټس: 

صددڇ. ٰٵٽددس: تن٦ تهلل أڂ َؽ٩ٽڅددٍ ظددٿ ڄددثپ ٰثِددصُٵ٣ وڈددى َٝددفٷ. ّٰددلټصڇ. ٰٵددثٺ ڀعددٻ ڀٵثټ  
 ڀڅهٿ. ٴثٺ )أڄس ڀڃ تْوټُڃ(.

ٴثٺ: ٰصٍوؼهث ٨دثنذ خڃ تټٙثڀس، خ٩ه. ٰ٭دٍت ٰدٍ تټدفدً ٰفځٽهدث ڀ٩دڇ. ٰٽځدث أڂ ؼدثءز        
 ٴًخس ټهث خ٭ٽر. ًٰٸدصهث. ٨ًٰٙصهث. ٰثڄهٴس ٨څٵهث.



  

 

 

Page 230 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

( وـددهظڅثچ ڀفځدده خددڃ يڀددؿ خددڃ تټځهددثؼً وَفُددً خددڃ َفُددً. ٴددثٖ:        1912) - 162

٨ڃ َفًُ خڃ ٩ُِه، ٨دڃ تخدڃ ـددثڂ، ٨دڃ أڄدُ خدڃ ڀثټدٷ، ٨دڃ لثټصدڇ أپ          ألدًڄث تټٽُط 
ـًتپ خڅس ڀٽفثڂ؛ أڄهث ٴثټس: ڄثپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىڀث ٴًَدث ڀڅدٍ. ظدٿ   
تِددصُٵ٣ وڈددى َدصّددٿ. ٴثټددس ٰٵٽددس: َددث يِددىٺ تهلل! ڀددث أٜددفٹٷ؟ ٴددثٺ )ڄددثَ ڀددڃ أڀصددٍ   

 ـهَط ـځثن خڃ ٌَه. ٨ًٜىت ٨ٽٍ ًَٸدىڂ ٤هً ڈىت تټدفً تْلًٝ( ظٿ وٸً ڄفى

 ثبة ٌٟ٪ ا٫غثبٍ ٟپ ؿجڀ٪ اهلل ٗؼ ٹج٪ - 51

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ خهًتپ تټدهتيڀٍ. ـدهظڅث أخدى تټىټُده     1913) - 163

تټ١ُثټّددٍ. ـددهظڅث ټُددط )٩َڅددٍ تخددڃ ِدد٩ه( ٨ددڃ أَددىج خددڃ ڀىِددً، ٨ددڃ ڀٹفددىٺ، ٨ددڃ     
 ًٔـدُٻ خڃ تټّځٟ، ٨ڃ ِٽځثڂ. ٴثٺ:

٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )يخثٞ َىپ وټُٽدر لُدً ڀدڃ ٘دُثپ ٔدهً      ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل  
وٴُثڀدڇ. و ڂ ڀددثز، ؼدًي ٨ٽُددڇ ٨ځٽدڇ تټددىٌ ٸدثڂ ٩َځٽددڇ، وأؼدًٌ ٨ٽُددڇ يٌٴدڇ، وأڀددڃ       

 تټٱصثڂ(.

ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً. ألدًڄث تخڃ وڈدح ٨دڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ٔدًَؿ، ٨دڃ        -( 1913) 

٨ڃ ِدٽځثڂ  ٨دهتټٹًَٿ خڃ تټفثيض، ٨ڃ أخٍ ٨دُهذ خڃ ٨ٵدر، ٨ڃ ًٔـدُٻ خڃ تټّځٟ، 
تټمُددً، ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. خځ٩څددً ـددهَط تټٽُددط ٨ددڃ أَددىج خددڃ       

 ڀىًِ.

 ثبة ثڀبٱ ا٫لٸضاء - 51

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ ِدځٍ، ٨دڃ أخدٍ    1914) - 164

 ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
٬ٙدڃ   أڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )خُڅځدث يؼدٻ، َځٕدٍ خ١ًَدٳ، وؼده          

ٔدددىٶ ٨ٽدددً تټ١ًَدددٳ. ٰدددللًچ. ٰٕدددٹً تهلل ټدددڇ. ٰ٭ٱدددً ټدددڇ(. وٴدددثٺ )تټٕدددههتء لځّدددر:     
 تټځ٩١ىڂ، وتټځد١ىڂ، وتټ٭ًٲ، و٘ثـح تټههپ، وتټٕهُه ٍٰ ِدُٻ تهلل ٨ٍ وؼٻ(.

( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ِدهُٻ، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ     1915) - 165

 أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
)ڀث ش٩دهوڂ تټٕدهُه ٰدُٹٿ؟( ٴدثټىت: َدث يِدىٺ تهلل!        ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 

ڀڃ ٴصٻ ٍٰ ِدُٻ تهلل ٰهى ٔدهُه. ٴدثٺ ) ڂ ٔدههتء أڀصدٍ  وت ټٵٽُدٻ( ٴدثټىت: ٰځدڃ ڈدٿ؟ َدث          
يِىٺ تهلل! ٴثٺ )ڀڃ ٴصٻ ٍٰ ِدُٻ تهلل ٰهى ٔهُه. وڀڃ ڀثز ٍٰ ِدُٻ تهلل ٰهدى ٔدهُه.   

 .وڀڃ ڀثز ٍٰ تټ١ث٨ىڂ ٰهى ٔهُه. وڀڃ ڀثز ٍٰ تټد١ڃ ٰهى ٔهُه(
 ٴثٺ تخڃ ڀٵّٿ: أٔهه ٨ٽً أخُٷ، ٍٰ ڈىت تټفهَط؛ أڄڇ ٴثٺ )وتټ٭ًَٳ ٔهُه(.
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وـددهظڅٍ ٨دهتټفځُدده خددڃ خُددثڂ تټىتِدد١ٍ. ـددهظڅث لثټدده ٨ددڃ ِددهُٻ، خهددىت        -( 1915)

تِٔڅثن، ڀعٽڇ. ٬ًُ أڂ ٍٰ ـهَعڇ: ٴثٺ ِهُٻ: ٴثٺ ٨دُهتهلل خڃ ڀٵّٿ: أٔهه ٨ٽدً ألُدٷ   
 .أڄڇ ٌتن ٍٰ ڈىت تټفهَط )وڀڃ ٬ًٲ ٰهى ٔهُه(

( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث خهددٍ. ـددهظڅث وڈُددح. ـددهظڅث ِددهُٻ،  1915) -پ  2

خهىت تِٔڅثن. وٍٰ ـهَعڇ: ٴثٺ: ألدًڄٍ ٨دُدهتهلل خدڃ ڀٵّدٿ ٨دڃ أخدٍ ٘دثټؿ. وٌتن ُٰدڇ        
 )وتټ٭ًٲ ٔهُه(.

( ـددهظڅث ـثڀدده خددڃ ٨ځددً تټدٹددًتوٌ. ـددهظڅث ٨دهتټىتـدده )٩َڅددٍ تخددڃ        1916) - 166

 څس ًَُِڃ. ٴثټس:ٌَثن(. ـهظڅث ٨ث٘ٿ ٨ڃ ـٱٙر خ
ٴثٺ ټٍ أڄُ خڃ ڀثټدٷ: خدٿ ڀدثز َفُدً خدڃ أخدٍ ٨ځدًذ؟ ٴثټدس ٴٽدس: خثټ١دث٨ىڂ. ٴثټدس             

 ٰٵثٺ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټ١ث٨ىڂ ٔهثنذ ټٹٻ ڀّٽٿ(.

وـددهظڅثچ تټىټُدده خددڃ ٔددؽث٦. ـددهظڅث ٨ٽددٍ خددڃ ڀّددهً ٨ددڃ ٨ث٘ددٿ، ٰددٍ ڈددىت  -( 1916)

 تِٔڅثن، خځعٽڇ.

 ٫ذش ٬ٗڀٶ، ٹص٭ ٯٲ ٬ٰٗٶ صٮ ٳـڀٶثبة ٌٟ٪ ا٫غٯپ ٹا - 52

( ـهظڅث ڈثيوڂ خڃ ڀ٩ًوٮ. ألدًڄث تخڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ٨ځدًو خدڃ     1917) - 167

 تټفثيض ٨ڃ أخٍ ٨ٽٍ، ظځثڀر خڃ ٔٱٍ؛ أڄڇ ِځ٧ ٨ٵدر خڃ ٨ثڀً َٵىٺ:
ِځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، وڈدى ٨ٽدً تټځڅددً، َٵدىٺ )وأ٨دهوت ټهدٿ ڀدث             

 تټًڀٍ. أٖ أڂ تټٵىذ تټًڀٍ. أٖ أڂ تټٵىذ تټًڀٍ(. تِص٩١صٿ ڀڃ ٴىذ. أٖ أڂ تټٵىذ

( وـهظڅث ڈثيوڂ خڃ ڀ٩ًوٮ. ـهظڅث تخڃ وڈح. ألدًڄدٍ ٨ځدًو خدڃ    1918) - 168

 تټفثيض ٨ڃ أخٍ ٨ٽٍ، ٨ڃ ٨ٵدر خڃ ٨ثڀً. ٴثٺ:
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ َٵدىٺ )ِدصٱصؿ ٨ٽدُٹٿ أيٜدىڂ. وَٹٱدُٹٿ تهلل.        

 هځڇ(.ٰٗ ٩َؽٍ أـهٸٿ أڂ َٽهى خلِ

وـهظڅثچ نتون خڃ ئُه. ـهظڅث تټىټُه ٨ڃ خٹً خڃ ڀٝدً، ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ      -( 1918)

تټفثيض، ٨ڃ أخٍ ٨ٽدٍ تټهځدىتڄٍ. ٴدثٺ: ِدځ٩س ٨ٵددر خدڃ ٨دثڀً ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل           
 ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يڀؿ خڃ تټځهثؼً. ألدًڄث تټٽُدط ٨دڃ تټفدثيض خدڃ     1919) - 169

 ٔځثِر؛ أڂ ٰٵُځث تټٽمځٍ ٴثٺ ټ٩ٵدر خڃ ٨ثڀً:٩َٵىج، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ 
شمصٽٯ خُڃ ڈىَڃ تټ٭ًُٜڃ، وأڄس ٸدًُ َٕٳ ٨ٽُٷ. ٴثٺ ٨ٵدر: ټىٖ ٸٗپ ِځ٩صڇ ڀڃ  

يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ، ټدٿ أ٨ثَڅددڇ. ٴددثٺ تټفدثيض: ٰٵٽددس ٖخدڃ ٔځثِددر: وڀددث      
 وتٶ؟ ٴثٺ:  ڄڇ ٴثٺ )ڀڃ ٨ٽٿ تټًڀٍ ظٿ شًٸڇ، ٰٽُُ ڀڅث، أو ٴه ٨ًٙ(.
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ثبة ٣ٺ٫ٶ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ )ال رؼا٩ ٓبئ٠خ ٯٲ أٯزپ ٓبٷغٿٲ ٬ٗټ  - 53

 ا٫ذ٢ ال ٿٌغٷٮ ٯٲ سب٠٫ٸٮ(
( ـددهظڅث ِدد٩ُه خددڃ ڀڅٙددىي وأخددى تټًخُدد٧ تټ٩صٹددٍ وٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه.    1921) - 171

ٴثټىت: ـهظڅث ـځثن )وڈى تخڃ ٌَده( ٨دڃ أَدىج. ٨دڃ أخدٍ ٴٗخدر، ٨دڃ أخدٍ أِدځثء، ٨دڃ           
 ظىخثڂ. ٴثٺ:

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ شٍتٺ ٠ثبٱر ڀدڃ أڀصدٍ ٤دثڈًَڃ ٨ٽدً تټفدٳ.      ٴثٺ يِىٺ تهلل  
ٖ ًَٝڈٿ ڀڃ لىټهٿ. ـصً َلشٍ أڀً تهلل وڈدٿ ٸدىټٷ(. وټدُُ ٰدٍ ـدهَط ٴصُددر )وڈدٿ        

 ٸىټٷ(.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث وٸُد٧. ؾ وـدهظڅث تخدڃ ڄځُدً.       1921) - 171

ه. ؾ وـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً  ـددهظڅث وٸُدد٧ و٨دددهذ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ  ِددځث٨ُٻ خددڃ أخددٍ لثټدد  
)وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث ڀًوتڂ )٩َڅدٍ تټٱدٍتيٌ( ٨دڃ  ِدځث٨ُٻ، ٨دڃ ٴدُُ، ٨دڃ تټځ٭ُدًذ.         

 ٴثٺ:
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )ټڃ ٍَتٺ ٴىپ ڀدڃ أڀصدٍ ٤دثڈًَڃ ٨ٽدً      

 تټڅثَ، ـصً َلشُهٿ أڀً تهلل، وڈٿ ٤ثڈًوڂ(.

ِدثڀر. ـدهظڅٍ  ِدځث٨ُٻ ٨دڃ ٴدُُ.      وـهظڅُڇ ڀفځه خڃ يتٰد٧. ـدهظڅث أخدى أ    -( 1921)

ٴثٺ: ِځ٩س تټځ٭ًُذ خڃ ٩ٔدر َٵدىٺ: ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ.        
 خځعٻ ـهَط ڀًوتڂ. ِىتء.

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وڀفځده خدڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ        1922) - 172

 ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ِځثٶ خڃ ـًج، ٨ڃ ؼثخً خڃ ِځًذ،
تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؛ أڄددڇ ٴددثٺ )ټددڃ َدددًؾ ڈددىت تټددهَڃ ٴثبځددث، َٵثشددٻ ٨ٽُددڇ     ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً 

 ٨ٙثخر ڀڃ تټځّٽځُڃ، ـصً شٵىپ تټّث٨ر(.

( ـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل وـؽثغ خڃ تټٕث٨ً. ٴدثٖ: ـدهظڅث ـؽدثغ    1923) - 173

 خڃ ڀفځه. ٴثٺ: ٴثٺ تخڃ ؼًَػ: ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )ٖ شٍتٺ ٠ثبٱر ڀڃ أڀصدٍ َٵدثشٽىڂ ٨ٽدً     ِځ٩س يِىٺ 

 تټفٳ، ٤ثڈًَڃ  ټً َىپ تټٵُثڀر(.

( ـدددهظڅث ڀڅٙدددىي خدددڃ أخدددٍ ڀدددٍتـٿ. ـدددهظڅث َفُدددً خدددڃ ـځدددٍذ ٨دددڃ   1137) - 174

٨دهتټًـځڃ خڃ ٍََه خڃ ؼدثخً؛ أڂ ٨ځُدً خدڃ ڈدثڄا ـهظدڇ. ٴدثٺ: ِدځ٩س ڀ٩ثوَدر ٨ٽدً          
 تټځڅدً َٵىٺ:

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ َٵدىٺ )ٖ شدٍتٺ ٠ثبٱدر ڀدڃ أڀصدٍ ٴثبځدر خدلڀً         ِځ٩س يِىٺ تهلل  
 تهلل، ٖ ًَٝڈٿ ڀڃ لىټهٿ أو لثټٱهٿ، ـصً َلشٍ أڀً تهلل وڈٿ ٤ثڈًوڂ ٨ٽً تټڅثَ(.
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( وـهظڅٍ  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄث ٸعًُ خڃ ڈٕدثپ. ـدهظڅث ؼ٩ٱدً    1137) - 175

تخدڃ أخدٍ ِدٱُثڂ وٸدً     )وڈى تخڃ خًٴثڂ( ـدهظڅث ٍََده خدڃ تْ٘دٿ. ٴدثٺ: ِدځ٩س ڀ٩ثوَدر        
ـهَعث يوتچ ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ټٿ أِځ٩ڇ يوي ٨ڃ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ   

 وِٽٿ ٨ٽً ڀڅدًچ وـهَعث ٬ًُچ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ ًَن تهلل خڇ لًُت َٱٵهڇ ٍٰ تټهَڃ. وٖ  شٍتٺ  

 ڄثوأڈٿ،  ټً َىپ تټٵُثڀر(. ٨ٙثخر ڀڃ تټځّٽځُڃ َٵثشٽىڂ ٨ٽً تټفٳ ٤ثڈًَڃ ٨ٽً ڀڃ

( ـددهظڅٍ أـځدده خددڃ ٨دددهتټًـځڃ خددڃ وڈددح. ـددهظڅث ٨ځددٍ ٨دددهتهلل خددڃ  1924) - 176

وڈددح. ـددهظڅث ٨ځددًو خددڃ تټفددثيض. ـددهظڅٍ ٍََدده أخددٍ ـدُددح. ـددهظڅٍ ٨دددهتټًـځڃ خددڃ   
 ٔځثِر تټځهًٌ. ٴثٺ:

 ٸڅس ٨څه ڀّٽځر خڃ ڀمٽه، و٨څهچ ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ. ٰٵثٺ ٨دهتهلل: ٖ شٵىپ 
تټّث٨ر  ٖ ٨ٽً ًٔتي تټمٽٳ. ڈٿ ًٔ ڀڃ أڈٻ تټؽثڈٽُر. ٖ َده٨ىڂ تهلل خٕدٍء  ٖ ينچ   

 ٨ٽُهٿ.
ٰدُڅځث ڈٿ ٨ٽدً وټدٷ أٴددٻ ٨ٵددر خدڃ ٨دثڀً. ٰٵدثٺ ټدڇ ڀّدٽځر: َدث ٨ٵددر! تِدځ٧ ڀدث َٵدىٺ               
٨دهتهلل. ٰٵثٺ ٨ٵدر: ڈى أ٨ٽٿ. وأڀث أڄث ّٰځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ      

ڀصدٍ َٵدثشٽىڂ ٨ٽدً أڀدً تهلل، ٴدثڈًَڃ ټ٩دهوڈٿ، ٖ َٝدًڈٿ ڀدڃ         )ٖ شٍتٺ ٨ٙدثخر ڀدڃ أ  
لثټٱهٿ، ـصً شلشُهٿ تټّث٨ر، وڈٿ ٨ٽً وټدٷ(. ٰٵدثٺ ٨ددهتهلل: أؼدٻ. ظدٿ َد٩دط تهلل يَفدث        
ٸًَؿ تټځّٷ. ڀّهث ڀُ تټفًًَ. ٰٗ شصًٶ ڄٱّث ٰدٍ ٴٽددڇ ڀعٵدثٺ ـددر ڀدڃ تَٔځدثڂ  ٖ       

 ٴدٝصڇ. ظٿ َدٵً ًٔتي تټڅثَ، ٨ٽُهٿ شٵىپ تټّث٨ر.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفُدً. ألدًڄدث ڈٕدُٿ ٨دڃ نتون خدڃ أخدٍ ڈڅده، ٨دڃ         1925) - 177

 أخٍ ٨عځثڂ، ٨ڃ ٩ِه خڃ أخٍ وٴثٖ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ ٍَتٺ أڈٻ تټ٭ًج ٤دثڈًَڃ ٨ٽدً تټفدٳ ـصدً      

 شٵىپ تټّث٨ر(.

ثبة ٯغاٗبح ٯو٬ذخ ا٫ضٹؽ ٟپ ا٫ـڀغ، ٹا٫ٴٸپ ٗٲ ا٫ز٘غٿؾ ٟپ  - 54

 ا٫ِغٿ٢
( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـدهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ِدهُٻ، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ        1926) - 178

 أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) وت ِثًٰشٿ ٰدٍ تټمٙدح، ٰدل١٨ىت تٔخدٻ ـ٥هدث       

ڀڃ تْيٚ. و وت ِثًٰشٿ ٍٰ تټّڅر، ٰلِد٨ًىت ٨ٽُهدث ٰدٍ تټّدًُ. و وت ٨ًِدصٿ خثټٽُدٻ،       
 هىتپ خثټٽُٻ(.ٰثؼصڅدىت تټ١ًَٳ. ٰإڄهث ڀلوي تټ

ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـدهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅدٍ تخدڃ ڀفځده( ٨دڃ ِدهُٻ،         -( 1926) 

 ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
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أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ ) وت ِددثًٰشٿ ٰددٍ تټمٙددح، ٰددل١٨ىت تٔخددٻ     
ـ٥هددث ڀددڃ تْيٚ. و وت ِددثًٰشٿ خثټّددڅر، ٰدددثنيوت خهددث ڄٵُهددث. و وت ٨ًِددصٿ. ٰددثؼصڅدىت    

 تټ١ًَٳ. ٰإڄهث ٠ًٲ تټهوتج، وڀلوي تټهىتپ خثټٽُٻ(.

ثبة ا٫ـ٠غ ٣ِ٘خ ٯٲ ا٫٘ظاة، ٹاؿزذجبة ر٘جڀ٪ ا٫ٰـبٟغ ا٫ټ أٷ٬ٶ، ث٘ض  - 55

 ٣ٌبء ك٬ٜٶ
( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څح، و ِځث٨ُٻ خڃ أخٍ أوَُ، وأخى 1927) - 179

هظڅث ڀثټدٷ. ؾ  ڀ٩ٙح تټٍڈًٌ، وڀڅٙىي خڃ أخٍ ڀٍتـٿ، وٴصُددر خدڃ ِد٩ُه. ٴدثټىت: ـد     
وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ٴدثٺ: ٴٽدس ټځثټدٷ: ـدهظٷ ِدځٍ ٨دڃ أخدٍ        

 ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )تټّٱً ٴ٩١ر ڀڃ تټ٩دىتج. َځڅد٧ أـدهٸٿ ڄىڀدڇ      

 و٩٠ثڀڇ ؤًتخڇ. ٰإوت ٴًٝ أـهٸٿ ڄهځصڇ ڀڃ وؼهڇ، ٰٽ٩ُؽٻ  ټً أڈٽڇ؟( ٴثٺ: ڄ٩ٿ.

 ثبة ٧غاٷخ ا٫ِغٹ١، ٹٷٺ ا٫ضسٺ٩ ٫ڀال، ٫ٰٲ ٹعص ٯٲ ؿ٠غ - 56

( ـهظڅٍ أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٍََده خدڃ ڈدثيوڂ ٨دڃ ڈځدثپ،        1928) - 181

 ٨ڃ  ِفثٲ خڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٸدثڂ ٖ ١َدًٲ أڈٽدڇ ټدُٗ. وٸدثڂ َدلشُهٿ ٬دهوذ أو          

 ٨ُٕر.

وـهظڅُڇ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٨دهتټٙځه خڃ ٨دهتټىتيض. ـدهظڅث ڈځدثپ.    -( 1928)

ـهظڅث  ِفثٲ خڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر ٨ڃ أڄُ خدڃ ڀثټدٷ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       
 وِٽٿ. خځعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: ٸثڂ ٖ َهلٻ.

( ـددهظڅٍ  ِددځث٨ُٻ خددڃ ِددثټٿ. ـددهظڅث ڈٕددُٿ. ألدًڄددث ِددُثي. ؾ وـددهظڅث   715) - 181

خددڃ َفُددً )وتټٽٱدد٣ ټددڇ(. ـددهظڅث ڈٕددُٿ ٨ددڃ ِددُثي، ٨ددڃ تټٕدد٩دٍ، ٨ددڃ ؼددثخً خددڃ    َفُددً 
 ٨دهتهلل. ٴثٺ:

ٸڅث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ ٬دٍتذ. ٰٽځدث ٴدهڀڅث تټځهَڅدر وڈدڅدث ټڅدهلٻ.           
 ٰٵثٺ )أڀهٽىت ـصً ڄهلٻ ټُٗ )أٌ ٨ٕثء( ٸٍ شځصٕٟ تټ٩ٕعر وشّصفه تټځ٭ُدر(.

ً. ـهظڅٍ ٨دهتټٙځه. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ِدُثي،     ( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅ715) - 182

 ٨ڃ ٨ثڀً، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) وت ٴثپ أـهٸٿ ټُٗ ٰٗ َلشُڃ أڈٽدڇ ٠ًوٴدث. ـصدً     

 شّصفه تټځ٭ُدر. وشځصٕٟ تټ٩ٕعر(.

وـهظڅُڇ َفًُ خڃ ـدُح. ـهظڅث يوؾ خڃ ٨دثنذ. ـهظڅث ٩ٔدر. ـدهظڅث ِدُثي،    -( 715)

 څثن، ڀعٽڇ.خهىت تِٔ
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( وـهظڅث ڀفځه خڃ خٕثي. ـهظڅث ڀفځه )٩َڅٍ تخڃ ؼ٩ٱً(. ـهظڅث ٔد٩در  715) - 183

 ٨ڃ ٨ث٘ٿ، ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
 ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ،  وت أ٠ثٺ تټًؼٻ تټ٭ُدر، أڂ َلشٍ أڈٽڇ ٠ًوٴث. 

 ر، خهىت تِٔڅثن.وـهظڅُڇ َفًُ خڃ ـدُح. ـهظڅث يوؾ. ـهظڅث ٩ٔد -( 715)

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ ڀفثيج، 715) - 184

 ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ ١ًَٲ تټًؼٻ أڈٽڇ ټدُٗ. َصمدىڄهٿ أو َٽدصځُ     

 ٨عًتشهٿ.

ِٔدڅثن.  وـهظڅُڇ ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ. ـهظڅث ِٱُثڂ، خهدىت ت  -( 715) 

ٴددثٺ ٨دددهتټًـځڃ: ٴددثٺ ِددٱُثڂ: ٖ أنيٌ ٰددٍ ڈددىت تټفددهَط أپ ٖ. ٩َڅددٍ أڂ َصمددىڄهٿ أو   
 َٽصځُ ٨عًتشهٿ.

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱدً. ؾ وـدهظڅث ٨دُدهتهلل    715) - 185

خڃ ڀ٩دثو. ـدهظڅث أخدٍ. ٴدثٖ ؼځ٩ُدث: ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ڀفدثيج، ٨دڃ ؼدثخً، ٨دڃ تټڅددٍ              
 ِٽٿ. خٹًتڈر تټ١ًوٲ. وټٿ َىٸً: َصمىڄهٿ أو َٽصځُ ٨عًتشهٿ.٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ و
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 ٧زبة ا٫وڀض ٹا٫ظثبئخ ٹٯب ٿئ٧٪ ٯٲ ا٫ذڀٺاٱ - ۲۲
 ثبة ا٫وڀض ثب٨٫الة ا٬ٰ٘٫ٰخ - 1

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽٍ. ألدًڄدث ؼًَدً ٨دڃ ڀڅٙدىي، ٨دڃ      1929) - 1

  خًتڈُٿ، ٨ڃ ڈځثپ خڃ تټفثيض، ٨ڃ ٨هٌ خڃ ـثشٿ. ٴثٺ:
َث يِىٺ تهلل!  ڄٍ أيِٻ تټٹٗج تټځ٩ٽځر. ُٰځّٹڃ ٨ٽٍ. وأوٸدً تِدٿ تهلل ٨ٽُدڇ.    ٴٽس:  

ٰٵددثٺ ) وت أيِددٽس ٸٽدددٷ تټځ٩ٽددٿ، ووٸددًز تِددٿ تهلل ٨ٽُددڇ، ٰٹددٻ( ٴٽددس: و ڂ ٴددصٽڃ؟ ٴددثٺ    
)و ڂ ٴصٽڃ. ڀث ټٿ ًَٕٸهث ٸٽح ټُُ ڀ٩هث(. ٴٽدس ټدڇ: ٰدإڄٍ أيڀدٍ خدثټځ٩ًتٚ تټٙدُه،       

 ٰٹٽڇ. و ڂ أ٘ثخڇ خ٩ًٜڇ، ٰٗ شلٸٽڇ(.ٰلُ٘ح. ٰٵثٺ ) وت يڀُس خثټځ٩ًتٚ ٰمًٲ. 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث تخڃ ُٰٝٻ ٨ڃ خُثڂ، ٨ڃ تټٕد٩دٍ،  1929) - 2

 ٨ڃ ٨هٌ خڃ ـثشٿ. ٴثٺ:
ِلټس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴٽدس:  ڄدث ٴدىپ ڄٙدُه خهدىچ تټٹدٗج. ٰٵدثٺ ) وت         

أڀّدٹڃ ٨ٽُدٷ، و ڂ ٴدصٽڃ.  ٖ    أيِٽس ٸٗخٷ تټځ٩ٽځر ووٸًز تِٿ تهلل ٨ٽُهث، ٰٹٻ ڀځث 
أڂ َلٸٻ تټٹٽح. ٰإڂ أٸٻ ٰٗ شلٸٻ. ٰإڄٍ ألثٮ أڂ َٹدىڂ  ڄځدث أڀّدٷ ٨ٽدً ڄٱّدڇ. و ڂ      

 لثټ١هث ٸٗج ڀڃ ٬ًُڈث، ٰٗ شلٸٻ(.

( وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو تټ٩څدًٌ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٨ددهتهلل    1929) - 3

 خڃ أخٍ تټّٱً، ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ ٨هٌ خڃ ـثشٿ. ٴثٺ:
ِلټس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨دڃ تټځ٩دًتٚ؟ ٰٵدثٺ ) وت أ٘دثج خفدهچ ٰٹدٻ.        

و وت أ٘ثج خ٩ًٜڇ ٰٵصٻ، ٰإڄدڇ وٴُدى، ٰدٗ شلٸدٻ(. وِدلټس يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         
وِددٽٿ ٨ددڃ تټٹٽددح؟ ٰٵددثٺ ) وت أيِددٽس ٸٽدددٷ ووٸددًز تِددٿ تهلل ٰٹددٻ. ٰددإڂ أٸددٻ ڀڅددڇ ٰددٗ  

إڂ وؼدهز ڀد٧ ٸٽددٍ ٸٽددث آلدً، ٰدٗ أنيٌ       شلٸٻ. ٰإڄڇ  ڄځدث أڀّدٷ ٨ٽدً ڄٱّدڇ( ٴٽدس: ٰد      
 أَهځث ألىچ؟ ٴثٺ )ٰٗ شلٸٻ. ٰإڄځث ِځُس ٨ٽً ٸٽدٷ. وټٿ شّٿ ٨ٽً ٬ًُچ(.

وـهظڅث َفًُ خڃ أَىج. ـهظڅث تخڃ ٨ٽُر. ٴثٺ: وألدًڄٍ ٩ٔدر ٨ڃ ٨دهتهلل  -( 1929)

خڃ أخٍ تټّٱً. ٴثٺ: ِځ٩س تټ٩ٕدٍ َٵىٺ: ِځ٩س ٨هٌ خڃ ـثشٿ َٵدىٺ: ِدلټس يِدىٺ    
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټځ٩ًتٚ. ٰىٸً ڀعٽڇ.تهلل ٘ٽً 

( وـهظڅٍ أخى خٹً خڃ ڄث٧ٰ تټ٩دهٌ. ـدهظڅث ٬څدهي. ـدهظڅث ٔد٩در. ـدهظڅث      1929) -پ  2

٨دهتهلل خڃ أخٍ تټّٱً. و٨ڃ ڄثَ وٸً ٩ٔدر ٨ڃ تټ٩ٕدٍ. ٴثٺ: ِځ٩س ٨دهٌ خدڃ ـدثشٿ    
 ٴثٺ: ِلټس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټځ٩ًتٚ. خځعٻ وټٷ.

وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٌٸًَددثء ٨ددڃ    ( 1929) - 4

 ٨ثڀً، ٨ڃ ٨هٌ خڃ ـثشٿ. ٴثٺ:
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ِلټس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨دڃ ٘دُه تټځ٩دًتٚ؟ ٰٵدثٺ )ڀدث أ٘دثج خفدهچ         
ٰٹٽڇ. وڀث أ٘ثج خ٩ًٜڇ ٰهى وٴُى(. وِلټصڇ ٨ڃ ُ٘ه تټٹٽح؟ ٰٵثٺ )ڀدث أڀّدٷ ٨ٽُدٷ    

ألدىچ. ٰدإڂ وؼدهز ٨څدهچ ٸٽددث آلدً، ٰمٕدُس أڂ َٹدىڂ          وټٿ َلٸٻ ڀڅڇ ٰٹٽڇ. ٰدإڂ وٸثشدڇ  
ألددىچ ڀ٩ددڇ، وٴدده ٴصٽددڇ، ٰددٗ شلٸددٻ.  ڄځددث وٸددًز تِددٿ تهلل ٨ٽددً ٸٽدددٷ. وټددٿ شددىٸًچ ٨ٽددً     

 ٬ًُچ(.
 

وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨ًُّ خدڃ َدىڄُ. ـدهظڅث ٌٸًَدثء خدڃ       -( 1929)

 أخٍ ٌتبهذ، خهىت تِٔڅثن.

ڃ ٨دهتټفځُه. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث      ( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټىټُه خ1929) - 5

٩ٔدر ٨ڃ ٩ُِه خڃ ڀّدًوٲ. ـدهظڅث تټٕد٩دٍ. ٴدثٺ: ِدځ٩س ٨دهٌ خدڃ ـدثشٿ )وٸدثڂ ټڅدث           
 ؼثيت ونلُٗ، ويخ١ُث خثټڅهًَڃ( أڄڇ ِلٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ:

أيِٻ ٸٽدٍ ٰلؼده ڀد٧ ٸٽددٍ ٸٽددث ٴده ألدى. ٖ أنيٌ أَهځدث ألدى. ٴدثٺ )ٰدٗ شلٸدٻ. ٰإڄځدث              
 س ٨ٽً ٸٽدٷ. وټٿ شّٿ ٨ٽً ٬ًُچ(.ِځُ

وـهظڅث ڀفځه خڃ تټىټُه. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ تټفٹدٿ،   -( 1929) 

 ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ ٨هٌ خڃ ـثشٿ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ وټٷ.

( ـهظڅٍ تټىټُه خڃ ٔؽث٦ تټّٹىڄٍ. ـهظڅث ٨ٽٍ خدڃ ڀّدهً ٨دڃ ٨ث٘دٿ،     1929) - 6

 خڃ ـثشٿ. ٴثٺ: ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ ٨هٌ
ٴثٺ ټٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) وت أيِٽس ٸٽدٷ ٰثوٸً تِٿ تهلل. ٰدإڂ أڀّدٷ    

٨ٽُٷ ٰلنيٸصڇ ـُث ٰثوخفڇ. و ڂ أنيٸصدڇ ٴده ٴصدٻ وټدٿ َلٸدٻ ڀڅدڇ ٰٹٽدڇ. و ڂ وؼدهز ڀد٧          
ٸٽدددٷ ٸٽدددث ٬ُددًچ وٴدده ٴصددٻ ٰددٗ شلٸددٻ. ٰإڄددٷ ٖ شددهيٌ أَهځددث ٴصٽددڇ. و ڂ يڀُددس خّددهځٷ   

ٰإڂ ٬ثج ٨څٷ َىڀث ٰٽدٿ شؽده ُٰدڇ  ٖ أظدً ِدهځٷ. ٰٹدٻ  ڂ ٔدةس. و ڂ        ٰثوٸً تِٿ تهلل. 
 وؼهشڇ ٬ًَٵث ٍٰ تټځثء، ٰٗ شلٸٻ(.

( ـهظڅث َفًُ خڃ أَىج. ـهظڅث ٨دهتهلل خدڃ تټځددثيٶ. ألدًڄدث ٨ث٘دٿ ٨دڃ      1929) - 7

 تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ ٨هٌ خڃ ـثشٿ. ٴثٺ:
ٰثوٸً تِدٿ   ِلټس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټُٙه؟ ٴثٺ ) وت يڀُس ِهځٷ 

تهلل. ٰإڂ وؼهشڇ ٴه ٴصٻ ٰٹٻ.  ٖ أڂ شؽهچ ٴه وٴد٧ ٰدٍ ڀدثء، ٰإڄدٷ ٖ شدهيٌ، تټځدثء ٴصٽدڇ        
 أو ِهځٷ(.

( ـهظڅث ڈڅثن خڃ تټًٌّ. ـهظڅث تخڃ تټځدثيٶ ٨ڃ ـُدىذ خدڃ ٔدًَؿ. ٴدثٺ:     1931) - 8

ِځ٩س يخ٩ُر خڃ ٍََه تټهڀٕٵٍ َٵىٺ: ألدًڄٍ أخى  نيَُ، ٨ثبدى تهلل ٴدثٺ: ِدځ٩س أخدث     
 مٕڅٍ َٵىٺ:ظ٩ٽدر تټ
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أشُس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵٽس: َدث يِدىٺ تهلل!  ڄدث خدليٚ ٴدىپ ڀدڃ أڈدٻ         
تټٹصثج. ڄلٸٻ ٍٰ آڄُصهٿ. وأيٚ ُ٘ه أُ٘ه خٵىٍِ، وأُ٘ه خٹٽددٍ تټځ٩ٽدٿ. أو خٹٽددٍ    
تټىٌ ټُُ خځ٩ٽٿ. ٰللدًڄٍ ڀث تټىٌ َفٻ ټڅث ڀڃ وټٷ؟ ٴثٺ )أڀث ڀث وٸدًز أڄٹدٿ خدليٚ    

ٸٽىڂ ٍٰ آڄُصهٿ. ٰإڂ وؼهشٿ ٬ًُ آڄُدصهٿ، ٰدٗ شدلٸٽىت ُٰهدث. و ڂ     ٴىپ ڀڃ أڈٻ تټٹصثج، شل
ټددٿ شؽددهوت، ٰث٬ّددٽىڈث ظددٿ ٸٽددىت ُٰهددث. وأڀددث ڀددث وٸددًز أڄددٷ خددليٚ ٘ددُه، ٰځددث أ٘دددس    
خٵىِٷ ٰثوٸً تِٿ تهلل ظدٿ ٸدٻ. وڀدث أ٘ددس خٹٽددٷ تټځ٩ٽدٿ ٰدثوٸً تِدٿ تهلل ظدٿ ٸدٻ. وڀدث            

 أ٘دس خٹٽدٷ تټىٌ ټُُ خځ٩ٽٿ ٰلنيٸس وٸثشڇ، ٰٹٻ(.

وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ؾ وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج.   - (1931)

ـهظڅث تټځٵدًئ. ٸٗڈځدث ٨دڃ ـُدىذ، خهدىت تِٔدڅثن، ڄفدى ـدهَط تخدڃ تټځددثيٶ. ٬ُدً أڂ            
 ـهَط تخڃ وڈح ټٿ َىٸً ُٰڇ: ُ٘ه تټٵىَ.

 ثبة: اطا ٛبة ٗٴٶ ا٫وڀض صٮ ٹجضٵ. - 2 

ى ٨ددهتهلل ـځدثن تخدڃ لثټده،     ـهظڅث ڀفځه خڃ ڀهًتڂ تټًتٌٌ. ـدهظڅث أخد   -( 1931) - 9

 تټمُثٞ ٨ڃ ڀ٩ثوَر خڃ ٘ثټؿ، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ؼدًُ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ظ٩ٽدر،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ: ) وت يڀُس خّهځٷ، ٰ٭ثج ٨څٷ، ٰلنيٸصڇ، ٰٹٽڇ.  

 ڀث ټٿ َڅصڃ(.

( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ أـځدده خددڃ أخددٍ لٽددٯ. ـددهظڅث ڀ٩ددڃ خددڃ ٨ُّددً.      1931) - 11

 ثوَر ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ؼدًُ خڃ ڄٱًُ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ظ٩ٽدر،ـهظڅٍ ڀ٩
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٍٰ تټىٌ َهيٶ ُ٘هچ خ٩ه ظٗض )ٰٹٽڇ ڀث ټٿ َڅصڃ(. 

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـدثشٿ. ـدهظڅث ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ڀهدهٌ ٨دڃ ڀ٩ثوَدر        1931) - 11

ټڅددٍ ٘دٽً تهلل   خڃ ٘دثټؿ، ٨دڃ تټ٩دٗء، ٨دڃ ڀٹفدىٺ، ٨دڃ أخدٍ ظ٩ٽددر تټمٕدڅٍ، ٨دڃ ت          
٨ٽُڇ وِٽٿ. ـهَعڇ ٍٰ تټُٙه. ظدٿ ٴدثٺ تخدڃ ـدثشٿ: ـدهظڅث تخدڃ ڀهدهٌ ٨دڃ ڀ٩ثوَدر، ٨دڃ           
٨دهتټًـځڃ خڃ ؼدُدً، وأخدٍ تټٍتڈًَدر ٨دڃ ؼدُدً خدڃ ڄٱُدً، ٨دڃ أخدٍ ظ٩ٽددر تټمٕدڅٍ.            
خځعٻ ـهَط تټ٩ٗء. ٬ًُ أڄڇ ټٿ َىٸً ڄصىڄصڇ. وٴثٺ، ٍٰ تټٹٽح. )ٸٽدڇ خ٩ده ظدٗض  ٖ أڂ    

 َڅصڃ. ٰه٨ڇ(.

 ة: رذغٿٮ أ٧٪ ٧٪ طٽ ٳبة ٯٲ ا٫ـجبٕ ٹ٧٪ طٽ ٯش٬ت ٯٲ ا٫ِڀغ.ثب - 3

( ـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً            1932) - 12

)ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر( ٨دڃ تټٍڈدًٌ، ٨دڃ أخدٍ     
أٸدٻ ٸدٻ وٌ ڄدثج     نيَُ، ٨ڃ أخٍ ظ٩ٽدر. ٴثٺ: ڄهً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دڃ      

ڀڃ تټّدد٧. ٌتن  ِدفثٲ وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً ٰدٍ ـدهَعهځث: ٴدثٺ تټٍڈدًٌ: وټدٿ ڄّدځ٧ خهدىت             
 ـصً ٴهڀڅث تټٕثپ.
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( وـهظڅٍ ـًڀٽدر خدڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ          1932) - 13

 تخڃ ٔهثج، ٨ڃ أخٍ  نيَُ تټمىٖڄٍ؛ أڄڇ ِځ٧ أخث ظ٩ٽدر تټمٕڅٍ َٵىٺ:
 ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ أٸٻ ٸٻ وٌ ڄثج ڀڃ تټّدث٦.ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ 

ٴثٺ تخڃ ٔهثج: وټٿ أِځ٧ وټٷ ڀڃ ٨ٽځثبڅث خثټفؽثٌ. ـصدً ـدهظڅٍ أخدى  نيَدُ. وٸدثڂ      
 ڀڃ ٰٵهثء أڈٻ تټٕثپ.

( وـهظڅٍ ڈثيوڂ خدڃ ِد٩ُه تَْٽدٍ. ـدهظڅث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدث ٨ځدًو         1932) - 14

٨دڃ أخدٍ ظ٩ٽددر    )٩َڅٍ تخڃ تټفثيض( أڂ تخڃ ٔهثج ـهظدڇ ٨دڃ أخدٍ  نيَدُ تټمدىٖڄٍ،      
 تټمٕڅٍ؛

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ أٸٻ ٸٻ وٌ ڄثج ڀڃ تټّدث٦. 

وـهظڅُڇ أخى تټ١ثڈً. ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ ڀثټٷ خڃ أڄُ وتخدڃ أخدٍ    -( 1932)

وبح و٨ځًو خڃ تټفثيض وَىڄُ خڃ ٍََه و٬ًُڈٿ. ؾ وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يتٰد٧ و٨دده   
ً. ؾ وـدهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً. ألدًڄدث َىِدٯ خدڃ        خڃ ـځُه ٨ڃ ٨دهتټًٌتٲ، ٨ڃ ڀ٩ځ

تټځثؼٕددىڂ. ؾ وـددهظڅث تټفٽددىتڄٍ و٨ددده تخددڃ ـځُدده ٨ددڃ ٩َٵددىج خددڃ  خددًتڈُٿ خددڃ ِدد٩ه.   
ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ. ٸٽهٿ ٨ڃ تټٍڈدًٌ، خهدىت تِٔدڅثن. ڀعدٻ ـدهَط َدىڄُ و٨ځدًو.        

 ٸٽهٿ وٸً تْٸٻ.  ٖ ٘ثټفث وَىِٯ. ٰإڂ ـهَعهځث: ڄهً ٨ڃ ٸٻ وٌ ڄثج ڀڃ تټّد٧.

( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ )٩َڅٍ تخڃ ڀهدهٌ( ٨دڃ   1933) - 15

 ڀثټٷ ٨ڃ  ِځث٨ُٻ خڃ أخٍ ـٹُٿ، ٨ڃ ٨دُهذ خڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٸٻ وٌ ڄثج ڀڃ تټّدث٦، ٰلٸٽڇ ـًتپ(. 

ڄددُ، خهددىت وـهظڅُددڇ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ ڀثټددٷ خددڃ أ -( 1933)

 تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو تټ٩څدددًٌ. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ       1934) - 16

 تټفٹٿ، ٨ڃ ڀُځىڂ خڃ ڀهًتڂ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:
ڄهددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ددڃ ٸددٻ وٌ ڄددثج ڀددڃ تټّدددث٦. و٨ددڃ ٸددٻ وٌ   

 ڀمٽح ڀڃ تټ١ًُ.

څث ِددهٻ خددڃ ـځددثن. ـددهظڅث ٔدد٩در. خهددىت  وـددهظڅٍ ـؽددثغ خددڃ تټٕددث٨ً. ـددهظ  -( 1934)

 ت ِڅثن، ڀعٽڇ.

( وـهظڅث أـځده خدڃ ـڅددٻ. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ خدڃ نتون. ـدهظڅث أخدى ٨ىتڄدر.          1934) -پ  2

 ـهظڅث تټفٹٿ وأخى خًٕ ٨ڃ ڀُځىڂ خڃ ڀهًتڂ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ ٸٻ وٌ ڄثج ڀدڃ تټّددث٦. و٨دڃ ٸدٻ وٌ      

 ً.ڀمٽح ڀڃ تټ١ُ
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( وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ڈُٕٿ ٨ڃ أخٍ خًٕ. ؾ وـهظڅث أـځه 1934) -پ  3

خڃ ـڅدٻ. ـهظڅث ڈُٕٿ. ٴثٺ أخى خًٕ: ألدًڄث ٨ڃ ڀُځىڂ خڃ ڀهًتڂ، ٨دڃ تخدڃ ٨ددثَ،    
ٴددثٺ: ڄهددً. ؾ وـددهظڅٍ أخددى ٸثڀددٻ تټؽفددهيٌ. ـددهظڅث أخددى ٨ىتڄددر ٨ددڃ أخددٍ خٕددً، ٨ددڃ    

ىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځعدٻ     ڀُځىڂ خڃ ڀهًتڂ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ: ڄهً يِد 
 ـهَط ٩ٔدر ٨ڃ تټفٹٿ.

 ثبة: اثبدخ ٯڀزبد ا٫جذغ. - 4

( ـهظڅث أـځه خڃ َىڄُ. ـهظڅث ٌڈًُ. ـهظڅث أخى تټٍخُدً ٨دڃ ؼدثخً. ؾ    1935) - 17

 وـهظڅثچ َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى لُعځر ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
وأڀددً ٨ٽُڅددث أخددث ٨دُددهذ. ڄصٽٵددً ٨ُددًت ټٵددًَٓ.   خ٩عڅددث يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ  

وٌونڄث ؼًتخث ڀڃ شځً ټٿ َؽه ټٿ ٬ًُچ. ٰٹثڂ أخى ٨دُهذ ١٩َُڅث شځًذ شځًذ. ٴثٺ ٰٵٽدس:  
ٸُٯ ٸڅصٿ شٙڅ٩ىڂ خهث؟ ٴثٺ: ڄځٙهث ٸځث َځٗ تټٙدٍ. ظٿ ڄٕدًج ٨ٽُهدث ڀدڃ تټځدثء.     

څلٸٽددڇ. ٴددثٺ  ٰصٹٱُڅددث َىڀڅددث  ټددً تټٽُددٻ. وٸڅددث ڄٝددًج خ٩ٙددُڅث تټمدددٟ. ظددٿ ڄدٽددڇ خثټځددثء ٰ     
وتڄ١ٽٵڅث ٨ٽً ِثـٻ تټدفً. ٧ًٰٰ ټڅث ٨ٽً ِثـٻ تټدفً ٸهُةر تټٹعُدح تټٝدمٿ. ٰلشُڅدثچ    
ٰددإوت ڈددٍ نتخددر شدده٨ً تټ٩څدددً. ٴددثٺ: ٴددثٺ أخددى ٨دُددهذ: ڀُصددر. ظددٿ ٴددثٺ: ٖ. خددٻ ڄفددڃ يِددٻ 
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وٰدٍ ِددُٻ تهلل. وٴده تٜد١ًيشٿ ٰٹٽدىت. ٴدثٺ: ٰلٴځڅدث          

ٗض ڀثبر ـصدً ِدځڅث. ٴدثٺ: وټٵده يأَصڅدث ڄ٭صدًٮ ڀدڃ وٴدح ٨ُڅدڇ،          ٨ٽُڇ ٔهًت. وڄفڃ ظ
خثټٵٗٺ، تټهڈڃ. وڄٵص١د٧ ڀڅدڇ تټٱدهي ٸدثټعىي )أو ٸٵدهي تټعدىي( ٰٽٵده ألدى ڀڅدث أخدى ٨دُدهذ            
ظٗظددر ٨ٕددً يؼددٗ. ٰلٴ٩ددهڈٿ ٰددٍ وٴددح ٨ُڅددڇ. وألددى ٜددٽ٩ث ڀددڃ أٜدد٨ٗڇ. ٰلٴثڀهددث. ظددٿ  

ثبٳ. ٰٽځدث ٴدهڀڅث تټځهَڅدر    يـٻ أ٥٨ٿ خ٩ًُ ڀ٩څث. ٰځً ڀڃ شفصهث. وشٍونڄث ڀڃ ټفځڇ ؤد 
أشُڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰىٸًڄث وټٷ ټڇ. ٰٵثٺ )ڈى يٌٲ ألًؼڇ تهلل ټٹٿ. 
ٰهٻ ڀ٩ٹٿ ڀڃ ټفځدڇ ٔدٍء ٰص٩١ځىڄدث؟( ٴدثٺ: ٰليِدٽڅث  ټدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ          

 وِٽٿ ڀڅڇ. ٰلٸٽڇ.

ځددًو خددڃ ( ـددهظڅث ٨دددهتټؽدثي خددڃ تټ٩ددٗء. ـددهظڅث ِددٱُثڂ. ٴددثٺ: ِددځ٧ ٨   1935) - 18

 ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
خ٩عڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڄفدڃ ظٗظځثبدر يتٸدح. وأڀًُڄدث أخدى ٨دُدهذ خدڃ         

تټؽًتؾ. ڄً٘ه ٨ًُت ټٵًَٓ. ٰلٴځڅث خثټّثـٻ ڄٙٯ ٔهً. ٰل٘ثخڅث ؼى٦ ٔدهَه. ـصدً   
أٸٽڅث تټمدٟ. ّٰدځً ؼدُٓ تټمددٟ. ٰدلټٵً ټڅدث تټدفدً نتخدر َٵدثٺ ټهدث تټ٩څددً. ٰلٸٽڅدث ڀڅهدث             
ڄٙٯ ٔهً. وتنڈڅث ڀڃ ونٸهث ـصً ظثخدس أؼّدثڀڅث. ٴدثٺ: ٰللدى أخدى ٨دُدهذ ٜدٽ٩ث ڀدڃ         
أ٨ٜٗڇ ٰڅٙدڇ. ظٿ ڄ٥ً  ټً أ٠ىٺ يؼٻ ٍٰ تټؽُٓ، وأ٠ىٺ ؼځٻ ٰفځٽڇ ٨ٽُڇ. ٰځً 
شفصڇ. ٴثٺ: وؼٽُ ٍٰ ـؽثغ ٨ُڅڇ ڄٱً. ٴثٺ: وألًؼڅدث ڀدڃ وٴدح ٨ُڅدڇ ٸدىت وٸدىت ٴٽدر        
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دُدهذ ١٩َدٍ ٸدٻ يؼدٻ ڀڅدث ٴدٝدر       ونٶ. ٴثٺ: وٸثڂ ڀ٩څث ؼًتج ڀدڃ شځدً. ٰٹدثڂ أخدى ٨    
 ٴدٝر. ظٿ أ١٨ثڄث شځًذ شځًذ. ٰٽځث ٰڅً وؼهڄث ٰٵهچ.

( وـهظڅث ٨دهتټؽدثي خڃ تټ٩ٗء. ـهظڅث ِٱُثڂ. ٴثٺ: ِځ٧ ٨ځدًو ؼدثخًت   1935) - 19

 َٵىٺ، ٍٰ ؼُٓ تټمدٟ:
  ڂ يؼٗ ڄفً ظٗض ؼٍتبً. ظٿ ظٗظث. ظٿ ظٗظث. ظٿ ڄهثچ أخى ٨دُهذ. 

خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ددهذ )٩َڅدٍ تخدڃ ِدٽُځثڂ( ٨دڃ          ( وـهظڅث ٨عځثڂ 1935) - 21

 ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ، ٨ڃ وڈح خڃ ٸُّثڂ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
 خ٩عڅث تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڄفڃ ظٗظځثبر. ڄفځٻ أٌوتن ٨ٽً يٴثخڅث. 

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ خڃ ڀهدهٌ ٨دڃ ڀثټدٷ خدڃ     1935) - 21

 وڈح خڃ ٸُّثڂ؛ أڂ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل ألدًچ ٴثٺ: أڄُ، ٨ڃ أخٍ ڄ٩ُٿ،
خ٩ددط يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ِددًَر، ظٗظځثبددر. وأڀددً ٨ٽددُهٿ أخددث ٨دُددهذ خددڃ    

تټؽددًتؾ. ٰٱڅددً ٌتنڈددٿ. ٰؽځدد٧ أخددى ٨دُددهذ ٌتنڈددٿ ٰددٍ ڀددٍون. ٰٹددثڂ َٵىشڅددث. ـصددً ٸددثڂ     
 َُٙدڅث، ٸٻ َىپ، شځًذ.

هظڅث تټىټُه )٩َڅٍ تخڃ ٸعًُ(. ٴدثٺ:  وـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث أخى أِثڀر. ـ -( 1935)

ِځ٩س وڈح خڃ ٸُّثڂ َٵىٺ: ِځ٩س ؼثخً خڃ ٨ددهتهلل َٵدىٺ: خ٩دط يِدىٺ تهلل ٘دٽً      
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ًَِر، أڄث ُٰهٿ،  ټً ُِٯ تټدفدً. وِدثٴىت ؼځ٩ُدث خٵُدر تټفدهَط. ٸڅفدى       
ـهَط ٨ځًو خڃ نَڅثي وأخٍ تټٍخًُ. ٬ًُ أڂ ٍٰ ـهَط وڈح خدڃ ٸُّدثڂ: ٰلٸدٻ ڀڅهدث     

 ظځثڄٍ ٨ًٕذ ټُٽر. تټؽُٓ

( وـددهظڅٍ ـؽددثغ خددڃ تټٕددث٨ً. ـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ ٨ځددً. ؾ وـددهظڅٍ     1935) -پ  2

ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث أخى تټځڅىي تټٵٍتٌ. ٸٗڈځث ٨ڃ نتون خدڃ ٴدُُ، ٨دڃ ٨دُدهتهلل خدڃ      
ڀٵّددٿ، ٨ددڃ ؼددثخً خددڃ ٨دددهتهلل. ٴددثٺ: خ٩ددط يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خ٩عددث  ټددً   

 ٿ يؼٗ. وِثٲ تټفهَط خڅفى ـهَعهٿ.أيٚ ؼهُڅر. وتِص٩ځٻ ٨ٽُه

 ثبة: رذغٿٮ أ٧٪ ٫ذٮ ا٫ذٰغ اڅٳـڀخ. - 5

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ٴددثٺ: ٴددًأز ٨ٽددً ڀثټددٷ خددڃ أڄددُ ٨ددڃ تخددڃ    1417) - 22

ٔددهثج، ٨ددڃ ٨دددهتهلل وتټفّددڃ، تخڅددٍ ڀفځدده خددڃ ٨ٽددٍ، ٨ددڃ أخُهځددث، ٨ددڃ ٨ٽددٍ خددڃ أخددٍ  
 ٠ثټح؛

ټڅّددثء َددىپ لُدددً. و٨ددڃ ټفددىپ أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڄهددً ٨ددڃ ڀص٩ددر ت 
 تټفځً تٔڄُّر.

ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر وتخدڃ ڄځُدً وٌڈُدً خدڃ ـدًج. ٴدثټىت: ـدهظڅث          -( 1417)

ِددٱُثڂ. ؾ وـددهظڅث تخددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٨دُددهتهلل. ؾ وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً         
 وـًڀٽر. ٴثٖ: ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َدىڄُ. ؾ وـدهظڅث  ِدفثٲ و٨دده خدڃ ـځُده.      
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ٴثٖ: ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً. ٸٽهٿ ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔدڅثن. وٰدٍ ـدهَط    
 َىڄُ: و٨ڃ أٸٻ ټفىپ تټفځً تٔڄُّر.

( وـددهظڅث تټفّددڃ خددڃ ٨ٽددٍ تټفٽددىتڄٍ و٨ددده خددڃ ـځُدده. ٸٗڈځددث ٨ددڃ        1936) - 23

٩َٵىج خڃ  خًتڈُٿ تخڃ ٩ِه. ـهظڅث أخدٍ ٨دڃ ٘دثټؿ، ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج؛ أڂ أخدث  نيَدُ         
 أخث ظ٩ٽدر ٴثٺ: ألدًچ؛ أڂ

 ـًپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټفىپ تټفځً تْڈٽُر. 

( وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٨دُدهتهلل. ـدهظڅٍ      561) - 24

 ڄث٧ٰ وِثټٿ ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ أٸٻ ټفىپ تټفځً تْڈٽُر. 

خڃ ٨دهتهلل. ـهظڅث ڀفځه خڃ خٹدً. ألدًڄدث تخدڃ ؼدًَػ.      ( وـهظڅٍ ڈثيوڂ561) - 25

ألدًڄٍ ڄث٧ٰ ٴثٺ: ٴثٺ تخڃ ٨ځً. ؾ وـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث أخٍ وڀ٩ڃ خڃ ٨ًُّ 
 ٨ڃ ڀثټٷ خڃ أڄُ، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:

ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ أٸٻ تټفځثي تْڈٽٍ َىپ لُدً. وٸثڂ تټڅدثَ   
 تـصثؼىت  ټُهث.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً ٨دڃ تټٕدُدثڄٍ.      1937) - 26

 ٴثٺ: ِلټس ٨دهتهلل خڃ أخٍ أوًٰ ٨ڃ ټفىپ تټفځً تْڈٽُر؟ ٰٵثٺ:
أ٘ثخصڅث ڀؽث٨ر َدىپ لُددً. وڄفدڃ ڀد٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وٴده أ٘ددڅث            

٭ٽدً.  و ڄدثني ڀڅدثنٌ يِدىٺ     ټٽٵىپ ـځًت لثيؼر ڀڃ تټځهَڅر. ٰڅفًڄثڈث. ٰإڂ ٴهويڄث ټص
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڂ تٸٱؤت تټٵهوي وٖ  ش٩١ځىت ڀدڃ ټفدىپ تټفځدً ٔدُةث ٰٵٽدس:      
ـًڀهث شفًَٿ ڀثوت؟ ٴثٺ: شفدهظڅث خُڅڅدث ٰٵٽڅدث: ـًڀهدث تټَدصودر. وـًڀهدث ڀدڃ أؼدٻ أڄهدث ټدٿ           

 شمځُ.

ڃ ( وـهظڅث أخدى ٸثڀدٻ، ٰٝدُٻ خدڃ ـّدُڃ. ـدهظڅث ٨دهتټىتـده )٩َڅدٍ تخد         1937) - 27

 ٌَثن(. ـهظڅث ِٽُځثڂ تټُٕدثڄٍ. ٴثٺ: ِځ٩س ٨دهتهلل خڃ أخٍ أوًٰ َٵىٺ:
أ٘ثخصڅث ڀؽث٨ر ټُثټٍ لُدً. ٰٽځث ٸثڂ َىپ لُدً وٴ٩څث ٍٰ تټفځً تْڈٽُدر ٰثڄصفًڄثڈدث.    

ٰٽځث ٬ٽس خهث تټٵهوي ڄثني ڀڅثنٌ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؛ أڂ تٸٱدؤت تټٵدهوي.      
. ٴثٺ ٰٵثٺ ڄثَ:  ڄځث ڄهً ٨څهث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل   وٖ  شلٸٽىت ڀڃ ټفىپ تټفځً ُٔةث

 ٨ٽُڇ وِٽٿ ْڄهث ټٿ شمځُ. وٴثٺ آلًوڂ: ڄهً ٨څهث تټدصر.

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر خڃ ٨دهٌ )وڈدى تخدڃ    1938) - 28

 ظثخس(. ٴثٺ: ِځ٩س تټدًتء و٨دهتهلل خڃ أخٍ أوًٰ َٵىٖڂ:
 ي ڀڅثنٌ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. تٸٱؤت تټٵهوي.أ٘دڅث ـځًت، ١ٰدمڅثڈث. ٰڅثن 
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( وـهظڅث تخڃ تټځعڅً وتخڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث        1938) - 29

 ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ. ٴثٺ: ٴثٺ تټدًتء:
أ٘دددڅث َددىپ لُدددً ـځددًت. ٰڅددثني ڀڅددثنٌ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؛ أڂ تٸٱددؤت    

 تټٵهوي.

هظڅث أخى ٸًَح و ِفثٲ خڃ  خدًتڈُٿ. ٴدثٺ أخدى ٸًَدح: ـدهظڅث تخدڃ       ( وـ1938) - 31

 خًٕ ٨ڃ ڀ٩ًّ، ٨ڃ ظثخس خڃ ٨دُه. ٴثٺ: ِځ٩س تټدًتء َٵىٺ:
 ڄهُڅث ٨ڃ ټفىپ تټفځً تْڈٽُر. 

( وـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ٨ث٘ٿ، ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨دڃ  1938) - 31

 تټدًتء خڃ ٨ثٌج. ٴثٺ:
ڇ وِٽٿ أڂ ڄٽٵً ټفدىپ تټفځدً تْڈٽُدر، ڄُةدر وڄٝدُؽر.      أڀًڄث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُ 

 ظٿ ټٿ َلڀًڄث خلٸٽڇ.

وـهظڅُڇ أخى ٩ُِه تْٔػ. ـهظڅث ـٱدٗ )٩َڅدٍ تخدڃ ٬ُدثض( ٨دڃ ٨ث٘دٿ،        -( 1938)

 خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

( وـهظڅٍ أـځه خڃ َىِٯ تٌْنٌ. ـهظڅث ٨ځً خڃ ـٱٗ تخڃ ٬ُثض. 1939) - 32

 ڃ ٨دثَ، ٴثٺ:ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٨ث٘ٿ، ٨ڃ ٨ثڀً، ٨ڃ تخ
ٖ أنيٌ.  ڄځث ڄهدً ٨څدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀدڃ أؼدٻ أڄدڇ ٸدثڂ ـځىټدر             

 تټڅثَ، ٰٹًچ أڂ شىڈح ـځىټصهٿ. أو ـًڀڇ ٍٰ َىپ لُدً. ټفىپ تټفځً تْڈٽُر.

( وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دثن وٴصُدر خڃ ٩ُِه. ٴثٖ: ـدهظڅث ـدثشٿ )وڈدى تخدڃ     1812) - 33

 ُه، ٨ڃ ِٽځر خڃ تْٸى٦. ٴثٺ: ِځث٨ُٻ( ٨ڃ ٍََه خڃ أخٍ ٨د
لًؼڅث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ  ټدً لُددً. ظدٿ أڂ تهلل ٰصفهدث ٨ٽدُهٿ ٰٽځدث           

أڀًّ تټڅثَ، تټُىپ تټىٌ ٰصفس ٨ٽُهٿ، أوٴهوت ڄًُتڄث ٸعًُذ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 
ٽدً  ٨ٽُڇ وِٽٿ. )ڀث ڈىچ تټڅًُتڂ؟ ٨ٽً أٌ ٔدٍء شىٴدهوڂ؟( ٴدثټىت: ٨ٽدً ټفدٿ. ٴدثٺ: )٨      

أٌ ټفدددٿ؟( ٴدددثټىت: ٨ٽدددً ټفدددٿ ـځدددً  ڄّدددُر. ٰٵدددثٺ يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ.  
 )أڈًَٵىڈث وتٸًّوڈث( ٰٵثٺ يؼٻ: َث يِىٺ تهلل! أوڄهًَٵهث وڄ٭ّٽهث. ٴثٺ: )أو وتٶ(.

وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث ـځددثن خددڃ ڀّدد٩هذ و٘ددٱىتڂ تخددڃ           -( 1812)

أخدى ٨ث٘دٿ، تټڅدُدٻ. ٸٽهدٿ ٨دڃ ٍََده خدڃ         ٨ًُّ. ؾ وـهظڅث أخى خٹً تخڃ تټڅًٝ. ـهظڅث
 أخٍ ٨دُه، خهىت تِٔڅثن.

( وـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث ِددٱُثڂ ٨ددڃ أَددىج، ٨ددڃ ڀفځدده، ٨ددڃ   1941) - 34

 أڄُ. ٴثٺ:
ټځددث ٰددصؿ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ لُدددً، أ٘دددڅث ـځددًت لثيؼددث ڀددڃ تټٵًَددر.     

ِددٽٿ: أٖ أڂ تهلل ويِددىټڇ  ١ٰدمڅددث ڀڅهددث. ٰڅددثني ڀڅددثنٌ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ و     



  

 

 

Page 244 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

َڅهُثڄٹٿ ٨څهث. ٰإڄهث يؼُ ڀڃ ٨ځٻ تټ١ُٕثڂ. ٰلٸٱةدس تټٵدهوي خځدث ُٰهدث. و ڄهدث ټصٱدىي       
 خځث ُٰهث.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ڀڅهثٺ، تټًًَٝ. ـهظڅث ٍََه خڃ ٌي٧َ. ـهظڅث ڈٕدثپ  1941) - 35

 خڃ ـّثڂ ٨ڃ ڀفځه خڃ ًَُِڃ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل! أٸٽس تټفځً. ظٿ ؼثء آلدً ٰٵدثٺ: َدث     ټځث ٸثڂ َىپ لُدً ؼثء ؼثء. 

يِىٺ تهلل! أٰڅُس تټفځً. ٰلڀً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ أخدث ٠ٽفدر ٰڅدثني:  ڂ      
 تهلل ويِىټڇ َڅهُثڄٹٿ ٨ڃ ټفىپ تټفځً. ٰإڄهث يؼُ أو ڄؽُ.

 ٴثٺ: ٰلٸٱةس تټٵهوي خځث ُٰهث.

 ثبة: ٟپ أ٧٪ ٫ذٺ٭ ا٫شڀ٪. - 6

څث َفًُ خڃ َفًُ وأخى تټًخ٧ُ تټ٩صٹدٍ وٴصُددر خدڃ ِد٩ُه )وتټٽٱد٣      ( ـهظ1941) - 36

ټُفُددً( )ٴددثٺ َفُددً: ألدًڄددث. وٴددثٺ تِلددًتڂ: ـددهظڅث ـځددثن خددڃ ٌَدده( ٨ددڃ ٨ځددًو خددڃ   
 نَڅثي، ٨ڃ ڀفځه خڃ ٨ٽٍ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً، َىپ لُدً، ٨ڃ ټفدىپ تټفځدً تْڈٽُدر. وأوڂ     
 ټمُٻ.ٍٰ ټفىپ ت

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ خٹدً. ألدًڄدث تخدڃ ؼدًَػ.        1941) - 37

 ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
أٸٽڅددث، ٌڀددڃ لُدددً، تټمُددٻ وـځددً تټددىـٓ. وڄهثڄددث تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ددڃ     

 تټفځثي تْڈٽٍ.

وـددهظڅٍ ٩َٵددىج تټددهويٴٍ   وـهظڅُددڇ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ؾ   -( 1941)

وأـځدده خددڃ ٨عځددثڂ تټڅددىٰٽٍ. ٴددثٖ: ـددهظڅث أخددى ٨ث٘ددٿ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ تخددڃ ؼددًَػ، خهددىت      
 تِٔڅثن.

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ وـٱددٗ خددڃ ٬ُددثض  1942) - 38

 ووٸ٧ُ ٨ڃ ڈٕثپ، ٨ڃ ٰث٠ځر، ٨ڃ أِځثء، ٴثټس:
 ٽٿ، ٰلٸٽڅثچ.ڄفًڄث ًِٰث ٨ٽً ٨هه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِ 

وـهظڅثچ َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى ڀ٩ثوَر. ؾ وـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث  -( 1942)

 أخى أِثڀر. ٸٗڈځث ٨ڃ ڈٕثپ، خهىت تِٔڅثن.

 ثبة: اثبدخ ا٫ٌت. - 7

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وَفُددً خددڃ أَددىج وٴصُدددر وتخددڃ ـؽددً ٨ددڃ      1943) - 39

خڃ ؼ٩ٱدً ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ نَڅدثي؛ أڄدڇ        ِځث٨ُٻ. ٴثٺ َفًُ خڃ َفًُ: ألدًڄث  ِځث٨ُٻ 
 ِځ٧ تخڃ ٨ځً َٵىٺ:

 ِةٻ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټٝح؟ ٰٵثٺ: )ټّس خ ٸٽڇ وٖ  ڀفًڀڇ(. 
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( وـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ټُددط. ؾ وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يڀددؿ.     1943) - 41

 ألدًڄث تټٽُط ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
ُددڇ وِددٽٿ ٨ددڃ أٸددٻ تټٝددح؟ ٰٵددثٺ: )ٖ آٸٽددڇ وٖ    ِددلٺ يؼددٻ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽ  

 أـًڀڇ(.

( وـهظڅث ڀفځده خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٨دُدهتهلل ٨دڃ           1943) - 41

 ڄث٧ٰ. ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
ِددلٺ يؼددٻ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، وڈددى ٨ٽددً تټځڅدددً، ٨ددڃ أٸددٻ تټٝددح؟   

 ٰٵثٺ: )ٖ أٸٽڇ وٖ  أـًڀڇ(.

٨دُددهتهلل خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث َفُددً ٨ددڃ ٨دُددهتهلل. خځعٽددڇ، ٰددٍ ڈددىت        وـددهظڅث -( 1943)

 تِٔڅثن.

( وـهظڅثچ أخى تټًخ٧ُ وٴصُدر. ٴثٖ: ـدهظڅث ـځدثن. ؾ وـدهظڅٍ ٌڈُدً خدڃ      1943) -پ  2

ـًج. ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ. ٸٗڈځدث ٨دڃ أَدىج. ؾ وـدهظڅث تخدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث            
دًڄدث ڀفځده خدڃ خٹدً. ألدًڄدث تخدڃ       ڀثټٷ خڃ ڀ٭دىٺ. ؾ وـدهظڅٍ ڈدثيوڂ خدڃ ٨ددهتهلل. أل     

ؼًَػ. ؾ وـهظڅث ڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل. ـهظڅث ٔؽث٦ خڃ تټىټُه. ٴدثٺ: ِدځ٩س ڀىِدً خدڃ     
٨ٵدر. ؾ وـهظڅث ڈثيوڂ خڃ ٩ُِه تَْٽٍ. ـهظڅث تخڃ وڈح. ألدًڄدٍ أِدثڀر. ٸٽهدٿ ٨دڃ     
ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٍٰ تټٝح. خځ٩څً ـدهَط تټٽُدط   

 . ٬ًُ أڂ ـهَط أَىج:٨ڃ ڄث٧ٰ
أشٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٝح ٰٽٿ َلٸٽڇ وټٿ َفًڀڇ. وٰدٍ ـدهَط أِدثڀر     

 ٴثٺ: ٴثپ يؼٻ ٍٰ تټځّؽه ويِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽً تټځڅدً.

( وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ شىخر تټ٩څددًٌ.  1944) - 42

ځددً؛ أڂ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٸددثڂ ڀ٩ددڇ ڄددثَ ڀددڃ    ِددځ٧ تټٕدد٩دٍ. ِددځ٧ تخددڃ ٨ 
أ٘فثخڇ ٰدُهٿ ِد٩ه. وأشدىت خٽفدٿ ٜدح. ٰڅدثنز تڀدًأذ ڀدڃ ڄّدثء تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ             

 وِٽٿ:  ڄڇ ټفٿ ٜح.
 ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: )ٸٽىت، ٰإڄڇ ـٗٺ. وټٹڅڇ ټُُ ڀڃ ٩٠ثڀٍ(. 

فځه خڃ ؼ٩ٱً. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ    ( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀ1944) -پ  42

شىخر تټ٩څدًٌ. ٴثٺ: ٴثٺ ټٍ تټ٩ٕدٍ: أيأَس ـدهَط تټفّدڃ ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       
وِٽٿ: وٴث٨هز تخڃ ٨ځً ٴًَدث ڀڃ ِڅصُڃ أو ِڅر وڄٙٯ، ٰٽٿ أِځ٩ڇ يوي ٨ڃ تټڅدٍ 
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٬ًُ ڈىت. ٴثٺ: ٸثڂ ڄثَ ڀڃ أ٘فثج تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 

 . خځعٻ ـهَط ڀ٩ثو.ُٰهٿ ٩ِه

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټدٷ ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ      1945) - 43

 أخٍ أڀثڀر خڃ ِهٻ خڃ ـڅُٯ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨دثَ ٴثٺ:
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نلٽس أڄث ولثټده خدڃ تټىټُده ڀد٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خُدس ڀُځىڄدر. ٰدلشٍ             
وِدٽٿ خُدهچ. ٰٵدثٺ خ٩دٛ تټڅّدىذ      خٝح ڀفڅىو. ٰلڈىي  ټُڇ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ   

تټٗشٍ ٍٰ خُس ڀُځىڄر: ألددًوت يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خځدث ًََده أڂ َلٸدٻ.         
٧ًٰٰ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َهچ. ٰٵٽس: أڈدى ـدًتپ؟ َدث يِدىٺ تهلل! ٴدثٺ )ٖ.      

 وټٹڅڇ ټٿ َٹڃ خليٚ ٴىڀٍ. ٰلؼهڄٍ أ٨ثٰڇ(.
  ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َڅ٥ً.ٴثٺ لثټه: ٰثؼصًيشڇ ٰلٸٽصڇ. ويِىٺ تهلل

( وـهظڅٍ أخى تټ١دثڈً وـًڀٽدر. ؼځ٩ُدث ٨دڃ تخدڃ وڈدح. ٴدثٺ ـًڀٽدر:         1946) - 44

ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ أخٍ أڀثڀر تخڃ ِدهٻ خدڃ ـڅُدٯ    
تْڄٙثيٌ؛ أڂ ٨دهتهلل خڃ ٨دثَ ألدًچ؛ أڂ لثټده خدڃ تټىټُده، تټدىٌ َٵدثٺ ټدڇ ِدُٯ تهلل        

 ألدًچ؛
ڀدد٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ٽددً ڀُځىڄددر، ٌوغ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل   أڄددڇ نلددٻ 

٨ٽُڇ وِٽٿ، وڈٍ لثټصڇ ولثټر تخڃ ٨دثَ. ٰىؼه ٨څهڈث ٜدث ڀفڅىوت. ٴهڀس خدڇ ألصهدث   
ـٱُهذ خڅس تټفثيض ڀڃ ڄؽه. ٰٵهڀس تټٝدح ټًِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وٸدثڂ       

ي يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴٽځث َٵهپ  ټُڇ ٩٠ثپ ـصً َفهض خڇ وَّځً ټڇ. ٰلڈى
َهچ  ټً تټٝح. ٰٵثټس تڀًأذ ڀڃ تټڅّىذ تټفٝدىي: ألددًڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ      
وِٽٿ خځث ٴهڀصڃ ټڇ. ٴٽڃ: ڈى تټٝح. َدث يِدىٺ تهلل! ًٰٰد٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       

َٹدڃ  وِٽٿ َهچ. ٰٵثٺ لثټه خڃ تټىټُه: أـًتپ تټٝح؟ َدث يِدىٺ تهلل! ٴدثٺ )ٖ. وټٹڅدڇ ټدٿ      
 خليٚ ٴىڀٍ. ٰلؼهڄٍ أ٨ثٰڇ(.

 ٴثٺ لثټه: ٰثؼصًيشڇ ٰلٸٽصڇ. ويِىٺ تهلل َڅ٥ً. ٰٽٿ َڅهڅٍ.

( وـددهظڅٍ أخددى خٹددً خددڃ تټڅٝددً و٨ددده خددڃ ـځُدده )ٴددثٺ ٨ددده: ألدًڄددٍ.  1946) - 45

وٴثٺ أخى خٹً: ـهظڅث ٩َٵىج خڃ  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه(. ـهظڅث أخدٍ ٨دڃ ٘دثټؿ خدڃ ٸُّدثڂ،      
ِدهٻ، ٨دڃ تخدڃ ٨ددثَ؛ أڄدڇ ألددًچ؛ أڂ لثټده خدڃ         ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ أخٍ أڀثڀدر تخدڃ   

 تټىټُه ألدًچ؛
أڄڇ نلٻ ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽً ڀُځىڄر خڅس تټفثيض. وڈٍ لثټصڇ.  

ٰٵهپ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټفٿ ٜح، ؼثءز خدڇ أپ ـٱُده خڅدس تټفدثيض     
تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٖ   ڀڃ ڄؽه، وٸثڄس شفس يؼٻ ڀڃ خڅٍ ؼ٩ٱً. وٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً 

َلٸددٻ ٔددُةث ـصددً ٩َٽددٿ ڀددث ڈددى. ظددٿ وٸددً خځعددٻ ـددهَط َددىڄُ. وٌتن ٰددٍ آلددً تټفددهَط:   
 وـهظڇ تخڃ تْ٘ٿ ٨ڃ ڀُځىڄر. وٸثڂ ٍٰ ـؽًڈث.

( وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨دڃ  1945)

ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ   أخٍ أڀثڀر تخڃ ِهٻ خڃ ـڅُٯ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ: أشدٍ تټڅددٍ ٘د   
وڄفڃ ٍٰ خُس ڀُځىڄدر خٝددُڃ ڀٕدىَُڃ. خځعدٻ ـدهَعهٿ. وټدٿ َدىٸً: ٍََده خدڃ تْ٘دٿ:           

 ٨ڃ ڀُځىڄر.
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( وـهظڅث ٨دهتټځٽٷ خڃ ٩ُٔح خڃ تټٽُدط. ـدهظڅث أخدٍ ٨دڃ ؼدهٌ. ـدهظڅٍ لثټده        1945)

خڃ ٍََه. ـهظڅٍ ٩ُِه خڃ أخٍ ڈٗٺ ٨دڃ تخدڃ تټځڅٹدهي؛ أڂ أخدث أڀثڀدر خدڃ ِدهٻ ألددًچ         
ٴدثٺ: أشدٍ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، وڈدى ٰدٍ خُدس ڀُځىڄدر.            ٨ڃ تخدڃ ٨ددثَ.  

 و٨څهچ لثټه خڃ تټىټُه، خٽفٿ ٜح. ٰىٸً خځ٩څً ـهَط تټٍڈًٌ.

( وـدهظڅث ڀفځدده خددڃ خٕددثي وأخددى خٹددً خدڃ ڄددث٧ٰ. ٴددثٺ تخددڃ ڄددث٧ٰ: ألدًڄددث   1947) - 46

 ٬څهي. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ خًٕ، ٨ڃ ٩ُِه خڃ ؼدًُ. ٴثٺ: ِځ٩س تخڃ ٨دثَ َٵىٺ:
أڈهز لثټصٍ أپ ـٱُه  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ِدځڅث وأٴ١دث وأٜددث. ٰلٸدٻ      

ڀڃ تټّځڃ وتْٴٟ، وشًٶ تټٝح شٵىيت. وأٸدٻ ٨ٽدً ڀثبدهذ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       
 وِٽٿ. وټى ٸثڂ ـًتڀث ڀث أٸٻ ٨ٽً ڀثبهذ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

هظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً ٨دڃ تټٕدُدثڄٍ،      ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـد   1948) - 47

 ٨ڃ ٍََه خڃ تْ٘ٿ. ٴثٺ:
ن٨ثڄث ٨ًوَ خثټځهَڅر. ٰٵًج  ټُڅث ظٗظر ٨ًٕ ٜدث. ٰ ٸٻ وشثيٶ. ٰٽٵُدس تخدڃ ٨ددثَ     

 ڀڃ تټ٭ه. ٰللدًشڇ. ٰلٸعً تټٵىپ ـىټڇ. ـصً ٴثٺ خ٩ٝهٿ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ: )ٖ آٸٽدڇ، وٖ  أڄهدً ٨څدڇ، وٖ  أـًڀدڇ(. ٰٵدثٺ       

تخڃ ٨دثَ: خةُ ڀث ٴٽصٿ. ڀث خ٩ط ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  ٖ ڀفدٗ وڀفًڀدث.  ڂ   
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، خُڅځددث ڈددى ٨څدده ڀُځىڄددر، و٨څددهچ تټٱٝددٻ خددڃ ٨دددثَ   
ولثټه خڃ تټىټُه وتڀًأذ ألًي.  و ٴًج  ټُهٿ لىتڂ ٨ٽُڇ ټفدٿ. ٰٽځدث أيتن تټڅددٍ ٘دٽً     

 ڇ ڀُځىڄر:  ڄڇ ټفٿ ٜح. ٰٹٯ َهچ.تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ َلٸٻ ٴثټس ټ
وٴثٺ: )ڈىت ټفٿ ټٿ آٸٽڇ ٴٟ(. وٴدثٺ ټهدٿ: )ٸٽدىت( ٰلٸدٻ ڀڅدڇ تټٱٝدٻ ولثټده تخدڃ تټىټُده           

 وتټځًأذ.
 وٴثټس ڀُځىڄر: ٖ آٸٻ ڀڃ ٍٔء  ٖ ٍٔء َلٸٻ ڀڅڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

ددهتټًٌتٲ  ( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨دده خدڃ ـځُده. ٴدثٖ: ألدًڄدث ٨     1949) - 48

 ٨ڃ تخڃ ؼًَػ. ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
أشددٍ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خٝددح. ٰددلخً أڂ َلٸددٻ ڀڅددڇ. وٴددثٺ: )ٖ أنيٌ.   

 ټ٩ٽڇ ڀڃ تټٵًوڂ تټصٍ ڀّمس(.

( وـهظڅٍ ِٽځر خڃ ٔدُح. ـهظڅث تټفّدڃ خدڃ أ٨دُڃ. ـدهظڅث ڀ٩ٵدٻ ٨دڃ       1951) - 49

ِلټس ؼثخًت ٨ڃ تټٝح؟ ٰٵثٺ: ٖ ش٩١ځىچ. وٴىيچ. وٴثٺ: ٴدثٺ ٨ځدً   أخٍ تټٍخًُ. ٴثٺ: 
 خڃ تټم١ثج:

 ڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټٿ َفًڀڇ.  ڂ تهلل ٨ٍ وؼٻ َڅٱ٧ ُٰڇ ٬ًُ وتـده. ٰإڄځدث    
 ٩٠ثپ ٨ثڀر تټ٨ًثء ڀڅڇ. وټى ٸثڂ ٨څهٌ ٩٠ځصڇ.
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خدٍ  ( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث تخڃ أخدٍ ٨دهٌ ٨دڃ نتون، ٨دڃ أ    1951) - 51

 ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه. ٴثٺ: ٴثٺ يؼٻ:
َث يِىٺ تهلل!  ڄث خليٚ ڀٝدر. ٰځث شلڀًڄث؟ أو ٰځث شٱصُڅث؟ ٴثٺ: )وٸً ټٍ أڂ أڀر ڀدڃ   

 خڅٍ  ًِتبُٻ ڀّمس( ٰٽٿ َلڀً وټٿ َڅڇ.
ٴثٺ أخى ٩ُِه: ٰٽځث ٸثڂ خ٩ه وټدٷ، ٴدثٺ ٨ځدً:  ڂ تهلل ٨دٍ وؼدٻ ټُڅٱد٧ ُٰدڇ ٬ُدً وتـده.          

وټى ٸثڂ ٨څهٌ ټ٩١ځصڇ.  ڄځث ٨ثٰڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل و ڄڇ ټ٩١ثپ ٨ثڀر ڈىچ تټ٨ًثء. 
 ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـهظڅث خهٍ. ـهظڅث أخى ٨ٵُدٻ تټدهويٴٍ. ـدهظڅث    1951) - 51

 أخى ڄًٝذ ٨ڃ أخٍ ٩ُِه؛
أڂ أ٨ًتخُث أشدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ:  ڄدٍ ٰدٍ ٬دثبٟ ڀٝددر. و ڄدڇ             

دڇ. ٰٵٽڅث: ٨ثونچ. ٩ٰثونچ ٰٽٿ َؽدڇ. ظٗظث. ظدٿ ڄدثنتچ يِدىٺ    ٨ثڀر ٩٠ثپ أڈٽٍ. ٴثٺ ٰٽٿ َؽ
تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰددٍ تټعثټعددر ٰٵددثٺ: )َددث أ٨ًتخددٍ!  ڂ تهلل ټ٩ددڃ أو ٬ٝددح ٨ٽددً  
ِدٟ ڀڃ خڅٍ  ًِتبُٻ. ٰځّمهٿ نوتج َدهخىڂ ٰدٍ تْيٚ. ٰدٗ أنيٌ ټ٩دٻ ڈدىت ڀڅهدث.       

 ٰٽّس آٸٽهث وٖ  أڄهً ٨څهث(.

 ثبة: اثبدخ ا٫جغاص. - 8

( ـهظڅث أخى ٸثڀدٻ تټؽفدهيٌ. ـدهظڅث أخدى ٨ىتڄدر ٨دڃ أخدٍ ٩َٱدىي. ٨دڃ          1952) - 52

 ٨دهتهلل خڃ أخٍ أوًٰ. ٴثٺ:
 ٬ٍوڄث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ِد٧ ٬ٍوتز. ڄلٸٻ تټؽًتن. 

وـددهظڅثچ أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ وتخددڃ أخددٍ ٨ځددً.     -( 1952)

 ي، خهىت تِٔڅثن.ؼځ٩ُث ٨ڃ تخڃ ٨ُُڅر، ٨ڃ أخٍ ٩َٱى
ٴثٺ أخى خٹً ٍٰ يوتَصڇ: ِد٧ ٬ٍوتز. وٴثٺ  ِفثٲ: ِس. وٴثٺ تخڃ أخدٍ ٨ځدً: ِدس    

 أو ِد٧.

( وـهظڅثچ ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨هٌ. ؾ وـهظڅث تخڃ خٕدثي  1952) -پ  2

٨ڃ ڀفځه خدڃ ؼ٩ٱدً. ٸٗڈځدث ٨دڃ ٔد٩در، ٨دڃ أخدٍ ٩َٱدىي، خهدىت تِٔدڅثن. وٴدثٺ ِدد٧             
 ٬ٍوتز.

 اثبدخ اڃعٳت.ثبة:  - 9

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ  1953) - 53

 ڈٕثپ خڃ ٌَه، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ڀًيڄث ٰثِصڅٱؽڅث أيڄدث خځً تټ٥هًتڂ. ٩ّٰىت ٨ٽُڇ ٰٽ٭دىت. ٴثٺ: ٩ُّٰس ـصً أنيٸصهث.  

٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ    ٰلشُس خهث أخث ٠ٽفر. ٰدىخفهث. ٰد٩دط خىيٸهدث وٰمدىَهث  ټدً يِدىٺ تهلل      
 وِٽٿ. ٰلشُس خهث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٰٵدٽڇ.
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وـهظڅُڇ ٌڈًُ خڃ ـدًج. ـدهظڅث َفُدً خدڃ ِد٩ُه. ؾ وـدهظڅٍ َفُدً خدڃ          -( 1953)

ـدُح. ـهظڅث لثټه )٩َڅٍ تخڃ تټفثيض(. ٸٗڈځث ٨ڃ ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن. وٰدٍ ـدهَط   
 َفًُ: خىيٸهث أو ٰمىَهث.

 ٘بٱ ثٶ ٬ٗټ االهِڀبص ٹا٫٘ضٹ، ٹ٧غاٷخ ا٫شظٝ.ثبة: اثبدخ ٯب ٿـز - 11

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو تټ٩څدًٌ. ـهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٸهځدُ ٨دڃ تخدڃ      1954) - 54

 خًَهذ. ٴثٺ:
يأي ٨دهتهلل خڃ تټځ٭ٱٻ يؼدٗ ڀدڃ أ٘دفثخڇ َمدىٮ. ٰٵدثٺ ټدڇ: ٖ شمدىٮ. ٰدإڂ يِدىٺ           

ٰإڄدڇ ٖ َٙد١ثن خدڇ     َڅهدً ٨دڃ تټمدىٮ،    -أو ٴثٺ  -تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ َٹًچ 
تټُٙه، وٖ  َڅٹل خڇ تټ٩هو. وټٹڅڇ َٹّدً تټّدڃ وَٱٵدل تټ٩دُڃ. ظدٿ يآچ خ٩ده وټدٷ تټمدىٮ.         
ٰٵثٺ ټڇ: ألدًٶ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ َٹًچ، أو َڅهدً ٨دڃ تټمدىٮ،    

 ظٿ أيتٶ شمىٮ! ٖ أٸٽځٷ ٸٽځر. ٸىت وٸىت.

٨عځددثڂ خددڃ ٨ځددً. ألدًڄددث     ـددهظڅٍ أخددى نتون، ِددٽُځثڂ خددڃ ڀ٩ددده. ـددهظڅث      -( 1954)

 ٸهځُ، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

( وـهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً و٨ددهتټًـځڃ خدڃ          1954) - 55

ڀههٌ. ٴثٖ: ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ ٨ٵدر خڃ ٘هدثڂ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ڀ٭ٱدٻ. ٴدثٺ:   
: وٴثٺ:  ڄڇ ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټمىٮ. ٴثٺ تخڃ ؼ٩ٱً ٍٰ ـهَعڇ

ٖ َڅٹل تټ٩هو وٖ  َٵصٻ تټُٙه. وټٹڅڇ َٹًّ تټّڃ وَٱٵل تټ٩دُڃ. وٴدثٺ تخدڃ ڀهدهٌ:  ڄهدث      
 ٖ شڅٹل تټ٩هو. وټٿ َىٸً: شٱٵل تټ٩ُڃ.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث  ِدځث٨ُٻ خدڃ ٨ٽُدر ٨دڃ أَدىج،      1954) - 56

 ثچ وٴثٺ:٨ڃ ٩ُِه تخڃ ؼدًُ؛ أڂ ٴًَدث ټ٩دهتهلل خڃ ڀ٭ٱٻ لىٮ. ٴثٺ ٰڅه
 ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټمىٮ وٴثٺ: ) ڄهدث ٖ شٙدُه ٘دُهت وٖ      

شڅٹل ٨هوت. وټٹڅهث شٹًّ تټّڃ وشٱٵل تټ٩ُڃ( ٴثٺ ٩ٰثن ٰٵثٺ: أـهظٷ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً 
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨څڇ ظٿ شمىٮ! ٖ أٸٽځٷ أخهت.

 أَىج، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ. وـهظڅثچ تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث تټعٵٱٍ ٨ڃ -( 1954)

 ثبة: اڃٯغ ثبدـبٱ ا٫ظثخ ٹا٤٫ز٪، ٹرذضٿض ا٫ل٠غح. - 11

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ خددڃ ٨ٽُددر ٨ددڃ لثټدده   1955) - 57

 تټفىتء، ٨ڃ أخٍ ٴٗخر، ٨ڃ أخٍ ت٩ْٔط، ٨ڃ ٔهتن خڃ أوَ. ٴثٺ:
ٺ ) ڂ تهلل ٸصح تٔـّثڂ ٨ٽدً  ظڅصثڂ ـٱ٥صهځث ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴث 

ٸٻ ٍٔء. ٰإوت ٴصٽصٿ ٰلـّڅىت تټٵصٽر. و وت وخفصٿ ٰلـّڅىت تټدىخؿ. وټُفده أـدهٸٿ ٔدٱًشڇ.     
 ٰٽًُؾ وخُفصڇ(.
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وـددهظڅثچ َفُددً خددڃ َفُددً. ـددهظڅث ڈٕددُٿ. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ.   -( 1955)

هظڅث ٔد٩در. ؾ  ألدًڄث ٨دهتټىڈثج تټعٵٱٍ. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خدڃ ڄدث٧ٰ. ـدهظڅث ٬څدهي. ـد     
وـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ٨دددهتټًـځڃ تټددهتيڀٍ. ألدًڄددث ڀفځدده خددڃ َىِددٯ ٨ددڃ ِددٱُثڂ. ؾ      
وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ؼًًَ ٨ڃ ڀڅٙىي. ٸدٻ ڈدؤٖء ٨دڃ لثټده تټفدىتء.      

 خإِڅثن ـهَط تخڃ ٨ٽُر وڀ٩څً ـهَعڇ.

 ثبة: ا٫ٴٸپ ٗٲ هجغ ا٫جٸبئٮ. - 12

ظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔد٩در. ٴدثٺ:       ( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـده 1956) - 58

ِځ٩س ڈٕثپ تخڃ ٌَه خدڃ أڄدُ خدڃ ڀثټدٷ ٴدثٺ: نلٽدس ڀد٧ ؼدهٌ، أڄدُ خدڃ ڀثټدٷ، نتي            
 تټفٹٿ خڃ أَىج. ٰإوت ٴىپ ٴه ڄٙدىت نؼثؼر ًَڀىڄهث. ٴثٺ ٰٵثٺ أڄُ:

 ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ شٙدً تټدهثبٿ. 

خڃ ٩ُِه و٨دهتټًـځڃ خدڃ ڀهدهٌ.    وـهظڅُڇ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث َفًُ -( 1956)

ؾ وـهظڅٍ َفًُ خڃ ـدُح. ـهظڅث لثټه خڃ تټفثيض. ؾ وـهظڅث أخى ٸًَدح. ـدهظڅث أخدى    
 أِثڀر ٸٽهٿ ٨ڃ ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن.

( وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٨دهٌ، ٨دڃ      1957) -پ  58

 ٩ُِه خڃ ؼدًُ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ؛
 ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ: )ٖ شصمىوت ُٔةث ُٰڇ تټًوؾ ٬ًٜث(.أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ 

وـهظڅثچ ڀفځه خڃ خٕثي. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً و٨ددهتټًـځڃ تخدڃ ڀهدهٌ     -( 1957)

 ٨ڃ ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق وأخى ٸثڀٻ )وتټٽٱ٣ ْخٍ ٸثڀٻ(. ٴثٖ: ـهظڅث 1958) - 59

 دًُ. ٴثٺ:أخى ٨ىتڄر. ٨ڃ أخٍ خًٕ، ٨ڃ ٩ُِه خڃ ؼ
ڀً تخدڃ ٨ځدً خڅٱدً ٴده ڄٙددىت نؼثؼدر َصًتڀىڄهدث. ٰٽځدث يأوت تخدڃ ٨ځدً شٱًٴدىت ٨څهدث.              

 ٰٵثٺ تخڃ ٨ځً: ڀڃ ٩ٰٻ ڈىت؟  ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټ٩ڃ ڀڃ ٩ٰٻ ڈىت.

وـهظڅٍ ٌڈًُ خدڃ ـدًج. ـدهظڅث ڈٕدُٿ. ألدًڄدث أخدى خٕدً ٨دڃ ِد٩ُه خدڃ            -( 1958)

 ؼدًُ. ٴثٺ:
ڃ ٴدًَٓ ٴده ڄٙددىت ٠ُدًت وڈدٿ ًَڀىڄدڇ. وٴده ؼ٩ٽدىت ټٙدثـح          ڀً تخڃ ٨ځً خٱصُثڂ ڀد  

تټ١ًُ ٸٻ لث٠ةر ڀڃ ڄدٽهٿ. ٰٽځث يأوت تخڃ ٨ځً شٱًٴىت. ٰٵثٺ تخڃ ٨ځً: ڀڃ ٩ٰدٻ ڈدىت؟   
ټ٩ڃ تهلل ڀدڃ ٩ٰدٻ ڈدىت.  ڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ټ٩دڃ ڀدڃ تشمدى، ٔدُةث ُٰدڇ             

 تټًوؾ ٬ًٜث.

خددڃ ِدد٩ُه ٨ددڃ تخددڃ ؼددًَػ. ؾ ( ـدهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث َفُدً   1959) - 61

وـهظڅث ٨ده تخڃ ـځُه. ألدًڄث ڀفځه خڃ خٹً. ألدًڄدث تخدڃ ؼدًَػ. ؾ وـدهظڅٍ ڈدثيوڂ      
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خڃ ٨دهتهلل. ـهظڅث ـؽثغ خڃ ڀفځه. ٴثٺ: ٴثٺ تخڃ ؼًَػ: ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ 
 ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:

 .ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ َٵصٻ ٍٔء ڀڃ تټهوتج ٘دًت 
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 ٧زبة اڃًبدپ. - ۲۲
 ثبة: ٹ٣زٸب. - 1

( ـددهظڅث أـځدده خددڃ َددىڄُ. ـددهظڅث ٌڈُددً. ـددهظڅث تِْددىن خددڃ ٴددُُ. ؾ           1961) - 1

وـهظڅثچ َفًُ تخڃ َفًُ. ألدًڄث أخى لُعځر ٨دڃ تِْدىن خدڃ ٴدُُ. ـدهظڅٍ ؼڅدهج خدڃ        
 ِٱُثڂ. ٴثٺ:

ڃ ٔههز تْٜفً ڀ٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٽدٿ ٩َده أڂ ٘دٽً وٰدً٪ ڀد          
٘ٗشڇ، ِٽٿ. ٰإوت ڈى ًَي ټفٿ أٜدثـٍ ٴده وخفدس، ٴددٻ أڂ َٱدً٪ ڀدڃ ٘دٗشڇ. ٰٵدثٺ         

ٰٽُدىخؿ ڀٹثڄهدث ألدًي. وڀدڃ ٸدثڂ       -أو ڄٙٽٍ  -)ڀڃ ٸثڂ وخؿ أٜفُصڇ ٴدٻ أڂ َٙٽٍ 
 ټٿ َىخؿ، ٰٽُىخؿ خثِٿ تهلل(.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى تْـىٖ ِٗپ خدڃ ِدٽُٿ ٨دڃ    1961) - 2

 ُ، ٨ڃ ؼڅهج خڃ ِٱُثڂ. ٴثٺ:تِْىن تخڃ ٴُ
ٔههز تْٜدفً ڀد٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٽځدث ٴٝدً ٘دٗشڇ خثټڅدثَ،            

ڄ٥ً  ټً ٬څٿ ٴه وخفس. ٰٵثٺ )ڀڃ وخؿ ٴدٻ تټٙٗذ، ٰٽُىخؿ ٔثذ ڀٹثڄهدث. وڀدڃ ټدٿ َٹدڃ     
 وخؿ، ٰٽُىخؿ ٨ٽً تِٿ تهلل(.

 ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ    وـهظڅثچ ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث أخى ٨ىتڄدر. ؾ وـدهظڅث    -( 1961)

وتخڃ أخٍ ٨ځً ٨ڃ تخڃ ٨ُُڅر. ٸٗڈځث ٨ڃ تِْىن خڃ ٴُُ، خهىت تِٔڅثن. وٴثٖ: ٨ٽً 
 تِٿ تهلل. ٸفهَط أخٍ تْـىٖ.

( ـدهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ تِْددىن، ِددځ٧  1961) - 3

 ؼڅهخث تټدؽٽٍ ٴثٺ:
ٜفً. ظٿ ل١ح، ٰٵثٺ )ڀدڃ ٸدثڂ   ٔههز يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٘ٽً َىپ أ 

 وخؿ ٴدٻ أڂ َٙٽٍ، ٰٽ٩ُه ڀٹثڄهث. وڀڃ ټٿ َٹڃ وخؿ، ٰٽُىخؿ خثِٿ تهلل(.

ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخدڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث          -( 1961)

 ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

ڃ ( وـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث لثټدده خددڃ ٨دددهتهلل ٨ددڃ ڀ١ددًٮ، ٨دد 1961) - 4

 ٨ثڀً، ٨ڃ تټدًتء. ٴثٺ:
ٜفً لثټٍ، أخى خًنذ ٴدٻ تټٙٗذ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )شٽدٷ ٔدثذ      

ټفٿ( ٰٵثٺ: َدث يِدىٺ تهلل!  ڂ ٨څدهٌ ؼى٨در ڀدڃ تټځ٩دٍ. ٰٵدثٺ )ٜدؿ خهدث. وٖ  شٙدٽؿ           
ټ٭ًُٶ(. ظٿ ٴثٺ )ڀڃ ٜفً ٴدٻ تټٙٗذ، ٰإڄځث وخؿ ټڅٱّڇ. وڀڃ وخؿ خ٩ه تټٙٗذ، ٰٵده  

 أ٘ثج ِڅر تټځّٽځُڃ(.شٿ ڄّٹڇ و
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( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث ڈٕددُٿ ٨ددڃ نتون، ٨ددڃ تټٕدد٩دٍ، ٨ددڃ     1961) - 5

 تټدًتء خڃ ٨ثٌج؛
أڂ لثټڇ، أخث خدًنذ خدڃ ڄُدثي وخدؿ ٴددٻ أڂ َدىخؿ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ: َدث              

يِدددىٺ تهلل!  ڂ ڈدددىت َدددىپ، تټٽفدددٿ ُٰدددڇ ڀٹدددًوچ. و ڄدددٍ ٨ؽٽدددس ڄّدددُٹصٍ ٩٠ْدددٿ أڈٽدددٍ  
وأڈددٻ نتيٌ. ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )أ٨دده ڄّددٹث( ٰٵددثٺ: َددث   وؼًُتڄددٍ 

يِىٺ تهلل!  ڂ ٨څهٌ ٨څثٲ ټدڃ. ڈٍ لًُ ڀدڃ ٔدثشٍ ټفدٿ. ٰٵدثٺ )ڈدٍ لُدً ڄّدُٹصُٷ.        
 وٖ  شؽٍي ؼى٨ر ٨ڃ أـه خ٩هٶ(.

ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨هٌ ٨ڃ نتون، ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨دڃ   -( 1961)

 :تټدًتء خڃ ٨ثٌج. ٴثٺ
ل١دڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىپ تټڅفً ٰٵثٺ: )ٖ َىخفڃ أـه ـصدً َٙدٽٍ(    

ٴثٺ ٰٵثٺ لثټٍ: )َث يِىٺ تهلل!  ڂ ڈىت َىپ، تټٽفٿ ُٰڇ ڀٹدًوچ. ظدٿ وٸدً خځ٩څدً ـدهَط      
 ڈُٕٿ.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً. ؾ وـدهظڅث تخدڃ       1961) - 6

 څث ٌٸًَثء ٨ڃ ًٰتَ، ٨ڃ ٨ثڀً، ٨ڃ تټدًتء. ٴثٺ:ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظ
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ ٘ٽً ٘ٗشڅث، ووؼڇ ٴدٽصڅث، وڄّدٷ ڄّدٹڅث،    

ٰٗ َىخؿ ـصً َٙٽٍ( ٰٵثٺ لثټٍ: َدث يِدىٺ تهلل! ٴده ڄّدٹس ٨دڃ تخدڃ ټدٍ. ٰٵدثٺ )وتٶ         
ڄهدث لُدً   ٍٔء ٨ؽٽصڇ ْڈٽٷ( ٰٵثٺ:  ڂ ٨څهٌ ٔثذ لًُ ڀڃ ٔدثشُڃ. ٴدثٺ )ٜدؿ خهدث، ٰإ    

 ڄُّٹر(.

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي )وتټٽٱ٣ ٖخڃ تټځعڅً(. ٴثٖ: ـدهظڅث  1961) - 7

ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٌخُه تَٔثڀٍ، ٨ڃ تټٕد٩دٍ، ٨دڃ تټددًتء خدڃ ٨دثٌج.      
 ٴثٺ:

ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ) ڂ أوٺ ڀدث ڄددهأ خدڇ ٰدٍ َىڀڅدث ڈدىت، ڄٙدٽٍ ظدٿ              
ٰځڃ ٩ٰٻ وټٷ، ٰٵه أ٘ثج ِڅصڅث. وڀڃ وخؿ، ٰإڄځث ڈدى ټفدٿ ٴهڀدڇ ْڈٽدڇ.      ڄًؼ٧ ٰڅڅفً.

ټُُ ڀڃ تټڅّٷ ٍٰ ٍٔء( وٸثڂ أخى خًنذ خدڃ ڄُدثي ٴده وخدؿ. ٰٵدثٺ: ٨څدهٌ ؼى٨در لُدً         
 ڀڃ ڀّڅر.

 ٰٵثٺ: )توخفهث وټڃ شؽٍي ٨ڃ أـه خ٩هٶ(. 

(1961 )-     ٍ  ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨دڃ ٌخُده. ِدځ٧ تټٕد٩د

 ٨ڃ تټدًتء خڃ ٨ثٌج، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ڀعٽڇ.

( وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه وڈڅثن خڃ تټًّي. ٴثٖ: ـدهظڅث أخدى تْـدىٖ.    1961) -پ  2

ؾ وـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر و ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ؼځ٩ُدث ٨دڃ ؼًَدً. ٸٗڈځدث ٨دڃ        
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 ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ   ڀڅٙىي، ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ تټدًتء خڃ ٨ثٌج. ٴثٺ: ل١دڅدث يِدىٺ تهلل  
 وِٽٿ َىپ تټڅفً خ٩ه تټٙٗذ. ظٿ وٸً ڄفى ـهَعهٿ.

( وـهظڅٍ أـځه خڃ ٩ُِه خڃ ٘مً تټهتيڀٍ. ـهظڅث أخدى تټڅ٩ځدثڂ، ٨دثيپ    1961) - 8

خڃ تټٱٝٻ. ـدهظڅث ٨دهتټىتـده )٩َڅدٍ تخدڃ ٌَدثن(. ـدهظڅث ٨ث٘دٿ تْـدىٺ ٨دڃ تټٕد٩دٍ.           
 ـهظڅٍ تټدًتء خڃ ٨ثٌج ٴثٺ:

٨ٽُددڇ وِدٽٿ ٰددٍ َددىپ ڄفدً. ٰٵددثٺ )ٖ َٝدفُڃ أـدده ـصددً     ل١دڅدث يِددىٺ تهلل ٘دٽً تهلل   
َٙٽٍ( ٴثٺ يؼٻ: ٨څهٌ ٨څثٲ ټددڃ وڈدٍ لُدً ڀدڃ ٔدثشٍ ټفدٿ. ٴدثٺ )ٰٝدؿ خهدث. وٖ           

 شؽٍي ؼى٨ر ٨ڃ أـه خ٩هٶ(.

( ـهظڅث ڀفځه خدڃ خٕدثي. ـدهظڅث ڀفځده )٩َڅدٍ تخدڃ ؼ٩ٱدً(. ـدهظڅث ٔد٩در          1961) - 9

 ٨ڃ ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ؼفُٱر، ٨ڃ تټدًتء خڃ ٨ثٌج. ٴثٺ:
وخؿ أخى خًنذ ٴدٻ تټٙٗذ. ٰٵثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )أخدهټهث( ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ        

تهلل! ټُُ ٨څهٌ  ٖ ؼى٨ر )ٴثٺ ٩ٔدر: وأ٤څڇ ٴثٺ( وڈٍ لًُ ڀڃ ڀّدڅر. ٰٵدثٺ يِدىٺ    
 تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تؼ٩ٽهث ڀٹثڄهث. وټڃ شؽٍي ٨ڃ أـه خ٩هٶ(.

ؼًَددً. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ تخددڃ    وـددهظڅثچ تخددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅٍ وڈددح خددڃ    -( 1961)

 خًتڈُٿ. ألدًڄث أخى ٨ثڀً تټ٩ٵهٌ. ـهظڅث ٩ٔدر خهىت تِٔڅثن. وټٿ َىٸً تټٕٷ ٍٰ ٴىټڇ: 
 ڈٍ لًُ ڀڃ ڀّڅر.

( وـددهظڅٍ َفُددً خددڃ أَددىج و٨ځددًو تټڅثٴدده وٌڈُددً خددڃ ـددًج. ؼځ٩ُددث 1962) - 11

ڀفځه،  ٨ڃ تخڃ ٨ٽُر )وتټٽٱ٣ ټ٩ځًو( ٴثٺ: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ  خًتڈُٿ ٨ڃ أَىج، ٨ڃ
 ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، َىپ تټڅفدً )ڀدڃ ٸدثڂ وخدؿ ٴددٻ تټٙدٗذ، ٰٽ٩ُده(         
ٰٵثپ يؼٻ ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل! ڈىت َىپ َٕصهً ُٰڇ تټٽفٿ. ووٸً ڈڅر ڀڃ ؼًُتڄدڇ. ٸدلڂ   
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٘هٴڇ. ٴثٺ: و٨څهٌ ؼى٨ر ڈدٍ أـدح  ټدٍ ڀدڃ ٔدثشٍ      

ث؟ ٴثٺ ًٰلٗ ټڇ. ٰٵثٺ: ٖ أنيٌ أخٽ٭دس يلٙدصڇ ڀدڃ ِدىتچ أپ ٖ؟ ٴدثٺ:      ټفٿ. أٰلوخفه
وتڄٹٱل يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ  ټدً ٸدٕدُڃ ٰدىخفهځث. ٰٵدثپ تټڅدثَ  ټدً ٬څُځدر.         

 ٰصى٨ٌىڈث. أو ٴثٺ ٰصؽ٨ٍىڈث.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دُدده تټ٭دددًٌ. ـددهظڅث ـځددثن خددڃ ٌَدده. ـددهظڅث أَددىج   1962) - 11

 خڃ ڀثټٷ؛ وڈٕثپ ٨ڃ ڀفځه، ٨ڃ أڄُ
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٘ٽً ظٿ ل١ح. ٰلڀً ڀدڃ ٸدثڂ وخدؿ ٴددٻ تټٙدٗذ       

 أڂ ٩َُه وخفث ظٿ وٸً خځعٻ ـهَط تخڃ ٨ٽُر.

( وـهظڅٍ ٌَثن خدڃ َفُدً تټفّدثڄٍ. ـدهظڅث ـدثشٿ )٩َڅدٍ تخدڃ وينتڂ(.        1962) - 12

 ـهظڅث أَىج ٨ڃ ڀفځه خڃ ًَُِڃ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
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 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىپ أٜفً. ٴثٺ ٰىؼده يَدؿ ټفدٿ. ٰڅهدثڈٿ أڂ     ل١دڅث يِىٺ تهلل 
 َىخفىت. ٴثٺ: )ڀڃ ٸثڂ ٜفً، ٰٽ٩ُه( ظٿ وٸً خځعٻ ـهَعهځث.

 ثبة: ؿٲ اڃًذڀخ. - 2

( ـهظڅث أـځده خدڃ َدىڄُ. ـدهظڅث ٌڈُدً. ـدهظڅث أخدى تټٍخُدً ٨دڃ ؼدثخً.           1963) - 13

 ٴثٺ:
ٖ ڀّددڅر.  ٖ أڂ ٩َّددً ٨ٽددُٹٿ،   ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ٖ شددىخفىت        

 ٰصىخفىت ؼى٨ر ڀڃ تټٝلڂ(.

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ خٹدً. ألدًڄدث تخدڃ ؼدًَػ.        1964) - 14

 ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
٘ٽً خڅث تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىپ تټڅفً خثټځهَڅر. ٰصٵهپ يؼثٺ ٰڅفًوت. و٤څدىت   

ٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴه ڄفً. ٰلڀً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ ٸدثڂ ڄفدً   أڂ تټڅد
 ٴدٽڇ، أڂ ٩َُه خڅفً آلً. وٖ  َڅفًوت ـصً َڅفً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( وـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ټُددط. ؾ وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ يڀددؿ.        1965) - 15

 ٨ڃ ٨ٵدر خڃ ٨ثڀً؛ألدًڄث تټٽُط ٨ڃ ٍََه خڃ أخٍ ـدُح، ٨ڃ أخٍ تټمًُ، 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أ١٨ثچ ٬څځث َٵّځهث ٨ٽدً أ٘دفثخڇ ٜدفثَث. ٰدٵدٍ      

 ٨صىن. ٰىٸًچ ټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ: )ٜؿ خڇ أڄس(.
 ٴثٺ ٴصُدر: ٨ٽً ٘فثخصڇ.

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ ڈددثيوڂ ٨ددڃ ڈٕددثپ     1965) - 16

َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ، ٨ڃ خ٩ؽر تټؽهڅٍ، ٨ڃ ٨ٵددر خدڃ ٨دثڀً تټؽهڅدٍ.      تټهِصىتبٍ، ٨ڃ
 ٴثٺ:

ٴّددٿ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ُٰڅددث ٜددفثَث، ٰل٘ددثخڅٍ خڅددٍ ؼددى٦. ٰٵٽددس: َددث     
 يِىٺ تهلل!  ڄڇ أ٘ثخڅٍ خڅً ؼى٦. ٰٵثٺ: )ٜؿ خڇ(.

وـدددهظڅٍ ٨ددددهتهلل خدددڃ ٨ددددهتټًـځڃ تټدددهتيڀٍ. ـدددهظڅث َفُدددً )٩َڅدددٍ تخدددڃ     -( 1965)

ألدًڄث ڀ٩ثوَر )وڈى تخڃ ِٗپ(. ـهظڅٍ َفًُ خدڃ أخدٍ ٸعُدً. ألدًڄدٍ خ٩ؽدر      ـّثڂ(. 
 خڃ ٨دهتهلل؛ أڂ ٨ٵدر خڃ ٨ثڀً تټؽهڅٍ ألدًچ؛

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴّٿ ٜفثَث خُڃ أ٘فثخڇ. خځعٻ ڀ٩څثچ. 

 ثبة: اؿزذجبة ا٫ٌذڀخ، ٹطثذٸب ٯجبكغح ثال رٺ٧ڀ٪، ٹا٫زـٰڀخ ٹا٫ز٨جڀغ. - 3

 ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث أخى ٨ىتڄر ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ، ٴثٺ:( 1966) - 17

ٜفً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٹدُٕڃ أڀٽفُڃ أٴًڄُڃ. وخفهځث خُهچ وِځً وٸدً.  
 وو٧ٜ يؼٽڇ ٨ٽً ٘ٱثـهځث.
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( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث وٸ٧ُ ٨ڃ ٩ٔدر، ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ. 1966) - 18

 ٴثٺ:
 ٨ٽُڇ وِٽٿ خٹدُٕڃ أڀٽفُڃ أٴًڄُڃ. ٴثٺ: ويأَصڇ َىخفهځث ٜفً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 

 خُهچ. ويأَصڇ وت٩ٜث ٴهڀڇ ٨ٽً ٘ٱثـهځث. ٴثٺ: وِځً وٸدً.

وـهظڅث َفًُ خڃ ـدُح. ـهظڅث لثټده )٩َڅدٍ تخدڃ تټفدثيض(. ـدهظڅث ٔد٩در.        -( 1966)

 ألدًڄٍ ٴصثنذ. ٴثٺ: ِځ٩س أڄّث َٵىٺ: ٜفً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.
 ثٺ ٴٽس: آڄس ِځ٩صڇ ڀڃ أڄُ؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ.ٴ

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨دهٌ ٨دڃ ِد٩ُه، ٨دڃ ٴصدثنذ،      1966) -پ  2

٨ڃ أڄُ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: وَٵىٺ )خثِٿ تهلل، وتهلل 
 أٸدً(.

ٴدثٺ ـُدىذ:    ( ـهظڅث ڈثيوڂ خڃ ڀ٩ًوٮ. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ وڈح. ٴدثٺ: 1967) - 19

 ألدًڄٍ أخى ٘مً ٨ڃ ٍََه خڃ ٴُّٟ، ٨ڃ ٨ًوذ خڃ تټٍخًُ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ أڀددً خٹدددٓ أٴددًڂ، ١َددل ٰددٍ ِددىتن، وَدددًٶ ٰددٍ    

ِددىتن، وَڅ٥ددً ٰددٍ ِددىتن. ٰددلشٍ خددڇ. ٰٵددثٺ ټهددث )َددث ٨ثبٕددر! ڈٽځددٍ تټځهَددر(. ظددٿ ٴددثٺ:         
  ٓ ٰلٜدؽ٩ڇ. ظدٿ وخفدڇ. ظدٿ ٴدثٺ )خثِدٿ        )تٔفىَهث خفؽً( ٰٱ٩ٽس. ظٿ ألىڈث، وألدى تټٹدد

 تهلل. تټٽهٿ! شٵدٻ ڀڃ ڀفځه وآٺ ڀفځه. وڀڃ أڀر ڀفځه( ظٿ ٜفً خڇ.

 ثبة: جٺاػ ا٫ظثخ ث٨٪ ٯب أٳٸغ ا٫ض٭، اال ا٫ـٲ ٹا٠ٔ٫غ ٹؿبئغ ا٫٘ٔب٭. - 4

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً تټ٩څدٌٍ. ـدهظڅث َفُدً خدڃ ِد٩ُه ٨دڃ ِدٱُثڂ.        1968) - 21

 ر خڃ يت٧ٰ خڃ لهَػ، ٨ڃ يت٧ٰ خڃ لهَػ. ٴٽس:ـهظڅٍ أخٍ ٨ڃ ٨دثَر خڃ يٰث٨
َددث يِددىٺ تهلل!  ڄددث ٖٴددى تټ٩ددهو ٬ددهت. وټُّددس ڀ٩څددث ڀددهي. ٴددثٺ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ      

)أ٨ؽٻ أو أيڄً. ڀث أڄهً تټهپ، ووٸً تِٿ تهلل ٰٹٻ. ټُُ تټّڃ وتټ٥ٱً. وِلـهظٷ. أڀث 
ه ڀڅهدث خ٩ُدً.   تټّڃ ٥٩ٰٿ. وأڀث تټ٥ٱً ٰځهي تټفدٕر( ٴثٺ: وأ٘دڅث ڄهح  خدٻ و٬دڅٿ. ٰڅد   

ًٰڀثچ يؼٻ خّهٿ ٰفدّڇ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) ڂ ټهىچ تٔخدٻ. أوتخده   
 ٸلوتخه تټىـٓ. ٰإوت ٬ٽدٹٿ ڀڅهث ٍٔء، ٰث٘څ٩ىت خڇ ڈٹىت(.

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث وٸ٧ُ. ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ِد٩ُه خدڃ   1968) - 21

٧ خڃ لهَػ، ٨ڃ يت٧ٰ خڃ لدهَػ. ٴدثٺ:   ڀًّوٲ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨دثَر خڃ يٰث٨ر خڃ يتٰ
ٸڅث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ خدىٌ تټفٽُٱدر ڀدڃ شهثڀدر. ٰل٘ددڅث ٬څځدث و خدٗ.         
٩ٰؽٻ تټٵىپ. ٰل٬ٽىت خهث تټٵهوي. ٰدلڀً خهدث ٰٹٱةدس. ظدٿ ٨دهٺ ٨ٕدًت ڀدڃ تټ٭دڅٿ خؽدٍوي.          

 ووٸً خثٴٍ تټفهَط ٸڅفى ـهَط َفًُ خڃ ٩ُِه.
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. ـددهظڅث ِددٱُثڂ ٨ددڃ  ِددځث٨ُٻ خددڃ ڀّددٽٿ، ٨ددڃ ( وـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځدد1968ً) - 22

٩ُِه خڃ ڀًّوٲ، ٨ڃ ٨دثَر، ٨ڃ ؼهچ يت٧ٰ. ظٿ ـهظڅُڇ ٨ځً تخدڃ ِد٩ُه خدڃ ڀّدًوٲ     
 ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨دثَر خڃ يٰث٨ر خڃ يت٧ٰ تخڃ لهَػ، ٨ڃ ؼهچ. ٴثٺ: ٴٽڅث:

َث يِىٺ تهلل!  ڄث ٖٴىت تټ٩دهو ٬دهت. وټدُُ ڀ٩څدث ڀدهي. ٰڅدىٸً خدثټٽُٟ؟ ووٸدً تټفدهَط           
 ٴثٺ: ٰڅه ٨ٽُڅث خ٩ًُ ڀڅهث. ًٰڀُڅثچ خثټڅدٻ ـصً وڈٝڅثچ.خٵٙصڇ. و

وـهظڅُڇ تټٵثِٿ خڃ ٌٸًَثء. ـهظڅث ـُّڃ خڃ ٨ٽٍ ٨دڃ ٌتبدهذ، ٨دڃ ِد٩ُه      -( 1968)

خڃ ڀًّوٲ، خهىت تِٔڅثن، تټفهَط  ټً آلدًچ خصځثڀدڇ. وٴدثٺ ُٰدڇ: وټُّدس ڀ٩څدث ڀدهي،        
 أٰڅىخؿ خثټٵٙح.

ځُه. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټىټُه خڃ ٨دهتټف1968) - 23

٩ٔدر ٨ڃ ٩ُِه خڃ ڀًّوٲ، ٨ڃ ٨دثَر خڃ يٰث٨ر خڃ يت٧ٰ، ٨ڃ يت٧ٰ خدڃ لدهَػ؛ أڄدڇ    
 ٴثٺ:

َددث يِددىٺ تهلل!  ڄددث ٖٴددىت تټ٩ددهو ٬ددهت. وټددُُ ڀ٩څددث ڀددهي. وِددثٲ تټفددهَط. وټددٿ َددىٸً:    
 ٩ٰؽٻ تټٵىپ ٰل٬ٽىت خهث تټٵهوي ٰلڀً خهث ٰٹٱةس. ووٸً ِثبً تټٵٙر.

ٯب ٧بٱ ٯٲ ا٫ٴٸپ ٗٲ أ٧٪ ٫ذٺ٭ اڃًبدپ ث٘ض صالس ٟپ أٹ٩  ثبة: ثڀبٱ - 5

 اڅؿال٭. ٹثڀبٱ ٳـشٶ ٹاثبدخ ا٫ټ ٯزټ كبء.
( ـهظڅٍ ٨دهتټؽدثي خڃ تټ٩ٗء. ـهظڅث ِٱُثڂ. ـهظڅث تټٍڈدًٌ ٨دڃ أخدٍ    1969) - 24

 ٨دُه. ٴثٺ: ٔههز تټ٩ُه ڀ٧ ٨ٽٍ خڃ أخٍ ٠ثټح. ٰدهأ خثټٙٗذ ٴدٻ تټم١در. وٴثٺ:
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهثڄث أڂ ڄلٸٻ ڀڃ ټفىپ ڄّٹڅث خ٩ه ظٗض. ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً  

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄث تخڃ وڈدح. ـدهظڅٍ َدىڄُ ٨دڃ تخدڃ      1969) - 25

 ٔهثج. وـهظڅٍ أخى ٨دُه، ڀىټً تخڃ ٌڈً؛
أڄڇ ٔهه تټ٩ُه ڀ٧ ٨ځً خدڃ تټم١دثج. ٴدثٺ: ظدٿ ٘دٽُس ڀد٧ ٨ٽدٍ خدڃ أخدٍ ٠ثټدح. ٴدثٺ             

ټڅثَ ٰٵثٺ:  ڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴده      ٰٙٽً ټڅث ٴدٻ تټم١در. ظٿ ل١ح ت
 ڄهثٸٿ أڂ شلٸٽىت ټفىپ ڄّٹٹٿ ٰىٲ ظٗض ټُثٺ. ٰٗ شلٸٽىت.

وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٩َٵىج خڃ  خًتڈُٿ. ـهظڅث تخدڃ ألدٍ تخدڃ     -( 1969)

ٔهثج. ؾ وـهظڅث ـّڃ تټفٽىتڄٍ. وـهظڅث ٩َٵىج خڃ  خًتڈُٿ. ـهظڅث أخدٍ ٨دڃ ٘دثټؿ.    
خڃ ـځُه. ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځدً. ٸٽهدٿ ٨دڃ تټٍڈدًٌ، خهدىت       ؾ وـهظڅث ٨ده
 تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ټُددط. ؾ وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يڀددؿ.     1971) - 26

 ألدًڄث تټُط ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴدثٺ )ٖ َلٸدٻ أـده ڀدڃ ټفدٿ أٜدفُصڇ ٰدىٲ ظٗظدر          

 (.أَثپ
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وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث َفُددً خددڃ ِدد٩ُه ٨ددڃ تخددڃ ؼددًَػ. ؾ          -( 1971)

وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث تخڃ أخدٍ ٰدهَٷ. ألدًڄدث تټٝدفثٶ )٩َڅدٍ تخدڃ ٨عځدثڂ(.        
 ٸٗڈځث ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَط تټٽُط.

ه )ٴدثٺ تخدڃ أخدٍ ٨ځدً: ـدهظڅث.      ( وـهظڅث تخدڃ أخدٍ ٨ځدً و٨دده خدڃ ـځُد      1971) - 27

 وٴثٺ ٨ده: ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ(. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً أڂ شؤٸٻ ټفىپ تْٜثـٍ خ٩ه ظٗض. 

ٴثٺ ِثټٿ: ٰٹثڂ تخڃ ٨ځً ٖ َلٸدٻ ټفدىپ تْٜدثـٍ ٰدىٲ ظدٗض. وٴدثٺ تخدڃ أخدٍ ٨ځدً:          
 خ٩ه ظٗض.

( ـهظڅث  ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ تټفڅ٥ٽدٍ. ألدًڄدث يوؾ. ـدهظڅث ڀثټدٷ ٨دڃ        1971) - 28

٨دهتهلل تخڃ أخٍ خٹً، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ وتٴه. ٴثٺ: ڄهً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ     
٨ددڃ أٸددٻ ټفددىپ تټٝددفثَث خ٩دده ظددٗض. ٴددثٺ ٨دددهتهلل تخددڃ أخددٍ خٹددً: ٰددىٸًز وټددٷ ټ٩ځددًذ   

 ٰٵثټس: ٘هٲ. ِځ٩س ٨ثبٕر شٵىٺ:
ڀڃ تټدثنَر ـًٝذ تْٜفً، ٌڀڃ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.     نٮ أڈٻ أخُثز 

ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ )تنلدًوت ظٗظدث. ظدٿ شٙدهٴىت خځدث خٵدٍ( ٰٽځدث ٸدثڂ          
خ٩ه وټٷ ٴثټىت: َث يِىٺ تهلل!  ڂ تټڅثَ َصمىوڂ تِْٵُر ڀڃ ٜدفثَثڈٿ وَؽځٽدىڂ ڀڅهدث    

ڀث وتٶ؟( ٴثټىت: ڄهُدس أڂ شؤٸدٻ ټفدىپ    تټىنٶ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )و
تټٝددفثَث خ٩دده ظددٗض. ٰٵددثٺ: ) ڄځددث ڄهُددصٹٿ ڀددڃ أؼددٻ تټهتٰددر تټصددٍ نٰددس. ٰٹٽددىت وتنلددًوت  

 وشٙهٴىت(.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټدٷ ٨دڃ أخدٍ تټٍخُدً، ٨دڃ      1972) - 29

 ؼثخً،
ظدٗض. ظدٿ ٴدثٺ    ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ڄهً ٨ڃ أٸٻ ټفدىپ تټٝدفثَث خ٩ده     

 خ٩ه: )ٸٽىت وشٍونوت وتنلًوت(.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٽٍ خڃ ڀّهً. ؾ وـهظڅث َفُدً  1972) - 31

خڃ أَىج. ـهظڅث تخڃ ٨ٽُر. ٸٗڈځث ٨ڃ تخڃ ؼًَػ، ٨ڃ ١٨ثء، ٨ڃ ؼثخً. ؾ وـدهظڅٍ  
ثٺ: ڀفځه خڃ ـثشٿ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه ٨ڃ تخدڃ ؼدًَػ. ـدهظڅث ١٨دثء ٴد     

 ِځ٩س ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
ٸڅث ٖ ڄلٸٻ ڀڃ ټفىپ خهڄڅث ٰىٲ ظٗض ڀڅدً. ٰدليلٗ ټڅدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ        

 وِٽٿ. ٰٵثٺ )ٸٽىت وشٍونوت(.
 ٴٽس ټ١٩ثء: ٴثٺ ؼثخً: ـصً ؼةڅث تټځهَڅر؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ.

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٌٸًَثء خڃ ٨هٌ ٨دڃ ٨دُدهتهلل خدڃ    1972) - 31

 ًو، ٨ڃ ٌَه خڃ أخٍ أڄُّر، ٨ڃ ١٨ثء خڃ أخٍ يخثؾ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:٨ځ
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ٸڅث ٖ ڄځّٷ ټفىپ تْٜثـٍ ٰىٲ ظٗض. ٰلڀًڄث يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ أڂ     
 ڄصٍون ڀڅهث، وڄلٸٻ ڀڅهث )٩َڅٍ ٰىٲ ظٗض(.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ ٨ځدًو،         1972) - 32

 ٨ڃ ١٨ثء، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
 ٸڅث ڄصٍونڈث  ټً تټځهَڅر، ٨ٽً ٨هه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ددهت٨ْٽً ٨دڃ تټؽًَدًٌ، ٨دڃ       1973) - 33

أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمدهيٌ. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث ٨ددهت٨ْٽً.        
 ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ. ٴثٺ: ـهظڅث ٩ُِه ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أخٍ

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )َث أڈٻ تټځهَڅر! ٖ شلٸٽىت ټفدىپ تْٜدثـٍ ٰدىٲ     
 ظٗض( )وٴثٺ تخڃ تټځعڅً: ظٗظر أَثپ(.

ٰٕٹىت  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ ټهٿ ٨ُثٖ وـٕدځث ولدهڀث. ٰٵدثٺ: )ٸٽدىت     
 تخڃ تټځعڅً: ٔٷ ٨دهت٨ْٽً.وأ٩٠ځىت وتـدّىت أو تنلًوت(. ٴثٺ 

( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ ڀڅٙددىي. ألدًڄددث أخددى ٨ث٘ددٿ ٨ددڃ ٍََدده خددڃ أخددٍ    1974) - 34

 ٨دُه، ٨ڃ ِٽځر تخڃ تْٸى٦؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀڃ ٜفً ڀڅٹٿ ٰدٗ َٙددفڃ ٰدٍ خُصدڇ، خ٩ده       

ځدث ٩ٰٽڅدث ٨دثپ أوٺ؟    ظثټعر، ُٔةث(. ٰٽځث ٸثڂ ٍٰ تټ٩ثپ تټځٵدٻ ٴثټىت: َث يِىٺ تهلل! ڄٱ٩دٻ ٸ 
 ٰٵثٺ: )ٖ.  ڂ وتٶ ٨ثپ ٸثڂ تټڅثَ ُٰڇ خؽهه. ٰلينز أڂ َٱٕى ُٰهٿ(.

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خدڃ ـدًج. ـدهظڅث ڀ٩دڃ خدڃ ٨ُّدً. ـدهظڅث ڀ٩ثوَدر خدڃ          1975) - 35

 ٘ثټؿ ٨ڃ أخٍ تټٍتڈًَر، ٨ڃ ؼدًُ خڃ ڄٱًُ، ٨ڃ ظىخثڂ. ٴثٺ:
ڂ! أ٘دٽؿ ټفدٿ ڈدىچ( ٰٽدٿ     وخؿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٜفُصڇ ظٿ ٴثٺ )َث ظىخدث  

 أٌٺ أ٩٠ځڇ ڀڅهث ـصً ٴهپ تټځهَڅر.

وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخدى يتٰد٧. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٌَده خدڃ ـددثج. ؾ         -( 1975)

وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ تټفڅ٥ٽددٍ. ألدًڄددث ٨دددهتټًـځڃ خددڃ ڀهددهٌ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ      
 ڀ٩ثوَر خڃ ٘ثټؿ، خهىت تِٔڅثن.

ٙددىي. ألدًڄددث أخددى ڀّددهً. ـددهظڅث َفُددً خددڃ ( وـددهظڅٍ  ِددفثٲ خددڃ ڀڅ1975) - 36

ـځٍذ. ـهظڅٍ تټٍخُهٌ ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ؼدًُ خڃ ڄٱًُ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ظىخثڂ ڀدىټً  
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ:

ٴثٺ ټٍ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، ٰدٍ ـؽدر تټدىنت٦ )أ٘دٽؿ ڈدىت تټٽفدٿ( ٴدثٺ             
 څر.ٰل٘ٽفصڇ. ٰٽٿ ٍَٺ َلٸٻ ڀڅڇ ـصً خٽ٫ تټځهَ

وـهظڅُددڇ ٨دددهتهلل خددڃ ٨دددهتټًـځڃ تټددهتيڀٍ. ألدًڄددث ڀفځدده خددڃ تټځدددثيٶ.     -( 1975)

 ـهظڅث َفًُ خڃ ـځٍذ، خهىت تِٔڅثن. وټٿ َٵٻ: ٍٰ ـؽر تټىنت٦.
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( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خڃ تټځعڅً. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ 1977) - 37

٨دڃ ٜدًتي خدڃ ڀدًذ( ٨دڃ       ُٰٝٻ )ٴدثٺ أخدى خٹدً: ٨دڃ أخدٍ ِدڅثڂ. وٴدثٺ تخدڃ تټځعڅدً:         
ڀفثيج، ٨ڃ تخڃ خًَهذ، ٨ڃ أخُڇ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځُدً. ـدهظڅث ڀفځده    
خڃ ُٰٝٻ. ـهظڅث ًٜتي خدڃ ڀدًذ، أخدى ِدڅثڂ ٨دڃ ڀفدثيج خدڃ نظدثي، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ            

 خًَهذ، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
ُدصٹٿ  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڄهُدصٹٿ ٨دڃ ٌَدثيذ تټٵددىي، ٍٰويوڈدث. وڄه      

٨ڃ ټفىپ تْٜثـٍ ٰىٲ ظٗض، ٰلڀّٹىت ڀث خهت ټٹٿ. وڄهُصٹٿ ٨ڃ تټڅدُى  ٖ ٍٰ ِدٵثء،  
 ٰثًٔخىت ٍٰ تِْٵُر ٸٽهث. وٖ  شًٕخىت ڀّٹًت(.

وـهظڅٍ ـؽثغ خڃ تټٕث٨ً. ـدهظڅث تټٝدفثٶ خدڃ ڀمٽده ٨دڃ ِدٱُثڂ، ٨دڃ         -( 1977) 

 ٨ٽٵځر خڃ ڀًظه، ٨ڃ تخڃ خًَهذ، ٨ڃ أخُڇ؛
 ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٸڅس ڄهُصٹٿ( ٰىٸً خځ٩څً ـهَط أخٍ ِڅثڂ.أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ 

 ثبة: ا٠٫غٕ ٹا٫٘زڀغح. - 6

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ وأخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و٨ځدًو تټڅثٴده   1976) - 38

وٌڈًُ خڃ ـًج )ٴثٺ َفًُ: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًوڂ: ـدهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر( ٨دڃ         
ټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ؾ وـدهظڅٍ      تټٍڈًٌ، ٨ڃ ِد٩ُه، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ، ٨دڃ ت     

ڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خڃ ـځُه )ٴثٺ ٨ده: ألدًڄث. وٴثٺ تخڃ يت٧ٰ: ـهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ(.  
 ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ تخڃ تټځُّح، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:

 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ ٦ًٰ وٖ  ٨صًُذ(. 
 ٺ تټڅصثغ ٸثڂ َڅصػ ټهٿ ُٰىخفىڄڇ.ٌتن تخڃ يت٧ٰ ٍٰ يوتَصڇ: وتټٱ٦ً أو

ثبة: ٳٸپ ٯٲ صس٪ ٬ٗڀٶ ٗلغ طٽ ا٫ذجخ، ٹٷٺ ٯغٿض ا٫زٌذڀخ، أٱ  - 7

 ٿؤسظ ٯٲ كٸغٵ أٹ أ٠ٓبعٵ كڀئب.
( ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً تټځٹٍ. ـهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ ٨ددهتټًـځڃ تخدڃ ـځُده      1977) - 39

 خڃ ٨دهتټًـځڃ تخڃ ٨ىٮ. ِځ٧ ٩ُِه خڃ تټځُّح َفهض ٨ڃ أپ ِٽځر؛
څدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ) وت نلٽدس تټ٩ٕدً، وأيتن أـدهٸٿ أڂ َٝدفٍ، ٰدٗ      أڂ تټ 

 َځُ ڀڃ ٩ًٔچ وخًٕچ ُٔةث(.
 ٴُٻ ټّٱُثڂ: ٰإڂ خ٩ٝهٿ ٖ ٩ًَٰڇ. ٴثٺ: ټٹڅٍ أي٩ٰڇ.

( وـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ِدٱُثڂ. ـدهظڅٍ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ     1977) - 41

 ، ٨ڃ أپ ِٽځر ش٩ًٰڇ.ـځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ىٮ ٨ڃ ٩ُِه خڃ تټځُّح
ٴثٺ: ) وت نلٻ تټ٩ًٕ، و٨څهچ أٜفُر، ًََه أڂ َٝفٍ، ٰٗ َللىڂ ٩ًٔت وٖ  َٵٽځڃ  

 ٤ٱًت(.
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( وـددهظڅٍ ـؽددثغ خددڃ تټٕددث٨ً. ـددهظڅٍ َفُددً خددڃ ٸعُددً تټ٩څدددًٌ، أخددى 1977) - 41

٬ّثڂ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ڀثټٷ خڃ أڄُ، ٨دڃ ٨ځدً خدڃ ڀّدٽٿ، ٨دڃ ِد٩ُه خدڃ تټځّدُح،         
 ٨ڃ أپ ِٽځر؛

دددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ ) وت يأَددصٿ ڈددٗٺ وٌ تټفؽددر، وأيتن أـددهٸٿ أڂ      أڂ تټڅ 
 َٝفٍ، ٰٽُځّٷ ٨ڃ ٩ًٔچ وأ٤ٱثيچ(.

وـهظڅث أـځه خڃ ٨دهتهلل خڃ تټفٹٿ تټهثٔځٍ. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث  -( 1977)

 ٩ٔدر ٨ڃ ڀثټٷ تخڃ أڄُ، ٨ڃ ٨ځً أو ٨ځًو خڃ ڀّٽٿ، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

څٍ ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو تټ٩څدددًٌ. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ     ( وـددهظ1977) - 42

٨ځًو تټٽُعٍ ٨ڃ ٨ځً تخڃ ڀّدٽٿ خدڃ ٨ځدثي خدڃ أٸُځدر تټٽُعدٍ، ٴدثٺ: ِدځ٩س ِد٩ُه خدڃ           
 تټځُّح َٵىٺ: ِځ٩س أپ ِٽځر، ٌوغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ شٵىٺ:

وٌ  ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ڀدڃ ٸدثڂ ټدڇ وخدؿ َىخفدڇ، ٰدإوت أڈدٻ ڈدٗٺ              
 تټفؽر، ٰٗ َللىڂ ڀڃ ٩ًٔچ وٖ  ڀڃ أ٤ٱثيچ ُٔةث، ـصً َٝفٍ(.

ـددهظڅٍ تټفّددڃ خددڃ ٨ٽددٍ تټفٽددىتڄٍ. ـددهظڅث أخددى أِددثڀر. ـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ   -( 1977)

 ٨ځًو. ـهظڅث ٨ځًو خڃ ڀّٽٿ خڃ ٨ځثي تټٽُعٍ. ٴثٺ:
ٸڅث ٍٰ تټفځثپ ٴدُٻ تْٜفً. ٰث٠ٽً ُٰڇ ڄثَ. ٰٵثٺ خ٩ٛ أڈٻ تټفځثپ:  ڂ ِد٩ُه خدڃ    

ح َٹًچ ڈىت، أو َڅهً ٨څڇ. ٰٽٵُس ِد٩ُه خدڃ تټځّدُح ٰدىٸًز وټدٷ ټدڇ. ٰٵدثٺ: َدث         تټځُّ
تخڃ ألٍ! ڈدىت ـدهَط ٴده ڄّدٍ وشدًٶ. ـدهظصڅٍ أپ ِدٽځر، ٌوغ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ           
وِٽٿ، ٴثټس: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځ٩څً ـدهَط ڀ٩دثو ٨دڃ ڀفځده خدڃ      

 ٨ځًو.

ځه خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ألٍ تخڃ وڈدح  ( وـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ وأـ1977) -پ  2

ٴثٖ: ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ وڈح. ألدًڄٍ ـُىذ. ألدًڄٍ لثټه خڃ ٍََه ٨دڃ ِد٩ُه خدڃ أخدٍ     
ڈٗٺ، ٨ڃ ٨ځً خڃ ڀّٽٿ تټؽڅه٨ٍ؛ أڂ تخڃ تټځُّح ألددًچ؛ أڂ أپ ِدٽځر، ٌوغ تټڅددٍ    

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ألدًشڇ. ووٸً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځ٩څً ـهَعهٿ.

 ثبة: رذغٿٮ ا٫ظثخ ٫ٜڀغ اهلل ر٘ب٫ټ، ٹ٫٘ٲ ٟب٬ٗٶ. - 8

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج وًَِػ خڃ َدىڄُ. ٸٗڈځدث ٨دڃ ڀدًوتڂ. ٴدثٺ      1978) - 43

ٌڈًُ: ـهظڅث ڀًوتڂ خڃ ڀ٩ثوَر تټٱٍتيٌ. ـهظڅث ڀڅٙىي خڃ ـُثڂ. ـهظڅث أخى تټ١ٱُٻ، 
 ٨ثڀً خڃ وتظٽر. ٴثٺ:

تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ      ٸڅس ٨څه ٨ٽٍ خڃ أخٍ ٠ثټح. ٰلشثچ يؼدٻ ٰٵدثٺ: ڀدث ٸدثڂ     
ًَّ  ټُٷ؟ ٴثٺ ٰ٭ٝح وٴثٺ: ڀث ٸثڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ًَّ  ټٍ ٔدُةث َٹصځدڇ   
تټڅثَ. ٬ًُ أڄڇ ٴه ـدهظڅٍ خٹٽځدثز أيخد٧. ٴدثٺ ٰٵدثٺ: ڀدث ڈدڃ؟ َدث أڀُدً تټځدؤڀڅُڃ! ٴدثٺ            
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٩دڃ  )ټ٩ڃ تهلل ڀڃ ټ٩ڃ وتټهچ. وټ٩ڃ تهلل ڀڃ وخؿ ټ٭ًُ تهلل. وټ٩ڃ تهلل ڀدڃ آوي ڀفدهظث. وټ  
 تهلل ڀڃ ٬ًُ ڀڅثي تْيٚ(.

( ـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث أخدى لثټده تْـځدً، ِدٽُځثڂ خدڃ           1978) - 44

 ـُثڂ ٨ڃ ڀڅٙىي تخڃ ـُثڂ، ٨ڃ أخٍ تټ١ٱُٻ. ٴثٺ:
ٴٽڅث ټ٩ٽٍ خڃ أخٍ ٠ثټح. ألدًڄث خٍٕء أِدًچ  ټُدٷ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.        

ٹڅٍ ِدځ٩صڇ َٵدىٺ )ټ٩دڃ تهلل ڀدڃ وخدؿ ټ٭ُدً تهلل.       ٰٵثٺ: ڀث أًِ  ټٍ ُٔةث ٸصځڇ تټڅثَ. وټ
 وټ٩ڃ تهلل ڀڃ آوي ڀفهظث. وټ٩ڃ تهلل ڀڃ ټ٩ڃ وتټهَڇ. وټ٩ڃ تهلل ڀڃ ٬ًُ تټځڅثي(.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وڀفځه خڃ خٕثي )وتټٽٱ٣ ٖخدڃ تټځعڅدً( ٴدثٖ:    1978) - 45

٨دڃ أخدٍ   ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٴدثٺ: ِدځ٩س تټٵثِدٿ خدڃ أخدٍ خدٍذ َفدهض        
 تټ١ٱُٻ، ٴثٺ:

ِةٻ ٨ٽٍ: ألٙٹٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٕدٍء؟ ٰٵدثٺ: ڀدث لٙدڅث يِدىٺ       
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٍٕء ټٿ ٩َٿ خڇ تټڅثَ ٸثٰر.  ٖ ڀث ٸثڂ ٍٰ ٴًتج ُِٱٍ ڈىت. 
ٴثٺ: ٰللًغ ٘دفُٱر ڀٹصدىج ُٰهدث. )ټ٩دڃ تهلل ڀدڃ وخدؿ ټ٭ُدً تهلل. وټ٩دڃ تهلل ڀدڃ ِدًٲ           

 وټ٩ڃ تهلل ڀڃ ټ٩ڃ وتټهچ. وټ٩ڃ تهلل ڀڃ آوي ڀفهظث(.ڀڅثي تْيٚ. 

 ٧زبة اڃكغثخ. - ۲۲
ثبة: رذغٿٮ ا٫شٰغ، ٹثڀبٱ أٳٸب ر٨ٺٱ ٯٲ ٗوڀغ ا٫٘ٴت ٹٯٲ ا٫زٰغ  - 1

 ٹا٫جـغ ٹا٫ؼثڀت، ٹٛڀغٷب ٯٰب ٿـ٨غ.
( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً تټصځُځددٍ. ألدًڄددث ـؽددثغ خددڃ ڀفځدده ٨ددڃ تخددڃ      1979) - 1

خدڃ ـّدُڃ خدڃ ٨ٽدٍ، ٨دڃ أخُدڇ، ـّدُڃ خدڃ ٨ٽدٍ،           ؼًَػ. ـهظڅٍ تخڃ ٔهثج ٨ڃ ٨ٽٍ
 ٨ڃ ٨ٽٍ خڃ أخٍ ٠ثټح ٴثٺ:

أ٘دددس ٔددثيٰث ڀدد٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰددٍ ڀ٭ددڅٿ، َددىپ خددهي. وأ١٨ددثڄٍ   
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٔددثيٰث ألددًي. ٰلڄمصهددث َىڀددث ٨څدده خددثج يؼددٻ ڀددڃ       

ثب٫ ڀددڃ خڅدٍ ٴُڅٵددث٦،  تْڄٙدثي. وأڄدث أيَدده أڂ أـځدٻ ٨ٽُهځددث  ولدًت ْخ٩ُدڇ، وڀ٩ددٍ ٘د      
ٰلِص٩ُڃ خڇ ٨ٽً وټُځر ٰث٠ځدر. وـځدٍذ خدڃ ٨ددهتټځ١ٽح َٕدًج ٰدٍ وټدٷ تټدُدس. ڀ٩دڇ          
ٴُڅددر ش٭څُددڇ. ٰٵثټددس: أٖ َددث ـځددٍ ټٽٕددًٮ تټڅددىتء. ٰعددثي  ټُهځددث ـځددٍذ خثټّددُٯ. ٰؽددح       
أِڅځصهځث وخٵً لىتً٘ڈځث. ظٿ ألى ڀڃ أٸدثنڈځث. ٴٽس ٖخڃ ٔهثج: وڀڃ تټّڅثپ؟ ٴثٺ: 

ح خهث. ٴثٺ تخڃ ٔهثج: ٴثٺ ٨ٽدٍ: ٰڅ٥دًز  ټدً ڀڅ٥دً أ٩٥ٰڅدٍ.      ٴه ؼح أِڅځصهځث ٰىڈ
ٰلشُدس ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ و٨څدهچ ٌَده خدڃ ـثيظدر. ٰللدًشدڇ تټمددً. ٰمددًغ            
وڀ٩ڇ ٌَه. وتڄ١ٽٵس ڀ٩ڇ. ٰهلٻ ٨ٽً ـځٍذ ٰص٭د٣ُ ٨ٽُدڇ. ًٰٰد٧ ـځدٍذ خٙدًچ. ٰٵدثٺ:       

َٵهٵددً ـصددً لددًغ ڈددٻ أڄددصٿ  ٖ ٨دُدده آخددثبٍ؟ ًٰؼدد٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ  
 ٨څهٿ.
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وـددهظڅث ٨ددده خددڃ ـځُدده. ألدًڄددٍ ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددٍ تخددڃ ؼددًَػ، خهددىت   -( 1979)

 تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـدهظڅٍ أخددى خٹددً خدڃ  ِددفثٲ. ألدًڄددث ِد٩ُه خددڃ ٸعُددً خدڃ ٨ٱُددً، أخددى     1979) - 2

٨عځثڂ تټځٙدًٌ. ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ وڈدح. ـدهظڅٍ َدىڄُ خدڃ ٍََده ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج.             
 ـُّڃ خڃ ٨ٽٍ؛ أڂ ـُّڃ خڃ ٨ٽٍ ألدًچ؛ أڂ ٨ٽُث ٴثٺ:ألدًڄٍ ٨ٽٍ خڃ 

ٸثڄس ټٍ ٔثيٮ ڀڃ ڄُٙدٍ ڀڃ تټځ٭څٿ، َدىپ خدهي. وٸدثڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ        
وِٽٿ أ١٨ثڄٍ ٔثيٰث ڀڃ تټمځُ َىڀةى. ٰٽځث أينز أڂ أخصڅٍ خٱث٠ځر، خڅدس يِدىٺ تهلل   

ٰڅددلشٍ  ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، وت٨ددهز يؼددٗ ٘ددىت٬ث ڀددڃ خڅددٍ ٴُڅٵددث٦ ًَشفددٻ ڀ٩ددٍ.   
خإولً أينز أڂ أخ٩ُڇ ڀڃ تټٙىت٬ُڃ. ٰلِص٩ُڃ خڇ ٰدٍ وټُځدر ٨ًِدٍ. ٰدُڅدث أڄدث أؼځد٧       
ټٕددثيٍٰ ڀصث٨ددث ڀددڃ تْٴصددثج وتټ٭ًتبددً وتټفدددثٺ. ؤددثيٰثٌ ڀڅثلددثڂ  ټددً ؼڅددح ـؽددًذ   
يؼددٻ ڀددڃ تْڄٙدددثي. وؼځ٩ددس ـدددُڃ ؼځ٩ددس ڀددث ؼځ٩دددس. ٰددإوت ٔدددثيٰثٌ ٴدده تؼصددددس        

ٰٽدٿ أڀٽدٷ ٨ُڅدٍ ـدُڃ يأَدس وټدٷ       أِڅځصهځث، وخٵًز لىتً٘ڈځث، وألى ڀڃ أٸدثنڈځث. 
تټځڅ٥ً ڀڅهځث. ٴٽس: ڀڃ ٩ٰدٻ ڈدىت؟ ٴدثټىت: ٩ٰٽدڇ ـځدٍذ خدڃ ٨ددهتټځ١ٽح. وڈدى ٰدٍ ڈدىت           
تټدُس ٍٰ ٔدًج ڀدڃ تْڄٙدثي. ٬څصدڇ ٴُڅدر وأ٘دفثخڇ. ٰٵثټدس ٰدٍ ٬څثبهدث: أٖ َدث ـځدٍ            
ټٽًٕٮ تټڅىتء. ٰٵدثپ ـځدٍذ خثټّدُٯ. ٰثؼصدح أِدڅځصهځث، وخٵدً لىت٘دًڈځث. ٰللدى ڀدڃ          

٨ٽٍ: ٰثڄ١ٽٵس ـصً أنلٻ ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ و٨څدهچ    أٸدثنڈځث. ٴثٺ
ٌَه خڃ ـثيظر. ٴثٺ ٩ٰدًٮ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ وؼهدٍ تټدىٌ ټٵُدس.          
ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ: )ڀثټدٷ؟( ٴٽدس: َدث يِدىٺ تهلل! وتهلل! ڀدث يأَدس          

خٵً لىتً٘ڈځث. وڈدث ڈدى وت ٰدٍ    ٸثټُىپ ٴٟ. ٨هت ـځٍذ ٨ٽً ڄثٴصٍ ٰثؼصح أِڅځصهځث و
خُس ڀ٩ڇ ًٔج. ٴثٺ ٰه٨ث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ خًنتبدڇ ٰثيشدهتچ. ظدٿ تڄ١ٽدٳ      
َځٍٕ. وتشد٩صڇ أڄث وٌَه خڃ ـثيظر. ـصً ؼثء تټدثج تټىٌ ُٰڇ ـځٍذ. ٰثِدصلوڂ. ٰدلوڄىت   
 ټڇ. ٰإوت ڈٿ ًٔج. ١ٰٱٳ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ َٽدىپ ـځدٍذ ُٰځدث ٩ٰدٻ. ٰدإوت      

ـځٍذ ڀفځًذ ٨ُڅثچ. ٰڅ٥ً ـځٍذ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ظٿ ٩٘ه تټڅ٥ً 
 ټً يٸدصُڇ. ظٿ ٩٘ه تټڅ٥ً ٰڅ٥ً  ټً ًِشڇ. ظٿ ٩٘ه تټڅ٥دً ٰڅ٥دً  ټدً وؼهدڇ. ٰٵدثٺ      
ـځددٍذ: وڈددٻ أڄددصٿ  ٖ ٨دُدده ْخددٍ؟ ٩ٰددًٮ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ أڄددڇ ظځددٻ. 

 ٨ٽً ٨ٵدُڇ تټٵهٵًي. ولًغ ولًؼڅث ڀ٩ڇ.ٰڅٹٗ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 
 

وـهظڅُددڇ ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ٴهددٍتو. ـددهظڅٍ ٨دددهتهلل خددڃ ٨عځددثڂ ٨ددڃ        -( 1979)

 ٨دهتهلل خڃ تټځدثيٶ، ٨ڃ َىڄُ، ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( ـهظڅٍ أخى تټًخُد٧، ِدٽُځثڂ خدڃ نتون تټ٩صٹدٍ. ـدهظڅث ـځدثن )٩َڅدٍ تخدڃ         1981) - 3

 ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ: ٌَه(. ألدًڄث ظثخس
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ٸڅس ِثٴٍ تټٵىپ، َىپ ـًڀس تټمځً، ٍٰ خُس أخٍ ٠ٽفر. وڀدث ٔدًتخهٿ  ٖ تټٱٝدُؿ:     
تټدًّ وتټصځً. ٰإوت ڀڅثن َڅثنٌ. ٰٵثٺ: تلًغ ٰدثڄ٥ً. ٰمًؼدس ٰدإوت ڀڅدثن َڅدثنٌ: أٖ  ڂ      
تټمځً ٴه ـًڀس. ٴثٺ ٰؽًز ٍٰ ِٹٷ تټځهَڅر. ٰٵثٺ ټٍ أخدى ٠ٽفدر: تلدًغ ٰثڈًٴهدث.     

ٵثټىت )أو ٴثٺ خ٩ٝهٿ(: ٴصٻ ٰدٗڂ. ٴصدٻ ٰدٗڂ. وڈدٍ ٰدٍ خ١دىڄهٿ. )ٴدثٺ ٰدٗ         ٰهًٴصهث. ٰ
أنيٌ ڈددى ڀددڃ ـددهَط أڄددُ( ٰددلڄٍٺ تهلل ٨ددٍ وؼددٻ: تټددُُ ٨ٽددً تټددىَڃ آڀڅددىت و٨ځٽددىت     

/ تټځثبددهذ/ 5تټٙددثټفثز ؼڅددثؾ ُٰځددث ٩٠ځددىت  وت ڀددث تشٵددىت وآڀڅددىت و٨ځٽددىت تټٙددثټفثز{ ] 

93.] 

٨ٽُددر. ألدًڄددث ٨دددهتټ٩ٍٍَ خددڃ    ( وـددهظڅث َفُددً خددڃ أَددىج. ـددهظڅث تخددڃ      1981) - 4

 ٘هُح. ٴثٺ: ِلټىت أڄُ خڃ ڀثټٷ ٨ڃ تټٱُٝك؟ ٰٵثٺ:
ڀددث ٸثڄددس ټڅددث لځددً ٬ُددً ٰٝددُمٹٿ ڈددىت تټددىٌ شّددځىڄڇ تټٱٝددُك.  ڄددٍ ټٵددثبٿ أِددٵُهث أخددث   

٠ٽفر وأخث أَىج ويؼثٖ ڀدڃ أ٘دفثج يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ خُصڅدث.  و         
. ٴثٺ: ٰإڂ تټمځً ٴه ـًڀس. ٰٵثٺ: َدث أڄدُ!   ؼثء يؼٻ ٰٵثٺ: ڈٻ خٽ٭ٹٿ تټمدً؟ ٴٽڅث: ٖ

 أيٲ ڈىچ تټٵٗٺ. ٴثٺ: ٰځث يتؼ٩ىڈث وٖ  ِلټىت ٨څهث، خ٩ه لدً تټًؼٻ.

( وـهظڅث َفًُ خڃ أَىج. ـهظڅث تخڃ ٨ٽُر. ٴثٺ: وألدًڄث ِٽُځثڂ تټصُځٍ. 1981) - 5

 ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ ٴثٺ:
وأڄدث أ٘د٭ًڈٿ ِدڅث.      ڄٍ ټٵدثبٿ ٨ٽدً تټفدٍ، ٨ٽدً ٨ځدىڀصٍ، أِدٵُهٿ ڀدڃ ٰٝدُك ټهدٿ.          

 ٰؽثء يؼٻ ٰٵثٺ:  ڄهث ٴه ـًڀس تټمځً. ٰٵثټىت: تٸٱةهث. َث أڄُ! ٰٹٱلشهث.
ٴثٺ ٴٽس ْڄُ: ڀث ڈى؟ ٴثٺ: خًّ وي٠ح. ٴثٺ ٰٵثٺ أخى خٹً خدڃ أڄدُ: ٸثڄدس لځدًڈٿ     

 َىڀةى.
 ٴثٺ ِٽُځثڂ: وـهظڅٍ يؼٻ ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ أڄڇ ٴثٺ وټٷ أَٝث.

ـهظڅث تټځ٩صځدً ٨دڃ أخُدڇ. ٴدثٺ: ٴدثٺ أڄدُ:        ( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهت٨ْٽً.1981) - 6

ٸڅس ٴثبځث ٨ٽً تټفٍ أِٵُهٿ. خځعٻ ـهَط تخڃ ٨ٽُر. ٬ًُ أڄدڇ ٴدثٺ: ٰٵدثٺ أخدى خٹدً خدڃ       
 أڄُ: ٸثڂ لځًڈٿ َىڀةى. وأڄُ ٔثڈه. ٰٽٿ َڅٹً أڄُ وتٶ.

وٴثٺ تخڃ ٨دهت٨ْٽً: ـهظڅث تټځ٩صځً ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ: ـهظڅٍ خ٩دٛ ڀدڃ ٸدثڂ ڀ٩دٍ؛ أڄدڇ      
 ڂ لځًڈٿ َىڀةى.ِځ٧ أڄّث َٵىٺ: ٸث

( وـهظڅث َفًُ خڃ أَىج. ـهظڅث تخڃ ٨ٽُر. ٴدثٺ: وألدًڄدث ِد٩ُه خدڃ أخدٍ      1981) - 7

 ٨ًوخر ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ٸڅس أِٵٍ أخث ٠ٽفر وأخث نؼثڄر وڀ٩ثو خڃ ؼدٻ، ٍٰ يڈٟ ڀڃ تْڄٙثي. ٰدهلٻ ٨ٽُڅدث    

ث ټمٽددُٟ تټدّددً  نتلددٻ ٰٵددثٺ: ـددهض لدددً. ڄددٍٺ شفددًَٿ تټمځددً. ٰٹٱلڄثڈددث َىڀةددى. و ڄهدد     
وتټصځً. ٴثٺ ٴصثنذ: وٴثٺ أڄُ خدڃ ڀثټدٷ: ټٵده ـًڀدس تټمځدً. وٸثڄدس ٨ثڀدر لځدىيڈٿ،         

 َىڀةى، لٽُٟ تټدًّ وتټصځً.
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وـهظڅث أخى ٬ّثڂ تټځّځ٩ٍ وڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴدثټىت: ألدًڄدث    -( 1981)

ٽفدر  ڀ٩ثو خڃ ڈٕثپ. ـهظڅٍ أخٍ ٨ڃ ٴصثنذ. ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټدٷ. ٴدثٺ:  ڄدٍ ِْدٵٍ أخدث ٠     
 وأخث نؼثڄر وِهُٻ خڃ خُٝثء ڀڃ ڀٍتنذ، ُٰهث لٽُٟ خًّ وشځً. خڅفى ـهَط ٩ُِه.

( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً أـځدده خددڃ ٨ځددًو خددڃ ِددًؾ. ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ   1981) - 8

وڈح. ألدًڄٍ ٨ځًو خڃ تټفثيض؛ أڂ ٴصثنذ خڃ ن٨ثڀر ـهظڇ؛ أڄڇ ِځ٧ أڄدُ خدڃ ڀثټدٷ    
 َٵىٺ:

هً أڂ َمٽٟ تټصځً وتټٍڈى ظٿ َٕدًج. و ڂ وټدٷ    ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄ 
 ٸثڂ ٨ثڀر لځىيڈٿ، َىپ ـًڀس تټمځً.

( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ڀثټدٷ خدڃ أڄدُ ٨دڃ         1981) - 9

  ِفثٲ خڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛ أڄڇ ٴثٺ:
ڀدڃ ٰٝدُك وشځدً.    ٸڅس أِٵٍ أخث ٨دُهذ خڃ تټؽًتؾ وأخث ٠ٽفر وأخٍ خڃ ٸ٩ح، ًٔتخث  

ٰلشثڈٿ آز ٰٵثٺ:  ڂ تټمځدً ٴده ـًڀدس. ٰٵدثٺ أخدى ٠ٽفدر: َدث أڄدُ! ٴدٿ  ټدً ڈدىچ تټؽدًذ             
 ٰثٸًّڈث. ٰٵځس  ټً ڀهًتَ ټڅث ًٰٝخصهث خلِٱٽڇ. ـصً شٹًّز.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث أخددى خٹددً )٩َڅددٍ تټفڅٱددٍ(. ـددهظڅث         1982) - 11

 ڃ ڀثټٷ َٵىٺ:٨دهتټفځُه تخڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅٍ أخٍ؛ أڄڇ ِځ٧ أڄُ خ
 ټٵه أڄٍٺ تهلل تَِر تټصٍ ـًپ تهلل ُٰهث تټمځً، وڀث خثټځهَڅر ًٔتج ًَٕج  ٖ ڀڃ شځً. 

 ثبة: رذغٿٮ رش٬ڀ٪ ا٫شٰغ. - 2

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث ٨دددهتټًـځڃ خددڃ ڀهددهٌ. ؾ وـددهظڅث   1983) - 11

٨دڃ  ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ تټّهي، ٨ڃ َفًُ خڃ ٨ددثن،  
 أڄُ؛

 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ِةٻ ٨ڃ تټمځً شصمى لٗ؟ ٰٵثٺ: )ٖ(. 

 ثبة: رذغٿٮ ا٫زضاٹٽ ثب٫شٰغ. - 3

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وڀفځه خڃ خٕثي )وتټٽٱ٣ ٖخدڃ تټځعڅدً( ٴدثٖ:    1984) - 12

ـهظڅث ڀفځه تخڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ِځثٶ خڃ ـدًج، ٨دڃ ٨ٽٵځدر خدڃ وتبدٻ، ٨دڃ       
 تټفًٝڀٍ؛أخُڇ وتبٻ 

أڂ ٠ثيٲ تخڃ ِىَه تټؽ٩ٱٍ ِلٺ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دڃ تټمځدً؟ ٰڅهدثچ، أو        
 ٸًچ أڂ َٙڅ٩هث. ٰٵثٺ:  ڄځث أ٘څ٩هث ټٽهوتء. ٰٵثٺ ) ڄڇ ټُُ خهوتء. وټٹڅڇ نتء(.

 ثبة: ثڀبٱ أٱ جٰڀٖ ٯب ٿٴجظ، ٯٰب ٿزشظ ٯٲ ا٫ٴش٪ ٹا٫٘ٴت، ٿـٰټ سٰغا. - 4

ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث تټفؽثغ ( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. 1985) - 13

 خڃ أخٍ ٨عځثڂ. ـهظڅٍ َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ؛ أڂ أخث ٸعًُ ـهظڇ ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټمځً ڀڃ ڈثشُڃ تټٕؽًشُڃ: تټڅمٽر وتټ٩څدر(. 
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ٌت٨ددٍ. ( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث تْو  1985) - 14

 ـهظڅث أخى ٸعًُ. ٴثٺ: ِځ٩س أخث ڈًًَذ َٵىٺ:
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ )تټمځدً ڀدڃ ڈدثشُڃ تټٕدؽًشُڃ: تټڅمٽدر          

( وـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـهظڅث وٸُد٧ ٨دڃ   1985) - 15وتټ٩څدر(.

 ًَذ. ٴثٺ:تْوٌت٨ٍ و٨ٹًڀر تخڃ ٨ځثي و٨ٵدر خڃ تټصىأپ، ٨ڃ أخٍ ٸعًُ، ٨ڃ أخٍ ڈً
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: )تټمځً ڀڃ ڈثشُڃ تټٕؽًشُڃ: تټٹًڀر وتټڅمٽر(. 

 وٍٰ يوتَر أخٍ ٸًَح: )تټٹًپ وتټڅمٻ(.

 ثبة: ٧غاٷخ اٳزجبط ا٫زٰغ ٹا٫ؼثڀت ٯش٬ٺُڀٲ. - 5

( ـهظڅث ُٔدثڂ خدڃ ٰدًوق. ـدهظڅث ؼًَدً خدڃ ـدثٌپ. ِدځ٩س ١٨دثء خدڃ          1986) - 16

 خڃ ٨دهتهلل تْڄٙثيٌ؛أخٍ يخثؾ. ـهظڅث ؼثخً 
 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً أڂ َمٽٟ تټٍخُح وتټصځً، وتټدًّ وتټصځً. 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨ڃ ١٨ثء خڃ أخٍ يخثؾ، ٨ڃ ؼثخً 1986) - 17

 خڃ ٨دهتهلل تْڄٙثيٌ،
وڄهدً  ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ڄهً أڂ َڅددى تټصځدً وتټٍخُدح ؼځ٩ُدث.      

 أڂ َڅدى تټ٠ًح وتټدًّ ؼځ٩ُث.

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـدهظڅث َفُدً خدڃ ِد٩ُه ٨دڃ تخدڃ ؼدًَػ. ؾ        1986) - 18

وـدددهظڅث  ِدددفثٲ خدددڃ  خدددًتڈُٿ وڀفځددده خدددڃ يتٰددد٧ )وتټٽٱددد٣ ٖخدددڃ يتٰددد٧(. ٴدددثٖ: ـدددهظڅث  
 ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث تخڃ ؼًَػ. ٴثٺ: ٴثٺ ټٍ ١٨ثء: ِځ٩س ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: )ٖ شؽځ٩ىت خُڃ تټ٠ًح وتټدّدً، وخدُڃ تټٍخُدح    ٴثٺ يِىٺ تهلل 
 وتټصځً، ڄدُىت(.

( وـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ټُددط. ؾ وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ يڀددؿ.        1986) - 19

ألدًڄدث تټٽُدط ٨ددڃ أخدٍ تټٍخُددً تټځٹدٍ، ڀددىټً ـٹدُٿ خدڃ ـددٍتپ، ٨دڃ ؼددثخً خدڃ ٨دددهتهلل         
 تْڄٙثيٌ،

وِٽٿ؛ أڄڇ ڄهً أڂ َڅددى تټٍخُدح وتټصځدً ؼځ٩ُدث. وڄهدً      ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ  
 أڂ َڅدى تټدًّ وتټ٠ًح ؼځ٩ُث.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ٍََه خڃ ٌيَد٧ ٨دڃ تټصُځدٍ، ٨دڃ أخدٍ      1987) - 21

 ڄًٝذ.، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه؛
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټصځً وتټٍخُح أڂ َمٽدٟ خُڅهځدث. و٨دڃ تټصځدً      

 خُڅهځث. وتټدًّ أڂ َمٽٟ

( ـهظڅث َفًُ خڃ أَدىج. ـدهظڅث تخدڃ ٨ٽُدر. ـدهظڅث ِد٩ُه خدڃ ٍََده، أخدى          1987) - 21

 ڀّٽځر ٨ڃ أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه. ٴثٺ:



  

 

 

Page 267 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

ڄهثڄث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ ڄمٽٟ خُڃ تټٍخُح وتټصځً. وأڂ ڄمٽدٟ تټدّدً    
 وتټصځً.

تخدڃ ڀٱٝدٻ( ٨دڃ    وـهظڅث ڄًٙ خدڃ ٨ٽدٍ تټؽهٝدځٍ. ـدهظڅث خٕدً )٩َڅدٍ        -( 1987)

 أخٍ ڀّٽځر، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ  ِځث٨ُٻ خدڃ ڀّدٽٿ تټ٩ددهٌ،    1987) - 22

 ٨ڃ أخٍ تټځصىٸٻ تټڅثؼٍ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: )ڀڃ ًٔج تټڅدُى ڀڅٹٿ، ٰٽًُٕخڇ ٌخُددث ٰدًنت. أو    

 خًّت ًٰنت(. شځًت ًٰنت. أو

( وـهظڅُڇ أخى خٹً خڃ  ِفثٲ. ـهظڅث يوؾ خڃ ٨دثنذ. ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ   1987) - 23

 خڃ ڀّٽٿ تټ٩دهٌ، خهىت تِٔڅثن. ٴثٺ:
ڄهثڄث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ ڄمٽدٟ خّدًت خصځدً. أو ٌخُددث خصځدً. أو ٌخُددث        

 خدًّ. وٴثٺ: )ڀڃ ًٔخڇ ڀڅٹٿ(. ٰىٸً خځعٻ ـهَط وٸ٧ُ.

( ـهظڅث َفًُ خڃ أَىج. ـهظڅث تخڃ ٨ٽُر. ألدًڄث ڈٕثپ تټهِصىتبٍ ٨دڃ  1988) - 24

 َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٴصثنذ، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ شڅصدىوت تټٍڈى وتټ٠ًدح ؼځ٩ُدث. وٖ  شڅصددىوت     

 تټٍخُح وتټصځً ؼځ٩ُث. وتڄصدىوت ٸٻ وتـه ڀڅهځث ٨ٽً ـهشڇ(.

وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ خٕدً تټ٩ددهٌ ٨دڃ ـؽدثغ          -( 1988)

 خڃ أخٍ ٨عځثڂ، ٨ڃ َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨عځدثڂ خدڃ ٨ځدً. ألدًڄدث ٨ٽدٍ )وڈدى       1988) - 25

 تخڃ تټځدثيٶ( ٨ڃ َفًُ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ٴصثنذ؛
 ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )ٖ شڅصدددىوت تټٍڈددى وتټ٠ًددح ؼځ٩ُددث. وٖ        أڂ يِددىٺ تهلل 

 شڅصدىوت تټ٠ًح وتټٍخُح ؼځ٩ُث. وټٹڃ تڄصدىوت ٸٻ وتـه ٨ٽً ـهشڇ(.
و٨ٌٿ َفًُ أڄڇ ټٵٍ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٴصثنذ ٰفهظدڇ ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ        

 وِٽٿ، خځعٻ ڈىت.

يوؾ خڃ ٨دثنذ. ـهظڅث ـّدُڃ تټځ٩ٽدٿ.    وـهظڅُڇ أخى خٹً خڃ  ِفثٲ. ـهظڅث -( 1988)

ـهظڅث َفًُ تخڃ أخٍ ٸعًُ، خهىَڃ تِٔڅثنَڃ. ٬ًُ أڄڇ ٴدثٺ: )تټ٠ًدح وتټٍڈدى. وتټصځدً     
 وتټٍخُح(.

( وـددهظڅٍ أخددى خٹددً خددڃ  ِددفثٲ. ـددهظڅث ٨ٱددثڂ خددڃ ڀّددٽٿ. ـددهظڅث أخددثڂ     1988) - 26

 تټ١٩ثي. ـهظڅث َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ. ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٴصثنذ ٨ڃ أخُڇ؛
أڂ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨دڃ لٽدُٟ تټصځدً وتټدّدً. و٨دڃ لٽدُٟ تټٍخُدح         

 وتټصځً. و٨ڃ لٽُٟ تټٍڈى وتټ٠ًح. وٴثٺ )تڄصدىوت ٸٻ وتـه ٨ٽً ـهشڇ(.



  

 

 

Page 268 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

وـهظڅٍ أخدى ِدٽځر خدڃ ٨ددهتټًـځڃ ٨دڃ أخدٍ ٴصدثنذ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل            -( 1988)

 ٨ٽُڇ وِٽٿ، خځعٻ ڈىت تټفهَط.

ٌڈُدً خدڃ ـدًج وأخددى ٸًَدح )وتټٽٱد٣ ټٍڈُدً( ٴدثٖ: ـددهظڅث         ( ـدهظڅث 1989) -پ  26

 وٸ٧ُ ٨ڃ ٨ٹًڀر خڃ ٨ځثي، ٨ڃ أخٍ ٸعًُ تټفڅٱٍ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټٍخُح وتټصځً. وتټدًّ وتټصځً. وٴثٺ )َڅددى   

 ٸٻ وتـه ڀڅهځث ٨ٽً ـهشڇ(.

خددڃ تټٵثِددٿ. ـددهظڅث ٨ٹًڀددر خددڃ   وـهظڅُددڇ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ڈثٔددٿ    -( 1989)

٨ځددثي. ـددهظڅث ٍََدده تخددڃ ٨دددهتټًـځڃ خددڃ أوَڅددر )وڈددى أخددى ٸعُددً تټ٭دددًٌ(. ـددهظڅٍ أخددى 
 ڈًًَذ. ٴثٺ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، خځعٽڇ.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً ٨دڃ تټٕدُدثڄٍ،      1991) - 27

 ٨دثَ. ٴثٺ:٨ڃ ـدُح، ٨ڃ ٩ُِه خڃ ؼدًُ، ٨ڃ تخڃ 
ڄهً تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ أڂ َمٽدٟ تټصځدً وتټٍخُدح ؼځ٩ُدث. وأڂ َمٽدٟ تټدّدً           

 وتټصځً ؼځ٩ُث. وٸصح  ټً أڈٻ ؼًْ َڅهثڈٿ ٨ڃ لٽُٟ تټصځً وتټٍخُح.

وـهظڅُڇ وڈح خڃ خٵُر. ألدًڄث لثټه )٩َڅٍ تټ١فثڂ( ٨دڃ تټٕدُدثڄٍ، خهدىت     -( 1991)

 تټدًّ وتټصځً. تِٔڅثن. ٍٰ تټصځً وتټٍخُح. وټٿ َىٸً:

( ـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يتٰدد٧. ـددهظڅث ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث تخددڃ ؼددًَػ.         1991) - 28

 ألدًڄٍ ڀىًِ خڃ ٨ٵدر ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛ أڄڇ ٸثڂ َٵىٺ:
 ٴه ڄهٍ أڂ َڅدى تټدًّ وتټ٠ًح ؼځ٩ُث. وتټصځً وتټٍخُح ؼځ٩ُث. 

. ألدًڄٍ ( وـهظڅٍ أخى خٹً خڃ  ِفثٲ. ـهظڅث يوؾ. ـهظڅث تخڃ ؼًَػ1991) - 29

 ڀىًِ خڃ ٨ٵدر ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛ أڄڇ ٴثٺ:
 ٴه ڄهٍ أڂ َڅدى تټدًّ وتټ٠ًح ؼځ٩ُث. وتټصځً وتټٍخُح ؼځ٩ُث. 

ثبة: ا٫ٴٸپ ٗٲ االٳزجبط ٟپ ا٫ٰؼٟذ ٹا٫ضثبء ٹا٫ذٴزٮ ٹا٫ٴ٤ڀغ، ٹ ثڀبٱ أٳٶ  - 6

 ٯٴـٺر، ٹأٳٶ ا٫ڀٺ٭ دال٩، ٯب ٫ٮ ٿوغ ٯـ٨غا.
ـددهظڅث ټُددط ٨ددڃ تخددڃ ٔددهثج، ٨ددڃ أڄددُ خددڃ    ( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. 1992) - 31

 ڀثټٷ؛
 أڄڇ ألدًچ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټهخثء وتټځٍٰس، أڂ َڅدى ُٰڇ. 

( وـددهظڅٍ ٨ځددًو تټڅثٴدده. ـددهظڅث ِددٱُثڂ خددڃ ٨ُُڅددر ٨ددڃ تټٍڈددًٌ، ٨ددڃ  1992) - 31

 أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
 َڅصدى ُٰڇ. أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټهخثء وتټځٍٰس أڂ 

 ( ٴثٺ: وألدًچ أخى ِٽځر؛ أڄڇ ِځ٧ أخث ڈًًَذ َٵىٺ:1993)
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ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ: )ٖ شڅصدددىوت ٰددٍ تټددهخثء وٖ  ٰددٍ تټځٍٰددس(. ظددٿ   
 َٵىٺ أخى ڈًًَذ: وتؼصڅدىت تټفڅثشٿ.

( ـهظڅٍ ڀفځده خدڃ ـدثشٿ. ـدهظڅث خهدٍ. ـدهظڅث وڈُدح ٨دڃ ِدهُٻ، ٨دڃ           1992) - 32

 ًًَذ،أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈ
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڄڇ ڄهً ٨ڃ تټځٍٰس وتټفڅصٿ وتټڅٵًُ. 

 ٴثٺ ٴُٻ ْخٍ ڈًًَذ: ڀث تټفڅصٿ؟ ٴثٺ: تټؽًتي تټمًٝ.

( ـهظڅث ڄًٙ خڃ ٨ٽدٍ تټؽهٝدځٍ. ألدًڄدث ڄدىؾ خدڃ ٴدُُ. ـدهظڅث تخدڃ         1993) - 33

 ٨ىڂ ٨ڃ ڀفځه، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
ټٵُُ )أڄهثٸٿ ٨ڃ تټهخثء وتټفڅدصٿ وتټڅٵُدً   أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ټىٰه ٨دهت 

 وټٹڃ تًٔج ٍٰ ِٵثبٷ وأوٸڇ(. -وتټفڅصٿ تټځٍتنذ تټځؽدىخر  -وتټځٵًُ 

( ـهظڅث ٩ُِه خڃ ٨ځًو ت٩ْٔعٍ. ألدًڄث ٨دعً. ؾ وـهظڅٍ ٌڈًُ خدڃ  1994) - 34

ـًج. ـهظڅث ؼًًَ. ؾ وـهظڅٍ خًٕ خڃ لثټه. ألدًڄدث ڀفځده )٩َڅدٍ تخدڃ ؼ٩ٱدً( ٨دڃ       
ت٨ْځدٓ، ٨دڃ  خدًتڈُٿ تټصُځدٍ، ٨دڃ تټفدثيض خدڃ ِدىَه، ٨دڃ ٨ٽدٍ.            ٩ٔدر. ٸٽهدٿ ٨دڃ  

 ٴثٺ:
 ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ َڅصدى ٍٰ تټهخثء وتټځٍٰس. ڈىت ـهَط ؼًًَ. 

 وٍٰ ـهَط ٨دعً و٩ٔدر؛ أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټهخثء وتټځٍٰس.

ٿ. ٸٗڈځدث ٨دڃ ؼًَدً.    ( وـهظڅث ٌڈًُ خدڃ ـدًج و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُ     1995) - 35

 ٴثٺ ٌڈًُ: ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ڀڅٙىي، ٨ڃ  خًتڈُٿ. ٴثٺ:
ٴٽس ټِٓىن: ڈٻ ِدلټس أپ تټځدؤڀڅُڃ ٨ځدث َٹدًچ أڂ َڅصددى ُٰدڇ؟ ٴدثٺ: ڄ٩دٿ. ٴٽدس: َدث أپ            

تټځؤڀڅُڃ! ألدًَڅٍ ٨ځث ڄهً ٨څڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ َڅصدى ُٰڇ. ٴثټس: 
 خثء وتټځٍٰس.ڄهثڄث، أڈٻ تټدُس، أڂ ڄڅصدى ٍٰ تټه

ٴثٺ ٴٽس ټدڇ: أڀدث وٸدًشٿ تټفڅدصٿ وتټؽدً؟ ٴدثٺ:  ڄځدث أـدهظٷ خځدث ِدځ٩س. أأـدهظٷ ڀدث ټدٿ              
 أِځ٧؟

( وـهظڅث ٩ُِه خڃ ٨ځًو تْٔد٩عٍ. ألدًڄدث ٨دعدً ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ       1995) - 36

  خًتڈُٿ، ٨ڃ تِْىن، ٨ڃ ٨ثبٕر؛
 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټهخثء وتټځٍٰس. 

څٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث َفُددً )وڈددى تټٵ١ددثڂ(. ـددهظڅث ِددٱُثڂ        وـددهظ -( 1995)

و٩ٔدر. ٴثٖ: ـهظڅث ڀڅٙىي وِٽُځثڂ وـځثن ٨ڃ  خدًتڈُٿ، ٨دڃ تِْدىن، ٨دڃ ٨ثبٕدر،      
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، خځعٽڇ.

( ـددهظڅث ٔددُدثڂ خددڃ ٰددًوق. ـددهظڅث تټٵثِددٿ )٩َڅددٍ تخددڃ تټٱٝددٻ(. ـددهظڅث   1995) - 37

 ٺ:ظځثڀر خڃ ـٍڂ تټٵًٌُٕ. ٴث
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ټٵُس ٨ثبٕر ّٰلټصهث ٨ڃ تټڅدُى؟ ٰفهظصڅٍ؛ أڂ وٰه ٨دهتټٵُُ ٴدهڀىت ٨ٽدً تټڅددٍ ٘دٽً      
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ّٰلټىت تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دڃ تټڅدُدى؟ ٰڅهدثڈٿ أڂ َڅصددىوت ٰدٍ         

 تټهخثء وتټڅٵًُ وتټځٍٰس وتټفڅصٿ.

خدڃ ِدىَه   ( وـهظڅث ٩َٵىج خڃ  خًتڈُٿ. ـهظڅث تخڃ ٨ٽُر. ـهظڅث  ِفثٲ 1995) - 38

٨ددڃ ڀ٩ددثوذ، ٨ددڃ ٨ثبٕددر. ٴثټددس: ڄهددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ددڃ تټددهخثء        
 وتټفڅصٿ وتټڅٵًُ وتټځٍٰس.

وـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨دهتټىڈثج تټعٵٱٍ. ـهظڅث  ِفثٲ خدڃ   -( 1995)

 تټځٵًُ. -ڀٹثڂ تټځٍٰس  -ِىَه، خهىت تِٔڅثن.  ٖ أڄڇ ؼ٩ٻ 

َفًُ. ألدًڄث ٨ددهت خدڃ ٨ددثن ٨دڃ أخدٍ ؼځدًذ، ٨دڃ تخدڃ          ( ـهظڅث َفًُ خڃ17) - 39

٨دثَ. ؾ وـهظڅث لٽٯ خڃ ڈٕثپ. ـهظڅث ـځدثن خدڃ ٌَده ٨دڃ أخدٍ ؼځدًذ. ٴدثٺ: ِدځ٩س         
 تخڃ ٨دثَ َٵىٺ:

ٴهپ وٰه ٨دهتټٵُُ ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ        
 وِٽٿ )أڄهثٸٿ ٨ڃ تټهخثء وتټفڅصٿ وتټڅٵًُ وتټځٵًُ(.

 تټځٍٰس. -ڀٹثڂ تټځٵًُ  -وٍٰ ـهَط ـځثن، ؼ٩ٻ 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً ٨دڃ تټٕدُدثڄٍ،         1995) - 41

 ٨ڃ ـدُح، ٨ڃ ٩ُِه خڃ ؼدًُ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:
 ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټهخثء وتټفڅصٿ وتټځٍٰس وتټڅٵًُ. 

أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ڀفځده خدڃ ٰٝدُٻ ٨دڃ ـدُدح خدڃ       ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ 1995) - 41

 أخٍ ٨ځًذ، ٨ڃ ٩ُِه خڃ ؼدًُ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ، ٴثٺ:
ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټهخثء وتټفڅصٿ وتټځٍٰس وتټڅٵًُ. وأڂ َمٽٟ  

 تټدٽؿ خثټٍڈى.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ خڃ ڀههٌ ٨ڃ ٩ٔدر، ٨ڃ 1995) - 42

ًتڄٍ. ٴثٺ: ِځ٩س تخڃ ٨دثَ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خدڃ خٕدثي. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ      َفًُ تټده
 ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ َفًُ خڃ أخٍ ٨ځً، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:

 ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټهخثء وتټڅٵًُ وتټځٍٰس. 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ٍََه خڃ ٌي٧َ ٨ڃ تټصُځٍ. ؾ وـدهظڅث  1996) - 43

خدڃ أَدىج. ـدهظڅث تخدڃ ٨ٽُدر. ألدًڄدث ِدٽُځثڂ تټصُځدٍ ٨دڃ أخدٍ ڄٝدًذ، ٨دڃ أخدٍ              َفًُ 
 ٩ُِه؛

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټؽً أڂ َڅدى ُٰڇ. 

( ـهظڅث َفًُ خڃ أَىج. ـهظڅث تخڃ ٨ٽُر. ألدًڄث ٩ُِه خڃ أخٍ ٨ًوخدر  1996) - 44

 ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ؛
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 هلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټهخثء وتټفڅصٿ وتټڅٵًُ وتټځٍٰس.أڂ يِىٺ ت 

( وـهظڅثچ ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀ٩ثو خدڃ ڈٕدثپ. ـدهظڅٍ أخدٍ ٨دڃ      1996) -پ  44

 ٴصثنذ، خهىت تِٔڅثن؛ أڂ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً أڂ َڅصدى. ٰىٸً ڀعٽڇ.

خٍ. ـدهظڅث تټځعڅدً )٩َڅدٍ    ( وـهظڅث ڄًٙ خڃ ٨ٽٍ تټؽهٝځٍ. ـهظڅٍ أ1996) - 45

 تخڃ ٩ُِه( ٨ڃ أخٍ تټځصىٸٻ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه. ٴثٺ:
 ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټًٕج ٍٰ تټفڅصځر وتټهخثء وتټڅٵًُ. 

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وًَِػ خڃ َدىڄُ )وتټٽٱد٣ ْخدٍ خٹدً(     1997) - 46

ِد٩ُه تخدڃ ؼدُدً ٴدثٺ: أٔدهه       ٴثٖ: ـهظڅث ڀًوتڂ خڃ ڀ٩ثوَر ٨ڃ ڀڅٙىي خڃ ـُثڂ ٨دڃ 
 ٨ٽً تخڃ ٨ځً وتخڃ ٨دثَ؛ أڄهځث ٔههت؛

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټهخثء وتټفڅصٿ وتټځٍٰس وتټڅٵًُ. 

( ـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـهظڅث ؼًًَ )٩َڅٍ تَڃ ـثٌپ(. ـدهظڅث ٩َٽدً   1997) - 47

 ټؽً؟ ٰٵثٺ:خڃ ـٹُٿ ٨ڃ ٩ُِه خڃ ؼدًُ. ٴثٺ: ِلټس تخڃ ٨ځً ٨ڃ ڄدُى ت
ـًپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄدُى تټؽً. ٰلشُس تخڃ ٨دثَ ٰٵٽس: أٖ شّځ٧ ڀث  

َٵىٺ تخڃ ٨ځً؟ ٴثٺ: وڀث َٵىٺ؟ ٴٽس: ٴثٺ: ـًپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄدُدى  
تټؽً. ٰٵثٺ: ٘هٲ تخڃ ٨ځً: ـًپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄدُدى تټؽدً. ٰٵٽدس:    

 ؽً؟ ٰٵثٺ: ٸٻ ٍٔء َٙڅ٧ ڀڃ تټځهي.وأٌ ٍٔء ڄدُى تټ

( ـهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ            1997) - 48

 ٨ځً؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ل١ح تټڅثَ ٰدٍ خ٩دٛ ڀ٭ثٌَدڇ. ٴدثٺ تخدڃ ٨ځدً:        

ٰلٴدٽس ڄفىچ. ٰثڄًٙٮ ٴدٻ أڂ أخٽ٭ڇ. ّٰلټس: ڀثوت ٴثٺ؟ ٴثټىت: ڄهً أڂ َڅصدى ٍٰ تټهخثء 
 وتټځٍٰس.

( وـهظڅث ٴصُدر وتخڃ يڀدؿ ٨دڃ تټٽُدط خدڃ ِد٩ه. ؾ وـدهظڅث أخدى تټًخُد٧         1997) - 49

وأخى ٸثڀٻ ٴثٖ: ـهظڅث ـځثن. ؾ وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ. ؼځ٩ُث ٨دڃ  
أَىج. ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٨دُهتهلل. ؾ وـهظڅث تخڃ تټځعڅً وتخڃ أخدٍ  

ً خڃ ٩ُِه. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٰهَٷ. ٨ځً ٨ڃ تټعٵٱٍ، ٨ڃ َفُ
ألدًڄث تټٝفثٶ )٩َڅدٍ تخدڃ ٨عځدثڂ(. ؾ وـدهظڅٍ ڈدثيوڂ تَْٽدٍ. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح.          
ألدًڄٍ أِثڀر. ٸٻ ڈؤٖء ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځدً. خځعدٻ ـدهَط ڀثټدٷ. وټدٿ َدىٸًوت:       

 ٍٰ خ٩ٛ ڀ٭ثٌَڇ.  ٖ ڀثټٷ وأِثڀر.

َفًُ. ألدًڄث ـځثن خدڃ ٌَده ٨دڃ ظثخدس. ٴدثٺ: ٴٽدس       ( وـهظڅث َفًُ خڃ 1997) - 51

 ٖخڃ ٨ځً:
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ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ ڄدُى تټؽً؟ ٴثٺ ٰٵثٺ: ٴه ٨ٌځىت وتٶ. ٴٽدس:   
 أڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٴثٺ: ٴه ٨ٌځىت وتٶ.

. ـهظڅث َفًُ خڃ أَىج. ـهظڅث تخڃ ٨ٽُر. ـهظڅث ِٽُځثڂ تټصُځٍ ٨ڃ ٠ثوَ -( 1997)

 ٴثٺ: ٴثٺ يؼٻ ٖخڃ ٨ځً:
أڄهً ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨دڃ ڄدُدى تټؽدً؟ ٴدثٺ: ڄ٩دٿ. ظدٿ ٴدثٺ ٠دثوَ: وتهلل!          

  ڄٍ ِځ٩صڇ ڀڅڇ.

( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يتٰدد٧. ـددهظڅث ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث تخددڃ ؼددًَػ.      1997) - 51

 ألدًڄٍ تخڃ ٠ثوَ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛ أڂ يؼٗ ؼثءچ ٰٵثٺ:
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ َڅدى ٍٰ تټؽً وتټهخثء؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ. أڄهً تټڅدٍ ٘ٽً 

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـهظڅث خهٍ. ـهظڅث وڈُح. ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ    1997) - 52

 ٠ثوَ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټؽً وتټهخثء. 

٨ڃ  خدًتڈُٿ تخدڃ ڀُّدًذ؛    ( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر 1997) - 53

 أڄڇ ِځ٧ ٠ثوِث َٵىٺ: ٸڅس ؼثټّث ٨څه تخڃ ٨ځً. ٰؽثءچ يؼٻ ٰٵثٺ:
 أڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ ڄدُى تټؽً وتټهخثء وتټځٍٰس؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ. 

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. 1997) - 54

 ثٺ: ِځ٩س تخڃ ٨ځً َٵىٺ:ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ڀفثيج خڃ نظثي. ٴ
ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټفڅصٿ وتټهخثء وتټځٍٰس. ٴدثٺ: ِدځ٩صڇ ٬ُدً     

 ڀًذ.

وـددهظڅث ِدد٩ُه خددڃ ٨ځددًو تْٔدد٩عٍ. ألدًڄددث ٨دعددً ٨ددڃ تټٕددُدثڄٍ، ٨ددڃ          -( 1997)

 ڀفثيج خڃ نظثي، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.
 .ٴثٺ: وأيتچ ٴثٺ: وتټڅٵًُ

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. 1997) - 55

 ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٨ٵدر خڃ ـًَط. ٴثٺ: ِځ٩س تخڃ ٨ځً َٵىٺ:
ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټؽً وتټدهخثء وتټځٍٰدس. وٴدثٺ )تڄصددىوت ٰدٍ       

 تِْٵُر(.

ڃ ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ ( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ڀفځدده خدد1997) - 56

 ؼدٽر. ٴثٺ: ِځ٩س تخڃ ٨ځً َفهض ٴثٺ:
 ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټفڅصځر. ٰٵٽس: ڀث تټفڅصځر؟ ٴثٺ: تټؽًذ. 
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( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٨ځًو خڃ ڀدًذ.  1997) - 57

تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ     ـهظڅٍ ٌتوتڂ. ٴثٺ: ٴٽس ٖخڃ ٨ځً: ـهظڅٍ خځث ڄهً ٨څدڇ  
 ڀڃ تًْٔخر خٽ٭صٷ. وًّٰچ ټٍ خٽ٭صڅث. ٰإڂ ټٹٿ ټ٭ر ِىي ټ٭صڅث. ٰٵثٺ:

ڄهً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دڃ تټفڅدصٿ، وڈدٍ تټؽدًذ. و٨دڃ تټدهخثء، وڈدٍ            
تټٵ٨ًر. و٨دڃ تټځٍٰدس، وڈدى تټځٵُدً. و٨دڃ تټڅٵُدً، وڈدٍ تټڅمٽدر شڅّدؿ ڄّدفث، وشڅٵدً            

 تِْٵُر.ڄٵًت. وأڀً أڂ َڅصدى ٍٰ 

وـهظڅثچ ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى نتون. ـدهظڅث ٔد٩در،       -( 1997)

 ٍٰ ڈىت تِٔڅثن.

( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ ڈددثيوڂ. ألدًڄددث        1997) - 58

 ٨دهتټمثټٳ تخڃ ِٽځر. ٴثٺ: ِځ٩س ٩ُِه خڃ تټځُّح َٵىٺ:
ټځڅدً، وأٔثي  ټً ڀڅدً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل  ِځ٩س ٨دهتهلل خڃ ٨ځً َٵىٺ، ٨څه ڈىت ت 

٨ٽُددڇ وِددٽٿ: ٴددهپ وٰدده ٨دددهتټٵُُ ٨ٽددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، ّٰددلټىچ ٨ددڃ  
تًْٔخر. ٰڅهثڈٿ ٨ڃ تټهخثء وتټڅٵًُ وتټفڅصٿ. ٰٵٽس ټڇ: َدث أخدث ڀفځده! وتټځٍٰدس؟ و٤څڅدث      

 أڄڇ ڄُّڇ. ٰٵثٺ: ټٿ أِځ٩ڇ َىڀةى ڀڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً. وٴه ٸثڂ َٹًچ.

( وـهظڅث أـځه خڃ َىڄُ. ـدهظڅث ٌڈُدً. ـدهظڅث أخدى تټٍخُدً. ؾ وـدهظڅث       1998) - 59

 َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى لُعځر ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً وتخڃ ٨ځً؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټڅٵًُ وتټځٍٰس وتټهخثء. 

ث تخددڃ ؼددًَػ.  ( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يتٰدد٧. ـددهظڅث ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄدد    1998) - 61

 ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ تخڃ ٨ځً َٵىٺ:
 ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َڅهً ٨ڃ تټؽً وتټهخثء وتټځٍٰس. 

 ٴثٺ أخى تټٍخًُ: وِځ٩س ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ: -( 1998)

 ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټؽً وتټځٍٰس وتټڅٵًُ. 

تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ،  وت ټٿ َؽه ُٔةث َڅصدى ټڇ ُٰڇ، ڄددى ټدڇ   ( وٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً 1999)

 ٍٰ شىي ڀڃ ـؽثيذ.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى ٨ىتڄر ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼدثخً  1999) - 61

 خڃ ٨دهتهلل؛
 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ َڅدى ټڇ ٍٰ شىي ڀڃ ـؽثيذ. 

ـدهظڅث أخدى تټٍخُدً. ؾ وـدهظڅث      ( وـهظڅث أـځه خڃ َىڄُ. ـدهظڅث ٌڈُدً.  1999) - 62

 َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى لُعځر ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
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ٸثڂ َڅصدى ټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ِٵثء. ٰدإوت ټدٿ َؽدهوت ِدٵثء ڄددى ټدڇ ٰدٍ         
: ڀدڃ خدًتپ؟ ٴدثٺ: ڀدڃ     -وأڄدث أِدځ٧ ْخدٍ تټٍخُدً      -شىي ڀڃ ـؽثيذ. ٰٵثٺ خ٩دٛ تټٵدىپ   

 خًتپ.

ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خڃ تټځعڅدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ       (977) - 63

ُٰٝٻ )ٴدثٺ أخدى خٹدً: ٨دڃ أخدٍ ِدڅثڂ. وٴدثٺ تخدڃ تټځعڅدً: ٨دڃ ٜدًتي خدڃ ڀدًذ( ٨دڃ               
ڀفثيج، ٨ڃ تخڃ خًَهذ، ٨ڃ أخُڇ. ؾ وـهظڅث ڀفځه تخڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـدهظڅث ڀفځده   

نظدثي، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ      خڃ ُٰٝٻ. ـهظڅث ًٜتي خدڃ ڀدًذ، أخدى ِدڅثڂ ٨دڃ ڀفدثيج خدڃ       
 خًَهذ، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:

ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ڄهُدصٹٿ ٨دڃ تټڅدُدى  ٖ ٰدٍ ِدٵثء. ٰثٔدًخىت ٰدٍ             
 تِْٵُر ٸٽهث. وٖ  شًٕخىت ڀّٹًت(.

( وـهظڅث ـؽثغ خڃ تټٕث٨ً. ـهظڅث ٜفثٶ خڃ ڀمٽه ٨دڃ ِدٱُثڂ، ٨دڃ    1999) - 64

 ٨ٽٵځر خڃ ڀًظه، ٨ڃ تخڃ خًَهذ، ٨ڃ أخُڇ؛
أو  -أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )ڄهُدصٹٿ ٨دڃ تټ٥دًوٮ. و ڂ تټ٥دًوٮ         

 ٖ َفٻ ُٔةث وٖ  َفًڀڇ. وٸٻ ڀّٹً ـًتپ(. -٤ًٰث 

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸُد٧ ٨دڃ ڀ٩دًٮ خدڃ وت٘دٻ،      1999) - 65

 ٨ڃ ڀفثيج تخڃ نظثي، ٨ڃ تخڃ خًَهذ، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
 ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ٸڅدس ڄهُدصٹٿ ٨دڃ تْٔدًخر ٰدٍ ٤دًوٮ تْنپ.         ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل  

 ٰثًٔخىت ٍٰ ٸٻ و٨ثء. ٬ًُ أڂ ٖ شًٕخىت ڀّٹًت(.

( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وتخددڃ أخددٍ ٨ځددً )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ أخددٍ    2111) - 66

٨ځدً( ٴددثٖ: ـددهظڅث ِددٱُثڂ ٨ددڃ ِددٽُځثڂ تْـدىٺ، ٨ددڃ ڀؽثڈدده، ٨ددڃ أخددٍ ٨ُددثٚ، ٨ددڃ   
 ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو ٴثٺ.

ث ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټڅدُى ٍٰ تْو٨ُر ٴثټىت: ټُُ ٸٻ تټڅدثَ  ټځ 
 َؽه. ٰليلٗ ټهٿ ٍٰ تټؽً ٬ًُ تټځٍٰس.

 ثبة: ثڀبٱ أٱ ٧٪ ٯـ٨غ سٰغ، ٹأٱ ٧٪ سٰغ دغا٭. - 7

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټدٷ ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ      2111) - 67

 . ٴثټس:أخٍ ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ ٨ثبٕر
 ِةٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټدص٧؟ ٰٵثٺ: )ٸٻ ًٔتج أِٹً ٰهى ـًتپ(. 

( وـددهظڅٍ ـًڀٽددر خددڃ َفُددً تټصؽُدددٍ: ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ        2111) - 68

 َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ أخٍ ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ؛ أڄڇ ِځ٧ ٨ثبٕر شٵىٺ:
ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ِةٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټدص٧؟  

 )ٸٻ ًٔتج أِٹً ٰهى ـًتپ(.
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( ـهظڅث َفًُ خڃ َفُدً وِد٩ُه خدڃ ڀڅٙدىي وأخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر          2111) - 69

و٨ځًو تټڅثٴه وٌڈًُ خڃ ـًج. ٸٽهٿ ٨ڃ تخڃ ٨ُُڅر. ؾ وـهظڅث ـّڃ تټفٽىتڄٍ و٨دده  
وـهظڅث  ِفثٲ خڃ خڃ ـځُه ٨ڃ ٩َٵىج خڃ  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه. ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ. ؾ 

 خًتڈُٿ و٨ده خڃ ـځُه ٴدثٖ: ألدًڄدث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً. ٸٽهدٿ ٨دڃ تټٍڈدًٌ،         
خهىت تِٔڅثن. وټُُ ٍٰ ـهَط ِٱُثڂ و٘ثټؿ: ِةٻ ٨ڃ تټدص٧؟ وڈى ٍٰ ـهَط ڀ٩ځدً.  

 وٍٰ ـهَط ٘ثټؿ:
 أڄهث ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )ٸٻ ًٔتج ڀّٹً ـًتپ(. 

ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ )وتټٽٱدد٣ ټٵصُدددر( ٴددثٖ:   ( و1733) - 71

 ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ ٩ٔدر، ٨ڃ ٩ُِه خڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ ٴثٺ:
خ٩عڅٍ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڄث وڀ٩ثو تخڃ ؼدٻ  ټً تټُځڃ. ٰٵٽس: َث يِدىٺ تهلل!   

ًتج َٵثٺ ټڇ تټدص٧ ڀڃ تټ٩ّدٻ.   ڂ ًٔتخث َٙڅ٧ خليٜڅث َٵثٺ ټڇ تټځٍي ڀڃ تټ٩ًُٕ. ؤ
 ٰٵثٺ: )ٸٻ ڀّٹً ـًتپ(.

ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دثن. ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ځًو. ِدځ٩ڇ ڀدڃ ِد٩ُه خدڃ أخدٍ       -( 1733) 

 خًنذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ؼهچ؛
أڂ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خ٩عددڇ وڀ٩ددثوت  ټددً تټددُځڃ ٰٵددثٺ ټهځددث: )خٕددًت وَّددًت.      

ٴددثٺ ٰٽځددث وټددً يؼدد٧ أخددى ڀىِددً ٰٵددثٺ: َددث    و٨ٽځددث وٖ  شڅٱددًت( وأيتچ ٴددثٺ )وش١ثو٨ددث( 
يِىٺ تهلل!  ڂ ټهدٿ ٔدًتخث ڀدڃ تټ٩ّدٻ ١َددك ـصدً ٩َٵده. وتټځدٍي َٙدڅ٧ ڀدڃ تټٕد٩ًُ.            

 ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٸٻ ڀث أِٹً ٨ڃ تټٙٗذ ٰهى ـًتپ(.

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وڀفځده خدڃ أـځده خدڃ أخدٍ لٽدٯ )وتټٽٱد٣        2111) - 71

ٴثٖ: ـهظڅث ٌٸًَثء خڃ ٨دهٌ. ـدهظڅث ٨دُدهتهلل )وڈدى تخدڃ ٨ځدًو( ٨دڃ         ٖخڃ أخٍ لٽٯ(
 ٌَه خڃ أخٍ أڄُّر، ٨ڃ ٩ُِه تخڃ أخٍ خًنذ. ـهظڅث أخى خًنذ ٨ڃ أخُڇ ٴثٺ:

خ٩عڅٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڀ٩ثوت  ټً تټُځڃ. ٰٵثٺ )تن٨ىت تټڅثَ. وخٕدًت   
تهلل! أٰصڅددث ٰددٍ ٔددًتخُڃ ٸڅددث    وٖ  شڅٱددًت، وَّددًت وٖ  ش٩ّددًت( ٴددثٺ ٰٵٽددس: َددث يِددىٺ       

ڄٙددڅ٩هځث خددثټُځڃ: تټدصدد٧، وڈددى ڀددڃ تټ٩ّددٻ َڅدددى ـصددً َٕددصه. وتټځددٍي، وڈددى ڀددڃ تټددىيذ 
وتټ٩ًُٕ َڅدى ـصً َٕصه. ٴثٺ: وٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴه أ١٨ٍ ؼىتڀ٧ 

 تټٹٽٿ خمىتشځڇ ٰٵثٺ )أڄهً ٨ڃ ٸٻ ڀّٹً أِٹً ٨ڃ تټٙٗذ(.

ُه. ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅددٍ تټددهيتوينٌ( ٨ددڃ   ( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ 2112) - 72

٨ځثيذ خڃ ٬ٍَر، ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً؛ أڂ يؼٗ ٴهپ ڀڃ ؼُٕثڂ )وؼُٕدثڂ ڀدڃ   
 تټُځڃ(

ّٰلٺ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دڃ ٔدًتج َٕدًخىڄڇ خليٜدهٿ ڀدڃ تټدىيذ َٵدثٺ ټدڇ             
ىٺ تهلل تټځٍي؟ ٰٵثٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )أو ڀّدٹً ڈدى؟( ٴدثٺ: ڄ٩دٿ. ٴدثٺ يِد          
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٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ )ٸدٻ ڀّدٹً ـدًتپ.  ڂ ٨ٽدً تهلل، ٨دٍ وؼدٻ ٨هدهت، ټځدڃ َٕدًج           
تټځّددٹً، أڂ َّددٵُڇ ڀددڃ ٠ُڅددر تټمدددثٺ( ٴددثټىت: َددث يِددىٺ تهلل! وڀددث ٠ُڅددر تټمدددثٺ؟ ٴددثٺ    

 )٨ًٲ أڈٻ تټڅثي. أو ٨ٙثيذ أڈٻ تټڅثي(.

َده: ـدهظڅث   ( ـهظڅث أخى تټًخ٧ُ تټ٩صٹٍ وأخى ٸثڀٻ ٴثٖ: ـهظڅث ـځثن خڃ 2113ٌ) - 73

 أَىج ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ٸددٻ ڀّددٹً لځددً. وٸددٻ ڀّددٹً ـددًتپ. وڀددڃ     

 ًٔج تټمځً ٍٰ تټهڄُث ٰځثز وڈى َهڀڅهث، ټٿ َصح، ټٿ ًَٕخهث ٍٰ تِلًذ(.

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وأخى خٹً خدڃ  ِدفثٲ. ٸٗڈځدث ٨دڃ يوؾ     2113) - 74

 ظڅث تخڃ ؼًَػ. ألدًڄٍ ڀىًِ خڃ ٨ٵدر ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛خڃ ٨دثنذ. ـه
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٸٻ ڀّٹً لځً. وٸٻ ڀّٹً ـًتپ(. 

وـددهظڅث ٘ددثټؿ خددڃ ڀّددځثي تټّددٽځٍ. ـددهظڅث ڀ٩ددڃ. ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ خددڃ       -( 2113)

 تټځ١ٽح ٨ڃ ڀىًِ تخڃ ٨ٵدر، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

ځه خڃ تټځعڅً وڀفځه خدڃ ـدثشٿ. ٴدثٖ: ـدهظڅث َفُدً )وڈدى       ( وـهظڅث ڀف2113) - 75

 تټٵ١ثڂ( ٨ڃ ٨دُهتهلل. ألدًڄث ڄث٧ٰ ٨ڃ تخڃ ٨ځً ٴثٺ:
)وٖ أ٨ٽځڇ  ٖ ٨ڃ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ( ٴدثٺ: )ٸدٻ ڀّدٹً لځدً. وٸدٻ لځدً           

 ـًتپ(.

 ثبة: ٤ٗٺثخ ٯٲ كغة ا٫شٰغ اطا ٫ٮ ٿزت ٯٴٸب، ثٰٴ٘ٶ اٿبٷب ٟپ اځسغح. - 8

( ـهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ            2113) - 76

 ٨ځً؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )ڀددڃ ٔددًج تټمځددً ٰددٍ تټددهڄُث، ـًڀهددث ٰددٍ   

 تِلًذ(.

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خدڃ ٴ٩څدح. ـدهظڅث ڀثټدٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ         2113) - 77

 ٨ځً. ٴثٺ:
ڀڅهث، ـًڀهث ٍٰ تِلًذ ٰٽٿ َّدٵهث( ٴُدٻ ټځثټدٷ:    )ڀڃ ًٔج تټمځً ٍٰ تټهڄُث ٰٽٿ َصح  

 ي٩ٰڇ؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ؾ وـهظڅث تخدڃ  2113) - 78

 ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٨دُهتهلل ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
        ً خهث ٰدٍ  أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀدڃ ٔدًج تټمځدً ٰدٍ تټدهڄُث ټدٿ َٕد

 تِلًذ.  ٖ أڂ َصىج(.
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وـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـدهظڅث ڈٕدثپ )٩َڅدٍ تخدڃ ِدٽُځثڂ تټځمٍوڀدٍ( ٨دڃ         -( 2113)

تخڃ ؼًَػ. ألدًڄٍ ڀىًِ خدڃ ٨ٵددر ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل           
 ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَط ٨دُهتهلل.

 ثبة: اثبدخ ا٫ٴجڀظ ا٫ظٽ ٫ٮ ٿلزض ٹ٫ٮ ٿوغ ٯـ٨غا. - 9

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو تټ٩څدًٌ. ـهظڅث أخٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ َفُدً     2114) - 79

 خڃ ٨دُه، أخٍ ٨ځً تټدهًتڄٍ، ٴثٺ: ِځ٩س تخڃ ٨دثَ َٵىٺ:
ٸددثڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َڅصدددى ټددڇ ٰددٍ أوٺ تټٽُددٻ، ُٰٕددًخڇ،  وت أ٘دددؿ،    

ټ٩ٙدً. ٰدإڂ خٵدٍ    َىڀڇ وټٷ، وتټٽُٽر تټصٍ شؽدٍء، وتټ٭ده وتټٽُٽدر تْلدًي، وتټ٭ده  ټدً ت      
 ٍٔء، ِٵثچ تټمثنپ؛ أو أڀً خڇ ٰٙح.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ خٕثي. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ َفًُ 2114) - 81

 تټدهًتڄٍ. ٴثٺ: وٸًوت تټڅدُى ٨څه تخڃ ٨دثَ ٰٵثٺ:
ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َڅصدى ټڇ ٍٰ ِٵثء. ٴدثٺ ٔد٩در: ڀدڃ ټُٽدر تٖظڅدُڃ،       

 ٖظڅُڃ وتټعٗظثء  ټً تټ٩ًٙ. ٰإڂ ٰٝٻ ڀڅڇ ٍٔء، ِٵثچ تټمثنپ أو ٘دڇ.ًُٰٕخڇ َىپ آ

 -( وـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ           2114) - 81

)ٴددثٺ  ِددفثٲ: ألدًڄددث. وٴددثٺ تِلددًتڂ: ـددهظڅث( أخددى   -وتټٽٱدد٣ ْخددٍ خٹددً وأخددٍ ٸًَددح 
 ڀ٩ثوَر ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ٨ځً، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:

ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َڅٵ٧ ټڇ تټٍخُح. ُٰٕدًخڇ تټُدىپ وتټ٭ده وخ٩ده تټ٭ده       
  ټً ڀّثء تټعثټعر. ظٿ َلڀً خڇ ُّٰٵً أو َهًتٲ.

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ؼًًَ ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ َفُدً     2114) - 82

 خڃ أخٍ ٨ځً، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:
څدى ټڇ تټٍخُح ٰدٍ تټّدٵثء. ُٰٕدًخڇ َىڀدڇ وتټ٭ده      ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َ 

 وخ٩ه تټ٭ه. ٰإوت ٸثڂ ڀّثء تټعثټعر ًٔخڇ وِٵثچ. ٰإڂ ٰٝٻ ٍٔء أڈًتٴڇ.

( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ أـځدده خددڃ أخددٍ لٽددٯ. ـددهظڅث ٌٸًَددثء خددڃ ٨ددهٌ.  2114) - 83

 ـهظڅث ٨دُهتهلل ٨ڃ ٌَه، ٨ڃ َفًُ، أخٍ ٨ځً تټڅم٩ٍ. ٴثٺ:
    ً ؤدًتبهث وتټصؽدثيذ ُٰهدث؟ ٰٵدثٺ: أڀّدٽځىڂ أڄدصٿ؟        ِلٺ ٴىپ تخڃ ٨دثَ ٨دڃ خُد٧ تټمځد

ٴثټىت: ڄ٩ٿ. ٴثٺ: ٰإڄڇ ٖ َٙٽؿ خ٩ُهث وٖ  ًٔتؤڈث وٖ  تټصؽثيذ ُٰهث. ٴثٺ: ّٰدلټىچ ٨دڃ   
تټڅدُى؟ ٰٵثٺ: لًغ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ ِدٱً. ظدٿ يؼد٧ وٴده ڄددى ڄدثَ          

ّدٵثء ٰؽ٩دٻ ُٰدڇ ٌخُدح     ڀڃ أ٘فثخڇ ٍٰ ـڅثشٿ وڄٵًُ ونخثء. ٰلڀً خڇ ٰلڈًَٳ. ظٿ أڀً خ
وڀثء. ٰؽ٩ٻ ڀڃ تټٽُٻ ٰل٘دؿ. ًٰٕج ڀڅڇ َىڀڇ وټٷ وټُٽصڇ تټځّصٵدٽر. وڀڃ تټ٭ه ـصً 

 أڀًّ. ًٰٕج وِٵً. ٰٽځث أ٘دؿ أڀً خځث خٵٍ ڀڅڇ ٰلڈًَٳ.
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( ـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـدهظڅث تټٵثِدٿ )٩َڅدٍ تخدڃ تټٱٝدٻ تټفدهتڄٍ(.       2115) - 84

 :ـهظڅث ظځثڀر )٩َڅٍ تخڃ ـٍڂ تټٵًٌُٕ( ٴثٺ
ټٵُس ٨ثبٕر. ّٰلټصهث ٨ڃ تټڅدُى؟ ٰه٨س ٨ثبٕر ؼثيَر ـدُٕر ٰٵثټدس: ِدٻ ڈدىچ. ٰإڄهدث      

ٸثڄس شڅدى ټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثټس تټفدُٕر: ٸڅس أڄدى ټڇ ٍٰ ِٵثء ڀڃ 
 تټٽُٻ. وأوٸُڇ وأ٨ٽٵڇ. ٰإوت أ٘دؿ ًٔج ڀڅڇ.

ټعٵٱدددٍ ٨دددڃ ( ـدددهظڅث ڀفځددده خدددڃ تټځعڅدددً تټ٩څدددٌٍ. ـدددهظڅث ٨ددددهتټىڈثج ت2115) - 85

 َىڄُ، ٨ڃ تټفّڃ، ٨ڃ أڀڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
ٸڅث ڄڅدى ټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ِدٵثء. َدىٸً أ٨دٗچ. وټدڇ ٨دٍٖء. ڄڅددىچ        

 ٬هوذ، ًُٰٕخڇ ٨ٕثء. وڄڅدىچ ٨ٕثء، ًُٰٕخڇ ٬هوذ.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅدٍ تخدڃ أخدٍ ـدثٌپ( ٨دڃ       2116) - 86

 ِهٻ خڃ ٩ِه. ٴثٺ: أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ
ن٨ث أخى أُِه تټّدث٨هٌ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ ٨ًِدڇ. ٰٹثڄدس تڀًأشدڇ           

َىڀةى لثنڀهٿ. وڈٍ تټ٩ًوَ. ٴثٺ ِهٻ: شهيوڂ ڀث ِٵس يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ    
 وِٽٿ؟ أڄٵ٩س ټڇ شځًتز ڀڃ تټٽُٻ ٍٰ شىي. ٰٽځث أٸٻ ِٵصڇ  َثچ.

ث ٩َٵدىج )٩َڅدٍ تخدڃ ٨ددهتټًـځڃ( ٨دڃ أخدٍ       وـهظڅث ٴصُدر خڃ ِد٩ُه. ـدهظڅ   -( 2116)

ـثٌپ. ٴدثٺ: ِدځ٩س ِدهٗ َٵدىٺ: أشدً أخدى أِدُه تټّدث٨هٌ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ            
 وِٽٿ. ٰه٨ث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ. وټٿ َٵٻ: ٰٽځث أٸٻ ِٵصڇ  َثچ.

 ( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ِهٻ تټصځُځٍ. ـهظڅث تخڃ أخٍ ڀًَٿ. ألدًڄث ڀفځه2116) - 87

)٩َڅٍ أخث ٬ّثڂ(. ـهظڅٍ أخى ـثٌپ ٨ڃ ِهٻ خڃ ٩ِه، خهىت تټفدهَط. وٴدثٺ: ٰدٍ شدىي     
ڀددڃ ـؽددثيذ. ٰٽځددث ٰددً٪ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڀددڃ تټ٩١ددثپ أڀثظصددڇ ّٰددٵصڇ.      

 شمٙڇ خىټٷ.

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ِهٻ تټصځُځٍ وأخى خٹً خڃ  ِدفثٲ )ٴدثٺ أخدى خٹدً:     2117) - 88

تخڃ أخٍ ڀًَٿ. ألدًڄث ڀفځده )وڈدى تخدڃ ڀ١دًٮ، أخدى      ألدًڄث. وٴثٺ تخڃ ِهٻ: ـهظڅث( 
 ٬ّثڂ(. ألدًڄٍ أخى ـثٌپ ٨ڃ ِهٻ خڃ ٩ِه. ٴثٺ:

وٸددً ټًِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ تڀددًأذ ڀددڃ تټ٩ددًج. ٰددلڀً أخددث أِددُه أڂ ًَِددٻ   
 ټُهث. ٰليِٻ  ټُهث. ٰٵهڀس. ٰڅٍټس ٍٰ أؼدٿ خڅدٍ ِدث٨هذ. ٰمدًغ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل       

ٰهلٻ ٨ٽُهث. ٰإوت تڀًأذ ڀڅٹّر يأِهث. ٰٽځث ٸٽځهدث يِدىٺ تهلل    ٨ٽُڇ وِٽٿ ـصً ؼثءڈث.
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثټس: أ٨ىو خثهلل ڀڅٷ. ٴثٺ )ٴده أ٨دىشٷ ڀڅدٍ( ٰٵدثټىت ټهدث: أشدهيَڃ       
ڀددڃ ڈددىت؟ ٰٵثټددس: ٖ. ٰٵددثټىت: ڈددىت يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ؼددثءٶ ټُم١دددٷ.   

 ٴثټس: أڄث ٸڅس أٔٵً ڀڃ وټٷ.
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ٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َىڀةدى ـصدً ؼٽدُ ٰدٍ ِدٵُٱر خڅددٍ         ٴدثٺ ِدهٻ: ٰلٴددٻ يِدى    
ِث٨هذ ڈى وأ٘فثخڇ. ظٿ ٴثٺ )تِدٵڅث( ټّدهٻ. ٴدثٺ: ٰللًؼدس ټهدٿ ڈدىت تټٵدهؾ ٰلِدٵُصهٿ         

 ُٰڇ.
ٴثٺ أخى ـثٌپ: ٰللًغ ټڅث ِهٻ وټدٷ تټٵدهؾ ٰٕدًخڅث ُٰدڇ. ٴدثٺ: ظدٿ تِدصىڈدڇ، خ٩ده وټدٷ،          

  ِفثٲ: ٴثٺ: )تِٵڅث َث ِهٻ(.٨ځً خڃ ٨دهتټ٩ٍٍَ ٰىڈدڇ ټڇ. وٍٰ يوتَر أخٍ خٹً خڃ 

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈًُ خدڃ ـدًج. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٨ٱدثڂ.      2118) - 89

 ـهظڅث ـځثن خڃ ِٽځر ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ:
 ټٵه ِٵُس يِىٺ تهلل، خٵهـٍ ڈىت، تټًٕتج ٸٽڇ. تټ٩ّٻ وتټڅدُى وتټځثء وتټٽدڃ. 

 ثبة: جٺاػ كغة ا٬٫جٲ. - 11

٨دُهتهلل خڃ ڀ٩دثو تټ٩څددًٌ. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ أخدٍ          ( ـهظڅث2119) - 91

  ِفثٲ، ٨ڃ تټدًتء. ٴثٺ: ٴثٺ أخى خٹً تټٙهَٳ:
ټځث لًؼڅث ڀد٧ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀدڃ ڀٹدر  ټدً تټځهَڅدر ڀًيڄدث خدًت٦. وٴده              

١٨ددٓ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٴددثٺ: ٰفٽدددس ټددڇ ٸعدددر ڀددڃ ټدددڃ. ٰلشُصددڇ خهددث.  
 ُٜس.ًٰٕج ـصً ي

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي )وتټٽٱ٣ ٖخڃ تټځعڅً( ٴدثٖ: ـدهظڅث   2119) - 91

ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر. ٴثٺ: ِځ٩س أخث  ِدفثٲ تټهځدىتڄٍ َٵدىٺ: ِدځ٩س تټددًتء      
 َٵىٺ:

ټځث أٴدٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ ڀٹر  ټً تټځهَڅر ٰلشد٩ڇ ِدًتٴر خدڃ ڀثټدٷ     
٨ٽُڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ّٰثلس ًِٰدڇ. ٰٵدثٺ: تن٦    خڃ ؼ٩ٕٿ. ٴثٺ ٰه٨ث

تهلل ټددٍ وٖ  أٜددًٶ. ٴددثٺ ٰدده٨ث تهلل. ٴددثٺ ١٩ٰددٓ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ.      
ٰځًوت خًت٨ٍ ٬څٿ. ٴثٺ أخى خٹً تټٙهَٳ: ٰللىز ٴهـث ٰفٽددس ُٰدڇ ټًِدىٺ تهلل ٘دٽً     

 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸعدر ڀڃ ټدڃ. ٰلشُصڇ خڇ ًٰٕج ـصً يُٜس.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دثن وٌڈًُ خڃ ـًج )وتټٽٱ٣ ٖخڃ ٨دثن( ٴثٖ: ـهظڅث 168) - 92

 أخى ٘ٱىتڂ. ألدًڄث َىڄُ ٨ڃ تټٍڈًٌ. ٴثٺ: ٴثٺ تخڃ تټځُّح: ٴثٺ أخى ڈًًَذ:
 ڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أشً ټُٽدر أِدًٌ خدڇ، خإَٽُدثء، خٵدهـُڃ ڀدڃ لځدً وټددڃ.          

َٻ ٨ٽُڇ تټّٗپ: تټفځه هلل تټىٌ ڈهتٶ ټٽٱ١ًذ. ټدى  ٰڅ٥ً  ټُهځث ٰللى تټٽدڃ. ٰٵثٺ ټڇ ؼدً
 ألىز تټمځً، ٬ىز أڀصٷ.

وـدددهظڅٍ ِدددٽځر خدددڃ ٔددددُح. ـدددهظڅث تټفّدددڃ خدددڃ أ٨دددُڃ. ـدددهظڅث ڀ٩ٵدددٻ ٨دددڃ   -( 168)

تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٩ُِه تخڃ تټځُّح؛ أڄڇ ِځ٧ أخث ڈًًَذ َٵىٺ: أشٍ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل   
 ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ. وټٿ َىٸً: خإَٽُثء.
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 پ كغة ا٫ٴجڀظ ٹرشٰڀغ اڅٳبء.ثبة: ٟ - 11

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج وڀفځه خڃ تټځعڅً و٨ده خدڃ ـځُده. ٸٽهدٿ ٨دڃ     2111) - 93

أخٍ ٨ث٘ٿ. ٴثٺ تخڃ تټځعڅً: ـهظڅث تټٝفثٶ. ألدًڄث تخڃ ؼًَػ. ألدًڄدٍ أخدى تټٍخُدً؛    
 أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ: ألدًڄٍ أخى ـځُه تټّث٨هٌ ٴثٺ:

وِٽٿ خٵهؾ ټدڃ ڀڃ تټڅٵ٧ُ. ټُُ ڀمځًت. ٰٵثٺ: )أٖ لځًشدڇ   أشُس تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ 
 وټى ش٩ًٚ ٨ٽُڇ ٨ىنت!(.

 ٴثٺ أخى ـځُه:  ڄځث أڀً خثِْٵُر أڂ شىٸل ټُٗ. وخثْخىتج أڂ ش٭ٽٳ ټُٗ.

وـددهظڅٍ  خددًتڈُٿ خددڃ نَڅددثي. ـددهظڅث يوؾ خددڃ ٨دددثنذ. ـددهظڅث تخددڃ ؼددًَػ      -( 2111) 

ً؛ أڄددڇ ِددځ٧ ؼددثخً خددڃ ٨دددهتهلل َٵددىٺ:    وٌٸًَددثء خددڃ  ِددفثٲ. ٴددثٖ: ألدًڄددث أخددى تټٍخُدد   
ألدًڄٍ أخى ـځُه تټّث٨هٌ؛ أڄڇ أشً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٵهؾ ټدڃ. خځعٽڇ. ٴثٺ: 

 وټٿ َىٸً ٌٸًَثء ٴىٺ أخٍ ـځُه: خثټٽُٻ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح )وتټٽٱ٣ ْخٍ ٸًَح(. ٴدثٖ:  2111) - 94

 أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ ؼثخً تخڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ 
ٸڅددث ڀدد٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰثِصّددٵً. ٰٵددثٺ يؼددٻ: َددث يِددىٺ تهلل! أٖ     

ڄّٵُٷ تټڅدُى؟ ٰٵثٺ )خٽً( ٴثٺ ٰمًغ تټًؼٻ ٩ًَّ. ٰؽثء خٵهؾ ُٰدڇ ڄدُدى. ٰٵدثٺ يِدىٺ     
 تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )أٖ لځًشڇ وټى ش٩ًٚ ٨ٽُڇ ٨ىنت!( ٴثٺ ًٰٕج.

( وـهظڅث ٨عځثڂ خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ أخدٍ          2111) - 95

 ِٱُثڂ؛ وأخٍ ٘ثټؿ ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
ؼثء يؼٻ َٵثٺ ټڇ أخى ـځُه خٵدهؾ ڀدڃ ټددڃ ڀدڃ تټڅٵُد٧. ٰٵدثٺ ټدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل           

 ٨ٽُڇ وِٽٿ )أٖ لځًشڇ وټى ش٩ًٚ ٨ٽُڇ ٨ىنت!(.

ٹاٛال١ اڃثٺاة ٹط٧غ اؿٮ  ثبة: اڃٯغ ثزِٜڀخ اڅٳبء ٹاٿ٨بء ا٫ـ٤بء - 12

اهلل ٬ٗڀٸب. ٹا٠ُبء ا٫ـغاط ٹا٫ٴبع ٗٴض ا٫ٴٺ٭. ٹ٧ٞ ا٫وجڀبٱ ٹا٫ٰٺاكپ ث٘ض 
 ا٫ٰٜغة.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يڀدؿ. ألدًڄدث   2112) - 96

 تټٽُط ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً،
ڄثء، وأوٸىت تټّٵثء، وأ٬ٽٵدىت  ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ )١٬ىت تٔ 

تټدثج، وأ٠ٱؤت تټًّتغ. ٰإڂ تټ١ُٕثڂ ٖ َفٻ ِٵثء، وٖ  َٱصؿ خثخث، وٖ  َٹٕدٯ  ڄدثء.   
ٰددإڂ ټددٿ َؽدده أـددهٸٿ  ٖ أڂ ٩َددًٚ ٨ٽددً  ڄثبددڇ ٨ددىنت، وَددىٸً تِددٿ تهلل، ٰٽُٱ٩ددٻ. ٰددإڂ      

 تټٱىَّٵر شًٝپ ٨ٽً أڈٻ تټدُس خُصهٿ( وټٿ َىٸً ٴصُدر ٍٰ ـهَعڇ )وأ٬ٽٵىت تټدثج(.
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وـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ٴددثٺ: ٴددًأز ٨ٽددً ڀثټددٷ ٨ددڃ أخددٍ تټٍخُددً، ٨ددڃ   -( 2112)

ؼثخً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، خهىت تټفهَط. ٬ًُ أڄدڇ ٴدثٺ: )وتٸٱدؤت تٔڄدثء أو     
 لځًوت تٔڄثء(.

 وټٿ َىٸً: ش٩ًَٛ تټ٩ىن ٨ٽً تٔڄثء.

ً ٨دڃ ؼدثخً.   ( وـهظڅث أـځه خڃ َىڄُ. ـهظڅث ٌڈُدً. ـدهظڅث أخدى تټٍخُد    2112) -پ  2

 ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: )أ٬ٽٵىت تټددثج( ٰدىٸً خځعدٻ ـدهَط تټٽُدط. ٬ُدً        

 أڄڇ ٴثٺ )ولځًوت تِڄُر(. وٴثٺ )شًٝپ ٨ٽً أڈٻ تټدُس ظُثخهٿ(.

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨دڃ أخدٍ   2112) -پ  3

 ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځعدٻ ـدهَعهٿ. وٴدثٺ )وتټٱىَّدٵر       تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً، ٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل  
 شًٝپ تټدُس ٨ٽً أڈٽڇ(.

( وـددهظڅٍ  ِددفثٲ خددڃ ڀڅٙددىي. ألدًڄددث يوؾ خددڃ ٨دددثنذ. ـددهظڅث تخددڃ    2112) - 97

 ؼًَػ. ألدًڄٍ ١٨ثء؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
. ٰٹٱدىت ٘ددُثڄٹٿ   -أو أڀّدُصٿ   -ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ: ) وت ؼدڅؿ تټٽُدٻ     

ٰددإڂ تټٕدد١ُثڂ َڅصٕددً ـُڅةددى. ٰددإوت وڈددح ِددث٨ر ڀددڃ تټٽُددٻ ٰمٽددىڈٿ. وأ٬ٽٵددىت تْخددىتج.    
وتوٸًوت تِٿ تهلل. ٰإڂ تټ١ُٕثڂ ٖ َٱصؿ خثخدث ڀ٭ٽٵدث. وأوٸدىت ٴدًخٹٿ. وتوٸدًوت تِدٿ تهلل.       

 ولځًوت آڄُصٹٿ. وتوٸًوت تِٿ تهلل. وټى أڂ ش٩ًٜىت ٨ٽُهث ُٔةث. وأ٠ٱؤت ڀٙثخُفٹٿ(.

خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄث يوؾ خدڃ ٨ددثنذ. ـدهظڅث تخدڃ ؼدًَػ.      وـهظڅٍ  ِفثٲ  -( 2112)

ألدًڄٍ ٨ځًو تخڃ نَڅثي؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ ڄفدىت ڀځدث ألددً ١٨دثء.  ٖ     
 أڄڇ ٖ َٵىٺ: )توٸًوت تِٿ تهلل، ٨ٍ وؼٻ(.

( وـددهظڅث أـځدده خددڃ ٨عځددثڂ تټڅددىٰٽٍ. ـددهظڅث أخددى ٨ث٘ددٿ. ألدًڄددث تخددڃ      2112) -پ  2

 ثء و٨ځًو خڃ نَڅثي. ٸًوتَر يوؾ.ؼًَػ، خهىت تټفهَط ٨ڃ ١٨

( وـهظڅث أـځه خڃ َىڄُ. ـهظڅث ٌڈًُ. ـهظڅث أخى تټٍخًُ ٨ڃ ؼثخً. ؾ 2113) - 98

 وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى لُعځر ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً: ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ شًِٽىت ٰىتُٔٹٿ و٘دُثڄٹٿ  وت ٬ثخس تټٕځُ  

ٰفځر تټ٩ٕثء. ٰإڂ تټُٕث٠ُڃ شڅد٩دط  وت ٬ثخدس تټٕدځُ ـصدً شدىڈح ٰفځدر        ـصً شىڈح
 تټ٩ٕثء(.

 

وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ٨دددهتټًـځڃ. ـددهظڅث ِددٱُثڂ ٨ددڃ أخددٍ      -( 2113)

 تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خڅفى ـهَط ٌڈًُ.
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ـدهظڅث تټٽُدط تخدڃ ِد٩ه.     ( وـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ڈثٔٿ خڃ تټٵثِٿ. 2114) - 99

ـهظڅٍ ٍََه خڃ ٨دهتهلل خڃ أِثڀر خڃ تټهثن، تټٽُعٍ ٨ڃ َفًُ تخڃ ٩ُِه، ٨ڃ ؼ٩ٱً خدڃ  
 ٨دهتهلل خڃ تټفٹٿ، ٨ڃ تټٵ٩ٵث٦ خڃ ـٹُٿ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل ٴثٺ:

ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )١٬ىت تٔڄثء. وأوٸىت تټّدٵثء. ٰدإڂ ٰدٍ     
وخثء. ٖ َځً خإڄثء ټُُ ٨ٽُدڇ ١٬دثء، أو ِدٵثء ټدُُ ٨ٽُدڇ وٸدثء،        تټّڅر ټُٽر َڅٍٺ ُٰهث

  ٖ ڄٍٺ ُٰڇ ڀڃ وټٷ تټىخثء(.

وـهظڅث ڄًٙ خڃ ٨ٽٍ تټؽهٝځٍ. ـهظڅٍ أخٍ. ـهظڅث ټُط خڃ ِد٩ه، خهدىت    -( 2114)

تِٔڅثن، خځعٽدڇ. ٬ُدً أڄدڇ ٴدثٺ: )ٰدإڂ ٰدٍ تټّدڅر َىڀدث َڅدٍٺ ُٰدڇ وخدثء(. وٌتن ٰدٍ آلدً              
 ثؼٿ ٨څهڄث َصٵىڂ وټٷ ٍٰ ٸثڄىڂ تْوٺ.تټفهَط: ٴثٺ تټٽُط: ٰث٨ْ

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر و٨ځددًو تټڅثٴدده وٌڈُددً خددڃ ـددًج.    2115) - 111

 ٴثټىت: ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ أخُڇ،
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ شصًٸىت تټڅثي ٍٰ خُىشٹٿ ـُڃ شڅثڀىڂ(. 

خڃ ٨ځًو ت٩ْٔعٍ وأخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خدڃ  ( ـهظڅث ٩ُِه 2116) - 111

٨دهتهلل خڃ ڄځًُ وأخى ٨ثڀً ت٩ًٌْٔ وأخدى ٸًَدح )وتټٽٱد٣ ْخدٍ ٨دثڀً( ٴدثټىت: ـدهظڅث        
 أخى أِثڀر ٨ڃ خًَه، ٨ڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ. ٴثٺ:

تـصًٲ خُس ٨ٽً أڈٽڇ خثټځهَڅر ڀڃ تټٽُٻ. ٰٽځث ـهض يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ     
 ٴثٺ ) ڂ ڈىچ تټڅثي  ڄځث ڈٍ ٨هو ټٹٿ. ٰإوت ڄځصٿ ٰل٠ٱةىڈث ٨څٹٿ(.خٕلڄهٿ 

 ثبة: آصاة ا٫ِ٘ب٭ ٹا٫لغاة ٹأد٨بٯٸٰب. - 13

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخدى ٸًَدح. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر       2117) - 112

 ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ لُعځر، ٨ڃ أخٍ ـىَٱر، ٨ڃ ـىَٱر ٴثٺ:
٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٩٠ثڀددث ټددٿ ڄٝدد٧ أَددهَڅث، ـصددً َدددهأ    ٸڅددث  وت ـٝددًڄث ڀدد٧ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل  

يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٧ُٰٝ َهچ. و ڄث ـًٝڄث ڀ٩ڇ، ڀًذ، ٩٠ثڀدث. ٰؽدثءز   
ؼثيَر ٸلڄهدث شده٧ٰ. ٰدىڈدس ټصٝد٧ َدهڈث ٰدٍ تټ٩١دثپ، ٰللدى يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ            

        ً تهلل ٨ٽُدڇ   وِٽٿ خُهڈث. ظٿ ؼثء أ٨ًتخدٍ ٸلڄځدث َده٧ٰ. ٰللدى خُدهچ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽ
وِٽٿ ) ڂ تټ١ُٕثڂ َّصفٻ تټ٩١ثپ أڂ ٖ َىٸً تِدٿ تهلل ٨ٽُدڇ. و ڄدڇ ؼدثء خهدىچ تټؽثيَدر       
ټُّددصفٻ خهددث. ٰللددىز خُددهڈث. ٰؽددثء خهددىت ت٨ًْتخددٍ ټُّددصفٻ خددڇ. ٰللددىز خُددهچ. وتټددىٌ   

 ڄٱٍّ خُهچ!  ڂ َهچ ٍٰ َهٌ ڀ٧ َهڈث(.

ىڄُ. ألدًڄدث  وـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽدٍ. ألدًڄدث ٨ُّدً خدڃ َد      -( 2117)

ت٨ْځٓ ٨ڃ لُعځر تخڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ أخٍ ـىَٱر تْيـدٍ، ٨ڃ ـىَٱر خڃ تټُځدثڂ.  
 ٴثٺ:
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ٸڅث  و ن٨ُڅث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  ټً ٩٠ثپ. ٰدىٸً خځ٩څدً ـدهَط أخدٍ      
ڀ٩ثوَر. وٴثٺ )ٸلڄځث ١ًَن( وٰدٍ تټؽثيَدر )ٸلڄځدث ش١دًن( وٴدهپ ڀؽدٍء ت٨ًْتخدٍ ٰدٍ         

 ؽثيَر. وٌتن ٍٰ آلً تټفهَط: ظٿ وٸً تِٿ تهلل وأٸٻ.ـهَعڇ ٴدٻ ڀؽُا تټ

( وـهظڅُددڇ أخددى خٹددً خددڃ ڄددث٧ٰ. ـددهظڅث ٨دددهتټًـځڃ. ـددهظڅث ِددٱُثڂ ٨ددڃ    2117) -پ  2

 ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن. وٴهپ ڀؽُا تټؽثيَر ٴدٻ ڀؽٍء ت٨ًْتخٍ.

( وـدددهظڅث ڀفځددده خدددڃ تټځعڅدددً تټ٩څدددٌٍ. ـدددهظڅث تټٝدددفثٶ )٩َڅدددٍ أخدددث 2118) - 113

 ؼًَػ. ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛ ٨ث٘ٿ( ٨ڃ تخڃ
أڄڇ ِځ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ ) وت نلٻ تټًؼٻ خُصڇ، ٰىٸً تهلل ٨څه نلىټڇ  

و٨څده ٩٠ثڀددڇ، ٴدثٺ تټٕدد١ُثڂ: ٖ ڀدُددس ټٹدٿ وٖ  ٨ٕددثء. و وت نلددٻ ٰٽدٿ َددىٸً تهلل ٨څدده     
٩٠ثڀددڇ، ٴددثٺ: أنيٸددصٿ  نلىټددڇ، ٴددثٺ تټٕدد١ُثڂ: أنيٸددصٿ تټځدُددس. و وت ټددٿ َددىٸً تهلل ٨څدده 

 تټځدُس وتټ٩ٕثء(.

وـهظڅُڇ  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄث يوؾ خڃ ٨دثنذ. ـهظڅث تخدڃ ؼدًَػ.    -( 2118) 

ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خدڃ ٨ددهتهلل َٵدىٺ؛  ڄدڇ ِدځ٧ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         
٩ثڀدڇ،  وِٽٿ َٵىٺ. خځعٻ ـهَط أخٍ ٨ث٘ٿ.  ٖ أڄڇ ٴثٺ: )و ڂ ټٿ َىٸً تِدٿ تهلل ٨څده ٠  

 و ڂ ټٿ َىٸً تِٿ تهلل ٨څه نلىټڇ(.

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ټُددط. ؾ وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ يڀددؿ.       2119) - 114

 ألدًڄث تټٽُط ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً،
٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )ٖ شددلٸٽىت خثټٕددځثٺ، ٰددإڂ تټٕدد١ُثڂ َلٸددٻ     

 خثټٕځثٺ(.

أخٍ ُٔدر وڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ وٌڈًُ خڃ  ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ2121) - 115

ـًج وتخڃ أخٍ ٨ځً )وتټٽٱ٣ ٖخڃ ڄځًُ( ٴثټىت: ـهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ تټٍڈدًٌ، ٨دڃ أخدٍ      
 خٹً خڃ ٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً، ٨ڃ ؼهچ تخڃ ٨ځً؛

أڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ ) وت أٸدٻ أـدهٸٿ ٰٽُلٸدٻ خُځُڅدڇ. و وت ٔدًج           
 ڇ. ٰإڂ تټ١ُٕثڂ َلٸٻ خٕځثټڇ وًَٕج خٕځثټڇ(.ٰٽًُٕج خُځُڅ

وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه ٨ڃ ڀثټٷ خڃ أڄُ. ُٰځث ٴًئ ٨ٽُڇ. ؾ وـدهظڅث تخدڃ    -( 2121)

ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ؾ وـددهظڅث تخددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث َفُددً )وڈددى تټٵ١ددثڂ(. ٸٗڈځددث ٨ددڃ   
 ٨دُهتهلل. ؼځ٩ُث ٨ڃ تټٍڈًٌ. خإِڅثن ِٱُثڂ.

١ددثڈً وـًڀٽددر )ٴددثٺ أخددى تټ١ددثڈً: ألدًڄددث. وٴددثٺ    ( وـددهظڅٍ أخددى تټ2121) - 116

ـًڀٽر: ـهظڅث( ٨دهتهلل خڃ وڈح. ـهظڅٍ ٨ځً خڃ ڀفځه. ـهظڅٍ تټٵثِٿ خڃ ٨دُهتهلل خدڃ  
 ٨دهتهلل خڃ ٨ځً. ـهظڇ ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ أخُڇ؛
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ َلٸٽڃ أـه ڀڅٹٿ خٕځثټڇ. وٖ  ًَٕخڃ خهث.  
 ٕځثټڇ وًَٕج خهث(.ٰإڂ تټ١ُٕثڂ َلٸٻ خ

ٴثٺ: وٸثڂ ڄث٧ٰ ٍََه ُٰهث )وٖ َللى خهث وٖ  ١٩ٍَ خهث(. وٍٰ يوتَر أخٍ تټ١دثڈً )ٖ  
 َلٸٽڃ أـهٸٿ(.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٌَه خڃ تټفدثج ٨ڃ ٨ٹًڀر خڃ 2121) - 117

 ٨ځثي. ـهظڅٍ  َثَ خڃ ِٽځر خڃ تْٸى٦؛ أڂ أخثچ ـهظڇ؛
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٕځثټڇ. ٰٵثٺ )ٸٻ خُځُڅٷ( ٴثٺ: ٖ أڂ يؼٗ أٸٻ ٨څه يِىٺ  

 أِص٧ُ١. ٴثٺ )ٖ تِص٩١س( ڀث ڀڅ٩ڇ  ٖ تټٹدً. ٴثٺ: ٰځث ي٩ٰهث  ټً ُٰڇ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ؼځ٩ُدث ٨دڃ ِدٱُثڂ.         2122) - 118

ٸُّثڂ، ِځ٩ڇ  ٴثٺ أخى خٹً: ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ تټىټُه خڃ ٸعًُ، ٨ڃ وڈح تخڃ
 ڀڃ ٨ځً خڃ أخٍ ِٽځر. ٴثٺ:

ٸڅس ٍٰ ـؽدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وٸثڄدس َدهٌ ش١دُٓ ٰدٍ تټٙدفٱر.            
 ٰٵثٺ ټٍ )َث ٬ٗپ! ِٿ تهلل. وٸٻ خُځُڅٷ. وٸٻ ڀځث َٽُٷ(.

 

( وـهظڅث تټفّڃ خڃ ٨ٽٍ تټفٽىتڄٍ وأخى خٹً خڃ  ِفثٲ ٴدثٖ: ـدهظڅث   2122) - 119

ځه خڃ ؼ٩ٱً. ألدًڄٍ ڀفځه خڃ ٨ځًو خڃ ـٽفٽر ٨ڃ وڈدح  تخڃ أخٍ ڀًَٿ. ألدًڄث ڀف
 خڃ ٸُّثڂ، ٨ڃ ٨ځً خڃ أخٍ ِٽځر؛ أڄڇ ٴثٺ:

أٸٽس َىڀث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰؽ٩ٽس آلى ڀڃ ټفدٿ ـدىٺ تټٙدفٱر.     
 ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٸٻ ڀځث َٽُٷ(.

٨ُُڅدر ٨دڃ تټٍڈدًٌ، ٨دڃ      ( وـهظڅث ٨ځدًو تټڅثٴده. ـدهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ     2123) - 111

 ٨دُهتهلل، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه، ٴثٺ:
 ڄهً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تلصڅثض تِْٵُر. 

( وـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄث تخڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ     2123) - 111

 تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨صدر، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ؛ أڄڇ ٴثٺ:
  ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تلصڅثض تِْٵُر: أڂ ًَٕج ڀڃ أٰىتڈهث.ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 

وـهظڅثچ ٨ده خڃ ـځُه. ألدًڄث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً ٨دڃ تټٍڈدًٌ،       -( 2123)

 خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: وتلصڅثظهث أڂ َٵٽح يأِهث ظٿ ًَٕج ڀڅڇ.

 ثبة: ٧غاٷڀخ ا٫لغة ٣بئٰب. - 14

 ـهظڅث ڈځثپ. ـهظڅث ٴصثنذ ٨ڃ أڄُ؛( ـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه. 2124) - 112

 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٌؼً ٨ڃ تټًٕج ٴثبځث. 
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( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهت٨ْٽً. ـهظڅث ِد٩ُه ٨دڃ ٴصدثنذ،    2124) - 113

 ٨ڃ أڄُ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ؛ أڄدڇ ڄهدً أڂ َٕدًج تټًؼدٻ ٴثبځدث. ٴدثٺ ٴصدثنذ: ٰٵٽڅدث:           

 أًٔ أو ألدط. ٰثْٸٻ؟ ٰٵثٺ: وتٶ

وـدهظڅثچ ٴصُدددر خدڃ ِدد٩ُه وأخدى خٹددً خدڃ أخددٍ ٔدُدر ٴددثٖ: ـدهظڅث وٸُدد٧ ٨ددڃ        -( 2124)

ڈٕثپ، ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أڄدُ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځعٽدڇ. وټدٿ َدىٸً ٴدىٺ           
 ٴصثنذ.

( ـدهظڅث ڈددهتج خدڃ لثټدده. ـدهظڅث ڈځددثپ. ـدهظڅث ٴصددثنذ ٨دڃ أخددٍ ٨ُّددً      2125) - 114

 تټمهيٌ؛ تِْىتيٌ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه
 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٌؼً ٨ڃ تټًٕج ٴثبځث. 

( ـددهظڅٍ ٨دددهتټؽدثي خددڃ تټ٩ددٗء. ـددهظڅث ڀددًوتڂ )٩َڅددٍ تټٱددٍتيٌ(.      2126) - 116

 ـهظڅث ٨ځً خڃ ـځٍذ. ألدًڄٍ أخى ١٬ٱثڂ تټځًٌ؛ أڄڇ ِځ٧ أخث ڈًًَذ َٵىٺ:
 ڄٍّ ٰٽُّصٵٍ(. ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ ًَٕخڃ أـه ڀڅٹٿ ٴثبځث. ٰځڃ 

 ثبة: ٟپ ا٫لغة ٯٲ ػٯؼ٭ ٣بئٰب. - 15

( وـدهظڅث أخدى ٸثڀددٻ تټؽفدهيٌ. ـددهظڅث أخدى ٨ىتڄدر ٨ددڃ ٨ث٘دٿ، ٨ددڃ       2127) - 117

 تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:
 ِٵُس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ ٌڀٍپ. ًٰٕج وڈى ٴثبٿ. 

٨دڃ ٨ث٘دٿ، ٨دڃ     ( وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـدهظڅث ِدٱُثڂ  2127) - 118

 تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ؛
 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ًٔج ڀڃ ٌڀٍپ، ڀڃ نټى ڀڅهث، وڈى ٴثبٿ. 

( وـهظڅث ًَِػ خڃ َىڄُ. ـهظڅث ڈٕدُٿ. ألدًڄدث ٨ث٘دٿ تْـدىٺ. ؾ     2127) - 119

وـهظڅٍ ٩َٵىج تټهويٴٍ و ِځث٨ُٻ خدڃ ِدثټٿ )ٴدثٺ  ِدځث٨ُٻ: ألدًڄدث. وٴدثٺ ٩َٵدىج:        
 ث ٨ث٘ٿ تْـىٺ وڀ٭ًُذ ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ؛ـهظڅث( ڈُٕٿ. ـهظڅ

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ًٔج ڀڃ ٌڀٍپ وڈى ٴثبٿ. 

( وـدهظڅٍ ٨دُدهتهلل خدڃ ڀ٩دثو. ـددهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٨ث٘ددٿ.         2127) - 121

 ِځ٧ تټ٩ٕدٍ، ِځ٧ تخڃ ٨دثَ، ٴثٺ:
تِصّدٵً وڈدى ٨څده    ِٵُس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀدڃ ٌڀدٍپ. ٰٕدًج ٴثبځدث.      

 تټدُس.

وـهظڅثچ ڀفځه خدڃ خٕدثي. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ؾ وـدهظڅٍ ڀفځده خدڃ           -( 2127)

تټځعڅً. ـهظڅث وڈح تخڃ ؼًًَ. ٸٗڈځث ٨ڃ ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن. وٍٰ ـهَعهځث: ٰلشُصدڇ  
 خهټى.
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ثبة: ٧غاٷخ ا٫زٴ٠ؾ ٟپ ٳ٠ؾ اڅٳبء، ٹاؿزذجبة ا٫زٴ٠ؾ صالصب، سبعط  - 16

 اڅٳبء.
( ـهظڅث تخڃ أخدٍ ٨ځدً. ـدهظڅث تټعٵٱدٍ ٨دڃ أَدىج، ٨دڃ َفُدً تخدڃ أخدٍ           267) - 121

 ٸعًُ، ٨ڃ ٨دهتهلل تخڃ أخٍ ٴصثنذ، ٨ڃ أخُڇ؛
 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً أڂ َصڅٱُ ٍٰ تٔڄثء. 

( وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه وأخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ٴدثٖ: ـدهظڅث وٸُد٧        2128) - 122

 ظځثڀر خڃ ٨دهتهلل خڃ أڄُ، ٨ڃ أڄُ؛ ٨ڃ ٨ٍيذ خڃ ظثخس تْڄٙثيٌ، ٨ڃ
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ َصڅٱُ ٍٰ تٔڄثء ظٗظث. 

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث ٨دددهتټىتيض خددڃ ِدد٩ُه. ؾ وـددهظڅث 2128) - 123

 ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـهظڅث ٨دهتټىتيض ٨ڃ أخٍ ٨ٙثپ، ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ:
ٱُ ٰدٍ تټٕدًتج ظٗظدث، وَٵدىٺ: ) ڄدڇ أيوي      ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َصدڅ     

 وأخًأ وأڀًأ(.
 ٴثٺ أڄُ: ٰلڄث أشڅٱُ ٍٰ تټًٕتج ظٗظث.

( وـهظڅثچ ٴصُدر خڃ ٩ُِه وأخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر ٴثٖ: ـدهظڅث وٸُد٧   2128) -پ  123

٨ڃ ڈٕثپ تټهِصىتبٍ، ٨دڃ أخدٍ ٨ٙدثپ، ٨دڃ أڄدُ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.           
 خځعٽڇ. وٴثٺ: ٍٰ تٔڄثء.

 ثبة: اؿزذجبة اصاعح ا٫ٰبء ٹا٬٫جٲ، ٹٳذٺٷٰب، ٗٲ ٿٰڀٲ ا٫ٰجزضة. - 17

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨دڃ  2129) - 124

 أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أشٍ خٽدڃ ٴه ُٔح خځثء. و٨ڃ َځُڅڇ أ٨ًتخٍ و٨ڃ  

 خٍ. وٴثٺ: )تَْځڃ ٰثَْځڃ(.َّثيچ أخى خٹً. ًٰٕج. ظٿ أ١٨ً ت٨ًْت

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر و٨ځددًو تټڅثٴدده وٌڈُددً خددڃ ـددًج      2129) - 125

وڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً )وتټٽٱدد٣ ټٍڈُددً( ٴددثټىت: ـددهظڅث ِددٱُثڂ خددڃ ٨ُُڅددر ٨ددڃ           
 تټٍڈًٌ، ٨ڃ أڄُ، ٴثٺ:

. وٸدڃ  ٴهپ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تټځهَڅر وأڄث تخڃ ٨ًٕ. وڀثز وأڄث تخڃ ٨ٕدًَڃ  
أڀهثشٍ َفععڅڅٍ ٨ٽً لهڀصڇ. ٰهلٻ ٨ٽُڅث نتيڄث. ٰفٽدڅدث ټدڇ ڀدڃ ٔدثذ نتؼدڃ. ؤدُح ټدڇ        

وأخدى خٹدً    -ڀڃ خةً ٍٰ تټهتي. ًٰٕج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵدثٺ ټدڇ ٨ځدً    
: َث يِىٺ تهلل! أ٨ٟ أخث خٹً. ٰل١٨ثچ أ٨ًتخُث ٨ڃ َځُڅڇ. وٴثٺ يِدىٺ تهلل  -٨ڃ ٔځثټڇ 

 تَْځڃ ٰثَْځڃ(.٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: )

( ـدددهظڅث َفُدددً خدددڃ أَدددىج وٴصُددددر و٨ٽدددٍ خدددڃ ـؽدددً. ٴدددثټىت: ـدددهظڅث 2129) - 126

 ِځث٨ُٻ )وڈى تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ڀ٩ځً تخڃ ـٍپ، أخٍ ٠ىتټر 
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تْڄٙثيٌ؛ أڄڇ ِځ٧ أڄُ تخڃ ڀثټٷ. ؾ وـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ڀّدٽځر خدڃ ٴ٩څدح )وتټٽٱد٣        
ڃ خدٗٺ( ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٨ددهتټًـځڃ؛ أڄدڇ ِدځ٧ أڄدُ خدڃ          ټڇ(. ـهظڅث ِٽُځثڂ )٩َڅٍ تخد 

 ڀثټٷ َفهض. ٴثٺ:
أشثڄث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ نتيڄث. ٰثِصّٵً. ٰفٽدڅث ټڇ ٔثذ. ظٿ ٔدصڇ ڀدڃ   

ڀدثء خةددًٌ ڈددىچ. ٴددثٺ: ٰل١٨ُددس يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰٕددًج يِددىٺ تهلل   
ځً وؼثڈدڇ، وأ٨ًتخدٍ ٨دڃ َځُڅدڇ. ٰٽځدث      ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وأخى خٹً ٨ڃ َّثيچ، و٨

ًٰ٪ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀدڃ ٔدًخڇ. ٴدثٺ ٨ځدً: ڈدىت أخدى خٹدً. َدث يِدىٺ          
تهلل! ًََددڇ  َددثچ. ٰددل١٨ً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ت٨ًْتخددٍ. وشددًٶ أخددث خٹددً    

 و٨ځً. وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تَْځڅىڂ، تَْځڅىڂ، تَْځڅىڂ(.
 أڄُ: ٰهٍ ِڅر، ٰهٍ ِڅر، ٰهٍ ِڅر.ٴثٺ 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه ٨ڃ ڀثټٷ خڃ أڄُ، ُٰځث ٴًئ ٨ٽُڇ، ٨دڃ أخدٍ   2131) - 127

 ـثٌپ، ٨ڃ ِهٻ خڃ ٩ِه تټّث٨هٌ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أشٍ خًٕتج. ًٰٕج ڀڅڇ. و٨ڃ َځُڅڇ ٬دٗپ و٨دڃ    

ٰٵددثٺ تټ٭ددٗپ: ٖ. وتهلل! ٖ َّددثيچ أٔددُثق. ٰٵددثٺ ټٽ٭ددٗپ )أشددلوڂ ټددٍ أڂ أ١٨ددٍ ڈددؤٖء؟(   
 أوظً خڅُٙدٍ ڀڅٷ أـهت. ٴثٺ: ٰصٽڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ َهچ.

( ـدددهظڅث َفُدددً خدددڃ َفُدددً. ألدًڄدددث ٨ددددهتټ٩ٍٍَ خدددڃ أخدددٍ ـدددثٌپ. ؾ 2131) - 128

وـهظڅثچ ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـدهظڅث ٩َٵدىج )٩َڅدٍ تخدڃ ٨ددهتټًـځڃ تټٵدثيٌ(. ٸٗڈځدث ٨دڃ         
٩ه، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خځعٽڇ. وټٿ َٵدىٖ: ٰصٽدڇ.   أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ ِهٻ خڃ ِ

 وټٹڅٍ ٍٰ يوتَر ٩َٵىج: ٴثٺ ٰل١٨ثچ  َثچ.

ثبة: اؿزذجبة ٢٘٫ اڃهبثٖ ٹا٤٫و٘خ، ٹأ٧٪ ا٤٬٫ٰخ ا٫ـب٣ِخ ث٘ض ٯـخ  - 18

 ٯب ٿوڀجٸب ٯٲ أطٻ، ٹ٧غاٷخ ٯـخ ا٫ڀض ٣ج٪ ٤٘٫ٸب.
ٴده و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ     ( ـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر و٨ځدًو تټڅث     2131) - 129

وتخڃ أخٍ ٨ځً )ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًوڂ: ـهظڅث( ِدٱُثڂ ٨دڃ ٨ځدًو، ٨دڃ     
 ١٨ثء، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:

ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ) وت أٸددٻ أـددهٸٿ ٩٠ثڀددث، ٰددٗ َځّددؿ َددهچ ـصددً    
 َٽ٩ٵهث، أو َٽ٩ٵهث(.

غ خڃ ڀفځه. ؾ وـدهظڅث ٨دده   ( ـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل. ـهظڅث ـؽث2131) - 131

خددڃ ـځُدده ألدًڄددٍ أخددى ٨ث٘ددٿ. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ تخددڃ ؼددًَػ. ؾ وـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج    
)وتټٽٱدد٣ ټددڇ(. ـددهظڅث يوؾ خددڃ ٨دددثنذ. ـددهظڅث تخددڃ ؼددًَػ. ٴددثٺ: ِددځ٩س ١٨ددثء َٵددىٺ:      

 ِځ٩س تخڃ ٨دثَ َٵىٺ:
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ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) وت أٸٻ أـهٸٿ ڀڃ تټ٩١ثپ، ٰٗ َځّدؿ َدهچ ـصدً     
 َٽ٩ٵهث أو َٽ٩ٵهث(.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈُدً خدڃ ـدًج وڀفځده تخدڃ ـدثشٿ.       2132) - 131

ٴثټىت: ـهظڅث تخڃ ڀههٌ ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ ٩ِه خڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ تخڃ ٸ٩ح خڃ ڀثټٷ، ٨ڃ 
 أخُڇ. ٴثٺ:

يأَس تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٽ٩دٳ أ٘دثخ٩ڇ تټدعٗض ڀدڃ تټ٩١دثپ. وټدٿ َدىٸً تخدڃ             
 ض. وٴثٺ تخڃ أخٍ ُٔدر ٍٰ يوتَصڇ: ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٸ٩ح، ٨ڃ أخُڇ.ـثشٿ: تټعٗ

ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث أخددى ڀ٩ثوَددر ٨ددڃ ڈٕددثپ خددڃ ٨ددًوذ، ٨ددڃ    -( 2132)

 ٨دهتټًـځڃ خڃ ٩ِه، ٨ڃ تخڃ ٸ٩ح خڃ ڀثټٷ، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
 ث.ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َلٸٻ خعٗض أ٘ثخ٧. وَٽ٩ٳ َهچ ٴدٻ أڂ َځّفه 

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ڈٕددثپ خددڃ   2132) - 132

ألدًچ  -أو ٨دهتهلل خڃ ٸ٩ح  -٨دهتټًـځڃ خڃ ٩ِه؛ أڂ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٸ٩ح خڃ ڀثټٷ 
 ٨ڃ أخُڇ ٸ٩ح؛ أڄڇ ـهظهٿ؛

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ َلٸٻ خعٗض أ٘ثخ٧. ٰإوت ًٰ٪ ټ٩ٵهث. 

ثچ أخى ٸًَدح. ـدهظڅث تخدڃ ڄځُدً. وـدهظڅث ڈٕدثپ خدڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ          وـهظڅ -( 2132)

٨دڃ   -أو أـدهڈځث   -٩ِه؛ أڂ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٸ٩ح خڃ ڀثټٷ و٨ددهتهلل خدڃ ٸ٩دح ـدهظثچ     
 أخُڇ ٸ٩ح خڃ ڀثټٷ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

( وـدهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ِددٱُثڂ خددڃ ٨ُُڅددر ٨ددڃ أخددٍ  2133) - 133

 ًُ، ٨ڃ ؼثخً؛تټٍخ
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڀدً خٽ٩دٳ تْ٘دثخ٧ وتټٙدفٱر. وٴدثٺ ) ڄٹدٿ ٖ شدهيوڂ         

 ٍٰ أَڇ تټدًٸر(.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ أخدٍ  2133) - 134

 تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
ٽُللدىڈث. ٰٽدُځٟ ڀدث ٸدثڂ     ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) وت وٴ٩س ټٵځر أـهٸٿ ٰ 

خهددث ڀددڃ أوي وټُلٸٽهددث. وٖ  َدده٨هث ټٽٕدد١ُثڂ. وٖ  َځّددؿ َددهچ خثټځڅددهَٻ ـصددً َٽ٩ددٳ         
 أ٘ثخ٩ڇ. ٰإڄڇ ٖ َهيٌ ٍٰ أٌ ٩٠ثڀڇ تټدًٸر(.

وـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث أخى نتون تټفٱًٌ. ؾ وـهظڅُدڇ ڀفځده    -( 2133)

 ىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ٸٗڈځث ٨ڃ ِٱُثڂ، خه
 وٍٰ ـهَعهځث )وٖ َځّؿ َهچ خثټځڅهَٻ ـصً َٽ٩ٵهث، أو َٽ٩ٵهث( وڀث خ٩هچ.

( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ أخدٍ        2133) - 135

 ِٱُثڂ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
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ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ ) ڂ تټٕد١ُثڂ َفٝدً أـدهٸٿ ٨څده ٸدٻ ٔدٍء        
َفًٝچ ٨څه ٩٠ثڀڇ. ٰإوت ِٵ١س ڀڃ أـهٸٿ تټٽٵځر ٰٽدُځٟ ڀدث ٸدثڂ خهدث      ڀڃ ٔلڄڇ. ـصً

ڀڃ أوي. ظٿ ټُلٸٽهث. وٖ  َه٨هث ټٽ١ُٕثڂ. ٰإوت ًٰ٪ ٰٽُٽ٩ٳ أ٘ثخ٩ڇ. ٰإڄڇ ٖ َهيٌ ٰدٍ  
 أٌ ٩٠ثڀڇ شٹىڂ تټدًٸر(.

وـهظڅثچ أخى ٸًَدح و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ؼځ٩ُدث ٨دڃ أخدٍ ڀ٩ثوَدر، ٨دڃ           -( 2133)

وت ِددٵ١س ټٵځددر أـددهٸٿ(  ټددً آلددً تټفددهَط. وټددٿ َددىٸً أوٺ   ت٨ْځددٓ، خهددىت تِٔددڅثن ) 
 تټفهَط ) ڂ تټ١ُٕثڂ َفًٝ أـهٸٿ(.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ڀفځه خڃ ُٰٝٻ ٨دڃ ت٨ْځدٓ،   2133) -پ  2

٨ڃ أخٍ ٘دثټؿ وأخدٍ ِدٱُثڂ، ٨دڃ ؼدثخً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، ٰدٍ وٸدً             
څدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ووٸً تټٽٵځر. ڄفى تټٽ٩ٳ. و٨ڃ أخٍ ِٱُثڂ ٨ڃ ؼثخً، ٨ڃ تټ

 ـهَعهځث.

( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ وأخددى خٹددً خددڃ ڄددث٧ٰ تټ٩دددهٌ. ٴددثٖ: ـددهظڅث 2134) - 136

 خهٍ. ـهظڅث ـځثن خڃ ِٽځر. ـهظڅث ظثخس ٨ڃ أڄُ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٸددثڂ  وت أٸددٻ ٩٠ثڀددث ټ٩ددٳ أ٘ددثخ٩ڇ تټددعٗض. ٴددثٺ  

ر أـددهٸٿ ٰٽددُځٟ ٨څهددث تْوي. وټُلٸٽهددث. وٖ  َدده٨هث ټٽٕدد١ُثڂ(    وٴددثٺ ) وت ِددٵ١س ټٵځدد 
 وأڀًڄث أڂ ڄّٽس تټٵ٩ٙر. ٴثٺ )ٰإڄٹٿ ٖ شهيوڂ ٍٰ أٌ ٩٠ثڀٹٿ تټدًٸر(.

( وـهظڅٍ ڀفځده خدڃ ـدثشٿ. ـدهظڅث خهدٍ. ـدهظڅث وڈُدح. ـدهظڅث ِدهُٻ          2135) - 137

 ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
ـدهٸٿ ٰٽُٽ٩دٳ أ٘دثخ٩ڇ. ٰإڄدڇ ٖ َدهيٌ      ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ ) وت أٸدٻ أ  

 ٍٰ أَصهڃ تټدًٸر(.

( وـهظڅُڇ أخى خٹً خڃ ڄث٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ )٩َڅٍ تخدڃ ڀهدهٌ(   2135) -پ  137

ٴثٖ: ـهظڅث ـځثن، خهىت تِٔڅثن. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ )وټُّٽس أـهٸٿ تټٙفٱر(. وٴثٺ )ٍٰ أٌ 
 ٩٠ثڀٹٿ تټدًٸر، أو َدثيٶ ټٹٿ(.

اطا رج٘ٶ ٛڀغ ٯٲ صٗبٵ هبدت ا٫ِ٘ب٭، ثبة: ٯب ٿ٠٘٪ ا٫ٌڀٞ  - 19

 ٹاؿزذجبة اطٱ هبدت ا٫ِ٘ب٭ ٬٫زبثٖ
( ـدهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه و٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر. وشٵثيخددث ٰددٍ تټٽٱدد٣.  2136) - 138

 ٴثٖ: ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ ٨ڃ أخٍ وتبٻ، ٨ڃ أخٍ ڀ٩ّىن تْڄٙثيٌ. ٴثٺ:
ټفدثپ. ٰدًأي يِدىٺ تهلل     ٸثڂ يؼٻ ڀڃ تْڄٙثي، َٵثٺ ټڇ أخى ٔد٩ُح. وٸدثڂ ټدڇ ٬دٗپ     

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٩ًٰٮ ٍٰ وؼهڇ تټؽى٦. ٰٵثٺ ټ٭ٗڀڇ: وَفدٷ! ت٘دڅ٧ ټڅدث ٩٠ثڀدث     
ټمځّر ڄٱً. ٰإڄٍ أيَه أڂ أن٨ى تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ لثڀُ لځّر. ٴثٺ ٰٙڅ٧. 
ظٿ أشً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰه٨ثچ لثڀُ لځّر. وتشد٩هٿ يؼٻ. ٰٽځث خٽد٫ تټددثج   
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٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ) ڂ ڈددىت تشد٩څددث. ٰددإڂ ٔددةس أڂ شددلوڂ ټددڇ. و ڂ ٔددةس     ٴددثٺ تټڅدددٍ
 يؼ٧( ٴثٺ: ٖ. خٻ آوڂ ټڇ. َث يِىٺ تهلل!

وـددهظڅثچ أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ أخددٍ  -( 2136) 

ڀ٩ثوَددر. ؾ وـددهظڅثچ ڄٙددً خددڃ ٨ٽددٍ تټؽهٝددځٍ وأخددى ِدد٩ُه تْٔددػ. ٴددثٖ: ـددهظڅث أخددى    
څث ٨دُدهتهلل خدڃ ڀ٩دثو. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در. ؾ وـدهظڅٍ ٨ددهتهلل خدڃ           أِثڀر. ؾ وـهظ

٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ. ـهظڅث ڀفځه خڃ َىِٯ ٨ڃ ِٱُثڂ. ٸٽهٿ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ 
وتبٻ، ٨ڃ أخٍ ڀ٩ّىن، خهىت تټفدهَط، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خڅفدى ـدهَط         

 ؼًًَ.
أخدى أِدثڀر. ـدهظڅث ت٨ْځدٓ. ـدهظڅث       ٴثٺ ڄًٙ خڃ ٨ٽٍ ٍٰ يوتَصڇ ټهىت تټفهَط: ـدهظڅث 

 ٔٵُٳ خڃ ِٽځر. ـهظڅث أخى ڀ٩ّىن تْڄٙثيٌ. وِثٲ تټفهَط.

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ٨ځًو خڃ ؼدٽر خڃ أخٍ يوتن. ـهظڅث أخى تټؽدىتج.  2136) -پ  2

ـهظڅث ٨ځثي )وڈى تخڃ يٌَٳ( ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ِدٱُثڂ، ٨دڃ ؼدثخً. ؾ وـدهظڅٍ     
٨ُڃ. ـهظڅث ٌڈًُ. ـهظڅث ت٨ْځٓ ٨ڃ ٔدٵُٳ، ٨دڃ   ِٽځر خڃ ٔدُح. ـهظڅث تټفّڃ خڃ أ

أخٍ ڀ٩ّىن، ٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. و٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ أخدٍ ِدٱُثڂ، ٨دڃ           
 ؼثخً، خهىت تټفهَط.

( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٍََه خڃ ڈثيوڂ. ألدًڄث ـځثن خدڃ  2137) - 139

 ِٽځر ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ؛
وِددٽٿ، ٰثيِددُث. ٸددثڂ ٠ُددح تټځددًٲ. ٰٙددڅ٧      أڂ ؼددثيت، ټًِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ     

ټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ظٿ ؼثء َه٨ىچ. ٰٵثٺ )وڈىچ؟( ټ٩ثبٕر. ٰٵثٺ: ٖ. ٰٵثٺ 
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ٖ(. ٩ٰددثن َدده٨ىچ. ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ  

ثن َه٨ىچ. ٰٵثٺ وِٽٿ )وڈىچ؟( ٴثٺ: ٖ. ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ(. ظٿ ٨
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )وڈىچ؟( ٴثٺ: ڄ٩ٿ. ٍٰ تټعثټعر. ٰٵثڀث َصهت٩ٰثڂ ـصً أشُث 

 ڀڅٍټڇ.

ثبة: جٺاػ اؿززجبٗٶ ٛڀغٵ ا٫ټ صاع ٯٲ ٿض٢ ثغًبٵ ثظ٦٫، ٹٿزذ٤٤ٶ  - 21

 رذ٤٤ب ربٯب، ٹاؿزذجبة االجزٰبٕ ٬ٗټ ا٫ِ٘ب٭
لٽدٯ خدڃ لٽُٱدر ٨دڃ ٍََده خدڃ       ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـدهظڅث  2138) - 141

 ٸُّثڂ، ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
لًغ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وتز َدىپ أو ټُٽدر. ٰدإوت ڈدى خدلخٍ خٹدً و٨ځدً.           

ٰٵثٺ )ڀث ألًؼٹځث ڀڃ خُىشٹځث ڈىچ تټّث٨ر؟( ٴثٖ: تټؽدى٦. َدث يِدىٺ تهلل! ٴدثٺ )وأڄدث.      
ىڀددىت( ٰٵددثڀىت ڀ٩ددڇ. ٰددلشً يؼددٗ ڀددڃ وتټددىٌ ڄٱّددٍ خُددهچ! ْلًؼڅددٍ تټددىٌ ألًؼٹځددث. ٴ

تْڄٙددثي. ٰددإوت ڈددى ټددُُ ٰددٍ خُصددڇ. ٰٽځددث يأشددڇ تټځددًأذ ٴثټددس: ڀًـدددث! وأڈددٗ! ٰٵددثٺ ټهددث   



  

 

 

Page 291 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )أَدڃ ٰدٗڂ؟( ٴثټدس: وڈدح َّدص٩ىج ټڅدث ڀدڃ تټځدثء.  و         
ؼثء تْڄٙثيٌ ٰڅ٥ً  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ و٘دثـدُڇ. ظدٿ ٴدثٺ: تټفځده      
هلل. ڀث أـه تټُىپ أٸًپ أُٜثٰث ڀڅٍ. ٴثٺ ٰثڄ١ٽٳ ٰؽثءڈٿ خ٩ىٲ ُٰڇ خًّ وشځً وي٠ح. 
ٰٵددثٺ: ٸٽددىت ڀددڃ ڈددىچ. وألددى تټځهَددر. ٰٵددثٺ ټددڇ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ) َددثٶ! 
وتټفٽددىج( ٰددىخؿ ټهددٿ. ٰددلٸٽىت ڀددڃ تټٕددثذ. وڀددڃ وټددٷ تټ٩ددىٲ. ؤددًخىت. ٰٽځددث أڂ ٔددد٩ىت    

٨ٽُددڇ وِددٽٿ ْخددٍ خٹددً و٨ځددً )وتټددىٌ ڄٱّددٍ خُددهچ! ويووت، ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل 
ټصّلټڃ ٨ڃ ڈىت تټڅ٩ُٿ َدىپ تټٵُثڀدر. ألدًؼٹٿ ڀدڃ خُدىشٹٿ تټؽدى٦. ظدٿ ټدٿ شًؼ٩دىت ـصدً           

 أ٘ثخٹٿ ڈىت تټڅ٩ُٿ(.

( ـهظڅٍ ـؽثغ خڃ تټٕدث٨ً. ـدهظڅٍ تټٝدفثٶ خدڃ ڀمٽده، ڀدڃ يٴ٩در        2139) - 141

ُثڂ. ـدهظڅث ِد٩ُه خدڃ    ٨ثيٚ ټٍ خهث، ظٿ ٴًأچ ٨ٽٍ. ٴدثٺ: ألدًڄدثچ ـڅ٥ٽدر خدڃ أخدٍ ِدٱ      
 ڀُڅثء. ٴثٺ: ِځ٩س ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:

ټځددث ـٱددً تټمڅددهٲ يأَددس خًِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ لځٙددث. ٰثڄٹٱددلز  ټددً           
تڀًأشدٍ. ٰٵٽددس ټهددث: ڈددٻ ٨څددهٶ ٔددٍء؟ ٰددإڄٍ يأَددس خًِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ  

ؼددڃ. ٴددثٺ  لځٙددث ٔددهَهت. ٰللًؼددس ټددٍ ؼًتخددث ُٰددڇ ٘ددث٦ ڀددڃ ٔدد٩ًُ. وټڅددث خهُځددر نت      
ٰىخفصهث و٠فڅس. ٰٱ٬ًس  ټً ًٰت٬ٍ. ٰٵ٩١صهث ٍٰ خًڀصهث. ظدٿ وټُدس  ټدً يِدىٺ تهلل     
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثټس: ٖ شٱٝفڅٍ خًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڀڃ ڀ٩دڇ.  
ٴثٺ ٰؽةصڇ ّٰثييشڇ. ٰٵٽس: َث يِىٺ تهلل!  ڄث ٴه وخفڅث خهُځر ټڅدث. و٠فڅدس ٘دث٨ث ڀدڃ     

أڄدس ٰدٍ ڄٱدً ڀ٩دٷ. ٰٙدثؾ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ          ٩ًُٔ ٸثڂ ٨څهڄث. ٰص٩ثٺ 
وٴثٺ )َث أڈٻ تټمڅدهٲ!  ڂ ؼدثخًت ٴده ٘دڅ٧ ټٹدٿ ِدىيت. ٰفدُهٗ خٹدٿ( وٴدثٺ يِدىٺ تهلل           
٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ٖ شڅددٍټڃ خددًڀصٹٿ وٖ  شمدددًڂ ٨ؽُڅددصٹٿ، ـصددً أؼددا( ٰؽةددس     

ٰٵثټدس: خدٷ.   وؼثء يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدهپ تټڅدثَ. ـصدً ؼةدس تڀًأشدٍ.        
وخٷ. ٰٵٽس: ٴه ٩ٰٽس تټىٌ ٴٽس ټٍ. ٰللًؼس ټڇ ٨ؽُڅصڅث ٰدٙٳ ُٰهث وخثيٶ. ظٿ ٨ځده  
 ټددً خًڀصڅددث ٰدٙددٳ ُٰهددث وخددثيٶ. ظددٿ ٴددثٺ )تن٨ددٍ لددثخٍذ ٰٽصمدددٍ ڀ٩ددٷ. وتٴددهـٍ ڀددڃ     
خددًڀصٹٿ وٖ  شڅٍټىڈددث( وڈددٿ أټددٯ. ٰلٴّددٿ خددثهلل! ْٸٽددىت ـصددً شًٸددىچ وتڄفًٰددىت. و ڂ       

 ټصمدٍ ٸځث ڈى. -أو ٸځث ٴثٺ تټٝفثٶ  -صڅث خًڀصڅث ټص٭ٟ ٸځث ڈٍ. و ڂ ٨ؽُڅ

( وـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ٴددثٺ: ٴددًأز ٨ٽددً ڀثټددٷ خددڃ أڄددُ ٨ددڃ       2141) - 142

 ِفثٲ خڃ ٨دهتهلل تخڃ أخٍ ٠ٽفر؛ أڄدڇ ِدځ٧ أڄدُ خدڃ ڀثټدٷ َٵدىٺ: ٴدثٺ أخدى ٠ٽفدر ْپ          
 ِٽُٿ:

ٴه ِځ٩س ٘ىز يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٜد٩ُٱث. أ٨دًٮ ُٰدڇ تټؽدى٦. ٰهدٻ         
ڀڃ ٍٔء؟ ٰٵثټس: ڄ٩ٿ. ٰللًؼس أٴًت٘ث ڀڃ ٩ًُٔ: ظٿ ألىز لځثيت ټهث. ٰٽٱس  ٨څهٶ

تټمدددٍ خد٩ٝددڇ، ظددٿ نِددصڇ شفددس ظددىخٍ. وينشڅددٍ خد٩ٝددڇ. ظددٿ أيِددٽصڅٍ  ټددً يِددىٺ تهلل  
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ ٰىڈدس خڇ ٰىؼدهز يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ؼثټّدث       
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تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )أيِٽٷ  ٍٰ تټځّؽه. وڀ٩ڇ تټڅثَ. ٰٵځس ٨ٽُهٿ. ٰٵثٺ يِىٺ
أخى ٠ٽفدر؟( ٴدثٺ ٰٵٽدس: ڄ٩دٿ. ٰٵدثٺ )أټ٩١دثپ؟( ٰٵٽدس: ڄ٩دٿ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل            
٨ٽُڇ وِٽٿ ټځڃ ڀ٩ڇ )ٴىڀىت( ٴثٺ ٰثڄ١ٽٳ وتڄ١ٽٵس خُڃ أَهَهٿ. ـصدً ؼةدس أخدث ٠ٽفدر.     

ثټڅدثَ.  ٰللدًشڇ. ٰٵثٺ أخى ٠ٽفر: َث أپ ِٽُٿ! ٴه ؼثء يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ خ 
وټُُ ٨څهڄث ڀث ڄ٩١ځهٿ. ٰٵثټس: تهلل ويِىټڇ أ٨ٽدٿ. ٴدثٺ ٰدثڄ١ٽٳ أخدى ٠ٽفدر ـصدً ټٵدٍ        
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰلٴدددٻ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڀ٩ددڇ ـصددً  
نلٗ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڈٽځٍ. ڀث ٨څهٶ. َث أپ ِٽُٿ!( ٰلشس خىټٷ 

 ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٱدس. و٨ٙدًز ٨ٽُدڇ أپ ِدٽُٿ ٨ٹدر         تټمدٍ. ٰلڀً خڇ يِىٺ تهلل
ټهث ٰلنڀصڇ. ظٿ ٴثٺ ُٰڇ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀدث ٔدثء تهلل أڂ َٵدىٺ. ظدٿ ٴدثٺ         
)تبىڂ ټ٩ًٕذ( ٰلوڂ ټهٿ ٰلٸٽىت ـصدً ٔدد٩ىت. ظدٿ لًؼدىت. ظدٿ ٴدثٺ )تبدىڂ ټ٩ٕدًذ( ٰدلوڂ          

ـصً أٸٻ تټٵىپ ٸٽهٿ ؤد٩ىت. ټهٿ ٰلٸٽىت ـصً ٔد٩ىت ظٿ لًؼىت. ظٿ ٴثٺ )تبىڂ ټ٩ًٕذ( 
 وتټٵىپ ِد٩ىڂ يؼٗ أو ظځثڄىڂ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ؾ وـهظڅث تخڃ 2141) - 143

 ڄځًُ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ِه خڃ ٩ُِه. ـهظڅٍ أڄُ تخڃ ڀثټٷ ٴثٺ:
٨ىچ. وٴه ؼ٩دٻ ٩٠ثڀدث. ٴدثٺ    خ٩عڅٍ أخى ٠ٽفر  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ْن 

ٰلٴدٽس ويِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀ٧ تټڅثَ. ٰڅ٥ً  ټٍ ٰثِصفُُس ٰٵٽدس: أؼدح   
أخث ٠ٽفر. ٰٵثٺ ټٽڅثَ )ٴىڀىت( ٰٵثٺ أخى ٠ٽفر: َدث يِدىٺ تهلل!  ڄځدث ٘دڅ٩س ټدٷ ٔدُةث.       
ٴثٺ ٰځّهث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ون٨دث ُٰهدث خثټدًٸدر. ظدٿ ٴدثٺ )أنلدٻ ڄٱدًت          

أ٘فثخٍ، ٨ًٕذ( وٴدثٺ )ٸٽدىت( وألدًغ ټهدٿ ٔدُةث ڀدڃ خدُڃ أ٘دثخ٩ڇ. ٰدلٸٽىت ـصدً           ڀڃ 
ٔددد٩ىت. ٰمًؼددىت. ٰٵددثٺ )أنلددٻ ٨ٕددًذ( ٰددلٸٽىت ـصددً ٔددد٩ىت. ٰځددث ٌتٺ َددهلٻ ٨ٕددًذ      
وَمًغ ٨ًٕذ ـصً ټٿ َدٳ ڀڅهٿ أـه  ٖ نلدٻ، ٰلٸدٻ ـصدً ٔدد٧. ظدٿ ڈُلڈدث. ٰدإوت ڈدٍ         

 ڀعٽهث ـُڃ أٸٽىت ڀڅهث.

ً تْڀىٌ. ـهظڅٍ أخٍ. ـهظڅث ٩ِه خڃ ِد٩ُه. ٴدثٺ:   وـهظڅٍ ٩ُِه خڃ َفُ -( 2141)

ِځ٩س أڄُ تخدڃ ڀثټدٷ ٴدثٺ: خ٩عڅدٍ أخدى ٠ٽفدر  ټدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.            
وِثٲ تټفهَط خڅفى ـهَط تخڃ ڄځًُ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ ٍٰ آلًچ: ظٿ ألدى ڀدث خٵدٍ ٰؽځ٩دڇ.     

 ظٿ ن٨ث ُٰڇ خثټدًٸر. ٴثٺ ٩ٰثن ٸځث ٸثڂ. ٰٵثٺ )نوڄٹٿ ڈىت(.

( وـهظڅٍ ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ؼ٩ٱً تټًٴٍ. ـدهظڅث ٨دُدهتهلل   2141) -پ  2

خڃ ٨ځًو ٨ڃ ٨دهتټځٽٷ خڃ ٨ځًُ، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ ټُٽً، ٨ڃ أڄُ خدڃ ڀثټدٷ.   
ٴثٺ: أڀً أخى ٠ٽفر أپ ِٽُٿ أڂ شٙڅ٧ ټٽڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٩٠ثڀث ټڅٱّڇ لث٘ر. 

 ظٿ أيِٽڅٍ  ټُڇ. وِثٲ تټفهَط. وٴثٺ ُٰڇ:
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ٰى٧ٜ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َهچ وِځً ٨ٽُڇ. ظدٿ ٴدثٺ )تبدىڂ ټ٩ٕدًذ( ٰدلوڂ ټهدٿ        
ٰدهلٽىت. ٰٵددثٺ )ٸٽدىت وِددځىت تهلل( ٰدلٸٽىت.ـصً ٩ٰددٻ وټددٷ خعځدثڄُڃ يؼددٗ. ظدٿ أٸددٻ تټڅدددٍ      

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خ٩ه وټٷ وأڈٻ تټدُس. وشًٸىت ِؤيت.

ځر. ـهظڅث ٨دهتټ٩ٍٍَ خدڃ  ( وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽ2141) -پ  3

ڀفځه ٨ڃ ٨ځًو خڃ َفًُ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ، خهىچ تټٵٙر، ٰدٍ ٩٠دثپ أخدٍ    
 ٠ٽفر، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وٴثٺ ُٰڇ:

ٰٵثپ أخى ٠ٽفر ٨ٽً تټددثج. ـصدً أشدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ ټدڇ: َدث            
 ٰإڂ تهلل ُِؽ٩ٻ ُٰڇ تټدًٸر(.يِىٺ تهلل!  ڄځث ٸثڂ ٍٔء ًَُّ. ٴثٺ )ڈٽځڇ. 

( وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ـهظڅث لثټه خڃ ڀمٽه تټدؽٽٍ. ـهظڅٍ ڀفځه خڃ 2141) -پ  4

ڀىًِ. ـهظڅٍ ٨دهتهلل تخڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټدٷ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً     
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، خهىت تټفهَط. وٴثٺ ُٰڇ: ظٿ أٸٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وأٸدٻ  

 ڈٻ تټدُس. وأٰٝٽىت ڀث أخٽ٭ىت ؼًُتڄهٿ.أ

( وـددهظڅث تټفّددڃ خددڃ ٨ٽددٍ تټفٽددىتڄٍ. ـددهظڅث وڈددح خددڃ ؼًَددً. ـددهظڅث   2141) -پ  5

أخٍ. ٴثٺ: ِځ٩س ؼًًَ تخدڃ ٌَده َفدهض ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ أخدٍ ٠ٽفدر، ٨دڃ            
 أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:

ح ٤هدًت  يأي أخى ٠ٽفر يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀ١ٝؽ٩ث ٍٰ تټځّدؽه. َصٵٽد   
ټد١ڃ. ٰلشً أپ ِٽُٿ ٰٵثٺ:  ڄٍ يأَدس يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀٝد١ؽ٩ث ٰدٍ        
تټځّؽه. َصٵٽح ٤هًت ټد١ڃ. وأ٤څڇ ؼثب٩ث. وِثٲ تټفهَط. وٴدثٺ ُٰدڇ: ظدٿ أٸدٻ يِدىٺ      
تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وأخددى ٠ٽفددر وأپ ِددٽُٿ وأڄددُ خددڃ ڀثټددٷ. وٰٝددٽس ٰٝددٽر.        

 ٰلڈهَڅثچ ټؽًُتڄڅث.

هظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ تټصؽُدٍ. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ وڈدح. ألدًڄدٍ   ( وـ2141) -پ  6

أِثڀر؛ أڂ ٩َٵىج تخڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر تْڄٙثيٌ ـهظڇ؛ أڄڇ ِځ٧ أڄُ خڃ ڀثټدٷ  
 َٵىٺ:

ؼةس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىڀث. ٰىؼهشڇ ؼثټّث ڀ٧ أ٘فثخڇ َفدهظهٿ، وٴده    
ـؽً. ٰٵٽس ټد٩ٛ أ٘دفثخڇ: ټدٿ    ٨ٽً -ٴثٺ أِثڀر: وأڄث أٔٷ  -٨ٙح خ١څڇ خ٩ٙثخر 

٨ٙح يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خ١څدڇ؟ ٰٵدثټىت: ڀدڃ تټؽدى٦. ٰدىڈدس  ټدً أخدٍ           
٠ٽفر، وڈى ٌوغ أپ ِٽُٿ خڅس ڀٽفثڂ. ٰٵٽس: َث أخصثچ! ٴده يأَدس يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل     
٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٙح خ١څڇ خ٩ٙثخر. ّٰلټس خ٩ٛ أ٘فثخڇ ٰٵثټىت: ڀڃ تټؽى٦. ٰهلٻ أخى 

ٍ. ٰٵثٺ: ڈٻ ڀدڃ ٔدٍء؟ ٰٵثټدس: ڄ٩دٿ. ٨څدهَ ٸّدً ڀدڃ لددٍ وشځدًتز.          ٠ٽفر ٨ٽً أڀ
ٰددإڂ ؼثءڄددث يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وـددهچ أٔددد٩څثچ. و ڂ ؼددثء آلددً ڀ٩ددڇ ٴددٻ    

 ٨څهٿ. ظٿ وٸً ِثبً تټفهَط خٵٙصڇ.
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( وـهظڅٍ ـؽثغ خڃ تټٕث٨ً. ـهظڅث َىڄُ خڃ ڀفځه. ـهظڅث ـًج خدڃ  2141) -پ  7

ڄُ خڃ ڀثټٷ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، ٰدٍ     ڀُځىڂ ٨ڃ تټڅًٝ خڃ أڄُ، ٨ڃ أ
 ٩٠ثپ أخٍ ٠ٽفر، ڄفى ـهَعهٿ.

ثبة: جٺاػ أ٧٪ ا٫ٰغ١، ٹاؿزذجبة أ٧٪ ا٫ڀ٤ِڀٲ، ٹاٿضبع أٷ٪ ا٫ٰبئضح  - 21

 ثٌ٘ٸٮ ثٌ٘ب ٹاٱ ٧بٳٺا ًڀ٠بٳب، اطا ٫ٮ ٿ٨غٵ ط٦٫ هبدت ا٫ِ٘ب٭
ڇ، ٨ددڃ ( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه ٨ددڃ ڀثټددٷ خددڃ أڄددُ، ُٰځددث ٴددًئ ٨ٽُدد 2141) - 144

  ِفثٲ خڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر؛ أڄڇ ِځ٧ أڄُ خڃ ڀثټٷ َٵىٺ:
 ڂ لُث٠ث ن٨ث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ټ٩١دثپ ٘دڅ٩ڇ. ٴدثٺ أڄدُ تخدڃ ڀثټدٷ:            

ٰىڈدس ڀ٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ  ټدً وټدٷ تټ٩١دثپ. ٰٵدًج  ټدً يِدىٺ تهلل           
وٴهَه. ٴثٺ أڄُ. ًٰأَس يِدىٺ  ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ لدٍت ڀڃ ٩ًُٔ. وڀًٴث ُٰڇ نخثء 

تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َصصد٧ تټهخثء ڀدڃ ـدىتټٍ تټٙدفٱر. ٴدثٺ: ٰٽدٿ أٌٺ أـدح تټدهخثء        
 ڀڅى َىڀةى.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټ٩ٗء، أخى ٸًَح. ـدهظڅث أخدى أِدثڀر ٨دڃ ِدٽُځثڂ      2141) - 145

 خڃ تټځ٭ًُذ، ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ ٴثٺ:
ٻ. ٰثڄ١ٽٵدس ڀ٩دڇ. ٰؽدٍء خځًٴدر ُٰهدث نخدثء.       ن٨ث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ يؼد  

ٰؽ٩ٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َلٸٻ ڀڃ وټٷ تټدهخثء و٩َؽددڇ. ٴدثٺ: ٰٽځدث يأَدس      
 وټٷ ؼ٩ٽس أټٵُڇ  ټُڇ وٖ  أ٩٠ځڇ. ٴثٺ ٰٵثٺ أڄُ: ٰځث ٌټس، خ٩ه، ٩َؽدڅٍ تټهخثء.

وـددهظڅٍ ـؽددثغ خددڃ تټٕددث٨ً و٨ددده خددڃ ـځُدده. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ ٨دددهتټًٌتٲ.       -( 2141)

دًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ ظثخس تټدڅثڄٍ و٨ث٘ٿ تْـىٺ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټدٷ؛ أڂ يؼدٗ لُث٠دث    أل
ن٨ث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وٌتن: ٴثٺ ظثخس: ّٰځ٩س أڄّدث َٵدىٺ: ٰځدث ٘دڅ٧     

 ټٍ ٩٠ثپ، خ٩ه، أٴهي ٨ٽً أڂ َٙڅ٧ ُٰڇ نخثء  ٖ ٘څ٧.

ثبة: اؿزذجبة ٹًٖ ا٫ٴٺٻ سبعط ا٫زٰغ، ٹاؿزذجبة صٗبء ا٫ٌڀٞ  - 22 

 ٷ٪ ا٫ِ٘ب٭، ٹ٬ُت ا٫ضٗبء ٯٲ ا٫ٌڀٞ ا٫وب٫خ، ٹاجبثزٶ ٫ظ٦٫ڃ
( ـدهظڅٍ ڀفځده خدڃ تټځعڅدً تټ٩څدٌٍ. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث           2142) - 146

 ٩ٔدر ٨ڃ ٍََه تخڃ لځًُ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ خًّ. ٴثٺ:
ڄٍٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽً أخٍ. ٴثٺ ٰٵًخڅث  ټُدڇ ٩٠ثڀدث وو٠ددر. ٰلٸدٻ      

شدٍ خصځدً ٰٹدثڂ َلٸٽدڇ وَٽٵدٍ تټڅدىي خدُڃ  ٘دد٩ُڇ وَؽځد٧ تټّددثخر وتټىِد١ً            ڀڅهث. ظٿ أ
)ٴثٺ ٔد٩در: ڈدى ٤څدٍ. وڈدى ُٰدڇ،  ڂ ٔدثء تهلل،  ټٵدثء تټڅدىي خدُڃ تٔ٘دد٩ُڃ(. ظدٿ أشدٍ             
خًٕتج ًٰٕخڇ. ظٿ ڄثوټڇ تټدىٌ ٨دڃ َځُڅدڇ. ٴدثٺ ٰٵدثٺ أخدٍ، وألدى خٽؽدثپ نتخصدڇ: تن٦ تهلل          

 . وت٬ٱً ټهٿ وتيـځهٿ(.ټڅث. ٰٵثٺ )تټٽهٿ! خثيٶ ټهٿ ٍٰ ڀث يٌٴصهٿ
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وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ خٕددثي. ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ددهٌ. ؾ وـهظڅُددڇ ڀفځدده خددڃ       -( 2142)

تټځعڅً. ـهظڅث َفًُ تخڃ ـځثن. ٸٗڈځدث ٨دڃ ٔد٩در، خهدىت تِٔدڅثن. وټدٿ َٕدٹث ٰدٍ  ټٵدثء          
 تټڅىي خُڃ تٔ٘د٩ُڃ.

 ثبة: أ٧٪ ا٤٫ضبء ثب٫غُت. - 23

و٨دددهتهلل خددڃ ٨ددىڂ تټهٗټددٍ )ٴددثٺ  ( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً تټصځُځددٍ  2143) - 147

َفًُ: ألدًڄث. وٴدثٺ تخدڃ ٨دىڂ: ـدهظڅث(.  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ             
 ؼ٩ٱً. ٴثٺ:

 يأَس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َلٸٻ تټٵعثء خثټ٠ًح. 

 ثبة: اؿزذجبة رٺاًٖ اځ٧٪، ٹه٠خ ٣٘ٺصٵ - 24

٩ُه تْٔددػ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ   ( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وأخددى ِدد      2144) - 148

ـٱٗ. ٴثٺ أخى خٹً: ـهظڅث ـٱدٗ خدڃ ٬ُدثض ٨دڃ ڀٙد٩ح خدڃ ِدٽُٿ. ـدهظڅث أڄدُ خدڃ           
 ڀثټٷ. ٴثٺ:

 يأَس تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀٵ٩ُث، َلٸٻ شځًت. 

( وـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـدًج وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ؼځ٩ُدث ٨دڃ ِدٱُثڂ. ٴدثٺ         2144) - 149

 ُٿ، ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ:تخڃ ٨ځً: ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ ڀ٩ٙح خڃ ِٽ
أشٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خصځً. ٰؽ٩ٻ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵّدځڇ       

 وڈى ڀفصٱٍ. َلٸٻ ڀڅڇ أٸٗ وي٩َث. وٍٰ يوتَر ٌڈًُ: أٸٗ ـعُعث.

ثبة: ٳٸپ اځ٧٪ ٯٖ جٰبٗخ، ٗٲ ٣غاٱ رٰغرڀٲ ٹٳذٺٷٰب ٟپ ٤٫ٰخ، اال  - 25

 ثبطٱ أهذبثٶ
ڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـدهظڅث ٔد٩در. ٴدثٺ:    ( ـهظڅث ڀفځه خ2145) - 151

 ِځ٩س ؼدٽر تخڃ ِفُٿ ٴثٺ:
ٸثڂ تخڃ تټٍخُدً ًٌَٴڅدث تټصځدً. ٴدثٺ وٴده ٸدثڂ أ٘دثج تټڅدثَ َىڀةدى ؼهده. وٸڅدث ڄلٸدٻ              

ُٰځً ٨ٽُڅث تخڃ ٨ځً وڄفڃ ڄلٸدٻ. ُٰٵدىٺ: ٖ شٵدثيڄىت. ٰدإڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ        
 تټًؼٻ ألثچ. وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تٔٴًتڂ.  ٖ أڂ َّصلوڂ

 ٴثٺ ٩ٔدر: ٖ أيي ڈىچ تټٹٽځر  ٖ ڀڃ ٸٽځر تخڃ ٨ځً. ٩َڅٍ تِٖصةىتڂ.

وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخدٍ. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ خٕدثي. ـدهظڅث        -( 2145) 

٨دددهتټًـځڃ خددڃ ڀهددهٌ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ٔدد٩در، خهددىت تِٔددڅثن. وټددُُ ٰددٍ ـددهَعهځث، ٴددىٺ  
 ثَ َىڀةى ؼهه.٩ٔدر. وٖ  ٴىټڇ: وٴه ٸثڂ أ٘ثج تټڅ

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج وڀفځه خڃ تټځعڅً. ٴثٖ: ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ 2145) - 151

 ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ ؼدٽر خڃ ِفُٿ. ٴثٺ: ِځ٩س تخڃ ٨ځً َٵىٺ:
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ڄهددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ أڂ َٵددًڂ تټًؼددٻ خددُڃ تټصځددًشُڃ ـصددً َّددصلوڂ   
 أ٘فثخڇ.

 ٬٫٘ڀب٩ ثبة: ٟپ اصسب٩ ا٫زٰغ ٹٳذٺٵ ٯٲ اڃ٣ٺاد - 26

( ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ. ألدًڄدث َفُدً خدڃ ـّدثڂ.     2146) - 152

 ـهظڅث ِٽُځثڂ تخڃ خٗٺ ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛
 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ َؽى٦ أڈٻ خُس ٨څهڈٿ تټصځً(. 

خددڃ ڀفځدده خددڃ  ( ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ڀّددٽځر خددڃ ٴ٩څددح. ـددهظڅث ٩َٵددىج 2146) - 153

 ٠فٗء ٨ڃ أخٍ تټًؼثٺ، ڀفځه خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ أڀڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )َددث ٨ثبٕددر! خُددس ٖ شځددً ُٰددڇ، ؼُددث٦ أڈٽددڇ. َددث    

 ( ٴثټهث ڀًشُڃ، أو ظٗظث.-أو ؼث٦ أڈٽڇ  -٨ثبٕر! خُس ٖ شځً ُٰڇ ؼُث٦ أڈٽڇ 

 ثبة: ٌٟ٪ رٰغ ا٫ٰضٿٴخ - 27

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څح. ـهظڅث ِٽُځثڂ )٩َڅٍ تخڃ خدٗٺ(  2147) - 154

 ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ ٨ثڀً خڃ ٩ِه خڃ أخٍ وٴثٖ، ٨ڃ أخُڇ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڀڃ أٸٻ ِد٧ شځًتز، ڀځث خُڃ يخصُهدث، ـدُڃ    

 َٙدؿ، ټٿ ًَٝچ ِٿ ـصً َځٍّ(.

خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ ڈثٔٿ خڃ ڈثٔدٿ.  ( ـهظڅث أخى 2147) - 155

 ٴثٺ: ِځ٩س ٨ثڀً خڃ ٩ِه خڃ أخٍ وٴثٖ َٵىٺ: ِځ٩س ٩ِهت َٵىٺ:
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵدىٺ )ڀدڃ شٙددؿ خّدد٧ شځدًتز، ٨ؽدىذ، ټدٿ         

 ًَٝچ وټٷ تټُىپ ِٿ وٖ  ِفً(.

ڀ٩ثوَدر تټٱدٍتيٌ. ؾ   ( وـهظڅثچ تخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ـدهظڅث ڀدًوتڂ خدڃ       2147) -پ  155

وـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ ألدًڄث أخدى خدهي ٔدؽث٦ خدڃ تټىټُده. ٸٗڈځدث ٨دڃ ڈثٔدٿ خدڃ          
ڈثٔٿ، خهىت تِٔڅثن، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ڀعٽڇ. وٖ  َٵىٖڂ: ِځ٩س تټڅددٍ  

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

156 - (2148       ً  ( وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وَفُدً خدڃ أَدىج وتخدڃ ـؽدً )ٴدثٺ َفُد

خڃ َفُدً: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًتڂ: ـدهظڅث(  ِدځث٨ُٻ، وڈدى تخدڃ ؼ٩ٱدً، ٨دڃ ٔدًَٷ،            
 وڈى تخڃ أخٍ ڄځً، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٨صُٳ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ) ڂ ٍٰ تټ٩ؽىذ تټ٩ثټُر ٔٱثء، أو  ڄهدث شًَدثٲ،    
 أوٺ تټدٹًذ(.



  

 

 

Page 297 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

 ثبة: ٌٟ٪ ا٨٫ٰؤح، ٹٯضاٹاح ا٫٘ڀٲ ثٸب - 28

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ؼًًَ. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ تخڃ  خًتڈُٿ. 2149) - 157

ألدًڄث ؼًًَ و٨ځًو خڃ ٨دُه ٨ڃ ٨دهتټځٽٷ خڃ ٨ځُدً، ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ ـًَدط، ٨دڃ       
 ٩ُِه خڃ ٌَه خڃ ٨ځًو خڃ ڄٱُٻ. ٴثٺ:

 ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )تټٹځلذ ڀڃ تټځڃ. وڀثؤڈث ٔٱثء ټٽ٩ُڃ(. 

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀفځه خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔد٩در خدڃ      2149) - 158

 ٨دهتټځٽٷ تخڃ ٨ځًُ. ٴثٺ: ِځ٩س ٨ځًو خڃ ـًَط. ٴثٺ: ِځ٩س ٩ُِه خڃ ٌَه. ٴثٺ:
 ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ )تټٹځلذ ڀڃ تټځڃ. وڀثؤڈث ٔٱثء ټٽ٩ُڃ(. 

ؼ٩ٱدً. ـددهظڅث ٔد٩در. ٴددثٺ:   وـدهظڅث ڀفځده خددڃ تټځعڅدً. ـدهظڅٍ ڀفځدده خدڃ       -( 2149) 

وألدًڄٍ تټفٹٿ خڃ ٨صُدر ٨ڃ تټفّڃ تټ٩ًڄٍ، ٨ڃ ٨ځدًو خدڃ ـًَدط، ٨دڃ ِد٩ُه خدڃ       
 ٌَه، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

 ٴثٺ ٩ٔدر: ټځث ـهظڅٍ خڇ تټفٹٿ ټٿ أڄٹًچ ڀڃ ـهَط ٨دهتټځٽٷ.

( ـهظڅث ٩ُِه خڃ ٨ځدًو تْٔد٩عٍ. ألدًڄدث ٨دعدً ٨دڃ ڀ١دًٮ، ٨دڃ        2149) - 159

تټفّڃ، ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ ـًَدط، ٨دڃ ِد٩ُه خدڃ ٌَده خدڃ ٨ځدًو خدڃ ڄٱُدٻ.             تټفٹٿ، ٨ڃ 
 ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټٹځلذ ڀڃ تټځڃ، تټدىٌ أڄدٍٺ تهلل شددثيٶ وش٩دثټً      
 ٨ٽً خڅٍ  ًِتبُٻ. وڀثؤڈث ٔٱثء ټٽ٩ُڃ(.

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ؼًًَ ٨دڃ ڀ١دًٮ، ٨دڃ تټفدٿ     2149) - 161

 تټفّڃ تټ٩ًڄٍ، ٨ڃ ٨ځًو خڃ ـًَط، ٨ڃ ٩ُِه تخڃ ٌَه، خڃ ٨صُدر، ٨ڃ
٨ڃ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )تټٹځدلذ ڀدڃ تټځدڃ تټدىٌ أڄدٍٺ تهلل ٨ٽدً ڀىِدً.             

 وڀثؤڈث ٔٱثء ټٽ٩ُڃ(.

( ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ ٨ددهتټځٽٷ خدڃ ٨ځُدً. ٴدثٺ:       2149) - 161

 ٵىٺ:ِځ٩س ٨ځًو تخڃ ـًَط َٵىٺ: ِځ٩س ٩ُِه خڃ ٌَه َ
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټٹځلذ ڀڃ تټځڃ تټىٌ أڄٍٺ تهلل، ٨ٍ وؼٻ، ٨ٽً  

 خڅٍ  ًِتبُٻ. وڀثؤڈث ٔٱثء ټٽ٩ُڃ(.

( وـددهظڅث َفُددً خددڃ ـدُددح تټفددثيظٍ. ـددهظڅث ـځددثن خددڃ ٌَدده. ـددهظڅث     2149) - 162

ڀفځدده خددڃ ٔدددُح. ٴددثٺ: ِددځ٩صڇ ڀددڃ ٔددهً خددڃ ـىٔددح. ّٰددلټصڇ. ٰٵددثٺ: ِددځ٩صڇ ڀددڃ           
خڃ ٨ځًُ. ٴثٺ ٰٽٵُس ٨دهتټځٽٷ. ٰفهظڅٍ ٨ڃ ٨ځًو تخدڃ ـًَدط، ٨دڃ ِد٩ُه     ٨دهتټځٽٷ 

 خڃ ٌَه. ٴثٺ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټٹځلذ ڀڃ تټځڃ. وڀثؤڈث ٔٱثء ټٽ٩ُڃ(. 
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 ثبة: ٌٟڀ٬خ اڃؿٺص ٯٲ ا٨٫جبس - 29

( ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً. ألدًڄث ٨دهتهلل خڃ وڈح ٨دڃ َدىڄُ، ٨دڃ تخدڃ     2151) - 163

 أخٍ ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ: ٔهثج، ٨ڃ
ٸڅث ڀ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خځدً تټ٥هدًتڂ. وڄفدڃ ڄؽڅدٍ تټٹددثض. ٰٵدثٺ تټڅددٍ           

٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )٨ٽددُٹٿ خثِْددىن ڀڅددڇ( ٴددثٺ ٰٵٽڅددث: َددث يِددىٺ تهلل! ٸلڄددٷ ي٨ُددس    
 ټٵىٺ.تټ٭څٿ. ٴثٺ )ڄ٩ٿ. وڈٻ ڀڃ ڄدٍ  ٖ وٴه ي٨ثڈث( أو ڄفى ڈىت ڀڃ ت

 ثبة: ٌٟڀ٬خ ا٫ش٪، ٹا٫زؤص٭ ثٶ - 31

( ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ. ألدًڄث َفًُ تخدڃ ـّدثڂ.   2151) - 164

 ألدًڄث ِٽُځثڂ تخڃ خٗٺ ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٓ؛
 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ڄ٩ٿ تْنپ، أو تٔنتپ، تټمٻ(. 

خڃ ٴًَٓ خڃ ڄث٧ٰ تټصځُځٍ. ـهظڅث َفًُ خڃ ٘ثټؿ  ( وـهظڅثچ ڀى2151ًِ) - 165

 تټىـث٤ٍ. ـهظڅث ِٽُځثڂ خڃ خٗٺ، خهىت تِٔڅثن، وٴثٺ )ڄ٩ٿ تْنپ( وټٿ َٕٷ.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى ٨ىتڄر ٨دڃ أخدٍ خٕدً، ٨دڃ أخدٍ      2152) - 166

 ِٱُثڂ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛
ٰٵدثټىت: ڀدث ٨څدهڄث  ٖ لدٻ. ٰده٨ث خدڇ.        أڂ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ِدلٺ أڈٽدڇ تْنپ.      

 ٰؽ٩ٻ َلٸٻ خڇ وَٵىٺ )ڄ٩ٿ تْنپ تټمٻ. ڄ٩ٿ تْنپ تټمٻ(.

( ـهظڅٍ ٩َٵدىج خدڃ  خدًتڈُٿ تټدهويٴٍ. ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ )٩َڅدٍ تخدڃ         2152) - 167

 ٨ٽُر( ٨ڃ تټځعڅً تخڃ ٩ُِه. ـهظڅٍ ٠ٽفر خڃ ڄث٧ٰ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
٨ٽُڇ وِٽٿ خُهٌ، وتز َىپ،  ټً ڀڅٍټڇ. ٰللًغ  ټُڇ ٰٽٵث ڀڃ  ألى يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 

 لدٍ. ٰٵثٺ )ڀث ڀڃ أنپ؟( ٰٵثټىت: ٖ.  ٖ ٍٔء ڀڃ لٻ. ٴثٺ )ٰإڂ تټمٻ ڄ٩ٿ تْنپ(.
ٴثٺ ؼثخً: ٰځث ٌټس أـح تټمٻ ڀڅى ِځ٩صهث ڀدڃ ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وٴدثٺ       

 ٠ٽفر: ڀث ٌټس أـح تټمٻ ڀڅى ِځ٩صهث ڀڃ ؼثخً.

( ـدهظڅث ڄٙددً خددڃ ٨ٽددٍ تټؽهٝددځٍ. ـددهظڅٍ أخددٍ. ـددهظڅث تټځعڅددً خددڃ  2152) - 168

 ٩ُِه ٨ڃ ٠ٽفر تخڃ ڄث٧ٰ. ـهظڅث ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ألى خُهچ  ټً ڀڅٍټڇ. خځعدٻ ـدهَط تخدڃ ٨ٽُدر.  ټدً       

 ٴىټڇ )ٰڅ٩ٿ تْنپ تټمٻ( وټٿ َىٸً ڀث خ٩هچ.

ٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ ڈددثيوڂ. ألدًڄددث  ( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخدد 2152) - 169

ـؽثغ خڃ أخٍ ٌَڅح. ـهظڅٍ أخى ِٱُثڂ، ٠ٽفر خڃ ڄث٧ٰ. ٴثٺ: ِځ٩س ؼثخً خڃ ٨دهتهلل 
 ٴثٺ:

ٸڅس ؼثټّث ٍٰ نتيٌ. ٰځً خٍ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰلٔدثي  ټدٍ. ٰٵځدس         
هلٽس  ټُڇ. ٰللى خُدهٌ. ٰثڄ١ٽٵڅدث ـصدً أشدً خ٩دٛ ـؽدً ڄّدثبڇ. ٰدهلٻ. ظدٿ أوڂ ټدٍ. ٰد           
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تټفؽثج ٨ٽُهث. ٰٵثٺ )ڈٻ ڀڃ ٬هتء؟( ٰٵثټىت: ڄ٩ٿ. ٰلشٍ خعٗظر أٴًت٘ر. ٰى٩ٜڃ ٨ٽدً  
ڄدٍ. ٰللى يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴً٘ث ٰى٩ٜڇ خُڃ َهَڇ. وألى ٴً٘ث آلً 
ٰى٩ٜڇ خُڃ َهٌ. ظٿ ألدى تټعثټدط ٰٹّدًچ خدثظڅُڃ. ٰؽ٩دٻ ڄٙدٱڇ خدُڃ َهَدڇ وڄٙدٱڇ خدُڃ           

 ت: ٖ.  ٖ ٍٔء ڀڃ لٻ. ٴثٺ )ڈثشىچ. ٰڅ٩ٿ تْنپ ڈى(.َهٌ. ظٿ ٴثٺ )ڈٻ ڀڃ أنپ؟( ٴثټى

ثبة: اثبدخ أ٧٪ ا٫ضٺ٭، ٹأٳٶ ٿٴجٜپ ٫ٰٲ أعاص سِبة ا٨٫جبع رغ٧ٶ، ٹ٧ظا  - 31

 ٯب ٟپ ٯ٘ٴبٵ
( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ تټځعڅددً(. ٴددثٖ: 2153) - 171

ثخً خدڃ ِدځًذ، ٨دڃ    ـهظڅث ڀفځه تخڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ِځثٶ خڃ ـدًج، ٨دڃ ؼد   
 أخٍ أَىج تْڄٙثيٌ. ٴثٺ:

ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ،  وت أشدٍ خ٩١دثپ، أٸدٻ ڀڅدڇ وخ٩دط خٱٝدٽڇ  ټدٍ.            
و ڄڇ خ٩ط  ټٍ َىڀث خٱٝٽر ټٿ َلٸٻ ڀڅهث. ْڂ ُٰهث ظىڀث. ّٰلټصڇ: أـدًتپ ڈدى؟ ٴدثٺ )ٖ.    

 وټٹڅٍ أٸًڈڇ ڀڃ أؼٻ يَفڇ(.
 ٴثٺ: ٰإڄٍ أٸًچ ڀث ٸًڈس.

ظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث َفُددً خددڃ ِدد٩ُه ٨ددڃ ٔدد٩در، ٰددٍ ڈددىت      وـدده -( 2153)

 تِٔڅثن.

( وـهظڅٍ تټفؽثغ خڃ تټٕث٨ً وأـځده خدڃ ِد٩ُه خدڃ ٘دمً )وتټٽٱد٣       2153) - 171

ڀڅهځث ٴًَح( ٴثٖ: ـهظڅث أخى تټڅ٩ځثڂ. ـهظڅث ظثخس )ٍٰ يوتَر ـؽثغ خڃ ٍََه: أخى ٌَه 
ٰٽدؿ، ڀدىټً أخدٍ أَدىج، ٨دڃ أخدٍ       تْـىٺ(. ـهظڅث ٨ث٘ٿ خڃ ٨دهتهلل تخڃ تټفثيض ٨ڃ أ

 أَىج؛
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄٍٺ ٨ٽُڇ. ٰڅٍٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ تټّدٱٻ   

وأخدى أَدىج ٰدٍ تټ٩ٽدى. ٴدثٺ ٰثڄصددڇ أخددى أَدىج ټُٽدر ٰٵدثٺ: ڄځٕدٍ ٰدىٲ يأَ يِددىٺ تهلل            
وِدٽٿ.   ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ! ٰصڅفىت. ٰدثشىت ٍٰ ؼثڄدح. ظدٿ ٴدثٺ ټٽڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ      

ٰٵددثٺ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )تټّددٱٻ أيٰددٳ( ٰٵددثٺ: ٖ أ٨ٽددى ِددٵُٱر أڄددس شفصهددث.      
ٰصفىٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ تټ٩ٽى وأخى أَىج ٍٰ تټّدٱٻ. ٰٹدثڂ َٙدڅ٧ ټٽڅددٍ     
٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٩٠ثڀددث. ٰددإوت ؼددٍء خددڇ  ټُددڇ ِددلٺ ٨ددڃ ڀىٜدد٧ أ٘ددثخ٩ڇ. ُٰصصددد٧    

ڇ ظىپ. ٰٽځث ين  ټُڇ ِلٺ ٨ڃ ڀى٧ٜ أ٘ثخ٧ تټڅددٍ  ڀى٧ٜ أ٘ثخ٩ڇ. ٰٙڅ٧ ټڇ ٩٠ثڀث ُٰ
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٰٵُدٻ ټدڇ: ټدٿ َلٸدٻ. ٰٱد٦ٍ و٘د٩ه  ټُدڇ. ٰٵدثٺ: أـدًتپ ڈدى؟ ٰٵدثٺ             
تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ٖ. وټٹڅددٍ أٸًڈددڇ( ٴددثٺ: ٰددإڄٍ أٸددًچ ڀددث شٹددًچ، أو ڀددث        

 ٸًڈس. ٴثٺ: وٸثڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َؤشً.
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 ٫ٌڀٞ ٹٌٟ٪ اٿضبعٵثبة: ا٧غا٭ ا - 32

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ خڃ ٨دهتټفځُه ٨ڃ ُٰٝٻ خڃ 2154) - 172

 ٬ٍوتڂ، ٨ڃ أخٍ ـثٌپ تْٔؽ٩ٍ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ؼثء يؼٻ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ:  ڄٍ ڀؽهىن. ٰليِٻ  ټدً خ٩دٛ    

أيِٻ  ټً ألًي. ٰٵثټس ڀعدٻ  ڄّثبڇ. ٰٵثټس: وتټىٌ خ٩عٷ خثټفٳ! ڀث ٨څهٌ  ٖ ڀثء. ظٿ 
وټٷ. ـصً ٴٽڃ ٸٽهڃ ڀعٻ وټٷ: ٖ. وتټىٌ خ٩عٷ خدثټفٳ! ڀدث ٨څدهٌ  ٖ ڀدثء. ٰٵدثٺ )ڀدڃ       
َٝددُٯ ڈددىت، تټٽُٽددر، يـځددڇ تهلل( ٰٵددثپ يؼددٻ ڀددڃ تْڄٙددثي ٰٵددثٺ: أڄددث. َددث يِددىٺ تهلل!      
ٰثڄ١ٽٳ خڇ  ټً يـٽڇ. ٰٵدثٺ ٖڀًأشدڇ: ڈدٻ ٨څدهٶ ٔدٍء؟ ٴثټدس: ٖ.  ٖ ٴدىز ٘ددُثڄٍ.         

ُهٿ خٍٕء. ٰإوت نلٻ ُٜٱڅث ٰل٠ٱةٍ تټًّتغ وأيَڇ أڄث ڄلٸٻ. ٰإوت أڈىي ټُلٸٻ ٴثٺ: ٩ٰٽٽ
ٰٵىڀٍ  ټً تټًّتغ ـصدً ش١ٱةُدڇ. ٴدثٺ: ٰٵ٩دهوت وأٸدٻ تټٝدُٯ. ٰٽځدث أ٘ددؿ ٬دهت ٨ٽدً           

 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ )ٴه ٨ؽح تهلل ڀڃ ٘څ٩ُٹځث خُٝٱٹځث تټٽُٽر(.

ء ـددهظڅث وٸُدد٧ ٨ددڃ ٰٝددُٻ خددڃ ( ـددهظڅث أخددى ٸًَددح، ڀفځدده خددڃ تټ٩دد2154ٗ) - 173

 ٬ٍوتڂ، ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يؼٗ ڀڃ تْڄٙثي خثز خڇ ٜدُٯ. ٰٽدٿ َٹدڃ ٨څدهچ  ٖ ٴىشدڇ وٴدىز ٘ددُثڄڇ. ٰٵدثٺ          

ٖڀًأشڇ: ڄىڀٍ تټٙدُر وأ٠ٱةدٍ تټّدًتغ وٴًخدٍ ټٽٝدُٯ ڀدث ٨څدهٶ. ٴدثٺ ٰڅٍټدس ڈدىچ          

 [.9/ /تټفًٕ 59تَِر: توَؤظًوڂ ٨ٽً أڄٱّهٿ وټى ٸثڂ خهٿ لٙث٘ر{ ]

وـهظڅثچ أخى ٸًَح. ـهظڅث تخڃ ُٰٝٻ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ـدثٌپ، ٨دڃ أخدٍ     -( 2154)

 ڈًًَذ. ٴثٺ:
ؼثء يؼٻ  ټً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ټُٝدُٱڇ. ٰٽدٿ َٹدڃ ٨څدهچ ڀدث َٝدُٱڇ.            

ٰٵثٺ )أٖ يؼٻ َُٝٯ ڈىت، يـځدڇ تهلل( ٰٵدثپ يؼدٻ ڀدڃ تْڄٙدثي َٵدثٺ ټدڇ أخدى ٠ٽفدر.          
ِثٲ تټفهَط خڅفى ـهَط ؼًَدً. ووٸدً ُٰدڇ ڄدٍوٺ تَِدر ٸځدث       ٰثڄ١ٽٳ خڇ  ټً يـٽڇ. و

 وٸًچ وٸ٧ُ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٔدثخر خڃ ِىتي. ـهظڅث ِدٽُځثڂ  2155) - 174

 خڃ تټځ٭ًُذ ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ ټُٽً، ٨ڃ تټځٵهتن. ٴثٺ:
. ٰؽ٩ٽڅدث ڄ٩دًٚ   أٴدٽس أڄث و٘ثـدثڂ ټدٍ. وٴده وڈددس أِدځث٨څث وأخٙدثيڄث ڀدڃ تټؽهده        

أڄٱّڅث ٨ٽً أ٘دفثج يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٽدُُ أـده ڀدڅهٿ َٵدٽڅدث. ٰلشُڅدث           
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰثڄ١ٽٳ خڅث  ټً أڈٽڇ. ٰإوت ظٗظر أ٨څٍ. ٰٵثٺ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل  
٨ٽُڇ وِٽٿ )تـصٽدىت ڈىت تټٽدڃ خُڅڅث(. ٴثٺ: ٰٹڅث ڄفصٽح ًُٰٕج ٸدٻ  ڄّدثڂ ڀڅدث ڄٙدُدڇ.     

٧ ټٽڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄُٙدڇ. ٴثٺ: ُٰؽٍء ڀڃ تټٽُٻ ُّٰٽٿ شّٽُځث ٖ َىٴ٣ وڄًٰ
ڄثبځث. وَّځ٧ تټُٵ٥ثڂ. ٴثٺ ظٿ َلشٍ تټځّدؽه ُٰٙدٽٍ. ظدٿ َدلشٍ ٔدًتخڇ ُٰٕدًج. ٰلشدثڄٍ        
تټٕددد١ُثڂ وتز ټُٽدددر، وٴددده ٔدددًخس ڄٙدددُدٍ. ٰٵدددثٺ: ڀفځددده َدددلشٍ تْڄٙدددثي ُٰصفٱىڄدددڇ،  
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ر. ٰلشُصهدث ٰٕدًخصهث. ٰٽځدث أڂ و٬ٽدس ٰدٍ      وَُٙح ٨څهڈٿ. ڀث خڇ ـثؼر  ټدً ڈدىچ تټؽ٨ًد   
خ١څٍ، و٨ٽځس أڄڇ ټُُ  ټُهث ِدُٻ. ٴثٺ ڄدهڀڅٍ تټٕد١ُثڂ. ٰٵدثٺ: وَفدٷ! ڀدث ٘دڅ٩س؟       
أًٔخس ًٔتج ڀفځه؟ ُٰؽٍء ٰٗ َؽهچ ُٰه٨ى ٨ٽُدٷ ٰصهٽدٷ. ٰصدىڈح نڄُدثٶ وآلًشدٷ.      
و٨ٽٍ ٔځٽر.  وت و٩ٜصهث ٨ٽً ٴهڀٍ لدًغ يأِدٍ، و وت وٜد٩صهث ٨ٽدً يأِدٍ لدًغ       

ٖ َؽُةڅٍ تټڅىپ. وأڀث ٘ثـدثٌ ٰڅثڀث وټٿ َٙڅ٩ث ڀث ٘څ٩س. ٴثٺ ٰؽدثء  ٴهڀثٌ. وؼ٩ٻ 
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ّٰٽٿ ٸځث ٸثڂ َّٽٿ. ظٿ أشً تټځّؽه ٰٙٽً. ظدٿ أشدً ٔدًتخڇ    
ٰٹٕٯ ٨څڇ ٰٽٿ َؽه ُٰڇ ُٔةث. ٧ًٰٰ يأِڇ  ټً تټّځثء. ٰٵٽس: تِڂ َده٨ى ٨ٽدٍ ٰلڈٽدٷ.    

ثڄٍ( ٴدثٺ ٩ٰځدهز  ټدً تټٕدځٽر ٰٕدهنشهث      ٰٵثٺ )تټٽهٿ! أ٩٠ٿ ڀڃ أ٩٠ځڅٍ. وأِٳ ڀدڃ أِدٵ  
٨ٽٍ. وألىز تټٕٱًذ ٰثڄ١ٽٵس  ټدً ت٨ْڅدٍ أَهدث أِدځڃ ٰلوخفهدث ټًِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل        
٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰإوت ڈٍ ـثٰٽر. و وت ڈڃ ـٱٻ ٸٽهڃ. ٩ٰځهز  ټً  ڄثء ِٺ ڀفځه ٘ٽً تهلل 

ٰؽةدس   ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀث ٸثڄىت ٩١َځىڂ أڂ َفصٽدىت ُٰڇ. ٴثٺ ٰفٽدس ُٰڇ ـصً ٨ٽصڇ ي٬ىذ.
 ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ )أًٔخصٿ ًٔتخٹٿ تټٽُٽر؟( ٴثٺ ٴٽس: َث يِدىٺ  
تهلل! تًٔج. ًٰٕج ظٿ ڄثوټڅٍ. ٰٵٽس: َدث يِدىٺ تهلل! تٔدًج. ٰٕدًج ظدٿ ڄدثوټڅٍ. ٰٽځدث        
٨ًٰس أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴه يوي، وأ٘دس ن٨ىشڇ، ٜفٹس ـصً أټٵُدس  

ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) ـدهي ِدىآشٷ َدث ڀٵدهتن( ٰٵٽدس: َدث        ټً تْيٚ. ٴثٺ ٰٵثٺ تټڅدٍ ٘
يِىٺ تهلل! ٸثڂ ڀڃ أڀًٌ ٸىت وٸىت. و٩ٰٽس ٸىت. ٰٵثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀدث  
ڈىچ  ٖ يـځر ڀڃ تهلل. أٰٗ ٸڅس آوڄصڅدٍ، ٰڅدىٴ٣ ٘دثـدُڅث ُٰٙدُدثڂ ڀڅهدث( ٴدثٺ ٰٵٽدس:        

 ڃ أ٘ثخهث ڀڃ تټڅثَ.وتټىٌ خ٩عٷ خثټفٳ! ڀث أخثټٍ  وت أ٘دصهث وأ٘دصهث ڀ٩ٷ، ڀ

وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث تټڅٝدً خدڃ ٔدځُٻ. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ خدڃ        -( 2155)

 تټځ٭ًُذ، خهىت تِٔڅثن.

( وـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو تټ٩څدددًٌ وـثڀدده خددڃ ٨ځددً تټدٹددًتوٌ         2156) - 175

وڀفځه خدڃ ٨ددهت٨ْٽً. ؼځ٩ُدث ٨دڃ تټځ٩صځدً خدڃ ِدٽُځثڂ )وتټٽٱد٣ ٖخدڃ ڀ٩دثو(. ـدهظڅث            
ځ٩صځً. ـهظڅث أخٍ ٨ڃ أخدٍ ٨عځدثڂ )وـدهض أَٝدث(، ٨دڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ أخدٍ خٹدً.          تټ

 ٴثٺ:
ٸڅث ڀ٧ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ظٗظدُڃ وڀثبدر. ٰٵدثٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ             

)ڈٻ ڀ٧ أـه ڀڅٹٿ ٩٠دثپ؟( ٰدإوت ڀد٧ يؼدٻ ٘دث٦ ڀدڃ ٩٠دثپ أو ڄفدىچ. ٩ٰؽدڃ. ظدٿ ؼدثء            
ثٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )أخُد٧ أپ      يؼٻ، ڀًٕٶ ڀ٩ٕثڂ ٠ىَٻ، خ٭څٿ َّىٴهث. ٰٵ

أپ ڈدددر؟( ٰٵددثٺ: ٖ. خددٻ خُدد٧. ٰثٔددصًي ڀڅددڇ ٔددثذ. ٰٙددڅ٩س. وأڀددً       -أو ٴددثٺ  -١٨ُددر 
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خّددىتن تټددد١ڃ أڂ َٕددىي. ٴددثٺ: وتَددٿ تهلل! ڀددث ڀددڃ          
 تټعٗظُڃ وڀثبر  ٖ ـٍ ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـٍذ ـٍذ ڀدڃ ِدىتن خ١څهدث.   

  ڂ ٸثڂ ٔثڈهت، أ١٨ثچ. و ڂ ٸثڂ ٬ثبدث، لدل ټڇ.
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ٴثٺ وؼ٩ٻ ٴ٩ٙصُڃ. ٰلٸٽڅدث ڀڅهځدث أؼځ٩دىڂ. ؤدد٩څث. وٰٝدٻ ٰدٍ تټٵٙد٩صُڃ. ٰفځٽصدڇ         
 ٨ٽً تټد٩ًُ. أو ٸځث ٴثٺ.

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو تټ٩څدًٌ وـثڀه خڃ ٨ځً تټدٹًتوٌ وڀفځده  2157) - 176

ٖخددڃ ڀ٩ددثو(. ـددهظڅث تټځ٩صځددً خددڃ   خددڃ ٨دددهت٨ْٽً تټٵُّددٍ. ٸٽهددٿ ٨ددڃ تټځ٩صځددً )وتټٽٱدد٣ 
 ِٽُځثڂ ٴثٺ: ٴثٺ أخٍ: ـهظڅث أخى ٨عځثڂ؛ أڄڇ ـهظڇ ٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ خٹً؛

أڂ أ٘فثج تټٙٱر ٸثڄىت ڄثِث ٰٵًتء. و ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ ڀدًذ      
)ڀددڃ ٸددثڂ ٨څددهچ ٩٠ددثپ تظڅددُڃ، ٰٽُددىڈح خعٗظددر. وڀددڃ ٸددثڂ ٨څددهچ ٩٠ددثپ أيخ٩ددر، ٰٽُددىڈح 

نَ(. أو ٸځدث ٴدثٺ: و ڂ أخدث خٹدً ؼدثء خعٗظدر. وتڄ١ٽدٳ ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل          خمثڀُ، خّث
وٖ  أنيٌ ڈدٻ ٴدثٺ:    -٨ٽُڇ وِٽٿ خ٩ًٕذ. وأخى خٹً خعٗظر. ٴثٺ ٰهى وأڄث وأخدٍ وأڀدٍ   

ٴثٺ و ڂ أخث خٹً ش٩ًٕ ٨څه تټڅدٍ ٘ٽً تهلل  -وتڀًأشٍ ولثنپ خُڃ خُصڅث وخُس أخٍ خٹً 
ظدٿ يؼد٧ ٰٽددط ـصدً ڄ٩دُ يِدىٺ تهلل ٘دٽً         ٨ٽُڇ وِٽٿ. ظٿ ټدط ـصً ٘ٽُس تټ٩ٕثء.

تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰؽثء خ٩هڀث ڀًٝ ڀڃ تټٽُدٻ ڀدث ٔدثء تهلل. ٴثټدس ټدڇ تڀًأشدڇ: ڀدث ـدّدٷ         
٨ددڃ أٜددُثٰٷ، أو ٴثټددس ٜددُٱٷ؟ ٴددثٺ: أو ڀددث ٨ٕددُصهٿ؟ ٴثټددس: أخددىت ـصددً شؽددٍء. ٴدده       
٨ًٜىت ٨ٽُهٿ ٰ٭ٽدىڈٿ. ٴثٺ ٰىڈدس أڄث ٰثلصدلز. وٴثٺ: َث ٬څعً! ٰؽه٦ وِح. وٴدثٺ:  

ٽىت. ٖ ڈڅُةث. وٴثٺ: وتهلل! ٖ أ٩٠ځڇ أخهت. ٴثٺ ٰثَٿ تهلل! ڀث ٸڅدث ڄللدى ڀدڃ ټٵځدر  ٖ يخدث      ٸ
ڀڃ أِٱٽهث أٸعً ڀڅهث. ٴثٺ ـصً ٔد٩څث و٘ثيز أٸعً ڀځث ٸثڄس ٴددٻ وټدٷ. ٰڅ٥دً  ټُهدث     
أخى خٹً ٰإوت ڈٍ ٸځث ڈٍ أو أٸعً. ٴثٺ ٖڀًأشڇ: َدث ألدس خڅدٍ ٰدًتَ! ڀدث ڈدىت؟ ٴثټدس:        

تِڂ أٸعً ڀڅهث ٴددٻ وټدٷ خدعٗض ڀدًتي. ٴدثٺ ٰلٸدٻ ڀڅهدث أخدى خٹدً          ٖ. وٴًذ ٨ُڅٍ! ټهٍ 
وٴثٺ:  ڄځث ٸثڂ وټٷ ڀڃ تټ١ُٕثڂ. ٩َڅٍ َځُڅڇ. ظٿ أٸٻ ڀڅهث ټٵځر. ظٿ ـځٽهث  ټً يِىٺ 
تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰل٘دددفس ٨څددهچ. ٴددثٺ وٸددثڂ خُڅڅددث وخددُڃ ٴددىپ ٨ٵدده ٰځٝددً       

تهلل أ٨ٽدٿ ٸدٿ ڀد٧ ٸدٻ يؼدٻ.      تْؼٻ. ٩ًٰٰڅث تظڅث ٨ًٕ يؼٗ. ڀ٧ ٸٻ يؼٻ ڀڅهٿ أڄثَ. 
  ٖ أڄڇ خ٩ط ڀ٩هٿ ٰلٸٽىت ڀڅهث أؼځ٩ىڂ. أو ٸځث ٴثٺ.

( ـدددهظڅٍ ڀفځددده خدددڃ تټځعڅدددً. ـدددهظڅث ِدددثټٿ خدددڃ ڄدددىؾ تټ١٩دددثي ٨دددڃ    2157) - 177

 تټؽًًٌَ، ٨ڃ أخٍ ٨عځثڂ، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ خٹً. ٴثٺ:
ڇ وِدٽٿ  ڄٍٺ ٨ٽُڅث أُٜثٮ ټڅث. ٴثٺ وٸدثڂ أخدٍ َصفدهض  ټدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُد        

ڀڃ تټٽُٻ. ٴثٺ ٰثڄ١ٽٳ وٴثٺ: َث ٨دهتټًـځڃ! تًٰ٪ ڀڃ أُٜثٰٷ. ٴثٺ ٰٽځث أڀّدُس ؼةڅدث   
خٵًتڈٿ. ٴثٺ ٰلخىت. ٰٵثټىت: ـصً َؽٍء أخى ڀڅٍټڅث ٩١ُٰٿ ڀ٩څث. ٴثٺ ٰٵٽس ټهٿ:  ڄڇ يؼٻ 
ـهَدده. و ڄٹددٿ  ڂ ټددٿ شٱ٩ٽددىت لٱددس أڂ َٙددُدڅٍ ڀڅددڇ أوي. ٴددثٺ ٰددلخىت. ٰٽځددث ؼددثء ټددٿ َدددهأ  

ٰٵثٺ: أ٬ًٰصٿ ڀڃ أُٜثٰٹٿ؟ ٴثٺ ٴثټىت: ٖ. وتهلل! ڀث ٬ًٰڅدث. ٴدثٺ: أټدٿ    خٍٕء أوٺ ڀڅهٿ. 
آڀً ٨دهتټًـځڃ؟ ٴثٺ وشڅفُس ٨څڇ. ٰٵثٺ: َث ٨دهتټًـځڃ! ٴدثٺ ٰصڅفُدس. ٴدثٺ ٰٵدثٺ: َدث      
٬څعً! أٴّځس ٨ٽُٷ  ڂ ٸڅس شّځ٧ ٘دىشٍ  ٖ ؼةدس. ٴدثٺ ٰؽةدس ٰٵٽدس: وتهلل! ڀدث ټدٍ        

لخىت أڂ ٩١َځىت ـصً شؽٍء. ٴثٺ ٰٵثٺ: وڄح. ڈؤٖء أُٜثٰٷ ّٰٽهٿ. ٴه أشُصهٿ خٵًتڈٿ ٰ
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ڀث ټٹٿ! أٖ شٵدٽىت ٨څث ٴًتٸٿ! ٴدثٺ ٰٵدثٺ أخدى خٹدً: ٰدىتهلل! ٖ أ٩٠ځدڇ تټٽُٽدر. ٴدثٺ ٰٵدثټىت:          
ٰىتهلل! ٖ ڄ٩١ځڇ ـصً ش٩١ځڇ. ٴثٺ: ٰځث يأَس ٸثټًٕ ٸثټٽُٽر ٴٟ. وَٽٹدٿ! ڀدث ټٹدٿ أڂ ٖ    

ځدىت ٴدًتٸٿ. ٴدثٺ ٰؽدٍء     شٵدٽىت ٨څدث ٴدًتٸٿ؟ ٴدثٺ ظدٿ ٴدثٺ: أڀدث تْوټدً ٰځدڃ تټٕد١ُثڂ. ڈٽ         
خثټ٩١ثپ ّٰځً ٰلٸدٻ وأٸٽدىت. ٴدثٺ: ٰٽځدث أ٘ددؿ ٬دهت ٨ٽدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ            

 ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل! خًوت وـڅعس. ٴثٺ ٰللدًچ ٰٵثٺ )خٻ أڄس أخًڈٿ وألًُڈٿ(.
 ٴثٺ وټٿ شدٽ٭څٍ ٸٱثيذ.

 وڄفى وټٷ خثج: ُٰٝٽر تټځىتِثذ ٍٰ تټ٩١ثپ تټٵٽُٻ، وأڂ ٩٠ثپ تٖظڅُڃ َٹٱٍ تټعٗظر،

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨دڃ  2158) - 178

 ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ أڄڇ ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )٩٠ثپ تٖظڅُڃ ٸثٍٰ تټعٗظر. و٩٠ثپ تټعٗظر ٸدثٍٰ   

 تْيخ٩ر(.

نذ. ؾ وـددهظڅٍ ( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث يوؾ خددڃ ٨دددث    2159) - 179

َفًُ خڃ ـدُح. ـهظڅث يوؾ. ـهظڅث تخڃ ؼدًَػ. ألدًڄدٍ أخدى تټٍخُدً؛ أڄدڇ ِدځ٧ ؼدثخً        
 خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:

ِځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ )٩٠دثپ تټىتـده َٹٱدٍ تٖظڅدُڃ. و٩٠دثپ            
 تٖظڅُڃ َٹٱٍ تْيخ٩ر. و٩٠ثپ تْيخ٩ر َٹٱٍ تټعځثڄُر(.

  ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ټٿ َىٸً: ِځ٩س.وٍٰ يوتَر  ِفثٲ: ٴثٺ يِىٺ تهلل

ـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ِٱُثڂ. ؾ وـهظڅٍ ڀفځده تخدڃ تټځعڅدً.     -( 2159)

ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼدثخً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ      
 وِٽٿ. خځعٻ ـهَط تخڃ ؼًَػ.

أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح و ِفثٲ ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأخى خٹً خڃ 2159) - 181

خڃ  خًتڈُٿ )ٴثٺ أخى خٹً وأخى ٸًَح: ـهظڅث. وٴثٺ تِلًتڂ: ألدًڄث( أخى ڀ٩ثوَدر ٨دڃ   
 ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ِٱُثڂ، ٨ڃ ؼثخً، ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )٩٠ثپ تټىتـه َٹٱٍ تٖظڅُڃ. و٩٠ثپ تٖظڅُڃ َٹٱٍ  
 تْيخ٩ر(.

ڃ ٩ُِه و٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر ٴثٖ: ـدهظڅث ؼًَدً ٨دڃ    ( ـهظڅث ٴصُدر خ2159) - 181

 ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ِٱُثڂ، ٨ڃ ؼثخً،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )٩٠ثپ تټًؼٻ َٹٱٍ يؼٽُڃ. و٩٠ثپ يؼٽُڃ َٹٱدٍ   

 أيخ٩ر. و٩٠ثپ أيخ٩ر َٹٱٍ ظځثڄُر(.
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 ثبة: ا٫ٰئٯٲ ٿؤ٧٪ ٟپ ٯ٘پ ٹادض، ٹا٨٫بٟغ ٿؤ٧٪ ٟپ ؿج٘خ أٯ٘بء - 34

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج وڀفځه خڃ تټځعڅً و٨دُهتهلل خڃ ٩ُِه ٴدثټىت:  2161) - 182

 ألدًڄث َفًُ )وڈى تټٵ١ثڂ( ٨ڃ ٨دُهتهلل. ألدًڄٍ ڄث٧ٰ ٨ڃ تخڃ ٨ځً،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ )تټٹثًٰ َلٸٻ ٍٰ ِد٩ر أڀ٩ثء. وتټځؤڀڃ َلٸٻ ٍٰ  

 ڀ٩ٍ وتـه(.

ظڅث أخٍ. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ   وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـه -( 2161)

ُٔدر. ـهظڅث أخى أِدثڀر وتخدڃ ڄځُدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٨دُدهتهلل. ؾ وـدهظڅٍ ڀفځده خدڃ يتٰد٧           
و٨ده خڃ ـځُه ٨ڃ ٨دهتټًٌتٲ. ٴثٺ: ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ أَىج. ٸٗڈځث ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ    

 تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

ڃ لدٗن تټددثڈٽٍ. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث        ( وـهظڅث أخى خٹً خد 2161) - 183

 ٩ٔدر ٨ڃ وتٴه تخڃ ڀفځه خڃ ٌَه؛ أڄڇ ِځ٧ ڄث٩ٰث ٴثٺ:
يأي تخڃ ٨ځً ڀّٹُڅث. ٰؽ٩ٻ ٧َٝ خُڃ َهَڇ، و٧َٝ خُڃ َهَڇ. ٴثٺ: ٰؽ٩ٻ َلٸٻ أٸٗ  

ٸعًُت. ٴثٺ ٰٵدثٺ: ٖ َدهلٽڃ ڈدىت ٨ٽدٍ. ٰدإڄٍ ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ           
 َلٸٻ ٍٰ ِد٩ر أڀ٩ثء(.َٵىٺ ) ڂ تټٹثًٰ 

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨ددهتټًـځڃ ٨دڃ ِدٱُثڂ، ٨دڃ أخدٍ      2161) - 184

 تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً وتخڃ ٨ځً؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )تټځؤڀڃ َلٸٻ ٍٰ ڀ٩دٍ وتـده. وتټٹدثًٰ َلٸدٻ      

 ٍٰ ِد٩ر أڀ٩ثء(.

٨دڃ أخدٍ تټٍخُدً، ٨دڃ ؼدثخً،      وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـدهظڅث ِدٱُثڂ    -( 2161)

 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ. وټٿ َىٸً: تخڃ ٨ځً.

( ـهظڅث أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ـدهظڅث أخدى أِدثڀر. ـدهظڅث خًَده      2162) - 185

 ٨ڃ ؼهچ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ )تټځؤڀڃ َلٸٻ ٍٰ ڀ٩ٍ وتـه. وتټٹثًٰ َلٸدٻ ٰدٍ    

 ٩ثء(.ِد٩ر أڀ

ـهظڅث ٴصُدر خڃ ِد٩ُه. ـدهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅدٍ تخدڃ ڀفځده( ٨دڃ تټ٩دٗء،          -( 2162)

 ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَعهٿ.

( وـهظڅٍ ڀفځه خدڃ يتٰد٧. ـدهظڅث  ِدفثٲ خدڃ ٨ُّدً. ألدًڄدث ڀثټدٷ         2163) - 186

 ٨ڃ ِهُٻ تخڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٜدثٰڇ ٜدُٯ، وڈدى ٸدثًٰ، ٰدلڀً ټدڇ يِددىٺ تهلل            

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٕثذ ٰفٽدس. ًٰٕج ـٗخهث. ظٿ ألًي ًٰٕخڇ. ظٿ ألًي ًٰٕخڇ. 
ـصً ًٔج ـٗج ِد٧ ُٔثچ. ظٿ أڄڇ أ٘دؿ ٰلِٽٿ. ٰلڀً ټڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ    
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ٽٿ َّصصځهث. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٕثذ ًٰٕج ـٗخهث. ظٿ أڀً خللًي ٰ
 وِٽٿ )تټځؤڀڃ ًَٕج ٍٰ ڀ٩ٍ وتـه. وتټٹثًٰ ًَٕج ٍٰ ِد٩ر أڀ٩ثء(.

 ثبة: ال ٿ٘ڀت ا٫ِ٘ب٭ - 35

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وٌڈًُ خڃ ـًج و ِفثٲ خڃ  خدًتڈُٿ )ٴدثٺ   2164) - 187

، ٨دڃ أخدٍ   ٌڈًُ: ـهظڅث. وٴثٺ تِلًتڂ: ألدًڄث( ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨دڃ أخدٍ ـدثٌپ   
 ڈًًَذ. ٴثٺ:

ڀث ٨ثج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٩٠ثڀث ٴدٟ. ٸدثڂ  وت تٔدصهً ٔدُةث أٸٽدڇ، و ڂ       
 ٸًڈڇ شًٸڇ.

وـددهظڅث أـځدده خددڃ َددىڄُ. ـددهظڅث ٌڈُددً. ـددهظڅث ِددٽُځثڂ ت٨ْځددٓ، خهددىت        -( 2164)

 تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

ًو ( وـددهظڅث ٨ددده خددڃ ـځُدده. ألدًڄددث ٨دددهتټًٌتٲ و٨دددهتټځٽٷ خددڃ ٨ځدد    2164) -پ  2

و٨ځددً خددڃ ِدد٩ه، أخددى نتون تټفٱددًٌ. ٸٽهددٿ ٨ددڃ ِددٱُثڂ، ٨ددڃ ت٨ْځددٓ، خهددىت تِٔددڅثن،   
 ڄفىچ.

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وأخددى ٸًَددح وڀفځدده خددڃ تټځعڅددً          2164) - 188

و٨ځًو تټڅثٴه )وتټٽٱ٣ ْخٍ ٸًَح( ٴثټىت: ألدًڄث أخى ڀ٩ثوَر. ـهظڅث ت٨ْځٓ ٨ڃ أخدٍ  
 ٴثٺ:َفًُ، ڀىټً آٺ ؼ٩هذ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. 

ڀث يأَس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ثج ٩٠ثڀث ٴٟ. ٸثڂ  وت تٔدصهثچ أٸٽدڇ، و ڂ    
 ټٿ َٕصهڇ ِٹس.

وـهظڅثچ أخى ٸًَح وڀفځه خڃ تټځعڅً. ٴثٖ: ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ أخدٍ     
 ـثٌپ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

 ٧زبة ا٬٫جبؽ ٹا٫ؼٿٴخ - ۲۲
ثبة: رذغٿٮ اؿزٰ٘ب٩ أٹاٳپ ا٫ظٷت ٹا٠٫ٌخ ٟپ ا٫لغة ٹٛڀغٵ، ٬ٗټ  - 1

 ا٫غجب٩ ٹا٫ٴـبء
( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټدٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ ٌَده خدڃ       2165) - 1

٨دهتهلل، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ أخدٍ خٹدً تټٙدهَٳ، ٨دڃ أپ ِدٽځر، ٌوغ تټڅددٍ       
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛

 ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )تټىٌ َٕدًج ٰدٍ آڄُدر تټٱٝدر،  ڄځدث َؽًؼدً       أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 
 ٍٰ خ١څڇ ڄثي ؼهڅٿ(.

وـهظڅثچ ٴصُدر وڀفځه خڃ يڀؿ ٨ڃ تټٽُدط خدڃ ِد٩ه. ؾ وـهظڅُدڇ ٨ٽدٍ خدڃ        -( 2165)

ـؽددً تټّدد٩هٌ. ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ )٩َڅددٍ تخددڃ ٨ُٽددر( ٨ددڃ أَددىج. ؾ وـددهظڅث تخددڃ ڄځُددً.  
ـدهظڅث َفُدً خدڃ ِد٩ُه. ؾ وـدهظڅث       ـهظڅث ڀفځه خڃ خًٕ. ؾ وـهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً.   
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أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وتټىټُه خڃ ٔؽث٦. ٴثٖ: ـدهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً ٨دڃ ٨دُدهتهلل. ؾ       
وـهظڅث ڀفځه خڃ أخٍ خٹً تټځٵهڀٍ. ـهظڅث تټٱُٝٻ خڃ ِٽُځثڂ. ـهظڅث ڀىًِ خڃ ٨ٵدر. 
ؾ وـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـهظڅث ؼًًَ )٩َڅدٍ تخدڃ ـدثٌپ( ٨دڃ ٨ددهتټًـځڃ تټّدًتغ       

ڈؤٖء ٨ڃ ڄدث٧ٰ. خځعدٻ ـدهَط ڀثټدٷ خدڃ أڄدُ. خإِدڅثنچ ٨دڃ ڄدث٧ٰ وٌتن ٰدٍ ـدهَط            ٸٻ 
٨ٽٍ تخڃ ڀّهً ٨ڃ ٨دُهتهلل )أڂ تټىٌ َلٸٻ أو ًَٕج ٍٰ آڄُر تټٱٝر وتټىڈح( وټدُُ  

 ٍٰ ـهَط أـه ڀڅهٿ وٸً تْٸٻ وتټىڈح.  ٖ ٍٰ ـهَط تخڃ ڀّهً.

٨ث٘ددٿ ٨ددڃ  ( وـددهظڅٍ ٌَدده خددڃ ٍََدده، أخددى ڀ٩ددڃ تټًٴثٔددٍ. ـددهظڅث أخددى      2165) - 2

 ٨عځثڂ )٩َڅٍ تخڃ ڀًذ( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ ٨ڃ لثټصڇ أپ ِٽځر. ٴثټس:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ڀدڃ ٔدًج ٰدٍ  ڄدثء ڀدڃ وڈدح أو ٰٝدر، ٰإڄځدث            

 َؽًؼً ٍٰ خ١څڇ ڄثيت ڀڃ ؼهڅٿ(.

ثبة: رذغٿٮ اؿزٰ٘ب٩ اٳبء ا٫ظٷت ٹا٠٫ٌخ ٬ٗټ ا٫غجب٩ ٹا٫ٴـبء، ٹسبرٮ  - 2

ذغٿغ ٬ٗټ ا٫غج٪، ٹاثبدزٶ ٬٫ٴـبء. ٹاثبدخ ا٬٘٫ٮ ٹٳذٺٵ ٬٫غج٪، ٯب ا٫ظٷت ٹا٫
 ٫ٮ ٿؼص ٬ٗټ أعثٖ أهبثٖ.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ. ألدًڄث أخى لُعځدر ٨دڃ أٔد٩ط خدڃ أخدٍ      2166) - 3

تټ٩ٕعثء. ؾ وـدهظڅث أـځده خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ َدىڄُ. ـدهظڅث ٌڈُدً. ـدهظڅث أٔد٩ط. ـدهظڅٍ            
 نلٽس ٨ٽً تټدًتء خڃ ٨ثٌج ّٰځ٩صڇ َٵىٺ: ڀ٩ثوَر خڃ ِىَه خڃ ڀٵًڂ. ٴثٺ:

أڀًڄث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خّد٧. وڄهثڄث ٨ڃ ِد٧. أڀًڄث خ٩ُثنذ تټځدًَٛ،   
وتشدث٦ تټؽڅثٌذ، وشٕځُس تټ٩ث٠ُ، و خًتي تټٵّٿ، أو تټځٵّٿ، وڄًٙ تټځ٥ٽىپ، و ؼثخر 

ٔددًج  تټددهت٨ٍ، و ٰٕددثء تټّددٗپ. وڄهثڄددث ٨ددڃ لددىتشُٿ، أو ٨ددڃ شمددصٿ خثټددىڈح، و٨ددڃ       
 خثټٱٝر، و٨ڃ تټځُثظً، و٨ڃ تټٵٍّ، و٨ڃ ټدُ تټفًًَ وتِٔصدًٲ وتټهَدثغ.

ـددهظڅث أخددى تټًخُدد٧ تټ٩صٹددٍ. ـددهظڅث أخددى ٨ىتڄددر ٨ددڃ أٔدد٩ط خددڃ ِددٽُٿ، خهددىت   -( 2166)

تِٔددڅثن، ڀعٽددڇ.  ٖ ٴىټددڇ: و خددًتي تټٵّددٿ أو تټځٵّددٿ. ٰإڄددڇ ټددٿ َددىٸً ڈددىت تټفددًٮ ٰددٍ         
 تټفهَط. وؼ٩ٻ ڀٹثڄڇ: و ڄٕثن تټٝثٺ.

( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٨ٽددٍ خددڃ ڀّددهً. ؾ وـددهظڅث   2166) - پ 2

٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ؼًًَ. ٸٗڈځث ٨ڃ تټُٕدثڄٍ، ٨ڃ أ٩ٔط خڃ أخٍ تټٕد٩عثء،  
خهىت تِٔڅثن، ڀعٻ ـهَط ٌڈًُ. وٴثٺ:  خًتي تټٵّٿ. ڀڃ ٬ًُ ٔٷ. وٌتن ٰدٍ تټفدهَط:   

 تټهڄُث، ټٿ ًَٕج ٍٰ تِلًذ.و٨ڃ تټًٕج ٍٰ تټٱٝر. ٰإڄڇ ڀڃ ًٔج ُٰهث ٍٰ 

( وـهظڅثچ أخى ٸًَح. ـهظڅث تخڃ  نيَُ. ألدًڄث أخدى  ِدفثٲ تټٕدُدثڄٍ    2166) -پ  3

وټُط خڃ أخٍ ِٽُٿ ٨ڃ أ٩ٔط خڃ أخٍ تټ٩ٕعثء. خإِڅثنڈٿ. وټٿ َىٸً ٌَثنذ ؼًًَ وتخڃ 
ڀّهً. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ؾ وـهظڅث 

هتهلل خڃ ٨دهتهلل خدڃ ڀ٩دثو. ـدهظڅث أخدٍ. ؾ وـدهظڅث  ِدفثٲ تخدڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث أخدى           ٨دُ
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٨ثڀً تټ٩ٵهٌ. ؾ وـهظڅث ٨دهتټًـځڃ خڃ خًٕ. ـهظڅٍ خهٍ. ٴثټىت ؼځ٩ُدث: ـدهظڅث ٔد٩در    
٨ددڃ أٔدد٩ط خددڃ ِددٽُٿ خإِددڅثنڈٿ، وڀ٩څددً ـددهَعهٿ،  ٖ ٴىټددڇ: و ٰٕددثء تټّددٗپ. ٰإڄددڇ ٴددثٺ  

 ٨ڃ لثشٿ تټىڈح أو ـٽٵر تټىڈح.خهټهث: وين تټّٗپ. وٴثٺ: ڄهثڄث 

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ـهظڅث َفُدً خدڃ آنپ و٨ځدًو خدڃ ڀفځده.      2166) -پ  4

ٴثٖ: ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ أ٩ٔط خڃ أخٍ تټ٩ٕعثء. خإِڅثنڈٿ. وٴثٺ: و ٰٕدثء تټّدٗپ ولدثشٿ    
 تټىڈح. ڀڃ ٬ًُ ٔٷ.

4 - (2167    ْ ٔد٩ط خدڃ   ( ـهظڅث ٩ُِه خڃ ٨ځًو خڃ ِهٻ خڃ  ِدفثٲ خدڃ ڀفځده خدڃ ت

ٴُُ ٴثٺ: ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر. ِځ٩صڇ َىٸًچ ٨دڃ أخدٍ وٰدًذ؛ أڄدڇ ِدځ٧ ٨ددهتهلل خدڃ        
 ٨ٹُٿ ٴثٺ:

ٸڅث ڀ٧ ـىَٱر خثټځدهتبڃ. ٰثِصّدٵً ـىَٱدر. ٰؽدثءچ نڈٵدثڂ خٕدًتج ٰدٍ  ڄدثء ڀدڃ ٰٝدر.            
ًٰڀثچ خڇ. وٴثٺ:  ڄٍ ألدًٸٿ أڄٍ أڀًشدڇ أڂ ٖ َّدٵُڅٍ ُٰدڇ. ٰدإڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل       

)ٖ شٕدًخىت ٰدٍ  ڄدثء تټدىڈح وتټٱٝدر. وٖ  شٽدّدىت تټدهَدثغ و تټفًَدً.          ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ
 ٰإڄڇ ټهٿ ٍٰ تټهڄُث، وڈى ټٹٿ ٍٰ تِلًذ، َىپ تټٵُثڀر(.

وـهظڅثچ تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ أخٍ ًٰوذ تټؽهڅٍ. ٴدثٺ: ِدځ٩س    -( 2167)

ٍ تټفدهَط  ٨دهتهلل خڃ ٨ٹُٿ َٵىٺ: ٸڅدث ٨څده ـىَٱدر خثټځدهتبڃ. ٰدىٸً ڄفدىچ. وټدٿ َدىٸً ٰد         
 )َىپ تټٵُثڀر(.

( وـهظڅٍ ٨دهتټؽدثي خڃ تټ٩ٗء. ـهظڅث ِدٱُثڂ. ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ڄؽدُؿ،      2167) -پ  2

أوٖ، ٨ڃ ڀؽثڈه، ٨ڃ تخڃ أخٍ ټُٽً، ٨ڃ ـىَٱر. ظدٿ ـدهظڅث ٍََده، ِدځ٩ڇ ڀدڃ تخدڃ أخدٍ        
ټُٽً ٨ڃ ـىَٱر. ظٿ ـهظڅث أخى ًٰوذ ٴثٺ: ِځ٩س تخدڃ ٨ٹدُٿ. ٥ٰڅڅدس أڂ تخدڃ أخدٍ ټُٽدً       

ڀدڃ تخدڃ ٨ٹدُٿ. ٴدثٺ: ٸڅدث ڀد٧ ـىَٱدر خثټځدهتبڃ. ٰدىٸً ڄفدىچ. وټدٿ َٵدٻ )َدىپ                ڄځث ِځ٩ڇ
 تټٵُثڀر(.

( وـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو تټ٩څدددًٌ. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ       2167) -پ  3

تټفٹددٿ؛ أڄددڇ ِددځ٧ ٨دددهتټًـځڃ )٩َڅددٍ تخددڃ أخددٍ ټُٽددً( ٴددثٺ: ٔددههز ـىَٱددر تِصّددٵً         
 خځ٩څً ـهَط تخڃ ٨ٹُٿ ٨ڃ ـىَٱر. خثټځهتبڃ. ٰلشثچ  ڄّثڂ خإڄثء ڀڃ ٰٝر. ٰىٸًچ

( وـهظڅثچ أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث وٸُد٧. ؾ وـدهظڅث تخدڃ تټځعڅدً        2167) -پ  4

وتخڃ خٕثي ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خدڃ ؼ٩ٱدً. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ          
٨هٌ. ؾ وـهظڅٍ ٨دهتټًـځڃ خڃ خًٕ. ـهظڅث خهٍ. ٸٽهٿ ٨ڃ ٩ٔدر. خځعٻ ـهَط ڀ٩ثو 

ثنچ. وټٿ َىٸً أـه ڀڅهٿ ٍٰ تټفهَط: ٔههز ـىَٱر. ٬ًُ ڀ٩ثو وـدهچ.  ڄځدث ٴدثټىت:    و ِڅ
  ڂ ـىَٱر تِصّٵً.

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث ؼًَدً ٨دڃ ڀڅٙدىي. ؾ وـدهظڅث       2167) -پ  5

ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ددهٌ ٨ددڃ تخددڃ ٨ددىڂ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ڀؽثڈدده، ٨ددڃ       
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، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځ٩څدً ـدهَط     ٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ ټُٽً، ٨ڃ ـىَٱر
 ڀڃ وٸًڄث.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ُِٯ. ٴثٺ: ِدځ٩س  2167) - 5

 ڀؽثڈهت َٵىٺ: ِځ٩س ٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ ټُٽً ٴثٺ:
تِصّٵً ـىَٱر. ّٰٵثچ ڀؽىٍِ ٍٰ  ڄثء ڀڃ ٰٝر. ٰٵثٺ:  ڄٍ ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً  

ٿ َٵددىٺ )ٖ شٽدّددىت تټفًَددً وٖ  تټددهَدثغ. وٖ  شٕددًخىت ٰددٍ آڄُددر تټددىڈح   تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽ
 وتټٱٝر. وٖ  شلٸٽىت ٍٰ ٘فثٰهث. ٰإڄهث ټهٿ ٍٰ تټهڄُث(.

 ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛2168) - 6

ټددى  أڂ ٨ځددً خددڃ تټم١ددثج يأي ـٽددر ِددًُتء ٨څدده خددثج تټځّددؽه. ٰٵددثٺ: َددث يِددىٺ تهلل!  
تٔددصًَس ڈددىچ ٰٽدّددصهث ټٽڅددثَ َددىپ تټؽځ٩ددر، وټٽىٰدده  وت ٴددهڀىت ٨ٽُددٷ! ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل    
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) ڄځث َٽدُ ڈىچ ڀڃ ٖ لٗٲ ټڇ ٍٰ تِلًذ( ظٿ ؼثءز يِىٺ تهلل 
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڅهدث ـٽدٻ. ٰدل١٨ً ٨ځدً ڀڅهدث ـٽدر. ٰٵدثٺ ٨ځدً: َدث يِدىٺ تهلل!           

ثين ڀدث ٴٽدس؟ ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ        ٸّىشڅُهث. وٴه ٴٽس ٰدٍ ـٽدر ١٨د   
 ) ڄٍ ټٿ أٸّٹهث ټصٽدّهث( ٰٹّثڈث ٨ځً ألث ټڇ ڀًٕٸث، خځٹر.

وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـدهظڅث أخدى    -( 2168)

أِددثڀر. ؾ وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ أخددٍ خٹددً تټځٵددهڀٍ. ـددهظڅث َفُددً خددڃ ِدد٩ُه. ٸٽهددٿ ٨ددڃ       
ؾ وـهظڅٍ ِىَه تخڃ ٩ُِه. ـدهظڅث ـٱدٗ خدڃ ڀُّدًذ ٨دڃ ڀىِدً خدڃ ٨ٵددر.          ٨دُهتهلل.

 ٸٗڈځث ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خڅفى ـهَط ڀثټٷ.

( وـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـهظڅث ؼًًَ خدڃ ـدثٌپ. ـدهظڅث ڄدث٧ٰ ٨دڃ تخدڃ       2168) - 7

 ٨ځً. ٴثٺ:
ًُتء. وٸددثڂ يؼددٗ َ٭ٕددً تټځٽددىٶ  يأي ٨ځددً ١٨ددثينت تټصځُځددٍ َٵددُٿ خثټّددىٲ ـٽددر ِدد  

وَٙددُح ڀددڅهٿ. ٰٵددثٺ ٨ځددً: َددث يِددىٺ تهلل!  ڄددٍ يأَددس ١٨ددثينت َٵددُٿ ٰددٍ تټّددىٲ ـٽددر 
ًُِتء. ٰٽى تٔصًَصهث ٰٽدّصهث ټىٰىن تټ٩ًج  وت ٴهڀىت ٨ٽُٷ! وأ٤څدڇ ٴدثٺ: وټدّدصهث َدىپ     
تټؽځ٩ر. ٰٵثٺ ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) ڄځث َٽددُ تټفًَدً ٰدٍ تټدهڄُث ڀدڃ ٖ      
لٗٲ ټڇ ٍٰ تِلًذ( ٰٽځدث ٸدثڂ خ٩ده وټدٷ أشدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خفٽدٻ           
ًُِتء. ٰد٩ط  ټً ٨ځً خفٽر. وخ٩ط  ټً أِثڀر خڃ ٌَده خفٽدر. وأ١٨دً ٨ٽدٍ خدڃ أخدٍ       
٠ثټح ـٽر. وٴثٺ )ٔٵٵهث لځدًت خدُڃ ڄّدثبٷ( ٴدثٺ ٰؽدثء ٨ځدً خفٽصدڇ َفځٽهدث. ٰٵدثٺ: َدث           

ڀُ ٍٰ ـٽر ١٨دثين ڀدث ٴٽدس. ٰٵدثٺ ) ڄدٍ ټدٿ       يِىٺ تهلل! خ٩عس  ټٍ خهىچ. وٴه ٴٽس خثْ
أخ٩ط خهث  ټُٷ ټصٽدّهث. وټٹڅٍ خ٩عس خهث  ټُٷ ټصُٙح خهث( وأڀث أِثڀر ًٰتؾ ٍٰ ـٽصڇ. 
ٰڅ٥ً  ټُڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄ٥ًت ٨ًٮ أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ    

 ټدٍ خهدث. ٰٵدثٺ    وِٽٿ ٴه أڄٹً ڀث ٘څ٧. ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل! ڀث شڅ٥ً  ټٍ؟ ٰلڄس خ٩عدس  
 ) ڄٍ ټٿ أخ٩ط  ټُٷ ټصٽدّهث. وټٹڅٍ خ٩عس خهث  ټُٷ ټصٕٵٵهث لځًت خُڃ ڄّثبٷ(.
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( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً وـًڀٽر خڃ َفًُ )وتټٽٱ٣ ټفًڀٽدر( ٴدثٖ: ألدًڄدث    2168) - 8

تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨ددڃ تخدڃ ٔدهثج. ـدهظڅٍ ِددثټٿ خدڃ ٨ددهتهلل؛ أڂ ٨ددهتهلل خددڃ           
 ٨ځً ٴثٺ:

ج ـٽر ڀدڃ  ِدصدًٲ شددث٦ خثټّدىٲ. ٰللدىڈث ٰدلشً خهدث يِدىٺ تهلل         وؼه ٨ځً خڃ تټم١ث 
٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰٵددثٺ: َددث يِددىٺ تهلل! تخصدد٧ ڈددىچ ٰصؽځددٻ خهددث ټٽ٩ُدده وټٽىٰدده. ٰٵددثٺ   
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) ڄځث ڈىچ ټدثَ ڀدڃ ٖ لدٗٲ ټدڇ( ٴدثٺ ٰٽددط ٨ځدً ڀدث        

ٽٿ خؽددر نَددثغ. ٰلٴددٻ خهدث ٨ځدً      ٔثء تهلل. ظٿ أيِٻ  ټُڇ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِد   
ـصً أشً خهدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل! ٴٽدس ) ڄځدث ڈدىچ            
ټدثَ ڀڃ ٖ لٗٲ ټدڇ(. أو ) ڄځدث َٽددُ ڈدىچ ڀدڃ ٖ لدٗٲ ټدڇ(. ظدٿ أيِدٽس  ټدٍ خهدىچ؟            

 ٰٵثٺ ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )شد٩ُهث وشُٙح خهث ـثؼصٷ(.

ث ڈددثيوڂ خددڃ ڀ٩ددًوٮ. ـددهظڅث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ ٨ځددًو تخددڃ         وـددهظڅ -( 2168)

 تټفثيض ٨ڃ تخڃ ٔهثج، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه ٨ڃ ٩ٔدر. ألدًڄٍ أخدى  2168) - 9

 خٹً خڃ ـٱٗ ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
تهلل أڂ ٨ځً يأي ٨ٽً يؼٻ ڀڃ آٺ ١٨ثين ٴددثء ڀدڃ نَددثغ أو ـًَدً. ٰٵدثٺ ټًِدىٺ        

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: ټى تٔصًَصڇ! ٰٵثٺ ) ڄځث َٽدُ ڈدىت ڀدڃ ٖ لدٗٲ ټدڇ( ٰلڈدهي  ټدً       
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـٽر ِدًُتء. ٰليِدٻ خهدث  ټدٍ. ٴدثٺ ٴٽدس: أيِدٽس خهدث         

  ټٍ، وٴه ِځ٩صٷ ٴٽس ُٰهث ڀث ٴٽس! ٴثٺ ) ڄځث خ٩عس خهث  ټُٷ ټصّصځص٧ خهث(.

ث يوؾ. ـهظڅث ٔد٩در. ـدهظڅث أخدى خٹدً تخدڃ ـٱدٗ       وـهظڅٍ تخڃ ڄځًُ. ـهظڅ -( 2168)

٨ڃ ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً، ٨ڃ أخُڇ؛ أڂ ٨ځً خڃ تټم١ثج يأي ٨ٽدً يؼدٻ ڀدڃ آٺ    
١٨ثين. خځعٻ ـهَط َفًُ خڃ ٩ُِه. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ ) ڄځث خ٩عس خهث  ټُٷ ټصڅصٱ٧ خهث، وټٿ 

 أخ٩ط خهث  ټُٷ ټصٽدّهث(.

٨دهتټٙځه. ٴثٺ: ِدځ٩س أخدٍ َفدهض    ( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث 2168) -پ  2

ٴثٺ: ـهظڅٍ َفًُ خڃ أخٍ  ِدفثٲ ٴدثٺ: ٴدثٺ ټدٍ ِدثټٿ خدڃ ٨ددهتهلل ٰدٍ تِٔدصدًٲ. ٴدثٺ           
ٴٽس: ڀث ٬ٽ٣ ڀڃ تټهَدثغ ولٕڃ ڀڅڇ. ٰٵثٺ: ِځ٩س ٨دهتهلل خڃ ٨ځً َٵدىٺ: يأي ٨ځدً   
٨ٽً يؼٻ ـٽر ڀڃ  ِصدًٲ. ٰلشً خهث تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٰدىٸً ڄفدى ـدهَعهٿ.     

 ڇ ٴثٺ: ٰٵثٺ ) ڄځث خ٩عس خهث  ټُٷ ټصُٙح خهث ڀثٖ(.٬ًُ أڄ

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄدث لثټده خدڃ ٨ددهتهلل ٨دڃ ٨ددهتټځٽٷ، ٨دڃ        2169) - 11

 ٨دهتهلل، ڀىټً أِځثء خڅس أخٍ خٹً. وٸثڂ لثٺ وټه ١٨ثء. ٴثٺ:
أيِٽصڅٍ أِځثء  ټً ٨دهتهلل خڃ ٨ځً. ٰٵثټس: خٽ٭څٍ أڄٷ شفًپ أٔدُثء ظٗظدر: تټ٩ٽدٿ ٰدٍ      

تټعدىج، وڀُعدًذ تْيؼدىتڂ، و٘دىپ يؼدح ٸٽدڇ. ٰٵددثٺ ټدٍ ٨ددهتهلل: أڀدث ڀدث وٸدًز ڀددڃ            
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يؼح، ٰٹُٯ خځدڃ َٙدىپ تْخده. وأڀدث ڀدث وٸدًز ڀدڃ تټ٩ٽدٿ ٰدٍ تټعدىج، ٰدإڄٍ ِدځ٩س             
٨ځدً خددڃ تټم١دثج َٵددىٺ: ِدځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ َٵدىٺ ) ڄځددث َٽدددُ      

ڀث ڀُعًذ تْيؼىتڂ، ٰهىچ ڀُعًذ تټفًًَ ڀڃ ٖ لٗٲ ټڇ( ٰمٱس أڂ َٹىڂ تټ٩ٽٿ ڀڅڇ. وأ
 ٨دهتهلل، ٰإوت ڈٍ أيؼىتڂ.

ًٰؼ٩ددس  ټددً أِددځثء ٰمدًشهددث ٰٵثټددس: ڈددىچ ؼدددر يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ.          
ٰللًؼددس  ټددً ؼدددر ٠ُثټّددر ٸّددًوتڄُر. ټهددث ټدڅددر نَدددثغ. وًٰؼُهددث ڀٹٱددىُٰڃ خثټددهَدثغ. 

تټڅددٍ ٘دٽً    ٰٵثټس: ڈىچ ٸثڄس ٨څه ٨ثبٕر ـصً ٴدٝدس. ٰٽځدث ٴدٝدس ٴدٝدصهث. وٸدثڂ     
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٽدّهث. ٰڅفڃ ڄ٭ّٽهث ټٽځًًٜ َّصٕٱً خهث.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨دُده خدڃ ِد٩ُه ٨دڃ ٔد٩در، ٨دڃ         2169) - 11

 لٽُٱر خڃ ٸ٩ح، أخٍ وخُثڂ. ٴثٺ: ِځ٩س ٨دهتهلل خڃ تټٍخًُ َم١ح َٵىٺ:
ٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل   أٖ ٖ شٽدّىت ڄّثءٸٿ تټفًًَ. ٰإڄٍ ِځ٩س ٨ځدً خدڃ تټم١دثج َٵدى     

٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ٖ شٽدّددىت تټفًَددً. ٰإڄددڇ ڀددڃ ټدّددڇ ٰددٍ تټددهڄُث، ټددٿ َٽدّددڇ ٰددٍ        
 تِلًذ(.

( ـهظڅث أـځه خڃ ٨دهتهلل خڃ َىڄُ. ـهظڅث ٌڈًُ. ـهظڅث ٨ث٘ٿ تْـىٺ 2169) - 12

 ٨ڃ أخٍ ٨عځثڂ. ٴثٺ:
ٖ  ڀدڃ ٸده   ٸصح  ټُڅث ٨ځً وڄفڃ خلويخُؽثڂ: َث ٨صدر خدڃ ًٰٴده!  ڄدڇ ټدُُ ڀدڃ ٸدهٶ و       

أخُٷ وٖ  ڀڃ ٸه أڀٷ. ٰلٔد٧ تټځّٽځُڃ ٍٰ يـثټهٿ، ڀځث شٕد٧ ڀڅڇ ٍٰ يـٽدٷ، و َدثٸٿ   
وتټصڅ٩ٿ، وٌٌ أڈٻ تټًٕٶ، وټدىَ تټفًًَ! ٰإڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً 
٨ڃ ټدىَ تټفًًَ. ٴثٺ  ٖ ڈٹىت. وي٧ٰ ټڅدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ  ٘دد٩ُڇ       

ځث. ٴثٺ ٌڈًُ: ٴثٺ ٨ث٘ٿ: ڈىت ٍٰ تټٹصثج ٴدثٺ ويٰد٧ ٌڈُدً    تټى١ًِ وتټّدثخر وٜځه
  ٘د٩ُڇ.

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ خڃ ٨دهتټفځُده. ؾ وـدهظڅث تخدڃ    2169) - 13

ڄځًُ. ـهظڅث ـٱٗ خڃ ٬ُثض. ٸٗڈځث ٨ڃ ٨ث٘ٿ، خهىت تِٔدڅثن، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل     
 ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ تټفًًَ. خځعٽڇ.

در )وڈددى ٨عځددثڂ( و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ تټفڅ٥ٽددٍ.    وـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٔددُ   -( 2169)

ٸٗڈځددث ٨ددڃ ؼًَددً )وتټٽٱدد٣ ِٔددفثٲ(. ألدًڄددث ؼًَددً ٨ددڃ ِددٽُځثڂ تټصُځددٍ، ٨ددڃ أخددٍ  
 ٨عځثڂ. ٴثٺ: ٸڅث ڀ٧ ٨صدر خڃ ًٰٴه. ٰؽثءڄث ٸصثج ٨ځً؛

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ َٽدُ تټفًَدً  ٖ ڀدڃ ټدُُ ټدڇ ڀڅدڇ ٔدٍء        
وٴثٺ أخى ٨عځثڂ: خإ٘د٩ُڇ تټٽصدُڃ شٽُدثڂ تٔخهدثپ. ًٰبُصهځدث أٌيتي     ٍٰ تِلًذ  ٖ ڈٹىت( 

 تټ١ُثټّر، ـُڃ يأَس تټ١ُثټّر.
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( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهت٨ْٽً. ـددهظڅث تټځ٩صځددً ٨ددڃ أخُددڇ. ـددهظڅث أخددى     2169) -پ  2

 ٨عځثڂ. ٴثٺ: ٸڅث ڀ٧ ٨صدر تخڃ ًٰٴه. خځعٻ ـهَط ؼًًَ.

تټٽٱ٣ ٖخڃ تټځعڅً(. ٴثٖ: ـهظڅث ( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي )و2169) - 14

 ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثنذ. ٴثٺ: ِځ٩س أخث ٨عځثڂ تټڅههٌ ٴثٺ:
ؼثءڄددث ٸصددثج ٨ځددً وڄفددڃ خلويخُؽددثڂ ڀدد٧ ٨صدددر خددڃ ًٰٴدده، أو خثټٕددثپ: أڀددث خ٩دده. ٰددإڂ      

يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټفًًَ  ٖ ڈٹىت.  ٘د٩ُڃ. ٴثٺ أخدى ٨عځدثڂ:   
 أڄڇ ٩َڅٍ ت٨ْٗپ. ٰځث ٨صځڅث

وـهظڅث أخى ٬ّثڂ تټځّځ٩ٍ وڀفځه خڃ تټځعڅدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀ٩دثو )وڈدى       -( 2169) 

 تخڃ ڈٕثپ(. ـهظڅٍ أخٍ ٨ڃ ٴصثنذ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. وټٿ َىٸً ٴىٺ أخٍ ٨عځثڂ.

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ٨ځً تټٵىتيًٌَ وأخى ٬ّثڂ تټځّځ٩ٍ وٌڈُدً خدڃ   2169) - 15

تڈُٿ وڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي )ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄدث. وٴدثٺ   ـًج و ِفثٲ تخڃ  خً
تِلًوڂ: ـهظڅث( ڀ٩ثو خڃ ڈٕثپ. ـهظڅٍ أخٍ ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ ٨ثڀً تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ ِىَه 

 خڃ ٬ٱٽر؛
أڂ ٨ځً خڃ تټم١دثج ل١دح خثټؽثخُدر ٰٵدثٺ: ڄهدً ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨دڃ            

 .ټدُ تټفًًَ.  ٖ ڀى٧ٜ  ٘د٩ُڃ، أو ظٗض، أو أيخ٧

وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل تټددًٌٌ. ألدًڄددث ٨دددهتټىڈثج خددڃ ١٨ددثء ٨ددڃ        -( 2169)

 ٩ُِه، ٨ڃ ٴصثنذ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ تټفڅ٥ٽددٍ       2171) - 16

)ٴدثٺ  ِدفثٲ: ألدًڄدث.     -وتټٽٱد٣ ٖخدڃ ـدُدح     -وَفًُ خڃ ـدُح وـؽثغ خدڃ تټٕدث٨ً   
: ـدهظڅث( يوؾ خدڃ ٨ددثنذ. ـدهظڅث تخدڃ ؼدًَػ. ألدًڄدٍ أخدى تټٍخُدً؛ أڄدڇ           وٴثٺ تِلًوڂ

 ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
ټدُ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىڀث ٴدثء ڀدڃ نَددثغ أڈدهي ټدڇ. ظدٿ أؤدٷ أڂ ڄ٨ٍدڇ.         

ٰليِٻ خڇ  ټً ٨ځً خڃ تټم١ثج. ٰٵُدٻ ټدڇ: ٴده أؤدٷ ڀدث ڄ٨ٍصدڇ، َدث يِدىٺ تهلل! ٰٵدثٺ          
ؽثءچ ٨ځً َدٹٍ. ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل! ٸًڈدس أڀدًت وأ١٨ُصڅُدڇ،    )ڄهثڄٍ ٨څڇ ؼدًَٻ( ٰ

 ٰځث ټٍ؟ ٴثٺ ) ڄٍ ټٿ أ١٨ٹڇ ټصٽدّڇ.  ڄځث أ١٨ُصٹڇ شد٩ُڇ( ٰدث٨ڇ خلټٱٍ نيڈٿ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ )٩َڅٍ تخڃ ڀههٌ(. ـدهظڅث  2171) - 17

 ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ ٨ىڂ. ٴثٺ: ِځ٩س أخث ٘ثټؿ َفهض ٨ڃ ٨ٽٍ. ٴثٺ:
أڈهَس ټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـٽر ًُِتء. ٰد٩ط خهدث  ټدٍ ٰٽدّدصهث. ٩ًٰٰدس      

تټ٭ٝح ٍٰ وؼهڇ. ٰٵثٺ ) ڄٍ ټٿ أخ٩ط خهث  ټُٷ ټصٽدّدهث.  ڄځدث خ٩عدس خهدث  ټُدٷ ټصٕدٵٵهث       
 لځًت خُڃ تټڅّثء(.
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ـهظڅثچ ٨دُدهتهلل خدڃ ڀ٩دثو. ـدهظڅث أخدٍ. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ خٕدثي. ـدهظڅث            -( 2171)

تخڃ ؼ٩ٱً(. ٴثٖ: ـهظڅث ٔد٩در ٨دڃ أخدٍ ٨دىڂ، خهدىت تِٔدڅثن، ٰدٍ ـدهَط         ڀفځه )٩َڅٍ 
ڀ٩ثو: ٰلڀًڄٍ ٰل٠ًشهث خُڃ ڄّثبٍ. وٍٰ ـهَط ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً: ٰل٠ًشهث خُڃ ڄّدثبٍ.  

 وټٿ َىٸً: ٰلڀًڄٍ.

وتټٽٱ٣  -( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح وٌڈًُ خڃ ـًج 2171) - 18

وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث( وٸُد٧ ٨دڃ ڀّد٩ً، ٨دڃ أخدٍ      )ٴثٺ أخى ٸًَح: ألدًڄث.  -ټٍڈًُ 
 ٨ىڂ تټعٵٱٍ، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ تټفڅٱٍ، ٨ڃ ٨ٽٍ؛

أڂ أٸُهي نوڀر أڈهي  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ظىج ـًًَ. ٰل١٨ثچ ٨ٽُث. ٰٵدثٺ   
 )ٔٵٵڇ لځًت خُڃ تټٱىت٠ٿ(.

 وٴثٺ أخى خٹً وأخى ٸًَح: خُڃ تټڅّىذ.

ر. ـهظڅث ٬څهي ٨دڃ ٔد٩در، ٨دڃ ٨ددهتټځٽٷ     ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔد2171) - 19

 خڃ ڀًُّذ، ٨ڃ ٌَه خڃ وڈح، ٨ڃ ٨ٽٍ خڃ أخٍ ٠ثټح. ٴثٺ:
ٸّثڄٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـٽدر ِدًُتء. ٰمًؼدس ُٰهدث. ًٰأَدس تټ٭ٝدح        

 ٍٰ وؼهڇ. ٴثٺ ٰٕٵٵصهث خُڃ ڄّثبٍ.

ـدهظڅث  ( وـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق وأخى ٸثڀٻ )وتټٽٱ٣ ْخٍ ٸثڀٻ( ٴدثٖ:  2172) - 21

 أخى ٨ىتڄر ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ تْ٘ٿ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
خ٩ط يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  ټً ٨ځدً خؽددر ِدڅهَ. ٰٵدثٺ ٨ځدً: خ٩عدس خهدث         

 ټٍ وٴه ٴٽس ُٰهث ڀث ٴٽس؟ ٴثٺ ) ڄٍ ټٿ أخ٩ط خهث  ټُدٷ ټصٽدّدهث. و ڄځدث خ٩عدس خهدث  ټُدٷ       
 ټصڅصٱ٧ خعځڅهث(.

أخٍ ُٔدر وٌڈًُ خڃ ـًج. ٴثٖ: ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ    ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ2173) - 21

 )وڈى تخڃ ٨ٽُر( ٨ڃ ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ ٘هُح، ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ڀددڃ ټدددُ تټفًَددً ٰددٍ تټددهڄُث، ټددٿ َٽدّددڇ ٰددٍ        

 تِلًذ(.

( وـددهظڅٍ  خددًتڈُٿ خددڃ ڀىِددً تټددًتٌٌ. ألدًڄددث ٔدد٩ُح خددڃ  ِددفثٲ       2174) - 22

 ٨ٍ. ـهظڅٍ ٔهتن، أخى ٨ځثي. ـهظڅٍ أخى أڀثڀر؛تټهڀٕٵٍ ٨ڃ تْوٌت
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )ڀدڃ ټددُ تټفًَدً ٰدٍ تټدهڄُث، ټدٿ َٽدّدڇ ٰدٍ             

 تِلًذ(.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨ڃ ٍََه خدڃ أخدٍ ـدُدح، ٨دڃ أخدٍ      2175) - 23

 تټمًُ، ٨ڃ ٨ٵدر خڃ ٨ثڀً؛ أڄڇ ٴثٺ:
٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰددًوغ ـًَددً. ٰٽدّددڇ ظددٿ ٘ددٽً ُٰددڇ. ظددٿ          أڈددهٌ ټًِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل   

 تڄًٙٮ ٰڅ٨ٍڇ ڄ٨ٍث ٔهَهت. ٸثټٹثيچ ټڇ. ظٿ ٴثٺ )ٖ َڅد٭ٍ ڈىت ټٽځصٵُڃ(.
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وـددهظڅثچ ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث تټٝددفثٶ )٩َڅددٍ أخددث ٨ث٘ددٿ(. ـددهظڅث       -( 2175)

 ٨دهتټفځُه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅٍ ٍََه خڃ أخٍ ـدُح، خهىت تِٔڅثن.

 ٫ذغٿغ ٬٫غج٪، اطا ٧بٱ ثٶ د٨خ أٹ ٳذٺٷبثبة: اثبدخ ٫جؾ ا - 3

( ـهظڅث أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ـدهظڅث أخدى أِدثڀر ٨دڃ ِد٩ُه خدڃ       2176) - 24

 أخٍ ٨ًوخر. ـهظڅث ٴصثنذ؛ أڂ أڄُ خڃ ڀثټٷ أڄدلڈٿ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ يلٗ ټ٩دهتټًـځڃ خڃ ٨ىٮ وتټٍخًُ تخڃ تټ٩ىتپ  

 ڀڃ ـٹر ٸثڄس خهځث. أو وؼ٧ ٸثڂ خهځث.ٍٰ تټٵځٗ تټفًًَ. ٍٰ تټّٱً. 

وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ خٕدً. ـدهظڅث ِد٩ُه، خهدىت          -( 2176)

 تِٔڅثن، وټٿ َىٸً: ٍٰ تټّٱً.

( وـهظڅثچ أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث وٸُد٧ ٨دڃ ٔد٩در، ٨دڃ ٴصدثنذ،         2176) - 25

 ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ:
أو يلٗ، ټٽٍخًُ خدڃ تټ٩دىتپ و٨ددهتټًـځڃ    يلٗ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ،  

 خڃ ٨ىٮ ٍٰ ټدُ تټفًًَ. ټفٹر ٸثڄس خهځث.

وـهظڅثچ ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث  -( 2176) 

 ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٨ٱثڂ. ـهظڅث ڈځثپ. ـدهظڅث ٴصدثنذ؛ أڂ   2176) - 26

 ًچ؛أڄّث ألد
أڂ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ٨دىٮ وتټٍخُددً خدڃ تټ٩دىتپ ٔدٹىت  ټددً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُددڇ          

 وِٽٿ تټٵځٻ. ًٰلٗ ټهځث ٍٰ ٴځٗ تټفًًَ. ٍٰ ٬ٍتذ ټهځث.

 ثبة: ا٫ٴٸپ ٗٲ ٫جؾ ا٫غج٪ ا٫ضٺة ا٫ٰ٘و٠غ - 4

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ڀ٩ددثو خددڃ ڈٕددثپ. ـددهظڅٍ أخددٍ ٨ددڃ      2177) - 27

 خًتڈُٿ خڃ تټفثيض؛ أڂ تخڃ ڀ٩هتڂ ألدًچ؛ أڂ ؼدًُ خدڃ ڄٱُدً   َفًُ. ـهظڅٍ ڀفځه خڃ 
 ألدًچ؛ أڂ ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ ألدًچ. ٴثٺ:

يأي يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽٍ ظىخُڃ ڀ٩ٙٱًَڃ. ٰٵثٺ ) ڂ ڈىچ ڀڃ ظُدثج   
 تټٹٱثي، ٰٗ شٽدّهث(.

ٕددثپ. ؾ وـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ ڈددثيوڂ. ألدًڄددث ڈ       -( 2177) 

وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨دڃ ٨ٽدٍ خدڃ تټځددثيٶ. ٸٗڈځدث ٨دڃ َفُدً        
 خڃ أخٍ ٸعًُ، خهىت تِٔڅثن. وٴثٖ: ٨ڃ لثټه خڃ ڀ٩هتڂ.

( ـهظڅث نتون خڃ ئُه. ـهظڅث ٨ځً خڃ أَىج تټځى٘ٽٍ. ـهظڅث  خًتڈُٿ 2177) - 28

 ًو. ٴثٺ:خڃ ڄث٧ٰ ٨ڃ ِٽُځثڂ تْـىٺ، ٨ڃ ٠ثوَ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځ
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يأي تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٨ٽدٍ ظدىخُڃ ڀ٩ٙدٱًَڃ. ٰٵدثٺ )أأڀدٷ أڀًشدٷ خهدىت؟(          
 ٴٽس: أ٬ّٽهځث. ٴثٺ )خٻ أـًٴهځث(.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ  خدًتڈُٿ    2178) - 29

 خڃ ٨دهتهلل تخڃ ـڅُڃ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ٽٍ خڃ أخٍ ٠ثټح؛
٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڄهددً ٨ددڃ ټدددُ تټٵّددٍ وتټځ٩ٙددٱً. و٨ددڃ شمددصٿ   أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل 

 تټىڈح. و٨ڃ ٴًتءذ تټٵًآڂ ٍٰ تټًٸى٦.

( وـهظڅٍ ـًڀٽدر خدڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ          2178) - 31

تخڃ ٔهثج. ـهظڅٍ  خًتڈُٿ خڃ ٨دهتهلل خڃ ـڅُڃ؛ أڂ أخثچ ـهظڇ؛ أڄڇ ِځ٧ ٨ٽدٍ خدڃ أخدٍ    
 ٠ثټح َٵىٺ:

٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ ٨دددڃ تټٵدددًتءذ وأڄدددث يتٸددد٧، و٨دددڃ ټددددُ تټدددىڈح   ڄهدددثڄٍ تټڅددددٍ ٘دددٽً تهلل 
 وتټځ٩ٙٱً.

( ـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨دڃ تټٍڈدًٌ،   2178) - 31

 ٨ڃ  خًتڈُٿ تخڃ ٨دهتهلل خڃ ـڅُڃ؛ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ٽٍ خڃ أخٍ ٠ثټح. ٴثٺ:
  َ تټٵّدٍ، و٨دڃ    ڄهثڄٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټصمصٿ خثټىڈح، و٨ڃ ټددث

 تټٵًتءذ ٍٰ تټًٸى٦ وتټّؽىن، و٨ڃ ټدثَ تټځ٩ٙٱً.

 ثبة: ٌٟ٪ ٫جبؽ صڀبة ا٫ذجغح - 5

( ـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه. ـهظڅث ڈځثپ. ـدهظڅث ٴصدثنذ. ٴدثٺ: ٴٽڅدث ْڄدُ خدڃ       2179) - 32

 ڀثټٷ:
أٌ تټٽدثَ ٸثڂ أـح  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، أو أ٨ؽدح  ټدً يِدىٺ تهلل     

 وِٽٿ ؟ ٴثٺ: تټفدًذ. ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀ٩ثو خڃ ڈٕثپ. ـهظڅٍ أخٍ ٨ڃ ٴصثنذ، 2179) - 33

 ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ:
 ٸثڂ أـح تټعُثج  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تټفدًذ. 

ثبة: ا٫زٺاًٖ ٟپ ا٬٫جبؽ، ٹاال٣زوبع ٬ٗټ ا٬ٜ٫ڀْ ٯٴٶ ٹا٫ڀـڀغ، ٟپ  - 6

 ٺاػ ٫جؾ ا٫ضٺة ا٫ل٘غ، ٹٯب ٟڀٶ أٗال٭ا٬٫جبؽ ٹا٠٫غاف ٹٛڀغٷٰب، ٹج
( ـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـهظڅث ِٽُځثڂ خڃ تټځ٭ُدًذ. ـدهظڅث ـځُده ٨دڃ     2181) - 34

 أخٍ خًنذ. ٴثٺ:
نلٽس ٨ٽً ٨ثبٕر ٰللًؼس  ټُڅدث  ٌتيت ٬ٽ٥ُدث ڀځدث َٙدڅ٧ خدثټُځڃ. وٸّدثء ڀدڃ تټصدٍ          

وِددٽٿ ٴددٛ ٰددٍ   َّدځىڄهث تټځٽددهذ. ٴددثٺ: ٰلٴّدځس خددثهلل؛  ڂ يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ     
 ڈىَڃ تټعىخُڃ.
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( ـدددهظڅٍ ٨ٽدددٍ خدددڃ ـؽدددً تټّددد٩هٌ وڀفځددده خدددڃ ـدددثشٿ و٩َٵدددىج تخدددڃ 2181) - 35

 خًتڈُٿ. ؼځ٩ُث ٨ڃ تخڃ ٨ٽُر. ٴثٺ تخڃ ـؽدً: ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ ٨دڃ أَدىج، ٨دڃ ـځُده        
 خڃ ڈٗٺ، ٨ڃ أخٍ خًنذ. ٴثٺ:

      ً تهلل  ألًؼس  ټُڅث ٨ثبٕر  ٌتيت وٸّثء ڀٽدهت. ٰٵثټس: ٰدٍ ڈدىت ٴددٛ يِدىٺ تهلل ٘دٽ
 ٨ٽُڇ وِٽٿ.

 ٴثٺ تخڃ ـثشٿ ٍٰ ـهَعڇ:  ٌتيت ٬ٽ٥ُث.

وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يتٰدد٧. ـددهظڅث ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث ڀ٩ځددً ٨ددڃ أَددىج،  -( 2181)

 خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. وٴثٺ:  ٌتيت ٬ٽ٥ُث.

( وـهظڅٍ ِدًَػ خدڃ َدىڄُ. ـدهظڅث َفُدً خدڃ ٌٸًَدثء خدڃ أخدٍ ٌتبدهذ           2181) - 36

ڀىِدً. ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٌتبدهذ. ؾ وـدهظڅث أـځده خدڃ         ٨ڃ أخُڇ. ؾ وـهظڅٍ  خدًتڈُٿ خدڃ   
ـڅدٻ. ـهظڅث َفًُ خڃ ٌٸًَثء. ألدًڄٍ أخٍ ٨دڃ ڀٙد٩ح خدڃ ٔدُدر، ٨دڃ ٘دٱُر خڅدس        

 ُٔدر، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
 لًغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وتز ٬هتذ، و٨ٽُڇ ڀًٞ ڀًـٻ ڀڃ ٩ًٔ أِىن. 

ٽُځثڂ ٨دڃ ڈٕدثپ خدڃ    ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـدهظڅث ٨ددهذ خدڃ ِد    2182) - 37

 ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
 ٸثڂ وِثنذ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، تټصٍ َصٹا ٨ٽُهث، ڀڃ أنپ ـٕىڈث ټُٯ. 

( وـهظڅٍ ٨ٽٍ خڃ ـؽً تټ٩ّهٌ. ألدًڄدث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً ٨دڃ ڈٕدثپ       2182) - 38

 خڃ ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
 ٨ٽُڇ وِٽٿ، تټىٌ َڅثپ ٨ٽُڇ، أنڀث ـٕىچ ټُٯ.  ڄځث ٸثڂ ًٰتْ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 

وـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث تخدڃ ڄځُدً. ؾ وـدهظڅث  ِدفثٲ خدڃ            -( 2182) 

 خًتڈُٿ. ألدًڄث أخى ڀ٩ثوَر. ٸٗڈځث ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ، خهىت تِٔڅثن، وٴثٖ: ٜؽث٦ 
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

 ٍٰ ـهَط أخٍ ڀ٩ثوَر: َڅثپ ٨ٽُڇ.

 ثبة: جٺاػ ارشبط اڃٳٰبٍ - 7

وتټٽٱد٣   -( ـهظڅث ٴصُددر خدڃ ِد٩ُه و٨ځدًو تټڅثٴده و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ         2183) - 39

)ٴثٺ ٨ځًو وٴصُدر: ـهظڅث. وٴثٺ  ِدفثٲ: ألدًڄدث( ِدٱُثڂ ٨دڃ تخدڃ تټځڅٹدهي،        -ټ٩ځًو 
 ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:

وأڄدً  ٴثٺ ټٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ټځدث شٍوؼدس )أشمدىز أڄځث٠دث؟( ٴٽدس:       
 ټڅث أڄځث٠ث؟ ٴثٺ )أڀث  ڄهث ِصٹىڂ(.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ ڀفځده  2183) - 41

 خڃ تټځڅٹهي، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
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ټځث شٍوؼس ٴثٺ ټٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )أشمىز أڄځث٠ث؟( ٴٽس: وتڄً ټڅدث   
 أڄځث٠ث؟ ٴثٺ: )أڀث  ڄهث ِصٹىڂ(.

ٴثٺ ؼثخً: و٨څه تڀًأشٍ ڄځٟ. ٰلڄث أٴىٺ: ڄفُڇ ٨څٍ. وشٵىٺ: ٴه ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً   
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) ڄهث ِصٹىڂ(.

وـهظڅُڇ ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ. ـهظڅث ِٱُثڂ، خهىت  -( 2183) 

 تِٔڅثن، وٌتن: ٰلن٨هث.

 ثبة: ٧غاٷخ ٯب ػاص ٬ٗټ ا٫ذبجخ ٯٲ ا٠٫غاف ٹا٬٫جبؽ - 8

( ـهظڅٍ أخدى تټ١دثڈً أـځده خدڃ ٨ځدًو خدڃ ِدًؾ. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح.           2184) - 41

 ـهظڅٍ أخى ڈثڄا؛ أڄڇ ِځ٧ أخث ٨دهتټًـځڃ َٵىٺ ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ټڇ )ًٰتْ ټٽًؼٻ. وٰدًتْ ٖڀًأشدڇ. وتټعثټدط     

 ټٽُٝٯ. وتټًتخ٧ ټٽ١ُٕثڂ(.

بٱ دض ٯب ٿجٺػ اعسبإٵ ا٫ڀٶ، ٹٯب ثبة: رذغٿٮ جغ ا٫ضٺة سڀالء، ٹثڀ - 9

 ٿـزذت
( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ و٨ددهتهلل خدڃ     2185) - 42

 نَڅثي وٌَه تخڃ أِٽٿ. ٸٽهٿ َمدًچ ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ َڅ٥ً تهلل  ټً ڀڃ ؼً ظىخڇ لُٗء(. 

ٔددُدر. ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً وأخددى أِددثڀر. ؾ   ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ    -( 2185)

وـهظڅث تخڃ ڄځُدً. ـدهظڅث أخدٍ. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً و٨دُدهتهلل خدڃ ِد٩ُه. ٴدثٖ:            
ـهظڅث َفًُ )وڈى تټٵ١ثڂ(. ٸٽهٿ ٨ڃ ٨دُهتهلل. ؾ وـهظڅث أخى تټًخ٧ُ وأخى ٸثڀدٻ. ٴدثٖ:   

ڃ أَددىج. ؾ ـددهظڅث ـځددثن. ؾ وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ. ٸٗڈځددث ٨دد   
وـددهظڅث ٴصُدددر وتخددڃ يڀددؿ ٨ددڃ تټٽُددط خددڃ ِدد٩ه. ؾ وـددهظڅث ڈددثيوڂ تَْٽددٍ. ـددهظڅث تخددڃ   
وڈح. ـهظڅٍ أِثڀر. ٸٻ ڈؤٖء ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ        

 وِٽٿ. خځعٻ ـهَط ڀثټٷ. وٌتنوت ُٰڇ )َىپ تټٵُثڀر(.

لدًڄددٍ ٨ځددً خددڃ ( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح. أ2185) - 43

 ڀفځه ٨ڃ أخُڇ وِثټٿ خڃ ٨دهتهلل وڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ) ڂ تټىٌ َؽً ظُثخڇ ڀڃ تټمُٗء، ٖ َڅ٥ً تهلل  

  ټُڇ َىپ تټٵُثڀر(.

وـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً ٨دڃ تټٕدُدثڄٍ. ؾ            -( 2185)

. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر. ٸٗڈځث ٨ڃ ڀفثيج خدڃ نظدثي   وـهظڅث تخڃ تټځعڅً
 وؼدٽر خڃ ِفُٿ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَعهٿ.
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( وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ـڅ٥ٽر. ٴدثٺ: ِدځ٩س ِدثټځث ٨دڃ     2185) - 44

 تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
خڇ ڀڃ تټمُٗء ټدٿ َڅ٥دً تهلل  ټُدڇ َدىپ     ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀڃ ؼً ظى 

 تټٵُثڀر(.

وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث  ِفثٲ خڃ ِٽُځثڂ. ـهظڅث ـڅ٥ٽر خڃ أخٍ ِٱُثڂ.  -( 2185)

ٴثٺ: ِځ٩س تخڃ ٨ځً َٵىٺ: ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ، ڀعٽڇ. ٬ًُ 
 أڄڇ ٴثٺ: ظُثخڇ.

خڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔد٩در. ٴدثٺ:      ( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀفځه2185) - 45

 ِځ٩س ڀّٽٿ تخڃ َڅثٲ َفهض ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
أڄڇ يأي يؼٗ َؽدً  ٌتيچ. ٰٵدثٺ: ڀځدڃ أڄدس؟ ٰثڄصّدح ټدڇ. ٰدإوت يؼدٻ ڀدڃ خڅدٍ ټُدط.             

٩ًٰٰڇ تخڃ ٨ځً. ٴدثٺ: ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، خدلوڄٍ ڈدثشُڃ، َٵدىٺ          
 ٖ َڅ٥ً  ټُڇ َىپ تټٵُثڀر(. )ڀڃ ؼً  ٌتيچ، ٖ ًََه خىټٷ  ٖ تټځمُٽر، ٰإڂ تهلل

وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٨دهتټځٽٷ )٩َڅٍ تخڃ أخٍ ِٽُځثڂ(. ؾ  -( 2185)

وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث أخى َىڄُ. ؾ وـهظڅث تخڃ أخٍ لٽٯ. ـهظڅث 
٨دڃ  َفًُ خڃ أخٍ خٹًُ. ـهظڅٍ  خًتڈُٿ )٩َڅٍ تخدڃ ڄدث٧ٰ(. ٸٽهدٿ ٨دڃ ڀّدٽٿ خدڃ َڅدثٲ،        

تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ. ٬ًُ أڂ ٍٰ ـهَط أخدٍ َدىڄُ: ٨دڃ    
 ڀّٽٿ، أخٍ تټفّڃ. وٍٰ يوتَصهٿ ؼځ٩ُث )ڀڃ ؼً  ٌتيچ( وټٿ َٵىټىت: ظىخڇ.

( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ وڈددثيوڂ خددڃ ٨دددهتهلل وتخددڃ أخددٍ لٽددٯ.          2185) - 46

ث تخڃ ؼدًَػ. ٴدثٺ: ِدځ٩س ڀفځده     وأټٱث٤هٿ ڀصٵثيخر. ٴثټىت: ـهظڅث يوؾ خڃ ٨دثنذ. ـهظڅ
خڃ ٨دثن خڃ ؼ٩ٱً َٵىٺ: أڀًز ڀّٽٿ خڃ َّثي، ڀدىټً ڄدث٧ٰ خدڃ ٨ددهتټفثيض أڂ َّدلٺ      

 تخڃ ٨ځً. ٴثٺ وأڄث ؼثټُ خُڅهځث:
أِځ٩س، ڀڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ تټىٌ َؽً  ٌتيچ ڀڃ تټمُٗء، ُٔةث؟ ٴثٺ:  

 ِځ٩صڇ َٵىٺ )ٖ َڅ٥ً تهلل  ټُڇ َىپ تټٵُثڀر(.

( ـهظڅٍ أخى تټ١دثڈً. ـدهظڅث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ٨ځدً خدڃ ڀفځده خدڃ          2186) - 47

 ٨دهتهلل خڃ وتٴه، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٴثٺ:
ڀددًيز ٨ٽددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، وٰددٍ  ٌتيٌ تِددصًلثء. ٰٵددثٺ )َددث          

٨دهتهلل! تي٧ٰ  ٌتيٶ( ٩ًٰٰصڇ. ظٿ ٴثٺ )ٌن( ٍٰنز. ٰځث ٌټس أشفًتڈث خ٩ه. ٰٵثٺ خ٩ٛ 
 ٰٵثٺ: أڄٙثٮ تټّثٴُڃ. تټٵىپ:  ټً أَڃ؟

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر خڃ ڀفځه )وڈدى تخدڃ   2187) - 48

 ٌَثن( ٴثٺ: ِځ٩س أخث ڈًًَذ،
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ويأي يؼٗ َؽً  ٌتيچ، ٰؽ٩ٻ َٝدًج تْيٚ خًؼٽدڇ، وڈدى أڀُدً ٨ٽدً تټدفدًَڃ،        
ٿ ) ڂ تهلل ٖ وڈى َٵىٺ: ؼثء تْڀًُ. ؼثء تْڀًُ. ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽ    

 َڅ٥ً  ټً ڀڃ َؽً  ٌتيچ خ١ًت(.

ـهظڅث ڀفځه خڃ خٕدثي. ـدهظڅث ڀفځده )٩َڅدٍ تخدڃ ؼ٩ٱدً(. ؾ وـدهظڅثچ تخدڃ          -( 2187)

تټځعڅً. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨هٌ. ٸٗڈځث ٨ڃ ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن. وٍٰ ـهَط تخدڃ ؼ٩ٱدً:   
مٽٯ ٸثڂ ڀًوتڂ َّصمٽٯ أخدث ڈًَدًذ. وٰدٍ ـدهَط تخدڃ تټځعڅدً: ٸدثڂ أخدى ڈًَدًذ َّدص          

 ٨ٽً تټځهَڅر.

 ثبة: رذغٿٮ ا٫زجشزغ ٟپ ا٫ٰلپ، ٯٖ اٗجبثٶ ثضڀبثٶ - 11

( ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ خڃ ِٗپ تټؽځفٍ. ـهظڅث تټًخ٧ُ )٩َڅٍ تخڃ ڀّٽٿ( 2188) - 49

 ٨ڃ ڀفځه تخڃ ٌَثن، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )خُڅځث يؼٻ َځٍٕ، ٴده أ٨ؽدصدڇ ؼځصدڇ وخدًتنچ،  و      

 تْيٚ، ٰهى َصؽٽؽٻ ٍٰ تْيٚ ـصً شٵىپ تټّث٨ر(.لّٯ خڇ 

وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ خٕثي ٨ڃ ڀفځه  -( 2188)

خڃ ؼ٩ٱً. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨هٌ. ٴثټىت ؼځ٩ُث: ـدهظڅث ٔد٩در   
 خڅفى ڈىت. ٨ڃ ڀفځه خڃ ٌَثن، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث تټځ٭ُددًذ )٩َڅددٍ تټفٍتڀددٍ( ٨ددڃ أخددٍ      2188) - 51

 تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )خُڅځدث يؼدٻ َصدمصدً، َځٕدٍ ٰدٍ خًنَدڇ، ٴده            

 أ٨ؽدصڇ ڄٱّڇ، ٰمّٯ تهلل خڇ تْيٚ، ٰهى َصؽٽؽٻ ُٰهث  ټً َىپ تټٵُثڀر(.

وـهظڅث ڀفځه خدڃ يتٰد٧. ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ خدڃ           -( 2188)

ڀڅدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً       
 أـثنَط ڀڅهث:

 وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )خُڅځث يؼٻ َصدمصً ٍٰ خًنَڃ(. ظٿ وٸً خځعٽڇ. 

ً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٱثڂ. ـهظڅث ـځثن خڃ ِدٽځر ٨دڃ   ( ـهظڅث أخى خٹ2188) -پ  2

 ظثخس، ٨ڃ أخٍ يت٧ٰ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ ) ڂ يؼدٗ ڀځدڃ ٸدثڂ ٴددٽٹٿ َصدمصدً ٰدٍ        

 ـٽر( ظٿ وٸً ڀعٻ ـهَعهٿ.

ثبة: رذغٿٮ سبرٮ ا٫ظٷت ٬ٗټ ا٫غجب٩، ٹٳـز ٯب ٧بٱ ٯٲ اثبدزٶ ٟپ  - 11

 ال٭أٹ٩ اڅؿ
( ـددهظڅث ٨ُدده تهلل خددڃ ڀ٩ددثو. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ ٴصددثنذ، ٨ددڃ    2189) - 51

 تټڅًٝ خڃ أڄُ، ٨ڃ خًُٕ خڃ ڄهُٷ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
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 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ڄهً ٨ڃ لثشٿ تټىڈح. 

وـهظڅثچ ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث  -( 2189) 

 هىت تِٔڅثن.٩ٔدر، خ

( وٍٰ ـهَط تخڃ تټځعڅً. ٴثٺ: ِځ٩س تټڅًٝ خڃ أڄُ. ـدهظڅٍ ڀفځده   2191) - 52

خڃ ِهٻ تټصځُځٍ. ـهظڅث تخڃ أخٍ ڀًَٿ. ألدًڄٍ ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ألدًڄٍ  خدًتڈُٿ خدڃ   
 ٨ٵدر ٨ڃ ٸًَح، ڀىټً تخڃ ٨دثَ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨دثَ؛

ٍ َدده يؼددٻ. ٰڅ٨ٍددڇ   أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ يأي لثشځددث ڀددڃ وڈددح ٰدد       
١ًٰـڇ وٴثٺ )٩َځه أـهٸٿ  ټً ؼځدًذ ڀدڃ ڄدثي ُٰؽ٩ٽهدث ٰدٍ َدهچ( ٰٵُدٻ ټٽًؼدٻ، خ٩دهڀث          
وڈح يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ: لدى لثشځدٷ تڄصٱد٧ خدڇ. ٴدثٺ: ٖ. وتهلل! ٖ آلدىچ           

 أخهت. وٴه ٠ًـڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

خڃ يڀؿ. ٴثٖ: ألدًڄدث تټٽُدط.   ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ وڀفځه 2191) - 53

 ؾ وـهظڅث ٴصُدر. ـهظڅث ټُط ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ت١٘څ٧ لثشځدث ڀدڃ وڈدح. ٰٹدثڂ َؽ٩دٻ ٰٙدڇ ٰدٍ         

خث٠ڃ ٸٱڇ  وت ټدّڇ. ٰٙڅ٧ تټڅثَ، ظٿ  ڄدڇ ؼٽدُ ٨ٽدً تټځڅددً ٰڅ٨ٍدڇ. ٰٵدثٺ ) ڄدٍ ٸڅدس         
ڀً خڇ. ظٿ ٴدثٺ )وتهلل! ٖ أټدّدڇ أخدهت( ٰڅددى     أټدُ ڈىت تټمثشٿ وأؼ٩ٻ ٰٙڇ ڀڃ نتلٻ( ًٰ

 تټڅثَ لىتشُځهٿ. وټٱ٣ تټفهَط ټُفًُ.

وـهظڅثچ أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ڀفځده خدڃ خٕدً. ؾ وـهظڅُدڇ ٌڈُدً       -( 2191)

خڃ ـًج. ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه. ؾ وـدهظڅث تخدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث لثټده خدڃ تټفدثيض. ؾ        
لثټه. ٸٽهدٿ ٨دڃ ٨دُدهتهلل، ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ         وـهظڅث ِهٻ خڃ ٨عځثڂ. ـهظڅث ٨ٵدر خڃ

٨ځددً، ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، خهددىت تټفددهَط، ٰددٍ لددثشٿ تټددىڈح. وٌتن ٰددٍ     
 ـهَط ٨ٵدر خڃ لثټه: وؼ٩ٽڇ ٍٰ َهچ تټُځڅً.

( وـهظڅُڇ أـځه خڃ ٨دهذ. ـهظڅث ٨دهتټىتيض. ـدهظڅث أَدىج. ؾ وـدهظڅث    2191) -پ  2

 ُ )٩َڅدٍ تخدڃ ٨ُدثٚ( ٨دڃ ڀىِدً خدڃ ٨ٵددر. ؾ         ڀفځه خڃ  ِفثٲ تټځُّدٍ. ـهظڅث أڄد
وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دثن. ـهظڅث ـثشٿ. ؾ وـهظڅث ڈثيوڂ تَْٽٍ. ـدهظڅث تخدڃ وڈدح. ٸٽهدٿ     
٨ڃ أِثڀر. ؼځث٨صهٿ ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخدڃ ٨ځدً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدٍ         

 لثشٿ تټىڈح. ڄفى ـهَط تټٽُط.

ٯٲ ٹع١ ٳ٤لٶ ٯذٰض  ثبة: ٫جؾ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ سبرٰب - 12 

 عؿٺ٩ اهلل، ٹ٫جؾ ا٫ش٠٬بء ٫ٶ ٯٲ ث٘ضٵ
( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً ٨ددڃ ٨دُددهتهلل. ؾ      2191) - 54

 وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٨ُه تهلل ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٴثٺ:



  

 

 

Page 320 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

ٸدثڂ ٰدٍ َده    تشمى يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ لثشځدث ڀدڃ ويٲ ٰٹدثڂ ٰدٍ َدهچ. ظدٿ        
أخٍ خٹً. ظٿ ٸثڂ ٍٰ َه ٨ځً. ظٿ ٸثڂ ٰدٍ َده ٨عځدثڂ. ـصدً وٴد٧ ڀڅدڇ ٰدٍ خةدً أيَدُ.          

 -ڀفځه يِىٺ تهلل  -ڄٵٕڇ 
 ٴثٺ تخڃ ڄځًُ: ـصً وٴ٧ ٍٰ خةً. وټٿ َٵٻ: ڀڅڇ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و٨ځًو تټڅثٴه وڀفځه خڃ ٨دثن وتخڃ أخٍ 2191) - 55

څث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ أَىج خڃ ڀىًِ، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ځً )وتټٽٱ٣ ْخٍ خٹً( ٴثټىت: ـهظ
 ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:

تشمى تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ لثشځث ڀڃ وڈح. ظدٿ أټٵدثچ. ظدٿ تشمدى لثشځدث ڀدڃ ويٲ.        
وٴثٺ )ٖ َڅٵٓ أـه ٨ٽً ڄٵدٓ لدثشځٍ ڈدىت( وٸدثڂ  وت      -ڀفځه يِىٺ تهلل  -وڄٵٓ ُٰڇ 

 ڀڃ ڀ٩ُٵُح، ٍٰ خةً أيَُ.ټدّڇ ؼ٩ٻ ٰٙڇ ڀځث َٽٍ خ١ڃ ٸٱڇ. وڈى تټىٌ ِٵٟ، 

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً ولٽددٯ خددڃ ڈٕددثپ وأخددى تټًخُدد٧ تټ٩صٹددٍ. ٸٽهددٿ ٨ددڃ    2192)

ـځددثن. ٴددثٺ َفُددً: ألدًڄددث ـځددثن خددڃ ٌَدده ٨ددڃ ٨دددهتټ٩ٍٍَ خددڃ ٘ددهُح، ٨ددڃ أڄددُ خددڃ  
 ڀثټٷ؛

 -ڀفځده يِدىٺ تهلل    -أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تشمى لثشځث ڀڃ ٰٝر. وڄٵٓ ُٰڇ  
ٰدٗ َدڅٵٓ    -تشمىز لثشځث ڀدڃ ٰٝدر. وڄٵٕدس ُٰدڇ ڀفځده يِدىٺ تهلل       وٴثٺ ټٽڅثَ ) ڄٍ 
 أـه ٨ٽً ڄٵٕڇ(.

( وـهظڅث أـځه خڃ ـڅدٻ وأخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈًُ خڃ ـًج. ٴدثټىت:  2192) -پ 

ـهظڅث  ِځث٨ُٻ )٩َڅىڂ تخڃ ٨ٽُر( ٨ڃ ٨ددهتټ٩ٍٍَ خدڃ ٘دهُح، ٨دڃ أڄدُ، ٨دڃ تټڅددٍ        
 َط: ڀفځه يِىٺ تهلل.٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، خهىت. وټٿ َىٸً ٍٰ تټفه

ثبة: ٟپ ارشبط ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ سبرٰب، ٫ٰب أعاص أٱ ٿ٨زت  - 13

 ا٫ټ ا٫٘جٮ
( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٺ تخڃ تټځعڅً: ـهظڅث ڀفځده خدڃ   2192) - 56

 ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر. ٴثٺ: ِځ٩س ٴصثنذ َفهض ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ ٴثٺ:
هلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ أڂ َٹصددح  ټددً تټددًوپ، ٴددثٺ ٴددثټىت:  ڄهددٿ ٖ   ټځددث أيتن يِددىٺ تهلل ٘ددٽً ت 

َٵًؤڂ ٸصثخث  ٖ ڀمصىڀث. ٴثٺ: ٰثشمى يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ لثشځث ڀدڃ ٰٝدر.   
ڀفځده يِدىٺ    -ٸلڄٍ أڄ٥ً  ټً خُثٜڇ ٍٰ َه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ڄٵٕدڇ    

 .-تهلل 

خڃ ڈٕثپ. ـهظڅٍ أخٍ ٨ڃ ٴصثنذ، ( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀ٩ثو 2192) - 57

 ٨ڃ أڄُ؛
أڂ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ أيتن أڂ َٹصح  ټً تټ٩ؽٿ. ٰٵُٻ ټدڇ:  ڂ تټ٩ؽدٿ ٖ    

 َٵدٽىڂ  ٖ ٸصثخث ٨ٽُڇ لثشٿ. ٰث١٘څ٧ لثشځث ڀڃ ٰٝر.
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 ٴثٺ: ٸلڄٍ أڄ٥ً  ټً خُثٜڇ ٍٰ َهچ.

ڃ ألُڇ لثټده  ( ـهظڅث ڄًٙ خڃ ٨ٽٍ تټؽهٝځٍ. ـهظڅث ڄىؾ خڃ ٴُُ 2192٨) - 58

 خڃ ٴُُ، ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ؛
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أيتن أڂ َٹصدح  ټدً ٸّدًي وٴُٙدً وتټڅؽثٔدٍ. ٰٵُدٻ:        

 ڄهددٿ ٖ َٵدٽددىڂ ٸصثخددث  ٖ خمددثشٿ. ٰٙددث٪ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ لثشځددث ـٽٵددر  
 .-ڀفځه يِىٺ تهلل  -ٰٝر. وڄٵٓ ُٰڇ 

 ثبة: ٟپ ُغح ا٫شٺارٮ - 14

( ـهظڅٍ أخى ٨ځًتڂ ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً خڃ ٌَثن. ألدًڄدث  خدًتڈُٿ )٩َڅدٍ    2193) - 59

 تخڃ ٩ِه( ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڄڇ أخًٙ ٍٰ َه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ لثشځث ڀڃ ويٲ، َىڀدث وتـدهت. ٴدثٺ:     

ٰٙددڅ٧ تټڅددثَ تټمددىتشٿ ڀددڃ ويٲ ٰٽدّددىچ. ١ٰددًؾ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ لثشځددڇ.  
 َ لىتشځهٿ.١ًٰؾ تټڅث

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث يوؾ. ألدًڄدث تخدڃ ؼدًَػ.       2193) - 61

 ألدًڄٍ ٌَثن؛ أڂ تخڃ ٔهثج ألدًچ؛ أڂ أڄُ خڃ ڀثټٷ ألدًچ؛
أڄڇ يأي ٍٰ َه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ لثشځدث ڀدڃ ويٲ َىڀدث وتـدهت. ظدٿ  ڂ         

ټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ   تټڅددثَ تٜدد١ًخىت تټمددىتشٿ ڀددڃ ويٲ. ٰٽدّددىڈث. ١ٰددًؾ ت   
 لثشځڇ. ١ًٰؾ تټڅثَ لىتشځهٿ.

ـددهظڅث ٨ٵدددر خددڃ ڀٹددًپ تټ٩ځددٍ. ـددهظڅث أخددى ٨ث٘ددٿ ٨ددڃ تخددڃ ؼددًَػ، خهددىت     -( 2193)

 تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

 ثبة: ٟپ سبرٮ ا٫ٺع١ ٟوٶ دجلپ - 15

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ أَددىج. ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح تټځٙددًٌ ألدًڄددٍ 2194) - 61

 ثج. ـهظڅٍ أڄُ خڃ ڀثټٷ ٴثٺ:َىڄُ خڃ ٍََه ٨ڃ تخڃ ٔه
 ٸثڂ لثشٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ ويٲ. وٸثڂ ٰٙڇ ـدُٕث. 

( وـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر و٨دثن خڃ ڀىًِ. ٴثٖ: ـهظڅث ٠ٽفدر خدڃ   2194) - 62

 َفًُ )وڈى تْڄٙثيٌ ظٿ تټٍيٴٍ( ٨ڃ َىڄُ، ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
ڇ وِٽٿ ټدُ لثشٿ ٰٝر ٍٰ َځُڅڇ. ُٰڇ ٰدٗ ـدٕدٍ. ٸدثڂ    أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُ 

 َؽ٩ٻ ٰٙڇ ڀځث َٽٍ ٸٱڇ.

وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅٍ  ِددځث٨ُٻ تخددڃ أخددٍ أوَددُ. ـددهظڅٍ         -( 2194)

 ِٽُځثڂ خڃ خٗٺ ٨ڃ َىڄُ تخڃ ٍََه، خهىت تِٔڅثن، ڀعٻ ـهَط ٠ٽفر خڃ َفًُ.
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 ثبة: ٟپ ٫جؾ ا٫شبرٮ ٟپ ا٫شٴوغ ٯٲ ا٫ڀض - 16

وـهظڅٍ أخدى خٹدً خدڃ لدٗن تټددثڈٽٍ. ـدهظڅث ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ڀهدهٌ.          ( 2195) - 63

 ـهظڅث ـځثن تخڃ ِٽځر ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ، ٴثٺ:
 ٸثڂ لثشٿ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ڈىچ. وأٔثي  ټً تټمڅًٙ ڀڃ َهچ تټًُّي. 

 ثبة: ا٫ٴٸپ ٗٲ ا٫زشزٮ ٟپ ا٫ٺؿِټ ٹا٫زپ ر٬ڀٸب - 17

خددڃ ڄځُددً وأخددى ٸًَددح. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ تخددڃ    ( ـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل   2178) - 64

 نيَُ )وتټٽٱ٣ ْخٍ ٸًَح(. ـهظڅث تخڃ  نيَدُ. ٴدثٺ: ِدځ٩س ٨ث٘دٿ خدڃ ٸٽُدح ٨دڃ        
 أخٍ خًنذ، ٨ڃ ٨ٽٍ. ٴثٺ:

ټٿ  -ڄهثڄٍ، ٩َڅٍ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، أڂ أؼ٩ٻ لثشځٍ ٍٰ ڈىچ. أو تټصٍ شٽُهث  
 ىَ ٨ٽً تټځُثظً.وڄهثڄٍ ٨ڃ ټدُ تټٵٍّ. و٨ڃ ؼٽ -َهي ٨ث٘ٿ ٍٰ أٌ تټعڅصُڃ 

ٴثٺ: ٰلڀث تټٵٍّ ٰعُثج ڀٝٽ٩ر َؤشً خهث ڀڃ ڀًٙ وتټٕثپ ُٰهث ٔدڇ ٸىت. وأڀدث تټځُدثظً   
 ٍٰٕء ٸثڄس شؽ٩ٽڇ تټڅّثء ټد٩ىټصهڃ ٨ٽً تټًـٻ، ٸثټٵ١ثبٯ تْيؼىتڂ.

وـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ ٨ث٘ٿ خڃ ٸٽُدح، ٨دڃ تخدڃ ْخدٍ      -( 2178)

 تټفهَط ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خڅفىچ.ڀىًِ ٴثٺ: ِځ٩س ٨ٽُث. ٰىٸً ڈىت 

( وـهظڅث تخڃ تټځعڅً وتخڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث        2178) -پ  2

٩ٔدر ٨ڃ ٨ث٘ٿ خڃ ٸٽُدح. ٴدثٺ: ِدځ٩س أخدث خدًنذ ٴدثٺ: ِدځ٩س ٨ٽدٍ خدڃ أخدٍ ٠ثټدح            
 ٴثٺ: ڄهً، أو ڄهثڄٍ، ٩َڅٍ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰىٸً ڄفىچ.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى تْـىٖ ٨ڃ ٨ث٘دٿ تخدڃ ٸٽُدح،    2195) - 65

 ٨ڃ أخٍ خًنذ. ٴثٺ: ٴثٺ ٨ٽٍ:
ڄهثڄٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ أشمصٿ ٍٰ  ٘د٩ٍ ڈىچ أو ڈدىچ. ٴدثٺ: ٰلوڀدل     

  ټً تټى١ًِ وتټصٍ شٽُهث.

 ثبة: اؿزذجبة ٫جؾ ا٫ٴ٘ب٩ ٹٯب ٟپ ٯ٘ٴبٷب - 18

دُح. ـدهظڅث تټفّدڃ خدڃ أ٨دُڃ. ـدهظڅث ڀ٩ٵدٻ ٨دڃ        ( ـهظڅٍ ِدٽځر خدڃ ٔد   2196) - 66

 أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً، ٴثٺ:
ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ، ٍٰ ٬ٍوذ ٬ٍوڄثڈث، )تِصٹعًوت ڀڃ تټڅ٩دثٺ.   

 ٰإڂ تټًؼٻ ٖ ٍَتٺ يتٸدث ڀث تڄص٩ٻ(.

ثبة: اؿزذجبة ٫جؾ ا٫ٴ٘٪ ٟپ ا٫ڀٰٴټ أٹال، ٹا٫ش٬ٖ ٯٲ ا٫ڀـغٻ أٹال،  - 19

 ٟپ ٳ٘٪ ٹادضحٹ٧غاٷخ ا٫ٰلپ 
( ـددهظڅث ٨دددهتټًـځڃ خددڃ ِددٗپ تټؽځفددٍ. ـددهظڅث تټًخُدد٧ خددڃ ڀّددٽٿ ٨ددڃ  2197) - 67

 ڀفځه )٩َڅٍ تخڃ ٌَثن(، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
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أڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ ) وت تڄص٩دٻ أـدهٸٿ ٰٽُددهأ خدثټُځڅً. و وت لٽد٧           
 ٰٽُدهأ خثټٕځثٺ. وټُڅ٩ٽهځث ؼځ٩ُث. أو ټُمٽ٩هځث ؼځ٩ُث(.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ خدڃ أخدٍ تټٍڄدثن، ٨دڃ         2197) - 68

 ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )ٖ َځددٓ أـددهٸٿ ٰددٍ ڄ٩ددٻ وتـددهذ. ټُڅ٩ٽهځددث   

 ؼځ٩ُث، أو ټُمٽ٩هځث ؼځ٩ُث(.

69 - (2198 ٖ : ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح )وتټٽٱ٣ ْخٍ ٸًَح(. ٴدث

ـهظڅث تخڃ  نيَُ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ يٌَڃ. ٴثٺ: لدًغ  ټُڅدث أخدى ڈًَدًذ ٰٝدًج      
 خُهچ ٨ٽً ؼدهصڇ ٰٵثٺ:

أٖ  ڄٹٿ شفهظىڂ أڄٍ أٸىج ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټصهصدهوت وأٜدٻ. أٖ    
و ڄٍ أٔهه ټّځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ ) وت تڄٵ٧١ ٧ّٔ أـهٸٿ، ٰٗ 

 لًي ـصً َٙٽفهث(.َځٓ ٍٰ تْ

وـهظڅُڇ ٨ٽٍ خڃ ـؽً تټ٩ّهٌ. ألدًڄث ٨ٽٍ خڃ ڀّهً. ألدًڄث ت٨ْځٓ  -( 2198)

٨ڃ أخٍ يٌَڃ وأخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًَدًذ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، خهدىت        
 تټځ٩څً.

 ثبة: ا٫ٴٸپ ٗٲ اكزٰب٩ ا٫وٰبء، ٹاالدزجبء ٟپ صٺة ٹادض - 21

٨ڃ أخٍ  -ُٰځث ٴًء ٨ٽُڇ  -٨ڃ ڀثټٷ خڃ أڄُ ( وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه 2199) - 71

 تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً أڂ َلٸدٻ تټًؼدٻ خٕدځثټڇ، أو َځٕدٍ ٰدٍ ڄ٩دٻ        

 وتـهذ. وأڂ َٕصځٻ تټٙځثء، وأڂ َفصدٍ ٍٰ ظىج وتـه، ٸثٔٱث ٨ڃ ًٰؼڇ.

ڃ ؼدثخً. ؾ  ( ـهظڅث أـځه خڃ َىڄُ. ـهظڅث ٌڈًُ. ـهظڅث أخى تټٍخُدً ٨د  2199) - 71

 وـهظڅث َفًُ تخڃ َفًُ. ـهظڅث أخى لُعځر ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
أو ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ  -ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ  

ٰٗ َځدٓ ٰدٍ ڄ٩دٻ وتـدهذ      -أو ڀڃ تڄٵ٧١ ٧ّٔ ڄ٩ٽڇ  -) وت تڄٵ٧١ ٧ّٔ أـهٸٿ  -َٵىٺ 
ـه. وٖ  َلٸٻ خٕځثټڇ. وٖ  َفصددٍ خدثټعىج   ـصً َٙٽؿ ٩ّٔڇ. وٖ  َځٓ ٍٰ لٯ وت

 تټىتـه. وٖ  َٽصفٯ تټٙځثء(.

ثبة: ٟپ ٯٴٖ االؿز٤٬بء ٬ٗټ ا٫ٔٸغ، ٹٹًٖ ادضٻ ا٫غج٬ڀٲ ٬ٗټ  - 21

 اڃسغٻ
( ـهظڅث ٴصُدر. ـهظڅث ټُط. ؾ وـهظڅث تخڃ يڀؿ. ألدًڄث تټٽُدط ٨دڃ أخدٍ    2199) - 72

 تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً؛
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ٽٿ ڄهدً ٨دڃ تٔدصځثٺ تټٙدځثء، وتٖـصددثء ٰدٍ ظدىج        أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِد   
 وتـه، وأڂ ٧ًَٰ تټًؼٻ  ـهي يؼٽُڇ ٨ٽً تْلًي، وڈى ڀّصٽٳ ٨ٽً ٤هًچ.

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خدًتڈُٿ وڀفځده خدڃ ـدثشٿ )ٴدثٺ  ِدفثٲ: ألدًڄدث.        2199) - 73

وٴثٺ تخڃ ـثشٿ: ـدهظڅث( ڀفځده خدڃ خٹدً. ألدًڄدث تخدڃ ؼدًَػ. ألدًڄدٍ أخدى تټٍخُدً؛ أڄدڇ            
 ثخً خڃ ٨دهتهلل َفهض؛ِځ٧ ؼ

أڂ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ ٴدثٺ )ٖ شځدٓ ٰدٍ ڄ٩ددٻ وتـدهذ. وٖ  شفصدح ٰددٍ  ٌتي          
وتـددده. وٖ  شلٸدددٻ خٕدددځثټٷ. وٖ  شٕدددصځٻ تټٙدددځثء. وٖ  شٝددد٧  ـدددهي يؼٽُدددٷ ٨ٽدددً  

 تْلًي،  وت تِصٽٵُس(.

( وـدددهظڅٍ  ِدددفثٲ خدددڃ ڀڅٙدددىي. ألدًڄدددث يوؾ خدددڃ ٨ددددثنذ. ـدددهظڅٍ    2199) - 74

 ٩څٍ تخڃ أخٍ تْلڅُ( ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛٨دُهتهلل )َ
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ )ٖ َّدصٽٵُڃ أـدهٸٿ ظدٿ َٝد٧  ـدهي يؼٽُدڇ ٨ٽدً            

 تْلًي(.

 ثبة: ٟپ اثبدخ االؿز٤٬بء، ٹٹًٖ ادضٻ ا٫غج٬ڀٲ ٬ٗټ اڃسغٻ - 22

هثج، ٨دڃ  ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ، ٨ڃ تخدڃ ٔد  2111) - 75

 ٨دثن خڃ شځُٿ، ٨ڃ ٨ځڇ؛
أڄڇ يأي يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀّصٽٵُث ٰدٍ تټځّدؽه، وتٜد٩ث  ـدهي يؼٽُدڇ       

 ٨ٽً تْلًي.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وتخڃ ڄځًُ وٌڈُدً خدڃ   2111) - 76

. ـًج و ِفثٲ تخڃ  خًتڈُٿ. ٸٽهدٿ ٨دڃ تخدڃ ٨ُُڅدر. ؾ وـدهظڅٍ أخدى تټ١دثڈً وـًڀٽدر        
ٴثٖ: ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨ده خڃ ـځُده.  

 ٴثٖ: ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً. ٸٽهٿ ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

 ثبة: ٳٸپ ا٫غج٪ ٗٲ ا٫زؼ٠ٗغ - 23

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وأخددى تټًخُدد٧ وٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه )ٴددثٺ َفُددً:    2111) - 77

ـځثن تخڃ ٌَه. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث ـځثن( ٨ڃ ٨ددهتټ٩ٍٍَ تخدڃ ٘دهُح، ٨دڃ      ألدًڄث
 أڄُ خڃ ڀثټٷ؛

 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټص٨ٍٱً. ٴثٺ ٴصُدر: ٴثٺ ـځثن: ٩َڅٍ ټٽًؼثٺ. 

وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و٨ځًو تټڅثٴه وٌڈًُ خڃ ـًج وتخڃ ڄځًُ  -( 2111) 

 ِځث٨ُٻ )وڈى تخڃ ٨ٽُر( ٨ڃ ٨ددهتټ٩ٍٍَ خدڃ ٘دهُح، ٨دڃ     وأخى ٸًَح. ٴثټىت: ـهظڅث 
 أڄُ. ٴثٺ:

 ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ َص٨ٍٱً تټًؼٻ. 
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 ثبة: اؿزذجبة سٌبة ا٫لڀت ثو٠غح أٹ دٰغح، ٹرذغٿٰٶ ثب٫ـٺاص - 24

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث أخددى لُعځددر ٨ددڃ أخددٍ تټٍخُددً، ٨ددڃ      2112) - 78

 ؼثخً. ٴثٺ:
ٴفثٰددر، أو ؼددثء، ٨ددثپ تټٱددصؿ أو َددىپ تټٱددصؿ، ويأِددڇ وټفُصددڇ ڀعددٻ تټع٭ددثپ أو     أشددٍ خددلخٍ 

 تټع٭ثڀر. ٰلڀً، أو ٰلڀً خڇ  ټً ڄّثبڇ، ٴثٺ )٬ًُوت ڈىت خٍٕء(.

( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً. ألدًڄث ٨دهتهلل خڃ وڈدح ٨دڃ تخدڃ ؼدًَػ، ٨دڃ      2112) - 79

 أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
ڀٹر. ويأِڇ وټفُصڇ ٸثټع٭ثڀر خُثٜث. ٰٵثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً   أشٍ خلخٍ ٴفثٰر َىپ ٰصؿ  

 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )٬ًُوت ڈىت خٍٕء، وتؼصڅدىت تټّىتن(.

 ثبة: ٟپ ٯشب٠٫خ ا٫ڀٸٺص ثب٫وجٚ - 25

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و٨ځدًو تټڅثٴده وٌڈُدً    2113) - 81

تِلدًوڂ: ـدهظڅث( ِدٱُثڂ خدڃ     )ٴدثٺ َفُدً: ألدًڄدث. وٴدثٺ      -وتټٽٱ٣ ټُفُدً   -خڃ ـًج 
 ٨ُُڅر ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر وِٽُځثڂ خڃ َّثي، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛

 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ) ڂ تټُهىن وتټڅٙثيي ٖ َٙد٭ىڂ ٰمثټٱىڈٿ(. 

ثبة: رذغٿٮ روٺٿغ هٺعح ا٫ذڀٺاٱ، ٹرذغٿٮ ارشبط ٯب ٟڀٶ هٺعح ٛڀغ  - 26

خ ٬ٗڀٸٮ ا٫ـال٭ ال ٿضس٬ٺٱ ثڀزب ٟڀٶ ٯٰزٸٴخ ثب٠٫غف ٹٳذٺٵ، ٹأٱ ا٫ٰالئ٨
 هٺعح ٹال  ٬٧ت

( ـهظڅٍ ِىَه خدڃ ِد٩ُه. ـدهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ خدڃ أخدٍ ـدثٌپ ٨دڃ أخُدڇ،          2114) - 81

 ٨ڃ أخٍ ِٽځر تخڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛ أڄهث ٴثټس:
وت٨دده يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ؼدًَددٻ ٨ٽُددڇ تټّددٗپ، ٰددٍ ِددث٨ر َلشُددڇ ُٰهددث.   

وټددٿ َلشددڇ. وٰددٍ َددهچ ٨ٙددث ٰلټٵثڈددث ڀددڃ َددهچ. وٴددثٺ )ڀددث َمٽددٯ تهلل ٰؽددثءز شٽددٷ تټّددث٨ر 
و٨هچ، وٖ  يِٽڇ( ظٿ تټصٱس ٰإوت ؼًو ٸٽح شفس ًًَِچ. ٰٵثٺ )َث ٨ثبٕدر! ڀصدً نلدٻ    
ڈىت تټٹٽح ڈهڅث؟( ٰٵثټس: وتهلل! ڀث نيَس. ٰلڀً خڇ ٰللًغ. ٰؽثء ؼدًَٻ. ٰٵثٺ يِدىٺ  

ز(. ٰٵدثٺ: ڀڅ٩څدٍ تټٹٽدح تټدىٌ     تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )وت٨دهشڅٍ ٰؽٽّدس ټدٷ ٰٽدٿ شدل     
 ٸثڂ ٍٰ خُصٷ.  ڄث ٖ ڄهلٻ خُصث ُٰڇ ٸٽح وٖ  ٘ىيذ.

ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽٍ. ألدًڄث تټځمٍوڀٍ. ـهظڅث وڈُح ٨دڃ   -( 2114)

أخٍ ـثٌپ، خهىت تِٔدڅثن؛ أڂ ؼدًَدٻ و٨ده يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ أڂ َلشُدڇ.         
 ڃ أخٍ ـثٌپ.ٰىٸً تټفهَط. وټٿ ١َىټڇ ٸص١ىَٻ تخ

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨دڃ تخدڃ   2115) - 82

 ٔهثج، ٨ڃ تخڃ تټّدثٲ؛ أڂ ٨دهتهلل خڃ ٨دثَ ٴثٺ: ألدًشڅٍ ڀُځىڄر؛
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أ٘دؿ َىڀث وتؼځث. ٰٵثټس ڀُځىڄر: َث يِدىٺ تهلل!   
تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ) ڂ ؼدًَدٻ ٸدثڂ       ټٵه تِصڅٹًز ڈُةصٷ ڀڅى تټُىپ. ٴثٺ يِىٺ

و٨هڄٍ أڂ َٽٵثڄٍ تټٽُٽر. ٰٽٿ َٽٵڅٍ. أپ وتهلل! ڀث ألٽٱڅٍ( ٴثٺ ٥ٰٻ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل  
٨ٽُڇ وِٽٿ َىڀڇ وټٷ ٨ٽً وټٷ. ظٿ وٴ٧ ٍٰ ڄٱّڇ ؼًو ٸٽح شفس ١ّٰثٞ ټڅث. ٰلڀً خڇ 

ٺ ټدڇ )ٴده ٸڅدس    ٰللًغ. ظدٿ ألدى خُدهچ ڀدثء ٰڅٝدؿ ڀٹثڄدڇ. ٰٽځدث أڀّدً ټٵُدڇ ؼدًَدٻ. ٰٵدث           
و٨ددهشڅٍ أڂ شٽٵددثڄٍ تټدثيـددر( ٴددثٺ: أؼددٻ. وټٹڅددث ٖ ڄددهلٻ خُصددث ُٰددڇ ٸٽددح وٖ  ٘ددىيذ.   
ٰل٘دؿ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، َىڀةدى، ٰدلڀً خٵصدٻ تټٹدٗج. ـصدً  ڄدڇ َدلڀً           

 خٵصٻ ٸٽح تټفثبٟ تټٙ٭ًُ، وَصًٶ ٸٽح تټفثبٟ تټٹدًُ.

ُٔدر و٨ځًو تټڅثٴه و ِفثٲ  ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأخى خٹً خڃ أخ2116ٍ) - 83

خڃ  خًتڈُٿ )ٴثٺ َفًُ و ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث( ِٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ    
تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨دُدهتهلل، ٨دڃ تخدڃ ٨ددثَ؛ ٨دڃ أخدٍ ٠ٽفدر، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ            

 وِٽٿ ٴثٺ )ٖ شهلٻ تټځٗبٹر خُصث ُٰڇ ٸٽح وٖ  ٘ىيذ(.

84 - (2116 ً ڀٽددر خددڃ َفُددً. ٴددثٖ: ألدًڄددث تخددڃ وڈددح.    ( ـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً وـ

ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨صدر؛ أڄڇ ِدځ٧ تخدڃ ٨ددثَ    
 َٵىٺ: ِځ٩س أخث ٠ٽفر َٵىٺ:

ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ )ٖ شدهلٻ تټځٗبٹدر خُصدث ُٰدڇ ٸٽدح وٖ            
 ٘ىيذ(.

خددڃ ـځُدده. ٴددثٖ: ألدًڄددث ٨دددهتټًٌتٲ.  وـددهظڅثچ  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ و٨ددده -( 2116)

ألدًڄددث ڀ٩ځددً ٨ددڃ تټٍڈددًٌ، خهددىت تِٔددڅثن، ڀعددٻ ـددهَط َددىڄُ، ووٸددًچ تْلدددثي ٰددٍ    
 تِٔڅثن.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨ڃ خٹًُ، ٨ڃ خًّ خڃ ِد٩ُه، ٨دڃ   2116) - 85

 ٌَه تخڃ لثټه، ٨ڃ أخٍ ٠ٽفر، ٘ثـح يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ:
 ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ) ڂ تټځٗبٹر ٖ شهلٻ خُصث ُٰڇ ٘ىيذ(.  

ٴثٺ خًّ: ظٿ تٔصٹً ٌَه خ٩ه. ٩ٰهڄثچ ٰإوت ٨ٽً خثخڇ ِصً ُٰڇ ٘ىيذ. ٴثٺ ٰٵٽس ټ٩دُهتهلل 
تټمددىٖڄٍ، يخُددح ڀُځىڄددر، ٌوغ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ: أټددٿ َمدًڄددث ٌَدده ٨ددڃ      

 أټٿ شّځ٩ڇ ـُڃ ٴثٺ:  ٖ يٴځث ٍٰ ظىج.تټٙىي َىپ تْوٺ؟ ٰٵثٺ ٨دُهتهلل: 

( ـهظڅث أخى تټ١ثڈً. ألدًڄث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ٨ځدًو خدڃ تټفدثيض؛       2116) - 86

أڂ خٹًُ خڃ تْٔدػ ـهظدڇ؛ أڂ خّدً خدڃ ِد٩ُه ـهظدڇ؛ أڂ ٌَده خدڃ لثټده تټؽهڅدٍ ـهظدڇ،            
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ     وڀ٧ خًّ ٨دُهتهلل تټمىٖڄٍ؛ أڂ أخث ٠ٽفر ـهظڇ؛

 ثٺ )ٖ شهلٻ تټځٗبٹر خُصث ُٰڇ ٘ىيذ(.ٴ
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ٴثٺ خًّ: ٰځًٚ ٌَه خڃ لثټه. ٩ٰهڄثچ. ٰإوت ڄفدڃ ٰدٍ خُصدڇ خّدصً ُٰدڇ شٙدثوًَ. ٰٵٽدس        
ټ٩دُدهتهلل تټمدىٖڄٍ: أټدٿ َفددهظڅث ٰدٍ تټصٙدثوًَ؟ ٴددثٺ:  ڄدڇ ٴدثٺ:  ٖ يٴځددث ٰدٍ ظدىج. أټددٿ          

 شّځ٩ڇ؟ ٴٽس: ٖ. ٴثٺ: خٽً. ٴه وٸً وټٷ.

خًتڈُٿ. ألدًڄث ؼًًَ ٨ڃ ِدهُٻ خدڃ أخدٍ ٘دثټؿ،     ( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  2116) - 87

٨ڃ ٩ُِه خڃ َّثي، أخٍ تټفدثج، ڀىټً خڅٍ تټڅؽثي، ٨دڃ ٌَده خدڃ لثټده تټؽهڅدٍ، ٨دڃ       
 أخٍ ٠ٽفر تْڄٙثيٌ. ٴثٺ:

ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ )ٖ شدهلٻ تټځٗبٹدر خُصدث ُٰدڇ ٸٽدح وٖ            
 شځثظُٻ(.

 ت َمدًڄٍ؛( ٴثٺ ٰلشُس ٨ثبٕر ٰٵٽس:  ڂ ڈى2117)

أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )ٖ شهلٻ تټځٗبٹر خُصث ُٰڇ ٸٽح وٖ  شځثظُدٻ( ٰهدٻ    
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وٸً وټٷ؟ ٰٵثټس: ٖ. وټٹڃ ِلـهظٹٿ ڀث يأَصدڇ  
٩ٰٻ. يأَصڇ لًغ ٍٰ ٬ٍتشڇ. ٰللىز ڄځ١ث ّٰصًشڇ ٨ٽً تټدثج. ٰٽځث ٴدهپ ٰدًأي تټدڅځٟ،    

ٰدٍ وؼهدڇ. ٰؽىخدڇ ـصدً ڈصٹدڇ أو ٴ٩١دڇ. وٴدثٺ ) ڂ تهلل ټدٿ َلڀًڄدث أڂ          ٨ًٰس تټٹًتڈُر 
ڄٹّددى تټفؽددثيذ وتټ١ددُڃ( ٴثټددس ٰٵ٩١څددث ڀڅددڇ وِددثنشُڃ وـٕددىشهځث ټُٱددث. ٰٽددٿ ٩َددح وټددٷ  

 ٨ٽٍ.

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خدڃ  خدًتڈُٿ ٨دڃ نتون، ٨دڃ     2117) - 88

 ٕر. ٴثټس:٨ٍيذ، ٨ڃ ـځُه تخڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ ٩ِه خڃ ڈٕثپ، ٨ڃ ٨ثب
ٸثڂ ټڅدث ِدصً ُٰدڇ شځعدثٺ ٠دثبً. وٸدثڂ تټدهتلٻ  وت نلدٻ تِدصٵدٽڇ. ٰٵدثٺ ټدٍ يِدىٺ تهلل              

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ـىټٍ ڈىت. ٰإڄٍ ٸٽځث نلٽس ًٰأَصڇ وٸًز تټهڄُث( ٴثټس: وٸثڄس 
 ټڅث ٴ١ُٱر ٸڅث ڄٵىٺ ٨ٽځهث ـًًَ. ٰٹڅث ڄٽدّهث.

٨ددهٌ و٨دددهت٨ْٽً، خهددىت ( ـهظڅُددڇ ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ 2117) - 89

ٰٽدٿ َلڀًڄدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً      -ًََده ٨ددهت٨ْٽً    -تِٔڅثن. ٴثٺ تخڃ تټځعڅدً: وٌتن ُٰدڇ   
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٵ٩١ڇ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـهظڅث أخدى أِدثڀر ٨دڃ    2117) - 91

 ڈٕثپ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر، ٴثټس:
ِدٽٿ ڀددڃ ِددٱً. وٴدده ِدصًز ٨ٽددً خددثخٍ نيڄىٸددث ُٰددڇ   ٴدهپ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ و  

 تټمُٻ ووتز تْؼڅفر. ٰلڀًڄٍ ٰڅ٨ٍصڇ.

وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهذ. ؾ وـدهظڅثچ أخدى ٸًَدح. ـدهظڅث      -( 2117)

 وٸ٧ُ، خهىت تِٔڅثن. وټُُ ٍٰ ـهَط ٨دهذ: ٴهپ ڀڃ ِٱً.

٩ِه ٨ڃ تټٍڈدًٌ،   ( ـهظڅث ڀڅٙىي خڃ أخٍ ڀٍتـٿ. ـهظڅث  خًتڈُٿ خڃ2117) - 91

 ٨ڃ تټٵثِٿ تخڃ ڀفځه، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
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نلددٻ ٨ٽددٍ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وأڄددث ڀصّددصًذ خٵددًتپ ُٰددڇ ٘ددىيذ. ٰصٽددىڂ   
وؼهڇ. ظٿ شڅدثوٺ تټّدصً ٰهصٹدڇ. ظدٿ ٴدثٺ ) ڂ ڀدڃ أٔده تټڅدثَ ٨دىتخث َدىپ تټٵُثڀدر، تټدىَڃ             

 َٕدهىڂ خمٽٳ تهلل(.

ث تخدڃ وڈددح. ألدًڄدٍ َددىڄُ ٨دڃ تخددڃ    وـدهظڅٍ ـًڀٽدر خددڃ َفُدً. ألدًڄدد    -( 2117)

 ٔهثج، ٨ڃ تټٵثِٿ تخڃ ڀفځه؛ أڂ ٨ثبٕر ـهظصڇ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ نلٻ ٨ٽُهث. خځعٻ ـهَط  خدًتڈُٿ تخدڃ ِد٩ه. ٬ُدً      

 أڄڇ ٴثٺ: ظٿ أڈىي  ټً تټٵًتپ ٰهصٹڇ خُهچ.

( ـهظڅثچ َفًُ خڃ َفُدً وأخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وٌڈُدً خدڃ ـدًج.          2117) -پ  2

ځ٩ُددث ٨ددڃ تخددڃ ٨ُُڅددر. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ و٨ددده خددڃ ـځُدده. ٴددثٖ: ألدًڄددث ؼ
٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈدًٌ، خهدىت تِٔدڅثن. وٰدٍ ـدهَعهځث ) ڂ أٔده تټڅدثَ        

 ٨ىتخث( ټٿ َىٸًت: ڀڃ.

( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وٌڈُددً خددڃ ـددًج. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ تخددڃ  2117) - 92

هظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ تټٵثِدٿ، ٨دڃ أخُدڇ؛      ٨ُُڅر )وتټٽٱ٣ ټٍڈًُ(. ـ
 أڄڇ ِځ٧ ٨ثبٕر شٵىٺ:

نلٻ ٨ٽٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ وٴده ِدصًز ِدهىذ ټدٍ خٵدًتپ ُٰدڇ شځثظُدٻ.          
ٰٽځث يآچ ڈصٹڇ وشٽىڂ وؼهڇ وٴثٺ )َث ٨ثبٕر! أٔده تټڅدثَ ٨دىتخث ٨څده تهلل، َدىپ تټٵُثڀدر،       

 تټىَڃ َٝثڈىڂ خمٽٳ تهلل(.
 ٨ثبٕر: ٰٵ٩١څثچ ٰؽ٩ٽڅث ڀڅڇ وِثنذ أو وِثنشُڃ.ٴثټس 

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ  2117) - 93

 ٨دهتټًـځڃ خڃ تټٵثِٿ. ٴثٺ: ِځ٩س تټٵثِٿ َفهض ٨ڃ ٨ثبٕر؛
أڄڇ ٸثڂ ټهث ظىج ُٰڇ شٙدثوًَ. ڀځدهون  ټدً ِدهىذ ٰٹدثڂ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ           

 ألًَڇ ٨څٍ(. ٴثټس: ٰللًشڇ ٰؽ٩ٽصڇ وِثبه.َٙٽٍ  ټُڇ. ٰٵثٺ )

وـددهظڅثچ  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ و٨ٵدددر خددڃ ڀٹددًپ ٨ددڃ ِدد٩ُه خددڃ ٨ددثڀً. ؾ    -( 2117)

 وـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث أخى ٨ثڀً تټ٩ٵهٌ. ؼځ٩ُث ٨ڃ ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن.

( ـدددهظڅث أخدددى خٹدددً خدددڃ أخدددٍ ٔدددُدر. ـدددهظڅث وٸُددد٧ ٨دددڃ ِدددٱُثڂ، ٨دددڃ      2117) - 94

 ڃ خڃ تټٵثِٿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:٨دهتټًـځ
نلٻ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽٍ وٴه ِصًز ڄځ١ث ُٰڇ شٙثوًَ. ٰڅفدثچ. ٰثشمدىز    

 ڀڅڇ وِثنشُڃ.

( ـددهظڅث ڈددثيوڂ خددڃ ڀ٩ددًوٮ. ـددهظڅث تخددڃ وڈددح. ـددهظڅث ٨ځددًو تخددڃ       2117) - 95

٨ثبٕدر،   تټفثيض؛ أڂ خٹًُت ـهظڇ؛ أڂ ٨دهتټًـځڃ خڃ تټٵثِٿ ـهظڇ؛ أڂ أخدثچ ـهظدڇ ٨دڃ   
 ٌوغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛
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أڄهث ڄٙدس ِصًت ُٰڇ شٙثوًَ. ٰهلٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰڅ٨ٍدڇ. ٴثټدس:    
ٰٵ٩١صڇ وِثنشُڃ. ٰٵثٺ يؼٻ ٍٰ تټځؽٽُ ـُڅةى، َٵثٺ ټڇ يخ٩ُر خڃ ١٨دثء، ڀدىټً خڅدٍ    

٨ٽُدڇ  ٌڈًذ: أٰځث ِځ٩س أخث ڀفځه َدىٸً أڂ ٨ثبٕدر ٴثټدس: ٰٹدثڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل       
 وِٽٿ ًَشٱٳ ٨ٽُهځث؟ ٴثٺ تخڃ تټٵثِٿ: ٖ. ٴثٺ: ټٹڅٍ ٴه ِځ٩صڇ.

 ًََه تټٵثِٿ خڃ ڀفځه.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تټٵثِدٿ     2117) - 96

 خڃ ڀفځه، ٨ڃ ٨ثبٕر؛
أڄهث تٔصًز ڄځًٴر ُٰهث شٙثوًَ. ٰٽځث يآڈث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثپ ٨ٽدً   

ج ٰٽٿ َهلٻ. ٩ًٰٰس، أو ٩ًٰٰس، ٍٰ وؼهڇ تټٹًتڈُر. ٰٵثټس: َث يِىٺ تهلل! أشىج تټدث
 ټً تهلل و ټً يِىټڇ. ٰځثوت أوڄدس؟ ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀث خدثٺ ڈدىچ   
تټڅځًٴر؟( ٰٵثټس: تٔصًَصهث ټٷ. شٵ٩ه ٨ٽُهث وشىِهڈث. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ     

٩َىخىڂ. وَٵثٺ ټهٿ: أـُىت ڀث لٽٵصٿ( ظٿ ٴثٺ ) ڂ تټدُس  وِٽٿ ) ڂ أ٘فثج ڈىچ تټٙىي
 تټىٌ ُٰڇ تټٙىي ٖ شهلٽڇ تټځٗبٹر(.

وـددهظڅثچ ٴصُدددر وتخددڃ يڀددؿ ٨ددڃ تټٽُددط خددڃ ِدد٩ه. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ تخددڃ      -( 2117)

 خًتڈُٿ. ألدًڄث تټعٵٱٍ. ـهظڅث أَىج. ؾ وـهظڅث ٨دهتټىتيض خڃ ٨دهتټٙځه. ـدهظڅث أخدٍ   
ظڅث ڈثيوڂ خڃ ِد٩ُه تَْٽدٍ. ـدهظڅث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ       ٨ڃ ؼهٌ، ٨ڃ أَىج. ؾ وـه

أِثڀر خدڃ ٌَده. ؾ وـدهظڅٍ أخدى خٹدً خدڃ  ِدفثٲ. ـدهظڅث أخدى ِدٽځر تټمٍت٨دٍ. ألدًڄدث             
٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ ألٍ تټځثؼٕىڂ ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ٨ځً. ٸٽهٿ ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تټٵثِدٿ، ٨دڃ   

خدڃ ألدٍ   ٨ثبٕر، خهىت تټفدهَط. وخ٩ٝدهٿ أشدٿ ـدهَعث ټدڇ ڀدڃ خ٩دٛ. وٌتن ٰدٍ ـدهَط ت         
 تټځثؼٕىڂ: ٴثټس ٰللىشڇ ٰؽ٩ٽصڇ ڀًٰٵصُڃ. ٰٹثڂ ًَشٱٳ خهځث ٍٰ تټدُس.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـدهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً. ؾ وـدهظڅث تخدڃ       2118) - 97

تټځعڅً. ـهظڅث َفًُ )وڈى تټٵ١ثڂ(. ؼځ٩ُث ٨ڃ ٨دُهتهلل. ؾ وـدهظڅث تخدڃ ڄځُدً )وتټٽٱد٣     
 ٧ٰ؛ أڂ تخڃ ٨ځً ألدًچ؛ټڇ(. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٨دُهتهلل ٨ڃ ڄث

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )تټىَڃ َٙڅ٩ىڂ تټٙىي ٩َىخىڂ َىپ تټٵُثڀدر.   
 َٵثٺ ټهٿ: أـُىت ڀث لٽٵصٿ(.

ـددهظڅث أخددى تټًخُدد٧ وأخددى ٸثڀددٻ. ٴددثٖ: ـددهظڅث ـځددثن. ؾ وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ   -( 2118)

هظڅث تټعٵٱدٍ. ٸٽهدٿ   ـًج. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ، ٩َڅٍ تخڃ ٨ٽُر. ؾ وـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځدً. ـد  
٨ڃ أَىج، ٨ڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځعدٻ ـدهَط            

 ٨دُهتهلل ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.
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( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر. ـدهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ت٨ْځدٓ. ؾ وـدهظڅٍ      2119) - 98

ڃ أخدٍ تټٝدفً، ٨دڃ ڀّدًوٲ، ٨دڃ      أخى ٩ُِه تْٔػ. ـهظڅث وٸ٧ُ. ـدهظڅث ت٨ْځدٓ ٨د   
 ٨دهتهلل. ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ) ڂ أٔده تټڅدثَ ٨دىتخث َدىپ تټٵُثڀدر تټځٙدىيوڂ(        
 وټٿ َىٸً تْٔػ:  ڂ.

وـهظڅثچ َفًُ خڃ َفًُ وأخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح. ٸٽهدٿ ٨دڃ         -( 2119)

  ٗ ڈځددث ٨ددڃ ت٨ْځددٓ، خهددىت  أخددٍ ڀ٩ثوَددر. ؾ وـددهظڅثچ تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث ِددٱُثڂ. ٸ
تِٔڅثن. وٍٰ يوتَر َفًُ وأخٍ ٸًَح ٨ڃ أخٍ ڀ٩ثوَر ) ڂ ڀدڃ أٔده أڈدٻ تټڅدثي، َدىپ      

 تټٵُثڀر، ٨ىتخث، تټځٙىيوڂ(
 وـهَط ِٱُثڂ ٸفهَط وٸ٧ُ.

( وـهظڅث ڄًٙ خڃ ٨ٽٍ تټؽهٝځٍ. ـهظڅث ٨دهتټ٩ٍٍَ خدڃ ٨دهتټٙدځه.   2119) -پ  2

 ـهظڅث ڀڅٙىي ٨ڃ ڀّٽٿ تخڃ ٘دُؿ. ٴثٺ:
ڀًّوٲ ٍٰ خُس ُٰڇ شځثظُٻ ڀًَٿ. ٰٵثٺ ڀًّوٲ: ڈىت شځثظُٻ ٸًّي. ٰٵٽس.  ٸڅس ڀ٧ 

ٖ. ڈىت شځثظُدٻ ڀدًَٿ. ٰٵدثٺ ڀّدًوٲ: أڀدث  ڄدٍ ِدځ٩س ٨ددهتهلل خدڃ ڀّد٩ىن َٵدىٺ: ٴدثٺ             
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )أٔه تټڅثَ ٨ىتخث َىپ تټٵُثڀر تټځٙىيوڂ(.

ٍ ٨ڃ ٨ددهت٨ْٽً خدڃ   ( ٴثٺ ڀّٽٿ: ٴًأز ٨ٽً ڄًٙ خڃ ٨ٽٍ تټؽهٝځ2111) - 99

٨دهت٨ْٽً. ـهظڅث َفًُ خڃ أخٍ  ِدفثٲ ٨دڃ ِد٩ُه خدڃ أخدٍ تټفّدڃ. ٴدثٺ: ؼدثء يؼدٻ          
  ټً تخڃ ٨دثَ. ٰٵثٺ:

 ڄٍ يؼٻ أ٘ىي ڈىچ تټٙىي. ٰلٰصڅٍ ُٰهث. ٰٵثٺ ټڇ: تنڂ ڀڅٍ. ٰهڄث ڀڅڇ. ظدٿ ٴدثٺ: تنڂ    
هلل ڀڅٍ. ٰهڄث ـصً و٧ٜ َهچ ٨ٽً يأِڇ. ٴثٺ: أڄدةٷ خځث ِځ٩س ڀڃ يِىٺ تهلل ٘دٽً ت 

٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ )ٸددٻ ڀٙددىي ٰددٍ تټڅددثي.   
 َؽ٩ٻ ټڇ، خٹٻ ٘ىيذ ٘ىيڈث، ڄٱّث ٰص٩ىخڇ ٍٰ ؼهڅٿ(.

 وٴثٺ:  ڂ ٸڅس ٖخه ٰث٨ٗ، ٰث٘څ٧ تټٕؽً وڀث ٖ ڄٱُ ټڇ. ٰلٴً خڇ ڄًٙ خڃ ٨ٽٍ.

ُه خدڃ  ( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٽٍ خڃ ڀّهً ٨ڃ ِد٩ 2111) - 111

 أخٍ ٨ًوخر، ٨ڃ تټڅًٝ خڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ٸڅس ؼثټّث ٨څه تخڃ ٨دثَ. ٰؽ٩دٻ َٱصدٍ وٖ  َٵدىٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         

وِٽٿ. ـصً ِلټڇ يؼٻ ٰٵثٺ:  ڄٍ يؼٻ أ٘ىي ڈىچ تټٙىي. ٰٵثٺ ټڇ تخڃ ٨دثَ: تنڄدڇ.  
ٵددىٺ )ڀددڃ ٰددهڄث تټًؼددٻ. ٰٵددثٺ تخددڃ ٨دددثَ: ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َ   
 ٘ىي ٘ىيذ ٍٰ تټهڄُث ٸٽٯ أڂ َڅٱك ُٰهث تټًوؾ َىپ تټٵُثڀر. وټُُ خڅثٰك(.
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ـددهظڅث أخددى ٬ّددثڂ تټځّددځ٩ٍ وڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀ٩ددثو تخددڃ       -( 2111)

ڈٕثپ. ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ تټڅًٝ خڃ أڄُ؛ أڂ يؼٗ أشً تخڃ ٨دثَ. ٰدىٸً ٨دڃ   
 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً وأخددى    2111) - 111

ٸًَح. وأټٱث٤هٿ ڀصٵثيخر. ٴثټىت: ـهظڅث تخڃ ُٰٝٻ ٨ڃ ٨ځثيذ، ٨دڃ أخدٍ ٌي٨در. ٴدثٺ:     
 نلٽس ڀ٧ أخٍ ڈًًَذ ٍٰ نتي ڀًوتڂ. ًٰأي ُٰهث شٙثوًَ. ٰٵثٺ:

أ٤ٽدٿ ڀځدڃ    ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ )ٴدثٺ تهلل ٨دٍ وؼدٻ: وڀدڃ         
 وڈح َمٽٳ لٽٵث ٸمٽٵٍ؟ ٰٽُمٽٵىت ويذ. أو ټُمٽٵىت ـدر. أو ټُمٽٵىت ٩ًُٔذ(.

 وـهظڅُڇ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ٨ځثيذ، ٨ڃ أخٍ ٌي٨ر. ٴثٺ: -( 2111)

نلٽدس أڄدث وأخدى ڈًَددًذ نتيت شدڅدً خثټځهَڅدر، ټّد٩ُه أو ټځددًوتڂ. ٴدثٺ: ٰدًأي ڀٙددىيت          
 ٘دٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. خځعدٻ. وټددٿ َددىٸً )أو   َٙدىي ٰددٍ تټددهتي. ٰٵدثٺ: ٴددثٺ يِددىٺ تهلل  

 ټُمٽٵىت ٩ًُٔذ(.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث لثټه خڃ ڀمٽده ٨دڃ ِدٽُځثڂ خدڃ     2112) - 112

 خٗٺ، ٨ڃ ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ شهلٻ تټځٗبٹر خُصث ُٰڇ شځثظُٻ أو شٙثوًَ(. 

 ثبة: ٧غاٷخ ا٬٨٫ت ٹا٫جغؽ ٟپ ا٫ـ٠غ - 27

( ـهظڅث أخى ٸثڀٻ، ٰٝدُٻ خدڃ ـّدُڃ تټؽفدهيٌ. ـدهظڅث خٕدً، ٩َڅدٍ        2113) - 113

 تخڃ ڀٱٝٻ. ـهظڅث ِهُٻ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ )ٖ شٙددفح تټځٗبٹددر يٰٵددر ُٰهددث ٸٽددح وٖ     

 ؼًَ(.

ظڅث ؼًَدددً. ؾ وـدددهظڅث ٴصُددددر. ـدددهظڅث    وـدددهظڅٍ ٌڈُدددً خدددڃ ـدددًج. ـددده     -( 2113)

 ٨دهتټ٩ٍٍَ )٩َڅٍ تټهيتوينٌ(. ٸٗڈځث ٨ڃ ِهُٻ، خهىت تِٔڅثن.

( وـهظڅث َفًُ خڃ أَىج وٴصُدر وتخڃ ـؽً. ٴثټىت: ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ،   2114) - 114

 ٩َڅىڂ تخڃ ؼ٩ٱً، ٨ڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
 ڀٍتڀًُ تټ١ُٕثڂ(.أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ )تټؽًَ  

 ثبة: ٧غاٷخ ٣الصح ا٫ٺرغ ٟپ ع٣جخ ا٫ج٘ڀغ - 28

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ أخدٍ     2115) - 115

 خٹً، ٨ڃ ٨دثن خڃ شځُٿ؛ أڂ أخث خًُٕ تْڄٙثيٌ ألدًچ؛
أڄڇ ٸثڂ ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ خ٩دٛ أِدٱثيچ. ٴدثٺ ٰليِدٻ يِدىٺ          

ٴثٺ ٨دهتهلل خڃ أخٍ خٹً ـّدس أڄڇ ٴثٺ: وتټڅثَ ٍٰ  -٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ يِىٖ تهلل 
 )ٖ َدٵُڃ ٍٰ يٴدر خ٩ًُ ٴٗنذ ڀڃ وشً، أو ٴٗنذ،  ٖ ٴ٩١س(. -ڀدُصهٿ 
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 ٴثٺ ڀثټٷ: أيي وټٷ ڀڃ تټ٩ُڃ.

 ثبة: ا٫ٴٸپ ٗٲ ًغة ا٫ذڀٺاٱ ٟپ ٹجٸٶ، ٹٹؿٰٶ ٟڀٶ - 29

ر. ـددهظڅث ٨ٽددٍ خددڃ ڀّددهً ٨ددڃ تخددڃ    ( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُد   2116) - 116

 ؼًَػ، ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
 ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټًٝج ٍٰ تټىؼڇ، و٨ڃ تټىِٿ ٍٰ تټىؼڇ. 

وـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل. ـدهظڅث ـؽدثغ خدڃ ڀفځده. ؾ وـدهظڅث ٨دده خدڃ         -( 2116)

: ألدًڄدٍ أخدى تټٍخُدً؛ أڄدڇ     ـځُه. ألدًڄث ڀفځه تخڃ خٹً. ٸٗڈځث ٨ڃ تخدڃ ؼدًَػ. ٴدثٺ   
 ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ: ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

( وـهظڅٍ ِٽځر خڃ ٔدُح. ـهظڅث تټفّڃ خڃ أ٨ُڃ. ـهظڅث ڀ٩ٵٻ ٨دڃ  2117) - 117

 أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً؛
ټدىٌ  أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀً ٨ٽُڇ ـځثي ٴه وِٿ ٍٰ وؼهڇ. ٰٵثٺ )ټ٩ڃ تهلل ت 

 وِځڇ(.

( ـددهظڅث أـځدده خددڃ ٨ُّددً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ ٨ځددًو خددڃ     2118) - 118

تټفثيض ٨ڃ ٍََده تخدڃ أخدٍ ـدُدح؛ أڂ ڄث٨ځدث، أخدث ٨ددهتهلل، ڀدىټً أپ ِدٽځر ـهظدڇ؛ أڄدڇ            
 ِځ٧ تخڃ ٨دثَ َٵىٺ:

ويأي يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـځثيت ڀىِىپ تټىؼڇ ٰلڄٹً وټدٷ. ٴدثٺ: ٰدىتهلل!     
 ٍٰ أٴًٙ ٍٔء ڀڃ تټىؼڇ. ٰلڀً خفځثي ټڇ ٰٹىي ٰدٍ ؼث٨ًشُدڇ ٰهدى أوٺ    ٖ أِځڇ  ٖ

 ڀڃ ٸىي تټؽث٨ًشُڃ.

ثبة: جٺاػ ٹؿٮ ا٫ذڀٺاٱ ٛڀغ اځصٯپ ٟپ ٛڀغ ا٫ٺجٶ، ٹٳضثٶ ٟپ ٳ٘ٮ  - 31

 ا٫ؼ٧بح ٹا٫جؼٿخ
( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅٍ ڀفځه خڃ أخٍ ٨هٌ ٨ڃ تخڃ ٨ىڂ، 2119) - 119

 ٨ڃ ڀفځه، ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ:
وټهز أپ ِٽُٿ ٴثټس ټٍ: َث أڄُ! تڄ٥ً ڈىت تټ٭ٗپ. ٰٗ َُٙدڃ ُٔةث ـصً ش٭هو خدڇ  ټځث  

 ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َفڅٹڇ. ٴدثٺ ٰ٭دهوز ٰدإوت ڈدى ٰدٍ تټفدثبٟ. و٨ٽُدڇ        
 لځُٙر ـىَصُر. وڈى َّٿ تټ٥هً تټىٌ ٴهپ ٨ٽُڇ ٍٰ تټٱصؿ.

ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ    ( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً.     2119) - 111

 ڈٕثپ خڃ ٌَه. ٴثٺ: ِځ٩س أڄّث َفهض؛
أڂ أڀڇ ـُڃ وټهز، تڄ١ٽٵىت خثټٙدٍ  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َفڅٹڇ. ٴثٺ: ٰإوت  

تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ڀًخه َّٿ ٬څځث. ٴثٺ ٩ٔدر: وأٸعدً ٨ٽځدٍ أڄدڇ ٴدثٺ: ٰدٍ      
 آوتڄهث.
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ڃ ٩ُِه ٨ڃ ٩ٔدر. ـهظڅٍ ( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث َفًُ خ2119) - 111

ڈٕثپ خڃ ٌَه. ٴدثٺ: ِدځ٩س أڄّدث َٵدىٺ: نلٽڅدث ٨ٽدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ           
 ڀًخهت وڈى َّٿ ٬څځث. ٴثٺ: أـّدڇ ٴثٺ: ٍٰ آوتڄهث.

وـهظڅُڇ َفًُ خڃ ـدُح. ـدهظڅث لثټده خدڃ تټفدثيض. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ         -( 2119)

 ٩در، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.خٕثي. ـهظڅث ڀفځه وَفًُ و٨دهتټًـځڃ. ٸٽهٿ ٨ڃ ٔ

( ـهظڅث ڈثيوڂ خڃ ڀ٩ًوٮ. ـهظڅث تټىټُه خڃ ڀّدٽٿ ٨دڃ تْوٌت٨دٍ،    2119) - 112

 ٨ڃ  ِفثٲ خڃ ٨دهتهلل تخڃ أخٍ ٠ٽفر، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
 يأَس ٍٰ َه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تټځُّٿ. وڈى َّٿ  خٻ تټٙهٴر. 

 ثبة: ٧غاٷخ ا٤٫ؼٕ - 31

څٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅٍ َفُددً )٩َڅددٍ تخددڃ ِدد٩ُه( ٨ددڃ     ( ـددهظ2121) - 113

 ٨دُهتهلل. ألدًڄٍ ٨ځًو خڃ ڄث٧ٰ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ تټٵ٦ٍ. ٴثٺ ٴٽس ټڅث٧ٰ: وڀث تټٵ٦ٍ؟ ٴدثٺ:   

 َفٽٳ خ٩ٛ يأَ تټٙدٍ وَصًٶ خ٩ٛ.

. ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى أِثڀر -( 2121)

أخٍ. ٴثٖ: ـهظڅث ٨دُدهتهلل، خهدىت تِٔدڅثن. وؼ٩دٻ تټصٱّدًُ، ٰدٍ ـدهَط أخدٍ أِدثڀر، ڀدڃ           
 ٴىٺ ٨دُهتهلل.

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ ٨عځثڂ تټ٭١ٱدثڄٍ. ـدهظڅث   2121) -پ  2

ـدهظڅث يوؾ  ٨ځً خڃ ڄث٧ٰ. ؾ وـهظڅٍ أڀُر خڃ خ١ّثپ. ـهظڅث ٍََه )٩َڅٍ تخڃ ٌيَد٧(.  
 ٨ڃ ٨ځً خڃ ڄث٧ٰ. خإِڅثن ٨دُهتهلل. ڀعٽڇ. وأټفٵث تټصٱًُّ ٍٰ تټفهَط.

( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يتٰدد٧ وـؽددثغ خددڃ تټٕددث٨ً و٨ددده خددڃ ـځُدده ٨ددڃ  2121) -پ  3

٨دهتټًٌتٲ، ٨ڃ ڀ٩ځً، ٨ڃ أَىج. ؾ وـهظڅث أخى ؼ٩ٱً تټهتيڀٍ. ـهظڅث أخدى تټڅ٩ځدثڂ.   
ٽهدٿ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً، ٨دڃ        ـهظٵڅث ـځثن خدڃ ٌَده ٨دڃ ٨ددهتټًـځڃ تټّدًتغ. ٸ     

 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خىټٷ.

 ثبة: ا٫ٴٸپ ٗٲ ا٫ج٬ٺؽ ٟپ ا٫ِغ٣بد، ٹاِٗبء ا٫ِغٿ٢ د٤ٶ - 32

( ـددهظڅٍ ِددىَه خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅٍ ـٱددٗ خددڃ ڀُّددًذ ٨ددڃ ٌَدده خددڃ    2121) - 114

 أِٽٿ، ٨ڃ ١٨ثء تخڃ َّثي، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ،
 َثٸٿ وتټؽٽدىَ ٰدٍ تټ١ًٴدثز( ٴدثټىت: َدث يِدىٺ       ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ) 

تهلل! ڀثټڅث خه ڀڃ ڀؽثټّڅث. ڄصفهض ُٰهث. ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٰإوت أخُصٿ 
 ٖ تټځؽٽُ، ٰل١٨ىت تټ١ًَٳ ـٵڇ( ٴثټىت: وڀث ـٵڇ؟ ٴثٺ )٬ٛ تټدًٙ، وٸٯ تْوي، 

 وين تټّٗپ، وتْڀً خثټځ٩ًوٮ، وتټڅهٍ ٨ڃ تټځڅٹً(.



  

 

 

Page 334 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

ـهظڅثچ َفًُ خڃ َفُدً. ألدًڄدث ٨ددهتټ٩ٍٍَ خدڃ ڀفځده تټځدهڄٍ. وـدهظڅثچ        و -( 2121)

ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٰهَٷ. ألدًڄث ڈٕثپ )٩َڅٍ تخڃ ٩ِه(. ٸٗڈځث ٨دڃ ٌَده   
 خڃ أِٽٿ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

ثبة: رذغٿٮ ٟ٘٪ ا٫ٺاه٬خ ٹا٫ٰـزٺه٬خ، ٹا٫ٺاكٰخ ٹا٫ٰـزٺكٰخ،  - 33

 بد، ٹا٫ٰٜڀغاد س٢٬ اهللٹا٫ٴبٯوخ ٹا٫ٰزٴٰوخ، ٹا٫ٰز٬٠ج
( ـهظڅث َفًُ خڃ َفُدً. ألدًڄدث أخدى ڀ٩ثوَدر ٨دڃ ڈٕدثپ خدڃ ٨دًوذ،         2122) - 115

 ٨ڃ ٰث٠ځر خڅس تټځڅىي، ٨ڃ أِځثء خڅس أخٍ خٹً. ٴثټس:
ؼددثءز تڀددًأذ  ټددً تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰٵثټددس: َددث يِددىٺ تهلل!  ڂ ټددٍ تخڅددر          

ثٺ )ټ٩ددددڃ تهلل تټىت٘ددددٽر  ٨ًَّددددث. أ٘ددددثخصهث ـٙدددددر ٰصځددددًٲ ٔدددد٩ًڈث. أٰل٘ددددٽڇ؟ ٰٵدددد    
 وتټځّصى٘ٽر(.

ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهذ. ؾ وـهظڅثچ تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ  -( 2122)

و٨دهذ. ؾ وـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث وٸُد٧. ؾ وـدهظڅث ٨ځدًو تټڅثٴده. ألدًڄدث أِدىن خدڃ        
٨ددثڀً. ألدًڄددث ٔدد٩در. ٸٽهددٿ ٨ددڃ ڈٕددثپ خددڃ ٨ددًوذ، خهددىت تِٔددڅثن، ڄفددى ـددهَط أخددٍ        

 ٩ثوَر. ٬ًُ أڂ وٸ٩ُث و٩ٔدر ٍٰ ـهَعهځث: ٰصځًٞ ٩ًٔڈث.ڀ

( وـددهظڅٍ أـځدده خددڃ ِدد٩ُه تټددهتيڀٍ. ألدًڄددث ـدددثڂ. ـددهظڅث وڈُددح.    2122) - 116

 ـهظڅث ڀڅٙىي ٨ڃ أڀڇ، ٨ڃ أِځثء خڅس أخٍ خٹً؛
أڂ تڀًأذ أشس تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵثټدس:  ڄدٍ ٌوؼدس تخڅصدٍ. ٰصځدًٲ ٔد٩ً           

 أٰل٘ٻ؟ َث يِىٺ تهلل! ٰڅهثڈث. يأِهث. وٌوؼهث َّصفّڅهث.

( ـهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً وتخدڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى نتون. ـدهظڅث          2123) - 117

٩ٔدر. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث َفُدً خدڃ أخدٍ خٹُدً ٨دڃ           
٩ٔدر، ٨ڃ ٨ځًو خڃ ڀًذ. ٴثٺ: ِځ٩س تټفّڃ خڃ ڀّٽٿ َفهض ٨ڃ ٘ٱُر خڅس ُٔدر، 

 ٨ڃ ٨ثبٕر؛
أڂ ؼثيَر ڀڃ تْڄٙثي شٍوؼس، وأڄهث ڀًٜس ٰصځًٞ ٔد٩ًڈث. ٰدليتنوت أڂ َٙدٽىچ.     

 ّٰلټىت يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ وټٷ؟ ٰٽ٩ڃ تټىت٘ٽر وتټځّصى٘ٽر.

( ـهظڅٍ ٌڈُدً خدڃ ـدًج. ـدهظڅث ٌَده خدڃ تټفددثج ٨دڃ  خدًتڈُٿ خدڃ           2123) - 118

 ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛ڄث٧ٰ. ألدًڄٍ تټفّڃ خڃ ڀّٽٿ خڃ َڅثٲ ٨ڃ ٘ٱُر خڅس ُٔدر
أڂ تڀًأذ ڀڃ تْڄٙثي ٌوؼس تخڅر ټهث. ٰثٔدصٹس ٰصّدثٴٟ ٔد٩ًڈث. ٰلشدس تټڅددٍ ٘دٽً        

تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثټس:  ڂ ٌوؼهث ًََهڈث. أٰل٘دٻ ٔد٩ًڈث؟ ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل      
 ٨ٽُڇ وِٽٿ )ټ٩ڃ تټىت٘ٗز(.

وـهظڅُڇ ڀفځده خدڃ ـدثشٿ. ـدهظڅث ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ڀهدهٌ ٨دڃ  خدًتڈُٿ خدڃ            -( 2123)

 ث٧ٰ، خهىت تِٔڅثن، وٴثٺ )ټ٩ڃ تټځى٘ٗز(.ڄ
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( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـدهظڅث أخدٍ. ؾ وـدهظڅث ٌڈُدً خدڃ      2124) - 119

ـددًج وڀفځدده تخددڃ تټځعڅددً )وتټٽٱدد٣ ټٍڈُددً( ٴددثٖ: ـددهظڅث َفُددً )وڈددى تټٵ١ددثڂ( ٨ددڃ       
 ٨دُهتهلل. ألدًڄٍ ڄث٧ٰ ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛

٘ددددٽر وتټځّصى٘ددددٽر وتټىتٔددددځر   أڂ يِددددىٺ تهلل ٘ددددٽً تهلل ٨ٽُددددڇ وِددددٽٿ ټ٩ددددڃ تټىت     
 وتټځّصىٔځر.

وـهظڅُڇ ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ خ٧ٍَ. ـهظڅث خًٕ خڃ تټځٱٝٻ. ـهظڅث ٘مً  -( 2124)

 خڃ ؼىًََر ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر )وتټٽٱ٣ ِٔفثٲ(. 2125) - 121

 ًًَ ٨ڃ ڀڅٙىي، ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ ٨ٽٵځر، ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:ألدًڄث ؼ
ټ٩ددڃ تهلل تټىتٔددځثز وتټځّصىٔددځثز، وتټڅثڀٙددثز وتټځصڅځٙددثز، وتټځصٱٽؽددثز ټٽفّددڃ    

تټځ٭ًُتز لٽٳ تهلل. ٴدثٺ ٰدٽد٫ وټدٷ تڀدًأذ ڀدڃ خڅدٍ أِده. َٵدثٺ ټهدث: أپ ٩َٵدىج. وٸثڄدس            
ىتٔدځثز وتټځّصىٔدځثز   شٵًأ تټٵًآڂ. ٰلشصڇ ٰٵثټس: ڀث ـهَط خٽ٭څٍ ٨څٷ؛ أڄدٷ ټ٩څدس تټ  

وتټځصڅځٙثز وتټځصٱٽؽدثز ټٽفّدڃ تټځ٭ُدًتز لٽدٳ تهلل. ٰٵدثٺ ٨ددهتهلل: وڀدث ټدٍ ٖ أټ٩دڃ          
ڀڃ ټ٩ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ وڈى ٍٰ ٸصثج تهلل. ٰٵثټس تټځًأذ: ټٵده ٴدًأز   
ڀث خُڃ ټىـٍ تټځٙفٯ ٰځث وؼهشدڇ ٰٵدثٺ: ټدةڃ ٸڅدس ٴًأشُدڇ ټٵده وؼهشُدڇ. ٴدثٺ تهلل ٨دٍ          

[. ٰٵثټدس  7/تټفٕدً /  59أشثٸٿ تټًِىٺ ٰمدىوچ وڀدث ڄهدثٸٿ ٨څدڇ ٰدثڄصهىت{ ]      وؼٻ: توڀث

تټځًأذ: ٰإڄٍ أيي ُٔةث ڀڃ ڈىت ٨ٽً تڀًأشٷ تِڂ. ٴدثٺ: توڈددٍ ٰدثڄ٥ًٌ. ٴدثٺ ٰدهلٽس      
٨ٽً تڀًأذ ٨دهتهلل ٰٽٿ شً ُٔةث. ٰؽثءز  ټُڇ ٰٵثټس: ڀث يأَدس ٔدُةث. ٰٵدثٺ: أڀدث ټدى ٸدثڂ       

 وټٷ، ټٿ ڄؽثڀ٩هث.

خدڃ تټځعڅدً وتخدڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٨ددهتټًـځڃ )وڈدى تخدڃ           ـهظڅث ڀفځه -( 2125)

ڀههٌ(. ـهظڅث ِٱُثڂ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خدڃ يتٰد٧. ـدهظڅث َفُدً خدڃ آنپ. ـدهظڅث ڀٱٝدٻ        
)وڈى تخڃ ڀهٽهٻ(. ٸٗڈځث ٨ڃ ڀڅٙىي، ٍٰ ڈىت تِٔڅثن، خځ٩څً ـدهَط ؼًَدً. ٬ُدً    

ٔددځثز  أڂ ٰددٍ ـددهَط ِددٱُثڂ: تټىتٔددځثز وتټځّصىٔددځثز. وٰددٍ ـددهَط ڀٱٝددٻ: تټىت       
 وتټځىٔىڀثز.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خدڃ تټځعڅدً وتخدڃ خٕدثي. ٴدثټىت:      2125) -پ  2

ـهظڅث ڀفځه خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ڀڅٙدىي، خهدىت تِٔدڅثن، تټفدهَط ٨دڃ تټڅددٍ            
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڀؽًنت ٨ڃ ِثبً تټٵٙر. ڀڃ وٸً أپ ٩َٵىج.

هظڅث ؼًَددً )٩َڅددٍ تخددڃ ـددثٌپ(. ـددهظڅث  ( وـددهظڅث ٔددُدثڂ خددڃ ٰددًوق. ـدد 2125) -پ  3

ت٨ْځٓ ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ ٨ٽٵځر، ٨ڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. خڅفدى   
 ـهَعهٿ.
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( وـهظڅٍ تټفّڃ خڃ ٨ٽٍ تټفٽىتڄٍ وڀفځه خدڃ يتٰد٧. ٴدثٖ: ألدًڄدث     2126) - 121

 َٵىٺ: ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث تخڃ ؼًَػ. ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل
 ٌؼً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ شٙٻ تټځًأذ خًأِهث ُٔةث. 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨دڃ  2127) - 122

ـځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ىٮ؛ أڄڇ ِځ٧ ڀ٩ثوَر خڃ أخٍ ِٱُثڂ، ٨ثپ ـػ، وڈدى ٨ٽدً   
 تټځڅدً، وشڅثوٺ ٴٙر ڀڃ ٩ًٔ ٸثڄس ٍٰ َه ـًٍِ. َٵىٺ:

أڈٻ تټځهَڅر! أَڃ ٨ٽځثؤٸٿ؟ ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َڅهً ٨ڃ ڀعدٻ  َث  
 ڈىچ. وَٵىٺ ) ڄځث ڈٽٹس خڅى  ًِتبُٻ ـُڃ تشمى ڈىچ ڄّثؤڈٿ(.

ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث ِددٱُثڂ خددڃ ٨ُُڅددر. ؾ وـددهظڅٍ ـًڀٽددر خددڃ      -( 2127)

ًڄدددث َفُدددً. ألدًڄدددث تخدددڃ وڈدددح. ألدًڄدددٍ َدددىڄُ. ؾ وـدددهظڅث ٨دددده خدددڃ ـځُددده. ألد       
٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً. ٸٽهٿ ٨ڃ تټٍڈًٌ. خځعٻ ـهَط ڀثټٷ. ٬ُدً أڂ ٰدٍ ـدهَط    

 ڀ٩ځً ) ڄځث ٨ىج خڅى  ًِتبُٻ(.

( ـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٬څدهي ٨دڃ ٔد٩در. ؾ وـدهظڅث          2127) - 123

تخڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ ڀدًذ،     
 خڃ تټځُّح. ٴثٺ:٨ڃ ٩ُِه 

ٴهپ ڀ٩ثوَر تټځهَڅر ٰم١دڅث وألًغ ٸدر ڀڃ ٩ًٔ. ٰٵثٺ: ڀدث ٸڅدس أيي أڂ أـدهت َٱ٩ٽدڇ      
  ٖ تټُهىن.  ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٽ٭ڇ ّٰځثچ تټٍوي.

( وـهظڅٍ أخى ٬ّثڂ تټځّځ٩ٍ وڀفځه خڃ تټځعڅً. ٴثٖ: ألدًڄث ڀ٩ثو 2127) - 124

صثنذ، ٨ڃ ِد٩ُه خدڃ تټځّدُح؛ أڂ ڀ٩ثوَدر ٴدثٺ وتز      )وڈى تخڃ ڈٕثپ(. ـهظڅٍ أخٍ ٨ڃ ٴ
 َىپ:

 ڄٹٿ ٴه أـهظصٿ ٌٌ ِىء. و ڂ ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڄهدً ٨دڃ تټدٍوي. ٴدثٺ:          
وؼثء يؼٻ خ٩ٙث ٨ٽً يأِهث لًٴر. ٴثٺ ڀ٩ثوَر: أٖ وڈدىت تټدٍوي. ٴدثٺ ٴصدثنذ: ٩َڅدٍ      

 ڀث َٹعً خڇ تټڅّثء أ٩ٔثيڈڃ ڀڃ تټمًٲ.

 بد ا٫٘بعٿبد ا٫ٰبئالد ا٫ٰٰڀالدثبة: ا٫ٴـبء ا٨٫بؿڀ - 34

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـدهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ِدهُٻ، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ        2128) - 125

 أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )٘ددڅٱثڂ ڀددڃ أڈددٻ تټڅددثي ټددٿ أيڈځددث. ٴددىپ ڀ٩هددٿ  

ُِثٞ ٸلوڄثج تټدٵً ًَٝخىڂ خهث تټڅثَ. وڄّدثء ٸثِدُثز ٨ثيَدثز، ڀځدُٗز ڀدثبٗز،      
ؤِددهڃ ٸلِددڅځر تټدمددس تټځثبٽددر، ٖ َددهلٽڃ تټؽڅددر، وٖ  َؽددهڂ يَفهددث. و ڂ يَفهددث       ي

 ټُىؼه ڀڃ ڀًُّذ ٸىت وٸىت(.
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 ثبة: ا٫ٴٸپ ٗٲ ا٫زؼٹٿغ ٟپ ا٬٫جبؽ ٹٛڀغٵ، ٹا٫زلجٖ ثٰب ٫ٮ ٿَ٘ - 35

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـهظڅث وٸ٧ُ و٨دهذ ٨ڃ ڈٕدثپ خدڃ   2129) - 126

 أڂ تڀًأذ ٴثټس:٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛ 
َدث يِدىٺ تهلل! أٴددىٺ:  ڂ ٌوؼدٍ أ١٨ددثڄٍ ڀدث ټددٿ ١٩َڅدٍ؟ ٰٵددثٺ يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل        

 ٨ٽُڇ وِٽٿ )تټځصٕد٧ خځث ټٿ ٩َٟ، ٸٗخُ ظىخٍ ٌوي(.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث ٨دددهذ. ـددهظڅث ڈٕددثپ ٨ددڃ 2131) - 127

 ٰث٠ځر، ٨ڃ أِځثء:
ُڇ وِٽٿ ٰٵثټس:  ڂ ټٍ ًٜذ. ٰهٻ ٨ٽً ؼڅثؾ أڂ ؼثءز تڀًأذ  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽ 

أشٕد٧ ڀڃ ڀثٺ ٌوؼٍ خځث ټٿ ١٩َڅٍ؟ ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )تټځصٕدد٧     
 خځث ټٿ ٩َٟ، ٸٗخُ ظىخٍ ٌوي(.

ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث أخددى أِددثڀر. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ    -( 2131)

 ٕثپ، خهىت تِٔڅثن. خًتڈُٿ. ألدًڄث أخى ڀ٩ثوَر. ٸٗڈځث ٨ڃ ڈ
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 ٧زبة اځصاة - ۲۲
 ثبة: ا٫ٴٸپ ٗٲ ا٫ز٨ٴپ ثؤثپ ا٤٫بؿٮ، ٹثڀبٱ ٯب ٿـزذت ٯٲ اڃؿٰبء - 1

( ـهظڅٍ أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء وتخڃ أخدٍ ٨ځدً )ٴدثٺ أخدى ٸًَدح:      2131) - 1

ألدًڄث. وٴثٺ تخڃ أخٍ ٨ځً: ـهظڅث( وتټٽٱ٣ ټڇ، ٴثٖ: ـدهظڅث ڀدًوتڂ )٩َڅُدثڂ تټٱدٍتيٌ(     
 ُه، ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ:٨ڃ ـځ

ڄثني يؼٻ يؼٗ خثټدٵ٧ُ: َث أخث تټٵثِٿ! ٰثټصٱس  ټُڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.      
ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل!  ڄٍ ټٿ أ٨څٷ.  ڄځث ن٨دىز ٰٗڄدث. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       

 وِٽٿ )شّځىت خثِځٍ وٖ  شٹڅىت خٹڅُصٍ(.

ٽٵح خّدٗڂ(. ألدًڄث ٨دثن تخدڃ ٨ددثن   ( ـهظڅٍ  خًتڈُٿ خڃ ٌَثن )وڈى تټځ2132) - 2

٨ڃ ٨دُهتهلل تخڃ ٨ځً وألُڇ ٨دهتهلل. ِځ٩ڇ ڀڅهځث ِڅر أيخد٧ وأيخ٩دُڃ وڀثبدر. َفدهظثڂ     
 ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:

ٴدددددثٺ يِدددددىٺ تهلل ٘دددددٽً تهلل ٨ٽُدددددڇ وِدددددٽٿ ) ڂ أـدددددح أِدددددځثبٹٿ  ټدددددً تهلل ٨ددددددهتهلل    
 و٨دهتټًـځڃ(.

ثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ )ٴدثٺ ٨عځدثڂ: ـدهظڅث.      ( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر و ِدف 2133) - 3

وٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث( ؼًًَ ٨دڃ ڀڅٙدىي، ٨دڃ ِدثټٿ خدڃ أخدٍ تټؽ٩ده، ٨دڃ ؼدثخً خدڃ           
 ٨دهتهلل. ٴثٺ:

وټه ټًؼٻ ڀڅث ٬ٗپ. ّٰځثچ ڀفځهت. ٰٵدثٺ ټدڇ ٴىڀدڇ: ٖ ڄده٨ٷ شّدځً خثِدٿ يِدىٺ تهلل         
 ٨ٽُددڇ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددثڄ١ٽٳ خثخڅددڇ ـثڀٽددڇ ٨ٽددً ٤هددًچ. ٰددلشً تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل 

وِٽٿ ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل! وټده ټدٍ ٬دٗپ. ّٰدځُصڇ ڀفځدهت. ٰٵدثٺ ټدٍ ٴدىڀٍ: ٖ ڄده٨ٷ             
شّځٍ خثِدٿ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ           

 )شّځىت خثِځٍ وٖ  شٹصڅىت خٹڅُصٍ. ٰإڄځث أڄث ٴثِٿ. أٴّٿ خُڅٹٿ(.

٨دعدً ٨دڃ ـٙدُڃ، ٨دڃ ِدثټٿ تخدڃ أخدٍ        ( ـهظڅث ڈڅثن خڃ تټّدًي. ـدهظڅث   2133) - 4

 تټؽ٩ه، ٨ڃ ؼثخً تخڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
وټه ټًؼٻ ڀڅث ٬ٗپ. ّٰځثچ ڀفځهت. ٰٵٽڅث: ٖ ڄٹڅُٷ خًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ،    

ـصً شّصلڀًچ. ٴثٺ ٰلشثچ. ٰٵثٺ:  ڄڇ وټه ټدٍ ٬دٗپ ّٰدځُصڇ خًِدىٺ تهلل. و ڂ ٴدىڀٍ أخدى       
تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰٵددثٺ )ِددځىت خثِددځٍ. وٖ   أڂ َٹڅددىڄٍ خددڇ. ـصددً شّددصلوڂ تټڅدددٍ ٘ددٽً  

 شٹڅىت خٹڅُصٍ. ٰإڄځث خ٩عس ٴثِځث. أٴّٿ خُڅٹٿ(.

ـددهظڅث يٰث٨ددر خددڃ تټهُددعٿ تټىتِدد١ٍ. ـددهظڅث لثټدده )٩َڅددٍ تټ١فددثڂ( ٨ددڃ          -( 2133)

 ـُٙڃ، خهىت تِٔڅثن، وټٿ َىٸً )ٰإڄځث خ٩عس ٴثِځث. أٴّٿ خُڅٹٿ(.
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وٸ٧ُ ٨ڃ ت٨ْځٓ. ؾ وـهظڅٍ أخى  ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث2133) - 5

ِدد٩ُه تْٔددػ. ـددهظڅث وٸُدد٧. ـددهظڅث ت٨ْځددٓ ٨ددڃ ِددثټٿ خددڃ أخددٍ تټؽ٩دده، ٨ددڃ ؼددثخً خددڃ  
 ٨دهتهلل. ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )شّځىت خثِځٍ وٖ  شٹڅدىت خٹڅُصدٍ. ٰدإڄٍ أڄدث أخدى       
 تټٵثِٿ. أٴّٿ خُڅٹٿ(. وٍٰ يوتَر أخٍ خٹً )وٖ شٹصڅىت(.

ـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر ٨دڃ ت٨ْځدٓ، خهدىت تِٔدڅثن. وٴدثٺ        و -( 2133)

 ) ڄځث ؼ٩ٽس ٴثِځث أٴّٿ خُڅٹٿ(.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وڀفځه خڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه تخڃ ؼ٩ٱً. 2133) - 6

 ـهظڅث ٩ٔدر. ِځ٩س ٴصثنذ ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛
ن أڂ َّدځُڇ ڀفځدهت. ٰدلشً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل      أڂ يؼٗ ڀڃ تْڄٙدثي وټده ټدڇ ٬دٗپ. ٰدليت      

 ٨ٽُڇ وِٽٿ ّٰلټڇ. ٰٵثٺ )أـّڅس تْڄٙثي. ِځىت خثِځٍ وٖ  شٹصڅىت خٹڅُصٍ(.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خڃ تټځعڅً. ٸٗڈځث ٨دڃ ڀفځده خدڃ    2133) - 7

ؼ٩ٱً، ٨ڃ ٩ٔدر، ٨ڃ ڀڅٙىي. ؾ وـهظڅٍ ڀفځده خدڃ ٨ځدًو خدڃ ؼدٽدر. ـدهظڅث ڀفځده        
ؼ٩ٱً(. ؾ وـدهظڅث تخدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٨دهٌ. ٸٗڈځدث ٨دڃ ٔد٩در،            )٩َڅٍ تخڃ

٨ڃ ـُٙڃ. ؾ وـهظڅٍ خًٕ خڃ لثټه. ألدًڄث ڀفځه )٩َڅٍ تخدڃ ؼ٩ٱدً(. ـدهظڅث ٔد٩در     
٨ڃ ِٽُځثڂ. ٸٽهٿ ٨ڃ ِثټٿ خڃ أخٍ تټؽ٩ه، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل   

و ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ٴثٖ: ألدًڄث ٨ٽُڇ وِٽٿ. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽٍ 
تټڅًٝ خڃ ٔځُٻ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثنذ وڀڅٙىي وِٽُځثڂ وـُٙڃ خڃ ٨ددهتټًـځڃ.  
ٴددثټىت: ِددځ٩څث ِددثټٿ خددڃ أخددٍ تټؽ٩دده ٨ددڃ ؼددثخً خددڃ ٨دددهتهلل، ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ   
وِٽٿ. خڅفى ـهَط ڀڃ وٸًڄث ـهَعهٿ ڀدڃ ٴددٻ. وٰدٍ ـدهَط تټڅٝدً ٨دڃ ٔد٩در، ٴدثٺ:         

 وِٽُځثڂ. ٴثٺ ـُٙڃ: وٌتن ُٰڇ ـُٙڃ
ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ) ڄځدث خ٩عدس ٴثِدځث أٴّدٿ خُدڅٹٿ(. وٴدثٺ ِدٽُځثڂ             

 )ٰإڄځث أڄث ٴثِٿ أٴّٿ خُڅٹٿ(.

ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴده وڀفځده خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً. ؼځ٩ُدث ٨دڃ ِدٱُثڂ ٴدثٺ            -( 2133)

 ً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:٨ځًو: ـهظڅث ِٱُثڂ تخڃ ٨ُُڅر. ـهظڅث تخڃ تټځڅٹهي؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخ
وټه ټًؼٻ ڀڅث ٬ٗپ. ّٰځثچ تټٵثِٿ. ٰٵٽڅث: ٖ ڄٹڅُٷ أخث تټٵثِٿ. وٖ  ڄڅ٩ځٷ ٨ُڅدث. ٰدلشً    

 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰىٸً وټٷ ټڇ. ٰٵثٺ )أِٿ تخڅٷ ٨دهتټًـځڃ(.

( وـهظڅٍ أڀُر خڃ خ١ّثپ. ـهظڅث ٍََه )٩َڅٍ تخڃ ٌيَد٧(. ؾ وـدهظڅٍ   2133) -پ  2

ـهظڅث  ِځث٨ُٻ )٩َڅدٍ تخدڃ ٨ٽُدر(. ٸٗڈځدث ٨دڃ يوؾ خدڃ تټٵثِدٿ. ٨دڃ          ٨ٽٍ خڃ ـؽً.
ڀفځه خڃ تټځڅٹهي، ٨ڃ ؼثخً. خځعٻ ـهَط تخڃ ٨ُُڅر. ٬ُدً أڄدڇ ټدٿ َدىٸً: وٖ  ڄڅ٩ځدٷ      

 ٨ُڅث.
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( وـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر و٨ځدًو تټڅثٴده وٌڈُدً خدڃ ـدًج وتخدڃ          2134) - 8

ڀفځه خڃ ًَُِڃ. ٴثٺ: ِدځ٩س أخدث   ڄځًُ. ٴثټىت: ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ أَىج، ٨ڃ 
 ڈًًَذ َٵىٺ:

ٴثٺ أخى تټٵثِٿ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )شّدځىت خثِدځٍ وٖ  شٹڅدىت خٹڅُصدٍ( ٴدثٺ ٨ځدًو:        
 ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. وټٿ َٵٻ: ِځ٩س.

( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وڀفځده خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً وأخدى ِد٩ُه           2135) - 9

ٖخدڃ ڄځُدً(. ٴدثټىت: ـدهظڅث تخدڃ  نيَدُ ٨دڃ        تْٔػ وڀفځه خڃ تټځعڅً تټ٩څٌٍ )وتټٽٱد٣  
 أخُڇ، ٨ڃ ِځثٶ خڃ ـًج، ٨ڃ ٨ٽٵځر خڃ وتبٻ، ٨ڃ تټځ٭ًُذ خڃ ٩ٔدر. ٴثٺ:

ټځث ٴهڀس ڄؽًتڂ ِلټىڄٍ. ٰٵثټىت:  ڄٹٿ شٵًؤڂ: َث ألس ڈثيوڂ. وڀىِدً ٴددٻ ٨ُّدً     
خٹددىت وٸددىت. ٰٽځددث ٴددهڀس ٨ٽددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ِددلټصڇ ٨ددڃ وټددٷ. ٰٵددثٺ  

 ثڄىت َّځىڂ خلڄدُثبهٿ وتټٙثټفُڃ ٴدٽهٿ(.) ڄهٿ ٸ

 ثبة: ٧غاٷخ ا٫زـٰڀخ ثبڃؿٰبء ا٤٫جڀذخ، ٹثٴبٟٖ ٹٳذٺٵ - 2

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر )ٴدثٺ أخدى خٹدً: ـدهظڅث       2136) - 11

ڀ٩صځً تخڃ ِٽُځثڂ ٨ڃ تټًٸُڃ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ِځًذ. وٴثٺ َفًُ: ألدًڄث تټځ٩صځً خڃ 
 س تټًٸُڃ َفهض ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ِځًذ خڃ ؼڅهج( ٴثٺ:ِٽُځثڂ. ٴثٺ: ِځ٩

ڄهثڄث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ ڄّځٍ يٴُٵڅدث خليخ٩در أِدځثء: أٰٽدؿ. ويخدثؾ،       
 وَّثي، وڄث٧ٰ.

( وـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ؼًَددً ٨ددڃ تټددًٸُڃ خددڃ تټًخُدد٧، ٨ددڃ 2136) - 11

 أخُڇ، ٨ڃ ِځًذ خڃ ؼڅهج. ٴثٺ:
 ٨ٽُڇ وِٽٿ )ٖ شّٿ ٬ٗڀدٷ يخثـدث، وٖ  َّدثيت، وٖ  أٰٽدؿ،     ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 

 وٖ  ڄث٩ٰث(.

( ـهظڅث أـځه خڃ ٨دهتهلل خڃ َىڄُ. ـدهظڅث ٌڈُدً. ـدهظڅث ڀڅٙدىي ٨دڃ      2137) - 12

 ڈٗٺ تخڃ َّثٮ، ٨ڃ يخ٧ُ خڃ ٨ځُٽر، ٨ڃ ِځًذ خڃ ؼڅهج. ٴثٺ:
دفثڂ تهلل، وتټفځده  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )أـح تټٹٗپ  ټً تهلل أيخد٧: ِد   

هلل، وٖ   ټڇ  ٖ تهلل، وتهلل أٸددً. ٖ َٝدًٶ خدلَهڃ خدهأز. وٖ  شّدځُڃ ٬ٗڀدٷ َّدثيت،        
 وٖ  يخثـث، وٖ  ڄؽُفث، وٖ  أٰٽؿ، ٰإڄٷ شٵىٺ: أظٿ ڈى؟ ٰٗ َٹىڂ. ُٰٵىٺ: ٖ(.

  ڄځث ڈڃ أيخ٧. ٰٗ شٍَهڂ ٨ٽٍ.

څٍ أڀُدر خدڃ خّد١ثپ.    وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄٍ ؼًًَ. ؾ وـهظ -( 2137)

ـهظڅث ٍََه خڃ ٌي٧َ. ـهظڅث يوؾ )وڈى تخڃ تټٵثِٿ(. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ 
خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه تخدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔد٩در. ٸٽهدٿ ٨دڃ ڀڅٙدىي، خإِدڅثن ٌڈُدً.          



  

 

 

Page 341 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

ٰلڀث ـهَط ؼًًَ ويوؾ، ٰٹځعٻ ـهَط ٌڈًُ خٵٙصڇ. وأڀث ـهَط ٩ٔدر ٰٽُُ ُٰڇ  ٖ 
 . وټٿ َىٸً تټٹٗپ تْيخ٧.وٸً شّځُر تټ٭ٗپ

( ـهظڅث ڀفځه خڃ أـځه خڃ أخٍ لٽٯ. ـهظڅث يوؾ. ـدهظڅث تخدڃ ؼدًَػ.    2138) - 13

 ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
أيتن تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ أڂ َڅهددً ٨ددڃ أڂ َّددځً خ٩ُٽددً، وخدًٸددر، وخددلٰٽؿ،    

س خ٩ه ٨څهث. ٰٽٿ َٵٻ ُٔةث. ظٿ ٴدٛ يِدىٺ  وخُّثي، وخڅث٧ٰ. وخڅفى وټٷ. ظٿ يأَصڇ ِٹ
 تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وټٿ َڅڇ ٨ڃ وټٷ. ظٿ أيتن ٨ځً أڂ َڅهً ٨ڃ وټٷ. ظٿ شًٸڇ.

ثبة: اؿزذجبة رٜڀڀغ االؿٮ ا٤٫جڀخ ا٫ټ دـٲ، ٹرٜڀڀغ اؿٮ ثغح ا٫ټ ػٿٴت  - 3

 ٹجٺٿغٿخ ٹٳذٺٷٰب
عڅدً و٨دُدهتهلل   ( ـهظڅث أـځه خڃ ـڅدٻ وٌڈًُ خڃ ـًج وڀفځده خدڃ تټځ  2139) - 14

خڃ ٩ُِه وڀفځه خڃ خٕثي. ٴثټىت: ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه ٨ڃ ٨دُهتهلل. ألدًڄٍ ڄث٧ٰ ٨ڃ 
 تخڃ ٨ځً؛

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٬ًُ تِٿ ٨ثُ٘ر، وٴثٺ )أڄس ؼځُٽر(. 
 ٨ڃ. -ڀٹثڂ ألدًڄٍ  -ٴثٺ أـځه 

هظڅث ـځدثن  ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـدهظڅث تټفّدڃ خدڃ ڀىِدً. ـد     2139) - 15

 خڃ ِٽځر ٨ڃ ٨دُهتهلل، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
 أڂ تخڅر ټ٩ځً ٸثڄس َٵثٺ ټهث ٨ثُ٘ر. ّٰځثڈث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ؼځُٽر. 

( ـددهظڅث ٨ځددًو تټڅثٴدده وتخددڃ أخددٍ ٨ځددً )وتټٽٱدد٣ ټ٩ځددًو(. ٴددثٖ: ـددهظڅث    2141) - 16

 خڃ ٨دثَ. ٴثٺ:ِٱُثڂ ٨ڃ ڀفځه خڃ ٨دهتټًـځڃ، ڀىټً آٺ ٠ٽفر، ٨ڃ ٸًَح، ٨ڃ ت
ٸثڄس ؼىًََدر تِدځهث خدًذ. ٰفدىٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ تِدځهث ؼىًََدر.            

وٸثڂ َٹًچ أڂ َٵثٺ: لًغ ڀڃ ٨څه خًذ. وٰدٍ ـدهَط تخدڃ أخدٍ ٨ځدً ٨دڃ ٸًَدح ٴدثٺ:         
 ِځ٩س تخڃ ٨دثَ.

( ـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وڀفځده خدڃ تټځعڅدً وڀفځده خدڃ خٕدثي.           2141) - 17

خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ١٨ثء خڃ أخٍ ڀُځىڄر. ِځ٩س أخدث يتٰد٧    ٴثټىت: ـهظڅث ڀفځه
َفهض ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ؾ وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ١٨ثء 
خڃ أخٍ ڀُځىڄدر، ٨دڃ أخدٍ يتٰد٧، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ؛ أڂ ٌَڅدح ٸدثڂ تِدځهث خدًذ. ٰٵُدٻ:             

ح. وټٱد٣ تټفدهَط ټهدؤٖء    ڄٍٸً ڄٱّهث. ّٰدځثڈث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٌَڅد      
 نوڂ تخڃ خٕثي. وٴثٺ تخڃ أخٍ ُٔدر: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً ٨ڃ ٩ٔدر.

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄدث ٨ُّدً خدڃ َدىڄُ. ؾ وـدهظڅث أخدى       2142) - 18

ٸًَددح. ـددهظڅث أخددى أِددثڀر. ٴددثٖ: ـددهظڅث تټىټُدده خددڃ ٸعُددً. ـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ٨ځددًو خددڃ 
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ٴثټس: ٸثڂ تِځٍ خًذ. ّٰدځثڄٍ يِدىٺ تهلل ٘دٽً     ١٨ثء. ـهظصڅٍ ٌَڅح خڅس أپ ِٽځر.
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٌَڅح.

 ٴثټس: ونلٽس ٨ٽُڇ ٌَڅح خڅس ؼفٓ، وتِځهث خًذ. ّٰځثڈث ٌَڅح.

( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ڈثٔٿ خڃ تټٵثِٿ. ـهظڅث تټٽُط ٨ڃ ٍََه خڃ 2142) - 19

ټدٍ ٌَڅدح    أخٍ ـدُح، ٨ڃ ڀفځه خڃ ٨ځًو خڃ ١٨ثء. ٴثٺ: ِدځُس تخڅصدٍ خدًذ. ٰٵثټدس    
 خڅس أخٍ ِٽځر:

 ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهدً ٨دڃ ڈدىت تِٖدٿ. وِدځُس خدًذ. ٰٵدثٺ يِدىٺ          
تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )ٖ شٍٸددىت أڄٱّددٹٿ، تهلل أ٨ٽددٿ خلڈددٻ تټدددً ڀددڅٹٿ( ٰٵددثټىت: خددٿ       

 ڄّځُهث؟ ٴثٺ )ِځىڈث ٌَڅح(.

 ثبة: رذغٿٮ ا٫زـٰپ ث٦٬ٰ اڃٯال٥، ٹث٦٬ٰ ا٬ٰ٫ٺ٥ - 4

( ـهظڅث ٩ُِه خڃ ٨ځًو ت٩ْٔعٍ وأـځه خدڃ ـڅددٻ وأخدى خٹدً خدڃ أخدٍ       2143) - 21

)ٴثٺ ت٩ْٔعٍ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث( ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر  -وتټٽٱ٣ ْـځه  -ُٔدر 
 ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،

 ٶ(٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ) ڂ ألڅ٧ تِٿ ٨څه تهلل يؼٻ شّځً ڀٽٷ تْڀٗ 
 ٌتن تخڃ أخٍ ُٔدر ٍٰ يوتَصڇ )ٖ ڀثټٷ  ٖ تهلل ٨ٍ وؼٻ(.

 ٴثٺ ت٩ْٔعٍ: ٴثٺ ِٱُثڂ: ڀعٻ ٔثڈثڂ ٔثچ.
 وٴثٺ أـځه خڃ ـڅدٻ: ِلټس أخث ٨ځًو ٨ڃ ألڅ٧؟ ٰٵثٺ: أو٧ٜ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ ڈځثپ خدڃ  2143) - 21

٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً   ڀڅدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ    
 أـثنَط ڀڅهث:

وٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ )أ٬دد٣ُ يؼددٻ ٨ٽددً تهلل َددىپ تټٵُثڀددر، وألدعددڇ     
 وأ٥ُ٬ڇ ٨ٽُڇ، يؼٻ ٸثڂ َّځً ڀٽٷ تْڀٗٶ. ٖ ڀٽٷ  ٖ تهلل(.

ثبة: اؿزذجبة رذٴڀ٦ ا٫ٰٺ٫ٺص ٗٴض ٹال صرٶ ٹد٬ٰٶ ا٫ټ هب٫خ ٿذٴ٨ٶ،  - 5

ڀزٶ ٿٺ٭ ٹال صرٶ، ٹاؿزذجبة ا٫زـٰڀخ ث٘جضاهلل ٹاثغاٷڀٮ ٹؿبئغ ٹجٺاػ رـٰ
 أؿٰبء اڃٳجڀبء ٬ٗڀٸٮ ا٫ـال٭

( ـهظڅث ٨دهت٨ْٽً خڃ ـځثن. ـهظڅث ـځثن خڃ ِٽځر ٨دڃ ظثخدس تټدڅدثڄٍ،    2144) - 22

 ٨ڃ أڄُ تخڃ ڀثټٷ، ٴثٺ:
وڈدس خ٩دهتهلل خڃ أخدٍ ٠ٽفدر تْڄٙدثيٌ  ټدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ـدُڃ           

ه. ويِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ٨دثءذ َهڅل خ٩ًُت ټڇ. ٰٵثٺ )ڈٻ ڀ٩ٷ شځدً؟(  وټ
ٰٵٽس: ڄ٩ٿ. ٰڅثوټصڇ شځًتز. ٰلټٵثڈڃ ٍٰ ُٰڇ. ٰٗٸهڃ. ظٿ ٰ٭ً ٰث تټٙدٍ ٰځؽڇ ٰدٍ ُٰدڇ.   
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ٰؽ٩ٻ تټٙدٍ َصٽځ٥دڇ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ )ـدح تْڄٙدثي تټصځدً(          
 وِځثچ ٨دهتهلل.

ظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٍََده خدڃ ڈدثيوڂ. ألدًڄدث تخدڃ            ( ـه2144) - 23

 ٨ىڂ ٨ڃ تخڃ ًَُِڃ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ٸثڂ تخڃ ْخٍ ٠ٽفر َٕصٹٍ. ٰمًغ أخى ٠ٽفر. ٰٵدٛ تټٙدٍ. ٰٽځدث يؼد٧ أخدى ٠ٽفدر      

ٴثٺ: ڀث ٩ٰٻ تخڅٍ؟ ٴثټس أپ ِٽُٿ: ڈى أِٹڃ ڀځث ٸثڂ. ٰٵًخدس  ټُدڇ تټ٩ٕدثء ٰص٩ٕدً. ظدٿ      
ٽځدث ٰدً٪ ٴثټدس: وتيوت تټٙددٍ. ٰٽځدث أ٘ددؿ أخدى ٠ٽفدر أشدً يِدىٺ تهلل           أ٘ثج ڀڅهث. ٰ

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰللدًچ. ٰٵثٺ )أ٨ًِصٿ تټٽُٽر؟( ٴثٺ: ڄ٩ٿ. ٴثٺ )تټٽهٿ! خثيٶ ټهځث( 
ٰىټهز ٬ٗڀث. ٰٵثٺ ټٍ أخى ٠ٽفر: تـځٽدڇ ـصدً شدلشٍ خدڇ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.         

ڀ٩ڇ خصځًتز. ٰللىچ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ    ٰلشً خڇ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وخ٩عس
وِددٽٿ ٰٵددثٺ )أڀ٩ددڇ ٔددٍء؟( ٴددثټىت: ڄ٩ددٿ. شځددًتز. ٰللددىڈث تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ    

 ٰځٝ٭هث. ظٿ ألىڈث ڀڃ ُٰڇ. ٰؽ٩ٽهث ٍٰ ٍٰ تټٙدٍ. ظٿ ـڅٹڇ، وِځثچ ٨دهتهلل.

ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ خٕددثي. ـددهظڅث ـځددثن خددڃ ڀّدد٩هذ. ـددهظڅث تخددڃ ٨ددىڂ ٨ددڃ    -( 2144) 

 ڃ أڄُ، خهىچ تټٵٙر، ڄفى ـهَط ٍََه.ڀفځه، ٨

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و٨دهتهلل خڃ خًتن ت٩ًٌْٔ وأخى ٸًَح. 2145) - 24

 ٴثټىت: ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ خًَه، ٨ڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ ٴثٺ:
 وټه ټٍ ٬ٗپ. ٰلشُس خڇ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ّٰځثچ  خًتڈُٿ، وـڅٹڇ خصځًذ. 

( ـدددهظڅث تټفٹدددٿ خدددڃ ڀىِدددً، أخدددى ٘دددثټؿ. ـدددهظڅث ٔددد٩ُح )٩َڅدددٍ تخدددڃ 2146) - 25

 ِفثٲ(. ألدًڄٍ ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ. ـهظڅٍ ٨دًوذ خدڃ تټٍخُدً وٰث٠ځدر خڅدس تټځڅدىي خدڃ        
 تټٍخًُ؛ أڄهځث ٴثٖ:

لًؼس أِځثء خڅس أخٍ خٹً، ـُڃ ڈثؼًز، وڈٍ ـدٽدً خ٩ددهتهلل خدڃ تټٍخُدً. ٰٵدهڀس       
ڄٱّددس  ټددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ  ٴدددثء. ٰڅٱّددس خ٩دددهتهلل خٵدددثء. ظددٿ لًؼددس ـددُڃ 

وِٽٿ ټُفڅٹڇ. ٰللىچ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڅهث ٰى٩ٜڇ ٍٰ ـؽدًچ. ظدٿ ن٨دث    
خصځًذ. ٴثٺ ٴثټس ٨ثبٕر: ٰځٹعڅث ِث٨ر ڄٽصځّهث ٴدٻ أڂ ڄؽهڈث. ٰځٝ٭هث. ظٿ خٙٵهث ٰدٍ  

ِدځثء:  ُٰڇ. ٰإڂ أوٺ ٍٔء نلٻ خ١څڇ ټًَٳ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ظٿ ٴثټس أ
ظٿ ڀّفڇ و٘ٽً ٨ٽُڇ وِځثچ ٨دهتهلل. ظدٿ ؼدثء، وڈدى تخدڃ ِدد٧ ِدڅُڃ أو ظځدثڂ، ټُددث٧َ         
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وأڀًچ خىټٷ تټٍخًُ. ٰصدّٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ  

 وِٽٿ ـُڃ يآچ ڀٵدٗ  ټُڇ. ظٿ خث٩َڇ.

ڈٕثپ، ٨دڃ   ( ـهظڅث أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ2146) - 26

 أخُڇ، ٨ڃ أِځثء؛
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أڄهث ـځٽس، خ٩دهتهلل خڃ تټٍخًُ، خځٹر. ٴثټس: ٰمًؼس وأڄث ڀصٿ. ٰلشُس تټځهَڅر. ٰڅٍټس  
خٵدثء. ٰىټهشڇ خٵدثء. ظٿ أشُس يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰىٜد٩ڇ ٰدٍ ـؽدًچ. ظدٿ        
ن٨ددث خصځددًذ ٰځٝدد٭هث. ظددٿ شٱددٻ ٰددٍ ُٰددڇ. ٰٹددثڂ أوٺ ٔددٍء نلددٻ ؼىٰددڇ يَددٳ يِددىٺ تهلل  

تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ظٿ ـڅٹڇ خثټصځًذ. ظٿ ن٨ث ټڇ وخًٶ ٨ٽُدڇ. وٸدثڂ أوٺ ڀىټدىن وټده     ٘ٽً 
 ٍٰ تِٔٗپ.

ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث لثټه خڃ ڀمٽده ٨دڃ ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً،       -( 2146) 

 ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أِځثء خڅس أخٍ خٹً؛
ـ     دٽدً خ٩ددهتهلل تخدڃ تټٍخُدً.     أڄهث ڈثؼًز  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، وڈدٍ 

 ٰىٸً ڄفى ـهَط أخٍ أِثڀر.

( ـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث ڈٕدثپ            2147) - 27

 )٩َڅٍ تخڃ ٨ًوذ( ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ َؤشً خثټٙدُثڂ. ُٰدًٶ ٨ٽُهٿ، وَفڅٹهٿ. 

ً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى لثټه تْـځً ٨ڃ ڈٕدثپ، ٨دڃ   ( ـهظڅث أخى خٹ2148) - 28

 أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
ؼةڅدث خ٩دددهتهلل خددڃ تټٍخُددً  ټدً تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِدٽٿ َفڅٹددڇ. ١ٰٽدڅددث شځددًذ. ٩ٰددٍ     

 ٨ٽُڅث ٠ٽدهث.

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ِهٻ تټصځُځٍ وأخى خٹً خڃ  ِفثٲ. ٴثٖ: ـهظڅث تخڃ 2149) - 29

)وڈى تخڃ ڀ١ًٮ؛ أخدى ٬ّدثڂ(. ـدهظڅٍ أخدى ـدثٌپ ٨دڃ ِدهٻ        أخٍ ڀًَٿ. ـهظڅث ڀفځه 
 خڃ ٩ِه. ٴثٺ:

أشٍ خثټځڅىي تخڃ أخٍ أُِه  ټً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، ـدُڃ وټده، ٰىٜد٩ڇ         
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽً ٰمىچ. وأخى أِدُه ؼدثټُ. ٰٽهدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       

ځٻ ڀڃ ٨ٽً ٰمى يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل   وِٽٿ خٍٕء خُڃ َهَڇ. ٰلڀً أخى أُِه خثخڅڇ ٰثـص
٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٰدلٴٽدىچ. ٰثِدصٱثٲ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ )أَدڃ تټٙددٍ؟(           
ٰٵثٺ أخى أُِه: أٴٽدڅثچ. َث يِىٺ تهلل! ٰٵثٺ )ڀث تِځڇ؟( ٴدثٺ: ٰدٗڂ. َدث يِدىٺ تهلل! ٴدثٺ      

 )ٖ. وټٹڃ تِځڇ تټځڅىي( ّٰځثچ، َىڀةى، تټځڅىي.

خى تټًخ٧ُ، ِٽُځثڂ خڃ نتون تټ٩صٹٍ. ـهظڅث ٨دهتټىتيض. ـهظڅث ( ـهظڅث أ2151) - 31

 أخى تټصُثؾ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ أـّدڃ تټڅدثَ لٽٵدث. وٸدثڂ ټدٍ أق َٵدثٺ ټدڇ أخدى             

٨ځًُ. ٴدثٺ: أـّددڇ ٴدثٺ: ٸدثڂ ١ُٰځدث. ٴدثٺ: ٰٹدثڂ  وت ؼدثء يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ            
 ث ٨ځًُ! ڀث ٩ٰٻ تټڅ٭ًُ؟(. ٴثٺ: ٰٹثڂ َٽ٩ح خڇ.وِٽٿ ًٰآچ ٴثٺ )أخ
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 ثبة: جٺاػ ٣ٺ٫ٶ ٫ٜڀغ اثٴٶ: ٿب ثٴپ، ٹاؿزذجبثٶ ٬٫ٰال٠ُخ - 6

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دُه تټ٭دًٌ. ـهظڅث أخى ٨ىتڄر ٨ڃ أخٍ ٨عځثڂ، ٨ڃ 2151) - 31

 أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ: ٴثٺ ټٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )َثخڅٍ(.

ى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وتخڃ أخٍ ٨ځً )وتټٽٱ٣ ٖخڃ أخٍ ٨ځً(. ( ـهظڅث أخ2152) - 32

ٴثٖ: ـهظڅث ٍََه خڃ ڈثيوڂ ٨ڃ  ِځث٨ُٻ خڃ أخٍ لثټه، ٨ڃ ٴُُ خڃ أخدٍ ـدثٌپ، ٨دڃ    
 تټځ٭ًُذ خڃ ٩ٔدر. ٴثٺ:

ڀث ِلٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أـه ٨ڃ تټدهؼثٺ أٸعدً ڀځدث ِدلټصڇ ٨څدڇ. ٰٵدثٺ        
ټڃ ًَٝٶ( ٴثٺ ٴٽس:  ڄهٿ ٨ٍَځىڂ أڂ ڀ٩ڇ أڄهثي ټٍ )أٌ خڅٍ! وڀث َڅٙدٷ ڀڅڇ؟  ڄڇ 

 تټځثء وؼدثٺ تټمدٍ. ٴثٺ )ڈى أڈىڂ ٨ٽً تهلل ڀڃ وټٷ(.

ـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وتخدڃ ڄځُدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث وٸُد٧. ؾ وـدهظڅث            -( 2152) 

ِددًَػ خددڃ َددىڄُ. ـددهظڅث ڈٕددُٿ. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث ؼًَددً. ؾ        
ـهظڅث أخدى أِدثڀر. ٸٽهدٿ ٨دڃ  ِدځث٨ُٻ، خهدىت تِٔدڅثن، وټدُُ         وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. 

ٍٰ ـهَط أـه ڀڅهٿ ٴىٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټٽځ٭ًُذ )أٌ خڅدٍ(  ٖ ٰدٍ ـدهَط    
 ٍََه وـهچ.

 ثبة: االؿزئظاٱ - 7

( ـددهظڅٍ ٨ځددًو خددڃ ڀفځدده خددڃ خٹُددً تټڅثٴدده. ـددهظڅث ِددٱُثڂ خددڃ ٨ُُڅددر.   2153) - 33

ڃ خّددً خددڃ ِدد٩ُه. ٴددثٺ: ِددځ٩س أخددث ِدد٩ُه تټمددهيٌ  ـددهظڅث، وتهلل! ٍََدده خددڃ ـٙددُٱر ٨دد
 َٵىٺ:

ٸڅس ؼثټّث خثټځهَڅر ٍٰ ڀؽٽُ تْڄٙثي. ٰلشثڄث أخى ڀىًِ ٨ٍٰث أو ڀى٨ىيت. ٴٽڅث: ڀدث   
ٔددلڄٷ؟ ٴددثٺ:  ڂ ٨ځددً أيِددٻ  ټددٍ أڂ آشُددڇ. ٰلشُددس خثخددڇ ّٰددٽځس ظٗظددث ٰٽددٿ َددًن ٨ٽددٍ.      

خٷ ظٗظث. ٰٽٿ ًَنوت ًٰؼ٩س ٰٵثٺ: ڀث ڀڅ٩ٷ أڂ شلشُڅث؟ ٰٵٽس:  ڄٍ أشُس. ّٰٽځس ٨ٽً خث
٨ٽٍ. ًٰؼ٩س. وٴه ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ) وت تِدصلوڂ أـدهٸٿ ظٗظدث ٰٽدٿ      

 َؤوڂ ټڇ، ٰٽًُؼ٧(. ٰٵثٺ ٨ځً: أٴٿ ٨ٽُڇ تټدُڅر. و ٖ أوؼ٩صٷ.
ٰٵددثٺ أخددٍ خددڃ ٸ٩ددح: ٖ َٵددىپ ڀ٩ددڇ  ٖ أ٘دد٭ً تټٵددىپ. ٴددثٺ أخددى ِدد٩ُه: ٴٽددس: أڄددث أ٘دد٭ً  

 تټٵىپ. ٴثٺ: ٰثوڈح خڇ.

ـهظڅث ٴصُددر خدڃ ِد٩ُه وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ ٍََده خدڃ              - (2153)

لٙددُٱر، خهددىت تِٔددڅثن. وٌتن تخددڃ أخددٍ ٨ځددً ٰددٍ ـهَعددڇ: ٴددثٺ أخددى ِدد٩ُه: ٰٵځددس ڀ٩ددڇ، 
 ٰىڈدس  ټً ٨ځً، ٰٕههز.

( ـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددٍ ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح. ـددهظڅٍ ٨ځددًو خددڃ  2153) - 34

ّدً خدڃ ِد٩ُه ـهظدڇ؛ أڄدڇ ِدځ٧ أخدث ِد٩ُه تټمدهيٌ          تټفثيض ٨ڃ خٹُدً خدڃ تْٔدػ؛ أڂ خ   
 َٵىٺ:
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ٸڅث ٍٰ ڀؽٽدُ ٨څده أخدٍ خدڃ ٸ٩دح. ٰدلشً أخدى ڀىِدً تْٔد٩ًٌ ڀ٭ٝددث ـصدً وٴدٯ.              
ٰٵدددثٺ: أڄٕدددهٸٿ تهلل! ڈدددٻ ِدددځ٧ أـددده ڀدددڅٹٿ يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ َٵدددىٺ      

 )تِٖصةىتڂ ظٗض. ٰإڂ أوڂ ټٷ. و ٖ ٰثيؼ٧(.
ٽً ٨ځً خڃ تټم١ثج أڀُ ظٗض ڀًتز. ٰٽٿ َؤوڂ ٴثٺ أخٍ: وڀث وتٶ؟ ٴثٺ: تِصلوڄس ٨

ټٍ ًٰؼ٩س. ظٿ ؼةصڇ تټُىپ ٰهلٽس ٨ٽُڇ. ٰللدًشدڇ؛ أڄدٍ ؼةدس أڀدُ ّٰدٽځس ظٗظدث. ظدٿ        
تڄًٰٙس. ٴثٺ: ٴه ِځ٩څثٶ وڄفڃ ـُڅةى ٨ٽً ٔ٭ٻ. ٰٽى ڀث تِدصلوڄس ـصدً َدؤوڂ ټدٷ؟     

ڃ ٴددثٺ: تِددصلوڄس، ٸځددث ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٴددثٺ: ٰددىتهلل! ْوؼ٩دد  
 ٤هًٶ وخ١څٷ. أو ټصلشُڃ خځڃ َٕهه ټٷ ٨ٽً ڈىت.

ٰٵثٺ أخٍ خڃ ٸ٩ح: ٰىتهلل! ٖ َٵىپ ڀ٩ٷ  ٖ أـدهظڅث ِدڅث. ٴدٿ. َدث أخدث ِد٩ُه! ٰٵځدس ـصدً         
 أشُس ٨ځً. ٰٵٽس: ٴه ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ ڈىت.

( ـهظڅث ڄٙدً خدڃ ٨ٽدٍ تټؽهٝدځٍ. ـدهظڅث خّدً )٩َڅدٍ تخدڃ ڀٱٝدٻ(.          2153) - 35

 ث ٩ُِه خڃ ٍََه ٨ڃ أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه؛ـهظڅ
أڂ أخث ڀىِدً أشدً خدثج ٨ځدً. ٰثِدصلوڂ. ٰٵدثٺ ٨ځدً وتـدهذ. ظدٿ تِدصلوڂ تټعثڄُدر. ٰٵدثٺ              

٨ځً: ظڅصثڂ. ظٿ تِصلوڂ تټعثټعر. ٰٵثٺ ٨ځً: ظٗض. ظدٿ تڄٙدًٮ ٰلشد٩دڇ ٰدًنچ. ٰٵدثٺ:  ڂ      
ٰٓؼ٩ٽڅدٷ ٥٨در.   ٸثڂ ڈىت ُٔةث ـٱ٥صڇ ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰهدث. و ٖ،  

ٴددثٺ أخدددى ِدد٩ُه: ٰلشثڄدددث ٰٵددثٺ: أټدددٿ ش٩ٽځدددىت أڂ يِددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِدددٽٿ ٴدددثٺ      
)تِٖصةىتڂ ظٗض؟( ٴثٺ: ٰؽ٩ٽىت َٝفٹىڂ. ٴثٺ ٰٵٽس: أشدثٸٿ ألدىٸٿ تټځّدٽٿ ٴده أٰد٦ٍ،      

 شٝفٹىڂ؟ تڄ١ٽٳ ٰلڄث ًَٔٹٷ ٍٰ ڈىچ تټ٩ٵىخر. ٰلشثچ. ٰٵثٺ: ڈىت أخى ٩ُِه.

ټځعڅً وتخدڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث         ـهظڅث ڀفځه خڃ ت -( 2153)

٩ٔدر ٨ڃ أخٍ ڀّٽځر، ٨ڃ أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه. ؾ وـهظڅث أـځه خڃ تټفّڃ خدڃ  
لًتْ. ـهظڅث ٔددثخر. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ تټؽًَدًٌ وِد٩ُه خدڃ ٍََده. ٸٗڈځدث ٨دڃ أخدٍ            
 ڄًٝذ، ٴثٖ: ِځ٩څثچ َفدهض ٨دڃ أخدٍ ِد٩ُه تټمدهيٌ. خځ٩څدً ـدهَط خٕدً خدڃ ڀٱٝدٻ          

 ٨ڃ أخٍ ڀّٽځر.

( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث َفُددً خددڃ ِدد٩ُه تټٵ١ددثڂ ٨ددڃ تخددڃ     2153) - 36

 ؼًَػ. ـهظڅث ١٨ثء ٨ڃ ٨دُه خڃ ٨ځًُ؛
أڂ أخث ڀىًِ تِصلوڂ ٨ٽً ٨ځً ظٗظدث. ٰٹلڄدڇ وؼدهچ ڀٕد٭ىٖ. ًٰؼد٧. ٰٵدثٺ ٨ځدً: أټدٿ          

څ٩س. شّځ٧ ٘ىز ٨دهتهلل خڃ ٴُُ. تبىڄىت ټڇ. ٰه٨ٍ ټڇ. ٰٵدثٺ: ڀدث ـځٽدٷ ٨ٽدً ڀدث ٘د      
ٴددثٺ:  ڄددث ٸڅددث ڄددؤڀً خهددىت. ٴددثٺ: ټصٵددُځڃ ٨ٽددً ڈددىت خُڅددر أو ٩ْٰٽددڃ. ٰمددًغ ٰددثڄ١ٽٳ  ټددً  
ڀؽٽُ ڀڃ تْڄٙثي. ٰٵثټىت: ٖ َٕهه ټٷ ٨ٽدً ڈدىت  ٖ أ٘د٭ًڄث. ٰٵدثپ أخدى ِد٩ُه ٰٵدثٺ:        
ٸڅث ڄؤڀً خهىت. ٰٵثٺ ٨ځً: لٱٍ ٨ٽٍ ڈدىت ڀدڃ أڀدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.        

 .أټهثڄٍ ٨څڇ تټٙٱٳ خثِْىتٲ
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ـهظڅث ڀفځه خڃ خٕثي. ـهظڅث أخدى ٨ث٘دٿ. ؾ وـدهظڅث ـّدُڃ خدڃ ـًَدط.        -( 2153) 

ـهظڅث تټڅًٝ )٩َڅٍ تخڃ ٔدځُٻ( ٴدثٖ ؼځ٩ُدث: ـدهظڅث تخدڃ ؼدًَػ، خهدىت تِٔدڅثن، ڄفدىچ.          
 وټٿ َىٸً ٍٰ ـهَط تټڅًٝ: أټهثڄٍ ٨څڇ تټٙٱٳ خثِْىتٲ.

ىًِ. ألدًڄث ( ـهظڅث ـُّڃ خڃ ـًَط، أخى ٨ځثي. ـهظڅث تټٱٝٻ خڃ ڀ2154) - 37

 ٠ٽفر تخڃ َفًُ ٨ڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ ت٩ًٌْٔ، ٴثٺ:
ؼثء أخى ڀىًِ  ټً ٨ځً خڃ تټم١ثج ٰٵثٺ: تټّٗپ ٨ٽُٹٿ. ڈدىت ٨ددهتهلل خدڃ ٴدُُ. ٰٽدٿ       

َددلوڂ ټددڇ. ٰٵددثٺ: تټّددٗپ ٨ٽددُٹٿ. ڈددىت أخددى ڀىِددً. تټّددٗپ ٨ٽددُٹٿ. ڈددىت تْٔدد٩ًٌ. ظددٿ       
: َدث أخدث ڀىِدً! ڀدث ينٶ؟ ٸڅدث ٰدٍ       تڄًٙٮ. ٰٵثٺ: ينوت ٨ٽٍ. ينوت ٨ٽدٍ. ٰؽدثء ٰٵدثٺ   

ٔ٭ٻ. ٴثٺ: ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ َٵدىٺ )تِٖدصةىتڂ ظدٗض. ٰدإڂ أوڂ      
 ټٷ، و ٖ ٰثيؼ٧(. ٴثٺ: ټصلشُڅٍ ٨ٽً ڈىت خدُڅر. و ٖ ٩ٰٽس و٩ٰٽس. ٰىڈح أخى ڀىًِ.

أڂ  ٴثٺ ٨ځً:  ڂ وؼه خُڅر شؽهوچ ٨څه تټځڅدً ٨ُٕر. و ڂ ټٿ َؽه خُڅر ٰٽٿ شؽدهوچ. ٰٽځدث  
ؼدثء خثټ٩ٕدٍ وؼدهوچ. ٴدثٺ: َدث أخدث ڀىِدً! ڀدث شٵدىٺ؟ أٴده وؼدهز؟ ٴدثٺ: ڄ٩دٿ. أخدٍ خدڃ                
ٸ٩ح. ٴثٺ: ٨هٺ. ٴثٺ: َث أخث تټ١ٱُٻ! ڀث َٵىٺ ڈىت؟ ٴثٺ: ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل    
٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ وټددٷ َددث تخددڃ تټم١ددثج! ٰددٗ شٹددىڄڃ ٨ددىتخث ٨ٽددً أ٘ددفثج يِددىٺ تهلل   

 !  ڄځث ِځ٩س ُٔةث. ٰلـددس أڂ أشعدس.٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ: ِدفثڂ تهلل

وـهظڅثچ ٨دهتهلل خدڃ ٨ځدً خدڃ ڀفځده خدڃ أخدثڂ. ـدهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڈٕدثپ ٨دڃ             -( 2154)

٠ٽفر خڃ َفًُ، خهىت تِٔڅثن، ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: ٰٵثٺ: َث أخث تټځڅىي! آڄدس ِدځ٩س ڈدىت ڀدڃ     
٨ٽدً  يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؟ ٰٵدثٺ: ڄ٩دٿ. ٰدٗ شٹدڃ، َدث تخدڃ تټم١دثج! ٨دىتخث           

أ٘فثج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وټٿ َىٸً ڀدڃ ٴدىٺ ٨ځدً: ِددفثڂ تهلل، وڀدث      
 خ٩هچ.

 ثبة: ٧غاٷخ ٣ٺ٩ ا٫ٰـزؤطٱ أٳب، اطا ٣ڀ٪ ٯٲ ٷظا - 8

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ  نيَددُ ٨ددڃ      2155) - 38

 ٩ٔدر، ٨ڃ ڀفځه خڃ تټځڅٹهي، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل.
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰه٨ىز. ٰٵثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )ڀدڃ   ٴثٺ: أشُس 

 ڈىت؟( ٴٽس: أڄث. ٴثٺ: ٰمًغ وڈى َٵىٺ )أڄث، أڄث!!(.

 -وتټٽٱد٣ ْخدٍ خٹدً     -( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر   2155) - 39

ځڅٹدهي،  )ٴثٺ َفًُ: ألدًڄث. وٴثٺ أخى خٹً: ـهظڅث( وٸ٧ُ ٨دڃ ٔد٩در، ٨دڃ ڀفځده خدڃ تټ     
 ٨ڃ ؼثخً تخڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:

تِصلوڄس ٨ٽً تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ: )ڀدڃ ڈدىت؟( ٰٵٽدس: أڄدث. ٰٵدثٺ تټڅددٍ            
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )أڄث، أڄث!!(.
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وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ـهظڅث تټڅًٝ خدڃ ٔدځُٻ وأخدى ٨دثڀً تټ٩ٵدهٌ.       -( 2155)

ًَ. ؾ وـهظڅٍ ٨دهتټًـځڃ خڃ خًٕ. ؾ وـهظڅث ڀفځه تخڃ تټځعڅً. ـهظڅٍ وڈح خڃ ؼً
 ـهظڅث خهٍ. ٸٽهٿ ٨ڃ ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن. وٍٰ ـهَعهٿ: ٸلڄڇ ٸًچ وټٷ.

 ثبة: رذغٿٮ ا٫ٴٔغ ٟپ ثڀذ ٛڀغٵ - 9

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وڀفځه خڃ يڀدؿ. ٴدثٖ: ألدًڄدث تټٽُدط )وتټٽٱد٣      2156) - 41

أڂ ِددهٻ خددڃ ِدد٩ه ټُفُددً(. ؾ وـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ټُددط ٨ددڃ تخددڃ ٔددهثج؛   
 تټّث٨هٌ ألدًچ؛

أڂ يؼٗ ت٠ٽ٧ ٍٰ ؼفً ٍٰ خدثج يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وڀد٧ يِدىٺ تهلل         
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀهيي َفٷ خڇ يأِڇ. ٰٽځث يآچ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ     
ٴثٺ )ټدى أ٨ٽدٿ أڄدٷ شڅص٥ًڄدٍ ټ٩١څدس خدڇ ٰدٍ ٨ُڅدٷ( وٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ             

 ځث ؼ٩ٻ تٔوڂ ڀڃ أؼٻ تټدًٙ(.وِٽٿ ) ڄ

( وـهظڅٍ ـًڀٽدر خدڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ          2156) - 41

 تخڃ ٔهثج؛ أڂ ِهٻ خڃ ٩ِه تْڄٙثيٌ ألدًچ؛
أڂ يؼٗ ت٠ٽ٧ ڀڃ ؼفً ٍٰ خثج يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وڀد٧ يِدىٺ تهلل        

تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ    ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀهيي ًَؼٻ خڇ يأِڇ. ٰٵثٺ ټڇ يِىٺ 
 )ټى أ٨ٽٿ أڄٷ شڅ٥ً، ٩٠څس خڇ ٍٰ ٨ُڅٷ.  ڄځث ؼ٩ٻ تهلل تٔوڂ ڀڃ أؼٻ تټدًٙ(.

( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر و٨ځددًو تټڅثٴدده وٌڈُددً خددڃ ـددًج   2156) -پ  41

وتخڃ أخٍ ٨ځً. ٴثټىت: ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅدر. ؾ وـدهظڅث أخدى ٸثڀدٻ تټؽفدهيٌ. ـدهظڅث       
ـهظڅث ڀ٩ځً. ٸٗڈځث ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ِهٻ خڃ ٩ِه، ٨ڃ تټڅددٍ   ٨دهتټىتـه خڃ ٌَثن.

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڄفى ـهَط تټٽُط وَىڄُ.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأخى ٸثڀٻ، ُٰٝٻ خڃ ـُّڃ وٴصُدر تخڃ ٩ُِه 2157) - 42

)ٴدثٺ َفُدً: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًتڂ: ـدهظڅث( ـځدثن خدڃ          -وتټٽٱ٣ ټُفًُ وأخٍ ٸثڀدٻ   -
  تخڃ أخٍ خٹً، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛ٌَه ٨ڃ ٨دُهتهلل

أڂ يؼٗ ت٠ٽد٧ ڀدڃ خ٩دٛ ـؽدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثپ  ټُدڇ خځٕدٵٗ أو             
 ڀٕثٴٗ. ٰٹلڄٍ أڄ٥ً  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، َمصٽڇ ټ٩١ُڅڇ.

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخدٍ  2158) - 43

 ڈًًَذ،
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ )ڀڃ ت٠ٽ٧ ٍٰ خُس ٴىپ خ٭ًُ  وڄهٿ، ٰٵه ـدٻ ټهدٿ   ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً  

 أڂ َٱٵؤت ٨ُڅڇ(.

( ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ 2158) - 44

 أخٍ ڈًًَذ؛
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ )ټدى أڂ يؼدٗ ت٠ٽد٧ ٨ٽُدٷ خ٭ُدً  وڂ ٰمىٰصدڇ         
 ڀث ٸثڂ ٨ٽُٷ ڀڃ ؼڅثؾ(.خفٙثذ، ٰٱٵلز ٨ُڅڇ، 

 ثبة: ٳٔغ ا٠٫جؤح - 11

( ـهظڅٍ ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٍََه خڃ ٌي٧َ. ؾ وـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ    2159) - 45

أخٍ ُٔدر. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ ٨ٽُر. ٸٗڈځث ٨ڃ َىڄُ. ؾ وـدهظڅٍ ٌڈُدً خدڃ ـدًج.     
ـددهظڅث ڈٕددُٿ. ألدًڄددث َددىڄُ ٨ددڃ ٨ځددًو خددڃ ِدد٩ُه، ٨ددڃ أخددٍ ٌي٨ددر، ٨ددڃ ؼًَددً خددڃ  

 هلل. ٴثٺ:٨دهت
ِدددلټس يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ ٨دددڃ ڄ٥دددً تټٱؽدددثءذ. ٰدددلڀًڄٍ أڂ أ٘دددًٮ   

 خًٌٙ.

وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨دهت٨ْٽً. وٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث  -( 2159)

 وٸ٧ُ. ـهظڅث ِٱُثڂ. ٸٗڈځث ٨ڃ َىڄُ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

 ٧زبة ا٫ـال٭ - ۲۲
 ٹا٬٤٫ڀ٪ ٬ٗټ ا٨٫ضڀغ. ثبة ٿـ٬ٮ ا٫غا٧ت ٬ٗټ ا٫ٰبكپ، -1 

( ـهظڅٍ ٨ٵدر خڃ ڀٹًپ. ـهظڅث أخى ٨ث٘دٿ ٨دڃ تخدڃ ؼدًَػ. ؾ وـدهظڅٍ      2161) - 1

ڀفځدده خددڃ ڀددًٌوٲ. ـددهظڅث يوؾ. ـددهظڅث تخددڃ ؼددًَػ. ألدًڄددٍ ٌَددثن؛ أڂ ظثخصددث، ڀددىټً    
 ٨دهتټًـځڃ خڃ ٌَه ألدًچ؛ أڄڇ ِځ٧ أخث ڈًًَذ َٵىٺ:

ً تټځثٔددٍ، وتټځثٔددٍ ٨ٽددً ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "َّددٽٿ تټًتٸددح ٨ٽدد  
 تټٵث٨ه، وتټٵٽُٻ ٨ٽً تټٹعًُ".

 ثبة ٯٲ د٢ ا٫ج٬ٺؽ ٬ٗټ ا٫ِغٿ٢ عص ا٫ـال٭. - 2 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٱدثڂ. ـدهظڅث ٨دهتټىتـده خدڃ ٌَدثن.      2161) - 2

ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ ـٹُٿ ٨ڃ  ِفثٲ خڃ ٨ده تهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر، ٨ڃ أخُدڇ. ٴدثٺ: ٴدثٺ أخدى     
ٴ٩ىنت خثْٰڅُر ڄصفدهض. ٰؽدثء يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثپ ٨ٽُڅدث.         ٠ٽفر: ٸڅث 

ٰٵثٺ "ڀث ټٹٿ وټځؽثټُ تټ٩ٙهتز؟ تؼصڅدىت ڀؽدثټُ تټٙد٩هتز" ٰٵٽڅدث:  ڄځدث ٴ٩دهڄث ټ٭ُدً       
ڀث خثَ. ٴ٩هڄث ڄصىتٸً وڄصفهض. ٴثٺ " ڀث ٖ. ٰلنوت ـٵهث: ٬دٛ تټدٙدً، وين تټّدٗپ،    

 وـّڃ تټٹٗپ".

خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ـٱٗ خڃ ڀًُّذ ٨ڃ ٌَه خدڃ أِدٽٿ، ٨دڃ    ( ـهظڅث ِىَه 2121) - 3

١٨ثء تخڃ َّثي، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ " َدثٸٿ      
وتټؽٽىَ خثټ١ًٴثز". ٴثټىت: َث يِدىٺ تهلل! ڀدث ټڅدث خده ڀدڃ ڀؽثټّدڅث ڄصفدهض ُٰهدث. ٴدثٺ          

تټ١ًَدٳ ـٵدڇ" ٴدثټىت:     يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " وت أخُدصٿ  ٖ تټځؽٽدُ، ٰدل١٨ىت   
وڀث ـٵڇ؟ ٴثٺ "٬ٛ تټدًٙ، وٸدٯ تْوي، وين تټّدٗپ، وتْڀدً خدثټځ٩ًوٮ وتټڅهدٍ      

 ٨ڃ تټځڅٹً".



  

 

 

Page 350 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ خددڃ ڀفځدده تټځددهڄٍ. ؾ         2121) -پ -3

وـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٰهَٷ ٨ڃ ڈٕثپ )٩َڅٍ تخدڃ ِد٩ه(. ٸٗڈځدث ٨دڃ     
 خهىت تِٔڅثن.ٌَه خڃ أِٽٿ، 

 ثبة ٯٲ د٢ ا٫ٰـ٬ٮ ٬٫ٰـ٬ٮ عص ا٫ـال٭ - 3 

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خدڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ تخدڃ          2162) - 4

ٔددهثج، ٨ددڃ تخددڃ تټځّددُح؛ أڂ أخددث ڈًَددًذ ٴددثٺ: ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ 
ٲ. ألدًڄث "ـٳ تټځّٽٿ ٨ٽً تټځّٽٿ لځُ". ؾ وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ألدًڄث ٨دهتټًٌت

ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ تخڃ تټځُّح، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل  
٨ٽُڇ وِدٽٿ "لځدُ شؽدح ټٽځّدٽٿ ٨ٽدً ألُدڇ: ين تټّدٗپ، وشٕدځُس تټ٩دث٠ُ، و ؼثخدر           

 تټه٨ىذ، و٨ُثنذ تټځًَٛ، وتشدث٦ تټؽڅثبٍ".
تخدڃ   ٴثٺ ٨دهتټًٌتٲ: ٸثڂ ڀ٩ځدً ًَِدٻ ڈدىت تټفدهَط ٨دڃ تټٍڈدًٌ. وأِدڅهچ ڀدًذ ٨دڃ         

 تټځُّح ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ.

( ـهظڅث َفًُ خڃ أَىج وٴصُدر وتخڃ ـؽً. ٴثټىت: ـهظڅث  ِدځث٨ُٻ )وڈدى   2162) - 5

تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 
ٴثٺ "ـٳ تټځّٽٿ ٨ٽً تټځّٽٿ ِدس" ٴُدٻ: ڀدث ڈدڃ؟ َدث يِدىٺ تهلل! ٴدثٺ " وت ټٵُصدڇ ّٰدٽٿ          

و وت ن٨ثٶ ٰلؼدڇ. و وت تِصڅٙفٷ ٰثڄٙؿ ټڇ. و وت ١٨ُ ٰفځه تهلل ّٰدځصڇ و وت   ٨ٽُڇ.
 ڀًٚ ٩ٰهچ. و وت ڀثز ٰثشد٩ڇ"

 ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ اثزضاء أٷ٪ ا٨٫زبة ثب٫ـال٭، ٹ٧ڀٞ ٿغص ٬ٗڀٸٮ -( 4) 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄدث ڈٕدُٿ ٨دڃ ٨دُدهتهلل خدڃ أخدٍ خٹدً. ٴدثٺ:         2163) - 6

تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ؾ وـهظڅٍ  ِځث٨ُٻ خڃ ِثټٿ. ِځ٩س أڄّث َٵىٺ ٴثٺ يِىٺ 
ـهظڅث ڈُٕٿ. ألدًڄث ٨دُهتهلل خڃ أخٍ خٹً ٨ڃ ؼهچ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛ أڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً  

 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " وت ِٽٿ ٨ٽُٹٿ أڈٻ تټٹصثج ٰٵىټىت: و٨ٽُٹٿ ".

ُددح. (  ـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو. ـددهظڅث أخددٍ. ؾ وـددهظڅٍ َفُددً خددڃ ـد   2163) - 7

ـهظڅث لثټه )٩َڅٍ تخڃ تټفثيض(. ٴثٖ: ـهظڅث ٩ٔدر. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً وتخدڃ      
خٕددثي )وتټٽٱدد٣ ټهځددث( ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ٔدد٩در. ٴددثٺ: ِددځ٩س ٴصددثنذ    

 َفهض ٨ڃ أڄُ؛
أڂ أ٘ددفثج تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثټىت ټٽڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ  ڂ أڈددٻ    

 ُڅث. ٰٹُٯ ڄًن ٨ٽُهٿ؟ ٴثٺ "ٴىټىت: و٨ٽُٹٿ ".تټٹصثج َّٽځىڂ ٨ٽ

وتټٽٱد٣   -( ـهظڅث َفًُ خدڃ َفُدً وَفُدً خدڃ أَدىج وٴصُددر وتخدڃ ـؽدً         2164) - 8

)ٴدثٺ َفُدً خدڃ َفُدً: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًوڂ: ـدهظڅث(  ِدځث٨ُٻ           -ټُفًُ خڃ َفُدً  
 )وڈى تخڃ ؼ٩ٱدً( ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ نَڅدثي؛ أڄدڇ ِدځ٧ تخدڃ ٨ځدً َٵدىٺ:  ٴدثٺ يِدىٺ تهلل            
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٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ " ڂ تټُهدىن  وت ِدٽځىت ٨ٽدُٹٿ، َٵدىٺ أـدهڈٿ: تټّدثپ ٨ٽدُٹٿ. ٰٵدٻ:          
 ٨ٽُٷ ".

( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٨ددهتټًـځڃ ٨دڃ ِدٱُثڂ، ٨دڃ ٨ددهتهلل      2164) - 9

خڃ نَڅثي، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ "ٰٵىټىت: 
 و٨ٽُٷ".

ظڅٍ ٨ځًو تټڅثٴه وٌڈًُ خڃ ـًج )وتټٽٱ٣ ټٍڈًُ(. ٴثٖ: ـدهظڅث  ( وـه2165) - 11

ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨ًوذ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس: تِصلوڂ يڈٟ ڀڃ تټُهىن 
٨ٽً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثټىت: تټّدثپ ٨ٽدُٹٿ. ٰٵثټدس ٨ثبٕدر: خدٻ ٨ٽدُٹٿ           

ث ٨ثبٕدر!  ڂ تهلل َفدح تټًٰدٳ    تټّثپ وتټٽ٩څر. ٰٵثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "َد     
 ٍٰ تْڀً ٸٽڇ" ٴثټس: أټٿ شّځ٧ ڀث ٴثټىت؟ ٴثٺ "ٴه ٴٽس: و٨ٽُٹٿ".

( ـهظڅث ـّڃ خڃ ٨ٽٍ تټفٽىتڄٍ و٨ده خڃ ـځُه. ؼځ٩ُث ٨دڃ ٩َٵدىج   2165) -پ -11

خددڃ  خددًتڈُٿ خددڃ ِدد٩ه. ـددهظڅث أخددٍ ٨ددڃ ٘ددثټؿ. ؾ وـددهظڅث ٨ددده خددڃ ـځُدده. ألدًڄددث             
ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔدڅثن. وٰدٍ ـدهَعهځث ؼځ٩ُدث:     ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً. ٸٗڈځث ٨

 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٴه ٴٽس: ٨ٽُٹٿ" وټٿ َىٸًوت تټىتو.

( ـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ ڀّدٽٿ، ٨دڃ        2165) - 11

ڀًّوٲ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس: أشً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڄثَ ڀدڃ تټُهدىن. ٰٵدثټىت:    
ّثپ ٨ٽُٷ. َث أخث تټٵثِٿ! ٴثٺ "و٨ٽُٹٿ" ٴثټدس ٨ثبٕدر: ٴٽدس: خدٻ ٨ٽدُٹٿ تټّدثپ وتټدىتپ.        تټ

ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َث ٨ثبٕر! ٖ شٹىڄٍ ٰثـٕر" ٰٵثټدس: ڀدث ِدځ٩س    
 ڀث ٴثټىت؟ ٰٵثٺ "أو ټُُ ٴه يننز ٨ٽُهٿ تټىٌ ٴثټىت؟ ٴٽس: و٨ٽُٹٿ".

ألدًڄث ٩َٽً خڃ ٨دُه. ـهظڅث ت٨ْځٓ، ( ـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. 2165) -پ -11

خهىت تِٔڅثن ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: ٰٱ١څس خهٿ ٨ثبٕر ّٰدصهٿ. ٰٵثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ    
وِٽٿ "ڀڇ. َث ٨ثبٕر! ٰإڂ تهلل ٖ َفح تټٱفٓ وتټصٱفٓ". وٌتن: ٰلڄٍٺ تهلل ٨دٍ وؼدٻ:   

 َر.[  ټً آلً ت8ِ/تټځؽثنټر/58تو وت ؼثءوٶ ـُىٶ خځث ټٿ َفُٷ خڇ تهلل{ ]

( ـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل وـؽثغ خڃ تټٕث٨ً. ٴثٖ: ـهظڅث ـؽثغ خڃ 2166) - 12

ڀفځه. ٴثٺ: ٴثٺ تخڃ ؼًَػ: ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵدىٺ: ِدٽٿ   
ڄثَ ڀڃ َهىن ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثټىت: تټّثپ ٨ٽُٷ. َث أخدث تټٵثِدٿ!   

بٕدر، و٬ٝددس: أټدٿ شّدځ٧ ڀدث ٴدثټىت؟ ٴدثٺ "خٽدً. ٴده ِدځ٩س.           ٰٵثٺ "و٨ٽُٹٿ" ٰٵثټس ٨ث
 ًٰننز ٨ٽُهٿ. و ڄث ڄؽثج ٨ٽُهٿ وٖ َؽثخىڂ ٨ٽُڅث".

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅددٍ تټددهيتوينٌ( ٨ددڃ     2167) - 13

 ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛



  

 

 

Page 352 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

ټڅٙثيي خثټّٗپ. ٰإوت أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ شدهؤوت تټُهىن وٖ ت 
 ټٵُصٿ أـهڈٿ ٍٰ ٠ًَٳ ٰث١ًٜوچ  ټً أُٜٵڇ".

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀفځه خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔد٩در. ؾ     2167) -پ -13

وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَدح. ٴدثٖ: ـدهظڅث وٸُد٧ ٨دڃ ِدٱُثڂ. ؾ وـدهظڅٍ        
. وٰدٍ ـدهَط وٸُد٧ " وت    ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ.ٸٽهٿ ٨دڃ ِدهُٻ، خهدىت تِٔدڅثن    

ټٵُصٿ تټُهىن". وٰدٍ ـدهَط تخدڃ ؼ٩ٱدً ٨دڃ ٔد٩در ٴدثٺ: ٰدٍ أڈدٻ تټٹصدثج. وٰدٍ ـدهَط             
 ؼًًَ " وت ټٵُصځىڈٿ" وټٿ َّٿ أـهت ڀڃ تټځًٕٸُڃ.

 ثبة اؿزذجبة ا٫ـال٭ ٬ٗټ ا٫وجڀبٱ -( 5) 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ڈٕدُٿ ٨دڃ ِدُثي، ٨دڃ ظثخدس تټدڅدثڄٍ،       2168) - 14

 ثټٷ؛٨ڃ أڄُ خڃ ڀ
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀً ٨ٽً ٬ٽځثڂ ّٰٽٿ ٨ٽُهٿ. 

( وـهظڅُددڇ  ِددځث٨ُٻ خددڃ ِددثټٿ. ألدًڄددث ڈٕددُٿ. ألدًڄددث ِددُثي، خهددىت    2168) -پ -14

 تِٔڅثن.

( وـددهظڅٍ ٨ځددًو خددڃ ٨ٽددٍ وڀفځدده خددڃ تټىټُدده. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ   2168) -15

 ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ُِثي. ٴثٺ:
س تټدڅثڄٍ. ٰځً خٙدُثڂ ّٰٽٿ ٨ٽُهٿ. وـهض ظثخس؛ أڄڇ ٸثڂ َځٕدٍ  ٸڅس أڀٍٕ ڀ٧ ظثخ 

ڀ٧ أڄُ. ٰځً خٙدُثڂ ّٰٽٿ ٨ٽُهٿ. وـهض أڄُ؛ أڄڇ ٸثڂ َځٍٕ ڀ٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً   
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰځً خٙدُثڂ ّٰٽٿ ٨ٽُهٿ.

 ثبة جٺاػ ج٘٪ اڅطٱ عٟٖ دجبة، أٹ ٳذٺٵ ٯٲ ا٫٘الٯبد -( 6) 

ٌ وٴصُدر خدڃ ِد٩ُه. ٸٗڈځدث ٨دڃ ٨دهتټىتـده      ( ـهظڅث أخى ٸثڀٻ تټؽفهي2169) - 16

)وتټٽٱ٣ ټٵصُدر(. ـهظڅث ٨دهتټىتـه خدڃ ٌَدثن. ـدهظڅث تټفّدڃ خدڃ ٨دُدهتهلل. ـدهظڅث  خدًتڈُٿ         
خڃ ِىَه. ٴثٺ: ِځ٩س ٨دهتټًـځڃ خڃ ٍََه. ٴثٺ: ِځ٩س تخڃ ڀ٩ّىن َٵدىٺ:  ٴدثٺ ټدٍ    

ِدىتنٌ،  يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " وڄدٷ ٨ٽدً أڂ ًَٰد٧ تټفؽدثج، وأڂ شّدصځ٧      
 ـصً أڄهثٶ".

( وـددهظڅثچ أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً           2169) -پ -16

و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ )ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلدًتڂ: ـدهظڅث( ٨ددهتهلل خدڃ  نيَدُ      
 ٨ڃ تټفّڃ خڃ ٨دُهتهلل، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

 ثبة اثبدخ ا٫شغٹط ٬٫ٴـبء ٤٫ٌبء دبجخ اڅٳـبٱ - 7 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـهظڅث أخدى أِدثڀر ٨دڃ    2171) - 17

ڈٕثپ، ٨ڃ أخُڇ، ٨دڃ ٨ثبٕدر. ٴثټدس: لًؼدس ِدىنذ، خ٩ده ڀدث ٜدًج ٨ٽُهدث تټفؽدثج،           
ټصٵٍٝ ـثؼصهث. وٸثڄس تڀًأذ ؼُّځر شٱ٦ً تټڅّثء ؼّځث. ٖ شمٱً ٨ٽدً ڀدڃ ٩ًَٰهدث.    
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شمٱددُڃ ٨ٽُڅددث. ٰددثڄ٥ًٌ ٸُددٯ    ًٰآڈددث ٨ځددً خددڃ تټم١ددثج. ٰٵددثٺ: َددث ِددىنذ! وتهلل! ڀددث       
شمددًؼُڃ. ٴثټددس: ٰثڄٹٱددلز يتؼ٩ددر ويِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰددٍ خُصددٍ. و ڄددڇ  
ټُص٩ًٕ وٍٰ َهچ ٨ًٲ. ٰهلٽس ٰٵثټس: َث يِىٺ تهلل!  ڄٍ لًؼس. ٰٵثٺ ټٍ ٨ځً: ٸىت 
وٸىت. ٴثټس ٰلوـٍ  ټُڇ. ظٿ ي٧ٰ ٨څڇ و ڂ تټ٩ًٲ ٍٰ َهچ ڀث و٩ٜڇ. ٰٵدثٺ " ڄدڇ ٴده أوڂ    

 ًؼڃ ټفثؼصٹڃ".ټٹڃ أڂ شم
وٍٰ يوتَر أخٍ خٹً: َٱ٦ً تټڅّثء ؼّځهث. ٌتن أخى خٹً ٍٰ ـهَعڇ: ٰٵدثٺ ڈٕدثپ: ٩َڅدٍ    

 تټدًتٌ.

( وـهظڅثچ أخى ٸًَح. ـدهظڅث تخدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث ڈٕدثپ، خهدىت تِٔدڅثن،        2171) -پ -17

 وٴثٺ: وٸثڄس تڀًأذ َٱ٦ً تټڅثَ ؼّځهث. ٴثٺ: و ڄڇ ټُص٩ًٕ.

ڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٨ٽٍ خڃ ڀّهً ٨ڃ ڈٕثپ، خهدىت  ( وـهظڅُڇ ِىَه خ2171) - 2پ -17

 تِٔڅثن.

( ـهظڅث ٨دهتټځٽٷ خڃ ٩ُٔح خڃ تټٽُط. ـهظڅٍ أخٍ ٨دڃ ؼدهٌ. ـدهظڅٍ    2171) - 18

٨ٵُٻ خڃ لثټه ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٨ًوذ خدڃ تټٍخُدً، ٨دڃ ٨ثبٕدر؛ أڂ أٌوتغ يِدىٺ      
٩ُه تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٸدڃ َمدًؼڃ خثټٽُدٻ،  وت شددًٌڂ،  ټدً تټځڅث٘د٧ وڈدى ٘د          

أُٰؿ. وٸثڂ ٨ځً خڃ تټم١ثج َٵىٺ ټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: تـؽدح ڄّدثءٶ.   
ٰٽٿ َٹڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٱ٩ٻ. ٰمًؼس ِىنذ خڅس ٌڀ٩ر، ٌوغ تټڅدٍ 
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټُٽر ڀڃ تټٽُثټٍ، ٨ٕدثء. وٸثڄدس تڀدًأذ ٠ىَٽدر. ٰڅثنتڈدث ٨ځدً: أٖ       

 ً أڂ َڅٍٺ تټفؽثج.ٴه ٨ًٰڅثٶ. َث ِىنذ! ـً٘ث ٨ٽ
 ٴثټس ٨ثبٕر: ٰلڄٍٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ تټفؽثج.

( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ٩َٵىج خڃ  خًتڈُٿ خڃ ِد٩ه. ـدهظڅث أخدٍ    2171) -پ -18

 ٨ڃ ٘ثټؿ، ٨ڃ تخڃ ٔهثج، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

 ثبة رذغٿٮ ا٫ش٬ٺح ثبڃجٴجڀخ ٹا٫ضسٺ٩ ٬ٗڀٸب -( 8) 

خڃ ـؽً )ٴثٺ َفًُ: ألدًڄث. وٴثٺ تخڃ ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ و٨ٽٍ 2171) - 19

ـؽً: ـهظڅث( ڈُٕٿ ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً. ؾ وـهظڅث ڀفځده خدڃ تټٙددثؾ وٌڈُدً     
 خڃ ـًج. ٴثٖ: ـهظڅث ڈُٕٿ. ألدًڄث أخى تټٍخًُ ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ: 

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أٖ ٖ َدُصڃ يؼٻ ٨څه تڀًأذ ظُح.  ٖ أڂ َٹدىڂ   
 ڀفًپ".ڄثٸفث أو وت 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يڀدؿ. ألدًڄدث   2172) - 21

 تټٽُط ٨ڃ ٍََه خڃ أخٍ ـدُح، ٨ڃ أخٍ تټمًُ، ٨ڃ ٨ٵدر خڃ ٨ثڀً؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " َثٸٿ وتټهلىٺ ٨ٽً تټڅّثء" ٰٵثٺ يؼدٻ ڀدڃ    

 تټفځى تټځىز".تْڄٙثي: َث يِىٺ تهلل! أًٰأَس تټفځى؟ ٴثٺ "
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( وـددهظڅٍ أخددى ٠ددثڈً. ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح ٨ددڃ ٨ځددًو خددڃ         2172) -پ -21

تټفثيض وتټٽُط خڃ ٩ِه وـُىذ خڃ ٔدًَؿ و٬ُدًڈٿ؛ أڂ ٍََده خدڃ أخدٍ ـدُدح ـدهظهٿ،        
 خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ٴددثٺ: وِددځ٩س تټٽُددط خددڃ   2172) - 21

 ٍوغ. وڀث أٔدهڇ ڀڃ أٴثيج تټٍوغ. تخڃ تټ٩ٿ وڄفىچ.٩ِه َٵىٺ: تټفځى أق تټ

( ـهظڅث ڈثيوڂ خڃ ڀ٩ًوٮ. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ وڈح. ألدًڄدٍ ٨ځدًو.   2173) - 22

ؾ وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً. ألدًڄث ٨دهتهلل خڃ وڈح ٨ڃ ٨ځدًو خدڃ تټفدثيض؛ أڂ خٹدً خدڃ      
 هظڇ؛ِىتنذ ـهظڇ؛ أڂ ٨دهتټًـځڃ خڃ ؼدًُ ـهظڇ؛ أڂ ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ ـ

أڂ ڄٱًت ڀڃ خڅٍ ڈثٔٿ نلٽىت ٨ٽً أِځثء خڅس ٨ځُُ. ٰهلٻ أخى خٹً تټٙهَٳ، وڈدٍ   
شفصڇ َىڀةى، ًٰآڈٿ. ٰٹًچ وټٷ. ٰىٸً وټٷ ټًِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وٴدثٺ: ټدٿ      
أي  ٖ لًُت. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ تهلل ٴه خًأڈث ڀڃ وټدٷ". ظدٿ ٴدثپ    

ُڇ وِٽٿ ٨ٽدً تټځڅددً ٰٵدثٺ "ٖ َدهلٽڃ يؼدٻ، خ٩ده َدىڀٍ ڈدىت،         يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽ
 ٨ٽً ڀ٭ُدر،  ٖ وڀ٩ڇ يؼٻ أو تظڅثڂ".

ثبة ثڀبٱ أٳٶ ٿـزذت ٫ٰٲ عإٽ سب٫ڀب ثبٯغأح، ٹ٧بٳذ ػٹجزٶ أٹ  -( 9) 

 ٯذغٯب ٫ٶ، أٱ ٿ٤ٺ٩: ٷظٵ ٟالٳخ. ٫ڀضٟٖ ٓٲ ا٫ـٺء ثٶ.
ڃ ِدٽځر ٨دڃ ظثخدس    ( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څح. ـدهظڅث ـځدثن خد   2174) - 23

تټدڅثڄٍ، ٨ڃ أڄُ؛ أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ ڀ٧  ـهي ڄّثبڇ. ٰځدً خدڇ يؼدٻ    
ٰه٨ثچ. ٰؽثء. ٰٵثٺ "َث ٰٗڂ! ڈىچ ٌوؼصٍ ٰٗڄدر" ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل! ڀدڃ ٸڅدس أ٤دڃ        
خڇ، ٰٽٿ أٸڃ أ٤ڃ خٷ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ " ڂ تټٕد١ُثڂ َؽدًٌ ڀدڃ      

 پ".تٔڄّثڂ ڀؽًي تټه

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨ده خڃ ـځُه )وشٵثيخدث ٰدٍ تټٽٱد٣( ٴدثٖ:     2175) - 24

ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨ٽٍ خڃ تټفُّڃ، ٨ڃ ٘ٱُر خڅس 
ـٍُ. ٴثټس: ٸثڂ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀ٩صٹٱدث. ٰلشُصدڇ أٌويچ ټدُٗ. ٰفهظصدڇ. ظدٿ          

وٸثڂ ڀّٹڅهث ٍٰ نتي أِثڀر خڃ ٌَه. ٰځً يؼٗڂ ڀڃ  ٴځس ْڄٵٽح. ٰٵثپ ڀ٩ٍ ټُٵٽدڅٍ.
تْڄٙددثي. ٰٽځددث يأَددث تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ أِدد٨ًث. ٰٵددثٺ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ  
وِٽٿ "٨ٽً يِٽٹځث.  ڄهث ٘ٱُر خڅس ـٍُ" ٰٵثٖ: ِدفثڂ تهلل! َث يِدىٺ تهلل! ٴدثٺ " ڂ   

ٴٽىخٹځدث ٔدًت" أو    تټ١ُٕثڂ َؽًٌ ڀڃ تٔڄّثڂ ڀؽًي تټهپ. و ڄٍ لُٕس أڂ َٵىٮ ٍٰ
 ٴثٺ" ُٔةث".

( وـهظڅُڇ ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ. ألدًڄث أخى تټُځثڂ. ألدًڄدث  2175) - 25

٩ُٔح ٨ڃ تټٍڈًٌ. ألدًڄث ٨ٽٍ خدڃ تټفّدُڃ؛ أڂ ٘دٱُر ٌوغ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       
وِٽٿ ألدًشدڇ؛ أڄهدث ؼدثءز  ټدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ شدٍويچ، ٰدٍ ت٨صٹثٰدڇ ٰدٍ             
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ٍٰ تټ٩ًٕ تْوتلً ڀڃ يڀٝثڂ. ٰصفهظس ٨څهچ ِث٨ر. ظٿ ٴثڀس شڅٵٽدح. وٴدثپ   تټځّؽه، 
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ َٵٽدهدث. ظدٿ وٸدً خځ٩څدً ـدهَط ڀ٩ځدً. ٬ُدً أڄدڇ ٴدثٺ: ٰٵدثٺ            
تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ " ڂ تټٕدد١ُثڂ َدٽدد٫ ڀددڃ تٔڄّددثڂ ڀدٽدد٫ تټددهپ" وټددٿ َٵددٻ            

 "َؽًٌ".

 ج٬ؾ ٟڀٸب، ٹاال ٹعاءٷٮثبة ٯٲ أرټ ٯج٬ـب ٟٺجض ٟغجخ ٟ -( 11) 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه خڃ ڀثټٷ خڃ أڄُ، ُٰځث ٴًئ ٨ٽُڇ، ٨ڃ  ِدفثٲ  2176) - 26

خڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر؛ أڂ أخدثچ ڀدًذ، ڀدىټً ٨ٵُدٻ خدڃ أخدٍ ٠ثټدح، ألددًچ ٨دڃ أخدٍ           
وتٴه تټٽُعٍ؛ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خُڅځدث ڈدى ؼدثټُ ٰدٍ تټځّدؽه وتټڅدثَ       

ڄٱً ظٗظر. ٰلٴدٻ تظڅثڂ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ووڈح وتـه. ڀ٩ڇ.  و أٴدٻ 
ٴثٺ ٰىٴٱث ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰلڀدث أـدهڈځث ٰدًأي ًٰؼدڇ ٰدٍ تټفٽٵدر       
ٰؽٽُ ُٰهث. وأڀث تِلً ٰؽٽُ لٽٱهٿ. وأڀث تټعثټدط ٰدلنخً وتڈددث. ٰٽځدث ٰدً٪ يِدىٺ تهلل       

٨دڃ تټڅٱدً تټعٗظدر؟ أڀدث أـدهڈٿ ٰدلوي  ټدً تهلل،        ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "أٖ ألددًٸٿ     
ٰ وتچ تهلل. وأڀث تِلً ٰثِصفُث، ٰثِدصفُث تهلل ڀڅدڇ. وأڀدث تِلدً ٰدل٨ًٚ، ٰدل٨ًٚ تهلل       

 ٨څڇ".

( وـهظڅث أـځه خڃ تټځڅىي. ـهظڅث ٨دهتټٙځه. ـهظڅث ـًج )وڈى تخڃ 2176) -پ -26

ٴدثٖ ؼځ٩ُدث: ـدهظڅث     ٔهتن(. ؾ وـهظڅٍ  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄث ـدثڂ. ـدهظڅث أخدثڂ.  
َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ؛ أڂ  ِفثٲ خڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر ـهظڇ ٰدٍ ڈدىت تِٔدڅثن. خځعٽدڇ     

 ٍٰ تټځ٩څً.

 ثبة رذغٿٮ ا٣بٯخ اڅٳـبٱ ٯٲ ٯٺً٘ٶ ا٫ٰجبح ا٫ظٽ ؿج٢ ا٫ڀٶ -( 11) 

( وـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ټُددط. ؾ وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يڀددؿ       2177) - 27

٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ       تټځهثؼً. ألدًڄث تټٽُط
 "ٖ َٵُځڃ أـهٸٿ تټًؼٻ ڀڃ ڀؽٽّڇ، ظٿ َؽٽُ ُٰڇ".

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځُدً.  2177) - 28

ـهظڅث أخدٍ. ؾ وـدهظڅث ٌڈُدً خدڃ ـدًج. ـدهظڅث َفُدً )وڈدى تټٵ١دثڂ(. ؾ وـدهظڅث تخدڃ            
ظڅث ٨دهتټىڈثج )٩َڅدٍ تټعٵٱدٍ(. ٸٽهدٿ ٨دڃ ٨دُدهتهلل. ؾ وـدهظڅث أخدى خٹدً خدڃ          تټځعڅً. ـه

أخددٍ ٔددُدر )وتټٽٱدد٣ ټددڇ(. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ خٕددً وأخددى أِددثڀر وتخددڃ ڄځُددً ٴددثټىت: ـددهظڅث    
٨دُهتهلل ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "ٖ َٵدُٿ تټًؼدٻ     

 ت وشى٩ِىت".تټًؼٻ ڀڃ ڀٵ٩هچ ظٿ َؽٽُ ُٰڇ. وټٹڃ شٱّفى

( وـهظڅث أخى تټًخ٧ُ وأخى ٸثڀٻ. ٴثٖ: ـدهظڅث ـځدثن. ـدهظڅث أَدىج. ؾ     2177) -پ -28

وـهظڅٍ َفًُ خڃ ـدُح. ـهظڅث يوؾ. ؾ وـهظڅٍ ڀفځه خدڃ يتٰد٧ ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ.     
ٸٗڈځددث ٨ددڃ تخددڃ ؼددًَػ. ؾ وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يتٰدد٧. ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٰددهَٷ. ألدًڄددث   
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ٿ ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ  تټٝفثٶ )٩َڅٍ تخڃ ٨عځثڂ(. ٸٽه
وِٽٿ. خځعٻ ـهَط تټٽُط. وټٿ َىٸًوت ٍٰ تټفهَط "وټٹڃ شٱّفىت وشى٩ِىت" وٌتن ٰدٍ  

 ـهَط تخڃ ؼًَػ. ٴٽس: ٍٰ َىپ تټؽځ٩ر؟ ٴثٺ: ٍٰ َىپ تټؽځ٩ر و٬ًُڈث.

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٨دددهت٨ْٽً ٨ددڃ ڀ٩ځددً، ٨ددڃ     2177) - 29

 ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛ تټٍڈًٌ،
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ َٵُځڃ أـهٸٿ ألثچ ظٿ َؽٽُ ٍٰ ڀؽٽّڇ" وٸدثڂ   

 تخڃ ٨ځً،  وت ٴثپ ټڇ يؼٻ ٨ڃ ڀؽٽّڇ، ټٿ َؽٽُ ُٰڇ.

( وـدهظڅثچ ٨دده خددڃ ـځُده. ألدًڄدث ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً، خهددىت       2177) -پ -29

 تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

خڃ ٔدُح. ـهظڅث تټفّڃ خڃ أ٨دُڃ. ـدهظڅث ڀ٩ٵدٻ )وڈدى     ( وـهظڅث ِٽځر 2178) - 31

تخڃ ٨دُهتهلل( ٨دڃ أخدٍ تټٍخُدً، ٨دڃ ؼدثخً،  ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "ٖ            
 َٵُځڃ أـهٸٿ ألثچ َىپ تټؽځ٩ر. ظٿ ټُمثټٯ  ټً ڀٵ٩هچ ُٰٵ٩ه ُٰڇ. وټٹڃ َٵىٺ: تّٰفىت".

 ثبة اطا ٣ب٭ ٯٲ ٯج٬ـٶ صٮ ٗبص، ٟٸٺ أد٢ ثٶ -( 12) 

( وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ألدًڄث أخدى ٨ىتڄدر. وٴدثٺ ٴصُددر أَٝدث: ـدهظڅث       2179) - 31

٨دددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅددٍ تخددڃ ڀفځدده(. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ِددهُٻ، ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ أخددٍ ڈًَددًذ؛ أڂ    
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " وت ٴثپ أـهٸٿ". وٍٰ ـهَط أخٍ ٨ىتڄر "ڀدڃ ٴدثپ   

 ڀڃ ڀؽٽّڇ ظٿ يؼ٧  ټُڇ، ٰهى أـٳ خڇ".

 ة ٯٴٖ ا٫ٰشٴش ٯٲ ا٫ضسٺ٩ ٬ٗټ ا٫ٴـبء اڃجبٳتثب -13 

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وأخددى ٸًَددح. ٴددثٖ: ـددهظڅث وٸُدد٧. ؾ      2181) - 32

وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ؼًَدً. ؾ وـدهظڅث أخدى ٸًَدح. ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر.        
څث ٸٽهددٿ ٨ددڃ ڈٕددثپ. ؾ وـددهظڅث أخددى ٸًَددح أَٝددث )وتټٽٱدد٣ ڈددىت(. ـددهظڅث تخددڃ ڄځُددً. ـددهظ 

ڈٕثپ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٌَڅح خڅس أپ ِٽځر، ٨ڃ أپ ِٽځر؛ أڂ ڀمڅعث ٸدثڂ ٨څدهڈث ويِدىٺ    
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ تټدُس. ٰٵثٺ ْلدٍ أپ ِدٽځر: َدث ٨ددهتهلل خدڃ أخدٍ أڀُدر!  ڂ        
ٰددصؿ تهلل ٨ٽددُٹٿ تټ١ددثبٯ ٬ددهت، ٰددإڄٍ أنټددٷ ٨ٽددً خڅددس ٬ددُٗڂ. ٰإڄهددث شٵدددٻ خددليخ٧ وشددهخً  

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ "ٖ َهلٻ ڈؤٖء ٨ٽُٹٿ". خعځثڂ. ٴثٺ ّٰځ٩ڇ يِىٺ تهلل

( وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ ٨ڃ ڀ٩ځً، ٨دڃ تټٍڈدًٌ،   2181) - 33

ٸدثڂ َدهلٻ ٨ٽدً أٌوتغ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ          ٨ڃ ٨ًوذ، ٨دڃ ٨ثبٕدر. ٴثټدس:   
وِدٽٿ  ڀمڅط. ٰٹثڄىت ٩َهوڄڇ ڀڃ ٬ُدً أوټدً تٔيخدر. ٴدثٺ ٰدهلٻ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         

َىڀددث وڈددى ٨څدده خ٩ددٛ ڄّددثبڇ. وڈددى َڅ٩ددس تڀددًأذ. ٴددثٺ:  وت أٴدٽددس أٴدٽددس خددليخ٧. و وت   
أنخًز أنخًز خعځثڂ. ٰٵثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أٖ أيي ڈدىت ٩َدًٮ ڀدث ڈهڅدث.     

 ٖ َهلٽڃ ٨ٽُٹڃ" ٴثټس ٰفؽدىچ.
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 ثبة جٺاػ اعصاٝ ا٫ٰغأح اڃجٴجڀخ، اطا أٗڀذ، ٟپ ا٫ِغٿ٢ - 14

ث ڀفځه خڃ تټ٩ٗء، أخى ٸًَدح تټهځدهتڄٍ. ـدهظڅث أخدى أِدثڀر ٨دڃ       ( ـهظڅ2182) - 34

شٍوؼڅددٍ تټٍخُددً وڀثټددڇ ٰددٍ    ڈٕددثپ. ألدًڄددٍ أخددٍ ٨ددڃ أِددځثء خڅددس أخددٍ خٹددً. ٴثټددس:   
تْيٚ ڀڃ ڀثٺ وٖ ڀځٽىٶ وٖ ٍٔء، ٬ًُ ًِٰڇ. ٴثټس: ٰٹڅس أ٨ٽٯ ًِٰڇ، وأٸٱُڇ 

       ً ٌ ٬ًخددڇ،  ڀؤڄصددڇ، وأِىِددڇ، وأنٲ تټڅددىي ټڅثٜددفڇ، وأ٨ٽٱددڇ، وأِددصٵٍ تټځددثء، وألدد
وأ٨ؽددڃ. وټددٿ أٸددڃ أـّددڃ ألدددٍ. وٸددثڂ َمدددٍ ټددٍ ؼددثيتز ڀددڃ تْڄٙددثي. وٸددڃ ڄّددىذ   
٘هٲ. ٴثټس: وٸڅس أڄٵٻ تټڅىي، ڀڃ أيٚ تټٍخُدً تټصدٍ أٴ٩١دڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل      
٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ٽددً يأِددٍ. وڈددٍ ٨ٽددً ظٽعددٍ ًِٰددك ٴثټددس: ٰؽةددس َىڀددث وتټڅددىي ٨ٽددً      

ڄٱً ڀڃ أ٘فثخڇ. ٰه٨ثڄٍ ظٿ ٴدثٺ   يأٍِ. ٰٽٵُس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڀ٩ڇ
" ق!  ق" ټُفځٽڅٍ لٽٱڇ. ٴثټس ٰثِصفُُس و٨ًٰس ٬ًُشٷ. ٰٵدثٺ: وتهلل! ټفځٽدٷ تټڅدىي    
٨ٽً يأِٷ أٔه ڀڃ يٸىخٷ ڀ٩ڇ. ٴثټس: ـصً أيِٻ  ټدٍ أخدى خٹدً، خ٩ده وټدٷ، خمدثنپ،       

 ٰٹٱصڅٍ ُِثِر تټٱًَ. ٰٹلڄځث أ٨صٵصڅٍ.

ـځدثن خدڃ ٌَده ٨دڃ أَدىج، ٨دڃ        ( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دُه تټ٭دًٌ. ـهظڅث2182) - 35

 تخڃ أخٍ ڀٽُٹر؛ أڂ أِځثء ٴثټس:
ٸڅس ألهپ تټٍخًُ لهڀر تټدُس. وٸثڂ ټڇ ًَٰ. وٸڅدس أِىِدڇ. ٰٽدٿ َٹدڃ ڀدڃ تټمهڀدر        

ٍٔء أٔه ٨ٽٍ ڀڃ ُِثِر تټٱًَ. ٸڅس أـصٓ ټدڇ وأٴدىپ ٨ٽُدڇ وأِىِدڇ. ٴدثٺ ظدٿ  ڄهدث        
ث. ٰٵثټدس: ٸٱصڅدٍ   أ٘ثخس لثنڀث. ؼثء تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ِددٍ ٰل١٨ثڈدث لثنڀد     

 ُِثِر تټٱًَ. ٰلټٵس ٨څٍ ڀؤڄصڇ.
ٰؽثءڄٍ يؼٻ ٰٵثٺ: َث أپ ٨دهتهلل!  ڄٍ يؼٻ ٰٵًُ. أينز أڂ أخ٧ُ ٍٰ ٤ٻ نتيٶ. ٴثټس: 
 ڄٍ  ڂ يلٙس ټٷ أخً وتٶ تټٍخًُ. ٰص٩ثٺ ٰث٠ٽح  ټٍ، وتټٍخًُ ٔثڈه. ٰؽثء ٰٵثٺ: َث 

ڀثټددٷ خثټځهَڅددر  ٖ أپ ٨دددهتهلل!  ڄددٍ يؼددٻ ٰٵُددً أينز أڂ أخُدد٧ ٰددٍ ٤ددٻ نتيٶ. ٰٵثټددس:   
نتيٌ؟ ٰٵثٺ ټهث تټٍخًُ: ڀثټٷ أڂ شځڅ٩ٍ يؼدٗ ٰٵُدًت َدُد٧؟ ٰٹدثڂ َدُد٧  ټدً أڂ ٸّدح.        
ٰد٩صڇ تټؽثيَر. ٰهلٻ ٨ٽٍ تټٍخًُ وظځڅهث ٍٰ ـؽًٌ. ٰٵثٺ: ڈدُهدث ټدٍ. ٴثټدس:  ڄدٍ ٴده      

 شٙهٴس خهث.

 ثبة رذغٿٮ ٯٴبجبح االصٴڀٲ صٹٱ ا٫ضب٫ش، ثٜڀغ عًبٵ -15 

خدڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ           ( ـهظڅث َفُدً  2138) - 36

 ٨ځً؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ " وت ٸددثڂ ظٗظددر، ٰددٗ َصڅددثؼً تظڅددثڂ نوڂ          

 وتـه".

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ڀفځه خڃ خًٕ وتخڃ ڄځُدً. ؾ  2138) -پ -36

٨دُدهتهلل خدڃ ِد٩ُه. ٴدثٖ:     وـهظڅث تخڃ ڄځُدً. ـدهظڅث أخدٍ. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً و       
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ـددهظڅث َفُددً )وڈددى تخددڃ ِدد٩ُه(. ٸٽهددٿ ٨ددڃ ٨دُددهتهلل. ؾ وـددهظڅث ٴصُدددر وتخددڃ يڀددؿ ٨ددڃ  
تټٽُددط خددڃ ِدد٩ه. ؾ وـددهظڅث أخددى تټًخُدد٧ وأخددى ٸثڀددٻ ٴددثٖ: ـددهظڅث ـځددثن ٨ددڃ أَددىج. ؾ     
وـهظڅث تخڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر. ٴثٺ: ِځ٩س أَىج خڃ ڀىًِ. 

ث٧ٰ، ٨ڃ تخدڃ ٨ځدً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځ٩څدً ـدهَط          ٸٻ ڈؤٖء ٨ڃ ڄ
 ڀثټٷ.

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وڈڅددثن خددڃ تټّددًٌ ٴددثٖ: ـددهظڅث أخددى        2184) - 37

تْـىٖ ٨ڃ ڀڅٙىي. ؾ وـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج و٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر و ِدفثٲ خدڃ   
ـددهظڅث( ؼًَددً ٨ددڃ  )ٴددثٺ  ِددفثٲ: ألدًڄددث. وٴددثٺ تِلددًتڂ: -وتټٽٱدد٣ ټٍڈُددً - خددًتڈُٿ 

ڀڅٙىي، ٨ڃ أخٍ وتبٻ، ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴدثٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ " وت       
 ٸڅصٿ ظٗظر ٰٗ َصڅثؼً تظڅثڂ نوڂ تِلً. ـصً شمصٽ١ىت خثټڅثَ. ڀڃ أؼٻ أڂ َفٍڄڇ".

( وـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وأخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وتخددڃ ڄځُددً وأخددى   2184) - 38

)ٴثٺ َفًُ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًوڂ: ـهظڅث( أخى ڀ٩ثوَدر ٨دڃ    -وتټٽٱ٣ ټُفًُ  -ٸًَح 
ت٨ْځددٓ، ٨ددڃ ٔددٵُٳ، ٨ددڃ ٨دددهتهلل. ٴددثٺ:  ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ " وت  

 ٸڅصٿ ظٗظر ٰٗ َصڅثؼً تظڅثڂ نوڂ ٘ثـدهځث. ٰإڂ وټٷ َفٍڄڇ".

( وـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄدث ٨ُّدً خدڃ َدىڄُ. ؾ وـدهظڅث      2184) -پ -38

 تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِٱُثڂ. ٸٗڈځث ٨ڃ ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن.

 ثبة ا٫ِت ٹا٫ٰغى ٹا٫غ٣ټ - 16 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ أخٍ ٨ځً تټځٹٍ. ـهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ تټدهيتوينٌ ٨دڃ    2185) - 39

ٍََه )وڈى تخڃ ٨دهتهلل خڃ أِثڀر خڃ تټهثن( ٨ڃ ڀفځه خڃ  خدًتڈُٿ، ٨دڃ أخدٍ ِدٽځر خدڃ      
 غ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڄهث ٴثټس:٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ ٨ثبٕر، ٌو

ٸثڂ  وت تٔصٹً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ يٴدثچ ؼدًَدٻ. ٴدثٺ: خثِدٿ تهلل َدًَدٷ.        
 وڀڃ ٸٻ نتء َٕٱُٷ. وڀڃ ًٔ ـثِه  وت ـّه. ؤً ٸٻ وٌ ٨ُڃ.

( ـهظڅث خًٕ خڃ ڈٗٺ تټٙىتٮ. ـهظڅث ٨دهتټىتيض. ـدهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ   2186) - 41

ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه؛ أڂ ؼدًَٻ أشً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خڃ ٘هُح ٨ڃ أخٍ 
ٰٵثٺ: َث ڀفځه! تٔصٹُٷ؟ ٰٵثٺ "ڄ٩ٿ" ٴثٺ: خثِٿ تهلل أيٴُٷ. ڀدڃ ٸدٻ ٔدٍء َؤوَدٷ. ڀدڃ      

 ًٔ ٸٻ ڄٱُ أو ٨ُڃ ـثِه تهلل َٕٱُٷ. خثِٿ تهلل أيٴُٷ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـهظڅث ڀ٩ځً ٨دڃ ڈځدثپ خدڃ    2187) - 41

څدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً       ڀ
 أـثنَط ڀڅهث: وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تټ٩ُڃ ـٳ".
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( وـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټدهتيڀٍ وـؽدثغ خدڃ تټٕدث٨ً وأـځده      2188) - 42

خددڃ  خددًتڈُٿ. وٴددثٺ: خددڃ لددًتْ )ٴددثٺ ٨دددهتهلل: ألدًڄددث. وٴددثٺ تِلددًتڂ: ـددهظڅث( ڀّددٽٿ   
 ـهظڅث وڈُح ٨ڃ تخڃ ٠ثوَ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ،

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ "تټ٩دُڃ ـدٳ. وټدى ٸدثڂ ٔدٍء ِدثخٳ تټٵدهي ِددٵصڇ           
 تټ٩ُڃ و وت تِص٭ّٽصٿ ٰث٬ّٽىت".

 ثبة ا٫ـذغ - 17 

( ـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث تخڃ ڄځًُ ٨ڃ ڈٕثپ، ٨ڃ أخُدڇ، ٨دڃ ٨ثبٕدر.    2189) - 43

 ټس:ٴث
ِفً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َهىنٌ ڀڃ َهىن خڅٍ ٌيَٳ. َٵثٺ ټدڇ: ټدُده خدڃ     

ت٨ْٙٿ. ٴثټس: ـصً ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َمُٻ  ټُڇ أڄڇ َٱ٩ٻ تټٍٕء، 
وڀث َٱ٩ٽڇ. ـصً  وت ٸثڂ وتز َىپ، أو وتز ټُٽر، ن٨ث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ.  

ٺ "َث ٨ثبٕدر! أٔد٩ًز أڂ تهلل أٰصدثڄٍ ُٰځدث تِدصٱصُصڇ ُٰدڇ؟ ؼدثءڄٍ        ظٿ ن٨ث. ظٿ ن٨ث. ظٿ ٴث
يؼٗڂ ٰٵ٩ه أـهڈځث ٨څه يأٍِ وتِلً ٨څه يؼٽٍ. ٰٵثٺ تټىٌ ٨څه يأِدٍ ټٽدىٌ ٨څده    
يؼٽٍ، أو تټىٌ ٨څه يؼٽٍ ټٽىٌ ٨څه يأٍِ: ڀث وؼ٧ تټًؼٻ؟ ٴثٺ: ڀ١دىج. ٴثٺ: ڀڃ 

  ٟ وڀٕدث٠ڇ. ٴدثٺ وؼدح     ٠دڇ؟ ٴثٺ: ټدُه خڃ ت٨ْٙٿ. ٴثٺ: ٍٰ آٌ ٍٔء؟ ٴثٺ: ٰدٍ ڀٕد
 ٠ٽ٩ر وٸً. ٴثٺ: ٰلَڃ ڈى؟ ٴثٺ: ٍٰ خةً وٌ أيوتڂ".

ٴثټددس: ٰلشثڈددث يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰددٍ أڄددثَ ڀددڃ أ٘ددفثخڇ. ظددٿ ٴددثٺ "َددث      
 ٨ثبٕر! وتهلل! ټٹلڂ ڀثءڈث ڄٵث٨ر تټفڅثء. وټٹلڂ ڄمٽهث يؤوَ تټُٕث٠ُڃ".

ث ٰٵده ٨ثٰدثڄٍ تهلل. وٸًڈدس أڂ    ٴثټس ٰٵٽس: َث يِىٺ تهلل! أٰٗ أـًٴصڇ؟ ٴثٺ "ٖ. أڀدث أڄد  
 أظًُ ٨ٽً تټڅثَ ًٔت. ٰلڀًز خهث ٰهٰڅس".

( ـددهظڅث أخددى ٸًَددح. ـددهظڅث أو أِددثڀر. ـددهظڅث ڈٕددثپ ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ    2189) -پ -44

 ٨ثبٕر. ٴثټس:
ِفً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وِثٲ أخى ٸًَح تټفهَط خٵٙصڇ، ڄفى ـهَط  

ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ  ټدً تټدةدً. ٰڅ٥دً  ټُهدث       تخڃ ڄځُدً. وٴدثٺ ُٰدڇ: ٰدىڈح يِدىٺ تهلل ٘د      
و٨ٽُهث ڄمٻ. وٴثټس: ٴٽس: َث يِىٺ تهلل! ٰللًؼڇ. وټٿ َٵٻ: أٰٗ أـًٴصدڇ؟ وټدٿ َدىٸً"    

 ٰلڀًز خهث ٰهٰڅس".

 ثبة ا٫ـٮ - 18 

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ ـدُددح تټفددثيظٍ. ـددهظڅث لثټدده خددڃ تټفددثيض. ـددهظڅث     2191) - 45

 ٩ٔدر ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٌَه، ٨ڃ أڄُ؛
ذ َهىنَددر أشددس يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خٕددثذ ڀّددځىڀر. ٰلٸددٻ ڀڅهددث.  أڂ تڀددًأ 

ٰؽٍء خهث  ټً يِىٺ تهلل ٖ. ّٰلټهث ٨دڃ وټدٷ؟ ٰٵثټدس: أينز ْٴصٽدٷ. ٴدثٺ" ڀدث ٸدثڂ        
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تهلل ټُّدٽ١ٷ ٨ٽددً وتٶ" ٴددثٺ أو ٴددثٺ "٨ٽددٍ" ٴددثٺ ٴددثټىت: أٖ ڄٵصٽهددث؟ ٴددثٺ "ٖ" ٴددثٺ: ٰځددث  
 ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٌټس أ٨ًٰهث ٍٰ ټهىتز يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل

( وـددهظڅث ڈددثيوڂ خددڃ ٨دددهتهلل. ـددهظڅث يوؾ خددڃ ٨دددثنذ. ـددهظڅث ٔدد٩در. 2191) -پ -45

ِځ٩س ڈٕثپ خڃ ٌَه. ِځ٩س أڄُ خڃ ڀثټٷ َفدهض؛ أڂ َهىنَدر ؼ٩ٽدس ِدځث ٰدٍ ټفدٿ.       
 ظٿ أشس خڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خڅفى ـهَط لثټه.

 ثبة اؿزذجبة ع٣ڀخ ا٫ٰغٿي -19 

ًُ خڃ ـدًج و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ )ٴدثٺ  ِدفثٲ: ألدًڄدث.        ( ـهظڅث ٌڈ2191) - 46

: ـددهظڅث( ؼًَددً ٨ددڃ ت٨ْځددٓ، ٨ددڃ أخددٍ تټٝددفً، ٨ددڃ      -وتټٽٱدد٣ ټددڇ   -وٴددثٺ ٌڈُددً  
ڀّددًوٲ، ٨ددڃ ٨ثبٕددر. ٴثټددس: ٸددثڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ  وت تٔددصٹً ڀڅددث     

ء  ڄّثڂ، ڀّفڇ خُځُڅڇ. ظٿ ٴثٺ "أوڈح تټدثَ. يج تټڅثَ. وتٔٯ أڄس تټٕدثٍٰ. ٖ ٔدٱث  
  ٖ ٔٱثؤٶ. ٔٱثء ٖ َ٭ثني ِٵځث"

ٰٽځث ڀًٚ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وظٵٻ، ألىز خُهچ ْ٘څ٧ خڇ ڄفى ڀدث ٸدثڂ   
 َٙڅ٧. ٰثڄص٦ٍ َهچ ڀڃ َهٌ. ظٿ ٴثٺ "تټٽهٿ! ت٬ٱً ټٍ وتؼ٩ٽڅٍ ڀ٧ تټًُٰٳ ت٨ْٽً".

 ٴثټس: ٰىڈدس أڄ٥ً، ٰإوت ڈى ٴه ٴًٝ.

ڈُٕٿ. وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر  ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث2191) -پ -46

وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر. ؾ وـهظڅٍ خًٕ خڃ لثټه. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. 
ؾ وـهظڅث تخڃ خٕثي. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨هٌ. ٸٗڈځث ٨دڃ ٔد٩در. ؾ وـدهظڅث أخدى خٹدً خدڃ       

ؤٖء أخٍ ُٔدر وأخى خٹً خڃ لٗن. ٴثٖ: ـهظڅث َفًُ )وڈى تټٵ١ثڂ( ٨ڃ ِٱُثڂ. ٸدٻ ڈد  
 ٨ڃ ت٨ْځٓ. خإِڅثن ؼًًَ.

ٍٰ ـهَط ڈُٕٿ و٩ٔدر: ڀّفڇ خُدهچ. ٴدثٺ وٰدٍ ـدهَط تټعدىيٌ: ڀّدفڇ خُځُڅدڇ. وٴدثٺ         
ٍٰ ٨ٵح ـهَط َفًُ ٨ڃ ِٱُثڂ ٨ڃ ت٨ْځٓ: ٴثٺ ٰفهظس خڇ ڀڅٙىيت ٰفدهظڅٍ ٨دڃ   

  خًتڈُٿ ٨ڃ ڀًّوٲ ٨ڃ ٨ثبٕر. خڅفىچ.

ىي، ٨ددڃ  ( وـددهظڅث ٔددُدثڂ خددڃ ٰددًوق. ـددهظڅث أخددى ٨ىتڄددر ٨ددڃ ڀڅٙدد        2191) - 47

  خًتڈُٿ، ٨ڃ ڀًّوٲ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٸدثڂ  وت ٨دثن ڀًَٝدث َٵدىٺ "أوڈدح تټددثَ. يج           

 تټڅثَ. تٔٱڇ أڄس تټٕثٍٰ. ٖ ٔٱثء  ٖ ٔٱثؤٶ. ٔٱثء ٖ َ٭ثني ِٵځث".

( وـهظڅثچ أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈًُ خڃ ـًج. ٴدثٖ: ـدهظڅث ؼًَدً    2191) - 48

أخدٍ تټٝدفً، ٨دڃ ڀّدًوٲ، ٨دڃ ٨ثبٕدر. ٴثټدس:  ٸدثڂ يِدىٺ تهلل           ٨ڃ ڀڅٙىي، ٨ڃ
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  وت أشً تټځًَٛ َه٨ى ټڇ ٴثٺ "أوڈح تټدثَ. يج تټڅثَ. وتٔٯ 
أڄس تټٕثٍٰ. ٖ ٔٱثء  ٖ ٔٱثؤٶ. ٔٱثء ٖ َ٭ثني ِٵځث. وٍٰ يوتَر أخٍ خٹً: ٰه٨ث ټدڇ.  

 وٴثٺ "وأڄس تټٕثٍٰ".



  

 

 

Page 361 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

ٌٸًَدددثء. ـدددهظڅث ٨دُدددهتهلل خدددڃ ڀىِدددً ٨دددڃ    ( وـدددهظڅٍ تټٵثِدددٿ خدددڃ 2191) -پ -48

 ًِتبُٻ، ٨ڃ ڀڅٙدىي، ٨دڃ  خدًتڈُٿ؛ وڀّدٽٿ خدڃ ٘ددُؿ ٨دڃ ڀّدًوٲ، ٨دڃ ٨ثبٕدر.           
 ٴثټس: ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَط أخٍ ٨ىتڄر وؼًًَ.

( وـدهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح )وتټٽٱد٣ ْخدٍ ٸًَددح(.           2191) - 49

    ً . ـدهظڅث ڈٕددثپ ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ ٨ثبٕدر؛  أڂ يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل       ٴدثٖ: ـدهظڅث تخدڃ ڄځُد
٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ ًَٴٍ خهىچ تټًٴُر "أوڈح تټدثَ. يج تټڅثَ. خُدهٶ تټٕدٱثء. ٖ ٸثٔدٯ    

 ټڇ  ٖ أڄس".

( وـدددهظڅث أخدددى ٸًَدددح. ـدددهظڅث أخدددى أِدددثڀر. ؾ وـدددهظڅث  ِدددفثٲ خدددڃ   2191) -پ -49

 هىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨ًُّ خڃ َىڄُ. ٸٗڈځث ٨ڃ ڈٕثپ، خ

 ثبة ع٣ڀخ ا٫ٰغٿي ثب٫ٰ٘ٺطاد ٹا٫ٴ٠ش - 21 

( ـهظڅٍ ًَِػ خڃ َىڄُ وَفًُ خڃ أَىج. ٴثٖ: ـهظڅث ٨دثن خدڃ ٨ددثن   2192) - 51

٨دڃ ڈٕدثپ خدڃ ٨دًوذ، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ ٨ثبٕدر. ٴثټدس: ٸدثڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُددڇ             
  ً ٜدڇ تټدىٌ ڀدثز    وِٽٿ  وت ڀًٚ أـه ڀڃ أڈٽڇ، ڄٱط ٨ٽُڇ خثټځ٩ىوتز. ٰٽځدث ڀدًٚ ڀ

ُٰڇ، ؼ٩ٽدس أڄٱدط ٨ٽُدڇ وأڀّدفڇ خُده ڄٱّدڇ. ْڄهدث ٸثڄدس أ٥٨دٿ خًٸدر ڀدڃ َدهٌ. وٰدٍ              
 يوتَر َفًُ خڃ أَىج: خځ٩ىوتز.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ، ٨ڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ    2192) - 51

 ٨ًوذ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛
٩ىوتز. وَڅٱدط.  أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٸدثڂ  وت تٔدصٹً َٵدًأ ٨ٽدً ڄٱّدڇ خدثټځ         

 ٰٽځث تٔصه وؼ٩ڇ ٸڅس أٴًأ ٨ٽُڇ. وأڀّؿ ٨څڇ خُهچ. يؼثء خًٸصهث.

( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً وـًڀٽددر ٴددثٖ: ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ         2192) - 51

َىڄُ. ؾ وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځدً. ؾ وـدهظڅٍ ڀفځده    
خڃ ڀٹًپ وأـځده خدڃ ٨عځدثڂ تټڅدىٰٽٍ      خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـهظڅث يوؾ. ؾ وـهظڅث ٨ٵدر

ٴثٖ: ـهظڅث أخى ٨ثِ٘ٿ. ٸٗڈځث ٨ڃ تخڃ ؼًَػ. ألدًڄدٍ ٌَدثن. ٸٽهدٿ ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج.       
خإِڅثن ڀثټٷ. ڄفى ـهَعڇ. وټدُُ ٰدٍ ـدهَط أـده ڀدڅهٿ: يؼدثء خًٸصهدث.  ٖ ٰدٍ ـدهَط          
ڀثټٷ. وٍٰ ـهَط َىڄُ وٌَثن: أڂ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٸدثڂ  وت تٔدصٹً ڄٱدط        

 ٱّڇ خثټځ٩ىوتز، وڀّؿ ٨څڇ خُهچ.٨ٽً ڄ

 ثبة اؿزذجبة ا٫غ٣ڀخ ٯٲ ا٫٘ڀٲ ٹا٫ٴ٬ٰخ ٹا٫ذٰخ ٹا٫ٴٔغح  - 21 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً ٨دڃ تټٕدُدثڄٍ،         2193) - 52

٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ تِْىن، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ: ِلټس ٨ثبٕر ٨دڃ تټًٴُدر؟ ٰٵثټدس: يلدٗ     
ٿ ْڈددٻ خُددس ڀددڃ تْڄٙددثي، ٰددٍ تټًٴُددر، ڀددڃ ٸددٻ وٌ  يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽ

 ـځر.
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( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ڈُٕٿ ٨دڃ ڀ٭ُدًذ، ٨دڃ  خدًتڈُٿ، ٨دڃ      2193) - 53

تِْىن، ٨ڃ ٨ثبٕدر. ٴثټدس: يلدٗ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ْڈدٻ خُدس ڀدڃ           
 تْڄٙثي، ٍٰ تټًٴُر، ڀڃ تټفځر.

54 - (2194 ٌ ً ( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر و  -ڈُددً خددڃ ـددًج وتخددڃ أخددٍ ٨ځدد

ٴثټىت: ـهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ ٨دده يخدڇ خدڃ ِد٩ُه، ٨دڃ ٨ځدًذ، ٨دڃ           -وتټٽٱ٣ ٖخڃ أخٍ ٨ځً
 ٨ثبٕر؛

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ  وت تٔصٹً تٔڄّثڂ تټٍٕء ڀڅدڇ، أو ٸثڄدس خدڇ     
ٴًـر أو ؼًؾ. ٴثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خإ٘د٩ڇ ڈٹدىت. ووٜد٧ ِدٱُثڂ ِددثخصڇ     

ْيٚ ظدٿ ي٩ٰهدث "خثِدٿ تهلل. شًخدر أيٜدڅث. خًَٵدڇ خ٩ٝدڅث. ټُٕدٱً خدڇ ِدٵُځڅث. خدإوڂ            خث
 يخڅث". ٴثٺ تخڃ أخٍ ُٔدر "َٕٱً" وٴثٺ ٌڈًُ "ټُٕٱً ِٵُځڅث".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخدى ٸًَدح و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ )ٴدثٺ       2195) - 55

ـدهظڅث( ڀفځده خدڃ خٕدً     : -وتټٽٱد٣ ټهځدث    - ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ أخدى خٹدً وأخدى ٸًَدح     
 ٨ڃ ڀ٩ًّ. ـهظڅث ڀ٩ده خڃ لثټه ٨ڃ تخڃ ٔهتن، ٨ڃ ٨ثبٕر؛

 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ َلڀًڈث أڂ شّصًٴٍ ڀڃ تټ٩ُڃ.  

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ٴثٺ: ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ   2195) - 5 6

ټدس: ٸدثڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل     ڀ٩ده خدڃ لثټده، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٔدهتن، ٨دڃ ٨ثبٕدر. ٴث        
 ٨ٽُڇ وِٽٿ َلڀًڄٍ أڂ تِصًٴٍ ڀڃ تټ٩ُڃ. 

( وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى لُعځر ٨ڃ ٨ث٘ٿ تْـدىٺ، ٨دڃ   2196) - 57

َىِٯ خدڃ ٨ددهتهلل، ٨دڃ أڄدُ خدڃ ڀثټدٷ، ٰدٍ تټًٴدً. ٴدثٺ: يلدٗ ٰدٍ تټفځدر وتټڅځٽدر              
 وتټ٩ُڃ.

َفُدً خدڃ آنپ ٨دڃ ِدٱُثڂ. ؾ      ( وـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث     2196) - 58

وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ـځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ. ـهظڅث ـّڃ )وڈى تخڃ ٘ثټؿ(. 
 ٸٗڈځث ٨ڃ ٨ث٘ٿ، ٨ڃ َىِٯ خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ:

يلٗ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ تټًٴُر ڀڃ تټ٩ُڃ، وتټفځر، وتټڅځٽدر. وٰدٍ    
 ض.ـهَط ِٱُثڂ: َىِٯ خڃ ٨دهتهلل خڃ تټفثي

( ـهظڅٍ أخى تټًخ٧ُ، ِٽُځثڂ خڃ نتون. ـهظڅث ڀفځه خڃ ـدًج. ـدهظڅٍ   2197) - 59

ڀفځدده خددڃ تټىټُدده تټٍخُددهٌ ٨ددڃ تټٍڈددًٌ، ٨ددڃ ٨ددًوذ تخددڃ تټٍخُددً، ٨ددڃ ٌَڅددح خڅددس أپ 
 ِٽځر، ٨ڃ أپ ِٽځر، ٌوغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛

ددٍ ٘دٽً   أڂ تټًِىٺ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ ټؽثيَدر، ٰدٍ خُدس أپ ِدٽځر، ٌوغ تټڅ      
تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، يأي خىؼههددث ِددٱ٩ر ٰٵددثٺ "خهددث ڄ٥ددًذ. ٰثِددصًٴىت ټهددث" ٩َڅددٍ خىؼههددث   

 ٘ٱًذ.
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( ـددهظڅٍ ٨ٵدددر خددڃ ڀٹددًپ تټ٩ځددٍ. ـددهظڅث أخددى ٨ث٘ددٿ ٨ددڃ تخددڃ ؼددًَػ.  2198) - 61

ٴثٺ: وألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِدځ٧ ؼدثخً خدڃ ٨ددهتهلل َٵدىٺ: يلدٗ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل         
ُدر. وٴدثٺ ِْدځثء خڅدس ٨ځدُُ "ڀدث ټدٍ أيي أؼّدثپ         ٨ٽُڇ وِٽٿ ِٺ ـٍپ ٍٰ يٴُر تټف

خڅٍ ألٍ ٜثي٨ر شُٙدهٿ تټفثؼر" ٴثټس: ٖ. وټٹڃ تټ٩ُڃ ش٦ًّ  ټُهٿ. ٴدثٺ "تيٴدُهٿ"   
 ٴثټس: ٩ًٰٜس ٨ٽُڇ. ٰٵثٺ "تيٴُهٿ".

( وـهظڅٍ ڀفځه خدڃ ـدثشٿ. ـدهظڅث يوؾ خدڃ ٨ددثنذ. ـدهظڅث تخدڃ ؼدًَػ.         2199) - 61

هتهلل َٵدىٺ: أيلدٗ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ      ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄدڇ ِدځ٧ ؼدثخً خدڃ ٨دد     
 وِٽٿ ٍٰ يٴُر تټفُر ټدڅٍ ٨ځًو.

ٴددثٺ أخددى تټٍخُددً: وِددځ٩س ؼددثخً خددڃ ٨دددهتهلل َٵددىٺ: ټدده٬س يؼددٗ ڀڅددث ٨ٵددًج. وڄفددڃ    
ؼٽىَ ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ يؼٻ: َث يِىٺ تهلل! أيٴٍ؟ ٴثٺ "ڀدڃ  

 تِص١ث٦ ڀڅٹٿ أڂ َڅٱ٧ ألثچ ٰٽُٱ٩ٻ".

( وـهظڅٍ ٩ُِه خدڃ َفُدً تْڀدىٌ. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث تخدڃ ؼدًَػ،         2199) -پ -61

خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: ٰٵثٺ يؼٻ ڀڃ تټٵىپ: أيٴُڇ َدث يِدىٺ تهلل! وټدٿ َٵدٻ:     
 أيٴٍ. 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٩ُِه تْٔػ. ٴثٖ: ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ 2199) - 62

ٸدثڂ ټدٍ لدثٺ ًَٴدٍ ڀدڃ تټ٩ٵدًج. ٰڅهدً         ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخدٍ ِدٱُثڂ، ٨دڃ ؼدثخً. ٴدثٺ:     
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټًٴً. ٴثٺ ٰلشثچ ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل!  ڄدٷ ڄهُدس      

 ٨ڃ تټًٴً. وأڄث أيٴٍ ڀڃ تټ٩ٵًج. ٰٵثٺ "ڀڃ تِص١ث٦ ڀڅٹٿ أڂ َڅٱ٧ ألثچ ٰٽُٱ٩ٻ".

( وـددهظڅثچ ٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ٴددثٺ: ـددهظڅث ؼًَددً ٨ددڃ ت٨ْځددٓ، 2199) -پ  62

 ت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.خهى

( ـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر. ـهظڅث ت٨ْځٓ ٨ڃ أخٍ ِدٱُثڂ،  2199) - 63

 ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
ڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټًٴً. ٰؽثء آٺ ٨ځًو خڃ ـٍپ  ټً يِىٺ  

تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثټىت: َدث يِدىٺ تهلل،  ڄدڇ ٸثڄدس ٨څدهڄث يٴُدر ڄًٴدٍ خهدث ڀدڃ             
ټ٩ٵددًج. و ڄددٷ ڄهُددس ٨ددڃ تټًٴددً. ٴددثٺ ٩ًٰٜددىڈث ٨ٽُددڇ. ٰٵددثٺ "ڀددث أيي خلِددث. ڀددڃ       ت

 تِص١ث٦ ڀڅٹٿ أڂ َڅٱ٧ ألثچ ٰٽُڅٱ٩ڇ". 

 ثبة ال ثؤؽ ثب٫غ٣ټ ٯب ٫ٮ ٿ٨ٲ ٟڀٶ كغ٥  - 22 

( ـهظڅٍ أخى تټ١دثڈً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ڀ٩ثوَدر خدڃ ٘دثټؿ         2211) - 64

ثټدٷ تْٔدؽ٩ٍ. ٴدثٺ: ٸڅدث ڄًٴدٍ      ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ؼدًُ، ٨ڃ أخُڇ، ٨دڃ ٨دىٮ خدڃ ڀ   
ٍٰ تټؽثڈٽُر. ٰٵٽڅث: َث يِىٺ تهلل ٸُٯ شًي ٍٰ وټٷ؟ ٰٵثٺ "ت٨ًٜدىت ٨ٽدً يٴدثٸٿ. ٖ    

 خلَ خثټًٴً ڀث ټٿ َٹڃ ُٰڇ ًٔٶ".
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 ثبة جٺاػ أسظ اڃجغح ٬ٗټ ا٫غ٣ڀخ ثب٤٫غآٱ ٹاڃط٧بع - 23 

خدٍ  ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ. ألدًڄث ڈُٕٿ ٨ڃ أخٍ خًٕ، ٨ڃ أ2211) - 65

 تټځصىٸٻ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ؛
أڂ ڄثِث ڀڃ أ٘فثج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڄىت ٍٰ ِٱً. ٰځًوت خفٍ ڀڃ  

أـُثء تټ٩ًج. ٰثِصٝثٰىڈٿ ٰٽٿ َُٝٱىڈٿ. ٰٵثټىت ټهٿ: ڈدٻ ٰدُٹٿ يتٲ؟ ٰدإڂ ِدُه تټفدٍ      
ټدده٫َ أو ڀٙددثج. ٰٵددثٺ يؼددٻ ڀددڅهٿ: ڄ٩ددٿ. ٰلشددثچ ًٰٴددثچ خٱثشفددر تټٹصددثج. ٰدددًأ تټًؼددٻ.       

١٨ٍ ٴ٩ُ١ث ڀڃ ٬څٿ. ٰلخً أڂ َٵدٽهدث. وٴدثٺ: ـصدً أوٸدً وټدٷ ټٽڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         ٰل
وِٽٿ. ٰلشً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدىٸً وټدٷ ټدڇ. ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل. وتهلل. ڀدث          
يٴُس  ٖ خٱثشفر تټٹصثج. ٰصدّٿ وٴثٺ "وڀدث أنيتٶ أڄهدث يٴُدر؟". ظدٿ ٴدثٺ "لدىوت ڀدڅهٿ.        

 وتًٜخىت ټٍ خّهٿ ڀ٩ٹٿ".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ خٕثي وأخى خٹً خڃ ڄث٧ٰ. ٸٗڈځث ٨ڃ ٬څهي، ڀفځه 2211) -پ -65

خڃ ؼ٩ٱً، ٨ڃ ٩ٔدر، ٨ڃ أخٍ خًٕ، خهدىت تِٔدڅثن. وٴدثٺ ٰدٍ تټفدهَط: ٰؽ٩دٻ َٵدًأ أپ        
 تټٵًآڂ، وَؽځ٧ خٍتٴڇ، وَصٱٻ. ٰدًأ تټًؼٻ. 

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٍََه خڃ ڈدثيوڂ. ألدًڄدث ڈٕدثپ    2211) - 66

خڃ ـّثڂ ٨ڃ ڀفځه خڃ ًَُِڃ، ٨ڃ ألُڇ، ڀ٩ده خڃ ًَُِڃ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمدهيٌ.  
ٴثٺ: ڄٍټڅث ڀڅٍٖ. ٰلشصڅث تڀدًأذ ٰٵثټدس:  ڂ ِدُه تټفدٍ ِدٽُٿ، ټده٪. ٰهدٻ ٰدُٹٿ ڀدڃ يتٲ؟          
ٰٵثپ ڀ٩هث يؼدٻ ڀڅدث. ڀدث ٸڅدث ڄ٥څدڇ َفّدڃ يٴُدر. ًٰٴدثچ خٱثشفدر تټٹصدثج ٰددًأ. ٰدل١٨ىچ             

ّدڃ يٴُدر؟ ٰٵدثٺ: ڀدث يٴُصدڇ  ٖ خٱثشفدر تټٹصدثج. ٴدثٺ         ٬څځث، وِٵىڄث ټدڅث. ٰٵٽڅث: أٸڅس شف
ٰٵٽس: ٖ شفًٸىڈث ـصً ڄلشٍ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰلشُڅدث تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ     
وِددٽٿ ٰددىٸًڄث ټددڇ وټددٷ. ٰٵددثٺ "ڀددث ٸددثڂ َهيَددڇ أڄهددث يٴُددر؟ تٴّددځىت وتٜددًخىت ټددٍ خّددهٿ 

 ڀ٩ٹٿ".

ؼًَدً. ـدهظڅث ڈٕدثپ،    ( وـهظڅٍ ڀفځه خدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث وڈدح خدڃ      2211) -پ -66

 خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: ٰٵثپ ڀ٩هث يؼٻ ڀڅث. ڀث ٸڅث ڄلخڅڇ خًٴُر.

 ثبة اؿزذجبة ٹًٖ ٿضٵ ٬ٗټ ٯٺًٖ اڃ٫ٮ، ٯٖ ا٫ضٗبء - 24 

( ـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً وـًڀٽددر خددڃ َفُددً. ٴددثٖ: ألدًڄددث تخددڃ وڈددح.      2213) - 67

ڀ٩١دٿ ٨دڃ ٨عځدثڂ خدڃ أخدٍ       ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ألدًڄٍ ڄث٧ٰ خڃ ؼدًُ خدڃ 
تټ٩ثٖ تټعٵٱٍ؛ أڄڇ ٔٹث  ټً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وؼ٩دث، َؽدهچ ٰدٍ ؼّدهچ        
ڀڅددى أِددٽٿ. ٰٵددثٺ ټددڇ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٜدد٧ َددهٶ ٨ٽددً تټددىٌ شددلټٿ ڀددڃ  
ؼّهٶ. وٴٻ: خثِٿ تهلل، ظٗظث. وٴٻ، ِد٧ ڀدًتز: أ٨دىو خدثهلل وٴهيشدڇ ڀدڃ ٔدً ڀدث أؼده         

 وأـثوي".
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 ثبة ا٫ز٘ٺط ٯٲ كڀِبٱ ا٫ٺؿٺؿخ ٟپ ا٫والح - 25 

( ـدددهظڅث َفُدددً خدددڃ لٽدددٯ تټددددثڈٽٍ. ـدددهظڅث ٨ددددهت٨ْٽً ٨دددڃ ِددد٩ُه        2213) - 68

 تټؽًًٌَ، ٨ڃ أخٍ تټ٩ٗء؛
أڂ ٨عځثڂ خڃ أخدٍ تټ٩دثٖ أشدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل.  ڂ            

ثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل تټ١ُٕثڂ ٴه ـثٺ خُڅٍ وخُڃ ٘ٗشٍ وٴًتءشٍ. َٽدّهث ٨ٽٍ. ٰٵ
٨ٽُڇ وِٽٿ "وتٶ ١ُٔثڂ َٵدثٺ ټدڇ لڅدٍج. ٰدإوت أـّّدصڇ ٰص٩دىو خدثهلل ڀڅدڇ. وتشٱدٻ ٨ٽدً           

 َّثيٶ ظٗظث" ٰٵثٺ: ٰٱ٩ٽس وټٷ ٰلوڈدڇ تهلل ٨څٍ.

( ـهظڅثچ ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ِثټٿ خدڃ ڄدىؾ. ؾ وـدهظڅث أخدى خٹدً      2213) -پ -68

ټؽًَدًٌ، ٨دڃ أخدٍ تټ٩دٗء، ٨دڃ ٨عځدثڂ       خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى أِثڀر. ٸٗڈځدث ٨دڃ ت  
خڃ أخٍ تټ٩ثٖ؛ أڄڇ أشً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰىٸً خځعٽڇ. وټدٿ َدىٸً ٰدٍ ـدهَط     

 ِثټٿ. خڃ ڄىؾ: ظٗظر.

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ِدٱُثڂ ٨دڃ    2213) - 2پ -68

أخٍ تټ٩دثٖ تټعٵٱدٍ.    ٩ُِه تټؽًًٌَ. ـهظڅث ٍََه خڃ ٨دهتهلل خڃ تټٕمًُ ٨ڃ ٨عځثڂ خڃ
 ٴثٺ: ٴٽس: َث يِىٺ تهلل. ظٿ وٸً خځعٻ ـهَعهٿ.

 ثبة ٨٫٪ صاء صٹاء. ٹاؿزذجبة ا٫زضاٹٽ - 26 

( ـهظڅث ڈدثيوڂ خدڃ ڀ٩دًوٮ وأخدى تټ١دثڈً وأـځده خدڃ ٨ُّدً. ٴدثټىت:          2214) - 69

ـهظڅث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ ٨ځًو )وڈى تخڃ تټفثيض( ٨ڃ ٨دهيخڇ خدڃ ِد٩ُه، ٨دڃ أخدٍ     
 ، ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً

 أڄڇ ٴثٺ "ټٹٻ نتء نوتء. ٰإوت أُ٘ح نوتء تټهتء خًأ خإوڂ تهلل ٨ٍ وؼٻ".  

( ـددهظڅث ڈددثيوڂ خددڃ ڀ٩ددًوٮ وأخددى تټ١ددثڈً. ٴددثٖ: ـددهظڅث تخددڃ وڈددح.    2215) - 71

ألدًڄددٍ ٨ځددًو؛ أڂ خٹُددًت ـهظددڇ؛ أڂ ٨ث٘ددٿ خددڃ ٨ځددً خددڃ ٴصددثنذ ـهظددڇ؛ أڂ ؼددثخً خددڃ   
څد٧ ظدٿ ٴدثٺ: ٖ أخدًؾ ـصدً شفدصؽٿ. ٰدإڄٍ ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل           ٨دهتهلل ٨ثن تټځٵ

 ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ " ڂ ُٰڇ ٔٱثء".

( ـهظڅٍ ڄٙدً خدڃ ٨ٽدٍ تټؽهٝدځٍ. ـدهظڅٍ أخدٍ. ـدهظڅث ٨ددهتټًـځڃ         2215) - 71

خڃ ِدٽُځثڂ ٨دڃ ٨ث٘دٿ خدڃ ٨ځدً خدڃ ٴصدثنذ. ٴدثٺ: ؼثءڄدث ؼدثخً خدڃ ٨ددهتهلل، ٰدٍ أڈٽڅدث.               
ٰٵثٺ: ڀث شٕدصٹٍ؟ ٴدثٺ: لدًتغ خدٍ ٴده ٔدٳ ٨ٽدٍ.         ويؼٻ َٕصٹٍ لًتؼث خڇ أو ؼًتـث.

ٰٵثٺ: َث ٬ٗپ تبصڅٍ خفؽثپ. ٰٵثٺ ټڇ: ڀث شٙڅ٧ خثټفؽدثپ؟ َدث أخدث ٨ددهتهلل. ٴدثٺ: أيَده أڂ       
أ٨ٽددٳ ُٰددڇ ڀفؽځددث. ٴددثٺ: وتهلل.  ڂ تټددىخثج ټُٙددُدڅٍ، أو َٙددُدڅٍ تټعددىج، ُٰددؤوَڅٍ،       

تهلل ٨ٽُددڇ وَٕدٳ ٨ٽددٍ. ٰٽځددث يأي شدًڀددڇ ڀدڃ وټددٷ ٴددثٺ:  ڄددٍ ِدځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً    
وِٽٿ َٵىٺ " ڂ ٸدثڂ ٰدٍ ٔدٍء ڀدڃ أنوَدصٹٿ لُدً، ٰٱدٍ ٔد٠ًڇ ڀفؽدٿ، أو ٔدًخر ڀدڃ            
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٨ّٻ، أو ټه٬ر خڅثي" ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "وڀث أـح أڂ أٸصدىٌ" ٴدثٺ   
 ٰؽثء خفؽثپ ٠ًٰٕڇ، ٰىڈح ٨څڇ ڀث َؽه.

ًڄدث  ( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يڀدؿ. ألد 2216) - 72

تټٽُددط ٨ددڃ أخددٍ تټٍخُددً، ٨ددڃ ؼددثخً؛ أڂ أپ ِددٽځر تِددصلوڄس يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ  
 وِٽٿ ٍٰ تټفؽثڀر. ٰلڀً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أخث ٠دُر أڂ َفؽځهث.

 ٴثٺ: ـّدس أڄڇ ٴثٺ: ٸثڂ ألثڈث ڀڃ تټًٜث٨ر، أو ٬ٗڀث ټٿ َفصٽٿ. 

وأخددى ٸًَددح )ٴددثٺ  ( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وأخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر  2217) - 73

: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًتڂ: ـدهظڅث( أخدى ڀ٩ثوَدر ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ          -وتټٽٱ٣ ټڇ  -َفًُ 
أخٍ ِٱُثڂ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ: خ٩ط يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ  ټدً أخدٍ خدڃ ٸ٩دح       

 ٠دُدث. ٰٵ٧١ ڀڅڇ ٨ًٴث. ظٿ ٸىتچ ٨ٽُڇ.

ظڅٍ  ِدفثٲ خدڃ   ( وـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ؼًًَ. ؾ وـه2217) -پ -73

ڀڅٙىي. ألدًڄث ٨دهتټًـځڃ. ألدًڄث ِٱُثڂ. ٸٗڈځث ٨ڃ ت٨ْځٓ, خهدىت تِٔدڅثن. وټدٿ    
 َىٸًوت: ٰٵ٧١ ڀڅڇ ٨ًٴث.

( وـهظڅٍ خًٕ خڃ لثټه. ـدهظڅث ڀفځده )٩َڅدٍ تخدڃ ؼ٩ٱدً( ٨دڃ ٔد٩در.        2217) - 74

ٴثٺ: ِځ٩س ِٽُځثڂ ٴثٺ: ِځ٩س أخث ِٱُثڂ ٴدثٺ: ِدځ٩س ؼدثخً خدڃ ٨ددهتهلل ٴدثٺ: يڀدً        
 ىپ تْـٍتج ٨ٽً أٸفٽڇ. ٰٹىتچ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.أخٍ َ

( ـهظڅث أـځه خڃ َىڄُ.ـهظڅث ٌڈًُ. ـدهظڅث أخدى تټٍخُدً ٨دڃ ؼدثخً. ؾ      2218) - 75

وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى لُعځر ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ: يڀٍ ٩ِه 
خُدهچ خځٕدٵٗ. ظدٿ ويڀدس      خڃ ڀ٩ثو ٍٰ أٸفٽڇ. ٴثٺ ٰفّځڇ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ 

 ٰفّځڇ تټعثڄُر.

( ـهظڅٍ أـځه خڃ ِد٩ُه خدڃ ٘دمً تټدهتيڀٍ. ـدهظڅث ـددثڂ خدڃ ڈدٗٺ.         1212) - 76

ـهظڅث وڈُح. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٠ثوَ ٨ڃ أخُدڇ، ٨دڃ تخدڃ ٨ددثَ؛ أڂ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل       
 ٨ٽُڇ وِٽٿ تـصؽٿ. وأ١٨ً تټفؽثپ أؼًچ. وتِص٩ٟ

ُدر وأخددى ٸًَددح )ٴددثٺ أخددى خٹددً: ـددهظڅث ( وـددهظڅثچ أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔدد1577) - 77

: ألدًڄث وٸ٧ُ( ٨ڃ ڀ٩ًّ، ٨ڃ ٨ځًو خڃ ٨ثڀً -ټڇ  وتټٽٱ٣ –وٸ٧ُ. وٴثٺ أخى ٸًَح 
تْڄٙثيٌ. ٴثٺ: ِځ٩س أڄُ خڃ ڀثټٷ َٵىٺ: تـصؽٿ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ    

 وٸثڂ ٖ ٥َٽٿ أـهت أؼًچ. 

78 - (2219    ٖ : ـدهظڅث َفُدً )وڈدى    ( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج وڀفځده خدڃ تټځعڅدً. ٴدث

تخڃ ٩ُِه( ٨ڃ ٨دُهتهلل. ألدًڄٍ ڄث٧ٰ ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ      
 ٴثٺ: " تټفځً ڀڃ ُٰؿ ؼهڅٿ. ٰثخًنوڈث خثټځثء".
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( وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ ڀفځه خڃ خًٕ. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ 2219) -پ -78

ٴدثٖ: ـدهظڅث ٨دُدهتهلل ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ       أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ وڀفځه خڃ خٕدً  
تخددڃ ٨ځددً، ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ " ڂ ٔددهذ تټفځددً ڀددڃ ٰددُؿ ؼهددڅٿ.         

 ٰثخًنوڈث خثټځثء".

( وـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ٩ُِه تَْٽدٍ. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ـدهظڅٍ ڀثټدٷ.       2219) - 79

عځدثڂ(.  ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٰهَٷ. ألدًڄث تټٝفثٶ )٩َڅدٍ تخدڃ ٨  
ٸٗڈځث ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛  أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "تټفځً ڀدڃ  

 ُٰؿ ؼهڅٿ. ٰل٠ٱؤڈث خثټځثء".

( ـددهظڅث أـځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ تټفٹددٿ. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث    2219) - 81

٩ٔدر. ؾ وـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث يوؾ. ـهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٨ځدً    
ڀفځه خڃ ٌَه، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛  أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ      خڃ 

 "تټفځً ڀڃ ُٰؿ ؼهڅٿ. ٰل٠ٱؤڈث خثټځثء".

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ ٔددُدر وأخددى ٸًَددح. ٴددثٖ: ـددهظڅث تخددڃ ڄځُددً ٨ددڃ     2211) - 81

ڈٕثپ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "تټفځً ڀڃ ٰدُؿ  
 . ٰثخًنوڈث خثټځثء".ؼهڅٿ

( وـهظڅث  ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث لثټده خدڃ تټفدثيض و٨ددهذ خدڃ          2211) -پ -81

 ِٽُځثڂ. ؼځ٩ُث ٨ڃ ڈٕثپ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. 

( وـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ددهذ خدڃ ِدٽُځثڂ ٨دڃ ڈٕدثپ،           2211) - 82

 ٨ڃ ٰث٠ځر، ٨ڃ أِځثء؛
. ٰصدده٨ى خثټځددثء ٰصٙدددڇ ٰددٍ ؼُدهددث. وشٵددىٺ:  ڂ    أڄهددث ٸثڄددس شددؤشً خددثټځًأذ تټځى٨ىٸددر   

 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "تخًنوڈث خثټځثء" وٴثٺ " ڄهث ڀڃ ُٰؿ ؼهڅٿ".

( وـهظڅثچ أخى ٸًَح. ـهظڅث تخڃ ڄځُدً وأخدى أِدثڀر ٨دڃ ڈٕدثپ، خهدىت       2211) -پ -82

ـدهَط  تِٔڅثن. وٍٰ ـهَط تخڃ ڄځًُ: ٘ددس تټځدثء خُڅهدث وخدُڃ ؼُدهدث. وټدٿ َدىٸً ٰدٍ         
أخٍ أِثڀر "أڄهث ڀڃ ُٰؿ ؼهڅٿ". ٴثٺ أخى أـځه: ٴدثٺ  خدًتڈُٿ: ـدهظڅث تټفّدڃ خدڃ خٕدً.       

 ـهظڅث أخى أِثڀر، خهىت تِٔڅثن.

( ـهظڅث ڈڅثن خڃ تټًٌّ. ـهظڅث أخى تْـىٖ ٨دڃ ِد٩ُه خدڃ ڀّدًوٲ،     2212) - 83

 ٨ڃ ٨دثَر خڃ يٰث٨ر، ٨ڃ ؼهچ يت٧ٰ خڃ لهَػ. 
وِددٽٿ َٵددىٺ " ڂ تټفځددً ٰددىي ڀددڃ ؼهددڅٿ.      ٴددثٺ: ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ    

 ٰثخًنوڈث خثټځثء".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خڃ تټځعڅً وڀفځه خڃ ـثشٿ وأخدى  2212) - 84

خٹً خڃ ڄث٧ٰ. ٴثټىت: ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ خڃ ڀههٌ ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ أخُدڇ، ٨دڃ ٨دثَدر خدڃ     
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ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ يٰث٨ددر. ـددهظڅٍ يتٰدد٧ خددڃ لددهَػ ٴددثٺ: ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨
"تټفځً ڀڃ ٰىي ؼهڅٿ. ٰثخًنوڈث ٨څٹٿ خثټځثء" وټٿ َىٸً أخى خٹً "٨څٹٿ" وٴدثٺ: ٴدثٺ:   

 ألدًڄٍ يت٧ٰ خڃ لهَػ. 

 ثبة ٧غاٷخ ا٫زضاٹٽ ثب٬٫ضٹص - 27 

( ـهظڅٍ ڀفځده خدڃ ـدثشٿ. ـدهظڅث َفُدً خدڃ ِد٩ُه ٨دڃ ِدٱُثڂ. ـدهظڅٍ           2213) - 85

٨ثبٕدر. ٴثټدس: ټدهنڄث يِدىٺ تهلل      ڀىًِ خڃ أخدٍ ٨ثبٕدر ٨دڃ ٨دُدهتهلل خدڃ ٨ددهتهلل، ٨دڃ       
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ڀًٜڇ. ٰلٔثي أڂ ٖ شٽهوڄٍ. ٰٵٽڅث: ٸًتڈُر تټځًَٛ ټٽهوتء. 

 ٰٽځث أٰثٲ ٴثٺ "ٖ َدٵً أـه ڀڅٹٿ  ٖ ټه. ٬ًُ تټ٩دثَ. ٰإڄڇ ټٿ َٕههٸٿ" 

 ثبة ا٫زضاٹٽ ثب٫٘ٺص ا٫ٸٴضٽ، ٹٷٺ ا٨٫ـذ - 28 

وأخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر و٨ځدًو تټڅثٴده        ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځ287ٍ) - 86

  ً ً   -وٌڈًُ خڃ ـًج وتخدڃ ٨ځد )ٴدثٺ َفُدً: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًوڂ:       -وتټٽٱد٣ ټٍڈُد
ـددهظڅث( ِددٱُثڂ خددڃ ٨ُُڅددر ٨ددڃ تټٍڈددًٌ، ٨ددڃ ٨دُددهتهلل خددڃ ٨دددهتهلل، ٨ددڃ أپ ٴددُُ خڅددس    

 ڀفٙڃ، ألس ٨ٹثٔر خڃ ڀفٙڃ. ٴثټس:
َلٸدٻ تټ٩١دثپ. ٰددثٺ ٨ٽُدڇ.      نلٽس خدثخڃ ټدٍ ٨ٽدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ټدٿ         

 ٰه٨ث خځثء ًٰٔڇ.

( ٴثټددس: ونلٽددس ٨ٽُددڇ خددثخڃ ټددٍ. ٴدده أ٨ٽٵددس ٨ٽُددڇ ڀددڃ تټ٩ددىيذ. ٰٵددثٺ      2214) - 86

"٨ٗڀڇ شه٬ًڂ أوٖنٸڃ خهىت تټ٩ٗٲ؟ ٨ٽُٹڃ خهىت تټ٩ىن تټهڅهٌ. ٰإڂ ٰدڇ ِد٩ر أٔٱُڇ. 
 ڀڅهث وتز تټفڅح. ٩َّٟ ڀڃ تټ٩ىيذ، وَٽه ڀڃ وتز تټؽڅح".

څٍ ـًڀٽددر خددڃ َفُددً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ َددىڄُ خددڃ  ( وـددهظ2214) - 87

ٍََه؛ أڂ تخڃ ٔهثج ألدًچ ٴثٺ: ألدًڄٍ ٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨صدر خڃ ڀّد٩ه؛ أڂ أپ  
وٸثڄس ڀدڃ تټځهدثؼًتز تْوٺ تټٗشدٍ خدث٩َڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل        -ٴُُ خڅس ڀفّڃ 

ٴدثٺ: ألدًشڅدٍ    -٨ٽُڇ وِٽٿ، وڈٍ ألس ٨ٹثٔر خڃ ڀفٙڃ، أـه خڅٍ أِه خڃ لٍَځدر  
أڄهث أشس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خثخڃ ټهث ټٿ َدٽ٫ أڂ َلٸٻ تټ٩١دثپ وٴده أ٨ٽٵدس    
٨ٽُڇ ڀڃ تټ٩ىيذ )ٴثٺ َدىڄُ: أ٨ٽٵدس ٬ځدٍز ٰهدٍ شمدثٮ أڂ َٹدىڂ خدڇ ٨دىيذ" ٴثټدس:          
ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "٨ٗڀدڇ شده٬ًڂ أوٖنٸدڃ خهدىت ت٨ٔدٗٲ؟ ٨ٽدُٹٿ       

 )٩َڅٍ خڇ تټٹّس( ٰإڂ ٰدڇ ِد٩ر أٔٱُر. ڀڅهث وتز تټؽڅح".خهىت تټ٩ىن تټهڅهٌ 

ٴثٺ ٨دُهتهلل: وألدًشڅٍ أڂ تخڅهث، وتٶ، خثٺ ٍٰ ـؽدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل     -( 287)

٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰه٨ث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خځثء ٰڅٝدفڇ ٨ٽدً خىټدڇ وټدٿ َ٭ّدٽڇ      
.ّٗ٬ 
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 ثبة ا٫زضاٹٽ ثب٫ذجخ ا٫ـٺصاء - 29 

هظڅث ڀفځه خڃ يڀؿ خڃ تټځهثؼً. ألدًڄث تټٽُط ٨ڃ ٨ٵُٻ، ٨ڃ تخدڃ  ( ـ2215) - 88

ٔهثج. ألدًڄٍ أخى ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ و٩ُِه خڃ تټځُّح؛ أڂ أخث ڈًًَذ ألدًڈځث؛ 
أڄڇ ِځ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵدىٺ " ڂ ٰدٍ تټفددر تټّدىنتء ٔدٱثء ڀدڃ ٸدٻ        

 ٕىڄٍُ.نتء.  ٖ تټّثپ". وتټّثپ: تټځىز. وتټفدر تټّىنتء: تټ

( وـهظڅُددڇ أخددى تټ١ددثڈً وـًڀٽددر. ٴددثٖ: ألدًڄددث تخددڃ وڈددح ألدًڄددٍ   2215) -پ -88

َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٩ُِه خڃ تټځُّح، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل       
٨ٽُڇ وِٽٿ. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و٨ځًو تټڅثٴه وٌڈًُ خڃ ـًج وتخڃ أخٍ 

وـددهظڅث ٨ددده خددڃ ـځُدده. ألدًڄددث ٨دددهتټًٌتٲ. ٨ځدً. ٴددثټىت: ـددهظڅث ِددٱُثڂ خددڃ ٨ُُڅددر. ؾ  
ألدًڄث ڀ٩ځً. ؾ وـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨ددهتټًـځڃ تټدهتيڀٍ. ألدًڄدث أخدى تټُځدثڂ. ألدًڄدث       
٩ُٔح. ٸٽهٿ ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ  
وِددٽٿ. خځعددٻ ـددهَط ٨ٵُددٻ. وٰددٍ ـددهَط ِددٱُثڂ وَددىڄُ: تټفدددر تټّددىنتء. وټددٿ َٵددٻ:       

 تټٕىڄٍُ.

( وـهظڅث َفُدً خدڃ أَدىج وٴصُددر خدڃ ِد٩ُه وتخدڃ ـؽدً. ٴدثټىت: ـدهظڅث           2215) - 89

 ِددځث٨ُٻ )وڈددى تخددڃ ؼ٩ٱددً( ٨ددڃ تټ٩ددٗء، ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ أخددٍ ڈًَددًذ؛ أڂ يِددىٺ تهلل  
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڀث ڀڃ نتء،  ٖ ٍٰ تټفدر تټّىنتء ڀڅڇ ٔٱثء.  ٖ تټّثپ".

 ا٫ٰغٿي ثبة ا٫ز٬جڀٴخ ٯجٰخ ٠٫ئاص - 31 

( ـهظڅث ٨دهتټځٽٷ خڃ ٩ُٔح خڃ تټٽُط خڃ ٩ِه. ـهظڅٍ أخٍ ٨ڃ ؼهٌ. 2216) - 91

ـهظڅٍ ٨ٵُٻ خڃ لثټه ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٨ًوذ، ٨دڃ ٨ثبٕدر، ٌوغ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل     
٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄهث ٸثڄس،  وت ڀثز تټځُس ڀڃ أڈٽهث، ٰدثؼصځ٧ ټدىټٷ تټڅّدثء، ظدٿ شٱدًٴڃ  ٖ      

شٽدُڅددر ١ٰدمدس. ظددٿ ٘ددڅ٧ ظًَدده. ٰٙدددس تټصٽدُڅددر   أڀددًز خدًڀددر ڀددڃ -أڈٽهدث ولث٘ددصهث  
٨ٽُهث. ظٿ ٴثټس: ٸٽڃ ڀڅهث. ٰإڄٍ ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "تټصٽدُڅر 

 ڀؽځر ټٱؤتن تټځًَٛ. شىڈح خ٩ٛ تټفٍڂ".

 ثبة ا٫زضاٹٽ ثـ٤پ ا٫٘ـ٪ - 31 

ثٖ: ( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وڀفځه خڃ خٕثي )وتټٽٱ٣ ٖخدڃ تټځعڅدً( ٴد   2217) - 91

ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ ٴصددثنذ، ٨ددڃ أخددٍ تټځصىٸددٻ، ٨ددڃ أخددٍ ِدد٩ُه    
تټمهيٌ. ٴثٺ: ؼثء يؼٻ  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ:  ڂ ألٍ تِص١ٽٳ خ١څڇ. 
ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تِٵڇ ٨ّدٗ" ّٰدٵثچ. ظدٿ ؼدثءچ ٰٵدثٺ:  ڄدٍ ِدٵُڅڇ        

ٵثٺ ټڇ ظٗض ڀًتز. ظٿ ؼثء تټًتخ٩ر ٰٵثٺ "تِدٵڇ ٨ّدٗ"   ٨ّٗ ٰٽٿ ٍَنچ  ٖ تِص١ٗٴث. ٰ
ٰٵثٺ: ټٵه ِٵُصڇ ٰٽٿ ٍَنچ  ٖ تِص١ٗٴث. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "٘دهٲ       

 تهلل. وٸىج خ١ڃ ألُٷ" ّٰٵثچ ٰدًأ.
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( وـهظڅُڇ ٨ځًو خڃ ٌيتيذ. ألدًڄث ٨دهتټىڈثج )٩َڅٍ تخدڃ ١٨دثء(   2217) -پ -91

ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أخٍ تټځصىٸٻ تټڅثؼٍ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ؛ أڂ يؼٗ أشً ٨ڃ ٩ُِه، ٨
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ:  ڂ ألٍ ٨ًج خ١څدڇ. ٰٵدثٺ ټدڇ "تِدٵڇ ٨ّدٗ" خځ٩څدً       

 ـهَط ٩ٔدر.

 ثبة ا٫ِبٗٺٱ ٹا٫ِڀغح ٹا٨٫ٸبٳخ ٹٳذٺٷب - 32 

څٹدهي  ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ ڀفځه خڃ تټځ2218) - 92

 وأخٍ تټڅًٝ، ڀىټً ٨ځً خڃ ٨دُهتهلل ٨ڃ ٨ثڀً خڃ 
٩ِه خڃ أخٍ وٴثٖ، ٨ڃ أخُڇ؛ أڄڇ ِځ٩ڇ َّلٺ أِثڀر خڃ ٌَه: ڀثوت ِځ٩س ڀڃ يِىٺ 
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٰدٍ تټ١دث٨ىڂ؟ ٰٵدثٺ أِدثڀر: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ          

ٸثڂ ٴدٽٹٿ. ٰإوت وِٽٿ: تټ١ث٨ىڂ يؼٍ أو ٨ىتج أيِٻ ٨ٽً خڅٍ  ًِتبُٻ، أو ٨ٽً ڀڃ 
ِځ٩صٿ خڇ خليٚ، ٰٗ شٵدهڀىت ٨ٽُدڇ. و وت وٴد٧ خدليٚ وأڄدصٿ خهدث، ٰدٗ شمًؼدىت ٰدًتيت          

 ڀڅڇ".
 وٴثٺ أخى تټڅًٝ "ٖ َمًؼٹٿ  ٖ ًٰتي ڀڅڇ".

( ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ڀّددٽځر خددڃ ٴ٩څددح وٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه ٴددثٖ: ألدًڄددث     2218) - 93

ٍٔ( ٨ڃ أخٍ تټڅًٝ، ٨ڃ ٨ثڀً تټځ٭ًُذ )وڄّدڇ تخڃ ٴ٩څح ٰٵثٺ: تخڃ ٨دهتټًـځڃ تټٵً
خڃ ٩ِه خڃ أخٍ وٴثٖ، ٨ڃ أِثڀر خڃ ٌَه ٴثٺ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ   
"تټ١ددث٨ىڂ آَددر تټًؼددٍ. تخصٽددً تهلل ٨ددٍ وؼددٻ خددڇ ڄثِددث ڀددڃ ٨دددثنچ. ٰددإوت ِددځ٩صٿ خددڇ، ٰددٗ 

 شهلٽىت ٨ٽُڇ. و وت وٴ٧ خليٚ وأڄصٿ خهث، ٰٗ، شٱًوت ڀڅڇ".
 فىچ.ڈىت ـهَط تټٵ٩څدٍ. وٴصُدر ڄ

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ِددٱُثڂ ٨ددڃ   2218) - 94

 ڀفځه خڃ تټځڅٹهي، ٨ڃ ٨ثڀً خڃ ٩ِه، ٨ڃ أِثڀر.
ٴثٺ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ ڈىت تټ١ث٨ىڂ يؼٍ ِٽٟ ٨ٽً ڀڃ ٸدثڂ   

ڀڅڇ. و وت ٸدثڂ  ٴدٽٹٿ، أو ٨ٽً خڅٍ  ًِتبُٻ. ٰإوت ٸثڂ خليٚ، ٰٗ شمًؼىت ڀڅهث ًٰتيت 
 خليٚ، ٰٗ شهلٽىڈث".

( ـدهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ خٹددً. ألدًڄددث تخددڃ ؼددًَػ.  2218) - 95

 ألدًڄٍ ٨ځًو خڃ نَڅثي؛ أڂ ٨ثڀً خڃ ٩ِه ألدًچ؛
أڂ يؼٗ ِلٺ ٩ِه خڃ أخٍ وٴدثٖ ٨دڃ تټ١دث٨ىڂ؟ ٰٵدثٺ أِدثڀر خدڃ ٌَده: أڄدث ألددًٶ           

ى ٨ىتج أو يؼدٍ أيِدٽڇ تهلل ٨ٽدً ٠ثبٱدر     ٨څڇ. ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڈ
ڀڃ خڅٍ  ًِتبُٻ، أو ڄثَ ٸثڄىت ٴدٽٹٿ. ٰإوت ِځ٩صٿ خڇ خليٚ، ٰٗ شهلٽىڈث ٨ٽُدڇ. و وت  

 نلٽهث ٨ٽُٹٿ، ٰٗ شمًؼىت ڀڅهث ًٰتيت".
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( وـهظڅث أخى تټًخ٧ُ، ِدٽُځثڂ خدڃ نتون وٴصُددر خدڃ ِد٩ُه ٴدثٖ: ـدهظڅث        2218) -پ -95

خددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ِددٱُثڂ خددڃ ٨ُُڅددر.   ـځددثن )وڈددى تخددڃ ٌَدده(. ؾ وـددهظڅث أ 
 ٸٗڈځث ٨ڃ ٨ځًو خڃ نَڅثي خإِڅثن تخڃ ؼًَػ. ڄفى ـهَعڇ.

( ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً أـځه خڃ ٨ځًو وـًڀٽر خڃ َفُدً. ٴدثٖ: ألدًڄدث    2218) - 96

 تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ألدًڄٍ 
 ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؛ أڄدڇ ٴدثٺ " ڂ     ٨ثڀً خڃ ٩ِه ٨ڃ أِثڀر خڃ ٌَه، ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل

ڈىت تټىؼ٧ أو تټّٵٿ يؼٍ ٨ىج خڇ خ٩ٛ تْڀدٿ ٴددٽٹٿ. ظدٿ خٵدٍ خ٩ده خدثْيٚ. ُٰدىڈح        
تټځًذ وَلشٍ تْلًي. ٰځڃ ِځ٧ خڇ خليٚ، ٰٗ َٵهڀڃ ٨ٽُدڇ. وڀدڃ وٴد٧ خدليٚ وڈدى      

 خهث، ٰٗ َمًؼڅڇ تټٱًتي ڀڅڇ".

ٍ تخدڃ ٌَدثن(.   ( وـهظڅثچ أخى ٸثڀٻ تټؽفهيٌ. ـهظڅث ٨دهتټىتـه )٩َڅد 2218) -پ -96

 ـهظڅث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ. خإِڅثن َىڄُ. ڄفى ـهَعڇ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨هٌ ٨ڃ ٩ٔدر، ٨دڃ ـدُدح.   2218) - 97

 ٴثٺ:
ٸڅث خثټځهَڅر ٰدٽ٭څٍ أڂ تټ١ث٨ىڂ ٴه وٴ٧ خثټٹىٰر. ٰٵثٺ ټٍ ١٨ثء خڃ َّثي و٬ًُچ:  ڂ  

ليٚ ٰىٴ٧ خهث، ٰٗ شمًغ ڀڅهدث. و وت  يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " وت ٸڅس خ
خٽ٭ٷ أڄڇ وٴ٧ خليٚ، ٰٗ شهلٽهث" ٴثٺ ٴٽس: ٨ځڃ؟ ٴثټىت: ٨دڃ ٨دثڀً خدڃ ِد٩ه َفدهض      
خڇ. ٴثٺ ٰلشُصڇ ٰٵثټىت: ٬ثبح. ٴدثٺ ٰٽٵُدس ألدثچ  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه ّٰدلټصڇ؟ ٰٵدثٺ: ٔدههز          

٧ أِثڀر َفهض ٩ِهت ٴثٺ: ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ " ڂ ڈدىت تټىؼد  
يؼٍ أو ٨ىتج أو خٵُر ٨ىتج ٨ىج خڇ أڄثَ ڀڃ ٴدٽٹٿ. ٰإوت ٸثڂ خليٚ وأڄصٿ خهث، ٰٗ 

 شمًؼىت ڀڅهث. و وت خٽ٭ٹٿ أڄڇ خليٚ، ٰٗ شهلٽىڈث".
 ٴثٺ ـدُح: ٰٵٽس ٔخًتڈُٿ: آڄس ِځ٩س أِثڀر َفهض ٩ِهت وڈى ٖ َڅٹً؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ.

ٔد٩در، خهدىت تِٔدڅثن.    ( وـهظڅثچ ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث   2218) -پ -97

 ٬ًُ أڄڇ ټٿ َىٸً ٴٙر ١٨ثء خڃ َّثي ٍٰ أوٺ تټفهَط.

( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث وٸُدد٧ ٨ددڃ ِددٱُثڂ، ٨ددڃ 2218) - 2پ -97

ـدُح، ٨ڃ  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه، ٨ڃ ٩ِه خدڃ ڀثټدٷ ولٍَځدر خدڃ ظثخدس وأِدثڀر خدڃ ٌَده.         
 ٩ٔدر. ٴثټىت: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خځ٩څً ـهَط

( وـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر و ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ٸٗڈځدث ٨دڃ     2218) - 3پ -97

ؼًًَ، ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ ـدُدح، ٨دڃ  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه تخدڃ أخدٍ وٴدثٖ ٴدثٺ: ٸدثڂ              
أِثڀر خڃ ٌَده وِد٩ه ؼثټّدُڃ َصفدهظثڂ. ٰٵدثٖ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.           

 خڅفى ـهَعهٿ.
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ڈددح خددڃ خٵُددر. ألدًڄددث لثټدده )٩َڅددٍ تټ١فددثڂ( ٨ددڃ       ( وـهظڅُددڇ و2218) - 4پ -97

تټُٕدثڄٍ، ٨ڃ ـدُدح خدڃ أخدٍ ظثخدس، ٨دڃ  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه خدڃ ڀثټدٷ، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ              
 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خڅفى ـهَعهٿ.

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً تټصځُځددٍ. ٴددثٺ: ٴددًأز ٨ٽددً ڀثټددٷ ٨ددڃ تخددڃ     2219) - 98

ڃ تټم١ثج، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨دهتهلل خڃ ٔهثج، ٨ڃ ٨دهتټفځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٌَه خ
 تټفثيض خڃ ڄىٰٻ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨دثَ؛

أڂ ٨ځً خدڃ تټم١دثج لدًغ  ټدً تټٕدثپ. ـصدً  وت ٸدثڂ خّدً٪ ټٵُدڇ أڈدٻ تْؼڅدثن. أخدى              
 ٨دُهذ خڃ تټؽًتؾ وأ٘فثخڇ. ٰللدًوچ أڂ تټىخثء ٴه وٴ٧ خثټٕثپ.

ٿ، ٰثِصٕدددثيڈٿ ٴدددثٺ تخدددڃ ٨ددددثَ: ٰٵدددثٺ ٨ځدددً: تن٦ ټدددٍ تټځهدددثؼًَڃ تْوټدددُڃ ٰددده٨ىشه  
وألدًڈٿ أڂ تټىخثء ٴه وٴ٧ خثټٕثپ. ٰثلصٽٱىت. ٰٵثٺ خ٩ٝهٿ: ٴه لًؼدس ْڀدً وٖ ڄدًي    
أڂ شًؼ٧ ٨څڇ. وٴثٺ خ٩ٝهٿ: ڀ٩ٷ خٵُدر تټڅدثَ وأ٘دفثج يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       
وِددٽٿ. وٖ ڄددًي أڂ شٵددهڀهٿ ٨ٽددً ڈددىت تټىخددثء. ٰٵددثٺ: تيشٱ٩ددىت ٨څددٍ. ظددٿ ٴددثٺ: تن٦ ټددٍ   

ِصٕددثيڈٿ. ّٰددٽٹىت ِدددُٻ تټځهددثؼًَڃ. وتلصٽٱددىت ٸددثلصٰٗهٿ.  تْڄٙددثي ٰدده٨ىشهٿ ټددڇ. ٰث
ٰٵثٺ: تيشٱ٩ىت ٨څدٍ. ظدٿ ٴدثٺ: تن٦ ټدٍ ڀدڃ ٸدثڂ ڈهڅدث ڀدڃ ڀٕدُمر ٴدًَٓ ڀدڃ ڀهدثؼًذ             
تټٱصؿ. ٰه٨ىشهٿ ٰٽدٿ َمصٽدٯ ٨ٽُدڇ يؼدٗڂ. ٰٵدثټىت: ڄدًي أڂ شًؼد٧ خثټڅدثَ وٖ شٵدهڀهٿ          

ت ٨ٽُدڇ. ٰٵدثٺ   ٨ٽً ڈىت تټىخثء. ٰڅثني ٨ځً ٍٰ تټڅثَ:  ڄٍ ڀٙدؿ ٨ٽدً ٤هدً ٰل٘ددفى   
أخى ٨دُهذ تخڃ تټؽًتؾ: أًٰتيت ڀڃ ٴهي تهلل؟ ٰٵثٺ ٨ځدً: ټدى ٬ُدًٶ ٴثټهدث َدث أخدث ٨دُدهذ!        
)وٸثڂ ٨ځً َٹًچ لٰٗڇ( ڄ٩ٿ. ڄٱً ڀڃ ٴهي تهلل  ټً ٴهي تهلل. أيأَس ټدى ٸثڄدس ټدٷ  خدٻ     
ٰهد١س وتنَث ټڇ ٨هوشثڂ.  ـدهتڈځث لٙددر وتْلدًي ؼهخدر أټدُُ  ڂ ي٨ُدس تټمٙددر        

، و ڂ ي٨ُددس تټؽهخددر ي٨ُصهددث خٵددهي تهلل؟ ٴددثٺ ٰؽددثء ٨دددهتټًـځڃ خددڃ    ي٨ُصهددث خٵددهي تهلل
٨ىٮ، وٸثڂ ڀص٭ُدث ٍٰ خ٩ٛ ـثؼصڇ. ٰٵثٺ:  ڂ ٨څهٌ ڀدڃ ڈدىت ٨ٽځدث. ِدځ٩س يِدىٺ      
تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ " وت ِددځ٩صٿ خددڇ خددليٚ، ٰددٗ شٵددهڀىت ٨ٽُددڇ. و وت وٴدد٧    

 خليٚ وأڄصٿ خهث، ٰٗ شمًؼىت ًٰتيت ڀڅڇ".
 ً خڃ تټم١ثج ظٿ تڄًٙٮ.ٴثٺ ٰفځه تهلل ٨ځ

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ددهتهلل خدڃ ـځُده )ٴدثٺ     2219) - 99

تخڃ يت٧ٰ: ـدهظڅث. وٴدثٺ تِلدًتڂ: ألدًڄدث( ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً، خهدىت تِٔدڅثن،          
ڄفى ـهَط ڀثټدٷ. وٌتن ٰدٍ ـدهَط ڀ٩ځدً: ٴدثٺ وٴدثٺ ټدڇ أَٝدث: أيأَدس أڄدڇ ټدى ي٨دً             

در أٸڅدس ڀ٩ؽدٍچ؟ ٴدثٺ: ڄ٩دٿ. ٴدثٺ ّٰدً  وت. ٴدثٺ ّٰدثي ـصدً أشدً           تټؽهخر وشدًٶ تټمٙد  
 تټځهَڅر. ٰٵثٺ: ڈىت تټځفٻ أو ٴثٺ: ڈىت تټځڅٍٺ  ڂ ٔثء تهلل.

( وـهظڅُڇ أخى تټ١دثڈً وـًڀٽدر خدڃ َفُدً ٴدثٖ: ألدًڄدث تخدڃ وڈدح.         2219) -پ -99

ألدًڄددٍ َددىڄُ ٨ددڃ تخددڃ ٔددهثج خهددىت تِٔددڅثن. ٬ُددً أڄددڇ ٴددثٺ:  ڂ ٨دددهتهلل خددڃ تټفددثيض  
 ظڇ. وټٿ َٵٻ: ٨دهتهلل خڃ ٨دهتهلل.ـه
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( وـهظڅث َفًُ خڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج،         2219) - 111

 ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ثڀً خڃ يخ٩ُر؛
أڂ ٨ځددً لددًغ  ټددً تټٕددثپ. ٰٽځددث ؼددثء ِددً٪ خٽ٭ددر أڂ تټىخددثء ٴدده وٴدد٧ خثټٕددثپ. ٰددللدًچ     

 وت ِځ٩صٿ خڇ خليٚ، ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ىٮ؛ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "
ٰٗ شٵهڀىت ٨ٽُڇ. و وت وٴ٧ خليٚ وأڄصٿ خهث، ٰٗ شمًؼىت ًٰتيت ڀڅڇ" ًٰؼد٧ ٨ځدً خدڃ    

 تټم١ثج ڀڃ ًِ٪.
و٨ددڃ تخددڃ ٔددهثج ٨ددڃ ِددثټٿ خددڃ ٨دددهتهلل! أڂ ٨ځددً  ڄځددث تڄٙددًٮ خثټڅددثَ ڀددڃ ـددهَط      

 ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ىٮ.

ٹال ثبة ال ٗضٹٻ ٹال ُڀغح ٹال ٷبٯخ ٹال ه٠غ، ٹال ٳٺء ٹال ٛٺ٩،  - 33 

 ٿٺعص ٯٰغى ٬ٗټ ٯوخ
( ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً وـًڀٽر خڃ َفًُ )وتټٽٱ٣ ْخٍ تټ١دثڈً( ٴدثٖ:   2221) - 111

ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ. ٴثٺ تخڃ ٔهثج: ٰفهظڅٍ أخى ِٽځر خدڃ ٨ددهتټًـځڃ،   
٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ـُڃ ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ٖ ٨دهوي وٖ ٘دٱً وٖ      

ٍ: َددث يِددىٺ تهلل. ٰځددث خدثٺ تٔخددٻ شٹددىڂ ٰددٍ تټًڀددٻ ٸلڄهددث تټ٥دددثء،  ڈثڀدر". ٰٵددثٺ أ٨ًتخدد 
 ُٰؽٍء تټد٩ًُ تْؼًج ُٰهلٻ ُٰهث ُٰؽًخهث ٸٽهث؟ ٴثٺ "ٰځڃ أ٨هي تْوٺ؟".

( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ وـّددڃ تټفٽددىتڄٍ. ٴددثٖ: ـددهظڅث ٩َٵددىج      2221) - 112

أخدى ِدٽځر    )وڈى تخڃ  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه( ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ، ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ألدًڄٍ
 خڃ ٨دهتټًـځڃ و٬ًُچ؛ أڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ:

 ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "ٖ ٨دهوي وٖ ٠ُدًذ وٖ ٘دٱً وٖ ڈثڀدر"         
 ٰٵثٺ أ٨ًتخٍ: َث يِىٺ تهلل. خځعٻ ـهَط َىڄُ.

( وـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ٨ددهتټًـځڃ تټدهتيڀٍ. ألدًڄدث أخدى تټُځدثڂ ٨دڃ       2221) - 113

ڄدٍ ِدڅثڂ خدڃ أخدٍ ِدڅثڂ تټدهؤټٍ؛ أڂ أخدث ڈًَدًذ ٴدثٺ: ٴدثٺ           ٩ُٔح، ٨ڃ تټٍڈًٌ. ألدً
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٖ ٨هوي ٰٵثپ أ٨ًتخٍ ٰىٸً خځعٻ ـدهَط َدىڄُ و٘دثټؿ.    
و٨ڃ ٩ُٔح ٨ڃ تټٍڈًٌ ٴثٺ: ـهظڅٍ تټّثبح خڃ ٍََه تخڃ ألس ڄځً؛ أڂ تټڅدٍ ٘ٽً 

 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ ٨هوي وٖ ٘ٱً وٖ ڈثڀر".

هظڅٍ أخى تټ١ثڈً وـًڀٽر )وشٵثيخث ٍٰ تټٽٱ٣( ٴثٖ: ألدًڄدث تخدڃ   ( وـ2221) - 114

 وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج؛ أڂ أخث ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ىٮ ـهظڇ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ ٨هوي" وَفهض؛ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل  

 ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ َىين ڀځًٚ ٨ٽً ڀٙؿ ".
ٸثڂ أخى ڈًًَذ َفهظهځث ٸٽصُهځث ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ظٿ ٴثٺ أخى ِٽځر: 

٘ځس أخدى ڈًَدًذ خ٩ده وټدٷ ٨دڃ ٴىټدڇ "ٖ ٨دهوي" وأٴدثپ ٨ٽدً "أڂ ٖ َدىين ڀځدًٚ            
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٨ٽً ڀٙؿ" ٴدثٺ ٰٵدثٺ تټفدثيض خدڃ أخدٍ وخدثج )وڈدى تخدڃ ٨دٿ أخدٍ ڈًَدًذ(: ٴده ٸڅدس              
ِدٹس ٨څدڇ. ٸڅدس شٵدىٺ:     أِځ٩ٷ، َث أخث ڈًًَذ. شفهظڅث ڀ٧ ڈىت تټفهَط ـهَعث آلً. ٴه 

ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٖ ٨ددهوي" ٰددلخً أخددى ڈًَددًذ أڂ ٩َددًٮ وټددٷ.   
وٴددثٺ "ٖ َددىين ڀځددًٚ ٨ٽددً ڀٙددؿ" ٰځددث يآچ تټفددثيض ٰددٍ وټددٷ ـصددً ٬ٝددح أخددى      
ڈًًَذ ٠ًٰڃ خثټفدٕدُر. ٰٵدثٺ ټٽفدثيض: أشدهيٌ ڀدثوت ٴٽدس؟ ٴدثٺ: ٖ. ٴدثٺ أخدى ڈًَدًذ:           

ًٌ. ټٵه ٸثڂ أخى ڈًًَذ َفهظڅث؛ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً ٴٽس: أخُس. ٴثٺ: أخى ِٽځر: وټ٩ځ
تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "ٖ ٨ددهوي" ٰددٗ أنيي أڄّددٍ أخددى ڈًَددًذ، أو ڄّددك أـدده تټٵددىټُڃ     

 تِلً؟

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ وـّڃ تټفٽىتڄٍ و٨ده خڃ ـځُه )ٴدثٺ ٨دده:   2221) - 115

ـهظڅٍ أخٍ ٨ڃ  - ٩َڅىڂ تخڃ  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه -ـهظڅٍ. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث( ٩َٵىج 
٘ددثټؿ، ٨ددڃ تخددڃ ٔددهثج. ألدًڄددٍ أخددى ِددٽځر خددڃ ٨دددهتټًـځڃ؛ أڄددڇ ِددځ٧ أخددث ڈًَددًذ؛    
َفهض؛ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ ٨هوي" وَفهض ڀ٧ وټٷ "ٖ َىين 

 تټځځًٚ ٨ٽً تټځٙؿ" خځعٻ ـهَط َىڄُ.

ټُځددثڂ. ( ـددهظڅثچ ٨دددهتهلل خددڃ ٨دددهتټًـځڃ تټددهتيڀٍ. ألدًڄددث أخددى ت     2221) -پ -115

 ـهظڅث ٩ُٔح ٨ڃ تټٍڈًٌ خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

( ـهظڅث َفًُ خدڃ أَدىج وٴصُددر وتخدڃ ـؽدً. ٴدثټىت: ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ         2221) - 116

)٩َڅىڂ تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ تټ٩دٗء، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ؛ أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل         
 ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ ٨هوي وٖ ڈثڀر وٖ ڄىء وٖ ٘ٱً".

ظڅث أـځه خڃ َىڄُ. ـهظڅث ٌڈًُ. ـدهظڅث أخدى تټٍخُدً ٨دڃ ؼدثخً.      ( ـه2222) - 117

ؾ وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄدث أخدى لُعځدر ٨دڃ أخدٍ تټٍخُدً، ٨دڃ ؼدثخً. ٴدثٺ: ٴدثٺ           
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٖ ٨هوي وٖ ٠ًُذ وٖ ٬ىٺ"

 ( وـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ڈثٔٿ خڃ ـُثڂ. ـهظڅث خهٍ. ـدهظڅث ٍََده )وڈدى   2222) - 118

تټصّصًٌ(. ـهظڅث أخى تټٍخًُ ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ: ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ٖ     
 ٨هوي وٖ ٬ىٺ وٖ ٘ٱً".

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـهظڅث يوؾ خڃ ٨دثنذ. ـدهظڅث تخدڃ ؼدًَػ.    2222) - 119

ألدًڄٍ أخدى تټٍخُدً؛ أڄدڇ ِدځ٧ ؼدثخً خدڃ ٨ددهتهلل َٵدىٺ: ِدځ٩س تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ             
"ٖ ٨هوي وٖ ٘ٱً وٖ ٬ىٺ". وِځ٩س أخث تټٍخًُ َىٸً؛ أڂ ؼثخًت ّٰدً  وِٽٿ َٵىٺ 

ټهٿ ٴىټڇ "وٖ ٘ٱً" ٰٵثٺ أخى تټٍخُدً: تټٙدٱً تټدد١ڃ. ٰٵُدٻ ټؽدثخً: ٸُدٯ؟ ٴدثٺ: ٸدثڂ         
 َٵثٺ نوتج تټد١ڃ. ٴثٺ وټٿ َٱًّ تټ٭ىٺ. ٴثٺ أخى تټٍخًُ: ڈىچ تټ٭ىٺ تټصٍ ش٭ىٺ.
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 ثبة ا٫ِڀغح ٹا٠٫ؤ٩، ٹٿ٨ٺٱ ٟڀٶ ٯٲ ا٫لئ٭ - 34

( وـدددهظڅث ٨دددده خدددڃ ـځُددده. ـدددهظڅث ٨ددددهتټًٌتٲ. ألدًڄدددث ڀ٩ځدددً ٨دددڃ 2223) - 111

تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨صدر؛ أڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ: ِځ٩س تټڅددٍ ٘دٽً تهلل   
٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "ٖ ٠ًُذ ولًُڈث تټٱلٺ" ٴُٻ: َث يِىٺ تهلل! وڀث تټٱدلٺ؟ ٴدثٺ" تټٹٽځدر    

 تټٙثټفر َّځ٩هث أـهٸٿ".

( وـهظڅٍ ٨دهتټځٽٷ خڃ ٩ُٔح خڃ تټٽُدط. ـدهظڅٍ أخدٍ ٨دڃ ؼدهٌ.      2223) -پ -111

ـهظڅٍ ٨ٵُٻ خڃ لثټه. ؾ وـهظڅُڇ ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ. ألدًڄث أخى تټُځثڂ. 
 ألدًڄث ٩ُٔح. ٸٗڈځث ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

ط وٍٰ ـهَط ٨ٵُٻ: ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وټٿ َٵٻ: ِځ٩س. وٍٰ ـهَ
 ٩ُٔح: ٴثٺ: ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸځث ٴثٺ ڀ٩ځً.

 ( ـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه. ـهظڅث ڈځثپ خڃ َفًُ. ـهظڅث ٴصثنذ ٨ڃ أڄُ؛ 2224) - 111

أڂ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "ٖ ٨دهوي وٖ ٠ُدًذ. و٩َؽدڅدٍ تټٱدلٺ: تټٹٽځدر          
 تټفّڅر، وتټٹٽځر تټ١ُدر".

ځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ألدًڄددث ڀفځدده خددڃ      ( وـددهظڅثچ ڀف2224) - 112

ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر؛ ِځ٩س ٴصثنذ َفهض ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ   
وِدٽٿ ٴدثٺ "ٖ ٨ددهوي وٖ ٠ُدًذ. و٩َؽدڅدٍ تټٱددلٺ" ٴدثٺ ٴُدٻ: وڀددث تټٱدلٺ؟ ٴدثٺ "تټٹٽځددر         

 تټ١ُدر"

ـدددهظڅث ( وـدددهظڅٍ ـؽدددثغ خدددڃ تټٕدددث٨ً. ـدددهظڅٍ ڀ٩ٽدددً خدددڃ أِددده.       2223) - 113

٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ ڀمصثي. ـهظڅث َفًُ خڃ ٨صُٳ. ـهظڅث ڀفځه خڃ ًَُِڃ ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. 
 ٴثٺ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٖ ٨هوي وٖ ٠ًُذ وأـح تټٱلٺ تټٙثټؿ".

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٍََه خڃ ڈدثيوڂ. ألدًڄدث ڈٕدثپ خدڃ     2223) - 114

    ً َدًذ. ٴدثٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       ـّثڂ ٨ڃ ڀفځه خدڃ ِدًَُڃ، ٨دڃ أخدٍ ڈ
 وِٽٿ "ٖ ٨هوي وٖ ڈثڀر وٖ ٠ًُذ. وأـح تټٱلٺ تټٙثټؿ".

( وـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ڀّددٽځر خددڃ ٴ٩څددح. ـددهظڅث ڀثټددٷ خددڃ أڄددُ. ؾ       2225) - 115

وـهظڅث َفًُ خڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ ـځدٍذ وِدثټٿ،            
 خڃ ٨ځدً؛ أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ       تخڅٍ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً، ٨ڃ ٨دهتهلل

 "تټٕؤپ ٍٰ تټهتي وتټځًأذ وتټٱًَ".

( وـدهظڅث أخدى تټ١دثڈً وـًڀٽدر خددڃ َفُدً. ٴدثٖ: ألدًڄدث تخدڃ وڈددح.         2225) - 116

ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ـځٍذ وِثټٿ، تخڅٍ ٨ددهتهلل خدڃ ٨ځدً، ٨دڃ ٨ددهتهلل      
ِدٽٿ ٴدثٺ "ٖ ٨دهوي وٖ ٠ُدًذ و ڄځدث تټٕدؤپ       خڃ ٨ځً؛ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ و 

 ٍٰ ظٗظر: تټځًأذ وتټٱًَ وتټهتي".
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( وـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث ِددٱُثڂ ٨ددڃ تټٍڈددًٌ، ٨ددڃ ِددثټٿ   2225) -پ -116

وـځٍذ، تخڅٍ ٨دهتهلل، ٨ڃ أخُهځث، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ؾ وـدهظڅث َفُدً        
٨دڃ تټٍڈدًٌ، ٨دڃ ِدثټٿ، ٨دڃ      خڃ َفًُ و٨ځًو تټڅثٴه وٌڈًُ خڃ ـًج ٨دڃ ِدٱُثڂ،   

أخُددڇ، ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ؾ وـددهظڅث ٨ځددًو تټڅثٴدده. ـددهظڅث ٩َٵددىج خددڃ       
 خددًتڈُٿ خددڃ ِدد٩ه. ـددهظڅث أخددٍ ٨ددڃ ٘ددثټؿ، ٨ددڃ تخددڃ ٔددهثج، ٨ددڃ ِددثټٿ وـځددٍذ، تخڅددٍ 
٨دهتهلل خڃ ٨ځً، ٨ڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٨ځدً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ؾ وـدهظڅٍ          

تټٽُط خڃ ٩ِه. ـهظڅٍ أخٍ ٨ڃ ؼهٌ. ـهظڅٍ ٨ٵُدٻ خدڃ لثټده.    ٨دهتټځٽٷ خڃ ٩ُٔح خڃ 
ؾ وـهظڅثچ َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث خًٕ خڃ تټځٱٝدٻ ٨دڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ  ِدفثٲ. ؾ      
وـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ. ألدًڄث أخى تټُځثڂ. ألدًڄث ٩ُٔح. ٸٽهدٿ ٨دڃ   

تټٕؤپ. خځعٻ ـهَط  تټٍڈًٌ، ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٍٰ
 ڀثټٷ. ٖ َىٸً أـه ڀڅهٿ ٍٰ ـهَط تخڃ ٨ځً: تټ٩هوي وتټ١ًُذ، ٬ًُ َىڄُ خڃ ٍََه.

( وـهظڅث أـځه خڃ ٨دهتهلل خڃ تټفٹدٿ. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث       2225) - 117

٩ٔدر ٨ڃ ٨ځً خڃ ڀفځه خڃ ٌَه؛ أڄڇ ِځ٧ أخثچ َفهض ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً 
 ثٺ " ڂ َٹڃ ڀڃ تټٕؤپ ٍٔء ـٳ، ٰٱٍ تټٱًَ وتټځًأذ وتټهتي".تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴ

( وـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل. ـهظڅث يوؾ خڃ ٨دثنذ. ـهظڅث ٔد٩در،  2225) -پ -117

 خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. وټٿ َٵٻ: ـٳ.

( وـهظڅٍ أخى خٹً خڃ  ِفثٲ. ـهظڅث تخڃ أخٍ ڀًَٿ. ألدًڄدث ِدٽُځثڂ   2225) - 118

 ّٽٿ ٨ڃ ـځٍذ خڃ ٨ده تهلل خڃ ٨ځً، ٨ڃ أخُڇ؛خڃ خٗٺ. ـهظڅٍ ٨صدر خڃ ڀ
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " ڂ تټٕؤپ ٰدٍ ٔدٍء، ٰٱدٍ تټٱدًَ وتټځّدٹڃ       

 وتټځًأذ".

( وـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خدڃ ٴ٩څدح. ـدهظڅث ڀثټدٷ ٨دڃ أخدٍ ـدثٌپ،        2226) - 119

 ٨ڃ ِهٻ خڃ ٩ِه. ٴثٺ: 
، ٰٱدٍ تټځدًأذ وتټٱدًَ وتټځّدٹڃ" ٩َڅدٍ      ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ ٸثڂ 

 تټٕؤپ.

( وـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث تټٱٝدٻ خدڃ نٸدُڃ. ـدهظڅث           2226) -پ -119

ڈٕثپ خڃ ٩ِه ٨ڃ أخٍ ـدثٌپ، ٨دڃ ِدهٻ خدڃ ِد٩ه، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.           
 خځعٽڇ.

يض ( وـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽٍ. ألدًڄدث ٨ددهتهلل خدڃ تټفدث    2227) - 121

 ٨ڃ تخڃ ؼًَػ. ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛
أڄڇ ِځ٧ ؼثخًت َمدً ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٴدثٺ " ڂ ٸدثڂ ٰدٍ ٔدٍء،        

 ٰٱٍ تټًخ٧ وتټمثنپ وتټٱًَ".
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 ثبة رذغٿٮ ا٨٫ٸبٳخ ٹارڀبٱ ا٨٫ٸبٱ - 35 

( ـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً وـًڀٽددر خددڃ َفُددً. ٴددثٖ: ألدًڄددث تخددڃ وڈددح.      537) - 121

خڃ ٔهثج، ٨ڃ أخٍ ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ىٮ، ٨دڃ ڀ٩ثوَدر   ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ ت
 خڃ تټفٹٿ تټّٽځٍ. ٴثٺ: ٴٽس َث يِىٺ تهلل!

أڀىيت ٸڅث ڄٙڅ٩هث ٍٰ تټؽثڈٽُر. ٸڅث ڄدلشٍ تټٹهدثڂ. ٴدثٺ "ٰدٗ شدلشىت تټٹهدثڂ" ٴدثٺ ٴٽدس:         
 ٸڅث ڄص١ًُ. ٴثٺ "وتٶ ٍٔء َؽهچ أـهٸٿ ٍٰ ڄٱّڇ، ٰٗ َٙهڄٹٿ".

يت٧ٰ. ـهظڅٍ ـؽُڃ )٩َڅٍ تخڃ تټځعڅدً(. ـدهظڅث    ( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ537) -پ -121

تټٽُدددط ٨دددڃ ٨ٵُدددٻ. ؾ وـدددهظڅث  ِدددفثٲ خدددڃ  خدددًتڈُٿ و٨دددده خدددڃ ـځُددده. ٴدددثٖ: ألدًڄدددث   
٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٔددثخر خدڃ ِدىتي.        
 ـهظڅث تخڃ أخٍ وبدح. ؾ وـدهظڅٍ ڀفځده خدڃ يتٰد٧. ألدًڄدث  ِدفثٲ خدڃ ٨ُّدً. ألدًڄدث          

ڀثټٷ. ٸٽهٿ ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔدڅثن، ڀعدٻ ڀ٩څدً ـدهَط َدىڄُ. ٬ُدً أڂ ڀثټٹدث ٰدٍ         
 ـهَعڇ وٸً تټ١ًُذ. وټُُ ُٰڇ وٸً تټٹهثڂ.

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټٙدثؾ وأخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ٴدثٖ: ـدهظڅث      537) - 2پ -121

  ِځث٨ُٻ )وڈى تخڃ ٨ٽُر( ٨ڃ ـؽثغ تټٙىتٮ. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث
٨ًُّ خڃ َىڄُ. ـهظڅث تْوٌت٨دٍ. ٸٗڈځدث ٨دڃ َفُدً خدڃ أخدٍ ٸعُدً، ٨دڃ ڈدٗٺ خدڃ           
أخٍ ڀُځىڄر، ٨ڃ ١٨ثء خڃ َّثي، ٨ڃ ڀ٩ثوَر خڃ تټفٹٿ تټّٽځٍ، ٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل   
٨ٽُڇ وِٽٿ. خځ٩څً ـهَط تټٍڈًٌ ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ ڀ٩ثوَر. وٌتن ٍٰ ـهَط َفًُ 

"ٸدثڂ ڄددٍ ڀدڃ تْڄدُدثء َمدٟ. ٰځدڃ        خڃ أخٍ ٸعًُ ٴثٺ: ٴٽدس: وڀڅدث يؼدثٺ َم١دىڂ ٴدثٺ     
 وتٰٳ ل١ڇ ٰىتٶ".

( وـددهظڅث ٨ددده خددڃ ـځُدده. ألدًڄددث ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث ڀ٩ځددً ٨ددڃ       2228) - 122

تټٍڈددًٌ، ٨ددڃ َفُددً خددڃ ٨ددًوذ خددڃ تټٍخُددً، ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ ٨ثبٕددر. ٴثټددس: ٴٽددس: َددث    
 يِددىٺ تهلل!  ڂ تټٹهددثڂ ٸددثڄىت َفددهظىڄڅث خثټٕددٍء ٰڅؽددهچ ـٵددث. ٴددثٺ "شٽددٷ تټٹٽځددر تټفددٳ.   

 َم١ٱهث تټؽڅٍ ُٰٵىٰهث ٍٰ أوڂ وټُڇ. وٍََه ُٰهث ڀثبر ٸىخر".

( ـهظڅٍ ِٽځر خڃ ٔدُح. ـهظڅث تټفّڃ خڃ أ٨ُڃ. ـهظڅث ڀ٩ٵٻ )وڈى 2228) - 123

تخدڃ ٨دُدهتهلل( ٨دڃ تټٍڈدًٌ. ألدًڄدٍ َفُدً خدڃ ٨دًوذ؛ أڄدڇ ِدځ٧ ٨دًوذ َٵدىٺ: ٴثټدس              
ثٺ ټهدٿ يِدىٺ تهلل   ٨ثبٕر: ِلٺ أڄثَ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨دڃ تټٹهدثڂ؟ ٰٵد   

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ټُّىت خٍٕء" ٴثټىت: َث يِىٺ تهلل! ٰإڄهٿ َفدهظىڂ أـُثڄدث تټٕدٍء    
َٹىڂ ـٵث. ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "شٽٷ تټٹٽځر ڀڃ تټؽڃ َم١ٱهث تټؽڅدٍ.  

 ُٰٵًڈث ٍٰ أوڂ وټُڇ ٴً تټهؼثؼر. ُٰمٽ١ىڂ ُٰهث أٸعً ڀڃ ڀثبر ٸىخر".
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څٍ أخى تټ١دثڈً: ألدًڄدث ٨ددهتهلل خدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ڀفځده        ( وـهظ2228) -پ -123

خددڃ ٨ځددًو ٨ددڃ تخددڃ ؼددًَػ، ٨ددڃ تخددڃ ٔددهثج، خهددىت تِٔددڅثن، ڄفددى يوتَددر ڀ٩ٵددٻ ٨ددڃ     
 تټٍڈًٌ.

( ـهظڅث ـّڃ خڃ ٨ٽً تټفٽىتڄٍ و٨ده خدڃ ـځُده )ٴدثٺ ـّدڃ: ـدهظڅث      2229) - 124

ټؿ، ٨دڃ  ٩َٵىج. وٴثٺ ٨ده: ـهظڅٍ ٩َٵىج خڃ  خًتڈُٿ خڃ ِد٩ه(. ـدهظڅث أخدٍ ٨دڃ ٘دث     
تخڃ ٔدهثج. ـدهظڅٍ ٨ٽدٍ خدڃ ـّدُڃ؛ أڂ ٨ددهتهلل خدڃ ٨ددثَ. ٴدثٺ: ألدًڄدٍ يؼدٻ ڀدڃ             
أ٘ددفثج تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڀددڃ تْڄٙددثي؛ أڄهددٿ خُڅځددث ڈددٿ ؼٽددىَ ټُٽددر ڀدد٧    
يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ يڀدٍ خدڅؽٿ ٰثِدصڅثي. ٰٵدثٺ ټهدٿ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل           

ٽُدر،  وت يڀدٍ خځعدٻ ڈدىت؟" ٴدثټىت: تهلل ويِدىټڇ       ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀثوت ٸڅصٿ شٵىټىڂ ٍٰ تټؽثڈ
أ٨ٽٿ. ٸڅث ڄٵىٺ وټه تټٽُٽر يؼٻ ٥٨ُٿ. وڀثز يؼٻ ٥٨دُٿ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل     
٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٰإڄهددث ٖ ًَڀددً خهددث ټځددىز أـدده وٖ ټفُثشددڇ. وټٹددڃ يخڅددث، شدددثيٶ وش٩ددثټً   

ٿ. ـصً َدٽد٫  تِځڇ،  وت ٴًٝ أڀًت ِدؿ ـځٽر تټ٩ًْ. ظٿ ِدؿ أڈٻ تټّځثء تټىَڃ َٽىڄه
تټصّدُؿ أڈٻ ڈىچ تټّځثء تټهڄُث. ظٿ ٴثٺ تټىَڃ َٽدىڂ ـځٽدر تټ٩دًْ ټفځٽدر تټ٩دًْ: ڀدثوت       
ٴثٺ يخٹٿ؟ ُٰمدًوڄهٿ ڀثوت ٴثٺ. ٴثٺ ُّٰصمدً خ٩ٛ أڈٻ تټّځثوتز خ٩ٝث. ـصدً َدٽد٫   
تټمدً ڈىچ تټّځثء تټهڄُث. ٰصم١ٯ تټؽڃ تټّځ٧ ُٰٵىٰىڂ  ټً أوټُثبهٿ. وًَڀىڂ خدڇ. ٰځدث   

 وؼهڇ ٰهى ـٳ. وټٹڅهٿ َٵًٰىڂ ُٰڇ وٍََهوڂ".ؼثءوت خڇ ٨ٽً 

( وـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث تټىټُه خڃ ڀّٽٿ. ـهظڅث أخى ٨ځًو 2229) -پ -124

تْوٌت٨ٍ. ؾ وـهظڅث أخى تټ١ثڈً وـًڀٽر. ٴثٖ: ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ. ؾ 
(. وـهظڅٍ ِٽځر خدڃ ٔددُح ـدهظڅث تټفّدڃ خدڃ أ٨دُڃ. ـدهظڅث ڀ٩ٵدٻ )٩َڅدٍ تخدڃ ٨دُدهتهلل           

 ٸٽهٿ ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن. ٬ًُ أڂ َىڄُ ٴثٺ: ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨دثَ.
ألدًڄددٍ يؼددثٺ ڀددڃ أ٘ددفثج يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڀددڃ تْڄٙددثي. وٰددٍ     

ـهَط تْوٌت٨ٍ "وټٹڃ َٵًٰىڂ ُٰڇ وٍََدهوڂ". وٰدٍ ـدهَط َدىڄُ "وټٹدڅهٿ ًَٴدىڂ       
      ً  وت ٰد٦ٍ ٨دڃ ٴٽدىخهٿ ٴددثټىت     ُٰدڇ وٍََدهوڂ". وٌتن ٰدٍ ـدهَط َدىڄُ "وٴددثٺ تهلل: تـصد

[ وٰدٍ ـدهَط ڀ٩ٵدٻ ٸځدث ٴدثٺ تْوٌت٨دٍ       23/ ِدل /34ڀثوت ٴثٺ يخٹٿ ٴثټىت تټفٳ{". ]

 "وټٹڅهٿ َٵًٰىڂ ُٰڇ وٍََهوڂ".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً تټ٩څٌٍ. ـهظڅث َفًُ )٩َڅٍ تخڃ ٩ُِه( ٨ڃ 2231) - 125

 ٽُڇ وِٽٿ،٨دُهتهلل، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٘ٱُر، ٨ڃ خ٩ٛ أٌوتغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨
٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٴدثٺ "ڀدڃ أشدً ٨ًتٰدث ّٰدلټڇ ٨دڃ ٔدٍء ټدٿ شٵددٻ ټدڇ                

 ٘ٗذ أيخ٩ُڃ ټُٽر".
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 ثبة اجزٴبة ا٫ٰجظٹ٭ ٹٳذٺٵ - 36 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄدث ڈٕدُٿ. ؾ وـدهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ        2231) - 126

١دثء، ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ     ُٔدر. ـهظڅث ًَٔٷ خڃ ٨دهتهلل وڈُٕٿ خڃ خٕدًُ ٨دڃ ٩َٽدً خدڃ ٨    
 تټًَٕه، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:

ٸددثڂ ٰددٍ وٰدده ظٵُددٯ يؼددٻ ڀؽددىوپ. ٰليِددٻ  ټُددڇ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ " ڄددث ٴدده   
 خث٩َڅثٶ ٰثيؼ٧".

 ثبة ٣ز٪ ا٫ذڀبد ٹٛڀغٷب - 37 

( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ددهذ خدڃ ِدٽُځثڂ وتخدڃ ڄځُدً          2232) - 127

څث ٨دددهذ. ـددهظڅث ڈٕددثپ ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ ٨ثبٕددر.  ٨ددڃ ڈٕددثپ. ؾ وـددهظڅث أخددى ٸًَددح. ـددهظ 
 ٴثټس:

أڀً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٵصٻ وٌ تټ١ٱُصُڃ. ٰإڄڇ َٽدصځُ تټدٙدً وَٙدُح     
 تټفدٻ.

( وـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث أخدى ڀ٩ثوَدر. ألدًڄدث ڈٕدثپ،     2232) -پ -127

 خهىت تِٔڅثن، وٴثٺ تْخصً ووو تټ١ٱُصُڃ.

ظڅٍ ٨ځددًو خددڃ ڀفځدده تټڅثٴدده. ـددهظڅث ِددٱُثڂ خددڃ ٨ُُڅددر ٨ددڃ        ( وـدده2233) - 128

 تټٍڈًٌ، ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ أخُڇ، 
٨دددڃ تټڅددددٍ ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ "تٴصٽدددىت تټفُدددثز ووت تټ١ٱُصدددُڃ وتْخصدددً. ٰإڄهځدددث      

 َّصّٵ١ثڂ تټفدٻ وَٽصځّثڂ تټدًٙ".
ڃ ٴثٺ ٰٹثڂ تخڃ ٨ځً َٵصٻ ٸٻ ـُر وؼهڈث. ٰلخًٙچ أخى ټدثخر خڃ ٨دهتټځڅدىي أو ٍََده خد   

 تټم١ثج، وڈى ١َثين ـُر. ٰٵثٺ:  ڄڇ ٴه ڄهٍ ٨ڃ ووتز تټدُىز.

( وـهظڅث ـثؼح خڃ تټىټُه. ـهظڅث ڀفځه خڃ ـًج ٨ڃ تټٍَهٌ، ٨دڃ  2233) - 129

 تټٍڈًٌ. ألدًڄٍ ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل ٨ڃ تخڃ ٨ځً.
ٴثٺ ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َلڀً خٵصٻ تټٹٗج. َٵدىٺ "تٴصٽدىت تټفُدثز     

 ٴصٽىت وت تټ١ٱُصُڃ وتْخصً ٰإڄهځث َٽصځّثڂ تټدًٙ وَّصّٵ١ثڂ تټفدثټً".وتټٹٗج وت
 ٴثٺ تټٍڈًٌ: وڄًي وټٷ ڀڃ ِځُهځث، وتهلل أ٨ٽٿ.

ٴثٺ ِثټٿ: ٴثٺ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً: ٰٽدعدس ٖ أشدًٶ ـُدر أيتڈدث  ٖ ٴصٽصهدث. ٰدُڅدث أڄدث أ٠دثين         
ڄدث أ٠ثينڈدث.   ـُر، َىڀث، ڀڃ ووتز تټدُىز، ڀً خدٍ ٌَده خدڃ تټم١دثج أو أخدى ټدثخدر. وأ      

ٰٵثٺ: ڀهٗ. َث ٨دهتهلل! ٰٵٽس:  ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڀً خٵصٽهڃ. ٴدثٺ:  ڂ  
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴه ڄهً ٨ڃ ووتز تټدُىز.

( وـهظڅُڇ ـًڀٽر خڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ. ؾ       2233) - 131

ث ڀ٩ځدً. ؾ وـدهظڅث ـّدڃ تټفٽدىتڄٍ.     وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ألدًڄث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄد  
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ـددهظڅث ٩َٵددىج. ـددهظڅث أخددٍ ٨ددڃ ٘ددثټؿ. ٸٽهددٿ ٨ددڃ تټٍڈددًٌ، خهددىت تِٔددڅثن، ٬ُددً أڂ       
٘ثټفث ٴثٺ: ـصً يآڄٍ أخى ټدثخر تخڃ ٨دهتټځڅىي وٌَه خڃ تټم١ثج. ٰٵدثٖ:  ڄدڇ ٴده ڄهدً     

 ٨ڃ ووتز تټدُىز.
 وٍٰ ـهَط َىڄُ "تٴصٽىت تټفُثز" وټٿ َٵٻ "وت تټ١ٱُصُڃ و تْخصً .

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يڀؿ. ألدًڄث تټٽُدط. ؾ وـدهظڅث ٴصُددر خدڃ ِد٩ُه      2233) - 131

)وتټٽٱ٣ ټدڇ( ـدهظڅث ټُدط ٨دڃ ڄدث٧ٰ؛ أڂ أخدث ټدثخدر ٸٽدٿ تخدڃ ٨ځدً ټٱدصؿ ټدڇ خثخدث ٰدٍ نتيچ،               
َّصٵًج خڇ  ټً تټځّؽه. ٰىؼه تټ٭ٽځر ؼٽه ؼدثڂ. ٰٵدثٺ ٨ددهتهلل: تټصځّدىچ ٰدثٴصٽىچ. ٰٵدثٺ       

ٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ ٴصٻ تټؽڅثڂ تټصٍ ٰدٍ  أخى ټدثخر: ٖ شٵصٽىچ. ٰإڂ يِى
 تټدُىز.

( وـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـهظڅث ؼًًَ خڃ ـثٌپ. ـهظڅث ڄدث٧ٰ. ٴدثٺ:   2233) - 132

 ٸثڂ تخڃ ٨ځً َٵصٻ تټفُثز ٸٽهڃ. ـصً ـهظڅث أخى ټدثخر خڃ ٨دهتټځڅىي تټدهيٌ؛
 ىز، ٰلڀّٷ.أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ ٴصٻ ؼڅثڂ تټدُ 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث َفُدً )وڈدى تټٵ١دثڂ( ٨دڃ ٨دُدهتهلل.      2233) - 133

 ألدًڄٍ ڄث٧ٰ؛ أڄڇ ِځ٧ أخث ټدثخر َمدً تخڃ ٨ځً؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ ٴصٻ تټؽڅثڂ. 

( وـددهظڅثچ  ِددفثٲ خددڃ ڀىِددً تْڄٙددثيٌ. ـددهظڅث أڄددُ خددڃ ٨ُددثٚ. 2233) - 134

 ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً، ٨ڃ أخٍ ټدثخر، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ ـهظڅث ٨دُهتهلل
وِٽٿ. ؾ وـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ڀفځه خڃ أِځثء تټٝد٩ٍ. ـهظڅث ؼىًََر ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ    

 ٨دهتهلل؛ أڂ أخث ټدثخر ألدًچ؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهً ٨ڃ ٴصٻ تټؽڅثڂ تټصٍ ٍٰ تټدُىز. 

ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ٨دددهتټىڈثج )٩َڅددٍ تټعٵٱددٍ(. ٴددثٺ: ( ـددهظڅث 2233) - 135

 ِځ٩س َفًُ خڃ ٩ُِه َٵىٺ: ألدًڄٍ ڄث٧ٰ؛
ٰدُڅځدث   -وٸثڂ ڀّٹڅڇ خٵدثء ٰثڄصٵٻ  ټً تټځهَڅر  -أڂ أخث ټدثخر خڃ ٨دهتټځڅىي تْڄٙثيٌ  

٨دهتهلل خڃ ٨ځً ؼثټّث ڀ٩ڇ َٱصؿ لىلر ټڇ،  وت ڈٿ خفُدر ڀدڃ ٨دىتڀً تټدُدىز. ٰدليتنوت      
ٵثٺ أخى ټدثخر:  ڄڇ ٴه ڄهٍ ٨څهڃ )ًََه ٨ىتڀً تټدُىز( وأڀدً خٵصدٻ تْخصدً ووٌ    ٴصٽهث. ٰ

 تټ١ٱُصُڃ. وٴُٻ: ڈځث تټٽىتڂ َٽصځ٩ثڂ تټدًٙ و١ًَـثڂ أوٖن تټڅّثء.

( وـددهظڅٍ  ِددفثٲ خددڃ ڀڅٙددىي. ألدًڄددث ڀفځدده خددڃ ؼهٝددٿ. ـددهظڅث    2233) - 136

  ِځث٨ُٻ )وڈى ٨څهڄث تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ ٨ځً خڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ أخُڇ، ٴثٺ:
ٸثڂ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً َىڀث ٨څه ڈهپ ټدڇ. ٰدًأي وخدُٛ ؼدثڂ. ٰٵدثٺ: تشد٩دىت ڈدىت تټؽدثڂ          

ٰثٴصٽىچ. ٴثٺ أخى ټدثخدر تْڄٙدثيٌ:  ڄدٍ ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڄهدً          
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٨ڃ ٴصٻ تټؽڅثڂ تټصٍ شٹىڂ ٍٰ تټدُىز.  ٖ تْخصً ووت تټ١ٱُصُڃ. ٰإڄهځث تټٽدىتڂ َم١ٱدثڂ   
 ڂ تټڅّثء.تټدًٙ وَصصد٩ثڂ ڀث ٍٰ خ١ى

( وـددهظڅث ڈددثيوڂ خدددڃ ِدد٩ُه تَْٽدددٍ. ـددهظڅث تخدددڃ وڈددح. ـدددهظڅٍ      2233) -پ -136

 أِثڀر؛ أڂ ڄث٩ٰث ـهظڇ؛
أڂ أخث ټدثخر ڀً خثخڃ ٨ځً، وڈى ٨څه ت٠ْٿ تټىٌ ٨څه نتي ٨ځدً خدڃ تټم١دثج، ًَ٘ده      

 ـُر. خڅفى ـهَط تټٽُط خڃ ٩ِه.

ى ٸًَح و ِفثٲ ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخ2234) - 137

)ٴثٺ َفًُ و ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث( أخى  -وتټٽٱ٣ ټُفًُ  -خڃ  خًتڈُٿ 
 ڀ٩ثوَر ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ تِْىن، ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:

ٸڅث ڀ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ٬ثي. وٴده أڄٍټدس ٨ٽُدڇ: توتټځًِدٗز ٨ًٰدث{.       
ؼس ٨ٽُڅث ـُر. ٰٵدثٺ "تٴصٽىڈدث" ٰثخصدهيڄثڈث ټڅٵصٽهدث.     ٰڅفڃ ڄللىڈث ڀڃ ُٰڇ ي٠در.  و لً

 ّٰدٵصڅث. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "وٴثڈث تهلل ًٔٸٿ ٸځث وٴثٸٿ ًٔڈث"

( وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه و٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر. ٴدثٖ: ـدهظڅث ؼًَدً    2234) -پ -137

 ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٍٰ ڈىت تِٔڅثن، خځعٽڇ.

ٸًَدددح. ـدددهظڅث ـٱدددٗ )٩َڅدددٍ تخدددڃ ٬ُدددثض(. ـدددهظڅث   ( وـدددهظڅث أخدددى 2235) - 138

 ت٨ْځٓ ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ تِْىن، ٨ڃ ٨دهتهلل؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڀً ڀفًڀث خٵصٻ ـُر خځڅً. 

وـهظڅث ٨ځدً خدڃ ـٱدٗ خدڃ ٬ُدثض. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ت٨ْځدٓ. ـدهظڅٍ            -( 2234)

  خًتڈُٿ ٨ڃ تِْىن، ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ ٬دثي. خځعدٻ ـدهَط ؼًَدً وأخدٍ           خُڅځث ڄفڃ ڀد٧   

 ڀ٩ثوَر.

( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً، أـځه خڃ ٨ځًو خڃ ًِؾ. ألدًڄث ٨دهتهلل خدڃ  2236) - 139

وڈح. ألدًڄٍ ڀثټٷ خڃ أڄُ ٨ڃ ُ٘ٱٍ )وڈدى ٨څدهڄث ڀدىټً تخدڃ أٰٽدؿ(. ألدًڄدٍ أخدى        
 تټّثبح. ڀىټً ڈٕثپ خڃ ٌڈًذ؛

ټمهيٌ ٍٰ خُصڇ. ٴثٺ ٰىؼهشڇ َٙٽٍ. ٰؽٽّدس أڄص٥دًچ ـصدً    أڄڇ نلٻ ٨ٽً أخٍ ٩ُِه ت 
َٵٝددٍ ٘ددٗشڇ. ّٰددځ٩س شفًَٹددث ٰددٍ ٨ددًتؼُڃ ٰددٍ ڄثـُددر تټدُددس. ٰثټصٱددس ٰددإوت ـُددر.      
ٰىظدس ْٴصٽهث. ٰلٔثي  ټً: أڂ تؼٽُ. ٰؽٽّس. ٰٽځث تڄًٙٮ أٔثي  ټً خُس ٍٰ تټهتي. 

خ٩دًَ. ٴدثٺ   ٰٵثٺ أشًي ڈىت تټدُدس؟ ٰٵٽدس: ڄ٩دٿ. ٰٵدثٺ: ٸدثڂ ُٰدڇ ٰصدً ڀڅدث ـدهَط ٨هده           
ٰمًؼڅددث ڀدد٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ  ټددً تټمڅددهٲ. ٰٹددثڂ وټددٷ تټٱصددً َّددصلوڂ 
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خلڄٙثٮ تټڅهثي ًُٰؼ٧  ټً أڈٽڇ. ٰثِصلوڄڇ َىڀث. ٰٵدثٺ  
ټڇ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "لدى ٨ٽُدٷ ِدٗـٷ. ٰدإڄٍ ألٕدً ٨ٽُدٷ ٴ٥ًَدر"           
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ٰددإوت تڀًأشددڇ خددُڃ تټدددثخُڃ ٴثبځددر. ٰددلڈىي  ټُهددث تټددًڀؿ     ٰللددى تټًؼددٻ ِددٗـڇ. ظددٿ يؼدد٧  
ټ٩١ُڅهث خڇ. وأ٘ثخصڇ ٬ًُذ. ٰٵثټس ټڇ: تٸٱٯ ٨ٽُٷ يڀفٷ، وتنلٻ تټدُدس ـصدً شڅ٥دً    
ڀث تټىٌ ألًؼڅٍ. ٰهلٻ ٰإوت خفُر ٥٨ُځر ڀڅ١ىَر ٨ٽً تټٱًتْ. ٰلڈىي  ټُهث خدثټًڀؿ  

أَهځث ٸدثڂ أِد٦ً    ٰثڄص٥ځهث خڇ. ظٿ لًغ ًٰٸٍچ ٍٰ تټهتي. ٰث١ًٜخس ٨ٽُڇ. ٰځث َهيٌ
ڀىشث. تټفُر أپ تټٱصً؟ ٴثٺ ٰؽةڅث  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰىٸًڄث ټڇ. وٴٽڅدث:  
تن٦ تهلل َفُُڇ ټڅث. ٰٵثٺ "تِص٭ٱًوت ټٙثـدٹٿ" ظٿ ٴثٺ " ڂ خثټځهَڅر ؼڅث ٴه أِٽځىت. ٰدإوت  

 ١ُٔثڂ".يأَصٿ ڀڅهٿ ُٔةث ٰ وڄىچ ظٗظر أَثپ. ٰإڂ خهت ټٹٿ خ٩ه وټٷ ٰثٴصٽىچ. ٰإڄځث ڈى 

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث وڈدح خدڃ ؼًَدً خدڃ ـدثٌپ. ـدهظڅث       2236) - 141

وڈدى ٨څدهڄث أخدى     -أخٍ. ٴثٺ: ِځ٩س أِځثء خڃ ٨دُه َفهض ٨ڃ يؼٻ َٵدثٺ ټدڇ تټّدثبح    
 ٴثٺ: -تټّثبح 

نلٽڅث ٨ٽدً أخدٍ ِد٩ُه تټمدهيٌ. ٰدُڅځدث ڄفدڃ ؼٽدىَ  و ِدځ٩څث شفدس ِدًًَچ ـًٸدر.             
َط خٵٙصڇ ڄفى ـهَط ڀثټٷ ٨ڃ ُ٘ٱٍ. وٴثٺ ُٰدڇ. ٰٵدثٺ   ٰڅ٥ًڄث ٰإوت ـُر. وِثٲ تټفه

يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ " ڂ ټهددىچ تټدُددىز ٨ددىتڀً. ٰددإوت يأَددصٿ ٔددُةث ڀڅهددث          
ٰفًؼىت ٨ٽُهدث ظٗظدث ٰدإڂ وڈدح، و ٖ ٰدثٴصٽىچ. ٰإڄدڇ ٸدثًٰ". وٴدثٺ ټهدٿ "توڈددىت ٰدثنٰڅىت            

 ٘ثـدٹٿ".

٩ُه ٨دڃ تخدڃ ٨ؽدٗڂ.    ( وـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث َفُدً خدڃ ِد   2236) - 141

 ـهظڅٍ ُ٘ٱٍ ٨ڃ أخٍ تټّثبح، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ. ٴثٺ: ِځ٩صڇ ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ خثټځهَڅر ڄٱًت ڀڃ تټؽڃ ٴه أِٽځىت. ٰځڃ يأي  

 ُٔةث ڀڃ ڈىچ تټ٩ىتڀً ٰٽُؤوڄڇ ظٗظث. ٰإڂ خهت ټڇ خ٩ه ٰٽُٵصٽڇ. ٰإڄڇ ١ُٔثڂ".

 ػٙ( ثبة اؿزذجبة ٣ز٪ ا٫ٺ38) 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و٨ځً تټڅثٴه و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وتخدڃ  2237) -142

أخددٍ ٨ځدددً )ٴددثٺ  ِدددفثٲ: ألدًڄددث. وٴدددثٺ تِلددًوڂ: ـدددهظڅث( ِددٱُثڂ خدددڃ ٨ُُڅددر ٨دددڃ       
 ٨دهتټفځُه خڃ ؼدًُ خڃ ُٔدر، ٨ڃ ٩ُِه خڃ تټځُّح، ٨ڃ أپ ًَٔٷ؛ 

 هَط تخڃ أخٍ ُٔدر: أڀً. أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڀًڈث خٵصٻ تْوٌت٪. وٍٰ ـ 

( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ تخددڃ ؼددًَػ. ؾ   2237) -143

وـهظڅٍ ڀفځه خڃ أـځه خڃ أخٍ لٽدٯ. ـدهظڅث يوؾ. ـدهظڅث تخدڃ ؼدًَػ. ؾ ـدهظڅث ٨دده        
خڃ ـځُه. ألدًڄث ڀفځه خڃ خٹً ألدًڄث تخدڃ ؼدًَػ. ألدًڄدٍ ٨دهتټفځُده خدڃ ؼدُدً خدڃ        

 ح ألدًچ؛ أڂ أپ ًَٔٷ ألدًشڇ؛ ُٔدر؛ أڂ ٩ُِه خڃ تټځُّ
أڄهث تِصلڀًز تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ٴصٻ تټى٬ٌدثڂ. ٰدلڀً خٵصٽهدث. وأپ ٔدًَٷ      

 ـددهي ڄّددثء خڅددٍ ٨ددثڀً خددڃ ټددؤٌ. تشٱددٳ ټٱدد٣ ـددهَط تخددڃ أخددٍ لٽددٯ و٨ددده خددڃ ـځُدده.   
 وـهَط تخڃ وڈح ٴًَح ڀڅڇ. 
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144- (2238  ً ڄدث ٨ددهتټًٌتٲ.   ( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨ده خڃ ـځُده ٴدثٖ: ألد

 ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨ثڀً خڃ ٩ِه، ٨ڃ أخُڇ؛ 
 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڀً خٵصٻ تټىٌ٪. وِځثچ ٰىَّٵث.  

( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً وـًڀٽددر. ٴددثٖ: ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ    2239) -145

 َىڄُ ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨ًوذ ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛ 
ِٽٿ ٴدثٺ ټٽدىٌ٪ )تټٱىَّدٳ( . ٌتن ـًڀٽدر: ٴثټدس: وټدٿ       أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ و 

 أِځ٩ڇ أڀً خٵصٽڇ. 

( وـهظڅث َفًُ خدڃ َفُدً. ألدًڄدث لثټده خدڃ ٨ددهتهلل ٨دڃ ِدهُٻ، ٨دڃ          2241) -146

 أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ: 
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "ڀدڃ ٴصدٻ و٬ٌدر ٰدٍ أوٺ ٜدًخر ٰٽدڇ ٸدىت وٸدىت           

تټعثڄُر ٰٽڇ ٸىت وٸىت ـّدڅر.ټهوڂ تْوټدً. و ڂ ٴصٽهدث ٰدٍ      ـّڅر. وڀڃ ٴصٽهث ٍٰ تټًٝخر
 تټًٝخر تټعثټعر ٰٽڇ ٸىت وٸىت ـّڅر. ټهوڂ تټعثڄُر"

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث أخددى ٨ىتڄددر. ؾ وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ       2241) -147

ـددًج. ـددهظڅث ؼًَدددً. ؾ وـددهظڅث ڀفځدده خدددڃ تټٙدددثؾ. ـددهظڅث  ِدددځث٨ُٻ )٩َڅددٍ تخدددڃ        
ٸًَح. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨دڃ ِدٱُثڂ. ٸٽهدٿ ٨دڃ ِدهُٻ، ٨دڃ أخُدڇ،        ٌٸًَثء(. ؾ وـهظڅث أخى 

٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. خځ٩څدً ـدهَط لثټده ٨دڃ ِدهُٻ.  ٖ       
 ؼًًَت وـهچ. ٰإڂ ٍٰ ـهَعڇ 

"ڀڃ ٴصٻ و٬ٌدث ٰدٍ أوٺ ٜدًخر ٸصددس ټدڇ ڀثبدر ـّدڅر. وٰدٍ تټعثڄُدر نوڂ وټدٷ. وٰدٍ             
 تټعثټعر نوڂ وټٷ".

ڀفځه خڃ تټٙددثؾ. ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ )٩َڅدٍ تخدڃ ٌٸًَدثء(        ( وـهظڅث2241) -پ-147

 ٨ڃ ِهُٻ. ـهظصڅٍ ألصٍ ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ:
 " ر"ٍٰ أوٺ ًٜخر ِد٩ُڃ ـّڅ 

 ( ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ ٣ز٪ ا٫ٴٰ٪ 39) 

( ـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً وـًڀٽددر خددڃ َفُددً ٴددثٖ: ألدًڄددث تخددڃ وڈددح.      2241) -148

٨ڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ ِد٩ُه خدڃ تټځّدُح وأخدٍ ِدٽځر خدڃ ٨ددهتټًـځڃ،            ألدًڄٍ َىڄُ
 ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 

أڂ ڄځٽر ٴً٘س ڄدُث ڀڃ تْڄدُثء. ٰلڀً خٵًَر تټڅځٻ ٰلـًٴس. ٰلوـً تهلل  ټُڇ: أٍٰ أڂ  
 ٴً٘صٷ ڄځٽر أڈٽٹس أڀر ڀڃ تْڀٿ شّدؿ؟.

ظڅث تټځ٭ُدددًذ )٩َڅدددٍ تخدددڃ ٨ددددهتټًـځڃ  ( ـدددهظڅث ٴصُددددر خدددڃ ِددد٩ُه. ـددده 2241) -149

 تټفٍتڀٍ( ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
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أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڄٍٺ ڄدٍ ڀڃ تْڄدُثء شفدس ٔدؽًذ. ٰٽه٬صدڇ ڄځٽدر.      
ٰددلڀً خؽهددثٌچ ٰددللًغ ڀددڃ شفصهددث. ظددٿ أڀددً خهددث ٰلـًٴددس. ٰددلوـً تهلل  ټُددڇ: ٰهددٗ ڄځٽددر    

 وتـهذ"

څث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ    ( وـهظ2241) -151

خددڃ ڀڅدددڇ ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰددىٸً  
 أـثنَط ڀڅهث: 

وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ " ڄدٍٺ ڄددٍ ڀدڃ تْڄدُدثء شفدس ٔدؽًذ. ٰٽه٬صدڇ          
ث ٰلـًٴدس ٰدٍ تټڅدثي. ٴدثٺ ٰدلوـً تهلل      ڄځٽر. ٰلڀً خؽهثٌچ ٰللًغ ڀدڃ شفصهدث. وأڀدً خهد    

  ټُڇ: ٰهٗ ڄځٽر وتـهذ" . 

 ( ثبة رذغٿٮ ٣ز٪ ا٫ٸغح 41) 

( ـددهظڅٍ ٨دددهتهلل خددڃ ڀفځدده خددڃ أِددځثء تټٝددد٩ٍ. ـددهظڅث ؼىًََددر خددڃ   2242) -151

 أِځثء ٨ڃ ڄث٧ٰ ٨ڃ ٨دهتهلل؛ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ "٨دىخس تڀدًأذ ٰدٍ ڈدًذ ِدؽڅصهث ـصدً ڀثشدس          

 و ـدّددصهث. وٖ ڈددٍ شًٸصهددث شلٸددٻ ڀددڃ   ٽس ُٰهددث تټڅددثي. ٖ ڈددٍ أ٩٠ځصهددث وِددٵصهث، ٰددهل
 لٕثْ تْيٚ" . 

( وـدددهظڅٍ ڄٙدددً خدددڃ ٨ٽدددٍ تټؽهٝدددځٍ. ـدددهظڅث ٨ددددهت٨ْٽً ٨دددڃ    2242) -پ-151

٨دُهتهلل خڃ ٨ځً، ٨ڃ ڄث٧ٰ ٨ڃ تخڃ ٨ځً. و٨دڃ ِد٩ُه تټځٵددًٌ ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ ٨دڃ        
 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ڀ٩څثچ. 

( وـهظڅثچ ڈدثيوڂ خدڃ ٨ددهتهلل و٨ددهتهلل خدڃ ؼ٩ٱدً ٨دڃ ڀ٩دڃ خدڃ          2242) -2-پ-151

 ٨ًُّ، ٨ڃ ڀثټٷ، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خىټٷ.

( وـددهظڅث أخددى ٸًَددح. ـددهظڅث ٨دددهذ ٨ددڃ ڈٕددثپ، ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ أخددٍ      2243) -152

 ڈًًَذ؛ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ:
 أذ ٍٰ ڈًذ ټٿ ش٩١ځهث وټٿ شّٵهث وټٿ شصًٸهث شلٸٻ ڀڃ لٕثْ تْيٚ " ."٨ىخس تڀً 

( وـددهظڅث أخدددى ٸًَدددح. ـددهظڅث أخدددى ڀ٩ثوَدددر. ؾ وـددهظڅث ڀفځددده خدددڃ    2243) -پ-152

تټځعڅدددً. ـدددهظڅث لثټددده خددددڃ تټفدددثيض. ـدددهظڅث ڈٕدددثپ، خهددددىت تِٔدددڅثن. وٰدددٍ ـددددهَعهځث         
 "يخ١صهث".وٍٰ ـهَط أخٍ ڀ٩ثوَر "ـًٕتز تْيٚ". 

ظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خدڃ ـځُده )ٴدثٺ ٨دده: ألدًڄدث. وٴدثٺ تخدڃ        وـه 1-(پ2243)

يتٰدد٧: ـددهظڅث( ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث ڀ٩ځددً. ٴددثٺ: ٴددثٺ تټٍڈددًٌ: وـددهظڅٍ ـځُدده خددڃ          
٨دددهتټًـځڃ ٨ددڃ أخددٍ ڈًَددًذ، ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. خځ٩څددً ـددهَط    

 ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ.
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ألدًڄث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ خدڃ     وـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ.  2-(پ2243)

 ڀڅدڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڄفى ـهَعهٿ. 

 ( ثبة ٌٟ٪ ؿب٣پ ا٫جٸبئٮ ا٫ٰذزغٯخ ٹاُ٘بٯٸب 41) 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه ٨ڃ ڀثټٷ خڃ أڄُ، ُٰځث ٴًئ ٨ٽُڇ، ٨ڃ ِځٍ 2244) -153

 ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ: ڀىټً أخٍ خٹً، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ تټّځثڂ، أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل
"خُڅځث يؼدٻ َځٕدٍ خ١ًَدٳ، تٔدصه ٨ٽُدڇ تټ١٩دٓ. ٰىؼده خةدًت ٰڅدٍٺ ُٰهدث ٰٕدًج. ظدٿ              

لًغ . ٰإوت ٸٽح َٽهط َلٸٻ تټعًي ڀڃ تټ١٩ٓ. ٰٵثٺ تټًؼٻ: ټٵده خٽد٫ ڈدىت تټٹٽدح ڀدڃ      
تټ١٩ٓ ڀعٻ تټىٌ ٸثڂ خٽ٫ ڀڅٍ. ٰڅٍٺ تټدةً ٰځٓ لٱڇ ڀثء ظٿ أڀّدٹڇ خٱُدڇ ـصدً يٴدٍ.     

ټددڇ. ٰ٭ٱددً ټددڇ " ٴددثټىت َددث يِددىٺ تهلل !و ڂ ټڅددث ٰددٍ ڈددىچ تټدهددثبٿ   ّٰددٵً تټٹٽددح ٰٕددٹً تهلل 
 ْؼًت؟ ٰٵثٺ" ٍٰ ٸٻ ٸده ي٠در أؼً" .

( ـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث أخدى لثټده تْـځدً ٨دڃ ڈٕدثپ،           2245) -154

 ٨ڃ ڀفځه، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، 
دةً. ٴه ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أڂ تڀًأذ خ٭ُث يأز ٸٽدث ٍٰ َىپ ـثي ١َُٯ خ 

 أنټ٧ ټّثڄڇ ڀڃ تټ١ٓ. ٰڅ٨ٍس ټڇ خځىٴهث ٰ٭ٱً ټهث"  

( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح ألدًڄددٍ ؼًَددً خددڃ 2245) -155

 ـثٌپ ٨ڃ أَىج تټّمصُثڄٍ، ٨ڃ ڀفځه خڃ ًَُِڃ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
١دٓ.  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "خُڅځث ٸٽح ١َُٯ خًٸُدر ٴده ٸدثن َٵصٽدڇ تټ٩     

 و يأشڇ خ٭ٍ ڀڃ خ٭ثَث خڅٍ  ًِتبُٻ. ٰڅ٨ٍس ڀٍٴهث، ٰثِصٵس ټڇ خدڇ، ّٰدٵصڇ  َدثچ، ٰ٭ٱدً     
 ټهث خڇ".
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 ٧زبة اڃ٠٫بّ ٯٲ اڃصة ٹٛڀغٷب -۲۳
 ( ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ ؿت ا٫ضٷغ 1) 

( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً، أـځدده خددڃ ٨ځددًو خددڃ ِددًؾ وـًڀٽددر خددڃ َفُددً. 2246) -1

خددڃ ٔددهثج. ألدًڄدددٍ أخددى ِددٽځر خدددڃ     ٴددثٖ: ألدًڄددث تخددڃ وڈدددح. ـددهظڅٍ َددىڄُ ٨دددڃ ت     
 ٨دهتټًـځڃ. ٴثٺ: ٴثٺ أخى ڈًًَذ :

ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "ٴثٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ: َّح تخڃ آنپ تټهڈً. 
 وأڄث تټهڈً. خُهٌ تټٽُٻ وتټڅهثي" .

(پ وـهظڅثچ  ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً فىتټٽٱ٣ ٖخدڃ أخدٍ ٨ځًدف          2246) -2

ًڄددث. وٴددثٺ تخددڃ أخددٍ ٨ځددً: ـددهظڅث( ِددٱُثڂ ٨ددڃ تټٍڈددًٌ، ٨ددڃ تخددڃ    )ٴددثٺ  ِددفثٲ: ألد
 تټځُّح، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ" ٴدثٺ تهلل ٨دٍ وؼدٻ: َدؤوَڅٍ تخدڃ آنپ. َّدح          
 تټهڈً. وأڄث تټهڈً. أٴٽح تټٽُٻ وتټڅهثي" .

تټٍڈدًٌ،  ( وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨دڃ  2246) -3

 ٨ڃ تخڃ تټځُّح، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٴثٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ: َؤوَڅٍ تخڃ آنپ َٵىٺ َث لُدر  

تټهڈً! ٰٗ َٵىټڃ أـهٸٿ: َث لُدر تټهڈً! ٰإڄٍ أڄث تټهڈً أٴٽدح ټُٽدڇ وڄهدثيچ. ٰدإوت ٔدةس      
 ٴدٝصهځث" .

هتټًـځڃ ٨دددڃ أخدددٍ تټٍڄدددثن، ٨دددڃ ( ـدددهظڅث ٴصُددددر. ـدددهظڅث تټځ٭ُدددًذ خدددڃ ٨دددد2246) -4

 ت٨ًْغ ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ َٵىټڃ أـهٸٿ: َث لُدر تټهڈً! ٰإڂ تتهلل ڈى  

 تټهڈً" . 

( وـهظڅٍ ٌڈُدً خدڃ ـدًج. ـدهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ڈٕدثپ، ٨دڃ تخدڃ ِدًَُڃ،           2246) -5

 ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 
 ّدىت تټهڈً. ٰإڂ تهلل ڈى تټهڈً" .ٴثٺ" ٖ ش

 ( ثبة ٧غاٷخ رـٰڀخ ا٫٘ٴت ٧غٯب2) 

( وـددهظڅث ـؽددثغ خددڃ تټٕددث٨ً . ـددهظڅث ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث ڀ٩ځددً ٨ددڃ        2247) -6

 أَىج، ٨ڃ تخڃ ًَُِڃ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ 
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "ٖ َّدح أـدهٸٿ تټدهڈً. ٰدإڂ تهلل ڈدى تټدهڈً. وٖ        

 ٿ ټٽ٩څح: تټٹًپ. ٰإڂ تټٹًپ تټًؼٻ تټځّٽٿ". َٵىټڃ أـهٸ
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( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴده وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ تټٍڈدًٌ،          2247) -7

 ٨ڃ ٩ُِه، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 
 ٴثٺ "ٖ شٵىټىت: ٸًپ. ٰإڂ تټٹًپ ٴٽح تټځؤڀڃ" .  

ٕدثپ، ٨دڃ تخدڃ ِدًَُڃ، ٨دڃ      ( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ڈ2247) -8

 أخٍ ڈًًَذ ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 
 ٴثٺ "ٖ شّځىت تټ٩څح تټٹًپ. ٰإڂ تټٹًپ تټًؼٻ تټځّٽٿ" . 

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج. ـدهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ـٱدٗ. ـدهظڅث ويٴدثء ٨دڃ أخدٍ         2247) -9

 تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
َٵددىټڃ أـددهٸٿ: تټٹددًپ. ٰإڄځددث تټٹددًپ ٴٽددح      ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٖ     

 تټځؤڀڃ" .

( وـددهظڅث تخددڃ يتٰدد٧. ـددهظڅث ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث ڀ٩ځددً ٨ددڃ ڈځددثپ خددڃ    2247) -11

ڀڅدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ .ٰددىٸً       
 أـثنَط ڀڅهث: وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ

 ، تټٹًپ.  ڄځث تټٹًپ تټًؼٻ تټځّٽٿ" ."ٖ َٵىټڃ أـهٸٿ، ټٽ٩څح 

( ـهظڅث ٨ٽٍ خڃ لًٕپ. ألدًڄث ٨ًُّ )٩َڅدٍ تخدڃ َدىڄُ( ٨دڃ ٔد٩در،      2248) -11

 ٨ڃ ِځثٶ خڃ ـًج، ٨ڃ ٨ٽٵځر خڃ وتبٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.
 ٴثٺ "ٖ شٵىټىت: تټٹًپ. وټٹڃ ٴىټىت : تټفدٽر" )٩َڅٍ تټ٩څح( . 

ُدً خددڃ ـدًج ـدهظڅث ٨عځددثڂ خدڃ ٨ځدً. ـددهظڅث ٔد٩در ٨ددڃ       ( وـهظڅُدڇ ٌڈ 2248) -12

 ِځثٶ .ٴثٺ : ِځ٩س ٨ٽٵځر خڃ وتبٻ ٨ڃ أخُڇ ؛ أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ و ِٽٿ 
 ٴثٺ "ٖ شٵىټىت : تټٹًپ. وټٹڃ ٴىټىت : تټ٩څح و تټفدٽر " . 
 (  ثبة د٨ٮ اُال١ ٠٫ٔخ ا٫٘جض ٹ اڃٯخ ٹ ا٫ٰٺ٫ټ ٹ ا٫ـڀض 3) 

َىج و ٴصُددر و تخدڃ ـؽدً . ٴدثټىت :ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ       (  ـهظڅث َفًُ خڃ أ2249) -13

)و ڈى تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ تټ٩ٗء ، ٨ڃ أخُڇ ، ٨ڃ أخٍ ڈًَدًذ ؛ أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل    
 ٨ٽُڇ و ِٽٿ 

ٴثٺ "ٖ َٵىټڃ أـهٸٿ ٨دهٌ و أڀصٍ. ٸٽٹٿ ٨دُهتهلل. وٸٻ ڄّثبٹٿ  ڀثء تهلل. وټٹڃ ټُٵٻ:  
 ٬ٗڀٍ و ؼثيَصٍ وٰصثٌ و ٰصثشٍ".

وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ؼًَددً ٨ددڃ ت٨ْځددٓ، ٨ددڃ أخددٍ         ( 2249) -14

 ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ: 
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ و ِٽٿ "ٖ َٵىټڃ أـدهٸٿ: ٨ددهٌ ٰٹٽٹدٿ ٨دُدهتهلل. وټٹدڃ       

 ټُٵٻ: ٰصثٌ وٖ َٵٻ تټ٩ده: يخٍ. وټٹڃ ټُٵٻ: ُِهٌ " . 
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ثٖ: ـهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر.   ( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴ2248) -پ-14

ؾ وـهظڅث أخدى ِد٩ُه تْٔدػ. ـدهظڅث وٸُد٧. ٸٗڈځدث ٨دڃ ت٨ْځدٓ، خهدىت تِٔدڅثن. وٰدٍ            
 ـهَعهځث: 

"وٖ َٵٻ تټ٩دده ټّدُهچ: ڀدىٌٖ". وٌتن ٰدٍ ـدهَط أخدٍ ڀ٩ثوَدر "ٰدإڂ ڀدىٖٸٿ تهلل ٨دٍ            
 وؼٻ". 

 ( وـهظڅث ڀفځه خدڃ يتٰد٧. ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ        2248) -15

خڃ ڀڅدڇ. ٴثٺ: ڈىت ڀث ـهظڅث أخدى ڈًَدًذ ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ . ٰدىٸً         
 أـثنَط ڀڅهث: وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 

"ٖ َٵٻ أـهٸٿ: تِدٳ يخدٷ. أ٩٠دٿ يخدٷ. وٜدا يخدٷ. وٖ َٵدٻ أـدهٸٿ: يخدٍ. وټُٵدٻ            
 ڀٍ".ُِهٌ. ڀىٌٖ. وٖ َٵٻ أـهٸٿ:٨دهٌ. أڀصٍ. وټُٵٻ: ٰصثٌ. ٰصثشٍ. ٬ٗ

 ( ثبة ٧غاٷخ ٣ٺ٩ اڅٳـبٱ: سجضذ ٳ٠ـپ 4) 

 خددڃ ٨ُُڅددر.ؾ وـددهظڅث أخددى ( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـهظڅثِددٱُثڂ2251) -16

ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء . ـهظڅث أخى أِثڀر. ٸٗڈځث ٨ڃ ڈٕثپ، ٨ڃ أخُڇ، ٨دڃ ٨ثبٕدر،   
 ٴثټس :

ٍ. وټٹڃ ټُٵٻ ټٵّدس  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٖ َٵىټڃ أـهٸٿ لدعس ڄٱّ 
ڄٱٍّ". ڈىت ـهَط أخٍ ٸًَح. وٴثٺ أخدى خٹدً: ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وټدٿ         

 َىٸً "ټٹڃ".

 ( وـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر، خهىت تِٔڅثن.2251) -پ-16

( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً وـًڀٽددر. ٴددثٖ ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ      2251)   -17

 أڀثڀر خڃ ِهٻ خڃ ـڅُٯ، ٨ڃ أخُڇ؛  َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ أخٍ
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ َٵٻ أـدهٸٿ : لدعدس ڄٱّدٍ وټُٵدٻ: ټٵّدس       

 ڄٱٍّ".

 ( ثبة اؿزٰ٘ب٩ ا٫ٰـ٦، ٹأٳٶ أُڀت ا٫ِڀت. ٹ٧غاٷخ عص ا٫غٿذبٱ ٹا٫ِڀت5) 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ ٩ٔدر. ـهظڅٍ لٽُه 2252) -18

 ڃ ؼ٩ٱً ٨ڃ أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ.خ
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٸثڄس تڀدًأذ، ڀدڃ خڅدٍ  ِدًتبُٻ، ٴٙدًُذ شځٕدٍ        

ڀ٧ تڀًأشُڃ ٠ىَٽصُڃ. ٰثشمىز يؼٽُڃ ڀدڃ لٕدح ولثشځدثن ڀدڃ وڈدح ڀ٭ٽدٳ ڀ١ددٳ. ظدٿ         
ىت ـٕصڇ ڀّٹثن. وڈى أ٠ُح تټ١ُح. ٰځًز خُڃ تټځًأشُڃ. ٰٽٿ ٩ًَٰىڈث. ٰٵثټس خُهڈث ڈٹ

 "وڄٱٛ ٩ٔدر َهچ.

( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ٍََه خڃ ڈدثيوڂ ٨دڃ ٔد٩در، ٨دڃ لٽُده خدڃ       2252) -19

 ؼ٩ٱً وتټځّصځً. ٴثٖ: ِځ٩څث أخث ڄًٝذ َفهض ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ؛ 
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أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وٸددً تڀددًأذ ڀددڃ خڅددٍ  ِددًتبُٻ. ـٕددس لثشځهددث       
 ڀّٹثن. وتټځّٷ أ٠ُح تټ١ُح. 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈًُ خڃ ـدًج. ٸٗڈځدث ٨دڃ تټځٵدًئ.     2253) -21

ٴثٺ أخى خٹً: ـهظڅث أخى ٨دهتټًـځڃ تټځٵًئ ٨ڃ ٩ُِه خڃ أخدٍ أَدىج. ـدهظڅٍ ٨دُدهتهلل     
 خڃ أخٍ ؼ٩ٱً ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ: 

ڇ لٱُدٯ  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ ٨ًٚ ٨ٽُڇ يَفثڂ ٰدٗ َدًنچ. ٰإڄد    
 تټځفځٻ ٠ُح تټًَؿ". 

( ـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ٩ُِه تَْٽٍ وأخى ٠ثڈً وأـځه خدڃ ٨ُّدً )ٴدثٺ    2254)   -21

أـځه: ـهظڅث. وٴثٺ تِلًتڂ: ألدًڄث( تخڃ وڈح. ألدًڄٍ ڀمًڀر ٨ڃ أخُڇ، ٨دڃ ڄدث٧ٰ.   
 ٴثٺ: 

ٸثڂ تخڃ ٨ځً  وت تِصؽځً خثْټىذ، ٬ًُ ڀ١ًتذ. وخٹثٰىي ١ًَـڇ ڀ٧ تْټىذ. ظدٿ ٴدثٺ:    
 ىت ٸثڂ َّصؽځً يِىٺ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڈٹ
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 ٧زبة ا٫ل٘غ - ۲۳
( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه وتخڃ أخٍ ٨ځً. ٸٗڈځث ٨ڃ تخڃ ٨ُُڅر. ٴثٺ تخڃ أخٍ 2255) -1

 ٨ځً: ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ  خًتڈُٿ خڃ ڀًُّذ، ٨ڃ ٨ځً خڃ تټًَٕه، ٨ڃ أخُڇ. 
ڀ٩ٷ ڀڃ ٩ًٔ أڀُر خدڃ  ٴثٺ : ينٰس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىڀثن. ٰٵثٺ "ڈٻ  

أخٍ تټٙٽس ُٔةثن ؟" ٴٽس: ڄ٩ٿ. ٴدثٺ "ڈُدڇ" ٰلڄٕدهشڇ خُصدث. ٰٵدثٺ "ڈُدڇ" ظدٿ أڄٕدهشڇ خُصدث.          
 ٰٵثٺ "ڈُڇ" ـصً أڄٕهشڇ ڀثبر خُس. 

( وـهظڅُڇ ٌڈًُ خڃ ـًج وأـځه خڃ ٨دهذ. ؼځ٩ُث ٨ڃ تخڃ ٨ُُڅر، ٨ڃ 2255) -پ-1

 ٨ڃ تټًَٕه.  خًتڈُٿ خڃ ڀًُّذ، ٨ڃ ٨ځًو خڃ تټًَٕه. أو ٩َٵىج خڃ ٨ث٘ٿ 
 ٴثٺ: أينٰڅٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ لٽٱڇ. ٰىٸً خځعٽڇ. 

( ـدهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً. ألدًڄددث تټځ٩صځدً خدڃ ِدٽُځثڂ. ؾ وـددهظڅٍ        2255) -2-پ-1

ٌڈًُ خدڃ ـدًج. ـدهظڅث ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ڀهدهٌ. ٸٗڈځدث ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٨ددهتټًـځڃ            
 تټ١ثبٱٍ، ٨ڃ ٨ځًو خڃ تټًَٕه، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ: 

صڅٕهڄٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځعدٻ ـدهَط  خدًتڈُٿ خدڃ ڀُّدًذ. وٌتن:        تِ 
 ٴثٺ " ڂ ٸثن ټُّٽٿ". وٍٰ ـهَط تخڃ ڀههٌ ٴثٺ "ٰٽٵه ٸثن َّٽٿ ٍٰ ٩ًٔچ".

( ـهظڅٍ أخى ؼ٩ٱً، ڀفځه خڃ تټٙدثؾ و٨ٽدٍ خدڃ ـؽدً تټّد٩هٌ. ؼځ٩ُدث      2256) -2

ُدً، ٨دڃ أخدٍ ِدٽځر،     ٨ڃ ًَٔٷ. ٴثٺ تخڃ ـؽً: ألدًڄدث ٔدًَٷ ٨دڃ ٨ددهتټځٽٷ خدڃ ٨ځ     
 ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، 

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴدثٺ "أٔد٩ً ٸٽځدر شٹٽځدس خهدث تټ٩دًج ٸٽځدر ټدُده: أٖ          
 ٸٻ ٍٔء ڀث لٗ تهلل خث٠ٻ" 

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ خڃ ڀُځىڂ. ـهظڅث تخدڃ ڀهدهٌ ٨دڃ ِدٱُثڂ، ٨دڃ      2256) -3

 ٨دهتټځٽٷ خڃ ٨ځًُ. ـهظڅث أخى ِٽځر ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ: 
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "أ٘دهٲ ٸٽځدر ٴثټهدث ٔدث٨ً، ٸٽځدر ټدُده: أٖ ٸدٻ            

 ٍٔء ڀث لٗ تهلل خث٠ٻ. وٸثن أڀُر خڃ أخٍ تټٙٽس أڂ َّٽٿ".

( وـددهظڅٍ تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث ِددٱُثڂ ٨ددڃ ٌتبددهذ، ٨ددڃ ٨دددهتټځٽٷ خددڃ    2256) -4

 ٨ځًُ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "أ٘هٲ خُدس ٴثټدڇ تټٕدث٨ً: أٖ ٸدٻ ٔدٍء ڀدث        أڂ يِىٺ تهلل 

 لٗ تهلل خث٠ٻ. وٸثن تخڃ أخٍ تټٙٽس أڂ َّٽٿ" 

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ     2256) -5

 ٨دهتټځٽٷ خڃ ٨ځًُ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ 
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: أٖ ٸدٻ ٔدٍء ڀدث     ٲ خُدس ٴثټصدڇ تټٕد٩ًتء   ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ . ٴثٺ "أ٘ه 
 لٗ تهلل خث٠ٻ" 

( وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄدث َفُدً خدڃ ٌٸًَدثء ٨دڃ  ِدًتبُٻ، ٨دڃ        2256) -6

 ٨دهتټځٽٷ خڃ ٨ځًُ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ. ٴثټس: ِځ٩س أخث ڈًًَذ َٵىٺ: 
ٸٽځر ټدُه:  ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ " ڂ أ٘هٲ ٸٽځر ٴثټهث ٔث٨ً 

 أٖ ٸٻ ٍٔء ڀث لٗ تهلل خث٠ٻ" 
 ڀث ٌتن ٨ٽً وټٷ . 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ـٱٗ وأخى ڀ٩ثوَدر. ؾ وـدهظڅث أخدى    2257) -7

 ٸًَح. ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر. ٸٗڈځث ٨ڃ ت٨ْځٓ.
ؾ وـهظڅث أخدى ِد٩ُه تْٔدػ. ـدهظڅث وٸُد٧. ـدهظڅث ت٨ْځدٓ ٨دڃ أخدٍ ٘دثټؿ، ٨دڃ أخدٍ             

 ڈًًَذ.ٴثٺ:  
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ْڂ َځصٽا ؼىٮ تټًؼٻ ٴُفدث ًََدڇ، لُدًت ڀدڃ      

 أڂ َځصٽا ٩ًٔت". 
 ٴثٺ أخى خٹً:  ٖ أڂ ـٱٙث ټٿ َٵٻ "ًََڇ".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وڀفځه خڃ خٕثي. ٴثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً.     2258) -8

 ، ٨ڃ ٩ِه، ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثنذ ،٨ڃ َىڄُ خڃ ؼدًُ، ٨ڃ ڀفځه خڃ ٩ِه
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ "ْڂ َځصٽدا ؼدىٮ أـدهٸٿ ٴُفدث ًََدڇ، لُدً ڀدڃ         

 أڂ َځصٽا ٩ًٔت".

( ـهظڅث ٴصُددر خدڃ ِد٩ُه تټعٵٱدٍ. ـدهظڅث ټُدط ٨دڃ تخدڃ تټهدثن، ٨دڃ َفدڅُ،            2259) -9

 ڀىټً ڀ٩ٙح خڃ تټٍخًُ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ. ٴثٺ:
ُڇ وِٽٿ خدثټ٩ًغ،  و ٨دًٚ ٔدث٨ً َڅٕده.     خُڅث ڄفڃ ڄًُّ ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽ 

ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "لددىوت تټٕدد١ُثڂ، أو أڀّددٹىت تټٕدد١ُثڂ، ْڂ       
 َځصٽا ؼىٮ يؼٻ ٴُفث، لًُ ټڇ ڀڃ أڂ َځصٽا ٩ًٔت" .

 ( ثبة رذغٿٮ ا٬٫٘ت ثب٫ٴغصكڀغ 1) 

( ـدهظڅٍ ٌڈُدً خددڃ ـدًج. ـددهظڅث ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ڀهددهٌ ٨دڃ ِددٱُثڂ،       2261) -11

 ر خڃ ڀًظه، ٨ڃ ِٽُځثڂ خڃ خًَهذ، ٨ڃ أخُڇ؛ ٨ڃ ٨ٽٵځ
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڀدڃ ټ٩دح خثټڅًنٔدًُ، ٰٹلڄځدث ٘دد٫  َدهچ ٰدٍ ټفدٿ          

 لڅًٍَ ونڀڇ".
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 ٧زبة ا٫غإٿب - ۲۲
( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وتخڃ أخٍ ٨ځً. ؼځ٩ُث ٨ڃ تخڃ 2261) -1

ٱُثڂ ٨دڃ تټٍڈدًٌ، ٨دڃ أخدٍ ِدٽځر. ٴدثٺ ٸڅدس        ٨ُُڅر )وتټٽٱ٣ ٖخڃ أخٍ ٨ځً(.ـهظڅث ِد 
أيي تټًؤَث أ٨دًي ڀڅهدث. ٬ُدً أڄدٍ ٖ أٌڀدٻ. ـصدً ټٵُدس أخدث ٴصدثنذ. ٰدىٸًز وټدٷ ټدڇ.             

 ٰٵثٺ:  
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ َٵدىٺ "تټًؤَدث ڀدڃ تهلل. وتټفٽدٿ ڀدڃ تټٕد١ُثڂ.        

ڃ ًٔڈث. ٰإڄهث ټدڃ  ٰإوت ـٽٿ أـهٸٿ ـٽځث َٹًڈڇ ٰٽُڅٱط ٨ڃ َّثيچ ظٗظث. وټُص٩ىو خثهلل ڀ
 شًٝچ".

( وـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث ِددٱُثڂ ٨ددڃ ڀفځدده خددڃ ٨دددهتټًـځڃ،    2261) -پ -1

ڀىټً آٺ ٠ٽفر، و٨دهيخڇ وَفًُ، تخڅٍ ٩ُِه، وڀفځه خڃ ٨ځًو خڃ ٨ٽٵځر، ٨دڃ أخدٍ   
 ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ٴصثنذ،

ي ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀعٽڇ. وټٿ َىٸً ٍٰ ـهَعهٿ ٴىٺ أخٍ ِٽځر: ٸڅس أي 
 تټًؤَث أ٨ًي ڀڅهث. ٬ًُ أڄٍ ٖ أٌڀٻ. 

( وـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ. ؾ      2261) -2-پ-1

وـهظڅث  ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ و٨دده خدڃ ـځُده. ٴدثٖ ألدًڄدث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً.            
 ٸٗڈځث ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن. وټُُ ٍٰ ـهَعهځث: أ٨ًي ڀڅهث. 

 ُ "ٰٽُدٙٳ ٨ٽً َّثيچ، ـُڃ َهح ڀڃ ڄىڀڇ، ظٗض ڀًتز".وٌتن ٍٰ ـهَط َىڄ

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څح.ـهظڅث ِٽُځثڂ )٩َڅدٍ تخدڃ خدٗٺ( ٨دڃ     2261) -2

 َفًُ خڃ ٩ُِه. ٴثٺ ِځ٩س أخث ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ َٵىٺ:
ِځ٩س أخث ٴصثنذ َٵىٺ: ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ" تټًؤَدث ڀدڃ تهلل.    

ٽٿ ڀڃ تټٕد١ُثڂ. ٰدإوت يأي أـدهٸٿ ٔدُةث َٹًڈدڇ ٰٽُڅٱدط ٨دڃ َّدثيچ ظدٗض ڀدًتز.           وتټف
وټُص٩ىو خثهلل ڀڃ ٔدًڈث. ٰإڄهدث ټدڃ شٝدًچ" ٰٵدثٺ  ڂ ٸڅدس ْيي تټًؤَدث أظٵدٻ ٨ٽدٍ ڀدڃ           

 ؼدٻ. ٰځث ڈى  ٖ أڂ ِځ٩س خهىت تټفهَط، ٰځث أخثټُهث.

ث ڀفځده  (  وـهظڅثچ ٴصُدر وڀفځه خڃ يڀؿ ٨ڃ تټٽُط خڃ ٩ِه. ؾ وـدهظڅ 2261) -پ-2

خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهتټىڈثج )٩َڅٍ تټعٵٱٍ(. ؾ وـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث      
٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ٸٽهٿ ٨ڃ َفًُ خڃ ٩ُِه، خهىت تِٔڅثن. وٍٰ ـدهَط تټعٵٱدٍ: ٴدثٺ أخدى     
ِٽځر: ٰإڂ ٸڅس ْيي تټًؤَث. وټُُ ٍٰ ـهَط تټٽُط وتخڃ ڄځُدً ٴدىٺ أخدٍ ِدٽځر  ټدً      

 آلً تټفهَط. 
 خڃ يڀؿ ٍٰ يوتَر ڈىت تټفهَط "وټُصفىٺ ٨ڃ ؼڅدڇ تټىٌ ٸثڂ ٨ٽُڇ". وٌتن ت 
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( وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ ٨ځددًو خددڃ     2261) -3

 تټًـځڃ، ٨ڃ أخٍ ٴصثنذ،  تټفثيض ٨ڃ ٨دهيخڇ خڃ ٩ُِه، ٨ڃ أخٍ ِٽځر خڃ ٨ده
تهلل. وتټًؤَددث  ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؛ أڄددڇ ٴددثٺ "تټًؤَددث تټٙددثټفر ڀددڃ    

تټّىء ڀڃ تټ١ُٕثڂ. ٰځڃ يأي يؤَث ٰٹًچ ڀڅهث ُٔةث ٰٽُڅٱدط ٨دڃ َّدثيچ، وټُص٩دىو ڀدڃ      
تټ١ُٕثڂ، ٖ شًٝچ. وٖ َمدً خهث أـدهت. ٰدإڂ يأي يؤَدث ـّدڅر ٰٽُدٕدً. وٖ َمددً  ٖ       

 ڀڃ َفح". 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ لٗن تټدثڈٽٍ وأـځه خڃ ٨دهتهلل خڃ تټفٹٿ. ٴثٖ ـدهظڅث  2261) -4

 ه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٨دهيخڇ خڃڀفځ
٩ُِه، ٨ڃ أخٍ ِٽځر ٴثٺ:  ڂ ٸڅس ْيي تټًؤَث شځًٜڅٍ. ٴثٺ ٰٽٵُس أخث ٴصثنذ. ٰٵدثٺ:  

 وأڄث ٸڅس ْيي تټًؤَث ٰصځًٜڅٍ. 
ـصً ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ "تټًؤَدث تټٙدثټفر ڀدڃ تهلل. ٰدإوت            

ح. و ڂ يأي ڀث َٹًچ ٰٽُصٱٻ ٨ڃ َّدثيچ  يأي أـهٸٿ ڀث َفح ٰٗ َفهض خهث  ٖ ڀڃ َف
 ظٗظث، وټُص٩ىو ڀڃ ًٔ تټ١ُٕثڂ . وٖ َفهض خهث أـهت ٰإڄهث ټڃ شًٝچ".

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ِد٩ُه. ـدهظڅث ټُدط. ؾ وـدهظڅث تخدڃ يڀدؿ. ألدًڄدث تټٽُدط         2262) -5

 ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً، 
ټًؤَدددث َٹًڈهدددث ٨دددڃ يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ؛ أڄدددڇ ٴدددثٺ " وت يأي أـدددهٸٿ ت 

ٰٽُدٙٳ ٨ڃ َّثيچ ظٗظث. وټُّص٩ى خثهلل ڀدڃ تټٕد١ُثڂ ظٗظدث. وټُصفدىٺ ٨دڃ ؼڅددڇ تټدىٌ        
 ٸثڂ ٨ٽُڇ". 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ أخٍ ٨ځً تټځٹدٍ. ـدهظڅث ٨ددهتټىڈثج تټعٵٱدٍ ٨دڃ أَدىج       2263) -6

 تټّمصُثڄٍ، ٨ڃ ڀفځه خڃ ًَُِڃ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، 
صًج تټٍڀدثڂ ټدٿ شٹده يؤَدث تټځّدٽٿ شٹدىج.       ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.ٴثٺ: " وت تٴ 

وأ٘دهٴٹٿ يؤَدث أ٘دهٴٹٿ ـددهَعث. ويؤَدث تټځّدٽٿ ؼدٍء ڀددڃ لځّدر وأيخ٩دُڃ ؼدٍءت ڀددڃ          
تټڅدددىذ وتټًؤَددث ظٗظددر: ًٰؤَددث تټٙددثټفر خٕددًي ڀددڃ تهلل. ويؤَددث شفددٍَڃ ڀددڃ تټٕدد١ُثڂ.  
ويؤَث ڀځث َفهض تټځًء ڄٱّڇ. ٰإڂ يأي أـهٸٿ ڀث َٹًچ، ٰٽُٵٿ ٰٽُٙٻ. وٖ َفهض خهدث  

څددثَ". ٴددثٺ "وأـددح تټٵُدده أٸددًچ تټ٭ددٻ. وتټٵُدده ظدددثز ٰددٍ تټددهَڃ" ٰددٗ أنيٌ ڈددى ٰددٍ        تټ
 تټفهَط أپ ٴثټڇ تخڃ ًَُِڃ. 

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ أَىج، 2263) -پ-6

ٴدثٺ أخدى ڈًَدًذ: ٩ُٰؽدڅدٍ تټٵُده وأٸدًچ تټ٭دٻ. وتټٵُده          خهىت تِٔڅثن، وٴثٺ ٰدٍ تټفدهَط:  
 هَڃظدثز ٍٰ تټ

وٴثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "يؤَدث تټځدؤڀڃ ؼدٍء ڀدڃ ِدصر وأيخ٩دُڃ ؼدٍءت ڀدڃ            
 تټڅدىذ".
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( ـددهظڅٍ أخددى تټًخُدد٧. ـددهظڅث ـځددثن )٩َڅددٍ تخددڃ ٌَدده(. ـددهظڅث أَددىج    2263) -2-پ-6

وڈٕثپ ٨ڃ ڀفځه، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:  وت تٴصًج تټٍڀثڂ. وِثٲ تټفهَط. وټٿ َىٸً 
 . ُٰڇ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ

( وـدهظڅثچ  ِددفثٲ خدڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄدث ڀ٩ددثو خدڃ ڈٕددثپ. ـدهظڅث أخددٍ      2263) -3-پ-6

 ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ ڀفځه خڃ ًَُِڃ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. وأنيغ ٰددٍ تټفددهَط ٴىټددڇ: وأٸددًچ تټ٭ددٻ.  ټددً شځددثپ   

 تټٹٗپ. وټٿ َىٸً "تټًؤَث ؼٍء ڀڃ ِصر وأيخ٩ُڃ ؼٍءت ڀڃ تټڅدىذ".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخدڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً وأخدى         2264) -7

نتون. ؾ وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـدًج. ـدهظڅث ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ڀهدهٌ. ٸٽهدٿ ٨دڃ ٔد٩در ؾ         
وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصدثنذ، ٨دڃ أڄدُ خدڃ     

 ڀثټٷ، ٨ڃ ٨دثنذ خڃ تټٙثڀس. ٴثٺ: 
هلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "يؤَث تټځؤڀڃ ؼٍء ڀڃ ِصر وأيخ٩ُڃ ؼٍءت ڀدڃ  ٴثٺ يِىٺ ت 

 تټڅدىذ".

( وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ظثخدس تټدڅدثڄٍ،      2264) -پ-7

 ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڀعٻ وټٷ. 

ڀ٩ځدً ٨دڃ تټٍڈدًٌ،     ( ـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ألدًڄدث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث   2263) -8

 ٨ڃ تخڃ تټځُّح، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ يؤَث تټځؤڀڃ ؼٍء ڀڃ ِدصر وأيخ٩دُڃ ؼدٍءت     

 ڀڃ تټڅدىذ".

( وـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ تټمٽُٻ. ألدًڄث ٨ٽٍ خڃ ڀّهً ٨ڃ ت٨ْځدٓ. ؾ  2263) -پ-8

 ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ت٨ْځٓ ٨ڃ أخٍ ٘
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "يؤَدث تټځّدٽٿ ًَتڈدث أو شدًي ټدڇ". وٰدٍ ـدهَط           

 تخڃ ڀّهً "تټًؤَث تټٙثټفر ؼٍء ڀڃ ِصر وأيخ٩ُڃ ڀڃ تټڅدىذ".

( وـهظڅث َفًُ خڃ َفُدً. ألدًڄدث ٨ددهتهلل خدڃ َفُدً خدڃ أخدٍ ٸعُدً.         2263) -2-پ-8

 ٽځر ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ: ِځ٩س أخٍ َٵىٺ: ـهظڅث أخٍ ِ
٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "يؤَث تټًؼٻ تټٙثټؿ ؼٍء ڀڃ ِصر وأيخ٩ُڃ 

 ؼٍءت ڀڃ تټڅدىذ".

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ ٨ځددً. ـددهظڅث ٨ٽددٍ      2263) -3-پ-8

)٩َڅددٍ تخددڃ تټځدددثيٶ(. ؾ وـددهظڅث أـځدده خددڃ تټځڅددىي. ـددهظڅث ٨دهتټٙددځه. ـددهظڅث ـددًج     
 ڃ ٔهتن(. ٸٗڈځث ٨ڃ َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ، خهىت تِٔڅثن.)٩َڅٍ تخ



  

 

 

Page 395 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـهظڅث ڀ٩ځً خڃ ڈځثپ خڃ 2263) -4-پ-8

 ڀڅدڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، 
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خځعٻ ـهَط ٨دهتهلل خڃ َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ ٨ڃ أخُڇ. 

. ـدهظڅث أخدى أِدثڀر. ؾ وـدهظڅث تخدڃ ڄځُدً.       ( ـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر    2265) -9

 ـهظڅث أخٍ. ٴثٖ ؼځ٩ُث: ـهظڅث ٨دُهتهلل ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٴثٺ:
ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "تټًؤَدث تټٙدثټفر ؼدٍء ڀدڃ ِدد٩ُڃ ؼدٍءت ڀدڃ             

 تټڅدىذ". 

( و ـددهظڅثچ تخددڃ تټځعڅددً و٨دُددهتهلل خددڃ ِدد٩ُه. ٴددثٖ ـددهظڅث َفُددً ٨ددڃ          2263) -پ-9

 هتهلل، خهىت تِٔڅثن.٨دُ

( وـهظڅثچ ٴصُدر وتخڃ يڀؿ ٨ڃ تټٽُط خڃ ٩ِه. ؾ وـهظڅث تخڃ يتٰد٧.  2263) -2-پ-9

ـدهظڅث تخددڃ أخددٍ ٰددهَٷ. ألدًڄدث تټٝددفثٶ )٩َڅددٍ تخددڃ ٨عځدثڂ(. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ڄددث٧ٰ، خهددىت    
 تِٔڅثن.وٍٰ ـهَط تټٽُط: 

 ٴثٺ ڄث٧ٰ: ـّدس أڂ تخڃ ٨ځً ٴثٺ "ؼٍء ڀڃ ِد٩ُڃ ؼٍء ڀڃ تټڅدىذ". 

 ( ثبة ٣ٺ٩ ا٫ٴجپ ٬ٗڀٶ ا٫والح ٹا٫ـال٭ "ٯٲ عآٳپ ٟپ ا٫ٰٴب٭ ٤ٟض عآٳپ"1) 

( ـهظڅث أخى تټًخُد٧، ِدٽُځثڂ خدڃ نتون تټ٩صٹدٍ. ـدهظڅث ـځدثن )٩َڅدٍ تخدڃ         2266) -11

 ٌَه(. ـهظڅث أَىج وڈٕثپ ٨ڃ ڀفځه، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
تټٕد١ُثڂ ٖ  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ يآڄٍ ٍٰ تټځڅثپ ٰٵه يآڄدٍ، ٰدإڂ    

 َصځعٻ خٍ".

( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً وـًڀٽر. ٴثٖ: ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ 2266) -11

 ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ـهظڅٍ أخى ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ؛ أڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ:
ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ "ڀددڃ يآڄددٍ ٰددٍ تټځڅددثپ ّٰددًُتڄٍ ٰددٍ      

 ٖ َصځعٻ تټ١ُٕثڂ خٍ". تټُٵ٥ر. أو ټٹلڄځث يآڄٍ ٍٰ تټُٵ٥ر. 

 ( وٴثٺ ٰٵثٺ أخى ِٽځر: ٴثٺ أخى ٴصثنذ: 2267) -11

 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ يآڄٍ ٰٵه يأي تټفٳ".  

( وـهظڅُددڇ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ٩َٵددىج خددڃ  خددًتڈُٿ. ـددهظڅث تخددڃ  2267) -پ-11

 ألٍ تټٍڈًٌ. ـهظڅث ٨ځٍ. ٰىٸً تټفهَعُڃ ؼځ٩ُث
 . ڀعٻ ـهَط َىڄُ. خإِڅثنَهځث. ِىتء

( وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط. ؾ وـهظڅث تخڃ يڀؿ. ألدًڄث تټٽُط 2268) -12

 ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً؛ 
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڀڃ يآڄٍ ٍٰ تټڅىپ ٰٵده يآڄدٍ.  ڄدڇ ٖ َڅد٭دٍ      
ت خصٽ٩ح تټ١ُٕثڂ ټٽ١ُٕثڂ أڂ َصځعٻ ٍٰ ٘ىيشٍ". وٴثٺ " وت ـٽٿ أـهٸٿ ٰٗ َمدً أـه

 خڇ ٍٰ تټځڅثپ".

(  وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث يوؾ. ـددهظڅث ٌٸًَددثء خددڃ  ِددفثٲ.   2268) -13

 ـهظڅٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ: 
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڀدڃ يآڄدٍ ٰدٍ تټڅدىپ ٰٵده يآڄدٍ. ٰإڄدڇ ٖ َڅد٭دٍ            

 ټٽ١ُٕثڂ أڂ َصٕدڇ خٍ".

 ٿشجغ ثز٬٘ت ا٫لڀِبٱ ثٶ ٟپ ا٫ٰٴب٭  ( ثبة ال2) 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط. ؾ وـهظڅث تخدڃ يڀدؿ. ألدًڄدث تټٽُدط     2268) -14

 ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً، 
٨ڃ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؛ أڄدڇ ٴدثٺ ٨ًْتخدٍ ؼدثءچ ٰٵدثٺ:  ڄدٍ ـٽځدس أڂ            

ٽٿ وٴددثٺ "ٖ شمدددً خصٽ٩ددح يأِددٍ ٴ١دد٧. ٰلڄددث أشد٩ددڇ. ٍٰؼددًچ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِدد 
 تټ١ُٕثڂ خٷ ٍٰ تټځڅثپ". 

( وـدهظڅث ٨عځددثڂ خدڃ أخددٍ ٔدُدر. ـددهظڅث ؼًَدً ٨ددڃ ت٨ْځدٓ، ٨ددڃ أخددٍ      2268) -15

 ِٱُثڂ، ٨ڃ ؼثخً. 
ٴددثٺ: ؼددثء أ٨ًتخددٍ  ټددً تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰٵددثٺ: َددث يِددىٺ تهلل! يأَددس ٰددٍ   

ىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ تټځڅثپ ٸلڂ يأٍِ ًٜج ٰصهـًغ ٰثٔصهنز ٨ٽً أظًچ. ٰٵثٺ يِ
 وِٽٿ ټ٨ًٓتخٍ "ٖ شفهض تټڅثَ خصٽ٩ح تټ١ُٕثڂ خٷ ٍٰ ڀڅثڀٷ".

وٴثٺ: ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خ٩ده، َم١دح ٰٵدثٺ "ٖ َفدهظڃ أـدهٸٿ خصٽ٩دح       
 تټ١ُٕثڂ خڇ ٍٰ ڀڅثڀڇ".

( وـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وأخدى ِد٩ُه تْٔدػ. ٴدثٖ: ـدهظڅث وٸُد٧           2268) -16

 ٨ڃ أخٍ ِٱُثڂ، ٨ڃ ؼثخً.  ٨ڃ ت٨ْځٓ،
ٴثٺ: ؼثء يؼٻ  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ: َث يِدىٺ تهلل! يأَدس ٰدٍ تټځڅدثپ      

ٸلڂ يأٍِ ٴ٧١. ٴدثٺ: ٰٝدفٷ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وٴدثٺ " وت ټ٩دح تټٕد١ُثڂ          
خلـهٸٿ ٍٰ ڀڅثڀڇ. ٰٗ َفهض خڇ تټڅثَ". وٍٰ يوتَر أخٍ خٹدً " وت ټ٩دح خلـدهٸٿ" وټدٿ     

 ټ١ُٕثڂ. َىٸً ت

 ( ثبة ٟپ رؤٹٿ٪ ا٫غإٿب 3) 

( ـهظڅث ـثؼح خڃ تټىټُه. ـهظڅث ڀفځه خڃ ـًج ٨ڃ تټٍخُهٌ. ألدًڄٍ 2269) -17

تټٍڈًٌ ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل؛ أڂ تخدڃ ٨ددثَ أو أخدث ڈًَدًذ ٸدثڂ َفدهض؛ أڂ يؼدٗ        
أشً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ؾ وـدهظڅٍ ـًڀٽدر خدڃ َفُدً تټصؽُددٍ )وتټٽٱد٣          
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ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج؛ أڂ ٨دُهتهلل خڃ ٨صدر ألدًچ؛ أڂ  ټڇ(.
 تخڃ ٨دثَ ٸثڂ َفهض؛ 

أڂ يؼٗ أشً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل  ڄٍ أيي تټٽُٽر ٤ٽر  
شڅ١ددٯ تټّددځڃ وتټ٩ّددٻ. ٰددليي تټڅددثَ َصٹٱٱددىڂ ڀڅهددث خلَددهَهٿ. ٰثټځّددصٹعً وتټځّددصٵٻ.      

٘ٗ ڀڃ تټّځثء  ټً تْيٚ. ٰليتٶ ألىز خدڇ ٩ٰٽدىز. ظدٿ ألدى خدڇ ڀدڃ       وأيي ِددث وت
خ٩هٶ ٩ٰٗ. ظٿ ألى خڇ يؼٻ آلً ٩ٰٗ. ظٿ ألى خڇ يؼٻ آلً ٰدثڄٵ٧١ خدڇ. ظدٿ و٘دٻ ټدڇ      
٩ٰٗ. ٴثٺ أخى خٹً: َث يِىٺ تهلل خدلخٍ أڄدس. وتهلل ټصده٨څٍ ٨ٰٓدًڄهدث. ٴدثٺ يِدىٺ تهلل       

ث تټ٥ٽددر ٥ٰٽددر تِٔددٗپ. وأڀددث تټددىٌ  ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ت٨دًڈددث" ٴددثٺ أخددى خٹددً: أڀدد 
َڅ١ددٯ ڀددڃ تټّددځڃ وتټ٩ّددٻ ٰددثټٵًآڂ. ـٗوشددڇ وټُڅددڇ. وأڀددث ڀددث َصٹٱددٯ تټڅددثَ ڀددڃ وټددٷ  
ٰثټځّصٹعً ڀڃ تټٵًآڂ وتټځّصٵٻ. وأڀث تټّدح تټىت٘ٻ ڀڃ تټّدځثء  ټدً تْيٚ ٰدثټفٳ    
تټىٌ أڄس ٨ٽُڇ. شللى خڇ ٩ُٰٽُٷ تهلل خڇ ظٿ َللى خڇ يؼٻ ڀدڃ خ٩دهٶ ٩ُٰٽدى خدڇ. ظدٿ َللدى       
خڇ يؼٻ ڀڃ خ٩هٶ ٩ُٰٽى خڇ. ظٿ َللى خڇ يؼٻ آلً ُٰڅٵ٧١ خڇ ظٿ َى٘دٻ ټدڇ ٩ُٰٽدى خدڇ.     
ٰللدًڄٍ َث يِىٺ تهلل خدلخٍ أڄدس أ٘ددس أپ أل١دلز؟ ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         
وِددٽٿ "أ٘دددس خ٩ٝددث وأل١ددلز خ٩ٝددث" ٴددثٺ: ٰددىتهلل َددث يِددىٺ تهلل ټصفددهظڅٍ ڀددث تټددىٌ    

 أل١لز؟ ٴثٺ "ٖ شٵّٿ" 

هظڅثچ تخڃ أخدٍ ٨ځدً. ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ تټٍڈدًٌ، ٨دڃ ٨دُدهتهلل         ( وـ2269) -پ -17

 خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ 
ؼدثء يؼدٻ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀڅٙدًٰڇ ڀدڃ أـده. ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل  ڄددٍ              

 يأَس ڈىچ تټٽُٽر ٍٰ تټځڅثپ ٤ٽر شڅ١ٯ تټّځڃ وتټ٩ّٻ. خځ٩څً ـهَط َىڄُ. 

ت٧ٰ. ـهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً ٨دڃ     ( وـهظڅثچ ڀفځه خڃ ي2269) - 2-پ-17

تټٍڈددًٌ، ٨ددڃ ٨دُددهتهلل خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ٨صدددر، ٨ددڃ تخددڃ ٨دددثَ أو أخددٍ ڈًَددًذ. ٴددثٺ       
 ٨دهتټًٌتٲ: ٸثڂ ڀ٩ځً أـُثڄث َٵىٺ: ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. وأـُثڄث َٵىٺ: ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 

أڂ يؼددٗ أشددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰٵددثٺ:  ڄددٍ أيي تټٽُٽددر ٤ٽددر. خځ٩څددً    
 ـهَعهٿ.

( وـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ٸعُدً.     2269) -3-پ-17

ـهظڅث ِٽُځثڂ، وڈى تخڃ ٸعًُ، ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ تخڃ ٨ددثَ؛  
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٸددثڂ ڀځددث َٵددىٺ ْ٘ددفثخڇ "ڀددڃ يأي ڀددڅٹٿ يؤَددث  

 ؼٻ ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل يأَس ٤ٽر. خڅفى ـهَعهٿ. ٰٽُٵٙهث أ٨دًڈث ټڇ" ٴثٺ ٰؽثء ي

 ( ثبة عإٿب ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ 4) 

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّدٽځر خدڃ ٴ٩څدح. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ِدٽځر ٨دڃ ظثخدس          2271) -18

 تټدڅثڄٍ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ، ٴثٺ: 



  

 

 

Page 398 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

ڄدث ٰدٍ نتي   ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "يأَس وتز ټُٽر، ُٰځث َدًي تټڅدثبٿ، ٸل   
٨ٵدر خڃ يت٧ٰ. ٰلشُڅث خ٠ًح ڀڃ ي٠ح تخڃ ٠ثج. ٰلوټس تټ٩ًٰر ټڅث ٍٰ تټهڄُث وتټ٩ثٴددر  

 ٍٰ تِلًذ. وأڂ نَڅڅث ٴه ٠ثج".

( وـددهظڅث ڄٙددً خددڃ ٨ٽددٍ تټؽهٝددځٍ. ألدًڄددٍ أخددٍ. ـددهظڅث ٘ددمً خددڃ  2271) -19

 ؼىًََر ٨ڃ ڄث٧ٰ؛ أڂ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً ـهظڇ؛ 
ثٺ "أيتڄدٍ ٰدٍ تټځڅدثپ أشّدىٶ خّدىتٶ. ٰؽدىخڅٍ       أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴد    

 يؼٗڂ أـهڈځث أٸدً ڀڃ تِلً. ٰڅثوټس تټّىتٶ 
 تْ٘٭ً ڀڅهځث. ٰٵُٻ ټٍ ٸدً. ٰه٩ٰصڇ  ټً تْٸدً". 

( ـهظڅث أخى ٨ثڀً، ٨ددهتهلل خدڃ خدًتن تْٔد٩ًٌ وأخدى ٸًَدح، ڀفځده خدڃ         2272) -21

ه، ٨ڃ أخٍ خدًنذ، ؼدهچ، ٨دڃ    تټ٩ٗء )وشٵثيخث ٍٰ تټٽٱ٣(. ٴثٖ: ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ خًَ
 أخٍ ڀىًِ، 

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "يأَس ٍٰ تټځڅثپ أڄٍ أڈثؼً ڀدڃ ڀٹدر  ټدً أيٚ     
خهث ڄمٻ. ٰىڈح وڈٽٍ  ټً أڄهث تټُځثڀر أو ڈؽً. ٰإوت ڈدٍ تټځهَڅدر َعدًج. ويأَدس ٰدٍ      
يؤَثٌ ڈىچ أڄٍ ڈٌٍز ُِٱث. ٰدثڄٵ٧١ ٘دهيچ. ٰدإوت ڈدى ڀدث أ٘دُح ڀدڃ تټځدؤڀڅُڃ َدىپ          

ه. ظٿ ڈٌٍشڇ ألًي ٩ٰثن أـّڃ ڀث ٸثڂ. ٰإوت ڈى ڀث ؼثء تهلل خدڇ ڀدڃ تټٱدصؿ وتؼصځدث٦     أـ
تټځؤڀڅُڃ. ويأَس ُٰهث أَٝث خٵدًت، وتهلل لُدً. ٰدإوت ڈدٿ تټڅٱدً ڀدڃ تټځدؤڀڅُڃ َدىپ أـده.          
 و وت تټمًُ ڀث ؼثء تهلل خڇ ڀڃ تټمًُ خ٩ه، وظىتج تټٙهٲ تټىٌ أشثڄث تهلل خ٩ه، َىپ خهي". 

ځه خڃ ِهٻ تټصځُځٍ. ـهظڅث أخى تټُځثڂ. ألدًڄث ٔد٩ُح ٨دڃ   ( ـهظڅٍ ڀف2273) -21

 ٨دهتهلل خڃ أخٍ ـُّڃ. ـهظڅث ڄث٧ٰ خڃ ؼدًُ ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ: 
ٴهپ ڀُّٽځر تټٹىتج ٨ٽً ٨هه تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، تټځهَڅدر. ٰؽ٩دٻ َٵدىٺ:  ڂ        

ُدڇ تټڅددٍ   ؼ٩ٻ ټٍ ڀفځه تْڀً ڀڃ خ٩هچ شد٩صڇ. ٰٵهڀهث ٍٰ خًٕ ٸعًُ ڀڃ ٴىڀڇ. ٰلٴدٻ  ټ
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڀ٩ڇ ظثخس خدڃ ٴدُُ خدڃ ٔدځثَ. وٰدٍ َده تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ          
وِٽٿ ٴ٩١ر ؼًَهذ. ـصً وٴٯ ٨ٽً ڀُّٽځر ٍٰ أ٘فثخڇ. ٴثٺ "ټى ِلټصڅٍ ڈىچ تټٵ٩١ر 
ڀث أ١٨ُصٹهث. وټڃ أش٩هي أڀً تهلل ُٰٷ. وټدةڃ أنخدًز ټ٩ُٵًڄدٷ تهلل. و ڄدٍ ْيتٶ تټدىٌ      

 ثخس َؽُدٷ ٨څٍ" ظٿ تڄًٙٮ ٨څڇ. أيَس ُٰٷ ڀث أيَس. وڈىت ظ

( ٰٵثٺ تخڃ ٨دثَ: ّٰدلټس ٨دڃ ٴدىٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ " ڄدٷ         2274) -21

أيي تټىٌ أيَس ُٰٷ ڀث يأَس" ٰللدًڄٍ أخى ڈًًَذ؛  أڂ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ    
ٴثٺ: "خُڅث أڄث ڄثبٿ يأَس ٍٰ َهٌ ِىتيَڃ ڀڃ وڈح. ٰلڈځڅٍ ٔدلڄهځث. ٰدلوـٍ  ټدٍ ٰدٍ     

أڂ تڄٱمهځث. ٰڅٱمصهځث ١ٰثيت. ٰلوټصهځث ٸىتخُڃ َمًؼثڂ ڀڃ خ٩هٌ. ٰٹثڂ أـدهڈځث  تټځڅثپ 
 تټ٩څٍّ، ٘ثـح ٘څ٩ثء. وتِلً ڀُّٽځر ٘ثـح تټُځثڀر". 
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( وـهظڅث ڀفځه خدڃ يتٰد٧. ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ         2274) -22

ِدٽٿ. ٰدىٸً   خڃ ڀڅدڇ. ٴثٺ: ڈىت ڀدث ـدهظڅث أخدى ڈًَدًذ ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ و        
 أـثنَط ڀڅهث: 

وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "خُڅث أڄث ڄثبٿ أشُس لدٍتبڃ تْيٚ. ٰىٜد٧ ٰدٍ     
َددهٌ أِددىتيَڃ ڀددڃ وڈددح. ٰٹدددًت ٨ٽددٍ وأڈځددثڄٍ. ٰددلوـٍ  ټددٍ أڂ تڄٱمهځددث. ٰڅٱمصهځددث    

 ٰىڈدث. ٰلوټصهځث تټٹىتخُڃ تټٽىَڃ أڄث خُڅهځث: ٘ثـح ٘څ٩ثء، و٘ثـح تټُځثڀر". 

ظڅث ڀفځه خدڃ خٕدثي. ـدهظڅث وڈدح خدڃ ؼًَدً. ـدهظڅث أخدٍ ٨دڃ أخدٍ           ( ـه2275) -23

 يؼثء تټ١٩ثينٌ، ٨ڃ ِځًذ خڃ ؼڅهج. ٴثٺ: 
ٸثڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  وت ٘ٽً تټٙدؿ أٴددٻ ٨ٽدُهٿ خىؼهدڇ ٰٵدثٺ "ڈدٻ يأي       

 أـه ڀڅٹٿ تټدثيـر يؤَث ؟".
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 ٧زبة ا٠٫ٌبئ٪ -۲۲
ـ٬ڀٮ ا٫ذجغ ٬ٗڀٶ ٣ج٪ ( ثبة ٌٟ٪ ٳـت ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ، ٹر1) 

 ا٫ٴجٺح
( ـهظڅث ڀفځه خڃ ڀهًتڂ تټًتٌٌ وڀفځه خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ِهٿ. ؼځ٩ُث 2276) -1

٨ڃ تټىټُه. ٴثٺ تخڃ ڀهًتڂ: ـهظڅث تټىټُه خڃ ڀّدٽٿ. ـدهظڅث تْوٌت٨دٍ ٨دڃ أخدٍ ٨ځدثي،       
 ٔهتن؛ أڄڇ ِځ٧ وتظٽر خڃ تِْٵ٧ َٵىٺ: 

 ت٘ددد١ٱً ٸڅثڄدددر ڀدددڃ وټددده ِدددځ٩س يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ َٵدددىٺ " ڂ تهلل  
 ِځث٨ُٻ. وت١٘ٱً ٴًَٕث ڀدڃ ٸڅثڄدر. وت٘د١ٱً ڀدڃ ٴدًَٓ خڅدٍ ڈثٔدٿ. وت٘د١ٱثڄٍ         

 ڀڃ خڅٍ ڈثٔٿ". 

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث َفُدً خدڃ أخدٍ خٹُدً ٨دڃ  خدًتڈُٿ         2277) -2

 خڃ ٠هځثڂ. ـهظڅٍ ِځثٶ خڃ ـًج ٨ڃ ؼثخً خڃ ِځًذ. ٴثٺ :
ِٽٿ " ڄٍ ٨ًْٮ ـؽًت خځٹر ٸثڂ َّٽٿ ٨ٽٍ ٴدٻ أڂ ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ و 

 أخ٩ط.  ڄٍ ٨ًْٰڇ تِڂ".

 ( ثبة ر٠ٌڀ٪ ٳجڀٴب ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ٬ٗټ جٰڀٖ ا٫شالئ٢ 2) 

( ـهظڅٍ تټفٹٿ خڃ ڀىًِ، أخى ٘ثټؿ. ـهظڅث ڈٵٻ )٩َڅدٍ تخدڃ ٌَدثن( ٨دڃ     2278) -3

 ًًَذ ٴثٺ:تْوٌت٨ٍ. ـهظڅٍ أخى ٨ځثي. ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ًٰوق.ـهظڅٍ أخى ڈ
ٴثٺ يِىٺ تهلل "أڄث ُِه وټه آنپ َىپ تټٵُثڀر. وأوٺ ڀڃ َڅٕدٳ ٨څدڇ تټٵددً. وأوٺ ٔدث٧ٰ      

 وأوٺ ڀٕٱ٧". 

 ( ثبة ٟپ ٯ٘جؼاد ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ3) 

( وـهظڅٍ أخى تټًخ٧ُ، ِٽُځثڂ خڃ نتون تټ٩صٹدٍ. ـدهظڅث ـځدثن )٩َڅدٍ تخدڃ      2279_ )4

 ٌَه(. ـهظڅث ظثخس ٨ڃ أڄُ؛ 
ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ن٨ث خځثء ٰلشٍ خٵهؾ يـدًتؾ. ٰؽ٩دٻ تټٵدىپ َصىٜدةىڂ.     أڂ تټڅدٍ ٘ 

ٰفددٍيز ڀددث خددُڃ تټّددصُڃ  ټددً تټعځددثڄُڃ. ٴددثٺ: ٰؽ٩ٽددس أڄ٥ددً  ټددً تټځددثء َڅددد٧ ڀددڃ خددُڃ     
 أ٘ثخ٩ڇ. 

( وـددهظڅٍ  ِددفثٲ خددڃ ڀىِددً تْڄٙددثيٌ. ـددهظڅث ڀ٩ددڃ. ـددهظڅث ڀثټددٷ. ؾ  2279) -5

أڄُ، ٨ڃ  ِفثٲ خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ    وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً. ألدًڄث تخڃ وڈح ٨ڃ ڀثټٷ خڃ 
 أخٍ ٠ٽفر، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛ أڄڇ ٴثٺ: 

يأَددس يِددىٺ تهلل  ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، وـثڄددس ٘ددٗذ تټ٩ٙددً، ٰددثټصځُ تټڅددثَ         
تټىٜىء ٰٽٿ َؽهوچ. ٰلشٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خىٜىء. ٰى٧ٜ يِىٺ تهلل 
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ڂ َصىٜدةىت ڀڅدڇ . ٴدثٺ: ًٰأَدس     ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ وټٷ تٔڄثء َهچ. وأڀً تټڅدثَ أ 
 تټځثء َڅد٧ ڀڃ شفس أ٘ثخ٩ڇ. ٰصىٜل تټڅثَ ـصً شىٜؤت ڀڃ ٨څه آلًڈٿ. 

( ـهظڅٍ أخى ٬ّثڂ تټځّځ٩ٍ. ـهظڅث ڀ٩ثو )٩َڅٍ تخڃ ڈٕثپ(. ـهظڅٍ أخدٍ  2279) -6

 ٨ڃ ٴصثنذ. ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ؛ 
وتټځّدؽه ُٰځدث   أڂ ڄدٍ تهلل وأ٘فثخڇ خثټٍويتء )ٴثٺ: وتټدٍويتء خثټځهَڅدر ٨څده تټّدىٲ      

ظځڇ( ن٨ث خٵهؾ ُٰڇ ڀثء. ٰى٧ٜ ٸٱڇ ُٰڇ. ٰؽ٩ٻ َڅدد٧ ڀدڃ خدُڃ أ٘دثخ٩ڇ. ٰصىٜدل ؼځُد٧       
 أ٘فثخڇ. ٴثٺ ٴٽس: ٸٿ ٸثڄىت؟ َث أخث ـځٍذ! ٴثٺ: ٸثڄىت ٌڈثء تټعٗظځثبر.

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ُِه ٨ڃ ٴصثنذ، 2279) -7

 ٨ڃ أڄُ؛ 
يتء. ٰلشٍ خإڄثء ڀثء ٖ َ٭ځً أ٘ثخ٩ڇ. أو ٴهي ڀث َىتيٌ أ٘دثخ٩ڇ.  أڂ تټڅدٍ ٸثڂ خثټٍو 

 ظٿ وٸً ڄفى ـهَط ڈٕثپ. 

( وـهظڅٍ ِٽځر خڃ ٔدُح. ـهظڅث تټفّڃ خڃ أ٨ُڃ. ـهظڅث ڀ٩ٵٻ ٨دڃ أخدٍ   2281) -8

 تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً؛ 
أڂ أپ ڀثټٷ ٸثڄس شههٌ ټٽڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ٨ٹدر ټهدث ِدځڅث. ُٰلشُهدث خڅىڈدث       

تْنپ. وټُُ ٨څهڈٿ ٍٔء. ٰص٩ځه  ټً تټدىٌ ٸثڄدس شهدهٌ ُٰدڇ ټٽڅددٍ ٘دٽً تهلل        ُّٰلټىڂ
٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰصؽدده ُٰددڇ ِددځڅث. ٰځددث ٌتٺ َٵددُٿ ټهددث أنپ خُصهددث ـصددً ٨ٙددًشڇ. ٰلشددس تټڅدددٍ 

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ "٨ًٙشُهث؟" ٴثټس: ڄ٩ٿ. ٴثٺ "ټى شًٸصُهث ڀث ٌتٺ ٴثبځث".

تټفّڃ خڃ أ٨ُڃ. ـهظڅث ڀ٩ٵٻ ٨دڃ أخدٍ    ( وـهظڅٍ ِٽځر خڃ ٔدُح. ـهظڅث2281) -9

 تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً؛ 
أڂ يؼٗ أشً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َّص٩١ځڇ. ٰل٩٠ځدڇ ٔد١ً وِدٳ ٔد٩ًُ. ٰځدث       

ٌتٺ تټًؼٻ َلٸٻ ڀڅڇ وتڀًأشڇ وُٜٱهځث. ـصً ٸثټڇ. ٰلشً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ.  
 ٰٵثٺ "ټىټٿ شٹٽڇ ْٸٽصٿ ڀڅڇ، وټٵثپ ټٹٿ". 

ث ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټدهتيڀٍ. ـدهظڅث أخدى ٨ٽدٍ تټفڅٱدٍ. ـدهظڅث       ( ـهظڅ716) -11

ڀثټٷ )وڈى تخڃ أڄُ( ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ تټځٹٍ؛ أڂ أخث تټ١ٱُٻ ٨ثڀً خڃ وتظٽر ألدًچ. أڂ 
 ڀ٩ثو خڃ ؼدٻ ألدًچ. 

ٴددثٺ لًؼڅددث ڀدد٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ددثپ ٬ددٍوذ شدددىٶ. ٰٹددثڂ َؽځدد٧          
ث. وتټځ٭ًج وتټ٩ٕثء ؼځ٩ُث. ـصً  وت ٸثڂ َىڀدث  تټٙٗذ. ٰٙٽً تټ٥هً وتټ٩ًٙ ؼځ٩ُ

ألً تټٙٗذ. ظٿ لدًغ ٰٙدٽً تټ٥هدً وتټ٩ٙدً ؼځ٩ُدث. ظدٿ نلدٻ ظدٿ لدًغ خ٩ده وټدٷ .            
ٰٙٽً تټځ٭ًج وتټ٩ٕثء ؼځ٩ُث. ظٿ ٴثٺ " ڄٹٿ ِدصلشىڂ ٬دهت،  ڂ ٔدثء تهلل، ٨دُڃ شددىٶ.      

ـصدً  و ڄٹٿ ټڃ شلشىڈث ـصً َٝفً تټڅهثي. ٰځڃ ؼثءڈث ڀڅٹٿ ٰٗ َځُ ڀدڃ ڀثبهدث ٔدُةث    
آشٍ" ٰؽةڅثڈث وٴه ِدٵڅث  ټُهث يؼٗڂ. وتټ٩ُڃ ڀعٻ تټًٕتٶ شدٛ خٕدٍء ڀدڃ ڀدثء. ٴدثٺ     
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ّٰلټهځث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڈدٻ ڀّّدصځث ڀدڃ ڀثبهدث ٔدُةث؟" ٴدثٖ: ڄ٩دٿ.            
ّٰدهځث تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، وٴدثٺ ټهځدث ڀدث ٔدثء تهلل أڂ َٵدىٺ. ٴدثٺ ظدٿ ٬ًٰدىت            

ُٗ. ـصً تؼصځ٧ ٍٰ ٍٔء. ٴدثٺ و٬ّدٻ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل     خلَهَهٿ ڀڃ تټ٩ُڃ ٴٽُٗ ٴٽ
 -٨ٽُڇ وِٽٿ ُٰڇ َهچ ووؼهڇ. ظٿ أ٨ثنچ ُٰهث. ٰؽًز تټ٩ُڃ خځثء ڀڅهځدً. أو ٴدثٺ ٬ٍَدً    

ـصً تِصٵً تټڅدثَ. ظدٿ ٴدثٺ "َىٔدٷ َدث ڀ٩دثو!  ڂ ٠ثټدس خدٷ          -ٔٷ أخى ٨ٽٍ أَهځث ٴثٺ 
 ـُثذ، أڂ شًي ڀث ڈهڅث ٴه ڀٽا ؼڅثڄث". 

دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څح. ـهظڅث ِٽُځثڂ خڃ خٗٺ ٨ڃ ٨ځدًو  ( ـهظڅث 1392٨) -11

 خڃ َفًُ، ٨ڃ ٨دثَ خڃ ِهٻ خڃ ٩ِه تټّث٨هٌ، ٨ڃ أخٍ ـځُه. ٴثٺ: 
لًؼڅددث ڀدد٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٬ددٍوذ شدددىٶ. ٰلشُڅددث وتنٌ تټٵددًي ٨ٽددً  

ـهَٵدددر ٖڀدددًأذ. ٰٵدددثٺ يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ "تلً٘دددىڈث" ٰمً٘دددڅثڈث.   
٘هث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ًٕذ أوِٳ. وٴثٺ "أـٙدُهث ـصدً ڄًؼد٧    ولً

 ټُٷ،  ڂ ٔثء تهلل" وتڄ١ٽٵڅث. ـصً ٴهڀڅث شددىٶ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ       
"ِددصهح ٨ٽددُٹٿ تټٽُٽددر يَددؿ ٔددهَهذ. ٰددٗ َٵددُٿ ُٰهددث أـدده ڀددڅٹٿ.ٰځڃ ٸددثڂ ټددڇ خ٩ُددً ٰٽُٕدده   

صددڇ تټددًَؿ ـصددً أټٵصددڇ خؽدٽددٍ ٠ددا. وؼددثء  ٨ٵثټددڇ" ٰهدددس يَددؿ ٔددهَهذ. ٰٵددثپ يؼددٻ ٰفځٽ 
يِىٺ تخڃ تټ٩ٽځثء، ٘ثـح أَٽر،  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٹصثج. وأڈدهي  
ټڇ خ٭ٽر خُٝثء. ٰٹصح  ټُڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ وأڈدهي ټدڇ خدًنت. ظدٿ أٴدٽڅدث       

َٵصهث ـصً ٴهڀڅث وتنٌ تټٵدًي. ّٰدلٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ تټځدًأذ ٨دڃ ـده         
"ٸٿ خٽ٫ ظځًڈث؟ " ٰٵثټس: ٨ٕدًذ أوِدٳ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ " ڄدٍ         
ڀ٦ًّ ٰځڃ ٔثء ڀڅٹٿ ٰٽ٦ًُّ ڀ٩دٍ. وڀدڃ ٔدثء ٰٽُځٹدط" ٰمًؼڅدث ـصدً أٔدًٰڅث ٨ٽدً         
تټځهَڅر. ٰٵثٺ "ڈىچ ٠ثخر. وڈدىت أـده. وڈدى ؼددٻ َفدڅدث وڄفددڇ" ظدٿ ٴدثٺ " ڂ لُدً نوي          

ٍ ٨دهتْٔدددهٻ. ظدددٿ نتي خڅدددٍ ٨ددددهتټفثيض خدددڃ تْڄٙدددثي نتي خڅدددٍ تټڅؽدددثي. ظدددٿ نتي خڅددد
تټمدٍيغ. ظدٿ نتي خڅدٍ ِدث٨هذ. وٰدٍ ٸدٻ نوي تْڄٙدثي لُدً" ٰٽفٵڅدث ِد٩ه خدڃ ٨دددثنذ.            
ٰٵثٺ أخى أُِه: أټٿ شً أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ لُدً نوي تْڄٙدثي. ٰؽ٩ٽڅدث     

نوي آلًت. ٰلنيٶ ٩ِه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ َدث يِدىٺ تهلل! لُدًز       
 تْڄٙثي ٰؽ٩ٽصڅث آلًت. ٰٵثٺ "أوټُُ خفّدٹٿ أڂ شٹىڄىت ڀڃ تټمُثي". 

( ـهظڅثچ  أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ٱدثڂ. ؾ وـدهظڅث  ِدفثٲ خدڃ         1392) -12 

 خًتڈُٿ. ألدًڄث تټځ٭ُدًذ خدڃ ِدٽځر تټځمٍوڀدٍ. ٴدثٖ: ـدهظڅث وڈُدح. ـدهظڅث ٨ځدًو خدڃ           
 ْ ڄٙدثي لُدً" وټدٿ َدىٸً ڀدث خ٩دهچ ڀدڃ        َفًُ، خهىت تِٔڅثن،  ټً ٴىټڇ "وٍٰ ٸدٻ نوي ت

ٴٙددر ِدد٩ه خددڃ ٨دددثنذ. وٌتن ٰددٍ ـددهَط وڈُددح: ٰٹصددح ټددڇ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ  
وِددٽٿ خدفددًڈٿ. وټددٿ َددىٸً ٰددٍ ـددهَط وڈُددح: ٰٹصددح  ټُددڇ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ   

 وِٽٿ.
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 ( ثبة رٺ٬٧ٶ ٬ٗټ اهلل ر٘ب٫ټ، ٹٗوٰخ اهلل ر٘ب٫ټ ٫ٶ ٯٲ ا٫ٴبؽ4) 

خڃ ـځُه. ألدًڄدث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً ٨دڃ تټٍڈدًٌ،       ( ـهظڅث ٨ده 843) -13

٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ ؼثخً. ؾ وـهظڅٍ أخى ٨ځًتڂ، ڀفځه خدڃ ؼ٩ٱدً خدڃ ٌَدثن )وتټٽٱد٣      
ټڇ(. ألدًڄث  خًتڈُٿ )٩َڅٍ تخڃ ٩ِه( ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ِدڅثڂ خدڃ أخدٍ ِدڅثڂ تټدهؤټٍ،      

ٿ ٬ٍوذ ٴدٻ ڄؽه. ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ: ٬ٍوڄث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽ
ٰلنيٸڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ وتن ٸعًُ تټ٩ٝثچ. ٰڅٍٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً   
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ شفس ٔؽًذ. ٩ٰٽٳ ُِٱڇ خ٭ٙڃ ڀڃ أ٬ٙثڄهث. ٴدثٺ: وشٱدًٲ تټڅدثَ ٰدٍ     

 تټىتنٌ َّص٥ٽىڂ خثټٕؽً. ٴثٺ: 
للددى تټّددُٯ  ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "  ڂ يؼددٗ أشددثڄٍ وأڄددث ڄددثبٿ. ٰ        

ٰثِصُٵ٥س وڈى ٴثبٿ ٨ٽً يأٍِ. ٰٽٿ أ٩ًٔ  ٖ وتټّدُٯ ٘دٽصث ٰدٍ َدهچ. ٰٵدثٺ ټدٍ: ڀدڃ        
َځڅ٩ٷ ڀڅٍ؟ ٴثٺ ٴٽدس: تهلل. ظدٿ ٴدثٺ ٰدٍ تټعثڄُدر: ڀدڃ َځڅ٩دٷ ڀڅدٍ؟ ٴدثٺ ٴٽدس: تهلل. ٴدثٺ            

 ٰٕثپ تټُّٯ. ٰهثڈى وت ؼثټُ" ظٿ ټٿ ٩ًَٚ ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

خدڃ ٨ددهتټًـځڃ تټدهتيڀٍ وأخدى خٹدً خدڃ  ِدفثٲ. ٴدثٖ:          ( وـهظڅٍ ٨ددهتهلل 843) -14

ألدًڄث أخى تټُځثڂ. ألدًڄدث ٔد٩ُح ٨دڃ تټٍڈدًٌ. ـدهظڅٍ ِدڅثڂ خدڃ أخدٍ ِدڅثڂ تټدهؤټٍ           
وأخى ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ؛ أڂ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل تْڄٙثيٌ، وٸثڂ ڀڃ أ٘دفثج تټڅددٍ   

٬دٍوذ ٴددٻ    ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ألدًڈځث؛ أڄدڇ ٬دٍت ڀد٧ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ       
ڄؽه. ٰٽځث ٴٱٻ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴٱٻ ڀ٩ڇ. ٰلنيٸصهٿ تټٵثبٽر َىڀث. ظٿ وٸً ڄفى 

 ـهَط  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه وڀ٩ځً. 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٱثڂ. ـهظڅث أخثڂ خڃ ٍََه. ـدهظڅث  843) -پ-14

 َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ: 
ٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ـصدً  وت ٸڅدث خدىتز تټًٴدث٦. خځ٩څدً ـدهَط       أٴدٽڅث ڀ٧ يِى 

 تټٍڈًٌ. وټٿ َىٸً: ظٿ ټٿ ٩ًَٚ ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. 

 ( ثبة ثڀبٱ ٯض٪ ٯب ث٘ش ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ٯٲ ا٫ٸضٻ ٹا٬٘٫ٮ 5) 

تټ٩دٗء   ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٨ثڀً تْٔد٩ًٌ وڀفځده خدڃ   2282) -15

)وتټٽٱدد٣ ْخددٍ ٨ددثڀً(. ٴددثټىت: ـددهظڅث أخددى أِددثڀر ٨ددڃ خًَدده، ٨ددڃ أخددٍ خددًنذ، ٨ددڃ أخددٍ    
 ڀىًِ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  ٴثٺ: 

"  ڂ ڀعٻ ڀدث خ٩عڅدٍ تهلل خدڇ ٨دٍ وؼدٻ ڀدڃ تټهدهي وتټ٩ٽدٿ ٸځعدٻ ٬ُدط أ٘دثج أيٜدث.              
ڀڅهدث أؼدثنج    ٰٹثڄس ڀڅڇ ٠ثبٱر ٠ُدر. ٴدٽس تټځثء ٰلڄدصس تټٹدٓ وتټ٩ٕدح تټٹعُدً. وٸدثڂ    

أڀّٹس تټځثء. ٰڅٱ٧ تهلل خهث تټڅثَ. ًٰٕخىت ڀڅهدث وِدٵىت وي٨دىت. وأ٘دثج ٠ثبٱدر ڀڅهدث       
ألًي.  ڄځث ڈٍ ٴ٩ُثڂ ٖ شځّٷ ڀدثء وٖ شڅددس ٸدٓ. ٰدىټٷ ڀعدٻ ڀدڃ ٰٵدڇ ٰدٍ نَدڃ تهلل،          
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وڄٱ٩ڇ خځث خ٩عڅٍ تهلل خڇ، ٩ٰٽٿ و٨ٽٿ. وڀعٻ ڀڃ ټٿ ٧ًَٰ خىټٷ يأِث. وټدٿ َٵددٻ ڈدهي تهلل    
 ڇ".تټىٌ أيِٽس خ

( ثبة ك٤٠زٶ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ٬ٗټ أٯزٶ، ٹٯجب٫ٜزٶ ٟپ رذظٿغٷٮ ٯٰب 6) 

 ٿٌغٷٮ 
( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ خًتن تْٔد٩ًٌ وأخدى ٸًَدح )وتټٽٱد٣ ْخدٍ ٸًَدح(.       2283) -16

ٴثٖ: ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ خًَه، ٨ڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخٍ ڀىِدً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل     
 ٨ٽُڇ وِٽٿ 

ث خ٩عڅٍ تهلل خڇ ٸځعٻ يؼٻ أشً ٴىڀڇ. ٰٵثٺ: َدث ٴدىپ!  ڄدٍ يأَدس     ٴثٺ " ڂ ڀعٽٍ وڀعٻ ڀ 
تټؽددُٓ خ٩ُڅددٍ. و ڄددٍ أڄددث تټڅددىًَ تټ٩ًَددثڂ ٰثټڅؽددثء. ٰل٠ث٨ددڇ ٠ثبٱددر ڀددڃ ٴىڀددڇ. ٰددلنټؽىت 
ٰثڄ١ٽٵىت ٨ٽً ڀهٽصهٿ. وٸىخس ٠ثبٱر ڀڅهٿ ٰل٘دفىت ڀٹثڄهٿ. ٰٙدفهٿ تټؽُٓ ٰلڈٽٹهٿ 

ڀعدٻ ڀدڃ ٨ٙدثڄٍ وٸدىج ڀدث      وتؼصثـهٿ. ٰىټٷ ڀعٻ ڀڃ أ٠دث٨څٍ وتشدد٧ ڀدث ؼةدس خدڇ. و     
 ؼةس خڇ ڀڃ تټفٳ". 

( وـهظڅث ٴصُدر خدڃ ِد٩ُه. ـدهظڅث تټځ٭ُدًذ خدڃ ٨ددهتټًـځڃ تټٵًٔدٍ ٨دڃ         2284) -17

 أخٍ تټٍڄثن ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ: 
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڄځث ڀعٽٍ وڀعٻ أڀصٍ ٸځعٻ يؼٻ تِدصىٴه ڄدثيت.    

 ڇ. ٰلڄث آلى خفٍٸٿ وأڄصٿ شٵفځىڂ ُٰڇ". ٰؽ٩ٽس تټهوتج وتټٱًتْ َٵ٩ڃ ُٰ

( وـددهظڅث ٨ځددًو تټڅثٴدده وتخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ٴددثٖ: ـددهظڅث ِددٱُثڂ ٨ددڃ أخددٍ    2284) -17

 تټٍڄثن، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ. 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨دڃ ڈځدثپ خدڃ    2284) -18

ً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً  ڀڅدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽ    
 أـثنَط ڀڅهث: 

وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀعٽٍ ٸځعدٻ يؼدٻ تِدصىٴه ڄدثيت. ٰٽځدث أٜدثءز        
ڀددث ـىټهددث ؼ٩ددٻ تټٱددًتْ وڈددىچ تټددهوتج تټصددٍ ٰددٍ تټڅددثي َٵ٩ددڃ ُٰهددث. وؼ٩ددٻ َفؽددٍڈڃ     
 وَ٭ٽدڅڇ ُٰصٵفځڃ ُٰهث. ٴثٺ ٰىټٹٿ ڀعٽٍ وڀدعٽٹٿ. أڄدث آلدى خفؽدٍٸٿ ٨دڃ تټڅدثي. ڈٽدٿ ٨دڃ        

 تټڅثي. ٰص٭ٽدىڄٍ شٵفځىڂ ُٰهث". 

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـهظڅث تخدڃ ڀهدهٌ. ـدهظڅث ِدٽُٿ ٨دڃ ِد٩ُه خدڃ        2285) -19

 ڀُڅثء، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ: 
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ڀعٽددٍ وڀددعٽٹٿ ٸځعددٻ يؼددٻ أوٴدده ڄددثيت. ٰؽ٩ددٻ    

تټڅدثي. وأڄدصٿ    تټؽڅثنج وتټٱًتْ َٵ٩ڃ ُٰهث. وڈدى خدىخهڃ ٨څهدث. وأڄدث آلدى خفؽدٍٸٿ ٨دڃ       
 شٱٽصىڂ ڀڃ َهٌ". 
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 ( ثبة ط٧غ ٧ٺٳٶ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ سبرٮ ا٫ٴجڀڀٲ 7) 

( ـهظڅث ٨ځًو خڃ ڀفځه تټڅثٴه . ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، 2286) -21

 ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. 
ٰلـّڅڇ وأؼځٽڇ. ٰؽ٩ٻ تټڅثَ ١َُٱىڂ  ٴثٺ "ڀعٽٍ وڀعٻ تْڄدُثء ٸځعٻ يؼٻ خڅً خڅُثڄث 

 خڇ َٵىټىڂ: ڀث يأَڅث خڅُثڄث أـّڃ ڀڃ ڈىت.  ٖ ڈىچ تټٽدڅر. ٰٹڅس أڄث شٽٷ تټٽدڅر". 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ خدڃ       2286) -21

ڀڅدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً       
 ـثنَط ڀڅهث: أ
وٴثٺ أخى تټٵثِٿ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀعٽٍ وڀعٻ تْڄدُثء ڀڃ ٴدٽٍ ٸځعٻ يؼٻ تخصڅً  

خُىشث ٰلـّڅهث وأؼځٽهث وأٸځٽهث.  ٖ ڀى٧ٜ ټدڅر ٍٰ ٌتوَر ڀڃ ٌوتَثڈدث. ٰؽ٩دٻ تټڅدثَ    
١َىٰددىڂ و٩َؽدددهٿ تټدڅُددثڂ ُٰٵىټددىڂ: أٖ وٜدد٩س ڈهڅددث ټدڅددر ُٰددصٿ خڅُثڄددٷ" ٰٵددثٺ ڀفځدده   

 وِٽٿ "ٰٹڅس أڄث تټٽدڅر".  ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ

( وـددهظڅث َفُددً خددڃ أَددىج وٴصُدددر وتخددڃ ـؽددً. ٴددثټىت: ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ   2286) -22

 )٩َڅىڂ تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ نَڅثي، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ تټّځثڂ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "ڀعٽدٍ وڀعدٻ تْڄدُدثء ڀدڃ ٴدٽدٍ ٸځعدٻ يؼدٻ           

ـ  ّددڅڇ وأؼځٽددڇ.  ٖ ڀىٜدد٧ ټدڅددر ڀددڃ ٌتوَددر ڀددڃ ٌوتَددثچ. ٰؽ٩ددٻ تټڅددثَ       خڅددً خڅُثڄددث ٰل
١َىٰىڂ خڇ و٩َؽدىڂ ټڇ وَٵىټىڂ: ڈٗ و٩ٜس ڈىچ تټٽدڅر! ٴدثٺ ٰلڄدث تټٽدڅدر. وأڄدث لدثشٿ      

 تټڅدُُڃ". 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر         2286) -پ-22

 ثٺ: ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ ٨ڃ أخٍ ٩ُِه. ٴ
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀعٽٍ وڀعٻ تټڅدُُڃ" ٰىٸً ڄفىچ. 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٱثڂ. ـهظڅث ِٽُٿ خڃ ـُثڂ. ـهظڅث 2287) -23

 ٩ُِه خڃ ڀُڅثء، ٨ڃ ؼثخً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 
ث  ٖ ڀى٧ٜ ټدڅر. ٰؽ٩ٻ ٴثٺ "ڀعٽٍ وڀعٻ تْڄدُثء، ٸځعٻ يؼٻ خڅً نتيت ٰلشځهث وأٸځٽه 

تټڅثَ َهلٽىڄهث وَص٩ؽدىڂ ڀڅهث، وَٵىټىڂ: ټىٖ ڀى٧ٜ تټٽدڅر !" ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً 
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٰلڄث ڀى٧ٜ تټٽدڅر. ؼةس ٰمصځس تْڄدُثء".

( وـهظڅُددڇ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث تخددڃ ڀهددهٌ. ـددهظڅث ِددٽُٿ، خهددىت         2287) -پ-23

 ـّڅهث. أ - أشځهث –تِٔڅثن ڀعٽڇ. وٴثٺ خهٺ 
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 ( ثبة اطا أعاص اهلل ر٘ب٫ټ عدٰخ أٯخ ٣جي ٳجڀٸب ٣ج٬ٸب 8) 

( ٴثٺ ڀّٽٿ: وـهظس ٨ڃ أخٍ أِثڀر. وڀځڃ يوي وټٷ ٨څڇ  خًتڈُٿ خدڃ  2288) -24

٩ُِه تټؽىڈًٌ. ـهظڅث أخى أِدثڀر. ـدهظڅٍ خًَده خدڃ ٨ددهتهلل ٨دڃ أخدٍ خدًنذ، ٨دڃ أخدٍ           
 ڀىًِ، 

وؼٻ  وت أيتن يـځر أڀدر ڀدڃ ٨ددثنچ،     ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " ڂ تهلل ٨ٍ 
ٴدٛ ڄدُهث ٴدٽهث. ٰؽ٩ٽڇ ټهث ٠ًٰث وِٽٱث خُڃ َهَهث. و وت أيتن ڈٽٹر أڀر، ٨ىخهث، وڄدُهث 

 ـٍ، ٰلڈٽٹهث وڈى َڅ٥ً، ٰلٴً ٨ُڅڇ خهٽٹصهث ـُڃ ٸىخىچ و٨ٙىت أڀًچ". 

 ( ثبة اصجبد دٺى ٳجڀٴب ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ٹه٠برٶ 9) 

٨دهتهلل خڃ َىڄُ. ـدهظڅث ٌتبدهذ. ـدهظڅث ٨ددهتټځٽٷ خدڃ       ( ـهظڅٍ أـځه خڃ2289) -25

 ٨ځًُ ٴثٺ: ِځ٩س ؼڅهخث َٵىٺ : 
 ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "أڄث ٠ًٰٹٿ ٨ٽً تټفىٚ".  

( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث وٸُد٧. ؾ وـدهظڅث أخدى ٸًَدح.         2289) -پ-25

خڃ ڀ٩ثو. ـدهظڅث أخدٍ. ؾ وـدهظڅث     ـهظڅث تخڃ خًٕ. ؼځ٩ُث ٨ڃ ڀ٩ًّ. ؾ وـهظڅث ٨دُهتهلل
ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ٴثٖ: ـهظڅث ٩ٔدر. ٸٗڈځث ٨دڃ ٨ددهتټځٽٷ خدڃ    

 ٨ځًُ، ٨ڃ ؼڅهج، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ. 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٩َٵدىج )٩َڅدٍ تخدڃ ٨ددهتټًـځڃ تټٵدثيٌ(      2291) -26

   ٗ  َٵدىٺ: ِدځ٩س تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ:        ٨ڃ أخٍ ـثٌپ. ٴدثٺ: ِدځ٩س ِده
"أڄث ٠ًٰٹٿ ٨ٽً تټفىٚ. ڀدڃ وين ٔدًج. وڀدڃ ٔدًج ټدٿ ٥َځدل أخدهت. وټُدًنڂ ٨ٽدٍ          

 أٴىتپ أ٨ًٰهٿ و٩ًَٰىڄٍ. ظٿ َفثٺ خُڅٍ وخُڅهٿ".
ٴثٺ أخى ـدثٌپ: ّٰدځ٧ تټڅ٩ځدثڂ خدڃ أخدٍ ٨ُدثْ وأڄدث أـدهظهٿ ڈدىت تټفدهَط. ٰٵدثٺ: ڈٹدىت             

 ٩ٿ. ِځ٩س ِهٗ َٵىٺ؟ ٴثٺ ٰٵٽس ڄ

( ٴثٺ: وأڄث أٔهه ٨ٽً أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ ټّدځ٩صڇ ٍََده ُٰٵدىٺ " ڄهدٿ     2291) -پ-26

 ڀڅٍ. ُٰٵثٺ:  ڄٷ ٖشهيٌ ڀث ٨ځٽىت خ٩هٶ. ٰلٴىٺ: ِفٵث ِفٵث ټځڃ خهٺ خ٩هٌ". 

( وـهظڅث ڈثيوڂ خدڃ ِد٩ُه تَْٽدٍ ـدهظڅث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ أِدثڀر         2291) -پ-26

٨ٽُدڇ وِدٽٿ. و٨دڃ تټڅ٩ځدثڂ خدڃ أخدٍ       ٨ڃ أخدٍ ـدثٌپ، ٨دڃ ِدهٻ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل        
 ٨ُثْ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَط ٩َٵىج. 

( وـهظڅث نتون خڃ ٨ځًو تټٝدٍ. ـهظڅث ڄث٧ٰ خڃ ٨ځً تټؽځفٍ ٨ڃ تخڃ 2292) -27

 أخٍ ڀٽُٹر. ٴثٺ: ٴثٺ ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ:
ٜدٍ ڀّدًُذ ٔدهً. وٌوتَدثچ ِدىتء. وڀدثؤچ       ٴثٺ: يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "ـى 

أخُٛ ڀڃ تټىيٲ. ويَفڇ أ٠ُح ڀڃ تټځّٷ.. وٸٍُتڄڇ ٸڅؽىپ تټّځثء. ٰځڃ ًٔج ڀڅڇ 
 ٰٗ ٥َځل خ٩هچ أخهت". 
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( وٴثټس أِځثء خڅس أخٍ خٹدً: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ       2293) -پ-27

ٰدلٴىٺ: َدث    " ڄٍ ٨ٽً تټفىٚ ـصً أڄ٥ً ڀڃ َدًن ٨ٽدٍ ڀدڅٹٿ. وِدُؤلى أڄدثَ نوڄدٍ.      
يج ڀڅددٍ وڀددڃ أڀصددٍ. ُٰٵددثٺ أڀددث ٔدد٩ًز ڀددث ٨ځٽددىت خ٩ددهٶ؟ وتهلل ڀددث خًـددىت خ٩ددهٶ           

 ًَؼ٩ىڂ ٨ٽً أ٨ٵثخهٿ". 
ٴثٺ ٰٹثڂ تخڃ ڀٽُٹر َٵىٺ: تټٽهٿ!  ڄث ڄ٩ىو خدٷ أڂ ڄًؼد٧ ٨ٽدً أ٨ٵثخڅدث أو أڂ ڄٱدصڃ ٨دڃ       

 نَڅڅث.

( وـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث َفُددً خددڃ ِددٽُٿ ٨ددڃ تخددڃ لعددُٿ، ٨ددڃ     2294) -28

  خڃ ٨دُهتهلل خڃ أخٍ ڀٽُٹر؛ أڄڇ ِځ٧ ٨ثبٕر شٵىٺ:٨دهتهلل
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ، وڈى خُڃ ٤هًتڄدٍ أ٘دفثخڇ " ڄدٍ ٨ٽدً     
تټفىٚ. أڄص٥ً ڀڃ َدًن ٨ٽدٍ ڀدڅٹٿ. وتهلل ټُٵدص٩١ڃ نوڄدٍ يؼدثٺ. ٰٓٴدىټڃ: أٌ يج!        

٨ٽددً ڀڅددٍ وڀددڃ أڀصددٍ . ُٰٵددىٺ:  ڄددٷ ٖ شددهيٌ ڀددث ٨ځٽددىت خ٩ددهٶ. ڀددث ٌتټددىت ًَؼ٩ددىڂ     
 أ٨ٵثخهٿ".

( وـددهظڅٍ َددىڄُ خددڃ ٨دددهت٨ْٽً تټٙددهٍٰ. ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح.  2295) -29

ألدًڄٍ ٨ځًو )وڈى تخڃ تټفثيض(؛ أڂ خٹًُت ـهظدڇ ٨دڃ تټٵثِدٿ خدڃ ٨ددثَ تټهثٔدځٍ،       
٨ڃ ٨دهتهلل خڃ يت٧ٰ، ڀىټً أپ ِٽځر، ٨ڃ أپ ِدٽځر ٌوغ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؛      

ًوڂ تټفىٚ. وټدٿ أِدځ٧ وټدٷ ڀدڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً       أڄهث ٴثټس: ٸڅس أِځ٧ تټڅثَ َىٸ
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٽځث ٸثڂ َىڀث ڀڃ وټٷ. وتټؽثيَر شځ١ٕڅٍ. ّٰځ٩س يِىٺ تهلل ٘دٽً  
تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ "أَهددث تټڅددثَ" ٰٵٽددس ټٽؽثيَددر تِددصللًٌ ٨څددٍ. ٴثټددس:  ڄځددث ن٨ددث     

٨ٽُدڇ وِدٽٿ    تټًؼثٺ وټٿ َه٦ تټڅّثء. ٰٵٽس:  ڄٍ ڀڃ تټڅثَ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل   
" ڄددٍ ټٹددٿ ٰددًٞ ٨ٽددً تټفددىٚ. ٰإَددثٌ! ٖ َددلشُڃ أـددهٸٿ ُٰددىج ٨څددٍ ٸځددث َددىج تټد٩ُددً   

 تټٝثٺ. ٰلٴىٺ ُٰٿ ڈىت؟ ُٰٵثٺ:  ڄٷ ٖ شهيٌ ڀث أـهظىت خ٩هٶ. ٰلٴىٺ ِفٵث". 

( وـهظڅٍ أخى ڀ٩ڃ تټًٴثٍٔ وأخى خٹً خڃ ڄث٧ٰ و٨ده خڃ ـځُه ٴدثټىت:  2295) -پ-29

٨ځدًو(. ـدهظڅث أٰٽدؿ خدڃ ِد٩ُه. ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ          ـهظڅث أخى ٨ثڀً )وڈى ٨دهتټځٽٷ خڃ
يت٧ٰ. ٴثٺ: ٸثڄس أپ ِٽځر شفهض؛ أڄهث ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵدىٺ، ٨ٽدً   
تټځڅدً، وڈٍ شځصٕٟ "أَهث تټڅثَ!" ٰٵثټس ټځثٔد١صهث: ٸٱدٍ يأِدٍ. خڅفدى ـدهَط خٹُدً       

 ٨ڃ تټٵثِٿ خڃ ٨دثَ. 

ڃ ٍََده خدڃ أخدٍ ـدُدح، ٨دڃ أخدٍ       ( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨د 2296) -31

تټمًُ، ٨ڃ ٨ٵددر خدڃ ٨دثڀً؛ أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ لدًغ َىڀدث ٰٙدٽً           
٨ٽً أڈٻ أـه ٘ٗشڇ ٨ٽً تټځُس. ظٿ تڄًٙٮ  ټً تټځڅدً. ٰٵثٺ " ڄدٍ ٰدًٞ ټٹدٿ. وأڄدث     

 ٔهُه ٨ٽُٹٿ. و ڄٍ،
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ثشُؿ وتهلل! ْڄ٥ً  ټً ـىٜدٍ تِڂ. و ڄدٍ ٴده أ١٨ُدس ڀٱدثشُؿ لدٍتبڃ تْيٚ، أو ڀٱد       
 تْيٚ. و ڄٍ، وتهلل! ڀث ألثٮ ٨ٽُٹٿ أڂ شًٕٸىت

 خ٩هٌ. وټٹڃ ألثٮ ٨ٽُٹٿ أڂ شصڅثّٰىت ُٰهث". 

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث وڈح )٩َڅٍ تخڃ ؼًًَ(. ـدهظڅث أخدٍ.   2296) -31

ٴثٺ: ِځ٩س َفًُ خڃ أَىج َفهض ٨ڃ ٍََه خڃ أخٍ ـدُح، ٨ڃ ڀًظه، ٨دڃ ٨ٵددر خدڃ    
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٨ٽدً ٴصٽدً أـده. ظدٿ ٘د٩ه تټځڅددً        ٨ثڀً . ٴثٺ: ٘ٽً يِىٺ تهلل

 ٸثټځىن٦ ټٓـُثء
وتْڀىتز. ٰٵثٺ: " ڄٍ ٠ًٰٹٿ ٨ٽً تټفىٚ. و ڂ ٨ًٜڇ ٸځث خدُڃ أَٽدر  ټدً تټؽفٱدر.     

  ڄٍ ټّس ألًٕ ٨ٽُٹٿ أڂ شًٕٸىت خ٩هٌ.
وټٹڅددٍ ألٕددً ٨ٽددُٹٿ تټددهڄُث أڂ شڅثّٰددىت ُٰهددث، وشٵصصٽددىت، ٰصهٽٹددىت، ٸځددث ڈٽددٷ ڀددڃ ٸددثڂ     

 ٴدٽٹٿ". 
 ٴثٺ ٨ٵدر: ٰٹثڄس آلً ڀث يأَس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽً تټځڅدً. 

( ـهظڅث أخى خٹً وأخدى ٔدُدر وأخدى ٸًَدح وتخدڃ ڄځُدً. ٴدثټىت: ـدهظڅث أخدى          2297) -32

 ڀ٩ثوَر ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٔٵُٳ، ٨ڃ ٨دهتهلل ، ٴثٺ:
تڀدث ظدٿ   ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أڄث ٠ًٰٹٿ ٨ٽً تټفدىٚ. وْڄدث٨ٌڃ أٴى   

 ٬ْٽدڃ ٨ٽُهٿ، ٰلٴىٺ: َث يج أ٘فثخٍ.
 أ٘فثخٍ. ُٰٵثٺ  ڄٷ ٖ شهيٌ ڀث أـهظىت خ٩هٶ". 

( وـهظڅثچ ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ ٨دڃ ؼًَدً، ٨دڃ    2297) -پ-32

 ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن. وټٿ َىٸً "أ٘فثخٍ. أ٘فثخٍ

ُٿ. ٸٗڈځدث ٨دڃ   ( ـهظڅث ٨عځدثڂ خدڃ أخدٍ ٔدُدر و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈ       2297) -2-پ-32

ؼًًَ. ؾ وـهظڅث تخڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر. ؼځ٩ُث ٨دڃ ڀ٭ُدًذ،   
٨ڃ أخٍ وتبٻ، ٨ڃ ٨دهتهلل، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خڅفدى ـدهَط ت٨ْځدٓ.         

 وٍٰ ـهَط ٩ٔدر ٨ڃ تټځ٭ًُذ: ِځ٩س أخث وتبٻ. 

دعدً. ؾ وـدهظڅث أخدى    ( وـهظڅثچ ٩ُِه خڃ ٨ځًو ت٩ْٔعٍ. ألدًڄث 2297٨) -3-پ-32

خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث تخڃ ُٰٝٻ. ٸٗڈځث ٨ڃ ـُٙڃ، ٨دڃ أخدٍ وتبدٻ، ٨دڃ ـىَٱدر      
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ . ڄفى ـهَط ت٨ْځٓ وڀ٭ًُذ. 

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ خ٧ٍَ. ؾ ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨هٌ ٨ڃ ٔد٩در،  2298) -33

 ٨ڃ ڀ٩ده خڃ لثټه، ٨ڃ ـثيظر؛ 
ٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ـىٜڇ ڀث خُڃ ٘دڅ٩ثء وتټځهَڅدر". ٰٵدثٺ ټدڇ     أڄڇ ِځ٧ تټڅد 

تټځّصىين: أټٿ شّځ٩ڇ ٴثٺ "تْوتڄٍ"؟ ٴدثٺ: ٖ. ٰٵدثٺ تټځّدصىين "شدًي ُٰدڇ تِڄُدر ڀعدٻ        
 تټٹىتٸح". 
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( وـهظڅٍ  خًتڈُٿ خڃ ڀفځه خدڃ ٨ً٨دًذ. ـدهظڅث ـًڀدٍ خدڃ ٨ځدثيذ.       2298) -پ-33

 ثيظر خڃ وڈح تټمٍت٨ٍ َٵىٺ:ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ڀ٩ده خڃ لثټه؛ أڄڇ ِځ٧ ـ
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ: ووٸً تټفىٚ. خځعٽڇ. وټدٿ َدىٸً ٴدىٺ     

 تټځّصىين وٴىټڇ. 

( ـهظڅث أخى تټًخ٧ُ تټٍڈًتڄٍ وأخدى ٸثڀدٻ تټؽفدهيٌ. ٴدثٖ: ـدهظڅث ـځدثن       2299) -34

 )وڈى تخڃ ٌَه(. ـهظڅث أَىج ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ: 
٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ " ڂ أڀددثڀٹٿ ـىٜددث. ڀددث خددُڃ ڄثـُصُددڇ ٸځددث خددُڃ  ٴددثٺ يِددىٺ تهلل 

 ؼًخث وأويؾ". 

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج وڀفځه خڃ تټځعڅً و٨دُهتهلل خڃ ٩ُِه. ٴدثټىت:  2299) -پ-34

 ـهظڅث َفًُ )وڈى تټٵ١ثڂ( ٨ڃ ٨دُهتهلل. ألدًڄٍ ڄث٧ٰ ٨ڃ تخڃ ٨ځً،
ث ٸځث خُڃ ؼًخث وأويؾ". وٰدٍ  ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " ڂ أڀثڀٹٿ ـىٜ  

 يوتَر تخڃ تټځعڅً "ـىٍٜ". 

( وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ؾ وـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر.     2299) -2-پ-34

ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ خٕددً. ٴددثٖ: ـددهظڅث ٨دُددهتهلل، خهددىت تِٔددڅثن ڀعٽددڇ. وٌتن: ٴددثٺ ٨دُددهتهلل:   
. وٰدٍ ـدهَط تخدڃ خٕدً: ظٗظدر      ّٰلټصڇ ٰٵثٺ: ٴدًَصُڃ خثټٕدثپ. خُڅهځدث ڀّدًُذ ظدٗض ټُدثٺ      

 أَثپ. 

( وـهظڅٍ ِىَه خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ـٱٗ خڃ ڀًُّذ ٨ڃ ڀىًِ خڃ 2299) -3-پ-34

 ٨ٵدر، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَط ٨دُهتهلل. 

( وـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ـهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ وڈدح. ـدهظڅٍ ٨ځدً خدڃ       2299) -35

 ، ٨ڃ ٨دهتهلل؛ڀفځه ٨ڃ ڄث٧ٰ
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴدثٺ " ڂ أڀدثڀٹٿ ـىٜدث ٸځدث خدُڃ ـًخدث وأويؾ.        

 ُٰڇ أخثيَٳ ٸڅؽىپ تټّځثء. ڀڃ وينچ ًٰٕج ڀڅڇ، ټٿ ٥َځل خ٩هڈث أخهت". 

( وـهظڅث أخٍ خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً         2311) -36

 ِدددفثٲ: ألدًڄدددث. وٴدددثٺ تِلدددًتڂ: ـدددهظڅث(  )ٴدددثٺ  -وتټٽٱددد٣ ٖخدددڃ أخدددٍ ٔدددُدر  -تټځٹدددٍ
٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ ٨دهتټٙځه تټ٩ځٍ ٨ڃ أخٍ ٨ځًتڂ تټؽدىڄٍ، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ تټٙدثڀس،      

 ٨ڃ أخٍ وي، ٴثٺ:
ٴٽس: َث يِىٺ تهلل! ڀث آڄُر تټفىٚ؟ ٴثٺ "وتټىٌ ڄٱدُ ڀفځده خُدهچ! ِڄُصدڇ أٸعدً ڀدڃ        

آڄُدر تټؽڅدر ڀدڃ ٔدًج     ٨هن ڄؽىپ تټّځثء وٸىتٸدهدث. أٖ ٰدٍ تټٽُٽدر تټځ٥ٽځدر تټځٙدفُر.      
ڀڅهث ټٿ ٥َځل آلً ڀث ٨ٽُڇ. َٕمح ُٰدڇ ڀٍُتخدثڂ ڀدڃ تټؽڅدر. ڀدڃ ٔدًج ڀڅدڇ ټدٿ ٥َځدل.          
٨ًٜڇ ڀعٻ ٠ىټڇ. ڀدث خدُڃ ٨ځدثڂ  ټدً أَٽدر. ڀدثؤچ أٔده خُثٜدث ڀدڃ تټٽددڃ. وأـٽدً ڀدڃ             

 تټ٩ّٻ".
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( ـهظڅث أخى ٬ّثڂ تټځّځ٩ٍ وڀفځده خدڃ تټځعڅدً وتخدڃ خٕدثي )وأټٱدث٤هٿ       2311) -37

ـهظڅث ڀ٩ثو )وڈى تخڃ ڈٕثپ(. ـهظڅٍ أخٍ ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ ِثټٿ خڃ أخٍ  ڀصٵثيخر(. ٴثټىت:
 تټؽ٩ه، ٨ڃ ڀ٩هتڂ خڃ أخٍ ٠ٽفر تټ٩ُځًٌ، ٨ڃ ظىخثڂ؛ 

أڂ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ " ڄدٍ ټد٩ٵدً ـىٜدٍ أوون تټڅدثَ ْڈدٻ تټدُځڃ.           
أٜددًج خ٩ٙددثٌ ـصددً َددًٰٛ ٨ٽددُهٿ". ّٰددةٻ ٨ددڃ ٨ًٜددڇ ٰٵددثٺ "ڀددڃ ڀٵددثڀٍ  ټددً       

ٻ ٨ڃ ًٔتخڇ ٰٵدثٺ "أٔده خُثٜدث ڀدڃ تټددڃ، وأـٽدً ڀدڃ تټ٩ّدٻ. َ٭دس ُٰدڇ           ٨ځثڂ". وِة
 ڀٍُتخثڂ َځهتڄڇ ڀڃ تټؽڅر. أـهڈځث ڀڃ وڈح وتِلً ڀڃ ويٲ". 

( وـهظڅُڇ ٌڈُدً خدڃ ـدًج ـدهظڅث تټفّدڃ خدڃ ڀىِدً. ـدهظڅث ٔدُدثڂ          2311) -پ-37

٨ددڃ ٴصددثنذ. خإِددڅثن ڈٕددثپ. خځعددٻ ـهَعددڇ. ٬ُددً أڄددڇ ٴددثٺ "أڄددث، َددىپ تټٵُثڀددر، ٨څدده ٨ٵددً        
 تټفىٚ".

( وـهظڅث ڀفځه خڃ خٕثي. ـهظڅث َفًُ خڃ ـځثن. ـهظڅث ٔد٩در ٨دڃ   2311) -2-پ-37

ٴصثنذ، ٨دڃ ِدثټٿ خدڃ أخدٍ تټؽ٩ده، ٨دڃ ڀ٩دهتڂ، ٨دڃ ظىخدثڂ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ              
وِٽٿ. ـهَط تټفىٚ. ٰٵٽس ټُفًُ خڃ ـځثن: ڈىت ـهَط ِځ٩صڇ ڀڃ أخٍ ٨ىتڄر. ٰٵدثٺ  

 ُڇ. ٰڅ٥ً ټٍ ُٰڇ ٰفهظڅٍ خڇ. وِځ٩صڇ أَٝث ڀڃ ٩ٔدر ٰٵٽس تڄ٥ً ټٍ ٰ

( ـهظڅٍ ٨دهتټًـځڃ خڃ ِٗپ تټؽځفٍ. ـهظڅث تټًخ٧ُ )٩َڅٍ تخڃ ڀّٽٿ( 2312) -38

 ٨ڃ ڀفځه خڃ ٌَثن، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ْوونڂ ٨ڃ ـىٍٜ يؼثٖ ٸځث شٍتن تټ٭ًَدر ڀدڃ   

 تٔخٻ".  

ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ڀفځده خدڃ        ( وـهظڅُڇ ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. 2312) -پ-38

 ٌَثن. ِځ٧ أخث ڈًًَذ َٵىٺ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ. 

( وـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ        2313)   -39

 تخڃ ٔهثج؛ أڂ أڄُ خڃ ڀثټٷ ـهظڇ؛
ر و٘ددڅ٩ثء ڀددڃ أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "ٴددهي ـىٜددٍ ٸځددث خددُڃ أَٽدد 

 تټُځڃ. و ڂ ُٰڇ ڀڃ تْخثيَٳ ٸ٩هن ڄؽىپ تټّځثء".

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـهظڅث ٨ٱثڂ خڃ ڀّٽٿ تټٙٱثي. ـهظڅث وڈُح. 2314) -41

 ٴثٺ: ِځ٩س ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ ٘هُح َفهض. ٴثٺ: ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ؛ 
صدً  أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ټًُنڂ ٨ٽٍ تټفىٚ يؼثٺ ڀځڃ ٘ثـدڅٍ. ـ 

 وت يأَددصهٿ وي٩ٰددىت  ټددٍ، تلصٽؽددىت نوڄددٍ. ٰٓٴددىټڃ: أٌ يج! أ٘ددُفثخٍ. أ٘ددُفثخٍ.     
 ٰٽُٵثټڃ ټٍ:  ڄٷ ٖ شهيٌ ڀث أـهظىت خ٩هٶ". 

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و٨ٽٍ خڃ ـؽً. ٴثٖ: ـهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ   2314) -پ-41

 ڀّهً. ؾ وـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث تخڃ ُٰٝٻ.
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ڃ أڄُ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خهدىت تټځ٩څدً.   ؼځ٩ُث ٨ڃ تټځمصثي خڃ ٰٽٱٻ، ٨
 وٌتن "آڄُصڇ ٨هن تټڅؽىپ". 

( وـددهظڅث ٨ث٘ددٿ خددڃ تټڅٝددً تټصُځددٍ وڈددًَٿ خددڃ ٨دددهت٨ْٽً )وتټٽٱدد٣       2313) -41

 ټ٩ث٘ٿ(. ـهظڅث ڀ٩صځً. ِځ٩س أخٍ. ـهظڅث ٴصثنذ ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ، 
ځددث خددُڃ ٘ددڅ٩ثء  ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٴددثٺ "ڀددث خددُڃ ڄددثـُصٍ ـىٜددٍ ٸ     

 وتټځهَڅر". 

( وـهظڅث ڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل. ـهظڅث ٨دهتټٙځه. ـهظڅث ڈٕدثپ. ؾ وـدهظڅث   2313) -42

ـّڃ خڃ ٨ٽٍ تټفٽدىتڄٍ. ـدهظڅث أخدى تټىټُده تټ١ُثټّدٍ. ـدهظڅث أخدى ٨ىتڄدر. ٸٗڈځدث ٨دڃ           
ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ. ٬ًُ أڄهځث ٔدٹث ٰٵدثٖ: أو ڀعدٻ    

 ُڃ تټځهَڅر و٨ځثڂ. وٍٰ ـهَط تخڃ ٨ىتڄر "ڀث خُڃ ٖخصٍ ـىٍٜ". ڀث خ

( وـهظڅٍ َفًُ خڃ ـدُدح تټفدثيظٍ وڀفځده خدڃ ٨ددهتهلل تټدًٌٌ. ٴدثٖ:        2313) -43

 ـهظڅث لثټه خڃ تټفثيض ٨ڃ ٩ُِه، ٨ڃ ٴصثنذ. ٴثٺ:
ٴثٺ أڄُ: ٴثٺ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "شدًي ُٰدڇ أخدثيَٳ تټدىڈح وتټٱٝدر ٸ٩دهن        

 ّځثء".ڄؽىپ تټ

( وـهظڅُڇ ٌڈًُ خڃ ـدًج. ـدهظڅث تټفّدڃ خدڃ ڀىِدً. ـدهظڅث ٔدُدثڂ        2313) -پ-43

٨ڃ ٴصثنذ. ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ؛ أڂ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ ڀعٽدڇ. وٌتن "أو     
 أٸعً ڀڃ ٨هن ڄؽىپ تټّځثء". 

( ـهظڅٍ تټىټُه خڃ ٔؽث٦ خڃ تټىټُه تټّٹىڄٍ. ـهظڅٍ أخٍ )يـځڇ تهلل(. 2315) -44

 ظڅٍ ٌَثن خڃ لُعځر ٨ڃ ِځثٶ خڃ ـًج، ٨ڃ ؼثخً خڃ ِځًذ، ـه
٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "أٖ  ڄدٍ ٰدًٞ ټٹدٿ ٨ٽدً تټفدىٚ. و ڂ خ٩ده        

 ڀث خُڃ ٠ًُٰڇ ٸځث خُڃ ٘څ٩ثء وأَٽر.ٸلڂ تْخثيَٳ ُٰڇ تټڅؽىپ". 

ڃ ( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ِد٩ُه وأخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ٴدثٖ: ـدهظڅث ـدثشٿ خد          2315) -45

 ِځث٨ُٻ ٨ڃ تټځهثؼً خڃ ڀّځثي، ٨ڃ ٨ثڀً خڃ ٩ِه خڃ أخٍ وٴثٖ. ٴثٺ: ٸصدس  ټدً  
 ؼثخً خڃ ِځًذ ڀ٧ ٬ٗڀٍ ڄث٧ٰ:

ألدًڄددٍ خٕددٍء ِددځ٩صڇ ڀددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٴددثٺ ٰٹصددح  ټددٍ:  ڄددٍ   
 ِځ٩صڇ َٵىٺ "أڄث تټٱًٞ ٨ٽً تټفىٚ".

٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ، ٿٺ٭  ( ثبة ٟپ ٣زب٩ ججغٿ٪ ٹٯڀ٨بئڀ٪ ٗٲ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل11) 

 أدض 
( ـهظڅث أو خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ خٕدً وأخدى أِدثڀر ٨دڃ           2316) -46

 ڀ٩ًّ، ٨ڃ ٩ِه خڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٩ِه. ٴثٺ:



  

 

 

Page 412 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

يأَس ٨ڃ َځُڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ و٨ڃ ٔځثټڇ، َىپ أـه، يؼٽُڃ ٨ٽُهځث 
 َٻ وڀُٹثبُٻ ٨ٽُهځث تټّٗپ. ظُثج خُثٚ. ڀث يأَصهځث ٴدٻ وٖ خ٩ه. ٩َڅٍ ؼدً

( وـددهظڅٍ  ِددفثٲ خددڃ ڀڅٙددىي. ألدًڄددث ٨دهتټٙددځه خددڃ ٨دددهتټىتيض.     2316) -47

ـهظڅث  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه. ـهظڅث ٩ِه ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٩ِه خڃ أخٍ وٴثٖ، ٴثٺ: ټٵده يأَدس   
َىپ أـه، ٨ڃ َځُڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ و٨ڃ َّثيچ، يؼٽُڃ ٨ٽُهځث ظُدثج  

 څڇ ٸلٔه تټٵصثٺ. ڀث يأَصهځث ٴدٻ وٖ خ٩ه. خُٛ. َٵثشٗڂ ٨

 ( ثبة ٟپ كجبٗخ ا٫ٴجپ ٬ٗڀٶ ا٫ـال٭، ٹر٤ضٯٶ ٬٫ذغة 11) 

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً تټصځُځددٍ وِدد٩ُه خددڃ ڀڅٙددىي وأخددى تټًخُدد٧         2317) -48

)ٴثٺ َفًُ: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًتڂ: ـدهظڅث( ـځدثن       -وتټٽٱ٣ ټُفًُ-تټ٩صٹٍ وأخى ٸثڀٻ 
ُ خددڃ ڀثټددٷ. ٴددثٺ: ٸددثڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خددڃ ٌَدده ٨ددڃ ظثخددس، ٨ددڃ أڄدد

أـّڃ تټڅثَ. وٸدثڂ أؼدىن تټڅدثَ. وٸدثڂ أٔدؽ٧ تټڅدثَ.  وټٵده ٰد٦ٍ أڈدٻ تټځهَڅدر وتز           
ټُٽر، ٰثڄ١ٽٳ ڄثَ ٴدٻ تټٙىز. ٰصٽٵثڈٿ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ يتؼ٩دث. وٴده      

 ڈى َٵىٺ ِدٵهٿ  ټً تټٙىز. وڈى ٨ٽً ًَٰ ْخٍ ٠ٽفر ٨ًٌ. ٍٰ ٨څٵڇ تټُّٯ و
 "ټٿ شًت٨ىت. ټٿ شًت٨ىت" ٴثٺ "وؼهڄثچ خفًت. أو  ڄڇ ټدفً". ٴثٺ: وٸثڂ ًِٰث َد١ل.  

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ ٩ٔدر، ٨ڃ ٴصثنذ، ٨دڃ  2317) -49

أڄُ، ٴثٺ: ٸثڂ خثټځهَڅر٦ٍٰ. ٰثِدص٩ثي تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ًِٰدث ْخدٍ ٠ٽفدر         
 ٵثٺ:َٵثٺ ټڇ ڀڅهوج. ًٰٸدڇ ٰ

 "ڀث يأَڅث ڀڃ ٦ٍٰ. و ڂ وؼهڄثچ ټدفًت". 

( وـهظڅثچ ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خدڃ ؼ٩ٱدً.   2317) -پ-49

ؾ وـهظڅُڇ َفًُ خڃ ـدُح. ـهظڅث لثټه )٩َڅٍ تخڃ تټفثيض( ٴثٖ: ـدهظڅث ٔد٩در،  خهدىت    
ٍ ـهَط لثټده:  تِٔڅثن.وٍٰ ـهَط تخڃ ؼ٩ٱً ٴثٺ: ًِٰث ټڅث. وټٿ َٵٻ: ْخٍ ٠ٽفر. وٰ

 ٨ڃ ٴصثنذ، ِځ٩س أڄّث. 

( ثبة ٧بٱ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ أجٺص ا٫ٴبؽ ثب٫شڀغ ٯٲ ا٫غٿخ 12) 

 ا٫ٰغؿ٬خ 
( ـهظڅث ڀڅٙىي خڃ أخٍ ڀدٍتـٿ. ـدهظڅث  خدًتڈُٿ )٩َڅدٍ تخدڃ ِد٩ه( ٨دڃ        2318) -51

تټٍڈددًٌ. ؾ وـددهظڅٍ أخددى ٨ځددًتڂ، ڀفځدده خددڃ ؼ٩ددً خددڃ ٌَددثن )وتټٽٱدد٣ ټددڇ(. ألدًڄددث        
 ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨صدڇ خڃ ڀ٩ّىن، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ.  خًتڈُٿ ٨

ٴثٺ: ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أؼىن تټڅثَ خثټمًُ. وٸدثڂ أؼدىن ڀدث َٹدىڂ      
ٍٰ ٔهً يڀٝثڂ.  ڂ ؼدًَٻ ٨ٽُڇ تټّٗپ ٸثڂ َٽٵثچ، ٍٰ ٸٻ ِدڅر، ٰدٍ يڀٝدثڂ ـصدً     

ِدٽٿ تټٵدًآڂ. ٰدإوت ټٵُدڇ ؼدًَدٻ ٸدثڂ       َڅّٽك. ٩ًُٰٚ ٨ٽُڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ و 
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أؼىن خثټمًُ ڀڃ تټًَؿ تټځًِٽر. 
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( وـهظڅثچ أخى ٸًَح. ـهظڅث تخدڃ ڀددثيٶ ٨دڃ َدىڄُ. ؾ وـدهظڅث ٨دده       2318) -پ-51

 خڃ ـځُه. ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً. ٸٗڈځث ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن ڄفىچ. 

 ٩ اهلل ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ أدـٲ ا٫ٴبؽ س٤٬ب ( ثبة ٧بٱ عؿٺ13) 

( ـهظڅث ٩ُِه خڃ ڀڅٙىي وأَى تټًخ٧ُ. ٴدثٖ: ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ٌَده ٨دڃ       2319) -51

ظثخس تټدڅثڄٍ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ: لهڀس يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨ٕدً      
 ٽس ٸىت؟ ِڅُڃ. وتهلل! ڀث ٴثٺ ټٍ: أٰث ٴٟ. وٖ ٴثٺ ټٍ ټٍٕء: ټٿ ٩ٰٽس ٸىت؟ وڈٗ ٩ٰ

 ٌتن أخى تټًخ٧ُ: ټُُ ڀځث َٙڅ٩ڇ تټمثنپ. وټٿ َىٸً ٴىټڇ: وتهلل! 

( وـددهظڅثچ ٔددُدثڂ خددڃ ٰددًوق. ـددهظڅث ِددٗپ خددڃ ڀّددٹُڃ. ـددهظڅث ظثخددس    3419) -پ-51

 تټدڅثڄٍ ٨ڃ أڄُ. خځعٽڇ 

( وـددهظڅثچ أـځدده خددڃ ـڅدددٻ وٌڈُددً خددڃ ـددًج. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ  ِددځث٨ُٻ      2319) -52

ُٻ خڃ  خًتڈُٿ. ـهظڅث ٨دهتټ٩ٍٍَ ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ: ټځث )وتټٽٱ٣ ْـځه( ٴثٖ: ـهظڅث  ِځث٨
ٴهپ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ تټځهَڅدر، ألدى أخدى ٠ٽفدر خُدهٌ. ٰدثڄ١ٽٳ خدٍ  ټدً            
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل!  ڂ أڄّدث ٬دٗپ ٸدُُ ٰٽُمدهڀٷ.        

ټددٿ ٘ددڅ٩س ڈددىت ٴددثٺ ٰمهڀصددڇ ٰددٍ تټّددٱً وتټفٝددً. وتهلل! ڀددث ٴددثٺ ټددٍ ټٕددٍء ٘ددڅ٩صڇ:  
 ڈٹىت؟ وٖ ټٍٕء ټٿ أ٘څ٩ڇ: ټٿ ټٿ شٙڅ٧ ڈىت ڈٹىت؟ 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وتخڃ ڄځُدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ خٕدً.       2319) -53

ـهظڅث ٌٸًَثء. ـهظڅٍ ٩ُِه )وڈى تخڃ أخٍ خدًنذ( ٨دڃ أڄدُ، ٴدثٺ: لدهڀس يِدىٺ تهلل       
٩ٰٽدس ٸدىت وٸدىت؟ وٖ ٨دثج     ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ش٧ّ ِڅُڃ ٰځث أ٨ٽځڇ ٴثٺ ټٍ ٴٟ: ټدٿ  

 ٨ٽٍ ُٔةث ٴٟ. 

( ـددهظڅٍ أخددى ڀ٩ددڃ تټًٴثٔددٍ، ٌَدده خددڃ ٍََدده. ألدًڄددث ٨ځددً خددڃ َددىڄُ.  2311) -54

ـهظڅث ٨ٹًڀر )وڈى تخڃ ٨ځثي( ٴثٺ: ٴثٺ  ِفثٲ: ٴثٺ أڄُ: ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل  
 ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ أـّڃ تټڅثَ لٽٵث. 

ڄٱٍّ أڂ أوڈح ټځث أڀًڄٍ خڇ ڄددٍ   ٰليِٽڅٍ َىڀث ټفثؼر. ٰٵٽس: وتهلل! ٖ أوڈح. وٍٰ 
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰمًؼس ـصً أڀً ٨ٽً ٘دُثڂ وڈٿ َٽ٩دىڂ ٍٰ تټّىٲ. ٰدإوت  
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴده ٴددٛ خٵٱدثٌ ڀدڃ ويتبدٍ. ٴدثٺ ٰڅ٥دًز  ټُدڇ وڈدى            
َٝفٷ. ٰٵثٺ: "َث أڄُُ! أوڈدس ـُط أڀًشٷ؟" ٴثٺ ٴٽدس: ڄ٩دٿ. أڄدث أوڈدح، َدث يِدىٺ       

 تهلل! 

( ٴثٺ أڄُ: وتهلل! ټٵه لهڀصڇ ش٧ّ ِڅُڃ. ڀث ٨ٽځصدڇ ٴدثٺ ټٕدٍء ٘دڅ٩صڇ:     2319) -54

 ټٿ ٩ٰٽس ٸىت وٸىت؟ أو ټٍٕء شًٸصڇ: ڈٗ ٩ٰٽس ٸىت وٸىت. 
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( وـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق وأخى تټًخ٧ُ. ٴثٖ: ـهظڅث ٨دهتټىتيض ٨ڃ أخٍ 2311) -55

ِدٽٿ أـّدڃ تټڅدثَ    تټصُثؾ، ٨ڃ أڄُ خدڃ ڀثټدٷ. ٴدثٺ: ٸدثڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ و       
 لٽٵث. 

( ثبة ٯب ؿئ٪ عؿٺ٩ اهلل ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ كڀئب ٣َ ٤ٟب٩: ال. 14) 

 ٹ٧ضغح ِٗبئٶ
( ـدهظڅث أخدى خٹددً خدڃ أخددٍ ٔدُدر و٨ځدًو تټڅثٴدده. ٴدثٖ: ـددهظڅث ِدٱُثڂ خددڃ        2311) -56

 ٨ُُڅر ٨ڃ تخڃ تټځڅٹهي. ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل ٴثٺ:
 ث ٴٟ ٰٵثٺ: ٖ. ڀث ِةٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ُٔة

( وـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث تْٔؽ٩ٍ. ؾ وـهظڅٍ ڀفځده خدڃ تټځعڅدً.    2311) -پ-56

ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ )٩َڅٍ تخڃ تټځهدهٌ(. ٸٗڈځدث ٨دڃ ِدٱُثڂ، ٨دڃ ڀفځده خدڃ تټځڅٹدهي.         
 ٴثٺ: ِځ٩س ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ، ڀعٽڇ، ِىتء. 

٩څدٍ تخدڃ تټفدثيض(.    ( وـهظڅث ٨ث٘ٿ خڃ تټڅًٝ تټصُځدٍ. ـدهظڅث لثټده )َ   2312) -57

ـهظڅث ـځُه ٨ڃ ڀىًِ خڃ أڄُ ، ٨ڃ أخُدڇ، ٴدثٺ: ڀدث ِدةٻ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ        
وِٽٿ ٨ٽً تِٔٗپ ُٔةث  ٖ أ١٨ثچ. ٴثٺ ٰؽثءچ يؼٻ ٰل١٨دثچ ٬څځدث خدُڃ ؼدٽدُڃ. ًٰؼد٧      

  ټً ٴىڀڇ، ٰٵثٺ: َث ٴىپ أِٽځىت. ٰإڂ ڀفځهت ١٩ٍَ ١٨ثء ٖ َمًٕ تټٱثٴر.

خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٍََده خدڃ ڈدثيوڂ ٨دڃ ـځدثن خدڃ            ( ـهظڅث أخى خٹ2312ً) -58

ِددٽځر، ٨ددڃ ظثخددس، ٨ددڃ أڄددُ؛ أڂ يؼددٗ ِددلٺ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٬څځددث خددُڃ    
ؼدٽُڃ. ٰل١٨ثچ  َثچ. ٰلشً ٴىڀڇ ٰٵثٺ: أٌ ٴىپ! أِٽځىت. ٰىتهلل! أڂ ڀفځهت ټ١٩ٍُ ١٨ثء 

 ڀث َمثٮ تټٱٵً.  
ث. ٰځث َّٽٿ ـصً َٹدىڂ تِٔدٗپ أـدح    ٰٵثٺ أڄُ:  ڂ ٸثڂ تټًؼٻ ټُّٽٿ ڀث ًََه  ٖ تټهڄُ

  ټُڇ ڀڃ تټهڄُث وڀث ٨ٽُهث. 

( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً، أـځده خدڃ ٨ځدًو خدڃ ِدًؾ. ألدًڄدث ٨ددهتهلل خدڃ         2313) -59

وڈددح. ألدًڄددٍ َددىڄُ ٨ددڃ تخددڃ ٔددهثج. ٴددثٺ: ٬ددٍت يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ  
ڃ ڀ٩ددڇ ڀددڃ  ٬ددٍوذ تټٱددصؿ، ٰددصؿ ڀٹددر. ظددٿ لددًغ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خځدد       

تټځّٽځُڃ. ٰثٴصصٽىت خفڅُڃ. ٰڅًٙ تهلل نَڅدڇ و تټځّدٽځُڃ. وأ١٨دً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل      
 ٨ٽُڇ وِٽٿ َىڀةى ٘ٱىتڂ خڃ أڀُر ڀثبر ڀڃ تټڅ٩ٿ. ظٿ ڀثبر. ظٿ ڀثبر.

ٴثٺ تخڃ ٔهثج: ـهظڅٍ ٩ُِه خڃ تټځُّح؛ أڂ ٘ٱىتڂ ٴثٺ: وتهلل! ټٵده أ١٨دثڄٍ يِدىٺ    
، و ڄڇ ْخ٭ٛ تټڅثَ  ټٍ. ٰځث خًؾ ١٩َُڅدٍ ـصدً   تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀث أ١٨ثڄٍ

  ڄڇ ْـح تټڅثَ  ټٍ. 

( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ِٱصثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ تخڃ تټځڅٹهي؛ أڄڇ ِځ٧ 2314) -61

ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ. ألدًڄث ِٱُثڂ ٨ڃ تخڃ تټځڅٹهي، ٨ڃ ؼدثخً، و٨دڃ   
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٨ٽدً تِلدً. ؾ وـدهظڅثتخڃ أخدٍ      ٨ځًو، ٨ڃ ڀفځه خڃ ٨ٽٍ، ٨ڃ ؼدثخً. أـدهڈځث ٍََده   
٨ځً )وتټٽٱ٣ ټڇ( ٴثٺ: ٴثٺ ِٱُثڂ: ِځ٩س ڀفځه خدڃ تټځڅٹدهي َٵدىٺ: ِدځ٩س ؼدثخً خدڃ       
٨دهتهلل. ٴثٺ ِٱُثڂ: وِځ٩س أَٝث ٨ځًو خڃ نَڅثي َفدهض ٨دڃ ڀفځده خدڃ ٨ٽدٍ. ٴدثٺ:       

 ِځ٩س ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. وٌتن أـهڈځث ٨ٽً تِلً ٴثٺ:
ى ٴده ؼثءڄدث ڀدثٺ تټدفدًَڃ ټٵده أ١٨ُصدٷ ڈٹدىت        ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ټد    

وڈٹىت وڈٹىت" وٴثٺ خُهَدڇ ؼځ٩ُدث. ٰٵددٛ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴددٻ أڂ َؽدٍء          
ڀثٺ تټدفًَڃ. ٰٵهپ ٨ٽً أخٍ خٹً خ٩هچ. ٰدلڀً ڀڅثنَدث ٰڅدثني: ڀدڃ ٸثڄدس ټدڇ ٨ٽدً تټڅددٍ         

ُدڇ وِدٽٿ   ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨هذ أو نَڃ ٰٽُلز. ٰٵځدس ٰٵٽدس:  ڂ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽ    
ٴثٺ "ټى ٴه ؼثءڄث ڀثٺ تټدفًَڃ أ١٨ُصٷ ڈٹىت وڈٹىت وڈٹدىت" ٰفعدً أخدى خٹدً ڀدًذ. ظدٿ       

 ٴثٺ ټٍ: ٨هڈث. ٩ٰهنشهث ٰإوت ڈٍ لځّځثبر. ٰٵثٺ لى ڀعٽُهث. 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ـثشٿ خدڃ ڀُځدىڂ. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ خٹدً. ألدًڄدث تخدڃ         2314) -61

ثخًخڃ ٨دددهتهلل. ٴددثٺ: ؼددًَػ. ألدًڄددٍ ٨ځددًو خددڃ نَڅددثي ٨ددڃ ڀفځدده خددڃ ٨ٽددٍ، ٨ددڃ ؼدد    
وألدًڄٍ ڀفځه خڃ تټځڅٹهي ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ: ټځث ڀثز تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ    
وِٽٿ ؼثء أخث خٹً ڀثٺ ڀڃ ٴدٻ تټ٩ٗء خڃ تټفًٝڀٍ. ٰٵثٺ أخى خٹً: ڀڃ ٸثڂ ټدڇ ٨ٽدً   

 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ نَڃ، أو ٸثڄس ټڇ ٴدٽڇ ٨هذ، ٰٽُلشڅث. ڄفى ـهَط تخڃ ٨ُُڅر.

( ثبة عدٰزٶ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ا٫وجڀبٱ ٹا٫٘ڀب٩، ٹرٺاً٘ٶ، ٹٌٟ٪ 15) 

 ط٦٫ 
( ـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه ؤُدثڂ خڃ ًٰوق. ٸٗڈځث ٨ڃ ِدٽُځثڂ )وتټٽٱد٣   2315) -62

 ټُٕدثڂ(. ـهظڅث ِٽُځثڂ خڃ تټځ٭ًُذ. ـهظڅث ظثخس تټدڅثڄٍ ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ ٴثٺ:
ُٽر ٬ٗپ. ّٰځُصڇ خثِدٿ أخدٍ  خدًتڈُٿ"    ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "وټه ټٍ تټٽ 

ظٿ ن٩ٰصڇ  ټً أپ ُِٯ، تڀًأذ ٴُڃ َٵثٺ ټڇ أخى ُِٯ. ٰثڄ١ٽٳ َلشُڇ وتشد٩صڇ. ٰثڄصهُڅث  ټً 
أخٍ ُِٯ وڈى َڅٱك خٹًُچ. ٴه تڀصٓ تټدُدس نلثڄدث. ٰلِد٨ًس تټځٕدٍ خدُڃ َدهٌ يِدىٺ        

      ً تهلل ٨ٽُدڇ   تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵٽس: َث أخدث ِدُٯ! أڀّدٷ. ؼدثء يِدىٺ تهلل ٘دٽ
وِٽٿ. ٰلڀّٷ. ٰه٨ث تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خثټٙدٍ. ٰٝځڇ  ټُڇ. وٴثٺ ڀث ٔثء تهلل 
أڂ َٵىٺ. ٰٵثٺ أڄُ: ټٵه يأَصدڇ وڈدى َٹُده خڅٱّدڇ خدُڃ َدهٌ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ          

 وِٽٿ. 
ٰهڀ٩س ٨ُڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵدثٺ "شدهڀ٧ تټ٩دُڃ وَفدٍڂ تټٵٽدح. وٖ       

  ڀث ًًَٜ يخڅث. وتهلل َث  خًتڈُٿ!  ڄث خٷ ټځفٍوڄىڂ". ڄٵىٺ  ٖ

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج وڀفځده خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً )وتټٽٱد٣ ټٍڈُدً(        2316) -63

ٴثٖ: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ  )وڈى تخڃ ٨ٽُر( ٨ڃ أَىج، ٨ڃ ٨ځًو خڃ ٩ُِه، ٨دڃ أڄدُ خدڃ    
٨ٽُدڇ وِدٽٿ.    ڀثټٷ. ٴدثٺ: ڀدث يأَدس أـدهت ٸدثڂ أيـدٿ خثټ٩ُدثٺ ڀدڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل          
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ٴثٺ: ٸثڂ  خًتڈُٿ ڀّص٩ًٜث ټڇ ٍٰ ٨دىتټٍ تټځهَڅدر. ٰٹدثڂ َڅ١ٽدٳ وڄفدڃ ڀ٩دڇ. ُٰدهلٻ        
 تټدُس و ڄڇ ټُهلڃ. وٸثڂ ٤ةًچ ٴُڅث. ُٰللىچ ُٰٵدٽڇ. ظٿ ًَؼ٧. 

ٴثٺ ٨ځًو: ٰٽځث شىٍٰ  خًتڈُٿ ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ  خًتڈُٿ تخڅٍ.  
 شٹځٗڂ يٜث٨ڇ ٍٰ تټؽڅر".  و ڄڇ ڀثز ٍٰ تټعهٌ. و ڂ ټڇ ټ٥ةًَڃ

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـهظڅث أخى أِدثڀر وتخدڃ   2317) -64

ڄځًُ ٨ڃ ڈٕثپ، ٨ڃ أخُڇ،٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس: ٴدهپ ڄدثَ ڀدڃ ت٨ْدًتج ٨ٽدً يِدىٺ تهلل       
 ٻ. ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثټىت أشٵدٽىڂ ٘دُثڄٹٿ؟ ٰٵثټىت: ڄ٩ٿ. ٰٵثټىت: ټٹڅث، وتهلل! ڀث ڄٵد

ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "وأڀٽدٷ  ڂ ٸدثڂ تهلل ڄد٦ٍ ڀدڅٹٿ تټًـځدر" وٴدثٺ         
 تخڃ ڄځًُ "ڀڃ ٴٽدٷ تټًـځر". 

( وـهظڅٍ ٨ځًو تټڅثٴه وتخڃ أخٍ ٨ځً. ؼځ٩ُث ٨ڃ ِٱُثڂ. ٴثٺ ٨ځدًو:  2318) -65

ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨دڃ أخدٍ ِدٽځر ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ؛ أڂ تْٴد٦ً خدڃ         
ًٙ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵدٻ تټفّڃ. ٰٵثٺ:  ڂ ټٍ ٨ًٕذ ڀڃ تټىټه ڀث ـثخُ أخ

 ٴدٽس وتـهت ڀڅهٿ. 
 ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڄڇ ڀڃ ًَٖـٿ ٖ ًَـٿ".  

( ـدددهظڅث ٨دددده خدددڃ ـځُددده. ألدًڄدددث ٨ددددهتټًٌتٲ. ألدًڄدددث ڀ٩ځدددً ٨دددڃ   2318) -پ-65

 دٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ. تټٍڈًٌ. ـهظڅٍ أخى ِٽځر ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅ

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـدًج و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ٸٗڈځدث ٨دڃ ؼًَدً. ؾ        2319) -66

 وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨ٽٍ خڃ لًٕپ. ٴثٖ:
ألدًڄث ٨ًُّ خڃ َىڄُ. ؾ وـهظڅث أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر. ؾ 

تخڃ ٬ُثض(. ٸٽهٿ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٌَه وـهظڅث أخى ٩ُِه تْٔػ. ـهظڅث ـٱٗ )٩َڅٍ 
 خڃ وڈح وأخٍ ٤دُثڂ، ٨ڃ ؼًًَ خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ: 

 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ ٖ ًَـٿ تټڅثَ ٖ ًَـځڇ تهلل ٨ٍ وؼٻ". 

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث وٸُد٧ و٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً ٨دڃ        2319) -پ-66

ټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ؾ وـدهظڅث أخدى خٹدً      ِځث٨ُٻ، ٨ڃ ٴُُ، ٨ڃ ؼًًَ، ٨ڃ ت
خڃ أخٍ ُٔدر وتخڃ أخدٍ ٨ځدً وأـځده خدڃ ٨ددهذ. ٴدثټىت: ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ ٨ځدًو، ٨دڃ            

 ڄث٧ٰ خڃ ؼدًُ، ٨ڃ ؼًًَ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَط ت٨ْځٓ. 

 ثبة ٧ضغح دڀبئٶ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ - 16 

ثو. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٴصدثنذ، ِدځ٧        ( ـهظڅٍ ٨دُهتهلل خدڃ ڀ٩د  2321) - 67

٨دهتهلل خڃ أخٍ ٨صدر َفهض ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ. ؾ وـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج وڀفځه 
خڃ تټځعڅً وأـځه خڃ ِڅثڂ. ٴثٺ ٌڈًُ: ـهظڅث ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ڀهدهٌ ٨دڃ ٔد٩در، ٨دڃ       

 ٴصثنذ، ٴثٺ: ِځ٩س ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٨صدر َٵىٺ: ِځ٩س أخث ٩ُِه تټمهيٌ َٵىٺ:
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ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أٔه ـُثء ڀڃ تټ٩ىيتء ٍٰ لهيڈث. وٸثڂ  وت ٸًچ ٸث 
 ُٔةث ٨ًٰڅثچ ٍٰ وؼهڇ.

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج و٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر. ٴثٖ: ـهظڅث ؼًَدً ٨دڃ   2321) - 68

 ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٔٵُٳ، ٨ڃ ڀًّوٲ. ٴثٺ:
يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل  نلٽڅث ٨ٽً ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو ـُڃ ٴهپ ڀ٩ثوَر  ټً تټٹىٰر. ٰىٸً  

٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ: ټدٿ َٹدڃ ٰثـٕدث وٖ ڀصٱفٕدث. وٴدثٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ             
 وِٽٿ " ڂ ڀڃ لُثيٸٿ أـثِڅٹٿ ألٗٴث".

 ٴثٺ ٨عځثڂ: ـُڃ ٴهپ ڀ٧ ڀ٩ثوَر  ټً تټٹىٰر.

( وـددهظڅثچ أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث أخددى ڀ٩ثوَددر ووٸُدد٧. ؾ       2321) -پ -68

ـددهظڅث أخددٍ. ؾ وـددهظڅث أخددى ِدد٩ُه تْٔددػ. ـددهظڅث أخددى لثټدده )٩َڅددٍ     وـددهظڅث تخددڃ ڄځُددً. 
 تْـځً(. ٸٽهٿ ٨ڃ ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

 ثبة رجـٰٶ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ٹدـٲ ٗلغرٶ -17 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ ألدًڄث أخى لُعځر ٨ڃ ِځثٶ خدڃ ـدًج. ٴدثٺ:    2322) - 69

 ٴٽس ټؽثخً خڃ ِځًذ:
 ٘دٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِدٽٿ؟ ٴدثٺ: ڄ٩ددٿ. ٸعُدًت. ٸددثڂ ٖ َٵدىپ ڀددڃ      أٸڅدس شؽدثټُ يِددىٺ تهلل   

ڀٙٗچ تټىٌ َٙٽٍ ُٰڇ تټٙدؿ ـصً ش١ٽ٧ تټٕځُ. ٰإوت ٠ٽ٩دس ٴدثپ. وٸدثڄىت َصفدهظىڂ     
 ُٰللىوڂ ٍٰ أڀً تټؽثڈٽُر. ُٰٝفٹىڂ. وَصدّٿ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

ثبة عدٰخ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ٬٫ٴـبء، ٹأٯغ ا٫ـٺا١ ٯِبٿبٷٲ  -18 

 ٫غ٢ٟ ثٸٲثب
( ـددهظڅث أخددى تټًخُدد٧ تټ٩صٹددٍ وـثڀدده خددڃ ٨ځددً وٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه وأخددى     2323) - 71

ٸثڀٻ. ؼځ٩ُث ٨ڃ ـځثن خڃ ٌَه. ٴدثٺ أخدى تټًخُد٧: ـدهظڅث ـځدثن. ـدهظڅث أَدىج ٨دڃ أخدٍ          
 ٴٗخر، ٨ڃ أڄُ، ٴثٺ:

ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ خ٩ٛ أِٱثيچ، و٬ٗپ أِىن َٵثٺ ټڇ: أڄؽٕر،  
 ثٺ ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َث أڄؽٕر! يوَهٶ، ِىٴث خثټٵىتيًَ".َفهو. ٰٵ

( وـددهظڅث أخددى تټًخُدد٧ تټ٩صٹددٍ وـثڀدده خددڃ ٨ځددً وأخددى ٸثڀددٻ. ٴددثټىت:     2323) -پ -71

 ـهظڅث ـځثن ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ. خڅفىچ

( وـهظڅٍ ٨ځًو تټڅثٴه وٌڈًُ خڃ ـًج. ٸٗڈځث ٨دڃ تخدڃ ٨ٽُدر. ٴدثٺ     2323) - 71

 ِځث٨ُٻ. ـهظڅث أَىج ٨ڃ أخٍ ٴٗخر، ٨ڃ أڄُ؛ٌڈًُ: ـهظڅث  
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أشً ٨ٽً أٌوتؼڇ، وِىتٲ َّىٲ خهڃ َٵثٺ ټڇ أڄؽٕدر.   

 ٰٵثٺ "وَفٷ َث أڄؽٕر! يوَهت ِىٴٷ خثټٵىتيًَ".
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ٴثٺ: ٴثٺ أخى ٴٗخر: شٹٽٿ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خٹٽځدر ټدى شٹٽدٿ خهدث خ٩ٝدٹٿ         
 ټ٩دصځىڈث ٨ٽُڇ.

( وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ٍََه خڃ ٌي٧َ ٨دڃ ِدٽُځثڂ تټصُځدٍ،    2323) - 72

٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ؾ وـهظڅث أخى ٸثڀٻ. ـهظڅث ٍََه. ـهظڅث تټصُځٍ ٨ڃ أڄُ خدڃ ڀثټدٷ.   
 ٴثٺ:

ٸثڄس أپ ِٽُٿ ڀ٧ ڄّثء تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وڈڃ َّىٲ خهڃ ِىتٲ. ٰٵثٺ ڄدٍ  
 ٕر! يوَهت ِىٴٷ خثټٵىتيًَ".تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أٌ أڄؽ

( وـهظڅث تخڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهتټٙځه. ـهظڅٍ ڈځثپ. ـهظڅث ٴصدثنذ ٨دڃ   2323) - 73

 أڄُ. ٴثٺ:
ٸثڂ ټًِىٺ تهلل ـثن ـّڃ تټٙىز. ٰٵثٺ ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "يوَدهت    

 َث أڄؽٕر! ٖ شٹًّ تټٵىتيًَ" ٩َڅٍ ٩ٜٱر تټڅّثء.

ڃ خٕدثي. ـدهظڅث أخدى نتون. ـدهظڅث ڈٕدثپ ٨دڃ ٴصدثنذ، ٨دڃ         ( وـهظڅثچ تخد 2323) -پ -73

 أڄُ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وټٿ َىٸً: ـثن ـّڃ تټٙىز. 

 ثبة ٣غة ا٫ٴجپ ٬ٗڀٶ ا٫ـال٭ ٯٲ ا٫ٴبؽ، ٹرجغ٧ٸٮ ثٶ  - 19 

( ـددهظڅث ڀؽثڈدده خددڃ ڀىِددً وأخددى خٹددً خددڃ تټڅٝددً خددڃ أخددٍ تټڅٝددً          2324) - 74

 ٍ تټڅٝدً. ٴدثٺ أخدى خٹدً: ـدهظڅث أخدى تټڅٝدً )٩َڅدٍ          وڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل. ؼځ٩ُث ٨ڃ أخد
 ڈثٔٿ خڃ تټٵثِٿ(. ـهظڅث ِٽُځثڂ خڃ تټځ٭ًُذ ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ، ٴثٺ:

ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ  وت ٘دٽً تټ٭دهتذ ؼدثء لدهپ تټځهَڅدر خد ڄُصهٿ ُٰهدث          
ثينذ ٰدُ٭ځُ َدهچ   تټځثء. ٰځث َؤشً خإڄثء  ٖ ٬ځدُ َدهچ ُٰهدث. ًٰخځدث ؼدثؤچ ٰدٍ تټ٭دهتذ تټدد        

 ُٰهث.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـدهظڅث أخدى تټڅٝدً. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ ٨دڃ ظثخدس،        2325) - 75

 ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ:
ټٵه يأَس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وتټفٗٲ َفٽٵدڇ. وأ٠دثٮ خدڇ أ٘دفثخڇ. ٰځدث       

 ًََهوڂ أڂ شٵ٧ ٩ًٔذ  ٖ ٍٰ َه يؼٻ.

ظڅث ٍََه خدڃ ڈدثيوڂ ٨دڃ ـځدثن خدڃ      ( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـه2326) - 76

 ِٽځر، ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ؛
أڂ تڀًأذ ٸثڂ ٍٰ ٨ٵٽهث ٍٔء. ٰٵثټس: َث يِىٺ تهلل!  ڂ ټدٍ  ټُدٷ ـثؼدر. ٰٵدثٺ "َدث أپ       

ٰددٗڂ! تڄ٥ددًٌ أٌ تټّددٹٷ ٔددةس، ـصددً أٴٝددٍ ټددٷ ـثؼصددٷ" ٰمددٗ ڀ٩هددث ٰددٍ خ٩ددٛ       
 تټ١ًٲ. ـصً ٬ًٰس ڀڃ ـثؼصهث.
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٫ڂصب٭، ٹاسزڀبعٵ ٯٲ ا٫ٰجبح ثبة ٯجبٗضرٶ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ  - 21 

 أؿٸ٬ٶ، ٹاٳز٤بٯٶ هلل ٗٴض اٳزٸب٥ دغٯبرٶ
( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه ٨ڃ ڀثټٷ خڃ أڄُ، ُٰځث ٴدًئ ٨ٽُدڇ. ؾ وـدهظڅث    2327) - 77

َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټدٷ ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ ٨دًوذ خدڃ تټٍخُدً، ٨دڃ          
 ٨ثبٕر، ٌوغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄهث ٴثټس:

لًُ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خُڃ أڀًَڃ  ٖ ألى أًَّڈځث ڀث ټٿ َٹدڃ  ظځدث.    ڀث 
ٰإڂ ٸثڂ  ظځث ٸثڂ أخ٩ه تټڅثَ ڀڅڇ. وڀدث تڄدصٵٿ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ټڅٱّدڇ،        

  ٖ أڂ شڅصهٷ ـًڀر تهلل ٨ٍ وؼٻ.

( وـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج و ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ؼځ٩ُدث ٨دڃ ؼًَدً.      2327) -پ -77

ـهظڅث أـځه خڃ ٨دهذ. ـهظڅث ُٰٝٻ خڃ ٨ُثٚ. ٸٗڈځث ٨دڃ ڀڅٙدىي، ٨دڃ ڀفځده.     ؾ و
ٰددٍ يوتَددر ٰٝددُٻ تخددڃ ٔددهثج. وٰددٍ يوتَددر ؼًَددً ڀفځدده تټٍڈددًٌ، ٨ددڃ ٨ددًوذ ٨ددڃ    

 ٨ثبٕر.

( وـهظڅُڇ ـًڀٽر خدڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ        2327) - 2پ -77

 ٨ڃ تخڃ ٔهثج، خهىت تِٔڅثن، ڄفى ـهَط ڀثټٷ. 

( ـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ ڈٕثپ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕدر.  2327) - 78

 ٴثټس:
ڀث لًُ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خدُڃ أڀدًَڃ، أـدهڈځث أَّدً ڀدڃ تِلدً،  ٖ            

 تلصثي أًَّڈځث. ڀث ټٿ َٹڃ  ظځث. ٰإڂ ٸثڂ  ظځث، ٸثڂ أخ٩ه تټڅثَ ڀڅڇ. 

ڃ ٨ددهتهلل خددڃ ڄځُدً ٨ددڃ   ( وـدهظڅثچ أخدى ٸًَددح وتخدڃ ڄځُدً ؼځ٩ُددث ٨د     2327) -پ -78

 ڈٕثپ، خهىت تِٔڅثن.  ټً ٴىټڇ: أًَّڈځث. وټٿ َىٸًت ڀث خ٩هچ.

( ـددهظڅثچ أخددى ٸًَددح. ـددهظڅث أخددى أِددثڀر ٨ددڃ ڈٕددثپ، ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ         2328) - 79

 ٨ثبٕر. ٴثټس:
ڀث ًٜج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٔدُةث ٴدٟ خُدهچ. وٖ تڀدًأذ. وٖ لثنڀدث.  ٖ        

. وڀث ڄُٻ ڀڅڇ ٍٔء ٴٟ. ُٰڅصٵٿ ڀڃ ٘ثـدڇ.  ٖ أڂ َڅصهٷ ٍٔء أڂ َؽثڈه ٍٰ ِدُٻ تهلل
 ڀڃ ڀفثيپ تهلل. ُٰڅصٵٿ هلل ٨ٍ وؼٻ.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وتخڃ ڄځًُ. ٴثٖ: ـهظڅث ٨دهذ ووٸ٧ُ. 2328) -پ -79

ؾ وـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر. ٸٽهٿ ٨ڃ ڈٕدثپ. خهدىت تِٔدڅثن. ٍََده خ٩ٝدهٿ      
 ٨ٽً خ٩ٛ.
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ثبة ُڀت عائذخ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ، ٹ٫ڀٲ ٯـٶ، ٹا٫زجغ٥  - 21 

 ثٰـذٶ
( ـهظڅث ٨ځًو خڃ ـځثن خڃ ٠ٽفر تټٵڅثن. ـهظڅث أِدثٞ )وڈى تخڃ ڄًٙ 2329) - 81

 تټهځهتڄٍ( ٨ڃ ِځثٶ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ِځًذ. ٴثٺ:
٘ددٽُس ڀدد٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٘ددٗذ تْوټددً. ظددٿ لددًغ  ټددً أڈٽددڇ            

ٰثِصٵدٽڇ وټهتڂ. ٰؽ٩ٻ َځّؿ لهٌ أـهڈٿ وتـهت وتـدهت. ٴدثٺ: وأڀدث أڄدث     ولًؼس ڀ٩ڇ. 
 ٰځّؿ لهٌ. ٴثٺ ٰىؼهز ټُهچ خًنت أو يَفث ٸلڄځث ألًؼهث ڀڃ ؼؤڄر ١٨ثي.

( وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ؼ٩ٱً خڃ ِٽُځثڂ ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ. 2331) - 81

ټٵثِددٿ(. ـددهظڅث  ؾ وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج )وتټٽٱدد٣ ټددڇ(. ـددهظڅث ڈثٔددٿ )٩َڅددٍ تخددڃ ت     
 ِٽُځثڂ )وڈى تخڃ تټځ٭ًُذ( ٨ڃ ظثخس، ٴثٺ أڄُ:

ڀث ٔځځس ٨څدًت ٴٟ وٖ ڀّدٹث وٖ ٔدُةث أ٠ُدح ڀدڃ يَدؿ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ          
وِٽٿ. وٖ ڀّّس ُٔةث ٴٟ نَدثؼث وٖ ـًًَت أټُڃ ڀّث ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ  

 وِٽٿ.

ٍ. ـددهظڅث ـدددثڂ. ـددهظڅث  ( وـددهظڅٍ أـځدده خددڃ ِدد٩ُه خددڃ ٘ددمً تټددهتيڀ  2331) - 82

 ـځثن. ـهظڅث ظثخس ٨ڃ أڄُ، ٴثٺ:
ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أٌڈً تټٽىڂ. ٸدلڂ ٨ًٴدڇ تټٽؤټدؤ.  وت ڀٕدً شٹٱدل.       

وٖ ڀّّددس نَدثؼددر وٖ ـًَددًذ أټددُڃ ڀددڃ ٸددٯ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. وٖ  
 وِٽٿ. ٔځځس ڀّٹر وٖ ٨څدًذ أ٠ُح ڀڃ يتبفر يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ

 ثبة ُڀت ٗغ١ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ، ٹا٫زجغ٥ ثٶ - 22 

( ـدددهظڅٍ ٌڈُدددً خدددڃ ـدددًج. ـدددهظڅث ڈثٔدددٿ )٩َڅدددٍ تخدددڃ تټٵثِدددٿ( ٨دددڃ  2331) - 83

 ِٽُځثڂ، ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
نلٻ ٨ٽُڅدث تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ ٨څدهڄث. ٩ٰدًٲ. وؼدثءز أڀدٍ خٵدثيويذ.             

ث. ٰثِصُٵ٣ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ "َدث أپ ِدٽُٿ! ڀدث        ٰؽ٩ٽس شّٽس تټ٩ًٲ ُٰه
 ڈىت تټىٌ شٙڅ٩ُڃ؟" ٴثټس: ڈىت ٨ًٴٷ ڄؽ٩ٽڇ ٍٰ ٠ُدڅث وڈى ڀڃ أ٠ُح تټ١ُح.

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ـؽُڃ خدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ     2331) - 84

 ڀثټٷ. ٴثٺ: )وڈى تخڃ أخٍ ِٽځر( ٨ڃ  ِفثٲ خڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر، ٨ڃ أڄُ خڃ
ٸثڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َهلٻ خُس أپ ِدٽُٿ ُٰڅدثپ ٨ٽدً ًٰتٔدهث. وټُّدس ُٰدڇ.        

ٴثٺ: ٰؽثء وتز َىپ ٰڅثپ ٨ٽً ًٰتٔهث. ٰلشُس ٰٵُٻ ټهث: ڈىت تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ  
ڄثپ ٍٰ خُصٷ، ٨ٽً ًٰتٔٷ. ٴثٺ ٰؽثءز وٴده ٨دًٲ، وتِدصڅٵ٧ ٨ًٴدڇ ٨ٽدً ٴ٩١در أنَدٿ،        

٨صُددهشهث ٰؽ٩ٽددس شڅٕددٯ وټددٷ تټ٩ددًٲ ٰص٩ٙددًچ ٰددٍ ٴىتيًَڈددث.    ٨ٽددً تټٱددًتْ. ٰٱصفددس 
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ٰٱ٦ٍ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ "ڀدث شٙدڅ٩ُڃ؟ َدث أپ ِدٽُٿ!" ٰٵثټدس: َدث يِدىٺ           
 تهلل! ڄًؼى خًٸصڇ ټٙدُثڄڅث. ٴثٺ "أ٘دس".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ٱدثڂ خدڃ ڀّدٽٿ. ـدهظڅث وڈُدح.         2332) - 85

 خر. ٨ڃ أڄُ، ٨ڃ أپ ِٽُٿ؛ـهظڅث أَىج ٨ڃ أخٍ ٴٗ
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ َلشُهث ُٰٵُدٻ ٨څدهڈث. ٰصدّدٟ ټدڇ ڄ٩١دث ُٰٵُدٻ ٨ٽُدڇ.         

وٸثڂ ٸعًُ تټ٩ًٲ. ٰٹثڄس شؽځ٧ ٨ًٴڇ ٰصؽ٩ٽڇ ٍٰ تټ١ُح وتټٵىتيًَ. ٰٵثٺ تټڅدٍ ٘ٽً 
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َث أپ ِٽُٿ! ڀث ڈىت؟" ٴثټس: ٨ًٴٷ أنوٮ خڇ ٠ُدٍ.

 ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ٟپ ا٫جغص، ٹدڀٲ ٿؤرڀٶ ا٫ٺدپثبة ٗغ١ ا٫ - 23 

( ـهظڅث أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ ڈٕثپ، ٨دڃ  2333) - 86

 أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
 ڂ ٸددثڂ ټُڅددٍٺ ٨ٽددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰددٍ تټ٭ددهتذ تټدددثينذ، ظددٿ شٱددُٛ   

 ؼدهصڇ ٨ًٴث.

خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر. ؾ وـهظڅث أخدى   ( وـهظڅث أخى خٹ2333ً) - 87

ٸًَح. ـهظڅث أخى أِثڀر وتخڃ خًٕ. ؼځ٩ُث ٨ڃ ڈٕثپ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ    
 ڄځًُ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث ڀفځه خڃ خًٕ. ـهظڅث ڈٕثپ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛

ٰٵددثٺ  أڂ تټفددثيض خددڃ ڈٕددثپ ِددلٺ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ: ٸُددٯ َلشُددٷ تټددىـٍ؟   
"أـُثڄث َلشُڅٍ ٍٰ ڀعٻ ٘ٽٙٽر تټؽًَ وڈى أٔهچ ٨ٽدٍ. ظدٿ َٱٙدٿ ٨څدٍ وٴده و٨ُصدڇ.       

 وأـُثڄث ڀٽٷ ٍٰ ڀعٻ ٘ىيذ تټًؼٻ. ٰل٨ٍ ڀث َٵىٺ".

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨ددهت٨ْٽً. ـدهظڅث ِد٩ُه ٨دڃ ٴصدثنذ،      2334) - 88

 ٨ڃ تټفّڃ، ٨ڃ ـ١ثڂ خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ ٨دثنذ خڃ تټٙثڀس. ٴثٺ:
 ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  وت أڄٍٺ ٨ٽُڇ تټىـٍ، ٸًج ټىټٷ، وشًخه وؼهڇ.ٸثڂ  

( وـهظڅث ڀفځه خڃ خٕثي. ـهظڅث ڀ٩ثو خڃ ڈٕثپ. ـهظڅث أخدٍ ٨دڃ ٴصدثنذ،    2335) - 89

 ٨ڃ تټفّڃ، ٨ڃ ـ١ثڂ خڃ ٨دهتهلل تټًٴثٍٔ، ٨ڃ ٨دثنذ خڃ تټٙثڀس. ٴثٺ:
ڄٹدُ يأِدڇ، وڄٹدُ أ٘دفثخڇ     ٸثڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ  وت ڄدٍٺ ٨ٽُدڇ تټدىـٍ       

 يؤوِهٿ. ٰٽځث أشٽٍ ٨څڇ، ي٧ٰ يأِڇ.

 ثبة ٟپ ؿض٩ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ك٘غٵ، ٹٟغ٣ٶ - 24 

( ـددهظڅث ڀڅٙددىي خددڃ أخددٍ ڀددٍتـٿ وڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً خددڃ ٌَددثن )ٴددثٺ       2336) - 91

ڀڅٙىي: ـهظڅث. وٴثٺ تخڃ ؼ٩ٱً: ألدًڄث(  خًتڈُٿ )٩َڅُثڂ تخڃ ٩ِه( ٨ڃ تخدڃ ٔدهثج،   
 هلل خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:٨ڃ ٨دُهت
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ٸثڂ أڈٻ تټٹصثج َّهټىڂ أ٩ٔثيڈٿ. وٸثڂ تټځًٕٸىڂ َٱًٴىڂ يؤوِهٿ. وٸثڂ يِىٺ  
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َفح ڀىتٰٵر أڈٻ تټٹصثج ُٰځث ټٿ َدؤڀً خدڇ. ّٰدهٺ يِدىٺ تهلل     

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄثُ٘صڇ. ظٿ ًٰٲ خ٩ه.

لدًڄث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ تخدڃ       ( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً. أ2336) -پ -91

 ٔهثج، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

ثبة ٟپ ه٠خ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ، ٹأٳٶ ٧بٱ أدـٲ ا٫ٴبؽ  - 25 

 ٹجٸب
( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وڀفځدده خددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ     2337) - 91

 ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٴثٺ: ِځ٩س أخث  ِفثٲ. ٴثٺ: ِځ٩س تټدًتء َٵىٺ:
ٸثڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ يؼدٗ ڀًخى٨دث. خ٩ُده ڀدث خدُڃ تټځڅٹددُڃ. ٥٨دُٿ             

تټؽځر  ټً ٔفځر أوڄُڇ. ٨ٽُڇ ـٽر ـځًتء ڀث يأَس ُٔةث ٴٟ أـّڃ ڀڅڇ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ 
 وِٽٿ.

( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه وأخى ٸًَح. ٴدثٖ: ـدهظڅث وٸُد٧ ٨دڃ ِدٱُثڂ، ٨دڃ       2337) - 92

 أخٍ  ِفثٲ، ٨ڃ تټدًتء ٴثٺ:
ث يأَس ڀڃ وٌ ټځدر أـّدڃ ٰدٍ ـٽدر ـځدًتء ڀدڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.           ڀ 

 ٩ًٔچ ًَٝج ڀڅٹدُڇ. خ٩ُه ڀث خُڃ تټځڅٹدُڃ. ټُُ خثټ١ىَٻ وٖ خثټٵًُٙ.
 ٴثٺ أخى ٸًَح: ټڇ ٩ًٔ.

( ـهظڅث أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩دٗء. ـدهظڅث  ِدفثٲ خدڃ ڀڅٙدىي ٨دڃ       2337) - 93

  ِفثٲ. ٴثٺ: ِځ٩س تټدًتء َٵىٺ: خًتڈُٿ خڃ َىِٯ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ 
ٸددثڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ أـّددڃ تټڅددثَ وؼهددث. وأـّددڅڇ لٽٵددث. ټددُُ            

 خثټ١ىَٻ تټىتڈح وٖ خثټٵًُٙ.

 ثبة ه٠خ ك٘غ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ - 26 

( ـهظڅث ُٔدثڂ خدڃ ٰدًوق. ـدهظڅث ؼًَدً خدڃ ـدثٌپ. ـدهظڅث ٴصدثنذ. ٴدثٺ:          2338) - 94

 :ٴٽس ْڄُ خڃ ڀثټٷ
ٸُٯ ٸثڂ ٩ًٔ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٴثٺ: ٸثڂ ٩ًٔت يؼٗ. ټُُ خثټؽ٩ده   

 وٖ خثټّدٟ. خُڃ أوڄُڇ و٨ثشٵڇ.

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ـدثڂ خڃ ڈٗٺ. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ    2338) - 95

 تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهتټٙځه. ٴثٖ: ـهظڅث ڈځثپ. ـهظڅث ٴصثنذ ٨ڃ أڄُ؛
  ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ ًَٝج ٩ًٔچ ڀڅٹدُڇ.أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 

( ـهظڅث َفًُ خدڃ َفُدً وأخدى ٸًَدح. ٴدثٖ: ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ خدڃ ٨ٽُدر          2338) - 96

 ٨ڃ ـځُه، ٨ڃ أڄُ ٴثٺ:
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 ٸثڂ ٩ًٔ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  ټً أڄٙثٮ أوڄُڇ. 

 ثبة ٟپ ه٠خ ٟٮ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ، ٹٗڀٴڀٶ، ٹ٤ٗجڀٶ - 27 

ظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وڀفځه خڃ خٕثي )وتټٽٱ٣ ٖخڃ تټځعڅً(. ٴدثٖ:  ( ـه2339) - 97

ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ِځثٶ خڃ ـًج ٴثٺ: ِځ٩س ؼدثخً خدڃ ِدځًذ    
 ٴثٺ:

ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٜٽ٧ُ تټٱٿ. أٔدٹٻ تټ٩دُڃ. ڀڅهدىَ تټ٩ٵددُڃ. ٴدثٺ       
ٴٽدس: ڀدث أٔدٹٻ تټ٩دُڃ؟ ٴدثٺ: ٠ىَدٻ       ٴٽس ټّځثٶ: ڀث ٜٽ٧ُ تټٱٿ؟ ٴثٺ: ٥٨ُٿ تټٱدٿ. ٴدثٺ   

 ٔٳ تټ٩ُڃ. ٴثٺ ٴٽس: ڀث ڀڅهىَ تټ٩ٵح؟ ٴثٺ: ٴٽُٻ ټفٿ تټ٩ٵح.

 ثبة ٧بٱ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ أثڀي، ٯ٬ڀخ ا٫ٺجٶ - 28 

( ـهظڅث ٩ُِه خڃ ڀڅٙىي. ـهظڅث لثټه خڃ ٨دهتهلل ٨دڃ تټؽًَدًٌ، ٨دڃ    2341) - 98

 أخٍ تټ١ٱُٻ ٴثٺ: ٴٽس ټڇ:
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ. ٸثڂ أخُٛ، ڀٽُؿ تټىؼڇ. أيأَس يِىٺ تهلل ٘ٽً 

ٴثٺ ڀّٽٿ خڃ تټفؽثغ: ڀثز أخى تټ١ٱُدٻ ِدڅر ڀثبدر وٸدثڂ آلدً ڀدڃ ڀدثز ڀدڃ أ٘دفثج          
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ٨ځً تټٵىتيًٌَ. ـهظڅث ٨دهت٨ْٽً خدڃ ٨ددهت٨ْٽً   2341) - 99

 ٨ڃ تټؽًًٌَ، ٨ڃ أخٍ تټ١ٱُٻ، ٴثٺ:
أَس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڀث ٨ٽً وؼڇ تْيٚ يؼٻ يآچ ٬ُدًٌ. ٴدثٺ   ي 

 ٰٵٽس ټڇ: ٰٹُٯ يأَصڇ؟ ٴثٺ: ٸثڂ أخُٛ ڀٽُفث ڀٵٙهت.

 ثبة كڀجٶ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ - 29 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وتخڃ ڄځًُ و٨ځًو تټڅثٴده. ؼځ٩ُدث ٨دڃ    2341) - 111

 خڃ  نيَُ تْونٌ ٨ڃ ڈٕثپ، ٨ڃ تخڃ ًَُِڃ، تخڃ  نيَُ. ٴثٺ ٨ځًو: ـهظڅث ٨دهتهلل
 ٴثٺ: ِةٻ أڄُ خڃ ڀثټٷ:

ڈٻ لٝح يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٴثٺ:  ڄدڇ ټدٿ َٹدڃ يأي تټٕدُح  ٖ. )ٴدثٺ       
 تخڃ  نيَُ: ٸلڄڇ َٵٽٽڇ(. وٴه لٝح أخى خٹً و٨ځً خثټفڅثء وتټٹصٿ.

ڃ ٌٸًَدثء ٨دڃ   ( ـهظڅث ڀفځه خڃ خٹثي خڃ تټًَثڂ. ـهظڅث  ِدځث٨ُٻ خد  2341) - 111

 ٨ث٘ٿ تْـىٺ، ٨ڃ تخڃ ًَُِڃ، ٴثٺ: ِلټس أڄُ خڃ ڀثټٷ:
ڈٻ ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ لٝدح؟ ٰٵدثٺ: ټدٿ َدٽد٫ تټمٝدثج. ٸدثڂ ٰدٍ         

ټفُصڇ ٩ًٔتز خدُٛ. ٴدثٺ ٴٽدس ټدڇ: أٸدثڂ أخدى خٹدً َمٝدح؟ ٴدثٺ ٰٵدثٺ: ڄ٩دٿ. خثټفڅدثء             
 وتټٹصٿ.

ٽً خڃ أِه. ـهظڅث وڈُدح خدڃ   ( وـهظڅٍ ـؽثغ خڃ تټٕث٨ً. ـهظڅث ڀ2341٩) - 112

 لثټه ٨ڃ أَىج، ٨ڃ ڀفځه خڃ ًَُِڃ ٴثٺ: ِلټس أڄُ خڃ ڀثټٷ:
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 ألٝح يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٴثٺ:  ڄڇ ټٿ ًَ ڀڃ تټُٕح  ٖ ٴٽُٗ. 

 ( ـهظڅٍ أخى تټًخ٧ُ تټ٩صٹٍ. ـهظڅث ـځثن. ـهظڅث ظثخس ٴثٺ:2341) - 113

٨ٽُدڇ وِدٽٿ؟ ٰٵدثٺ: ټدى ٔدةس أڂ أ٨ده       ِةٻ أڄُ خڃ ڀثټٷ ٨ڃ لٝثج تټڅدٍ ٘ٽً تهلل  
ٔددځ١ثز ٸددڃ ٰددٍ يأِددڇ ٩ٰٽددس. وٴددثٺ: ټددٿ َمصٝددح. وٴدده تلصٝددح أخددى خٹددً خثټفڅددثء     

 وتټٹصٿ. وتلصٝح ٨ځً خثټفڅثء خفصث.

( ـددهظڅث ڄٙددً خددڃ ٨ٽددٍ تټؽهٝددځٍ. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث تټځعڅددً خددڃ    2341) - 114

 ٩ُِه ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ ٴثٺ:
تټدُٝثء ڀڃ يأِڇ وټفُصدڇ. ٴدثٺ: وټدٿ َمصٝدح يِدىٺ       َٹًچ أڂ َڅصٯ تټًؼٻ تټ٩ًٕذ 

تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. و ڄځث ٸثڂ تټدُثٚ ٍٰ ٨څٱٵصدڇ وٰدٍ تټٙده٬ُڃ. وٰدٍ تټدًأَ      
 ڄدى.

( وـهظڅُڇ ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهتټٙځه. ـهظڅث تټځعڅً، خهدىت  2341) -پ -114

 تِٔڅثن.

ـ   2341) - 115 ځده خدڃ  خدًتڈُٿ تټدهويٴٍ     ( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅدً وتخدڃ خٕدثي وأ

وڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل. ؼځ٩ُدث ٨دڃ أخدٍ نتون. ٴدثٺ تخدڃ تټځعڅدً: ـدهظڅث ِدٽُځثڂ خدڃ نتون.          
 ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ لٽُه خڃ ؼ٩ٱً. ِځ٧ أخث  َثَ ٨ڃ أڄُ؛

 أڄڇ ِةٻ ٨ڃ ُٔح تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٰٵثٺ: ڀث ٔثڄڇ تهلل خدُٝثء. 

ڈًُ. ـهظڅث أخدى  ِدفثٲ. ؾ وـدهظڅث    ( ـهظڅث أـځه خڃ َىڄُ. ـهظڅث 2342ٌ) - 116

 َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى لُعځر ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ، ٨ڃ أخٍ ؼفُٱر ٴثٺ:
يأَددس يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، ڈددىچ ڀڅددڇ خُٝددثء. ووٜدد٧ ٌڈُددً خ٩ددٛ          

 أ٘ثخ٩ڇ ٨ٽً ٨څٱٵصڇ. ٴُٻ ټڇ: ڀعٻ ڀڃ أڄس َىڀةى؟ ٴثٺ: أخًٌ تټڅدٻ وأيَٕهث.

٨دهت٨ْٽً. ـهظڅث ڀفځه خڃ ُٰٝٻ ٨ڃ  ِدځث٨ُٻ  ( ـهظڅث وت٘ٻ خڃ 2343) - 117

 خڃ أخٍ لثټه، ٨ڃ أخٍ ؼفُٱر ٴثٺ:
 يأَس يِىٺ تهلل أخُٛ ٴه ٔثج. ٸثڂ تټفّڃ خڃ ٨ٽٍ َٕدهڇ. 

( وـددهظڅث ِدد٩ُه خددڃ ڀڅٙددىي. ـددهظڅث ِددٱُثڂ ولثټدده خددڃ ٨دددهتهلل. ؾ 2343) -پ -117

ُٱدر، خهدىت.   وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث ڀفځه خڃ خٕدً. ٸٽهدٿ ٨دڃ  ِدځث٨ُٻ، ٨دڃ أخدٍ ؼف      
 وټٿ َٵىټىت: أخُٛ ٴه ٔثج.

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث أخى نتون، ِدٽُځثڂ خدڃ نتون. ـدهظڅث    2344) - 118

 ٩ٔدر ٨ڃ ِځثٶ خڃ ـًج. ٴثٺ:
ِځ٩س ؼثخً خدڃ ِدځًذ ِدةٻ ٨دڃ ٔدُح تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؟ ٰٵدثٺ: ٸدثڂ  وت             

 نڈڃ يأِڇ ټٿ ًَ ڀڅڇ ٍٔء. و وت ټٿ َهڈڃ يبٍ ڀڅڇ.
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( وـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨دُدهتهلل ٨دڃ  ِدًتبُٻ، ٨دڃ         2344) - 119

 ِځثٶ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ِځًذ َٵىٺ:
ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴه ٔځٟ ڀٵهپ يأِڇ وټفُصدڇ. وٸدثڂ  وت تنڈدڃ ټدٿ      

َصدُڃ. و وت ٩ٔط يأِڇ شدُڃ. وٸثڂ ٸعًُ ٩ًٔ تټٽفُر. ٰٵثٺ يؼٻ: وؼهڇ ڀعٻ تټُّٯ؟ 
ٖ. خٻ ٸثڂ ڀعٻ تټٕدځُ وتټٵځدً. وٸدثڂ ڀّدصهًَت. ويأَدس تټمدثشٿ ٨څده ٸصٱدڇ ڀعدٻ          ٴثٺ: 

 خُٝر تټفځثڀر. َٕدڇ ؼّهچ.

ثبة اصجبد سبرٮ ا٫ٴجٺح، ٹه٠زٶ، ٹٯذ٬خ ٯٲ جـضٵ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ  - 31 

 ٹؿ٬ٮ
( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ        2344) - 111

 ِځًذ ٴثٺ:ِځثٶ. ٴثٺ: ِځ٩س ؼثخً خڃ 
 يأَس ـثشځث ٍٰ ٤هً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٸلڄڇ خُٝر ـځثپ 

( وـهظڅث تخدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث ٨دُدهتهلل خدڃ ڀىِدً. ألدًڄدث ـّدڃ خدڃ          2344) -پ -111

 ٘ثټؿ ٨ڃ ِځثٶ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( وـهظڅث ٴصُدر خدڃ ِد٩ُه وڀفځده خدڃ ٨ددثن. ٴدثٖ: ـدهظڅث ـدثشٿ )وڈدى          2345) - 111

 ث٨ُٻ( ٨ڃ تټؽ٩ه خڃ ٨دهتټًـځڃ. ٴثٺ: ِځ٩س تټّثبح خڃ ٍََه َٵىٺ:تخڃ  ِځ
وڈدس خٍ لثټصٍ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثټدس: َدث يِدىٺ تهلل!  ڂ تخدڃ      

ألصٍ وؼ٧. ٰځّؿ يأٍِ ون٨ث خثټدًٸر. ظٿ شىٜل ًٰٕخس ڀڃ وٜىبڇ. ظٿ ٴځس لٽٯ 
 ٤هًچ ٰڅ٥ًز  ټً لثشځڇ خُڃ ٸصٱُڇ. ڀعٻ ٌي تټفؽٽر.

( ـهظڅث أخى ٸثڀٻ. ـدهظڅث ـځدثن )٩َڅدٍ تخدڃ ٌَده(. ؾ وـدهظڅٍ ِدىَه        2346) - 112

خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً. ٸٗڈځدث ٨دڃ ٨ث٘دٿ تْـدىٺ. ؾ وـدهظڅٍ ـثڀده خدڃ           
٨ځً تټدٹدًتوٌ )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث ٨دهتټىتـده )٩َڅدٍ تخدڃ ٌَدثن(. ـدهظڅث ٨ث٘دٿ ٨دڃ            

 ٨دهتهلل خڃ ًِؼُ. ٴثٺ:
وِٽٿ وأٸٽس ڀ٩ڇ لدٍت وټفځث. أو ٴدثٺ: ظًَدهت. ٴدثٺ ٰٵٽدس     يأَس تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ  

ټددڇ: أِددص٭ٱً ټددٷ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؟ ٴددثٺ: ڄ٩ددٿ. وټددٷ. ظددٿ شددٗ ڈددىچ تَِددر:          

 [.19/ڀفځه/47توتِص٭ٱً ټىڄدٷ وټٽځؤڀڅُڃ وتټځؤڀڅثز{ ]

ٴثٺ: ظٿ نيز ٰڅ٥ًز  ټً لثشٿ تټڅددىذ خدُڃ ٸصٱُدڇ. ٨څده ڄدث٬ٛ ٸصٱدڇ تټُّدًي. ؼځ٩دث.         
 ڂ ٸلڀعثٺ تټع ټُٻ.٨ٽُڇ لُٗ

 ثبة ٟپ ه٠خ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ، ٹٯج٘ضٶ، ٹؿٴٶ - 31 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ يخ٩ُدر خدڃ أخدٍ       2347) - 113

 ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛ أڄڇ ِځ٩ڇ َٵىٺ:
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ٸددثڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ټددُُ خثټ١ىَددٻ تټدددثبڃ وٖ خثټٵٙددًُ. وټددُُ          
ثْخُٛ تْڀهدددٳ وٖ خدددثِنپ. وٖ خثټؽ٩ددده تټٵ١دددٟ وٖ خثټّددددٟ. خ٩عدددڇ تهلل ٨ٽدددً يأَ خددد

أيخ٩ددُڃ ِددڅر. ٰلٴددثپ خځٹددر ٨ٕددً ِددڅُڃ وخثټځهَڅددر ٨ٕددً ِددڅُڃ. وشىٰددثچ تهلل ٨ٽددً يأَ   
 ِصُڃ ِڅر. وټُُ ٍٰ يأِڇ وټفُصڇ ٨ًٕوڂ ٩ًٔذ خُٝثء.

ٴدثټىت:  ( وـهظڅث َفًُ خڃ أَىج وٴصُدر خڃ ٩ُِه و٨ٽٍ خدڃ ـؽدً.   2347) -پ -113

ـهظڅث  ِځث٨ُٻ )٩َڅىڂ تخدڃ ؼ٩ٱدً(. ؾ وـدهظڅٍ تټٵثِدٿ تخدڃ ٌٸًَدثء. ـدهظڅث لثټده خدڃ          
ڀمٽه. ـهظڅٍ ِٽُځثڂ خڃ خٗٺ. ٸٗڈځث ٨ڃ يخ٩ُر )٩َڅٍ تخڃ ٨ددهتټًـځڃ(، ٨دڃ أڄدُ    

 خڃ ڀثټٷ. خځعٻ ـهَط ڀثټٷ خڃ أڄُ. وٌتن ٍٰ ـهَعهځث: ٸثڂ أٌڈً.

 ٭ ٣جيثبة ٧ٮ ؿٲ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ٿٺ - 32 

( ـهظڅٍ أخى ٬ّثڂ تټًتٌٌ، ڀفځه خڃ ٨ځًو. ـهظڅث ـٹثپ خدڃ ِدٽٿ.   2348) - 114

 ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ ٌتبهذ ٨ڃ تټٍخًُ خڃ ٨هٌ، ٨ڃ 
 أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:

ٴدٛ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وڈدى تخدڃ ظدٗض وِدصُڃ. وأخدى خٹدً وڈدى تخدڃ            
 ظٗض وِصُڃ. و٨ځً وڈى تخڃ ظٗض وِصُڃ".

( وـدهظڅٍ ٨دددهتټځٽٷ خددڃ ٔدد٩ُح خددڃ تټٽُددط. ـددهظڅٍ أخددٍ ٨ددڃ ؼددهٌ.  2349) - 115

 ٴثٺ: ـهظڅٍ ٨ٵُٻ خڃ لثټه ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٨ًوذ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ شددىٍٰ وڈددى تخددڃ ظددٗض وِددصُڃ ِددڅر. وٴددثٺ تخددڃ    

 ٔهثج: ألدًڄٍ ٩ُِه خڃ تټځُّح. خځعٻ وټٷ.

ُدر و٨دثن خڃ ڀىًِ. ٴثٖ: ـهظڅث ٠ٽفر ( وـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ 2349ٔ) -پ -115

 خڃ َفًُ ٨ڃ َىڄُ خڃ ٍََه، ٨ڃ تخڃ ٔهثج، خثِٔڅثنَڃ ؼځ٩ُث. ڀعٻ ـهَط ٨ٵُٻ.

 ثبة ٧ٮ أ٣ب٭ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ث٨ٰخ ٹا٫ٰضٿٴخ - 33 

( ـهظڅث أخى ڀ٩ځً،  ِځث٨ُٻ خدڃ  خدًتڈُٿ تټهدىټٍ. ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ       2351) - 116

 ٨ځًو. ٴثٺ: ٴٽس ټ٩ًوذ:
ٸدٿ ٸددثڂ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ خځٹددر؟ ٴددثٺ: ٨ٕددًت. ٴدثٺ ٴٽددس: ٰددإڂ تخددڃ ٨دددثَ     

 َٵىٺ: ظٗض ٨ًٕذ.

( وـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث ِددٱُثڂ ٨ددڃ ٨ځددًو. ٴددثٺ: ٴٽددس        2351) -پ -116

 ټ٩ًوذ:
ٸٿ ټدط تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خځٹدر؟ ٴدثٺ: ٨ٕدًت. ٴٽدس: ٰدإڂ تخدڃ ٨ددثَ َٵدىٺ:          

 وٴثٺ:  ڄځث ألىچ ڀڃ ٴىٺ تټٕث٨ً.خ٧ٝ ٨ًٕذ. ٴثٺ ٰ٭ٱًچ 

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل ٨ڃ يوؾ خڃ ٨ددثنذ.  2351) - 117

 ـهظڅث ٌٸًَثء خڃ  ِفثٲ ٨ڃ ٨ځًو خڃ نَڅثي، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ؛
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀٹط خځٹر ظٗض ٨ًٕذ. وشدىٍٰ وڈدى تخدڃ ظدٗض      
 وِصُڃ.

ڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث خًٕ خڃ تټًٌّ. ـهظڅث ـځثن ٨ڃ أخٍ ( وـهظڅث تخ2351) - 118

 ؼځًذ تټٝد٩ٍ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:
أٴثپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خځٹدر ظدٗض ٨ٕدًذ ِدڅر َدىـً  ټُدڇ. وخثټځهَڅدر           

 ٨ًٕت. وڀثز وڈى تخڃ ظٗض وِصُڃ ِڅر.

ٗپ، ( وـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨ځً خڃ ڀفځده خدڃ أخدثڂ تټؽ٩ٱدٍ. ـدهظڅث ِد      2352) - 119

 أخى تْـىٖ ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ. ٴثٺ:
ٸڅس ؼثټّث ڀ٧ ٨دهتهلل خڃ ٨صدر. ٰىٸًوت ِڅٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ     

خ٩دٛ تټٵددىپ: ٸدثڂ أخددى خٹددً أٸددً ڀددڃ يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِدٽٿ. ٴددثٺ ٨دددهتهلل:      
ٴدٛ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ وڈدى تخدڃ ظدٗض وِدصُڃ. وڀدثز أخدى خٹدً وڈدى          

 تخڃ ظٗض وِصُڃ. وٴصٻ ٨ځً وڈى تخڃ ظٗض وِصُڃ.
ٴثٺ ٰٵثٺ يؼٻ ڀڃ تټٵدىپ، َٵدثٺ ټدڇ ٨دثڀً خدڃ ِد٩ه: ـدهظڅث ؼًَدً ٴدثٺ: ٸڅدث ٴ٩دىن ٨څده             
ڀ٩ثوَر. ٰىٸًوت ِڅٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ ڀ٩ثوَر: ٴدٛ يِدىٺ تهلل  

ڃ ظددٗض ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وڈددى تخددڃ ظددٗض وِددصُڃ ِددڅر. وڀددثز أخددى خٹددً وڈددى تخدد 
 وِصُڃ. وٴصٻ ٨ځً وڈى تخڃ ظٗض وِصُڃ.

( وـهظڅث تخڃ تټځعڅً و تخڃ خٕدثي )وتټٽٱد٣ ٖخدڃ تټځعڅدً( ٴدثٖ: ـدهظڅث       2352) - 121

ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر. ِځ٩س أخث  ِدفثٲ َفدهض ٨دڃ ٨دثڀً خدڃ ِد٩ه تټدؽٽدٍ،        
 ٨ڃ ؼًًَ؛ أڄڇ ِځ٧ ڀ٩ثوَر َم١ح ٰٵثٺ:

وڈى تخڃ ظٗض وِصُڃ. وأخدى خٹدً و٨ځدً. وأڄدث     ڀثز يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  
 تخڃ ظٗض وِصُڃ.

( وـهظڅٍ تخڃ ڀڅهثٺ تټًًَٝ. ـهظڅث ٍََده خدڃ ٌيَد٧. ـدهظڅث َدىڄُ      2353) - 121

 خڃ ٨دُه ٨ڃ ٨ځثي، ڀىټً خڅٍ ڈثٔٿ. ٴثٺ: ِلټس تخڃ ٨دثَ:
ٸٿ أشً ټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىپ ڀدثز؟ ٰٵدثٺ: ڀدث ٸڅدس أـّدح ڀعٽدٷ ڀدڃ         

مٱً ٨ٽُڇ وتٶ. ٴثٺ ٴٽس:  ڄٍ ٴه ِلټس تټڅثَ ٰدثلصٽٱىت ٨ٽدٍ. ٰلـدددس أڂ أ٨ٽدٿ     ٴىڀڇ َ
ٴىټٷ ُٰڇ. ٴثٺ: أشفّح؟ ٴثٺ ٴٽس: ڄ٩دٿ. ٴدثٺ: أڀّدٷ أيخ٩دُڃ. خ٩دط ټهدث لځدُ ٨ٕدًذ         

 خځٹر. َلڀڃ وَمثٮ. و٨ًٕ ڀڃ ڀهثؼًچ  ټً تټځهَڅر.

( وـدهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يتٰدد٧. ـددهظڅث ٔدددثخر خددڃ ِددىتي. ـددهظڅث ٔدد٩در  2353) -پ -121

 ڃ َىڄُ، خهىت تِٔڅثن، ڄفى ـهَط ٍََه خڃ ٌي٨.٧َ

( وـددهظڅٍ ڄٙددً خددڃ ٨ٽددٍ. ـددهظڅث خٕددً )٩َڅددٍ تخددڃ ڀٱٝددٻ(. ـددهظڅث 2353) - 122

 لثټه تټفىتء. ـهظڅث ٨ځثي، ڀىټً خڅٍ ڈثٔٿ. ـهظڅث تخڃ ٨دثَ؛
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 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ شىٍٰ وڈى تخڃ لځُ وِصُڃ. 

أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث تخدڃ ٨ٽُدر ٨دڃ لثټده، خهدىت        ( وـهظڅث أخى خٹً خڃ 2353) -پ -122

 تِٔڅثن.

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽٍ. ألدًڄث يوؾ. ـهظڅث ـځثن خڃ 2353) - 123

 ِٽځر ٨ڃ ٨ځثي خڃ أخٍ ٨ځثي، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:
أٴثپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خځٹر لځُ ٨ًٕذ ِڅر. َّدځ٧ تټٙدىز، وَدًي     

 ًَي ُٔةث. وظځثڂ ِڅُڃ َىـً  ټُڇ. وأٴثپ خثټځهَڅر ٨ًٕت.تټٝىء، ِد٧ ِڅُڃ، وٖ 

 ثبة ٟپ أؿٰبئٶ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ - 34 

 -( ـهظڅٍ ٌڈُدً خدڃ ـدًج و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً          2354) - 124

)ٴدثٺ  ِدفثٲ: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًتڂ: ـدهظڅث( ِدٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ            -وتټٽٱ٣ ټٍڈًُ 
 خڃ ڀ٩١ٿ ٨ڃ أخُڇ؛تټٍڈًٌ. ِځ٧ ڀفځه خڃ ؼدًُ 

أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "أڄدث ڀفځده. وأڄدث أـځده. وأڄدث تټځدثـٍ تټدىٌ َځفدً          
خٍ تټٹٱً. وأڄث تټفثًٔ تټىٌ َفٕدً تټڅدثَ ٨ٽدً ٨ٵددٍ. وأڄدث تټ٩ثٴدح". وتټ٩ثٴدح تټدىٌ         

 ټُُ خ٩هچ ڄدٍ.

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خدڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ         2354) - 125

 ، ٨ڃ ڀفځه خڃ ؼدًُ خڃ ڀ٩١ٿ، ٨ڃ أخُڇ؛تخڃ ٔهثج
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " ڂ ټٍ أِدځثء. وأڄدث ڀفځده. وأڄدث أـځده. وأڄدث        

تټځثـٍ تټىٌ َځفى تهلل خدٍ تټٹٱدً. وأڄدث تټفثٔدً تټدىٌ َفٕدً تټڅدثَ ٨ٽدً ٴدهڀٍ. وأڄدث           
 تټ٩ثٴح تټىٌ ټُُ خ٩هچ أـه". وٴه ِځثچ تهلل يؤٰث يـُځث.

وـددهظڅٍ ٨دددهتټځٽٷ خددڃ ٔدد٩ُح خددڃ تټٽُددط ٴددثٺ: ـددهظڅٍ أخددٍ ٨ددڃ   (2354) -پ -125

ؼهٌ. ـهظڅٍ ٨ٵُٻ. ؾ وـهظڅث ٨دده خدڃ ـځُده. ألدًڄدث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً. ؾ        
وـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ. ألدًڄث أخى تټُځدثڂ. ألدًڄدث ٔد٩ُح. ٸٽهدٿ ٨دڃ      

 ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ   تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن. وٍٰ ـهَط ٩ُٔح وڀ٩ځً: ِځ٩س يِىٺ تهلل
وِٽٿ. وٍٰ ـهَط ٨ٵُٻ: ٴثٺ ٴٽس ټٽٍڈًٌ: وڀث تټ٩ثٴدح؟ ٴدثٺ: تټدىٌ ټدُُ خ٩دهچ ڄددٍ.       

 وٍٰ ـهَط ڀ٩ځً و٨ٵُٻ: تټٹٱًذ. وٍٰ ـهَط ٩ُٔح: تټٹٱً.

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽٍ. ألدًڄث ؼًًَ ٨دڃ ت٨ْځدٓ،   2355) - 126

 ٩ًٌ ٴثٺ:٨ڃ ٨ځًو خڃ ڀًذ، ٨ڃ أخٍ ٨دُهذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ تْٔ
ٸددثڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َّددځٍ ټڅددث أِددځثء. ٰٵددثٺ "أڄددث ڀفځدده، وأـځدده،     

 وتټځٵٱٍ، وتټفثًٔ، وڄدٍ تټصىخر، وڄدٍ تټًـځر".
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 ثبة ٬ٰٗٶ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ثبهلل ر٘ب٫ټ ٹكضح سلڀزٶ - 35

( ـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ؼًَددً ٨ددڃ ت٨ْځددٓ، ٨ددڃ أخددٍ        2356) - 127

 ًوٲ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:تټٝفً، ٨ڃ ڀّ
٘ددڅ٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ أڀددًت ٰصددًلٗ ُٰددڇ. ٰدٽدد٫ وټددٷ ڄثِددث ڀددڃ             

أ٘فثخڇ. ٰٹلڄهٿ ٸًڈىچ وشڅٍڈدىت ٨څدڇ. ٰدٽ٭دڇ وټدٷ، ٰٵدثپ ل١ُددث ٰٵدثٺ "ڀدث خدثٺ يؼدثٺ           
خٽ٭هٿ ٨څٍ أڀً شًلٙس ُٰڇ. ٰٹًڈىچ وشڅٍڈىت ٨څڇ. ٰىتهلل! ْڄث أ٨ٽځهٿ خثهلل وأٔدهڈٿ  

 ټڇ لُٕر".

( ـددهظڅث أخددى ِدد٩ُه تْٔددػ. ـددهظڅث ـٱددٗ )٩َڅددٍ تخددڃ ٬ُددثض(. ؾ     2356) -پ -127

وـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨ٽٍ خڃ لٕدًپ ٴدثٖ: ألدًڄدث ٨ُّدً خدڃ َدىڄُ. ٸٗڈځدث        
 ٨ڃ ت٨ْځٓ. خإِڅثن ؼًًَ. ڄفى ـهَعڇ.

( وـدهظڅث أخدى ٸًَدح. ـدهظڅث أخددى ڀ٩ثوَدر ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ ڀّددٽٿ،         2356) - 128

 ټس:٨ڃ ڀًّوٲ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴث
يلٗ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ أڀدً. ٰصڅدٍچ ٨څدڇ ڄدثَ ڀدڃ تټڅدثَ. ٰدٽد٫             

وټٷ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰ٭ٝح. ـصً خثڂ تټ٭ٝح ٍٰ وؼهڇ. ظٿ ٴثٺ "ڀث خدثٺ  
 أٴىتپ ٬ًَدىڂ ٨ځث يلٗ ټٍ ُٰڇ. ٰىتهلل! ْڄث أ٨ٽځهٿ خثهلل وأٔهڈٿ ټڇ لُٕر".

 ٹؿ٬ٮثبة ٹجٺة ارجبٗٶ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ  - 36 

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ټُددط. ؾ وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ يڀددؿ.       2357) - 129

 ألدًڄث تټٽُط ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٨ًوذ خڃ تټٍخًُ؛ أڂ ٨دهتهلل خڃ تټٍخًُ ـهظڇ؛
أڂ يؼٗ ڀڃ تْڄٙثي لث٘ٿ تټٍخًُ ٨څه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٍٰ ًٔتغ  

ثيٌ: ِددًؾ تټځددثء َځددً. ٰددلخً ٨ٽددُهٿ.     تټفددًذ تټصددٍ َّددٵىڂ خهددث تټڅمددٻ. ٰٵددثٺ تْڄٙدد     
ٰثلصٙځىت ٨څه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 
ټٽٍخُددً "تِددٳ. َددث ٌخُددً! ظددٿ أيِددٻ تټځددثء  ټددً ؼددثيٶ" ٰ٭ٝددح تْڄٙددثيٌ. ٰٵددثٺ: َددث   
 يِىٺ تهلل! أڂ ٸثڂ تخڃ ٨ځصٷ! ٰصٽىڂ وؼڇ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ظدٿ ٴدثٺ "َدث     

ٌخًُ! تِٳ. ظٿ تـدُ تټځثء ـصً ًَؼ٧  ټً تټؽهي". ٰٵثٺ تټٍخُدً: وتهلل!  ڄدٍ ْـّدح    
ڈىچ تَِر ڄٍټس ٍٰ وټٷ: تٰٗ ويخٷ ٖ َؤڀڅىڂ ـصً َفٹځىٶ ُٰځث ٔدؽً خُدڅهٿ ظدٿ ٖ    

 [.75/تټڅّثء/4َؽهوت ٍٰ أڄٱّهٿ ـًؼث{ ]

ثبة رٺٟڀغٵ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ، ٹرغ٥ ا٧ضبع ؿئا٫ٶ ٰٗب ال ًغٹعح  - 37 

 ا٫ڀٶ، أٹ ال ٿز٢٬٘ ثٶ ر٬٨ڀٞ، ٹٯب ال ٿ٤ٖ، ٹٳذٺ ط٦٫
( ـددهظڅٍ ـًڀٽددر خددڃ َفُددً تټصؽُدددٍ. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ      1337) - 131

َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ألدًڄدٍ أخدى ِدٽځر خدڃ ٨ددهتټًـځڃ وِد٩ُه خدڃ تټځّدُح. ٴدثٖ:          
 ٸثڂ أخى ڈًًَذ َفهض؛ 
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ٹٿ ٨څڇ ٰثؼصڅدىچ. وڀث أڀدًشٹٿ  أڄڇ ِځ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "ڀث ڄهُص 
خڇ ٰث٩ٰٽىت ڀڅڇ ڀث تِص٩١صٿ. ٰإڄځث أڈٽٷ تټىَڃ ڀڃ ٴدٽٹٿ ٸعًذ ڀّثبٽهٿ، وتلصٰٗهٿ ٨ٽدً  

 أڄدُثبهٿ".

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ أـځده خدڃ أخدٍ لٽدٯ. ـدهظڅث أخدى ِدٽځر، وڈدى         1337) -پ -131

 ڀڅٙىي خڃ ِٽځر تټمٍت٨ٍ. ألدًڄدث ټُدط ٨دڃ ٍََده خدڃ تټهدثن، ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج، خهدىت          
 تِٔڅثن، ڀعٽڇ ِىتء.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر.     1337) - 131

ؾ وـددهظڅث تخددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ت٨ْځددٓ، ٨ددڃ أخددٍ ٘ددثټؿ، ٨ددڃ أخددٍ    
ڈًًَذ. ؾ وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث تټځ٭ًُذ )٩َڅٍ تټفٍتڀٍ(. ؾ وـهظڅث تخڃ أخدٍ  

ڂ. ٸٗڈځث ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ؾ وـهظڅثچ ٨ځً. ـهظڅث ِٱُث
٨دُهتهلل خڃ ڀ٩دثو. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ڀفځده خدڃ ٌَدثن. ِدځ٧ أخدث ڈًَدًذ. ؾ             
وـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ ڈځثپ خدڃ ڀڅددڇ، ٨دڃ أخدٍ     

 ڈًًَذ. ٸٽهٿ ٴثٺ:
يوڄدٍ ڀدث شدًٸصٿ". وٰدٍ ـدهَط ڈځدثپ "ڀدث شدًٸصٿ.         ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "و   

ٰإڄځث ڈٽٷ ڀڃ ٴدٽٹٿ" ظٿ وٸًوت ڄفى ـهَط تټٍڈدًٌ ٨دڃ ِد٩ُه وأخدٍ ِدٽځر، ٨دڃ أخدٍ        
 ڈًًَذ.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفُدً. ألدًڄدث  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج،         2358) - 132

 ٨ڃ ٨ثڀً خڃ ٩ِه، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ: 
أ٥٨دٿ تټځّدٽځُڃ ٰدٍ تټځّدٽځُڃ ؼًڀدث، ڀدڃ       ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ " ڂ     

 ِلٺ ٨ڃ ٍٔء ټٿ َفًپ ٨ٽً تټځّٽځُڃ، ٰفًپ ٨ٽُهٿ، ڀڃ أؼٻ ڀّلټصڇ".

( وـهظڅثچ أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وتخڃ أخٍ ٨ځدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث ِدٱُثڂ     2358) - 133

خدڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ تټٍڈدًٌ. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ ٨ددثن. ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٴدثٺ: )أـٱ٥دڇ ٸځددث             
 ًـځڃ تټًـُٿ( تټٍڈًٌ: ٨ڃ ٨ثڀً خڃ ٩ِه، ٨ڃ أخُڇ، ٴثٺ:أـٱ٣ خّٿ تهلل تټ

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أ٥٨ٿ تټځّٽځُڃ ٍٰ تټځّدٽځُڃ ؼًڀدث، ڀدڃ ِدلٺ      
 ٨ڃ أڀً ټٿ َفًپ، ٰفًپ ٨ٽً تټڅثَ ڀڃ أؼٻ ڀّلټصڇ".

( وـهظڅُڇ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ. ؾ 2358) -پ -133

ځُه. ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً. ٸٗڈځدث ٨دڃ تټٍڈدًٌ، خهدىت       وـهظڅث ٨ده خڃ ـ
تِٔڅثن. وٌتن ٍٰ ـهَط ڀ٩ځً "يؼدٻ ِدلٺ ٨دڃ ٔدٍء وڄٵدً ٨څدڇ". وٴدثٺ ٰدٍ ـدهَط          

 َىڄُ: ٨ثڀً خڃ ٩ِه؛ أڄڇ ِځ٧ ٩ِهت.

( ـددهظڅث ڀفځددىن خددڃ ٬ددُٗڂ وڀفځدده خددڃ ٴهتڀددر تټّددٽځٍ وَفُددً خددڃ     2359) - 134

 ٴثٺ ڀفځىن: ـهظڅث ڀفځه تټٽؤټؤٌ. وأټٱث٤هٿ ڀصٵثيخر )



  

 

 

Page 431 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

تټڅًٝ خدڃ ٔدځُٻ. وٴدثٺ تِلدًتڂ: ألدًڄدث تټڅٝدً(. ألدًڄدث ٔد٩در. ـدهظڅث ڀىِدً خدڃ            
 أڄُ ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ، ٴثٺ:

خٽ٫ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ أ٘فثخڇ ٍٔء. ٰم١ح ٰٵثٺ "٨ًٜس ٨ٽدٍ   
ٗ تټؽڅدر وتټڅددثي. ٰٽددٿ أي ٸددثټُىپ ٰدٍ تټمُددً وتټٕددً. وټددى ش٩ٽځدىڂ ڀددث أ٨ٽددٿ ټٝددفٹصٿ ٴٽددُ   

وټدٹُصٿ ٸعًُت" ٴثٺ، ٰځث أشً ٨ٽً أ٘فثج يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َدىپ أٔده       
ڀڅددڇ. ٴددثٺ، ١٬ددىت يؤوِددهٿ وټهددٿ لڅددُڃ. ٴددثٺ ٰٵددثپ ٨ځددً ٰٵددثٺ: يٜددُڅث خددثهلل يخددث.             
وخثِٔٗپ نَڅث. وخځفځه ڄدُث. ٴثٺ، ٰٵثپ وتٶ تټًؼٻ ٰٵثٺ: ڀڃ أخٍ؟ ٴثٺ "أخدىٶ ٰدٗڂ".   

 ٖ  شّدددددلټىت ٨دددددڃ أٔدددددُثء  ڂ شدددددده ټٹدددددٿ شّدددددؤٸٿ{  ٰڅٍټدددددس: تَدددددث أَهدددددث تټدددددىَڃ آڀڅدددددىت 

 [.111/تټځثبهذ/5]

( وـهظڅث ڀفځه خڃ ڀ٩ځً خڃ يخ٩ٍ تټٵُّدٍ. ـدهظڅث يوؾ خدڃ ٨ددثنذ.     2359) - 135

 ـهظڅث ٩ٔدر. ألدًڄٍ ڀىًِ خڃ أڄُ ٴثٺ: ِځ٩س 
 أڄُ خڃ ڀثټٷ َٵىٺ:

ت ٖ ٴثٺ يؼٻ: َث يِىٺ تهلل! ڀڃ أخٍ؟ ٴثٺ "أخىٶ ٰٗڂ" وڄٍټس: تَدث أَهدث تټدىَڃ آڀڅدى     
 شّلټىت ٨ڃ أُٔثء  ڂ شده ټٹٿ شّؤٸٿ{. شځثپ تَِر.

( وـددهظڅٍ ـًڀٽددر خددڃ َفُددً خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ـًڀٽددر خددڃ ٨ځددًتڂ          2359) - 136

 تټصؽُدٍ. ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ألدًڄٍ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ لددًغ ـددُڃ ٌت٬ددس تټٕددځُ. ٰٙددٽً ټهددٿ ٘ددٗذ  

ً. ٰٽځث ِٽٿ ٴثپ ٨ٽً تټځڅدً. ٰىٸً تټّث٨ر. ووٸً أڂ ٴدٽهث أڀىيت ٥٨ثڀدث. ظدٿ ٴدثٺ    تټ٥ه
"ڀددڃ أـددح أڂ َّددلټڅٍ ٨ددڃ ٔددٍء ٰٽُّددلټڅٍ ٨څددڇ. ٰددىتهلل! ٖ شّددلټىڄٍ ٨ددڃ ٔددٍء  ٖ       

 ألدًشٹٿ خڇ، ڀث نڀس ٍٰ ڀٵثڀٍ ڈىت".
ٴثٺ أڄُ خڃ ڀثټٷ: ٰلٸعً تټڅثَ تټدٹثء ـُڃ ِځ٩ىت وټٷ ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ  

ِٽٿ. وأٸعً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ َٵىٺ "ِٽىڄٍ" ٰٵثپ ٨دهتهلل خڃ ـىتٰر و
ٰٵثٺ: ڀڃ أخٍ؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "أخىٶ ـىتٰر" ٰٽځث أٸعدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ     
وِددٽٿ ڀددڃ أڂ َٵددىٺ "ِددٽىڄٍ" خددًٶ ٨ځددً ٰٵددثٺ: يٜددُڅث خددثهلل يخددث. وخثِٔددٗپ نَڅددث.        

تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ـدُڃ ٴدثٺ ٨ځدً وټدٷ. ظدٿ       وخځفځه يِىٖ. ٴثٺ ّٰٹس يِىٺ 
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أوټً. وتټىٌ ڄٱُ ڀفځه خُهچ! ټٵه ٨ًٜس ٨ٽٍ 

 تټؽڅر وتټڅثي آڄٱث. ٍٰ ٨ًٚ ڈىت تټفثبٟ. ٰٽٿ أي ٸثټُىپ ٍٰ تټمًُ وتټًٕ".
خدڃ ـىتٰدر    ٴثٺ تخڃ ٔهثج: ألدًڄٍ ٨دُهتهلل خڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٨صددر ٴدثٺ: ٴثټدس أپ ٨ددهتهلل      

ټ٩دددهتهلل خددڃ ـىتٰددر: ڀددث ِددځ٩س خددثخڃ ٴددٟ أ٨ددٳ ڀڅددٷ؟ أأڀڅددس أڂ شٹددىڂ أڀددٷ ٴدده ٴثيٰددس 
خ٩دٛ ڀدث شٵدثيٮ ڄّدثء أڈددٻ تټؽثڈٽُدر، ٰصٱٝدفهث ٨ٽدً أ٨ددُڃ تټڅدثَ؟ ٴدثٺ ٨ددهتهلل خددڃ           

 ـىتٰر: وتهلل! ټى أټفٵڅٍ خ٩ده أِىن، ټٽفٵصڇ.
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ځددً. ؾ ( ـددهظڅث ٨ددده خددڃ ـځُدده. ألدًڄددث ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث ڀ٩      2359) -پ -136

وـهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ٨ددهتټًـځڃ تټدهتيڀٍ. ألدًڄدث أخدى تټُځدثڂ. ألدًڄدث ٔد٩ُح. ٸٗڈځدث           
٨ددڃ تټٍڈددًٌ، ٨ددڃ أڄددُ، ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، خهددىت تټفددهَط، وـددهَط     
٨دُهتهلل، ڀ٩ڇ. ٬ًُ أڂ ٩ُٔدث ٴثٺ ٨ڃ تټٍڈًٌ: ٴثٺ: ألدًڄٍ ٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ: 

 أپ ٨دهتهلل خڃ ـىتٰر ٴثټس؛ خځعٻ ـهَط َىڄُ. ـهظڅٍ يؼٻ ڀڃ أڈٻ تټ٩ٽٿ؛ أڂ

( ـهظڅث َىِٯ خڃ ـځثن تټځ٩څٍ. ـدهظڅث ٨ددهت٨ْٽً ٨دڃ ِد٩ُه، ٨دڃ      2359) - 137

 ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڂ تټڅثَ ِلټىت ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـصدً أـٱدىچ خثټځّدلټر. ٰمدًغ وتز َدىپ       

ٖ خُڅصڇ ټٹٿ" ٰٽځث ِځ٧ وټٷ تټٵدىپ  ٩ٰٙه تټځڅدً. ٰٵثٺ "ِٽىڄٍ. ٖ شّلټىڄٍ ٨ڃ ٍٔء  
 أيڀىت ويڈدىت أڂ َٹىڂ خُڃ َهٌ أڀً ٴه ـًٝ. 

ٴثٺ أڄُ: ٰؽ٩ٽس أټصٱس َځُڅث ؤځثٖ. ٰإوت ٸٻ يؼٻ ٖٮ يأِڇ ٍٰ ظىخڇ َدٹدٍ. ٰلڄٕدل   
يؼددٻ ڀددڃ تټځّددؽه، ٸددثڂ َٗـددً ُٰدده٨ً ټ٭ُددً أخُددڇ. ٰٵددثٺ: َددث ڄدددٍ تهلل! ڀددڃ أخددٍ؟ ٴددثٺ  

١ددثج يٜددٍ تهلل ٨څددڇ ٰٵددثٺ: يٜددُڅث خددثهلل يخددث.  "أخددىٶ ـىتٰددر". ظددٿ أڄٕددل ٨ځددً خددڃ تټم 
وخثِٔٗپ نَڅث. وخځفځه يِىٖ. ٨ثبىت خثهلل ڀڃ ِىء تټٱصڃ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل    
٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ټددٿ أي ٸددثټُىپ ٴددٟ ٰددٍ تټمُددً وتټٕددً.  ڄددٍ ٘ددىيز ټددٍ تټؽڅددر وتټڅددثي،        

 ًٰأَصهځث نوڂ ڈىت تټفثبٟ"

ـدددهظڅث لثټددده )٩َڅدددٍ تخدددڃ    ( ـدددهظڅث َفُدددً خدددڃ ـدُدددح تټفدددثيظٍ.   2359) -پ -137

تټفثيض(. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ خٕثي. ـهظڅث ڀفځه خڃ أخٍ ٨هٌ. ٸٗڈځث ٨ڃ ڈٕثپ. ؾ 
وـهظڅث ٨ث٘ٿ خڃ تټڅًٝ تټصُځٍ. ـهظڅث ڀ٩صځً. ٴثٺ: ِدځ٩س أخدٍ. ٴدثٖ ؼځ٩ُدث: ـدهظڅث      

 ٴصثنذ ٨ڃ أڄُ، خهىچ تټٵٙر.

ټهځدهتڄٍ ٴدثٖ:   ( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ خًتن ت٩ًٌْٔ وڀفځه خدڃ تټ٩دٗء ت  2361) - 138

 ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ خًَه، ٨ڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ ٴثٺ:
ِةٻ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ أٔدُثء ٸًڈهدث. ٰٽځدث أٸعدً ٨ٽُدڇ ٬ٝدح. ظدٿ ٴدثٺ          

ټٽڅثَ "ِٽىڄٍ ٨ٿ ٔةصٿ" ٰٵثٺ يؼٻ: ڀڃ أخٍ؟ ٴثٺ" أخىٶ ـىتٰر" ٰٵثپ آلدً ٰٵدثٺ: ڀدڃ    
ُٔدر" ٰٽځدث يأي ٨ځدً ڀدث ٰدٍ وؼدڇ يِدىٺ       أخٍ؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "أخىٶ ِثټٿ ڀىټً 

تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڀددڃ تټ٭ٝددح ٴددثٺ: َددث يِددىٺ تهلل!  ڄددث ڄصددىج  ټددً تهلل. وٰددٍ    
 يوتَر أخٍ ٸًَح: ٴثٺ: ڀڃ أخٍ؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "أخىٶ ِثټٿ، ڀىټً ُٔدر".
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ثبة ٹجٺة اٯزضب٩ ٯب ٣ب٫ٶ كغٗب، صٹٱ ٯب ط٧غٵ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ  - 38 

 ا٫ضٳڀب، ٬ٗټ ؿجڀ٪ ا٫غأٽٯٲ ٯ٘بٿق 
( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه تټعٵٱددٍ وأخددى ٸثڀددٻ تټؽفددهيٌ. وشٵثيخددث ٰددٍ  2361) - 139

تټٽٱ٣. وڈىت ـهَط ٴصُدر. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى ٨ىتڄدر ٨دڃ ِدځثٶ، ٨دڃ ڀىِدً خدڃ ٠ٽفدر،           
 ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:

ڀًيز ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٵىپ ٨ٽً يؤوَ تټڅمٻ. ٰٵثٺ "ڀث َٙڅ٧  
ء؟" ٰٵثټىت: َٽٵفىڄڇ. َؽ٩ٽىڂ تټىٸً ٍٰ تْڄعً ُٰصٽٵؿ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل    ڈؤٖ

٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀث أ٤دڃ َ٭څدٍ وټدٷ ٔدُةث" ٴدثٺ ٰدللدًوت خدىټٷ ٰصًٸدىچ. ٰدللدً يِدىٺ تهلل           
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خىټٷ ٰٵثٺ " ڂ ٸثڂ َڅٱ٩هٿ وټٷ ٰٽُٙڅ٩ىچ. ٰإڄٍ  ڄځث ٤څڅس ٤څدث.  

ـهظصٹٿ ٨ڃ تهلل ٔدُةث ٰمدىوت خدڇ. ٰدإڄٍ ټدڃ أٸدىج ٨ٽدً         ٰٗ شؤتلىوڄٍ خثټ٥ڃ. وټٹڃ  وت
 تهلل ٨ٍ وؼٻ".

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ تټًوڀٍ تټُځثڀٍ و٨دثَ خدڃ ٨ددهتټ٥٩ُٿ تټ٩څددًٌ    2362) - 141

وأـځه خڃ ؼ٩ٱً تټځ٩ٵًٌ. ٴدثټىت: ـدهظڅث تټڅٝدً خدڃ ڀفځده. ـدهظڅث ٨ٹًڀدر )وڈدى تخدڃ          
 ٨ځثي(. ـهظڅث أخى تټڅؽثٍٔ. ـهظڅٍ يت٧ٰ خڃ لهَػ ٴثٺ:

ٴهپ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تټځهَڅر. وڈٿ َلخًوڂ تټڅمٻ. َٵىټىڂ َٽٵفىڂ تټڅمٻ.  
ٰٵثٺ "ڀث شٙڅ٩ىڂ؟". ٴثټىت: ٸڅث ڄٙڅ٩ڇ. ٴثٺ "ټ٩ٽٹٿ ټى ټٿ شٱ٩ٽىت ٸدثڂ لُدًت" ٰصًٸدىچ.    
ٰڅٱٝس أو ٰڅٵٙس. ٴثٺ ٰدىٸًوت وټدٷ ټدڇ ٰٵدثٺ " ڄځدث أڄدث خٕدً.  وت أڀدًشٹٿ خٕدٍء ڀدڃ           

ًشٹٿ خٕدٍء ڀدڃ يأٌ. ٰإڄځدث أڂ خٕدً" ٴدثٺ ٨ٹًڀدر: أو ڄفدى        نَڅٹٿ ٰمدىوت خدڇ. و وت أڀد   
 ڈىت. ٴثٺ تټځ٩ٵًٌ: ٰڅٱٝس. وټٿ َٕٷ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و٨ځًو تټڅثٴه. ٸٗڈځث ٨ڃ تِْىن خدڃ  2363) - 141

٨دثڀً. ٴدثٺ أخدى خٹددً: ـدهظڅث تِْدىن خدڃ ٨ددثڀً. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ِددٽځر ٨دڃ ڈٕدثپ خددڃ            
 ظثخس، ٨ڃ أڄُ؛ ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر. و٨ڃ

أڂ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڀددً خٵددىپ َٽٵفددىڂ. ٰٵددثٺ "ټددى ټددٿ شٱ٩ٽددىت ټٙددٽؿ" ٴددثٺ    
ٰمًغ ُٔٙث. ٰځً خهٿ ٰٵثٺ "ڀث ټڅمٽٹٿ؟ " ٴثټىت: ٴٽس ٸىت وٸىت. ٴثٺ "أڄدصٿ أ٨ٽدٿ خدلڀً    

 نڄُثٸٿ". 

 ثبة ٌٟ٪ ا٫ٴٔغ ا٫ڀٶ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ، ٹرٰٴڀٶ - 39 

يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ      ( ـهظڅث ڀفځه خڃ2364) - 142

خڃ ڀڅدڇ. ٴثٺ: ڈىت ڀدث ـدهظڅث أخدى ڈًَدًذ ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدىٸً           
 أـثنَط ڀڅهث:

وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "وتټدىٌ ڄٱدُ ڀفځده خُدهچ! ټُدلشُڃ ٨ٽدً أـدهٸٿ           
 ڀ٩هٿ". َىپ وٖ ًَتڄٍ. ظٿ ْڂ ًَتڄٍ أـح  ټُڇ ڀڃ أڈٽڇ وڀثټڇ
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ٴثٺ أخى  ِفثٲ: تټځ٩څً ُٰڇ ٨څهٌ، ْڂ ًَتڄٍ ڀ٩هٿ أـح  ټُدڇ ڀدڃ أڈٽدڇ وڀثټدڇ. وڈدى      
 ٨څهٌ ڀٵهپ وڀؤلً.

 ثبة ٌٟبئ٪ ٗڀـټ ٬ٗڀٶ ا٫ـال٭ - 41 

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خدڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ         2365) - 143

 :تخڃ ٔهثج؛ أڂ أخث ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ ألدًچ؛ أڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ "أڄدث أوټدً تټڅدثَ خدثخڃ ڀدًَٿ. تْڄدُدثء            

 أوٖن ٨ٗز. وټُُ خُڅٍ وخُڅڇ ڄدٍ".

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى نتون، ٨ځدً خدڃ ِد٩ه ٨دڃ     2365) - 144

 ِٱُثڂ، ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أڄدث أوټدً تټڅدثَ خ٩ُّدً. تْڄدُدثء أخڅدثء ٨دٗز.         ٴثٺ يِىٺ 

 وټُُ خُڅٍ وخُڃ ٨ًُّ ڄدٍ".

( وـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ     2365) - 145

خڃ ڀڅدڇ. ٴثٺ: ڈىت ڀدث ـدهظڅث أخدى ڈًَدًذ ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدىٸً           
 أـثنَط ڀڅهث:

ثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أڄث أوټً تټڅدثَ خ٩ُّدً خدڃ ڀدًَٿ. ٰدٍ تْوټدً       وٴ 
وتِلًذ" ٴثټىت: ٸُٯ؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "تْڄدُثء  لدىذ ڀدڃ ٨دٗز. وأڀهدثشهٿ ٔدصً.      

 ونَڅهٿ وتـه. ٰٽُُ خُڅڅث ڄدٍ".

( ـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ددهت٨ْٽً ٨دڃ ڀ٩ځدً، ٨دڃ           2366) - 146

 ٨ڃ ٩ُِه، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛تټٍڈًٌ، 
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "ڀددث ڀددڃ ڀىټددىن َىټدده  ٖ ڄمّددڇ تټٕدد١ُثڂ.     

ُّٰصهٻ ٘ثيلث ڀڃ ڄمّر تټ١ُٕثڂ.  ٖ تخڃ ڀدًَٿ وأڀدڇ". ظدٿ ٴدثٺ أخدى ڈًَدًذ: تٴدًؤت        

 [.36/ آٺ ٨ځًتڂ /3 ڂ ٔةصٿ: تو ڄٍ أ٨ُىڈث خٷ وويَصهث ڀڃ تټ١ُٕثڂ تټًؼُٿ{ ]

وـهظڅُدڇ ڀفځده خدڃ يتٰد٧. ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً. ؾ         ( 2366) -پ -146

وـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ. ـهظڅث أخى تټُځثڂ. ألدًڄث ٩ُٔح. ؼځ٩ُث ٨دڃ  
تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن. وٴدثٖ "َځّدڇ ـدُڃ َىټده، ُّٰدصهٻ ٘دثيلث ڀدڃ ڀّدر تټٕد١ُثڂ          

  َثچ". وٍٰ ـهَط ٩ُٔح "ڀڃ ڀُ تټ١ُٕثڂ".

ظڅٍ أخى تټ١ثڈً. ألدًڄث تخڃ وڈح. ـهظڅٍ ٨ځًو خڃ تټفدثيض؛  ( ـه2366) - 147

 أڂ أخث َىڄُ ِٽُځث، ڀىټً أخٍ ڈًًَذ، ـهظڇ ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ "ٸٻ خڅٍ آنپ َځّڇ تټ١ُٕثڂ َدىپ وټهشدڇ    

 أڀڇ.  ٖ ڀًَٿ وتخڅهث".
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ڄدر ٨دڃ ِدهُٻ، ٨دڃ أخُدڇ،      ( ـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ألدًڄدث أخدى ٨ىت  2367) - 148

 ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ُ٘ثؾ تټځىټىن ـُڃ َٵ٧ ڄ٬ٍر ڀڃ تټ١ُٕثڂ". 

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ     2368) - 149

          ً  خڃ ڀڅدڇ. ٴثٺ: ڈىت ڀدث ـدهظڅث أخدى ڈًَدًذ ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدىٸ
 أـثنَط ڀڅهث:

وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "يأي ٨ُّدً خدڃ ڀدًَٿ يؼدٗ َّدًٲ. ٰٵدثٺ ټدڇ         
٨ُّددً: ِددًٴس؟ ٴددثٺ: ٸددٗ. وتټددىٌ ٖ  ټددڇ  ٖ ڈددى! ٰٵددثٺ ٨ُّددً: أڀڅددس خددثهلل. وٸددىخس   

 ڄٱٍّ".

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ اثغاٷڀٮ ا٫ش٬ڀ٪ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ - 41 

. ـدهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً وتخدڃ ٰٝدُٻ       ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر  2369) - 151

٨ڃ تټځمصثي. ؾ وـهظڅٍ ٨ٽٍ خڃ ـؽً تټ٩ّهٌ )وتټٽٱ٣ ټدڇ(. ـدهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً.      
 ألدًڄث تټځمصثي خڃ ٰٽٱٻ ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:

ؼثء يؼٻ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ: َث لًُ تټدًَدر! ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل     
 ٽُڇ تټّٗپ".٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "وتٶ  خًتڈُٿ ٨

( وـهظڅثچ أخى ٸًَح. ـهظڅث تخڃ  نيَدُ. ٴدثٺ: ِدځ٩س ڀمصدثي خدڃ      2369) -پ -151

 ٰٽٱٻ، ڀىټً ٨ځًو خڃ ـًَط ٴثٺ: ِځ٩س أڄّث َٵىٺ:
 ٴثٺ يؼٻ. َث يِىٺ تهلل! خځعٽڇ. 

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ 2369) - 2پ -151

 څدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.تټځمصثي. ٴثٺ: ِځ٩س أڄّث ٨ڃ تټ

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث تټځ٭ُددًذ )٩َڅددٍ تخددڃ ٨دددهتټًـځڃ          2371) - 151

 تټفٍتڀٍ( ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "تلصدصڃ  خدًتڈُٿ، تټڅددٍ ٨ٽُدڇ تټّدٗپ، وڈدى تخدڃ          

 ظځثڄُڃ ِڅر، خثټٵهوپ".

( وـهظڅٍ ـًڀٽدر خدڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ          151) - 152

 تخڃ ٔهثج، ٨ڃ أخٍ ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ و٩ُِه خڃ تټځُّح، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڄفڃ أـٳ خثټٕدٷ ڀدڃ  خدًتڈُٿ.  و ٴدثٺ: يج      

ٴٽددٍ. وَدًـٿ تهلل    أيڄٍ ٸُٯ شفُدً تټځدىشً. ٴدثٺ أوټدٿ شدؤڀڃ ٴدثٺ خٽدً وټٹدڃ ټ١ُځدةڃ         
ټى٠ث. ټٵه ٸثڂ َلوٌ  ټً يٸڃ ٔهَه. وټى ټدعس ٍٰ تټّدؽڃ ٠دىٺ ټددط َىِدٯ ْؼددس      

 تټهت٨ٍ".
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( وـهظڅثچ،  ڂ ٔثء تهلل، ٨دهتهلل خڃ ڀفځه خڃ أِدځثء. ـدهظڅث ؼىًََدر    151) -پ -152

٨ڃ ڀثټٷ، ٨ڃ تټٍڈًٌ؛ أڂ ٩ُِه خڃ تټځُّح وأخث ٨دُه ألدًتچ ٨ڃ أخٍ ڈًَدًذ، ٨دڃ   
 ً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځ٩څً ـهَط َىڄُ ٨ڃ تټٍڈًٌ.يِىٺ تهلل ٘ٽ

( وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ٔدددثخر. ـددهظڅث ويٴددثء ٨ددڃ أخددٍ         151) - 153

 تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، 
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "َ٭ٱً تهلل ټٽىٞ  ڄڇ أوي  ټً يٸڃ ٔهَه". 

هتهلل خڃ وڈح. ألدًڄدٍ ؼًَدً خدڃ    ( وـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً. ألدًڄث ٨د2371) - 154

 ـثٌپ ٨ڃ أَىج تټّمصُثڄٍ، ٨ڃ ڀفځه خڃ ًَُِڃ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ټٿ َٹىج  خًتڈُٿ تټڅدٍ، ٨ٽُڇ تټّٗپ، ٴٟ  ٖ  

ظددٗض ٸددىخثز. ظڅصددُڃ ٰددٍ وتز تهلل. ٴىټددڇ:  ڄددٍ ِددٵُٿ. وٴىټددڇ: خددٻ ٩ٰٽددڇ ٸدُددًڈٿ ڈددىت.       
يذ. ٰإڄڇ ٴهپ أيٚ ؼدثي وڀ٩ڇ ِثيذ. وٸثڄس أـّدڃ تټڅدثَ. ٰٵدثٺ    ووتـهذ ٍٰ ٔلڂ ِث

ټهددث:  ڂ ڈددىت تټؽدددثي،  ڂ ٖ ٩َٽددٿ أڄددٷ تڀًأشددٍ، َ٭ٽدڅددٍ ٨ٽُددٷ. ٰددإڂ ِددلٺ ٰللدًَددڇ أڄددٷ 
ألصٍ. ٰإڄٷ ألصٍ ٍٰ تِٔٗپ. ٰإڄٍ ٖ أ٨ٽٿ ٰدٍ تْيٚ ڀّدٽځث ٬ُدًٌ و٬ُدًٶ. ٰٽځدث      

أيٜٷ تڀدًأذ ٖ َڅد٭دٍ ټهدث     نلٻ أيٜڇ يآڈث خ٩ٛ أڈٻ تټؽدثي. أشثچ ٰٵثٺ ټڇ: ټٵه ٴهپ
أڂ شٹىڂ  ٖ ټٷ. ٰليِٻ  ټُهث ٰدلشً خهدث. ٰٵدثپ  خدًتڈُٿ ٨ٽُدڇ تټّدٗپ  ټدً تټٙدٗذ. ٰٽځدث          
نلٽس ٨ٽُڇ ټٿ َصځثټٷ أڂ خّٟ َهچ  ټُهدث. ٰٵدٝدس َدهچ ٴدٝدر ٔدهَهذ. ٰٵدثٺ ټهدث: تن٨دٍ         
تهلل أڂ ١َٽٳ َهٌ وٖ أًٜٶ. ٰٱ٩ٽدس. ٩ٰدثن. ٰٵدٝدس أٔده ڀدڃ تټٵدٝدر تْوټدً. ٰٵدثٺ         

ڀعٻ وټٷ. ٰٱ٩ٽس. ٩ٰثن. ٰٵدٝس أٔده ڀدڃ تټٵدٝدصُڃ تْوټُدُڃ. ٰٵدثٺ: تن٨دٍ تهلل أڂ        ټهث
١َٽٳ َهٌ. ٰٽٷ تهلل أڂ ٖ أًٜٶ. ٰٱ٩ٽس. وأ٠ٽٵس َهچ. ون٨ث تټىٌ ؼثء خهدث ٰٵدثٺ ټدڇ:    

  ڄٷ  ڄځث أشُصڅٍ خ١ُٕثڂ. وټٿ شلشڅٍ خإڄّثڂ. ٰللًؼهث ڀڃ أيٍٜ، وأ١٨هث ڈثؼً.
ٿ ٨ٽُدڇ تټّدٗپ تڄٙدًٮ. ٰٵدثٺ ټهدث: ڀهدُٿ؟ ٴثټدس:        ٴثٺ ٰلٴدٽس شځٍٕ. ٰٽځث يآڈدث  خدًتڈُ  

 لًُت. ٸٯ تهلل َه تټٱثؼً. وألهپ لثنڀث.
 ٴثٺ أخى ڈًًَذ: ٰصٽٷ أڀٹٿ َث خڅٍ ڀثء تټّځثء.

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ٯٺؿټ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ - 42 

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ       339) - 155

ث ـدهظڅث أخدى ڈًَدًذ ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدىٸً          خڃ ڀڅدڇ. ٴثٺ: ڈىت ڀد 
 أـثنَط ڀڅهث:

وٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٸثڄددس خڅددى  ِددًتبُٻ َ٭صّددٽىڂ ٨ددًتذ. َڅ٥ددً    
خ٩ٝهٿ  ټدً ِدىأذ خ٩دٛ. وٸدثڂ ڀىِدً ٨ٽُدڇ تټّدٗپ َ٭صّدٻ وـدهچ. ٰٵدثټىت: وتهلل! ڀدث            

ڈح ڀدًذ َ٭صّدٻ. ٰىٜد٧ ظىخدڇ ٨ٽدً      َځڅ٧ ڀىًِ أڂ َ٭صّدٻ ڀ٩څدث  ٖ أڄدڇ آني. ٴدثٺ ٰدى     
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ـؽً. ٰٱً تټفؽً خعىخڇ. ٴثٺ ٰؽځد٧ ڀىِدً خدلظًچ َٵدىٺ: ظدىخٍ. ـؽدً! ظدىخٍ. ـؽدً!         
 ـصً ڄ٥ًز خڅى  ًِتبُٻ  ټً ِىأذ ڀىًِ. ٰٵثټىت: وتهلل! ڀث خځىًِ خلَ.

 ٰٵثپ تټفؽً خ٩ه، ـصً ڄ٥ً  ټُڇ. ٴثٺ ٰللى ظىخڇ ١ٰٱٳ خثټفؽً ًٜخث".
ؽً ڄددهج ِددصر أو ِددد٩ر. ٜددًج ڀىِددً ٨ٽُددڇ تټّددٗپ ٴددثٺ أخددى ڈًَددًذ: وتهلل!  ڄددڇ خددثټف

 خثټفؽً.

( وـهظڅث َفًُ خڃ ـدُح تټفثيظٍ. ـهظڅث ٍََه خڃ ٌيَد٧. ـدهظڅث لثټده    339) - 156

 تټفىتء ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٔٵُٳ ٴثٺ: أڄدلڄث أخى ڈًًَذ ٴثٺ:
ٸددثڂ ڀىِددً ٨ٽُددڇ تټّددٗپ يؼددٗ ـُُددث. ٴددثٺ ٰٹددثڂ ٖ َددًي ڀصؽددًنت. ٴددثٺ ٰٵددثٺ خڅددى          

آني. ٴثٺ ٰث٬صّدٻ ٨څده ڀىَدڇ. ٰىٜد٧ ظىخدڇ ٨ٽدً ـؽدً. ٰدثڄ١ٽٳ تټفؽدً            ًِتبُٻ:  ڄڇ
٩ًَّ. وتشد٩ڇ خ٩ٙثچ ًَٝخڇ: ظىخٍ. ـؽً! ظدىخٍ. ـؽدً! ـصدً وٴدٯ ٨ٽدً ڀدٓ ڀدڃ        
خڅٍ  ًِتبُٻ. وڄٍټس: تَث أَهث تټىَڃ أڀڅىت ٖ شٹىڄىت ٸثټىَڃ أووت ڀىًِ ٰدًأچ تهلل ڀځدث  

 [69/ تْـٍتج/ 33ٴثټىت وٸثڂ ٨څه تهلل وؼُهث{ ]

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خدڃ ـځُده )ٴدثٺ ٨دده: ألدًڄدث. وٴدثٺ       2372) - 157

تخددڃ يتٰدد٧: ـددهظڅث( ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث ڀ٩ځددً ٨ددڃ تخددڃ ٠ددثوَ، ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ أخددٍ    
 ڈًًَذ، ٴثٺ:

أيِٻ ڀٽٷ تټځىز  ټً ڀىًِ ٨ٽُدڇ تټّدٗپ. ٰٽځدث ؼدثءچ ٘دٹڇ ٰٱٵدل ٨ُڅدڇ. ًٰؼد٧  ټدً           
ځىز. ٴثٺ ًٰن تهلل  ټُڇ ٨ُڅڇ وٴدثٺ: تيؼد٧  ټُدڇ.    يخڇ ٰٵثٺ: أيِٽصڅٍ  ټً ٨ده ٖ ًََه تټ

ٰٵٻ ټڇ: ٧َٝ َهچ ٨ٽً ڀصڃ ظىي، ٰٽڇ، خځث ١٬س َهچ خٹٻ ٔد٩ًذ، ِدڅر. ٴدثٺ: أٌ يج!    
ظددٿ ڀددڇ؟ ٴددثٺ: ظددٿ تټځددىز. ٴددثٺ: ٰددثِڂ. ّٰددلٺ تهلل أڂ َهڄُددڇ ڀددڃ تْيٚ تټځٵهِددر يڀُددر 

ًچ  ټدً ؼثڄدح   خفؽً. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٰٽدى ٸڅدس ظدٿ، ْيَدصٹٿ ٴدد     
 تټ١ًَٳ، شفس تټٹعُح تْـځً".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يتٰد٧. ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ        2372) - 158

خڃ ڀڅدڇ. ٴثٺ: ڈىت ڀدث ـدهظڅث أخدى ڈًَدًذ ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدىٸً           
 أـثنَط ڀڅهث:

٨ٽُدڇ تټّدٗپ.   وٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ؼدثء ڀٽدٷ تټځدىز  ټدً ڀىِدً           
ٰٵثٺ ټڇ: أؼح يخٷ. ٴثٺ ٰٽ١ٿ ڀىًِ ٨ٽُڇ تټّٗپ ٨ُڃ ڀٽٷ تټځىز ٰٱٵلڈث. ٴثٺ ًٰؼد٧  
تټځٽٷ  ټً تهلل ش٩ثټً ٰٵثٺ:  ڄٷ أيِٽصڅٍ  ټً ٨دده ټدٷ ٖ ًََده تټځدىز. وٴده ٰٵدل ٨ُڅدٍ.        
ٴثٺ ًٰن تهلل  ټُڇ ٨ُڅڇ وٴثٺ: تيؼ٧  ټً ٨دهٌ ٰٵٻ: تټفُثذ شًَه؟ ٰإڂ ٸڅس شًَده تټفُدثذ   

٨ٽً ڀصڃ ظىي، ٰځث شىتيز َهٶ ڀڃ ٔد٩ًذ. ٰإڄدٷ ش٩دُٓ خهدث ِدڅر. ٴدثٺ: ظدٿ        ٧ٰٝ َهٶ 
ڀڇ؟ ٴثٺ: ظٿ شځىز. ٴدثٺ: ٰدثِڂ ڀدڃ ٴًَدح. يج! أڀصڅدٍ ڀدڃ تْيٚ تټځٵهِدر. يڀُدر         
خفؽً. ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "وتهلل! ټدى أڄدٍ ٨څدهچ ْيَدصٹٿ ٴددًچ  ټدً            

 ؼثڄح تټ١ًَٳ، ٨څه تټٹعُح تْـځً".
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( ٴددثٺ أخددى  ِددفثٲ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ َفُددً. ـددهظڅث ٨دددهتټًٌتٲ.      2372) -پ -158

 ألدًڄث ڀ٩ځً، خځعٻ ڈىت تټفهَط.

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ـؽُڃ خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهتټ٩ٍٍَ 2373) - 159

خڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ِٽځر ٨ڃ ٨دهتهلل خدڃ تټٱٝدٻ تټهثٔدځٍ، ٨دڃ ٨ددهتټًـځڃ ت٨ْدًغ،       
 ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:

ٔدٷ ٨ددهتټ٩ٍٍَ    -ٌ ٩ًَٚ ِٽ٩ر ټڇ أ١٨ٍ خهث ُٔةث، ٸًڈڇ أو ټٿ ًَٜڇ خُڅځث َهىن 
ٴددثٺ: ٖ. وتټددىٌ ت٘دد١ٱً ڀىِددً ٨ٽُددڇ تټّددٗپ ٨ٽددً تټدٕددً! ٴددثٺ ّٰددځ٩ڇ يؼددٻ ڀددڃ    -

تْڄٙثي ٰٽ١ٿ وؼهڇ. ٴدثٺ: شٵدىٺ: وتټدىٌ ت٘د١ٱً ڀىِدً ٨ٽُدڇ تټّدٗپ ٨ٽدً تټدٕدً!          
ٌ  ټدً يِدىٺ تهلل   ويِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خدُڃ أ٤هًڄدث؟ ٴدثٺ ٰدىڈح تټُهدىن        

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ: َث أخث تټٵثِٿ!  ڂ ټٍ وڀر و٨ههت. وٴثٺ: ٰٗڂ ټ١ٿ وؼهدٍ.  
ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ټٿ ټ١ځدس وؼهدڇ؟" ٴدثٺ: ٴدثٺ )َدث يِدىٺ تهلل!(:       
وتټددىٌ ت٘دد١ٱً ڀىِددً ٨ٽُددڇ تټّددٗپ ٨ٽددً تټدٕددً! وأڄددس خددُڃ أ٤هًڄددث. ٴددثٺ ٰ٭ٝددح    

٨ٽُڇ وِٽٿ ـصً ٨دًٮ تټ٭ٝدح ٰدٍ وؼهدڇ. ظدٿ ٴدثٺ "ٖ شٱٝدٽىت        يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 
خُڃ أڄدُثء تهلل. ٰإڄڇ َڅٱك ٍٰ تټٙىي ٩ُٰٙٳ ڀدڃ ٰدٍ تټّدځثوتز وڀدڃ ٰدٍ تْيٚ  ٖ      
ڀڃ ٔثء تهلل. ٴثٺ ظٿ َڅٱك ُٰڇ ألًي. ٰلٸىڂ أوٺ ڀڃ خ٩ط. أو ٍٰ أوٺ ڀدڃ خ٩دط. ٰدإوت    

تټ١دىي. أو خ٩دط   ڀىًِ ٨ٽُدڇ تټّدٗپ آلدى خدثټ٩ًْ. ٰدٗ أنيٌ أـىِدح خٙد٩ٵصڇ َدىپ         
 ٴدٽٍ. وٖ أٴىٺ:  ڂ أـهت أٰٝٻ ڀڃ َىڄُ خڃ ڀصً ٨ٽُڇ تټّٗپ".

( وـهظڅُدددڇ ڀفځددده خدددڃ ـدددثشٿ. ـدددهظڅث ٍََددده خدددڃ ڈدددثيوڂ. ـدددهظڅث       2373) -پ -159

 ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ أخٍ ِٽځر، خهىت تِٔڅثن، ِىتء.

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج وأخدى خٹدً خدڃ تټڅٝدً ٴدثٖ: ـدهظڅث ٩َٵدىج        2373) - 161

. ـهظڅث أخٍ ٨ڃ تخڃ ٔدهثج، ٨دڃ أخدٍ ِدٽځر خدڃ ٨ددهتټًـځڃ و٨ددهتټًـځڃ        خڃ  خًتڈُٿ
 ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:

تِصح يؼٗڂ يؼٻ ڀڃ تټُهىن ويؼدٻ ڀدڃ تټځّدٽځُڃ. ٰٵدثٺ تټځّدٽٿ: وتټدىٌ ت٘د١ٱً         
ڀفځهت ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨ٽدً تټ٩دثټځُڃ! وٴدثٺ تټُهدىنٌ: وتټدىٌ ت٘د١ٱً ڀىِدً           

٧ًٰٰ تټځّٽٿ َهچ ٨څه وټٷ. ٰٽ١ٿ وؼڇ تټُهىنٌ. ٰدىڈح   ٨ٽُڇ تټّٗپ ٨ٽً تټ٩ثټځُڃ! ٴثٺ
تټُهىنٌ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰللدًچ خځث ٸثڂ ڀدڃ أڀدًچ وأڀدً تټځّدٽٿ.     
ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٖ شمًُوڄٍ ٨ٽً ڀىًِ. ٰدإڂ تټڅدثَ َٙد٩ٵىڂ    

ٸدثڂ ٰدُځڃ ٘د٩ٳ    ٰلٸىڂ أوٺ ڀڃ َٱُٳ. ٰإوت ڀىًِ خث٠ٓ خؽثڄح تټ٩ًْ. ٰدٗ أنيٌ أ 
 ٰلٰثٲ ٴدٽٍ أپ ٸثڂ ڀځڃ تِصعڅً تهلل". 

( وـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ وأخى خٹً خڃ  ِدفثٲ ٴدثٖ:   2373) - 161

ألدًڄدث أخدى تټُځدثڂ. ألدًڄدث ٔد٩ُح ٨دڃ تټٍڈدًٌ. ألدًڄدٍ أخدى ِدٽځر خدڃ ٨ددهتټًـځڃ             
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ڃ تټُهىن. و٩ُِه خڃ تټځُّح ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ: تِصح يؼٻ ڀڃ تټځّٽځُڃ ويؼٻ ڀ
 خځعٻ ـهَط  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه ٨ڃ تخڃ ٔهثج.

( وـهظڅٍ ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث أخى أـځه تټٍخًٌُ. ـهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ   2374) - 162

 ٨ځًو خڃ َفًُ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ ٴثٺ:
ؼثء َهىنٌ  ټدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴده ټ١دٿ وؼهدڇ. وِدثٲ تټفدهَط خځ٩څدً             

ڄددڇ ٴددثٺ "ٰددٗ أنيٌ أٸددثڂ ڀځددڃ ٘دد٩ٳ ٰلٰددثٲ ٴدٽددٍ، أو تٸصٱددً   ـددهَط تټٍڈددًٌ. ٬ُددً أ
 خ٩ٙٵر تټ١ىي".

( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث وٸُد٧ ٨دڃ ِدٱُثڂ. ؾ وـدهظڅث         2374) - 163

تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ َفُدً، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ أخدٍ ِد٩ُه             
 تټمهيٌ ٴثٺ:

شمًُوت خُڃ تْڄدُثء". وٍٰ ـهَط تخڃ ڄځُدً:  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٖ  
 ٨ځًو خڃ َفًُ. ـهظڅٍ أخٍ.

( ـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه ؤُدثڂ خڃ ًٰوق ٴثٖ: ـهظڅث ـځثن خڃ ِدٽځر  2375) - 164

 ٨ڃ ظثخس تټدڅثڄٍ وِٽُځثڂ تټصُځٍ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
ً ٨ٽد  -وٰدٍ يوتَدر ڈدهتج: ڀدًيز      -أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ "أشُدس    

 ڀىًِ ټُٽر أًٌِ خٍ ٨څه تټٹعُح تْـځً. وڈى ٴثبٿ َٙٽٍ ٍٰ ٴدًچ".

( وـددهظڅث ٨ٽددٍ خددڃ لٕددًپ. ألدًڄددث ٨ُّددً )٩َڅددٍ تخددڃ َددىڄُ(. ؾ     2375) - 165

وـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ؼًًَ. ٸٗڈځث ٨دڃ ِدٽُځثڂ تټصُځدٍ، ٨دڃ أڄدُ. ؾ      
ثڂ، ٨ددڃ ِددٽُځثڂ وـددهظڅثچ أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٨دددهذ خددڃ ِددٽُځثڂ ٨ددڃ ِددٱُ    

 تټصُځٍ. ِځ٩س أڄّث َٵىٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڀدًيز ٨ٽدً ڀىِدً وڈدى َٙدٽٍ ٰدٍ ٴددًچ".            

 وٌتن ٍٰ ـهَط ٨ًُّ "ڀًيز ټُٽر أًِي خٍ".

ثبة ٟپ ط٧غ ٿٺٳؾ ٬ٗڀٶ ا٫ـال٭، ٹ٣ٺ٩ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ  - 43 

 ""ال ٿٴجٜپ ٫٘جض أٱ ٿ٤ٺ٩: أٳب سڀغ ٯٲ ٿٺٳؾ ثٲ ٯزټ
( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځده خدڃ تټځعڅدً وڀفځده خدڃ خٕدثي.       2376) - 166

ٴثټىت: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٩ِه خڃ  خًتڈُٿ. ٴثٺ: ِځ٩س ـځُده خدڃ   
 ٨دهتټًـځڃ َفهض ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،

ٖ َڅد٭دٍ ټ٩دده    -٩َڅٍ تهلل شددثيٶ وش٩دثټً    -٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ "ٴثٺ  
 ټٍ )وٴثٺ تخڃ تټځعڅً: ټ٩دهٌ( أڂ َٵىٺ: أڄث لًُ ڀڃ َىڄُ خڃ ڀصً، ٨ٽُڇ تټّٗپ".

 ٴثٺ تخڃ أخٍ ُٔدر: ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً ٨ڃ ٩ٔدر.
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( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ تټځعڅددً( ٴددثٖ:    2377) - 167

هظڅٍ ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨دڃ ٴصدثنذ. ٴدثٺ: ِدځ٩س أخدث تټ٩ثټُدر َٵدىٺ: ـد        
 تخڃ ٨ٿ ڄدُٹٿ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ )٩َڅٍ تخڃ ٨دثَ(

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڀث َڅد٭ٍ ټ٩ده أڂ َٵىٺ: أڄدث لُدً ڀدڃ َدىڄُ خدڃ       
 ڀصً". وڄّدڇ  ټً أخُڇ.

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ٿٺؿٞ، ٬ٗڀٶ ا٫ـال٭ - 44 

ىت: ( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج وڀفځه خڃ تټځعڅً و٨دُهتهلل خڃ ٩ُِه ٴدثټ 2378) - 168

ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه، ٨ڃ ٨دُهتهلل. ألدًڄدٍ ِد٩ُه خدڃ أخدٍ ِد٩ُه ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ أخدٍ          
 ڈًًَذ. ٴثٺ:

ٴُٻ: َث يِىٺ تهلل! ڀڃ أٸًپ تټڅدثَ؟ ٴدثٺ "أشٵدثڈٿ" ٴدثټىت: ټدُُ ٨دڃ ڈدىت ڄّدلټٷ. ٴدثٺ           
"ُٰىِٯ ڄدٍ تهلل تخڃ ڄدٍ تهلل تخڃ ڄدٍ تهلل تخڃ لٽُٻ تهلل" ٴثټىت: ټدُُ ٨دڃ ڈدىت ڄّدلټٷ.     

ڀ٩ددثنڂ تټ٩ددًج شّددلټىڄٍ؟ لُددثيڈٿ ٰددٍ تټؽثڈٽُددر لُددثيڈٿ ٰددٍ تِٔددٗپ.  وت    ٴددثٺ "٩ٰددڃ
 ٰٵهىت".

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ػ٧غٿبء، ٬ٗڀٶ ا٫ـال٭ - 45 

( ـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ِدٽځر ٨دڃ ظثخدس، ٨دڃ أخدٍ         2379) - 169

 يت٧ٰ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٸثڂ ٌٸًَثء ڄؽثيت". 

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ا٫شٌغ، ٬ٗڀٶ ا٫ـال٭ - 46 

( ـدددهظڅث ٨ځدددًو خدددڃ ڀفځددده تټڅثٴددده و ِدددفثٲ خدددڃ  خدددًتڈُٿ تټفڅ٥ٽدددٍ  2381) - 171

و٨دُهتهلل خڃ ٩ُِه وڀفځه خڃ أخٍ ٨ځً تټځٹٍ. ٸٽهٿ ٨ڃ تخڃ ٨ُُڅر )وتټٽٱ٣ ٖخدڃ أخدٍ   
٨ځً(. ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر. ـهظڅث ٨ځًو خڃ نَڅثي ٨ڃ ِد٩ُه خدڃ ؼدُدً. ٴدثٺ: ٴٽدس      

 خڃ ٨دثَ:ٖ
 ڂ ڄىٰث تټدٹثټٍ ٨ٍَٿ أڂ ڀىًِ، ٨ٽُڇ تټّٗپ، ٘ثـح خڅٍ  ًِتبُٻ ټُُ ڈى ڀىًِ  

٘ددثـح تټمٝددً، ٨ٽُددڇ تټّددٗپ. ٰٵددثٺ: ٸددىج ٨ددهو تهلل. ِددځ٩س أخددٍ خددڃ ٸ٩ددح َٵددىٺ:   
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ " ٴثپ ڀىًِ ٨ٽُڇ تټّٗپ ل١ُدث ٍٰ خڅٍ 

ثٺ: أڄدث أ٨ٽدٿ. ٴدثٺ ٩ٰصدح تهلل ٨ٽُدڇ  و ټدٿ َدًن تټ٩ٽدٿ          ًِتبُٻ. ّٰةٻ: أٌ تټڅثَ أ٨ٽٿ؟ ٰٵ
 ټُڇ. ٰلوـً تهلل  ټُڇ: أڂ ٨دهت ڀڃ ٨دثنٌ خځؽځ٧ تټدفًَڃ ڈى أ٨ٽٿ ڀڅٷ. ٴدثٺ ڀىِدً:   
أٌ يج! ٸُددٯ ټددٍ خددڇ ٰٵُددٻ ټددڇ: تـځددٻ ـىشددث ٰددٍ ڀٹصددٻ. ٰفُددط شٱٵدده تټفددىز ٰهددى ظددٿ.  

  ٗ پ، ـىشدث ٰدٍ   ٰثڄ١ٽٳ وتڄ١ٽٳ ڀ٩ڇ ٰصثچ. وڈى َى٧ٔ خڃ ڄىڂ. ٰفځٻ ڀىًِ، ٨ٽُدڇ تټّد
ڀٹصٻ. وتڄ١ٽٳ ڈى وٰصثچ َځُٕثڂ ـصً أشُث تټٙمًذ. ًٰٴه ڀىًِ، ٨ٽُڇ تټّٗپ، وٰصثچ. 
ٰث١ًٜج تټفىز ٍٰ تټځٹصٻ، ـصً لًغ ڀڃ تټځٹصٻ، ّٰٵٟ ٰدٍ تټدفدً. ٴدثٺ وأڀّدٷ     
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تهلل ٨څڇ ؼًَر تټځثء ـصً ٸدثڂ ڀعدٻ تټ١دثٲ. ٰٹدثڂ ټٽفدىز ِدًخث. وٸدثڂ ټځىِدً وٰصدثچ          
وټُٽصهځددث. وڄّددٍ ٘ددثـح ڀىِددً أڂ َمدددًچ. ٰٽځددث أ٘دددؿ ٨ؽدددث. ٰثڄ١ٽٵددث خٵُددر َىڀهځددث 

ڀىًِ، ٨ٽُڇ تټّٗپ، ٴثٺ ټٱصدثچ: آشڅدث ٬دهتءڄث ټٵده ټٵُڅدث ڀدڃ ِدٱًڄث ڈدىت ڄٙددث. ٴدثٺ وټدٿ            
َڅٙح ـصً ؼثوٌ تټځٹثڂ تټىٌ أڀً خڇ. ٴثٺ: أيأَس  و أوَڅث  ټً تټٙمًذ ٰإڄٍ ڄُّس 

فدً ٨ؽددث. ٴدثٺ ڀىِدً:     تټفىز وڀث أڄّثڄُڇ  ٖ تټ١ُٕثڂ أڂ أوٸًچ وتشمى ِدُٽڇ ٍٰ تټد
وټٷ ڀث ٸڅث ڄد٭ٍ ٰثيشهت ٨ٽً آظثيڈځث ٴٙٙث. ٴثٺ َٵٙثڂ آظثيڈځث. ـصً أشُث تټٙمًذ 
ًٰأي يؼٗ ڀّدؽً ٨ٽُدڇ خعدىج. ّٰدٽٿ ٨ٽُدڇ ڀىِدً. ٰٵدثٺ ټدڇ تټمٝدً: أڄدً خليٜدٷ            
تټّٗپ؟ ٴثٺ: أڄث ڀىًِ. ٴثٺ: ڀىًِ خڅٍ  ًِتبُٻ؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ. ٴثٺ:  ڄٷ ٨ٽدً ٨ٽدٿ ڀدڃ    

 ٖ أ٨ٽځددڇ. وأڄددث ٨ٽددً ٨ٽددٿ ڀددڃ ٨ٽددٿ تهلل ٨ٽځڅُددڇ ٖ ش٩ٽځددڇ. ٴددثٺ ټددڇ     ٨ٽددٿ تهلل ٨ٽځٹددڇ تهلل
ڀىِددً، ٨ٽُددڇ تټّددٗپ: ڈددٻ أشد٩ددٷ ٨ٽددً أڂ ش٩ٽځڅددٍ ڀځددث ٨ٽځددس ئددهت؟ ٴددثٺ:  ڄددٷ ټددڃ    
شّص٧ُ١ ڀ٩ٍ ٘دًت. وٸُٯ شٙدً ٨ٽً ڀث ټٿ شفٟ خڇ لدًت. ٴثٺ ِصؽهڄٍ  ڂ ٔثء تهلل 

شّلټڅٍ ٨دڃ ٔدٍء ـصدً     ٘ثخًت وٖ أ٨ٍٙ ټٷ أڀًت. ٴثٺ ټڇ تټمًٝ: ٰإڂ تشد٩صڅٍ ٰٗ
أـهض ټٷ ڀڅڇ وٸًت. ٴثٺ: ڄ٩ٿ. ٰثڄ١ٽٳ تټمٝدً وڀىِدً َځٕدُثڂ ٨ٽدً ِدثـٻ تټدفدً.       
ٰځًز خهځث ِٱُڅر. ٰٹٽځثڈٿ أڂ َفځٽىڈځث. ٩ًٰٰىت تټمًٝ ٰفځٽىڈځث خ٭ًُ ڄدىٺ. ٩ٰځده   
تټمًٝ  ټً ټىؾ ڀڃ أټىتؾ تټّٱُڅر ٰڅ٨ٍدڇ. ٰٵدثٺ ټدڇ ڀىِدً: ٴدىپ ـځٽىڄدث خ٭ُدً ڄدىٺ،         

ًٴصهث ټص٭ًٲ أڈٽهث. ټٵه ؼةس ٔدُةث  ڀدًت. ٴدثٺ: أټدٿ أٴدٻ  ڄدٷ ټدڃ        ٨ځهز  ټً ِٱُڅصهٿ ٰم
شّص٧ُ١ ڀ٩ٍ ٘دًت. ٴدثٺ: ٖ شؤتلدىڄٍ خځدث ڄّدُس وٖ شًڈٵڅدٍ ڀدڃ أڀدًٌ ٨ّدًت. ظدٿ          
لًؼث ڀڃ تټّٱُڅر. ٰدُڅځث ڈځث َځُٕثڂ ٨ٽً تټّثـٻ  وت ٬ٗپ َٽ٩دح ڀد٧ تټ٭ٽځدثڂ. ٰللدى     

ڄٱّدث ٌتٸُدر خ٭ُدً ڄٱدُ؟ ټٵده      تټمًٝ خًأِڇ، ٰثٴصٽ٩ڇ خُدهچ، ٰٵصٽدڇ. ٰٵدثٺ ڀىِدً: أٴصٽدس      
ؼةس ُٔةث ڄٹًت. ٴثٺ: أټٿ أٴٻ ټدٷ  ڄدٷ ټدڃ شّدص٧ُ١ ڀ٩دٍ ٘ددًت؟ ٴدثٺ: وڈدىچ أٔده ڀدڃ           
تْوټددً. ٴددثٺ:  ڂ ِددلټصٷ ٨ددڃ ٔددٍء خ٩ددهڈث ٰددٗ شٙددثـدڅٍ. ٴدده خٽ٭ددس ڀددڃ ټددهڄٍ ٨ددىيت. 
ٰثڄ١ٽٵث ـصً  وت أشُث أڈٻ ٴًَر تِص٩١ځث أڈٽهث ٰلخىت أڂ َٝدُٱىڈځث. ٰىؼدهت ُٰهدث ؼدهتيت     

څٵٛ ٰلٴثڀڇ. َٵىٺ ڀثبٻ. ٴثٺ تټمًٝ خُهچ ڈٹىت ٰلٴثڀڇ. ٴثٺ ټدڇ ڀىِدً: ٴدىپ    ًََه أڂ َ
أشُڅثڈٿ ٰٽٿ َُٝٱىڄث وټٿ ٩١َځىڄث، ټدى ٔدةس ټصمدىز ٨ٽُدڇ أؼدًت. ٴدثٺ ڈدىت ٰدًتٲ خُڅدٍ          
وخُڅٷ. ِلڄدةٷ خصلوَٻ ڀث ټٿ شّص٧١ ٨ٽُڇ ٘دًت. ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ   

صً َٵٗ ٨ٽُڅدث ڀدڃ ألدثيڈځدث". ٴدثٺ وٴدثٺ      "ًَـٿ تهلل ڀىًِ. ټىننز أڄڇ ٸثڂ ٘دً ـ
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٸثڄددس تْوټددً ڀددڃ ڀىِددً ڄّددُثڄث". ٴددثٺ "وؼددثء          
٨ٙٱىي ـصً وٴ٧ ٨ٽً ـًٮ تټّٱُڅر. ظٿ ڄٵً ٍٰ تټدفً. ٰٵثٺ ټدڇ تټمٝدً: ڀدث ڄٵدٗ     

 ٨ٽځٍ و٨ٽځٷ ڀڃ ٨ٽٿ تهلل  ٖ ڀعٻ ڀث ڄٵٗ ڈىت تټ٩ٙٱىي ڀڃ تټدفً".
ثڂ َٵدًأ: وٸدثڂ أڀدثڀهٿ ڀٽدٷ َللدى ٸدٻ ِدٱُڅر ٘دثټفر ٬ٙددث.          ٴثٺ ٩ُِه خڃ ؼدًُ: وٸد 

 وٸثڂ َٵًأ: وأڀث تټ٭ٗپ ٰٹثڂ ٸثًٰت.
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( ـهظڅٍ ڀفځده خدڃ ٨ددهت٨ْٽً تټٵُّدٍ. ـدهظڅث تټځ٩صځدً خدڃ ِدٽُځثڂ         2381) - 171

تټصُځددٍ ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ يٴدددر، ٨ددڃ أخددٍ  ِددفثٲ، ٨ددڃ ِدد٩ُه خددڃ ؼدُددً ٴددثٺ: ٴُددٻ ٖخددڃ   
 ٨دثَ:

   ٌ وڈدح َدصٽځُ تټ٩ٽدٿ ټدُُ خځىِدً ڄددٍ  ِدًتبُٻ. ٴدثٺ:           ڂ ڄىٰث ٨ٍَٿ أڂ ڀىِدً تټدى
 أِځ٩صڇ؟ َث ٩ُِه! ٴٽس: ڄ٩ٿ. ٴثٺ: ٸىج ڄىٮ.

 ( ـهظڅث أخٍ خڃ ٸ٩ح ٴثٺ:2381) - 172

ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ " ڄدڇ خُڅځدث ڀىِدً، ٨ٽُدڇ تټّدٗپ، ٰدٍ            
٨ٽدٿ ٰدٍ تْيٚ يؼدٗ    ٴىڀڇ َىٸًڈٿ خلَثپ تهلل. وأَثپ تهلل ڄ٩ځدثؤچ وخدٗؤچ.  و ٴدثٺ: ڀدث أ    

لًُت أو أ٨ٽٿ ڀڅٍ. ٴثٺ ٰلوـً تهلل  ټُڇ.  ڄٍ أ٨ٽٿ خثټمًُ ڀڅڇ. أو ٨څه ڀڃ ڈى.  ڂ ٰدٍ  
تْيٚ يؼددٗ ڈددى أ٨ٽددٿ ڀڅددٷ. ٴددثٺ: َددث يج! ٰددهټڅٍ ٨ٽُددڇ. ٴددثٺ ٰٵُددٻ ټددڇ: شددٍون ـىشددث   
ڀثټفث. ٰإڄڇ ـُط شٱٵه تټفىز. ٴثٺ ٰثڄ١ٽٳ ڈى وٰصثچ ـصً تڄصهُدث  ټدً تټٙدمًذ. ٩ٰځدٍ     

ٳ وشدًٶ ٰصدثچ. ٰثٜد١ًج تټفدىز ٰدٍ تټځدثء. ٰؽ٩دٻ ٖ َٽصدةٿ ٨ٽُدڇ. ٘دثي           ٨ٽُڇ. ٰدثڄ١ٽ 
ڀعٻ تټٹىذ. ٴثٺ ٰٵثٺ ٰصثچ: أٖ أټفٳ ڄدٍ تهلل ٰللدًچ؟ ٴثٺ ٰڅًّ. ٰٽځث شؽثوٌت ٴثٺ ټٱصدثچ:  
آشڅث ٬هتءڄث ټٵه ټٵُڅث ڀڃ ِٱًڄث ڈدىت ڄٙددث. ٴدثٺ وټدٿ َٙددهٿ ڄٙدح ـصدً شؽدثوٌت. ٴدثٺ          

ٰإڄٍ ڄُّس تټفىز. وڀث أڄّثڄُڇ  ٖ تټٕد١ُثڂ   ٰصىٸً ٴثٺ: أيأَس  و أوَڅث  ټً تټٙمًذ
أڂ أوٸًچ. وتشمى ِدُٽڇ ٍٰ تټدفً ٨ؽدث. ٴثٺ: وټدٷ ڀدث ٸڅدث ڄد٭دٍ ٰثيشدهت ٨ٽدً آظثيڈځدث        
ٴٙٙددث. ٰددليتچ ڀٹددثڂ تټفددىز. ٴددثٺ: ڈهڅددث و٘ددٯ ټددٍ. ٴددثٺ ٰددىڈح َٽددصځُ ٰددإوت ڈددى        

٨ٽُٹٿ.  خثټمًٝ ڀّؽً ظىخث، ڀّصٽٵُث ٨ٽً تټٵٱث. أو ٴثٺ ٨ٽً ـٗوذ تټٵٱث. ٴثٺ: تټّٗپ
ٰٹٕددٯ تټعددىج ٨ددڃ وؼهددڇ ٴددثٺ: و٨ٽددُٹٿ تټّددٗپ. ڀددڃ أڄددس؟ ٴددثٺ: ڀىِددً. ٴددثٺ: وڀددڃ   
ڀىًِ؟ ٴثٺ: ڀىًِ خڅٍ  ًِتبُٻ. ٴثٺ: ڀؽٍء ڀث ؼدثء خدٷ؟ ٴدثٺ: ؼةدس ټص٩ٽځڅدٍ ڀځدث       
٨ٽځس ئهت. ٴثٺ:  ڄدٷ ټدڃ شّدص٧ُ١ ڀ٩دٍ ٘ددًت. وٸُدٯ شٙددً ٨ٽدً ڀدث ټدٿ شفدٟ خدڇ             

ً. ٴدثٺ: ِدصؽهڄٍ  ڂ ٔدثء تهلل ٘دثخًت     لدًت. ٍٔء أڀًز خڇ أڂ أ٩ٰٽڇ  وت يأَصڇ ټٿ شٙد
وٖ أ٨ٍٙ ټدٷ أڀدًت. ٴدثٺ: ٰدإڂ تشد٩صڅدٍ ٰدٗ شّدلټڅٍ ٨دڃ ٔدٍء ـصدً أـدهض ټدٷ ڀڅدڇ              
وٸًت. ٰثڄ١ٽٵث ـصً  وت يٸددث ٰدٍ تټّدٱُڅر لًٴهدث. ٴدثٺ: تڄصفدً ٨ٽُهدث. ٴدثٺ ټدڇ ڀىِدً،           
 ٨ٽُڇ تټّٗپ: ألًٴصهث ټص٭ًٲ أڈٽهث ټٵه ؼةس ُٔةث  ڀًت. ٴثٺ: أټدٿ أٴدٻ  ڄدٷ ټدڃ شّدص٧ُ١     

ڀ٩ٍ ٘دًت؟ ٴثٺ: ٖ شؤتلىڄٍ خځث ڄُّس وٖ شًڈٵڅٍ ڀڃ أڀدًٌ ٨ّدًت. ٰثڄ١ٽٵدث ـصدً     
 وت ټٵُث ٬ٽځثڄث َٽ٩دىڂ. ٴثٺ ٰثڄ١ٽٳ  ټً أـهڈٿ خثنٌ تټًأٌ ٰٵصٽڇ. ٰى٨ً ٨څهڈث ڀىًِ، 
٨ٽُڇ تټّٗپ، و٨ًذ ڀڅٹًذ. ٴثٺ: أٴصٽس ڄٱّدث ٌتٸُدر خ٭ُدً ڄٱدُ ټٵده ؼةدس ٔدُةث ڄٹدًت".         

ڇ وِٽٿ، ٨څه ڈىت تټځٹثڂ "يـځر تهلل ٨ٽُڅث و٨ٽً ڀىًِ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُ
ټىٖ أڄدڇ ٨ؽدٻ ټدًأي تټ٩ؽدح. وټٹڅدڇ ألىشدڇ ڀدڃ ٘دثـدڇ وڀثڀدر. ٴدثٺ:  ڂ ِدلټصٷ ٨دڃ             

ٴدثٺ   -ٍٔء خ٩هڈث ٰٗ شٙثـدڅٍ. ٴه خٽ٭س ڀڃ ټهڄٍ ٨ىيت. وټدى ٘ددً ټدًأي تټ٩ؽدح.     
ٍ ٸىت. يـځدر تهلل  وٸثڂ  وت وٸً أـهت ڀڃ تْڄدُثء خهأ خڅٱّڇ "يـځر تهلل ٨ٽُڅث و٨ٽً أل
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"ٰثڄ١ٽٵث ـصً  وت أشُث أڈٻ ٴًَر ټةثڀث ١ٰثٰث ٍٰ تټځؽثټُ ٰثِص٩١ځث أڈٽهث. ٰلخىت  -٨ٽُڅث 
أڂ َُٝٱىڈځث. ٰىؼهت ُٰهث ؼهتيت ًََه أڂ َڅٵٛ ٰلٴثڀڇ. ٴثٺ: ټدى ٔدةس ٖشمدىز ٨ٽُدڇ     
أؼًت. ٴثٺ: ڈىت ًٰتٲ خُڅٍ وخُڅٷ وألى خعىخڇ. ٴثٺ: ِلڄدةٷ خصلوَٻ ڀث ټٿ شّدص٧١ ٨ٽُدڇ   

دًت. أڀث تټّٱُڅر ٰٹثڄس ټځّثٸُڃ ٩َځٽىڂ ٍٰ تټدفً.  ټً آلً تَِدر. ٰدإوت ؼدثء تټدىٌ     ٘
َّددمًڈث وؼددهڈث ڀڅمًٴددر ٰصؽثوٌڈددث ٰل٘ددٽفىت خمٕدددر. وأڀددث تټ٭ددٗپ ١ٰددد٧ َددىپ ٠ددد٧     
ٸثًٰت. وٸدثڂ أخدىتچ ٴده ١٨ٱدث ٨ٽُدڇ. ٰٽدى أڄدڇ أنيٶ أيڈٵهځدث ٠٭ُثڄدث وٸٱدًت. ٰلينڄدث أڂ            

يـځدث. وأڀدث تټؽدهتي ٰٹدثڂ ټ٭ٗڀدُڃ َصُځدُڃ ٰدٍ         َدهټهځث يخهځث لًُت ڀڅڇ ٌٸدثذ وأٴدًج  
 تټځهَڅر وٸثڂ شفصڇ".  ټً آلً تَِر.

( وـدددهظڅث ٨ددددهتهلل خدددڃ ٨ددددهتټًـځڃ تټدددهتيڀٍ. ألدًڄدددث ڀفځددده خدددڃ  2381) -پ -172

َىِٯ. ؾ وـهظڅث ٨ده خدڃ ـځُده. ألدًڄدث ٨دُدهتهلل خدڃ ڀىِدً. ٸٗڈځدث ٨دڃ  ِدًتبُٻ،          
 . ڄفى ـهَعڇ.٨ڃ أخٍ  ِفثٲ. خإِڅثن تټصُځٍ ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ

( وـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ ٨ځًو، ٨ڃ ٩ُِه 2381) - 173

 خڃ ؼدًُ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ، ٨ڃ أخٍ خڃ ٸ٩ح؛
 أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴًأ: ټصمىز ٨ٽُڇ أؼًت. 

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خدڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ         2381) - 174

  خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨صدر خڃ ڀ٩ّىن، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨دثَ؛تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٨دُهتهلل
أڄڇ شځثيي ڈى وتټفً خڃ ٴُُ خڃ ـٙڃ تټٱٍتيٌ ٍٰ ٘ثـح ڀىًِ، ٨ٽُدڇ تټّدٗپ.    

ٰٵثٺ تخڃ ٨دثَ: ڈى تټمًٝ. ٰځً خهځدث أخدٍ خدڃ ٸ٩دح تْڄٙدثيٌ. ٰده٨ثچ تخدڃ ٨ددثَ         
٘دثـح ڀىِدً   ٰٵثٺ: َث أخث تټ١ٱُٻ! ڈٽٿ  ټُڅث. ٰإڄٍ ٴه شځثيَس أڄدث و٘دثـدٍ ڈدىت ٰدٍ     

تټىٌ ِلٺ تټّدُٻ  ټً ټٵُڇ. ٰهٻ ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َدىٸً ٔدلڄڇ؟      
ٰٵثٺ أخٍ: ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "خُڅځث ڀىًِ ٍٰ ڀٓ ڀڃ خڅدٍ  
 ًِتبُٻ.  و ؼثءچ يؼٻ ٰٵثٺ ټڇ: ڈٻ ش٩ٽٿ أـهت أ٨ٽٿ ڀڅٷ؟ ٴثٺ ڀىِدً: ٖ. ٰدلوـً تهلل   

تټمًٝ. ٴثٺ ّٰلٺ ڀىًِ تټّدُٻ  ټً ټٵُڇ. ٰؽ٩ٻ تهلل ټڇ تټفىز   ټً ڀىًِ: خٻ ٨دهڄث
آَددر. وٴُددٻ ټددڇ:  وت تٰصٵددهز تټفددىز ٰددثيؼ٧ ٰإڄددٷ ِددصٽٵثچ. ّٰددثي ڀىِددً ڀددث ٔددثء تهلل أڂ  
ًَُّ. ظٿ ٴثٺ ټٱصثچ: آشڅث ٬هتءڄث. ٰٵدثٺ ٰصدً ڀىِدً، ـدُڃ ِدلټڇ تټ٭دهتء: أيأَدس  و أوَڅدث         

تټٕدد١ُثڂ أڂ أوٸددًچ. ٰٵددثٺ ڀىِددً  ټددً تټٙددمًذ ٰددإڄٍ ڄّددُس تټفددىز وڀددث أڄّددثڄُڇ  ٖ  
ټٱصثچ: وټٷ ڀث ٸڅث ڄد٭ٍ. ٰثيشهت ٨ٽً آظثيڈځث ٴٙٙث. ٰىؼهت لًٝت. ٰٹثڂ ڀدڃ ٔدلڄهځث   

 ڀث ٴٗ تهلل ٍٰ ٸصثخڇ".
  ٖ أڂ َىڄُ ٴثٺ: ٰٹثڂ َصد٧ أظً تټفىز ٍٰ تټدفً.
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 ٧زبة ٌٟبئ٪ ا٫وذبثخ عًپ اهلل ر٘ب٫ټ ٗٴٸٮ - ۲۲ 
 اهلل ٗٴٶثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ أثپ ث٨غ ا٫وضٿ٢، عًپ  - 1 

( ـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج و٨ددده خددڃ ـځُدده و٨دددهتهلل خددڃ ٨دددهتټًـځڃ        2381) - 1

 تټهتيڀٍ )ٴثٺ ٨دهتهلل: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث( 
 ـدثڂ خڃ ڈٗٺ. ـهظڅث ڈځثپ. ـهظڅث ظثخس. ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ؛

أڂ أخث خٹً تټٙهَٳ ـهظڇ ٴثٺ: ڄ٥ًز  ټً أٴهتپ تټځٕدًٸُڃ ٨ٽدً يؤوِدڅث وڄفدڃ ٰدٍ       
٭ثي. ٰٵٽس: َث يِىٺ تهلل! ټى أڂ أـدهڈٿ ڄ٥دً  ټدً ٴهڀُدڇ أخٙدًڄث شفدس ٴهڀُدڇ. ٰٵدثٺ         تټ

 "َث أخث خٹً! ڀث ٤څٷ خثظڅُڃ تهلل ظثټعهځث".

( ـهظڅث ٨دهتهلل خدڃ ؼ٩ٱدً خدڃ َفُدً خدڃ لثټده. ـدهظڅث ڀ٩دڃ. ـدهظڅث ڀثټدٷ           2382) - 2

 ٨ڃ أخٍ تټڅًٝ، ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ـڅُڃ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه؛ 
هلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ؼٽدُ ٨ٽدً تټځڅددً ٰٵدثٺ "٨دده لُدًچ تهلل خدُڃ أڂ          أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً ت 

َؤشُڇ ٌڈًذ تټهڄُث وخُڃ ڀث ٨څهچ. ٰثلصثي ڀث ٨څهچ" ٰدٹً أخى خٹً. وخٹً. ٰٵثٺ: ٰهَڅثٶ 
خ خثبڅث وأڀهثشڅث. ٴثٺ ٰٹثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڈى تټځمًُ. وٸدثڂ أخدى خٹدً    

وِددٽٿ " ڂ أڀددڃ تټڅددثَ ٨ٽددٍ ٰددٍ ڀثټددڇ      أ٨ٽځڅددث خددڇ. وٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ    
و٘فدصڇ أخى خٹً. وټى ٸڅس ڀصمىت لٽُٗ ٖشمىز أخث خٹً لٽُٗ. وټٹڃ  لىذ تِٔدٗپ.  

 ٖ شدٵُڃ ٍٰ تټځّؽه لىلر  ٖ لىلر أخٍ خٹً".

( ـددهظڅث ِدد٩ُه خددڃ ڀڅٙددىي. ـددهظڅث ٰٽددُؿ خددڃ ِددٽُځثڂ ٨ددڃ ِددثټٿ، أخددٍ    2382) -پ  2

٨دڃ أخدٍ ِد٩ُه تټمدهيٌ. ٴدثٺ: ل١دح        تټڅًٝ، ٨دڃ ٨دُده خدڃ ـڅدُڃ وخّدً خدڃ ِد٩ُه،       
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تټڅثَ َىڀث. خځعٻ ـهَط ڀثټٷ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ خٕثي تټ٩دهٌ. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨دڃ  2383) - 3

 ِځث٨ُٻ خڃ يؼثء. ٴدثٺ: ِدځ٩س ٨ددهتهلل خدڃ أخدٍ تټهدىَٻ َفدهض ٨دڃ أخدٍ تْـدىٖ،           
 ٴثٺ:

َفهض ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؛ أڄدڇ ٴدثٺ "ټدى ٸڅدس       ِځ٩س ٨دهتهلل خڃ ڀ٩ّىن  
ڀصمىت لٽُٗ ټصمىز أخث خٹً لٽُٗ. وټٹڅدڇ ألدٍ و٘دثـدٍ. وٴده تشمدى تهلل، ٨دٍ وؼدٻ،        

 ٘ثـدٹٿ لٽُٗ".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخدڃ خٕدثي )وتټٽٱد٣ ٖخدڃ تټځعڅدً( ٴدثٖ: ـدهظڅث        2383) - 4

أخدٍ تْـدىٖ، ٨دڃ ٨ددهتهلل، ٨دڃ      ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ، ٨دڃ  
 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛

 أڄڇ ٴثٺ "ټى ٸڅس ڀصمىت ڀڃ أڀصٍ أـهت لٽُٗ ٖشمىز أخث خٹً". 
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( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي ٴددثٖ: ـددهظڅث ٨دددهتټًـځڃ. ـددهظڅٍ 2383) - 5

ِٱُثڂ ٨ڃ أخدٍ  ِدفثٲ، ٨دڃ أخدٍ تْـدىٖ، ٨دڃ ٨ددهتهلل. ؾ وـدهظڅث ٨دده خدڃ ـځُده.            
 ڄث ؼ٩ٱً خڃ ٨ىڂ. ألدًڄث أخى ٨ځُُ ٨ڃ تخڃ أخٍ ڀٽُٹر، ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:ألدً

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ټدى ٸڅدس ڀصمدىت لٽدُٗ ٖشمدىز تخدڃ أخدٍ ٴفثٰدر          
 لٽُٗ".

( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈًُ خڃ ـًج و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ )ٴثٺ 2383) - 6

ؼًًَ ٨ڃ ڀ٭ًُذ، ٨ڃ وت٘ٻ خڃ ـُدثڂ، ٨دڃ     ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث(
 ٨دهتهلل خڃ أخٍ تټهىَٻ، ٨ڃ أخٍ تْـىٖ، ٨ڃ ٨دهتهلل،

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ټى ٸڅس ڀصمىت ڀڃ أڈٻ تْيٚ لٽُٗ، ٖشمدىز   
 تخڃ أخٍ ٴفثٰر لٽُٗ. وټٹڃ ٘ثـدٹٿ لٽُٻ تهلل".

وَددر ووٸُدد٧. ؾ وـددهظڅث ( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث أخددى ڀ٩ث 2383) - 7

 ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ؼًًَ. ؾ وـهظڅث تخڃ أخدٍ ٨ځدً. ـدهظڅث ِدٱُثڂ. ٸٽهدٿ ٨دڃ       
ت٨ْځٓ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ وأخدى ِد٩ُه تْٔدػ )وتټٽٱد٣ ټهځدث( ٴدثٖ:       

 ـهظڅث وٸ٧ُ. ـهظڅث ت٨ْځٓ ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ڀًذ، ٨ڃ أخٍ تْـىٖ، ٨ڃ ٨دهتهلل ٴثٺ:
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أٖ  ڄدٍ أخدًأ  ټدً ٸدٻ لدٻ ڀدڃ لٽدڇ. وټدى ٸڅدس          ٴثٺ يِىٺ  

 ڀصمىت لٽُٗ ٖشمىز أخث خٹً لٽُٗ.  ڂ ٘ثـدٹٿ لٽُٻ تهلل".

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث لثټدده خددڃ ٨دددهتهلل ٨ددڃ لثټدده، ٨ددڃ أخددٍ 2384) - 8

 ٨عځثڂ. ألدًڄٍ ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ؛
٨ٽً ؼدُٓ وتز تټِّٗدٻ. ٰلشُصدڇ ٰٵٽدس: أٌ      أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خ٩عڇ 

تټڅثَ أـح  ټُدٷ؟ ٴدثٺ "٨ثبٕدر" ٴٽدس: ڀدڃ تټًؼدثٺ؟ ٴدثٺ "أخىڈدث" ٴٽدس: ظدٿ ڀدڃ؟ ٴدثٺ             
 "٨ځً" ٩ٰه يؼثٖ.

( وـددهظڅٍ تټفّددڃ خددڃ ٨ٽددٍ تټفٽددىتڄٍ. ـددهظڅث ؼ٩ٱددً خددڃ ٨ددىڂ ٨ددڃ أخددٍ 2385) - 9

ًڄددث أخددى ٨ځددُُ. ؾ وـددهظڅث ٨ددده خددڃ ـځُدده )وتټٽٱدد٣ ټددڇ(. ألدًڄددث ؼ٩ٱددً خددڃ ٨ددىڂ. ألد 
 ٨ځُُ ٨ڃ تخڃ أخٍ ڀٽُٹر. ِځ٩س ٨ثبٕر، وِةٽس:

ڀڃ ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀّصمٽٱث ټى تِدصمٽٱڇ؟ ٴثټدس: أخدى خٹدً. ٰٵُدٻ       
ټهث: ظٿ ڀڃ؟ خ٩ه أخٍ خٹً. ٴثټس: ٨ځً. ظٿ ٴُٻ ټهدث: ڀدڃ؟ خ٩ده ٨ځدً. ٴثټدس: أخدى ٨دُدهذ        

 خڃ تټؽًتؾ. ظٿ تڄصهس  ټً ڈىت.

خڃ ڀىِدً. ـدهظڅث  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه. ألدًڄدٍ أخدٍ ٨دڃ         ( ـهظڅٍ ٨دثن 2386) - 11

 ڀفځه خڃ ؼدًُ خڃ ڀ٩١ٿ، ٨ڃ أخُڇ؛
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أڂ تڀًأذ ِلټس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ُٔةث. ٰلڀًڈث أڂ شًؼد٧  ټُدڇ. ٰٵثټدس:     
"ٰدإڂ ټدٿ    -ٴدثٺ أخدٍ: ٸلڄهدث ش٩څدٍ تټځدىز       -َث يِىٺ تهلل! أيأَس  ڂ ؼةدس ٰٽدٿ أؼدهٶ؟    

 شؽهَڅٍ ٰلشٍ أخث خٹً".

( وـهظڅُڇ ـؽثغ خڃ تټٕث٨ً. ـهظڅث ٩َٵىج خڃ  خدًتڈُٿ. ـدهظڅث أخدٍ    2386) -پ -11

 ٨ڃ أخُڇ. ألدًڄٍ ڀفځه خڃ ؼدًُ خڃ ڀ٩١ٿ؛ أڂ أخثچ ؼدًُ خڃ ڀ٩١ٿ ألدًچ؛
أڂ تڀًأذ أشس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٹٽځصڇ ٰدٍ ٔدٍء. ٰلڀًڈدث خدلڀً. خځعدٻ       

 ـهَط ٨دثن خڃ ڀىًِ.

ڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٍََه خڃ ڈدثيوڂ. ألدًڄدث  خدًتڈُٿ خدڃ     ( ـهظڅث ٨دُهتهلل خ2387) - 11

 ٩ِه. ـهظڅث ٘ثټؿ خڃ ٸُّثڂ ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨ًوذ، ٨ڃ ٨ثبٕر ٴثټس: 
ٴثٺ ټٍ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، ٰدٍ ڀًٜدڇ "تن٨دٍ ټدٍ أخدث خٹدً، وألدثٶ،             

ـصددً أٸصددح ٸصثخددث. ٰددإڄٍ ألددثٮ أڂ َصځڅددً ڀددصځڃ وَٵددىٺ ٴثبددٻ: أڄددث أوټددً. وَددلخً تهلل        
 ؤڀڅىڂ  ٖ أخث خٹً".وتټځ

( ـهظڅث ڀفځه خڃ أخٍ ٨ځً تټځٹٍ. ـهظڅث ڀًوتڂ خڃ ڀ٩ثوَدر تټٱدٍتيٌ   1128) - 12

 ٨ڃ ٍََه )وڈى تخڃ ٸُّثڂ(، ٨ڃ أخٍ ـثٌپ تْٔؽ٩ٍ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ أ٘دؿ ڀڅٹٿ تټُىپ ٘دثبځث؟ " ٴدثٺ أخدى خٹدً:      

ټُىپ ؼڅثٌذ؟ " ٴثٺ أخى خٹً: أڄث. ٴدثٺ "ٰځدڃ أ٩٠دٿ ڀدڅٹٿ تټُدىپ      أڄث. ٴثٺ "ٰځڃ شد٧ ڀڅٹٿ ت
ڀّٹُڅث؟ " ٴثٺ أخى خٹً: أڄث. ٴدثٺ "ٰځدڃ ٨دثن ڀدڅٹٿ تټُدىپ ڀًَٝدث؟" ٴدثٺ أخدى خٹدً: أڄدث.           

 ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀث تؼصځ٩ڃ ٍٰ تڀًئ  ٖ نلٻ تټؽڅر".

13 - (2388       ً ڀٽدر خدڃ َفُدً.    ( ـهظڅٍ أخدى تټ١دثڈً أـځده خدڃ ٨ځدًو خدڃ ِدًؾ وـ

ٴثٖ: ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ـهظڅٍ ٩ُِه خڃ تټځُّح وأخدى  
 أِثڀر خڃ ٨دهتټًـځڃ؛ أڄهځث ِځ٩ث أخث ڈًًَذ َٵىٺ: 

ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "خُڅځدث يؼدٻ َّدىٲ خٵدًذ ټدڇ، ٴده ـځدٻ ٨ٽُهدث،              
 ڄځدث لٽٵدس ټٽفدًض". ٰٵدثٺ تټڅدثَ:       تټصٱصس  ټُڇ تټدٵًذ ٰٵثټس:  ڄٍ ټٿ ألٽٳ ټهىت. وټٹڅٍ

ِدفثڂ تهلل! ش٩ؽددث و٨ٍٰدث. أخٵدًذ شٹٽدٿ؟ ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ٰدإڄٍ           
 أوڀڃ خڇ وأخى خٹً و٨ځً".

ٴثٺ أخى ڈًًَذ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "خُڅدث يت٦ ٰدٍ ٬څځدڇ، ٨دهت ٨ٽُدڇ        
څدڇ. ٰثټصٱدس  ټُدڇ تټدىبح ٰٵدثٺ ټدڇ:       تټىبح ٰللى ڀڅهث ٔثذ. ١ٰٽدڇ تټًت٨ٍ ـصً تِدصڅٵىڈث ڀ 

ڀڃ ټهث َىپ تټّد٧، َىپ ټُُ ټهث يت٦ ٬ُدًٌ"؟ ٰٵدثٺ تټڅدثَ: ِددفثڂ تهلل! ٰٵدثٺ يِدىٺ       
 تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٰإڄٍ أوڀڃ خىټٷ. أڄث وأخى خٹً و٨ځً".
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( وـهظڅٍ ٨ددهتټځٽٷ خدڃ ٔد٩ُح خدڃ تټٽُدط. ـدهظڅٍ أخدٍ ٨دڃ ؼدهٌ.          2388) -پ -13

خدڃ ٔدهثج، خهدىت تِٔدڅثن، ٴٙدر تټٕدثذ وتټدىبح. وټدٿ َدىٸً          ـهظڅٍ ٨ٵُٻ خڃ لثټه ٨ڃ ت
 ٴٙر تټدٵًذ.

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددثن. ـددهظڅث ِددٱُثڂ خددڃ ٨ُُڅددر. ؾ وـددهظڅٍ    2388) - 2پ -13

ڀفځدده خددڃ يتٰدد٧. ـددهظڅث أخددى نتون تټفٱددًٌ ٨ددڃ ِددٱُثڂ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ أخددٍ تټٍڄددثن، ٨ددڃ  
ُددڇ وِددٽٿ خځ٩څددً ت٨ْددًغ، ٨ددڃ أخددٍ ِددٽځر، ٨ددڃ أخددٍ ڈًَددًذ، ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽ

 ـهَط َىڄُ ٨ڃ تټٍڈًٌ. وٍٰ ـهَعهځث وٸً تټدٵًذ وتټٕثذ ڀ٩ث. وٴثٖ ٍٰ ـهَعهځث:
 "ٰإڄٍ أوڀڃ خڇ وأخى خٹً و٨ځً" وڀث ڈځث ظٿ. 

( وـددهظڅثچ ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ  2388) - 3پ -13

٨ُُڅدر ٨دڃ ڀّد٩ً.    ؼ٩ٱً. ـدهظڅث ٔد٩در. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ ٨ددثن. ـدهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ          
ٸٗڈځث ٨ڃ ٩ِه خڃ  خًتڈُٿ، ٨دڃ أخدٍ ِدٽځر، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل          

 ٨ٽُڇ وِٽٿ.

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ٰٗغ، عًپ اهلل ٗٴٶ - 2 

( ـددهظڅث ِدد٩ُه خددڃ ٨ځددًو تْٔدد٩عٍ وأخددى تټًخُدد٧ تټ٩صٹددٍ وأخددى ٸًَددح   2389) - 14

ظڅث. وٴددثٺ تِلددًتڂ: )ٴددثٺ أخددى تټًخُدد٧: ـدده  -وتټٽٱدد٣ ْخددٍ ٸًَددح   -ڀفځدده خددڃ تټ٩ددٗء 
ألدًڄث( تخڃ تټځدثيٶ ٨ڃ ٨ځً خڃ ٩ُِه خڃ أخٍ ـُّڃ، ٨ڃ تخدڃ ڀٽُٹدر. ٴدثٺ: ِدځ٩س     

 تخڃ ٨دثَ َٵىٺ:
و٧ٜ ٨ځً خڃ تټم١ثج ٨ٽً ًًَِچ. ٰصٹڅٱڇ تټڅدثَ َده٨ىڂ وَعڅدىڂ وَٙدٽىڂ ٨ٽُدڇ.       

ٴدٻ أڂ ٧ًَٰ. وأڄث ُٰهٿ. ٴثٺ ٰٽٿ ٨ًَڅٍ  ٖ خًؼٻ ٴه ألى خځڅٹدٍ ڀدڃ ويتبدٍ. ٰثټصٱدس    
ڇ ٰإوت ڈى ٨ٽٍ. ٰصًـٿ ٨ٽً ٨ځً وٴثٺ: ڀث لٽٱس أـهت أـح  ټٍ، أڂ أټٵً تهلل خځعٻ  ټُ

٨ځٽددڇ، ڀڅددٷ. وتَددٿ تهلل!  ڂ ٸڅددس ٤ْددڃ أڂ َؽ٩ٽددٷ تهلل ڀدد٧ ٘ددثـدُٷ. ووتٶ أڄددٍ ٸڅددس  
أٸعً أِځ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "ؼةس أڄث وأخى خٹً و٨ځدً. ونلٽدس   

ٹً و٨ځً". ٰدإڂ ٸڅدس ْيؼدى، أو ٤ْدڃ، أڂ     أڄث وأخى خٹً و٨ځً. ولًؼس أڄث وأخى خ
 َؽ٩ٽٷ تهلل ڀ٩هځث.

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨ًُّ خڃ َىڄُ ٨ڃ ٨ځدً خدڃ   2389) -پ -14

 ٩ُِه، ٍٰ ڈىت تِٔڅثن، خځعٽڇ.

( ـهظڅث ڀڅٙىي خڃ أخٍ ڀٍتـٿ. ـهظڅث  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه ٨ڃ ٘ثټؿ خڃ 2391) - 15

ڃ خڃ ٨ٽٍ تټفٽىتڄٍ و٨ده خڃ ـځُه )وتټٽٱد٣  ٸُّثڂ. ؾ وـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج وتټفّ
ټهٿ(. ٴثټىت: ـهظڅث ٩َٵىج خڃ  خًتڈُٿ. ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ، ٨ڃ تخدڃ ٔدهثج. ـدهظڅٍ    

 أخى أڀثڀر خڃ ِهٻ؛ أڄڇ ِځ٧ أخث ٩ُِه تټمهيٌ َٵىٺ:
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ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "خُڅدث أڄدث ڄدثبٿ، يأَدس تټڅدثَ ٩ًَٜدىڂ و٨ٽدُهٿ           
ټعهٌ، وڀڅهدث ڀدث َدٽد٫ نوڂ وټدٷ. وڀدً ٨ځدً خدڃ تټم١دثج و٨ٽُدڇ          ٴځٗ. ڀڅهث ڀث َدٽ٫ ت

 ٴځُٗ َؽًچ". ٴثټىت: ڀثوت أوټس وټٷ؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "تټهَڃ".

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َدىڄُ؛ أڂ تخدڃ   2391) - 16

 ٔهثج ألدًچ ٨ڃ ـځٍذ خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً خڃ تټم١ثج، ٨ڃ أخُڇ، 
ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "خُڅدث أڄدث ڄدثبٿ.  و يأَدس ٴدهـث أشُدس خدڇ، ُٰدڇ         ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ 

ټدڃ. ًٰٕخس ڀڅڇ ـصً  ڄٍ ْيي تټًٌ َؽًٌ ٍٰ أ٤ٱدثيٌ. ظدٿ أ١٨ُدس ٰٝدٽٍ ٨ځدً      
 خڃ تټم١ثج". ٴثټىت: ٰځث أوټس وټٷ؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "تټ٩ٽٿ".

تټفٽىتڄٍ ( وـهظڅثچ ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨ڃ ٨ٵُٻ. ؾ وـهظڅث 2391) -پ -16

و٨ده خڃ ـځُه. ٸٗڈځث ٨ڃ ٩َٵىج خڃ  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه. ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ. خإِڅثن 
 َىڄُ. ڄفى ـهَعڇ.

( ـهظڅث ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄث تخڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ تخدڃ      2392) - 17

 ٔهثج؛ أڂ ٩ُِه خڃ تټځُّح ألدًچ؛ أڄڇ ِځ٧ أخث ڈًًَذ َٵىٺ:
ٽٿ َٵىٺ "خُڅث أڄث ڄثبٿ يأَصڅدٍ ٨ٽدً ٴٽُدح، ٨ٽُهدث     ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِ 

نټى، ٰڅ٨ٍس ڀڅهث ڀث ٔدثء تهلل. ظدٿ ألدىڈث تخدڃ أخدٍ ٴفثٰدر ٰڅد٦ٍ خهدث وڄىخدث أو وڄدىخُڃ.           
وٍٰ ڄ٨ٍڇ، وتهلل َ٭ٱً ټڇ، ٜد٩ٯ. ظدٿ تِدصفثټس ٬ًخدث. ٰللدىڈث تخدڃ تټم١دثج. ٰٽدٿ أي         

 .٨دٵًَث ڀڃ تټڅثَ َڅ٦ٍ ڄ٦ٍ ٨ځً خڃ تټم١ثج، ـصً ًٜج تټڅثَ خ١٩ڃ"

( وـهظڅٍ ٨ددهتټځٽٷ خدڃ ٔد٩ُح خدڃ تټٽُدط، ـدهظڅٍ أخدٍ ٨دڃ ؼدهٌ.          2392) -پ -17

ـهظڅٍ ٨ٵُٻ خڃ لثټه. ؾ وـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه وتټفٽىتڄٍ و٨دده خدڃ ـځُده ٨دڃ ٩َٵدىج      
 خڃ  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه. ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ. خإِڅثن َىڄُ. ڄفى ـهَعڇ.

ظڅث ٩َٵدىج. ـدهظڅث أخدٍ    ( ـهظڅث تټفٽىتڄٍ و٨ده خڃ ـځُه. ٴثٖ: ـه2392) - 2پ -17

 ٨ڃ ٘ثټؿ. ٴثٺ: ٴثٺ ت٨ًْغ و٬ًُچ:  ڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ:
 ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "يأَدس تخدڃ أخدٍ ٴفثٰدر َڅد٦ٍ" خڅفدى ـدهَط           

 تټٍڈًٌ.

( ـددهظڅٍ أـځدده خددڃ ٨دددهتټًـځڃ خددڃ وڈددح. ـددهظڅث ٨ځددٍ، ٨دددهتهلل خددڃ    2392) - 18

ُ، ڀدىټً أخدٍ ڈًَدًذ، ـهظدڇ ٨دڃ أخدٍ       وڈح. ألدًڄٍ ٨ځًو خڃ تټفثيض؛ أڂ أخث َدىڄ 
 ڈًًَذ،  

٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "خُڅث أڄث ڄثبٿ أيَس أڄٍ أڄد٦ٍ ٨ٽدً ـىٜدٍ     
أِٵٍ تټڅثَ. ٰؽثءڄٍ أخى خٹً ٰللى تټهټى ڀڃ َهٌ ټًُوـڅٍ. ٰڅ٦ٍ نټىَڃ. وٍٰ ڄ٨ٍدڇ  

ي ڀڅدڇ.  ٩ٜٯ. وتهلل َ٭ٱً ټڇ. ٰؽثء تخڃ تټم١ثج ٰللى ڀڅڇ. ٰٽٿ أي ڄ٦ٍ يؼدٻ ٴدٟ أٴدى   
 ـصً شىټً تټڅثَ، وتټفىٚ ڀّڂ َصٱؽً".
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( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً )وتټٽٱدد٣ 2393) - 19

ْخٍ خٹً( ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځده خدڃ خٕدً. ـدهظڅث ٨دُدهتهلل خدڃ ٨ځدً. ـدهظڅٍ أخدى خٹدً خدڃ            
 ِثټٿ ٨ڃ ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً؛ 

٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "أيَدس ٸدلڄٍ أڄد٦ٍ خدهټى خٹدًذ ٨ٽدً ٴٽُدح.            أڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل  
ٰؽثء أخى خٹً ٰڅ٦ٍ وڄىخث أو وڄىخُڃ. ٰڅد٦ٍ ڄ٨ٍدث ٜد٩ُٱث وتهلل، شددثيٶ وش٩دثټً، َ٭ٱدً       
ټڇ. ظٿ ؼثء ٨ځً ٰثِصٵً. ٰثِصفثټس ٬ًخث. ٰٽٿ أي ٨دٵًَث ڀڃ تټڅثَ َٱًٌ ًَٰڇ. ـصدً  

 يوٌ تټڅثَ وًٜخىت تټ١٩ڃ".

٨دهتهلل خڃ َىڄُ. ـهظڅث ٌڈًُ. ـدهظڅٍ ڀىِدً خدڃ     ( ـهظڅث أـځه خڃ2393) -پ -19

٨ٵدر ٨ڃ ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ أخُڇ، ٨دڃ يؤَدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، ٰدٍ        
 أخٍ خٹً و٨ځً خڃ تټم١ثج يٍٜ تهلل ٨څهځث. خڅفى ـهَعهٿ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ ٨ځًو 2394) - 21

ي، ِځ٩ث ؼثخًت َمدً ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ؾ وـهظڅث ٌڈًُ خدڃ  وتخڃ تټځڅٹه
 ـًج )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ تخڃ تټځڅٹهي و٨ځًو، ٨ڃ ؼثخً،

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "نلٽس تټؽڅر ًٰأَدس ُٰهدث نتيت أو ٴٙدًت. ٰٵٽدس:      
. ٰدىٸًز ٬ًُشدٷ" ٰدٹدً ٨ځدً     ټځڃ ڈىت؟ ٰٵثټىت: ټ٩ځدً خدڃ تټم١دثج. ٰدلينز أڂ أنلدٻ     

 وٴثٺ: أٌ يِىٺ تهلل! أو ٨ٽُٷ َ٭ثي؟

( وـددهظڅثچ  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث ِددٱُثڂ ٨ددڃ ٨ځددًو وتخددڃ        2394) -پ -21

تټځڅٹهي، ٨ڃ ؼثخً. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ ٨ځدًو، ِدځ٧      
ځ٩س ؼدثخًت ٨ددڃ  ؼدثخًت. ؾ وـدهظڅثچ ٨ځدًو تټڅثٴده. ـدهظڅث ِددٱُثڂ ٨دڃ تخدڃ تټځڅٹدهي. ِد         

 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَط تخڃ ڄځًُ وٌڈًُ.

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َدىڄُ؛ أڂ تخدڃ   2395) - 21

 ٔهثج ألدًچ ٨ڃ ٩ُِه خڃ تټځُّح، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
إوت ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ "خُڅث أڄث ڄدثبٿ  و يأَصڅدٍ ٰدٍ تټؽڅدر. ٰد      

تڀًأذ شىٜدل  ټدً ؼثڄدح ٴٙدً. ٰٵٽدس: ټځدڃ ڈدىت؟ ٰٵدثټىت: ټ٩ځدً خدڃ تټم١دثج. ٰدىٸًز             
 ٬ًُذ ٨ځً. ٰىټُس ڀهخًت".

ٴثٺ أخى ڈًًَذ: ٰدٹً ٨ځً، وڄفڃ ؼځ٩ُث ٰدٍ وټدٷ تټځؽٽدُ ڀد٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل       
 ٨ٽُڇ وِٽٿ. ظٿ ٴثٺ ٨ځً: خلخٍ أڄس! َث يِىٺ تهلل! أ٨ٽُٷ أ٬ثي؟

تټڅثٴدده وـّددڃ تټفٽددىتڄٍ و٨ددده خددڃ ـځُدده. ٴددثټىت:    ( وـهظڅُددڇ ٨ځددًو 2395) -پ -21

 ـهظڅث ٩َٵىج خڃ  خًتڈُٿ ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ، ٨ڃ تخڃ ٔهثج، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( ـهظڅث ڀڅٙىي خڃ أخٍ ڀدٍتـٿ. ـدهظڅث  خدًتڈُٿ )٩َڅدٍ تخدڃ ِد٩ه(. ؾ       2396) - 22

٩ٵىج وـهظڅث ـّڃ تټفٽىتڄٍ و٨ده خڃ ـځُه )ٴثٺ ٨ده: ألدًڄٍ. وٴثٺ ـّڃ: ـهظڅث( َ
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ـددهظڅث أخددٍ ٨ددڃ ٘ددثټؿ، ٨ددڃ تخددڃ ٔددهثج. ألدًڄددٍ      -وڈددى تخددڃ  خددًتڈُٿ تخددڃ ِدد٩ه    -
٨دهتټفځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٌَه؛ أڂ ڀفځه خڃ ٩ِه خدڃ أخدٍ وٴدثٖ ألددًچ؛ أڂ أخدثچ      

 ٩ِهت ٴثٺ:
تِصلوڂ ٨ځً ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. و٨څدهچ ڄّدثء ڀدڃ ٴدًَٓ َٹٽځڅدڇ          

ث تِصلوڂ ٨ځً ٴځڃ َدصهيڂ تټفؽثج. ٰلوڂ ټدڇ يِدىٺ   وَّصٹعًڄڇ. ٨ثټُر أ٘ىتشهڃ. ٰٽځ
تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ويِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٝددفٷ. ٰٵددثٺ ٨ځددً:       
أٜفٷ تهلل ِدڅٷ. َدث يِدىٺ تهلل! ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "٨ؽددس ڀدڃ           

ث ڈؤٖء تټٗشٍ ٸڃ ٨څدهٌ. ٰٽځدث ِدځ٩ڃ ٘دىشٷ تخصدهيڂ تټفؽدثج" ٴدثٺ ٨ځدً: ٰلڄدس، َد          
يِىٺ تهلل! أـٳ أڂ َهدڃ. ظٿ ٴثٺ ٨ځً: أٌ ٨هوتز أڄٱّهڃ! أشهدڅڅٍ وٖ شهدڃ يِىٺ 
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٴٽڃ: ڄ٩دٿ. أڄدس أ٬ٽد٣ وأٰد٣ ڀدڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         
وِٽٿ. ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "وتټىٌ ڄٱٍّ خُدهچ! ڀدث ټٵُدٷ تټٕد١ُثڂ ٴدٟ      

 ؽٷ".ِثټٹث ٰؽث  ٖ ِٽٷ ٰؽث ٬ًُ ٰ

( پ ـدددهظڅث ڈدددثيوڂ خدددڃ ڀ٩دددًوٮ. ـدددهظڅث خدددڇ ٨ددددهتټ٩ٍٍَ خدددڃ ڀفځددده.   2397) - 22

 ألدًڄٍ ِهُٻ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ ٨ځً خڃ تټم١ثج ؼثء  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. و٨څهچ ڄّىذ ٴه ي٩ٰڃ  

أ٘ىتشهڃ ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٰٽځدث تِدصلوڂ ٨ځدً تخصدهيڂ تټفؽدثج.       
 ڄفى ـهَط تټٍڈًٌ. ٰىٸً

( ـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً، أـځدده خددڃ ٨ځددًو خددڃ ِددًؾ. ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ  2398) - 23

 وڈح ٨ڃ  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه، ٨ڃ أخُڇ ٩ِه خڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ ٨ثبٕر،
٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؛ أڄددڇ ٸددثڂ َٵددىٺ "ٴدده ٸددثڂ َٹددىڂ ٰددٍ تْڀددٿ ٴدددٽٹٿ          

 أـه، ٰإڂ ٨ځً خڃ تټم١ثج ڀڅهٿ".ڀفهظىڂ. ٰإڂ َٹڃ ٍٰ أڀصٍ ڀڅهٿ 
 ٴثٺ تخڃ وڈح: شٱًُّ ڀفهظىڂ ڀٽهځىڂ.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط. ؾ وـدهظڅث ٨ځدًو تټڅثٴده وٌڈُدً     2398) -پ -23

خڃ ـًج. ٴثٖ: ـهظڅث تخڃ ٨ُُڅر. ٸٗڈځث ٨ڃ تخڃ ٨ؽٗڂ، ٨ڃ ٩ِه خڃ  خًتڈُٿ، خهدىت  
 تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

ًپ تټ٩ځٍ. ـهظڅث ٩ُِه خڃ ٨ثڀً ٴثٺ: ؼىًََر خدڃ  ( ـهظڅث ٨ٵدر خڃ ڀٹ2399) - 24

 أِځثء ألدًڄث ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
 ٴثٺ ٨ځً: وتٰٵس يخٍ ٍٰ ظٗض: ٍٰ ڀٵثپ  خًتڈُٿ، وٍٰ تټفؽثج، وٍٰ أِثيي خهي. 

( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث أخدى أِدثڀر. ـدهظڅث ٨دُدهتهلل ٨دڃ          2411) - 25

 ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
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ث شددىٍٰ ٨ددهتهلل خددڃ أخدٍ، تخددڃ ِددٽىٺ، ؼدثء تخڅددڇ ٨ددهتهلل خددڃ ٨ددهتهلل  ټددً يِددىٺ تهلل      ټځد  
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ّٰلټڇ أڂ ١٩َُڇ ٴځُٙڇ أڂ َٹٱڃ ُٰڇ أخدثچ. ٰل١٨دثچ. ظدٿ ِدلټڇ أڂ     
َٙٽً ٨ٽُڇ. ٰٵثپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټُٙٽٍ ٨ٽُڇ. ٰٵثپ ٨ځً ٰللى خعدىج  

ٿ. ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل! أشٙدٽٍ ٨ٽُدڇ وٴده ڄهدثٶ تهلل أڂ        يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽ
شٙٽٍ ٨ٽُڇ؟ ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڄځث لًُڄٍ تهلل ٰٵثٺ: تِص٭ٱً ټهدٿ  

[ وِدلٌَه ٨ٽدً ِدد٩ُڃ"    81/تټصىخدر / 9أوٖ شّص٭ٱً ټهٿ  ڂ شّص٭ٱً ټهدٿ ِدد٩ُڃ ڀدًذ ]   

ٿ. وأڄدٍٺ تهلل ٨دٍ وؼدٻ:    ٴثٺ:  ڄڇ ڀڅثٰٳ. ٰٙٽً ٨ٽُڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽ    

 [.84/تټصىخر /9وٖ شٙٻ ٨ٽً أـه ڀڅهٿ ڀثز أخهت وٖ شٵٿ ٨ٽً ٴدًچ ]

( وـهظڅثچ ڀفځده خدڃ تټځعڅدً و٨دُدهتهلل خدڃ ِد٩ُه. ٴدثٖ: ـدهظڅث َفُدً          2411) -پ -25

)وڈى تټٵ١دثڂ( ٨دڃ ٨دُدهتهلل، خهدىت تِٔدڅثن، ٰدٍ ڀ٩څدً ـدهَط أخدٍ أِدثڀر. وٌتن: ٴدثٺ            
 ٰصًٶ تټٙٗذ ٨ٽُهٿ.

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ٗضٰبٱ ثٲ ٠ٗبٱ، عًپ اهلل ٗٴٶ - 3 

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وَفُددً خددڃ أَددىج وٴصُدددر وتخددڃ ـؽددً )ٴددثٺ    2411) - 36

٨دڃ   -٩َڅدىڂ تخدڃ ؼ٩ٱدً     -َفًُ خڃ َفًُ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًوڂ: ـهظڅث(  ِدځث٨ُٻ  
ڀفځه خڃ أخٍ ـًڀٽر، ٨ڃ ١٨ثء وِدٽُځثڂ تخڅدٍ َّدثي، وأخدٍ ِدٽځر خدڃ ٨ددهتټًـځڃ؛        

 ٕر ٴثټس:أڂ ٨ثب
ٸددثڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڀٝدد١ؽ٩ث ٰددٍ خُصددٍ، ٸثٔددٱث ٨ددڃ ٰمىَددڇ. أو       

ِثٴُڇ. ٰثِصلوڂ أخى خٹً ٰلوڂ ټڇ. وڈى ٨ٽً شٽٷ تټفثٺ. ٰصفهض. ظٿ تِصلوڂ ٨ځً ٰدلوڂ  
ټڇ. وڈى ٸىټٷ. ٰصفهض. ظٿ تِدصلوڂ ٨عځدثڂ. ٰؽٽدُ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.        

ٰدهلٻ ٰصفدهض. ٰٽځدث لدًغ      -ٴدىٺ وټدٷ ٰدٍ َدىپ وتـده      ٴثٺ ڀفځده: وٖ أ  -وِىي ظُثخڇ 
ٴثټس ٨ثبٕر: نلٻ أخى خٹً ٰٽٿ شهصٓ ټڇ. وټدٿ شدثټدڇ. ظدٿ نلدٻ ٨ځدً ٰٽدٿ شهدصٓ ټدڇ وټدٿ          
شدثټڇ. ظٿ نلٻ ٨عځثڂ ٰؽٽّس وِىَس ظُثخٷ! ٰٵثٺ "أٖ أِصفٍ ڀڃ يؼدٻ شّدصفٍ ڀڅدڇ    

 تټځٗبٹر".

څٍ أخٍ ٨ڃ ؼهٌ. ( ـهظڅث ٨دهتټځٽٷ خڃ ٩ُٔح خڃ تټٽُط خڃ ٩ِه. ـهظ2412) - 27

 ـهظڅٍ ٨ٵُٻ خڃ لثټه ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ 
َفًُ خڃ ٩ُِه خڃ تټ٩ثٖ؛ أڂ ٩ُِه خڃ تټ٩ثٖ ألدًچ؛ أڂ ٨ثبٕر، ٌوغ تټڅدٍ ٘دٽً  

 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ و٨عځثڂ ـهظثچ؛
أڂ أخث خٹً تِصلوڂ ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڈى ڀ١ٝؽ٧ ٨ٽً ًٰتٔدڇ،   

ى ٸدىټٷ. ٰٵٝدً  ټُدڇ ـثؼصدڇ ظدٿ تڄٙدًٮ. ظدٿ        ٖخُ ڀًٞ ٨ثبٕر. ٰلوڂ ْخٍ خٹدً وڈد  
تِدصلوڂ ٨ځدً. ٰدلوڂ ټدڇ وڈدى ٨ٽدً شٽدٷ تټفدثٺ ٰٵٝدً  ټُدڇ ـثؼصدڇ. ظدٿ تڄٙدًٮ. ٴدثٺ               
٨عځثڂ: ظدٿ تِدصلوڄس ٨ٽُدڇ ٰؽٽدُ. وٴدثٺ ټ٩ثبٕدر "تؼځ٩دٍ ٨ٽُدٷ ظُثخدٷ" ٰٵٝدُس  ټُدڇ            
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ـثؼصٍ ظٿ تڄًٰٙس. ٰٵثټس ٨ثبٕدر: َدث يِدىٺ تهلل! ڀدث ټدٍ ټدٿ أيٶ ٨ٍٰدس ْخدٍ خٹدً          
تهلل ٨څهځث ٸځث ٨ٍٰس ټ٩عځثڂ؟ ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ " ڂ   و٨ځً يٍٜ

 ٨عځثڂ يؼٻ ـٍ. و ڄٍ لُٕس،  ڂ أوڄس ټڇ ٨ٽً شٽٷ تټفثٺ، أڂ ٖ َدٽ٫  ټٍ ـثؼصڇ".

( ـهظڅثچ ٨ځًو تټڅثٴه وتټفّدڃ خدڃ ٨ٽدٍ تټفٽدىتڄٍ و٨دده خدڃ ـځُده.        2412) -پ -27

٘دثټؿ خددڃ ٸُّدثڂ، ٨ددڃ تخددڃ   ٸٽهدٿ ٨ددڃ ٩َٵدىج خددڃ  خددًتڈُٿ خدڃ ِدد٩ه. ـدهظڅث أخددٍ ٨ددڃ     
ٔددهثج. ٴددثٺ. ألدًڄددٍ َفُددً خددڃ ِدد٩ُه خددڃ تټ٩ددثٖ؛ أڂ ِدد٩ُه خددڃ تټ٩ددثٖ ألدددًچ؛ أڂ  

 ٨عځثڂ و٨ثبٕر ـهظثچ؛
أڂ أخث خٹً تټٙهَٳ تِصلوڂ ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدىٸً خځعدٻ ـدهَط       

 ٨ٵُٻ ٨ڃ تټٍڈًٌ.

هٌ ٨ڃ ٨عځدثڂ خدڃ   ( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً تټ٩څٌٍ. ـهظڅث تخڃ أخٍ 2413٨) - 28

 ٬ُثض، ٨ڃ أخٍ ٨عځثڂ تټڅههٌ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ ت٩ًٌْٔ. ٴثٺ:
خُڅځث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ ـثبٟ تټځهَڅر، وڈى ڀصٹا ًَٸدٍ خ٩دىن ڀ٩دڇ     

خُڃ تټځثء وتټ١ُڃ،  وت تِصٱصؿ يؼدٻ. ٰٵدثٺ "تٰدصؿ. وخٕدًچ خثټؽڅدر" ٴدثٺ ٰدإوت أخدى خٹدً.          
صٱصؿ يؼٻ آلً. ٰٵثٺ "تٰصؿ وخٕدًچ خثټؽڅدر" ٴدثٺ    ٰٱصفس ټڇ وخًٕشڇ خثټؽڅر. ٴثٺ: ظٿ تِ

ٰىڈدس ٰإوت ڈى ٨ځً. ٰٱصفدس ټدڇ وخٕدًشڇ خثټؽڅدر. ظدٿ تِدصٱصؿ يؼدٻ آلدً. ٴدثٺ ٰؽٽدُ           
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ "تٰدصؿ وخٕدًچ خثټؽڅدر ٨ٽدً خٽدىي شٹدىڂ" ٴدثٺ ٰدىڈدس         

ٵدثٺ:  ٰإوت ڈدى ٨عځدثڂ خدڃ ٨ٱدثڂ. ٴدثٺ ٰٱصفدس وخٕدًشڇ خثټؽڅدر. ٴدثٺ وٴٽدس تټدىٌ ٴدثٺ. ٰ            
 تټٽهٿ! ٘دًت. أو تهلل تټځّص٩ثڂ.

( ـهظڅث أخى تټًخ٧ُ تټ٩صٹٍ. ـهظڅث ـځثن ٨ڃ أَىج، ٨دڃ أخدٍ ٨عځدثڂ    2413) -پ -28

 تټڅههٌ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ ت٩ًٌْٔ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ نلددٻ ـثب١ددث وأڀًڄددٍ أڂ أـٱدد٣ تټدددثج. خځ٩څددً     

 ـهَط ٨عځثڂ خڃ ٬ُثض.

ٹُڃ تټُځددثڀٍ. ـددهظڅث َفُددً خددڃ ـّددثڂ. ـددهظڅث   ( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ڀّدد 2413) - 29

 ِٽُځثڂ )وڈى تخڃ خٗٺ( ٨ڃ ًَٔٷ خڃ أخٍ ڄځً، ٨ڃ 
 ٩ُِه خڃ تټځُّح. ألدًڄٍ أخى ڀىًِ ت٩ًٌْٔ؛

أڄڇ شىٜل ٍٰ خُصڇ ظٿ لًغ. ٰٵثٺ: ْټٍڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وْٸدىڄڃ     
٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰٵددثټىت: ڀ٩ددڇ َددىڀٍ ڈددىت. ٴددثٺ ٰؽددثء تټځّددؽه. ّٰددلٺ ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل    

لددًغ. وؼددڇ ڈهڅددث. ٴددثٺ ٰمًؼددس ٨ٽددً أظددًچ أِددلٺ ٨څددڇ. ـصددً نلددٻ خةددً أيَددُ. ٴددثٺ  
ٰؽٽّس ٨څده تټددثج. وخثخهدث ڀدڃ ؼًَده. ـصدً ٴٝدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ            
ـثؼصڇ وشىٜل. ٰٵځس  ټُڇ. ٰإوت ڈى ٴه ؼٽُ ٨ٽدً خةدً أيَدُ. وشىِدٟ ٴٱهدث، وٸٕدٯ       

ّٰدٽځس ٨ٽُدڇ. ظدٿ تڄٙدًٰس ٰؽٽّدس ٨څده تټددثج.        ٨ڃ ِثٴُڇ، ونٖڈځدث ٰدٍ تټدةدً. ٴدثٺ     
ٰٵٽس: ْٸىڄڃ خىتج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تټُىپ. ٰؽثء أخى خٹً ٰه٧ٰ تټددثج.  
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ٰٵٽس: ڀڃ ڈىت؟ ٰٵثٺ: أخى خٹً. ٰٵٽس: ٨ٽً يِٽٷ. ٴثٺ ظٿ وڈدس ٰٵٽس: َدث يِدىٺ تهلل!   
صً ٴٽدس ْخدٍ خٹدً:    ڈىت أخى خٹً َّصلوڂ. ٰٵثٺ "تبىڂ ټڇ، وخًٕچ خثټؽڅر" ٴثٺ ٰلٴدٽس ـ

تنلٻ. ويِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ َدٕدًٶ خثټؽڅدر. ٴدثٺ ٰدهلٻ أخدى خٹدً. ٰؽٽدُ         
٨ڃ َځُڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀ٩ڇ ٍٰ تټٵٯ. ونټً يؼٽُدڇ ٰدٍ تټدةدً. ٸځدث     
٘څ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وٸٕٯ ٨ڃ ِثٴُڇ. ظٿ يؼ٩دس ٰؽٽّدس. وٴده شًٸدس     

لُددًت َددلز خددڇ. ٰددإوت   -ًََدده ألددثچ  -س:  ڂ َددًن تهلل خٱددٗڂ ألددٍ َصىٜددل وَٽفٵڅددٍ. ٰٵٽدد 
 ڄّثڂ َفًٶ تټدثج. ٰٵٽس: ڀڃ ڈىت؟ ٰٵثٺ: ٨ځً خڃ تټم١دثج. ٰٵٽدس: ٨ٽدً يِدٽٷ. ظدٿ      
ؼةس  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ّٰٽځس ٨ٽُڇ وٴٽس: ڈىت ٨ځً َّصلوڂ. ٰٵثٺ 

 ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ   "تبىڂ ټڇ وخًٕچ خثټؽڅر" ٰؽةدس ٨ځدً ٰٵٽدس: أوڂ وَدٕدًٶ يِدىٺ تهلل     
وِٽٿ خثټؽڅر. ٴدثٺ ٰدهلٻ ٰؽٽدُ ڀد٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ تټٵدٯ، ٨دڃ            

 -َّثيچ. ونټدً يؼٽُدڇ ٰدٍ تټدةدً. ظدٿ يؼ٩دس ٰؽٽّدس ٰٵٽدس:  ڂ َدًن تهلل خٱدٗڂ لُدًت            
َددلز خددڇ. ٰؽددثء  ڄّددثڂ ٰفددًٶ تټدددثج. ٰٵٽددس: ڀددڃ ڈددىت؟ ٰٵددثٺ: ٨عځددثڂ خددڃ  -٩َڅددٍ ألددثچ 

ثٺ وؼةس تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰللدًشڇ. ٰٵثٺ "تبىڂ ٨ٱثڂ. ٰٵٽس: ٨ٽً يِٽٷ. ٴ
ټددڇ وخٕددًچ خثټؽڅددر. ڀدد٧ خٽددىي شٙددُدڇ" ٴددثٺ ٰؽةددس ٰٵٽددس: تنلددٻ. وَدٕددًٶ يِددىٺ تهلل  
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خثټؽڅر. ڀ٧ خٽىي شُٙدٷ. ٴثٺ ٰهلٻ ٰىؼه تټٵٯ ٴه ڀٽدا. ٰؽٽدُ   

 وؼثڈهٿ ڀڃ تټٕٳ تِلً. 
 هث ٴدىيڈٿ.ٴثٺ ًَٔٷ: ٰٵثٺ ٩ُِه خڃ تټځُّح: ٰلوټص

( ـهظڅُڇ أخى خٹً خڃ  ِفثٲ. ـهظڅث ٩ُِه خڃ ٨ٱًُ. ـدهظڅٍ ِدٽُځثڂ   2413) -پ -29

خددڃ خددٗٺ. ـددهظڅٍ ٔددًَٷ خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ أخددٍ ڄځددً. ِددځ٩س ِدد٩ُه خددڃ تټځّددُح َٵددىٺ:  
ـددهظڅٍ أخددى ڀىِددً تْٔدد٩ًٌ ڈهڅددث. )وأٔددثي ټددٍ ِددٽُځثڂ  ټددً ڀؽٽددُ ِدد٩ُه، ڄثـُددر       

 تټځٵٙىيذ( ٴثٺ أخى ڀىًِ:
ىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰىؼهشدڇ ٴده ِدٽٷ ٰدٍ تْڀدىتٺ. ٰصد٩صدڇ       لًؼس أيَه يِ 

ٰىؼهشڇ ٴه نلٻ ڀثٖ. ٰؽٽُ ٍٰ تټٵٯ. وٸٕٯ ٨دڃ ِدثٴُڇ ونٖڈځدث ٰدٍ تټدةدً. وِدثٲ       
 تټفهَط خځ٩څً ـهَط َفًُ خڃ ـّثڂ. وټٿ َىٸً ٴىٺ ٩ُِه: ٰلوټصهث ٴدىيڈٿ.

ثٲ ٴثٖ: ـدهظڅث  ( ـهظڅث ـّڃ خڃ ٨ٽٍ تټفٽىتڄٍ وأخى خٹً خڃ  ِف2413) - 2پ -29

٩ُِه خڃ أخٍ ڀًَٿ. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً خڃ أخٍ ٸعًُ. ألدًڄٍ ًَٔٷ خڃ ٨دهتهلل خڃ 
 أخٍ ڄځً ٨ڃ ٩ُِه خڃ تټځُّح، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ ت٩ًٌْٔ ٴثٺ:

لًغ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىڀث  ټً ـثبٟ خثټځهَڅر ټفثؼصدڇ. ٰمًؼدس ٰدٍ     
خدٗٺ. ووٸدً ٰدٍ تټفدهَط: ٴدثٺ تخدڃ        أظًچ. وتٴصٗ تټفدهَط خځ٩څدً ـدهَط ِدٽُځثڂ خدڃ     

 تټځُّح: ٰصلوټس وټٷ ٴدىيڈٿ تؼصځ٩س ڈهڅث. وتڄٱًن ٨عځثڂ.
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 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ٬ٗپ ثٲ أثپ ُب٫ت، عًپ اهلل ٗٴٶ - 4 

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً تټصځُځددٍ وأخددى ؼ٩ٱددً، ڀفځدده خددڃ تټٙدددثؾ        2414) - 31

)وتټٽٱد٣ ٖخدڃ    و٨دُهتهلل تټٵىتيًٌَ وًَِػ خڃ َىڄُ. ٸٽهٿ ٨ڃ َىِٯ خڃ تټځثؼٕدىڂ 
تټٙدثؾ(. ـهظڅث َىِٯ، أخى ِٽځر تټځثؼٕىڂ. ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځڅٹدهي ٨دڃ ِد٩ُه خدڃ     

 تټځُّح، ٨ڃ ٨ثڀً خڃ ٩ِه تخڃ أخٍ وٴثٖ، ٨ڃ أخُڇ، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټ٩ٽٍ "أڄس ڀڅٍ خځڅٍټدر ڈدثيوڂ ڀدڃ ڀىِدً.  ٖ      

 أڄڇ ٖ ڄدٍ خ٩هٌ".
خهث ٩ِهت. ٰٽٵُس ٩ِهت. ٰفهظصدڇ خځدث ـدهظڅٍ ٨دثڀً. ٰٵدثٺ:      ٴثٺ ٩ُِه: ٰلـددس أڂ أٔثٰڇ 

 أڄث ِځ٩صڇ. ٰٵٽس: آڄس ِځ٩صڇ؟ ٰى٧ٜ  ٘د٩ُڇ ٨ٽً أوڄُڇ ٰٵثٺ: ڄ٩ٿ. و ٖ ٰثِصٹصث.

( وـدهظڅث أخدى خٹددً خدڃ أخدٍ ٔددُدر. ـدهظڅث ٬څدهي ٨ددڃ ٔد٩در. ؾ وـددهظڅث        2414) - 31

ر ٨ڃ تټفٹٿ، ٨ڃ ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔد
 ڀ٩ٙح خڃ ٩ِه خڃ أخٍ وٴثٖ، ٨ڃ ٩ِه خڃ أخٍ وٴثٖ. ٴثٺ:

لٽٯ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽٍ خڃ أخٍ ٠ثټح، ٍٰ ٬ٍوذ شدىٶ. ٰٵدثٺ: َدث    
يِددىٺ تهلل! شمٽٱڅددٍ ٰددٍ تټڅّددثء وتټٙدددُثڂ؟ ٰٵددثٺ "أڀددث شًٜددً أڂ شٹددىڂ ڀڅددٍ خځڅٍټددر 

 ڈثيوڂ ڀڃ ڀىًِ؟ ٬ًُ أڄڇ ٖ ڄدٍ خ٩هٌ".

 ( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. وـهظڅث ٩ٔدر، ٍٰ ڈىت تِٔڅثن.2414) -پ -31

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه وڀفځه خڃ ٨دثن )وشٵثيخث ٍٰ تټٽٱ٣( ٴثٖ: ـهظڅث 2414) - 32

ـثشٿ )وڈى تخڃ  ِځث٨ُٻ( ٨ڃ خٹًُ خڃ ڀّځثي، ٨ڃ ٨دثڀً خدڃ ِد٩ه خدڃ أخدٍ وٴدثٖ،       
 ٨ڃ أخُڇ، ٴثٺ:

٩هت ٰٵددثٺ: ڀددث ڀڅ٩ددٷ أڂ شّددح أخددث تټصددًتج؟ ٰٵددثٺ: أڀددث  أڀددً ڀ٩ثوَددر خددڃ أخددٍ ِددٱُثڂ ِدد  
وٸًز ظٗظث ٴثټهڃ ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٰٽڃ أِدڇ. ْڂ شٹىڂ ټٍ وتـهذ 
ڀڅهڃ أـح  ټٍ ڀڃ ـځً تټڅ٩ٿ. ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ ټڇ، لٽٱڇ 

ثء وتټٙدُثڂ؟ ٰٵثٺ ټدڇ  ٍٰ خ٩ٛ ڀ٭ثٌَڇ، ٰٵثٺ ټڇ ٨ٽٍ: َث يِىٺ تهلل! لٽٱصڅٍ ڀ٧ تټڅّ
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "أڀددث شًٜددً أڂ شٹددىڂ ڀڅددٍ خځڅٍټددر ڈددثيوڂ ڀددڃ         
ڀىًِ.  ٖ أڄڇ ٖ ڄدىذ خ٩هٌ". وِځ٩صڇ َٵىٺ َىپ لُددً "١٨ْدُڃ تټًتَدر يؼدٗ َفدح      
تهلل ويِىټڇ، وَفددڇ تهلل ويِدىټڇ" ٴدثٺ ٰص١ثوټڅدث ټهدث ٰٵدثٺ "تن٨دىت ټدٍ ٨ٽُدث" ٰدلشً خدڇ            

څڇ ونٰد٧ تټًتَدر  ټُدڇ. ٰٱدصؿ تهلل ٨ٽُدڇ. وټځدث ڄٍټدس ڈدىچ تَِدر: ٰٵدٻ           أيڀه. ٰدٙٳ ٍٰ ٨ُ

[ ن٨ث يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ    61/ آٺ ٨ځًتڂ/3ش٩ثټىت ڄه٦ أخڅثءڄث وأخڅثبٹٿ ]

 ٨ٽُث وٰث٠ځر وـّڅث وـُّڅث ٰٵثٺ "تټٽهٿ! ڈؤٖء أڈٽٍ".
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هظڅث ( ـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٬څدهي ٨دڃ ٔد٩در. ؾ وـد         2414) -پ -32

ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ِد٩ه خدڃ          
  خًتڈُٿ. ِځ٩س  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه ٨ڃ ٩ِه،

٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؛ أڄدڇ ٴدثٺ ټ٩ٽدٍ "أڀدث شًٜدً أڂ شٹدىڂ ڀڅدٍ خځڅٍټدر              
 ڈثيوڂ ڀڃ ڀىًِ".

ڃ ٨ددهتټًـځڃ تټٵدثيٌ(   ( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٩َٵىج )٩َڅٍ تخ2415) - 33

 ٨ڃ ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ، َىپ لُدً "١٨ُْڃ ڈىچ تټًتَدر يؼدٗ َفدح     

تهلل ويِىټڇ. َٱصؿ تهلل ٨ٽً َهَڇ". ٴثٺ ٨ځً خڃ تټم١ثج: ڀث أـددس تٔڀثيذ  ٖ َىڀةى. 
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽدٍ   ٴثٺ ٰصّثويز ټهث يؼثء أڂ أن٨ً ټهث. ٴثٺ ٰه٨ث يِىٺ

خددڃ أخددٍ ٠ثټددح. ٰل١٨ددثچ  َثڈددث. وٴددثٺ "تڀددٓ. وٖ شٽصٱددس. ـصددً َٱددصؿ تهلل ٨ٽُددٷ". ٴددثٺ   
ّٰثي ٨ٽٍ ُٔةث ظٿ وٴٯ وټٿ َٽصٱدس. ٰٙدًق: َدث يِدىٺ تهلل! ٨ٽدً ڀدثوت أٴثشدٻ تټڅدثَ؟         

ٵده  ٴثٺ "ٴثشٽهٿ ـصً َٕههوت أڂ ٖ  ټڇ  ٖ تهلل وأڂ ڀفځهت يِدىٺ تهلل. ٰدإوت ٩ٰٽدىت وټدٷ ٰ    
 ڀڅ٩ىت ڀڅٷ نڀثءڈٿ وأڀىتټهٿ.  ٖ خفٵهث. وـّثخهٿ ٨ٽً تهلل".

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅدٍ تخدڃ أخدٍ ـدثٌپ( ٨دڃ       2416) - 34

أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ ِهٻ. ؾ وـدهظڅث ٴصُددر خدڃ ِد٩ُه )وتټٽٱد٣ ڈدىت(. ـدهظڅث ٩َٵدىج )٩َڅدٍ          
 تخڃ ٨دهتټًـځڃ( ٨ڃ أخٍ ـثٌپ. ألدًڄٍ ِهٻ خڃ ٩ِه؛ 

يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ َدىپ لُددً "١٨ْدُڃ ڈدىچ تټًتَدر يؼدٗ َٱدصؿ          أڂ 
تهلل ٨ٽً َهَڇ. َفح تهلل ويِىټڇ. وَفدڇ تهلل ويِىټڇ" ٴثٺ ٰدثز تټڅثَ َهوٸىڂ ټُٽصهٿ 
أَهٿ ١٩َثڈث. ٴثٺ ٰٽځث أ٘دؿ تټڅثَ ٬هوت ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٸٽهدٿ   

٨ٽٍ خڃ أخٍ ٠ثټح؟" ٰٵثټىت: ڈى، َث يِىٺ تهلل! َٕصٹٍ ًَؼىڂ أڂ ١٩َثڈث. ٰٵثٺ "أَڃ 
٨ُڅُڇ. ٴثٺ ٰليِٽىت  ټُڇ. ٰلشً خڇ، ٰدٙٳ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٰدٍ ٨ُڅُدڇ.    
ون٨ث ټڇ ٰدًأ. ـصً ٸلڂ ټٿ َٹدڃ خدڇ وؼد٧. ٰل١٨دثچ تټًتَدر. ٰٵدثٺ ٨ٽدٍ: َدث يِدىٺ تهلل!          

څٍٺ خّثـصهٿ. ظدٿ تن٨هدٿ  ټدً    أٴثشٽهٿ ـصً َٹىڄىت ڀعٽڅث. ٰٵثٺ "تڄٱى ٨ٽً يِٽٷ. ـصً ش
تِٔٗپ. وألدًڈٿ خځث َؽح ٨ٽدُهٿ ڀدڃ ـدٳ تهلل ُٰدڇ. ٰدىتهلل! ْڂ َهدهٌ تهلل خدٷ يؼدٗ         

 وتـهت لًُ ټٷ ڀڃ أڂ َٹىڂ ټٷ ـځً تټڅ٩ٿ".

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ـثشٿ )٩َڅٍ تخڃ  ِځث٨ُٻ( ٨ڃ ٍََه خدڃ  2417) - 35

 أخٍ ٨دُه، ٨ڃ ِٽځر خڃ تْٸى٦، ٴثٺ:
ٽٍ ٴه شمٽٯ ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ لُددً. وٸدثڂ يڀدهت. ٰٵدثٺ: أڄدث      ٸثڂ ٨ 

أشمٽٯ ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ! ٰمًغ ٨ٽٍ ٰٽفٳ خدثټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ    
وِدٽٿ. ٰٽځدث ٸدثڂ ڀّدثء تټٽُٽدر تټصددٍ ٰصفهدث تهلل ٰدٍ ٘ددثـهث. ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل           

خثټًتَر، ٬هت، يؼٻ َفدڇ تهلل ويِىټڇ، أو ٴثٺ ٨ٽُڇ وِٽٿ "١٨ُْڃ تټًتَر، أو ټُللىڂ 
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َفددح تهلل ويِددىټڇ، َٱددصؿ تهلل ٨ٽُددڇ" ٰددإوت ڄفددڃ خ٩ٽددٍ، وڀددث ڄًؼددىچ. ٰٵددثټىت: ڈددىت ٨ٽددٍ.  
 ٰل١٨ثچ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تټًتَر. ٰٱصؿ تهلل ٨ٽُڇ.

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج ؤؽث٦ خڃ ڀمٽه. ؼځ٩ُث ٨ڃ تخڃ ٨ٽُر. ٴدثٺ  2418) - 36

 څث  ِځث٨ُٻ خڃ  خًتڈُٿ. ـهظڅٍ أخى ـُثڂ. ـهظڅٍ ٍََه خڃ ـُثڂ. ٴثٺ:ٌڈًُ: ـهظ
تڄ١ٽٵس أڄث وـُٙڃ خڃ ِدًذ و٨ځً خڃ ڀّٽٿ  ټً ٌَه خڃ أيٴٿ. ٰٽځث ؼٽّدڅث  ټُدڇ ٴدثٺ     

ټڇ ـُٙڃ: ټٵده ټٵُدس، َدث ٌَده! لُدًت ٸعُدًت. يأَدس يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.            
ُس، َث ٌَه لًُت ٸعًُت. ـهظڅث، َث وِځ٩س ـهَعڇ. و٬ٍوز ڀ٩ڇ. و٘ٽُس لٽٱڇ. ټٵه ټٵ

ٌَدده! ڀددث ِددځ٩س ڀددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٴددثٺ: َددث تخددڃ ألددٍ! وتهلل! ټٵدده   
ٸدًز ِڅٍ. وٴدهپ ٨هدهٌ. وڄّدُس خ٩دٛ تټدىٌ ٸڅدس أ٨دٍ ڀدڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل           
 ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰځث ـهظصٹٿ ٰثٴدٽىت. وڀث ٖ، ٰٗ شٹٽٱىڄُڇ. ظٿ ٴثٺ: ٴثپ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل 

٨ٽُددڇ وِددٽٿ َىڀددث ُٰڅددث ل١ُدددث. خځددثء َدده٨ً لځددث. خددُڃ ڀٹددر وتټځهَڅددر. ٰفځدده تهلل وأظڅددً  
٨ٽُڇ. وو٣٨ ووٸً. ظٿ ٴدثٺ "أڀدث خ٩ده. أٖ أَهدث تټڅدثَ! ٰإڄځدث أڄدث خٕدً َىٔدٷ أڂ َدلشٍ           
يِىٺ يخٍ ٰلؼُح. وأڄث شثيٶ ُٰٹٿ ظٵٽُڃ: أوټهځث ٸصثج تهلل ُٰڇ تټهدهي وتټڅدىي ٰمدىوت    

" ٰفدط ٨ٽدً ٸصدثج تهلل وي٬دح ُٰدڇ. ظدٿ ٴدثٺ "وأڈدٻ خُصدٍ.          خٹصثج تهلل. وتِصځّدٹىت خدڇ  
أوٸًٸٿ تهلل ٍٰ أڈٻ خُصٍ. أوٸًٸٿ تهلل ٍٰ أڈٻ خُصٍ. أوٸًٸٿ تهلل ٍٰ أڈدٻ خُصدٍ". ٰٵدثٺ    
ټڇ ـُٙڃ: وڀڃ أڈٻ خُصڇ؟ َث ٌَه! أټدُُ ڄّدثؤچ ڀدڃ أڈدٻ خُصدڇ؟ ٴدثٺ: ڄّدثؤچ ڀدڃ أڈدٻ          

: ڈٿ آٺ ٨ٽدٍ، وآٺ ٨ٵُدٻ،   خُصڇ. وټٹڃ أڈٻ خُصڇ ڀڃ ـًپ تټٙهٴر خ٩هچ. ٴثٺ: وڈٿ؟ ٴثٺ
 وآٺ ؼ٩ٱً، وآٺ ٨دثَ. ٴثٺ: ٸٻ ڈؤٖء ـًپ تټٙهٴر؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ.

( وـددهظڅث ڀفځددده خددڃ خٹدددثي خدددڃ تټًَددثڂ. ـدددهظڅث ـّددثڂ )٩َڅدددٍ تخدددڃ     2418) -پ -36

  خًتڈُٿ( ٨ڃ ٩ُِه خڃ ڀًّوٲ، ٨ڃ ٍََه خڃ ـُثڂ، ٨ڃ 
٩څدً ـدهَط   ٌَه خڃ أيٴٿ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وِدثٲ تټفدهَط خڅفدىچ، خځ      

 ٌڈًُ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ڀفځه خڃ ُٰٝٻ. ؾ وـدهظڅث  2418) - 2پ -36

 ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ؼًًَ. ٸٗڈځث ٨ڃ أخدٍ ـُدثڂ، خهدىت تِٔدڅثن، ڄفدى ـدهَط       
 ِځث٨ُٻ. وٌتن ٍٰ ـهَط ؼًًَ "ٸصثج تهلل ُٰڇ تټههي وتټڅىي. ڀڃ تِصځّٷ خڇ، وألى 

 ڀڃ أل١لچ، ٜٻ".خڇ، ٸثڂ ٨ٽً تټههي. و

( ـهظڅث ڀفځه خڃ خٹثي خڃ تټًَدثڂ. ـدهظڅث ـّدثڂ )٩َڅدٍ تخدڃ  خدًتڈُٿ(       2418) - 37

 ٨ڃ ٩ُِه )وڈى تخڃ ڀًّوٲ(، ٨ڃ ٍََه خڃ ـُثڂ، ٨ڃ ٌَه خڃ أيٴٿ. ٴثٺ:
نلٽڅث ٨ٽُڇ ٰٵٽڅدث ټدڇ: ٴده يأَدس لُدًت. ټٵده ٘دثـدس يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ             

َط أخدٍ ـُدثڂ. ٬ُدً أڄدڇ ٴدثٺ "أٖ و ڄدٍ شدثيٶ        و٘ٽُس لٽٱڇ. وِثٲ تټفهَط خڅفى ـه
ُٰٹٿ ظٵٽُڃ: أـهڈځث ٸصثج تهلل ٨ٍ وؼٻ. ڈى ـدٻ تهلل. ڀڃ تشد٩ڇ ٸثڂ ٨ٽً تټههي. وڀڃ 
شًٸددڇ ٸددثڂ ٨ٽددً ٜددٗټر". وُٰددڇ: ٰٵٽڅددث: ڀددڃ أڈددٻ خُصددڇ؟ ڄّددثؤچ؟ ٴددثٺ: ٖ. وتَددٿ تهلل!  ڂ  
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ث وٴىڀهدث. أڈدٻ   تټځًأذ شٹىڂ ڀ٧ تټًؼٻ تټ٩ًٙ ڀڃ تټهڈً. ظٿ ١َٽٵهدث ٰصًؼد٧  ټدً أخُهد    
 خُصڇ أ٘ٽڇ، و٨ٙدصڇ تټىَڃ ـًڀىت تټٙهٴر خ٩هچ".

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅدٍ تخدڃ أخدٍ ـدثٌپ( ٨دڃ       2419) - 38

 أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ ِهٻ خڃ ٩ِه. ٴثٺ:
تِص٩ځٻ ٨ٽً تټځهَڅر يؼٻ ڀڃ آٺ ڀًوتڂ. ٴدثٺ ٰده٨ث ِدهٻ خدڃ ِد٩ه. ٰدلڀًچ أڂ َٕدصٿ         

ټڇ: أڀث  وت أخُدس ٰٵدٻ: ټ٩دڃ تهلل أخدث تټصدًتج. ٰٵدثٺ ِدهٻ: ڀدث          ٨ٽُث. ٴثٺ ٰلخً ِهٻ. ٰٵثٺ
ٸددثڂ ټ٩ٽددٍ تِددٿ أـددح  ټُددڇ ڀددڃ أخددٍ تټصددًتج. و ڂ ٸددثڂ ټُٱددًؾ  وت ن٨ددٍ خهددث. ٰٵددثٺ ټددڇ:  
ألدًڄث ٨ڃ ٴٙدصڇ. ټدٿ ِدځٍ أخدث تټصدًتج؟ ٴدثٺ: ؼدثء يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ            

ٰٵثټدس: ٸدثڂ خُڅدٍ وخُڅدڇ      خُس ٰث٠ځر. ٰٽٿ َؽه ٨ٽُث ٍٰ تټدُدس. ٰٵدثٺ "أَدڃ تخدڃ ٨ځدٷ؟"     
ٍٔء. ٰ٭ثٜدڅٍ ٰمًغ. ٰٽٿ َٵٻ ٨څهٌ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٔڄّدثڂ   
"تڄ٥ً. أَڃ ڈى؟" ٰؽثء ٰٵثٺ: َث يِدىٺ تهلل! ڈدى ٰدٍ تټځّدؽه يتٴده. ٰؽدثءچ يِدىٺ تهلل        
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڈى ڀ١ٝؽ٧. ٴه ِٵٟ ينتؤچ ٨دڃ ٔدٵڇ. ٰل٘دثخڇ شدًتج. ٰؽ٩دٻ      

 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َځّفڇ ٨څڇ وَٵىٺ "ٴٿ أخث تټصًتج! ٴٿ أخث تټصًتج!".يِىٺ تهلل ٘ٽً 

 ثبة ٟپ ٌٟ٪ ؿ٘ض ثٲ أثپ ٹ٣بم، عًپ اهلل ٗٴٶ - 5 

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څح. ـهظڅث ِٽُځثڂ خڃ خٗٺ ٨ڃ َفُدً  2411) - 39

 خڃ ٩ُِه، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ثڀً خڃ يخ٩ُر، ٨ڃ ٨ثبٕر ٴثټس:
هلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ وتز ټُٽدددر. ٰٵدددثٺ: ټُدددس يؼدددٗ ٘دددثټفث ڀدددڃ   أيٲ يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً ت 

أ٘ددفثخٍ َفًِددڅٍ تټٽُٽددر. ٴثټددس وِددځ٩څث ٘ددىز تټّددٗؾ. ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل  
 ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ ڈىت؟" ٴثٺ ٩ِه خڃ أخٍ وٴثٖ: َث يِىٺ تهلل! ؼةس أـًِٷ.

 ٴثٺ ٨ثبٕر: ٰڅثپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـصً ِځ٩س ١ُ١٬ڇ.

ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يڀدؿ. ألدًڄدث    (2411) - 41

 تټٽُط ٨ڃ َفًُ خڃ ٩ُِه، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ثڀً خڃ يخ٩ُر؛ أڂ ٨ثبٕر ٴثټس:
ِهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ڀٵهڀڇ تټځهَڅر، ټُٽر. ٰٵثٺ "ټُدس يؼدٗ ٘دثټفث     

ث لٕمٕر ِٗؾ. ٰٵثٺ "ڀڃ ڀڃ أ٘فثخٍ َفًِڅٍ تټٽُٽر" ٴثټس: ٰدُڅث ڄفڃ ٸىټٷ ِځ٩څ
ڈىت؟" ٴثٺ: ٩ِه خدڃ أخدٍ وٴدثٖ. ٰٵدثٺ ټدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڀدث ؼدثء            
خٷ؟" ٴثٺ: وٴ٧ ٍٰ ڄٱٍّ لىٮ ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰؽةس أـًِڇ. 
 ٰه٨ث ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ظٿ ڄثپ. وٍٰ يوتَر تخڃ يڀؿ: ٰٵٽڅث: ڀڃ ڈىت؟

( ـددهظڅثچ ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ٨دددهتټىڈثج. ِددځ٩س َفُددً خددڃ     2411) -پ -41

 ٩ُِه َٵىٺ: ِځ٩س ٨دهتهلل خڃ ٨ثڀً خڃ يخ٩ُر َٵىٺ: ٴثټس ٨ثبٕر:
 أيٲ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وتز ټُٽر. خځعٻ ـهَط ِٽُځثڂ خڃ خٗٺ. 
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ڃ ( ـهظڅث ڀڅٙىي خڃ أخٍ ڀٍتـٿ. ـهظڅث  خًتڈُٿ )٩َڅدٍ تخدڃ ِد٩ه( ٨د    2411) - 41

 أخُڇ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٔهتن. ٴثٺ: ِځ٩س ٨ٽُث َٵىٺ:
ڀث ؼځ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أخىَڇ ْـه، ٬ًُ ِد٩ه خدڃ ڀثټدٷ. ٰإڄدڇ ؼ٩دٻ       

 َٵىٺ ټڇ، َىپ أـه "تيپ. ٰهتٶ أخٍ وأڀٍ!".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً.       2411) -پ -41

أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث وٸُدد٧. ؾ وـددهظڅث أخددى ٸًَددح   ـددهظڅث ٔدد٩در. ؾ وـددهظڅث
و ِفثٲ تټفڅ٥ٽٍ ٨ڃ ڀفځده خدڃ خٕدً، ٨دڃ ڀّد٩ً. ؾ وـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ـدهظڅث           
ِٱُثڂ ٨ڃ ڀ٩ًّ. ٸٽهٿ ٨ڃ ٩ِه خڃ  خدًتڈُٿ، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٔدهتن، ٨دڃ ٨ٽدٍ، ٨دڃ         

 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

ر خڃ ٴ٩څدح. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ )٩َڅدٍ تخدڃ خدٗٺ(       ( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځ2412) - 42

 ٨ڃ َفًُ )وڈى تخڃ ٩ُِه( ٨ڃ ٩ُِه، ٨ڃ ٩ِه خڃ أخٍ وٴثٖ ٴثٺ:
 ټٵه ؼځ٧ ټٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أخىَڇ َىپ أـه. 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه وتخڃ يڀؿ ٨ڃ تټٽُط خڃ ٩ِه. ؾ وـهظڅث تخڃ 2412) -پ -42

 ٨ڃ َفًُ خڃ ٩ُِه، خهىت تِٔڅثن. تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهتټىڈثج. ٸٗڈځث

( ـهظڅث ڀفځده خدڃ ٨ددثن. ـدهظڅث ـدثشٿ )٩َڅدٍ تخدڃ  ِدځث٨ُٻ( ٨دڃ          2412) - 2پ -42

 خٹًُ خڃ ڀّځثي، ٨ڃ ٨ثڀً خڃ ٩ِه، ٨ڃ أخُڇ؛
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ؼځ٧ ټڇ أخىَڇ َىپ أـه. ٴثٺ: ٸثڂ يؼٻ ڀدڃ تټځٕدًٸُڃ    

 ٨ٽُڇ وِدٽٿ "تيپ. ٰدهتٶ أخدٍ وأڀدٍ!" ٴدثٺ      ٴه أـًٲ تټځّٽځُڃ. ٰٵثٺ ټڇ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل
ٰڅ٨ٍددس ټددڇ خّددهٿ ټددُُ ُٰددڇ ڄٙددٻ. ٰل٘دددس ؼڅدددڇ ّٰددٵٟ. ٰثڄٹٕددٱس ٨ىيشددڇ. ٰٝددفٷ   

 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ـصً ڄ٥ًز  ټً ڄىتؼىچ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر وٌڈُدً خدڃ ـدًج. ٴدثٖ: ـدهظڅث تټفّدڃ        1748) - 43

 ڃ ـًج. ـهظڅٍ ڀ٩ٙح خڃ ٩ِه ٨ڃ أخُڇ؛خڃ ڀىًِ. ـهظڅث ٌڈًُ. ـهظڅث ِځثٶ خ
أڄڇ ڄٍټس ُٰڇ آَثز ڀڃ تټٵًآڂ ٴثٺ: ـٽٱس أپ ٩ِه أڂ ٖ شٹٽځڇ أخدهت ـصدً َٹٱدً خهَڅدڇ.      

وٖ شلٸددٻ وٖ شٕددًج. ٴثټددس: ٨ٌځددس أڂ تهلل و٘ددثٶ خىتټددهَٷ. وأڄددث أڀددٷ. وأڄددث آڀددًٶ  
 خهىت.

ذ. ّٰدٵثڈث.  ٴثٺ: ڀٹعس ظٗظث ـصً ٬ٍٕ ٨ٽُهث ڀدڃ تټؽهده. ٰٵدثپ تخدڃ ټهدث َٵدثٺ ټدڇ ٨ځدثي        
ٰؽ٩ٽس شه٨ى ٨ٽً ٩ِه. ٰلڄٍٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ ٍٰ تټٵدًآڂ ڈدىچ تَِدر: وو٘دُڅث تٔڄّدثڂ      

[ وُٰهدث: و٘دثـدهځث   15/ ټٵځدثڂ/ 31خىتټهَڇ ـّڅث. و ڂ ؼثڈهتٶ ٨ٽً أڂ شًٕٶ خدٍ ] 

 ٍٰ تټهڄُث ڀ٩ًوٰث.
ٴثٺ: وأ٘ثج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٬څُځر ٥٨ُځر. ٰإوت ُٰهدث ِدُٯ ٰللىشدڇ.    

ڇ تټًِىٺ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵٽس: ڄٱٽڅدٍ ڈدىت تټّدُٯ. ٰلڄدث ڀدڃ ٴده ٨ٽځدس        ٰلشُس خ
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ـثټددڇ. ٰٵددثٺ "ينچ ڀددڃ ـُددط ألىشددڇ" ٰثڄ١ٽٵددس. ـصددً  وت أينز أڂ أټٵُددڇ ٰددٍ تټٵدددٛ       
ٖڀصڅددٍ ڄٱّددٍ، ًٰؼ٩ددس  ټُددڇ. ٰٵٽددس: أ١٨څُددڇ. ٴددثٺ ٰٕدده ټددٍ ٘ددىشڇ "ينچ ڀددڃ ـُددط      

 [.1/ تْڄٱثٺ/ 8ألىشڇ" ٴثٺ ٰلڄٍٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ: َّلټىڄٷ ٨ڃ تْڄٱثٺ ]

ٴثٺ: وڀًٜدس ٰليِدٽس  ټدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰلشدثڄٍ. ٰٵٽدس: ن٨څدٍ أٴّدٿ            
ڀددثټٍ ـُددط ٔددةس. ٴددثٺ ٰددلخً. ٴٽددس: ٰثټڅٙددٯ. ٴددثٺ ٰددلخً. ٴٽددس: ٰثټعٽددط. ٴددثٺ ّٰددٹس. 

 ٰٹثڂ، خ٩ه، تټعٽط ؼثبٍت.
ٴثٺ: وأشُس ٨ٽً ڄٱً ڀڃ تْڄٙثي وتټځهثؼًَڃ. ٰٵثټىت: ش٩ثٺ ڄ٩١ځدٷ وڄّدٵُٷ لځدًت.    

ٰإوت يأَ ؼٍوي  -وتټفٓ تټدّصثڂ  -ټٷ ٴدٻ أڂ شفًپ تټمځً. ٴثٺ ٰلشُصهٿ ٍٰ ـٓ وو
ڀٕددىٌ ٨څددهڈٿ، وٌٲ ڀددڃ لځددً. ٴددثٺ ٰلٸٽددس ؤددًخس ڀ٩هددٿ. ٴددثٺ ٰددىٸًز تْڄٙددثي     
وتټځهثؼًوڂ ٨څهڈٿ. ٰٵٽس: تټځهثؼًوڂ لًُ ڀڃ تْڄٙثي. ٴثٺ ٰللدى يؼدٻ أـده ټفدٍ     

هلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰللدًشدڇ.    تټًأَ ٰٝدًخڅٍ خدڇ ٰؽدًؾ خدلڄٱٍ. ٰلشُدس يِدىٺ تهلل ٘دٽً ت       
ٔلڂ تټمځدً:  ڄځدث تټمځدً وتټځُّدً وتْڄٙدثج       -٩َڅٍ ڄٱّڇ  -ٰلڄٍٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ ٍٰ 

 [.91/ تټځثبهذ/ 5وتٌْٖپ يؼُ ڀڃ ٨ځٻ تټ١ُٕثڂ ]

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وڀفځدده خددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ     1748) - 44

 ٩ه، ٨ڃ أخُڇ؛ أڄڇ ٴثٺ:ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ِځثٶ خڃ ـًج، ٨ڃ ڀ٩ٙح خڃ ِ
أڄٍټددس ٰددٍ أيخدد٧ آَددثز. وِددثٲ تټفددهَط خځ٩څددً ـددهَط ٌڈُددً ٨ددڃ ِددځثٶ. وٌتن ٰددٍ    

ـهَط ٔد٩در: ٴدثٺ ٰٹدثڄىت  وت أيتنوت أڂ ٩١َځىڈدث ٔدؽًوت ٰثڈدث خ٩ٙدث. ظدٿ أوؼًوڈدث.          
 وٍٰ ـهَعڇ أَٝث: ًٰٝج خڇ أڄٯ ٩ِه ٰٱٍيچ. وٸثڂ أڄٯ ٩ِه ڀٱٍويت.

ث ٨ددهتټًـځڃ ٨دڃ ِدٱُثڂ، ٨دڃ تټځٵدهتپ      ( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـدًج. ـدهظڅ  2413) - 45

 خڃ ًَٔؿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٩ِه:

 [. 52/ تْڄ٩ثپ/ 6ٍٰ ڄٍټس: وٖ ش١ًن تټىَڃ َه٨ىڂ يخهٿ خثټ٭هتذ وتټ٩ٍٕ ] 

 ٴثٺ: ڄٍټس ٍٰ ِصر: أڄث وتخڃ ڀ٩ّىن ڀڅهٿ. وٸثڂ تټځًٕٸىڂ ٴثټىت ټڇ: شهڄٍ ڈؤٖء.

٨ددهتهلل تِْدهٌ ٨دڃ     ( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ      2413) - 46

  ًِتبُٻ، ٨ڃ تټځٵهتپ خڃ ًَٔؿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٩ِه. ٴثٺ:
ٸڅث ڀ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ِدصر ڄٱدً. ٰٵدثٺ تټځٕدًٸىڂ ټٽڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ           

 وِٽٿ: ت٠ًن ڈؤٖء ٖ َؽصًؤڂ ٨ٽُڅث.
ٴثٺ: وٸڅس أڄث وتخڃ ڀ٩ّىن، ويؼٻ ڀڃ ڈىَٻ، وخٗٺ، ويؼٗڂ ټّس أِځُهځث. ٰىٴد٧  

ٱُ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀث ٔثء تهلل أڂ َٵد٧. ٰفدهض ڄٱّدڇ. ٰدلڄٍٺ تهلل     ٍٰ ڄ

/ تْڄ٩دثپ/  ٨6ٍ وؼٻ: وٖ ش١ًن تټىَڃ َه٨ىڂ يخهٿ خثټ٭هتذ وتټ٩ٕدٍ ًََدهوڂ وؼهدڇ ]   

52.] 
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 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ٬ُذخ ٹا٫ؼثڀغ، عًپ اهلل ٗٴٸٰب - 6 

ټدٹًتوٌ وڀفځده  ( ـهظڅث ڀفځه خڃ أخٍ خٹً تټځٵهڀٍ وـثڀه خڃ ٨ځً ت2414) - 47

خڃ ٨دهت٨ْٽً. ٴدثټىت: ـدهظڅث تټځ٩صځدً )وڈدى تخدڃ ِدٽُځثڂ( ٴدثٺ: ِدځ٩س أخدٍ ٨دڃ أخدٍ            
 ٨عځثڂ، ٴثٺ:

ټددٿ َدددٳ ڀدد٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰددٍ خ٩ددٛ شٽددٷ تَْددثپ تټصددٍ ٴثشددٻ ٰددُهڃ   
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٬ًُ ٠ٽفر و٩ِه. ٨ڃ ـهَعهځث.

ٴه. ـهظڅث ِٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ ڀفځده خدڃ تټځڅٹدهي،       ( ـهظڅث ٨ځًو تټڅث2415) - 48

 ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ: ِځ٩صڇ َٵىٺ:
ڄهج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ تټڅدثَ َدىپ تټمڅدهٲ. ٰثڄصدهج تټٍخُدً. ظدٿ ڄدهخهٿ.          

ٰثڄصهج تټٍخًُ. ظٿ ڄهخهٿ. ٰثڄصهج تټٍخًُ. ٰٵدثٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ټٹدٻ ڄددٍ        
 ً  ".ـىتيٌ وـىتيٌ تټٍخُ

( ـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ. ؾ وـدهظڅث  2415) -پ -48

أخى ٸًَح و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ؼځ٩ُث ٨ڃ وٸ٧ُ. ـهظڅث ِٱُثڂ. ٸٗڈځث ٨ڃ ڀفځه خڃ 
 تټځڅٹهي، ٨ڃ ؼثخً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځ٩څً ـهَط تخڃ ٨ُُڅر.

وِىَه خڃ ٩ُِه. ٸٗڈځث ٨ڃ تخڃ ڀّدهً.   ( ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ تټمٽُٻ2416) - 49

ٴثٺ  ِځث٨ُٻ: ألدًڄٍ ٨ٽٍ خڃ ڀّهً ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ    
 تټٍخًُ. ٴثٺ:

ٸڅس أڄث و٨ځً خڃ أخٍ ِٽځر، َىپ تټمڅهٲ، ڀ٧ تټڅّىذ. ٍٰ أ٠ٿ ـّثڂ. ٰٹثڂ ١َدل٠ا   
ًِدڇ ٰدٍ   ټٍ ڀًذ ٰلڄ٥ً. وأ٠دل٠ا ټدڇ ڀدًذ ُٰڅ٥دً. ٰٹڅدس أ٨دًٮ أخدٍ  وت ڀدً ٨ٽدً ٰ         

 تټّٗؾ،  ټً خڅٍ ٴ٥ًَر.
ٴثٺ: وألدًڄٍ ٨دهتهلل خڃ ٨ًوذ ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ تټٍخًُ ٴثٺ: ٰدىٸًز وټدٷ ْخدٍ. ٰٵدثٺ:     
ويأَصڅٍ َدث خڅدٍ؟ ٴٽدس: ڄ٩دٿ. ٴدثٺ: أڀدث وتهلل! ټٵده ؼځد٧ ټدٍ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ             

 وِٽٿ، َىڀةى، أخىَڇ. ٰٵثٺ: "ٰهتٶ أخٍ وأڀٍ".

. ـددهظڅث أخددى أِددثڀر ٨ددڃ ڈٕددثپ، ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ  ( وـددهظڅث أخددى ٸًَددح2416) -پ -49

 ٨دهتهلل خڃ تټٍخًُ. ٴثٺ:
ټځث ٸثڂ َىپ تټمڅهٲ ٸڅس أڄث و٨ځً خڃ أخٍ ِٽځر ٰدٍ ت٠ْدٿ تټدىٌ ُٰدڇ تټڅّدىذ. ٩َڅدٍ        

ڄّىذ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. وِدثٲ تټفدهَط خځ٩څدً ـدهَط تخدڃ ڀّدهً، ٰدٍ ڈدىت          
ټٹڃ أنيغ تټٵٙدر ٰدٍ ـدهَط ڈٕدثپ     تِٔڅثن. وټٿ َىٸً ٨دهتهلل خڃ ٨ًوذ ٍٰ تټفهَط. و

 ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تخڃ تټٍخًُ.

( وـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅددٍ تخددڃ ڀفځدده( ٨ددڃ    2417) - 51

 ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸدثڂ ٨ٽدً ـدًتء، ڈدى وأخدى خٹدً و٨ځدً و٨عځدثڂ          
ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ  و٨ٽددٍ و٠ٽفددر وتټٍخُددً. ٰصفًٸددس تټٙددمًذ.  
 "تڈهأ. ٰځث ٨ٽُٷ  ٖ ڄدٍ أو ٘هَٳ أو ٔهُه".

( ـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀفځدده خددڃ ٍََدده خددڃ لڅددُُ وأـځدده خددڃ َىِددٯ   2417) -پ -51

تٌْنٌ. ٴثٖ: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ أخٍ أوَُ. ـدهظڅٍ ِدٽُځثڂ خدڃ خدٗٺ ٨دڃ َفُدً خدڃ        
 خٍ ڈًًَذ؛٩ُِه، ٨ڃ ِهُٻ خڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أ

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸدثڂ ٨ٽدً ؼددٻ ـدًتء. ٰصفدًٶ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل         
٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "تِدٹڃ. ـدًتء! ٰځدث ٨ٽُدٷ  ٖ ڄددٍ أو ٘دهَٳ أو ٔدهُه" و٨ٽُدڇ           
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وأخى خٹً و٨ځً و٨عځثڂ و٨ٽٍ و٠ٽفر وتټٍخًُ وِد٩ه خدڃ   

 أخٍ وٴثٖ يٍٜ تهلل ٨څهٿ.

( ـدهظڅث أخددى خٹدً خددڃ أخدٍ ٔددُدر. ـدهظڅث تخددڃ ڄځُدً و٨دددهذ. ٴدثٖ: ـددهظڅث       2418) - 51

 ڈٕثپ ٨ڃ أخُڇ ٴثٺ:
ٴثټس ټٍ ٨ثبٕر: أخىتٶ، وتهلل! ڀڃ تټدىَڃ تِدصؽثخىت هلل وتټًِدىٺ ڀدڃ خ٩ده ڀدث أ٘دثخهٿ         

 تټٵًؾ.

( وـدهظڅثچ أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث أخددى أِددثڀر. ـددهظڅث ڈٕددثپ،  2418) -پ -51

 وٌتن: ش٩څٍ أخث خٹً وتټٍخًُ. خهىت تِٔڅثن.

( ـهظڅث أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ـهظڅث وٸ٧ُ. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ ٨ڃ 2418) - 52

 تټدهٍ، ٨ڃ ٨ًوذ. ٴثٺ:
ٴثټدس ټدٍ ٨ثبٕدر: ٸدثڂ أخدىتٶ ڀدڃ تټددىَڃ تِدصؽثخىت هلل وتټًِدىٺ ڀدڃ خ٩ده ڀدث أ٘ددثخهٿ             

 تټٵًؾ.

 ٶثبة ٌٟبئ٪ أثپ ٗجڀضح ثٲ ا٫جغاح، عًپ اهلل ر٘ب٫ټ ٗٴ - 7 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث  ِدځث٨ُٻ خدڃ ٨ٽُدر ٨دڃ لثټده. ؾ      2419) - 53

وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ ٨ٽُر. ألدًڄث لثټه ٨دڃ أخدٍ ٴٗخدر. ٴدثٺ:     
 ٴثٺ أڄُ: 

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ ټٹٻ أڀر أڀُڅث. و ڂ أڀُڅڅدث، أَصهدث تْڀدر، أخدى      
 .٨دُهذ خڃ تټؽًتؾ"

( ـهظڅٍ ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ٨ٱثڂ. ـهظڅث ـځثن )وڈى تخڃ ِدٽځر( ٨دڃ   2419) - 54

 ظثخس، ٨ڃ أڄُ؛
أڂ أڈٻ تټُځڃ ٴهڀىت ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٰٵدثټىت: تخ٩دط ڀ٩څدث يؼدٗ       

 ٩َٽځڅث تټّڅر وتِٔٗپ. ٴثٺ، ٰللى خُه أخٍ ٨دُهذ ٰٵثٺ "ڈىت أڀُڃ ڈىچ تْڀر".
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ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي )وتټٽٱ٣ ٖخڃ تټځعڅً(. ٴثٖ: ـهظڅث  ( ـهظڅث2421) - 55

ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر. ٴثٺ: ِځ٩س أخث  ِفثٲ َفهض ٨ڃ ٘دٽر خدڃ ٌٰدً، ٨دڃ     
 ـىَٱر، ٴثٺ:

ؼثء أڈٻ ڄؽًتڂ  ټدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثټىت: َدث يِدىٺ تهلل! تخ٩دط           
ٗ أڀُڅث ـٳ أڀُڃ. ـٳ أڀُڃ" ٴثٺ، ٰثِصٕدًٮ   ټُڅث يؼٗ أڀُڅث. ٰٵثٺ "ْخ٩عڃ  ټُٹٿ يؼ

 ټهث تټڅثَ. ٴثٺ، ٰد٩ط أخث ٨دُهذ خڃ تټؽًتؾ.

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث أخى نتون تټفٱدًٌ. ـدهظڅث ِدٱُثڂ    2421) -پ -55

 ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

 ثبة ٌٟبئ٪ ا٫ذـٲ ٹا٫ذـڀٲ، عًپ اهلل ٗٴٸٰب - 8 

ه خڃ ـڅدٻ. ـدهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر. ـدهظڅٍ ٨دُدهتهلل خدڃ        ( ـهظڅٍ أـځ2421) - 56

 أخٍ ٍََه ٨ڃ ڄث٧ٰ خڃ ؼدًُ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ ټفّڃ "تټٽهٿ!  ڄدٍ أـددڇ. ٰلـددڇ وأـددح ڀدڃ       

 َفدڇ".

( ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځدً. ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ ٨دُدهتهلل خدڃ أخدٍ ٍََده، ٨دڃ          2421) - 57

 ً خڃ ڀ٩١ٿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:ڄث٧ٰ خڃ ؼدُ
لًؼددس ڀدد٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰددٍ ٠ثبٱددر ڀددڃ تټڅهددثي. ٖ َٹٽځڅددٍ وٖ   

أٸٽځڇ. ـصً ؼثء ِىٲ خڅٍ ٴُڅٵث٦. ظٿ تڄًٙٮ. ـصً أشً لدثء ٰث٠ځر ٰٵثٺ "أظٿ ټٹ٧؟ 
أظٿ ټٹ٧؟" ٩َڅٍ ـّڅث. ٥ٰڅڅث أڄڇ  ڄځث شفدّڇ أڀدڇ ْڂ ش٭ّدٽڇ وشٽدّدڇ ِدمثخث. ٰٽدٿ َٽددط       
أڂ ؼثء ٩ًَّ. ـصً ت٨صڅٳ ٸٻ وتـه ڀڅهځث ٘ثـدڇ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ     

 وِٽٿ "تټٽهٿ!  ڄٍ أـدڇ. ٰلـدڇ وأـدح ڀڃ َفدڇ".

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٨هٌ )وڈى تخدڃ  2422) - 58

 ظثخس(. ـهظڅث تټدًتء خڃ ٨ثٌج ٴثٺ:
دٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وڈى َٵىٺ "تټٽهدٿ!  ڄدٍ   يأَس تټفّڃ خڃ ٨ٽٍ ٨ٽً ٨ثشٳ تټڅ 

 أـدڇ ٰلـدڇ".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ خٕثي وأخى خٹً خڃ ڄث٧ٰ. ٴثٺ تخڃ ڄث٧ٰ: ـهظڅث ٬څدهي.  2422) - 59

 ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٨هٌ )وڈى تخڃ ظثخس(، ٨ڃ تټدًتء، ٴثٺ:
يأَددس يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وتٜدد٩ث تټفّددڃ خددڃ ٨ٽددٍ ٨ٽددً ٨ثشٵددڇ. وڈددى   

 "تټٽهٿ!  ڄٍ أـدڇ ٰلـدڇ". َٵىٺ:

( ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ تټًوڀٍ، تټُځثڀٍ و٨دثَ خڃ ٨دهتټ٥٩ُٿ تټ٩څدًٌ. 2423) - 61

ٴثٖ: ـهظڅث تټڅًٝ خڃ ڀفځه. ـهظڅث ٨ٹًڀر )وڈى تخڃ ٨ځدثي(. ـدهظڅث  َدثَ ٨دڃ أخُدڇ.      
 ٴثٺ:
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ټٵدده ٴددهز خڅدددٍ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وتټفّددڃ وتټفّددُڃ، خ٭ٽصددڇ تټٕددهدثء. ـصددً       
 صهٿ ـؽًذ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڈىت ٴهتڀڇ وڈىت لٽٱڇ.أنلٽ

 ثبة ٌٟبئ٪ أٷ٪ ثڀذ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ - 9 

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً )وتټٽٱدد٣ 2424) - 61

ْخٍ خٹً(. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ خًٕ ٨ڃ ٌٸًَثء، ٨ڃ ڀ٩ٙح خڃ ُٔدر، ٨ڃ ٘دٱُر  
 ٴثټس: ٴثټس ٨ثبٕر:خڅس ُٔدر. 

لًغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٬دهتذ و٨ٽُدڇ ڀدًٞ ڀًـدٻ، ڀدڃ ٔد٩ً أِدىن. ٰؽدثء            
تټفّڃ خڃ ٨ٽٍ ٰلنلٽڇ. ظٿ ؼثء تټفُّڃ ٰهلٻ ڀ٩ڇ. ظٿ ؼثءز ٰث٠ځر ٰلنلٽهث. ظٿ ؼدثء  
٨ٽددٍ ٰلنلٽددڇ. ظددٿ ٴددثٺ " ڄځددث ًََدده تهلل ټُددىڈح ٨ددڅٹٿ تټددًؼُ أڈددٻ تټدُددس و١َهددًٸٿ          

 [.33/ تْـٍتج/ 33ش١هًُت" ]

 ثبة ٌٟبئ٪ ػٿض ثٲ دبعصخ ٹأؿبٯخ ثٲ ػٿض، عًپ اهلل ٗٴٸٰب - 11 

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٩َٵددىج خددڃ ٨دددهتټًـځڃ، تټٵددثيٌ ٨ددڃ    2425) -62

 ڀىًِ خڃ ٨ٵدر، ٨ڃ ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ أخُڇ؛ أڄڇ ٸثڂ َٵىٺ:
ِخدثبهٿ  ڀث ٸڅث ڄه٨ى ٌَه خڃ ـثيظر  ٖ ٌَه خڃ ڀفځه. ـصً ڄٍٺ ٍٰ تټٵدًآڂ: تن٨دىڈٿ    

 [.5/ تْـٍتج/ 33ڈى أٴّٟ ٨څه تهلل ]

ٴثٺ تټُٕك أخى أـځه، ڀفځه خڃ ٨ًُّ: ألدًڄث أخى تټ٩دثَ تټًّتغ وڀفځده خدڃ ٨ددهتهلل    
 خڃ َىِٯ تټهوًٌَ. ٴثٖ: ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه، خهىت تټفهَط.

( ـهظڅٍ أـځه خڃ ٩ُِه تټهتيڀٍ. ـهظڅث ـدثڂ. ـهظڅث وڈُدح. ـدهظڅث   2425) -پ -62

 ٨ٵدر. ـهظڅٍ ِثټٿ ٨ڃ ٨دهتهلل. خځعٽڇ.ڀىًِ خڃ 

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وَفُددً خددڃ أَددىج وٴصُدددر وتخددڃ ـؽددً )ٴددثٺ    2426) - 63

َفًُ خڃ َفُدً: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًوڂ: ـدهظڅث(  ِدځث٨ُٻ )٩َڅدىڂ تخدڃ ؼ٩ٱدً( ٨دڃ           
 ٨دهتهلل خڃ نَڅثي؛ أڄڇ ِځ٧ تخڃ ٨ځً َٵىٺ:

ً ٨ٽُهٿ أِثڀر خڃ ٌَده. ٩١ٰدڃ تټڅدثَ    خ٩ط يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خ٩عث. وأڀ 
ٍٰ  ڀًشڇ. ٰٵثپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ " ڂ ش٩١څىت ٍٰ  ڀًشدڇ، ٰٵده ٸڅدصٿ    
ش٩١څىڂ ٍٰ  ڀًذ أخُڇ ڀڃ ٴدٻ. وتَدٿ تهلل!  ڂ ٸدثڂ ټمٽُٵدث ټٕڀدًذ. و ڂ ٸدثڂ ټځدڃ أـدح        

 تټڅثَ  ټٍ. و ڂ ڈىت ټځڃ أـح تټڅثَ  ټٍ، خ٩هچ".

ٸًَددح، ڀفځدده خددڃ تټ٩ددٗء. ـددهظڅث أخددى أِددثڀر ٨ددڃ ٨ځددً     ( ـددهظڅث أخددى 2426) - 64

 )٩َڅٍ تخڃ ـځٍذ(، ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ أخُڇ؛
 -أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ، وڈى ٨ٽدً تټځڅددً " ڂ ش٩١څدىت ٰدٍ  ڀثيشدڇ       

ٰٵه ٩٠څصٿ ٍٰ  ڀثيذ أخُڇ ڀڃ ٴدٽڇ. وتَدٿ تهلل!  ڂ ٸدثڂ ټمٽُٵدث ټهدث.      -ًََه أِثڀر خڃ ٌَه 
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ًََه أِدثڀر خدڃ ٌَده     -ْـح تټڅثَ  ټٍ. وتَٿ تهلل!  ڂ ڈىت ټهث ټمٽُٳ  وتَٿ تهلل!  ڂ ٸثڂ
 . وتَٿ تهلل!  ڂ ٸثڂ ْـدهٿ  ټٍ ڀڃ خ٩هچ. ٰلوُ٘ٹٿ خڇ ٰإڄڇ ڀڃ ٘ثټفُٹٿ".-

 ثبة ٌٟبئ٪ ٗجضاهلل ثٲ ج٠٘غ، عًپ اهلل ٗٴٸٰب - 11 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ ٨ٽُر ٨ڃ ـدُدح خدڃ   2427) - 65

 ټٕهُه، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ڀٽُٹر. ٴثٺ ٨دهتهلل خڃ ؼ٩ٱً ٖخڃ تټٍخًُ:ت
أشىٸً  و شٽٵُڅدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. أڄدث وأڄدس وتخدڃ ٨ددثَ؟ ٴدثٺ: ڄ٩دٿ.             

 ٰفځٽڅث وشًٸٷ.

( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث أخددى أِددثڀر ٨ددڃ ـدُددح خددڃ          2427) -پ -65

 چ.تټٕهُه. خځعٻ ـهَط تخڃ ٨ٽُر. و ِڅثن

)ٴثٺ  -وتټٽٱ٣ ټُفًُ  -( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر 2428) - 66

أخى خٹدً: ـدهظڅث. وٴدثٺ َفُدً: ألدًڄدث( أخدى ڀ٩ثوَدر ٨دڃ ٨ث٘دٿ تْـدىٺ، ٨دڃ ڀدىيٲ             
 تټ٩ؽٽٍ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ؼ٩ٱً. ٴثٺ:

ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  وت ٴهپ ڀدڃ ِدٱً شٽٵدً خٙددُثڂ أڈدٻ خُصدڇ. ٴدثٺ،         
و ڄڇ ٴهپ ڀڃ ِٱً ّٰدٳ خٍ  ټُڇ. ٰفځٽڅٍ خُڃ َهَڇ، ظٿ ؼا خلـه تخڅدٍ ٰث٠ځدر. ٰلينٰدڇ    

 لٽٱڇ. ٴثٺ، ٰلنلٽڅث تټځهَڅر، ظٗظر ٨ٽً نتخر.

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٨دددهتټًـُٿ خددڃ ِددٽُځثڂ ٨ددڃ      2428) - 67

 ٨ث٘ٿ. ـهظڅٍ ڀىيٲ. ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ؼ٩ٱً. ٴثٺ:
ٽُڇ وِٽٿ  وت ٴهپ ڀڃ ِٱً شٽٵً خڅث. ٴثٺ ٰصٽٵدً خدٍ وخثټفّدڃ أو    ٸثڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ 

 خثټفُّڃ. ٴثٺ ٰفځٻ أـهڄث خُڃ َهَڇ وتِلً لٽٱڇ. ـصً نلٽڅث تټځهَڅر.

( ـهظڅث ٔدُدثڂ خدڃ ٰدًوق. ـدهظڅث ڀهدهٌ خدڃ ڀُځدىڂ. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ           2429) - 68

 خدڃ  ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٩َٵىج ٨ڃ تټفّڃ خدڃ ِد٩ه، ڀدىټً تټفّدڃ خدڃ ٨ٽدٍ، ٨دڃ ٨ددهتهلل        
 ؼ٩ٱً ٴثٺ:

أينٰڅٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وتز َىپ لٽٱڇ. ٰلًِ  ټٍ ـهَعث، ٖ أـهض خڇ  
 أـهت ڀڃ تټڅثَ.

 ثبة ٌٟبئ٪ سضٿجخ أ٭ ا٫ٰئٯٴڀٲ، عًپ اهلل ر٘ب٫ټ ٗٴٸب  - 12 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهتهلل خدڃ ڄځُدً وأخدى أِدثڀر. ؾ     2431) - 69

ـهظڅث أخى أِثڀر وتخڃ ڄځًُ ووٸ٧ُ وأخى ڀ٩ثوَر. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ  وـهظڅث أخى ٸًَح.
خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨دهذ خڃ ِدٽُځثڂ. ٸٽهدٿ ٨دڃ ڈٕدثپ خدڃ ٨دًوذ )وتټٽٱد٣ ـدهَط أخدٍ          
أِثڀر(. ؾ وـدهظڅث أخدى ٸًَدح. ـدهظڅث أخدى أِدثڀر ٨دڃ ڈٕدثپ، ٨دڃ أخُدڇ، ٴدثٺ: ِدځ٩س             

 ٨دهتهلل خڃ ؼ٩ٱً َٵىٺ: ِځ٩س ٨ٽُث خثټٹىٰر َٵىٺ:
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يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "لًُ ڄّثبهث ڀًَٿ خڅس ٨ځدًتڂ. ولُدً    ِځ٩س 
 ڄّثبهث لهَؽر خڅس لىَٽه".

 ٴثٺ أخى ٸًَح: وأٔثي وٸ٧ُ  ټً تټّځثء وتْيٚ.

( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وأخددى ٸًَددح. ٴددثٖ: ـددهظڅث وٸُدد٧. ؾ  2431) - 71

خڃ ؼ٩ٱً. ؼځ٩ُث ٨ڃ ٩ٔدر. ؾ  وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه
وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو تټ٩څدًٌ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ     

 ڀًذ، ٨ڃ ڀًذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ، ٴثٺ: 
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٸځدٻ ڀدڃ تټًؼدثٺ ٸعُدً. وټدٿ َٹځدٻ ڀدڃ تټڅّدثء          

ٻ ٨ثبٕدر ٨ٽدً تټڅّدثء ٸٱٝدٻ     ٬ًُ ڀًَٿ خڅس ٨ځًتڂ، وآُِر تڀًأذ ٨ًٰىڂ. و ڂ ٰٝ
 تټعًَه ٨ٽً ِثبً تټ٩١ثپ".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح وتخڃ ڄځًُ. ٴثټىت: ـهظڅث تخڃ 2432) - 71

 ُٰٝٻ ٨ڃ ٨ځثيذ، ٨ڃ أخٍ ٌي٨ر. ٴثٺ: ِځ٩س أخث ڈًًَذ ٴثٺ:
أشً ؼدًَٻ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل! ڈدىچ لهَؽدر ٴده أشصدٷ.            

هث  ڄثء ُٰڇ  نتپ أو ٩٠ثپ أو ًٔتج. ٰإوت ڈٍ أشصٷ ٰثٴًأ ٨ٽُهث تټّٗپ ڀدڃ يخهدث ٨دٍ    ڀ٩
 وؼٻ. وڀڅٍ. وخًٕڈث خدُس ٍٰ تټؽڅر ڀڃ ٴٙح. ٖ ٘مح ُٰڇ وٖ ڄٙح.

ٴثٺ أخى خٹدً ٰدٍ يوتَصدڇ: ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ. وټدٿ َٵدٻ: ِدځ٩س. وټدٿ َٵدٻ ٰدٍ تټفدهَط:              
 وڀڅٍ.

ـهظڅث أخٍ وڀفځه خدڃ خٕدً تټ٩ددهٌ     ( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ.2433) - 72

 ٨ڃ  ِځث٨ُٻ. ٴثٺ: ٴٽس ټ٩دهتهلل خڃ أخٍ أوًٰ:
أٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خًٕ لهَؽر خدُس ٍٰ تټؽڅر؟ ٴدثٺ: ڄ٩دٿ. خٕدًڈث     

 خدُس ٍٰ تټؽڅر ڀڃ ٴٙح. ٖ ٘مح ُٰڇ وٖ ڄٙح.

ى خٹدً خدڃ   ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى ڀ٩ثوَر. ؾ وـهظڅث أخد 2433) -پ -72

أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث وٸُدد٧. ؾ وـدهظڅث  ِدفثٲ خدڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄدث تټځ٩صځدً خدڃ ِددٽُځثڂ          
وؼًًَ. ؾ وـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِٱُثڂ. ٸٽهٿ ٨ڃ  ِځث٨ُٻ خڃ أخٍ لثټه، ٨دڃ  

 تخڃ أخٍ تټىًٰ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

٨دڃ ڈٕدثپ خدڃ ٨دًوذ، ٨دڃ      ( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ددهذ     2434) - 73

 أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
 خًٕ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ لهَؽر، خڅس لىَٽه، خدُس ٍٰ تټؽڅر. 

( ـهظڅث أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ـدهظڅث أخدى أِدثڀر. ـدهظڅث ڈٕدثپ،      2435) - 74

 ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر ٴثټس:
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أڂ َصٍوؼڅدٍ خدعٗض   ڀث ٬دًز ٨ٽدً تڀدًأذ ڀدث ٬دًز ٨ٽدً لهَؽدر. وټٵده ڈٽٹدس ٴددٻ            
ِڅُڃ. ټځث ٸڅس أِځ٩ڇ َىٸًڈث. وټٵه أڀًچ يخڇ ٨ٍ وؼٻ أڂ َدًٕڈث خدُدس ڀدڃ ٴٙدح    

 ٍٰ تټؽڅر. و ڂ ٸثڂ ټُىخؿ تټٕثذ ظٿ َههَهث  ټً لٗبٽهث.

( ـهظڅث ِهٻ خڃ ٨عځثڂ. ـهظڅث ـٱٗ خڃ ٬ُثض ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٨دًوذ،  2435) - 75

 ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  ٖ ٨ٽً لهَؽر. و ڄٍ ټٿ أنيٸهث.ڀث ٬ًز ٨ٽً ڄّثء تټڅدٍ  

ٴثټس: وٸدثڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ  وت وخدؿ تټٕدثذ ُٰٵدىٺ "أيِدٽىت خهدث  ټدً            
أ٘هٴثء لهَؽر" ٴثټس، ٰل٬ٝدصڇ َىڀث ٰٵٽس: لهَؽر؟ ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ   

 وِٽٿ " ڄٍ ٴه يٌٴس ـدهث".

ج وأخى ٸًَح. ؼځ٩ُث ٨ڃ أخٍ ڀ٩ثوَر. ـدهظڅث  ( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـ2435ً) -پ -75

 ڈٕثپ، خهىت تِٔڅثن، ڄفى ـهَط أخٍ أِثڀر.  ټً ٴٙر تټٕثذ. وټٿ َىٸً تټٍَثنذ خ٩هڈث.

( ـدددهظڅث ٨دددده خدددڃ ـځُددده. ألدًڄدددث ٨ددددهتټًٌتٲ. ألدًڄدددث ڀ٩ځدددً ٨دددڃ       2435) - 76

 تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨ًوذ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
  ً أذ ڀدڃ ڄّدثبڇ، ڀدث ٬دًز ٨ٽدً لهَؽدر.       ڀث ٬ًز ټٽڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽً تڀد

 ټٹعًذ وٸًچ  َثڈث. وڀث يأَصهث ٴٟ.

( ـدددهظڅث ٨دددده خدددڃ ـځُددده. ألدًڄدددث ٨ددددهتټًٌتٲ. ألدًڄدددث ڀ٩ځدددً ٨دددڃ       2436) - 77

 تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨ًوذ، ٨ڃ ٨ثبٕر، ٴثټس:
 ټٿ َصٍوغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽً لهَؽر ـصً ڀثشس. 

ً خدڃ ڀّدهً ٨دڃ ڈٕدثپ، ٨دڃ أخُدڇ،       ( ـهظڅث ِىَه خڃ ٩ُِه. ـدهظڅث ٨ٽد  2437) - 78

 ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
تِددصلوڄس ڈثټددر خڅددس لىَٽدده، ألددس لهَؽددر، ٨ٽددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ.      

٩ًٰٮ تِصةىتڂ لهَؽر ٰثيشثؾ ټىټٷ. ٰٵثٺ "تټٽهٿ! ڈثټر خڅس لىَٽه" ٰ٭ًز ٰٵٽدس: وڀدث   
هلل شىٸً ڀڃ ٨ؽىٌ ڀدڃ ٨ؽدثبٍ ٴدًَٓ، ـځدًتء تټٕدهٴُڃ، ڈٽٹدس ڀدڃ تټدهڈً، ٰلخدهټٷ ت         

 لًُت ڀڅهث!

 ثبة ٟپ ٌٟ٪ ٗبئلخ، عًپ اهلل ر٘ب٫ټ ٗٴٸب - 13 

( ـهظڅث لٽٯ خڃ ڈٕثپ وأخى تټًخ٧ُ. ؼځ٩ُث ٨ڃ ـځثن خڃ ٌَده )وتټٽٱد٣   2438) - 79

 ْخٍ تټًخ٧ُ(. ـهظڅث ـځثن. ـهظڅث ڈٕثپ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛ أڄهث ٴثټس:
ثټٍ. ؼثءڄٍ خدٷ تټځٽدٷ   ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أيَصٷ ٍٰ تټځڅثپ ظٗض ټُ 

ٍٰ ًِٴر ڀڃ ـًًَ. ُٰٵىٺ: ڈىچ تڀًأشٷ. ٰلٸٕٯ ٨ڃ وؼهٷ. ٰإوت أڄدس ڈدٍ. ٰدلٴىٺ:    
  ڂ َٷ ڈىت ڀڃ ٨څه تهلل، َځٝڇ".
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( ـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث تخدڃ  نيَدُ. ؾ وـدهظڅث أخدى ٸًَدح. ـدهظڅث       2438) -پ -79

 أخى أِثڀر. ؼځ٩ُث ٨ڃ ڈٕثپ، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ٴثٺ: وؼهز ٍٰ ٸصثخٍ ٨ڃ أخٍ أِدثڀر:   ( ـهظڅث2439) - 81

ـهظڅث ڈٕثپ. ؾ وـهظڅث أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ـهظڅث أخى أِثڀر ٨دڃ ڈٕدثپ، ٨دڃ    
 أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس: 

ٴثٺ ټٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڄٍ ٨ْٽٿ  وت ٸڅس ٨څٍ يتُٜر، و وت ٸڅدس   
ڃ ش٩دًٮ وټدٷ؟ ٴدثٺ "أڀدث  وت ٸڅدس ٨څدٍ يتٜدُر،        ٨ٽٍ ٬ٝددً" ٴثټدس ٰٵٽدس: وڀدڃ أَد     

ٰإڄددٷ شٵددىټُڃ: ٖ. ويج ڀفځدده! و وت ٸڅددس ٬ٝدددً، ٴٽددس: ٖ. ويج  خددًتڈُٿ!" ٴثټددس     
 ٴٽس: أؼٻ. وتهلل! َث يِىٺ تهلل! ڀث أڈؽً  ٖ تِځٷ.

( وـهظڅثچ تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث ٨دهذ ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ، خهدىت تِٔدڅثن،   2439) -پ -81

 ُٿ. وټٿ َىٸً ڀث خ٩هچ. ټً ٴىټڇ: ٖ. ويج  خًتڈ

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفُدً. ألدًڄدث ٨ددهتټ٩ٍٍَ خدڃ ڀفځده ٨دڃ ڈٕدثپ خدڃ         2441) - 81

 ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛
أڄهث ٸثڄس شٽ٩ح خثټدڅثز ٨څه يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٴثټدس: وٸثڄدس شدلشُڅٍ        

ِدىٺ تهلل  ٘ىتـدٍ. ٰٹڃ َڅٵځ٩ڃ ڀڃ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٴثټدس: ٰٹدثڂ ي     
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ًَّخهڃ  ټٍ. 

( ـهظڅثچ أخى ٸًَح. ـهظڅث أخدى أِدثڀر. ؾ وـدهظڅث ٌڈُدً خدڃ ـدًج.       2441) -پ -81

ـددهظڅث ؼًَددً. ؾ وـددهظڅث تخددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ خٕددً. ٸٽهددٿ ٨ددڃ ڈٕددثپ، خهددىت        
 تِٔڅثن. وٴثٺ ٍٰ ـهَط ؼًًَ: ٸڅس أټ٩ح خثټدڅثز ٍٰ خُصڇ. وڈڃ تټٽ٩ح.

 ـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث ٨دهذ ٨ڃ ڈٕثپ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛ (2441) - 82

أڂ تټڅثَ ٸثڄىت َصفًوڂ خههتَثڈٿ َىپ ٨ثبٕر. َدص٭ىڂ خىټٷ ڀًٜثذ يِىٺ تهلل ٘دٽً   
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( ـددهظڅٍ تټفّددڃ خددڃ ٨ٽددٍ تټفٽددىتڄٍ وأخددى خٹددً خددڃ تټڅٝددً و٨ددده خددڃ   2442) - 83

٩َٵدىج خدڃ  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه. ـدهظڅٍ       ـځُه )ٴثٺ ٨ده: ـهظڅٍ. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث( 
أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ، ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ألدًڄٍ ڀفځه خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ تټفثيض خڃ ڈٕثپ؛ 

 أڂ ٨ثبٕر ٌوغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثټس:
أيِددٻ أٌوتغ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰث٠ځددر، خڅددس يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ     

ٰثِصلوڄس ٨ٽُدڇ وڈدى ڀٝد١ؽ٧ ڀ٩دٍ ٰدٍ       وِٽٿ،  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.
ڀ٠ًٍ. ٰلوڂ ټهث. ٰٵثټس: َث يِىٺ تهلل!  ڂ أٌوتؼٷ أيِٽڅڅٍ  ټُدٷ َّدلټڅٷ تټ٩دهٺ ٰدٍ     
تخڅر أخٍ ٴفثٰر. وأڄث ِثٸصر. ٴثټس ٰٵثٺ ټهث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "أٌ خڅُدر!    

ُڃ أټّددس شفدددُڃ ڀددث أـددح؟" ٰٵثټددس: خٽددً. ٴددثٺ "ٰددلـدٍ ڈددىچ" ٴثټددس، ٰٵثڀددس ٰث٠ځددر ـدد 
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ِځ٩س وټٷ ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ًٰؼ٩س  ټدً أٌوتغ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل    
٨ٽُڇ وِٽٿ ٰللدًشهڃ خثټىٌ ٴثټس. وخثټدىٌ ٴدثٺ ټهدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.        
ٰٵٽڃ ټهث: ڀث ڄًتٶ أ٬څُس ٨څث ڀڃ ٍٔء. ٰثيؼ٩ٍ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 

ټ٩هٺ ٍٰ تخڅر أخٍ ٴفثٰر. ٰٵثټس ٰث٠ځر: وتهلل! ٖ أٸٽځڇ ٰٵىټٍ ټڇ:  ڂ أٌوتؼٷ َڅٕهڄٷ ت
ُٰهث أخهت. ٴثټس ٨ثبٕر: ٰليِٻ أٌوتغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٌَڅدح خڅدس ؼفدٓ،     
ٌوغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، وڈدٍ تټصدٍ ٸثڄدس شّدثڀُڅٍ ڀدڅهڃ ٰدٍ تټځڅٍټدر ٨څده           

َڃ ڀدڃ ٌَڅدح. وأشٵدً    يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وټٿ أي تڀًأذ ٴدٟ لُدًت ٰدٍ تټده    
هلل. وأ٘دهٲ ـددهَعث. وأو٘ددٻ ټٽدًـٿ. وأ٥٨ددٿ ٘ددهٴر. وأٔدده تخصدىتٖ ټڅٱّددهث ٰددٍ تټ٩ځددٻ    
تټىٌ شٙهٲ خڇ، وشٵًج خڇ  ټً تهلل ش٩ثټً. ڀث ٨دهت ِدىيذ ڀدڃ ـده ٸثڄدس ُٰهدث. شّد٦ً        
ڀڅهث تټٱُةر. ٴثټس، ٰثِصلوڄس ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ويِىٺ تهلل ٘دٽً  

٧ ٨ثبٕر ٍٰ ڀ٠ًهث. ٨ٽً تټفثټر تټصٍ نلٽس ٰث٠ځر ٨ٽُهدث وڈدى خهدث.    تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀ
ٰلوڂ ټهث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثټس: َث يِىٺ تهلل!  ڂ أٌوتؼدٷ أيِدٽڅڅٍ   
 ټُددٷ َّددلټڅٷ تټ٩ددهٺ ٰددٍ تخڅددر أخددٍ ٴفثٰددر. ٴثټددس ظددٿ وٴ٩ددس خددٍ. ٰثِددص١ثټس ٨ٽددٍ. وأڄددث  

، ڈدٻ َدلوڂ ټدٍ ُٰهدث. ٴثټدس ٰٽدٿ       أيٴح يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ، وأيٴدح ٠ًٰدڇ   
شدًؾ ٌَڅح ـصً ٨ًٰس أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٖ َٹًچ أڂ أڄصًٙ. ٴثټس 
ٰٽځث وٴ٩دس خهدث ټدٿ أڄٕددهث ـدُڃ أڄفُدس ٨ٽُهدث. ٴثټدس ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ             

 وِٽٿ وشدّٿ " ڄهث تخڅر أخٍ خٹً".

ٴثٺ ٨دهتهلل خڃ ٨عځثڂ: ـهظڅُدڇ  ( ـهظڅُڇ ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ٴهٍتن. 2442) -پ -83

٨ڃ ٨دهتهلل خڃ تټځددثيٶ، ٨دڃ َدىڄُ، ٨دڃ تټٍڈدًٌ، خهدىت تِٔدڅثن، ڀعٽدڇ ٰدٍ تټځ٩څدً.           
 ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: ٰٽځث وٴ٩س خهث ټٿ أڄٕدهث أڂ أظمڅصهث ٬ٽدر.

( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ٴددثٺ: وؼددهز ٰددٍ ٸصددثخٍ ٨ددڃ أخددٍ     2443) - 84

 ٴثټس:أِثڀر، ٨ڃ ڈٕثپ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر 
 ڂ ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ټُصٱٵده َٵدىٺ "أَدڃ أڄدث تټُدىپ؟ أَدڃ أڄدث ٬دهت؟"            

 تِصد١ثء ټُىپ ٨ثبٕر. ٴثټس، ٰٽځث ٸثڂ َىڀٍ ٴدٝڇ تهلل خُڃ ِفًٌ وڄفًٌ.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه ٨ڃ ڀثټٷ خڃ أڄُ، ُٰځدث ٴدًئ ٨ٽُدڇ ٨دڃ ڈٕدثپ      2444) - 85

 ًُ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛ أڄهث ألدًشڇ؛خڃ ٨ًوذ، ٨ڃ ٨دثن خڃ ٨دهتهلل خڃ تټٍخ
أڄهدث ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ ٴدددٻ أڂ َځدىز، وڈدى ڀّدڅه  ټددً           

 ٘هيڈث، وأ٘٭س  ټُڇ وڈى َٵىٺ "تټٽهٿ! ت٬ٱً ټٍ وتيـځڅٍ. وأټفٵڅٍ خثټًُٰٳ".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـهظڅث أخى أِثڀر. ؾ 2444) -پ -85

ځًُ. ـهظڅث أخٍ. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ تخڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨دهذ خڃ ِدٽُځثڂ.  وـهظڅث تخڃ ڄ
 ٸٽهٿ ٨ڃ ڈٕثپ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.
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( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ تټځعڅددً( ٴددثٖ:     2444) - 86

ـهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ِد٩ه خدڃ  خدًتڈُٿ، ٨دڃ ٨دًوذ، ٨دڃ ٨ثبٕدر              
 ٴثټس:

أڄڇ ټڃ َځىز ڄددٍ ـصدً َمُدً خدُڃ تټدهڄُث وتِلدًذ. ٴثټدس: ّٰدځ٩س تټڅددٍ          ٸڅس أِځ٧  
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٍٰ ڀًٜڇ تټىٌ ڀثز ُٰڇ، وألىشڇ خفدر، َٵدىٺ "ڀد٧ تټدىَڃ أڄ٩دٿ      

/ 4تهلل ٨ٽددُهٿ ڀددڃ تټڅدُددُڃ وتټٙددهَٵُڃ وتټٕددههتء وتټٙددثټفُڃ وـّددڃ أوټةددٷ يُٰٵددث" ]    

 [69تټڅّثء/ 

 ٴثټس: ٥ٰڅڅصڇ لًُ ـُڅةى.

( ـهظڅثچ أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸُد٧. ؾ وـدهظڅث ٨دُدهتهلل خدڃ     2444) -پ -86

 ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ٴثٖ: ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٩ِه، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( ـددهظڅٍ ٨دددهتټځٽٷ خددڃ ٔدد٩ُح خددڃ تټٽُددط خددڃ ِدد٩ه. ـددهظڅٍ أخددٍ ٨ددڃ    2444) - 87

ح و٨دًوذ  ؼهٌ. ـهظڅٍ ٨ٵُٻ خڃ لثټه. ٴثٺ: ٴثٺ تخڃ ٔهثج: ألدًڄٍ ٩ُِه خڃ تټځّدُ 
خدڃ تټٍخُددً، ٰددٍ يؼددثٺ ڀدڃ أڈددٻ تټ٩ٽددٿ؛ أڂ ٨ثبٕددر، ٌوغ تټڅددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ    

 ٴثټس:
ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ وڈى ٘فُؿ " ڄڇ ټٿ َٵدٛ ڄدٍ ٴٟ، ـصدً   

ًَي ڀٵ٩هچ ٍٰ تټؽڅر، ظدٿ َمُدً" ٴثټدس ٨ثبٕدر: ٰٽځدث ڄدٍٺ خًِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ          
٬ٍٕ ٨ٽُڇ ِث٨ر ظدٿ أٰدثٲ. ٰلٔدمٗ خٙدًچ  ټدً تټّدٵٯ.       وِٽٿ، ويأِڇ ٨ٽً ٰمىٌ، 

 ظٿ ٴثٺ "تټٽهٿ! تټًُٰٳ ت٨ْٽً".
 ٴثټس ٨ثبٕر: ٴٽس:  وت ٖ َمصثيڄث.

ٴثټددس ٨ثبٕددر: و٨ًٰددس تټفددهَط تټددىٌ ٸددثڂ َفددهظڅث خددڇ وڈددى ٘ددفُؿ ٰددٍ ٴىټددڇ " ڄددڇ ټددٿ 
 َٵدٛ ڄدٍ ٴٟ ـصً ًَي ڀٵ٩هچ ڀڃ تټؽڅر. ظٿ َمًُ".

ٹٽدٿ خهدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴىټدڇ        ٴثټس ٨ثبٕدر: ٰٹثڄدس شٽدٷ آلدً ٸٽځدر ش     
 "تټٽهٿ! تټًُٰٳ ت٨ْٽً".

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خدًتڈُٿ تټفڅ٥ٽدٍ. وـدهظڅث ٨دده خدڃ ـځُده. ٸٗڈځدث        2445) - 88

٨ڃ أخٍ ڄ٩ُٿ. ٴثٺ ٨ده: ـهظڅث أخدى ڄ٩دُٿ. ـدهظڅث ٨دهتټىتـده خدڃ أَځدڃ. ـدهظڅٍ تخدڃ أخدٍ          
 ڀٽُٹر ٨ڃ تټٵثِٿ خڃ ڀفځه، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:

ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ،  وت لدًغ، أٴد٦ً خدُڃ ڄّدثبڇ. ١ٰدثيز تټٵ٨ًدر           
٨ٽً ٨ثبٕر وـٱٙر. ٰمًؼصث ڀ٩ڇ ؼځ٩ُث. وٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ،  وت  
ٸثڂ خثټٽُٻ، ِثي ڀد٧ ٨ثبٕدر، َصفدهض ڀ٩هدث. ٰٵثټدس ـٱٙدر ټ٩ثبٕدر: أٖ شدًٸدُڃ تټٽُٽدر          

ثټددس: خٽددً. ًٰٸدددس ٨ثبٕددر ٨ٽددً خ٩ُددً    خ٩ُددًٌ وأيٸددح خ٩ُددًٶ، ٰصڅ٥ددًَڃ وأڄ٥ددً؟ ٴ  
ـٱٙر. ويٸدس ـٱٙر ٨ٽً خ٩ًُ ٨ثبٕر. ٰؽثء يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ  ټدً    
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ؼځٻ ٨ثبٕر، و٨ٽُڇ ـٱٙر، ّٰٽٿ ظٿ ِثي ڀ٩هث. ـصً ڄٍټىت. ٰثٰصٵهشڇ ٨ثبٕدر ٰ٭دثيز.   
ٰٽځث ڄٍټىت ؼ٩ٽس شؽ٩ٻ يؼٽهث خُڃ تٔولً وشٵىٺ: َدث يج! ِدٽٟ ٨ٽدٍ ٨ٵًخدث أو ـُدر      

 يِىټٷ وٖ أِص٧ُ١ أڂ أٴىٺ ټڇ ُٔةث. شٽه٬څٍ.

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څدح. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ )٩َڅدٍ تخدڃ خدٗٺ(       2446) - 89

 ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ "ٰٝددٻ ٨ثبٕددر ٨ٽددً تټڅّددثء ٸٱٝددٻ     

 تټعًَه ٨ٽً ِثبً تټ٩١ثپ".

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفُدً وٴصُددر وتخدڃ ـؽدً. ٴدثټىت: ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ        2446) -پ -89

)٩َڅىڂ تخڃ ؼ٩ٱً(. ؾ وـهظڅث ٴصُدر. ـهظڅث ٨دهتټ٩ٍٍَ )٩َڅٍ تخڃ ڀفځه(. ٸٗڈځث ٨ڃ 
٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ أڄُ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځعٽدڇ. وټدُُ ٰدٍ       

وٰدٍ ـدهَط  ِدځث٨ُٻ: أڄدڇ ِددځ٧     ـدهَعهځث: ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ.      
 أڄُ خڃ ڀثټٷ.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ددهتټًـُٿ خدڃ ِدٽُځثڂ و٩َٽدً       2447) - 91

 خڃ ٨دُه ٨ڃ ٌٸًَثء، ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ ٨ثبٕر؛ أڄهث ـهظصڇ؛ 
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ټهدث " ڂ ؼدًَدٻ َٵدًأ ٨ٽُدٷ تټّدٗپ" ٴثټدس: ٰٵٽدس:         

 ٽُڇ تټّٗپ ويـځر تهلل.و٨

( ـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث تټځٗبٍ. ـهظڅث ٌٸًَثء خڃ أخدٍ  2447) -پ -91

ٌتبهذ. ٴثٺ: ِځ٩س ٨ثڀًت َٵىٺ: ـهظڅٍ أخى ِٽځر خڃ ٨ددهتټًـځڃ؛ أڂ ٨ثبٕدر ـهظصدڇ؛    
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ټهث. خځعٻ ـهَعهځث.

خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث أِدددثٞ خددڃ ڀفځدده ٨ددڃ       ( وـددهظڅثچ  ِددفثٲ 2447) - 2پ -91

 ٌٸًَثء، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( ـهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ٨ددهتټًـځڃ تټدهتيڀٍ. ألدًڄدث أخدى تټُځدثڂ. ألدًڄدث         2447) - 91

٩ُٔح ٨ڃ تټٍڈًٌ. ـهظڅٍ أخى ِٽځر خڃ ٨ددهتټًـځڃ؛ أڂ ٨ثبٕدر، ٌوغ تټڅددٍ ٘دٽً     
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٴثټس:

ُڇ وِٽٿ "َث ٨ثبٓ! ڈىت ؼدًَٻ َٵًأ ٨ٽُدٷ تټّدٗپ" ٴثټدس    ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽ 
 ٰٵٽس: و٨ٽُڇ تټّٗپ ويـځر تهلل.

 ٴثټس: وڈى ًَي ڀث ٖ أيي.

 ثبة ط٧غ دضٿش أ٭ ػعٕ - 14 

( ـهظڅث ٨ٽٍ خڃ ـؽً تټ٩ّهٌ وأـځه خڃ ؼڅدثج. ٸٗڈځدث ٨دڃ ٨ُّدً     2448) - 92

٨ڃ ألُڇ، ٨ددهتهلل   )وتټٽٱ٣ ٖخڃ ـؽً(. ـهظڅث ٨ًُّ خڃ َىڄُ. ـهظڅث ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ
 خڃ ٨ًوذ، ٨ڃ ٨ًوذ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛ أڄهث ٴثټس:
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 ؼٽُ  ـهي ٨ًٕذ تڀًأذ. ٰص٩ثڈهڂ وش٩ثٴهڂ أڂ ٖ َٹصځڃ ڀڃ ألدثي أٌوتؼهڃ ُٔةث. 
ٴثټس تْوټً: ٌوؼٍ ټفدٿ ؼځدٻ ٬دط. ٨ٽدً يأَ ؼددٻ و٨دً. وٖ ِدهٻ ًُٰشٵدً. وٖ         

 ِځُڃ ُٰڅصٵٻ.
   ٖ أويچ.  ڂ أوٸددًچ أوٸددً ٨ؽددًچ   ٴثټددس تټعثڄُددر: ٌوؼددٍ ٖ أخددط لدددًچ.  ڄددٍ ألددثٮ أڂ 

 وخؽًچ.
 ٴثټس تټعثټعر: ٌوؼٍ تټ٩ٕڅٳ.  ڂ أڄ١ٳ أ٠ٽٳ. و ڂ أِٹس أ٨ٽٳ.

 ٴثټس تټًتخ٩ر: ٌوؼٍ ٸٽُٻ شهثڀر. ٖ ـً وٖ ٴً. وٖ ڀمثٰر وٖ ِ ڀر.
 ٴثټس تټمثڀّر: ٌوؼٍ  ڂ نلٻ ٰهه. و ڂ لًغ أِه. وٖ َّلٺ ٨ځث ٨هه.

صٯ. و ڂ ت١ٜؽ٧ تټصدٯ. وٖ َدىټػ   ٴثټس تټّثنِر: ٌوؼٍ  ڂ أٸٻ ټٯ. و ڂ ًٔج تٔ
 تټٹٯ. ټ٩ُٽٿ تټدط.

ٴثټددس تټّددثخ٩ر: ٌوؼددٍ ٬ُثَددثء أو ٨ُثَددثء ٠دثٴددثء. ٸددٻ نتء ټددڇ نتء. ٔددؽٷ أو ٰٽددٷ. أو   
 ؼځ٧ ٸٗټٷ.

 ٴثټس تټعثڀڅر: ٌوؼٍ، تټًَؿ يَؿ ٌيڄح. وتټځُ ڀُ أيڄح.
ٴثټددس تټصثِدد٩ر: ٌوؼددٍ يُٰدد٧ تټ٩ځددثن. ٠ىَددٻ تټڅؽددثن. ٥٨ددُٿ تټًڀددثن. ٴًَددح تټدُددس ڀددڃ  

 ټڅثنٌ.ت
ٴثټس تټ٩ثًٔذ: ٌوؼٍ ڀثټٷ. وڀث ڀثټٷ؟ ڀثټٷ لًُ ڀڃ وټٷ. ټڇ  خٻ ٸعُدًتز تټځددثيٶ.   

 ٴٽُٗز تټځّثيؾ.  وت ِځ٩ڃ ٘ىز تټځٍڈً أَٵڃ أڄهڃ ڈىتټٷ.
ٴثټس تټفثنَر ٨ًٕذ: ٌوؼٍ أخى ٌي٦. ٰځث أخى ٌي٦؟ أڄثَ ڀڃ ـٽٍ أوڄٍ. وڀدٓ ڀدڃ   

ځر خٕدٳ ٰؽ٩ٽڅدٍ ٰدٍ    ٔفٿ ٨ٝهٌ. وخؽفڅٍ ٰدؽفس  ټٍ ڄٱٍّ. وؼهڄٍ ٍٰ أڈٻ ٬څُ
أڈٻ ٘دهُٻ وأ٠دُٟ، ونتبدُ وڀڅدٳ. ٩ٰڅدهچ أٴدىٺ ٰدٗ أٴددؿ. وأيٴده ٰلشٙددؿ. وأٔدًج            

 ٰلشٵڅؿ.
 أپ أخٍ ٌي٦. ٰځث أپ أخٍ ٌي٦؟ ٨ٹىڀهث ينتؾ. وخُصهث ّٰثؾ.

 تخڃ أخٍ ٌي٦. ٰځث تخڃ أخٍ ٌي٦؟ ڀٝؽ٩ڇ ٸځّٻ ١ٔدر. وَٕد٩ڇ ويت٦ تټؽٱًذ.
٠دى٦ أڀهدث. وڀدٻء ٸّدثبهث و٬د٣ُ      خڅس أخدٍ ٌي٦. ٰځدث خڅدس أخدٍ ٌي٦؟ ٠دى٦ أخُهدث و      

 ؼثيشهث. 
ؼثيَر أخٍ ٌي٦. ٰځث ؼثيَر أخٍ ٌي٦؟ ٖ شدط ـهَعڅث شدعُعث. وٖ شڅٵدط ڀًُشڅدث شڅٵُعدث.    

 وٖ شځٓ خُصڅث ش٩ُٕٕث.
ٴثټددس: لددًغ أخددى ٌي٦ وتْو٠ددثج شځمددٛ. ٰٽٵددٍ تڀددًأذ ڀ٩هددث وټددهتڂ ټهددث ٸثټٱهددهَڃ.     

فس خ٩هچ يؼٗ ًَِث. يٸدح  َٽ٩دثڂ ڀڃ شفس لًٙڈث خًڀثڄصُڃ. ١ٰٽٵڅٍ وڄٹفهث. ٰڅٹ
ًَٔث. وألى ل١ُث. وأيتؾ ٨ٽٍ ڄ٩ځث ظًَث. وأ١٨ثڄٍ ڀڃ ٸٻ يتبفر ٌوؼدث. ٴدثٺ: ٸٽدٍ    

 أپ ٌي٦ وڀًٌُ أڈٽٷ. ٰٽى ؼځ٩س ٸٻ ٍٔء أ١٨ثڄٍ ڀث خٽ٫ أ٘٭ً آڄُر أخٍ ٌي٦.
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ٴثټددس ٨ثبٕددر: ٴددثٺ ټددٍ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٸڅددس ټددٷ ٸددلخٍ ٌي٦ ْپ        
 ٌي٦".

ظڅُڇ تټفّدڃ خدڃ ٨ٽدٍ تټفٽدىتڄٍ. ـدهظڅث ڀىِدً خدڃ  ِدځث٨ُٻ.         ( وـه2448) -پ -92

ـهظڅث ٩ُِه خڃ ِٽځر ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ، خهىت تِٔڅثن. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: ٨ُثَدثء ٠دثٴدثء.   
وټددٿ َٕددٷ. وٴددثٺ: ٴٽددُٗز تټځّددثيؾ. وٴددثٺ: و٘ددٱً ينتبهددث. ولُددً ڄّددثبهث. و٨ٵددً          

 تخفر ٌوؼث.ؼثيشهث. وٴثٺ: وٖ شڅٵط ڀًُشڅث شڅٵُعث. وٴثٺ: وأ١٨ثڄٍ ڀڃ ٸٻ و

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ٟبُٰخ، ثٴذ ا٫ٴجپ، ٬ٗڀٸب ا٫والح ٹا٫ـال٭ - 15 

( ـهظڅث أـځه خڃ ٨دهتهلل خڃ َىڄُ وٴصُدر خڃ ٩ُِه. ٸٗڈځث ٨ڃ تټٽُدط  2449) - 93

خڃ ٩ِه. ٴثٺ تخڃ َىڄُ: ـهظڅث ټُط. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨دُهتهلل خدڃ أخدٍ ڀٽُٹدر تټٵًٔدٍ     
 تټصُځٍ؛ أڂ تټځّىي خڃ ڀمًڀر ـهظڇ؛

أڄڇ ِځ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽً تټځڅدً، وڈى َٵدىٺ " ڂ خڅدٍ ڈٕدثپ خدڃ      
تټځ٭ًُذ تِصلوڄىڄٍ أڂ َڅٹفىت تخڅصهٿ، ٨ٽٍ خڃ أخٍ ٠ثټح. ٰٗ آوڂ ټهٿ. ظٿ ٖ آوڂ ټهٿ. 
ظٿ ٖ آوڂ ټهٿ.  ٖ أڂ َفح تخڃ أخٍ ٠ثټح أڂ ١َٽدٳ تخڅصدٍ وَدڅٹؿ تخڅدصهٿ. ٰإڄځدث تخڅصدٍ       

 خهث. وَؤوَڅٍ ڀث آوتڈث".خ٩ٝر ڀڅٍ. ًََدڅٍ ڀث يت

( ـهظڅٍ أخى ڀ٩ځدً،  ِدځث٨ُٻ خدڃ  خدًتڈُٿ تټهدىټٍ. ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ         2449) - 94

 ٨ځًو، ٨ڃ تخڃ أخٍ ڀٽُٹر، ٨ڃ تټځّىي خڃ ڀمًڀر. ٴثٺ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڄځث ٰث٠ځر خ٩ٝر ڀڅٍ. َؤوَڅٍ ڀث آوتڈث". 

٩َٵدىج خدڃ  خدًتڈُٿ. ـدهظڅث أخدٍ ٨دڃ       ( ـهظڅٍ أـځه خڃ ـڅدٻ. ألدًڄدث  2449) - 95

تټىټُه خڃ ٸعًُ. ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ٨ځًو خدڃ ـٽفٽدر تټدهؤټٍ؛ أڂ تخدڃ ٔدهثج ـهظدڇ؛ أڂ       
 ٨ٽٍ خڃ تټفُّڃ ـهظڇ؛

أڄهٿ ـُڃ ٴهڀىت تټځهَڅر، ڀڃ ٨څه ٍََه خڃ ڀ٩ثوَر، ڀٵصٻ تټفُّڃ خدڃ ٨ٽدٍ يٜدٍ تهلل     
شدلڀًڄٍ خهدث؟ ٴدثٺ    ٨څهځث، ټٵُڇ تټځّىي خدڃ ڀمًڀدر. ٰٵدثٺ ټدڇ: ڈدٻ ټدٷ  ټدٍ ڀدڃ ـثؼدر          

ٰٵٽس ټڇ: ٖ. ٴدثٺ ټدڇ: ڈدٻ أڄدس ڀ١٩دٍ ِدُٯ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؟ ٰدإڄٍ            
ألثٮ أڂ َ٭ٽددٷ تټٵدىپ ٨ٽُدڇ. وتَدٿ تهلل! ټدةڃ أ١٨ُصڅُدڇ ٖ َمٽدٗ  ټُدڇ أخدهت، ـصدً شدٽد٫            
ڄٱٍّ.  ڂ ٨ٽٍ خڃ أخٍ ٠ثټح ل١ح خڅس أخٍ ؼهٻ ٨ٽدً ٰث٠ځدر. ّٰدځ٩س يِدىٺ تهلل     

َم١ح تټڅثَ ٍٰ وټٷ، ٨ٽً ڀڅدًچ ڈىت، وأڄث َىڀةدى ڀفدصٽٿ،    ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڈى
 ٰٵثٺ " ڂ ٰث٠ځر ڀڅٍ. و ڄٍ أشمىٮ أڂ شٱصڃ ٍٰ نَڅهث".

ٴثٺ ظٿ وٸً ٘هًت ټڇ ڀڃ خڅٍ ٨ده ٔځُ. ٰلظڅً ٨ٽُڇ ٍٰ ڀٙثڈًشڇ  َثچ ٰلـّدڃ. ٴدثٺ   
"ـددهظڅٍ ٰٙددهٴڅٍ. وو٨ددهڄٍ ٰددلوًٰ ټددٍ. و ڄددٍ ټّددس أـددًپ ـددٖٗ وٖ أـددٻ ـًتڀددث.     

ٖ شؽصځدد٧ خڅددس يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وخڅددس ٨ددهو تهلل ڀٹثڄددث    وټٹددڃ، وتهلل! 
 وتـهت أخهت".
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( ـهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ٨ددهتټًـځڃ تټدهتيڀٍ. ألدًڄدث أخدى تټُځدثڂ. ألدًڄدث         2449) - 96

 ٩ُٔح ٨ڃ تټٍڈًٌ. ألدًڄٍ ٨ٽٍ خڃ ـُّڃ؛ أڂ 
 تټځّىي خڃ ڀمًڀر ألدًچ؛

ث٠ځر خڅس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل أڂ ٨ٽٍ خڃ أخٍ ٠ثټح ل١ح خڅس أخٍ ؼهٻ. و٨څهچ ٰ 
٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٽځث ِدځ٩س خدىټٷ ٰث٠ځدر أشدس تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵثټدس ټدڇ:  ڂ           

 ٴىڀٷ َصفهظىڂ أڄٷ ٖ ش٭ٝح ټدڅثشٷ. وڈىت ٨ٽٍ، ڄثٸفث تخڅر أخٍ ؼهٻ.
ٴثٺ تټځّىي: ٰٵثپ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ّٰدځ٩صڇ ـدُڃ شٕدهه. ظدٿ ٴدثٺ "أڀدث خ٩ده.           

تټ٩ثٖ تخڃ تټًخ٧ُ. ٰفهظڅٍ ٰٙهٴڅٍ. و ڂ ٰث٠ځر خڅدس ڀفځده ڀٝد٭ر    ٰإڄٍ أڄٹفس أخث 
ڀڅٍ. وأڄځث أٸدًچ أڂ َٱصڅىڈدث. و ڄهدث، وتهلل! ٖ شؽصځد٧ خڅدس يِدىٺ تهلل وخڅدس ٨دهو تهلل         

 ٨څه يؼٻ وتـه أخهت".
 ٴثٺ، ٰصًٶ ٨ٽٍ تټم١در.

( وـهظڅُڇ أخدى ڀ٩دڃ تټًٴثٔدٍ ـدهظڅث وڈدح )٩َڅدٍ تخدڃ ؼًَدً( ٨دڃ          2449) -پ -96

 ِځ٩س تټڅ٩ځثڂ )٩َڅٍ تخڃ يتٔه( َفهض ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.أخُڇ. ٴثٺ: 

( ـهظڅث ڀڅٙىي خڃ أخٍ ڀٍتـٿ. ـهظڅث  خًتڈُٿ )٩َڅدٍ تخدڃ ِد٩ه( ٨دڃ     2451) - 97

أخُڇ، ٨ڃ ٨ًوذ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ؾ وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث ٩َٵدىج     
 هظڇ؛ أڂ ٨ثبٕر ـهظصڇ؛خڃ  خًتڈُٿ. ـهظڅث أخٍ ٨ڃ أخُڇ؛ أڂ ٨ًوذ خڃ تټٍخًُ ـ

أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ن٨ددث ٰث٠ځددر تخڅصددڇ ّٰددثيڈث. ٰدٹددس. ظددٿ ِددثيڈث        
ٰٝفٹس. ٰٵثټس ٨ثبٕر: ٰٵٽس ټٱث٠ځدر: ڀدث ڈدىت تټدىٌ ِدثيٶ خدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل         
٨ٽُڇ وِٽٿ ٰدٹُدس، ظدٿ ِدثيٶ ٰٝدفٹس؟ ٴثټدس: ِدثيڄٍ ٰدللدًڄٍ خځىشدڇ، ٰدٹُدس. ظدٿ           

 ڀڃ َصد٩ڇ ڀڃ أڈٽڇ، ٰٝفٹس.ِثيڄٍ ٰللدًڄٍ أڄٍ أوٺ 

( ـهظڅث أخى ٸثڀٻ تټؽفهيٌ، ُٰٝٻ خڃ ـُّڃ. ـدهظڅث أخدى ٨ىتڄدر ٨دڃ     2451) - 98

 ًٰتَ، ٨ڃ ٨ثڀً، ٨ڃ ڀًّوٲ، ٨ڃ ٨ثبٕر ٴثټس:
ٸڃ أٌوتغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨څدهچ. ټدٿ َ٭دثني ڀدڅهڃ وتـدهذ. ٰلٴدٽدس ٰث٠ځدر           

٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٔدُةث. ٰٽځدث يآڈدث       شځٍٕ. ڀث شم١ا ڀُٕصهث ڀڃ ڀُٕر يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل  
يـح خهث. ٰٵثٺ "ڀًـدث خثخڅصٍ" ظٿ أؼٽّهث ٨ڃ َځُڅڇ أو ٨ڃ ٔدځثټڇ. ظدٿ ِدثيڈث ٰدٹدس     
خٹثء ٔهَهت. ٰٽځث يأي ؼ٨ٍهث ِثيڈث تټعثڄُدر ٰٝدفٹس. ٰٵٽدس ټهدث: لٙدٷ يِدىٺ تهلل       
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ خُڃ ڄّثبڇ خثټًّتي. ظٿ أڄس شدٹُڃ؟ ٰٽځث ٴثپ يِىٺ تهلل ٘دٽً  

٨ٽُددڇ وِددٽٿ ِددلټصهث ڀددث ٴددثٺ ټددٷ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؟ ٴثټددس: ڀددث ٸڅددس   تهلل
إٍٰٔ ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ِدًچ. ٴثټدس ٰٽځدث شدىٍٰ يِدىٺ تهلل ٘دٽً         
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴٽس: ٨ٍڀس ٨ٽُٷ، خځث ټدٍ ٨ٽُدٷ ڀدڃ تټفدٳ، ټځدث ـدهظصڅٍ ڀدث ٴدثٺ ټدٷ          

تِڂ، ٰدڅ٩ٿ. أڀدث ـدُڃ ِدثيڄٍ ٰدٍ تټځدًذ        يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ؟ ٰٵثټدس: أڀدث   
تْوټً، ٰللدًڄٍ أڂ ؼدًَٻ ٸثڂ ٩َثيٜڇ تټٵدًآڂ ٰدٍ ٸدٻ ِدڅر ڀدًذ أو ڀدًشُڃ، و ڄدڇ        
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٨ثيٜدڇ تِڂ ڀدًشُڃ، و ڄدٍ ٖ أيي تْؼدٻ  ٖ ٴده تٴصدًج. ٰدثشٵٍ تهلل وت٘ددًٌ. ٰإڄدڇ          
 ڄ٩ٿ تټّٽٯ أڄث ټٷ" ٴثټس: ٰدٹُس خٹثبٍ تټىٌ يأَدس. ٰٽځدث يأي ؼ٨ٍدٍ ِدثيڄٍ تټعثڄُدر     

ٰٵددثٺ "َددث ٰث٠ځددر! أڀددث شًٜددٍ أڂ شٹددىڄٍ ِددُهذ ڄّددثء تټځددؤڀڅُڃ. أو ِددُهذ ڄّددثء ڈددىچ       
 تْڀر"؟ ٴثټس: ٰٝفٹس ٜفٹٍ تټىٌ يأَس.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. وـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً ٨دڃ ٌٸًَدثء.       2451) - 99

ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٌٸًَثء ٨ڃ ًٰتَ، ٨ڃ ٨دثڀً، ٨دڃ ڀّدًوٲ،    
 ثبٕر ٴثټس:٨ڃ ٨

تؼصځ٧ ڄّثء تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٽٿ َ٭ثني ڀڅهڃ تڀًأذ. ٰؽثءز ٰث٠ځر شځٍٕ  
ٸلڂ ڀُٕصهث ڀُٕر يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ "ڀًـدث خثخڅصٍ" ٰلؼٽّهث ٨دڃ  
َځُڅڇ أو ٨ڃ ٔدځثټڇ. ظدٿ  ڄدڇ أِدً  ټُهدث ـدهَعث ٰدٹدس ٰث٠ځدر. ظدٿ  ڄدڇ ِدثيڈث ٰٝدفٹس             

َدٹُدٷ؟ ٰٵثټدس: ڀدث ٸڅدس ْٰٕدٍ ِدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ           أَٝث. ٰٵٽدس ټهدث: ڀدث   
وِٽٿ. ٰٵٽس: ڀث يأَدس ٸدثټُىپ ًٰـدث أٴدًج ڀدڃ ـدٍڂ. ٰٵٽدس ټهدث ـدُڃ خٹدس: ألٙدٷ            
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خفهَعڇ نوڄڅث ظدٿ شدٹدُڃ؟ وِدلټصهث ٨ځدث ٴدثٺ ٰٵثټدس: ڀدث        

ِدلټصهث ٰٵثټدس:  ڄدڇ    ٸڅس ٍْٰٕ ًِ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ـصدً  وت ٴددٛ      
ٸثڂ ـهظڅٍ "أڂ ؼدًَٻ ٸثڂ ٩َثيٜڇ خثټٵًآڂ ٸٻ ٨ثپ ڀًذ. و ڄڇ ٨ثيٜڇ خڇ ٍٰ تټ٩ثپ 
ڀًشُڃ. وٖ أيتڄٍ  ٖ ـًٝ أؼٽٍ. و ڄٷ أوٺ أڈٽٍ ټفىٴدث خدٍ. وڄ٩دٿ تټّدٽٯ أڄدث ټدٷ.       
ٰدٹُس ټىټٷ. ظٿ  ڄڇ ِثيڄٍ ٰٵثٺ "أٖ شًُٜڃ أڂ شٹىڄٍ ُِهذ ڄّثء تټځؤڀڅُڃ. أو ُِهذ 

 ڀر"؟ ٰٝفٹس ټىټٷ.ڄّثء ڈىچ تْ

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ أ٭ ؿ٬ٰخ، أ٭ ا٫ٰئٯٴڀٲ، عًپ اهلل ٗٴٸب - 16 

( ـدددهظڅٍ ٨ددددهت٨ْٽً خدددڃ ـځدددثن وڀفځددده خدددڃ ٨ددددهت٨ْٽً تټٵُّدددٍ.   2451) - 111

ٸٗڈځث ٨ڃ تټځ٩صځً. ٴثٺ تخڃ ـځثن: ـهظڅث ڀ٩صځً خڃ ِٽُځثڂ ٴثٺ: ِځ٩س أخدٍ. ـدهظڅث   
 أخى ٨عځثڂ ٨ڃ ِٽځثڂ. ٴثٺ:

س، أوٺ ڀددڃ َددهلٻ تټّددىٲ وٖ آلددً ڀددڃ َمددًغ ڀڅهددث. ٰإڄهددث       ٖ شٹددىڄڃ،  ڂ تِددص٩١  
 ڀ٩ًٸر تټ١ُٕثڂ، وخهث َڅٙح يتَصڇ.

ٴثٺ: وأڄدةس أڂ ؼدًَٻ ٨ٽُڇ تټّٗپ أشً ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ و٨څهچ أپ ِٽځر. 
ٴثٺ ٰؽ٩ٻ َصفهض ظٿ ٴثپ. ٰٵثٺ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ْپ ِٽځر "ڀدڃ ڈدىت ؟" أو   

ىت نـُر. ٴثٺ ٰٵثټس أپ ِٽځر: تَٿ تهلل! ڀث ـّدصڇ  ٖ  َثچ. ـصً ِځ٩س ٸځث ٴثٺ. ٴثټس: ڈ
ل١در ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َمدً لدًڄث. أو ٸځث ٴثٺ. ٴثٺ ٰٵٽدس ْخدٍ ٨عځدثڂ:    

 ڀځڃ ِځ٩س ڈىت ؟ ٴثٺ: ڀڃ أِثڀر خڃ ٌَه.
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 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ػٿٴت، أ٭ ا٫ٰئٯٴڀٲ، عًپ اهلل ٗٴٸب - 17 

ن خددڃ ٬ددُٗڂ، أخددى أـځدده. ـددهظڅث تټٱٝددٻ خددڃ ڀىِددً     ( ـددهظڅث ڀفځددى 2452) - 111

تټُّڅثڄٍ. ألدًڄث ٠ٽفدر خدڃ َفُدً خدڃ ٠ٽفدر ٨دڃ ٨ثبٕدر خڅدس ٠ٽفدر، ٨دڃ ٨ثبٕدر أپ            
 تټځؤڀڅُڃ ٴثټس:

 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أ٨ًِٹڃ ټفثٴث خٍ، أ٠ىټٹڃ َهت". 
 ٴثټس: ٰٹڃ َص١ثوټڃ أَصهڃ أ٠ىٺ َهت.

 ڄهث ٸثڄس ش٩ځٻ خُهڈث وشٙهٲ.ٴثټس: ٰٹثڄس أ٠ىټڅث َهت ٌَڅح. ْ

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ أ٭ أٿٰٲ، عًپ اهلل ٗٴٸب - 18 

( ـهظڅث أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ـدهظڅث أخدى أِدثڀر ٨دڃ ِدٽُځثڂ      2453) - 112

 خڃ تټځ٭ًُذ ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ، ٴثٺ:
تڄ١ٽٳ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  ټً أپ أَځدڃ. ٰثڄ١ٽٵدس ڀ٩دڇ. ٰڅثوټصدڇ  ڄدثء ُٰدڇ        

. ٴددثٺ: ٰددٗ أنيٌ أ٘ددثنٰصڇ ٘ددثبځث أو ټددٿ َددًنچ. ٰؽ٩ٽددس شٙددمح ٨ٽُددڇ وشددىڀً   ٔددًتج
 ٨ٽُڇ.

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج. ألدًڄٍ ٨ځًو خدڃ ٨ث٘دٿ تټٹٗخدٍ. ـدهظڅث     2454) - 113

 ِٽُځثڂ خڃ تټځ٭ًُذ ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ ٴثٺ:
ٴثٺ أخى خٹً يٍٜ تهلل ٨څڇ، خ٩ه وٰثذ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ټ٩ځً: تڄ١ٽدٳ   

ث  ټددً أپ أَځددڃ ڄٍويڈددث. ٸځددث ٸددثڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٍَويڈددث. ٰٽځددث    خڅدد
تڄصهُڅث  ټُهث خٹس. ٰٵثٖ ټهث: ڀث َدٹُٷ؟ ڀث ٨څه تهلل لًُ ټًِىټڇ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.   
ٰٵثټس: ڀث أخٹٍ أڂ ٖ أٸىڂ أ٨ٽدٿ أڂ ڀدث ٨څده تهلل لُدً ټًِدىټڇ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.         

ٵ١دد٧ ڀددڃ تټّددځثء. ٰهُؽصهځددث ٨ٽددً تټدٹددثء. ٰؽ٩ددٗ َدٹُددثڂ  وټٹددڃ أخٹددٍ أڂ تټددىـٍ ٴدده تڄ
 ڀ٩هث.

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ أ٭ ؿ٬ڀٮ، أ٭ أٳؾ ثٲ ٯب٦٫، ٹثال٩ عًپ اهلل ٗٴٸٰب - 19 

( ـهظڅث ـّڃ تټفٽىتڄٍ. ـدهظڅث ٨ځدًو خدڃ ٨ث٘دٿ. ـدهظڅث ڈځدثپ ٨دڃ        2455) - 114

  ِفثٲ خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ أڄُ، ٴثٺ:
٨ٽً أـه ڀڃ تټڅّثء  ٖ ٨ٽً أٌوتؼڇ.  ٖ أپ ٸثڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٖ َهلٻ  

 ِٽُٿ. ٰإڄڇ ٸثڂ َهلٻ ٨ٽُهث. ٰٵُٻ ټڇ ٍٰ وټٷ. ٰٵثٺ " ڄٍ أيـځهث. ٴصٻ ألىڈث ڀ٩ٍ".

( وـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث خًٕ )٩َڅٍ تخڃ تټًٌّ(. ـهظڅث ـځثن 2456) - 115

 خڃ ِٽځر ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ،
ؽڅدر ّٰدځ٩س لٕدٱر. ٰٵٽدس: ڀدڃ ڈدىت؟       ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "نلٽدس تټ     

 ٴثټىت: ڈىچ تټ٭ځُٙثء خڅس ڀٽفثڂ، أپ أڄُ خڃ ڀثټٷ".
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( ـددهظڅٍ أخددى ؼ٩ٱددً، ڀفځدده خددڃ تټٱددًغ. ـددهظڅث ٌَدده خددڃ تټفدددثج.          2457) - 116

 ألدًڄٍ ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ أخٍ ِٽځر. ألدًڄث ڀفځه خڃ تټځڅٹهي ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛ 
يَدس تټؽڅدر. ًٰأَدس تڀدًأذ أخدٍ ٠ٽفدر. ظدٿ        أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ "أ  

 ِځ٩س لٕمٕر أڀثڀٍ. ٰإوت خٗٺ ".

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ أثپ ٬ُذخ اڃٳوبعٽ، عًپ اهلل ٗٴٶ - 21 

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ خدڃ ڀُځدىڂ. ـدهظڅث خهدٍ. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ خدڃ        2144) - 117

 تټځ٭ًُذ ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ:
ڈٽهث: ٖ شفهظىت أخث ٠ٽفر خثخڅڇ ـصً أٸدىڂ  ڀثز تخڃ ْخٍ ٠ٽفر ڀڃ أپ ِٽُٿ. ٰٵثټس ْ 

أڄث أـهظڇ. ٴثٺ ٰؽثء ٰٵًخس  ټُڇ ٨ٕثء. ٰلٸٻ ؤًج. ٰٵثٺ: ظدٿ شٙدڅ٩س ټدڇ أـّدڃ ڀدث      
ٸثڄس شٙڅ٧ ٴدٻ وټٷ. ٰىٴد٧ خهدث. ٰٽځدث يأز أڄدڇ ٴده ٔدد٧ وأ٘دثج ڀڅهدث، ٴثټدس: َدث أخدث            

أڂ ٠ٽفددر! أيأَددس ټددى أڂ ٴىڀددث أ٨ددثيوت ٨ددثيَصهٿ أڈددٻ خُددس، ١ٰٽدددىت ٨ددثيَصهٿ، أټهددٿ        
َځڅ٩ىڈٿ؟ ٴثٺ: ٖ. ٴثټس: ٰثـصّح تخڅٷ. ٴثٺ ٰ٭ٝح وٴثٺ: شًٸصڅدٍ ـصدً شٽ١مدس ظدٿ     
ألدًشڅٍ خثخڅٍ! ٰثڄ١ٽٳ ـصً أشً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدللدًچ خځدث ٸدثڂ.       
ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "خثيٶ تهلل ټٹځدث ٰدٍ ٬دثخً ټُٽصٹځدث" ٴدثٺ ٰفځٽدس.       

٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ِٱً وڈٍ ڀ٩ڇ. وٸثڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً    ٴثٺ ٰٹثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل
تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ،  وت أشددً تټځهَڅددر ڀددڃ ِددٱً، ٖ ١ًَٴهددث ٠ًوٴددث. ٰددهڄىت ڀددڃ تټځهَڅددر.         
ٰٝددًخهث تټځمددثٚ. ٰددثـصدُ ٨ٽُهددث أخددى ٠ٽفددر. وتڄ١ٽددٳ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ      

يِدىټٷ  وت  وِٽٿ. ٴثٺ َٵىٺ أخى ٠ٽفر:  ڄٷ ټص٩ٽٿ، َث يج!  ڄڇ ټ٩ُؽدڅٍ أڂ ألًغ ڀد٧  
لًغ، وأنلٻ ڀ٩ڇ  وت نلٻ. وٴه تـصدّس خځث شًي. ٴثٺ شٵىٺ أپ ِدٽُٿ: َدث أخدث ٠ٽفدر!     
ڀث أؼه تټىٌ ٸڅس أؼده. تڄ١ٽدٳ. ٰثڄ١ٽٵڅدث. ٴدثٺ وٜدًخهث تټځمدثٚ ـدُڃ ٴدهڀث. ٰىټدهز          
٬ٗڀث. ٰٵثټس ټٍ أڀٍ: َث أڄُ! ٖ ٩ًَٜڇ أـه ـصدً ش٭دهو خدڇ ٨ٽدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً       

ـصځٽصڇ. ٰثڄ١ٽٵس خڇ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ.  تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٽځث أ٘دؿ ت
ٴثٺ ٰٙثنٰصڇ وڀ٩دڇ ڀُّدٿ. ٰٽځدث يآڄدٍ ٴدثٺ "ټ٩دٻ أپ ِدٽُٿ وټدهز؟" ٴٽدس: ڄ٩دٿ. ٰىٜد٧            
تټځُّدٿ. ٴدثٺ وؼةددس خدڇ ٰىٜد٩صڇ ٰددٍ ـؽدًچ. ون٨دث يِددىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ         

   ٍ تټٙددٍ. ٰؽ٩دٻ    خ٩ؽىذ ڀڃ ٨ؽىذ تټځهَڅر. ٰٗٸهث ٍٰ ُٰڇ ـصً وتخس. ظٿ ٴدىٰهث ٰدٍ ٰد
تټٙدٍ َصٽځ٥هث. ٴثٺ ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تڄ٥ًوت  ټً ـح تْڄٙثي 

 ټٽصځً" ٴثٺ ٰځّؿ وؼهڇ وِځثچ ٨دهتهلل.

( ـددهظڅث أـځدده خددڃ تټفّددڃ خددڃ لددًتْ. ـددهظڅث ٨ځددًو خددڃ ٨ث٘ددٿ.   2144) -پ -117

ْخدٍ   ـدهظڅث ِدٽُځثڂ خدڃ تټځ٭ُدًذ. ـدهظڅث ظثخدس. ـدهظڅٍ أڄدُ خدڃ ڀثټدٷ ٴدثٺ: ڀدثز تخدڃ             
 ٠ٽفر. وتٴصٗ تټفهَط خځعٽڇ.
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 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ثال٩، عًپ اهلل ٗٴٶ - 21 

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ٩َُٓ وڀفځده خدڃ تټ٩دٗء تټهځدهتڄٍ. ٴدثٖ: ـدهظڅث       2458) - 118

 أخى أِثڀر ٨ڃ أخٍ ـُثڂ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨ده 
٩ُِه ٨دڃ أخدٍ    تهلل خڃ ڄځًُ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث أخى ـُثڂ تټصُځٍ، َفًُ خڃ

 ٌي٨ر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ټدددٗٺ، ٨څدده ٘ددٗذ تټ٭ددهتذ "َددث خددٗٺ! ـددهظڅٍ        

خليؼً ٨ځٻ ٨ځٽصڇ، ٨څهٶ، ٍٰ تِٔٗپ ڀڅٱ٩ر. ٰإڄٍ ِدځ٩س تټٽُٽدر لٕدٯ ڄ٩ٽُدٷ خدُڃ      
َهٌ ٍٰ تټؽڅر". ٴثٺ خٗٺ: ڀث ٨ځٽس ٨ځٗ ٍٰ تِٔٗپ أيؼدً ٨څدهٌ ڀڅٱ٩در، ڀدڃ  ڄدٍ      
ٖ أش١هً ٠هىيت شثڀث، ٍٰ ِث٨ر ڀڃ ټُٻ وٖ ڄهثي،  ٖ ٘ٽُس خىټٷ تټ١هىي، ڀث ٸصح 

 تهلل ټٍ أڂ أ٘ٽٍ.

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ٗجضاهلل ثٲ ٯـ٘ٺص ٹأٯٶ، عًپ اهلل ٗٴٸٰب - 22 

( ـهظڅث ڀڅؽثج خڃ تټفثيض تټصځُځٍ وِدهٻ خدڃ ٨عځدثڂ و٨ددهتهلل خدڃ      2459) - 119

 ٨ثڀً خڃ ٌيتيذ تټفًٝڀٍ وِىَه خڃ ٩ُِه 
تټىټُدده خددڃ ٔددؽث٦ )ٴددثٺ ِددهٻ وڀڅؽددثج: ألدًڄددث. وٴددثٺ تِلددًوڂ: ـددهظڅث( ٨ٽددٍ خددڃ     و

 ڀّهً ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ ٨ٽٵځر، ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
ټځث ڄٍټس ڈىچ تَِر: ټُُ ٨ٽً تټىَڃ آڀڅىت و٨ځٽىت تټٙثټفثز ؼڅدثؾ ُٰځدث ٩٠ځدىت  وت     

ِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ    [  ټً آلدً تَِدر. ٴدثٺ ټدٍ ي    93/ تټځثبهذ/ 5ڀث تشٵىت وأڀڅىت ]

 وِٽٿ ٴُٻ ټٍ: أڄس ڀڅهٿ".

وتټٽٱ٣ ٖخدڃ   -( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽٍ وڀفځه خڃ يت٧ٰ 2461) - 111

)ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄدث. وٴدثٺ تخدڃ يتٰد٧: ـدهظڅث( َفُدً خدڃ آنپ. ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ            -يت٧ٰ 
 ٴثٺ:ٌتبهذ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ، ٨ڃ تِْىن خڃ ٍََه، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ. 

ٴهڀس أڄث وألٍ ڀڃ تټُځڃ. ٰٹڅدث ـُڅدث وڀدث ڄدًي تخدڃ ڀّد٩ىن وأڀدڇ  ٖ ڀدڃ أڈدٻ خُدس            
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڀڃ ٸعًذ نلىټهٿ وټٍوڀهٿ ټڇ.

( ـهظڅُدددڇ ڀفځددده خدددڃ ـدددثشٿ. ـدددهظڅث  ِدددفثٲ خدددڃ ڀڅٙدددىي. ـدددهظڅث  2461) -پ -111

ٺ: ِددځ٩س أخددث  خددًتڈُٿ خددڃ َىِددٯ ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ أخددٍ  ِددفثٲ؛ أڄددڇ ِددځ٧ تِْددىن َٵددى
 ڀىًِ َٵىٺ: ټٵه ٴهڀس أڄث وألٍ ڀڃ تټُځڃ. ٰىٸً خځعٽڇ.

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج وڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴدثټىت: ـدهظڅث   2461) - 111

 ٨دهتټًـځڃ ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ، ٨ڃ تِْىن، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ. ٴثٺ:
ڈٻ تټدُس. أو ڀث وٸدً  أشُس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وأڄث أيي أڂ ٨دهتهلل ڀڃ أ 

 ڀڃ ڄفى ڈىت.
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( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ تټځعڅددً(. ٴددثٖ: 2461) - 112

 ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ. ٴثٺ: ِځ٩س أخث تْـىٖ ٴثٺ:
ٔههز أخث ڀىًِ وأخث ڀ٩ّىن، ـُڃ ڀثز تخدڃ ڀّد٩ىن. ٰٵدثٺ أـدهڈځث ټٙدثـدڇ: أشدًتچ        

 ڀعٽڇ؟ ٰٵثٺ:  ڂ ٴٽس وتٶ.  ڂ ٸثڂ ټُؤوڂ ټڇ  وت ـؽدڅث. وَٕهه  وت ٬دڅث.شًٶ خ٩هچ 

( ـددهظڅث أخددى ٸًَددح، ڀفځدده خددڃ تټ٩ددٗء. ـددهظڅث َفُددً خددڃ آنپ. ـددهظڅث  2461) - 113

ٴ١در )ڈى تخڃ ٨دهتټ٩ٍٍَ( ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ڀثټدٷ خدڃ تټفدثيض، ٨دڃ أخدٍ تْـدىٖ       
 ٴثٺ:

وڈٿ َڅ٥ًوڂ ٍٰ ڀٙفٯ. ٰٵلپ ٸڅث ٍٰ نتي أخٍ ڀىًِ ڀ٧ ڄٱً ڀڃ أ٘فثج ٨دهتهلل.  
٨دهتهلل. ٰٵثٺ أخى ڀ٩ّىن: ڀث أ٨ٽٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ شًٶ خ٩دهچ أ٨ٽدٿ خځدث    
أڄٍٺ تهلل ڀڃ ڈىت تټٵثبٿ. ٰٵثٺ أخى ڀىِدً: أڀدث ټدةڃ ٴٽدس وتٶ. ټٵده ٸدثڂ َٕدهه  وت ٬دڅدث.         

 وَؤوڂ ټڇ  وت ـؽدڅث.

هلل )ڈى تخڃ ڀىًِ( ٨ڃ ( وـهظڅٍ تټٵثِٿ خڃ ٌٸًَثء. ـهظڅث ٨دُهت2461) -پ -113

 ُٔدثڂ، ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ڀثټٷ خڃ تټفثيض، ٨ڃ أخٍ تْـىٖ. ٴثٺ:
أشُس أخث ڀىًِ ٰىؼهز ٨دهتهلل وأخث ڀىِدً. ؾ وـدهظڅث أخدى ٸًَدح. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ         

 أخٍ ٨دُه. ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ 
 ٌَه خڃ وڈح. ٴثٺ: ٸڅس ؼثټّث ڀ٧ ـىَٱر وأخٍ ڀىًِ. وِثٲ تټفهَط. وـهَط ٴ١در

 أشٿ وأٸعً.

( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ تټفڅ٥ٽددٍ. ألدًڄددث ٨دددهذ خددڃ ِددٽُځثڂ.      2462) - 114

 ـهظڅث ت٨ْځٓ ٨ڃ ٔٵُٳ، ٨ڃ ٨دهتهلل؛ أڄڇ ٴثٺ:

[. ظدٿ ٴدثٺ: ٨ٽدً ٴدًتءذ     161/آٺ ٨ځدًتڂ/   3توڀڃ َ٭ٽٻ َلز خځث ٬دٻ َدىپ تټٵُثڀدر{ ]    

ٽٿ خ٩ٝث وِد٩ُڃ ڀڃ شلڀًوڄٍ أڂ أٴًأ؟ ٰٽٵه ٴًأز ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِ
ِىيذ. وټٵه ٨ٽٿ أ٘فثج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڄٍ أ٨ٽځهٿ خٹصثج تهلل. وټى 

 أ٨ٽٿ أڂ أـهت أ٨ٽٿ ڀڅٍ ټًـٽس  ټُڇ.
ٴثٺ ٔٵُٳ: ٰؽٽّس ٍٰ ـٽٳ أ٘دفثج ڀفځده ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰځدث ِدځ٩س أـدهت         

 ًَن وټٷ ٨ٽُڇ، وٖ ٩َُدڇ.

ًُ خڃ آنپ. ـدهظڅث ٴ١ددر ٨دڃ ت٨ْځدٓ،     ( ـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث َف2463) - 115

 ٨ڃ ڀّٽٿ، ٨ڃ ڀًّوٲ، ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
وتټىٌ ٖ  ټڇ ٬ًُچ! ڀث ڀڃ ٸصثج تهلل ِىيذ  ٖ أڄث أ٨ٽٿ ـُدط ڄٍټدس. وڀدث ڀدڃ آَدر  ٖ       

 أڄث أ٨ٽٿ ُٰځث أڄٍټس. وټى أ٨ٽٿ أـهت ڈى أ٨ٽٿ خٹصثج تهلل ڀڅٍ، شدٽ٭ڇ تٔخٻ، ټًٸدس  ټُڇ.

ٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ٴددثٖ: ( ـددهظڅث أخددى خ2464) - 116

 ـهظڅث وٸ٧ُ. ـهظڅث ت٨ْځٓ ٨ڃ ٔٵُٳ، ٨ڃ ڀًّوٲ. ٴثٺ:
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ٰىٸًڄث َىڀث ٨ددهتهلل   -وٴثٺ تخڃ ڄځًُ: ٨څهچ  -ٸڅث ڄلشٍ ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو ٰڅصفهض  ټُڇ  
خددڃ ڀّدد٩ىن. ٰٵددثٺ: ټٵدده وٸددًشٿ يؼددٗ ٖ أٌتٺ أـدددڇ خ٩دده ٔددٍء ِددځ٩صڇ ڀددڃ يِددىٺ تهلل   

 ٨ٽُڇ وِٽٿ. ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "لىوت تټٵدًآڂ ڀدڃ   ٘ٽً تهلل
وڀ٩ثو خڃ ؼدٻ، وأخٍ خڃ ٸ٩ح، وِدثټٿ، ڀدىټً أخدٍ     -ٰدهأ خڇ  -أيخ٩ر: ڀڃ تخڃ أپ ٨ده 

 ـىَٱر      " .

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه وٌڈُددً خددڃ ـددًج و٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر.  2464) - 117

 أخٍ وتبٻ، ٨ڃ ڀًّوٲ. ٴثٺ: ٴثټىت: ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ
ٸڅث ٨څه ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو. ٰىٸًڄث ـهَعث ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ڀ٩ّىن. ٰٵثٺ:  ڂ وتٶ تټًؼٻ  

ٖ أٌتٺ أـدددڇ خ٩دده ٔددٍء ِددځ٩صڇ ڀددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵىټددڇ. ِددځ٩صڇ  
، وڀدڃ أخدٍ خدڃ ٸ٩دح،     -ٰددهأ خدڇ    -َٵىٺ "تٴًؤت تټٵًآڂ ڀڃ أيخ٩ر ڄٱً: ڀڃ تخڃ أپ ٨دده  

ِثټٿ، ڀىټً أخٍ ـىَٱدر، وڀدڃ ڀ٩دثو خدڃ ؼددٻ". وـدًٮ ټدٿ َدىٸًچ ٌڈُدً. ٴىټدڇ:            وڀڃ
 َٵىټڇ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَدر  2464) -پ -117

٨ڃ ت٨ْځٓ. خإِڅثن ؼًًَ ووٸ٧ُ. ٍٰ يوتَدر أخدٍ خٹدً ٨دڃ أخدٍ ڀ٩ثوَدر، ٴدهپ ڀ٩دثوت         
 ٻ ڀ٩ثو.ٴدٻ أخٍ. وٍٰ يوتَر أخٍ ٸًَح، أخٍ ٴد

( ـهظڅث تخڃ تټځعڅً وتخڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٨دهٌ. ؾ       2464) - 2پ -117

وـددهظڅٍ خٕددً خددڃ لثټدده. ألدًڄددث ڀفځدده )٩َڅددٍ تخددڃ ؼ٩ٱددً(. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ٔدد٩در، ٨ددڃ    
 ت٨ْځٓ. خإِڅثنڈٿ. وتلصٽٱث ٨ڃ ٩ٔدر ٍٰ شڅُّٳ تْيخ٩ر.

ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً.     ( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث   2464) - 118

ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٨ځًو خڃ ڀًذ، ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ ڀًّوٲ، ٴدثٺ: وٸدًوت تخدڃ ڀّد٩ىن     
٨څه ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو. ٰٵثٺ: وتٶ يؼٻ ٖ أٌتٺ أـددڇ. خ٩ده ڀدث ِدځ٩س ڀدڃ يِدىٺ تهلل       
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "تِصٵًؤت تټٵًآڂ ڀڃ أيخ٩ر: ڀڃ تخڃ ڀ٩ّىن، وِثټٿ، ڀىټً 

 ح، وڀ٩ثو خڃ ؼدٻ".أخٍ ـىَٱر، وأخٍ خڃ ٸ٩

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در، خهدىت تِٔدڅثن.       2464) -پ -118

 وٌتن: ٴثٺ ٩ٔدر: خهأ خهىَڃ. ٖ أنيٌ خلَهځث خهأ.

ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ أثپ ثٲ ٧٘ت ٹجٰبٗخ ٯٲ اڃٳوبع، عًپ اهلل ر٘ب٫ټ  - 23 

 ٗٴٸٮ
تون. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٴصدثنذ.     ( ـهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث أخدى ن     2465) - 119

 ٴثٺ: ِځ٩س أڄّث َٵىٺ:
ؼځ٧ تټٵًآڂ، ٨ٽً ٨هه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، أيخ٩ر. ٸٽهدٿ ڀدڃ تْڄٙدثي:     

 ڀ٩ثو خڃ ؼدٻ، وأخٍ خڃ ٸ٩ح، وٌَه خڃ ظثخس، وأخى ٌَه.
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 ٴثٺ ٴصثنذ: ٴٽس ْڄُ: ڀڃ أخى ٌَه؟ ٴثٺ: أـه ٨ځىڀصٍ.

ڂ خڃ ڀ٩ده. ـهظڅث ٨ځًو خڃ ٨ث٘ٿ. ـدهظڅث  ( ـهظڅٍ أخى نتون، ِٽُځث2465) - 121

 ڈځثپ. ٴثٺ: ٴٽس ْڄُ خڃ ڀثټٷ:
ڀڃ ؼځ٧ تټٵًآڂ ٨ٽً ٨هه يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؟ ٴدثٺ: أيخ٩در. ٸٽهدٿ ڀدڃ          

تْڄٙثي: أخٍ خڃ ٸ٩ح، وڀ٩ثو خڃ ؼدٻ، وٌَه خدڃ ظثخدس ويؼدٻ ڀدڃ تْڄٙدثي، َٹڅدً       
 أخث ٌَه.

 ڈځثپ. ـهظڅث ٴصثنذ ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛ ( ـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه. ـهظڅث 799) - 121

أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ ْخددٍ " ڂ تهلل ٨ددٍ وؼددٻ أڀًڄددٍ أڂ أٴددًأ         
 ٨ٽُٷ" ٴثٺ: آهلل ِځثڄٍ ټٷ؟ ٴثٺ "تهلل ِځثٶ ټٍ" ٴثٺ ٰؽ٩ٻ أخٍ َدٹٍ.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. 799) - 122

 : ِځ٩س ٴصثنذ َفهض ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ، ٴثٺ. ـهظڅث ٩ٔدر. ٴثٺ
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ْخٍ خڃ ٸ٩ح " ڂ تهلل أڀًڄٍ أڂ أٴدًأ ٨ٽُدٷ: ټدٿ     

 [ ٴثٺ: وِځثڄٍ؟ ٴثٺ "ڄ٩ٿ" ٴثٺ ٰدٹً.1/تټدُڅر/  98َٹڃ تټىَڃ ٸٱًوت" ]

( ـهظڅُڇ َفًُ خڃ ـدُح. ـدهظڅث لثټده )٩َڅدٍ تخدڃ تټفدثيض(. ـدهظڅث       799) -پ -122

٩در ٨ڃ ٴصثنذ. ٴثٺ: ِځ٩س أڄّث َٵدىٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ْخدٍ.        ٔ
 خځعٽڇ.

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ؿ٘ض ثٲ ٯ٘بط، عًپ اهلل ٗٴٶ - 24 

( ـددهظڅث ٨ددده خددڃ ـځُدده. ألدًڄددث ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث تخددڃ ؼددًَػ.        2466) - 123

 ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، وؼڅدثٌذ ِد٩ه خدڃ ڀ٩دثو خدُڃ أَدهَهٿ "تڈصدٍ ټهدث             ٴثٺ يِىٺ تهلل 

 ٨ًْ تټًـځڃ".

( ـدددهظڅث ٨ځدددًو تټڅثٴددده. ـدددهظڅث ٨ددددهتهلل خدددڃ  نيَدددُ تْونٌ. ـدددهظڅث  2466) - 124

 ت٨ْځٓ ٨ڃ أخٍ ِٱُثڂ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تڈصٍ ٨ًْ تټًـځڃ، ټځىز ٩ِه خڃ ڀ٩ثو". 

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل تټددًٌٌ. ـددهظڅث ٨دددهتټىڈثج خددڃ ١٨ددثء،      2467) - 125

 تټمٱثٮ ٨ڃ ٩ُِه، ٨ڃ ٴصثنذ. ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ؛ 
"تڈصدٍ ټهدث    -٩َڅدٍ ِد٩هت    -أڂ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ، وؼڅثٌشدڇ ڀىٜدى٨ر   

 ٨ًْ تټًـځڃ".

خدڃ ؼ٩ٱدً.   ( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده     2468) - 126

 ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ. ٴثٺ: ِځ٩س تټدًتء َٵىٺ:
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أڈهَس ټًِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ـٽدر ڀدڃ ـًَدً. ٰؽ٩دٻ أ٘دفثخڇ َٽځّدىڄهث            
و٩َؽدىڂ ڀڃ ټُڅهث. ٰٵثٺ "أش٩ؽددىڂ ڀدڃ ټدُڃ ڈدىچ؟ ټځڅثنَدٻ ِد٩ه خدڃ ڀ٩دثو ٰدٍ تټؽڅدر،           

 لًُ ڀڅهث وأټُڃ".

دٍ. ـددهظڅث أخددى نتون. ـددهظڅث ٔدد٩در.   ( ـددهظڅث أـځدده خددڃ ٨دددهذ تټٝدد   2468) -پ -126

 أڄدلڄٍ أخى  ِفثٲ ٴثٺ: ِځ٩س تټدًتء خڃ ٨ثٌج َٵىٺ:
أشٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خعىج ـًًَ. ٰدىٸً تټفدهَط. ظدٿ ٴدثٺ تخدڃ ٨ددهذ.        

ألدًڄث أخى نتون. ـهظڅث ٩ٔدر. ـدهظڅٍ ٴصدثنذ ٨دڃ أڄدُ خدڃ ڀثټدٷ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل          
 ٽڇ.٨ٽُڇ وِٽٿ. خڅفى ڈىت أو خځع

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨ځًو خڃ ؼدٽر. ـدهظڅث أڀُدر خدڃ لثټده. ـدهظڅث      2468) - 2پ -126

 ٩ٔدر، خهىت تټفهَط. خثِٔڅثنَڃ ؼځ٩ُث. ٸًوتَر أخٍ نتون.

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث َدىڄُ خدڃ ڀفځده. ـدهظڅث ٔدُدثڂ ٨دڃ       2469) - 127

 ٴصثنذ. ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
وِٽٿ ؼدر ڀڃ ِڅهَ. وٸثڂ َڅهً ٨ڃ تټفًَدً.   أڄڇ أڈهٌ ټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ 

٩ٰؽح تټڅثَ ڀڅهث. ٰٵثٺ "وتټىٌ ڄٱُ ڀفځه خُهچ!  ڂ ڀڅثنَٻ ٩ِه خڃ ڀ٩ثو، ٍٰ تټؽڅر، 
 أـّڃ ڀڃ ڈىت".

( ـددهظڅثچ ڀفځدده خددڃ خٕددثي. ـددهظڅث ِددثټٿ خددڃ ڄددىؾ. ـددهظڅث ٨ځددً خددڃ  2469) -پ -127

 ٨ثڀً ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ؛
هلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـٽر. ٰىٸً ڄفدىچ. وټدٿ   أڂ أٸُهي نوڀر تټؽڅهٺ أڈهي ټًِىٺ ت 

 َىٸً ُٰڇ: وٸثڂ َڅهً ٨ڃ تټفًًَ.

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ أثپ صجبٳخ، ؿٰب٥ ثٲ سغكخ، عًپ اهلل ر٘ب٫ټ ٗٴٶ - 25 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـدهظڅث ٨ٱدثڂ. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ِدٽځر.       2471) - 128

 ـهظڅث ظثخس ٨ڃ أڄُ؛
وِٽٿ ألدى ِدُٱث َدىپ أـده. ٰٵدثٺ "ڀدڃ َللدى ڀڅدٍ ڈدىت؟"          أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ  

ٰد١ّىت أَهَهٿ. ٸٻ  ڄّثڂ ڀڅهٿ َٵدىٺ: أڄدث، أڄدث. ٴدثٺ "ٰځدڃ َللدىچ خفٵدڇ؟" ٴدثٺ ٰدلـؽٿ          
تټٵددىپ. ٰٵددثٺ ِددځثٶ خددڃ لًٔددر، أخددى نؼثڄددر: أڄددث آلددىچ خفٵددڇ. ٴددثٺ ٰللددىچ ٰٱٽددٳ خددڇ ڈددثپ   

 تټځًٕٸُڃ.

جبثغ، عًپ اهلل  ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ٗجضاهلل ثٲ ٰٗغٹ ثٲ دغا٭، ٹا٫ض - 26 

 ر٘ب٫ټ ٗٴٸٰب
( ـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ٨ځددً تټٵددىتيًٌَ و٨ځددًو تټڅثٴدده. ٸٗڈځددث ٨ددڃ    2471) - 129

ِٱُثڂ. ٴثٺ ٨دُهتهلل: ـهظڅث ِٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر ٴدثٺ: ِدځ٩س تخدڃ تټځڅٹدهي َٵدىٺ: ِدځ٩س         
 ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:
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تټعددىج،  ټځددث ٸددثڂ َددىپ أـدده، ؼددٍء خددلخٍ ڀّددؽً، وٴدده ڀعددٻ خددڇ. ٴددثٺ ٰددلينز أڂ أيٰدد٧  
ٰڅهثڄٍ ٴىڀٍ. ظٿ أينز أڂ أيٰد٧ تټعدىج، ٰڅهدثڄٍ ٴدىڀٍ. ٩ًٰٰدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل        
٨ٽُڇ وِٽٿ، أو أڀً خڇ ٧ًٰٰ. ّٰځ٧ ٘ىز خثٸُر أو ٘ثبفر. ٰٵثٺ "ڀدڃ ڈدىچ؟" ٰٵدثټىت:    
خڅس ٨ځًو، أو ألس ٨ځًو. ٰٵثٺ "وټٿ شدٹٍ؟ ٰځث ٌتټس تټځٗبٹر ش٥ٽڇ خلؼڅفصهث ـصً 

 ي٧ٰ".

ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـدهظڅث وڈدح خدڃ ؼًَدً. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ         ( ـهظڅث2471) - 131

 ڀفځه خڃ تټځڅٹهي، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل، ٴثٺ:
أ٘ددُح أخددٍ َددىپ أـدده. ٰؽ٩ٽددس أٸٕددٯ تټعددىج ٨ددڃ وؼهددڇ وأخٹددٍ. وؼ٩ٽددىت َڅهددىڄڅٍ.  

ويِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٖ َڅهثڄٍ. ٴدثٺ وؼ٩ٽدس ٰث٠ځدر، خڅدس ٨ځدًو شدٹُدڇ.       
٨ٽُددڇ وِددٽٿ "شدٹُددڇ، أو ٖ شدٹُددڇ، ڀددث ٌتټددس تټځٗبٹددر ش٥ٽددڇ  ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل
 خلؼڅفصهث، ـصً ي٩ٰصځىچ".

( ـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ـهظڅث يوؾ خڃ ٨دثنذ. ـهظڅث تخڃ ؼًَػ. ؾ 2471) -پ -131

وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄدث ٨ددهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځدً. ٸٗڈځدث ٨دڃ ڀفځده خدڃ         
ً أڂ تخدڃ ؼدًَػ ټدُُ ٰدٍ ـهَعدڇ وٸدً تټځٗبٹدر        تټځڅٹهي، ٨ڃ ؼثخً، خهىت تټفهَط. ٬ُ

 وخٹثء تټدثٸُر.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ أـځه خڃ أخٍ لٽٯ. ـهظڅث ٌٸًَثء خڃ ٨دهٌ.  2471) - 2پ -131

 ألدًڄث ٨دُهتهلل خڃ ٨ځًو ٨ڃ ٨دهتټٹًَٿ، ٨ڃ 
 ڀفځه خڃ تټځڅٹهي، ٨ڃ ؼثخً، ٴثٺ:

ِدٽٿ. ٰدىٸً ڄفدى    ؼٍء خلخٍ َىپ أـه ڀؽه٨ث. ٰى٧ٜ خُڃ َهٌ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ و  
 ـهَعهٿ.

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ج٬ڀجڀت، عًپ اهلل ٗٴٶ - 27 

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ ٨ځً خڃ ِٽُٟ. ـهظڅث ـځثن خڃ ِٽځر ٨دڃ ظثخدس،   2472) - 131

 ٨ڃ ٸڅثڄر خڃ ڄ٩ُٿ، ٨ڃ أخٍ خًٌذ؛
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ ٍٰ ڀ٭ٍي ټڇ. ٰلٰثء تهلل ٨ٽُڇ. ٰٵثٺ ْ٘فثخڇ "ڈٻ  

ٴثټىت: ڄ٩ٿ. ٰٗڄث وٰٗڄث وٰٗڄث. ظٿ ٴثٺ "ڈٻ شٱٵهوڂ ڀڃ أـه؟" ٴثټىت:  شٱٵهوڂ ڀڃ أـه؟"
ڄ٩دٿ. ٰٗڄدث وٰٗڄدث وٰٗڄددث. ظدٿ ٴدثٺ "ڈددٻ شٱٵدهوڂ ڀدڃ أـده؟" ٴددثټىت: ٖ. ٴدثٺ "ټٹڅدٍ أٰٵدده           
ؼٽدُدث. ٰث٠ٽدىچ" ١ٰٽح ٍٰ تټٵصٽً. ٰىؼهوچ  ټً ؼڅدح ِدد٩ر ٴده ٴدصٽهٿ. ظدٿ ٴصٽدىچ. ٰدلشً        

ٽُڇ. ٰٵثٺ "ٴصٻ ِد٩ر. ظٿ ٴصٽىچ. ڈىت ڀڅٍ وأڄدث ڀڅدڇ.   تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰىٴٯ ٨
ڈىت ڀڅٍ وأڄث ڀڅڇ" ٴثٺ ٰى٩ٜڇ ٨ٽً ِث٨هَڇ. ټُُ ټڇ  ٖ ِث٨هت تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ  

 وِٽٿ. ٴثٺ ٰفٱً ټڇ وو٧ٜ ٍٰ ٴدًچ. وټٿ َىٸً ٬ّٗ.
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 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ أثپ طع، عًپ اهلل ٗٴٶ - 28 

څث ِدٽُځثڂ خدڃ تټځ٭ُدًذ. ألدًڄدث     ( ـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه تٌْنٌ. ـدهظ 2473) - 132

 ـځُه خڃ ڈٗٺ ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ تټٙثڀس. ٴثٺ: ٴثٺ أخى وي:
لًؼڅددث ڀددڃ ٴىڀڅددث ٬ٱددثي. وٸددثڄىت َفٽددىڂ تټٕددهً تټفددًتپ. ٰمًؼددس أڄددث وألددٍ أڄددُُ     

وأڀڅث. ٰڅٍټڅث ٨ٽً لثٺ ټڅث. ٰلٸًڀڅث لثټڅث وأـّدڃ  ټُڅدث. ٰفّدهڄث ٴىڀدڇ ٰٵدثټىت:  ڄدٷ  وت       
أڄُُ. ٰؽثء لثټڅث ٰڅعث ٨ٽُڅث تټىٌ ٴُٻ ټڇ. ٰٵٽدس: أڀدث ڀدث    لًؼس ٨ڃ أڈٽٷ لثټٯ  ټُهٿ 

ڀٝددً ڀددڃ ڀ٩ًوٰددٷ ٰٵدده ٸهيشددڇ، وٖ ؼځددث٦ ټددٷ ُٰځددث خ٩دده. ٰٵًخڅددث ٘ددًڀصڅث. ٰثـصځٽڅددث  
٨ٽُهث. وش٭١ً لثټڅث ظىخڇ ٰؽ٩ٻ َدٹٍ. ٰثڄ١ٽٵڅث ـصً ڄٍټڅث خفًٝذ ڀٹدر. ٰڅدثًٰ أڄدُُ    

ڄددُُ خٙددًڀصڅث وڀعٽهددث ٨ددڃ ٘ددًڀصڅث و٨ددڃ ڀعٽهددث. ٰلشُددث تټٹددثڈڃ. ٰمُددً أڄُّددث. ٰلشثڄددث أ  
 ڀ٩هث.

ٴثٺ: وٴه ٘ٽُس، َث تخدڃ ألدٍ! ٴددٻ أڂ أټٵدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خدعٗض          
ِڅُڃ. ٴٽس: ټځڃ؟ ٴثٺ: هلل. ٴٽس: ٰلَڃ شىؼڇ؟ ٴثٺ: أشىؼڇ ـُط َىؼهڅٍ يخدٍ. أ٘دٽٍ   

 ٨ٕثء ـصً  وت ٸثڂ ڀڃ آلً تټٽُٻ أټٵُس ٸلڄٍ لٱثء. ـصً ش٩ٽىڄٍ تټٕځُ.
ثؼر خځٹر ٰثٸٱڅٍ. ٰثڄ١ٽٳ أڄُُ ـصدً أشدً ڀٹدر. ٰدًتض ٨ٽدٍ. ظدٿ       ٰٵثٺ أڄُُ:  ڂ ټٍ ـ

ؼثء ٰٵٽس: ڀث ٘څ٩س؟ ٴثٺ: ټٵُس يؼٗ خځٹر ٨ٽً نَڅدٷ. َد٨ٍٿ أڂ تهلل أيِدٽڇ. ٴٽدس:     
 ٰځث َٵىٺ تټڅثَ؟ ٴثٺ: َٵىټىڂ: ٔث٨ً، ٸثڈڃ، ِثـً. وٸثڂ أڄُُ أـه تټ٩ًٕتء.

ىټدڇ ٨ٽدً أٴدًتء    ٴدثٺ أڄدُُ: ټٵده ِدځ٩س ٴدىٺ تټٹهڅدر. ٰځدث ڈدى خٵدىټهٿ. وټٵده وٜد٩س ٴ           
 تټ٩ًٕ. ٰځث َٽصةٿ ٨ٽً ټّثڂ أـه خ٩هٌ؛ أڄڇ ٩ًٔ. وتهلل!  ڄڇ ټٙثنٲ. و ڄهٿ ټٹثوخىڂ.

ٴثٺ: ٴٽس: ٰثٸٱڅٍ ـصً أوڈح ٰلڄ٥ً. ٴدثٺ ٰلشُدس ڀٹدر. ٰصٝد٩ٱس يؼدٗ ڀدڅهٿ. ٰٵٽدس:        
أَڃ ڈىت تټدىٌ شه٨ىڄدڇ تټٙدثخا؟ ٰلٔدثي  ټدٍ، ٰٵدثٺ: تټٙدثخا. ٰځدثٺ ٨ٽدٍ أڈدٻ تټدىتنٌ            

لًيز ڀ٭ُٕث ٨ٽٍ. ٴثٺ ٰثيشٱ٩س ـُڃ تيشٱ٩س، ٸلڄٍ ڄٙح خٹٻ ڀهيذ و٥٨ٿ. ـصً 
أـځً. ٴثٺ ٰلشُس ٌڀٍپ ٰ٭ّٽس ٨څٍ تټدهڀثء: ؤدًخس ڀدڃ ڀثبهدث. وټٵده ټدعدس، َدث تخدڃ         
ألٍ! ظٗظُڃ، خُڃ ټُٽر وَىپ. ڀث ٸثڂ ټٍ ٩٠دثپ  ٖ ڀدثء ٌڀدٍپ. ّٰدځڅس ـصدً شٹّدًز       

ٽدر ٴځدًتء   ٨ٹڃ خ١څٍ. وڀث وؼهز ٨ٽً ٸدهٌ ِمٱر ؼدى٦. ٴدثٺ ٰدُڅدث أڈدٻ ڀٹدر ٰدٍ ټُ      
 ٜفُثڂ،  و ًٜج ٨ٽً أِځمصهٿ. ٰځث ١َىٮ خثټدُدس أـده. وتڀدًأشُڃ ڀدڅهٿ شده٨ىتڂ      
 ِثٰث وڄثبٽر. ٴثٺ ٰلشصث ٨ٽٍ ٍٰ ٠ىتٰهځث ٰٵٽس: أڄٹفث أـهڈځث تْلًي. ٴثٺ ٰځدث شڅثڈصدث   
٨ددڃ ٴىټهځددث. ٴددثٺ ٰلشصددث ٨ٽددٍ. ٰٵٽددس: ڈددڃ ڀعددٻ تټمٕدددر. ٬ُددً أڄددٍ ٖ أٸڅددٍ. ٰثڄ١ٽٵصددث      

ڂ ڈهڅث أـه ڀڃ أڄٱثيڄث! ٴثٺ ٰثِدصٵدٽهځث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل    شىټىٖڂ، وشٵىٖڂ: ټى ٸث
٨ٽُددڇ وِددٽٿ وأخددى خٹددً. وڈځددث ڈثخ١ددثڂ. ٴددثٺ "ڀددث ټٹځددث؟" ٴثټصددث: تټٙددثخا خددُڃ تټٹ٩دددر        
وأِددصثيڈث. ٴددثٺ "ڀددث ٴددثٺ ټٹځددث؟" ٴثټصددث:  ڄددڇ ٴددثٺ ټڅددث ٸٽځددر شځددٓ تټٱددٿ. وؼددثء يِددىٺ تهلل  

ڈى و٘دثـدڇ. ظدٿ ٘دٽً. ٰٽځدث      ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـصً تِصٽٿ تټفؽً. و٠ثٮ خثټدُس
ٴًٝ ٘ٗشڇ )ٴثٺ أخى وي( ٰٹڅس أڄث أوٺ ڀڃ ـُثچ خصفُر تِٔدٗپ. ٴدثٺ ٰٵٽدس: تټّدٗپ     
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٨ٽُٷ َدث يِدىٺ تهلل! ٰٵدثٺ "و٨ٽُدٷ ويـځدر تهلل". ظدٿ ٴدثٺ "ڀدڃ أڄدس؟" ٴدثٺ ٴٽدس: ڀدڃ             
٬ٱثي. ٴثٺ ٰلڈىي خُهچ ٰى٧ٜ أ٘ثخ٩ڇ ٨ٽً ؼدهصڇ. ٰٵٽدس ٰدٍ ڄٱّدٍ: ٸدًچ أڂ تڄصځُدس      

ٰىڈدس آلى خُهچ. ٰٵه٨څٍ ٘ثـدڇ. وٸثڂ أ٨ٽدٿ خدڇ ڀڅدٍ. ظدٿ يٰد٧ يأِدڇ. ظدٿ         ټً ٬ٱثي. 
ٴثٺ "ڀصً ٸڅس ڈهڅث؟" ٴثٺ ٴٽس: ٴه ٸڅس ڈهڅث ڀڅى ظٗظُڃ، خدُڃ ټُٽدر وَدىپ. ٴدثٺ "ٰځدڃ      
ٸثڂ ٩١َځٷ؟" ٴثٺ ٴٽس: ڀث ٸثڂ ټٍ ٩٠ثپ  ٖ ڀثء ٌڀٍپ. ّٰځڅس ـصً شٹّدًز ٨ٹدڃ   

 ثيٸر.  ڄهث ٩٠ثپ ٩٠ٿ".خ١څٍ. وڀث أؼه ٨ٽً ٸدهٌ ِمٱر ؼى٦. ٴثٺ " ڄهث ڀد
ٰٵثٺ أخى خٹً: َث يِىٺ تهلل! تبىڂ ټٍ ٍٰ ٩٠ثڀدڇ تټٽُٽدر. ٰدثڄ١ٽٳ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل      
٨ٽُڇ وِٽٿ وأخى خٹً. وتڄ١ٽٵس ڀ٩هځث. ٰٱصؿ أخى خٹً خثخث. ٰؽ٩ٻ َٵدٛ ټڅدث ڀدڃ ٌخُدح    
تټ١ثبٯ. وٸثڂ وټدٷ أوٺ ٩٠دثپ أٸٽصدڇ خهدث. ظدٿ ٬ددًز ڀدث ٬ددًز. ظدٿ أشُدس يِدىٺ تهلل            

 ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ " ڄدڇ ٴده وؼهدس ټدٍ أيٚ وتز ڄمدٻ. ٖ أيتڈدث  ٖ َعدًج.          ٘ٽً تهلل
ٰهٻ أڄس ڀدٽ٫ ٨څٍ ٴىڀٷ؟ ٨ًّ تهلل أڂ َڅٱ٩هٿ خٷ وَلؼًٶ ُٰهٿ". ٰلشُس أڄُّث ٰٵثٺ: 
ڀث ٘څ٩س؟ ٴٽس: ٘څ٩س أڄٍ ٴه أِٽځس و٘هٴس. ٴثٺ: ڀث خٍ ي٬در ٨ڃ نَڅدٷ. ٰدإڄٍ   

ر ٨ددڃ نَڅٹځددث. ٰددإڄٍ ٴدده أِددٽځس ٴدده أِددٽځس و٘ددهٴس. ٰلشُڅددث أڀڅددث. ٰٵثټددس: ڀددث خددٍ ي٬ددد
و٘ددهٴس. ٰثـصځٽڅددث ـصددً أشُڅددث ٴىڀڅددث ٬ٱددثيت. ٰلِددٽٿ ڄٙددٱهٿ. وٸددثڂ َددؤڀهٿ  َځددثء خددڃ     
يـٝر تټ٭ٱثيٌ. وٸثڂ ُِهڈٿ. وٴثٺ ڄٙٱهٿ:  وت ٴهپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 
تټځهَڅر أِدٽځڅث. ٰٵدهپ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ تټځهَڅدر. ٰلِدٽٿ ڄٙدٱهٿ تټددثٴٍ.           

ءز أِٽٿ. ٰٵثټىت: َث يِىٺ تهلل!  لىشڅدث. ڄّدٽٿ ٨ٽدً تټدىَڃ أِدٽځىت ٨ٽُدڇ. ٰلِدٽځىت.        وؼث
 ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "٬ٱثي ٬ٱً تهلل ټهث. وأِٽٿ ِثټځهث تهلل".

( ـهظڅث  ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ تټفڅ٥ٽدٍ. ألدًڄدث تټڅٝدً خدڃ ٔدځُٻ.         2473) -پ -132

ٴٽدس   -ڃ ڈٗٺ، خهىت تِٔدڅثن. وٌتن خ٩ده ٴىټدڇ    ـهظڅث ِٽُځثڂ خڃ تټځ٭ًُذ. ـهظڅث ـځُه خ
ٴثٺ: ڄ٩ٿ. وٸڃ ٨ٽً ـىي ڀدڃ أڈدٻ ڀٹدر. ٰدإڄهٿ ٴده ٔدڅٱىت        -ٰثٸٱڅٍ ـصً أوڈح ٰلڄ٥ً 

 ټڇ وشؽهځىت.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً تټ٩څدٌٍ. ـدهظڅٍ تخدڃ أخدٍ ٨دهٌ ٴدثٺ:       2473) - 2پ -132

 أڄدلڄث تخڃ ٨ىڂ ٨ڃ ـځُه خڃ ڈٗٺ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ تټٙثڀس، ٴثٺ:
ٴثٺ أخى وي: َث تخڃ ألٍ! ٘ٽُس ِڅصُڃ ٴدٻ ڀد٩دط تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٴدثٺ        

ٴٽس: ٰلَڃ ٸڅس شىؼڇ؟ ٴثٺ: ـُط وؼهڅٍ تهلل. وتٴدصٗ تټفدهَط خڅفدى ـدهَط ِدٽُځثڂ      
خڃ تټځ٭ًُذ. وٴدثٺ ٰدٍ تټفدهَط: ٰصڅدثًٰوت  ټدً يؼدٻ ڀدڃ تټٹهدثڂ. ٴدثٺ ٰٽدٿ َدٍٺ ألدٍ،             

ٰٝځځڅثڈث  ټً ٘دًڀصڅث. وٴدثٺ أَٝدث ٰدٍ     أڄُُ َځهـڇ ـصً ٬ٽدڇ. ٴثٺ ٰللىڄث ً٘ڀصڇ 
ـهَعددڇ: ٴددثٺ ٰؽددثء تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ١ٰددثٮ خثټدُددس و٘ددٽً يٸ٩صددُڃ لٽددٯ   
تټځٵثپ. ٴثٺ ٰلشُصڇ. ٰدإڄٍ ْوٺ تټڅدثَ ـُدثچ خصفُدر تِٔدٗپ. ٴدثٺ ٴٽدس: تټّدٗپ ٨ٽُدٷ َدث           
يِددىٺ تهلل! ٴددثٺ "و٨ٽُددٷ تټّددٗپ. ڀددڃ أڄددس". وٰددٍ ـهَعددڇ أَٝددث: ٰٵددثٺ "ڀڅددى ٸددٿ أڄددس  

 هڅث؟" ٴثٺ ٴٽس: ڀڅى لځُ ٨ًٕذ. وُٰڇ: ٰٵثٺ أخى خٹً: أشفٱڅٍ خُٝثٰصڇ تټٽُٽر.ڈ
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( وـهظڅٍ  خًتڈُٿ خدڃ ڀفځده خدڃ ٨ً٨دًذ تټّدثڀٍ وڀفځده خدڃ ـدثشٿ         2474) - 133

)وشٵثيخدث ٰدٍ ِدُثٲ تټفدهَط. وتټٽٱد٣ ٖخدڃ ـدثشٿ( ٴدثٖ: ـدهظڅث ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ڀهدهٌ.             
 َ. ٴثٺ:ـهظڅث تټځعڅً خڃ ٩ُِه ٨ڃ أخٍ ؼځًذ، ٨ڃ تخڃ ٨دث

ټځث خٽ٫ أخدث وي ڀد٩دط تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خځٹدر ٴدثٺ ْلُدڇ: تيٸدح  ټدً ڈدىت              
تټىتنٌ. ٰث٨ٽٿ ټٍ ٨ٽٿ ڈىت تټًؼٻ تټىٌ ٨ٍَٿ أڄڇ َلشُڇ تټمددً ڀدڃ تټّدځثء. ٰثِدځ٧ ڀدڃ      
ٴىټڇ ظٿ تبصڅٍ. ٰثڄ١ٽٳ تِلً ـصدً ٴدهپ ڀٹدر. وِدځ٧ ڀدڃ ٴىټدڇ. ظدٿ يؼد٧  ټدً أخدٍ وي           

تْلددٗٲ. وٸٗڀددث ڀددث ڈددى خثټٕدد٩ً. ٰٵددثٺ: ڀددث ٔددٱُصڅٍ ُٰځددث    ٰٵددثٺ: يأَصددڇ َددلڀً خځٹددثيپ 
أينز. ٰصٍون وـځٻ ٔڅر ټدڇ، ُٰهدث ڀدثء. ـصدً ٴدهپ ڀٹدر. ٰدلشً تټځّدؽه ٰدثټصځُ تټڅددٍ           

 -٩َڅددٍ تټٽُددٻ  -٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وٖ ٩ًَٰددڇ. وٸددًچ أڂ َّددلٺ ٨څددڇ. ـصددً أنيٸددڇ  
ـه ڀڅهځدث ٘دثـدڇ   ٰث١ٜؽ٧. ًٰآچ ٨ٽٍ ٩ًٰٮ أڄڇ ٬ًَح. ٰٽځث يآچ شد٩ڇ. ٰٽٿ َّلٺ وت

٨ڃ ٔا. ـصً أ٘دؿ ظٿ تـصځٻ ٴًَدصڇ وٌتنچ  ټً تټځّؽه. ٥ٰٻ وټٷ تټُدىپ. وٖ َدًي   
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ـصً أڀًّ. ٩ٰدثن  ټدً ڀٝدؽ٩ڇ. ٰځدً خدڇ ٨ٽدٍ. ٰٵدثٺ: ڀدث         
أڄً ټٽًؼٻ أڂ ٩َٽٿ ڀڅٍټڇ؟ ٰلٴثڀڇ. ٰىڈح خڇ ڀ٩ڇ. وٖ َّلٺ وتـه ڀڅهځث ٘دثـدڇ ٨دڃ   

تټعثټط ٩ٰٻ ڀعٻ وټٷ. ٰلٴثڀڇ ٨ٽٍ ڀ٩ڇ. ظٿ ٴثٺ ټڇ: أٖ شفهظڅٍ؟ ٔا. ـصً  وت ٸثڂ َىپ 
ڀددث تټددىٌ أٴددهڀٷ ڈددىت تټدٽدده؟ ٴددثٺ:  ڂ أ١٨ُصڅددٍ ٨هددهت وڀُعثٴددث ټصًٔددهڄٍ. ٩ٰٽددس. ٰٱ٩ددٻ.  
ٰللدًچ. ٰٵثٺ: ٰإڄڇ ـٳ. وڈى يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰإوت أ٘ددفس ٰدثشد٩څٍ.   

ځدثء. ٰدإڂ ڀٝدُس ٰدثشد٩څٍ ـصدً      ٰإڄٍ  ڂ يأَس ُٔةث ألثٮ ٨ٽُٷ، ٴځس ٸدلڄٍ أيَدٳ تټ  
شهلٻ ڀهلٽٍ. ٰٱ٩ٻ. ٰثڄ١ٽٳ َٵٱىچ. ـصً نلٻ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ونلٻ ڀ٩ڇ. 
ّٰځ٧ ڀڃ ٴىټڇ. وأِٽٿ ڀٹثڄڇ. ٰٵثٺ ټڇ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "تيؼد٧  ټدً ٴىڀدٷ        
ٰللدًڈٿ ـصً َلشُٷ أڀًٌ". ٰٵدثٺ: وتټدىٌ ڄٱّدٍ خُدهچ! ْ٘دًلڃ خهدث خدُڃ ٤هدًتڄُهٿ         

  ً أشدً تټځّدؽه. ٰڅدثني خدل٨ٽً ٘دىشڇ: أٔدهه أڂ ٖ  ټدڇ  ٖ تهلل، وأڂ ڀفځدهت          ٰمدًغ ـصد
يِددىٺ تهلل. وظددثي تټٵددىپ ٰٝددًخىچ ـصددً أٜددؽ٩ىچ. ٰددلشً تټ٩دددثَ ٰلٸددح ٨ٽُددڇ. ٰٵددثٺ:      
وَٽٹددٿ! أټّددصٿ ش٩ٽځددىڂ أڄددڇ ڀددڃ ٬ٱددثي. وأڂ ٠ًَددٳ شؽددثيشٹٿ  ټددً تټٕددثپ ٨ٽددُهٿ. ٰلڄٵددىچ    

 چ. ٰلٸح ٨ٽُڇ تټ٩دثَ ٰلڄٵىچ.ڀڅهٿ. ظٿ ٨ثن ڀڃ تټ٭ه خځعٽهث. وظثيوت  ټُڇ ًٰٝخى

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ جغٿغ ثٲ ٗجضاهلل، عًپ اهلل ر٘ب٫ټ ٗٴٶ - 29 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث لثټه خڃ ٨دهتهلل ٨ڃ خُثڂ، ٨ڃ ٴدُُ  2475) - 134

خڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ ؼًًَ خڃ ٨دهتهلل. ؾ وـهظڅٍ ٨دهتټفځُه خڃ خُثڂ. ـدهظڅث لثټده ٨دڃ    
 ـثٌپ َٵىٺ: ٴثٺ ؼًًَ خڃ ٨دهتهلل:خُثڂ ٴثٺ: ِځ٩س ٴُُ خڃ أخٍ 

 ڀث ـؽدڅٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڅى أِٽځس. وٖ يآڄٍ  ٖ ٜفٷ. 
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( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث وٸُدد٧ وأخددى أِددثڀر ٨ددڃ          2475) - 135

 ِځث٨ُٻ. ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ  نيَدُ. ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ ٨دڃ ٴدُُ،        
 ٨ڃ ؼًًَ. ٴثٺ:

ث ـؽدڅددٍ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڀڅددى أِددٽځس. وٖ يآڄددٍ  ٖ شدّددٿ ٰددٍ       ڀدد 
وؼهٍ. ٌتن تخڃ ڄځًُ ٍٰ ـهَعڇ ٨ڃ تخڃ  نيَُ: وټٵه ٔٹىز  ټُدڇ  ڄدٍ ٖ أظددس ٨ٽدً     

 تټمُٻ. ًٰٝج خُهچ ٍٰ ٘هيٌ وٴثٺ: "تټٽهٿ! ظدصڇ. وتؼ٩ٽڇ ڈثنَث ڀههَث".

ه ٨ڃ خُثڂ، ٨ڃ ٴدُُ، ٨دڃ   ( ـهظڅٍ ٨دهتټفځُه خڃ خُثڂ. ألدًڄث لثټ2476) - 136

 ؼًًَ. ٴثٺ:
ٸثڂ ٰدٍ تټؽثڈٽُدر خُدس َٵدثٺ ټدڇ وو تټمٽٙدر. وٸدثڂ َٵدثٺ ټدڇ تټٹ٩ددر تټُځثڄُدر وتټٹ٩ددر              

تټٕددثڀُر. ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ڈددٻ أڄددس ڀًَفددٍ ڀددڃ وٌ تټمٽٙددر  
ث وتټٹ٩در تټُځثڄُر وتټٕثڀُر؟" ٰڅٱًز  ټُڇ ٍٰ ڀثبر ولځُّڃ ڀڃ أـځُ. ٰٹًّڄثچ وٴصٽڅد 

 ڀڃ وؼهڄث ٨څهچ. ٰلشُصڇ ٰللدًشڇ. ٴثٺ: ٰه٨ث ټڅث وْـځُ.

( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث ؼًَددً ٨ددڃ  ِددځث٨ُٻ خددڃ أخددٍ  2476) - 137

 لثټه، ٨ڃ ٴُُ خڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ ؼًًَ خڃ ٨دهتهلل تټدؽٽٍ. ٴثٺ:
ٴدثٺ ټدٍ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ "َدث ؼًَدً! أٖ شًَفڅدٍ ڀدڃ وٌ تټمٽٙددر"           

ټمع٩ٿ ٸثڂ َه٨ً ٸ٩در تټُځثڄُر. ٴثٺ ٰڅٱًز ٰدٍ لځّدُڃ وڀثبدر ٰدثيَ. وٸڅدس ٖ      خُس 
أظدددس ٨ٽددً تټمُددٻ. ٰددىٸًز وټددٷ ټًِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰٝددًج َددهچ ٰددٍ   

 ٘هيٌ ٰٵثٺ "تټٽهٿ! ظدصڇ. وتؼ٩ٽڇ ڈثنَث ڀههَث".
ٗ ٴثٺ ٰثڄ١ٽٳ ٰفًٴهث خثټڅثي. ظٿ خ٩ط ؼًًَ  ټً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ يؼد    

َدًٕچ. َٹڅً أخث أي٠ثذ، ڀڅث. ٰلشً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵدثٺ ټدڇ: ڀدث ؼةصدٷ     
ـصً شًٸڅثڈث ٸلڄهدث ؼځدٻ أؼدًج. ٰددًٶ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨ٽدً لُدٻ           

 أـځُ ويؼثټهث، لځُ ڀًتز.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸُد٧. ؾ وـدهظڅث تخدڃ ڄځُدً.     2476) -پ -137

خٍ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨ددثن. ـدهظڅث ِدٱُثڂ. ؾ وـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ـدهظڅث         ـهظڅث أ
ڀددًوتڂ )٩َڅددٍ تټٱددٍتيٌ(. ؾ وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يتٰدد٧. ـددهظڅث أخددى أِددثڀر. ٸٽهددٿ ٨ددڃ   
 ِددځث٨ُٻ، خهددىت تِٔددڅثن. وٴددثٺ ٰددٍ ـددهَط ڀددًوتڂ: ٰؽددثء خٕددًُ ؼًَددً، أخددى أي٠ددثذ،     

 ـُٙڃ خڃ يخ٩ُر، َدًٕ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ٗجضاهلل ثٲ ٗجبؽ، عًپ اهلل ٗٴٸٰب - 31 

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج وأخى خٹً خڃ تټڅًٝ. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڈثٔدٿ خدڃ     2477) - 138

تټٵثِٿ. ـهظڅث ويٴثء خڃ ٨ځً تټُٕٹًٌ. ٴثٺ: ِځ٩س ٨دُهتهلل خڃ أخٍ ٍََه َفدهض ٨دڃ   
 تخڃ ٨دثَ؛
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ىءت. ٰٽځث لًغ ٴثٺ "ڀدڃ  أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أشً تټمٗء. ٰى٩ٜس ټڇ وٜ 
ٴٽدس: تخدڃ ٨ددثَ. ٴدثٺ      -ٍٰ يوتَدر ٌڈُدً ٴدثټىت وٰدٍ يوتَدر أخدٍ خٹدً         -و٧ٜ ڈىت؟" 
 "تټٽهٿ! ٰٵهڇ".

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ٗجضاهلل ثٲ ٰٗغ، عًپ اهلل ٗٴٸٰب - 31 

( ـهظڅث أخى تټًخ٧ُ تټ٩صٹٍ ولٽدٯ خدڃ ڈٕدثپ وأخدى ٸثڀدٻ تټؽفدهيٌ.       2478) - 139

 تټًخ٧ُ: ـهظڅث ٸٽهٿ ٨ڃ ـځثن خڃ ٌَه. ٴثٺ أخى 
 ـځثن خڃ ٌَه. ـهظڅث أَىج ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:

يأَس ٍٰ تټځڅثپ ٸلڂ ٍٰ َهٌ ٴ٩١ر  ِصدًٲ. وټُُ ڀٹثڂ أيَده ڀدڃ تټؽڅدر  ٖ ٠دثيز      
 ټُدڇ. ٴدثٺ ٰٵٙٙددصڇ ٨ٽدً ـٱٙدر. ٰٵٙددصڇ ـٱٙدر ٨ٽدً تټڅدددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ.         

 ټفث".ٰٵثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أيي ٨دهتهلل يؼٗ ٘ث

( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ و٨ددده خددڃ ـځُدده )وتټٽٱدد٣ ټ٩ددده( ٴددثٖ:       2479) - 141

 ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
ٸدثڂ تټًؼدٻ ٰدٍ ـُدثذ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ،  وت يأي يؤَدث، ٴٙدهث ٨ٽدً             

ي يؤَدث أٴٙدهث ٨ٽدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل      يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٰصځڅُدس أڂ أي  
٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ وٸڅس ٬ٗڀث ٔثخث ٨ٍخث. وٸڅس أڄثپ ٍٰ تټځّؽه ٨ٽً ٨هه يِدىٺ تهلل  
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ًٰأَس ٍٰ تټڅدىپ ٸدلڂ ڀٽٹدُڃ ألدىتڄٍ ٰدىڈدث خدٍ  ټدً تټڅدثي. ٰدإوت          
 ڈددٍ ڀ١ىَددر ٸ١ددٍ تټدةددً. و وت ټهددث ٴًڄددثڂ ٸٵًڄددٍ تټدةددً. و وت ُٰهددث ڄددثَ ٴدده ٨ددًٰصهٿ.   

ٰؽ٩ٽس أٴدىٺ: أ٨دىو خدثهلل ڀدڃ تټڅدثي. أ٨دىو خدثهلل ڀدڃ تټڅدثي. أ٨دىو خدثهلل ڀدڃ تټڅدثي. ٴدثٺ               
ٰٽٵُهځث ڀٽٷ ٰٵثٺ ټٍ: ټٿ ش٦ً. ٰٵٙٙصهث ٨ٽً ـٱٙر. ٰٵٙصهث ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً 
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "ڄ٩دٿ تټًؼدٻ ٨ددهتهلل! ټدى ٸدثڂ َٙدٽٍ        

 ڀڃ تټٽُٻ".
 ٨دهتهلل، خ٩ه وټٷ، ٖ َڅثپ ڀڃ تټٽُٻ  ٖ ٴٽُٗ.ٴثٺ ِثټٿ: ٰٹثڂ 

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهيتڀٍ. ألدًڄث ڀىِدً خدڃ لثټده،    2479) -پ -141

 لصڃ تټٱًَثخٍ ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ تټٱٍتيٌ، ٨ڃ ٨دُه 
تهلل خڃ ٨ځً، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ: ٸڅس أخُس ٍٰ تټځّؽه. وټٿ َٹڃ ټٍ أڈدٻ.  

ځددث تڄ١ٽددٳ خددٍ  ټددً خةددً. ٰددىٸً ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ  ًٰأَددس ٰددٍ تټځڅددثپ ٸلڄ
 خځ٩څً ـهَط تټٍڈًٌ ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ أخُڇ.

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ أٳؾ ثٲ ٯب٦٫، عًپ اهلل ٗٴٶ - 32 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً.       2481) - 141

 هث ٴثټس:ـهظڅث ٩ٔدر. ِځ٩س ٴصثنذ َفهض ٨ڃ أڄُ، ٨ڃ أپ ِٽُٿ؛ أڄ
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َث يِىٺ تهلل! لثنڀٷ أڄُ. تن٦ تهلل ټڇ. ٰٵثٺ "تټٽهٿ! أٸعً ڀثټڇ ووټهچ. وخثيٶ ټڇ ُٰځدث   
 أ١٨ُصڇ".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث أخى نتون. ـهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٴصدثنذ.    2481) -پ -141

 ِځ٩س أڄّث َٵىٺ: ٴثټس أپ ِٽُٿ: َث يِىٺ تهلل! لثنڀٷ أڄُ. ٰىٸً ڄفىچ.

( ـهظڅث ڀفځه خدڃ خٕدثي. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔد٩در         2481) - 2پ -141

 ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٍََه. ِځ٩س أڄُ خڃ ڀثټٷ َٵىٺ، ڀعٻ وټٷ.

( وـهظڅٍ ٌڈًُ خدڃ ـدًج. ـدهظڅث ڈثٔدٿ خدڃ تټٵثِدٿ. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ         2481) - 142

 ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ:
پ، لثټصٍ. ٰٵثټس نلٻ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽُڅث. وڀث ڈى  ٖ أڄث وأڀٍ وأپ ـًت 

أڀٍ: َث يِىٺ تهلل! لىَهڀٷ. تن٦ تهلل ټڇ. ٴثٺ ٰه٨ث ټٍ خٹدٻ لُدً. وٸدثڂ ٰدٍ آلدً ڀدث       
 ن٨ث ټٍ خڇ أڂ ٴثٺ "تټٽهٿ! أٸعً ڀثټڇ ووټهچ. وخثيٶ ټڇ ُٰڇ".

( ـهظڅٍ أخى ڀ٩ڃ تټًٴثٍٔ. ـهظڅث ٨ځدً خدڃ َدىڄُ. ـدهظڅث ٨ٹًڀدر.      2481) - 143

 ـهظڅث  ِفثٲ. ـهظڅث أڄُ ٴثٺ:
ٍ، أپ أڄُ  ټدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وٴده أٌيشڅدٍ خڅٙدٯ         ؼثءز خٍ أڀ 

لځثيڈث وينشڅٍ خڅٙدٱڇ. ٰٵثټدس: َدث يِدىٺ تهلل! ڈدىت أڄدُُ، تخڅدٍ. أشُصدٷ خدڇ َمدهڀٷ.           
 ٰثن٦ تهلل ټڇ. ٰٵثٺ "تټٽهٿ! أٸعً ڀثټڇ ووټهچ".

ٴثٺ أڄُ: ٰىتهلل!  ڂ ڀثټٍ ټٹعُدً. و ڂ وټدهٌ ووټده وټدهٌ ټُص٩دثنوڂ ٨ٽدً ڄفدى تټځثبدر،         
 ټُىپ.ت

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ؼ٩ٱً )٩َڅٍ تخڃ ِٽُځثڂ( ٨ڃ تټؽ٩ده،  2481) - 144

 أخٍ ٨عځثڂ. ٴثٺ: ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ ٴثٺ:
ڀددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ّٰددځ٩س أڀددٍ، أپ ِددٽُٿ ٘ددىشڇ. ٰٵثټددس: خددلخٍ     

ن٨دىتز.   وأڀٍ! َث يِىٺ تهلل! أڄُُ. ٰه٨ث ټٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ظدٗض   
 ٴه يأَس ڀڅهث تظڅصُڃ ٍٰ تټهڄُث. وأڄث أيؼى تټعثټعر ٍٰ تِلًذ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ ڄث٧ٰ. ـهظڅث خهٍ. ـهظڅث ـځثن. ألدًڄث ظثخدس ٨دڃ   2482) - 145

 أڄُ، ٴثٺ:
أشً ٨ٽٍ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وأڄدث أټ٩دح ڀد٧ تټ٭ٽځدثڂ. ٴدثٺ ّٰدٽٿ ٨ٽُڅدث.             

أڀٍ. ٰٽځث ؼةس ٴثټس: ڀث ـدّٷ؟ ٴٽس: خ٩عڅٍ يِىٺ ٰد٩عڅٍ  ټً ـثؼر. ٰلخ١لز ٨ٽً 
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ټفثؼدر. ٴثټدس: ڀدث ـثؼصدڇ؟ ٴٽدس:  ڄهدث ِدً. ٴثټدس: ٖ شفدهظڃ           
خًّ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أـهت. ٴثٺ أڄُ: وتهلل! ټى ـهظس خڇ أـهت ټفهظصٷ، 

 َث ظثخس!
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ڃ تټٱٝٻ. ـهظڅث ڀ٩صځً خڃ ( ـهظڅث ـؽثغ خڃ تټٕث٨ً. ـهظڅث ٨ثيپ خ2482) - 146

 ِٽُځثڂ ٴثٺ: ِځ٩س أخٍ َفهض ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ ٴثٺ:
أًِ  ټٍ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ِدًت. ٰځدث ألددًز خدڇ أـدهت خ٩ده. وټٵده ِدلټصڅٍ          

 ٨څڇ أپ ِٽُٿ. ٰځث ألدًشهث خڇ.

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ٗجضاهلل ثٲ ؿال٭، عًپ اهلل ٗٴٶ - 33 

ـدهظڅث  ِدفثٲ خدڃ ٨ُّدً. ـدهظڅٍ ڀثټدٷ        ( ـهظڅٍ ٌڈُدً خدڃ ـدًج.   2383) - 147

 ٨ڃ أخٍ تټڅًٝ، ٨ڃ ٨ثڀً خڃ ٩ِه. ٴثٺ: ِځ٩س أخٍ َٵىٺ:
ڀددث ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ، ټفددٍ َځٕددٍ،  ڄددڇ ٰددٍ تټؽڅددر،  ٖ  

 ټ٩دهتهلل خڃ ِٗپ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً تټ٩څٌٍ. ـهظڅث ڀ٩ثو خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث ٨دهتهلل 2484) - 147

 ٨ڃ ڀفځه خڃ ًَُِڃ، ٨ڃ ٴُُ خڃ ٨دثن ٴثٺ:خڃ ٨ىڂ 
ٸڅس خثټځهَڅر ٍٰ ڄثَ. ُٰهٿ خ٩ٛ أ٘فثج تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰؽدثء يؼدٻ      

ٍٰ وؼهڇ أظً ڀڃ لٕى٦. ٰٵثٺ خ٩ٛ تټٵىپ: ڈىت يؼٻ ڀڃ أڈٻ تټؽڅر. ڈدىت يؼدٻ ڀدڃ    
أڈٻ تټؽڅدر. ٰٙدٽً يٸ٩صدُڃ َصؽدىٌ ُٰهځدث. ظدٿ لدًغ ٰثشد٩صدڇ. ٰدهلٻ ڀڅٍټدڇ. ونلٽدس.            

څث. ٰٽځث تِصلڄُ ٴٽس ټڇ:  ڄٷ ټځث نلٽس ٴددٻ، ٴدثٺ يؼدٻ ٸدىت وٸدىت. ٴدثٺ: ِددفثڂ        ٰصفهظ
تهلل! ڀددث َڅد٭ددٍ ْـدده أڂ َٵددىٺ ڀددث ٖ ٩َٽددٿ. وِددلـهظٷ ټددٿ وتٶ؟ يأَددس يؤَددث ٨ٽددً ٨هدده 

وٸدً ِد٩صهث    -يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵٙٙدصهث ٨ٽُدڇ. يأَصڅدٍ ٰدٍ يوٜدر      
ه. أِٱٽڇ ٍٰ تْيٚ وأ٨ٗچ ٰدٍ  ووِٟ تټًوٜر ٨ځىن ڀڃ ـهَ--و٨ٕدهث ولًٝشهث 

تټّځثء. ٍٰ أ٨ٗچ ٨ًوذ. ٰٵُٻ ټٍ: تيٴڇ. ٰٵٽس ټڇ: ٖ أِص٧ُ١. ٰؽدثءڄٍ ڀڅٙدٯ )ٴدثٺ    
و٘ٯ أڄڇ ي٩ٰڇ ڀدڃ لٽٱدڇ خُدهچ     -تخڃ ٨ىڂ: وتټځڅٙٯ تټمثنپ( ٰٵثٺ خعُثخٍ ڀڃ لٽٱٍ 

ًٰٴُددس ـصددً ٸڅددس ٰددٍ أ٨ٽددً تټ٩ځددىن. ٰللددىز خددثټ٩ًوذ. ٰٵُددٻ ټددٍ: تِصځّددٷ. ٰٽٵدده       -
هددث ټٱددٍ َددهٌ. ٰٵٙٙددصهث ٨ٽددً تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰٵددثٺ "شٽددٷ    تِددصُٵ٥س و ڄ

تټًوٜدر تِٔددٗپ. ووټدٷ تټ٩ځددىن ٨ځددىن تِٔدٗپ. وشٽددٷ تټ٩ددًوذ ٨دًوذ تټددىظٵً. وأڄددس     
 ٨ٽً تِٔٗپ ـصً شځىز".

 ٴثٺ: وتټًؼٻ ٨دهتهلل خڃ ِٗپ.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨ځددًو خددڃ ٨دددثن خددڃ ؼدٽددر خددڃ أخددٍ يوتن. ـددهظڅث   2484) - 149

 ڃ ٨ځثيذ. ـهظڅث ٴًذ خڃ لثټه ٨ڃ ڀفځه خڃ ًَُِڃ. ٴثٺ: ٴثٺ ٴُُ خڃ ٨دثن:ـًڀٍ خ
ٸڅس ٍٰ ـٽٵر ُٰهث ٩ِه خڃ ڀثټٷ وتخڃ ٨ځً. ٰځً ٨دهتهلل خڃ ِٗپ. ٰٵثټىت: ڈدىت يؼدٻ    

ڀڃ أڈٻ تټؽڅر. ٰٵځس ٰٵٽس ټڇ:  ڄهٿ ٴثټىت ٸدىت وٸدىت. ٴدثٺ: ِددفثڂ تهلل! ڀدث ٸدثڂ َڅد٭دٍ        
 ڄځث يأَس ٸلڂ ٨ځىنت و٧ٜ ٍٰ يوٜدر لٝدًتء.   ټهٿ أڂ َٵىټىت ڀث ټُُ ټهٿ خڇ ٨ٽٿ. 

ٰٵُدٻ   -وتټځڅٙدٯ تټى٘دُٯ    -ٰڅٙح ُٰهث. وٍٰ يأِهث ٨دًوذ. وٰدٍ أِدٱٽهث ڀڅٙدٯ     
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ټٍ: تيٴدڇ. ًٰٴُدس ـصدً ألدىز خدثټ٩ًوذ. ٰٵٙٙدصهث ٨ٽدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ           
وِدددٽٿ. ٰٵدددثٺ يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ "َځدددىز ٨ددددهتهلل وڈدددى آلدددى خدددثټ٩ًوذ 

 تټىظٵً".

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ )وتټٽٱد٣ ټٵصُددر(. ـدهظڅث       2484) - 151

 ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ِٽُځثڂ خڃ ڀّهً، ٨ڃ لًٔر خڃ تټفً. ٴثٺ:
ٸڅس ؼثټّث ٍٰ ـٽٵر ٍٰ ڀّؽه تټځهَڅر. ٴثٺ وُٰهث ُٔك ـّڃ تټهُةر. وڈى ٨دهتهلل خدڃ   

ٺ تټٵدىپ: ڀدڃ ِدًچ أڂ َڅ٥دً  ټدً      ِٗپ. ٴثٺ ٰؽ٩ٻ َفهظهٿ ـهَعث ـّڅث. ٴثٺ ٰٽځث ٴثپ ٴدث 
يؼٻ ڀڃ أڈٻ تټؽڅر ٰٽُڅ٥دً  ټدً ڈدىت. ٴدثٺ ٰٵٽدس: وتهلل! ْشد٩څدڇ ٨ٰٓٽځدڃ ڀٹدثڂ خُصدڇ.          
ٴثٺ ٰصد٩صڇ. ٰدثڄ١ٽٳ ـصدً ٸدثن أڂ َمدًغ ڀدڃ تټځهَڅدر. ظدٿ نلدٻ ڀڅٍټدڇ. ٴدثٺ ٰثِدصلوڄس            
٨ٽُڇ ٰلوڂ ټٍ. ٰٵثٺ: ڀث ـثؼصٷ؟ َث تخڃ ألٍ! ٴثٺ ٰٵٽس ټڇ: ِځ٩س تټٵىپ َٵىټدىڂ ټدٷ،   
ټځث ٴځس: ڀڃ ًِچ أڂ َڅ٥ً  ټً يؼدٻ ڀدڃ أڈدٻ تټؽڅدر ٰٽُڅ٥دً  ټدً ڈدىت. ٰدل٨ؽدڅٍ أڂ         
أٸىڂ ڀ٩ٷ. ٴثٺ: تهلل أ٨ٽٿ خلڈٻ تټؽڅر. وِلـهظٷ ڀٿ ٴثټىت وتٶ.  ڄدٍ خُڅځدث أڄدث ڄدثبٿ،  و     
أشثڄٍ يؼٻ ٰٵثٺ ټٍ: ٴٿ. ٰللى خُهٌ ٰثڄ١ٽٵس ڀ٩ڇ. ٴثٺ ٰإوت أڄث خؽىتن ٨ڃ ٔځثټٍ. ٴثٺ 

ٍ ٖ شللى ُٰهث ٰإڄهث ٠ًٲ أ٘دفثج تټٕدځثٺ. ٴدثٺ ٰدإوت ؼدىتن      ٰللىز ِلى ُٰهث. ٰٵثٺ ټ
ڀڅهػ ٨ٽً َځُڅٍ. ٰٵثٺ ټٍ: لى ڈهڅث. ٰلشً خٍ ؼدٗ. ٰٵثٺ ټٍ: ت٩٘ه. ٴثٺ ٰؽ٩ٽس  وت 
أينز أڂ أ٩٘ه لًيز ٨ٽً تِصٍ. ٴثٺ ـصدً ٩ٰٽدس وټدٷ ڀدًتيت. ٴدثٺ ظدٿ تڄ١ٽدٳ خدٍ         

ـٽٵر. ٰٵدثٺ ټدٍ:    ـصً أشً خٍ ٨ځىنت. يأِڇ ٍٰ تټّځثء وأِٱٽڇ ٍٰ تْيٚ. ٍٰ أ٨ٗچ
ت٩٘ه ٰىٲ ڈىت. ٴثٺ ٴٽس: ٸُٯ أ٩٘ه ڈىت؟ ويأِڇ ٍٰ تټّځثء. ٴثٺ ٰللى خُهٌ ٍٰؼٻ 
خٍ. ٴثٺ ٰإوت أڄث ڀص٩ٽٳ خثټفٽٵر. ٴثٺ ظٿ ًٜج تټ٩ځىن ٰمً. ٴثٺ وخٵُس ڀص٩ٽٵدث خثټفٽٵدر   
ـصددً أ٘دددفس. ٴددثٺ ٰلشُددس تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰٵٙٙددصهث ٨ٽُددڇ. ٰٵددثٺ "أڀددث   

ڃ َّدثيٶ ٰهدٍ ٠دًٲ أ٘دفثج تټٕدځثٺ. ٴدثٺ وأڀدث تټ١دًٲ تټصدٍ          تټ١ًٲ تټصٍ يأَس ٨
يأَس ٨ڃ َځُڅٷ ٰهدٍ ٠دًٲ أ٘دفثج تټُځدُڃ. وأڀدث تټؽددٻ ٰهدى ڀڅدٍٺ تټٕدههتء. وټدڃ           
شڅثټڇ. وأڀث تټ٩ځىن ٰهى ٨ځدىن تِٔدٗپ. وأڀدث تټ٩دًوذ ٰهدٍ ٨دًوذ تِٔدٗپ. وټدڃ شدٍتٺ          

 ڀصځّٹث خهث ـصً شځىز".

 ٗٴٶثبة ٌٟبئ٪ دـبٱ ثٲ صبثذ، عًپ اهلل  - 34 

( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وتخڃ أخٍ ٨ځً. ٸٽهدٿ ٨دڃ   2485) - 151

 ِٱُثڂ. ٴثٺ ٨ځًو: ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٩ُِه، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ ٨ځً ڀً خفّثڂ وڈى َڅٕه تټ٩ًٕ ٍٰ تټځّدؽه. ٰٽفد٣  ټُدڇ. ٰٵدثٺ: ٴده ٸڅدس أڄٕده،         

  ٍ ڈًَدًذ. ٰٵدثٺ: أڄٕدهٶ تهلل! أِدځ٩س يِدىٺ       وُٰڇ ڀڃ ڈى لًُ ڀڅٷ. ظٿ تټصٱس  ټدً أخد
تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ "أؼدح ٨څدٍ. تټٽهدٿ! أَدهچ خدًوؾ تټٵدهَ"؟ ٴدثٺ: تټٽهدٿ!             

 ڄ٩ٿ.
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( ـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨دده خدڃ ـځُده ٨دڃ     2485) -پ -151

 ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨دڃ تخدڃ تټځّدُح؛ أڂ ـّدثڂ ٴدثٺ، ٰدٍ ـٽٵدر       
ُٰهٿ أخى ڈًًَذ: أڄٕهٶ تهلل! َث أخث ڈًًَذ! أِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.      

 ٰىٸً ڀعٽڇ.

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ. ألدًڄث أخدى تټُځدثڂ. ألدًڄدث    2485) - 152

 ٩ُٔح ٨ڃ تټٍڈًٌ. ألدًڄٍ أخى ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ؛
ًذ: أڄٕهٶ تهلل! ڈٻ ِځ٩س تټڅدٍ أڄڇ ِځ٧ ـّثڂ خڃ ظثخس تْڄٙثيٌ َّصٕهه أخث ڈًَ 

٘دٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ "َددث ـّددثڂ! أؼدح ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ.   
 تټٽهٿ! أَهچ خًوؾ تټٵهَ". ٴثٺ أخى ڈًًَذ: ڄ٩ٿ.

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٨دهٌ )وڈدى       2486) - 153

 تخڃ ظثخس( ٴثٺ: ِځ٩س تټدًتء خڃ ٨ثٌج ٴثٺ:
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵدىٺ ټفّدثڂ خدڃ ظثخدس "تڈؽهدٿ، أو ڈدثؼهٿ،        

 وؼدًَٻ ڀ٩ٷ".

( ـهظڅُڇ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ. ؾ وـهظڅٍ أخى خٹدً  2486) -پ -153

خڃ ڄث٧ٰ. ـهظڅث ٬څهي. ؾ وـهظڅث تخڃ خٕثي. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً و٨دهتټًـځڃ. ٸٽهدٿ  
 ٽڇ.٨ڃ ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن؛ ڀع

( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى أِدثڀر          2487) - 154

 ٨ڃ ڈٕثپ، ٨ڃ أخُڇ؛
أڂ ـّثڂ خڃ ظثخس ٸثڂ ڀځڃ ٸعً ٨ٽدً ٨ثبٕدر. ّٰدددصڇ. ٰٵثټدس. َدث تخدڃ ألصدٍ! ن٨دڇ.          

 ٰإڄڇ ٸثڂ َڅثٰؿ ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

ـددهظڅث ٨ددددهذ ٨ددڃ ڈٕدددثپ، خهدددىت   ( ـددهظڅثچ ٨عځدددثڂ خددڃ أخدددٍ ٔدددُدر.   2487) -پ -154

 تِٔڅثن.

( ـهظڅٍ خًٕ خڃ لثټه. ألدًڄث ڀفځه )٩َڅٍ تخڃ ؼ٩ٱً( ٨دڃ ٔد٩در،   2488) - 155

 ٨ڃ ِٽُځثڂ، ٨ڃ أخٍ تټٝفً، ٨ڃ ڀًّوٲ. ٴثٺ:
 نلٽس ٨ٽً ٨ثبٕر و٨څهڈث ـّثڂ خڃ ظثخس َڅٕهڈث ٩ًٔت. َٕدح خلخُثز ټڇ. ٰٵثٺ: 

 پ تټ٭ىتٰٻـٙثڂ يٌتڂ ڀث شٍڂ خًَدر * وشٙدؿ ٬ًظً ڀڃ ټفى
ٰٵثټس ټڇ ٨ثبٕر: ټٹڅٷ ټّس ٸىټٷ. ٴثٺ ڀًّوٲ ٰٵٽس ټهث: ټٿ شلوڄُڃ ټدڇ َدهلٻ ٨ٽُدٷ؟    

[. ٰٵثټدس: ٰدلٌ   11/تټڅدىي /  24وٴه ٴثٺ تهلل: وتټىٌ شىټً ٸدًچ ڀڅهٿ ټڇ ٨ىتج ٥٨ُٿ ]

 ٨ىتج أٔه ڀڃ تټ٩ځً؟  ڄڇ ٸثڂ َڅثٰؿ، أو َهثؼٍ ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.
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ثچ تخددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ددهٌ ٨ددڃ ٔدد٩در، ٰددٍ ڈددىت   ( ـددهظڅ2488) -پ -155

تِٔددڅثن. وٴددثٺ ٴثټددس: ٸددثڂ َددىج ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. وټددٿ َددىٸً:       
 ـٙثڂ يٌتڂ.

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث َفُددً خددڃ ٌٸًَددثء ٨ددڃ ڈٕددثپ خددڃ 2489) - 156

 ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
ڂ ټٍ ٍٰ ِٱُثڂ. ٴثٺ "ٸُٯ خٵًتخصٍ ڀڅڇ؟" ٴدثٺ: وتټدىٌ   ٴثٺ ـّثڂ: َث يِىٺ تهلل! تبى 

 أٸًڀٷ! ِْٽڅٷ ڀڅهٿ ٸځث شّٻ تټ٩ًٕذ ڀڃ تټمځًُ. ٰٵثٺ ـّثڂ:
 و ڂ ِڅثپ تټځؽه ڀڃ آٺ ڈثٔٿ * خڅى خڅس ڀمٍوپ. ووتټهٶ تټ٩ده

 ٴُٙهشڇ ڈىچ.

( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهذ. ـهظڅث ڈٕدثپ خدڃ ٨دًوذ،    2489) -پ -156

 ن. ٴثټس:خهىت تِٔڅث
تِصلوڂ ـّثڂ خڃ ظثخس تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ڈؽثء تټځًٕٸُڃ. وټٿ َىٸً أخث  

 تټ٩ؽُڃ. -تټمځًُ  -ِٱُثڂ. وٴثٺ خهٺ 

( ـددهظڅث ٨دددهتټځٽٷ خددڃ ٔدد٩ُح خددڃ تټٽُددط. ـددهظڅٍ أخددٍ ٨ددڃ ؼددهٌ.       2491) - 157

 ـهظڅٍ لثټه خڃ ٍََه. ـهظڅٍ ٩ُِه خڃ أخٍ ڈٗٺ ٨ڃ ٨ځثيذ خڃ ٬ٍَر، ٨ڃ ڀفځه خدڃ 
  خًتڈُٿ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛ 

أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "تڈؽددى ٴًَٕددث. ٰإڄددڇ أٔدده ٨ٽددُهٿ ڀددڃ ئددٳ  
خثټڅدٻ" ٰليِٻ  ټً تخڃ يوتـر ٰٵثٺ "تڈؽهٿ" ٰهؽثڈٿ ٰٽٿ ًَٚ. ٰليِٻ  ټً ٸ٩ح خڃ 

ټٹددٿ أڂ ڀثټددٷ. ظددٿ أيِددٻ  ټددً ـّددثڂ خددڃ ظثخددس. ٰٽځددث نلددٻ ٨ٽُددڇ، ٴددثٺ ـّددثڂ: ٴدده آڂ     
شًِٽىت  ټً ڈىت تِْه تټٝثيج خىڄدڇ. ظٿ أنټ٧ ټّثڄڇ ٰؽ٩ٻ َفًٸڇ. ٰٵثٺ: وتټىٌ خ٩عٷ 
خثټفٳ! ًَْٰڅهٿ خٽّثڄٍ ًٌٰ تْنَٿ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٖ ش٩ؽدٻ.  
ٰإڂ أخث خٹً أ٨ٽدٿ ٴدًَٓ خلڄّدثخهث. و ڂ ټدٍ ٰدُهٿ ڄّددث. ـصدً َٽمدٗ ټدٷ ڄّددٍ" ٰلشدثچ            

َث يِىٺ تهلل! ٴه ټمٗ ټٍ ڄّدٷ. وتټىٌ خ٩عٷ خدثټفٳ! ِْدٽڅٷ    ـّثڂ. ظٿ يؼ٧ ٰٵثٺ:
 ڀڅهٿ ٸځث شّٻ تټ٩ًٕذ ڀڃ تټ٩ؽُڃ.

ٴثټس ٨ثبٕر: ّٰځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ َٵدىٺ ټفّدثڂ " ڂ يوؾ تټٵدهَ     
 ٖ ٍَتٺ َؤَهٶ، ڀث ڄثٰفس ٨ڃ تهلل ويِىټڇ".

 ڂ ٰٕٱً وتٔصٱً".وٴثټس: ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "ڈؽثڈٿ ـّث
 ٴثٺ ـّثڂ:

 ڈؽىز ڀفځهت ٰلؼدس ٨څڇ * و٨څه تهلل ٍٰ وتٶ تټؽٍتء
 ڈؽىز ڀفځهت خًت شٵُث * يِىٺ تهلل ُٔځصڇ تټىٰثء

 ٰإڂ أخٍ ووتټهچ و٨ًٍٜ * ټ٩ًٚ ڀفځه ڀڅٹٿ وٴثء
 ظٹٽس خڅُصٍ  ڂ ټٿ شًوڈث * شعًُ تټڅٵ٧ ڀڃ ٸڅٱٍ ٸهتء
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 ءَدثيَڃ ت٨ْڅر ڀ٩ٙهتز * ٨ٽً أٸصثٰهث تِْٻ تټ٥ځث
 ش٥ٻ ؼُثنڄث ڀصځ١ًتز * شٽ١ځهڃ خثټمځً تټڅّثء

 ٰإڂ أ٨ًٜصځى ٨څث ت٨صځًڄث * وٸثڂ تټٱصؿ وتڄٹٕٯ تټ٭١ثء
 و ٖ ٰث٘دًوت ټًٝتج َىپ * ٩ٍَ تهلل ُٰڇ ڀڃ َٕثء

 وٴثٺ تهلل: ٴه أيِٽس ٨دهت * َٵىٺ تټفٳ ټُُ خڇ لٱثء
 وٴثٺ تهلل: ٴه ًَّز ؼڅهت * ڈٿ تْڄٙثي ٨ًٜصهث تټٽٵثء

 ڃ ڀ٩ه * ِدثج أو ٴصثٺ أو ڈؽثءټڅث ٍٰ ٸٻ َىپ ڀ
 ٰځڃ َهؽى يِىٺ تهلل ڀڅٷ * وَځهـڇ وَڅًٙچ ِىتء
 وؼدًَٻ يِىٺ تهلل ُٰڅث * ويوؾ تټٵهَ ټُُ ټڇ ٸٱثء

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ أثپ ٷغٿغح ا٫ضٹؿپ، عًپ اهلل ٗٴٶ - 35 

( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ٨ځً خڃ َدىڄُ تټُځدثڀٍ. ـدهظڅث ٨ٹًڀدر     2491) - 158

 ٸعًُ، ٍََه خڃ ٨دهتټًـځڃ. ـهظڅٍ أخى ڈًًَذ ٴثٺ:خڃ ٨ځثي ٨ڃ أخٍ 
ٸڅس أن٨ى أڀٍ  ټً تِٔٗپ وڈدٍ ڀٕدًٸر. ٰده٨ىشهث َىڀدث ٰلِدځ٩صڅٍ ٰدٍ يِدىٺ تهلل         

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀث أٸًچ. ٰلشُس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وأڄث أخٹٍ. ٴٽدس:  
هث تټُدىپ ٰلِدځ٩صڅٍ   َث يِىٺ تهلل!  ڄٍ ٸڅس أن٨ى أڀٍ  ټً تِٔٗپ ٰصدلخً ٨ٽدٍ. ٰده٨ىش   

ُٰٷ ڀث أٸًچ. ٰثن٦ تهلل أڂ َههٌ أپ أخٍ ڈًًَذ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ    
"تټٽهٿ! تڈه أپ أخٍ ڈًَدًذ" ٰمًؼدس ڀّصدٕدًت خده٨ىذ ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.         
ٰٽځدث ؼةدس ٰٙدًز  ټدً تټددثج. ٰدإوت ڈددى ڀؽدثٮ. ّٰدځ٩س أڀدٍ لٕدٯ ٴدهڀٍ. ٰٵثټددس:            

   ً ذ! وِددځ٩س لٝمٝددر تټځددثء. ٴددثٺ ٰث٬صّددٽس وټدّددس ني٨هددث       ڀٹثڄددٷ! َددث أخددث ڈًَدد
و٨ؽٽس ٨ڃ لځثيڈث. ٰٱصفس تټدثج. ظٿ ٴثټدس: َدث أخدث ڈًَدًذ! أٔدهه أڂ ٖ  ټدڇ  ٖ تهلل،       
وأٔهه أڂ ڀفځهت ٨دهچ ويِىټڇ. ٴدثٺ ًٰؼ٩دس  ټدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ،        

صؽثج تهلل ن٨ىشدٷ  ٰلشُصڇ وأڄدث أخٹدٍ ڀدڃ تټٱدًؾ. ٴدثٺ ٴٽدس: َدث يِدىٺ تهلل! أخٕدً ٴده تِد           
وڈهي أپ أخٍ ڈًًَذ. ٰفځه تهلل وأظڅً ٨ٽُڇ وٴثٺ لًُت. ٴثٺ ٴٽدس: َدث يِدىٺ تهلل! تن٦    
تهلل أڂ َفددڅٍ أڄث وأڀٍ  ټً ٨دثنذ تټځؤڀڅُڃ، وَفددهٿ  ټُڅث. ٴثٺ ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً 

وأڀددڇ  ټددً ٨دددثنٶ    -٩َڅددٍ أخددث ڈًَددًذ    -تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "تټٽهددٿ! ـدددح ٨دُددهٶ ڈددىت      
 وـدح  ټُهٿ تټځؤڀڅُڃ" ٰځث لٽٳ ڀؤڀڃ َّځ٧ خٍ، وٖ ًَتڄٍ،  ٖ أـدڅٍ. تټځؤڀڅُڃ.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ِد٩ُه وأخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وٌڈُدً خدڃ ـدًج.          2492) - 159

ؼځ٩ُث ٨دڃ ِدٱُثڂ. ٴدثٺ ٌڈُدً: ـدهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ تټٍڈدًٌ، ٨دڃ ت٨ْدًغ.             
 ٴثٺ: ِځ٩س أخث ڈًًَذ َٵىٺ:

ٹعً تټفهَط ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وتهلل     ڄٹٿ ش٨ٍځىڂ أڂ أخث ڈًًَذ َ 
تټځى٨ه. ٸڅس يؼٗ ڀّٹُڅث. ألهپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨ٽدً ڀدٻء خ١څدٍ.      
وٸددثڂ تټځهددثؼًوڂ َٕدد٭ٽهٿ تټٙددٱٳ خثِْددىتٲ. وٸثڄددس تْڄٙددثي َٕدد٭ٽهٿ تټٵُددثپ ٨ٽددً     



  

 

 

Page 494 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

ّدً ٔدُةث ِدځ٩ڇ    أڀىتټهٿ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ َدّٟ ظىخڇ ٰٽدڃ َڅ 
 ڀڅٍ" ٰد١ّس ظىخٍ ـصً ٴًٝ ـهَعڇ. ظٿ ٜځځصڇ  ټٍ. ٰځث ڄُّس ُٔةث ِځ٩صڇ ڀڅڇ.

( ـددهظڅٍ ٨دددهتهلل خددڃ ؼ٩ٱددً خددڃ َفُددً خددڃ لثټدده. ألدًڄددث ڀ٩ددڃ.         2492) -پ -159

ألدًڄث ڀثټٷ. ؾ وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً. ٸٗڈځدث ٨دڃ   
، خهدىت تټفدهَط. ٬ُدً أڂ ڀثټٹدث تڄصهدً ـهَعدڇ       تټٍڈًٌ، ٨ڃ ت٨ْدًغ، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ    

٨څه تڄٵٝثء ٴىٺ أخٍ ڈًًَذ. وټٿ َىٸً ٍٰ ـهَعدڇ تټًوتَدر ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       
 وِٽٿ "ڀڃ َدّٟ ظىخڇ"  ټً آلًچ.

( وـددهظڅٍ ـًڀٽددر خددڃ َفُددً تټصؽُدددٍ. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح ألدًڄددٍ     2493) - 161

 ثبٕر ٴثټس:َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج؛ أڂ ٨ًوذ خڃ تټٍخًُ ـهظڇ؛ أڂ ٨
أٖ ٩َؽدٷ أخى ڈًَدًذ! ؼدثء ٰؽٽدُ  ټدً ؼڅدح ـؽًشدٍ. َفدهض ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل            

٨ٽُددڇ وِددٽٿ. َّددځ٩څٍ وټددٷ. وٸڅددس أِدددؿ. ٰٵددثپ ٴدددٻ أڂ أٴٝددٍ ِدددفصٍ. وټددى أنيٸصددڇ   
 ټًننز ٨ٽُڇ:  ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټٿ َٹڃ ًَّن تټفهَط ٸًّنٸٿ.

 ؛( ٴثٺ تخڃ ٔهثج: وٴثٺ تخڃ تټځُّح2429)

 ڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ: َٵىټدىڂ:  ڂ أخدث ڈًَدًذ ٴده أٸعدً. وتهلل تټځى٨ده. وَٵىټدىڂ: ڀدث خدثٺ           
تټځهثؼًَڃ وتْڄٙثي ٖ َصفهظىڂ ڀعٻ أـثنَعڇ؟ وِللدًٸٿ ٨ڃ وټدٷ:  ڂ  لدىتڄٍ ڀدڃ    
تْڄٙثي ٸثڂ َٕ٭ٽهٿ ٨ځٻ أيُٜهٿ. و ڂ  لىتڄٍ ڀڃ تټځهثؼًَڃ ٸثڂ َٕ٭ٽهٿ تټٙٱٳ 

٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨ٽدً ڀدٻء خ١څدٍ. ٰلٔدهه  وت        خثِْىتٲ. وٸڅس أټدٍپ يِدىٺ تهلل   
٬ثخىت. وأـٱ٣  وت ڄّىت. وټٵه ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َىڀدث "أَٹدٿ َدّدٟ        
ظىخڇ ُٰللى ڀڃ ـهَعٍ ڈىت، ظٿ َؽځ٩ڇ  ټً ٘هيچ، ٰإڄڇ ټٿ َڅًّ ُٔةث ِدځ٩ڇ" ٰدّد١س   

ټدٷ تټُدىپ   خًنذ ٨ٽٍ. ـصً ًٰ٪ ڀڃ ـهَعڇ. ظٿ ؼځ٩صهدث  ټدً ٘دهيٌ. ٰځدث ڄّدُس خ٩ده و      
ٔددُةث ـددهظڅٍ خددڇ. وټددىٖ آَصددثڂ أڄٍټهځددث تهلل ٰددٍ ٸصثخددڇ ڀددث ـددهظس ٔددُةث أخددهت: ت ڂ تټددىَڃ    

 [  ټً آلً تَِصُڃ.161-و 159/تټدٵًذ / 2َٹصځىڂ ڀث أڄٍټڅث ڀڃ تټدُڅثز وتټههي{ ]

( وـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ تټهتيڀٍ. ألدًڄدث أخدى تټُځدثڂ ٨دڃ     2493) -پ -161

ًڄٍ ِد٩ُه خدڃ تټځّدُح وأخدى ِدٽځر خدڃ ٨ددهتټًـځڃ؛ أڂ أخدث         ٩ُٔح، ٨ڃ تټٍڈًٌ. ألد
ڈًًَذ ٴثٺ:  ڄٹٿ شٵىټىڂ:  ڂ أخث ڈًًَذ َٹعً تټفدهَط ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ      

 وِٽٿ. خڅفى ـهَعهٿ.

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ أٷ٪ ثضع عًپ اهلل ٗٴٸٮ، ٹ٣وخ دبُت ثٲ أثپ ث٬ز٘خ - 36 

ټڅثٴدده وٌڈُددً خددڃ ـددًج   ( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر و٨ځددًو ت   2494) - 161

)ٴدثٺ  ِدفثٲ: ألدًڄدث. وٴدثٺ      -وتټٽٱد٣ ټ٩ځدًو    -و ِفثٲ خڃ  خدًتڈُٿ وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً     
تِلًوڂ: ـهظڅث( ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ ٨ځًو، ٨ڃ تټفّڃ خڃ ڀفځه. ألدًڄٍ ٨دُهتهلل 

 خڃ أخٍ يت٧ٰ، وڈى ٸثشح ٨ٽٍ. ٴثٺ:
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٨ٽُدڇ وِددٽٿ أڄددث   ِدځ٩س ٨ٽُددث يٜددٍ تهلل ٨څدڇ وڈددى َٵددىٺ: خ٩عڅدث يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل    
وتټٍخًُ وتټځٵهتن. ٰٵثٺ "تبصىت يوٜر لثق. ٰإڂ خهث ٩٤ُڅر ڀ٩هدث ٸصدثج. ٰمدىوچ ڀڅهدث"     
ٰثڄ١ٽٵڅث ش٩ثني خڅدث لُٽڅدث. ٰدإوت ڄفدڃ خدثټځًأذ. ٰٵٽڅدث: ألًؼدٍ تټٹصدثج. ٰٵثټدس: ڀدث ڀ٩دٍ            
ٸصثج. ٰٵٽڅث: ټصمًؼڃ تټٹصثج أو ټصٽٵُڃ تټعُثج. ٰللًؼصڇ ڀڃ ٨ٵث٘هث. ٰلشُڅث خڇ يِىٺ 

ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰإوت ُٰڇ: ڀڃ ـث٠ح خڃ أخٍ خٽص٩ر  ټً ڄدثَ ڀدڃ تټځٕدًٸُڃ،    تهلل ٘
ڀڃ أڈٻ ڀٹر، َمدًڈٿ خد٩ٛ أڀً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل       
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َث ـث٠ح! ڀث ڈىت؟" ٴثٺ: ٖ ش٩ؽٻ ٨ٽٍ َث يِىٺ تهلل!  ڄٍ ٸڅس 

ـٽُٱث ټهٿ. وټدٿ َٹدڃ ڀدڃ أڄٱّدهث( وٸدثڂ ڀځدڃ       تڀًأ ڀٽٙٵث ٍٰ ٴًَٓ )ٴثٺ ِٱُثڂ: ٸثڂ 
ٸثڂ ڀ٩ٷ ڀڃ تټځهثؼًَڃ ټهٿ ٴًتخثز َفځىڂ خهدث أڈٽدُهٿ. ٰلـدددس،  و ٰدثشڅٍ وټدٷ ڀدڃ       
تټڅّح ُٰهٿ، أڂ أشمدى ٰدُهٿ َدهت َفځدىڂ خهدث ٴًتخصدٍ. وټدٿ أ٩ٰٽدڇ ٸٱدًت وٖ تيشدهتنت ٨دڃ            

هٲ" ٰٵدثٺ  نَڅٍ. وٖ يٜث خثټٹٱً خ٩ه تِٔدٗپ. ٰٵدثٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "٘د       
٨ځً" ن٨څٍ. َث يِىٺ تهلل! أًٜج ٨څٳ ڈىت تټځڅدثٰٳ. ٰٵدثٺ " ڄدڇ ٴده ٔدهه خدهيت. وڀدث        
َهيَٷ ټ٩ٻ تهلل ت٠ٽ٧ ٨ٽً أڈٻ خهي ٰٵثٺ: ت٨ځٽىت ڀث ٔةصٿ. ٰٵه ٬ٱًز ټٹدٿ". ٰدلڄٍٺ تهلل   

[. 1/تټځځصفڅر / ٨61ٍ وؼٻ: تَث أَهث تټىَڃ أڀڅىت ٖ شصمىوت ٨هوٌ و٨هوٸٿ أوټُثء{ ]

ٍ خٹً وٌڈًُ وٸً تَِر. وؼ٩ٽهث  ِدفثٲ، ٰدٍ يوتَصدڇ، ڀدڃ شدٗوذ      وټُُ ٍٰ ـهَط أخ
 ِٱُثڂ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ڀفځه خدڃ ٰٝدُٻ. ؾ وـدهظڅث    2494) -پ -161

 ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨دهتهلل خڃ  نيَُ. ؾ وـهظڅث يٰث٨ر خدڃ تټهُدعٿ تټىتِد١ٍ.    
٨ددڃ ِدد٩ه خددڃ ٨دُددهذ، ٨ددڃ أخددٍ   ـددهظڅث لثټدده )٩َڅددٍ تخددڃ ٨دددهتهلل(. ٸٽهددٿ ٨ددڃ ـٙددُڃ،  

٨دهتټًـځڃ تټّٽځٍ، ٨ڃ ٨ٽٍ. ٴثٺ: خ٩عڅٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وأخث ڀًظده  
تټ٭څىٌ وتټٍخًُ خڃ تټ٩ىتپ. وٸٽڅث ٰثيَ. ٰٵثٺ "تڄ١ٽٵىت ـصً شدلشىت يوٜدر لدثق. ٰدإڂ     
خهث تڀًأذ ڀڃ تټځًٕٸُڃ ڀ٩هث ٸصثج ڀڃ ـث٠دح  ټدً تټځٕدًٸُڃ" ٰدىٸً خځ٩څدً ـدهَط       

 خڃ أخٍ يت٧ٰ ٨ڃ ٨ٽٍ.٨دُهتهلل 

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ټُددط. ؾ وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ يڀددؿ.       2195) - 162

 ألدًڄث تټٽُط ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً؛
أڂ ٨دهت ټفث٠ح ؼثء يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٕٹى ـث٠ددث. ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ      

"ٸىخس ٖ َهلٽهث. ٰإڄڇ  تهلل! ټُهلٽڃ ـث٠ح تټڅثي. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ
 ٔهه خهيت و تټفهَدُر ". 
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ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ أهذبة ا٫لجغح، أٷ٪ ثڀ٘خ ا٫غًٺاٱ، عًپ اهلل  - 37 

 ٗٴٸٮ
( ـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل. ـهظڅث ـؽدثغ خدڃ ڀفځده. ٴدثٺ: ٴدثٺ تخدڃ       2496) - 163

 ؼًَػ: ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ: ألدًشڅٍ أپ ڀدًٕ؛ 
أڄهث ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ، ٨څده ـٱٙدر " ٖ َدهلٻ تټڅدثي،  ڂ ٔدثء       

تهلل، ڀددڃ أ٘ددفثج تټٕددؽًذ، أـدده. تټددىَڃ خددث٩َىت شفصهددث" ٴثټددس: خٽددً. َددث يِددىٺ تهلل!         

[ ٰٵدثٺ تټڅددٍ ٘دٽً    71/ڀدًَٿ / 19ٰثڄصهًڈث. ٰٵثټس ـٱٙر: تو ڂ ڀڅٹٿ  ٖ وتينڈدث{ ] 

تظٿ ڄڅؽٍ تټىَڃ تشٵىت وڄىي تټ٥ثټځُڃ ُٰهث ؼعُث{" تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٴه ٴثٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ: 

 [.72/ڀًَٿ /19]

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ أثپ ٯٺؿټ ٹأثپ ٗبٯغ اڃك٘غٿڀٲ، عًپ اهلل ٗٴٸٰب - 38 

( ـدهظڅث أخددى ٨دثڀً تْٔدد٩ًٌ وأخدى ٸًَددح. ؼځ٩ُدث ٨ددڃ أخدٍ أِددثڀر.      2497) - 164

 خٍ ڀىًِ. ٴثٺ:ٴثٺ أخى ٨ثڀً: ـهظڅث أخى أِثڀر. ـهظڅث خًَه ٨ڃ ؼهچ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أ
ٸڅس ٨څه تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وڈى ڄثٌٺ خثټؽ٩ًتڄر خُڃ ڀٹر وتټځهَڅدر. وڀ٩دڇ    

خددٗٺ. ٰددلشً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ يؼددٻ أ٨ًتخددٍ. ٰٵددثٺ: أٖ شڅؽددٍ ټددٍ، َددث  
ڀفځدده! ڀددث و٨ددهشڅٍ؟ ٰٵددثٺ ټددڇ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "أخٕددً". ٰٵددثٺ ټددڇ            

ڃ "أخًٕ" ٰلٴدٻ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨ٽدً أخدٍ       ت٨ًْتخٍ: أٸعًز ٨ٽٍ ڀ
ڀىًِ وخٗٺ، ٸهُةر تټ٭ٝدثڂ. ٰٵثٺ " ڂ ڈىت ٴه ين تټدًٕي. ٰثٴدٗ أڄصځث" ٰٵثٖ: ٴدٽڅث. 
َددث يِددىٺ تهلل! ظددٿ ن٨ددث يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خٵددهؾ ُٰددڇ ڀددثء. ٰ٭ّددٻ َهَددڇ    

ً وؼىڈٹځث وڄفىيٸځث. وأخًٕت ووؼهڇ ُٰڇ. وڀػ ُٰڇ. ظٿ ٴثٺ "تًٔخث ڀڅڇ، وأ٬ًٰث ٨ٽ
" ٰللىت تټٵهؾ. ٰٱ٩ٗ ڀث أڀًڈځث خڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰڅثنشهځدث أپ ِدٽځر   

 ڀڃ ويتء تټّصً: أٰٝٗ ْڀٹځث ڀځث ٍٰ  ڄثبٹځث. ٰلٰٝٗ ټهث ڀڅڇ ٠ثبٱر.

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ خًتن، أخى ٨ثڀً ت٩ًٌْٔ وأخى ٸًَح، ڀفځه خڃ 2498) - 165

ټٽٱ٣ ْخٍ ٨ثڀً( ٴثٖ: ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ خًَه، ٨ڃ أخٍ خًنذ، ٨دڃ أخُدڇ.   تټ٩ٗء )وت
 ٴثٺ:

ټځددث ٰددً٪ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ڀددڃ ـڅددُڃ، خ٩ددط أخددث ٨ددثڀً ٨ٽددً ؼددُٓ  ټددً        
أو٠ثَ. ٰٽٵٍ نيَده خدڃ تټٙدځر. ٰٵصدٻ نيَده وڈدٍپ تهلل أ٘دفثخڇ. ٰٵدثٺ أخدى ڀىِدً: و           

دصڇ. يڀثچ يؼٻ ڀڃ خڅٍ ؼٕٿ خّهٿ. خ٩عڅٍ ڀ٧ أخٍ ٨ثڀً. ٴثٺ ًٰڀٍ أخى ٨ثڀً ٍٰ يٸ
ٰلظدصڇ ٍٰ يٸدصدڇ. ٰثڄصهُدس  ټُدڇ ٰٵٽدس: َدث ٨دٿ! ڀدڃ يڀدثٶ؟ ٰلٔدثي أخدى ٨دثڀً  ټدً أخدٍ              
ڀىِددً. ٰٵددثٺ:  ڂ وتٶ ٴددثشٽٍ. شددًتچ وټددٷ تټددىٌ يڀددثڄٍ. ٴددثٺ أخددى ڀىِددً: ٰٵٙددهز ټددڇ    
ٰث٨صځهشڇ ٰٽفٵصڇ. ٰٽځث يآڄدٍ وټدً ٨څدٍ وتڈددث. ٰثشد٩صدڇ وؼ٩ٽدس أٴدىٺ ټدڇ: أٖ شّدصفٍ؟          

أ٨ًتخُث؟ أٖ شعدس؟ ٰٹٯ. ٰثټصٵُس أڄث وڈى. ٰثلصٽٱڅث أڄث وڈى ٜدًخصُڃ. ٰٝدًخصڇ    أټّس
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خثټُّٯ ٰٵصٽصڇ. ظٿ يؼ٩س  ټً أخٍ ٨دثڀً ٰٵٽدس:  ڂ تهلل ٴده ٴصدٻ ٘دثـدٷ. ٴدثٺ: ٰدثڄ٦ٍ        
ڈىت تټّهٿ. ٰڅ٨ٍصڇ ٰڅٍت ڀڅڇ تټځثء. ٰٵثٺ: َث تخڃ ألٍ! تڄ١ٽٳ  ټً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل  

  ٗ پ. وٴددٻ ټددڇ: َٵددىٺ ټددٷ أخددى ٨ددثڀً: تِددص٭ٱً ټددٍ. ٴددثٺ:      ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰلٴًبددڇ ڀڅددٍ تټّدد
وتِص٩ځٽڅٍ أخى ٨ثڀً ٨ٽً تټڅثَ. وڀٹط ًَُّت ظدٿ  ڄدڇ ڀدثز. ٰٽځدث يؼ٩دس  ټدً تټڅددٍ        
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ نلٽس ٨ٽُدڇ، وڈدى ٰدٍ خُدس ٨ٽدً ِدًًَ ڀًڀدٻ، و٨ٽُدڇ ٰدًتْ،          

خمدًڄث وٴه أظً يڀثٺ تټًًَّ خ٥هً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وؼڅدُڇ. ٰللدًشڇ 
ولدً أخٍ ٨ثڀً. وٴٽس ټڇ: ٴثٺ: ٴٻ ټڇ: َّص٭ٱً ټٍ. ٰده٨ث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ     
وِٽٿ خځثء. ٰصىٜل ڀڅڇ. ظٿ يٰد٧ َهَدڇ. ظدٿ ٴدثٺ "تټٽهدٿ! ت٬ٱدً ټ٩دُده، أخدٍ ٨دثڀً" ـصدً           
يأَس خُثٚ  خ١ُڇ. ظدٿ ٴدثٺ "تټٽهدٿ! تؼ٩ٽدڇ َدىپ تټٵُثڀدر ٰدىٲ ٸعُدً ڀدڃ لٽٵدٷ، أو ڀدڃ            

ٺ تهلل! ٰثِدص٭ٱً. ٰٵدثٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "تټٽهدٿ!        تټڅثَ" ٰٵٽس: وټٍ َث يِدى 
 ت٬ٱً ټ٩دهتهلل خڃ ٴُُ وڄدڇ. وأنلٽڇ َىپ تټٵُثڀر ڀهلٗ ٸًَځث".

 ٴثٺ أخى خًنذ:  ـهتڈځث ْخٍ ٨ثڀً. وتْلًي ْخٍ ڀىًِ.

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ اڃك٘غٿڀٲ، عًپ اهلل ٗٴٸٮ - 39 

ـدهظڅث أخدى أِدثڀر. ـدهظڅث خًَده      ( ـهظڅث أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. 2499) - 166

 ٨ڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڄٍ ٨ًْٮ أ٘ىتز يٰٵر ت٩ًَُْٔڃ خثټٵًآڂ،  

ـُڃ َهلٽىڂ خثټٽُٻ، وأ٨ًٮ ڀڅثٌټهٿ ڀڃ أ٘دىتشهٿ، خدثټٵًآڂ خثټٽُدٻ. و ڂ ٸڅدس ټدٿ أي      
ٴدثٺ ټهدٿ:  ڂ    -أو ٴثٺ تټ٩دهو   -ټمُٻ ڀڅثٌټهٿ ـُڃ ڄٍټىت خثټڅهثي. وڀڅهٿ ـٹُٿ  وت ټٵٍ ت

 أ٘فثخٍ َلڀًوڄٹٿ أڂ شڅ٥ًوڈٿ ". 

( ـدهظڅث أخددى ٨دثڀً تْٔدد٩ًٌ وأخدى ٸًَددح. ؼځ٩ُدث ٨ددڃ أخدٍ أِددثڀر.      2511) - 167

 ٴثٺ أخى ٨ثڀً: ـهظڅث أخى أِثڀر. ـهظڅٍ خًَه خڃ ٨ده 
 تهلل خڃ أخٍ خًنذ ٨ڃ ؼهچ، أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ. ٴثٺ:

 ٨ٽُدڇ وِدٽٿ " ڂ تْٔد٩ًَُڃ،  وت أيڀٽدىت ٰدٍ تټ٭دٍو، أو ٴدٻ        ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل   
٩٠ثپ ٨ُثټهٿ خثټځهَڅر، ؼځ٩دىت ڀدث ٨څدهڈٿ ٰدٍ ظدىج وتـده، ظدٿ تٴصّدځىچ خُدڅهٿ ٰدٍ  ڄدثء            

 وتـه، خثټّىَر. ٰهٿ ڀڅٍ وأڄث ڀڅهٿ".

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ أثپ ؿ٠ڀبٱ ثٲ دغة، عًپ اهلل ٗٴٶ - 41 

دًٌ وأـځده خدڃ ؼ٩ٱدً تټځ٩ٵدًٌ.     ( ـهظڅٍ ٨دثَ خڃ ٨دهتټ٥٩ُٿ تټ٩څ2511) - 168

ٴثٖ: ـهظڅث تټڅًٝ )وڈى تخڃ ڀفځه تټُځثڀٍ(. ـهظڅث ٨ٹًڀر. ـهظڅث أخى ٌڀُٻ. ـدهظڅٍ  
 تخڃ ٨دثَ ٴثٺ:

ٸثڂ تټځّٽځىڂ ٖ َڅ٥ًوڂ  ټً أخٍ ِٱُثڂ وٖ َٵث٨هوڄدڇ. ٰٵدثٺ ټٽڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       
ًج وأؼځٽدڇ، أپ  وِٽٿ: َث ڄدٍ تهلل! ظٗض أ١٨څُهڃ. ٴدثٺ "ڄ٩دٿ" ٴدثٺ: ٨څدهٌ أـّدڃ تټ٩د      
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ـدُدر خڅس أخٍ ِٱُثڂ، أٌوؼٹهث. ٴدثٺ "ڄ٩دٿ" ٴدثٺ: وڀ٩ثوَدر، شؽ٩ٽدڇ ٸثشددث خدُڃ َدهَٷ.         
 ٴثٺ "ڄ٩ٿ". ٴثٺ: وشؤڀًڄٍ ـصً أٴثشٻ تټٹٱثي، ٸځث ٸڅس أٴثشٻ تټځّٽځُڃ. ٴثٺ "ڄ٩ٿ". 

ٴثٺ أخى ٌڀُٻ: وټىٖ أڄڇ ٠ٽح وټٷ ڀدڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، ڀدث أ١٨دثچ وټدٷ.         
 ّةٻ ُٔةث  ٖ ٴثٺ "ڄ٩ٿ". ْڄڇ ټٿ َٹڃ َ

ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ج٠٘غ ثٲ أثپ ُب٫ت، ٹأؿٰبء ثٴذ ٰٗڀؾ، ٹأٷ٪  - 41 

 ؿ٠ڀٴزٸٮ، عًپ اهلل ٗٴٸٮ
( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ خًتن ت٩ًٌْٔ وڀفځه خڃ تټ٩ٗء تټهځدهتڄٍ. ٴدثٖ:   2512) - 169

 ـهظڅث أخى أِثڀر. ـهظڅٍ خًَه ٨ڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ. ٴثٺ:
ٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڄفدڃ خدثټُځڃ. ٰمًؼڅدث ڀهدثؼًَڃ  ټُدڇ.      خٽ٭څث ڀمًغ يِى 

 ڀدث ٴدثٺ خٝد٩ث     -أڄث وألىتڂ ټٍ. أڄث أ٘٭ًڈځث. أـدهڈځث أخدى خدًنذ وتِلدً أخدى يڈدٿ.       
ٴددثٺ ًٰٸدڅددث ِددٱُڅر.  -و ڀددث ٴددثٺ ظٗظددر ولځّددُڃ أو تظڅددُڃ ولځّددُڃ يؼددٗ ڀددڃ ٴددىڀٍ   

خدڃ أخدٍ ٠ثټدح وأ٘دفثخڇ ٨څدهچ.      ٰلټٵصڅث ِدٱُڅصڅث  ټدً تټڅؽثٔدٍ خثټفدٕدر. ٰىتٰٵڅدث ؼ٩ٱدً       
ٰٵثٺ ؼ٩ٱً:  ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ خ٩عڅدث ڈهڅدث. وأڀًڄدث خثٔٴثڀدر. ٰدلٴُځىت       
ڀ٩څث. ٰلٴځڅث ڀ٩ڇ ـصً ٴهڀڅث ؼځ٩ُث. ٴثٺ ٰىتٰٵڅث يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ـدُڃ     

    ً ڀڅهدث   تٰصصؿ لُدً. ٰلِهٿ ټڅث، أو ٴثٺ أ١٨ثڄث ڀڅهث. وڀث ٴّٿ ْـه ٬دثج ٨دڃ ٰدصؿ لُدد
ُٔةث.  ٖ ټځڃ ٔهه ڀ٩دڇ.  ٖ ْ٘دفثج ِدٱُڅصڅث ڀد٧ ؼ٩ٱدً وأ٘دفثخڇ. ٴّدٿ ټهدٿ ڀ٩هدٿ.          

 : ڄفڃ ِدٵڅثٸٿ خثټهؽًذ.-٩َڅٍ ْڈٻ تټّٱُڅر  -ٴثٺ ٰٹثڂ ڄثَ ڀڃ تټڅثَ َٵىټىڂ ټڅث 

(ٴثٺ:ٰددهلٽس أِددځثء خڅددس ٨ځددُُ، وڈددٍ ڀځددڃ ٴددهپ ڀ٩څددث، ٨ٽددً ـٱٙددر ٌوغ  2513)

ثڄس ڈثؼًز  ټً تټڅؽثٔدٍ ٰدُځڃ ڈدثؼً  ټُدڇ.     تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٌتبًذ. وٴه ٸ
ٰهلٻ ٨ځً ٨ٽً ـٱٙر، وأِځثء ٨څهڈث. ٰٵثٺ ٨ځً ـُڃ يأي أِځثء: ڀڃ ڈىچ؟ ٴثټس: 
أِځثء خڅس ٨ځُُ. ٴثٺ ٨ځً: تټفدٕدُر ڈدىچ؟ تټدفًَدر ڈدىچ؟ ٰٵثټدس أِدځثء: ڄ٩دٿ. ٰٵدثٺ         
 ٨ځً: ِدٵڅثٸٿ خثټهؽًذ. ٰڅفڃ أـٳ خًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ڀدڅٹٿ. ٰ٭ٝددس.   

وٴثټدس ٸٽځددر: ٸدىخس. َددث ٨ځدً! ٸددٗ. وتهلل! ٸڅدصٿ ڀدد٧ يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ       
٩١َددٿ ؼددثب٩ٹٿ، و٩َدد٣ ؼددثڈٽٹٿ. وٸڅددث ٰددٍ نتي، أو ٰددٍ أيٚ، تټد٩ددهتء تټد٭ٝددثء ٰددٍ       
تټفدٕر. ووټٷ ٍٰ تهلل وٍٰ يِىټڇ. وتَٿ تهلل! ٖ أ٩٠دٿ ٩٠ثڀدث وٖ أٔدًج ٔدًتخث ـصدً      

ڇ وِٽٿ. وڄفڃ ٸڅث ڄؤوي وڄمثٮ. وِلوٸً وټٷ أوٸً ڀث ٴٽس ټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُ
ټًِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وأِددلټڇ. ووتهلل! ٖ أٸددىج وٖ أٌَدد٫ وٖ أيَدده ٨ٽددً   
وټٷ. ٴدثٺ ٰٽځدث ؼدثء تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴثټدس: َدث ڄددٍ تهلل!  ڂ ٨ځدً ٴدثٺ ٸدىت              

وْ٘دفثخڇ  وٸىت. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ټدُُ خدلـٳ خدٍ ڀدڅٹٿ. وټدڇ           
 ڈؽًذ وتـهذ. وټٹٿ أڄصٿ، أڈٻ تټّٱُڅر، ڈؽًشثڂ".
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ٴثټددس: ٰٽٵدده يأَددس أخددث ڀىِددً وأ٘ددفثج تټّددٱُڅر َددلشىڄٍ أيِددثٖ. َّددلټىڄٍ ٨ددڃ ڈددىت      
تټفهَط. ڀث ڀڃ تټهڄُث ٍٔء ڈٿ خڇ أًٰؾ وٖ أ٥٨ٿ ٍٰ أڄٱّهٿ ڀځث ٴثٺ ټهدٿ يِدىٺ تهلل   

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.
 س أخث ڀىًِ، و ڄڇ ټُّص٩ُه ڈىت تټفهَط ڀڅٍ.ٴثٺ أخى خًنذ: ٰٵثټس أِځثء: ٰٽٵه يأَ

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ؿ٬ٰبٱ ٹ هٸڀت ٹثال٩، عًپ اهلل ر٘ب٫ټ ٗٴٸٮ - 42 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـهظڅث خهٍ. ـهظڅث ـځثن خڃ ِٽځر ٨ڃ ظثخدس،  2514) - 171

 ٨ڃ ڀ٩ثوَر خڃ ٴًذ، ٨ڃ ٨ثبى خڃ ٨ځًو؛
ٰٵددثټىت: وتهلل! ڀددث ألددىز  أڂ أخددث ِددٱُثڂ أشددً ٨ٽددً ِددٽځثڂ و ٘ددهُح وخددٗٺ ٰددٍ ڄٱددً.     

ُِىٮ تهلل ڀڃ ٨څٳ ٨دهو تهلل ڀللدىڈث. ٴدثٺ ٰٵدثٺ أخدى خٹدً: أشٵىټدىڂ ڈدىت ټٕدُك ٴدًَٓ           
وُِهڈٿ؟. ٰلشً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰللدًچ. ٰٵثٺ "َث أخث خٹً! ټ٩ٽدٷ أ٬ٝددصهٿ.   

 ټةڃ ٸڅس أ٬ٝدصهٿ ټٵه أ٬ٝدس يخٷ".
 ٖ. َ٭ٱً تهلل ټٷ. َث ألٍ!ٰلشثڈٿ أخى خٹً ٰٵثٺ: َث  لىشثچ! أ٬ٝدصٹٿ؟ ٴثټىت: 

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ اڃٳوبع، عًپ اهلل ر٘ب٫ټ ٗٴٸٮ - 43 

( ـدددهظڅث  ِدددفثٲ خدددڃ  خدددًتڈُٿ تټفڅ٥ٽدددٍ وأـځددده خدددڃ ٨ددددهذ )وتټٽٱددد٣ 2515) - 171

 ِٔفثٲ(. ٴثٖ: ألدًڄث ِٱُثڂ ٨ڃ ٨ځًو، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:

[ 122/آٺ ٨ځددًتڂ/ 3{ ]ُٰڅددث ڄٍټددس: ت و ڈځددس ٠ثبٱصددثڂ ڀددڅٹٿ أڂ شٱٕددٗ وتهلل وټُهځددث  

 خڅى ِٽځر وخڅى ـثيظر. وڀث ڄفح أڄهث ټٿ شڅٍٺ. ټٵىٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ: وتهلل وټُهځث.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً و٨ددهتټًـځڃ خدڃ        2516) - 172

 ڀههٌ. ٴثٖ: ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ تټڅًٝ خڃ أڄُ، ٨ڃ ٌَه خڃ أيٴٿ. ٴثٺ:
 ٨ٽُڇ وِٽٿ "تټٽهٿ! ت٬ٱً ټٓڄٙثي، وْخڅثء تْڄٙثي، وأخڅدثء  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 

 أخڅثء تْڄٙثي".

( وـهظڅُددڇ َفُددً خددڃ ـدُددح. ـددهظڅث لثټدده )٩َڅددٍ تخددڃ تټفددثيض(.     2516) -پ -172

 ـهظڅث ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن.

( ـهظڅٍ أخى ڀ٩دڃ تټًٴثٔدٍ. ـدهظڅث ٨ځدً خدڃ َدىڄُ. ـدهظڅث ٨ٹًڀدر         2517) - 173

  ِفثٲ )وڈى تخڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر(؛ أڂ أڄّث ـهظڇ؛)وڈى تخڃ ٨ځثي(. ـهظڅث 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ تِدص٭ٱً ټٓڄٙدثي. ٴدثٺ وأـّددڇ ٴدثٺ "وټدىيتيٌ          

 تْڄٙثي، وټځىتټٍ تْڄٙثي" ٖ أٔٷ ُٰڇ.

( ـهظڅٍ أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر وٌڈُدً خدڃ ـدًج. ؼځ٩ُدث ٨دڃ تخدڃ         2518) - 174

 ِځث٨ُٻ ٨ڃ ٨دهتټ٩ٍٍَ )وڈى تخڃ ٘هُح(، ٨ڃ أڄُ؛٨ٽُر )وتټٽٱ٣ ټٍڈًُ(. ـهظڅث  
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أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ يأي ٘ددُثڄث وڄّدثء ڀٵدٽدُڃ ڀدڃ ٨دًَ. ٰٵدثپ ڄددٍ تهلل           
٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀځدعٗ. ٰٵدثٺ "تټٽهدٿ! أڄدصٿ ڀدڃ أـدح تټڅدثَ  ټدٍ. تټٽهدٿ! أڄدصٿ ڀدڃ              

 أـح تټڅثَ  ټٍ" ٩َڅٍ تْڄٙثي.

څددً وتخددڃ خٕددثي. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ ٬څددهي. ٴددثٺ تخددڃ ( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځع2519) - 175

تټځعڅً: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٌَده. ِدځ٩س أڄدُ خدڃ ڀثټدٷ      
 َٵىٺ:

ؼثءز تڀًأذ ڀڃ تْڄٙثي  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ ٰمٗ خهدث يِدىٺ    
ٍ" ظددٗض تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. وٴددثٺ "وتټددىٌ ڄٱّددٍ خُددهچ!  ڄٹددٿ ْـددح تټڅددثَ  ټدد  

 ڀًتز.

( ـهظڅُڇ َفًُ خڃ ـدُح. ـهظڅث لثټه خڃ تټفدثيض. ؾ وـدهظڅث أخدى    2519) -پ -175

خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وأخددى ٸًَددح. ٴددثٖ: ـددهظڅث تخددڃ  نيَددُ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ٔدد٩در، خهددىت    
 تِٔڅثن.

( ـهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً وڀفځده خدڃ خٕدثي )وتټٽٱد٣ ٖخدڃ تټځعڅدً(.          2511) - 176

 ٩ٱً. ألدًڄث ٩ٔدر. ِځ٩س ٴصثنذ َفهض ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛ ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ " ڂ تْڄٙددثي ٸًٔددٍ و٨ُدصددٍ. و ڂ تټڅددثَ  

 ُِٹعًوڂ وَٵٽىڂ. ٰثٴدٽىت ڀڃ ڀفّڅهٿ وت٨ٱىت ٨ڃ ڀُّةهٿ".

 ثبة ٟپ سڀغ صٹع اڃٳوبع، عًپ اهلل ٗٴٸٮ - 44 

خددڃ خٕددثي )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ تټځعڅددً(. ٴددثٖ: ( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وت2511) - 177

ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر. ِځ٩س ٴصثنذ َفهض ٨ڃ أڄُ خدڃ ڀثټدٷ، ٨دڃ أخدٍ     
 أُِه، ٴثٺ:

ٴدددثٺ يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ "لُدددً نوي تْڄٙدددثي خڅدددى تټڅؽدددثي. ظدددٿ خڅدددى    
 ٨دهتْٔددهٻ، ظددٿ خڅددى تټفددثيض خددڃ تټمددٍيغ. ظددٿ خڅددى ِددث٨هذ. وٰددٍ ٸددٻ نوي تْڄٙددثي    

لًُ". ٰٵثٺ ٩ِه: ڀث أيي يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ  ٖ ٴده ٰٝدٻ ٨ٽُڅدث. ٰٵُدٻ:       
 ٴه ٰٝٽٹٿ ٨ٽً ٸعًُ.

( ـهظڅثچ ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث أخى نتون. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصدثنذ.  2511) -پ -177

 ِځ٩س أڄّث َفهض ٨ڃ أخٍ أُِه تْڄٙثيٌ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ڄفىچ.

( ـهظڅث ٴصُدر وتخڃ يڀؿ ٨ڃ تټٽُدط خدڃ ِد٩ه. ؾ وـدهظڅث ٴصُددر.      2511) - 2پ -177

ـهظڅث ٨دهتټ٩ٍٍَ )٩َڅٍ تخڃ ڀفځه(. ؾ وـهظڅث تخڃ تټځعڅً وتخڃ أخٍ ٨ځً. ٴثٖ: ـهظڅث 
٨دهتټىڈثج تټعٵٱٍ. ٸٽهدٿ ٨دڃ َفُدً خدڃ ِد٩ُه، ٨دڃ أڄدُ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ            

 وِٽٿ. خځعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٖ َىٸً ٍٰ تټفهَط ٴىٺ ٩ِه.
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( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددثن وڀفځدده خددڃ ڀهددًتڂ تټددًتٌٌ )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ   2511) - 178

٨دثن(. ـهظڅث ـثشٿ )وڈى تخڃ  ِدځث٨ُٻ( ٨دڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ـځُده، ٨دڃ  خدًتڈُٿ خدڃ         
 ڀفځه خڃ ٠ٽفر. ٴثٺ:

ِځ٩س أخدث أِدُه ل١ُددث ٨څده تخدڃ ٨صددر. ٰٵدثٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ              
  ٍ تټڅؽدثي، ونتي خڅدٍ ٨دهتْٔدهٻ، ونتي خڅدٍ تټفدثيض خدڃ        "لًُ نوي تْڄٙدثي نتي خڅد

 تټمٍيغ، ونتي خڅٍ ِث٨هذ". وتهلل! ټى ٸڅس ڀؤظًت خهث أـهت ِظًز خهث ٨ًُٕشٍ.

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً تټصځُځددٍ. ألدًڄددث تټځ٭ُددًذ خددڃ ٨دددهتټًـځڃ  2511) - 179

 ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن. ٴثٺ:
ِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ     ٔهه أخى ِٽځر ټّځ٧ أخث أُِه تْڄٙدثيٌ َٕدهه؛ أڂ ي   

ٴثٺ "لًُ نوي تْڄٙثي خڅى تټڅؽثي. ظٿ خڅى تْٔهٻ. ظٿ خڅى تټفدثيض خدڃ تټمدٍيغ. ظدٿ     
 خڅى ِث٨هذ. وٍٰ ٸٻ نوي تْڄٙثي لًُ".

ٴثٺ أخى ِٽځر: ٴثٺ أخى أُِه: أشهٿ أڄث ٨ٽً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؟ ټدى ٸڅدس       
خڃ ٨دثنذ ٰىؼه ٍٰ ڄٱّڇ. وٴثٺ: لٽٱڅث ٰٹڅدث   ٸثوخث ټدهأز خٵىڀٍ، خڅٍ ِث٨هذ. وخٽ٫ وټٷ

آلً تْيخ٧. أِدًؼىت ټدٍ ـځدثيٌ آشدٍ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وٸٽځدڇ تخدڃ           
ألُڇ، ِدهٻ. ٰٵدثٺ: أشدىڈح ټصدًن ٨ٽدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؟ ويِدىٺ تهلل           
 ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ أ٨ٽددٿ. أو ټددُُ ـّدددٷ أڂ شٹددىڂ يتخدد٧ أيخدد٧. ًٰؼدد٧ وٴددثٺ: تهلل   

 ويِىټڇ أ٨ٽٿ. وأڀً خفځثيچ ٰفٻ ٨څڇ.

( ـهظڅث ٨ځًو خڃ ٨ٽٍ خڃ خفً. ـهظڅٍ أخى نتون ـهظڅث ـًج خدڃ  2511) -پ -179

 ٔهتن ٨ڃ َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ. ـهظڅٍ أخى ِٽځر؛ أڂ أخث ُِه تْڄٙثيٌ ـهظڇ؛
أڄدددڇ ِدددځ٧ يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ َٵدددىٺ "لُدددً تْڄٙدددثي، أو لُدددً نوي    

هَعهٿ. ٰدٍ وٸدً تټدهوي. وټدٿ َدىٸً ٴٙدر ِد٩ه خدڃ ٨ددثنذ يٜدٍ تهلل           تْڄٙثي" خځعٻ ـد 
 ٨څڇ.

( وـهظڅٍ ٨ځًو تټڅثٴده و٨دده خدڃ ـځُده. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٩َٵدىج )وڈدى         2512) - 181

تخڃ  خًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه(. ـدهظڅث أخدٍ ٨دڃ ٘دثټؿ، ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج. ٴدثٺ: ٴدثٺ أخدى ِدٽځر              
ٵىٺ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً  و٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨صدر خڃ ڀ٩ّىن. ِځ٩ث أخث ڈًًَذ َ

تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، وڈى ٍٰ ڀؽٽُ ٥٨دُٿ ڀدڃ تټځّدٽځُڃ "أـدهظٹٿ خمُدً نوي تْڄٙدثي؟"       
ٴددثټىت: ڄ٩ددٿ. َددث يِددىٺ تهلل! ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "خڅددى ٨دهتْٔددهٻ "   
ٴثټىت: ظٿ ڀڃ؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "ظٿ خڅى تټڅؽثي" ٴثټىت: ظٿ ڀڃ؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "ظدٿ  

څى تټفثيض خڃ تټمٍيغ" ٴثټىت: ظٿ ڀڃ؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "ظٿ خڅدى ِدث٨هذ" ٴدثټىت: ظدٿ     خ
ڀڃ؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "ظٿ ٍٰ ٸٻ نوي تْڄٙثي لُدً" ٰٵدثپ ِد٩ه خدڃ ٨ددثنذ ڀ٭ٝددث.       
ٰٵثٺ: أڄفڃ آلدً تْيخد٧؟ ـدُڃ ِدځً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ نتيڈدٿ. ٰدليتن           

ٽٿ. ٰٵثٺ ټڇ يؼثٺ ڀڃ ٴىڀڇ: تؼٽُ. أٖ شًٜدً أڂ  ٸٗپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِ
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ِځً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ نتيٸٿ ٍٰ تْيخ٧ تټدهوي تټصدٍ ِدځً؟ ٰځدڃ شدًٶ      
ٰٽٿ َّٿ أٸعً ڀځڃ ِځً. ٰثڄصهً ٩ِه خدڃ ٨ددثنذ ٨دڃ ٸدٗپ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ        

 وِٽٿ.

 ثبة ٟپ دـٲ هذجخ اڃٳوبع، عًپ اهلل ٗٴٸٮ - 45 

هظڅث ڄٙدً خدڃ ٨ٽدٍ تټؽهٝدځٍ وڀفځده خدڃ تټځعڅدً وتخدڃ خٕدثي.          ( ـ2513) - 181

ؼځ٩ُث ٨ڃ تخڃ ٨ً٨ًذ )وتټٽٱ٣ ټٽؽهٝځٍ(. ـهظڅٍ ڀفځده خدڃ ٨ً٨دًذ. ـدهظڅث ٔد٩در      
 ٨ڃ َىڄُ خڃ ٨دُه، ٨ڃ ظثخس تټدڅثڄٍ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:

لًؼس ڀد٧ ؼًَدً خدڃ ٨ددهتهلل تټدؽٽدٍ ٰدٍ ِدٱً. ٰٹدثڂ َمدهڀڅٍ. ٰٵٽدس ټدڇ: ٖ شٱ٩دٻ.              
ٴه يأَس تْڄٙثي شٙڅ٧ خًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ُٔةث، آټُس أڂ ٖ ٰٵثٺ:  ڄٍ 

أ٘فح أـهت ڀڅهٿ  ٖ لهڀصڇ. ٌتن تخڃ تټځعڅدً وتخدڃ خٕدثي ٰدٍ ـدهَعهځث: وٸدثڂ ؼًَدً        
 أٸدً ڀڃ أڄُ. وٴثٺ تخڃ خٕثي: أِڃ ڀڃ أڄُ.

 ثبة صٗبء ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ٠ٜ٫بع ٹأؿ٬ٮ - 46 

خڃ لثټه. ـهظڅث ِٽُځثڂ خدڃ تټځ٭ُدًذ. ـدهظڅث ـځُده خدڃ       ( ـهظڅث ڈهتج2514) - 182

 ڈٗٺ ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ تټٙثڀس. ٴثٺ: ٴثٺ أخى وي: 
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "٬ٱثي ٬ٱً تهلل ټهث. وأِٽٿ ِثټځهث تهلل". 

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ٨ځً تټٵىتيًٌَ وڀفځه خڃ تټځعڅدً وتخدڃ خٕدثي.    2514) - 183

ٌ. ٴدثٺ: ٴدثٺ تخدڃ تټځعڅدً: ـدهظڅٍ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ڀهدهٌ. ـدهظڅث          ؼځ٩ُث ٨دڃ تخدڃ ڀهده   
 ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ ٨ځًتڂ تټؽىڄٍ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ تټٙثڀس، ٨ڃ أخٍ وي. ٴثٺ: 

ٴثٺ ټٍ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "تبدس ٴىڀدٷ ٰٵدٻ:  ڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل           
 ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "أِٽٿ ِثټځهث تهلل و٬ٱثي ٬ٱً تهلل ټهث".

( ـهظڅثچ ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث أخى نتون. ـدهظڅث  2514) -پ -183

 ٩ٔدر، ٍٰ ڈىت تِٔڅثن.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي وِددىَه خددڃ ِدد٩ُه وتخددڃ أخددٍ   2515) - 184

٨ځددً. ٴددثټىت: ـددهظڅث ٨دددهتټىڈثج تټعٵٱددٍ ٨ددڃ أَددىج، ٨ددڃ ڀفځدده، ٨ددڃ أخددٍ ڈًَددًذ. ؾ   
أخدٍ. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث ٨ددهتټًـځڃ        وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث 

خڃ ڀههٌ. ٴثٖ: ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ڀفځه خڃ ٌَدثن، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ. ؾ وـدهظڅٍ ڀفځده       
خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٔدثخر. ـهظڅٍ ويٴثء ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ْدًغ، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ.     

 خڃ ڄځًُ ؾ وـهظڅث َفًُ خڃ ـدُح. ـهظڅث يوؾ خڃ ٨دثنذ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل
و٨ده خڃ ـځُه ٨ڃ أخٍ ٨ث٘ٿ. ٸٗڈځث ٨ڃ تخڃ ؼًَػ، ٨دڃ أخدٍ تټٍخُدً، ٨دڃ ؼدثخً.      
ؾ وـهظڅٍ ِٽځر خڃ ٔدُح. ـهظڅث تټفّڃ خڃ أ٨ُڃ. ـهظڅث ڀ٩ٵٻ ٨ڃ أخٍ تټٍخُدً، ٨دڃ   

 ؼثخً. ٸٽهٿ ٴثٺ:
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 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "أِٽٿ ِثټځهث تهلل و٬ٱثي ٬ٱً تهلل ټهث". 

ـهظڅٍ ـُّڃ خڃ ـًَط. ـهظڅث تټٱٝٻ خڃ ڀىًِ، ٨ڃ لعُٿ خدڃ  ( و2516) - 185

 ٨ًتٶ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "أِٽٿ ِثټځهث تهلل و٬ٱثي ٬ٱً تهلل ټهث. أڀث  ڄٍ  

 ټٿ أٴٽهث. وټٹڃ ٴثټهث تهلل ٨ٍ وؼٻ".

ڃ ٨ځدًتڂ خدڃ   ( ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً. ـهظڅث تخدڃ وڈدح ٨دڃ تټٽُدط، ٨د     2517) - 186

 أخٍ أڄُ، ٨ڃ ـڅ٥ٽر خڃ ٨ٽٍ، ٨ڃ لٱثٮ خڃ  َځثء تټ٭ٱثيٌ. ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، ٰددٍ ٘ددٗذ " تټٽهددٿ! تټ٩ددڃ خڅددٍ ټفُددثڂ وي٨ددٗ   

 ووٸىتڂ. و٨ُٙر ٨ٙىت تهلل ويِىټڇ. ٬ٱثي ٬ٱً تهلل ټهث. وأِٽٿ ِثټځهث تهلل".

ج وٴصُددر وتخدڃ ـؽدً )ٴدثٺ     ( ـهظڅث َفًُ خدڃ َفُدً وَفُدً خدڃ أَدى     2518) - 187

َفًُ خڃ َفًُ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلدًوڂ: ـدهظڅث(  ِدځث٨ُٻ خدڃ ؼ٩ٱدً ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ         
 نَڅثي؛ أڄڇ ِځ٧ تخڃ ٨ځً َٵىٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "٬ٱثي ٬ٱً تهلل ټهث. وأِدٽٿ ِدثټځهث تهلل. و٨ٙدُر     
 ٨ٙس تهلل ويِىټڇ".

هظڅث ٨ددهتټىڈثج. ـدهظڅث ٨دُدهتهلل. ؾ وـدهظڅث     ( ـهظڅث تخڃ تټځعڅً. ـ2518) -پ -187

٨ځددًو خددڃ ِددىتن. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ أِددثڀر. ؾ وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج     
وتټفٽىتڄٍ و٨ده خڃ ـځُده ٨دڃ ٩َٵدىج خدڃ  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه. ـدهظڅث أخدٍ ٨دڃ ٘دثټؿ.            
ٸٽهٿ ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځعٽدڇ. وٰدٍ ـدهَط            

 ڀر؛ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ وټٷ ٨ٽً تټځڅدً.٘ثټؿ وأِث

( وـهظڅُڇ ـؽثغ خڃ تټٕث٨ً. ـهظڅث أخى نتون تټ١ُثټّدٍ. ـدهظڅث   2518) - 2پ -187

ـًج خڃ ٔهتن ٨ڃ َفًُ. ـهظڅٍ أخدى ِدٽځر. ـدهظڅٍ تخدڃ ٨ځدً. ٴدثٺ: ِدځ٩س يِدىٺ         
 تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ. ڀعٻ ـهَط ڈؤٖء ٨ڃ تخڃ ٨ځً.

ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ٠ٛبع ٹأؿ٬ٮ ٹجٸڀٴخ ٹأكجٖ ٹٯؼٿٴخ ٹرٰڀٮ ٹصٹؽ  - 47 

 ٹُپء
( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـدًج. ـدهظڅث ٍََده )وڈدى تخدڃ ڈدثيوڂ(. ألدًڄدث        2519) - 188

 أخى ڀثټٷ تْٔؽ٩ٍ ٨ڃ ڀىًِ خڃ ٠ٽفر، ٨ڃ أخٍ أَىج. ٴثٺ: 
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تْڄٙثي وڀٍَڅر وؼهُڅر و٬ٱثي وأٔؽ٧، وڀدڃ   

 ٸثڂ ڀڃ خڅٍ ٨دهتهلل، ڀىتټٍ نوڂ تټڅثَ. وتهلل ويِىټڇ ڀىٖڈٿ".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ ٩ِه 2521) - 189

 خڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ڈًڀٍ، ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
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وأِٽٿ و٬ٱثي  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٴًَٓ وتْڄٙثي وڀٍَڅر وؼهُڅر 
 وأٔؽ٧، ڀىتټٍ. ټُُ ټهٿ ڀىټً نوڂ تهلل ويِىټڇ".

( ـهظڅث ٨دُدهتهلل خدڃ ڀ٩دثو. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ِد٩ه خدڃ           2521) -پ -189

  خًتڈُٿ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. ٬ًُ أڂ ٍٰ تټفهَط: ٴثٺ ٩ِه ٍٰ خ٩ٛ ڈىت ُٰځث أ٨ٽٿ.

ثٺ تخدڃ تټځعڅدً: ـدهظڅث    ( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وڀفځده خدڃ خٕدثي. ٴد    2521) - 191

ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٩ِه خڃ  خًتڈُٿ. ٴثٺ: ِدځ٩س أخدث ِدٽځر َفدهض ٨دڃ      
 أخٍ ڈًًَذ،

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ "أِٽٿ و٬ٱثي وڀٍَڅر، وڀڃ ٸثڂ ڀڃ ؼهُڅدر،   
 أو ؼهُڅر، لًُ ڀڃ خڅٍ شځُٿ وخڅٍ ٨ثڀً، وتټفٽُٱُڃ، أِه و١٬ٱثڂ".

څث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث تټځ٭ُددًذ )٩َڅددٍ تټفٍتڀددٍ( ٨ددڃ أخددٍ ( ـددهظ2521) - 191

تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴدثٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ؾ       
وـددهظڅث ٨ځددًو تټڅثٴدده وـّددڃ تټفٽددىتڄٍ و٨ددده خددڃ ـځُدده )ٴددثٺ ٨ددده: ألدًڄددٍ. وٴددثٺ        

٨دڃ ت٨ْدًغ،    تِلًوڂ: ـهظڅث( ٩َٵىج خڃ  خًتڈُٿ خڃ ِد٩ه. ـدهظڅث أخدٍ ٨دڃ ٘دثټؿ،     
 ٴثٺ: ٴثٺ أخى ڈًًَذ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "وتټىٌ ڄٱُ ڀفځده خُدهچ! ټ٭ٱدثي وأِدٽٿ وڀٍَڅدر،       
وڀڃ ٸثڂ ڀڃ ؼهُڅر، أو ٴثٺ ؼهُڅر، وڀڃ ٸثڂ ڀڃ ڀٍَڅدر، لُدً ٨څده تهلل َدىپ تټٵُثڀدر،      

 ڀڃ أِه و٠ٍء و١٬ٱثڂ".

192 - (2521    ٖ : ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ   ( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـدًج و٩َٵدىج تټدهويٴٍ. ٴدث

 )٩َڅُثڂ تخڃ ٨ٽُر( ـهظڅث أَىج ٨ڃ ڀفځه، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ: 
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "ِْدٽٿ و٬ٱدثي، ؤدٍء ڀدڃ ڀٍَڅدر وؼهُڅدر، أو         

َددىپ تټٵُثڀددر، ڀددڃ أِدده   -ٴددثٺ أـّدددڇ ٴددثٺ  -ٔددٍء ڀددڃ ؼهُڅددر وڀٍَڅددر، لُددً ٨څدده تهلل  
 و١٬ٱثڂ وڈىتٌڂ وشځُٿ".

ظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٬څدهي ٨دڃ ٔد٩در. ؾ وـدهظڅث          ( ـه2522) - 193

ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ڀفځده خدڃ      
 أخٍ ٩َٵىج. ِځ٩س ٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ خٹًذ َفهض ٨ڃ أخُڇ؛

أڂ تْٴدد٦ً خددڃ ـددثخُ ؼددثء  ټددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰٵددثٺ:  ڄځددث خث٩َددٷ  
تٲ تټفؽددُػ ڀددڃ أِددٽٿ و٬ٱددثي وڀٍَڅددر. وأـّددح ؼهُڅددر )ڀفځدده تټددىٌ ٔددٷ( ٰٵددثٺ    ِددً

وأـّح ؼهُڅر  -يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أيأَس  ڂ ٸثڂ أِٽٿ و٬ٱثي وڀٍَڅر 
لًُت ڀڃ خڅٍ شځُٿ وخڅٍ ٨ثڀً وأِه و١٬ٱدثڂ، ألدثخىت ولّدًوت؟" ٰٵدثٺ: ڄ٩دٿ. ٴدثٺ        -

ـدهَط تخدڃ أخدٍ ٔدُدر: ڀفځده تټدىٌ        "ٰىتټىٌ ڄٱٍّ خُهچ!  ڄهٿ ْلًُ ڀڅهٿ". وټُُ ٍٰ
 ٔٷ.
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( ـددهظڅٍ ڈددثيوڂ خددڃ ٨دددهتهلل. ـددهظڅث ٨دهتټٙددځه. ـددهظڅث ٔددد٩در.        2522) -پ -193

ـهظڅٍ ُِه خڅٍ شځُٿ، ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خدڃ أخدٍ ٩َٵدىج تټٝددٍ، خهدىت تِٔدڅثن، ڀعٽدڇ.        
 وٴثٺ "ؼهُڅر" وټٿ َٵٻ: أـّح.

هظڅث ٔد٩در ٨دڃ أخدٍ    ( ـهظڅث ڄًٙ خڃ ٨ٽٍ تټؽهٝځٍ. ـهظڅث أخٍ. ـ2522) - 194

 خًٕ، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ خٹًذ، ٨ڃ أخُڇ،
٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، ٴدثٺ "أِدٽٿ و٬ٱدثي وڀٍَڅدر وؼهُڅدر، لُدً ڀدڃ           

 خڅٍ شځُٿ وڀڃ خڅٍ ٨ثڀً،َ وتټفٽُٱُڃ خڅٍ أِه و١٬ٱثڂ".َ

( ـدددهظڅث ڀفځددده خدددڃ تټځعڅدددً وڈدددثيوڂ خدددڃ ٨ددددهتهلل. ٴدددثٖ: ـدددهظڅث     2522) -پ -194

. ؾ وـهظڅُڇ ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ٔدثخر خڃ ِىتي. ٴثٖ: ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ ٨دهتټٙځه
 خًٕ، خهىت تِٔڅثن.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح )وتټٽٱ٣ ْخٍ خٹدً(. ٴدثٖ:   2522) - 195

ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ ٨دهتټځٽٷ خڃ ٨ځًُ، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خدڃ أخدٍ خٹدًذ، ٨دڃ     
 أخُڇ. ٴثٺ: 

تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أيأَدصٿ  ڂ ٸدثڂ ؼهُڅدر وأِدٽٿ و٬ٱدثي لُدًت ڀدڃ        ٴثٺ يِىٺ  
خڅٍ شځُٿ وخڅٍ ٨ددهتهلل خدڃ ١٬ٱدثڂ و٨دثڀً خدڃ ٩٘ٙد٩ر" وڀده خهدث ٘دىشڇ ٰٵدثټىت: َدث            
يِىٺ تهلل! ٰٵه لثخىت ولًّوت. ٴثٺ "ٰإڄهٿ لًُ". وٍٰ يوتَر أخدٍ ٸًَدح "أيأَدصٿ  ڂ    

 ٸثڂ ؼهُڅر وڀٍَڅر وأِٽٿ و٬ٱثي".

ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث أـځه خڃ  ِفثٲ. ـدهظڅث أخدى ٨ىتڄدر    ( 2523) - 196

 ٨ڃ ڀ٭ًُذ، ٨ڃ ٨ثڀً، ٨ڃ ٨هٌ خڃ ـثشٿ. ٴثٺ:
أشُس ٨ځً خدڃ تټم١دثج ٰٵدثٺ ټدٍ:  ڂ أوٺ ٘دهٴر خُٝدس وؼدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل           

٨ٽُڇ وِٽٿ ووؼىچ أ٘فثخڇ، ٘دهٴر ٠دٍء، ؼةدس خهدث  ټدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         
 وِٽٿ.

ظڅث َفُدً خدڃ َفُدً. ألدًڄدث تټځ٭ُدًذ خدڃ ٨ددهتټًـځڃ ٨دڃ أخدٍ          ( ـه2524) - 197

 تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴددهپ تټ١ٱُددٻ وأ٘ددفثخڇ ٰٵددثټىت: َددث يِددىٺ تهلل!  ڂ نوِددث ٴدده ٸٱددًز وأخددس. ٰددثن٦ تهلل        

 ٨ٽُهث. ٰٵُٻ: ڈٽٹس نوَ. ٰٵثٺ "تټٽهٿ! تڈه نوِث وتبس خهٿ".

هظڅث ؼًًَ ٨ڃ ڀ٭ًُذ، ٨دڃ تټفدثيض، ٨دڃ    ( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـ2525) - 198

 أخٍ ٌي٨ر ٴثٺ: ٴثٺ أخى ڈًًَذ:
ٖ أٌتٺ أـددح خڅددٍ شځددُٿ ڀددڃ ظددٗض. ِددځ٩صهڃ ڀددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ:   

ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ "ڈددٿ أٔدده أڀصددٍ ٨ٽددً تټددهؼثٺ" ٴددثٺ:      
ز ٴىڀڅدث" ٴدثٺ: وٸثڄدس    وؼثءز ٘هٴثشهٿ ٰٵثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڈىچ ٘دهٴث 
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ِدُر ڀڅهٿ ٨څه ٨ثبٕر. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "أ٨صٵُهدث ٰإڄهدث ڀدڃ وټده        
  ِځث٨ُٻ".

( وـهظڅُدڇ ٌڈُددً خددڃ ـدًج. ـددهظڅث ؼًَددً ٨دڃ ٨ځددثيذ، ٨ددڃ أخددٍ    2525) -پ -198

 ٌي٨ر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
٨ٽُددڇ وِددٽٿ، ٖ أٌتٺ أـددح خڅددٍ شځددُٿ خ٩دده ظددٗض ِددځ٩صهڃ ڀددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل    

 َٵىټهث ُٰهٿ. ٰىٸً ڀعٽڇ.

( وـددهظڅث ـثڀدده خددڃ ٨ځددً تټدٹددًتوٌ. ـددهظڅث ڀّددٽځر خددڃ ٨ٽٵځددر   2525) - 2پ -198

 تټځثٌڄٍ،  ڀثپ ڀّؽه نتون. ـهظڅث نتون ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ظٗض لٙدثٺ ِدځ٩صهڃ ڀدڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ خڅدٍ شځدُٿ. ٖ أٌتٺ            

ټفددهَط خهددىت تټځ٩څددً. ٬ُددً أڄددڇ ٴددثٺ "ڈددٿ أٔدده تټڅددثَ ٴصددثٖ ٰددٍ       أـدددهٿ خ٩دده. وِددثٲ ت 
 تټځٗـٿ" وټٿ َىٸً تټهؼثٺ.

 ثبة سڀبع ا٫ٴبؽ - 48 

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄث َىڄُ ٨ڃ تخڃ 2526) - 199

 ٔهثج. ـهظڅٍ ٩ُِه خڃ تټځُّح ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
تټڅثَ ڀ٩ثنڂ. ٰمُثيڈٿ ٍٰ تټؽثڈٽُدر  أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "شؽهوڂ  

لُثيڈٿ ٍٰ تِٔٗپ  وت ٰٵهىت. وشؽدهوڂ ڀدڃ لُدً تټڅدثَ ٰدٍ ڈدىت تْڀدً، أٸدًڈهٿ ټدڇ.          
ٴدددٻ أڂ َٵدد٧ ُٰددڇ. وشؽددهوڂ ڀددڃ ٔددًتي تټڅددثَ وت تټددىؼهُڃ. تټددىٌ َددلشٍ ڈددؤٖء خىؼددڇ      

 وڈؤٖء خىؼڇ".

( ـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ؼًَددً ٨ددڃ ٨ځددثيذ، ٨ددڃ أخددٍ          2526) - 199

٨ددڃ أخددٍ ڈًَددًذ. ؾ وـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث تټځ٭ُددًذ خددڃ ٨دددهتټًـځڃ   ٌي٨ددر،
 تټفٍتڀٍ ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "شؽدهوڂ تټڅدثَ ڀ٩دثنڂ" خځعدٻ ـدهَط تټٍڈدًٌ.         
أٔهڈٿ ٬ًُ أڂ ٍٰ ـهَط أخٍ ٌي٨ر وت٨ًْغ "شؽهوڂ ڀڃ لًُ تټڅثَ ٍٰ ڈىت تټٕلڂ 

 ټڇ ٸًتڈُر ـصً َٵ٧ ُٰڇ".

 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ ٳـبء ٣غٿق - 49 

( ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ أخدٍ تټٍڄدثن، ٨دڃ      2527) - 211

 ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. و٨ڃ تخڃ ٠ثوَ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
هڈځث: ٘دثټؿ  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "لُدً ڄّدثء يٸددڃ تٔخدٻ )ٴدثٺ أـد          

ڄّدثء ٴدًَٓ. وٴدثٺ تِلدً: ڄّددثء ٴدًَٓ( أـڅدثچ ٨ٽدً َصددُٿ ٰدٍ ٘د٭ًچ. وأي٨دثچ ٨ٽددً           
 ٌوغ ٍٰ وتز َهچ".
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( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ أخٍ تټٍڄدثن، ٨دڃ ت٨ْدًغ،    2527) -پ -211

٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. َدٽ٫ خڇ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وتخدڃ ٠دثوَ ٨دڃ أخُدڇ َدٽد٫ خدڇ           
 ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ "أي٨ثچ ٨ٽً وټه ٍٰ ٘٭ًچ" وټٿ َٵٻ: تټڅدٍ ٘ٽً تهلل

 َصُٿ.

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خدڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ         2527) - 211

 تخڃ ٔهثج. ـهظڅٍ ٩ُِه خڃ تټځُّح؛ أڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ: 
ٻ. ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "ڄّدثء ٴدًَٓ لُدً ڄّدثء يٸددڃ تٔخد       

أـڅثچ ٨ٽً ٠ٱٻ. وأي٨ثچ ٨ٽً ٌوغ ٍٰ وتز َهچ" ٴثٺ َٵىٺ أخى ڈًًَذ ٨ٽً  ظً وټدٷ:  
 وټٿ شًٸح ڀًَٿ خڅس ٨ځًتڂ خ٩ًُت ٴٟ.

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خڃ ـځُه )ٴدثٺ ٨دده: ألدًڄدث. وٴدثٺ     2527) -پ -211

تخڃ يت٧ٰ: ـهظڅث( ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ تخڃ تټځُّح، ٨دڃ أخدٍ   
 ًَذ؛ڈً

أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ل١ح أپ ڈثڄا، خڅس أخٍ ٠ثټح. ٰٵثټس: َث يِىٺ تهلل!  
 ڄٍ ٴه ٸدًز. وټٍ ٨ُثٺ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "لًُ ڄّثء يٸدڃ" ظٿ 

 وٸً خځعٻ ـهَط َىڄُ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ "أـڅثچ ٨ٽً وټه ٍٰ ٘٭ًچ".

ځُه )ٴثٺ تخڃ يت٧ٰ: ـهظڅث. وٴثٺ ( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خڃ ـ2527) - 212

٨ده: ألدًڄث( ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تخڃ ٠ثوَ، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ.      
 ؾ وـهظڅث ڀ٩ځً ٨ڃ ڈځثپ خڃ ڀڅدڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ: 

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "لُدً ڄّدثء يٸددڃ تٔخدٻ، ٘دثټؿ ڄّدثء ٴدًَٓ.           
 ٨ٽً ٌوغ ٍٰ وتز َهچ".أـڅثچ ٨ٽً وټه ٍٰ ٘٭ًچ، وأي٨ثچ 

( ـهظڅٍ أـځه خڃ ٨عځثڂ خڃ ـٹُٿ تْونٌ. ـهظڅث لثټه )٩َڅٍ تخڃ 2527) -پ -212

ڀمٽه(. ـهظڅٍ ِٽُځثڂ )وڈى تخڃ خٗٺ(. ـهظڅٍ ِهُٻ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨دڃ  
 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَط ڀ٩ځً ڈىت. ِىتء.

ؿ٬ٮ ثڀٲ أهذبثٶ، عًپ اهلل ثبة ٯئاسبح ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹ - 51 

 ر٘ب٫ټ ٗٴٸٮ
( ـهظڅٍ ـؽثغ خدڃ تټٕدث٨ً. ـدهظڅث ٨دهتټٙدځه. ـدهظڅث ـځدثن )٩َڅدٍ        2528) - 213

 تخڃ ِٽځر( ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ آلً خُڃ أخٍ ٨دُهذ خڃ تټؽًتؾ وخُڃ ٠ٽفر. 

ٗ خددڃ ٬ُددثض. ( ـددهظڅٍ أخددى ؼ٩ٱددً، ڀفځدده خددڃ تټٙدددثؾ. ـددهظڅث ـٱدد 2529) - 214

 ـهظڅث ٨ث٘ٿ تْـىٺ. ٴثٺ:
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ٴُددٻ ْڄددُ خددڃ ڀثټددٷ: خٽ٭ددٷ أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "ٖ ـٽددٯ ٰددٍ     
تِٔٗپ؟" ٰٵثٺ أڄُ: ٴه ـثټٯ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خُڃ ٴًَٓ وتْڄٙثي، 

 ٍٰ نتيچ.

ٴددثٖ: ( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. 2529) - 215

 ـهظڅث ٨دهذ خڃ ِٽُځثڂ ٨ڃ ٨ث٘ٿ، ٨ڃ أڄُ، ٴثٺ:
 ـثټٯ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خُڃ ٴًَٓ وتْڄٙثي، ٍٰ نتيچ تټصٍ خثټځهَڅر. 

( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً وأخدى أِدثڀر          2531) - 216

 ثٺ:٨ڃ ٌٸًَثء، ٨ڃ ٩ِه خڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ؼدًُ خڃ ڀ٩١ٿ. ٴ
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٖ ـٽددٯ ٰددٍ تِٔددٗپ. وأَځددث ـٽددٯ، ٸددثڂ ٰددٍ   

 تټؽثڈٽُر، ټٿ ٍَنچ تِٔٗپ  ٖ ٔهذ".

ثبة ثڀبٱ أٱ ث٤بء ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ أٯبٱ ڃهذبثٶ، ٹث٤بء  - 51 

 أهذبثٶ أٯبٱ ٫ڄٯخ
٨دهتهلل خڃ ٨ځدً  ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و2531) - 217

خڃ أخثڂ. ٸٽهٿ ٨ڃ تټفُّڃ. ٴثٺ أخى خٹً: ـهظڅث ـُّڃ خڃ ٨ٽٍ تټؽ٩ٱٍ ٨ڃ ڀؽځ٧ خڃ 
 َفًُ، ٨ڃ ٩ُِه خڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:

٘ٽُڅث تټځ٭ًج ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ظدٿ ٴٽڅدث: ټدى ؼٽّدڅث ـصدً ڄٙدٽٍ          
ٺ "ڀددث ٌټددصٿ ڈهڅددث؟" ٴٽڅددث: َددث يِددىٺ تهلل! ڀ٩ددڇ تټ٩ٕددثء! ٴددثٺ ٰؽٽّددڅث. ٰمددًغ ٨ٽُڅددث. ٰٵددث

٘ددٽُڅث ڀ٩ددٷ تټځ٭ددًج. ظددٿ ٴٽڅددث: ڄؽٽددُ ـصددً ڄٙددٽٍ ڀ٩ددٷ تټ٩ٕددثء. ٴددثٺ "أـّددڅصٿ أو       
أ٘دصٿ" ٴثٺ ٧ًٰٰ يأِڇ  ټً تټّځثء. وٸدثڂ ٸعُدًت ڀځدث ًَٰد٧ يأِدڇ  ټدً تټّدځثء. ٰٵدثٺ         

          ٍ . "تټڅؽىپ أڀڅر ټٽّځثء. ٰدإوت وڈددڃ تټڅؽدىپ أشدً تټّدځثء ڀدث شى٨ده. وأڄدث أڀڅدر ْ٘دفثخ
ٰإوت وڈدس أشً أ٘فثخٍ ڀث َى٨هوڂ. وأ٘فثخٍ أڀڅر ْڀصٍ. ٰإوت وڈح أ٘فثخٍ أشدً  

 أڀصٍ ڀث َى٨هوڂ".

 ثبة ٌٟ٪ ا٫وذبثخ، صٮ ا٫ظٿٲ ٿ٬ٺٳٸٮ، صٮ ا٫ظٿٲ ٿ٬ٺٳٸٮ - 52 

( ـهظڅث أخى لُعځر، ٌڈًُ خڃ ـًج وأـځه خڃ ٨دهذ تټٝدٍ )وتټٽٱ٣ 2532) - 218

ِدځ٧ ٨ځدً وؼدثخًت َمددً ٨دڃ أخدٍ ِد٩ُه         ټٍڈًُ(. ٴثٖ: ـدهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر ٴدثٺ:     
 تټمهيٌ،

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ "َلشٍ ٨ٽً تټڅثَ ٌڀثڂ. َ٭دٍو ٰةدثپ ڀدڃ تټڅدثَ.      
ُٰٵثٺ ټهٿ: ُٰٹٿ ڀڃ يأي يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؟ ُٰٵىټدىڂ: ڄ٩دٿ. ُٰٱدصؿ ټهدٿ.       

 ٘دٽً تهلل  ظٿ َ٭ٍو ٰةثپ ڀدڃ تټڅدثَ. ُٰٵدثٺ ټهدٿ: ٰدُٹٿ ڀدڃ يأي ڀدڃ ٘دفح يِدىٺ تهلل         
٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ُٰٵىټىڂ: ڄ٩ٿ. ُٰٱصؿ ټهٿ. ظٿ َ٭ٍو ٰةثپ ڀڃ تټڅثَ. ُٰٵثٺ ټهٿ: ڈٻ ُٰٹٿ ڀڃ 
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يأي ڀڃ ٘فح ڀدڃ ٘دفح يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؟ ُٰٵىټدىڂ: ڄ٩دٿ. ُٰٱدصؿ          
 ټهٿ".

( ـهظڅٍ ٩ُِه خدڃ َفُدً خدڃ ِد٩ُه تْڀدىٌ. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث تخدڃ          2532) - 219

 ڃ ؼثخً. ٴثٺ: ٨ٌٿ أخى ٩ُِه تټمهيٌ ٴثٺ:ؼًَػ ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "َددلشٍ ٨ٽددً تټڅددثَ ٌڀددثڂ. َد٩ددط ڀددڅهٿ تټد٩ددط   

ُٰٵىټددىڂ: تڄ٥ددًوت ڈددٻ شؽددهوڂ ٰددُٹٿ أـددهت ڀددڃ أ٘ددفثج تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؟  
ُٰىؼدده تټًؼددٻ. ُٰٱددصؿ ټهددٿ خددڇ. ظددٿ َد٩ددط تټد٩ددط تټعددثڄٍ ُٰٵىټددىڂ: ڈددٻ ٰددُهٿ ڀددڃ يأي      

ج تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؟ ُٰٱددصؿ ټهددٿ خددڇ. ظددٿ َد٩ددط تټد٩ددط تټعثټددط ُٰٵددثٺ:  أ٘ددفث
تڄ٥ًوت ڈٻ شدًوڂ ٰدُهٿ ڀدڃ يأي ڀدڃ يأي أ٘دفثج تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؟ ظدٿ           
َٹددىڂ تټد٩ددط تټًتخدد٧ ُٰٵددثٺ: تڄ٥ددًوت ڈددٻ شددًوڂ ٰددُهٿ أـددهت يأي ڀددڃ يأي أـددهت يأي     

 ٱصؿ ټهٿ خڇ".أ٘فثج تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ُٰىؼه تټًؼٻ. ُٰ

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه وڈڅثن خڃ تټًٌّ. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى تْـدىٖ     2533) - 211

 ٨ڃ ڀڅٙىي، ٨ڃ  خًتڈُٿ خڃ ٍََه، ٨ڃ ٨دُهذ تټّٽځثڄٍ، ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "لًُ أڀصٍ تټٵًڂ تټىَڃ َٽىڄٍ. ظٿ تټىَڃ َٽدىڄهٿ.   

ىپ شّدٳ ٔهثنذ أـهڈٿ َځُڅڇ. وَځُڅڇ ٔهثنشڇ" ټٿ َىٸً ڈڅدثن  ظٿ تټىَڃ َٽىڄهٿ. ظٿ َؽا ٴ
 تټٵًڂ ٍٰ ـهَعڇ. وٴثٺ ٴصُدر "ظٿ َؽا أٴىتپ".

( ـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ تټفڅ٥ٽددٍ )ٴددثٺ  2533) - 211

 ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ ٨عځثڂ: ـهظڅث( ؼًًَ ٨دڃ ڀڅٙدىي، ٨دڃ  خدًتڈُٿ، ٨دڃ ٨دُدهذ،       
 ٨ڃ ٨دهتهلل ٴثٺ:

ٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: أٌ تټڅثَ لًُ؟ ٴثٺ "ٴًڄدٍ. ظدٿ تټدىَڃ َٽدىڄهٿ.     ِة 
ظٿ تټىَڃ َٽىڄهٿ. ظدٿ َؽدا ٴدىپ شددهي ٔدهثنذ أـدهڈٿ َځُڅدڇ، وشددهي َځُڅدڇ ٔدهثنشڇ". ٴدثٺ            

  خًتڈُٿ: ٸثڄىت َڅهىڄڅث، وڄفڃ ٬ٽځثڂ، ٨ڃ تټ٩هه وتټٕهثنتز.

ثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ  ( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي. ٴدد    2533) -پ -211

ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٨ددهتټًـځڃ.     
ـهظڅث ِٱُثڂ. ٸٗڈځدث ٨دڃ ڀڅٙدىي. خإِدڅثن أخدٍ تْـدىٖ وؼًَدً. خځ٩څدً ـدهَعهځث.          

 وټُُ ٍٰ ـهَعهځث: ِةٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

ٍ. ـدهظڅث أٌڈدً خدڃ ِد٩ه تټّدځثڂ      ( وـهظڅٍ تټفّڃ خڃ ٨ٽٍ تټفٽدىتڄ 2533) - 212

 ٨ڃ تخڃ ٨ىڂ، ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ ٨دُهذ، ٨ڃ ٨دهتهلل، 
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "لُدً تټڅدثَ ٴًڄدٍ. ظدٿ تټدىَڃ َٽدىڄهٿ. ظدٿ تټدىَڃ             

َٽىڄهٿ" ٰٗ أنيٌ ٍٰ تټعثټعر أو ٰدٍ تټًتخ٩در ٴدثٺ "ظدٿ َصمٽدٯ ڀدڃ خ٩دهڈٿ لٽدٯ. شّددٳ          
 شڇ".ٔهثنذ أـهڈٿ َځُڅڇ، وَځُڅڇ ٔهثن
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( ـهظڅٍ ٩َٵىج خڃ  خًتڈُٿ. ـهظڅث ڈُٕٿ ٨ڃ أخٍ خٕدً. ؾ وـدهظڅٍ   2534) - 213

 ِدځث٨ُٻ خدڃ ِدثټٿ. ألدًڄددث ڈٕدُٿ. ألدًڄدث أخددى خٕدً ٨دڃ ٨ددهتهلل خددڃ ٔدٵُٳ، ٨دڃ أخددٍ           
 ڈًًَذ. ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "لُدً أڀصدٍ تټٵدًڂ تټدىَڃ خ٩عدس ٰدُهٿ. ظدٿ تټدىَڃ            
ٸً تټعثټدط أپ ٖ. ٴدثٺ "ظدٿ َمٽدٯ ٴدىپ َفددىڂ تټّدځثڄر. َٕدههوڂ         َٽىڄهٿ". وتهلل أ٨ٽٿ أو

 ٴدٻ أڂ َّصٕههوت".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ خٕدثي. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ؾ وـدهظڅٍ أخدى        2534) -پ -213

خٹً خڃ ڄث٧ٰ. ـهظڅث ٬څهي ٨ڃ ٩ٔدر. ؾ وـهظڅٍ ـؽثغ خڃ تټٕث٨ً. ـهظڅث أخدى تټىټُده.   
ت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. ٬ُدً أڂ ٰدٍ ـدهَط ٔد٩در:     ـهظڅث أخى ٨ىتڄر ٸٗڈځث ٨ڃ أخٍ خًٕ، خهى
 ٴثٺ أخى ڈًًَذ: ٰٗ أنيٌ ڀًشُڃ أو ظٗظر.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خڃ تټځعڅً وتخدڃ خٕدثي. ؼځ٩ُدث    2535) - 214

٨ڃ ٬څهي. ٴثٺ تخڃ تټځعڅدً: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔد٩در. ِدځ٩س أخدث ؼځدًذ.           
 ـُٙڃ َفهض؛ـهظڅٍ ٌڈهپ خڃ ڀًٝج. ِځ٩س ٨ځًتڂ خڃ 

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " ڂ لًُٸٿ ٴًڄٍ. ظٿ تټىَڃ َٽدىڄهٿ. ظدٿ تټدىَڃ     
َٽىڄهٿ. ظٿ تټىَڃ َٽىڄهٿ". ٴثٺ ٨ځًتڂ: ٰٗ أنيٌ أٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 
خ٩ه ٴًڄڇ، ڀًشُڃ أو ظٗظر. "ظٿ َٹىڂ خ٩هڈٿ ٴدىپ َٕدههوڂ وٖ َّصٕدههوڂ. وَمىڄدىڂ     

 وَڅىيوڂ وٖ َىٰىڂ و٥َهً ُٰهٿ تټّځڃ".وٖ َصځڅىڂ. 

( ـدددهظڅٍ ڀفځددده خدددڃ ـدددثشٿ. ـدددهظڅث َفُدددً خدددڃ ِددد٩ُه. ؾ وـدددهظڅث   2535) -پ -214

٨دهتټًـځڃ خڃ خٕدً تټ٩ددهٌ. ـدهظڅث خهدٍ. ؾ وـدهظڅٍ ڀفځده خدڃ يتٰد٧. ـدهظڅث ٔددثخر.           
ٸٽهٿ ٨ڃ ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن. وٰدٍ ـدهَعهٿ: ٴدثٺ: ٖ أنيٌ أوٸدً خ٩ده ٴًڄدڇ ٴدًڄُڃ أو        

وٍٰ ـدهَط ٔددثخر ٴدثٺ: ِدځ٩س ٌڈدهپ خدڃ ڀٝدًج، وؼدثءڄٍ ٰدٍ ـثؼدر ٨ٽدً            ظٗظر. 
ًَٰ، ٰفهظڅٍ؛ أڄڇ ِځ٧ ٨ځًتڂ خڃ ـُٙڃ. وٍٰ ـهَط َفًُ ؤددثخر "َڅدىيوڂ وٖ   

 َٱىڂ". وٍٰ ـهَط خهٍ "َىٰىڂ" ٸځث ٴثٺ تخڃ ؼ٩ٱً.

( وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه وڀفځده خدڃ ٨ددهتټځٽٷ تْڀدىٌ. ٴدثٖ: ـدهظڅث       2535) - 215

ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـدهظڅث ڀ٩دثو خدڃ ڈٕدثپ. ـدهظڅث      أخى ٨ىتڄر. 
أخددٍ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ٴصددثنذ، ٨ددڃ ٌيتيذ خددڃ أوٰددً، ٨ددڃ ٨ځددًتڂ خددڃ ـٙددُڃ، ٨ددڃ تټڅدددٍ  
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خهىت تټفهَط "لًُ ڈىچ تْڀر تټٵًڂ تټىَڃ خ٩عس ٰدُهٿ. ظدٿ تټدىَڃ    

٨ٽدٿ. أوٸدً تټعثټدط أپ ٖ. خځعدٻ ـدهَط      َٽىڄهٿ". ٌتن ٍٰ ـدهَط أخدٍ ٨ىتڄدر ٴدثٺ: وتهلل أ    
 ٌڈهپ ٨ڃ ٨ځًتڂ. وٌتن ٍٰ ـهَط ڈٕثپ ٨ڃ ٴصثنذ "وَفٽٱىڂ وٖ َّصفٽٱىڂ".
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( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر ؤؽث٦ خڃ ڀمٽده )وتټٽٱد٣ ْخدٍ خٹدً(     2536) - 216

ٴثٖ: ـهظڅث ـُّڃ )وڈى تخڃ ٨ٽٍ تټؽ٩ٱٍ( ٨ڃ ٌتبهذ، ٨ڃ تټّهٌ، ٨ڃ ٨دهتهلل تټدهٍ، 
 ٴثټس: ٨ڃ ٨ثبٕر.

ِلٺ يؼٻ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: أٌ تټڅثَ لًُ؟ ٴثٺ "تټٵدًڂ تټدىٌ أڄدث ُٰدڇ. ظدٿ       
 تټعثڄٍ. ظٿ تټعثټط".

ثبة ٣ٺ٫ٶ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ "ال رؤرپ ٯبئخ ؿٴخ ٹ٬ٗټ اڃعى  - 53 

 ٳ٠ؾ ٯٴ٠ٺؿخ ا٫ڀٺ٭"
( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خڃ ـځُه )ٴثٺ ڀفځه خدڃ يتٰد٧: ـدهظڅث.    2537) - 217

وٴثٺ ٨ده: ألدًڄث( ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ. ألدًڄدٍ ِدثټٿ خدڃ ٨ددهتهلل     
 وأخى خٹً خڃ ِٽُځثڂ؛ أڂ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً ٴثٺ:

٘ٽً خڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وتز ټُٽدر، ٘دٗذ تټ٩ٕدثء، ٰدٍ آلدً ـُثشدڇ.        
ث ٖ َدٵً ڀځڃ ڈدى  ٰٽځث ِٽٿ ٴثپ ٰٵثٺ "أيأَصٹٿ ټُٽصٹٿ ڈىچ؟ ٰإڂ ٨ٽً يأَ ڀثبر ِڅر ڀڅه

 ٨ٽً ٤هً تْيٚ أـه".
ٴددثٺ تخددڃ ٨ځددً: ٰىڈددٻ تټڅددثَ ٰددٍ ڀٵثټددر يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ شٽددٷ، ُٰځددث     
َصفددهظىڂ ڀددڃ ڈددىچ تْـثنَددط، ٨ددڃ ڀثبددر ِددڅر. و ڄځددث ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ    
وِددٽٿ: ٖ َدٵددً ڀځددڃ ڈددى تټُددىپ ٨ٽددً ٤هددً تْيٚ أـدده. ًََدده خددىټٷ أڂ َڅمددًپ وټددٷ    

 تټٵًڂ.

( ـددهظڅٍ ٨دددهتهلل خددڃ ٨دددهتټًـځڃ تټددهتيڀٍ. ألدًڄددث أخددى تټُځددثڂ.      2537) -پ -217

ألدًڄدددث ٔددد٩ُح. ويوتچ تټٽُدددط ٨دددڃ ٨ددددهتټًـځڃ خدددڃ لثټددده خدددڃ ڀّدددثًٰ. ٸٗڈځدددث ٨دددڃ 
 تټٍڈًٌ. خإِڅثن ڀ٩ځً. ٸځعٻ ـهَعڇ.

( ـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل وـؽثغ خڃ تټٕث٨ً. ٴدثٖ: ـدهظڅث ـؽدثغ    2538) - 218

 ٺ تخڃ ؼًَػ: ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:خڃ ڀفځه. ٴثٺ: ٴث
ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ، ٴدٻ أڂ َځىز خٕهً "شّلټىڄٍ ٨ڃ تټّث٨ر؟  

و ڄځث ٨ٽځهث ٨څه تهلل. وأٴّٿ خثهلل! ڀث ٨ٽً تْيٚ ڀڃ ڄٱُ ڀڅٱىِدر شدلشٍ ٨ٽُهدث ڀثبدر     
 ِڅر".

هظڅث ڀفځه خڃ خٹً. ألدًڄث تخڃ ؼًَػ، ( ـهظڅُڇ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـ2538) -پ -218

 خهىت تِٔڅثن. وټٿ َىٸً: ٴدٻ ڀىشڇ خٕهً.

( ـهظڅٍ َفًُ خڃ ـدُدح وڀفځده خدڃ ٨ددهت٨ْٽً. ٸٗڈځدث ٨دڃ       2538) - 2پ -218

تټځ٩صځً. ٴثٺ تخڃ ـدُح: ـهظڅث ڀ٩صځً خڃ ِٽُځثڂ. ٴثٺ: ِځ٩س أخٍ. ـهظڅث أخى ڄٝدًذ  
 ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل،
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ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ وټٷ ٴدٻ ڀىشدڇ خٕدهً. أو ڄفدى وټدٷ "ڀدث ڀدڃ       ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ 
 ڄٱُ ڀڅٱىِر، تټُىپ، شلشٍ ٨ٽُهث ڀثبر ِڅر، وڈٍ ـُر َىڀةى".

و٨ڃ ٨ددهتټًـځڃ ٘دثـح تټّدٵثَر ٨دڃ ؼدثخً خدڃ ٨ددهتهلل، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ            
 وِٽٿ. خځعٻ وټٷ. وًّٰڈث ٨دهتټًـځڃ ٴثٺ: ڄٵٗ تټ٩ځً.

خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٍََده خدڃ ڈدثيوڂ. ألدًڄدث      ( ـهظڅث أخى2538) - 3پ -218

 ِٽُځثڂ تټصُځٍ خثِٔڅثنَڃ ؼځ٩ُث، خځعٽڇ.

( ـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخى لثټه ٨دڃ نتون )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ؾ وـدهظڅث     2539) - 219

أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ خدڃ ـُدثڂ ٨دڃ نتون، ٨دڃ أخدٍ ڄٝدًذ، ٨دڃ أخدٍ           
 ٩ُِه. ٴثٺ:

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ شددىٶ، ِدلټىچ ٨دڃ تټّدث٨ر. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل       ټځث يؼ٧ تټڅدٍ  
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٖ شلشٍ ڀثبر ِڅر، و٨ٽً تْيٚ ڄٱُ ڀڅٱىِر تټُىپ".

( ـهظڅٍ  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄث أخدى تټىټُده. ألدًڄدث أخدى ٨ىتڄدر      2538) - 221

 ٨ڃ ـُٙڃ، ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ: 
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀث ڀڃ ڄٱُ ڀڅٱىِر، شدٽ٫ ڀثبر ِڅر".  ٴثٺ ڄدٍ تهلل 

 ٰٵثٺ ِثټٿ: شىتٸًڄث وټٷ ٨څهچ.  ڄځث ڈٍ ٸٻ ڄٱُ ڀمٽىٴر َىڀةى.

 ثبة رذغٿٮ ؿت ا٫وذبثخ، عًپ اهلل ٗٴٸٮ - 54 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ وأخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر وڀفځده خدڃ     2541) - 221

تِلًتڂ: ـهظڅث( أخى ڀ٩ثوَر ٨ڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ أخدٍ     تټ٩ٗء )ٴثٺ َفًُ: ألدًڄث. وٴثٺ
 ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٖ شّدىت أ٘فثخٍ. ٖ شّدىت أ٘دفثخٍ. ٰىتټدىٌ    
 ڄٱٍّ خُهچ! ټى أڂ أـهٸٿ أڄٱٳ ڀعٻ أـه وڈدث، ڀث أنيٶ ڀه أـهڈٿ، وٖ ڄُٙٱڇ".

ـدهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ أخدٍ        ( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ٔدُدر. 2541) - 222

 ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه. ٴثٺ:
ٸثڂ خُڃ لثټه خڃ تټىټُه وخُڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨دىٮ ٔدٍء. ّٰددڇ لثټده. ٰٵدثٺ يِدىٺ        

تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٖ شّدىت أـهت ڀدڃ أ٘دفثخٍ. ٰدإڂ أـدهٸٿ ټدى أڄٱدٳ ڀعدٻ أـده         
 وڈدث، ڀث أنيٶ ڀه أـهڈٿ وٖ ڄُٙٱڇ".

ث أخددى ِدد٩ُه تْٔددػ وأخددى ٸًَددح. ٴددثٖ: ـددهظڅث وٸُدد٧ ٨ددڃ       ( ـددهظڅ2541) -پ -222

ت٨ْځٓ. ؾ وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـدهظڅث أخدٍ. ؾ وـدهظڅث تخدڃ تټځعڅدً وتخدڃ خٕدثي.        
ٴددثٖ: ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ددهٌ. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ ٔدد٩در، ٨ددڃ ت٨ْځددٓ، خإِددڅثن ؼًَددً وأخددٍ       

٨دىٮ  ڀ٩ثوَر. خځعدٻ ـدهَعهځث. وټدُُ ٰدٍ ـدهَط ٔد٩در ووٸُد٧ وٸدً ٨ددهتټًـځڃ خدڃ           
 ولثټه خڃ تټىټُه.
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 ثبة ٯٲ ٌٟبئ٪ أٹٿؾ ا٤٫غٳپ، عًپ اهلل ٗٴٶ - 55 

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ڈثٔٿ خڃ تټٵثِٿ. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ خدڃ    2542) - 223

 تټځ٭ًُذ. ـهظڅٍ ٩ُِه تټؽًًٌَ ٨ڃ أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ أًُِ خڃ ؼثخً؛
ثٺ ٨ځً: ڈٻ أڂ أڈٻ تټٹىٰر وٰهوت  ټً ٨ځً. وُٰهٿ يؼٻ ڀځڃ ٸثڂ َّمً خلوَُ. ٰٵ 

ڈهڅث أـه ڀڃ تټٵًڄُُڃ؟ ٰؽثء وټدٷ تټًؼدٻ. ٰٵدثٺ ٨ځدً:  ڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ        
وِٽٿ ٴه ٴثٺ " ڂ يؼٗ َلشُٹٿ ڀڃ تټُځڃ َٵثٺ ټڇ أوَُ. ٖ َده٦ خدثټُځڃ ٬ُدً أپ ټدڇ. ٴده      
ٸثڂ خڇ خُدثٚ. ٰده٨ث تهلل ٰلوڈددڇ ٨څدڇ.  ٖ ڀىٜد٧ تټدهَڅثي أو تټدهيڈٿ. ٰځدڃ ټٵُدڇ ڀدڅٹٿ           

 ٰٽُّص٭ٱً ټٹٿ".

( ـهظڅث ٌڈُدً خدڃ ـدًج وڀفځده خدڃ تټځعڅدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٨ٱدثڂ خدڃ           2542) - 224

ڀّٽٿ. ـهظڅث ـځثن )وڈى تخڃ ِٽځر( ٨ڃ ٩ُِه تټؽًًٌَ، خهىت تِٔدڅثن، ٨دڃ ٨ځدً خدڃ     
 تټم١ثج ٴثٺ:

 ڄٍ ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ " ڂ لُدً تټصدثخ٩ُڃ يؼدٻ َٵدثٺ ټدڇ           
 . ٰځًوچ ٰٽُّص٭ٱً ټٹٿ".أوَُ. وټڇ وتټهذ. وٸثڂ خڇ خُثٚ

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽٍ وڀفځده خدڃ تټځعڅدً وڀفځده خدڃ      2542) - 225

ـهظڅث ڀ٩دثو   -وتټٽٱ٣ ٖخڃ تټځعڅً  -خٕثي )ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث( 
 خڃ ڈٕثپ. ـهظڅٍ أخٍ ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ ٌيتيذ خڃ أوًٰ، ٨ڃ أًُِ خڃ ؼثخً، ٴثٺ:

١ثج،  وت أشً ٨ٽُڇ أڀهتن أڈٻ تټُځڃ، ِلټهٿ: أُٰٹٿ أوَُ خڃ ٨دثڀً؟  ٸثڂ ٨ځً خڃ تټم 
ـصً أشً ٨ٽً أوَُ. ٰٵثٺ: أڄس أوَدُ خدڃ ٨دثڀً؟ ٴدثٺ: ڄ٩دٿ. ٴدثٺ: ڀدڃ ڀدًتن ظدٿ ڀدڃ           
ٴًڂ؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ. ٴثٺ: ٰٹثڂ خٷ خدًٖ ٰددًأز ڀڅدڇ  ٖ ڀىٜد٧ نيڈدٿ؟ ٴدثٺ: ڄ٩دٿ. ٴدثٺ:         

ُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ "َدلشٍ ٨ٽدُٹٿ      ټٷ وتټهذ؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ. ٴثٺ: ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽ
أوَُ خڃ ٨ثڀً ڀ٧ أڀهتن أڈٻ تټُځڃ ڀڃ ڀًتن، ظٿ ڀڃ ٴدًڂ. ٸدثڂ خدڇ خدًٖ ٰددًأ ڀڅدڇ       
 ٖ ڀىٜدد٧ نيڈددٿ. ټددڇ وتټددهذ ڈددى خهددث خددً. ټددى أٴّددٿ ٨ٽددً تهلل ْخددًچ. ٰددإڂ تِددص٩١س أڂ   
َّص٭ٱً ټٷ ٰث٩ٰٻ". ٰثِص٭ٱً ټٍ. ٰثِص٭ٱً ټڇ. ٰٵثٺ ټدڇ ٨ځدً: أَدڃ شًَده؟ ٴدثٺ: تټٹىٰدر.       

 أٸصح ټٷ  ټً ٨ثڀٽهث؟ ٴثٺ: أٸىڂ ٍٰ ٬دًتء تټڅثَ أـح  ټٍ.  ٴثٺ: أٖ
ٴثٺ: ٰٽځث ٸثڂ ڀڃ تټ٩ثپ تټځٵدٻ ـػ يؼٻ ڀڃ أًٔتٰهٿ. ٰىتٰٳ ٨ځً. ّٰلټڇ ٨ڃ أوَدُ.  
ٴثٺ: شًٸصڇ يض تټدُس ٴٽُٻ تټځصث٦. ٴثٺ: ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ 

ًتن ظٿ ڀڃ ٴًڂ. ٸثڂ خڇ خًٖ "َلشٍ ٨ٽُٹٿ أوَُ خڃ ٨ثڀً ڀ٧ أڀهتن أڈٻ تټُځڃ ڀڃ ڀ
ٰدددًأ ڀڅددڇ.  ٖ ڀىٜدد٧ نيڈددٿ. ټددڇ وتټددهذ ڈددى خهددث خددً. ټددى أٴّددٿ ٨ٽددً تهلل ْخددًچ. ٰددإڂ         
تِص٩١س أڂ َّص٭ٱً ټٷ ٰث٩ٰٻ" ٰلشً أوَّث ٰٵثٺ: تِص٭ٱً ټٍ. ٴدثٺ: أڄدس أـدهض ٨هدهت     
خّددٱً ٘ددثټؿ. ٰثِددص٭ٱً ټددٍ. ٴددثٺ: تِددص٭ٱً ټددٍ. ٴددثٺ: أڄددس أـددهض ٨هددهت خّددٱً ٘ددثټؿ.  

ٺ: ټٵُس ٨ځً؟ ٴثٺ: ڄ٩دٿ. ٰثِدص٭ٱً ټدڇ. ٰٱ١دڃ ټدڇ تټڅدثَ. ٰدثڄ١ٽٳ ٨ٽدً         ٰثِص٭ٱً ټٍ. ٴث
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وؼهددڇ. ٴددثٺ أِددًُ: وٸّددىشڇ خددًنذ. ٰٹددثڂ ٸٽځددث يآچ  ڄّددثڂ ٴددثٺ: ڀددڃ أَددڃ ْوَددُ ڈددىچ    
 تټدًنذ؟

 ثبة ٹهڀخ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ثؤٷ٪ ٯوغ - 56 

( ـدددهظڅٍ أخدددى تټ١دددثڈً. ألدًڄدددث تخدددڃ وڈدددح. ألدًڄدددٍ ـًڀٽدددر. ؾ     2543) - 226

څٍ ڈثيوڂ خڃ ٩ُِه تَْٽٍ. ـهظڅث تخڃ وڈح. ـدهظڅٍ ـًڀٽدر )وڈدى تخدڃ ٨ځدًتڂ      وـهظ
 تټصؽُدٍ( ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٔځثِر تټځهًٌ. ٴثٺ: ِځ٩س أخث وي َٵىٺ:

ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ " ڄٹددٿ ِددصٱصفىڂ أيٜددث َددىٸً ُٰهددث تټٵُددًتٞ.        
ُڃ َٵصدصٗڂ ٰدٍ ڀىٜد٧    ٰثِصى٘ىت خلڈٽهث لًُت. ٰإڂ ټهٿ وڀر ويـځدث. ٰدإوت يأَدصٿ يؼٽد    

 ټدڅر ٰثلًغ ڀڅهث".
ٴثٺ ٰځً خًخ٩ُدر و٨ددهتټًـځڃ تخڅدٍ ٔدًـدُٻ خدڃ ـّدڅر. َصڅث٨ٌدثڂ ٰدٍ ڀىٜد٧ ټدڅدر.           

 ٰمًغ ڀڅهث.

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج و٨دُهتهلل خڃ ِد٩ُه. ٴدثٖ. ـدهظڅث وڈدح خدڃ      2543) - 227

ؼًًَ. ـهظڅث أخٍ. ِځ٩س ـًڀٽر تټځًٌٙ َفهض ٨دڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ٔځثِدر، ٨دڃ      
 خًٙذ، ٨ڃ أخٍ وي. ٴثٺ: أخٍ

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڄٹٿ ِصٱصفىڂ ڀٙدً. وڈدٍ أيٚ َّدځً ُٰهدث      
تټٵُددًتٞ. ٰددإوت ٰصفصځىڈددث ٰلـّددڅىت  ټددً أڈٽهددث. ٰددإڂ ټهددٿ وڀددر ويـځددث" أو ٴددثٺ "وڀددر         
و٘ددهًت. ٰددإوت يأَددس يؼٽددُڃ َمصٙددځثڂ ُٰهددث ٰددٍ ڀىٜدد٧ ټدڅددر، ٰددثلًغ ڀڅهددث" ٴددثٺ:      

دُٻ خڃ ـّڅر وألثچ يخ٩ُدر، َمصٙدځثڂ ٰدٍ ڀىٜد٧ ټدڅدر،      ًٰأَس ٨دهتټًـځڃ خڃ ًٔـ
 ٰمًؼس ڀڅهث.

 ثبة ٌٟ٪ أٷ٪ ٰٗبٱ - 57 

( ـهظڅث ٩ُِه خڃ ڀڅٙىي. ـهظڅث ڀههٌ خڃ ڀُځىڂ ٨ڃ أخٍ تټىت٦ٌ، 2544) - 228

 ؼثخً خڃ ٨ځًو تټًتِدٍ. ِځ٩س أخث خًٌذ َٵىٺ:
ّدددىچ خ٩ددط يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ يؼددٗ  ټددً ـددٍ ڀددڃ أـُددثء تټ٩ددًج. ٰ       

وًٜخىچ. ٰؽثء  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدللدًچ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً       
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ټى أڂ أڈٻ ٨ځثڂ أشُس، ڀث ِدىٶ وٖ ًٜخىٶ".

 ثبة ط٧غ ٧ظاة ص٤ڀٞ ٹٯجڀغٷب - 58 

( ـددهظڅث ٨ٵدددر خددڃ ڀٹددًپ تټ٩ځددٍ. ـددهظڅث ٩َٵددىج )٩َڅددٍ تخددڃ  ِددفثٲ   2545) - 229

 ن خڃ ُٔدثڂ ٨ڃ أخٍ ڄىٰٻ.تټفًٝڀٍ(. ألدًڄث تِْى
يأَس ٨دهتهلل خڃ تټٍخُدً ٨ٽدً ٨ٵددر تټځهَڅدر. ٴدثٺ ٰؽ٩ٽدس ٴدًَٓ شځدً ٨ٽُدڇ وتټڅدثَ.            

ـصً ڀً ٨ٽُڇ ٨دهتهلل خڃ ٨ځدً. ٰىٴدٯ ٨ٽُدڇ. ٰٵدثٺ: تټّدٗپ ٨ٽُدٷ، أخدث لدُدح! تټّدٗپ          
٨ٽُٷ، أخدث لدُدح! تټّدٗپ ٨ٽُدٷ، أخدث لدُدح! أڀدث وتهلل! ټٵده ٸڅدس أڄهدثٶ ٨دڃ ڈدىت. أڀدث              
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ټٵه ٸڅس أڄهثٶ ٨ڃ ڈىت. أڀث وتهلل! ټٵه ٸڅس أڄهثٶ ٨دڃ ڈدىت. أڀدث وتهلل!  ڂ ٸڅدس،     وتهلل! 
ڀث ٨ٽځس، ٘ىتڀث. ٴىتڀث. و٘ىٖ ټٽًـٿ. أڀدث وتهلل! ْڀدر أڄدس أٔدًڈث ْڀدر لُدً. ظدٿ        
ڄٱددى ٨دددهتهلل خددڃ ٨ځددً. ٰدٽدد٫ تټفؽددثغ ڀىٴددٯ ٨دددهتهلل وٴىټددڇ. ٰليِددٻ  ټُددڇ. ٰددلڄٍٺ ٨ددڃ     

ٻ  ټً أڀڇ أِځثء خڅس أخٍ خٹً. ٰلخدس أڂ شلشُدڇ.   ؼى٨ڇ. ٰلټٵٍ ٍٰ ٴدىي تټُهىن. ظٿ أيِ
ٰل٨ثن ٨ٽُهث تټًِىٺ: ټصلشُڅٍ أو ْخ٩عڃ  ټُٷ ڀدڃ َّدفدٷ خٵًوڄدٷ. ٴدثٺ ٰلخدس وٴثټدس:       
وتهلل! ٖ آشُٷ ـصدً شد٩دط  ټدٍ ڀدڃ َّدفدڅٍ خٵًوڄدٍ. ٴدثٺ ٰٵدثٺ: أيوڄدٍ ِددصٍ. ٰللدى            

و تهلل؟ ڄ٩ٽُددڇ. ظددٿ تڄ١ٽددٳ َصددىوٮ. ـصددً نلددٻ ٨ٽُهددث. ٰٵددثٺ: ٸُددٯ يأَصڅددٍ ٘ددڅ٩س خ٩دده  
ٴثټس: يأَصٷ أّٰهز ٨ٽُڇ نڄُثچ، وأّٰه ٨ٽُٷ آلًشٷ. خٽ٭څٍ أڄٷ شٵىٺ ټڇ: َث تخڃ وتز 
تټڅ١ثٴُڃ! أڄث، وتهلل! وتز تټڅ١ثٴُڃ. أڀث أـهڈځث ٰٹڅس أي٧ٰ خڇ ٩٠دثپ يِدىٺ تهلل ٘دٽً    
تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، و٩٠ددثپ أخددٍ خٹددً ڀددڃ تټددهوتج. وأڀددث تِلددً ٰڅ١ددثٲ تټځددًأذ تټصددٍ ٖ        

يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ـددهظڅث "أڂ ٰددٍ ظٵُددٯ ٸددىتخث       شّددص٭څٍ ٨څددڇ. أڀددث  ڂ  
وڀدُددًت" ٰلڀددث تټٹددىتج ًٰأَڅددثچ. وأڀددث تټځدُددً ٰددٗ  لثټددٷ  ٖ  َددثچ. ٴددثٺ ٰٵددثپ ٨څهددث وټددٿ        

 ًَتؼ٩هث.

 ثبة ٌٟ٪ ٟبعؽ - 59 

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خڃ ـځُه )ٴثٺ ٨ده: ألدًڄث. وٴثٺ تخڃ 2546) - 231

ألدًڄدث ڀ٩ځدً ٨دڃ ؼ٩ٱدً تټؽدٍيٌ، ٨دڃ ٍََده خدڃ تْ٘دٿ،           يت٧ٰ: ـهظڅث( ٨دهتټًٌتٲ.
 ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "ټدى ٸدثڂ تټدهَڃ ٨څده تټعًَدث ټدىڈح خدڇ يؼدٻ ڀدڃ            
 ڀڃ أخڅثء ٰثيَ. ـصً َصڅثوټڇ". -أو ٴثٺ  -ٰثيَ 

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅددٍ تخددڃ ڀفځدده( ٨ددڃ  2546) - 231

 ي، ٨ڃ أخٍ تټ٭ُط، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:ظى
ٸڅث ؼٽىِث ٨څه تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.  و ڄٍټدس ٨ٽُدڇ ِدىيذ تټؽځ٩در. ٰٽځدث ٴدًأ:        

[ ٴدثٺ يؼدٻ: ڀدڃ ڈدؤٖء؟ َدث يِدىٺ       3/تټؽځ٩در /  62توآلًَڃ ڀڅهٿ ټځث َٽفٵىت خهٿ{ ]

ث. ٴدثٺ  تهلل! ٰٽٿ ًَتؼ٩ڇ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ـصدً ِدلټڇ ڀدًذ أو ڀدًشُڃ أو ظٗظد      
وُٰڅث ِٽځثڂ تټٱثيٍِ. ٴثٺ ٰى٧ٜ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َهچ ٨ٽً ِٽځثڂ، ظدٿ ٴدثٺ   

 "ټى ٸثڂ تَٔځثڂ ٨څه تټعًَث، ټڅثټڇ يؼثٺ ڀڃ ڈؤٖء".

ثبة ٣ٺ٫ٶ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ "ا٫ٴبؽ ٧بث٪ ٯبئخ، ال رجض ٟڀٸب  - 61 

 عاد٬خ"
)ٴددثٺ  -ٱدد٣ ټځفځدده وتټٽ -( ـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يتٰدد٧ و٨ددده خددڃ ـځُدده   2547) - 232

٨ده: ألدًڄث. وٴدثٺ تخدڃ يتٰد٧: ـدهظڅث( ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً ٨دڃ تټٍڈدًٌ، ٨دڃ           
 ِثټٿ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
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ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "شؽدهوڂ تټڅدثَ ٸإخدٻ ڀثبدر. ٖ َؽده تټًؼدٻ ُٰهدث         
 يتـٽر".
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 ٧زبة ا٫جغ ٹا٫و٬خ ٹاځصاة - ۲۲
 أد٢ ثٶثبة ثغ ا٫ٺا٫ضٿٲ، ٹأٳٸٰب  - 1 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه خڃ ؼځُدٻ خدڃ ٠ًَدٯ تټعٵٱدٍ وٌڈُدً خدڃ ـدًج.        2548) - 1

 ٴثٖ: ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ٨ځثيذ خڃ تټٵ٩ٵث٦، ٨ڃ أخٍ ٌي٨ر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ؼددثء يؼدددٻ  ټددً يِدددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ ٰٵددثٺ: ڀدددڃ أـددٳ تټڅدددثَ خفّدددڃ       

ٺ: ظٿ ڀڃ؟ ٴثٺ "ظٿ أڀدٷ" ٴدثٺ: ظدٿ    ٘فثخصٍ؟ ٴثٺ "أڀٷ" ٴثٺ: ظٿ ڀڃ؟ ٴثٺ "ظٿ أڀٷ" ٴث
 ڀڃ؟ ٴثٺ "ظٿ أخىٶ". وٍٰ ـهَط ٴصُدر: ڀڃ أـٳ خفّڃ ٘فثخصٍ؟ وټٿ َىٸً تټڅثَ.

( ـهظڅث أخى ٸًَدح، ڀفځده خدڃ تټ٩دٗء تټهځدهتڄٍ. ـدهظڅث تخدڃ ٰٝدُٻ ٨دڃ          2548) - 2

 أخُڇ، ٨ڃ ٨ځثيذ خڃ تټٵ٩ٵث٦، ٨ڃ أخٍ ٌي٨ر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ڃ أـٳ خفّڃ تټٙفدر؟ ٴثٺ "أڀدٷ. ظدٿ أڀدٷ. ظدٿ أڀدٷ. ظدٿ       ٴثٺ يؼٻ: َث يِىٺ تهلل! ڀ 

 أخىٶ. ظٿ أنڄثٶ أنڄثٶ".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٔدًَٷ ٨دڃ ٨ځدثيذ وتخدڃ ٔددًڀر،        2548) - 3

 ٨ڃ أخٍ ٌي٨ر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ؼددثء يؼددٻ  ټددً تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً خځعددٻ ـددهَط ؼًَددً. وٌتن: ٰٵددثٺ  

 ټصڅدلڂ". "ڄ٩ٿ. وأخُٷ!

( ـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث ٔدددثخر. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٠ٽفددر. ؾ          2548) - 4

وـهظڅٍ أـځه خڃ لًتْ. ـهظڅث ـددثڂ. ـدهظڅث وڈُدح. ٸٗڈځدث ٨دڃ تخدڃ ٔددًڀر، خهدىت         
تِٔڅثن. ٍٰ ـهَط وڈُح: ڀڃ أخً؟ وٍٰ ـهَط ڀفځه خڃ ٠ٽفر: أٌ تټڅثَ أـٳ ڀڅٍ 

 خفّڃ تټٙفدر؟ ظٿ وٸً خځعٻ ـهَط ؼًًَ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈُدً خدڃ ـدًج ٴدثٖ: ـدهظڅث وٸُد٧ ٨دڃ        2549) - 5

ِٱُثڂ، ٨ڃ ـدُح. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث َفًُ )٩َڅٍ تخڃ ٩ُِه تټٵ١دثڂ(  
 ٨ڃ ِٱُثڂ و٩ٔدر. ٴثٖ: ـهظڅث ـدُح ٨ڃ أخٍ تټ٩دثَ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو. ٴثٺ:

صلوڄڇ ٰدٍ تټؽهدثن. ٰٵدثٺ "أـدٍ وتټدهتٶ؟"      ؼثء يؼٻ  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َّ 
 ٴثٺ: ڄ٩ٿ. ٴثٺ "ٰٱُهځث ٰؽثڈه". 

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨دڃ ـدُدح. ِدځ٩س    2549) -پ -5

 أخث تټ٩دثَ. ِځ٩س ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ َٵىٺ:
ددثَ تِدځڇ   ؼثء يؼٻ  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰىٸً خځعٽڇ. ٴثٺ ڀّدٽٿ: أخدى تټ٩   

 تټّثبح خڃ ًٰوق تټځٹٍ. 

( ـهظڅث أخى ٸًَح. ألدًڄث تخڃ خٕدً ٨دڃ ڀّد٩ً. ؾ وـدهظڅٍ ڀفځده خدڃ       2549) - 6

ـثشٿ. ـهظڅث ڀ٩ثوَر خڃ ٨ځًو ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ. ؾ وـهظڅٍ تټٵثِٿ خدڃ ٌٸًَدثء. ـدهظڅث    
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ـّددُڃ خددڃ ٨ٽددٍ تټؽ٩ٱددٍ ٨ددڃ ٌتبددهذ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ت٨ْځددٓ. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ ـدُددح، خهددىت 
 تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( ـهظڅث ٩ُِه خڃ ڀڅٙىي. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ وڈح. ألدًڄٍ ٨ځًو خدڃ  2549) -پ -6

تټفددثيض ٨ددڃ ٍََدده خددڃ أخددٍ ـدُددح؛ أڂ ڄث٨ځددث، ڀددىټً أپ ِددٽځر ـهظددڇ؛ أڂ ٨دددهتهلل خددڃ    
 ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ ٴثٺ:

أٴدددٻ يؼددٻ  ټددً ڄدددٍ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰٵددثٺ: أخث٩َددٷ ٨ٽددً تټهؽددًذ وتټؽهددثن،  
ٴدثٺ "ٰهدٻ ڀدڃ وتټدهَٷ أـده ـدٍ؟" ٴدثٺ: ڄ٩دٿ. خدٻ ٸٗڈځدث. ٴدثٺ             أخص٭ٍ تْؼدً ڀدڃ تهلل.  

 "ٰصدص٭ٍ تْؼً ڀڃ تهلل؟" ٴثٺ: ڄ٩ٿ. ٴثٺ "ٰثيؼ٧  ټً وتټهَٷ ٰلـّڃ ٘فدصهځث"

 ثبة ر٤ضٿٮ ثغ ا٫ٺا٫ضٿٲ ٬ٗټ ا٫زِٺٕ ثب٫والح، ٹٛڀغٷب - 2 

( ـدهظڅث ٔددُدثڂ خددڃ ٰددًوق. ـددهظڅث ِدٽُځثڂ خددڃ تټځ٭ُددًذ. ـددهظڅث ـځُدده خددڃ   2551) - 7

 ڃ أخٍ يت٧ٰ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ أڄڇ ٴثٺ:ڈٗٺ ٨
 ٸثڂ ؼًَػ َص٩ده ٍٰ ٘ىڀ٩ر. ٰؽثءز أڀڇ.  

ٴثٺ ـځُه: ٰى٘ٯ ټڅدث أخدى يتٰد٧ ٘دٱر أخدٍ ڈًَدًذ ټٙدٱر يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ           
وِٽٿ أڀڇ ـُڃ ن٨صڇ. ٸُٯ ؼ٩ٽدس ٸٱهدث ٰدىٲ ـثؼدهدث. ظدٿ ي٩ٰدس يأِدهث  ټُدڇ شده٨ىچ.          

ٽٍ. ٰٵثٺ: تټٽهٿ! أڀٍ و٘ٗشٍ. ٰثلصدثي  ٰٵثټس: َثؼًَػ! أڄث أڀٷ. ٸٽځڅٍ. ٰٙثنٰصڇ َٙ
٘ٗشڇ. ًٰؼ٩س ظٿ ٨ثنز ٍٰ تټعثڄُر. ٰٵثټس: َثؼًَػ! أڄدث أڀدٷ. ٰٹٽځڅدٍ. ٴدثٺ: تټٽهدٿ!      
أڀٍ و٘ٗشٍ. ٰثلصثي ٘ٗشڇ. ٰٵثټس: تټٽهٿ!  ڂ ڈدىت ؼدًَػ. وڈدى تخڅدٍ. و ڄدٍ ٸٽځصدڇ       

أڂ َٱدصڃ  ٰلخً أڂ َٹٽځڅٍ. تټٽهٿ! ٰٗ شځصڇ ـصً شًَڇ تټځىڀّثز. ٴثٺ: وټدى ن٨دس ٨ٽُدڇ    
 ټٱصڃ.

ٴثٺ: وٸثڂ يت٨ٍ ٜلڂ َلوٌ  ټدً نَدًچ. ٴدثٺ ٰمًؼدس تڀدًأذ ڀدڃ تټٵًَدر ٰىٴد٧ ٨ٽُهدث          
تټًت٨ٍ. ٰفځٽس ٰىټهز ٬ٗڀث. ٰٵُٻ ټهث: ڀث ڈىت؟ ٴثټدس: ڀدڃ ٘دثـح ڈدىت تټدهًَ. ٴدثٺ       
ٰؽثءوت خٱؤِهٿ وڀّثـُهٿ. ٰڅثنوچ ٰٙثنٰىچ َٙٽٍ. ٰٽٿ َٹٽځهدٿ. ٴدثٺ ٰللدىوت َهدهڀىڂ     

 ټُهٿ. ٰٵثټىت ټڇ: ِٻ ڈىچ. ٴدثٺ ٰصدّدٿ ظدٿ ڀّدؿ يأَ تټٙددٍ       نًَچ. ٰٽځث يأي وټٷ ڄٍٺ
ٰٵثٺ: ڀڃ أخىٶ؟ ٴثٺ: أخٍ يت٨ٍ تټٝلڂ. ٰٽځث ِدځ٩ىت وټدٷ ڀڅدڇ ٴدثټىت: ڄدڅدٍ ڀدث ڈدهڀڅث        

 ڀڃ نًَٶ خثټىڈح وتټٱٝر. ٴثٺ: ٖ. وټٹڃ أ٨ُهوچ شًتخث ٸځث ٸثڂ. ظٿ ٨ٗچ.

ؼًَددً خددڃ ( ـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ ڈددثيوڂ. ألدًڄددث    2551) - 8

 ـثٌپ. ـهظڅث ڀفځه خڃ ًَُِڃ ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ټٿ َصٹٽٿ ٰدٍ تټځهده  ٖ ظٗظدر: ٨ُّدً تخدڃ ڀدًَٿ.        

و٘ثـح ؼًَػ. وٸثڂ ؼًَػ يؼٗ ٨ثخهت. ٰثشمى ٘ىڀ٩ر. ٰٹثڂ ُٰهث. ٰلشصڇ أڀدڇ وڈدى   
ٗشڇ. َٙدددٽٍ. ٰٵثټدددس: َدددث ؼدددًَػ! ٰٵدددثٺ: َدددث يج! أڀدددٍ و٘دددٗشٍ. ٰلٴددددٻ ٨ٽدددً ٘ددد      

ٰثڄًٰٙس. ٰٽځث ٸثڂ ڀڃ تټ٭ه أشصڇ وڈى َٙٽٍ. ٰٵثټدس: َدث ؼدًَػ! ٰٵدثٺ: َدث يج! أڀدٍ       
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و٘ٗشٍ. ٰلٴدٻ ٨ٽً ٘ٗشڇ. ٰثڄًٰٙس. ٰٽځث ٸثڂ ڀڃ تټ٭ه أشصڇ وڈدى َٙدٽٍ. ٰٵثټدس:    
َث ؼدًَػ! ٰٵدثٺ: أٌ يج! أڀدٍ و٘دٗشٍ. ٰلٴددٻ ٨ٽدً ٘دٗشڇ. ٰٵثټدس: تټٽهدٿ! ٖ شځصدڇ           

ىتٸً خڅى  ًِتبُٻ ؼًَؽث و٨دثنشدڇ. وٸثڄدس تڀدًأذ    ـصً َڅ٥ً  ټً وؼىچ تټځىڀّثز. ٰص
خ٭ٍ َصځعٻ خفّڅهث. ٰٵثټدس:  ڂ ٔدةصٿ ْٰصڅڅدڇ ټٹدٿ. ٴدثٺ ٰص٩ًٜدس ټدڇ ٰٽدٿ َٽصٱدس  ټُهدث.           
ٰلشس يت٨ُث ٸدثڂ َدلوٌ  ټدً ٘دىڀ٩صڇ ٰلڀٹڅصدڇ ڀدڃ ڄٱّدهث. ٰىٴد٧ ٨ٽُهدث. ٰفځٽدس. ٰٽځدث            

ٝدًخىڄڇ.  وټهز. ٴثټس: ڈى ڀدڃ ؼدًَػ. ٰدلشىچ ٰثِدصڅٍټىچ وڈدهڀىت ٘دىڀ٩صڇ وؼ٩ٽدىت َ       
ٰٵثٺ: ڀث ٔلڄٹٿ؟ ٴثټىت: ٌڄُس خهىچ تټد٭ٍ. ٰىټهز ڀڅٷ. ٰٵثٺ: أَڃ تټٙدٍ؟ ٰؽثءوت خدڇ.  
ٰٵثٺ: ن٨ىڄٍ ـصً أ٘ٽٍ. ٰٙٽً. ٰٽځث تڄًٙٮ أشً تټٙدٍ ٩١ٰڃ ٰدٍ خ١څدڇ. وٴدثٺ:    
َث ٬ٗپ! ڀڃ أخىٶ؟ ٴثٺ: ٰٗڂ تټًت٨ٍ. ٴثٺ ٰلٴدٽىت ٨ٽً ؼًَػ َٵدٽىڄڇ وَصځّفىڂ خڇ. 

 ڀڃ وڈح. ٴثٺ: ٖ. أ٨ُهوڈث ڀڃ ٠ُڃ ٸځث ٸثڄس. ٰٱ٩ٽىت. وٴثټىت: ڄدڅٍ ټٷ ٘ىڀ٩صٷ
وخُڅث ٘دٍ ٧ًَٜ ڀڃ أڀڇ. ٰځً يؼٻ يتٸح ٨ٽدً نتخدر ٰثيڈدر ؤدثيذ ـّدڅر. ٰٵثټدس       
أڀڇ! تټٽهٿ! تؼ٩ٻ تخڅٍ ڀعدٻ ڈدىت. ٰصدًٶ تټعدهٌ وأٴددٻ  ټُدڇ ٰڅ٥دً  ټُدڇ. ٰٵدثٺ: تټٽهدٿ! ٖ           

 شؽ٩ٽڅٍ ڀعٽڇ. ظٿ أٴدٻ ٨ٽً ظهَڇ ٰؽ٩ٻ ًَش٧ٝ.
ً  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڈى َفٹدٍ تيشٝدث٨ڇ خإ٘دد٩ڇ    ٴثٺ: ٰٹلڄٍ أڄ٥

 تټّدثخر ٍٰ ٰځڇ. ٰؽ٩ٻ َځٙهث. 
ٴثٺ: وڀًوت خؽثيَر وڈٿ ًَٝخىڄهث وَٵىټىڂ: ٌڄُس. ًِٴس. وڈٍ شٵدىٺ: ـّددٍ تهلل   
وڄ٩ددٿ تټىٸُددٻ. ٰٵثټددس أڀددڇ: تټٽهددٿ! ٖ شؽ٩ددٻ تخڅددٍ ڀعٽهددث. ٰصددًٶ تټًٜددث٦ وڄ٥ددً  ټُهددث.   

عٽهددث. ٰهڅددثٶ شًتؼ٩ددث تټفددهَط. ٰٵثټددس: ـٽٵددً! ڀددً يؼددٻ ـّددڃ  ٰٵددثٺ: تټٽهددٿ! تؼ٩ٽڅددٍ ڀ
تټهُةر ٰٵٽس: تټٽهٿ! تؼ٩ٻ تخڅٍ ڀعٽڇ. ٰٵٽس: تټٽهٿ! ٖ شؽ٩ٽڅٍ ڀعٽدڇ. وڀدًوت خهدىچ تْڀدر     
وڈٿ ًَٝخىڄهث وَٵىټدىڂ: ٌڄُدس. ِدًٴس. ٰٵٽدس: تټٽهدٿ! ٖ شؽ٩دٻ تخڅدٍ ڀعٽهدث. ٰٵٽدس:          

ٰٵٽدس: تټٽهدٿ! ٖ شؽ٩ٽڅدٍ ڀعٽدڇ.     تټٽهٿ! تؼ٩ٽڅٍ ڀعٽهث. ٴدثٺ:  ڂ وتٶ تټًؼدٻ ٸدثڂ ؼددثيت.     
و ڂ ڈىچ َٵىټدىڂ ټهدث: ٌڄُدس. وټدٿ شدٍڂ. وِدًٴس. وټدٿ شّدًٲ. ٰٵٽدس: تټٽهدٿ! تؼ٩ٽڅدٍ            

 ڀعٽهث.

 ثبة عٛٮ أٳٞ ٯٲ أصع٥ أثٺٿٶ أٹ أدضٷٰب ٗٴض ا٨٫جغ، ٬ٟٮ ٿضس٪ ا٫جٴخ - 3 

( ـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ٰدًوق. ـدهظڅث أخدى ٨ىتڄدر ٨دڃ ِدهُٻ، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ          2551) - 9

 أخٍ ڈًًَذ، 
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ "ي٬ٿ أڄٯ، ظٿ ي٬دٿ أڄدٯ، ظدٿ ي٬دٿ أڄدٯ" ٴُدٻ:        

ڀددڃ؟ َددث يِددىٺ تهلل! ٴددثٺ "ڀددڃ أنيٶ أخىَددڇ ٨څدده تټٹدددً، أـددهڈځث أو ٸٽُهځددث ٰٽددٿ َددهلٻ    
 تټؽڅر".

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ِهُٻ، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ أخدٍ     2551) - 11

 ڈًًَذ. ٴثٺ:
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 ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ي٬دٿ أڄٱدڇ. ظدٿ ي٬دٿ أڄٱدڇ. ظدٿ ي٬دٿ أڄٱدڇ" ٴُدٻ:            ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 
ڀڃ؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ: ڀڃ أنيٶ وتټهَڇ ٨څه تټٹدً، أـدهڈځث أو ٸٽُهځدث، ظدٿ ټدٿ َدهلٻ      

 تټؽڅر".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث لثټه خڃ ڀمٽه ٨دڃ ِدٽُځثڂ خدڃ    2551) -پ -11

 :خٗٺ. ـهظڅٍ ِهُٻ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ي٬ٿ أڄٱڇ" ظٗظث. ظٿ وٸً ڀعٽڇ. 

 ثبة ٌٟ٪ ه٬خ أهض٣بء اڃة ٹاڃ٭، ٹٳذٺٷٰب - 4 

( ـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً، أـځدده خددڃ ٨ځددً خددڃ ِددًؾ. ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ  2552) - 11

وڈح. ألدًڄٍ ٩ُِه خڃ أخٍ أَىج ٨ڃ تټىټُه خدڃ أخدٍ تټىټُده، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ نَڅدثي،        
 ٨دهتهلل خڃ ٨ځً؛ ٨ڃ

أڂ يؼٗ ڀڃ ت٨ًْتج ټٵُڇ خ١ًَٳ ڀٹر. ّٰٽٿ ٨ٽُڇ ٨دهتهلل. وـځٽدڇ ٨ٽدً ـځدثي ٸدثڂ      
ًَٸدڇ. وأ١٨ثچ ٨ځثڀر ٸثڄس ٨ٽً يأِڇ. ٰٵثٺ تخڃ نَڅثي: ٰٵٽڅدث ټدڇ: أ٘دٽفٷ تهلل!  ڄهدٿ     
ت٨ًْتج و ڄهٿ ًَٜىڂ خثټًُُّ. ٰٵثٺ ٨دهتهلل:  ڂ أخث ڈىت ٸثڂ ونت ټ٩ځً خڃ تټم١ثج. 

يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵدىٺ " ڂ أخدً تټددً ٘دٽر تټىټده أڈدٻ ون        و ڄٍ ِځ٩س
 أخُڇ".

( ـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ ـُددىذ خددڃ     2552) - 12

 ًَٔؿ ٨ڃ تخڃ تټهثن ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ نَڅثي، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً؛
 أخُڇ". أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "أخً تټدً أڂ َٙٻ تټًؼٻ ون 

( ـهظڅث ـّڃ خڃ ٨ٽٍ تټفٽىتڄٍ. ـهظڅث ٩َٵىج ٨ڃ  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه.    2552) - 13

ـهظڅث أخٍ وتټٽُط خڃ ٩ِه. ؼځ٩ُث ٨ڃ ٍََه خڃ ٨دهتهلل خڃ أِثڀر خڃ تټهثن، ٨ڃ ٨دهتهلل 
 خڃ نَڅثي، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛

أڄددڇ ٸددثڂ  وت لددًغ  ټددً ڀٹددر ٸددثڂ ټددڇ ـځددثي َصددًوؾ ٨ٽُددڇ،  وت ڀددٻ يٸددىج تټًتـٽددر.      
َٕه خهدث يأِدڇ. ٰدُڅدث ڈدى َىڀدث ٨ٽدً وټدٷ تټفځدثي.  و ڀدً خدڇ أ٨ًتخدٍ. ٰٵدثٺ:              و٨ځثڀر

أټّس تخڃ ٰٗڂ خڃ ٰٗڂ؟ ٴثٺ: خٽً. ٰل١٨ثچ تټفځثي وٴثٺ: تيٸح ڈىت. وتټ٩ځثڀر، ٴثٺ: 
تٔهن خهث يأِٷ. ٰٵثٺ ټڇ خ٩ٛ أ٘فثخڇ: ٬ٱً تهلل ټدٷ! أ١٨ُدس ڈدىت ت٨ًْتخدٍ ـځدثيت      

ٷ! ٰٵدثٺ:  ڄدٍ ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً      ٸڅس شًوؾ ٨ٽُڇ، و٨ځثڀر ٸڅس شٕه خهث يأِد 
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ " ڂ ڀڃ أخً تټددً ٘دٽر تټًؼدٻ أڈدٻ ون أخُدڇ، خ٩ده أڂ َدىټٍ" و ڂ        

 أخثچ ٸثڂ ٘هَٵث ټ٩ځً.
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 ثبة ر٠ـڀغ ا٫جغ ٹاڅصٮ  - 5 

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ خڃ ڀُځىڂ. ـهظڅث تخڃ ڀهدهٌ ٨دڃ ڀ٩ثوَدر خدڃ     2553) - 14

ڄٱُددً، ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ تټڅددىتَ خددڃ ِددځ٩ثڂ       ٘ددثټؿ، ٨ددڃ ٨دددهتټًـځڃ خددڃ ؼدُددً خددڃ      
 تْڄٙثيٌ. ٴثٺ:

ِددلټس يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ددڃ تټدددً وتٔظددٿ؟ ٰٵددثٺ "تټدددً ـّددڃ تټمٽددٳ.   
 وتٔظٿ ڀث ـثٶ ٍٰ ٘هيٶ، وٸًڈس أڂ ١َٽ٧ ٨ٽُڇ تټڅثَ".

( ـددهظڅٍ ڈددثيوڂ خددڃ ِدد٩ُه تَْٽددٍ. ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح. ـددهظڅٍ   2553) - 15

٘ثټؿ( ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ؼدًُ خڃ ڄٱًُ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ڄىتَ خڃ  ڀ٩ثوَر )٩َڅٍ تخڃ
 ِځ٩ثڂ. ٴثٺ:

أٴځس ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خثټځهَڅدر ِدڅر. ڀدث َځڅ٩څدٍ ڀدڃ تټهؽدًذ  ٖ          
تټځّلټر. ٸثڂ أـهڄث  وت ڈثؼً ټٿ َّلٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ ٔدٍء. ٴدثٺ   

هلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "تټدددً ـّددڃ تټمٽددٳ.  ّٰددلټصڇ ٨ددڃ تټدددً وتٔظددٿ؟ ٰٵددثٺ يِددىٺ ت 
 وتٔظٿ ڀث ـثٶ ٍٰ ڄٱّٷ، وٸًڈس أڂ ١َٽ٧ ٨ٽُڇ تټڅثَ".

 ثبة ه٬خ ا٫غدٮ، ٹرذغٿٮ ٣ِڀ٘زٸب - 6 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه خڃ ؼځُٻ خڃ ٠ًَٯ خڃ ٨ددهتهلل تټعٵٱدٍ وڀفځده    2554) - 16

تخدڃ أخدٍ ڀدٍين،    خڃ ٨دثن. ٴثٖ: ـدهظڅث ـدثشٿ )وڈدى تخدڃ  ِدځث٨ُٻ( ٨دڃ ڀ٩ثوَدر )وڈدى         
 ڀىټً خڅٍ ڈثٔٿ(. ـهظڅٍ ٨ځٍ، أخى تټفدثج، ٩ُِه خڃ َّثي ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ تهلل لٽدٳ تټمٽدٳ. ـصدً  وت ٰدً٪ ڀدڅهٿ ٴثڀدس        
تټًـٿ ٰٵثټس: ڈىت ڀٵثپ تټ٩ثبى ڀڃ تټٵ٩ُ١ر. ٴثٺ: ڄ٩ٿ. أڀث شًُٜڃ أڂ أ٘ٻ ڀڃ و٘ٽٷ 

 : خٽً. ٴثٺ: ٰىتٶ ټٷ".وأٴ٧١ ڀڃ ٴ٩١ٷ؟ ٴثټس
ظٿ ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "تٴدًؤت  ڂ ٔدةصٿ: تٰهدٻ ٨ّدُصٿ  ڂ شدىټُصٿ أڂ           
شٱّدددهوت ٰدددٍ تْيٚ وشٵ٩١دددىت أيـدددثڀٹٿ. أوټةدددٷ تټدددىَڃ ټ٩دددڅهٿ تهلل ٰل٘دددځهٿ وأ٨ځدددً  

-و 23-و 22/ڀفځده /  47أخٙثيڈٿ. أٰٗ َصهخًوڂ تټٵًآڂ أپ ٨ٽدً ٴٽدىج أٴٱثټهدث{" ]   

24.] 

ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈُدً خدڃ ـدًج )وتټٽٱد٣ ْخدٍ خٹدً(.       ( 2555) - 17

ٴثٖ: ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ ڀ٩ثوَر خڃ أخٍ ڀدٍين، ٨دڃ ٍََده خدڃ يوڀدثڂ، ٨دڃ ٨دًوذ، ٨دڃ         
 ٨ثبٕر. ٴثټس:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تټًـٿ ڀ٩ٽٵر خثټ٩ًْ شٵىٺ: ڀڃ و٘ٽڅٍ و٘ٽڇ  
 تهلل. وڀڃ ٴ٩١څٍ ٴ٩١ڇ تهلل".

هظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج وتخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ٴددثٖ: ـددهظڅث ِددٱُثڂ ٨ددڃ    ( ـدد2556) - 18

 تټٍڈًٌ، ٨ڃ ڀفځه خڃ ؼدًُ خڃ ڀ٩١ٿ، ٨ڃ أخُڇ،
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٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ َهلٻ تټؽڅر ٴدث٧٠". ٴدثٺ تخدڃ أخدٍ ٨ځدً: ٴدثٺ        
 ِٱُثڂ: ٩َڅٍ ٴث٧٠ يـٿ.

٨ددڃ ( ـددهظڅٍ ٨دددهتهلل خددڃ ڀفځدده خددڃ أِددځثء تټٝددد٩ٍ. ـددهظڅث ؼىًََددر   2556) - 19

 ڀثټٷ، ٨ڃ تټٍڈًٌ؛ أڂ ڀفځه خڃ ؼدًُ خڃ ڀ٩١ٿ ألدًچ؛ أڂ أخثچ ألدًچ؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ َهلٻ تټؽڅر ٴث٧٠ يـٿ". 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خڃ ـځُه ٨ڃ ٨دهتټًٌتٲ، ٨ڃ ڀ٩ځدً،  2556) -پ -19

  ٨ٽُڇ وِٽٿ.٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. وٴثٺ: ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ تټصؽُدٍ. ألدًڄث تخڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ    2557) - 21

 ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ِدځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ "ڀددڃ ِددًچ أڂ َدّددٟ ٨ٽُددڇ يٌٴددڇ، أو   

 َڅّل ٍٰ أظًچ، ٰٽُٙٻ يـځڇ".

ُددط. ـددهظڅٍ أخددٍ ٨ددڃ ؼددهٌ.   ( وـددهظڅٍ ٨دددهتټځٽٷ خددڃ ٔدد٩ُح خددڃ تټٽ  2557) - 21

 ـهظڅٍ ٨ٵُٻ خڃ لثټه. ٴثٺ: ٴثٺ تخڃ ٔهثج: ألدًڄٍ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڀڃ أـح أڂ َدّدٟ ټدڇ ٰدٍ يٌٴدڇ، وَڅّدل ټدڇ        

 ٍٰ أظًچ، ٰٽُٙٻ يـځڇ".

( ـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وڀفځدده خددڃ خٕددثي )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ تټځعڅددً(.  2558) - 22

ث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـدهظڅث ٔد٩در ٴدثٺ: ِدځ٩س تټ٩دٗء خدڃ ٨ددهتټًـځڃ َفدهض         ٴثٖ: ـهظڅ
 ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛

أڂ يؼدددٗ ٴدددثٺ: َدددث يِدددىٺ تهلل!  ڂ ټدددٍ ٴًتخدددر. أ٘دددٽهٿ وَٵ٩١دددىڄٍ. وأـّدددڃ  ټدددُهٿ    
وَُّةىڂ  ټٍ. وأـٽٿ ٨څهٿ وَؽهٽدىڂ ٨ٽدٍ. ٰٵدثٺ "ټدةڃ ٸڅدس ٸځدث ٴٽدس، ٰٹلڄځدث شّدٱهٿ          

 ًُ ٨ٽُهٿ، ڀث نڀس ٨ٽً وټٷ".تټځٻ. وٖ ٍَتٺ ڀ٩ٷ ڀڃ تهلل ٤ه

 ثبة رذغٿٮ ا٫زذبؿض ٹا٫زجبٛي ٹا٫زضاثغ - 7 

( ـهظڅٍ َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ تخڃ ٔدهثج، ٨دڃ   2558) - 23

 أڄُ خڃ ڀثټٷ؛ 
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "ٖ شدث٬ٝددىت وٖ شفثِددهوت وٖ شددهتخًوت.        

 ٻ ټځّٽٿ أڂ َهؽً ألثچ ٰىٲ ظٗض".وٸىڄىت، ٨دثن تهلل!  لىتڄث. وٖ َف

( ـهظڅث ـثؼح خڃ تټىټُه. ـهظڅث ڀفځده خدڃ ـدًج. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ       2559) -پ -23

تټىټُه تټٍخُهٌ ٨دڃ تټٍڈدًٌ. ألدًڄدٍ أڄدُ خدڃ ڀثټدٷ؛ أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ          
وِٽٿ ٴثٺ. ؾ وـهظڅُڇ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄٍ تخڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ تخدڃ      

 ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَط ڀثټٷ.ٔهثج، ٨ڃ أڄُ
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( ـهظڅث ٌڈُدً خدڃ ـدًج وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً و٨ځدًو تټڅثٴده. ؼځ٩ُدث          2559) - 2پ -23

 ٨ڃ تخڃ ٨ُُڅر، ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن. وٌتن تخڃ ٨ُُڅر "وٖ شٵث٩٠ىت".

( ـددهظڅث أخددى ٸثڀددٻ. ـددهظڅث ٍََدده )٩َڅددٍ تخددڃ ٌيَدد٧(. ؾ وـددهظڅث      2559) - 3پ -23

خددڃ يتٰدد٧ و٨ددده خددڃ ـځُدده. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ٨دددهتټًٌتٲ. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ ڀ٩ځددً، ٨ددڃ      ڀفځدده
 تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن.

أڀث يوتَر ٍََه ٨څڇ ٰٹًوتَر ِٱُثڂ ٨ڃ تټٍڈًٌ. َىٸً تټمٙثٺ تْيخ٩ر ؼځ٩ُث. وأڀث 
 ـهَط ٨دهتټًٌتٲ "وٖ شفثِهوت وٖ شٵث٩٠ىت وٖ شهتخًوت".

خدى نتون. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ ٴصددثنذ،  ( وـدهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث أ 2559) - 24

 ٨ڃ أڄُ؛ 
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ شفثِهوت وٖ شدث٬ٝىت وٖ شٵدث٩٠ىت. وٸىڄدىت،    

 ٨دثن تهلل!  لىتڄث".

( ـهظڅُڇ ٨ٽٍ خڃ ڄًٙ تټؽهٝدځٍ. ـدهظڅث وڈدح خدڃ ؼًَدً. ـدهظڅث       2559) -پ -24

 ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. وٌتن "ٸځث أڀًٸٿ تهلل".

 ثبة رذغٿٮ ا٫ٸجغ ٟٺ١ صالس، ثال ٗظع كغٗپ - 8 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټدٷ ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ      2561) - 25

 ١٨ثء خڃ ٍََه تټٽُعٍ، ٨ڃ أخٍ أَىج تْڄٙثيٌ؛
أڂ يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ ٴدثٺ "ٖ َفددٻ ټځّدٽٿ أڂ َهؽددً ألدثچ ٰددىٲ ظددٗض       

 . ولًُڈځث تټىٌ َدهأ خثټّٗپ".ټُثٺ. َٽصٵُثڂ ٩ًُٰٚ ڈىت و٩ًَٚ ڈىت

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه وأخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وٌڈُدً خدڃ ـدًج.         2561) -پ -25

ٴثټىت: ـهظڅث ِٱُثڂ. ؾ وـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ.      
ؾ وـهظڅث ـثؼح خڃ تټىټُه. ـهظڅث ڀفځه خڃ ـًج ٨ڃ تټٍخُهٌ. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ خڃ 

څ٥ٽٍ وڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خڃ ـځُده ٨دڃ ٨ددهتټًٌتٲ، ٨دڃ ڀ٩ځدً. ٸٽهدٿ        خًتڈُٿ تټف
٨ڃ تټٍڈًٌ. خإِڅثن ڀثټٷ، وڀعٻ ـهَعڇ.  ٖ ٴىټڇ "٩ًُٰٚ ڈىت و٩َدًٚ ڈدىت" ٰدإڄهٿ    

 ؼځ٩ُث ٴثټىت ٍٰ ـهَعهٿ، ٬ًُ ڀثټٷ "ُٰٙه ڈىت وَٙه ڈىت".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ڀفځده خدڃ أخدٍ ٰدهَٷ. ألدًڄدث تټٝدفثٶ       2561) - 26

 )وڈى تخڃ ٨عځثڂ( ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "ٖ َفدٻ ټٽځدؤڀڃ أڂ َهؽدً ألدثچ ٰدىٲ ظٗظدر          

 أَثپ".

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅددٍ تخددڃ ڀفځدده( ٨ددڃ       2562) - 27

 تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
 ٿ ٴثٺ "ٖ ڈؽًذ خ٩ه ظٗض".أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽ 
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 ثبة رذغٿٮ ا٫ٔٲ ٹا٫زجـؾ ٹا٫زٴبٟؾ ٹا٫زٴبجق، ٹٳذٺٷب - 9 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ أخدٍ تټٍڄدثن، ٨دڃ       2563) - 28

 ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " َثٸٿ وتټ٥ڃ. ٰإڂ تټ٥ڃ أٸدىج تټفدهَط. وٖ    

وٖ شؽّّدددىت، وٖ شڅثّٰدددىت، وٖ شفثِدددهوت، وٖ شدث٬ٝدددىت، وٖ شدددهتخًوت.    شفّّدددىت، 
 وٸىڄىت، ٨دثن تهلل!  لىتڄث".

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅددٍ تخددڃ ڀفځدده( ٨ددڃ       2563) - 29

 تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
  ٖ شفّّدىت، وٖ   أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ شهؽًوت، وٖ شدهتخًوت، و

 َد٧ خ٩ٝٹٿ ٨ٽً خ٧ُ خ٩ٛ. وٸىڄىت، ٨دثن تهلل!  لىتڄث".

( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث ؼًَددً ٨ددڃ ت٨ْځددٓ، ٨ددڃ أخددٍ   2563) - 31

 ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "ٖ شفثِدهوت، وٖ شدث٬ٝدىت، وٖ شؽّّدىت، وٖ      

 ىت، ٨دثن تهلل!  لىتڄث".شفّّىت، وٖ شڅثؼٕىت. وٸىڄ

( ـهظڅث تټفّڃ خڃ ٨ٽٍ تټفٽىتڄٍ و٨ٽٍ خڃ ڄًٙ تټؽهٝدځٍ. ٴدثٖ:   2563) -پ -31

ـددهظڅث وڈددح خددڃ ؼًَددً. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ ت٨ْځددٓ، خهددىت تِٔددڅثن "ٖ شٵددث٩٠ىت، وٖ     
 شهتخًوت، وٖ شدث٬ٝىت، وٖ شفثِهوت. وٸىڄىت  لىتڄث. ٸځث أڀًٸٿ تهلل".

ڃ ٩ُِه تټهتيڀٍ. ـهظڅث ـددثڂ. ـدهظڅث وڈُدح. ـدهظڅث     ( وـهظڅٍ أـځه خ2563) - 31

 ِهُٻ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ شدث٬ٝىت، وٖ شهتخًوت، وٖ شڅثّٰىت. وٸىڄىت،  

 ٨دثن تهلل!  لىتڄث".

 ثبة رذغٿٮ ٬ٓٮ ا٫ٰـ٬ٮ ٹسظ٫ٶ ٹادز٤بعٵ ٹصٯٶ ٹٗغًٶ ٹٯب٫ٶ - 11 

 خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څح. ـهظڅث نتون )٩َڅٍ تخڃ ٴدُُ( ٨دڃ   ( ـهظڅث ٨دهتهلل2564) - 32

 أخٍ ٩ُِه، ڀىټً ٨ثڀً خڃ ٸًٍَ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "ٖ شفثِدهوت. وٖ شڅثؼٕدىت، وٖ شدث٬ٝدىت، وٖ      

شددهتخًوت، وٖ َددد٧ خ٩ٝددٹٿ ٨ٽددً خُدد٧ خ٩ددٛ. وٸىڄددىت، ٨دددثن تهلل!  لىتڄددث. تټځّددٽٿ ألددى   
ٖ ٥َٽځددڇ، وٖ َمىټددڇ، وٖ َفٵددًچ. تټصٵددىي ڈهڅددث" وَٕددًُ  ټددً ٘ددهيچ ظددٗض     تټځّددٽٿ.

ڀًتز "خفّح تڀًئ ڀڃ تټًٕ أڂ َفٵً ألثچ تټځّٽٿ. ٸدٻ تټځّدٽٿ ٨ٽدً تټځّدٽٿ ـدًتپ.      
 نڀڇ وڀثټڇ و٨ًٜڇ".
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( ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً، أـځه خڃ ٨ځًو خڃ ًِؾ. ـهظڅث تخڃ وڈدح ٨دڃ   2564) - 33

ِد٩ُه، ڀدىټً ٨ددهتهلل خدڃ ٨دثڀً خدڃ ٸًَدٍ َٵدىٺ:          أِثڀر )وڈى تخڃ ٌَه(؛ أڄڇ ِدځ٧ أخدث  
 ِځ٩س أخث ڈًًَذ َٵىٺ:

ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدىٸً ڄفدى ـدهَط نتون. وٌتن. وڄٵدٗ. وڀځدث           
ٌتن ُٰددڇ " ڂ تهلل ٖ َڅ٥ددً  ټددً أؼّددثنٸٿ وٖ  ټددً ٘ددىيٸٿ. وټٹددڃ َڅ٥ددً  ټددً ٴٽددىخٹٿ"   

 وأٔثي خل٘ثخ٩ڇ  ټً ٘هيچ.

تټڅثٴده. ـدهظڅث ٸعُدً خدڃ ڈٕدثپ. ـدهظڅث ؼ٩ٱدً خدڃ خًٴدثڂ          ( ـهظڅث ٨ځدًو  2564) - 34

 ٨ڃ ٍََه خڃ تْ٘ٿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ " ڂ تهلل ٖ َڅ٥دً  ټدً ٘دىيٸٿ وأڀدىتټٹٿ. وټٹدڃ        

 َڅ٥ً  ټً ٴٽىخٹٿ وأ٨ځثټٹٿ".

 ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ ا٫لذٴبء ٹا٫زٸبجغ - 11 

٨ددڃ ڀثټددٷ خددڃ أڄددُ، ُٰځددث ٴددًئ ٨ٽُددڇ، ٨ددڃ     ( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه   2565) - 35

 ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "شٱددصؿ أخددىتج تټؽڅددر َددىپ تٖظڅددُڃ، وَددىپ           

تټمځُُ. ُٰ٭ٱً ټٹٻ ٨ده ٖ ًَٕٶ خثهلل ُٔةث.  ٖ يؼٗ ٸثڄس خُڅڇ وخدُڃ ألُدڇ ٔدفڅثء.    
ـصً ١َٙٽفث. أڄ٥ًوت ڈىَڃ ـصً  ُٰٵثٺ: أڄ٥ًوت ڈىَڃ ـصً ١َٙٽفث. أڄ٥ًوت ڈىَڃ

 ١َٙٽفث".

( ـهظڅُڇ ٌڈًُ خڃ ـدًج. ـدهظڅث ؼًَدً. ؾ وـدهظڅث ٴصُددر خدڃ ِد٩ُه        2565) -پ -35

وأـځه خدڃ ٨ددهذ تټٝددٍ ٨دڃ ٨ددهتټ٩ٍٍَ تټدهيتوينٌ. ٸٗڈځدث ٨دڃ ِدهُٻ، ٨دڃ أخُدڇ،            
خإِڅثن ڀثټٷ. ڄفى ـهَعڇ. ٬ًُ أڂ ٍٰ ـهَط تټهيتوينٌ " ٖ تټځصهثؼًَڃ" ڀدڃ يوتَدر   

 دهذ. وٴثٺ ٴصُدر " ٖ تټځهصؽًَڃ".تخڃ ٨

( ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ ڀّٽٿ خڃ أخٍ ڀدًَٿ، ٨دڃ أخدٍ    2565) - 36

 ٘ثټؿ.
ِځ٧ أخث ڈًًَذ ي٩ٰڇ ڀًذ ٴثٺ "ش٩ًٚ ت٨ْځثٺ ٰدٍ ٸدٻ َدىپ لځدُُ وتظڅدُڃ. ُٰ٭ٱدً        

ُڃ تهلل ٨ٍ وؼٻ ٍٰ وټٷ تټُىپ ټٹٻ تڀًئ ٖ ًَٕٶ خدثهلل ٔدُةث.  ٖ تڀدًأ ٸثڄدس خُڅدڇ وخد      
 ألُڇ ٔفڅثء. ُٰٵثٺ: تيٸىت ڈىَڃ ـصً ١َٙٽفث. تيٸىت ڈىَڃ ـصً ١َٙٽفث".

( ـددهظڅث أخددى تټ١ددثڈً و٨ځددًو خددڃ ِددىتن. ٴددثٖ: ألدًڄددث تخددڃ وڈددح.      2565) -پ -36

 ألدًڄث ڀثټٷ خڃ أڄُ ٨ڃ ڀّٽٿ خڃ أخٍ ڀًَٿ، ٨ڃ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
ٍ ٸددٻ ؼځ٩ددر  ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "ش٩ددًٚ أ٨ځددثٺ تټڅددثَ ٰدد       

ڀًشُڃ. َىپ تٖظڅُڃ وَىپ تټمځدُُ. ُٰ٭ٱدً ټٹدٻ ٨دده ڀدؤڀڃ.  ٖ ٨ددهت خُڅدڇ وخدُڃ ألُدڇ          
 ٔفڅثء. ُٰٵثٺ: تشًٸىت، أو تيٸىت، ڈىَڃ ـصً َٱُةث".
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 ثبة ٟپ ٌٟ٪ ا٫ذت ٟپ اهلل - 12 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه ٨ڃ ڀثټٷ خڃ أڄُ، ُٰځث ٴًئ ٨ٽُڇ، ٨ڃ ٨دهتهلل 2566) - 37

 ٩ځً، ٨ڃ أخٍ تټفدثج، ٩ُِه خڃ َّثي، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ: خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ڀ
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ " ڂ تهلل َٵددىٺ َددىپ تټٵُثڀددر: أَددڃ تټځصفددثخىڂ           

 خؽٗټٍ. تټُىپ أ٤ٽهٿ ٍٰ ٤ٽٍ. َىپ ٖ ٤ٻ  ٖ ٤ٽٍ".

( ـهظڅٍ ٨دهت٨ْٽً خڃ ـځثن. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ِدٽځر ٨دڃ ظثخدس، ٨دڃ        2567) - 38

 ڃ أخٍ ڈًًَذ،أخٍ يت٧ٰ، ٨
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ "أڂ يؼٗ ٌتي ألث ټڇ ٰدٍ ٴًَدر ألدًي. ٰلي٘ده تهلل      

ټڇ، ٨ٽً ڀهيؼصدڇ، ڀٽٹدث. ٰٽځدث أشدً ٨ٽُدڇ ٴدثٺ: أَدڃ شًَده؟ ٴدثٺ: أيَده ألدث ټدٍ ٰدٍ ڈدىچ               
تټٵًَر. ٴثٺ: ڈٻ ټٷ ٨ٽُڇ ڀڃ ڄ٩ځر شًخهث؟ ٴثٺ: ٖ. ٬ًُ أڄٍ أـددصڇ ٍٰ تهلل ٨ٍ وؼدٻ.  

 تهلل  ټُٷ، خلڂ تهلل ٴه أـدٷ ٸځث أـددصڇ ُٰڇ". ٴثٺ: ٰإڄٍ يِىٺ

( ٴدددثٺ تټٕدددُك أخدددى أـځددده: ألدًڄدددٍ أخدددى خٹدددً، ڀفځددده خدددڃ ٌڄؽىَدددر  2567) -پ -38

 تټٵًٌُٕ. ـهظڅث ٨دهت٨ْٽً خڃ ـځثن. ـهظڅث ـځثن خڃ ِٽځر، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

 ثبة ٌٟ٪ ٗڀبصح ا٫ٰغٿي - 13 

تټٍڈًتڄدٍ. ٴدثٖ: ـدهظڅث ـځدثن     ( ـهظڅث ِد٩ُه خدڃ ڀڅٙدىي وأخدى تټًخُد٧      2568) - 39

)٩َڅُثڂ تخڃ ٌَه( ٨دڃ أَدىج، ٨دڃ أخدٍ ٴٗخدر، ٨دڃ أخدٍ أِدځثء، ٨دڃ ظىخدثڂ )ٴدثٺ أخدى             
 تټًخ٧ُ: ي٩ٰڇ  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ( وٍٰ ـهَط ٩ُِه: ٴثٺ: 

 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "٨ثبه تټځًَٛ ٍٰ ڀمًٰر تټؽڅر ـصً ًَؼ٧". 

ُددً خددڃ َفُددً تټصځُځددٍ. ألدًڄدث ڈٕددُٿ ٨ددڃ لثټدده، ٨ددڃ أخددٍ  ( ـدهظڅث َف 2568) - 41

 ٴٗخر، ٨ڃ أخٍ أِځثء، ٨ڃ ظىخثڂ، ڀىټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ ٨ثن ڀًَٝث، ټٿ ٍَٺ ٍٰ لًٰر تټؽڅدر ـصدً    

 ًَؼ٧".

٧. ـدهظڅث لثټده   ( ـهظڅث َفًُ خڃ ـدُح تټفثيظٍ. ـدهظڅث ٍََده خدڃ ٌيَد    2568) - 41

 ٨ڃ أخٍ ٴٗخر، ٨ڃ أخٍ أِځثء تټًـدٍ، ٨ڃ ظىخثڂ،
٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ " ڂ تټځّددٽٿ  وت ٨ددثن ألددثچ تټځّددٽٿ، ټددٿ َددٍٺ ٰددٍ   

 لًٰر تټؽڅر ـصً ًَؼ٧".

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وٌڈُددً خددڃ ـددًج. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ ٍََدده  2568) - 42

ڂ. ألدًڄدث ٨ث٘دٿ تْـدىٺ ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٌَده        )وتټٽٱ٣ ټٍڈًُ(. ـهظڅث ٍََه خڃ ڈثيو
)وڈى أخى ٴٗخر(، ٨ڃ أخٍ ت٩ْٔط تټٙڅ٩ثڄٍ، ٨دڃ أخدٍ أِدځثء تټًـددٍ، ٨دڃ ظىخدثڂ،       

 ڀىټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، 
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٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڀڃ ٨ثن ڀًَٝث، ټٿ ٍَٺ ٍٰ لًٰر تټؽڅر".  
 ؟ ٴثٺ "ؼڅثڈث".ٴُٻ: َث يِىٺ تهلل! وڀث لًٰر تټؽڅر

( ـددهظڅٍ ِددىَه خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ڀددًوتڂ خددڃ ڀ٩ثوَددر ٨ددڃ ٨ث٘ددٿ      2568) -پ -42

 تْـىٺ، خهىت تِٔڅثن.

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ خڃ ڀُځىڂ. ـهظڅث خهٍ. ـهظڅث ـځدثن خدڃ ِدٽځر    2569) - 43

 ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أخٍ يت٧ٰ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ: 
٨ٍ وؼٻ َٵىٺ، َىپ تټٵُثڀر: َث تخدڃ آنپ!   ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ تهلل 

ڀًٜس ٰٽٿ ش٩هڄٍ. ٴثٺ: َث يج! ٸُٯ أ٨ىنٶ؟ وأڄس يج تټ٩دثټځُڃ. ٴدثٺ: أڀدث ٨ٽځدس     
أڂ ٨دهٌ ٰٗڄث ڀًٚ ٰٽٿ ش٩هچ. أڀث ٨ٽځس أڄدٷ ټدى ٨هشدڇ ټىؼدهشڅٍ ٨څدهچ؟ َدث تخدڃ آنپ!        
 تِص٩١ځصٷ ٰٽٿ ش٩١ځڅٍ. ٴثٺ: َث يج! وٸُٯ أ٩٠ځدٷ؟ وأڄدس يج تټ٩دثټځُڃ. ٴدثٺ: أڀدث     

٨ٽځس أڄڇ تِص٩١ځٷ ٨دهٌ ٰٗڂ ٰٽٿ ش٩١ځڇ؟ أڀث ٨ٽځس أڄٷ ټدى أ٩٠ځصدڇ ټىؼدهز وټدٷ     
٨څددهٌ؟ َددث تخددڃ آنپ! تِصّددٵُصٷ ٰٽددٿ شّددٵڅٍ. ٴددثٺ: َددث يج! ٸُددٯ أِددٵُٷ؟ وأڄددس يج       

 تټ٩ثټځُڃ. ٴثٺ: تِصّٵثٶ ٨دهٌ ٰٗڂ ٰٽٿ شّٵڇ. أڀث أڄٷ ټى ِٵُصڇ وؼهز وټٷ ٨څهٌ".

أٹ دؼٱ أٹ ٳذٺ ط٦٫، دزټ  ثبة صٺاة ا٫ٰئٯٲ ٟڀٰب ٿوڀجٶ ٯٲ ٯغى - 14 

 ا٫لٺ٧خ ٿلب٧ٸب
( ـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ )ٴددثٺ  ِددفثٲ:         2571) - 44

ألدًڄث. وٴثٺ ٨عځثڂ: ـهظڅث( ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ وتبٻ، ٨دڃ ڀّدًوٲ، ٴدثٺ:    
 ٴثټس ٨ثبٕر:

َدر  ڀث يأَس يؼٗ أٔده ٨ٽُدڇ تټىؼد٧ ڀدڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وٰدٍ يوت          
 وؼ٩ث. -ڀٹثڂ تټىؼ٧  -٨عځثڂ 

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ألدًڄٍ أخٍ. ؾ وـدهظڅث تخدڃ تټځعڅدً وتخدڃ     2571) -پ -44

خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨هٌ. ؾ وـهظڅٍ خًٕ خڃ لثټده. ألدًڄدث ڀفځده )٩َڅدٍ تخدڃ      
ؼ٩ٱدددً(. ٸٽهدددٿ ٨دددڃ ٔددد٩در، ٨دددڃ ت٨ْځدددٓ. ؾ وـدددهظڅٍ أخدددى خٹدددً خدددڃ ڄدددث٧ٰ. ـدددهظڅث     

وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث ڀ٩ٙح خڃ تټځٵهتپ. ٸٗڈځدث ٨دڃ ِدٱُثڂ، ٨دڃ      ٨دهتټًـځڃ. ؾ
 ت٨ْځٓ. خإِڅثن ؼًًَ، ڀعٻ ـهَعڇ.

( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخدٍ ٔدُدر وٌڈُدً خدڃ ـدًج و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ         2571) - 45

)ٴددثٺ  ِددفثٲ: ألدًڄددث. وٴددثٺ تِلددًتڂ: ـددهظڅث( ؼًَددً ٨ددڃ ت٨ْځددٓ، ٨ددڃ  خددًتڈُٿ         
 ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:تټصُځٍ، ٨ڃ تټفثيض خڃ ِىَه، ٨

نلٽس ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وڈدى َى٨دٷ. ٰځّّدصڇ خُدهٌ. ٰٵٽدس: َدث           
يِىٺ تهلل!  ڄٷ ټصى٨ٷ و٨ٹث ٔهَهت. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أؼٻ.  ڄدٍ  
أو٨ٷ ٸځث َى٨ٷ يؼٗڂ ڀڅٹٿ" ٴثٺ ٰٵٽس: وټٷ، أڂ ټٷ أؼًَڃ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً 
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" ظٿ ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڀدث ڀدڃ ڀّدٽٿ َٙدُدڇ          تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أؼٻ
أوي ڀڃ ڀًٚ ٰځث ِىتچ،  ٖ ـٟ تهلل خڇ ُِةثشڇ، ٸځث شفٟ تټٕؽًذ ويٴهث". وټُُ ٍٰ 

 ـهَط ٌڈًُ: ٰځّّصڇ خُهٌ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر.    2571) -پ -45

څث ٨ددهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ِددٱُثڂ. ؾ وـدهظڅث  ِدفثٲ خددڃ     ؾ وـدهظڅٍ ڀفځده خدڃ يتٰدد٧. ـدهظ    
 خددًتڈُٿ. ألدًڄددث ٨ُّددً خددڃ َددىڄُ وَفُددً خددڃ ٨دددهتټځٽٷ خددڃ أخددٍ ٬څُددر. ٸٽهددٿ ٨ددڃ       
ت٨ْځٓ. خإِڅثن ؼًًَ. ڄفى ـهَعڇ. وٌتن ٰدٍ ـدهَط أخدٍ ڀ٩ثوَدر. ٴدثٺ "ڄ٩دٿ. وتټدىٌ        

 ڄٱٍّ خُهچ! ڀث ٨ٽً تْيٚ ڀّٽٿ".

 خًتڈُٿ. ؼځ٩ُث ٨دڃ ؼًَدً. ٴدثٺ     ( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج و ِفثٲ خڃ2572) - 46

 ٌڈًُ: ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ڀڅٙىي، ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ تِْىن، ٴثٺ:
نلدددٻ ٔددددثج ڀدددڃ ٴدددًَٓ ٨ٽدددً ٨ثبٕدددر، وڈدددٍ خځڅدددً. وڈدددٿ َٝدددفٹىڂ. ٰٵثټدددس: ڀدددث  

َٝددفٹٹٿ؟ ٴددثټىت: ٰددٗڂ لددً ٨ٽددً ٠څددح ّٰدد١ثٞ، ٰٹددثنز ٨څٵددڇ أو ٨ُڅددڇ أڂ شددىڈح.      
 ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "ڀدث ڀدڃ ڀّدٽٿ       ٰٵثټس: ٖ شٝفٹىت. ٰإڄٍ ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل

 َٕثٶ ٔىٸر ٰځث ٰىٴهث،  ٖ ٸصدس ټڇ خهث نيؼر، وڀفُس ٨څڇ ل١ُةر".

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح )وتټٽٱد٣ ټهځدث(. ؾ وـدهظڅث    2572) - 47

 ِددفثٲ تټفڅ٥ٽددٍ )ٴددثٺ  ِددفثٲ: ألدًڄددث. وٴددثٺ تِلددًتڂ: ـددهظڅث( أخددى ڀ٩ثوَددر ٨ددڃ          
 ِىن، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:ت٨ْځٓ، ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ تْ

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڀدث َٙدُح تټځدؤڀڃ ڀدڃ ٔدىٸر ٰځدث ٰىٴهدث،  ٖ            
 ي٩ٰڇ تهلل خهث نيؼر، أو ـٟ ٨څڇ ل١ُةر".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـهظڅث ڀفځه خڃ خٕدً. ـدهظڅث ڈٕدثپ    2572) - 48

 ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
ٽُڇ وِدٽٿ "ٖ شٙدُح تټځدؤڀڃ ٔدىٸر ٰځدث ٰىٴهدث،  ٖ ٴدٗ        ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ 

 تهلل خهث ڀڃ ل١ُةصڇ".

 ( ـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر. ـهظڅث ڈٕثپ، خهىت تِٔڅثن.2572) -پ -48

( ـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ ڀثټددٷ خددڃ أڄددُ         2572) - 49

 ٨ثبٕر؛وَىڄُ خڃ ٌَه ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٨ًوذ خڃ تټٍخًُ، ٨ڃ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ "ڀدث ڀدڃ ڀٙدُدر َٙدثج خهدث تټځّدٽٿ  ٖ ٸٱدً          

 خهث ٨څڇ، ـصً تټٕىٸر َٕثٸهث".

( ـهظڅث أخدى تټ١دثڈً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ڀثټدٷ خدڃ أڄدُ ٨دڃ           2572) - 51

ٍََدده خددڃ لٙددُٱر، ٨ددڃ ٨ددًوذ خددڃ تټٍخُددً، ٨ددڃ ٨ثبٕددر، ٌوغ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ    
 وِٽٿ؛ 
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يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "ٖ َٙددُح تټځددؤڀڃ ڀددڃ ڀٙددُدر، ـصددً            أڂ 
 تټٕىٸر،  ٖ ٴٗ خهث ڀڃ ل١ثَثچ، أو ٸٱً خهث ڀڃ ل١ثَثچ".

( ـدهظڅٍ ـًڀٽددر خدڃ َفُددً. ألدًڄددث ٨ددهتهلل خددڃ وڈدح. ألدًڄددث ـُددىذ.     2572) - 51

 ـهظڅث تخڃ تټهثن ٨ڃ أخٍ خٹً خڃ ـٍپ، ٨ڃ ٨ځًذ، ٨ڃ ٨ثبٕر ٴثټس: 
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ "ڀدث ڀدڃ ٔدٍء َٙدُح تټځدؤڀڃ، ـصدً           ِځ٩س يِىٺ 

 تټٕىٸر شُٙدڇ،  ٖ ٸصح تهلل ټڇ خهث ـّڅر، أو ـ١س ٨څڇ ل١ُةر".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـهظڅث أخدى أِدثڀر ٨دڃ    2573) - 52

ِد٩ُه  تټىټُه خڃ ٸعًُ، ٨ڃ ڀفځه خڃ ٨ځًو خڃ ١٨ثء، ٨ڃ ١٨ثء خڃ َّدثي، ٨دڃ أخدٍ    
 وأخٍ ڈًًَذ؛

أڄهځث ِځ٩ث يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ "ڀدث َٙدُح تټځدؤڀڃ ڀدڃ و٘دح،           
 وٖ ڄٙح، وٖ ِٵٿ، وٖ ـٍڂ، ـصً تټهٿ َهځڇ،  ٖ ٸٱً خڇ ڀڃ ُِةثشڇ".

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه وأخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ٸٗڈځددث ٨ددڃ تخددڃ ٨ُُڅددر       2574)

ڀفُٙڃ، ُٔك ڀڃ ٴًَٓ، ِدځ٧ ڀفځده خدڃ ٴدُُ     )وتټٽٱ٣ ټٵصُدر( ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ تخڃ 
 خڃ ڀمًڀر َفهض ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:

[ خٽ٭دس ڀدڃ تټځّدٽځُڃ ڀدٽ٭دث     123/تټڅّدثء /  4ټځث ڄٍټس: تڀڃ ٩َځٻ ِىءت َؽٍ خدڇ{ ]  

ٔهَهت. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٴثيخىت وِدهنوت. ٰٱدٍ ٸدٻ ڀدث َٙدثج خدڇ       
ىٸر َٕددثٸهث". ٴددثٺ ڀّددٽٿ: ڈددى ٨ځددً خددڃ     تټځّددٽٿ ٸٱددثيذ. ـصددً تټڅٹدددر َڅٹدهددث، أو تټٕدد    

 ٨دهتټًـځڃ خڃ ڀفُٙڃ، ڀڃ أڈٻ ڀٹر.

( ـهظڅٍ ٨دُدهتهلل خدڃ ٨ځدً تټٵدىتيًٌَ. ـدهظڅث ٍََده خدڃ ٌيَد٧. ـدهظڅث          4575) - 53

 تټفؽثغ تټٙىتٮ. ـهظڅٍ أخى تټٍخًُ. ـهظڅث ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛
. ٰٵدددثٺ أڂ يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ نلدددٻ ٨ٽدددً أپ تټّدددثبح، أو أپ تټځّدددُح 

"ڀثټٷ؟ َث أپ تټّثبح! أو َث أپ تټځّدُح! شٍٰدٍُٰڃ؟" ٴثټدس: تټفځدً. ٖ خدثيٶ تهلل ُٰهدث.       
 ٰٵثٺ "ٖ شّدٍ تټفځً. ٰإڄهث شىڈح ل١ثَث خڅٍ آنپ. ٸځث َىڈح تټٹًُ لدط تټفهَه".

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ٨ځً تټٵىتيًٌَ. ـهظڅث َفًُ خڃ ِد٩ُه وخٕدً خدڃ    2576) - 54

 ًتڂ، أخى خٹً. ـهظڅٍ ١٨ثء خڃ أخٍ يخثؾ. ٴثٺ:تټځٱٝٻ. ٴثٖ: ـهظڅث ٨ځ
ٴددثٺ ټددٍ تخددڃ ٨دددثَ: أٖ أيَددٷ تڀددًأذ ڀددڃ أڈددٻ تټؽڅددر؟ ٴٽددس خٽددً. ٴددثٺ: ڈددىچ تټځددًأذ        

تټّىنتء. أشس تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثټس " ڄٍ أ٘د٦ً. و ڄدٍ أشٹٕدٯ. ٰدثن٦ تهلل     
س: ټددٍ. ٴددثٺ " ڂ ٔددةس ٘دددًز وټددٷ تټؽڅددر. و ڂ ٔددةس ن٨ددىز تهلل أڂ ٩َثُٰددٷ". ٴثټدد    

 أ٘دً. ٴثټس: ٰإڄٍ أشٹٕٯ. ٰثن٦ تهلل أڂ ٖ أشٹٕٯ، ٰه٨ث ټهث.
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 ثبة رذغٿٮ ا٬ٔ٫ٮ - 15 

( ـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ٨دددهتټًـځڃ خددڃ خهددًتپ تټددهتيڀٍ. ـددهظڅث ڀددًوتڂ     2577) - 55

)٩َڅٍ تخڃ ڀفځه تټهڀٕٵٍ(. ـهظڅث ٩ُِه خڃ ٨دهتټ٩ٍٍَ ٨ڃ يخ٩ُر خدڃ ٍََده، ٨دڃ أخدٍ     
  نيَُ تټمىٖڄٍ، ٨ڃ أخٍ وي،

تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ُٰځث يوي ٨ڃ تهلل شدثيٶ وش٩ثټً أڄڇ ٴثٺ "َث ٨دثنٌ!  ٨ڃ 
 ڄٍ ـًڀدس تټ٥ٽدٿ ٨ٽدً ڄٱّدٍ وؼ٩ٽصدڇ خُدڅٹٿ ڀفًڀدث. ٰدٗ ش٥دثټځىت. َدث ٨ددثنٌ! ٸٽٹدٿ             
ٜددثٺ  ٖ ڀددڃ ڈهَصددڇ. ٰثِددصههوڄٍ أڈددهٸٿ. َددث ٨دددثنٌ! ٸٽٹددٿ ؼددثب٧  ٖ ڀددڃ أ٩٠ځصددڇ.          

 ٖ ڀدڃ ٸّدىشڇ. ٰثِصٹّدىڄٍ أٸّدٹٿ. َدث      ٰثِص٩١ځىڄٍ أ٩٠ځٹٿ. َدث ٨ددثنٌ! ٸٽٹدٿ ٨دثي     
٨دثنٌ!  ڄٹٿ شم١ةىڂ خثټٽُدٻ وتټڅهدثي، وأڄدث أ٬ٱدً تټدىڄىج ؼځ٩ُدث. ٰثِدص٭ٱًوڄٍ أ٬ٱدً         
ټٹددٿ. َددث ٨دددثنٌ!  ڄٹددٿ ټددڃ شدٽ٭ددىت ٜددًٌ ٰصٝددًوڄٍ. وټددڃ شدٽ٭ددىت ڄٱ٩ددٍ ٰصڅٱ٩ددىڄٍ. َددث   
٨دثنٌ! ټى أڂ أوټٹٿ وآلًٸٿ و ڄّٹٿ وؼڅٹٿ. ٸثڄىت ٨ٽً أشٵً ٴٽح يؼدٻ وتـده ڀدڅٹٿ.    

ث ٌتن وټٷ ٍٰ ڀٽٹٍ ٔدُةث. َدث ٨ددثنٌ! ټدى أڂ أوټٹدٿ وآلدًٸٿ. و ڄّدٹٿ وؼدڅٹٿ. ٸدثڄىت          ڀ
٨ٽً أٰؽً ٴٽح يؼٻ وتـده. ڀدث ڄٵدٗ وټدٷ ڀدڃ ڀٽٹدٍ ٔدُةث. َدث ٨ددثنٌ! ټدى أڂ أوټٹدٿ            
وآلًٸٿ. و ڄّٹٿ وؼڅٹٿ. ٴثڀىت ٍٰ ٩ُ٘ه وتـه ّٰلټىڄٍ. ٰل١٨ُس ٸٻ  ڄّثڂ ڀّلټصڇ. 

ٟ  وت أنلدٻ تټدفدً. َدث ٨ددثنٌ!  ڄځدث ڈدٍ       ڀث ڄٵٗ وټٷ ڀځث ٨څهٌ  ٖ ٸځث َڅٵٗ تټځمُ
أ٨ځثټٹٿ أـُٙهث ټٹدٿ. ظدٿ أوٰدُٹٿ  َثڈدث. ٰځدڃ وؼده لُدًت ٰٽُفځده تهلل. وڀدڃ وؼده ٬ُدً            

 وټٷ ٰٗ َٽىڀڃ  ٖ ڄٱّڇ".
 ٴثٺ ٩ُِه: ٸثڂ أخى  نيَُ تټمىٖڄٍ،  وت ـهض خهىت تټفهَط، ؼعث ٨ٽً يٸدصُڇ.

ڀّددهً. ـددهظڅث ِدد٩ُه خددڃ ( ـهظڅُددڇ أخددى خٹددً خددڃ  ِددفثٲ. ـددهظڅث أخددى  2577) -پ -55

 ٨دهتټ٩ٍٍَ، خهىت تِٔڅثن. ٬ًُ أڂ ڀًوتڂ أشځهځث ـهَعث.

( ٴددثٺ أخددى  ِددفثٲ: ـددهظڅث خهددىت تټفددهَط تټفّددڃ وتټفّددُڃ، تخڅددث     2577) - 2پ -55

 خًٕ. وڀفځه خڃ َفًُ. ٴثټىت: ـهظڅث أخى ڀّهً. ٰىٸًوت تټفهَط خ١ىټڇ.

عڅددً. ٸٗڈځددث ٨ددڃ   ( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ وڀفځدده خددڃ تټځ     2577) - 3پ -55

٨دهتټٙځه خڃ ٨دهتټىتيض. ـهظڅث ڈځثپ. ـهظڅث ٴصدثنذ ٨دڃ أخدٍ ٴٗخدر، ٨دڃ أخدٍ أِدځثء،        
 ٨ڃ أخٍ وي. ٴثٺ:

ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، ُٰځددث َددًوٌ ٨ددڃ يخددڇ شدددثيٶ وش٩ددثټً " ڄددٍ        
ـًڀس ٨ٽً ڄٱٍّ تټ٥ٽٿ و٨ٽً ٨دثنٌ. ٰٗ ش٥ثټځىت". وِثٲ تټفهَط خڅفىچ. وـدهَط  

 تټىٌ وٸًڄثچ أشٿ ڀڃ ڈىت. أخٍ  نيَُ

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څح. ـهظڅث نتون )٩َڅٍ تخڃ ٴدُُ( ٨دڃ   2578) - 56

 ٨دُهتهلل خڃ ڀٵّٿ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "تشٵىت تټ٥ٽٿ. ٰإڂ تټ٥ٽدٿ ٤ٽځدثز َدىپ تټٵُثڀدر.      
ـځٽهدٿ ٨ٽدً أڂ ِدٱٹىت نڀدثءڈٿ وتِدصفٽىت      وتشٵىت تټٕؿ ٰإڂ تټٕؿ أڈٽٷ ڀڃ ٸثڂ ٴدٽٹٿ. 

 ڀفثيڀهٿ".

( ـدهظڅٍ ڀفځده خدڃ ـدثشٿ. ـدهظڅث ٔددثخر. ـدهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ تټځثؼٕددىڂ         2579) - 57

 ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ نَڅثي، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ تټ٥ٽٿ ٤ٽځثز َىپ تټٵُثڀر". 

ټُددط ٨ددڃ ٨ٵُددٻ، ٨ددڃ تټٍڈددًٌ، ٨ددڃ  ( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث  2581) - 58

 ِثټٿ، ٨ڃ أخُڇ؛ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "تټځّدٽٿ ألدى تټځّدٽٿ، ٖ ٥َٽځدڇ وٖ َّدٽځڇ.          

ڀڃ ٸثڂ ٍٰ ـثؼر ألُڇ، ٸثڂ تهلل ٍٰ ـثؼصڇ. وڀڃ ًٰغ ٨ڃ ڀّٽٿ ٸًخر، ًٰغ تهلل ٨څڇ 
 ُثڀر".خهث ٸًخر ڀڃ ٸًج َىپ تټٵُثڀر. وڀڃ ِصً ڀّٽځث، ِصًچ تهلل َىپ تټٵ

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ِد٩ُه و٨ٽدٍ خدڃ ـؽدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ )وڈدى         2581) - 59

 تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "أشهيوڂ ڀث تټځٱٽُ؟" ٴثټىت: تټځٱٽُ ُٰڅدث ڀدڃ    

تټٵُثڀدر خٙدٗذ و٘دُثپ    ٖ نيڈٿ ټڇ وٖ ڀصدث٦. ٰٵدثٺ " ڂ تټځٱٽدُ ڀدڃ أڀصدٍ، َدلشٍ َدىپ        
وٌٸثذ، وَلشٍ ٴه ٔصٿ ڈىت، وٴىٮ ڈىت، وأٸٻ ڀثٺ ڈىت، وِدٱٷ نپ ڈدىت، وٜدًج ڈدىت.     
١٩ًُٰ ڈىت ڀڃ ـّڅثشڇ وڈىت ڀڃ ـّڅثشڇ. ٰإڂ ٰڅُس ـّڅثشڇ، ٴدٻ أڂ َٵًٝ ڀث ٨ٽُدڇ،  

 ألى ڀڃ ل١ثَثڈٿ ١ًٰـس ٨ٽُڇ. ظٿ ٠ًؾ ٍٰ تټڅثي".

ً. ٴددثټىت: ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ  ( ـددهظڅث َفُددً خددڃ أَددىج وٴصُدددر وتخددڃ ـؽدد  2582) - 61

 )٩َڅىڂ تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ټصؤنڂ تټفٵىٲ  ټً أڈٽهدث َدىپ تټٵُثڀدر. ـصدً      

 َٵثن ټٽٕثذ تټؽٽفثء ڀڃ تټٕثذ تټٵًڄثء".

ث خًَده خدڃ   ( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر. ـدهظڅ   2583) - 61

 أخٍ خًنذ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ. ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ " ڂ تهلل ٨ددٍ وؼددٻ َځٽددٍ ټٽ٥ددثټٿ. ٰددإوت ألددىچ ټددٿ   

َٱٽصددڇ". ظددٿ ٴددًأ: وٸددىټٷ ألددى يخددٷ  وت ألددى تټٵددًي وڈددٍ ٤ثټځددر  ڂ ألددىچ أټددُٿ ٔددهَه.      

 [112/ڈىن/11]

 ثبة ٳوغ اڃر ٓب٫ٰب أٹ ٯ٬ٔٺٯب - 16 

هظڅث أـځه خڃ ٨دهتهلل خڃ َىڄُ. ـهظڅث ٌڈًُ. ـهظڅث أخى تټٍخًُ ٨ڃ ( ـ2584) - 62

 ؼثخً ٴثٺ:
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تٴصصدددٻ ٬ٗڀدددثڂ. ٬دددٗپ ڀدددڃ تټځهدددثؼًَڃ و٬دددٗپ ڀدددڃ تْڄٙدددثي. ٰڅدددثني تټځهدددثؼً أو     
تټځهددثؼًوڂ: َددثٺ تټځهددثؼًَڃ! وڄددثني تْڄٙددثيٌ: َددثٺ تْڄٙددثي! ٰمددًغ يِددىٺ تهلل    

ٽُدر؟" ٴدثټىت ٖ. َدث يِدىٺ تهلل!  ٖ     ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ "ڀث ڈىت ن٨ىي أڈٻ تټؽثڈ
أڂ ٬ٗڀُڃ تٴصصٗ ٰٹ٧ّ أـهڈځث تِلً. ٴثٺ "ٰٗ خلَ. وټُڅًٙ تټًؼٻ ألدثچ ٤ثټځدث أو   

 ڀ٥ٽىڀث.  ڂ ٸثڂ ٤ثټځث ٰٽُڅهڇ، ٰإڄڇ ټڇ ڄًٙ. و ڂ ٸثڂ ڀ٥ٽىڀث ٰٽُڅًٙچ".

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وٌڈُددً خددڃ ـددًج وأـځدده خددڃ ٨دددهذ     2584) - 63

)ٴددثٺ تخددڃ ٨دددهذ: ألدًڄددث. وٴددثٺ   -وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ أخددٍ ٔددُدر   -ٍ ٨ځددً تټٝدددٍ وتخددڃ أخدد 
 تِلًوڂ: ـهظڅث( ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٴثٺ: ِځ٧ ٨ځًو ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:

ٸڅث ڀ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ٬ٍتذ. ٰٹّد٧ يؼدٻ ڀدڃ تټځهدثؼًَڃ يؼدٗ ڀدڃ        
ثؼًَڃ! ٰٵدثٺ يِدىٺ   تْڄٙثي. ٰٵثٺ تْڄٙثيٌ: َث ټٓڄٙثي! وٴثٺ تټځهثؼًٌ: َث ټٽځه

تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. "ڀث خثٺ ن٨ىي تټؽثڈٽُر؟" ٴثټىت: َدث يِدىٺ تهلل! ٸّد٧ يؼدٻ     
ڀڃ تټځهثؼًَڃ يؼٗ ڀڃ تْڄٙثي. ٰٵثٺ "ن٨ىڈث. ٰإڄهث ڀڅصڅر" ّٰځ٩هث ٨دهتهلل خڃ أخدٍ  

 ٰٵثٺ: ٴه ٩ٰٽىڈث. وتهلل! ټةڃ يؼ٩څث  ټً تټځهَڅر ټُمًؼڃ ت٨ٍْ ڀڅهث تْوٺ.
ٍ أًٜج ٨څٳ ڈدىت تټځڅدثٰٳ. ٰٵدثٺ "ن٨دڇ. ٖ َصفدهض تټڅدثَ أڂ ڀفځدهت        ٴثٺ ٨ځً: ن٨څ

 َٵصٻ أ٘فثخڇ".

( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ و ِددفثٲ خددڃ ڀڅٙددىي وڀفځدده خددڃ يتٰدد٧   2584) - 64

)ٴثٺ تخڃ يت٧ٰ: ـهظڅث. وٴثٺ تِلًوڂ: ألدًڄث( ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨دڃ أَدىج.   
 ٨ڃ ٨ځًو خڃ نَڅثي، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل ٴثٺ:

ٸّدد٧ يؼددٻ ڀددڃ تټځهددثؼًَڃ يؼددٗ ڀددڃ تْڄٙددثي. ٰددلشً تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ     
 ّٰلټڇ تټٵىن. ٰٵثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ن٨ىڈث. ٰإڄهث ڀڅصڅر".

 ٴثٺ تخڃ ڀڅٙىي ٍٰ يوتَصڇ: ٨ځًو ٴثٺ: ِځ٩س ؼثخًت.

 ثبة رغادٮ ا٫ٰئٯٴڀٲ ٹر٘ب٠ُٸٮ ٹر٘بًضٷٮ - 17 

65 - (2585  ٍ ٔددُدر وأخددى ٨ددثڀً تْٔدد٩ًٌ. ٴددثٖ: ـددهظڅث     ( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخدد

٨دهتهلل خدڃ  نيَدُ وأخدى أِدثڀر. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ تټ٩دٗء، أخدى ٸًَدح. ـدهظڅث تخدڃ             
تټځدثيٶ وتخڃ  نيَُ وأخى أِثڀر. ٸٽهٿ ٨دڃ خًَده، ٨دڃ أخدٍ خدًنذ، ٨دڃ أخدٍ ڀىِدً.         

 ٴثٺ:
 ٩ٝث".ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تټځؤڀڃ ټٽځؤڀڃ ٸثټدڅُثڂ. َٕه خ٩ٝڇ خ 

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٌٸًَددثء ٨ددڃ   2586) - 66

 تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ تټڅ٩ځثڂ خڃ خًُٕ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀعٻ تټځؤڀڅُڃ ٍٰ شىتنڈٿ وشًتـځهٿ وش٩ث٠ٱهٿ،  

 ڀعٻ تټؽّه.  وت تٔصٹً ڀڅڇ ٨ٝى، شهت٨ً ټڇ ِثبً تټؽّه خثټّهً وتټفځً".
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( ـهظڅث  ِفثٲ تټفڅ٥ٽٍ. ألدًڄث ؼًًَ ٨ڃ ڀ١ًٮ، ٨دڃ تټٕد٩دٍ،   2586) - پ-66

 ٨ڃ تټڅ٩ځثڂ خڃ خًُٕ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خڅفىچ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٩ُِه تْٔػ. ٴثٖ: ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ 2586) - 67

 ت٨ْځٓ، ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ تټڅ٩ځثڂ خڃ خًُٕ، ٴثٺ: 
ً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "تټځؤڀڅددىڂ ٸًؼددٻ وتـدده.  ڂ تٔددصٹً يأِددڇ،    ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽ  

 شهت٨ً ټڇ ِثبً تټؽّه خثټفځً وتټّهً".

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـهظڅث ـځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ ٨ڃ 2586) -پ -67

 ت٨ْځٓ، ٨ڃ لُعځر، ٨ڃ تټڅ٩ځثڂ خڃ خًُٕ، ٴثٺ:
ه.  ڂ تٔددصٹً ٨ُڅددڇ،  ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "تټځّددٽځىڂ ٸًؼددٻ وتـدد     

 تٔصٹً ٸٽڇ. و ڂ تٔصٹً يأِڇ، تٔصٹً ٸٽڇ".

( ـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث ـځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ 2586) - 2پ -67

 تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ تټڅ٩ځثڂ خڃ خًُٕ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڄفىچ.

 ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ ا٫ـجبة - 18 

خددڃ ـؽددً. ٴددثټىت: ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ  ( ـددهظڅث َفُددً خددڃ أَددىج وٴصُدددر وت 2587) - 68

 )٩َڅىڂ تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "تټځّصدثڂ ڀث ٴدثٖ. ٩ٰٽدً تټددثنئ، ڀدث ټدٿ ٩َصده        

 تټځ٥ٽىپ".

 ثبة اؿزذجبة ا٠٘٫ٺ ٹا٫زٺاًٖ - 19 

ت: ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ ( ـددهظڅث َفُددً خددڃ أَددىج وٴصُدددر وتخددڃ ـؽددً. ٴددثټى  2588) - 69

 )وڈى تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڀث ڄٵٙس ٘هٴر ڀڃ ڀثٺ وڀث ٌتن تهلل ٨دهت  

 خ٩ٱى  ٖ ٨ٍت. وڀث شىت٧ٜ أـه هلل  ٖ ي٩ٰڇ تهلل".

 ثبة رذغٿٮ ا٫ٜڀجخ - 21 

ـؽً. ٴثټىت: ـهظڅث  ِدځث٨ُٻ ٨دڃ   ( ـهظڅث َفًُ خڃ أَىج وٴصُدر وتخڃ 2589) - 71

 تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "أشددهيوڂ ڀددث تټ٭ُدددر؟" ٴددثټىت: تهلل ويِددىټڇ      

أ٨ٽٿ. ٴثٺ "وٸًٶ ألثٶ خځث َٹًچ" ٴُٻ: أًٰأَدس  ڂ ٸدثڂ ٰدٍ ألدٍ ڀدث أٴدىٺ؟ ٴدثٺ " ڂ        
 ٵه خهصڇ".ٸثڂ ُٰڇ ڀث شٵىٺ، ٰٵه ت٬صدصڇ. و ڂ ټٿ َٹڃ ُٰڇ، ٰ
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ثبة ثلبعح ٯٲ ؿزغ اهلل ر٘ب٫ټ ٗڀجٶ ٟپ ا٫ضٳڀب، ثؤٱ ٿـزغ ٬ٗڀٶ ٟپ  - 21

 اځسغح
( ـددهظڅٍ أڀُددر خددڃ خّدد١ثپ تټ٩ُٕددٍ. ـددهظڅث ٍََدده )٩َڅددٍ تخددڃ ٌيَدد٧(.     2591) - 71

 ـهظڅث يوؾ ٨ڃ ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
ث،  ٖ ِدصًچ تهلل  ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "ٖ َّدصً تهلل ٨ٽدً ٨دده ٰدٍ تټدهڄُ        

 َىپ تټٵُثڀر".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٱثڂ. ـهظڅث وڈُح. ـهظڅث ِهُٻ 2591) - 72

 ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ َّصً ٨دده ٨ددهت ٰدٍ تټدهڄُث،  ٖ ِدصًچ تهلل َدىپ        

 تټٵُثڀر".

 ثبة ٯضاعاح ٯٲ ٿز٤پ ٟذلٶ - 22 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه وأخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر و٨ځدًو تټڅثٴده وٌڈُدً       2591) - 73

خڃ ـًج وتخڃ ڄځًُ. ٸٽهٿ ٨ڃ تخدڃ ٨ُُڅدر )وتټٽٱد٣ ټٍڈُدً( ٴدثٺ: ـدهظڅث ِدٱُثڂ )وڈدى         
 تخڃ ٨ُُڅر( ٨ڃ تخڃ تټځڅٹهي. ِځ٧ ٨ًوذ خڃ تټٍخًُ َٵىٺ: ـهظصڅٍ ٨ثبٕر؛

بددىڄىت ټددڇ. ٰٽدددةُ تخددڃ   أڂ يؼددٗ تِددصلوڂ ٨ٽددً تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰٵددثٺ "ت     
تټ٩ًُٕذ، أو خةُ يؼٻ تټ٩ًُٕذ" ٰٽځث نلٻ ٨ٽُڇ أٖڂ ټدڇ تټٵدىٺ. ٴثټدس ٨ثبٕدر: ٰٵٽدس:      
َث يِىٺ تهلل! ٴٽس ټڇ تټدىٌ ٴٽدس. ظدٿ أټڅدس ټدڇ تټٵدىٺ؟ ٴدثٺ "َدث ٨ثبٕدر!  ڂ ٔدً تټڅدثَ            

 ڀڅٍټر ٨څه تهلل َىپ تټٵُثڀر، ڀڃ ون٨ڇ، أو شًٸڇ تټڅثَ تشٵثء ٰفٕڇ".

ڀفځه خڃ يتٰد٧ و٨دده خدڃ ـځُده. ٸٗڈځدث ٨دڃ ٨ددهتټًٌتٲ.        ( ـهظڅٍ 2591) -پ -73

ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تخڃ تټځڅٹهي ٍٰ ڈىت تِٔدڅثن. ڀعدٻ ڀ٩څدثچ. ٬ُدً أڄدڇ ٴدثٺ "خدةُ ألدى         
 تټٵىپ وتخڃ تټ٩ًُٕذ ".

 ثبة ٌٟ٪ ا٫غ٢ٟ - 23 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅدً. ـدهظڅٍ َفُدً خدڃ ِد٩ُه ٨دڃ ِدٱُثڂ. ـدهظڅث         2592) - 74

 ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ڈٗٺ، ٨ڃ ؼًًَ،  ڀڅٙىي ٨ڃ شځُٿ خڃ ِٽځر،
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڀڃ َفًپ تټًٰٳ، َفًپ تټمًُ". 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٩ُِه تْٔػ وڀفځه خڃ ٨ددهتهلل خدڃ   2592) - 75

ڄځًُ. ٴثټىت: ـهظڅث وٸ٧ُ. ؾ وـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر. ؾ وـهظڅث أخى ٩ُِه 
ـددهظڅث ـٱددٗ )٩َڅددٍ تخددڃ ٬ُددثض(. ٸٽهددٿ ٨ددڃ ت٨ْځددٓ. ؾ وـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ   تْٔددػ. 

)ٴثٺ ٌڈًُ: ـهظڅث. وٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄدث(   -وتټٽٱ٣ ټهځث  -ـًج و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ 
ؼًَدً ٨دڃ ت٨ْځددٓ، ٨دڃ شځددُٿ خدڃ ِددٽځر، ٨دڃ ٨دددهتټًـځڃ خدڃ ڈددٗٺ تټ٩دّدٍ. ٴددثٺ:        

 ِځ٩س ؼًًَت َٵىٺ:



  

 

 

Page 535 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

 ٵىٺ "ڀڃ َفًپ تټًٰٳ َفًپ تټمًُ".ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َ 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ٨دهتټىتـه خڃ ٌَثن ٨ڃ ڀفځه خڃ أخٍ 2592) - 76

  ِځث٨ُٻ، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ڈٗٺ. ٴثٺ: ِځ٩س ؼًًَ خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ: 
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ڀددڃ ـددًپ تټًٰددٳ ـددًپ تټمُددً. أو ڀددڃ َفددًپ     

 تټًٰٳ َفًپ تټمًُ".

( ـهظڅث ـًڀٽر خڃ َفًُ تټصؽُددٍ. ألدًڄدث ٨ددهتهلل خدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ       2593) - 77

ـُىذ. ـهظڅٍ تخڃ تټهثن ٨ڃ أخٍ خٹً خڃ ـدٍپ، ٨دڃ ٨ځدًذ )٩َڅدٍ خڅدس ٨ددهتټًـځڃ(،       
 ٨ڃ ٨ثبٕر، ٌوغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ 

أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "َددث ٨ثبٕددر!  ڂ تهلل يُٰددٳ َفددح تټًٰددٳ.           
 و١٩ٍَ ٨ٽً تټًٰٳ ڀث ٖ ١٩ٍَ ٨ٽً تټ٩څٯ. وڀث ٖ ١٩ٍَ ٨ٽً ڀث ِىتچ".

( ـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو تټ٩څدددًٌ. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ          2594) - 78

تټځٵهتپ، )وڈى تخڃ ًَٔؿ خڃ ڈثڄا( ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر، ٌوغ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ   
 وِٽٿ،

ٖ َٹىڂ ٍٰ ٍٔء  ٖ ٌتڄڇ. وٖ َڅد٦ٍ   ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " ڂ تټًٰٳ 
 ڀڃ ٍٔء  ٖ ٔثڄڇ".

( ـهظڅثچ ڀفځه خدڃ تټځعڅدً وتخدڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً.          2594) - 79

ـددهظڅث ٔدد٩در. ِددځ٩س تټځٵددهتپ خددڃ ٔددًَؿ خددڃ ڈددثڄا، خهددىت تِٔددڅثن. وٌتن ٰددٍ تټفددهَط:   
 يٸدس ٨ثبٕر خ٩ًُت. ٰٹثڄس ُٰڇ ٩٘ىخر. ٰؽ٩ٽس شًننچ.

 ىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "٨ٽُٷ خثټًٰٳ". ظٿ وٸً خځعٽڇ.ٰٵثٺ ټهث يِ 

 ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ ٫٘ٲ ا٫ضٹاة ٹٛڀغٷب - 24 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈًُ خڃ ـًج. ؼځ٩ُث ٨ڃ تخڃ ٨ٽُر. 2595) - 81

ٴثٺ ٌڈًُ: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ  خًتڈُٿ. ـهظڅث أَىج ٨ڃ أخٍ ٴٗخر، ٨دڃ أخدٍ تټځهٽدح،    
 ، ٴثٺ:٨ڃ ٨ځًتڂ خڃ ـُٙڃ

خُڅځث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰدٍ خ٩دٛ أِدٱثيچ، وتڀدًأذ ڀدڃ تْڄٙدثي ٨ٽدً         
ڄثٴر. ٰٝؽًز ٰٽ٩څصهث. ّٰځ٧ وټدٷ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ "لدىوت ڀدث         

 ٨ٽُهث ون٨ىڈث. ٰإڄهث ڀٽ٩ىڄر".
 ٴثٺ ٨ځًتڂ: ٰٹلڄٍ أيتڈث شځٍٕ ٍٰ تټڅثَ، ڀث ٩ًَٚ ټهث أـه.

ٴصُدر خڃ ٩ُِه وأخى تټًخ٧ُ. ٴثٖ: ـهظڅث ـځثن )وڈى تخڃ ٌَده(.  ( ـهظڅث 2595) - 81

ؾ وـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث تټعٵٱددٍ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ أَددىج. خإِددڅثن  ِددځث٨ُٻ. ڄفددى   
ـهَعددڇ.  ٖ أڂ ٰددٍ ـددهَط ـځددثن: ٴددثٺ ٨ځددًتڂ: ٰٹددلڄٍ أڄ٥ددً  ټُهددث، ڄثٴددر ويٴددثء. وٰددٍ  

 ڄر".ـهَط تټعٵٱٍ: ٰٵثٺ "لىوت ڀث ٨ٽُهث وأ٨ًوڈث. ٰإڄهث ڀٽ٩ى
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( ـهظڅث أخى ٸثڀٻ تټؽفهيٌ، ُٰٝٻ خڃ ـُّڃ. ـهظڅث ٍََه )٩َڅٍ تخدڃ  2596) - 82

 ٌي٧َ(. ـهظڅث تټصُځٍ ٨ڃ أخٍ ٨عځثڂ، ٨ڃ أخٍ خًٌذ تِْٽځٍ، ٴثٺ:
خُڅځث ؼثيَر ٨ٽً ڄثٴدر، ٨ٽُهدث خ٩دٛ ڀصدث٦ تټٵدىپ،  و خٙدًز خدثټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ           

هث. ٴدثٺ ٰٵدثٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ      وِٽٿ. وشٝثَٳ خهٿ تټؽدٻ. ٰٵثټس: ـٻ. تټٽهٿ! تټ٩څ
 وِٽٿ "ٖ شٙثـدڅث ڄثٴر ٨ٽُهث ټ٩څر".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهت٨ْٽً. ـهظڅث تټځ٩صځدً. ؾ وـدهظڅٍ ٨دُدهتهلل خدڃ     2596) - 83

٩ُِه. ـهظڅث َفًُ )٩َڅٍ تخڃ ٩ُِه(. ؼځ٩ُث ٨ڃ ِدٽُځثڂ تټصُځدٍ، خهدىت تِٔدڅثن. وٌتن     
 دڅث يتـٽر ٨ٽُهث ټ٩څر ڀڃ تهلل" أو ٸځث ٴثٺ.ٍٰ ـهَط تټځ٩صځً "ٖ. أَٿ تهلل! ٖ شٙثـ

( ـهظڅث ڈدثيوڂ خدڃ ِد٩ُه تَْٽدٍ. ـدهظڅث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ِدٽُځثڂ          2597) - 84

 )وڈى تخڃ خٗٺ( ٨ڃ تټ٩ٗء خڃ ٨دهتټًـځڃ. ـهظڇ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ َڅد٭ٍ ټٙهَٳ أڂ َٹىڂ ټ٩ثڄث". 

( ـهظڅُڇ أخى ٸًَح. ـهظڅث لثټه خڃ ڀمٽه ٨ڃ ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً، ٨دڃ  2597) -پ -84

 تټ٩ٗء خڃ ٨دهتټًـځڃ. خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

 ( ـهظڅٍ ِىَه خڃ ٩ُِه. ـهظڅٍ ـٱٗ خڃ ڀًُّذ ٨ڃ ٌَه خڃ أِٽٿ؛2598) - 85

أڂ ٨دهتټځٽٷ خڃ ڀًوتڂ خ٩ط  ټً أپ تټهينتء خلڄؽثن ڀڃ ٨څهچ. ٰٽځث أڂ ٸثڂ وتز ټُٽدر،   
تټځٽٷ ڀڃ تټٽُٻ، ٰه٨ث لثنڀڇ، ٰٹلڄڇ أخ١ل ٨ٽُدڇ، ٰٽ٩څدڇ. ٰٽځدث أ٘ددؿ ٴثټدس ټدڇ أپ       ٴثپ ٨ده

تټهينتء: ِځ٩صٷ تټٽُٽر، ټ٩څس لثنڀٷ ـُڃ ن٨ىشدڇ. ٰٵثټدس: ِدځ٩س أخدث تټدهينتء َٵدىٺ:       
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٖ َٹددىڂ تټٽ٩ددثڄىڂ ٔددٱ٩ثء وٖ ٔددههتء، َددىپ         

 تټٵُثڀر".

ً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وأخدى ٬ّدثڂ تټځّدځ٩ٍ و٨ث٘دٿ خددڃ        ( ـدهظڅث أخدى خٹد   2598) -پ -85

تټڅًٝ تټصُځٍ. ٴثټىت: ـهظڅث ڀ٩صځً خڃ ِٽُځثڂ. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث    
٨دهتټًٌتٲ. ٸٗڈځث ٨ڃ ڀ٩ځً، ٨ڃ ٌَه خڃ أِٽٿ، ٍٰ ڈىت تِٔڅثن، خځعٻ ڀ٩څً ـدهَط  

 ـٱٗ خڃ ڀًُّذ.

َدر خدڃ ڈٕدثپ ٨دڃ ڈٕدثپ خدڃ       ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ڀ٩ثو2598) - 86

 ٩ِه، ٨ڃ ٌَه خڃ أِٽٿ وأخٍ ـثٌپ، ٨ڃ أپ تټهينتء، ٨ڃ أخٍ تټهينتء.
ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ " ڂ تټٽ٩ددثڄُڃ ٖ َٹىڄددىڂ ٔددههتء وٖ     

 ٔٱ٩ثء، َىپ تټٵُثڀر".

( ـهظڅث ڀفځه خدڃ ٨ددثن وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀدًوتڂ )٩َڅُدثڂ          2599) - 87

 ( ٨ڃ ٌَه )وڈى تخڃ ٸُّثڂ( ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:تټٱٍتيٌ
ٴُددٻ: َددث يِددىٺ تهلل! تن٦ ٨ٽددً تټځٕددًٸُڃ. ٴددثٺ " ڄددٍ ټددٿ أخ٩ددط ټ٩ثڄددث. و ڄځددث خ٩عددس         

 يـځر".
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ثبة ٯٲ ٫٘ٴٶ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ أٹ ؿجٶ أٹ صٗب ٬ٗڀٶ، ٹ٫ڀؾ  - 25 

 ٷٺ أٷال ٫ظ٦٫، ٧بٱ ٫ٶ ػ٧بح ٹأجغا ٹعدٰخ
هظڅث ٌڈُدددً خدددڃ ـدددًج. ـدددهظڅث ؼًَدددً ٨دددڃ ت٨ْځدددٓ، ٨دددڃ أخدددٍ   ( ـددد2611) - 88

 تټٝفً، ٨ڃ ڀًّوٲ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
نلٻ ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ يؼدٗڂ. ٰٹٽځهدث خٕدٍء ٖ أنيٌ ڀدث ڈدى.         

ٰل٬ٝدثچ. ٰٽ٩څهځث وِدهځث. ٰٽځث لًؼث ٴٽس: َث يِىٺ تهلل! ڀڃ أ٘ثج ڀڃ تټمًُ ٔدُةث  
ٴثټس ٴٽس: ټ٩څصهځدث وِدددصهځث. ٴدثٺ "أو ڀدث ٨ٽځدس ڀدث        ڀث أ٘ثخڇ ڈىتڂ. ٴثٺ "وڀث وتٶ"

ٔثي٠س ٨ٽُڇ يخٍ؟ ٴٽس: تټٽهٿ!  ڄځث أڄث خًٕ. ٰلٌ تټځّٽځُڃ ټ٩څصڇ أو ِددصڇ ٰثؼ٩ٽڇ ټڇ 
 ٌٸثذ وأؼًت".

( ـهظڅثچ أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَدر.  2611) -پ -88

خًتڈُٿ و٨ٽٍ خدڃ لٕدًپ. ؼځ٩ُدث ٨دڃ     ؾ وـهظڅثچ ٨ٽٍ خڃ ـؽً تټ٩ّهٌ و ِفثٲ خڃ  
٨ًُّ خڃ َىڄُ. ٸٗڈځث ٨دڃ ت٨ْځدٓ، خهدىت تِٔدڅثن، ڄفدى ـدهَط ؼًَدً. وٴدثٺ ٰدٍ          

 ـهَط ٨ًُّ: ٰمٽىت خڇ، ّٰدهځث، وټ٩څهځث، وألًؼهځث.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ت٨ْځٓ ٨ڃ أخٍ 2611) - 89

 ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ: 
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تټٽهٿ!  ڄځدث أڄدث خٕدً. ٰلَځدث يؼدٻ ڀدڃ تټځّدٽځُڃ         ٴثٺ يِىٺ 

 ِددصڇ، أو ټ٩څصڇ، أو ؼٽهشڇ. ٰثؼ٩ٽهث ټڇ ٌٸثذ ويـځر".

( وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ت٨ْځدٓ ٨دڃ أخدٍ ِدٱُثڂ، ٨دڃ        2612) - 89

 ؼثخً،
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀعٽڇ.  ٖ أڂ ُٰڇ "ٌٸثذ وأؼًت". 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر.    2612) -پ -89

ؾ وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨ًُّ خڃ َىڄُ. ٸٗڈځث ٨دڃ ت٨ْځدٓ. خإِدڅثن    
٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ڀعٻ ـهَعڇ. ٬ًُ أڂ ٍٰ ـهَط ٨ًُّ ؼ٩ٻ "وأؼًت" ٍٰ ـدهَط أخدٍ   

 ڈًًَذ. وؼ٩ٻ "ويـځر" ٍٰ ـهَط ؼثخً.

( ـدددهظڅث ٴصُددددر خدددڃ ِددد٩ُه. ـدددهظڅث تټځ٭ُدددًذ )٩َڅدددٍ تخدددڃ ٨ددددهتټًـځڃ     2611) - 91

 تټفٍتڀٍ( ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "تټٽهٿ!  ڄٍ أشمى ٨څهٶ ٨ههت ټڃ شمٽٱڅُڇ. ٰإڄځدث أڄدث    

    ٗ ذ وٌٸددثذ وٴًخددر، خٕدً. ٰددلٌ تټځددؤڀڅُڃ آوَصدڇ، ٔددصځصڇ، ټ٩څصددڇ، ؼٽهشدڇ. ٰثؼ٩ٽهددث ټددڇ ٘د
 شٵًخڇ خهث  ټُٷ َىپ تټٵُثڀر".
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( ـدددهظڅثچ تخدددڃ أخدددٍ ٨ځدددً. ـدددهظڅث ِدددٱُثڂ. ـدددهظڅث أخدددى تټٍڄدددثن، خهدددىت 2611) -پ -91

تِٔڅثن، ڄفىچ.  ٖ أڄڇ ٴثٺ "أو أؼٽهچ". ٴدثٺ أخدى تټٍڄدثن: وڈدٍ ټ٭در أخدٍ ڈًَدًذ. و ڄځدث         
 ڈٍ "ؼٽهشڇ".

خڃ ـًج. ـهظڅث ـځدثن خدڃ   ( ـهظڅٍ ِٽُځثڂ خڃ ڀ٩ده. ـهظڅث ِٽُځثڂ 2611) -پ -91

ٌَه ٨ڃ أَىج، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ    
 وِٽٿ. خڅفىچ.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨ڃ ٩ُِه خڃ أخٍ ٩ُِه، ٨ڃ ِثټٿ، 2611) - 91

 ڀىټً تټڅًَُٙڃ. ٴثٺ: ِځ٩س أخث ڈًًَذ َٵىٺ:
ٵدىٺ "تټٽهدٿ!  ڄځدث ڀفځده خٕدً. َ٭ٝدح ٸځدث        ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ َ  

َ٭ٝح تټدًٕ. و ڄٍ ٴه تشمىز ٨څهٶ ٨ههت ټڃ شمٽٱڅُڇ. ٰلَځث ڀدؤڀڃ آوَصدڇ، أو ِدددصڇ،    
 أو ؼٽهشڇ. ٰثؼ٩ٽهث ټڇ ٸٱثيذ، وٴًخر شٵًخڇ خهث  ټُٷ َىپ تټٵُثڀر".

( ـددهظڅٍ ـًڀٽددر خددڃ َفُددً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ َددىڄُ ٨ددڃ    2611) - 92

 خڃ تټځُّح ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛  ٔهثج. ألدًڄٍ ٩ُِه
تڄڇ ِځ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "تټٽهٿ! ٰلَځث ٨ده ڀؤڀڃ ِددصڇ، ٰثؼ٩ٻ  

 وټٷ ټڇ ٴًخر  ټُٷ َىپ تټٵُثڀر".

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج و٨ده خڃ ـځُه.ٴثٺ ٌڈًُ: ـهظڅث ٩َٵدىج خدڃ   2611) - 93

ڃ تټځّددُح ٨ددڃ أخددٍ  خددًتڈُٿ. ـددهظڅث تخددڃ ألددٍ تخددڃ ٔددهثج ٨ددڃ ٨ځددڇ. ـددهظڅٍ ِدد٩ُه خدد 
 ڈًًَذ؛ أڄڇ ٴثٺ:

ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ "تټٽهددٿ!  ڄددٍ تشمددىز ٨څددهٶ ٨هددهت ټددڃ  
 شمٽٱڅُڇ. ٰلَځث ڀؤڀڃ ِددصڇ، أو ؼٽهشڇ. ٰثؼ٩ٻ وټٷ ٸٱثيذ ټڇ، َىپ تټٵُثڀر".

( ـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل وـؽثغ خڃ تټٕث٨ً. ٴثٖ: ـهظڅث ـؽثغ خڃ 2612) - 94

 ٴثٺ تخڃ ؼًَػ: ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:  ڀفځه. ٴثٺ:
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ " ڄځدث أڄدث خٕدً. و ڄدٍ تٔدص٠ًس ٨ٽدً            

يخددٍ ٨ددٍ وؼددٻ، أٌ ٨ددده ڀددڃ تټځّددٽځُڃ ِددددصڇ أو ٔددصځصڇ، أڂ َٹددىڂ وټددٷ ټددڇ ٌٸددثذ         
 وأؼًت".

ؾ وـددهظڅثچ ٨ددده خددڃ ـځُدده.  ( ـهظڅُددڇ تخددڃ أخددٍ لٽددٯ. ـددهظڅث يوؾ.  2612) -پ -94

 ـهظڅث أخى ٨ث٘ٿ. ؼځ٩ُث ٨ڃ تخڃ ؼًَػ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خدڃ ـدًج وأخدى ڀ٩دڃ تټًٴثٔدٍ )وتټٽٱد٣ ټٍڈُدً( ٴدثٖ:         2613) - 95

ـهظڅث ٨ځً خڃ َىڄُ. ـهظڅث ٨ٹًڀر خڃ ٨ځثي. ـدهظڅث  ِدفثٲ خدڃ أخدٍ ٠ٽفدر. ـدهظڅٍ       
 أڄُ خڃ ڀثټٷ ٴثٺ:
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ر. وڈددٍ أپ أڄددُ. ٰددًأي يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ     ٸثڄددس ٨څدده أپ ِددٽُٿ َصُځدد   
تټُصُځر. ٰٵثٺ "آڄس ڈُڇ؟ ټٵه ٸدًز ٖ ٸدً ِڅٷ" ًٰؼ٩دس تټُصُځدر  ټدً أپ ِدٽُٿ شدٹدٍ.      
ٰٵثټس أپ ِٽُٿ: ڀثټٷ؟ َث خڅُر! ٴثټس تټؽثيَر: ن٨دث ٨ٽدٍ ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ       

ڄٍ. ٰمًؼدس أپ ِدٽُٿ ڀّدص٩ؽٽر    أڂ ٖ َٹدً ِڅٍ. ٰثِڂ ٖ َٹدً ِڅٍ أخهت. أو ٴثټس ٴً
شٽىض لځثيڈث. ـصً ټٵُس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ ټهث يِىٺ تهلل ٘دٽً  
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀثټٷ؟ َث أپ ِٽُٿ!" ٰٵثټس: َث ڄدٍ تهلل! أن٨ىز ٨ٽً َصُځصٍ؟ ٴثٺ "وڀدث  

 وتٶ؟ َث أپ ِٽُٿ!" 
ٺ ٰٝدفٷ يِدىٺ تهلل   ٴثټس: ٨ٌځس أڄٷ ن٨ىز أڂ ٖ َٹددً ِدڅهث وٖ َٹددً ٴًڄهدث. ٴدث     

٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ. ظدٿ ٴدثٺ "َددث أپ ِدٽُٿ ! أڀددث ش٩ٽځدُڃ أڂ ٔد٠ًٍ ٨ٽددً يخدٍ، أڄددٍ         
تٔص٠ًس ٨ٽً يخٍ ٰٵٽدس:  ڄځدث أڂ خٕدً. أيٜدً ٸځدث ًَٜدً تټدٕدً. وأ٬ٝدح ٸځدث          
َ٭ٝح تټدًٕ. ٰلَځث أـه ن٨ىز ٨ٽُڇ، ڀڃ أڀصٍ، خه٨ىذ ټُُ ټهث خلڈٻ، أڂ شؽ٩ٽهث ټدڇ  

 ث ڀڅڇ َىپ تټٵُثڀر". ٠هىيت وٌٸثذ وٴًخر َٵًخڇ خه
 وٴثٺ أخى ڀ٩ڃ: َصُځر. خثټصٙ٭ًُ، ٍٰ تټځىت٧ٜ تټعٗظر ڀڃ تټفهَط.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅدً تټ٩څدٌٍ. ؾ وـدهظڅث تخدڃ خٕدثي )وتټٽٱد٣ ٖخدڃ        2614) - 96

تټځعڅً(. ٴدثٖ: ـدهظڅث أڀُدر خدڃ لثټده. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ أخدٍ ـځدٍذ تټٵٙدثج، ٨دڃ تخدڃ              
 ٨دثَ، ٴثٺ:

ثڂ. ٰؽثء يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰصىتيَدس لٽدٯ خدثج.    ٸڅس أټ٩ح ڀ٧ تټٙدُ 
ٴثٺ ٰؽثء ٰف١لڄٍ ـ١لذ. وٴثٺ "توڈح وتن٦ ټٍ ڀ٩ثوَر" ٴثٺ ٰؽةس ٰٵٽس: ڈدى َلٸدٻ.   
ٴثٺ ظٿ ٴثٺ ټٍ "توڈح ٰثن٦ ټٍ ڀ٩ثوَر" ٴثٺ ٰؽةس ٰٵٽس: ڈى َلٸٻ. ٰٵثٺ "ٖ أٔد٧ تهلل 

 خ١څڇ".
 ٴٱهڄٍ ٴٱهذ.ٴثٺ تخڃ تټځعڅً: ٴٽس ْڀُر: ڀث ـ١لڄٍ؟ ٴثٺ: 

( ـهظڅٍ  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄث تټڅًٝ خدڃ ٔدځُٻ. ـدهظڅث ٔد٩در.     2614) - 97

 ألدًڄث أخى ـځٍذ. ِځ٩س تخڃ ٨دثَ َٵىٺ:
ٸڅس أټ٩ح ڀ٧ تټٙدُثڂ. ٰؽثء يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰثلصددلز ڀڅدڇ. ٰدىٸً        

 خځعٽڇ.

 ثبة ط٭ طٽ ا٫ٺجٸڀٲ، ٹرذغٿٮ ٬ٟ٘ٶ - 26 

ً خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ أخدٍ تټٍڄدثن، ٨دڃ       ( ـهظڅث َف2526ُ) - 98

 ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ " ڂ ڀدڃ ٔدً تټڅدثَ وت تټدىؼهُڃ. تټدىٌ َدلشٍ         

 ڈؤٖء خىؼڇ، وڈؤٖء خىؼڇ".
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( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يڀدؿ. ألدًڄدث   2526) - 99

 ه خڃ أخٍ ـدُح، ٨ڃ ٨ًتٶ خڃ ڀثټٷ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛تټٽُط ٨ڃ ٍََ
أڄڇ ِدځ٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ " ڂ ٔدً تټڅدثَ وو تټدىؼهُڃ. تټدىٌ            

 َلشٍ ڈؤٖء خىؼڇ، وڈؤٖء خىؼڇ". 

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄٍ تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ      2526) - 111

  ً َدًذ؛ أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ     تخڃ ٔهثج. ـهظڅٍ ٩ُِه خڃ تټځُّح ٨دڃ أخدٍ ڈ
وِٽٿ. ؾ وـهظڅٍ ٌڈًُ خدڃ ـدًج. ـدهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ٨ځدثيذ، ٨دڃ أخدٍ ٌي٨در، ٨دڃ           

 أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "شؽهوڂ ڀڃ ًٔ تټڅدثَ وت تټدىؼهُڃ. تټدىٌ َدلشٍ      

 ڈؤٖء خىؼڇ، وڈؤٖء خىؼڇ".

 ثبة رذغٿٮ ا٨٫ظة، ٹثڀبٱ ا٫ٰجبح ٯٴٶ - 27 

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خدڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ         2615) - 111

تخڃ ٔهثج. ألدًڄٍ ـځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ىٮ؛ أڂ أڀڇ، أپ ٸٽعدىپ خڅدس ٨ٵددر خدڃ     
أخٍ ڀ٩ُٟ، وٸثڄس ڀڃ تټځهثؼًتز تْوٺ، تټٗشدٍ خدث٩َڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ،       

 ألدًشڇ؛
ٿ وڈدى َٵدىٺ "ټدُُ تټٹدىتج تټدىٌ َٙدٽؿ       أڄهث ِځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽ     

 خُڃ تټڅثَ، وَٵىٺ لًُت وَڅځٍ لًُت".
ٴثٺ تخدڃ ٔدهثج: وټدٿ أِدځ٧ َدًلٗ ٰدٍ ٔدٍء ڀځدث َٵدىٺ تټڅدثَ ٸدىج  ٖ ٰدٍ ظدٗض:              

 تټفًج، وتٔ٘ٗؾ خُڃ تټڅثَ، وـهَط تټًؼٻ تڀًأشڇ وـهَط تټځًأذ ٌوؼهث.

ٿ خدڃ ِد٩ه. ـدهظڅث    ( ـهظڅث ٨ځدًو تټڅثٴده. ـدهظڅث ٩َٵدىج خدڃ  خدًتڈُ      2615) -پ -111

أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ. ـهظڅث ڀفځه خڃ ڀّٽٿ خڃ ٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل خڃ ٔهثج، خهدىت تِٔدڅثن،   
ڀعٽددڇ. ٬ُددً أڂ ٰددٍ ـددهَط ٘ددثټؿ: وٴثټددس: وټددٿ أِددځ٩ڇ َددًلٗ ٰددٍ ٔددٍء ڀځددث َٵددىٺ   

 تټڅثَ  ٖ ٍٰ ظٗض. خځعٻ ڀث ؼ٩ٽڇ َىڄُ ڀڃ ٴىٺ تخڃ ٔهثج.

 ِددځث٨ُٻ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث   ( وـددهظڅثچ ٨ځددًو تټڅثٴدده. ـددهظڅث2615) - 2پ -111

 ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن.  ټً ٴىټڇ "وڄځً لًُت" وټٿ َىٸً ڀث خ٩هچ.

 ثبة رذغٿٮ ا٫ٴٰڀٰخ - 28 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً.       2616) - 112

ىن، ـهظڅث ٩ٔدر. ِځ٩س أخدث  ِدفثٲ َفدهض ٨دڃ أخدٍ تْـدىٖ، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڀّد٩          
 ٴثٺ:
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 ڂ ڀفځدهت ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ ٴدثٺ "أٖ أڄدددةٹٿ ڀدث تټ٩ٝددر؟ ڈدٍ تټڅځُځددر تټٵثټدر خددُڃ        
تټڅثَ". و ڂ ڀفځهت ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " ڂ تټًؼٻ َٙدهٲ ـصدً َٹصدح ٘دهَٵث.     

 وَٹىج ـصً َٹصح ٸىتخث".

 ثبة ٣جخ ا٨٫ظة، ٹدـٲ ا٫وض١، ٹ٬ٌٟٶ - 29 

ڂ خڃ أخٍ ُٔدر و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ    ( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج و٨عځث2617) - 113

)ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث( ؼًًَ ٨ڃ ڀڅٙىي، ٨ڃ أخٍ وتبدٻ، ٨دڃ   
 ٨دهتهلل، ٴثٺ: 

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ تټٙهٲ َههٌ  ټً تټدً. و ڂ تټدً َههٌ  ټدً   
ٱؽدىي. و ڂ  تټؽڅر. و ڂ تټًؼدٻ ټُٙدهٲ ـصدً َٹصدح ٘دهَٵث. و ڂ تټٹدىج َهدهٌ  ټدً تټ        

 تټٱؽىي َههٌ  ټً تټڅثي. و ڂ تټًؼٻ ټُٹىج ـصً َٹصح ٸىتخث".

( ـدهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وڈڅدثن خددڃ تټّددًٌ. ٴددثٖ: ـددهظڅث أخددى   2617) - 114

 تْـىٖ ٨ڃ ڀڅٙىي، ٨ڃ أخٍ وتبٻ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ڀ٩ّىن ٴثٺ: 
ټً تټؽڅدر. و ڂ  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ تټٙهٲ خً. و ڂ تټدً َههٌ   

تټ٩ددده ټُصفددًي تټٙددهٲ ـصددً َٹصددح ٨څدده تهلل ٘ددهَٵث. و ڂ تټٹددىج ٰؽددىي. و ڂ تټٱؽددىي  
 َههٌ  ټً تټڅثي. و ڂ تټ٩ده ټُصفًي تټٹىج ـصً َٹصح ٸىتخث".

 ٴثٺ تخڃ أخٍ ُٔدر ٍٰ يوتَصڇ: ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

َدر ووٸُد٧. ٴدثٖ:    ( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځُدً. ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثو   2617) - 115

ـهظڅث ت٨ْځٓ. ؾ وـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر. ـدهظڅث ت٨ْځدٓ ٨دڃ ٔدٵُٳ،       
 ٨ڃ ٨دهتهلل ٴثٺ: 

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "٨ٽدُٹٿ خثټٙدهٲ. ٰدإڂ تټٙدهٲ َهدهٌ  ټدً تټددً.          
و ڂ تټدً َههٌ  ټً تټؽڅر. وڀث ٍَتٺ تټًؼٻ َٙهٲ وَصفًي تټٙهٲ ـصً َٹصدح ٨څده   

٘ددهَٵث. و َددثٸٿ وتټٹددىج. ٰددإڂ تټٹددىج َهددهٌ  ټددً تټٱؽددىي. و ڂ تټٱؽددىي َهددهٌ  ټددً تهلل 
 تټڅثي. وڀث ٍَتٺ تټًؼٻ َٹىج وَصفًي تټٹىج ـصً َٹصح ٨څه تهلل ٸىتخث".

( ـدددهظڅث ڀڅؽدددثج خدددڃ تټفدددثيض تټصځُځدددٍ. ألدًڄدددث تخدددڃ ڀّدددهً. ؾ  2617) -پ -115

 ٗ ڈځدث ٨دڃ ت٨ْځدٓ،    وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽٍ. ألدًڄث ٨ًُّ خڃ َدىڄُ. ٸ
خهىت تِٔڅثن. وټٿ َىٸً ٍٰ ـهَط ٨ًُّ "وَصفًي تټٙهٲ. وَصفًي تټٹدىج ". وٰدٍ   

 ـهَط تخڃ ڀّهً "ـصً َٹصدڇ تهلل".

 ثبة ٌٟ٪ ٯٲ ٿ٦٬ٰ ٳ٠ـٶ ٗٴض ا٫ٌٜت، ٹثؤٽ كپء ٿظٷت ا٫ٌٜت - 31 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه و٨عځثڂ خڃ أخدٍ ٔدُدر )وتټٽٱد٣ ټٵصُددر(. ٴدثٖ:      2618) - 116

ث ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ  خدًتڈُٿ تټصُځدٍ، ٨دڃ تټفدثيض خدڃ ِدىَه، ٨دڃ ٨ددهتهلل         ـهظڅ
 خڃ ڀ٩ّىن. ٴثٺ:
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ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڀدث ش٩دهوڂ تټًٴدىج ٰدُٹٿ؟" ٴدثٺ ٴٽڅدث: تټدىٌ ٖ             
َىټه ټڇ. ٴثٺ "ټُُ وتٶ خثټًٴىج. وټٹڅڇ تټًؼٻ تټىٌ ټٿ َٵهپ ڀڃ وټهچ ٔدُةث" ٴدثٺ "ٰځدث    

ٴثٺ: ٴٽڅث: تټىٌ ٖ َٙد٨ًڇ تټًؼدثٺ. ٴدثٺ "ټدُُ خدىټٷ. وټٹڅدڇ        ش٩هوڂ تټ٨ًٙر ُٰٹٿ؟"
 تټىٌ َځٽٷ ڄٱّڇ ٨څه تټ٭ٝح".

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وأخددى ٸًَددح. ٴددثٖ: ـددهظڅث أخددى          2618) -پ -116

ڀ٩ثوَدددر. ؾ وـدددهظڅث  ِدددفثٲ خدددڃ  خدددًتڈُٿ. ألدًڄدددث ٨ُّدددً خدددڃ َدددىڄُ. ٸٗڈځدددث ٨دددڃ   
 ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٻ ڀ٩څثچ.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ و٨دهت٨ْٽً خڃ ـځثن. ٴدثٖ، ٸٗڈځدث: ٴدًأز    2619) - 117

 ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٩ُِه خڃ تټځُّح، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "ټدُُ تټٕدهَه خثټٙد٨ًر.  ڄځدث تټٕدهَه تټدىٌ            

 َځٽٷ ڄٱّڇ ٨څه تټ٭ٝح".

ث ڀفځه خڃ ـًج ٨دڃ تټٍخُدهٌ، ٨دڃ    ( ـهظڅث ـثؼح خڃ تټىټُه. ـهظڅ2619) - 118

 تټٍڈًٌ. ألدًڄٍ ـځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ؛ أڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ:
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "ټُُ تټٕهَه خثټ٨ًٙر" ٴدثټىت: ٰثټٕدهَه    

 أَٿ ڈى؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "تټىٌ َځٽٷ ڄٱّڇ ٨څه تټ٭ٝح".

ځُه. ؼځ٩ُث ٨ڃ ٨ددهتټًٌتٲ.  ( وـهظڅثچ ڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خڃ ـ2619) -پ -118

ألدًڄث ڀ٩ځً. ؾ وـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ خهًتپ. ألدًڄث أخدى تټُځدثڂ. ألدًڄدث    
٩ُٔح. ٸٗڈځث ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ـځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ خدڃ ٨دىٮ، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ،      

 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

ٴثٺ َفًُ: ألدًڄث. وٴثٺ ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وڀفځه خڃ تټ٩ٗء )2611) - 119

تخڃ تټ٩ٗء: ـدهظڅث( أخدى ڀ٩ثوَدر ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ ٨دهٌ خدڃ ظثخدس، ٨دڃ ِدٽُځثڂ خدڃ             
 ً٘ن، ٴثٺ:

تِصح يؼدٗڂ ٨څده تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰؽ٩دٻ أـدهڈځث شفځدً ٨ُڅدثچ وشڅدصٱك             
أونتؼڇ. ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڄٍ ٨ًْٮ ٸٽځدر ټدى ٴثټهدث ټدىڈح ٨څدڇ      

 ؽه: أ٨ىو خثهلل ڀڃ تټ١ُٕثڂ تټًؼُٿ" ٰٵثٺ تټًؼٻ: وڈٻ شًي خٍ ڀڃ ؼڅىڂ؟ تټىٌ َ
 ٴثٺ تخڃ تټ٩ٗء: ٰٵثٺ: وڈٻ شًي. وټٿ َىٸً تټًؼٻ.

( ـدددهظڅث ڄٙدددً خدددڃ ٨ٽدددٍ تټؽهٝدددځٍ. ـدددهظڅث أخدددى أِدددثڀر. ِدددځ٩س   2611) - 111

 ت٨ْځٓ َٵىٺ: ِځ٩س ٨هٌ خڃ ظثخس َٵىٺ: ـهظڅث ِٽُځثڂ خڃ ً٘ن ٴثٺ:
ٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰؽ٩ٻ أـهڈځث َ٭ٝح وَفځً وؼهدڇ.  تِصح يؼٗڂ ٨څه تټڅد 

ٰڅ٥ً  ټُڇ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ " ڄدٍ ٨ْٽدٿ ٸٽځدر ټدى ٴثټهدث ټدىڈح وت ٨څدڇ:          
أ٨ىو خثهلل ڀڃ تټ١ُٕثڂ تټًؼُٿ" ٰٵثپ  ټً تټًؼٻ يؼٻ ڀځڃ ِځ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ  
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ِٽٿ آڄٱث؟ ٴثٺ " ڄٍ ٨ْٽٿ ٸٽځدر  وِٽٿ ٰٵثٺ: أشهيوڂ ڀث ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ و
ټددى ٴثټهددث ټددىڈح وت ٨څددڇ: أ٨ددىو خددثهلل ڀددڃ تټٕدد١ُثڂ تټددًؼُٿ" ٰٵددثٺ ټددڇ تټًؼددٻ: أڀؽڅىڄددث    

 شًتڄٍ؟

( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ـٱددٗ خددڃ ٬ُددثض ٨ددڃ      2611) -پ -111

 ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن.

 ثبة س٢٬ اڅٳـبٱ س٤٬ب ال ٿزٰب٦٫ - 31 

ى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث َىڄُ خڃ ڀفځده ٨دڃ ـځدثن خدڃ     ( ـهظڅث أخ2611) - 111

 ِٽځر. ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ټځث ٘ىي تهلل آنپ ٍٰ تټؽڅر شًٸڇ ڀث ٔثء تهلل  

أڂ َصًٸڇ. ٰؽ٩ٻ  خٽُُ ١َُٯ خڇ. َڅ٥ً ڀث ڈى. ٰٽځث يآچ أؼىٮ ٨ًٮ أڄڇ لٽدٳ لٽٵدث   
 ٖ َصځثټٷ".

څث أخى خٹً خڃ ڄث٧ٰ. ـدهظڅث خهدٍ. ـدهظڅث ـځدثن، خهدىت تِٔدڅثن،       ( ـهظ2611) -پ -111

 ڄفىچ.

 ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ ًغة ا٫ٺجٶ - 32 

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څح. ـهظڅث تټځ٭ًُذ )٩َڅٍ تټفٍتڀٍ( 2612) - 112

 ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
 ـهٸٿ ألثچ، ٰٽُصؽڅح تټىؼڇ".ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " وت ٴثشٻ أ 

( ـددهظڅثچ ٨ځددًو تټڅثٴدده وٌڈُددً خددڃ ـددًج. ٴددثٖ: ـددهظڅث ِددٱُثڂ خددڃ 2612) -پ -112

 ٨ُُڅر ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، خهىت تِٔڅثن. وٴثٺ " وت ًٜج أـهٸٿ".

( ـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـهظڅث أخى ٨ىتڄر ٨ڃ ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ 2612) - 113

 أخٍ ڈًًَذ،
 ُڇ وِٽٿ ٴثٺ " وت ٴثشٻ أـهٸٿ ألثچ، ٰٽُصٳ تټىؼڇ".٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽ 

( ـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو تټ٩څدددًٌ. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ     2612) - 114

 ٴصثنذ. ِځ٧ أخث أَىج َفهض ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " وت ٴثشٻ أـهٸٿ ألثچ، ٰٗ َٽ١ځڃ تټىؼڇ". 

ً خددڃ ٨ٽددٍ تټؽهٝددځٍ. ـددهظڅٍ أخددٍ. ـددهظڅث تټځعڅددً. ؾ ( ـددهظڅث ڄٙدد2612) - 115

وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ خڃ ڀههٌ ٨ڃ تټځعڅً خڃ ٩ُِه، ٨ڃ ٴصثنذ، 
 ٨ڃ أخٍ أَىج، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ: 

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وٍٰ ـهَط تخڃ ـثشٿ ٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ     
 چ، ٰٽُصؽڅح تټىؼڇ. ٰإڂ تهلل لٽٳ آنپ ٨ٽً ٘ىيشڇ".وِٽٿ ٴثٺ " وت ٴثشٻ أـهٸٿ ألث
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( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅٍ ٨دهتټٙددځه. ـددهظڅث ڈځددثپ. ـددهظڅث   2612) - 116

 ٴصثنذ ٨ڃ َفًُ خڃ ڀثټٷ تټځًت٬ٍ )وڈى أخى أَىج(، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " وت ٴثشٻ أـهٸٿ ألثچ، ٰٽُصؽڅح تټىؼڇ". 

 ثبة ا٫ٺٗڀض ا٫لضٿض ٫ٰٲ ٗظة ا٫ٴبؽ ثٜڀغ د٢ - 33 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ـٱٗ خڃ ٬ُثض ٨ڃ ڈٕدثپ خدڃ   2613) - 117

 ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ـٹُٿ خڃ ـٍتپ. ٴثٺ:
ڀً خثټٕثپ ٨ٽً أڄثَ، وٴه أٴُځىت ٍٰ تټٕځُ، و٘ح ٨ٽً يؤِهٿ تټٍَدس. ٰٵدثٺ: ڀدث     

ٵثٺ: أڀث  ڄٍ ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ    ڈىت؟ ٴُٻ: ٩َىخىڂ ٍٰ تټمًتغ. ٰ
 َٵىٺ " ڂ تهلل ٩َىج تټىَڃ ٩َىخىڂ ٍٰ تټهڄُث".

 ( ـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ ڈٕثپ، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:2613) - 118

ڀً ڈٕثپ خڃ ـٹُٿ خڃ ـدٍتپ ٨ٽدً أڄدثَ ڀدڃ تْڄددثٞ خثټٕدثپ. ٴده أٴُځدىت ٰدٍ تټٕدځُ.            
دّىت ٍٰ تټؽٍَر. ٰٵثٺ ڈٕثپ: أٔهه ټّځ٩س يِىٺ تهلل ٘دٽً  ٰٵثٺ: ڀث ٔلڄهٿ؟ ٴثټىت: ـ

 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ " ڂ تهلل ٩َىج تټىَڃ ٩َىخىڂ تټڅثَ ٍٰ تټهڄُث".

( ـهظڅث أخى ٸًَح. ـدهظڅث وٸُد٧ وأخدى ڀ٩ثوَدر. ؾ وـدهظڅث  ِدفثٲ       2613) -پ -118

ً: ٴدثٺ  خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ؼًًَ. ٸٽهٿ ٨ڃ ڈٕثپ، خهىت تِٔڅثن. وٌتن ٍٰ ـهَط ؼًَ
 وأڀًُڈٿ َىڀةى ٨ځًُ خڃ ٩ِه ٨ٽً ٰٽ١ُّڃ ٰهلٻ ٨ٽُڇ ٰفهظڇ. ٰلڀً خهٿ ٰمٽىت.

( ـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ َددىڄُ ٨ددڃ تخددڃ  2613) - 119

 ٔهثج، ٨ڃ ٨ًوذ خڃ تټٍخًُ؛
أڂ ڈٕثپ خڃ ـٹدُٿ وؼده يؼدٗ، وڈدى ٨ٽدً ـځدٗ، َٕدځُ ڄثِدث ڀدڃ تټڅددٟ ٰدٍ أنتء             

 ڄددٍ ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ " ڂ تهلل    تټؽٍَددر. ٰٵددثٺ: ڀددث ڈددىت؟ 
 ٩َىج تټىَڃ ٩َىخىڂ تټڅثَ ٍٰ تټهڄُث".

ثبة أٯغ ٯٲ ٯغ ثـالح، ٟپ ٯـجض أٹ ؿٺ١ أٹ ٛڀغٷٰب ٯٲ ا٫ٰٺاًٖ  - 34 

 ا٫جبٯ٘خ ٬٫ٴبؽ، أٱ ٿٰـ٦ ثٴوب٫ٸب
( ـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ )ٴدثٺ  ِدفثٲ:           2614) - 121

 ڄث. وٴثٺ أخى خٹً: ـهظڅث( ِٱُثڂ خس ٨ُُڅر ٨ڃ ٨ځًو. ِځ٧ ؼثخًت َٵىٺ:ألدً
 ڀً يؼٻ ٍٰ تټځّؽه خّهثپ ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أڀّٷ خڅٙثټهث". 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأخى تټًخُد٧ )ٴدثٺ أخدى تټًخُد٧: ـدهظڅث. وٴدثٺ       2614) - 121

٨ځددًو خددڃ نَڅددثي، ٨ددڃ ؼددثخً خددڃ  : ألدًڄددث( ـځددثن خددڃ ٌَدده ٨ددڃ  -وتټٽٱدد٣ ټددڇ  -َفُددً: 
 ٨دهتهلل؛

أڂ يؼٗ ڀً خلِهٿ ٍٰ تټځّؽه. ٴده أخدهي ڄٙدىټهث. ٰدلڀً أڂ َللدى خڅٙدىټهث، ٸدٍ ٖ         
 َمهْ ڀّٽځث.
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( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ټُددط. ؾ وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ يڀددؿ.       2614) - 122

 ألدًڄث تټٽُط ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً،
؛ أڄڇ أڀً يؼٗ، ٸثڂ َصٙهٲ خثټڅدٻ ٍٰ تټځّؽه، ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 

 أڂ ٖ َځً خهث  ٖ وڈى آلى خڅٙىټهث. وٴثٺ تخڃ يڀؿ: ٸثڂ َٙهٲ خثټڅدٻ.

( ـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ِدٽځر ٨دڃ ظثخدس، ٨دڃ أخدٍ         2615) - 123

 خًنذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ؛
أو ِدىٲ، وخُدهچ   أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ " وت ڀدً أـدهٸٿ ٰدٍ ڀؽٽدُ        

 ڄدٻ، ٰٽُللى خڅٙثټهث. ظٿ ټُللى خڅٙثټهث. ظٿ ټُللى خڅٙثټهث".
 ٴثٺ ٰٵثٺ أخى ڀىًِ: وتهلل! ڀث ڀصڅث ـصً ِهنڄثڈث، خ٩ٝڅث ٍٰ وؼىچ خ٩ٛ.

( ـدددهظڅث ٨ددددهتهلل خدددڃ خدددًتن تْٔددد٩ًٌ وڀفځددده خدددڃ تټ٩دددٗء )وتټٽٱددد٣   2615) - 124

 نذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ،ټ٩دهتهلل(. ٴثٖ: ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ خًَه، ٨ڃ أخٍ خً
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " وت ڀً أـهٸٿ ٍٰ ڀّؽهڄث، أو ٍٰ ِدىٴڅث، وڀ٩دڇ    

 ڄدٻ، ٰٽُځّٷ ٨ٽً ڄٙثټهث خٹٱڇ. أڂ َُٙح أـهت ڀڃ تټځّٽځُڃ ڀڅهث خٍٕء".
 أو ٴثٺ "ټُٵدٛ ٨ٽً ڄٙثټهث".

 ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ اڅكبعح ثب٫ـالح ا٫ټ ٯـ٬ٮ - 35 

څثٴه وتخڃ أخٍ ٨ځً. ٴثٺ ٨ځدًو: ـدهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ     ( ـهظڅٍ ٨ځًو تټ2616) - 125

 ٨ُُڅر ٨ڃ أَىج، ٨ڃ تخڃ ًَُِڃ. ِځ٩س أخث ڈًًَذ َٵىٺ:
ٴثٺ أخى تټٵثِٿ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ أٔثي  ټً ألُڇ خفهَهذ، ٰإڂ تټځٗبٹدر شٽ٩څدڇ.    

 ـصً و ڂ ٸثڂ ألثچ ْخُڇ وأڀڇ".

ه خدڃ ڈدثيوڂ ٨دڃ تخدڃ     ( ـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٍََد       2616) -پ -125

 ٨ىڂ، ٨ڃ ڀفځه، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ     2617) - 126

خڃ ڀڅدڇ ٴدثٺ: ڈدىت ڀدث ـدهظڅث أخدى ڈًَدًذ ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدىٸً             
 أـثنَط ڀڅهث:

ٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٖ َٕدًُ أـددهٸٿ  ټددً ألُددڇ خثټّددٗؾ. ٰإڄددڇ ٖ  وٴدثٺ يِددىٺ تهلل ٘دد  
 َهيٌ أـهٸٿ ټ٩ٻ تټ١ُٕثڂ َڅ٦ٍ ٍٰ َهچ. ُٰٵ٧ ٍٰ ـٱًذ ڀڃ تټڅثي".

 ثبة ٌٟ٪ اػا٫خ اڃطٻ ٗٲ ا٫ِغٿ٢  -36

( ـهظڅث َفًُ خدڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ِدځٍ، ڀدىټً          1914) - 127

 أخٍ خٹً، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ خُڅځث يؼٻ َځٍٕ خ١ًَٳ، وؼه ٬ٙڃ ٔدىٶ   

 ٨ٽً تټ١ًَٳ، ٰللًچ. ٰٕٹً تهلل ټڇ. ٰ٭ٱً ټڇ".
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( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـدهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ِدهُٻ، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ        1914) - 128

 أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
           ً َدٳ.  ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڀدً يؼدٻ خ٭ٙدڃ ٔدؽًذ ٨ٽدً ٤هدً ٠

 ٰٵثٺ: وتهلل! ْڄفُڃ ڈىت ٨ڃ تټځّٽځُڃ ٖ َؤوَهٿ. ٰلنلٻ تټؽڅر".

( ـدهظڅثچ أخددى خٹددً خدڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٨دُدهتهلل. ـددهظڅث ٔددُدثڂ ٨ددڃ    1914) - 129

 ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "ټٵده يأَدس يؼدٗ َصٵٽدح ٰدٍ تټؽڅدر، ٰدٍ ٔدؽًذ             

 تټ١ًَٳ. ٸثڄس شؤوٌ تټڅثَ". ٴ٩١هث ڀڃ ٤هً

( ـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث خهددٍ. ـددهظڅث ـځددثن خددڃ ِددٽځر ٨ددڃ    1914) - 131

 ظثخس، ٨ڃ أخٍ يت٧ٰ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ " ڂ ٔددؽًذ ٸثڄددس شددؤوٌ تټځّددٽځُڃ، ٰؽددثء     

 يؼٻ ٰٵ٩١هث. ٰهلٻ تټؽڅر".

ظڅث َفُددً خددڃ ِدد٩ُه ٨ددڃ أخددثڂ خددڃ     ( ـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـدده   2618) - 131

 ٘ځ٩ر. ـهظڅٍ أخى تټىت٦ٌ. ـهظڅٍ أخى خًٌذ. ٴثٺ:
 ٴٽس: َث ڄدٍ تهلل! ٨ٽځڅٍ ُٔةث أڄصٱ٧ خڇ. ٴثٺ "ت٨ٍٺ تْوي ٨ڃ ٠ًَٳ تټځّٽځُڃ". 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى خٹً خڃ ٔد٩ُح خدڃ تټفددثج ٨دڃ     2618) - 132

 ؛ أڂ أخث خًٌذ ٴثٺ:أخٍ تټىٌت٦ تټًتِدٍ، ٨ڃ أخٍ خًٌذ تِْٽځٍ
ٴٽس ټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: َث يِىٺ تهلل!  ڄٍ ٖ أنيٌ. ټ٩ًّ أڂ شځٝدٍ   

وأخٵً خ٩هٶ. ٍٰونڄٍ ُٔةث َڅٱ٩څٍ تهلل خڇ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ت٩ٰٻ 
 ٸىت. ت٩ٰٻ ٸىت )أخى خٹً ڄُّڇ( وأڀً تْوي ٨ڃ تټ١ًَٳ".

 ٳذٺٷب، ٯٲ ا٫ذڀٺاٱ ا٫ظٽ ال ٿئطٽثبة رذغٿٮ ر٘ظٿت ا٫ٸغح ٹ - 37 

( ـددهظڅٍ ٨دددهتهلل خددڃ ڀفځدده خددڃ أِددځثء خددڃ ٨دُدده تټٝددد٩ٍ. ـددهظڅث        2242) - 133

 ؼىًََر )٩َڅٍ تخڃ أِځثء( ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "٨ددىخس تڀددًأذ ڈددًذ. ِددؽڅصهث ـصددً ڀثشددس.    

ڈٍ ـدّصهث. وٖ ڈدٍ شًٸصهدث شلٸدٻ ڀدڃ     ٰهلٽس ُٰهث تټڅثي. ٖ ڈٍ أ٩٠ځصهث وِٵصهث،  و 
 لٕثْ تْيٚ".

( ـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل و٨دهتهلل خڃ ؼ٩ٱً خڃ َفًُ خدڃ لثټده.   2242) -پ -133

ؼځ٩ُث ٨ڃ ڀ٩ڃ خڃ ٨ًُّ، ٨ڃ ڀثټٷ خڃ أڄدُ، ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً، ٨دڃ تټڅددٍ         
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځ٩څً ـهَط ؼىًََر.

تټؽهٝځٍ. ـهظڅث ٨دهت٨ْٽً ٨دڃ ٨دُدهتهلل    ( وـهظڅُڇ ڄًٙ خڃ ٨ٽ2242ٍ) - 134

 خڃ ٨ځً، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
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ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "٨ىخس تڀًأذ ٍٰ ڈًذ أوظٵصهدث. ٰٽدٿ ش٩١ځهدث وټدٿ      
 شّٵهث. وټٿ شه٨هث شلٸٻ ڀڃ لٕثْ تْيٚ".

 ( ـهظڅث ڄًٙ خڃ ٨ٽٍ تټؽهٝځٍ. ـهظڅث ٨دهت٨ْٽً ٨ڃ ٨دُهتهلل،2242) -پ -134

 ٨ڃ ٩ُِه تټځٵدًٌ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يتٰد٧. ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ        2619) - 135

خڃ ڀڅدڇ. ٴثٺ: ڈىت ڀدث ـدهظڅث أخدى ڈًَدًذ ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدىٸً           
 أـثنَط ڀڅهث:

ِٽٿ "نلٽس تڀًأذ تټڅثي ڀڃ ؼًتء ڈًذ ټهث، أو ڈدً.  وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ و 
يخ١صهث. ٰٗ ڈٍ أ٩٠ځصهث. وٖ ڈٍ أيِٽصهث شًڀدًپ ڀدڃ لٕدثْ تْيٚ. ـصدً ڀثشدس      

 ڈٍٖ".

 ثبة رذغٿٮ ا٨٫جغ - 38 

( ـهظڅث أـځه خڃ َىِٯ تٌْنٌ. ـهظڅث ٨ځً خدڃ ـٱدٗ خدڃ ٬ُدثض.     2612) - 136

ٍ ڀّٽٿ ت٬ًْ؛ أڄڇ ـهظڇ ٨ڃ أخدٍ  ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ت٨ْځٓ. ـهظڅث أخى  ِفثٲ ٨ڃ أخ
 ٩ُِه تټمهيٌ وأخٍ ڈًًَذ ٴثٖ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "تټ٩دٍ  ٌتيچ. وتټٹدًَدثء ينتؤچ. ٰځدڃ َڅدث٨ٌڅٍ،        
 ٨ىخصڇ".

 ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ ر٤ٴڀَ اڅٳـبٱ ٯٲ عدٰخ اهلل ر٘ب٫ټ - 39 

ـدهظڅث أخدى    ( ـهظڅث ِىَه خڃ ٩ُِه ٨ڃ ڀ٩صځً خڃ ِٽُځثڂ، ٨ڃ أخُدڇ. 2621) - 137

 ٨ځًتڂ تټؽىڄٍ ٨ڃ ؼڅهج؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ـدهض "أڂ يؼدٗ ٴدثٺ: وتهلل! ٖ َ٭ٱدً تهلل ټٱدٗڂ.          

و ڂ تهلل ش٩ثټً ٴدثٺ: ڀدڃ وت تټدىٌ َصدلټً ٨ٽدٍ أڂ أ٬ٱدً ټٱدٗڂ. ٰدإڄٍ ٴده ٬ٱدًز ټٱدٗڂ.            
 وأـد١س ٨ځٽٷ" أو ٸځث ٴثٺ.

 ثبة ٌٟ٪ ا٠ٌ٘٫بء ٹا٫شبٯ٬ڀٲ - 41 

ـهظڅٍ ِىَه خڃ ِد٩ُه. ـدهظڅٍ ـٱدٗ خدڃ ڀُّدًذ ٨دڃ تټ٩دٗء خدڃ          (2622) - 138

 ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "يج أ٩ٔط ڀهٰى٦ خثْخىتج، ټدى أٴّدٿ ٨ٽدً     

 تهلل ْخًچ".

 ثبة ا٫ٴٸپ ٯٲ ٣ٺ٩: ٷ٦٬ ا٫ٴبؽ - 41 

څث ـځثن خڃ ِٽځر ٨ڃ ِهُٻ ( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څح. ـهظ2623) - 139

خڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.    
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ؾ وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ ِهُٻ خڃ أخٍ ٘دثټؿ، ٨دڃ أخُدڇ،    
 ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 

 ٹهٿ".أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " وت ٴثٺ تټًؼٻ: ڈٽٷ تټڅثَ، ٰهى أڈٽ 
 ٴثٺ أخى  ِفثٲ: ٖ أنيٌ، أڈٽٹهٿ خثټڅٙح، أو أڈٽٹهٿ خثټ٧ًٰ.

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث ٍََدده خددڃ ٌيَدد٧ ٨ددڃ يوؾ خددڃ    2623) -پ -139

تټٵثِٿ. ؾ وـهظڅٍ أـځه خڃ ٨عځدثڂ خدڃ ـٹدُٿ. ـدهظڅث لثټده خدڃ ڀمٽده ٨دڃ ِدٽُځثڂ خدڃ           
 خٗٺ. ؼځ٩ُث ٨ڃ ِهُٻ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

 خ ثب٫جبع، ٹاڅدـبٱ ا٫ڀٶثبة ا٫ٺهڀ - 42 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه ٨ڃ ڀثټدٷ خدڃ أڄدُ. ؾ وـدهظڅث ٴصُددر وڀفځده       2624) - 141

خڃ يڀؿ ٨ڃ تټٽُط خڃ ٩ِه. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ددهذ وٍََده خدڃ       
ڈثيوڂ. ٸٽهدٿ ٨دڃ َفُدً خدڃ ِد٩ُه. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث             

تټعٵٱٍ(. ِځ٩س َفًُ خڃ ٩ُِه. ألدًڄٍ أخى خٹً )وڈى تخدڃ ڀفځده   ٨دهتټىڈثج )٩َڅٍ 
 خڃ ٨ځًو خڃ ـٍپ(؛ أڂ ٨ځًذ ـهظصڇ؛ أڄهث ِځ٩س ٨ثبٕر شٵىٺ:

ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "ڀث ٌتٺ ؼدًَٻ َى٘دُڅٍ خثټؽدثي ـصدً     
 ٤څڅس أڄڇ ټُىيظڅڇ".

خددٍ ـددثٌپ. ـددهظڅٍ ( ـددهظڅٍ ٨ځددًو تټڅثٴدده. ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ خددڃ أ2624) -پ -141

 ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

( ـددهظڅٍ ٨دُددهتهلل خددڃ ٨ځددً تټٵددىتيًٌَ. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ ٌيَدد٧ ٨ددڃ  2625) - 141

 ٨ځً خڃ ڀفځه، ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ: ِځ٩س تخڃ ٨ځً َٵىٺ:
ثي، ـصدً ٤څڅدس   ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀدث ٌتٺ ؼدًَدٻ َى٘دُڅٍ خثټؽد     

 أڄڇ ُِىيظڇ".

وتټٽٱد٣ ِٔدفثٲ    -( ـهظڅث أخى ٸثڀٻ تټؽفهيٌ و ِفثٲ خڃ  خدًتڈُٿ  2625) - 142

)ٴددثٺ أخددى ٸثڀددٻ: ـددهظڅث. وٴددثٺ  ِددفثٲ: ألدًڄددث( ٨دددهتټ٩ٍٍَ خددڃ ٨دهتټٙددځه تټ٩ځددٍ.    -
 ـهظڅث أخى ٨ځًتڂ تټؽىڄٍ ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ تټٙثڀس، ٨ڃ أخٍ وي. ٴثٺ:

ُددڇ وِددٽٿ "َددث أخددث وي!  وت ٠دمددس ڀًٴددر، ٰددلٸعً ڀثءڈددث،   ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽ  
 وش٩ثڈه ؼًُتڄٷ".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث تخدڃ  نيَدُ. ألدًڄدث ٔد٩در. ؾ     2624) - 143

وـهظڅث أخى ٸًَدح. ـدهظڅث تخدڃ  نيَدُ. ألدًڄدث ٔد٩در ٨دڃ أخدٍ ٨ځدًتڂ تټؽدىڄٍ، ٨دڃ            
 ٨دهتهلل خڃ تټٙثڀس، ٨ڃ أخٍ وي ٴثٺ:

 ٨ٽُڇ وِٽٿ أو٘ثڄٍ " وت ٠دمس ڀًٴث ٰلٸعً ڀثءچ. ظدٿ تڄ٥دً أڈدٻ     ڂ لٽُٽٍ ٘ٽً تهلل 
 خُس ڀڃ ؼًُتڄٷ، ٰل٘دهٿ ڀڅهث خځ٩ًوٮ".
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 ثبة اؿزذجبة ُال٣خ ا٫ٺجٶ ٗٴض ا٤٬٫بء - 43 

( ـددهظڅٍ أخددى ٬ّددثڂ تټځّددځ٩ٍ. ـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ ٨ځددً. ـددهظڅث أخددى  2626) - 144

تټٙدثڀس، ٨دڃ أخدٍ     ٨ثڀً )٩َڅٍ تټمٍتٌ( ٨دڃ أخدٍ ٨ځدًتڂ تټؽدىڄٍ، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ       
 وي. ٴثٺ: 

ٴددثٺ ټددٍ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٖ شفٵددًڂ ڀددڃ تټځ٩ددًوٮ ٔددُةث، وټددى أڂ شٽٵددً    
 ألثٶ خىؼڇ ٠ٽٳ".

 ثبة اؿزذجبة ا٫ل٠بٗخ ٟڀٰب ٫ڀؾ ثذغا٭ - 44 

( ـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً وـٱدٗ خدڃ           2627) - 145

 ذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ. ٴثٺ:٬ُثض ٨ڃ خًَه خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ أخٍ خًن
ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ،  وت أشدثچ ٠ثټدح ـثؼدر، أٴددٻ ٨ٽدً ؼٽّدثبڇ ٰٵدثٺ         

 "تٔٱ٩ىت ٰٽصؤؼًوت. وټُٵٛ تهلل ٨ٽً ټّثڂ ڄدُڇ ڀث أـح".

 ثبة اؿزذجبة ٯجب٫ـخ ا٫وب٫ذڀٲ، ٹٯجبٳجخ ٣غٳبء ا٫ـٺء - 45 

خدڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ خًَده خدڃ      ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ِٱُثڂ 2628) - 146

٨دهتهلل، ٨ڃ ؼهچ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ؾ وـدهظڅث ڀفځده     
خڃ تټ٩ٗء تټهځهتڄٍ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ خًَده، ٨دڃ أخدٍ خدًنذ، ٨دڃ أخدٍ       

 ڀىًِ،
٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ " ڄځددث ڀعددٻ تټؽٽددُُ تټٙددثټؿ وتټؽٽددُُ تټّددىء،    

ځّٷ وڄثٰك تټٹًُ. ٰفثڀٻ تټځّٷ،  ڀدث أڂ َفدىَٷ، و ڀدث أڂ شدصدث٦ ڀڅدڇ، و ڀدث       ٸفثڀٻ تټ
 أڂ شؽه ڀڅڇ يَفث ٠ُدر. وڄثٰك تټٹًُ،  ڀث أڂ َفًٲ ظُثخٷ، و ڀث أڂ شؽه يَفث لدُعر".

 ثبة ٌٟ٪ اڅدـبٱ ا٫ټ ا٫جٴبد - 46 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ٴهٍتو. ـهظڅث ِٽځر خڃ ِدٽُځثڂ. ألدًڄدث   2629) - 147

هتهلل. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ أخٍ خٹً خڃ ـٍپ ٨ڃ ٨ًوذ، ٨د
٨ڃ ٨ثبٕر. ؾ وـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ خهًتپ وأخى خٹً خڃ  ِفثٲ )وتټٽٱ٣ 
ټهځث(. ٴثٖ: ألدًڄث أخدى تټُځدثڂ. ألدًڄدث ٔد٩ُح ٨دڃ تټٍڈدًٌ. ـدهظڅٍ ٨ددهتهلل خدڃ أخدٍ           

 ٨ثبٕر ٌوغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثټس: خٹً؛ أڂ ٨ًوذ خڃ تټٍخًُ ألدًچ؛ أڂ
ؼدثءشڅٍ تڀدًأذ، وڀ٩هددث تخڅصدثڂ ټهددث. ّٰدلټصڅٍ ٰٽددٿ شؽده ٨څددهٌ ٔدُةث ٬ُددً شځدًذ وتـددهذ.         

ٰل١٨ُصهث  َثڈث. ٰللىشهث ٰٵّځصهث خُڃ تخڅصُهث. وټٿ شلٸدٻ ڀڅهدث ٔدُةث. ظدٿ ٴثڀدس ٰمًؼدس       
ٵدثٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل    وتخڅصثڈث. ٰهلٻ ٨ٽٍ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰفهظصڇ ـدهَعهث. ٰ 

 ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ تخصٽٍ ڀڃ تټدڅثز خٍٕء، ٰلـّڃ  ټُهڃ، ٸڃ ټڇ ِصًت ڀڃ تټڅثي".
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( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث خٹً )٩َڅٍ تخڃ ڀًٝ( ٨ڃ تخڃ تټهدثن؛  2631) - 148

أڂ ٌَثن خڃ أخٍ ٌَثن، ڀدىټً تخدڃ ٨ُدثْ. ـهظدڇ ٨دڃ ٨دًتٶ خدڃ ڀثټدٷ. ِدځ٩صڇ َفدهض           
 ر؛ أڄهث ٴثټس:٨ځً خڃ ٨دهتټ٩ٍٍَ ٨ڃ ٨ثبٕ

ؼثءشڅٍ ڀّٹُڅر شفځٻ تخڅصُڃ ټهث. ٰل٩٠ځصهث ظٗض شځًتز. ٰل١٨س ٸدٻ وتـدهذ ڀڅهځدث     
شځًذ. وي٩ٰس  ټً ُٰهث شځًذ ټصلٸٽهدث. ٰثِدص٩١ځصهث تخڅصثڈدث. ٰٕدٵس تټصځدًذ، تټصدٍ ٸثڄدس        
شًَه أڂ شلٸٽهث، خُڅهځث. ٰل٨ؽدڅٍ ٔدلڄهث. ٰدىٸًز تټدىٌ ٘دڅ٩س ټًِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل       

 " ڂ تهلل ٴه أوؼح ټهث خهث تټؽڅر. أو أ٨صٵهث خهث ڀڃ تټڅثي". ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ

( ـهظڅٍ ٨ځدًو تټڅثٴده. ـدهظڅث أخدى أـځده تټٍخُدًٌ. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ          2631) - 149

 ٨دهتټ٩ٍٍَ ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ أخٍ خٹً خڃ أڄُ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ىپ تټٵُثڀدر  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ ٨ثٺ ؼثيَصُڃ ـصً شدٽ٭دث، ؼدثء َد    

 أڄث وڈى" وٜٿ أ٘ثخ٩ڇ.

 ثبة ٌٟ٪ ٯٲ ٿٰٺد ٫ٶ ٹ٫ض ٟڀذزـجٶ - 47 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټٷ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨دڃ  2632) - 151

 ٩ُِه خڃ تټځُّح، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "ٖ َځدىز ْـده ڀدڃ تټځّدٽځُڃ ظٗظدر ڀدڃ تټىټده             

  شفٽر تټٵّٿ".ٰصځّڇ تټڅثي،  ٖ

( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر و٨ځدًو تټڅثٴده وٌڈُدً خدڃ ـدًج.         2632) -پ -151

ٴثټىت: ـدهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر. ؾ وـدهظڅث ٨دده خدڃ ـځُده وتخدڃ يتٰد٧ ٨دڃ ٨ددهتټًٌتٲ             
ألدًڄث ڀ٩ځً. ٸٗڈځث ٨ڃ تټٍڈدًٌ. خإِدڅثن ڀثټدٷ. وخځ٩څدً ـهَعدڇ.  ٖ أڂ ٰدٍ ـدهَط        

 تټٵّٿ".ِٱُثڂ "ُٰٽػ تټڅثي  ٖ شفٽر 

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅددٍ تخددڃ ڀفځدده( ٨ددڃ  2632) - 151

 ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ټڅّىذ ڀڃ تْڄٙثي "ٖ َځىز ٔـهتٸڃ ظٗظدر   

! ٴدثٺ  ڀڃ تټىټه ٰصفصّدڇ،  ٖ نلٽس تټؽڅر". ٰٵثټس تڀًأذ ڀڅهڃ: أو تظڅُڃ؟ َث يِىٺ تهلل
 "أو تظڅُڃ".

( ـدهظڅث أخدى ٸثڀددٻ تټؽفدهيٌ، ٰٝددُٻ خدڃ ـّدُڃ. ـددهظڅث أخدى ٨ىتڄددر       2633) - 152

 ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ تْ٘دهثڄٍ، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، وٸىتڂ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ ٴثٺ:
ؼثءز تڀًأذ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثټس: َث يِىٺ تهلل! وڈح تټًؼدثٺ   

ڄٱّٷ َىڀث ڄلشُٷ ُٰڇ. ش٩ٽځڅث ڀځث ٨ٽځٷ تهلل. ٴثٺ "تؼصځ٩ڃ َدىپ  خفهَعٷ. ٰثؼ٩ٻ ټڅث ڀڃ 
ٸىت وٸىت". ٰثؼصځ٩ڃ. ٰلشثڈڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٩ٰٽځهدڃ ڀځدث ٨ٽځدڇ تهلل.      
ظٿ ٴثٺ "ڀث ڀڅٹڃ ڀڃ تڀًأذ شٵهپ خُڃ َهَهث، ڀڃ وټهڈث، ظٗظر،  ٖ ٸدثڄىت ټهدث ـؽثخدث ڀدڃ     
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ظڅددُڃ؟ ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ تټڅددثي" ٰٵثټددس تڀددًأذ: وتظڅددُڃ. وتظڅددُڃ. وت
 "وتظڅُڃ. وتظڅُڃ. وتظڅُڃ".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ؾ 2634) - 153

وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ تْ٘ددهثڄٍ، ٰدٍ   
ٔد٩در، ٨دڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ تْ٘ددهثڄٍ.      ڈىت تِٔڅثن، خځعٻ ڀ٩څدثچ. وٌتنت ؼځ٩ُدث ٨دڃ    

 ٴثٺ: ِځ٩س أخث ـثٌپ َفهض ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ "ظٗظر ټٿ َدٽ٭ىت تټفڅط".

( ـهظڅث ِىَه خڃ ِد٩ُه وڀفځده خدڃ ٨ددهت٨ْٽً )وشٵثيخدث ٰدٍ تټٽٱد٣(        2635) - 154

 ٴثٖ: ـهظڅث تټځ٩صځً ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ تټّٽُٻ، ٨ڃ أخٍ ـّثڂ، ٴثٺ:
ثز ټدٍ تخڅدثڂ. ٰځدث أڄدس ڀفدهظٍ ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل         ٴٽس ْخٍ ڈًًَذ:  ڄڇ ٴه ڀ 

٨ٽُڇ وِٽٿ خفهَط ش١ُح خڇ أڄٱّڅث ٨دڃ ڀىشثڄدث؟ ٴدثٺ: ٴدثٺ: ڄ٩دٿ "٘د٭ثيڈٿ ن٨دثڀُٗ        
، ٸځدث آلدى أڄدث    -أو ٴدثٺ خُدهچ    -، ُٰللى خعىخڇ، -أو ٴثٺ أخىَڇ  -تټؽڅر َصٽٵً أـهڈٿ أخثچ، 

 ً َهلٽڇ تهلل وأخثچ تټؽڅر".، ـص-أو ٴثٺ ٰٗ َڅصهٍ  -خٙڅٱر ظىخٷ ڈىت. ٰٗ َصڅثڈً، 
وٰددٍ يوتَددر ِددىَه ٴددثٺ: ـددهظڅث أخددى تټّددٽُٻ. وـهظڅُددڇ ٨دُددهتهلل خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث َفُددً  
)٩َڅٍ تخڃ ٩ُِه( ٨ڃ تټصُځٍ، خهىت تِٔڅثن. وٴثٺ: ٰهدٻ ِدځ٩س ڀدڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً      

 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ُٔةث ش١ُح خڇ أڄٱّڅث ٨ڃ ڀىشثڄث؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ.

ً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ وأخى ٩ُِه ( ـهظڅث أخى خٹ2636) - 155

تْٔػ )وتټٽٱ٣ ْخٍ خٹً(. ٴثټىت: ـدهظڅث ـٱدٗ )٩َڅدىڂ تخدڃ ٬ُدثض(. ؾ وـدهظڅث ٨ځدً        
خڃ ـٱٗ خڃ ٬ُثض. ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ؼهچ، ٠ٽٳ خڃ ڀ٩ثوَر، ٨ڃ أخٍ ٌي٨ر خڃ ٨ځدًو  

 خڃ ؼًًَ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:
دٍ ټهث. ٰٵثټس: َث ڄدٍ تهلل! تن٦ تهلل ټڇ. ٰٽٵده  أشس تڀًأذ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٙ 

نٰڅددس ظٗظددر. ٴددثٺ "نٰڅددس ظٗظددر؟" ٴثټددس: ڄ٩ددٿ. ٴددثٺ "ټٵدده تـص٥ددًز خف٥ددثي ٔددهَه ڀددڃ   
 تټڅثي".

 ٴثٺ ٨ځً، ڀڃ خُڅهٿ: ٨ڃ ؼهچ. وٴثٺ تټدثٴىڂ: ٨ڃ ٠ٽٳ. وټٿ َىٸًوت تټؽه.

ڃ ( ـدهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِد٩ُه وٌڈُددً خددڃ ـددًج. ٴدثٖ: ـددهظڅث ؼًَددً ٨دد   2636) - 156

٠ٽٳ خڃ ڀ٩ثوَر تټڅم٩ٍ، أخٍ ٬ُثض، ٨ڃ أخٍ ٌي٨ر خدڃ ٨ځدًو خدڃ ؼًَدً، ٨دڃ أخدٍ       
 ڈًًَذ. ٴثٺ:

ؼددثءز تڀددًأذ  ټددً تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خددثخڃ ټهددث. ٰٵثټددس: َددث يِددىٺ تهلل!  ڄددڇ    
 َٕصٹٍ. و ڄٍ ألثٮ ٨ٽُڇ. ٴه نٰڅس ظٗظر. ٴثٺ "ټٵه تـص٥ًز خف٥ثي ٔهَه ڀڃ تټڅثي".

 َىٸً تټٹڅُر.ٴثٺ ٌڈًُ: ٨ڃ ٠ٽٳ. وټٿ 
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 ثبة اطا أدت اهلل ٗجضا، دججٶ ا٫ټ ٗجبصٵ - 48 

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ 2637) - 157

 ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ تهلل،  وت أـح ٨ددهت، ن٨دث ؼدًَدٻ ٰٵدثٺ:  ڄدٍ       

ٌ ٰدٍ تټّدځثء ُٰٵدىٺ:  ڂ تهلل َفدح ٰٗڄدث      أـح ٰٗڄث ٰلـدڇ. ٴثٺ ُٰفدڇ ؼدًَٻ. ظدٿ َڅدثن  
ٰلـدىچ. ُٰفدڇ أڈٻ تټّدځثء. ٴدثٺ ظدٿ َىٜد٧ ټدڇ تټٵددىٺ ٰدٍ تْيٚ. و وت أخ٭دٛ ٨ددهت          
ن٨ث ؼدًَٻ ُٰٵىٺ:  ڄٍ أخ٭ٛ ٰٗڄث ٰلخ٭ٝڇ. ٴثٺ ُٰد٭ٝڇ ؼدًَٻ. ظٿ َڅدثنٌ ٰدٍ أڈدٻ    
تټّددځثء:  ڂ تهلل َددد٭ٛ ٰٗڄددث ٰلخ٭ٝددىچ. ٴددثٺ ُٰد٭ٝددىڄڇ. ظددٿ شىٜدد٧ ټددڇ تټد٭ٝددثء ٰددٍ   

 تْيٚ".

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٩َٵددىج )٩َڅددٍ تخددڃ ٨دددهتټًـځڃ     2637) -پ -157

تټٵددثيٌ(. وٴددثٺ ٴصُدددر: ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅددٍ تټددهيتوينٌ(. ؾ وـددهظڅثچ ِدد٩ُه خددڃ      
٨ځًو ت٩ْٔعٍ. ألدًڄث ٨دعً ٨دڃ تټ٩دٗء خدڃ تټځّدُح. ؾ وـدهظڅٍ ڈدثيوڂ خدڃ ِد٩ُه         

ى تخڃ أڄُ(. ٸٽهٿ ٨ڃ ِهُٻ، خهىت تِٔڅثن. تَْٽٍ. ـهظڅث تخڃ وڈح. ـهظڅٍ ڀثټٷ )وڈ
 ٬ًُ أڂ ـهَط تټ٩ٗء خڃ تټځُّح ټُُ ُٰڇ وٸً تټد٭ٛ.

( ـهظڅٍ ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ٍََه خڃ ڈثيوڂ. ألدًڄث ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ 2637) - 158

 ٨دهتهلل خڃ أخٍ ِٽځر، تټځثؼٕىڂ ٨ڃ ِهُٻ خڃ أخٍ ٘ثټؿ. ٴثٺ:
ً تټځىِدٿ. ٰٵدثپ تټڅدثَ َڅ٥دًوڂ  ټُدڇ.      ٸڅث خ٩ًٰر. ٰځدً ٨ځدً خدڃ ٨ددهتټ٩ٍٍَ وڈدى ٨ٽد       

ٰٵٽس ْخٍ: َث أخس!  ڄٍ أيي تهلل َفح ٨ځً خڃ ٨دهتټ٩ٍٍَ. ٴثٺ: وڀدث وتٶ؟ ٴٽدس: ټځدث    
ټڇ ڀڃ تټفح ٍٰ ٴٽىج تټڅثَ. ٰٵثٺ: خلخُٷ! أڄس ِځ٩س أخث ڈًًَذ َفدهض ٨دڃ يِدىٺ    

 تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ظٿ وٸً خځعٻ ـهَط ؼًًَ ٨ڃ ِهُٻ.

 جٴٺص ٯجٴضحثبة اڃعٹاح  - 49 

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅددٍ تخددڃ ڀفځدده( ٨ددڃ  2638) - 159

 ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "تْيوتؾ ؼڅددىن ڀؽڅددهذ. ٰځددث ش٩ددثيٮ ڀڅهددث    

 تبصٽٯ. وڀث شڅثٸً ڀڅهث تلصٽٯ".

ڃ ڈٕدثپ. ـدهظڅث ؼ٩ٱدً خدڃ     ( ـهظڅٍ ٌڈُدً خدڃ ـدًج. ـدهظڅث ٸعُدً خد      2638) - 161

خًٴدثڂ. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ تْ٘ددٿ ٨ددڃ أخدٍ ڈًَددًذ. خفددهَط ٩ًَٰددڇ. ٴددثٺ "تټڅددثَ ڀ٩ددثنڂ   
ٸځ٩دددثنڂ تټٱٝدددر وتټدددىڈح. لُدددثيڈٿ ٰدددٍ تټؽثڈٽُدددر لُدددثيڈٿ ٰدددٍ تِٔدددٗپ  وت ٰٵهدددىت.    

 وتْيوتؾ ؼڅىن ڀؽڅهذ. ٰځث ش٩ثيٮ ڀڅهث تبصٽٯ. وڀث شڅثٸً ڀڅهث تلصٽٯ".



  

 

 

Page 553 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

 ثبة ا٫ٰغء ٯٖ ٯٲ أدت - 51 

( ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ڀّددٽځر خددڃ ٴ٩څددح. ـددهظڅث ڀثټددٷ ٨ددڃ  ِددفثٲ خددڃ 2639) - 161

 ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڂ أ٨ًتخُدث ٴدثٺ ټًِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ: ڀصدً تټّدث٨ر؟ ٴدثٺ ټدڇ يِدىٺ تهلل             

٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ڀددث أ٨ددهنز ټهددث؟" ٴددثٺ: ـددح تهلل ويِددىټڇ. ٴددثٺ "أڄددس ڀدد٧ ڀددڃ  
 .أـددس"

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر و٨ځددًو تټڅثٴدده وٌڈُددً خددڃ ـددًج      2639) - 162

وڀفځه خڃ ٨دهتهلل تخڃ ڄځًُ وتخڃ أخٍ ٨ځً )وتټٽٱ٣ ټٍڈُدً(. ٴدثټىت: ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ      
 تټٍڈًٌ، ٨ڃ أڄُ، ٴثٺ:

ٴثٺ يؼٻ: َث يِىٺ تهلل! ڀصً تټّث٨ر؟ ٴثٺ "وڀث أ٨هنز ټهث؟" ٰٽٿ َىٸً ٸدُدًت. ٴدثٺ:    
  ويِىټڇ. ٴثٺ "ٰلڄس ڀ٧ ڀڃ أـددس".وټٹڅٍ أـح تهلل

( ـهظڅُڇ ڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خڃ ـځُه )ٴدثٺ ٨دده: ألدًڄدث. وٴدثٺ     2639) -پ -162

 تخڃ يت٧ٰ: ـهظڅث( ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ. ـهظڅٍ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڂ يؼٗ ڀڃ ت٨ًْتج أشً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ. ٬ًُ أڄدڇ ٴدثٺ: ڀدث     

 ز ټهث ڀڃ ٸعًُ أـځه ٨ٽُڇ ڄٱٍّ.أ٨هن

( ـددهظڅٍ أخددى تټًخُدد٧ تټ٩صٹددٍ. ـددهظڅث ـځددثن )٩َڅددٍ تخددڃ ٌَدده(. ـددهظڅث  2639) - 163

 ظثخس تټدڅثڄٍ ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ؼثء يؼٻ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل! ڀصً تټّث٨ر؟ ٴثٺ  

 ٺ "ٰإڄٷ ڀ٧ ڀڃ أـددس"."وڀث أ٨هنز ټٽّث٨ر؟" ٴثٺ: ـح تهلل ويِىټڇ. ٴث
ٴددثٺ أڄددُ: ٰځددث ًٰـڅددث خ٩دده تِٔددٗپ، ًٰـددث أٔدده ڀددڃ ٴددىٺ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ  

 "ٰإڄٷ ڀ٧ ڀڃ أـددس".
ٴدثٺ أڄدُ: ٰلڄدث أـدح تهلل ويِدىټڇ. وأخدث خٹدً و٨ځدً. ٰدليؼى أڂ أٸدىڂ ڀ٩هدٿ. و ڂ ټدٿ             

 أ٨ځٻ خل٨ځثټهٿ.

ً  2639) -پ -163 خدڃ ِدٽُځثڂ. ـدهظڅث     ( ـهظڅثچ ڀفځه خڃ ٨دُه تټ٭دًٌ. ـدهظڅث ؼ٩ٱد

ظثخس تټدڅثڄٍ ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وټٿ َىٸً ٴدىٺ أڄدُ:   
 ٰلڄث أـح. وڀث خ٩هچ.

( ـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ )ٴددثٺ  ِددفثٲ:    2639) - 164

ألدًڄث. وٴثٺ ٨عځثڂ: ـهظڅث( ؼًًَ ٨ڃ ڀڅٙىي، ٨ڃ ِثټٿ خڃ أخٍ تټؽ٩ه. ـهظڅث أڄدُ  
 ڃ ڀثټٷ ٴثٺ:خ
خُڅځث أڄث ويِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ لثيؼُڃ ڀڃ تټځّؽه. ٰٽٵُڅث يؼٗ ٨څه ِهذ  

تټځّؽه. ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل! ڀصً تټّث٨ر؟ ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڀدث       
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أ٨هنز ټهث؟" ٴثٺ ٰٹدلڂ تټًؼدٻ تِدصٹثڂ. ظدٿ ٴدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل! ڀدث أ٨دهنز ټهدث ٸدُدً            
 وٖ ٘هٴر. وټٹڅٍ أـح تهلل ويِىټڇ. ٴثٺ "ٰلڄس ڀ٧ ڀڃ أـددس". ٘ٗذ وٖ ُ٘ثپ

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ َفًُ خدڃ ٨ددهتټ٩ٍٍَ تټُٕدٹًٌ. ـدهظڅث ٨ددهتهلل      2639) -پ -164

خڃ ٨عځثڂ خڃ ؼدٽر. ألدًڄٍ أخٍ ٨ڃ ٔد٩در، ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ ڀدًذ، ٨دڃ ِدثټٿ خدڃ أخدٍ          
 تټؽ٩ه، ٨ڃ أڄُ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خڅفىچ.

( ـهظڅث ٴصُدر. ـهظڅث أخى ٨ىتڄر ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أڄدُ. ؾ وـدهظڅث   2639) - 2پ -164

تخڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٴصدثنذ. ِدځ٩س          
أڄّث. ؾ وـهظڅث أخى ٬ّثڂ تټځّځ٩ٍ وڀفځه خڃ تټځعڅدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀ٩دثو )٩َڅدٍ تخدڃ       

دددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، خهددىت   ڈٕددثپ(. ـددهظڅٍ أخددٍ ٨ددڃ ٴصددثنذ، ٨ددڃ أڄددُ، ٨ددڃ تټڅ    
 تټفهَط.

( ـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ )ٴددثٺ  ِددفثٲ:    2641) - 165

 ألدًڄث. وٴثٺ ٨عځثڂ: ـهظڅث( ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ وتبٻ، ٨ڃ ٨دهتهلل ٴثٺ:
ؼثء يؼٻ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل! ٸُدٯ شدًي ٰدٍ          

ٴىڀث وټځث َٽفٳ خهٿ؟ ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تټځدًء ڀد٧ ڀدڃ    يؼٻ أـح 
 أـح".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٨دهٌ.       2641) -پ -165

ؾ وـهظڅُددڇ خٕددً خددڃ لثټدده. ألدًڄددث ڀفځدده )٩َڅددٍ تخددڃ ؼ٩ٱددً(. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ٔدد٩در. ؾ  
ٽُځثڂ خڃ ٴًپ. ؼځ٩ُث ٨دڃ ِدٽُځثڂ، ٨دڃ    وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخى تټؽىتج. ـهظڅث ِ

 أخٍ وتبٻ، ٨ڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر.     2641) - 165

ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر وڀفځه خڃ ٨دُه ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٔٵُٳ، ٨دڃ  
ً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ يؼٻ. ٰىٸً خځعٻ ـهَط ؼًَدً ٨دڃ   أخٍ ڀىًِ، ٴثٺ: أش

 ت٨ْځٓ.

 ثبة اطا أصٴټ ٬ٗټ ا٫وب٫خ ٟٸپ ثلغٻ ٹال رٌغٵ - 51 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ تټصځُځٍ وأخى تټًخ٧ُ وأخى ٸثڀدٻ، ٰٝدُٻ خدڃ    2642) - 166

)ٴدثٺ َفُدً: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًتڂ: ـدهظڅث( ـځدثن خدڃ ٌَده           -وتټٽٱ٣ ټُفُدً   -ـُّڃ 
 ٨ڃ أخٍ ٨ځًتڂ تټؽىڄٍ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ تټٙثڀس، ٨ڃ أخٍ وي. ٴثٺ:

ٴُٻ ټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ: أيأَس تټًؼٻ ٩َځٻ تټ٩ځٻ ڀڃ تټمُدً، وَفځدهچ    
 تټڅثَ ٨ٽُڇ؟ ٴثٺ "شٽٷ ٨ثؼٻ خًٕي تټځؤڀڃ".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ ٨دڃ وٸُد٧. ؾ     2642) -پ -166

خڃ خٕثي. ـهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅٍ          وـهظڅث ڀفځه
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٨دهتټٙددځه. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ. ألدًڄددث تټڅٝددً. ٸٽهددٿ ٨ددڃ ٔدد٩در، ٨ددڃ أخددٍ ٨ځددًتڂ     
تټؽددىڄٍ. خإِددڅثن ـځددثن خددڃ ٌَدده. خځعددٻ ـهَعددڇ. ٬ُددً أڂ ٰددٍ ـددهَعهٿ ٨ددڃ ٔدد٩در، ٬ُددً   

َ. ٸځددث ٴددثٺ ٨دهتټٙددځه: وَفدددڇ تټڅددثَ ٨ٽُددڇ. وٰددٍ ـددهَط ٨دهتټٙددځه: وَفځددهچ تټڅددث    
 ـځثن.
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 ٧زبة ا٤٫ضع - ۲۲
ثبة ٧ڀ٠ڀخ ا٫ش٢٬ اځصٯپ، ٟپ ثِٲ أٯٶ، ٹ٧زبثخ عػ٣ٶ ٹأج٬ٶ ٹ٬ٰٗٶ،  - 1 

 ٹك٤بٹرٶ ٹؿ٘بصرٶ
( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث أخددى ڀ٩ثوَددر ووٸُدد٧. ؾ وـددهظڅث   2643) - 1

ووٸ٧ُ. ٴثټىت: ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ تټهځهتڄٍ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث أخٍ وأخى ڀ٩ثوَر 
 ـهظڅث ت٨ْځٓ ٨ڃ ٌَه خڃ وڈح، ٨ڃ ٨دهتهلل ٴثٺ:

ـهظڅث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، وڈدى تټٙدثنٲ تټځٙدهوٲ " ڂ أـدهٸٿ َؽځد٧           
لٽٵڇ ٍٰ خ١ڃ أڀڇ أيخ٩ُڃ َىڀث. ظٿ َٹىڂ ٍٰ وټدٷ ٨ٽٵدر ڀعدٻ وټدٷ. ظدٿ َٹدىڂ ٰدٍ وټدٷ         

خ٧ ٸٽځددثز: خٹصددح ڀٝدد٭ر ڀعددٻ وټددٷ. ظددٿ ًَِددٻ تټځٽددٷ ُٰددڅٱك ُٰددڇ تټددًوؾ. وَددؤڀً خددلي   
يٌٴڇ، وأؼٽڇ، و٨ځٽڇ، ؤٵٍ أو ٩ُِه. ٰىتټدىٌ ٖ  ټدڇ ٬ُدًچ!  ڂ أـدهٸٿ ټ٩ُځدٻ خ٩ځدٻ       
أڈٻ تټؽڅر ـصً ڀث َٹىڂ خُڅڇ وخُڅهث  ٖ ويت٦. ُّٰدٳ ٨ٽُڇ تټٹصثج. ٩ُٰځٻ خ٩ځدٻ أڈدٻ   
تټڅددثي. ُٰددهلٽهث. و ڂ أـددهٸٿ ټ٩ُځددٻ خ٩ځددٻ أڈددٻ تټڅددثي. ـصددً ڀددث َٹددىڂ خُڅددڇ وخُڅهددث  ٖ    

 ٽُڇ تټٹصثج. ٩ُٰځٻ خ٩ځٻ أڈٻ تټؽڅر. ُٰهلٽهث".ويت٦. ُّٰدٳ ٨

( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ٸٗڈځدث ٨دڃ ؼًَدً    2643) -پ -1

خڃ ٨دهتټفځُه. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨ًُّ خڃ َىڄُ. ؾ وـهظڅٍ أخى 
ظڅث ٔد٩در خدڃ   ٩ُِه تْٔػ. وـهظڅث وٸ٧ُ. ؾ وـهظڅثچ ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـدهظڅث أخدٍ. ـده   

تټفؽثغ. ٸٽهٿ ٨ڃ ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن. ٴثٺ ٍٰ ـهَط وٸ٧ُ " ڂ لٽٳ أـهٸٿ َؽځ٧ 
ٰدٍ خ١دڃ أڀددڇ أيخ٩دُڃ ټُٽددر". وٴدثٺ ٰددٍ ـدهَط ڀ٩دثو ٨ددڃ ٔد٩در "أيخ٩ددُڃ ټُٽدر أيخ٩ددُڃ         

 َىڀث". وأڀث ٍٰ ـهَط ؼًًَ و٨ًُّ "أيخ٩ُڃ َىڀث".

)وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ   ( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً وٌڈُددً خددڃ ـددًج     2644) - 2

ڄځًُ(. ٴثٖ: ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ ٨ځًو خڃ نَڅثي، ٨ڃ أخٍ تټ١ٱُٻ، ٨دڃ ـىَٱدر   
 خڃ أُِه،

َدٽ٫ خڇ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "َدهلٻ تټځٽدٷ ٨ٽدً تټڅ١ٱدر خ٩دهڀث شّدصٵً ٰدٍ           
تټددًـٿ خددليخ٩ُڃ، أو لځّددر وأيخ٩ددُڃ ټُٽددر. ُٰٵددىٺ: َددث يج! أٔددٵٍ أو ِدد٩ُه؟ ُٰٹصدددثڂ.  

أٌ يج! أوٸً أو أڄعً؟ ُٰٹصدثڂ. وَٹصح ٨ځٽڇ وأظًچ وأؼٽڇ ويٌٴڇ. ظٿ ش١دىي  ُٰٵىٺ: 
 تټٙفٯ. ٰٗ ٍَتن ُٰهث وٖ َڅٵٗ".

( ـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً، أـځدده خددڃ ٨ځددًو خددڃ ِددًؾ. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح.   2645) - 3

ألدًڄٍ ٨ځًو خڃ تټفثيض ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ تټځٹٍ؛ أڂ ٨ثڀً خڃ وتظٽر ـهظڇ؛ أڄڇ ِدځ٧  
 َٵىٺ: ٨دهتهلل خڃ ڀ٩ّىن
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تټٕٵٍ ڀدڃ ٔدٵٍ ٰدٍ خ١دڃ أڀدڇ وتټّد٩ُه ڀدڃ و٨د٣ خ٭ُدًچ. ٰدلشً يؼدٗ ڀدڃ أ٘دفثج               
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ، َٵدثٺ ټدڇ ـىَٱدر خدڃ أِدُه تټ٭ٱدثيٌ. ٰفهظدڇ خدىټٷ ڀدڃ           
ٴىٺ تخڃ ڀ٩ّىن ٰٵثٺ: وٸُدٯ َٕدٵً يؼدٻ خ٭ُدً ٨ځدٻ؟ ٰٵدثٺ ټدڇ تټًؼدٻ: أش٩ؽدح ڀدڃ           

ِددٽٿ َٵددىٺ " وت ڀددً خثټڅ١ٱددر ظڅصددثڂ    وټددٷ؟ ٰددإڄٍ ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ و    
وأيخ٩ىڂ ټُٽر، خ٩ط تهلل  ټُهث ڀٽٹث. ٰٙىيڈث ولٽٳ ِځ٩هث وخٙدًڈث وؼٽدهڈث وټفځهدث    
و٥٨ثڀهث. ظدٿ ٴدثٺ: َدث يج! أوٸدً أپ أڄعدً؟ ُٰٵٝدٍ يخدٷ ڀدث ٔدثء. وَٹصدح تټځٽدٷ. ظدٿ             
َٵددىٺ: َددث يج! أؼٽددڇ. ُٰٵددىٺ يخددٷ ڀددث ٔددثء وَٹصددح تټځٽددٷ. ظددٿ َٵددىٺ: َددث يج! يٌٴددڇ.   

ٷ ڀث ٔثء. وَٹصح تټځٽٷ. ظٿ َمًغ تټځٽٷ خثټٙفُٱر ٍٰ َهچ. ٰٗ ٍََه ٨ٽً ُٰٵٍٝ يخ
 ڀث أڀً وٖ َڅٵٗ".

( ـددهظڅث أـځدده خددڃ ٨عځددثڂ تټڅددىٰٽٍ. ألدًڄددث أخددى ٨ث٘ددٿ. ـددهظڅث تخددڃ         2645) -پ -3

ؼًَػ. ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ؛ أڂ أخث تټ١ٱُٻ ألدًچ؛ أڄڇ ِدځ٧ ٨ددهتهلل خدڃ ڀّد٩ىن َٵدىٺ.      
 و خڃ تټفثيض.وِثٲ تټفهَط خځعٻ ـهَط ٨ځً

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ أـځه خڃ أخٍ لٽٯ. ـهظڅث َفًُ خڃ أخٍ خٹًُ. ـدهظڅث  2645) - 4

ٌڈًُ، أخى لُعځر. ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ١٨ثء؛ أڂ ٨ٹًڀر خڃ لثټه ـهظڇ؛ أڂ أخث تټ١ٱُدٻ  
 ـهظڇ ٴثٺ: نلٽس ٨ٽً أخٍ ًَِفر، ـىَٱر خڃ أُِه تټ٭ٱثيٌ، ٰٵثٺ:

خلوڄٍ ڈثشُڃ، َٵىٺ " ڂ تټڅ١ٱر شٵ٧ ٍٰ تټًـٿ ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  
أيخ٩ُڃ ټُٽر. ظٿ َصٙىي ٨ٽُهث تټځٽٷ". ٴثٺ ٌڈًُ: ـّدصڇ ٴثٺ تټىٌ َمٽٵهث "ُٰٵدىٺ: َدث   
يج! أوٸً أپ أڄعً؟ ُٰؽ٩ٽڇ تهلل وٸًت أو أڄعً. ظٿ َٵىٺ: َث يج! أِىٌ أو ٬ًُ ِىٌ؟ 

ؼٽدڇ؟ ڀدث لٽٵدڇ؟ ظدٿ     ُٰؽ٩ٽڇ تهلل ِىَث أو ٬ًُ ِدىٌ. ظدٿ َٵدىٺ: َدث يج! ڀدث يٌٴدڇ؟ ڀدث أ       
 َؽ٩ٽڇ تهلل ٔٵُث أو ٩ُِهت".

( ـددهظڅث ٨دددهتټىتيض خددڃ ٨دهتټٙددځه. ـددهظڅٍ أخددٍ. ـددهظڅث يخ٩ُددر خددڃ      2645) -پ -4

ٸٽعىپ. ـدهظڅٍ أخدٍ، ٸٽعدىپ ٨دڃ أخدٍ تټ١ٱُدٻ، ٨دڃ ـىَٱدر خدڃ أِدُه تټ٭ٱدثيٌ، ٘دثـح             
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

"أڂ ڀٽٹدث ڀدىٸٗ خدثټًـٿ.  وت أيتن     ي٧ٰ تټفهَط  ټً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ    
 تهلل أڂ َمٽٳ ُٔةث خإوڂ تهلل، ټد٧ٝ وأيخ٩ُڃ ټُٽر" ظٿ وٸً ڄفى ـهَعهٿ.

( ـهظڅٍ أخى ٸثڀٻ، ُٰٝٻ خدڃ ـّدُڃ تټؽفدهيٌ. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ٌَده.        2646) - 5

 ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ أخٍ خٹً ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. وي٧ٰ تټفهَط أڄڇ ٴثٺ
ټًـٿ ڀٽٹدث. ُٰٵدىٺ: أٌ يج! ڄ١ٱدر. أٌ يج! ٨ٽٵدر. أٌ     " ڂ تهلل ٨ٍ وؼٻ ٴه وٸدٻ خدث   

يج! ڀٝدد٭ر. ٰددإوت أيتن تهلل أڂ َٵٝددٍ لٽٵددث ٴددثٺ ٴددثٺ تټځٽددٷ: أٌ يج! وٸددً أپ أڄعددً؟   
 ٔٵٍ أپ ٩ُِه؟ ٰځث تټًٌٲ؟ ٰځث تْؼٻ؟ ُٰٹصح ٸىټٷ ٍٰ خ١ڃ أڀڇ".
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 -( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخدٍ ٔدُدر وٌڈُدً خدڃ ـدًج و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ         2647) - 6

)ٴدثٺ  ِدفثٲ: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًتڂ: ـدهظڅث( ؼًَدً ٨دڃ ڀڅٙدىي،           -ڈُدً  وتټٽٱ٣ ټٍ
 ٨ڃ ٩ِه خڃ ٨دُهذ، ٨ڃ أخٍ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ ٨ٽٍ، ٴثٺ:

ٸڅث ٍٰ ؼڅثٌذ ٍٰ خٵُد٧ تټ٭ًٴده. ٰلشثڄدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵ٩ده وٴ٩دهڄث           
ث ـىټڇ. وڀ٩ڇ ڀمًٙذ. ٰڅٹُ ٰؽ٩ٻ َڅٹس خځمًٙشڇ. ظدٿ ٴدثٺ "ڀدث ڀدڅٹٿ ڀدڃ أـده، ڀد       

ڀڃ ڄٱُ ڀڅٱىِر،  ٖ وٴه ٸصح تهلل ڀٹثڄهث ڀڃ تټؽڅدر وتټڅدثي. و ٖ وٴده ٸصددس ٔدٵُر أو      
٩ُِهذ" ٴثٺ ٰٵثٺ يؼٻ: َث يِىٺ تهلل! أٰٗ ڄځٹط ٨ٽً ٸصثخڅث، وڄه٦ تټ٩ځٻ؟ ٰٵثٺ "ڀدڃ  
ٸثڂ ڀڃ أڈٻ تټ٩ّثنذ، ًُُّٰٙ  ټً ٨ځٻ أڈدٻ تټّد٩ثنذ. وڀدڃ ٸدثڂ ڀدڃ أڈدٻ تټٕدٵثوذ،        

" ٰٵثٺ "ت٨ځٽىت ٰٹٻ ڀًُّ. أڀث أڈٻ تټّد٩ثنذ ُُّٰدًوڂ   ًُُّٰٙ  ټً ٨ځٻ أڈٻ تټٕٵثوذ
ټ٩ځٻ أڈٻ تټ٩ّثنذ. وأڀث أڈٻ تټٕٵثوذ ًُُّٰوڂ ټ٩ځٻ أڈٻ تټٕدٵثوذ". ظدٿ ٴدًأ تٰلڀدث ڀدڃ      
أ١٨ً وتشٵً* و٘هٲ خثټفّڅً* ّٰڅًُّچ ټٽًُّي* وأڀث ڀڃ خمٻ وتِدص٭څً* وٸدىج   

 [.11 - 5/تټٽُٻ / 92خثټفّڅً* ّٰڅًُّچ ټٽ٩ًّي{ ]

ظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وڈڅددثن خددڃ تټّددًٌ. ٴددثٖ: ـددهظڅث أخددى     ( ـدده2647) -پ -6

تْـىٖ ٨ڃ ڀڅٙىي، خهىت تِٔڅثن ٍٰ ڀ٩څثچ. وٴثٺ: ٰللى ٨ىنت. وټٿ َٵٻ: ڀمٙدًذ.  
وٴثٺ تخڃ أخٍ ُٔدر ٍٰ ـهَعڇ ٨دڃ أخدٍ تْـدىٖ: ظدٿ ٴدًأ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         

 وِٽٿ.

7 - (2647  ً ج وأخددى ِدد٩ُه تْٔددػ. ( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وٌڈُددً خددڃ ـدد

ٴثټىت: ـدهظڅث وٸُد٧. ؾ وـدهظڅث تخدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ت٨ْځدٓ. ؾ وـدهظڅث أخدى            
ٸًَح )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر. ـدهظڅث ت٨ْځدٓ ٨دڃ ِد٩ه خدڃ ٨دُدهذ، ٨دڃ أخدٍ         

 ٨دهتټًـځڃ تټّٽځٍ، ٨ڃ ٨ٽٍ. ٴثٺ:
ىن َڅٹدس خدڇ. ًٰٰد٧    ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وتز َىپ ؼثټّدث وٰدٍ َدهچ ٨د     

يأِڇ ٰٵثٺ "ڀث ڀڅٹٿ ڀڃ ڄٱُ  ٖ وٴه ٨ٽٿ ڀڅٍټهث ڀڃ تټؽڅر وتټڅدثي". ٴدثټىت: َدث يِدىٺ     
تهلل! ٰٽٿ ڄ٩ځٻ؟ أٰٗ ڄصٹٻ؟ ٴثٺ "ٖ. ت٨ځٽىت. ٰٹٻ ڀًُّ ټځث لٽٳ ټڇ". ظٿ ٴدًأ تٰلڀدث ڀدڃ    

 [. 11- 5/تټٽُٻ / 92أ١٨ً وتشٵً* و٘هٲ خثټفّڅً*  ټً ٴىټڇ ّٰڅًُّچ ټٽ٩ًّي{ ]

( ـدهظڅث ڀفځده خددڃ تټځعڅدً وتخددڃ خٕدثي. ٴددثٖ: ـدهظڅث ڀفځدده خدڃ ؼ٩ٱددً.       2647) -پ -7

ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ ڀڅٙددىي وت٨ْځددٓ؛ أڄهځددث ِددځ٩ث ِدد٩ه خددڃ ٨دُددهذ َفهظددڇ ٨ددڃ أخددٍ      
 ٨دهتټًـځڃ تټّٽځٍ، ٨ڃ ٨ٽٍ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خڅفىچ.

ـددهظڅث ( ـددهظڅث أـځدده خددڃ َددىڄُ. ـددهظڅث ٌڈُددً. ـددهظڅث أخددى تټٍخُددً. ؾ و    2648) - 8

 َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى لُعځر ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
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ؼثء ًِتٴر خڃ ڀثټٷ خڃ ؼ٩ٕٿ ٴثٺ: َث يِىٺ تهلل! خُڃ ټڅث نَڅڅث ٸلڄدث لٽٵڅدث تِڂ. ُٰځدث     
تټ٩ځٻ تټُىپ؟ أُٰځث ؼٱس خڇ تْٴٗپ وؼًز خڇ تټځٵدثنًَ، أپ ُٰځدث ڄّدصٵدٻ؟ ٴدثٺ "ٖ. خدٻ      

 تټځٵثنًَ" ٴثٺ: ٰٱُٿ تټ٩ځٻ؟ُٰځث ؼٱس خڇ تْٴٗپ وؼًز خڇ 
ٴثٺ ٌڈًُ: ظٿ شٹٽٿ أخدى تټٍخُدً خٕدٍء ټدٿ أٰهځدڇ. ّٰدلټس: ڀدث ٴدثٺ؟ ٰٵدثٺ "ت٨ځٽدىت ٰٹدٻ            

 ڀًُّ".

( ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً. ألدًڄث تخڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ٨ځدًو خدڃ تټفدثيض      2648) -پ -8

 ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل،
وُٰدڇ: ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، خهىت تټځ٩څً. 

 وِٽٿ "ٸٻ ٨ثڀٻ ڀًُّ ټ٩ځٽڇ".

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ـځثن خڃ ٌَه ٨ڃ ٍََه تټٝدد٩ٍ. ـدهظڅث   2649) - 9

 ڀ١ًٮ ٨ڃ ٨ځًتڂ خڃ ـُٙڃ. ٴثٺ:
ٴُٻ: َث يِىٺ تهلل! أ٨ٽٿ أڈٻ تټؽڅدر ڀدڃ أڈدٻ تټڅدثي؟ ٴدثٺ ٰٵدثٺ: "ڄ٩دٿ" ٴدثٺ ٴُدٻ: ٰٱدُٿ            

 ٴثٺ "ٸٻ ڀًُّ ټځث لٽٳ ټڇ". ٩َځٻ تټ٩ثڀٽىڂ؟

( ـهظڅث ُٔدثڂ خدڃ ٰدًوق. ـدهظڅث ٨ددهتټىتيض. ؾ وـدهظڅث أخدى خٹدً خدڃ         2649) -پ -9

أخٍ ُٔدر وٌڈًُ خڃ ـًج و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وتخڃ ڄځًُ ٨دڃ تخدڃ ٨ٽُدر. ؾ وـدهظڅث     
َفًُ خدڃ َفُدً. ألدًڄدث ؼ٩ٱدً خدڃ ِدٽُځثڂ. ؾ وـدهظڅث تخدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ             

در. ٸٽهٿ ٨ڃ ٍََه تټًٔٷ، ٍٰ ڈىت تِٔڅثن. خځ٩څً ـهَط ـځثن. وٍٰ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔ
 ـهَط ٨دهتټىتيض. ٴثٺ ٴٽس: َث يِىٺ تهلل!

( ـهظڅث  ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ تټفڅ٥ٽدٍ. ـدهظڅث ٨عځدثڂ خدڃ ٨ځدً. ـدهظڅث         2651) - 11

٨ٍيذ خڃ ظثخس ٨ڃ َفًُ خدڃ ٨ٵُدٻ، ٨دڃ َفُدً خدڃ ٩َځدً، ٨دڃ أخدٍ تِْدىن تټدهبٽٍ،           
 ٴثٺ:

ڂ خددڃ تټفٙددُڃ: أيأَددس ڀددث ٩َځددٻ تټڅددثَ تټُددىپ وَٹددهـىڂ ُٰددڇ، أٔددٍء  ٴددثٺ ټددٍ ٨ځددًت 
ٴٍٝ ٨ٽُهٿ وڀًٝ ٨ٽُهٿ ڀڃ ٴهي ڀث ِدٳ؟ أو ُٰځث َّصٵدٽىڂ خڇ ڀځث أشثڈٿ خڇ ڄددُهٿ،  
وظدصس تټفؽر ٨ٽُهٿ؟ ٰٵٽدس: خدٻ ٔدٍء ٴٝدٍ ٨ٽدُهٿ، وڀٝدً ٨ٽدُهٿ. ٴدثٺ ٰٵدثٺ: أٰدٗ           

لٽدٳ تهلل وڀٽدٷ َدهچ.     َٹىڂ ٤ٽځث؟ ٴثٺ: ٰٱ٨ٍس ڀڃ وټٷ ٨ٍٰث ٔهَهت. وٴٽس: ٸٻ ٍٔء
ٰٗ َّدلٺ ٨ځدث َٱ٩دٻ وڈدٿ َّدلټىڂ. ٰٵدثٺ ټدٍ. ًَـځدٷ تهلل!  ڄدٍ ټدٿ أين خځدث ِدلټصٷ  ٖ             
ْـٍي ٨ٵٽدٷ.  ڂ يؼٽدُڃ ڀدڃ ڀٍَڅدر أشُدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٖ: َدث            
يِىٺ تهلل! أيأَس ڀث ٩َځٻ تټڅثَ تټُىپ، وَٹهـىڂ ُٰدڇ، أٔدٍء ٴٝدٍ ٨ٽدُهٿ وڀٝدً      

ِدٳ، أو ُٰځث َّصٵدٽىڂ خڇ ڀځث أشثڈٿ خڇ ڄددُهٿ، وظدصدس تټفؽدر ٨ٽدُهٿ؟      ُٰهٿ ڀڃ ٴهي ٴه
ٰٵثٺ "ٖ. خٻ ٍٔء ٴٍٝ ٨ٽُهٿ وڀًٝ ُٰهٿ. وشٙهَٳ وټٷ ٍٰ ٸصثج تهلل ٨دٍ وؼدٻ:   

 [.8-و-7/تټٕځُ / 91توڄٱُ وڀث ِىتڈث* ٰلټهځهث ٰؽىيڈث وشٵىتڈث{" ]
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ڀفځدده( ٨ددڃ  ( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅددٍ تخددڃ      2651) - 11

 تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " ڂ تټًؼٻ ټ٩ُځٻ تټدٍڀڃ تټ١ىَدٻ خ٩ځدٻ أڈدٻ      

تټؽڅر، ظٿ َمصٿ ٨ځٽڇ خ٩ځدٻ أڈدٻ تټڅدثي. و ڂ تټًؼدٻ ټ٩ُځدٻ تټدٍڀڃ تټ١ىَدٻ خ٩ځدٻ أڈدٻ          
 تټڅثي، ظٿ َمصٿ ټڇ ٨ځٽڇ خ٩ځٻ أڈٻ تټؽڅر".

٩ُه. ـدهظڅث ٩َٵدىج )٩َڅدٍ تخدڃ ٨ددهتټًـځڃ تټٵدثيٌ(       ( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ِد 112) - 12

 ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ ِهٻ خڃ ٩ِه تټّث٨هٌ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " ڂ تټًؼٻ ټ٩ُځٻ ٨ځٻ أڈٻ تټؽڅر، ُٰځث َدهو  

ټٽڅثَ، وڈى ڀڃ أڈٻ تټڅثي. و ڂ تټًؼٻ ټ٩ُځٻ ٨ځٻ أڈٻ تټڅثي، ُٰځث َدهو ټٽڅثَ، وڈدى  
 ڀڃ أڈٻ تټؽڅر".

 ثبة دجبط آص٭ ٹٯٺؿټ ٬ٗڀٸٰب ا٫ـال٭ - 2 

( ـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ و خددًتڈُٿ خددڃ نَڅددثي وتخددڃ أخددٍ ٨ځددً تټځٹددٍ  2652) - 13

وأـځه خڃ ٨دهذ تټٝدٍ. ؼځ٩ُث ٨ڃ تخڃ ٨ُُڅر )وتټٽٱ٣ ٖخدڃ ـدثشٿ وتخدڃ نَڅدثي(. ٴدثٖ:      
 ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ ٨ځًو، ٨ڃ ٠ثوَ، ٴثٺ: ِځ٩س أخث ڈًًَذ َٵىٺ:

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "تـدصػ آنپ وڀىِدً. ٰٵدثٺ ڀىِدً: َدث آنپ! أڄدس         ٴثٺ يِىٺ تهلل 
أخىڄدث. لُدصڅدث وألًؼصڅدث ڀدڃ تټؽڅدر. ٰٵدثٺ ټدڇ آنپ: أڄدس ڀىِدً. ت٘د١ٱثٶ تهلل خٹٗڀدڇ،            
ولٟ ټٷ خُهچ، أشٽىڀڅٍ ٨ٽً أڀً ٴهيچ تهلل ٨ٽدٍ ٴددٻ أڂ َمٽٵڅدٍ خدليخ٩ُڃ ِدڅر؟" ٰٵدثٺ       

 آنپ ڀىًِ". تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٰفػ آنپ ڀىًِ. ٰفػ
وٍٰ ـهَط تخڃ أخٍ ٨ځً وتخڃ ٨دهذ. ٴثٺ أـهڈځث: لٟ. وٴثٺ تِلً: ٸصح ټٷ تټصىيتذ 

 خُهچ.

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه ٨ڃ ڀثټٷ خدڃ أڄدُ، ُٰځدث ٴدًئ ٨ٽُدڇ، ٨دڃ أخدٍ        2652) - 14

 تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
پ ڀىًِ. ٰٵثٺ ټڇ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "شفثغ آنپ وڀىًِ. ٰفػ آن 

ڀىًِ: أڄس آنپ تټىٌ أ٬ىَس تټڅثَ وألًؼصهٿ ڀڃ تټؽڅر؟ ٰٵثٺ آنپ: أڄس تټىٌ أ١٨ثچ 
تهلل ٨ٽٿ ٸٻ ٔا، وت١٘ٱثچ ٨ٽً تټڅدثَ خًِدثټصڇ؟ ٴدثٺ: ڄ٩دٿ. ٴدثٺ: ٰصٽدىڀڅٍ ٨ٽدً أڀدً         

 ٴهي ٨ٽٍ ٴدٻ أڂ ألٽٳ؟".

ه ( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ ڀىًِ خڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڀىِدً خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٍََد       2652) - 15

تْڄٙثيٌ. ـهظڅث أڄُ خڃ ٨ُثٚ. ـهظڅٍ تټفثيض خڃ أخٍ وخثج ٨ڃ ٍََه )وڈدى تخدڃ   
 ڈًڀٍ( و٨دهتټًـځڃ ت٨ًْغ، ٴثٖ: ِځ٩څث أخث ڈًًَذ ٴثٺ:

ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "تـدصػ آنپ ڀىِدً ٨ٽُهځدث تټّدٗپ ٨څده يخهځدث.            
ُٰددٷ ڀددڃ يوـددڇ،  ٰفدػ آنپ ڀىِددً. ٴددثٺ ڀىِددً: أڄدس آنپ تټددىٌ لٽٵددٷ تهلل خُددهچ، وڄٱدك   
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وأِؽه ټٷ ڀٗبٹصڇ، وأِٹڅٷ ٍٰ ؼڅصڇ، ظٿ أڈد١س تټڅثَ خم١ُةصٷ  ټً تْيٚ؟ ٰٵدثٺ  
آنپ: أڄس ڀىًِ تټىٌ ت١٘ٱثٶ تهلل خًِثټصڇ وخٹٗڀڇ، وأ١٨ثٶ تْټىتؾ ُٰهث شدُثڂ ٸٻ 
ٔا، وٴًخٷ ڄؽُث، ٰدٹٿ وؼهز تهلل ٸصح تټصىيتذ ٴددٻ أڂ ألٽدٳ؟ ٴدثٺ ڀىِدً: خدليخ٩ُڃ      

[. ٴدثٺ:  ٠/121دڇ /  21وؼهز ُٰهث: تو٨ًٙ آنپ يخڇ ٰ٭ىي؟{ ] ٨ثڀث. ٴثٺ آنپ: ٰهٻ

ڄ٩ددٿ. ٴددثٺ: أٰصٽددىڀڅٍ ٨ٽددً أڂ ٨ځٽددس ٨ځددٗ ٸصدددڇ تهلل ٨ٽددٍ أڂ أ٨ځٽددڇ ٴدددٻ أڂ َمٽٵڅددٍ     
 خليخ٩ُڃ ِڅر؟" ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٰفػ آنپ ڀىًِ".

( ـدددهظڅٍ ٌڈُدددً خدددڃ ـدددًج وتخدددڃ ـدددثشٿ. ٴدددثٖ: ـدددهظڅث ٩َٵدددىج خدددڃ 2652) -پ -15

 تڈُٿ. ـهظڅث أخٍ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ـځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ: خً
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "تـدصػ آنپ وڀىِدً. ٰٵدثٺ ټدڇ ڀىِدً: أڄدس آنپ           

تټددىٌ ألًؼصددٷ ل١ُةصددٷ ڀددڃ تټؽڅددر؟ ٰٵددثٺ ټددڇ آنپ: أڄددس ڀىِددً تټددىٌ ت٘دد١ٱثٶ تهلل         
 ٴدٻ أڂ ألٽٳ؟ ٰفػ آنپ ڀىًِ". خًِثټصڇ وخٹٗڀڇ، ظٿ شٽىڀڅٍ ٨ٽً أڀً ٴه ٴهي ٨ٽٍ

( ـددهظڅٍ ٨ځددًو تټڅثٴدده. ـددهظڅث أَددىج خددڃ تټڅؽددثي تټُځددثڀٍ. ـددهظڅث  2652) - 2پ -15

َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.     
ؾ وـهظڅث تخدڃ يتٰد٧. ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ خدڃ ڀڅددڇ، ٨دڃ أخدٍ             

 ټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځ٩څً ـهَعهٿ.ڈًًَذ، ٨ڃ ت

( وـهظڅث ڀفځه خڃ ڀڅهثٺ تټًًَٝ. ـهظڅث ٍََه خدڃ ٌيَد٧. ـدهظڅث    2652) - 3پ -15

ڈٕثپ خدڃ ـّدثڂ ٨دڃ ڀفځده خدڃ ِدًَُڃ، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ، ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل             
 ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڄفى ـهَعهٿ.

٨ځًو خڃ ِدًؾ.   ( ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً، أـځه خڃ ٨ځًو خڃ ٨دهتهلل خڃ2653) - 16

ـددهظڅث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ أخددى ڈددثڄا تټمددىٖڄٍ ٨ددڃ أخددٍ ٨دددهتټًـځڃ تټفدٽددٍ، ٨ددڃ      
 ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ، ٴثٺ:

ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "ٸصح تهلل ڀٵثنًَ تټمٗبٳ ٴدٻ أڂ َمٽٳ  
 تټّځثوتز وتْيٚ خمځُّڃ أټٯ ِڅر. ٴثٺ و٨ًٔڇ ٨ٽً تټځثء".

( ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث تټځٵددًئ. ـددهظڅث ـُددىذ. ؾ وـددهظڅٍ      2653) -پ -16

ڀفځه خڃ ِهٻ تټصځُځٍ. ـهظڅث تخڃ أخٍ ڀًَٿ. ألدًڄث ڄدث٧ٰ )٩َڅدٍ تخدڃ ٍََده(. ٸٗڈځدث      
 ٨ڃ أخٍ ڈثڄا، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. ٬ًُ أڄهځث ټٿ َىٸًت: و٨ًٔڇ ٨ٽً تټځثء.

 ثبة روغٿٞ اهلل ر٘ب٫ټ ا٬٤٫ٺة ٧ڀٞ كبء - 3 

ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج وتخڃ ڄځًُ. ٸٗڈځث ٨ڃ تټځٵًئ. ٴثٺ ٌڈُدً:  ( 2654) - 17

ـدهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ٍََده تټځٵددًئ. ٴددثٺ: ـددهظڅث ـُدىذ. ألدًڄددٍ أخددى ڈدثڄا؛ أڄددڇ ِددځ٧ أخددث     
 ٨دهتټًـځڃ تټفدٽٍ؛ أڄڇ ِځ٧ ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ َٵىٺ؛
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ُڃ  ٘دد٩ُڃ  أڄڇ ِځ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ " ڂ ٴٽىج خڅٍ آنپ ٸٽهدث خد   
ڀڃ أ٘ثخ٧ تټًـځڃ. ٸٵٽح وتـه. َٙدًٰڇ ـُدط َٕدثء". ظدٿ ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل        

 ٨ٽُڇ وِٽٿ "تټٽهٿ! ڀًٙٮ تټٵٽىج! ً٘ٮ ٴٽىخڅث ٨ٽً ٠ث٨صٷ".

 ثبة ٧٪ كپء ث٤ضع - 4 

( ـددهظڅٍ ٨دددهت٨ْٽً خددڃ ـځددثن. ٴددثٺ: ٴددًأز ٨ٽددً ڀثټددٷ خددڃ أڄددُ. ؾ   2655) - 18

ٴًئ ٨ٽُڇ، ٨ڃ ٌَدثن خدڃ ِد٩ه، ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ        وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه ٨ڃ ڀثټٷ، ُٰځث
 ڀّٽٿ، ٨ڃ ٠ثوَ؛ أڄڇ ٴثٺ:

أنيٸس ڄثِث ڀڃ أ٘فثج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵىټدىڂ: ٸدٻ ٔدٍء خٵدهي.        
ٴثٺ وِځ٩س ٨دهتهلل خڃ ٨ځً َٵىٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ٸدٻ ٔدٍء        

 خٵهي. ـصً تټ٩ؽٍ وتټٹُُ. أو تټٹُُ وتټ٩ؽٍ".

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وأخددى ٸًَددح: ٴددثٖ: ـددهظڅث وٸُدد٧ ٨ددڃ   2656) - 19

ِٱُثڂ، ٨ڃ ٌَثن خڃ  ِدځث٨ُٻ، ٨دڃ ڀفځده خدڃ ٨ددثن خدڃ ؼ٩ٱدً تټځمٍوڀدٍ، ٨دڃ أخدٍ           
 ڈًًَذ. ٴثٺ:

ؼثء ڀًٕٸى ٴًَٓ َمث٘دځىڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ تټٵدهي. ٰڅٍټدس:          
 ڄدث ٸدٻ ٔدٍء لٽٵڅدثچ خٵدهي{      تَىپ َّفدىڂ ٍٰ تټڅثي ٨ٽدً وؼدىڈهٿ ووٴدىت ڀدُ ِدٵً*      

 [.49-، و48/تټٵځً / 54]

 ثبة ٣ضع ٬ٗټ اثٲ آص٭ دٔٶ ٯٲ ا٫ؼٳټ ٹٛڀغٵ - 5 

( ـهظڅث  ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ و٨دده خدڃ ـځُده )وتټٽٱد٣ ِٔدفثٲ(. ٴدثٖ:         2657) - 21

 ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ـهظڅث ڀ٩ځً ٨ڃ تخڃ ٠ثوَ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ، ٴثٺ:
ڀځث ٴثٺ أخى ڈًًَذ؛ أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " ڂ  ڀث يأَس ُٔةث أٔدڇ خثټٽځٿ 

تهلل ٸصح ٨ٽدً تخدڃ آنپ ـ٥دڇ ڀدڃ تټٍڄدً. أنيٶ وټدٷ ٖ ڀفثټدر. ٍٰڄدً تټ٩ُڅدُڃ تټڅ٥دً.           
 وٌڄً تټٽّثڂ تټڅ١ٳ. وتټڅٱُ َشَځڅوً وشٕصهٍ. وتټٱًغ َٙهٲ وټٷ أو َٹىخڇ".

 ٴثٺ ٨ده ٍٰ يوتَصڇ: تخڃ ٠ثوَ ٨ڃ أخُڇ. ِځ٩س تخڃ ٨دثَ.

( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ ڀڅٙددىي. ألدًڄددث أخددى ڈٕددثپ تټځمٍوڀددٍ. ـددهظڅث      2657) - 21

 وڈُح. ـهظڅث ِهُٻ خڃ أخٍ ٘ثټؿ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "ٸصدح ٨ٽدً تخدڃ آنپ ڄٙدُدڇ ڀدڃ تټٍڄدً. ڀدهيٶ             

ٌڄددثچ وټددٷ ٖ ڀفثټددر. ٰثټ٩ُڅددثڂ ٌڄثڈځددث تټڅ٥ددً. وتْوڄددثڂ ٌڄثڈځددث تِٖددصځث٦. وتټٽّددثڂ       
تټٹٗپ. وتټُه ٌڄثڈدث تټدد١ٓ. وتټًؼدٻ ٌڄثڈدث تټم١دث. وتټٵٽدح َهدىي وَصځڅدً. وَٙدهٲ          

 وټٷ تټٱًغ وَٹىخڇ".
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ثبة ٯ٘ٴټ ٧٪ ٯٺ٫ٺص ٿٺ٫ض ٬ٗټ ا٠٫ِغح، ٹد٨ٮ ٯٺد أ٠ُب٩ ا٠٨٫بع  - 6 

 ٹأ٠ُب٩ ا٫ٰـ٬ٰڀٲ
( ـهظڅث ـثؼح خڃ تټىټُده. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ـدًج ٨دڃ تټٍخُدهٌ، ٨دڃ         2658) - 22

 ٩ُِه خڃ تټځُّح ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ أڄڇ ٸثڂ َٵىٺ: تټٍڈًٌ. ألدًڄٍ
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ڀددث ڀددڃ ڀىټددىن  ٖ َىټدده ٨ٽددً تټٱ١ددًذ. ٰددلخىتچ    

َهىنتڄڇ وَڅًٙتڄڇ وَځؽّثڄڇ. ٸځث شڅصػ تټدهُځر خهُځدر ؼځ٩دثء. ڈدٻ شفّدىڂ ُٰهدث ڀدڃ       
تټڅدثَ ٨ٽُهدث ٖ   ؼه٨ثء؟" ظٿ َٵىٺ أخى ڈًًَذ: وتٴًؤت  ڂ ٔةصٿ: ت١ٰدًذ تهلل تټصدٍ ١ٰدً    

 [.31/تټًوپ / 31شدهَٻ ټمٽٳ تهلل{. تَِر ]

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهت٨ْٽً. ؾ وـهظڅث ٨دده خدڃ   2658) -پ -22

ـځُه. ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ٸٗڈځث ٨ڃ ڀ٩ځً، ٨ڃ تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن. وٴدثٺ "ٸځدث   
 شڅصػ تټدهُځر خهُځر". وټٿ َىٸً: ؼځ٩ثء.

( ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً وأـځده خدڃ ٨ُّدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث تخدڃ وڈدح.        2658) - 2پ -22

ألدًڄٍ َىڄُ خڃ ٍََه ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج؛ أڂ أخدث ِدٽځر خدڃ ٨ددهتټًـځڃ ألددًچ؛ أڂ أخدث          
 ڈًًَذ ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀث ڀڃ ڀىټىن  ٖ َىټه ٨ٽً تټٱ١دًذ". ظدٿ َٵدىٺ:     
 ٖ شددددهَٻ ټمٽدددٳ تهلل وټدددٷ تټدددهَڃ تټٵدددُٿ{ تٴدددًؤت: ت١ٰدددًذ تهلل تټصدددٍ ١ٰدددً تټڅدددثَ ٨ٽُهدددث  

 [.  31/تټًوپ/31]

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨دڃ أخدٍ ٘دثټؿ،    2658) - 23

 ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ڀددث ڀددڃ ڀىټددىن  ٖ َٽدده ٨ٽددً تټٱ١ددًذ. ٰددلخىتچ       

تهلل! أيأَدس ټدى ڀدثز ٴددٻ وټدٷ؟      َهىنتڄڇ وَڅًٙتڄڇ وًَٕٸثڄڇ" ٰٵثٺ يؼدٻ: َدث يِدىٺ    
 ٴثٺ "تهلل أ٨ٽٿ خځث ٸثڄىت ٨ثڀٽُڃ".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر.    2658) -پ -23

 ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ٸٗڈځث ٨ڃ ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن.
 وٍٰ ـهَط تخڃ ڄځًُ "ڀث ڀڃ ڀىټىن َىټه  ٖ وڈى ٨ٽً تټځٽر".

 ٍٰ يوتَر أخٍ خٹً ٨ڃ أخٍ ڀ٩ثوَر " ٖ ٨ٽً ڈىچ تټځٽر، ـصً َدُڃ ٨څڇ ټّثڄڇ".و
وٍٰ يوتَر أخٍ ٸًَح ٨ڃ أخٍ ڀ٩ثوَر "ټُُ ڀڃ ڀىټدىن َىټده  ٖ ٨ٽدً تټٱ١دًذ. ـصدً      

 ٩َدً ٨څڇ ټّثڄڇ".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـهظڅث ڀ٩ځً ٨دڃ ڈځدثپ خدڃ    2658) - 24

أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً    ڀڅدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث   
 أـثنَط ڀڅهث:
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وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ َىټه َىټه ٨ٽً ڈىچ تټٱ١ًذ. ٰلخىتچ َهىنتڄڇ  
وَڅٙدددًتڄڇ. ٸځدددث شڅصؽدددىڂ تٔخدددٻ. ٰهدددٻ شؽدددهوڂ ُٰهدددث ؼددده٨ثء ؟ ـصدددً شٹىڄدددىت أڄدددصٿ      

ًُت؟ ٴدثٺ "تهلل أ٨ٽدٿ خځدث ٸدثڄىت     شؽه٨ىڄهث" ٴثټىت: َث يِىٺ تهلل! أًٰأَس ڀڃ َځدىز ٘د٭  
 ٨ثڀٽُڃ".

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅددٍ تټددهيتوينٌ( ٨ددڃ     2658) - 25

 تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "ٸدٻ  ڄّدثڂ شٽدهچ أڀدڇ ٨ٽدً تټٱ١دًذ. وأخدىتچ،           

ڀّٽځُڃ ٰځّٽٿ. ٸٻ  ڄّثڂ شٽهچ أڀڇ َٽٹٍچ خ٩ه، َهىنتڄڇ وَڅًٙتڄڇ وَځؽّثڄڇ. ٰإڂ ٸثڄث 
 تټ١ُٕثڂ ٍٰ ـٝڅُڇ،  ٖ ڀًَٿ وتخڅهث".

( ـهظڅث أخى تټ١ثڈً. ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ تخڃ أخٍ وبدح وَدىڄُ   2659) - 26

 ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ١٨ثء خڃ ٍََه، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أ٨ٽددٿ خځددث أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ِددةٻ ٨ددڃ أوٖن تټځٕددًٸُڃ. ٰٵددثٺ "تهلل  

 ٸثڄىت ٨ثڀٽُڃ".

( ـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً. ؾ وـدهظڅث  2659) -پ -26

٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ خهًتپ. ألدًڄث أخى تټُځدثڂ. ألدًڄدث ٔد٩ُح. ؾ وـدهظڅث ِدٽځر      
خددڃ ٔدددُح. ـددهظڅث تټفّددڃ خددڃ أ٨ددُڃ. ـددهظڅث ڀ٩ٵددٻ )وڈددى تخددڃ ٨دُددهتهلل(. ٸٽهددٿ ٨ددڃ          

ن َددىڄُ وتخددڃ أخددٍ وبددح. ڀعددٻ ـددهَعهځث. ٬ُددً أڂ ٰددٍ ـددهَط ٔدد٩ُح    تټٍڈددًٌ. خإِددڅث
 وڀ٩ٵٻ: ِةٻ ٨ڃ ويتيٌ تټځًٕٸُڃ.

( ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ 2659) - 27

 أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:
ِةٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ أ٠ٱثٺ تټځًٕٸُڃ. ڀڃ َځىز ڀڅهٿ ٘٭ًُت.  

 ٨ٽٿ خځث ٸثڄىت ٨ثڀٽُڃ".ٰٵثٺ "تهلل أ

( وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى ٨ىتڄر ٨ڃ أخٍ خٕدً، ٨دڃ ِد٩ُه    2661) - 28

 خڃ ؼدًُ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:
ِةٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ أ٠ٱثٺ تټځًٕٸُڃ؟ ٴثٺ "تهلل أ٨ٽدٿ خځدث ٸدثڄىت     

 ٨ثڀٽُڃ،  و لٽٵهٿ".

٩څددح. ـددهظڅث ڀ٩صځددً خددڃ ِددٽُځثڂ ٨ددڃ ( ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ڀّددٽځر خددڃ ٴ2661) - 29

أخُڇ، ٨ڃ يٴدر خڃ ڀّٵٽر، ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ، ٨ڃ ٩ُِه خڃ ؼدًُ، ٨ڃ تخڃ ٨ددثَ، ٨دڃ   
 أخٍ خڃ ٸ٩ح، ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ تټ٭دٗپ تټدىٌ ٴصٽدڇ تټمٝدً ٠دد٧ ٸدثًٰت. وټدى         
 ٨ثْ ْيڈٳ أخىَڇ ٠٭ُثڄث وٸٱًت".
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ـهظڅث ؼًَدً ٨دڃ تټ٩دٗء خدڃ تټځّدُح، ٨دڃ       ( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. 2662) - 31

 ُٰٝٻ خڃ ٨ځًو، ٨ڃ ٨ثبٕر خڅس ٠ٽفر، ٨ڃ ٨ثبٕر أپ تټځؤڀڅُڃ، ٴثټس:
شىٍٰ ٘دٍ. ٰٵٽس: ٠ىخً ټڇ. ٨ٙدٱىي ڀدڃ ٨ٙدثًُٰ تټؽڅدر. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً         

تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أو ٖ شهيَڃ أڂ تهلل لٽٳ تټؽڅدر ولٽدٳ تټڅدثي. ٰمٽدٳ ټهدىچ أڈدٗ، وټهدىچ        
 أڈٗ".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ ٠ٽفدر خدڃ َفُدً، ٨دڃ     2662) - 31

 ٨ځصڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر خڅس ٠ٽفر، ٨ڃ ٨ثبٕر أپ تټځؤڀڅُڃ ٴثټس:
ن٨ددٍ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ  ټددً ؼڅددثٌذ ٘دددٍ ڀددڃ تْڄٙددثي. ٰٵٽددس: َددث       

ٴدثٺ  يِىٺ تهلل! ٠ىخً ټهىت. ٨ٙٱىي ڀڃ ٨ٙثًُٰ تټؽڅر! ټٿ ٩َځٻ تټّىء وټٿ َهيٸڇ. 
"أو ٬ًُ وټٷ، َث ٨ثبٕر!  ڂ تهلل لٽٳ ټٽؽڅر أڈٗ. لٽٵهٿ ټهث وڈدٿ ٰدٍ أ٘دٗج آخدثبهٿ.     

 ولٽٳ ټٽڅثي أڈٗ. لٽٵهٿ ټهث وڈٿ ٍٰ أ٘ٗج آخثبهٿ".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټٙدثؾ. ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ خدڃ ٌٸًَدثء ٨دڃ ٠ٽفدر       2662) -پ -31

وـدهظڅٍ  ِدفثٲ   خڃ َفًُ. ؾ وـهظڅٍ ِٽُځثڂ خڃ ڀ٩ده. ـهظڅث تټفُّڃ خڃ ـٱدٗ. ؾ  
خدڃ ڀڅٙدىي. ألدًڄدث ڀفځدده خدڃ َىِدٯ. ٸٗڈځددث ٨دڃ ِدٱُثڂ تټعددىيٌ، ٨دڃ ٠ٽفدر خددڃ          

 َفًُ. خإِڅثن وٸ٧ُ. ڄفى ـهَعڇ.

ثبة ثڀبٱ أٱ اځجب٩ ٹاڃعػا١ ٹٛڀغٷب، ال رؼٿض ٹال رٴ٤ن ٰٗب ؿج٢ ثٶ  - 7 

 ا٤٫ضع
 ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح )وتټٽٱد٣ ْخدٍ خٹدً(. ٴدثٖ:       2663) - 32

ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ ڀ٩ًّ، ٨ڃ ٨ٽٵځر خڃ ڀًظه، ٨ڃ تټځ٭ُدًذ خدڃ ٨ددهتهلل تټُٕدٹًٌ، ٨دڃ      
 تټځ٩ًوي خڃ ِىَه، ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:

ٴثټس أپ ـدُدر، ٌوغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تټٽهٿ! أڀص٩څدٍ خٍوؼدٍ، يِدىٺ تهلل     
هلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وخلخٍ أخدٍ ِدٱُثڂ. وخدللٍ، ڀ٩ثوَدر. ٴدثٺ ٰٵدثٺ تټڅددٍ ٘دٽً ت        

٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٴدده ِددلټس تهلل ِؼددثٺ ڀٝددًوخر، وأَددثپ ڀ٩ددهونتز، وأيٌتٲ ڀٵّددىڀر. ټددڃ 
٩َؽٻ ُٔةث ٴدٻ ـٽڇ. أو َؤلً ُٔةث ٨ڃ ـٽڇ. وټى ٸڅس ِلټس تهلل أڂ ٩َُىٶ ڀڃ ٨ىتج 

 ٍٰ تټڅثي، أو ٨ىتج ٍٰ تټٵدً، ٸثڂ لًُت وأٰٝٻ".
ٰٵثٺ " ڂ تهلل ټدٿ  ٴثٺ ووٸًز ٨څهچ تټٵًنذ. ٴثٺ ڀ٩ًّ: وأيتچ ٴثٺ وتټمڅثًٌَ ڀڃ ڀّك. 

 َؽ٩ٻ ټځّك ڄّٗ وٖ ٨ٵدث. وٴه ٸثڄس تټٵًنذ وتټمڅثًٌَ ٴدٻ وټٷ".

( ـهظڅثچ أخى ٸًَح. ـهظڅث تخڃ خًٕ ٨ڃ ڀ٩ًّ، خهدىت تِٔدڅثن. ٬ُدً    2663) -پ -32

 أڂ ٍٰ ـهَعڇ ٨ڃ تخڃ خًٕ ووٸ٧ُ ؼځ٩ُث "ڀڃ ٨ىتج ٍٰ تټڅثي. و٨ىتج ٍٰ تټٵدً".

وتټٽٱدد٣  -تټفڅ٥ٽددٍ وـؽددثغ خددڃ تټٕددث٨ً  ( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ  2663) - 33

)ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ ـؽثغ: ـهظڅث( ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄدث تټعدىيٌ ٨دڃ     -ټفؽثغ 
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٨ٽٵځر خڃ ڀًظه، ٨ڃ تټځ٭ًُذ خڃ ٨دهتهلل تټُٕٹًٌ، ٨ڃ ڀ٩ًوي خڃ ِىَه، ٨ڃ ٨ددهتهلل  
 خڃ ڀ٩ّىن. ٴثٺ:

وِدٽٿ. وخدلخٍ، أخدٍ     ٴثټس أپ ـدُدر: تټٽهٿ! ڀص٩څٍ خٍوؼٍ، يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ   
ِددٱُثڂ. وخددللٍ، ڀ٩ثوَددر. ٰٵددثٺ ټهددث يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ " ڄددٷ ِددلټس تهلل  
ِؼثٺ ڀًٝوخر، وآظثي ڀى٠ىءذ، وأيٌتٲ ڀٵّىڀر. ٖ ٩َؽٻ ُٔةث ڀڅهث ٴدٻ ـٽڇ. وٖ 
َؤلً ڀڅهث ُٔةث خ٩ه ـٽڇ. وټى ِلټس تهلل أڂ ٩َثُٰٷ ڀڃ ٨دىتج ٰدٍ تټڅدثي، و٨دىتج ٰدٍ      

 ًت ټٷ".تټٵدً، ټٹثڂ لُ
ٴثٺ ٰٵثٺ يؼٻ: َث يِىٺ تهلل! تټٵًنذ وتټمڅثًٌَ، ڈٍ ڀځث ڀّك؟ ٰٵثٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل   
٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ تهلل ٨دٍ وؼدٻ ټدٿ َهٽدٷ ٴىڀدث، أو ٩َدىج ٴىڀدث، ُٰؽ٩دٻ ټهدٿ ڄّدٗ. و ڂ           

 تټٵًنذ وتټمڅثًٌَ ٸثڄىت ٴدٻ وټٷ".

ـٱددٗ. ( ـهظڅُددڇ أخددى نتون، ِددٽُځثڂ خددڃ ڀ٩ددده. ـددهظڅث تټفّددُڃ خددڃ    2663) -پ -33

 ـهظڅث ِٱُثڂ، خهىت تِٔڅثن. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ "وآظثي ڀدٽى٬ر".
 ٴثٺ تخڃ ڀ٩ده: ويوي خ٩ٝهٿ "ٴدٻ ـٽڇ" أٌ ڄٍوټڇ.

ثبة ٟپ اڃٯغ ثب٤٫ٺح ٹرغ٥ ا٫٘جؼ. ٹاالؿز٘بٳخ ثبهلل، ٹر٠ٺٿي ا٤ٰ٫بصٿغ  - 8 

 هلل
( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وتخددڃ ڄځُددً. ٴددثٖ: ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ     2664) - 34

ُ ٨ڃ يخ٩ُر خڃ ٨عځثڂ، ٨ڃ ڀفځه خڃ َفًُ خڃ ـددثڂ، ٨دڃ ت٨ْدًغ، ٨دڃ أخدٍ       نيَ
 ڈًًَذ، ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تټځؤڀڃ تټٵىٌ لًُ وأـح  ټدً تهلل ڀدڃ تټځدؤڀڃ     
تټٝدد٩ُٯ. وٰددٍ ٸددٻ لُددً. تـددًٖ ٨ٽددً ڀددث َڅٱ٩ددٷ وتِددص٩ڃ خددثهلل. وٖ ش٩ؽددٍ. و ڂ       

وٸىت. وټٹڃ ٴٻ: ٴهي تهلل. وڀث ٔدثء ٩ٰدٻ.    أ٘ثخٷ ٍٔء ٰٗ شٵٻ: ټى أڄٍ ٩ٰٽس ٸثڂ ٸىت
 ٰإڂ ټى شٱصؿ ٨ځٻ تټ١ُٕثڂ".
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 ٧زبة ا٬٘٫ٮ - ۲۲
ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ ارجبٕ ٯزلبثٶ ا٤٫غآٱ، ٹا٫زذظٿغ ٯٲ ٯزج٘ڀٶ، ٹا٫ٴٸپ ٗٲ  - 1 

 االسزالٝ ٟپ ا٤٫غآٱ
( ـهظڅث ٨دهتهلل خدڃ ڀّدٽځر خدڃ ٴ٩څدح. ـدهظڅث ٍََده خدڃ  خدًتڈُٿ تټصّدصًٌ          2665) - 1

 ڃ أخٍ ڀٽُٹر، ٨ڃ تټٵثِٿ خڃ ڀفځه، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:٨ڃ ٨دهتهلل خ
شددٗ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ: تڈددى تټددىٌ أڄددٍٺ ٨ٽُددٷ تټٹصددثج ڀڅددڇ آَددثز             

ڀفٹځثز ڈڃ أپ تټٹصثج وألً ڀصٕثخهثز، ٰلڀث تټىَڃ ٍٰ ٴٽىخهٿ ٫ٌَ ُٰصد٩ىڂ ڀث شٕثخڇ 
تټًتِمىڂ ٍٰ تټ٩ٽٿ َٵىټدىڂ  ڀڅڇ تخص٭ثء تټٱصڅر وتخص٭ثء شلوَٽڇ، وڀث ٩َٽٿ شلوَٽڇ  ٖ تهلل. و

[. ٴثټس: ٴثٺ 7/آٺ ٨ځًتڂ / 3أڀڅث خڇ ٸٻ ڀڃ ٨څه يخڅث، وڀث َىٸً  ٖ أوټىت تْټدثج{ ]

يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " وت يأَصٿ تټىَڃ َصد٩ىڂ ڀدث شٕدثخڇ ڀڅدڇ، ٰلوټةدٷ تټدىَڃ      
 ِځً تهلل، ٰثـىيوڈٿ".

هظڅث ـځدثن خدڃ ٌَده.    ( ـهظڅث أخدى ٸثڀدٻ، ٰٝدُٻ خدڃ ـّدُڃ تټؽفدهيٌ. ـد       2666) - 2

ـهظڅث أخى ٨ځًتڂ تټؽىڄٍ. ٴثٺ: ٸصح  ټً ٨دهتهلل خڃ يخثؾ تْڄٙدثيٌ؛ أڂ ٨ددهتهلل خدڃ    
 ٨ځًو ٴثٺ:

ڈؽًز  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىڀث. ٴثٺ ّٰدځ٧ أ٘دىتز يؼٽدُڃ تلصٽٱدث      
ٍٰ آَر. ٰمًغ ٨ٽُڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٩ًَٮ ٍٰ وؼهڇ تټ٭ٝح. ٰٵثٺ 

 ث ڈٽٷ ڀڃ ٸثڂ ٴدٽٹٿ خثلصٰٗهٿ ٍٰ تټٹصثج"." ڄځ

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخدى ٴهتڀدر، تټفدثيض خدڃ ٨دُده ٨دڃ أخدٍ        2667) - 3

 ٨ځًتڂ، ٨ڃ ؼڅهج خڃ ٨دهتهلل تټدؽٽٍ. ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "تٴددًؤت تټٵددًآڂ ڀددث تبصٽٱددس ٨ٽُددڇ ٴٽددىخٹٿ، ٰددإوت      

 تلصٽٱصٿ ُٰڇ ٰٵىڀىت".

( ـهظڅٍ  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄث ٨دهتټٙځه. ـهظڅث ڈځثپ. ـهظڅث أخدى  2667) - 4

 ٨ځًتڂ تټؽىڄٍ ٨ڃ ؼڅهج )٩َڅٍ تخڃ ٨دهتهلل(؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ "تٴدًؤت تټٵدًآڂ ڀدث تبصٽٱدس ٨ٽُدڇ ٴٽدىخٹٿ. ٰدإوت          

 تلصٽٱصٿ ٰٵىڀىت".

دثڂ. ـدهظڅث أخدثڂ.   ( ـهظڅٍ أـځه خڃ ٩ُِه خڃ ٘مً تټهتيڀٍ. ـهظڅث ـ2667) -پ -4

 ـهظڅث أخى ٨ځًتڂ. ٴثٺ: ٴثٺ ټڅث ؼڅهج، وڄفڃ ٬ٽځثڂ خثټٹىٰر:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تٴًؤت تټٵًآڂ" خځعٻ ـهَعهځث. 
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 ثبة ٟپ اڃ٫ض ا٫شوٮ - 2 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ تخڃ ؼًَػ، ٨ڃ تخڃ أخدٍ  2668) - 5

 ڀٽُٹر، ٨ڃ ٨ثبٕر، 
: ٴدددثٺ يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ " ڂ أخ٭دددٛ تټًؼدددثٺ  ټدددً تهلل تْټددده     ٴثټدددس 

 تټمٙٿ".

 ثبة ارجبٕ ؿٴٲ ا٫ڀٸٺص ٹا٫ٴوبعٻ - 3 

( ـهظڅٍ ِىَه خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ـٱٗ خڃ ڀًُّذ. ـدهظڅٍ ٌَده خدڃ أِدٽٿ     2669) - 6

 ٨ڃ ١٨ثء خڃ َّثي، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ، ٴثٺ:
صصددد٩ڃ ِددڅڃ تټددىَڃ ڀددڃ ٴدددٽٹٿ. ٔدددًت خٕدددً،   ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ټ  

وويت٨ث خىيت٦. ـصً ټى نلٽىت ٍٰ ؼفً ٜح ٖشد٩صځىڈٿ" ٴٽڅث: َث يِىٺ تهلل! آټُهدىن  
 وتټڅٙثيي؟ ٴثٺ "ٰځڃ؟".

( وـهظڅث ٨هذ ڀڃ أ٘فثخڅث ٨ڃ ٩ُِه خڃ أخٍ ڀًَٿ. ألدًڄث أخى ٬ّثڂ 2669) -پ -6

 ڄفىچ.)وڈى ڀفځه خڃ ڀ١ًٮ( ٨ڃ ٌَه خڃ أِٽٿ، خهىت تِٔڅثن، 

( ٴثٺ أخى  ِفثٲ،  خًتڈُٿ خڃ ڀفځه: ـهظڅث ڀفځه خڃ َفًُ. ـدهظڅث  2669) - 2پ -6

تخددڃ أخددٍ ڀددًَٿ. ـددهظڅث أخددى ٬ّددثڂ. ـددهظڅث ٌَدده خددڃ أِددٽٿ ٨ددڃ ١٨ددثء خددڃ َّددثي. ووٸددً   
 تټفهَط. ڄفىچ.

 ثبة ٷ٦٬ ا٫ٰزٴِ٘ٺٱ - 4 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ـٱٗ خڃ ٬ُثض وَفُدً خدڃ ِد٩ُه    2671) - 7

٨ڃ تخڃ ؼًَػ، ٨ڃ ِٽُځثڂ خڃ ٨صُٳ، ٨دڃ ٠ٽدٳ خدڃ ـدُدح، ٨دڃ تْـڅدٯ خدڃ ٴدُُ،         
 ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:

 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڈٽٷ تټځصڅ٩١ىڂ" ٴثټهث ظٗظث. 

 ثبة عٟٖ ا٬٘٫ٮ ٹ٣جٌٶ، ٹٓٸٺع ا٫جٸ٪ ٹا٠٫زٲ، ٟپ آسغ ا٫ؼٯبٱ - 5 

هظڅث أخدى تټصُدثؾ. ـدهظڅٍ    ( ـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ٰدًوق. ـدهظڅث ٨ددهتټىتيض. ـد    2671) - 8

 أڄُ خڃ ڀثټٷ ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ڀددڃ أٔددًتٞ تټّددث٨ر أڂ ًَٰدد٧ تټ٩ٽددٿ، وَعدددس      

 تټؽهٻ، وًَٕج تټمځً، و٥َهً تټٍڄً".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـدهظڅث  2671) - 9

 ٷ. ٴثٺ:٩ٔدر. ِځ٩س ٴصثنذ َفهض ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټ
أٖ أـهظٹٿ ـهَعث ِځ٩صڇ ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٖ َفهظٹٿ أـه، خ٩دهٌ،   

ِددځ٩ڇ ڀڅددڇ " ڂ ڀددڃ أٔددًتٞ تټّددث٨ر أڂ ًَٰدد٧ تټ٩ٽددٿ، و٥َهددً تټؽهددٻ، وَٱٕددى تټٍڄددً،    
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وَٕددًج تټمځددً، وَددىڈح تټًؼددثٺ، وشدٵددً تټڅّددثء، ـصددً َٹددىڂ ټمځّددُڃ تڀددًأذ ٴددُٿ        
 وتـه".

خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ خٕدً. ؾ وـدهظڅث أخدى          ( ـهظڅث أخى خٹ2671ً) -پ -9

ٸًَح. ـهظڅث ٨دهذ وأخى أِثڀر. ٸٽهٿ ٨ڃ ٩ُِه خڃ أخٍ ٨ًوخر، ٨دڃ ٴصدثنذ، ٨دڃ أڄدُ     
خڃ ڀثټٷ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وٍٰ ـهَط تخدڃ خٕدً و٨ددهذ: ٖ َفدهظٹځىچ     

 أـه خ٩هٌ. ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ. ٰىٸً خځعٽڇ.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث وٸُدد٧ وأخددٍ. ٴددثٖ: ـددهظڅث   2672) - 11

ت٨ْځٓ. ؾ وـهظڅٍ أخى ٩ُِه تْٔػ )وتټٽٱ٣ ټدڇ(. ـدهظڅث وٸُد٧. ـدهظڅث ت٨ْځدٓ ٨دڃ       
 أخٍ وتبٻ ٴثٺ:

ٸڅس ؼثټّث ڀ٧ ٨دهتهلل وأخٍ ڀىًِ. ٰٵثٖ: ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ " ڂ      
ًَٰدد٧ ُٰهددث تټ٩ٽددٿ، وَڅددٍٺ ُٰهددث تټؽهددٻ، وَٹعددً ُٰهددث تټهددًغ.     خددُڃ َددهٌ تټّددث٨ر أَثڀددث. 

 وتټهًغ تټٵصٻ".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ تټڅًٝ خڃ أخٍ تټڅًٝ. ـهظڅث أخى تټڅًٝ. ـهظڅث 2672) -پ -11

٨دُهتهلل تْٔؽ٩ٍ ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ وتبٻ، ٨ڃ ٨ددهتهلل وأخدٍ ڀىِدً    
ڇ وِٽٿ. ؾ وـدهظڅٍ تټٵثِدٿ خدڃ ٌٸًَدثء.     ت٩ًٌْٔ. ٴثٖ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُ

ـهظڅث ـُّڃ تټؽ٩ٱٍ ٨ڃ ٌتبهذ، ٨ڃ ِٽُځثڂ، ٨ڃ ٔٵُٳ. ٴثٺ: ٸڅس ؼثټّث ڀد٧ ٨ددهتهلل   
وأخٍ ڀىًِ. وڈځث َصفهظثڂ. ٰٵثٖ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. خځعدٻ ـدهَط    

 وٸ٧ُ وتخڃ ڄځًُ.

ڃ ڄځُدً و ِدفثٲ   ( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح وتخد      2672) - 2پ -11

تټفڅ٥ٽٍ. ؼځ٩ُث ٨ڃ أخدٍ ڀ٩ثوَدر، ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ ٔدٵُٳ، ٨دڃ أخدٍ ڀىِدً، ٨دڃ           
 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ 2672) - 3پ -11

ثٺ وتبٻ، ٴثٺ:  ڄٍ ټؽثټُ ڀ٧ ٨دهتهلل وأخٍ ڀىًِ، وڈځث َصفهظثڂ. ٰٵثٺ أخى ڀىِدً: ٴد  
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ تخدڃ        157) - 11

 ٔهثج. ـهظڅٍ ـځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ىٮ؛ أڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ: 
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َصٵثيج تټٍڀثڂ، وَٵددٛ تټ٩ٽدٿ، وش٥هدً تټٱدصڃ،      

 ً تټهًغ" ٴثټىت: وڀث تټهًغ؟ ٴثٺ "تټٵصٻ".وَٽٵً تټٕؿ، وَٹع

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨دهتټًـځڃ، تټدهيتڀٍ. ألدًڄدث أخدى تټُځدثڂ. ألدًڄدث      157) -پ -11

 ٩ُٔح ٨ڃ تټٍڈًٌ. ـهظڅٍ ـځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ. تټٍڈًٌ؛ أڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ:
 .ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َصٵثيج تټٍڀثڂ وَٵدٛ تټ٩ٽٿ" ظٿ وٸً ڀعٽڇ 
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( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٨دددهت٨ْٽً ٨ددڃ ڀ٩ځددً، ٨ددڃ          157) - 12

 تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٩ُِه، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "َصٵدثيج تټٍڀدثڂ، وَدڅٵٗ تټ٩ٽدٿ" ظدٿ وٸدً ڀعدٻ             

 ـهَعهځث.

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ أَددىج وٴصُدددر وتخددڃ ـؽددً. ٴددثټىت ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ      157) -پ -12

تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخدٍ ڈًَدًذ. ؾ وـدهظڅث تخدڃ ڄځُدً وأخدى        )٩َڅىڂ
ٸًَح و٨ځًو تټڅثٴه. ٴدثټىت: ـدهظڅث  ِدفثٲ خدڃ ِدٽُځثڂ، ٨دڃ ـڅ٥ٽدر، ٨دڃ ِدثټٿ، ٨دڃ           
أخٍ ڈًًَذ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ خدڃ       

ًڄددث تخددڃ وڈددح ٨ددڃ ٨ځددًو خددڃ  ڀڅدددڇ، ٨ددڃ أخددٍ ڈًَددًذ. ؾ وـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً. ألد 
تټفثيض، ٨ڃ أخٍ َىڄُ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٸٽهٿ ٴثٺ: ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ.  

 خځعٻ ـهَط تټٍڈًٌ ٨ڃ ـځُه، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٬ًُ أڄهٿ ټٿ َىٸًوت "وَٽٵً تټٕؿ".

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ڈٕدثپ خدڃ ٨دًوذ، ٨دڃ أخُدڇ.        2673) - 13

 ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ َٵىٺ:ِځ٩س ٨دهتهلل خڃ 
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ " ڂ تهلل ٖ َٵدٛ تټ٩ٽٿ تڄصٍت٨دث َڅص٨ٍدڇ    

ڀڃ تټڅثَ. وټٹدڃ َٵددٛ تټ٩ٽدٿ خٵددٛ تټ٩ٽځدثء. ـصدً  وت ټدٿ َصدًٶ ٨ثټځدث، تشمدى تټڅدثَ            
 يؤِث ؼهثٖ، ّٰةٽىت ٰلٰصىت خ٭ًُ ٨ٽٿ. ٰٝٽىت وأٜٽىت".

٩صٹٍ. ـهظڅث ـځثن )٩َڅٍ تخدڃ ٌَده(. ؾ وـدهظڅث    ( ـهظڅث أخى تټًخ٧ُ تټ2673) -پ -13

َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث ٨دثن خڃ ٨دثن وأخى ڀ٩ثوَر. ؾ وـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر      
وٌڈًُ خڃ ـًج. ٴدثٖ: ـدهظڅث وٸُد٧. ؾ وـدهظڅث أخدى ٸًَدح. ـدهظڅث تخدڃ  نيَدُ وأخدى           

ڀفځه خدڃ   أِثڀر وتخڃ ڄځًُ و٨دهذ. ؾ وـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِٱُثڂ. ؾ وـهظڅٍ
ـثشٿ. ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه. ؾ وـهظڅٍ أخى خٹً خڃ ڄث٧ٰ. ٴثٺ: ـهظڅث ٨ځًو خڃ ٨ٽدٍ.  
ؾ وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ـهظڅث ٍََه خڃ ڈثيوڂ. ألدًڄث ٩ٔدر خدڃ تټفؽدثغ. ٸٽهدٿ ٨دڃ     
ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ، ٨ڃ أخُدڇ، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٨ځدًو، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.           

هَط ٨ځً خڃ ٨ٽٍ: ظدٿ ټٵُدس ٨ددهتهلل خدڃ ٨ځدًو، ٨ٽدً       خځعٻ ـهَط ؼًًَ. وٌتن ٍٰ ـ
يأَ تټفىٺ، ّٰلټصڇ ًٰن ٨ٽُڅث تټفهَط ٸځث ـدهض. ٴدثٺ: ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل      

 ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ.

( ـدددهظڅث ڀفځددده خدددڃ تټځعڅدددً. ـدددهظڅث ٨ددددهتهلل خدددڃ ـځدددًتڂ ٨دددڃ        2673) - 2پ -13

هتهلل خدڃ ٨ځدًو   ٨دهتټفځُه خڃ ؼ٩ٱً. ألدًڄٍ أخٍ، ؼ٩ٱً ٨ڃ ٨ځً خڃ تټفٹٿ، ٨ڃ ٨دد 
 خڃ تټ٩ثٖ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَط ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ.

( ـهظڅث ـًڀٽدر خدڃ َفُدً تټصؽُددٍ. ألدًڄدث ٨ددهتهلل خدڃ وڈدح. ـدهظڅٍ          2673) - 14

 أخى ًَٔؿ؛ أڂ أخث تِْىن ـهظڇ ٨ڃ ٨ًوذ خڃ تټٍخًُ. ٴثٺ: ٴثټس ټٍ ٨ثبٕر:



  

 

 

Page 571 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

ثي خڅدث  ټدً تټفدػ. ٰثټٵدڇ ّٰدثبٽڇ. ٰإڄدڇ ٴده        َث تخڃ ألصٍ ! خٽ٭څٍ أڂ ٨دهتهلل خدڃ ٨ځدًو ڀد    
ـځددٻ ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ٽځددث ٸعُددًت. ٴددثٺ ٰٽٵُصددڇ ّٰددثءټصڇ ٨ددڃ أٔددُثء       
َىٸًڈث ٨ڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٴدثٺ ٨دًوذ: ٰٹدثڂ ُٰځدث وٸدً؛ أڂ تټڅددٍ           

ٵدددٛ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ " ڂ تهلل ٖ َڅصدد٦ٍ تټ٩ٽددٿ ڀددڃ تټڅددثَ تڄصٍت٨ددث. وټٹددڃ َ   
تټ٩ٽځثء ٧ًُٰٰ تټ٩ٽٿ ڀ٩هٿ. وَدٵً ٍٰ تټڅثَ يؤِث ؼهثٖ. َٱصىڄهٿ خ٭ًُ ٨ٽدٿ. ُٰٝدٽىڂ   

 وَٝٽىڂ".
ٴثٺ ٨ًوذ: ٰٽځث ـهظس ٨ثبٕر خدىټٷ، أ٥٨ځدس وټدٷ وأڄٹًشدڇ. ٴثټدس: أـدهظٷ أڄدڇ ِدځ٧         

 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ ڈىت؟ 
ثټٵدڇ. ظدٿ ٰثشفدڇ ـصدً     ٴثٺ ٨ًوذ: ـصً  وت ٸثڂ ٴثخٻ، ٴثټس ټڇ:  ڂ تخڃ ٨ځدًو ٴده ٴدهپ. ٰ   

شّلټڇ ٨ڃ تټفهَط تټدىٌ وٸدًچ ټدٷ ٰدٍ تټ٩ٽدٿ. ٴدثٺ ٰٽٵُصدڇ ّٰدثءټصڇ. ٰدىٸًچ ټدٍ ڄفدى ڀدث             
ـهظڅٍ خڇ، ٍٰ ڀًشڇ تْوټً. ٴثٺ ٨ًوذ: ٰٽځدث ألدًشهدث خدىټٷ. ٴثټدس: ڀدث أـّددڇ  ٖ ٴده        

 ٘هٲ. أيتچ ټٿ ٍَن ُٰڇ ُٔةث وټٿ َڅٵٗ.

 أٹ ًال٫خثبة ٯٲ ؿٲ ؿٴخ دـٴخ أٹ ؿڀئخ، ٹٯٲ صٗب ا٫ټ ٷضٻ  - 6 

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًَدً خدڃ ٨دهتټفځُده ٨دڃ ت٨ْځدٓ،      1117) - 15

٨ڃ ڀىًِ خڃ ٨دهتهلل خڃ ٍََه وأخٍ تټٝفً، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ڈٗٺ تټ٩دٍّ، ٨ڃ 
 ؼًًَ خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ:

ؼثء ڄثَ ڀڃ ت٨ًْتج  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٨ٽدُهٿ تټٙدىٮ. ٰدًأي      
خصهٿ ـثؼدر. ٰفدط تټڅدثَ ٨ٽدً تټٙدهٴر. ٰدلخ١ؤت ٨څدڇ. ـصدً يؤٌ         ِىء ـثټهٿ ٴه أ٘دث 

 وټٷ ٍٰ وؼهڇ.
ٴثٺ: ظٿ  ڂ يؼٗ ڀڃ تْڄٙثي ؼدثء خٙدًذ ڀدڃ ويٲ. ظدٿ ؼدثء آلدً. ظدٿ شصدثخ٩ىت ـصدً          
٨ًٮ تټًّوي ٍٰ وؼهڇ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ ِڃ ٰدٍ تِٔدٗپ   

خهدث. وٖ َدڅٵٗ ڀدڃ أؼدىيڈٿ     ِڅر ـّڅر، ٩ٰځٻ خهث خ٩هچ، ٸصح ټڇ ڀعٻ أؼً ڀڃ ٨ځدٻ  
ٍٔء. وڀڃ ِڃ ٍٰ تِٔٗپ ِڅر ُِةر، ٩ٰځٻ خهث خ٩هچ، ٸصح ٨ٽُڇ ڀعٻ وٌي ڀڃ ٨ځٻ 

 خهث، وٖ َڅٵٗ ڀڃ أوٌتيڈٿ ٍٔء".

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخدى ٸًَدح. ؼځ٩ُدث    1117) -پ -15

ڃ ؼًَدً.  ٨ڃ أخٍ ڀ٩ثوَر، ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ ڀّدٽٿ، ٨دڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ڈدٗٺ، ٨د         
 ٴثٺ:

 ل١ح يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰفط ٨ٽً تټٙهٴر. خځ٩څً ـهَط ؼًًَ. 

( ـهظڅث ڀفځه خدڃ خٕدثي. ـدهظڅث َفُدً )٩َڅدٍ تخدڃ ِد٩ُه(. ـدهظڅث         1117) - 2پ -15

ڀفځده خددڃ أخددٍ  ِددځث٨ُٻ. ـددهظڅث ٨دددهتټًـځڃ خدڃ ڈددٗٺ تټ٩دّددٍ. ٴددثٺ: ٴددثٺ ؼًَددً خددڃ   
 ٨دهتهلل:



  

 

 

Page 572 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

ڇ وِدٽٿ "ٖ َّدڃ ٨دده ِدڅر ٘دثټفر ٩َځدٻ خهدث خ٩دهچ" ظدٿ          ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُ 
 وٸً شځثپ تټفهَط.

( ـددهظڅٍ ٨دُددهتهلل خددڃ ٨ځددً تټٵددىتيًٌَ وأخددى ٸثڀددٻ وڀفځدده خددڃ     1117) - 3پ -15

٨دهتټځٽٷ تْڀىٌ. ٴثټىت: ـدهظڅث أخدى ٨ىتڄدر ٨دڃ ٨ددهتټځٽٷ خدڃ ٨ځُدً، ٨دڃ تټځڅدىي خدڃ           
ث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث     ؼًًَ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ؾ وـدهظڅ 

ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى أِثڀر. ؾ وـهظڅث ٨دُهتهلل 
خڃ ڀ٩دثو. ـدهظڅث أخدٍ. ٴدثټىت: ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٨دىڂ خدڃ أخدٍ ؼفُٱدر، ٨دڃ تټځڅدىي خدڃ               

 ؼًًَ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خهىت تټفهَط.

ڃ أَددىج وٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه وتخددڃ ـؽددً. ٴددثټىت: ـددهظڅث   ( ـددهظڅث َفُددً خدد2674) - 16

  ِځث٨ُٻ )٩َڅىڂ تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڀڃ ن٨ث  ټً ڈدهي، ٸدثڂ ټدڇ ڀدڃ تْؼدً ڀعدٻ        

أؼىي ڀڃ شد٩ڇ، ٖ َڅٵٗ وټٷ ڀڃ أؼىيڈٿ ُٔةث. وڀڃ ن٨ث  ټً ٜٗټر، ٸثڂ ٨ٽُڇ ڀڃ 
 ٿ ڀعٻ آظثپ ڀڃ شد٩ڇ، ٖ َڅٵٗ وټٷ ڀڃ آظثڀهٿ ُٔةث".تٔظ
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 ٧زبة ا٫ظ٧غ ٹا٫ضٗبء ٹا٫زٺثخ ٹاالؿز٠ٜبع - ۲۲
 ثبة ا٫ذش ٬ٗټ ط٧غ اهلل ر٘ب٫ټ - 1 

( ـهظڅث ٴصُددر خدڃ ِد٩ُه وٌڈُدً خدڃ ـدًج )وتټٽٱد٣ ټٵصُددر(. ٴدثٖ: ـدهظڅث           2675) - 2

 ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "َٵدىٺ تهلل ٨دٍ وؼدٻ: أڄدث ٨څده ٤دڃ ٨ددهٌ خدٍ.           ٴثٺ يِى 

وأڄث ڀ٩ڇ ـُڃ َىٸًڄٍ.  ڂ وٸًڄٍ ٍٰ ڄٱّدڇ وٸًشدڇ ٰدٍ ڄٱّدٍ. و ڂ وٸًڄدٍ ٰدٍ ڀدٕ،        
وٸًشڇ ٍٰ ڀٕ ڈٿ لُدً ڀدڅهٿ. و ڂ شٵدًج ڀڅدٍ ٔددًت، شٵًخدس  ټُدڇ وي٨دث. و ڂ شٵدًج          

 ڈًوټر". ټٍ ويت٨ث، شٵًخس ڀڅڇ خث٨ث. و ڂ أشثڄٍ َځٍٕ، أشُصڇ 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر ٨ڃ 2675) -پ -2

 ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن. وټٿ َىٸً "و ڂ شٵًج  ټٍ ويت٨ث، شٵًخس ڀڅڇ خث٨ث".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يتٰد٧. ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ خدڃ         2675) - 3

٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً    ڀڅدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ   
 أـثنَط ڀڅهث: 

وٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ " ڂ تهلل ٴددثٺ:  وت شٽٵددثڄٍ ٨دددهٌ خٕدددً، شٽٵُصددڇ   
 خىيت٦. و وت شٽٵثڄٍ خىيت٦، شٽٵُصڇ خدث٦. و وت شٽٵثڄٍ خدث٦، ؼةصڇ أشُصڇ خل٦ًِ".

)٩َڅدٍ تخدڃ ٌيَد٧(. ـدهظڅث      ( ـهظڅث أڀُر خڃ خ١ّثپ تټ٩ُٕدٍ. ـدهظڅث ٍََده   2676) - 4

 يوؾ خڃ تټٵثِٿ ٨ڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ًَُّ ٰدٍ ٠ًَدٳ ڀٹدر. ٰځدً ٨ٽدً ؼددٻ َٵدثٺ ټدڇ          

ؼځهتڂ. ٰٵثٺ "ًُِوت. ڈىت ؼځهتڂ. ِدٳ تټځٱًنوڂ" ٴدثټىت: وڀدث تټځٱدًنوڂ؟ َدث يِدىٺ      
 تټىتٸًتز".تهلل! ٴثٺ "تټىتٸًوڂ تهلل ٸعًُت، و

 ثبة ٟپ أؿٰبء اهلل ر٘ب٫ټ، ٹٌٟ٪ ٯٲ أدوبٷب - 2 

( ـددهظڅث ٨ځددًو تټڅثٴدده وٌڈُددً خددڃ ـددًج وتخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ     2677) - 5

ِٱُثڂ )وتټٽٱ٣ ټ٩ځًو(. ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخدٍ  
 ڈًًَذ،

ِددځث. ڀددڃ ـٱ٥هددث نلددٻ  ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، ٴددثٺ "هلل شّدد٩ر وشّدد٩ىڂ ت   
 تټؽڅر. و ڂ تهلل وشً َفح تټىشً". وٍٰ تټًوتَر تخڃ أخٍ ٨ځً "ڀڃ أـٙثڈث".

( ـدهظڅٍ ڀفځدده خدڃ يتٰدد٧. ـدهظڅث ٨دددهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځددً ٨دڃ أَددىج،      2677) - 6

 ٨ڃ تخڃ ًَُِڃ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. و٨ڃ ڈځثپ خڃ ڀڅدڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
ش٩ّر وشّد٩ُڃ تِدځث. ڀثبدر  ٖ وتـده. ڀدڃ      ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " ڂ هلل  

 أـٙثڈث نلٻ تټؽڅر".
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 وٌتن ڈځثپ ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڄڇ وشً. َفح تټىشً".

 ثبة ا٫٘ؼ٭ ثب٫ضٗبء، ٹال ٿ٤٪ اٱ كئذ - 3 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈًُ خڃ ـدًج. ؼځ٩ُدث ٨دڃ تخدڃ ٨ٽُدر.      2678) - 7

  ِځث٨ُٻ خڃ ٨ٽُر ٨ڃ ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ ٘هُح، ٨ڃ أڄُ، ٴثٺ: ٴثٺ أخى خٹً: ـهظڅث
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ " وت ن٨ددث أـددهٸٿ ٰٽ٩ُددٍپ ٰددٍ تټدده٨ثء. وٖ َٵددٻ:   

 تټٽهٿ!  ڂ ٔةس ٰل١٨څٍ. ٰإڂ تهلل ٖ ڀّصٹًچ ټڇ".

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ أَددىج وٴصُدددر وتخددڃ ـؽددً. ٴددثټىت: ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ         2679) - 8

 ً( ٨ڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛)٩َڅىڂ تخڃ ؼ٩ٱ
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " وت ن٨ث أـهٸٿ ٰدٗ َٵدٻ: تټٽهدٿ! ت٬ٱدً ټدٍ  ڂ       

 ٔةس. وټٹڃ ټ٩ٍُپ تټځّلټر. وټ٥٩ُٿ تټ٬ًدر. ٰإڂ تهلل ٖ َص٩ث٤ځڇ ٍٔء أ١٨ثچ".

( ـدهظڅث  ِددفثٲ خدڃ ڀىِددً تْڄٙدثيٌ. ـددهظڅث أڄدُ خددڃ ٨ُدثٚ. ـددهظڅث      2679) - 9

فثيض )وڈى تخڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ وخثج( ٨ڃ ١٨ثء خڃ ڀُڅدثء، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ،     تټ
 ٴثٺ:

ٴثٺ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ٖ َٵدىټڃ أـدهٸٿ: تټٽهدٿ! ت٬ٱدً ټدٍ  ڂ ٔدةس. تټٽهدٿ!            
 تيـځڅٍ  ڂ ٔةس. ټ٩ٍُپ ٍٰ تټه٨ثء. ٰإڂ تهلل ٘ثڄ٧ ڀث ٔثء، ٖ ڀٹًچ ټڇ".

 ثبة رٰٴپ ٧غاٷخ ا٫ٰٺد، ٫ٌغ ٳؼ٩ ثٶ - 4 

( ـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ )٩َڅددٍ تخددڃ ٨ٽُددر( ٨ددڃ         2681) - 11

 ٨دهتټ٩ٍٍَ، ٨ڃ أڄُ، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٖ َصځڅُڃ أـهٸٿ تټځىز ټًٝ ڄٍٺ خڇ. ٰإڂ ٸثڂ  

ٖخده ڀصځڅُددث ٰٽُٵدٻ: تټٽهددٿ! أـُڅدٍ ڀددث ٸثڄدس تټفُددثذ لُدًت ټددٍ، وشدىٰڅٍ  وت ٸثڄددس تټىٰددثذ       
 لًُت ټٍ".

( ـهظڅث تخڃ أخٍ لٽٯ. ـهظڅث يوؾ. ـهظڅث ٔد٩در. ؾ وـدهظڅٍ ٌڈُدً    2681) -پ -11

خڃ ـًج. ـهظڅث ٨ٱثڂ. ـهظڅث ـځثن )٩َڅٍ تخڃ ِٽځر(. ٸٗڈځدث ٨دڃ ظثخدس، ٨دڃ أڄدُ،      
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ "ڀڃ ًٜ أ٘ثخڇ".

٨ث٘دٿ ٨دڃ تټڅٝدً     ( ـهظڅٍ ـثڀه خڃ ٨ځً. ـدهظڅث ٨دهتټىتـده. ـدهظڅث   2681) - 11

 خڃ أڄُ، وأڄُ َىڀةى ـٍ. ٴثٺ أڄُ:
 ټىٖ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ َصځڅُڃ أـهٸٿ تټځىز" ټصځڅُصڇ. 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ  نيَدُ ٨دڃ  ِدځث٨ُٻ    2681) - 12

 خڃ أخٍ لثټه، ٨ڃ ٴُُ خڃ أخٍ ـثٌپ. ٴثٺ:
ىي ِد٧ ٸُثز ٍٰ خ١څڇ. ٰٵدثٺ: ټدى ڀدث أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً      نلٽڅث ٨ٽً لدثج وٴه تٸص 

 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄهثڄث أڂ ڄه٨ى خثټځىز، ټه٨ىز خڇ.
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( ـهظڅثچ  ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث ِدٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر وؼًَدً خدڃ          2681) -پ -12

٨دهتټفځُه ووٸ٧ُ. ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ؾ وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو وَفًُ 
ثٖ: ـهظڅث ڀ٩صځً. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـدهظڅث أخدى أِدثڀر. ٸٽهدٿ ٨دڃ      خڃ ـدُح. ٴ

  ِځث٨ُٻ، خهىت تِٔڅثن.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ ڈځثپ خدڃ  2682) - 13

ڀڅدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً       
 أـثنَط ڀڅهث:

تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٖ َصځڅً أـهٸٿ تټځدىز، وٖ َده٦ خدڇ ڀدڃ ٴددٻ       وٴثٺ يِىٺ 
 أڂ َلشُڇ،  ڄڇ  وت ڀثز أـهٸٿ تڄٵ٧١ ٨ځٽڇ. و ڄڇ ٖ ٍََه تټځؤڀڃ ٨ځًچ  ٖ لًُت".

ثبة ٯٲ أدت ٤٫بء اهلل، أدت اهلل ٤٫بءٵ. ٹٯٲ ٧غٵ ٤٫بء اهلل، ٧غٵ اهلل  - 5 

 ٤٫بءٵ
ڈځثپ. ـدهظڅث ٴصدثنذ ٨دڃ أڄدُ خدڃ ڀثټدٷ،        ( ـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه. ـهظڅث2683) - 14

 ٨ڃ ٨دثنذ خڃ تټٙثڀس؛
أڂ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڀدڃ أـدح ټٵدثء تهلل، أـدح تهلل ټٵدثءچ. وڀدڃ ٸدًچ         

 ټٵثء تهلل، ٸًچ تهلل ټٵثءچ".

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خدڃ ؼ٩ٱدً.   2683) -پ -14

ٴثٺ: ِځ٩س أڄُ خڃ ڀثټٷ َفهض ٨ڃ ٨دثنذ خڃ تټٙدثڀس، ٨دڃ   ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثنذ. 
 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڀعٽڇ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨ددهتهلل تټدًٌٌ. ـدهظڅث لثټده خدڃ تټفدثيض تټهؽُځدٍ.        2684) - 15

 ـهظڅث ٩ُِه ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ ٌيتيذ، ٨ڃ ٩ِه خڃ ڈٕثپ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
ح ټٵدثء تهلل، أـدح تهلل ټٵدثءچ. وڀدڃ ٸدًچ      ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "ڀدڃ أـد    

ټٵثء تهلل، ٸًچ تهلل ټٵثءچ" ٰٵٽس: َث ڄدٍ تهلل! أٸًتڈُدر تټځدىز؟ ٰٹٽڅدث ڄٹدًچ تټځدىز. ٰٵدثٺ       
"ټددُُ ٸددىټٷ. وټٹددڃ تټځددؤڀڃ  وت خٕددً خًـځددر تهلل ويٜددىتڄڇ وؼڅصددڇ، أـددح ټٵددثء تهلل،     

تهلل، وٸددًچ تهلل ٰلـددح تهلل ټٵددثءچ. و ڂ تټٹددثًٰ  وت خٕددً خ٩ددىتج تهلل وِددم١ڇ، ٸددًچ ټٵددثء    
 ټٵثءچ".

( ـددهظڅثچ ڀفځدده خددڃ خٕددثي. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ خٹددً. ـددهظڅث ِدد٩ُه ٨ددڃ  2684) -پ -15

 ٴصثنذ، خهىت تِٔڅثن.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٽٍ خڃ ڀّهً ٨ڃ ٌٸًَثء، ٨ڃ 2684) - 16

 تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ ًَٔؿ خڃ ڈثڄا، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
ٽٿ "ڀدڃ أـدح ټٵدثء تهلل، أـدح تهلل ټٵدثءچ. وڀدڃ ٸدًچ        ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِد  

 ټٵثء تهلل، ٸًچ تهلل ټٵثءچ. وتټځىز ٴدٻ ټٵثء تهلل".
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( ـدددهظڅثچ  ِدددفثٲ خدددڃ  خدددًتڈُٿ. ألدًڄدددث ٨ُّدددً خدددڃ َدددىڄُ. ـدددهظڅث 2684) -پ -16

ٌٸًَثء ٨ڃ ٨ثڀً. ـهظڅٍ ًَٔؿ خڃ ڈدثڄا؛ أڂ ٨ثبٕدر ألدًشدڇ؛ أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً      
 ڇ.تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ. خځعٽ

( ـددهظڅث ِدد٩ُه خددڃ ٨ځددًو تْٔدد٩عٍ. ألدًڄددث ٨دعددً ٨ددڃ ڀ١ددًٮ، ٨ددڃ   2685) - 17

 ٨ثڀً، ٨ڃ ًَٔؿ خڃ ڈثڄا، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "ڀدڃ أـدح ټٵدثء تهلل، أـدح تهلل ټٵدثءچ. وڀدڃ ٸدًچ          

أخدث ڈًَدًذ   ټٵثء تهلل، ٸًچ تهلل ټٵثءچ" ٴدثٺ ٰلشُدس ٨ثبٕدر ٰٵٽدس: َدث أپ تټځدؤڀڅُڃ! ِدځ٩س        
َىٸً ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـهَعث.  ڂ ٸثڂ ٸدىټٷ ٰٵده ڈٽٹڅدث. ٰٵثټدس:  ڂ     
تټهثټٷ ڀڃ ڈٽٷ خٵىٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وڀث وتٶ؟ ٴدثٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل    
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ أـح ټٵدثء تهلل، أـدح تهلل ټٵدثءچ. وڀدڃ ٸدًچ ټٵدثء تهلل ٸدًچ تهلل        

ڀڅث أـه  ٖ وڈى َٹًچ تټځىز. ٰٵثټس: ٴه ٴثټدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ      ټٵثءچ" وټُُ
وِٽٿ. وټُُ خثټىٌ شىڈح  ټُڇ. وټٹڃ  وت ٔدمٗ تټدٙدً، وـٕدًغ تټٙدهي، وتٴٕد٩ً      
تټؽٽه، وشٕڅؽس تْ٘دثخ٧. ٩ٰڅده وټدٷ، ڀدڃ أـدح ټٵدثء تهلل، أـدح تهلل ټٵدثءچ. وڀدڃ ٸدًچ           

 ټٵثء تهلل، ٸًچ تهلل ټٵثءچ.

څثچ  ِدددفثٲ خدددڃ  خدددًتڈُٿ تټفڅ٥ٽدددٍ. ألدًڄدددٍ ؼًَدددً ٨دددڃ      ( وـدددهظ2685) -پ -17

 ڀ١ًٮ. خهىت تِٔڅثن. ڄفى ـهَط ٨دعً.

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وأخددى ٨ددثڀً تْٔدد٩ًٌ وأخددى ٸًَددح.    2686) - 18

 ٴثټىت: ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ خًَه، ٨ڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ،
أـدح تهلل ټٵدثءچ. وڀدڃ ٸدًچ      ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "ڀدڃ أـدح ټٵدثء تهلل،       

 ټٵثء تهلل، ٸًچ تهلل ټٵثءچ".

 ثبة ٌٟ٪ ا٫ظ٧غ ٹا٫ضٗبء، ٹا٫ز٤غة ا٫ټ اهلل ر٘ب٫ټ - 6 

( ـددهظڅث أخددى ٸًَددح، ڀفځدده خددڃ تټ٩ددٗء. ـددهظڅث وٸُدد٧ ٨ددڃ ؼ٩ٱددً خددڃ      2675) - 19

 خًٴثڂ، ٨ڃ ٍََه خڃ تْ٘ٿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
َٵىٺ: أڄث ٨ڃ ٤ڃ ٨ددهٌ خدٍ. وأڄدث ڀ٩دڇ      ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ تهلل 

  وت ن٨ثڄٍ".

( ـهظڅث ڀفځده خدڃ خٕدثي خدڃ ٨عځدثڂ تټ٩ددهٌ. ـدهظڅث َفُدً )٩َڅدٍ تخدڃ           2675) - 21

ِدد٩ُه( وتخددڃ أخددٍ ٨ددهٌ ٨ددڃ ِددٽُځثڂ )وڈددى تټصُځددٍ(، ٨ددڃ أڄددُ خددڃ ڀثټددٷ، ٨ددڃ أخددٍ     
 ڈًًَذ،

ٍ ٔددًت،  ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٴثٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ:  وت شٵدًج ٨ددهٌ ڀڅد    
. و وت أشدثڄٍ  -أو خى٨دث   -شٵًخس ڀڅڇ ويت٨ث. و وت شٵًج ڀڅٍ ويت٨ث، شٵًخس ڀڅڇ خث٨دث.  

 َځٍٕ أشُصڇ ڈًوټر".
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( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ت٨ْٽددً تټٵُّددٍ. ـددهظڅث ڀ٩صځددً ٨ددڃ أخُددڇ. خهددىت      2675) -پ -21

 تِٔڅثن. وټٿ َىٸً " وت أشثڄٍ َځٍٕ، أشُصڇ ڈًوټر".

ُٔدر وأخى ٸًَح )وتټٽٱ٣ ْخٍ ٸًَح(. ٴدثٖ:  ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ 2675) - 21

 ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َٵدىٺ تهلل ٨دٍ وؼدٻ: أڄدث ٨څده ٤دڃ ٨ددهٌ. وأڄدث          

ڀ٩ددڇ ـددُڃ َددىٸًڄٍ. ٰددإڂ وٸًڄددٍ ٰددٍ ڄٱّددڇ، وٸًشددڇ ٰددٍ ڄٱّددٍ. و ڂ وٸًڄددٍ ٰددٍ ڀددٕ، 
لًُ ڀڅڇ. و ڂ تٴصًج  ټٍ ٔددًت، شٵًخدس  ټُدڇ ويت٨دث. و ڂ تٴصدًج  ټدٍ        وٸًشڇ ٍٰ ڀٕ

 ويت٨ث، تٴصًخس  ټُڇ خث٨ث. و ڂ أشثڄٍ َځٍٕ، أشُصڇ ڈًوټر".

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث وٸُدد٧. ـددهظڅث ت٨ْځددٓ ٨ددڃ        2687) - 22

 تټځ٩ًوي خڃ ِىَه، ٨ڃ أخٍ وي. ٴثٺ:
تهلل ٨ٍ وؼٻ: ڀڃ ؼثء خثټفّڅر ٰٽڇ ٨ٕدً   ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َٵىٺ 

أڀعثټهددث وأٌَدده. وڀددڃ ؼددثء خثټّددُةر، ٰؽددٍتؤچ ِددُةر ڀعٽهددث. أو أ٬ٱددً. وڀددڃ شٵددًج ڀڅددٍ   
ٔدددًت، شٵًخددس ڀڅددڇ ويت٨ددث. وڀددڃ شٵددًج ڀڅددٍ ويت٨ددث، شٵًخددس ڀڅددڇ خث٨ددث. وڀددڃ أشددثڄٍ     
َځٕددٍ، أشُصددڇ ڈًوټددر. وڀددڃ ټٵُڅددٍ خٵددًتج تْيٚ ل١ُةددر ٖ َٕددًٶ خددٍ ٔددُةث، ټٵُصددڇ    

 ڀ٭ٱًذ".خځعٽهث 
 ٴثٺ  خًتڈُٿ: ـهظڅث تټفّڃ خڃ خًٕ. ـهظڅث وٸ٧ُ. خهىت تټفهَط.

( ـهظڅث أخى ٸًَح. ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر ٨دڃ ت٨ْځدٓ. خهدىت تِٔدڅثن.        2687) -پ -22

 ڄفىچ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ "ٰٽڇ ٨ًٕ أڀعثټهث أو أٌَه".

 ثبة ٧غاٷخ ا٫ضٗبء ثز٘جڀ٪ ا٤٘٫ٺثخ ٟپ ا٫ضٳڀب - 7 

ثج، ٌَدثن خدڃ َفُدً تټفّدثڄٍ. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ أخدٍ         ( ـهظڅث أخى تټم2688١) - 23

 ٨هٌ ٨ڃ ـځُه، ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ددثن يؼددٗ ڀددڃ تټځّددٽځُڃ ٴدده لٱددس ٰٙددثي ڀعددٻ  

تټٱًق. ٰٵثٺ ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڈٻ ٸڅس شه٨ى خٍٕء أو شّلټڇ  َثچ؟" 
ڀ٩ثٴدٍ خڇ ٍٰ تِلًذ، ٩ٰؽٽڇ ټٍ ٍٰ تټدهڄُث. ٰٵدثٺ   ٴثٺ: ڄ٩ٿ. ٸڅس أٴىٺ: تټٽهٿ! ڀث ٸڅس 

أٰدٗ ٴٽدس:    -أو ٖ شّدص٩ُ١ڇ   -يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ِددفثڂ تهلل! ٖ ش١ُٵدڇ   
تټٽهٿ! آشڅث ٍٰ تټهڄُث ـّڅر وٰدٍ تِلدًذ ـّدڅر وٴڅدث ٨دىتج تټڅدثي؟" ٴدثٺ، ٰده٨ث تهلل ټدڇ.          

 ٰٕٱثچ.

هظڅث لثټده خدڃ تټفدثيض. ـدهظڅث     ( ـهظڅثچ ٨ث٘ٿ خڃ تټڅًٝ تټصُځدٍ. ـد  2688) -پ -23

 ـځُه. خهىت تِٔڅثن.  ټً ٴىټڇ "وٴڅث ٨ىتج تټڅثي" وټٿ َىٸً تټٍَثنذ.

( وـهظڅٍ ٌڈُدً خدڃ ـدًج. ـدهظڅث ٨ٱدثڂ. ـدهظڅث ـځدثن. ألدًڄدث ظثخدس          2688) - 24

 ٨ڃ أڄُ؛
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ نلٻ ٨ٽدً يؼدٻ ڀدڃ أ٘دفثخڇ ٩َدىنچ. وٴده ٘دثي         
ـځُه. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ "ٖ ٠ثٴدر ټدٷ خ٩دىتج تهلل" وټدٿ َدىٸً: ٰده٨ث        ٸثټٱًق. خځ٩څً ـهَط

 تهلل ټڇ. ٰٕٱثچ.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ِددثټٿ خددڃ ڄددىؾ     2688) -پ -24

تټ١٩ثي ٨ڃ ِد٩ُه خدڃ أخدٍ ٨ًوخدر، ٨دڃ ٴصدثنذ، ٨دڃ أڄدُ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ             
 وِٽٿ، خهىت تټفهَط.

 غثبة ٌٟ٪ ٯجب٫ؾ ا٫ظ٧ - 8 

( ـهظڅث ڀفځه خدڃ ـدثشٿ خدڃ ڀُځدىڂ. ـدهظڅث خهدٍ. ـدهظڅث وڈُدح. ـدهظڅث          2689) - 25

 ِهُٻ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، ٴدثٺ " ڂ هلل شددثيٶ وش٩دثټً ڀٗبٹدر ِدُثيذ. ٰٝدٗ.            

َصد٩ىڂ ڀؽثټُ تټىٸً. ٰإوت وؼهوت ڀؽٽّث ُٰڇ وٸً ٴ٩هوت ڀ٩هٿ. وـدٯ خ٩ٝدهٿ خ٩ٝدث    
ـصً َځٽؤت ڀث خُڅهٿ وخُڃ تټّځثء تټهڄُث. ٰدإوت شٱًٴدىت ٨ًؼدىت و٘د٩هوت  ټدً       خلؼڅفصهٿ.

تټّځثء. ٴثٺ ُّٰلټهٿ تهلل ٨ٍ وؼٻ، وڈى أ٨ٽٿ خهٿ: ڀدڃ أَدڃ ؼةدصٿ؟ ُٰٵىټدىڂ: ؼةڅدث ڀدڃ       
٨څه ٨دثن ټٷ ٍٰ تْيٚ، َّدفىڄٷ وَٹدًوڄٷ وَهٽٽىڄٷ وَفځهوڄٷ وَّلټىڄٷ. ٴثٺ: 

ٺ: وڈددٻ يأوت ؼڅصددٍ؟ ٴددثټىت: ٖ. أٌ يج!  وڀددثوت َّددلټىڄٍ؟ ٴددثټىت: َّددلټىڄٷ ؼڅصددٷ. ٴددث  
ٴثٺ: ٰٹُٯ ټى يأوت ؼڅصدٍ؟ ٴدثټىت: وَّدصؽًُوڄٷ. ٴدثٺ: وڀدٿ َّدصؽًُوڄڅٍ؟ ٴدثټىت: ڀدڃ         
ڄددثيٶ. َددث يج! ٴددثٺ: وڈددٻ يأوت ڄددثيٌ؟ ٴددثټىت: ٖ. ٴددثٺ: ٰٹُددٯ ټددى يأوت ڄددثيٌ؟ ٴددثټىت: 

يوت. وَّص٭ٱًوڄٷ. ٴثٺ ُٰٵىٺ: ٴه ٬ٱًز ټهٿ. ٰل١٨ُصهٿ ڀث ِلټىت وأؼًشهٿ ڀځث تِدصؽث 
ٴدثٺ ُٰٵىټدىڂ: يج! ٰددُهٿ ٰدٗڂ. ٨ددده ل١دثء.  ڄځددث ڀدً ٰؽٽددُ ڀ٩هدٿ. ٴددثٺ ُٰٵدىٺ: وټددڇ        

 ٬ٱًز. ڈٿ تټٵىپ ٖ َٕٵً خهٿ ؼٽُّهٿ".

ثبة ٌٟ٪ ا٫ضٗبء ثب٬٫ٸٮ آرٴب ٟپ ا٫ضٳڀب دـٴخ، ٹٟپ اځسغح دـٴخ، ٹ٣ٴب  - 9 

 ٗظاة ا٫ٴبع
ڃ ( ـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ )٩َڅددٍ تخددڃ ٨ٽُددر( ٨دد      2691) - 26

 ٨دهتټ٩ٍٍَ )وڈى تخڃ ٘هُح( ٴثٺ:
ِلٺ ٴصثنذ أڄّث: أٌ ن٨ىذ ٸثڂ َه٨ى خهث تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ أٸعدً؟ ٴدثٺ: ٸدثڂ      

أٸعً ن٨ىذ َه٨ى خهث َٵىٺ "تټٽهٿ! آشڅث ٍٰ تټهڄُث ـّڅر وٍٰ تِلًذ ـّدڅر وٴڅدث ٨دىتج    
 تټڅثي".

َه٨ى خه٨ثء، ن٨ث خهدث  ٴثٺ وٸثڂ أڄُ،  وت أيتن أڂ َه٨ى خه٨ىذ، ن٨ث خهث. ٰإوت أيتن أڂ 
 ُٰڇ.

( ـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ ظثخددس، ٨ددڃ    2691) - 27

 أڄُ، ٴثٺ:
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ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ "يخڅدث آشڅدث ٰدٍ تټدهڄُث ـّدڅر وٰدٍ تِلدًذ            
 ـّڅر وٴڅث ٨ىتج تټڅثي".

 ثبة ٌٟ٪ ا٫زٸ٬ڀ٪ ٹا٫زـجڀخ ٹا٫ضٗبء - 11 

هظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ِدځٍ، ٨دڃ أخدٍ         ( ـ2691) - 28

 ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڀدڃ ٴدثٺ: ٖ  ټدڇ  ٖ تهلل وـدهچ ٖ ٔدًَٷ ټدڇ،        

ټڇ تټځٽٷ وټڇ تټفځه وڈى ٨ٽً ٸٻ ٍٔء ٴهًَ، ٍٰ َىپ، ڀثبر ڀًذ. ٸثڄس ټڇ ٨هٺ ٨ًٕ 
ُس ٨څڇ ڀثبر ُِةر. وٸثڄس ټڇ ـًٌت ڀڃ تټٕد١ُثڂ،  يٴثج. وٸصدس ټڇ ڀثبر ـّڅر. وڀف

َىڀڇ وټٷ، ـصً َځٍّ. وټٿ َلز أـه أٰٝٻ ڀځث ؼثء خڇ  ٖ أـه ٨ځٻ أٸعدً ڀدڃ وټدٷ.    
وڀڃ ٴثٺ: ِدفثڂ تهلل وخفځهچ، ٍٰ َىپ، ڀثبر ڀًذ، ـ١س ل١ثَثچ. وټى ٸثڄس ڀعٻ ٌخه 

 تټدفً".

29 - (2692      ٍ ٍَ خدڃ تټځمصدثي   ( ـهظڅٍ ڀفځده خدڃ ٨ددهتټځٽٷ تْڀدىٌ. ـدهظڅث ٨ددهتټ٩

 ٨ڃ ِهُٻ، ٨ڃ ِځٍ، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ ٴثٺ، ـُڃ َٙدؿ وـُڃ َځّدٍ: ِددفثڂ تهلل    

وخفځهچ، ڀثبر ڀًذ، ټٿ َلز أـه، َىپ تټٵُثڀر، خلٰٝٻ ڀځث ؼثء خڇ.  ٖ أـه ٴثٺ ڀعٻ ڀدث  
 ٴثٺ أو ٌتن ٨ٽُڇ".

ځثڂ خددڃ ٨دُددهتهلل، أخددى أَددىج تټ٭ُٗڄددٍ. ـددهظڅث أخددى ٨ددثڀً    ( ـددهظڅث ِددٽ2693ُ) - 31

)٩َڅٍ تټ٩ٵهٌ(. ـهظڅث ٨ځً )وڈدى تخدڃ أخدٍ ٌتبدهذ( ٨دڃ أخدٍ  ِدفثٲ، ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ           
 ڀُځىڂ؛ ٴثٺ:

ڀڃ ٴثٺ: ٖ  ټڇ  ٖ تهلل وـهچ ٖ ًَٔٷ ټڇ، ټدڇ تټځٽدٷ وټدڇ تټفځده وڈدى ٨ٽدً ٸدٻ ٔدٍء          
  ِځث٨ُٻ.ٴهًَ، ٨ًٕ ڀًتز. ٸثڂ ٸځڃ أ٨صٳ أيخ٩ر أڄٱُ ڀڃ وټه 

وٴثٺ ِٽُځثڂ: ـهظڅث أخى ٨ثڀً. ـهظڅث ٨ځً. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ أخٍ تټّٱً ٨دڃ تټٕد٩دٍ،   
٨ڃ يخ٧ُ خڃ لعُٿ. خځعدٻ وټدٷ. ٴدثٺ ٰٵٽدس ټٽًخُد٧: ڀځدڃ ِدځ٩صڇ؟ ٴدثٺ: ڀدڃ ٨ځدًو خدڃ            
ڀُځىڂ. ٴثٺ ٰلشُس ٨ځًو خڃ ڀُځىڂ ٰٵٽس: ڀځڃ ِځ٩صڇ؟ ٴثٺ: ڀڃ تخڃ أخدٍ ټُٽدً. ٴدثٺ    

ڀځڃ ِدځ٩صڇ؟ ٴدثٺ: ڀدڃ أخدٍ أَدىج تْڄٙدثيٌ. َفهظدڇ ٨دڃ          ٰلشُس تخڃ أخٍ ټُٽً ٰٵٽس:
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً وٌڈُددً خددڃ ـددًج وأخددى ٸًَددح      2694) - 31

وڀفځه خڃ ٠ًَٯ تټدؽٽٍ. ٴثټىت: ـهظڅث تخڃ ٰٝدُٻ ٨دڃ ٨ځدثيذ خدڃ تټٵ٩ٵدث٦، ٨دڃ أخدٍ        
 ٌي٨ر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:

ٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٸٽځصددثڂ لٱُٱصددثڂ ٨ٽددً تټٽّددثڂ، ظٵُٽصددثڂ ٰددٍ      ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘دد   
 تټځٍُتڂ، ـدُدصثڂ  ټً تټًـځڃ. ِدفثڂ تهلل وخفځهچ. ِدفثڂ تهلل تټ٥٩ُٿ".
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( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر ٨ڃ 2695) - 32

 ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ْڂ أٴىٺ: ِدفثڂ تهلل وتټفځه هلل وٖ  ټڇ  ٖ تهلل ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ 

 وتهلل أٸدً، أـح  ټٍ ڀځث ٠ٽ٩س ٨ٽُڇ تټٕځُ".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً وتخدڃ ڄځُدً ٨دڃ       2696) - 33

ڀىًِ تټؽهڅٍ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خدڃ ڄځُدً )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث        
 ڀىًِ تټؽهڅٍ ٨ڃ ڀ٩ٙح خڃ ٩ِه، ٨ڃ أخُڇ، ٴثٺ:

ؼثء أ٨ًتخدٍ  ټدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ: ٨ٽځڅدٍ ٸٗڀدث أٴىټدڇ. ٴدثٺ             
"ٴددٻ: ٖ  ټددڇ  ٖ تهلل وـددهچ ٖ ٔددًَٷ ټددڇ، تهلل أٸدددً ٸدُددًت وتټفځدده هلل ٸعُددًت ِدددفثڂ تهلل  

ٰهدؤٖء ټًخدٍ. ٰځدث ټدٍ؟      يج تټ٩ثټځُڃ، ٖ ـىٺ وٖ ٴىذ  ٖ خثهلل تټ٩ٍَدٍ تټفٹدُٿ" ٴدثٺ:   
 ٴثٺ "ٴٻ: تټٽهٿ! ت٬ٱً ټٍ وتيـځڅٍ وتڈهڄٍ وتيٌٴڅٍ".

ٴثٺ ڀىًِ: أڀث ٨ثٰڅٍ، ٰلڄث أشىڈٿ وڀث أنيٌ. وټٿ َىٸً تخڃ أخٍ ُٔدر ٍٰ ـهَعدڇ ٴدىٺ   
 ڀىًِ.

( ـهظڅث أخى ٸثڀٻ تټؽفهيٌ. ـهظڅث ٨دهتټىتـه )٩َڅٍ تخڃ ٌَثن(. ـهظڅث 2697) - 34

 ثٺ:أخى ڀثټٷ تْٔؽ٩ٍ ٨ڃ أخُڇ، ٴ
ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٩َٽٿ ڀڃ أِٽٿ َٵىٺ "تټٽهدٿ! ت٬ٱدً ټدٍ وتيـځڅدٍ      

 وتڈهڄٍ وتيٌٴڅٍ".

( ـهظڅث ٩ُِه خڃ أٌڈً تټىت١ٍِ. ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَدر. ـدهظڅث أخدى ڀثټدٷ     2697) - 35

 تْٔؽ٩ٍ ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:
   ً چ أڂ َدده٨ى ٸددثڂ تټًؼددٻ  وت أِددٽٿ ٨ٽځددڇ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ تټٙددٗذ. ظددٿ أڀدد

 خهؤٖء تټٹٽځثز "تټٽهٿ! ت٬ٱً ټٍ وتيـځڅٍ وتڈهڄٍ و٨ثٰڅٍ وتيٌٴڅٍ".

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـدًج. ـدهظڅث ٍََده خدڃ ڈدثيوڂ. ألدًڄدث أخدى ڀثټدٷ         2697) - 36

 ٨ڃ أخُڇ؛
أڄڇ ِځ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، وأشثچ يؼٻ ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل! ٸُٯ أٴىٺ ـُڃ  

ٱدً ټدٍ وتيـځڅدٍ و٨دثٰڅٍ وتيٌٴڅدٍ" وَؽځد٧ أ٘دثخ٩ڇ        أِلٺ يخٍ؟ ٴثٺ "ٴٻ: تټٽهٿ! ت٬
  ٖ تٔخهثپ "ٰإڂ ڈؤٖء شؽځ٧ ټٷ نڄُثٶ وآلًشٷ".

( ـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ڀدًوتڂ و٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً ٨دڃ            2698) - 37

ڀىًِ تټؽهڅٍ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خدڃ ڄځُدً )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث        
 ٩ه. ـهظڅٍ أخٍ ٴثٺ:ڀىًِ تټؽهڅٍ ٨ڃ ڀ٩ٙح خڃ ِ
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ٸڅث ٨څه يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ "أ٩َؽدٍ أـدهٸٿ أڂ َٹّدح، ٸدٻ َدىپ،            
أټٯ ـّڅر؟" ّٰلټڇ ِثبٻ ڀڃ ؼٽّثبڇ: ٸُٯ َٹّح أـهڄث أټٯ ـّڅر؟ ٴثٺ "َّدؿ ڀثبر 

 شّدُفر، ُٰٹصح ټڇ أټٯ ـّڅر. أو َفٟ ٨څڇ أټٯ ل١ُةر".

 ٹ٬ٗټ ا٫ظ٧غثبة ٌٟ٪ االجزٰبٕ ٬ٗټ رالٹح ا٤٫غآٱ،  - 11 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفُدً تټصځُځدٍ وأخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وڀفځده خدڃ          2699) - 38

)ٴددثٺ َفُددً: ألدًڄددث. وٴددثٺ تِلددًتڂ: ـددهظڅث( أخددى  -وتټٽٱدد٣ ټُفُددً  -تټ٩ددٗء تټهځددهتڄٍ 
 ڀ٩ثوَر ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:

ٸًخدر ڀدڃ ٸدًج تټدهڄُث،      ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڀدڃ ڄٱدُ ٨دڃ ڀدؤڀڃ         
ڄٱُ تهلل ٨څڇ ٸًخر ڀڃ ٸًج َىپ تټٵُثڀر. وڀدڃ َّدً ٨ٽدً ڀ٩ّدً، َّدً تهلل ٨ٽُدڇ ٰدٍ        
تټهڄُث وتِلًذ. وڀڃ ِصً ڀّٽځث، ِصًچ تهلل ٍٰ تټهڄُث وتِلًذ. وتهلل ٍٰ ٨ىڂ تټ٩ده ڀدث  
ٸثڂ تټ٩ده ٍٰ ٨ىڂ ألُڇ. وڀڃ ِٽٷ ٠ًَٵدث َٽدصځُ ُٰدڇ ٨ٽځدث، ِدهٻ تهلل ټدڇ خدڇ ٠ًَٵدث         

ؽڅددر. وڀددث تؼصځدد٧ ٴددىپ ٰددٍ خُددس ڀددڃ خُددىز تهلل، َصٽددىڂ ٸصددثج تهلل، وَصهتيِددىڄڇ     ټددً تټ
خُڅهٿ،  ٖ ڄٍټس ٨ٽُهٿ تټّٹُڅر، و٬ُٕصهٿ تټًـځر وـٱصهٿ تټځٗبٹر، ووٸًڈٿ تهلل ُٰځڃ 

 ٨څهچ. وڀڃ خ١ل خڇ ٨ځٽڇ، ټٿ ٦ًَّ خڇ ڄّدڇ".

ٙدً خدڃ   ( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ؾ وـدهظڅثچ ڄ 2699) -پ -38

٨ٽددٍ تټؽهٝددځٍ. ـددهظڅث أخددى أِددثڀر. ٴددثٖ: ـددهظڅث ت٨ْځددٓ. ـددهظڅث تخددڃ ڄځُددً ٨ددڃ أخددٍ 
٘ثټؿ. وٍٰ ـهَط أخٍ أِثڀر: ـهظڅث أخى ٘ثټؿ ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ: ٴثٺ يِدىٺ تهلل  
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـدهَط أخدٍ ڀ٩ثوَدر. ٬ُدً أڂ ـدهَط أخدٍ أِدثڀر ټدُُ ُٰدڇ          

 وٸً تټصًُُّ ٨ٽً تټځ٩ًّ.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. 2711) - 39

ـهظڅث ٩ٔدر. ِځ٩س أخث  ِفثٲ َفهض ٨ڃ ت٬ًْ، أخٍ ڀّٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ: أٔهه ٨ٽً أخدٍ  
 ڈًًَذ وأخٍ ٩ُِه تټمهيٌ أڄهځث ٔههت ٨ٽً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛

     ٗ بٹدر، و٬ٕدُصهٿ تټًـځدر،    أڄڇ ٴثٺ "ٖ َٵ٩ه ٴىپ َدىٸًوڂ تهلل ٨دٍ وؼدٻ  ٖ ـٱدصهٿ تټځ
 وڄٍټس ٨ٽُهٿ تټّٹُڅر، ووٸًڈٿ تهلل ُٰځڃ ٨څهچ".

( وـهظڅُددڇ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ٨دددهتټًـځڃ. ـددهظڅث ٔدد٩در، ٰددٍ 2711) -پ -39

 ڈىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ڀًـدىپ خدڃ ٨ددهتټ٩ٍٍَ ٨دڃ أخدٍ      2711) - 41

 ٍ ٩ُِه تټمهيٌ، ٴثٺ:ڄ٩ثڀر تټ٩ّهٌ، ٨ڃ أخٍ ٨عځثڂ، ٨ڃ أخ
لًغ ڀ٩ثوَر ٨ٽً ـٽٵر ٍٰ تټځّؽه. ٰٵثٺ: ڀث أؼٽّٹٿ؟ ٴدثټىت: ؼٽّدڅث ڄدىٸً تهلل. ٴدثٺ:      

آهلل! ڀث أؼٽّٹٿ  ٖ وتٶ؟ ٴثټىت: وتهلل! ڀث أؼٽّڅث  ٖ وتٶ. ٴثٺ: أڀث  ڄدٍ أِدصفٽٱٹٿ شهځدر    
ٍ. ټٹٿ. وڀث ٸثڂ أـه خځڅٍټصٍ ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ أٴدٻ ٨څدڇ ـدهَعث ڀڅد     
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و ڂ يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ لدددًغ ٨ٽدددً ـٽٵدددر ڀدددڃ أ٘دددفثخڇ. ٰٵدددثٺ "ڀدددث   
أؼٽّٹٿ؟" ٴثټىت: ؼٽّڅث ڄىٸً تهلل وڄفځهچ ٨ٽً ڀدث ڈدهتڄث ټِٕدٗپ، وڀدڃ خدڇ ٨ٽُڅدث. ٴدثٺ        
"آهلل! ڀث أؼٽّٹٿ  ٖ وتٶ؟" ٴثټىت: وتهلل! ڀث أؼٽّڅث  ٖ وتٶ. ٴثٺ "أڀدث  ڄدٍ ټدٿ أِدصفٽٱٹٿ     

 دًَٻ ٰللدًڄٍ؛ أڂ تهلل ٨ٍ وؼٻ َدثڈٍ خٹٿ تټځٗبٹر".شهځر ټٹٿ. وټٹڅڇ أشثڄٍ ؼ

 ثبة اؿزذجبة االؿز٠ٜبع ٹاالؿز٨ضبع ٯٴٶ - 12 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وٴصُددر خدڃ ِد٩ُه وأخدى تټًخُد٧ تټ٩صٹدٍ. ؼځ٩ُدث        2712) - 41

٨ڃ ـځدثن. ٴدثٺ َفُدً: ألدًڄدث ـځدثن خدڃ ٌَده ٨دڃ ظثخدس، ٨دڃ أخدٍ خدًنذ، ٨دڃ ت٬ْدً               
 تټځٍڄٍ، وٸثڄس ټڇ ٘فدر؛

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " ڄڇ ټُ٭ثڂ ٨ٽً ٴٽدٍ. و ڄٍ ِْص٭ٱً تهلل، ٍٰ  
 تټُىپ، ڀثبر ڀًذ".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٬څهي ٨ڃ ٩ٔدر، ٨دڃ ٨ځدًو خدڃ    2712) - 42

ڀًذ، ٨ڃ أخدٍ خدًنذ. ٴدثٺ: ِدځ٩س ت٬ْدً، وٸدثڂ ڀدڃ أ٘دفثج تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ            
 ٴثٺ: وِٽٿ، َفهض تخڃ ٨ځً

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َث أَهث تټڅدثَ! شىخدىت  ټدً تهلل. ٰدإڄٍ أشدىج، ٰدٍ        
 تټُىپ،  ټُڇ ڀثبر ڀًذ".

( ـهظڅثچ ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ؾ وـهظڅث تخدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث    2712) -پ -42

 أخى نتون و٨دهتټًـځڃ خڃ ڀههٌ. ٸٽهٿ ٨ڃ ٩ٔدر، ٍٰ ڈىت تِٔڅثن.

ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث أخددى لثټدده )٩َڅددٍ ِددٽُځثڂ خددڃ      (2713) - 43

ـُثڂ(. ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځُدً. ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر. ؾ وـدهظڅٍ أخدى ِد٩ُه تْٔدػ. ـدهظڅث          
ـٱٗ )٩َڅٍ تخڃ ٬ُثض(. ٸٽهٿ ٨دڃ ڈٕدثپ. ؾ وـدهظڅٍ أخدى لُعځدر، ٌڈُدً خدڃ ـدًج         

٨ڃ ڀفځده خدڃ ِدًَُڃ،    )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ  خًتڈُٿ ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ـّثڂ، 
 ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ شثج ٴدٻ أڂ ش١ٽ٧ تټٕځُ ڀڃ ڀ٭ًخهث، شثج  
 تهلل ٨ٽُڇ".

 ثبة اؿزذجبة س٠ي ا٫وٺد ثب٫ظ٧غ - 13 

( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ٰٝدُٻ وأخدى ڀ٩ثوَدر          2714) - 44

 ٍ ڀىًِ. ٴثٺ:٨ڃ ٨ث٘ٿ، ٨ڃ أخٍ ٨عځثڂ، ٨ڃ أخ
ٸڅث ڀ٧ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ ِدٱً. ٰؽ٩دٻ تټڅدثَ َؽهدًوڂ خدثټصٹدًُ. ٰٵدثٺ            

تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "َدث أَهدث تټڅددثَ! تيخ٩دىت ٨ٽدً أڄٱّدٹٿ.  ڄٹدٿ ټدُُ شدده٨ىڂ            
أ٘ٿ وٖ ٬ثبدث.  ڄٹٿ شه٨ىڂ ِځ٩ُث ٴًَدث. وڈى ڀ٩ٹدٿ" ٴدثٺ وأڄدث لٽٱدڇ، وأڄدث أٴدىٺ: ٖ       
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خثهلل. ٰٵثٺ "َث ٨دهتهلل خڃ ٴُُ! أٖ أنټٷ ٨ٽً ٸڅٍ ڀڃ ٸڅدىٌ تټؽڅدر؟"   ـىٺ وٖ ٴىذ  ٖ 
 ٰٵٽس: خٽً. َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "ٴٻ: ٖ ـىٺ وٖ ٴىذ  ٖ خثهلل".

( ـهظڅث تخڃ ڄځًُ و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وأخى ٩ُِه تْٔػ. ؼځ٩ُث ٨ڃ 2714) -پ -44

 ـٱٗ خڃ ٬ُثض، ٨ڃ ٨ث٘ٿ، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

څث أخى ٸثڀٻ، ُٰٝٻ خڃ ـّدُڃ. ـدهظڅث ٍََده )٩َڅدٍ تخدڃ ٌيَد٧(.       ( ـهظ2714) - 45

 ـهظڅث تټصُځٍ ٨ڃ أخٍ ٨عځثڂ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ؛
أڄهٿ ٸثڄىت ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. وڈدٿ َٙد٩هوڂ ٰدٍ ظڅُدر. ٴدثٺ ٰؽ٩دٻ         

يؼٻ، ٸٽځث ٨ٗ ظڅُر، ڄثني: ٖ  ټڇ  ٖ تهلل وتهلل أٸدً. ٴثٺ ٰٵثٺ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ  
ِٽٿ " ڄٹٿ ٖ شڅثنوڂ أ٘ٿ وٖ ٬ثبدث" ٴثٺ ٰٵثٺ "َث أخث ڀىًِ! أو َث ٨دهتهلل خدڃ ٴدُُ!   و

أٖ أنټٷ ٨ٽً ٸٽځر ڀڃ ٸڅٍ تټؽڅدر؟" ٴٽدس: ڀدث ڈدٍ؟ َدث يِدىٺ تهلل! ٴدثٺ "ٖ ـدىٺ وٖ         
 ٴىذ  ٖ خثهلل".

( وـهظڅثچ ڀفځه خڃ ٨دهت٨ْٽً. ـهظڅث تټځ٩صځً ٨ڃ أخُدڇ. ـدهظڅث أخدى    2714) -پ -45

 ٍ ڀىًِ. ٴثٺ: خُڅځث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰىٸً ڄفىچ.٨عځثڂ ٨ڃ أخ

( ـهظڅث لٽٯ خدڃ ڈٕدثپ وأخدى تټًخُد٧. ٴدثٖ: ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ٌَده          2714) - 2پ -45

٨ڃ أَىج، ٨ڃ أخٍ ٨عځثڂ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ. ٴثٺ: ٸڅث ڀ٧ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ    
 ٍٰ ِٱً. ٰىٸً ڄفى ـهَط ٨ث٘ٿ.

خڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث تټعٵٱدٍ. ـدهظڅث لثټده تټفدىتء ٨دڃ         ( وـهظڅث  ِفثٲ2714) - 46

 أخٍ ٨عځثڂ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ. ٴثٺ:
ٸڅث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰدٍ ٬دٍتذ. ٰدىٸً تټفدهَط. وٴدثٺ ُٰدڇ "وتټدىٌ         

شه٨ىڄڇ أٴًج  ټً أـهٸٿ ڀڃ ٨څٳ يتـٽر أـهٸٿ". وټُُ ٍٰ ـهَعدڇ وٸدً ٖ ـدىٺ وٖ    
 ٴىذ  ٖ خثهلل.

ث  ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث تټڅٝدً خدڃ ٔدځُٻ. ـدهظڅث ٨عځدثڂ         ( ـهظڅ2714) - 47

 )وڈى تخڃ ٬ُثض(. ـهظڅث أخى ٨عځثڂ ٨ڃ أخٍ ڀىًِ ت٩ًٌْٔ. ٴثٺ:
أو  -ٴثٺ ټٍ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "أٖ أنټدٷ ٨ٽدً ٸٽځدر ڀدڃ ٸڅدىٌ تټؽڅدر           

 ".٨ٽً ٸڅٍ ڀڃ ٸڅىٌ تټؽڅر؟" ٰٵٽس: خٽً. ٰٵثٺ "ٖ ـىٺ وٖ ٴىذ  ٖ خثهلل -ٴثٺ 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يڀدؿ. ألدًڄدث   2715) - 48

 تټٽُط ٨ڃ ٍََه خڃ أخٍ ـدُح، ٨ڃ أخٍ تټمًُ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو، ٨ڃ أخٍ خٹً؛
أڄڇ ٴثٺ ټًِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ: ٨ٽځڅدٍ ن٨دثء أن٨دى خدڇ ٰدٍ ٘دٗشٍ. ٴدثٺ             

وٖ َ٭ٱدً تټدىڄىج  ٖ    -وٴدثٺ ٴصُددر: ٸعُدًت     -دًُت "ٴٻ: تټٽهٿ!  ڄٍ ٤ٽځس ڄٱٍّ ٤ٽځث ٸ
 أڄس. ٰث٬ٱً ټٍ ڀ٭ٱًذ ڀڃ ٨څهٶ وتيـځڅٍ،  ڄٷ أڄس تټ٭ٱىي تټًـُٿ".
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( وـهظڅُددڇ أخددى تټ١ددثڈً. ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ يؼددٻ     2715) -پ -48

ِځثچ، و٨ځًو خڃ تټفثيض ٨ڃ ٍََه خڃ أخٍ ـدُح، ٨ڃ أخٍ تټمُدً؛ أڄدڇ ِدځ٧ ٨ددهتهلل     
 خڃ تټ٩ثٖ َٵىٺ: خڃ ٨ځًو

 ڂ أخددث خٹددً تټٙددهَٳ ٴددثٺ ټًِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ: ٨ٽځڅددٍ، َددث يِددىٺ تهلل!   
ن٨ثء أن٨ى خڇ ٍٰ ٘ٗشٍ وٍٰ خُصٍ. ظٿ وٸً خځعٻ ـهَط تټٽُط. ٬ًُ أڄدڇ ٴدثٺ "٤ٽځدث    

 ٸعًُت".

 ثبة ا٫ز٘ٺط ٯٲ كغ ا٠٫زٲ، ٹٛڀغٷب - 14 

)وتټٽٱدد٣ ْخددٍ خٹددً( ٴددثٖ:  ( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وأخددى ٸًَددح 589) - 49

 ـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث ڈٕثپ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ َه٨ى خهؤٖء تټه٨ىتز "تټٽهٿ! ٰإڄٍ أ٨ىو خٷ  

ڀڃ ٰصڅر تټڅثي، و٨ىتج تټڅثي، وٰصڅر تټٵدً، و٨ىتج تټٵدً، وڀدڃ ٔدً ٰصڅدر تټ٭څدً، وڀدڃ      
ٰصڅدر تټځّدُؿ تټدهؼثٺ. تټٽهدٿ! ت٬ّدٻ ل١ثَدثٌ خځدثء        ًٔ ٰصڅر تټٱٵً. وأ٨ىو خٷ ڀدڃ ٔدً   

تټعٽػ وتټدًن. وڄٳ ٴٽدٍ ڀڃ تټم١ثَث ٸځث ڄٵُس تټعىج تْخُٛ ڀڃ تټهڄُ. وخث٨ده خُڅدٍ   
وخُڃ ل١ثَثٌ ٸځث خث٨هز خُڃ تټځٕدًٲ وتټځ٭دًج. تټٽهدٿ! ٰدإڄٍ أ٨دىو خدٷ ڀدڃ تټٹّدٻ         

 وتټهًپ وتټځلظٿ وتټځ٭ًپ".

ى ڀ٩ثوَددر ووٸُدد٧ ٨ددڃ ڈٕددثپ، خهددىت    ( وـددهظڅثچ أخددى ٸًَددح. ـددهظڅث أخدد   589) -پ -49

 تِٔڅثن.

 ثبة ا٫ز٘ٺط ٯٲ ا٫٘جؼ ٹا٨٫ـ٪ ٹٛڀغٵ - 15 

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ أَددىج. ـددهظڅث تخددڃ ٨ٽُددر. ٴددثٺ: وألدًڄددث ِددٽُځثڂ         2716) - 51

 تټصُځٍ. ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "تټٽهٿ!  ڄٍ أ٨ىو خٷ ڀدڃ تټ٩ؽدٍ وتټٹّدٻ،     

 ؽدڃ وتټهًپ، وتټدمٻ. وأ٨ىو خٷ ڀڃ ٨ىتج تټٵدً، وڀڃ ٰصڅر تټځفُث وتټځځثز".وتټ

( وـددهظڅث أخددى ٸثڀددٻ. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ ٌيَدد٧. ؾ وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ     2716) -پ -51

٨دهت٨ْٽً. ـدهظڅث ڀ٩صځدً. ٸٗڈځدث ٨دڃ تټصُځدٍ، ٨دڃ أڄدُ ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ            
 ڃ ٰصڅر تټځفُث وتټځځثز".وِٽٿ. خځعٽڇ. ٬ًُ أڂ ٍََه ټُُ ٍٰ ـهَعڇ ٴىټڇ "وڀ

( ـهظڅث أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ألدًڄث تخدڃ ڀددثيٶ ٨دڃ ِدٽُځثڂ     2716) - 51

تټصُځددٍ، ٨ددڃ أڄددُ خددڃ ڀثټددٷ، ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ؛ أڄددڇ ش٩ددىو ڀددڃ أٔددُثء    
 وٸًڈث. وتټدمٻ.

( ـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ ڄدث٧ٰ تټ٩ددهٌ. ـدهظڅث خهدٍ خدڃ أِده تټ٩ځدٍ. ـدهظڅث            2716) - 52

 وڂ ت٨ْىي. ـهظڅث ٩ُٔح خڃ تټفدفثج ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ:ڈثي
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ٸدثڂ تټڅددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ َده٨ى خهددؤٖء تټده٨ىتز "تټٽهددٿ!  ڄدٍ أ٨ددىو خدٷ ڀددڃ         
 تټدمٻ وتټٹّٻ وأيوٺ تټ٩ځً. و٨ىتج تټٵدً. وٰصڅر تټځفُث وتټځځثز".

 ثبة ٟپ ا٫ز٘ٺط ٯٲ ؿٺء ا٤٫ٌبء ٹصع٥ ا٫ل٤بء ٹٛڀغٵ - 16 

تټڅثٴه وٌڈًُ خڃ ـًج. ٴثٖ: ـهظڅث ِٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر.   ( ـهظڅٍ ٨ځًو 2717) - 53

 ـهظڅٍ ِځٍ ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ َص٩ىو ڀڃ ِىء تټٵٝثء، وڀدڃ نيٶ تټٕدٵثء، وڀدڃ     

 ٔځثشر ت٨ْهتء، وڀڃ ؼهه تټدٗء.
 ٴثٺ ٨ځًو ٍٰ ـهَعڇ: ٴثٺ ِٱُثڂ: أٔٷ أڄٍ ٌنز وتـهذ ڀڅهث.

ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ يڀدؿ )وتټٽٱد٣    (2718) - 54

ټڇ(. ألدًڄث تټٽُط ٨ڃ ٍََه خڃ أخدٍ ـدُدح، ٨دڃ تټفدثيض خدڃ ٩َٵدىج؛ أڂ ٩َٵدىج خدڃ         
٨دهتهلل ـهظڇ؛ أڄڇ ِځ٧ خًّ خڃ ٩ُِه َٵىٺ: ِځ٩س ٩ِه خڃ أخٍ وٴثٖ َٵىٺ: ِځ٩س 

 لىټر خڅس ـٹُٿ تټّٽځُر شٵىٺ:
 ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "ڀڃ ڄٍٺ ڀڅٍٖ ظدٿ ٴدثٺ: أ٨دىو خٹٽځدثز     ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 

 تهلل تټصثڀثز ڀڃ ًٔ ڀث لٽٳ، ټٿ ًَٝچ ٔا، ـصً ًَشفٻ ڀڃ ڀڅٍټڇ وټٷ".

( وـدهظڅث ڈددثيوڂ خدڃ ڀ٩ددًوٮ وأخدى تټ١ددثڈً. ٸٗڈځدث ٨ددڃ تخدڃ وڈددح      2718) - 55

)وتټٽٱ٣ ټهثيوڂ( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ وڈح ٴثٺ: وألدًڄث ٨ځًو )وڈى تخڃ تټفثيض(؛ أڂ 
ٍََه خڃ أخٍ ـدُح وتټفثيض خڃ ٩َٵىج ـهظثچ ٨ڃ ٩َٵىج خڃ ٨دهتهلل خڃ تْٔدػ، ٨دڃ   

 خًّ خڃ ٩ُِه، ٨ڃ ٩ِه خڃ أخٍ وٴثٖ، ٨ڃ لىټر خڅس ـٽُٿ تټّٽځُر؛
أڄهث ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ " وت ڄٍٺ أـهٸٿ ڀڅٍٖ ٰٽُٵٻ: أ٨ىو  

 ٍٔء ـصً ًَشفٻ ڀڅڇ". خٹٽځثز تهلل تټصثڀثز ڀڃ ًٔ ڀث لٽٳ. ٰإڄڇ ٖ ًَٝچ

( ٴثٺ ٩َٵىج: وٴدثٺ تټٵ٩ٵدث٦ خدڃ ـٹدُٿ ٨دڃ وٸدىتڂ، أخدٍ ٘دثټؿ، ٨دڃ          2719) - 55

 أخٍ ڈًًَذ؛ أڄڇ ٴثٺ:
ؼثء يؼٻ  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل! ڀدث ټٵُدس ڀدڃ ٨ٵدًج          

ڀث  ټه٬صڅٍ تټدثيـر. ٴثٺ "أڀث ټى ٴٽس، ـُڃ أڀُّس: أ٨ىو خٹٽځثز تهلل تټصثڀثز ڀڃ ًٔ
 لٽٳ، ټٿ شًٝٶ".

( وـهظڅٍ ٨ًُّ خڃ ـځثن تټځٙدًٌ. ألدًڄدٍ تټٽُدط ٨دڃ ٍََده خدڃ       2719) -پ -55

أخٍ ـدُح، ٨ڃ ؼ٩ٱً، ٨ڃ ٩َٵىج؛ أڄڇ وٸً ټڇ؛ أڂ أخث ٘ثټؿ، ڀىټً ١٬ٱدثڂ ألددًچ؛   
أڄڇ ِځ٧ أخث ڈًًَذ َٵىٺ: ٴثٺ يؼٻ: َث يِىٺ تهلل! ټده٬صڅٍ ٨ٵدًج. خځعدٻ ـدهَط تخدڃ      

 وڈح.
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 ض ا٫ٴٺ٭ ٹأسظ ا٫ٌٰجٖثبة ٯب ٿ٤ٺ٩ ٗٴ - 17 

 -وتټٽٱد٣ ټ٩عځدثڂ    -( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ٔدُدر و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ     2711) - 56

)ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ ٨عځثڂ: ـهظڅث( ؼًًَ ٨ڃ ڀڅٙدىي، ٨دڃ ِد٩ه خدڃ ٨دُدهذ.      
 ـهظڅٍ تټدًتء خڃ ٨ثٌج؛

أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ " وت ألددىز ڀٝددؽ٩ٷ ٰصىٜددل وٜددىءٶ          
. ظددٿ تٜدد١ؽ٧ ٨ٽددً ٔددٵٷ تَْځددڃ. ظددٿ ٴددٻ: تټٽهددٿ!  ڄددٍ أِددٽځس وؼهددٍ  ټُددٷ.      ټٽٙددٗذ

وٰىٜس أڀًٌ  ټُٷ. وأټؽلز ٤هًٌ  ټُٷ ي٬در ويڈدر  ټُٷ. ٖ ڀٽؽل وٖ ڀڅؽث ڀڅٷ 
 ٖ  ټُٷ. آڀڅس خٹصثخٷ تټىٌ أڄٍټس. وخڅدُٷ تټىٌ أيِٽس. وتؼ٩ٽهڃ ڀدڃ آلدً ٸٗڀدٷ.    

 ٰإڂ ڀس ڀڃ ټُٽصٷ، ڀس وأڄس ٨ٽً تټٱ١ًذ".
هڃ ِْصىٸًڈڃ ٰٵٽس: آڀڅس خًِىټٷ تټىٌ أيِدٽس. ٴدثٺ "ٴدٻ: آڀڅدس خڅدُدٷ      ٴثٺ ًٰننش

 تټىٌ أيِٽس".

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅث ٨دددهتهلل )٩َڅددٍ تخددڃ         2711) -پ -56

 نيَُ( ٴثٺ: ِځ٩س ـُٙڅث ٨ڃ ِد٩ه خدڃ ٨دُدهذ، ٨دڃ تټددًتء خدڃ ٨دثٌج، ٨دڃ تټڅددٍ          
ٙددىيت أشددٿ ـددهَعث. وٌتن ٰددٍ ـددهَط  ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، خهددىت تټفددهَط. ٬ُددً أڂ ڀڅ 

 ـُٙڃ "و ڂ أ٘دؿ أ٘ثج لًُت".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث أخى نتون. ـهظڅث ٩ٔدر. ؾ وـدهظڅث تخدڃ   2711) - 57

خٕددثي. ـددهظڅث ٨دددهتټًـځڃ وأخددى نتون. ٴددثٖ: ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ ٨ځددًو خددڃ ڀددًذ. ٴددثٺ:      
 ِځ٩س ٩ِه خڃ ٨دُهذ َفهض ٨ڃ تټدًتء خڃ ٨ثٌج؛

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڀً يؼٗ،  وت ألى ڀٝدؽ٩ڇ ڀدڃ تټٽُدٻ، أڂ َٵدىٺ     أڂ يِىٺ تهلل 
"تټٽهدٿ! أِدٽځس ڄٱّدٍ  ټُددٷ. ووؼهدس وؼهدٍ  ټُدٷ. وأټؽددلز ٤هدًٌ  ټُدٷ. وٰىٜددس         
أڀًٌ  ټُٷ. ي٬در ويڈدر  ټُٷ. ٖ ڀٽؽدل وٖ ڀڅؽدث ڀڅدٷ  ٖ  ټُدٷ. آڀڅدس خٹصثخدٷ تټدىٌ        

وټٿ َىٸً تخڃ خٕدثي ٰدٍ   أڄٍټس. وخًِىټٷ تټىٌ أيِٽس. ٰإڂ ڀثز ڀثز ٨ٽً تټٱ١ًذ" 
 ـهَعڇ: ڀڃ تټٽُٻ.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخدى تْـدىٖ ٨دڃ أخدٍ  ِدفثٲ، ٨دڃ       2711) - 58

 تټدًتء خڃ ٨ثٌج، ٴثٺ: 
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ټًؼدٻ "َدث ٰدٗڂ!  وت أوَدس  ټدً ًٰتٔدٷ" خځعدٻ            

س ڀدڃ ټُٽصدٷ، ڀدس    ـهَط ٨ځًو خڃ ڀًذ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ "وخڅدُدٷ تټدىٌ أيِدٽس. ٰدإڂ ڀد     
 ٨ٽً تټٱ١ًذ. و ڂ أ٘دفس، أ٘دس لًُت".

( ـهظڅث تخڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث      2711) -پ -58

٩ٔدر ٨ڃ أخٍ  ِدفثٲ؛ أڄدڇ ِدځ٧ تټددًتء خدڃ ٨دثٌج َٵدىٺ: أڀدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل           
 ٨ٽُڇ وِٽٿ يؼٗ. خځعٽڇ. وټٿ َىٸً "و ڂ أ٘دفس أ٘دس لًُت".
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( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ أخدٍ     2711) - 59

 تټّٱً، ٨ڃ أخٍ خٹً خڃ أخٍ ڀىًِ، ٨ڃ تټدًتء؛
أڂ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٸددثڂ،  وت ألددى ڀٝددؽ٩ڇ، ٴددثٺ "تټٽهددٿ! خثِددځٷ أـُددث         

 تټڅٕىي". وخثِځٷ أڀىز". و وت تِصُٵ٣ ٴثٺ "تټفځه هلل تټىٌ أـُثڄث خ٩هڀث أڀثشڅث، و ټُڇ

( ـهظڅث ٨ٵدر خڃ ڀٹًپ تټ٩ځٍ وأخدى خٹدً خدڃ ڄدث٧ٰ. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٬څدهي.        2712) - 61

 ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ لثټه. ٴثٺ: ِځ٩س ٨دهتهلل خڃ تټفثيض َفهض ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً؛
أڄڇ أڀً يؼٗ،  وت ألى ڀٝؽ٩ڇ، ٴثٺ "تټٽهٿ! لٽٵدس ڄٱّدٍ وأڄدس شىٰثڈدث. ټدٷ ڀځثشهدث        

ث، و ڂ أڀصهث ٰث٬ٱً ټهدث. تټٽهدٿ!  ڄدٍ أِدلټٷ تټ٩ثُٰدر" ٰٵدثٺ       وڀفُثڈث.  ڂ أـُُصهث ٰثـٱ٥ه
ټڇ يؼٻ: أِځ٩س ڈىت ڀڃ ٨ځً؟ ٰٵدثٺ: ڀدڃ لُدً ڀدڃ ٨ځدً، ڀدڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل         

 ٨ٽُڇ وِٽٿ.
 ٴثٺ تخڃ ڄث٧ٰ ٍٰ يوتَصڇ: ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ تټفثيض. وټٿ َىٸً: ِځ٩س.

 ( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ِهُٻ. ٴثٺ:2713) - 61

ڂ أخددى ٘ددثټؿ َلڀًڄددث،  وت أيتن أـددهڄث أڂ َڅددثپ، أڂ َٝدد١ؽ٧ ٨ٽددً ٔددٵڇ تَْځددڃ. ظددٿ  ٸددث 
َٵىٺ "تټٽهٿ! يج تټّځثوتز ويج تْيٚ ويج تټ٩ًْ تټ٥٩ُٿ. يخڅث ويج ٸٻ ٔا. 
ٰثټٳ تټفح وتټڅىي. وڀڅٍٺ تټصىيتذ وتٔڄؽُٻ وتټٱًٴثڂ. أ٨دىو خدٷ ڀدڃ ٔدً ٸدٻ ٔدٍء       

ٔدا. وأڄدس تِلدً ٰٽدُُ خ٩دهٶ ٔدا.       أڄس آلى خڅثُ٘صڇ. تټٽهٿ! أڄس تْوٺ ٰٽُُ ٴدٽٷ 
وأڄس تټ٥ثڈً ٰٽُُ ٰىٴٷ ٔا. وأڄس تټدث٠ڃ ٰٽُُ نوڄٷ ٔا. تٴٛ ٨څث تټهَڃ وأ٬څڅث 

 ڀڃ تټٱٵً". وٸثڂ ًَوي وټٷ ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( وـهظڅٍ ٨دهتټفځُه خڃ خُثڂ تټىت١ٍِ. ـدهظڅث لثټده )٩َڅدٍ تټ١فدثڂ(     2713) - 62

 ڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:٨ڃ ِهُٻ، ٨ڃ أخُ
ٸددثڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َلڀًڄددث،  وت ألددىڄث ڀٝددؽ٩څث، أڂ ڄٵددىٺ. خځعددٻ     

 ـهَط ؼًًَ. وٴثٺ "ڀڃ ًٔ ٸٻ نتخر أڄس آلى خڅثُ٘صهث".

( وـهظڅث أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ـهظڅث أخى أِثڀر. ؾ وـهظڅث أخى 2713) - 63

ظڅث تخدڃ أخدٍ ٨دُدهذ. ـدهظڅث أخدٍ. ٸٗڈځدث ٨دڃ        خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح. ٴدثٖ: ـده     
 ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:

أشددس ٰث٠ځددر تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ شّددلټڇ لثنڀددث. ٰٵددثٺ ټهددث "ٴددىټٍ: تټٽهددٿ! يج   
 تټّځثوتز تټّد٧" خځعٻ ـهَط ِهُٻ ٨ڃ أخُڇ.

ـدهظڅث   ( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ ڀىًِ تْڄٙثيٌ. ـهظڅث أڄُ خڃ ٨ُثٚ.2714) - 64

 ٨دُهتهلل. ـهظڅٍ ٩ُِه خڃ أخٍ ٩ُِه تټځٵدًٌ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ " وت أوي أـدهٸٿ  ټدً ًٰتٔدڇ، ٰٽُللدى نتلٽدر           

 ٌتيچ، ٰٽُڅٱٛ خهث ًٰتٔدڇ، وټُّدٿ تهلل. ٰإڄدڇ ٖ ٩َٽدٿ ڀدث لٽٱدڇ خ٩دهچ ٨ٽدً ًٰتٔدڇ. ٰدإوت           
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تَْځددڃ. وټُٵددٻ: ِدددفثڄٷ تټٽهددٿ! يخددٍ خددٷ      أيتن أڂ َٝدد١ؽ٧، ٰٽُٝدد١ؽ٧ ٨ٽددً ٔددٵڇ  
و٩ٜس ؼڅدٍ. وخٷ أي٩ٰڇ.  ڂ أڀّٹس ڄٱٍّ، ٰث٬ٱً ټهث. و ڂ أيِٽصهث، ٰثـٱ٥هث خځدث  

 شفٱ٣ خڇ ٨دثنٶ تټٙثټفُڃ".

( وـدددهظڅث أخدددى ٸًَدددح. ـدددهظڅث ٨ددددهذ ٨دددڃ ٨دُدددهتهلل خدددڃ ٨ځدددً، خهدددىت 2714) -پ -64

 ڄٱٍّ، ٰثيـځهث". تِٔڅثن. وٴثٺ "ظٿ ټُٵٻ: خثِځٷ يخٍ و٩ٜس ؼڅدٍ. ٰإڂ أـُُس

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٍََده خدڃ ڈدثيوڂ ٨دڃ ـځدثن خدڃ         2715) - 64

 ِٽځر، ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ؛ 
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٸددثڂ  وت أوي  ټددً ًٰتٔددڇ ٴددثٺ "تټفځدده هلل تټددىٌ     

 أ٩٠ځڅث وِٵثڄث، وٸٱثڄث وآوتڄث. ٰٹٿ ڀځڃ ٖ ٸثٍٰ ټڇ وٖ ڀؤوٌ".

 ا٫ز٘ٺط ٯٲ كغ ٯب ٰٗ٪، ٹٯٲ كغ ٯب ٫ٮ ٿٰ٘٪ثبة  - 18 

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ )وتټٽٱدد٣ ټُفُددً( ٴددثٖ:  2716) - 65

 ألدًڄث ؼًًَ ٨ڃ ڀڅٙىي، ٨ڃ ڈٗٺ، ٨ڃ ًٰوذ خڃ ڄىٰٻ تْٔؽ٩ٍ. ٴثٺ:
ِلټس ٨ثبٕر ٨ځث ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َه٨ى خڇ تهلل. ٴثټس: ٸثڂ َٵىٺ  

  ڄٍ أ٨ىو خٷ ڀڃ ًٔ ڀث ٨ځٽس، وڀڃ ًٔ ڀث ټٿ أ٨ځٻ"."تټٽهٿ! 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ         2716) -پ -65

  نيَُ ٨ڃ ـُٙڃ، ٨ڃ ڈٗٺ، ٨ڃ ًٰوذ خڃ ڄىٰٻ، ٴثٺ:
ِلټس ٨ثبٕر ٨ڃ ن٨ثء ٸثڂ َه٨ى خدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵثټدس: ٸدثڂ         

 أ٨ىو خٷ ڀڃ ًٔ ڀث ٨ځٽس، ؤً ڀث ټٿ أ٨ځٻ". َٵىٺ "تټٽهٿ!  ڄٍ

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٨دهٌ.     2716) - 2پ -65

ؾ وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨ځددًو خددڃ ؼدٽددر. ـددهظڅث ڀفځدده )٩َڅددٍ تخددڃ ؼ٩ٱددً(. ٸٗڈځددث ٨ددڃ 
٩ٔدر، ٨ڃ ـُٙڃ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. ٬ًُ أڂ ٍٰ ـهَط ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً "وڀڃ ٔدً  

 ټٿ أ٨ځٻ". ڀث

( وـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ڈثٔٿ. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ تْوٌت٨ٍ، ٨ڃ ٨دهذ خدڃ  2716) - 66

 أخٍ ټدثخر، ٨ڃ ڈٗٺ خڃ َّثٮ، ٨ڃ ًٰوذ خڃ ڄىٰٻ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ َٵىٺ ٍٰ ن٨ثبڇ "تټٽهٿ!  ڄٍ أ٨دىو خدٷ ڀدڃ ٔدً ڀدث       

 ٨ځٽس، ؤً ڀث ټٿ أ٨ځٻ".

ثغ خددڃ تټٕددث٨ً. ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ٨ځددًو، أخددى ڀ٩ځددً.    ( ـددهظڅٍ ـؽدد2717) - 67

ـهظڅث ٨ددهتټىتيض. ـدهظڅث تټفّدُڃ. ـدهظڅٍ تخدڃ خًَدهذ ٨دڃ َفُدً خدڃ ٩َځدً، ٨دڃ تخدڃ             
 ٨دثَ؛
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ َٵىٺ "تټٽهٿ! ټٷ أِٽځس. وخٷ آڀڅس. و٨ٽُدٷ   
 ټددڇ  ٖ أڄددس، أڂ شىٸٽددس. و ټُددٷ أڄدددس. وخددٷ لث٘ددځس. تټٽهددٿ!  ڄددٍ أ٨ددىو خ٩ٍشددٷ، ٖ   

 شٝٽڅٍ. أڄس تټفٍ تټىٌ ٖ َځىز. وتټؽڃ وتٔڄُ َځىشىڂ".

( ـهظڅٍ أخى تټ١دثڈً. ألدًڄدث ٨ددهتهلل خدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ِدٽُځثڂ خدڃ         2718) - 68

 خٗٺ ٨ڃ ِهُٻ خڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
٧ أڂ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِدٽٿ ٸددثڂ،  وت ٸدثڂ ٰدٍ ِددٱً وأِدفً، َٵددىٺ "ِدځ٧ ِددثڀ        

 خفځه تهلل وـّڃ خٗبڇ ٨ٽُڅث. يخڅث ٘ثـدڅث وأٰٝٻ ٨ٽُڅث. ٨ثبىت خثهلل ڀڃ تټڅثي".

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩دثو تټ٩څددًٌ. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ أخدٍ         2719) - 71

  ِفثٲ، ٨ڃ أخٍ خًنذ خڃ أخٍ ڀىًِ ت٩ًٌْٔ، ٨ڃ أخُڇ،
تټٽهٿ! ت٬ٱً ټدٍ ل١ُةصدٍ   ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٸثڂ َه٨ى خهىت تټه٨ثء " 

وؼهٽٍ. و ًِتٍٰ ٍٰ أڀًٌ. وڀث أڄس أ٨ٽٿ خدڇ ڀڅدٍ. تټٽهدٿ! ت٬ٱدً ټدٍ ؼدهٌ وڈٍټدٍ.        
ول١ةددٍ و٨ځددهٌ. وٸددٻ وټددٷ ٨څددهٌ. تټٽهددٿ! ت٬ٱددً ټددٍ ڀددث ٴددهڀس وڀددث ألددًز. وڀددث         
أًِيز وڀث أ٨ٽڅس. وڀث أڄس أ٨ٽٿ خڇ ڀڅٍ. أڄس تټځٵهپ وأڄس تټځؤلً. وأڄس ٨ٽً ٸٻ 

 ٍٔء ٴهًَ".

وـهظڅثچ ڀفځه خڃ خٕدثي. ـدهظڅث ٨ددهتټځٽٷ خدڃ تټٙددثؾ تټځّدځ٩ٍ.       ( 2719) -پ -71

 ـهظڅث ٩ٔدر، ٍٰ ڈىت تِٔڅثن.

( ـهظڅث  خًتڈُٿ خڃ نَڅثي. ـهظڅث أخى ٴ١ڃ، ٨ځدًو خدڃ تټهُدعٿ تټٵ٩١دٍ،     2721) - 71

٨ڃ ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ِدٽځر تټځثؼٕدىڂ، ٨دڃ ٴهتڀدر خدڃ ڀىِدً، ٨دڃ أخدٍ         
 ٴثٺ:٘ثټؿ تټّځثڂ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. 

ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "تټٽهٿ! أ٘دٽؿ ټدٍ نَڅدٍ تټدىٌ ڈدى ٨ٙدځر        
أڀًٌ. وأ٘ٽؿ ټدٍ نڄُدثٌ تټصدٍ ُٰهدث ڀ٩ثٔدٍ. وأ٘دٽؿ ټدٍ آلًشدٍ تټصدٍ ُٰهدث ڀ٩دثنٌ.            

 وتؼ٩ٻ تټفُثذ ٌَثنذ ټٍ ٍٰ ٸٻ لًُ. وتؼ٩ٻ تټځىز يتـر ټٍ ڀڃ ٸٻ ًٔ".

ثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ  ( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وڀفځدده خددڃ خٕدد   2721) - 72

 ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ، ٨ڃ أخٍ تْـىٖ، ٨ڃ ٨دهتهلل،
٨دڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ؛ أڄددڇ ٸدثڂ َٵددىٺ "تټٽهددٿ!  ڄدٍ أِددلټٷ تټهددهي وتټصٵددً،      

 وتټ٩ٱثٮ وتټ٭څً".

( وـددهظڅث تخددڃ تټځعڅدددً وتخددڃ خٕددثي. ٴدددثٖ: ـددهظڅث ٨دددهتټًـځڃ ٨دددڃ       2721) -پ -72

 ِددفثٲ، خهددىت تِٔددڅثن، ڀعٽددڇ. ٬ُددً أڂ تخددڃ تټځعڅددً ٴددثٺ ٰددٍ يوتَصددڇ   ِددٱُثڂ، ٨ددڃ أخددٍ 
 "وتټ٩ٱر".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وڀفځده خدڃ ٨ددهتهلل    2722) - 73

)ٴددثٺ  ِددفثٲ: ألدًڄددث. وٴددثٺ تِلددًتڂ: ـددهظڅث( أخددى    -وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ ڄځُددً   -خددڃ ڄځُددً 
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ڃ أخدٍ ٨عځدثڂ تټڅهدهٌ، ٨دڃ ٌَده خدڃ       ڀ٩ثوَر ٨ڃ ٨ث٘ٿ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ تټفثيض؛ و٨د 
 أيٴٿ. ٴثٺ:

ٖ أٴىٺ ټٹٿ  ٖ ٸځث ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ: ٸثڂ َٵىٺ "تټٽهٿ!  ڄٍ  
أ٨ىو خٷ ڀڃ تټ٩ؽٍ وتټٹّٻ، وتټؽدڃ وتټدمٻ، وتټهًپ و٨ىتج تټٵدً. تټٽهٿ! آز ڄٱّدٍ  

ڄٍ أ٨ىو خٷ ڀڃ ٨ٽدٿ  شٵىتڈث. وٌٸهث أڄس لًُ ڀڃ ٌٸثڈث. أڄس وټُهث وڀىٖڈث. تټٽهٿ!  
 ٖ َڅٱ٧، وڀڃ ٴٽح ٖ َم٧ٕ، وڀڃ ڄٱُ ٖ شٕد٧، وڀڃ ن٨ىذ ٖ َّصؽثج ټهث".

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٨دهتټىتـدده خددڃ ٌَددثن ٨ددڃ تټفّددڃ خددڃ    2723) - 74

٨دُهتهلل. ـهظڅث  خًتڈُٿ خڃ ِىَه تټڅم٩ٍ. ـهظڅث ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ٍََده ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ       
 ڀ٩ّىن. ٴثٺ:

هلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  وت أڀًّ ٴثٺ "أڀُّڅث وأڀًّ تټځٽٷ هلل. وتټفځه ٸثڂ يِىٺ ت 
 هلل. ٖ  ټڇ  ٖ تهلل وـهچ ٖ ًَٔٷ ټڇ".

ٴثٺ تټفّڃ: ٰفهظڅٍ تټٍخُه أڄڇ ـٱ٣ ٨ڃ  خدًتڈُٿ ٰدٍ ڈدىت "ټدڇ تټځٽدٷ وټدڇ تټفځده وڈدى         
ًٔ ٨ٽً ٸٻ ٍٔء ٴهًَ. تټٽهٿ! أِلټٷ لًُ ڈىچ تټٽُٽر. وأ٨ىو خٷ ڀڃ ًٔ ڈىچ تټٽُٽر. و

ڀث خ٩هڈث. تټٽهٿ!  ڄٍ أ٨ىو خٷ ڀڃ تټٹّٻ وِىء تټٹدً. تټٽهٿ!  ڄٍ أ٨ىو خٷ ڀڃ ٨دىتج  
 ٍٰ تټڅثي و٨ىتج ٍٰ تټٵدً".

( ـهظڅث ٨عځثڂ خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ؼًَدً ٨دڃ تټفّدڃ خدڃ ٨دُدهتهلل،          2723) - 75

 ٨ڃ  خًتڈُٿ خڃ ِىَه، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٍََه، ٨ڃ ٨دهتهلل ٴثٺ:
٨ٽُدڇ وِدٽٿ  وت أڀّدً ٴدثٺ "أڀّدُڅث وأڀّدً تټځٽدٷ هلل. وتټفځده          ٸثڂ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل 

هلل. ٖ  ټڇ  ٖ تهلل وـهچ ٖ ًَٔٷ ټڇ". ٴثٺ: أيتچ ٴثٺ ٰدُهڃ "ټدڇ تټځٽدٷ وټدڇ تټفځده وڈدى       
٨ٽً ٸٻ ٍٔء ٴهًَ. يج! أِلټٷ لًُ ڀث ٍٰ ڈدىچ تټٽُٽدر ولُدً ڀدث خ٩دهڈث. وأ٨دىو خدٷ        

خدٷ ڀدڃ تټٹّدٻ وِدىء تټٹددً.      ڀڃ ًٔ ڀدث ٰدٍ ڈدىچ تټٽُٽدر ؤدً ڀدث خ٩دهڈث. يج! أ٨دىو         
يج! أ٨ىو خدٷ ڀدڃ ٨دىتج ٰدٍ تټڅدثي و٨دىتج ٰدٍ تټٵددً". و وت أ٘ددؿ ٴدثٺ وټدٷ أَٝدث             

 "أ٘دفڅث وأ٘دؿ تټځٽٷ هلل".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ـُّڃ خدڃ ٨ٽدٍ ٨دڃ ٌتبدهذ، ٨دڃ      2723) - 76

تهلل. تټفّڃ خڃ ٨دُدهتهلل، ٨دڃ  خدًتڈُٿ خدڃ ِدىَه، ٨دڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ٍََده، ٨دڃ ٨دده           
 ٴثٺ:

ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  وت أڀًّ ٴثٺ "أڀُّڅث وأڀًّ تټځٽٷ هلل. وتټفځه  
هلل. ٖ  ټڇ  ٖ تهلل وـهچ. ٖ ًَٔٷ ټڇ. تټٽهٿ!  ڄٍ أِدلټٷ ڀدڃ لُدً ڈدىچ تټٽُٽدر ولُدً ڀدث        
ُٰهددث. وأ٨ددىو خددٷ ڀددڃ ٔددًڈث ؤددً ڀددث ُٰهددث. تټٽهددٿ!  ڄددٍ أ٨ددىو خددٷ ڀددڃ تټٹّددٻ وتټهددًپ 

 ٰصڅر تټهڄُث و٨ىتج تټٵدً".وِىء تټٹدً. و
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ٴثٺ تټفّڃ خڃ ٨دُهتهلل: وٌتنڄٍ ُٰڇ ٌخُه ٨ڃ  خًتڈُٿ خڃ ِدىَه، ٨دڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ     
ٍََده، ٨دڃ ٨ددهتهلل، ي٩ٰددڇ؛ أڄدڇ ٴدثٺ "ٖ  ټددڇ  ٖ تهلل وـدهچ ٖ ٔدًَٷ ټددڇ. ټدڇ تټځٽدٷ وټددڇ          

 تټفځه وڈى ٨ٽً ٸٻ ٍٔء ٴهًَ".

ُه خڃ أخٍ ٩ُِه، ٨دڃ أخُدڇ،   ( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨ڃ 2724٩ِ) - 77

 ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٸددثڂ َٵددىٺ "ٖ  ټددڇ  ٖ تهلل وـددهچ. أ٨ددٍ ؼڅددهچ.         

 وڄًٙ ٨دهچ. و٬ٽح تْـٍتج وـهچ. ٰٗ ٍٔء خ٩هچ".

( ـهظڅث أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ـدهظڅث تخدڃ  نيَدُ ٴدثٺ: ِدځ٩س      2725) - 78

 ٨ڃ ٨ٽٍ، ٴثٺ:٨ث٘ٿ خڃ ٸٽُح ٨ڃ أخٍ خًنذ، 
ٴثٺ ټٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٴٻ: تټٽهٿ! تڈهڄٍ وِهنڄٍ. وتوٸً، خثټههي،  

 ڈهتَصٷ تټ١ًَٳ. وتټّهتن، ِهتن تټّهٿ".

 ثبة ا٫زـجڀخ أٹ٩ ا٫ٴٸبع ٹٗٴض ا٫ٴٺ٭ - 19 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه و٨ځًو تټڅثٴه وتخڃ أخٍ ٨ځً )وتټٽٱ٣ ٖخڃ أخٍ 2726) - 79

ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ ڀفځه خدڃ ٨ددهتټًـځڃ، ڀدىټً آٺ ٠ٽفدر، ٨دڃ ٸًَدح،       ٨ځً(. ٴثټىت: 
 ٨ڃ تخڃ ٨دثَ، ٨ڃ ؼىًََر؛

أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ لًغ ڀڃ ٨څدهڈث خٹدًذ ـدُڃ ٘دٽً تټٙددؿ، وڈدٍ ٰدٍ         
ڀّددؽهڈث. ظددٿ يؼدد٧ خ٩دده أڂ أٜددفً، وڈددٍ ؼثټّددر. ٰٵددثٺ "ڀددث ٌټددس ٨ٽددً تټفددثٺ تټصددٍ   

 ً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ټٵدده ٴٽددس خ٩ددهٶ أيخدد٧   ٰثيٴصددٷ ٨ٽُهددث؟" ٴثټددس: ڄ٩ددٿ. ٴددثٺ تټڅدددٍ ٘ددٽ
ٸٽځثز، ظٗض ڀًتز. ټى وٌڄس خځث ٴٽس ڀڅى تټُىپ ټىٌڄصهڃ: ِدفثڂ تهلل وخفځهچ، ٨هن 

 لٽٵڇ ويٜث ڄٱّڇ وٌڄر ٨ًٔڇ وڀهتن ٸٽځثشڇ".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح و ِدفثٲ ٨دڃ ڀفځده خدڃ        2726) -پ -79

أخدٍ ئدهَڃ، ٨دڃ تخدڃ ٨ددثَ، ٨دڃ        خًٕ ٨ڃ ڀ٩ًّ، ٨ڃ ڀفځه خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨دڃ 
 ؼىًََر ٴثټس:

ڀدً خهدث يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ـدُڃ ٘ددٽً ٘دٗذ تټ٭دهتذ، أو خ٩دهڀث ٘ددٽً           
تټ٭ددهتذ. ٰددىٸً ڄفددىچ. ٬ُددً أڄددڇ ٴددثٺ "ِدددفثڂ تهلل ٨ددهن لٽٵددڇ. ِدددفثڂ تهلل يٜددث ڄٱّددڇ.    

 ِدفثڂ تهلل ٌڄر ٨ًٔڇ. ِدفثڂ تهلل ڀهتن ٸٽځثشڇ".

ڃ تټځعڅً وڀفځه خڃ خٕثي )وتټٽٱ٣ ٖخدڃ تټځعڅدً( ٴدثٖ:    ( ـهظڅث ڀفځه خ2727) - 81

ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ تټفٹددٿ. ٴددثٺ: ِددځ٩س تخددڃ أخددٍ ټُٽددً. ـددهظڅث 
 ٨ٽٍ؛

أڂ ٰث٠ځدر تٔدصٹس ڀدث شٽٵدً ڀدڃ تټًـدً ٰددٍ َدهڈث. وأشدً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ             
ددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ  ِددٍ. ٰثڄ١ٽٵددس ٰٽدٿ شؽددهچ. وټٵُدس ٨ثبٕددر. ٰللدًشهددث. ٰٽځدث ؼددثء تټڅ    
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وِٽٿ، ألدًشڇ ٨ثبٕر خځؽٍء ٰث٠ځر  ټُهث. ٰؽثء تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  ټُڅدث. وٴده   
ألىڄث ڀٝثؼ٩څث. ٰىڈدڅث ڄٵىپ. ٰٵدثٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "٨ٽدً ڀٹثڄٹځدث" ٰٵ٩ده         
خُڅڅث ـصً وؼهز خًن ٴهڀڇ ٨ٽً ٘هيٌ. ظٿ ٴدثٺ "أٖ أ٨ٽځٹځدث لُدًت ڀځدث ِدلټصځث؟  وت      

ٝددثؼ٩ٹځث، أڂ شٹدددًت تهلل أيخ٩ددث وظٗظددُڃ. وشّدددفثچ ظٗظددث وظٗظددُڃ. وشفځددهتچ   ألددىشځث ڀ
 ظٗظث وظٗظُڃ. ٰهى لًُ ټٹځث ڀڃ لثنپ".

( وـهظڅثچ أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ. ؾ وـهظڅث ٨دُهتهلل خدڃ  2727) -پ -81

ىت ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ؾ وـهظڅث تخڃ تټځعڅً. ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٨دهٌ. ٸٽهدٿ ٨دڃ ٔد٩در، خهد        
 تِٔڅثن. وٍٰ ـهَط ڀ٩ثو "ألىشځث ڀٝؽ٩ٹځث ڀڃ تټٽُٻ".

( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ ٨دُدهتهلل      2727) - 2پ -81

خڃ أخٍ ٍََده، ٨دڃ ڀؽثڈده، ٨دڃ تخدڃ أخدٍ ټُٽدً، ٨دڃ ٨ٽدٍ خدڃ أخدٍ ٠ثټدح. ؾ وـدهظڅث              
ددهتټځٽٷ ٨دڃ   ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ و٨دُه خڃ ٩َُٓ ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځُدً. ـدهظڅث ٨  

 ١٨ثء خڃ أخٍ يخثؾ، ٨ڃ ڀؽثڈه، ٨ڃ تخڃ أخٍ ټُٽً، ٨ڃ ٨ٽٍ،
٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. خڅفددى ـددهَط تټفٹددٿ ٨ددڃ تخددڃ أخددٍ ټُٽددً. وٌتن ٰددٍ   

تټفهَط: ٴثٺ ٨ٽٍ: ڀث شًٸصڇ ڀڅى ِځ٩صڇ ڀڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٴُدٻ ټدڇ: وٖ     
 ټُٽر ٘ٱُڃ؟ ٴثٺ: وٖ ټُٽر ٘ٱُڃ.

 ٨ڃ ڀؽثڈه، ٨ڃ تخڃ أخٍ ټُٽً، ٴثٺ: ٴٽس ټڇ: وٖ ټُٽر ٘ٱُڃ؟ وٍٰ ـهَط ١٨ثء

( ـددهظڅٍ أڀُددر خددڃ خّدد١ثپ تټ٩ُٕددٍ. ـددهظڅث ٍََدده )٩َڅددٍ تخددڃ ٌيَدد٧(.     2728) - 81

 ـهظڅث يوؾ )وڈى تخڃ تټٵثِٿ( ٨ڃ ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ ٰث٠ځددر أشددس تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ شّددلټڇ لثنڀددث. ؤددٹس تټ٩ځددٻ. ٰٵددثٺ "ڀددث   

أټٱُصُڇ ٨څهڄث" ٴثٺ "أٖ أنټٷ ٨ٽً ڀدث ڈدى لُدً ټدٷ ڀدڃ لدثنپ؟ شّددفُڃ ظٗظدث وظٗظدُڃ.          
 وشفځهَڃ ظٗظث وظٗظُڃ. وشٹدًَڃ أيخ٩ث وظٗظُڃ. ـُڃ شللىَڃ ڀٝؽ٩ٷ".

( وـهظڅُددڇ أـځدده خددڃ ِدد٩ُه تټددهتيڀٍ. ـددهظڅث ـدددثڂ. ـددهظڅث وڈُددح.      2728) -پ -81

 ـهظڅث ِهُٻ، خهىت تِٔڅثن.

 ضٗبء ٗٴض هڀبح ا٫ضٿ٦ثبة اؿزذجبة ا٫ - 21 

( ـدددهظڅٍ ٴصُددددر خدددڃ ِددد٩ُه. ـدددهظڅث ټُدددط خدددڃ ؼ٩ٱدددً خدددڃ يخ٩ُدددر، ٨دددڃ  2729) - 82

 ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " وت ِځ٩صٿ ُ٘ثؾ تټهَٹدر، ٰثِدلټىت تهلل ڀدڃ ٰٝدٽڇ.      

يأز  ٰإڄهددث يأز ڀٽٹددث. و وت ِددځ٩صٿ ڄهُددٳ تټفځددثي، ٰص٩ددىووت خددثهلل ڀددڃ تټٕدد١ُثڂ. ٰإڄهددث  
 ١ُٔثڄث".
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 ثبة صٗبء ا٨٫غة - 21 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي و٨دُهتهلل خدڃ ِد٩ُه )وتټٽٱد٣ ٖخدڃ     2731) - 83

٩ُِه(. ٴثټىت: ـهظڅث ڀ٩ثو خڃ ڈٕثپ. ـهظڅٍ أخٍ ٨ڃ ٴصدثنذ، ٨دڃ أخدٍ تټ٩ثټُدر، ٨دڃ تخدڃ       
 ٨دثَ؛

هلل تټ٥٩دُٿ تټفٽدُٿ.   أڂ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ َٵىٺ ٨څه تټٹًج "ٖ  ټڇ  ٖ ت 
ٖ  ټددڇ  ٖ تهلل يج تټ٩ددًْ تټ٥٩ددُٿ. ٖ  ټددڇ  ٖ تهلل يج تټّددځثوتز ويج تْيٚ ويج  

 تټ٩ًْ تټٹًَٿ".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ ڈٕثپ، خهىت تِٔدڅثن.  2731) -پ -83

 وـهَط ڀ٩ثو خڃ ڈٕثپ أشٿ.

خددڃ خٕددً تټ٩دددهٌ. ـددهظڅث ( وـددهظڅث ٨ددده خددڃ ـځُدده. ألدًڄددث ڀفځدده 2731) - 2پ -83

 ٩ُِه خڃ أخٍ ٨ًوخر ٨ڃ ٴصثنذ؛ أڂ أخث تټ٩ثټُر تټًَثـٍ ـهظهٿ ٨ڃ تخڃ ٨دثَ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ َه٨ى خهڃ وَٵىټهڃ ٨څه تټٹدًج. ٰدىٸً خځعدٻ     

 ـهَط ڀ٩ثو خڃ ڈٕثپ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٴصثنذ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ "يج تټّځثوتز وتْيٚ".

ظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث خهددٍ. ـددهظڅث ـځددثن خددڃ ِددٽځر.   ( وـدده2731) - 3پ -83

 ألدًڄٍ َىِٯ خڃ ٨دهتهلل خڃ تټفثيض ٨ڃ أخٍ تټ٩ثټُر، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ؛
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ،  وت ـٍخڇ أڀً، ٴثٺ. ٰىٸً خځعٻ ـهَط ڀ٩دثو ٨دڃ    

 أخُڇ. وٌتن ڀ٩هڃ "ٖ  ټڇ  ٖ يج تټ٩ًْ تټٹًَٿ".

  ٹثذٰضٵثبة ٌٟ٪ ؿجذبٱ اهلل - 22 

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ـددثڂ خدڃ ڈدٗٺ. ـدهظڅث وڈُدح. ـدهظڅث       2731) - 84

 ٩ُِه تټؽًًٌَ ٨ڃ أخٍ ٨دهتهلل تټؽًٌّ، ٨ڃ تخڃ تټٙثڀس، ٨ڃ أخٍ وي؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ِددةٻ: أٌ تټٹددٗپ أٰٝددٻ؟ ٴددثٺ "ڀددث ت٘دد١ٱً تهلل   

 ټځٗبٹصڇ أو ټ٩دثنچ: ِدفثڂ تهلل وخفځهچ".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـدهظڅث َفُدً خدڃ أخدٍ خٹُدً ٨دڃ ٔد٩در،        2731) - 85

٨ڃ تټؽًًٌَ، ٨ڃ أخٍ ٨دهتهلل تټؽّدًٌ، ڀدڃ ٨څدٍذ، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ تټٙدثڀس، ٨دڃ         
 أخٍ وي، ٴثٺ:

ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "أٖ ألدددًٶ خلـددح تټٹددٗپ  ټددً تهلل؟" ٴٽددس: َددث    
 ټً تهلل. ٰٵدثٺ " ڂ أـدح تټٹدٗپ  ټدً تهلل، ِددفثڂ تهلل      يِىٺ تهلل! ألدًڄٍ خلـح تټٹٗپ 

 وخفځهچ".

 ثبة ٌٟ٪ ا٫ضٗبء ٬٫ٰـ٬ٰڀٲ ثٔٸغ ا٫ٜڀت - 23 

( ـهظڅٍ أـځه خڃ ٨ځً خڃ ـٱٗ تټدىٸ٩ٍُ. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ٰٝدُٻ.      2732) - 86

 ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٠ٽفر خڃ ٨دُهتهلل خڃ ٸًٍَ، ٨ڃ أپ تټهينتء، ٨ڃ أخٍ تټهينتء، ٴثٺ:
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٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀث ڀڃ ٨ده ڀّٽٿ َه٨ى ْلُڇ خ٥هً تټ٭ُدح،  ٖ   ٴثٺ يِىٺ تهلل 
 ٴثٺ تټځٽٷ: وټٷ، خځعٻ".

( ـهظڅث  ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث تټڅٝدً خدڃ ٔدځُٻ. ـدهظڅث ڀىِدً         2732) - 87

خددڃ ِددًوتڂ تټځ٩ٽددٿ. ـددهظڅٍ ٠ٽفددر خددڃ ٨دُددهتهلل خددڃ ٸًَددٍ. ٴددثٺ: ـددهظصڅٍ أپ تټددهينتء،    
 ٴثټس: ـهظڅٍ ُِهٌ؛

ِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ "ڀدڃ ن٨دث ْلُدڇ خ٥هدً تټ٭ُدح، ٴدثٺ          أڄڇ ِځ٧ ي 
 تټځٽٷ تټځىٸٻ خڇ: أڀُڃ. وټٷ خځعٻ".

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨ُُ خدڃ َدىڄُ. ـدهظڅث ٨ددهتټځٽٷ     2733) - 88

خڃ أخٍ ِٽُځثڂ ٨ڃ أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ٘دٱىتڂ )وڈدى تخدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٘دٱىتڂ( وٸثڄدس        
 :شفصڇ تټهينتء. ٴثٺ

ٴهڀس تټٕثپ. ٰلشُس أخث تټهينتء ٍٰ ڀڅٍټڇ ٰٽٿ أؼهچ. ووؼهز أپ تټهينتء. ٰٵثټس: أشًَه  
تټفػ، تټ٩ثپ؟ ٰٵٽس: ڄ٩ٿ. ٴثټس: ٰثن٦ تهلل ټڅث خمًُ. ٰإڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ 
َٵىٺ "ن٨ىذ تټځّٽٿ ْلُڇ، خ٥هً تټ٭ُح، ڀّصؽثخر. ٨څه يأِڇ ڀٽدٷ ڀىٸدٻ. ٸٽځدث ن٨دث     

 تټځٽٷ تټځىٸٻ خڇ: آڀُڃ. وټٷ خځعٻ".ْلُڇ خمًُ، ٴثٺ 

( ٴثٺ: ٰمًؼس  ټً تټّىٲ ٰٽٵُس أخث تټهينتء. ٰٵثٺ ټٍ ڀعٻ وټٷ. ًَوَدڇ ٨دڃ   2732)

 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. 

( وـددهظڅثچ أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٍََدده خددڃ ڈددثيوڂ ٨ددڃ          2733) -پ -88

تڂ خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ٨دددهتټځٽٷ خددڃ أخددٍ ِددٽُځثڂ، خهددىت تِٔددڅثن، ڀعٽددڇ. وٴددثٺ: ٨ددڃ ٘ددٱى   
 ٘ٱىتڂ.

 ثبة اؿزذجبة دٰض اهلل ر٘ب٫ټ ث٘ض اڃ٧٪ ٹا٫لغة - 24 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر وتخدڃ ڄځُدً )وتټٽٱد٣ ٖخدڃ ڄځُدً(. ٴدثٖ:         2734) - 89

ـهظڅث أخى أِثڀر وڀفځه خڃ خًٕ ٨ڃ ٌٸًَثء خڃ أخٍ ٌتبهذ، ٨ڃ ٩ُِه خدڃ أخدٍ خدًنذ،    
 ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:

 ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ " ڂ تهلل ټًُٜددً ٨ددڃ تټ٩ددده أڂ َلٸددٻ تْٸٽددر       ٴددثٺ يِددىٺ تهلل  
 ُٰفځهچ ٨ٽُهث. أو ًَٕج تټًٕخر ُٰفځهچ ٨ٽُهث".

( وـهظڅُددڇ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ َىِددٯ تٌْيٲ.       2734) -پ -89

 ـهظڅث ٌٸًَثء، خهىت تِٔڅثن.

ـزجت ثبة ثڀبٱ أٳٶ ٿـزجبة ٬٫ضاٗپ ٯب ٫ٮ ٿ٘ج٪ ٟڀ٤ٺ٩: صٗٺد ٬ٟٮ ٿ - 25 

 ٫پ
( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ٴثٺ: ٴًأز ٨ٽً ڀثټدٷ ٨دڃ تخدڃ ٔدهثج، ٨دڃ      2735) - 91

 أخٍ ٨دُه، ڀىټً تخڃ ڀٍڈً، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
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أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "َّددصؽثج ْـددهٸٿ ڀددث ټددٿ ٩َؽددٻ ُٰٵددىٺ: ٴدده  
 ن٨ىز ٰٗ، أو ٰٽٿ َّصؽح ټٍ".

. ـهظڅٍ أخدٍ ٨دڃ ؼدهٌ. ـدهظڅٍ     ( ـهظڅٍ ٨دهتټځٽٷ خڃ ٩ُٔح خڃ ټُط2735) - 91

٨ٵُددٻ خددڃ لثټدده ٨ددڃ تخددڃ ٔددهثج؛ أڄددڇ ٴددثٺ: ـددهظڅٍ أخددى ٨دُدده، ڀددىټً ٨دددهتټًـځڃ خددڃ    
 ٨ىٮ. وٸثڂ ڀڃ تټٵًتء وأڈٻ تټٱٵڇ. ٴثٺ: ِځ٩س أخث ڈًًَذ َٵىٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َّصؽثج ْـهٸٿ ڀث ټٿ ٩َؽٻ، ُٰٵىٺ: ٴه ن٨ىز  
 يخٍ ٰٽٿ َّصؽح ټٍ".

( ـهظڅٍ أخى تټ١دثڈً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ ڀ٩ثوَدر )وڈدى تخدڃ         2735) - 92

 ٘ثټؿ( ٨ڃ يخ٩ُر خڃ ٍََه، ٨ڃ أخٍ  نيَُ تټمىٖڄٍ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴدثٺ "ٖ َدٍتٺ َّدصؽثج ټٽ٩دده ڀدث ټدٿ َده٦ خدإظٿ أو          

ٺ؟ ٴددثٺ "َٵددىٺ: ٴدده ٴ٩ُ١ددر يـددٿ. ڀددث ټددٿ َّددص٩ؽٻ". ٴُددٻ: َددث يِددىٺ تهلل! ڀددث تِٖددص٩ؽث  
 ن٨ىز، وٴه ن٨ىز، ٰٽٿ أي َّصؽُح ټٍ. ُّٰصفًّ ٨څه وټٷ، وَه٦ تټه٨ثء".
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 ٧زبة ا٫غ٣ب١ -۲۲
 خثج أٸعً أڈٻ تټؽڅر تټٱٵًتء، وأٸعً أڈٻ تټڅثي تټڅّثء. وخُثڂ تټٱصڅر خثټڅّثء- 26 

( ـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ِدٽځر. ؾ وـدهظڅٍ ٌڈُدً خدڃ        2736) - 93

ث ڀ٩ددثو خدددڃ ڀ٩دددثو تټ٩څدددًٌ. ؾ وـدددهظڅٍ ڀفځددده خددڃ ٨ددددهت٨ْٽً. ـدددهظڅث    ـددًج. ـدددهظڅ 
تټځ٩صځً. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث ؼًَدً. ٸٽهدٿ ٨دڃ ِدٽُځثڂ تټصُځدٍ. ؾ        
وـهظڅث أخى ٸثڀٻ، ُٰٝٻ خڃ ـُّڃ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث ٍََده خدڃ ٌيَد٧. ـدهظڅث تټصُځدٍ      

 ٨ڃ أخٍ ٨عځثڂ، ٨ڃ أِثڀر خڃ ٌَه، ٴثٺ:
 ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ٴځدس ٨ٽدً خدثج تټؽڅدر. ٰدإوت ٨ثڀدر ڀدڃ نلٽهدث            ٴثٺ يِىٺ تهلل 

تټځّثٸُڃ. و وت أ٘فثج تټؽه ڀفدىِىڂ.  ٖ أ٘فثج تټڅدثي. ٰٵده أڀدً خهدٿ  ټدً تټڅدثي.       
 وٴځس ٨ٽً خثج تټڅثي. ٰإوت ٨ثڀر ڀڃ نلٽهث تټڅّثء".

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ  خدًتڈُٿ ٨دڃ أَدىج، ٨دڃ     2737) - 94

 يؼثء تټ١٩ثينٌ، ٴثٺ: ِځ٩س تخڃ ٨دثَ َٵىٺ:أخٍ 
ٴددثٺ ڀفځدده ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ت٠ٽ٩ددس ٰددٍ تټؽڅددر ًٰأَددس أٸعددً أڈٽهددث تټٱٵددًتء.          

 وت٠ٽ٩س ٍٰ تټڅثي ًٰأَس أٸعً أڈٽهث تټڅّثء".

( وـهظڅثچ  ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث تټعٵٱدٍ. ألدًڄدث أَدىج، خهدىت         2737) -پ -94

 تِٔڅثن.

ث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـهظڅث أخدى تْٔدهح. ـدهظڅث أخدى يؼدثء      ( وـهظڅ2737) - 2پ -94

٨ددڃ تخددڃ ٨دددثَ؛ أڂ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ت٠ٽدد٧ ٰددٍ تټڅددثي. ٰددىٸً خځعددٻ ـددهَط  
 أَىج.

( ـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث أخى أِدثڀر ٨دڃ ِد٩ُه خدڃ أخدٍ ٨ًوخدر.       2737) - 3پ -94

 ِٽٿ. ٰىٸً ڀعٽڇ.ِځ٧ أخث يؼثء ٨ڃ تخڃ ٨دثَ ٴثٺ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ و

 ( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ تټصُثؾ. ٴثٺ:2738) - 95

ٸثڂ ټځ١ًٮ خڃ ٨دهتهلل تڀًأشثڂ. ٰؽثء ڀڃ ٨څه  ـدهتڈځث. ٰٵثټدس تْلدًي: ؼةدس ڀدڃ       
٨څه ٰٗڄر؟ ٰٵثٺ: ؼةس ڀڃ ٨څه ٨ځًتڂ خدڃ ـٙدُڃ. ٰفدهظڅث؛ أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل      

 ڂ أٴٻ ِثٸڅٍ تټؽڅر تټڅّثء".٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " 

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټىټُدده خددڃ ٨دهتټفځُدده. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. 2738) -پ -95

ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ تټصُثؾ. ٴثٺ: ِځ٩س ڀ١ًٰث َفهض؛ أڄڇ ٸثڄس ټڇ تڀًأشدثڂ. خځ٩څدً   
 ـهَط ڀ٩ثو.
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( ـهظڅث ٨دُهتهلل خدڃ ٨ددهتټٹًَٿ، أخدى ٌي٨در. ـدهظڅث تخدڃ خٹُدً. ـدهظڅٍ         2739) - 96

٩َٵىج خڃ ٨دهتټًـځڃ ٨ڃ ڀىِدً خدڃ ٨ٵددر، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ نَڅدثي، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ           
 ٨ځً، ٴثٺ:

ٸددثڂ ڀددڃ ن٨ددثء يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "تټٽهددٿ!  ڄددٍ أ٨ددىو خددٷ ڀددڃ ٌوتٺ        
 ڄ٩ځصٷ، وشفىٺ ٨ثُٰصٷ، وٰؽثءذ ڄٵځصٷ، وؼځ٧ُ ِم١ٷ".

ُځثڂ ٨ددڃ ( ـددهظڅث ِدد٩ُه خددڃ ڀڅٙددىي. ـددهظڅث ِددٱُثڂ وڀ٩صځددً خددڃ ِددٽ    2741) - 97

 ِٽُځثڂ تټصُځٍ. ٨ڃ أخٍ ٨عځثڂ تټڅههٌ، ٨ڃ أِثڀر خڃ ٌَه، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀث شًٸس خ٩هٌ ٰصڅر، ڈٍ أًٜ، ٨ٽً تټًؼدثٺ،   

 ڀڃ تټڅّثء".

( ـدددهظڅث ٨دُدددهتهلل خدددڃ ڀ٩دددثو تټ٩څددددًٌ وِدددىَه خدددڃ ِددد٩ُه وڀفځددده خدددڃ  2741) - 98

٩دثو: ـدهظڅث تټځ٩صځدً خدڃ ِدٽُځثڂ ٴدثٺ: ٴدثٺ        ٨دهت٨ْٽً. ؼځ٩ُث ٨ڃ تټځ٩صځً. ٴثٺ تخدڃ ڀ 
أخٍ: ـهظڅث أخى ٨عځدثڂ ٨دڃ أِدثڀر خدڃ ٌَده خدڃ ـثيظدر وِد٩ُه خدڃ ٌَده خدڃ ٨ځدًو خدڃ              

 ڄٱُٻ؛
أڄهځث ـهظث ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ "ڀث شًٸس خ٩هٌ ٍٰ تټڅدثَ،   

 ٰصڅر أًٜ ٨ٽً تټًؼثٺ ڀڃ تټڅّثء".

خدٍ ٔدُدر وتخدڃ ڄځُدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى لثټده         ( وـدهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أ    2741) -پ -98

تْـځددً. ؾ وـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً. ألدًڄددث ڈٕددُٿ. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ.   
 ألدًڄث ؼًًَ. ٸٽهٿ ٨ڃ ِٽُځثڂ تټصُځٍ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وڀفځدده خددڃ خٕددثي، ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ     2742) - 99

خددٍ ڀّدٽځر. ٴددثٺ: ِدځ٩س أخدث ڄٝددًذ َفدهض ٨ددڃ أخدٍ ِدد٩ُه      ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔدد٩در ٨دڃ أ   
 تټمهيٌ،

٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، ٴددثٺ " ڂ تټددهڄُث ـٽددىذ لٝددًذ. و ڂ تهلل ڀّددصمٽٱٹٿ     
ُٰهددث. ُٰڅ٥ددً ٸُددٯ ش٩ځٽددىڂ. ٰددثشٵىت تټددهڄُث وتشٵددىت تټڅّددثء. ٰددإڂ أوٺ ٰصڅددر خڅددٍ  ِددًتبُٻ  

 ٸثڄس ٍٰ تټڅّثء". وٍٰ ـهَط خٕثي "ټُڅ٥ً ٸُٯ ش٩ځٽىڂ".

 ثبة ٣وخ أهذبة ا٫ٜبع ا٫ضالصخ، ٹا٫زٺؿ٪ ثوب٫خ اڃٰٗب٩ - 27 

( ـدددهظڅٍ ڀفځددده خدددڃ  ِدددفثٲ تټځّدددُدٍ. ـدددهظڅٍ أڄدددُ )٩َڅدددٍ تخدددڃ    2743) - 111

 ٨ُثٚ، أخث ٜځًذ( ٨ڃ ڀىًِ خڃ ٨ٵدر، ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً، 
ځ١ً. ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ "خُڅځث ظٗظر ڄٱً َصځٕىڂ ألىڈٿ تټ 

ٰلووت  ټً ٬ثي ٍٰ ؼدٻ. ٰثڄف١س ٨ٽً ٰٿ ٬ثيڈٿ ٘مًذ ڀڃ تټؽدٻ. ٰثڄ١دٵس ٨ٽُهٿ. 
ٰٵثٺ خ٩ٝهٿ ټد٩ٛ: تڄ٥ًوت أ٨ځثٺ ٨ځٽصځىڈث ٘ثټفر هلل، ٰثن٨ىت تهلل ش٩ثټً خهث، ټ٩دٻ  
تهلل َٱًؼهث ٨څٹٿ. ٰٵثٺ أـهڈٿ: تټٽهٿ!  ڄدڇ ٸدثڂ ټدٍ وتټدهتڂ ٔدُمثڂ ٸدُدًتڂ. وتڀًأشدٍ.        
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. ٰدإوت أيـدس ٨ٽدُهٿ، ـٽددس ٰددهأز خىتټدهٌ ّٰدٵُصهځث        وټٍ ٘دُر ٘٭ثي أي٨دً ٨ٽدُهٿ  
ٴدددٻ خڅددٍ. وأڄددڇ ڄددلي خددٍ وتز َددىپ تټٕددؽً. ٰٽددٿ آز ـصددً أڀّددُس ٰىؼددهشهځث ٴدده ڄثڀددث.    
ٰفٽدس ٸځث ٸڅس أـٽح. ٰؽةس خثټفٗج. ٰٵځس ٨څه يؤوِهځث. أٸدًچ أڂ أوٴ٥هځدث ڀدڃ    

ٍٺ وټدٷ  ڄىڀهځث. وأٸًچ أڂ أِٵٍ تټٙدُر ٴدٽهځث. وتټٙدُر َصٝث٬ىڂ ٨څه ٴهڀٍ. ٰٽٿ َد 
نأخٍ ونأخهٿ ـصً ٠ٽ٧ تټٱؽً. ٰإڂ ٸڅس ش٩ٽٿ أڄٍ ٩ٰٽس وټٷ تخص٭ثء وؼهدٷ، ٰدثًٰغ ټڅدث    

 ڀڅڇ ًٰؼر، ڄًي ڀڅڇ تټّځثء. ٰٱًغ تهلل ڀڅڇ ًٰؼر. ًٰأوت ڀڅهث تټّځثء.
وٴثٺ تِلً: تټٽهٿ!  ڄڇ ٸدثڂ ټدٍ تخڅدر ٨دٿ أـددصهدث ٸلٔده ڀدث َفدح تټًؼدثٺ ڀدڃ تټڅّدثء.            

ث خځثبدر نَڅدثي. ٰص٩ددس ـصدً ؼځ٩دس ڀثبدر نَڅدثي.        و٠ٽدس  ټُهدث ڄٱّدهث. ٰلخدس ـصدً آشُهد     
ٰؽةصهددث خهددث. ٰٽځددث وٴ٩ددس خددُڃ يؼٽُهددث. ٴثټددس َددث ٨دددهتهلل! تشددٳ تهلل. وٖ شٱددصؿ تټمددثشٿ  ٖ   
خفٵڇ. ٰٵځس ٨څهث. ٰإڂ ٸڅس ش٩ٽٿ أڄٍ ٩ٰٽس وټٷ تخص٭ثء وؼهٷ، ٰثًٰغ ټڅث ڀڅهث ًٰؼر. 

 ٰٱًغ ټهٿ.
أيٌ. ٰٽځددث ٴٝددً ٨ځٽددڇ ٴددثٺ:  وٴددثٺ تِلددً: تټٽهددٿ!  ڄددٍ ٸڅددس تِددصلؼًز أؼُددًت خٱددًٲ   

أ١٨څٍ ـٵٍ. ٩ًٰٜس ٨ٽُڇ ًٰٴڇ ٬ًٰح ٨څڇ. ٰٽٿ أٌٺ أٌي٨ڇ ـصً ؼځ٩س ڀڅڇ خٵًت 
وي٨ثبهددث. ٰؽددثءڄٍ ٰٵددثٺ: تشددٳ تهلل وٖ ش٥ٽځڅددٍ ـٵددٍ. ٰٵٽددس: توڈددح  ټددً شٽددٷ تټدٵددً         
وي٨ثبهث. ٰمىڈث. ٰٵثٺ: تشٳ تهلل وٖ شّصهٍئ خٍ ٰٵٽس:  ڄٍ ٖ أِدصهٍئ خدٷ. لدى وټدٷ     

ٰللىچ ٰىڈح خڇ. ٰإڂ ٸڅس ش٩ٽٿ أڄٍ ٩ٰٽدس وټدٷ تخص٭دثء وؼهدٷ، ٰدثًٰغ      تټدٵً وي٨ثبهث. 
 ټڅث ڀث خٵٍ. ٰٱًغ تهلل ڀث خٵٍ.

( وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ ڀڅٙددىي و٨ددده خددڃ ـځُدده. ٴددثٖ: ألدًڄددث أخددى 2743) -پ -111

٨ث٘ٿ ٨ڃ تخڃ ؼًَػ. ألدًڄٍ ڀىِدً خدڃ ٨ٵددر. ؾ وـدهظڅٍ ِدىَه خدڃ ِد٩ُه. ـدهظڅث         
ظڅٍ أخى ٸًَدح وڀفځده خدڃ ٠ًَدٯ تټدؽٽدٍ. ٴدثٖ:       ٨ٽٍ خڃ ڀّهً ٨ڃ ٨دُهتهلل. ؾ وـه

ـهظڅث تخڃ ٰٝدُٻ. ـدهظڅث أخدى ويٴددر خدڃ ڀّدٵٽر. ؾ وـدهظڅٍ ٌڈُدً خدڃ ـدًج وـّدڃ            
تټفٽىتڄٍ. و٨ده خڃ ـځُه ٴدثټىت: ـدهظڅث ٩َٵدىج )٩َڅدىڂ تخدڃ  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه(. ـدهظڅث          
أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ خڃ ٸُّثڂ. ٸٽهٿ ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ        
وِٽٿ. خځ٩څً ـهَط أخٍ ٜځًذ ٨ڃ ڀىًِ خڃ ٨ٵدر. وٌتنوت ٰدٍ ـدهَعهٿ: "ولًؼدىت    
َځٕىڂ". وٍٰ ـهَط ٘ثټؿ "َصځثٔىڂ".  ٖ ٨دُدهتهلل ٰدإڂ ٰدٍ ـهَعدڇ "ولًؼدىت" وټدٿ       

 َىٸً خ٩هڈث ُٔةث.

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ِدهٻ تټصځُځدٍ و٨ددهتهلل خدڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ       2743) - 2پ -111

خڃ ِهٻ: ـهظڅث. وٴثٺ: تِلًتڂ ألدًڄث( أخى تټُځثڂ. خهًتپ وأخى خٹً خڃ  ِفثٲ )ٴثٺ ت
 ألدًڄث ٩ُٔح ٨ڃ تټٍڈًٌ. ألدًڄٍ ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل؛ أڂ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً ٴثٺ: 

ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ "تڄ١ٽدٳ ظٗظدر يڈدٟ ڀځدڃ ٸدثڂ ٴددٽٹٿ.           
ً. ٬ُدً  ـصً آوتڈٿ تټځدُس  ټً ٬ثي" وتٴصٗ تټفهَط خځ٩څً ـهَط ڄث٧ٰ ٨ڃ تخدڃ ٨ځد  

أڄڇ ٴثٺ: ٴثٺ يؼٻ ڀڅهٿ "تټٽهٿ! ٸثڂ ټٍ أخىتڂ ٔدُمثڂ ٸدُدًتڂ. ٰٹڅدس ٖ أ٬ددٳ ٴدٽهځدث      
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أڈددٗ وٖ ڀددثٖ". وٴددثٺ "ٰثڀصڅ٩ددس ڀڅددٍ ـصددً أټځددس خهددث ِددڅر ڀددڃ تټّددڅُڃ. ٰؽددثءشڅٍ         
ٰل١٨ُصهددث ٨ٕددًَڃ وڀثبددر نَڅددثي". وٴددثٺ "ٰعځددًز أؼددًچ ـصددً ٸعددًز ڀڅددڇ تْڀددىتٺ.       

 ٕىڂ".ٰثيش٩ؽس". وٴثٺ "ٰمًؼىت ڀڃ تټ٭ثي َځ
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 ٧زبة ا٫زٺثخ -۲۳
 ثبة ٟپ ا٫ذي ٬ٗټ ا٫زٺثخ ٹا٠٫غح ثٸب - 1 

( ـهظڅٍ ِىَه خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ـٱٗ خڃ ڀًُّذ. ـدهظڅٍ ٌَده خدڃ أِدٽٿ     2675) - 1

 ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ "ٴثٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ: أڄث ٨څده ٤دڃ ٨ددهٌ     

ٍ. وتهلل! هلل أًٰؾ خصىخر ٨دهچ ڀڃ أـهٸٿ َؽده ٜدثټصڇ خدثټٱٗذ.    خٍ. وأڄث ڀ٩ڇ ـُط وٸًڄ
وڀڃ شٵًج  ټٍ ٔدًت، شٵًخس  ټُڇ ويت٨ث. وڀڃ شٵدًج  ټدٍ ويت٨دث، شٵًخدس  ټُدڇ خث٨دث.       

 و وت أٴدٻ  ټٍ َځٍٕ، أٴدٽس  ټُڇ أڈًوٺ".

( ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څدح تټٵ٩څدٍ.ـدهظڅث تټځ٭ُدًذ )٩َڅدٍ تخدڃ      2675) - 2

 ټفٍتڀٍ( ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ: ٨دهتټًـځڃ ت
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "هلل أٔه ًٰـث خصىخر أـهٸٿ، ڀڃ أـدهٸٿ خٝدثټصڇ،    

  وت وؼهڈث".

( وـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـهظڅث ڀ٩ځً ٨ڃ ڈځدثپ خدڃ   2675) -پ -2

 ڇ وِٽٿ خځ٩څثچ.ڀڅدڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُ

 -وتټٽٱدد٣ ټ٩عځددثڂ  -( ـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ  2744) - 3

)ٴددثٺ  ِددفثٲ: ألدًڄددث. وٴددثٺ ٨عځددثڂ: ـددهظڅث( ؼًَددً ٨ددڃ ت٨ْځددٓ، ٨ددڃ ٨ځددثيذ خددڃ      
٨ځًُ، ٨ڃ تټفثيض خڃ ِىَه، ٴثٺ: نلٽدس ٨ٽدً ٨ددهتهلل أ٨دىنچ وڈدى ڀدًَٛ. ٰفدهظڅث        

 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ:خفهَعُڃ: ـهَعث ٨ڃ ڄٱّڇ وـهَعث ٨ڃ 
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "هلل أٔه ًٰـدث خصىخدر ٨ددهچ تټځدؤڀڃ ڀدڃ       

يؼٻ ٍٰ أيٚ نوَر ڀهٽٹر. ڀ٩ڇ يتـٽصدڇ. ٨ٽُهدث ٩٠ثڀدڇ ؤدًتخڇ. ٰڅدثپ ٰثِدصُٵ٣ وٴده        
وڈدس. ١ٰٽدهث ـصً أنيٸڇ تټ١٩ٓ. ظدٿ ٴدثٺ: أيؼد٧  ټدً ڀٹدثڄٍ تټدىٌ ٸڅدس ُٰدڇ. ٰلڄدثپ          

صً أڀىز. ٰى٧ٜ يأِڇ ٨ٽدً ِدث٨هچ ټُځدىز. ٰثِدصُٵ٣ و٨څدهچ يتـٽصدڇ و٨ٽُهدث ٌتنچ        ـ
 ٩٠ثڀڇ ؤًتخڇ. ٰثهلل أٔه ًٰـث خصىخر تټ٩ده تټځؤڀڃ ڀڃ ڈىت خًتـٽصڇ وٌتنچ".

( وـهظڅثچ أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث َفُدً خدڃ آنپ ٨دڃ ٴ١ددر خدڃ           2744) -پ -3

 يؼٻ خهتوَر ڀڃ تْيٚ".٨دهتټ٩ٍٍَ، ٨ڃ ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن. وٴثٺ "ڀڃ 

( وـهظڅٍ  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ـهظڅث أخى أِثڀر. ـهظڅث ت٨ْځدٓ. ـدهظڅث   2744) - 4

٨ځثيذ خڃ ٨ځًُ ٴثٺ: ِځ٩س تټفثيض خڃ ِىَه ٴدثٺ: ـدهظڅٍ ٨ددهتهلل ـدهَعُڃ: أـدهڈځث      
 ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وتِلً ٨ڃ ڄٱّڇ. ٰٵثٺ:

 أٔه ًٰـث خصىخر ٨ددهچ تټځدؤڀڃ" خځعدٻ ـدهَط     ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "هلل 
 ؼًًَ.
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( ـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو تټ٩څدددًٌ. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث أخددى َددىڄُ ٨ددڃ   2745) - 5

 ِځثٶ ٴثٺ:
ل١ح تټڅ٩ځثڂ خڃ خًُٕ ٰٵثٺ "هلل أٔه ًٰـث خصىخر ٨دهچ ڀڃ يؼدٻ ـځدٻ ٌتنچ وڀدٍتنچ     

بٽدر. ٰڅدٍٺ ٰٵدثٺ شفدس     ٨ٽً خ٩ُدً. ظدٿ ِدثي ـصدً ٸدثڂ خٱدٗذ ڀدڃ تْيٚ، ٰلنيٸصدڇ تټٵث        
ٔؽًذ. ٰ٭ٽدصڇ ٨ُڅڇ. وتڄّٻ خ٩ًُچ. ٰثِصُٵ٣ ٩ًّٰ ًٰٔث ٰٽٿ ًَي ُٔةث. ظٿ ٩ًِ ًٰٔث 
ظثڄُث ٰٽٿ ًَ ُٔةث. ظٿ ٩ًِ ًٰٔث ظثټعث ٰٽٿ ًَي ٔدُةث. ٰلٴددٻ ـصدً أشدً ڀٹثڄدڇ تټدىٌ ٴدثٺ        
ُٰڇ. ٰدُڅځث ڈى ٴث٨ه  و ؼثءچ خ٩ًُچ َځٍٕ. ـصً و٧ٜ ل١ثڀڇ ٍٰ َهچ. ٰٽٽڇ أٔده ًٰـدث   

 تټ٩ده، ڀڃ ڈىت ـُڃ وؼه خ٩ًُچ ٨ٽً ـثټڇ". خصىخر
ٴثٺ ِځثٶ: ٨ٍٰٿ تټ٩ٕدٍ؛ أڂ تټڅ٩ځثڂ ي٧ٰ ڈدىت تټفدهَط تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.       

 وأڀث أڄث ٰٽٿ أِځ٩ڇ.

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وؼ٩ٱددً خددڃ ـځُدده )ٴددثٺ ؼ٩ٱددً: ـددهظڅث. وٴددثٺ     2746) - 6

 ًتء خڃ ٨ثٌج ٴثٺ:َفًُ: ألدًڄث( ٨دُهتهلل خڃ  َثن خڃ ټٵُٟ ٨ڃ  َثن، ٨ڃ تټد
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٸُٯ شٵىټدىڂ خٱدًؾ يؼدٻ تڄٱٽصدس ڀڅدڇ يتـٽصدڇ.        

شؽً ٌڀثڀهث خليٚ ٴٱً ټُُ خهث ٩٠ثپ وٖ ًٔتج. و٨ٽُهث ټڇ ٩٠ثپ ؤدًتج. ١ٰٽدهدث   
ـصددً ٔددٳ ٨ٽُددڇ. ظددٿ ڀددًز خؽددىٺ ٔددؽًذ ٰص٩ٽددٳ ٌڀثڀهددث. ٰىؼددهڈث ڀص٩ٽٵددر خددڇ؟" ٴٽڅددث:     

ٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "أڀدث، وتهلل! هلل أٔده ًٰـدث       ٔهَهت. َث يِىٺ تهلل! ٰٵث
 خصىخر ٨دهچ، ڀڃ تټًؼٻ خًتـٽصڇ".

 ٴثٺ ؼ٩ٱً: ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ  َثن ٨ڃ أخُڇ.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټٙدددثؾ وٌڈُددً خددڃ ـددًج. ٴددثٖ: ـددهظڅث ٨ځددً خددڃ       2747) - 7

ظڅث أڄدُ خدڃ   َىڄُ. ـهظڅث ٨ٹًڀر خڃ ٨ځثي. ـدهظڅث  ِدفثٲ خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٠ٽفدر. ـده       
 ڀثټٷ، وڈى ٨ځڇ، ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "هلل أٔه ًٰـث خصىخر ٨دهچ، ـُڃ َصدىج  ټُدڇ، ڀدڃ     
أـددهٸٿ ٸددثڂ ٨ٽددً يتـٽصددڇ خددليٚ ٰددٗذ. ٰثڄٱٽصددس ڀڅددڇ. و٨ٽُهددث ٩٠ثڀددڇ ؤددًتخڇ. ٰددلَُ 
ڀڅهث. ٰلشً ٔؽًذ. ٰث١ٜؽ٧ ٰدٍ ٤ٽهدث. ٴده أَدُ ڀدڃ يتـٽصدڇ. ٰدُڅدث ڈدى ٸدىټٷ  وت ڈدى           

ٴثبځر ٨څهچ. ٰللى خم١ثڀهث. ظٿ ٴثٺ ڀڃ ٔهذ تټٱًؾ: تټٽهٿ! أڄدس ٨ددهٌ وأڄدث يخدٷ.      خهث،
 أل١ل ڀڃ ٔهذ تټٱًؾ".

 ( ـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه. ـهظڅث ڈځثپ. ـهظڅث ٴصثنذ ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛2747) - 8

أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "هلل أٔدده ًٰـددث خصىخددر ٨دددهچ ڀددڃ أـددهٸٿ  وت     
 ، ٴه أٜٽڇ خليٚ ٰٗذ".تِصُٵ٣ ٨ٽً خ٩ًُچ

( وـهظڅُددڇ أـځدده تټددهتيڀٍ. ـددهظڅث ـدددثڂ. ـددهظڅث ڈځددثپ. ـددهظڅث ٴصددثنذ.      2747) -پ -8

 ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.
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 ثبة ؿ٤ٺٍ ا٫ظٳٺة ثبالؿز٠ٜبع، رٺثخ - 2 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨ڃ ڀفځه خدڃ ٴدُُ، ٴدثٖ ٨ځدً خدڃ      2748) - 9

دهتټ٩ٍٍَ، ٨دڃ أخدٍ ٘دًڀر، ٨دڃ أخدٍ أَدىج؛ أڄدڇ ٴدثٺ، ـدُڃ ـٝدًشڇ تټىٰدثذ: ٸڅدس             ٨
 ٸصځس ٨څٹٿ ُٔةث ِځ٩صڇ ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ "ټددىٖ أڄٹددٿ شددىڄدىڂ ټمٽددٳ تهلل لٽٵددث        
 َىڄدىڂ، َ٭ٱً ټهٿ".

څث تخددڃ وڈددح. ـددهظڅٍ ٨ُددثٚ  ( ـددهظڅث ڈددثيوڂ خددڃ ِدد٩ُه تَْٽددٍ. ـددهظ 2748) - 11

)وڈى تخڃ ٨دهتهلل تټٱهًٌ(. ـهظڅٍ  خدًتڈُٿ خدڃ ٨دُده خدڃ يٰث٨در ٨دڃ ڀفځده خدڃ ٸ٩دح          
 تټٵ٤ًٍ، ٨ڃ أخٍ ً٘ڀر، ٨ڃ أخٍ أَىج تْڄٙثيٌ،

٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ "ټى أڄٹٿ ټٿ شٹڃ ټٹٿ وڄىج، َ٭ٱًڈدث تهلل   
 هٿ".ټٹٿ، ټؽثء تهلل خٵىپ ټهٿ وڄىج، َ٭ٱًڈث ټ

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً ٨دڃ ؼ٩ٱدً     2749) - 11

 تټؽٍيٌ، ٨ڃ ٍََه خڃ تْ٘ٿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "وتټىٌ ڄٱٍّ خُهچ! ټى ټدٿ شدىڄدىت ټدىڈح تهلل خٹدٿ،      

 وټؽثء خٵىپ َىڄدىڂ، ُّٰص٭ٱًوڂ تهلل، ُٰ٭ٱً ټهٿ".

٪ صٹا٭ ا٫ظ٧غ ٹا٨٠٫غ ٟپ أٯٺع اځسغح، ٹا٫ٰغا٣جخ، ٹجٺاػ رغ٥ ثبة ٌٟ - 3 

 ط٦٫ ٟپ ث٘ي اڃٹ٣بد، ٹاالكزٜب٩ ثب٫ضٳڀب
( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً تټصُځددٍ وٴ١ددڃ خددڃ ڄّددًُ )وتټٽٱدد٣ ټُفُددً(.      2751) - 12

ألدًڄث ؼ٩ٱً خڃ ِٽُځثڂ ٨ڃ ٩ُِه خڃ  َثَ تټؽًًٌَ، ٨ڃ أخدٍ ٨عځدثڂ تټڅهدهٌ، ٨دڃ     
 ڀڃ ٸصثج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ( ٴثٺ: ـڅ٥ٽر تُِْهٌ ٴثٺ )وٸثڂ

ټٵُڅٍ أخى خٹً ٰٵثٺ: ٸُٯ أڄس؟ َث ـڅ٥ٽر! ٴثٺ ٴٽدس: ڄدثٰٳ ـڅ٥ٽدر. ٴدثٺ: ِددفثڂ تهلل!       
ڀث شٵىٺ؟ ٴثٺ ٴٽس: ڄٹىڂ ٨څه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. َىٸًڄث خثټڅدثي وتټؽڅدر.   

٨ٽُدڇ وِدٽٿ، ٨ثّٰدڅث    ـصً ٸلڄث يأٌ ٨ُڃ. ٰدإوت لًؼڅدث ڀدڃ ٨څده يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل       
تٌْوتغ وتْوٖن وتټ٩ُٝثز. ٰڅُّڅث ٸعًُت. ٴثٺ أخى خٹدً: ٰدىتهلل!  ڄدث ټڅٽٵدً ڀعدٻ ڈدىت.       
ٰثڄ١ٽٵس أڄث وأخى خٹً، ـصً نلٽڅث ٨ٽً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٴٽدس: ڄدثٰٳ       
ـڅ٥ٽددر. َددث يِددىٺ تهلل! ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "وڀددث وتٶ؟" ٴٽددس: َددث    

! ڄٹىڂ ٨څهٶ. شىٸًڄث خثټڅثي وتټؽڅر. ـصً ٸلڄث يأي ٨دُڃ. ٰدإوت لًؼڅدث ڀدڃ     يِىٺ تهلل
٨څهٶ، ٨ثّٰڅث تٌْوتغ وتْوٖن وتټ٩ُٝثز. ڄُّڅث ٸعُدًت. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل     
٨ٽُڇ وِٽٿ "وتټىٌ ڄٱٍّ خُهچ!  ڂ ټدى شدهوڀىڂ ٨ٽدً ڀدث شٹىڄدىڂ ٨څدهٌ، وٰدٍ تټدىٸً،         

وټٹڃ، َث ـڅ٥ٽر! ِث٨ر وِدث٨ر" ظدٗض    ټٙثٰفصٹٿ تټځٗبٹر ٨ٽً ًٰٔٹٿ وٍٰ ٠ًٴٹٿ.
 ڀًتز.
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( ـهظڅٍ  ِفثٲ خڃ ڀڅٙىي. ألدًڄث ٨دهتټٙځه. ِدځ٩س أخدٍ َفدهض.    2751) - 13

 ـهظڅث ٩ُِه تټؽًًٌَ ٨ڃ أخٍ ٨عځثڂ تټڅههٌ، ٨ڃ ـڅ٥ٽر. ٴثٺ:
ٸڅددث ٨څدده يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰى٥٨څددث ٰددىٸً تټڅددثي. ٴددثٺ: ظددٿ ؼةددس  ټددً  

و٨ٖدس تټځًأذ. ٴثٺ ٰمًؼس ٰٽٵُدس أخدث خٹدً. ٰدىٸًز وټدٷ      تټدُس ٰٝثـٹس تټٙدُثڂ 
ټڇ. ٰٵثٺ: وأڄث ٴه ٩ٰٽس ڀعٻ ڀث شىٸً. ٰٽٵُڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵٽدس: َدث   
يِىٺ تهلل! ڄثٰٳ ـڅ٥ٽر. ٰٵثٺ "ڀڇ" ٰفهظصڇ خثټفهَط. ٰٵثٺ أخى خٹً: وأڄث ٴه ٩ٰٽس ڀعٻ 

ڀدث شٹدىڂ ٴٽدىخٹٿ ٸځدث شٹدىڂ ٨څده        ڀث ٩ٰٻ. ٰٵثٺ "َث ـڅ٥ٽر! ِث٨ر وِدث٨ر. وټدى ٸثڄدس   
 تټىٸً، ټٙثٰفصٹٿ تټځٗبٹر، ـصً شّٽٿ ٨ٽُٹٿ ٍٰ تټ١ًٲ".

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث تټٱٝٻ خڃ نٸُڃ. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨دڃ  2751) -پ -13

٩ُِه تټؽًًٌَ، ٨ڃ أخٍ ٨عځثڂ تټڅههٌ، ٨ڃ ـڅ٥ٽر تټصځُځدٍ تِْدُهٌ، تټٹثشدح ٴدثٺ:     
 ٰىٸًڄث تټؽڅر وتټڅثي. ٰىٸً ڄفى ـهَعهځث. ٸڅث ٨څه تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

 ثبة ٟپ ؿ٘خ عدٰخ اهلل ر٘ب٫ټ، ٹأٳٸب ؿج٤ذ ٌٛجٶ - 4 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث تټځ٭ًُذ )٩َڅٍ تټفٍتڀٍ( ٨ڃ أخٍ ٌڄثن، 2751) - 14

 ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
ٰهدى ٨څدهچ    أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ "ټځدث لٽدٳ تهلل تټمٽدٳ، ٸصدح ٰدٍ ٸصثخدڇ،        

 ٰىٲ تټ٩ًْ:  ڂ يـځصٍ ش٭ٽح ٬ٝدٍ".

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨دڃ  2751) - 15

 ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٴثٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ: ِدٵس يـځصٍ ٬ٝدٍ". 

خدددڃ ( ـدددهظڅث ٨ٽدددٍ خدددڃ لٕدددًپ. ألدًڄدددث أخدددى ٜدددځًذ ٨دددڃ تټفدددثيض      2751) - 16

 ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ ١٨ثء خڃ ڀُڅثء، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ټځددث ٴٝددً تهلل تټمٽددٳ، ٸصددح ٰددٍ ٸصثخددڇ ٨ٽددً     

 ڄٱّڇ، ٰهى ڀىٜى٦ ٨څهچ:  ڂ يـځصٍ ش٭ٽح ٬ٝدٍ".

( ـهظڅث ـًڀٽر خڃ َفًُ تټصؽُددٍ. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ       2752) - 17

 خڃ تټځُّح ألدًچ؛ أڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ:٨ڃ تخڃ ٔهثج؛ أڂ ٩ُِه 
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵدىٺ "ؼ٩دٻ تهلل تټًـځدر ڀثبدر ؼدٍء. ٰلڀّدٷ        

٨څددهچ شّدد٩ر وشّدد٩ُڃ. وأڄددٍٺ ٰددٍ تْيٚ ؼددٍءت وتـددهت. ٰځددڃ وټددٷ تټؽددٍء شصددًتـٿ         
 تټمٗبٳ. ـصً ش٧ًٰ تټهتخر ـثًٰڈث ٨ڃ وټهڈث، لُٕر أڂ شُٙدڇ".

ڃ أَددىج وٴصُدددر وتخددڃ ـؽددً. ٴددثټىت: ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ   ( ـددهظڅث َفُددً خدد2752) - 18

 )٩َڅىڂ تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
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أڂ يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "لٽدٳ تهلل ڀثبددر يـځددر. ٰىٜد٧ وتـددهذ خددُڃ      
 لٽٵڇ. ولدل ٨څهچ ڀثبر،  ٖ وتـهذ".

ـدهظڅث ٨ددهتټځٽٷ ٨دڃ     ( ـهظڅث ڀفځه خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث أخدٍ.      2752) - 19

 ١٨ثء، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، 
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " ڂ هلل ڀثبر يـځر. أڄٍٺ ڀڅهث يـځدر وتـدهذ خدُڃ     

تټؽڃ وتٔڄُ وتټدهثبٿ وتټهىتپ. ٰدهث َص٩ث٠ٱىڂ. وخهث َصًتـځىڂ. وخهث ش١٩ٯ تټدىـٓ  
 ڀر".٨ٽً وټهڈث. وألً تهلل ش٩ّث وش٩ُّڃ يـځر. ًَـٿ خهث ٨دثنچ َىپ تټٵُث

( ـهظڅٍ تټفٹٿ خڃ ڀىًِ. ـهظڅث ڀ٩ثو خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث ِٽُځثڂ تټصُځٍ. 2753) - 21

 ـهظڅث أخى ٨عځثڂ تټڅههٌ ٨ڃ ِٽځثڂ تټٱثيٍِ، ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ " ڂ هلل ڀثبددر يـځددر. ٰځڅهددث يـځددر خهددث َصددًتـٿ   

 تټمٽٳ خُڅهٿ. وش٩ّر وش٩ّىڂ ټُىپ تټٵُثڀر".

ـددهظڅثچ ڀفځدده خددڃ ٨دددهت٨ْٽً. ـددهظڅث تټځ٩صځددً ٨ددڃ أخُددڇ، خهددىت        ( و2753) -پ -21

 تِٔڅثن.

( ـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَدر ٨دڃ نتون خدڃ أخدٍ ڈڅده، ٨دڃ أخدٍ        2753) - 21

 ٨عځثڂ، ٨ڃ ِٽځثڂ، ٴثٺ:
ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ " ڂ تهلل لٽدٳ، َدىپ لٽدٳ تټّددځثوتز وتْيٚ،         

خددُڃ تټّددځثء وتْيٚ. ٰؽ٩ددٻ ڀڅهددث ٰددٍ تْيٚ     ڀثبددر يـځددر. ٸددٻ يـځددر ٠دددثٲ ڀددث   
يـځر. ٰدهث ش١٩دٯ تټىتټدهذ ٨ٽدً وټدهڈث. وتټدىـٓ وتټ١ُدً خ٩ٝدهث ٨ٽدً خ٩دٛ. ٰدإوت           

 ٸثڂ َىپ تټٵُثڀر، أٸځٽهث خهىچ تټًـځر".

( ـهظڅٍ تټفّڃ خڃ ٨ٽٍ تټفٽىتڄٍ وڀفځده خدڃ ِدهٻ تټصځُځدٍ )وتټٽٱد٣      2754) - 22

. ـدهظڅٍ ٌَده خدڃ أِدٽٿ ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ        ټفّڃ(. ـهظڅث تخڃ أخٍ ڀًَٿ. ـدهظڅث أخدى ٬ّدثڂ   
 ٨ځً خڃ تټم١ثج؛ أڄڇ ٴثٺ:

ٴهپ ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خّددٍ. ٰدإوت تڀدًأذ ڀدڃ تټّددٍ، شدص٭دٍ،  وت           
وؼهز ٘دُث ٍٰ تټّدٍ، ألىشڇ ٰلټٙٵصڇ خد١څهث وأي٩ٜصڇ. ٰٵثٺ ټڅدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً    

ثي؟" ٴٽڅث: ٖ. وتهلل! وڈٍ شٵدهي  تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أشًوڂ ڈىچ تټځًأذ ٠ثيـر وټهڈث ٍٰ تټڅ
٨ٽددً أڂ ش١ًـددڇ. ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "هلل أيـددٿ خ٩دددثنچ ڀددڃ ڈددىچ     

 خىټهڈث".

( ـهظڅث َفًُ خڃ أَىج وٴصُددر وتخدڃ ـؽدً. ؼځ٩ُدث ٨دڃ  ِدځث٨ُٻ خدڃ        2755) - 23

 ؼ٩ٱً. ٴثٺ تخڃ أَىج: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ. ألدًڄٍ تټ٩ٗء ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ټى ٩َٽٿ تټځؤڀڃ ڀث ٨څده تهلل ڀدڃ تټ٩ٵىخدر، ڀدث     أڂ  

 ٠ځ٧ خؽڅصڇ أـه. وټى ٩َٽٿ تټٹثًٰ ڀث ٨څه تهلل ڀڃ تټًـځر، ڀث ٴڅٟ ڀڃ ؼڅصڇ أـه".
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( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ڀدًٌوٲ خدڃ خڅدس ڀهدهٌ خدڃ ڀُځدىڂ. ـدهظڅث يوؾ.        2756) - 24

 أخٍ ڈًًَذ؛ـهظڅث ڀثټٷ ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ "ٴدثٺ يؼدٻ، ټدٿ ٩َځدٻ ـّدڅر ٴدٟ، ْڈٽدڇ:  وت          

ڀثز ٰفًٴىچ. ظٿ تويوت ڄٙدٱڇ ٰدٍ تټددً وڄٙدٱڇ ٰدٍ تټدفدً. ٰدىتهلل! ټدةڃ ٴدهي تهلل ٨ٽُدڇ           
ټ٩ُىخڅڇ ٨ىتخث ٖ ٩َىخڇ أـهت ڀڃ تټ٩ثټځُڃ. ٰٽځث ڀثز تټًؼدٻ ٩ٰٽدىت ڀدث أڀدًڈٿ. ٰدلڀً تهلل      

ُٰڇ. وأڀً تټدفً ٰؽځ٧ ڀث ُٰڇ. ظٿ ٴثٺ: ټٿ ٩ٰٽس ڈىت؟ ٴدثٺ: ڀدڃ لٕدُصٷ.     تټدً ٰؽځ٧ ڀث
 َث يج! وأڄس أ٨ٽٿ. ٰ٭ٱً تهلل ټڇ".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خدڃ ـځُده )ٴدثٺ ٨دده: ألدًڄدث. وٴدثٺ تخدڃ        2756) - 25

ـددهظڅث( ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث ڀ٩ځددً ٴددثٺ: ٴددثٺ ټددٍ تټٍڈددًٌ: أٖ      -وتټٽٱدد٣ ټددڇ   -يتٰدد٧ 
٨ؽُدددُڃ؟ ٴددثٺ تټٍڈددًٌ: ألدًڄددٍ ـځُدده خددڃ ٨دددهتټًـځڃ ٨ددڃ أخددٍ        أـددهظٷ خفددهَعُڃ 

 ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "أِدًٮ يؼدٻ ٨ٽدً ڄٱّدڇ. ٰٽځدث ـٝدًچ تټځدىز           

أو٘ددً خڅُددڇ ٰٵددثٺ:  وت أڄددث ڀددس ٰددلـًٴىڄٍ. ظددٿ تِددفٵىڄٍ. ظددٿ تويوڄددٍ ٰددٍ تټددًَؿ ٰددٍ   
أـه. ٴثٺ ٰٱ٩ٽىت وټدٷ خدڇ.    تټدفً. ٰىتهلل! ټةڃ ٴهي ٨ٽٍ يخٍ، ټ٩ُىخڅٍ ٨ىتخث ڀث ٨ىخڇ خڇ

ٰٵثٺ ټٓيٚ: أنٌ ڀث ألىز. ٰإوت ڈى ٴثبٿ. ٰٵثٺ ټڇ: ڀث ـځٽٷ ٨ٽً ڀث ٘دڅ٩س؟ ٰٵدثٺ:   
 ڀمثٰصٷ. ٰ٭ٱً ټڇ خىټٷ". -أو ٴثٺ  -لُٕصٷ. َث يج! 

 ( ٴثٺ تټٍڈًٌ: وـهظڅٍ ـځُه ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،2619)

خ١صهدث. ٰدٗ   ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "نلٽدس تڀدًأذ تټڅدثي ٰدٍ ڈدًذ ي        
 ڈٍ أ٩٠ځصهث. وٖ ڈٍ أيِٽصهث شلٸٻ ڀڃ لٕثْ تْيٚ. ـصً ڀثشس ڈٍٖ".

 ٴثٺ تټٍڈًٌ: وټٷ، ټةٗ َصٹٻ يؼٻ، وٖ َُلَ يؼٻ.

( ـهظڅٍ أخى تټًخ٧ُ، ِٽُځثڂ خڃ نتون. ـهظڅث ڀفځه خڃ ـدًج. ـدهظڅٍ   2756) - 26

 ٴثٺ: تټٍخُهٌ. ٴثٺ تټٍڈًٌ: ـهظڅٍ ـځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ىٮ ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ.
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "أًِٮ ٨دده ٨ٽدً ڄٱّدڇ" خڅفدى ـدهَط       

ڀ٩ځً.  ټً ٴىټڇ "ٰ٭ٱً تهلل ټڇ". وټٿ َىٸً ـهَط تټځًأذ ٰدٍ ٴٙدر تټهدًذ. وٰدٍ ـدهَط      
 تټٍخُهٌ ٴثٺ "ٰٵثٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ، ټٹٻ ٍٔء ألى ڀڅڇ ُٔةث: أن ڀث ألىز ڀڅڇ".

تټ٩څدًٌ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصدثنذ.  ( ـهظڅٍ ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو 2757) - 27

ِځ٧ ٨ٵدر خڃ ٨دهتټ٭ثًٰ َٵىٺ: ِځ٩س أخث ِد٩ُه تټمدهيٌ َفدهض ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل       
 ٨ٽُڇ وِٽٿ؛

"أڂ يؼٗ ُٰځڃ ٸثڂ ٴدٽٹٿ. يتٔڇ تهلل ڀثٖ ووټهت. ٰٵثٺ ټىټهچ: ټصٱ٩ٽڃ ڀث آڀًٸٿ خدڇ. أو   
٨ٽځٍ أڄدڇ ٴدثٺ( ظدٿ  ِدفثٴىڄٍ.     ْوټُڃ ڀًُتظٍ ٬ًُٸٿ.  وت أڄث ڀس، ٰلـًٴىڄٍ )وأٸعً 

وتويوڄٍ ٍٰ تټًَؿ. ٰإڄٍ ټٿ أخصهً ٨څه تهلل لًُت، و ڂ تهلل َٵهي ٨ٽدً أڂ ٩َدىخڅٍ. ٴدثٺ    
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ٰللى ڀڅهٿ ڀُعثٴدث. ٰٱ٩ٽدىت وټدٷ خدڇ. ويخدٍ! ٰٵدثٺ تهلل: ڀدث ـځٽدٷ ٨ٽدً ڀدث ٩ٰٽدس؟ ٰٵدثٺ:             
 ڀمثٰصٷ. ٴثٺ ٰځث شٰٗثچ ٬ًُڈث".

ـدهظڅث ڀ٩صځدً خدڃ ِدٽُځثڂ ٴدثٺ:       ( وـدهظڅثچ َفُدً خدڃ ـدُدح تټفدثيظٍ.     2757) - 28

ٴثٺ ټٍ أخٍ: ـهظڅث ٴصثنذ. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث تټفّدڃ خدڃ ڀىِدً.       
ـددهظڅث ٔددُدثڂ خددڃ ٨دددهتټًـځڃ. ؾ وـددهظڅث تخددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث أخددى تټىټُدده. ـددهظڅث أخددى      
٨ىتڄر. ٸٗڈځث ٨ڃ ٴصثنذ. وٸًوت ؼځ٩ُث خإِڅثن ٩ٔدر ڄفدى ـهَعدڇ. وٰدٍ ـدهَط ٔدُدثڂ      

ٍ ٨ىتڄر "أڂ يؼٗ ڀڃ تټڅثَ ي٬ّڇ تهلل ڀثٖ ووټهت". وٍٰ ـهَط تټصُځٍ "ٰإڄدڇ ټدٿ   وأخ
َدصةً ٨څده تهلل لُدًت" ٴدثٺ ّٰدًڈث ٴصدثنذ: ټدٿ َدهلً ٨څده تهلل لُدًت. وٰدٍ ـدهَط ٔدُدثڂ             

 "ٰإڄڇ. وتهلل! ڀث تخصلي ٨څه تهلل لًُت". وٍٰ ـهَط أخٍ ٨ىتڄر "ڀث تڀصلي" خثټځُٿ.

 ة، ٹاٱ ر٨غعد ا٫ظٳٺة ٹا٫زٺثخثبة ٣جٺ٩ ا٫زٺثخ ٯٲ ا٫ظٳٺ - 5 

( ـهظڅٍ ٨دهت٨ْٽً خڃ ـځثن. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ِدٽځر ٨دڃ  ِدفثٲ خدڃ        2758) - 29

 ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ ٨ځًذ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ُٰځث َفٹٍ ٨ڃ يخڇ ٨ٍ وؼٻ ٴدثٺ "أوڄدح ٨دده وڄددث.      

  ٍ . ٰٵدثٺ شددثيٶ وش٩دثټً: أوڄدح ٨ددهٌ وڄددث، ٩ٰٽدٿ أڂ ټدڇ يخدث          ٰٵثٺ: تټٽهٿ! ت٬ٱً ټدٍ وڄدد
َ٭ٱً تټىڄح، وَللى خثټىڄح. ظٿ ٨ثن ٰلوڄح. ٰٵثٺ: أٌ يج! ت٬ٱً ټٍ وڄدٍ. ٰٵثٺ شدثيٶ 
وش٩ثټً: ٨دهٌ أوڄح وڄدث. ٩ٰٽٿ أڂ ټڇ يخث َ٭ٱً تټدىڄح، وَللدى خثټدىڄح. ظدٿ ٨دثن ٰلوڄدح       

ڄح ٨دهٌ وڄددث. ٩ٰٽدٿ أڂ ټدڇ يخدث     ٰٵثٺ: أٌ يج! ت٬ٱً ټٍ وڄدٍ. ٰٵثٺ شدثيٶ وش٩ثټً: أو
 َ٭ٱً تټىڄح، وَللى خثټىڄح. ت٨ځٻ ڀث ٔةس ٰٵه ٬ٱًز ټٷ".

 ٴثٺ ٨دهت٨ْٽً: ٖ أنيٌ أٴثٺ ٍٰ تټعثټعر أو تټًتخ٩ر "ت٨ځٻ ڀث ٔةس".

( ٴثٺ أخى أـځه: ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ٌڄؽىَر تټٵًٔدٍ تټٵٕدًٌُ. ـدهظڅث    2758) -پ -29

 ٨دهت٨ْٽً خڃ ـځثن تټڅًٍِ، خهىت تِٔڅثن.

( ـهظڅٍ ٨ده خڃ ـځُه. ـهظڅٍ أخى تټىټُه. ـدهظڅث ڈځدثپ. ـدهظڅث  ِدفثٲ     2758) - 31

خڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر. ٴثٺ: ٸثڂ خثټځهَڅر ٴثٖ َٵثٺ ټڇ ٨دهتټًـځڃ خڃ أخدٍ ٨ځدًذ.   
 ٴثٺ: ّٰځ٩صڇ َٵىٺ: ِځ٩س أخث ڈًًَذ َٵىٺ:

ـددهَط ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ " ڂ ٨دددهت أوڄددح وڄدددث" خځ٩څددً   
ـځثن خڃ ِٽځر. ووٸً ظٗض ڀًتز، أوڄح وڄدث. وٍٰ تټعثټعر: ٴه ٬ٱدًز ټ٩ددهٌ ٰٽ٩ُځدٻ    

 ڀث ٔثء.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ  2759) - 31

 ٨ځًو خڃ ڀًذ. ٴثٺ: ِځ٩س أخث ٨دُهذ َفهض ٨ڃ أخٍ ڀىًِ،
َدّٟ َهچ خثټٽُٻ، ټُصىج ڀٍّء ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " ڂ تهلل ٨ٍ وؼٻ  

 تټڅهثي. وَدّٟ َهچ خثټڅهثي، ټُصىج ڀٍّء تټٽُٻ. ـصً ش١ٽ٧ تټٕځُ ڀڃ ڀ٭ًخهث".
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( وـدددهظڅث ڀفځددده خدددڃ خٕدددثي. ـدددهظڅث أخدددى نتون. ـدددهظڅث ٔددد٩در، خهدددىت   2759) -پ -31

 تِٔڅثن، ڄفىچ.

 ثبة ٛڀغح اهلل ر٘ب٫ټ، ٹرذغٿٮ ا٠٫ٺادق - 6 

ُدر و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ )ٴددثٺ  ِددفثٲ:     ( ـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔدد    2761) - 32

 ألدًڄث. وٴثٺ ٨عځثڂ: ـهظڅث( ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ وتبٻ، ٨ڃ ٨دهتهلل، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ټدُُ أـده أـدح  ټُدڇ تټځدهؾ ڀدڃ تهلل. ڀدڃ أؼدٻ             

 وټٷ ڀهؾ ڄٱّڇ. وټُُ أـه أ٬ًُ ڀڃ تهلل، ڀڃ أؼٻ وټٷ ـًپ تټٱىتـٓ".

هظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً وأخددى ٸًَددح. ٴددثٖ: ـددهظڅث أخددى         ( ـدد2761) - 33

ڀ٩ثوَر. ؾ وـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً وأخدى             
 ڀ٩ثوَر ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٔٵُٳ، ٨ڃ ٨دهتهلل، ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٖ أـه أ٬ًُ ڀڃ تهلل، وټدىټٷ ـدًپ تټٱدىتـٓ ڀدث      
 ً ڀڅهث وڀث خ١ڃ. وٖ أـه أـح  ټُڇ تټځهؾ ڀڃ تهلل".٤ه

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. 2761) - 34

ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ ٨ځددًو خددڃ ڀددًذ. ٴددثٺ: ِددځ٩س أخددث وتبددٻ َٵددىٺ: ِددځ٩س ٨دددهتهلل خددڃ     
 ڀ٩ّىن َٵىٺ )ٴٽس ټڇ: آڄس ِځ٩صڇ ڀڃ ٨دهتهلل؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ. وي٩ٰڇ(؛

"ٖ أـه أ٬ًُ ڀڃ تهلل. وټىټٷ ـًپ تټٱىتـٓ ڀث ٤هً ڀڅهث وڀث خ١ڃ. وٖ أـه أڄڇ ٴثٺ  
 أـح  ټُڇ تټځهؾ ڀڃ تهلل، وټىټٷ ڀهؾ ڄٱّڇ".

( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخدٍ ٔدُدر وٌڈُدً خدڃ ـدًج و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ         2761) - 35

)ٴددثٺ  ِددفثٲ: ألدًڄددث. وٴددثٺ تِلددًتڂ: ـددهظڅث( ؼًَددً ٨ددڃ ت٨ْځددٓ، ٨ددڃ ڀثټددٷ خددڃ     
 ٨دهتټًـځڃ خڃ ٍََه، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ڀ٩ّىن، ٴثٺ:تټفثيض، ٨ڃ 

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ټدُُ أـده أـدح  ټُدڇ تټځدهؾ ڀدڃ تهلل ٨دٍ وؼدٻ.          
ڀڃ أؼٻ وټٷ ڀهؾ ڄٱّڇ. وټُُ أـه أ٬ًُ ڀڃ تهلل. ڀڃ أؼٻ وټٷ ـًپ تټٱىتـٓ. وټُُ 

 أـه أـح  ټُڇ تټ٩ىي ڀڃ تهلل. ڀڃ أؼٻ وټٷ أڄٍٺ تټٹصثج وأيِٻ تټًِٻ".

( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ  خًتڈُٿ خڃ ٨ٽُدر ٨دڃ ـؽدثغ    2761) - 36

 خڃ أخٍ ٨عځثڂ. ٴثٺ: ٴثٺ َفًُ: وـهظڅٍ أخى ِٽځر ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ تهلل َ٭ثي. و ڂ تټځدؤڀڃ َ٭دثي. و٬ُدًذ تهلل أڂ     

 َلشٍ تټځؤڀڃ ڀث ـًپ ٨ٽُڇ".

ً: وـهظڅٍ أخى ِٽځر؛ أڂ ٨ًوذ خدڃ تټٍخُدً ـهظدڇ؛ أڂ أِدځثء خڅدس      ( ٴثٺ َف2762ُ)

 أخٍ خٹً ـهظصڇ؛
أڄهددث ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ "ټددُُ ٔددٍء أ٬ُددً ڀددڃ تهلل ٨ددٍ    

 وؼٻ".
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( ـهظڅث ڀفځه خدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث أخدى نتون. ـدهظڅث أخدثڂ خدڃ ٍََده وـدًج خدڃ           2761)

ر، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل       ٔهتن ٨ڃ َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ، ٨ڃ أخٍ ِدٽځ 
 ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ يوتَر ـؽثغ. ـهَط أخٍ ڈًًَذ لث٘ر. وټٿ َىٸً ـهَط أِځثء.

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ أخددٍ خٹددً تټځٵددهڀٍ. ـددهظڅث خٕددً خددڃ تټځٱٝددٻ ٨ددڃ 2762) - 37

 ڈٕثپ، ٨ڃ َفًُ خڃ أخٍ ٸعًُ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ ٨ًوذ، ٨ڃ أِځثء،
 ِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ "ٖ ٍٔء أ٬ًُ ڀڃ تهلل ٨ٍ وؼٻ".٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ و 

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅددٍ تخددڃ ڀفځدده( ٨ددڃ       2761) - 38

 تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
 أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "تټځؤڀڃ َ٭ثي. وتهلل أٔه ٬ًُت". 

ه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٴدثٺ:  ( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ڀفځ2761) -پ -38

 ِځ٩س تټ٩ٗء، خهىت تِٔڅثن.

 ثبة ٣ٺ٫ٶ ر٘ب٫ټ: اٱ ا٫ذـٴبد ٿظٷجٲ ا٫ـڀئبد - 7 

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه وأخددى ٸثڀددٻ، ٰٝددُٻ خددڃ ـّددُڃ تټؽفددهيٌ.       2763) - 39

ٸٗڈځث ٨ڃ ٍََه خڃ ٌي٧َ )وتټٽٱ٣ ْخدٍ ٸثڀدٻ(. ـدهظڅث ٍََده. ـدهظڅث تټصُځدٍ ٨دڃ أخدٍ         
  خڃ ڀ٩ّىن؛٨عځثڂ، ٨ڃ ٨دهتهلل

أڂ يؼٗ أ٘ثج ڀڃ تڀًأذ ٴدٽر. ٰلشً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٰدىٸً وټدٷ ټدڇ. ٴدثٺ       
ٰڅٍټس: تأٴٿ تټٙٗذ ٠ًٍٰ تټڅهثي وٌټٱً ڀڃ تټٽُٻ،  ڂ تټفّڅثز َىڈدڃ تټُّةثز وټدٷ  

[. ٴثٺ ٰٵثٺ تټًؼٻ: أټٍ ڈدىچ؟ َدث يِدىٺ تهلل! ٴدثٺ     114/ڈىن / 11وٸًي ټٽىتٸًَڃ{ ]

 صٍ"."ټځڃ ٨ځٻ خهث ڀڃ أڀ

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهت٨ْٽً. ـددهظڅث تټځ٩صځددً ٨ددڃ أخُددڇ. ـددهظڅث أخددى     2763) - 41

 ٨عځثڂ ٨ڃ تخڃ ڀ٩ّىن؛
أڂ يؼٗ أشً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٰدىٸً أڄدڇ أ٘دثج ڀدڃ تڀدًأذ،  ڀدث ٴدٽدر، أو          

ڀّث خُه، أو ٔدُةث. ٸلڄدڇ َّدلٺ ٨دڃ ٸٱثيشهدث. ٴدثٺ ٰدلڄٍٺ تهلل ٨دٍ وؼدٻ. ظدٿ وٸدً خځعدٻ             
 ـهَط ٍََه.

( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ِدٽُځثڂ تټصُځدٍ، خهدىت        2763) - 41

 تِٔڅثن. ٴثٺ:
أ٘ثج يؼٻ ڀڃ تڀًأذ ٔدُةث نوڂ تټٱثـٕدر. ٰدلشً ٨ځدً خدڃ تټم١دثج ٥٩ٰدٿ ٨ٽُدڇ. ظدٿ           

أشً أخث خٹً ٥٩ٰٿ ٨ٽُڇ. ظٿ أشً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدىٸً خځعدٻ ـدهَط ٍََده         
 وتټځ٩صځً.
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 -ظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه وأخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر ( ـدده2763) - 42

)ٴثٺ َفًُ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث( أخى تْـىٖ ٨ڃ ِدځثٶ،   -وتټٽٱ٣ ټُفًُ 
 ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ ٨ٽٵځر وتِْىن، ٨ڃ ٨دهتهلل ٴثٺ:

ؼثء يؼٻ  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل!  ڄٍ ٨ثټؽس تڀدًأذ ٰدٍ    
ً تټځهَڅر. و ڄٍ أ٘دس ڀڅهدث ڀدث نوڂ أڂ أڀّدهث. ٰلڄدث ڈدىت. ٰدثٴٛ ٰدٍ ڀدث ٔدةس.          أٴٙ

ٰٵثٺ ټڇ ٨ځً: ټٵه ِصًٶ تهلل، ټى ِصًز ڄٱّٷ. ٴثٺ ٰٽٿ ًَن تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 
ُٔةث. ٰٵثپ تټًؼٻ ٰثڄ١ٽٳ. ٰلشد٩ڇ تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ يؼدٗ ن٨دثچ، وشدٗ ٨ٽُدڇ        

څهدثي وٌټٱدً ڀدڃ تټٽُدٻ  ڂ تټفّدڅثز َدىڈدڃ تټّدُةثز        ڈىچ تَِر: تأٴٿ تټٙدٗذ ٠ًٰدٍ تټ  

ټددڇ  [. ٰٵددثٺ يؼددٻ ڀددڃ تټٵىپ:َددث ڄدددٍ تهلل! ڈددىت 114/ڈددىن/11وټددٷ وٸددًي ټٽددىتٸًَڃ{ ]

 لث٘ر؟ ٴثٺ "خٻ ټٽڅثَ ٸثٰر".

( ـدددهظڅث ڀفځددده خدددڃ تټځعڅدددً. ـدددهظڅث أخدددى تټڅ٩ځدددثڂ، تټفٹدددٿ خدددڃ ٨ددددهتهلل 2763) - 43

س  خددًتڈُٿ َفددهض ٨ددڃ لثټددڇ تټ٩ؽٽددٍ. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ ِددځثٶ خددڃ ـددًج. ٴددثٺ: ِددځ٩ 
تِْىن، ٨ڃ ٨ددهتهلل، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خځ٩څدً ـدهَط أخدٍ تْـدىٖ.           
وٴثٺ ٍٰ ـهَعڇ: ٰٵثٺ ڀ٩ثو: َث يِىٺ تهلل! ڈىت ټهىت لث٘ر، أو ټڅث ٨ثڀر؟ ٴثٺ "خٻ ټٹدٿ  

 ٨ثڀر".

( ـددهظڅث تټفّددڃ خددڃ ٨ٽددٍ تټفٽددىتڄٍ. ـددهظڅث ٨ځددًو خددڃ ٨ث٘ددٿ. ـددهظڅث   2764) - 44

  ِفثٲ خڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر، ٨ڃ أڄُ، ٴثٺ:ڈځثپ ٨ڃ 
ؼدثء يؼدٻ  ټددً تټڅددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ ٰٵدثٺ: َددث يِدىٺ تهلل! أ٘دددس ـدهت ٰلٴځددڇ         

٨ٽٍ. ٴثٺ: وـًٝز تټٙٗذ ٰٙٽً ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٰٽځدث ٴٝدً    
 تټٙٗذ ٴدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل!  ڄدٍ أ٘ددس ـدهت ٰدلٴٿ ٰدٍ ٸصدثج تهلل. ٴدثٺ "ڈدٻ ـٝدًز            

 تټٙٗذ ڀ٩څث؟" ٴثٺ: ڄ٩ٿ. ٴثٺ "ٴه ٬ٱً ټٷ".

( ـهظڅث ڄًٙ خڃ ٨ٽٍ تټؽهٝځٍ وٌڈُدً خدڃ ـدًج )وتټٽٱد٣ ټٍڈُدً(      2765) - 45

ٴثٖ: ـهظڅث ٨ځدً خدڃ َدىڄُ. ـدهظڅث ٨ٹًڀدر خدڃ ٨ځدثي. ـدهظڅث ٔدهتن. ـدهظڅث أخدى أڀثڀدر             
 ٴثٺ:

ؼدٻ  خُڅځث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٰدٍ تټځّدؽه، وڄفدڃ ٴ٩دىن ڀ٩دڇ،  و ؼدثء ي        
ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل!  ڄدٍ أ٘ددس ـدهت. ٰلٴځدڇ ٨ٽدٍ. ّٰدٹس ٨څدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل          
٨ٽُڇ وِٽٿ. ظٿ أ٨ثن ٰٵثٺ: َدث يِدىٺ تهلل!  ڄدٍ أ٘ددس ـدهت. ٰلٴځدڇ ٨ٽدٍ. ّٰدٹس ٨څدڇ.          
وأٴُځددس تټٙددٗذ. ٰٽځددث تڄٙددًٮ ڄدددٍ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ أخددى أڀثڀددر: ٰددثشد٧  

ِٽٿ ـدُڃ تڄٙدًٮ. وتشد٩دس يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل      تټًؼٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ و
٨ٽُڇ وِٽٿ أڄ٥ً ڀث ًَن ٨ٽً تټًؼدٻ. ٰٽفدٳ تټًؼدٻ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ        
ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل!  ڄٍ أ٘دس ـهت، ٰلٴځڇ ٨ٽٍ. ٴدثٺ أخدى أڀثڀدر: ٰٵدثٺ ټدڇ يِدىٺ تهلل       
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 ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "أيأَددس ـددُڃ لًؼددس ڀددڃ خُصددٷ، أټددُُ ٴدده شىٜددلز ٰلـّددڅس   
تټىٜددىء؟" ٴددثٺ: خٽددً. َددث يِددىٺ تهلل! ٴددثٺ "ظددٿ ٔددههز تټٙددٗذ ڀ٩څددث؟" ٰٵددثٺ ڄ٩ددٿ. َددث    

 -يِىٺ تهلل! ٴثٺ ٰٵثٺ ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٰإڂ تهلل ٴه ٬ٱً ټدٷ ـدهٶ.   
 وڄدٷ". -أو ٴثٺ 

 ثبة ٣جٺ٩ رٺثخ ا٤٫بر٪، ٹاٱ ٧ضغ ٣ز٬ٶ - 8 

)وتټٽٱ٣ ٖخڃ تټځعڅً(. ٴدثٺ:  ( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وڀفځه خڃ خٕثي 2766) - 46

ـددهظڅث ڀ٩ددثو خددڃ ڈٕددثپ. ـددهظڅٍ أخددٍ ٨ددڃ ٴصددثنذ، ٨ددڃ أخددٍ تټٙددهَٳ، ٨ددڃ أخددٍ ِدد٩ُه         
 تټمهيٌ؛

أڂ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٸثڂ ُٰځڃ ٸثڂ ٴدٽٹٿ يؼدٻ ٴصدٻ شّد٩ر وشّد٩ُڃ      
ڄٱّث. ّٰلٺ ٨ڃ أ٨ٽٿ أڈٻ تْيٚ ٰهٺ ٨ٽً يتڈح ٰلشثچ ٰٵثٺ:  ڄڇ ٴصدٻ شّد٩ر وشّد٩ُڃ    

. ٰهٻ ټڇ ڀڃ شىخر؟ ٰٵثٺ: ٖ. ٰٵصٽڇ. ٰٹځٻ خڇ ڀثبر. ظٿ ِلٺ ٨ڃ أ٨ٽدٿ أڈدٻ تْيٚ   ڄٱّث
ٰهٺ ٨ٽً يؼٻ ٨دثټٿ. ٰٵدثٺ:  ڄدڇ ٴصدٻ ڀثبدر ڄٱدُ. ٰهدٻ ټدڇ ڀدڃ شىخدر؟ ٰٵدثٺ: ڄ٩دٿ. وڀدڃ              
َفىٺ خُڅڇ وخُڃ تټصىخر؟ تڄ١ٽٳ  ټً أيٚ ٸىت وٸىت. ٰدإڂ خهدث أڄثِدث ٩َددهوڂ تهلل ٰث٨دده      

إڄهث أيٚ ِدىء. ٰدثڄ١ٽٳ ـصدً  وت ڄٙدٯ تټ١ًَدٳ      تهلل ڀ٩هٿ. وٖ شًؼ٧  ټً أيٜٷ ٰ
أشثچ تټځىز. ٰثلصٙځس ُٰڇ ڀٗبٹر تټًـځدر وڀٗبٹدر تټ٩دىتج. ٰٵثټدس ڀٗبٹدر تټًـځدر:       
ؼثء شثبدث ڀٵدٗ خٵٽدڇ  ټً تهلل. وٴثټس ڀٗبٹر تټ٩ىتج:  ڄڇ ټٿ ٩َځٻ لًُت ٴدٟ. ٰلشدثچ ڀٽدٷ    

إټً أَصهځث ٸثڂ أنڄً، ٍٰ ٘ىيذ آنڀٍ. ٰؽ٩ٽىچ خُڅهٿ. ٰٵثٺ: ٴُّىت ڀث خُڃ تْيُٜڃ. ٰ
 ٰهى ټڇ. ٰٵثِىچ ٰىؼهوچ أنڄً  ټً تْيٚ تټصٍ أيتن. ٰٵدٝصڇ ڀٗبٹر تټًـځر" 

 ٴثٺ ٴصثنذ: ٰٵثٺ تټفّڃ: وٸً ټڅث؛ أڄڇ ټځث أشثچ تټځىز ڄلي خٙهيچ.

( ـهظڅٍ ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو تټ٩څدًٌ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثنذ؛ 2766) - 47

 ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ، أڄڇ ِځ٧ أخث تټٙهَٳ تټڅثؼٍ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ "أڂ يؼٗ ٴصٻ ش٩ّر وش٩ُّڃ ڄٱّث. ٰؽ٩ٻ َّلٺ: ڈٻ  

ټڇ ڀڃ شىخر؟ ٰلشً يتڈدث ّٰلټڇ ٰٵثٺ: ټُّس ټٷ شىخر. ٰٵصٻ تټًتڈح. ظٿ ؼ٩ٻ َّدلٺ. ظدٿ   
لددًغ ڀددڃ ٴًَددر  ټددً ٴًَددر ُٰهددث ٴددىپ ٘ددثټفىڂ. ٰٽځددث ٸددثڂ ٰددٍ خ٩ددٛ تټ١ًَددٳ أنيٸددڇ   

يچ. ظٿ ڀثز. ٰثلصٙځس ُٰڇ ڀٗبٹر تټًـځر وڀٗبٹر تټ٩ىتج. ٰٹدثڂ  تټځىز. ٰڅلي خٙه
  ټً تټٵًَر تټٙثټفر أٴًج ڀڅهث خٕدً. ٰؽ٩ٻ ڀڃ أڈٽهث".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ خٕثي. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨هٌ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٴصدثنذ،     2766) - 48

هٌ. خهىت تِٔڅثن، ڄفى ـهَط ڀ٩ثو خڃ ڀ٩ثو. وٌتن ُٰڇ "ٰدلوـً تهلل  ټدً ڈدىچ: أڂ شدث٨د    
 و ټً ڈىچ: أڂ شٵًخٍ".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى أِثڀر ٨دڃ ٠ٽفدر خدڃ َفُدً،     2767) - 49

 ٨ڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ ٴثٺ:
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ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " وت ٸثڂ َىپ تټٵُثڀر، ن٧ٰ تهلل ٨ٍ وؼدٻ  ټدً ٸدٻ     
 ڀّٽٿ َهىنَث أو ڄًٙتڄُث. ُٰٵىٺ ڈىت ٰٹثٸٷ ڀڃ تټڅثي".

( ـدهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـدهظڅث ٨ٱددثڂ خددڃ ڀّددٽٿ. ـددهظڅث ڈځددثپ.   2767) - 51

ـهظڅث ٴصثنذ؛ أڂ ٨ىڄث و٩ُِه خڃ أخٍ خًنذ ـهظثچ؛ أڄهځث ٔههت أخث خًنذ َفدهض ٨ځدً خدڃ    
 ٨دهتټ٩ٍٍَ ٨ڃ أخُڇ،

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ َځىز يؼٻ ڀّٽٿ  ٖ أنلٻ تهلل ڀٹثڄڇ، تټڅدثي،   
و ڄًٙتڄُث" ٴثٺ ٰثِصفٽٱڇ ٨ځً خڃ ٨دهتټ٩ٍٍَ خثهلل تټدىٌ ٖ  ټدڇ  ٖ ڈدى! ظدٗض     َهىنَث أ

ڀددًتز أڂ أخددثچ ـهظددڇ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٴددثٺ ٰفٽددٯ ټددڇ. ٴددثٺ ٰٽددٿ    
 َفهظڅٍ ٩ُِه أڄڇ تِصفٽٱڇ. وټٿ َڅٹً ٨ٽً ٨ىڂ ٴىټڇ.

( ـدددهظڅث  ِدددفثٲ خدددڃ  خدددًتڈُٿ وڀفځددده خدددڃ تټځعڅدددً. ؼځ٩ُدددث ٨دددڃ         2767) -پ -51

 دهتټٙځه خڃ ٨دهتټىتيض. ألدًڄث ڈځثپ.٨
 ـهظڅث ٴصثنذ، خهىت تِٔڅثن، ڄفى ـهَط ٨ٱثڂ. وٴثٺ: ٨ىڂ خڃ ٨صدر.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨ځًو خڃ ٨دثن خڃ ؼدٽر خڃ أخٍ يوتن. ـهظڅث ـًڀٍ 2767) - 51

خڃ ٨ځثيذ. ـهظڅث ٔهتن، أخى ٠ٽفر تټًتِدٍ ٨ڃ ٬ُٗڂ خڃ ؼًًَ، ٨ڃ أخٍ خًنذ، ٨دڃ  
 أخُڇ،

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "َؽدٍء تټڅدثَ َدىپ تټٵُثڀدر، ڄدثَ ڀدڃ تټځّدٽځُڃ،        ٨ڃ تټڅدٍ  
خىڄىج أڀعثٺ تټؽدثٺ. ُٰ٭ٱًڈث تهلل ټهٿ. و٩َٝهث ٨ٽً تټُهىن وتټڅٙدثيي" ُٰځدث أـّدح    

 أڄث. ٴثٺ أخى يوؾ: ٖ أنيٌ ڀځڃ تټٕٷ. 
ٴثٺ أخى خًنذ: ٰفهظس خڇ ٨ځً خڃ ٨دهتټ٩ٍٍَ ٰٵثٺ: أخىٶ ـدهظٷ ڈدىت ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً      

 ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٴٽس ڄ٩ٿ.تهلل 

( ـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث  ِددځث٨ُٻ خددڃ  خددًتڈُٿ ٨ددڃ ڈٕددثپ         2768) - 52

 تټهِصىتبٍ، ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ ٘ٱىتڂ خڃ ڀفًٌ ٴثٺ:
ٴددثٺ يؼددٻ ٖخددڃ ٨ځددً: ٸُددٯ ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ ٰددٍ            

ـصدً َٝد٧   تټڅؽىي؟ ٴثٺ: ِځ٩صڇ َٵىٺ "َهڄٍ تټځؤڀڃ َىپ تټٵُثڀر ڀڃ يخڇ ٨دٍ وؼدٻ.   
٨ٽُڇ ٸڅٱڇ. ُٰٵًيچ خىڄىخڇ. ُٰٵىٺ: ڈٻ ش٩ًٮ؟ ُٰٵىٺ: أٌ يج! أ٨ًٮ. ٴثٺ: ٰدإڄٍ ٴده   
ِصًشهث ٨ٽُٷ ٍٰ تټهڄُث، و ڄٍ أ٬ٱًڈث ټٷ تټُىپ. ١٩ًُٰ ٘فُٱر ـّڅثشڇ. وأڀدث تټٹٱدثي   

 وتټځڅثٰٵىڂ ُٰڅثني خهٿ ٨ٽً يؤوَ تټمٗبٳ: ڈؤٖء تټىٌ ٸىخىت ٨ٽً تهلل".

 ٦٫ ٹهبدجڀٶثبة دضٿش رٺثخ ٧٘ت ثٲ ٯب - 9 

( ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً، أـځه خڃ ٨ځًو خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو خڃ ِدًؾ،  2769) - 53

 ڀىټً خڅٍ أڀُر. ألدًڄٍ تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ٴثٺ:
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ظدٿ ٬دٍت يِددىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِدٽٿ ٬دٍوذ شدددىٶ. وڈدى ًََدده تټدًوپ وڄٙددثيي         
ڃ خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٸ٩دح خدڃ ڀثټدٷ؛       تټ٩ًج خثټٕثپ. ٴثٺ تخڃ ٔهثج: ٰللدًڄٍ ٨ددهتټًـځ 

أڂ ٨دهتهلل خڃ ٸ٩ح ٸثڂ ٴثبه ٸ٩ح، ڀڃ خڅُڇ، ـُڃ ٨ځٍ. ٴثٺ: ِځ٩س ٸ٩دح خدڃ ڀثټدٷ    
َفهض ـهَعڇ ـُڃ شمٽٯ ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ ٬دٍوذ شددىٶ. ٴدثٺ        
ٸ٩ح خڃ ڀثټٷ: ټٿ أشمٽٯ ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰدٍ ٬دٍوذ ٬ٍتڈدث ٴدٟ.     

دىٶ. ٬ًُ أڄٍ ٴه شمٽٱس ٍٰ ٬ٍوذ خهي. وټدٿ ٩َثشدح أـدهت شمٽدٯ ٨څدڇ.       ٖ ٍٰ ٬ٍوذ ش
 ڄځددث لددًغ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وتټځّددٽځىڂ ًََددهوڂ ٨ُددً ٴددًَٓ. ـصددً  
ؼځ٧ تهلل خُڅهٿ وخُڃ ٨هوڈٿ، ٨ٽً ٬ًُ ڀ٩ُدثن. وټٵده ٔدههز ڀد٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل       

ـدح أڂ ټدٍ خهدث ڀٕدهه خدهي.      ٨ٽُڇ وِٽٿ ټُٽر تټ٩ٵدر. ـدُڃ شىتظٵڅدث ٨ٽدً تِٔدٗپ. وڀدث أ     
و ڂ ٸثڄس خهي أوٸً ٍٰ تټڅثَ ڀڅهث. وٸدثڂ ڀدڃ لددًٌ، ـدُڃ شمٽٱدس ٨دڃ يِدىٺ تهلل        
٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، ٰدٍ ٬دٍوذ شددىٶ، أڄدٍ ټدٿ أٸدڃ ٴدٟ أٴدىي وٖ أَّدً ڀڅدٍ ـدُڃ              
شمٽٱس ٨څڇ ٍٰ شٽٷ تټ٭دٍوذ. وتهلل! ڀدث ؼځ٩دس ٴدٽهدث يتـٽصدُڃ ٴدٟ. ـصدً ؼځ٩صهځدث ٰدٍ          

ِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ ـدً ٔدهَه. وتِدصٵدٻ ِدٱًت          شٽٷ تټ٭دٍوذ. ٰ٭ٍتڈدث ي  
خ٩ُددهت وڀٱددثٌت. وتِددصٵدٻ ٨ددهوت ٸعُددًت. ٰؽددٗ ټٽځّددٽځُڃ أڀددًڈٿ ټُصددلڈدىت أڈدددر ٬ددٍوڈٿ.   
ٰللدًڈٿ خىؼههٿ تټىٌ ًََه. وتټځّدٽځىڂ ڀد٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٸعُدً.        

ٵددٻ يؼددٻ ًََدده أڂ   وٖ َؽځ٩هددٿ ٸصددثج ـددث٣ٰ )ًََدده، خددىټٷ، تټددهَىتڂ(. ٴددثٺ ٸ٩ددح: ٰ      
َص٭ُددح، ٥َددڃ أڂ وټددٷ ِددُمٱً ټددڇ، ڀددث ټددٿ َڅددٍٺ ُٰددڇ وـددٍ ڀددڃ تهلل ٨ددٍ وؼددٻ. و٬ددٍت    
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ شٽدٷ تټ٭دٍوذ ـدُڃ ٠ثخدس تټعځدثي وتټ٥دٗٺ. ٰلڄدث  ټُهدث           
أ٩ً٘. ٰصؽهٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وتټځّدٽځىڂ ڀ٩دڇ. و٠ٱٵدس أ٬دهو ټٹدٍ      

ُٔةث. وأٴىٺ ٍٰ ڄٱٍّ: أڄث ٴثني ٨ٽدً وټدٷ،  وت أينز.   أشؽهٍ ڀ٩هٿ. ٰليؼ٧ وټٿ أٴٛ 
ٰٽٿ ٍَٺ وټٷ َصځثني خٍ ـصً تِصځً خثټڅثَ تټؽه. ٰل٘ددؿ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ     
وِٽٿ ٬ثنَدث وتټځّدٽځىڂ ڀ٩دڇ. وټدٿ أٴدٛ ڀدڃ ؼهدثٌٌ ٔدُةث. ظدٿ ٬دهوز ًٰؼ٩دس وټدٿ             

أيشفدٻ   أٴٛ ُٔةث. ٰٽٿ ٍَٺ وټٷ َصځثني خٍ ـصً أ٨ًِىت وشٱثيٞ تټ٭ٍو. ٰهځځدس أڂ 
ٰلنيٸهٿ. ُٰث ټُصڅٍ ٩ٰٽس. ظدٿ ټدٿ َٵدهي وټدٷ ټدٍ. ١ٰٱٵدس،  وت لًؼدس ٰدٍ تټڅدثَ، خ٩ده           
لددًوغ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، َفٍڄڅددٍ أڄددٍ ٖ أيي ټددٍ أِددىذ.  ٖ يؼددٗ   
ڀ٭ځى٘ث ٨ٽُڇ ٍٰ تټڅٱثٲ. أو يؼٗ ڀځڃ ٨دىي تهلل ڀدڃ تټٝد٩ٱثء. وټدٿ َدىٸًڄٍ يِدىٺ       

شدىٸث ٰٵثٺ، وڈدى ؼدثټُ ٰدٍ تټٵدىپ خصددىٶ "ڀدث ٩ٰدٻ        تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـصً خٽ٫ 
ٸ٩ح خڃ ڀثټدٷ؟" ٴدثٺ يؼدٻ ڀدڃ خڅدٍ ِدٽځر: َدث يِدىٺ تهلل! ـدّدڇ خدًتنچ وتټڅ٥دً ٰدٍ             
١٨ٱُڇ. ٰٵثٺ ټڇ ڀ٩ثو خڃ ؼدٻ: خةُ ڀدث ٴٽدس. وتهلل! َدث يِدىٺ تهلل! ڀدث ٨ٽځڅدث ٨ٽُدڇ  ٖ        

يؼٗ ڀدُٝدث  لًُت. ّٰٹس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰدُڅځث ڈى ٨ٽً وټٷ يأي 
ٍَوٺ خڇ تټًّتج ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٸڃ أخث لُعځر "، ٰإوت ڈدى أخدى   

 لُعځر تْڄٙثيٌ. وڈى تټىٌ شٙهٲ خٙث٦ تټصځً ـُڃ ټځٍچ تټځڅثٰٵىڂ.
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ٰٵثٺ ٸ٩ح خڃ ڀثټٷ: ٰٽځث خٽ٭څٍ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴه شىؼڇ ٴثٰٗ ڀدڃ  
   ً تټٹددىج وأٴددىٺ: خددٿ ألددًغ ڀددڃ ِددم١ڇ ٬ددهت؟       شدددىٶ، ـٝددًڄٍ خعددٍ. ١ٰٱٵددس أشددىٸ

وأِص٩ُڃ ٨ٽً وټٷ ٸٻ وٌ يأٌ ڀڃ أڈٽٍ. ٰٽځث ٴُٻ ټٍ:  ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ  
وِٽٿ ٴه أ٤ٻ ٴثنڀدث، ٌتؾ ٨څدٍ تټدث٠دٻ. ـصدً ٨ًٰدس أڄدٍ ټدڃ أڄؽدى ڀڅدڇ خٕدٍء أخدهت.            
ٰلؼځ٩دس ٘دهٴر. و٘دددؿ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِدٽٿ ٴثنڀدث. وٸددثڂ،  وت ٴدهپ ڀددڃ        

خهأ خثټځّؽه ًٰٸ٧ ُٰڇ يٸ٩صُڃ. ظٿ ؼٽُ ټٽڅثَ. ٰٽځث ٩ٰٻ وټدٷ ؼدثءچ تټځمٽٱدىڂ.     ِٱً،
١ٰٱٵىت ٩َصىيوڂ  ټُڇ. وَفٽٱىڂ ټڇ. وٸثڄىت خٝد٩ر وظځدثڄُڃ يؼدٗ. ٰٵددٻ ڀدڅهٿ يِدىٺ       
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٗڄُدصهٿ. وخدث٩َهٿ وتِدص٭ٱً ټهدٿ. ووٸدٻ ِدًتبًڈٿ  ټدً تهلل.        

ځ٭ٝح ظٿ ٴثٺ "ش٩ثٺ" ٰؽةس أڀٍٕ ـصً ؼٽّس ـصً ؼةس. ٰٽځث ِٽځس، شدّٿ شدّٿ تټ
خُڃ َهَڇ. ٰٵثٺ ټٍ "ڀث لٽٱدٷ؟ أټدٿ شٹدڃ ٴده تخص٩دس ٤هدًٶ؟" ٴدثٺ ٴٽدس: َدث يِدىٺ تهلل!           
 ڄددٍ، وتهلل! ټددى ؼٽّددس ٨څدده ٬ُددًٶ ڀددڃ أڈددٻ تټددهڄُث، ټًأَددس أڄددٍ ِددللًغ ڀددڃ ِددم١ڇ   
خ٩ىي. وټٵده أ١٨ُدس ؼدهٖ. وټٹڅدٍ، وتهلل! ټٵده ٨ٽځدس، ټدةڃ ـدهظصٷ تټُدىپ ـدهَط ٸدىج            

ً خڇ ٨څٍ، ټُىٔٹڃ تهلل أڂ َّم١ٷ ٨ٽٍ. وټةڃ ـهظصٷ ـدهَط ٘دهٲ شؽده ٨ٽدٍ     شًٜ
ُٰڇ،  ڄٍ ْيؼى ُٰڇ ٨ٵدً تهلل. وتهلل! ڀدث ٸدثڂ ټدٍ ٨دىي. وتهلل! ڀدث ٸڅدس ٴدٟ أٴدىي وٖ         
أَّددً ڀڅددٍ ـددُڃ شمٽٱددس ٨څددٷ. ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "أڀددث ڈددىت، ٰٵدده    

ڀدڃ خڅدٍ ِدٽځر ٰدثشد٩ىڄٍ. ٰٵدثټىت       ٘هٲ. ٰٵٿ ـصً َٵٍٝ تهلل ُٰٷ" ٰٵځس. وظثي يؼدثٺ 
ټٍ: وتهلل! ڀث ٨ٽځڅثٶ أوڄدس وڄدث ٴددٻ ڈدىت. ټٵده ٨ؽدٍز ٰدٍ أڂ ٖ شٹدىڂ ت٨صدىيز  ټدً         
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، خځث ت٨صىي خڇ  ټُدڇ تټځمٽٱدىڂ. ٰٵده ٸدثڂ ٸثُٰدٷ وڄددٷ،       

 تِص٭ٱثي يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټٷ.
ـ   صدً أينز أڂ أيؼد٧  ټدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       ٴثٺ: ٰىتهلل! ڀث ٌتټدىت َؤڄددىڄڅٍ 

وِٽٿ. ٰلٸىج ڄٱٍّ ٴثٺ ظٿ ٴٽس ټهٿ: ڈٻ ټٵٍ ڈىت ڀ٩ٍ ڀڃ أـه؟ ٴثټىت: ڄ٩ٿ. ټٵُڇ ڀ٩دٷ  
يؼٗڂ. ٴثٖ ڀعٻ ڀث ٴٽس. ٰٵُٻ ټهځث ڀعٻ ڀث ٴُٻ ټٷ. ٴثٺ ٴٽس: ڀڃ ڈځث؟ ٴثټىت: ڀدًتيذ  

ؼٽُڃ ٘ثټفُڃ ٴه ٔههت خڃ يخ٩ُر تټ٩ثڀًٌ، وڈٗٺ خڃ أڀُر تټىتٴٱٍ. ٴثٺ ٰىٸًوت ټٍ ي
 خهيت ُٰهځث أِىذ. ٴثٺ ٰځُٝس ـُڃ وٸًوڈځث ټٍ.

ٴثٺ وڄهً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تټځّٽځُڃ ٨ڃ ٸٗڀڅث، أَهث تټعٗظر، ڀڃ خدُڃ  
ڀڃ شمٽٯ ٨څدڇ. ٴدثٺ، ٰثؼصڅدڅدث تټڅدثَ. وٴدثٺ، ش٭ُدًوت ټڅدث ـصدً شڅٹدًز ټدٍ ٰدٍ ڄٱّدٍ             

وټدٷ لځّدُڃ ټُٽدر. ٰلڀدث ٘دثـدثٌ       تْيٚ. ٰځث ڈٍ خثْيٚ تټصٍ أ٨ًٮ. ٰٽدعڅث ٨ٽً
ٰثِصٹثڄث وٴ٩هت ٍٰ خُىشهځث َدٹُثڂ. وأڀث أڄث ٰٹڅدس أٔدح تټٵدىپ وأؼٽدهڈٿ. ٰٹڅدس ألدًغ       
ٰلٔهه تټٙٗذ وأ٠ىٮ ٍٰ تِْىتٲ وٖ َٹٽځڅٍ أـه. وآشٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ  
وِٽٿ ٰلِٽٿ ٨ٽُڇ، وڈى ٍٰ ڀؽٽّڇ خ٩ه تټٙٗذ. ٰلٴىٺ ٍٰ ڄٱٍّ: ڈٻ ـًٶ ٔٱصُڇ خًن 

ټّٗپ، أپ ٖ؟ ظٿ أ٘ٽٍ ٴًَدث ڀڅڇ وأِثيٴڇ تټڅ٥ً. ٰإوت أٴدٽس ٨ٽً ٘ٗشٍ ڄ٥ً  ټدٍ.  ت
و وت تټصٱس ڄفىچ أ٨ًٚ ٨څٍ. ـصً  وت ٠دثٺ وټدٷ ٨ٽدٍ ڀدڃ ؼٱدىذ تټځّدٽځُڃ، ڀٕدُس        
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ـصً شّىيز ؼهتي ـثبٟ أخٍ ٴصثنذ، وڈى تخڃ ٨ځٍ، وأـح تټڅثَ  ټٍ. ّٰٽځس ٨ٽُڇ. 
أخث ٴصثنذ! أڄٕهٶ خثهلل! ڈٻ ش٩ٽځدڃ أڄدٍ أـدح تهلل    ٰىتهلل! ڀث ين ٨ٽٍ تټّٗپ. ٰٵٽس ټڇ: َث 

يِىټڇ؟ ٴثٺ ّٰٹس. ٩ٰهز ٰڅثٔهشڇ. ّٰٹس ٩ٰهز ٰڅث ٔهشڇ. ٰٵدثٺ: تهلل ويِدىټڇ أ٨ٽدٿ.    
ٰٱثٜس ٨ُڅثٌ، وشىټُس، ـصً شّىيز تټؽهتي. ٰدُڅث أڄث أڀٍٕ ٰدٍ ِدىٲ تټځهَڅدر،  وت    

ڀڃ َهٺ ٨ٽدً ٸ٩دح   ڄد١ٍ ڀڃ ڄدٟ أڈٻ تټٕثپ، ڀځڃ ٴهپ خثټ٩١ثپ َد٩ُڇ خثټځهَڅر. َٵىٺ: 
خڃ ڀثټدٷ. ٴدثٺ ١ٰٱدٳ تټڅدثَ َٕدًُوڂ ټدڇ  ټدٍ. ـصدً ؼدثءڄٍ ٰده٧ٰ  ټدٍ ٸصثخدث ڀدڃ ڀٽدٷ               
٬ّثڂ. وٸڅس ٸثشدث. ٰٵًأشڇ ٰإوت ُٰڇ: أڀث خ٩ه. ٰإڄڇ ٴه خٽ٭څث أڂ ٘دثـدٷ ٴده ؼٱدثٶ. وټدٿ     
َؽ٩ٽٷ تهلل خهتي ڈىتڂ وٖ ڀ٩ُٝر. ٰثټفٳ خڅث ڄىتِٷ. ٴدثٺ ٰٵٽدس، ـدُڃ ٴًأشهدث: وڈدىچ      

. ٰصُثڀځددس خهددث تټصڅددىي ّٰددؽًشهث خهددث. ـصددً  وت ڀٝددس أيخ٩ددىڂ ڀددڃ    أَٝددث ڀددڃ تټدددٗء 
تټمځّددُڃ، وتِددصٽدط تټددىـٍ،  وت يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َددلشُڅٍ ٰٵددثٺ:  ڂ       
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َلڀًٶ أڂ ش٩صٍٺ تڀًأشدٷ. ٴدثٺ ٰٵٽدس: أ٠ٽٵهدث أپ ڀدثوت      

 ټً ٘ثـدٍ خځعٻ وټٷ. ٴثٺ ٰٵٽس أ٩ٰٻ؟ ٴثٺ: ٖ. خٻ ت٨صٍټهث. ٰٗ شٵًخڅهث. ٴثٺ ٰليِٻ 
ٖڀًأشدٍ: تټفٵددٍ خلڈٽددٷ ٰٹددىڄٍ ٨څددهڈٿ ـصددً َٵٝددٍ تهلل ٰددٍ ڈددىت تْڀددً. ٴددثٺ ٰؽددثءز  
تڀدًأذ ڈددٗٺ خددڃ أڀُددر يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ. ٰٵثټددس ټددڇ: َددث يِددىٺ تهلل!  ڂ   
ڈددٗٺ خددڃ أڀُددر ٔددُك ٜددثب٧ ټددُُ ټددڇ لددثنپ. ٰهددٻ شٹددًچ أڂ ألهڀددڇ؟ ٴددثٺ "ٖ. وټٹددڃ ٖ   

ٵثټس:  ڄڇ، وتهلل! ڀث خڇ ـًٸدر  ټدً ٔدا. ووتهلل! ڀدث ٌتٺ َدٹدٍ ڀڅدى ٸدثڂ ڀدڃ         َٵًخڅٷ" ٰ
 أڀًچ ڀث ٸثڂ.  ټً َىڀڇ ڈىت.

ٴثٺ ٰٵثٺ ټٍ خ٩ٛ أڈٽٍ: ټدى تِدصلوڄس يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ تڀًأشدٷ؟         
ٰٵه أوڂ ٖڀًأذ ڈٗٺ خڃ أڀُر أڂ شمهڀڇ. ٴثٺ ٰٵٽدس: ٖ تِدصلوڂ ُٰهدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً      

ِٽٿ. وڀث َهيَڅٍ ڀثوت َٵدىٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ،  وت تِدصلوڄصڇ       تهلل ٨ٽُڇ و
ُٰهث، وأڄث يؼٻ ٔثج. ٴثٺ ٰٽدعدس خدىټٷ ٨ٕدً ټُدثٺ. ٰٹځدٻ ټڅدث لځّدىڂ ټُٽدر ڀدڃ ـدُڃ           
ڄهٍ ٨ڃ ٸٗڀڅث. ٴثٺ ظٿ ٘ٽُس ٘ٗذ تټٱؽً ٘دثؾ لځُّڃ ټُٽر، ٨ٽً ٤هً خُدس ڀدڃ   

 ٨ٍ وؼٻ ڀڅدث. ٴده ٜدثٴس ٨ٽدٍ ڄٱّدٍ      خُىشڅث. ٰدُڅث أڄث ؼثټُ ٨ٽً تټفثٺ تټصٍ وٸً تهلل
وٜددثٴس ٨ٽددٍ تْيٚ خځددث يـدددس، ِددځ٩س ٘ددىز ٘ددثيق أوٰددً ٨ٽددً ِددٽ٧ َٵددىٺ،    
خددل٨ٽً ٘ددىشڇ: َددث ٸ٩ددح خددڃ ڀثټددٷ! أخٕددً. ٴددثٺ ٰمددًيز ِددثؼهت. و٨ًٰددس أڂ ٴدده ؼددثء 
ًٰغ. ٴثٺ ٰد وڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ تټڅدثَ خصىخدر تهلل ٨ٽُڅدث، ـدُڃ ٘دٽً           

دٕدًوڄڅث. ٰدىڈح ٴددٻ ٘دثـدٍ ڀدٕدًوڂ. ويٸدٛ يؼدٻ        ٘ٗذ تټٱؽً. ٰىڈح تټڅدثَ َ 
 ټددٍ ًِٰددث. وِدد٩ً ِددث٦ ڀددڃ أِددٽٿ ٴدٽددٍ. وأوٰددً تټؽدددٻ. ٰٹددثڂ تټٙددىز أِدد٦ً ڀددڃ       
تټٱًَ. ٰٽځدث ؼدثءڄٍ تټدىٌ ِدځ٩س ٘دىشڇ َدٕدًڄٍ. ٰڅ٨ٍدس ټدڇ ظدىخٍ ٰٹّدىشهځث  َدثچ            
خدٕددثيشڇ. وتهلل! ڀددث أڀٽددٷ ٬ًُڈځددث َىڀةددى. وتِددص٩ًز ظددىخُڃ ٰٽدّددصهځث. ٰثڄ١ٽٵددس أشددلڀٿ 

تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ. َصٽٵدددثڄٍ تټڅدددثَ ٰىؼدددث ٰىؼدددث، َهڅةدددىڄڅٍ خثټصىخدددر    يِدددىٺ 
وَٵىټىڂ: ټصهڅةٷ شىخر تهلل ٨ٽُٷ. ـصً نلٽس تټځّؽه، ٰإوت يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ   
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وِٽٿ ؼثټُ ٍٰ تټځّؽه، وـىټڇ تټڅثَ. ٰٵثپ ٠ٽفر خڃ ٨دُهتهلل َهًوٺ ـصً ٘دثٰفڅٍ  
 ٬ًُچ. ٴثٺ ٰٹثڂ ٸ٩ح ٖ َڅّثڈث ټ١ٽفر. وڈڅلڄٍ. وتهلل! ڀث ٴثپ يؼٻ ڀڃ تټځهثؼًَڃ

ٴثٺ ٸ٩ح: ٰٽځث ِٽځس ٨ٽً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ، وڈدى َددًٲ وؼهدڇ         
ڀددڃ تټّددًوي وَٵددىٺ "أخٕددً خمُددً َددىپ ڀددً ٨ٽُددٷ ڀڅددى وټددهشٷ أڀددٷ" ٴددثٺ ٰٵٽددس: أڀددڃ     
٨څددهٶ؟ َددث يِددىٺ تهلل! أپ ڀددڃ ٨څدده تهلل؟ ٰٵددثٺ "ٖ. خددٻ ڀددڃ ٨څدده تهلل" وٸددثڂ يِددىٺ تهلل 

تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  وت ًِ تِصڅثي وؼهڇ. ٸدلڂ وؼهدڇ ٴ٩١در ٴځدً. ٴدثٺ وٸڅدث ڄ٩دًٮ         ٘ٽً
وټٷ. ٴثٺ ٰٽځث ؼٽّس خُڃ َهَڇ ٴٽس: َث يِىٺ تهلل!  ڂ ڀدڃ شدىخصٍ أڂ أڄمٽد٧ ڀدڃ ڀدثټٍ      
٘هٴر  ټً تهلل و ټدً يِدىټڇ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. "ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ          

ٰٵٽس: ٰدإڄٍ أڀّدٷ ِدهځٍ تټدىٌ خمُددً.       وِٽٿ "أڀّٷ خ٩ٛ ڀثټٷ. ٰهى لًُ ټٷ" ٴثٺ
ٴثٺ وٴٽس: َث يِىٺ تهلل!  ڂ تهلل  ڄځث أڄؽثڄٍ خثټٙهٲ. و ڂ ڀڃ شىخصٍ أڂ ٖ أـهض  ٖ 
٘ددهٴث ڀددث خٵُددس. ٴددثٺ ٰددىتهلل! ڀددث ٨ٽځددس أڂ أـددهت ڀددڃ تټځّددٽځُڃ أخددٗچ تهلل ٰددٍ ٘ددهٲ       

ڀځدث  تټفهَط، ڀڅى وٸًز وټٷ ټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  ټً َىڀٍ ڈدىت، أـّدڃ   
أخٗڄٍ تهلل خڇ. وتهلل! ڀث ش٩ځهز ٸىخر ڀڅى ٴٽس وټدٷ ټًِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ،      

  ټً َىڀٍ ڈىت. و ڄٍ ْيؼى أڂ َفٱ٥څٍ تهلل ُٰځث خٵٍ.
ٴددثٺ: ٰددلڄٍٺ تهلل ٨ددٍ وؼددٻ: تټٵدده شددثج تهلل ٨ٽددً تټڅدددٍ وتټځهددثؼًَڃ وتْڄٙددثي تټددىَڃ     

َٳ ڀڅهٿ ظٿ شثج ٨ٽُهٿ،  ڄڇ خهٿ تشد٩ىچ ٍٰ ِث٨ر تټ٩ًّذ ڀڃ خ٩ه ڀث ٸثن ٫ٍََ ٴٽىج ًٰ
يءوٮ يـددُٿ* و٨ٽددً تټعٗظددر تټددىَڃ لٽٱددىت ـصددً ٜددثٴس ٨ٽددُهٿ تْيٚ خځددث يـدددس     

[ ـصدً خٽد٫: تَدث أَهدث تټدىَڃ آڀڅدىت       118-و 117/تټصىخدر /  9وٜثٴس ٨ٽُهٿ أڄٱّهٿ{ ]

 [.119/تټصىخر / 9تشٵىت تهلل وٸىڄىت ڀ٧ تټٙثنٴُڃ{ ]

ځر ٴٟ، خ٩ه  و ڈدهتڄٍ تهلل ټِٕدٗپ، أ٥٨دٿ ٰدٍ     ٴثٺ ٸ٩ح: وتهلل! ڀث أڄ٩ٿ تهلل ٨ٽٍ ڀڃ ڄ٩
ڄٱٍّ، ڀڃ ٘هٴٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. أڂ ٖ أٸىڂ ٸىخصڇ ٰلڈٽٷ ٸځث ڈٽٷ 
تټىَڃ ٸىخىت.  ڂ تهلل ٴثٺ ټٽىَڃ ٸىخىت، ـُڃ أڄٍٺ تټىـٍ، ًٔ ڀدث ٴدثٺ ْـده. وٴدثٺ تهلل:     

٨دڅهٿ،  ڄهدٿ يؼدُ،     تُِفٽٱىڂ خثهلل ټٹدٿ  وت تڄٵٽددصٿ  ټدُهٿ ټص٩ًٜدىت ٨دڅهٿ، ٰل٨ًٜدىت      
وڀددلوتڈٿ ؼهددڅٿ ؼددٍتء خځددث ٸددثڄىت َٹّدددىڂ* َفٽٱددىڂ ټٹددٿ ټصًٜددىت ٨ددڅهٿ، ٰددإڂ شًٜددىت 

[. ٴثٺ ٸ٩دح: ٸڅدث   96-و 95/تټصىخر / ٨9څهٿ ٰإڂ تهلل ٖ ًًَٜ ٨ڃ تټٵىپ تټٱثِٵُڃ{ ]

لٽٱڅث، أَهث تټعٗظر، ٨ڃ أڀدً أوټةدٷ تټدىَڃ ٴددٻ ڀدڅهٿ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ          
ددث٩َهٿ وتِدص٭ٱً ټهدٿ. وأيؼدل يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ أڀًڄدث          ـُڃ ـٽٱىت ټڇ. ٰ

ـصً ٴًٝ تهلل ُٰڇ. ٰدىټٷ ٴثٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ: و٨ٽً تټعٗظدر تټدىَڃ لٽٱدىت. وټدُُ تټدىٌ      
وٸً تهلل ڀځث لٽٱڅث، شمٽٱڅث ٨دڃ تټ٭دٍو. و ڄځدث ڈدى شمٽُٱدڇ  َثڄدث، و يؼدثؤچ أڀًڄدث، ٨ځدڃ          

 ـٽٯ ټڇ وت٨صىي  ټُڇ ٰٵدٻ ڀڅڇ.

( وـهظڅُڇ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ـؽُڃ خڃ تټځعڅً. ـهظڅث تټٽُط ٨ڃ 2769) -پ -53

 ٨ٵُٻ، ٨ڃ تخڃ ٔهثج. خإِڅثن َىڄُ ٨ڃ تټٍڈًٌ. ِىتء.
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( وـهظڅٍ ٨ده خڃ ـځُه. ـدهظڅٍ ٩َٵدىج خدڃ  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه. ـدهظڅث        2769) - 54

ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خدڃ ڀّدٽٿ، تخدڃ ألدٍ تټٍڈدًٌ ٨دڃ ٨ځدڇ، ڀفځده خدڃ ڀّدٽٿ تټٍڈدًٌ.            
٨دهتټًـځڃ خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٸ٩دح خدڃ ڀثټدٷ؛ أڂ ٨دُدهتهلل خدڃ ٸ٩دح خدڃ ڀثټدٷ،            ألدًڄٍ 

وٸثڂ ٴثبه ٸ٩ح ـُڃ ٨ځً، ٴدثٺ: ِدځ٩س ٸ٩دح خدڃ ڀثټدٷ َفدهض ـهَعدڇ، ـدُڃ شمٽدٯ          
٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ٬ٍوذ شدىٶ. وِثٲ تټفهَط. وٌتن ُٰدڇ، ٨ٽدً   

 ٍ وذ  ٖ ويي خ٭ًُڈدث. ـصدً   َىڄُ: ٰٹثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴٽځث ًََه ٬د
ٸثڄس شٽٷ تټ٭ٍوذ. وټٿ َىٸً، ٍٰ ـهَط تخڃ ألٍ تټٍڈًٌ، أخث لُعځدر وټفىٴدڇ خدثټڅدٍ    

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( وـهظڅٍ ِٽځر خڃ ٔدُح. ـهظڅث تټفّڃ خڃ أ٨ُڃ. ـهظڅث ڀ٩ٵٻ )وڈدى  2769) - 55

٨دڃ  تخڃ ٨دُهتهلل( ٨دڃ تټٍڈدًٌ. ألدًڄدٍ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٸ٩دح خدڃ ڀثټدٷ           
 ٨ځڇ ٨دُهتهلل خڃ ٸ٩ح.

وٸثڂ ٴثبه ٸ٩ح ـُڃ أ٘دُح خٙدًچ. وٸدثڂ أ٨ٽدٿ ٴىڀدڇ وأو٨دثڈٿ ْـثنَدط أ٘دفثج          
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ: ِځ٩س أخٍ، ٸ٩دح خدڃ ڀثټدٷ، وڈدى أـده تټعٗظدر       
تټددىَڃ شُددح ٨ٽددُهٿ، َفددهض؛ أڄددڇ ټددٿ َصمٽددٯ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰددٍ  

ٍوشُڃ. وِثٲ تټفهَط وٴثٺ ُٰڇ: و٬ٍت يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل  ٬ٍوذ ٬ٍتڈث ٴٟ. ٬ًُ ٬
 ٨ٽُڇ وِٽٿ خڅثَ ٸعًُ ٍََهوڂ ٨ٽً ٨ًٕذ آٖٮ. وٖ َؽځ٩هٿ نَىتڂ ـث٣ٰ.

 ثبة ٟپ دضٿش اڅ٦ٟ، ٹ٣جٺ٩ رٺثخ ا٤٫بطٝ - 11 

( ـهظڅث ـدثڂ خدڃ ڀىِدً. ألدًڄدث ٨ددهتهلل خدڃ تټځددثيٶ. ألدًڄدث َدىڄُ         2771) - 56

 ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ تټفڅ٥ٽدٍ وڀفځده خدڃ يتٰد٧ و٨دده خدڃ           خڃ ٍََه تَْٽدٍ. ؾ وـدهظڅث  
ـځُدده. )ٴددثٺ تخددڃ يتٰدد٧: ـددهظڅث. وٴددثٺ تِلددًتڂ: ألدًڄددث( ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث ڀ٩ځددً.   
وتټّددُثٲ ـددهَط ڀ٩ځددً ڀددڃ يوتَددر ٨ددده وتخددڃ يتٰدد٧. ٴددثٺ َددىڄُ وڀ٩ځددً. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ   

هلل تټٍڈًٌ: ألدًڄٍ ٩ُِه خڃ تټځُّح و٨دًوذ خدڃ تټٍخُدً و٨ٽٵځدر خدڃ وٴدثٖ و٨دُدهت       
خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨صدر خڃ ڀ٩ّىن ٨دڃ ـدهَط ٨ثبٕدر، ٌوغ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ        
ـددُڃ ٴددثٺ ټهددث أڈددٻ تٰٔددٷ ڀددث ٴددثټىت. ٰدًأڈددث تهلل ڀځددث ٴددثټىت. وٸٽهددٿ ـددهظڅٍ ٠ثبٱددر ڀددڃ     
ـهَعهث. وخ٩ٝهٿ ٸثڂ أو٨ً ټفدهَعهث ڀدڃ خ٩دٛ. وأظددس تٴصٙث٘دث. وٴده و٨ُدس ٨دڃ         

ـددهَعهٿ َٙددهٲ خ٩ٝددث. وٸددًوت؛ أڂ   ٸددٻ وتـدده ڀددڅهٿ تټفددهَط تټددىٌ ـددهظڅٍ. وخ٩ددٛ     
 ٨ثبٕر، ٌوغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثټس:

ٸددثڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ  وت أيتن أڂ َمددًغ ِددٱًت، أٴدد٦ً خددُڃ ڄّددثبڇ.      
ٰلَصهڃ لًغ ِهځهث، لًغ خهدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀ٩دڇ. ٴثټدس ٨ثبٕدر:         

ؼدس ڀد٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ      ٰلٴ٦ً خُڅڅث ٍٰ ٬ٍوذ ٬ٍتڈث. ٰمًغ ِهځٍ. ٰمً
وِٽٿ. ووټٷ خ٩هڀث أڄٍٺ تټفؽثج. ٰلڄث أـځٻ ڈدىنؼٍ، وأڄدٍٺ ُٰدڇ، ڀّدًُڄث. ـصدً  وت      
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ًٰ٪ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ ٬ٍوچ، وٴٱدٻ، ونڄىڄدث ڀدڃ تټځهَڅدر، آوڂ ټُٽدر      
خثټًـُٻ. ٰٵځس ـُڃ آوڄىت خثټًـُٻ. ٰځُٕس ـصدً ؼدثوٌز تټؽدُٓ. ٰٽځدث ٴٝدُس ڀدڃ       

دٽددس  ټددً تټًـددٻ. ٰٽځّددس ٘ددهيٌ ٰددإوت ٨ٵددهٌ ڀددڃ ؼدد٦ٍ ٤ٱددثي ٴدده تڄٵ١دد٧.      ٔددلڄٍ أٴ
ًٰؼ٩ددس ٰثټصځّددس ٨ٵددهٌ ٰفدّددڅٍ تخص٭ددثؤچ. وأٴدددٻ تټددًڈٟ تټددىَڃ ٸددثڄىت ًَـٽددىڂ ټددٍ     
ٰفځٽىت ڈىنؼٍ. ًٰـٽىچ ٨ٽً خ٩ًٌُ تټىٌ ٸڅس أيٸح. وڈٿ َفّدىڂ أڄٍ ُٰڇ. ٴثټس: 

َلٸٽڃ تټ٩ٽٵر ڀدڃ تټ٩١دثپ.    وٸثڄس تټڅّثء  و وتٶ لٱثٰث. ټٿ َهدٽڃ وټٿ َ٭ٕهڃ تټٽفٿ.  ڄځث
ٰٽٿ َّصڅٹً تټٵىپ ظٵٻ تټهىنغ ـُڃ يـٽىچ وي٩ٰىچ. وٸڅس ؼثيَر ـهَعر تټّدڃ. ٰد٩عدىت   
تټؽځٻ وِثيوت. ووؼهز ٨ٵهٌ خ٩ه ڀث تِصځً تټؽُٓ. ٰؽةدس ڀڅدثٌټهٿ وټدُُ خهدث نت٦     
وٖ ڀؽُح. ٰصُځځس ڀڅٍټٍ تټىٌ ٸڅس ُٰڇ. و٤څڅس أڂ تټٵىپ ُِٱٵهوڄٍ ًُٰؼ٩ىڂ  ټٍ. 

ؼثټّر ٍٰ ڀڅٍټٍ ٬ٽدصڅٍ ٨ُڅٍ ٰڅځس. وٸثڂ ٘ٱىتڂ خڃ تټځ١٩ٻ تټّدٽځٍ، ظدٿ   ٰدُڅث أڄث 
تټىٸىتڄٍ، ٴه ٨ًَ ڀڃ ويتء تټؽُٓ ٰثنټػ. ٰل٘دؿ ٨څده ڀڅٍټدٍ. ٰدًأي ِدىتن  ڄّدثڂ      
ڄددثبٿ. ٰلشددثڄٍ ٩ًٰٰڅددٍ ـددُڃ يآڄددٍ. وٴدده ٸددثڂ ًَتڄددٍ ٴدددٻ أڂ َٝددًج تټفؽددثج ٨ٽددٍ.      

تهلل! ڀث َٹٽځڅٍ ٸٽځر ٰثِصُٵ٥س خثِصًؼث٨ڇ ـُڃ ٨ًٰڅٍ. ٰمځًز وؼهٍ خؽٽدثخٍ. وو
وٖ ِځ٩س ڀڅڇ ٸٽځر ٬ًُ تِصًؼث٨ڇ. ـصً أڄثق يتـٽصدڇ. ٰدى٠ا ٨ٽدً َدهڈث ًٰٸدصهدث.      
ٰثڄ١ٽٳ َٵىن خٍ تټًتـٽر. ـصً أشُڅث تټؽُٓ. خ٩ه ڀث ڄٍټىت ڀى٬ًَڃ ٍٰ ڄفدً تټ٥هُدًذ.   

 ٰهٽٷ ڀڃ ڈٽٷ ٍٰ ٔلڄٍ. وٸثڂ تټىٌ شىټً ٸدًچ. ٨دهتهلل خڃ أخٍ خڃ ِٽىٺ. 
صٹُس، ـُڃ ٴدهڀڅث تټځهَڅدر، ٔدهًت. وتټڅدثَ َٱُٝدىڂ ٰدٍ ٴدىٺ أڈدٻ         ٰٵهڀڅث تټځهَڅر. ٰثٔ

تٰٔٷ. وٖ أ٩ًٔ خٍٕء ڀڃ وټٷ. وڈى ًََدڅٍ ٰدٍ وؼ٩دٍ أڄدٍ ٖ أ٨دًٮ ڀدڃ يِدىٺ       
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تټٽ١ٯ تټىٌ ٸڅس أيي ڀڅڇ ـدُڃ أٔدصٹٍ.  ڄځدث َدهلٻ يِدىٺ      

څٍ. وٖ أٔد٩ً خثټٕدً.   تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ُّٰٽٿ ظٿ َٵىٺ "ٸُٯ شُٹٿ؟" ٰىتٶ ًََد
ـصً لًؼس خ٩هڀث ڄٵهس ولًؼس ڀ٩ٍ أپ ڀ١ّؿ ٴدٻ تټځڅث٘د٧. وڈدى ڀصدًٌڄدث. وٖ    
ڄمًغ  ٖ ټُٗ  ټً ټُٻ. ووټٷ ٴدٻ أڂ ڄصمى تټٹڅٯ ٴًَدث ڀڃ خُىشڅث. وأڀًڄث أڀً تټ٩ًج 
تْوٺ ٍٰ تټصڅٍچ. وٸڅث ڄصلوي خثټٹڅٯ أڂ ڄصمىڈث ٨څه خُىشڅث. ٰثڄ١ٽٵدس أڄدث وأپ ڀّد١ؿ،    

خٍ يڈٿ خڃ تټځ١ٽح خڃ ٨ده ڀڅثٮ. وأڀهث تخڅر ٘مً خڃ ٨ثڀً، لثټدر أخدٍ   وڈٍ خڅس أ
خٹً تټٙهَٳ. وتخڅهث ڀ١ّؿ خڃ أظثظر خڃ ٨دثن خڃ تټځ١ٽح. ٰلٴدٽس أڄث وخڅدس أخدٍ يڈدٿ    
ٴدٻ خُصٍ. ـُڃ ٬ًٰڅث ڀڃ ٔلڄڅث. ٩ٰعًز أپ ڀ١ّؿ ٍٰ ڀ٠ًهث. ٰٵثټدس: ش٩دُ ڀّد١ؿ.    

ٴثټس: أٌ ڈڅصثچ! أو ټٿ شّدځ٩ٍ ڀدث    ٰٵٽس ټهث: خةُ ڀث ٴٽس. أشّدُڃ يؼٗ ٴه ٔهه خهيت.
ٴددثٺ؟ ٴٽددس: وڀددثوت ٴددثٺ؟ ٴثټددس، ٰددللدًشڅٍ خٵددىٺ أڈددٻ تٰٔددٷ. ٰددثٌننز ڀًٜددث  ټددً           
ڀًٍٜ. ٰٽځث يؼ٩س  ټً خُصٍ، ٰهلٻ ٨ٽٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ّٰدٽٿ ظدٿ    
ٴثٺ "ٸُٯ شُٹٿ؟" ٴٽس: أشلوڂ ټٍ أڂ آشٍ أخىٌ؟ ٴثټس، وأڄث ـُڅةى أيَه أڂ أشُٵڃ تټمدً 

ٴدٽهځددث. ٰدلوڂ ټددٍ يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ. ٰؽةدس أخددىٌ ٰٵٽدس ْڀددٍ: َددث      ڀدڃ  
أڀصثچ! ڀث َصفدهض تټڅدثَ؟ ٰٵثټدس: َدث خڅُدر! ڈدىڄٍ ٨ٽُدٷ. ٰدىتهلل! ټٵٽځدث ٸثڄدس تڀدًأذ ٴدٟ             
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وُٜةر ٨څه يؼٻ َفدهث، وټهث ًٜتبً،  ٖ ٸعًڂ ٨ٽُهث. ٴثټس ٴٽدس: ِددفثڂ تهلل! وٴده    
 شفهض تټڅثَ خهىت. 

تټٽُٽر ـصً أ٘دفس ٖ ًَٴل ټدٍ نڀد٧ وٖ أٸصفدٻ خڅدىپ. ظدٿ أ٘ددفس        ٴثټس، ٰدٹُس شٽٷ
أخٹٍ. ون٨ث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽٍ خڃ أخٍ ٠ثټح وأِثڀر خڃ ٌَده ـدُڃ   
تِددصٽدط تټددىـٍ. َّصٕددًُڈځث ٰددٍ ٰددًتٲ أڈٽددڇ. ٴثټددس ٰلڀددث أِددثڀر خددڃ ٌَدده ٰلٔددثي ٨ٽددً   

، وخثټىٌ ٩َٽٿ ٍٰ ڄٱّدڇ ټهدٿ   يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خثټىٌ ٩َٽٿ ڀڃ خًتءذ أڈٽڇ
ڀڃ تټىن. ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل! ڈٿ أڈٽدٷ وٖ ڄ٩ٽدٿ  ٖ لُدًت. وأڀدث ٨ٽدٍ خدڃ أخدٍ ٠ثټدح         
ٰٵثٺ: ټدٿ َٝدُٳ تهلل ٨ٽُدٷ. وتټڅّدثء ِدىتڈث ٸعُدً. و ڂ شّدلٺ تټؽثيَدر شٙدهٴٷ. ٴثټدس           
ٰه٨ث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خًَدًذ ٰٵدثٺ "أٌ خًَدًذ! ڈدٻ يأَدس ڀدڃ ٔدٍء            

٨ثبٕدر؟" ٴثټدس ټدڇ خًَدًذ: وتټدىٌ خ٩عدٷ خدثټفٳ!  ڂ يأَدس ٨ٽُهدث أڀدًت ٴدٟ             ًََدٷ ڀدڃ 
أ٬ځٙڇ ٨ٽُهث، أٸعً ڀڃ أڄهث ؼثيَر ـهَعر تټّڃ، شڅثپ ٨ڃ ٨ؽُڃ أڈٽهث، ٰصلشٍ تټهتؼڃ 
ٰصلٸٽڇ. ٴثټس ٰٵثپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽً تټځڅدً. ٰثِص٩ىي ڀڃ ٨دهتهلل خڃ 

٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وڈددى ٨ٽددً تټځڅدددً "َددث  أخددٍ، تخددڃ ِددٽىٺ. ٴثټددس ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل
ڀ٩ًٕ تټځّٽځُڃ! ڀڃ ٩َىيڄٍ ڀدڃ يؼدٻ ٴده خٽد٫ أوتچ ٰدٍ أڈدٻ خُصدٍ. ٰدىتهلل! ڀدث ٨ٽځدس           
٨ٽً أڈٽٍ  ٖ لًُت. وټٵه وٸًوت يؼٗ ڀث ٨ٽځس ٨ٽُڇ  ٖ لًُت. وڀث ٸدثڂ َدهلٻ ٨ٽدً    

تهلل!  ڂ أڈٽٍ  ٖ ڀ٩ٍ" ٰٵثپ ٩ِه خڃ ڀ٩ثو تْڄٙثيٌ ٰٵثٺ: أڄث أ٨ىيٶ ڀڅڇ. َدث يِدىٺ   
ٸثڂ ٍٰ تْوَ ًٜخڅث ٨څٵڇ. و ڂ ٸثڂ ڀڃ  لىتڄڅث تټمٍيغ أڀًشڅث ٰٱ٩ٽڅث أڀًٶ. ٴثټس 
ٰٵثپ ٩ِه خڃ ٨دثنذ، وڈى ُِه تټمدٍيغ، وٸدثڂ يؼدٗ ٘دثټفث. وټٹدڃ تؼصهٽصدڇ تټفځُدر.        
ٰٵددثٺ ټّدد٩ه خددڃ ڀ٩ددثو: ٸددىخس. ټ٩ځددً تهلل! ٖ شٵصٽددڇ وٖ شٵددهي ٨ٽددً ٴصٽددڇ. ٰٵددثپ أِددُه خددڃ     

خڃ ڀ٩ثو، ٰٵثٺ ټّد٩ه خدڃ ٨ددثنذ: ٸدىخس. ټ٩ځدً تهلل! ټڅٵصٽڅدڇ.       ـًُٝ، وڈى تخڃ ٨ٿ ٩ِه 
ٰإڄددٷ ڀڅددثٰٳ شؽددثنٺ ٨ددڃ تټځڅددثٰٵُڃ. ٰعددثي تټفُددثڂ تْوَ وتټمددٍيغ. ـصددً ڈځددىت أڂ        
َٵصصٽىت. ويِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثبٿ ٨ٽً تټځڅدً. ٰٽدٿ َدٍٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً     

 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َمٱٝهٿ ـصً ِٹصىت وِٹس.
وټٷ. ٖ ًَٴل ټٍ نڀ٧ وٖ أٸصفدٻ خڅدىپ. ظدٿ خٹُدس ټُٽصدٍ تټځٵدٽدر. ٖ        ٴثټس وخٹُس َىڀٍ

ًَٴل ټٍ نڀ٧ وٖ أٸصفٻ خڅىپ. وأخىتٌ ٥َڅثڂ أڂ تټدٹثء ٰثټٳ ٸدهٌ. ٰدُڅځث ڈځث ؼثټّثڂ 
٨څهٌ، وأڄث أخٹٍ، تِصلوڄس ٨ٽٍ تڀًأذ ڀڃ تْڄٙثي ٰلوڄس ټهدث. ٰؽٽّدس شدٹدٍ. ٴثټدس     

ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ّٰٽٿ ظدٿ ؼٽدُ. ٴثټدس    ٰدُڅث ڄفڃ ٨ٽً وټٷ نلٻ ٨ٽُڅث يِىٺ تهلل ٘
وټٿ َؽٽُ ٨څهٌ ڀڅى ٴُٻ ټٍ ڀث ٴُٻ. وٴه ټدط ٔهًت ٖ َىـً  ټُدڇ ٰدٍ ٔدلڄٍ خٕدٍء.     
ٴثټس ٰصٕهه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـدُڃ ؼٽدُ ظدٿ ٴدثٺ "أڀدث خ٩ده. َدث ٨ثبٕدر!         

ىڄح. ٰإڄڇ ٴه خٽ٭څٍ ٨څٷ ٸىت وٸىت. ٰإڂ ٸڅدس خًَةدر ّٰدُدًبٷ تهلل. و ڂ ٸڅدس أټځځدس خد      
ٰثِص٭ٱًٌ تهلل وشىخٍ  ټُڇ. ٰإڂ تټ٩ده  وت ت٨صًٮ خدىڄح ظدٿ شدثج، شدثج تهلل ٨ٽُدڇ" ٴثټدس       
ٰٽځث ٴًٝ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀٵثټصدڇ، ٴٽدٗ نڀ٩دٍ ـصدً ڀدث أـدُ ڀڅدڇ           
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ٴ١ًذ. ٰٵٽس ْخٍ: أؼح ٨څٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ُٰځدث ٴدثٺ. ٰٵدثٺ: وتهلل!      
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٰٵٽدس ْڀدٍ: أؼُددٍ ٨څدٍ يِدىٺ       ڀث أنيٌ ڀث أٴىٺ ټًِىٺ تهلل

تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثټس: وتهلل! ڀدث أنيٌ ڀدث أٴدىٺ ټًِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       
 وِٽٿ. 

ٰٵٽس، وأڄث ؼثيَر ـهَعر تټّڃ، ٖ أٴًأ ٸعًُت ڀڃ تټٵًآڂ:  ڄدٍ، وتهلل! ټٵده ٨ًٰدس أڄٹدٿ     
خڇ. ٰإڂ ٴٽس ټٹٿ  ڄٍ خًَةر، وتهلل ٩َٽٿ ٴه ِځ٩صٿ خهىت ـصً تِصٵً ٍٰ ڄٱىِٹٿ و٘هٴصٿ 

أڄددٍ خًَةددر، ٖ شٙددهٴىڄٍ خددىټٷ. وټددةڃ ت٨صًٰددس ټٹددٿ خددلڀً، وتهلل ٩َٽددٿ أڄددٍ خًَةددر،           
ټصٙهٴىڄڅٍ. و ڄٍ، وتهلل! ڀث أؼه ټٍ وټٹٿ ڀعٗ  ٖ ٸځث ٴثٺ أخدى َىِدٯ: ٰٙددً ؼځُدٻ     

 وتهلل تټځّص٩ثڂ ٨ٽً ڀث شٙٱىڂ. 
ڄدث، وتهلل! ـُڅةدى أ٨ٽدٿ أڄدٍ خًَةدر.      ٴثټس ظٿ شفىټس ٰثٜد١ؽ٩س ٨ٽدً ًٰتٔدٍ. ٴثټدس وأ    

وأڂ تهلل ڀدًبٍ خدًتءشٍ. وټٹڃ، وتهلل! ڀث ٸڅدس أ٤دڃ أڂ َڅدٍٺ ٰدٍ ٔدلڄٍ وـدٍ َصٽدً.        
وټٕلڄٍ ٸثڂ أـٵً ٍٰ ڄٱٍّ ڀڃ أڂ َدصٹٽٿ تهلل ٨دٍ وؼدٻ ٰدٍ خدلڀً َصٽدً. وټٹڅدٍ ٸڅدس         

 أيؼى أڂ ًَي يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ تټڅىپ يؤَث َدًبڅٍ تهلل خهث. 
: ٰىتهلل! ڀث يتپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀؽٽّڇ، وٖ لًغ ڀڃ أڈٻ تټدُس ٴثټس

أـه، ـصً أڄٍٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ ٨ٽً ڄدُڇ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰللىچ ڀث ٸثڂ َللىچ ڀڃ 
تټدًـثء ٨څه تټىـٍ. ـصً  ڄڇ ټُصفهي ڀڅڇ ڀعٻ تټؽځثڂ ڀڃ تټ٩دًٲ، ٰدٍ تټُدىپ تټٕدثز،     

ثټددس، ٰٽځددث ِددًٌ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ  ڀددڃ ظٵددٻ تټٵددىٺ تټددىٌ أڄددٍٺ ٨ٽُددڇ. ٴ 
وِٽٿ، وڈى َٝفٷ، ٰٹثڂ أوٺ ٸٽځر شٹٽٿ خهث أڂ ٴثٺ "أخًٌٕ. َدث ٨ثبٕدر! أڀدث تهلل ٰٵده     
خددًأٶ "ٰٵثټددس ټددٍ أڀددٍ: ٴددىڀٍ  ټُددڇ. ٰٵٽددس: وتهلل! ٖ أٴددىپ  ټُددڇ. وٖ أـځدده  ٖ تهلل. ڈددى 

خثٰٔدٷ ٨ٙددر ڀدڅٹٿ{    تټىٌ أڄٍٺ خًتءشٍ. ٴثټس ٰلڄٍٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ: ت ڂ تټىَڃ ؼثءوت 

[ ٨ًٕ آَثز. ٰلڄٍٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ ڈؤٖء تَِثز خًتءشٍ. ٴثټس ٰٵدثٺ  11/تټڅىي / 24]

أخى خٹً، وٸثڂ َڅٱٳ ٨ٽً ڀ١ّؿ ټٵًتخصڇ ڀڅڇ وٰٵًچ: وتهلل! ٖ أڄٱٳ ٨ٽُڇ ُٔةث أخهت. خ٩ه 
تټىٌ ٴثٺ ټ٩ثبٕر. ٰلڄٍٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ:توٖ َلشٻ أوټىت تټٱٝدٻ ڀدڅٹٿ وتټّد٩ر أڂ َؤشدىت     

 [  ټً ٴىټڇ: تأٖ شفدىڂ أڂ َ٭ٱً تهلل ټٹٿ{.22/تټڅىي/24ٍ تټٵًخً{]أوټ

 ٴثٺ ـدثڂ خڃ ڀىًِ: ٴثٺ ٨دهتهلل خڃ تټځدثيٶ: ڈىچ أيؼً آَر ٍٰ ٸصثج تهلل.
ٰٵثٺ أخى خٹً: وتهلل!  ڄٍ ْـدح أڂ َ٭ٱدً تهلل ټدٍ. ًٰؼد٧  ټدً ڀّد١ؿ تټڅٱٵدر تټصدٍ ٸدثڂ          

 َڅٱٳ ٨ٽُڇ. وٴثٺ: ٖ أڄ٨ٍهث ڀڅڇ أخهت.
: وٸدثڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ِدلٺ ٌَڅدح خڅدس ؼفدٓ، ٌوغ          ٴثټس ٨ثبٕدر 

تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٨دڃ أڀدًٌ "ڀدث ٨ٽځدس؟ أو ڀدث يأَدس؟" ٰٵثټدس: َدث يِدىٺ           
 تهلل! أـځٍ ِځ٩ٍ وخًٌٙ. وتهلل! ڀث ٨ٽځس  ٖ لًُت.

ٴثټددس ٨ثبٕددر: وڈددٍ تټصددٍ ٸثڄددس شّددثڀُڅٍ ڀددڃ أٌوتغ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ.         
  خثټىي٦. و٠ٱٵس ألصهث ـځڅر خڅس ـؽٓ شفثيج ټهث. ٰهٽٹس ُٰځڃ ڈٽٷ.٩ٰٙځهث تهلل
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 ٴثٺ تټٍڈًٌ: ٰهىت ڀث تڄصهً  ټُڅث ڀڃ أڀً ڈؤٖء تټًڈٟ. 
 وٴثٺ ٍٰ ـهَط َىڄُ: تـصځٽصڇ تټفځُر.

( وـددهظڅٍ أخددى تټًخُدد٧ تټ٩صٹددٍ. ـددهظڅث ٰٽددُؿ خددڃ ِددٽُځثڂ. ؾ وـددهظڅث        2771) - 57

ثٖ: ـدهظڅث ٩َٵدىج خدڃ  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه.       تټفّڃ خڃ ٨ٽٍ تټفٽدىتڄٍ و٨دده خدڃ ـځُده. ٴد     
ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ خڃ ٸُّدثڂ. ٸٗڈځدث ٨دڃ تټٍڈدًٌ. خځعدٻ ـدهَط َدىڄُ وڀ٩ځدً.         

 خإِڅثنڈځث.
 وٍٰ ـهَط ٰٽُؿ: تؼصهٽصڇ تټفځُر. ٸځث ٴثٺ ڀ٩ځً.

وٍٰ ـهَط ٘ثټؿ: تـصځٽصڇ تټفځُر ٸٵىٺ َىڄُ. وٌتن ٍٰ ـهَط ٘دثټؿ: ٴدثٺ ٨دًوذ:    
 ڈث ـّثڂ. وشٵىٺ: ٰإڄڇ ٴثٺ:ٸثڄس ٨ثبٕر شٹًچ أڂ َّح ٨څه

 ٰإڂ أخٍ ووتټهچ و٨ًٍٜ * ټ٩ًٚ ڀفځه ڀڅٹٿ وٴثء
وٌتن أَٝدث: ٴدثٺ ٨دًوذ: ٴثټددس ٨ثبٕدر: وتهلل!  ڂ تټًؼدٻ تټدىٌ ٴُددٻ ټدڇ ڀدث ٴُدٻ ټُٵددىٺ:          
ِدفثڂ تهلل! ٰىتټىٌ ڄٱٍّ خُهچ! ڀث ٸٕٱس ٨ڃ ٸڅدٯ أڄعدً ٴدٟ. ٴثټدس ظدٿ ٴصدٻ خ٩ده وټدٷ         

 ٔهُهت ٍٰ ِدُٻ تهلل.
  خًتڈُٿ: ڀى٬ًَڃ ٍٰ ڄفً تټ٥هًُذ.وٍٰ ـهَط ٩َٵىج خڃ 

 وٴثٺ ٨دهتټًٌتٲ: ڀى٬ًَڃ.
 ٴثٺ ٨ده خڃ ـځُه: ٴٽس ټ٩دهتټًٌتٲ: ڀث ٴىټڇ ڀى٬ًَڃ؟ ٴثٺ: تټى٬ًذ ٔهذ تټفً.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ٴثٖ: ـهظڅث أخى أِثڀر 2771) - 58

 ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر، ٴثټس:
ڃ ٔلڄٍ تټدىٌ وٸدً، وڀدث ٨ٽځدس خدڇ، ٴدثپ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ           ټځث وٸً ڀ 

ل١ُدث ٰصٕهه. ٰفځه تهلل وأظڅً ٨ٽُڇ خځث ڈى أڈٽڇ. ظدٿ ٴدثٺ "أڀدث خ٩ده. أٔدًُوت ٨ٽدٍ ٰدٍ        
أڄثَ أخڅىت أڈٽٍ. وتَٿ تهلل! ڀث ٨ٽځس ٨ٽً أڈٽٍ ڀڃ ِىء ٴٟ. وأخڅىڈٿ، خځڃ، وتهلل! ڀث 

ٟ  ٖ وأڄدث ـثٜدً. وٖ ٬ددس ٰدٍ ِدٱً  ٖ      ٨ٽځس ٨ٽُڇ ڀڃ ِىء ٴٟ. وٖ نلٻ خُصٍ ٴد 
٬ثج ڀ٩ٍ". وِثٲ تټفهَط خٵٙصڇ. وُٰڇ: وټٵه نلٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ   
خُصددٍ ّٰددلٺ ؼددثيَصٍ. ٰٵثټددس: وتهلل! ڀددث ٨ٽځددس ٨ٽُهددث ٨ُدددث،  ٖ أڄهددث ٸثڄددس شًٴدده ـصددً  
شدهلٻ تټٕدثذ ٰصلٸدٻ ٨ؽُڅهدث. أو ٴثټدس لځًُڈددث )ٔدٷ ڈٕدثپ( ٰثڄصهًڈدث خ٩دٛ أ٘ددفثخڇ          

ثٺ: ت٘هٴٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ـصدً أِدٵ١ىت ټهدث خدڇ. ٰٵثټدس: ِددفثڂ        ٰٵ
 تهلل! وتهلل! ڀث ٨ٽځس ٨ٽُهث  ٖ ڀث ٩َٽٿ تټٙثب٫ ٨ٽً شدً تټىڈح تْـځً.

وٴه خٽ٫ تْڀً وټٷ تټًؼٻ تټىٌ ٴُٻ ټڇ. ٰٵثٺ: ِددفثڂ تهلل! وتهلل! ڀدث ٸٕدٱس ٨دڃ ٸڅدٯ      
 أڄعً ٴٟ.

 تهلل. ٴثټس ٨ثبٕر: وٴصٻ ٔهُهت ٍٰ ِدُٻ
وُٰڇ أَٝث ڀڃ تټٍَثنذ: وٸثڂ تټدىَڃ شٹٽځدىت خدڇ ڀّد١ؿ وـځڅدر وـّدثڂ. وأڀدث تټځڅدثٰٳ         

 ٨دهتهلل تخڃ أخٍ ٰهى تټىٌ ٸثڂ َّصىُٔڇ وَؽځ٩ڇ. وڈى تټىٌ شىټً ٸدًچ، وـځڅر.
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 ثبة ثغاءح دغ٭ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ٯٲ ا٫غٿجخ - 11 

ـځثن خدڃ ِدٽځر. ألدًڄدث     ( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٨ٱثڂ. ـهظڅث2771) - 59

 ظثخس ٨ڃ أڄُ؛
أڂ يؼٗ ٸثڂ َصهٿ خلپ وټده يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً          

تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټ٩ٽٍ "توڈح ٰلًٜج ٨څٵڇ" ٰلشثچ ٨ٽدٍ ٰدإوت ڈدى ٰدٍ يٸدٍ َصددًن ُٰهدث.        
       ٍ  ٰٵثٺ ټڇ ٨ٽٍ: تلًغ. ٰڅثوټڇ َهچ ٰللًؼڇ. ٰإوت ڈدى ڀؽددىج ټدُُ ټدڇ وٸدً. ٰٹدٯ ٨ٽد

 ٨څڇ. ظٿ أشً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل!  ڄڇ ټځؽدىج. ڀثټڇ وٸً.

 ٧زبة ه٠بد ا٫ٰٴب٤ٟڀٲ ٹأد٨بٯٸٮ - ۲۳ 
( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث تټفّڃ خڃ ڀىًِ. ـهظڅث ٌڈًُ خدڃ  2772) - 1

 ڀ٩ثوَر. ـهظڅث أخى  ِفثٲ؛ أڄڇ ِځ٧ ٌَه خڃ أيٴٿ َٵىٺ:
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ ِدٱً، أ٘دثج تټڅدثَ ُٰدڇ ٔدهذ. ٰٵدثٺ          لًؼڅث ڀ٧ يِىٺ تهلل 

٨دهتهلل خڃ أخٍ ْ٘فثخڇ: ٖ شڅٱٵىت ٨ٽً ڀڃ ٨څه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـصً 
 َڅٱٝىت ڀڃ ـىټڇ. ٴثٺ ٌڈًُ وڈٍ ٴًتءذ ڀڃ لٱٛ ـىټڇ.

هلل وٴثٺ: ټةڃ يؼ٩څث  ټً تټځهَڅر ټُمًؼڃ ت٨ٍْ ڀڅهث تْوٺ. ٴثٺ: ٰلشُدس تټڅددٍ ٘دٽً ت   
٨ٽُڇ وِٽٿ ٰللدًشدڇ خدىټٷ. ٰليِدٻ  ټدً ٨ددهتهلل خدڃ أخدٍ ّٰدلټڇ ٰثؼصهده َځُڅدڇ ڀدث ٩ٰدٻ.             
ٰٵثٺ: ٸىج ٌَه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴثٺ ٰىٴ٧ ٰدٍ ڄٱّدٍ ڀځدث ٴدثټىچ ٔدهذ.      
ـصددً أڄددٍٺ تهلل شٙددهَٵٍ:  وت ؼددثءٶ تټځڅددثٰٵىڂ. ٴددثٺ ظددٿ ن٨ددثڈٿ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ   

وت يؤوِددهٿ. وٴىټددڇ: ٸددلڄهٿ لٕددح ڀّددڅهذ. وٴددثٺ: ٸددثڄىت  وِددٽٿ ټُّددص٭ٱً ټهددٿ. ٴددثٺ ٰٽددى
 يؼثٖ أؼځٻ ٔا.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈًُ خڃ ـًج وأـځه خڃ ٨ددهذ تټٝددٍ   2773) - 2

)ٴثٺ تخڃ ٨ددهذ: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًتڂ: ـدهظڅث( ِدٱُثڂ خدڃ         -وتټٽٱ٣ ٖخڃ أخٍ ُٔدر  -
 ٨ُُڅر ٨ڃ ٨ځًو؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخًت َٵىٺ:

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدً ٨دهتهلل خڃ أخٍ. ٰللًؼدڇ ڀدڃ ٴددًچ ٰىٜد٩ڇ ٨ٽدً      أشً تټڅدٍ  
 يٸدصُڇ. وڄٱط ٨ٽُڇ ڀڃ يَٵڇ. وأټدّڇ ٴځُٙڇ. ٰثهلل أ٨ٽٿ.

( ـددهظڅٍ أـځدده خددڃ َىِددٯ تٌْنٌ. ـددهظڅث ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث تخددڃ     2773) -پ -2

ً ؼًَػ. ألدًڄٍ ٨ځًو خڃ نَڅثي ٴثٺ: ِځ٩س ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ: ؼثء تټڅددٍ ٘دٽ  
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  ټً ٨دهتهلل خڃ أخٍ، خ٩ه ڀث أنلٻ ـٱًشڇ. ٰىٸً خځعٻ ـهَط ِٱُثڂ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أِثڀر. ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ٨ځً ٨دڃ  2774) - 3

 ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٴثٺ:
ټځث شىٍٰ ٨دهتهلل خدڃ أخدٍ، تخدڃ ِدٽىٺ، ؼدثء تخڅدڇ، ٨ددهتهلل خدڃ ٨ددهتهلل  ټدً يِدىٺ تهلل             

٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ّٰددلټڇ أڂ ١٩َُددڇ ٴځُٙددڇ َٹٱددڃ ُٰددڇ أخددثچ. ٰل١٨ددثچ. ظددٿ ِددلټڇ أڂ  
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َٙٽٍ ٨ٽُڇ. ٰٵثپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټُٙٽٍ ٨ٽُڇ. ٰٵثپ ٨ځً ٰللى خعدىج  
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵدثٺ: َدث يِدىٺ تهلل! أشٙدٽٍ ٨ٽُدڇ وٴده ڄهدثٶ تهلل أڂ        

ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڄځث لًُڄٍ تهلل ٰٵثٺ: تِص٭ٱً ټهدٿ  شٙٽٍ ٨ٽُڇ؟ ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘
 أو ٖ شّص٭ٱً ټهٿ.  ڂ شّص٭ٱً ټهٿ ِد٩ُڃ ڀًذ. وِلٌَهچ ٨ٽً ِد٩ُڃ"

ٴثٺ:  ڄڇ ڀڅثٰٳ. ٰٙٽً ٨ٽُدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدلڄٍٺ تهلل ٨دٍ وؼدٻ:         

 [.84/تټصىخر / 9توٖ شٙٻ ٨ٽً أـه ڀڅهٿ ڀثز أخهت وٖ شٵٿ ٨ٽً ٴدًچ{ ]

( ـهظڅث ڀفځه خدڃ تټځعڅدً و٨دُدهتهلل خدڃ ِد٩ُه. ٴدثٖ: ـدهظڅث َفُدً )وڈدى          2774) - 4

 تټٵ١ثڂ( ٨ڃ ٨دُهتهلل، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ. وٌتن: ٴثٺ ٰصًٶ تټٙٗذ ٨ٽُهٿ.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ أخددٍ ٨ځددً تټځٹددٍ. ـددهظڅث ِددٱُثڂ ٨ددڃ ڀڅٙددىي، ٨ددڃ   2775) - 5

 ڀؽثڈه، ٨ڃ أخٍ ڀ٩ځً، ٨ڃ تخڃ ڀ٩ّىن ٴثٺ:
تټدُدس ظٗظدر ڄٱدً. ٴًٔدُثڂ وظٵٱدٍ. أو ظٵٱُدثڂ وٴًٔدٍ. ٴٽُدٻ ٰٵدڇ ٴٽددىخهٿ.          تؼصځد٧ ٨څده    

ٸعًُ ٔفٿ خ١ىڄهٿ. ٰٵثٺ أـهڈٿ: أشًوڂ تهلل َّدځ٧ ڀدث ڄٵدىٺ؟ وٴدثٺ تِلدً: َّدځ٧،  ڂ       
ؼهًڄث. وٖ َّځ٧،  ڂ ألٱُڅث. وٴثٺ تِلً:  ڂ ٸثڂ َّدځ٧،  وت ؼهًڄدث، ٰهدى َّدځ٧  وت     

صصًوڂ أڂ َٕهه ٨ٽُٹٿ ِځ٩ٹٿ وٖ أخٙثيٸٿ ألٱُڅث. ٰلڄٍٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ: توڀث ٸڅصٿ شّ

 [ تَِر.22/ٰٙٽس / 41وٖ ؼٽىنٸٿ{ ]

( وـهظڅٍ أخى خٹً خڃ لٗن تټدثڈٽٍ. ـهظڅث َفُدً )٩َڅدٍ تخدڃ ِد٩ُه(.     2775) -پ -5

ـهظڅث ِٱُثڂ. ـهظڅٍ ِٽُځثڂ ٨ڃ ٨ځثيذ خڃ ٨ځًُ، ٨ڃ وڈح خڃ يخ٩ُر، ٨ڃ ٨ددهتهلل.  
ڀڅٙىي ٨ڃ ڀؽثڈه، ٨ڃ أخٍ ڀ٩ځً، ٨دڃ   ؾ وٴثٺ: ـهظڅث َفًُ. ـهظڅث ِٱُثڂ. ـهظڅٍ

 ٨دهتهلل. خڅفىچ.

( ـهظڅث ٨دُدهتهلل خدڃ ڀ٩دثو تټ٩څددًٌ. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٨دهٌ           2776) - 6

 )وڈى تخڃ ظثخس( ٴثٺ: ِځ٩س ٨دهتهلل خڃ ٍََه َفهض ٨ڃ ٌَه خڃ ظثخس؛
أڂ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ لددًغ  ټددً أـدده. ًٰؼدد٧ ڄددثَ ڀځددڃ ٸددثڂ ڀ٩ددڇ. ٰٹددثڂ     

ج تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ُٰهٿ ًٰٴصُڃ. ٴثٺ خ٩ٝهٿ: ڄٵدصٽهٿ. وٴدثٺ خ٩ٝدهٿ:    أ٘فث

 [.88/تټڅّثء / 4ٖ. ٰڅٍټس: ٰځث ټٹٿ ٍٰ تټځڅثٰٵُڃ ٰةصُڃ ]

( وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث َفُددً خددڃ ِدد٩ُه. ؾ وـددهظڅٍ أخددى 2776) -پ -6

 خٹً خڃ ڄث٧ٰ. ـهظڅث ٬څهي. ٸٗڈځث ٨ڃ ٩ٔدر، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

( ـهظڅث تټفّڃ خڃ ٨ٽٍ تټفٽىتڄٍ وڀفځه خڃ ِهٻ تټصځُځٍ. ٴدثٖ: ـدهظڅث   2777) - 7

تخڃ أخٍ ڀًَٿ. ألدًڄث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱدً. ألدًڄدٍ ٌَده خدڃ أِدٽٿ ٨دڃ ١٨دثء خدڃ َّدثي،          
 ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ؛

أڂ يؼثٖ ڀڃ تټځڅدثٰٵُڃ، ٰدٍ ٨هده يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، ٸدثڄىت  وت لدًغ           
وِٽٿ  ټً تټ٭ٍو شمٽٱىت ٨څڇ. وًٰـىت خځٵ٩هڈٿ لٗٮ يِىٺ تهلل تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ 
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٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددإوت ٴددهپ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ت٨صددىيوت  ټُددڇ. وـٽٱددىت.    
وأـدىت أڂ َفځهوت خځث ټٿ َٱ٩ٽىت. ٰڅٍټس: تٖ شفّدڃ تټىَڃ ًٰـىت خځث أشىت وَفدىڂ أڂ 

 [.188/آٺ ٨ځًتڂ / 3تټ٩ىتج{ ]َفځهوت خځث ټٿ َٱ٩ٽىت ٰٗ شفّدڅهٿ خځٱثٌذ ڀڃ 

( ـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج وڈددثيوڂ خددڃ ٨دددهتهلل )وتټٽٱدد٣ ټٍڈُددً(. ٴددثٖ:    2778) - 8

ـددهظڅث ـؽددثغ خددڃ ڀفځدده ٨ددڃ تخددڃ ؼددًَػ. ألدًڄددٍ تخددڃ أخددٍ ڀٽُٹددر؛ أڂ ـځُدده خددڃ             
 ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ىٮ ألدًچ؛

ًئ ڀڅدث  أڂ ڀًوتڂ ٴثٺ: توڈح. َث يت٧ٰ! )ټدىتخڇ(  ټً تخڃ ٨دثَ ٰٵٻ: ټةڃ ٸثڂ ٸٻ تڀد  
ًٰؾ خځث أشً، وأـح أڂ َفځه خځث ټٿ َٱ٩ٻ، ڀ٩ىخث، ټڅ٩ىخڃ أؼځ٩ىڂ. ٰٵثٺ تخدڃ ٨ددثَ:   
ڀث ټٹٿ وټهىچ تَِر؟  ڄځث أڄٍټس ڈىچ تَِر ٍٰ أڈٻ تټٹصثج. ظٿ شٗ تخڃ ٨دثَ: تو و ألى 

[ ڈدىچ  187/آٺ ٨ځدًتڂ /  3تهلل ڀُعثٲ تټىَڃ أوشىت تټٹصثج ټصدُڅڅڇ ټٽڅثَ وٖ َٹصځىڄڇ{ ]

تخڃ ٨دثَ: تٖ َفّدڃ تټىَڃ َٱًـىڂ خځث أشىت وَفدىڂ أڂ َفځدهوت خځدث ټدٿ     تَِر. وشٗ

[. وٴثٺ تخڃ ٨دثَ: ِدلټهٿ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ      188/آٺ ٨ځًتڂ / 3َٱ٩ٽىت{ ]

٨ڃ ٔدٍء ٰٹصځدىچ  َدثچ. وألددًوچ خ٭ُدًچ. ٰمًؼدىت ٴده أيوچ أڂ ٴده ألددًوچ خځدث ِدلټهٿ            
 ڀڃ ٸصځثڄهٿ  َثچ، ڀث ِلټهٿ ٨څڇ. ٨څڇ. وتِصفځهوت خىټٷ  ټُڇ. وًٰـىت خځث أشىت،

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث أِدىن خدڃ ٨دثڀً. ـدهظڅث ٔد٩در خدڃ         2779) - 9

 تټفؽثغ ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ ٴُُ ٴثٺ:
ٴٽس ټ٩ځثي: أيأَصٿ ٘څ٩ُٹٿ ڈدىت تټدىٌ ٘دڅ٩صٿ ٰدٍ أڀدً ٨ٽدٍ، أيأَدث يأَصځدىچ أو ٔدُةث           

وِٽٿ؟ ٰٵثٺ: ڀدث ٨هده  ټُڅدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل      ٨ههچ  ټُٹٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ 
٨ٽُڇ وِٽٿ ُٔةث ټٿ ٩َههچ  ټً تټڅثَ ٸثٰدر. وټٹدڃ ـىَٱدر ألدًڄدٍ ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل        
٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ: ٴثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٍٰ أ٘دفثخٍ تظڅدث ٨ٕدً ڀڅثٰٵدث. ٰدُهٿ      

څهٿ شٹٱدُٹهٿ تټهخُٽدر   ظځثڄُر ٖ َهلٽىڂ تټؽڅر ـصً َٽػ تټؽځٻ ٍٰ ِدٿ تټمُدثٞ. ظځثڄُدر ڀد    
 وأيخ٩ر" ټٿ أـٱ٣ ڀث ٴثٺ ٩ٔدر ُٰهٿ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وڀفځه خڃ خٕثي )وتټٽٱ٣ ٖخڃ تټځعڅً(. ٴدثٖ:  2779) - 11

ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨دڃ ٴصدثنذ، ٨دڃ أخدٍ ڄٝدًذ، ٨دڃ ٴدُُ خدڃ ٨ددثن،          
 ٴثٺ:

َم١ا وَٙدُح. أو ٨هدهت ٨هدهچ    ٴٽڅث ټ٩ځثي: أيأَس ٴصثټٹٿ، أيأَث يأَصځىچ؟ ٰإڂ تټًأٌ  
 ټُٹٿ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٰٵثٺ: ڀدث ٨هده  ټُڅدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       
وِٽٿ ُٔةث ټٿ ٩َههچ  ټً تټڅدثَ ٸثٰدر. وٴدثٺ:  ڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ         

 " ڂ ٍٰ أڀصٍ". ٴثٺ ٩ٔدر: وأـّدڇ ٴثٺ: ـهظڅٍ ـىَٱر.
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صددٍ تظڅددث ٨ٕددً ڀڅثٰٵددث ٖ َددهلٽىڂ تټؽڅددر، وٖ َؽددهوڂ      وٴددثٺ ٬څددهي: أيتچ ٴددثٺ "ٰددٍ أڀ   
يَفهث، ـصً َٽػ تټؽځٻ ٍٰ ِٿ تټمُثٞ. ظځثڄُر ڀڅهٿ شٹٱُٹهٿ تټهخُٽر. ِدًتغ ڀدڃ تټڅدثي    

 ٥َهً ٍٰ أٸصثٰهٿ. ـصً َڅؽٿ ڀڃ ٘هويڈٿ".

( ـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث أخددى أـځدده تټٹددىٍٰ. ـددهظڅث تټىټُدده خددڃ  2779) - 11

 ثٺ:ؼځ٧ُ. ـهظڅث أخى تټ١ٱُٻ ٴ
ٸثڂ خُڃ يؼٻ ڀڃ أڈٻ تټ٩ٵدر وخُڃ ـىَٱر خ٩ٛ ڀدث َٹدىڂ خدُڃ تټڅدثَ. ٰٵدثٺ: أڄٕدهٶ        

خثهلل! ٸٿ ٸثڂ أ٘فثج تټ٩ٵدر؟ ٴثٺ ٰٵثٺ ټڇ تټٵىپ: ألدًچ  و ِلټٷ. ٴثٺ: ٸڅدث ڄمددً أڄهدٿ    
أيخ٩ر ٨ًٕ. ٰإڂ ٸڅس ڀڅهٿ ٰٵده ٸدثڂ تټٵدىپ لځّدر ٨ٕدً. وأٔدهه خدثهلل أڂ تظڅدٍ ٨ٕدً          

فُثذ تټهڄُث وَدىپ َٵدىپ تْٔدهثن. و٨دىي ظٗظدر. ٴدثټىت: ڀدث        ڀڅهٿ ـًج هلل وټًِىټڇ ٍٰ تټ
ِځ٩څث ڀڅثنٌ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وٖ ٨ٽځڅث خځدث أيتن تټٵدىپ. وٴده ٸدثڂ ٰدٍ      
ـًذ ٰځًٕ ٰٵثٺ " ڂ تټځثء ٴٽُٻ. ٰٗ َّدٵڅٍ  ټُدڇ أـده" ٰىؼده ٴىڀدث ٴده ِددٵىچ. ٰٽ٩دڅهٿ        

 َىڀةى.

ًٌ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٴًذ خڃ لثټده ٨دڃ   ( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو تټ٩څد2881) - 12

 أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ ٩َٙه تټعڅُدر، ظڅُدر تټځدًتي، ٰإڄدڇ َفدٟ ٨څدڇ        

 ڀث ـٟ ٨ڃ خڅٍ  ًِتبُٻ".
ٴثٺ ٰٹثڂ أوٺ ڀڃ ٩٘هڈث لُٽڅث، لُٻ خڅٍ تټمدٍيغ. ظدٿ شصدثپ تټڅدثَ. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل       

٨ٽُڇ وِٽٿ "وٸٽٹٿ ڀ٭ٱىي ټڇ،  ٖ ٘دثـح تټؽځدٻ تْـځدً" ٰلشُڅدثچ ٰٵٽڅدث ټدڇ:        ٘ٽً تهلل
ش٩ثٺ: َّص٭ٱً ټٷ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ: وتهلل! ْڂ أؼه ٜدثټصٍ أـدح   

  ټٍ ڀڃ أڂ َّص٭ٱً ټٍ ٘ثـدٹٿ. ٴثٺ وٸثڂ تټًؼٻ َڅٕه ٜثټر ټڇ.

خدڃ تټفدثيض. ـدهظڅث    ( وـهظڅثچ َفًُ خدڃ ـدُدح تټفدثيظٍ. ـدهظڅث لثټده      2881) - 13

ٴًذ. ـهظڅث أخى تټٍخًُ ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ   
"ڀڃ ٩َٙه ظڅُر تټځًتي أو تټځًتي" خځعٻ ـهَط ڀ٩ثو. ٬ًُ أڄڇ ٴدثٺ: و وت ڈدى أ٨ًتخدٍ    

 ؼثء َڅٕه ٜثټر ټڇ.

ى تخدڃ  ( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث أخى تټڅٝدً. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ )وڈد    2781) - 14

 تټځ٭ًُذ( ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ٸثڂ ڀڅث يؼٻ ڀڃ خڅدٍ تټڅؽدثي. ٴده ٴدًأ تټدٵدًذ وآٺ ٨ځدًتڂ. وٸدثڂ َٹصدح ټًِدىٺ تهلل           

٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰثڄ١ٽٳ ڈثيخث ـصً ټفٳ خلڈٻ تټٹصدثج. ٴدثٺ ٩ًٰٰدىچ. ٴدثټىت: ڈدىت      
. ٰفٱددًوت ټددڇ  ٴدده ٸددثڂ َٹصددح ټځفځدده. ٰددل٨ؽدىت خددڇ. ٰځددث ټدددط أڂ ٴٙددٿ تهلل ٨څٵددڇ ٰددُهٿ      

ٰددىتيوچ. ٰل٘دددفس تْيٚ ٴدده ڄدىشددڇ ٨ٽددً وؼههددث. ظددٿ ٨ددثنوت ٰفٱددًوت ټددڇ. ٰددىتيوچ.      
ٰل٘دددفس تْيٚ ٴدده ڄدىشددڇ ٨ٽددً وؼههددث. ظددٿ ٨ددثنوت ٰفٱددًوت ټددڇ. ٰددىتيوچ. ٰل٘دددفس  

 تْيٚ ٴه ڄدىشڇ ٨ٽً وؼههث. ٰصًٸىچ ڀڅدىوت.
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ثض( ( ـهظڅٍ أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ـهظڅث ـٱٗ )٩َڅٍ تخڃ 2782ُ٬) - 15

 ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ِٱُثڂ، ٨ڃ ؼثخً؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴهپ ڀڃ ِٱً. ٰٽځث ٸثڂ ٴًج تټځهَڅدر ڈثؼدس يَدؿ     

ٔهَهذ شٹثن أڂ شدهٰڃ تټًتٸدح. ٰد٨ٍٿ أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "خ٩عدس          
 ، ٴه ڀثز.ڈىچ تټًَؿ ټځىز ڀڅثٰٳ" ٰٽځث ٴهپ تټځهَڅر، ٰإوت ڀڅثٰٳ ٥٨ُٿ، ڀڃ تټځڅثٰٵُڃ

( ـهظڅٍ ٨دثَ خڃ ٨دهتټ٥٩ُٿ تټ٩څدًٌ. ـهظڅث أخدى ڀفځده، تټڅٝدً خدڃ     2783) - 16

 ڀفځه خڃ ڀىًِ تټُځثڀٍ. ـهظڅث ٨ٹًڀر. ـهظڅث  َثَ. ـهظڅٍ أخٍ. ٴثٺ:
٨هڄث ڀ٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ يؼدٗ ڀى٨ىٸدث. ٴدثٺ ٰىٜد٩س َدهٌ ٨ٽُدڇ            

ٵدثٺ ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "أٖ      ٰٵٽس: وتهلل! ڀث يأَس ٸثټُىپ يؼٗ أٔه ـًت. ٰ
ألدًٸٿ خلٔه ـًت ڀڅڇ َىپ تټٵُثڀر؟ ڈىَڅٷ تټًؼٽُڃ تټدًتٸدُڃ تټځٵٱُدُڃ" ټدًؼٽُڃ ـُڅةدى     

 ڀڃ أ٘فثخڇ.

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ؾ وـهظڅث أخى خٹدً خدڃ   2784) - 17

څث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً )وتټٽٱد٣     أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى أِثڀر. ٴثٖ: ـهظڅث ٨دُهتهلل. ؾ وـدهظ 
 ټڇ(. ألدًڄث ٨دهتټىڈثج )٩َڅٍ تټعٵٱٍ(. ـهظڅث ٨دُهتهلل ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً،

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ "ڀعدٻ تټځڅدثٰٳ ٸځعدٻ تټٕدثذ تټ٩دثبًذ خدُڃ تټ٭څځدُڃ.          
 ش٩ًُ  ټً ڈىچ ڀًذ، و ټً ڈىچ ڀًذ".

)٩َڅدددٍ تخدددڃ ٨ددددهتټًـځڃ  ( ـدددهظڅث ٴصُددددر خدددڃ ِددد٩ُه. ـدددهظڅث ٩َٵدددىج2784) -پ -17

تټٵثيٌ( ٨دڃ ڀىِدً خدڃ ٨ٵددر، ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ ٨ځدً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ              
 وِٽٿ. خځعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ "شٹً ٍٰ ڈىچ ڀًذ، وٍٰ ڈىچ ڀًذ".

 ٧زبة ه٠خ ا٤٫ڀبٯخ ٹا٫جٴخ ٹا٫ٴبع -۲۲ 
( ـهظڅٍ أخى خٹً خڃ  ِدفثٲ. ـدهظڅث َفُدً خدڃ خٹُدً. ـدهظڅٍ تټځ٭ُدًذ        2785) - 18

 ٍ تټفٍتڀٍ( ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،)٩َڅ
٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ " ڄددڇ ټُددلشٍ تټًؼددٻ تټ٥٩ددُٿ تټّددځُڃ َددىپ        

تټٵُثڀددددر، ٖ َددددٍڂ ٨څدددده تهلل ؼڅددددثؾ خ٩ىٜددددر. تٴددددًؤوت:تٰٗ ڄٵددددُٿ ټهددددٿ َددددىپ تټٵُثڀددددر      

 [.115/تټٹهٯ/18وٌڄث{"]

. ـدهظڅث ٰٝدُٻ )٩َڅدٍ تخدڃ ٨ُدثٚ(      ( ـهظڅث أـځه خڃ ٨دهتهلل خڃ َىڄ2786ُ) - 19

 ٨ڃ ڀڅٙىي، ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ ٨دُهتهلل تټّٽځثڄٍ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ڀ٩ّىن ٴثٺ:
ؼدثء ـدددً  ټددً تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰٵددثٺ: َددث ڀفځدده! أو َددث أخددث تټٵثِددٿ!  ڂ تهلل   

ش٩ددثټً َځّددٷ تټّددځثوتز َددىپ تټٵُثڀددر ٨ٽددً  ٘ددد٧. وتْيٜددُڃ ٨ٽددً  ٘ددد٧. وتټؽدددثٺ   
 ٘ددد٧. وتټځددثء وتټعددًي ٨ٽددً  ٘ددد٧. وِددثبً تټمٽددٳ ٨ٽددً  ٘ددد٧. ظددٿ      وتټٕددؽً ٨ٽددً

َهٍڈڃ ُٰٵىٺ: أڄث تټځٽدٷ. أڄدث تټځٽدٷ. ٰٝدفٷ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ش٩ؽددث          
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ڀځث ٴثٺ تټفدً. شٙهَٵث ټڇ. ظٿ ٴًأ: توڀث ٴهيوت تهلل ـٳ ٴهيچ وتْيٚ ؼځ٩ُدث ٴدٝدصڇ   

/تټٍڀدً   39ټً ٨ځدث َٕدًٸىڂ{ ]  َىپ تټٵُثڀر وتټّځثوتز ڀ١ىَثز خُځُڅڇ، ِدفثڄڇ وش٩ث

/67.] 

( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ٸٗڈځث ٨ڃ ؼًَدً،  2786) - 21

 ٨ڃ ڀڅٙىي، خهىت تِٔڅثن، ٴثٺ:
ؼثء ـدً ڀڃ تټُهىن  ټً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځعدٻ ـدهَط ٰٝدُٻ. وټدٿ         

٨ٽُڇ وِٽٿ ٜفٷ ـصً خدهز  َىٸً: ظٿ َهٍڈڃ. وٴثٺ: ٰٽٵه يأَس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 
ڄىتؼىچ ش٩ؽدث ټځث ٴثٺ. شٙهَٵث ټڇ. ظٿ ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "وڀث ٴدهيوت  

 تهلل ـٳ ٴهيچ" وشٗ تَِر.

( ـهظڅث ٨ځً خدڃ ـٱدٗ خدڃ ٬ُدثض. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ت٨ْځدٓ ٴدثٺ:          2786) - 21

 ِځ٩س  خًتڈُٿ َٵىٺ: ِځ٩س ٨ٽٵځر َٵىٺ: ٴثٺ ٨دهتهلل:
أڈٻ تټٹصثج  ټً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰٵدثٺ: َدث أخدث تټٵثِدٿ!        ؼثء يؼٻ ڀڃ  

 ڂ تهلل َځّٷ تټّځثوتز ٨ٽً  ٘د٧. وتْيٜدُڃ ٨ٽدً  ٘دد٧. وتټٕدؽً وتټعدًي ٨ٽدً       
 ٘د٧. وتټمٗبٳ ٨ٽً  ٘د٧. ظٿ َٵىٺ: أڄث تټځٽٷ. أڄث تټځٽدٷ. ٴدثٺ ًٰأَدس تټڅددٍ ٘دٽً      

 ٴهيوت تهلل ـٳ ٴهيچ. تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٜفٷ ـصً خهز ڄىتؼىچ. ظٿ ٴًأ: وڀث

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و أخى ٸًَح. ٴثٖ: ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر. ؾ 2786) - 22

وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨ٽٍ خڃ لًٕپ. ٴثٖ: ألدًڄث ٨ًُّ خڃ َىڄُ. ؾ وـدهظڅث  
٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ؼًَددً. ٸٽهددٿ ٨ددڃ ت٨ْځددٓ، خهددىت تِٔددڅثن. ٬ُددً أڂ ٰددٍ  

وتټٕؽً ٨ٽً  ٘دد٧. وتټعدًي ٨ٽدً  ٘دد٧. وټدُُ ٰدٍ ـدهَط ؼًَدً:         ـهَعهٿ ؼځ٩ُث: 
وتټمٗبٳ ٨ٽً  ٘د٧. وټٹڃ ٍٰ ـهَعڇ: وتټؽدثٺ ٨ٽً  ٘د٧. وٌتن ٍٰ ـهَط ؼًَدً:  

 شٙهَٵث ټڇ ش٩ؽدث ټځث ٴثٺ.

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨دڃ تخدڃ   2787) - 23

 ڂ َٵىٺ:ٔهثج. ـهظڅٍ تخڃ تټځُّح؛ أڂ أخث ڈًًَذ ٸث
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َٵدٛ تهلل شددثيٶ وش٩دثټً تْيٚ َدىپ تټٵُثڀدر.      

 و١َىٌ تټّځثء خُځُڅڇ. ظٿ َٵىٺ: أڄث تټځٽٷ. أَڃ ڀٽىٶ تْيٚ؟".

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى أِثڀر ٨ڃ ٨ځً خدڃ ـځدٍذ،   2788) - 24

 ً ٴثٺ:٨ڃ ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل. ألدًڄٍ ٨دهتهلل خڃ ٨ځ
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "١َىٌ تهلل ٨ٍ وؼٻ تټّځثوتز َدىپ تټٵُثڀدر. ظدٿ     

َللىڈڃ خُهچ تټُځڅً. ظٿ َٵىٺ: أڄدث تټځٽدٷ. أَدڃ تټؽددثيوڂ؟ أَدڃ تټځصٹددًوڂ؟ ظدٿ ١َدىٌ         
 تْيُٜڃ خٕځثټڇ. ظٿ َٵىٺ: أڄث تټځٽٷ. أَڃ تټؽدثيوڂ؟ أَڃ تټځصٹدًوڂ؟".
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ٙددىي. ـددهظڅث ٩َٵددىج )٩َڅددٍ تخددڃ ٨دددهتټًـځڃ(.  ( ـددهظڅث ِدد٩ُه خددڃ ڀڅ2788) - 25

 ـهظڅٍ أخى ـثٌپ ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ڀٵّٿ؛
أڄڇ ڄ٥ً  ټً ٨دهتهلل خڃ ٨ځً ٸُٯ َفٹٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ "َللدى    

تهلل ٨ٍ وؼٻ ِځثوتشڇ وأيُٜڇ خُهَڇ. ُٰٵىٺ: أڄث تهلل. )وَٵدٛ أ٘ثخ٩ڇ وَدّد١هث( أڄدث   
َصفًٶ ڀڃ أِٱٻ ٍٔء ڀڅڇ. ـصدً  ڄدٍ ْٴدىٺ: أِدثٴٟ     تټځٽٷ" ـصً ڄ٥ًز  ټً تټځڅدً 

 ڈى خًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ 

( ـهظڅث ِد٩ُه خدڃ ڀڅٙدىي. ـدهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ خدڃ أخدٍ ـدثٌپ. ـدهظڅٍ          2788) - 26

 أخٍ ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ڀٵّٿ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً، ٴثٺ:
ى تټؽددثي، ٨دٍ   يأَس يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٨ٽدً تټځڅددً، وڈدى َٵدىٺ "َللد         

 وؼٻ، ِځثوتشڇ وأيُٜڇ خُهَڇ" ظٿ وٸً ڄفى ـهَط ٩َٵىج .

 ثبة اثزضاء ا٫ش٢٬، ٹس٢٬ آص٭ ٬ٗڀٶ ا٫ـال٭ - 1 

( ـهظڅٍ ًَِػ خڃ َىڄُ وڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل. ٴدثٖ: ـدهظڅث ـؽدثغ خدڃ     2789) - 27

ڀفځدده. ٴددثٺ: ٴددثٺ تخددڃ ؼددًَػ: ألدًڄددٍ  ِددځث٨ُٻ خددڃ أڀُددر ٨ددڃ أَددىج خددڃ لثټدده، ٨ددڃ    
 يت٧ٰ، ڀىټً أپ ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨دهتهلل خڃ

ٴثٺ: ألى يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خُهٌ ٰٵثٺ "لٽٳ تهلل، ٨ٍ وؼٻ، تټصًخر َىپ  
تټّدس. ولٽٳ ُٰهث تټؽدثٺ َىپ تْـه. ولٽٳ تټٕؽً َىپ تٖظڅدُڃ. ولٽدٳ تټځٹدًوچ َدىپ     

ٳ آنپ، ٨ٽُدڇ  تټعٗظثء. ولٽٳ تټڅىي َىپ تْيخ٩ثء. وخط ُٰهث تټهوتج َىپ تټمځدُُ. ولٽد  
تټّدٗپ، خ٩دده تټ٩ٙدً ڀددڃ َددىپ تټؽځ٩در. ٰددٍ آلددً تټمٽدٳ. ٰددٍ آلددً ِدث٨ر ڀددڃ ِددث٨ثز      

 تټؽځ٩ر. ُٰځث خُڃ تټ٩ًٙ  ټً تټٽُٻ".
ٴثٺ  خًتڈُٿ: ـهظڅث تټد١ّثڀٍ )وڈى تټفُّڃ خڃ ٨ًُّ(، وِدهٻ خدڃ ٨ځدثي، و خدًتڈُٿ     

 خڃ خڅس ـٱٗ، و٬ًُڈٿ، ٨ڃ ـؽثغ، خهىت تټفهَط.

 ٹه٠خ اڃعى ٿٺ٭ ا٤٫ڀبٯخ ثبة ٟپ ا٫ج٘ش ٹا٫ٴلٺع، - 2 

( ـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث لثټده خدڃ ڀمٽده ٨دڃ ڀفځده خدڃ             2791) - 28

 ؼ٩ٱً خڃ أخٍ ٸعًُ. ـهظڅٍ أخى ـثٌپ خڃ نَڅثي ٨ڃ ِهٻ خڃ ٩ِه. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َفٕدً تټڅدثَ َدىپ تټٵُثڀدر ٨ٽدً أيٚ خُٝدثء،        

 ٨ٽٿ ْـه". ٨ٱًتء، ٸٵً٘ر تټڅٵٍ، ټُُ ُٰهث

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً، ٨دڃ نتون، ٨دڃ      2791) - 29

 تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ ڀًّوٲ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
ِلټس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ ٴىټڇ ٨دٍ وؼدٻ: تَدىپ شددهٺ تْيٚ ٬ُدً       

! [ ٰددلَڃ َٹددىڂ تټڅددثَ َىڀةددى؟ َددث يِددىٺ تهلل 48/ خددًتڈُٿ / 14تْيٚ وتټّددځثوتز{ ]

 ٰٵثٺ "٨ٽً تټًٙتٞ".
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 ثبة ٳؼ٩ أٷ٪ ا٫جٴخ - 3 

( ـهظڅث ٨دهتټځٽٷ خڃ ٩ُٔح خڃ تټٽُط. ـهظڅٍ أخٍ ٨دڃ ؼدهٌ. ـدهظڅٍ    2792) - 31

لثټه خڃ ٍََه ٨ڃ ٩ُِه خڃ أخٍ ڈٗٺ، ٨ڃ ٌَده خدڃ أِدٽٿ، ٨دڃ ١٨دثء خدڃ َّدثي، ٨دڃ         
 أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ،

ٵُثڀدر لددٍذ وتـدهذ.    ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "شٹدىڂ تْيٚ َدىپ تټ       
َٹٱؤڈث تټؽدثي خُهچ. ٸځث َٹٱؤ أـهٸٿ لدٍشڇ ٰدٍ تټّدٱً. ڄدٍٖ ْڈدٻ تټؽڅدر". ٴدثٺ ٰدلشً        
يؼٻ ڀڃ تټُهىن. ٰٵثٺ: خثيٶ تټًـځڃ ٨ٽُٷ، أخث تټٵثِدٿ! أٖ ألددًٶ خڅدٍٺ أڈدٻ تټؽڅدر      
َىپ تټٵُثڀر؟ ٴثٺ "خٽً" ٴدثٺ: شٹدىڂ تْيٚ لددٍذ وتـدهذ )ٸځدث ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً         

ِٽٿ(. ٴثٺ ٰڅ٥ً  ټُڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ظدٿ ٜدفٷ ـصدً خدهز     تهلل ٨ٽُڇ و
ڄىتؼىچ. ٴثٺ: أٖ ألدًٶ خإنتڀهٿ؟ ٴثٺ "خٽً" ٴثٺ:  نتڀهٿ خثٖپ وڄىڂ. ٴثټىت: وڀدث ڈدىت؟   

 ٴثٺ: ظىي وڄىڂ. َلٸٻ ڀڃ ٌتبهذ ٸدهڈځث ِد٩ىڂ أټٱث.

ـهظڅث ٴدًذ.   ( ـهظڅث َفًُ خڃ ـدُح تټفثيظٍ. ـهظڅث لثټه خڃ تټفثيض.2793) - 31

 ـهظڅث ڀفځه ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:
ٴثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ټى شدثخ٩څٍ ٨ٕدًذ ڀدڃ تټُهدىن، ټدٿ َددٳ ٨ٽدً ٤هًڈدث          

 َهىنٌ  ٖ أِٽٿ".

ثبة ؿئا٩ ا٫ڀٸٺص ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ٗٲ ا٫غٹح، ٹ٣ٺ٫ٶ ر٘ب٫ټ:  - 4 

 }ٿـؤ٫ٺٳ٦ ٗٲ ا٫غٹح{، اځٿخ
خڃ ٬ُثض. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ت٨ْځٓ. ـدهظڅٍ  ( ـهظڅث ٨ځً خڃ ـٱٗ 2794) - 32

  خًتڈُٿ ٨ڃ ٨ٽٵځر، ٨ڃ ٨دهتهلل، ٴثٺ:
خُڅځث أڄث أڀٍٕ ڀ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ـًض، وڈى ڀصٹا ٨ٽً ٨ُّح،  و  

ڀً خڅٱً ڀڃ تټُهىن. ٰٵثٺ خ٩ٝهٿ ټد٩ٛ: ِٽىچ ٨ڃ تټًوؾ. ٰٵثټىت: ڀدث يتخٹدٿ  ټُدڇ؟ ٖ    
ِددٽىچ. ٰٵددثپ  ټُددڇ خ٩ٝددهٿ ّٰددلټڇ ٨ددڃ تټددًوؾ. ٴددثٺ    َّددصٵدٽٹٿ خٕددٍء شٹًڈىڄددڇ. ٰٵددثټىت: 

ٰلِٹس تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٽدٿ َدًن ٨ٽُدڇ ٔدُةث. ٩ٰٽځدس أڄدڇ َدىـً  ټُدڇ. ٴدثٺ          
ٰٵځس ڀٹثڄٍ. ٰٽځث ڄٍٺ تټىـٍ ٴثٺ: توَّلټىڄٷ ٨ڃ تټًوؾ، ٴٻ تټدًوؾ ڀدڃ أڀدً يخدٍ     

 [.85/تًِٔتء / 17وڀث أوشُصٿ ڀڃ تټ٩ٽٿ  ٖ ٴٽُٗ{ ]

څث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٩ُِه تْٔػ. ٴثٖ: ـدهظڅث وٸُد٧. ؾ   ( ـهظ2794) - 33

وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽٍ و٨ٽٍ خڃ لًٕپ. ٴثٖ: ألدًڄث ٨ُّدً خدڃ َدىڄُ.    
ٸٗڈځث ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ  خدًتڈُٿ، ٨دڃ ٨ٽٵځدر، ٨دڃ ٨ددهتهلل، ٴدثٺ: ٸڅدس أڀٕدٍ ڀد٧             

ٗ. ٬ًُ أڂ ٍٰ ـهَط تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ـًض خثټځهَڅر. خڅفى ـهَط ـٱ
وٸ٧ُ: وڀث أوشُصٿ ڀڃ تټ٩ٽدٿ  ٖ ٴٽدُٗ. وٰدٍ ـدهَط ٨ُّدً خدڃ َدىڄُ: وڀدث أوشدىت، ڀدڃ           

 يوتَر تخڃ لًٕپ.
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( ـددهظڅث أخددى ِدد٩ُه تْٔددػ. ٴددثٺ: ِددځ٩س ٨دددهتهلل خددڃ  نيَددُ َٵددىٺ:        2794) - 34

ِځ٩س ت٨ْځٓ ًَوَڇ ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ڀًذ ٨ڃ ڀًّوٲ، ٨ڃ ٨دهتهلل. ٴثٺ: ٸثڂ تټڅددٍ  
٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ڄمٻ َصىٸل ٨ٽً ٨ُّح. ظٿ وٸً ڄفدى ـدهَعهٿ ٨دڃ ت٨ْځدٓ.      ٘ٽً تهلل

 وٴثٺ ٍٰ يوتَصڇ: وڀث أوشُصٿ ڀڃ تټ٩ٽٿ  ٖ ٴٽُٗ.

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر و٨دددهتهلل خددڃ ِدد٩ُه تْٔددػ )وتټٽٱدد٣        2795) - 35

ټ٩دهتهلل(. ٴثٖ: ـهظڅث وٸ٧ُ. ـهظڅث ت٨ْځٓ ٨ڃ أخٍ تټٝفً، ٨ڃ ڀًّوٲ ٨ڃ لددثج  
 ٴثٺ:

ٸثڂ ټٍ ٨ٽً تټ٩ثٖ خڃ وتبٻ نَڃ. ٰلشُصڇ أشٵثٜثچ. ٰٵثٺ ټدٍ: ټدڃ أٴٝدُٷ ـصدً شٹٱدً       
خځفځه. ٴثٺ ٰٵٽس ټڇ:  ڄٍ ټڃ أٸٱً خځفځه ـصً شځدىز ظدٿ شد٩دط. ٴدثٺ: و ڄدٍ ټځد٩دىض       

 ڀڃ خ٩ه تټځىز؟ ّٰىٮ أٴُٝٷ  وت يؼ٩س  ټً ڀثٺ ووټه.
ٸٱدً خ َثشڅدث وٴدثٺ    ٴثٺ وٸ٧ُ: ٸىت ٴثٺ ت٨ْځٓ. ٴدثٺ ٰڅٍټدس ڈدىچ تَِدر: تأًٰأَدس تټدىٌ       

 [  ټً ٴىټڇ: توَلشُڅث ًٰنت{.77/ڀًَٿ / 19ْوشُڃ ڀثٖ ووټهت{ ]

( ـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر. ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. 2795) - 36

ؾ وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ؼًًَ. ؾ وـهظڅث تخڃ أخدٍ ٨ځدً. ـدهظڅث ِدٱُثڂ.     
، ڄفى ـهَط وٸ٧ُ. وٍٰ ـهَط ؼًًَ: ٴثٺ: ٸڅس ٴُڅث ٸٽهٿ ٨ڃ ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن

 ٍٰ تټؽثڈٽُر. ٩ٰځٽس ټٽ٩ثٖ خڃ وتبٻ ٨ځٗ. ٰلشُصڇ أشٵثٜثچ.

 ثبة ٟپ ٣ٺ٫ٶ ر٘ب٫ټ: }ٹٯب ٧بٱ اهلل ٫ڀ٘ظثٸٮ ٹأٳذ ٟڀٸٮ{، اځٿخ - 5 

( ـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو تټ٩څدددًٌ. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ          2796) - 37

 ِځ٧ أڄُ خڃ ڀثټٷ َٵىٺ: ٨دهتټفځُه تټٍَثنٌ؛ أڄڇ
ٴثٺ أخى ؼهٻ: تټٽهٿ!  ڂ ٸثڂ ڈىت ڈى تټفٳ ڀڃ ٨څهٶ ٰلڀ١ً ٨ٽُڅث ـؽثيذ ڀڃ تټّځثء  

أو تبصڅث خ٩دىتج أټدُٿ. ٰڅٍټدس: توڀدث ٸدثڂ تهلل ټ٩ُدىخهٿ وأڄدس ٰدُهٿ وڀدث ٸدثڂ تهلل ڀ٩دىخهٿ            

 8وڈددٿ َّددص٭ٱًوڂ* وڀددث ټهددٿ أٖ ٩َددىخهٿ تهلل وڈددٿ َٙددهوڂ ٨ددڃ تټځّددؽه تټفددًتپ{ ]         

 [  ټً آلً تَِر.34-و 33/ /تْڄٱثٺ

 ثبة ٣ٺ٫ٶ: اٱ اڅٳـبٱ ٫ڀِٜټ* أٱ عآٵ اؿزٜٴټ - 6 

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩دثو وڀفځده خدڃ ٨ددهت٨ْٽً تټٵُّدٍ. ٴدثٖ: ـدهظڅث        2797) - 38

 تټځ٩صځً ٨ڃ أخُڇ. ـهظڅٍ ڄ٩ُٿ خڃ أخٍ ڈڅه ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
هدًٸٿ؟ ٴدثٺ ٰٵُدٻ: ڄ٩دٿ. ٰٵدثٺ: وتټدٗز       ٴثٺ أخى ؼهدٻ: ڈدٻ ٩َٱدً ڀفځده وؼهدڇ خدُڃ أ٤       

وتټ٩ٍي! ټةڃ يأَصڇ َٱ٩ٻ وټٷ ٠ْلڂ ٨ٽً يٴدصڇ. أو ٨ْٱدًڂ وؼهدڇ ٰدٍ تټصدًتج. ٴدثٺ      
ٰلشً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وڈدى َٙدٽٍ. ٨ٌدٿ ټ١ُدل ٨ٽدً يٴدصدڇ. ٴدثٺ ٰځدث             

څٍ ٰؽةهٿ ڀڅڇ  ٖ وڈى َڅٹٗ ٨ٽً ٨ٵدُڇ وَصٵٍ خُهَڇ. ٴثٺ ٰٵُٻ ټڇ: ڀثټٷ؟ ٰٵثٺ:  ڂ خُ
 وخُڅڇ ټمڅهٴث ڀڃ ڄثي وڈىٖ وأؼڅفر.
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 ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ټى نڄث ڀڅٍ ٖلص١ٱصڇ تټځٗبٹر ٨ٝىت ٨ٝىت".
: تٸدٗ  ڂ  -ٖ ڄهيٌ ٍٰ ـهَط أخدٍ ڈًَدًذ، أو ٔدٍء خٽ٭دڇ      -ٴثٺ ٰلڄٍٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ 

ت  وت تٔڄّثڂ ټ١ُ٭ً* أڂ يآچ تِص٭څً*  ڂ  ټً يخٷ تټًؼ٩ً* أيأَس تټىٌ َڅهدً* ٨دده  
٘ٽً* أيأَس  ڂ ٸثڂ ٨ٽً تټههي* أو أڀً خثټصٵىي* أيأَس  ڂ ٸىج وشىټً )٩َڅٍ أخث 
ؼهددٻ( * أټددٿ ٩َٽددٿ خددلڂ تهلل َددًي* ٸددٗ ټددةڃ ټددٿ َڅصددڇ ټڅّددٱ٩ث خثټڅث٘ددُر* ڄث٘ددُر ٸثوخددر       

 [.19 - 6/تټ٩ٽٳ / 96لث٠ةر* ٰٽُه٦ ڄثنَڇ* ِڅه٦ تټٍخثڄُر* ٸٗ ٖ ش٩١ڇ{ ]

 خځث أڀًچ خڇ. ٌتن ٨دُهتهلل ٍٰ ـهَعڇ ٴثٺ: وأڀًچ
 وٌتن تخڃ ٨دهت٨ْٽً: ٰٽُه٦ ڄثنَڇ. ٩َڅٍ ٴىڀڇ.

 ثبة ا٫ضسبٱ - 7 

( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث ؼًَددً ٨ددڃ ڀڅٙددىي، ٨ددڃ أخددٍ    2798) - 39

 تټٝفً، ٨ڃ ڀًّوٲ. ٴثٺ:
ٸڅث ٨څه ٨دهتهلل ؼٽىِث. وڈى ڀ١ٝؽ٧ خُڅڅث. ٰلشثچ يؼٻ ٰٵثٺ: َدث أخدث ٨ددهتټًـځڃ!  ڂ     

هذ َٵٗ و٨ٍَٿ؛ أڂ آَر تټهلثڂ شؽا ٰصللى خلڄٱثَ تټٹٱدثي. وَللدى   ٴث٘ث ٨څه أخىتج ٸڅ
تټځؤڀڅُڃ ڀڅڇ ٸهُةر تټٍٸثپ. ٰٵثٺ ٨دهتهلل، وؼٽدُ وڈدى ٬ٝددثڂ: َدث أَهدث تټڅدثَ! تشٵدىت        
تهلل. ڀددڃ ٨ٽددٿ ڀددڅٹٿ ٔددُةث، ٰٽُٵددٻ خځددث ٩َٽددٿ. وڀددڃ ټددٿ ٩َٽددٿ، ٰٽُٵددٻ: تهلل أ٨ٽددٿ. ٰإڄددڇ أ٨ٽددٿ   

. ٰدإڂ تهلل ٨دٍ وؼدٻ ٴدثٺ ټڅدُدڇ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ        ْـهٸٿ أڂ َٵىٺ، ټځدث ٖ ٩َٽدٿ: تهلل أ٨ٽدٿ   

[.  ڂ 86/ٖ/ 38وِددٽٿ: تٴددٻ ڀددث أِددةٽٹٿ ٨ٽُددڇ ڀددڃ أؼددً وڀددث أڄددث ڀددڃ تټځصٹٽٱددُڃ{ ]      

يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ټځدث يأي ڀدڃ تټڅدثَ  نخدثيت. ٰٵدثٺ "تټٽهدٿ! ِدد٧ ٸّدد٧          
َىِٯ" ٴثٺ ٰللدىشهٿ ِدڅر ـٙدس ٸدٻ ٔدا. ـصدً أٸٽدىت تټؽٽدىن وتټځُصدر ڀدڃ تټؽدى٦.            

َڅ٥ً  ټً تټّځثء أـهڈٿ ًُٰي ٸهُةر تټدهلثڂ. ٰلشدثچ أخدى ِدٱُثڂ ٰٵدثٺ: َدث ڀفځده!  ڄدٷ         و
ؼةس شلڀً خ١ث٨ر تهلل وخٙٽر تټًـٿ. و ڂ ٴىڀٷ ٴه ڈٽٹىت. ٰثن٦ تهلل ټهدٿ. ٴدثٺ تهلل ٨دٍ    
وؼددددٻ: تٰثيشٵددددح َددددىپ شددددلشٍ تټّددددځثء خددددهلثڂ ڀدددددُڃ* َ٭ٕددددً تټڅددددثَ ڈددددىت ٨ددددىتج      

ثبهوڂ{. ٴثٺ: أُٰٹٕدٯ ٨دىتج تِلدًذ؟    [  ټً ٴىټڇ:ت ڄٹٿ 11٨-و11/تټهلثڂ/44أټُٿ{]

[. ٰثټد١ٕددر َدىپ خددهي.  16/تټدهلثڂ /  44تَدىپ ڄددد١ٓ تټد١ٕدر تټٹدددًي  ڄدث ڀڅصٵځددىڂ{ ]   

 وٴه ڀٝس آَر تټهلثڂ، وتټد١ٕر، وتټٽٍتپ، وآَر تټًوپ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر ووٸُد٧. ؾ وـدهظڅٍ      2798) - 41

ؾ وـدهظڅث ٨عځدثڂ خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ؼًَدً. ٸٽهدٿ         أخى ٩ُِه تْٔػ. ألدًڄث وٸُد٧.  
٨ڃ ت٨ْځٓ. ؾ وـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأخى ٸًَح )وتټٽٱ٣ ټُفًُ(. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى    

 ڀ٩ثوَر ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ڀّٽٿ خڃ ٘دُؿ، ٨ڃ ڀًّوٲ. ٴثٺ:
ؼثء  ټً ٨دهتهلل يؼٻ ٰٵثٺ: شًٸس ٍٰ تټځّؽه يؼٗ َٱًّ تټٵدًآڂ خًأَدڇ. َٱّدً ڈدىچ      

شددلشٍ تټّددځثء خددهلثڂ ڀدددُڃ{. ٴددثٺ: َددلشٍ تټڅددثَ َددىپ تټٵُثڀددر نلددثڂ ُٰللددى     تَِددر: تَددىپ
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خلڄٱثِهٿ. ـصً َللىڈٿ ڀڅڇ ٸهُةر تټٍٸثپ. ٰٵثٺ ٨دهتهلل: ڀڃ ٨ٽٿ ٨ٽځث ٰٽُٵٻ خڇ. وڀڃ ټٿ 
٩َٽٿ ٰٽُٵٻ: تهلل أ٨ٽٿ. ٰإڂ ڀدڃ ٰٵدڇ تټًؼدٻ أڂ َٵدىٺ، ټځدث ٖ ٨ٽدٿ ټدڇ خدڇ: تهلل أ٨ٽدٿ.  ڄځدث           

ٙس ٨ٽً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ن٨ث ٨ٽدُهٿ خّدڅُڃ   ٸثڂ ڈىت؛ أڂ ٴًَٕث ټځث تِص٩
ٸّڅٍ َىِٯ. ٰل٘ثخهٿ ٴفٟ وؼهه. ـصً ؼ٩ٻ تټًؼٻ َڅ٥دً  ټدً تټّدځثء ُٰدًي خُڅدڇ      
وخُڅهث ٸهُةر تټهلثڂ ڀڃ تټؽهه. وـصً أٸٽىت تټ٥٩ثپ. ٰلشً تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ    

ثٺ "ټځٝددً؟  ڄددٷ يؼددٻ ٰٵددثٺ: َددث يِددىٺ تهلل! تِددص٭ٱً تهلل ټځٝددً ٰددإڄهٿ ٴدده ڈٽٹددىت. ٰٵدد   
ټؽددًئ" ٴددثٺ ٰدده٨ث تهلل ټهددٿ. ٰددلڄٍٺ تهلل ٨ددٍ وؼددٻ: ت ڄددث ٸثٔددٱىت تټ٩ددىتج ٴٽددُٗ  ڄٹددٿ            

[ ٴثٺ ٰځ١ًوت. ٰٽځث أ٘دثخصهٿ تټًٰثڈُدر، ٴدثٺ، ٨دثنوت  ټدً      15/تټهلثڂ / ٨44ثبهوڂ{ ]

ڀددث ٸددثڄىت ٨ٽُددڇ. ٴددثٺ ٰددلڄٍٺ تهلل ٨ددٍ وؼددٻ: تٰثيشٵددح َددىپ شددلشٍ تټّددځثء خددهلثڂ ڀدددُڃ*  

[ تَىپ ڄد١ٓ تټد١ٕر تټٹدًي 12-و 11/تټهلثڂ / 44أټُٿ{ ] َ٭ًٕ تټڅثَ ڈىت ٨ىتج

 [ ٴثٺ: ٩َڅٍ َىپ خهي.16/تټهلثڂ / 44 ڄث ڀڅصٵځىڂ{ ]

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخدٍ تټٝدفً،   2798) - 41

 ٨ڃ ڀًّوٲ، ٨ڃ ٨دهتهلل ٴثٺ:
 لځُ ٴه ڀُٝڃ: تټهلثڂ، وتټٽٍتپ، وتټًوپ، وتټد١ٕر، وتټٵځً. 

( ـهظڅث أخى ٩ُِه تْٔػ. ـهظڅث وٸ٧ُ. ـهظڅث ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن، 2798) -پ -41

 ڀعٽڇ.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وڀفځدده خددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ     2799) - 42

ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر. ؾ وـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث ٬څدهي ٨دڃ           
ټ٩ًڄددٍ، ٨ددڃ َفُددً خددڃ تټؽددٍتي، ٨ددڃ    ٔدد٩در، ٨ددڃ ٴصددثنذ، ٨ددڃ ٨ددٍيذ، ٨ددڃ تټفّددڃ ت    

 ٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ ټُٽً، ٨ڃ أخٍ خڃ ٸ٩ح،
ٰددددددددٍ ٴىټددددددددڇ ٨ددددددددٍ وؼٻ:توټڅددددددددىَٵڅهٿ ڀددددددددڃ تټ٩ددددددددىتج تْنڄددددددددً نوڂ تټ٩ددددددددىتج     

[ ٴثٺ: ڀٙثبح تټدهڄُث، وتټدًوپ، وتټد١ٕدر، أو تټدهلثڂ )ٔد٩در      21/تټّؽهذ/32تْٸدً{]

 تټٕثٶ ٍٰ تټد١ٕر أو تټهلثڂ(.

 ثبة اٳل٤ب١ ا٤٫ٰغ  - 8 

( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه وٌڈًُ خدڃ ـدًج. ٴدثٖ: ـدهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر        2811) - 43

 ٨ڃ تخڃ أخٍ ڄؽُؿ، ٨ڃ ڀؽثڈه، ٨ڃ أخٍ ڀ٩ځً، ٨ڃ ٨دهتهلل ٴثٺ:
تڄٕٳ تټٵځً ٨ٽً ٨هه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خٕٵصُڃ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً  

 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تٔههوت".

وأخى ٸًَح و ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ؼځ٩ُث  ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر2811) - 44

٨ددڃ أخددٍ ڀ٩ثوَددر. ؾ وـددهظڅث ٨ځددً خددڃ ـٱددٗ خددڃ ٬ُددثض. ـددهظڅث أخددٍ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ        
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ت٨ْځٓ. ؾ وـهظڅث ڀڅؽثج خڃ ـدثيض تټصځُځدٍ )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ألدًڄدث تخدڃ ڀّدهً ٨دڃ         
 ت٨ْځٓ، ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ أخٍ ڀ٩ځً، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ڀ٩ّىن. ٴثٺ:

ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ خځڅدً،  وت تڄٱٽدٳ تټٵځدً ٰٽٵصدُڃ. ٰٹثڄدس       خُڅځث ڄفڃ ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ 
 ٰٽٵر ويتء تټؽدٻ، وٰٽٵر نوڄڇ. ٰٵثٺ ټڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تٔههوت".

( ـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو تټ٩څدددًٌ. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ          2811) - 45

 :ت٨ْځٓ، ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ أخٍ ڀ٩ځً، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ڀ٩ّىن ٴثٺ
تڄٕددٳ تټٵځددً ٨ٽددً ٨هدده يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰٽٵصددُڃ. ّٰددصً تټؽدددٻ ٰٽٵددر.   

 وٸثڄس ٰٽٵر ٰىٲ تټؽدٻ. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تټٽهٿ! تٔهه".

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ      2811) - 45

 ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڀعٻ وټٷ.ڀؽثڈه، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل 

( وـهظڅُڇ خًٕ خڃ لثټه. ألدًڄث ڀفځه خدڃ ؼ٩ٱدً. ؾ وـدهظڅث ڀفځده     2811) -پ -45

خڃ خٕثي. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨هٌ. ٸٗڈځث ٨دڃ ٔد٩در. خإِدڅثن تخدڃ ڀ٩دثو ٨دڃ ٔد٩در. ڄفدى         
 ـهَعڇ. ٬ًُ أڂ ٍٰ ـهَط تخڃ أخٍ ٨هٌ: ٰٵثٺ "تٔههوت. تٔههوت".

ڃ ـځُه. ٴثٺ: ـهظڅث َىڄُ خدڃ ڀفځده.   ( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج و٨ده خ2812) -46

 ـهظڅث ُٔدثڂ. ـهظڅث ٴصثنذ ٨ڃ أڄُ؛
أڂ أڈددٻ ڀٹددر ِددلټىت يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ أڂ َددًَهٿ آَددر. ٰددليتڈٿ تڄٕددٵثٲ   

 تټٵځً، ڀًشُڃ.

( وـهظڅُددڇ ڀفځدده خددڃ يتٰدد٧. ـددهظڅث ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث ڀ٩ځددً ٨ددڃ   2812) -پ -46

 ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ. خځ٩څً ـهَط ُٔدثڂ.

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً وأخددى نتون. ؾ        2812) - 47

وـهظڅث تخڃ خٕثي. ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه وڀفځه خڃ ؼ٩ٱً وأخى نتون. ٸٽهٿ ٨ڃ ٔد٩در،  
 ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ. ٴثٺ: تڄٕٳ تټٵځً ًٰٴصُڃ.

 وٍٰ ـهَط أخٍ نتون: تڄٕٳ تټٵځً ٨ٽً ٨هه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( ـهظڅث ڀىًِ خڃ ٴًَٓ تټصځُځٍ. ـدهظڅث  ِدفثٲ خدڃ خٹدً خدڃ ڀٝدً.       2813) - 48

ـهظڅٍ أخٍ. ـهظڅث ؼ٩ٱً خڃ يخ٩ُر ٨ڃ ٨ًتٶ خدڃ ڀثټدٷ، ٨دڃ ٨دُدهتهلل خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ        
٨صدر خڃ ڀ٩ّىن، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ ٴثٺ:  ڂ تټٵځً تڄٕٳ ٨ٽً ٌڀثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل 

 ٨ٽُڇ وِٽٿ.

 هلل ٗؼ ٹج٪ثبة ال أدض أهجغ ٬ٗټ أطٻ، ٯٲ ا - 9 

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث أخددى ڀ٩ثوَددر وأخددى أِددثڀر ٨ددڃ   2814) - 49

 ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٩ُِه خڃ ؼدًُ، ٨ڃ أخٍ ٨دهتټًـځڃ تټّٽځٍ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ. ٴثٺ: 
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ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٖ أـدده أ٘دددً ٨ٽددً أوي َّددځ٩ڇ ڀددڃ تهلل ٨ددٍ   
 ظٿ ڈى ٩َثُٰهٿ وًٌَٴهٿ".وؼٻ.  ڄڇ ًَٕٶ خڇ، وَؽ٩ٻ ټڇ تټىټه، 

( ـهظڅث ڀفځده خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً وأخدى ِد٩ُه تْٔدػ. ٴدثٖ: ـدهظڅث           2814) -پ -49

وٸ٧ُ. ـهظڅث ت٨ْځٓ. ـهظڅث ٩ُِه خدڃ ؼدُدً ٨دڃ أخدٍ ٨ددهتټًـځڃ تټّدٽځٍ، ٨دڃ أخدٍ         
ڀىًِ، ٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځعٽدڇ.  ٖ ٴىټدڇ "وَؽ٩دٻ ټدڇ تټىټده" ٰإڄدڇ ټدٿ            

 َىٸًچ.

( وـددهظڅٍ ٨دُددهتهلل خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث أخددى أِددثڀر ٨ددڃ ت٨ْځددٓ. ـددهظڅث  2814) - 51

 ٩ُِه خڃ ؼدًُ ٨ڃ أخٍ ٨دهتټًـځڃ تټّٽځٍ. ٴثٺ: ٴثٺ ٨دهتهلل خڃ ٴُُ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀث أـه أ٘دً ٨ٽً أوي َّدځ٩ڇ ڀدڃ تهلل ش٩دثټً.     

 هٿ و٩َثُٰهٿ و١٩َُهٿ". ڄهٿ َؽ٩ٽىڂ ټڇ ڄهت، وَؽ٩ٽىڂ ټڇ وټهت، وڈى ڀ٧ وټٷ ًٌَٴ

 ثبة ٬ُت ا٨٫بٟغ ا٠٫ضاء ثٰ٪ء اڃعى طٷجب - 11 

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩دثو تټ٩څددًٌ. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ أخدٍ         2815) - 51

 ٨ځًتڂ تټؽىڄٍ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 
س ټدٷ تټدهڄُث وڀدث ُٰهدث،     ٴثٺ "َٵىٺ تهلل شدثيٶ وش٩ثټً ْڈىڂ أڈٻ تټڅدثي ٨دىتخث: ټدى ٸثڄد     

أٸڅس ڀٱصهَث خهث؟ ُٰٵىٺ: ڄ٩ٿ. ُٰٵىٺ: ٴده أينز ڀڅدٷ أڈدىڂ ڀدڃ ڈدىت وأڄدس ٰدٍ ٘دٽح         
 آنپ: أڂ ٖ شًٕٶ )أـّدڇ ٴثٺ( وٖ أنلٽٷ تټڅثي. ٰلخُس  ٖ تټًٕٶ".

( ـددهظڅثچ ڀفځدده خددڃ خٕددثي. ـددهظڅث ڀفځدده )٩َڅددٍ تخددڃ ؼ٩ٱددً(. ـددهظڅث   2815) -پ -51

ڄدُ خدڃ ڀثټدٷ َفدهض ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ ٨ځًتڂ. ٴثٺ: ِځ٩س أ
 وِٽٿ. خځعٽڇ.  ٖ ٴىټڇ "وٖ أنلٽٷ تټڅثي" ٰإڄڇ ټٿ َىٸًچ.

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ٨ځً تټٵىتيًٌَ و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ وڀفځده خدڃ      2815) - 52

تټځعڅً وتخڃ خٕثي )ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًوڂ: ـهظڅث( ڀ٩ثو خڃ ڈٕثپ. ـهظڅث 
 ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ؛  أخٍ ٨ڃ ٴصثنذ.

أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "َٵثٺ ټٽٹثًٰ َىپ تټٵُثڀر: أيأَدس ټدى ٸدثڂ ټدٷ ڀدٻء       
 تْيٚ وڈدث، أٸڅس شٱصهٌ خڇ؟ ُٰٵىٺ ڄ٩ٿ. ُٰٵثٺ ټڇ: ٴه ِةٽس أًَّ ڀڃ وټٷ".

( وـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ـهظڅث يوؾ خڃ ٨ددثنذ. ؾ وـدهظڅٍ ٨ځدًو خدڃ     2815) - 53

تټىڈثج )٩َڅٍ تخڃ ١٨ثء(. ٸٗڈځث ٨ڃ ٩ُِه خڃ أخٍ ٨ًوخر، ٨دڃ  ٌيتيذ. ألدًڄث ٨ده
ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خځعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ "ُٰٵثٺ ټڇ: ٸدىخس.  

 ٴه ِةٽس ڀث ڈى أًَّ ڀڃ وټٷ".

 ثبة ٿذلغ ا٨٫بٟغ ٬ٗټ ٹجٸٶ - 11 

54 - (2816 ٖ : ـدهظڅث  ( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج و٨ده خڃ ـځُه )وتټٽٱ٣ ټٍڈًُ(. ٴدث

 َىڄُ خڃ ڀفځه. ـهظڅث ُٔدثڂ ٨ڃ ٴصثنذ. ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ؛ أڂ يؼٗ ٴثٺ:
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َث يِىٺ تهلل! ٸُٯ َفًٕ تټٹثًٰ ٨ٽدً وؼهدڇ َدىپ تټٵُثڀدر ؟ ٴدثٺ "أټدُُ تټدىٌ أڀٕدثچ          
 ٨ٽً يؼٽُڇ ٍٰ تټهڄُث، ٴثنيت ٨ٽً أڂ َځُٕڇ ٨ٽً وؼهڇ َىپ تټٵُثڀر؟".

 ٴثٺ ٴصثنذ: خٽً. و٨ٍذ يخڅث!

 أٳ٘ٮ أٷ٪ ا٫ضٳڀب ٟپ ا٫ٴبع، ٹهجٚ أكضٷٮ ثئؿب ٟپ ا٫جٴخ ثبة هجٚ - 12 

( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ٍََه خدڃ ڈدثيوڂ. ألدًڄدث ـځدثن خدڃ ِدٽځر       2817) - 55

 ٨ڃ ظثخس تټدڅثڄٍ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ٴدثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "َددؤشً خددلڄ٩ٿ أڈددٻ تټددهڄُث، ڀددڃ أڈددٻ تټڅددثي، َددىپ   

تټڅثي ٘د٭ر. ظٿ َٵثٺ: َث تخڃ آنپ! ڈٻ يأَس لًُت ٴٟ؟ ڈٻ ڀدً خدٷ   تټٵُثڀر. ُٰٙد٫ ٍٰ 
ڄ٩ُٿ ٴٟ؟ ُٰٵىٺ: ٖ. وتهلل! َث يج! وَؤشً خلٔه تټڅثَ خؤِث ٍٰ تټهڄُث، ڀڃ أڈٻ تټؽڅر. 
ُٰٙد٫ ٘د٭ر ٍٰ تټؽڅر. ُٰٵثٺ ټڇ: َث تخڃ آنپ! ڈٻ يأَدس خؤِدث ٴدٟ؟ ڈدٻ ڀدً خدٷ ٔدهذ        

 ٟ. وٖ يأَس ٔهذ ٴٟ".ٴٟ؟ ُٰٵىٺ: ٖ. وتهلل! َث يج! ڀث ڀً خٍ خؤَ ٴ

ثبة جؼاء ا٫ٰئٯٲ ثذـٴبرٶ ٟپ ا٫ضٳڀب ٹاځسغح، ٹر٘جڀ٪ دـٴبد  - 13 

 ا٨٫بٟغ ٟپ ا٫ضٳڀب
( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈًُ خڃ ـًج )وتټٽٱ٣ ټٍڈًُ(. ٴثٖ: 2818) - 56

 ـهظڅث ٍََه خڃ ڈثيوڂ. ألدًڄث ڈځثپ خڃ َفًُ ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ، ٴثٺ:
هلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ " ڂ تهلل ٖ ٥َٽددٿ ڀؤڀڅددث ـّددڅر. ١٩َددً خهددث ٰددٍ ٴددثٺ يِددىٺ ت 

تټهڄُث وَؽٍي خهث ٍٰ تِلًذ. وأڀث تټٹثًٰ ٩١ُٰٿ خفّدڅثز ڀدث ٨ځدٻ خهدث هلل ٰدٍ تټدهڄُث.       
 ـصً  وت أًٰٝ  ټً تِلًذ. ټٿ َٹڃ ټڇ ـّڅر َؽٍي خهث".

أخددٍ.  ( ـدهظڅث ٨ث٘دٿ خدڃ تټڅٝدً تټصُځددٍ. ـدهظڅث ڀ٩صځدً. ٴدثٺ: ِدځ٩س        2818) - 57

 ـهظڅث ٴصثنذ ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڄڇ ـهض ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ " ڂ تټٹدثًٰ  وت ٨ځدٻ ـّدڅر أ٩٠دٿ خهدث         

٩٠ځر ڀڃ تټهڄُث. وأڀث تټځؤڀڃ ٰإڂ تهلل َهلً ټدڇ ـّدڅثشڇ ٰدٍ تِلدًذ و٩َٵددڇ يٌٴدث ٰدٍ        
 تټهڄُث، ٨ٽً ٠ث٨صڇ".

دهتټىڈثج خڃ ١٨دثء ٨دڃ   ( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل تټًٌٌ. ألدًڄث 2818٨) -پ -57

 ٩ُِه، ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځ٩څً ـهَعهځث.

 ثبة ٯض٪ ا٫ٰئٯٲ ٧ب٫ؼعٕ، ٹٯض٪ ا٨٫بٟغ ٧لجغ اڃعػ - 14 

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٨دددهت٨ْٽً ٨ددڃ ڀ٩ځددً، ٨ددڃ     2819) - 58

 تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٩ُِه، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ: 
 ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ڀعددٻ تټځددؤڀڃ ٸځعددٻ تټددٍي٦. ٖ شددٍتٺ تټددًَؿ    ٴددثٺ يِددىٺ تهلل 

شځُٽڇ. وٖ ٍَتٺ تټځؤڀڃ َُٙدڇ تټدٗء. وڀعٻ تټځڅثٰٳ ٸځعٻ ٔؽًذ تْيٌ ٖ شهصٍ ـصً 
 شّصفٙه".
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( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خڃ ـځُه ٨ڃ ٨دهتټًٌتٲ. ـهظڅث ڀ٩ځً 2819) -پ -58

 -ڀٹددثڂ ٴىټددڇ شځُٽددڇ   -ط ٨دددهتټًٌتٲ ٨ددڃ تټٍڈددًٌ، خهددىت تِٔددڅثن. ٬ُددً أڂ ٰددٍ ـددهَ   
 "شٱُةڇ" .

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ وڀفځه خڃ خًٕ. 2811) - 59

ٴثٖ: ـهظڅث ٌٸًَثء خڃ أخٍ ٌتبهذ، ٨ڃ ِد٩ه خدڃ  خدًتڈُٿ. ـدهظڅٍ تخدڃ ٸ٩دح خدڃ ڀثټدٷ         
 ٨ڃ أخُڇ، ٸ٩ح. ٴثٺ:

ٸځعدٻ تټمثڀدر ڀدڃ تټدٍي٦. شٱُةهدث      ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڀعدٻ تټځدؤڀڃ      
تټًَؿ. ش٨ًٙهث ڀًذ وش٩هټهث ألًي. ـصً شهُػ. وڀعٻ تټٹدثًٰ ٸځعدٻ تْيٌذ تټځؽىَدر    

 ٨ٽً أ٘ٽهث. ٖ َٱُةهث ٔا. ـصً َٹىڂ تڄؽ٩ثٰهث ڀًذ وتـهذ".

( ـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث خٕددً خددڃ تټّددًٌ و٨دددهتټًـځڃ خددڃ  2811) - 61

 خًتڈُٿ، ٨دڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ٸ٩دح خدڃ ڀثټدٷ،       ڀههٌ. ٴثٖ: ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ ٩ِه خڃ 
 ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڀعدٻ تټځدؤڀڃ ٸځعدٻ تټمثڀدر ڀدڃ تټدٍي٦. شٱُةهدث           
تټًَثؾ. ش٨ًٙهث ڀًذ وش٩هټهث. ـصً َلشُڇ أؼٽڇ. وڀعدٻ تټځڅدثٰٳ ڀعدٻ تْيٌذ تټځؽىَدر.     

 تټصٍ ٖ َُٙدهث ٔا. ـصً َٹىڂ تڄؽ٩ثٰهث ڀًذ وتـهذ".

( وـهظڅُڇ ڀفځده خدڃ ـدثشٿ وڀفځدىن خدڃ ٬دُٗڂ. ٴدثٖ: ـدهظڅث خٕدً خدڃ           2811) - 61

تټًٌّ. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ ٩ِه خڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٸ٩ح خدڃ ڀثټدٷ، ٨دڃ أخُدڇ،     
٨ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٬ُدً أڂ ڀفځدىنت ٴدثٺ ٰدٍ يوتَصدڇ ٨دڃ خٕدً "وڀعدٻ             

 ټځڅثٰٳ" ٸځث ٴثٺ ٌڈًُ.تټٹثًٰ ٸځعٻ تْيٌذ". وأڀث تخڃ ـثشٿ ٰٵثٺ "ڀعٻ ت

( وـهظڅثچ ڀفځه خڃ خٕثي و٨دهتهلل خڃ ڈثٔٿ. ٴثٖ: ـدهظڅث َفُدً )وڈدى    2811) - 62

تټٵ١ثڂ( ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ ٩ِه خڃ  خدًتڈُٿ )ٴدثٺ تخدڃ ڈثٔدٿ: ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ ٸ٩دح خدڃ          
ڀثټٷ، ٨ڃ أخُڇ. وٴثٺ تخڃ خٕثي: ٨ڃ تخڃ ٸ٩ح خڃ ڀثټدٷ، ٨دڃ أخُدڇ( ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً       

څفى ـهَعهٿ. وٴثٖ ؼځ٩ُث ٍٰ ـهَعهځث ٨ڃ َفُدً "وڀعدٻ تټٹدثًٰ ڀعدٻ     تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خ
 تْيٌذ".

 ثبة ٯض٪ ا٫ٰئٯٲ ٯض٪ ا٫ٴش٬خ - 15

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ أَددىج وٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه و٨ٽددٍ خددڃ ـؽددً تټّدد٩هٌ    2811) - 63

)وتټٽٱ٣ ټُفًُ( ٴثټىت: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ )٩َڅىڂ تخڃ ؼ٩ٱً(. ألدًڄٍ ٨ددهتهلل خدڃ نَڅدثي؛    
 هلل خڃ ٨ځً َٵىٺ:أڄڇ ِځ٧ ٨دهت

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ " ڂ ڀدڃ تټٕدؽً ٔدؽًذ ٖ َّدٵٟ ويٴهدث. و ڄهدث           
 ڀعٻ تټځّٽٿ. ٰفهظىڄٍ ڀث ڈٍ؟" ٰىٴ٧ تټڅثَ ٍٰ ٔؽً تټدىتنٌ.
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ٴثٺ ٨دهتهلل: ووٴ٧ ٍٰ ڄٱٍّ أڄهث تټڅمٽر. ٰثِصفُُس. ظٿ ٴثټىت: ـهظڅث ڀث ڈٍ؟ َث يِدىٺ  
ٰىٸًز وټٷ ټ٩ځً. ٴثٺ: ْڂ شٹىڂ ٴٽس: ڈدٍ تټڅمٽدر،    تهلل! ٴثٺ ٰٵثٺ "ڈٍ تټڅمٽر". ٴثٺ

 أـح  ټٍ ڀڃ ٸىت وٸىت.

( ـهظڅٍ ڀفځده خدڃ ٨دُده تټ٭ددًٌ. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ٌَده. ـدهظڅث أَدىج           2811) - 64

 ٨ڃ أخٍ تټمٽُٻ تټٝد٩ٍ، ٨ڃ ڀؽثڈه، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
ڀعٻ  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىڀث ْ٘فثخڇ "ألدًوڄٍ ٨ڃ ٔؽًذ، ڀعٽهث 

 تټځؤڀڃ". ٰؽ٩ٻ تټٵىپ َىٸًوڂ ٔؽًت ڀڃ ٔؽً تټدىتنٌ. 
ٴثٺ تخڃ ٨ځً: وأټٵٍ ٍٰ ڄٱٍّ أو يو٨دٍ؛ أڄهدث تټڅمٽدر. ٰؽ٩ٽدس أيَده أڂ أٴىټهدث. ٰدإوت        
أِڅثڂ تټٵىپ، ٰلڈثج أڂ أشٹٽٿ. ٰٽځث ِٹصىت، ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڈدٍ     

 تټڅمٽر".

وتخڃ أخٍ ٨ځً. ٴثٖ: ـهظڅث ِٱُثڂ خدڃ   ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر2811) -پ -64

 ٨ُُڅر ٨ڃ تخڃ أخٍ ڄؽُؿ، ٨ڃ ڀؽثڈه، ٴثٺ:
٘فدس تخڃ ٨ځً  ټً تټځهَڅر. ٰځث ِځ٩صڇ َفهض ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  

 ٖ ـهَعث وتـهت. ٴثٺ: ٸڅث ٨څه تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدلشٍ خؽځدثي. ٰدىٸً خڅفدى         
 ـهَعهځث.

ث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ُِٯ. ٴثٺ: ِځ٩س ڀؽثڈهت ( وـهظڅ2811) - 2پ -64

َٵىٺ: ِځ٩س تخڃ ٨ځً َٵىٺ: أشٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خؽځثي. ٰىٸً ڄفدى  
 ـهَعهٿ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث أخدى أِدثڀر. ـدهظڅث ٨دُدهتهلل        2811) - 3پ -64

 خڃ ٨ځً ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٴثٺ:
هلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ "ألدًوڄدٍ خٕدؽًذ ٔددڇ، أو ٸثټًؼدٻ        ٸڅث ٨څه يِىٺ ت 

 تټځّٽٿ. ٖ َصفثز ويٴهث".
ٴثٺ  خًتڈُٿ: ټ٩ٻ ڀّٽځث ٴثٺ: وشؤشٍ أٸٽهث. وٸىت وؼهز ٨څه ٬ُدًٌ أَٝدث. وٖ شدؤشٍ    

 أٸٽهث ٸٻ ـُڃ.
ٴثٺ تخڃ ٨ځً: ٰىٴ٧ ٍٰ ڄٱٍّ أڄهث تټڅمٽر. ويأَس أخث خٹً و٨ځً ٖ َصٹٽځدثڂ. ٰٹًڈدس   

 ٿ أو أٴىٺ ُٔةث. ٰٵثٺ ٨ځً: ْڂ شٹىڂ ٴٽصهث أـح  ټٍ ڀڃ ٸىت وٸىت.أڂ أشٹٽ

ثبة رذغٿق ا٫لڀِبٱ، ٹث٘ضٶ ؿغاٿبٵ ٠٫زٴخ ا٫ٴبؽ، ٹأٱ ٯٖ ٧٪ اٳـبٱ  - 16 

 ٣غٿٴب
( ـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ )ٴددثٺ  ِددفثٲ:         2812) - 65

 ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:ألدًڄث. وٴثٺ ٨عځثڂ: ـهظڅث( ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ِٱُثڂ
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ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ " ڂ تټ١ُٕثڂ ٴه أَُ أڂ ٩َدهچ تټځٙٽىڂ ٰدٍ   
 ؼًٍَذ تټ٩ًج. وټٹڃ ٍٰ تټصفًَٓ خُڅهٿ".

( وـهظڅثچ أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ. ؾ وـهظڅث أخى ٸًَح. 2812) -پ -65

 ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر. ٸٗڈځث ٨ڃ ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن.

( ـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر و  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ )ٴددثٺ  ِددفثٲ:      2813) - 66

 ألدًڄث. وٴثٺ ٨عځثڂ: ـهظڅث( ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ِٱُثڂ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ " ڂ ٨ًْ  خٽُُ ٨ٽً تټدفً. ُٰد٩ط ًِتَثچ  

 ُٰٱصڅىڂ تټڅثَ. ٰل٥٨ځهٿ ٨څهچ أ٥٨ځهٿ ٰصڅر".

( ـددهظڅث أخددى ٸًَددح، ڀفځدده خددڃ تټ٩ددٗء و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ )وتټٽٱدد٣   2813) - 67

ْخٍ ٸًَح(. ٴثٖ: ألدًڄث أخدى ڀ٩ثوَدر. ـدهظڅث ت٨ْځدٓ ٨دڃ أخدٍ ِدٱُثڂ، ٨دڃ ؼدثخً،          
 ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ " ڂ  خٽدُُ َٝد٧ ٨ًٔدڇ ٨ٽدً تټځدثء. ظدٿ َد٩دط            
أـهڈٿ ُٰٵىٺ: ٩ٰٽس ٸدىت وٸدىت. ُٰٵدىٺ:    ًِتَثچ. ٰلنڄثڈٿ ڀڅڇ ڀڅٍټر أ٥٨ځهٿ ٰصڅر. َؽا 

ڀث ٘څ٩س ُٔةث. ٴثٺ ظٿ َؽا أـهڈٿ ُٰٵىٺ: ڀث شًٸصدڇ ـصدً ًٰٴدس خُڅدڇ وخدُڃ تڀًأشدڇ.       
 ٴثٺ ُٰهڄُڇ ڀڅڇ وَٵىٺ: ڄ٩ٿ أڄس".

 ٴثٺ ت٨ْځٓ: أيتچ ٴثٺ "ُٰٽصٍڀڇ ".

( ـهظڅٍ ِدٽځر خدڃ ٔددُح. ـدهظڅث تټفّدڃ خدڃ أ٨دُڃ. ـدهظڅث ڀ٩ٵدٻ ٨دڃ           2813) - 68

 ؼثخً؛أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ 
أڄڇ ِځ٧ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ "َد٩دط تټٕد١ُثڂ ِدًتَثچ ُٰٱصڅدىڂ تټڅدثَ.            

 ٰل٥٨ځهٿ ٨څهچ ڀڅٍټر أ٥٨ځهٿ ٰصڅر".

( ـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ )ٴددثٺ  ِددفثٲ:         2814) - 69

ألدًڄث. وٴثٺ ٨عځثڂ: ـهظڅث( ؼًًَ ٨ڃ ڀڅٙىي، ٨ڃ ِثټٿ خڃ أخدٍ تټؽ٩ده، ٨دڃ أخُدڇ،     
 ٨دهتهلل خڃ ڀ٩ّىن. ٴثٺ:٨ڃ 

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڀدث ڀدڅٹٿ ڀدڃ أـده  ٖ وٴده وٸدٻ خدڇ ٴًَڅدڇ ڀدڃ              
تټؽڃ". ٴثټىت: و َثٶ؟ َدث يِدىٺ تهلل! ٴدثٺ "و َدثٌ.  ٖ أڂ تهلل أ٨دثڄڅٍ ٨ٽُدڇ ٰلِدٽٿ. ٰدٗ         

 َلڀًڄٍ  ٖ خمًُ".

ًـځڃ )٩َڅُثڂ تخدڃ  ( ـهظڅث تخڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ٨دهتټ2814) -پ -69

ڀههٌ( ٨ڃ ِٱُثڂ. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث َفًُ خڃ آنپ ٨ڃ ٨ځثي خڃ 
ٌيَٳ. ٸٗڈځث ٨دڃ ڀڅٙدىي. خإِدڅثن ؼًَدً. ڀعدٻ ـهَعدڇ. ٬ُدً أڂ ٰدٍ ـدهَط ِدٱُثڂ           

 "وٴه وٸٻ خڇ ٴًَڅڇ ڀڃ تټؽڃ، وٴًَڅڇ ڀڃ تټځٗبٹر".
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ڃ وڈددح. ألدًڄددٍ أخددى   ( ـددهظڅٍ ڈددثيوڂ خددڃ ِدد٩ُه تَْٽددٍ. ـددهظڅث تخدد    2815) - 71

٘مً ٨ڃ تخڃ ٴُّٟ. ـهظڇ؛ أڂ ٨ًوذ ـهظڇ؛ أڂ ٨ثبٕدر، ٌوغ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ     
 وِٽٿ ـهظصڇ؛

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ لدًغ ڀدڃ ٨څدهڈث ټدُٗ. ٴثټدس ٰ٭دًز ٨ٽُدڇ. ٰؽدثء          
ًٰأي ڀث أ٘څ٧. ٰٵثٺ "ڀثټٷ؟ َث ٨ثبٕر! أ٬دًز؟" ٰٵٽدس: وڀدث ټدٍ ٖ َ٭دثي ڀعٽدٍ ٨ٽدً        

ٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "أٴده ؼدثءٶ ٔد١ُثڄٷ؟" ٴثټدس: َدث يِدىٺ         ڀعٽٷ؟ ٰٵث
تهلل! أو ڀ٩ٍ ١ُٔثڂ؟ ٴثٺ "ڄ٩دٿ" ٴٽدس: وڀد٧ ٸدٻ  ڄّدثڂ؟ ٴدثٺ "ڄ٩دٿ" ٴٽدس: وڀ٩دٷ؟ َدث           

 يِىٺ تهلل! ٴثٺ "ڄ٩ٿ. وټٹڃ يخٍ أ٨ثڄڅٍ ٨ٽُڇ ـصً أِٽٿ".

 ثبة ٫ٲ ٿضس٪ أدض ا٫جٴخ ث٬ٰ٘ٶ، ث٪ ثغدٰخ اهلل ر٘ب٫ټ - 17 

ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ټُط ٨ڃ خٹًُ، ٨ڃ خًّ خڃ ِد٩ُه، ٨دڃ    (2816) - 71

 أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڄڇ ٴثٺ "ټڃ َڅؽدٍ أـده ڀدڅٹٿ ٨ځٽدڇ" ٴدثٺ يؼدٻ:        

وٖ  َدددثٶ؟ َدددث يِدددىٺ تهلل! ٴدددثٺ "وٖ  َدددثٌ.  ٖ أڂ َص٭ځدددهڄٍ تهلل ڀڅدددڇ خًـځدددر. وټٹدددڃ  
 ِهنوت".

ڃ ٨دهت٨ْٽً تټٙهٍٰ. ألدًڄث ٨دهتهلل خدڃ وڈدح.   ( وـهظڅُڇ َىڄُ خ2816) -پ -71

ألدًڄٍ ٨ځًو خڃ تټفثيض ٨ڃ خٹًُ خڃ تْٔػ، خهدىت تِٔدڅثن. ٬ُدً أڄدڇ ٴدثٺ "خًـځدر       
 ڀڅڇ وٰٝٻ". وټٿ َىٸً "وټٹڃ ِهنوت".

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ـځثن )٩َڅدٍ تخدڃ ٌَده( ٨دڃ أَدىج، ٨دڃ       2816) - 72

 ڀفځه، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
هلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڀث ڀڃ أـده َهلٽدڇ ٨ځٽدڇ تټؽڅدر" ٰٵُدٻ: وٖ أڄدس؟       أڂ تټڅدٍ ٘ٽً ت 

 َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "وٖ أڄث.  ٖ أڂ َص٭ځهڄٍ يخٍ خًـځر".

( ـهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث تخدڃ أخدٍ ٨دهٌ ٨دڃ تخدڃ ٨دىڂ، ٨دڃ            2816) - 73

 ڀفځه، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ُددڇ ٨ځٽددڇ" ٴددثټىت: وٖ أڄددس؟ َددث ٴددثٺ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ټددُُ أـدده ڀددڅٹٿ خڅؽ  

 يِىٺ تهلل! ٴثٺ "وٖ أڄث.  ٖ أڂ َص٭ځهڄٍ تهلل ڀڅڇ خځ٭ٱًذ ويـځر".
وٴثٺ تخڃ ٨ىڂ خُهچ ڈٹىت. وأٔثي ٨ٽً يأِڇ "وٖ أڄث.  ٖ أڂ َص٭ځهڄٍ تهلل ڀڅڇ خځ٭ٱدًذ  

 ويـځر".

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخدٍ  2816) - 74

 ٺ:ڈًًَذ. ٴث
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ټددُُ أـدده َڅؽُددڇ ٨ځٽددڇ" ٴددثټىت: وٖ أڄددس؟ َددث     

 يِىٺ تهلل! ٴثٺ "وٖ أڄث.  ٖ أڂ َصهتيٸڅٍ تهلل ڀڅڇ خًـځر".
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( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث أخددى ٨دددثن، َفُددً خددڃ ٨دددثن. ـددهظڅث   2816) - 75

تټًـځڃ خدڃ ٨دىٮ، ٨دڃ     خًتڈُٿ خڃ ٩ِه. ـهظڅث تخڃ ٔهثج ٨ڃ أخٍ ٨دُده، ڀدىټً ٨دده   
 أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ټدڃ َدهلٻ أـدهت ڀدڅٹٿ ٨ځٽدڇ تټؽڅدر" ٴدثټىت: وٖ            
 أڄس؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "وٖ أڄث.  ٖ أڂ َص٭ځهڄٍ تهلل ڀڅڇ خٱٝٻ ويـځر".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ت٨ْځٓ ٨ڃ أخٍ 2816) - 76

 ټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ: ٘ث
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٴثيخىت وِهنوت. وت٨ٽځىت أڄڇ ټڃ َڅؽى أـه ڀڅٹٿ  

خ٩ځٽڇ" ٴثټىت: َدث يِدىٺ تهلل! وٖ أڄدس؟ ٴدثٺ "وٖ أڄدث.  ٖ أڂ َص٭ځدهڄٍ تهلل خًـځدر ڀڅدڇ         
 وٰٝٻ".

ؼدثخً،  ( وـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ. ـدهظڅث ت٨ْځدٓ ٨دڃ أخدٍ ِدٱُثڂ، ٨دڃ       2817)

 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ڀعٽڇ.

( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ـهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ت٨ْځدٓ. خثِٔدڅثنَڃ     2817) -پ -76

 ؼځ٩ُث. ٸًوتَر تخڃ ڄځًُ. 

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وأخددى ٸًَددح. ٴددثٖ: ـددهظڅث أخددى ڀ٩ثوَددر ٨ددڃ     2816)

هلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځعٽدڇ.    ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً ت      
 وٌتن "و أخًٕوت ".

( ـهظڅٍ ِدٽځر خدڃ ٔددُح. ـدهظڅث تټفّدڃ خدڃ أ٨دُڃ. ـدهظڅث ڀ٩ٵدٻ ٨دڃ           2817) - 77

 أخٍ تټٍخًُ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "ٖ َهلٻ أـه ڀڅٹٿ ٨ځٽدڇ تټؽڅدر. وٖ َؽُدًچ     

 ڀڃ تټڅثي. وٖ أڄث.  ٖ خًـځر ڀڃ تهلل".

( وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث ٨دددهتټ٩ٍٍَ خددڃ ڀفځدده. ألدًڄددث  2818) - 78

ڀىًِ خڃ ٨ٵدر. ؾ وـهظڅٍ ڀفځده خدڃ ـدثشٿ )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث خهدٍ. ـدهظڅث وڈُدح.          
ـهظڅث ڀىًِ خدڃ ٨ٵددر ٴدثٺ: ِدځ٩س أخدث ِدٽځر خدڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ٨دىٮ َفدهض ٨دڃ             

 ٨ثبٕر، ٌوغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄهث ٸثڄس شٵىٺ:
ٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ِهنوت وٴثيخىت. وأخًٕوت. ٰإڄڇ ټدڃ َدهلٻ تټؽڅدر    ٴث 

أـددهت ٨ځٽددڇ" ٴددثټىت: وٖ أڄددس؟ َددث يِددىٺ تهلل! ٴددثٺ "وٖ أڄددث.  ٖ أڂ َص٭ځددهڄٍ تهلل ڀڅددڇ       
 خًـځر. وت٨ٽځىت أڂ أـح تټ٩ځٻ  ټً تهلل أنوڀڇ و ڂ ٴٻ".

 خًتڈُٿ خڃ ٩ِه. ـدهظڅث   ( وـهظڅثچ ـّڃ تټفٽىتڄٍ. ـهظڅث ٩َٵىج خڃ2818) -پ -78

 ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ تټځ١ٽح ٨ڃ ڀىًِ خڃ ٨ٵدر، خهىت تِٔڅثن. وټٿ َىٸً "وأخًٕوت ".
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 ثبة ا٧ضبع اڃٰٗب٩، ٹاالجزٸبص ٟپ ا٫٘جبصح - 18 

( ـدهظڅث ٴصُدددر خدڃ ِدد٩ُه. ـدهظڅث أخددى ٨ىتڄدر ٨ددڃ ٌَدثن خددڃ ٨ٗٴدر، ٨ددڃ       2819) - 79

 تټځ٭ًُذ خڃ ٩ٔدر؛
٘ٽً ـصً تڄصٱمدس ٴدهڀثچ. ٰٵُدٻ ټدڇ: أشٹٽدٯ ڈدىت؟ وٴده         أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ 

 ٬ٱً تهلل ټٷ ڀث شٵهپ ڀڃ وڄدٷ وڀث شللً. ٰٵثٺ "أٰٗ أٸىڂ ٨دهت ٔٹىيت".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وتخڃ ڄځًُ. ٴثٖ: ـهظڅث ِٱُثڂ ٨دڃ ٌَدثن   2819) - 81

 خڃ ٨ٗٴر. ِځ٧ تټځ٭ًُذ خڃ ٩ٔدر َٵىٺ:
صً ويڀس ٴهڀثچ. ٴثټىت  ٴه: ٬ٱً تهلل ټٷ ڀث شٵدهپ ڀدڃ   ٴثپ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـ 

 وڄدٷ وڀث شللً. ٴثٺ "أٰٗ أٸىڂ ٨دهت ٔٹىيت".

( ـهظڅث ڈثيوڂ خڃ ڀ٩ًوٮ وڈثيوڂ خڃ ٩ُِه تَْٽٍ. ٴثٖ: ـهظڅث تخڃ 2821) - 81

 وڈح. ألدًڄٍ أخى ٘مً ٨ڃ تخڃ ٴُّٟ، ٨ڃ ٨ًوذ خڃ تټٍخًُ، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
٨ٽُڇ وِٽٿ،  وت ٘ٽً، ٴثپ ـصً شٱ١ً يؼٗچ. ٴثټس ٨ثبٕر: ٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل  

َث يِىٺ تهلل! أشٙڅ٧ ڈىت، وٴه ٬ٱً ټٷ ڀث شٵهپ ڀڃ وڄدٷ وڀث شللً؟ ٰٵثٺ "َدث ٨ثبٕدر!   
 أٰٗ أٸىڂ ٨دهت ٔٹىيت".

 ثبة اال٣زوبص ٟپ ا٫ٰٺٗٔخ - 19 

( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث وٸُد٧ وأخدى ڀ٩ثوَدر. ؾ وـدهظڅث         2821) - 82

 خڃ ڄځًُ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٔٵُٳ، ٴثٺ:ت
ٸڅث ؼٽىِث ٨څه خثج ٨دهتهلل ڄڅص٥ًچ. ٰځدً خڅدث ٍََده خدڃ ڀ٩ثوَدر تټڅم٩دٍ. ٰٵٽڅدث: أ٨ٽځدڇ          

خځٹثڄڅث. ٰدهلٻ ٨ٽُدڇ ٰٽدٿ َٽددط أڂ لدًغ ٨ٽُڅدث ٨ددهتهلل. ٰٵدثٺ:  ڄدٍ ألددً خځٹدثڄٹٿ. ٰځدث             
ڀٽٹٿ.  ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٸدثڂ   َځڅ٩څٍ أڂ ألًغ  ټُٹٿ  ٖ ٸًتڈُر أڂ أ

 َصمىټڅث خثټځى٥٨ر ٍٰ تَْثپ. ڀمثٰر تټّ ڀر ٨ٽُڅث.

( ـهظڅث أخى ٩ُِه تْٔػ. ـهظڅث تخدڃ  نيَدُ. ؾ وـدهظڅث ڀڅؽدثج خدڃ      2821) -پ -82

تټفثيض تټصځُځٍ. ـهظڅث تخڃ ڀّهً. ؾ وـهظڅث  ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ و٨ٽدٍ خدڃ لٕدًپ.       
ڄُ. ؾ وـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث ِددٱُثڂ. ٸٽهددٿ ٨ددڃ   ٴددثٖ: ألدًڄددث ٨ُّددً خددڃ َددى 

ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ. وٌتن ڀڅؽثج ٍٰ يوتَصڇ ٨ڃ تخڃ ڀّهً: ٴثٺ ت٨ْځدٓ:  
 وـهظڅٍ ٨ځًو خڃ ڀًذ ٨ڃ ٔٵُٳ، ٨ڃ ٨دهتهلل، ڀعٽڇ.

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث ؼًَدً ٨دڃ ڀڅٙدىي. ؾ وـدهظڅث       2821) - 83

ڇ(. ـدهظڅث ٰٝدُٻ خدڃ ٨ُدثٚ ٨دڃ ڀڅٙدىي، ٨دڃ ٔدٵُٳ، أخدٍ          تخڃ أخٍ ٨ځً )وتټٽٱد٣ ټد  
 وتبٻ، ٴثٺ:

ٸثڂ ٨دهتهلل َىٸًڄث ٸٻ َىپ لځُُ. ٰٵثٺ ټڇ يؼٻ: َث أخث ٨دهتټًـځڃ!  ڄث ڄفح ـهَعٷ  
وڄٕددصهُڇ. وټىننڄددث أڄددٷ ـددهظصڅث ٸددٻ َددىپ. ٰٵددثٺ: ڀددث َځڅ٩څددٍ أڂ أـددهظٹٿ  ٖ ٸًتڈُددر أڂ   
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مىټڅث خثټځى٥٨در ٰدٍ تَْدثپ. ٸًتڈُدر     أڀٽٹٿ.  ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ َص
 تټّ ڀر ٨ٽُڅث.
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 ٧زبة ا٫جٴخ، ٹه٠خ ٳ٘ڀٰٸب ٹأٷ٬ٸب - ۲۲
( ـهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ڀّدٽځر خدڃ ٴ٩څدح. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ِدٽځر ٨دڃ ظثخدس            2822) - 1

 وـځُه، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
 ز".ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ـٱس تټؽڅر خثټځٹثيچ. وـٱس تټڅثي خثټٕهىت 

(  وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٔدثخر. ـهظڅٍ ويٴثء ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ 2823)

 ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ. 

( ـهظڅث ٩ُِه خڃ ٨ځًو ت٩ْٔعٍ وٌڈًُ خڃ ـًج )ٴدثٺ ٌڈُدً: ـدهظڅث.    2824) - 2

 أخٍ ڈًًَذ، وٴثٺ ٩ُِه: ألدًڄث( ِٱُثڂ ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٴدثٺ "ٴدثٺ تهلل ٨دٍ وؼدٻ: أ٨دهنز ټ٩ددثنٌ تټٙدثټفُڃ         

 ڀث ٖ ٨ُڃ يأز، وٖ أوڂ ِځ٩س، وٖ ل١ً ٨ٽً ٴٽح خًٕ".
ڀٙهتٲ وټٷ ٍٰ ٸصثج تهلل: تٰٗ ش٩ٽٿ ڄٱُ ڀث ألٱٍ ټهٿ ڀڃ ٴًذ أ٨ُڃ ؼٍتء خځث ٸدثڄىت  

 [.17/تټّؽهذ / ٩َ32ځٽىڂت ]

ڈثيوڂ خدڃ ِد٩ُه تَْٽدٍ. ـدهظڅث تخدڃ وڈدح. ـدهظڅٍ ڀثټدٷ ٨دڃ           ( ـهظڅ2824ٍ) - 3

 أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٴثٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ: أ٨دهنز ټ٩ددثنٌ تټٙدثټفُڃ ڀدث      

ٖ ٨ُڃ يأز، وٖ أوڂ ِځ٩س، وٖ ل١دً ٨ٽدً ٴٽدح خٕدً. ولدًت. خٽدڇ ڀدث أ٠ٽ٩ٹدٿ تهلل         
 ٨ٽُڇ".

هظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر. ؾ        ( ـ2824) - 4

وـهظڅث تخڃ ڄځًُ )وتټٽٱ٣ ټدڇ(. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ت٨ْځدٓ ٨دڃ أخدٍ ٘دثټؿ، ٨دڃ أخدٍ           
 ڈًًَذ، ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َٵىٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ: أ٨دهنز ټ٩ددثنٌ تټٙدثټفُڃ     
١ً ٨ٽً ٴٽح خًٕ. ولًت. خٽڇ ڀث أ٠ٽ٩ٹٿ تهلل ڀث ٖ ٨ُڃ يأز، وٖ أوڂ ِځ٩س، وٖ ل

 ٨ٽُڇ". ظٿ ٴًأ: تٰٗ ش٩ٽٿ ڄٱُ ڀث ألٱٍ ټهٿ ڀڃ ٴًذ أ٨ُڃ{.

( ـهظڅث ڈثيوڂ خڃ ڀ٩ًوٮ وڈثيوڂ خڃ ِد٩ُه تَْٽدٍ. ٴدثٖ: ـدهظڅث تخدڃ      2825) - 5

وڈح. ـدهظڅٍ أخدى ٘دمً؛ أڂ أخدث ـدثٌپ ـهظدڇ ٴدثٺ: ِدځ٩س ِدهٻ خدڃ ِد٩ه تټّدث٨هٌ             
 َٵىٺ:

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀؽٽّث و٘ٯ ُٰڇ تټؽڅر. ـصً تڄصهً. ظدٿ  ٔههز ڀڃ يِىٺ تهلل 
ٴثٺ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ آلً ـهَعڇ "ُٰهث ڀث ٖ ٨دُڃ يأز، وٖ أوڂ ِدځ٩س، وٖ   
ل١دً ٨ٽدً ٴٽددح خٕدً" ظددٿ تٴصدًأ ڈددىچ تَِدر: تشصؽددثًٰ ؼڅدىخهٿ ٨ددڃ تټځٝدثؼ٧ َدده٨ىڂ        
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ٍ ټهدٿ ڀدڃ ٴدًذ أ٨دُڃ     يخهٿ لىٰث و٠ځ٩ث وڀځث يٌٴڅثڈٿ َڅٱٵىڂ* ٰٗ ش٩ٽٿ ڄٱدُ ڀدث ألٱد   

 [.17-و 16/تټّؽهذ / 32ؼٍتء خځث ٸثڄىت ٩َځٽىڂ{ ]

 ثبة اٱ ٟپ ا٫جٴخ كجغح، ٿـڀغ ا٫غا٧ت ٟپ ٬ٓٸب ٯبئخ ٗب٭، ال ٿ٤ِ٘ٸب - 1 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ِد٩ُه. ـدهظڅث ټُدط ٨دڃ ِد٩ُه خدڃ أخدٍ ِد٩ُه تټځٵددًٌ،          2826) - 6

 ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
ٿ؛ أڄڇ ٴثٺ " ڂ ٍٰ تټؽڅر ټٕؽًذ ًَُّ تټًتٸح ٰدٍ  ٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽ 

 ٤ٽهث ڀثبر ِڅر".

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث تټځ٭ًُذ )٩َڅٍ تخڃ ٨دهتټًـځڃ تټفٍتڀدٍ(  2826) - 7

 ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ. وٌتن "ٖ َٵ٩١هث". 

 خًتڈُٿ تټفڅ٥ٽدٍ. ألدًڄدث تټځمٍوڀدٍ. ـدهظڅث وڈُدح       ( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ2827) - 8

 ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ ِهٻ خڃ ٩ِه، 
٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ " ڂ ٰددٍ تټؽڅددر ټٕددؽًذ َّددًُ تټًتٸددح ٰددٍ  

 ٤ٽهث ڀثبر ٨ثپ ٖ َٵ٩١هث".

( ٴثٺ أخى ـثٌپ: ٰفهظس خڇ تټڅ٩ځثڂ خڃ أخٍ ٨ُثْ تټٍيٴٍ. ٰٵثٺ: ـهظڅٍ أخدى  2828)

 ٌ،٩ُِه تټمهي
٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ " ڂ ٰددٍ تټؽڅددر ٔددؽًذ َّددًُ تټًتٸددح تټؽددىتن        

 تټځٝځً تټ٧ًَّ، ڀثبر ٨ثپ، ڀث َٵ٩١هث".

 ثبة ادال٩ ا٫غًٺاٱ ٬ٗټ أٷ٪ ا٫جٴخ، ٟال ٿـشَ ٬ٗڀٸٮ أثضا - 2 

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتټًـځڃ خددڃ ِددهٿ. ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ تټځدددثيٶ.       2829) - 9

ؾ وـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ٩ُِه تَْٽدٍ )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث ٨ددهتهلل       ألدًڄث ڀثټٷ خڃ أڄُ.
خڃ وڈح. ـهظڅٍ ڀثټٷ خڃ أڄُ ٨ڃ ٌَه خڃ أِٽٿ، ٨ڃ ١٨ثء خڃ َّثي، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه 

 تټمهيٌ؛
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " ڂ تهلل َٵىٺ ْڈٻ تټؽڅر: َث أڈٻ تټؽڅر! ُٰٵىټدىڂ:   

ُٵددىٺ: ڈددٻ يٜددُصٿ؟ ُٰٵىټددىڂ: وڀددث ټڅددث ٖ  ټدُددٷ. يخڅددث! وِدد٩هَٷ. وتټمُددً ٰددٍ َددهَٷ. ٰ 
ڄًًٜ؟ َث يج! وٴه أ١٨ُصڅث ڀث ټدٿ ش٩دٟ أـدهت ڀدڃ لٽٵدٷ. ُٰٵدىٺ: أٖ أ١٨دُٹٿ أٰٝدٻ         
ڀڃ وټٷ؟ ُٰٵىټىڂ: َث يج! وأٌ ٍٔء أٰٝٻ ڀڃ وټٷ؟ ُٰٵىٺ: أـٻ ٨ٽدُٹٿ يٜدىتڄٍ.   

 ٰٗ أِمٟ ٨ٽُٹٿ خ٩هچ أخهت".

 ٟپ ا٫ـٰبءثبة رغائپ أٷ٪ ا٫جٴخ أٷ٪ ا٫ٜغٝ، ٧ٰب ٿغٻ ا٨٫ٺ٧ت  - 3 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٩َٵىج )٩َڅٍ تخڃ ٨ددهتټًـځڃ تټٵدثيٌ(   2831) - 11

 ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ ِهٻ خڃ ٩ِه؛
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ " ڂ أڈدٻ تټؽڅدر ټُصدًتءوڂ تټ٭ًٰدر ٰدٍ تټؽڅدر          
 ٸځث شًتءوڂ تټٹىٸح ٍٰ تټّځثء".

ثْ ٰٵدثٺ: ِدځ٩س أخدث ِد٩ُه تټمدهيٌ      ( ٴثٺ ٰفهظس خىټٷ تټڅ٩ځدثڂ خدڃ أخدٍ ٨ُد    2831)

 َٵىٺ: "ٸځث شًتءوڂ تټٹىٸح تټهيٌ ٍٰ تْٰٳ تټًٕٴٍ أو تټ٭ًخٍ".

( وـهظڅثچ  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث تټځمٍوڀٍ. ـهظڅث وڈُح ٨دڃ  2831) -پ -11

 أخٍ ـثٌپ، خثِٔڅثنَڃ ؼځ٩ُث، ڄفى ـهَط ٩َٵىج.

هظڅث ڀ٩ڃ. ـهظڅث ڀثټٷ. ( ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ؼ٩ٱً خڃ َفًُ خڃ لثټه. ـ2831) - 11

ؾ وـددهظڅٍ ڈددثيوڂ خددڃ ِدد٩ُه تَْٽددٍ )وتټٽٱدد٣ ټددڇ(. ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ  
 ڀثټٷ خڃ أڄُ ٨ڃ ٘ٱىتڂ خڃ ِٽُٿ، ٨ڃ ١٨ثء خڃ َّثي، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ؛

أڂ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ " ڂ أڈدٻ تټؽڅدر ټُصدًتءوڂ أڈدٻ تټ٭دًٮ ڀدڃ            
ىٸددح تټددهيٌ تټ٭ددثخً ڀددڃ تْٰددٳ ڀددڃ تټځٕددًٲ أو تټځ٭ددًج.      ٰددىٴهٿ، ٸځددث شصددًتءوڂ تټٹ 

ټصٱثٜددٻ ڀددث خُددڅهٿ" ٴددثټىت: َددث يِددىٺ تهلل! شٽددٷ ڀڅددثٌٺ تْڄدُددثء. ٖ َدٽ٭هددث ٬ُددًڈٿ. ٴددثٺ  
 "خٽً. وتټىٌ ڄٱٍّ خُهچ! يؼثٺ آڀڅىت خثهلل و٘هٴىت تټځًِٽُڃ".

 ثبة ٟڀٰٲ ٿٺص عإٿخ ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ، ثؤٷ٬ٶ ٹٯب٫ٶ - 4 

ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٩َٵددىج )٩َڅددٍ تخددڃ ٨دددهتټًـځڃ( ٨ددڃ  (2832) - 12

 ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڀڃ أٔه أڀصٍ ټٍ ـدث، ڄثَ َٹىڄدىڂ خ٩دهٌ،    

 َىن أـهڈٿ ټى يآڄٍ، خلڈٽڇ وڀثټڇ".

 ثبة ٟپ ؿٺ١ ا٫جٴخ، ٹٯب ٿٴب٫ٺٱ ٟڀٸب ٯٲ ا٫ٴ٘ڀٮ ٹا٫جٰب٩ - 5 

( ـددهظڅث أخددى ٨عځددثڂ، ِدد٩ُه خددڃ ٨دددهتټؽدثي تټدٙددًٌ. ـددهظڅث ـځددثن خددڃ  2833) - 13

 ِٽځر ٨ڃ ظثخس تټدڅثڄٍ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ " ڂ ٰددٍ تټؽڅددر ټّددىٴث. َلشىڄهددث ٸددٻ ؼځ٩ددر.    

ٰصهح يَؿ تټٕځثٺ ٰصفعدى ٰدٍ وؼدىڈهٿ وظُدثخهٿ. ُٰدٍنتنوڂ ـّدڅث وؼځدثٖ. ًُٰؼ٩دىڂ         
ُهٿ وٴه تٌنتنوت ـّڅث وؼځثٖ. ُٰٵىٺ ټهٿ أڈٽىڈٿ: وتهلل! ټٵه تٌننشٿ خ٩هڄث ـّڅث  ټً أڈٽ

 وؼځثٖ. ُٰٵىټىڂ: وأڄصٿ، وتهلل! ټٵه تٌننشٿ خ٩هڄث ـّڅث وؼځثٖ".

ثبة أٹ٩ ػٯغح رضس٪ ا٫جٴخ ٬ٗټ هٺعح ا٤٫ٰغ ٫ڀ٬خ ا٫جضع، ٹه٠برٸٮ  - 6 

 ٹأػٹاجٸٮ
ُٿ تټدهويٴٍ. ؼځ٩ُدث ٨دڃ تخدڃ     ( ـهظڅٍ ٨ځًو تټڅثٴه و٩َٵىج خدڃ  خدًتڈ  2834) - 14

 ٨ٽُر )وتټٽٱ٣ ټ٩ُٵىج(. ٴثٖ: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ ٨ٽُر. ألدًڄث أَىج ٨ڃ ڀفځه ٴثٺ: 
 ڀث شٱثلًوت و ڀث شىتٸًوت: تټًؼثٺ ٍٰ تټؽڅر أٸعدً أپ تټڅّدثء؟ ٰٵدثٺ أخدى ڈًَدًذ: أو ټدٿ       
َٵٻ أخى تټٵثِٿ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ " ڂ أوٺ ٌڀدًذ شدهلٻ تټؽڅدر ٨ٽدً ٘دىيذ تټٵځدً          
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ُٽر تټدهي. وتټصٍ شٽُهث ٨ٽً أٜى  ٸىٸح نيٌ ٍٰ تټّځثء. ټٹٻ تڀدًئ ڀدڅهٿ ٌوؼصدثڂ    ټ
 تظڅصثڂ. ًَي ڀك ِىٴهځث ڀڃ ويتء تټٽفٿ. وڀث ٍٰ تټؽڅر أ٨ٍج؟"

( ـهظڅث تخڃ أخدٍ ٨ځدً. ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ أَدىج، ٨دڃ تخدڃ ِدًَُڃ.          2834) -پ -14

 ٴثٺ:
ڈًًَذ ٰٵثٺ: ٴثٺ أخدى تټٵثِدٿ    تلصٙٿ تټًؼثٺ وتټڅّثء: أَهٿ ٍٰ تټؽڅر أٸعً؟ ّٰلټىت أخث 

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٻ ـهَط تخڃ ٨ٽُر.

( وـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٨دهتټىتـدده )٩َڅددٍ تخددڃ ٌَددثن( ٨ددڃ       2834) - 15

 ٨ځثيذ خڃ تټٵ٩ٵث٦. ـهظڅث أخى ٌي٨ر ٴثٺ: ِځ٩س أخث ڈًًَذ َٵىٺ:
ظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أوٺ ڀڃ َهلٻ تټؽڅر". ؾ وـه 

وٌڈًُ خڃ ـًج )وتټٽٱ٣ ټٵصُدر( ٴثٖ: ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ٨ځثيذ، ٨ڃ أخدٍ ٌي٨در، ٨دڃ    
أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ " ڂ أوٺ ٌڀدًذ َدهلٽىڂ تټؽڅدر         
٨ٽددً ٘ددىيذ تټٵځددً ټُٽددر تټدددهي. وتټددىَڃ َٽددىڄهٿ ٨ٽددً أٔدده ٸىٸددح نيٌ، ٰددٍ تټّددځثء،    

ص٭ى٠دددىڂ وٖ َځصم١دددىڂ وٖ َصٱٽدددىڂ. أڀٕدددث٠هٿ تټدددىڈح.      ٜدددثءذ. ٖ َدىټدددىڂ وٖ َ 
وئددفهٿ تټځّددٷ. وڀؽددثڀًڈٿ تْټددىذ. وأٌوتؼهددٿ تټفددىي تټ٩ددُڃ. ألٗٴهددٿ ٨ٽددً لٽددٳ    

 يؼٻ وتـه. ٨ٽً ٘ىيذ أخُهٿ آنپ. ِصىڂ ويت٨ث، ٍٰ تټّځثء".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر ٨ڃ 2834) - 16

 خٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:ت٨ْځٓ، ٨ڃ أ
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أوٺ ٌڀًذ شهلٻ تټؽڅر ڀڃ أڀصٍ، ٨ٽدً ٘دىيذ    

تټٵځً ټُٽر تټدهي. ظٿ تټىَڃ َٽىڄهٿ ٨ٽً أٔه ڄؽٿ، ٍٰ تټّدځثء،  ٜدثءذ. ظدٿ ڈدٿ خ٩ده وټدٷ       
ڀڅدددثٌٺ. ٖ َص٭ى٠دددىڂ وٖ َدىټدددىڂ وٖ َصځم١دددىڂ وٖ َدٍٴدددىڂ. أڀٕدددث٠هٿ تټدددىڈح.      

تْټىذ. وئفهٿ تټځّٷ. ألٗٴهٿ ٨ٽً لٽٳ يؼٻ وتـه. ٨ٽً ٠دىٺ أخدُهٿ   وڀؽثڀًڈٿ 
 آنپ، ِصىڂ ويت٨ث".

ٴثٺ تخڃ أخٍ ُٔدر: ٨ٽً لٽٳ يؼٻ. وٴثٺ أخى ٸًَح: ٨ٽً لٽٳ يؼٻ. وٴثٺ تخدڃ أخدٍ   
 ُٔدر: ٨ٽً ٘ىيذ أخُهٿ.

 ثبة ٟپ ه٠بد ا٫جٴخ ٹأٷ٬ٸب، ٹرـجڀذٸٮ ٟڀٸب ث٨غح ٹٗلڀب - 7 

يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ خدٿ      ( ـهظڅث ڀفځه خڃ 2834) - 17

ڀڅدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً       
 أـثنَط ڀڅهث:

وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أوٺ ٌڀًذ شٽدػ تټؽڅدر، ٘دىيڈٿ ٨ٽدً ٘دىيذ       
ڂ ُٰهث. آڄُصهٿ وأڀٕث٠هٿ تټٵځً ټُٽر تټدهي. ٖ َدٙٵىڂ ُٰهث وٖ َصځم١ىڂ وٖ َص٭ى٠ى

ڀددڃ تټددىڈح وتټٱٝددر. وڀؽددثڀًڈٿ ڀددڃ تْټددىذ. وئددفهٿ تټځّددٷ. وټٹددٻ وتـدده ڀددڅهٿ        
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ٌوؼصدددثڂ. َدددًي ڀدددك ِدددثٴهځث ڀدددڃ ويتء تټٽفدددٿ، ڀدددڃ تټفّدددڃ. ٖ تلدددصٗٮ خُدددڅهٿ وٖ   
 شدث٬ٛ. ٴٽىخهٿ ٴٽح وتـه. َّدفىڂ تهلل خٹًذ و٨ُٕث".

 -وتټٽٱد٣ ټ٩عځدثڂ    -ڈُٿ ( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ٔدُدر و ِدفثٲ خدڃ  خدًت    2835) - 18

)ٴثٺ ٨عځثڂ: ـهظڅث. وٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث( ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ِدٱُثڂ، ٨دڃ   
 ؼثخً. ٴثٺ:

ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ " ڂ أڈدٻ تټؽڅدر َدلٸٽىڂ ُٰهدث وَٕدًخىڂ. وٖ       
 َصٱٽىڂ وٖ َدىټىڂ وٖ َص٭ى٠ىڂ وٖ َصځم١ىڂ". ٴثټىت: ٰځث خثٺ تټ٩١دثپ؟ ٴدثٺ "ؼٕدثء   

 وئؿ ٸًٔؿ تټځّٷ. َٽهځىڂ تټصّدُؿ وتټصفځُه، ٸځث َٽهځىڂ تټڅٱُ".

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر   2835) -پ -18

 ٨ڃ ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن،  ټً ٴىټڇ "ٸًٔؿ تټځّٷ".

( وـهظڅٍ تټفّڃ خڃ ٨ٽٍ تټفٽىتڄٍ وـؽثغ خڃ تټٕث٨ً. ٸٗڈځدث ٨دڃ   2835) - 19

٨ث٘ٿ. ٴدثٺ ـّدڃ: ـدهظڅث أخدى ٨ث٘دٿ ٨دڃ تخدڃ ؼدًَػ. ألدًڄدٍ أخدى تټٍخُدً؛ أڄدڇ              أخٍ
 ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َلٸٻ أڈٻ تټؽڅر ُٰهدث وَٕدًخىڂ. وٖ َص٭ى٠دىڂ     
وٖ َځصم١ىڂ وٖ َدىټىڂ. وټٹڃ ٩٠ثڀهٿ وتٶ ؼٕثء ٸًٔؿ تټځّٷ. َٽهځدىڂ تټصّددُؿ   

 ځىڂ تټڅٱُ". ٴثٺ وٍٰ ـهَط ـؽثغ "٩٠ثڀهٿ وتٶ".وتټفځه، ٸځث َٽه

( وـددهظڅٍ ِدد٩ُه خددڃ َفُددً تْڀددىٌ. ـددهظڅٍ أخددٍ. ـددهظڅث تخددڃ ؼددًَػ.  2835) - 21

ألدًڄٍ أخى تټٍخًُ ٨ڃ ؼثخً، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځعٽدڇ. ٬ُدً أڄدڇ ٴدثٺ          
 "وَٽهځىڂ تټصّدُؿ وتټصٹدًُ، ٸځث َٽهځىڂ تټڅٱُ".

٪ ا٫جٴخ، ٹ٣ٺ٫ٶ ر٘ب٫ټ: }ٹٳٺصٹا أٱ ر٨٬ٮ ا٫جٴخ ثبة ٟپ صٹا٭ ٳ٘ڀٮ أٷ - 8 

 أٹعصزٰٺٷب ثٰب ٧ٴزٮ ر٬ٰ٘ٺٱ{
( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـدهظڅث ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ڀهدهٌ. ـدهظڅث ـځدثن       2836) - 21

 خڃ ِٽځر ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أخٍ يت٧ٰ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
خدڇ  ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٴدثٺ "ڀدڃ َدهلٻ تټؽڅدر َدڅ٩ٿ ٖ َددلَ. ٖ شدٽدً ظُث         

 وٖ َٱڅً ٔدثخڇ".

( ـهظڅث  ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ و٨دده خدڃ ـځُده )وتټٽٱد٣ ِٔدفثٲ(. ٴدثٖ:         2837) - 22

ألدًڄث ٨دهتټًٌتٲ. ٴثٺ: ٴثٺ تټعىيٌ: ٰفهظڅٍ أخدى  ِدفثٲ؛ أڂ ت٬ْدً ـهظدڇ ٨دڃ أخدٍ       
 ٩ُِه تټمهيٌ وأخٍ ڈًًَذ،

شّٵځىت أخهت. ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٴثٺ "َڅثنٌ ڀڅثن:  ڂ ټٹٿ أڂ شٙفىت ٰٗ  
و ڂ ټٹٿ أڂ شفُدىت ٰدٗ شځىشدىت أخدهت. و ڂ ټٹدٿ أڂ شٕددىت ٰدٗ شهًڀدىت أخدهت. و ڂ ټٹدٿ أڂ           
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شڅ٩ځىت ٰٗ شدلِىت أخهت" ٰىټٷ ٴىټدڇ ٨دٍ وؼدٻ: توڄدىنوت أڂ شٽٹدٿ تټؽڅدر أويظصځىڈدث خځدث         

 [.43/ت٨ًْتٮ / 7ٸڅصٿ ش٩ځٽىڂ{ ]

 ٲثبة ٟپ ه٠خ سڀب٭ ا٫جٴخ، ٹٯب ٬٫ٰئٯٴڀٲ ٟڀٸب ٯٲ اڃٷ٬ڀ - 9 

( ـهظڅث ٩ُِه خڃ ڀڅٙدىي ٨دڃ أخدٍ ٴهتڀدر )وڈدى تټفدثيض خدڃ ٨دُده(،         2838) - 23

 ٨ڃ أخٍ ٨ځًتڂ تټؽىڄٍ، ٨ڃ أخٍ خٹً خڃ ٨دهتهلل خڃ ٴُُ، ٨ڃ أخُڇ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ " ڂ ټٽځدؤڀڃ ٰدٍ تټؽڅدر ټمُځدر ڀدڃ ټؤټدؤذ وتـدهذ            

تټځددؤڀڃ. ٰددٗ َددًي  ڀؽىٰددر. ٠ىټهددث ِددصىڂ ڀددُٗ. ټٽځددؤڀڃ ُٰهددث أڈٽددىڂ. ١َددىٮ ٨ٽددُهٿ 
 خ٩ٝهٿ خ٩ٝث".

( وـددهظڅٍ أخددى ٬ّددثڂ تټځّددځ٩ٍ. ـددهظڅث أخددى ٨دهتټٙددځه. ـددهظڅث أخددى        2838) - 24

 ٨ځًتڂ تټؽىڄٍ ٨ڃ أخٍ خٹً خڃ ٨دهتهلل خڃ ٴُُ، ٨ڃ أخُڇ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٍٰ تټؽڅر لُځر ڀڃ ټؤټدؤذ ڀؽىٰدر. ٨ًٜدهث     

 ڀث ًَوڂ تِلًَڃ. ١َىٮ ٨ٽُهٿ تټځؤڀڃ".ِصىڂ ڀُٗ. ٍٰ ٸٻ ٌتوَر ڀڅهث أڈٻ. 

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٍََه خدڃ ڈدثيوڂ. ألدًڄدث ڈځدثپ     2838) - 25

 ٨ڃ أخٍ ٨ځًتڂ تټؽىڄٍ، ٨ڃ أخٍ خٹً خڃ أخٍ ڀىًِ خڃ ٴُُ، ٨ڃ أخُڇ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "تټمُځر نيذ. ٠ىټهث ٍٰ تټّځثء ِدصىڂ ڀدُٗ. ٰدٍ     

 ڀڅهث أڈٻ ټٽځؤڀڃ. ٖ ًَتڈٿ تِلًوڂ".ٸٻ ٌتوَر 

 ثبة ٯب ٟپ ا٫ضٳڀب ٯٲ أٳٸبع ا٫جٴخ - 11 

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث أخددى أِددثڀر و٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً   2839) - 26

و٨ٽٍ خڃ ڀّهً ٨ڃ ٨دُهتهلل خدڃ ٨ځدً. ؾ وـدهظڅث ڀفځده خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث          
ڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ ـٱٗ خڃ ٨ث٘دٿ، ٨دڃ   ڀفځه خڃ خًٕ. ـهظڅث ٨دُهتهلل ٨ڃ لدُح خ

 أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ِددُفثڂ وؼُفددثڂ، وتټٱددًتز وتټڅُددٻ، ٸددٻ ڀددڃ   

 أڄهثي تټؽڅر".

 ثبة ٿضس٪ ا٫جٴخ أ٣ٺا٭، أٟئضرٸٮ ٯض٪ أٟئضح ا٫ِڀغ - 11 

ٍ. ( ـهظڅث ـؽثغ خڃ تټٕث٨ً. ـهظڅث أخى تټڅًٝ، ڈثٔٿ خڃ تټٵثِدٿ تټٽُعد  2841) - 27

 ـهظڅث  خًتڈُٿ )٩َڅٍ تخڃ ٩ِه(. ـهظڅث أخٍ ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٴثٺ "َهلٻ تټؽڅر أٴىتپ أٰةهشهٿ ڀعٻ أٰةهذ تټ١ًُ". 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ ڈځثپ خدڃ  2841) - 28

٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدىٸً        ڀڅدڇ. ٴثٺ: ڈىت ڀدث ـدهظڅث خدڇ أخدى ڈًَدًذ     
 أـثنَط ڀڅهث:
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وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "لٽدٳ تهلل ٨دٍ وؼدٻ آنپ ٨ٽدً ٘دىيشڇ. ٠ىټدڇ        
ِصىڂ ويت٨ث. ٰٽځدث لٽٵدڇ ٴدثٺ: توڈدح ّٰدٽٿ ٨ٽدً أوټةدٷ تټڅٱدً. وڈدٿ ڄٱدً ڀدڃ تټځٗبٹدر             

ٰٵددثٺ: تټّددٗپ  ؼٽددىَ. ٰثِددصځ٧ ڀددث َؽُدىڄددٷ. ٰإڄهددث شفُصددٷ وشفُددر ويَصددٷ. ٴددثٺ ٰددىڈح 
٨ٽُٹٿ. ٰٵثټىت: تټّٗپ ٨ٽُٷ ويـځر تهلل. ٴثٺ ٍٰتنوچ: ويـځر تهلل. ٴثٺ ٰٹدٻ ڀدڃ َدهلٻ    

 تټؽڅر ٨ٽً ٘ىيذ آنپ. و٠ىټڇ ِصىڂ ويت٨ث. ٰٽٿ ٍَٺ تټمٽٳ َڅٵٗ خ٩هچ ـصً تِڂ".

 ثبة ٟپ كضح دغ ٳبع جٸٴٮ، ٹث٘ض ٣٘غٷب، ٹٯب رؤسظ ٯٲ ا٫ٰ٘ظثڀٲ - 12 

ٗ خددڃ ٬ُددثض. ـددهظڅث أخددٍ ٨ددڃ تټ٩ددٗء خددڃ لثټدده ( ـددهظڅث ٨ځددً خددڃ ـٱدد2842) - 29

 تټٹثڈٽٍ، ٨ڃ ٔٵُٳ، ٨ڃ ٨دهتهلل، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َؤشً خؽهڅٿ َىڀةى ټهدث ِدد٩ىڂ أټدٯ ٌڀدثپ. ڀد٧       

 ٸٻ ٌڀثپ ِد٩ىڂ أټٯ ڀٽٷ َؽًوڄهث".

( ـدددهظڅث ٴصُددددر خدددڃ ِددد٩ُه. ـدددهظڅث تټځ٭ُدددًذ )٩َڅدددٍ تخدددڃ ٨ددددهتټًـځڃ     2843) - 31

 ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ تټفٍتڀٍ(
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڄثيٸٿ ڈىچ، تټصٍ َىٴه تخدڃ آنپ، ؼدٍء ڀدڃ ِدد٩ُڃ      

ؼٍءت ڀڃ ـً ؼهڅٿ". ٴثټىت: وتهلل!  ڂ ٸثڄس ټٹثُٰر، َدث يِدىٺ تهلل! ٴدثٺ "ٰإڄهدث ٰٝدٽس      
 ٨ٽُهث خص٩ّر وِصُڃ ؼٍءت. ٸٽهث ڀعٻ ـًڈث".

ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځدً. ٨دڃ ڈځدثپ     ( ـهظڅث 2843) -پ -31

 خڃ ڀڅدڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. خځعدٻ ـدهَط أخدٍ تټٍڄدثن. ٬ُدً أڄدڇ ٴدثٺ "ٸٽهدڃ ڀعدٻ            

 ـًڈث".

( ـهظڅث َفًُ خڃ أَىج. ـهظڅث لٽٯ خڃ لٽُٱر. ـهظڅث ٍََه خدڃ ٸُّدثڂ   2844) - 31

 ٺ:٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴث
ٸڅث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ.  و ِدځ٧ وؼددر. ٰٵدثٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ           

وِٽٿ "شهيوڂ ڀث ڈىت؟" ٴثٺ ٴٽڅث: تهلل ويِىټڇ أ٨ٽٿ. ٴثٺ "ڈىت ـؽً يڀٍ خڇ ٰدٍ تټڅدثي   
 ڀڅى ِد٩ُڃ لًَٱث. ٰهى َهىٌ ٍٰ تټڅثي تِڂ، ـصً تڄصهً  ټً ٴ٩ًڈث".

تخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀدًوتڂ ٨دڃ        ( وـهظڅثچ ڀفځه خڃ ٨دثن و2844) -پ -31

ٍََه خڃ ٸُّثڂ، ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ أخدٍ ڈًَدًذ، خهدىت تِٔدڅثن. وٴدثٺ "ڈدىت وٴد٧ ٰدٍ         
 أِٱٽهث، ّٰځ٩صٿ وؼدصهث".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث َىڄُ خڃ ڀفځه. ـهظڅث ُٔدثڂ خڃ 2845) - 32

 ًذ؛٨دهتټًـځڃ. ٴثٺ: ٴثٺ ٴصثنذ: ِځ٩س أخث ڄًٝذ َفهض ٨ڃ ِځ
أڄڇ ِځ٧ ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ " ڂ ڀدڅهٿ ڀدڃ شللدىچ تټڅدثي  ټدً ٸ٩دُدڇ.             

 وڀڅهٿ ڀڃ شللىچ  ټً ـؽٍشڇ. وڀڅهٿ ڀڃ شللىچ  ټً ٨څٵڇ".
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( ـهظڅٍ ٨ځًو خڃ ٌيتيذ. ألدًڄث ٨دهتټىڈثج )٩َڅٍ تخڃ ١٨ثء( ٨ڃ 2845) - 33

 ج؛٩ُِه، ٨ڃ ٴصثنذ، ٴثٺ: ِځ٩س أخث ڄًٝذ َفهض ٨ڃ ِځًذ خڃ ؼڅه
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڀڅهٿ ڀڃ شللىچ تټڅثي  ټً ٸ٩دُڇ. وڀڅهٿ ڀڃ شللىچ  

تټڅددثي  ټددً يٸدصُددڇ. وڀددڅهٿ ڀددڃ شللددىچ تټڅددثي  ټددً ـؽٍشددڇ. وڀددڅهٿ ڀددڃ شللددىچ تټڅددثي  ټددً  
 شًٴىشڇ".

( ـهظڅثچ ڀفځه خڃ تټځعڅً وڀفځه خڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث يوؾ. ـهظڅث 2845) -پ -33

 ـٵىَڇ. -څثن. وؼ٩ٻ ڀٹثڂ ـؽٍشڇ ٩ُِه، خهىت تِٔ

 ثبة ا٫ٴبع ٿضس٬ٸب ا٫ججبعٹٱ، ٹا٫جٴخ ٿضس٬ٸب ا٠ٌ٘٫بء - 13 

( ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ 2846) - 34

 أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "تـصؽددس تټڅددثي وتټؽڅددر. ٰٵثټددس ڈددىچ: َددهلٽڅٍ      

تټځصٹدددًوڂ. وٴثټددس ڈددىچ: َددهلٽڅٍ تټٝدد٩ٱثء وتټځّددثٸُڃ. ٰٵددثٺ تهلل، ٨ددٍ       تټؽدددثيوڂ و
وؼٻ، ټهىچ: أڄس ٨ىتخٍ أ٨ىج خٷ ڀڃ أٔثء )ويخځث ٴثٺ: أُ٘ح خٷ ڀڃ أٔثء(. وٴدثٺ  

 ټهىچ: أڄس يـځصٍ أيـٿ خٷ ڀڃ أٔثء. وټٹٻ وتـهذ ڀڅٹځث ڀٽؤڈث".

35 - (2846        ٍ  ( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يتٰدد٧. ـددهظڅث ٔدددثخر. ـددهظڅٍ ويٴددثء ٨ددڃ أخدد

 تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، 
٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "شفثؼددس تټڅددثي وتټؽڅددر. ٰٵثټددس تټڅددثي: أوظددًز     

خثټځصٹدًَڃ وتټځصؽدًَڃ. وٴثټس تټؽڅر: ٰځث ټدٍ ٖ َدهلٽڅٍ  ٖ ٜد٩ٱثء تټڅدثَ وِدٵ١هٿ      
: و٨ؽٍڈٿ. ٰٵثٺ تهلل ټٽؽڅر: أڄس يـځصٍ، أيـٿ خٷ ڀڃ أٔدثء ڀدڃ ٨ددثنٌ. وٴدثٺ ټٽڅدثي     

أڄس ٨ىتخٍ، أ٨ىج خٷ ڀڃ أٔثء ڀڃ ٨دثنٌ. وټٹٻ وتـهذ ڀڅٹٿ ڀٽؤڈدث. ٰلڀدث تټڅدثي ٰدٗ     
 شځصٽا. ٧ُٰٝ ٴهڀڇ ٨ٽُهث. ٰصٵىٺ: ٴٟ ٴٟ. ٰهڅثټٷ شځصٽا. وٍَوٌ خ٩ٝهث  ټً خ٩ٛ".

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨ىڂ تټهٗټٍ. ـهظڅث أخى ِٱُثڂ )٩َڅدٍ ڀفځده خدڃ    2846) -پ -35

ِدًَُڃ، ٨دڃ أخدٍ ڈًَدًذ؛ أڂ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل       ـځُه( ٨ڃ ڀ٩ځً، ٨ڃ أَىج، ٨ڃ تخڃ 
 ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "تـصؽس تټؽڅر وتټڅثي". وتٴصٗ تټفهَط خځ٩څً ـهَط أخٍ تټٍڄثن.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـهظڅث ڀ٩ځً ٨دڃ ڈځدثپ خدڃ    2846) - 36

ڀڅدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً       
 ثنَط ڀڅهث:أـ

وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "شفثؼدس تټؽڅدر وتټڅدثي. ٰٵثټدس تټڅدثي: أوظدًز           
خثټځصٹدًَڃ وتټځصؽدًَڃ. وٴثټس تټؽڅر: ٰځث ټدٍ ٖ َدهلٽڅٍ  ٖ ٜد٩ٱثء تټڅدثَ وِدٵ١هٿ      
و٬ًشهٿ؟ ٴثٺ تهلل ټٽؽڅر:  ڄځث أڄس يـځصٍ أيـٿ خٷ ڀڃ أٔثء ڀڃ ٨دثنٌ. وٴثٺ ټٽڅدثي:  

ىج خٷ ڀڃ أٔثء ڀڃ ٨دثنٌ. وټٹٻ وتـهذ ڀڅٹځث ڀٽؤڈدث. ٰلڀدث تټڅدثي     ڄځث أڄس ٨ىتخٍ أ٨
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ٰٗ شځصٽا ـصً َٝد٧ تهلل، شددثيٶ وش٩دثټً، يؼٽدڇ. شٵدىٺ: ٴدٟ ٴدٟ ٴدٟ. ٰهڅثټدٷ شځصٽدا.           
وٍَوٌ خ٩ٝهث  ټً خ٩ٛ. وٖ ٥َٽٿ تهلل ڀڃ لٽٵڇ أـهت. وأڀث تټؽڅر ٰإڂ تهلل َڅٕدا ټهدث   

 لٽٵث".

ؼًَدً ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ أخدٍ ٘دثټؿ،        ( وـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث2847)

 ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "تـصؽدس تټؽڅدر وتټڅدثي" ٰدىٸً ڄفدى ـدهَط أخدٍ           

 ڈًًَذ.  ټً ٴىټڇ "وټٹٽُٹځث ٨ٽٍ ڀٽؤڈث" وټٿ َىٸً ڀث خ٩هچ ڀڃ تټٍَثنذ.

٨ڃ ٴصدثنذ.  ( ـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ـهظڅث َىڄُ خڃ ڀفځه. ـهظڅث ُٔدثڂ 2848) - 37

 ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڂ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ شٍتٺ ؼهڅٿ شٵىٺ: ڈٻ ڀڃ ڀٍَه، ـصً َٝد٧   

ُٰهث يج تټ٩ٍذ، شدثيٶ وش٩ثټً. ٴهڀڇ. ٰصٵىٺ: ٴٟ ٴدٟ، و٨ٍشدٷ. وَدٍوٌ خ٩ٝدهث  ټدً      
 خ٩ٛ".

( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٨دهتټٙځه خڃ ٨دهتټىتيض. ـدهظڅث  2848) -پ -37

خڃ ٍََه تټ١٩ثي. ـهظڅث ٴصثنذ ٨ڃ أڄُ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځ٩څدً        أخثڂ
 ـهَط ُٔدثڂ.

( ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ٨ددهتهلل تټدًٌٌ. ـدهظڅث ٨ددهتټىڈثج خدڃ ١٨دثء، ٰددٍ          2848) - 38

[ 31/ٲ / 51ٴىټڇ ٨ٍ وؼٻ: تَىپ ڄٵىٺ ټؽهڅٿ ڈدٻ تڀدصٓز وشٵدىٺ ڈدٻ ڀدڃ ڀٍَده{ ]      

 خڃ ڀثټٷ،ٰللدًڄث ٨ڃ ٩ُِه، ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ 
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄدڇ ٴدثٺ "ٖ شدٍتٺ ؼهدڅٿ َٽٵدً ُٰهدث وشٵدىٺ: ڈدٻ ڀدڃ           

ڀٍَه. ـصً ٧َٝ يج تټ٩ٍذ ُٰهث ٴهڀڇ. ُٰڅدٍوٌ خ٩ٝدهث  ټدً خ٩دٛ وشٵدىٺ: ٴدٟ ٴدٟ.        
خ٩ٍشٷ وٸًڀٷ. وٖ ٍَتٺ ٰدٍ تټؽڅدر ٰٝدٻ ـصدً َڅٕدا تهلل ټهدث لٽٵدث، ُّٰدٹڅهٿ ٰٝدٻ          

 تټؽڅر".

ڃ ـًج. ـهظڅث ٨ٱثڂ. ـهظڅث ـځثن )٩َڅٍ تخڃ ِٽځر(. ( ـهظڅٍ ٌڈًُ خ2848) - 39

 ألدًڄث ظثخس ٴثٺ: ِځ٩س أڄّث َٵىٺ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٴثٺ "َدٵً ڀڃ تټؽڅدر ڀدث ٔدثء تهلل أڂ َدٵدً. ظدٿ َڅٕدا        

 تهلل ش٩ثټً ټهث لٽٵث ڀځث َٕثء".

ٴدثٖ:   ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح )وشٵثيخدث ٰدٍ تټٽٱد٣(.      2849) - 41

 ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َؽثء خثټځىز َىپ تټٵُثڀر ٸلڄڇ ٸدٓ أڀٽؿ )وٌتن  

أخى ٸًَح( ُٰىٴٯ خُڃ تټؽڅر وتټڅثي )وتشٱٵث ٰدٍ خدثٴٍ تټفدهَط( ُٰٵدثٺ: َدث أڈدٻ تټؽڅدر!        
َٵىټىڂ: ڄ٩ٿ. ڈىت تټځىز. ٴثٺ وَٵثٺ: َث أڈدٻ  ڈٻ ش٩ًٰىڂ ڈىت؟ ًُٰٕبدىڂ وَڅ٥ًوڂ و
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تټڅثي! ڈدٻ ش٩ًٰدىڂ ڈدىت؟ ٴدثٺ ُٰٕدًبدىڂ وَڅ٥دًوڂ وَٵىټدىڂ: ڄ٩دٿ. ڈدىت تټځدىز. ٴدثٺ            
ُٰؤڀً خڇ ُٰىخؿ. ٴثٺ ظٿ َٵثٺ: َث أڈٻ تټؽڅر! لٽىن ٰٗ ڀىز. وَث أڈٻ تټڅثي! لٽدىن ٰدٗ   

فّدًذ  و ٴٝدٍ   ڀىز" ٴثٺ ظٿ ٴًأ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ: توأڄدىيڈٿ َدىپ تټ     

 [ وأٔثي خُهچ  ټً تټهڄُث.39/ڀًَٿ / 19تْڀً وڈٿ ٍٰ ٬ٱٽر وڈٿ ٖ َؤڀڅىڂ{ ]

( ـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ؼًَددً ٨ددڃ ت٨ْځددٓ، ٨ددڃ أخددٍ  2849) - 41

 ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه. ٴثٺ: 
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " وت أنلٻ أڈدٻ تټؽڅدر تټؽڅدر، وأڈدٻ تټڅدثي تټڅدثي،        

: َث أڈٻ تټؽڅر!" ظٿ وٸً خځ٩څً ـهَط أخٍ ڀ٩ثوَر. ٬ًُ أڄدڇ ٴدثٺ "ٰدىټٷ ٴىټدڇ ٨دٍ      ٴُٻ
وؼٻ" وټٿ َٵٻ: ظٿ ٴًأ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وټٿ َدىٸً أَٝدث: وأٔدثي خُدهچ     

  ټً تټهڄُث.

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـدًج وتټفّدڃ خدڃ ٨ٽدٍ تټفٽدىتڄٍ و٨دده خدڃ ـځُده         2851) - 42

 -وڈددى تخددڃ  خددًتڈُٿ خددڃ ِدد٩ه  -تڂ: ـددهظڅث( ٩َٵددىج )ٴددثٺ ٨ددده: ألدًڄددٍ. وٴددثٺ تِلددً
 ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ. ـهظڅث ڄث٧ٰ؛ أڂ ٨دهتهلل ٴثٺ:

 ڂ يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "َددهلٻ تهلل أڈددٻ تټؽڅددر تټؽڅددر. وَددهلٻ أڈددٻ   
تټڅثي تټڅدثي. ظدٿ َٵدىپ ڀدؤوڂ خُدڅهٿ ُٰٵدىٺ: َدث أڈدٻ تټؽڅدر! ٖ ڀدىز. وَدث أڈدٻ تټڅدثي! ٖ              

 ه ُٰځث ڈى ُٰڇ".ڀىز. ٸٻ لثټ

( ـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ِد٩ُه تَْٽدٍ وـًڀٽدر خدڃ َفُدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث تخدڃ         2851) -43

وڈح. ـهظڅٍ ٨ځً خڃ ڀفځه خڃ ٌَه خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځدً خدڃ تټم١دثج؛ أڂ أخدثچ ـهظدڇ      
 ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً؛

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " وت ٘ثي أڈٻ تټؽڅر  ټً تټؽڅر، و٘دثي أڈدٻ    
ثي  ټً تټڅثي، أشً خثټځىز ـصً َؽ٩ٻ خُڃ تټؽڅر وتټڅثي. ظٿ َىخؿ. ظٿ َڅثنٌ ڀڅدثن: َدث   تټڅ

أڈٻ تټؽڅر! ٖ ڀىز. وَدث أڈدٻ تټڅدثي! ٖ ڀدىز. ُٰدٍنتن أڈدٻ تټؽڅدر ًٰـدث  ټدً ٰدًـهٿ.           
 وٍَنتن أڈٻ تټڅثي ـٍڄث  ټً ـٍڄهٿ".

( ـهظڅٍ ًَِػ خڃ َىڄُ. ـهظڅث ـځُه خڃ ٨دهتټًـځڃ ٨ڃ تټفّڃ خدڃ  2851) - 44

 ٘ثټؿ، ٨ڃ ڈثيوڂ خڃ ٩ِه، ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٜددًَ تټٹددثًٰ، أو ڄددثج تټٹددثًٰ، ڀعددٻ أـدده.       

 و٬ٽ٣ ؼٽهچ ڀًُّذ ظٗض".

( ـهظڅث أخى ٸًَح وأـځه خدڃ ٨ځدً تټدىٸ٩ٍُ. ٴدثٖ: ـدهظڅث تخدڃ ٰٝدُٻ        2852) - 45

٩ًٰڇ ٴثٺ "ڀث خُڃ ڀڅٹدٍ تټٹثًٰ ٍٰ تټڅثي، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. َ
 ڀًُّذ ظٗظر أَثپ، ټٽًتٸح تټځ٦ًّ".

 وټٿ َىٸً تټىٸ٩ٍُ "ٍٰ تټڅثي".
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( ـدهظڅث ٨دُدهتهلل خدڃ ڀ٩دثو تټ٩څدددًٌ. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در. ـددهظڅٍ         2853) - 46

 ڀ٩ده خڃ لثټه؛ أڄڇ ِځ٧ ـثيظر خڃ وڈح؛
لددًٸٿ خلڈدٻ تټؽڅدر؟" ٴدثټىت: خٽدً. ٴدثٺ       أڄڇ ِځ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "أٖ أ 

٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ٸدٻ ٜد٩ُٯ ڀصٝد٩ٯ. ټدٿ أٴّدٿ ٨ٽدً تهلل ْخدًچ". ظدٿ ٴدثٺ "أٖ            
 ألدًٸٿ خلڈٻ تټڅثي؟" ٴثټىت خٽً. ٴثٺ "ٸٻ ٨صٻ ؼىت٢ ڀّصٹدً".

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ٔدد٩در،  2853) -پ -46

 ً أڄڇ ٴثٺ "أٖ أنټٹٿ".خهىت تِٔڅثن، خځعٽڇ. ٬ُ

( وـهظڅث ڀفځه خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث وٸُد٧. ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ          2853) - 47

 ڀ٩ده خڃ لثټه ٴثٺ: ِځ٩س ـثيظر خڃ وڈح تټمٍت٨ٍ َٵىٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أٖ ألدًٸٿ خلڈٻ تټؽڅر؟ ٸٻ ٩ُٜٯ ڀصٝد٩ٯ.   

 تټڅثي؟ ٸٻ ؼىت٢ ٌڄُٿ ڀصٹدً". ټى أٴّٿ ٨ٽً تهلل ْخًچ. أٖ ألدًٸٿ خلڈٻ

( ـددهظڅٍ ِددىَه خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅٍ ـٱددٗ خددڃ ڀُّددًذ ٨ددڃ تټ٩ددٗء خددڃ  2854) - 48

 ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "يج أ٩ٔط ڀهٰى٦ خثْخىتج، ټدى أٴّدٿ ٨ٽدً     

 تهلل ْخًچ".

ٸًَح. ٴدثٖ: ـدهظڅث تخدڃ ڄځُدً ٨دڃ       ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى2855) - 49

 ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٌڀ٩ر. ٴثٺ:
ل١ددح يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً تټڅثٴددر ووٸددً تټددىٌ ٨ٵًڈددث. ٰٵددثٺ " و   

تڄد٩ط أٔٵثڈث: تڄد٩ط خهث يؼٻ ٨ٍٍَ ٨ثيپ ڀڅ٧ُ ٍٰ يڈ١ڇ، ڀعٻ أخٍ ٌڀ٩ر" ظٿ وٸدً  
ؽٽه أـهٸٿ تڀًأشڇ؟" ٍٰ يوتَر أخٍ خٹً "ؼٽه تْڀدر"  تټڅّثء ٰى٣٨ ُٰهڃ ظٿ ٴثٺ " ٖپ َ

وٍٰ يوتَر أخٍ ٸًَح "ؼٽه تټ٩دده. وټ٩ٽدڇ َٝدثؼ٩هث ڀدڃ آلدً َىڀدڇ" ظدٿ و٥٨هدٿ ٰدٍ          
 ٜفٹهٿ ڀڃ تټ٠ًٝر ٰٵثٺ " ٖپ َٝفٷ أـهٸٿ ڀځث َٱ٩ٻ؟" 

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخدٍ  2856) - 51

 ڈًًَذ. ٴثٺ:
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "يأَس ٨ځًو خڃ ټفٍ خدڃ ٴځ٩در خدڃ لڅدهٮ، أخدث       ٴثٺ يِىٺ 

 خڅٍ ٸ٩ح ڈؤٖء، َؽً ٴٙدڇ ٍٰ تټڅثي".

( ـددهظڅٍ ٨ځددًو تټڅثٴدده وـّددڃ تټفٽددىتڄٍ و٨ددده خددڃ ـځُدده )ٴددثٺ ٨ددده:    2856) - 51

ـدهظڅث أخدٍ ٨دڃ     -وڈى تخڃ  خًتڈُٿ خڃ ِد٩ه   -ألدًڄٍ. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث( ٩َٵىج 
ثج. ٴثٺ: ِځ٩س ِد٩ُه خدڃ تټځّدُح َٵدىٺ:  ڂ تټدفُدًذ تټصدٍ َځڅد٧        ٘ثټؿ، ٨ڃ تخڃ ٔه

نيڈث ټٽ١ىت٬ُس، ٰٗ َفٽدهث أـه ڀڃ تټڅثَ. وأڀث تټّثبدر تټصٍ ٸثڄىت َُّدىڄهث ِټهصهٿ، 
 ٰٗ َفځٻ ٨ٽُهث ٍٔء. وٴثٺ تخڃ تټځُّح: ٴثٺ أخى ڈًًَذ:
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ٙددڇ  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "يأَدس ٨ځدًو خدڃ ٨دثڀً تټمٍت٨دٍ َؽدً ٴ        
 ٍٰ تټڅثي. وٸثڂ أوٺ ڀڃ ُِح تټُّىج".

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ؼًًَ ٨ڃ ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخدٍ  2128) - 52

 ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "٘ددڅٱثڂ ڀددڃ أڈددٻ تټڅددثي ټددٿ أيڈځددث. ٴددىپ ڀ٩هددٿ  

بٗز. ُِثٞ ٸلوڄثج تټدٵً َٝدًخىڂ خهدث تټڅدثَ. وڄّدثء ٸثِدُثز ٨ثيَدثز ڀځدُٗز ڀدث        
يؤوِهڃ ٸلِڅځر تټدمس تټځثبٽر. ٖ َهلٽڃ تټؽڅر وٖ َؽهڂ يَفهث. و ڂ يَفهث ټصىؼه 

 ڀڃ ڀًُّذ ٸىت وٸىت".

( ـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث ٌَه )٩َڅٍ تخڃ ـدثج(. ـهظڅث أٰٽؿ خڃ ِد٩ُه.  2857) - 53

 ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ يت٧ٰ، ڀىټً أپ ِٽځر. ٴثٺ: ِځ٩س أخث ڈًًَذ َٵىٺ:
ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "َىٔدٷ،  ڂ ٠ثټدس خدٷ ڀدهذ، أڂ شدًي ٴىڀدث ٰدٍ         ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ 

 أَهَهٿ ڀعٻ أوڄثج تټدٵً. َ٭هوڂ ٍٰ ٬ٝح تهلل، وًَوـىڂ ٍٰ ِمٟ تهلل".

( ـهظڅث ٨دُدهتهلل خدڃ ِد٩ُه وأخدى خٹدً خدڃ ڄدث٧ٰ و٨دده خدڃ ـځُده. ٴدثټىت:            2857) - 54

٧ٰ، ڀىټً أپ ِٽځر، ـهظڅث أخى ٨ثڀً تټ٩ٵهٌ. ـهظڅث أٰٽؿ خڃ ٩ُِه. ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ يت
 ٴثٺ: ِځ٩س أخث ڈًًَذ َٵىٺ:

ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ َٵدىٺ " ڂ ٠ثټدس خدٷ ڀدهذ، أؤدٹس أڂ شدًي         
 ٴىڀث َ٭هوڂ ٍٰ ِمٟ تهلل، وًَوـىڂ ٍٰ ټ٩څصڇ. ٍٰ أَهَهٿ ڀعٻ أوڄثج تټدٵً".

 ثبة ٟٴبء ا٫ضٳڀب، ٹثڀبٱ ا٫ذلغ ٿٺ٭ ا٤٫ڀبٯخ - 14 

55 - (2858 ً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ  نيَدُ. ؾ وـدهظڅث          ( ـهظڅث أخى خٹد

تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث أخٍ وڀفځه خڃ خًٕ. ؾ وـدهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً. ألدًڄدث ڀىِدً خدڃ        
أ٨ُڃ. ؾ وـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث أخى أِثڀر. ٸٽهٿ ٨ڃ  ِځث٨ُٻ خڃ أخدٍ لثټده.   

ِدځث٨ُٻ. ـدهظڅث   ؾ وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث َفًُ خڃ ٩ُِه. ـدهظڅث   
 ٴُُ. ٴثٺ: ِځ٩س ڀّصىينت، ألث خڅٍ ٰهً، َٵىٺ:

ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "وتهلل! ڀدث تټدهڄُث ٰدٍ تِلدًذ  ٖ ڀعدٻ ڀدث َؽ٩دٻ             
 ٍٰ تټُٿ. ٰٽُڅ٥ً خٿ ًَؼ٧؟" -وأٔثي َفًُ خثټّدثخر  -أـهٸٿ  ٘د٩ڇ ڈىچ 

 ڇ وِٽٿ َٵىٺ وټٷ.وٍٰ ـهَعهٿ ؼځ٩ُث، ٬ًُ َفًُ: ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُ
 وٍٰ ـهَط أخٍ أِثڀر: ٨ڃ تټځّصىين خڃ ٔهتن، ألٍ خڅٍ ٰهً.

 وٍٰ ـهَعڇ أَٝث: ٴثٺ وأٔثي  ِځث٨ُٻ خثٔخهثپ.

( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـدهظڅث َفُدً خدڃ ِد٩ُه ٨دڃ ـدثشٿ خدڃ أخدٍ         2859) - 56

 ٘٭ًُذ. ـهظڅٍ تخڃ أخٍ ڀٽُٹر ٨ڃ تټٵثِٿ خڃ ڀفځه، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:
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 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵدىٺ "َفٕدً تټڅدثَ َدىپ تټٵُثڀدر ـٱدثذ ٨دًتذ        ِځ٩س يِىٺ تهلل 
٬ًٖ" ٴٽس: َدث يِدىٺ تهلل! تټڅّدثء وتټًؼدثٺ ؼځ٩ُدث، َڅ٥دً خ٩ٝدهٿ  ټدً خ٩دٛ؟ ٴدثٺ           

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َث ٨ثبٕر! تْڀً أٔه ڀڃ أڂ َڅ٥ً خ٩ٝهٿ  ټً خ٩ٛ".

ـدهظڅث أخدى لثټده     ( وـدهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وتخدڃ ڄځُدً. ٴدثٖ:         2859) -پ -56

 تْـځً ٨ڃ ـثشٿ خڃ أخٍ ٘٭ًُذ، خهىت تِٔڅثن، وټٿ َىٸً ٍٰ ـهَعڇ "٬ًٖ".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وٌڈًُ خدڃ ـدًج و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ      2861) - 57

وتخڃ أخٍ ٨ځً )ٴدثٺ  ِدفثٲ: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًوڂ: ـدهظڅث( ِدٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ           
 دثَ.٨ځًو ٨ڃ ٩ُِه خڃ ؼدًُ، ٨ڃ تخڃ ٨

ِځ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َم١ح وڈى َٵىٺ " ڄٹٿ ڀٗٴدى تهلل ڀٕدثذ ـٱدثذ ٨دًتذ      
 ٬ًٖ" وټٿ َىٸً ٌڈًُ ٍٰ ـهَعڇ: َم١ح.

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث وٸُدد٧. ؾ وـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ  2861) - 58

ٕددثي ڀ٩دثو. ـددهظڅث أخددٍ. ٸٗڈځدث ٨ددڃ ٔدد٩در. ؾ وـدهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅدً وڀفځدده خددڃ خ    
)وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ تټځعڅددً(. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ تټځ٭ُددًذ خددڃ     

 تټڅ٩ځثڂ، ٨ڃ ٩ُِه خڃ ؼدًُ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ ٴثٺ:
ٴثپ ُٰڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ل١ُددث خځى٥٨در. ٰٵدثٺ "َدث أَهدث تټڅدثَ!  ڄٹدٿ         

و٨دهت ٨ٽُڅدث،  ڄدث ٸڅدث      شفًٕوڂ  ټً تهلل ـٱثذ ٨ًتذ ٬دًٖ. تٸځدث خدهأڄث أوٺ لٽدٳ ڄ٩ُدهچ،     

[ أٖ و ڂ أوٺ تټمٗبددٳ َٹّددً، َددىپ تټٵُثڀددر،  خددًتڈُٿ    114/تْڄدُددثء / 21ٰددث٨ٽُڃ{ ]

)٨ٽُڇ تټّٗپ(. أٖ و ڄڇ ُِؽثء خًؼدثٺ ڀدڃ أڀصدٍ ُٰؤلدى خهدٿ وتز تټٕدځثٺ. ٰدلٴىٺ: َدث         
يج! أ٘فثخٍ. ُٰٵثٺ:  ڄٷ ٖ شهيٌ ڀث أـهظىت خ٩هٶ. ٰلٴىٺ، ٸځدث ٴدثٺ تټ٩دده تټٙدثټؿ:     

ُهٿ ٔهُهت ڀث نڀس ُٰهٿ، ٰٽځث شىُٰصڅٍ ٸڅس أڄس تټًٴُح ٨ٽُهٿ، وأڄدس ٨ٽدً   توٸڅس ٨ٽ

 5ٸٻ ٍٔء ٔهُهت*  ڂ ش٩ىخهٿ ٰإڄهٿ ٨دثنٶ، و ڂ ش٭ٱً ټهٿ ٰإڄٷ أڄس تټ٩ٍٍَ تټفٹُٿ{ ]

[ ٴددثٺ ُٰٵددثٺ ټددٍ:  ڄهددٿ ټددٿ ٍَتټددىت ڀًشددهَڃ ٨ٽددً أ٨ٵددثخهٿ ڀڅددى    118-و 117/تټځثبددهذ /

 ٰثيٴصهٿ".
 ڄٷ ٖ شهيٌ ڀث أـهظىت خ٩هٶ".وٍٰ ـهَط وٸ٧ُ وڀ٩ثو "ُٰٵثٺ:  

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث أـځده خدڃ  ِدفثٲ. ؾ وـدهظڅٍ ڀفځده      2861) - 59

خڃ ـثشٿ ـهظڅث خهٍ. ٴثٖ ؼځ٩ُث: ـهظڅث وڈُح. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٠ثوَ ٨ڃ أخُدڇ، ٨دڃ   
 أخٍ ڈًًَذ،

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٴدثٺ "َفٕدً تټڅدثَ ظدٗض ٠ًتبدٳ يت٬ددُڃ يتڈددُڃ.          
ظڅثڂ ٨ٽً خ٩ًُ. وظٗظر ٨ٽً خ٩ًُ. وأيخ٩ر ٨ٽً خ٩ًُ. و٨ًٕذ ٨ٽً خ٩ُدً. وشفٕدً   وت

خٵُصهٿ تټڅدثي. شدُدس ڀ٩هدٿ ـُدط خدثشىت. وشٵُدٻ ڀ٩هدٿ ـُدط ٴدثټىت: وشٙددؿ ڀ٩هدٿ ـُدط             
 أ٘دفىت. وشځٍّ ڀ٩هٿ ـُط أڀّىت".
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 ثبة ٟپ ه٠خ ٿٺ٭ ا٤٫ڀبٯخ، أٗبٳٴب اهلل ٬ٗټ أٷٺا٫ٸب - 15 

ج وڀفځه خڃ تټځعڅً و٨دُدهتهلل خدڃ ِد٩ُه. ٴدثټىت:     ( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـ2862ً) - 61

 ـهظڅث َفًُ )٩َڅىڂ تخڃ ٩ُِه( ٨ڃ ٨دُهتهلل. ألدًڄٍ ڄث٧ٰ ٨ڃ تخڃ ٨ځً،

/تټځ١ٱٱدُڃ   ٨83ڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، تَدىپ َٵدىپ تټڅدثَ ټدًج تټ٩دثټځُڃ{ ]          

[ ٴددثٺ "َٵددىپ أـددهڈٿ ٰددٍ ئددفڇ  ټددً أڄٙددثٮ أوڄُددڇ". وٰددٍ يوتَددر تخددڃ تټځعڅددً ٴددثٺ 6/

 ٵىپ تټڅثَ" ټٿ َىٸً َىپ."َ

( ـهظڅث ڀفځه خڃ  ِفثٲ تټځُّدٍ. ـهظڅث أڄُ )٩َڅٍ تخدڃ ٨ُدثٚ(.   2862) -پ -61

ؾ وـهظڅٍ ِىَه خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ـٱٗ خڃ ڀًُّذ. ٸٗڈځث ٨دڃ ڀىِدً خدڃ ٨ٵددر. ؾ     
وـهظڅث أخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث أخدى لثټده تْـځدً و٨ُّدً خدڃ َدىڄُ ٨دڃ تخدڃ               

خڃ ؼ٩ٱً خڃ َفًُ. ـهظڅث ڀ٩ڃ. ـهظڅث ڀثټٷ. ؾ وـهظڅٍ أخى ٨ىڂ. ؾ وـهظڅٍ ٨دهتهلل 
ڄًٙ تټصځثي. ـهظڅث ـځثن خڃ ِٽځر ٨ڃ أَىج. ؾ وـهظڅث تټفٽىتڄٍ و٨ده خڃ ـځُه ٨ڃ 
٩َٵىج خدڃ  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه. ـدهظڅث أخدٍ ٨دڃ ٘دثټؿ. ٸدٻ ڈدؤٖء ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ               

٧. ٬ُدً أڂ ٰدٍ   ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. خځ٩څدً ـدهَط ٨دُدهتهلل ٨دڃ ڄدثٰ      
 ـهَط ڀىًِ خڃ ٨ٵدر و٘ثټؿ "ـصً َ٭ُح أـهڈٿ ٍٰ ئفڇ  ټً أڄٙثٮ أوڄُڇ".

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٨دهتټ٩ٍٍَ )٩َڅٍ تخڃ ڀفځه( ٨دڃ ظدىي،   2863) - 61

 ٨ڃ أخٍ تټ٭ُط، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " ڂ تټ٩ًٲ، َىپ تټٵُثڀر، ټُدىڈح ٰدٍ تْيٚ    

 ِد٩ُڃ خث٨ث. و ڄڇ ټُدٽ٫  ټً أٰىتچ تټڅثَ أو  ټً آوتڄهٿ" َٕٷ ظىي أَهځث ٴثٺ.

( ـددهظڅث تټفٹددٿ خددڃ ڀىِددً، أخددى ٘ددثټؿ. ـددهظڅث َفُددً خددڃ ـځددٍذ ٨ددڃ     2864) - 62

 ٨دهتټًـځڃ خڃ ؼثخً. ـهظڅٍ ِٽُٿ خڃ ٨ثڀً. ـهظڅٍ تټځٵهتن خڃ تِْىن ٴثٺ:
ُ، َىپ تټٵُثڀر، ڀڃ تټمٽٳ، ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "شهڄٍ تټٕځ 

 ـصً شٹىڂ ڀڅهٿ ٸځٵهتي ڀُٻ".
ٴثٺ ِٽُٿ خڃ ٨ثڀً: ٰىتهلل! ڀث أنيٌ ڀث ٩َڅٍ خثټځُدٻ؟ أڀّدثٰر تْيٚ، أپ تټځُدٻ تټدىٌ     

 شٹصفٻ خڇ تټ٩ُڃ.
ٴثٺ "ُٰٹىڂ تټڅثَ ٨ٽً ٴهي أ٨ځثټهٿ ٍٰ تټ٩ًٲ. ٰځدڅهٿ ڀدڃ َٹدىڂ  ټدً ٸ٩دُدڇ. وڀدڅهٿ       

ټً ـٵىَڇ. وڀڅهٿ ڀڃ َٽؽځڇ تټ٩دًٲ  ټؽثڀدث".   ڀڃ َٹىڂ  ټً يٸدصُڇ. وڀڅهٿ ڀڃ َٹىڂ  
 ٴثٺ وأٔثي يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خُهچ  ټً ُٰڇ.

 ثبة ا٫و٠بد ا٫زپ ٿ٘غٝ ثٸب ٟپ ا٫ضٳڀب أٷ٪ ا٫جٴخ ٹأٷ٪ ا٫ٴبع - 16 

( ـهظڅٍ أخى ٬ّثڂ تټځّځ٩ٍ وڀفځه خڃ تټځعڅً وڀفځده خدڃ خٕدثي خدڃ     2865) - 63

څً(. ٴثٖ: ـهظڅث ڀ٩ثو خڃ ڈٕثپ. ـهظڅٍ أخدٍ ٨دڃ   ٨عځثڂ )وتټٽٱ٣ ْخٍ ٬ّثڂ وتخڃ تټځع
 ٴصثنذ، ٨ڃ ڀ١ًٮ خڃ ٨دهتهلل خڃ تټٕمًُ، ٨ڃ ٨ُثٚ خڃ ؼځثي تټځؽث٩ٍٔ؛
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ، وتز َدىپ ٰدٍ ل١دصدڇ "أٖ  ڂ يخدٍ أڀًڄدٍ          
أڂ أ٨ٽځٹٿ ڀث ؼهٽصٿ ڀځث ٨ٽځڅٍ، َىڀٍ ڈىت. ٸٻ ڀثٺ ڄفٽصڇ ٨دهت، ـدٗٺ. و ڄدٍ لٽٵدس    
٨دثنٌ ـڅٱدثء ٸٽهدٿ. و ڄهدٿ أشدصهٿ تټٕدُث٠ُڃ ٰثـصدثټصهٿ ٨دڃ نَدڅهٿ. وـًڀدس ٨ٽدُهٿ ڀدث            
أـٽٽس ټهٿ. وأڀدًشهٿ أڂ َٕدًٸىت خدٍ ڀدث ټدٿ أڄدٍٺ خدڇ ِدٽ١ثڄث. و ڂ تهلل ڄ٥دً  ټدً أڈدٻ            
تْيٚ ٰځٵصهٿ، ٨ًخهٿ و٨ؽځهٿ،  ٖ خٵثَث ڀڃ أڈٻ تټٹصثج. وٴثٺ:  ڄځث خ٩عصدٷ ْخصٽُدٷ   

ٖ َ٭ّٽڇ تټځثء. شٵدًؤچ ڄثبځدث وَٵ٥دثڂ. و ڂ تهلل أڀًڄدٍ     وأخصٽٍ خٷ. وأڄٍټس ٨ٽُٷ ٸصثخث 
أڂ أـًٲ ٴًَٕدث. ٰٵٽدس: يج!  وت َعٽ٭دىت يأِدٍ ُٰده٨ىچ لددٍذ. ٴدثٺ: تِدصمًؼهٿ ٸځدث          
تِصمًؼىٶ. وت٬ٍڈٿ ڄ٭ٍٶ. وأڄٱٳ ّٰڅڅٱٳ ٨ٽُدٷ. وتخ٩دط ؼُٕدث ڄد٩دط لځّدر ڀعٽدڇ.       

ٙدهٲ  وٴثشٻ خځڃ أ٠ث٨ٷ ڀڃ ٨ٙدثٶ. ٴدثٺ: وأڈدٻ تټؽڅدر ظٗظدر: وو ِدٽ١ثڂ ڀٵّدٟ ڀص       
ڀىٰٳ. ويؼٻ يـُٿ يٴُٳ تټٵٽدح ټٹدٻ وٌ ٴًخدً، وڀّدٽٿ. و٨ٱُدٯ ڀص٩ٱدٯ وو ٨ُدثٺ.        
ٴثٺ: وأڈٻ تټڅثي لځّر: تټ٩ُٝٯ تټىٌ ٖ ٌخً ټڇ، تټىَڃ ڈٿ ُٰٹٿ شد٩ث ٖ َصد٩ىڂ أڈدٗ  
وٖ ڀددثٖ. وتټمددثبڃ تټددىٌ ٖ َمٱددً ټددڇ ٠ځدد٧، و ڂ نٲ  ٖ لثڄددڇ. ويؼددٻ ٖ َٙدددؿ وٖ  

ٷ". ووٸددً تټدمدددٻ أو تټٹددىج "وتټٕدددڅ٥ًُ   َځّددٍ  ٖ وڈدددى َمثن٨ددٷ ٨دددڃ أڈٽددٷ وڀثټددد   
 تټٱفثْ" وټٿ َىٸً أخى ٬ّثڂ ٍٰ ـهَعڇ "وأڄٱٳ ّٰڅڅٱٳ ٨ٽُٷ".

( وـهظڅثچ ڀفځه خڃ تټځعڅً تټ٩څٌٍ. ـهظڅث ڀفځه خڃ أخدٍ ٨دهٌ ٨دڃ    2865) -پ -63

 ٩ُِه، ٨ڃ ٴصثنذ، خهىت تِٔڅثن، وټٿ َىٸً ٍٰ ـهَعڇ "ٸٻ ڀثٺ ڄفٽصڇ ٨دهت، ـٗٺ".

٨دهتټًـځڃ خڃ خًٕ تټ٩دهٌ. ـهظڅث َفًُ خڃ ِد٩ُه ٨دڃ    ( ـهظڅ2865ٍ) - 2پ -63

ڈٕثپ، ٘ثـح تټهِصىتبٍ. ـهظڅث ٴصثنذ ٨ڃ ڀ١ًٮ، ٨ڃ ٨ُثٚ خڃ ـځثي؛ أڂ يِىٺ 
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ل١ح وتز َىپ. وِثٲ تټفهَط. وٴثٺ ٍٰ آلًچ: ٴدثٺ َفُدً:   

 ٴثٺ ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثنذ. ٴثٺ: ِځ٩س ڀ١ًٰث ٍٰ ڈىت تټفهَط. 

ظڅٍ أخى ٨ځثي، ـُّڃ خڃ ـًَط. ـهظڅث تټٱٝٻ خڃ ڀىِدً ٨دڃ   ( وـه2865) - 64

تټفُّڃ، ٨ڃ ڀ١ً. ـهظڅٍ ٴصثنذ ٨ڃ ڀ١ًٮ خڃ ٨دهتهلل خڃ تټٕدمًُ، ٨دڃ ٨ُدثٚ خدڃ     
 ـځثي، ألٍ خڅٍ ڀؽث٧ٔ، ٴثٺ:

ٴثپ ُٰڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وتز َىپ ل١ُدث. ٰٵثٺ " ڂ تهلل أڀًڄٍ" وِثٲ  
ثنذ. وٌتن ُٰدڇ "و ڂ تهلل أوـدً  ټدً أڂ شىتٜد٩ىت     ٍٰ تټفهَط خځعٻ ـهَط ڈٕثپ ٨ڃ ٴص

ـصً ٖ َٱمً أـه ٨ٽً أـه، وٖ َد٭دٍ أـده ٨ٽدً أـده". وٴدثٺ ٰدٍ ـهَعدڇ "وڈدٿ ٰدُٹٿ          
شد٩ث ٖ َد٭ىڂ أڈٗ وٖ ڀثٖ". ٰٵٽس: ُٰٹىڂ وټدٷ؟ َدث أخدث ٨ددهتهلل! ٴدثٺ: ڄ٩دٿ. وتهلل! ټٵده        

 وټُهشهٿ ١َؤڈث. أنيٸصهٿ ٍٰ تټؽثڈٽُر. و ڂ تټًؼٻ ټ٨ًًُ ٨ٽً تټفٍ، ڀث خڇ  ٖ
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ثبة ٗغى ٯ٤٘ض ا٫ٰڀذ ٯٲ ا٫جٴخ أٹ ا٫ٴبع ٬ٗڀٶ، ٹاصجبد ٗظاة ا٤٫جغ،  - 17 

 ٹا٫ز٘ٺط ٯٴٶ
( ـهظڅث َفُدً خدڃ َفُدً. ٴدثٺ: ٴدًأز ٨ٽدً ڀثټدٷ ٨دڃ ڄدث٧ٰ، ٨دڃ تخدڃ            2866) - 65

 ٨ځً؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ " ڂ أـددهٸٿ  وت ڀددثز ٨ددًٚ ٨ٽُددڇ ڀٵ٩ددهچ       

ٸثڂ ڀڃ أڈٻ تټؽڅر، ٰځڃ أڈٻ تټؽڅر. و ڂ ٸثڂ ڀڃ أڈٻ تټڅثي، ٰځڃ  خثټ٭هتذ وتټ٩ٍٕ.  ڂ
 أڈٻ تټڅثي. َٵثٺ: ڈىت ڀٵ٩هٶ ـصً َد٩عٷ تهلل  ټُڇ َىپ تټٵُثڀر".

( ـدددهظڅث ٨دددده خدددڃ ـځُددده. ألدًڄدددث ٨ددددهتټًٌتٲ. ألدًڄدددث ڀ٩ځدددً ٨دددڃ       2866) - 66

 تټٍڈًٌ، ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
ز تټًؼٻ ٨ًٚ ٨ٽُڇ ڀٵ٩هچ خثټ٭دهتذ وتټ٩ٕدٍ.   ٴثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " وت ڀث 

 ڂ ٸثڂ ڀڃ أڈٻ تټؽڅر، ٰثټؽڅدر. و ڂ ٸدثڂ ڀدڃ أڈدٻ تټڅدثي، ٰثټڅدثي" ٴدثٺ "ظدٿ َٵدثٺ: ڈدىت           
 ڀٵ٩هٶ تټىٌ شد٩ط  ټُڇ َىپ تټٵُثڀر".

( ـهظڅث َفًُ خڃ أَىج وأخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ؼځ٩ُث ٨ڃ تخدڃ ٨ٽُدر.   2867) - 67

: وألدًڄدث ِد٩ُه تټؽًَدًٌ ٨دڃ أخدٍ ڄٝدًذ، ٨دڃ        ٴثٺ تخڃ أَىج: ـهظڅث تخڃ ٨ٽُر. ٴدثٺ 
أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ، ٨ڃ ٌَه خڃ ظثخس. ٴثٺ أخى ٩ُِه: وټدٿ أٔدههچ ڀدڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل      

 ٨ٽُڇ وِٽٿ. وټٹڃ ـهظڅُڇ ٌَه خڃ ظثخس ٴثٺ:
خُڅځث تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ـثبٟ ټدڅٍ تټڅؽثي، ٨ٽً خ٭ٽر ټڇ، وڄفڃ ڀ٩دڇ،  و   

وت أٴدددً ِددصر أو لځّددر أو أيخ٩ددر )ٴددثٺ: ٸددىت ٸددثڂ َٵددىٺ       ـددثنز خددڇ ٰٹددثنز شٽٵُددڇ. و    
تټؽًًٌَ( ٰٵثٺ "ڀڃ ٩ًَٮ أ٘فثج ڈىچ تْٴدً؟" ٰٵدثٺ يؼدٻ: أڄدث. ٴدثٺ "ٰځصدً ڀدثز       
ڈؤٖء؟" ٴثٺ: ڀثشىت ٍٰ تًٔٔتٶ. ٰٵثٺ " ڂ ڈىچ تْڀدر شدصٽدً ٰدٍ ٴدىيڈدث. ٰٽدىٖ أڂ ٖ      

ظٿ أٴدٻ ٨ٽُڅث خىؼهڇ، شهتٰڅىت، ټه٨ىز هلل أڂ َّځ٩ٹٿ ڀڃ ٨ىتج تټٵدً تټىٌ أِځ٧ ڀڅڇ" 
ٰٵثٺ "ش٩ىووت خثهلل ڀڃ ٨ىتج تټڅثي" ٴدثټىت: ڄ٩دىو خدثهلل ڀدڃ ٨دىتج تټڅدثي. ٰٵدثٺ "ش٩دىووت         
خثهلل ڀڃ ٨ىتج تټٵدً" ٴثټىت: ڄ٩ىو خثهلل ڀڃ ٨ىتج تټٵدً. ٴثٺ "ش٩ىووت خثهلل ڀڃ تټٱصڃ، ڀث 

"ش٩ىووت  ٤هً ڀڅهث وڀث خ١ڃ" ٴثټىت: ڄ٩ىو خثهلل ڀڃ تټٱصڃ، ڀث ٤هً ڀڅهث وڀث خ١ڃ. ٴثٺ
 خثهلل ڀڃ ٰصڅر تټهؼثٺ" ٴثټىت: ڄ٩ىو خثهلل ڀڃ ٰصڅر تټهؼثٺ.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. 2868) - 68

 ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ؛
أڂ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِدٽٿ ٴددثٺ "ټدىٖ أڂ ٖ شدهتٰڅىت ټدده٨ىز تهلل أڂ َّدځ٩ٹٿ ڀددڃ        

 ٨ىتج تټٵدً".

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث وٸُدد٧. ؾ وـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ  2869) - 69

ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱدً.  
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ٸٽهٿ ٨ڃ ٩ٔدر، ٨ڃ ٨دىڂ خدڃ أخدٍ ؼفُٱدر. ؾ وـدهظڅٍ ٌڈُدً خدڃ ـدًج وڀفځده خدڃ           
ٽٱ٣ ټٍڈُدً(. ـدهظڅث َفُدً خدڃ ِد٩ُه.      تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ؼځ٩ُث ٨ڃ َفًُ تټٵ١ثڂ )وتټ

 ـهظڅث ٩ٔدر. ـهظڅٍ ٨ىڂ خڃ أخٍ ؼفُٱر ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ تټدًتء، ٨ڃ أخٍ أَىج ٴثٺ:
لددًغ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خ٩ددهڀث ٬ًخددس تټٕددځُ. ّٰددځ٧ ٘ددىشث. ٰٵددثٺ     

 "َهىن ش٩ىج ٍٰ ٴدىيڈث".

ڂ خددڃ ( ـددهظڅث ٨ددده خددڃ ـځُدده. ـددهظڅث َددىڄُ خددڃ ڀفځدده. ـددهظڅث ٔددُدث       2871) - 71

 ٨دهتټًـځڃ ٨ڃ ٴصثنذ. ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ ٴثٺ:
ٴثٺ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ تټ٩ده  وت و٧ٜ ٍٰ ٴدًچ، وشىټً ٨څڇ أ٘فثخڇ،  

 ڄڇ ټُّځ٧ ٴ٦ً ڄ٩ثټهٿ" ٴثٺ "َلشُڇ ڀٽٹثڂ ُٰٵ٩هتڄڇ ُٰٵىٖڂ ټدڇ: ڀدث ٸڅدس شٵدىٺ ٰدٍ ڈدىت       
يِدىټڇ" ٴدثٺ "ُٰٵدثٺ ټدڇ: تڄ٥دً      تټًؼٻ؟" ٴثٺ "ٰلڀث تټځؤڀڃ ُٰٵىٺ: أٔهه أڄڇ ٨دده تهلل و 

 ټً ڀٵ٩هٶ ڀڃ تټڅثي. ٴه أخدهټٷ تهلل خدڇ ڀٵ٩دهت ڀدڃ تټؽڅدر" ٴدثٺ ڄددٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ          
 وِٽٿ "ًُٰتڈځث ؼځ٩ُث".

ٴثٺ ٴصثنذ: ووٸً ټڅث أڄڇ َٱّؿ ټڇ ٍٰ ٴدًچ ِد٩ىڂ ويت٨ث. وَځٓ ٨ٽُڇ لٝدًت  ټدً َدىپ    
 َد٩عىڂ.

هظڅث ٍََه خڃ ٌي٧َ. ـهظڅث ِد٩ُه  ( وـهظڅث ڀفځه خڃ ڀڅهثٺ تټًًَٝ. ـ2871) - 71

 خڃ أخٍ ٨ًوخر ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ تټځُس  وت و٧ٜ ٰدٍ ٴددًچ،  ڄدڇ ټُّدځ٧ لٱدٳ       

 ڄ٩ثټهٿ  وت تڄًٰٙىت".

( ـهظڅٍ ٨ځًو خڃ ٌيتيذ. ألدًڄث ٨دهتټىڈثج )٩َڅٍ تخڃ ١٨ثء( ٨ڃ 2871) - 72

 ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛٩ُِه، ٨ڃ ٴصثنذ، ٨
أڂ ڄدددٍ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ " ڂ تټ٩ددده  وت وٜدد٧ ٰددٍ ٴدددًچ، وشددىټً ٨څددڇ        

 أ٘فثخڇ" ٰىٸً خځعٻ ـهَط ُٔدثڂ ٨ڃ ٴصثنذ.

( ـدهظڅث ڀفځده خدڃ خٕدثي خدڃ ٨عځدثڂ تټ٩ددهٌ. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱددً.           2871) - 73

 ٌج،ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٨ٽٵځر خڃ ڀًظه، ٨ڃ ٩ِه خڃ ٨دُهذ، ٨ڃ تټدًتء خڃ ٨ث

 ٨14ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "تَعدددس تهلل تټددىَڃ آڀڅددىت خددثټٵىٺ تټعثخددس{ ]    

[" ٴدثٺ "ڄٍټدس ٰدٍ ٨دىتج تټٵددً. ُٰٵدثٺ ټدڇ: ڀدڃ يخدٷ؟ ُٰٵدىٺ: يخدٍ تهلل            27/ خًتڈُٿ /

وڄدٍُ ڀفځه ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰىټٷ ٴىټڇ ٨ٍ وؼٻ: تَعدس تهلل تټدىَڃ آڀڅدىت خدثټٵىٺ    
 وٍٰ تِلًذ{".تټعثخس ٍٰ تټفُثذ تټهڄُث 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ٔدُدر وڀفځده خدڃ تټځعڅدً وأخدى خٹدً خدڃ ڄدث٧ٰ.         2871) - 74

ٴثټىت: ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ )٩َڅىڂ تخڃ ڀههٌ( ٨دڃ ِدٱُثڂ، ٨دڃ أخُدڇ، ٨دڃ لُعځدر، ٨دڃ        
 تټدًتء خڃ ٨ثٌج:
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تَعدس تهلل تټىَڃ أڀڅىت خثټٵىٺ تټعثخس ٍٰ تټفُدثذ تټدهڄُث وٰدٍ تِلدًذ{، ٴدثٺ: ڄٍټدس ٰدٍ         
 ىتج تټٵدً. ٨

( ـددهظڅٍ ٨دُددهتهلل خددڃ ٨ځددً تټٵددىتيًٌَ. ـددهظڅث ـځددثن خددڃ ٌَدده. ـددهظڅث   2872) - 75

 خهَٻ ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ٔٵُٳ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ.
 ٴثٺ " وت لًؼس يوؾ تټځؤڀڃ شٽٵثڈث ڀٽٹثڂ ٩َٙهتڄهث". 

ٴثٺ ـځثن: ٰىٸً ڀڃ ٠ُح يَفهث، ووٸً تټځّٷ. ٴثٺ "وَٵىٺ أڈٻ تټّځثء: يوؾ ٠ُدر 
تْيٚ. ٘ٽً تهلل ٨ٽُٷ و٨ٽدً ؼّده ٸڅدس ش٩ځًَڅدڇ. ُٰڅ١ٽدٳ خدڇ  ټدً        ؼثءز ڀڃ ٴدٻ 

 يخڇ ٨ٍ وؼٻ. ظٿ َٵىٺ: تڄ١ٽٵىت خڇ  ټً آلً تْؼٻ".
وَٵدىٺ   -ٴثٺ ـځثن ووٸً ڀدڃ ڄصڅهدث، ووٸدً ټ٩څدث      -ٴثٺ "و ڂ تټٹثًٰ  وت لًؼس يوـڇ 

أڈددٻ تټّددځثء: يوؾ لدُعددر ؼددثءز ڀددڃ ٴدددٻ تْيٚ. ٴددثٺ ُٰٵددثٺ: تڄ١ٽٵددىت خددڇ  ټددً آلددً  
 .تْؼٻ"

ٴثٺ أخى ڈًًَذ: ًٰن يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ي١َدر، ٸثڄدس ٨ٽُدڇ، ٨ٽدً أڄٱدڇ،       
 ڈٹىت.

( ـهظڅٍ  ِفثٲ خڃ ٨ځً خڃ ِٽُٟ تټهىټٍ. ـهظڅث ِٽُځثڂ خدڃ تټځ٭ُدًذ   2873) - 76

٨ڃ ظثخس. ٴثٺ: ٴثٺ أڄدُ: ٸڅدس ڀد٧ ٨ځدً. ؾ وـدهظڅث ٔدُدثڂ خدڃ ٰدًوق )وتټٽٱد٣ ټدڇ(.           
 ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ، ٴثٺ:ـهظڅث ِٽُځثڂ خڃ تټځ٭ًُذ ٨ڃ ظثخس

ٸڅث ڀ٧ ٨ځً خُڃ ڀٹر وتټځهَڅر. ٰصًتءَڅث تټهٗٺ. وٸڅس يؼدٗ ـهَده تټدٙدً. ًٰأَصدڇ.      
وټُُ أـه ٨ٍَٿ أڄڇ يآچ ٬ًٌُ. ٴثٺ ٰؽ٩ٽس أٴىٺ ټ٩ځً: أڀث شًتچ؟ ٰؽ٩ٻ ٖ ًَتچ. ٴثٺ 
َٵىٺ ٨ځً: ِليتچ وأڄث ڀّدصٽٳ ٨ٽدً ًٰتٔدٍ. ظدٿ أڄٕدل َفدهظڅث ٨دڃ أڈدٻ خدهي ٰٵدثٺ:  ڂ           

هلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٸددثڂ ًََڅددث ڀٙددثي٦ أڈددٻ خددهي خددثْڀُ. َٵددىٺ "ڈددىت  يِددىٺ ت
ڀٙدد٦ً ٰددٗڂ ٬ددهت،  ڂ ٔددثء تهلل"  ٴددثٺ ٰٵددثٺ ٨ځددً: ٰىتټددىٌ خ٩عددڇ خددثټفٳ! ڀددث أل١ددؤت     
تټفهون تټصٍ ـه يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٴدثٺ ٰؽ٩ٽدىت ٰدٍ خةدً خ٩ٝدهٿ ٨ٽدً          

هدً  ټدُهٿ ٰٵدثٺ "َدث ٰدٗڂ خدڃ       خ٩ٛ ٰثڄ١ٽٳ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ـصدً تڄص     
ٰٗڂ! وَث ٰٗڂ خڃ ٰٗڂ! ڈٻ وؼهشٿ ڀث و٨هٸٿ تهلل ويِىټڇ ـٵدث؟ ٰدإڄٍ ٴده وؼدهز ڀدث      

 و٨هڄٍ تهلل ـٵث".
ٴثٺ ٨ځً: َث يِدىٺ تهلل! ٸُدٯ شٹٽدٿ أؼّدثنت ٖ أيوتؾ ُٰهدث؟ ٴدثٺ "ڀدث أڄدصٿ خلِدځ٧ ټځدث           

 أٴىٺ ڀڅهٿ. ٬ًُ أڄهٿ ٖ َّص٩ُ١ىڂ أڂ ًَنوت ٨ٽٍ ُٔةث".

( ـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه. ـهظڅث ـځثن خڃ ِدٽځر ٨دڃ ظثخدس تټدڅدثڄٍ، ٨دڃ      2874) - 77

 أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ شًٶ ٴصٽً خهي ظٗظث. ظٿ أشدثڈٿ ٰٵدثپ ٨ٽدُهٿ ٰڅدثنتڈٿ      

ٰٵثٺ "َث أخث ؼهٻ خڃ ڈٕثپ! َث أڀُر خڃ لٽٯ! َث ٨صددر خدڃ يخ٩ُدر! َدث ٔدُدر خدڃ يخ٩ُدر!        
خٹٿ ـٵث؟ ٰإڄٍ ٴه وؼهز ڀث و٨دهڄٍ يخدٍ ـٵدث" ّٰدځ٧ ٨ځدً      أټُُ ٴه وؼهشٿ ڀث و٨ه ي
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ٴىٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٵثٺ: َث يِىٺ تهلل! ٸُدٯ َّدځ٩ىت وأڄدً َؽُددىت وٴده      
ؼُٱىت؟  ٴثٺ "وتټىٌ ڄٱٍّ خُهچ! ڀث أڄصٿ خلِځ٧ ټځدث أٴدىٺ ڀدڅهٿ. وټٹدڅهٿ ٖ َٵدهيوڂ أڂ      

 َؽُدىت" ظٿ أڀً خهٿ ّٰفدىت. ٰلټٵىت ٍٰ ٴٽُح خهي.

( ـهظڅٍ َىِٯ خڃ ـځدثن تټځ٩څدٍ. ـدهظڅث ٨ددهت٨ْٽً ٨دڃ ِد٩ُه، ٨دڃ        2875) - 78

ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛ ٨ڃ أخٍ ٠ٽفر. ؾ وـهظڅُڇ ڀفځه خڃ ـدثشٿ. ـدهظڅث يوؾ خدڃ    
٨دثنذ. ـهظڅث ٩ُِه خڃ أخدٍ ٨ًوخدر ٨دڃ ٴصدثنذ. ٴدثٺ: وٸدً ټڅدث أڄدُ خدڃ ڀثټدٷ ٨دڃ أخدٍ             

 ٠ٽفر ٴثٺ:
٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ أڀدً خدٝد٩ر و٨ٕدًَڃ       ټځث ٸثڂ َىپ خهي، و٤هً ٨ٽُهٿ ڄدٍ تهلل 

يؼددٗ. )وٰددٍ ـددهَط يوؾ، خليخ٩ددر و٨ٕددًَڃ يؼددٗ( ڀددڃ ٘ددڅثنَه ٴددًَٓ. ٰددلټٵىت ٰددٍ 
 ٠ىي ڀڃ أ٠ىتء خهي. وِثٲ تټفهَط، خځ٩څً ـهَط ظثخس ٨ڃ أڄُ.

 ثبة اصجبد ا٫ذـبة - 18 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و٨ٽٍ خدڃ ـؽدً. ؼځ٩ُدث ٨دڃ  ِدځث٨ُٻ.      2876) - 79

 خى خٹً: ـهظڅث تخڃ ٨ٽُر ٨ڃ أَىج، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ڀٽُٹر، ٨ڃ ٨ثبٕر. ٴثټس:ٴثٺ أ
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ ـىِدح، َدىپ تټٵُثڀدر، ٨دىج" ٰٵٽدس: أټدُُ        

[ ٰٵثٺ "ټُُ 8/تٖڄٕٵثٲ / 84ٴه ٴثٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ: تّٰىٮ َفثِح ـّثخث ًَُّت؟{ ]

 تټفّثج َىپ تټٵُثڀر ٨ىج".وتٶ تټفّثج.  ڄځث وتٶ تټ٩ًٚ. ڀڃ ڄىٴٓ 

( ـهظڅٍ أخى تټًخ٧ُ تټ٩صٹٍ وأخى ٸثڀدٻ. ٴدثٖ: ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ٌَده.       2876) -پ -79

 ـهظڅث أَىج، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

( وـهظڅٍ ٨دهتټًـځڃ خڃ خًٕ خڃ تټفٹٿ تټ٩دهٌ. ـدهظڅث َفُدً )٩َڅدٍ    2876) - 81

  ٍ ڀٽُٹدر ٨دڃ تټٵثِدٿ، ٨دڃ      تخڃ ٩ُِه تټٵ١ثڂ(. ـهظڅث أخى َىڄُ تټٵًٌُٕ. ـهظڅث تخدڃ أخد
 ٨ثبٕر،

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ټُُ أـه َفثِح  ٖ ڈٽٷ" ٴٽدس: َدث يِدىٺ تهلل!     
 أټُُ تهلل َٵىٺ: ـّثخث ًَُّت؟ ٴثٺ "وتٶ تټ٩ًٚ. وټٹڃ ڀڃ ڄىٴٓ تټفّثج ڈٽٷ".

( وـهظڅٍ ٨دهتټًـځڃ خدڃ خٕدً. ـدهظڅٍ َفُدً )وڈدى تټٵ١دثڂ( ٨دڃ        2876) -پ -81

 ، ٨ڃ تخڃ أخٍ ڀٽُٹر، ٨ڃ ٨ثبٕر،٨عځثڂ خڃ تِْىن
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڀڃ ڄدىٴٓ تټفّدثج ڈٽدٷ" ظدٿ وٸدً خځعدٻ ـدهَط         

 أخٍ َىڄُ. 

 ثبة اڃٯغ ثذـٲ ا٫ٔٲ ثبهلل ر٘ب٫ټ، ٗٴض ا٫ٰٺد - 19 

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث َفًُ خڃ ٌٸًَثء ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ    2877) - 81

 أخٍ ِٱُثڂ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:



  

 

 

Page 661 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

ځ٩س تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، ٴدددٻ وٰثشددڇ خددعٗض، َٵددىٺ "ٖ َځددىشڃ أـددهٸٿ  ٖ  ِدد 
 وڈى َفّڃ خثهلل تټ٥ڃ".

( وـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ؼًَدً. ؾ وـدهظڅث أخدى ٸًَدح.     2877) -پ -81

ـددهظڅث أخددى ڀ٩ثوَددر. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث ٨ُّددً خددڃ َددىڄُ وأخددى       
 ٓ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.ڀ٩ثوَر. ٸٽهٿ ٨ڃ ت٨ْځ

( وـددهظڅٍ أخددى نتون، ِددٽُځثڂ خددڃ ڀ٩ددده. ـددهظڅث أخددى تټڅ٩ځددثڂ، ٨ددثيپ.      2877) - 82

ـددهظڅث ڀهددهٌ خددڃ ڀُځددىڂ. ـددهظڅث وت٘ددٻ ٨ددڃ أخددٍ تټٍخُددً، ٨ددڃ ؼددثخً خددڃ ٨دددهتهلل             
 تْڄٙثيٌ، ٴثٺ:

ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، ٴدددٻ ڀىشددڇ خعٗظددر أَددثپ، َٵددىٺ "ٖ َځددىشڃ      
 وڈى َفّڃ تټ٥ڃ خثهلل ٨ٍ وؼٻ". أـهٸٿ  ٖ

( وـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه و٨عځثڂ خڃ أخٍ ُٔدر. ٴثٖ: ـهظڅث ؼًَدً ٨دڃ   2878) - 83

 ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ِٱُثڂ، ٨ڃ ؼثخً. ٴثٺ:
 ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "َد٩ط ٸٻ ٨ده ٨ٽً ڀث ڀثز ٨ٽُڇ". 

ځڃ خدڃ ڀهدهٌ ٨دڃ ِدٱُثڂ،     ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ ڄث٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًـ2878) -پ -83

٨ڃ ت٨ْځٓ، خهىت تِٔدڅثن، ڀعٽدڇ. وٴدثٺ: ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وټدٿ َٵدٻ:           
 ِځ٩س.

( وـددهظڅٍ ـًڀٽددر خددڃ َفُددً تټصؽُدددٍ. ألدًڄددث تخددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ        2879) - 84

 َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ألدًڄٍ ـځٍذ خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً؛ أڂ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً ٴثٺ:
ٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِدددٽٿ َٵددىٺ " وت أيتن تهلل خٵدددىپ ٨ددىتخث، أ٘دددثج    ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددد   

 تټ٩ىتج ڀڃ ٸثڂ ُٰهٿ، ظٿ خ٩عىت ٨ٽً أ٨ځثټهٿ".
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 ٧زبة ا٠٫زٲ ٹأكغاٍ ا٫ـبٗخ - ۲۲
 ثبة ا٣زغاٱ ا٠٫زٲ، ٹٟزخ عص٭ ٿؤجٺط ٹٯؤجٺط - 1 

( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨دڃ تټٍڈدًٌ، ٨دڃ ٨دًوذ،     2881) - 1

 س أپ ِٽځر، ٨ڃ أپ ـدُدر، ٨ڃ ٌَڅح خڅس ؼفٓ؛٨ڃ ٌَڅح خڅ
أڂ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ تِددصُٵ٣ ڀددڃ ڄىڀددڇ وڈددى َٵددىٺ "ٖ  ټددڇ  ٖ تهلل. وَددٻ       

ټٽ٩ًج ڀڃ ًٔ ٴه تٴصًج. ٰصؿ تټُىپ ڀڃ ينپ َلؼىغ وڀلؼىغ ڀعٻ ڈىچ" و٨ٵده ِدٱُثڂ   
 ً تټمدط".خُهچ ٨ًٕذ. ٴٽس: َث يِىٺ تهلل! أڄهٽٷ وُٰڅث تټٙثټفىڂ؟ ٴثٺ "ڄ٩ٿ.  وت ٸع

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و٩ُِه خدڃ ٨ځدًو تْٔد٩عٍ وٌڈُدً خدڃ      2881) -پ -1

ـًج وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ٴدثټىت: ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ تټٍڈدًٌ، خهدىت تِٔدڅثن. وٌتنوت ٰدٍ            
تِٔڅثن ٨ڃ ِٱُثڂ، ٰٵثټىت: ٨ڃ ٌَڅدح خڅدس أپ ِدٽځر، ٨دڃ ـدُددر، ٨دڃ أپ ـدُددر، ٨دڃ         

 ٌَڅح خڅس ؼفٓ.

ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ تخدڃ        ( ـهظڅٍ 2881) - 2

ٔهثج. ألدًڄٍ ٨ًوذ خڃ تټٍخًُ؛ أڂ ٌَڅح خڅس أخٍ ِٽځر ألدًشڇ؛ أڂ أپ ـدُددر خڅدس   
 أخٍ ِٱُثڂ ألدًشهث؛ أڂ ٌَڅح خڅس ؼفٓ، ٌوغ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثټس:

"ٖ  ټدڇ  ٖ   لًغ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َىڀدث ٨ٍٰدث، ڀفځدًت وؼهدڇ، َٵدىٺ        
تهلل. وَٻ ټٽ٩ًج ڀدڃ ٔدً ٴده تٴصدًج. ٰدصؿ تټُدىپ ڀدڃ ينپ َدلؼىغ وڀدلؼىغ ڀعدٻ ڈدىچ"            
وـٽدددٳ خإ٘دددد٩ڇ تٔخهدددثپ، وتټصدددٍ شٽُهدددث. ٴثټدددس ٰٵٽدددس: َدددث يِدددىٺ تهلل! أڄهٽدددٷ وُٰڅدددث       

 تټٙثټفىڂ؟ ٴثٺ "ڄ٩ٿ.  وت ٸعً تټمدط".

( وـددهظڅٍ ٨دددهتټځٽٷ خددڃ ٔدد٩ُح خددڃ تټٽُددط. ـددهظڅٍ أخددٍ ٨ددڃ ؼددهٌ.     2881) -پ -2

ـهظڅٍ ٨ٵُٻ خدڃ لثټده. ؾ وـدهظڅث ٨ځدًو تټڅثٴده. ـدهظڅث ٩َٵدىج خدڃ  خدًتڈُٿ خدڃ ِد٩ه.            
ـددهظڅث أخددٍ ٨ددڃ ٘ددثټؿ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ تخددڃ ٔددهثج. خځعددٻ ـددهَط َددىڄُ ٨ددڃ تټٍڈددًٌ     

 خإِڅثنچ. 

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أـځده خدڃ  ِدفثٲ. ـدهظڅث وڈُدح.      2881) - 3

 ڈًًَذ، ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٠ثوَ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٰدصؿ تټُدىپ ڀدڃ ينپ َدلؼىغ وڀدلؼىغ ڀعدٻ ڈدىچ"         

 و٨ٵه وڈُح خُهچ ش٩ُّڃ.

 ثبة ا٫شـٞ ثب٫جڀق ا٫ظٽ ٿئ٭ ا٫جڀذ - 2 

 -( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ِد٩ُه وأخدى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ          2882) - 4

لًتڂ: ـهظڅث( ؼًًَ ٨ڃ ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ )ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِ -وتټٽٱ٣ ټٵصُدر 
 ي٧ُٰ، ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ تټٵد١ُر. ٴثٺ:
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نلددٻ تټفددثيض خددڃ أخددٍ يخ٩ُددر و٨دددهتهلل خددڃ ٘ددٱىتڂ، وأڄددث ڀ٩هځددث، ٨ٽددً أپ ِددٽځر، أپ   
تټځؤڀڅُڃ. ّٰلٖڈث ٨ڃ تټؽُٓ تټىٌ َمّٯ خڇ. وٸثڂ وټٷ ٍٰ أَثپ تخڃ تټٍخًُ. ٰٵثټس: 

٨ثبدى خثټدُدس ُٰد٩دط  ټُدڇ خ٩دط. ٰدإوت ٸدثڄىت         ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "٩َىو
خدُددهتء ڀددڃ تْيٚ لّددٯ خهددٿ" ٰٵٽددس: َددث يِددىٺ تهلل! ٰٹُددٯ خځددڃ ٸددثڂ ٸثيڈددث؟ ٴددثٺ    

 "َمّٯ خڇ ڀ٩هٿ. وټٹڅڇ َد٩ط َىپ تټٵُثڀر ٨ٽً ڄُصڇ".
 وٴثٺ أخى ؼ٩ٱً: ڈٍ خُهتء تټځهَڅر.

ُد٧، خهدىت   ( ـهظڅثچ أـځه خڃ َىڄُ. ـهظڅث ٌڈًُ. ـهظڅث ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ ي2882ٰ) - 5

تِٔڅثن، وٍٰ ـهَعڇ: ٴثٺ ٰٽٵُس أخث ؼ٩ٱً ٰٵٽدس:  ڄهدث  ڄځدث ٴثټدس: خدُدهتء ڀدڃ تْيٚ.       
 ٰٵثٺ أخى ؼ٩ٱً: ٸٗ. وتهلل!  ڄهث ټدُهتء تټځهَڅر.

( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴه وتخڃ أخٍ ٨ځً )وتټٽٱ٣ ټ٩ځًو(. ٴثٖ: ـهظڅث ِدٱُثڂ  2883) - 6

 ٘ٱىتڂ َٵىٺ: ألدًشڅٍ ـٱٙر؛ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ أڀُر خڃ ٘ٱىتڂ. ِځ٧ ؼهچ ٨دهتهلل خڃ
أڄهث ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "ټُؤڀڃ ڈىت تټدُدس ؼدُٓ َ٭ٍوڄدڇ. ـصدً      

 وت ٸثڄىت خدُهتء ڀڃ تْيٚ، َمّٯ خلو١ِهٿ. وَڅثنٌ أوټهٿ آلًڈٿ. ظٿ َمّٯ خهٿ. 
 ٰٗ َدٵً  ٖ تټًَٕه تټىٌ َمدً ٨څهٿ".

ٔهه ٨ٽً ـٱٙدر أڄهدث ټدٿ شٹدىج     ٰٵثٺ يؼٻ: أٔهه ٨ٽُٷ أڄٷ ټٿ شٹىج ٨ٽً ـٱٙر. وأ
 ٨ٽً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. 

( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ خددڃ ڀُځددىڂ. ـددهظڅث تټىټُدده خددڃ ٘ددثټؿ. ـددهظڅث  2883) - 7

٨دُهتهلل خڃ ٨ځًو. ـهظڅث ٌَه خڃ أخٍ أڄُّر ٨دڃ ٨ددهتټځٽٷ تټ٩دثڀًٌ، ٨دڃ َىِدٯ خدڃ       
 ڀثڈٷ. ألدًڄٍ ٨دهتهلل خڃ ٘ٱىتڂ ٨ڃ أپ تټځؤڀڅُڃ؛

ٴددىپ  -٩َڅددٍ تټٹ٩دددر  - ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "ِدد٩ُىو خهددىت تټدُددس  أڂ يِددىٺ تهلل 
ټُّددس ټهددٿ ڀڅ٩ددر وٖ ٨ددهن وٖ ٨ددهذ. َد٩ددط  ټددُهٿ ؼددُٓ. ـصددً  وت ٸددثڄىت خدُددهتء ڀددڃ        

 تْيٚ لّٯ خهٿ". 
ٴثٺ َىِٯ: وأڈٻ تټٕثپ َىڀةى ًَُّوڂ  ټً ڀٹر. ٰٵثٺ ٨ددهتهلل خدڃ ٘دٱىتڂ: أڀدث وتهلل!     

 ڀث ڈى خهىت تټؽُٓ. 
وـددهظڅٍ ٨دددهتټځٽٷ تټ٩ددثڀًٌ ٨ددڃ ٨دددهتټًـځڃ خددڃ ِددثخٟ، ٨ددڃ تټفددثيض خددڃ  ٴددثٺ ٌَدده:

يخ٩ُر، ٨ڃ أپ تټځؤڀڅُڃ. خځعٻ ـهَط َىِٯ خڃ ڀثڈٷ. ٬ًُ أڄڇ ټدٿ َدىٸً ُٰدڇ تټؽدُٓ     
 تټىٌ وٸًچ ٨دهتهلل خڃ ٘ٱىتڂ.

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث َىڄُ خڃ ڀفځه. ـهظڅث تټٵثِٿ خدڃ  2884) - 8

 ه خڃ ٌَثن، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ تټٍخًُ؛ أڂ ٨ثبٕر ٴثټس:تټٱٝٻ تټفهتڄٍ ٨ڃ ڀفځ
٨دط يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٰدٍ ڀڅثڀدڇ. ٰٵٽڅدث: َدث يِدىٺ تهلل! ٘دڅ٩س ٔدُةث          

ٍٰ ڀڅثڀٷ ټٿ شٹڃ شٱ٩ٽدڇ. ٰٵدثٺ "تټ٩ؽدح  ڂ ڄثِدث ڀدڃ أڀصدٍ َؤڀدىڂ خثټدُدس خًؼدٻ ڀدڃ           
ث يِددىٺ تهلل!  ڂ ٴددًَٓ. ٴدده ټؽددل خثټدُددس. ـصددً  وت ٸددثڄىت خثټدُددهتء لّددٯ خهددٿ" ٰٵٽڅددث: َدد
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تټ١ًَٳ ٴه َؽځ٧ تټڅثَ. ٴثٺ "ڄ٩ٿ. ُٰهٿ تټځّصدٙدً وتټځؽددىي وتخدڃ تټّددُٻ. َهٽٹدىڂ      
 ڀهٽٹث وتـهت. وَٙهيوڂ ڀٙثني ٔصً. َد٩عهٿ تهلل ٨ٽً ڄُثشهٿ".

 ثبة ٳؼٹ٩ ا٠٫زٲ ٧ٰٺا٣ٖ ا٤٫ِغ - 3 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و٨ځًو تټڅثٴده و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ وتخدڃ      2885) - 9

)ٴدثٺ  ِدفثٲ: ألدًڄدث. وٴدثٺ تِلدًوڂ: ـدهظڅث(        -وتټٽٱد٣ ٖخدڃ أخدٍ ٔدُدر      -ٍ ٨ځدً  أخ
 ِٱُثڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨ًوذ، ٨ڃ أِثڀر؛

أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أًٔٮ ٨ٽً أ٠ٿ ڀڃ آ٠ثپ تټځهَڅر. ظٿ ٴدثٺ "ڈدٻ شدًوڂ     
 ڀث أيي؟  ڄٍ ْيي ڀىتٴ٧ تټٱصڃ لٗٺ خُىشٹٿ، ٸځىتٴ٧ تټٵ١ً".

( وـدددهظڅث ٨دددده خدددڃ ـځُددده. ألدًڄدددث ٨ددددهتټًٌتٲ. ألدًڄدددث ڀ٩ځدددً ٨دددڃ  2885) -پ -9

 تټٍڈًٌ، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

( ـهظڅٍ ٨ځدًو تټڅثٴده وتټفّدڃ تټفٽدىتڄٍ و٨دده خدڃ ـځُده )ٴدثٺ ٨دده:          2886) - 11

. ـهظڅث أخٍ ٨دڃ  -وڈى تخڃ  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه  -ألدًڄٍ. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث( ٩َٵىج 
 تخڃ تټځُّح خڃ ٨دهتټًـځڃ؛ أڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ: ٘ثټؿ، ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ـهظڅٍ

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ِصٹىڂ ٰصڃ، تټٵث٨ه ُٰهث لًُ ڀڃ تټٵثبٿ، وتټٵثبٿ  
ُٰهث لًُ ڀڃ تټځثٍٔ، وتټځثٍٔ ُٰهث لًُ ڀڃ تټّث٨ٍ. ڀڃ شًٕٮ ټهث شّصًٰٕڇ. وڀڃ 

 وؼه ُٰهث ڀٽؽل ٰٽ٩ُى خڇ".

فّددڃ تټفٽددىتڄٍ و٨ددده خددڃ ـځُدده )ٴددثٺ ٨ددده:   ( ـددهظڅث ٨ځددًو تټڅثٴدده وتټ2886) - 11

ألدًڄددٍ. وٴددثٺ تِلددًتڂ: ـددهظڅث( ٩َٵددىج. ـددهظڅث أخددٍ ٨ددڃ ٘ددثټؿ، ٨ددڃ تخددڃ ٔددهثج.    
ـهظڅٍ أخى خٹً خڃ ٨دهتټًـځڃ ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ڀ١ُد٧ خدڃ تِْدىن، ٨دڃ ڄىٰدٻ خدڃ       
ڀ٩ثوَر، ڀعدٻ ـدهَط أخدٍ ڈًَدًذ ڈدىت.  ٖ أڂ أخدث خٹدً ٍََده "ڀدڃ تټٙدٗذ ٘دٗذ، ڀدڃ             

 ځث وشً أڈٽڇ وڀثټڇ".ٰثشصڇ ٰٹلڄ

( ـدددهظڅٍ  ِدددفثٲ خدددڃ ڀڅٙدددىي. ألدًڄدددث أخدددى نتون تټ١ُثټّدددٍ. ـدددهظڅث  2886) - 12

  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ. ٴثٺ:
ٴثٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "شٹدىڂ ٰصڅدر تټڅدثبٿ ُٰهدث لُدً ڀدڃ تټُٵ٥دثڂ. وتټُٵ٥دثڂ           

 ڀڃ تټّث٨ٍ. ٰځڃ وؼه ڀٽؽل أو ڀ٩ثوت ٰٽُّص٩ى". ُٰهث لًُ ڀڃ تټٵثبٿ. وتټٵثبٿ ُٰهث لًُ

( ـهظڅٍ أخى ٸثڀٻ تټؽفهيٌ، ُٰٝٻ خڃ ـُّڃ. ـهظڅث ـځثن خدڃ ٌَده.   2887) - 13

ـهظڅث ٨عځثڂ تټٕفثپ ٴثٺ: تڄ١ٽٵس أڄث وًٰٴه تټّدمٍ  ټً ڀّٽٿ خڃ أخٍ خٹًذ، وڈى ٍٰ 
ٿ. ِدځ٩س  أيٜڇ. ٰهلٽڅث ٨ٽُڇ ٰٵٽڅث: ڈٻ ِځ٩س أخثٶ َفهض ٍٰ تټٱدصڃ ـدهَعث؟ ٴدثٺ: ڄ٩د    

 أخث خٹًذ َفهض ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڄهث ِصٹىڂ ٰصڃ. أٖ ظٿ شٹدىڂ ٰصڅدر تټٵث٨ده ُٰهدث      

لًُ ڀڃ تټځثٍٔ ُٰهث. وتټځثٍٔ ُٰهث لًُ ڀڃ تټّث٨ٍ  ټُهث. أٖ، ٰإوت ڄٍټس أو وٴ٩س، 
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أيٚ ٰځڃ ٸثڂ ټڇ  خٻ ٰٽُٽفٳ خإخٽڇ. وڀڃ ٸثڄس ټڇ ٬څٿ ٰٽُٽفٳ خ٭څځڇ. وڀدڃ ٸثڄدس ټدڇ    
ٰٽُٽفٳ خليٜڇ" ٴثٺ ٰٵثٺ يؼٻ: َث يِىٺ تهلل! أيأَس ڀڃ ټٿ َٹڃ ټڇ  خدٻ وٖ ٬دڅٿ وٖ   
أيٚ؟ ٴثٺ "٩َځه  ټً ُِٱڇ ُٰهٲ ٨ٽً ـهچ خفؽً. ظٿ ټُڅػ  ڂ تِص١ث٦ تټڅؽثء. تټٽهدٿ!  
ڈٻ خٽ٭س؟ تټٽهٿ! ڈٻ خٽ٭س؟ تټٽهٿ! ڈٻ خٽ٭س؟" ٴثٺ ٰٵثٺ يؼٻ: َدث يِدىٺ تهلل! أيأَدس    

ټددً أـدده تټٙددٱُڃ، أو  ـددهي تټٱةصددُڃ، ٰٝددًخڅٍ يؼددٻ      ڂ أٸًڈددس ـصددً َڅ١ٽددٳ خددٍ    
 خُّٱڇ، أو َؽا ِهٿ ُٰٵصٽڅٍ؟ ٴثٺ "َدىء خإظځڇ و ظځٷ. وَٹىڂ ڀڃ أ٘فثج تټڅثي".

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح. ٴدثٖ: ـدهظڅث وٸُد٧. ؾ        2887) -پ -13

ىت وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ددهٌ. ٸٗڈځددث ٨ددڃ ٨عځددثڂ تټٕددفثپ، خهدد 
تِٔڅثن. ـهَط تخڃ أخٍ ٨هٌ ڄفى ـهَط ـځثن  ټدً آلدًچ. وتڄصهدً ـدهَط وٸُد٧ ٨څده       

 ٴىټڇ " ڂ تِص١ث٦ تټڅؽثء" وټٿ َىٸً ڀث خ٩هچ.

 ثبة اطا رٺاجٶ ا٫ٰـ٬ٰبٱ ثـڀ٠ڀٸٰب - 4 

( ـهظڅٍ أخى ٸثڀٻ، ُٰٝٻ خڃ ـُّڃ تټؽفهيٌ. ـدهظڅث ـځدثن خدڃ ٌَده     2888) - 14

 خڃ ٴُُ. ٴثٺ:٨ڃ أَىج وَىڄُ، ٨ڃ تټفّڃ، ٨ڃ تْـڅٯ 
لًؼس وأڄث أيَه ڈىت تټًؼٻ. ٰٽٵُڅٍ أخى خٹًذ ٰٵدثٺ أَدڃ شًَده؟ َدث أـڅدٯ! ٴدثٺ ٴٽدس:         

أيَدده ڄٙددً تخددڃ ٨ددٿ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٩َڅددٍ ٨ٽُددث. ٴددثٺ ٰٵددثٺ ټددٍ: َددث   
أـڅدددٯ! تيؼددد٧. ٰدددإڄٍ ِدددځ٩س يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ َٵدددىٺ " وت شىتؼدددڇ    

وتټځٵصىٺ ٍٰ تټڅثي" ٴثٺ ٰٵٽس، أو ٴُٻ: َدث يِدىٺ تهلل! ڈدىت    تټځّٽځثڂ خُّٱُهځث، ٰثټٵثشٻ 
 تټٵثشٻ. ٰځث خثٺ تټځٵصىٺ؟ ٴثٺ " ڄڇ ٴه أيتن ٴصٻ ٘ثـدڇ".

( وـددهظڅثچ أـځدده خددڃ ٨دددهذ تټٝدددٍ. ـددهظڅث ـځددثن ٨ددڃ أَددىج وَددىڄُ      2888) - 15

 وتټځ٩ٽً خڃ ٌَثن ٨ڃ تټفّڃ، ٨ڃ تْـڅٯ خڃ ٴُُ، ٨ڃ أخٍ خٹًذ. ٴثٺ:
هلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " وت تټصٵً تټځّٽځثڂ خّدُٱُهځث، ٰثټٵثشدٻ وتټځٵصدىٺ    ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً ت 

 ٍٰ تټڅثي".

( وـهظڅٍ ـؽثغ خڃ تټٕدث٨ً. ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ ڀدڃ ٸصثخدڇ. ألدًڄدث       2888) -پ -15

 ڀ٩ځً ٨ڃ أَىج، خهىت تِٔڅثن، ڄفى ـهَط أخٍ ٸثڀٻ ٨ڃ ـځثن.  ټً آلًچ.

ي ٨ددڃ ٔد٩در. ؾ وـددهظڅث  ( وـدهظڅث أخدى خٹددً خدڃ أخدٍ ٔددُدر. ـدهظڅث ٬څده      2888) - 16

ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ڀڅٙدىي،      
 ٨ڃ يخ٩ٍ خڃ ـًتْ، ٨ڃ أخٍ خٹًذ،

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " وت تټځّٽځثڂ، ـځٻ أـهڈځث ٨ٽدً ألُدڇ تټّدٗؾ،     
 ٰهځث ٨ٽً ؼًٮ ؼهڅٿ. ٰإوت ٴصٻ أـهڈځث ٘ثـدڇ، نلٗڈث ؼځ٩ُث".
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( وـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ خدڃ      157) - 17

ڀڅدددڇ. ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً       
 أـثنَط ڀڅهث:

وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "ٖ شٵدىپ تټّدث٨ر ـصدً شٵصصدٻ ٰةصدثڂ ٥٨ُځصدثڂ.         
 . ون٨ىتڈځث وتـهذ".وشٹىڂ خُڅهځث ڀٵصٽر ٥٨ُځر

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٩َٵددىج )٩َڅددٍ تخددڃ ٨دددهتټًـځڃ( ٨ددڃ      157) - 18

 ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "ٖ شٵدىپ تټّدث٨ر ـصدً َٹعدً تټهدًغ" ٴدثټىت:           

 وڀث تټهًغ؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "تټٵصٻ. تټٵصٻ".

 ڃٯخ ثٌ٘ٸٮ ثج٘يثبة ٷال٥ ٷظٵ ا - 5 

( ـهظڅث أخى تټًخ٧ُ تټ٩صٹٍ وٴصُدر خڃ ٩ُِه. ٸٗڈځث ٨ڃ ـځدثن خدڃ ٌَده    2889) - 19

)وتټٽٱ٣ ټٵصُدر(. ـهظڅث ـځثن ٨ڃ أَىج، ٨ڃ أخٍ ٴٗخدر، ٨دڃ أخدٍ أِدځثء، ٨دڃ ظىخدثڂ،       
 ٴثٺ:

ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ " ڂ تهلل ٌوي ټددٍ تْيٚ. ًٰأَددس ڀٕددثيٴهث       
ڀصددٍ ِددُدٽ٫ ڀٽٹهددث ڀددث ٌوي ټددٍ ڀڅهددث. وأ١٨ُددس تټٹڅددٍَڃ تْـځددً        وڀ٭ثيخهددث. و ڂ أ

وتْخُٛ. و ڄٍ ِلټس يخٍ ْڀصٍ أڂ ٖ َهٽٹهث خّڅر ٨ثڀر. وأڂ ٖ َّٽٟ ٨ٽُهٿ ٨هوت 
ڀڃ ِىي أڄٱّهٿ. ُّٰصدُؿ خُٝصهٿ. و ڂ يخدٍ ٴدثٺ: َدث ڀفځده!  ڄدٍ  وت ٴٝدُس ٴٝدثء        

وأڂ ٖ أِٽٟ ٨ٽُهٿ ٨دهوت  ٰإڄڇ ٖ ًَن. و ڄٍ أ١٨ُصٷ ْڀصٷ أڂ ٖ أڈٽٹهٿ خّڅر ٨ثڀر. 
أو ٴدثٺ ڀدڃ خدُڃ     -ڀڃ ِىي أڄٱّهٿ. َّصدُؿ خُٝصهٿ. وټى تؼصځ٧ ٨ٽُهٿ ڀڃ خلٴ١ثيڈدث  

 ـصً َٹىڂ خ٩ٝهٿ َهٽٷ خ٩ٝث، وَّدٍ خ٩ٝهٿ خ٩ٝث". -أٴ١ثيڈث 

( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج و ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ وڀفځده خدڃ تټځعڅدً      2889) -پ -19

لًوڂ: ـهظڅث( ڀ٩ثو خدڃ ڈٕدثپ. ـدهظڅٍ أخدٍ     وتخڃ خٕثي )ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِ
 ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ أخٍ ٴٗخر، ٨ڃ أخٍ أِځثء تټًـدٍ، ٨ڃ ظىخثڂ؛ 

أڂ ڄدٍ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ " ڂ تهلل ش٩دثټً ٌوي ټدٍ تْيٚ. ـصدً يأَدس          
ڀٕثيٴهث وڀ٭ثيخهث. وأ١٨ثڄٍ تټٹڅٍَڃ تْـځً وتْخُٛ". ظٿ وٸً ڄفدى ـدهَط أَدىج    

 ٨ڃ أخٍ ٴٗخر.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً. ؾ وـدهظڅث تخدڃ      2891) - 21

ڄځًُ )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٨عځدثڂ خدڃ ـٹدُٿ. ألدًڄدٍ ٨دثڀً خدڃ ِد٩ه ٨دڃ              
 أخُڇ؛

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ أٴددٻ وتز َدىپ ڀدڃ تټ٩ثټُدر. ـصدً  وت ڀدً خځّدؽه           
ڃ. و٘دٽُڅث ڀ٩دڇ. ون٨دث يخدڇ ٠دىَٗ. ظدٿ تڄٙدًٮ        خڅٍ ڀ٩ثوَر، نلٻ ًٰٸ٧ ُٰدڇ يٸ٩صدُ  
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 ټُڅث. ٰٵثٺ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ِدلټس يخدٍ ظٗظدث. ٰل١٨دثڄٍ ظڅصدُڃ وڀڅ٩څدٍ وتـدهذ.          
ِددلټس يخددٍ أڂ ٖ َهٽددٷ أڀصددٍ خثټّددڅر ٰل١٨ثڄُهددث. وِددلټصڇ أڂ ٖ َهٽددٷ أڀصددٍ خددثټ٭ًٲ      

 ٰل١٨ثڄُهث. وِلټصڇ أڂ ٖ َؽ٩ٻ خلِهٿ خُڅهٿ ٰځڅ٩څُهث".

ظڅثچ تخڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ڀدًوتڂ خدڃ ڀ٩ثوَدر. ـدهظڅث ٨عځدثڂ خدڃ       ( وـه2891) - 21

 ـٹُٿ تْڄٙثيٌ. ألدًڄٍ ٨ثڀً خڃ ٩ِه ٨ڃ أخُڇ؛
أڄڇ أٴدٻ ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ٠ثبٱر ڀڃ أ٘فثخڇ. ٰځً خځّؽه خڅٍ  

 ڀ٩ثوَر. خځعٻ ـهَط تخڃ ڄځًُ.

 ٣ڀب٭ ا٫ـبٗخ ثبة اسجبع ا٫ٴجپ ه٬ټ اهلل ٬ٗڀٶ ٹؿ٬ٮ ٟڀٰب ٿ٨ٺٱ ا٫ټ - 6 

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ تټصؽُدٍ. ألدًڄث تخڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ    2891) - 22

٨ڃ تخڃ ٔهثج؛ أڂ أخث  نيَُ تټمىٖڄٍ ٸثڂ َٵىٺ: ٴثٺ ـىَٱدر خدڃ تټُځدثڂ. وتهلل!  ڄدٍ     
٨ْٽٿ تټڅثَ خٹٻ ٰصڅر ڈٍ ٸثبڅر، ُٰځث خُڅٍ وخُڃ تټّث٨ر. وڀث خٍ  ٖ أڂ َٹىڂ يِدىٺ  

وِٽٿ أًِ  ټٍ ٰدٍ وټدٷ ٔدُةث، ټدٿ َفهظدڇ ٬ُدًٌ. وټٹدڃ يِدىٺ تهلل         تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ 
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ، وڈى َفهض ڀؽٽّث أڄث ُٰڇ ٨ڃ تټٱصڃ.

ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، وڈدى ٩َده تټٱدصڃ "ڀدڅهڃ ظدٗض ٖ َٹدهڂ َدىيڂ            
 ُٔةث. وڀڅهڃ ٰصڃ ٸًَثؾ تټُٙٯ. ڀڅهث ٘٭ثي وڀڅهث ٸدثي".

 وټةٷ تټًڈٟ ٸٽهٿ ٬ًٌُ.ٴثٺ ـىَٱر: ٰىڈح أ

( وـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر و ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ )ٴددثٺ ٨عځددثڂ:       2891) - 23

 ـهظڅث. وٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث( ؼًًَ ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ ٔٵُٳ، ٨ڃ ـىَٱر ٴثٺ:
ٴثپ ُٰڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀٵثڀث. ڀث شًٶ ُٔةث َٹىڂ ٍٰ ڀٵثڀڇ وټٷ  ټً  

خددڇ. ـٱ٥ددڇ ڀددڃ ـٱ٥ددڇ وڄّددُڇ ڀددڃ ڄّددُڇ. ٴدده ٨ٽځددڇ أ٘ددفثخٍ    ٴُددثپ تټّددث٨ر،  ٖ ـددهض 
ڈؤٖء. و ڄڇ ټُٹىڂ ڀڅڇ تټٍٕء ٴه ڄُّصڇ ٰليتچ ٰلوٸًچ. ٸځث َدىٸً تټًؼدٻ وؼدڇ تټًؼدٻ     

  وت ٬ثج ٨څڇ. ظٿ  وت يآچ ٨ًٰڇ.

( وـددهظڅثچ أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث وٸُدد٧ ٨ددڃ ِددٱُثڂ، ٨ددڃ      2891) -پ -23

 ڇ ڀڃ ڄُّڇ. وټٿ َىٸً ڀث خ٩هچ.ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن،  ټً ٴىټڇ: وڄُّ

( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ خٕددثي. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ـددهظڅث ٔدد٩در. ؾ    2891) - 24

وـهظڅٍ أخى خٹً خڃ ڄث٧ٰ. ـهظڅث ٬څهي. ـهظڅث ٩ٔدر ٨دڃ ٨دهٌ خدڃ ظثخدس، ٨دڃ ٨ددهتهلل       
 خڃ ٍََه، ٨ڃ ـىَٱر؛ أڄڇ ٴثٺ:

ىپ تټّدث٨ر. ٰځدث ڀڅدڇ    ألدًڄٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خځث ڈى ٸثبڃ  ټدً أڂ شٵد   
 ٍٔء  ٖ ٴه ِلټصڇ.  ٖ أڄٍ ټٿ أِلټڇ: ڀث َمًغ أڈٻ تټځهَڅر ڀڃ تټځهَڅر؟

( ـهظڅث ڀفځه خدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅٍ وڈدح خدڃ ؼًَدً. ألدًڄدث ٔد٩در،         2891) -پ -24

 خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.
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( وـددهظڅٍ ٩َٵددىج خددڃ  خددًتڈُٿ تټددهويٴٍ وـؽددثغ خددڃ تټٕددث٨ً. ؼځ٩ُددث 2892) - 25

ثٺ ـؽثغ: ـهظڅث أخى ٨ث٘ٿ. ألدًڄث ٨ٍيذ خدڃ ظثخدس. ألدًڄدث ٨ٽددثء     ٨ڃ أخٍ ٨ث٘ٿ. ٴ
 خڃ أـځً. ـهظڅٍ أخى ٌَه )٩َڅٍ ٨ځًو خڃ أل١ح( ٴثٺ:

٘ددٽً خڅددث يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ تټٱؽددً. و٘دد٩ه تټځڅدددً ٰم١دڅددث ـصددً            
ـًٝز تټ٥هً. ٰڅدٍٺ ٰٙدٽً. ظدٿ ٘د٩ه تټځڅددً. ٰم١دڅدث ـصدً ـٝدًز تټ٩ٙدً. ظدٿ           

تټځڅدً. ٰم١دڅث ـصً ٬ًخس تټٕځُ. ٰللدًڄث خځث ٸدثڂ وخځدث ڈدى    ڄٍٺ ٰٙٽً. ظٿ ٩٘ه 
 ٸثبڃ. ٰل٨ٽځڅث أـٱ٥څث.

 ثبة ٟپ ا٠٫زٴخ ا٫زپ رٰٺط ٧ٰٺط ا٫جذغ - 7 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ وڀفځه خڃ تټ٩ٗء، أخى ٸًَدح. ؼځ٩ُدث   144) - 26

ٔدٵُٳ، ٨دڃ   ٨ڃ أخٍ ڀ٩ثوَر. ٴثٺ تخڃ تټ٩ٗء: ـهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر. ـدهظڅث ت٨ْځدٓ ٨دڃ      
 ـىَٱر. ٴثٺ:

ٸڅث ٨څه ٨ځً. ٰٵثٺ: أَٹٿ َفٱ٣ ـهَط يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ تټٱصڅر ٸځدث   
ٴثٺ؟ ٴثٺ ٰٵٽس: أڄث. ٴثٺ:  ڄٷ ټؽًٌء. وٸُٯ ٴثٺ؟ ٴثٺ ٴٽس: ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً 
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "ٰصڅر تټًؼٻ ٍٰ أڈٽڇ وڀثټڇ وڄٱّڇ ووټهچ وؼثيچ، َٹٱًڈث تټٙدُثپ  

ٗذ وتټٙهٴر وتْڀً خثټځ٩ًوٮ وتټڅهٍ ٨ڃ تټځڅٹً". ٰٵثٺ ٨ځً: ټُُ ڈىت أيَه. وتټٙ
 ڄځث أيَه تټصٍ شځىغ ٸځىغ تټدفً. ٴثٺ ٰٵٽس: ڀثټٷ وټهث؟ َدث أڀُدً تټځدؤڀڅُڃ!  ڂ خُڅدٷ     
وخُڅهددث خثخددث ڀ٭ٽٵددث. ٴددثٺ: أُٰٹّددً تټدددثج أپ َٱددصؿ؟ ٴددثٺ ٴٽددس: ٖ. خددٻ َٹّددً. ٴددثٺ: وټددٷ    

 أـًي أڂ ٖ َ٭ٽٳ أخهت.
څث ټفىَٱر: ڈٻ ٸثڂ ٨ځً ٩َٽٿ ڀڃ تټدثج؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ. ٸځث ٩َٽٿ أڂ نوڂ ٬ه تټٽُٽدر.  ٴثٺ ٰٵٽ

 ڄٍ ـهظصڇ ـهَعث ټُُ خث٬ْثټُٟ. ٴثٺ ٰهدڅث أڂ ڄّلٺ ـىَٱر: ڀڃ تټدثج؟ ٰٵٽڅث ټځًّوٲ: 
 ِٽڇ. ّٰلټڇ. ٰٵثٺ: ٨ځً.

( وـهظڅثچ أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٩ُِه تْٔػ. ٴثٖ: ـهظڅث وٸُد٧. ؾ  144) - 27

ظڅث ٨عځددثڂ خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ؼًَددً. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ألدًڄددث   وـدده
٨ُّددً خددڃ َددىڄُ. ؾ وـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً. ـددهظڅث َفُددً خددڃ ٨ُّددً. ٸٽهددٿ ٨ددڃ           
ت٨ْځٓ، خهىت تِٔڅثن، ڄفى ـهَط أخٍ ڀ٩ثوَر. وٍٰ ـهَط ٨ًُّ ٨ڃ ت٨ْځٓ ٨دڃ  

 ٔٵُٳ ٴثٺ: ِځ٩س ـىَٱر َٵىٺ.

ٍ ٨ځددً. ـددهظڅث ِددٱُثڂ ٨ددڃ ؼددثڀ٧ خددڃ أخددٍ يتٔدده؛      ( وـددهظڅث تخددڃ أخدد  144) -پ -27

وت٨ْځٓ ٨ڃ أخٍ وتبٻ، ٨ڃ ـىَٱر ٴثٺ: ٴدثٺ ٨ځدً: ڀدڃ َفدهظڅث ٨دڃ تټٱصڅدر؟ وتٴدصٗ        
 تټفهَط خڅفى ـهَعهٿ.

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وڀفځه خڃ ـثشٿ. ٴثٖ: ـهظڅث ڀ٩ثو خڃ ڀ٩ثو. 2893) - 28

 ـهظڅث تخڃ ٨ىڂ ٨ڃ ڀفځه. ٴثٺ: ٴثٺ ؼڅهج:
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٨ًددر. ٰددإوت يؼددٻ ؼددثټُ. ٰٵٽددس: ټُهددًتٴڃ تټُددىپ ڈهڅددث نڀددثء. ٰٵددثٺ وتٶ   ؼةددس َددىپ تټؽ 
تټًؼٻ: ٸٗ. وتهلل! ٴٽس: خٽً. وتهلل! ٴثٺ: ٸٗ. وتهلل! ٴٽس: خٽً. وتهلل! ٴدثٺ: ٸدٗ. وتهلل!   
 ڄڇ ټفهَط يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـهظڅُدڇ. ٴٽدس: خدةُ تټؽٽدُُ ټدٍ أڄدس ڀڅدى        

ِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٗ شڅهثڄٍ؟ ظدٿ  تټُىپ. شّځ٩څٍ ألثټٱٷ وٴه ِځ٩صڇ ڀڃ ي
 ٴٽس: ڀث ڈىت تټ٭ٝح؟ ٰلٴدٽس ٨ٽُڇ أِلټڇ. ٰإوت تټًؼٻ ـىَٱر.

 ثبة ال ر٤ٺ٭ ا٫ـبٗخ دزټ ٿذـغ ا٠٫غاد ٗٲ جج٪ ٯٲ طٷت - 8 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٩َٵىج )٩َڅٍ تخڃ ٨ددهتټًـځڃ تټٵدثيٌ(   2894) - 29

 ؛٨ڃ ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "ٖ شٵددىپ تټّددث٨ر ـصددً َفّددً تټٱددًتز ٨ددڃ  

ؼدٻ ڀڃ وڈح. َٵصصٻ تټڅثَ ٨ٽُدڇ. ُٰٵصدٻ، ڀدڃ ٸدٻ ڀثبدر، شّد٩ر وشّد٩ىڂ. وَٵدىٺ ٸدٻ          
 يؼٻ ڀڅهٿ: ټ٩ٽٍ أٸىڂ أڄث تټىٌ أڄؽى".

( وـهظڅٍ أڀُر خڃ خ١ّثپ. ـدهظڅث ٍََده خدڃ ٌيَد٧. ـدهظڅث يوؾ ٨دڃ       2894) -پ -29

 خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ. وٌتن: ٰٵثٺ أخٍ:  ڂ يأَصڇ ٰٗ شٵًخڅڇ.ِهُٻ، 

( ـهظڅث أخى ڀ٩ّىن، ِهٻ خڃ ٨عځثڂ. ـهظڅث ٨ٵددر خدڃ لثټده تټّدٹىڄٍ،     2894) - 31

 ٨ڃ ٨دُهتهلل، ٨ڃ لدُح خڃ ٨دهتټًـځڃ، ٨ڃ ـٱٗ خڃ ٨ث٘ٿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:
څدٍ ڀدڃ وڈدح.    ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "َىٔدٷ تټٱدًتز أڂ َفّدً ٨دڃ ٸ      

 ٰځڃ ـًٝچ ٰٗ َللى ڀڅڇ ُٔةث".

( ـهظڅث ِهٻ خڃ ٨عځثڂ. ـهظڅث ٨ٵدر خدڃ لثټده ٨دڃ ٨دُدهتهلل، ٨دڃ أخدٍ       2894) - 31

 تټٍڄثن، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َىٔدٷ تټٱدًتز أڂ َفّدً ٨دڃ ؼددٻ ڀدڃ وڈدح.         

 .ٰځڃ ـًٝچ ٰٗ َللى ڀڅڇ ُٔةث"

( ـهظڅث أخى ٸثڀٻ، ُٰٝٻ خڃ ـُّڃ وأخى ڀ٩ڃ تټًٴثٍٔ )وتټٽٱد٣ ْخدٍ   2895) - 32

ڀ٩ڃ(. ٴثٖ: ـدهظڅث لثټده خدڃ تټفدثيض. ـدهظڅث ٨دهتټفځُده خدڃ ؼ٩ٱدً. ألدًڄدٍ أخدٍ ٨دڃ            
 ِٽُځثڂ خڃ َّثي، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ تټفثيض خڃ ڄىٰٻ. ٴثٺ:

ٿ ٰدٍ ٠ٽدح تټدهڄُث.    ٸڅس وتٴٱث ڀ٧ أخٍ خڃ ٸ٩ح. ٰٵدثٺ: ٖ َدٍتٺ تټڅدثَ ڀمصٽٱدر أ٨څدثٴه      
ٴٽس: أؼٻ. ٴثٺ:  ڄٍ ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "َىٔٷ تټٱدًتز أڂ  
َفًّ ٨ڃ ؼدٻ ڀڃ وڈح. ٰإوت ِځ٧ خڇ تټڅثَ ِثيوت  ټُڇ. ُٰٵىٺ ڀڃ ٨څهچ: ټةڃ شدًٸڃ  
تټڅثَ َللدىوڂ ڀڅدڇ ټُدىڈدڃ خدڇ ٸٽدڇ. ٴدثٺ ُٰٵصصٽدىڂ ٨ٽُدڇ. ُٰٵصدٻ، ڀدڃ ٸدٻ ڀثبدر، شّد٩ر              

 وش٩ّىڂ".
 ٸثڀٻ ٍٰ ـهَعڇ: ٴثٺ وٴٱس أڄث وأخٍ خڃ ٸ٩ح ٍٰ ٤ٻ أؼٿ ـّثڂ. ٴثٺ أخى
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( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ٩َُٓ و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ )وتټٽٱد٣ ټ٩دُده(. ٴدثٖ:       2896) - 33

ـهظڅث َفًُ خڃ آنپ خڃ ِٽُځثڂ، ڀىټً لثټه خڃ لثټه. ـهظڅث ٌڈُدً ٨دڃ ِدهُٻ خدڃ أخدٍ      
 ٘ثټؿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:

ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڅ٩س تټ٩ًتٲ نيڈځهث وٴٱٍُڈدث. وڀڅ٩دس تټٕدثپ    ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ 
ڀهَهث ونَڅثيڈث. وڀڅ٩س ڀًٙ  ينخهث ونَڅثيڈدث. و٨دهشٿ ڀدڃ ـُدط خدهأشٿ. و٨دهشٿ ڀدڃ        

 ـُط خهأشٿ. و٨هشٿ ڀڃ ـُط خهأشٿ". ٔهه ٨ٽً وټٷ ټفٿ أخٍ ڈًًَذ ونڀڇ.

 ثبة ٟپ ٟزخ ٣ـِٴِڀٴڀخ، ٹسغٹط ا٫ضجب٩، ٹٳؼٹ٩ ٗڀـټ اثٲ ٯغٿٮ - 9 

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ڀ٩ٽً خڃ ڀڅٙىي. ـهظڅث ِدٽُځثڂ خدڃ   2897) - 34

 خٗٺ. ـهظڅث ِهُٻ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ شٵىپ تټّث٨ر ـصً َڅٍٺ تټًوپ خث٨ْځدثٲ،   

ثنٰىت أپ خهتخٳ. ُٰمًغ  ټُهٿ ؼُٓ ڀڃ تټځهَڅر. ڀڃ لُثي أڈٻ تْيٚ َىڀةى. ٰإوت شٙد 
ٴثټس تټًوپ: لٽدىت خُڅڅدث وخدُڃ تټدىَڃ ِددىت ڀڅدث ڄٵدثشٽهٿ. ُٰٵدىٺ تټځّدٽځىڂ: ٖ. وتهلل! ٖ          
ڄمٽددٍ خُددڅٹٿ وخددُڃ  لىتڄڅددث. ُٰٵددثشٽىڄهٿ. ُٰڅهددٍپ ظٽددط ٖ َصددىج تهلل ٨ٽددُهٿ أخددهت. وَٵصددٻ    
ظٽعهٿ، أٰٝٻ تټٕههتء ٨څده تهلل. وَٱصدصؿ تټعٽدط. ٖ َٱصڅدىڂ أخدهت. ُٰٱصصفدىڂ ٴّد١څ١ُڅُر.        

َٵصّځىڂ تټ٭څدثبٿ، ٴده ٨ٽٵدىت ِدُىٰهٿ خدثټٍَصىڂ،  و ٘دثؾ ٰدُهٿ تټٕد١ُثڂ:  ڂ          ٰدُڅځث ڈٿ
تټځُّؿ ٴه لٽٱٹٿ ٍٰ أڈٽُٹٿ. ُٰمًؼىڂ. ووټٷ خث٠ٻ. ٰدإوت ؼدثءوت تټٕدثپ لدًغ. ٰدُڅځدث      
ڈٿ ٩َهوڂ ټٽٵصثٺ، َّىوڂ تټٙٱىٮ،  و أٴُځس تټٙٗذ. ُٰڅٍٺ ٨ًُّ تخڃ ڀدًَٿ ٘دٽً   

، وتج ٸځدث َدىوج تټځٽدؿ ٰدٍ تټځدثء. ٰٽدى شًٸدڇ        تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰلڀهٿ. ٰإوت يآچ ٨دهو تهلل 
 ٖڄىتج ـصً َهٽٷ. وټٹڃ َٵصٽڇ تهلل خُهچ. ًَُٰهٿ نڀڇ ٍٰ ـًخصڇ".

 ثبة ر٤ٺ٭ ا٫ـبٗخ ٹا٫غٹ٭ أ٧ضغ ا٫ٴبؽ - 11 

( ـددهظڅث ٨دددهتټځٽٷ خددڃ ٔدد٩ُح خددڃ تټٽُددط. ـددهظڅٍ ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح.       2898) - 35

ٴثٺ: ٴثٺ تټځّصىين تټٵًٍٔ، ألدًڄٍ تټٽُط خڃ ٩ِه. ـهظڅٍ ڀىًِ خڃ ٨ٽٍ ٨ڃ أخُڇ، 
 ٨څه ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ:

ِځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ "شٵدىپ تټّدث٨ر وتټدًوپ أٸعدً تټڅدثَ".            
ٰٵثٺ ټڇ ٨ځًو: أخًٙ ڀث شٵىٺ. ٴثٺ: أٴدىٺ ڀدث ِدځ٩س ڀدڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ        

ه ٰصڅددر. وِددٽٿ. ٴددثٺ: ټددةڃ ٴٽددس وټددٷ،  ڂ ٰددُهٿ ټمٙددثٖ أيخ٩ددث:  ڄهددٿ ْـٽددٿ تټڅددثَ ٨څدد      
وأِددد٨ًهٿ  ٰثٴدددر خ٩ددده ڀٙدددُدر. وأؤدددٹهٿ ٸدددًذ خ٩ددده ٰدددًذ. ولُدددًڈٿ ټځّدددٹُڃ وَصدددُٿ    

 و٩ُٜٯ. ولثڀّر ـّڅر وؼځُٽر: وأڀڅ٩هٿ ڀڃ ٤ٽٿ تټځٽىٶ.

( ـهظڅٍ ـًڀٽدر خدڃ َفُدً تټصؽُددٍ. ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ وڈدح. ـدهظڅٍ          2898) - 36

 أخى ًَٔؿ؛ أڂ ٨دهتټٹًَٿ خڃ تټفثيض ـهظڇ؛ أڂ تټځّصىين تټٵًٍٔ ٴثٺ:
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ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "شٵىپ تټّث٨ر وتټًوپ أٸعً تټڅدثَ" ٴدثٺ    
ٰدٽ٫ وټٷ ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ ٰٵثٺ: ڀث ڈدىچ تْـثنَدط تټصدٍ شدىٸً ٨څدٷ أڄدٷ شٵىټهدث ٨دڃ         
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٰٵثٺ ټڇ تټځّصىين: ٴٽس تټىٌ ِدځ٩س ڀدڃ يِدىٺ تهلل    

    ً و: ټدةڃ ٴٽدس وټدٷ،  ڄهدٿ ْـٽدٿ تټڅدثَ ٨څده ٰصڅدر.         ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٴدثٺ ٰٵدثٺ ٨ځد
 وأؼدً تټڅثَ ٨څه ڀُٙدر. ولًُ تټڅثَ ټځّثٸُڅهٿ و٩ٜٱثبهٿ.

 ثبة ا٣جب٩ ا٫غٹ٭ ٟپ ٧ضغح ا٤٫ز٪ ٗٴض سغٹط ا٫ضجب٩ - 11 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر و٨ٽٍ خڃ ـؽدً. ٸٗڈځدث ٨دڃ تخدڃ ٨ٽُدر      2899) - 37

خًتڈُٿ ٨ڃ أَىج، ٨ڃ ـځُه خڃ ڈدٗٺ، ٨دڃ   )وتټٽٱ٣ ٖخڃ ـؽً(. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ  
 أخٍ ٴصثنذ تټ٩هوٌ، ٨ڃ ًَُّ خڃ ؼثخً ٴثٺ:

ڈثؼس يَؿ ـځًتء خثټٹىٰر. ٰؽثء يؼٻ ټُُ ټدڇ ڈؽُدًٌ  ٖ: َدث ٨ددهتهلل خدڃ ڀّد٩ىن!        
ؼثءز تټّث٨ر. ٴثٺ ٰٵ٩ه وٸثڂ ڀصٹةث. ٰٵثٺ:  ڂ تټّث٨ر ٖ شٵىپ، ـصً ٖ َٵّٿ ڀُدًتض،  

ٹدىت )وڄفثڈدث ڄفدى تټٕدثپ( ٰٵدثٺ: ٨دهو َؽځ٩دىڂ ْڈدٻ         وٖ َٱًؾ خ٭څُځر. ظٿ ٴدثٺ خُدهچ ڈ  
تِٔددٗپ وَؽځدد٧ ټهددٿ أڈددٻ تِٔددٗپ. ٴٽددس: تټددًوپ ش٩څددٍ؟ ٴددثٺ: ڄ٩ددٿ. وشٹددىڂ ٨څدده وتٸددٿ   
تټٵصثٺ ينذ ٔهَهذ. ُٰٕصًٞ تټځّٽځىڂ ٠ًٔر ټٽځىز ٖ شًؼ٧  ٖ ٬ثټدر. ُٰٵصصٽىڂ ـصً 

٠ر. ظدٿ َٕدصًٞ   َفؽٍ خُڅهٿ تټٽُٻ. ُٰٱٍء ڈؤٖء وڈؤٖء. ٸٻ ٬ًُ ٬ثټح. وشٱڅً تټًٕ
تټځّددٽځىڂ ٔدد٠ًر ټٽځددىز. ٖ شًؼدد٧  ٖ ٬ثټدددر. ُٰٵصصٽددىڂ. ـصددً َفؽددٍ خُددڅهٿ تټٽُددٻ.       
ُٰٱٍء ڈؤٖء وڈؤٖء. ٸٻ ٬ًُ ٬ثټح. وشٱڅً تټٕد٠ًر. ظدٿ َٕدصًٞ تټځّدٽځىڂ ٔد٠ًر      
ټٽځدىز. ٖ شًؼد٧  ٖ ٬ثټددر. ُٰٵصصٽدىڂ ـصدً َځّدىت. ُٰٱدٍء ڈدؤٖء وڈدؤٖء. ٸدٻ ٬ُددً           

َىپ تټًتخ٧، ڄهده  ټدُهٿ خٵُدر أڈدٻ تِٔدٗپ. ُٰؽ٩دٻ تهلل        ٬ثټح. وشٱڅً تټ٠ًٕر. ٰإوت ٸثڂ
ـصدً  ڂ   - ڀث ٴثٺ ٖ ًَي ڀعٽهث، و ڀث ٴثٺ ټدٿ َدً ڀعٽهدث     -تټهخًذ ٨ٽُهٿ. ُٰٵصٽىڂ ڀٵصٽر 

تټ١ثبً ټُځً خؽڅدثشهٿ، ٰځث َمٽٱهٿ ـصدً َمدً ڀُصدث. ُٰص٩دثن خڅدى تْج، ٸدثڄىت ڀثبدر. ٰدٗ         
ځدر َٱدًؾ؟ أو أٌ ڀُدًتض َٵثِدٿ؟ ٰدُڅځدث      َؽهوڄڇ خٵٍ ڀڅهٿ  ٖ تټًؼٻ تټىتـه. ٰدلٌ ٬څُ

ڈٿ ٸىټٷ  و ِځ٩ىت خدلَ، ڈى أٸدً ڀڃ وټٷ. ٰؽدثءڈٿ تټٙدًَك؛  ڂ تټدهؼثٺ ٴده لٽٱهدٿ      
ٍٰ ويتيَهٿ. ًُٰٰٝىڂ ڀث ٍٰ أَهَهٿ. وَٵدٽىڂ. ُٰد٩عدىڂ ٨ٕدًذ ٰدىتيَ ٠ٽ٩ُدر. ٴدثٺ      
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ " ڄددٍ ٨ْددًٮ أِددځثبهٿ، وأِددځثء آخددثبهٿ، وأټددىتڂ         

هٿ. ڈٿ لًُ ٰىتيَ ٨ٽً ٤هً تْيٚ َىڀةدى. أو ڀدڃ لُدً ٰدىتيَ ٨ٽدً ٤هدً       لُىټ
 تْيٚ َىڀةى".

 ٴثٺ تخڃ أخٍ ُٔدر ٍٰ يوتَصڇ: ٨ڃ أًُِ خڃ ؼثخً.

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ ٨دُه تټ٭دًٌ. ـهظڅث ـځدثن خدڃ ٌَده ٨دڃ أَدىج،      2899) -پ -37

٩ىن ٨ڃ ـځُه خڃ ڈٗٺ، ٨ڃ أخٍ ٴصدثنذ، ٨دڃ َّدًُ خدڃ ؼدثخً ٴدثٺ: ٸڅدس ٨څده تخدڃ ڀّد          
 ٰهدس يَؿ ـځًتء. وِثٲ تټفهَط خڅفىچ. وـهَط تخڃ ٨ٽُر أشٿ وأٔد٧.



  

 

 

Page 672 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

( وـهظڅث ُٔدثڂ خدڃ ٰدًوق. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ )٩َڅدٍ تخدڃ تټځ٭ُدًذ(.        2899) - 2پ -37

ـهظڅث ـځُه )٩َڅٍ تخڃ ڈٗٺ( ٨ڃ أخٍ ٴصثنذ، ٨ڃ أًُِ خڃ ؼثخً، ٴدثٺ: ٸڅدس ٰدٍ خُدس     
ځًتء خثټٹىٰر. ٰدىٸً ڄفدى ـدهَط    ٨دهتهلل خڃ ڀ٩ّىن. وتټدُس ڀّڂ. ٴثٺ ٰهثؼس يَؿ ـ

 تخڃ ٨ٽُر. 

 ثبة ٯب ٿ٨ٺٱ ٯٲ ٟزٺدبد ا٫ٰـ٬ٰڀٲ ٣ج٪ ا٫ضجب٩ - 12 

( ـدهظڅث ٴصُدددر خدڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ؼًَدً ٨ددڃ ٨دددهتټځٽٷ خدڃ ٨ځُددً، ٨ددڃ     2911) - 38

 ؼثخً خڃ ِځًذ، ٨ڃ ڄث٧ٰ خڃ ٨صدر. ٴثٺ:
تهلل ٨ٽُدڇ  ٸڅث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ ٬دٍوذ. ٴدثٺ ٰدلشً تټڅددٍ ٘دٽً           

وِددٽٿ ٴددىپ ڀددڃ ٴدددٻ تټځ٭ددًج. ٨ٽددُهٿ ظُددثج تټٙددىٮ. ٰىتٰٵددىچ ٨څدده أٸځددر. ٰددإڄهٿ ټٵُددثپ   
ويِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴث٨ه. ٴثٺ ٰٵثټس ټٍ ڄٱٍّ: تبصهٿ ٰٵٿ خُڅهٿ وخُڅدڇ. ٖ  
َ٭صثټىڄڇ. ٴثٺ: ظٿ ٴٽس: ټ٩ٽڇ ڄؽٍ ڀ٩هٿ. ٰلشُصهٿ ٰٵځدس خُدڅهٿ وخُڅدڇ. ٴدثٺ ٰفٱ٥دس ڀڅدڇ       

ڈڃ ٍٰ َهٌ. ٴدثٺ "ش٭دٍوڂ ؼٍَدًذ تټ٩دًج، ُٰٱصفهدث تهلل. ظدٿ ٰدثيَ،        أيخ٧ ٸٽځثز. أ٨ه
 ُٰٱصفهث تهلل. ظٿ ش٭ٍوڂ تټًوپ، ُٰٱصفهث تهلل. ظٿ ش٭ٍوڂ تټهؼثٺ، ُٰٱصفڇ تهلل".

 ٴثٺ ٰٵثٺ ڄث٧ٰ: َث ؼثخً! ٖ ڄًي تټهؼثٺ َمًغ ـصً شٱصؿ تټًوپ.

 ثبة ٟپ اځٿبد ا٫زپ ر٨ٺٱ ٣ج٪ ا٫ـبٗخ - 13 

ُعځدر، ٌڈُدً خدڃ ـدًج و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ وتخدڃ أخدٍ          ( ـهظڅث أخى ل2911) - 39

)ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث( ِٱُثڂ خدڃ   -وتټٽٱ٣ ټٍڈًُ  -٨ځً تټځٹٍ 
 ٨ُُڅر ٨ڃ ًٰتز تټٵٍتٌ، ٨ڃ أخٍ تټ١ٱُٻ، ٨ڃ ـىَٱر خڃ أُِه تټ٭ٱثيٌ ٴثٺ:

" ٴددثټىت: ت٠ٽد٧ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ٽُڅددث وڄفددڃ ڄصددىتٸً. ٰٵددثٺ "ڀددث شددىتٸًوڂ؟  
ڄددىٸً تټّددث٨ر. ٴددثٺ " ڄهددث ټددڃ شٵددىپ ـصددً شددًوڂ ٴدٽهددث ٨ٕددً آَددثز". ٰددىٸً تټددهلثڂ،         
وتټهؼثٺ، وتټهتخر، و٠ٽدى٦ تټٕدځُ ڀدڃ ڀ٭ًخهدث، وڄدٍوٺ ٨ُّدً تخدڃ ڀدًَٿ ٘دٽً تهلل          
٨ٽُڇ وِٽٿ، وَلؼىغ وڀلؼىغ. وظٗظر لّىٮ: لّٯ خثټځٕدًٲ، ولّدٯ خدثټځ٭ًج،    

ټُځڃ، ش١ًن تټڅثَ  ټدً ڀفٕدًڈٿ   ولّٯ خؽًٍَذ تټ٩ًج. وآلً وټٷ ڄثي شمًغ ڀڃ ت
." 

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو تټ٩څدًٌ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٰدًتز    2911) - 41

 تټٵٍتٌ، ٨ڃ أخٍ تټ١ٱُٻ، ٨ڃ أخٍ ًَِفر، ـىَٱر خڃ أُِه. ٴثٺ:
ٸدثڂ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ ٬ًٰدر وڄفدڃ أِدٱٻ ڀڅدڇ. ٰدث٠ٽ٧  ټُڅدث ٰٵدثٺ "ڀددث               

ر. ٴددثٺ " ڂ تټّددث٨ر ٖ شٹددىڂ ـصددً شٹددىڂ ٨ٕددً آَددثز: لّددٯ  شددىٸًوڂ؟" ٴٽڅددث: تټّددث٨
خثټځًٕٲ، ولّٯ خثټځ٭ًج، ولّٯ ٍٰ ؼًٍَذ تټ٩دًج، وتټدهلثڂ، وتټدهؼثٺ، ونتخدر     
تْيٚ، وَلؼىغ وڀلؼىغ، و٠ٽى٦ تټٕځُ ڀڃ ڀ٭ًخهث، وڄثي شمًغ ڀڃ ٴ٩دًذ ٨دهڂ   

 شًـٻ تټڅثَ".
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َفر، ڀعدٻ وټدٷ.   ٴثٺ ٩ٔدر: وـهظڅٍ ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ ي٧ُٰ ٨ڃ أخٍ تټ١ٱُٻ، ٨ڃ أخٍ ًِ
ٖ َىٸً تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وٴدثٺ أـدهڈځث، ٰدٍ تټ٩ثٔدًذ: ڄدٍوٺ ٨ُّدً تخدڃ            

 ڀًَٿ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. وٴثٺ تِلً: ويَؿ شٽٵٍ تټڅثَ ٍٰ تټدفً.

( وـددهظڅثچ ڀفځدده خددڃ خٕددثي. ـددهظڅث ڀفځدده )٩َڅددٍ تخددڃ ؼ٩ٱددً(. ـددهظڅث    2911) - 41

ض ٨ڃ أخٍ ًَِفر. ٴثٺ: ٸثڂ يِىٺ تهلل ٩ٔدر ٨ڃ ًٰتز. ٴثٺ: ِځ٩س أخث تټ١ٱُٻ َفه
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ ٬ًٰر. وڄفڃ شفصهث ڄصفهض. وِثٲ تټفهَط. خځعٽڇ. 

 ٴثٺ ٩ٔدر: وأـّدڇ ٴثٺ: شڅٍٺ ڀ٩هٿ  وت ڄٍټىت. وشٵُٻ ڀ٩هٿ ـُط ٴثټىت.
ٴثٺ ٩ٔدر: وـهظڅٍ يؼٻ ڈىت تټفهَط ٨ڃ أخٍ تټ١ٱُٻ، ٨ڃ أخٍ ِدًَفر. وټدٿ ٩ًَٰدڇ.    

 ؼٽُڃ: ڄٍوٺ ٨ًُّ تخڃ ڀًَٿ. وٴثٺ تِلً: يَؿ شٽٵُهٿ ٍٰ تټدفً.ٴثٺ: أـه ڈىَڃ تټً

( وـهظڅثچ ڀفځده خدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث أخدى تټڅ٩ځدثڂ، تټفٹدٿ خدڃ ٨ددهتهلل          2911) -پ -41

تټ٩ؽٽٍ. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ًٰتز. ٴثٺ: ِځ٩س أخث تټ١ٱُٻ َفهض ٨ڃ أخدٍ ِدًَفر ٴدثٺ:    
. خڅفدى ـدهَط ڀ٩دثو وتخدڃ     ٸڅث ڄصفهض. ٰلًٔٮ ٨ٽُڅث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ    

ؼ٩ٱددً. وٴددثٺ تخددڃ تټځعڅددً: ـددهظڅث أخددى تټڅ٩ځددثڂ، تټفٹددٿ خددڃ ٨دددهتهلل. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ      
٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ ي٧ُٰ، ٨ڃ أخٍ تټ١ٱُٻ، ٨ڃ أخٍ ًَِفر. خڅفىچ. ٴثٺ: وتټ٩ثٔدًذ ڄدٍوٺ   

 ٨ًُّ تخڃ ڀًَٿ. 
 ٴثٺ ٩ٔدر: وټٿ ٩ًَٰڇ ٨دهتټ٩ٍٍَ.

 ٲ أعى ا٫ذجبػثبة ال ر٤ٺ٭ ا٫ـبٗخ دزټ رشغط ٳبع ٯ - 14 

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨دڃ تخدڃ   2912) - 42

ٔددهثج. ألدًڄددٍ تخددڃ تټځّددُح؛ أڂ أخددث ڈًَددًذ ألدددًچ؛ أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ    
وِٽٿ ٴثٺ. ؾ وـهظڅٍ ٨ددهتټځٽٷ خدڃ ٔد٩ُح خدڃ تټٽُدط. ـدهظڅث أخدٍ ٨دڃ ؼدهٌ. ـدهظڅٍ           

 : ٴثٺ تخڃ تټځُّح: ألدًڄٍ أخى ڈًًَذ؛٨ٵُٻ خڃ لثټه ٨ڃ تخڃ ٔهثج؛ أڄڇ ٴثٺ
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ شٵىپ تټّث٨ر ـصدً شمدًغ ڄدثي ڀدڃ أيٚ      

 تټفؽثٌ، شٝا أ٨څثٲ تٔخٻ خدًٙي".

 ثبة ٟپ ؿ٨ٴټ ا٫ٰضٿٴخ ٹٰٗبعرٸب ٣ج٪ ا٫ـبٗخ - 15 

( ـددهظڅٍ ٨ځددًو تټڅثٴدده. ـددهظڅث تِْددىن خددڃ ٨ددثڀً. ـددهظڅث ٌڈُددً ٨ددڃ      2913) - 43

 ُٻ خڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:ِه
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "شدٽ٫ تټځّثٸڃ  ڈثج أو َهثج". 

 ٴثٺ ٌڈًُ: ٴٽس ټّهُٻ: ٰٹٿ وټٷ ڀڃ تټځهَڅر؟ ٴثٺ: ٸىت وٸىت ڀُٗ.

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٩َٵددىج )٩َڅددٍ تخددڃ ٨دددهتټًـځڃ( ٨ددڃ 2914) - 44

 خٍ ڈًًَذ؛ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أ
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أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ټُّس تټّڅر خلڂ ٖ شځ١ًوت. وټٹڃ تټّڅر أڂ  
 شځ١ًوت وشځ١ًوت، وٖ شڅدس تْيٚ ُٔةث".

 ثبة ا٠٫زٴخ ٯٲ ا٫ٰلغ١ ٯٲ دڀش ٿ٬ِٖ ٣غٳب ا٫لڀِبٱ - 16 

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ټُددط. ؾ وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ يڀددؿ.        2915) - 45

 ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛ ألدًڄث تټٽُط
أڄڇ ِځ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، وڈى ڀّصٵدٻ تټځٕدًٲ َٵدىٺ "أٖ  ڂ تټٱصڅدر     

 ڈهڅث. أٖ  ڂ تټٱصڅر ڈهڅث، ڀڃ ـُط ١َٽ٧ ٴًڂ تټ١ُٕثڂ".

( وـهظڅٍ ٨دُهتهلل خڃ ٨ځً تټٵىتيًٌَ وڀفځده خدڃ تټځعڅدً. ؾ وـدهظڅث     2915) - 46

١ثڂ. ٴثٺ تټٵىتيًٌَ: ـهظڅٍ َفًُ خڃ ٩ُِه ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ٩ُِه. ٸٽهٿ ٨ڃ َفًُ تټٵ
 ٨دُهتهلل خڃ ٨ځً. ـهظڅٍ ڄث٧ٰ ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛

أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثپ ٨څدده خددثج ـٱٙددر، ٰٵددثٺ خُددهچ ڄفددى تټځٕددًٲ  
 "تټٱصڅر ڈهڅث ڀڃ ـُط ١َٽ٧ ٴًڂ تټ١ُٕثڂ" ٴثټهث ڀًشُڃ أو ظٗظث.

تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨څدده خددثج وٴددثٺ ٨دُددهتهلل خددڃ ِدد٩ُه ٰددٍ يوتَصددڇ: ٴددثپ يِددىٺ  
 ٨ثبٕر.

( وـهظڅٍ ـًڀٽدر خدڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ          2915) - 47

 تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ أخُڇ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ، وڈدى ڀّدصٵدٻ تټځٕدًٲ "ڈدث  ڂ تټٱصڅدر ڈهڅدث.         

 ڀڃ ـُط ١َٽ٧ ٴًڂ تټ١ُٕثڂ". ڈث  ڂ تټٱصڅر ڈهڅث. ڈث  ڂ تټٱصڅر ڈهڅث.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ ٨ٹًڀر خڃ ٨ځثي، ٨ڃ 2915) - 48

 ِثټٿ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً ٴثٺ:
لًغ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀدڃ خُدس ٨ثبٕدر ٰٵدثٺ "يأَ تټٹٱدً ڀدڃ ڈهڅدث،         

 ڀڃ ـُط ١َٽ٧ ٴًڂ تټ١ُٕثڂ" ٩َڅٍ تټځًٕٲ.

ً. ـهظڅث  ِفثٲ )٩َڅٍ تخڃ ِدٽُځثڂ(. ألدًڄدث ـڅ٥ٽدر    ( وـهظڅث تخڃ ڄځ2915ُ) - 49

 ٴثٺ: ِځ٩س ِثټځث َٵىٺ: ِځ٩س تخڃ ٨ځً َٵىٺ:
ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ًَُٕ خُهچ ڄفى تټځًٕٲ وَٵىٺ "ڈث  ڂ تټٱصڅر  

 ڈهڅث. ڈث  ڂ تټٱصڅر ڈهڅث" ظٗظث "ـُط ١َٽ٧ ٴًڄث تټ١ُٕثڂ".

أخدثڂ ووت٘دٻ خدڃ ٨ددهت٨ْٽً وأـځده خدڃ        ( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨ځدً خدڃ  2915) - 51

٨ځً تټىٸ٩ٍُ )وتټٽٱ٣ ٖخڃ أخثڂ(. ٴثټىت: ـهظڅث تخڃ ُٰٝٻ ٨ڃ أخُڇ. ٴثٺ: ِځ٩س ِثټٿ 
خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً َٵىٺ: َث أڈٻ تټ٩ًتٲ! ڀث أِدلټٹٿ ٨دڃ تټٙد٭ًُذ وأيٸددٹٿ ټٽٹدُدًذ!      

 ِځ٩س أخٍ، ٨دهتهلل خڃ ٨ځً َٵىٺ:
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ٵىٺ " ڂ تټٱصڅدر شؽدا ڀدڃ ڈهڅدث" وأوڀدل خُدهچ       ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َ 
ڄفى تټځًٕٲ "ڀدڃ ـُدط ١َٽد٧ ٴًڄدث تټٕد١ُثڂ" وأڄدصٿ َٝدًج خ٩ٝدٹٿ يٴدثج خ٩دٛ.           
و ڄځث ٴصٻ ڀىًِ تټىٌ ٴصٻ، ڀڃ آٺ ٨ًٰىڂ، ل١ل ٰٵثٺ تهلل ٨ٍ وؼٻ ټڇ: توٴصٽس ڄٱّدث  

[. ٴدثٺ أـځده خدڃ ٨ځدً ٰدٍ يوتَصدڇ ٨دڃ        ٠/41دڇ/ 21ٰڅؽُڅثٶ ڀڃ تټ٭ٿ وٰصڅثٶ ٰصىڄدث{ ] 

 ٿ َٵٻ: ِځ٩س.ِثټٿ:ټ

 ثبة ال ر٤ٺ٭ ا٫ـبٗخ دزټ ر٘جض صٹؽ طا ا٫ش٬وخ - 17 

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خڃ ـځُه )ٴثٺ ٨دده: ألدًڄدث. وٴدثٺ تخدڃ     2916) - 51

يتٰدد٧: ـددهظڅث( ٨دددهتټًٌتٲ. ألدًڄددث ڀ٩ځددً ٨ددڃ تټٍڈددًٌ، ٨ددڃ تخددڃ تټځّددُح، ٨ددڃ أخددٍ  
 ڈًًَذ، ٴثٺ:

تټّددث٨ر ـصددً شٝدد١ًج أټُددثز ڄّددثء ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٖ شٵددىپ  
 نوَ. ـىٺ وٌ تټمٽٙر".

 وٸثڄس ٘څځث ش٩دهڈث نوَ ٍٰ تټؽثڈٽُر خصدثټر.

( ـهظڅث أخى ٸثڀٻ تټؽفهيٌ وأخى ڀ٩ڃ، ٌَه خڃ ٍََه تټًٴثٍٔ )وتټٽٱ٣ 2917) - 52

ْخٍ ڀ٩ڃ(. ٴثٖ: ـهظڅث لثټه خڃ تټفثيض. ـهظڅث ٨دهتټفځُه خڃ ؼ٩ٱدً ٨دڃ تِْدىن خدڃ     
 ٽځر، ٨ڃ ٨ثبٕر، ٴثټس:تټ٩ٗء، ٨ڃ أخٍ ِ

ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ "ٖ َددىڈح تټٽُددٻ وتټڅهددثي ـصددً ش٩ددده     
تټٗز وتټ٩ٍي " ٰٵٽس: َث يِىٺ تهلل!  ڂ ٸڅس ٤ْڃ ـُڃ أڄٍٺ تهلل: تڈى تټىٌ أيِدٻ  

/تټصىخدر   9يِىټڇ خثټههي ونَڃ تټفٳ ټ٥ُهًچ ٨ٽدً تټدهَڃ ٸٽدڇ وټدى ٸدًچ تټځٕدًٸىڂ{ ]      

[ أڂ وټٷ شثڀث ٴثٺ " ڄڇ ُِٹىڂ ڀڃ وټٷ ڀث ٔثء تهلل. ظٿ َد٩ط 9ٯ //تټٙ 61[ و]33/

تهلل يَفث ٠ُدر. ٰصىًٰ ٸٻ ڀڃ ٍٰ ٴٽدڇ ڀعٵثٺ ـدر لًنٺ ڀڃ  َځثڂ. ُٰدٵً ڀڃ ٖ لُدً  
 ُٰڇ. ًُٰؼ٩ىڂ  ټً نَڃ آخثبهٿ".

( وـهظڅثچ ڀفځه خدڃ تټځعڅدً. ـدهظڅث أخدى خٹدً )وڈدى تټفڅٱدٍ(. ـدهظڅث         2917) -پ -52

 ً، خهىت تِٔڅثن ڄفىچ.٨دهتټفځُه خڃ ؼ٩ٱ

ثبة ال ر٤ٺ٭ ا٫ـبٗخ دزټ ٿٰغ ا٫غج٪ ث٤جغ ا٫غج٪، ٟڀزٰٴټ أٱ ٿ٨ٺٱ  - 18 

 ٯ٨بٱ ا٫ٰڀذ، ٯٲ ا٫جالء
( ـهظڅث ٴصُددر خدڃ ِد٩ُه ٨دڃ ڀثټدٷ خدڃ أڄدُ، ُٰځدث ٴدًئ ٨ٽُدڇ، ٨دڃ أخدٍ             157) - 53

 تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
پ تټّددث٨ر ـصددً َځددً تټًؼددٻ خٵدددً   أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "ٖ شٵددى    

 تټًؼٻ ُٰٵىٺ: َث ټُصڅٍ ڀٹثڄڇ".
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( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨ځً خڃ ڀفځده خدڃ أخدثڂ خدڃ ٘دثټؿ وڀفځده خدڃ ٍََده         157) - 54

تټًٰددث٨ٍ )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ أخددثڂ(. ٴددثٖ: ـددهظڅث تخددڃ ٰٝددُٻ ٨ددڃ أخددٍ  ِددځث٨ُٻ، ٨ددڃ أخددٍ   
 ـثٌپ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:

ٽٿ "وتټدىٌ ڄٱّدٍ خُدهچ! ٖ شدىڈح تټدهڄُث ـصدً َځدً        ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِد    
تټًؼٻ ٨ٽً تټٵدً ُٰصځً٪ ٨ٽُڇ، وَٵىٺ: َث ټُصڅٍ ٸڅس ڀٹثڂ ٘ثـح ڈىت تټٵدً. وټُُ 

 خڇ تټهَڃ  ٖ تټدٗء".

( وـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ځددً تټځٹددٍ. ـددهظڅث ڀددًوتڂ ٨ددڃ ٍََدده )وڈددى تخددڃ   2918) - 55

 ٸُّثڂ(، ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
دٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "وتټىٌ ڄٱٍّ خُهچ! ټُلشُڃ ٨ٽً تټڅثَ ٌڀثڂ ٖ َدهيٌ  ٴثٺ تټڅ 

 تټٵثشٻ ٍٰ أٌ ٍٔء ٴصٻ. وٖ َهيٌ تټځٵصىٺ ٨ٽً أٌ ٍٔء ٴصٻ".

( وـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ٨ځً خڃ أخثڂ ووت٘ٻ خڃ ٨دهت٨ْٽً. ٴثٖ: ـدهظڅث  2918) - 56

 ڈًًَذ، ٴثٺ: ڀفځه خڃ ُٰٝٻ ٨ڃ أخٍ  ِځث٨ُٻ تِْٽځٍ، ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ أخٍ
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "وتټدىٌ ڄٱّدٍ خُدهچ! ٖ شدىڈح تټدهڄُث ـصدً َدلشٍ           

٨ٽً تټڅثَ َدىپ، ٖ َدهيٌ تټٵثشدٻ ُٰځدث ٴصدٻ. وٖ تټځٵصدىٺ ٰدُٿ ٴصدٻ" ٰٵُدٻ: ٸُدٯ َٹدىڂ            
 وټٷ؟ ٴثٺ "تټهًغ. تټٵثشٻ وتټځٵصىٺ ٍٰ تټڅثي".

  ِځث٨ُٻ. ټٿ َىٸً تِْٽځٍ. وٍٰ يوتَر تخڃ أخثڂ ٴثٺ: ڈى ٍََه خڃ ٸُّثڂ ٨ڃ أخٍ

( ـدهظڅث أخددى خٹددً خدڃ أخددٍ ٔددُدر وتخدڃ أخددٍ ٨ځددً )وتټٽٱد٣ ْخددٍ خٹددً(.     2919) - 57

ٴثٖ: ـهظڅث ِٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ ٌَدثن خدڃ ِد٩ه، ٨دڃ تټٍڈدًٌ، ٨دڃ ِد٩ُه، ِدځ٧ أخدث             
 ڈًًَذ َٵىٺ:

 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َمًج تټٹ٩در وو تټّىَٵصُڃ ڀڃ تټفدٕر". 

( وـهظڅٍ ـًڀٽدر خدڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ          2919) - 58

 تخڃ ٔهثج، ٨ڃ تخڃ تټځُّح، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َمًج تټٹ٩در وو تټّىَٵصُڃ ڀڃ تټفدٕر". 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٨دهتټ٩ٍٍَ )٩َڅٍ تټهيتوينٌ( ٨ڃ ظدىي  2919) - 59

 أخٍ تټ٭ُط، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛خڃ ٌَه، ٨ڃ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "وو تټّدىَٵصُڃ ڀدڃ تټفدٕدر َمدًج خُدس تهلل         

 ٨ٍ وؼٻ".

( وـدهظڅث ٴصُددر خدڃ ِد٩ُه. ألدًڄددث ٨ددهتټ٩ٍٍَ )٩َڅدٍ تخدڃ ڀفځده( ٨ددڃ         2911) - 61

 ظىي خڃ ٌَه، ٨ڃ أخٍ تټ٭ُط، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
"ٖ شٵددىپ تټّددث٨ر ـصددً َمددًغ يؼددٻ ڀددڃ    أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ    

 ٴف١ثڂ َّىٲ تټڅثَ خ٩ٙثچ".
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( ـهظڅث ڀفځه خڃ خٕثي تټ٩ددهٌ. ـدهظڅث ٨ددهتټٹدًُ خدڃ ٨دهتټځؽُده، أخدى       2911) - 61

خٹً تټفڅٱٍ. ـهظڅث ٨دهتټفځُه خڃ ؼ٩ٱً ٴثٺ: ِځ٩س ٨ځدً خدڃ تټفٹدٿ َفدهض ٨دڃ أخدٍ       
 ڈًًَذ،

وتټٽُثټٍ، ـصدً َځٽدٷ يؼدٻ َٵدثٺ      ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ شىڈح تَْثپ 
 ټڇ تټؽهؽثچ".

 ٴثٺ ڀّٽٿ: ڈٿ أيخ٩ر تلىذ: ًَٔٷ، و٨دُهتهلل، و٨ځًُ، و٨دهتټٹدًُ. خڅى ٨دهتټځؽُه.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وتخڃ أخٍ ٨ځً )وتټٽٱ٣ ٖخڃ أخدٍ ٨ځدً(   2912) - 62

 ٴثٖ: ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٩ُِه، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ شٵىپ تټّدث٨ر ـصدً شٵدثشٽىت ٴىڀدث ٸدلڂ وؼدىڈهٿ        أڂ تټڅدٍ ٘ٽً 

 تټځؽثڂ تټځ١ًٴر. وٖ شٵىپ تټّث٨ر ـصً شٵثشٽىت ٴىڀث ڄ٩ثټهٿ تټ٩ًٕ".

( وـهظڅٍ ـًڀٽدر خدڃ َفُدً. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ          2912) - 63

 تخڃ ٔهثج. ألدًڄٍ ٩ُِه خڃ تټځُّح؛ أڂ أخث ڈًًَذ ٴثٺ:
 ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٖ شٵددىپ تټّددث٨ر ـصددً شٵددثشٽٹٿ أڀددر َڅص٩ٽددىڂ      ٴددثٺ يِددىٺ تهلل  

 تټ٩ًٕ. وؼىڈهٿ ڀعٻ تټځؽثڂ تټځ١ًٴر".

( وـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ِددٱُثڂ خددڃ ٨ُُڅددر ٨ددڃ أخددٍ      2912) - 64

 تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
شٵددثشٽىت ٴىڀددث ڄ٩ددثټهٿ َدٽد٫ خددڇ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "ٖ شٵددىپ تټّددث٨ر ـصددً   

 تټ٩ًٕ. وٖ شٵىپ تټّث٨ر ـصً شٵثشٽىت ٴىڀث ٘٭ثي ت٨ُْڃ، وټٯ تِڄٯ".

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٩َٵددىج )٩َڅددٍ تخددڃ ٨دددهتټًـځڃ( ٨ددڃ 2912) - 65

 ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "ٖ شٵددىپ تټّددث٨ر ـصددً َٵثشددٻ تټځّددٽځىڂ          
 ټصًٶ، ٴىڀث وؼىڈهٿ ٸثټځؽثڂ تټځ١ًٴر. َٽدّىڂ تټ٩ًٕ، وَځٕىڂ ٍٰ تټ٩ًٕ".ت

( ـددهظڅث أخددى ٸًَددح. ـددهظڅث وٸُدد٧ وأخددى أِددثڀر ٨ددڃ  ِددځث٨ُٻ خددڃ أخددٍ  2912) - 66

 لثټه، ٨ڃ ٴُُ خڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "شٵدثشٽىڂ خدُڃ َدهٌ تټّدث٨ر ٴىڀدث ڄ٩دثټهٿ تټٕد٩ً.        

 ٸلڂ وؼىڈهٿ تټځؽثڂ تټځ١ًٴر. ـځً تټىؼىچ، ٘٭ثي ت٨ُْڃ".

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـًج و٨ٽٍ خڃ ـؽً )وتټٽٱ٣ ټٍڈُدً(. ٴدثٖ: ـدهظڅث    2913) - 67

 ِځث٨ُٻ خڃ  خًتڈُٿ ٨ڃ تټؽًًٌَ، ٨ڃ أخٍ ڄٝدًذ، ٴدثٺ: ٸڅدث ٨څده ؼدثخً خدڃ ٨ددهتهلل        
 ٰٵثٺ:

ڀدڃ أَدڃ وتٶ؟ ٴدثٺ: ڀدڃ ٴددٻ      َىٔٷ أڈٻ تټ٩ًتٲ أٖ َؽدً  ټُهٿ ٴٱٍُ وٖ نيڈٿ. ٴٽڅدث:   
تټ٩ؽٿ. َځڅ٩ىڂ وتٶ. ظٿ ٴثٺ: َىٔٷ أڈٻ تټٕثپ أڂ ٖ َؽدً  ټُهٿ نَڅثي وٖ ڀهٌ. ٴٽڅدث:  
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ڀڃ أَڃ وتٶ؟ ٴثٺ: ڀڃ ٴدٻ تټًوپ. ظٿ أِدٹس ڈڅُدر. ظدٿ ٴدثٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل        
 ٨ٽُڇ وِٽٿ "َٹىڂ ٍٰ آلً أڀصٍ لٽُٱر َفعٍ تټځثٺ ـعُث. ٖ ٩َهچ ٨هنت".

 خٍ ڄًٝذ وأخٍ تټ٩ٗء: أشًَثڂ أڄڇ ٨ځً خڃ ٨دهتټ٩ٍٍَ؟ ٰٵثٖ: ٖ.ٴثٺ ٴٽس ْ

( وـدددهظڅث تخدددڃ تټځعڅدددً. ـدددهظڅث ٨ددددهتټىڈثج. ـدددهظڅث ِددد٩ُه )٩َڅدددٍ       2913) -پ -67

 تټؽًًٌَ(، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.

( ـهظڅث ڄًٙ خڃ ٨ٽٍ تټؽهٝدځٍ. ـدهظڅث خٕدً )٩َڅدٍ تخدڃ تټځٱٝدٻ(.       2914) - 68

څث  ِځث٨ُٻ )٩َڅٍ تخڃ ٨ٽُر(. ٸٗڈځث ٨ڃ ٩ُِه ؾ وـهظڅث ٨ٽٍ خڃ ـؽً تټ٩ّهٌ. ـهظ
 خڃ ٍََه، ٨ڃ أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه، ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڀدڃ لٽٱدثبٹٿ لٽُٱدر َفعدى تټځدثٺ ـعُدث. ٖ ٩َدهچ            
 ٨هنت".

 وٍٰ يوتَر تخڃ ـؽً "َفعٍ تټځثٺ".

هتټىتيض. ( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث ٨دهتټٙځه خڃ ٨د2914/2913) - 69

 ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث نتون ٨ڃ أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه وؼثخً خڃ ٨دهتهلل، ٴثٖ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "َٹدىڂ ٰدٍ آلدً تټٍڀدثڂ لٽُٱدر َٵّدٿ تټځدثٺ وٖ           

 ٩َهچ".

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر ٨ڃ نتون 2914/2913) -پ -69

 ذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.خڃ أخٍ ڈڅه، ٨ڃ أخٍ ڄًٝ

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي )وتټٽٱ٣ ٖخڃ تټځعڅً(. ٴثٖ: ـهظڅث 2915) - 71

ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ ڀّٽځر، ٴثٺ: ِځ٩س أخث ڄٝدًذ َفدهض ٨دڃ أخدٍ     
 ٩ُِه تټمهيٌ ٴثٺ:

تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ ټ٩ځثي، ـُڃ ؼ٩ٻ ألدًڄٍ ڀڃ ڈى لًُ ڀڅٍ؛ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً  
 َفٱً تټمڅهٲ، وؼ٩ٻ َځّؿ يأِڇ وَٵىٺ "خؤَ تخڃ ِځُر. شٵصٽٷ ٰةر خث٬ُر".

( وـدهظڅٍ ڀفځده خدڃ ڀ٩دثو خدڃ ٨ددثن تټ٩څددًٌ وڈدًَٿ خدڃ ٨ددهت٨ْٽً.           2915) - 71

ٴددثٖ: ـددهظڅث لثټدده خددڃ تټفددثيض. ؾ وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ و ِددفثٲ خددڃ ڀڅٙددىي   
ڀفځده خدڃ ٴهتڀدر. ٴدثټىت: ألدًڄدث تټڅٝدً خدڃ ٔدځُٻ. ٸٗڈځدث ٨دڃ           وڀفځىن خڃ ٬دُٗڂ و 

٩ٔدر، ٨ڃ أخٍ ڀّٽځر، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ. ٬ًُ أڂ ٰدٍ ـدهَط تټڅٝدً: ألدًڄدٍ ڀدڃ      
ڈى لًُ ڀڅٍ، أخى ٴصثنذ. وٍٰ ـهَط لثټه خڃ تټفثيض ٴثٺ: أيتچ ٩َڅدٍ أخدث ٴصدثنذ. وٰدٍ     

 ـهَط لثټه: وَٵىٺ "وَُ" أو َٵىٺ "َث وَُ تخڃ ِځُر".

( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ٨ځددًو خددڃ ؼدٽددر. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً. ؾ         2916) - 72

وـهظڅث ٨ٵدر خڃ ڀٹدًپ تټ٩ځدٍ وأخدى خٹدً خدڃ ڄدث٧ٰ )ٴدثٺ ٨ٵددر: ـدهظڅث. وٴدثٺ أخدى خٹدً:             
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ألدًڄث( ٬څهي. ـهظڅث ٩ٔدر ٴثٺ: ِځ٩س لثټهت َفهض ٨ڃ ِد٩ُه خدڃ أخدٍ تټفّدڃ، ٨دڃ      
 أڀڇ، ٨ڃ أپ ِٽځر؛

 ٴثٺ ټ٩ځثي "شٵصٽٷ تټٱةر تټدث٬ُر".أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  

( وـهظڅٍ  ِفثٲ خڃ ڀڅٙدىي. ألدًڄدث ٨دهتټٙدځه خدڃ ٨ددهتټىتيض.      2916) -پ -72

ـهظڅث ٩ٔدر. ـهظڅث لثټه تټفىتء ٨ڃ ٩ُِه خڃ أخٍ تټفّڃ وتټفّڃ، ٨ڃ أڀهځث، ٨دڃ أپ  
 ِٽځر، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ خدڃ  خدًتڈُٿ ٨دڃ تخدڃ        ( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر.2916) - 73

 ٨ىڂ، ٨ڃ تټفّڃ، ٨ڃ أڀڇ، ٨ڃ أپ ِٽځر، ٴثټس:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "شٵصٻ ٨ځثيت تټٱةر تټدث٬ُر". 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى أِثڀر. ـهظڅث ٔد٩در ٨دڃ أخدٍ    2917) - 74

 تټصُثؾ. ٴثٺ: ِځ٩س أخث ٌي٨ر ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
ټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "َهٽدٷ أڀصدٍ ڈدىت تټفدٍ ڀدڃ ٴدًَٓ" ٴدثټىت: ٰځدث             ٨ڃ ت 

 شلڀًڄث؟ ٴثٺ: "ټى أڂ تټڅثَ ت٨صٍټىڈٿ".
وـهظڅث أـځه خدڃ  خدًتڈُٿ تټدهويٴٍ وأـځده خدڃ ٨عځدثڂ تټڅدىٰٽٍ، ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى نتون.           

 ـهظڅث ٩ٔدر. ٍٰ ڈىت تِٔڅثن. ٍٰ ڀ٩څثچ.

خدٍ ٨ځدً )وتټٽٱد٣ ٖخدڃ أخدٍ ٨ځدً(. ٴدثٖ:        ( ـهظڅث ٨ځًو تټڅثٴده وتخدڃ أ  2918) - 75

 ـهظڅث ِٱُثڂ ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٩ُِه خڃ تټځُّح، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ "ٴده ڀدثز ٸّددًي ٰدٗ ٸّددًي خ٩دهچ. و وت ڈٽددٷ         

 ٴًُٙ ٰٗ ٴًُٙ خ٩هچ. وتټىٌ ڄٱٍّ خُهچ! ټصڅٱٵڃ ٸڅىٌڈځث ٍٰ ِدُٻ تهلل".
ألدًڄدث تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ. ؾ وـدهظڅٍ تخدڃ يتٰد٧          وـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفُدً. 

و٨ده خڃ ـځُه ٨دڃ ٨ددهتټًٌتٲ. ألدًڄدث ڀ٩ځدً. ٸٗڈځدث ٨دڃ تټٍڈدًٌ. خإِدڅثن ِدٱُثڂ          
 وڀ٩څً ـهَعڇ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ ـهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ خدڃ       2918) - 76

 ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً  ڀڅدددڇ، ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل    
 أـثنَط ڀڅهث:

وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڈٽٷ ٸًّي ظٿ ٖ َٹىڂ ٸًّي خ٩هچ. وٴًُٙ  
 ټُهٽٹڃ ظٿ ٖ َٹىڂ ٴًُٙ خ٩هچ. وټصٵّځڃ ٸڅىٌڈځث ٍٰ ِدُٻ تهلل".

( ـدهظڅث ٴصُدددر خدڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ؼًَدً ٨ددڃ ٨دددهتټځٽٷ خدڃ ٨ځُددً، ٨ددڃ     2919) - 77

 ؼثخً خڃ ِځًذ، ٴثٺ:
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " وت ڈٽدٷ ٸّدًي ٰدٗ ٸّدًي خ٩دهچ" ٰدىٸً خځعدٻ        ٴثٺ  

 ـهَط أخٍ ڈًًَذ ِىتء.
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( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه وأخدى ٸثڀدٻ تټؽفدهيٌ. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى ٨ىتڄدر        2919) - 78

 ٨ڃ ِځثٶ خڃ ـًج، ٨ڃ ؼثخً خڃ ِځًذ. ٴثٺ:
تټځّدٽځُڃ، أو ڀدڃ    ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "ټصٱصفڃ ٨ٙثخر ڀدڃ  

 تټځؤڀڅُڃ، ٸڅٍ آٺ ٸًّي تټىٌ ٍٰ تْخُٛ".
 ٴثٺ ٴصُدر: ڀڃ تټځّٽځُڃ. وټٿ َٕٷ. 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً.       2919) -پ -78

ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ِځثٶ خڃ ـًج، ٴثٺ: ِځ٩س ؼثخً خڃ ِځًذ ٴثٺ: ِځ٩س يِىٺ تهلل 
 ً ـهَط أخٍ ٨ىتڄر.٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځ٩څ

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٨دهتټ٩ٍٍَ )٩َڅدٍ تخدڃ ڀفځده( ٨دڃ ظدىي )وڈدى       2921)

 تخڃ ٌَه تټهَٽٍ( ٨ڃ أخٍ تټ٭ُط، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ِځ٩صٿ خځهَڅر ؼثڄدح ڀڅهدث ٰدٍ تټددً وؼثڄدح ڀڅهدث        

ٵىپ تټّث٨ر ـصدً َ٭ٍوڈدث ِدد٩ىڂ أټٱدث     ٍٰ تټدفً؟" ٴثټىت: ڄ٩ٿ. َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "ٖ ش
ڀڃ خڅٍ  ِفثٲ. ٰإوت ؼثؤڈث ڄٍټىت. ٰٽٿ َٵدثشٽىت خّدٗؾ وټدٿ ًَڀدىت خّدهٿ. ٴدثټىت: ٖ  ټدڇ        

  ٖ تهلل وتهلل أٸدً. ُّٰٵٟ أـه ؼثڄدُهث".
ٴثٺ ظىي: ٖ أ٨ٽځڇ  ٖ ٴثٺ "تټىٌ ٍٰ تټدفً. ظٿ َٵىټىت تټعثڄُر: ٖ  ټڇ  ٖ تهلل وتهلل أٸدً. 

تِلً. ظٿ َٵىټىت تټعثټعر: ٖ  ټڇ  ٖ تهلل وتهلل أٸدً. ُٰٱدًغ ټهدٿ. ُٰدهلٽىڈث    ُّٰٵٟ ؼثڄدهث 
ُٰ٭څځىت. ٰدُڅځث ڈٿ َٵصّدځىڂ تټځ٭دثڄٿ،  و ؼدثءڈٿ تټٙدًَك ٰٵدثٺ:  ڂ تټدهؼثٺ ٴده لدًغ.         

 ُٰصًٸىڂ ٸٻ ٍٔء وًَؼ٩ىڂ".

پ( ـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ڀددًٌوٲ. ـددهظڅث خٕددً خددڃ ٨ځددً تټٍڈًتڄددٍ. ـددهظڅٍ          -2921)

 ظڅث ظىي خڃ ٌَه تټهَٽٍ، ٍٰ ڈىت تِٔڅثن، خځعٽڇ.ِٽُځثڂ خڃ خٗٺ. ـه

( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ڀفځده خدڃ خٕدً. ـدهظڅث ٨دُدهتهلل          2921) - 79

 ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ټصٵدثشٽڃ تټُهدىن. ٰٽڅٵصٽدڅهٿ ـصدً َٵدىٺ تټفؽدً: َدث         

 ڀّٽٿ! ڈىت َهىنٌ. ٰص٩ثٺ ٰثٴصٽڇ".

( وـهظڅثچ ڀفځده خدڃ تټځعڅدً و٨دُدهتهلل خدڃ ِد٩ُه. ٴدثٖ: ـدهظڅث َفُدً          2921) -پ -79

 ٨ڃ ٨دُهتهلل، خهىت تِٔڅثن. وٴثٺ ٍٰ ـهَعڇ "ڈىت َهىنٌ ويتبٍ".

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث أخدى أِدثڀر. ألدًڄدٍ ٨ځدًو خدڃ         2921) - 81

 ـځٍذ. ٴثٺ: ِځ٩س ِثټځث َٵىٺ: ألدًڄث ٨دهتهلل خڃ ٨ځً؛
ىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "شٵصصٽىڂ أڄدصٿ وَهدىن. ـصدً َٵدىٺ تټفؽدً: َدث       أڂ يِ 

 ڀّٽٿ! ڈىت َهىنٌ ويتبٍ. ش٩ثٺ ٰثٴصٽڇ".
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( ـهظڅث ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄث تخڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ ٨دڃ تخدڃ      2921) - 81

 ٔهثج. ـهظڅٍ ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل؛ أڂ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً ألدًچ؛
ڇ وِٽٿ ٴثٺ "شٵثشٽٹٿ تټُهىن. ٰصّٽ١ىڂ ٨ٽُهٿ. ـصدً َٵدىٺ   أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُ 

 تټفؽً: َث ڀّٽٿ! ڈىت َهىنٌ ويتبٍ ٰثٴصٽڇ".

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٩َٵددىج )٩َڅددٍ تخددڃ ٨دددهتټًـځڃ( ٨ددڃ 2922) - 82

 ِهُٻ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ 
ټځّددٽځىڂ أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "ٖ شٵددىپ تټّددث٨ر ـصددً َٵثشددٻ ت        

تټُهددىن. ُٰٵددصٽهٿ تټځّددٽځىڂ. ـصددً َمصدددا تټُهددىن ڀددڃ ويتء تټفؽددً وتټٕددؽً. ُٰٵددىٺ        
تټفؽً أو تټٕؽً: َدث ڀّدٽٿ! َدث ٨ددهتهلل! ڈدىت َهدىنٌ لٽٱدٍ. ٰص٩دثٺ ٰثٴصٽدڇ.  ٖ تټ٭ًٴده.           

 ٰإڄڇ ڀڃ ٔؽً تټُهىن".

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر )ٴدثٺ َفُدً: ألدًڄدث.       2923) - 83

خى خٹً: ـهظڅث( أخى تْـىٖ. ؾ وـهظڅث أخى ٸثڀٻ تټؽفهيٌ. ـهظڅث أخى ٨ىتڄر. وٴثٺ أ
 ٸٗڈځث ٨ڃ ِځثٶ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ِځًذ ٴثٺ:

 ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ " ڂ خُڃ َهٌ تټّث٨ر ٸىتخُڃ". 
وٌتن ٍٰ ـهَط أخٍ تْـىٖ: ٴثٺ ٰٵٽدس ټدڇ: آڄدس ِدځ٩س ڈدىت ڀدڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً         

 ٽٿ؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ. تهلل ٨ٽُڇ وِ

( وـددهظڅٍ تخددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ؼ٩ٱددً.     2923) -پ -83

ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ ِددځثٶ، خهددىت تِٔددڅثن، ڀعٽددڇ. ٴددثٺ ِددځثٶ: وِددځ٩س ألددٍ َٵددىٺ: ٴددثٺ  
 ؼثخً: ٰثـىيوڈٿ. 

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خدڃ ـدًج و ِدفثٲ خدڃ ڀڅٙدىي )ٴدثٺ  ِدفثٲ: ألدًڄدث.         157) - 84

٨ڃ ڀثټدٷ، ٨دڃ أخدٍ تټٍڄدثن، ٨دڃ       -وڈى تخڃ ڀههٌ  -هتټًـځڃ وٴثٺ ٌڈًُ: ـهظڅث( ٨د
 ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،

٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "ٖ شٵددىپ تټّددث٨ر ـصددً َد٩ددط نؼددثټىڂ ٸددىتخىڂ   
 ٴًَح ڀڃ ظٗظُڃ. ٸٽهٿ ٨ٍَٿ أڄڇ يِىٺ تهلل".

پ خڃ ( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ ڈځث157) -پ -84

 ڀڅدڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، خځعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: َڅد٩ط.

 ثبة ط٧غ اثٲ هڀبص - 19 

 -وتټٽٱد٣ ټ٩عځدثڂ    -( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ٔدُدر و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ     2924) - 85

)ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ ٨عځثڂ: ـهظڅث( ؼًًَ ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ أخدٍ وتبدٻ، ٨دڃ       
 ثٺ:٨دهتهلل ٴ
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ٸڅددث ڀدد٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰځًيڄددث خٙدددُثڂ ٰددُهٿ تخددڃ ٘ددُثن. ٰٱددً         
تټٙدُثڂ وؼٽُ تخڃ ُ٘ثن. ٰٹلڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٸدًچ وټدٷ. ٰٵدثٺ ټدڇ       
تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "شًخس َهتٶ. أشٕهه أڄدٍ يِدىٺ تهلل؟" ٰٵدثٺ: ٖ. خدٻ شٕدهه      

١ثج: ويڄٍ. َث يِىٺ تهلل! ـصً أٴصٽڇ. ٰٵثٺ يِدىٺ  أڄٍ يِىٺ تهلل. ٰٵثٺ ٨ځً خڃ تټم
 تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ َٹڃ تټىٌ شًي، ٰٽڃ شّص٧ُ١ ٴصٽڇ".

 -( ـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ و ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ وأخدى ٸًَدح     2924) - 86

)ٴددثٺ تخددڃ ڄځُددً: ـددهظڅث. وٴددثٺ تِلددًتڂ: ألدًڄددث( أخددى ڀ٩ثوَددر.   -وتټٽٱدد٣ ْخددٍ ٸًَددح 
 څث ت٨ْځٓ ٨ڃ ٔٵُٳ، ٨ڃ ٨دهتهلل ٴثٺ:ـهظ

ٸڅث ڄځٍٕ ڀ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰځً خثخڃ ُ٘ثن. ٰٵثٺ ټدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً     
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٴه لدلز ټٷ لدُةث" ٰٵثٺ: نق. ٰٵدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ      

يِدىٺ   "تلّل. ٰٽڃ ش٩هو ٴهيٶ" ٰٵثٺ ٨ځً: َث يِىٺ تهلل! ن٨څٍ ٰلًٜج ٨څٵڇ. ٰٵثٺ
 تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ن٨ڇ. ٰإڂ َٹڃ تټىٌ شمثٮ، ټڃ شّص٧ُ١ ٴصٽڇ".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ِثټٿ خڃ ڄىؾ ٨ڃ تټؽًًٌَ، ٨ڃ أخدٍ  2925) - 87

 ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه. ٴثٺ:
ټٵُڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وأخى خٹً و٨ځً ٍٰ خ٩دٛ ٠دًٲ تټځهَڅدر. ٰٵدثٺ      

ً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "أشٕددهه أڄددٍ يِددىٺ تهلل؟" ٰٵددثٺ ڈددى: أشٕددهه أڄددٍ  ټددڇ يِددىٺ تهلل ٘ددٽ
يِددىٺ تهلل؟ ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "آڀڅددس خددثهلل وڀٗبٹصددڇ وٸصدددڇ. ڀددث   
شددًي؟" ٴددثٺ: أيي ٨ًٔددث ٨ٽددً تټځددثء. ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "شددًي    

خث أو ٸدثوخُڃ و٘دثنٴث.   ٨ًْ  خٽُُ ٨ٽً تټدفً. وڀث شًي؟" ٴثٺ: أيي ٘دثنٴُڃ وٸدىت  
 ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ټدُ ٨ٽُڇ. ن٨ىچ".

( ـهظڅث َفُدً خدڃ ـدُدح وڀفځده خدڃ ٨ددهت٨ْٽً ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀ٩صځدً،          2926) - 88

ٴثٺ: ِځ٩س أخٍ ٴثٺ: ـهظڅث أخى ڄًٝذ ٨ڃ ؼثخً خدڃ ٨ددهتهلل ٴدثٺ: ټٵدٍ ڄددٍ تهلل ٘دٽً       
٨ځً. وتخڃ ٘دثبه ڀد٧ تټ٭ٽځدثڂ. ٰدىٸً ڄفدى      تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تخڃ ٘ثبه، وڀ٩ڇ أخى خٹً و

 ـهَط تټؽًًٌَ.

( ـهظڅٍ ٨دُهتهلل خڃ ٨ځدً تټٵدىتيًٌَ وڀفځده خدڃ تټځعڅدً ٴدثٖ: ـدهظڅث        2927) - 89

 ٨دهت٨ْٽً. ـهظڅث نتون ٨ڃ أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ ٴثٺ:
٘فدس تخڃ ٘ثبه  ټً ڀٹر. ٰٵثٺ ټٍ: أڀث ٴه ټٵُس ڀڃ تټڅثَ. ٨ٍَځدىڂ أڄدٍ تټدهؼثٺ.     
ټّس ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵدىٺ " ڄدڇ ٖ َىټده ټدڇ" ٴدثٺ ٴٽدس: خٽدً.        أ

ٴددثٺ: ٰٵدده وټدده ټددٍ. أو ټددُُ ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ "ٖ َددهلٻ  
تټځهَڅر وٖ ڀٹر" ٴٽس: خٽً. ٴثٺ: ٰٵه وټهز خثټځهَڅر. وڈىت أڄدث أيَده ڀٹدر. ٴدثٺ ظدٿ ٴدثٺ       

 ڄٍ ٨ْٽٿ ڀىټهچ وڀٹثڄڇ وأَڃ ڈى. ٴثٺ ٰٽدّڅٍ.ټٍ ٍٰ آلً ٴىټڇ: أڀث، وتهلل!  



  

 

 

Page 683 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً وڀفځدده خددڃ ٨دددهت٨ْٽً. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀ٩صځددً  2927) - 91

 ٴثٺ: ِځ٩س أخٍ َفهض ٨ڃ أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ ٴثٺ.
ٴددثٺ ټددٍ تخددڃ ٘ددثبه، وألددىشڅٍ ڀڅددڇ وڀثڀددر: ڈددىت ٨ددىيز تټڅددثَ. وڀددث ټددٍ وټٹددٿ؟ َددث         

ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڄدڇ َهدىنٌ" وٴده أِدٽځس. ٴدثٺ       أ٘فثج ڀفځه! أټٿ َٵٻ
"وٖ َىټه ټڇ" وٴه وټه ټدٍ. وٴدثٺ " ڂ تهلل ٴده ـدًپ ٨ٽُدڇ ڀٹدر" وٴده ـؽؽدس. ٴدثٺ ٰځدث           
ٌتٺ ـصً ٸثن أڂ َللى ٍٰ ٴىټدڇ. ٴدثٺ ٰٵدثٺ ټدڇ: أڀدث، وتهلل!  ڄدٍ ٨ْٽدٿ تِڂ ـُدط ڈدى.          

ٻ؟ ٴثٺ ٰٵدثٺ: ټدى ٨دًٚ ٨ٽدٍ     وأ٨ًٮ أخثچ وأڀڇ. ٴثٺ وٴُٻ ټڇ: أًَّٶ أڄٷ وتٶ تټًؼ
 ڀث ٸًڈس.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـهظڅث ِثټٿ خڃ ڄىؾ. ألدًڄٍ تټؽًَدًٌ ٨دڃ   2927) - 91

 أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ ٴثٺ:
لًؼڅث ـؽثؼث أو ٨ځثيت وڀ٩څث تخڃ ٘ثبه. ٴثٺ ٰڅٍټڅث ڀڅٍٖ. ٰصٱًٲ تټڅثَ وخٵُس أڄدث   

ُدڇ. ٴدثٺ وؼدثء خځصث٨دڇ ٰىٜد٩ڇ ڀد٧       وڈى. ٰثِصىـٕس ڀڅڇ وـٕدر ٔدهَهذ ڀځدث َٵدثٺ ٨ٽ    
ڀصث٨ٍ. ٰٵٽس:  ڂ تټفً ٔهَه. ٰٽى و٩ٜصڇ شفس شٽٷ تټٕؽًذ. ٴثٺ ٰٱ٩دٻ. ٴدثٺ ٩ًٰٰدس    
ټڅدث ٬ددڅٿ. ٰددثڄ١ٽٳ ٰؽدثء خ٩ددُ. ٰٵددثٺ: تٔدًج. أخددث ِدد٩ُه! ٰٵٽدس:  ڂ تټفددً ٔددهَه وتټٽدددڃ     

ٰٵدثٺ: أخدث ِد٩ُه!     -أو ٴثٺ آلى ٨دڃ َدهچ    -ـثي. ڀث خٍ  ٖ أڄٍ أٸًچ أڂ أًٔج ٨ڃ َهچ 
ڈځځس أڂ آلى ـدٗ ٰل٨ٽٵڇ خٕؽًذ ظٿ ألصڅٳ ڀځث َٵىٺ ټٍ تټڅثَ، َث أخث ٩ُِه! ڀدڃ   ټٵه

لٱٍ ٨ٽُڇ ـهَط يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀدث لٱدٍ ٨ٽدُٹٿ، ڀ٩ٕدً تْڄٙدثي!         
أټّس ڀڃ أ٨ٽٿ تټڅثَ خفهَط يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ؟ أټدُُ ٴده ٴدثٺ يِدىٺ         

ڀّدٽٿ؟ أو ټدُُ ٴده ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل        تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڈى ٸثًٰ" وأڄث
٨ٽُڇ وِٽٿ "ڈى ٨ٵُٿ ٖ َىټه ټڇ" وٴه شًٸس وټهٌ خثټځهَڅر؟ أو ټُُ ٴه ٴثٺ يِىٺ تهلل 
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٖ َهلٻ تټځهَڅر وٖ ڀٹر" وٴه أٴدٽس ڀڃ تټځهَڅر وأڄث أيَه ڀٹر؟ 

!  ڄٍ ٨ًْٰڇ وأ٨دًٮ  ٴثٺ أخى ٩ُِه تټمهيٌ: ـصً ٸهز أڂ أ٨ىيچ. ظٿ ٴثٺ: أڀث، وتهلل
 ڀىټهچ وأَڃ ڈى تِڂ. ٴثٺ ٴٽس ټڇ: شدث ټٷ. ِثبً تټُىپ.

( ـهظڅث ڄًٙ خڃ ٨ٽٍ تټؽهٝځٍ. ـهظڅث خًٕ )٩َڅٍ تخڃ ڀٱٝٻ( ٨ڃ 2928) - 92

 أخٍ ڀّٽځر، ٨ڃ أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه، ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٖخددڃ ٘ددثبه "ڀددث شًخددر تټؽڅددر؟" ٴددثٺ: نيڀٹددر       

 ٝثء، ڀّٷ. َث أخث تټٵثِٿ! ٴثٺ "٘هٴس".خُ

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى أِدثڀر ٨دڃ تټؽًَدًٌ، ٨دڃ     2928) - 93

 أخٍ ڄًٝذ، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه؛
أڂ تخڃ ُ٘ثن ِلٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ شًخر تټؽڅر؟ ٰٵثٺ "نيڀٹر خُٝدثء،   

 ڀّٷ لثټٗ".
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څددًٌ. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ِد٩ه        ( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو تټ2929٩) - 94

 خڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ ڀفځه خڃ تټځڅٹهي، ٴثٺ:
يأَس ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َفٽٯ خدثهلل؛ أڂ تخدڃ ٘دثبه تټدهؼثٺ. ٰٵٽدس: أشفٽدٯ خدثهلل؟ ٴدثٺ:          

 ڄٍ ِځ٩س ٨ځً َفٽٯ ٨ٽً وټدٷ ٨څده تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٽدٿ َڅٹدًچ تټڅددٍ          
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

ظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ خڃ ٨دهتهلل خڃ ـًڀٽدر خدڃ ٨ځدًتڂ تټصؽُددٍ.     ( ـه2931) - 95

ألدًڄٍ تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔدهثج، ٨دڃ ِدثټٿ خدڃ ٨ددهتهلل، ألددًچ؛ أڂ       
 ٨دهتهلل خڃ ٨ځً ألدًچ؛

أڂ ٨ځً خڃ تټم١ثج تڄ١ٽٳ ڀ٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٰدٍ يڈدٟ ٴددٻ تخدڃ          
ٿ خڅددٍ ڀ٭ثټددر. وٴدده ٴددثيج تخددڃ ٘ددُثن،  ٘ددُثن ـصددً وؼددهچ َٽ٩ددح ڀدد٧ تټٙدددُثڂ ٨څدده أ٠دد 

َىڀةى، تټفٽٿ. ٰٽٿ ٩ًَٕ ـصً ًٜج يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٤هدًچ خُدهچ. ظدٿ      
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٖخڃ ٘دُثن "أشٕدهه أڄدٍ يِدىٺ تهلل؟" ٰڅ٥دً  ټُدڇ       

ُدڇ  تخڃ ُ٘ثن ٰٵثٺ: أٔهه أڄٷ يِىٺ تْڀُُڃ. ٰٵثٺ تخڃ ُ٘ثن ټًِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽ 
وِٽٿ: أشٕهه أڄٍ يِدىٺ تهلل؟ ًٰٰٝدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ وٴدثٺ "آڀڅدس         
خثهلل وخًِٽڇ". ظٿ ٴثٺ ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀثوت شًي؟" ٴثٺ تخڃ ُ٘ثن: 
َلشُڅٍ ٘ثنٲ وٸىتج. ٰٵثٺ ټڇ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "لٽدٟ ٨ٽُدٷ تْڀدً".       

 ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڄدٍ ٴده لددلز ټدٷ لدُةدث" ٰٵدثٺ تخدڃ ٘دُثن         ظٿ ٴثٺ ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل
"ڈى تټهق" ٰٵدثٺ ټدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "تلّدل. ٰٽدڃ ش٩دهو ٴدهيٶ" ٰٵدثٺ            
٨ځً خڃ تټم١ثج: ويڄٍ. َث يِىٺ تهلل! أًٜج ٨څٵدڇ. ٰٵدثٺ ټدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل      

 ٴصٽڇ". ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ َٹڅڇ ٰٽڃ شّٽٟ ٨ٽُڇ. و ڂ ټٿ َٹڅڇ ٰٗ لًُ ټٷ ٍٰ

 ( وٴثٺ ِثټٿ خڃ ٨دهتهلل: ِځ٩س ٨دهتهلل خڃ ٨ځً َٵىٺ:2931)

تڄ١ٽٳ خ٩ه وټٷ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وأخٍ خڃ ٸ٩ح تْڄٙثيٌ  ټً تټڅمدٻ   
تټصٍ ُٰهث تخڃ ُ٘ثن. ـصً  وت نلٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ تټڅمٻ، ٠ٱٳ َصٵدٍ  

ُٔةث، ٴدٻ أڂ ًَتچ تخڃ ٘دُثن. ٰدًآچ    خؽىو٦ تټڅمٻ. وڈى َمصٻ أڂ َّځ٧ ڀڃ تخڃ ُ٘ثن
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وڈددى ڀٝدد١ؽ٧ ٨ٽددً ٰددًتْ ٰددٍ ٴ١ُٱددر، ټددڇ ُٰهددث         
ٌڀٍڀر. ًٰأز أپ تخڃ ُ٘ثن يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڈى َصٵٍ خؽىو٦ تټڅمٻ. 
ٰٵثټس ٖخڃ ُ٘ثن: َث ٘ثٮ! )وڈى تِٿ تخڃ ُ٘ثن( ڈىت ڀفځه. ٰعدثي تخدڃ ٘دُثن. ٰٵدثٺ     

  ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ټى شًٸصڇ خُڃ".يِىٺ تهلل

 ( ٴثٺ ِثټٿ: ٴثٺ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً:169)

ٰٵثپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ تټڅثَ ٰلظڅً ٨ٽدً تهلل خځدث ڈدى أڈٽدڇ. ظدٿ وٸدً        
تټهؼثٺ ٰٵثٺ " ڄٍ ْڄىيٸځىچ. ڀث ڀڃ ڄدٍ  ٖ وٴده أڄدىيچ ٴىڀدڇ. ټٵده أڄدىيچ ڄدىؾ ٴىڀدڇ.        
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َٵٽڇ ڄدٍ ټٵىڀڇ. ش٩ٽځىت أڄدڇ أ٨دىي. وأڂ تهلل شددثيٶ وش٩دثټً      وټٹڃ أٴىٺ ټٹٿ ُٰڇ ٴىٖ ټٿ
 ټُُ خل٨ىي".

ٴددثٺ تخددڃ ٔددهثج: وألدًڄددٍ ٨ځددً خددڃ ظثخددس تْڄٙددثيٌ؛ أڄددڇ ألدددًچ خ٩ددٛ أ٘ددفثج      
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛

أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ، َىپ ـىي تټڅثَ ڀڃ تټهؼثٺ " ڄڇ ڀٹصىج خُڃ  
ڀڃ ٸًچ ٨ځٽڇ. أو َٵدًؤچ ٸدٻ ڀدؤڀڃ". وٴدثٺ "ش٩ٽځدىت أڄدڇ ټدڃ َدًي          ٨ُڅُڇ ٸثًٰ. َٵًؤچ

 أـه ڀڅٹٿ يخڇ ٨ٍ وؼٻ ـصً َځىز".

( ـهظڅث تټفّڃ خڃ ٨ٽٍ تټفٽىتڄٍ و٨ده خڃ ـځُه. ٴدثٖ: ـدهظڅث ٩َٵدىج    2931) - 96

)وڈى تخڃ  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه(. ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ، ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ألدًڄٍ ِدثټٿ خدڃ   
 ٨ځً ٴثٺ:٨دهتهلل؛ أڂ ٨دهتهلل خڃ 

تڄ١ٽددٳ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وڀ٩ددڇ يڈددٟ ڀددڃ أ٘ددفثخڇ. ٰددُهٿ ٨ځددً خددڃ      
تټم١ثج. ـصً وؼه تخڃ ُ٘ثن ٬ٗڀث ٴه ڄثڈٍ تټفٽٿ. َٽ٩ح ڀد٧ تټ٭ٽځدثڂ ٨څده أ٠دٿ خڅدٍ      
ڀ٩ثوَر. وِثٲ تټفهَط خځعٻ ـدهَط َدىڄُ.  ټدً ڀڅصهدً ـدهَط ٨ځدً خدڃ ظثخدس. وٰدٍ          

ىټدڇ: ټدى شًٸصدڇ خدُڃ( ٴدثٺ: ټدى شًٸصدڇ أڀدڇ،         تټفهَط ٨ڃ ٩َٵىج، ٴثٺ: ٴثٺ أخٍ )٩َڅٍ ٴ
 خُڃ أڀًچ.

( وـددهظڅث ٨ددده خددڃ ـځُدده وِددٽځر خددڃ ٔدددُح. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ ٨دددهتټًٌتٲ.   2931) - 97

 ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ِثټٿ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀً خثخڃ ُ٘ثن ٰدٍ ڄٱدً ڀدڃ أ٘دفثخڇ. ٰدُهٿ ٨ځدً        

٭ٽځثڂ ٨څده أ٠دٿ خڅدٍ ڀ٭ثټدر. وڈدى ٬دٗپ. خځ٩څدً ـدهَط         خڃ تټم١ثج. وڈى َٽ٩ح ڀ٧ تټ
َىڄُ و٘ثټؿ. ٬ًُ أڂ ٨دده خدڃ ـځُده ټدٿ َدىٸً ـدهَط تخدڃ ٨ځدً، ٰدٍ تڄ١دٗٲ تټڅددٍ            

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀ٧ أخٍ خڃ ٸ٩ح،  ټً تټڅمٻ.

( ـهظڅث ٨ده خڃ ـځُه. ـهظڅث يوؾ خڃ ٨دثنذ. ـهظڅث ڈٕدثپ ٨دڃ أَدىج،    2932) - 98

 ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٴثٺ:
ً تخڃ ٘ثبه ٍٰ خ٩ٛ ٠ًٲ تټځهَڅر. ٰٵثٺ ټڇ ٴدىٖ أ٬ٝددڇ. ٰدثڄصٱك ـصدً     ټٵٍ تخڃ ٨ځ 

ڀٓ تټّٹر. ٰهلٻ تخڃ ٨ځً ٨ٽً ـٱٙدر وٴده خٽ٭هدث. ٰٵثټدس ټدڇ: يـځدٷ تهلل! ڀدث أينز        
ڀڃ تخڃ ٘ثبه؟ أڀدث ٨ٽځدس أڂ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ " ڄځدث َمدًغ ڀدڃ           

 ٬ٝدر َ٭ٝدهث؟"

هظڅث ـّدُڃ )٩َڅدٍ تخدڃ ـّدڃ خدڃ َّدثي(.       ( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً. ـد 2932) - 99

 ـهظڅث تخڃ ٨ىڂ ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٴثٺ:
ٸددثڂ ڄددث٧ٰ َٵددىٺ: تخددڃ ٘ددُثن، ٴددثٺ ٴددثٺ تخددڃ ٨ځددً: ټٵُصددڇ ڀددًشُڃ. ٴددثٺ ٰٽٵُصددڇ ٰٵٽددس           

ټد٩ٝهٿ: ڈدٻ شفدهظىڂ أڄدڇ ڈدى؟ ٴدثٺ: ٖ. وتهلل! ٴدثٺ ٴٽدس: ٸدىخصڅٍ. وتهلل! ټٵده ألدًڄدٍ           
ٰٹدىټٷ ڈدى ٨ٌځدىت تټُدىپ. ٴدثٺ       خ٩ٝٹٿ أڄڇ ټڃ َځىز ـصدً َٹدىڂ أٸعدًٸٿ ڀدثٖ ووټدهت.     



  

 

 

Page 686 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

ٰصفهظڅث ظٿ ٰثيٴصڇ. ٴثٺ ٰٽٵُصڇ ټٵُر ألًي وٴه ڄٱًز ٨ُڅڇ. ٴثٺ ٰٵٽس: ڀصً ٩ٰٽس ٨ُڅدٷ  
ڀث أيي؟ ٴثٺ: ٖ أنيٌ. ٴثٺ ٴٽس: ٖ شهيٌ وڈٍ ٰدٍ يأِدٷ؟ ٴدثٺ:  ڂ ٔدثء تهلل لٽٵهدث      
ٍٰ ٨ٙثٶ ڈىچ. ٴثٺ ٰڅمً ٸلٔه ڄمًُ ـځثي ِځ٩س. ٴثٺ ٨ٍٰٿ خ٩دٛ أ٘دفثخٍ أڄدٍ    

ٙث ٸثڄس ڀ٩ٍ ـصً شٹًّز. وأڀث أڄث، ٰىتهلل! ڀث ٩ًٔز. ٴدثٺ وؼدثء ـصدً    ًٜخصڇ خ٩
نلٻ ٨ٽً أپ تټځؤڀڅُڃ. ٰفهظهث ٰٵثټس: ڀث شًَه  ټُدڇ؟ أټدٿ ش٩ٽدٿ أڄدڇ ٴده ٴدثٺ " ڂ أوٺ ڀدث        

 َد٩عڇ ٨ٽً تټڅثَ ٬ٝح َ٭ٝدڇ".

 ثبة ط٧غ ا٫ضجب٩ ٹه٠زٶ ٹٯب ٯ٘ٶ - 21 

ِثڀر وڀفځه خڃ خًٕ. ٴدثٖ:  ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث أخى أ169) - 111

ـهظڅث ٨دُهتهلل ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ؾ وـهظڅث تخڃ ڄځًُ )وتټٽٱ٣ ټدڇ(. ـدهظڅث ڀفځده    
 خڃ خًٕ. ـهظڅث ٨دُهتهلل ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً؛

أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وٸددً تټددهؼثٺ خددُڃ ٤هًتڄددٍ تټڅددثَ ٰٵددثٺ " ڂ تهلل   
هؼثٺ أ٨ددىي تټ٩ددُڃ تټُځڅددً. ٸددلڂ ٨ُڅددڇ ٨څدددر    ش٩ددثټً ټددُُ خددل٨ىي. أٖ و ڂ تټځّددُؿ تټدد  

 ٠ثٰةر".

( ـهظڅٍ أخى تټًخ٧ُ وأخى ٸثڀدٻ. ٴدثٖ: ـدهظڅث ـځدثن )وڈدى تخدڃ ٌَده(        169) -پ -111

٨ڃ أَىج. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دثن. ـهظڅث ـثشٿ )٩َڅٍ تخڃ  ِځث٨ُٻ( ٨ڃ ڀىًِ خڃ 
 ځعٽڇ.٨ٵدر. ٸٗڈځث ٨ڃ ڄث٧ٰ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خ

( ـدهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً وڀفځده خدڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خددڃ           2933) - 111

 ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٴصثنذ، ٴثٺ: ِځ٩س أڄُ خڃ ڀثټٷ ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀث ڀڃ ڄدٍ  ٖ وٴده أڄدىي أڀصدڇ ت٨ْدىي تټٹدىتج.       

 ڇ ٶ ٮ ي".أٖ  ڄڇ أ٨ىي. و ڂ يخٹٿ ټُُ خل٨ىي. وڀٹصىج خُڃ ٨ُڅُ

( ـهظڅث تخدڃ تټځعڅدً وتخدڃ خٕدثي )وتټٽٱد٣ ٖخدڃ تټځعڅدً(. ٴدثٖ: ـدهظڅث          2933) - 112

 ڀ٩ثو خڃ ڈٕثپ. ـهظڅٍ أخٍ ٨ڃ ٴصثنذ. ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
 أڂ ڄدٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "تټهؼثٺ ڀٹصىج خُڃ ٨ُڅُڇ ٶ ٮ ي. أٌ ٸثًٰ". 

ڂ. ـددهظڅث ٨دددهتټىتيض ٨ددڃ  ( وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ٨ٱددث  2933) - 113

 ٩ُٔح خڃ تټفدفثج، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تټهؼثٺ ڀځّىؾ تټ٩ُڃ ڀٹصىج خُڃ ٨ُڅُڇ ٸدثًٰ"   

 ظٿ شهؽثڈث ٶ ٮ ي. "َٵًؤچ ٸٻ ڀّٽٿ".

( ـهظڅث ڀفځه خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً وڀفځده خدڃ تټ٩دٗء و ِدفثٲ خدڃ          2934) - 114

ٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلدًتڂ: ـدهظڅث( أخدى ڀ٩ثوَدر ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ         خًتڈُٿ )ٴثٺ  ِفث
 ٔٵُٳ، ٨ڃ ـىَٱر، ٴثٺ:
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ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تټهؼثٺ أ٨ځً تټ٩ُڃ تټًُّي. ؼٱثٺ تټ٩ًٕ. ڀ٩ڇ  
 ؼڅر وڄثي. ٰڅثيچ ؼڅر وؼڅصڇ ڄثي".

ټدٷ  ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٍََه خڃ ڈثيوڂ ٨ڃ أخدٍ ڀث 2934) - 115

 تْٔؽ٩ٍ، ٨ڃ يخ٩ٍ خڃ ـًتْ، ٨ڃ ـىَٱر، ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ْڄددث أ٨ٽددٿ خځددث ڀدد٧ تټددهؼثٺ ڀڅددڇ. ڀ٩ددڇ ڄهددًتڂ     

َؽًَددثڂ. أـددهڈځث، يأي تټ٩ددُڃ، ڀددثء أخددُٛ. وتِلددً، يأي تټ٩ددُڃ، ڄددثي شددلؼػ. ٰإڀددث       
څڇ. ٰإڄڇ أنيٸڃ أـه ٰٽُلز تټڅهً تټىٌ ًَتچ ڄثيت وټُ٭ځٛ. ظٿ ټ١ُل٠ا يأِڇ ًُٰٕج ڀ

ڀثء خثين. و ڂ تټهؼثٺ ڀځّىؾ تټ٩ُڃ. ٨ٽُهث ٤ٱدًذ ٬ٽ٥ُدر. ڀٹصدىج خدُڃ ٨ُڅُدڇ ٸدثًٰ.       
 َٵًؤچ ٸٻ ڀؤڀڃ، ٸثشح و٬ًُ ٸثشح".

( ـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ـدهظڅث ٔد٩در. ؾ وـدهظڅث ڀفځده     2934) - 116

ڃ ٨ځُدً،  خڃ تټځعڅً )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٔد٩در ٨دڃ ٨ددهتټځٽٷ خد    
 ٨ڃ يخ٩ٍ خڃ ـًتْ، ٨ڃ ـىَٱر،

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ ٴثٺ، ٍٰ تټهؼثٺ " ڂ ڀ٩دڇ ڀدثء وڄدثيت. ٰڅدثيچ ڀدثء       
 خثين، وڀثؤچ ڄثي. ٰٗ شهٽٹىت".

 ( ٴثٺ أخى ڀ٩ّىن: وأڄث ِځ٩صڇ ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.2935)

خددڃ ٘ددٱىتڂ ٨ددڃ   ( ـددهظڅث ٨ٽددٍ خددڃ ـؽددً. ـددهظڅث ٔدد٩ُح      2934/2935) - 117

٨دددهتټځٽٷ خددڃ ٨ځُددً، ٨ددڃ يخ٩ددٍ خددڃ ـددًتْ، ٨ددڃ ٨ٵدددر خددڃ ٨ځددًو، أخددٍ ڀّدد٩ىن          
 تْڄٙثيٌ، ٴثٺ:

تڄ١ٽٵس ڀ٩ڇ  ټً ـىَٱر خڃ تټُځثڂ. ٰٵدثٺ ټدڇ ٨ٵددر: ـدهظڅٍ ڀدث ِدځ٩س ڀدڃ يِدىٺ تهلل          
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٍٰ تټدهؼثٺ. ٴدثٺ " ڂ تټدهؼثٺ َمدًغ. و ڂ ڀ٩دڇ ڀدثء وڄدثيت. ٰلڀدث         

ء ٰڅثي شفًٲ. وأڀث تټىٌ ًَتچ تټڅثَ ڄدثيت، ٰځدثء خدثين ٨دىج. ٰځدڃ      تټىٌ ًَتچ تټڅثَ ڀث
أنيٶ وټٷ ڀڅٹٿ ٰٽُٵ٧ ٍٰ تټىٌ ًَتچ ڄثيت. ٰإڄدڇ ڀدثء ٨دىج ٠ُدح" ٰٵدثٺ ٨ٵددر: وأڄدث ٴده         

 ِځ٩صڇ. شٙهَٵث ټفىَٱر.

وتټٽٱد٣ ٖخدڃ    -( ـهظڅث ٨ٽٍ خڃ ـؽً تټ٩ّهٌ و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ    2935) - 118

تخڃ ـؽً: ـدهظڅث( ؼًَدً ٨دڃ تټځ٭ُدًذ، ٨دڃ ڄ٩دُٿ        )ٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ -ـؽً 
 خڃ أخٍ ڈڅه، ٨ڃ يخ٩ٍ خڃ ـًتْ، ٴثٺ:

تؼصځ٧ ـىَٱر وأخى ڀ٩ّىن. ٰٵثٺ ـىَٱر: "ْڄث خځث ڀ٧ تټهؼثٺ أ٨ٽٿ ڀڅدڇ.  ڂ ڀ٩دڇ ڄهدًت     
ڀڃ ڀثء وڄهًت ڀڃ ڄثي. ٰلڀث تټىٌ شًوڂ أڄڇ ڄثي، ڀثء. وأڀث تټىٌ شًوڂ أڄڇ ڀدثء، ڄدثي؛   

 ن تټځثء ٰٽًُٕج ڀڃ تټىٌ ًَتچ أڄڇ ڄثي. ٰإڄڇ ُِؽهچ ڀثء".ٰځڃ أنيٶ وټٷ ڀڅٹٿ ٰليت
 ٴثٺ أخى ڀ٩ّىن: ڈٹىت ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ.
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( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ـُّڃ خدڃ ڀفځده. ـدهظڅث ٔدُدثڂ ٨دڃ      2936) - 119

 َفًُ، ٨ڃ أخٍ ِٽځر، ٴثٺ: ِځ٩س أخث ڈًًَذ ٴثٺ:
"أٖ ألدددًٸٿ ٨ددڃ تټددهؼثٺ ـددهَعث ڀددث ـهظددڇ ڄدددٍ ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ  

ٴىڀددڇ؟  ڄددڇ أ٨ددىي. و ڄددڇ َؽددٍء ڀ٩ددڇ ڀعددٻ تټؽڅددر وتټڅددثي. ٰددثټصٍ َٵددىٺ  ڄهددث تټؽڅددر، ڈددٍ 
 تټڅثي. و ڄٍ أڄىيشٹٿ خڇ ٸځث أڄىي خڇ ڄىؾ ٴىڀڇ".

( ـهظڅث أخى لُعځر، ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث تټىټُده خدڃ ڀّدٽٿ. ـدهظڅٍ     2937) - 111

. ـهظڅٍ َفًُ خڃ ؼثخً تټ١ثبٍ، ٴثٍٜ ـځٗ. ـدهظڅٍ  ٨دهتټًـځڃ خڃ ٍََه خڃ ؼثخً
٨دددهتټًـځڃ خددڃ ؼدُددً ٨ددڃ أخُددڇ، ؼدُددً خددڃ ڄٱُددً تټفٝددًڀٍ؛ أڄددڇ ِددځ٧ تټڅددىتَ خددڃ      
ِځ٩ثڂ تټٹٗخٍ. ؾ وـهظڅٍ ڀفځه خدڃ ڀهدًتڂ تټدًتٌٌ )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث تټىټُده خدڃ         
ڀّددٽٿ. ـددهظڅث ٨دددهتټًـځڃ خددڃ ٍََدده خددڃ ؼددثخً ٨ددڃ َفُددً خددڃ ؼددثخً تټ١ددثبٍ، ٨ددڃ             

 ًـځڃ خڃ ؼدًُ خڃ ڄٱًُ، ٨ڃ أخُڇ، ؼدًُ خڃ ڄٱًُ، ٨ڃ تټڅىتَ خڃ ِځ٩ثڂ، ٴثٺ:٨دهتټ
وٸددً يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ تټددهؼثٺ وتز ٬ددهتذ. ٰمٱددٛ ُٰددڇ ويٰدد٧. ـصددً   

٤څڅثچ ٰدٍ ٠ثبٱدر تټڅمدٻ. ٰٽځدث يـڅدث  ټُدڇ ٨دًٮ وټدٷ ُٰڅدث. ٰٵدثٺ "ڀدث ٔدلڄٹٿ؟" ٴٽڅدث: َدث               
وي٩ٰس. ـصً ٤څڅدثچ ٰدٍ ٠ثبٱدر تټڅمدٻ.     يِىٺ تهلل! وٸًز تټهؼثٺ ٬هتذ. ٰمٱٝس ُٰڇ 

ٰٵددثٺ "٬ُددً تټددهؼثٺ ألددىٰڅٍ ٨ٽددُٹٿ.  ڂ َمددًغ، وأڄددث ٰددُٹٿ، ٰلڄددث ـؽُؽددڇ نوڄٹددٿ. و ڂ   
َمًغ، وټّس ُٰٹٿ، ٰثڀًؤ ـؽُػ ڄٱّڇ. وتهلل لٽُٱصٍ ٨ٽً ٸٻ ڀّٽٿ.  ڄڇ ٔثج ٴ١دٟ.  
ٍوي خدڃ ٴ١دڃ. ٰځدڃ أنيٸدڇ ڀدڅٹٿ ٰٽُٵدًأ ٨ٽُدڇ ٰدىتشؿ             ٨ُڅڇ ٠ثٰةر. ٸدلڄٍ أٔددهڇ خ٩ددهتټ٩ُ
ِىيذ تټٹهٯ.  ڄڇ لثيغ لٽر خُڃ تټٕثپ وتټ٩ًتٲ. ٩ٰثض َځُڅدث و٨دثض ٔدځثٖ. َدث ٨ددثن      
تهلل! ٰثظدصىت" ٴٽڅث: َث يِىٺ تهلل! وڀث ټدعڇ ٍٰ تْيٚ؟ ٴثٺ "أيخ٩ىڂ َىڀث. َدىپ ٸّدڅر.   
وَىپ ٸٕهً. وَىپ ٸؽځ٩ر. وِثبً أَثڀڇ ٸلَثڀٹٿ" ٴٽڅث: َث يِىٺ تهلل! ٰىټٷ تټُىپ تټىٌ 

ٗذ َددىپ؟ ٴددثٺ "ٖ. تٴددهيوت ټددڇ ٴددهيچ" ٴٽڅددث: َددث يِددىٺ تهلل! وڀددث    ٸّددڅر، أشٹٱُڅددث ُٰددڇ ٘دد 
 ِددًت٨ڇ ٰددٍ تْيٚ؟ ٴددثٺ "ٸثټ٭ُددط تِددصهخًشڇ تټددًَؿ. ُٰددلشٍ ٨ٽددً تټٵددىپ ُٰدده٨ىڈٿ،      
ُٰؤڀڅددىڂ خددڇ وَّددصؽُدىڂ ټددڇ. ُٰددلڀً تټّددځثء ٰصځ١ددً. وتْيٚ ٰصڅدددس. ٰصددًوؾ ٨ٽددُهٿ  

َددلشٍ تټٵددىپ. ِددثيـصهٿ، أ٠ددىٺ ڀددث ٸثڄددس ويت، وأِددد٭ڇ ٜددًو٨ث، وأڀددهچ لىت٘ددً. ظددٿ  
ُٰه٨ىڈٿ ًُٰنوڂ ٨ٽُڇ ٴىټڇ. ُٰڅًٙٮ ٨څهٿ. ُٰٙدفىڂ ڀځفٽدُڃ ټدُُ خلَدهَهٿ ٔدٍء     
ڀددڃ أڀددىتټهٿ. وَځددً خثټمًخددر ُٰٵددىٺ ټهددث: ألًؼددٍ ٸڅددىٌٶ. ٰصصد٩ددڇ ٸڅىٌڈددث ٸ٩ُثِددُح   
تټڅفٻ. ظٿ َه٨ى يؼٗ ڀځصٽةث ٔدثخث. ُٰٝدًخڇ خثټّدُٯ ُٰٵ٩١دڇ ؼدٍټصُڃ يڀُدر تټ٭دًٚ       

فٷ. ٰدُڅځث ڈى ٸىټٷ  و خ٩ط تهلل تټځُّؿ تخڃ ڀًَٿ. ظٿ َه٨ىچ ُٰٵدٻ وَصهٽٻ وؼهڇ. َٝ
ُٰڅٍٺ ٨څه تټځڅثيذ تټدُٝثء ًٔٴٍ نڀٕٳ. خُڃ ڀهدًونشُڃ. وتٜد٩ث ٸٱُدڇ ٨ٽدً أؼڅفدر      
ڀٽٹُڃ.  وت ٠ل٠ل يأِڇ ٴ١ً. و وت ي٩ٰڇ شفهي ڀڅڇ ؼځثڂ ٸثټٽؤټؤ. ٰٗ َفٻ ټٹدثًٰ َؽده   

يٸدڇ خددثج ټده.    يَؿ ڄٱّڇ  ٖ ڀثز. وڄٱّڇ َڅصهدٍ ـُدط َڅصهدٍ ٠ًٰدڇ. ١ُٰٽددڇ ـصدً َه      
ُٰٵصٽددڇ. ظددٿ َددلشٍ ٨ُّددً تخددڃ ڀددًَٿ ٴددىپ ٴدده ٨ٙددځهٿ تهلل ڀڅددڇ. ُٰځّددؿ ٨ددڃ وؼددىڈهٿ       
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وَفددهظهٿ خددهيؼثشهٿ ٰددٍ تټؽڅددر. ٰدُڅځددث ڈددى ٸددىټٷ  و أوـددً تهلل  ټددً ٨ُّددً:  ڄددٍ ٴدده        
ألًؼس ٨دثنت ټٍ، ٖ َهتڂ ْـه خٵصثټهٿ. ٰفًٌ ٨دثنٌ  ټً تټ١ىي. وَد٩ط تهلل َلؼىغ 

ٽىڂ. ُٰځً أوتبٽهٿ ٨ٽً خفُدًذ ٠دًَدر. ُٰٕدًخىڂ ڀدث     وڀلؼىغ. وڈٿ ڀڃ ٸٻ ـهج َڅّ
ُٰهددث. وَځددً آلددًڈٿ ُٰٵىټددىڂ: ټٵدده ٸددثڂ خهددىچ، ڀددًذ، ڀددثء. وَفٙددً ڄدددٍ تهلل ٨ُّددً        
وأ٘فثخڇ. ـصً َٹىڂ يأَ تټعىي ْـهڈٿ لًُت ڀڃ ڀثبر نَڅثي ْـهٸٿ تټُىپ. ٬ًُٰح 

ًِددً ڄدددٍ تهلل ٨ُّددً وأ٘ددفثخڇ. ًُِٰددٻ تهلل ٨ٽددُهٿ تټڅ٭ددٯ ٰددٍ يٴددثخهٿ. ُٰٙدددفىڂ ٰ  
ٸځىز ڄٱُ وتـهذ. ظٿ َهدٟ ڄددٍ تهلل ٨ُّدً وأ٘دفثخڇ  ټدً تْيٚ. ٰدٗ َؽدهوڂ ٰدٍ        
تْيٚ ڀى٧ٜ ٔدً  ٖ ڀٓچ ٌڈځهٿ وڄصدڅهٿ. ٬ًُٰدح ڄددٍ تهلل ٨ُّدً وأ٘دفثخڇ  ټدً       
تهلل. ًُِٰٻ تهلل ٠ًُت ٸل٨څثٲ تټدمس. ٰصفځٽهٿ ٰص١ًـهٿ ـُط ٔثء تهلل. ظدٿ ًَِدٻ تهلل   

ُٰ٭ّدٻ تْيٚ ـصدً َصًٸهدث ٸثټٍټٱدر. ظدٿ َٵدثٺ       ڀ١ًت ٖ َٹڃ ڀڅڇ خُس ڀهي وٖ وخدً.  
ټٓيٚ: أڄدصٍ ظځًٶ، وينٌ خًٸصٷ. ُٰىڀةى شلٸٻ تټ٩ٙثخر ڀدڃ تټًڀثڄدر. وَّدص٥ٽىڂ    
خٵفٱهث. وَدثيٶ ٍٰ تټًِٻ. ـصً أڂ تټٽٵفر ڀڃ تٔخٻ ټصٹٱٍ تټٱةثپ ڀڃ تټڅدثَ. وتټٽٵفدر   

تټڅثَ. ٰدُڅځدث ڈدٿ   ڀڃ تټدٵً ټصٹٱٍ تټٵدُٽر ڀڃ تټڅثَ. وتټٽٵفر ڀڃ تټ٭څٿ ټصٹٱٍ تټٱمى ڀڃ 
ٸىټٷ  و خ٩ط تهلل يَفدث ٠ُددر. ٰصللدىڈٿ شفدس آخدث٠هٿ. ٰصٵددٛ يوؾ ٸدٻ ڀدؤڀڃ وٸدٻ          

 ڀّٽٿ. وَدٵً ًٔتي تټڅثَ، َصهثيؼىڂ ُٰهث شهثيغ تټفځً، ٩ٰٽُهٿ شٵىپ تټّث٨ر".

( ـهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ـؽدً تټّد٩هٌ. ـدهظڅث ٨ددهتهلل خدڃ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ          2937) - 111

ٴثٺ تخڃ ـؽً: نلٻ ـهَط أـهڈځث ٍٰ ـدهَط تِلدً    ٍََه خڃ ؼثخً وتټىټُه خڃ ڀّٽٿ.
 -٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٍََه خڃ ؼثخً، خهدىت تِٔدڅثن. ڄفدى ڀدث وٸًڄدث. وٌتن خ٩ده ٴىټدڇ "        

ظٿ ًَُّوڂ ـصدً َڅصهدىت  ټدً ؼددٻ تټمځدً. وڈدى ؼددٻ خُدس          -ټٵه ٸثڂ خهىچ، ڀًذ، ڀثء 
. ًُٰڀددىڂ تټځٵددهَ. ُٰٵىټددىڂ: ټٵدده ٴصٽڅددث ڀددڃ ٰددٍ تْيٚ. ڈٽددٿ ٰٽڅٵصددٻ ڀددڃ ٰددٍ تټّددځثء    

خڅٕثخهٿ  ټً تټّدځثء. ُٰدًن تهلل ٨ٽدُهٿ ڄٕدثخهٿ ڀمٝدىخر نڀدث". وٰدٍ يوتَدر تخدڃ ـؽدً           
 "ٰإڄٍ ٴه أڄٍټس ٨دثنت ټٍ، ٖ َهٌ ْـه خٵصثټهٿ".

 ثبة ٟپ ه٠خ ا٫ضجب٩، ٹرذغٿٮ ا٫ٰضٿٴخ ٬ٗڀٶ، ٹ٣ز٬ٶ ا٫ٰئٯٲ ٹادڀبئٶ - 21 

. وأټٱدث٤هٿ  ( ـهظڅٍ ٨ځًو تټڅثٴه وتټفّڃ تټفٽدىتڄٍ و٨دده خدڃ ـځُده    2938) - 112

وڈددى تخددڃ   -ڀصٵثيخددر. وتټّددُثٲ ټ٩ددده )ٴددثٺ: ـددهظڅٍ. وٴددثٺ تِلددًتڂ: ـددهظڅث( ٩َٵددىج      
. ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ، ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ألدًڄٍ ٨دُهتهلل خڃ ٨ددهتهلل  - خًتڈُٿ خڃ ٩ِه 

 خڃ ٨صدر؛ أڂ أخث ٩ُِه تټمهيٌ ٴثٺ:
ٰٹددثڂ ُٰځددث  ـددهظڅث يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َىڀددث ـددهَعث ٠ددىَٗ ٨ددڃ تټددهؼثٺ.   

ـهظڅث ٴثٺ "َلشٍ، وڈى ڀفًپ ٨ٽُڇ أڂ َهلٻ ڄٵثج تټځهَڅر. ُٰڅصهدٍ  ټدً خ٩دٛ تټّددثق     
تټصٍ شٽٍ تټځهَڅر. ُٰمًغ  ټُڇ َىڀةى يؼٻ ڈى لًُ تټڅثَ، أو ڀدڃ لُدً تټڅدثَ. ُٰٵدىٺ     
ټددڇ: أٔددهه أڄددٷ تټددهؼثٺ تټددىٌ ـددهظڅث يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ـهَعددڇ. ُٰٵددىٺ      

س ڈىت ظٿ أـُُصڇ، أشٕٹىڂ ٍٰ تْڀً؟ ُٰٵىټىڂ: ٖ. ٴثٺ ُٰٵصٽدڇ ظدٿ   تټهؼثٺ: أيأَصٿ  ڂ ٴصٽ
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َفُُڇ. ُٰٵىٺ ـُڃ َفُُدڇ: وتهلل! ڀدث ٸڅدس ُٰدٷ ٴدٟ أٔده خٙدًُذ ڀڅدٍ تِڂ. ٴدثٺ ًَُٰده           
 تټهؼثٺ أڂ َٵصٽڇ ٰٗ َّٽٟ ٨ٽُڇ".

 ٴثٺ أخى  ِفثٲ: َٵثٺ  ڂ ڈىت تټًؼٻ ڈى تټمًٝ ٨ٽُڇ تټّٗپ.

٨دددهتټًـځڃ تټددهتيڀٍ. ألدًڄددث أخددى تټُځددثڂ.  ( وـددهظڅٍ ٨دددهتهلل خددڃ 2938) -پ -112

 ألدًڄث ٩ُٔح ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٍٰ ڈىت تِٔڅثن، خځعٽڇ.

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خدڃ ٴهدٍتو، ڀدڃ أڈدٻ ڀدًو. ـدهظڅث ٨ددهتهلل        2938) - 113

خددڃ ٨عځددثڂ ٨ددڃ أخددٍ ـځددٍذ، ٨ددڃ ٴددُُ خددڃ وڈددح، ٨ددڃ أخددٍ تټددىنتٶ، ٨ددڃ أخددٍ ِدد٩ُه    
 تټمهيٌ، ٴثٺ:

٨ٽُڇ وِٽٿ "َمًغ تټهؼثٺ ُٰصىؼڇ ٴدٽڇ يؼٻ ڀڃ تټځدؤڀڅُڃ.  ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل  
ٰصٽٵدثچ تټځّدثټؿ، ڀّدثټؿ تټدهؼثٺ. ُٰٵىټددىڂ ټدڇ: أَدڃ ش٩ځده؟ ُٰٵددىٺ: أ٨ځده  ټدً ڈدىت تټددىٌ           
لًغ. ٴثٺ ُٰٵىټىڂ ټدڇ: أو ڀدث شدؤڀڃ خًخڅدث؟ ُٰٵدىٺ: ڀدث خًخڅدث لٱدثء. ُٰٵىټدىڂ: تٴصٽدىچ.           

هت نوڄڇ. ٴثٺ ُٰڅ١ٽٵىڂ خڇ  ټدً  ُٰٵىٺ خ٩ٝهٿ ټد٩ٛ: أټُُ ٴه ڄهثٸٿ يخٹٿ أڂ شٵصٽىت أـ
تټهؼثٺ. ٰإوت يآچ تټځؤڀڃ ٴثٺ: َث أَهث تټڅثَ! ڈدىت تټدهؼثٺ تټدىٌ وٸدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً       
تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٴددثٺ ُٰددلڀً تټددهؼثٺ خددڇ ُٰٕدددؿ. ُٰٵددىٺ: لددىوچ ؤددؽىچ. ُٰىِدد٧ ٤هددًچ  
وخ١څددڇ ٜددًخث. ٴددثٺ ُٰٵددىٺ: أو ڀددث شددؤڀڃ خددٍ؟ ٴددثٺ ُٰٵددىٺ: أڄددس تټځّددُؿ تټٹددىتج. ٴددثٺ  

ً خڇ ُٰؤًٔ خثټځةٕثي ڀڃ ڀٱًٴڇ ـصً َٱًٲ خُڃ يؼٽُڇ. ٴثٺ ظٿ َځٍٕ تټهؼثٺ خُڃ ُٰؤڀ
تټٵ٩١صدُڃ. ظددٿ َٵدىٺ ټددڇ: ٴددٿ. ُّٰدصىٌ ٴثبځددث. ٴدثٺ ظددٿ َٵددىٺ ټدڇ: أشددؤڀڃ خدٍ؟ ُٰٵددىٺ: ڀددث       
تٌننز ُٰددٷ  ٖ خٙددًُذ. ٴددثٺ ظددٿ َٵددىٺ: َددث أَهددث تټڅددثَ!  ڄددڇ ٖ َٱ٩ددٻ خ٩ددهٌ خلـدده ڀددڃ    

ُؽ٩ددٻ ڀددث خددُڃ يٴدصددڇ  ټددً شًٴىشددڇ ڄفثِددث. ٰددٗ     تټڅددثَ. ٴددثٺ ُٰللددىچ تټددهؼثٺ ټُىخفددڇ. ٰ  
َّص٧ُ١  ټُڇ ِدُٗ. ٴثٺ ُٰللى خُهَڇ ويؼٽُڇ ُٰٵىٮ خڇ. ُٰفّدح تټڅدثَ أڄځدث ٴىٰدڇ  ټدً      
تټڅثي. و ڄځث أټٵٍ ٍٰ تټؽڅر". ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "ڈدىت أ٥٨دٿ تټڅدثَ     

 ٔهثنذ ٨څه يج تټ٩ثټځُڃ".

  ٗؼ ٹج٪ثبة ٟپ ا٫ضجب٩ ٹٷٺ أٷٺٱ ٬ٗټ اهلل - 22 

( ـهظڅث ٔهثج خڃ ٨ددثن تټ٩ددهٌ. ـدهظڅث  خدًتڈُٿ خدڃ ـځُده تټًؤتِدٍ        2939) - 114

 ٨ڃ  ِځث٨ُٻ خڃ أخٍ لثټه، ٨ڃ ٴُُ خڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ تټځ٭ًُذ خڃ ٩ٔدر، ٴثٺ:
ڀددث ِددلٺ أـدده تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ددڃ تټددهؼثٺ أٸعددً ڀځددث ِددلټس. ٴددثٺ "وڀددث      

يِدىٺ تهلل!  ڄهدٿ َٵىټدىڂ:  ڂ ڀ٩دڇ تټ٩١دثپ      َڅٙدٷ ڀڅڇ؟  ڄدڇ ٖ َٝدًٶ" ٴدثٺ ٴٽدس: َدث      
 وتْڄهثي. ٴثٺ "ڈى أڈىڂ ٨ٽً تهلل ڀڃ وټٷ" 

( ـهظڅث ًَِػ خڃ َىڄُ. ـهظڅث ڈُٕٿ ٨ڃ  ِځث٨ُٻ، ٨ڃ ٴُُ، ٨دڃ  2939) - 115

 تټځ٭ًُذ خڃ ٩ٔدر، ٴثٺ:
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ڀث ِلٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ڃ تټهؼثٺ أٸعدً ڀځدث ِدلټصڇ. ٴدثٺ "وڀدث ِدؤتټٷ؟"        
ٿ َٵىټىڂ: ڀ٩ڇ ؼدثٺ ڀڃ لدٍ وټفٿ، وڄهً ڀڃ ڀثء. ٴثٺ "ڈى أڈىڂ ٨ٽدً  ٴثٺ ٴٽس:  ڄه
 تهلل ڀڃ وټٷ".

( ـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وتخدڃ ڄځُدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث وٸُد٧. ؾ          2939) -پ -115

وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ؼًًَ. ؾ وـهظڅث تخڃ أخدٍ ٨ځدً. ـدهظڅث ِدٱُثڂ. ؾ     
ٍََده خدڃ ڈدثيوڂ. ؾ وـدهظڅٍ ڀفځده خدڃ يتٰد٧.         وـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث    

ـهظڅث أخى أِدثڀر. ٸٽهدٿ ٨دڃ  ِدځث٨ُٻ، خهدىت تِٔدڅثن، ڄفدى ـدهَط  خدًتڈُٿ خدڃ ـځُده.            
 وٌتن ٍٰ ـهَط ٍََه: ٰٵثٺ ټٍ "أٌ خڅٍ".

ثبة ٟپ سغٹط ا٫ضجب٩ ٹٯ٨ضٶ ٟپ اڃعى، ٹٳؼٹ٩ ٗڀـټ ٹ٣ز٬ٶ اٿبٵ،  - 23 

ٹٗجبصرٸٮ اڃٹصبٱ، ٹا٫ٴ٠ز  ٹطٷبة أٷ٪ ا٫شڀغ ٹاڅٿٰبٱ، ٹث٤بء كغاع ا٫ٴبؽ
 ٟپ ا٫وٺع، ٹث٘ش ٯٲ ٟپ ا٤٫جٺع

( ـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو تټ٩څدددًٌ. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٔدد٩در ٨ددڃ     2941) - 116

 تټڅ٩ځثڂ خڃ ِثټٿ، ٴثٺ: ِځ٩س ٩َٵىج خڃ ٨ث٘ٿ خڃ ٨ًوذ خڃ ڀ٩ّىن تټعٵٱٍ َٵىٺ:
هض خڇ؟ شٵدىٺ:  ِځ٩س ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو، وؼثءچ يؼٻ، ٰٵثٺ: ڀث ڈىت تټفهَط تټىٌ شف 

 ڂ تټّث٨ر شٵىپ  ټً ٸىت وٸدىت. ٰٵدثٺ: ِددفثڂ تهلل! أو ٖ  ټدڇ  ٖ تهلل. أو ٸٽځدر ڄفىڈځدث.       
ټٵه ڈځځس أڂ ٖ أـهض أـهت ُٔةث أخهت.  ڄځث ٴٽس:  ڄٹٿ ِصًوڂ خ٩ده ٴٽُدٻ أڀدًت ٥٨ُځدث.     
َفًٲ تټدُس، وَٹىڂ، وَٹىڂ. ظٿ ٴثٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "َمدًغ       

أڀصٍ ُٰځٹط أيخ٩ُڃ )ٖ أنيٌ: أيخ٩ُڃ َىڀث، أو أيخ٩ُڃ ٔهًت، أو أيخ٩ُڃ  تټهؼثٺ ٍٰ
٨ثڀث(. ُٰد٩ط تهلل ٨ًُّ خڃ ڀًَٿ ٸلڄدڇ ٨دًوذ خدڃ ڀّد٩ىن. ١ُٰٽددڇ ُٰهٽٹدڇ. ظدٿ َځٹدط         
تټڅثَ ِد٧ ِڅُڃ. ټُُ خُڃ تظڅُڃ ٨هتوذ. ظٿ ًَِٻ تهلل يَفث خثينذ ڀڃ ٴددٻ تټٕدلپ. ٰدٗ    

ٺ ويذ ڀڃ لًُ أو  َځثڂ  ٖ ٴدٝصڇ. ـصً ټى َدٵً ٨ٽً وؼڇ تْيٚ أـه ٍٰ ٴٽدڇ ڀعٵث
أڂ أـهٸٿ نلٻ ٍٰ ٸده ؼدٻ ټهلٽصڇ ٨ٽُڇ، ـصً شٵدٝڇ". ٴثٺ: ِدځ٩صهث ڀدڃ يِدىٺ تهلل    
٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٴددثٺ "ُٰدٵددً ٔددًتي تټڅددثَ ٰددٍ لٱددر تټ١ُددً وأـددٗپ تټّدددث٦. ٖ   

ڂ؟ ٩ًَٰددىڂ ڀ٩ًوٰددث وٖ َڅٹددًوڂ ڀڅٹددًت. ُٰصځعددٻ ټهددٿ تټٕدد١ُثڂ ُٰٵددىٺ: أٖ شّددصؽُدى      
ُٰٵىټددىڂ: ٰځددث شلڀًڄددث؟ ُٰددلڀًڈٿ خ٩دددثنذ تْوظددثڂ. وڈددٿ ٰددٍ وټددٷ نتي يٌٴهددٿ، ـّددڃ          
٨ُٕهٿ. ظٿ َڅٱك ٍٰ تټٙىي. ٰٗ َّځ٩ڇ أـه  ٖ أ٘٭ً ټُصث وي٧ٰ ټُصدث. ٴدثٺ وأوٺ ڀدڃ    

أو ٴدثٺ   -َّځ٩ڇ يؼٻ َٽىٞ ـىٚ  خٽڇ. ٴثٺ ٩ُٰٙٳ، و٩َٙٳ تټڅدثَ. ظدٿ ًَِدٻ تهلل    
)ڄ٩ځثڂ تټٕثٶ( ٰصڅدس ڀڅڇ أؼّثن تټڅثَ. ظٿ َڅٱك ڀ١ًت ٸلڄڇ تټ١ٻ أو تټ٥ٻ  -َڅٍٺ تهلل 

ُٰڇ ألًي ٰإوت ڈٿ ٴُثپ َڅ٥ًوڂ. ظٿ َٵثٺ: َث أَهث تټڅثَ! ڈٽدٿ  ټدً يخٹدٿ. وٴٱدىڈٿ  ڄهدٿ      
ڀّددؤټىڂ. ٴددثٺ ظددٿ َٵددثٺ: ألًؼددىت خ٩ددط تټڅددثي. ُٰٵددثٺ: ڀددڃ ٸددٿ؟ ُٰٵددثٺ: ڀددڃ ٸددٻ أټددٯ،    
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ىپ َٹٕدٯ ٨دڃ   ش٩ّځثبر وش٩ّر وش٩ُّڃ. ٴدثٺ ٰدىتٶ َدىپ َؽ٩دٻ تټىټدهتڂ ٔدُدث. ووټدٷ َد        
 ِثٲ".

( وـهظڅٍ ڀفځه خڃ خٕثي. ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅث ٔد٩در ٨دڃ     2941) - 117

 تټڅ٩ځثڂ خڃ ِثټٿ ٴثٺ: ِځ٩س ٩َٵىج خڃ ٨ث٘ٿ خڃ ٨ًوذ خڃ ڀ٩ّىن ٴثٺ:
ِځ٩س يؼٗ ٴثٺ ټ٩دهتهلل خڃ ٨ځًو:  ڄٷ شٵىٺ:  ڂ تټّث٨ر شٵىپ  ټً ٸىت وٸدىت. ٰٵدثٺ:    

ٴٽددس:  ڄٹددٿ شددًوڂ خ٩دده ٴٽُددٻ أڀددًت ٥٨ُځددث. ٰٹددثڂ   ټٵدده ڈځځددس أڂ ٖ أـددهظٹٿ خٕددا.  ڄځددث
ـًَٳ تټدُس )ٴثٺ ٩ٔدر: ڈىت أو ڄفىچ( ٴثٺ ٨ددهتهلل خدڃ ٨ځدًو: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً       
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َمًغ تټهؼثٺ ٍٰ أڀصٍ" وِثٲ تټفهَط خځعدٻ ـدهَط ڀ٩دثو. وٴدثٺ ٰدٍ      

خدڃ ؼ٩ٱدً:    ـهَعڇ "ٰٗ َدٵً أـه ٍٰ ٴٽدڇ ڀعٵثٺ ويذ ڀڃ  َځثڂ  ٖ ٴدٝصڇ". ٴدثٺ ڀفځده  
 ـهظڅٍ ٩ٔدر خهىت تټفهَط ڀًتز. و٨ًٜصڇ ٨ٽُڇ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ڀفځه خڃ خًٕ ٨ڃ أخدٍ ـُدثڂ،   2941) - 118

٨ڃ أخٍ ٌي٨ر، ٨ڃ ٨دهتهلل خدڃ ٨ځدًو، ٴدثٺ: ـٱ٥دس ڀدڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         
 وِٽٿ ـهَعث ټٿ أڄّڇ خ٩ه.

" ڂ أوٺ تَِدددثز لًوؼدددث، ٠ٽدددى٦  ِدددځ٩س يِدددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُدددڇ وِدددٽٿ َٵدددىٺ 
تټٕددځُ ڀدددڃ ڀ٭ًخهددث، ولدددًوغ تټهتخددر ٨ٽدددً تټڅددثَ ٜدددفً. وأَهځددث ڀدددث ٸثڄددس ٴددددٻ       

 ٘ثـدصهث، ٰثْلًي ٨ٽً أظًڈث ٴًَدث".

( وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځُدً. ـدهظڅث أخدٍ. ـدهظڅث أخدى ـُدثڂ       2941) -پ -118

ڄٱدً ڀدڃ تټځّدٽځُڃ.    ٨ڃ أخٍ ٌي٨ر. ٴثٺ: ؼٽُ  ټدً ڀدًوتڂ خدڃ تټفٹدٿ خثټځهَڅدر ظٗظدر       
ّٰځ٩ىچ وڈى َفهض ٨ڃ تَِثز: أڂ أوټهث لًوؼث تټهؼثٺ. ٰٵثٺ ٨دهتهلل خڃ ٨ځدًو: ټدٿ   
َٵٻ ڀًوتڂ ُٔةث. ٴه ـٱ٥س ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ـدهَعث ټدٿ أڄّدڇ خ٩ده.       

 ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ. ٰىٸً خځعٽڇ.

ؽهٝددځٍ. ـددهظڅث أخددى أـځدده. ـددهظڅث ( وـددهظڅث ڄٙددً خددڃ ٨ٽددٍ تټ2941) - 2پ -118

ِٱُثڂ ٨ڃ أخٍ ـُثڂ، ٨ڃ أخٍ ٌي٨ر ٴثٺ: شىتٸًوت تټّث٨ر ٨څه ڀدًوتڂ. ٰٵدثٺ ٨ددهتهلل    
خڃ ٨ځًو: ِځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ. خځعدٻ ـدهَعهځث. وټدٿ َدىٸً          

 ٜفً.

 خثج ٴٙر تټؽّثِر- 24 

وـؽددثغ خددڃ   ( ـددهظڅث ٨دددهتټىتيض خددڃ ٨دهتټٙددځه خددڃ ٨دددهتټىتيض،    2942) - 119

تټٕث٨ً. ٸٗڈځث ٨ڃ ٨دهتټٙځه )وتټٽٱ٣ ټ٩دهتټىتيض خدڃ ٨دهتټٙدځه(. ـدهظڅث أخدٍ ٨دڃ      
ؼهٌ، ٨ڃ تټفُّڃ خڃ وٸىتڂ. ـهظڅث تخڃ خًَدهذ. ـدهظڅٍ ٨دثڀً خدڃ ٔدًتـُٻ تټٕد٩دٍ،       

 ٩ٔح ڈځهتڂ؛
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أڄڇ ِلٺ ٰث٠ځر خڅس ٴُُ، ألدس تټٝدفثٶ خدڃ ٴدُُ. وٸثڄدس ڀدڃ تټځهدثؼًتز تْوٺ.         
صُڇ ڀڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٖ شّدڅهَڇ  ټدً أـده      ٰٵثٺ: ـهظُڅٍ ـهَعث ِځ٩

٬ًُچ. ٰٵثټس: ټةڃ ٔةس ٩ْٰٽڃ. ٰٵثٺ ټهث: أؼٻ. ـهظُڅٍ. ٰٵثټدس: ڄٹفدس تخدڃ تټځ٭ُدًذ.     
وڈى ڀڃ لُثي ٔدثج ٴًَٓ َىڀةى. ٰلُ٘ح ٰدٍ أوٺ تټؽهدثن ڀد٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل      

ڀدڃ أ٘دفثج يِدىٺ    ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٽځث شلَځس ل١دڅٍ ٨دهتټًـځڃ خدڃ ٨دىٮ، ٰدٍ ڄٱدً     
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ول١دڅٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽً ڀىٖچ أِدثڀر  
خڃ ٌَه. وٸڅس ٴه ـهظس؛ أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ڀڃ أـدڅدٍ ٰٽُفدح   
أِثڀر" ٰٽځث ٸٽځڅٍ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴٽدس: أڀدًٌ خُدهٶ. ٰدلڄٹفڅٍ ڀدڃ        

 ټددً أپ ٔددًَٷ" وأپ ٔددًَٷ تڀددًأذ ٬څُددر، ڀددڃ تْڄٙددثي. ٥٨ُځددر    ٔددةس. ٰٵددثٺ "تڄصٵٽددٍ
تټڅٱٵر ٍٰ ِدُٻ تهلل. َڅٍٺ ٨ٽُهث تټُٝٱثڂ. ٰٵٽس: ِل٩ٰٻ. ٰٵثٺ "ٖ شٱ٩ٽٍ.  ڂ أپ ًَٔٷ 
تڀددًأذ ٸعُددًذ تټٝددُٱثڂ. ٰددإڄٍ أٸددًچ أڂ َّددٵٟ ٨څددٷ لځددثيٶ، أو َڅٹٕددٯ تټعددىج ٨ددڃ      

خدڃ ٨ځدٷ، ٨ددهتهلل خدڃ     ِثٴُٷ، ًُٰي تټٵىپ ڀڅٷ خ٩ٛ ڀث شٹدًڈُڃ. وټٹدڃ تڄصٵٽدٍ  ټدً ت    
٨ځًو خڃ أپ ڀٹصىپ" )وڈى يؼٻ ڀڃ خڅٍ ٰهً، ٰهً ٴًَٓ وڈى ڀدڃ تټدد١ڃ تټدىٌ ڈدٍ     
ڀڅڇ( ٰثڄصٵٽس  ټُڇ. ٰٽځث تڄٵٝس ٨هشٍ ِځ٩س ڄدهتء تټځڅدثنٌ، ڀڅدثنٌ يِدىٺ تهلل ٘دٽً      
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َڅثنٌ: تټٙٗذ ؼثڀ٩ر. ٰمًؼدس  ټدً تټځّدؽه. ٰٙدٽُس ڀد٧ يِدىٺ تهلل       

ٹڅددس ٰددٍ ٘ددٯ تټڅّددثء تټصددٍ شٽددٍ ٤هددىي تټٵددىپ. ٰٽځددث ٴٝددً    ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰ 
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٘ٗشڇ، ؼٽُ ٨ٽً تټځڅدً وڈى َٝفٷ. ٰٵدثٺ "ټُٽدٍپ   
ٸددٻ  ڄّددثڂ ڀٙددٗچ". ظددٿ ٴددثٺ "أشددهيوڂ ټځددث ؼځ٩ددصٹٿ؟" ٴددثټىت: تهلل ويِددىټڇ أ٨ٽددٿ. ٴددثٺ   

تټددهتيٌ، ٸددثڂ  " ڄددٍ، وتهلل! ڀددث ؼځ٩ددصٹٿ ټ٬ًدددر وٖ ټًڈدددر. وټٹددڃ ؼځ٩ددصٹٿ، ْڂ شځُځددث
يؼٗ ڄًٙتڄُث، ٰؽثء ٰدث٧َ وأِٽٿ. وـهظڅٍ ـهَعث وتٰٳ تټىٌ ٸڅس أـدهظٹٿ ٨دڃ ڀّدُؿ    
تټهؼثٺ. ـهظڅٍ؛ أڄڇ يٸح ٍٰ ِٱُڅر خفًَر، ڀ٧ ظٗظُڃ يؼدٗ ڀدڃ ټمدٿ وؼدىتپ. ٰٽ٩دح      
خهٿ تټځدىغ ٔدهًت ٰدٍ تټدفدً. ظدٿ أيٰدؤت  ټدً ؼٍَدًذ ٰدٍ تټدفدً ـصدً ڀ٭دًج تټٕدځُ.              

ٽىت تټؽًٍَذ. ٰٽٵُصهٿ نتخر أڈٽح ٸعًُ تټ٩ًٕ. ٖ َدهيوڂ  ٰؽٽّىت ٍٰ أٴًج تټّٱُڅر. ٰهل
ڀث ٴدٽڇ ڀڃ نخًچ. ڀڃ ٸعًذ تټ٩ًٕ. ٰٵثټىت: وَٽٷ! ڀث أڄس؟ ٰٵثټس: أڄدث تټؽّثِدر. ٴدثټىت:    
وڀث تټؽّثِر؟ ٴثټس: أَهث تټٵىپ! تڄ١ٽٵىت  ټدً ڈدىت تټًؼدٻ ٰدٍ تټدهًَ. ٰإڄدڇ  ټدً لددًٸٿ         

شٹىڂ ١ُٔثڄر. ٴثٺ ٰثڄ١ٽٵڅث ِدًت٨ث.   خثْٔىتٲ. ٴثٺ: ټځث ِځس ټڅث يؼٗ ًٰٴڅث ڀڅهث أڂ
ـصً نلٽڅث تټهًَ. ٰإوت ُٰڇ أ٥٨دٿ  ڄّدثڂ يأَڅدثچ ٴدٟ لٽٵدث. وأٔدهچ وظثٴدث. ڀؽځى٨در َدهتچ          
 ټً ٨څٵڇ، ڀث خُڃ يٸدصُڇ  ټً ٸ٩دُڇ، خثټفهَه. ٴٽڅث: وَٽٷ! ڀث أڄس؟ ٴثٺ: ٴه ٴهيشٿ ٨ٽً 

څر خفًَدر.  لدًٌ. ٰدللدًوڄٍ ڀدث أڄدصٿ؟ ٴدثټىت: ڄفدڃ أڄدثَ ڀدڃ تټ٩دًج. يٸدڅدث ٰدٍ ِدٱُ           
ٰٙثنٰڅث تټدفً ـُڃ ت٬صٽٿ. ٰٽ٩ح خڅث تټځىغ ٔهًت. ظٿ أيٰلڄث  ټً ؼًٍَشٷ ڈىچ. ٰؽٽّڅث 
ٍٰ أٴًخهث. ٰهلٽڅث تټؽًٍَذ. ٰٽٵُصڅث نتخر أڈٽح ٸعًُ تټ٩ًٕ. ٖ َهيٌ ڀث ٴدٽدڇ ڀدڃ نخدًچ    
ڀڃ ٸعًذ تټ٩ًٕ. ٰٵٽڅث: وَٽٷ! ڀث أڄس؟ ٰٵثټس: أڄث تټؽّثِر. ٴٽڅث وڀدث تټؽّثِدر؟ ٴثټدس:    
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 ټددً ڈدىت تټًؼددٻ ٰددٍ تټدهًَ. ٰإڄددڇ  ټدً لدددًٸٿ خثْٔددىتٲ. ٰلٴدٽڅدث  ټُددٷ ِددًت٨ث.      ت٨ځدهوت 
و٨ٍٰڅث ڀڅهث. وټٿ ڄلڀڃ أڂ شٹىڂ ١ُٔثڄر. ٰٵثٺ: ألدًوڄٍ ٨ڃ ڄمدٻ خُّدثڂ. ٴٽڅدث: ٨دڃ     
أٌ ٔلڄهث شّصمدً؟ ٴثٺ: أِلټٹٿ ٨ڃ ڄمٽهث، ڈٻ َعځً؟ ٴٽڅث ټڇ: ڄ٩ٿ. ٴثٺ: أڀث  ڄڇ َىٔٷ 

ًذ تټ١دًَر. ٴٽڅث: ٨ڃ أٌ ٔلڄهث شّصمدً؟ ٴثٺ: ڈٻ أڂ ٖ شعځً. ٴثٺ: ألدًوڄٍ ٨ڃ خفُ
ُٰهث ڀثء؟ ٴثټىت: ڈٍ ٸعًُذ تټځثء. ٴثٺ: أڀث  ڂ ڀثءڈث َىٔٷ أڂ َدىڈح. ٴدثٺ: ألدًوڄدٍ    
٨ڃ ٨ُڃ ٬ًٌ. ٴثټىت: ٨ڃ أٌ ٔلڄهث شّدصمدً؟ ٴدثٺ: ڈدٻ ٰدٍ تټ٩دُڃ ڀدثء؟ وڈدٻ َدٍي٦         

ڀدڃ ڀثبهدث. ٴدثٺ:    أڈٽهث خځثء تټ٩دُڃ؟ ٴٽڅدث ټدڇ: ڄ٩دٿ. ڈدٍ ٸعُدًذ تټځدثء، وأڈٽهدث ٍَي٨دىڂ          
ألدًوڄٍ ٨ڃ ڄدٍ تْڀُُڃ ڀث ٩ٰٻ؟ ٴثټىت: ٴه لًغ ڀڃ ڀٹر وڄدٍٺ َعدًج. ٴدثٺ: أٴثشٽدڇ     
تټ٩ددًج؟ ٴٽڅددث: ڄ٩ددٿ. ٴددثٺ: ٸُددٯ ٘ددڅ٧ خهددٿ؟ ٰللدًڄددثچ أڄددڇ ٴدده ٤هددً ٨ٽددً ڀددڃ َٽُددڇ ڀددڃ  
تټ٩ددًج وأ٠ددث٨ىچ. ٴددثٺ ټهددٿ: ٴدده ٸددثڂ وټددٷ؟ ٴٽڅددث: ڄ٩ددٿ. ٴددثٺ: أڀددث  ڂ وټددٷ لُددً ټهددٿ أڂ   

څٍ.  ڄٍ أڄث تټځُّؿ. و ڄٍ أؤٷ أڂ َؤوڂ ټدٍ ٰدٍ تټمدًوغ.    ٩ُ١َىچ. و ڄٍ ڀمدًٸٿ ٨
ٰللًغ ٰلًُِ ٍٰ تْيٚ ٰٗ أن٦ ٴًَر  ٖ ڈد١صهث ٍٰ أيخ٩ُڃ ټُٽر. ٬ًُ ڀٹر و٠ُدر. 
ٰهځث ڀفًڀصثڂ ٨ٽٍ. ٸٽصثڈځث. ٸٽځث أينز أڂ أنلٻ وتـهذ، أو وتـهت ڀڅهځدث، تِدصٵدٽڅٍ   

ث ڀٗبٹدر َفًِدىڄهث.   ڀٽٷ خُدهچ تټّدُٯ ٘دٽصث. َٙدهڄٍ ٨څهدث. و ڂ ٨ٽدً ٸدٻ ڄٵدح ڀڅهد         
ٴثټس: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، و٩٠ڃ خځمًٙشڇ ٍٰ تټځڅددً "ڈدىچ ٠ُددر.    
ڈىچ ٠ُدر. ڈدىچ ٠ُددر" ٩َڅدٍ تټځهَڅدر "أٖ ڈدٻ ٸڅدس ـدهظصٹٿ وټدٷ؟" ٰٵدثٺ تټڅدثَ: ڄ٩دٿ.            
"ٰإڄڇ أ٨ؽدڅٍ ـهَط شځُٿ أڄڇ وتٰٳ تټىٌ ٸڅس أـهظٹٿ ٨څڇ و٨ڃ تټځهَڅر وڀٹر. أٖ  ڄڇ 

ثپ أو خفً تټُځڃ. ٖ خٻ ڀدڃ ٴددٻ تټځٕدًٲ، ڀدث ڈدى. ڀدڃ ٴددٻ تټځٕدًٲ، ڀدث          ٍٰ خفً تټٕ
ڈى. ڀڃ ٴدٻ تټځًٕٲ، ڀث ڈى" وأوڀل خُهچ  ټً تټځًٕٲ. ٴثټس: ٰفٱ٥س ڈىت ڀڃ يِىٺ 

 تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

( ـهظڅث َفًُ خڃ ـدُح تټفثيظٍ. ـهظڅث لثټه خڃ تټفثيض تټهؽُځٍ، 2942) - 121

 ظڅث ُِثي، أخى تټفٹٿ. ـهظڅث تټ٩ٕدٍ ٴثٺ:أخى ٨عځثڂ. ـهظڅث ٴًذ. ـه
نلٽڅث ٨ٽً ٰث٠ځر خڅس ٴُُ ٰلشفٱصڅث خ٠ًح َٵثٺ ټڇ ي٠ح تخڃ ٠ثج. وأِدٵصڅث ِدىَٳ    

ِٽس. ّٰلټصهث ٨ڃ تټځ١ٽٵر ظٗظث أَدڃ ش٩صده؟ ٴثټدس: ٠ٽٵڅدٍ خ٩ٽدٍ ظٗظدث. ٰدلوڂ ټدٍ تټڅددٍ          
ؼثڀ٩در.   ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ أ٨صه ٍٰ أڈٽدٍ. ٴثټدس ٰڅدىنٌ ٰدٍ تټڅدثَ:  ڂ تټٙدٗذ      

ٴثټس ٰثڄ١ٽٵس ُٰځڃ تڄ١ٽٳ ڀڃ تټڅثَ. ٴثټس ٰٹڅس ٍٰ تټٙٯ تټځٵهپ ڀڃ تټڅّدثء. وڈدى   
َٽٍ تټځؤلً ڀڃ تټًؼثٺ. ٴثټس ّٰځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، وڈدى ٨ٽدً تټځڅددً    
َم١ح ٰٵثٺ " ڂ خڅٍ ٨ٿ ټصځُٿ تټهتيٌ يٸدىت ٰدٍ تټدفدً". وِدثٲ تټفدهَط. وٌتن ُٰدڇ:      

ٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، وأڈدىي خځمٙدًشڇ  ټدً تْيٚ،      ٴثټس: ٰٹلڄځث أڄ٥ً  ټً تټڅد
 وٴثٺ "ڈىچ ٠ُدر" ٩َڅٍ تټځهَڅر.
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( وـهظڅث تټفّڃ خڃ ٨ٽٍ تټفٽىتڄٍ وأـځه خڃ ٨عځدثڂ تټڅدىٰٽٍ. ٴدثٖ:    2942) - 121

ـهظڅث وڈح خڃ ؼًًَ. ـهظڅث أخٍ. ٴثٺ: ِځ٩س ٬ُٗڂ خڃ ؼًًَ َفدهض ٨دڃ تټٕد٩دٍ،    
 ٨ڃ ٰث٠ځر خڅس ٴُُ، ٴثټس:

تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ شځدُٿ تټدهتيٌ. ٰدللدً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل         ٴهپ ٨ٽً يِىٺ 
٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ يٸح تټدفً. ٰصثڈس خڇ ِٱُڅصڇ. ّٰٵٟ  ټً ؼًٍَذ. ٰمًغ  ټُهث َٽدصځُ  
تټځثء. ٰٽٵٍ  ڄّثڄث َؽً ٩ًٔچ. وتٴصٗ تټفهَط. وٴثٺ ُٰڇ: ظٿ ٴدثٺ: أڀدث  ڄدڇ ټدى ٴده أوڂ      

٠ُدر. ٰللًؼڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ  ټٍ ٍٰ تټمًوغ، ٴه و٠ةس تټدٗن ٸٽهث، ٬ًُ
 وِٽٿ  ټً تټڅثَ ٰفهظهٿ ٴثٺ "ڈىچ ٠ُدر. ووتٶ تټهؼثٺ".

( ـهظڅٍ أخى خٹً خڃ  ِفثٲ. ـهظڅث َفُدً خدڃ خٹُدً. ـدهظڅث تټځ٭ُدًذ      2942) - 122

 )٩َڅٍ تټفٍتڀٍ( ٨ڃ أخٍ تټٍڄثن، ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ ٰث٠ځر خڅس ٴُُ؛
٨ٽدً تټځڅددً ٰٵدثٺ "أَهدث تټڅدثَ! ـدهظڅٍ شځدُٿ        أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴ٩ده   

تټهتيٌ؛ أڂ أڄثِث ڀدڃ ٴىڀدڇ ٸدثڄىت ٰدٍ تټدفدً. ٰدٍ ِدٱُڅر ټهدٿ. ٰثڄٹّدًز خهدٿ. ًٰٸدح            
 خ٩ٝهٿ ٨ٽً ټىؾ ڀڃ أټىتؾ تټّٱُڅر. ٰمًؼىت  ټً ؼًٍَذ ٍٰ تټدفً" وِثٲ تټفهَط.

( ـهظڅٍ ٨ٽٍ خڃ ـؽً تټ٩ّهٌ. ـهظڅث تټىټُه خڃ ڀّدٽٿ. ـدهظڅٍ أخدى    2943) - 123

ځًو )٩َڅٍ تْوٌت٨ٍ( ٨ڃ  ِفثٲ خڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر. ـهظڅٍ أڄدُ خدڃ ڀثټدٷ    ٨
 ٴثٺ:

ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ټددُُ ڀددڃ خٽدده  ٖ ِدد١ُؤچ تټددهؼثٺ.  ٖ ڀٹددر          
وتټځهَڅر. وټُُ ڄٵح ڀڃ أڄٵثخهث  ٖ ٨ٽُدڇ تټځٗبٹدر ٘دثُٰڃ شفًِدهث. ُٰڅدٍٺ خثټّددمر.       

  ټُڇ ڀڅهث ٸٻ ٸثًٰ وڀڅثٰٳ".ٰصًؼٯ تټځهَڅر ظٗض يؼٱثز. َمًغ 

( وـهظڅثچ أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث َىڄُ خڃ ڀفځه ٨ڃ ـځدثن  2943) -پ -123

 خڃ ِٽځر، ٨ڃ  ِفثٲ خڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ ٠ٽفر، ٨ڃ أڄُ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ. ٰددىٸً ڄفددىچ. ٬ُددً أڄددڇ ٴددثٺ: ُٰددلشٍ ِدددمر     

 ٸٻ ڀڅثٰٳ وڀڅثٰٵر. تټؽًٮ ًُٰٝج يوتٴڇ. وٴثٺ: ُٰمًغ  ټُڇ

 ثبة ٟپ ث٤ڀخ ٯٲ أدبصٿش ا٫ضجب٩ - 25 

( ـدددهظڅث ڀڅٙدددىي خدددڃ أخدددٍ ڀدددٍتـٿ. ـدددهظڅث َفُدددً خدددڃ ـځدددٍذ ٨دددڃ   2944) - 124

 تْوٌت٨ٍ، ٨ڃ  ِفثٲ خڃ ٨دهتهلل، ٨ڃ ٨ځڇ، أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "َصدد٧ تټدهؼثٺ، ڀدڃ َهدىن أ٘ددهثڂ، ِدد٩ىڂ           

 ثټّر".أټٱث. ٨ٽُهٿ تټ١ُ

( ـهظڅٍ ڈثيوڂ خڃ ٨ددهتهلل. ـدهظڅث ـؽدثغ خدڃ ڀفځده ٴدثٺ: ٴدثٺ تخدڃ         2945) - 125

 ؼًَػ: ـهظڅٍ أخى تټٍخًُ؛ أڄڇ ِځ٧ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل َٵىٺ: ألدًشڅٍ أپ ًَٔٷ؛
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أڄهث ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "ټُٱًڂ تټڅثَ ڀدڃ تټدهؼثٺ ٰدٍ تټؽددثٺ".      
 تټ٩ًج َىڀةى؟ ٴثٺ "ڈٿ ٴٽُٻ".ٴثټس أپ ًَٔٷ: َث يِىٺ تهلل! ٰلَڃ 

( وـهظڅثچ ڀفځه خڃ خٕثي و٨ده خڃ ـځُه. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى ٨ث٘دٿ     2945) -پ -125

 ٨ڃ تخڃ ؼًَػ، خهىت تِٔڅثن.

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث أـځه خڃ  ِفثٲ تټفًٝڀٍ. ـهظڅث 2946) - 126

ٟ، ڀڅهٿ أخى ٨دهتټ٩ٍٍَ )٩َڅٍ تخڃ تټځمصثي(. ـهظڅث أَىج ٨ڃ ـځُه خڃ ڈٗٺ، ٨ڃ يڈ
 تټهڈځثء وأخى ٴصثنذ. ٴثټىت:

ٸڅددث ڄځددً ٨ٽددً ڈٕددثپ خددڃ ٨ددثڀً، ڄددلشٍ ٨ځددًتڂ خددڃ ـٙددُڃ. ٰٵددثٺ وتز َددىپ:  ڄٹددٿ            
ټصؽثوٌوڄٍ  ټً يؼثٺ، ڀث ٸثڄىت خلـًٝ ټًِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ڀڅدٍ. وٖ      
أ٨ٽٿ خفهَعڇ ڀڅٍ. ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "ڀث خُڃ لٽدٳ آنپ  ټدً   

 ُثپ تټّث٨ر لٽٳ أٸدً ڀڃ تټهؼثٺ".ٴ

( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ؼ٩ٱددً تټًٴددٍ. ـددهظڅث   2946) - 127

٨دُهتهلل خڃ ٨ځًو ٨ڃ أَىج، ٨ڃ ـځُه خڃ ڈٗٺ، ٨ڃ ظٗظر يڈٟ ڀڃ ٴىڀڇ، ُٰهٿ أخى 
ٴصددثنذ، ٴددثټىت: ٸڅددث ڄځددً ٨ٽددً ڈٕددثپ خددڃ ٨ددثڀً،  ټددً ٨ځددًتڂ خددڃ ـٙددُڃ. خځعددٻ ـددهَط   

 ڀمصثي. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ "أڀً أٸدً ڀڃ تټهؼثٺ". ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ

( ـهظڅث َفًُ خدڃ أَدىج وٴصُددر خدڃ ِد٩ُه وتخدڃ ـؽدً. ٴدثټىت: ـدهظڅث          2947) - 128

  ِځث٨ُٻ )٩َڅىڂ تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "خدثنيوت خث٨ْځدثٺ ِدصث: ٠ٽدى٦ تټٕدځُ ڀدڃ           

 ټهلثڂ، أو تټهؼثٺ، أو تټهتخر، أو لث٘ر أـهٸٿ، أو أڀً تټ٩ثڀر".ڀ٭ًخهث، أو ت

( ـهظڅث أڀُر خڃ خ١ّثپ تټ٩ٍُٕ. ـهظڅث ٍََه خدڃ ٌيَد٧. ـدهظڅث ٔد٩در     2947) - 129

 ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ تټفّڃ، ٨ڃ ٌَثن خڃ يَثؾ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
ونتخدر  ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٴثٺ "خثنيوت خث٨ْځثٺ ِصث: تټهؼثٺ، وتټهلثڂ،  

 تْيٚ، و٠ٽى٦ تټٕځُ ڀڃ ڀ٭ًخهث، وأڀً تټ٩ثڀر، ولىَٙر أـهٸٿ".

( وـدددهظڅثچ ٌڈُدددً خدددڃ ـدددًج وڀفځددده خدددڃ تټځعڅدددً. ٴدددثٖ: ـدددهظڅث     2947) -پ -129

 ٨دهتټٙځه خڃ ٨دهتټىتيض. ـهظڅث ڈځثپ ٨ڃ ٴصثنذ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

 ثبة ٌٟ٪ ا٫٘جبصح ٟپ ا٫ٸغط - 26 

ألدًڄث ـځثن خدڃ ٌَده ٨دڃ ڀ٩ٽدً خدڃ ٌَدثن،       ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. 2948) - 131

٨ددڃ ڀ٩ثوَددر خددڃ ٴددًذ، ٨ددڃ ڀ٩ٵددٻ خددڃ َّددثي؛ أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ؾ   
وـهظڅثچ ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ـځثن ٨دڃ تټځ٩ٽدً خدڃ ٌَدثن، ينچ  ټدً ڀ٩ثوَدر خدڃ ٴدًذ.         

 ينچ  ټً ڀ٩ٵٻ خڃ َّثي.
 هًغ، ٸهؽًذ  ټٍ".ينچ  ټً تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "تټ٩دثنذ ٍٰ تټ 
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 ( وـهظڅُڇ أخى ٸثڀٻ. ـهظڅث ـځثن، خهىت تِٔڅثن، ڄفىچ.2948) -پ -131

 ثبة ٣غة ا٫ـبٗخ - 27 

( ـددهظڅث ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ٨دددهتټًـځڃ )٩َڅددٍ تخددڃ ڀهددهٌ(.    2949) - 131

 ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ٨ٽٍ خڃ تْٴځً، ٨ڃ أخٍ تْـىٖ، ٨ڃ ٨دهتهلل،
 ٺ "ٖ شٵىپ تټّث٨ر  ٖ ٨ٽً ًٔتي تټڅثَ".٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٴث 

( ـددددهظڅث ِدددد٩ُه خددددڃ ڀڅٙددددىي. ـددددهظڅث ٩َٵددددىج خددددڃ ٨دددددهتټًـځڃ      2951) - 132

و٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ أخٍ ـثٌپ ٨دڃ أخدٍ ـدثٌپ، ٨دڃ ِدهٻ خدڃ ِد٩ه، ٴدثٺ: ٴدثٺ يِدىٺ تهلل           
٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ؾ وـهظڅث ٴصُددر خدڃ ِد٩ُه )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث ٩َٵدىج ٨دڃ أخدٍ          

 ِهٗ َٵىٺ: ـثٌپ؛ أڄڇ ِځ٧
ِځ٩س تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ًَُٕ خإ٘دد٩ڇ تټصدٍ شٽدٍ تٔخهدثپ وتټىِد١ً، وڈدى        

 َٵىٺ "خ٩عس أڄث وتټّث٨ر ڈٹىت".

( ـدهظڅث ڀفځده خدڃ تټځعڅدً وڀفځده خدڃ خٕدثي. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خددڃ           2951) - 133

 ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٴثٺ: ِځ٩س ٴصثنذ. ـهظڅث أڄُ خڃ ڀثټٷ ٴثٺ:
٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "خ٩عددس أڄددث وتټّددث٨ر ٸهددثشُڃ". ٴددثٺ ٔدد٩در:         ٴددثٺ يِددىٺ تهلل   

وِځ٩س ٴصثنذ َٵىٺ ٍٰ ٴٙٙڇ: ٸٱٝٻ  ـهتڈځث ٨ٽً تْلًي. ٰٗ أنيٌ أوٸدًچ ٨دڃ   
 أڄُ، أو ٴثټڇ ٴصثنذ.

( وـدددهظڅث َفُدددً خدددڃ ـدُدددح تټفدددثيظٍ. ـدددهظڅث لثټددده )٩َڅدددٍ تخدددڃ         2951) - 134

 َفهظثڂ؛ أڄهځث ِځ٩ث أڄّث َفهض؛تټفثيض(. ـهظڅث ٩ٔدر ٴثٺ: ِځ٩س ٴصثنذ وأخث تټصُثؾ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "خ٩عس أڄدث وتټّدث٨ر ڈٹدىت" وٴدًڂ ٔد٩در خدُڃ        

  ٘د٩ُڇ. تټځّدفر وتټى١ًِ، َفٹُڇ.

( وـهظڅث ٨دُهتهلل خڃ ڀ٩ثو. ـهظڅث أخٍ. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ تټىټُه. 2951) -پ -134

تټصُدثؾ، ٨دڃ أڄدُ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً        ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ٴثٖ: ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ أخٍ
 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خهىت.

( وـهظڅثچ ڀفځه خڃ خٕثي. ـهظڅث تخڃ أخٍ ٨هٌ ٨ڃ ٩ٔدر، ٨ڃ 2951) - 2پ -134

ـځٍذ )٩َڅٍ تټٝدٍ( وأخٍ تټصُدثؾ ٨دڃ أڄدُ، ٨دڃ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځعدٻ          
 ـهَعهٿ.

ُدڇ، ٨دڃ ڀ٩دده،    ( وـهظڅث أخى ٬ّدثڂ تټځّدځ٩ٍ. ـدهظڅث ڀ٩صځدً ٨دڃ أخ     2951) - 135

 ٨ڃ أڄُ، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "خ٩عس أڄث وتټّث٨ر ٸهدثشُڃ". ٴدثٺ وٜدٿ تټّددثخر      

 وتټى١ًِ.
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( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى أِدثڀر          2952) - 136

 ٨ڃ ڈٕثپ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر، ٴثټس:
ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِددٽٿ ِدلټىچ ٨ددڃ تټّددث٨ر:   ٸدثڂ ت٨ْددًتج  وت ٴدهڀىت ٨ٽددً يِدىٺ تهلل ٘دد    

ڀصددً تټّددث٨ر؟ ٰڅ٥ددً  ټددً أـددهض  ڄّددثڂ ڀددڅهٿ ٰٵددثٺ " ڂ ٩َددٓ ڈددىت، ټددٿ َهيٸددڇ تټهددًپ،  
 ٴثڀس ٨ٽُٹٿ ِث٨صٹٿ".

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث َىڄُ خڃ ڀفځه ٨ڃ ـځثن خڃ 2953) - 137

 ِٽځر، ٨ڃ ظثخس، ٨ڃ أڄُ؛
وِٽٿ: ڀصً شٵدىپ تټّدث٨ر؟ و٨څدهچ ٬دٗپ ڀدڃ       أڂ يؼٗ ِلٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ 

تْڄٙثي، َٵثٺ ټڇ ڀفځه. ٰٵثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ " ڂ ٩َدٓ ڈدىت تټ٭دٗپ،     
 ٩ًّٰ أڂ ٖ َهيٸڇ تټهًپ، ـصً شٵىپ تټّث٨ر".

( وـهظڅٍ ـؽثغ خڃ تټٕث٨ً. ـهظڅث ِٽُځثڂ خڃ ـدًج. ـدهظڅث ـځدثن    2953) - 138

 ٗٺ تټ٩څٌٍ ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ؛)٩َڅٍ تخڃ ٌَه(. ـهظڅث ڀ٩ده خڃ ڈ
أڂ يؼٗ ِلٺ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ: ڀصً شٵىپ تټّث٨ر؟ ٴثٺ ّٰدٹس يِدىٺ    

تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڈڅُهر. ظٿ ڄ٥ً  ټً ٬ٗپ خدُڃ َهَدڇ ڀدڃ أٌنٔدڅىءذ. ٰٵدثٺ " ڂ      
 ٨ځً ڈىت، ټٿ َهيٸڇ تټهًپ ـصً شٵىپ تټّث٨ر".

 َىڀةى.ٴثٺ: ٴثٺ أڄُ: وتٶ تټ٭ٗپ ڀڃ أشًتخٍ 

( ـهظڅث ڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل. ـهظڅث ٨ٱثڂ خڃ ڀّٽٿ. ـهظڅث ڈځثپ. ـهظڅث 2953) - 139

 ٴصثنذ، ٨ڃ أڄُ، ٴثٺ:
ڀً ٬ٗپ ټٽځ٭ًُذ خڃ ٩ٔدر، وٸثڂ ڀڃ أٴًتڄٍ. ٰٵدثٺ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ " ڂ       

 َؤلً ڈىت، ٰٽڃ َهيٸڇ تټهًپ، ـصً شٵىپ تټّث٨ر".

هظڅث ِدٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ أخدٍ تټٍڄدثن،       ( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـد 2954) - 141

 ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
َدٽدد٫ خددڇ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ "شٵددىپ تټّددث٨ر وتټًؼددٻ َفٽددح تټٽٵفددر، ٰځددث   

َٙٻ تٔڄثء  ټً ُٰڇ ـصً شٵىپ. وتټدًؼٗڂ َصدث٩َدثڂ تټعدىج، ٰځدث َصدث٩َثڄدڇ ـصدً شٵدىپ.        
 وتټًؼٻ َٽٟ ٍٰ ـىٜڇ، ٰځث َٙهي ـصً شٵىپ".

 ثبة ٯب ثڀٲ ا٫ٴ٠شزڀٲ - 28 

( ـدددهظڅث أخدددى ٸًَدددح، ڀفځددده خدددڃ تټ٩دددٗء. ـدددهظڅث أخدددى ڀ٩ثوَدددر ٨دددڃ   2955) - 141

 ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀث خُڃ تټڅٱمصُڃ أيخ٩دىڂ" ٴدثټىت: َدث أخدث ڈًَدًذ!       

أخُس. ٴثټىت: أيخ٩ىڂ ِڅر؟ ٴدثٺ:   أيخ٩ىڂ َىڀث؟ ٴثٺ: أخُس. ٴثټىت: أيخ٩ىڂ ٔهًت؟ ٴثٺ:
 أخُس. "ظٿ َڅٍٺ تهلل ڀڃ تټّځثء ڀثء ُٰڅدصىڂ ٸځث َڅدس تټدٵٻ".
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ٴددثٺ "وټددُُ ڀددڃ تٔڄّددثڂ ٔددٍء  ٖ َدٽددً.  ٖ ٥٨ځددث وتـددهت وڈددى ٨ؽددح تټددىڄح. وڀڅددڇ 
 ًَٸح تټمٽٳ َىپ تټٵُثڀر".

( وـهظڅث ٴصُدر خڃ ِد٩ُه. ـدهظڅث تټځ٭ُدًذ )٩َڅدٍ تټفٍتڀدٍ( ٨دڃ أخدٍ        2955) - 142

 تټٍڄثن، ٨ڃ ت٨ًْغ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٸٻ تخڃ آنپ َلٸٽدڇ تټصدًتج  ٖ ٨ؽدح تټدىڄح.      

 ڀڅڇ لٽٳ وُٰڇ ًَٸح".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يتٰد٧. ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ        2955) - 143

 ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰدىٸً    خڃ ڀڅدڇ، ٴثٺ: ڈىت ڀدث ـدهظڅث أخدى ڈًَدًذ ٨دڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل       
 أـثنَط ڀڅهث:

وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ " ڂ ٰدٍ تٔڄّدثڂ ٥٨ځدث ٖ شلٸٽدڇ تْيٚ أخدهت.        
 ُٰڇ ًَٸح َىپ تټٵُثڀر" ٴثټىت: أٌ ٥٨ٿ ڈى؟ َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "٨ؽح تټىڄح".
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 ٧زبة ا٫ؼٷض ٹا٫غ٣بئ٢ - ۲۲
څددٍ تټددهيتوينٌ( ٨ددڃ    ( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅث ٨دددهتټ٩ٍٍَ )٩َ     2956) - 1

 تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تټهڄُث ِؽڃ تټځؤڀڃ وؼڅر تټٹثًٰ". 

( ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ ڀّٽځر خڃ ٴ٩څح. ـهظڅث ِٽُځثڂ )٩َڅٍ تخڃ خٗٺ( ٨ڃ 2957) - 2

 ؼ٩ٱً، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ؼثخً خڃ ٨دهتهلل؛
ڇ وِدٽٿ ڀدً خثټّدىٲ، نتلدٗ ڀدڃ خ٩دٛ تټ٩ثټُدر، وتټڅدثَ         أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُد  

ٸڅٱصددڇ. ٰځددً خؽددهٌ أِددٷ ڀُددس. ٰصڅثوټددڇ ٰللددى خلوڄددڇ. ظددٿ ٴددثٺ "أَٹددٿ َفددح أڂ ڈددىت ټددڇ      
خهيڈٿ؟" ٰٵثټىت: ڀث ڄفح أڄڇ ټڅث خٕا. وڀث ڄٙدڅ٧ خدڇ؟ ٴدثٺ "أشفددىڂ أڄدڇ ټٹدٿ؟" ٴدثټىت:        

ثٺ "ٰدىتهلل! ټٽدهڄُث   وتهلل! ټى ٸثڂ ـُدث، ٸدثڂ ٨ُددث ُٰدڇ، ْڄدڇ أِدٷ. ٰٹُدٯ وڈدى ڀُدس؟ ٰٵد          
 أڈىڂ ٨ٽً تهلل، ڀڃ ڈىت ٨ٽُٹٿ".

( ـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً تټ٩څددٌٍ و خددًتڈُٿ خددڃ ڀفځدده خددڃ ٨ً٨ددًذ   2957) -پ -2

تټّثڀٍ. ٴثٖ: ـهظڅث ٨دهتټىڈثج )٩َڅُثڂ تټعٵٱٍ( ٨ڃ ؼ٩ٱً، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ؼدثخً، ٨دڃ   
ـُدث ٸدثڂ ڈدىت    تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ. ٬ًُ أڂ ٰدٍ ـدهَط تټعٵٱدٍ: ٰٽدى ٸدثڂ      

 تټّٹٷ خڇ ٨ُدث.

( ـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه. ـهظڅث ڈځثپ. ـهظڅث ٴصثنذ ٨ڃ ڀ١ًٮ، ٨ڃ أخُدڇ،  2958) - 3

 ٴثٺ:
أشُس تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڈى َٵًأ: أټهثٸٿ تټصٹثظً. ٴثٺ "َٵىٺ تخڃ آنپ: ڀثټٍ.  

خٽُدس، أو  ڀثټٍ )ٴثٺ( وڈٻ ټٷ، َث تخڃ آنپ! ڀڃ ڀثټٷ  ٖ ڀدث أٸٽدس ٰلٰڅُدس، أو ټدّدس ٰل    
 شٙهٴس ٰلڀُٝس؟".

( ـدهظڅث ڀفځده خددڃ تټځعڅدً وتخددڃ خٕدثي. ٴددثٖ: ـدهظڅث ڀفځدده خدڃ ؼ٩ٱددً.       2958) -پ -3

ـددهظڅث ٔدد٩در. وٴددثٖ ؼځ٩ُددث: ـددهظڅث تخددڃ أخددٍ ٨ددهٌ ٨ددڃ ِدد٩ُه. ؾ وـددهظڅث تخددڃ تټځعڅددً.  
ـهظڅث ڀ٩ثو خڃ ڈٕثپ. ـهظڅث أخٍ. ٸٽهٿ ٨ڃ ٴصثنذ، ٨ڃ ڀ١ًٮ، ٨ڃ أخُڇ، ٴثٺ: تڄصهُدس  

 ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰىٸً خځعٻ ـهَط ڈځثپ. ټً تټڅدٍ ٘

( ـددهظڅٍ ِددىَه خددڃ ِدد٩ُه. ـددهظڅٍ ـٱددٗ خددڃ ڀُّددًذ ٨ددڃ تټ٩ددٗء، ٨ددڃ  2959) - 4

 أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "َٵدىٺ تټ٩دده: ڀدثټٍ. ڀدثټٍ.  ڄځدث ټدڇ ڀدڃ ڀثټدڇ          

ِدىي وټدٷ ٰهدى وتڈدح،     ظٗض: ڀث أٸدٻ ٰدلٰڅً. أو ټددُ ٰدلخٽً. أو أ١٨دً ٰدثٴصڅً. وڀدث        
 وشثيٸڇ ټٽڅثَ".
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( وـهظڅُڇ أخى خٹً خڃ  ِدفثٲ. ألدًڄدث تخدڃ أخدٍ ڀدًَٿ. ألدًڄدث ڀفځده        2959) -پ -4

 خڃ ؼ٩ٱً. ألدًڄٍ تټ٩ٗء خڃ ٨دهتټًـځڃ، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ َفُددً تټصځُځددٍ وٌڈُددً خددڃ ـددًج. ٸٗڈځددث ٨ددڃ تخددڃ  2961) - 5

ڂ خڃ ٨ُُڅر ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ خٹً. ٴدثٺ: ِدځ٩س أڄدُ    ٨ُُڅر. ٴثٺ َفًُ: ألدًڄث ِٱُث
 خڃ ڀثټٷ َٵىٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "َصدد٧ تټځُدس ظٗظدر. ًُٰؼد٧ تظڅدثڂ وَدٵدً وتـده.         
 َصد٩ڇ أڈٽڇ وڀثټڇ و٨ځٽڇ. ًُٰؼ٧ أڈٽڇ، وڀثټڇ. وَدٵً ٨ځٽڇ".

٨ځددًتڂ ( ـددهظڅٍ ـًڀٽددر خددڃ َفُددً خددڃ ٨دددهتهلل )٩َڅددٍ تخددڃ ـًڀٽددر خددڃ   2961) - 6

تټصؽُدٍ(. ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨ڃ تخڃ ٔهثج، ٨ڃ ٨ًوذ خڃ تټٍخًُ؛ أڂ 
تټځّىي خڃ ڀمًڀر ألدًچ؛ أڂ ٨ځًو خڃ ٨ىٮ، وڈى ـٽُٯ خڃ ٨ثڀً خڃ ټؤٌ، وٸثڂ 

 ٔهه خهيت ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ألدًچ؛
ً تټدفدًَڃ. َدلشٍ   أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خ٩دط أخدث ٨دُدهذ خدڃ تټؽدًتؾ  ټد         

خؽٍَصهث. وٸثڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڈى ٘ثټؿ أڈٻ تټدفًَڃ. وأڀدً ٨ٽدُهٿ   
تټ٩ٗء خڃ تټفًٝڀٍ. ٰٵهپ أخى ٨دُهذ خځثٺ ڀڃ تټدفًَڃ. ّٰځ٩س تْڄٙثي خٵدهوپ أخدٍ   
٨دُهذ. ٰىتٰىت ٘ٗذ تټٱؽً ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰٽځث ٘ٽً يِدىٺ تهلل  

وِٽٿ تڄًٙٮ. ٰص٩ًٜىت ټدڇ. ٰصدّدٿ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ        ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ
ـُڃ يآڈٿ. ظٿ ٴثٺ "أ٤څٹٿ ِځ٩صٿ أڂ أخث ٨دُهذ ٴهپ خٍٕء ڀڃ تټدفًَڃ؟" ٰٵثټىت: أؼدٻ.  
َث يِىٺ تهلل! ٴثٺ "ٰلخًٕوت وأڀٽىت ڀث ًَّٸٿ. ٰدىتهلل! ڀدث تټٱٵدً ألٕدً ٨ٽدُٹٿ. وټٹڅدٍ       

س ٨ٽدً ڀدڃ ٸدثڂ ٴددٽٹٿ. ٰصڅثّٰدىڈث ٸځدث       ألًٕ ٨ٽُٹٿ أڂ شدّٟ تټهڄُث ٨ٽدُٹٿ ٸځدث خّد١   
 شڅثّٰىڈث. وشهٽٹٹٿ ٸځث أڈٽٹصهٿ".

( ـهظڅث تټفّڃ خڃ ٨ٽٍ تټفٽىتڄٍ و٨ده خڃ ـځُه. ؼځ٩ُدث ٨دڃ ٩َٵدىج    2961) -پ -6

خددڃ  خددًتڈُٿ خددڃ ِدد٩ه. ـددهظڅث أخددٍ ٨ددڃ ٘ددثټؿ. ؾ وـددهظڅث ٨دددهتهلل خددڃ ٨دددهتټًـځڃ            
ټٍڈًٌ. خإِڅثن َىڄُ وڀعدٻ  تټهتيڀٍ. ألدًڄث أخى تټُځثڂ. ألدًڄث ٩ُٔح. ٸٗڈځث ٨ڃ ت

 ـهَعڇ. ٬ًُ أڂ ٍٰ ـهَط ٘ثټؿ "وشٽهُٹٿ ٸځث أټهصهٿ".

( ـددهظڅث ٨ځددًو خددڃ ِددىتن تټ٩ددثڀًٌ. ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ 2962) - 7

٨ځًو خڃ تټفثيض؛ أڂ خٹً خڃ ِىتنذ ـهظڇ؛ أڂ ٍََه خڃ يخثؾ )ڈى أخى ًٰتَ، ڀدىټً  
 خڃ ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ، ٨دهتهلل خڃ ٨ځًو خڃ تټ٩ثٖ( ـهظڇ ٨ڃ ٨دهتهلل

٨ڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ؛ أڄدڇ ٴدثٺ " وت ٰصفدس ٨ٽدُٹٿ ٰدثيَ وتټدًوپ، أٌ         
ٴىپ أڄصٿ؟" ٴثٺ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ىٮ: ڄٵىٺ ٸځدث أڀًڄدث تهلل. ٴدثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل      
٨ٽُڇ وِٽٿ "أو ٬ًُ وټٷ. شصڅثّٰىڂ. ظدٿ شصفثِدهوڂ. ظدٿ شصدهتخًوڂ. ظدٿ شصدث٬ٝدىڂ. أو       

 شڅ١ٽٵىڂ ٍٰ ڀّثٸُڃ تټځهثؼًَڃ، ٰصؽ٩ٽىڂ خ٩ٝهٿ ٨ٽً يٴثج خ٩ٛ". ڄفى وټٷ. ظٿ
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( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وٴصُدر خڃ ٩ُِه )ٴثٺ ٴصُدر: ـهظڅث. وٴدثٺ َفُدً:   2963) - 8

ألدًڄددث( تټځ٭ُددًذ خددڃ ٨دددهتټًـځڃ تټفٍتڀددٍ ٨ددڃ أخددٍ تټٍڄددثن، ٨ددڃ ت٨ْددًغ، ٨ددڃ أخددٍ  
 ڈًًَذ؛

  ً أـددهٸٿ  ټددً ڀددڃ ٰٝددٻ ٨ٽُددڇ ٰددٍ   أڂ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٴددثٺ " وت ڄ٥دد
 تټځثٺ وتټمٽٳ، ٰٽُڅ٥ً  ټً ڀڃ ڈى أِٱٻ ڀڅڇ ڀځڃ ٰٝٻ ٨ٽُڇ".

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث ٨دهتټًٌتٲ. ـهظڅث ڀ٩صځً ٨ڃ ڈځثپ خدڃ  2963) -پ -8

ڀڅدددڇ، ٨ددڃ أخددٍ ڈًَددًذ، ٨ددڃ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. خځعددٻ ـددهَط أخددٍ تټٍڄددثن.    
 ِىتء.

ـًج. ـدهظڅث ؼًَدً. ؾ وـدهظڅث أخدى ٸًَدح. ـدهظڅث        ( وـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ2963) - 9

أخى ڀ٩ثوَر. ؾ وـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر )وتټٽٱد٣ ټدڇ(. ـدهظڅث أخدى ڀ٩ثوَدر ووٸُد٧          
 ٨ڃ ت٨ْځٓ، ٨ڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تڄ٥دًوت  ټدً ڀدڃ أِدٱٻ ڀدڅٹٿ. وٖ شڅ٥دًوت  ټدً         
 ؼهي أڂ ٖ شٍنيوت ڄ٩ځر تهلل".ڀڃ ڈى ٰىٴٹٿ. ٰهى أ

 ٴثٺ أخى ڀ٩ثوَر "٨ٽُٹٿ".

( ـهظڅث ٔدُدثڂ خدڃ ٰدًوق. ـدهظڅث ڈځدثپ. ـدهظڅث  ِدفثٲ خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ           2964) - 11

 أخٍ ٠ٽفر. ـهظڅٍ ٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ ٨ځًذ؛ أڂ أخث ڈًًَذ ـهظڇ؛
  ً ٦ أڄڇ ِځ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ " ڂ ظٗظر ٍٰ خڅٍ  ًِتبُٻ. أخًٖ وأٴد

وأ٨ځً. ٰليتن تهلل أڂ َدصٽُهٿ. ٰد٩ط  ټدُهٿ ڀٽٹدث. ٰدلشً تْخدًٖ ٰٵدثٺ: أٌ ٔدٍء أـدح        
 ټُٷ؟ ٴثٺ: ټىڂ ـّڃ وؼٽه ـّدڃ وَدىڈح ٨څدٍ تټدىٌ ٴده ٴدىيڄٍ تټڅدثَ. ٴدثٺ ٰځّدفڇ          
ٰىڈح ٨څڇ ٴىيچ. وأ١٨ٍ ټىڄث ـّڅث وؼٽدهت ـّدڅث. ٴدثٺ: ٰدلٌ تټځدثٺ أـدح  ټُدٷ؟ ٴدثٺ:         

أڂ تْخدًٖ أو تْٴد٦ً ٴدثٺ أـدهڈځث: تٔخدٻ.        ٖ -تٔخٻ )أو ٴدثٺ تټدٵدً. ٔدٷ  ِدفثٲ(     
ٴددثٺ ٰددل١٨ً ڄثٴددر ٨ٕددًتء. ٰٵددثٺ: خددثيٶ تهلل ټددٷ ُٰهددث. ٴددثٺ ٰددلشً    -وٴددثٺ تِلددً تټدٵددً 

تْٴ٦ً ٰٵثٺ: أٌ ٍٔء أـدح  ټُدٷ؟ ٴدثٺ: ٔد٩ً ـّدڃ وَدىڈح ٨څدٍ ڈدىت تټدىٌ ٴدىيڄٍ           
 تټڅثَ. ٴثٺ ٰځّفڇ ٰىڈح ٨څڇ. وأ١٨ٍ ٩ًٔت ـّڅث. ٴثٺ: ٰلٌ تټځثٺ أـح  ټُٷ؟ ٴثٺ:

تټدٵً. ٰل١٨ٍ خٵًذ ـثڀٗ. ٰٵثٺ: خثيٶ تهلل ټٷ ُٰهث. ٴثٺ ٰلشً ت٨ْځً ٰٵدثٺ: أٌ ٔدٍء   
أـح  ټُٷ؟ ٴثٺ: أڂ ًَن تهلل  ټٍ خًٌٙ ٰلخٙدً خدڇ تټڅدثَ. ٴدثٺ ٰځّدفڇ ٰدًن تهلل  ټُدڇ        
خًٙچ. ٴثٺ: ٰلٌ تټځثٺ أـح  ټُٷ؟ ٴثٺ: تټ٭دڅٿ. ٰدل١٨ٍ ٔدثذ وتټدهت. ٰدلڄصػ ڈدىتڂ ووټده        

ڀڃ تٔخٻ. وټهىت وتن ڀدڃ تټدٵدً. وټهدىت وتن ڀدڃ تټ٭دڅٿ. ٴدثٺ ظدٿ        ڈىت. ٴثٺ: ٰٹثڂ ټهىت وتن 
 ڄڇ أشً تْخًٖ ٍٰ ٘ىيشڇ وڈُةصڇ ٰٵثٺ: يؼٻ ڀّٹُڃ. ٴده تڄٵ٩١دس خدٍ تټفددثٺ ٰدٍ      
ِٱًٌ. ٰٗ خٗ٪ ټٍ تټُىپ  ٖ خثهلل ظٿ خٷ. أِلټٷ، خثټىٌ أ١٨دثٶ تټٽدىڂ تټفّدڃ وتټؽٽده     

ٵددىٲ ٸعُددًذ. ٰٵددثٺ ټددڇ: ٸددلڄٍ تټفّددڃ وتټځددثٺ، خ٩ُددًت أشدٽدد٫ ٨ٽُددڇ ٰددٍ ِددٱًٌ. ٰٵددثٺ: تټف
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أ٨ًٰددٷ. أټددٿ شٹددڃ أخددًٖ َٵددىيٶ تټڅددثَ؟ ٰٵُددًت ٰل١٨ددثٶ تهلل؟ ٰٵددثٺ:  ڄځددث ويظددس ڈددىت   
 تټځثٺ ٸثخًت ٨ڃ ٸثخً. ٰٵثٺ:  ڂ ٸڅس ٸثوخث، ًُٰٙٶ تهلل  ټً ڀث ٸڅس.

ٴثٺ وأشً تْٴ٦ً ٍٰ ٘ىيشڇ ٰٵدثٺ ټدڇ ڀعدٻ ڀدث ٴدثٺ ټهدىت. وين ٨ٽُدڇ ڀعدٻ ڀدث ين ٨ٽدً           
 ث ًُٰٙٶ تهلل  ټً ڀث ٸڅس. ڈىت. ٰٵثٺ:  ڂ ٸڅس ٸثوخ

ٴثٺ وأشً ت٨ْځً ٍٰ ٘ىيشڇ وڈُةصدڇ ٰٵدثٺ: يؼدٻ ڀّدٹُڃ وتخدڃ ِددُٻ. تڄٵ٩١دس خدٍ         
تټفدثٺ ٍٰ ِٱًٌ. ٰٗ خٗ٪ ټٍ تټُىپ  ٖ خثهلل ظٿ خٷ. أِلټٷ، خثټىٌ ين ٨ٽُٷ خٙدًٶ،  
ٔثذ أشدٽ٫ خهث ٍٰ ِدٱًٌ. ٰٵدثٺ: ٴده ٸڅدس أ٨ځدً ٰدًن تهلل  ټدٍ خٙدًٌ. ٰمدى ڀدث ٔدةس.            

ٰىتهلل! ٖ أؼههٶ تټُىپ ُٔةث ألىشڇ هلل. ٰٵثٺ: أڀّٷ ڀثټٷ. ٰإڄځدث تخصٽُدصٿ.    ون٦ ڀث ٔةس.
 ٰٵه يٍٜ ٨څٷ وِمٟ ٨ٽً ٘ثـدُٷ".

 -وتټٽٱ٣ ِٔدفثٲ   -( ـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ و٨دثَ خڃ ٨دهتټ٥٩ُٿ 2965) - 11

)ٴثٺ ٨دثَ: ـهظڅث. وٴثٺ  ِفثٲ: ألدًڄث( أخدى خٹدً تټفڅٱدٍ. ـدهظڅث خٹُدً خدڃ ڀّدځثي.        
 ثڀً خڃ ٩ِه ٴثٺ:ـهظڅٍ ٨

ٸثڂ ٩ِه خڃ أخٍ وٴثٖ ٍٰ  خٽڇ. ٰؽثءچ تخڅڇ ٨ځً. ٰٽځث يآچ ٩ِه ٴثٺ: أ٨ىو خدثهلل ڀدڃ    
ًٔ ڈىت تټًتٸح. ٰڅٍٺ. ٰٵدثٺ ټدڇ: أڄٍټدس ٰدٍ  خٽدٷ و٬څځدٷ وشًٸدس تټڅدثَ َصڅدث٨ٌىڂ          
تټځٽٷ خُڅهٿ؟ ًٰٝج ٩ِه ٍٰ ٘هيچ ٰٵثٺ: تِٹس. ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ   

 فح تټ٩ده تټصٵٍ، تټ٭څٍ، تټمٱٍ".وِٽٿ َٵىٺ " ڂ تهلل َ

( ـدددهظڅث َفُدددً خدددڃ ـدُدددح تټفدددثيظٍ. ـدددهظڅث تټځ٩صځدددً. ٴدددثٺ: ِدددځ٩س  2966) - 12

 ِځث٨ُٻ ٨ڃ ٴُُ، ٨ڃ ٩ِه. ؾ وـهظڅث ڀفځه خڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث أخدٍ وتخدڃ       
 خًٕ. ٴثٖ: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ ٨ڃ ٴُُ، ٴثٺ:

ڃ تټ٩دًج يڀدً خّدهٿ ٰدٍ     ِځ٩س ٩ِه خڃ أخٍ وٴثٖ َٵىٺ: وتهلل!  ڄٍ ْوٺ يؼٻ ڀد  
ِدُٻ تهلل. وټٵه ٸڅث ڄ٭ٍو ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، ڀدث ټڅدث ٩٠دثپ ڄلٸٽدڇ  ٖ        
ويٲ تټفدٽر، وڈىت تټّځً. ـصً  ڂ أـهڄث ټ٧ُٝ ٸځث ش٧ٝ تټٕثذ. ظٿ أ٘دفس خڅى أِده  

 ش٩ٍيڄٍ ٨ٽً تټهَڃ. ټٵه لدس،  وت وٜٻ ٨ځٽٍ. وټٿ َٵٻ تخڃ ڄځًُ:  وت.

چ َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث وٸ٧ُ ٨دڃ  ِدځث٨ُٻ خدڃ أخدٍ لثټده،      ( وـهظڅث2966) - 13

 خهىت تِٔڅثن. وٴثٺ: ـصً  ڂ ٸثڂ أـهڄث ټ٧ُٝ ٸځث ش٧ٝ تټ٩څٍ. ڀث َمٽ١ڇ خٕا.

( ـهظڅث ُٔدثڂ خڃ ًٰوق. ـهظڅث ِدٽُځثڂ خدڃ تټځ٭ُدًذ. ـدهظڅث ـځُده خدڃ       2967) - 14

 ڈٗٺ ٨ڃ لثټه خڃ ٨ځًُ تټ٩هوٌ. ٴثٺ:
تهلل وأظڅً ٨ٽُدڇ ظدٿ ٴدثٺ: أڀدث خ٩ده. ٰدإڂ تټدهڄُث ٴده آوڄدس          ل١دڅث ٨صدر خڃ ٬ٍوتڂ. ٰفځه  

خٙددًپ ووټددس ـددىتء. وټددٿ َدٵددً ڀڅهددث  ٖ ٘دددثخر ٸٙدددثخر تٔڄددثء. َصٙددثخهث ٘ددثـدهث.    
و ڄٹٿ ڀڅصٵٽىڂ ڀڅهث  ټً نتي ٖ ٌوتٺ ټهث. ٰثڄصٵٽىت خمًُ ڀث خفًٝشٹٿ. ٰإڄڇ ٴه وٸً ټڅث 

        ٖ َدهيٶ ټهدث ٴ٩دً. ووتهلل!     أڂ تټفؽً َٽٵدً ڀدڃ ٔدٱر ؼهدڅٿ. ُٰهدىٌ ُٰهدث ِدد٩ُڃ ٨ثڀدث 
ټددصځٓڂ. أ٩ٰؽدددصٿ؟ وټٵدده وٸددً ټڅددث أڂ ڀددث خددُڃ ڀٙددًت٨ُڃ ڀددڃ ڀٙددثي٧َ تټؽڅددر ڀّددًُذ     
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أيخ٩ُڃ ِڅر. وټُلشُڃ ٨ٽُهث َىپ وڈى ٸ٣ُ٥ ڀڃ تټٍـثپ. وټٵده يأَصڅدٍ ِدثخ٧ ِدد٩ر ڀد٧      
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ڀث ټڅث ٩٠ثپ  ٖ ويٲ تټٕؽً. ـصدً شٵًـدس أٔدهتٴڅث.    

ٰٕددٵٵصهث خُڅددٍ وخددُڃ ِدد٩ه خددڃ ڀثټددٷ. ٰددثشٍيز خڅٙددٱهث وتشددٍي ِدد٩ه         ٰثټصٵ١ددس خددًنذ 
خڅٙٱهث. ٰځث أ٘دؿ تټُدىپ ڀڅدث أـده  ٖ أ٘ددؿ أڀُدًت ٨ٽدً ڀٙدً ڀدڃ تْڀٙدثي. و ڄدٍ           
أ٨دىو خددثهلل أڂ أٸدىڂ ٰددٍ ڄٱّددٍ ٥٨ُځدث و٨څدده تهلل ٘د٭ًُت. و ڄهددث ټددٿ شٹدڃ ڄدددىذ ٴددٟ  ٖ      

 ڀًتء خ٩هڄث.شڅثِمس، ـصً َٹىڂ آلً ٨ثٴدصهث ڀٽٹث. ّٰصمدًوڂ وشؽًخىڂ تْ

( وـهظڅٍ  ِدفثٲ خدڃ ٨ځدً خدڃ ِدٽُٟ. ـدهظڅث ِدٽُځثڂ خدڃ تټځ٭ُدًذ.          2967) -پ -14

ـهظڅث ـځُه خڃ ڈٗٺ ٨ڃ لثټه خڃ ٨ځُدً. وٴده أنيٶ تټؽثڈٽُدر. ٴدثٺ: ل١دح ٨صددر خدڃ        
 ٬ٍوتڂ، وٸثڂ أڀًُت ٨ٽً تټدًٙذ. ٰىٸً ڄفى ـهَط ُٔدثڂ.

ٸ٧ُ ٨ڃ ٴدًذ خدڃ لثټده،    ( وـهظڅث أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء. ـهظڅث و2967) - 15

 ٨ڃ ـځُه خڃ ڈٗٺ، ٨ڃ لثټه خڃ ٨ځًُ ٴثٺ: ِځ٩س ٨صدر خڃ ٬ٍوتڂ َٵىٺ:
ټٵدده يأَصڅددٍ ِددثخ٧ ِددد٩ر ڀدد٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ڀددث ٩٠ثڀڅددث  ٖ ويٲ     

 تټفدٽر. ـصً ٴًـس أٔهتٴڅث.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ أخٍ ٨ځً. ـهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ ِدهُٻ خدڃ أخدٍ ٘دثټؿ،       2968) - 16

 ڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:٨ڃ أخُ
ٴددثټىت: َددث يِددىٺ تهلل! ڈددٻ ڄددًي يخڅددث َددىپ تټٵُثڀددر؟ "ٴددثٺ: ڈددٻ شٝددثيوڂ ٰددٍ يؤَددر        

تټٕددځُ ٰددٍ تټ٥هُددًذ، ټُّددس ٰددٍ ِددفثخر؟" ٴددثټىت: ٖ. ٴددثٺ "ٰهددٻ شٝددثيوڂ ٰددٍ يؤَددر  
تټٵځً ټُٽر تټدهي، ټُُ ٰدٍ ِدفثخر؟" ٴدثټىت: ٖ. ٴدثٺ "ٰىتټدىٌ ڄٱّدٍ خُدهچ! ٖ شٝدثيوڂ         

ځث شٝثيوڂ ٍٰ يؤَر أـهڈځث. ٴثٺ ُٰٽٵً تټ٩ده ُٰٵىٺ: أٌ ٰٻ! أټٿ ٍٰ يؤَر يخٹٿ  ٖ ٸ
أٸًڀٷ، وأِىنٶ، وأٌوؼٷ، وأِمً ټٷ تټمُٻ وتٔخٻ، وأويٶ شًأَ وشًخ٧؟ ُٰٵىٺ: 
خٽً. ٴثٺ ُٰٵىٺ: أ٥ٰڅڅس أڄٷ ڀٗٴٍ؟ ُٰٵىٺ: ٖ. ُٰٵىٺ: ٰدإڄٍ أڄّدثٶ ٸځدث ڄّدُصڅٍ. ظدٿ      

ٌوؼددٷ، وأِددمً ټددٷ تټمُددٻ   َٽٵددً تټعددثڄٍ ُٰٵددىٺ: أٌ ٰددٻ! أټددٿ أٸًڀددٷ، وأِددىنٶ، وأ    
وتٔخددٻ، وأويٶ شددًأَ وشًخدد٧؟ ُٰٵددىٺ: خٽددً. أٌ يج! ُٰٵددىٺ: أ٥ٰڅڅددس أڄددٷ ڀٗٴددٍ؟    
ُٰٵىٺ: ٖ. ُٰٵىٺ: ٰإڄٍ أڄّثٶ ٸځث ڄُّصڅٍ. ظٿ َٽٵً تټعثټط ُٰٵىٺ ټڇ ڀعٻ وټٷ. ُٰٵدىٺ:  
َددث يج! آڀڅددس خددٷ وخٹصثخددٷ وخًِددٽٷ و٘ددٽُس و٘ددځس وشٙددهٴس. وَعڅددٍ خمُددً ڀددث     

 وت.تِص١ث٦. ُٰٵىٺ: ڈهڅث  
ٴثٺ ظٿ َٵثٺ ټڇ: تِڂ ڄد٩ط ٔثڈهڄث ٨ٽُٷ. وَصٱٹً ٰدٍ ڄٱّدڇ: ڀدڃ وت تټدىٌ َٕدهه ٨ٽدٍ؟       
ُٰمصٿ ٨ٽً ُٰڇ. وَٵثٺ ټٱمىچ وټفځڇ و٥٨ثڀدڇ: تڄ١ٵدٍ. ٰصڅ١دٳ ٰمدىچ وټفځدڇ و٥٨ثڀدڇ       

 خ٩ځٽڇ. ووټٷ ټ٩ُىي ڀڃ ڄٱّڇ. ووټٷ تټځڅثٰٳ. ووټٷ تټىٌ َّمٟ تهلل ٨ٽُڇ".

ڃ أخٍ تټڅًٝ. ـهظڅٍ أخدى تټڅٝدً، ڈثٔدٿ    ( ـهظڅث أخى خٹً خڃ تټڅًٝ خ2969) - 17

خددڃ تټٵثِددٿ. ـددهظڅث ٨دُددهتهلل تْٔددؽ٩ٍ ٨ددڃ ِددٱُثڂ تټعددىيٌ، ٨ددڃ ٨دُدده تټځٹصددح، ٨ددڃ       
 ُٰٝٻ، ٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ ٴثٺ:
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ٸڅث ٨څه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٝفٷ ٰٵثٺ "ڈٻ شهيوڂ ڀځث أٜفٷ؟" ٴثٺ  
٩دده يخدڇ. َٵدىٺ: َدث يج! أټدٿ شؽًڄدٍ ڀدڃ        ٴٽڅث: تهلل ويِىټڇ أ٨ٽٿ. ٴثٺ "ڀدڃ ڀمث٠ددر تټ  

تټ٥ٽددٿ؟ ٴددثٺ َٵددىٺ: خٽددً. ٴددثٺ ُٰٵددىٺ: ٰددإڄٍ ٖ أؼُددٍ ٨ٽددً ڄٱّددٍ  ٖ ٔددثڈهت ڀڅددٍ. ٴددثٺ   
ُٰٵىٺ: ٸٱً خڅٱّٷ تټُىپ ٨ٽُٷ ٔهُهت. وخثټٹًتپ تټٹثشدُڃ ٔهىنت. ٴثٺ ُٰمدصٿ ٨ٽدً ُٰدڇ.    

پ. ٴثٺ ُٰٵىٺ: ُٰٵثٺ ْيٸثڄڇ: تڄ١ٵٍ. ٴثٺ ٰصڅ١ٳ خل٨ځثټڇ. ٴثٺ ظٿ َمٽً خُڅڇ وخُڃ تټٹٗ
 خ٩هت ټٹڃ وِفٵث. ٩ٰڅٹڃ ٸڅس أڄثٜٻ".

( ـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٰٝددُٻ ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ      1155) - 18

 ٨ځثيذ خڃ تټٵ٩ٵث٦، ٨ڃ أخٍ ٌي٨ر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
 ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تټٽهٿ! تؼ٩ٻ يٌٲ آٺ ڀفځه ٴىشث". 

أخٍ ُٔدر و٨ځًو تټڅثٴه وٌڈُدً خدڃ ـدًج وأخدى     ( وـهظڅث أخى خٹً خڃ 1155) - 19

ٸًَح. ٴثټىت: ـهظڅث وٸ٧ُ. ـهظڅث ت٨ْځدٓ ٨دڃ ٨ځدثيذ خدڃ تټٵ٩ٵدث٦، ٨دڃ أخدٍ ٌي٨در،         
 ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تټٽهٿ! تؼ٩ٻ يٌٲ آٺ ڀفځه ٴىشث". وٰدٍ يوتَدر    
 ٨ځًو "تټٽهٿ! تيٌٲ".

ه تْٔػ. ـهظڅث أخى أِثڀر. ٴثٺ: ِځ٩س ت٨ْځٓ، ( وـهظڅثچ أخى 1155ُ٩ِ) -پ -19

 وٸً ٨ڃ ٨ځثيذ خڃ تټٵ٩ٵث٦، خهىت تِٔڅثن. وٴثٺ "ٸٱثٰث".

( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ ـدًج و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ )ٴدثٺ  ِدفثٲ: ألدًڄدث.        2971) - 21

وٴددثٺ ٌڈُددً: ـددهظڅث( ؼًَددً ٨ددڃ ڀڅٙددىي، ٨ددڃ  خددًتڈُٿ، ٨ددڃ تِْددىن، ٨ددڃ ٨ثبٕددر،    
 ٴثټس:

تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ، ڀڅدى ٴدهپ تټځهَڅدر، ڀدڃ ٩٠دثپ خدً، ظدٗض ټُدثٺ           ڀث ٔد٧ آٺ ڀفځه ٘ٽً 
 شدث٨ث. ـصً ٴدٛ. 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخدى ٸًَدح و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ )ٴدثٺ       2971) - 21

 ِفثٲ: ألدًڄث. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث( أخى ڀ٩ثوَدر ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ  خدًتڈُٿ، ٨دڃ       
 تِْىن، ٨ڃ ٨ثبٕر ٴثټس:

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ظٗظر أَدثپ شدث٨دث، ڀدڃ لددٍ خدً، ـصدً ڀٝدً        ڀث ٔد٧ يِىٺ تهلل 
 ټّدُٽڇ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وڀفځه خڃ خٕثي ٴثٖ: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. 2971) - 22

ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ أخدٍ  ِدفثٲ ٴدثٺ: ِدځ٩س ٨ددهتټًـځڃ خدڃ ٍََده َفدهض ٨دڃ تِْدىن،           
 ٨ڃ ٨ثبٕر؛ أڄهث ٴثټس:

ڇ وِٽٿ ڀڃ لدٍ ٩ًُٔ، َىڀُڃ ڀصصدثخ٩ُڃ، ـصدً ٴددٛ    ڀث ٔد٧ آٺ ڀفځه ٘ٽً تهلل ٨ٽُ 
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.
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( ـدددهظڅث أخدددى خٹدددً خدددڃ أخدددٍ ٔدددُدر. ـدددهظڅث وٸُددد٧ ٨دددڃ ِدددٱُثڂ، ٨دددڃ      2971) - 23

 ٨دهتټًـځڃ خڃ ٨ثخُ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر، ٴثټس:
 ڀث ٔد٧ آٺ ڀفځه ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ لدٍ خً، ٰىٲ ظٗض. 

خى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ـٱدٗ خدڃ ٬ُدثض ٨دڃ ڈٕدثپ خدڃ       ( ـهظڅث أ2971) - 24

 ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٴثٺ: ٴثټس ٨ثبٕر:
 ڀث ٔد٧ آٺ ڀفځه ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ لدٍ تټدً، ظٗظث، ـصً ڀًٝ ټّدُٽڇ. 

( ـهظڅث أخى ٸًَح. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ ڀ٩ًّ، ٨ڃ ڈٗٺ خدڃ ـځُده، ٨دڃ    2971) - 25

 ٨ًوذ، ٨ڃ ٨ثبٕر ٴثټس:
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َىڀُڃ ڀڃ لدٍ خً،  ٖ وأـهڈځث شځً. ڀث ٔد٧ آٺ ڀفځه 

( ـهظڅث ٨ځدًو تټڅثٴده. ـدهظڅث ٨ددهذ خدڃ ِدٽُځثڂ ٴدثٺ: وَفُدً خدڃ َځدثڂ           2972) - 26

 ـهظڅث، ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٨ًوذ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر، ٴثټس:
 ڂ ٸڅددث، آٺ ڀفځدده ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ، ټڅځٹددط ٔددهًت ڀددث ڄّددصىٴه خڅددثي.  ڂ ڈددى  ٖ   

 ټځثء.تټصځً وت

( وـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَدح. ٴدثٖ: ـدهظڅث أخدى أِدثڀر      2972) -پ -26

وتخڃ ڄځًُ ٨دڃ ڈٕدثپ خدڃ ٨دًوذ، خهدىت تِٔدڅثن:  ڂ ٸڅدث ټڅځٹدط. وټدٿ َدىٸً آٺ ڀفځده.            
 وٌتن أخى ٸًَح ٍٰ ـهَعڇ ٨ڃ تخڃ ڄځًُ:  ٖ أڂ َلشُڅث تټٽفُٿ.

ٸًَح. ـدهظڅث أخدى أِدثڀر ٨دڃ      ( ـهظڅث أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩ٗء خڃ2973) - 27

 ڈٕثپ، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر ٴثټس:
شىٍٰ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڀث ٍٰ يٍٰ ڀڃ ٍٔء َلٸٽڇ وو ٸده.  ٖ ١ًٔ  

 ٩ًُٔ ٍٰ يٮ ټٍ. ٰلٸٽس ڀڅڇ ـصً ٠ثٺ ٨ٽٍ. ٰٹٽصڇ ٰٱڅٍ.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ـهظڅث ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ أخٍ ـثٌپ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ 2972) - 28

 ه خڃ يوڀثڂ، ٨ڃ ٨ًوذ، ٨ڃ ٨ثبٕر؛ أڄهث ٸثڄس شٵىٺ:ٍََ
وتهلل! َث تخدڃ ألصدٍ!  ڂ ٸڅدث ټڅڅ٥دً  ټدً تټهدٗٺ ظدٿ تټهدٗٺ ظدٿ تټهدٗٺ. ظٗظدر أڈٽدر ٰدٍ               

ٔهًَڃ. وڀث أوٴه ٍٰ أخُثز يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڄدثي. ٴدثٺ ٴٽدس: َدث لثټدر!      
ٴده ٸدثڂ ټًِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل      ٰځث ٸثڂ ٩َُٕٹٿ؟ ٴثټس: تِْىنتڂ تټصځً وتټځثء.  ٖ أڄڇ

٨ٽُڇ وِٽٿ ؼًُتڂ ڀدڃ تْڄٙدثي. وٸثڄدس ټهدٿ ڀڅدثبؿ. ٰٹدثڄىت ًَِدٽىڂ  ټدً يِدىٺ تهلل          
 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀڃ أټدثڄهث، ُّٰٵُڅثچ.

( ـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً أـځدده. ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح. ألدًڄددٍ أخددى    2974) - 29

ڂ خڃ ٩ُِه. ـدهظڅث تخدڃ وڈدح.    ٘مً ٨ڃ ٍََه خڃ ٨دهتهلل خڃ ٴُّٟ. ؾ وـهظڅٍ ڈثيو
ألدًڄٍ أخى ٘دمً ٨دڃ تخدڃ ٴّدُٟ، ٨دڃ ٨دًوذ خدڃ تټٍخُدً، ٨دڃ ٨ثبٕدر، ٌوغ تټڅددٍ            

 ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٴثټس:
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ټٵه ڀثز يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، وڀث ٔد٧ ڀڃ لددٍ وٌَدس، ٰدٍ َدىپ وتـده،       
 ڀًشُڃ.

تټځٹدٍ تټ١٩دثي   ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفُدً. ألدًڄدث نتون خدڃ ٨ددهتټًـځڃ     2975) - 31

٨ددڃ ڀڅٙددىي، ٨ددڃ أڀددڇ، ٨ددڃ ٨ثبٕددر. ؾ وـددهظڅث ِدد٩ُه خددڃ ڀڅٙددىي. ـددهظڅث نتون خددڃ   
٨دهتټًـځڃ تټ١٩ثي. ـهظڅٍ ڀڅٙدىي خدڃ ٨ددهتټًـځڃ تټفؽددٍ ٨دڃ أڀدڇ، ٘دٱُر، ٨دڃ         

 ٨ثبٕر، ٴثټس:
 شىٍٰ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ـُڃ ٔد٧ تټڅثَ ڀڃ تِْىنَڃ: تټصځً وتټځثء. 

ځددده خدددڃ تټځعڅدددً. ـدددهظڅث ٨ددددهتټًـځڃ ٨دددڃ ِدددٱُثڂ، ٨دددڃ   ( ـدددهظڅٍ ڀف2975) - 31

 ڀڅٙىي خڃ ٘ٱُر، ٨ڃ أڀڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر، ٴثټس:
 شىٍٰ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وٴه ٔد٩څث ڀڃ تِْىنَڃ: تټځثء وتټصځً. 

( وـددهظڅث أخددى ٸًَددح. ـددهظڅث تْٔددؽ٩ٍ. ؾ وـددهظڅث ڄٙددً خددڃ ٨ٽددٍ. 2975) -پ -31

ىت تِٔدڅثن، ٬ُدً أڂ ٰدٍ ـدهَعهځث ٨دڃ ِدٱُثڂ:       ـهظڅث أخى أـځه. ٸٗڈځث ٨ڃ ِدٱُثڂ، خهد  
 وڀث ٔد٩څث ڀڃ تِْىنَڃ.

( ـهظڅث ڀفځه خدڃ ٨ددثن وتخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀدًوتڂ )٩َڅُدثڂ          2976) - 32

 تټٱٍتيٌ( ٨ڃ ٍََه )وڈى تخڃ ٸُّثڂ( ٨ڃ أخٍ ـثٌپ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ ٴثٺ:
!( ڀدث أٔدد٧ يِدىٺ    وتټىٌ ڄٱٍّ خُهچ! )وٴثٺ تخڃ ٨دثن: وتټدىٌ ڄٱدُ أخدٍ ڈًَدًذ خُدهچ      

 تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڈٽڇ ظٗظر أَثپ شدث٨ث، ڀڃ لدٍ ـڅ١ر، ـصً ٰثيٲ تټهڄُث.

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ـثشٿ. ـهظڅث َفًُ خڃ ِد٩ُه ٨دڃ ٍََده خدڃ ٸُّدثڂ.      2976) - 33

 ـهظڅٍ أخى ـثٌپ ٴثٺ: يأَس أخث ڈًًَذ ًَُٕ خإ٘د٩ڇ ڀًتيت َٵىٺ:
دٍ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ وأڈٽدڇ، ظٗظدر أَدثپ     وتټىٌ ڄٱُ أخٍ ڈًًَذ خُهچ! ڀث ٔد٧ ڄ 

 شدث٨ث، ڀڃ لدٍ ـڅ١ر، ـصً ٰثيٲ تټهڄُث.

( ـددهظڅث ٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه وأخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ٴددثٖ: ـددهظڅث أخددى         2977) - 34

 تْـىٖ ٨ڃ ِځثٶ. ٴثٺ: ِځ٩س تټڅ٩ځثڂ خڃ خًُٕ َٵىٺ:
ُڇ وِدٽٿ وڀدث َؽده ڀدڃ     أټّصٿ ٍٰ ٩٠ثپ ؤًتج ڀث ٔةصٿ؟ ټٵه يأَس ڄدُٹٿ ٘ٽً تهلل ٨ٽ 

 تټهٴٻ، ڀث َځٓ خڇ خ١څڇ. 
 وٴصُدر ټٿ َىٸً: خڇ.

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ. ـهظڅث َفًُ خدڃ آنپ. ـدهظڅث ٌڈُدً. ؾ وـدهظڅث     2977) - 35

 ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث تټځٗبٍ. ـهظڅث  ًِتبُٻ. ٸٗڈځث ٨ڃ ِځثٶ، خهىت تِٔڅثن، 
 ىتڂ تټصځً وتټٍخه.ڄفىچ. وٌتن ٍٰ ـهَط ٌڈًُ: وڀث شًٜىڂ نوڂ أټ
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( وـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وتخددڃ خٕددثي )وتټٽٱدد٣ ٖخددڃ تټځعڅددً(. ٴددثٖ:   2978) - 36

ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ِځثٶ خڃ ـًج. ٴثٺ: ِځ٩س تټڅ٩ځثڂ َم١ح 
 ٴثٺ:

وٸدً ٨ځددً ڀدث أ٘ددثج تټڅدثَ ڀددڃ تټدهڄُث. ٰٵددثٺ: ټٵده يأَددس يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ        
 ىٌ، ڀث َؽه نٴٗ َځٓ خڇ خ١څڇ.وِٽٿ ٥َٻ تټُىپ َٽص

( ـهظڅٍ أخى تټ١ثڈً، أـځده خدڃ ٨ځدًو خدڃ ِدًؾ. ألدًڄدث تخدڃ وڈدح.         2979) - 37

 ألدًڄٍ أخى ڈثڄا. ِځ٧ أخث ٨دهتټًـځڃ تټفدٽٍ َٵىٺ:
ِدددځ٩س ٨ددددهتهلل خدددڃ ٨ځدددًو خدددڃ تټ٩دددثٖ، وِدددلټڇ يؼدددٻ، ٰٵدددثٺ: أټّدددڅث ڀدددڃ ٰٵدددًتء        

ث؟ ٴثٺ: ڄ٩ٿ. ٴثٺ: أټٷ ڀّٹڃ شّدٹڅڇ؟  تټځهثؼًَڃ؟ ٰٵثٺ ټڇ ٨دهتهلل: أټٷ تڀًأذ شلوٌ  ټُه
 ٴثٺ: ڄ٩ٿ. ٴثٺ: ٰلڄس ڀڃ ت٬ْڅُثء. ٴثٺ: ٰإڂ ټٍ لثنڀث. ٴثٺ: ٰلڄس ڀڃ تټځٽىٶ.

 ( ٴثٺ أخى ٨دهتټًـځڃ:2979) -پ -37

وؼثء ظٗظر ڄٱً  ټً ٨دهتهلل خڃ ٨ځدًو خدڃ تټ٩دثٖ، وأڄدث ٨څدهچ، ٰٵدثټىت: َدث أخدث ڀفځده!           
ٖ نتخر، وٖ ڀصث٦. ٰٵثٺ ټهٿ: ڀث ٔةصٿ.  ڂ ٔةصٿ  ڄث، وتهلل! ڀث ڄٵهي ٨ٽً ٔا. ٖ ڄٱٵر، و

يؼ٩صٿ  ټُڅث ٰل١٨ُڅثٸٿ ڀث َّدً تهلل ټٹدٿ. و ڂ ٔدةصٿ وٸًڄدث أڀدًٸٿ ټٽّدٽ١ثڂ. و ڂ ٔدةصٿ        
٘دددًشٿ. ٰددإڄٍ ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ " ڂ ٰٵددًتء تټځهددثؼًَڃ  

ت: ٰإڄث ڄٙدً. ٖ ڄّلٺ َّدٵىڂ ت٬ْڅُثء، َىپ تټٵُثڀر،  ټً تټؽڅر، خليخ٩ُڃ لًَٱث". ٴثټى
 ُٔةث.

 ثبة ال رضس٬ٺا ٯـب٧ٲ ا٫ظٿٲ ٬ٰٓٺا أٳ٠ـٸٮ، اال أٱ ر٨ٺٳٺا ثب٧ڀٲ - 1 

( ـهظڅث َفًُ خڃ أَىج وٴصُدر خڃ ٩ُِه و٨ٽدٍ خدڃ ـؽدً. ؼځ٩ُدث ٨دڃ      2981) - 38

 ِځث٨ُٻ. ٴثٺ تخڃ أَدىج: ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ خدڃ ؼ٩ٱدً. ألدًڄدٍ ٨ددهتهلل خدڃ نَڅدثي؛ أڄدڇ           
 ٵىٺ:ِځ٧ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً َ

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ْ٘فثج تټفؽدً "ٖ شدهلٽىت ٨ٽدً ڈدؤٖء تټٵدىپ       
تټځ٩ىخُڃ.  ٖ أڂ شٹىڄىت خدثٸُڃ. ٰدإڂ ټدٿ شٹىڄدىت خدثٸُڃ ٰدٗ شدهلٽىت ٨ٽدُهٿ، أڂ َٙدُدٹٿ          

 ڀعٻ ڀث أ٘ثخهٿ".

( ـهظڅٍ ـًڀٽر خڃ َفًُ. ألدًڄث تخڃ وڈح. ألدًڄٍ َىڄُ ٨دڃ تخدڃ   2981) - 39

تټفؽدً، ڀّدثٸڃ ظځدىن. ٴدثٺ ِدثټٿ خدڃ ٨ددهتهلل:  ڂ ٨ددهتهلل خدڃ ٨ځدً            ٔهثج، وڈى َىٸً
 ٴثٺ:

ڀًيڄث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٨ٽً تټفؽً. ٰٵثٺ ټڅث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل  
٨ٽُددڇ وِددٽٿ "ٖ شددهلٽىت ڀّددثٸڃ تټددىَڃ ٤ٽځددىت أڄٱّددهٿ،  ٖ أڂ شٹىڄددىت خددثٸُڃ. ـددىيت أڂ 

 لٽٱهث. َُٙدٹٿ ڀعٻ ڀث أ٘ثخهٿ" ظٿ ٌؼً ٰل٦ًِ ـصً
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( ـددهظڅٍ تټفٹددٿ خددڃ ڀىِددً، أخددى ٘ددثټؿ. ـددهظڅث ٔدد٩ُح خددڃ  ِددفثٲ.      2981) - 41

 ألدًڄث ٨دُهتهلل ٨ڃ ڄث٧ٰ؛ أڂ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً ألدًچ؛
أڂ تټڅددثَ ڄٍټددىت ڀدد٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٨ٽددً تټفؽددً، أيٚ ظځددىن.        

ُدڇ وِدٽٿ أڂ   ٰثِصٵىت ڀڃ آخثيڈث. و٨ؽڅىت خڇ تټ٩ؽدُڃ. ٰدلڀًڈٿ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽ    
َهًَٵددىت ڀددث تِددصٵىت و٩َٽٱددىت تٔخددٻ تټ٩ؽددُڃ. وأڀددًڈٿ أڂ َّددصٵىت ڀددڃ تټدةددً تټصددٍ ٸثڄددس  

 شًنڈث تټڅثٴر.

( وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ ڀىِددً تْڄٙددثيٌ. ـددهظڅث أڄددُ خددڃ ٨ُددثٚ.   2981) -پ -41

 ـهظڅٍ ٨دُهتهلل، خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. ٬ًُ أڄڇ ٴثٺ: ٰثِصٵىت ڀڃ خةثيڈث وت٨صؽڅىت خڇ.

 دـبٱ ا٫ټ اڃعٯ٬خ ٹا٫ٰـ٨ڀٲ ٹا٫ڀزڀٮثبة اڅ - 2 

( ـهظڅث ٨دهتهلل خدڃ ڀّدٽځر خدڃ ٴ٩څدح. ـدهظڅث ڀثټدٷ ٨دڃ ظدىي خدڃ ٌَده،           2982) - 41

 ٨ڃ أخٍ تټ٭ُط، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "تټّث٨ٍ ٨ٽً تْيڀٽر وتټځّدٹُڃ، ٸثټځؽثڈده ٰدٍ     

 ثبٿ ٖ َٱ١ً".وٸثټٵثبٿ ٖ َٱصً؛ وٸثټٙ -وأـّدڇ ٴثٺ  -ِدُٻ تهلل 

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج. ـهظڅث  ِدفثٲ خدڃ ٨ُّدً. ـدهظڅث ڀثټدٷ ٨دڃ       2983) - 42

 ظىي خڃ ٌَه تټهَٽٍ، ٴثٺ: ِځ٩س أخث تټ٭ُط َفهض ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ "ٸثٰدٻ تټُصدُٿ ټدڇ أو ټ٭ُدًچ، أڄدث وڈدى ٸهدثشُڃ ٰدٍ           

 تټؽڅر" وأٔثي ڀثټٷ خثټّدثخر وتټى١ًِ.

 ثبة ٌٟ٪ ثٴبء ا٫ٰـبجض - 3 

( ـددهظڅٍ ڈددثيوڂ خددڃ ِدد٩ُه تَْٽددٍ وأـځدده خددڃ ٨ُّددً. ٴددثٖ: ـددهظڅث تخددڃ  533) - 43

وڈح. ألدًڄٍ ٨ځًو )وڈى تخدڃ تټفدثيض(؛ أڂ خٹُدًت ـهظدڇ؛ أڂ ٨ث٘دٿ خدڃ ٨ځدً خدڃ         
 ٴصثنذ ـهظڇ؛ أڄڇ ِځ٧ ٨دُهتهلل تټمىٖڄٍ َىٸً؛

ً ڀّؽه تټًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل أڄڇ ِځ٧ ٨عځثڂ خڃ ٨ٱثڂ، ٨څه ٴىٺ تټڅثَ ُٰڇ ـُڃ خڅ 
٨ٽُڇ وِٽٿ:  ڄٹٿ ٴه أٸعًشٿ. و ڄٍ ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ َٵدىٺ "ڀدڃ      

َدص٭دٍ خدڇ وؼدڇ تهلل، خڅدً تهلل ټدڇ ڀعٽدڇ ٰدٍ         -ٴدثٺ خٹُدً: ـّددس أڄدڇ ٴدثٺ       -خڅً ڀّدؽهت  
 تټؽڅر".

 وٍٰ يوتَر ڈثيوڂ "خڅً تهلل ټڇ خُصث ٍٰ تټؽڅر".

ـًج وڀفځه خڃ تټځعڅدً. ٸٗڈځدث ٨دڃ تټٝدفثٶ. ٴدثٺ       ( ـهظڅث ٌڈًُ خڃ533) - 44

تخڃ تټځعڅً: ـهظڅث تټٝفثٶ خڃ ڀمٽده. ألدًڄدث ٨دهتټفځُده خدڃ ؼ٩ٱدً. ـدهظڅٍ أخدٍ ٨دڃ         
 ڀفځىن خڃ ټدُه؛
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أڂ ٨عځثڂ خڃ ٨ٱثڂ أيتن خڅثء تټځّؽه. ٰٹًچ تټڅثَ وټٷ. وأـدىت أڂ َه٨ڇ ٨ٽً ڈُةصڇ.  
ڀدڃ خڅدً ڀّدؽهت هلل، خڅدً تهلل ټدڇ      ٰٵثٺ: ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ َٵدىٺ "  

 ٍٰ تټؽڅر ڀعٽڇ".

( وـدددهظڅثچ  ِدددفثٲ خدددڃ  خدددًتڈُٿ تټفڅ٥ٽدددٍ. ـدددهظڅث أخدددى خٹدددً تټمٱدددٍ     533) -پ -44

و٨دهتټځٽٷ خڃ تټٙدثؾ. ٸٗڈځث ٨ڃ ٨دهتټفځُه خدڃ ؼ٩ٱدً، خهدىت تِٔدڅثن، ٬ُدً أڂ ٰدٍ       
 ـهَعهځث "خڅً تهلل ټڇ خُصث ٍٰ تټؽڅر".

 ثبة ا٫وض٣خ ٟپ ا٫ٰـب٧ڀٲ - 4 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخدٍ ٔدُدر وٌڈُدً خدڃ ـدًج )وتټٽٱد٣ ْخدٍ خٹدً(         2984) - 45

ٴثٖ: ـهظڅث ٍََه خڃ ڈثيوڂ. ـهظڅث ٨دهتټ٩ٍٍَ خڃ أخٍ ِٽځر ٨ڃ وڈح خڃ ٸُّثڂ، ٨ڃ 
 ٨دُه خڃ ٨ځًُ تټٽُعٍ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،

٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "خُڅدث يؼدٻ خٱدٗذ ڀدڃ تْيٚ، ّٰدځ٧ ٘دىشث ٰدٍ         
ٳ ـهَٵر ٰٗڂ. ٰصڅفً وټٷ تټّفثج. ٰلًٰ٪ ڀثءچ ٍٰ ـًذ. ٰإوت ٔدًؼر ڀدڃ   ِفثخر: تِ

شٽٷ تټًٕتغ ٴه تِصى٨دس وټٷ تټځثء ٸٽڇ. ٰصصد٧ تټځثء. ٰإوت يؼٻ ٴثبٿ ٍٰ ـهَٵصڇ َفىٺ 
تټځددثء خځّددفثشڇ. ٰٵددثٺ ټددڇ: َددث ٨دددهتهلل! ڀددث تِددځٷ؟ ٴددثٺ: ٰددٗڂ. ټِٗددٿ تټددىٌ ِددځ٧ ٰددٍ      

 ٍ ٨ددڃ تِددځٍ؟ ٰٵددثٺ:  ڄددٍ ِددځ٩س ٘ددىشث ٰددٍ   تټّددفثخر. ٰٵددثٺ ټددڇ: َددث ٨دددهتهلل! ټددٿ شّددلټڅ
تټّفثج تټىٌ ڈىت ڀثؤچ َٵىٺ: تِٳ ـهَٵر ٰٗڂ. ِٖځٷ. ٰځث شٙڅ٧ ُٰهث؟ ٴدثٺ: أڀدث  و   
ٴٽس ڈىت، ٰإڄٍ أڄ٥ً  ټً ڀث َمًغ ڀڅهث، ٰلشٙهٲ خعٽعڇ، وآٸٻ أڄدث و٨ُدثټٍ ظٽعدث، وأين    

 ُٰهث ظٽعڇ".

ن. ـهظڅث ٨دهتټ٩ٍٍَ ( وـهظڅثچ أـځه خڃ ٨دهذ تټٝدٍ. ألدًڄث أخى نتو2984) -پ -45

خڃ أخٍ ِٽځر. ـهظڅث وڈح خدڃ ٸُّدثڂ، خهدىت تِٔدڅثن، ٬ُدً أڄدڇ ٴدثٺ "وأؼ٩دٻ ظٽعدڇ ٰدٍ           
 تټځّثٸُڃ وتټّثبٽُڃ وتخڃ تټّدُٻ".

 ثبة ٯٲ أكغ٥ ٟپ ٬ٰٗٶ ٛڀغ اهلل )ٹٟپ ٳـشخ: ثبة رذغٿٮ ا٫غٿبء(  - 5 

ؾ ( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـدًج. ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ خدڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث يو      2985) - 46

 خڃ تټٵثِٿ ٨ڃ تټ٩ٗء خڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ ٩َٵىج، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٴثٺ تهلل شدثيٶ وش٩ثټً: أڄدث أ٬څدً تټٕدًٸثء ٨دڃ      

 تټًٕٶ. ڀڃ ٨ځٻ ٨ځٗ أًٔٶ ُٰڇ ڀ٩ٍ ٬ًٌُ، شًٸصڇ ؤًٸڇ".

ځث٨ُٻ خددڃ ( ـددهظڅث ٨ځددً خددڃ ـٱددٗ خددڃ ٬ُددثض. ـددهظڅٍ أخددٍ ٨ددڃ  ِدد    2986) - 47

 ِځ٧ُ، ٨ڃ ڀّٽٿ تټد١ُڃ، ٨ڃ ٩ُِه خڃ ؼدًُ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ، ٴثٺ:
ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڀدڃ ِدځ٧ ِدځ٧ تهلل خدڇ. وڀدڃ يتءي يتءي تهلل          

 خڇ".
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( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ ِدٱُثڂ، ٨دڃ ِدٽځر خدڃ     2987) - 48

 ٸهُٻ، ٴثٺ: ِځ٩س ؼڅهخث تټ٩ٽٵٍ ٴثٺ:
ِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ڀڃ َّځ٧ َّځ٧ تهلل خڇ. وڀدڃ ًَتبدٍ ًَتبدٍ تهلل    ٴثٺ ي 

 خڇ".

( وـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ. ـددهظڅث تټځٗبددٍ. ـددهظڅث ِددٱُثڂ، خهددىت   2987) -پ -48

 تِٔڅثن. وٌتن: وټٿ أِځ٧ أـهت ٬ًُچ َٵىٺ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ.

ً 2987) - 2پ -48 و تْٔد٩عٍ. ألدًڄدث ِدٱُثڂ ٨دڃ تټىټُده خدڃ       ( ـهظڅث ٩ُِه خڃ ٨ځد

ـًج )ٴثٺ ٩ُِه: أ٤څڇ ٴثٺ: تخڃ تټفثيض خڃ أخٍ ڀىًِ( ٴثٺ: ِځ٩س ِٽځر خڃ ٸهُٻ 
ٴثٺ: ِدځ٩س ؼڅدهخث )وټدٿ أِدځ٧ أـدهت َٵدىٺ: ِدځ٩س يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ            

 ٬ًُچ( َٵىٺ: ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ. خځعٻ ـهَط تټعىيٌ.

( وـهظڅث تخدڃ أخدٍ ٨ځدً. ـدهظڅث ِدٱُثڂ. ـدهظڅث تټٙدهوٲ تْڀدُڃ،         2987) - 3پ -48

 تټىټُه خڃ ـًج، خهىت تِٔڅثن.

 ثبة ا٫ز٬٨ٮ ثب٬٨٫ٰخ ٿٸٺٽ ثٸب ٟپ ا٫ٴبع )ٹٟپ ٳـشخ: ثبة د٠ْ ا٬٫ـبٱ( - 6 

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث خٹً )٩َڅدٍ تخدڃ ڀٝدً( ٨دڃ تخدڃ تټهدثن،       2988) - 49

 ٨ًُّ خڃ ٠ٽفر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛ ٨ڃ ڀفځه خڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ
أڄڇ ِځ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ " ڂ تټ٩ده ټُصٹٽٿ خثټٹٽځر، َڅٍٺ خهث ٍٰ  

 تټڅثي، أخ٩ه ڀث خُڃ تټځًٕٲ وتټځ٭ًج".

( وـهظڅثچ ڀفځده خدڃ أخدٍ ٨ځدً تټځٹدٍ. ـدهظڅث ٨ددهتټ٩ٍٍَ تټدهيتوينٌ         2988) - 51

 ٨ًُّ خڃ ٠ٽفر، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛٨ڃ ٍََه خڃ تټهثن، ٨ڃ ڀفځه خڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ 
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴدثٺ " ڂ تټ٩دده ټُدصٹٽٿ خثټٹٽځدر، ڀدث َصددُڃ ڀدث ُٰهدث،          

 َهىٌ خهث ٍٰ تټڅثي، أخ٩ه ڀث خُڃ تټځًٕٲ وتټځ٭ًج".

 ثبة ٤ٗٺثخ ٯٲ ٿؤٯغ ثب٫ٰ٘غٹٝ ٹال ٿ٬٘٠ٶ، ٹٿٴٸټ ٗٲ ا٫ٰٴ٨غ ٹٿ٬٘٠ٶ - 7 

خى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڀفځه خدڃ ٨ددهتهلل خدڃ    ( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ وأ2989) - 51

)ٴدثٺ َفُدً و ِدفثٲ:     -وتټٽٱ٣ ْخٍ ٸًَدح   -ڄځًُ و  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ وأخى ٸًَح 
ألدًڄث. وٴثٺ تِلًوڂ: ـهظڅث( أخى ڀ٩ثوَر. ـهظڅث ت٨ْځٓ ٨ڃ ٔٵُٳ، ٨ڃ أِثڀر خدڃ  

 ٌَه، ٴثٺ:
ڇ  ٖ أِدځ٩ٹٿ؟ وتهلل!  ٴُٻ ټڇ: أٖ شهلٻ ٨ٽً ٨عځثڂ ٰصٹٽځڇ؟ ٰٵثٺ: أشدًوڂ أڄدٍ ٖ أٸٽځد    

ټٵه ٸٽځصڇ ُٰځث خُڅٍ وخُڅڇ. ڀث نوڂ أڂ أٰصصؿ أڀًت ٖ أـح أڂ أٸىڂ أوٺ ڀڃ ٰصفڇ. وٖ 
أٴددىٺ ْـدده، َٹددىڂ ٨ٽددٍ أڀُددًت:  ڄددڇ لُددً تټڅددثَ. خ٩ددهڀث ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل 
٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ "َددؤشً خثټًؼددٻ َددىپ تټٵُثڀددر. ُٰٽٵددً ٰددٍ تټڅددثي. ٰصڅددهټٳ أٴصددثج خ١څددڇ.  

هث ٸځث َهوي تټفځثي خثټًـً. ُٰؽصځ٧  ټُڇ أڈٻ تټڅثي. ُٰٵىټىڂ: َث ٰٗڂ! ڀثټٷ؟ ُٰهوي خ
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أټٿ شٹڃ شلڀً خثټځ٩ًوٮ وشڅهً ٨ڃ تټځڅٹً؟ ُٰٵىٺ: خٽً. ٴه ٸڅس آڀً خدثټځ٩ًوٮ وٖ  
 آشُڇ، وأڄهً ٨ڃ تټځڅٹً وآشُڇ".

( ـهظڅث ٨عځثڂ خڃ أخٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ أخدٍ        2989) -پ -51

: ٸڅث ٨څه أِثڀر خڃ ٌَه. ٰٵثٺ يؼٻ: ڀث َځڅ٩ٷ أڂ شهلٻ ٨ٽً ٨عځثڂ ٰصٹٽځڇ وتبٻ. ٴثٺ
 ُٰځث َٙڅ٧؟ وِثٲ تټفهَط خځعٽڇ.

 ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ ٷز٦ اڅٳـبٱ ؿزغ ٳ٠ـٶ - 8 

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج وڀفځه خڃ ـثشٿ و٨دده خدڃ ـځُده )ٴدثٺ ٨دده:      2991) - 52

تخدڃ ألدٍ تخدڃ ٔدهثج ٨دڃ      ـهظڅٍ. وٴثٺ تِلًتڂ: ـدهظڅث( ٩َٵدىج خدڃ  خدًتڈُٿ. ـدهظڅث      
 ٨ځڇ. ٴثٺ: ٴثٺ ِثټٿ: ِځ٩س أخث ڈًًَذ َٵىٺ:

ِځ٩س يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵىٺ "ٸدٻ أڀصدٍ ڀ٩ثٰدثذ  ٖ تټځؽدثڈًَڃ. و ڂ      
ڀڃ تٔؼهثي أڂ ٩َځٻ تټ٩ده خثټٽُٻ ٨ځٗ، ظٿ َٙدؿ ٴه ِصًچ يخدڇ، ُٰٵدىٺ: َدث ٰدٗڂ! ٴده      

ُٰدُدس َّدصًچ يخدڇ، وَٙددؿ َٹٕدٯ      ٨ځٽس تټدثيـر ٸدىت وٸدىت. وٴده خدثز َّدصًچ يخدڇ.       
 ِصً تهلل ٨څڇ".

 ٴثٺ ٌڈًُ "و ڂ ڀڃ تټهؽثي".

 ثبة رلٰڀذ ا٫٘بُؾ، ٹ٧غاٷخ ا٫زضبإة - 9

( ـهظڅٍ ڀفځه خڃ ٨دهتهلل خدڃ ڄځُدً. ـدهظڅث ـٱدٗ )وڈدى تخدڃ ٬ُدثض(        2991) - 53

 ٨ڃ ِٽُځثڂ تټصُځٍ، ٨ڃ أڄُ خڃ ڀثټٷ، ٴثٺ:
ځس أـدهڈځث وټدٿ َٕدځس تِلدً.     ١٨ُ ٨څه تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ يؼدٗڂ. ٰٕد      

ٰٵثٺ تټىٌ ټٿ َٕځصڇ: ١٨ُ ٰٗڂ ٰٕځصڇ، و١٨ّس أڄث ٰٽٿ شٕځصڅٍ. ٴثٺ " ڂ ڈدىت ـځده   
 تهلل. و ڄٷ ټٿ شفځه تهلل".

( وـهظڅث أخدى ٸًَدح. ـدهظڅث أخدى لثټده )٩َڅدٍ تْـځدً( ٨دڃ ِدٽُځثڂ          2991) -پ -53

 تټصُځٍ، ٨ڃ أڄُ، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

( ـهظڅٍ ٌڈًُ خڃ ـًج وڀفځه خڃ ٨دهتهلل خڃ ڄځًُ )وتټٽٱ٣ ټٍڈًُ(. 2992) - 54

 ٴثٖ: ـهظڅث تټٵثِٿ خڃ ڀثټٷ ٨ڃ ٨ث٘ٿ خڃ ٸٽُح، ٨ڃ أخٍ خًنذ، ٴثٺ:
نلٽس ٨ٽً أخٍ ڀىًِ، وڈى ٍٰ خُس خڅس تټٱٝٻ خڃ تټ٩دثَ. ١٩ّٰس ٰٽٿ َٕځصڅٍ.  

هٶ تخڅدٍ  و١٨ّس ٰٕځصهث. ًٰؼ٩س  ټً أڀٍ ٰللدًشهث. ٰٽځدث ؼثءڈدث ٴثټدس: ١٨دُ ٨څد     
ٰٽددٿ شٕددځصڇ، و١٨ّددس ٰٕددځصهث. ٰٵددثٺ:  ڂ تخڅددٷ ١٨ددُ، ٰٽددٿ َفځدده تهلل، ٰٽددٿ أٔددځصڇ.          
و١٨ّدس، ٰفځددهز تهلل، ٰٕددځصهث. ِددځ٩س يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ َٵددىٺ " وت  

 ١٨ُ أـهٸٿ ٰفځه تهلل، ٰٕځصىچ. ٰإڂ ټٿ َفځه تهلل، ٰٗ شٕځصىچ".

ث وٸُدد٧. ـددهظڅث ٨ٹًڀددر خددڃ ( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ ٨دددهتهلل خددڃ ڄځُددً. ـددهظڅ2993) - 55

٨ځثي ٨ڃ  َثَ خڃ ِٽځر خڃ تْٸى٦، ٨ڃ أخُڇ. ؾ وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ )وتټٽٱد٣  
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ټڇ(. ـهظڅث أخى تټڅٝدً، ڈثٔدٿ خدڃ تټٵثِدٿ. ـدهظڅث ٨ٹًڀدر خدڃ ٨ځدثي. ـدهظڅٍ  َدثَ خدڃ            
 ِٽځر خڃ تْٸى٦؛ أڂ أخثچ ـهظڇ؛

ڇ "ًَـځدٷ تهلل" ظدٿ   أڄڇ ِځ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ، و١٨دُ يؼدٻ ٨څدهچ ٰٵدثٺ ټد       
 ١٨ُ ألًي ٰٵثٺ ټڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "تټًؼٻ ڀٍٸىپ".

( ـددهظڅث َفُددً خددڃ أَددىج وٴصُدددر خددڃ ِدد٩ُه و٨ٽددٍ خددڃ ـؽددً تټّدد٩هٌ.  2994) - 56

 ٴثټىت: ـهظڅث  ِځث٨ُٻ )٩َڅىڂ تخڃ ؼ٩ٱً( ٨ڃ تټ٩ٗء، ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ؛
ټصةدثؤج ڀدڃ تټٕد١ُثڂ. ٰدإوت شعدثءج أـدهٸٿ       أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "ت    

 ٰٽُٹ٥ٿ ڀث تِص١ث٦".

( ـدهظڅٍ أخددى ٬ّددثڂ تټځّددځ٩ٍ، ڀثټددٷ خددڃ ٨دهتټىتـدده. ـددهظڅث خٕددً خددڃ  2995) - 57

تټځٱٝٻ. ـهظڅث ِهُٻ خڃ أخٍ ٘ثټؿ، ٴثٺ: ِځ٩س تخڅث ْخٍ ٩ُِه تټمهيٌ َفهض أخٍ 
 ٨ڃ أخُڇ، ٴثٺ:

ـدهٸٿ، ٰٽُځّدٷ خُدهچ ٨ٽدً ُٰدڇ. ٰدإڂ       ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " وت شعثوج أ 
 تټ١ُٕثڂ َهلٻ".

( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه. ـهظڅث ٨دهتټ٩ٍٍَ ٨ڃ ِهُٻ، ٨دڃ ٨ددهتټًـځڃ   2995) - 58

 خڃ أخٍ ٩ُِه، ٨ڃ أخُڇ؛
أڂ يِددىٺ تهلل ٘دددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِدددٽٿ ٴددثٺ " وت شعدددثوج أـددهٸٿ، ٰٽُځّدددٷ خُددهچ، ٰدددإڂ       

 تټ١ُٕثڂ َهلٻ".

خٍ ُٔدر. ـهظڅث وٸ٧ُ ٨ڃ ِٱُثڂ، ٨ڃ ِهُٻ خڃ ( ـهظڅٍ أخى خٹً خڃ أ2995) - 59

 أخٍ ٘ثټؿ، ٨ڃ تخڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ، ٨ڃ أخُڇ، ٴثٺ:
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ " وت شعددثوج أـددهٸٿ ٰددٍ تټٙددٗذ، ٰٽددُٹ٥ٿ ڀددث         

 تِص١ث٦. ٰإڂ تټ١ُٕثڂ َهلٻ".

 ( ـهظڅثچ ٨عځثڂ خڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ؼًَدً ٨دڃ ِدهُٻ، ٨دڃ أخُدڇ،        2995) -پ -59

و٨ڃ تخڃ أخٍ ٩ُِه، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه، ٴثٺ: ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. خځعدٻ     
 ـهَط خًٕ و٨دهتټ٩ٍٍَ.

 ثبة ٟپ أدبصٿش ٯز٠غ٣خ - 11 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ يت٧ٰ و٨ده خدڃ ـځُده )ٴدثٺ ٨دده: ألدًڄدث. وٴدثٺ تخدڃ        2996) - 61

 بٕر، ٴثټس:يت٧ٰ: ـهظڅث( ٨دهتټًٌتٲ. ألدًڄث ڀ٩ځً ٨ڃ تټٍڈًٌ، ٨ڃ ٨ًوذ، ٨ڃ ٨ث
ٴددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "لٽٵددس تټځٗبٹددر ڀددڃ ڄددىي. ولٽددٳ تټؽددثڂ ڀددڃ    

 ڀثيغ ڀڃ ڄثي. ولٽٳ آنپ ڀځث و٘ٯ ټٹٿ".



  

 

 

Page 714 of 730 

 

 

اني مسلم حیصح

َّ
 الجزءالث

 ثبة ٟپ ا٠٫ؤع ٹأٳٶ ٯـز - 11 

( ـددهظڅث  ِددفثٲ خددڃ  خددًتڈُٿ وڀفځدده خددڃ تټځعڅددً تټ٩څددٌٍ وڀفځدده خددڃ    2997) - 61

تټځعڅً(. ـهظڅث ٨دهتټىڈثج. ـهظڅث لثټه  ٨دهتهلل تټًٌٌ. ؼځ٩ُث ٨ڃ تټعٵٱٍ )وتټٽٱ٣ ٖخڃ
 ٨ڃ ڀفځه خڃ ًَُِڃ، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٰٵهز أڀر ڀڃ خڅٍ  ًِتبُٻ، ٖ َهيٌ ڀث ٩ٰٽس.  
وٖ أيتڈدث  ٖ تټٱددلي. أٖ شًوڄهددث  وت وٜدد٧ ټهددث أټدددثڂ تٔخددٻ ټددٿ شٕددًخڇ. و وت وٜدد٧ ټهددث  

 أټدثڂ تټٕثء ًٔخصڇ؟".
أخى ڈًًَذ: ٰفهظس ڈىت تټفهَط ٸ٩دث ٰٵثٺ: آڄس ِدځ٩صڇ ڀدڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل     ٴثٺ 

٨ٽُڇ وِٽٿ؟ ٴٽس: ڄ٩ٿ. ٴثٺ وټٷ ڀدًتيت. ٴٽدس: أأٴدًأ تټصدىيتذ؟ ٴدثٺ  ِدفثٲ ٰدٍ يوتَصدڇ         
 "ٖ ڄهيٌ ڀث ٩ٰٽس".

( وـهظڅٍ أخى ٸًَح، ڀفځه خڃ تټ٩دٗء. ـدهظڅث أخدى أِدثڀر ٨دڃ ڈٕدثپ،       2997) - 62

 ذ،٨ڃ ڀفځه، ٨ڃ أخٍ ڈًًَ
ٴثٺ "تټٱليذ ڀّك. وآَدر وټدٷ أڄدڇ َىٜد٧ خدُڃ َدهَهث ټددڃ تټ٭دڅٿ ٰصٕدًخڇ. وَىٜد٧ خدُڃ             

َهَهث ټدڃ تٔخٻ ٰٗ شىوٴڇ" ٰٵثٺ ټڇ ٸ٩ح: أِځ٩س ڈدىت ڀدڃ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ      
 وِٽٿ؟ ٴثٺ: أٰلڄٍټس ٨ٽٍ تټصىيتذ؟

 ثبة ال ٿ٬ضٙ ا٫ٰئٯٲ ٯٲ جذغ ٯغرڀٲ - 12 

ـهظڅث ټُط ٨ڃ ٨ٵُٻ، ٨دڃ تټٍڈدًٌ، ٨دڃ تخدڃ      ( ـهظڅث ٴصُدر خڃ ٩ُِه.2998) - 63

 تټځُّح، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ،
 ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ٴثٺ "ٖ َٽه٪ تټځؤڀڃ، ڀڃ ؼفً وتـه، ڀًشُڃ". 

( وـهظڅُڇ أخى تټ١دثڈً وـًڀٽدر خدڃ َفُدً. ٴدثٖ: ألدًڄدث تخدڃ وڈدح         2998) -پ -63

څث ٩َٵددىج خددڃ ٨ددڃ َددىڄُ. ؾ وـددهظڅٍ ٌڈُددً خددڃ ـددًج وڀفځدده خددڃ ـددثشٿ. ٴددثٖ: ـددهظ  
 خًتڈُٿ. ـهظڅث تخڃ ألٍ تخڃ ٔهثج ٨ڃ ٨ځڇ، ٨ڃ تخڃ تټځُّح، ٨ڃ أخٍ ڈًًَذ، ٨دڃ  

 تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

 ثبة ا٫ٰئٯٲ أٯغٵ ٬٧ٶ سڀغ - 13 

( ـهظڅث ڈهتج خڃ لثټه تٌْنٌ ؤُدثڂ خڃ ًٰوق. ؼځ٩ُث ٨دڃ ِدٽُځثڂ   2999) - 64

ڂ. ـهظڅث ظثخس ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ ټُٽً، خڃ تټځ٭ًُذ )وتټٽٱ٣ ټُٕدثڂ(. ـهظڅث ِٽُځث
 ٨ڃ ٘هُح، ٴثٺ:

ٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "٨ؽدث ْڀً تټځدؤڀڃ.  ڂ أڀدًچ ٸٽدڇ لُدً. وټدُُ       
وتٶ ْـدده  ٖ ټٽځددؤڀڃ.  ڂ أ٘ددثخصڇ ِددًتء ٔددٹً. ٰٹددثڂ لُددًت ټددڇ. و ڂ أ٘ددثخصڇ ٜددًتء  

 ٘دً. ٰٹثڂ لًُت ټڇ".
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اٟغاٍ، ٹسڀٞ ٯٴٶ ٟزٴخ ٬ٗټ  ثبة ا٫ٴٸپ ٗٲ ا٫ٰضح اطا ٧بٱ ٟڀٶ - 14 

 ا٫ٰٰضٹح
( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ـهظڅث ٍََه خڃ ٌيَد٧ ٨دڃ لثټده تټفدىتء، ٨دڃ      3111) - 65

 ٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ خٹًذ، ٨ڃ أخُڇ، ٴثٺ:
ڀهؾ يؼٻ يؼٗ، ٨څه تټڅدٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ، ٰٵدثٺ "وَفدٷ! ٴ٩١دس ٨څدٳ          

ثنـددث ٘ددثـدڇ ٖ ڀفثټددر،  ٘ددثـدٷ. ٴ٩١ددس ٨څددٳ ٘ددثـدٷ" ڀددًتيت " وت ٸددثڂ أـددهٸٿ ڀ  
ٰٽُٵٻ: أـّح ٰٗڄث. وتهلل ـُّدڇ. وٖ أٌٸٍ ٨ٽً تهلل أـهت. أـّدڇ،  ڂ ٸثڂ ٩َٽدٿ وتٶ،  

 ٸىت وٸىت".

( وـددهظڅٍ ڀفځدده خددڃ ٨ځددًو خددڃ ٨دددثن خددڃ ؼدٽددر خددڃ أخددٍ يوتن. ـددهظڅث  3111) - 66

ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ؾ وـهظڅٍ أخى خٹً خڃ ڄث٧ٰ. ألدًڄث ٬څهي ٴثٺ: ٩ٔدر ـهظڅث ٨ڃ لثټه 
 ټفىتء، ٨ڃ ٨دهتټًـځڃ خڃ أخٍ خٹًذ، ٨ڃ أخُڇ،ت
٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ؛ أڄڇ وٸً ٨څدهچ يؼدٻ. ٰٵدثٺ يؼدٻ: َدث يِدىٺ تهلل! ڀدث         

ڀڃ يؼٻ، خ٩ه يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، أٰٝٻ ڀڅڇ ٰدٍ ٸدىت وٸدىت. ٰٵدثٺ تټڅددٍ      
يِدىٺ   ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "وَفٷ! ٴ٩١س ٨څٳ ٘ثـدٷ" ڀًتيت َٵىٺ وټٷ. ظٿ ٴدثٺ 

تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ " ڂ ٸثڂ أـهٸٿ ڀثنـث ألدثچ، ٖ ڀفثټدر، ٰٽُٵدٻ: أـّدح ٰٗڄدث،      
  ڂ ٸثڂ ًَي أڄڇ ٸىټٷ. وٖ أٌٸً ٨ٽً تهلل أـهت".

( وـهظڅُڇ ٨ځًو تټڅثٴه. ـهظڅث ڈثٔٿ خڃ تټٵثِٿ. ؾ وـهظڅثچ أخدى خٹدً   3111) -پ -66

خهدىت تِٔدڅثن، ڄفدى ـدهَط     خڃ أخٍ ُٔدر. ـدهظڅث ٔددثخر خدڃ ِدىتي. ٸٗڈځدث ٨دڃ ٔد٩در،        
ٍََه خڃ ٌي٧َ. وټُُ ٍٰ ـهَعهځث: ٰٵثٺ يؼٻ: ڀث ڀڃ يؼٻ خ٩ه يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل   

 ٨ٽُڇ وِٽٿ أٰٝٻ ڀڅڇ.

( ـهظڅٍ أخى ؼ٩ٱدً، ڀفځده خدڃ تټٙددثؾ. ـدهظڅث  ِدځث٨ُٻ خدڃ ٌٸًَدثء         3111) - 67

 ٨ڃ خًَه خڃ ٨دهتهلل خڃ أخٍ خًنذ، ٨ڃ أخٍ ڀىًِ، ٴثٺ:
ٽُڇ وِٽٿ يؼدٗ َعڅدٍ ٨ٽدً يؼدٻ، و١ًََدڇ ٰدٍ تټځهـدر. ٰٵدثٺ         ِځ٧ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ 

 "ټٵه أڈٽٹصٿ، أو ٴ٩١صٿ، ٤هً تټًؼٻ".

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وڀفځدده خددڃ تټځعڅددً. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ تخددڃ    3112) - 68

ڀههٌ )وتټٽٱد٣ ٖخدڃ تټځعڅدً( ٴدثٖ: ـدهظڅث ٨ددهتټًـځڃ، ٨دڃ ِدٱُثڂ، ٨دڃ ـدُدح، ٨دڃ            
 ڀؽثڈه، ٨ڃ أخٍ ڀ٩ځً، ٴثٺ:

ؼٻ َعڅٍ ٨ٽً أڀًُ ڀڃ تْڀًتء. ٰؽ٩ٻ تټځٵهتن َفعٍ ٨ٽُڇ تټصًتج، وٴثٺ: أڀًڄث ٴثپ ي 
 يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ أڂ ڄفعٍ ٍٰ وؼىچ تټځهتـُڃ تټصًتج.

( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وڀفځه خڃ خٕثي )وتټٽٱ٣ ٖخڃ تټځعڅً( ٴثٖ: 3112) - 69

 تڈُٿ، ٨ڃ ڈځثپ خڃ تټفثيض؛ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱً. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ڀڅٙىي، ٨ڃ  خً
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أڂ يؼٗ ؼ٩ٻ َځهؾ ٨عځثڂ. ٩ٰځه تټځٵدهتن. ٰؽعدث ٨ٽدً يٸدصُدڇ. وٸدثڂ يؼدٗ ٜدمځث.         
ٰؽ٩ٻ َفعى ٍٰ وؼهڇ تټفٙدثء. ٰٵثٺ ټڇ ٨عځثڂ: ڀث ٔلڄٷ؟ ٰٵثٺ:  ڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً 

 تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ " وت يأَصٿ تټځهتـُڃ، ٰثـعىت ٍٰ وؼىڈهٿ تټصًتج".

ثچ ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴثٖ: ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ ٨دڃ  ( وـهظڅ3112) -پ -69

ِٱُثڂ، ٨ڃ ڀڅٙىي. ؾ وـدهظڅث ٨عځدثڂ خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث تْٔدؽ٩ٍ، ٨دُدهتهلل خدڃ          
٨دُه تټًـځڃ ٨ڃ ِٱُثڂ تټعىيٌ، ٨دڃ ت٨ْځدٓ وڀڅٙدىي، ٨دڃ  خدًتڈُٿ، ٨دڃ ڈځدثپ،        

 ٨ڃ تټځٵهتن، ٨ڃ تټڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. خځعٽڇ.

 ٫خ اڃ٧جغثبة ٯٴبػ - 15 

( ـهظڅث ڄًٙ خڃ ٨ٽٍ تټؽهٝځٍ. ـهظڅث أخٍ. ـهظڅث ٘مً )٩َڅٍ تخڃ 3113) - 71

 ؼىًََر( ٨ڃ ڄث٧ٰ؛ أڂ ٨دهتهلل خڃ ٨ځً ـهظڇ؛
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴدثٺ "أيتڄدٍ ٰدٍ تټځڅدثپ أشّدىٶ خّدىتٶ. ٰؽدىخڅٍ           

ټددٍ: ٸدددً. يؼددٗڂ. أـددهڈځث أٸدددً ڀددڃ تِلددً. ٰڅثوټددس تټّددىتٶ تْ٘دد٭ً ڀڅهځددث. ٰٵُددٻ  
 ٰه٩ٰصڇ  ټً تْٸدً".

 ثبة ا٫زضجذ ٟپ ا٫ذضٿش، ٹد٨ٮ ٧زبثخ ا٬٘٫ٮ - 16 

( ـهظڅث ڈثيوڂ خڃ ڀ٩ًوٮ. ـهظڅث ِدٱُثڂ خدڃ ٨ُُڅدر ٨دڃ ڈٕدثپ، ٨دڃ       2493) - 71

 أخُڇ، ٴثٺ: ٸثڂ أخى ڈًًَذ َفهض وَٵىٺ:
تِځ٩ٍ َث يخر تټفؽًذ! تِځ٩ٍ َث يخر تټفؽًذ! و٨ثبٕر شٙٽٍ. ٰٽځث ٴٝس ٘دٗشهث   

٩ددًوذ: أٖ شّددځ٧  ټددً ڈددىت وڀٵثټصددڇ آڄٱددث؟  ڄځددث ٸددثڂ تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ  ٴثټددس ټ
 َفهض ـهَعث، ټى ٨هچ تټ٩ثن ْـٙثچ.

( ـهظڅث ڈهتج خدڃ لثټده تٌْنٌ. ـدهظڅث ڈځدثپ ٨دڃ ٌَده خدڃ أِدٽٿ، ٨دڃ          3114) - 72

 ١٨ثء خڃ َّثي، ٨ڃ أخٍ ٩ُِه تټمهيٌ؛
څٍ. وڀڃ ٸصح ٨څٍ ٬ًُ تټٵدًآڂ  أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٖ شٹصدىت ٨ 

ڀص٩ځدهت   -ٴدثٺ ڈځدثپ أـّددڇ ٴدثٺ      -ٰٽُځفڇ. وـهظىت ٨څٍ، وٖ ـًغ. وڀدڃ ٸدىج ٨ٽدٍ    
 ٰٽُصدىأ ڀٵ٩هچ ڀڃ تټڅثي".

 ثبة ٣وخ أهذبة اڅسضٹص ٹا٫ـبدغ ٹا٫غاٷت ٹا٫ٜال٭ - 17 

( ـددهظڅث ڈددهتج خددڃ لثټدده. ـددهظڅث ـځددثن خددڃ ِددٽځر. ـددهظڅث ظثخددس ٨ددڃ          3115) - 73

 ٍ ټُٽً، ٨ڃ ٘هُح؛ ٨دهتټًـځڃ خڃ أخ
أڂ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "ٸثڂ ڀٽٷ ُٰځڃ ٸثڂ ٴدٽٹٿ. وٸدثڂ ټدڇ ِدثـً.     

ٰٽځث ٸدً ٴثٺ ټٽځٽٷ:  ڄٍ ٴه ٸدًز. ٰثخ٩ط  ټٍ ٬ٗڀث أ٨ٽځڇ تټّفً. ٰد٩ط  ټُدڇ ٬ٗڀدث   
٩َٽځڇ. ٰٹثڂ ٍٰ ٠ًَٵڇ،  وت ِٽٷ، يتڈح. ٰٵ٩ه  ټُدڇ وِدځ٧ ٸٗڀدڇ. ٰل٨ؽددڇ. ٰٹدثڂ  وت      

ـً ڀً خثټًتڈح وٴ٩ه  ټُڇ. ٰإوت أشً تټّثـً ًٜخڇ. ٰٕٹث وټدٷ  ټدً تټًتڈدح.    أشً تټّث
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ٰٵثٺ:  وت لُٕس تټّثـً ٰٵٻ: ـدّڅٍ أڈٽٍ. و وت لُٕس أڈٽٷ ٰٵدٻ: ـدّدڅٍ تټّدثـً.    
ٰدُڅځث ڈى ٸىټٷ  و أشً ٨ٽً نتخر ٥٨ُځر ٴه ـدّدس تټڅدثَ. ٰٵدثٺ: تټُدىپ أ٨ٽدٿ آټّدثـً       

ٽهٿ!  ڂ ٸثڂ أڀً تټًتڈح أـح  ټُٷ ڀدڃ  أٰٝٻ أپ تټًتڈح أٰٝٻ؟ ٰللى ـؽًت ٰٵثٺ: تټ
أڀً تټّثـً ٰثٴصٻ ڈىچ تټهتخر. ـصً َځٍٝ تټڅثَ. ًٰڀثڈث ٰٵصٽهث. وڀًٝ تټڅثَ. ٰلشً 
تټًتڈح ٰللدًچ. ٰٵثٺ ټڇ تټًتڈح: أٌ خڅٍ! أڄس، تټُىپ، أٰٝٻ ڀڅٍ. ٴه خٽ٫ ڀدڃ أڀدًٶ   

وتْخًٖ  ڀث أيي. و ڄٷ ِصدصٽً. ٰإڂ تخصٽُس ٰٗ شهٺ ٨ٽٍ. وٸثڂ تټ٭ٗپ َدًئ تْٸځڇ
وَهتوٌ تټڅثَ ڀڃ ِثبً تْنوتء. ّٰځ٧ ؼٽُُ ټٽځٽٷ ٸثڂ ٴه ٨ځٍ. ٰلشثچ خههتَث ٸعُدًذ.  
ٰٵثٺ: ڀث ڈهڅث ټٷ أؼځ٧،  ڂ أڄس ٔٱُصڅٍ. ٰٵثٺ:  ڄٍ ٖ أٔٱٍ أـهت.  ڄځث َٕٱٍ تهلل. ٰإڂ 
أڄس آڀڅس خثهلل ن٨ىز تهلل ٰٕٱثٶ. ٰد ڀڃ خدثهلل. ٰٕدٱثچ تهلل. ٰدلشً تټځٽدٷ ٰؽٽدُ  ټُدڇ ٸځدث         

ٽُ. ٰٵثٺ ټڇ تټځٽٷ: ڀڃ ين ٨ٽُٷ خًٙٶ؟ ٴثٺ: يخٍ. ٴدثٺ: وټدٷ يج ٬ُدًٌ؟    ٸثڂ َؽ
ٴثٺ: يخٍ ويخٷ تهلل. ٰللىچ ٰٽٿ ٍَٺ ٩َىخڇ ـصً نٺ ٨ٽً تټ٭ٗپ. ٰؽا خثټ٭ٗپ. ٰٵثٺ ټڇ 
تټځٽٷ: أٌ خڅٍ! ٴه خٽ٫ ڀڃ ِدفًٶ ڀدث شددًئ تْٸځدڇ وتْخدًٖ وشٱ٩دٻ وشٱ٩دٻ. ٰٵدثٺ:         

ٰٽٿ ٍَٺ ٩َىخڇ ـصدً نٺ ٨ٽدً تټًتڈدح. ٰؽدا      ڄٍ ٖ أٔٱٍ أـهت.  ڄځث َٕٱٍ تهلل. ٰللىچ 
خثټًتڈح. ٰٵُٻ ټڇ: تيؼ٧ ٨ڃ نَڅٷ. ٰلخً. ٰه٨ث خثټځةٕثي. ٰى٧ٜ تټځةٕثي ٨ٽً ڀٱدًٲ  
يأِڇ. ٰٕٵڇ ـصً وٴ٧ ٔٵثچ. ظٿ ؼدا خؽٽدُُ تټځٽدٷ ٰٵُدٻ ټدڇ: تيؼد٧ ٨دڃ نَڅدٷ. ٰدلخً.          
ٰى٧ٜ تټځةٕثي ٍٰ ڀٱًٲ يأِدڇ. ٰٕدٵڇ خدڇ ـصدً وٴد٧ ٔدٵثچ. ظدٿ ؼدا خدثټ٭ٗپ ٰٵُدٻ ټدڇ:            
تيؼ٧ ٨دڃ نَڅدٷ. ٰدلخً. ٰه٩ٰدڇ  ټدً ڄٱدً ڀدڃ أ٘دفثخڇ ٰٵدثٺ: توڈددىت خدڇ  ټدً ؼددٻ ٸدىت               
وٸددىت. ٰث٘دد٩هوت خددڇ تټؽدددٻ. ٰددإوت خٽ٭ددصٿ ويوشددڇ، ٰددإڂ يؼدد٧ ٨ددڃ نَڅددڇ، و ٖ ٰددث٠ًـىچ.   
ٰددىڈدىت خددڇ ٰٙدد٩هوت خددڇ تټؽدددٻ. ٰٵددثٺ: تټٽهددٿ! تٸٱڅددُهٿ خځددث ٔددةس. ًٰؼددٯ خهددٿ تټؽدددٻ       

ځٽٷ: ڀث ٩ٰدٻ أ٘دفثخٷ؟ ٴدثٺ: ٸٱدثڄُهٿ تهلل.     ّٰٵ١ىت. وؼثء َځٍٕ  ټً تټځٽٷ. ٰٵثٺ ټڇ تټ
ٰه٩ٰڇ  ټً ڄٱً ڀڃ أ٘فثخڇ ٰٵثٺ: توڈدىت خڇ ٰثـځٽىچ ٰدٍ ٴًٴدىي، ٰصىِد١ىت خدڇ تټدفدً.      
ٰإڂ يؼ٧ ٨ڃ نَڅڇ و ٖ ٰثٴىٰىچ. ٰدىڈدىت خدڇ. ٰٵدثٺ: تټٽهدٿ! تٸٱڅدُهٿ خځدث ٔدةس. ٰثڄٹٱدلز         

أ٘دفثخٷ؟ ٴدثٺ:    خهٿ تټّٱُڅر ٰ٭ًٴىت. وؼثء َځٍٕ  ټً تټځٽٷ. ٰٵدثٺ ټدڇ تټځٽدٷ: ڀدث ٩ٰدٻ     
ٸٱثڄُهٿ تهلل. ٰٵثٺ ټٽځٽٷ:  ڄٷ ټّس خٵثشٽٍ ـصً شٱ٩ٻ ڀث آڀًٶ خڇ. ٴثٺ: وڀث ڈدى؟ ٴدثٺ:   
شؽځ٧ تټڅثَ ٍٰ ٩ُ٘ه وتـه. وشٙٽدڅٍ ٨ٽً ؼى٦. ظٿ لى ِهځث ڀڃ ٸڅدثڄصٍ. ظدٿ ٜد٧    
تټّهٿ ٍٰ ٸده تټٵىَ. ظدٿ ٴدٻ: خثِدٿ تهلل، يج تټ٭دٗپ. ظدٿ تيڀڅدٍ. ٰإڄدٷ  وت ٩ٰٽدس وټدٷ          

څثَ ٍٰ ٩ُ٘ه وتـه. و٘ٽدڇ ٨ٽً ؼى٦. ظٿ ألى ِهځث ڀدڃ ٸڅثڄصدڇ. ظدٿ    ٴصٽصڅٍ. ٰؽځ٧ تټ
و٧ٜ تټّهٿ ٍٰ ٸده تټٵىَ ظدٿ ٴدثٺ: خثِدٿ تهلل، يج تټ٭دٗپ. ظدٿ يڀدثچ ٰىٴد٧ تټّدهٿ ٰدٍ          
٘دده٬ڇ. ٰىٜدد٧ َددهچ ٰددٍ ٘دده٬ڇ ٰددٍ ڀىٜدد٧ تټّددهٿ. ٰځددثز. ٰٵددثٺ تټڅددثَ: آڀڅددث خددًج   

ټڇ: أيأَس ڀث ٸڅس شفدىي؟   تټ٭ٗپ. آڀڅث خًج تټ٭ٗپ. آڀڅث خًج تټ٭ٗپ. ٰلشً تټځٽٷ ٰٵُٻ
ٴدده، وتهلل! ڄددٍٺ خددٷ ـددىيٶ. ٴدده آڀددڃ تټڅددثَ ٰددلڀً خثْلددهون ٰددٍ أٰددىتچ تټّددٹٷ ٰمددهز.  
وأًٜپ تټڅًُتڂ. وٴثٺ: ڀڃ ټٿ ًَؼ٧ ٨ڃ نَڅڇ ٰلـځىچ ُٰهث. أو ٴُدٻ ټدڇ: تٴدصفٿ. ٰٱ٩ٽدىت     
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ـصً ؼثءز تڀًأذ وڀ٩هث ٘ددٍ ټهدث ٰصٵث٨ّدس أڂ شٵد٧ ُٰهدث. ٰٵدثٺ ټهدث تټ٭دٗپ: َدث أڀدڇ!           
 ٰإڄٷ ٨ٽً تټفٳ".ت٘دًٌ. 

 ثبة دضٿش جبثغ ا٫ِٺٿ٪، ٹ٣وخ أثپ ا٫ڀـغ - 18 

( ـدددهظڅث ڈدددثيوڂ خدددڃ ڀ٩دددًوٮ وڀفځددده خدددڃ ٨ددددثن )وشٵثيخدددث ٰدددٍ ټٱددد٣ 3116) - 74

تټفهَط( وتټُّثٲ ټهثيوڂ. ٴثٖ: ـهظڅث ـثشٿ خڃ  ِځث٨ُٻ ٨ڃ ٩َٵىج خڃ ڀؽثڈده، أخدٍ   
 ـٍيذ، ٨ڃ ٨دثنذ خڃ تټىټُه خڃ ٨دثنذ خڃ تټٙثڀس، ٴثٺ:

وأخٍ ڄ١ٽح تټ٩ٽٿ ٍٰ ڈىت تټفٍ ڀدڃ تْڄٙدثي، ٴددٻ أڂ َهٽٹدىت. ٰٹدثڂ أوٺ       لًؼس أڄث 
ڀڃ ټٵُڅدث أخدث تټُّدً، ٘دثـح يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. وڀ٩دڇ ٬دٗپ ټدڇ. ڀ٩دڇ             
ٜځثڀر ڀڃ ٘فٯ. و٨ٽً أخٍ تټًُّ خًنذ وڀ٩ثًٌٰ. و٨ٽً ٬ٗڀڇ خدًنذ وڀ٩دثًٌٰ.   

ثٺ: أؼدٻ. ٸدثڂ ټدٍ ٨ٽدً     ٰٵثٺ ټڇ أخٍ: َث ٨ٿ!  ڄٍ أيي ٍٰ وؼهٷ ِٱ٩ر ڀڃ ٬ٝح. ٴد 
ٰٗڂ خڃ ٰٗڂ تټفًتڀٍ ڀثٺ. ٰلشُس أڈٽڇ ّٰٽځس. ٰٵٽس: ظٿ ڈى؟ ٴثټىت: ٖ. ٰمًغ ٨ٽٍ 
تخڃ ټڇ ؼٱً. ٰٵٽس ټڇ: أَڃ أخىٶ؟ ٴثٺ: ِځ٧ ٘دىشٷ ٰدهلٻ أيَٹدر أڀدٍ. ٰٵٽدس: تلدًغ       
 ټٍ. ٰٵه ٨ٽځس أَدڃ أڄدس. ٰمدًغ. ٰٵٽدس: ڀدث ـځٽدٷ ٨ٽدً أڂ تلصددلز ڀڅدٍ؟ ٴدثٺ: أڄدث،            

ٿ ٖ أٸددىخٷ. لٕددُس، وتهلل! أڂ أـددهظٷ ٰلٸددىخٷ. وأڂ أ٨ددهٶ ٰللٽٱددٷ.     وتهلل! أـددهظٷ. ظدد 
وٸڅس ٘ثـح يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. وٸڅدس، وتهلل ڀ٩ّدًت. ٴدثٺ ٴٽدس: آهلل!      
ٴددثٺ: تهلل! ٴٽددس: آهلل! ٴددثٺ: تهلل. ٴٽددس: آهلل! ٴددثٺ: تهلل. ٴددثٺ ٰددلشً خٙددفُٱصڇ ٰځفثڈددث خُددهچ. 

ٍ ـددٻ. ٰلٔددهه خٙددً ٨ُڅددٍ ڈددثشُڃ     ٰٵددثٺ:  ڂ وؼددهز ٴٝددثء ٰثٴٝددڅٍ. و ٖ، أڄددس ٰدد    
)وو٧ٜ  ٘د٩ُڇ ٨ٽً ٨ُڅُڇ( وِځ٧ أوڄٍ ڈثشُڃ، وو٨ثچ ٴٽدٍ ڈدىت )وأٔدثي  ټدً ڀڅدثٞ     
ٴٽدڇ( يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وڈدى َٵدىٺ "ڀدڃ أڄ٥دً ڀ٩ّدًت، أو وٜد٧ ٨څدڇ،        

 أ٤ٽڇ تهلل ٍٰ ٤ٽڇ".

 ( ٴثٺ ٰٵٽس ټڇ أڄث:3117)

ًَٰدٷ، وألدىز ڀ٩ثًَٰدڇ وأ١٨ُصدڇ     َث ٨دٿ! ټدٿ أڄدٷ ألدىز خدًنذ ٬ٗڀدٷ وأ١٨ُصدڇ ڀ٩ث        
خًنشٷ، ٰٹثڄس ٨ٽُٷ ـٽدر و٨ٽُدڇ ـٽدر. ٰځّدؿ يأِدٍ وٴدثٺ: تټٽهدٿ! خدثيٶ ُٰدڇ. َدث تخدڃ            
ألٍ! خًٙ ٨ُڅٍ ڈثشُڃ، وِځ٧  وڄٍ ڈثشُڃ، وو٨ثچ ٴٽدٍ ڈىت )وأٔثي  ټً ڀڅثٞ ٴٽدڇ( 
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ وڈددى َٵددىٺ "أ٩٠ځددىڈٿ ڀځددث شددلٸٽىڂ. وأټدّددىڈٿ ڀځددث 

وٸثڂ أڂ أ١٨ُصڇ ڀڃ ڀصث٦ تټهڄُث أڈىڂ ٨ٽدٍ ڀدڃ أڂ َللدى ڀدڃ ـّدڅثشٍ َدىپ        شٽدّىڂ".
 تټٵُثڀر.

( ظٿ ڀُٝڅث ـصدً أشُڅدث ؼدثخً خدڃ ٨ددهتهلل ٰدٍ ڀّدؽهچ، وڈدى َٙدٽٍ ٰدٍ ظدىج            3118)

وتـه، ڀٕصځٗ خڇ. ٰصم١ُس تټٵىپ ـصدً ؼٽّدس خُڅدڇ وخدُڃ تټٵدٽدر. ٰٵٽدس: ًَـځدٷ تهلل!        
ٰٵدثٺ خُدهچ ٰدٍ ٘دهيٌ ڈٹدىت. وٰدًٲ        أشٙٽٍ ٍٰ ظىج وتـه وينتؤٶ  ټً ؼڅدٷ؟ ٴثٺ:
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خددُڃ أ٘ددثخ٩ڇ وٴىِددهث: أينز أڂ َددهلٻ ٨ٽددٍ تْـځددٳ ڀعٽددٷ، ًُٰتڄددٍ ٸُددٯ أ٘ددڅ٧،        
 ُٰٙڅ٧ ڀعٽڇ. 

أشثڄث يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰدٍ ڀّدؽهڄث ڈدىت. وٰدٍ َدهچ ٨ًؼدىڂ تخدڃ ٠دثج.         
ًٰأي ٍٰ ٴدٽدر تټځّدؽه ڄمثڀدر ٰفٹهدث خدثټ٩ًؼىڂ. ظدٿ أٴددٻ ٨ٽُڅدث ٰٵدثٺ "أَٹدٿ َفدح أڂ            
٩ًَٚ تهلل ٨څڇ؟" ٴثٺ ٰم٩ٕڅث. ظٿ ٴثٺ "أَٹٿ َفح أڂ ٩ًَٚ تهلل ٨څڇ؟" ٴثٺ ٰم٩ٕڅث. 
ظٿ ٴثٺ "أَٹٿ َفح أڂ ٩ًَٚ تهلل ٨څڇ؟" ٴٽڅث: ٖ أَڅث، َث يِدىٺ تهلل! ٴدثٺ "ٰدإڂ أـدهٸٿ     
 وت ٴدثپ َٙددٽٍ، ٰدإڂ تهلل شدددثيٶ وش٩دثټً ٴدددٻ وؼهدڇ. ٰددٗ َدٙدٵڃ ٴدددٻ وؼهدڇ. وٖ ٨ددڃ       

يؼٽدڇ تټُّدًي. ٰدإڂ ٨ؽٽدس خدڇ خدثنيذ ٰٽُٵدٻ خعىخدڇ          َځُڅڇ. وټُدٙٳ ٨ڃ َّدثيچ، شفدس  
ڈٹىت" ظٿ ٠ىي ظىخڇ خ٩ٝڇ ٨ٽً خ٩ٛ ٰٵثٺ "أيوڄٍ ٨دًُت" ٰٵثپ ٰصً ڀڃ تټفدٍ َٕدصه   
 ټً أڈٽڇ. ٰؽثء خمٽىٲ ٍٰ يتـصڇ. ٰللىچ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰؽ٩ٽدڇ ٨ٽدً   

 يأَ تټ٩ًؼىڂ. ظٿ ټ١ك خڇ ٨ٽً أظً تټڅمثڀر.
 ٿ تټمٽىٲ ٍٰ ڀّثؼهٸٿ.ٰٵثٺ ؼثخً: ٰځڃ ڈڅثٶ ؼ٩ٽص

( ِددًڄث ڀدد٧ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٰددٍ ٬ددٍوذ خ١ددڃ خددىتٞ. وڈددى     3119)

١َٽح تټځؽهٌ خڃ ٨ځًو تټؽهڅٍ. وٸثڂ تټڅثٜؿ ٩َٵددڇ ڀڅدث تټمځّدر وتټّدصر وتټّدد٩ر.      
ٰهتيز ٨ٵدر يؼٻ ڀڃ تْڄٙدثي ٨ٽدً ڄثٜدؿ ټدڇ. ٰلڄثلدڇ ًٰٸددڇ. ظدٿ خ٩عدڇ ٰصٽدهڂ ٨ٽُدڇ           

ټ٩څٷ تهلل. ٰٵثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڀدڃ ڈدىت        خ٩ٛ تټصٽهڂ. ٰٵثٺ ټڇ: ٔل.
تټ٨ٗددڃ خ٩ُددًچ؟" ٴددثٺ: أڄددث. َددث يِددىٺ تهلل! ٴددثٺ "تڄددٍٺ ٨څددڇ. ٰددٗ شٙددفدڅث خځٽ٩ددىڂ. ٖ   
شه٨ىت ٨ٽً أڄٱّٹٿ، وٖ شه٨ىت ٨ٽً أوٖنٸٿ، وٖ شه٨ىت ٨ٽً أڀىتټٹٿ، ٖ شىتٰٵدىت ڀدڃ   

 تهلل ِث٨ر َّلٺ ُٰهث ١٨ثء، ُّٰصؽُح ټٹٿ".

ًڄث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ـصدً  وت ٸثڄدس ٨ُٕٕدر ونڄىڄدث       ( 3111ِ)

ڀثء ڀڃ ڀُثچ تټ٩ًج، ٴثٺ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ "ڀدڃ يؼدٻ َصٵدهڀڅث ُٰځدهي         
تټفىٚ ُٰٕدؤج وَّدٵُڅث؟" ٴدثٺ ؼدثخً: ٰٵځدس ٰٵٽدس: ڈدىت يؼدٻ، َدث يِدىٺ تهلل! ٰٵدثٺ            

ٵثپ ؼددثي خدڃ ٘دمً. ٰثڄ١ٽٵڅدث     يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "أٌ يؼٻ ڀ٧ ؼثخً؟" ٰ
 ټددً تټدةددً. ٰڅ٨ٍڅددث ٰددٍ تټفددىٚ ِددؽٗ أو ِددؽٽُڃ. ظددٿ ڀددهيڄثچ. ظددٿ ڄ٨ٍڅددث ُٰددڇ ـصددً       
أٰهٵڅثچ. ٰٹدثڂ أوٺ ٠دثټ٧ ٨ٽُڅدث يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ "أشدلوڂ؟" ٴٽڅدث:           
ڄ٩ٿ. َث يِىٺ تهلل! ٰل٦ًٔ ڄثٴصڇ ًٰٕخس. ٔڅٳ ټهث ٰٕؽس ٰدثټس. ظٿ ٨هٺ خهث ٰلڄثلهث. 

ؼثء يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  ټً تټفدىٚ ٰصىٜدل ڀڅدڇ. ظدٿ ٴځدس ٰصىٜدلز       ظٿ 
ڀڃ ڀصىٜإ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. ٰدىڈح ؼددثي خدڃ ٘دمً َٵٝدٍ ـثؼصدڇ.        
ٰٵثپ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ټُٙٽٍ. وٸثڄس ٨ٽٍ خًنذ وڈددس أڂ ألدثټٯ خدُڃ    

لثټٱدس خدُڃ ٠ًُٰهدث. ظدٿ شىتٴٙدس       ٠ًُٰهث ٰٽٿ شدٽ٫ ټٍ. وٸثڄس ټهث وخثوج ٰڅٹّصهث ظدٿ 
٨ٽُهدث. ظددٿ ؼةددس ـصددً ٴځددس ٨ددڃ َّددثي يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰللددى خُددهٌ  
ٰلنتيڄٍ ـصً أٴثڀڅٍ ٨دڃ َځُڅدڇ. ظدٿ ؼدثء ؼددثي خدڃ ٘دمً ٰصىٜدل. ظدٿ ؼدثء ٰٵدثپ ٨دڃ             
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َّددثي يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰللددى يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ خُددهڄث  
ث ـصً أٴثڀڅث لٽٱڇ. ٰؽ٩ٻ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ًَڀٵڅٍ وأڄث ٖ ؼځ٩ُث. ٰه٩ٰڅ

أ٩ًٔ. ظٿ ١ٰڅس خڇ. ٰٵثٺ ڈٹىت، خُدهچ. ٩َڅدٍ ٔده وِد١ٷ. ٰٽځدث ٰدً٪ يِدىٺ تهلل ٘دٽً         
تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٴثٺ "َث ؼثخً!" ٴٽس: ټدُٷ. َث يِىٺ تهلل! ٴدثٺ " وت ٸدثڂ وتِد٩ث ٰمدثټٯ     

 ـٵىٶ".خُڃ ٠ًُٰڇ. و وت ٸثڂ ُٜٵث ٰثٔهنچ ٨ٽً 

( ًِڄث ڀ٧ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ. وٸدثڂ ٴدىز ٸدٻ يؼدٻ ڀڅدث، ٰدٍ        3111)

ٸٻ َىپ، شځًذ. ٰٹثڂ َځٙدهث ظدٿ َٙدًڈث ٰدٍ ظىخدڇ. وٸڅدث ڄمصددٟ خٵّدُڅث وڄلٸدٻ. ـصدً           
ٴًـددس أٔددهتٴڅث. ٰلٴّددٿ أل١ةهددث يؼددٻ ڀڅددث َىڀددث. ٰثڄ١ٽٵڅددث خددڇ ڄڅ٩ٕددڇ. ٰٕددههڄث أڄددڇ ټددٿ      

 ١٩َهث. ٰل١٨ُهث ٰٵثپ ٰللىڈث.

ِدًڄث ڀدد٧ يِدىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِدٽٿ ـصددً ڄٍټڅددث وتنَدث أٰددُؿ. ٰددىڈح      (3112)

يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َٵٍٝ ـثؼصڇ. ٰثشد٩صڇ خدإنتوذ ڀدڃ ڀدثء. ٰڅ٥دً يِدىٺ      
تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٽٿ ًَ ُٔةث َّصصً خڇ. ٰإوت ٔؽًشثڂ خٕث٠ا تټدىتنٌ. ٰدثڄ١ٽٳ   

ځث ٰللى خ٭ٙڃ ڀڃ أ٬ٙثڄهث. ٰٵثٺ "تڄٵدثنٌ  يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ  ټً  ـهتڈ
٨ٽٍ خإوڂ تهلل" ٰثڄٵثنز ڀ٩ڇ ٸثټد٩ًُ تټځمٕىْ، تټىٌ َٙثڄ٧ ٴثبهچ. ـصً أشً تټٕؽًذ 
تْلًي. ٰللى خ٭ٙڃ ڀڃ أ٬ٙثڄهث. ٰٵثٺ "تڄٵثنٌ ٨ٽٍ خإوڂ تهلل" ٰثڄٵثنز ڀ٩ڇ ٸدىټٷ.  

صةځث ٨ٽٍ خدإوڂ  ـصً  وت ٸثڂ خثټځڅٙٯ ڀځث خُڅهځث، ْپ خُڅهځث )٩َڅٍ ؼځ٩هځث( ٰٵثٺ "تټ
تهلل" ٰثټصلڀصث. ٴثٺ ؼثخً: ٰمًؼس أـٝدً ڀمثٰدر أڂ َفدٓ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ       
وِٽٿ خٵًخٍ ُٰدص٩ه )وٴثٺ ڀفځه خڃ ٨دثن: ُٰصد٩ه( ٰؽٽّس أـدهض ڄٱّدٍ. ٰفثڄدس ڀڅدٍ     
ټٱصر، ٰإوت أڄث خًِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ڀٵدٗ. و وت تټٕؽًشثڂ ٴه تٰصًٴصث. ٰٵثڀس 

هځث ٨ٽً ِثٲ. ًٰأَس يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وٴدٯ وٴٱدر. ٰٵدثٺ    ٸٻ وتـهذ ڀڅ
خًأِڇ ڈٹىت )وأٔثي أخى  ِځث٨ُٻ خًأِڇ َځُڅث ؤدځثٖ( ظدٿ أٴددٻ. ٰٽځدث تڄصهدً  ټدٍ ٴدثٺ        
"َث ؼثخً! ڈٻ يأَس ڀٵثڀٍ؟" ٴٽس: ڄ٩دٿ. َدث يِدىٺ تهلل! ٴدثٺ "ٰدثڄ١ٽٳ  ټدً تټٕدؽًشُڃ        

. ـصدً  وت ٴځدس ڀٵدثڀٍ ٰليِدٻ ٬ٙدڅث      ٰثٴ٧١ ڀڃ ٸٻ وتـهذ ڀڅهځث ٬ٙڅث. ٰلٴددٻ خهځدث  
 ٨ڃ َځُڅٷ و٬ٙڅث ٨ڃ َّثيٶ".

ٴددثٺ ؼددثخً: ٰٵځددس ٰللددىز ـؽددًت ٰٹّددًشڇ وـّددًشڇ. ٰثڄددىټٳ ټددٍ. ٰلشُددس تټٕددؽًشُڃ       
ٰٵ٩١س ڀدڃ ٸدٻ وتـدهذ ڀڅهځدث ٬ٙدڅث. ظدٿ أٴدٽدس أؼًڈځدث ـصدً ٴځدس ڀٵدثپ يِدىٺ تهلل             

ڇ ٰٵٽدس:  ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. أيِٽس ٬ٙڅث ٨ڃ َځُڅٍ و٬ٙڅث ٨ڃ َّثيٌ. ظدٿ ټفٵصد  
ٴددده ٩ٰٽدددس. َدددث يِدددىٺ تهلل! ٩ٰدددٿ وتٶ؟ ٴدددثٺ " ڄدددٍ ڀدددًيز خٵددددًَڃ ٩َدددىخثڂ. ٰلـدددددس،  

 خٕٱث٨صٍ، أڂ ًَٰڇ ٨څهځث، ڀث نتپ تټ٭ٙڅثڂ ي٠دُڃ".

( ٴددثٺ ٰلشُڅددث تټ٩ّددٹً. ٰٵددثٺ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ "َددث ؼددثخً! ڄددثن   3113)

ٺ تهلل! ڀددث خىٜددىء" ٰٵٽددس: أٖ وٜددىء؟ أٖ وٜددىء؟ أٖ وٜددىء؟ ٴددثٺ ٴٽددس: َددث يِددى  
وؼهز ٰدٍ تټًٸدح ڀدڃ ٴ١دًذ. وٸدثڂ يؼدٻ ڀدڃ تْڄٙدثي َددًن ټًِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل            
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٨ٽُڇ وِٽٿ تټځثء، ٍٰ أٔؽثج ټدڇ، ٨ٽدً ـځدثيذ ڀدڃ ؼًَده. ٴدثٺ ٰٵدثٺ ټدٍ "تڄ١ٽدٳ  ټدً           
ٰٗڂ خڃ ٰٗڂ تْڄٙثيٌ، ٰثڄ٥ً ڈٻ ٍٰ أٔؽثخڇ ڀڃ ٔا؟" ٴثٺ ٰثڄ١ٽٵس  ټُڇ ٰڅ٥ًز 

ٖء ٔؽح ڀڅهث، ټى أڄٍ أ٬ًٰڇ ټًٕخڇ َثخّڇ. ٰلشُدس  ُٰهث ٰٽٿ أؼه ُٰهث  ٖ ٴ١ًذ ٍٰ ٨ٍ
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٰٵٽدس: َدث يِدىٺ تهلل!  ڄدٍ ټدٿ أؼده ُٰهدث  ٖ ٴ١دًذ ٰدٍ          
٨ٍٖء ٔدؽح ڀڅهدث. ټدى أڄدٍ أ٬ًٰدڇ ټٕدًخڇ َثخّدڇ. ٴدثٺ "توڈدح ٰدلشڅٍ خدڇ" ٰلشُصدڇ خدڇ.              

١٨ثڄُدڇ ٰٵدثٺ "َدث    ٰللىچ خُهچ ٰؽ٩دٻ َدصٹٽٿ خٕدٍء ٖ أنيٌ ڀدث ڈدى. وَ٭ځدٍچ خُهَدڇ. ظدٿ أ        
ؼثخً! ڄثن خؽٱڅر" ٰٵٽس: َث ؼٱڅر تټًٸح! ٰلشُس خهدث شفځدٻ. ٰىٜد٩صهث خدُڃ َهَدڇ. ٰٵدثٺ       
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خُهچ ٍٰ تټؽٱڅر ڈٹىت. ٰد١ّهث وًٰٲ خُڃ أ٘دثخ٩ڇ. ظدٿ   
و٩ٜهث ٍٰ ٴ٩ً تټؽٱڅر. وٴثٺ "لدى. َدث ؼدثخً! ٰٙدح ٨ٽدٍ. وٴدٻ: خثِدٿ تهلل" ٰٙدددس         

تهلل. ًٰأَدس تټځدثء َٱدىي ڀدڃ خدُڃ أ٘دثخ٧ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ           ٨ٽُڇ وٴٽس: خثِٿ
وِٽٿ. ظٿ ٰثيز تټؽٱڅر ونتيز ـصدً تڀدصٓز. ٰٵدثٺ "َدث ؼدثخً! ڄدثن ڀدڃ ٸدثڂ ټدڇ ـثؼدر           
خځثء" ٴثٺ ٰلشً تټڅثَ ٰثِدصٵىت ـصدً يووت. ٴدثٺ ٰٵٽدس: ڈدٻ خٵدٍ أـده ټدڇ ـثؼدر. ًٰٰد٧           

 ٓي.يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ َهچ ڀڃ تټؽٱڅر وڈٍ ڀ

( ؤٹث تټڅثَ  ټً يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ تټؽدى٦. ٰٵدثٺ "٨ّدً تهلل      3114)

أڂ ٩١َځٹٿ" ٰلشُڅث ُِٯ تټدفً. ٍٰلً تټدفدً ٌلدًذ. ٰدلټٵً نتخدر. ٰلويَڅدث ٨ٽدً ٔدٵهث        
تټڅثي. ٰث٠دمڅث وتٔصىَڅث، وأٸٽڅث ـصً ٔد٩څث. ٴثٺ ؼثخً: ٰهلٽس أڄث وٰٗڂ وٰٗڂ، ـصً 

ڀث ًَتڄث أـه. ـصً لًؼڅدث. ٰللدىڄث ٜدٽ٩ث ڀدڃ أٜد٨ٗڇ       ٨ه لځّر، ٍٰ ـؽثغ ٨ُڅهث.
ٰٵىِڅثچ. ظٿ ن٨ىڄث خل٥٨ٿ يؼٻ ٍٰ تټًٸح، وأ٥٨ٿ ؼځٻ ٍٰ تټًٸح، وأ٥٨ٿ ٸٱٻ ٍٰ 

 تټًٸح، ٰهلٻ شفصڇ ڀث ١َل٠ا يأِڇ.

 ثبة ٟپ دضٿش ا٫ٸجغح. ٹٿ٤ب٩ ٫ٶ: دضٿش ا٫غد٪ - 19 

ٌڈُدً. ـدهظڅث    ( ـهظڅٍ ِٽځر خڃ ٔدُح. ـهظڅث تټفّڃ خڃ أ٨ُڃ. ـهظڅث2119) - 75

 أخى  ِفثٲ ٴثٺ: ِځ٩س تټدًتء خڃ ٨ثٌج َٵىٺ:
ؼثء أخى خٹً تټٙهَٳ  ټً أخدٍ ٰدٍ ڀڅٍټدڇ. ٰثٔدصًي ڀڅدڇ يـدٗ. ٰٵدثٺ ټ٩دثٌج: تخ٩دط           

ڀ٩ٍ تخڅٷ َفځٽڇ ڀ٩دٍ  ټدً ڀڅٍټدٍ. ٰٵدثٺ ټدٍ أخدٍ: تـځٽدڇ. ٰفځٽصدڇ. ولدًغ أخدٍ ڀ٩دڇ            
ِدًَس ڀد٧ يِدىٺ تهلل    َڅصٵه ظځڅڇ. ٰٵثٺ ټڇ أخٍ: َث أخث خٹً! ـدهظڅٍ ٸُدٯ ٘دڅ٩صځث ټُٽدر     

٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٴددثٺ: ڄ٩ددٿ. أِددًَڅث ټُٽصڅددث ٸٽهددث. ـصددً ٴددثپ ٴددثبٿ تټ٥هُددًذ. ولددٗ   
تټ١ًَٳ ٰٗ َځً ُٰڇ أـه. ـصً ي٩ٰس ټڅث ٘مًذ ٠ىَٽر ټهث ٤ٻ. ټٿ شلز ٨ٽُڇ تټٕځُ 
خ٩ه. ٰڅٍټڅث ٨څهڈث. ٰلشُس تټٙمًذ ّٰىَس خُهٌ ڀٹثڄث. َڅثپ ُٰڇ تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ    

٤ٽهث. ظٿ خ١ّس ٨ٽُڇ ًٰوذ. ظٿ ٴٽس: ڄدٿ. َدث يِدىٺ تهلل! وأڄدث أڄٱدٛ ټدٷ ڀدث        وِٽٿ ٍٰ 
ـىټٷ. ٰڅثپ. ولًؼس أڄٱٛ ڀث ـىټڇ. ٰإوت أڄث خًت٨ٍ ٬څٿ ڀٵدٻ خ٭څځڇ  ټً تټٙدمًذ،  
ًََه ڀڅهث تټىٌ أينڄث. ٰٽٵُصڇ ٰٵٽس: ټځڃ أڄس؟ َث ٬ٗپ! ٰٵثٺ: ټًؼدٻ ڀدڃ أڈدٻ تټځهَڅدر.     

ٰصفٽدح ټدٍ؟ ٴدثٺ: ڄ٩دٿ. ٰللدى ٔدثذ. ٰٵٽدس ټدڇ:         ٴٽس: أٍٰ ٬څځدٷ ټددڃ؟ ٴدثٺ: ڄ٩دٿ. ٴٽدس: أ     
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تڄٱددٛ تټٝدد٦ً ڀددڃ تټٕدد٩ً وتټصددًتج وتټٵددىي )ٴددثٺ ًٰأَددس تټدددًتء َٝددًج خُددهچ ٨ٽددً   
تْلًي َڅٱٛ( ٰفٽح ټٍ، ٍٰ ٴ٩ح ڀ٩ڇ، ٸعدر ڀڃ ټدڃ. ٴثٺ وڀ٩ٍ  نوتذ أيشىٌ ُٰهدث  
ټٽڅدٍ ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ، ټُٕدًج ڀڅهدث وَصىٜدل. ٴدثٺ ٰلشُدس تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         

ٽٿ. وٸًڈدس أڂ أوٴ٥دڇ ڀدڃ ڄىڀدڇ. ٰىتٰٵصدڇ تِدصُٵ٣. ٰٙدددس ٨ٽدً تټٽددڃ ڀدڃ تټځدثء            وِ
ـصً خًن أِٱٽڇ. ٰٵٽس: َث يِىٺ تهلل! تًٔج ڀڃ ڈىت تټٽدڃ. ٴثٺ ًٰٕج ـصً يُٜس. 
ظددٿ ٴددثٺ "أټددٿ َددلڂ ټٽًـُددٻ؟" ٴٽددس: خٽددً. ٴددثٺ ٰثيشفٽڅددث خ٩دده ڀددث ٌتټددس تټٕددځُ. وتشد٩څددث  

. ٰٵٽس: َث يِدىٺ تهلل! أشُڅدث. ٰٵدثٺ "ٖ    ًِتٴر خڃ ڀثټٷ. ٴثٺ وڄفڃ ٍٰ ؼٽه ڀڃ تْيٚ
شفٍڂ  ڂ تهلل ڀ٩څث" ٰه٨ث ٨ٽُڇ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. ٰثيش١ځدس ًِٰدڇ  ټدً    
خ١څهث. أيي ٰٵثٺ:  ڄٍ ٴه ٨ٽځس أڄٹځث ٴه ن٨ىشځث ٨ٽٍ. ٰدثن٨ىت ټدٍ. ٰدثهلل ټٹځدث أڂ أين     

صٹٿ ڀدث ڈهڅدث. ٰدٗ    ٨څٹځث تټ١ٽح. ٰه٨ث تهلل. ٰڅؽً. ًٰؼ٧ ٖ َٽٵدً أـدهت  ٖ ٴدثٺ: ٴده ٸٱُد     
 َٽٵً أـهت  ٖ ينچ. ٴثٺ ووًٰ ټڅث.

( وـهظڅُددڇ ٌڈُددً خددڃ ـددًج. ـددهظڅث ٨عځددثڂ خددڃ ٨ځددً. ؾ وـددهظڅثچ      2119) -پ -75

 ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث تټڅًٝ خڃ ٔځُٻ. ٸٗڈځث ٨ڃ  ًِتبُٻ، ٨ڃ أخدٍ  ِدفثٲ،   
 ٨ڃ تټدًتء. ٴثٺ:

فدهَط. خځ٩څدً ـدهَط    تٔصًي أخى خٹً ڀدڃ أخدٍ يـدٗ خعٗظدر ٨ٕدً نيڈځدث. وِدثٲ تټ        
ٌڈًُ ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ. وٴثٺ ٍٰ ـهَعڇ، ڀڃ يوتَر ٨عځثڂ خڃ ٨ځً: ٰٽځث نڄث ن٨ث ٨ٽُڇ 
يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ّٰددثق ًِٰددڇ ٰددٍ تْيٚ  ټددً خ١څددڇ. ووظددح ٨څددڇ.  
وٴثٺ: َث ڀفځه! ٴه ٨ٽځس أڂ ڈىت ٨ځٽٷ. ٰثن٦ تهلل أڂ َمٽٙڅٍ ڀځث أڄث ُٰڇ. وټٷ ٨ٽدٍ  

ٍ. وڈددىچ ٸڅددثڄصٍ. ٰمددى ِددهځث ڀڅهددث. ٰإڄددٷ ِددصځً ٨ٽددً  خٽددٍ     ٨ْځددُڃ ٨ٽددً ڀددڃ ويتبدد  
و٬ٽځددثڄٍ خځٹددثڂ ٸددىت وٸددىت. ٰمددى ڀڅهددث ـثؼصددٷ. ٴددثٺ "ٖ ـثؼددر ټددٍ ٰددٍ  خٽددٷ" ٰٵددهڀڅث    
تټځهَڅر ټُٗ. ٰصڅث٨ٌىت أَهٿ َڅٍٺ ٨ٽُدڇ يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰٵدثٺ "أڄدٍٺ        

ثٺ وتټڅّددثء ٰددىٲ ٨ٽددً خڅددٍ تټڅؽددثي، ألددىتٺ ٨دددهتټځ١ٽح، أٸددًڀهٿ خددىټٷ" ٰٙدد٩ه تټًؼدد
تټدُىز. وشٱًٲ تټ٭ٽځثڂ وتټمهپ ٍٰ تټ١ًٲ. َڅثنوڂ: َث ڀفځه! َث يِىٺ تهلل! َث ڀفځه! 

 َث يِىٺ تهلل!
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 ٧زبة ا٫ز٠ـڀغ - ۲۲
( ـهظڅث ڀفځه خڃ يتٰد٧. ـدهظڅث ٨ددهتټًٌتٲ. ـدهظڅث ڀ٩ځدً ٨دڃ ڈځدثپ خدڃ         3115) - 1

ُددڇ وِددٽٿ. ٰددىٸً  ڀڅدددڇ، ٴددثٺ: ڈددىت ڀددث ـددهظڅث أخددى ڈًَددًذ ٨ددڃ يِددىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽ    
 أـثنَط ڀڅهث:

وٴثٺ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ "ٴُٻ ټدڅٍ  ًِتبُٻ: تنلٽىت تټدثج ِؽهت وٴىټىت  
ـ١ر َ٭ٱً ټٹٿ ل١ثَثٸٿ. ٰددهټىت. ٰدهلٽىت تټددثج ٍَـٱدىڂ ٨ٽدً أِدصثڈهٿ. وٴدثټىت: ـددر         

 ٍٰ ٩ًٔذ".

ڄٍ ( ـدهظڅٍ ٨ځددًو خددڃ ڀفځدده خددڃ خٹُدً تټڅثٴدده وتټفّددڃ خددڃ ٨ٽددٍ تټفٽددىت  3116) - 2

٩َڅىڂ تخڃ  خًتڈُٿ  -و٨ده خڃ ـځُه )ٴثٺ ٨ده: ـهظڅٍ. وٴثٺ تِلًتڂ: ـهظڅث( ٩َٵىج 
٨دڃ تخدڃ ٔدهثج. ٴدثٺ: ألدًڄدٍ       -وڈدى تخدڃ ٸُّدثڂ     -ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ  -خڃ ٩ِه 

 أڄُ خڃ ڀثټٷ؛
أڂ تهلل ٨ٍ وؼٻ شثخ٧ تټىـٍ ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ ٴددٻ وٰثشدڇ. ـصدً        

 تټىـٍ َىپ شىٍٰ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ. شىٍٰ، وأٸعً ڀث ٸثڂ

( ـهظڅٍ أخى لُعځر، ٌڈُدً خدڃ ـدًج وڀفځده خدڃ تټځعڅدً )وتټٽٱد٣ ٖخدڃ         3117) - 3

تټځعڅً( ٴثٖ: ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ )وڈى تخڃ ڀههٌ(. ـدهظڅث ِدٱُثڂ ٨دڃ ٴدُُ خدڃ ڀّدٽٿ،       
 ٨ڃ ٠ثيٲ خڃ ٔهثج؛

څدث ٖشمدىڄث وټدٷ تټُدىپ ٨ُده. ٰٵدثٺ       أڂ تټُهىن ٴثټىت ټ٩ځً:  ڄٹٿ شٵًؤڂ آَر. ټدى أڄٍټدس ُٰ   
٨ځً:  ڄٍ ٨ْٽٿ ـُط أڄٍټس. وأٌ َىپ أڄٍټس. وأَڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِدٽٿ  

 ـُط أڄٍټس. أڄٍټس خ٩ًٰر. ويِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ وتٴٯ خ٩ًٰر.
ٴثٺ ِٱُثڂ: أٔٷ ٸثڂ َىپ ؼځ٩ر أپ ٖ. ٩َڅٍ: تتټُىپ أٸځٽس ټٹٿ نَدڅٹٿ وأشځځدس ٨ٽدُٹٿ    

 [.3/تټځثبهذ / 5]ڄ٩ځصٍ{ 

( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر وأخددى ٸًَددح )وتټٽٱدد٣ ْخددٍ خٹددً( ٴددثٺ:   3117) - 4

 ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ  نيَُ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٴُُ خڃ ڀّٽٿ، ٨ڃ ٠ثيٲ خڃ ٔهثج، ٴثٺ:
ٴثټس تټُهىن ټ٩ځً: ټى ٨ٽُڅث، ڀ٩ًٕ َهىن، ڄٍټس ڈىچ تَِدر: تتټُدىپ أٸځٽدس ټٹدٿ نَدڅٹٿ       

يٜددُس ټٹددٿ تِٔددٗپ نَڅددث{، ڄ٩ٽددٿ تټُددىپ تټددىٌ أڄٍټددس ُٰددڇ،      وأشځځددس ٨ٽددُٹٿ ڄ٩ځصددٍ و 
ٖشمىڄث وټٷ تټُىپ ٨ُهت. ٴثٺ ٰٵثٺ ٨ځً: ٰٵه ٨ٽځدس تټُدىپ تټدىٌ أڄٍټدس ُٰدڇ. وتټّدث٨ر.       
وأَڃ يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ـُڃ ڄٍټس. ڄٍټدس ټُٽدر ؼځد٧ وڄفدڃ ڀد٧ يِدىٺ       

 تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ خ٩ًٰثز.

ـځُه. ألدًڄث ؼ٩ٱً خڃ ٨ىڂ. ألدًڄث أخى ٨ځُُ ٨ڃ  ( وـهظڅٍ ٨ده خڃ3117) - 5

 ٴُُ خڃ ڀّٽٿ، ٨ڃ ٠ثيٲ خڃ ٔهثج. ٴثٺ:
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ؼثء يؼٻ ڀڃ تټُهىن  ټً ٨ځً. ٰٵثٺ: َث أڀًُ تټځؤڀڅُڃ! آَر ٍٰ ٸصثخٹٿ شٵًؤوڄهدث. ټدى    
٨ٽُڅث ڄٍټس، ڀ٩ًٕ تټُهىن، ٖشمىڄث وټٷ تټُىپ ٨ُهت. ٴثٺ: وأٌ آَر؟ ٴثٺ: تتټُىپ أٸځٽس 

س ٨ٽُٹٿ ڄ٩ځصٍ ويٜدُس ټٹدٿ تِٔدٗپ نَڅدث{. ٰٵدثٺ ٨ځدً:  ڄدٍ ٨ْٽدٿ         ټٹٿ نَڅٹٿ وأشځځ
تټُىپ تټىٌ ڄٍټس ُٰڇ. وتټځٹثڂ تټىٌ ڄٍټس ُٰڇ. ڄٍټس ٨ٽً يِىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ   

 وِٽٿ خ٩ًٰثز. ٍٰ َىپ ؼځ٩ر.

( ـددهظڅٍ أخددى تټ١ددثڈً، أـځدده خددڃ ٨ځددًو خددڃ ِددًؾ وـًڀٽددر خددڃ َفُددً     3118) - 6

. وٴدثٺ ـًڀٽدر: ألدًڄدث( تخدڃ وڈدح. ألدًڄدٍ َدىڄُ        تټصؽُدٍ )ٴثٺ أخدى تټ١دثڈً: ـدهظڅث   
 ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ألدًڄٍ ٨ًوذ خڃ تټٍخًُ؛

أڄڇ ِلٺ ٨ثبٕر ٨ڃ ٴىٺ تهلل: تو ڂ لٱصٿ أڂ ٖ شٵ١ّىت ٍٰ تټُصثڀً ٰدثڄٹفىت ڀدث ٠دثج     

[ ٴثټس: َث تخدڃ ألصدٍ! ڈدٍ تټُصُځدر     3/تټڅّثء / 4ټٹٿ ڀڃ تټڅّثء ڀعڅً وظٗض ويخث٦{ ]

ٸڇ ٰددٍ ڀثټددڇ. ٩ُٰؽدددڇ ڀثټهددث وؼځثټهددث. ًَُٰدده وټُهددث أڂ    شٹددىڂ ٰددٍ ـؽددً وټُهددث. شٕددثي  
َصٍوؼهدددث خ٭ُدددً أڂ َٵّدددٟ ٰدددٍ ٘دددهتٴهث ١٩ُُٰهدددث ڀعدددٻ ڀدددث ١٩َُهدددث ٬ُدددًچ. ٰڅهدددىت أڂ  
َڅٹفددىڈڃ  ٖ أڂ َٵّدد١ىت ټهددڃ. وَدٽ٭ددىت خهددڃ أ٨ٽددً ِددڅصهڃ ڀددڃ تټٙددهتٲ. وأڀددًوت أڂ  

 َڅٹفىت ڀث ٠ثج ټهٿ ڀڃ تټڅّثء، ِىتڈڃ.
َ تِدصٱصىت يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ خ٩ده       ٴثٺ ٨ًوذ: ٴثټدس ٨ثبٕدر: ظدٿ  ڂ تټڅدث    

ڈىچ تَِر، ٰدُهڃ. ٰدلڄٍٺ تهلل ٨دٍ وؼدٻ: توَّدصٱصىڄٷ ٰدٍ تټڅّدثء، ٴدٻ تهلل َٱصدُٹٿ ٰدُهڃ           
وڀث َصٽً ٨ٽُٹٿ ٍٰ تټٹصثج ٍٰ َصثڀً تټڅّثء تټٗشٍ ٖ شؤشىڈڃ ڀث ٸصح ټهڃ وش٬ًدىڂ 

 [.127/تټڅّثء / 4أڂ شڅٹفىڈڃ{ ]

أڄدڇ َصٽدً ٨ٽدُٹٿ ٰدٍ تټٹصدثج، تَِدر تْوټدً تټصدٍ ٴدثٺ تهلل          ٴثټس: وتټىٌ وٸً تهلل ش٩ثټً؛ 
ُٰهدددث: تو ڂ لٱدددصٿ أڂ ٖ شٵّددد١ىت ٰدددٍ تټُصدددثڀً ٰدددثڄٹفىت ڀدددث ٠دددثج ټٹدددٿ ڀدددڃ تټڅّدددثء{    

 [.3/تټڅّثء/4]

ٴثټس ٨ثبٕر: وٴىٺ تهلل ٍٰ تَِر تْلًي: وش٬ًدىڂ أڂ شڅٹفىڈڃ، ي٬ددر أـدهٸٿ ٨دڃ    
ٺ وتټؽځدثٺ. ٰڅهدىت أڂ َڅٹفدىت ڀدث     تټُصُځر تټصٍ شٹىڂ ٍٰ ـؽدًچ، ـدُڃ شٹدىڂ ٴٽُٽدر تټځدث     

 ي٬دىت ٍٰ ڀثټهث وؼځثټهث ڀڃ َصثڀً تټڅّثء  ٖ خثټٵّٟ. ڀڃ أؼٻ ي٬دصهٿ ٨څهڃ.

( وـددهظڅث تټفّددڃ تټفٽددىتڄٍ و٨ددده خددڃ ـځُدده. ؼځ٩ُددث ٨ددڃ ٩َٵددىج خددڃ    3118) -پ -6

  خًتڈُٿ خڃ ٩ِه. ـهظڅث أخٍ ٨ڃ ٘ثټؿ، ٨ڃ تخڃ ٔهثج. ألدًڄٍ ٨ًوذ؛
تو ڂ لٱصٿ أڂ ٖ شٵ١ّىت ٍٰ تټُصدثڀً{. وِدثٲ تټفدهَط     أڄڇ ِلٺ ٨ثبٕر ٨ڃ ٴىٺ تهلل: 

خځعٻ ـدهَط َدىڄُ ٨دڃ تټٍڈدًٌ. وٌتن ٰدٍ آلدًچ: ڀدڃ أؼدٻ ي٬ددصهٿ ٨دڅهڃ،  وت ٸدڃ            
 ٴٽُٗز تټځثٺ وتټؽځثٺ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وأخى ٸًَح. ٴثٖ: ـهظڅث أخى أِثڀر. ـدهظڅث  3118) - 7

 ڈٕثپ ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر،
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صٿ أڂ ٖ شٵ١ّىت ٍٰ تټُصدثڀً{. ٴثټدس: أڄٍټدس ٰدٍ تټًؼدٻ شٹدىڂ ټدڇ        ٍٰ ٴىټڇ: تو ڂ لٱ 
تټُصُځدر وڈددى وټُهددث و وتيظهدث. وټهددث ڀددثٺ. وټدُُ ټهددث أـدده َمث٘دٿ نوڄهددث. ٰددٗ َڅٹفهددث     
ټځثټهث. ًُٰٝخهث وَّا ٘فدصهث. ٰٵثٺ: ت ڂ لٱدصٿ أڂ ٖ شٵّد١ىت ٰدٍ تټُصدثڀً ٰدثڄٹفىت      

 ڈىچ تټصٍ شًٝخهث.ڀث ٠ثج ټٹٿ ڀڃ تټڅّثء{. َٵىٺ: ڀث أـٽٽس ټٹٿ. ون٦ 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـدهظڅث ٨ددهذ خدڃ ِدٽُځثڂ ٨دڃ ڈٕدثپ، ٨دڃ        3118) - 8

 أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر،
ٍٰ ٴىټڇ: توڀث َصٽً ٨ٽُٹٿ ٍٰ تټٹصثج ٰدٍ َصدثڀً تټڅّدثء تټٗشدٍ ٖ شؤشدىڄهڃ ڀدث ٸصدح         

ټهڃ وش٬ًدىڂ أڂ شڅٹفىڈڃ{. ٴثټس: أڄٍټس ٍٰ تټُصُځر. شٹىڂ ٨څه تټًؼٻ ٰصًٕٸڇ ٍٰ 
ثټڇ. ٬ًُٰح ٨څهث أڂ َصٍوؼهث. وَٹًچ أڂ ٍَوؼهث ٬ًُچ. ًُٰٕٸڇ ٍٰ ڀثټڇ. ٩ُٰٝٽهث ڀ

 ٰٗ َصٍوؼهث وٖ ٍَوؼهث ٬ًُچ.

( ـددهظڅث أخددى ٸًَددح. ـددهظڅث أخددى أِددثڀر. ألدًڄددث ڈٕددثپ ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ         3118) - 9

 ٨ثبٕر،
صدٍ  ٍٰ ٴىټڇ: تَّصٱصىڄٷ ٍٰ تټڅّثء ٴٻ تهلل َٱصدُٹٿ ٰدُهڃ{. تَِدر. ٴثټدس: ڈدٍ تټُصُځدر تټ       

شٹددىڂ ٨څدده تټًؼددٻ. ټ٩ٽهددث أڂ شٹددىڂ ٴدده ٔددًٸصڇ ٰددٍ ڀثټددڇ. ـصددً ٰددٍ تټ٩ددىٲ. ٬ًُٰددح،   
 ٩َڅٍ، أڂ َڅٹفهث. وَٹًچ أڂ َڅٹفهث يؼٗ ًُٰٕٸڇ ٍٰ ڀثټڇ. ٩ُٰٝٽهث.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهذ خڃ ِٽُځثڂ ٨ڃ ڈٕدثپ، ٨دڃ   3119) - 11

 أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر،

[ ٴثټس: أڄٍټس ٍٰ وتټٍ 6/تټڅّثء / 4ثټځ٩ًوٮ{ ]ٍٰ ٴىټڇ: توڀڃ ٸثڂ ٰٵًُت ٰٽُلٸٻ خ 

 ڀثٺ تټُصُٿ تټىٌ َٵىپ ٨ٽُڇ وَٙٽفڇ.  وت ٸثڂ ڀفصثؼث أڂ َلٸٻ ڀڅڇ.

( وـدهظڅثچ أخددى ٸًَددح. ـددهظڅث أخددى أِدثڀر. ـددهظڅث ڈٕددثپ ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ   3119) - 11

 ٨ثبٕر،

 4ٍٰ ٴىټڇ ش٩ثټً: توڀڃ ٸدثڂ ٬څُدث ٰٽّدص٩ٱٯ، وڀدڃ ٸدثڂ ٰٵُدًت ٰٽُلٸدٻ خدثټځ٩ًوٮ{ ]         

[. ٴثټس: أڄٍټس ٍٰ وټٍ تټُصُٿ، أڂ َُٙح ڀڃ ڀثټڇ،  وت ٸثڂ ڀفصثؼث، خٵدهي  6/تټڅّثء /

 ڀثټڇ، خثټځ٩ًوٮ.

 ( وـهظڅثچ أخى ٸًَح. ـهظڅث تخڃ ڄځًُ. ـهظڅث ڈٕثپ، خهىت تِٔڅثن.3119) -پ -11

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهذ خڃ ِٽُځثڂ ٨ڃ ڈٕدثپ، ٨دڃ   3121) - 12

 أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر،
ٰددٍ ٴىټددڇ ٨ددٍ وؼددٻ: ت و ؼددثؤٸٿ ڀددڃ ٰددىٴٹٿ وڀددڃ أِددٱٻ ڀددڅٹٿ و و ٌت٬ددس تْخٙددثي       

 [. ٴثټس: ٸثڂ وټٷ َىپ تټمڅهٲ.11/تْـٍتج / 33وخٽ٭س تټٵٽىج تټفڅثؼً{ ]

( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث ٨ددهذ خدڃ ِدٽُځثڂ. ـدهظڅث ڈٕدثپ          3121) - 13

 ٨ڃ أخُڇ، ٨ڃ ٨ثبٕر:
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[ تَِددر. ٴثټددس:  128/تټڅّددثء / 4و ٨ًتٜددث{ ] تو ڂ تڀددًأذ لثٰددس ڀددڃ خ٩ٽهددث ڄٕددىٌت   

أڄٍټددس ٰددٍ تټځددًأذ شٹددىڂ ٨څدده تټًؼددٻ. ٰص١ددىٺ ٘ددفدصهث. ًَُٰدده ٠ٗٴهددث. ٰصٵددىٺ: ٖ        
 ش١ٽٵڅٍ، وأڀّٹڅٍ، وأڄس ٍٰ ـٻ ڀڅٍ. ٰڅٍټس ڈىچ تَِر.

( ـددهظڅث أخددى ٸًَددح. ـددهظڅث أخددى أِددثڀر. ـددهظڅث ڈٕددثپ ٨ددڃ أخُددڇ، ٨ددڃ       3121) - 14

 ٨ثبٕر،

/تټڅّددثء  4تڀددًأذ لثٰددس ڀددڃ خ٩ٽهددث ڄٕددىٌت أو  ٨ًتٜددث{ ]  ٰددٍ ٴىټددڇ ٨ددٍ وؼددٻ: تو ڂ 

[. ٴثټس: ڄٍټس ٍٰ تټځًأذ شٹىڂ ٨څه تټًؼٻ. ٰٽ٩ٽڇ أڂ ٖ َّدصٹعً ڀڅهدث، وشٹدىڂ    128/

 ټهث ٘فدر ووټه. ٰصٹًچ أڂ َٱثيٴهث. ٰصٵىٺ ټڇ: أڄس ٍٰ ـٻ ڀڃ ٔلڄٍ.

( ـهظڅث َفًُ خڃ َفًُ. ألدًڄث أخى ڀ٩ثوَر ٨ڃ ڈٕثپ خڃ ٨دًوذ، ٨دڃ   3122) - 15

 أخُڇ، ٴثٺ:
ٴثټس ټٍ ٨ثبٕر: َث تخڃ ألصدٍ! أڀدًوت أڂ َّدص٭ٱًوت ْ٘دفثج تټڅددٍ ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ         

 وِٽٿ. ّٰدىڈٿ.

( وـدهظڅثچ أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث أخددى أِددثڀر. ـددهظڅث ڈٕددثپ،  3122) -پ -15

 خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ.

٨ددڃ   ( ـددهظڅث ٨دُددهتهلل خددڃ ڀ٩ددثو تټ٩څدددًٌ. ـددهظڅث أخددٍ. ـددهظڅث ٔدد٩در        3123) - 16

 تټځ٭ًُذ خڃ تټڅ٩ځثڂ، ٨ڃ ٩ُِه خڃ ؼدًُ، ٴثٺ:

 4تلصٽددٯ أڈددٻ تټٹىٰددر ٰددٍ ڈددىچ تَِددر: توڀددڃ َٵصددٻ ڀؤڀڅددث ڀص٩ځددهت ٰؽددٍتؤچ ؼهددڅٿ{ ]       

[ ًٰـٽس  ټً تخڃ ٨دثَ ّٰلټصڇ ٨څهث، ٰٵثٺ: ټٵه أڄٍټس آلً ڀث أڄدٍٺ. ظدٿ   93/تټڅّثء /

 ڀث ڄّمهث ٔا.

: ـهظڅث ڀفځه خڃ ؼ٩ٱدً. ؾ  ( وـهظڅث ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي. ٴث3123ٖ) - 17

وـهظڅث  ِفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ. ألدًڄدث تټڅٝدً. ٴدثٖ ؼځ٩ُدث: ـدهظڅث ٔد٩در، خهدىت تِٔدڅثن.           
وٍٰ ـهَط تخڃ ؼ٩ٱً: ڄٍټس ٍٰ آلً ڀث أڄٍٺ. وٍٰ ـهَط تټڅًٝ:  ڄهث ټځڃ آلدً ڀدث   

 أڄٍټس.

( ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ تټځعڅددً وڀفځدده خددڃ خٕددثي. ٴددثٖ: ـددهظڅث ڀفځدده خددڃ     3123) - 18

 ظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ڀڅٙىي، ٨ڃ ٩ُِه خڃ ؼدًُ ٴثٺ:ؼ٩ٱً. ـه
أڀًڄٍ ٨ددهتټًـځڃ خدڃ أخدٍي؛ أڂ أِدلٺ تخدڃ ٨ددثَ ٨دڃ ڈدثشُڃ تَِصدُڃ: توڀدڃ َٵصدٻ             

ڀؤڀڅث ڀص٩ځهت ٰؽٍتؤچ ؼهڅٿ لثټهت ُٰهث{. ّٰلټصڇ ٰٵثٺ: ټٿ َڅّمهث ٔا. و٨ڃ ڈىچ تَِر: 

 25 ٖ خدثټفٳ{ ] توتټىَڃ ٖ َه٨ىڂ ڀ٧ تهلل  ټهث آلً وٖ َٵصٽىڂ تټدڅٱُ تټصدٍ ـدًپ تهلل    

 [ ٴثٺ: ڄٍټس ٍٰ أڈٻ تټًٕٶ.68/تټٱًٴثڂ /
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( ـددهظڅٍ ڈددثيوڂ خددڃ ٨دددهتهلل. ـددهظڅث أخددى تټڅٝددً، ڈثٔددٿ خددڃ تټٵثِددٿ        3123) - 19

تټٽُعددٍ. ـددهظڅث أخددى ڀ٩ثوَددر )٩َڅددٍ ٔددُدثڂ( ٨ددڃ ڀڅٙددىي خددڃ تټځ٩صځددً، ٨ددڃ ِدد٩ُه خددڃ    
 ؼدًُ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ، ٴثٺ:

  ټهددث آلددً{،  ټددً ٴىټددڇ، ڀهثڄددث. ٰٵددثٺ ڄٍټددس ڈددىچ تَِددر خځٹددر: توتټددىَڃ َدده٨ىڂ ڀدد٧ تهلل 
تټځًٕٸىڂ: وڀث َ٭څٍ ٨څث تِٔٗپ وٴه ٨هټڅث خثهلل وٴه ٴصٽڅث تټڅٱُ تټصٍ ـًپ تهلل وأشُڅدث  

 25تټٱددىتـٓ؟ ٰددلڄٍٺ تهلل ٨ددٍ وؼددٻ: ت ٖ ڀددڃ شددثج وآڀددڃ و٨ځددٻ ٨ځددٗ ٘ددثټفث{ ]         

 [  ټً آلً تَِر.71/تټٱًٴثڂ /

 ، ٰٗ شىخر ټڇ.ٴثٺ: ٰلڀث ڀڃ نلٻ ٍٰ تِٔٗپ و٨ٵٽڇ. ظٿ ٴصٻ

( ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ڈثٔٿ و٨ددهتټًـځڃ خدڃ خٕدً تټ٩ددهٌ. ٴدثٖ: ـدهظڅث       3123) - 21

َفًُ )وڈى تخڃ ٩ُِه تټٵ١ثڂ( ٨ڃ تخڃ ؼًَػ. ـهظڅٍ تټٵثِدٿ خدڃ أخدٍ خدٍذ ٨دڃ ِد٩ُه       
 خڃ ؼدًُ، ٴثٺ:

ٴٽس ٖخڃ ٨دثَ: أټځڃ ٴصدٻ ڀؤڀڅدث ڀص٩ځدهت ڀدڃ شىخدر؟ ٴدثٺ: ٖ. ٴدثٺ ٰصٽدىز ٨ٽُدڇ ڈدىچ            
صدٍ ٰدٍ تټٱًٴدثڂ: توتټدىَڃ ٖ َده٨ىڂ ڀد٧ تهلل  ټهدث آلدً وٖ َٵصٽدىڂ تټدڅٱُ تټصدٍ            تَِدر تټ 

ـًپ تهلل  ٖ خثټفٳ{،  ټدً آلدً تَِدر. ٴدثٺ: ڈدىچ آَدر ڀٹُدر. ڄّدمصهث آَدر ڀهڄُدر: توڀدڃ            
َٵصٻ ڀؤڀڅث ڀص٩ځهت ٰؽٍتؤچ ؼهڅٿ لثټهت{. وٍٰ يوتَر تخڃ ڈثٔٿ: ٰصٽىز ڈىچ تَِر تټصدٍ  

 ٍٰ تټٱًٴثڂ: ت ٖ ڀڃ شثج{.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر وڈثيوڂ خڃ ٨دهتهلل و٨ده خڃ ـځُه )ٴثٺ 3124) - 21

٨دددده: ألدًڄدددث. وٴدددثٺ تِلدددًتڂ: ـدددهظڅث( ؼ٩ٱدددً خدددڃ ٨دددىڂ. ألدًڄدددث أخدددى ٨ځدددُُ ٨دددڃ  
 ٨دهتټځؽُه خڃ ِهُٻ، ٨ڃ ٨دُهتهلل خڃ ٨دهتهلل خڃ ٨صدر، ٴثٺ:

ًآڂ، ڄٍټدس  ٴثٺ ټٍ تخڃ ٨دثَ: ش٩ٽٿ )وٴثٺ ڈثيوڂ: شهيٌ( آلً ِىيذ ڄٍټس ڀدڃ تټٵد   
 ؼځ٩ُث؟ ٴٽس: ڄ٩ٿ.  وت ؼثء ڄًٙ تهلل وتټٱصؿ. ٴثٺ: ٘هٴس.
 وٍٰ يوتَر تخڃ أخٍ ُٔدر: ش٩ٽٿ أٌ ِىيذ. وټٿ َٵٻ: آلً.

( وـهظڅث  ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث أخى ڀ٩ثوَر. ـهظڅث أخى ٨ځدُُ،  3124) -پ -21

 ُٻ.خهىت تِٔڅثن، ڀعٽڇ. وٴثٺ: آلً ِىيذ. وٴثٺ ٨دهتټځؽُه: وټٿ َٵٻ: تخڃ ِه

( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر و ِدفثٲ خدڃ  خدًتڈُٿ وأـځده خدڃ ٨ددهذ          3125) - 22

)ٴدثٺ: ـدهظڅث. وٴدثٺ تِلدًتڂ: ألدًڄدث( ِدٱُثڂ ٨دڃ         -وتټٽٱ٣ ٖخڃ أخدٍ ٔدُدر    -تټٝدٍ 
 ٨ځًو، ٨ڃ ١٨ثء، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ. ٴثٺ:

ټٵددٍ ڄددثَ ڀددڃ تټځّددٽځُڃ يؼددٗ ٰددٍ ٬څُځددر ټددڇ. ٰٵددثٺ: تټّددٗپ ٨ٽددُٹٿ. ٰللددىوچ ٰٵصٽددىچ      

 4ألددىوت شٽددٷ تټ٭څُځددر. ٰڅٍټددس: توٖ شٵىټددىت ټځددڃ أټٵددً  ټددُٹٿ تټّددٽٿ ټّددس ڀؤڀڅددث{ ]      و

 [. وٴًأڈث تخڃ ٨دثَ: تټّٗپ.94/تټڅّثء /
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( ـددهظڅث أخددى خٹددً خددڃ أخددٍ ٔددُدر. ـددهظڅث ٬څددهي ٨ددڃ ٔدد٩در. ؾ وـددهظڅث    3126) - 23

ڀفځه خڃ تټځعڅً وتخڃ خٕثي )وتټٽٱ٣ ٖخدڃ تټځعڅدً( ٴدثٖ: ـدهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً، ٨دڃ         
 ٩در، ٨ڃ أخٍ  ِفثٲ، ٴثٺ: ِځ٩س تټدًتء َٵىٺ:ٔ
ٸثڄددس تْڄٙددثي  وت ـؽددىت ًٰؼ٩ددىت، ټددٿ َددهلٽىت تټدُددىز  ٖ ڀددڃ ٤هىيڈددث. ٴددثٺ ٰؽددثء    

يؼٻ ڀڃ تْڄٙثي ٰهلٻ ڀڃ خثخڇ. ٰٵُٻ ټڇ ٍٰ وټٷ. ٰڅٍټس ڈىچ تَِر: تټدُُ تټددً خدلڂ    

 [.189/تټدٵًذ /  2شلشىت تټدُىز ڀڃ ٤هىيڈث{ ]

 }أ٫ٮ ٿؤٱ ٬٫ظٿٲ آٯٴٺا أٱ رشلٖ ٬٣ٺثٸٮ ٫ظ٧غ اهلل{ ثبة ٟپ ٣ٺ٫ٶ ر٘ب٫ټ: - 1 

( ـددهظڅٍ َددىڄُ خددڃ ٨دددهت٨ْٽً تټٙددهٍٰ. ألدًڄددث ٨دددهتهلل خددڃ وڈددح.    3127) - 24

ألدًڄٍ ٨ځًو خڃ تټفثيض ٨ڃ ٩ُِه خڃ أخٍ ڈٗٺ، ٨ڃ ٨ىڂ خدڃ ٨ددهتهلل، ٨دڃ أخُدڇ؛     
 أڂ تخڃ ڀ٩ّىن ٴثٺ:

تأټدٿ َدلڂ ټٽدىَڃ آڀڅدىت أڂ شمٕد٧      ڀث ٸثڂ خدُڃ  ِدٗڀڅث وخدُڃ أڂ ٨ثشدڅدث تهلل خهدىچ تَِدر:        

 [  ٖ أيخ٧ ِڅُڃ.16/تټفهَه / 57ٴٽىخهٿ ټىٸً تهلل{ ]

 ثبة ٟپ ٣ٺ٫ٶ ر٘ب٫ټ: }سظٹا ػٿٴز٨ٮ ٗٴض ٧٪ ٯـجض{ - 2 

( ـهظڅث ڀفځه خڃ خٕثي. ـهظڅث ڀفځده خدڃ ؼ٩ٱدً. ؾ وـدهظڅٍ أخدى خٹدً       3128) - 25

ٻ، ٨ڃ ڀّٽٿ تټد١ُڃ، خڃ ڄث٧ٰ )وتټٽٱ٣ ټڇ(. ـهظڅث ٬څهي. ـهظڅث ٩ٔدر ٨ڃ ِٽځر خڃ ٸهُ
 ٨ڃ ٩ُِه خڃ ؼدًُ، ٨ڃ تخڃ ٨دثَ، ٴثٺ:

ٸثڄس تټځًأذ ش١ىٮ خثټدُس وڈدٍ ٨ًَثڄدر. ٰصٵدىٺ: ڀدڃ ٩ًَُڄدٍ ش١ىتٰدث؟ شؽ٩ٽدڇ ٨ٽدً          
 ًٰؼهث. وشٵىٺ:

 تټُىپ َدهو خ٩ٝڇ أو ٸٽڇ * ٰځث خهت ڀڅڇ ٰٗ أـٽڇ

 [.31/ت٨ًْتٮ / 7ٰڅٍټس ڈىچ تَِر: لىوت ٌَڅصٹٿ ٨څه ٸٻ ڀّؽه ]

 ٣ٺ٫ٶ ر٘ب٫ټ: }ٹال ر٨غٷٺا ٟزڀبر٨ٮ ٬ٗټ ا٫جٜبء{ ثبة ٟپ - 3 

( ـهظڅث أخى خٹدً خدڃ أخدٍ ٔدُدر وأخدى ٸًَدح. ؼځ٩ُدث ٨دڃ أخدٍ ڀ٩ثوَدر           3129) - 26

)وتټٽٱ٣ ْخٍ ٸًَح(. ـهظڅث أخى ڀ٩ثوَر. ـهظڅث ت٨ْځٓ ٨دڃ أخدٍ ِدٱُثڂ، ٨دڃ ؼدثخً،      
 ٴثٺ:

ٰدلڄٍٺ تهلل ٨دٍ    ٸثڂ ٨دهتهلل خڃ أخٍ خدڃ ِدٽىٺ َٵدىٺ ټؽثيَدر ټدڇ: توڈددٍ ٰثخ٭ُڅدث ٔدُةث.         
وؼٻ: توٖ شٹًڈىت ٰصُثشٹٿ ٨ٽً تټد٭دثء  ڂ أينڂ شفٙدڅث ټصدص٭دىت ٨دًٚ تټفُدثذ تټدهڄُث       

 [.33/تټڅىي / 24وڀڃ َٹًڈهڃ ٰإڂ تهلل ڀڃ خ٩ه  ٸًتڈهڃ )ټهڃ( ٬ٱىي يـُٿ{ ]

( وـهظڅٍ أخى ٸثڀٻ تټؽفدهيٌ. ـدهظڅث أخدى ٨ىتڄدر ٨دڃ ت٨ْځدٓ، ٨دڃ        3129) - 27

 أخٍ ِٱُثڂ، ٨ڃ ؼثخً؛
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ټ٩دهتهلل خڃ أخٍ خڃ ِٽىٺ َٵثٺ ټهث: ڀُّٹر. وألًي َٵثٺ ټهدث: أڀُځدر. ٰٹدثڂ     أڂ ؼثيَر 
َٹًڈهځدث ٨ٽددً تټٍڄددً. ٰٕددٹصث وټددٷ  ټدً تټڅدددٍ ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ. ٰددلڄٍٺ تهلل: توٖ   

 شٹًڈىت ٰصُثشٹٿ ٨ٽً تټد٭ثء{،  ټً ٴىټڇ: ت٬ٱىي يـُٿ{.

 ا٫ٺؿڀ٬خ{ثبة ٟپ ٣ٺ٫ٶ ر٘ب٫ټ: }أٹ٫ئ٦ ا٫ظٿٲ ٿضٗٺٱ ٿجزٜٺٱ ا٫ټ عثٸٮ  - 4 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨دهتهلل خڃ  نيَُ ٨ڃ ت٨ْځدٓ،  3131) - 28

 ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ أخٍ ڀ٩ځً، ٨ڃ ٨دهتهلل،

 17ٍٰ ٴىټڇ ٨ٍ وؼٻ: تأوټةٷ تټىَڃ َه٨ىڂ َدص٭ىڂ  ټً يخهٿ تټىُِٽر أَهٿ أٴدًج{ ]  

ٍ تټدىَڃ ٸدثڄىت   [. ٴثٺ: ٸثڂ ڄٱدً ڀدڃ تټؽدڃ أِدٽځىت. وٸدثڄىت ٩َددهوڂ. ٰدٵد       57/تًِٔتء /

 ٩َدهوڂ ٨ٽً ٨دثنشهٿ. وٴه أِٽٿ تټڅٱً ڀڃ تټؽڃ.

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ ڄث٧ٰ تټ٩دهٌ. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ. ـهظڅث ِٱُثڂ ٨دڃ  3131) - 29

 ت٨ْځٓ، ٨ڃ  خًتڈُٿ، ٨ڃ أخٍ ڀ٩ځً، ٨ڃ ٨دهتهلل:
تأوټةٷ تټىَڃ َه٨ىڂ َدص٭ىڂ  ټً يخهدٿ تټىِدُٽر{. ٴدثٺ: ٸدثڂ ڄٱدً ڀدڃ تٔڄدُ ٩َددهوڂ          

ڀددڃ تټؽددڃ. ٰلِددٽٿ تټڅٱددً ڀددڃ تټؽددڃ. وتِصځّددٷ تٔڄددُ خ٩دددثنشهٿ. ٰڅٍټددس: تأوټةددٷ    ڄٱددًت
 تټىَڃ َه٨ىڂ َدص٭ىڂ  ټً يخهٿ تټىُِٽر{.

( وـهظڅُددڇ خٕددً خددڃ لثټدده. ألدًڄددث ڀفځدده )٩َڅددٍ تخددڃ ؼ٩ٱددً( ٨ددڃ       3131) -پ -29

 ٩ٔدر، ٨ڃ ِٽُځثڂ، خهىت تِٔڅثن.

٨ددددهتټىتيض.  ( وـدددهظڅٍ ـؽدددثغ خدددڃ تټٕدددث٨ً. ـدددهظڅث ٨دهتټٙدددځه خدددڃ3131) - 31

ـهظڅٍ أخٍ. ـهظڅث ـّدُڃ ٨دڃ ٴصدثنذ، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ ڀ٩دده تټٍڀدثڄٍ، ٨دڃ ٨ددهتهلل خدڃ            
 ٨صدر، ٨ڃ ٨دهتهلل خڃ ڀ٩ّىن:

تأوټةددٷ تټددىَڃ َدده٨ىڂ َدص٭ددىڂ  ټددً يخهددٿ تټىِددُٽر{. ٴددثٺ: ڄٍټددس ٰددٍ ڄٱددً ڀددڃ تټ٩ددًج  
          ٖ  ٸددثڄىت ٩َدددهوڂ ڄٱددًت ڀددڃ تټؽددڃ. ٰلِددٽٿ تټؽڅُددىڂ. وتٔڄددُ تټددىَڃ ٸددثڄىت ٩َدددهوڄهٿ 

 ٩ًَٕوڂ. ٰڅٍټس: تأوټةٷ تټىَڃ َه٨ىڂ َدص٭ىڂ  ټً يخهٿ تټىُِٽر{.

 ثبة ٟپ ؿٺعح ثغاءح ٹاڃٳ٠ب٩ ٹا٫ذلغ - 5 

( ـهظڅٍ ٨دهتهلل خڃ ڀ٧ُ١. ـهظڅث ڈُٕٿ ٨دڃ أخدٍ خٕدً، ٨دڃ ِد٩ُه خدڃ       3131) - 31

 ؼدًُ، ٴثٺ:
 ٴٽس ٖخڃ ٨دثَ: ِىيذ تټصىخر؟ ٴثٺ: آټصىخر؟ ٴثٺ: خٻ ڈٍ تټٱثٜفر. ڀدث ٌتټدس شڅدٍٺ:    

وڀڅهٿ، وڀڅهٿ، ـصً ٤څىت أڂ ٖ َدٵً ڀڅث أـه  ٖ وٸً ُٰهث. ٴثٺ ٴٽس: ِدىيذ تْڄٱدثٺ؟   
 ٴثٺ: شٽٷ ِىيذ خهي. ٴثٺ ٴٽس: ٰثټفًٕ؟ ٴثٺ: ڄٍټس ٍٰ خڅٍ تټڅًُٝ.

 ثبة ٟپ ٳؼٹ٩ رذغٿٮ ا٫شٰغ - 6 

( ـهظڅث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث ٨ٽدٍ خدڃ ڀّدهً ٨دڃ أخدٍ ـُدثڂ،       3132) - 32

 ڃ ٨ځً، ٴثٺ:٨ڃ تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ تخ
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ل١ح ٨ځً ٨ٽدً ڀڅددً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ. ٰفځده تهلل وأظڅدً ٨ٽُدڇ. ظدٿ            
ٴثٺ: أڀث خ٩ه. أٖ و ڂ تټمځدً ڄدٍٺ شفًَځهدث، َدىپ ڄدٍٺ، وڈدٍ ڀدڃ لځّدر أٔدُثء. ڀدڃ           
تټفڅ١ر وتټ٩ًُٕ، وتټصځً، وتټٍخُح، وتټ٩ّٻ. وتټمځً ڀدث لدثڀً تټ٩ٵدٻ. وظٗظدر أٔدُثء      

ىٺ تهلل ٘ددٽً تهلل ٨ٽُددڇ وِددٽٿ ٸددثڂ ٨هدده  ټُڅددث ُٰهددث: تټؽدده،  وننز، أَهددث تټڅددثَ! أڂ يِدد
 وتټٹٗټر، وأخىتج ڀڃ أخىتج تټًخث

( وـدددهظڅث أخدددى ٸًَدددح. ألدًڄدددث تخدددڃ  نيَدددُ. ـدددهظڅث أخدددى ـُدددثڂ ٨دددڃ   3132) - 33

 تټ٩ٕدٍ، ٨ڃ تخڃ ٨ځً. ٴثٺ:
ِځ٩س ٨ځدً خدڃ تټم١دثج، ٨ٽدً ڀڅددً يِدىٺ تهلل ٘دٽً تهلل ٨ٽُدڇ وِدٽٿ، َٵدىٺ: أڀدث             

ټڅددثَ! ٰإڄددڇ ڄددٍٺ شفددًَٿ تټمځددً وڈددٍ ڀددڃ لځّددر: ڀددڃ تټ٩څددح، وتټصځددً،       خ٩دده. أَهددث ت 
وتټ٩ّٻ، وتټفڅ١ر، وتټ٩ًُٕ. وتټمځً ڀث لثڀً تټ٩ٵٻ. وظدٗض، أَهدث تټڅدثَ! وننز أڂ    
يِىٺ تهلل ٘ٽً تهلل ٨ٽُڇ وِٽٿ ٸثڂ ٨هه  ټُڅث ُٰهڃ ٨ههت ڄڅصهٍ  ټُڇ: تټؽه، وتټٹٗټدر،  

 وأخىتج ڀڃ أخىتج تټًخث.

ث أخى خٹً خڃ أخٍ ُٔدر. ـهظڅث  ِځث٨ُٻ خڃ ٨ٽُر. ؾ وـدهظڅث  ( وـهظڅ3132) -پ -33

 ِفثٲ خڃ  خًتڈُٿ. ألدًڄث ٨ُّدً خدڃ َدىڄُ. ٸٗڈځدث ٨دڃ أخدٍ ـُدثڂ، خهدىت تِٔدڅثن،          
خځعٻ ـهَعهځث. ٬ًُ أڂ تخڃ ٨ٽُر ٍٰ ـهَعڇ: تټ٩څح. ٸځث ٴثٺ تخڃ  نيَُ. وٰدٍ ـدهَط   

 ٨ًُّ: تټٍخُح ٸځث ٴثٺ تخڃ ڀّهً.

 : }ٷظاٱ سوٰبٱ اسزوٰٺا ٟپ عثٸٮ{ثبة ٟپ ٣ٺ٫ٶ ر٘ب٫ټ - 7 

( ـددهظڅث ٨ځددًو خددڃ ٌيتيذ. ـددهظڅث ڈٕددُٿ ٨ددڃ أخددٍ ڈثٔددٿ، ٨ددڃ أخددٍ         3133) - 34

 ڀؽٽٍ، ٨ڃ ٴُُ خڃ ٨دثن، ٴثٺ:

/تټفددػ  22ِددځ٩س أخددث وي َٵّددٿ ٴّددځث  ڂ: تڈددىتڂ لٙددځثڂ تلصٙددځىت ٰددٍ يخهددٿ{ ]      

 [  ڄهددث ڄٍټددس ٰددٍ تټددىَڃ خددًٌوت َددىپ خددهي: ـځددٍذ، و٨ٽددٍ، و٨دُددهذ خددڃ تټفددثيض،    19/

 و٨صدر ؤُدر تخڅث يخ٩ُر، وتټىټُه خڃ ٨صدر.

( ـهظڅث أخى خٹً خدڃ أخدٍ ٔدُدر. ـدهظڅث وٸُد٧. ؾ وـدهظڅٍ ڀفځده خدڃ         3133) -پ -34

تټځعڅً. ـهظڅث ٨دهتټًـځڃ. ؼځ٩ُث ٨دڃ ِدٱُثڂ، ٨دڃ أخدٍ ڈثٔدٿ، ٨دڃ أخدٍ ڀؽٽدٍ، ٨دڃ          
 -ٴُُ خڃ ٨دثن. ٴثٺ: ِځ٩س أخث وي َٵّٿ، ټڅٍټس: ڈىتڂ لٙځثڂ. خځعٻ ـهَط ڈُٕٿ. 

 ڄصهً تټؽٍء تټًتخ٧ وخڇ شځثپ ڀصڃ ٘فُؿ ڀّٽٿ.ت
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	5 - باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه

	۲۶ - كتاب النذر
	1 - باب الأمر بقضاء النذر
	2 - باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا
	3 - باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا  فيما لا يملك العبد
	4 - باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة

	۲۷ - كتاب الأيمان
	1 - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى
	2 - باب من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله
	3 - باب نذر من حلف يمينا، فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه
	4 - باب يمين الحالف على نية المستحلف
	5 - باب الاستثناء
	6 - باب النهي عن الإصرار على اليمين، فيما يتأذى به أهل الحالف، مما ليس بحرام
	7 - باب نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم
	8 - باب صحبة المماليك، وكفارة من لطم عبده
	9 - باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنى
	10 - باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا  يكلفه ما يغلبه
	11 - باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله
	12 - باب من أعتق شركا له في عبد
	13 - باب جواز بيع المدبر

	۲۸ - كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات
	1 - باب القسامة
	2 - باب حكم المحاربين والمرتدين
	3 - باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة
	4 - باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه
	5 - باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها
	6 - باب ما يباح به دم المسلم
	7 - باب بيان إثم من سن القتل
	8 - باب المجازاة بالدماء في الآخرة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة
	9 - باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال
	10 - باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه
	11 - باب دية الجنين، ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني

	۲۹ - كتاب الحدود
	1 - باب حد السرقة ونصابها
	2 - باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود
	3 - باب حد الزنى
	4 - باب رجم الثيب في الزنى
	5 - باب من اعترف على نفسه بالزنى
	6 - باب رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى.
	7 - باب تأخير الحد عن النفساء
	8 - باب حد الخمر
	9 - باب قدر أسواط التعزير
	10 - باب الحدود كفارات لأهلها
	11 - باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار

	۳۰ - كتاب الأقضية
	1 - باب اليمين على المدعى عليه
	2 - باب القضاء باليمين والشاهد
	3 - باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة
	4 - باب قضية هند
	5 - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه
	6 - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ
	7 - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان
	8 - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور
	9 - باب بيان خير الشهود
	10 - باب بيان اختلاف المجتهدين
	11 - باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

	۳۱ - كتاب اللقطة
	1 - باب في لقطة الحاج
	2 - باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها
	3 - باب الضيافة ونحوها
	4 - باب استحباب المؤاساة بفضول المال
	5 - باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت، والمؤاساة فيها

	۳۲ - كتاب الجهاد والسير
	1 - باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام، من غير تقدم الإعلام بالإغارة
	2 - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرها
	3 - باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير
	4 - باب تحريم الغدر
	5 - باب جواز الخداع في الحرب
	6 - باب كراهة تمني لقاء العدو، والأمر بالصبر عند اللقاء
	7 - باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو
	8 - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب
	9 - باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد
	10 - باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها
	11 - باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة
	12 - باب الأنفال
	13 - باب استحقاق القاتل سلب القتيل
	14 - باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى
	15 - باب حكم الفيء
	16 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا نورث ما تركنا فهو صدقة)
	17 - باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين
	18 - باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الغنائم
	19 - باب ربط الأسير وحبسه، وجواز المن عليه.
	20 - باب إجلاء اليهود من الحجاز
	21 - باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب
	22 - باب جواز قتال من نقض العهد، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم
	23 - باب المبادرة بالغزو، وتقديم أهم الأمرين المتعارضين
	24 - باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح
	25 - باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب
	26 - باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام
	27 - باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل
	28 - باب في غزوة حنين
	29 - باب غزوة الطائف
	30 - باب غزوة بدر
	31 - باب فتح مكة
	32 - باب إزالة الأصنام من حول الكعبة
	33 - باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح
	34 - باب صلح الحديبية في الحديبية
	35 - باب الوفاء بالعهد
	36 - باب غزوة الأحزاب
	37 - باب غزوة أحد
	38 - باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم
	39 - باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين
	40 - باب فيف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصبره على أذى المنافقين
	41 - باب قتل أبي جهل
	42 - باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود
	43 - باب غزوة خيبر
	44 - باب غزوة الأحزاب وهي الخندق
	45 - باب غزوة ذي قرد وغيرها
	46 - باب قول الله تعالى: {هو الذي كف أيديهم عنكم}. الآية
	47 - باب غزوة النساء مع الرجال
	48 - باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا  يسهم. والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب
	49 - باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم
	50 - باب غزوة ذات الرقاع
	51 - باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر

	۳۳ - كتاب الإمارة
	1 - باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش
	2 - باب الاستخلاف وتركه
	3 - باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها
	4 - باب كراهة الإمارة بغير ضرورة
	5 - باب فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم
	6 - باب غلظ تحريم الغلول
	7 - باب: تحريم هدايا العمال
	8 - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية
	9 - باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به.
	10 - باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء، الأول فالأول
	11 - باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم
	12 - باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق
	13 - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة
	14 - باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع
	15 - باب إذا بويع لخليفتين
	16 - باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك
	17 - باب خيار الأئمة وشرارهم
	18 - باب استجباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة
	19 - باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه
	20 - باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. وبيان معنى (لا هجرة بعد الفتح)
	21 - باب كيفية بيعة النساء
	22 - باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع
	23 - باب بيان سن البلوغ
	24 - باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم.
	25 - باب المسابقة بين الخيل وتضميرها.
	26 - باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
	27 - باب ما يكره من صفات الخيل
	28 - باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله
	29 - باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى
	30 - باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله
	31 - باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات.
	32 - باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه، إلا الدين
	33 - باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون
	34 - باب فضل الجهاد والرباط
	35 - باب بيان الرجلين، يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة.
	36 - باب من قتل كافرا ثم سدد
	37 - باب فضل الصدقة في سبيل الله، وتضعيفها
	38 - باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير
	39 - باب حرمة نساء المجاهدين، وإثم من خانهن فيهن
	40 - باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين
	41 - باب ثبوت الجنة للشهيد
	42 - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
	43 - باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار
	44 - باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم
	45 - باب قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال
	46 - باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى
	47 - باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو
	48 - باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر
	49 - باب فضل الغزو في البحر
	50 - باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل
	51 - باب بيان الشهداء
	52 - باب فضل الرمي والحث عليه، ودم من علمه ثم نسيه
	53 - باب قوله صلى الله عليه وسلم (لا تزال ظائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم)
	54 - باب مراعاة مصلحة الدوس في السير، والنهي عن التعريس في الطريق
	55 - باب السفر قطعة من العذاب، واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله، بعد قضاء شغله
	56 - باب كراهة الطروق، وهو الدخول ليلا، لمن ورد من سفر

	۳۴ - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان
	1 - باب الصيد بالكلاب المعلمة
	2 - باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده.
	3 - باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
	4 - باب: إباحة ميتات البحر.
	5 - باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.
	6 - باب: في أكل لحوم الخيل.
	7 - باب: إباحة الضب.
	8 - باب: إباحة الجراد.
	9 - باب: إباحة الأرنب.
	10 - باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وكراهة الخذف.
	11 - باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة.
	12 - باب: النهي عن صبر البهائم.

	۳۵ - كتاب الأضاحي.
	1 - باب: وقتها.
	2 - باب: سن الأضحية.
	3 - باب: استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير.
	4 - باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام.
	5 - باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام. وبيان نسخه وإباحة إلى متى شاء.
	6 - باب: الفرع والعتيرة.
	7 - باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية، أن يأخذ من شهره أو أظفاره شيئا.
	8 - باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى، ولعن فاعله.

	۳۶ - كتاب الأشربة.
	1 - باب: تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب، وغيرها مما يسكر.
	2 - باب: تحريم تخليل الخمر.
	3 - باب: تحريم التداوي بالخمر.
	4 - باب: بيان أن جميع ما ينبذ، مما يتخذ من النخل والعنب، يسمى خمرا.
	5 - باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين.
	6 - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، و بيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا.
	7 - باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام.
	8 - باب: عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها، بمنعه إياها في الآخرة.
	9 - باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا.
	10 - باب: جواز شرب اللبن.
	11 - باب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء.
	12 - باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها. وإطفاء السراج والنار عند النوم. وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب.
	13 - باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما.
	14 - باب: كراهية الشرب قائما.
	15 - باب: في الشرب من زمزم قائما.
	16 - باب: كراهة التنفس في نفس الإناء، واستحباب التنفس ثلاثا، خارج الإناء.
	17 - باب: استحباب إدارة الماء واللبن، ونحوهما، عن يمين المبتدئ.
	18 - باب: استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها من أذى، وكراهة مسح اليد قبل لعقها.
	19 - باب: ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع
	20 - باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام
	21 - باب: جواز أكل المرق، واستحباب أكل اليقطين، وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا، إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام
	22 - باب: استحباب وضع النوى خارج التمر، واستحباب دعاء الضيف لأهل الطعام، وطلب الدعاء من الضيف الصالح، وإجابته لذلك
	23 - باب: أكل القثاء بالرطب.
	24 - باب: استحباب تواضع الآكل، وصفة قعوده
	25 - باب: نهي الآكل مع جماعة، عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة، إلا بإذن أصحابه
	26 - باب: في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال
	27 - باب: فضل تمر المدينة
	28 - باب: فضل الكمأة، ومداواة العين بها
	29 - باب: فضيلة الأسود من الكباث
	30 - باب: فضيلة الخل، والتأدم به
	31 - باب: إباحة أكل الثوم، وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار تركه، وكذا ما في معناه
	32 - باب: إكرام الضيف وفضل إيثاره
	34 - باب: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء
	35 - باب: لا يعيب الطعام

	۳۷ - كتاب اللباس والزينة
	1 - باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، على الرجال والنساء
	2 - باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء. وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربع أصابع.
	3 - باب: إباحة لبس الحرير للرجل، إذا كان به حكة أو نحوها
	4 - باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر
	5 - باب: فضل لباس ثياب الحبرة
	6 - باب: التواضع في اللباس، والاقتصار على الغليظ منه واليسير، في اللباس والفراش وغيرهما، وجواز لبس الثوب الشعر، وما فيه أعلام
	7 - باب: جواز اتخاذ الأنماط
	8 - باب: كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس
	9 - باب: تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب
	10 - باب: تحريم التبختر في المشي، مع إعجابه بثيابه
	11 - باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام
	12 - باب: لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده
	13 - باب: في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، لما أراد أن يكتب إلى العجم
	14 - باب: في طرح الخواتم
	15 - باب: في خاتم الورق فصه حبشي
	16 - باب: في لبس الخاتم في الخنصر من اليد
	17 - باب: النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها
	18 - باب: استحباب لبس النعال وما في معناها
	19 - باب: استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهة المشي في نعل واحدة
	20 - باب: النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد
	21 - باب: في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
	22 - باب: في إباحة الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
	23 - باب: نهي الرجل عن التزعفر
	24 - باب: استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة، وتحريمه بالسواد
	25 - باب: في مخالفة اليهود بالصبغ
	26 - باب: تحريم تصوير صورة الحيوان، وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا  كلب
	27 - باب: كراهة الكلب والجرس في السفر
	28 - باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير
	29 - باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه، ووسمه فيه
	30 - باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، وندبه في نعم الزكاة والجزية
	31 - باب: كراهة القزع
	32 - باب: النهي عن الجلوس في الطرقات، وإعطاء الطريق حقه
	33 - باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجات، والمغيرات خلق الله
	34 - باب: النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات
	35 - باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيره، والتشبع بما لم يعط

	۳۸ - كتاب الآداب
	1 - باب: النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء
	2 - باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، وبنافع ونحوه
	3 - باب: استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما
	4 - باب: تحريم التسمي بملك الأملاك، وبملك الملوك
	5 - باب: استحباب تحنيك المولود عند ولا دته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولا دته، واستحباب التسمية بعبدالله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام
	6 - باب: جواز قوله لغير ابنه: يا بني، واستحبابه للملاطفة
	7 - باب: الاستئذان
	8 - باب: كراهة قول المستأذن أنا، إذا قيل من هذا
	9 - باب: تحريم النظر في بيت غيره
	10 - باب: نظر الفجأة

	۳۹ - كتاب السلام
	1- باب يسلم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير.
	2 - باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام.
	3 - باب من حق المسلم للمسلم رد السلام
	(4) - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم
	(5) - باب استحباب السلام على الصبيان
	(6) - باب جواز جعل الإذن رفع حجاب، أو نحوه من العلامات
	7 - باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان
	(8) - باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها
	(9) - باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة، وكانت زوجته أو محرما له، أن يقول: هذه فلانة. ليدفع ظن السوء به.
	(10) - باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها، وإلا وراءهم
	(11) - باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه
	(12) - باب إذا قام من مجلسه ثم عاد، فهو أحق به
	13- باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب
	14 - باب جواز إرداف المرأة الأجنبية، إذا أعيت، في الطريق
	15- باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، بغير رضاه
	16 - باب الطب والمرض والرقى
	17 - باب السحر
	18 - باب السم
	19- باب استحباب رقية المريض
	20 - باب رقية المريض بالمعوذات والنفث
	21 - باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة
	22 - باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك
	23 - باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار
	24 - باب استحباب وضع يده على موضع الألم، مع الدعاء
	25 - باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة
	26 - باب لكل داء دواء. واستحباب التداوي
	27 - باب كراهة التداوي باللدود
	28 - باب التداوي بالعود الهندي، وهو الكست
	29 - باب التداوي بالحبة السوداء
	30 - باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض
	31 - باب التداوي بسقي العسل
	32 - باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها
	33 - باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول، ولا يورد ممرض على مصح
	34 - باب الطيرة والفأل، ويكون فيه من الشؤم
	35 - باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان
	36 - باب اجتناب المجذوم ونحوه
	37 - باب قتل الحيات وغيرها
	(38) باب استحباب قتل الوزغ
	(39) باب النهي عن قتل النمل
	(40) باب تحريم قتل الهرة
	(41) باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها

	۴۰- كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها
	(1) باب النهي عن سب الدهر
	(2) باب كراهة تسمية العنب كرما
	(4) باب كراهة قول الإنسان: خبثت نفسي
	(5) باب استعمال المسك، وأنه أطيب الطيب. وكراهة رد الريحان والطيب

	۴۱ - كتاب الشعر
	(1) باب تحريم اللعب بالنردشير

	۴۲ - كتاب الرؤيا
	(1) باب قول النبي عليه الصلاة والسلام "من رآني في المنام فقد رآني"
	(2) باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام
	(3) باب في تأويل الرؤيا
	(4) باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم

	۴۳- كتاب الفضائل
	(1) باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسليم الحجر عليه قبل النبوة
	(2) باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق
	(3) باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم
	(4) باب توكله على الله تعالى، وعصمة الله تعالى له من الناس
	(5) باب بيان مثل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم
	(6) باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم
	(7) باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين
	(8) باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها
	(9) باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته
	(10) باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، يوم أحد
	(11) باب في شجاعة النبي عليه السلام، وتقدمه للحرب
	(12) باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة
	(13) باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا
	(14) باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال: لا. وكثرة عطائه
	(15) باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك
	16 - باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم
	17- باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته
	18- باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن
	19 - باب قرب النبي عليه السلام من الناس، وتبركهم به
	20 - باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام، واختياره من المباح أسهله، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته
	21 - باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، ولين مسه، والتبرك بمسحه
	22 - باب طيب عرق النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك به
	23 - باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم في البرد، وحين يأتيه الوحي
	24 - باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره، وفرقه
	25 - باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أحسن الناس وجها
	26 - باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم
	27 - باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم، وعينيه، وعقبيه
	28 - باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، مليح الوجه
	29 - باب شيبه صلى الله عليه وسلم
	30 - باب إثبات خاتم النبوة، وصفته، ومحلة من جسده صلى الله عليه وسلم
	31 - باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومبعثه، وسنه
	32 - باب كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض
	33 - باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة
	34 - باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم
	35 - باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته
	36 - باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم
	37 - باب توفيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع، ونحو ذلك
	38 - باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا، على سبيل الرأي
	39 - باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم، وتمنيه
	40 - باب فضائل عيسى عليه السلام
	41 - باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم
	42 - باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم
	43 - باب في ذكر يونس عليه السلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى"
	44 - باب من فضائل يوسف، عليه السلام
	45 - باب من فضائل زكرياء، عليه السلام
	46 - باب من فضائل الخضر، عليه السلام

	۴۴ - كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم
	1 - باب من فضائل أبي بكر الصديق، رضي الله عنه
	2 - باب من فضائل عمر، رضي الله عنه
	3 - باب من فضائل عثمان بن عفان، رضي الله عنه
	4 - باب من فضائل علي بن أبي طالب، رضي الله عنه
	5 - باب في فضل سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه
	6 - باب من فضائل طلحة والزبير، رضي الله عنهما
	7 - باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح، رضي الله تعالى عنه
	8 - باب فضائل الحسن والحسين، رضي الله عنهما
	9 - باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
	10 - باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، رضي الله عنهما
	11 - باب فضائل عبدالله بن جعفر، رضي الله عنهما
	12 - باب فضائل خديجة أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنها
	13 - باب في فضل عائشة، رضي الله تعالى عنها
	14 - باب ذكر حديث أم زرع
	15 - باب من فضائل فاطمة، بنت النبي، عليها الصلاة والسلام
	16 - باب من فضائل أم سلمة، أم المؤمنين، رضي الله عنها
	17 - باب من فضائل زينب، أم المؤمنين، رضي الله عنها
	18 - باب من فضائل أم أيمن، رضي الله عنها
	19 - باب من فضائل أم سليم، أم أنس بن مالك، وبلال رضي الله عنهما
	20 - باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري، رضي الله عنه
	21 - باب من فضائل بلال، رضي الله عنه
	22 - باب من فضائل عبدالله بن مسعود وأمه، رضي الله عنهما
	23 - باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار، رضي الله تعالى عنهم
	24 - باب من فضائل سعد بن معاذ، رضي الله عنه
	25 - باب من فضائل أبي دجانة، سماك بن خرشة، رضي الله تعالى عنه
	26 - باب من فضائل عبدالله بن عمرو بن حرام، والد جابر، رضي الله تعالى عنهما
	27 - باب من فضائل جليبيب، رضي الله عنه
	28 - باب من فضائل أبي ذر، رضي الله عنه
	29 - باب من فضائل جرير بن عبدالله، رضي الله تعالى عنه
	30 - باب من فضائل عبدالله بن عباس، رضي الله عنهما
	31 - باب من فضائل عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما
	32 - باب من فضائل أنس بن مالك، رضي الله عنه
	33 - باب من فضائل عبدالله بن سلام، رضي الله عنه
	34 - باب فضائل حسان بن ثابت، رضي الله عنه
	35 - باب من فضائل أبي هريرة الدوسي، رضي الله عنه
	36 - باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة
	37 - باب من فضائل أصحاب الشجرة، أهل بيعة الرضوان، رضي الله عنهم
	38 - باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين، رضي الله عنهما
	39 - باب من فضائل الأشعريين، رضي الله عنهم
	40 - باب من فضائل أبي سفيان بن حرب، رضي الله عنه
	41 - باب من فضائل جعفر بن أبي طالب، وأسماء بنت عميس، وأهل سفينتهم، رضي الله عنهم
	42 - باب من فضائل سلمان و صهيب وبلال، رضي الله تعالى عنهم
	43 - باب من فضائل الأنصار، رضي الله تعالى عنهم
	44 - باب في خير دور الأنصار، رضي الله عنهم
	45 - باب في حسن صحبة الأنصار، رضي الله عنهم
	46 - باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم
	47 - باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء
	48 - باب خيار الناس
	49 - باب من فضائل نساء قريش
	50 - باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، رضي الله تعالى عنهم
	51 - باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء أصحابه أمان للأمة
	52 - باب فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم
	53 - باب قوله صلى الله عليه وسلم "لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم"
	54 - باب تحريم سب الصحابة، رضي الله عنهم
	55 - باب من فضائل أويس القرني، رضي الله عنه
	56 - باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر
	57 - باب فضل أهل عمان
	58 - باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها
	59 - باب فضل فارس
	60 - باب قوله صلى الله عليه وسلم "الناس كإبل مائة، لا تجد فيها راحلة"

	۴۵ - كتاب البر والصلة والآداب
	1 - باب بر الوالدين، وأنهما أحق به
	2 - باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة، وغيرها
	3 - باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر، فلم يدخل الجنة
	4 - باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم، ونحوهما
	5 - باب تفسير البر والإثم
	6 - باب صلة الرحم، وتحريم قطيعتها
	7 - باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر
	8 - باب تحريم الهجر فوق ثلاث، بلا عذر شرعي
	9 - باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش، ونحوها
	10 - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله
	11 - باب النهي عن الشحناء والتهاجر
	12 - باب في فضل الحب في الله
	13 - باب فضل عيادة المريض
	14 - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها
	15 - باب تحريم الظلم
	16 - باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما
	17 - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم
	18 - باب النهي عن السباب
	19 - باب استحباب العفو والتواضع
	20 - باب تحريم الغيبة
	21 - باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا، بأن يستر عليه في الآخرة
	22 - باب مداراة من يتقي فحشه
	23 - باب فضل الرفق
	24 - باب النهي عن لعن الدواب وغيرها
	25 - باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه، وليس هو أهلا لذلك، كان له زكاة وأجرا ورحمة
	26 - باب ذم ذي الوجهين، وتحريم فعله
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	35 - باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم
	37 - باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها، من الحيوان الذي لا يؤذي
	38 - باب تحريم الكبر
	39 - باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى
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	49 - باب الأرواح جنود مجندة
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	۴۷ - كتاب العلم
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	2 - باب في الألد الخصم
	3 - باب اتباع سنن اليهود والنصارى
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	۴۸ - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
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	6 - باب فضل الذكر والدعاء، والتقرب إلى الله تعالى
	7 - باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا
	8 - باب فضل مجالس الذكر
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	21 - باب دعاء الكرب
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	27 - باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، والتوسل بصالح الأعمال
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	1 - باب في الحض على التوبة والفرح بها
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	3 - باب نزل أهل الجنة
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	8 - باب انشقاق القمر
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	18 - باب إكثار الأعمال، والاجتهاد في العبادة
	19 - باب الاقتصاد في الموعظة

	۵۳ - كتاب الجنة، وصفة نعيمها وأهلها
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	۵۴ - كتاب الفتن وأشراط الساعة
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	4 - باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما
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	9 - باب في فتح قسطنطينية، وخروج الدجال، ونزول عيسى ابن مريم
	10 - باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس
	11 - باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال
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	25 - باب في بقية من أحاديث الدجال
	26 - باب فضل العبادة في الهرج
	27 - باب قرب الساعة
	28 - باب ما بين النفختين

	۵۵ - كتاب الزهد والرقائق
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	4 - باب الصدقة في المساكين
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	۵۶ - كتاب التفسير
	1 - باب في قوله تعالى: {ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله}
	2 - باب في قوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}
	3 - باب في قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء}
	4 - باب في قوله تعالى: {أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة}
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	7 - باب في قوله تعالى: {هذان خصمان اختصموا في ربهم}


