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يًا لصمو اًدماح باوجلا
ٰیلا عت ا� رگا ‘‘ ظافلا نا ےک تروع ہروکذم ںیم ہلوئسم ِتروص
یگ ںؤارک ہرمع وک ( ںونہب ) ںوچناپ نا ں یم وت ںید ےد الد وا ےھجم

ے نوہ ادیپ یٹیب ںیم دعب اذٰہل ، ےہ اتوہ مولعم حجار انوہ دقعنماک رذنےس ’’
ہیقب یک رہوش کہ ےہ ہی رتہب ےئلےک تروع سا ، ےئہاچ ینرک یروپ رذن ہیرپ
ارک ہرمع وک دارفا نیتےرسود ےئاجب ےک نا مہاتےئارک ہرمعوک ںونہب نیت
تروع سا ہتبلا ، ےہ لصاح وک سا یھبرایتخا اک ےنرک یروپ رذن ینپا رک

ںیم ریمعت یک ہسردم ای دجسم یسک مقر یک ہرمع ہک ںیہن رایتخا ہی وک
۔ ںیہن یھب ہرافک روا یئوک اک رذن سا زین ےد

ای جح ہک ےہ ہی تحاضو قلعتم ےس ےنوہ دقعنم ےک رذن ہروکذم
جح وک صخش ےرسود یسک رواےہ تسرد روا زئاج اننام رذن یک ہرمع
تسرد روا زئاج حرط یکرذن یک ےنرک جح ےنپا یھب اننامرذن یک ےنارک

نایب ہی ںیم ’’ ریدقلا حتف ‘‘ روا ’’ یسخرسلل طوس بملا ‘‘ ہجو یک سا رواےہ
یسویامو یروذعم ےس ےنرک ادا ضرف ِجح دوخ بج ‘‘ ہک ےہ یئگ یک

وک جح سا رک ارک لدب ِجح رک ےد لا م انپا وک ےرسود یسک وت ےئاجوہ
لصا ہکنوچ روا یئوہ ںیم مکحےک لدب ِجح رذن ہی اذہلےہ اتاج ایک ادا
یسک رپوا ےنپا ےن یسک رگا اذٰہل ےہ اتوہ یہ کیا مکح اک ںونود لدب روا
روا تسرد یہ ےسیا مازتلا ہی وت ایک مازتلا اک ےنارک جح وک ےرسود
حیحص روا تسرد مازتلا اک ےنرک جح رپوا ےنپا دوخ ہکاسیج ےہ حیحص

۔ ہے’’
ےس زاوج ےک ےننام رذن یک ےنارک ہرمع وک ےرسود یسک ہتبلا
لم ںیہن ےک تالش دوجواب ںیم ہیہقف بتک تحارص یئوک قلعتم
ینپا ےن ٰیلا عت ا� ہمحر بحاص عیفش دمحم یتفم ترضح مہات ، یکس
ںیم ’’ ( ماکحا ےک سا روا لدب جح ) ریغلا نع جحلا یف ریخلا جہنم ‘‘ باتک

ہک ےہ ایامرف ریرحت
ےن سا ای وہ ضرف جح ہمذ ےک صخش سج ‘‘
ایلر ک مز ال وک ہرمع ای جح رپوا ےنپا ( تنم ) رذن ہعیرذب
یک سج ، یہر ہن تردق یک ےنرک ادا دوخ رھپ ، وہ
ای جح اک صخش ےسیا وت ، ےہ یکچٓا رپوا لیصفت
۔’’ ںیہ ںیطرش سیب ےئل ےک ےنارک ادا لدب روطب ہرمع

یک یسویام روا یروذعم ےس رذن یک ہرمع ںیم ترابع ہروکذم
ہرمع ےس رو یک ترابع سا ، ےہ ایامرف وک ےنارک لدب ٔہرمع ںیم تروص
تسرد ےک رذن یک ےنارک جح ہکنویکےہ اتوہ مولعم زاوج اک رذن یک ےنارک
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ںیم ’’ ریدقلا حتف ‘‘ روا ’’ یسخرسلل طوسبملا ‘‘ تلع روا ہجو وج یک ےنوہ
یک ہرمع ےنپا یھب ںاہی ہکنویک ےہ دوجوم یھب ںاہی ہو ےہ یئگ یک نایب
لدب ٔہرمع ںیم تروص یک ےنوہ سویام روا روذعم ےس یگیئادا یک رذن

ٔ ہرمع تقیقحرد رذن یک ےنارک ہرمع ہک اوہ مولعم اذٰہل ، ےہ بجاو انارک
کیا اک ںونود لدب روا لصا ہک اوہ رکذ ےلہپ ہکاسیج روا ےہ رذن یک لدب
روا تسرد یہ ےسیا مازتلا اک رذن یک ےنارک ہرمع اذٰہلےہ اتوہ مکح
روا تسرد مازتلا اک رذن یک ےنرک ہرمع دوخ ہک اسیج ےئہاچ انوہ حیحص

۔ ےہ حیحص
(174 ص / 3 (ج - ريدقلا حتف حرش يف امل

ىون نإف الن فب جحأ نأ يلعف اذك تلعف نإ لا ق نمو
هب جحي نأ هيلع سيلو جحي نأ هيلعف يعم وهو جحأ
قاصل لإل ءابلا ألن هجحي نأ هيلعف هجحي نأ ىون نإو
جحي نأ نيينعم لمتحي اذهو هجحب ان فال قصلأ دقف

نم هب جحي ام ان فال يطعي نأو قيرطلا يف هعم فالن
حيحص يناثلا و حيحص ريغ رذنلا ب لو األ مازتلا و لا ملا

اذه ناكف ءاد األ نم سأيلا دنع لا ملا ب يدؤي جحلا ألن
همازتلا حصيف لص األ مكح لدبلا مكحو لدبلا مكح يف

لو األ هجولا ىون اذإف لص باأل همازتلا حصي امك لدبلا ب
همازتلا حصي ال يونملا نكلو هم كال لا متح ال هتين تلمع
ةصاخ هسفنب جحي نأ هيلع امنإو ءيش همزلي فال رذنلا ب

هب جحي ام لا ملا نم هيطعي نأ امإف همزل يناثلا ىون نإو
هل نكي مل نإف رذنلا ب ءافولا لصحيل هسفن عم هجحي وأ
ألن ان فال جحي نأ هيلع سيلو جحي نأ هيلعف ال صأ ةين

نيعملا و همدعو بوجولا لمتحي فالن قح يف هظفل
لا ق ناك ولو تدقف دقو ةينلا إال سيل هيف بوجولل

حيحص هب رذنلا و مكحم اذهف ان فال جحأ نأ يلعف
(486 ص / 2 (ج - ينابيشلل طوسبملا يفو

ناك نإف ثنحف الن فب جحأ انأف اذك تلعف نإ لا ق نإو
نأ هيلع سيلو جحي نأ هيلعف يعم وهو جحأ انأف ى ون
ىون امك هجحي نأ هيلعف هجحي نأ ىون ناك نإو هب جحي

هل نكي مل نإو زاج هعم جحأ نإو زاج هجحأف هلسرأ نإو
نإو ان فال ججحي نأ هيلع سيلو وه جحي نأ هيلعف ةين

هججحي نأ هيلعف ان فال ججحأ نأ يلعف لا ق ناك
(238 ص / 4 (ج - يسخرسلل طوسبملا يفو

ناك نإف ثنحف الن فب جحأ انأف اذك تلعف نإ : لا ق نإو
نأ هيلع سيلو جحي نأ هيلعف انعم وهو جحأ انأف ىون
ىون امك هججحي نأ هيلعف هججحي نأ ىون نإو هب جحي
لمتحي اذهو ةجحب ان فال قصلأ دقف قاصل لال ءابلا ألن
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( ےہ یراج )................................................................................

ان فال يطعي نأو قيرطلا يف هعم فالن جحي نأ نيينعم
حيحص ريغ رذنلا ب لو األ مازتلا و لا ملا نم هب جحي ام
سأيلا دنع لا ملا ب يدؤي جحلا ألن حيحص يناثلا مازتلا و
لدبلا مكحو لدبلا مكح يف اذه ناكف ندبلا ب ءاد األ نع
همازتلا حصي امك لدبلا ب همازتلا حصيف لص األ مكح

. لص باأل
نكلو هم كال لا متح ال هتين تلمع لو األ هجولا ىون نإف
امنإو ءيش هب همزلي فال رذنلا ب همازتلا حصي ال يونملا

ام ىون دقف يناثلا ىون نإو . طقف هسفنب جحي نأ هيلع
نأ امإف كلذ همزل اذإو كلذ همزليف رذنلا ب همازتلا حصي

لصحيل هسفن عم هب جحي وأ هب جحي ام لا ملا نم هيطعي
سيلو جحي نأ هيلعف ةين هل نكي مل نإف رذنلا ب ءافولا هب
لمتحم فالن قح يف هظفل ألن ان فال ججحي نأ هيلع

يلعف لا ق ناك نإو لمتحملا ظفللا ب لصحي ال بوجولا و
حيرصت هنإف لمتحم ريغ مكحم اذهف ان فال ججحأ نأ

رذنلا ب حيحص كلذو فالن جاجحإب مازتل اال
نار قلا ةرادا ط (ص۳۷۹) کسانملا ةیغب یف کسانلا ةینغ يفو

یون ناف الن، فب جحا نا یلعف اذک تلعف نا : لا ق نمو
، هب جحی نا هیلع سیلو ، جحی نا هیلعف ، ینعم وهو ، جحا
نم هیطعی ناب اما ، هجحی نا هیلعف ، هجحی نا یون ناو
ةین هل نکی مل ناف ، هسفن عم هجحی وا ، هب جحی ام لا ملا

: لا ق ولو ، ان فال جحی نا هیلع سیلو جحی نا هیلعف ال، صا
جحی نا یلعف وا ریبکلا یف داز ، ان فال جحا نا یلعف

حتفلا یف ام صخلم هجحی نا هیلعف ، مکحم اذهف ، ان فال
(82 ص / 5 (ج - عئانصلا عئادب يفو

مارح واإل ةرمعلا و جحلا و موصلا و الة صلا ب رذنلا حصيو
اهن أل ؛ كلذ وحنو فاكتع واال يدهلا و ةندبلا و قتعلا و امهب

ةدوصقم برق
(83 ص / 5 (ج - عئانصلا عئادب يفو

اميف همومعب لمعلا بجيف ةدوصقم ةبرقب سيل يذلا و
هل ام : لا قف ال صأ اذه يف لصأ نم انخياشم نمو هءارو
ىوس ام نأ كش وال هب رذنلا حصي ضورفلا يف لصأ
يف لصأ هل امهريغو موصلا و الة صلا نم فاكتع اال
وهو ضورفلا يف اضيأ لصأ هل فاكتع واال ، ضورفلا
رذنلا حصي ال ضورفلا يف هل لصأ ال امو ، ةفرعب فوقولا
دجسملا لوخدو ةزانجلا عييشتو ىضرملا ةدايعك هب

ا� باجيإب ربتعيف دبعلا باجيإ رذنلا نأب للعو اهوحنو
. ىلا عت

(826 ص / 3 (ج - نيدباع نبا ةيشاح يفو
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( ےہ یراج )................................................................................

ةبعكلا وأ ىلا عت ا� تيب ىلإ يشملا يلع لا ق بلطم
هناسحتسا يأ ( خلا ايشام ةرمع وأ جح بجيو ) هلوق

هب نيكسنلا دحأ باجيإ فروعت هنأب حتفلا يف هللعو
يلع لا ق ول ام لثم ةيفرع ةقيقح ايوغل ازاجم هيف راصف

ةرمع وأ ةجح
(742 ص / 3 (ج - نيدباع نبا ةيشاح يفو

) هلوق همزل ال ثم جح رذن لا ق ولف ( هيلع دزي ملو ) هلوق
ىلإ راشأو هل ةين وال هلوق زرتحم ( خلا امايص ىون ولو

ىون ام هيلعف هريغ وأ رمع وأ جح نم ائيش ىون ول هنأ
(65 ص / 2 (ج - ةيدنهلا ىواتفلا يفو

ةقدص وأ صالة وأ اموص وأ ةرمع وأ ةجح هيلع لعج ولو
كلذ همزل لعفف اذك لعف نإ ةعاط وه امم كلذ هبشأ ام وأ
يف هيف نيميلا ةرافك بجت ملو هسفن ىلع هلعج يذلا

اندنع ةياورلا رهاظ
(322 ص / 4 (ج - قئارلا رحبلا يفو

برقلا نم ةبرق ىون نإف رذن يلعف اذك تلعف نإ هلوقك
ىون ام هيلعف ةرمعلا و جحلا وحن اهب رذنلا حصي يتلا

(86 ص / 5 (ج - عئانصلا عئادب يفو
ماعطلا اذه نيكسملا اذه معطأ نأ يلع هلل : لا ق ولو
ةقدصلا ألن ؛ هأزجأ هريغ ماعطلا كلذ ىطعأف هنيعب

امل هن أل ؛ نيكسملا اهيف نيعتي ال نيعتم لا مب ةقلعتملا
، ريقفلا نييعت ربتعي فال دوصقملا وه راص لا ملا نيع

. هنيع يذلا يطعي نأ لضف واأل
ملو هامس ائيش نيكسملا اذه معطأ نأ يلع هلل : لا ق ولو
نيعي مل اذإ هن أل ؛ هامس يذلا هيطعي نأ دب فال ، هنيعي
يطعي نأ زوجي فال ، ادوصقم ريقفلا نييعت راص روذنملا

. هريغ
(223 ص / 4 (ج - ريدقلا حتف حرش يفو

مهريغ ىلع قدصتف ةكم ءارقف ىلع قدصتي نأ رذن ولو
ةقدصلا ب كلذو ة برق وه امب وه امنإ رذنلا موزل ألن زاج

ريقف لك ىلإ فرصلا اضيأو داز امب ال مزلي اهرابتعابف
زوجيف قحتسملا فلتخي ملف ىلا عت ا� ىلإ فرص
ىلصو ماصف ةكمب صالة وأ اموص رذن ول ام ريظن راصو

اندنع زوجي ثيح اهريغ يف
(66 ص / 2 (ج - ةيدنهلا ىواتفلا يفو

ماعطلا اذه نيكسملا اذه معطأ نأ يلع هلل لا ق ولو
نأ يلع هلل لا ق ولو هأزجأ رخآ انيكسم ماعطلا اذه معطأف
معطي نأ دب فال كلذ نيعي ملو ائيش نيك سملا اذه معطأ

نيكسملا كلذ
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ملعا ٰیلا عت وا�
باوصلا ب

دیون دمحم
ہعماج ءاتف اال راد
یچارک مولعلا راد

؍۱۴۳۲ھ یناثلا عیبر ۱۱؍
؍۲۰۱۱ء چرام ۱۷؍

(262 ص / 1 (ج - ةيدنهلا ىواتفلا يفو
وال طرشلا دجو اذإ ءافولا همزلي ىتح جحأ نأ يلع هللف

همحر ةفينح يبأ نع ةياورلا رهاظ يف ةرافكلا ب جرخي
.... عئادبلا يف اذك ىلا عت ا�


