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فیت
ىبَصخازيزعنيدشارنيدمتحبيدألاهيقنلاخيشلاةليضف

ياشلاريل

)۹ھ۵ةثلاشلاةعبطلا





۱۳

٦۱

۲۳

۳۷

يناثلارجلاةسرهف

نامجلاطولعنامعنلاقئاقشباتکنم

عوضوللا

ةناثلاةقبطلاعبات

دحأوهئابآركذماتخلايفويثراحلاهللادبعنبدمحأخيشلا
.ملعلالهأ

يفوهتالحرراتويئراخانامیلسنبدمحنبديعسخيشلا
ينراحلاناميلسنبهللادبعخيشلاهمعركذماتخلا

بيلاسأويثراحلاحلاصنبىسيعةمالعلاخيشلاتنبةشئاع
اممظن

ةيبدألاهتاحراطمویئراحلادیمنبنودمحنبدجأخيشلا

هترصانمةعومجمتايفوركذماتخلايفو

ةيدنحلاةقينألاحويلاسلادمخنبڭللادعلا

هرعشراتنمضعبودمحمنبناميلسخيشلاهنباو

ماعلايتفملاركذهتمجرتنمضيفورملانبعيبرلاذاتسألا
يليلخلادمجنبدمحأخيشلاةنطلسلل



٤

4

٤۹

۹۷

٤۷

۷۸

۸

۹۷

عوضولا

ةديصقلهتضراعمويلايسلادوجنبملاسنبلاله

رخاءيشوةروصقملاهتديصفنمةذبنو٠نوديزنبا

هرعشنم

ماتخلايفو.ةيخيراتلاهراعشأويصورخلافلخنبناميلس

لخمهدلبنايعانمةعومجمركذويهقفسيفنلاؤس

يهقفسيفنلاؤسهرعشماتخويربجلاربجيلعخيشلا

عميهقفلاسيفنلاهلاؤسويلؤمسلايركبلاىسيعنبىسوم

لمهملافورحبهباوج

هتاييداويوزنلاريرضلايدنكلادمحأنبهاربا

رکذماتخلايوهتايبدأوينيسحلادومنبدجنبهللادبع

هتايبدانمءيشوينيسحلاريصننبفيسرعاشلا

ةيخيراتلاهتديصقويوكزألاينجلايستغملادمحمنبنافلخ

هنملاؤسهرعشماتخيفو«يلخنلايدنكلافيسنبهللادبع

يكتسبلانيمأدمحم



۱۱۸

5

١٤۱۲

۱۷

۱۸

١۱۳

1۳۹

١٤۱

٥٤۱

۸٤۱

عوضولا

يو»ةيمسرلاتابسانملافهدئاصقوينابلكلايلعنبملاس

ينابلكلافلخنبحلاصرعاشللةديصقماتخلا

ةيرعشلاةقباسملافهرعشبهتماسمويلوعملاملاسنبرصان

ةقباسملايفهتمهاسمويراحصلايناردسلايلعنبهللادبع

ةيرعشلا

ةقباسملايفهتمهاسمويواكربلاييَلْلافيسنبناميلس
ةيرعشلا

ةيرعشلاةقباسملايفهتمشاسمويمشاحلادمحمنبرصان

لاؤسماتخلايفوهتاييدأويلؤمسلايفالنبطيبشنبساربح

يوحځسیفنهنم

راحصركذويراحصلايلاحكلانافلخنبنينشنبيلع
ءيشويراحصلانازوزنبدمحميلعيلأميدقلااهرعاشو
هرعشنم

ةناتفلاهتايبدأويديعسوبلاهللادبعنبدمحم

ةيرعشلاةقباسملايفهتمهاسمويربعلالالهنبملاسنبردب

ةيرعشلاةقباسملايفهتماسمويربعلايلعنبىسومرباجوب

رصانویسومملاسانیاومناسهنباويحاورلاريمعنبناميلس
ةيرعشلاةقباسملايفامهتاماسمو



١١۱

۱۷۳

۱۷۸

1۹۹

٦

٢۲

عوضوملا

ةقئارلاهتاحراطموةقئافلاهتايبدأويحاورلاناميلسنبملاس

ءامعزوناوعاونايعاوةاضقنمةحاورينبركذنمفرطو
كلذريغو

نيذلاءارمألاوكولملاوةمئألانيديجلاءارعشلانمةفلاثلاةقبطلا
ةعومجلامحلوأةطوطخلاوأةعوبطملانيواودلامحل

تاعطقملاوُ

ةميلسهانباوهتايحنمفرطهتمجرتيفويدزألامهفنبكلام
مهرعشنمءيشوةانهو

يلزغلاهرعشويلاهبنلارفظمنبناميلسنبناميلس
ةنهابنلاكولمركذماتخلايفوةنسحلاهتظعومو‹يسامحلاو
نيرخاتملاونيمدقتللا

دمحيلاةمئأركذماتخلايفويدمحيلاديعسنبدشارمامإلا

صورخينبو

هتايحنمفتنهتمجرتيفوييرعيلاناطلسنببرعلبمامإلا
ةبراعيلاةمئأركذماتخلايو«هرعشنمضعبو

رکذوهتايحنمفرطوديعسنبدمحأمامإلانبديعسمامإلا

ماتايفو٠.ناطلسنبملاسدیسلارکذوهرعشنمضعبو

دیعسوبلانیطالسرکذ



٣٢

31

YANA

٢٤۳۲

٢۳۳

٢٤۳

عوضوللا

ةيسامحلاهراعشأويليلخلانافلخنبديعسنبهللادبعخيشلا

ةقئافلاهراعشأويليلخلاهللادبعنبيلعنبهللادبعخيشلا

يفو«هيتروصقملئاوأو٠يكابلاهؤاثروةقئارلاهرعشبيلاسأو
حاشملاركذهدغعبو.هباوجعمسيفنهنملاوسماتخلا
هتوخاوهدلاو

ةيبدألاهتاحراطموةيرعشلاهتالحرو یسیعنبدمحمخيشلا

باوجماتخلايفو‹اهيفةحراطملاوةيليخلاةقباسملايفهرعشو
اصخيشلاهيأرکذهدعبو.يبدألازسىلعهنم

هرعشوهسیمختنمءيشوينراحلایسیعنب

ءاملعلارعشأوءارعشلاملعأمهنيذلا:ةعبارلاةقعطلا

عوبطمنودممهرعشءالؤهو

يفو٠يلؤمسلارضنلانبناميلسنبدمحأةمالعلاخيشلا
هدئاصقنمضعبلئاواهرعشنموهتايحنمفرطهجرت
نمةعومحبومهلضافأوبعنتلاءاملعنمهعومحيرکذو

ءامدقلالئامسءاملع

ةيكولسلاهدئاصقويليلخلانافلخنبديعسةمالعلاخيشلا

تاحوتفلاوتاوزغلايفهرعشلئأوأنمضعبو

يحاورلاينالہبلاملاسنبرصانملسموباةمالعلاخيشلا

ةيخراتلاوةيسامحلاهدئاصقلئاوأو

يناثلاءزجلاةسرهفتمت





نامجلاطومسىلعنامعنلاقئاقشباتكنم
نامُغءارعشءاف

دشارنبدمحمبيدألاهيقفلاخيشلاهفلؤل

يبيصخلازيزعنب

ءاملعلللجسوخيراتوملعىلاوبداورعشنمباتكلااذهروطت
.ءالؤهريغولضافالاونايعالاونيطالسلاوةمئالاو

ءاملعلاضعبوءابدألانمةعومجيراعشايناثلاءزجلااذهتايوتحم
ملقحينمءالْؤهريغوءارمألاوكوللاونيطالسلاوةمئألاخيراتو
.ةبسانمبركذلا

€هفلؤمهيلعقلعوهققح





ةيناثلاةعبطلاعبات

تاربخلابحاصقرشلارعاشىعديدمحأنايبلاقيرعوإل
ةارسلاماركلاثراحلاينبنمتيبريخنمهلالادبعلبنا

؟تاودنلايفقاذحلااهادشنإاكسمعرضتهتاّيدأإل

دمحأخيشلارشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم

نمبريضملاولباقلالهأنميثراحلايلعنبحلاصنبدمحأنبهللادبعنب
مركولضفوملعتيبنمهنأىفخيالو٠قرشلارعاشبموسوملاةيقرشلا
نمفرتغيابذهمافقثماشنفةباجنلاوبدأالاوملعلادهميفىبرتدقو‹ةسايرو
تشعتناف‹نايبلالهانمنمدريوبدالاراهزأنمفلطتقيوملعلاروحب

جفناعدبالوورغالف.هناسلةحاصفلاوةباطخابتضافو|هراكفأ

.هناسحوهنابحسناّدذخأوهنادیمناسرفنمهنافهبلاقيفهّبصوأرعشلاب

جهتاهنإف‹ءاحصفلاهئاقدصأوءابدألاهناوخإوهنيبةعئارلاهتاحراطمبكيهانو

ةلالجىلإاهادهأيتلاةديصقلاهذههرعشنمف.رظانلارستورطاخلا
:ديعلايناهتبةللكميهو‹مظعملاديعسنبسوباقناطلسلا

اديلاكنملقياديعسادبدقچًاديعديعلاادب

ادشنممکتلالجحيههجوىلعرورسلاوادب
ادعسأالفتحمظعملاانناطلسةلالجوادب
ادفلاهنمكيلويكمامأاللثاماحرشنمبعشلااذو

ادشرتسهكءارويشميوىضرلانيعبكيلإونريو
ىدملاديعبرمأديلااذبيدّسمكلافتحانِإو

ىدنلاتايركذهلمويولاضنلاتايركذهلموي

ادجنمىلعلارجفقرشأوىدحملاسوشتلطأموي

ىدرلامالظنمهتجرخأفةلزعيفناكنطوىلع
یدتنماهداعأبكرميفمولايهنامعيذَهف

ت



ورعلايشمكانيوَهلايشمتو
ىهسلايراياطوشعطقتو
ىجنرملااهدئاقوللو

نطوتسملدعلااهليفف
تعرجىغولايفهلاطبأو
دحلالابجمهمعزعزت
دالبلايذلاقحعردلامه

ةرظنموتنأعدبالف

اوضمدقىلرألاثارتَتدعأ

ىرذيفتفرفرمهمالعأو
ايقيرفاقرشممناسرفو

العلاومدسوباقيالوما

ةبعكاخسلاواهدوجيلو

ىرولاذالملبلصيفابأ
دئاردئاقنمهللاكل
هئانألقيرطلاءاضأ

اوسلابهلدعمهعسوأو

مبلهجدعبمهملعو

اديشنباترخفتوس
ادقرفلانضتحنواولع

ادججُسهلهابجلارت

”ىدتريلَماهلضفيو
ىدرلاسوئكکيداعألاعوج
٠ادفلاشوحومنمعزفتودي
ىدملاديعبعينمروسو
ادشرم۱مهتريس“۷۳یو
ادحوأهيأريفواديعب
ادصرماهلاعمارماقأ

ادعبألاحلاصلااجرلاءامس

ادجسماونبايفواوراغأ

ادبعماهلضفيوهيإ

ىدجلابالطالإجحي
یدحلاحورصنابريخايو
یدترامثدجمنلابحشو
ادوسأهلبقنمناکدقو

یدنمہفهیدايأتحخسو۽

اديعافوخدعبمهنمأو

عمايرجىدتريبيذتحيانلدبكلذلوةبقاعلالحمانهسيلنكلنابقاعييلاذلاولادلانأىلعةمجعملالاذلابىذحيلصألايف(١)

يفاوقلايفمظنلانيناق
كلذيفمهوهنكلويفلابمظانلاسيلويعيدبعونوهوءافتكاهيفوةيفاقلالجالادفلاشوحوبهانلدبفالفلاشوحرلصألايف(۲)ر
روصقملاىلعهالكيفقيهنأكف

۲



نإضرألاهلشيتشيجب
تامركملاعمجنمكرابت

مدايعأحبصيفكروبو
اهرةلوديفكروبو
اولاتظفحرامذلاتيجح

مرکبررصنلابكدمأ

موجنلارهزبكنمكاطمأو
ىجالاردبيالومتلزالف

ًاعلاطادباميديسمدف

يذلاماتخلاكسمًضفامو

ادعلا

اددۇسلاو

عمقلامويكرت

دجملاكجّرتو
ادّيعنموداعأنميفو
ادحألااهمراصوتود

یدهناوىدنلارانمتعفر5

ادمرسهلضفنمكدازو

ادفقرفلاكصحخأاطوأو

ادبمېنةداعسلاقفأب

: ةيرعشلاةقباسملايفاهاقلاوةديصقلاهذهلاقو

یوہنیلۈالاثیحيجحلاراديحلأ

اعرصمنيبللمويلالبقتنكامو
يرتمأةبيبشلارصعاهبتنكو
سرادوتوضنيبادوهعولسأأ
ةعلفوفينلانصحلاةورذيفو
ههجويأرلاةحصنعاولجلاجر
ابئاتکنامعنماشويجاورسأو

رشعملكاعضوضخممشنادف

مساومايفلضفلالوصفلايل
ثراووىدنلجلامايأهلن

8

ىلؤالادمحيلاينبنمديححدهعو

یوزنيفنأشلاامكاردأاموىوزنو

ىوقألزنموأنابطيلخىندأل

یوهنامفیکیولاويناصتلازدل
یوٹماهعبارميلتناكرقعلابو

یوشنالوىلسکريغلاجراہتنب

اوهألاملظنعقحلاحبصباولجو
اوجألادسعابلاحلاصلاءاجرلاسأل
ىوأملاةنجىدلابنامعتحضأو

اونألااهفكاوفكاهةّيعير
ىوقألاكلامنبتلصلاوناّسغو
ىوصقلاةودعلابحالصإلاةورذىلع

- ۳



اهردبنيببرغيتڌدبتنأىلإ
ادشرُمسانللناكدقدّشْرَمىتف

تعضاوتىتحقحاءءانبېلعأو
ارمشمهللاتاذيدهاجف
ادهاجحافكلابردلعراسو

مهفيسكلامملاَءاجرأدقو
ىسرامربكأقرشلايلمفوطسأف
ىلعاوذحديعسوبلالاةلودو
دجأملاردبقرشأف

حرسمبكاذنانامع

هنإ
تناکو

هفيسزتحاوشأجلااهتمنكسف
تردوغفمہمهللاضرأرهطو

نعهوبمامإلاجمنىلعراسو

لصيفويكرتوناطلسوديعس
ىرساذإمالظلا

يذلانطولانعالافقأحتفف
هداعأوهمأنمهصلخو

هنيوانسحسمشلانيبلش
اهبيميّيعولاالمراكم
افتدجسلعلايلتاومطخهل

فلخمدعولاالرشلاكادعنامع
انرھهدناطلسسوباقتأنامع

ىبلاودعسلاعلاطيفهمايأف

یوتفلاونيدلارصاناهاحضسفهشو
ىوجنلاورّسلايفنمحرلاهديأو
یوضرهلرخوازوجلاةهبجهل
اوهألاىوذلاغتربلاشويجىلجأو
ىوأللافشكيذلاناطلسفيسیتف

اوهسمهضرأديفهوبقلامو
اوهرهبمصخلانتمىلعنيفس
اوذحمهراثانوفقيملاش

اوفصىرولانيبلدعلاماقأمامإ

ىولبلااهمباتتواوهألااهبذاجت
اوھزمہبتلاطواربکتتعاباقر

اولشتدغتايراضللمهلصافم

یوریمشنامزلايفدجيلنۇم

ىوقألاسوباقناطلسلاوروميتو
اوجأهلوهنمضرالاسيجيشيحي
یودجهذاقناواضرفهرصنىر

ىوحألاشرلاوضورلايهاييايت
ىوضأامهيأناسحإللحاترااذإ
ىورأهفکیقسوأىنغأداجاذإ
اوفغتدجسنكتىلةاتعهابج

یوزتهناسحإباوبأالوهيدل
یوریيذلانيقباسلاثارتداعا
ىولسلاونملابثيغلااہیفلزىت

س£



اهداشفاميدقدهعتملسرادم
اولبقأويبعشلاياوملهىیدانو

اهحاتأدقةدعتايفشتسمو

ادبعمايفقشقيرطنمکو
تکرابتافقيقشلاونامعنيبو

اسكلمنمسوباقايتكروبف

ةعاطكيلي ذإبعشكروبو

اوحىلاوهقفلاوسيردتللدهاعم

اوضألاافوحنمملانامعيذهف
یولبلاوءادلاابیفشتسیفالیبس
اوجألاىلايعاسملاروسيمحبصأف

یوطُبوشننکيملخاتهادي
ىوصقلاةبترلاىلإايلعلاهتمجب

یوقتلاومزحلاهعرديوقشيجو

یوہتاملثمارصانىلومهللاكل
اوهرمكبوفېتوامعنلاكبفحت

قروزىلع)ناونعبيهيتلايستغملابيدألاةديصقلاضرقملاقو
:اهركذيالا(خراتلا

(١انیفلحءايفوأنمحودلاحداصای

ارحسترسيداولاةرطعملهو
هيداشو'”نيفلحدرعَتلظْف
ابحتنمهيداويفوجشلاةتيراب

ناجشألاومحلازئارغ

ةدممليجيدانالك

نملضفأواوراسنممركأتيكب
ميتايحاولبأةداقةملئأ

مهرتنإرهطلاءاينألافئالخ
وحنلاعميأةيعملاواوببوصنم(١)

بئاصملانإةعماح

انينافألاكادعأحلطلاحئانله

انیاورنمتڙزهفرصمربنم

انيارقوجشنمعمدلاحفستو
انيداولادجویکب()توشناکله

انياصملانعمجي
انيحیدحهاويلاعملابمهحورص

انيودتملعلاوالعلاتوياوداش

انيمايمارابحأنيدلاةصنيف
الصمالإمهرتملليلاي

يردحلارحبلاىلإيبتنيورضخألالبجلانمبصنيوهونامعيفةفاسمةديعبلاةيدوالانمنيفلخيداو(۲)

يرصلملاليلارعاشيقوشدححأ(۴)



ةيفاجعمادلابمهنيعأشیحت

ابنثاربيفدوسأرالايفو
ممهركذومهاياجسومهقالخأ
ملأنمسانلاَحورجةاسألامه

اونهوامواوميضاموةابألامه
مهعوبريفالإلدعلافرعيال

ةرهطمبابلأباوداس
ملماركلارهزلاةّيضابألامه
مهعزعزتالدحأوردبدهعو
اهةليخلامايأوناورهنلاو
اوكرتاههللاوذخأاههلل
ةقسابنمحرلاةرمبلع

هبتيتأدقاميفدعتلنافلخ

انرباغداجمانعناکنلیركذ

اجرامهدهعیركذنوكلارطعت
ابزوفأيلعةمتاخبراي
اهفداريملستوةالصلامث

الميفقبسلالهأبحصلاولالاو
ابضخيرِنابلاِتابذعتحئرام

اوداشو

انجملانيباعجضمموج
انيداعانمباضخعيجنلانم

انيواوداهولتننوكلاةحفصيف

انيراسللضاماذإةادلامه

انيزاوماوناکاومکحناواموی

انيطاسأايندلاترهةّمهو

انيفصدهعنمتفرغفقاوم

انيشفتامزأقحلافقومنع

انواعالإممراثالتناك

انيعادهللاوعنصاههل

انيتاسبنمضايريفامناصحنأ
انيبتقدصلاالإتلقامواقح
انيضامراثانعولاؤساخأ

انيحاپيرمهايرضورلارشنتو
انيقولايباحصأرثأىلعادغ

انييبلاريخىرولاعيفشىلع
انتواداشرإقحلاجهم

انیفاوقنمماتخكسمحافوأ

هدلاوناكوخراتلايفاهنمو«ءاثرلايفاہنم«ةنانطرخأدئاصقهلو

همعنبانيبوهنيبةّييدأتاحراطمهلورعشلالوقيدمحأنبهللادبعخيشلا

الجرناكوانههدرونفاهنمءيشانرضحيملةّيمظنةبوجأوةلئسأولضفلايأ

=ا



فلألادعبةئامنالثونيعبراوةتسماعيفوُتلاجرلالوحفنمالحفامهشامادقم
ملعاذايدالضافاخلاصالجردمانبحلاصخيشلاهدلاوقيقشهمعناكو

دحاوماعمرحلانمرشعةسحخموييفيفوتةقئافةحامسوةبيطقالخاولضفو

.فلالادعبةئامعبراو

دمحمنبماسخيشلايضاقلالباقلادلبنمحالصلاوملعلالهأنمو
اذهبختنادقهللامرامونيدلاىلعارويغءاضقلايفابلصناكيثراحلا

ىلإدهعلاكلذذنمهيفرمتساويثراحلالاصنبىسيعخيشلاريمألابصنللا
هءايلوأهللامحره١۱۳۹ةنس٢ىدامج۱۷مويىفوتوسوباقناطلسلادهع
.حالصلاوملعلاله

ديعسنبرصانريرضلاسردملاذاتسالالضفلاوملعلالهانمو
اوعلضتةلمجساناهنمجرخوةكربهسيردتلراصدقفايلاحدوجوملاينامعنلا

.هرمعيفهللاّدمألضفوةدمحملكب

تامركملايوذنمويثراحهوبآىعديمانالايلادل

نرقلااذهيفورشععبإرلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
ديمنبناميلسنبدمنبديعسبيبللابيدالاخيشلارشعسماخلا

سلاجولضفلاوملعلالهأمزالوبذهتوملعت‹ةيقرشلانمييريضملايثراحلا
‹رعشلامظنينأعاطتساىتحهئاكذنسحوهتنطفبقرتو‹نيفقثملاوءابدألا
الو٠حمسيخسناوخاللطاسبنالاريثكعبطلاوسفنلاميرككلذعموهو

- ۷



مہبراطهمامعأوهئابآلكف‹ةبابنوفرشومركتيبنمهنإفعدبالوورغ
ديحنبناميلسخيشلاالإنكيملولومهرومايلاعمومهمراكميفتيصلا
دمحنبملاسيضاقلاملاعلاخيشلاهلمجرتملااخأىسننالوىفكلءافرشلارمراف

ماتهالامظعهنكلرعشلامظننعةمحلاديعبناكنإووهفناميلسنب

وهاميفهقفووهللاهناعأ|تاطوطخلانماهحيحصتواهعمجوراثالاب

ىلإهيفليميوهوديعسخيشلارعشنماجذومنءىراقلااهيأكيلإو‹هددصب
.خراتلاوسيمختلا

:يراحخلانودمحنبدمحأخيشلاهمعنبأتايبألهسيمختكلذنمف

زمسلاينضمبغبلقلاىلعرطخءيئليليلختقر
ريخلااذهيريسهبترغأطابغايفهبتف

يدايألاطبسةورلافيلحدادولايفاصةدهعينركذت
دايجلالحمبينركذتداؤفلايفاورثقدصناوخإو

رمقلاقيقشبيسجہتو

ههجويفيظوظحينفأوههجوىلإميهألازغ
ههجونمسمشلاعلطمنبههجورىوسهجويلامو

رردلاكيريدقهمفنمو

ابلانيزلئامشلامظعابحلاميركايحناليج
ابصلانامزيفهبتولابصلايهاييشاولاقيقر

رصبلااديوسيفهتنكساو

اضرلانيعبيعلانعتّلكوىضترملاىرولانودحبصأو
یضقناامیضقناویضمامیماضأبيشوىسّلوتباش

رألایوقتلتلدعهنعو

-۸أ



:بيطلايبأتايبألاسمخملاقو

دوبلاوىمللاتاوذهتبسدودريعمبصلْنَمالأ
دودخلادروهللادتخالادوسحللهنملسأونحو

دودقلاناسحلاًَدودقدقو

يتيهاطسنبسنهويتجهمينضنبذَنهف
يتلقمامدنلسأنهوينرجىوهندقونهو

دودصلالوطبيبلقنبذعو
فلأيملكايحمنريغليفولخبقفرتيليلخ
فندمىتفنمىوهللمكفيفلتسممكضارعافالاو

ديهشليتقنهىونللمو
قاذملارم تبط ممدصوقاطیالرجهىنکسيأ

قارفلارمأاماترسحاوفقالتلابىركلايفولوافطعف
دوبکلابهنارينقلعاو

نينألوهتارفزةياكننيزلاقوشملابلقلىكناو
نيقشاعلابةبابصلاىرغأونيقتمللبحلابعصأامو

ديمعلابحمللاهلتقاو

ىنحنلاولاضلااوركذاذإانضلالهأنيبلاىقشأو
اخلاريغليسفنجحلأوانخسأاههابلقرحاوف

دوېلاوىمللاتاوذبحب

س:اسمحلاقو

اهتدشدنعضوفيىرخأوايندابتمربايلعلايوتحينأءاشنم
۹-



اهتنعأيفيرجتريداقملاعداهتدجبلهأنمىبلااذايتنكوأ
لابلايلاخالإنتيتالو

اهتيطلاركتضموهنيملاهتباصإعمضّوَفيملْنَمناف
اهتهابتناونيعةضمغنيباهاهتياغبرفظتساتبالوربصاف

لاحىلإلاحنمهللالڌي

: اضيألاقو

ىتفلااهقيضيةلزانبرفنأابءاضقلارسنمتيضرو

جرخلااهنمهللادنعواعرذ
اهتاحفنانبيرستلزتالاهتاذةليمجلاهللادئاوعف
اهتاقلحتمکحتسااملفتقاضاہتادُهقوتلجةبرك<

جرفتالاظأتنكوترف

اتلصمهيلعيدّلَجنمتدرجىتعذإيئاهدرهاينعارام

السلاراحفدشرلابناجنإكدبعاطدنسيدَس

A۹۸/ 116 AA o۳0 WOVE
اللانيبامقيفوتلاحبريادئازابحنيكسللاحنأ

AWAN iY i۴ AV Yeo ۲۹ ۹۹
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: اضيأاخرۇملاقو

انءارجاءادعألانمنكمنملااذ

YoV 4AAYY/ AYA

_—هدلاوتوماخرۇملاقو

الزممانمىرولاُهلِإيفاك
¥۳۹۳۳۸44۱۸۹

انديسلحاضرأهللابّيطو
۳۷٦۹۳۸١٥٢۱

برعلاةلوصرصناونيدلاةروسل

۹۹۹۳۷٥۲۳/A۹۷

اناسحإوافورعملصولابباو
A۳۸۹۱۸ ۷ ۳۹۷ 0۹4

انارعمفوهلمللناكدقفايف

۱۷6۹۹۷۱٢۲۹۸/۸A

: ديدجلاتيبلايفهلاقتنااخرؤملاقو

ازڙزعميرزوطخيرمآرْبدُم
Y0 ۳V YON YE

يندمعويلواييلاجركيو
٦۱۹٥\۷2O۳.

: ددحلاىلإةلحراخرؤملاقو

يُشهيكلإجرفهخرات

ناطلسبوقفو

۷8(140

ينيقيلالجلا
ه۸

ينيعمليمجلاعنصىلعتنأو
e4۸/ ۸e 8 Oy

ينع

_۱١۱-



: اكيرمأىلإةلحراخرؤۇملاقو

(رفظلاهيفناكٰيهط)هخرأرفسلاراصمارلاةدعقلايف
ه١١٤۱/(ربخلاكاتأةاجافمعلقأرربمتبساذداليملارهشأنم

A\۹۸\/ A۳ YY oo

: ايزيلمىلإةلحراخرؤملاقو

ه۱۳۹۷/(یبرمقرشمداشر)ماعبصألابجريفاذناكو

: ةّيماشلارايدلاىلإةلحراخرؤملاقو

راتخلالبقنمىرجءيشرافسألاىلعًضحلالبرخرأ
/٦٩a۳۳Vyه٦

: اسنرفوايقيرفألامشىلإةلحراخرؤملاقو

برتغاو(رداغ)ماعيفِهرخابجرنمسيمخلاموييفتجرخ
ها٢

يرابلاهللا(مسبذخ)تخرأرافسأنمفاطملاىبتناا
۲١-



دیمنبنامیلسنبهللادبعخيشلاهلمجرتملامعنيفقثملاءابدألانمو

صصقللةيوارخراتلاوريسلابةفرعموملعاذايعاواظفاحناك,يثراجحلا

هنساحملالخنمىلجتتوسلاجلاهئيدحبىلحتتةفيرظلاتكنلاوةفيطللا
رابجتزةثداحدعبنامعىلاداعورابجنزيفهتايحرثكاىضقدقوسئافنلا

نيعستونيئثاماعيفوتفهنسربكلهتدوعدعبهتايحتلاطاموةّيبالقنالا

.فلألادعبةئامنالثو

«تانصحلانملزتملةَرُحدشرلهأنمتاحلاصلانموإل
ةاقتلاوذحلاصنبىسيعكاذْيكزريمأةمالعتنبإل

رشعسماخلاورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
حلاصنبىسيعريألاةمالعلاخيشلاتنبةشئاعةديشرلاةحلاصلاةييدألا

یفخیالو‹هركذمدقتملايثراحلادمحنبديعسخيشلاةجوزةيثراحلايلعنب
لکنمةييداوةيملعةئيباهتفتكادقو.ةسايرولضفوملعتيبنماهنأ
يفتاشن.انرصعيفةديحولاةرعاشلااشلاقينأقحيفلاخوخآنيببناج
تقاتوىوقتلاونيدلابتكسمتوتبذهتوتملعتفبدألاوملعلاندعم
كلذنمفةقينأنينافأوةقيقربيلاسأىلعهبتءاجفرعشلامظنىلإاهسفن
:جحلاىلإابتلحرلاحيفةموظنملاهذه

ايداهءاجيذللةالصرخاللکميوقهللادمحبتأدب

ايهلإييرقيفوتلايلكمفيتيغبويرمأترسيذإدمحلاكل
ايتايحنمتضمدقاماعنيرشعوةعبسدعبنمتيبلاجحليلاعد

ايلاعلامونانايحاربلايفواضفلاقرتخنوجلاقيرطانزجف
ايداوفرسوينيعاهبتّرقفىدهلاعبنمىرقلامايحضانلصو

- ۱۳



ةرمعلقيتعلاتيبلاىلاانئجو
ةبوثموجريتيبلابفلئاطو

اهعمدبتداجنيعلاوهبانفطف
ةفلكيعسلايفمادقألادبتمو
ةمحرهللالأسيينينعاذف

مئاقيعسلاورهظلاضرفكردأف
يبناکمزمزرئيانيتأالو
انلاةعتميفتيبلاراوجانمقأ

اندصقةياغجحلامويكاذالأ
هتاقتوهتاضرمهلأسأو

هطورشبهمايأتضقناامو
ىنملاغلباملهالوليذلاتد

ةليلنيسواسمحاهباثكم
اندهعرخاهلعجتالبرايف

هنأثيحةذجانيتأاهنمو
یرولادیسنعناکافیدحنإو
ريملودبعهللاتيبجحاذإ
ةبيطةييدملابالحكاذل
لئاسلکلاوهللالوسرروزن

هلوقدحىلعةلكاشملاوهويعيدبعونةملكلاهذهيل(١)

اعادهللناکبلمنممکف

ايکابهللاةيشخنملجوو
ايناسلءاعدلاباحلمناکو

ايلاهتباوهبيعارضتناکمكف
الاشنعارفغتسماذعمسأو

ايڻابناکالاندعیبتنااملف

ايسار١تيورأمثانيوترافاًمظ
ايئاجرینساهيفمويبىظحلل
ايداټعاهيلعنميجاناتفقو

ايناشحالصإدشرللهقيفوتو
ايفإنوعبيغبنيذلامتو

الیدهیناوادصقْلِصأالو

ايناوٹلبتضمتاعاسکنکو
ايئاعدبيجيبنذنرفغاواہ

الاخةرايزللالإاناعد
الاقلعمتسافارعشهيورأس
اينافجدقاعجارٰيلوويڪيرض
ايتارکذلابلپربجاهلحمكف
ايجارةمايقلامویهتعافش

ءامابتيقسويأادرابءاموانبتاهتفلعهلوقهنموةبجيلاوطيخيأاصيمقوةبجيلاوخبطاتلقهخبطكلدنايشحرتقااولاق

ياايسارتیوراینعمفكدنعاميأكسفنيفامملعاالو.يسفنيفامملعتمالسلاهيلعىسيعيبنلانعةياكحىلاعتهلوقهنموادراب

.ایسارتلح

ةنطلالاريفسةذجيفاميقمنارألاكلذيفناكويليلخلايلعنبلالهخيشلاينعن(۲)



سماقمايطالناک

هبتعدورجفلاةالصعو

لزيملوراجنيعلاعمدوتحر
يديميققاشااملالدم

ةيربلاريخىلعلص
:ضرمةلاحيفتلاقفوِ

يبفيکفارصبحلاسأكبتيقُس

هءاقليناجرلولةرسحیفک
هتیداناذإنماي

Eيداعالاتدعوتولو

ورکذبتامظعللالحاو

4لهاضرتامہتیر

۳رولایراِلِإاجعاي

نمهتلندقامیسحو

:ضرملانمءربلادعبتلاق
ينباجأفهتيدانيذلا

Fe1دقاملکنم

1بلاغالهللابمصتعمو
يلعفيهللانأملعأو

الالرہ: الرشعضرألاكلبانقو

جعاقبلاكلتلإاقوشم

#0۴نَميركارو
نهمملسويها

امظلتیقس ااماذإ

۴2۳يفاجریقحف

7رافاهنمبلقلاادغ

)راذیوضرلعاوناکر
و

يمسحسمهامم1 امقس]|

اهرآولواكنميبىرد

اوحنم_ املظموجایوييلوحنتناکولو
ويرنمامىلعارکشف

ناص.ةد

ينبدیکلابناکبطخلک2

يبيديكمارنمتوق
ينباروكشلاالوغيزيفبلقلاالف

ووه
يهي۰ونور

اوه۰هدهنسد]9

زاب۱صون.ؤ ب((

س۱۵



:كولسلايفتلاقو

ميظعلالجلايركبيلعامسلاوضألاوسانلابركرابت
محرهيلإاوباتاذإفوراودتهااذإروفغالضاذإيغ
ملحٌيوقلاووفعتكوجرأفهَسفنسانلارّذحنمىلإبوتأ
ملعدابعلابريصبعيمساعدنلبيمنمحركلنإو
مودنوابىظحُلةنجىلإاندهاوقلاىلعايثبرايف

4ةارسمشنبانودجلجنمهشدأبیعدیبیداوظ

%4تامغللاوخأاهبينعيناسحفارقهليئراحب

بيدألاخيشلارشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلالاقنمم

خيشلاووهوينريضملايثراحلاهللادبعنبديمحنبنودمحنبدمحافقنلا

دلوةباجنومركوفرشتيبنموهفةدحاوةرسأنمناميلسنبدمنبدیعس
دنعیوزنيفملعتوفلأللادعبةئامنالثو٢۲وأ۲۳ماعيفبريضملاةدلبيف
نمامثيغويرزعلارماعنبهللادبعخيشلاويليلخلاهةللادبعنبدمحممامالا

ايلحتمناكوبدالايفاقيمعوةفرعملايفاقيرعراصوهقفتىتحملعلااشم
تناكواهضرقىتحراعشألاةءارقبعلوأوةديجلالاعفلاوةديمحلالاصخلاب
تانحابموةيبدأتاحراطميثراحلاىسيعنبدمحمخيشلالضفلاياوهنيب

عقوىتحةليوطةدمابشاعفرابجنزةرايزلهسفنتقاتهرمعطسويلوةيهقف
هتيباوبهنوهولتقفصوصللاهيلعمجهىتحبقرتيافئاخاهبيقبفابيفبالقنالا
لخنةعقورضحنمناكوادجةسيفنةريبكةبتكمهلتناكوهتبتكماوقرحاو
ببسبهتافوتناكونيبحدعبءىربوةعقولاكلتيفحرجويليلخلامامإلاعم

نمففلألادعبةئامنالثونینامتوةعبسماعرابجحنزبهيلعتعقويتلاةثداحلا
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يلاهيخاىلعباوجدركاهلاقيتلاةديصقلاهذهاميلاانرشايتلاهتاحراطم

۰رذملالضفلا

ايبرطملتكيلالب
اقئارايهبامظنندشناو

صلخميفصنميدهيِءاج
تأمظنامةنطفلااخأاي
تمسدقنامجنعناعمام

اقنوراهاسكنسحلااہيع
تفلسدوهعباتتركذ

بتاکقريفيكاتملعأ

ىبللالهأىوطنااميموقلاي
اهفرصانتقسدولاةمسن

اسۇؤكأترادمويانشعتناف

ىضرللارذغرشنتتتأو
ادبطخسامشرعلابروال
ةوخإاافاتكامفيك

نموهوارذعلبقنالفيك
یرجءيشاموحفصلابلط

اضفلاوانيلعضْرَأالاتقاض

امديفاصتلابىعرننحن
ابئادينافطصايلخايكل

اّسَحامدقكبينظناک

ابدألايَحوحورلاشعل
ابجواماألليضقيءءاج

ابتايمسیسیعیتفنم
ابهذغوصَمرّدلاهظفل
ابّطافبأديالك
ابهشلايهاضُتنسحخلابيهف

ابصنمومسيرعشلاايفناك

ابدألاييحُيورصعلاينبنم
ابجعاترأدقاياقبلاف

ابنعةياشيملريصعنم
ابرشمتغاسوفوذلایلحو

اتعنمىدلطخسلاةيشخ

یبتجماحیوننمتنأ
ابسيديانعربخلاكبسح
ابلقناانيلإرجلامش

ابتکاميفدولاضحمريغ
ابحرماللقنوأانوفجنإ
ابهذماهمسنملادوهعو
ابجودفاضرلاويدادوو
ابلقملاالنوعلاكنموجرأ
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یلق۰

یلفوءافجنعيٺاعدام

احلصممارتحابهملتساف

و

بدأمكيدرلايضرع

نفيسمكفمظنلاللخ

0oيلaiلسرل

ل2

اهناوحخ رطىنغتكيالالبلباوخالاوكنبإىلعو

:لضفلايأخيشلاةديصقلوأءىراقلااأ وأءىراقلااأكيلاو

اسك

۳اراذتعاينعیرشنا _١شناو

ن.نکلويبربكلال
ىتفلليراذتعاو

دقلو۾ قلومهملعلابهلن
يفمالالاةضييحراس ر

اج
مفايحهاالی
رمللشلقو
ىقرتفاريخمار
ایكتسرٿ

خبملعلابلط

s 4۰

خيشلرنم

:لضفلايا

ةبحألاثيدحنميئالّلعاذخ

یونلابوداعبلابيدهعلاطق
ثردى۰ٴک لحازجوتناچاياو

9افشکاواعارسارهو

ودصنمادصلاوليقطنمهل
يعيدبونفن

عمرغنميبلقىفشياب

مدسسا
ةياردةنطف0ی م|يذافولافيلح
دنعرخصلادقيمزعو
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هلصاعباتعرفلافبحجعالو

لمتالوتدعوامزجنادمأا

علومودايجلابفوغشياو

ةمللافشكلنودمحلثمنمف
ةداوهاذنكيملىرخاوايندل

ةّيلاكىنلافينامالالوطل

:نودمجنبداخيشلانمةديصفقلادراذهو

ةميبلايليفقربقلأت
دجربزدوقعمأماتردبو
ةنابنصغىلعودشيىحضلاقروو
ةضوربرقىلعهينغتدوعو
تتأدقةراشبلابضورةمسنو
اسفنأشعنأدنلامشاذهو

بذهمبيدأنمماظناذيلب
ىضميذلاميدقلادهعلاينركذي
عفاشمايألیجریلهرهدايف
يفدوعينيترفظلابنمزىسع
مهئابخبرقبامايأهللاىعر

ايلارکابضورلاكقلحهل
ىغولاىدلبعصءادعألاىلعليقث

ةعيطمىعسترعشلايئاوفهتتا
رقشأةوهصءايلعلاىلإهتځ

ةرسملابمساببيبحرغثو
تلحتعومشانسحةداغا

ةكربحفسيفناحلالابدري

ةفيلخلانايقدؤادةمغبب

روزوبيبحنملصوبينپت
ةبحألابانجنمفرعبيطأب
ةسيفنلايلاللاكيفاوقلاديجي
يتلخنيضترملايدادولهب
يتلايمايأبوخستلهوعوجر

رموىلصملاماراحراسم
ةببشلانامزيئانيلعتضقت
يتفامتاّيجوعألايكاذللادرج

تنضبحّسلااذإاثيغهبنيسحاف
ةقيلخلالهسناوخإلاىلعفيفخ

تلحهينيعنيبايرثلاناک
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مهواشكرديسيلدحجيءاباو
لئاضفبىرولاداسيذلاهوب

ةهطوبيقتهالولبوضغ
ةودقونيلاعللىیدهسمو

هرکذعاشيذلالضفلاوبايناتأ

هتدعودقيذلابءافوموري
حباسدرجذخأينبلاطت

ةهربتاّيجوعألاانطبرادقلجأ

ميميبلقبسورغمبحلااهل می
اهسكنوشاعملارطشاهمساقن
فعاسمريغتقوااذهناکناو

يتتيأريناتأمکنابناذا

الجحمبيلمايألاحمستیسع
يننإتاّبغلاتاّيجوعألاوُ

يوتحاناکورْمهُدنمیسعياو
اہتیصعاشيتلامهلانمنوکت

نذاربلويخلانإلئاڦنمو
هلوقيمكنملجلاتعمسينإو
انملعريغهملعيفنمتيلايف
یرتامقحلاولاوقأللويلامف
يبلطمكاردادنعيدعوبِيفوأَس

ةمكحورادتقاوملحوملعو

ةنيصحعردبيماعرولانم
ةهجولكنمسيعلاقاستهيلإ
ةديرخلابيرتيفدقعكمظنب
يندهجتمراذإولاالكقحو

ةِلَوَألابماقدقانّرخاو
ةّسخبماستنأنماهظفحنو
ةضفعقاربعمسقمدلالج
ةرثكرومأنمىلختهارن
ةعمسورخفلالفيعضثوغل
تلصأدرجأقوفًاروفكيقالأ
ةعلطنوميمهجولارغت

ةلميأةليميلقبنف
ةدارجلالثمءارقشةرهُمىلع
تلوتروصعنمبحبتّصخو
ةييجنلاقاتعلاناکورمهدیوس

تقععيضويماعبفيكف

ةلهولوأهنعاليمجلوقي
ةلاقلاباللاعفألاوكينيعب

يتوقويلوباليهإلوحب
حيصفلابسيلونزولاةماقالجألكلذواهوسكننمواولافذحبيأهرورضمزجلاب١ر

ا



املثمةّيلاركذينقاشدقو
اصعلافحاصايكاذنمبجعالو

ةبلحجباياربلاليختعجولو
اجحلااخأايهتمردقيذلااذهف

كحاضحوبتاميفإىلصو

هرعشمتو
:ڂحلاص

سناۇلابيسحلليلؤسهجوأ
اسأمأرهدلانسحأنإافولازيزع

یدحلاودوجلاوملعلارحبرحبلاوه
ىوللارصانىدعلامسىوقلادیدش

اعفايوالفطلضفلاطاسبيفاشن
لزبتلزندقيلإٰيليلخ
بعاكلءوضولاضرفنعلئاسأ
ةّينبالعفضرفلاءادأتدارأ

هبوجومكحراتخلاةّنسنمف
ىدرلاوسؤبلاونحللاكادعلّضفت
یرولايفهيجرااذنمدماابأ
اهصفوتالكشملالحلتناف

ةييمهللامالسكيلع

ةتمارتحالادعبكيدهيو

تدشاملالاوراتخلاىلعلصو
اطخهلعلولصألايفاذكه(١ر

ةعاسوتقولميفيفطصملالع

نبىسيعنبدمحملضفلايبأخيشللهنملاؤسب

سئاكألانيمركألالبندمحم
سدانحلاتاملظملايفىرولاثيغم

سواشألانيمركألاتافصنمىوح
سباقملاوىجدلارونىدصلاليزم
سراوفلانيعبرألابىردزاوالع

سعالملاايملغادصالاةبرقعم

سئارعلاسمجتانجلافحبصتل

سراغربحلوقيفةحرصم
سماطريغحضاوباودشأ

سحانلالاضعلاءادلانمينافش

سعانريغنقمريبختنأو
1فيلحنمذويح

ئالانيصفلاقفةو
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باوجلا

اهرونقرشأوتحالدقسمّشلايذأ
برطمناځابودشيلبلباذو
تلبقأبعاوكلاضيبلادرخلامأ
ةروزبتتمءاليمةداغ1

هژانسحبصكاهایتبت
هبطعوضكسلملاقيبعاذهو

بتاکنهذهکاحمظنوهلب

اذكهوباطعرفلاوهسنقاكز

هروطسوهزتمظنلاعيدبىلجت

نمحومجلاتضرٌمشلاةارسلانباايأ

مملولتملاهنايلالكلش
يلذلتنكلراعشأللويلامف

ةنسعمبجاوءوضوضرفف
هبوجوباتكلاصنيفءاجدقل

سمادلکهؤوضیلجردبلام

سئاولانوضغفلاقوفاهددري
سعاونلانويعلابىواشنیداہت

سفانطلاوىلايفدعوريغىلع
سباعهجوهنيحنمىجادلالوو
سراودلالوقُحلاتاميمرايف

سراغملاتابيطتغعورف
سدانحلاراكتعايفبيبحيلب

سئافنلاياللا
سمالعوطتحبصأينفاوقلادورش

بیدا

فينشتبانزفو

سكاعتوةنميفاهدنعلأ

سفانمنملهبادالاةحراطُم
سکانتنمیرتامحلصاف۳

سئاوکتادرخنمةداغىلع

سئاكألانينمؤلامومعنمضب
سباقريخنكفاناركذواثانإمهّمعينينمؤلاباطخنف
سباللكىدصولجيىدحلارونفالّصفمهدبجتارقافةدئامب
سطانصوغصغومهفافىرولالكلارسفمءاجراتخلاةّنسيفو
سبالملاواهرقيترطخاذإائوضوريغدوخلاءوضوسيلو
سئاسريخىفطصملاّيبنلالييسيفتقنفالكنهرلااندّبعت
لصألاسنقلا(١)
لخباميأهلاحىلعهزاقباحصيربواتتردصملاولوعفملامساولعافلامساةينباوردصملاىنعمبلعافلامساانهفاللخيأ)۲(

رعشلاب
۲۲-

 



سمارعلامنحالامهميلستوابصلاتّبهامهللاةالصهيلع

سئارعلالاصفتتحامرهدلاىدمةيينمباحصأللاولالاىلع
سلاجلايفةجهبيلعانيخأىدنلايخألارطاعامالسيدهأو
سباقءوضادبامًاعيمجمكيلعهريبعكسمءابكنلاهلّمحأ

انكيذلارعاشلاتيبةرسأنماشملاتايفوءىراقلااهيأكيلو
هللادبعخيشلاو١٣٦۱۳ماعديمحنبنودمحخيشلاهوبأفوتدقفهددصب

١١۱۳ماع«ءافرشلاسراف»دیمنبنامیلسخيشلاو۰١۱۳ماعدینب

هللادبعخيشلاةافولانركذقبسو١٣۱۳ماعديمنبدمحخيشلاو

ماعيفهتافوفديمنبنامیلسنبدمحخيشلاهوخأامأديمنبناميلسنب

دمحمنبرصانفوتو۱۳۹۱ماعدیمحنبدمحمنبهللادبعفوتو۹

خايشالاءالؤهلكو۱۳۷۲ماعديمنبدمحنبيلعو٤٤٤۱ماعديمنب

.داجأوداوجأولوحف

تارخلاوعالطالاعساويرقجعخرۇمبيرأوإل
“ةاقحلانيعهلإلادبعنيدلارونلجنادمحمىعديكاذإ

تامركملايوذنموءاخسودحيولضفلهأنميلاس»
«ةانأوذةهکاردلكفناميلسىنعأيحيرألاهنباوإط

4تانکہبلامسابمانسخقافردمظنامنعنيذالكوأظ

دحأاليذلاديسلاولماكلايرقبعلاو‹ارركتمخرؤملاوبيزألاىنعمقبس
ريثكيأعالطالاعساوو‹رعاشللرادتقالاوديلوتلاةوقةيرقبعلاوهنمىلعأ
جرختسملاواهراحبراعقنماشصاوغلااهتانونكمومولعلاقوئاقدلععالطالا

نمةكارذلاو‹ةديمحلالاعفألاىلإحاترييذلايڪيالاو‹اہناظمنماھدراوش
جاتحتيتلاةضماغلايناعمللكاردإلاريثكامهنملكيأ‹ةغلابملاوةرثكلاغيص
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الو.ةضغلاةباشلاةنكهلاو.ملحلاةانالاو.ركفةلاجإورظنناعمإىلإ
قئافلاموظنملاردلاباملمجرتملامظنهبشثيحناكمبانههيبشتلانأىفخي

ةراعتساةقيقحلايفوهوهيبشتىلعهيبشتوهفتانكهبلامسابمهنسحب

نمرشعسماخلاورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
مالاةمالعلاخيشلانبدمحمريشبوبأخرؤملابيدألاملاعلاخيشلاةرجحلا

نمةيدبنمبرتنلادلبنكاسلايملاسلامولسنبديمحنبهللادبعنيدلارون
اقاتسرلالامعانمنيقوحلادلبهئابانطولصاناكو.ةيفرشلاةيحاللا
.هللاءاشنإهدلاوةمجرتيفهركذنس

ةفاقثلادهمىلعىبرت.هلبقللاكوهفةبيشلابخيشلااذهرهشدقو
ًاشنف|ةفرعملاوملعلارجيفبشودماحملاومراكملانابلعضتراوبيذهتلاو

تطشنوهترکفتشعتناف.رهازرينردببيدنهيورخازرحبنمعركي
ملعلاتاحفصحفصتيةراتف.هتعيلطتروطتو.هتقيلختبذهتوهتريصب
‹ريبخلاعرابلاكلذءالمإنمهعاريقاروألاالمياروطو«هنانجبنافرعلاو
كلتنمهاقلتامميلموهوهليبسلهدلاوىضمىتح.هناسلباهولتيىرخأو
طخوخراتوءاشنإوةفرعموملعبحاصوهف‹ةيكزلاسفنلاوةبيطلاحورلا
ةعساوةبتكمهلوءةقيقرةقئارهراعشأو.قئافمركوةنسحقالخأوليج
التاعوبطموتاطوطخمنمبدالاوملعلانونفنمباتكلكىلعيوتحت
ةنالثماعيفالاقيتلاةديصقلاهذههرعشنمونامُغيفاهلثمدجويداكي

:فلألادعبةئامتالثونيسو

يدرفنصرايغألابعمتالودحأانسيفيظحلكدعبلاَجام
دصرلانمترفةيمدىلعالإفسأىلعيليلدعبلطيملو
دفصيفونجسيفهنميننأكفسامراكذتنمبلقلارماخدق

۔-٢٤۲



لهوداؤفلابافطعنسحلابراي

الوعاذيالارسظفحألنإ

هلئاصأيفلالتعامسنذا
البارشلاقردقوفاصوجلاو

ةقتوذلامالاطسبنمبحلاو

فونصهتلقثأايتلاتخيماقو
يدبکىلعيلاجلاةظحلايكيل
يقلقنممويلانوتماشلايلقردق
ينركذتمايأةبخأللف

فلكنمبحلايفاموداعبلاالول
مهدعببلقلاماقربصلانماولخ
مهبماتهألادعسريصتلاسحن
هبذجيفانايحأدهجيهماف
لراحبلارعفنمردلالقاك
هقفاويذالالحمارغلانإ

اسناخاذإمارلاوهو
حورلاةايحايیتمىلإ

لاوهأولوحتلاوحأولوطيرمأ
يدلجالتعاويداقتعاويتمزعيف
ينجعزترهدلاتاوطسيترأال
العابصلايفمكيلإَنلسرل
هلاعمالإاصلاهتمحت

ددمنموضيفنمنزلانيعأاي
4هللاريغويريغهيردي
:لتعافيلقرهلاک

دربلانماقاوطأسبلأضورلاو

دسحلاقراطىشخيبصلارئازلاب

دهسالورخالبابجُعلحل
يدبکاوتیداناذإقرتاله
يدلجیهوذٳيلوحنويتلذو
يدقتفمنيبلامويلبقىونللو
ددصلایدميفینعملارمعلاطل

دسأىلإونديدسأهنأك
يدصترمءاسعقلاةمحلاودعساي

دکننمناکدقامةحارتسالل

ددعلاولاومألانملانيدقام
دواالوكرشالبمارغلاسفن

دنيذلةاناعمباتعلايفو

يدعتبابتلقينأکةاشولارم

يددعابءاراولوه
يدمتعمقارشإنمدشرلاعلاطو
دلبلانيزایعدودصالول

دسجلاوحورلانيبحلاصيارس
دشرلاو_لضفلابتسدفاهنإف

الکونونوکتلصألاومكيلعىلوياونوكتاطهلوقهنماحِءاحدق واونوکتاکهلعهلوفهنمورارطضانودباهفذحءاجدقوةرورضنونلاتفذحونيعبتت ونبعبلصألا)۱(

.ةسمخلاةلثمألانمنيطفلا

يدعتباةملكبيأ(۲)
۳



:اضيألاقو

ةنزمبوبئشناطوألافرادلاىقس
تعذدصتثیحنادیلاىلعتداجو

هنودوَدَسِيالبابكلدف
اهقطنناكايرادتقطنولف

لزنمريخىلإیوایديسالآ
هفورصينتدرشهدهللای

معنلظىلإنكسأملاينك
نهآملواقيدصمركأملينأك
ةضغيشيعمايأنكتعناک

ةهاوهيإواهاعبرأايف

يتبيبشويوقتهوايلايل
يتوادعيدبأويرهدينزبنئل
هدمغفالخإفيسلالصنرضامو

اهلبقلعفلانسحأرهدةءاسإ
ةلاحلكيفهللاءاضفتيضر

ينلعلهللاحوريفعمطاو
هشیربلقیيوجلابارئاطايا

:الزفغتملاقو

ايداوغاہنمءاروخلاىلعتحارو
ايياببفوطتدابكاوبولق
ايلادلاريديفاوطجربعا

الاجرنيارهدايافوقیوس
ايئانناکنلىعسيلزنمالا

الابناريحترصىتحلهالانع
ايداوفىضريوينيعاهبرقت
ايراعوائيسمرتساملواودع
ايهاجترورسلامايأهجوأو
ايلايللاهيلعتركىوجيفشتل

ايقابيمزعويتالخأوينيدو
ايساکدماحمابسکنمتلزامف
ايقابدمغلايففيسلالصتنناكاذإ
ايزاغردغلابءاحجنامزبنذو

ايراجنريسألاملستتملسو

ايئاجرهللاحورنمفداصا
ايمالسغلبرابخألابتزجاذإ

“ر4ِشنافلاداز هلنشيفیتيبطةنششمارف
نيئاطلايفدلبمساهنس(۱)

۔-٢٦۲

 



هنكمأاهةصعيورسيتجهمهتفقوتساو

هنيزدفنمناحبسهنسحيفالماكاي

04رنلعوهرارسإ71لعاقفتاو

هةيطفأامهلیلوطهړخيفرطتبوص

هسزألاييتريغدقيأيلاجبىرد
ةىياوهلعيصمدأدومهشتماق

هنسنيیرشعواعبسهبوهلينمزوفاي

:«ةيدنحلارايدلاىلإةيدبةلحر»:ناونعبةديصقلاهذهلاقو

راتخلادمحمىلعلصرافسألاةثكبًاعلوُماي
رافقلازوافمهبعطقاويرافىراجيالاداوجبكراو

يراوجللكناطوألخو
هيناعلاموملااهوكشيدعقيةيناغلابنحبرحيفريخال
ةينالعلاورسلايفاهنزحيهيناضلامومحلاالق“لّصيو

راوسللواہيطرقعيب
هلاملكدصقيامنلوهلاحلايلعتقاضدقلوقي
هلاجالكنسهذهوهلاولاىلإكيطرقتاهف

يرارملاوراوسللتاهو

تالفلاورامثألاةلقوتاقرألابعتنيرتامأ
تاداعلا_نعبوثلا_نمثو_تاوقألاورولاةميقو
نكمأولیوقافطعلاوفعضهيفوةيعملاواوببوصنمهلعل(١)

۳يلصيولصألاوةرورضمزجلاب()



رانيدلاومهردلامدعو
مقوهوهلاحالإوكشييلسلاهنأكافوحنشي
مشهواتافرناكهيلايمعنلاويلاعلاىلإيقتريال

يراجاہیلعالکنکیملو
دئاوفنمرهدلايفاملوقيدئادشلالمحتنمرجضي

دئاسولاىلعيلريخمونلاودئاوعلانعايندلاتعاضو

رافسألابعتودكننم
هنامرهقءاسنلاتسيلوهناحيراسلانأیردامو

هناجرلاوةرتلااهحنفهنامأاندياأو

يراوجلاىلعلضفلامكلو
بلطلابالإدجملالايالوببسلابالإلانيالشيعلاو
بكرنمالإحيرلالانيالوبعتلابالإريخلالانيالو

يراوجاوروبابلايفرحبلل
اومدتفةلاعاونوكتالواومنغتلاورفاسٰيبنلالاق

مخليهقشدعبحرجلافاومأستالاورركواودهتجاو

راسيلاببقعأدقرسعلاو
بهذلاراضنونيجللانمبلطملاحاجبترفظنف
بدألالهألوقتأرقدقويبهذمتركشوييأرتد

يراجقزررافسألايففرفاس
مولعلانعثاحبأهيفومومحلانمعرفتهينو
مورومجعوربرعنمموقلاةارسباداهيفو

يراقنوکينمكاذفرعي

۸-



ادارلااوفغلبتلاودهاجنأادابعلارمأدقانرو

اداصوهليلىعساهلبادارأامناسنإللسيلو

يراشوعيابنيبناکو
يردصيلاوحرشدقةيتفيفرمالالاشمالانجرخدقو
يركکشلُجناکدومحلويرمعيفهدجحأدف

راهصألاةبخنديعسلو
نفسلاريخاتركفتبختناونطولاانرداغةجحلاعباسيف

نمتؤلايلعةعمجليلسنطفلاايربجاولابماقو
راشحارصانتیبلانم

انيلاانجةجحلايذرهشنمانيشعلاوسماخلاةليلو
انتاهديزناليبانياردباينلزندقو

رافسلاةيغبوىنغلاراد
ادبالهكمسعيفراتيبادعتقمالناكضّرعو

ادنلابابرأةججوحلاةلبادهمدقهجاتناهلكل

يراوجاونسحأفمهترواج
هلولاومومحلانمانحارأهلجاتناهلكبانفحي
هلوأنوكيئهنإوهلصلاهذنبالافناكف

يراجرومألارخآنوكي

روذحلانعرسألاردنروهشلاةعبرأهبات
روقصلاةركايفلمأنرومألايفةصرفلازهتن

يراسلامامأاضقلاامنإو

ديرامالإيدبعنوكيالوديروذيلاقدقبرلاو
(هکمسعيفراتيي)هلوقنمتيلاىلإدوعيريمضلالعل(١)



ديجملاكيرابلرمألامّلسوديلاةلمجببابلاىلعفقف

يرابلايرلرمألاامإف
هليسولاوةليلاتعاضوهليلاكلتمالاتسكاع

هليلجىرولانيبانلاحوةليجانرومأاكل

ِيرادلالثممئانلاامفلسف
بدلانماتوفينلفظحبشنلانماتافدقنكيناف

بسحلاويلاعلابابرأنيبوبترلابابرأنيباهدورت

يراقنیټوملاعنيبو

لثلابرضمهبنايتفنيبولمعلاومولعلابابرأنيبو
لسكلااهنعتفنةمأنيبولودلالهأاجحلابابرأنيبو

راختفالاحوربتشعتناف

رامقأمهأكةيتفبرادكألاومومحلاتلازو

راهنهتأكانليلفراصقلااشايأترهزو
رافّسلاعمتباطةلحراي

ليلكالاةماهيلاعلاجاتليلجلاكلملاايقلبتباط

لينكلمنمهبمعنأليرطلافشلابرروميت
راجللظفاحمیمحلايماح

مرتحالاجابانجومركإلاةياناشيركأ
ماعنإلابناطلسلللضفلاويماقميلرازوهترزدق

رازمرئازنمهبمرکأ

رهاللةرغالإيهامرقصيلاللىسنأتسلو
رصقلابهترزوينرازدقيرمُعلوطباهاركذظفحأ

- ۳



رارحألاسنؤمبيدأخيش

يبألامخفألازيزعنباويكزلادَمَحمَطُفنباو
يضرمديسيلاثخيشلاوييرسلاوهظوفحمخيشلاو

راّمُسلاةلمجحبمهترماس

بسلاظفاحهللادبعخيشلاوْبطخلاءىشنمديرفلادمحأو
بهذلاقفنيدلاءالععمبتكلاعابيذلانيدلافرشو

راثالاسّردمىضترملاو
يدنعناشةلحرللناكفدنملاضرأبانافاوناخلاو
دفرللركضأيتشكليدبُاذامويفخأاميردل

يرافصأنمعاضامهطقنو

ادفلايسفنمللوحفعمادغلليليبشلاخيشلاانّمضو

ىداىلإوعدوقحباوماقادّجُسوابجلالجمهترخ
يرادبیریمهلئمتیلف

اوءاجنميفريوتلاةرشانءارهزلاةديسلاتناكو

ءاشضلااهقترّدصتءابنألاابتراسدقنوتاخ

يراردلارهاوجترثنذإ

نطشومزعبودجباوعسنطولاقحاوفرعموقكالوأ
نهتممدلمهرحناکاهنسحلکاقتراالإمهنهام

يراضهيلعمهقيدصالو
امركمهرهداوبسيملوامالكملطقاوفيزام

اماقنإهوهظنوعفديوامارتحاهدينولبقي
راتسأنمهيلعامكته

۳-



مايألاوروهشلاتضقناومايقلاابلاطانيحو
ماسيابكرماندجواموماظعلاوةرَقلاتهوو

راذعألاةرثكوىنلاىوس
نيحمسنلاقشنتسنىنابوشىلإناخلاانبراس

تاحفنهيفلعلتاهجلاربخنعهلأسن

رايدلانعفيخلابناجنم

دلبلالهألةحارتسامويدحألامريةعمجلاديو

دغىلإالةحايسيهفدحأنماهعراشيفقلتم

يراجورتومومرُطيف

رورسلانمعماجييفوروصقلاعراوشيفرظنن

روهزلاعيادبنمفلطقتروخلابتنیضايريو

راثلاعنايلينتجنو

نونكملاهنحصقوفنحرسينوصملاهضورطسونعتري

نوجملانماتاوصأعمستنوتنفلانماعاونأنيدي

يراوجلانْسلَأفالتخاىلع
رفصأودوسأوقرزأورضخأورحأنيبنفي

رمقلاواهسمشنيبتنأفيرتشملاكلتةرهزلاهذهف
يراجءاموةرضخنيبو

سرفلاتانبنمتافهفهمسمشلاكترفسديغلوا

سفنلكطظاحلألابلتقتسنأللتعمجتاهرغو

رابجلانماهكتفمعزت

رابجلاةيشمايتلاتختيراسلاءاسكبتّنختاذإ

C
C

‘
o
s
o

G
C

- ۳۲



يرادوينطوتظفحابيراجنامزدهعينركذت
يرازوأنعمهللاكوفعف

لحمجاتيفعاضفوقونموللزلكنعمهللاكوفعو
لزغلاويناغأاللعاسنمولسكلاتقو«رداد»رورمنمو

رارطضابوينمةبغرب
ةيرباكتراالوةّتديتلقمهتأراميفنكيمو
يشعيرذلهاجنطظيالفينمورألءاشحفلانعأت

راعشألالغنمهتلقام
هديرحلابديربلاانءاجذإهديصقلاررنانيبو

هدیدحتانجورخيضتقتذإهديفمادلةراشباب

يراجلارهشرشعيناموييئ
ليقلاةعاسيفىحضلادعبليحرللّيدوجلاىلإانج
ليكولاىلإندافدمحميليلخاينيأدانماذإ

رافّسلانميتيغبتنأف

قيضتلاوفشلابهشتفيقودنصيلبرقينفق
قيقدتلاىلعهيفامحاتجافقيقحتلاةياغلهح

رادلابررماذهلاقو

يضاروارباصهيلعنكفيضاقرمأكرمجلانمءاج
يضامرهشبلالابرتيضارألابَتمقأدقلوقي

رابخألابٌيروصلاانثدح
يمزعاوُدْشفاناوخإتيفاوملارهظتيطتماامدعبو
يمظنيفمهءاسأكنوديمهنممهبيولسناكو

- ۳۳



يراصنأمهمهاربإفسوي
يدهجوهدهجبينسنؤييدنعلوسرلادبعللزيملو

دمعريغبرحبلاببخنميديالاتكاسىحضأبوقعي
ِيراسلاموجنوقدصناوخإ

راصبألانعباغامحتافراعشألاضرقميفءاجو
يراردلابناوخإلادلقمرالسيلجلانابو

يرايتخابرهدلانيعناسنإ

قاهرالاوديدشتلاوفنعلابيئابلايشاركانمتملتساو
يقالأاميردأالطقسموقافشإالبرهدلايرجو

رارحألاةميشيعردواهب

یرقييحبيخراتراصفرهطانلزنابطقسمو
ارهفكمناكامغشسديفارمدقهبواقشألاينا

رافسلاىلعريخلالبقأو
تالالاهذهنمىضمامويتأياهىلعهللركشلاو
تابنلاةعاسيفوقولبقافيتاجاحيفكليهجوتهجو

راسيلاورسعلايفيلتنأف
عمجلادعبتنشاهمضوعدصلاريبكوعدأبراي
عطقلابيدساحناسلحنمافيعردتنافبانامعفدو

رانلاباذعءوسنمينظفحاو
يرافعلقأويعاريحمسافيراعشأتفقودقانهاهو

رافسألاةثكبًاعلوماييرقيفدشنأاهلجو
راتادمحمىلعلص

س٢٤۳



اذهيفيتحورشععيارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقن
نمدعيوهو.دمحمنبناميلسخيشلاهبارجانمرشعسماخلانقل

.ءابجنلالضافألانمورعشلانولوقينيذلانيفقثملاءابدألا
:«باغلاةدوشنأ»ناونعبةديصقلاهذههرعشنمو

انيداولاقوشاهمدقاىیرکذ

اریضنللزيملبابشخرشنحنذإ
اهقفدتيفريرخهايمللو
امرتوتیيناوحعيرللو
ةمغوجعيزامهأحايرللو
افشترمتابدروةقابضْألاو
هخمضهيفرارملاءاسمللو

اهترضنوتاراضغبابشللو

ةمسابيهوءايضةايحللو
اهدشنأتلزاليتلاةايلايذه

ارضنللزيملضابريفسلجمو
انسلجابيطايفانيقتلاهيف
انيرطيوسنأانعمجيناكف

اتتدرولظيحانجيئالها
اهتوالتىلحأاهباغلاةدوشنأ

هدبعابحلالامجلاربنماي
هبناوجيفرغثبذعلارثوكلاو
هبغاَصضغلارانلجلاكدخلاو
هسرخييهجولللدسنمعرفلاو

انيباوريفعيبررهزرهدلاو
انیلست1ذِإفيفحنوصفللو

انیجانتتامسنودروورهز

انييحُيرطعىشروهزللو
انيولتهنماهاسكفىیدنلادرب

انينامأتالايخوىسألاهجو

ایتاهايجواهرهطو

انيناغآاهودحتركفلااهغوصي
انيدانتتناكيتلاينامألايذه

انيعاهلاكتارفخالیوح
انيشامهنمانينجضوربيطو
انيحاپرلامشانجہیونح
ايواکشینفتامفاناوهوکشن
انودحتناردغلاولئامخلانيب

انيقاسفكيفةراثيفحورلاو
انيوكتفامیندنبحلانمران
انيقامنماموجنمعلادرب
انينافالاطسويفدرولاةرهزك

٢۳-



اهرثننليبقتلانمتافرفرو

اهرثوكبينيقستحورلاةقيقش
ةرظانيهوتعاضينامالايذه

هلسلستيفًابذعيداولالودجاي
اهعبارماراطعمقفألاةميغ
اهقلأتيفءاضْيَبدرولاةنج

هتمغنبًاديرغنصفلالب
هرظنمءالأللاقفشلابكوك

اهترتخو-يمالحأسأك
هلتايركذلاقحباغللتي

1
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انيلاوغنماتيتفدورولاقوف

انيهالميفاميعنقيحرلاسأك
انيحترهزادوروكتلبذأو
انيئاتتنمبوطخقٽتريغله
انيلاغلاتاقاحكتقَّرمله

انيکابتنمبودنكتهرشله
انودشتاہیفرایدكتعّورله
انیلقتترصذِإادببوحشنمله

انيضريفانيهليناکنمباغو

:ةديصقلاهذهاضياهرعشنمو

ريدسلايداولاجوعٰيليلخ
لامرلاقرفوللاانسلجب
ءامسلاميديطغتبحسو

مامغلافلخسمشلاهبتراوت
ءايضيقلتفانيحرهظتو
لابجلاسورلمامغلاغاصو

لهتسملاهضراعنسحايف

عارځرلاهلطوسقربلاهب

رهفكمهبيصنمقفألاىرت
ضرأكحضتوءامسيکبتف

مايخلارمسبمامغلافاطو

لصأنزلاافباذعفاطن

ريدغلاببجبيلايليضقلل
ريطممويبعوبرلاكلتب
روحرحنيفقوطلاكسمشلاهب
روتسلاِءاروتراوتدوك
ريغصلاماستبالثمقفألانم

روقوخيشكاجاتمغلانم
ريزغءاباكوحضاقوفد
ربكتوصبدعرمهمو
رورسيفهبيسنمضرأللو

روفزلاجابتبنجيو
ريغصاردلمرلاىلعىقلاف
روهطءاباشاطعيورتل

-٦۳-



ثيغهاودلمرلانمډڊاصو
لوادجلاكلتبامعفلهسلاىرت

ءاضفيطغتنجلحافص

اليسمحازيليسكلانه
بوعكلثمكاهالجنأىلإ
رارضخابوثنزلانماهاسک
يحاقألاكلتلمشبيطايف

یوسجيجضنمتلخعور
ءابلظلايعارماہنمكقوشي

عارمنتايفكين
مايخلابنجبمامحلاىنغو
اتوصدرتعوجتماقو

ىلااذهكتيدفلوقت

اربناکنمرلانبعيرلاو)»
يناعلاتاقئاررعشلاعدوا

رنريتكقدولباوب
ريرلاتوصبودشتباست

ريفونسحبوهزتربتلانم
ريدغيصاويريدغاذهو

روهزلاكلتبانسخهاشوو
روطعلانيبعوضتكسمك
رورلالالخحايرلاريفص
ريهظلاتقوريفاعيلاديصو
ريعبلانينحهايشلاءاغث

ريمضلايطبمارغلاَبشف
رينتسملاۇلۇللاكعبرلااذب
رورسلابيطوةايلابيطو
تافرعماخأاًلضافأيد

تاشفنلابلوقعلاقرتساو

‹ةبجعملايأةقئارلايناعملاهنّمضيأ«هرخاىلإرعشلاعدوأهلوق
هنايبرحسبيأهتاثفنباهكلمىنعمباهدبعتسايأهرخاىلإلوقعلاقرتساهلوقو

 ارحسلنايبلانمناو ٍدْيَعلوسرلالوقيفءاجك

ذاتسألاةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقن

هدلبيفملعت.يقاتسرلابيصننبرملانبعييرلاخيشلاريرضلاسردملا
لهأدنعنيدلالوصأوةيبرعلالوصأيفسردوهلكنارقلاظفحفقاتسرلا
هقفتوهدنعذملتدقفيلمازلادمحنبدمحمخيشلادنعاميسالكانهملعلا

- ۳۷



لئاسمنمةلمجظفحىلعهظحهدعاسفانطفاهيبنايعاواظفاحناكو‹هيلع
هبلطفديعسوبلاةموكحىلإتيصلاهبراطوةديفملاراعشألاونيدلاوملعلا

دهعيفةيلخادلارظانسيقنبمهاربإنبدمحأنازعوبأليلجلاديسلا
طقسمةمصاعلانمروخلاهدجسمباسردممقأف‹روميتنبديعسناطلسلا

الو٠فلألادعبةئاغلثونيناغودحاوماعكلذوروكذملاناطلسلانمرمأب
اهتثداحرْثأىلعرابجحنزنمامداقةمصاعلابيليلخلادمجنبدمحأخيشلالصو

ةرثكوملعللهتيلباقاوأروملعلااشمونازعوبأديسلاهيفسّرفتوةيبالقنالا
ةئامنالثونيناثوةسمخماعكلذوروكذملادجسملايفايناثاسردممقَأهيفهتبغر

اسردملعلابلغتشافرابجنزنمهلوصوتقونمةنسلوحدعبيأفلألادعب
هلغرفتوبلطلايفدهتجاوجومهفلاوظفحلايفةيآناكوًاسيردتو
اماركإوابيرقتوابيحرتنازعيبأديسلانملانوكلذىلعظحلاهدعاسو

دجسلملايفملعلاةبلطناسرديعيبرلاخيشلاذاتسألاووهيقبف2امارتحاو
قلخامهسيردتنمدافتساو٠هقفلاونيدلالوصأوةيبرعلالوصأيفروكذلملا
نأالإ٠ملعلابناعلضتمنيخيشلاالكوسوباقناطلسلادهعقثبناىتح
قوفتف.هليمزهلنيملامملعلانملانوهدابتجايفهللاهقفودقيليلخلاخيشلا

ءاشينمهيتؤيهللالضفكلذو٠هرصعيفنيدوجوملاءاملعلاىلعلبهيلع
ملعلاداورهنمفرتغيقفدتيملعرحبنالاوهاهو.ميظعلالضفلاوذهللاو
ناطلسلاةلالجهدلقدقو٠هبىدتقيوىدتهبىدهسهتو‹ةعيرشلابالطو

لدعلاةرازوةحوبحبيفنالاعبرتموهفةنطلسللماعلايتفملامسامظعملاسوباق
لأسنوهمركوهقلخوهملعبسانلاعسودقو.ةيمالسإلانوئشلاوفاقوألاو
.هرمعيفدمينأهللا

ديسلالصيفنبروميتناطلسلادهعيفهيفنيسزدملاةلمجنمفهيفنوبفاعتينوسردملالازيالفرولادجسميفمجيدقسيردتلا)۱۱
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عباسمویةيملاهتكردأیتحاسردمهلاحلعيقبفعيبرلاخيشلاامُأ

ةيوبنلاةرجحلانمفلالادعبةئامعبرأونبئڻاماعوهويضاملاماعلانمجحلا

.اہیفنفدومزایهنجلمحفيوربةضبنلاىفشتسميفهتافوتناكدقو
ةشاشبوةنسحقالخأاذناكو.هترفغموهوفعبهيلعنموهتمحربهللاهدمغت

يفةينيعةموظنمهلو.هلوقيورعشلادشديوبدألابحيناكو‹ةحامسو
:اهعلطموحنلا

عفاةداسلاءاملعلابصانماعفريذلالضفلايذهللدمحلا

يتلاةيرعشلاةقباسملايفاهبمهاسيتلاةديصقلااهنم‹ةريثكهراعشأو

:هذهيهو.«ةفاقثلاومالعالاةرازواهتمظن

هّلعوهلاملاَمَجلافرَع

ةراشبلكبهقفاررشبلاو
انعلايدميالورهُمنرورسلاىتأو
امدقتديعسلاظحلاوزوفلاو

العلاحرصفحارفألاتماقأو

اقباستعيفرلافرشلاوزعلاو
هسومشزيزعلانطولاترانأف
هلتناكذٍإنامعلامجلافرع

اندلانسحايراظنألاةجهباي

مشاعفومشوقيلىدحلاراص

هلخحبصأفهقناعدعسلاو

هلجيلهئاهبوهلئانسب
هلضفولامجلالصأافرعييك
هلفحمراكملاودماحلاطسو

هلوحنساحالکاعنصييک
هلکحئابقلامسرتحیتح

هلكشةنامألايفبسانيالكش
هلصأوعيفرلادجملاةمقاي
هلهأكستتلايفكلهأناكذإ

هلضفةيادهللروصيالثم
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ادباملىفطصلماوټتعراس

ةبوضغنبانزامِكنبادشذإ

ىلإهتقانديبلابوجتتضمف
ةمهبلالظلاوحنىشناغ

هيتبجأفىفطصملا‹١لوسریاو

هرخفرهظمقحلاكافطصااذلف

امئادةديقعلاظفحلعاوصرح

ةليضفلكقحلارونباورصب
ةيرضبكنعداحلاإلادياوعنم

مهحافكبهلاوحأاوهَرشمه
مهألبعماطلكوملسيم
العلاوذمظعلملاسوباقكاتاو

ةلحجمبأوىہبأيفترهظف
هعبججراخفلايفةرادصلاكلف

هېبوشتتلواحدقدياذاف

املانيبلارصنلابكيمحي
ادمحيماماىشغتواذه

هلفنوأابجاواضرفنيدلاو
هلاقوشاقرشمةيادحلارجف

هلحرةدافوللةيطملاقوف

هلخبفدمحمبیبحلاراد

هلشقرعاميکيشتال
هلثم۴اكنمالانتمایأرو

هلبسمسريريخلاكاتأهبو

هلبقوريملارصعلاانرصعيف
هلعلحيائيشاوفرعيم
هليلولالضصلاتحةميزعب

هلضفوداشرلاقرطاباوفرع
هلیووءازجلارشاہبتقاذ
هلذأباذعلاملأنمهورأو
هلذببلطتاموسوفللااولذب

هلجألامجلاجسننمكيسكي
هلانسحالامجنامزلالعج
هلعلامكلايفالإتنكله
هتأارامالاکنتقال

ديعسنبمهاربإةمالعلاخيشلايفءاثرافاقيتلاةديصقلااهنمو

:يربعلا

صاعلانبرمعلوسرلابينعي(۲)
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لجويفهنمنکوهرذحافرهدلاوه
ةماستباهنمكررغتالرهدلاوه

اكحضمحاصايلوقلاهنمتلخاذإ

هلامرهدبارورغمكتالف

هتملعالهرهدلااذهنمأتأ

ردكماوفصوفصلاهيفرتأ
هتايحهيفشاعدقيذلااذنمف

انبيصتالنارهدلااذهبلاحم

انبيبحيکبنمويلااذيفنحناهف
اخسارراصدقملعلانونفيفىتف
قرشملکهفارشإنمرودلاوه
ًاقترمملحلاوملعلاباندلارانأ

اقترمنيكامسلاولعيليلزنمهل
يديسكدعبمالسالاىلعمالس
هنیعونامزلاردبايكيكبنس

ربانممولعلارحبايكيكبتس
لحارريخايضرألاوامسلاكتكب
املكفزيزعلادبعڃ
يذلاىلععومدلابيدوجنيعايف
ىلعةرسحاهلكنامعيذهف
:تاصيوعلنمف
ةجححضوينيدلاموصخلنمو
يذلاملعلاوروهشملاملاعلاىضم

ابأتيضم

دعبلئاسملا

لمالاةقراببهيفررتغتالو
لسعلاكلذيفمسلافَةّذلالو

لجعىلعيكبيلعفلاهنمفراذح
لحمضادقبارسهيفامولاوز
ليحلاوركملااخأارادغوانوئخ

لهألاوةبحألانادقفباماود
لنةثداحبطخنمردكالب

لحتةلزالنازحأومرش
لمعلاوملعلاوناميألاونيدلااخأ

لثلابرضمادغدقاهنملكلايفو
لفأدقةءاضإلادعبهنكلو
لحثيحةلاهجلاروجيدددبو
لمحلاعضوماهنودنمةبترمو
لجدلاوكرشلانمهيمحتتنكدقف

لجويفحبصألكلافهترغو

للجهدقفنمودوقفمريخايو
لزنذإبطخلااذبتوهبمنوكلاىلع
لحرامدعبنمنوكلانويعهتكب

لمېناولپنااهعمددیعسلیلس
للكالبيفخلااهانعمحضوي
لدجاهدعبامسمشلالثمكءيضت

لهجنملهجلاةملظنميدههب
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ةجاحلكيفدوصقملاعجرملاىضم

العلاودجملاوذمهاربإخيشلایضم

انتايحرونيربعلاانخيشىضم
هتافودعبنوكلااذهملظف
امئادملعلاةمدخيفهرمعىضق

هلثبيأتمايألاالتيلف
هتافصوهقالخأيفذفلاوه

رخفندعممالسإلادقفدقل
هنإوشعنهللايلولقأ
دقوهلحيذلاسمرلاةضورىلإ
ارنميهلاهللانمهيلع
هدعبةفينلابافطلبرايف

هموقونيملسمللازعلانسحو
مهنمنارهزِءانبآاميسالو
اينىشغتهللاةالصاخو

لبننملىفصملابذعلالبنلاىضم
لزألاىدمدسيالارغثفلخو
لجألاانقلاخنهجرلاةمحرىلإ
لطبلاانلاعنوكلارونوالملف
لمعللملعلانمىقبأامهللف
لدبلاولثملاوهبشلانيأتابيهف

لوألاهتعاجشيفيكحيمهشلاوه
لبجلاولهسلاىدلىربكلاهتجحو
لقأدقرخافلادوطهتملع

لحمنمكروبفىوقتلاوملعلاىوح
لطهدقفطللاووفعلاوىضرلاباحس

لحنلاولضفلاوءالالاوذكنإف
لوخلاومراکملالهآمكحيب
لمشمشءازعلاينم.ىغولادوس

لفآبکوكامباحصألاولالاعم

دمحأنارعيبأمامحلاديسلايفءاثرالافقيتلاةديصقلااهنمو

:مهاربإنب

انهورورسيلوليفيك

تلحوأصخشلارْمأتلجنإ
انعومهراد

انطفافالاحبصوتتبصوأ
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هلولتنملحوتتلحوأ
يذلاءرلاتسکواثسکوا
لئازلظكايندلااإ
تدبهاودباتهدر

هعقوباصمباشترم
يذلامهشلاديسلاباصمك

بجنمرکټتاداسلجن
اوفرغدقىلوألانازعلا
ىدنلارحباييأرلاديدساي

اشحلايفًاراننزلاتكرتو
الحلاقفأيفملاردبتنك

ارباصادولجردصلاعساو

يديساقلخسانلاىکزُأتنک

ذممهاربألجنايدج

ناتعطنسافيكشعنايابجع
نأتعطسافيكربقاياذكو
ابتداسايأنازرغلا

نمهللةرسمأارضؤف
نابهللالأسأاماتخو

هلوضعلاودوقفلملاينو

انبرىلصراتخایلعو

ةرورضانهرصقلاودملاهلصاوناكملاهبدارملاانفلا(١)

انسحاريصداجمألاينباي

اففلاوانيلعتولابتك
الًاظوفحمناطلسلاىقيي

اسلايذييرشرعلاهلإنم
انمألاماركلابحصلاىلعو

٣£۳-



دونبملاسنبلالهو)
اعابلوطآراعشألاضيرقينوي

«ينأيبْيسُملاىلإهاتم
تاهليقنإبيسنلايفامّيس

اذهيفىتحورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنمم
دومنبملاسنبلالهفقغلابيذدألا‹ةرجحلانمرشعسماخلانرقلا

هيلعبلغمثنيدلاوةييرعلالوصأيفسرد‹يلؤمسلايبايسلاسماشني
عسوتوهضرقفهبهبلقَبرشَأورعشلابعلوأو«هيلإهنانعىشفبدألابح
لزغلايفاصوصخهبهنارقأمحازوةغالبلاوةحاصفلاةيحاننمهيف

٠فيرظلاباشلاهللاقينأقحيو‹امهيفهنامزةردانوهف٠بيسنلاو

:يوبنلادملابهلپتسنو‹اهنماضعبركذنةفلتخمنونفيفةريثكهراعشأو

يكليدجونعيكقاباالس
يځناوجقفخقربلابارطضايفىرأ
يعلاضأنيبقربلاضيمونأك

اعبارمزاجحلاقربينركذي
علاطميراردلابهشللعبارم
ةحاويملالظلاِتأيفت

اهعوبريفىتتجلايرأعوضي
اهرهزواهابرنمالإفرعالف
اللذتم(ىرقلامأرىرثمشق
اهتاصرعيفعمدلانيلبّوذو
هباعفشتسمرافغلاىلإلورهو
يفناکوالإ‹مثعمدباذامف

يکحنالوقوربلايكحتاميرايف
كسنلاىلإنوجحلانيباضأاماذإ
كسملااذشنمهبامالول٠مراوص

كلفلانمقيرغلاكاهاوهتقلع

كلملاوردقلااششرعدجمللو
كلسلاعطقنمريغلظبمظعأف

كمسلايلاعهروناہيفقرشيو
كبحلااهرهاوزنمالإرونالو
يکخحلارهاطلااذشنمالإوهامف

كفسوأرطاوملالاطهكحفسب
كلتروأكبأدكوطخفتيبلایدل

كتهنمرهدلاهلاملضفعرددغ
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دمحمءاروسفنتلورهالو
ةيحتنيمألايداملادمحم

اوبهيفاذشلاكنمابيطي
للزيملنييبنلاريخايكماقم
امسدقوكيفينأيرعشرذقامو

تموهكبحباسفنيلنكلو
رعاشحدمنعهللالوسرتللج

رخازليئامتلانافوطوتيتأ

ىجالاملاعنمنوكلااذهتجرخأف

ةرينمباتكلاتايابتئجو
اجېنمَتَحخضووامانصأَترّسكو

دينعترسحوقاسنعترمشو

يتلاكتوعدقافالاتقطف

ةركباتكنمرطقلكيفف
ةزهكثيدحنمتيبلكيلو
ابرغمواقشناطوالاالمدقل

رعبنيلسرلالالختعج

كدق:اهلئاقلاقالإ.هللاىلإ

كسملاةحئاربىفاوابصلافرعك

كفالانمتناكحمسلاكاذشالولو
!؟يکبساموينايبام.ىلعأولجأ
كلملاكلامنمركذلاياكحدمب

يكحتنأقلخلاديسايالحسفأف
يکملاكبيطنمحافيدملجو
كلفلاحباسيفسانلاىجزيحونالو
كنضلاوقيضلانمايندلاو‹رونلاىلإ

كشلاولهجلاولطبلاشيجردت
كرشلاادصنمهللاضرأترهطو

يکذتوأرطاوخلايدېتةكرابم
كفالاوةلاهجلاليلاهروناحم
يکنُيامكشويجنمرصملكيو
كرتلاولعفلايفريخللةضرخم
كرتلاىلإرايدلابرعنمكجيرأ

كحضامنودنمرشبلاكوحضهجوو
.ةلاطالاةيشخةيافكردقلااذهبوةليوطيهو

٠تافطتقملاهذههلو

ىنسأالاجرعملاسيمختنم

:ةيناثلاةفيطللانم١

ةيدَدَملاوبهولاثويغلسرأفيتسمعبطلاولهجلامالظيهلإ
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ةضموبملعاييانجرونوةحفنبكنملهجلاباجحىقّرمو

eمدامجتم/ينيما7/7
ةيرشالاوبلغلايمصاعملانیروةيرشبلاوصقنلاتافصيف

ةمكحبمكحاييلاعفیزوربنهُماف٠يسفنبنطحأ

المجزاحدقربخلافاهتوتنمف
اهُحانجامویبطخلاعقولشاطواهُحاسقاضدقسفنلااهاذإيفإ

اهحايرفيطلايفطلحاورأباهُحارويفإاياَهافشكنمف
الڵلعرياحبحشةيدل

اضرافويلعاضورفمدحجلالإاضهانكلالحفامزعينبهو

اضماوغيرسلفشكاريبخايالأاضئاوفيوحنملعلاثويغلسرأو
الھۇميرسرسللنكو.بويغلا

ارهاقكرهقبيلريصو.يلعارخازفراعلارحبضفأيهلإ
ارهاظكرونبينلعجارهاظايوارداقواڀوقينلعجارداقايو

ىلجحنااموروهظلايفخملكىلع
هؤاشتالاملهجلاشويجتءاشوهؤالبدجرمألااماذإيفإ
ؤاديمحلاتاذلانطابايوهءاولولعيكنمارصنبريف

الیزويقعتالوهحبخجحطمأ

اهفرعوتافصلاحاورأبيفإاهفطلويماسألاراوسأبيفإ
اهفصوتارودكنمملسيسفنواًهفصويلااييتافصكرادت

الّمكممالساياعبطينهو

هلوقيففيرعتلامالهرخاوسماخلابالوصومعبارلارطسلانألبسنأكلذناكداضلانعامالةيفاقلابسمخلامظالاىلاول(١)

مهورااهسهلوبويغلاسضماوغ
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:ةنلاثلاةفيطللانم

امحلاعنمأيفتاذلامسابترصدقوامطولبرايبطخلافاخأفيكو

امنإوتاثداحلافاخأفيكواملظمبطخلااجدوليسفننمط
القعمناكيقلاخاييلكنامأ

.ثختملاعكارلاءادنبيجعرضتملاهلاولاءاعدعی

يعتموظيفحاييزرحكظفحوينوامئاديزعكعب
الجومرهدلاثداحنميٺشخآملف

يتلاحويرضتاّيفخمبريضبيتئاغتسالالخيتاسمفعيمس
يتقافويزجعتایلکبطيحيتجاحويفعضتايئزبجبملع

الّجعمينهوويفعضلزاريدق|
يتئاغتسالبجتساو٠يتاوعدبجأيتلاريصباييلاعدعيمس
يتياکشويتوعدعمااعدلاعيمسيتقافةأوسكايلعىلإتوكش

البيلاورضلاينفكارضلايفاکايو

ايناشويعبضبذخ«بيرق»يلِابايئاعدلبجتساينوعدأبيهل

ايتناوريجتسملاءاعدتوعدايناكملغأبراياوسأيتالب

الضعافيبنجسمامیرتبيرق

يتنکموكاضريفياكمتّثوينرصببيماييناوعد
يتلذوريبکاييظحِءوسىرتينتزعناكرأزعلاسب

العلاىلإيدجبذخلاعتمايف

ننملاعساوايبنذلاوفعبنمفنكلوقبكنمرمألانوكييفلإ
نكتنمويريصنمضينکرديآنجميلهلعجاوعلليديبذخو

الجبلاناكيالومارصانهل

بجأ
وف
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ادتشءادعألاMلزلزو

نطاوملايفيتيارعفراو.يشغأ
ينتالكلايفلاّعفلاكمسارسب

المجلوقلاولعفلايفيوقلاذوفن
يتياکشٹبأولااليفإ

يتياركلالجيفدّيأكدجمب

يظوظحنتمو

:ةعبارلاةفيطللانم۳

وقفوريصننميلامتتيلاعت
ةلزلكلماشوفعبنمف

وسدبعىلع
يريرجيلعتقاضاذٳيف
يتريصبوىدهلليعبضبتذخأ

يتياغرجفيلجنييتحكهجول
يتياكنعفداةوقلااذايكلوحب

المکونيتماي

امنمختاماذا

`الفغأكنعاملاط

يتريخنماکميرمأنمردأملو
يتئيطخيهلایيتتشحوأںِإو

ىلجنادحاوايكيفيئاجرسنأف

يتفقوويفوقويفكرابنملاكل
يتلاةيوتلالبقا`بولالباقايويتبوخهنكرفتغابنذلارفاغايو

الّصتفىجدبعاهبكاتأ

ةرئافلاةديصقلاهذههلو

:«یوابوذ»

ادودخوافلاوسلامجلاقلع

:ناونعبةيرعشلاةقباسملاف

اديمعناسحلاضيبلاىلإابصو
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هناولو.یواهلقثأ|نالکٹ
اهرافنوابظلاتنعنمهانعو

احالمسومشلاک.دیغآلکنم
ىحضلاسمىلعهحالمتتبن
ةلقبتارفانلاءابظلاقبس

ةغبصةحاللاهحمالمتزغو
ةتفوبولقلافاءوضباسناف

صابئاحسمامغلاىقسو
١قلتۇمردبلاهيفتيغان

۳اهركابراهزألانمىدنأ
قشاعلمادملاِءامنمذلأو

هناكمسىلاو.قلطقفألاو
اهتابنجيفريطللةضوريف
اهئانغناکةيجشملكنم

لئامربونصلاوغصمسالف
هرطعبحاطبلانضتحيدرولاو
رعاشځاوجلاباسنرهنلاو

څاجنصغلکساللكلاو
دئاصقرويطلاناحلأنأكو

هروخصقوفءالاسرجنأكو
ۇلۇلنمەهژابصحامنأكو
هرهزفىدنلاطقنامنأكو

ايلابغابصلاةسوسونأكو

اديزمهاوهيفبلطيلازام
ادوملجلانهوياماهظاحلو

ادوقعموجنلالاثمأو٠تفغيص

ادوهشموجنلاهيدخبتنرو

اديغلاتايناغلاربوالجن

ادیرفلامجلارردنمهتغاص

ادودخوافشارملوقعلاىبسو
ادوعسنامزلاهبتعرفموي

اديرغاقرشممسابلايحاض

ادوعاهاذشنمعوضأو.اڌق

ادورُبمامغلاجسننمَقرأو
ادومعماميتمقوشملاسم
ادیدرتاباهددرتنحل

ادمملتالمللولتيدواد

اديلازجبرطنمنابلاو

ادیروتیوانجويلضيفيو
اديرغتهریرخبايلاالم

ادوعلاهنمرهوهيتفضيف
اديلوىولايف«لهلهم»ْتّسلَأ

اديحورغأادببيبحلاسم
اديضنناسحلادايجأهتلج

ادوضنماولَولفشارلابرض
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هلامجنامزلاعلخهلموی

ىحضلاىتحيمدانمهيفردبلاف
بکوكةفدسهنمىأرملکبو
يفيهولئالغلاسملىجدلاالو
ةرظنبْيلإانرفهتبذاج
هباضربذعتفشروهتممضو

یوابوذیدنلاباذاذإىتح

یۇؤرلاهحفستعمدلاوهتعدو

ادورشمقعملاهءاولوهءاهبو

اديلابويطلابالمعرهزلاو
ادودخوامصاعمهيلعتعلط

ادوُسلانويعلااهزوابصلاوهز
ادييرعیوانميللارذت

اديجلاهميدينيبترصهو
ادوشحنيقرشملاعوجتدبو
اديعمواءدبمضبنيبلقلاو

:«نوديزنبایرکذ»ناونعبةديصقلاهذههلو

انيقامنمیوریقربلاّيراساي
«سلدنا»تانجنمرضخلایبرلایداغ

ىسعفهمايفرهزلاركابو
اتريسءارضخلاهقاروأنيف

ةقرؤماهاركذونامزلايكي
تقفخاف تاماقموملاعم

ہےةفعسمرادقالاوسهالیلخایف

قبعاهفاطعأيففاهارثمشلاو
فطعنمواهمردحنملكيل
كلفاهسمشنعبغيملةراضح
«دمتعمو»امف«دضتعبي»تهاب

بدأىلحنعايفرهدلاقتفت

انيئانتنماضيفةيابصلاحفل
انيحاپرلاوايفضّورلاقناعو

انيضاومنمطوطخبةموسرم

انیحُتو تءاشامفیک اتتیمئ
انيلسغعمدلالاسفبولقلاانم

انيناغأاهدشناوةريزلايح

انپرسنرهدلاعوضي«سمشدبع»نم
انیکھتمايألاعمديزيدجم
انيدمنتىقافالاقرغلبنمو

«انومأم»هيفتهابو«ديشرلا»رصع

«انیٹا»و«امور»هلئمتجتناام



ةدلاخردقلاتايلاعرخافم

تقبعئتايحتديلولاابأ
تطلتخافكاركذيفكييحنانئج
دمأالامنوجشثيدحللف

اشنورثنياوحارفباحصلاماه
مهرعاشمتلاهنافكيفاوقباست

«ةبطرق»دهعانترکذةبلحيف

اهسرافوىحصفلارعاشايهللاب
تبسفیکءارهزلا«ةدالو»ناشام
اهدتحم«ناورم»نمةفيلخلاتب

هتفضغلالامجلااهيلعىفضأ
علوىلعاهانمتتًاينامأ
الدرملماهسناسحللو

ةقرؤمءادصأتوصلادّدرف

هبعابضلافتليكتوصلاهاو
هتوذجَتيكذأيذلاديرفلاالول

ةعئارنجسلايفاررغاهتلسرأ
ةعئار«نادمحىتف»ایفتیراب

ةرطاخلكمكنمقرولاقرؤت
اہتغشایارميئسمشلاعمتراس

مهمش«ناورمينب»تيأرا

.دّيجاهدرودلبيهوروجيلاةبسنلاوًايروجًادرويأ(١)

انيحلتواداشنإرهدلااپیخ

انيضابيلالاانرضاحمايأ

انيلايلابهتيحأكيلايلىلع

انپرسنواپروج٠لوقلاعئارنم
انيفاوقاهتتمضءيلاللاكب

انيقامىركذلابعمدلاللف
انينافألاوراوانلثيدحلاتاه
انيجشُترهدلاتبف؟داوؤفلاكنم

انوداهداجمأنمنيكامسلاىرت
انوتفمبلقلارغمكرمعَتشعف

انيمآارهدلالاقفكيلعتّصغ
انيلاقشاعلاماهتسملادروتوأ
«انینادتنمالیدبيلاتتلایحضأ»

انيناغَمیتشيفنينغلايتش
انيواتَعايندلاالمامدعبنم

«انييروهجلا»دتنعلنايبلانم

انيعلاوءارهزلابهشلاسفانت
انيداشنجسلامالظيفاتشعف

انيياورانمترمغةشايج
انينادوانيصاقنيبُتْقوطو
انينغلاتوصىلعبصساك
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هلالعلاوعدياملكنعنيهال
ةنشنشكيبنجىلعومهتقراف
هتياغقبسلاتابصقنكتنمو
اتلانىٹرتالأديلولاابأ
انعمادماقرتانيطسلفیذه

انقرؤَت«ىصقألادجسملا»نذام

ةثراكوبطخالمويلكين
انيرغمءانبأايقراطدافحأ

انرعاشمىركذلاةبلحيفضيفت
انعزانتکانئج«سوباقضرأ»نم
انطبرتخراتلاومدلارصاوأ

ىلإملهىصقألابرغملاةيتفاي
ةيلاعدجمنلاباضهيننمله

انمئاعد«يناثلانسحلا»و«سوباق»

اسيارديأتلابظفحيهللاو

:هتروصقمنمةذبنهذهو

ًاعمذَمىنفجنودءامسلاءام

فقوقولااييأعويلاجا
ىلعقربلاايا«احيبذ»ینه

انيهاسدجملاطخلنيقرافم

انوافرعتu«موزحلا»نم

انيدالعلاواضرفةماركلاىري
انيڻرتدجملاكاذنسلألكو

انيداتنمتبيصأدقاملوطل

انيكبتءارغلا«ةرخصلاةبق»و

انيداعتنماراندقحلااهرثي

انيیرکذلاعمانيتأدقاه

انيباوريفاطيقسمامغلاکب
انيلهأعبطنمافولافانقاوشأ
انودعحتنيدلااذهةياروام

انيديأبمكيدايأ
انيضامداجمأالديعتیتح

انيدلاوداجمألالمشتةدحول
انمادجملاءامسيفةوهزم

ايلانعيعمدترعتساكبه

امسلاءامهلالجنمنيأو

ابرلاىلعةلنميعمدأب
ىلاءازجأنيباماهضموب
ادفلانيبارقنيبيصعبارم
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ابفاهاوهبيعولضثرَو
٠ضللبقءامسلانبااي

رنمناوكألاىلعرشناو
امفايندلاىلعاهضبنبقفخاو
اهقبرييحنكاماعنرمو
ايقستسماهئاجرأىلعفُطو
انٳيحلکاہيجو
افالجيفيهو(ىوزني)يلنم
اهدجمباهماهءامسلاونحن او
ةعاس(يلهب)حرصيف1و
(اهحامط)ىلعديزوباثيح

ةبرت(يکزارناضحايئيحو
هحاريفهحورثيللکنم
(لئامسراذإبرتلالبو
ةماه(يبيضملار)ثيحىلإجعو

:لاقنأىلإ

ادهاعماهبمركأيدا

اهجوربنعسومشلابرغت
دجملااهئايفأيفمه
ايالفانكالاةعينم

اسهليخوةعيفرماتيا
اهئايلعيفخراتلافرفري

یوجلانميدبکتضافو.یلصي
ىذشلاعوبنيوهفاهارثمثلاو
ةلضنداحس ىدللانمصعاحم

اندلاءاجرأيحينا4

ابّصلاهبترسدفريبعل

ايضايدلاتّرزدقالاطف
الاوءايحلاوةايحلاعبن

[ىرقلامأ]اهنأاكاهدجو
امسلاىلعابضْرألارخفتو
همدقدهعلىركذلاعجرتسن
ىدهوالضفنقلااذهقورا
ىغولاتيلاصمالإتتبنأام
اطسلابوهرمةركلارفنضغ
ىحضلاسجاہاکتالالت

ابرلاءارضخوناشلادمسل

انستاومسلانينرعباهل

اہبلاواہنعبهشلابيفتالو
ىرذلامشاهبعلاقشعيو
ىدعلارشاهفيخيالو.فرص
ىمحلايعاداعداذإو

یلزیخلااهابريفيشميو.اوهز
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ىحضلاىلعخاشتتبنوانسلاءءالألبتفيصدهاعم

ىذشلاماسنأبالإاهفانكأنمسملينأرهدلافرصوَقَيم
اصعلاعرقاهقلقيالوفروخاهفييالنينرعلاةيلاع
ىجحلاونيقيلاةبثوبالإةتبثويفرهدلاقالتالو

لهاءاملعلاةقبطيفدومنبملاسةمالعلاخيشلاهيبرکذيتأيسو

.هللاءاشنإثلاثلارجلانمزيجارألا

«تاورذلاقردقهيعاسبصورخنمفقمبيدأو)»
تافدصلاۇلؤلقافهرعشنمفلخىتفيأناميلساذل

اذهيفىتحورشععبإرلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقن
نبدمحمنبفلخنبناميلسفقثلابيدألاةرجحلانمرشعسماخلانرقلا
حرطتوهنونفلهانمنمعركوبشذمبدألاقشع‹يلخنلايصورخلاريصن
ءاجو‹ةفلتخمعيضاوميفهضّرقوهبعلوأورعشلابجحلوهنوجشوهنوئشنيب
ركذنو.مهيلإروظنملادالبلاءارعشنممويلاوهاهو2هبيجعوهييرغبهيف
:«ىفطصملابكوميف»ناونعبيوبنلاهحيدمبهلبتسنهراعشأنماضعب

ملظلايجادولجيفءيضُيارونملكلارهوجيجزهللابكوَميف
مجعلاوبرعلاريخليلاعملاريخايقتنمظفللايجزآهللابكوميف
مهلكقلخلاريخلاحدمفزأهترجهماعنمىفطصملابكوميف
مستبمدشرلابمستمريخايهعلاطنماوىفطصملابكوميف
مكحلاقداصلابيبحلالوسرلاكاذىلعءاشلايدهأىفطصملابكرميف

مظعلاودجملايفافرشهلئمكادبأبكومنمىريالبكوميف
ملعلادرفملاحدمليقامريخوهلءاشلايجزأنأرخفلاةياهن

ملكلانمعادبابتدجأولوهلخدملايفوأنأردقأفيكو
ملظلافشاكىجرملادوجولارونىدهمامايرابلاةمحردمحم
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ةبطاقبرعلارخفومانألاريخ
مهرتكاقلخلاثايغدوجولاثوغ

یدهمویلیعدیذِإدمحألثمنم
ةثراكيأوأىغوللىعدناو
مكفءايخسألامامإداوجلاوه
العوىقتنمنيبسحلاخذابلا

ممغيفسانلاوهلئاضفتحال

لطبديسمظعنمهبمظعأ

افمزمزواقوشهلماقلانح
ةبيرمقيدّصلامكلذزافو
هتمأقيدصايظحلاكنه
هلماقلافروثراغىلإاأ
نموتوبكنعلاجيسننمارهظتساو
اهمواقتالنوصحتويبلاىهوا
ةعديفهللانمأبهارداغو

ةلهابعلايقأةليقءابأ
ةرواسقلاطبأدزألاةداسنم

اودرواذإداسأدمحأراصنأ
اورصنةداقةامكنممہمرکأ

مهعمىلرألاواشيرقىسنأتسلو
مشهننرعيديصألكنم
مهفصوركذلايفىنأنوعؤرم

مشلاوقالخألابةيربلاداس
مدقىلعيشمنممركاوالضف
مكحلاىلجيفوأملعلاىلتجميف
ممعلاثراكلاكاذتاحارجىسأ
ماسالونمالبىنغأفاخس
مرکلاودحملانيبسنلاكماسلاو

ممغلاٹراکتلجفلالضلانم

مشلارهاطلاكاذلادجونح

ماللثوعبلاىفطصملاةبحصب

مكحلادحاولارسةماحجملاشع

مطحخلاىلعتفوأيتلاشيرقايلع
مهبلاوداجمأالانطومةبيطل

مشتحمردقلايلاعريغىرتالف

ملسلاىدلداوجأبرحلادراوم
مذخابرفكلااودابأفمهين

ممحلاودجلاباوسنيرجاهم
مصتعمهللالبحبدايقلابعص

مظعلاخذابادحموارخفواحدم



برطنمزتهامهتركذاذإ

ىرأدوعسلادعسايريخلاةبيطاي
انسوالعتنازهبدعسموياي
اذفماقلاباطدقريخلاةبيطاي

ةعيرأمثماعفلأىضمدقل
ادباامئاددعهترجهماعاي

یدهرونوساربننوكللتنأف

ملايفحاورألاثعيبمهركذو
مستبميزيفبرطنمنوكلاو
معنيفوسنأيفةبيطعوير
مغنلاووذشلاباهلبالبيکحت
مشلاودجنالكولالجلالك
مكحلادحاوللىدالوصأاہ

مظتنمدجملادقعبنورقلانم
معنلاوتاريخلابةقيلخلاىلع
متتموهنمًادتبُسبيطاي e

:«دحجملاكبوهزي»ناونعباضيألاقو

مركلاوءايلعلاودحجملاكبوهي
ةلزنمواقارشإسمشلاكخيرات
هرخافمنمءيلمتنأنایر

هعبانمنمالأتالوطبلاامف
لذجيفنابكرلاهداحأبتراس
ممأداجمألابرخفلاكنيل
ملاعفنمارونرهدلاقرشاف
المتحبصألضفقباوسمه
كرتعملكيفمهردف
ةنوالکيئیدحلارانماويحا

مهمئاقماقذممهكريفرصللا

مألااهخيراتتركذنإبعشاي
كالاوعاقلاءيضتسياهروب
ممحلاكبيلعتستسرلاجؤوتم
مركلاوهنمالإفراعملاامو

ملقلاوفيسلاهنعنوكلاثّذحو

مهلعفبايندلاونيدلااوروندق
مهرمألاداقنمنوكلااوريصؤ

ملعوأساللعشماهنأك
مجرادعلانيطايشلمهنإف
ميدهلطبلامالظتامأ

مزعلاوقيفوتلاوضيبلاهبىعست
٦0¬



یرشثولبلغةلهابعص
لصيفمهمدرجناذإ
اےءازوجلاةماهلعوداش

معنمهالاونم-ريخا

امضهتبلهللااعد۱

1سّسأتدحيمىلإفيضأج
تضفامهللايبندوهدهعم

تدعّسيذلايداشاهنسلعين

تعلطيذلامويلا۳0

نمرشحسخانورقلااهتريغ/
راکمتلوأامركذلانإ

هبذولينمینوطوینکس0
هتیارتحتانانيکلادهني

یعسهيلمهشنمنزا1
ةفرهودبع.ىتفلاورفو
مهركذننيحارخفبعشلا7

Eبلخلاودربملاورشبوبكب
هلئاضفركتتالفىیدنلجل|

ةلهابعلايقأ رغلاو
ةفراطغلاطبأابرعير

ةداقةابأزعسش

۳الوملظالنوكلايفام
عترامقألاوبهشلاکرب
هرمهاداعنملليغر

دلاقرابلاضيمويبت
:یوهاهودحيةيربلا

01هلاتغيالةقيلخلاءدب

الجاهانسبمهراونأ
7فورعملارمأعيت

قلاهبتنادزاوةّيربلاهب

2هبتباجناوةيادحلاهب

ارهدلاروغثوهرونب
قلااىرزأالونامزلامع

ربلقلايفهنارينقوشلاو
07سالةمحرهنإف مدسهلاکاسا
1الودعبالهنعشم

ملعلاماعلادیزلج2

مهئامسنماموددجنارطمتساو
هنألس 1ةداسدیردناوِ

(ااما 0مراصلاوهلبلهملا:

مقمتلزامربانلابهش
مهلثمكنمالدعضْألااودّيقدق
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ىغوثيلمرقلاديعسنبدجأو

ينزجعتفناطلسنبديعسامأ

اوڻرونمبًانهنلومظاعأاوضق
هركذأنيحمهنمسوباقبيبسح
نرقيفسمشلاوهدمامتراس

ةصلخمهنمديأبدالبلایعر

هتضمبءاضورطقلاقرشأف

اهلاعموهڙتمكبنامعيذه
ةعفارزعلاخانميفمكباله

مذخمراصيرَمْشبذهم
ملكلاةدومحملاهتريسرصحنع

اومستراهجاہنمیلعوهخيرات
مألاهلضفترقأزعناطلس
ممحلاوردقلانايلاعلاهبامس
ملقلاوفيسلانايضاملاهدزعو

مستبموهفهنمبعشلارشبتساو
مركلاودجملاثيحتالوطبلاضرأ
مستواوهزمحرييعولاو
ميفالبادابدحيمِءاول

:«غراتلاربعنامع»ناونعبةديصقلاهذههلو

داماراتنعكثيدحيفذخ

ةعطاسرونلابمهرثئامبتكاو
كسحانقلاومهامتيتناو

قروىلعتطخامفئاحصارفاف
تمسترافناميالااهطخفئاحص

ترشناملکيموقفئاحصمكلت

ذخفروصعلاةارمكناخرات

تقبسافله«انامع»تیراذام
اورکذتضمدقانرقنیسموحننم
مافايجأىدلالفات

دادجأوءءابآرخافمرکذاو

داضلاةطقنوليتنيكلاةييجيف
داوطأخيراتنممدلابطخ
داماتاذتاحفصىلعنكل

يداملاةّنسولجتةطيسبلالع

دابنموراقنمنوكلارطعت
يداشلاقطانلاتنأفثيدحلاانب

دادشوناطحفلبقفلاوس

دليملبقارينتسماهخرات
يدانلادیس«مهفنبا»لبقورشع
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ادعألانمباقرلاربتضيبلاتلصللا
لوسرلاوحنیرسدق«نزام»و

هتنعأيفاعوطنيدلاىلإيرسي

يداعلابصاغلاميدأيرفتو

داجنأوراوغأبادخوضْألابوجي
داصقلدوصقمريخىیفطصلملاو

داشرإوهيجوتل«نامع»«يصاعلاىتف»ليلجلايباحصلاءاجدعبو

اهتداس«دبع»هوخأو«رفيج»و

ابغراننيبيرسينيدلاحبصأو
ابدتنمقيدصلاىلإ«دبع»راسو

اهب«ليلخلل»لايلدوعتلهو
هتحاصفيف«ديرد»نبأکنمو

ذإ«بلهملالا»يفكبكربجعو

ملعلداعمامإ«یدنلجلاک»نم

ةفرعمواملعاولمحةداقؤ

ةفراطغمش«دمحي»نملل

مهرمالاداقنمنوكلااوللذدق

يداولاوحرسلاةانيرعلاىلع
يدالاهروجیديفردبلایرساک
داوفريخىحضأفلوسرلادعب
دابهلضفملعضورعلاخيش

يداحلاوهىحصفلابكومىلعنمو
داقنمدحجیبلفنامزلااوناد

يداهارخازلا«دیزلجنرباجو»

يداشنإويمظنادبأمهيمحا
داشرإولاضفابمانالااوداس

داقحأولغيذلکاودفصو

داتوأريخمهنم«كلامنبتلصلاورفيجنبا»مرقلاوربحلا«ثراولاك»

ليلخلاکو
ويل

صفو

مهدشارو«ناسغو»

ةرواسقلايقأخيرات

يداحلاانقورافعم«نارع»مرقلاو

داضلاةمأاوداسفاراماوناك

دادشأجارفبرعلبو«ابهشلااستعلقلينابلاودشرملجنك»

نملضفأ«ضرألاديق»مهشلاكلذو

بتعلقمزحابىبنمهلبنو
ترهزنممرقلا«دیعسنبدمحاو»

تقطنيذلا«ناطلس»ليقلاهلبشو

نممظعملا«ناطلسنبديعس»ركذاو

يداعلاملاظلاباطسوىدحلاداق

داسحنبيعتذقأثيحةبوجعأ

يداشنمونثُمنمف«نامع»هب

يدابلاوراصحلانسلأهلضفب
يداعلاقباسلاربدجملاةبلحيف
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لطبنمنازعىضرلاىسنأفيكو
ابماقِءامشةضمننمهل
لذجيفراوغلامكبعشسوباق
اهتدجبنبااينامعدحيمَتْدَعأ
ةعلاطسمشلاكاهبتولعدقو

مستبمرهدلاورصتنمنيدلاف
هبماقرعشلاناجرهمنمهل
ينطوينباوبه:انناطلسلاقدق

لمأاهلكنامعناسلمنَ

ةعنايبادالارغيسجل

مكتلالجيفانإسوباقكيل
مكبءاضأكاخكسلمابًضفو

داحجأودجمنميموقلو

داريئسمشلاوممشيف«سوباق»

دايعأمايأهمايألكف

دایصأوتاداقلبنايدزو

داخإلکنماهتزوحتنصو
داعبابىمريمزنمرفكلاو
داجمالبنمهشسوباقرصعيف
دابغنأوراوغأبضيرقلااوُدر

داشراوفیقتباًّيهفمكيف
داترملايندلايفملعلااذبحاي

داعسإريخيفشعفارخفهيتن
داورنيبابيطعاضکوارون

:«ةغيدحلاةضمنلا»ناونعبةديصقلاهذهلاقو

مالعألاكدجمةعفبتره

VN ۱
تققحتفاهتلفقرشارجفلاو

يذلارجفلاقرشأيرمعلاقح

مشاغودعنمكضرأتيجو

ناطلسلاةلالجلباطخلاوقوفنمةاشملاحتفباهتلف(١)

مايألاككلمةضهنبتهزو
مالغنامزلاودبعرهدلاو

مادقلااأايسمكتاوطخ
ماتقمسيلوتيقتراا
مالظالاىلجناهبوانعلافشك
مالسإلاكلديأتباعدف

ماغرضلاهطوحينيرعلانإ
ماكالاهنداماقمتلعف

O

 



ةلودكلامملانيباهتمقأو
ابقرتنأسوباقايتمسقأ

دقنامعبةرابجةضهناي
اهدصقةياغوتماقةضناي

العلاوسَسأملعلابةضناي
اهدوقيكيلاسوباقوتما
ةَمأابتضمنذإاعنصتنسحأ

الىربكلاَةّيمألااومتققح

نموىلوملابناميالامكودحي

ةكنحبوةمكحبدالبلاساس

ةيالولكوةقطنملكبو
ةيغمظعلارصنلاعناصاي

امسلادبكيفسمشلاكهخيرات
قرعمبعشخيراتنمهلل
هدجمدوهنبناطحقدهعنم
ايشداجأراتهتاحفص

قباسةلوطبلايفكبعشسوباق
رفنضغبورايفءيرجبعش

هدحمعفارتنأبعشنيف

ققومتنأفامدقابضہاف

الماككقحبيفيضيرقللنم

لالجالاافونعي
تربفكامسلاقوف
ماسبلااهرغثقرشأفتماق
ماعنالاولاضفالاةمألايف
ماقمنيدقرفلاىلعأباهو
مالسالاوناميالاهحالسو
مارکماركلالاعفأكاذكو

مالقآىبہلاوبتکينوكلاو
مادقاإلاهنيرقفاقداصكي

ماظعمظعلارمأللهتغأ

مالسوةيارطقلكف
مائوولماشلدعونم
ماحلاهنمتنأدحمبعشنم

ماظعالاو

ماسقألا

مريسيلدجملايفهناكمو
ماوقال١اشتدهشةراضحب

مايالاركذبنيزتلاغ
ماظعنومركأةيربلااوداس

ماغرضىتفالإومهمام
مادقملسابةيركلاثيل
مالغوهفخاشذإهديعمو
مائووةناكمبولقلافكل

مالقالاافولانعلکتدقلف
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:يصورخلافلخنبديعسخيشلاهيخألهنملاؤسبهراعشأمتخنو

يلِإ٠.رصملاهيقفاي:يقيقش

ىتحباجعالانميتتزهف
اهاببيةحاصفلاببعالت

ريتامطختنأيرح

ادقعرهزلاموجنلامظناهب
ٹترالةلأسمكاېنمضو

ارعشكيلِإفزأدقانأاهف
تخصفيكينوربخ.متيدف»

نيسُحلايبألةديصقتأرق

نيعروذيلثمسیلوتودغ
نيشعالاونکقاف

نيجللافحصىلعناقتاب

نيقرشملايفاهرونقرشأف
ينيعناسنإاهمهفبراحف

نيزلكبءاجصنلابهل
«نيمريغنمكلاهةضيرف

«نيذريغالامہعتتامفمنباافوةجوزدیزل»

«نيديلارفصهريغْيلوواثرإهتكرتاملعبلازاحف»
«نيشبیمریرفاكبسیلواهيخأىلع تيدفسقرالو»
«نيتواقشلانينأةفاخملتقلاثرإالجعمسيلو«

نيينسحلاالكزاحمضخرحبتنأفدارأامحضوأف

نيدقرفلاىلعأل يخأ تومسبيدأنسلماعهيقف
نسيرللايمهاضتراوسنأبءافوتلمكةداغاهذخو

باوجلا

انايبىتألالحلارحسلاهمأ

بيبلقبلهكاحرعشب

؟نعيأةميقباردقالع

اارخاسافغيلب

قوفءايلعلافر
نيغبانلاب

نييرعشلا

س۱۲



اشوةجوز
اٹرإکراملعبا

اہيخأىلع تیدف قرالو»

لتقلاثرإالجعمسيلو»
رعشتايبأانهتمتذإو

نميفضرفلانأبيلنيت
الكزاحدقيذلالعبلاوه

متعلهعاضرنماهوخأ
اضرفلالافصنلانجوزو
معنباوهویرینانكميو
اطسكاه|يفاوقلاناميلس
كرتاوهقفلالهأهقفلايفلسو

يلرةالصريخمخلاكسمو

ارودباولمكهلباحصأو

نيريلاءوضرولايفتاش
نييشعالاومہیئاطلع

نيسحلاوبأضورفلايفزغلك
نيقفاخلايفوقهلرق
«نيمريغنمكلاهةضيرف

«نيذريغالامنعتتامف

«نيديلارفصهريغىلوو
«نيشبیمریرفاكبسیلو
«نيتواقشلانينأةفاخم

نيسحلايبأنايباهيسحُي
نيٹراوالثٹراونعتلخ
نبيعلاقنمهلاهاهوخأ

نيعضارتمنمطقٹراب

نيمنودادريقابلازاحو

نيبناجنمالاهلراصف

نيجللابصقهنودايي
نيديلارفصايلاخاديب

نيتلبقلايذىرولاريخىلع
نيينسحلاِءازجمشمو

لضافألارايخألانمةلمجبرشععبارلانرقلايفلخنةيرقترهزدقو
ةياردلابحاصويدنكلاديعسنبدمحميضاقلامنملنامألاداحألاو

يصورخلاريصننبدمحمةنطفلاوءاهدلاوذويمالسلادمحأنبدمحمةربخلاو
.ةرورضانهرصقلابودملاهلصاولاملاارثلا)۱(
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نمويافرعلاملاسنبديعسليبنلاملاعلاوملاسوفلخناميركلاهانباو
ينأيسويدسلاملسمنبملاسنبدمحموينابيسلاديعسنبدمحمداوجألا

.هللاءاشنإثلاغلارجلايفدونكلااشمنمضعبرکذ

تاجةداسورابكنمليلجروبلانمبيدأوإل
يايبيلاسأىلعماظنوذريجنبىلعافصلاندخكاذإل

رشععبارلانرقلايفرعشلاضرقن
خيشلانامعلهانمةرجحلانمرشعسماخلانرقلااذهيفىتحو

رصاننبدمحمنبربجنبيلعنبدوعسنبربجنبيلعبيدأألا
رسالاهذهدج.ةعفروةسايروفرشتيبنمهناىفخيالو‹يلؤمسلايربجلا
هرعاشةمجرتيفهدافحأوهانركذنأقبسو.يربجلارصاننبدمحم
ملعلابلطهمشلبةسايرلاهمهنكيملاذهربجنبيلعخيشلاو.يناساسلا

لوصاو٠يركبلايناثنبىسيعذاتسألادنعةييرعلالوصأملعتفاشنذم"
‹ينايسلاىيحيياويميلسلاديبعيلانيتمالعلانيخيشلادنعهقفلاونيدلا

ةبيبشلانمزذمهلكشموعرشلاصبوعنعامظنلئاسيوبحاييرمتساو
ابتبوجأوهتلئسأيفريبكعومجمهلو‹نالاىتحو.هيفسردييذلا

ملعلايفقيمعبحهلو.كلذريغوءاثروناهتيفتاعوتتمتاموظنمو
عمجبريبكماهاهلونفلكنمبتكللةعماجةبتكمهدنعوأ‹بدألاو

يتلاتايألاهذههرعشنموانوامظناهدئارفواهدراوشولئاسملاناسح

:ليجنبنافلخةمالعلاهخيشلهنمةيحتاهلاق

لمعلاوملعلامامإامامحلاونلجعيفءابضعلاانبريستاهغَد

لمحلاوءازوجلاةورذقردقنم انتدمعبدنلايعذوللاىتفلاكاذ
يلوريخيضرملاليجىتفیدنليزجلانافلخدوطلاهبينعا
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صغفمضخلارحبلاملاعلايذاتسأ
انتودقمهشلاءاملعلاةمالع

اهفدراويتايتكيلإيدهأ
الوةايحلالوطةمعنيفتلزال

:ملعلافلاقو

زعلزنكهءرلاملعفمّلعت
هبانزعذإشرعلابردمحشض
انملعبايرلاماهىلعولعتس
ةمحروافطلمثاحتفبرايو
امئادلېتكنمةالصبدجو

لمألاو.بولطلمابظنهجف

يلجمانألانيبللزيملهلضفنم

لزجرطاعمالسنمرفاوب

لذجيفورعيفكتايحتلاز

اديهاعيفشهاقلترشحلاىف

ادبۇماركاركشهركشنو
اددۇسوادجمينارقألاىلعومسنو
ادمرسرهدلایدميذاتسأويلع

ادبريناملالاوىفطصملاىلع

:ةفيلخلادمحمنبدمحأخيشلانيرحبلارعاشلةيحتاضيأ شلانيرحبلارعاشلةياضيألاقو

ددوتوةينكيلإين
اللايفرخافلامكلالعلاا3اي

اعيرتمارعاشدأبهک
هتربكأهماظنتأرق

لبنمادبرحسلهلوقأو
ززبيدأنمنايباذهمأ
يرطاخنههّبحنکف

ةيرعةبسنكنيبويني
1فرعاشعربأتزألف

۹كتدققيفاوقلانإ

بعشعمنيرحبلاانهتلب

دلقمءالولاببحمالسو
رىهسلااہتیاغنودنم

الاماملاوهضيرقلاشرع
دروهابودشأتودغو

دقوتترهامةركفكلتمأ
دتحناباطوهتمورأتمرک

دمبلبحلاانأكاذهل
دؤيومكتاذظفحيهللاف

دهشتقئاقحلاودهشيهلل
دجستوكالعىدينيبرختو

دعستىى۱ كباهلكةبورعلااذكو
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نمداحمألاىتفايكردل

مدادرلصلحةتيذه
ةيوطنسحبدعبنمكتءاج
امنانعدوقيدعبنمكتءاج

دحجيالامئادكلضفونطف
دصقملاتنأمعنوكيلِإتءاج

دعسمكرهدفامتدافومرکأ

ددوتومأيلعىلإبح
:ديبعيأةمالعلاخيشللهنملاؤساذهو

اقربألئاسنمقربلتقرأ

قدغمبحسلانمثيغاهضرأىقس
ارفنضغاّييِرَأامركتيتأ

عديمبطقريرحنلاملاعلاوه
الئاسكتئجمالسإلاملاعايف

رصعضرفهتافامويِرملااذإ
يذلاامليللانمثلثىضمنأىلإ
ايقارتلزالهللاكادهينبجأ

هلاويبنلليلإلصو

اقرشموابرغناوكألاىلععف

اقنورضْرألاهبترضخااهلهأىلع
اقلتماركلاقالخأبامامه

اقفدتملعرحبديعليلس
اقلغتدقالاحاتفتلزالو

اقلعتهيلعنايسنوموب
اققحمالوقكاذيفىرتهيلع
اققمباوصلليلاعملاءءامس

باوجلا

اقلغتاهاحتافاباوجكيلِإ

اهّبصويفاوقلاغاصنمهللاىعر
ةجهبوارونسمشلايكاحتطوم
امظاندئارفلامارنإعدبالف

اشينمهيتؤيكلملانأهللاىضق

هلهألنيزملعلانإفملعت

اقرشمةطيسبلالکلعءاضأ

اقّمنماعيدبامظناهلاقب

اقفوتواهكاحرباجنبلع
اقليفڙتباوكلملامظنماردقف

اقشرجفلاكلهجلامالظسیلو
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ةعاسلكيفملعلابالطمزالو
ددؤۇسريغنمملعلابىتفلادوسي
اريخمتقويأيفىتفلايلصي
ابجاومكحلايفليجعتلاىريضعبو
ةيقبهيفضرفلاتقوناكنإو

ىقتلاودجماونيرادلافرشلتت
اقرعُمحبصألصألااماذإفيكف
اقلَحخوةالصلاتقوهتافاذإ
اقفرأناكاهراتخأيننكلو
اقّقحالوقهذخالاحهيلصي

اقرشأردبلااملالاوىفطصملاىلع

:ملعلالهأنماميمظانمجارتيفاهتبوجأعمةلئسأهليتأتسو
“تاسلجلابيطلوقلابيطىسيعنبىسوميركبلابيدألاوإل
تالكشلماومولعلاصيوعيفثوحبمظنباََلُملزيمت

نرقلااذهيفورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
نافلخنبينانبیسیعنبیسومبیدالاذاتسألاةرجحلانمرشعسماخلا

ملعلالهأدنعوهييأدنعنيدلاوةييرعلالوصأيفسرد‹يلؤمسلايركللا
لئاسمنمدئارفلاودراوشللهعبتتوهبيقنتوهثوحبةرثكبهقفتو‹هدلبنم
ابيلعوةيهقفةلئسأعومجمهلو‹اهدييقتواهمظنبالوراصو‹ملعلا
دقوادجقئارهؤاشنإوليجنسحهطخوةقئارةيبدأراعشاهلو9ابتبوجا
ذنمةيعرشلاكوكصلاةباتكىڵلوتو(ملظامفهبأهباشينموركلذيفهابأهباش
عماجيفاسردملعجمثسوباقناطلسلاةلودنمردصلايفىتحليوطنمز
.سيردتلايفرمتسمنالاوهاهوهدلب

نيحديعسنبسوباقناطلسلاةلالجيفافاقيتلاهتديصقهرعشنمو

:هشرعبردصتوكلملاىلعىلوتسا
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ءاقترالااذكهجلااًذُكَه

يلاعلاعيضرسيلفاذكه
ءانداشرللداشنمداس

هيفسوباقيعسٌبعشلاركش
هيلعيشينامزلاناسلو

الإةيربلايفسوباقسيل
اسوبعناكنامزلاوانءاج
للايفردصتذإسؤبلاىلجناف
قألالعاہیتلاتختنامعو

اتمبرغلابمثقرشلابفاط
ارهجةرسملانلعتتدغو
ينالابعفادمييو
فترشندقمالعالاكاذكو

هيلانيدفاوسالاىرتو
اعارساومؤينابريدجو
ديرطلكثوغرهدلاةجهب
ماركةارسنمكللاثرو
نامغليهاايهللااودجاف

ُءاوسلاليبّسلاوملحلااذُكَه

ءابجنلااذكهوهيوذف

ءازولاهنودنمارخمشم
ءادهشىرولاوماقانيح
ءاشخلاكاذمعنوليمجب

ءاضتسيهبريسف

ءارضلامهفوهيل
ءارسلاتمعوایرسك

ءاثلاايفلجذإارطراط
ءاسأبلاهبعشنمهعرتم
ءاهتناویىدمافلامابرط

ءامسلاامتلسرأدعرلااهتوص

ءارسلاتّمتورطقلك
ءاشلااهمحوفييلاهلاب
ءادفسوفنلاهلكيلل

ءاطعمطسقمضاةنيز

ءالعلاوةميشدجلامش

ءاشيدقاارکشهورکشاو

ضعبلةحراطميهوفصولاةيحرسمبةامسللاةديصقلاهذهلاقو
:هدلبنمهناوخإ

لئاضفلاوادتهالاوىدنلارقملئامساحيفليلاجوعيليلخ
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انإفالعيلاجوعٰيليلخ

رفنضغبيللاضفملكتوح
للانمامإمضخلارحبلابكيهانو

ةعفردجمایرذيماسلادمحم

هعبرنيدللًرضخافىدحلانابأ

افئاحصًالماوهنعرّرحوثدحف
ةرعساوبيرابلاهدمت
ىلوالاةفراطغلارغلاەۋاباو

مهنمومانألاديصمهؤانبأو
ةدجحنوتابئانلافةوطسووذ

لادذسملامكلاردبمہنیبنمو

امئاقلازالهللادبعلضفلاوبأ

هلثبيلنمفسبعينبسيئر
هلابدتنمنيدلاراعشهماقأ
هلملاعنمءاحيفلاينبلكو

اننامزلهابطقديبعلجنک
لاةبعكومولعلارازنافلخو

اجحلاوملعلابفورعملاملاسو
لادمحملجنمهشلاهلالادبعو

هونصوديشرلالثمىرولايفنمو
ىدنلاوملحلاوملعلابافصتاامه

يذلابدألاولضفلابمستمو

لئارألاذنمسورحلانطولايه
لواطوارطراطقألااهبرخافف
لحالحيعذوليعاسملامرك
لفاحجلاثيلنيدلازعمىدفم

لضافملعلارشاننمهبمركاف
لساعرمأباحمسلاىرذالعأو

لزانلاالعأسودرفلاهنكسأو
لئانوملعبايندلااودطومه

لئابقلانيبڙعلاباوفصتادق
لزاسلاةادغتاركومزعو
لكاشملاتالضعميلجلاقم

لزاونلامغرهللانيدةرصلل
لئاوغلاىھدأسانلابتجداماذإ

لجالريخلعفنمهبڂبرأف
لئامشورولايفردقةلالج
لئالدلاريليدالاانساربنو

لئاغنمهلامديحومره
لماکاةرسنمدوجليلس
لثامألانيزملعلارحبيصورخ
لضافألانيمركألانبيعدمحم

لئاعفنسحوفورعمقالخأو
لزانلاىلعأهولهأقردقهب
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اسريذلايلعروصنمةلالس
هنإفديمحيلالاانرعاشو

اهمامزتقلأنيحايففرصت
ةنايدواهبهقفيلماحو

هسيلوعوبرلانيبىدحلاتيأر
رظنمنسحلنتافرطاہبحّرسف
اهفوطقتلدألخنلاتاقسابدت
يذلابنعلاونيتلاواهحلطنمو
ترجفترہنمنماهلهانم
هلامجعيدبيئتارفلاناك

هنإفانباياوبهملعلاىلإ
ةوعدلتبجأيرصميرعاشايو
اهطومسيفاهتزربأيتجهليذف
ىلعمارتهللانيعومتمدو

لئاسلکهلوعيهسابحب
لواطمنمهلاميفاوقلادیحم

لئاونابحسلثمىحضأفهيلع

لئاسملجوديحوتتاياو

لئامخلاواهعبريفهلاثماك
لئالغلارضحخنيبقينأيب

لوانتلادييفءانتجاینادت

لهانمنمابمظعأاهعيباي
لئامسيداوءانغلاهترصبب

لزاونلايفىوقلاويلاعلاور
لجاستلادنعيرجلاوامكنمتدب

لهاببمشنيبامةحراطم
لطاہبنزمداجامیدملاماود

هباجأدقويلايسلاليجنبنافلخةمالعلاخيشلاالئاسلاقو
:لمهملافورحب

الاساالنأويلام

نمكولملايلنيأْنم

ىسیىرأيكل

الشللتللظدقو

الصحلليدرغ
الماءاوسحجڄن

اللزلاهسنشأي
الڵڵههليبق
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يذلالحىت

لاملاملايعذوللا

لاةبعكدوجولارحب

الثئاسيخيشكتئج

اذإرصلامحف

يفليلاقاف
لالاكاذعيف

لاكلذلاعفشتسم

اذليكللزرعو

لاوناخدفهنال

دقيضاقلاىرتلهن

بئاصبهسیلما
ايفاشاباوجبجأ
ىلإايقارتلزال

ےجاو

الزعألاكلمسلاقر
البعلاهيقفلاربح

البتيقوف
البنادوطدرفو

السنَمىلعمعن
الجراويلكو

ا!يديأيفكلي

الضُفصخشلاب

الراهملفلطلااذ

المكأًاقافوكاذ

اللاسورىلعزت
الترم5یاس£

لوفكاذلنا1

الوبنلنوشخ
العنفامفباصأ

الّصأاکلتے

الطيقلاقشييع
العلاتاومسلاالأ

- ۷۱



السرملايبنللاىشغفتائادةالصلامث

المكلاهعباتوةهبحصوهلاعم

‹باوجلا
لأهاوسوعدأالوهلدمحلا

الحوأرمولحاورعانلک
السعوأیسعوامشداوأامو

العكململلهاوسالملهةلإالو

المعانملاعولاعلككلام
الولاهالرأدلاورالرلدلوال

التَصَحعلكللصألوللكلو
الوأاملعءازالاوءءالالاعسرولا
الأساوهيلعلاءادهاللكالومغذاحاص

الىكلاوىرلامراواَلاومادملالساو

المعاوملعوملعاولسووهللاادرحرطاو
Wlساوسوحورصمداهداهماعلا

اللعولهوسحوهلوصحىلعصرحجإ
الهلهئاللطاالرلطامماسلسو
العلارُخديخحك"مأدماحلالاعلاك
هاوللئاسلاسول

هللرحوهو

.مجعملافورحبباوجلانأظحالي(١)
يميلسلاديبعنبدحجةمالعلاخيشلادمحبينعيولبىنعمبما(۲)
ريدجىنعمبءانيونتوةلمهملاحتفبرح(۴)
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للجارلازؤسعدو
رطامءاورامو
عدارمالملا“ك

امكحمامالكعما

هممالىإلااحل
fلولاملوصأ

هلاملصألوحو

هلامورمعكلم

اطعلالاسرماعو

لللالاكردهاطعأ

اسودر1طعا

لامالاهارامو
امولاملاهكردل

لاهعدروهعدصعم

وسلهلهدرطو

عساواطهاعسم
لللالاحالمامهم

ہےعسماكحلللدعلاو

دحاولدعمکعحو

هلهلا|هرطما

رسوملعلالسىسوم
انونتفذحنكليفةغلكل(١)

الحولج۴
السرأامهدَءاعُ
السانرخل

اللاماكحهاكح

الكوهاوسلاسم

الحلالحهدلاو

الصحر,معللام

الصوأورماعل
اللاكمما.
المكأاكلمدولوم

الرهأوهلع
التبټهللكس
«لعهاسعام

الاعهلراص
المللحالدورلوم

النفرطاولكد
المكدعسدهملل

السوىیسومطلهک

الَوَأىسمکهل

يعيدبعونءافتكالاوفاكلافذحكلذلوفلألاوماللاىلعةيفاقلاىبمظانلانألاهفاكتفذحكاللاهلصا(۲)

ةنسنيعبسي)۳(
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رکو

4کئاحهلكاح

ططمجعلاأردو

لمعءاعودذلعاو

الصوروصرادل

الاسامعكردص

السلسِءامراصو

المهلااكحا

الوحهادءوار

الهسامهكولس

اللالك هسادامسرادمسرلاس
لىهھمهكولسلعهللدمحلاو

السرآلوسرىلعامئدهلإللاىلڵلص

المكألالحمااوَّلحىلرألارهطلاهلو
دمجنبيلعءالضفلاةذتاسالالئامسيفينيدلادهعملابنيسردملانمو

دهعملاريدمويحاورلاديعسنبفسوينبىيحيوماسنبديعسويبعانلا
.يمتاحلاناملسنبملاسنبهللادبعذاتسالا

4تانطفوذماظنلايفقذاحريصبوةدنكنمبيدأوژ

4تالحرلارثكمملعلايفاربإدمحأليلسىعديكاذإي

نرقلااذهيفورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقنه
مهاربإذاتسألاريرضلاخيشلابدألاوملعلايفىفةرجحلانمرشعسماخلا

نمعركفیوزنهنطويفملعتياشن«يؤزنلايدنكلاناميلسنبدمحأنب
ملعلابلطلجراخلالإلحروةراخزلااهراحبنمفرتغاوةضايفلااهلهانم

دعبةرلااهيلإددرتيتلافارطألاكلتءاملعنمدافتساوةرمتسمتالحر
.هتالحرفامسيتوءاكذواظفحهللاهبهودقوددرتيوهنالالاو٠ةرملا
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فهمظنبصدقو.مزالمدئاقنودبةحزانلاففارطألاكلتىلإددرتيوهف

هام«بيبللاىنغم»باتكلهمظنكلذنمف.ةقئارتاّيدأوةعفاندئاوف

:هتمدقمزجروهو«بيبللاينغممظنبيدألاةيلح»

ةالصلاىلعلابرنمهيلع
عابتألاوباحصألاولالاو

ىعساملجأوحّلافدعبو
ارسيتهباهرخوهذإ
باتكلامكحميفةيأنم

دابعلانسلأمقُموهف
نفلااذهبالصأدجأملو

بارعإلاىلوأنمبيبللاىنغُم

لوقعملاولوقحملايفرحبلا
ىهابمهلسيلنمده
بتكامريخباتكلااذنأو

هررُذىلجنأتمزعدقو

يبللابمغُسلاهسفنب

عفاشلكلضفأهبرنع
تالّصلاوملستلالضفأو
عابطلاىلإنحللاهرکام

اعسشناکمنمعاسهيلإ

یرولاريخهبتأيذلامهف

باوصلاىلإيدّهتةنسوأ
يداهوديسلکجاتو

ىخغغلاكاقسمافلۇم

بارغإلابتكنمةعنع
ريبحتلاوريدقتلاعدبمو

لوصأالاوعورفلايفربحلاو
هللادبعنبفسويليلس
بلطهبامرخوهتفي

نعباوجيهواتيبنوناٹاهتايبأددعةديصقنمهلتايبأهذهو
نمبورضيفيبيبشلادوعسنبفيسيضاقلاخيشلانمتدروةلئسأ

٥-



ةيروتلايفوةيلييختلاولييختلانيبقرفلاوةيانكلاوةراعتسالاكنايبلاوعيدبلا

:لاقفلزغلانمءيشبةديصقلاادبدقو»ديرجتلاومادختسالاو

دئارفدوقعيفامجروش
دهنبئارتلاتاليقصناسج
ابّصلانمقرأماسجأبنرطخ

قراشلكتلجخأاسومشنر
رظانفليم.نْيلاميكرمعل
یوڅابوتايناغلابررتغينمو

ملسريخهلیوقتلالعجنمو
همامأفيرشلاملعلالعجنمو

:اهرخايفلاقنأىلإ
لارحبأوعيدبلاضؤرنمينعدو
اسئارعاديغركفلاتانبنمذخو

دئارخدويجيفٌءايضنرش

دمالجلاروخصلاكابولقنكت
دساجاقاقريفانوصغَنْسمو
دئاصوديصميفالإهينيعب
دجامألانيمركألايعاسمتفت

دصاقلالكلانيرناوضرل
دئادشلاِتاكلهُمنمايناجارس

يدعاسوينتملکاہیففنایب
دلاووحوربیدفتنأقئاقح

تايبأيفزاغلأبيكملامرحلامامإقيقشليسازيزعلادبعهيلإثعبو

نمتیبلکاعضاواتیبنیعستءاهزةديصقيفاہنعباجافطيسبلارحبلانم
:يلبامةديصقلاكلتتايبأنمو«زغللالحبهعبتأمثنيسوقنيبهتاييأ

امسبدقرغثلاوانلیعءارئرَ
اهجّتُمقفأألأُءيضُيقربكاذمأ

هلطيسبلارحبلانمردكاذال

هدعسيلاذيملتهيدهيءاجف

ايومولعلارحبايخيشلااهيأاي

امتهقارشإلابقفألاحبصأف

اميلااهماكاىلعبصيىوزن
اسثيغراثآيفطقلتربح
امهبنادقزغلنمهيفاملي
امرتحمقلخلانيبتشعىجلاردب

٦۷-



ةلكشملحنعزجاعءیرمافِ

ينيذابتالوطيتمامتكل

امبشًايفاصاباوجينمكاهف

هتجوزللعبافاقةلوقامر
اهخسفيفاعلخالوافالطتسيل
اهلاقتنأيتخأةعاضرلانم

هبفيضأاماعرشنهضفيضلاو)
اولكأيتلاةاشلابصغمهفايضم

ابستحمنهللەدبعقتعمو)
هفرصتاعرشاورجحديساذ

امزتلمتامونللترصيننأل

امظتنموارثناًولْولتجاف
امجسناوحسثيغكليلغلايفشي

امرحاهلثمهيلعاهتمرحف
(املعاکاليإالواراهظالو
املظامواقدصىتفلالوقناكذإ

(امرتجاهنأىرقلا

اَملعدقفيضلانأثيحاهوحنوأ
(املعلاىدلقتعيملفباوثلادصق

امبرشيواسفنبطيلفهلاميئ

:اهعلطمو«نزحةعمد»ناونعبةديصقهلو

ناّطُفاعيبنأغوت
ةيكوعدوأفأىمحلاناب

یوجلااهقرحيدبكىلعاعزج

ناطوأىوُسلااذهیوسمح

اونابةّيشعًاعَّرجاهتمتكف

ناولسلاهزاخبلقروطشو

:انم«ةقافإ»ناونعبةديصقهلو

عبرأوموسرنمينغديليلخ

ةئوصَمرودخيفرودبمنلو
لبلبديرغتويرمقعيجستو
ضراعكاذنمبلقلاٌرفتسينلف

دورزویوللانيبامراکذتو
ديلوفکبطئفُسإتاساکو

ديشنريلٍتانيفعيجرتو
دوقعبیوايديا تشهالو

- ۷۷



دودجليلوأماطحبسكلاملسرعشلارّيصنممانأامو

دوعسلكلاحراعلطمتدغحاسبلخييرعشىزأنکل

ةفرعمبحاصهبسأبالدمحأنبىيىمسيخأهلمجرتمللو
٢نيدو
“تاقثلالجنهللادبعكاذدونبدججأنبأبيدألاوإل

4تافرعموذورعاشبتاکنيدوحالصاينيسحلال

4تامسقلابنيرظانلاجياطخةلقمنباىکحدقهنإل

ءافلخاهرزوتسادقوهطخبرهتشابتاكلاةلقمنبادمحموهةلقمنبا

ةمّسقعجتامسقلاو.هعتعطقونسفهترازويفقويملف

.نسحلايهو

نرقلااذهىتحورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
ينيسحلادومنبدمحأنبهللادبعبتاكلابيدألاةرجحلانمرشعرسماخلا

بلغألبهؤابآناكاذكهوحالصلاونيدلاولضفلالهأنموه٠يرورسلا
طخلانسحباذههللادبعزاتمادقو٠حالصلاوةنايدلابنوكسمتمنيسحينب

مظانمهلو.هرعشبسابالوبدأوةفرعموذوهو١ادجنسحدّيجهطخف
لاق«ثرالاملعيفثحبلاةياغ»اهامسضئارفلاملعيفةزوجرأاهنمةلمج
:ةمدقملايف

لربمليذلايلاثرارلاِلَّوَألاميدقلاهللذمحلأ
ىدامارنمقيرطلادّشرأفىدسريغانأشنأيذلاوه
عيطمملسمورفاکنمعيمجلاىلعاَنْبجوأو

هفرعننأدكنملهادهالولةفرعلاوىدحلاىلعهدأ

يدنکلادححأنبديعمةمالعلاخيشلامالالبفنماهدجو)۱(
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اماكحألاونايدألارهظأف

ثاريلاضئارفنعنابأ
باتكلايفماهسلالّصفو
املسوهبرهيلعىلص
رثألاتافنصمَتيلُثام

اصناميفثرالاملعمثنم

عفريملعلوأهنأو

هيفنايتفلاداكيىتح
اظفينأىغبنيكاذلجأل

هلإلاهبىصوأهلضفو
ليصفتلابنهرلاهيز
موسرمريخنمتأمو
املَعنمىفطصملاثيدحيفف
یفکوباقررشعقتاعك
اظفحنمهناثيدحفو

رابلاوليللابدباعك
اعدصمولعلافصنهنو

موهمملافةايحلافهانعم

نوكلببسوهفتوملاو
ةمألاعاتجاىكحمهضعبو
ةباحصلاهلثحبلارثكأدق

املعلاعيحجاضيأمهدعبو

اعطساهانسةعيرشال

امارحلاولاللانيو
ثارتلاجنمهاضتفا

باوالاىفطصملاناسلىلع

امزكوهبحصوهلاعم
ريتعمللباوصلاحضتاو
اصتخاوهفباونلاولضفلاب
عفرياميفهيلاطلل
هيردينممدعلارجتشي
اظفحنمهنرثؤينأو
هاردنللیبوطهدابع

ليضفتلافرشبهدازو

مركلايبللانعهلضفيف

املعوأةّيضرفةلأسم
ىفطصملاهيلعثحالارخف
ىضترتامامهمةلاسم

يرابللامئاصاماعنيعبس
یعديفصنكاذفىقبامو

مولعلارئاسعوقواب
نوكلااذهبثيراولاملع

ةيافكلاىلعضرفهنأب

امنااممہنیبهلضفو

۷۹ _



یدنقادقهلبلاطلکف
هماضعبركذأانااهو
هللالضفكاذبايغتبم
باحصألارثُأنمهتطقل

اقيفوتلايلهللالّأساف

:ةيرطقلاجهنىلعةيبدألاىمست«ثلنملا»يفةموظنمهلو

بهاوبراد
للةالصلام ےل

امظنأتثمردعبو
امظدقهييأر

رنأامينأ
رطسأهتوحامم

تدرأانهنمف

تمردقامكهف

املشمكهتغصو

امتتأيکكاذو

ركيمامركذأ
:اوايتلايهوةروهشمةيرطقلا(١)

er:یدتهادقنلیبوطایف

هنمهفأتسلاهاكراتو
يهابمالوالهباخافال

باوصلاوقحلاوىدايلوأ

اقيقحتلاوعفنلاوجرأهنمو

(۱)

يبوعلاناسللاال

رثكأهليملا

تکذاهنييبت

برعلاظفلمظننم
۱ن۰دقويَ

برملا4مظل

اکذامكاتو

يبطمكاذنأل

 

 

:افوأبرطقةثاثمنمعسوأةثلثمرديوقنسحلو(بعللاوةذجيل٠يحربدقكبح)(بجنلاوديصلاو٠.بضفلاباعلوماي)
نسحهالوبنطهلنکلنسحهماوءاسأنهليقب

رصحلاتحت)خدتالهيلعراوهشمامنألانممكف
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(فلألافرح)
£

هذحخأیمصختذحخا

هذنحلألانأشنابذإ

ةزرخمسا اهضو

)۴ادتیضترا۳

ردللفر

رذافصخشمضلاو

)رهذحخإلافهتعقوأ

بنذملاكاذرمأنم

وضلاهھرسكو

|یتابحمٹ

بستلايفےب

رشألاعيظفرسکاو

بسنافمذج

خيشلافيلأترردلاكلسباتكظيرقتانمتافلؤمتاضيرقتهلو
:لاقليمجنبنافلخةمالعلا

انغمةعيشلامارنللوقأ
احمارفسهللاكاعركيلإ
تعصرردلابراثالاررغىوح
تقرشأفنامزلاديجهبٴیڵلحت

اعطاسةيادحلارونهبىلج

ةمكحولصفناونعهناونعو

امعفمكلؤستيتوأدقفتيده

امكحُمقرشأردلاكلسةعلطب
امّطُردلاهبكلساذبحايف

امسلاوضْرالافقافالاهتعلطب

ىمعلايكتشينمدعباريصبداعف
امّلعتنمهليضفتنعءيبيف

.ةبحلاعنمتةزرخةنخالاو.ةرفحلاةرسكلابةذحلإللاو.ةَياَرٌةْلحأ)ذخألاةرمةذنحلأ(١)

.هراحخا:هابتجا(۲)

ةخباطنبأوهوةليقبوأ:دالاوأدامئجدقل)هنمورمألاعيظفةرسكلابةدإلاو٠لوقلايفردحلاةزمحلاحتفب:دالا(۴)

.متدج
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هٰصاغمبعصردلانأملعتأ

لابئارتقوفردلاكلسةداعو

هنإعدبالظفللاٌرُدليقنإف
انماكرحبلايفردلااذهناكامو
ةنمبهولانمضيفهجرخأف
هرونبرودصلاهللاحرشالأ
اديهبددشافهقفلاملعتئشنإف

امنإفارزغليلاىكحيناكنئل
هعنصركشبالطلالواحنإو
امزالمنوکینأروکشبسحو

ماهبصقزرحأقبسلالوتفيس
اصرامظننايدالاررُذىوح

همظنریذشتبادالارهوجنمو

الوةلكشمهنععفلتتملف

ةنوصموأةنونكمنمقيملو
هفصوضعبنعتثدحدقلينِإو
هفصوتيداحأيلبقترطُسدقو

حقنميکذبطهکاحدقو

ليجنباةمالعلادهازلاوه

هصخوانعشرعلاهلإ0

رواجمباوغلارادهنکسأو

هرفسحيقستباداشرإداج

هيلعيلا

امکىحتبولقلاطسواذویناوغ

امطدقومولعلارحبهظفلت

امكبيغلاماعيفهنكلو

انمغمكلذمعنريمبلقب
امممنيتلاُهقفلاابلحف

املعتلاوهظفحيلبهبرلقو
امزمزريساهبیهاضهتلوهُس
امظعماريطخارمااولواحدقف
امدقركشلايفلعفلافهتسارد

امًّدقتاطرافسألاىلعىلَج
امكحأمظنلايماكحألاۇۇلهب

اسهلیصفتبخراتناجرمو
امّنلتهنعماهفألاجنترايذلا

امظُنكلسلايفوالإرهوجالو
أفصولاىوحامنهملعاو

يئيدحنمِكسمبتمرف
نإقداصفيفعمكح

1

ىمتنمبيسملالآىلإْيِضلا

امسالاعهبيزجياملضفأب
املسویلصهللا

املاةّيميلًاحرشىمعلاءالج
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١6 هنقتمهقفلالوصألالوصفيفلوصألاٌملعباّلَطللدّهمو
امسلاةكئالمىتحىرولاعيبهبحأادبعهللابحأاماذإ

امظُعولوبقلانسحهتبمترثأفبولقلا١ءاديوسلحو
اتخيوكاذبادينأسلاجملاةجهبهيلاعم١ارطإنعبرعتف

امّنرتوهناوخإىقسالوهيسرثوكنهرلابهواذا
املسوٌّيلصهللاهيلعيلادمحأةنسقحلاجهنحاضيإب

:يسدقثيدحىنعممظنتايبألاهذههلو

ىتغلالهأهضرأيفهؤالكوامنِإنكلواتقزارهلل
انمأدق£هتنامأّىدأمهاطعأنمفارقفلاهلايعو
انمُأدقيذلااوناخمهنأذاهلضفبنيلخابللهلابوو

لهانموهو.ريصننبفيسىمسيرعاشنيسحدالوأينو
دجووناكملايفدلاولادجيملوظيقلاتقوبيسلادلبيفيدلاوراز«رورس

لصفدقو‹ءابمألاىدحإقاسيفنيتيببتكفاعنايواضغطقاستيءابمألا
كردنملنكلتايبالاىلعلّيذوتيبامهنيبيفسويلاسيمنبنادمذاتسألا
:امهنيبلصافلاتيبلاوينيسحلايتيبءىراقلااهبأكيلاوةليذملاتايألا

دكارحيرلاوضعلارامّتلاترثنفرمكدوجةابمألااهيأايأ
ديازتمهضيفبیسبتيسيننإودوجأليلاموتلاقف

دشارلضفلاوذهايإينملعفهبةلهاجدولالعفتنكدقل

.يغبنيةملكءافنكاتييلايف()

.بلقلاةبح:بلقلاءاديوس()

.فرشلابسكم:رومألايلاعمو.هيلعءاشلانسحأ:هارطأ(۴)
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هيفو‹ليلقلاالإابنمقبيملوتبهذنكلوةريغكراعشأرعاشلااذهفو

قبسدقوةفنصلاكلتىلعهداريإانببحأامففيرحتوفيحصتوليدبتو.رييغت
0›يويلحلاينيسحلايواذيكلارعاشلاركذلوألانجلايف

4تاربخلابحاصنافلخكاذيرقبعفقتمبيدأوإل

4تايركذالجهنعاماظنلس

نرقلااذهورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقن
يستغملاملاسنبدمحمنبنافلخبيجنلابيدألاةرجملانمرشعسماخلا

عربورعشلامظنىتحهبدأوهتفاقثبقرتوبذهتومّلعت٠يوكزألاينجا
:ادجةعئارلاهنإو‹هدالبءاملعيفافاقيتلاةديصقلاهذههرعشنمو‹هيف

انیداوونجرقرلايراساي

هبدرجتًاجاّجثضورلاركابو

هردصمويداولابعشىلإًدعصاو

هبلاطوالصأىسرمشأدوط
يفةماحسلاحوسنمعاقلاىلعجو

نافحيسفلايداولاردحنمبردحاو

مهترجوسبعينبایفيځو
اہبيحويطمإىلإانيذخو

بدأيفوملعيئ٠رصانيحو

الحهدلبىلإةيسن(١)
.بدأوةفرعمبحاصيميلسلاسيخیرهان)٢

لںامعةيلخادىلعلطملارضخألالبنایرصربينعي()

انيفلحِءايفأنملئامخلاقّساو
انوميمنْرُملاتابداغنمءافطو

٢(

انيسنمروطلاقيقشیوضريحو
انيداعملادصكمجتلاىلإعرف
انياحتاهغلبأوعاقبلالهس
انیسایياًارقافتوراقتبراق

انييألادافحأمراکللايوذ

انيناجيادّيصلاةميلسيشب
انيعاوءايلعلاىتفسيمخلالبن

انيباورىدنأيفرضحتلااهحوفُس

٤۸-



()اهدمحمصصخاومراصينبدصقاو

ومهفهئانيأيفةيوتيحو
هعیاوريفابيدأميفٰيحو
يشولالتلاكلتىلعاليلقفقو
ةلثؤمادامأكلانهىرت

افلسمسنملرعلقاعمیرت
تمحدزاالاطدوجلزانمیرت

تدهشالاطملعلفاحمیرت

ًامدقالعللتلاطلياوطیرت

ارثُأاهتايآنمدهشتلرسو
تدمصمكفيسىلإكاطخدذدشاو

ًانَلَعاهئانبأىلعمالسلارقاو

ىتفليمجلاركذلاب١۳رهازصحنو
تّبِسلىحرلاوحنةراحىلإزجو
ةرمونارفغلئالغرشناو
انمَراضقلاتسديفعبرتن

اهبداوغرطمتساوقرشلاىلإذو
نَمةيتينعاهئابأٰيحو
تدعسنم(*)دوعسمیرولاربحصخو

انيمكلانيباهركذلارطاعب

انيحارساولاصنإويدايألاضيب
انيييألايف”ديعسبيرألاكاذ
انيفولاىيكزأنمرخفلارثام
انيموألينلاوفوخدجمياهنودنم
انيداعلعضختلولذطوسب

انيفاعمادقأاهتاحاسبحرب
انيجايدلارامقأوقدصرابحأ

انييلعلانيبامردصلاتڵلتحاف

انيواودلاوحمتتزربةعوسوم
انيناشهسمطيملركذلادلخم

انيحىدرلامهسىدعللتدذدسو

انوتفمناطوألابلظقداصنم
انيدانباملعیوحنمدمحم

انيلهأاحاورأاهبٰييحوامدق
انيوانَعاهولبنلئاضفركذاو
انيريملابمعنأف«&›رياكاذ

انوثاغلااَنهَيلَفثويغلانيغ

ايدهقحيفووراوجلایعر
انيقاوسامتداخغودالبلاهب

ةيئاحلاةديصقلابحاصوهوهالودحأويلرعيلافيسنبناطلسمامإلاداوقدحأيمراصلادوعسمنبدمحم)۱ر

.هنامزءابدأدحأيبوتلانيهرنبديعس()

.ةفرعموملعبحاصيرذنملادمحمنبرهاز(۴)
.ةبراعيلاةمئأةاضقدحأيمايرلاناميلسنبرينملا(٤)

.يرعيلافيسنبناطلسمامالاةداقدحأيبوتلادشارنبدوعسم(۵)

- ۸0



نميلإانومیمدصقلانمايو

لااهدتحموامصقلااپتراحبللحاو

اودقفنإنيفاعلاولمارألاىنغم

ارثأايلحتسماهئاجرأبفلطف

يعمساوعشقالإلو

ةلثامءابالاةيرمبررماو

اوجرداهبفالسأحاورأيحو
هتوبروىمسألاملَعلاىلإجو
ارطَعهئاجرأنمرهزلااذشممشاو
ىدلءافصلاءايفأكدصقبذخو

هفطلياَصُغابصلاحفنيمعناو
مكفنيدتهملارانم٠يلدعللدعاو

تفشكدقرابحألااهرامقأبكو

اهفراعمنمملعراهنأبو
قفأيفرايطلا اهرفعجبتراط

اهجراعميفهينببتقّلحو
دقلف»١ىفطصملايمستنأهلل

يفكبترهزأدقهررهزأايتنأو

انيمايلارفلاومراكملاىت

انيناعهوجريةهرمليس
انيضاللتياربخاحضوتسم
انينابدجمنمرثأىلاىدهت

انيورينيعلاعبنوبولقلا
انيلصملاراونأبعشتتلظ
انيودتءابأللرثالاا

انيفولابكريفوامارك
انيماضلغیوریثيحهعبنو

انييحلافكهلهأىلإ
انيداصدرووفصيثٹثیيحايفَصُملا

انيليلعلايفشييحضروهزلاىدن
انبیاريخیدهحلاجہلتعد

انيلوهجلاقفأنملهجلابهايغ
انيورمبمركأىبنلاشاطعترورأ
انوراجماهيراجيالالغلانم

ايلجألانياءاسىلإ
انيفیدحلاىمسألاعماجلابتعمج

انيباورلبلوهسمولعلالقح

داماو

 نهلاوةنعسنيعينابنيبامسلئاقلاهركذمدقتملارعاشلامهنموةكماردلاةلحم(١)
.يکزالهانمءاملعلانمريهاشمابناکةلحم)۲(

.روهشممناعهبضينبنمرايطلادمحمنبرفعجېر
.روهشملعماجلابحاصرضعجنبدمحتير

.ريهاشملاءاملعلادحأرفعجنبرهزأ(٥)

٦۸-



اعمتحمتدعسأدقل١ديعسايو

الميفلضفلاتلن٢لضفایتناو

اومشوأش٠سابعلاامسمنيبنمو
نمكلذكسابعلبن١رهزاو
اوفلخمحلانممهريغةبخنو
ةرّطعمیرشب۷1,رشبمللو

هفراعميفهيقفريخناکف

اهنيذللانيميقفلابو
یدهروذبلبمولعروحباناک
ابرامسْنَمدايزنبرفعجو

اهدجسموىزرتلاراحیيئو
انتوفصلىنسألاىدنتلملايهتڵلظ

اہةالصلانوضقيفارصعنوتأي

ىلإثيدحلافارطابنوذخايو

اومشارطدقصبوغلحكانه

.ريهاشملاءاملعلادحأرفعجنبديعم()

.ريهاشملاءاملعلادحأرفعجنبلضفلا(۲)

.ريهاشملاءامطلادحأرهزأنبسابا)۳

.ريهاشملاءاملعلادحألضفلانبرهزا(٤)

.رفعجنبلضفلانبىسوم(٥)

.رفعجنبرهانبسابعنبرها(1)
.ءاملعلاباطقأدحأديعسنبرشبلا(۷)

.ءاملطلاريهاشمدحأديعسنبرشبملانبديعس(۸)

)۹

هينبا

.ءامطلاريهاشمدحأدايزنبرفضعج)١۱ر

.ءاملعلاريهاشمنمديعسنبناميلسوديعسنبرشبم(٠

انيلاعمفالأادحمتدشو

انيديرمابمرکافيعاسملاريغ

انولاتمثهدیسوم١رهزأواملع
انيرابماكحأاوملعىلؤألانيب
انيراقلليوطتفوخمہتکرت

انيعاسبدعسأيضرلا۸دیعسينعا

انويتفلا)٠٠رنامیلسو)۹(رشہېم

انوئيضلملامعنىجذلاتاكلاحف

انيداوبافرغىموهملعب
انيميقلاويبدعلايقسفيدع
انيحیدحلارعمهبملعباطقا

انييضرلانيقولايكزامالعا
انيلصملاريخىوحدقدهشمي

انيسيلجلاتمساہنازجهان
انيناعكفوأةلِكشُمًضفو

س۸۷



ةلزانوماكحألثبكانه

ةحرموناسحاولدعكانه

اومېہنوفورعبرهأكانه

اهفياحصنمولجمألاىلإدعو
رَمُغىضترملاكاذقئاشنباک

یعسویعواضيأهنبا١۱قئاشو

اعمنمرهطلا"١هوبأومساقو
رمقىرذلايماس٠رمعهلجنو
يبألثلاثلجن١حلاصكاذك

ىتفباصملارسكرباج٠رباجو
ادغهيقفلا(١دوعسممناغلجو

۵نسحوبآدوادلجنانربحو

هتينكفورعملادجسملابحاصو
هبيځو۱تبسيآيجبللحاو
تقلعمكفىمسألا١١١هدجسمّيحو

ىتفهيقفلارصملاملاعىلادمعاو

اهکلاحسابقمىدحلانكربفطو

.قئاشهبااذکوءاملعلاريهاشمنمقئاشنبرمع(١ر

انيبييصُملايرنعلكلاردصيل

انيكاسملانوعريوربولْصو
انوعسيسانلاحلصلورکنمنع

انیراسجهنتوءاضأيلهموج

انيجايديفمتردبهيعسين
انيعاسهللهدلاويعسک

انينابلًادحماعفرنموًاملع
انيرينتسملاليلبايهءاضأ
انيلجألايفيتأيربحلامساقلأ
انيياصملليلنمفهلإلادبع
انیفاومىنسحلابودالبلادعس

انيفوملاعبننمدرولاَنسحأنم
انیداونتنازهب‹0۰لالهوبا

انيدىضترملاهيزنلاهيقفلاحور

انيبينلافهكادغوهبسفن
انيدجُملاواشقرنم٠٠ةرزف
انيلاعمتلاطهبنمیمحلايماح

.ءاملعمهلکودمحممساقلايباءانحاصررمعومساق(9)۴£(۲)

.هللادبعنبرباج(٦)
.ءاهقفلادحأمماغنبدوعسم(۷)

.دوادنبنسحلاويأ(۸)
.تیسويادعملهانميطنميلعوبلآيبنملالهوبا(٩)
.ءاهقفلارابكنميرذنملاديعسنبرصان(١٠)
.نهاةدلبءاهقفدحأ(۲١۱).تبسيأدجسموه)١۱(

س۸۸ےک



اديفانوادجمامسنم(١دمحم

هتريسراسنمملاس١هلجنو
ملعةمالعنمكلانهو

ملقهصحيالوهتبحخنأدق

نمدهاشتيکاہنمرزنلاكبسحف
فرشيفولضفيفةقيقشلايه
مكفمولعلاةاكشمفراعملاعبن
مهرثاميئانبييحومق
اهنداعمتباطةعقبىرثمثلاو
تقسبةحوداهابريفتتبتأف

ابُجُلاهموقايافصنمتجرخأو
هلقانهلب٢یسومملعلالماحك

هبعوانأشالعنَم4ةرزعو
هتمورأيفقيرعراجنلايكاز
هتورذدجنلادوطربحلاهلجنو
یدهوادئارلبادلاوهبمركأ
هترهشبْنَم١ىسومرصعلاماعيأ

لبجالولُهسهرکذنملځي۾

انيكمردلاليلسادنداسو
انيراجملاطوشبدأيفربو
انيناعملامهفشاكفراعو

انيفاوقنمضيرقهغسيمو
انيودتلجافينمرازنلادجم
انيماسداجمأيفةقيرعلايه

انيلايلوليتاهحيباصمتناك
انيلجملاقبسيفزعلارباغيف

انيشامفادرواهعبنمباطو

انيكاذمنمىضمأمئازعمف
انعاسيعسمظعأفنامع1

انيناديرعلهفاناميموق
انييرسلاويؤلوةماسنم
انيفىضترملايلع١يجايدلاردب

انيصلازواجهادهوهتيصو

انيراربوأتءانترابالو

ةاضقلادحأنبفأعشلا ةانصقلادحأ دحدمحمنبهللادبعهماخاهلوءارعشلاوةاضقلادحاملاسهنباوءاملعلادحأيكمردلاملاسنبدمحم)۲(.()

.مهركذقبسدقو
ملعلااولهنيذلاةعبرألادحأرباجيلأنبىسوم(۴)

.هبطيبنموهونامغ

.ةماسينبنمةرزننبةرزع(٤)

.ةرزعنبيلع(١)

.روهشملاملاعلايلعنبىسوم(١ر

لةمامإلاerتمانيذلاةعبرألاناكرألادحأونامُغىلاةرصبلانم

- ۸۹



یفکلهريغيداللنکيملول
هلمانأتضافك١لضفلاهونصو
نلَعيئورسيف(٠دمحمدمخاو

دقلفىلعلاضوراي›رهزابٌرَهْزاو
هرْسأنيباماقمىسوملددعاو
هدلاوناکادحجيمنستدقف

هفلاسرثإاديعباطوشحارو
تفرشةريسكلمحاف”يراوحللو
هفراعمنمهاقتوهلضفنم

ميقاسيفهيبوهبمركأ
اومہبنم۸لضفلاو٢رهزا>دمحم
مهدعبءاحیسوملجن)۹(دححأو

نمكلذك١٠0دوعسمحلاصنباو

ىتفليلجلايضاقلا١٠رمتىلإمقو
ىلإمامالاناڙَعهاعنلىعس

ةقباسوملعيف٠ناحرسكنمو
.لعنبلضفلا(١)

رهابرهزاودعبامكلذكورمألاةغيصبدحاويلعنبدمح)۷

.يلعنبرهزا(۴)

انوفاعمَتأيهراونأءوضب

انوريثكانيفمهوفيكفارخف
انيداهلظاملعلضفلارفاوب
انيوانعتراصدففراعمدهشاو

انيقاسهنمضيفكحوُسبىه
انولاغلاطشناویسوملیلس

انيلجألايفهنمرذدصلاعبرت

انولدألاداحوأظحلاهناخف

انيفيملاعرفىلعتفانوالصأ
انيدانمعهادهوهملعو

انيراقلاروطسمركذلابيطيف

انيجايدتباجناوبطخلافّشكت

ايفومالعأطوشالمكم
انيكزياملعاولحىلوألاني
انيضاققحٍيفرلدمح
انيراوملايفیراوويلصويکزا
انيحارسلايفراتولئانو

.متنبنازعررضنلانبدشارىلعةمامإلادقعيذلاوهلعنبىسومنبىسوم(٤)

.لضفلانبىراوحلا()

(Ai V۹)ىراوحلانبلضفلااملعمهرثكأوةماسينبنموءالجأءاملعمهلكولضفلانبىراوحلادالوأ

.مهرکذقبسنمريغوهویسومنبد)۹(

.حلاصنبدوعصص(١۱)

.هنامزيفءاضقلاةسائرهيلإتعجرنيذلاءاملعلاريهاشمدحأدمحمنبرمع(١٠ر

ةمغلافشكباتكبحاص.بيدألاخرؤملاماعلاينحرسلاديعسنبناحرس(١)

ا



ةلزنموًاتيصهخيراتبمظعأ
هدلاولئم(١دعسیعسلدمجاو

ةذباهجمالعأقيراحمللو
٢فلخاميکازلادمحميناک

نطفملاعريشبنب>رماعو
هفراعميفيلعيلع

اومهقبسلضفمايرلالركذاو
اوقبتساوحرصللاوسّسأىلؤألامه
اولةداقمہنبنماوف

اندئارمهشلاكيللادبعلثمك
ىوحيضرلاربل١رينلاهلجنو
الادحأىدحلابطقهنبا۸رينملا7

هنکسمراصنکلويکزاباشن
يدلبتلعدق‹«›العملاليلسلابو

هبقانمضرعتساو١١٠دمحمرکذاو

فخىتفينأياوفلخىلوألاىفو
هترسبدشراف(۱)دشارهونصو

.ناحرسنبدیعس(۱)

.قورحملادمحمابادوعسموفلخ(م١ر

.ملمهلجنو(8).يقورحلاريشبنبرماع()

انيناعءامغفشاكهماكو

يجملنی٣ايڵلجم

نل)۳(0هلي

انيتأيكلسلايف©١ملسُممهلجنو

انيديدعلايفيتأيملاسليلس
انيناغماكسمترطعةريسو
انيلاعجوأيفاوقروالعلاطوش
انّيتسلاقالخأوالضفواملع
انيناجلابرعلايلاعملاىلا

انحاونيفاتيصعاذافراعم
انيداوباملعاولنممالع
انیوریحراتلااذك|.دعبنالعج

انيطاولجروبكتثيحتجرعو

انيقحلارجفهحابصجبلفحاو
انيفوملاباطقأنب(١۱»دمحم

انيراسمیشغنالهجلاسمادي

0يمايرلاكلملادبعنبريثلامكر.نيفراعلادحأيقورحملاملاسنبيلع()

.ةرتفنالمجنكسةرصبلانمهعوجردعبمثيكزإيفًاشنودلوريلانبريحلا(۸)
رينلانبرينملانبالعملا)۹ر

٠حابصملابانكهلرينملانبالعلانيدمحم(١1)
.يمايرلادشارنبفلخنبدمحم(۱۱)

.يمايرلافلخنبدمحمنبدشار()

س۹۱



يأةعيلطلانوميمربحلاهلو
المعاونسحألاجرمہیوذنمو
يخاهيقفلا(١ناميلسنبرماعك

هبهيزنلايضاقلا٢رصانهلجنو

ىلعنايبلابیفاو4نمردبعو
هترسأو١داّمحدمامرکذاو

يأيضرلاىقتأللكليبسكلساو
ىتفيبألاىفرألالماعلاماعلا
يفددسملالدعلامزالاسيكلا

ةبطاققافالاقبطهتيصنم
نمزواجفىوصقلاةباغلاىلاىرج
ترجميف٠يسيمشلايبمشو
يفقلتارونىدحلااهنمٌعَشو
اهکلاوحيفيشيقرلالابتءاض
هتناکم١رکيابايماسُينمف

وبأيكزلاىقتألاملاعلاهنباو
اومهجهنراس‹›ديعسليلسلاغ

.يمايرلادمحمنبدشارنبدمحم(۱)

.يمايرلافلخنبدمحمنبناميلسنبرماع(۲)

.ناثعهمسأةمالعخأهلوناميلسنبرماعنبرصان(۴)

انييضرلايفاركذباط١دمحم

انيعاسجللاوضمومهملعب
انيفىطخلادومحمثرإلاةّيئاب
انیلالنمدنقعکءاضقلاناز

انيغبانلاربفىلجملارهظ
انيدجَملايف‹›ديعسو©رهازك

انيهاضُيديزييأكنمو١ديز
انیکازهللادعكاذدمحم

انيبيصملايعسيفولعفولوق
انيبينمللىوقتوادهزوادشز
انيراجمللايغأوهومدقت

انيفاخبجُحتطامأملعسومش

انيئيضملاراونأبىلجتقفأ
انييَلاجهنىلإمانألايدهت
انيواودلاهنعلسفادشرویده

انیضاموطخذمحاف۸»دجدیعس

انيشاغراتسأافشاكازربم

لوألاءزجلايفهانركذنأقبسدقو.نيفراعلاءابدألادحأرماعنبرصاننبنهحرلادبع(4)
.نوفراعمهلکوديعسورهازهدالوأويمايرلادامنبدیعسنبدام(۵)

.يمايرلاقيرزنبدمحمنبهللادبعديزويأ(1)
.يشيقرلاركبوبأمهنمءاملعلاميفنيذلايشيقرلالآةلحمسيمشلا(۷)

.ديعسنبدمحمدیعسنباو)۹(
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صديبىمسألاملعلاهليو
ايفتحُم‹›ديقتلابحاصىلإرصو

اهلكشملالحأ٠دجأهنباو

يفمئاعدلاحرشهديتربحنم
رفلخىلإاروسيموطخلادّذسو
هفلاسلاثاريم9ةعمجعمجاو

لمعيفوملعيئدمحألذَمْحاو
امدذحمءاجيملايخألوحفلالحف

ىغوثيلمادقملادحلملا١دمحم

لبسماودلاردباملعلاةمالع
ةفرعملانلعهينبئو

دجتدالبلاءاحنأرئاسبفطو

نلومدهعىفوأومعولعلاضار
انيودتواديقتذفلاهرفسب

انیجارلاصواهلقثملامح

انييبتواقيقحتَرعلاهرافسأ

انيقابوىنسحلاىلإايغُْسفحتنم
انینافرشقالیدهوافراعم

انیفاخفشکيفهرارسأبلفحاو
انيداعلامادصمدحمانمىعع

انيئيضتسملايدهملاسليلس
انيّجرُملاضايففراعلارحب

انيعاوميهاربامتمهنينم
انيمايمارغاهخيراتيطب

انيلصلملا شرعهدجسم(١بیبحلاانديارملعلارحبحبسملانباک

انرصانوناميلسرومعلايفو
هتبسنقالحخألا)۹(رماعرماعو

هفراعمف(٠)دعسرسلجتساو

انبتاكرصلملابيدأسيسرلابو

مهرباغويفالسأرثاممكلت
تعدوتلع1يمولربانممکلت

.رضنلانباماعدحراشدمحأنبهللادبعنبدمجحأ(۲)

.يشيقرلاةعخججنبفلخ(۳)

.ةعججنبفلخنبةعمج(4)

.فلخنبةعمجنبدححأ(٥)
.انرصعءاملعريهاشمدحأيشيقرلاملاسنبدمحم(1)

انيعاسمدمحتلفدمحمالجن

اننابممبتكافيموربلاىلإ
انيرينتسملانيبلشاهليلس

انيدجمافبیلکنب(7دمحم

انيئارقافاىلعءيضتاسش
انيعاولىنسخلاةوعدتعمُسأو

.نيسحينبةراحناكسنمحبسملانببيبجلا(۷)

.ةفرعملاباحصأنمدمحمابارصانوناميلس(۸)
.ملاعيحوربلادمحمنبرماع(۹)
.انرصعةاضفدحأيعانلارماعنبلشاهنبديعس(٠۱)

.ءابدألادحأيرصلانحرلادبعنببيلکنبدمحم)۱۱(
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یدهءاضأاملعمهرخافممكلت

اودعقالوايغساونوامىلوألامه
اوضقنالوىندألااوضرامىلوألامه
اوجهتناوقحللاوجرعلوألامه
اوعمتجاوفرعلاباوعدصللامه

اورصتقاوهللاورظنىلوألامه
نراخفلاناکاذإراخفلام

ىلعنيرياسلابردبرانلامه
اودعقدقليموقومشنيأويموق

اونکراونواوراخاونهواولقاثت
ابتايقابلااوعابرمالااوعزانت

اوعبتاوديكلايفاوعرباوعطاقت

اوقلطناو مهسلاكورماوقرفت

اوعفرىلوالادافحابمتسلايموق
اوعنصنَملاطبألاينيباومتسلأ

اوعججالىندألايئراولات

اومکٹرإومكيضامبمتيفتكا
افلسمكباسحألعلكناله

هدلاوفقياذٍإليلسلاسئب

هتناکميفاعيضوديفحلاسب

هتمورأيفافيرشبيسنلاسب

ةقباسورعيذسفننكتملنإ

انيتاعشطبالتدمحةريسو

انيدجملامزعاودقفالوازجع
انيذاقلانيعاوضمغأالوادهع

انيفوملازوفاوِجَروليس

انيوانملاشرعاوعلتقاوهيلع

انيفاكءابالانماميدقىضم

انييبنلاريخاوفتفانيذلاىطخ
انيميقلايفاوماقأاليوطاومان

انيصيرحينافلاىلعةايحلالإ
انيدبمقحاوعاضأاكيشويلبي

انيتاعجوميارعشقنافيغلل
انيلضلافلخمهلهاجملإ
انیباوريئومستدجنادعاوق

انيوانعاهولتنرصنلامحالم
انيغابلاوّتتجاومصخلادعاوس

انيلاعميفديلتوفراطنم

انريرقاعهبمبافهشم
انيعاسييعسمتحرطاواومتمنف
انينادلاليمةدمحمبسكيف

انيماسردقلاعيفريفهجو

انیدابواولماخهرکذو
انلاعدجهذيملهلصأك
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اذنأاهلاقنماقداصىتفلانإ
النوكينأاعينشًاراعسلأ
اللوطتنأاعيرَماراعسيلأ

انفلاحبنأاعيرذاراعسيلأ

مكتياغكاردإىلإانيئحاوبه
اوحرطاوءاضغبلاوعطاقتلااورذ

اومصتعاوداقحألاونئاغضلااورذ
تردصمکنمایاطخنعاولدبتساو
انلهولأساواوبينأواورفغتساو

ادقتمسأبلاديدشسارلابعص

اودحجىلوألاسجرنمضْألارّهطي
امرهظيويللاكتعرشمقي
ةرَهطمىلؤالااهتريسديعي
نمكفطلباہیلھاوانامععنماو

ادغءابولاوانعكوءالبعفداو

هتمعنبانافرعهللٌدمحلاو

ينعفريواربيلءيَهياده
يندشريوادصقينددسيادمج

يلمتخيوهنماضرلالينيادم
اهقفاريملستوةالصلاغ

ىشودغنوقدصءيا

انيضامناکدفاللوقينمال

انيعيضولايف
انيديأمدحلاادبتودجيحورص

انيفاكقحلالدعوقاقشلالاح

انيعيضُملايديأنمعاضامدرو
انیلوهجلابجُعاديسحمكباريك
انيدوُدَواناوخإهللاةورعب
انيرابليضرملالمعلاحلاصب
انيقابوىنسخلابزوفلااعيج
انيکازكنعيضرْيوًايبسهاضرت
انيداغلاماههبدقيامزع

انيعادقحللدماصدرجم

انيلعامفاوربکتساوكامعن

انيغابوكاَفألطابهافخأ

انيتاعنيراهبشيملةيقن
انينابدجمعفراوءوسلاقئاوب
انيوانمللعطقاولمشلاهبعمجاو
انيفاومهنمىدهوهلضفو
انضرمالعأرکذنمتدرا

ايقولارجأيلمظعيواردق
انیلعفيسفندعسيواجہن

انیلومناسحالابوتاحاصلاب

انيرادكسماهاذشهلالا
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انيفاوقنمديشننانجلازه

المعىضترملايكزلايلاىلع
اولنمبحصلاعيمجوهلاو

امونايبلاطارقأعمسلافتشام

هللادبعنبداخيشلاقرشلارعاشةديصقلاهذهضرقدقو

:هعلطموهراعشايفهضيرقترمو‹ىثراحلا

انفيلحءايفأنمحودلاحداصای

£

:اہلوا

انيئارلًاهجوتلجردختاذأ
الاهءالاليفةلازغلام

ةلطيلطايطنمحلطلاحئانما
ةيناثءايحألاىلايقوشداعمأ

هبهاومىلجايفقرشلارعاشلب
هبتارمىمسايفزعلااشيئ
هدراومىفصايفرثنلاعورأيف
هلتريىنسالاهضيرقتبىفاو
تعونيحهاحشأاميونهاعد

هعصانعبطلاميركنمههو

انينافألاكادعاحلطلاحئانله

اذهولاونلااذهىلعةديصقبيستغملاعرابلابيدالااذههباجأف

انيجادليلوحمتردبلاةعلطمأ

انيشعيرونلاداكفتلجتىحض
انیناغميئافيضلحاهضورو

انينانكلايداونمنحللالسراف
انيخاتيفهافووهلبنيف
انييرسلاصيعيفدجمادتحميئ
انيلجلاواشيفرعشلاعدباين
انيحيسملاليجناوروبزلاوخا
انيداولداجمافلاسهانذا

انیلويلظءاخانمقداصو
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4تافرعملاوذهلالادبعوهوفيسلجنةدنكنمبيدأوإ

«ةانأوةفعوءافصوذبيدأوةماظنيلخنإط

اذهيفىتحورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقنمم
خيشلابيدألاذاتسألابدألاوملعلايفةرجحلانمرشعسماخلانرقلا
دعبةئامنالثونيسمخماعدلويلخنلايدنكلادمحمنبفيسنبهللادبع
‹لخنهدلبيفعيدبلاونايبلاملعونيدلاوةيبرعلالوصأملعتو‹فلألا قرتىتحرعشلاقاتعاوبدلاةرماسملطشنمثطقسميفهقفلايفسردو
فْلَأوعيضاوملاىتشيفهلاقامیفنسحأوداجأوهبهتحيرقتداجفهضيرقتل
نمابناجثحبوخوسنملاوخسانلانمءيشرکذيفنايقعلادوقعهاّمساباتک
توالتبادآوماكحأونارقلالوزنبيترتوهقفلالوصأو‹ةغالبلاملع
٠هتمدقمهذهو|ادجريبكوهف.هبئارغضعبو

لزملاعيداهللا

اليلدلادهمدقهناحبس

نارقلارننمنسبا

يللاظفللاغلبأبهباتك

اليّسلايدهنلاحّضْوم
نمجرلاىلايعادلاىداوهف

اراب|َءاشثاركْمعنلاديدعتبدمحلاعبتتساو

ريخيبللاىلعالصملجوزعهمكحلاملستسم
ممحلايوذهبحصوهلاوملكلاعماوجيتوأيذلاوه
عمالركفليلدلاجرختساوعطاوقلاهتاياتيلتام

عبنلاولبموللارخفَموعجرملاوهنارقلافدعبو
يماضلكلبذعلادروملاومانألادمتعمهنأو

رتتسااهلوقعلابنيفشاكلارصبلايلوأترهبدقهتايا
ملنکلودوجنبفسويمركلايفهنيرقناكوفيضلاماركابماقاذاةّييراهذخأتناكولخنلهأداوجانمدمحمنبفيسناك(١)

.نيمركلانيذمبضيرغلاةلحمترهزدقوةايلاهبلطت
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ءابنألا
نمهاوحامضعبتمظندقو

لوزنلاةهجودسوأ
ءادالاةهجنماذكهو

ماكحألابناجنمقامو

ياعماررُغنمىوحامو

زجوابهتعججياو
لبسلالکنمطسوالاكلسدق

هندعمنمرهوجلابلجو

نايقعلانمادقعهكاهف

دصقلاليلى

:ةديصقلاهذهلاو

رظنىلعىفحتالةقيقحلاسْمَش
هلبقنمالسالايفلهاجتالف
هتوعدقلخلايفخراصنأدق

العهلبقاأريشب
ةبطاقناوكألاديس1

هززغتحدمنمهيفاشتاملق

هدبعنسانلاهلإحيسملااولاق
مكتلاقمنماقحايتدقو
حيضتمقحلاومكوعديماقذم
هعفارهللاواحرفمتصقر
مكضعبوابرهنودانتًاروط

بئاجعنمهيفو

۹

ءامسلاوضْالامولعیوح

نكزدقظفلكهملععاونأ

لوقللاهریغو
ءافخالاوذاك

بناجنم
7لاو

نايبنموعئادبنمو
زجريامظتنمةرابع
ليملوطالوهبرصفال
هنماميفدراشلاديقو

نارقلابئاجعنعكيني

يدنهملاوهفهللاهادهنمو

ربتعلتماقكهللاةجحو

رذتعلرذعالوهيفلهجال

رشبلاونجلانيلقثلاعمسمب

رقسنهسانللرذْنممواقح
ركذلاةماصُمّصلابةلاهجلايحام

رتخيذورفكيذةلاقمعدو
رصبلاهمكأيربيوتافرلايح
روُسلايفهلادبع€قو

رفحخلاةْيُهيفههبشاومتيدرأ

رصتنمناش7مدیکنع

رطفلارطافلاهللانباهنوعدي

- ۹۸



مهنلاءارذعلايفلاقمكضعبو
هدلوملبقاإمکنمناکنم
هدلومباراوطأجردتدبع

مامرمنطبيفمکلاترناکله
ملتقمدنعهوبأناکنيالب
انلعهنبابيذعتبىضريفيكو
اولتقدقوًابولغميلرناكوأ
الببيلٌصلادعبنمنوكلايقبلهو

انلَعمتررقأذٳإمرمبرنم
طلانمنالکاياناکميرمویسیع

ةمسجَمفاصوأبهرمتفصو

بُنودءاجدقهنإمملقنإ

مكهمكأليرييهنإملقوأ
يففتافّرلايييهنإملفوأ

مهلجارميفهوخبطدقسيجرج
مكلليلځحلارانيفو.ايحماقف
هلزاجهللانباهنإملقوأ

مدنعزاجاعطقبرلادعت

ىنأنيحلسرلاريخملكبضلاف
هتحارسلنمیفشضيرممو
اوحرطاوديحوتلاصلاخىلإاودوع
انديسراتخالعةالّصلا2

رشبلارئاسهيفجردت
يربطصُمقاضينإفيللقدهملايف
رشبلاقلاخلانباوهوهبلصو
يرحبادذعلابیسیعفاذهناكنإ

رشألالتاقللاودبعافهليلس
ررضلافشاكبيجعيبر

رُمُْحلابكاروأهمأاهنأب
ربخلايفنيدبعىوساسيلماع
ردتقملعفهيلإمةبسندقو
رکفلايوذايمكنممدانيف

روصلالماكاريطنيطلاقلخيو
رثالاربكأاقحليقزحوىسوم
رغصىلإهوداقوهوقرحأو
يرحكاذبىسيعدنعلهفیرکذ
رشبلاکلسللازاجوحاكللادقع

ربزلانمناهرببمميتَألهف
رکڌدملتناکاہنکلویرکذ
رمقللقشيبرونحعذجلاو

رطملافكاوهيدينمىرجچ
رفغوذنّمحرلافكرشلاةلاقم
رضحنموودبنمبحصلاولالاو

- ۹۹



:ليجنبنافلخخيشللهلاؤسابنمةيمظنةلئسأهلو

ميزىّصحلايفنتسيعلانانعقلطأالأ

ةصيوعلكفاشكىمعلاخزي
عورألصألابيطايلا1

ليجلبننافلخهبتينع
البنایكتيتأ

ل

ىلرألاةحجاحج

لئاسملحكنموجرأكتيتأ
ةداغجوزتىننخيفلوقلاامف

ىتفهجوزتیشنخلااذدعبنمو
لهكاذلاّمأواذهابأراصف
ضحتملولعبتاذةاتفكاذك

اهدرءاشنِجوزلانکرديیتم

امزالدحلایرتلهتیمفذاقو

ىتفىلعامويدحلماقأضاقو

لهفىتفلاكاذتولابارشقاذف

دلاختراصفاضرأیرشدیزو

ينإفيللقتالغللعجريأ
هسرعقلطيرحلجريئو
ابيديسللزيملنيتنسىلإ

لهواهتعجرجوزلاكاذكرديأ
هقاذاوادعورمعىلعديزو

ةثالثانبألوتقمللناكدقو

ىداالحضوألكلامعوفعلاىرت

ملعلاكلذِیرتاحٌيفلاىلإمّميو

مماضهتتساوءايلعلاةورذقر

مشالسابدجاميمكٰيکز
مركلاوةلادعلاتسديفعبرت

مظعدقيلهجءاديبامفشكتل

ململاثداحلاىلإىعدينمكلثمف
مزلالمهفافهنملسنبتبا
ملعیدامکحبانباهدلوأو

مكحلااہيأایمکحلايفةوخامه

مرجالبلوخدلادعبهقلطو
ماعايمكحاامعوزتلاتعاشناو

مرصناهمکحمايحلاكاذةمرحك

مُلااوحضونمملعلالهأرضحم
مركلاولضفلااأايءيشيضاقلالع

مشلارهاطلاوهللاباتكمكحب
ملظلاكلاحيفءاوشعلاكتطبخت
مدقلاتباثابلمحاہطبيو
مرصنااممكحلاولمحلابتنقيأدقو

ملعنملوقيفقافنالاافهيلع
مسهالعدقاعقنمايالابارش

مزتليلتقللضعبلاومهضعبىفع
مزلامركفلاقداصنمالرهظاو

سا٥س



ىمعلافشكيهرون.باوجبدجف

یدحلانعتللظينِإيديبذخو
ابصلاتبهامهللاىلصواذهف

قراشرذامباحصألاولالاعم

مستبااذاءوضسمشلارونبیرزیو

مکترملهجلانمٍدوسموجادب
مذیرولایفوُراتخاىفطصملاىلع

متعلاورجاولابنزملبناامو

باوجاا

مركلاودجماوزعلااذايدمحلاكل

اھالکمالسعم

اثحابكلاؤسىفاودقفدعبو
امباوجهللادبعايكنودف

مالكشأوىشخلادجواذإ
هحاكنهلألاعرشيفكلذف

لکشمبسيلفجرفاذناکنإو

اذفهبلاجرلاتالاكتنإو

ىوحدقوارطنيفصولاعمجنإو
هحاكنوهحاكناانهمارح

دلاووهوةوخإهوثراومه
هقلخلڌبتدقصخشكينِإو

هرکذصيصاقألاضعبيئءاج5

نئاکوهفنکلاقارمءاشاذإ

انيسفوقولافاذهحصنف
هلوخددعبءاديغلاقلطنمو

ةالصريخو
ملانسلأاهصحتملمعنلع
مجعلاوبرعللثوعبلاىفطصملاىلع

مظتنادقضيرقلاكلسيفهقفلانع

مصتعافقحلابواقحذخفتلأس

ملعركذمأناكىثنأرديملف
مرحدقرهدلایدمرجحهحاکنإو

مکحنمدنعاهمكحةاتفكلتو

مہاهرمالویننخاللحفلاوه

مكتحالوالاكفليلحاوجرفل

مثهيلإىزعتدالوألافنزينإو
متغافملعللوهقفافمهلأو

متأركذىلإىئنأنمكلانه
مئألاتيعأىرولاقالخةمكحو
مكحوىرولاقالخءاش

مكحنمدنعهدالوأيفضوخلانع

مثقالطلالبقضيحلابتغلبدقو
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ولواهبغالءارقألابدتعتف

اهئاضفنودجيوزتلاافسيلو
ةنالثسايالادعبنمدتعتف

اذنودومتجيوزتلابحنمتو
امدیرتملابصلانسيفكتنإو
اذإغلابملسمتيمفذاقو

هلاموعسيجولادلاهمزليف

ىتفلعامویدحلاماقاضاقو

مرغموحانجيضاقلاىلعسيلف
دلاختراصفاضرأیرشدیزو
افاجاميلعاہبراشناکامو

امهيلعويرتشمللاهتلغف
ىتأهمزليمرغلاواهمنغهل
الماحةميركلاسرعلاقلطنمو
اهعضولاحىلإايعجرناكاذإ
اذكهىنكسلاوقافنإلاهمزليو

هؤايلوأنكينإدمعلوتقمو
انهاهقبيمللكلامعوفعلاىرأ

ىمعلافشكيهروناباوجكاهف

ابّصلاتبهامشرعلاهلإىلصو

لاليمتنيىتفوإل
كرابفدمحمهربأنمل

بیصخ

وأءارقأةثال

مدايفرتملمايألاتلاطا

ممحنيسايلا
مزلدقناکيذلايضقتهباروهش
مزتلااشينااهبىلوأاهقلطم
مرصنتوارهشونيرهشدتعتف
مكحلاىلإنيعفارهوثراوتأ
مدعنمةمرحيحلالثمفصيحم
مدعناوكاذهدحنمىتفلاتامف

مكحهبهللاامزواجيملاذإ

مکحلانممکحقاقحتسابناكاذإ
مشغالواہلعءادعناکالو

مرغيذلاواهحالصإىلعىتعت
مشلارهاطلاوراتخخانعاثيدح

مزتلیواعوجراشنإاهكرديف
مرصنااهلبحذاهتتافتعضوناف

مهفنكفاضيأعضوللاهتوسكو
مزعدقلتقللضعبلاومهضعبافع
ملطنمقيملقحلاودوقمش
محلدااذإمالظلاسمشلافشك

مذیرولاقولالاوىفطصملاىلع

تافطاعلاوخأاندومحموه

يتاتةحاصفلاهيفماظن
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نرقلااذهيفورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنمم

ييصخلاملاسنبدمحمنبدومحمفقثملابيدألاةرجحلانمرشعسماخلا
تيبيفىبرتدقوةصاخةمومعلاةهجنماتتلئاعنموه.يطقسللا
همنمهوخأهميلعتبماقودهملايفريغصوهوهنعيفوتدقهيأنألداو
هيخأعمجراخلاىلإرجاهمثدلاولاةافودعبيكتسللاهللادبعنبنيمأدمحم

ةهربابلامعألانمائيشىڵلوتونيرحبلاىلإلقتنامثرصميفسردفروكذملا
قبناالو‹اهبالغتشمةّدُميقبوتيوكلاىلإارجاهماهرداغمثنمزلانم
امأ‹ابلمعللهيسأرطقسمىلإداعدالبلايفسوباقناطلسلاةلالجمكح
ةينرفالابتكللاهجرتمةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوبلغتشافنيمأدمحمهوخأ

يناعيلازيالفاييرقتنيتنسذنمةلثاقمريغهتحصتناكوةيبرعلاةغللاباهمجرتي
ةئامعبراونينثاماعيراجلاماعلااذهيفهتايحقارفىلإهتّدأىتحةليقثاضارمأ

ذموهوامجرتمذختاكلذلوةءارقوةباتكجيرفإلاةغليفارطاشناكو٠فلأو
.یشنمبتاکاشن

.ارعشضروفهنأعلطألو٠اضيأىلرعلاطخلايفرهامبيدأو

ىّمسينّودُمرعشلانمعومجمهلو‹هبعلوأدقو دومحمهوخأهضرقيامنإو
نأقيقحو.يمارغرعاشهنألبيسنلاولزغلايفهرثكأو(بحةراثيق)
:يناوغلاعیرصبفصوي

:هذهيهوةيرعشلاةقباسملايفاهاقلأيتلاةديصقلاهرعشنمف

يداهسلاطويربصيبلاطدقفيداؤفويتجهميدرحورلاىنم
دامركاضفلاياميشهىیسمافیواعميحوربيرجيیواداکو
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ةوفجبيداؤفيمرتالكنانح
روزوءاقلنمينيمرنالف

اهلهأقباستضرأنلينإو
ىقتلاوملعلابنوكلادالبتداسف

ىدانمنكرلكيفرثأاه
ةريرقتماننيعلااهتأراماذإ

اهضرأدرولاولفلابةزّرطم
ةجاجزلثمقفألااهانسءيضْي
اهلينلالخنمتبهحيرلااذإ

ةريجشقوفروفصعلاقشقشنإو
تىیزتعيبرلااهافاويهناو

تروصتاہیفنوکلاضايرناك
ىقتلاوةنايدللحرصيضراف

ىرقلاهزاعنملكالإجحي
بدامكويضللتمیقآاہیفو

دمجأوليلخلاوىدنلجلااهنمف

بذكمريغهللالوسرىف

لهاعةريسملاسأرىلعاهيفو
تعنيأونامعتنازهدهعيفف

رونقرشأملعللدهعممكف
دهاشريخانل«سوباق»ءانيمو

هلیرتيدالبنمرادلکيفو
ينطومسندينااردغمارنمف

داعبرابیوکأنأكملحو
دادوومکلصالخإوبحو

دانعنودناميالاةرصنىلإ

يدالبيبلاجهنىلعتراسو

داشرلكللهأامؤانبأو
داشةضوروديرغةمغل

دايأهتقملسورعبوثك
داعةنجبيردبكوكب
يداقرباطوجافتبرط

يداۋفوةحرفيانجيفترس
يدانرهزأراهزألانمبوب
يداہماشوحمامحلاريطو

داهلیعسنمیفوآيلهاو
داصةريهظلايفالإوفهيو

داوجورئازفشلكل
يداحةكمبىرسأنمنزامو
دامعريخنارقلالزنأام

يدايأنيصلخلاباقريفهل

داتعبازهاجاشیجوابابش
يدانوحجالعلابالطلرادو

يداستنلاعللةذفال

يداهةحفنولاضفميدايأ
يدانمواخراصثيلكتبثَو
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يتبثولعكرافبرعلانامعنمانآ

يتلاسبوالملايىركذعاشدقو

لذابةييركلامويالينو
ىذقلاىلعمانتالينويعنأو
ادفلاوتالوطبلاضرأىلعكانه
ارخافتتدرأاميموقكئلوأ

يداليخدلليضرأبسيلف
يدايجنيدتعلافونأتسادو

يدالتويفراطديمويمد
يداسوكامسلاريغيضترأالو
يدانزبادعلاتيتشتتوكلضب

:«درعملالبلبلا»ناونعبةديصقهلو

اَحانورجفلا

يىتريحدقلباي
ارجاھيكبتلقحلاَتيتأمأ
هلابامیرتاييلخنيأ

هنكسنيذلايلارجه

اعابدقهنأحيحصله

المايأبحىساتتو
ىلإيلخايرجلامالا
مدعبنمتدغرادلامکلت

يفدرغلبب
تلق

اروطواروطاهبرهدلابعل
يىتريحدقلبلبايتلف
ارجاهيکبتلقحلاتيتأمأ

ايكابودشيلبلبلاامنإ

يدالبنامزلاءاريبغمكلتو

احايصواديشنلقحلاألم

احاونمأًاقحدشنتابرط
احارواميلهأورادلاكرت

احاللصولااماذإلصولاضفري

احاطبوادبعطقيىضمو
احارتساوالخدعبلايفىرتشاو
احانجلاواهيلعىركذلاىوطو

احارجبلقلافزنيمالعو
احابنوأايفسحالاللط
احايرلاواهيلعبحسلالسرأ

احاونمأاقحدشنتابرط

احارواميلهأورادلاكرت
احاصوتوصلابدرغنأدعب
احادقدخلالععمدلابكسي
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ةرسحيهلخيجانو

امدنعيلاحهبشتهلاح

ناونعبةديصقهدئاصقنمو

يحوبرامویلصولابينيللع

ينيرجهتاليلإيلاعتو
ينايحواهلكيايندتنأ
يلانغنحلويتراثيقتنأ
يلانفءامسيفسمشلاكتنأ
هالإمارغلل«ديوك»تنأ

تنحفنويعلاكوختنردق

ةيربايرثلالشميرهظاف
ارطعباسنيدورولاركنم

سوؤكبيندحويفينيللع
وفهأولامجلاقشعأينإ
اديحويلايخعمترماست
يلاكبلوطينأتيتقتو
امویكنعىوحلامتكأدعأ
يمارغلوذعلانعيرادأو

انيفبذعلاكتوصبيتغتف
امارغتيضقاذإينيركذاو

احامسلاوهيدلحفصلابلطي

احابصوءاسملخلاركذا

:«دیبویکتنأ»

يحورجيوادوةرمیوهاب
يحورتنأيتولحاييرمعتنأ

يحورصويلكيهويرصقتنا

يحوطساياوزيفلظلاکتنا
حوسملابهلاجىّڵلجني

حولملا

حوفسلاماهقوفرونلايرثناو
يحوفوارطعدورولابيقبعاف
حوبصلاتاصلاخنماهينقساو
حوحبملاكتوصديراغتل
يحورجنيناعمتلأتو

يحونوارهدكيلإينينحو
حورقملايدبكتايطنيب

يصحونجوينريحويلوهذو
حوبصلالامجلاوبحلاةونغ

يحورادتيلكركذنا

كدبتنفتو

سا۹٦١١س



:«بحلاءادن»ناونعبةديصقهلو

احالوةالفلالعلطأیر

هحاورةادغهبقرأتللظف

يکتشأوحونأ يرعشتیلاي
يعترنانکةادغنيركذتله
يستحنوحوفسلاىلعهايشلاىعرن
امدعبكمثلموراكنمتوندف

ةبابصتلم6اقوشترظنف

ءاضأرونىلعرون
ةلبقفشرنناتفشلاتقالتو
يبتالاندلانأولتددوف

اورماتمارغلالاذعَنكل

امّديَعب«يانم»ايينعتیأنف

هشعومارغلاىلإدوعنىتمف

:اضيألاقو

ةقرفوياندعبنمابترف
ةشعرودرببلقلافاغشفهل

سرافومهشلكالإجحب
ابكربنامزلاراستنميأنإف

احاروهيتلقبداؤفلارسأ

احارفألادشنأ«ةريظحلا»دنع

احابصوةّيشعقارفلاأ
احابصمانبردلناکبحلاو

احادقلالظلاتحتىوحلارخ

احابأواننيامیوامكح
احاشأباحسلانيبنمردبلاك

احالوتاعساولاعوبرلاقرف

احافوناوحقألاالعىنحأ
احابصمادليللالكنأولو

احارتألااوجَحاوقاقشلااورذب
احارقباضرلابوذيتتيقسأ

احارفألابصننوهايشلاىعرن

ةثعاهاقل
مامااميلإتلامتلمشثأنإو
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اهمارغتيسنيأينبتاعت
ابتبهونمعًدصلاقيطأفيكف
لتاقرجحاورجحلامورأفيكو
يتعولويبلقحرجيرادأفيكو
ىحضلاوحبصلاةقارشإاههجويفق
یواوبحلاةدوشنأاهتوصيفو
يتلااهتماستباودبتاهرغثيفو
يذقنمدعبلاالوينيفشيبرقلاالف
يبلطموهفيکلهميرقناکنف
ىلإانبجّرعنوميلايرئاطايف

مرضداؤفلايفاهاوهرانو
مامذليامنعامويتاح
مايياشحياهانسفيطو

مالكداؤفلاحورحميفشيلهو
مالظوةّيسمأاهرعشيفو
ماسحوةنيكساهظحلينو

مامزماحزلامويينعاراإ
مرحنعدعبلايلعمارح
مالسكيلعيابحأعبارم

ةنطلسلاءارعشنموهوتيخبنبناميلسنبناملسمعلادالوأنمو

حدميفهرثكأويسفنبهيلعتعلطادقنودم‹هرعشوةصاخ

:لصيفناطلسلا

4تاركتبمنايبلاياعمنمىدبأنابلكلانمبيدأوإل

€ينأيزوفلابراعشألاقابسيفيلعنبملاسبىعديكاذإل

رشعسماخلانرقلااذهيفىتحورشععبارلانرقلايفرعشلالاقنه
قشع.ينابلكلاماسنبيلعنبملاسفقثلابيدألاةرجحلانم
ءارعشنيبرهتشاوغبنوهيفنفتوهضّرقىتحهبعلواورعشلابجحفوبدألا
هظفلةلازجوهبيلاسأنسحوهبيكارتناقتاوهرعشينابمةوقلاهءابدأونامع
رعاشوهفةيرعشلاةقباسملايفىلرألاةزئاجلابزوفيلازيالو9هانعمةقدو

نمفةيمرلاتابسانلايفاصوصخةريثكهراعشأورعشلابفلكتمريغعوبطم
:«ةلالجلاشرع»ناونعبةديصقلاهذههرعش

هنماثيشدرونفهيلعنالاانروثعمدعىلعفسألالكانفساو(١)
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ادعسلاكلانمضانإيدعسانامُع
بألادهعمايرادقألاتبأدقل
العلاةرجنبانايأنامع
ىدفلاوسأبلاوزعلانامعنامع
یعمسعنامعيلحامونامع

ددؤسورعداوطأاننأيقل
ىدملاىلعأاماركالزالوانقلخ
هرکذرهدلارکنیالفرشال

ىرولاىلعراخفلاانلنىنملابامو
ترمدونيدتعملانایکامده

انمزعبانيلتعاوانلطوانلقو
ابابرانصخلاکتافص
افصاقةيعفدملادعرنحاذإ

یجديئتاراجفنالاقفوربتحالو

ةدشوالوهدادزياَسأبیرت

انءانفنأريغینفیسلکو

ةودقهللاقلينامزلكل
هلبقونامزلااذهفسوباقک

مهحدمهيفتلجأاذإيبسحو

دجيملفلاهلعفيلثمرينمو
يفبشفلالجلاشرعهفتكت
يکلهبِءاجرهدلاريمضناک

اخرلاونمياوريخلاءاجوءاجف
ىنلاوسفنلابسنألاايفقناعت

ادرفابكوكالعلاقافابيفوطو
ادنهناطلسلىقلينأكزعل

ادمللزيملهؤامدوجرحبايو

ادجملاقلختيتلاتالوطبلادهمو
ادهشيرطاخيفهاوفألااببصت
ادربىهتلالالجنمانيلعنأو
انجثداحنِٳحورلابانضرعيقن
ادرفهقامعأقامعأيفلفلغت
ادلصلارجحلاعدصيلعفبنکلو
ًادقحلاوردغلارمضأنمانقِعاوص
ادضالاندجوامنأىلإاندّسو

ادلجاانکوامسجالتناکف

ادههلُتايسارلالابجلارخت

ادهجلارطمتستعقنلابحسسدانح

ادهزاهرمعيفدادزتانسفناو

ادقنلالبقيالمايألایدمزیزع

ادشرلاهمّلعتانهةكرام
ادعمهصحأسابقألانمفرلأ

ادمحلاعممشاسوماقناكدقف

ادبهرکذنمراٹکالاولوقلانم
ادنزالعلافكلىقبييكلهارذ
ادمعهلبقينجبنذنعرفکي

ادرواهمالحأرهزىحضأفنامع
ادنألاوحوٌرلابحورلاوانهابيطب

-ا۹١١



اهضورلبالبتغنإورغالف
هنأريغاهفيصوتالقوري
اهرودنارمعضعبانفصواماذ

هرعولهستبرداذليقنِإو
ةحصوداصتقاوملعوانب

ةنتمنمأراوسأابطيحت
ةمعبنامعايائينهائينه
ارضاحكلتبيطبرةليضف

اعلوُمكبحبافوغشمنوكلاىرأ
اردصمخيراوتلالبقنمتنكامأ
هسادككلمنأسانرحبلاله

هبونجویرولاقرشفِتيسرأف
هداهجقحنهرلايفِتدهاجو
هَءانثوىفطصملاءاضرتټتلنو

هتئرورخفنيرخفيئِتحبصاف
ايلاعسُأرلايعفراويّرْخَمشافالأ
ةرات«ناغام»راتلاف0

للزيملكعبرنأليلدا
دمحميبللالبقنمدزألا۴
یوقاونهوالوامزعاونبجامف
مهيلِإيلايعادقالو

لزیلومہهللانيدقرشأف

ادلختحبصأذمرضااهكيأىلع
ادهجلالذبنولبعصلاليحتسملانم

ادجيذلالوقعلانارمعبانييع

ادنلهسأشيعلاقيرطاندجو

ادمعىبنللتحبصأنفوهقفو
ادنجىمحلاسارتحالااہنمهللاىضق

ادصقابِتْزْفوالاباہتمعئ
ادقعهردصيئتنكميدقضامك

ادحللاتزواجكنمتابهرکذب

ادجنلاولهسلادعسيلينلکل
ادبعرحادنیتحهَلْلذو

ادہنافيغبلاتکدٌقحليطاسأ

ادبملاةيماسمالساللدعاوق

ىدجالاوهللاىدلىفوالاوهاذهو

ادصيالضيبأدجملاكاسكاش
ادكهيلنِثَدحُمرخفواميدق

ادنبالعلاءامسيفامودتنك

یدستيتلاتامركملانوزمیرخأو

ادهالتالوطبللعارصلاحم

ادسأادعلاسارتفالاوناكوكامح

ادفراورصقالوًايأراوفُعضالو
ادكنالواباصتغاالًعوطهوباجأ

ادفيمهحاورأباسورحممويلال
-٠ا١



هجنحمسلاىفطصملاجهنكينمو

رفيجوعيرلاوديزنبالثمك
دجأنباليلخلاورشبوبعكو

هُملعضالرونملعلحفنمف
اووتساوبحرلاكرجحفاعماوبرت

مهرهللرارحألاكدمحيك

انيحطقمقفأيفمهرباضأ
الئاملاغتربلادنجرطمأف

اهزونکوطقسم2حبصأو
اهمكحب۱ىلإداعو
اقلأتمراب۲لازامف

ثرديعسنباايهللالاقكلانه

يفكينبنماكراتيراوجيفمئو

ادهوهعجضموابذعهدرودج

ادفوىدُهللمهبمركأالأدبعو
احابناميذلاتلّنصلاونزامو

ادعألاقَعَصأهسأببرحلحفىلإ

ادسهتفخنمهجويفاوفقييکل
ادشحوقوف1راربألاكىرعيو

ادعولازجتتساوحلااہيفشعت
ادغوتکامريمدتلاوليولانم
ادعبيبيترتالمالسإللمناغم
ادصنأدعباهسنأالإداعو

ادخاهدمحأسمشنمتأرناىلإ

ادهمیدنللنکوحتفتساونياونّصو
ادهعلاظفحينمريخيدالبزعا

:«ءابأإلانامع».ناونعبةديصقلاهذههرعشنمو

اًننمطمشعءابالاوذينطوم

يمزعلازالداهجلانباانف

ينتدصريذلاكيدنجانا
يدوجوةايحلا٠نَّمأنمانأ
النأرحلايبلقهللادهاع

سفنزعلااسىلإيبتمو

ينإفرخافويبسرلاعفراف
يناقعاصادعلاىلعتواهت

یتہتوالعلاردصتو



يودعزامشافترحمزم

هديتيدجملجِسحفصتف

ىطغفادوعصوللاتعفرو
ايدتفنىكنامعاتيجنأ
لهأفراعلاوفرعللتنا
ايحلانقلخامفينئمطاف
ادعرعفادملابكيمحننحن

ضقنتوجلايفتافذاقلالسرن

افيعاكدناديلاكدخن
ودعلكلىدرلانأكف
اماذاءاشلاودمحلابسكن

يلاعملادايتراانبريدجو

تشبرحلاىظلاذايابنل

اضعفترافانردقهللاعفر
امركالوقلوسرلاانيفلاق

ایفلاقةمأكلهىیرتاي

أانوکينأنويرَحل
یتشرخافماشائيهف
هترهقاهنأرحبلادهشي
الوطسأقحلاعمهيفتّشمتو

ىتحهيفافوطسایداہتو

انكردہنافكرشللدوطلك

انضرهدلاهبادلاخاأ

انزحوالهسنيقرشملاهلظ
انماوامنامعامالىف

انزمفانزمءامسلاكترطما

فيكالإكيف

انزففيوريملويلاونما
ىنثأوميركلاهلوقىفطصلا
انزوسانلاحجرأواسفن
انرقفانرقنامعاهدلخ

انطبوارهظنکيامتردو
اتعضختهلايدلاداكت

انفسوالاجرهباعوذفاض

- ۱۱۲



اوذختافنيكلاسلاىدهو
رظنافتئشناوهرابخألتاف
ليکسوباقتاماهتدلخ

اديزمراخفلانماديزمف

ليذلامهفنبكلاميركذا
اعيججميعباتوهينبو

دیردنباوليلابيرخفاو
ديزنباونزامودبعبو
فصيأنبابلهملابيعفراو
افيسنيداعمللناكدقلف

دهمةراضحللتنأامنإ

ھشلطبنمكيلعىبرت
هراثایرنماركلادمحيلامهاه

بالاةبراعيلاىدنلاراحو

افاعزامسلافتربلااوعرج

مناريمولاضنلاطقسماوكرت
علاوبرعيلاهمكحافصف
ىتحةياعرلاقحاهوعرف
ديعسنبدجمهشلاكلذ

ابايثلالجلانماهاسكف

هيبالعاراتیضمو
مہمصخ
مظعلادئاقلاوهف

انجيومهريسميفةودق
ىیشمویدارفهتادفحل

انکوتناکفيكسانلالهھج

انصحنيدللتيقبيدالباي

ىنغمكباحريفمصخللقي

انهملاوهيزحوىدنلجلاو
انعوالصفنومركألااومهف
انعضخينأزعذإاسأرةر
انما.نيلاومللومامنم

انضحماايتكروبميدقنم
انهذعدبأوةياغاجم

انرسثيحالارخفمم

انباواجوابأاوباطرار
انبغوامهنولمحياوشناف

ینستینکيملامينسيمز

انغأف: افاهدجمحورىقسو
انميوارونوىروللةودق
انربخخذابابللابلدقعلا

ىئأتاهىلعلاةماهىلع

¬۱۱۳ے



اتعناكيذلالهجلاتاملظ

انفواهقفملعلاوودبتةحصلاوخمشيءانبلاباذإف

اندلنمهقحتست ايندلاسبقايكيلعمالف
انعطأوانسوباقانعمرهدلاىدملوقننأدهعلاكلو

اهتماقأيتلاةودنلايفجيلخلاءارعشبعاتجالادنعةديصقلاهذهلاقو

--.ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

ءابالاوالعلاوتالوطبلاوءايربكلاولالجلامالساي

ءابرعلاةبورعلاةاهداياعيمججمكيلعىدحلامالسو

ءاضولاايدهحياصمويماستملااهزعتاماعداي

ءاخرلاوالاوريخلاوحالصإلاونمياومالسلاةاعداي

ءايلعلاىلعىرولالدتفلقعلكيفءيضتاسوماي
ءايشأنمبولقلاىحتوتتامعربعلالالاناسلاي

ءارعشلابنيلاعلاقطنميفافرعىظلايواميعناي
يرورسيعاودنممويلاهنا
هيدلاوىحيفلفطلاةففو
ريخهللامازجيلاوحمساف
الهسوالهاوابحرمابحرم
مکيوذومكلهأنيبابحرم
بحلاومالسلانامعيف

هيالاومزعلاوداهجلانامعي

يرورسوانلمكلصويرخفم
دالبيفمكلةوخإاودعسأ
نح1يتلاةصرفلاهذه

ينايفصأايأمكنييىتفقو
ءافصلاسوئکنمبلابرشي

یاشنسحنيحفاصاولبقاو

ءاجحيفلاةبحنلاضايريف
ءامشلاةيألانامعيف

ءاهبلاوىدحلاودوجلاوناسحإلاو
ءادفلاوالعلاوقدصلاونا

ءايضلاءايضاينيعلايلعف
ءامدلاباهدجيياتبتک

ءالأللااهئوضلانيقتراو
١٤۱۱-



قدصةوخإباقتلالاةصرف

ديحونيدودحاونطو
اهالديعيناهللالاسن

انيلعميدينأهللالأسن
يلاعللاسوءراوجوتةداق

اناوقاودشوانفصاودَحو
اروسنواعتلاسلجماودجوأ
هيلعانوحصالاطملح

ىلجتياحضاومويلاادبدق
اذهفجيلخلاةمأيشهاف

حومطمزعبالهوعجرأ
اوشاعواعيججملمالسف
اناعددقنمصخبمالسو

ايفعشيذلاانسوبافوه
اماستباةايلاهباتعلاط

هللدمحلاوهيفهللاكراب

:اضيالاقو

ءانشوةيحتىلحأدعب
مكيلاقيرعلاركفلاءامعز

ایفهللاكرابدقضرأيه

ناسلباهلضفرهدلافصو

ءاخإنمهيعسهللاكراب
ءاشحأللبلقلاكراوجو
ءابلغةمأثرإنمتاف
ءامظعةداقمايألظ

ءاضييةديجحعاب
ءالعللانريسماودجأو

ءادتعالافصاوعنمايقاو

ءالضفلاقئالخلادهعذم

ءاثنللانواعتلاماسيف

ءاشنالاوحوتفلارصعوه
ءاضمركفورحتابثو

ءامصعلامراكمللاردصم

ءاقللااذلهلاضفإتوص

ءاخسوةفأروقحءوض
ءاحمسلاةءورلارغثىقوف

ءامعللاهذهطسبىلع

ءاذشلاحفنکيرسيمالسو

ءارفغلااننامعنعةذبن

ءاننهكتلانعدهعذنم

ءاشلابدرفميرعاش

١۱٠-



امدقنامتّيمُسدقلي

ايفةبورعلاةحودتتبن
هتيدربابحاسسنألاىشمو
الجرهدلاثداوحتقلتو

الاعستملواهمزعنكيم
موقعماطمتبيخالاط

القحلایوسایعادبجم

اريخأوالوأحدملااهلف

:لاقنأىلإ

اونيكتستالنوملسملااهب

لذلااوضفراودهجلااولصاو
نمىلعيضقيودعلااولنال
يمحلمكيلايبلطماذوه
املظففيشاضخيراتنإ

يئيدحتلطأاذإينورذعاو

رجبلقفيزناذهنا

يسامتاومکلينوعدهذه

ديدجركفلةوعداما

ايالاموسجيفنحناسوأ
ركفقعاوصمرعشاولعجاف

ءارمنودنوزمتراصم

ءارمهزلااهرمعمايأذم

ءاضموةممليجدعب

ءالعوهفيضتدحنوحن

ءالفلاباهئارشيفاوبغر
ءاسيألادیسنمهتعمس

ءافنلاىدلىذتحيالثم

ءامسلاوانلعمضرألامفي

ءانحنالانعمكمالسإرع
ءاجوملامئازعلابمكضرعاواو

ءاتنالاقداصبرعللوه

ءابالاودادجألاتاكرت
ءافرشلافرشأايهيئاص

ءاوسلابانمهترومأيئ
ءافشنمهرصنريغهلام

ءاجرلاىنعملكبيلاجرو
ءاشساامنودسالادعس

ءادعألاةجهميفىواهت

١٦۱۱-



حصنعباممرعشاولعجاو
ىشخيرطاخمنمسانلااورذح
يداماکرومخلايطاعتك

مزحدعتسننأال

انقلحځحنبحيغللانقلخام

ادقانكخيرأتلاءامظع

—اضيألاقو

ارونأنوكلاىلعارجفيعطسانامع

افّصلاولوطلاولوحلاوافولانامع

ابرطمكسابدجملايداشدرغو

ايودمكيفقحلاتوصرجمزو
فرحأبلالجلاهجوىلعتمس
ىدعللواضورناسحاللكاندجو

ءالبلاسفنأهميوترت
ءارولاوحنمامألاديعتنأ
ءاغوغلاووهللاويلاصتلايئ

ءاوهألافراخزنمةجوم
ءالخادلاعملطمليدصتلل

ءادتهالاويدهللانقلخلب

ءامظعلاةفعيلطىقبنسو

ارخفمكبسحفايندلاىلعيبيتو
اردکينليذلاريخلاعبنماي

ارحملالجلابوثىبللاكيلع

ارطعمكنمدوجلاريبعحافو
ارمدولالضلاناكرألزلزف

اريغتتنأهللاىبأيرولا

اربنميدهلاونافرعللواميحج

فلخنبلاصحيصفلارعاشللةيتالاةديصقلاهذهىلعانرثعدقو

مهءامسآرکذصورخينبنمادحأاہیفحدميوهوينابلكلاناورجنبدمحمنب

:صورخينبيداونملاتسةدلبلهآنماہیف
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لاعفبحلانأبسحاتنكام

غزجيبجلىتحنيذهتبرج
يلونينلاعيجرترهظألظأ
اهلقبيبلقترحساغنإو
دقوبابشلادربيفرطختءاضيب
ررداهرغتيلرغصانسيئ
فلكهبامرينمردبهجولاو
همکارتيفیلاعتصعدفدرلاو
اقبسدقفافوخاهجشوتکششاذإ

ةعدومتنابدقوولسلافيك
رشبیوجلااذهىلعیقبيناكام

ىلإىطملاىنضتةلحنمدبال
هبسوفنلاىضرتاجبزوفأاميك
هتبحأىوهتنمسفنبطتمو
مہترایزفدحجَّنلحْرا

ادبامشيدنعامومهلاىعسأ

ارثاانيليورييذلاضيرقلاالإ
مهحدمتئشاماذِإصورخونب

مہهاومتلظاوبهواذإمو
مهدنععبسلاروحبلاورحبأمه

ةعرسملاوقألاعبتتفا
اوبسنناناسغينبنممراکأ
ملحوودرشبةدمحمبالط

لاتقبحلاوهبتیلتبایتح

لاولووځرابتوةرسحو
لازازوتانرليللارخايف
لاسکميلاتانبنمةبوبعر
لالداوایفجنغاہ
لاخاهدخيفروحاهنیعيئ
لايمعرفلابيطرنصغةقلاو
لايرجقيرلاوةنامردنلاو
لاخلخوجولمدقاسلاودنزلاب

لامسأربصلابوثودازقوشلاو
لامحقوشلاوىوجلليننكل
لارنولهألاويهابراد
لاحلانسحينأىضرلاومهليننم
لالقإرهدلايفهلغشيمادام

لاماونظمہفيلناکذِإ
لامالوادهأقباستلیخ

لاٹمأوتغیصمكحملهيف
لاہنترعشلايئاوقيلاتوءاح

لاطهوهوادوجثيغلالكاشت
لاشوأوحاضحضيهامنأك

لاعفألاوقألاعبتيناقدصلاو
اولانامءايلعلاودجمانماولان

لاطبأءادعألااقلمہکل

س۱۱۸



مهنلوناميلسوملاسف
مهرماعومنمفلخىضترملاو
اغوویدنيديعسیشخیویجری
مهمصخلرمهمساكلمرحو

برذهمساكمہیفزابلاامنإ
ةيهافريفمتيقبصورخيت
مكبراجٺنِٳامدراجهللا

اوقبثيحواتممہنعىدعلااوداذ

مهيوعىوعتاہببايذلاىست

لاكشأسانلايفمامدمحم

لابشأباغلايفملممتنمو
لاجاوقازرأهيفكبىرجت
لاسلسباحصأللوقاذملاولح

لاطبأعورلايفهمداصتالو
لاحمكبتلاحالونامزلالوط

اولازمهکلمنعرفنمككلميف
لالمءارضخةضوراهناك
لالطأنصحلاومهرودواوحضأ
لالضديبلايفمهوجورخلاموي

.فيسنبدمحخيشلانالامهميعزوةرهاظلايفمهرثكأنابلكونبو

لواعلانمبيدأول
ىعديماسلبنكاذارصانإل

«تاعلهروطسيفهرعشیدبأ
كةابألانبابيجنلااذهمعن

نرقلااذهيفورشععبإرلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم

لازال‹يلوعلاملاسنبرصانبيجنلابيدألاةرجحلانمرشعسماخلا
ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازواهتمظنيتلاةيرعشلاتاقباسملايفهرعشبامشاسم
:ناونعبةديصقلاهذههنمونايبوةقربهرعشزربدقو

ارحساعجاسىتغتمامحلاقرؤ
اشعتنمءامستلاسفننمزتهاو

یذشمسلایدهأدقلباجال

يذڂنامعاحيفنمبيطلاةحفأ

يفكنحلضورلامامحاييعجرو

:«بيطلاةحفن»

ارمېنميمسولااهداجةضوريف

رفهبىنضمللفسويصيمق
ارطُغيحفناورطنوكلااذنادرأ
ارحسوألاصالابرضحلاهنانفأ
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ةرطاعځرلاوةّرضخمضْرلاف
ةيحانلكيفهمالعألدعلاو

مدقنمءانسحلاةطخلايهيذه

تصلخةوعديلاعلايفاهبتلاط
اهمركأواريخاهلهأىلعىشثأ
فرشيفسمشلاكاهرثأتناكف
تمصفنااممويلااذىلإىدنلجلاذنم

الاةعصانلاسعلاوضيبلاةرّمحم
الانمقاقشلادقعاهسراوفتلح
لانمَمارألايغطيالهمهبمعن
يبندعبضْرألالهُريخهباحصأ

الوتارفلابذعلاوحلملايوتسيال

الايذةعلطويجادلاملظملاالوالك

احمةعشألاداقوةعيرشلارون

ابنطاقواحيفلاىلعمالسلقف
دلااورضبنمهللادّسأمغارضلامه

امثنيذللامزحلاومزعلااوهلتساو

ابوقاقرلاضيبلابرفكلاىلعاودش
دقتمبرحلاسيطووىغولااوضاخ
رلادّسأنممادقالاافنانجلاروح

هلماقينأىلوأنميهملانيد
اتلمماقمقايمزعلادرجف

مدقنمدوشىملاوةنابللاوهف

ارفسدقرونلاوةركاشسانلاو
ارفظلاودييأتلايضتقتةقافحخ

یرتتایسارلاکاهرصاوأتناك
ارکذاشالیفطصملانعايف
ارهجاهبيرابللهنمةوعدب
ارمهنمثيغلالثمونامزلالوط
ىرثيحماكحُألاودشرلاىرعاهنم
رهشهبريئاشنملاعف
ارهطيذلادرولاىلإادشرءاوه

اردكلاولفلاوىولايفنيواشح
اربکةداسمهذإدححأهللا

اربصلاجزامباصوىفصملايرألا
ارشتناوقافالايفحالنإراون

ارمقلاوسمشلايكحيةّنجّذلاىق

ارضحلاوودبلاىشغتهللاةمحرو
اريطنلاعبرملااوناصوفينحلاني
ارصْبللمادقالاوةيادلاعرد
ارفظلاوعلااولانفقاقدلارمّسل

ارعتسايتمفوخمنيملفاران
ارودريالرهمبرحلايفنج
ارطقايلاامرطقلکيفرصنلاب
ارفکنمدالاهبدقتافيس

ارمعاطخاوسادلوألانيدتهملل
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مهضراعماحمسلاةللانعاوبذ

العوارخفمترخمشاومهبتع
ةمسابنيدلاروغثوتحبصاو
مسللمىسسىدلل

الجعاہمقدیعسنباييالوم
يفرخافلاقاسمكتاّمبتماق
نموتايفشتسملاوسرادملايذه
مهدصاقمنمحومجلكتللذ
امركیروللراخفلکتدیش
ةنوالكمكيلعمالّشلاينم
ةقوطمتنغاموقربحالام

ارهدزاونيدلاءاضفتافهرملاب

ارحدنمديكلادروقابطلاقوف
یرشدوسامتِءارغِءاش

ارمُأمهبمركأمهدجمهل
ارهشاهلضفرادريخارثاتسم
اردقیضتريامايقينامعلارطقلا

اردصمکنمایعسنرکشینہیف
یرقريیخواربمهتيلوأوالضف
یرذلکقوفارخفتئجامبحرماف

ارطعابيطهاذشمكيلإيرسي
یرسمسنلابيطامونوصفلاقوف

:الوأاذهو«نامعدعس»ناونعبةديصقهلو

ىرقلالکتازونامعتفرش

اهداشرواهدجمةعشأتغزب

يذلايداهاانيندوجولاحور

ىرذلاغلباهلضفذااهراخفب

یرساہنزامذنمةبيطقفأنم
یرولاريخامّميمزاجحلاوحن
ارشبموارذنشةيربلاءاج

اذهنملألاءزجلايفيلوعملاهللادبعنبدمحمرعاشلاركذقبسدقو
دقوءامعزوءابداوةالووةاضقوءاملعةزرابتايصخشلواعملايفوباتكلا
.یفخيالیکروکذملارعاشلاركذدنعمهركذقبس

ةاهللاحيصفعراببتاكرُخناردسلىميبيدأول
4تارقفالهرعشنمتاهيلعلجنهللادبعكاذط

١۱۲-



نرقلااذهىتحورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقن
ملاسنبدمحأنبيلعنبهللادبعبتاكلابيدألاةرجحلانمرشعسماخلا

ماعنابعشيئدلويناردسلابربتشاويراحصلايصارحلايناردسلاناردسنب
نمائيشوةباتكلاوةيبرعلالوصأملعتو‹فلألادعبةئامنالثونيثالثوةتس
رعشلاضايريفهراظنأحرسوهيلإهسفنتلامفبدألابحهبذجمثهقفلا
نايبلابتضافوهناسلضيرقلابتجاهوهراكفأتشعتنافهراهزأمشنمعتمتو
يفاهاقلأيتلاةديصقلاهذههرعشنمو,هنارقأنيبرهتشاو‹هيفهحئارق
:ةيناثلاةزئاجلابتزافوةيرعشلاةقباسملا

اہیناغمىستالونوزلايح
مهعمجألايقألاافاطبأيحو

تفرتعايتلاتالوطبلاضرأنامع

هلنإخيراتلااهدجامأنعلس

ةدهاشديصلاكوللاكلتراثأ
اهتلودرهدلالوطدزألاثراوت
هديژيىربكلاةضملابماقف
امدقاهبيضحيالعلاوحنراسو
ةلماشمويلانامعيفةضهناي

تحفدقملعللاهئاجرألكيف
ةزهاجسانلالکلتايفشتسم

اینابویربکلااهتضہنيحو
ابدابواہنماھرضاحيحو
ايفنموايندلاوةبورعلااهب
ابيماحهللاوادبأاهمتاتق

اہہوری راتلااهرابخافاملع

ايتايندلاتلازالومه

ايلاعمسوباقًاوبتىتح

ايسارمتقلأهلمزعلكب
اهّيلننأاعيججانيلعاقح

اوتبطلا
اداوبیتحاهرضاوحتمعتبصندقماكحألللدعلااحن

اهبداعأنماعيججدالبلايمحتتدغدالبلالكيفشيجلازکارم
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ةكرعملكيفةردقهلشيج
هبئاتکیتشتدوزدقلشیج
هلراحبلاقوفوأوجلاوربلايف
ةبراضرحبلايئةوفنمكيهان
اوبكردقوجلاروسنءاضفلايفو
قرطتدعاهنمرعولاولهسلايف
تلمشةضهنناكملكبىرت
تقفخدقناطلسلالداعلاةمهب

تقلطنافدجملاباهدعاوقىسرأ

ادبأاهتوصىحضأسوباقمزعب
ةيداغلكاهتقسنوزملاضرا
مهنإناطحقنمةمئألادهم
تفرعدقضْألايفمهراثالدعلاب
ابتبرتمالسإلافرشنأذنمو
تجہتبافمادقملالهاعلاتأىتح

اهعبارميفارونملعلاقرشاو
ىلإمامألاوحناهبوطخيلازال
اتضېنحرصيابسوباقيخلف
اهدئاريحيلواهلهاعيحيلو
اهۇلكتدجملانامعضرأيحتلو

المءاهوشلاةيعويشلاىلع
ابديبرحلايفةحلسألكب
ايريبرحلانوفيفعئاور
ابيداعينماهلحاوسيمحت
ابيمحتوجلاحالسبابكارم
ايصاقأىتحاهعبارمتمع
اہینابردقنعاھراثاكيبت
ايماحهللاواهمالعأرصنلاب
ابيهاينمىدحتتاهدجميف
اميداشرخفلالكبودشيوولعي
امورتلاصالاببئاحسلانم

ابضاوماجيلايفواوراسلدعلاب
ابداوغتنضنإدوجلارحبأو

اعداههللاوىدحلارشنباوماق

اساورتزتهاهلواهعوبر
اہیحاونيفايرغواقرشمعو
اہیلاعمازوجلایرذفتقلحنأ

اپیماحولعألااهدئاقيخلو

ایعاريحيلواهناطلسيحيلو
امداعيدقنمعهللاةيانع

ةقباسملايفىقلتلةيناطيربلاةعاذالاةئيهىلإاهلسرأةديصقلاقو
:افوأاذهو.ةيرعشلا

- ۱۲۳



انامأنامزلانمّتلنَتنأله
اقّلحمترطفايندلاكبتقاض

تمسدقمدانباايحورلل

اقلغمازمرنوكلاوزغناكدق

اضفلاففواخلالکتددبتو

اقفومءاضفلايفحبستترسو

:اهعلطمةديصقهلو

رعاشبسيل٠هللادبعنولوقي
هريغلاذهليارعشتلقناف

:ابمو

عداحمودساحالإسانلاامو

صقانلوقىلإامویتفتلتالف
ةصيقنالإءاغوغلاةبحصامو

لزغلايفةديصقهلو

:اهعلطم

اديعسكاوهيفتلزالانأ

كمزعبتوزغىتح

اناكمءامسلانمتولتعافكب

انالبعصلكفتمزعیتح
ملعلاب
ريثأالاربع

اناوكألا
اناطألا

انابفقيرطلا ٍحتفاو

انامزالاعطقتو

رداقبضيرقلامظنىلعسيلو
يرخافمضلاراکناوادانع

ركامقيوزتهعدخيملمزحلاوذو

رصاقريغاہبیضریالرحلاىلع

ادوهعلاتيسنيأىنظتال
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:لاقنأىلإ

يساركمارغلباشنکين7

صغلانموهرونردبلانمو
ارارمحإوةرضندرولانمو
اعبطكيفيرطاخرعشلابشاج

يللافيسلبنناميلسوإcل

رعشلالاقنم

اديلولازأالبحلايفانأ
اديلاِتذخأدقيبظلانمو

ادوركيتابجهبأاماوقنس
ادوُسيلايلاهرعشیکحو
اديصقلاُتمظنامكالولانأ

تاجاهتوصعيجاسأيف

نرقلااذهىتحورشععبارلانرقلايفنامعلهأنم
فيسنبناميلسظفاحلاريرضلابيدألاةرجملانمرشعسماخلا

ظفحي‹|رعشلابماټهاومالإهل.يواکرلايتيلفلانب

برطتةذيذلعاجسأوةولحناحلأباهدشنيوراصقلاولاوطلادئاصقلا

.بولقلاانسحبجهتبتوعامسألااهعاتسال

اهتمظنيتلاةيرعشلاةقباسملايباهاقلأيتلاةديصقلاهذههرعشنمو

:ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

انالعإوارارسأتوصلادروانااناصغألاىلعمامحلاىتغ
انافاودعسلاوانلابًاقرابايارخسىمحلاوحننمقربلاعلغلو
ايكئاسيفلدعسمشتقرشأو

نم.ةعلطبارورسمبعشلاحبصاو

اناطوأبرعللتدغنماينامع
اناممإوًانمأهبنامعتلان
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اهدئاقفمادقملالطبلاالهاعلا

تدعسهبنمديعسلبنتينع
امركاہبعشيلوُمواهايماح
انتضېنماقمقايبئاطألانبااي
ةدحاوتنسحأالتنسحأتنسحأ

ةنلعمسوباقايكتيَحُنامع
امستبمحارفألابفتبعشلاو
اهجّتملهجلامالظنماهتذقنأ
ايغتبمهللادودحاہتمقأ

ايكلدعموئشملالطابلاججو
ادېتجمملعلارشنلايفتينب
اعمتايفشتسملاوسرادملااذك
تعضودقطيطختلابعراوشلااذك

ابنيثباعلايدايأنعابتنُصو
ةرطيسيعوشلادرالالواحك

هبتدرأولمزعبميفَتمقف
دقفدالجللاوبهبعشلايفتحصو

اذافةراغاونشوكادناوبل

انتمأءادعأيففيسلااومكحو
ةقباسدجمايفملنامعوب

نمةبورعلاجاتومشنامعوب
اومنيذلادسالاومنامعوتب

ةلزنموارخفمهبنامعىفك

انالومهللالضفبيلاعلاىلإ

انامزأوالايجأريخلابنامع

اناسحإواماعنإوارخفوالضف

اناينبدجمللايابادغنمو

اناسحإواناسحإتنسحأتنألب

اناطلسكيقيينأهللاكلوعدت
اناحلأواديشانأىتغريطلاو

انابدققحلاويلاعملاوحن
انايغطوايتالنميهملااضر

اناشالعدقنمايمراكألالجن
انايدأوًاهقفتوحدقادهاعم

اناّجمناكسللونيبلاطلل

اناقتإواعنصتوحماظنلاىلع

انادعأنايغطلاوةنايخلالهأ
اناطوأوابعشالحلانامعىلع
انابثكوالمرتدغلابجلامش

اناينبهالعأامفداهجلانأ

انابشوابيشاورمدقمزعلاب
اناريحواموزهممصخلاحبصأف
انابانيضاملاانفالسأدهعنم

اناونعدجمللاودغلوسرلادهع

اناشاولعىتحةبترمدجمايئ
اناكرأدحجملايفةخماشءايلع
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ةمركموالضفمهبنامعىفك
ندععمنامورلاوةرطقسلسف

انلسوادنلسورافظلسو

النامألاداعدقسوباقلدعب

ةرسعمءارفصدينم2سوباق
ةمئاقحارفألاوكديعموياذ

ادہتج
تعلطاممايألاىدميركاقبأ

هبقانمنعالاسمورينماي
هتلفورعملاورحبلاوهمعن
ادبأامئادرورسبشعٰيلالوم
هدئاقتنأبعشوءانحلاكل

يلمأايرصنلاديعوسولجلاديع
ىلعنيلاعلابرهللدمحلاو
ادبأامئادملسوبرلصو

اندیسقلخلاعيفشيجاحلا

تأرقامعابتألاوبحصلاولالاو

انالعإلدعلااوماقأرطقلكيف

اناّمعمثارصمورابجتزو
اناکاذلکایاربلابروالما

اناسنيسيلميركفيطللاوهف
اناوضرمثاوفعكنممهحتماف
انافاوريخلالكبنمانسوباق

اناکاهلئمٺنامعدجمداعو

اناسحإوالضفىنغلاباتلدبأ

انالذجوارورسمحرميبعشلاو
اناعرينهرلاوقحلاةرصنل
اناميإواصالخإمزعلادرجو
اناتهنزلاثيغلهنااموسش

انايتواليصفتهنعيغتبيو

انازحأوارادكأواسؤبشختال
انامزأنوميملاكبصتنمديعب

اناريحلضدقنموةاغطلاىلع

اناببکوکامیدلايبنلع

اناسنإهللاقلخريخدّنحم
اناحلأناصغألاىلعماَمحلاىتغ
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44تامسلايفرصانبىعديكاذ

تاقئارةقيقرفاوقوذ

نرقلااذهورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
هرعشنمو‹يمشاملادمحمنبرصانفقثملابيدألاةرجحلانمرشعسماخلا
:«يداشلاةمغن»ناونعب‹ةيرعشلاةقباسملايفاهاقلأيتلاةديصقلاهذه

يداشلاةمغننمرسامتغمس
نفىلعاعاجسأبلقيربط

يلميفویوهيذلااذهتلقف

هدعومبىفوأيذلاكاذسوباق

انهوةّزعيفمدرصعلاماحاي

لمأنمتئشاميفقفوملاتنأ
هکلستقحلابردلتذدصقام

ًایقترممايألایدمیڌدفمایمد
معنفسوباقايكاعريهللا

احرفمدءايلعلاةضبنلادئافاي

ترثكدقتاريخلاونحياوملعلا

تدبتايفشتسملاوسرادملانإ

تبصندقراقلابةفوصرمقرطلاو
اونمدقسانلالکوداسنمالاو

يداشنابىركذلافكراشأينا

داجمألسننمادجامهبمرک

داغصريخایاشتامىلإدعصاو
داعسايأدعّسافينامألاتلن

يدامایضريفدشربهيفتقفو
يداعلاحشاكلامغربيلاعلاَجوأ

دادمإوديأتورمعلوطو
دادزمريخابالماعلکين
دازلانمتفکتساوكدالبلع

يدابلاويرضحلاكركشيلظو
داشرإوحاحصالضرألكيف
دابنأوضفخيفرواغملانطب
دادضأوداعنمرصانعلاديك
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ةرماعريخلالكبنامعتسمأ

ةيحانلكنماهقوطشيجلاو
تفرعدقوجلاحالسبادوزم

انمكاحسوباقانناطلسسوباق
اهلاعمتلجةمأيفداسدق
ةقباسنوكلايفملنامعونب
بحليفدنملاضالنوكلامل
اهفقوملاطبرخنودماصلاو

ملباوصلاناككونوملاعلاو
وباميفبيطخمهنمماق
مہبسنتنوفورعمدزالانمموق
اودلونمناندعنمورازننمو
ادبأامئادهيلعةالصلاينم

طيبشلبنساربحىَمسماو
ودشيلفاحلايفماقاذإوت

دادشرصقاهالعياہنأک

يداعلامشاغلاءادعدصلاروس

داحلابرهقيملةلاسبلاهيف
داقوبيجادلاالجزونسوباق

يداشلادشنيميفدجملاوعاب

دادجأوءابالاهورثأدق

دادغبمثدجنلنورصانلاو
داوطأريخاهاظليفمهارت
يدالادحاولامكحبنومكاحلاو

داضلاةجلهيفرخفتقحلاب

داعنمودوهنمځراوتلابتك
داحماربخنمىفطصللا

يداولايفناصغالابقرولادرغام

تاربخلايوذنمرعشلايفوهف
“تابرطملاانغنعكينغيوهف

رشعسماخلانرقلااذهىتحورشععبارلانرقلايفرعشلاضّرقنهم
یطمالهُنهناک.‹يلئومسلايفالنباطيبشنبساربحفقنملابيدألا

وهامكرتمثنيدلاوةييرعلالوصأذخأف.ملعتيلاريغصهيأعملئامسلزنف

هضْرقیتحهبعلوأوهيفهتحرفتبصناو‹رعشلابلغتشاوحلصأوعفنأ

رورسبأيضاقلابيدألارعاشلاكلسمكلسوهيفغبنوضیرقتنسحأ

هذههرعشنمو۽برطمبجعمقیقرتوصوذوهو‹هبراشمنمبرشو
:«دومصلانامع»ناونعبةديصقلا
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يجشتوصباًبرطُماغ

انمقةقيحسلاةوَهلانمف

ىوانقفأليلىلحناو
ىلوتكيللالصيفوبأذإ
امالسمظعلالصيفابأاي

ادعتراطقلاوتئجنمتنأ

دودجدحجمديعتستاتئج

يضرألايجأعصبالوهجاي
ارطبرغلالئاسقرشلالئاس

انعليلالئاسليللالئاس

انعسرفلاولاغتربلالئاس
الانفانيفنيعماطاولخد
هّطةريعدقالطنايفاللو

اياربلاعيفشىلإانسنحن
يراوضلاباهتالديبلاعطقن
ابرهللاىوسالباندهشف
هالعيفبريرونادغو
برحتاحاسرافظيفانلو
اناريفاهدعبيعويشال

یّشيًاسئامنصغلالعجي

انبرطدقىرنأنأدقلف

انرطنيكامسلاةورذىلإو
ىتمتناکاقرشُمانحبص
انولعواتيصراطانرمأ

انزوناوضرقوفيءاشو
انسكهجوباكحاضادغف

اقسفهباتقحلافان

انأشندقهدهمقرفالملاط

انزحوالهسلاضنلاباودطو
انعنصدقاهرذترهدلالئاس

اندسلدعلابفيكنيصلالئاس

انضختاطيحلاانتمىلعذإ
اتفرعىغولاةحاسيفيهف
اندصحومهسوؤرانعطقله
انعطوارضدومصلانامعنم

انتوًاحالفتبدْيأريخ
اضريغلااهبذإسفنلالذبن
انصرلالجللوانلصوف

اندعهللاةمأجهنىلعو
انعطسفانياحريفًاعطاس
انبشكنملوىدرلااهنمباش

انهعضرألاىلعمهانشفندق

١۱۳-



نيدونما
ايارتيدفن

داع«توكلضلو»
دومصلانامعاي

لکحوربهيدتفن
اودعكراعلايفعقنلاقسبي

نجدرامسيطولايفايكاح
اوقيفأانيفنوعماطلااأ
لاةعرسيفتافذاقلاقلطن

موقديصلاانروسناميطتمي
محجنمالباوضرالارطت
تحضأعورلايفعوردلانوطبو
ىلحأعفقادملانمّيودو
اجيرأیکاديهشلاءامدو

يابنالانبردنجانإ

امركاشيعفىرولايشعننإ
زنكوفعلارهاوجنماللو
اونوکهللابرايدلاةاحاي
بعشخڅراتءامدلاباوبتكاو

دحمةلححالسلاباولجناو

دروةقابماتخلايفاولبقاو

ىت3هرامءاخرو

اتوهقوفٌرعلاتبن
انجهنمیدعلارتمللساب
انجتلقهلقعناحجردعب

انرقفانرقنيدتعملاعرصي

انفحزنإىدعلاقحسناننإ

انزمةنجدلايفقاساذإقرب

انكسقفألااوضّورفاهومكحأ
انكرمصخلاءيجالمنمرذيم
ىنغمريخانشيجريواغم
ینغتيبرطمحيشاوتنم
ینسارونلانملبكسملااذشنم
انملسمأاهتادغابلتقأ
انزفدلخابفهنودتغوأ

انردقذإانوفعزنكمتغاف
انذأوانيععافدلاطوطخيف

ىنسحريخميزجنامعل

اتحفنيافولابركشلااهفرع

:«ريدغلافافضىلع»ناونعبةديصقهلو

ريالالزلابعمدلاجزمأ
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اهاقسضايرلعينا
ايفدرولالبقأينايلخ
ايفلزاغأابينايلخ
ابينايلخ
اہبينايڵلخ
اهالكقوففوطأينايلخ

ىنففتااهحودبيفايلخ

املسيدهأكانهينایلخ

افطُلفيصلاةمْسنكابيبحاي

اولعیوضردوطكالالجو
افہصكيفعضمارغلاتبرشدف

ارنكنويعنمعمدلاىرجوأ
احرجكيفىوللارثأنكيوأ
افيطكمانميفتيعءارتوأ

يفکيهللايبيبلاسورطاي
ارطسكاذنمتأرقنإيننإ

يتحيمسجلونيبیفتخاو
يلايللاريمضيفتبمكلو
دابردیحبالللايو

رورسلاسأكبعنانكثيح
انمعمسلافشنانكثيح

اشارفدورولاانلتناكثیح

ريزغلاءاورلابعبللاكلذ

يريمضيفنمدودخيکحيوهف
يريعسيکذتهاتلقماسجرن
ريضنلاماوقلايفبحلاةبشت
ريدحلاوهودشبيبلقرب
يريجهحفنځرأنأينلع
روعسملايدجوخځرابتنم
ريفصلابىنادشنيالبل
ريثألاربعداؤفلابيبحل

روننمةمسبكالامَجو
ريبعتلاةقركالالدو
ريبكلابهتيرشدقنكينإ
روحبلاكيعمدمجامدقلف

ريثأتلاغلابياشحأبف

يريكفتيفديحولاتنألف
ريدكتلانمهلانامحرش

يريفزويتففرحنمتبذ
روظنملابنويعلايفدعأم

يريمسداهسلاومجنلابقر

رونوراتلجودرونيب

روحديشانأنمديراغألا
روطعلامشانمافاحلو

- ۱۳۲



ىليتبيلاكبءاسماي
بصلءامقللاوكيفاوأله

يراظتنانوجسیدلیقبأسم

یماستریدحغلعافافضاي

اسيقتماملنمبجافماه

اکوشةيادبلافبحلایتجاو

روفصعلامفنمحيشاوتلا
روجيدلاكلاحكنمحىلجحناف

روتولاهبلقلبطريخ
ريسألاكالبكمينامألايف

ريدقساؤمنمكيفالله
ريمألاكارينمربصلاىلعو
ريسملاماتخيفدرولاىنجو

:باتكلافلؤلهنملاؤساذهو

اددۇسواملعزاحدقنملئاسأ
ىقتلاوملعلاهّسأاتپداشنمو

ةعفرواردقلجدقنمدمحم
هوحلدصقافملعلالينتئشاذإ

هلبنبامویلهجلاكامرامهمو
هنإوءامسيلنکلميلاوه
تمکارتانیفلهجلاتاملظیرا

هتلهجتيببارعإينمدقل
هديعتنأيذلاديعلاكلائينه)

هعوبرتاشطعميلاؤساذهف
هلاويبلليفإىلصو
الهتعافشوجرأابةالص

ادرفتمولعلانيدايميفنمو
ادلجتلاهلالانيديفرهظأو

ادبهدشرانرصعيئدشاریتف
ارمزضيفييَجْلكهدجت
اددبمىحضألهجلالمشلهارت
ادبزمهيفلتنافرعلانمميل

یدحاوقحلاحضوبباوبجبدجف
ىدصلاوبركلاومحلايلبتنأو

(اديعویحخضوىَمسنلديعو
ادعسمتلزالكنمباوجيرل
ادرغنصفلايفريطلاامهباحصأو

ىدرلافقوميفسانلاواقللامويب

- ۱۳۳



باوجلا

ادصلاوسلنافشكياباوجكيلإ
تلماكتيلاثللاموظنمكاباوج
هرونةلهالابىرزافءاضأ

هناكًابجُغنوكلاهنمليات

رعاشتيبنعبارعإلابلاطاي
هديعتنأيذلاديعلاكلائينه

هئدَببارعإتلکشتساكبينأك
اردقمهنبصنالاحلاىلعائينه

ىنلابءاجيذلاديعلاتبثلقو
مبدلحيحصلاهجولاوهاذهو

ىنأدقوهواردصمهاريضعبو
انهنمديعلاكنهلفهريدقتو
لعافلمساوهوائينهلحف

امئاقتيبلايفلحًامايقلحم
هتلقندارلابيباوجكاتآأ

هلهيفهقووَبكلذك
اورُمشواوبهءاحيفلاينبایلأ

اهسرَدومولعلابيلايللااويخاو
اهنبأمكيلإىنسحلاياي
همالسمثهللاةالصرخو

اديجدحوأكيتأيهنساحم

ادرفتافرعكسملاقاففعاضو
ادبرعتوىشتنافًاحارفشرت

اديسةحاصفلاتسديفعبرت

ادیعویحخضوىیمسنملديعو
ادوسماحبتكلافاذوائینه

ادغهلعافديعلاوالماعهل
ادهندقهريدقتاذكائينه
ادقوتواقنورىدبأورانأ

ادرجمماقملااذهيفلعفلانم
ادتحمباطدقهالحأامفمانه

ادب1لڵلاحتلاوِءانهلحم

ادكتينأرعاباصف
اددعتمتأدقاذهلغمو

اديزمٌتئشنإهغجاريربكعلانم
ادجنأوثبهأذإينادعسأامش

ادفمكليسفندجماويلعلاليل
ادمرسمزعلااوضمنتساواولسكتالو
ادبدقنملاوماعنإلابوهامف
ىدهلاونيدلابءاجنمىفطصملاىلع

لوعفملامساولعافلامساةينباوردصملابامباننيلالايفلعافلامسافءانهانهاائينهلصأنأكامايقمقلصالايأ(١)
.براتردصلملاو
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ىدعلااودهاجنمباحصألاولالاعممشاهلانمراتخلادمحم

تاههيفاوقنميراحصلانافلخنبانينشىتفيلعوإ

كتارمسلاىدلاهبمنرتوادوقعوادئالقاهنمتاهل

اذهيفورشععبارلانرقلارخآيفنامعلهأنمرعشلالاقنه
يلاحكلانافلخنبنينشنبيلعفقثلابيدألاهيفنحنيذلانرقلا

سداسلافصلايفهسوردلصاويانيحيفرعشلالوقيادبيراحصلا
یتشعيضاوميفهضّرقوهيلعردتقاىتحهبجوهمظنىلعبأدوينادتبالا
ّبح»ناونعبةديصقلاهذههرعشنمفيعاتجالابناجلابحهيلعبلغنكل
.«داجمألابلطمودالبلا

يداولااذىؤريفيبلقماهذادالياددجتتيبحيلا
دادولكبهمثلتسانلاوةباهموةلالجهيلعإډلاو

داعمىلعاهعمهنأكوةنوهرمهبىمعنلافهتقشع
دايجألايفنابقعلالسلستكالسلستوةقراعيسيرجي
دارلاىدنىرتلافابحهناجيهيفراجحألاكرحيو
دادعالامكحمنشاوجلايكحيهنافلامشلاهبعالتاذاو

دابكألاتيمحلاعيدهشهلالزبعتةعتارحودلاو
داسجألاةحارومعلايهفهرانوريجحلانمكيقتحود
داشنالاعئارنماليدبتانانفأىلعةثاجريطلاو
يدابلا:نويعلاروحيفيفطخاهدرعاشکداشلبلبنم

ةيؤرعمجىر(١)
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انالاةناتفةمامحو

دهدهءانساننيعاقوريو

هيسرکىلعكلمهجاتبو

اهروزيئماهريثكربط
قالاةماناجرهميفاهنأكو
هعادبايفنمجرلاكرابف
اهنأنمعبانةعيبطلايبح
ةبيحدالبلاويدالبیوه

ىلعلاوحنهباقلطنمتيعسو
هړګنيلیلديدلبيتبحمف

ىتفلابلقيفناعمتجينائيش
يدعاسميوقلامزعلاوتممص
كراعمضوخءايلعلليعسلا

هبأداذهناسنالاوتدهاج
احادالبلاانالوقينماي

سعاقتدالبلابحامتأطخا

يكليلاغلابلذبلادالبلابح

يداصبلقلکةرپسولبجت
يداهتورخافتلكبوطخي
دادسوبئاصمكحبيضقي
يداشرخاوغصمعماسنم
دايعألانمديعوأماو

دالخالايوذيدههعادبا

يدالبلاجنمالامجيکحت

داؤۇفوةرحسفنلكيف
داوطألاوداجنالاىرذولعأ

يداهِءايضيڏذنمهبمركا
داجمالابلطموادالبلابح

دارملكممصتلاومزعلايف
داتعريخناکاہفدجلاو

داهجنودناسناللدحمال

داتعمهلمونيلطفغيو
داسألاةتيمسعاقتلانا

داعمإلابكوميفابقرت

س۹١۱۳



كباجحتسبلولكريضياذام

ةعفرةرينلاسمشلاكنيشت
ةبيخنفافعلاةخاشءار

يذلاكبحاصدجملانوكيالفأ

حضاوردغواذةقيقحلالهج
دسفمكلعيضمباجحلااومعز

.هؤوسقمنلالوقلابكوعدخ
مهنالعإىعداابارشلاتقذ
امدعبةيلعلاكتماركتناه

ةسيرفلثمباينألايفكولعج
ةفيعضكوأرنأالكومرو
ةقيقحلاقلاتنياعتنكول

مهخارصتاهرتبتینعنکل

هدىلوتلقمالستلاق
ةجهمنمامدلباعمدكبتلف
ةميركةايلاوهباجحلانإ
اعباوزنودقاحلاراثأدقلو

انإوروتسلاكتهمهمارمف
يفيدانأينِإةبيغريهوزعلاديرتنماي

كبانأبائذلارشنمتظفحو

كباطخنونكاسلاعيطتسيل

كباحسناولالصيالءاجش

؟كبايثتعلخنإالإنيوهت

كباذعلوغتبیدئاكملاووذو

؟كبابشكاذنوداوعيضيملف

كباوثأوسندىتحتطقسف

كبشرمأامففاعزلاوهو
كباضخروفسلاوةليذرلااولعج
كّباوصراطأاماوداجأدقذإ
كباوثناکلذلاوةدورطم

ِكِباببئاصملاببئذقدام
كباقعةاتفاياذهسيلوأ
ِكّبامرقينملبالاناك

كّباصمفافعلايفمظعيرهدلاو

كباكرباجحلليدشتخأاي
كباصنراصةادغباجحلادض
كبارحباجحلاناكمهرودصب

كباجحةايحلا

- ۱۳۷



شيسجلا

اهتايحواهدعسودالبلازع

ةييهمواهتاملكةعومسم
تتادقوتابئانلادصيشيج

افوللابجلاتنماطتيمت
اهفحتلوهسلااهركاسعتألم
يتلاسفنلالتقتوداسفلايغبت

دحاوديعصيفالإادغف

دنجةعاجشلالكاهیدبأ

نكتملفماؤزلاتوملااهقاذأف

ىركلافيطاهنأكواهازأف
هموجهلبقهتبلسامداعأو

اهداساتوضنااذإشويجلانإ

اهنأكوادعلامطأتلزلزتو
هنتمکحيذلاوهباتكلاكاذ

اهءادعأاهتابرضتأطخأام
اهحتفومالسلاناکاهداهحو

امنإمئانغلاابلطمناكام
ةظوفحماندودجشويجتناك

تققحتشويجلابينامألالك
اهشيجىلعتاذإدالبلاايحت

الككءاروانإرسشيجاي

اتامبالغلادسألاهبشيج
اهتامرحةنوصموهلوطنم
اهتاتعهتكسمأدقاهمامزو

اهتازغواملايقأتمظاعتو
اهتاوصأامسلايفدوعرَددَع

اهتاغبءاشتاملمعتوتمرح

اتابثتوةتيمتابئانلاو

اهتاوفهمزعنمتعزعزتف
اهتاهاالفلايفيودتالإ

اهتابسمانألاىلسةادغلو
اهتاعرءاعدلابتجضفمعن

اهتاوطختکرابتباتكلاتحت
اهتاحاساقراحاظاوشتئلم

اهتایارتوهامشويجايندلا
اهتامرثويللااهنمىمرام
هتاننوكتيكلمانألاضرأ
اتاكبمانألايفاحالصتبلط
اهتامجهتخاشتفامباتكب

اهتارثتعنيأدقةزعبو
اہتامگوىدرلالحهنودبو

اهتاماهتلواطتكنمسانلاف

- ۱۳۸



اهتانبشويلايهليقوالإارذللدالبتعفردقليقفام
اهتامزعتددشدقهرونبفاهدنجدئارملعتلاادغاذإو

لضفللاتبنموملعللاعبنمتناكونامعيفرابكلامصاوعلانمراحصو
ةرهازةرماعاهعوبروةرفاواهبتاريخلالازتالوةكربللاطقسموقزرللاطحمو
ةلالجواميسالابنساحمبةزرابلاسورعلاكيهفنالاافاحنعلستالو
ةهزنورظانللةجهبمويلايهفنارمعلانمايفهطتخاامباهنيزسوباقناطلسلا
ملولوعطاسرکذوعئاشتيصنمنيرباغلااهلهألناکامیفخبالورئازلل

نومدقتملانوخرؤملابنطأدقوارخفواركذمهبىفكلليحرلالاالإمنمنكي
الوهريغوبهذلاجورمككلذبةقطانمهبتكهذهواهنأشيفنورخأتملاو
ىتحوهنعهللايضرباطخلانبرمعةفيلخلاذنماهبامئاقةعمجلاربنملازي

نمويمايرلانادمحنبديعسخيشلارشععبارلانرقلايفاهتاضقنمونالا
دادغبىلإحرخفاہیفبکندقناکونازوزنبدمحميلعوبأءامدقلااهئارعش
:هتدیصقنمهنطوىلإاقوشتملاقف

ادرفابرتغمترصیتحلهألانعهفورصيتتدرشارهدهللااج

ادشراومتّيقلرادلايلانةّيعتاوغلبّيناَميلابكرلااهيأالأ

ادصقهباوزوجوراشبدجسمباوُممِفراحصيفملحاماذإ
ادشاقثويملنابابمكلباقيهنافماعطلاباحصأقوسىلإ

- ۱۳۹



ةجاحبحاصنودنمادريملو

اوملسفكانهيرادىلإاوجوعف
تنهوأيلايللاناهلاولوقو
هتدهعدقاملكينعنبيغو
هدمغقالخافيسلارضيسيلو

حيصفوفقمبيدأوإل
لادبعلجنادمحمىعديكاذ

ادفرلماالوالضفجترمالو
ادهجمتيقوناروزيدلاوىلع
ادتشمناکدقويدنزاهفيراصت

ادهألابهذملاويضرملاقلخلاىوس
ادحلاهلصننمرهدلالفيىلاذإ

ةارسلاديعسوبلانموهو
“تاغفنوذوةماظنهل

سماخلانرقلاذهورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقن
بدألابعلوأيديعسوبلافيسنبهللادبعنبدمحمفقثلابيدألارشع

ةديصقلاهذههرعشنموةناتفتاعطقموةناّنطدئاصقهلحيصفرعاشوهف

:ديعسنبسوباقناطلسلاةلالجحدميفالاقيتلا

ةيالانامعيفرجفلاَلَط
ّللاكجرخأفةملظيفتنك
سرافلاكءاجفایستنك

ىدانفسوؤرلاىلعاجاتترص
ددژسلاودجماونامألاالباي
ارکذموياةضافتناللنإ

دالبنامزلاةجهبايتنأ

ارونتیلبتدقمويلاوفيك

ةّيضرسوفنلاىلعةايحب
ةَيالايدالبايرولاىلإه

ةينسلايلايللايفسانلاكمساب
ةيمحلاوىلغلاورعلاو
ةيهشناسللالعیرکذولب

ةِلزأةعنموِتيصتاذ
ةيتفتناوىرولانيبعش
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الهأِتيدانوىهّسلاتيقتراو
هللاءانهذهراد

نويعيلٳتهُجوامدعب
رصنلابدئاقلانيعأ

هللافدهاجيانسوباقوه

حالصالاوفلاملاىلإوعديماق
ملحوفطلوةظقيهلك
اودوسيىیتحبابشلايمنيو
امودسرادملاءىشنياذلف

يداعألللصقموفيسرهف
مرکبرلاصلحادماص

ملعلاونيدلابلافطألاىبرتف
دافلكلاحلصُمىضمو

احالصنوکياملكینو
هْيَدْلنإوافصدقهبلق

:ةيلزغلاةديصقلاهذهلاقو

ةناتفةروُضصنْسُحلايفيه
الامَتدرأنإردبلااههجو

هونۇلۇلهيفاهر
ذيذلقيحرلالثمباضرو
يجوجدليلكدوساهرعش

ةّيلألاوءاذنلالاجرب

ةتفلأولزمىلإ

ةيوطلاءاسأنَملكىلع

ةيبعابطيوذموقب
ةّلعلااياجسلاوملّسلاو

ةيعرللةجرووشخحو
ةيلعاحوزواعرداونوكيو
ةيوسلاوحنليعرلادوقيو
ةيونالاونيقرالابرضي
ةيوطلانسحوىدحلاراقويف
ةَيهذمهقالخأتراصف

ةيرعةبمزعوريمضب
ةيحعناصمىلإناومنم
ةّيكزًاحوربعشللنيحلك

هنارزیخاصعةضبةضغ
هنادزمةرهيفاهذخ

هنارموةحخصوبابشنع
هنارحفأهنأكىّدبنف

هناطفوةفهشمةيش
هنابهيفْبحُملالص
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مهسرمألاةقيقحيفاهنيع
كوكاللااشماهفرط
تحاطأكاهنيعبادهألاي
افافشعملينيجللاكاهقنع
ةبشتنإهمايقيفاهدهن

داشرنمةبحنعينلستال
همتئشنافلحاناهرصخ

تڌذبتاهنافرماضاہنطب

يدانييهبمعاناهذحف

بارشاذهنابابلالخداف

بيبلبيضقلالشمماوقو
.سوفناميلإوبصتتذدبتنإ
مبامترصفيترجه
تايألتمظناذإينملتال
ناعمايفورهاباہنسح
ينامإلابيطبىجالاردبيه

الإرهزلانمةعومجمطسو
|لقعللةنملببولقللةف
اماذإبيدألارعاشلاةي
يهلِإِتحنبتفصدقةروص

ملحيدنعمانملايلاهلف

الإفحلیرسکاھارول
ينايکتڌدهفىنضلايتحن

هنابأالإميرغلابيصُيال
هناجمكاذَنظيالقعريح

هنازرمهلعودبتساب
هناحيرةمشفرعلاييو

هنامريخأايفصولايفوهف

هناخنمةرظنقوفتعقو
هنايللاكلتكتنكمأةضبق

هناصخاهلکشنسحيفيهف
هنامأيدنعوافلابابانأ
هنازخلاكلتبىنملاودراب

هناهمىقلتيجشلاحورهيف
هناكملكبوهلتتتغتوأ
هناحرفيتينمويكبأانأ
هنابإلاهنعلکتنسحل

هناسولااهنيعيفاهتعج
هنابلنصغبولقلاةايحو
هناتىبالابيفاأ

هناويإتمتستاهن

هناویدالموأرعشلامُكح

هنايصتقافوةيؤريذل
هنالاكافهكلمارات

هنايدلليھجرافمسجلالحن
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ينيلتقتنأهلإلايضريسيل
اذهىوسسیلوةفاهنإ

هنابللاكلتكيضتقأنألبق

هنارسخاهبیرالةبغر

:بيطنخلارونأذاتسألاءىجيدنعةديصقلاهذهلاقو

اقداصسفنلايفءرملابحناكاذإ
یوحلاهفشنمرادتءانتامهمو

بّدؤموالذاتسأبالهأف

بولقلالكيفكردقو
اهظفحومولعلايفالإرخفلاامف
هبىدتقملادشرلاتنككلنأل

انرودوموسجلاانمتدعبولو

اقباسرهدلايفناكاتيبتركذت

امدعبنيتيتشلاهللاعمجيدقو)
ركاذكلهلكنامعبابش

قرافرطقلافرحأنماننيبامو

اديشماحرصدجايلابسوباقو

اأشونامُغيفامودركفي
هفاعأوأهّسماذامبعشلايو

ارخفمزرحأهاسنناللصيفو

ارفومنامُعيفيرمعلثارت
يذلاسوباقرمُعيفإلاطأ
اتلصمرهدلااذلوطيلرهاقباو

ايلاعهاقلتِءرلابلقصالخاف

ايناعموارضاحًارمأ
ماقالتالأَنّطلالكناتظي

ايلاومواعفاناصخشسنيلهو
اينامُغهبشديدشتلابناّمعف
ايلاعملاايحأرخفلالكرخفلاوه
ايضاررظنيهاقلتتدعسناف

ايفاصةرجلاءامنمهيقسيف
ايفاخناكيذلارمألاهراهظاب
ايساورلالابجلاٌجْشلاهلرخت

ايوانمافيسلايجألاهبيهابن

ايداهودالبللاعينمافهكو
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ايفاشولبىرولايداهدمحأىلعةعاسوتقولکيهالصو

ةابأودجاماماركنمبدنةريعلانمبيدأوإل

«تافشلايفالحقئارهمظنلالهنبملاسنبردبوهلل
نرقلااذهيفورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنمم

٠يمدكلايوارمحلايربعلالالهنبملاسنبردبةرجحلانمرشعسماخلا
بذهتوفقثتوبدألاملعيفذخأمثةينيدلامولعلانمهللاءاشامملعت

ةيرعشلاةقباسملايفمهاسو«هبیلاسأيفهيوذقحلوهلاقیتحرعشلابجو

:ةديصقلاهېةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازواهتمظنيتلا

عبرموليلخنعيلاثڏجافق
ةزعأبحصنيبسنإِتاقوأو
اهوفصبةايحلايفانامزانمعن

رئاطنتمىلعانيقالتمييو
رطممنوجلاونوجلابابعقشي
فصارعاسكعوادرطهبلقت

ايلاعوجلافمجنلايجانياروطف

فطاوخبهشقربلاضيمونأک
ايماهضْأالافرطقلاطوقسناک

ايراجلحولايفءاملابايسنانأك

ايوتميبحاصيهاناکو
ابطاوكشاجتساكبههلُتلقف

بجاحسوقنمشاطماهسلاقف

عؤرملابابشلادهعيفناكامو
ىعمدأدخلاىلعتلاستركذاذإ
عجبتملامئانلاملحکتناکف

عورمبیهروجيفقلي
عجعجممينتميفةرخابك
عطقللاسقمدلابادهكهارت

عقلبعاقىلإيوبااروطو
عفدمُتاوصأدعرلازيزأنأو
عرزمنطبيئلخنلارهطْقاست
عوميغنيبسشةعشأ

عتقُمهجواذارزشرظنيو
عجرافطقعطتستملامكشأبب
عجوتلاوىوجلابيداؤفباصأ
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يذلادعقملالدبتساومقكينانح

اعلاطنسحلاامسيفًاردبُتدهاشف
هئيقتايأفيكماهسبتمر
ينبيصت:تداكفىرخأةرمتمر
امنمأتکردأواناريحتقطف

اعضاخميلاونياهلئمىل
اهفصوبيرعشتضرقنإوينإو
یواحرسمىلإانیحابصلايناعد

ايلموانعذميندجياملو
عيطتساYYايناتأ

لقأملوانيحرعشلاضيرقُثمظن
بعاكءافيهطقينبلتختمو
اسعاونتاحئارلاتايداغلاالو

يتيطمناتعٍىوقتلايلِإتمزع

الوهکلاسلضامكلسمىلإ

ةمأواضرأنوميملاعبرملاىلإ

يتهجوُتهجوبرغحتلانامُعكيلإ
يتلاةوعدلابزاتخلاكّصخدقل

یدحاورونلاودجناشرعِتلزالف
ةعفرتالامكلالهأىوتساهيلع
مهرخفعصرملاجاتلااموڭولم

العلاودجماولضفلاءامجسفاومس

ديسدعبيسمہمعبات

عقربةءالمنمميغهيطغي

يعردأةظلغويقاولايرفغمب

يعملأنيرارغيذٌرغأفرطب
يعدمكيملويلبقىتفلاَبيصأ
عجومةبابصلاځربتببلقب

عجملکيفبيجلافيفعينإف

عنصتلكبيئارغإلواحو
عتمتلامزاحاکهرواحأ

عنصتأملواقدصهتدهاجو

عضرموٌتقرطدقىلبحبِلا
يعمةلصىلعًاعرشنكتاذإ

عْنخَلاِتاذضيبلاتارفخلانم

يعبراودجناىلإيريسافتلقو
عدخمبلالضلاتاهاتميفیوغ

عيرملضفألامالاةلبقلِ
يعجرمويدصقويبلقىنُمتنأف
عضوملكيفقبسلالضفِتزُجاهب
عسوأونامزلايفشرعلضفأك

علطمريخيفقحایرسکشرعامف
عمجملكيفلدعلاجاتبنكلو
عرشملايبلايذهىلإةاده

عئقوةَرعيفمهئاطلس
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مهدقعطساوسوباقتأنأىلإ

هلقسمشلاخطنعتبین

افشىلعاوناكواطمهاواف
مهعيماوباجتسافاوملهمهاعد

هلاجرداقايلعلاةماهىلإ

ىاکتازجنملارحبقشمهب
اهلهأنمأواهالعأواهاج

اضفلاورحبلاوربلايفوقىن
فنوملسملاومالسالارصتناهب

ىمحلاةنهساجنأنمرّهطو
یرتامبعدصافسوباقایرياكل

تققحتتازجعمتناكفتأدب

اطلاكتريسمفدذجوممتف

انبريفَءايفوأادونجاندجت

ةديرخضيرقلامظننمكنودو

يلعليلسرباجوبأول
مظنبلالحلارحّسلاىدبأوهل

رعشلالاقنم

عصرغيلاعلابجاتةَرذو
عفرآءانيسروطنملبجيئو
عجبوتوةدشنممهجرخأف
عضوملكيفشيعلاءارو«نيزع»
یدنمريخاعددقعادريخادن

يعدملکاهنودنمةورذىلإ
عتصمريخيعناصمدجوأو

علیمسءاقللايفيمكلکي

عموجيلخلافشیجمظعأك

عيطكرمألبعشيفكنإف

عرسميعَسالیعسنةياغىلإ

عوضللااهاذشنميناہتلاعوضت

عمجأبحصلاولالاوىفطصملاىلع

ةامكلالبنيّربعلاىسومكاذ

لضافلابيدألارشععبارلانرقلايفنامعلهانم
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بذېتوملعت٠يمدكلايوارمحلايربعلالالهنبيلعنبىسومرباجوب
تحفوبدألابحبهعبطجزتماوةليلجلابقانملاوةلبمجلاقالخألابيلحنو

لبقنمةمظنملاةيرعشلاتاقباسملايفهبمهاسوهضّرَقیتحرعشلابهناسل

هذهالإراشملاتاقباسملايفهرعشنمفةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازو

:لاقةديصقلا

ارهزأوءايضلابقرشأنوكلاوارفسأرئاشبلابةداعسلاحبص
ارضخأاقاطنتسلدفنامعوهرغتمستیرشبلابرهدلاو

اربدأدقىجدلاوقرشأرجفلافيللتنامعايربكأهلل
ينابلادئاقلالظتحتيريسنامعأ
يضفناوكتابسنميبهنامعأ

ىلعللتذجذاذفألاكلاجرف
اوردصأعماعملااودرواذإموق

اوقدصءءيشباوقطناذِٳموق

مهکيلمنأبافرشمهافكو
هلضفدفاورنممہيلعىفضأ
اقرشمدحجلابرسمهاسکو

هدهعدهعلکديسناکدق

يفتنأفراخفلابيهمتنامعأ
ىدهللدهاعلاكيفتدّيشدفق
اهماوبأتحتفسرادملااذكو

یرسلاوكريسميفيجو
اريثعلاكاذءاضيبةحفصنع

ىرشلادسأاوعضختساومهتاوطخ

ارخفمكلذبىفكومهلاوقأ
اربنميلاعلاقوفمحلاونبف

اریناجارسمشناکسوباق
ارأمراكلمابقفدتاعب
ارفسأوهنإسمشلارونبىرزي
ىرذلاجوأهدهعبنامعتفلب
اريكألاماقلاتزحىلعلاكلف
املعتعشتارون
اظحاولانيلانبابشل

ارصبتو
ارفوأ
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مهلكسرادملايفافلأنوعست
اهنابشيفناطرألاةداعسو

يلنابشلاةريخنمانبابشو
ادباذإدوعييلابلللضفلاو
اقوفتمهأطشىدعرزلاو
هلحءيشلكحلصيملعلاو
اضصفلاىلإلاجرلاراطدقملعلاب

اوقتراوضماوغلااوفشتكادقهبو
ةقيقحمولعلاةرجعمباوءاج

انطوشرخأتانكنِإواإ
ادئاقمظعلاسوباقمادام

ةيدسأرفقزفقنفوسلف
اومدقتنيذلابكرلاقحلنسو
امسلارمقىلإاوغلبدقموقلاف
اهنإاولاقوراجحأباوعاج
اننألهرعدااهبذكنانسل

هلوطوءاضفلاضرعاومدختساو
اوجعزأىتحرحبلايفاومكحتو
مهعينصعارتخايفادوهجاولذب
مهنأكواندلامهتايحاورمع

ىركلاةنسيفلبقانشعنيحيف
يمئازعنامزلاىلبأنإويفِإ
يمتندوهوناطحفلسننم

اردصتوامدقتنوقباستي

ًرطرمأاذإاهديصرلامهف

اريغنبابشلاضعبهبرصع
ىرذلايماساقلأتمهناي

ارصبماميکحهعرازناکنإ
اركعتمالظلااذإجارسلاوهو
اريحولوقعلازهاباوتأو
یرتیرعشلاهنوداميظعاوأش

یرتفیاڻيدحتناكامواقح

ارخأتينلدجمللانقابسف
ارفظمرومألالكيفلازال
اردصممدقلافصيفنوكلل
ارهظمىمسألانوانطوشيف
اريحولوقعلارباجباوتأو
یرتاياذابجعهحطسنم

رهظتسااممهملعنمفشتکن۾
ارتخبتءاضفلايفحبستريطلاك

ىلالهأمهتاصاوغخرصب
ارصحينلروطتلكباوتأو
ارذقمهيلعاذوءاضفلااونمأ

یرجدفاذامويرجيامردنم

ارخأتمقبسلايفيمئاف
رخفموأيمتنمكلذبمركأ

۸٤۱-



ةيدزأةمورأهتغنبسن
هواشيلاعلايفقلاتفلس

رباکنعارباکمراکملااوثرو
ةداعسوةزعفيديسمد

همالسوامئاديرةالصو

ريمعنباوهنمناميلسوب

نمامُّهفرصانوىسومناذإ

اركألاثارتلااذهالتكرت
ىرولاداسدقناسحإلاولدعلاب

اردصمواشلکيفالاوناک
یرسوأقربحالامةمالسو

اربكوهيلإيعادلاللهام
ىرولاتاداسباحصألاولالاو

تابثلالهأسبعنميعرأ
4تامغللابيطتوصلانسح

“تاوطخامہیآنماعبت
4“تارذشلاةغاصرعشلاةلاق

رشععبارلاورشعثلاثلانرقلايفنامعلهانمرعشلالاقنهم

نمحيسلادلبلهأنميسبعلايحاورلاناميلسنبريمعنبناميلسخيشلا
احیصفوابیدأو(املكتمواملعتمناكوةبابجنومركوفرشتيبنممرحميداو
.رشععبارلانرقلالئاوأيفيفوتامركامهشو

نبارشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنمو
نمناكدقفناميلسنبماسيراقلاذاتسألاهركذمدقتلا
دنععامسألاهلتصنتةمغنلاةقروتوصلانسحبزاتماوءاحصفلاءابدالا

دعبةئامنالثونيسمخونينثاماعىفوتدقوهتامغنبيطبنوعماسلاذتليوهتءارق
نافقثملانابذهملاناميركلاهانبارعشلاضيرقتوبدألابحيفهعبتوفلألا
ہہ

يحالطصالاهانعمىلعاليوغللاهانمىلعوهفهديحيومالكلانسحبابيطخيأ(۱)
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ءارعشلانمنادعيو‹يلاعملاةقئارياباةديجراعشأامهلف‹رصانوىسوم
هذهىسومذاتسألارعشنمف‹امشعشبيفتكنو‹رصعلااذهبنيقوفتلل
:«رهدلانيبجيفةرغ»ناونعبةيرعشلاةقباسملايفاهاقلأدقو.ةديصقلا

رالانافاهَفْجستقف
ايتلقمنمماهسلابتمرو
لالهنعاباقنتحازاو

مالسبیوالهأتّيحمغ
ايلايلالىوحرغاي
اقفروناسحلاةبرايكدق

ابارجريحأالترجف
اقايتشامهينعديلرذعای

يدارمیصقأويتياغمهف
لوهمليسیوافملتال
هاجينادتنأكيهانحاص

رمُغةيقبىلعصرحاكيو
كيلمبىرولانمڭّسمتو
لالجتسدبالعنإكلم

اقحولاونلافبحسلالجخأ

ايالالكهادنىفتدعس

يلاعلاليلسانسوباقكاذ

اوراسوءايضلافسانلاىشمف

اوراحفنيميتلابولقيف
راهنلاهمءاضألاله
راّتلاهنأكصعدقوف
اوراطتساومهموننماوقاف
راقعلابوذتةعلطعو

رادقأالاهبتدوُینعمب

راسکنايداؤفالعدقاهئات

اوراجوٰيلعاونَجدقنمرثا
اوراسثيحميدليداؤفو

اوراحولبىبنلالهأهيفهات
راغتادوسأهلوحنمنإ
راعمبوثةايلابوثنإ

راخفلاوهوخرِعلاميخ
رامقالاابتفُحسموهف
راحبلاضيفتذإ؟بحسلايهام
رافشلاهيلعيدتعينمو

راجنلاوهعرفدزألاةحود
-ا۵



يلايللافورصاوخودنمنباي
انويعةايحللترجفتنا

وفلهجلادصولجتمولعلاتضفأو
اماخضتايفشتسملاتمقأو

يلافلانطوللشويلاتيب
اقرطنطاومللتللذم
اديدجاہتاأشنأاراطمو

رهدلااذنيجيفةرغ

يلاعلابسكمورينماذكه
ىلعيماقنأماقملاريكو
يعاسللايأتموزعلاردقبو

دوجلهمنيفتعملل
نابنصغىلعاقروتنغتام
ديلبدبعنمحدملالبقاو
تارهازامجنأكيفاهغاص

تنو

ًو

تمد

:ريدغللةتلاقو

يراسايةهينه«ريدغلاب»فق

يفتنأفعاقبلاكلتىرثمشلاو
اهفافضواهتاعرتىلعلناو

كيديىدننماهلف

راجياادرشم۴
راخفلاكاذوىضرملاجالعل

رارقلارقياميكاعافد

راطخألاابتفتنافةلهس
رافسلاابىظحتايلود

راہنلاواهليلركاملكىق
رارجلفحجهييسي

رابكيهفءايلعلاحورصب
راثلاوكرتعورزلانسحبو

راطقألاكلدعبتنأمطاو
راعشألاوبادألاهعواط

راربألااهبحصلمالسلاًارقاو

راهطأةزعألىوحيح
راطعملاةضورلادرولفطقاو
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ةيرشلسلسملابدألانملبناو
لاةوحخومولعلادرركانهف
هنايببیبنلارحسنمكانهو
نعنهرلاىلإوعدينمكانهو
اهقحةفاحصلايلوينمكانهو

مهدومعلابرضم«بريضملا»اوذخت

بذهمريمضلادقتملكنم
مهئاقلزوفبىظحأنأبيلنم
ةصرفينامزنمسلاخاامود

دقفرشباننإكبسحرهداي

اهقحةءورملليفوأينعد
ادئالقديرفلامظننمديجاو
افصلاتاساكناوخالالدابأو

اهئاضعأعمريرحتلاةرسأاي
مکلیزننوكأنابدوأِفِإ

اننيبةدوملاساکنمريدنو

نمایجیودسحوذتومیف

:الزغتملاقو

ةاتفيفيبلقماه

املهجولانأكف

راكفألاةراصعءامتجزم

راطقألانماوءاجدقءءابد

رابخألاةنيهجدعيادغو
راغوالاةفانكليزيحصن

رادكألاةثولنماهنوصيو
رايستلااصعاوقلأاهباببو
راعوأةمصولنيكتسيال

يراوأويتعولففخأاميک
يرارضإيفويسنيفديزي
رابجلكليس«ىبزلاغلب»

رامضملايفلوقلافرطضرورأو
راهنطسوسمشلاءوضبىرزت
راذدلارخازلا«ريدغلا»ربع

رايخألاةداسلااميلسارمو

راطخألانمنمأيفشيعل
راعواةبشنمتلخافرص
راسيوةرسموةلطبغي

ريرحلابوثيدترت
ريسعيدنعاهۇرب

روتسلاهعتعفر
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ريرهمزلاءاشخايف
روتفوءولىپ

رورسبلىخدن
ريلطأتدكدق

رونوزونۇلم
رولفشرو

روزونيمخوهف

يفاهاقلأيتلاهدئاصقنميهوةديصقلاهذهرصانهيخأرعشنمو
:«دصقلاةياغ»ناونعبيهو.ةيرعشلاةقباسملا

اهارهفاهعانقنعتفشك
تهاتوانسحسمشلاكتليتو

ابجعملاوعلاىلعىهابت
يزعويدهمرقمیسنايه

يرستمسجلابحورلاکينميه
ليدبنمىرأالدصقلاةياغ
نإاهادهعتيفولهیرتاي

اهالوحماهفبصلک
اهالتجمنمفشيلامجب
ىهانتلالجيئولاعتيئ
اهارٹيمسجدلجسمنأذنم
اهاتفشهحشيعدغر

اهاوهينامديفويماظعيف
اهاوسضرأيأرمعلاةليط
اهالووابحرصأم
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يليقلئارألااهأشتعفر
اقحمدقتلايفرخفلاتزاح

اوماقهللقحابلاجر<
اوماقأمهنبكلامينبک

دلامصخرحدلاودصت1

اوماقأنيذلادمحيلاونبو

يحاونلاعيمججيلدعلااوطسب
ىدنلجلالانامعيفىكزو
راجنببرعيلاىو
الدعكلملااودطوبعصلااوللذ

تيصدججأمامإلالالو
هنعماقديسباغاملك

ىدفمكيلممهرثأىفتقاو

اهاتفواهللسوباقوه
لالخنمیتالاعدبسي
دحيمقباوسالعلايفهلف

ىحضأودالبلايفءادلافرع

ىأنمبدالبلاتناكامدعب

نامعنيبتالصلاماَقَأف

نأكلسفعيمجلانوکیل

تميقأدقةجعيراشمو

اهاطخوفقُأقيرطلاتکلسف

اهالعيفرضاحوميدقنم
اهاسمواهحبصيفاوماقتساو
یهاضتالةزعودجشرع
اهاوقدرينأديكلابمار

اهابرنيبلدعلاباولاطتساف
ىھابت۳ةعنموراخفو

اهاجدرانتسافضْرْألااوديق

اهاوسيغبيسيلقحلاةريس

هللاةعرش

اهاجواردقمانألانيبقاف

اهاطخضوېنلاىلإتاعرسم
اهادهمانألاىلعىفخيسيل
اهافشليلاهدهجايعاس

اهادبأةنطفوءاكذب

اهاوتسميفبوعشلاعيمجنع
اهارعدشييكلاهاوسو
اهادعنمةعنمومائوو

ىهاضتتسيلدالبلاعيجيئ
اهارذءامسلاىلإىلاعتو
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ةحصلاوةفاقثلاوملعلليه

يحولاعيجيفقرطلادبع
اشنآءىناومكرحبلاىلعو
اميظعهيفداشأاراطمو

هيتحارنملاونلاضافأو
اعافدحالسلابدنحلادنج

اکتفوالقءادعألاموجرمه

سوفنعافدلاىلعمهتكرح
اوحضيلةلاسبيفاولبقأ
تشاحتروصقلانعروصقو
ازعواراخفايندلانيعيه
اماودءاقبلاىلعتارماع

اوقيفأنامعيفبعشلاينباي

ازجعهيعاسمنعفصولارصقي
ىجرملامشألالهاعلااهيأ
زعولالجيفبعشللتمد

ديدمرمعوةعيقباف
افرعةيحتلابمتخلاضضفاو

:ةديصقنمهلو

اهمارغبترعستبولقللام

اهاغتباكولسللبعشلاةحار
اهاسرأةمجليطاسأو

اهابرنيبلحيايلاع
اهاودجنمناسحإلاديزعب

اهاودجنمدالبلانمالو
اهارشدسأناطوألاةاحمه
اهاواننمدصتنأتصرح

اهايئسوفنب
اهھارذيفةعينمتاخماش

ىھايالهواشيفالالجو

ةيا

اهاجوازعكيلملاةايحب
اهادسأةمعنهللااوركشاو
اهالعواهدجمنسوبافداش

اهاطسوموجنلایصحتفيك

اهاذشفرعفاطلألاكتحفن
اهاضرتةشيعوءانهو

اهاوللالماحلدعلارشان

اهاسمواهحبصيفنيحلك



ةلمماهتابعتلسرتساو
اهعمدحوننافوطامنأكف
ليلخلاراناہناکو

تدهاشدقاجاحرفتربعتسا
ترصاقتوىونلاطشامدعبنم

يىلاقببعملوقأين
انهكَيفهظبيبغلامعز
هنظسكعترادقألااكل

ىلعايرجهنامغرتتيتو
اهرمأةقيقحتلهجةباصعو

اميلسنبملاسهيلاوخأو)ل
لزجوقيقرديجهرعشل

اهمامحشارفىلعريفزلايفخت
اهمارغوامنينحواهحونيف

اهمالسواهدربنمةمورحم
اهمارمحنواہتينمليننم
اهمامزدقعكتفاواطخلااهنم

اهماذحلوقلوقلاواحرصمو
اهماركلنكتامراکملانأ

اهماركإنملضفلالهأديزتو
اهمالعنمتوكلملايفطخام

اهماهوأيفءاوشعلاطبختل

تاقثمارکنميحاورلان
؛تاتبلابرعاشهيراال

ىلإهيراجيالىنعموحيصفلالزجلاويدرلادضدّيجلاوةنطفللاهبا
هنألرعشلاناديميفهعميرجينأءارعشلانمدحأعيطتسياليأهرخا

:عطقلاتاتبلاوهيفعرابرهامرطاش

ذاتسالاةرجحلانمرشععبارلانرقلافنامعلهانمرعشلالاقنه

راشيخأنبايحاورلاينالہلاملاسنبناميلسنبملاسبيألابيدألا

اقمرحدبلهأنمينالهاماسنبرصعنملسميأةلعلاخيشلاريهشلا
‹ةدوجواماكحإهقحلينأداكورعشلاةعنصيفروكذملاهمع

ت



نامیلسخيشلالوصودنعالاقيتلاةعبرملاةديصقلاهذههلمجرتملارعشنمو

:هدلبباشابينورابلاهللادبعنب

رخلابمرتكيالالبلب
مےبجلاديشانابحلرتو

دايقللسلسأرعشلاغارياي
داهوودجنبسانلابرطأ
نابلثميديمضْألاباحراي
نابلابقالافراهزالايرثناو

ديدجروطيفمويلاِتلخددق
ديجلاكييحلهللاكراب
اَمرةانماذهلنا

امسلاقالخةعرشاوو
یرتمهدايأراثاكلت

ىرقهفلابافبرغلااوحزحز
مہنأشامخراتلاينبلس

منعالجربخلااودجب
ةرفكلاناولاونادتساام

ةرربلاقيرطنعاودييم
ادبهنماهلکفاخرغ

ىدرلاةاوهبمصخلاىمر
تفرعاياقببرعلايفنا

رشبلاتايابنوكلافعتأ

مارمللقرترهدلاىتفذا
داملاماهدقراتوالاكرح

ماماللاريزوردبلاادغذا

ناکملكيفمالعالايرشناو

مامثويرسكافاوموي
دينعلامغرىلعتمذقتو
مامذللماحودجماقباس

امألااوداسناطوألااوس
مانألااوقافدقبرغملاونبمه

ارهظءانسكتاعمال

ماريالانصحقرشللاودغو
مشامصخنايلطلاادبذا

مائوواماقماورعما
ةرَجفلادالاوناكتساام
ماغطلاليلذتلسفنلااومدق

ىدعلابلقتلزلزموُرُغنم
ماقتسافاديشمدجمنلاىنو

تبثهنعامواقحهلضف

س۱۵۷



مالسلاتايارعفريفهيعستأرذميلاعمللهتفطصاف
ىضتنمفيسبلدعلارشانىضترلامامإلايليلخلاو

مامإللريزومويلاادغفاضروبحبهشهصخ
اسوضرأبتيصلارئاطامّظُعلامظعناميلساي
ماودثكينهاينوربايىمحلازعايسفنلافيرشاي

لاونقلخلاعبوتداياولالجوماقمنوكلايفكل
مالكولاعفتاسايسولارمشلارذيريئزو

فرشلاىنساودجملابتريفهللادبعنباايازيزعشع
ماقايفردبلشمىلاعستينواماقمقةرظلاعياش

رصاننبنهرلادبعبيدألاخيشلاعمةييحعةيبدأةحراطمهلو

:يلباماہنمادجةفيطلةيرثنتامّذدقمبةللكمهركذمدقتملايمايرلارماعنب

اہیفاویلابقاكنماهبسحوةئنهمتءاجرصانىتفاهذخ
ايدهمرادقمىلعايادملانااببيعملااولاقنأسانلاىلإيرذع

يمايرلارصاننبنشحرلادبعخلاليبنلارثانلاليلجلارعاشلاةرضح
كترضحلضروعأ٤حارفألاحاورأشعنيرطاعمالسبغيخ٠هيلاعمتماد

‹حارشنالاتاحفنهحورتشعنأدقف‹ركفلادايقايفسلسأاتاييأةميخفلا

فيسابنو«ةحيرقلاداوجاهيفابكنكلوحايترالاحايرمكتبوأنمهيلعتبهو
ءاروعرتسافلحارلايفترصقدقو‹لزانلاكيتاهغولبيلغلىنأوةداجإلا

:هللاةمحروكيلعمالسلاوكيلالرحبىلإهلشوفادصألمحتالوكيخأ

- ۱۵۸



نمونامزلاجاتاينوكلاةرْهَراي

الرفنضفلاريمشتيعسلايفترّمش

دقرئازجلاءارضخةريزجىلإ
مکيانمويموننيعللباطام
نمقراوبامشاموداهسلاىرن
ةسناؤمتزتهاامسنألاعبارم

مكلبايإلارافسأنيتذمف
هتعشأودبتذإردبلاكتدفغف
برطنمناوكألاتديامتدقل

ةعجاسكيألانوصغقوفريطلاو
لمأىلعانالومركشللاإ

اطبتغمدودولانطوللتمدق

ةعرسمنئجتاوطختكروبف
مهبحرأواقالخأسانلانسحأاي

مكتدومنملببتمأيلِإ
ةئهمىرشبلاودفولابكانثج
نإةوخألایعرینأرحلاىلعقح

هرهوجنازماظندقعهذخف

اهلباوبنزمتعممامكيلع

نابکرضْرالايفهتنطفبتراس

ناعجشهاشختثداحىلعيولت

نالذجبلقلاومكبكاومتفاو

ناردغشيعلاهايمنمتفصالو
ناجیواینادالورورسلاس

ناسنإءارسلافطقالومعن

ناقيإبوالابابرطالاأ
ناتههمیدابتیيذإثيغلاو

ناوشنكاتأمنمنزحلاولهسلاو
ناحلأعجسلايفافادجووارشب

ناروحورهبكيلإىفاو
ناميإناطوأللةبحلانإ

ناطوأوانهتةبوأتكروبو
ناسحإماقنإمهمركأواردص
نالخوباحصأيتفجولو
نادزترهدلايدلاقوقحيضقن

نايتبانلاولصوفلصو
نازوأورادقألضفلانمهل
اونابىلعلالهأامومالسلاىكزأ

مالسلاوةالصلاوهقبجيكهللدمحلاةلمسبلادعبالئاقهباجأف
:نيعمجأهبحصوهلاوهقلخريخدمحمانديسىلع
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ةئهتكنمتءاجناميلسىتف

بدأىدلنوعنمكتمدعالف

تجزمافصلابدوسأكيلتردأ

اجېتېبمبادالاةرضحفتلف

ةبذهمطظافلأريغابيعام

اہیفامفعضیرشببكيلعتداع

اميقاسردبلاولبلبافىتغ
امدانباطسنأةرضحهلل

ایفنمضافعيدبيلاعملااہ

ةبلحيفيلجلابيطخلامظانلابيدألابتاكلااهيأكيعاسملاركش
بابلألابابرأتراحنأعدبالف‹ناهريسرفىنعملاوظفللاةغالبنايبلا
دقلوقيامرديملوحيصفلازجعأنإباجعالولوقملاكلذللوقعلاو
لکقفنيلوهترذعملوبقبكاخألباقفهیداوبلولحلانعهيداوبقراوبيتتشهدأ

:لوقأو۽هتعسنم

نانعمراونألانمءاضأقرب

تنمضدقوروفاكةفحصكلتمأ
يفجلبتدقرجفکسرطكاذلب
يفةغالبلاشرعنمجلبترون
ذإمراكملاتيلناميلسىتف
هترغتنأهجولضفللناكنإ

امسنيحلضفلالهأةبتركينهت
ثرتكمريغدرغرعشلالبلباي
هبوبامدقىضمارصعتييحأ
ىفحيصفلاخيشلاةريسيتركذ

ناجرمكاذمادبردطمسم

ناحلأوديرغتنوكلابرطأف
ناحيروحؤرهبكسمَتيتف

نادزيهيفنايبعيدبلاحول
اونابامدعبىرشبكبحصتيقل
ناسنإتنأنيعرهدللناكوُ

ناهربءارغلاكتعلطباه

ناظقبفوغشملافلابلاغرافب

ناجشأهيفبلقلاوجشتکرح
نايسنبلقلاباموعيدبلاايحأ

-٦۱ا١



هثراوسانلانيبتمقنإعدبال
ةقتعمافرصهلندنمكاقس

افسوفنلاتهترثالاكلت
تيلتاذإ(ءالصكءاملکام)

اورصقنإرعشلالهألباجعالف
ابتنأوناديمةغالبلاكل

ةرهاسيهواهنعكركفمانام

اتدجبنباايفكلحربعبراف
هجرهبكافاواذإكاخأحماس

اخأوايفاوالخكتمدعالف
انعمجتبادالاوةءورلانإ

دقعموفصلادهعولخاني۾
تبصتناامهللامالسينمكيلع

نايبناينبلاىلعموقيدقف

ناوشنقوذلالهُنيبامتنأف

نابعقلضفلااملإاقوذواقوش

(نادعسوهفتبنلکالورالق
ناردغنوقابلاوليلاكنأل
نارقأناسرفلاوةبيتكلادرف

نانسوسانلايفابموقيالذِإ
ناشلااهكاردأاههللاةرظنب
نادزيكنميلاللابهلعل
ناميإومالسانوكلايفمادام

ناميِإونيمالبلقلابدولاو
ناوخإوفصلالهأوبلقببلق
نالعإبادالللئاضفلالهأ

نيبمدقينميلثمناكالةركذتللىركذلالماوعالولوالئاقفدراو
يفلاحلاناسلوةرذعملالوبقوزواجتلاكنملمألاوةرثرثلاهذهكيدي
:لوقيكلذ

انبلمفيهشلابألاوُهاده
ةغالبلكهيفطخهل
امدعبامويسنألاكنعباغنإ

هنايبوهظافلاىلإرظناف

ىرتلهوهيلإيراظنأّتفلأ

هتاميميفبابلألارئاودو
هتاحفصيفهاقلتهتيفلأ

هتافلنسحلافيلأىقلت

یعری
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ايعارمدادولاةلمعبتقلطأ

ةدوعبنامزلابقترأتلزال

اهدنعياضرغثمسبتیرکذ

هماظنلينکاسكرتیتمو

یردامولالحلارحسنرکنينم
عراببيدأنمكردهلل

هرمضيحولوسرعارلاىحضأ
تدنماةغالبلايفابنتاذإو

لاةحودوّيقنلاضرعلاملاساي
ةداعةيحتلاقابستلزال

ةرايزوةلصوبكاحخأمرک

امئادةليضفلاوةماركلاكلو

امركملوصَوالوصومتلزال

ارطمىتغءارعشلالبلبام
ةطبغيفشعومعناومدوملساو

هتافلإنمهيفةقادصلایرکذ

هتاتفلىلإادبأيتفلتو

هتاتفلنمكسلملارتحفن

هتامدعبماقةغالبلاتيم

هتاعجسىلعهلنايبلادهش

هتايآانمطظافلألاعىئادبو

هتاملکنمءارعشلاةمأهب

هتاتشمظنكلسويهشلابدأ

هتاداعىلعطبترمرحلاو

هتايبأىلإىعستةيانعب
هتاتامهموخأكاتأامهم
هتاعروىلعلانيبامركُمو

هتامغنىلعیونمفصويئ

باوجا

هترضنيفرانرونرونله
ةفاطلهتحنرنابنصغما

بنشأةقيربتحزمةرمأ
هدروببارشلاغاسرٹوکم
انسلااهللجءانسحلاةتفلم

هتايبةدودعانبرنم

هتارظنيفراحفرطفرطما

هتاساكالطيديألاعزاست

هتالېننايرلاًامظيال

- ۱۹۲



جشاهاوهفاطعألاحڵلرتت

هتامغنتبرطأدقرهزمم

ارفذإاقيحستئلمةبلعمأ

هصيمقبفسويةراشبيذما

ةحيرقهتمظننامجناذمأ
رصانةلالسامظنهباله

هلامجبوثنسحلاهاسکمظن

هدنعلمکتملارودبمظن

ةبوجعأتتأةيفاقتاءات

ابظلازهينڙهفيلإىفاو
ةجاجزبتنسحابصمةاكشم
تزربأيناعملااذافهتولتو

ىنغلاةعسىلعاقافنإتيتوأ
ضئافكرحبفالالقإشختال
ىذقلالكهروهطءالسغاو

ايلصمهيفبارحلايفمئو
ةعامججوحنملستلا

ايلعتسمةياورثيدحطسباو

انقتمةداجإلابكروبزًارقاو
ىرسلاقشعاذإيداحلاىرتاموأ

امظانيلاعملاراكبأضنتفاو

ةبهرايفضيرعتلابتأتال
ةوعدبداملاىلإتوعداذإو

هتاوففوخلصولاديصرادغف
هتاوصأاقتنايفدبعمليقثك
هتاتفلنمنيمضتلابتيتأف

هتاداعاللعيرصبيلڌتراف
هتاعيصرَتبباهبوابامس
هتاثفنيفءاجالالحارَحس
هتارطخاطخخيفامتلاتخاف

هتاورسیدليراسلانمأيلف

هتاءاه'نعرصعلارغثراف
هتادعمغرهللارصنلتلُس
هتاجمديفيرلبکوکلاک

هتابهضويفنمقفنأافابدآ

هتاومدصقغابسإلانسييک

هتالصبانتالصمامإلانإ

هتاجردامسومسينمكورظن
هتاورقابسيفربانلاىمسأ
هتامغنيفناجلألارمازمب

هتادرغيفبكرلانوصغثّساَم
هتایارىلعارردارثانوأ
هتابغرنمځرصتلابرهجلاف
هتاتفضعبطقلنمينستتل

- ۱۹۳



لاةيلحيفايلتودغدقلف

اعفوكدنعطظافلألاطقاستت

يذلكودايقلاعوطاهتكلمو
ةيانعكاعددقانيسروطله

ةغالبلوسرىسوماتيتاف
ةراضنقينألاضورلاكنايبف
اغئاسىفصمالسعهّبجتو
ةحفصىفامرمرعرتاذ1

اعقاومهيفلاطبألاريحت
اناديميفنالزغلالزاغتو
عواطمعاريلاكلفاشت5و

ًاسفانتبيجعلانطفلااهيأاي
تسردقينابلاويلاعلاكلت
اسسۇمءاشتامدعاوفبرق

ةنسوببيطينأكركفناكام

ىمعلاوةوابغلاىلعيلخلاعدف
رصاقتميننإكحيدمكرتاو
هبمقفيلابدألاوهاذه
ازربموازرطمهيفتلزال
اهنإافبيعملادسىلإاهذخ

يقاسدجوباتوصيلتيغ

ةبعكدعاوقلاتيبىلتعفرو

هتکنيبحاضيإلاوحاصفإ
هتالصدیدمعمرسايهارتف

هتارهزيليمولاطقاستك
هتاعاطيفرمالادايقكلم

هتايانمهيحويامتیعوف
هتازيجعتبارعشلازجعأدق

هتارمنملحنلاءانجينجت
هتالعىلعىفشأيذلايفشي
هتافلأاطسيفكتهتافلأ
هتاريثأتعاقيإاوأرام

هتاركننعفيرعتلابعالم
هتاثفنيلسينجتلاعلوتم
هتاحاساضفيفكنانعقلطأ
هتاورذيفدوطلامشأومست

هتافشىلعافرشانبلانباو
هتاحاريفبيطتيلخلاةنس

هتايبتيمكلذفالهج
هتاريصقتبفرتعمرحلاو

هتاقبطامسىلإمايقلاقح
هتازيرطتبيرزيىلعلابوث

هتافرعفتيبلاجحتدصقف
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ةمعدقدوهعللدذحتلااالول

ارصاقينملوقلارشنتيوطل

ةبجححوصلاخءاخإنکل

افلۇُمانعمايألاتأنإ

تماوصيهومالقأللسيلوأ

ايقالتسورطلاةهجاوميبسح
افقرقلصاوتلاسأكانلًالماف
لاةوافصبافصلاحادقأفصتلو

صلخمةيوطلاصالخإبيِ
هيديفنمؤمةمالسملساو
ابصلابهامكيلعمالسلاينم
اهديبيفىبنلاربعتبعالتو
ًادبلقوشملانذأتقوشتو

هتاداعيفرحلاميركلانأش
هتاعلالتجايفكعابلاطذإ

هتامرحیيمحيددوتو
هتاقسنيفدقعلاكکهباٽک

هتاملکعمسمحيصفقطن

هتارظننعبوبحابليحنِ
هتاقسلوحمثأتلابرقيال
هتافصوافولانملالرلاءام

هتاوطبربتمءرملاو
هتارثانجيفكشيعبًانهاو

هتاهمصاتقافميتملاابصو

هتايظنمديلايفامأكف
هتارضنيفءاضرونرونله

يحاورلادمحمنبماسنبدمحميضاقلاخيشلاهقيدصاشهملاقو
:نامُغىلإهلوصوب

اديمالسلاباقوشسرطلالبقي

اهلبقموسكتةكرابمادي
نمزيفنايتفلامركأىتفلادي

رصملامرکلصألعرف
هتعلطبايندلاتمسبتیتف

اديمانألايفتقافلثملاةزيزع
ادصقاذإيماسلافكرشلاسلالم

ادعقامءايلعلانعنمدمحم

ادلودقبرعلاتارهجينبنمو
ادبنيرينلاءايضنمهنأك

یدصلقصباقاربنِيأفكب
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هظحاولتماناممزعلاظنیتسم

ارظنهتللدتسااذإيرذس

ابراسهاركذيذلايرسلااذه

رغصىلعىنسحلابءشىلاكرابم

مزتلمنيدلايفىقتلاتاحلاصب
اشفهتأرذميلاعلاهتقشعت

مرکيفرحبلاضيفكيدايأترذأ

تعبطنمموقلالجأوةيجس
حرفىلعاروربملصولااذبحاي
تدنتساهبناممِٳنطاولابح

ابجاوءابألاةلصنمتير
ةمركموىرشبىلعتلصوىتح
ىلعبيحلاهجوانسنيلبقتسم

لذجىلعسناالومشمهف

عوخلصولاينيرتيلايللاتيل
الوڙعيلصوابكاخأځاس
يتلحارداقنامزمامزنکل

يتقئاضعيسوتىلعهلإلاوجر
اموسسرطلادردمحماهذخ

ادصردقمجللاعولطلهنأک

ادساهتخرصتسااذإیحوأوارم

ادرفنمرادقألارئاسيفنابكرلا
ادمحدقلجنلاوربكيفنأشلاام

ادصقايحمزحوملحوملع
ادشرىداوحنينمقدصلانمؤملاو
ىدمءافكلابتلاطفةافكلایفكأ

ادعصاهناشتاذلءاشلااذام

اددمدفرتسملئاطلئانو

ادوأاهبيغبيالفاياجسلاهيف

ادهتجمناطوالاىلإرانبتزنم
ادنتساامربخلاحصأوةياور
ادبزلارفنيامضخاربتضخف

ادأتاامبيحرتلابفتيلكلاو
ادفودقديعلاناكءءانحلاینه

ادلبلاشعنأىتححورلاشعنأدق

ادصقاذإىوہرظنمءيشلاف

ادمغامفيسلاوهتملدعلاو

ادعبارقنمفرحتيلو
ادكراهدنعيريسدعبلاةفاسم

ادکنالبلانجسينلخدأوارسق

ادعصهرخىنيقيفهفطلب

ادمجيلئاسنکلوتيفتكاامو
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رمقانعاممالسينمكيلع

:هلاركاشاضيألاقو

ةيدهكنمءاجرفسبالهأ
ةيزمكلتوابتصصخمش

هقطنوناسللابدداوتلاسيل

یضترمكمأريغنمخأنمك
هلضفبنامزلارهظيذلااذه

ةبيطبحاتتهلسارمتوءاج

يبلطمةدوملاوملاسلجنای

دسحدهاوشلاوةعيلطلاتئثئج

ارمةقيقحللكسفن_تفرع
ةياغبفيكفرغصىلعاذه

انفلاوةداعسلاكالومكالوأ

تتأدقبهاومنعاريخكازجو
يحئادمروصقلاولوقأاذام

هنيزتليمجلالعفلاىلعملساف
ةدومنکرنالخللماقام

مدقمريخناوخاإلايفتنالف
نعداحامصلخمةيحتاهذخ

هلبويمهللالضفلازال

ادعرقرابنمرطمیم.امو

فورعملاوناسحالابحاصاي

فيرشلكدنعىفلتبهولاب
فيلأتلاوبلقلابهتكل
فيرعتلاركنمكمألخأو

فولألاةقيرطفيلألاىرأو
فيرطريخبمركأهسفننم
فوصوملانعىانملافتنکول

فرهللاةرصنوتامركملايف
فوفصنيبثيللاكىلعلاوحن

فيفعلكريخةقيقحلاىلعو
فونأمشأريكىلعيأ

فيرشتيئتشعويدلیرک
يفيرعتنعتففوماقملااذيف

فيصرتلاةياغبءالعلانباي

فيرطغديسةريستفصو
فولأبمقيملوتمقدولاب
فوقوودعقممبءاخألاكاذ
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:«ديدجلااهروطونامع»ناونعبلاقو

مثذلاهبيفوتاجبنامزلاىفاو

دسجيفحورلاةايحةايحلاسيل

ابسوفنلاايتيتلاةايلاكلت

ةبترملكلاقوفملعلاةبترو

اهتسافنعفرافةرهوجسفنلاو

ةبهومقيفوتلابهللاةياده
ةدنجميأتهمايأرهدلاو

لزأيفراوطألارذقنمناحبس
اذإديدجلابحاهعبطنمسفنلاو

ةنطلسهجوانارأنامزلا

هدنمناطلسلاكلملاديسلا

ابتريقترلاديعسلبنسوباق

انسءامسلاقفأيفردبلاىكحردب

همراکميفرحبسالارفنضغ

اهدروملبقاردصةسايسلايردي

هتبدبيفاحيصفمالکلايقوأ

اذإسيفنلاردلانعىلعأوىلغأ

قلخاهنازتافصنمهلو

افتنأنيضالافلسلاةفيلخ

لعدايقلاعوطةعضاخكتءاج

ممألاهبايتاموءافولا

مظعلاوءايلعلاوملعلااکل

مزتعتَتمقالهفياعلاىت

مهفلاقذاحلاهيفمهفتاذإ

ملعهلايندلايفكلكعفري

مصتعممالسالاوهنمةنمو

ملقلاهحوليفهطخاملكب

مکحهقوفاميذلالامكلاهنك

متکلمرسلاوالودیرت1

مسترتوودبتهعئالطتحال
£

مهنيسيلالصأناطحقممص

مظعمدايسأبتارمللو
ملظلايلجىتارونةعشألابو

ممحلاومادقإلاهلنيتلالايف

مدقلاتلزام.اهعقاومفو

ملكلاردبتامهمةداوهالف

مقلاونازألاتحجرتانزو
مركلاهعبطابلقةريرسلايفاص

مستتدججملالالجبةفالخ

ملساشايندلاورخفلاسبالم
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اماقُأءىفکىلإايديتذم

تنكسامدعبنمةضمنتكرحت
ةظفاحميمحينمودجُملاتنأ

مدقنمناكإألاتسرةفالحخ

اهتزوحتييحأذإهللاكرابت

تحرشناوناطْوألاكترايزتره
برأاذليضاملافلسللناكام

اهرئاطراطيکزاوىلهبویوزن
يفرئاشبلانالعإلئانمسيو

شانقاتسرلا
ةقباسمتلازامبيسلاامبيسلاو

اہتجحناطرألانسلانهانه

تفرشةزوحنامعيدقلانم

اهسرغملخنلاوجيبرظنميئ
اهكلاميدزألاىتفلامهفنباىلا

ةنطاسولدعىلعروصعلايشق
اهتورذقوفیوضرولابجلااب
ةينبأراجحألانعتنغأوتفک

اقفدنمرحبلاضيفمأاهمأن
مدقنمبرغلادالبنامعمكلت
انسحاسلماهاسكرصععمويلاو

تفقوكهللاضرأبطيحلارحب
ةرهاقديألاديألابكترخسدق

ترصاقتامو

مدہيسيلاديشمءانبلاحرص
ملقلاوفيسلااهادهاشةضناي

مالاىكتشياليكلةايلاظفح
مسرلاوراثالاتددحتدقو

مجعلاوبرغلاايفكبحبحا
كأالاوعاقلاباطورودصلااف

محدزتجاوفألاولصولاةحرفب
مسترمءابهشلااهتعلفءا
مىتغيديعلاكاحرفاهمالعأ

ُمِجَلْلاتكفنااماذإدايجلاقبس

ملسلاوكلملاايي«سوباق»یل

مكتحتبرعللدياهتكلق
مسرلاوراثالاوتيصلارْبخلاو
مذخلامراصلااهامَحىلوتلادب
مرحلااهداسامهناندعناطحق

مجسنترانألاهبالوطدنه
متحنمرمألاوالأتنوكذم

عزممصخلاشيجرهدلااهنودو
مرحلااهنإاحدمكثيدحدزف

مملاتماقالةراضحلانم

ملكلاكلتريتخاوفقاولاكل

مألااشتراحةرهابركفلل
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اهلمحتلاقثأللرهظلاًاطوُم
مكفسيفنلاردلاىلعصاغملاكيف
ىلعلدتیربکةيآنمهلل
ةفصنمرهدلاكيفحئارقللام

ابحطصمجوملابابعففخونكساف
فرشنمودجنمجاتلابحاصاي
ادبأهركذىقبأوىقيأدجملا
ادنساديساکیلمانیفتکروب
ابَنَمهللاوةحراتيأ
الَرُدانّدلاراصمأكبتفرشت
اسانعنامعهجوتفشک

انسلامحلابهجولجأناکف

تحتفنافباوبألاةقلغمتناك

تصلخنإمالسإلارشعمانلىرشب

نطوىمحللدعسيكتايحدعساف
ةكلع«سوباقاي»رمعلاانهم
ةَسلْسُممايألاوكنامزىقيي
الصتمكفنيالرهدلايمالس

:«ةيخيراتىركذ»ناونعبلاقو

اورهظاهبداجيأحيسلااذبحاي

مهتمممزعيلاعلمابةوخإو

مطتلتجاومألاوكلفلاةرايس

مقلاوحايرألاهبومتوويت
مكحلادحاولاوهفنوكلانوكم
ملقلاابيرجيوأبكرلااهبيرسُي
اومدقنِإواوحارنإسانلاملسيل
مدعنتوىنفتةرهوججاتال
مسنلااننادبأيفدعصيمادام

مشلاوقالخألاكتلالجاميس
معنلااهضايفنموانيلعالضف
مظتنيلمشلاتاتشتعمجا
ملظلاتحازنایتحملاوعلالع

ملعلارينلاوهفقيتعلاشاح

مالممالسإلاينلاهحتفو
محتقنءايلعلاىّرذفاتاي

ملثنيسيلافيسڭكلملاِدِعْسْيَو
مصتعتهللاباهبّيِرَحلاتنأ
مّيدلافكاولابتماماهدايق
متتخيكسملافرعبكيللامساب

ريصتقيسيليللاوعلابمهمزحو

- ۱۷۰



مشءاتنالايفبجُنةَرعأ
ينمزيفٺويرصعيفبرعلاةبخنمه
ايفءافولامسرىلعمهاطختشم

مكبباطمخلاماركايمكبالهأ
ةمركموافيرشتلصولااذبیفک

هببيشملالامالجرمّتمَمي

اهعباترمعلاو
هتمحفليللاضوخسفنلامتمشج
هبشاشامتامزعمترثا

يطوينبصالخإةبممكلت
نعرصاقتولارشيلانثاوذخ
ةفرعمواركذمكيسانتسلو

هتبيشتلو

رضحلاوناودبلادهشتهباذه

رناالاومسرلامعنوءافولامعن

رَمَسلاوسنألاباطوماقملاىنغَم
رظنلاىريذإفرطةحناكول

ربكلاومايألاهّرصقنلاو
ريضَتلاهنصغلوبذبیوذدقو
رهسلاوداهسالااهملئينيعلاو

رصبلاوعمسلاواهزربأبلقلا

ركفلاافتراحيتلاقوقحلاكلت

رطملايمهاميمالسويتبحأ

ناوعأولضافألنايعأوءابدأوةفرعموملعلهاةاضقةحاورينبيفو

يماشحلادمحمنبزيزعلادبعنبفيسخيشلاةاضقلانمفءامعزولساوب
نبماسنبدمحمخيشلاهمعنباولواعلايداونمتاملسمدلبنكاسلا
ديعسنبفسويلحارلاخيشلامهنمورابجتزيفايضاقناكيذلادمحم
يفيليلخلاهللادبعنبدمحمماللنيمزاللانمناكمرحميداونمديمحنب
يفءاضقلاٌىلوتوةنازروةنايدوبدأباكسمتمناكونيبرقملاهئارقنموىوزن
ريمعنبناميلسنبفيسنبدمحمخيشلامهتموةنطلسلانمتايالوةدع

اماةنطلسلاتايالوىدحايفايلاحدوجوملامرحميداونمحيسلالهأنم
دلوهللاقييذلاثراحنبدمحمخيشلاماشهينبيفناكدقفةماعزلا

ٹراحمتدمحمنببراحدالواهتوخاودیشرلهدعبنمتناكمتموطخا
١۱۷-



ينبنمومهدالوأىلإعجرتنالاواوضرقنادقءالؤهوثراحنبدمحمنب
ىعهفلخمتفیسنبدماحخیشلاناکدشارينبيفودلاخنبلالهماشه

هدعبنمونذاومركلايفةياغراصيذلادماحنبدحجخيشلاهنباةماعلا

لحارلاهيخأدعبدماحنبدمحأنبرصانخيشلافنالاامأفيسخيشلاهنيا

دلبيفولئامسيداوسأروهيذلايلرغلايداولابمهنيروكذملاءالؤهلكو
نمةزرابةيصخشيقرشلايداولابفورعملاوهومرميداونمحيسلا
مهموريمعدالوأتيبمهورومألايلاعموةباجنلابةفورعملاتايصخشلا
نموبرعلايهاودنمةيهادوهيذلاناميلسنبفيسميركلاخيشلا
مهبراطنيذلاوليكولادالوأمهنمنيذلالماوكلاتيبةحاورينبتايصخش

مہنیبنمودمحمِءانبأيلعوحلاصولالهمهوهريغولئامسيداويفتيصللا
مامإلاةلوديفةعمسوةرهشمحلتراصدقفيلعنبفيسولالهنبدأ
لماوكلالوحفنموىّتشرومأيفدماحممحلوةلودلاةيلالنيريدملانمويليلخلا
نمونيروهشملامهداوجأنمومرحلهأنموهيذلادمحنبديعسخيشلا
ماسنبدمحميضاقلامهنمنيذلادمحمنبماسدالواةحاورينبلضافأ

یوامواجلماوراصمہنالرابجنزيفتیصوةرهشمفتناكدقفركذلافنالا
.نيدفاولل

ةلوديفهلفيحاورلايَسُحَلبلادوفيسلسابلامغيضلاىسننالو
نییداولانمةحاورينبلاصخركذىلاانعجراذاوركذوناشيليلخلامامإلا
الكةحامسلاوةلاسبلانمناكمبمهاندجوهريغومادنعيداوونيروكذملا
هراصنااوناکدقفهيلعهللاةمحريليلخلامامإلاةلودنمةحاورينبةناكمىفخت

هيلعهللاناوضرهتنبفهراهصامهنامّيسالمهريغنمرثكاهسارحوهتامحو
تنبيهابنعتاميتلاهتجوزوافنآروكذملادماحنبدمحأخيشلاتحت
ينبنيبىرعلاةقيثوةقالعلالازتالواضياوركذراماناميلسنبفيسخيشلا
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ناکلبديعسنبهللادبعخيشلادهعذمكلذوليلخااشملاوةحاور

ةحاورينبلمشتخايشالاءالؤهةرامأفنافلخنبديعسخيشلانمزذماهؤدب
مهعفنياميفورومألاتامظعميفةموكحلالبقنممهيفنوبطاخلامهفةّفاك
دلبنكاسلاسماشنبدمحمدهازلاماعلاةحاورينبنمومهحلصيو

ةحاورىنبماركنموىفكلملسموبأخيشلاالإميفنكيملولوتاملسم

رعاشلااذهيفوتدقوهنارقأنيبرهتشاورابجنزيفشاعيذلاديعسنبناميلس
.٤٠١٤٠ةنسيفيأباتكلااذهفيلأتءاشأهددصبانكيذلا

:ةئنلانلاةقلطلا

نيواودلامشنيذلاءارمألاوكولملاوةمئألانيديجلاءارعشلانم
:تاعطقملاوأةعومجلاملوأةطوطخلاوأةعوبطملا

كةامكلالكنيعدزألايبنممهفةلالسكلاممهمل
«ةاعدلابىدملارهظينألبقاميظعنامعيفناكاكلم
4تابرعماشفايرغلاهراعشأهتامشولعنعتبرعأ»

€تاجهبهلثمرعشلااوعدوأةانهوةميلسونو

ةامكلاو‹ةمجرتملاةقبطلاهذهنمرعشللنيديجلاكوللانميأمهنم

یدهاو«اهرکذلوأدنعاهفيرعتقبسنامعو‹عاجشلاوهويمكعمج
وهةرتفلادعبهللاىلإاعدنملوأو.عادعمجةاعدلاو,مالسإلاهبدارملا

ةفصةمجعملامضبرُكلاو‹حاصفإلاوةنابإلابارعإلاو.يَدمحميلا

مشوقلثموهتابرعمافايو۽نسحىنعمبرغأعجةنسحلاىنعمبهراعشأل
بجعتللايدعبماللاف.ةيهادللايوبجعللايوسرافنمهلايوالجرهلاي
تيبلايفتابرعمفارورجموأايوصنمنوكيهنمبّجعتملاو.ةحوتفميهو
زيزعلاباتكلايفكلذبباطخلادروادحاولاىلإلبنيثثالاىلإعمجلادنسينأحصي(١)
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بوصنمهنأىفخيالوةبرعُمهدرفمملاسثنؤمعمجوهوبّجعتلاىلعبوصنم
.نسحلاىنعمبيهوةجمبعمجتاجبلاو‹ةحتفلانعةباينةرسكلاب

نيديجماكولملاةقبطنممالسإلالبقنامعلهأنمرعشلالاقنم
هنإيبلكلالاق‹يسودلامثيدزألاسودنبمناغنبمهفنبكلامرعشلل

طّسوتدقونامعديريةارّسلانمجرخامودزألانمنامعبقحلنملوأ
‹نينحلادّدرتوةارسلاوحنىلإتفتلتتلبقأواهيعإرمىلإهلبإتتحقيرطلا
:كلذيفكلاملاقف

كداكدلاوالفلاضرعاهنودنموكلاملزبامناطوأىلإنحت

كمارباعوطلذلارادبتسلوبلقتمىتفللضرألكيفو
كلاسملاتاحضاويحاونلاباحربراشمراجحلاضرأنعكينغتس

:اضيألاقو

فراقلاتارفیوهتامنودنموكلاملزباهناطوأىلإنحت
فراطغماركدابنأنايتفوماضلعنمهيفيأحيسو
فلالاكلتمويلاكنمتابيهفيغلبويحيرتساواديورىتحف

ًابعفناملادصاقدعتسافاهونكاسمهونامعبسرفلانأهغلبو
هرسرفلاتدعتساو‹لجاروسراففالاةتسمهنإلاقيو‹هركاسع
ترادوضعبىلعمهضعبفحزفافلأنيعبرأءاهزمهشيجنإ:لاقي.هلاتقو

اوعجارتكلذدعبومجعلافشكنامثاديدشالاتقاولتتقاومہنیببرحایحر

رشعماي:كلامىدانودزألاتلاجفدحاولجرةلمحدزألاىلعاولو
ةلمحمجعلاىلعمهبلمحو‹هجولكنمهوفشكافمهئاولىلإاودصقا؛دزألا

راثورابغلاعفتراولاتقلامحتلاوبرضلاطلتخاو‹ءاوللااوفشكىتحلجر
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٠فويسلاعقووديدحلاليلصالإعمستملفسمشلابجحىتحجاجعلا

حامرلاباونعاطتوترّسكتففويسلاباودلابتوتدّصفتفماهسلاباومارتو

نكيملمثنيتقرفلايفلتقلاوحارجلارثكواليمجاربصاوربصو‹تمّطحتف
نورسأيونولتقيدزألاناسرفمهعبتأفمههوجوىلعنيمزهنماولووتابثسرفلل
لّمحتوليللاهرتسنمالإمهنمتلفأامف‹اريثكاقلخمهنماولتقواوقحلنم
مهفنبكلامىوتساو«سرافضرأىلإاوربعونفنسلااوبكرومنميقبنم
اريثکاقلخیرسالانمنجسومشاومآمنغومهحابتسافمهداوسىلعهعمنمو
مهلصوومهاسكومهحاورابمهيلعنمومهقلطأمثنجسلايفاوئكمف
اهکلمفنامعىلعىلوتساوءسرافضرأىلإنفسلايفمهلحومهدّرزو
.ةليمجةريسايفراسواهساسواہیلیامو

ةريثكراعشأسرفللمهبرحونامعىلإمهدورورمأيفهدلووكلامو
كلامكلمىوقتساو.ةمغلافشكيفوباسنألايفيبتوعلااهضعبركذ

مادقإوةءارجهلتناكو‹رازنونمينملئابقلاعيمجهتباهوهلامرثكونامعب

ىلإلقتنيوتاهلقءىطاشىلعيلزنيناكو‹كوللانمهريغلنكيملام
يرعهکلميفهعزانيملو‹ةنسنيعبسنامُعكلامكلمو.اهرغ
لاقف.اطخةميلسهدلوهلتقدقوةنسنيرشعوةئامهرمعناكوّيمجعالو
يذلاهريسركذوايفهسفنىعن‹ةديصقلاهذهمهسلاهباصأنيحكلام

:نامعىلإتوهربنمهجورخوةارسلاضرأنمهراس

يلامنلالجرلانمهكلابمهفءانبأغلمْنَمالأ
يايايلااذهللادعسوسينخينبوًاينمغلبو

نادعينبٰيحوسرحىلٳحرضينبيبىسمانمو
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عالكنمةيلالحنمو
يرازماہنعیاندقدالب
مهنءانبأنمرادلاهتعن

يسفنتيجواقرخمتلق

زعلهأانكنينعلايفو

دجتاورثنمريخلاتبلج
امدقنيندالاانموقانددص

ورمعدالوأنمنارمعاهب
لمروفاقحأنيبانرسو
ءاشومغابةيدواو

مزحنبةيحاندالوأهب

اثعشتوهھربنمليلاتبلج
داقينبةاسابتلتف

سابلهاانکءاجيلاينو

يداعتلادنعمهليخانيقل

ىرتتليخلاوىرذلانومؤي
ميفكالمألانمبتلاصف

ىلتقليخلافصنفمهانفصن
دايقىبمويكلماانرأث
دايقونبونمتحضأف

ِنامُغيرْطَفاكلُممترصو
ريهزينبةاتفابتحکن

يناخغملاوبقانلانطبىلإ
ينادألاةرواجملاناريجو

نانقلاوسودءانبأنمو
ناسأنميداعألاتمغارو

نارقيبواربرباكلم
نادريغاياشلاتلصاوو

ناعرلاوغلابلانطبىدل

يلادأالابسلاووذاهتوسنو
ينلانبامماَطاَعتتافلغو
يناوسلاهحزتءالني

يناوقلاممألانمشابوأو
نامعيضرأنمتاهلقىل
ناوريغيناعللاتیماحو

ناركینوامہاتق
ناعتلاةبيزاملالالطبأب

ناعنجكءاقللاناسرفب

ناتملاىرُغلت.ةفهرب

نارقلايفوقاثولايففصنو
نايعلايفايانلاونمهبو
ناهرلايفىرايحانيلاوم
نامألاومراكلماباندججو
باعلكعميزربلاتدقو
نادوسألارصنتبةدوخو
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برحنبةثراحتدبةدعجو
ركبةانهوةميذجمو
ورمعممىقيمعلاونعمو
نامعيرطقنمءالاتبرش
ءازجدلونمهللاهازج

هويلكةيامرلاهمَلعأ

يبلكشحدقبيلاحتو
ىتحقرلاكهمهسىوهأف
يمرتنيحكنيتتلشالأ

ناسحلاةرّبحلارولانم

ناجحلابرعلايوونمةليقع
ناسللابرذمېنمٹراحو

ناجذيبلاءاملثمرأملف

يلزجًاماَسهنإةميلس
ينامرهدعاسَدتشأاملف
ناتحارلاهتربدققيقد

ينادعاموداوفلاهبباصأ

نانبلاةلماحكنمتراطو

:لوقيوةيئريهانههدلواشنأوهبنكلامىضقمث

فرشوذمايألاىلعىقييناكول
ةحئاجكالمألاكلامىلعتلح
تبلغالودعبتالةميذجابأ
مرکوذزعلاتيبلیدفيناكول
الكدعبكلماىحضأكلمايعاراي

ادلوامومُهْفتميملهدجن

الصفنافدجملاوالعلاءانبته

ادعبدقوىیدوادقوايانلاهب
ادلجلاوضْرألالهسلحنمكادف
ادصقمأكلماراجأةاعرلايردت

مهيبنمجورخلاىلععمجأومشزتعاوهتوخانمفّوختةميلسنأمغ
جورخلاهيلإاوهركوهيلإاوعمتجافهموقهوجونمةعامجيفةانههوخأهيلإراسف
دسحببسنمكلذناكوماباتلتقدقومكعمماقملاعيطتسااليلالاقف

ءاهفسضعبيفينلاتغيناىشخاياوهركاامنعمنمينغلبدقويلينوخا
ىلإهنعةيدلاملستبةانههلنمضومهعمدعقينامحرلاوهللاهودشانفهموق

- ۱۷۷



هنعةانهملسومهعمماقاوةميلسكلذلبقفدوقلانعهوفعاوهلامنمهتوخا

عمطوفعيملواهلبقهنافًانغمالإاوفعوةوخألااهلبقفهتوخاىلإهلامنمةيدلا
هلالخًانعمنأمثهموقوهتوخايفةريسلانسحناكومهنيبتاذحلصيناةانه

ةميلسةلفغبلطيلعجهنأمثةيدلالكأىتحءوسبةميلسلضّرعتيالنمز
هنامسقافةميلسكلذغلبفدحأهبملعيالثيحنمهموقءاهفسهبيرغيو

هموقنمرفنيفابراهجرخفرحبلابوكرىلعهيأرعمجأونامعضرابمقيال
وهانيبفادالوأهلتدلوفمهنمةأرماجوزتوسرافضرابلزنىتحرحبلاعطقو
نمهيفناکاموهموقوهتوخانعهدارفناونامعضرارکذذادعاقمويتاذ

:لوقيًاشنأفناطلسلاوزعلا

ديعبنوحراناعيالخأةدلبمقميلِإانزحیفک

ديرأنيذلايلالخاهوجوىرأالفدالبلايفيفرطبَلقأ

مهربخاواهلهأضعبكولمدنعماقافنامركضراىلإلحرهنأغ
مہبایدعتسمواهلهاباريجتسمدالبلاهذهىلاتمدقيالاقوهرماوهتصقب

مهلابستنااملفمہناکمبيرزأدشيومهراوجبيلعنمينأهللاتوجردقو
اممہبجعاوهومرکاوهولزنافهفرشوهناکموهعضوماونيوهوفرعهتصقمهفرعو
نمةارمابهوجوزوهتلزنماومرکاوهردقاوعفرفهرمالاکوهلامجوهتحاصفنماوار
انقسامناوريسلاوصصقلاانضرغنمناکاموةليوطهتصقومهئاسنمارک

.هانقسيذلارعشلالجالكلذنمافرط

«تاوخىلاوراختفالاوذناهننينبكولمنمناميلسوب
4يتايجلارفظلملاظفلبوهيأمساودحاوهجاڑ
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ڳتاغلوةعيدبناعمنمبيرغلكبوعشيفءاجإل
4تاربحةيشومادوربوىتشنینافاهرعشنمكاحاأل

4تامساباهبلابرفتهنعديصفتاقلعمللتاز

‹نورقلاةعبرألاقوفاوكلمدقو,ةيفاخريغمهترهشةنهابنلاكولم
‹نيدلايفةالابملامدعوفسعتلاةرثكوةماقتسالامدعنمناكاممنمناكو

ةمامإلابهيلعدقعيذلايلرعيلادشرمنبرصاندشرالامامإلابمهكلملازف
انأهرعشيفلوقييأتاوخنلاوراختفالاوذو.فلألادعبنيرشعوةعبرأماع

مجدقتهيفوهمالعفوطعمهيبآمساو.هيفيختنیورختفينحونحنواناو
نامیلسهيبامساونامیلسهمايادحاوهيامساوهمالصاللاو‹ريخاتو

كاحو.ةعرتخميأةعيدبناعمنمو.رفظمنبناميلسنبناميلسوهف
عمادوربو.ةفلتحميأیتشو.دحاوینعمبنونفونينافأو.همظنرعشلا

اقئارهرعشناکال‹«تانسحتاربحو.ناولأتاذةشقنمةّيشومو.درب
رظانلارستيتلاةفلتخلاشوقنلاتاذةّيشولادوربلابههبشابجعم

نمعساتلانرقلايفكوللانمنامعلهأنمرعشلالاقنم
نمةياغيفهرعش‹يناهبنلارفظمنبناميلسنبناميلسناطلسلاةرجحلا
يناعملاوةييرغلاظافلألامدختسادقىنعملاةقاشروظفللاةلازجوةدوجلا
سيقلاءرمامحازيوهف‹اديقعتالواوشحعشيفىرتال‹ةركتبلا
يذلاوهناطلسلااذهو‹دالبلايفرشتنمهرعشلعماجناویدهلوهبارضأو

هعرصهتمامإلبقليعامإنبدمحممامإلانأخيراتلاوريّسلاباحصأوكذ

امفقتغلاجلفلتجرخىوزنلهأنمةأرمامجاهيهآرنيحضرألاىلع
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ردقيملوثيغتستوريجتستحلفلانمتبرهفاهديرُيرابجلااذهوالإترعش
:مامإلاكلذالإهنماهذقْينأدحأ

:ةيسامحلاةيلزغلاةيتالاةديصقلاهذههرعشنمو

امرصنااهلبحىحضأةيارلابا
هتولسويبلقازع‹نابفتناب
ةعماسيلاةاشُولوقلتحضأ
عمتجملمشلاو‹اسايأهلل

لذعالوىشخنحشاكالمايأ
ينفجلئوادنزينشرفتمايأ
ةمسابيهواهنمرغثلاملو

تپوهاملکیوهأوياوهیوېت
اقرۇيالوفغنووهسنووهلن
دعمريغانیفنيبلااطسیتح
هبتعجفنيبنمكردردال

ادمکاقشاعينيعرئملناك

تعضخنافكالمألاعضختسايذلاانأ
ةبرمضْألاكولملجأانأ
هلعيفقفألاميجيقاس
.عطقنامرصنا(١)
.دعبيأيبلقازعنابل(۲)
.بجعلةغبعانمايا(۴)

.هتياشوبشاوانرهسيالانقرؤيال(٤)
.ٌنأتمدعم(*)

اذالطفحتملوقرتملف
الالاوملاينيتدڙرزو
اممصمنعايفدهعأتنكو
املسدقصيغتتلایذأنمانشيعو

امشغنللفحنملوكانهىشغي
امداهلصونمينرطمئوافدر
امستبادقرورسمرغثنعرهدلاو
امكحانئاشحأيفّبحلاماحو

اټکوادصانارامهموشاو
امظتنمناكالمشقّرفوايب

امدعاننيىقليكبطختيلو
امقسدقوهيساقيانماهدفق

املقلاوراَلافقرملامدختساو
امشیرولاكالمأرٹکأومعن

ايدلاحضفييدوفوليلئانو
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اطس''”سومملاثيللااذإاسأبثيللاك
هلعاطقناالءاطعضيفتيفك

ةبقاعميغيبنلباقعلارم
لهفكوللافيرطغنابننباانآ

عأوكوللاتنّجهوشويلاتدق

لسوبعکوورمعينبوارماعلس
لسودابعلاواديزيوارباجو

يئزرابيانرقيلتوملاروصول
اةاغطلادوجومفيسلابُثمدعأ

هدساحلاقيلضفبتقطناذإ

امطمّضخلارحبلااذإادوجرحبلاو

امدضيفتيماصمصوةافعلاىلع

اجراذإلاضفملئامشلاولُح

امسءامسللماملرخافم

امجعلاوَبرعلاتدّسولويخلاتيط

املعنمکلهجوذسيلةعاضق
امدصاشفنمازيزعوةنابش
املظنمملظولجوليزايطعأ
امزهناوأىقلمهتلذجلاذإ

امدعنمناسحالاودوجلابتدجوأ
امرجالدمحلاناسلوهب'”قدصأ

يفيلاسلانيدلارونةمالعلاخيشلاابنعركذييتلاةديصقلاهذهو

ابيلعديزتوةغالبعبسلاتاقلعملامحازتاهنأ«نايعألاةفحت»هباتك

()یوقوقفانكأنمرادللأ

اهموسرتامجعماموسرناک

افكاوكعمدكينيعنمطقاست

.هتسيرفلراّسكلادسألا(١)
.قدصأاميأبّجعتةغيصهبقدصأ(۲)

‹رقشملابافصلانطباقنلاتبخف

ربحمدرب٢لاهلهوأنحلاذإ
رذشملانامُجلاّتبنُم“ّنتسا

.دلاخينبيداوبرفةيقرشلايلنامعبداواضيارعرعوناعضومرعرعووف)٤-۳(

.شقنملاربحلاوقيقرلابوللالاهلحلا(۷)

.عرسانتسا(۸)

س١۱۸



ابنسحرهدلاريغتاصرع7
اهقوفنجسنيحاورألااهبتر
زيزهناکماهس
هقدوموشيخمصعلا"'يوارألابكي
اوجاعفسريغاهنمقبيملف
مهفيضلنورحنيموقماعم
اوحبصأوعيريرهشاهباوماقأ
٢لدرمشلکراوکالاىلإاورو
اعدرمابوث)لوشلاهتسك"اعيزن
اوعججأورودخلايفرودبلااوناكو
ةيشعتاحئإرلاجودحلانأك

ةلفطدرجاءاضيبنهو
برعَيدئارخنمضيبةليقع
اوجرعمثهيعرلاحتاماوعد
ينمولتيلعتبهةلذاعو

هلكلالالذبأنأىلعمولت

ىغولايفليلاهبلاسوشلاقبسأنإو
ىتفلاكلهيالدوجلانإلذاعأ

.ددرتملارابغلاملامضبروملاوتمادتبرأ(١ر
دوذلاوبمصللارفحا)۲( .لبألانمقادر

.لوعولاىثنايهوةيورأعمجيوارالا(۴)

.يفناثالاعفسلا(٤)

.ءابخلالوحريفحلاءونلاودامرلاهلعلهر

.ردجلايبصلا١ر

.مرکلصأىلإعزتييأ۷

ريغتلابعلومنامزلافرصو
ردكاروملانمزاومتاءالم
رذهتلاةلجلادوذجيياهم

رعوأملسألكنماههجوأل

رثعدمءونونوج›بهوهكمو
رقغوتامرکملانمايافص

ريحتلامزالايأرنوريدُي

رهزانوللاسيعاةارسلافم

رّمحلافاعلاءالاك'"”حصتلانم

روزبيهمرايغميارىلع

ريجنتمنممخصلاماسلانللح
رهنأولخنتاذءاهزضال
رهسيماراجمهاذكينمو

رقفلابابدولانأمعزتو
رفنضفلا'"”يرمشلاسفنبهنىلع

.رهشأةعبساهعضوىلعنأام(۸)
.ايطمابوث(۹ر

.شرلا(٠)
.رهألاينوُللا()
.ديدشلاكللارودفلا)٢۱ر

.رومألايفءاضملاديدشلاٌيرمشلا(٠
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تميلفيسلابَنفُيلنملذاعأ

يقامنعيريکيلاستأ
ةثارإانيفدحجملانالذاعأ

اهؤابرخمشمزعبتارم
رشاعمَءاسنيڏجًابسابس
هلضفبمانألاشاراشراحو
نزاموانمقيرطبلاةثراحو
هلجنورانلابرةهرباو
مهمهنيذلاياباكئلوأ

یرقللمعاطماجیحلايفنيعاطم

غردأدؤادجسننممهساب

ىدىلاوسأابلابسانلاباقرانكلم

امدعبتاراوأيفاميتانقرح
ٍةَلذبيبتمداويانكرت
مهشورُغانکتهدقميتناسرفو
اهرایدفةودغامیلسانحبص

ةررازنيفكولمبرو

انَحامرردبمويايقَسنحنو
مهمنمضقيوجاعابسانكرت

.سانلاٰىنغأ(١)
.رييكلاهشيحب(۲)

.عزفمفيخب:رعذُمب(۴)

.رهظلاراقفرسكتبرحلا:ةرقرفب(٤)

.ةيهادلانعةيانك()

رقرقبعقفتومالايلذلاىدل
ربخُيِءرلانعلاسينمويلضفو
ربكالريكانسهنروي
ردصمبهنمطينرخفڈذرومو
يرذعاوكءايحينقافهبيًمُسو

رهمجا”ديدعلابكولملاضارو
رتقلزنكبكرلادازريخلاوبأ
”رعذُمِبيحلکيمارجاتلاوخأ
ربخنللارهوجلابابلباب

روتتملاقراطلامهفیشاکم

ركذماماسخلابیولتغباوس

رشعملکًاعضوَضصخمالنادف

راةنمهمنيت
رعسملاقيرحلاكاذيفغعرصتف
ركوبخماءامقرةرقافب

رسكملاديلامشهمُهانمشه

رييخبدوہلاوشیرقعيحن
يرتجلذطسمصاعم

— ۱۸۳



و

هنیدهللاًذيأنينحڎمويو

ةاطَوورةيرهمسلابمهانئطو

ةيةَطْمَهاًّيدعانطمم

ةوسنوماركټتاداَسُءانبأو
اهروهظناکيلابآوليخو
برامنيتنجلااكلمنحنو

ةيشعبابذلاكتفمبانکتف

اندجمبلأسافدجملاةانبنحنو
ةدلَبقحَميبلاطانضمتاماذإ

براهزوافلايفامجنيملف
كلاموءامسلاءامرماعينب

بجشيفيرطغوانمٌبركيكو
هليذلارألىنسألابسلاال

اذإنومعنلاماركلانحنو
الُعلاوبتارلاويعاسملالهأو

افولاويذعبسابلاوىدنللنمف
اهعفدوِتاثراكلا“مومحلاطيَمو
ةحودصيعيفزَعلاغرفغرفلاان
“ٌلواقتنامينمڭولمڭولم

ٌرحبأومورقداوطأوثويل
.انرسكوانمضه:انطم(١)

.ناعصوم(۲)

.عضوه(۳)

.طساوبرققارعلابةروك(٤)

رۇتسلاوانقلابانفلدذإاب
رّسكتملاانقلاويكاذَّملال

"رجحمف"ىوللاماراكڍارخ
يرېربمطامطنمڊوسبىلاغت
رصيقویرسکفنآمغربانسُدو
رعوملا''تايبلايفىراجحلا"زعم
رذيقءانبأكربخترذيقيب
رصرصبٍشويجنهاهارثانفسن
ربنمدوعانئامسانملخيمو
رصقيهاطاعتنمعتيال

رهوجامظعلاجاتلاوذناسغو

رصبملکيلقمىشغتعماول
ربجتملاةوسقبيزسانلاىلع

رهطملاراجنلاوليزجلايلذبو
رذعتلافقولايفالكلانعطو
”رمشغتلاخذبألاب0

ركنمريغمهلضفيعاسلاك
رجحملکالذبرحناسرفو

.نييناندعلابرعلاوبأليعامسإنباوهراذيقوأرذيقينب(٥)

.اهتلازإ:موماطم(١ر
.رهاقلاملاظلا:رمشغملا(۷)

.مهكولمونحيالايقأنمليقلاوهولوقمعمج(۸)
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یوللافديفنيبَتيأرله

ةصبموجحلاءامجلكنم

العدقمامردباهلأك
احبصأريلاحبصلاوليللاف

:اہفلوقي

عتكيللاجاتلايذنبانُ

مهْلِصأيلادوهةحودنم

العوالصأزيربالاانأينإ
انَفلايمناليلاراعذانأ
لزیايفکورقفلایغفطاذإ

بلاطلكللوذبميلام
ىغولايفًابلقريطلاىثيتعانأ
اذاىلرَهلاىلعمهشنمُمِدقأ
اَسَقلاماعيفسانلاعيبرانأ
ىلُلاوراخفلايفيلّجملانُ

.ءاسنلامارك()

.كاللاهيناعمنم()

ىوّللاصاوعأغزجتًائاعُط
اهلاظاَحلأبنصل١اينارَع

اشحلاءاثرغلاخلخلاةتماص

امللاوروغثلالاسلسةبذع

یجڈوحبصِءوُضيڌوسحاٻنم

ىفطصملادوهراتختلاةوفصو
امّسلاٌءامفشيفاهُمرفو

ىرتشيقيقدلابرصسانلاو
اتعنإامويمصخلامسوامد

اردمدغلاورقفلاِءادلايف

اخطلاهسٌندياينمضروعلاو

انقلافتلااذاُدرولاْمغيضلاو

ىشناوعاجّشلاتولانعرف
ايلانطاذإدفولاةبعكو
اروثرساهثيحكلم7

س۱۸۵



ارهوجبيرقلليدهأرحبلاک
بتر)۲(كامسلاوًاملحدوَطلاك

ابندققيدصلاعفنرهدلاك
ىدنلاعوبنيولضفلاوخأانأ

ةمكحfٌتیقبلبٌتمظندقو

لقيملديردنبابتبرعول
اهلابءيشهبشأةيظاي

©افلادعبلايخألىدهأوادوج
ىضتنانرقلاهلنإامزعفيسلاو
)۳(ىدعللاضرهدلاراطمهل

افولاويرمعلقدصلاندعمو

۶یوتقاالوٌیجحوذاہیفكشام
ىدتقملايعلألاملحلاوهو

ىوللاوريدسلانبةعتار

فرحيورلانأالإةيماللايرعملاةديصقاضراعموايراجماضيألاقو

:افوأنمءيشبيقأنونيعلا

عناصاانأامدجملاليبسيئلأ

ةليمجلكتزرحأدقويدنعأ
۷شئاررقفلايكتشملايسجليلاطع

سباعرهدلاوهيوحأامدوجأ

قفاوثيدنعرعشلالهأعئاضب
هرارغلقىلماسحيلو

.ضرألاماطحودبزلانمليسلاهلمحيام(١)
.ناريننامجن(۲ر
.ىدعللارضرهدلاكويأ(۳)
.ُتيقبأديري(٤)

عناموطعموءارضوعوف
غداو‹›رغذُيوأراجرعد
عداجمخضلاديصألافنأل“يزعو

عدارتزحاملذبنعينيملو
عئاضبلانيقفاخلايفتدسكاذإ

عئاورلاهعرتملِنانَجممهشو
.هسفنلهصتخا:يشلاىوتقا(٥)
.نمآفرخييأعداورعذي(٦ر

.فرجعتللافأعدجيهزعدصقي(۸ر

١۱۸-

 



:يلباميرعملاةديصقلوأو

لئانومزحومادقإوفافعلعافانآامدجملاليسيفالأ
لئاقبذكُيوأشاوقصيةيفخلکتسرامدقويدنعأ

لقايصلاهتلفغأناميبضعوهلاصنلفيملماسحيلو

٠هموظنمنمانههانرطساممتخنولیمجوديجيناہبنلارعشلکو

:هذهيهوةنسحلاهتظعومب

اأمشفاّناِبىأناولاقرابلاتحلاَحأ

ايرتاشطعملاعاللاىقسابوساح١ضآاذإىتح
الفاوزارجألابصخأو

هقدووهلبواكشوكېنافهقربوهدعررمتساغ
٠هشقعبتأمسابراتسامثةقرشوهبرغاليس١ّجَلاو

معاهَمكأريصبلاةر
اداهولاودالصألاقطواداجفالطاه#»ركبساع

ادربأهلضورلاسبلأوادايقناهترطخيفحاتماو

ايشومیبرلابارھزكاحو

.اعيرسواييرقيأ(١)
.ليسلابطلتخا(۲)

.رطملانمءىجافملايأةقعبنم)۳(

.ارطمتدما()

.ةبلصلاضرألايهودلصعمج(5)

—۱۸۷أ



رفصأوقسميقرزأورمحأوضيبأنبيمحي

©ررغملارظانلانيعقوريرضخأنمدوسأيف١عنايو

اجاعزناهلاحنعاجعزيُماجاهدق١احّرصمىشنامث

اجارامهفاطقنعزرعواجاجمهبناکام١شنو

ينجاعناينوكيدقو

لئاحرورسلكاذكمولئازمعنلكاذكهف
لقاعلانيعةمالايفتنكنإلئاوألابنيقابلاربتعاو

ايدمحملانيدلاعبتاف

ليضفلابصوصخلادمحملوسرلاجينمنعغزتالو
‹©›ليقلابدلخلايفزفتملفليلضتلا٠ةينمأعطتالو

ايبنلاىفطصملااوتىتح
ُداَعلاىرولالكىوحاذادايهبامعالفاغاي

ُداَذشاهرنيأوهيإداعوتبهذدوثنيأ

ایقبمهرهدمہنمقبي
ِلقاعلاوتالوّدلاولوأنيألفاحجلاوداجألاووذَنيأ
لفاحلايفطخينمنيأولهاوصلاورثكألاددصعلاو

يعلادجلالهأنعتنكنإ

الاناطش_٥.رجا(۱)
. سانلاناطيشلاهبلضيام )۵( N21

.ةيجلايفةلوليقلاناكم(),عردماروغلا()
1.الباذيآ:احرصم(۳)

.فج(4)

- ۱۸۸



ناطحفنمزعلالهُنيأوناجيتلاوتوختلاووڈني

نامزلابئاونمبثولاناسغيبكالمأنياو

ايو٠اکلسممہتكَلْسأف

نيمويلاوذورخصلاطرضُمو١نيعزوذونيأنزيوذ
نيبىلافرصمهلاطنيدّيالطاهساووذو

اینمهرودرتملف
>راعذالايذبىعدينمنيأوراماوذونيأةمهربأ
راثألايفروهشملانرقألاوراخفلاووذدسالاعبتلاو

ايطنامزلابيرمهاوط
ريجنيأونالهكنيأورذللانيأوسيقلاؤرمانيا
رخفالامامحلاناہبننیاورفظمالعلاوذيدجنیاو

الخمهکلممہنمحبصا
مبنالا( ماذجلايقأنيو(١مهرجوتبهذ(©›دارمنيا

مريلاهلالارمأمهبىولأمظعألاكيلملامرقبرعيو

ايضقمهرمأتحناكو

ِتابماولضفلالهأنيأوِتايالاوءارالاووذنيأ
تاذللامداهمہملعحاصتاماملاوباقرلاوبراضو

ايقشلاوديعسلاسلتخاف

.دوأنبكلاملئابقنم(٥).نامزلابئاصممهبتبهذ(۱)

برعلادجلیعامسامہیفجوزتنحنانميه:مهدج(٦).ایر()
.دعمنمةليق:ماذج(۷).نباكولمنم(۳)

.سانلامهنمرعغمهفاكشأةفيختاموقىبسعل()

- ۱۸۹



اوناكاهمهنأكاوضرقنافنامزلاهفرصمهلعبص

نايدلاهبىضقاملكفنوحىرولاب١0بخرهدلاو

ٍدازريغبريسلاىرتفيك(›داملاةبهأنعادقاراي

داهشألابفوفحلافقولاوۋدابعلاةملظميفىأألاام
۱اًيوقلادمصلاَتيصعدقو

اباوجلاةخفنلامويِءيهاباتملامدقاماطاخاي

ابارتاذإتنكيسيلاياباخدقفئاخلوقياذا

قئالخلاحخئاضفتدباذإقلالالارسنعبيحتاذام
قفاسلاودئاكلارفاكلاو©ققاشملاىلعرانلاتوتحاو

الصاہیلرألاکترصف
يرجزلاعئاطتّرجزناامويرمأَتيصعيدبعايلاقنإ

رشحلامويتنمآتنكوليرهقويتوطستيقناالو
)٥(ًايرفلاركنملااذهنجتم

يديدهايعاوتأرقالهيديعواهلقتعمالَه

ديدشلاسئابلاباقعلانميديعهبثدَعوتامو
(5)اينشلا۷عظفملاتبكرىتح

.هتيرتفايذلا(©).راUح()

.ديدهتلادعوتلا(1).اهظعيوهسفنبطاخي(۲)
.عيظفلارمألا:عظفلا(۷).رودصلايلخفللادصقب(۳)
.ضيغبلايأءوشنملاءيشلا(۸ر.هلوسروهللاقاشييذلا(٤)

۹٠-

 



ىضقنافمامحلاهاضقتنموىضمنمبافلاستربتعااله

اضفلابدوحللاٌقيضالدفاضقلافرصةولدمهلعلد

اينغلامدعملاىهاضوارسق

كولعصلابسولافرعلاوكوللابةّقوسلاةبتشاو
ِكوكشلاْبهايغثجرفناوكولمملابرهاقلاكلاملاو

اًيفخلاكلتومارهظأو

اميسجلاهلوهتبهرالملاميظعلافقولاتركذالمل
اميعنلااهلبقتفلأدقواميحجلاكمسجىوقيفيكو

ایصعاہبارابجتنکو
فصنملاصاصقنمصانلانيأفقولالاؤسنمفلانيأ
فقوتسمعفاشمحالوفحزمنمالمويصيحملانيأ

ايھدلزیملمویباقع

كولمركذننأنسحتسنناميلسنبناميلسناطلسلاركذةبسانمو
هرمأذافنإهللادارأالنيقباسلاةمئألادعبةلودلاميلاتلقتنانيذلاةنهابلا

بصتتامہنمةفئاطلكوةيناوزنوةيقاتسرنبتفئاطاوقرتفانيحنامعلهأيف
عقووةماقتساريغىلعةنهابنلااهالوتفمهيديأنممهتلودهللاعزفاامامإ

مهكلملعلو:ةمغلافشكيفلاق‹فسعلاوفسخلانمعقواممهنم
ةنهابنلاوةمئأللنودقعينينسلاهذهدعباميفهناالإةئامسجخىلعديزيناك

خراتلاتيرقتسااذإو.رخأنادلبيفةمئألاونادلبلانمءيشيفكولم

دمحأركبوبأمهحدميناكنيذلالئاوألامهكولمفنيترماوكلمةنهابنلاتدجو
باتكلااذهنملرألارجلايفهركذانمذقيذلايلاتسلايصورخلاديعسنب

ينيسحلالاوشنبنيسحنبىسوممهحدميناكنيذلامهرخارألامهكولمو

س١۱۹



لوأيفمهكلمءادتباناكو‹لوألاءزجلايفاضيأهركذمدقتيذلايواذيكلا
نیروهشملامهكولمءامسأءىراقلااهيبأكيلاو«ةرجحلانورقنمسداسلانرقلا

:ةمغلافشكيفةّصاخوريسلاوخيراوتلابتكيفهاندجوامبسحب

:نومدقتملاكولملا

.نابننبرمعنبدمحمهللادبعوبأ

.ناہبننبرمعنبدمحأنيسحلاوبأ

.نابننبرمعنبدمحمنبرمعنبلهذنبناہبندمحموب
.ناہبننبرمعنبدمحمنبرمعنبلهذنسحلاوب
هتلوديف:ناہبننبرمعنبدمحمنبناہبننبنالهکيلاعملاوبأ

بلطو۰٦1ةنسيفكلذوزومرهءارمأدحأيتسوكلادجُأنبدومحمجرخ

الإنامعنمكلمأالينإ:لاقويلاعملاوبأهيلإرذتعافنامعلهأجارخهنم
هنمةيمحكلذلكجارخلاملستىلعنوردقيالءافعضنامعلهأوةدحاوةدلب
٠مهاطعأومهاسكفودبلاءارمأىعدتساوهيلعدقحفنامعلهأىلع

الپزجالامبلسواربثكاقلخاہنملتقفرافظىلإلحترافهورصنينأبهودعوو
عوجمہباصأودازلامهيلعصقنفربلاقيرطذخأونامعادصاقعجرو

هللاىفكورثكأليقو‹لجرفالاةسخخركسعنمتامو‹شطعو
.دابعلاهرش

:ناہبننبرمعنبدمحمنبناہبننبرمع
نيدلارخفمهسيئرو٩٤۱۷ةنسنامعىلعزاريشلهأجرخهتلوديف

ىرجوسراففالاةعبرأوةئامسحخاوناكمهونيدلاباهشوةياذلانبدمأ

- ۱۹۲



ةياذدلانباتامورهشأةعبرأكلذىلعاوماقأوريثكىذأمهنمسانلاىلع
.مہتکوشهللارسکو

:ٺاہبننبرمعنبدمحمنبنابننبرمعنبنالهك
جرخف١۷٦ةنسلاوشيفنامعىلعسيرلادالوأجرخهتلوديف

ج«رقعلالهأيفيسلاوبهنلاوقرحلانمناكامبتمناكفنالهكمهبل

اوناكونادحلانممهعمنموسيرلادالوأتفحزفةارسلابىرخأةرماوقلا
دالوأرسکناولجرةئامنالثةعقاولاهذهيفمهنملتقوالجرالاةعبسرادقم

.ناذحلانممهعمنموسيرلا

:ناہبننبنامیلسنبنسحمنبةعامنبةلدرخ
لفيااوهويفباومنانمللامنيفناکامهنمناکيداوه

اهنمهوقلأوهوفتكفنصححلاةّوكنمهئاقلإبرمأ.رضنلانباخيشلا رمأو«اہنم

.هتافنصموهبتكتقرحأواہيفامذخۇيوهرادلخدت

:ناہبننبنامیلسنبنسحمنةعامسنبربج

ةلدرخربجدمتوتوتانانحةلدرخهيخأوهنيبتعقويكزإهزكرمناك

هعمنمبربجهاقلتفهيخأكلمَءيطووتيراوقلاىلاةلدرخهيلعجرخفهدذهتو

اربجةلدرخوةلدرخربَجلتقوةمحلمامهنيبتعقوويكزإوىوزنلهأنم
رشعثلاثلانرقلايفكلذنأخراوتلاضعبيفونوقابلامزهناو‹ةفداصم

.ملعأهللاو

- ۱۹۳



:ناہبننبرفظملانبنامیلسنبنامیلس

يسامحلايلزغلاناويدلابحاصوهوةّيربجلاورهقلابكلميذلاوه
يذلاوهويوزنلامالسلادبعنبنسحلايأمامإلاىلعجرخيذلاوهو

هنمةيراهجلفلانمتجرخفىوزننمقتنغلاجلفبلستفتةأرماىلعمجه
اهنعهكسمأوهيلاجرخفليعامسانبدمحماهإرفاهرثإودعيلعجفةنايرع

فورعمابرمأللهتوقنماوأرالنوملسملاهبحرفكلذدنعفضْرألاىلعهعرصو
.هتمجرتيفهركذقبسدقو1٠۹ةنسكلذوامامإهوبصنفركنملانعيبنلاو

:نورخأتملاكولملا

:ناہبننبنامیلسنبنسحنبناطلس

كرتو۷۳٩ةنستامو۹14ةنستاكربمامالامايأيفىوزنكلم
:مهدالوأهنالث

.ناہبننبنامیلسنبنسحمنبناطلسنبسامهط
.ناہبننبنامیلسنبنسحمنبناطلسنبناطلس
.ناہبننبنامیلسنبنسحمنبناطلسنبرفظملا

ناميلسهدلوكرتوتامنأىلأكلملايفهتوخاىلعمدقتملاوهرفظملاو
.حالفكلملابماقو‹كلملاةسائربموقيالاريغص

:ناہبننبنامیلسنبنسحمنبحالف
الہبیلاءاجناطلسنبرفظمهیخأنباتوبملعالوتاينقمكلم

١۱۹-



٩۹٩ةنستامنأىلاهكلميفلدعونينسعبسكلملايفمادواهكلمو
تاينقمفءابمألارجشسرغنملوأوهوةسايسلاوةحامسلابرهتشاو

عيفرلانصحلاتاينقميفىنبيذلاوهونادلبلارئاسيفهسرغرشتنامغ
.عيلمل

:نابننبنامیلسنبنسحمنبناطلسنبرفظمنبناميلس

اہيحاونونامعيفرمألاىلعىلوتساو.ةنسةرشعيتنثانباوهوكلم
نملتقومجعلاوهنيبوىوزنلهأوهنيببورحتعقوواهلهأجارخذخأو
مث۽هتوخاورارعهمعونبهدنعوالہباعجرومہیلعرصتناهنکلومهنملتق
ناکو٤٠بورحلاوتاوزغلانممنيبناكامناكوةرئاثهانهينبوهنيبتراث

هيلعراثمثناشلادميفو‹يكزاةيرقيفرازنلايفوةيرقلايفءارزوناميلسل
بورحلاتناكفلئابقلانمهعياشنمولئامسىلعضباقلاريحنبريمعريمألا
ىلعادیدشناکو‹«۱۹٠۱ةنسءاشأيفرفظمنبناميلستاموالاجسامني
.حالفنبرارعهدعبكلملابماقفريغصدلوهلناكوادينعارابجسانلا

:ناہبننبنامیلسنبنسحمنبحالفنبرارع
ناكوكللابماقفةرهاظلاكْلُمهدنعناكوهتوخاىلعمدقملاوهناكو

لايلرشعلرارعتاممث١۲١۱ةنسالہبيفبورحلانمهدادضأوهنيبناكام

نسحومركلايفهيألثمناكو«ةروكذملاةنسلانمجحلارهشنمتلخ
.همايالااريغصناكيذلادلولاهدعبنمكلموةسايسلاوقلخلا

نبناميلسنبنسحمنبناطلسنبرفظملانبناميلسنبرفظملا
:ناہبن

١۹٠-



.رارعوخأموزخمهدعبنمكلموتاممثنيرهشةدمكلملايفماقأ

:ٹاہہننبنامیلسنبنسحمنبحالفنبموزخم

نيرهشةدمكلمابماقفرفظملانبناميلساهايإهكلملقنيكلم

نصخحلانمهاجرخيلينانملادمحمنبفيسوحالفنبناهبنهوخأهيلعجرخف

رايستلابلطفهيلعنولتاقتييذلايسيئرلامهزكرموهوالهبنصحهنظأو
.ناهنكلملاىلوتفلقنيىلاهوريسف

:ناہبننبنامیلسنبنسحمنبحالفنبناہبن

دمحمنبفيسهدعبنموالہبيفهنومأملهذنبيلعهمعنبالعج
یلہبنمظفاحنبريجنبناطلسهمعنباجرخاوتاينقمهرادىلاراسو
ريمألاراثمثراحصىلاناطلسراسفكلملاىلعءاليتسالالواحينأهنمافوخ

ئانادمحمنبفيسرظناو.اهضباقممكحأفالدیهموقوبخنبربمع
ىلارايستلافيسبلطف٠لصيملفريمعريمألاعفاديلهموقوناهبنلوصو
ناطلسناكوةبحصلاىلعفيسوريمعريمألافلاحتكلذدعبمثةيرقلا
ريمألاومهنيبتعقووراحصمہنکسمظفاحلسننممهنيذلاهتوخإو

نبدمحمنبلهذنبيلعلتقنعترفسأةددعتمبورحريحنبريمع
لتقمتريحنبناطلسلتقمشراحصكلميفيدحلاانهمنبدمحوظفاح

لاتقلاعقومثريحنبريمعريمألاوخأريمنبيلعريمألالتقوحالفنبموزخم
نبناہبنناطلسلاركسعرسكناوريمحنبريمعريمألاوحالفنبناهيننيب
.سانلاىلعاملظواربحمهدشأناکو١۲١۱ةنسفكلذوحالف
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:ناطلسنبرفظملاونسحمنبحالفمعونبظفاحدالوأ

ظفاحنبريمنبنالهك

ظفاحنبرينبدوه
ظفاحنبدمحمنبانهم

ظفاحنبدمحمنبلهذنبيلع

دجبرعیوناہبننبرمعنببرعينبناطلسنببرعلايبأنبكلام
رصنعنمةبراعيلاومهنيذلاةنهابنلانمةلودلامهيلاتلقتنانيذلاةبراعيلا
دشرمنبرصانمامالاةلودتماقنيح١۲٠٠ةنسةنهابنلاكلمىبتناودحاو

يريمحلاسيئرلاةنهابنلانمو.روكذملايراتلابةبراعيلاةلودسسؤمييرعيلا
نبريحمعزلاخيشلاوهورشععبارلانرقلايفرضخألالبجلااحناكيذلا
٠الیینالضافوالیلجامامشناکيناہبنلاريمنبنامیلسنبفیسنبرصان

َدِلُو‹حاصلافلسلارثأعبتاوقحلاةصانمبماقو«لضافألاورايخألاىوا
نيئالاو١٠مويفيسنبرصانخيشلاهوبأهنعيفوتو١۱۲۹ةنسريمألااذه

رجحيفبراحوشارمودمحمهتوخإووهًاشنف۱۲۹۳ةنسةدعقلايذنم
ناكوانسهدالوأرغصأريمناكو‹يناهبنلافيسنبناميلسخيشلامهمع
نبءانحشوكاكتحاراصفدوعسونادمحوفيسةنالثدالوأناميلسخيشلل

نبناميلسخيشلامهمعمهبعقوأفاضعبمهضعبدسحوريحخيشلاةوخإ
اشارموادمحةكرعملاكلتيفمهنملتقففوتنصحب١١۱۳ةنسيففيس
ىلعفاخفريميقبفتامفامسبراحيقسفريوبراحيقبو٠مهتدلاوو
خيشلاانيبفهلنمكف‹همعبكتفينأالإهلصيحمالنأىأرفهّمعنمهسفن
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خيشلابيصأفصاصرلابمهامرفرمّسللنوسلاجةثالثلاهونبوناميلس

يذلاطيلستيبىلادوعسوبراحناخيشلابرهوفيسهنباوناميلس

يذنم٢ةليلثداحلااذهناكوهيلعاضبقفةكربلاتيبىلاوىوزنةيالعب

لبجلاوفونتىلعاسيئررصاننبريحخيشلايقبو١۱۳۱ةنسةجحلا
اممهنمناكمايرينبنامثمايريبلةعباتلانادلبلانمامهبقلعتامورضخألا

يكرتنبلصيفناطلسلادهعيفرارحألابراجئالاولاومألابهننمناك
نبهللادبعخيشلاهسیئروملپوُسنبنامیلسيلاولاهدئافاشیجمہرزھجف

مہنعًايماحُموهموقنعاعفادُمناميلسنبدوعسخيشلاضبنفيليلخلاديعس
.ايفتامفةكربلاىلالمحفضرمناثبلامف

ابویوزندمىلعلصيفناطلسلابناجنمىرخأبرحتماقو
یوزندمهنمتعزتنافلحارلادوعسخيشلاقيقشناميلسنبنادمحخيشلا

هديتحتامىلعاکاحرصاننبريحخيشلايقبو«طيلستيبنمجرخأو
ةيناثلاىدامجرهشنمتلخمايأةعبسلةعمجلامويهتافوتناکوفوتیتح

كرتويملاسلانيدلارونمامالاةمالعلاخيشلاراوجبفوتبنفدو١۱۳۳۸ةنس
ةسائرلايفهابأفلخوةنسرشعةثالثذئمويرمعواريغصناميلسخيشلاهبا
ءامعزلادحأوةلودلاباطقأدحأراصويليلخلامامالارصاعو.مايرينبلع

روميتنبديعسناطلسلابلصتاو‹مامالااذغفالخهنمنكيملو.ناكزالاو
نبناطلسخيشلاهنباهعمناكومارکالاةياغهمركأوهمودقببحرو

نامعةيلخادناطلسلادَحوامدعبىرخاةرمًاديعسناطلسلارازمت٠نامیلس

ماغرالاوةناهالاهتحتنأنظوماقمالوطتساوهماركاوهترايزيفامايأيقبو
اعجارةلفغنيحىلعةفايضلاتيبنمجرخفةريغكءايشأهسفنهلتسوسوو

ريثيوناطلسلاىلعبرحلانلعيلئامسيداونمًادبفنامعةيلخادىلا
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£
۰ ماقفيئانلايلعنببلاغهيقفللةرصتلارهشأو‹هبرحىلعلئابقلاوءاسؤرلا

كراعملانمناطلسلاومهنيبناكامناكفيلعنببلاطخيشلاهوخأووه
ناطلسلانشف٠رضخألالبجلاباوئجتلامهيلعةبلغلاباوسحأالوةنحاطلا
لبقالنأاورفبرحلاتلاطو.ةقرحلالبانقلابةفذاقلاةّيوجلاتاراغلامهيلع

اولَّلستفرضحخألالبجلانمجورخلاىلااورطضافناطلسلاةيراحمبمه
دوعسيدوعسلاكلمابنيئجالةيدوعسلاةييرعلاةكلمملاىلانييرغمهنمنيردحنم
هيقفلاامأفلزنلانسحأيفمشزنأومشوصوببحرفلصيفلآزيزعلادبعنب
يفامهتقولااذهىلادهعلاكلذنمريحنبناميلسخيشلاويلعنببلاغ
ةضبلادعبنامعىلاامهموقنمعجرنمعجروةيدوعسلاةكلمملانممامدلا

خيشلادالوااماف.سوباقناطلسلاابماقيتلاةكرابملا

مهقحملوةموكحلاةمدخيلمهفنامعيفنودوجول
مهلتلبرارحألانيتالوفارشألارادقأعيضتالةموكحلاومهمارتحاو
يفماقلابحأيلعنببلاطخيشلاوفالخمنمرهظيملاممهمركتو
.ه١١٤۱ةنسفوتیتحةرهاقلا

4ةاقتلاةادحلانمديعسلندشاردمحینممامو

4تادقتمنںزربناعمناسحودراوشفارقوذ

‹ةردانلايهوةدراشعمجدراوشلاو‹ةديصقىنعمبةيفاقعمجيفاوقلا

.تاريتاملألتمىنعبتادقتمو‹نرُهظىنعمبنزربو

دشارمامالاناسغوبأسمانخلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
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ةئامعبرأونيرشعوةسمخماعةمامالابهتعيبتناكويدزألايدمحيلاديعسنب
ةدهاحمعماقراشماماوهوناذاشنبليلخلامامالاةافولعبيرحتلالع

اراعشأهيلعءاشلايفيمرضحلاريسو»رکنملانعىهنوفورعلابرهوءادعألا

:ةقئارلاةديصقلاهذهدشارمامالارعشنمو‹ةقئاف

هبناوجتفعترفقللزنمْنَمِل
نداشضيبلانمهيفنکيملنأك

ةولُسناكنأدعبنمىسأىحضأف
هبئاوذسوبللاليللانمْنأك

يفكرمأبىنعتنألهجلانم
هيعسبهاذملعجيملرملااذإ

رمأبقاوعيفكفيملنمو
بياتوملاىلاالابراهامو

اضرلاوطخسلانموجنيالرهدلایدم

یدتغاوحارنمسانلايفلقاعامو
الهاجناکنملهجلالهالهجاو
هنأنطلهاجهنملهجو

هدعبرشلایرتريخيفريخالو
لساعنوللارمسأالإشيعلاالو

سرافوماَمحلاهيطاعتنرفو

يننإموقلاةنبااييقلخوينيرذ
ىڑنلاهّمِضؤرماامإينالع

هتادعنويعىكبأىتفامإو

هبكاسرطقلاحفاسنمهريغو
هبعادئوهبارتأهكحاضت

هبعاوکرخلايذأهبربت
هبئارتوههجومتردبنمو
هبلاطالهتفلكامكتو
هبهاذمامويهتلاغهيعسىدل

هبقاوعاباقعتراصهرهدیدم

هلاسرهدلااذوالابلاسالو

هبهاومموقلاموقهطاخساف
هبلاغوهامهاينديئبلاغي
هبحاصرهدلايفلهجلانأرديمو

هبئاوعالهجهتباعدقوريصب
هبراقعكيلإتّبدخأيفالو
هبعالتسوبعموييفرقشأو
هبراضتانيحمثانيحهيطاعت
هيراالنملابرحىذأالاتيار

هبئاتکموقبتلجىتفامإو
هبراقأهيلعيکبتىتفامإ
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هماهيلعيضقيىتفامإو

مراضحلاجرنمقدصنايتفو
ممازعوىلعلاولعتمممهل
مهسوفنبالبلادّنشااذإامأو

مهلعفوهمشوقموقبمركأو
لعافريغهلوقيفلئاقكو
هسفنةمالسىضرياءرماتسلو

بسبسدعبابسبسانعطقلهيلس

هقحضقنملفانرزلهرسنلالس
هداوسيفامليللايفخيلازامف

هَّمهناکنمفورعملابسكيىتم
هفوخرجاوزهتدصمهاذ

هبضاوقٌمامحلايضقتىتفامإو

هبلاغتنمىلعتيعأمهلئاوأ
هبقانمماركلعفاهقدصي
هبهاولاملابنضنإاملامابو
هبسانممارکامالإلعفالو

هبذاكتنأاملوقلارشنأالا

هبلاطوهيذلانيدلافلتنإو
هبلاعتوهئناديس

هبلامموقمحليفتبشندقو
هبئاجعحابصلادنعتدبنأىلإ

هبقارتةاتفوأىدغيءادغ
هبئابحليحرلانودنمهتقاعو

هبیواعت

نايعألاةفحتبةدوجوملاةديصقلاهذهريغنمهلرعشىلعرثعنمو
.هددصبانكيذلاديعسنبدشارمامالااذهركذةبسانمبونامعلهأةريسب

ذادمحيلارصنعنممهنيذلاصورخينبودمحيلاةمئأركذنسحتسن
امدعبمہتلودتسّساتدقو«دمحینبيراشنباوهصورخنأىفخيال
ءالؤهللختيدقو‹سانلانيباغوادنمايألاكلتو‹ىدنلجلاينبةلودتبتنا

.صورخينبودمحيللنأشلاوةرهشلانكلىرخأرصانعنمةمئأةمئألا

هلعيوب٠يدمحيلانافعيأنبهللادبعنبدمحم:لرألامامالا
دوعسمنبىدنلجلامامالادعب‹نامعيفيناثلامامالاوهو۱۷۷ةنسةمامالاب

ةيطعنبلالههعمدهاجملاهيضاقووهرافلجيفاديهشلتقيذلاىدنلجلا

٢۲۰=



دنعهتريسدمحتملهددصبنالانحنيذلامامالااذهو«امهنعهللايضر
نالامامالاهنعاوبصنوهولزعفهلزعتعدتساالاوحأهيلعاومقن‹نيملسلملا

رباجلأنبىسومرمألابنيمئاقلاءاملعلانمنارألاكلذيفناكو«هركذ
.ىلعملانبدمحمورذنملانبريشبوبوبحمنبدمحو

يذيفةمامالابهلعيوبيصورخلابعكنبثراولا:يناغلامامالا
نيبوصنملاةمئالاثلاثوصورخينبنممامإلوأوهو۱۷۹ةنسةدعقلا

ءيشهيلعبعيملو٠«لضفلابرهتشاوةيعرلايفلدعوقحلابماقفنامعيف
يفقرغلاب١۱۹ةنس٤٠مويليقوىلرألاىدامجنم۳مويتاموهتريسنم

رقعلانيبناکميفنفدو‹الجرنوعبسهعمقرغوهوبلكيداوليس
الإرهشأةتسوةنسةرشعيتنثاهتمامإتناكو٠روهشمفورعمهربقولاعُسو
معنبارفعجنبیسیعنامعیاءاجهتمامإيفو‹هنعهللايضر«ةليلقامايأ

مثرسأورفعجمزهنافىتحبمامالادونجهتقتلاف.ةلتاقملاهدونجبديشرلانوراه
ةمحر١۱۸ةنسرباجيأنبىٰسومنيملسملاخيشتامهتمامإيفو«لق
.هيلعهللا

يدمحيلاهللادبعنبناسغ:ثلاثلامامالا

رهشنمتلختسلكلذوثراولامامالاتومدعبةمامالابعيوب

تيوقوهمايأيفمالسالازعوهبلمعوقحلابماقف١۱۹ةنسلوألاىدامج
نمناکو٠نامعيفنيملسملاةوعدترهظوهكلمقاطنعستاوهتوكش

٠ممتنبةدعسموناثعنبناميلسوبوبحمنبدمحمهنامزيفءاملعلاريهاشم
ةتسوةنسرشعةسمحهتمامإتناكو۷٠۲ةنسةدعقلايذنم٢۲مويىفوتو
.ةاشملاءاتلادشبيهوىتحيداوبسنياميلإويلدقرطلعةدلبمسا(١)
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ةمئألانمعبارلامامالاوهاذهو‹هيلعهللاةمحررهشأةعبسليقورهشأ
يلعينبنمديمُحنبكلمادبعلةمامالابهدعبنمعيوبو«نامعيفنيبوصنللا

مویةعيبلاتناكو٠يدزالاءامسلاءامرماعنبورمعنبيلعنبةدوسنب

ذئموينامعتراصوحاصلافلسلارثأعبتاوقحلاةريسراسف۷٠۲ةنسنيننالا

ةلودلاىلعاوفاخورصبلاوعمسلاهنمفعضوربكىتحرمألابماقورادريخ
ةلودلابماقوهلزعلحتسيملوىبأفهلزعيلعنبىسومنمراصنألابلطو
هللايضر٢٢۲ةنسبجرنمتلخثالثلةعمجلاةليلئوتنأىلایسوم

مامالاوهاذهورهشأةعبسوةنسرشعةيناثهتماماةدمتناكف.‹هنع

رذنملاهنامزيفءاملعلاريهاشمنمو‹نامعيفنيبوصنملاةمئألانمسماخلا

.بوبحمنبدمحموناليغنب'مشاهوريشبنب

بانلاوذيدمحيلارفيجنبانهملا:عبإرلامامالا

هلدقاعلاوكلملادبعمامالاهيفتاميذلامويلايفةمامالابهلعيوب

ناکوابيهمالجرناكونيملسملاراثاءىطووقحلابماقفيلعنبىسوم
ةوقهلوبضغاذاهنمرتفيبانهلناكوهتبيهنمهسلجميفدحأملكتيال

ناكوودعلابرحلةأيهمبكرمةئامثالثرحبلايفهلعمتجاهناليقةيرحبوةيرب
ريغنمكلذوةحيصلوأدنعبكرتسرفةئاتسوةقانةئامعبسىوزنبهدنع
مامالادنعنأينغلبيحبصلاةمالعلالاقو.هكلاممرئاسيفباكرلاوليخلا
فالاةرشعىوزنبهركاسعتناكوفالاةينامتوأةيطمفالاةعستانهملا
ناکسددعغلبیتحهنامزيفایاعرلاترثکواهريغيفركاسعلابفيكفلتاقم
راصوَنسأىتحرمألابماقوةمسنفلارشعةعبرأىوزننملاعُسةلحم
جرخفهناكممامإةماقإبيلعنبىسومىلعسانلانمةعامجراشأوادعقم

يناجيسلايميمحلا(١)
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نثليلعابأاي:لاقفهلمامالانطففهرومأدقفتيوهلاحرظنيلمامالاىلاىسوم
ىلاعجراةدحاوةنسمهعمماماماقأامنوديريامىلعنامعلهأتعطأ

ناٹبلیملو‹هنيیحنميلعنبىسومعجرفلوصولابكلتنذأامفكناكم

ةنسلوألاعيبرنمتلخلايلنالیسومةافوتناكوهدعبمامالاتاموتام

اٹالثشاعدقنوکیف۱۷۷ةنسيناثلاىدامجنمرشاعةليلهدلومناكو٠

نمتلخرشعتسلةعمجلامويمامإلافوتوكلذريغليقوةنسنيسحخو
امويرشعةعبرأورهشأةعستونينسرشعهتمامإتناكو۲۳۷ةنسرخالاعبير
.نامعيفنيبوصلملاةمئألانمسداسلامامإلاوهاذهوامهلعهللاةمحر

يصورخلاكلامنبتلصلا:سماخلامامالا

ةعيبلادقعوانهملامامالاهيفتاميذلامويلاكلذيفةمامالابهلعیوب

ايابذئمويناكومالعألانمامهعمنموبوبحمنبدمحمورذنملانيريشبهل
يفقحلابتلصلامامالاماقفمهيلعهللاةرمهئاهقفونيملسملاخايشأنم

هتمامايفرَمُعوهراصنامهنيذلانيملسملاخايشأينفىتحهللاءاشامنامع
دمحمناكوهلمنمهّلَموفُعضوربكىتحنيملسملاةمئأنممامإرّمعُيمام

ةعمجلامويهللاهافوتىتحءاضقلاىلعاهبلزيموراحصيفهلايضاقبوبحنب

شثنمتلخثالث رقصلانبنازعفوت۲۹۸ةنسيفو٢٢۲5ةنسمرحلارهش

لزعدیریيلعنبیسومنبیسومراسمثیوزننمةقفيلغبهنكسمناكو
‹مهيفسأرلاوهىسومناكوقرفباوعمتجاوهعباتنمهعباتوتلصلامامالا
سيمخلامويكلذوةمامالاتيبنمجرخمهعاتجابتلصلامامالاملعاملف

غلبالوةنسنيثالثواسمحهتمامإتناكف۲۷ةنسةجحلايذنمتلخثالثل

نيملسملايأرقرفتفمويلاكلذيفرضنلانبدشاراوعيابهعمنموىسومكلذ
اوهركءاملعلانمةلمجوةستفلاتعقوومهنيباميفاوفلتخاومهرومأتدسفو
ةيراعماباىنکملاوه)۱(

- V٤



نأىلاتلصلاةمامإبنيكسمتماولازيملوهوعيابيملورضنلانبدشارةماما
نمعباسلامامالانوكيف٢۲۷ةنسةدعقلايذنمفصنللةعمجلاةليلتام
.نامعيفنيبوصنملاةمئالا

يدمحيلا١١رضنلانبدشار:سداسلامامالا

ةمامالاتيبنمتلصلامامالاهِفجرخيذلامويافةمامالابهلعیوب

4الوویوزنىلااوراسوهعمنمویسومنبیسومةعيبلابهلدقاعلاو
یتشاقرفتقرتفاودشارةمامابنامعتبرطضاوةاكرلااوضبقوةاضقلااوبصنو

طخةقفوهعمنمورضلانبدشارةّطخموتلصلاةمامإبةكسمتمقرف

ةمامالالزتعاوةمامالاتيبنمجرختلصلانأكلذودشارةبوصموتلصلا

دمحيلانيبودشارمامالانيبراصامراصوتفقوةقرفو.ىلزعينألبقنم
ترفسأفونتنمةضورلابةلئاحلاةعقولانممهفنبكلامدالوأوكيتعلاو

ايفرصنلاناكةلتاقملادونجلابةيناثةرموقتامثمهعمنمودمحيلاىلعةميزحلاب
عقووةمامالانمهولزعودشارمامالااورسأوةمامالارادىلااوراسودمحيلل

عبرادشارةمامانمیضمامدعبكلذويصورخلامغمعنبنازعىلعمهرايتخا

مامالانوكيفیسومنبیسومهلزعىلعقفاوو«اموینوسمخوةيناثوتاونس
نبلضقلانيبمالكلانمعقوامعقوونامعيفنيبوصنملاةمئألانمنماغلا
ايالضفلايمسىتحيصورخلاسيخنبتلصلارثؤلايلاويماسلايراوحلا
٠.هيلعهجّرحتةدشنمهسفنخيشرثؤلا

يصورخلاميتنبنازع:عباسلاماما
دعبكلذو‹۲۷۷ةنسرفصنمتلخثالثلءاثالنلامويةمامإلابهلعيوب

.ءاظلابهبتكنمطلغوداضلابرضنلا(۱)



نمهعمنمویسومنبیسومةمامالابهعيابدقو‹قباسلامامالالزعام

٠يوكزألادمحمنبرمعمالاخيشلانارألاكلذيفتامدقو‹ءاملعلا
رجاشتىلعرمألايفمامالارمتساوهيلعةالصلليكزاىلانازعمامالاراسف

نممہنمو‹ةحيحصريغهتمامانالوقينممهنمف.هتمامايففالتخاو

تراصو«هنماربينممہنمو‹هالوتینممهنمو‹ةدومحريغهتريسنالوقي
ءاضقلامامالالّوحفهلايضاقىسومناكو‹ىسومومامألانيبنغضوةشحو
مامالاىلعهبموقيليكزايفشيجلاعمجىلعىسومعمجأف«هفاخامهنع

دنعىسومنبىسوملتقوناقيرفلاىقتلاو٠شيجلاشيجف‹نارع
٢۲۷۸٩٠ةنسدحالامويفكلذوروبجلادحسمدنعيتلاهدرلاتاّیصخ

قرحلاوبهنلاوبلسلاوهريغيفلتقلانمناكامناكو‹ةنسليقو
‹يماسلايراوحلانبلضفلاجرخفةيرازنلاةصاخوكلذلسانلاشحوتساف
يفادحلاهللادبعنبيراوحلاقحلورسلاضرأىلاةيناملانمهلايلاومناكنمو
جرخمث‹نيريثكسانأباوناعتساومأوتبلكلاَعمتجاونادحلالايجبيتولسلا
ينادحلاهللادبعنبيراوحلااوعيابفنادحلالانملقنيىلاهعمنمبلضفلا

راحصنوديريمهعمنباوجرخفممتنبنازعمامالاةبراحمىلعاومزعوينولسلا
رهشلانم۲۳مويراحصاولخدو٢۲۷۸ةنسلاوشنم١٠مويكلذو

زهجمهبعماملفممتنبنازعمامالاةبراحتاوجرخوةعمجلااولصو«روكذملا
لاقيبتوعرهظنممايخاباوقتلاوياناماحمنبفيهألاةدايقبادنجمش

حئافصىلعفويسلانينطالاعمسيناكامفاديدشالاتقاولتتقاف.عاقلاهل

يفلتقوةيرازنلاتمزهناوةريغكىلتقنعلاتقلاىلجحناوقلحلاوضييلاوقوردلا
الجرنوناثوةسمحةيناممانملتقو«ريثكقلخمهنمرسأولجرةئاقسةكرعملا
نمةعقولاهذهوبوصنملامامإلاهللادبعنبيراوحلاويراوحلانبلضفلالتقو
نملاوشنمنيقبلايعبرألنينثالامويتناكوةروهشملاعئاقولا

ا



مساقلانبدمحممہیفو٤یرخاةرمةيرازملاتراثم.ةروكذملاةنسلاهذه

هراصنأونازعمامالاومهنيبلاتقلاعقوو2هماسينبنمارذنملانبريشبو
نوكياذهىلعف‹ينالعجلارينلانبرينمونازعمامالالتقنعةكرعملاترفسأو
يفنامعتيقبو‹نامعيفنيبوصنملاةمئألانمعساتلامامالانازعمامالا
٠مامالادضوهيذلابزحلاةرصنلءاجروبنبدمحملامعةربابجلايديأ
نباوةنسنيعبرامهبديأيفتيقبنامعنإليقدقفهماسونبمهلامعلاو

كلامىنبوكيتعلاودمحيلانملتقنمابيثريةعقولاهذهيفرعشهلديرد
انرشأدقوعقوامعقوىتحمهربذخألاومايقلاىلعدزألانمهموقضرحيو
ةمئاةرشعنأةيخيراتلاريسلايفو«لوألارجلانمديردنباةمجرتيفكلذىلإ
رهقلابةماسونبايفكلميتلاةنسنيعبرألالالخيفةمامإلابمهيلعدقع
مهانركذنمبومهبةمئألاددعنوكيفمهيلعقفتُيلةرشعلاةمئألاءالؤهنكلو
دعبو‹ةرجحلانمعبارلانرقلالوأىلإكلذوامامإةرشعةعستليصفتلاىلع
نبدمحمنبهللادبعنبديعسحلاصلاديعسلاةعلطبهدابعىلعهللاّنمكلذ
دمحموباةمامالاهلدقعنملوو.۰٢۳ةنسةمامالابهلعیوبيليحرلابوبحم

ةدئازنبدمحمورثؤملاأنبدمحمنبهللادبعدمحموبأ2ناڅعنبيراوحلا

هيفنعطيملفهتمامإوهتيالوىلعنوملسملاعمجأنمثمامالااذهويلئامسلا

يفاديهشهللاهافوتىتحةديمحةربسراس‹حداقهتريسيفحدقيملونعاط

ةنستناكهتافونايرحتلابو‹هنعيضروهللاهجريئانميئتناكةعقو

ةمئألانمنيرشعلامامتمامالانوكيونينسنامثهتمامإنوكتاذهىلعف۷

.نامعيفنيبوصلللا

يصورخلاكلامنبتلصلانبناذاشنبليلخا:نماغلامامالا

n



راسفةئامعبرأوعضبةنسبتكلاضعبيفو4٤٠4ةنسةمامالابهلعیوب

يفتحارتساودالبلاهلدعبتنمأو‹ةربابجلامهنععفدوةليمجةريسنيملسلاب
نبمهارباقاحساوبآنمو‹دوفولاهيلإتدفووكلامملاهلتنادودابعلاهلظ
تومرضحنمادجنتسمارصنتسمهءاحيمرضحلانامیلسنبسيق

لاجرلاولاملابمامالاهدمأف.دئاصقلانماهريغوةينونلاهتديصقلاقفنهباو

ادفولسرأو۽«بورحدعبهلتنادوبرحلااهبماقأوتومرضحىلامہبراسو
‹مامالااذهمايأنامعىلعكرتلاتجرخوةديصقمهعمهلبتكومامالاىلإ

هتماقتسايفلزيملو«هتمامإيفعجروهوقلطأكلذدعبمثهورسأمثهوبراحو
نوكيوماعلاضعبواماعرشعةعبسهتمامإةدمنوكتف٤٥٥٠ةنسىفوتىتح

.نامعيفنيبوصنملاةمئألانمنيرشعلاويناثلامامالااذه

يدمحيلاديعسنبدشار:عساتلامامالا

ىلع٥٥4ةنسلوأيفيأليلخلامامالاتومدعبةمامالابهلعيوب

دق:مامالااذههيلعىراشييذلاارشلاظفلناكوايراشامامإناكويرحتلا

فورعملابرمألاىلعوهلوسرةعاطوهللاةعاطىلعديعسنبدشارمامالاتيراش
ةارشلاىلعامكيلعنأىلعوهللالبسيفداهجلاىلعوركنملانعيبنلاو
انرشأاكةلمجاراعشأهيلعءاشلايفيمرضحلاقاحساوبأرّيَسدقو‹نيقداصلا

هتمجرتدعبءاملاعمةيئابلاهتديصقاندروأكرعشلالوقيناكوهتمجرتيفاهيلا
نيرشعلاوثلاثلامامالااذهنوكيف‹ربقايفو١4٤4ةنسىوزنبهتافوتناكو

.اماماصفحهنباهدعببصنو‹نامعيفنيبوصنملاةمئالانم.

.داقتلافيلاىمسملارعشلاناوييدبحاصوه(۱)

- ۷۰۸



يدمحيلادشارنبصفح:رشاعلامامالا

‹هتماماةدملالوهتعيبلراتركذيملولحارلاهيبأدعبةمامالابهلعيوب
يقبوارقهقتممزېنافهدونجبمامالاهلتاقفهشيحبقارعلاناطلسهيلعجرخو

مامالااذهنوکیفهتافوڅراتىعرثعنلویلاعتهللاهافوتیتحامئاقمامالا

يلعنبدشارلةمامالابعيوبمث٠نامعيفنيبوصنملاةمئألانمنيرشعلاوعبإرلا
نوديريةيقاتسرلاةقرفلاهيلعتجرخوهبسنوعنملوهتعيبتقولاخيراتدبنملو
يضاقلاویسومنبدابنيضاقلاذئمويمهؤراسؤرو۹£٦ةنسكلذوهلزع

يضاقلاجرخفمہنیبناکامناکفیحنملارباجيلانبرمعنبدمحأركبوبا

تبسلامويلتقو١٠٥ةنسنمنينثالاةليلادورطمابولغمىسومنبدابن
فوتويلعنبدشارمامالاهلتق۳٠٠ةنسبجرنمتيقبةليلةرشعثالغل

نبدابجننبیسوملتقدقو‹«۵۱۳ةنسيفيأريسيبكلذدعبدشارمامالا
مامالانوكياذهىلعف‹ةدايسلايعدينممالجررشعةينامثهيأهلتقنمىسوم

نمبصنمثنامعيفنيبوصنملاةمئألانمنيرشعلاوسماخلايلعنبدشار
:نيلاتتمكنوتايمهاهوصورخينبنمةمئأةثالثمهدعب

يصورخلاديلولانبدشارنبرماع:رشعيداحلامامإلا

انسحةنطفوءاكذاذادهازاملاعالجرناكو876ةنسةمامإلابهلعيوب

ماقتسافصورخينبنمةارشلاةمئألارخآوهوايراشامامإناكوةيعرلايف
نأيردتالتنآو؛يلاسلانيدلارونمامإلالاق.هللاهافوتىتحقحلاىلع

هریغماهنیعبيلعنبدشارةمامإتقووههتعيبهيفركذيذلاتقولااذه
- ۰۹



اوفلتخادقو.روكذملادشارةمامإتقويفعيوبامنإهنأكفركذامحصنإف

يفنيبوصنملاةمئألانمنيرشعلاوسداسلامامالانوكياذهىلعفهيف

.نامُغ

يصورخلاهللادبعنبناسغنبدمحم:رشعيناثلامامإلا

تقويفودشارنبرماعمامإلادعبرهظيامىلعةمامإلابهلعيوب
ةيعرللةفأروملحاذادهازاملاعالجرناكويلعنبدشارةمامإيففالتخالا
ملالداعهتمامإيفناکودينضرأواسحلاهبرحرثكأناكو؛كلامملاىلعارويغ
هللاةمحريفوتىتحهماكحأنمءيشيئدحأنعطالوائيشدحأهيلعبعي

نينسعستهتمامإتناکوهيلع عباسلامامإلانوکیاذهىلعفرهشأةسحجالإنينس

.نامعفنيوصنلاةمئألانمنيرشعلاو

ليلخنبرمعنبهللادبعنبليلخلا:رشعثلاثلامامإلا
يمورخلاناذاشنب

اہیلعیلوتساوةنهابنلاايفلتافوةمامإلابهلعيوب لفخنوقاتسرلارهفواهيلع

هيلع.هللاهافوتىتحهتمامإيفائيشدحأهيلعبعيملوةنطابلاراطقأعيمجو

¬۳



نيبوصنلملاةمئألانمنيرشعلاونماثلامامإلانوکیاذهىلعف.ناوضرلاوةمحرلا

.نامعيف

يصورخلاناسغيأنبدمحم:رشععبارلامامإلا
دوجوملاراتلل«يصورخهنأحجريو.هبسنيفلاوقألاتبراضت

ءاعبرألامويتامهنأىحنملارباجيأنبرمعنبدماركبأيضاقلاتوم

دمحمهيلعىلصو١٥٥ةنسامويرشعانثاناضمريفيقبدقو|ةوحض
وهيلصملاناكنإف:يلاسلانيدلارونمامإلالاق«يصورخلاناسغيأنب
هبسنيفنأةصالخلاو.ملعأهللافهريغناكنإويصورخوهفروكذملامامإلا
عساتلانوكيهتمامإةحصريدقتىلعو.خراتلاوريسلايفابراضتهتمامإو

يلاعملايبأنبىسومةمامإلابعيوبمث.نامعيفنيبوصنملاةمئألانمنيرشعلاو
كلامنبدمحمهمانامعبكلمهتقويفناكو4۹٤۵.٠ةنسدابننبىسومنب

ۇبةبقعووطلانيباوقتلاوهموقبمامإلاهيلعجرخفةبسننوخرؤملاركذيملو
ىلعةميزحلاتناکفاديدشالاتقاولتقاو‹ةدلبمساواولاحتفوءابلامضب

مهجورخلبقناكو‹هموقنايعأنمةلمجوهوخاومامإلالتقوهبحصومامإلا
هذهتناكو«اهيلعاوجّرعالواهيلإاوتفتلاامفةّيَدوحئاصنمهيلإلسرأهيلع
ةنسنورشعهتمامإةدمتناكف۷۹٥ةنسرفص٢۲مويءاعبرألامويةعقولا
لهأناقبسونامعيفنيبوصنملاةمئألانمنيئالثلامامتمامإلااذهنوكيو
ملومهلمشهللاعمجىتحةيناوزنةفئاطوةيقاتسرةفئاطنيتفئاطاوقرتفانامع
رمنيذلاةثالثلاةمئألاوامامإبصتتةفئاطلكمهقارتفاتقواوناكومهنعش
اضيأةفئاطلاهذهنمنأايروةيقاتسرلاةفئاطلانممهنااميرابيرقمهركذ
ةمامإلابشبنخماماللدقاعلاودمحمهنباوماشهنبدمحمنبشبنخمامإلا

.لئامسيداواهقشييالااجنفينرغناضيحلاعقتوناتريغصناتدلبامهاتلكوناضيحلاوهوبنيبهوبةبقععقتو()
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٠فنصملاباتكبحاصيدنكلاهللادبعنبدجرکبوبةمالعلاخيشلا

4هناو١۱٠ةنسىلْرألاىدامجنمرشعلتبسلامويهنأهتومراتدجویو

‹ريخلاوحالصلالهآنممامإلااذهنأكفةميظعةبيصمهتومبسانلاىلع

لصاحلاو.۵۷٥ةنسهنأشبنخنبدمحممامإلاتولڅراتدجويهنأ
نيمامإلانيذهبو٠قارتفالاببسبلخادتممهانركذنيذلاةمئألاءالؤهخمرات
دعبمثامامإنيثالثونينثانامعيفنيبوصنملاةمئألاددعنوكيهنباوشبنخ
كلذودادبتسالاورهقلابنامعاوكلمنيذلاةنهابللاىلإةلودلاتلقتناكلذ

رخاىلإسداسلانرقلالوأنميأةيناوزنوةيقاتسرىلإقارتفالانيحنم
يراوحلامهنمةمئألاضعبنايحألاضعبمهكلمللختيورشاعلانرقلا
ةنستاموهبسننوخرؤملارکذیلو٠«۸۰۹نسةمامإلابهلعیوبكلامنب

يراوحلانبكلامهنبالعيوبمث.ةنس۲۳هتمامإنوكتاذهىلعف۲

۸۳۳ةنستاموقاتسرلاىلإهركسعبءاجومايرينبلبجكلمو‹یوزنب

ةنسناضمررهشيفرماعنبسيمتنبنسحلايبألةمامإلابعيوبمغ
مشاومأيشخبرمأوهويراحوتلصونبهمصاخوهبسننوخرؤملاركذيلو۹
ةجحلايذنمنيرشعوىدحإيفتبسلاموييفوتنأىلإةمامإلايفشاعو
نوکینيريخألاةمئألاةثالخلاءالۇببف‹نينسعبسهتمامإةدمف٩٣٤۸ةنس

.امامإنيثالثوةسمخنامعينيبوصنللاةمئألاددع

دمحأنبدمحمنبباطخلانبرمع:رشعسماخلامامإلا

يصورخلاكلامنبتلصنبناذاشنب

ايهانفورعملابارمآهتمامإيفةنسماقأف۸۸۵ةنسيفةمامإلابهلعيو

رمعلوألاهيسلثمايقتادهازقحلايفابلصالدعناكوركنملانع
اوعقاوتفيابنلاناميلسنبناميلسناطلسلاهيلعجرخمث٠باطخلانب
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لاصف.ةعيبلاهلاوددجفرکسعومامامزېناف‹لئامسيداونمتممحب

محومهرایدومهضرأ.هثروأومنمهللاهنكمفدسالاةلوصةنهابنلالع

نُأومدیايفيتلاكالمألانمكلذريغومېتحلسأومہتويبومحاومأقیرغتب

ثالثلمكحلاناكوارهقواملظمنمتذخأنيذلااهبابرألهجللامتيبكلذ
لدعلاءاولرشانقحلابامئاقمامإلازيملو۸۸۷ةنسرفصنمتيقبرشع
ددعنوكيمامإلااذہبوهتولےراتدجويملویوزنبنفدو‹ةينملاهتكردأنأىلإ

يضاقلااوعياب٤۸۹ةنسيفو‹امامإنيئالثوةتسنامعيفنيبوصنملاةمئألا
رمعاوعيابمشلزتعاوالزعمٿيولپبلاجرفمنبدمحأنبناميلسنبدمحم

محمنیومعنبدألهدعبنمايابملبلإجرمثةنسماففشلا

يوزنلامالسلادبعنبنسحلاييألاوعيابوىوزنبهربقوتاممثيولببلايخيرلا
بحاصرعاشلايناهبنلاناميلسنبناميلسهيلعجرخوةنسنودماقاو
يقبو٠نحنونحنوانأوانألوقيورعشيفيختنييذلاويلزغلاناويدلا
عيابىتحهتطلسبهتحتنمىلعابلغتمةيربجلاورهقلاباكلمامايأناميلس
نامعيفنيبوصنملاةمئألاددعنوكيةعبرألاءالؤهبو٠يتالامامإلانوملسلملا
دمحمنبهللادبعنبليعامسانبدمحمةمامإلابعيوبمثامامإنيعبرأ
وهو٦۰٩۹ةنسةعيبلاتناكوةعاضقنملجروهويرضاحلاليعامسانب

هنمتثاغتسافةأرلاىلعمجهيذلاناميلسنبناميلسناطلسلاعرصيذلا

هسفنرايخلاعيبلطبألبرايخلاعيبةلغلطبأيذلاوهومامإلاهيلعىضقف
هيفاوكمهنادقسانلانألكلذبهمكحاوححصوهرصعءاهقفكلذيفهعباتو
ةيطغتهنولعحيورايخلاعيبنوعيابتيمهنأنورهظيمهفمرحلاابلةعيرذهولعجو
ةدايزلامهنطابورهاظلامکحلايفالالحمحنوکيلهودارأوهوساملع

ةدسفملاهذهةفأشعطقلهعمنمومامإلاعجشتف٠ةرمنلاذخأومهاردلل

.دابعلااهاولبمعودالبلايفترشتنايتلاىمظعلا
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رشنوقحلابامئاقىلزيملوهيلعاوعمجأوهودمتعاامكلذيفاوبتكو
ةمحرةنسنيثالثواتسةمامإلايفشاعفةنس۹44ةنسهللاهافوتىتحلدعلا
هوباهيفتاميذلامويلايفدمحمنبتاكربهنبالةمامإلابعيوبمث٠هيلعهللا

اوفلتخامثيصقشلادايزنبرمعنبهللادبعملاعلاخيشلاةعيبلاهلدقاعلاو
هبلطتمنومساقلانبرمعلاوعيابفهنمءیربنممهنموهالوتنممهنمفهيلع

بجرنمفصنللةعمجلامويحنميفنرقلادمحمنبهللادبعلاوعيابىتحمايالا

مامالاهنمجرخأوىلهبنصحلخدفدمحمنبتاكربهيلعجرخمث۷٩٩ةنس
‹ةعامجلاقارتفاوةملكلاتتشتنمراصامراصونرقلادمحمنبهللادبع
ءاسؤرلانيباقرفتمكلملاراصفمهتوقتنهوونيملسملاةلودتفعضكلذبو

تاموفالتخالاوعزاتلارثكوروبجلاطهرلالهلاوريمعلاوةنهابنلانم
ةعبرألاةمئألاءالؤبو.لئابقلاءاسؤروناهبنينبلهدعبكلملاراصوتاکرب
ةرشعلابوامامإنيعبرأوةعبرأنامعيفنيبوصنملاةمئالاددعنوكينيريخالا

مامالابوامامإ٤٥ةمئألاددعنوكيةدحىلعمهانركذنيذلاةبراعيلاةمئالا
دمحأةمئألابو‹امامإ٥٥ةمئألاددعنوكييرفاغلارصاننبدمحم

ةيناثةمئألاددعنوكيسيقنبنازعهدیفحودمحأنبديعسهنباوديعسنب
.امامإنيسمحو

يصورخلاناميلسنبدشارنبملاس:رشعسداسلامامإلا

ةيناثلاىدامجرهشنميناثللنيشثألامويفونتدلبيفةمامإلابهلعيوب
يكلاملاسيمنبرماعكلاموبأةمالعلاخيشلاهعيابنملوأو١۱۳۳ةنس

مالعألاخاشملاةيقبهالتعيمايرلادمحمنبهللادبعديزوبأةمالعلاخيشلام

‹ةانهونبرهازنبلالهدالوأويناهبنلارصاننبريحءاسؤرلاوءاملعلا
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ديجحنبهةللادبعنيدلارونةمالعلاخيشلاكلذيفةضبنلاسيئرو
ماقفمامإللعيابفيثراحلاحلاصنبىسيعريمألاةمالعلاخيشلاءاجمثيلاسلا

نمناكولضفلاراثاعبتاوحلاصلافلسلاةريسراسولدعلارشنوقحلاب
ةدلببلزنفةيقرشلادصقىتحهتمامإيفاميقتسملزيملوناكمبدهزلاوعرولا

يبارعأرانلاهيلعقلطأذإهباحصأنيبمانوهانيبفمادنعيداونمءارضخلا
هنمفاصناللابولطمناكوةرسبوبأهتينكويلبوتلادلونيطَّسهللاقييرازف
لوتقملادعسولتاقلايقشهنمكلذناكفمامإلالتقىلعهموقءاهفسهارغاف
اذهبف.۱۳۳۸ةنسةدعقلايذنم٥ةليلكلذناكوهيلعهناوضروهللاةمحر
.امامإنيسمخوةعستةمئألاددعنوكيمامإلا

يصورخلايليلخلاديعسنبهللادبعنبدمحم:رشععباسلامامإلا

ةدعقلايذرهشنمةعمجلاورشعثلاثلامويلايفةمامإلابهلعيوب

رماعكلاموبأةمالعلاخيشلاةاضقلاسيئرهعيابنملوأو۱۳۳۸ةنس
ةمالعلاخيشلامثيربعلاسيمنبدجامةمالعلاخيشلامثيكلاملاسيحنب
يثراحلاحلاصنبىسيعريمألاةمالعلاخيشلاويمايرلادمحمنبهللادبعديزوبأ
ماقاممامإلاماقفماظعلا£آءارمألاومالعألاوءاملعلاحاشملانممهریغو

ةاغبلاىلعءاضقلاودودحلاةماقإولدعلارشنوقحلاراهظإنمهلبقةمئألاهب

لهأملعأناكوةسايسنسحأبةيعرلاساسودناعوفلاخنمىلعمايقلاو
يفهكلميامقفنأءاطعماداوجناكوقالطإلاىلعمهلضفأومهعروأوهنامز
ناکولاممساهيلعقلطيامهتايحيفهنمائيشقبيملواهديدستوةلودلاحالصإ

نمءيشالوقلخيفالونيديئاللضاوفلاولئاضفلانمءيشهتوفيال
رهشنمنيرشعلاوعساتلاونينثالامويةميركلاهسفنتضافىتحربلاعاونأ
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ةمئألاددعنوكيمامإلااذهبوهيلعهناوضروهللاةر۱۳۷۳ةنسنابعش
.امامإنيتس

ةياصوبكلذوينانحلالالهيلعنببلاغلةمامإلابهدعبعيوبو

همامأنالذخلادجووقويلورمالابماقفلحارلامامالانمفالختساو

ىلعضيفتروميتنبديعسناطلسلادونجباذإوةمامإلارادنمجرخفهفلخو

رخالاعبير۲۹مويكلذناکوردقوءاضقبءيشلكولقاعملاملتستودالبلا

ىلوتسافامامإنيتسوادحاوةمئألاددعنوكيمامإلااذهبو١۳۷٠ةنس
هللاوهديضبقتعحتاهلكنامعتراصونامعةيلخادىلعديعسناطلسلا
.نامعيفنيبوصنملاةمئألاليصفتاذه.ءاشينمهكلمينؤي

:مامجإبيترتءىراقلااهبأكيلافلامجالاليبسىلعامأو

.صورخينبودمحيلانمامامإ۷
.ةبراعيلانمٌةمثأ٠

.ديعسوبلانم۳
.ةقرفتملئابقنم١

امامإنوتسودحاو۹

تافرشلاخاشنيربجنصحيابربلاوذىضرلامامإلاوإ
4تابرقلاوتامركملاوخأنانطلسلجنابرعلبىمسملات

4تاطظعلابهنوضغيفىتأورعشقردقلبرعينموهو
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نيرييأمجلالدبءايلاايفلصألاوىلهبلامعأنمةدلبنيربج
ايندلاتايانببيجاعأنماهنصحوةماعلانسلأنمفيحصتلااهيلععقوامنإو
اذهفصي‹ءانبلانمفرشأاميهوةفرشعمجتافرشلاوعفترميأاشو
ةمركملاو.حتففنوكسفحتففمضبهطبضَبرْعلبو.عفترملاعهنأبنصحلا

‹ىلاعتهللاىلإهببرقتياميهوةبرفعمجتابرقلاومركلاوهءارلامضب

دجبلصتلملاةمئألامهنمنيذلاةبراعيلادحأوهوءارلامضوءايلاحتفبویو

برعيوهاذهبرعيانلقناو.نابننبرمعنببرعيوهوةنهابللا
نإلوقلاىلعف‹سانلاةماععمفورعملاوهاذهو.ًاطخبسيلفناطحقنب
.لاكشإالف‹ناطحقنببرعيىلإنوبستنيةنهابنلافةنهابنلانمةبراعيلا

؛لعافنعلوحڅازياىلعارعشبصتناو٠نسحىنعمبقرو
ةظععمجتاظعلاو.هئانثافيأهنوضغيفو.هرعشقرريدقتلاو

.ةفورعميهو

مامإلاةرجحلانمرشعيداحلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنمم

برعلايبأنبكلامنبفيسنبناطلسنببرعلبلدعلا.ىضرلا
هيبآتومدعبةمامإلابهلدقع.ةبراعيلاةمئأنمثلاثلامامإلاوهو٠يلرعيلا

ةدعقلايذرهشنمرشعةتسيفةعمجلامويوهوءفيسنبناطلسمامإلا
ابینبونیربجرمعو‹اركاداوجناكوفلألادعبنيعستودحاوماع
‹اركنيرشعوةثالغبماقهناينبنأةفحتلايفو٠تايبألايفهيلإراشملانصحلا

: ناتيبلاناذهنيزخلابرقبواركنيرشعوةثالثنهلثمهيفنزخهنإليقو

انكسميلهتلعجوهتفرخزيلزمةرامعيفيسفنتبعتأ
انهىلإكانهنملقتسيلقعيىللاقفروبقلاىلعتفقوىتح
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مامإلاوانصحونيربجنأشبخرؤملاقيزرنبالنيبلاحتفلاينو

ملعلاةبلطلةسردماهنصحبماقأواميلإىوزننملقتناو:لاقبرعلب

وحنلاملعيفسردينممهنمفهناسحإبميلعضافأوملعلاةبلطسردف

يئسردينممہنمو‹عيدبلاونايبلاويناعملاملعيفسردينممهنموفرصلاو
يفنيسرادلانمفهقفلاملعيفسردينممهنموةيرعلاةغللاوبدلاملع
يفنيسرادلانمو‹يرفاغلانانسنبفلخخيشلاوناديبعنباهقفلاملع
.ه١اهرغويرزعلاويسبحلاديعسنبدشاربدألاملع

بيجاعأنمناكو«هلوألقتسمركذنيجنصحلةفحتلايفدرفأدقو
لاومألانألبرعلبمامإلاينعي‹ليقامىلعهلامبلصنمهانبدقونامزلا
ءارفصلاوءاضيبلاضيفتنأتداكىتحهلبقهدلاومايوهمایيفترثكدق

كلذلوداهجلالضفوفاصنإلاولدعلاةكرلكلذو‹سانلايديأنم

ءايحإوراجشألاسرغوراهنألاءارجإولقاعملاونوصحلادييشتىلإةمالاتلبقا
يهوىوزنةعلقهدلاوىنبفةمعنمتأوشيعدغرأباهيفسانلاشيعيلتاتاومل

نمةثالثلاو٠مزحلانصحهيخأنباىنبونيربجنصحوهىنبوءابهشلا
امعيمجبهفصينأدحأعيطتسيالنيربجنصحنإليقىتحنامزلابيجاعأ

هنطبيفيرجيلاعرصقوهوماتلارظنلاناعمإبالماكارهشهيفركفولوهيف
ملهلهريغنملخادهلخدولهناهبیجاعأنموةقهاشناطيحهلوراجرہن

يماپرلارصاننبيلعخيشلاناکو.هلهنمليلدبالإهالعأغلبينأردقي

٤هردجةعنصنمريختلقهفقسىلإترظننإ:لاقوهنطابوهرهاظنمهار

خيشلاهيفلاقنأىلإةبيجعلاعئانصلاانهاهتلقهردجتيأرنإو

ارعشروكذملا
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اسوالعرصقنمرکهللا

تتبثيذلاحرصلاهنإهبمركأ

العدامعلاتاذىلعدامعلاوه

هتمظعلابهشلاةمظعترغاصت

اههبشيسودرفلاةنجلاتناكول

امرالعلانيريبڙعنصحو
امسلاسعرفهلوهلوصا

امراهبيغبااموارخفوادجم
امظعیرتهایؤردعبالامف

امظعيذلاهبشلاوهانلقلءيش

هتدلوطيئهئکاسشخ۾
ةبترمورعاذتوملاملاسول

امجعالوًابرغالوهللاريغ
املسدقلهمهنکاسناكل

هببرضتبرعلبمامإلاىلزيملخرؤملاقيزرنبالنيبلاحتفلايثو
.ةرثكنتففيسهيخأنيبوهنيتعقوىتحدوجلاولدعلايفلاثمألا
تابوقعدهزلاوعرولالهأواهرباكأونامعءاهقفنمأارثكباصأو:لاق
بوعلبمامإلاجرخفبرحلابرعلبمامإلاهيخأىلعفيسدشو«فيسنم
راسفافوخداهلهأهعنمفىوزنىلإعجرمثلامشلاةيحاندصقوىوزننم
بوعلبمامإلازجعاَملو‹نيربجنصحيففيسهوخأصحفنيربجىلإ
نامعلهانمرثكوهخالةمامإلااودقعفنامعرباكعمتجاهتمالمنع

ذخأوجرخو2هتمامإبىضرلامدعىلعمهبقاعافيسنألةيقتةعيبلايفلخد
ربخبرعلبمامإلاغلباملف:لاقنأىلإ...نيريالإةفاكنامعنوصح

هئاعدنمغرفامفهتيمنأىلاعتهللالأسونيتعكرىلاعتهللىلصوًاضوتموقلا
ضعبجرخكلذدنعف:لاق‹اتّيمهيفىلصيذلاطاسبلاىلعرخدقوالإ
مكلتاقهومتلتقأ:لاقمهمهتافهتافوبافيسهاخأاوربخأفنصحلانمهمادخ
ةفاكنصحلانمهباحصأجرخمثهفنأفتحتامدقهنأهلاوفلحف.هللا

نعهديبعهتربخأكبرعلبمامإلاهيخأنعهوربخأففيسهيخأىلإاوضمو
هيلعىلصوهنفكوهاخألّسغونصحلاىلإفيسىضمفلاق.هتافوربخ

- ۲۱۹



نصحلالخادهربقنأنيربجلهأدنعفورعملاو«نصحلانماييرقهنفدو
ملوفيسلنامعتصلخو:لاق‹نامدقتملاناتيبلاهيلعبوتكمرهنلابرق

نوكسمتمملعلابنیروهشملانامعلهأنمريثكو:لاق‹عزانماهيفهعزاني

٠عقاولاةحصبملعأهللاوه١.هيلعغابافيسنأنوريوبرعلبةمامإب
فعبارلامامإلاوهوكلامملاهطبضلضرالاديقببقلملاوهاذهفيسو

:هلوقبرعلبماماللرعشلان“ركذياموةبراعيلا

ةبيرلًامويسفنلاكتعداماذإ
ناامنإرمحلاةداهعبتتالو

امنإافتعطتسااماهاوهبناجو

هشطبةدششرعلاهلإنمفخو

:اضيألافو

ابحاصرأملسانلاتيأرامو
ةدشوءاخريفميفترصبأو
مهنإكلوحفرسياذتنكنف

فلاخواهاوهلاحلعصاعف

فلاتمللدئاقاهاوهعاب
فراعةفرحءاوهألاةبناجي

فحاصملارشنمويوجنتكلعل

مئاظعلاتابئانلايفةقثاخأ

مهاردلابسكريغمهنمرأملف
ملاحتاغضاکكرسعوُكيلامث

مسانلافيطلاقلخاهاشنأو

رشعةثالثةمامإلايفهتدمنوكتففلأوةئاموةعبرأماعهتافوتناكو
.مئادلاكلماهللوةنس

برعلبمامإلاركذةبسانمبعمجأةبراعيلاةمئأرکذنسحتسنو

۰٢۲-



يداحلانرقلالئاوأيفمهتلوذتّسَسأتدقوهددصبانكيذلاناطلسنب

:راصتخالاليبسىلعنيلاتتمونيبترممهركذننحناهوةرجحلانورقنمرشع

برعلايأنبكلامندشرمنبرصان:للامامإلا

لوأوهو١٠٠٠۱ةنسقاتسرلايفىرصقدجسميفةمامإلابهلعيوب
سيه“ةمالعلاخيشلاذئمويءاملعلاةودقومهتلودسسؤموهوةبراعيلايفمامإ
دوعسمخيشلامهيفو٠خيشلااذهابييرمامإلاناكو؛يصقشلاديعسنب

يرقعلايلمازلاديعسنبحلاصو‹ىوزنلايدمسلايلاهبنلاناضمرنب
مهلكماقنوديزيوأاملاعنيعبرأاوناكذئمويءاملعلاةدعنإليقلب٠.يوزللا

بصنوةالولاّىلوورمألابماقفنوقابلايضرومهضعبوأةمامإلادقعب
نيكرشملالعبرحلابصنونيدناعملاءاسؤرلاحفاكولقاعملاحتتفاو.ةاضقلا

ةرغكتاماركهلودهزلاولضفلاولدعلابرهتشاو٠مهتوقفعضأومهاهوأف
تناكو.ةنسنيرشعواتسةمامإلايفشاعونوضارهنعنوملسملاوتامو

هللاهجرفورعمهريو«ييرغلابناجلايفاهبنفدو١۵٠٠ةنسىوزنبهتافو
.فيسنبناطلسهمعنباهدعبنمبصنوهنعيضرو

ءابهشلاةعلقلايابفيسنبناطلس:يناثلامامإلا

لدعلابماقف|رصانمامإلاهيفتاميذلامويلايفةمامالابهلعیوب

حتفودنملاىزغو٠لاغتربلاىلعبرحلابصنو‹هللاتاذيفدهاجورّمشو
نميهيتلاءابهشلاةعلقلاىنبو‹نامعنمسرفلادرطوايقيرفأقرش

ابرغهکلمدتماواہیفریخاعستاوهتلودبنامعترهدزاو‹نامزلابيجاعأ

نيلاطلاجانمباتكفلؤموهاذهسيخخيشلا(١)

.ةفحتلايفنيدلاروناهضعبركذ(۲)

س٢۲۲



همعنبالثملضفودهزوةفرعموةحامسوةعاجشاذناكو‹ارحبواربواقرشو
برقلابنفدو۹40ةنسةعمجلاورشعةتسموییوزنبهللاهافوتولحارلا

نوملسملاو٠ةنسنيعبرأوادحاوةمامإلايفثكمفمامإلاهمعنباربقنم
.ناطلسنببرغلبهنباهدعببصنونوضارهنع

نيربجنصحينابناطلسنببرعلب:ثلاثلامامالا

قحلابماقفهوبأهيفتاميذلامويلايفىوزنيفةمامالابهلعيوب

هيفماقأوةينبألابيجاعأنموهوهلامبلصنمنيربجنصحىنبولدعلاو
ةريثكتاقفنمهيلعقفنأونيملعتملاوءاملعلاايفبّرقو٠ملعتللةسردم
ناطلسنبفيسهوخأهيلعماقمث‹هلدعبترانتساو‹هلضفبنامعترهزف

عمبزحنيزحسانلابّرحتوروكذملاهنصحيفرصاحوهيلعبرحلابصنو
ةمالارثكأوهراصحيفمامالاتاماريخأوفيسهيخاعمبزحوبرعلبمامالا
مهوتاموهتمامإبنوكسمتممنافملعلابنيروهشملاصخالابوهتيالوىلع

.نوضارهنع

ضرألاديقناطلسنبفيس:عبإرلامامالا

ماقفةماماللةيلهأاذهوأرءاملعلانألباتفبيتتساامدعبةمامإلابعيوب

دهاجوهناطلسوهتوقباهرهفوكلامملاهطيضلضْألاديقببقلولدعلاب

اشنأو6هتسایسوهساراطقألاوراصمألاكلمو6قسفلاوكرشلاله

نيعستوةتسهناسرفددعغلبوةيوقلاةمخضلاعفادملابلجوةيرحبلابكارملا

نمأيفةيعرلاتتشاعونيلجإرلاريغنمدنملاازغنيحكلذوسراففلا

ناضمررهشنمتلخلايلثالثلةعمجلاةليلقاتسرلابهللاهافوتیتحةحارو

.هتوبنامعتئزرفةنسرشعةعستةمامالايفهتماقاةدمو۱۱۲۳ةنس

- ۲۲۲



مامإلااذهحتفيفةديصقيوكزألايرازنلارماعنب'ريشبلو
٠تايبألاهذهابنمةسابمم
ربكألانيبملارصللاوهاذهرهزألامظعلاحتفلاوهاذه

ركنيالهلضفقدصمامابىرولارصنيذلاهللدمحلاف

ريكتيالووهيالهللعشاخينرعيّيبألدع

مزانصحيابفيسنبناطلس:سماخلامامالا

نمناضمررهشوهوهوباهيفتاميذلارهشلايفةمامالابهلعيوب
حتتفاورحبلاوربلايفءادعألادهاجونامعيفلدعلارشنفةروكذملاةنسلا

‹نامزلاةبوجعاوهيذلامزحلانصحىنبو‹سرافوزمرهومسقلاونيرحبلا
ينرغلاهجربيفنفدومزحلانصحبهللاهافوتىتحبجاولكبامئاقلنيملو
رشلاضقتناهتومو١۱۱۳ةنسءاعبرألاوةرخالايدامجنمسماخيفكلذو
|ءوسلاءارمأنمةّييصعلاوةّيمحلاببسبناولاولذلاامباصأونامعيف
وهو۽اماماهوبصنيلناطلسنبفيسمامالااذهنبااوريختءاسؤرلانأكلذو
ةزئاجريغيبصلاةمامانانيلئاقملعلالهامهيلعركنافملحلاغلابريغيبص

نيملسملاىلعهتمامازوجتالسانلابةالصلايفةزئاجريغهتماماتناكنمنال
فيسمكماماناملعلالهأيدانمىداناريخأو,اودناعوءاسؤرلارباكف
حتفبمامالانيبةقرفتلاةماعلافرعيالثيحمااللةزمحلاحتفبناطلسنب

ملعلالهأبصنيلمهعمجقيرفتكلذنمضرغلاو‹اهرسكبمامالاوةزمحلا
ضرالاديثمامإلاتدبهتجوزوناطلسنبانهملااوراتخاالعفو.هنوراتخيامامإ

.ناطلسهنباتخاو

ملولوألازانميكمردلارعاشلاركذدنعرماميفةلماكاهاندروأدقوءاجحلافورحىلعةّبكرلاةيظعولاةديصقلابحاصوهو()

.هبروثعلاىلعقفونملفهنعاشحبدقويرازفلارعاشلارعشنمءيشالوهرعشنمرخآءيشىلععلطن

- ۲۲۳



برعلبنبكرابمنبدجامنبناطلسنبامهم:سداسلامامالا

لدعلارشنوبجاولابماقفءاسؤرلاعمجقرفتامدعبةمامالابهلعیوب

بصنونيربجنصحياببرعلبمامألانببرعيهيلعماقمثةلماكةنس
هوديقوهولذخومامالاقحاوصمغو‹لئابقلاءاسؤرهعياشو.هيلعبرحلا

لتقوءامدلا,كفسوةوقلاورهقلابكلامملابرعيلتصلخوهولتقمثهونجسو

مملهيفهرنيملوهرهقوهيلغتيفهانجاممهويتينأءاملعلاىفسوفللا

.اماماهوبصنينأاوأرو‹هيلعنامضاللحتسملاوكلذلالحتسمهوأر

ناطلسنببرعلبنببرعي:عباسلامامالا

هفلاخنمماقفهيلعاوفلتخامث١۱۱۳ةنسهبيوتتدعبةمامالابهوعياب

ماقفيبصلاناطلسنبفيسلاخرصاننببرعياوبتاكوقاتسرلالهأمهو
نامعنوصحاوصلختساولئابقلانمهعياشنمهعياشومامالااذهبرحل

كلذبهتماماتطقسفمئاقلامامالااولذخو.نادلبلاوىرقلاىلعاوضبقو

ناطلسنبفيسلبصعتلاورهقلابرصاننببرعيدييفكلامملاتراصو
منموةسايسلاكلذبًاطخأفمهبفختساولئابقلاوءاسؤرلاددهتهنكليبصلا
شويجلادشحوهدضبرحلابماقفهيلعدقحلارمضأفيرفاغلارصاننبدمحم

نببرعياوبراحفركاسعلاودونجلابماقفهعممايقلالوذخلامامألانمبلطو
رهقفيرفاغلارصاننبدمحمرفظلاىلجتوةميظععئاقومهنيبتعقوورصان
اكربودكسمالإيرفاغلللقاعملاونوصحلاتنادوهديقورصاننببرعيىلع
رّيصقلابفورعملاوهوةيوانحلاسيئرياناكرابمنبفلخدييفاتيقبدقف

يرفاغنيبنامعقارتفاببساراصوياناويرفاغلانيببرحلاتبشنف

رصاننبدمحمعيوباربخأوةلئاهبورحمہنیبترادونیلاكلذنميوانهو
.هلبقالبجمالسالاننألملسأاذإكرشملاةلزنمهولزنا(١)
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نبفيسناکوكرابمنبفلخىلعبرحلابكلامملانعبذةمامالابيرفاغلا
یتحراحصيفامہنیبكراعملاتدتشاويرفاغلامامالااذهعميبصلاناطلس
نُأنوملسملایأروملحلافيسغلبدقنارألاكلذيفوامهلتقنعتلبنا

ناطلسنبفيس:نماغلامامالا

١٤۱۱هنسيرفاغلارصاننبدمحممامالالتقدعبةمامالابهلعیوب

فسعتلابماقِفدادمنبدمحمنبناميلسنبرصانيضاقلاهلدقاعلاو

هنماوُأرامونوملسملااهاضريلانادحأثدحأو هولزعفءيشفةماقتساهنم

.ريجنببرعلبهناکماوبصنينألع

كلامنبفيسنبناطلسنبريحنببرعلب:عساتلامامألا
هتماقتسامدعلةمامالانعناطلسنبفيسلزعدعبةمامالابهلعيوب

هدضاوبلقنانامعاولصوامومجعلافيسشاجتساف١١٤۱٠۱ةنسكلذو

برعلبمامالاىأروناولاولذلانامعلهأاوماسوضرألايفاودسفأواوثاعو
یأرو.ابىمستوهرهقوهبلغتبفيساهزاحوةمامالالزتعافمہ.هللبقال

.دشرمنبناطلساوعيابينأنوملسلملا

ةبراعيلاةمئأرخآوهودشرمنبناطلس:رشاعلامامالا

ناطلسنبفيسنمفسعلاوفسخلارثكامدعبةمامالابهلعيوب

ةنسةحجحلايذنم٩ةليلةمامالابهيلعاودقعهنمسانلاتثاغتساامدعبو

فيسدينملقاعملاونوصحلاصلخولدعلارشنوقحلابماقف0©

.بعنلانممهولضفونيدوملعةلسلسدادمونب(١)

ہ-٢۲۲



ةيناثةرممجعلاشاجتساومامالاىلعبرحلارهشأفيسمثةيعرلاحلصتساو

مامالانخثأىتحنطاومةدعيففيسومامالانيبةمئاقبورحلاىلزتملو
ةكلاملاةلئاعلادجديعسنبدمحأايلاواهيفناكوراحصيفتاموحارجلاب

هبلطتملونطبلالسرتسمتقولاكلذيفناطلسنبفيسناكو‹نآلا

مجعلاىهوأوديعسنبدمحأيلاولارمألابماقفتامىتحضرملاكلذيفمالا
تہتناوكلامملاىلعدمحاىلوتساوناكامميفناكونامعنممهدرطو

°ةبراعيلاةلود

ةارسلاديعسوبلانموهوديعسنبدمحأنبديعسولل

يناولانايلاجهنمىفتقاوهيأتومدعبشرعلاقردقإل
تايركذلاوءاثرلايفاذكورعشيلغتلايفءاجدقهنعإcل

قيرطكلسيأ‹نايبلاجينمىفتقاوكلماىلعىلوتسايأشرعلاقر
ىڭرو‹ءاسدلاركذبةضافالاوهولزغلافلكتلّرعتو‹رعشلايفةحاصفلا

اشيهو.یرکذعمجتایرکذلاو‹ارعشهيفلاقوهنساحددعوهاكب:تيلا
.ةظعوملااهنمباتكلالوأيفتقبسةددعتمناعم

مامالاةرجحلانمرشعيناثلانرقلايفنامعلهانمرعشلالاقنهم

هيبأةافودعبكلملاىلوتيذلايديعسوبلاديعسنبدمامامالانبديعس

ةمالعلاخيشلالاق٠فلأوةئامونيعستوةتسماعديعسنبدمأمامالا
لاحلابهيبأدعبكلميذلاوهفديعسامأو:ةفحتلايفيلاسلانيدلارون

عفدهبدیریینعملجألكلذركذواهبنابنوبأهبطاخوةمامالابىمستو
رہتشاو«اهوجولمتحيةمامالابباطخلانا:لاق‹سانلاضعبنعهتملظم
£مامالانبامامالادالوأاضيأملاقيهدالوأفهتوخانيبنممسالااذهب

.اذهاننامزىلاةمئألاكلتدعببقانلاودماحلانمءيشبدحامنمربتشيملوةلودلاكلتدعبةبراعبللةمئاقمقتلو(١ر
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هباتکيفخرۇملاقيزرنبالاقه١هرصعءابدأنمادودعمابيبلابیدناکو

حيصفاريهشاعاجشديعسنبدمامامالانبديعسمامالاناكنيبللاحتفلا
رعشلاوءيذبلارعشلانيبازيكهنايبوهيناعمبافراعرعشللامظانناسللا
هيلابسنامو۽ھه۱مکحوثکأذاهئيدحلميالثدحتاذاو‹نسحلا
:رعشلانم

ينلذأوهّزعاهاوهنما

یوانعليغالنأىتدهاع

هلثمنصغلامومسلابه
ىتلصاوامتنأونامزلاداج

يتشاشحتکلمیتحيتلصاو

یولابيّرسدايقتكلما

يكتشأفقيرطلاىلعنندعقألو
ىولاناطلسدنعكّنيكشألو
ىجدلاحنجيفكيلعَنيعْذألو

سافلبولابءارضخلاتخشاذإ

ةتامسسيلفييولطمرعناف

يلدكلاصوىلاليبسلافيك

ينهمونيئتنأوموجنلاىعرأ
يشتالنأنصغاييلتفلحو
ينتدهاعامنيأونامّرلانيأ

يتلتقتنألصولاباّلخاباي
ينترجهلاصولادعبنمتعجرو
يتحللكلقشاعيأَتملعو

يتملظتنأومولظميزيف
يتبذعاملثمكتبذعي
يتتيلبأاملثمىلبتكاسعف

رطملاكسانلالعناطلسدوجدحت

رفظلابزوفلافبولطملالصحنإو

لضافالاورايخالابحيدمجهماديحمبيحتدلوديعسناطلسللناكو
هنعلوتةميقتسمريغهيبألاوحأىأرالولطابلابىضريالاقحمايدناكو

- ۲۲۷ _



هنااذهدمحنعیوریاموهیأروهتسایسنسحبهنعاهراداوةكلمملانوئش

نماوناكورجفلاةالصدنعهباحصأهبعمتجافاكربىلاطقسمنمةرمجرخ

نارقلاةساردبمهرمأةالصلاءادأنماوغرفاملف.‹مهرايخأوسانلالضافأ

نكلودقاربتسلينإ:لاقفهوظقيأةساردلانماوغرفاملفدقريلمشزتعاو
حتف‹لالخثالثيف:لاقفركفترمأيأيف:هلاولاقف‹ركفأتنك
يهامو:اولاق۽ةنلاثلانيتلخلانيتاهنممظعأو«ةسابممحتفو٠يبموب
يفيلاسلانيدلارونةمالعلاخيشلالاقوناطلسمعلاضبق:لاق؟ةثلانل

ديعسلناكو:يصورخلانابنيبأنيرصانخيشلانمالقنةفحتلانمرخآعضوم
نأمامالادالوأنمهبقثأنمينثدحديعسنبدمح‹هللاقيدلومامالانب
فورعملابرمأيناكفةكرابمةروثراثوةنسحةعلطعلطدقناكدلولااذه
ناکواكربوهناكوقاتسرلابهوبأناكو‹هدلاومايأيفركنملانعىبيو
كلذعنصيةيقرشلاوفوجلاىلعيتأيمثةرهاظوةنطابنامعىلعهموقبفوطي

‹ةبحوةبيهبولقلايفهلتلصحو.اياعرلاوكلامملادقفتينيترمةنسلايئ
يفازرابناکوقاتسرلابهوبأورفسنمءاجدقناکوامويهيباىلعلخدفلاق
دقناكوكلايملهيبأسابلدمحىأراملف‹هييحيلهوباهلماقفةالصلاةفرغ

اراکناهيبامازحنمهبذجف‹يرزلاومسيربالانملمعيءادروهويلويدبمرح
لادنعمامالانبناطلسهمعناكو.ةنالثوأنيرْوَدهوبأرادف‹ىأرام

أف|مهمزعوكلماهمزعوهمناکو‹ةيردحلامهحويسيفانكاسهبيهو

لوتسپنأللالعاذوخادنهيأنيالتقيلابدصقوايكارنيعبصاوي

هعموسرفىلعدالبلايفاجراخادمحقفاواكربلصواملف«هنودهيلع
ممهایحوهسرفنعلزنوبيحرتلابهمعدمحىقلتف.ةثالثلاقوأناسراف

باحصألاقف٠اعرسمنصحلاىلاىضمو‹مكمادقانأ:لاقوهسرفبكر
٠هذهلثمةصرفهلدجتالوهلتقىلعتمزعدقولجرلاتلفأفيكناطلس
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نارقألانأريغلاجرلابابيفنهونمناطلسبناكامو.هتبهينإ:لاقف
ديعسنبدمحٹبلامف«یضموصخرتوةماركلاىلعخانأمث‹نارقأللفرتعت

:ايفلاقتاييأبهوبأهاثروىفوتمثنامزلانماليلقالاكلذدعب

لجعلابيبيحايكمامحفاو
یرولايفلضفوفرشهلنماي

تریغتلينالادحجملاىوحدج

ملنمومامالادالوألاربص
ىرولاريختأدقاذهرغال

:اضيألاقو

ىضمشيعىلعيضف
هدډبہهعثرکذام

لهالانودادرفماديحوىسما
لفيالودييالاًمغوامه

لثلاببرضُييناكدقهمايأ

لزناميفبراقأوةوخإنم
لولاالوهنعلاومألاعت۾

يشىلحأُتقذام

ياعومدلاترج

هةهنه

تلقو

نيتئاموةتسماعةعمجلاةليلبجرنماثمويدمجديسلاةافوتناكو
يداولارهظنميحبصلاويصقشلادوعسمنيخيشلايربقدنعنفدوفلأو
نباناطلسهوخأهيلعجرخمامالانبديعسمامالانامثطقسمنمطسؤألا
مهوناطلسلاثادحأترثكالناهبنيلاخيشلانمةراشابكلذو‹مامالا
ةماقتسالاملعوفسعتلانمةيعرلايفعقوامهنمعقووروكذملاخيشلالتقل

٠ناطلسلاتاكرحليطعتلسلالمعنمفيفخلالمعلايفخيشلارّمشف

ماقأيذلادجسملادنعجلفلاةرطنقيفءاملاىلعاذهقلع‹نابنهدلوللاقو

س۲۲۹



سماذاهنافءاملاسميهکرتيالنأهرمأوايلعلادلبنمةاشحلادجسموهوهيف

.هبتاماملا

جرخوهتكلممتبهذوهتوقتفعضوناطلسلاةّمهتلطبف:لاق
٠قاتسرلاريغهتيالويفقيملوهتيالويفناكامعيمجىلوتوناطلسهوخأهيلع
.ه١هكلهاللهريمدتولمعلالاوزبكلذدعبهدلوخيشلارمأو٠لذو

ديعسناطلسلاةلودماياتاموالیوطانمزشاعهنأنبملاحتفلاِيئو

ديعسنبدمحديسلاىثرو١١٠٠ةنسقاتسرلاةدلببمامالانبناطلسنب

:اهعلطمةديصقبيكمردلارعاشلالوحألاوباخيشلا

رجشلاولفلاوىصحلاهاكبىتحرشبلاهكبيملدمحىضقا

:اهعلطمىرخأةديصقبو

امدلاكعمادمنمهيلعبکسافامدہتتايسارلالامجلالبج

: اهعلطمةديصقبيلَّضفملادمحأنبناميلسخيشلاهاثرو

حارفألاتّطشورورسلاىأنوحارتألاتلاصوموماتطس حابصمالورمقالوسمشاهبامفميدألاةكلاحضْالاف

ديسلاةرجحلانمرشعيناثلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنمو

ربكأوهوهددصبانكيذلامامإلاقيقشديعسنبدمحأمامإلانبلاله
ضرأىلإبهذفهيأمايأتايرخأيفرصبدقفدقواملعمهرزغاوانسهناوخا

س۰٣۲۳



لويدبروهشمهربقوايفتاممثلئالقامايأثكمفحالعلابلطلدنسلا
رعشلابحياييدأناكولالهنبيلعىمسيانباكرتوءانبلاةمكحةبقهيلعو
:ةديصقلاهذهلالهديسلارعشنموهمظنيو

رسكلااهرداغنيدلاوىدجلاةانق
تفعدقنيدلاةلمنمعبراو

ىرولايفقبيملركذلاياعمكاذك
ىدُساهلزنأشرعلاهلانأك
تردوغفرغلابرمألااهنمرديمو
قااوعنصامسئبيفنکيملناک
الطاعحبصأقلخلاريخةنسو
اجحلاوةماقتسالالهُراثاو
اسراودتحضأفورعملايذمالعاو
لايلوأاولئسافاوملعتملنالاقدقو
هرونوهوهدتقافمهادہبناو

هضرفدكأنمحرلااملطغو

هلصونميهملاصنيذلاتو
ىبنلايلوأيصايصانيناوحتسمأو
اهسردومولعلايفنانتفادعبو
دقواهءاوداسانلاةاساتراصو
اهتاعرتذُغءاشلابائذدالب

ةنسدعبةنسمويلكىلع
اهموضقحميدشرلاسومتراصو

رصنلاهزوعالدعلاوىقتلافيسو
رخفلاٌميخاملاطامذقهنما

رغلاةمركملايهواهعضوىوس
رجحلااموحابلااماهنمرديملف
رجزلاوعدرلاوىبنلااهنمردوغو
رذنلامېتءاجهنعوامهدغوت

ركنلاونادزييغبلاديجواهالط
رهزلااهؤانبأ2فسخماست

رثنلاومظنلااهلضفنّييملنأك
ركذلاحصفأكىوقتلاوةياده
رهدلايقبامسانللهداشراو
رجلاامشادصانيدلاوهماکحاو

رتبلاوعطقلاهلىعدياملِصْوأو
رضلاووهللااهئاجرأفلهأت
رمزلااهعجاسيناحلأنتف
رعذلاودقحلااهبابلايمکىحت

رمذلامزاحلااهحالصاىريالهف
رشاهولتةعدبىحتوتامت

رصعلاهقاسبرغماهاحضنأك
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ثداحلكيفمهللاكلالاف

اظفاحتکرابتىلوأانبتناو
تمکحاوهاعويملعيذلااذهف

ةيرزلكتيلمأينأولو

ةعاربتلقوقطناهبلكو
ةراشاهيفضعبلاتلعجنكلو
اعماسمىقلاوبلقاذناكنل
نذااهتنأنيدلاوىدحلاماما
مهرمتشعامنيدلاحرجتناو

افشاکدحجلادعاسنعاشفرّمشف

لطابلداشرنعافيزمارنمو
اطاحمترصيالومايكنال

نكتملوتافرلاىبحأيذلابقثو
لاهئاضفوهريدقتنمجنتلو

انأكتاشلاتايراجلاالو

هظفحلديرييربتاننيعأب
اطسلاودنجلاوجاربألاومطالاوأ

هلدعةيربلامعنمكرابت

هنأشهنتىلعألالئلاهل

الومرصنيلاقهورصتناو
ةبكننيدلاىلعمكتباصاامهمو
هليسيفمكلاصوأْتّييفناو
مكسوفنوةروصنممكحاوراف

رسيلاانعمطيرسعلادعبفدوعت
ربكلاولوطلاوءالالاكلاميحر
رعشلاوةحيرقلاينمهتعانص

رصحلااهضعبنعقاضتلحنيدلاىلع

ربحاهمقنعنجِءوسلکنمو
رخذلاوةليسولايهوةظعتفك
ربخلاومهفلاهضاراديهشراصف

رمغلازجاعلااهكاردانعلءاضت
ربجلاانءاضعابانرسكلتناو

ربصلاكدعاسلهجلاتاملظىجد

رسقلاوةيوقعلاالاهلسيلف
رضلاكبناجدهعلافوأفدهعب

رمحلاودوسلاهنودنماهشعتتل
رمسلاوضيبلاالوالاعطقتاضافم

رحبلااهفنكتمالعألاقي
رسذلاالوينغتحاولالاالفىلاعت
رقشلاوثمكلاومهدلاتانفاصلاوُ

رمألاوقلخلاهلبرهلاضفأو
رهقلاوكلملااهضعبتافصتلجو
رتبلاوةنسألاهنعمكديؤت
رفولامعنألاهدنعنممكتباصا
رفعلااهّمضهتاذيفمكحابشاو

ركملاوديكلاالاغاهةمركم
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هراوجيئةعوفرمةرهطم
امرونيتنسحلاىدجأكلذو
هلاونوةلومأمهننمف

اندنجونيبلارصنلاالاناو
هيغببقابطلاعبسلاغلبنمو
هفہسمصخلامصقيناهرصنامو

دغيفدجلاولزملانيبوسو

متالرذعلهجلانانظنمو
افنددعيلفءايشالايعدينمو

هدنعلضفأناکاذهحصولو

انديعملجءاملظلاهروننمو

ىرولاةلمجنمهاشخنهتعنيئو
ةيصموةمقنالإلهجلاامو
نكيملبتكلاولسرلاثاعبنادعبو
ةجحريغنمناسنالابذعولو

الداعكشالءاشامىلعناکو

انيلوتنأمهللاكناحبسف

الامونوكلاهاافالاو

قئاوكلضفبنظالنكلو
يتئيطخينعاويلاجرققحف
دمحأةعافشىنقزراكلضفنمو

مہدهعباتوباحصاولاو

رهطلاهكالمازوفلاباهرشبت

رصنلاوحتفلاامهمىتستيمكل
رضلاعفدنيهنمفطلبكوسو
رفسلاوريخيالانوبلاغلامه
رسخلاوةواقشلايهفهنارفكو
رسعلاولذلاونالذخلاهنكلو
رشحلاقسوتسااذإقاسنعفشكيو

رذعلاهلىأهنميغكلذف

رفعلااههجونعباجنتيکدهاوش
رفكلاومشغلایدحلاولهجملعلانم

ركفلاوكلذهنییفلقعللو

رسخخاوراعلاوءايهدلاةوهللالب

رذعمغسیلوناهربهللاىلع
روجوابسنيطقهنمملظالف
رزحلاهنيابدودمملاهلضفك
ركشلاودمحلاوضيوفتلاكلانمو
رشنلاانأجفينيحءيشدازلانم

رفغلاودرفايوفعلاهيفكفطلو
رزولاوطحنيكاوجرنممثالاىسع
رجفلامستباامكنمةالصهيلع
رتسلافشكنيهيفنيدمويىلإ

- ۲۳۳



نبناطلسنبملاسديسلاةكلاملاةرسألانمرصعلاكلذيفءابدالانمو
راعشأنمظفحيناكهنأحتفلايفقيزرنبالاقديعسنبدمحأمامإلا

مجعلاوبرعلاكولمرابخأىلعاعلطمناكهناواريثكائيشةيمالسالاوةيلهاجلا

مظانورثانوهيقفملاعنمولخيالفيرشلاهسلجمناكومهتسايسباريبخناكو
عرولالهألابحمهتالصىلعاظفاحمركنملانعايهانفورعملابارمآناكوهيبن

ةركاذملاعمنيتيبلانيذهدشنياماريثكناكومظنلاورثنلالهأبالفتحدهزلاو

:ظعاوملايف

قافالاىلعهباوثادوسقلمليللاونيدقرفللتلق
قارفلامهسبامكينجنيبىَميفاميقبامايقبأ

:دئاصقةدعبءارعشلاهاثروهدلاواهانبيتلاةريضحلايف

مهلإتلقتنانيذلاديعسوبلآنيطالسلاركذننأنسحتسنو
ديعسناطلسلاركذةبسانبكلذو۷١۱۱ةنسةبراعيلايديأنمةلودلا
وهةلئاعلاهذهدحجنأىفخيالوهددصبانكيذلاديعسنبدمحأمامإلانب

.يمدألايديعسوبلادمحمنبدحجنبديعسنبدجأمامإلا

ديعسنبدحجمامإلا

يوزنلايرقعلايديعسوبمألاملاسنببیبحخيشلاةمامإلابهلدقع

ةكلمملاىطعأو٤رمألابماقدقو3ء۷9ةنسقيرغنباو

هيربنکسوتامزأوكراعمضاخ‹ايرجامادقموالسابامهشناكو‹اهقح
ةليحلكبمهساسو.هولاسولئابقلاهلتعضخف.‹تاكرحهتعاجشو
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تماقيتلابورحلاكلتدعبةحارمايأهمايأتناكو١۱۱۹ةنسيفوتوءةليسوو

نيرشعواعستدقعلادعبهكلمةدمتناكوهودناعماهراثأيتلانتفلاوهدض

بلاطودمحموسيقوناطلسوديعسولالهمهوةلمجادالوأكرتو‹ةنس
‹مهياكلماومستقادقو‹مامالادالوأمشلاقيمهلكءالؤهو٠فيسو
٠قاتسرلاكولموبأوهفسيقامأو‹رابجنزوطقسمكولموبأفناطلسامأف

‹هتوخالبقنمقاتسرلاكلمدقفبلاطامأوقيوسلاكلمدقفدمحمامأو
.ةمامالابىمستو.هيبأدعبكلميذلاوهفديعسامأو

دیعسنبدحجمامالانبديعسمامإلا

رهتشاو٠دقعريغنمةمامالابىمستوكلملاىلعهابأفلخيدلاوه
ابيداناكومامالانبمامالادالوأمشلاقيدالوأف.هتوخانيباهب

ناطلسلااذهناكو.هريغولزغلايفرعشهيلابسني
راسو.ةبيطةأشناشنديعسنبدمخىمسيدينبيجندلو

9لذارألادعابيولضافالابرقيوركنملانعىبنيوفورعملابرمأيةنسحةريس
٠بولقلايفةبيههلتلصحفاياعرلادقفتيوهموقبهيأةكلممىلعفوطيناكو
ناطلسلاىقبف١١۲٠ةنسكلذوهيألبقةافولاهتكردأهمايألطتملنكلو

خيشلاوصعيفناكو‹ةريصبوىدهريغىلعكلماريبدتبامئاقديعس
.ةئيسلاهلاعفأهيلعركنأفيصورخلاسيمنبدعاجنابنوبأينابرلاسيئرلا
ربدف‹ةركنملالاعفألاهذهىلعلاحلاهبرمتساوءوسوديكهنمهقحلف

تلطبوهتوقتفعضفهيلعرْثأفهدضرسلالامعأنمائيشنابنوبأخيشلا

ىلوتوهيلعجرخفمامألانبناطلسهوخأةصرفلازهتنافهتبيهتبهذو‹هتم
يفهتومناكوتامنأىلإهدييفتيقبدقفقاتسرلاالاهنيالويفامعيمج

.انههانيتأامرمدقوناطلسنبديعسناطلسلادهع

ديعسنبدمحأمامالانبناطلس:ناطلسلا
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ناطلسلاماق.رابجنزيفونامعيفةكلاملاةرسأللبرقألادجلاوه

ملوهلاعفأىلعسانلاهتدمحو هيبأةريسةّيعرلايفراسوكلملارمأبناطلس

اوماقنيذلالامشلامساوقةكلمملانعبذدقوهلامعأنمءيشهيلعركي

لتقیتحعافدلالكمهعفادورحبلايفمهازغو‹لابولاویذألابنامعف

لاجرلامهامشنماعاجشالطبناكوةجنليفنفدو۱۲۱۹3ةنس

هيلعترهظدقفاربکناکهّمهنکلو‹اريغصاديعسهنباكرتومهميداقمو

.هيأةفيلخناكفهبانصخشينالبقةباجنلالئاخم

ناطلسنبديعس:عبإرلاناطلسلا

ورمأوربكيلازاموانفلسأكنسلاريغصوهوهيبأدعبكلملاىلوت
يفىعسومهريغوهمامعأىلعرهظىتحىوقيهناطلسودقوتيهمزعومظعي
نماريبكابناجذخأو‹هلتصلخفحلزلاضرايفيتلابرعلاكلامصيلخت

لاوحأوةروهشمعئاقودعبكلذولئابقلاءاسؤرهلتنادوسرافضرأ
.رثکالیقلبةنسنيسمكلملايفشاعهناليقىتحهمايأتلاطوةفورعم
اهئارمأوهنيبكراعمترادوايقيرفاكلامكرادتهنإمثهنامزيفثداوحلاترثكو
ىلعفوطيولّوجتييقبو٠كلامملاكلتنمذخأامعيمجورينأعاطتساو

ىلارحبلايفريسيوهوةافولاهتكردأىتحهتسايسوهيأرنسحبهتكلمعيحج
۱۲۷۳ةنسكلذورابجنزىلاتيموهوهباوراسفهلناکبكرميفرابجحتز

نبدجاملرابجنزكلمراصفهدعبكلمااومستقافدالوأةلمجكرتواهبهونفدف

دمحلمثديعسنبيعلمثديعسنبةفيلخلمثديعسنبشغربلهدعبمثديعس
نبدمحمنبدونبيلعلمثديعسنبدمحمنبدوممثديعسنبينيوثنب

)۱ر
دیشمجلمثةفيلخنبهللادبعلمثديعسنبينيوثنببراحنبةفيلخلمثديعس

 

.۱۳۸۷ةنسجغثزلانمةيالقنالاةثداحلابمهكلملازدقورابجحنزنيطالسوكولمرخآوهو(١)
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يکرتلمثينيوثنبملاسلمثديعسنبينيوئلنامعكلمراصو«هللادبعنب

.ءانبألانمهدعبنمفديعسنب

دیعسنبينیوت:سماخلاناطلسلا

نَمهفلاخوهتوخانودكلملابدرفناو‹لحارلاهيبأدعبكلملاشرعقر
«نيلاسنبمليوسلتقهمايأيفو.هيلعبرحلابصفةيعرلانمفلاخ
ناطلسلاهيلعماقفيريدسلاءاجو‹دمحمنبلالهونازعنبسيقلتتقاو
نمةليبيريدسلارقهقتاريخأو.ةدحاوادياراصويكرتهوخأهيلامضناو

هجوتكلذدعبمث‹هئيجملبّبستيذلاوهو‹يبيهولايلعنبرصان
يفلئاوغواياونهلتناکو«ينیوثنبماسهدلواهبناکوراحصىلاناطلسلا
مئانناطلسلاانيبفهيلإهدالوأبحأناكو‹كلملابدرفنيلهلتقينأٌمهفهيأ

هداۇفيفةيقدنببهبرضفملاسهدلوهيلعلخدذإراحصبةفرغيفةريهظلاتقو
كلذو.ةنطلسلاّيلووديقلايكرتهمععدوأمثهتعاسنمتامف
.۱۸۲ةنس

ينيوثنبملاس:سداسلاناطلسلا

نإهابألتقناهودعوايسحامامإةوبصنيلسانلاهيلاعمتجينأاجر

هوهركمهنألهنعضارعالاودودصلاالإمهنمنكيملنكلو.كلذحص
ذإ‹ءاملعلانملتقلاةراشإنوكتنأدعبتسأينإو‹هابأالتاقحبصأامدعب

يفهنمكلذنألةيصعملابةعاطلاىلإوألطابلابقحلاىلإلّصوتلاحصيل

.مهريغنمةراشالانوكتنأنكميو٠يصاعملاربكأنمةيصعمهيبأقح
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قحلارهظيلهابألتقامنإهناسانللرهظأناطلسلااذهنأةصالخلاو

همعٍارأو«هبدعواممءيشبفوامفكلذبلَمأودعوو٠لدعلارشديو
ماجرنممتابثلامدعولشفلاىأأرفهيلعمايقلايكرت هيخانباىلعةرصنلامهنم
مامالاوهنيناكفنامعىلاهعوجرهللارّدقنأىلااہیفيقبودناىلارفاسف

ملو.هيبألهلتقهلوزنلوأو«لوزنيفزیملناطلسلاوناکامسيقنبنازع

یارانیحو.ارهشأونيتنسكلمهناليقدقفةريسيةدمالاكلملايفثبلي

نبديعسةمالعلاخيشلاميفناكومنيباميفاوفراعتةيفسعتلاهلاوحأءاملعلا

يلعنبحلاصخيشلالسابلاحلاصلاهذيملتوةدمعلاوهويليلخلانافلخ

ىلعاناطلسناكوسيقنبنازعاوبتاكو‹ينراغلاملسنبدمحمخيشلاوينراحلا
هوجرخأوملاسناطلسلاىلعاعيمجاوماقو‹ايفةريسلانسحناكوقاتسرلا

.سيقنبنازعىلعةمامألااودقعوطقسمنم

ديعسنبدمحأمامالانبسيقنبنازعنبسيقنبنازعمامالا
ءاسؤراکو١۱۲۸٠ةنس٢۲یدامجنم۲مويةمامالابهلعیوب

ةوقوهنيقيقدصلهريغىلعهوراتخاامناو‹مهركذقبسنمذئمويةعيبلا
ةياغوعابتالانسحعمكلذهيفاوسرفتهئافوةدشوهربصةعيزعو‹هناميا

ةدايزوهيلعامبىفوو«تابجاولانمهولَمحابماقومهتظهللاقصفعرولا

نبةعمجخيشلالاقو«نوضارهنعنوملسملاوهحورهللاليبسيفتبهذىتح
دعبرهشلااذهنم٢۲موييفوهتريسيفيلئومسلاياناديعسنبفيصخ
نيمأللةمامالادققعبرخأديعملناكنيملسملاديعةعمجلاموينمرصعلا

هلتنادولئابقلاهتهتهجاودقو‹هلوقرخاىلإ..سيقنبنازعدجمألاديسلا

ةالولااہيلعیلوودوفولاهيلعتدفوو«ةماتلاةعيبلاهوجولاورباكألاهعیابو
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ريغيفتعضوواهلحريغنمةذوخألللاومألاقيرغتبمكحوةاضقلابصنو

نامعيفنامألاونانئمطالاولدعلارهظوتاكرلاتنكسنأدعبو.اهلهأ
امیفارسديعسنبيكرتاوبتاكفمهقافنءاسؤرلابمين«ةربابجلاباقرتڵلذو
مامالاةلوديفنغضوأدقحهلناکنمراثو)مامالاىلعهوضېنتساومېنیب

لتقو«لاتقلانمناکامناکو.حرطمبمامالاشيجونيرئاثلاشيجعمتجاو

۱۲۸۷٤ةنسةدعقلايذنم۸ةليلكلذوايفنفدوهورېةكرعملايفمامالا
یلوتساویکرتمافذئنيحو٠اموی\٥ورهشأةعبرأونيتنسهتماماةدمتناکف

.نامعىلع
ديعسنبيکرت:عباسلاناطلسلا

٩دیعسنبيکرتكلاشرعقرسيفننازعمامإلاةلودتلعغاال

‹لقعموأدالبىلعناطلسوأرهقهلنماهصلخيوةكلمملايفصيلماقو

ملفديعسنبزیزعلادبعهوخاهيلعجرخو٤بورحهفلاخنموهنيبتراصو
ةرصتلابلطيةيدببماقأوةيقرشلاىلاينيوٿنبملاس'ءاجو.هبولطمهلقةفتي

رخايفاہیفتامودنحلایلایضممثهبلاطمحجتملفيكرتناطلسلاهمعىلع

.۱۲۹۰هنسةدعقلا

مزعةدشباهلباقةميظعرئاوثهيلعتراثيكرتناطلسلانأةصالخلاو

اميفدفولامكحيمركلانمةياغيفاداوجناكو‹ربصوتابثوبلقةوقو
هنسرخافةسملاهتفاویتحكلانعيماحيلزیلو)٢رهدیریوهلطي

خيشلاهنامزيفتامدقويكرتنبلصيفهدلوكلملاىلعهفلخف3|٥٠
نمملعأناكو‹ةنطابلانمةّبخلاعضومب١١۱۳ةنسيلراغلامّيلسنبدمحم
نسخهئارهظياميفونسلاريغصهعمانأوهروزيامايثكيدلاوناكوهمألديعسناطلسلادجماسنبيلعديسلاهباقعانمو(١)
.رهشأبدلاولاتومدعبيأ١٤۱۳ةنسيفوتايلاحدوجوملايلعنبملاسديسلادلاووهوةقيلخلابيطةريسلا

هديريامبعكيفدوقنلاوأةنوؤملانمتئشامبلطاهللاقيهدلبىلاعوجرلامزعيامدنعهيلادفاولامكبناطلسلانأيأ(۲)
.لذبلاوةحامسلاومركلايفةياغاذهوهاياىضقيف
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ةيقرشلايفتاماضيأةنسلاهذهيفو«هنعيضروهللاهجر‹لضفأواهيف

.الضافالجرناكو‹يرقصلايلعنبديعس
يکرتنبلصيف:نماغلاناطلسلا

ةسايسهتوخإنسحأناكو‹هوبأهيفتاميذلامويلايفةنطلسلاىلوت

یلعیلوتساو«هیبالثمضئافمرکوحجارملحوةعاجشاذناكو«امزحو
نمهيلعجرخوماقنمهيلعماقمث‹ةنطابلاونامعةيلخادنملقاعلا

ةاماحمنعادهجلايملوهفلاخنمىلعبرحلابصنوعفادوبذف‹جرخ

.لصيفنبروميتهدلوكلملاىلعهفلخف١۱۳۳ةنسةينملاهتكرداىتحهتكلمم

لصيفنبروميت:عساتلاناطلسلا

يأرنسحأبةيعرلاساسو«لحارلاهيبأدعبكلماريبدتبماق
دقف‹ةكلاملاةرسألاهذهنمءارزوةلودللذختانملوأوهو«ةسايسو

حرطمىلعهيلاوولصيفنبردانديسلاهاخأهلاجرنايعأنمةعبرأرزوتسا
خيشلاوزيزعنبدشاريدلاوهيضاقويديعسوبلارصاننبدمحأةمشغابأ
ماقفةيعرلاةيلوئسموةلودلانوئشمهيلعىقلأينوهلاةعمجنبيلعنبريبزلا
ىلعاوراداورومألاماهمنمهايإمهلمحامءابعابةعبرالاءارزولاءاؤه

هالتو١٣٤۱۳ةنسرفص٢۲موييفدلاولايفوتىتحةيلوئسملاعيمجمهقاتعا

خيشلاةمصاعلاىلالصوهنامزيفوهلجأايفوتسمرهشأةعبرادعبةمشغوبأ
نعةباينلاباراحالابقتساءارزولاءالؤههلبقتسافينورابلاهللادبعنبناميلس
ايفكمناطلسلاىلزيملو١٤۱۳٠ةنسيفكلذودنملابوهناكذاناطلسلا
هدهعيلوراصدقوامّيسالةبغرلانيعباهقمريديعسهنباوةنطلسلالاوحأ
ةعبرألاءارزولانمارزوراصىتحةاضقلاوءاملعلانمهريغلعمدقملاوهناكوروميتولصيفويكرتنيطالسلانمةلالثدلاولامدخ(١)

.ةيملاهتفاونأىلإاسيئرو
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هكلموهلكلملانعهدلاولزاتفرمألللهأتموهوءارزولاسلجميفاسيئرو
نعالزتعمدنملايفوهيقبوريخلاوةيافكلاهنمايجار١١۳٠ةنسكلذوهايإ
ةينملاهتفاونأىلإةيلكلاباہنعیلختهنألةنطلسلارومأنمرميأ

.۱۳۸۳ةنس
)١(

طبضولامعألارئاودمظنو٠نكمأانكمتمكلملاشرعىلعسلج
نبميهاربانبدمحأدّيّسلالعجدقو‹ةّيرحلادعاوقلابةنطلسلاىوقو.ةيلامل
ديسلاهّمعو٠نامعةّلخادلًارظانديعسنبدمحأمامالابهبسنلصتملاسيق

.اهعباوتوةمصاعللاظفاحملصيفنبباهش
هصاصتخابلکادقعوالحةكلمملاهلنوریدينيذلامهءالۇه

مييلعمظعاذإو‹مهلاوحأدقفتيو‹مهامعأىلارظنيمهقوفنمناطلسلاو
ةيونجلاةقطنملانمنينطاوملاتاروثنمةلئاهارومأىناعو.هيلاهوعفررمأ
اهرازوأبرحلاتعضوىتحةددعتمكراعمهدونجتضاخوةيلامشلاو
ةلحرملايفناكو‹دابعلانأمطاودالبلايفنمألاداسوتاكرحلاتكسو
نوئشهيفكينأديحولاهنبادارأف‹رافظيفمايقلاّبحأهتيالونمةريخألا
هعلخوةنطلسلاءابعألمحتنمهحيريوهنعالدبناطلسلاوهنوکینُأوكلللا

ىلاهدلاولقتناو١۱۳۹ةنسيفكلذوهريبدتوهللاةئيشمبكلذناكفاهنم
۱۳۹۲ةنسناضمر١٦موييفوتمثةريسيةدماهيفشاعوندنل

ديعسنبسوبا:رشعيداحلاناطلسلا

هنعافلخراصوهنمهوبأدرتيذلامويلايفكلمايسركىلعسلج

ماكحألااياضقهيلإعفرتناككلذلودلاولادنعةيهقفلئاسمملعتهنأهسفنبينربخأاضيأهقفلابوهيألثمبدألابماماهلناك(١)

طخبهححصاحيحصهارامفبناجالاةبعشةمكحميضاقنمردصيمكحلكىلععلطيناكونم.دقتنيوهيفرظنيفةيراضتملاماكحألاو
.ةَصاخةمكحلاهذهبناجفهلمعناکاذكهوهرلصايذلايضاقلاشقانهرکتساوأهدقتنااذإوهدي
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.هلتعضخحخوةيعرلاهلتنادوةينمألابرفظفانفلسأ١۱۳۹5هنسكلذو

ىلعىضقو‹البجوالهسوالامشوابونجوابرغواقرشنامعنمكلامملارهقو
بابسالارفوامدعبكلذو.ردتقمزيزعذأمهذخأوءاهوشلاةيعويشلا

يفةيرحبلاوةيربلاةيبرحلادعاوقلاذختاو.وجلاحالسبمهاوقودونجلادّنجو
بيرقلاىلعهفكطسبو«ةبهروةبغردالبلاالمو«ناكملكيفورغثلك
جيلخلانمءارمألاوكولملاهناوخإعمدحتاو.ءارزولارزوتساو.ديعبلاو
حتفو6ةيسيئرلانادلبلافةمخضلاتايفشتسلملاینورئاودلامظنو6هریغو

عماجلاسّسأو‹ةروهشملادجاسملادذجو.‹راغصلانادلبلايفتادايعلا

يناوملاسّسأوضعبباهضعبطبروقرطلادّبعو.هتلالجمساىلافاضلملا
.كلذريغوةيمالسالاتاساردلادهاعموةميظعلا

هتيعرللئاسولاوبابسألارفوسوباقناطلسلاةلالجنأةصالخلاو

ةناعإودالبلانيسحتلةريثكلاتاقفنلاقفنأو‹ةشيعملاقرطملهسو

هّرعيوةرصنيونيملسملانأشحالصالةرمعيفدمينأهللالأسن.دابعلا
.زيزعبهللاىلعكلذاموهاطخدّدسيو

رابثزمتاحديعسنبشغربناطلسلاةايحنمةذبن
ءارقورايخألاعمجهنافةنسحرثامديعسنبشغربناطلسللناكو

ابكرمجاجحلللعجوبهذملابتكنمابناجعبطوةدابعلامزالوراثالا
نيبهاذنولوفکمهيفمهولونريغنمنامعولحاوسلانمماعلكيفمهلمحي
ةرونملاةنيدملابيعيبنلاربقرازوةمركملاةكمبمارحلاتيبلاجحدقونيعجارو
هتريسناةصالخلاومہیلعقذدصتوءارقفلامحروءاملعلامرکاوءاطعلالزجاو
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نمةلمجهحدموسانلانمةلمجهيلعىنثادقودلجهيوحيالطسبىلاجاتحت

دنعةرخابلاب١٠۳٠ةنسيفوتو۱۲۸۷ةنسرابجنزةكلممىلوتدقو.ءارعشلا

يجحلاناحبسفدجامودلاخهيوخأوهيأراوجبرابجنزبنفدونامعنمهعوجر
ةروهشملاةيندعلاةديصقلاهيفحئادملانمليقفاموتومياليذلامئادلا

:ازأيتلا

ىرولااهنسامتتفيتلارْزواربختسمابفقوعوبرلايح

ةادهمشنباناذاشلبنليلخنمىلعلاولضفلاوخأوإل
كتاوطخلاعساومزعلاقداصديعسلجنهكالادبعكاذإط

4تاظعومةسامحبيسننمىنعمواظفلهنعءاجامقار

يصورخلاكلامنبتلصنبناذاشنبليلخلسننميأليلخنم
ناينعملاوممشلاوذميركلاوأةفنألاوذديسلاوهومشأعمجمشلاو‹يدزألا
دیریامعيشنيالهمزعيفدجلاوذيأمزعلاقداص‹انهناحلصيامهالك

ةقربيسدلاو٠.بجعأىنعمبقارو.لاعفلاريثكمادقميأتاوطخلاعساو
.ةعاجشلاةسامحلاو٠لزغلايفرعشلا

ملاعلاخيشلاةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنهم
ءابدالانمناكيلخلانافلخنبديعسنبهللادبعورمعوبليبنلاليلجلا

مامالادلاووهاذهو.انمةيالعلايفهنكسمناكولئامسيداويفنيروهشللا
بولقلايفنافلخنبديعسخيشلاهيبأةناكمىفختالو.هيلعهللاةمحر.امحم
ملعةلسلسءالؤهوةمئالارابكنموهلبنيدلاوملعلايفاضيأماماوهف

خيشلاوهوليلجلاليلسلابمويلاكيهانولسلستتلازتالةسائروبدأو
ءالؤهلكو٠نالاهددصبنحنيذلااذهنبانباهللدبعنبيلعنبهللادبع

عرولاخيشلاىسننالو.ةسائرولضفوفرشوملعتيبمهفءابجنولوحف
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نيدلاوملعلايفةياوةياغناكهناف‹خيشلااذهاخأديعسنبدمحأديمحلا

هوب.كلذيىربكلاةيالاوىوصقلاةياغلاناكلب.امهلئاسمقيقحتو

هبقليذلاوهوهللاءاشناهركذينأيسيذلانافلخنبديعسينابرلاخيشلا
ةيتالاةديصقلاهذهديعسنبهللادبعخيشلااذهرعشنمف.ققحمابءاملعلا

:هلاحبقيليالامعهعفرتوهردقوهممهولعنعفشكتيتلا

ىسعيبولعلفيشتبعت

ارشعمَبحاصأنأبسحأتنكام

مهلئمةبحصبىضريالتايه
تأامویضمامتربتعااله

يننإايهيلايبحاصاي

للظملکرمأعبنمح
امكتطعأاممايألانماذخف

ىتفلالامالحاضفرمعلاو

يدصقمفكوللاباباودصقتنإ

مهلسئافنيفمتعمطاذإو
مهئاطعليلقنعمتعفداذإو
هسفنعفنيسيلنديرأُأ

الطابيرمعتعيضاذإيلِإ
هلتناکنمءاوشعلابكريال

الّصتمتأدقكدبعبراي

عضحخأقليرمع3تنكام

عتمصنأمهتاضرمىلإادبأ

عجريالهيغنعيذلاالإ

عمجيلمشلكعدصيرهدلاو
عطستةيادحلاراونأترصبأ

عركنةلالضلاضوحيفمالإو
عزومشاعماومحتولا
عدرتثداوحلاورماتسفنلاو
عرزملاسئبفمكتعارزتدسف
عنوكولملايطعييذلاباب

عمطأهيدلاميفيذلاانأف

عفديالهلضفنعيذلاوهف

عفنيورضينمكرتاواعفن
عيضيهارآنابيلعررغا
عمستنذأوىنسخلایرتنبع

عرضيكلالجىلإوىجا
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عرقأكبابلًارقتفمتيتأو
عسرواكلضفنإقلخلکنع

نمكادنيفوعيفشل۱وهف عفشم

لٌؤملكبابيفلختفلخ
عساواييننغأويلِإرظناف

ةعيرذكيلإيرقفىوسيلام

:ةسامحايفوةيماسلاهممنعءىبتتىرخأةديصقهذهو

رذعيلتنأاإيردقلاج
ةيمعنيعسمشلاَنيعرظتتأ
هلنمويبامكانيعتنیاعلهف

مسبتنهمهتيدباامكرغأ

مهرمأدهاشنيکمنعتلفاغت

اورهاظتنيذلاموقلانمتسلأ

مهنأهللاملعيموقكعملوأ
العلاةبلحيفقبسلاتابصقمهل

ةبيرللقتستالمحلاشمأف

مهماقأضرأنمحرلاتعدادإ

يحالموالعلابيلولمزمه
هتدشويلهاهتداشيذلاتمده

مهلهجقحلانعطشكأملانأاذإ

رئازبايحتمداممهرشبف
اتباثبئاولاعقوىلعتسلأ
ىدنلانعيريغرهدلااذهقاعمكف

ربخلاربخلاامويبيردتتنأامف
رقواہبنذادشرلالوفعمستو
رشنهيطيفهرلاوهکارداب
رکميبناجنمركملالهألكاذف
ردغلايميشنمسيلينأملعيو
رمالاوقلخلاهلىلوملاةعاطىلع
رخفلاولثؤلادجملافرعيمهب
رفغلااهصخأتحتنمىلعمعن
رعولاولهسلامرييمنعلسف
رفكلاركذيالراصىتحرفكلانم
رتساباوثألفشكيملفاهيلإ
رصنلااهمحليوايستيدل
رسنلاوبيذلاعبشيملنإدجملانم
رقشلارمضلاىغولليتلجالف

رمّسلاوضيبلامكحتاممهيفىري
رشلاوريخلايدنعیواستاروبص
رهدلاهقوعيالمزعهللف
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ةدوعبيفءادعألاعمطأكو

رغينمرهدلاموريفيكو
هتبجافيلليللانوعديأ

ةينىغسفنريغبنذيلامو
ىنغلاورقفلانملاحىلعروكش
ةلحرهطأيدربالكنو
ىرولايفدرفلارهوجلاسفنلياو

رتساهنودنمناسحالاللحيلو
ركنالامةرغايفيلضفو
رجفلاهبءاضتساىتحىحضلاياب
رفصيديوهئانبأيفديلااه
رفويغطيملورقفينيملف
رحبامهنيبفورعملارحبأنمو
رمذلااهيأمهؤامغيلجنيييو

ةيئاحلاهتديصقيفساحنلانبحتفاهبضراعيتلاةديصقلاهذهو

:قبساميفاهيلإراشملا

حسييبلقىلعقوشلاضراع
ينرنعيينلذعينمتيل
هحنجىخرأعرفلاتيأرول
نمويلئمينرذعياإ
یدهوُالالضيحصنمكنع

يلذاعىشعأهجولاعاعشأ

يتدقوهولسأفيك

ينبيطدفدرولاامي1

وغیعسأتردابموم
املاثمأمُهَضييينعرت۾

حفلناذالايفلذعلاڅرلو

حلملامصخلاىلإمصخلاهرکأ

حبصكلىلجهجولانمو
حصتلئمهقاوشأيذلااذ

حصنطقهدفيٰيلنمنإ

حدقومولمکنميناتأام

حزمودجهوفيلاعمنم
حفنهايرنمتهجُجواغيح
حشرخلادرولوانقستعاام

حبضرادلالوحموقلاليخلو

روفيسمهضيبنمينعار

د



اشرلااذيابساترل
امفبنذألوينعافعوُ

اضرلابيلنموىضريهتيل
ولفةڌوساوهيفيىلللاط
یولابيمسجفلتُملااأ

ىوجلاهقّرِعاليبلققبأ

يتحلاىركلايفامويكبه
يعمدأينيعناسنإتقرغأ

هتعبسخييأاومعز
هبيأهوکذنممكبسح
امميلإفينوحيمتساو
دفللحادقبمبرضول

العلامالقاباطخاوسر

مهتاراغيفبعرلاباودي
یرولااوشارامطرفنممشو
هبےکيلحرهدللمهركذ
يفتفاالهمريلايسفنعو
يجرااذنمومويلايلنم
امدعبيشتهدمايإلام

اهتايحتعسيريغىلإله

حلصَبرحلااذهبقعيلهوا
حفصهيفامهتکلهرض

حمسكيفموييأرهدلاي
حنجبابناامهبسمتعلط

حربكدجونمهيفوضُغلك
حرصكليعولضنيبامنإ
حملةظقيلايكنمينيعلله
حبسعمدلاقيرغلامهلاي

حبذوهيفةرسحليلقو
حبرعئابللرسخلاويتجهم
حشأيساقلاهبلقنمیردول

حمسبابحألاىوسلمتدهعدق

حدقيلىلعلاريغرطيم
حدموميفةوخنيلثلو
وحميلطابللوقلاتبخي
حتفورصنمهمايألك
حدصركشلاضايرالممنم

حرصجومونذأفش
حسفرمعلايفيلويفالسأمسر
حشونجهلكينامزو
حنجمالمالليلاتملع

حرجولتقيلريغانأام
حمللالايفاشينيعیوسو
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دحأيجريسيلييرهدكاذ

نامزنامزلاامفبُهحاصاي
ارصقمحالفلانعكارأيلام

هلوهوداعملابيرديناکنم
ىنُملابكلبقهينبنامزلار
مهُغدتنإمهمهنيذلانيأ

اوحبصأفنونلايديأمهتنحط
مېتبحاصاهدعبنهمهہتیسنا

ادلخمشيعتمهدعبتنظأ

ىقتلابرماتولعفتملمح
هلضفلکاتتنأوةلالايمعت

اهئاوهأنعءاللاكسفننص

ةبوتبتعطتسااهاهيلإنسحأ
بساحموتيمكنأبملعاو

حدمومذمهرهديلمحلو
خفتیشقریوسیشخییوأهيف

ناهرسوفنلاودجرمألأ
نامأنونملابيرنعكاتأأ
نافجأهلقرتالرالاو

ناوخهابتملعاموأ

اوناعأتنعتسااذإوةهيركل
اوناکاممېنأکنورکذيال

ناسنإايكاسنأامفارهد
نافكألاكلتجسنامّبرلو
ناطيشلاكبالختولخاذإو

نامرهدابعلهناحبس

ناصتماركلاعمسوفنلانإ

ناسحإلاكرديتقولکام

نادتنيدتڳوىضمامع
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:اضيأهلو

رجزتةبيبشلاويلابشترجز
بّذعُممارغلانارينبياس
ىقتلاللُخهلكيرهدتسبلاف
سفانملكءايلعلايفتسفانو

ةلخسمشلابضرأيننألع

يديكممورتايندللويلامف
همامزتايناغلايطعييلثمأ
يرظانكرحأاميناردتا

اهلصومارنملكيناوغلاتيار
تلبقافاهاوهنعيئانعتسبح
ابصلااهدياهتحفاصولةّمعنم
هلالحهنمتمرنسحبيتتهد

فٽشُمٹثيدحلابيعمسواتبف
ىرولاهلتنادنرللنادنمف

ارغسيبلقنارينيذلااذه

اصلاَةايأيلِإديعُملااذه

یواِتاساکيلعريدملااذه

ؤرماهترطليليفىوغیتا

رفوفبيشماويبيشتزقوو
رثعتيابّصلالايذابيريغو
رّهطُمبويعلالكنميليذف
رصيقويمارمنعیرسکرصقف
رمقمدوفلاونالافيكفاًيص

رسکمنفجوهويناصتلاخف
رذوجيلبقباغلاثيلراصلهو
رخفمورعهيفيلنكيملا
ردووجريوهفادلناه
رعتةداغيريذعيلإ

رطفتياہلقاشاحوتداكل

رجحتشغيمو

رفصعُمعومدلابيلادرلضفو
رفالهَسفنرقويمنمو

طقعمادلاقينأبيمدو
ارهزُأيلاذقىحضأاملعبنم

ارکسُملاتبرشاموثركسیتح
ارفسأةلاهترغحابصو
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هذخةلالغىلعلامجلاجسن

هغدصبراقعهرذحأادبأ

هتلخيلتقمارنإهلوا
ظحاولبهغنعيندصيو
هنودنميذلاءالاوهاذه

يتجهميذهفاقفريديساي
رباصبترفظدقفتئشفیکنک

يلنأةحاللاسشايهللاو
يتفعيلضفبتدهشيذلاناف

یواالإةميشيلنكتملول

:اضيأهلو

يدساحبيلابأالينِإكرمعل
ةروعبيداعألاينمترفظالف

ةعفرتددزااذإنميداعأفیکو

مهابيتعدجملايسقهتمر
ادجامينمتفداصدقفثُمالأ

ىجدلايفيبىدتهُيمجنبتسلأ
لئامجريغلىعستيمدقالف
يٽريشعموقملظيلمحالو
يرصانهللاوراصنأالاتلقالو

ذفانبيرمأدجملاريغلسيلف

ارضخأازارطهضراعريرحب
رذحنَماهمسبّرصواج
رجاادنبڙيهيتنجونم
ارمشاماهقربرمشماشول
ارمجميصاونلاىلعبشيبرض
ارذعيفتومينأكدبعبسحبو
یربناوةعالخلاسبلامكالول

اروبتمارحلانارينبابلق
اربصيملنمفعيسيلتابه
رخفميلاعلايفينمكافكل

دحاوکيدلمهنإاورثكولو
دهاشريخمېتاروعىلعيلِإ

دئازبمويلكيتايوتومب
دصاقبتسلواہمارمتباصا

دحجامألالثمةداسحلالتفلهو

دراولکهلیسيريٹثیغو

دئاوفريغبيرجييملقالو
دشاحبنامزلاملظنمتدعالو

يدضاعهللاوداضعألاتلقالو

دفانبيلامدوجلاريغلسيلو
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قڌدنعااذإ غلاببئاونللموفتع
0ردقلعاریرولتر
رعترفوولاممشم
هرمنیالمتبعنإلرأمف

هئادشيلعهيقاعامللال

رماضلکاننيیعسيلازالف

.يس

نأتئشول كرْمَعَ
تبسجو

يقتلن۰|

ةلوهبيايفلات۴
هيسيئناريحمجللِ

دفنمةيمنودمکف

یواكيفدباكأمالإ

ىدعلافوفصتقرخكيل E ىدعلاكوفص۲
1:1.

لمملیعسيريیغنار
تفيلأىلكهجوريغلىل

االولكرمعل صیواو0

رولالكوماضفيك
يضتستانتاکشمروننمو
انءايلعمويلاغلينمف

يدمامنمةعيسفنل

دلاوونباکناوخاللتحبصاو

دهاشلثمابئاغمہعتیماحو

دعاسوفككهايإوا

دئادشلايفةّدعيلهت

دفاومرکأبدوفوممرك

:1تک

اeفرطو

ساكهينيعبؤوصي
قدنلاببكاركلايمرّيو
قليهةمنودو وليفنم7ِ

قشمليفنماّتحو W:

قرزأمراصنمشخاملو

قشمةمحلملکنمو
ااغنأولو 7ةشإاكريغن

هنأملكفرطريغنمو
7كايحمالولو

يقيتابدملکلل
قانرحبأءامنمو
قرشملاكلفلااننودنمو
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قبسملفيضلاللزننإورذتعنملبحللعدنىتم
قفشمنميمايكللهودعسنمبحلايفيللهف

مامإلاهنبانإلاقيبيسنلاورخفلاوةسامحلافمخضناویدهلو

خيشلاركذاذكه«ةباتكواظفحسالاهتلوادتامالإهنمقبيملوهقّزمدمحم

٩«نامعلهُةريسبنايعألاةضبن»:هباتكيفيلاسلانيدلاروننبدمحم

ةئامنالثونيثالثونيىثاماعةيناثلاىدامجيفيليلخلاخيشلااذهةافوتناكو

.فلالادعب

‰4تابصقلازرحمقبسلايفهنللادبعفراعلاوفرعلاندعمإcل

4تاذلكنمباجعلاانارأوهيتروصقممظنلقعلاشهدأإل

ريدقتلاو‹لعافنعلّوحلازييتلاىلعانايببصتناو٠ءبجعملاقينألاِ
ندعمو.هبرختفياموأةثَألايهوةرخفمعمجتارخفملاو.هناييقينألا
مساوهفةددعتمناعمهلفرعلاو.رهاوجلاتبنمندعملاو‹هلصأءيشلا
فراعملاو.انهةحلاصاهلكوركنملادضوفورعملاودوجلاهيناعمنمكرتشم

.ابلاغناكاذإقبسلاتابصقزرحأنالف:لاقي.ملعلاىنعمبةفرعمعمج

الوهتاراحمدحأعيطتسيالرعشلايفةصاخوفراعملايفقباسهنأىنعملاو
لقعلاشهدأهيتروصقممظنيأعارصملارخآىلإلقعلاشهدأو.هبقاحللا

تاذلکنمهنمبجعتييذلايأباجعلاانارأو.هيناعمةقروهینابمناقتال

.ةقيقحلكنميأ
٢٢۲-



سماخلانرقلاورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنهم

هللادبعليلجلاليبنلابيدألاخيشلاهيفنالانحنيذلاةرجحلانمرشع
رصعلارعاشيلئومسلايليلخلانافلخنبديعسنبهللادبعنبيلعنب
بلغولئامسهدلبيفملعلاملعت٠ناكملكيفنانبلابهيلإراشملاوروهشملا
ةميدقلاهبيلاسأبهيفءاجو‹رهتشاورهموهيفغبنفرعشلاوبدألابحهيلع

ملوبادالاريمفراعملافيلحلازيالوندورشتناوهرعشرثكفةنيدحلاو
الورحبلانعثدحفبدألاملعامأو‹هقفلاونيدلاملعنمهبيصنهتفي
.ناسحإومركوةبيطقالخأوةنسحلئامشهلو.جرح

ناونعبكَميبنلااهبحدتمييتلاةديصقلاهذهبهراعشألبتسنو
:«راونألاىلجَم»

ُءاکذتراتتساايحيآ
شرلاوةيادلانمفاحص

ودلا”فرحأاناکفورح

فلامجنألااهلنأكطاقن
انعرتسلاحزحزولزومر

حولاطبهمنمراونالايلجثيح

حرلااهبيمتنهرلاياثيح
.ةيالاهدحاوسنجمسا:يالا(

.ينارونلا:ءالأللا(۲)

.فورحلانمروسلالئاوأرولافرحأ(۴)
.ةتبالا:ءاسعقلا(٤)

.
و
و

و

.
و
.
و

ءاشتاىنأراونألااهتر
”ءالألايضلانمالعد
ءايضلادادملاوهللاةردق

ءارسالاورارساإلاىلجتل

ءاسعقلاةدايسلاثيحوي

ءاونألااهنأكًاييسةم

_۳٢-



قلاولحيوءادألاهلوليثيح

فنهدريقاوشألا»حفلثيح
مهرلابتئجدقلیدحلالوسرای

جحألانمتحنوىنبييبيطنيب

رابكسوفنلاولهجلاممأ
يلايللااهنملاتالةع

انيحليلاتّسمولږايأو
دهعودعولكبءافوو
یرابحتالةميشبرعلاةميش

مہلإتثعبنمناکاذکه

ذيملقاذإ2جوهأىلإال

للادْسألاكمصخناكاذإو

ازلَوفمهتوعددقمكلو
يدانتمہیفتمقأدقمكلو

اميفحلاايتدقمكلو
ءايع©تاللعتلانولس
بلصرحاسهنأباولاقثیح

“وفمنهاکهنأباولاقمى

هومرنيحنونجلاباو

الالضارهاتوةّجُحاوئسحخ
.ةراحلاخرلاحفللا)0

.ةفنألاوعفرتلا(۲)

.ايشهقفياليذلاقححألا(۴)
.رئاحلاباوجلعلمغونمتالطتلا(٤)

ءادنلاهيلتحياههنمبر

ءاضوضهلكنوكلاو4

العاوةهولااولاقراس

ءالجوهوخراتلالاجرو
ءاهيتلماستو

ءادوسةغبصهيفدعا

ءاخإرذدغيوةبحصنحتنإ
)۳(ءابإلاءابرعلاءابإو

ءاعدالجوةوعدتلجناف

ءابطخلاهربلاقنِإور
ءافكألاونارقألامعنفب

ءاّمصهنذألطبلاوخأو

ءافجلااذهممالِإيموقلاي
ءادعأمهواوشنافهتلق

ءايعءيشايڏحنو

هاناراساول
ءاهدلویدلاوهونونجب

ءاسملاءاسفةعرشاومعو

.قلانعجرفييذلاىبصملا(هر
.یوانم)٦(

.هباوفذق(۷)
.اوعطقنا(۸)

٢٢۲-



احالصنيمألالبقهوعددق

الاوةياوغلاىلع‹”اودامتو
کلازحتتازجعمنمٍضاوَمو
اغلاهئاتلاکكاذنيحمهو

ىتحنرفاتابظلالثمكوأ
راهقاطیالهللاةجح

يذىلعامویتججتحااماذإو
اوراخفاموقتججحاماذإو

اهربباقحتمقأاهاذاو

امویهللترصتنااماذإو

هللاهجويعسلابتدرأاماذإو
ۇسلاألمايكوللاشيرقاي

الإوباوصلاىلإاشيرقاي
زخاوسْوألارشعلاهوكرتاف
بيكلانمميركلادمحأاوظفح

وفصأنيحمنيبنمهوفطصاو
سعقلااهتّرعب›تعلقأةرجه
رخاوسوألاىلعاهنمتحخانأو
الاوىفطصلاةرجهرادتکروب

.ءاركتلا(١)
.ءيشلاىلعاوماقأ(٢)

.باوجلانعزجع:ىافنا()

ءاصعنشلاةلاقملامالصف
ءالأللااهنأكىرتتتاي
ءاقوهيقيالفًازحدي

ءارحصلاههجويتمارتيو
ءارولاواههجونياتردام
ءاعلللالواحجاذامفد

ءارلافف”يافنافةحح

ءارغغإمهؤاعدافةحح

ءابلغةرفققحللفن

ءاتعالاورصنلاهللايلعف
“ءامصعلاةداعسلايهنف

ءابرقالامنرخفلاوهد

ءايسسالامکنمماتحعص

ءاخروةيانعمکتبناج

ءايقشالاهموريامود

ءاضيباهرارسأًاسوفن0

ءاريکمهواهموقنعءا
ءايلعاهدعبءايلعجر

.هيلعظفاحتوهيقتوابحاصمصعتيتلا)٤(

.رسدضءاتسانم(۵)

.هنعجرخناكملانععلقأ)٦ر

٢٢-



ايفكروبوةبيطتكروب

اضورةعيشلاسرغاوماقأو
دقنملكمهدعبنمهبتجي

موقنيبمهموقنعاوماقأو
اماركکاوتونأهللااودهاع

صمألاحتفيمركلالوسرلاو
شيجةعيلطلاك‹١بعرلانمو
يبلتاعوطديحوتلاينامأو
اوفأةعيشلالوحاياربلاو
ٍنألاوكيدانأكلسرلامتاخ

رشلاورشلالماوعيلايللاو

ركملماوحايندلاتانو
زفللالحجمهلأكاهونو
يلايللاتاهمأنممهلعو

ءاويإةبحصقوفملنم
‹”ءاربغلاهنأشبتعءاربغلا

ءايحألاهحود۳ِءيففشاع

ءارحأهابطأوهللادحو

اولاباطثيحهللاىلإك
ءاشيفيكهللايفاًرحاتدق

ءافومخيملفءاضريف
ءايوقأمهومابرحراس
ءامغإةمألكيفهضم

ءاشتاحبسملاناسلو
ءاجيياهركويتأياعوطفاج
›ءاطقرلااهلأكيلوحما

“ءاولايهورارفلانيأوك
“ءابولاسئبوهوملظلادلت
“›ءاقفانلااهليصفتاضومغ

ِءازجراغصلاولذلاةيزج

ءامظعلادعاسواذاذجدقحلااهددبقحلل0”ننامأو

ةنسلاعميکباتكلانويعو

.یشخیاممهنماذإهارانم(۱)

.ضرألاءاربغلا(۲)
.سانلاءايحألاورجشلاحودلاولظلا:ءىفلا(۴)
.هاعد:هابطأو(4)

.ةماقإلا:ءاولا(٥)

.وخلاةدش:بعرلا(1)

ءاستيهوعامجالاثيح
)۱۲رءاغبللاابولقنكلو۳

.ةثيبخلاةيحلا:ءاطقرلا(۷)

.لزنمابرادام:ءاولا(۸)

.یودعوذریطخءاد(۹)

.قافنلاىمسدبوبصلارجح(٠٠)

.ىمياموهوةينمأعج(١۱)
.اقطنناسنالادلقيرئاط(١١)

٢٢۲-

 



هيَحانَجمسنلابعاداملك
اريحمداوقلاىلع‹0ىناعتي
يلعىلع”لامسلانمطيخكوأ
یرلاهلونحتداکتال(قلخ

شيرلاررغامهالعيفهغ
ارارمتراطوةرمتوهف
رانلابفيفشارفلارورغوأ
اطالاطسجاهبحلاقن
لامكحيكداؤفلااذهحيو

هاوه!يجانيالرهدلاهحيو
حولاطبهمنمراونألاهتم
يلهأوءاجحلاىلإهابطاو

اضحأنيبىمتراىتحىمارتف
رقلاةرضحنمحاورألاىقلتو
عمماه«يربنمويربقنيب»
يتاحبيطحرضلابارتو
جحیشننيبالسلاءادأو

.ءايعلانم:ىاعي()

.څرلا:ءابكىلاو.ةقلخلابايثلاعطق:لامسلا(٢)

.سمشلا:ءاكذو.يلابلابوثلا:قلحلا(۳)
.شيطلا:قزنلا(٤)

.ک:ینأو.محرتةملك:خو(٥)

.مالكلايلفطلخلاةياغ:يغانيو.ةولخلايفمالكلا:يجاني()

.هدبنأذإبحلاهمتنم:هتميت(۷)

.هاعدءاطلاديدشتبءابطأ:هابطاو(۸)

)١۱ر

ءاوهألاهبارطضابتوه
ءايعهيفكارشالالغون
ءابكنلاهبيوتنصغءا

ءايباتالولاحبحس

ءاقترالاهنأقفألايفة
ءافخوةَفخيهفتفتخاو
ءالصلاايقتيراناذإ

ءالقعلاولوقعلاهيدلتش
ءاشييأهيلعوسقيو
ءاجريغانيوأذللمأ

ءايلعلاهداوستداسوي

ءالتجالاوتايالالالجهد
ءاضخةبفوهوىدحملان

ءانغةضورهتعارفب

ءانههيفمايفاضعبوها

ءاودلاوهسمعاطساولهد

ءافطولااهأكعومديف

.حشكلاوبكنملانيبامنضحعمج(۹)

.بشعلاةريثكءانغلا(ا٠)

.يكابلاتوصلا(١۱)

۷٢۲۵-



للاانأیلبجتفهللثيح

ربإویسیعثيحویسومثيح

افصفافصكالمألالكثيح

فنموضوْألاوتاوامسلاو
للاةوفصايدوجولارونتنأ
بنيملكالولدوجولاحورتنأ
کلابرةفيلخاينوكللتنأ

دقلازربيذلاروتاتنأتنأ

للافرعيذلاىدحلاتنأتنأ

محلاهطاحيذلادرفلاتنأتنأ
سلاهّصخيذلادبعلاتنأتنأ

ىرسحكئالملادَعَقَم

رونءابلاةطقننمهيفتنأ
كألا©هسومانوهناسنإتنأ

هنود

افنأكامالسىدحلالوسراي
ورعتبلقلاقيشتايحتو

تامّسنهنأكءاشو
شلاودمحللاندعمنماحيدمو

جلاىلإوكشيتييقايتشايف
وملارئاطلاهلأكداؤفنم

.ةعساولاةيبجلا:ءاولجلا(۱)

.هليمتنيلصأهلناك:هانسلاءان)٢ر

.يلاعلاماقملا:ءامشلاةماقلا(۳)

0”ءاولجلاويسدقلالالجلاد

ءارزومهلكلسرلاومها
ءاولودمالوحمراص

ءانسلا١هامننمريخايوا

ءامِرُجَيملوقرعهيلعض
ءادتهاوةرنوكلايفنو

ءارماألا°ةغبصلاوهيفسو

Aتنأو

ءابهناخدامسلاوهبهد

كيف,حاملاامفد ءارطالاوكيف

ءالعإهنوابرقدي

ءاوسلاهيفتنأنوينلاو

ءاوضألاوراونألالکهنم

ءاضتستيتلاةعمللاورب

راهدزاةايحللتنأذإكس
١ءاضمرلایوايفكاركذله

ءايضلاهنمقيربلانأكرك
ءاكشإلفالٌينأوم
ءاحنلاهمعخفلايفقث

.ءيشاللاكةبكرمةملكءارماللا(4)

.رسلابحاص:همومانتنأ(٥)

.ىمحلاةشعرةدش(1)

٢٢۲-



ءامأدلاملعترادوكلفلاتمضنمب(”ىدرلايفتقرغ
ءاضشحايلاولابهةللفهةيلاولةوجحنهللالسف

ءايلوأالاومالسالارعيلارصنوانيُمًاحتفهلسم

ءارغلاةنسلاكنعهبتءاجاموباتكلايأكراذتو
ءاعدلاكنمدحاهايحمسهللادجتايعادتوصلامعفراو

ءاروعلاهزرغبتّدنكبينعمنانعيديسيديس
ءاعدلاسئبيفبلاحالصواحالصهتعذاالهتعدو

ءاوغالاكلذرالايفوباباتقلغأفهون©تفلد
ءاقويبللاةوعدنمفكردلانمءاعذلابهکرادتف

ءاقتاهنمماقملانإثعبلامويةعافشلابراتلاهقو
ءاطعلامعنءاعدلالوبَقفالوبقءاعدللهللالسو
ءاضولعشمَبحلانمدددَحُيينمصالخالاكيلإو
ءاجرالاهنأش”بطقىلعترادنمريخايةالصلاكيلعو
ءارطالاهرشنيفاكسممتخلاحافودوجولاكبيماستام

نبنافلخةمالعلاخيشلاىلاابثعبيتلاةديصقلةلاهذههرعشنمو

:«ملعلاةبه»ناونعبيهو.ةعبرألاهبتكلاضيرقتهيلعهللاةمحريبايسلاليج

هزالجتساهلاهفلامكلاىأروةئايحتساهناخفلامَّجلاقلع

هزافخإهرهفليتىركساهروعشقيقريفةعيطلاىأرو
زالالىجدلابٹبعيردبلاوصخاوشموجنلاراصبأوىرسو

.تشم:تفلد(٤).رحبلا:ءامأدلاوىدرلا(١)

.احرلاراممبطقلا().سرفلانعةيانكنانعلا(۲ر

.ايندلانعةيانكانهوةرجافلا:يغبلا(۴)

۹٢٢۲-



بجحمريغسمشلانرقوادغو
هلاکجورملاىلعبارسلاتحت

جوتريثألاربعهلأكو
ىرکلاهبباهأفيطهلاکو

ىلعرتوهنأكو
ابشلابوهرمقالخألابذهمو
الاسيونءاطقرلاكعابناف
اهؤامكغوبنىقسدالبلايأ

اهمادختسايتلانيعلاوهيادلب

هماعطسميهيفيتفنمام
امئاکينغلاعمريقفلا.یرتو

مهسيلهزاملعامناكو
دمجحأنعيتلاقلخلايهيذه

يتبلحيفالمتزربدقلو
ىمحلاٌمضنمريخليجىتفأ
ىدحلاوةعيرشلاملعاينافلخ

ابطاخربانلاولعأمكبيا
هتامحفىمحلااذهيفهللا
هداتوأهضرأيفمتنألف

)۱را

«هلوصف»و«هکلس»ْیلجتنماي

امنوديسفنزجعفوعألوإ

ةمحربهاوملااتضافأمکح

ەۋاجرأايضلافحبستقفألاو

هژامدباحسلاوطخشتمین

هزاضفإاضفلاةفسلفبيحوي
ەزادرمالظلاوهيلإافهف
هزاغصإاندلاعمسنميعولاو
هزافخنابفيتبهومهتره
هژالیخهبتکحضامفوجشي
هژاموعيرلاامفنايلاتلق
هؤاوروهژادروهژانزفغف
ەزاكرشهفويضهيفوالإ

هزاخروهكنضفنامساقتي
هؤاويإمهنمويلالا
هژانبوهوسنيأفتثرو
هزاضمثيحماصمصلاكءرملاو

اولوهغاريننيرعلاىو
هزاملظتجداذإدوجولارون

مكلمفءلملوقأو
هزاوضأمنالواوملظأدق
هزافلحلهلهأيفمنألو
«ەۋالج»حالو«هتجهب»وارون

هؤاُنأيننأولاهضيرقت

هؤاورفصابتسجبنافنوكلل

لوصفوكلذريغوماكحألاونايدألايفرثألارريواحلارردلاكلسيهوحودمملاتافلؤمةؤالجوهتجمبوهلوصفوهكلسبينعي(١)
.شوزالاوءامدلايفىمعلاءالجوةلئسألاعمةيمظنلاهتبوجاسلاجملاةجهبوهقفلالوصأيفلوصألا

ت



یدحلاشرعيفراونألااهبتلزن
هانملعفاطلأاہترسو

يتلاثيداحألاليوأتبتدغو

اباطخلصفواهتمکحبتکزو
ةخسُلىسومحاولاتلوانتو
انيحیسیعليحنإىلعتتاو
ةيهناهتطبنتساملعلاةبه
ةمعنانحتفاًنِإابتضاف

اهمالسباهكالمأتلو

ةئلميهونيأللانمتندو
لئامسخيشلایرکهللا

هذهوديحولايلوصألاتنأ

تضّيسدرامقأاهبتعلط

لّيمجنبايكيفىعريللاف
شوییمظعلازوفلاكلينيو

ىفطصملاثيحسودرفلاكبيثيو

ەژامسوهضرأابتلبقتساف
هژایضوهفشكادلنمًاملع

هژابحيهفقيذصلاىلعتقدص

هانتيهودادلعيشت

هؤانسيهورونلاوىدحلااہیف
زرقاهمامأنارقلااق
هزاذشحافوابنیقیلاضاف

هژافطواضفلاىلعضيفتاملع

هژاونأامفتلاوتاثيغ
هژاشتثیحتفقودقلف

هزاضقراتسااہبدوجولاررغ
ەژافكعفاهبهماقملاع

هژابباهبیعزفاضخرات

هزالااإكيستحتام
هزاقوديفدلوالولام

هؤازإماركلابحصلاولالاو
ەژاکزلوسرلاىلعةالصلايجزي

نارعاشلاامحلاقنيتديصقىلعاباوجاهاشنأةديصقلاهذههلو

ناونعبيهوهللادبعنبديرورسوباويركبلاىسيعنبىسومناحيصفلا
:«ةنعألاقابس»

)۲ر

لسابةفقوسالاىلعيبافقلئاونبركبِءايحأنميليلخح
.املعاندلنمهانملعوةميركلاةيالاىلإريشي()
,لئامسةيالعيفةلحم()

ل
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1۱باعشلاا رناک

]اظ1igرلئ_

ظناک
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يلماوع1س: انهاوس تدرأ
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وصدايجلان
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لئانرشاع

س۴اجرأ
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اهتاودنيفملعلالاجرأك

اهضرأنيطنمدجملالاجرنَأك
اهطوحتيهوٌمشلالابجلانأك

الكلاوءاملاءیرمتسااہتمقو

دجأملفاهابريفيفرطتحرّسو
مهسوفنثيفوولقدصناوخإو
مّهَضرألذلاءىرمتسيالموقلامه
مڙالويلعاقحينطويب
هژاضموهمزعالإءرملاامف

يلجحنااذایسیعنبیسومىلعمالس

ىلغلاقتاعيفوهوديمحكنمو
هناسلديدحيفدیمحخکنمو

ةولغفلأنمناديلاامكنهل

ىغولايفقبسلافرعينمانكنل
هطوشفرطلاءىسخينمانكنإو

امجحقبسلانعروصنمنالامو

اهناسلةابشىحصُفللناكدقو
يتلامحرلاىلاروصنمنبامله
ةحاورواہناسحرصاوا

ًاقيسةنعألايذهامييليلخ

لئالغلايبيفتلتسوهش
لبابتّجثمنستلانيعأاهب
لئامشلامرکمہیفیرتكاذل

لئاضفلاولللروُسهللانم
لتاخالضفءاحيفللوردف
لئاوطلاريغءاملاوالكلاسيلو
لهانلاريزغرخىوساہيلع
لماکلاقحتيفواليغب
لمانألاباهفالخأيرتبالو
لساوبلايفتنعمأايانلااماذإ

لعانوفاحهنمافولانسحو
لثاوةماعننميلانتم
لدابتلافقوملايفىلكلانعطو
لئاحءاضقلافيسءىبطلع

لزاونلاناخديفهاضمبّضععو

لهاوصلانيبءاربغلاوسحادب
لهابعنمةوخنالايهامف
لجاَسُملايمكلاطوشامكلذف

لهاکنوهومهنمنانعلاناک
لئاقلناسلىحصفللناكاذإ
لصاوللصوماحرألايففتعطق
لواطُملکلناسحلثمنمو
لحالحيرقبعيمكلكب

_۳٦۲-



افطاوختلخٌودلايفتعزماذإ

اذاهنإاهنودينانعباذخ
هتولعاهاذإىحهفطالأ

مهدايجيلوحناسرفلارجزاذإ
يغينمقبسلاتابصقىلع

اعجاسقرولااهنابضقىلعودشيو
يشیوايفكسللاماتخضفي

لتالکرثإوفقتبهشلانم
لکانريغهيرجيفیغطيیرج
لساکلنوهالادیدحتولع

لحاکنودةوهصهنمتيفالت

لئامخلافاصلاڅراهدّدرت

لئالغنمرضخأيفهناحلأب
لبابةرمخبىوہبنمرقاعی

ناسلىلعكيتأتيتلاةعّرملاةديصقلاهذهةقئارلارعشبيلاسأنمو
برعمدلکاہیلعقارہہو«لیصأیبرعلکمهنيطسلف»ناونعبنييئادفلا

:نيرصانلاريخهللاوتناكاةيبرعنوكتىتح
مسابلالَمَألاةقارشإب
مثالامفيصلاةقارطإب

ناهمرحءاشحأراعستب

ناسليطىلعدجمقاهزإب
حدقياهدنزةيرحب

حجيامفيكهنامياب

نيلياذالونيدياذالف

ادعلالمشقزنأىلإ

ادعنمانضرأنععفدنس

اهدالوالالإضرالاامف

اهدافحأضعبمهدعاسو

مراصلافقرملاةقارباب

مراعلابضغلاةقارخإب
ناصمرعبابلجقيزمتب
ملاطىلعبعشةروشب

محاجلاىظللافهتوطسب

نيعلاىقلنوممحلاىقلنو
مشاغلاديدننأىلإ
ادوسألامهليلعفدنو

اهداورلتذليهنو

مقانمشبعشمغريلع
n



ليقصفيسبليخدلاىقلنس

ليلجبطخبليمعلاىقلنو
قراطخسلايفهاقلنس

انئابارخففهاقلنس

انئاشحأظغفهاقلنس

اهلصأىلعشورغلاينبنو
اهلهأيفعمجلاودرفلاىدل

ليصأيأبيوقمزعب
مئاضلاىلعشورملاد
قعصلابضفغلافهاقلنس

ائابامدفهاقلنس

اهفدعفةاواسملامکحب

احارعاهموکحل

انسحملااهلسناهلييحنوالامنأنيطسلفتل

ماعلاةورذاهبيحضنلانرهدامدلاباهيحضن
ايارسنباةعبسملةلكاشميهو«بحلادهاعم»ناونعبةعبسمیرخأ

)0(:يناونكتلمادملاتاساکبرديمدناي»اهعلطميتلا
7

یىرهانمنيبنوصغفلاكيتاهبييلايلاي
ىرجنلافقوم("نوعظلاتاينشفديَدحنم

وفهألاعمجننْوجشلاثيحىقتلملا"١نيرقف
مامحلاعيجرتلوح

تامذتفلس؛"فيدهيفيلايلو
تارقبعتفلتسوفن١يراشلاىلعذإ
تالولتقرشأضيب‹"ةعفرلانمو

ماعنلاتاضيبلثم

LL يناغميفمسنلاكامالسانيلايلاي

مرکبریوسينافءيشلکمارغایفيلناامينقساوياقاهنولمالملاكنععدوءابهصلابرشاوراطشألامات()
. لئامسيفنكامأءاسأ(١) »)8(  )4(  )۴(
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۱قالتنعميدنلاتاسمهکتايحنو

ماشبلاءايفأتحت

لالخحخلايفهاترئاحبيحنملايخو

لاللاةبغنرئاطلاوسحلثملاصوو
لاضلانوصغفرباعلامسنلاكءامقلو

ماقاتاللف

داشادصوانغونحلوديرغتنيب
يداحلاةمغناَمأدقنأكنييحو

داوسءأنيانهللاباجتسانْيَفأو

سالالالطظفاعمتجافايقتلانيمرغم

سارلاةقفيخاعرجاباذوًاقوشايف

مالملانافاخيال

سزااهلكمومحلامغرالادیراغاو

قاةشإنودلالظلاكلتىلعيقاسلااأ
قاشعنيبلامجلانحلىلعسأكلاردأ

يقاسلااألالحبصللبحلارمنإ

د

 



مارغلايوىلع
لاقابتغاكجولثلانيبانلاتالييلاي
حسمزرمحودحلانيبادحلاجيزاهأو

ملبلبجورملانيباضرلاديراغأو
مايحلاهيكذيتاب

اموأمالغرهدلاوسنألانامزاي
يتومانللاتحتامكنمانفشرك

ديتغممادمنماسوئکكانبرشو

ماركلاناحلأتوص

يتاسبلاكريضنلاضورلاكلصولانامزاي
.حايرلايفريألادرولاكفطللاكابصلاك
يوانلاکريناردلابكسمشلاكانسلاك

مالسلاراطسأقوف

يناهتيفابصلاسافنأككيلايلذإ
ميناجلوحايرلاراهزأكحبصلاذإو
يداهتيفابطصاووبصتاعاسلااذإو

ماتاكسماهحفن

:«ميلاتنب»:ناونعبىرخأةديصق

كالاعتوحرملاكالعميلاةااي

ءينهافنيسمنمديركشتنِٳتن
تیمارتونفّسلانيبرخبلاِتْرَحَمك

۷٢۲-
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يربغاواليلقريسلاينوه
قوفسنالايريثتساو
روصقلانيبيفقملاةبااي
رويطلاعجرعمتسنانيعدو
نينماهمالسبانين

نينسلاروجتّنمأضايريف
تاصقارلاناسحلاماغنأنيب
تامسابلاايالاءاوضأنيب

حابصلالبقاصلاسافنأنيب

حاشولاوكشيذإِنابلانصغنيب
ريضنلاضورلايفسالانصغنيب
ريدغلاقوفنمقرولاعجسنيب
افصلاويناهتلاحادقأنيب

افلايفيلادتملاتازمغنيب

ناونعبةديصقلاهذههلو

ادجاسمجنلاهلونعيفقومىلإ
تسّسأقدصلاوقحلابردصمىلإ

اهمارمرعاميسفنهللف
اهدیکويسفنءوسنمينناىلع
هلعفلثمىتفلاىكزامهللاكل

حودلاياعنيبرہنلا

e
رحبألا

انبلايلاعوأ
نيبءىطاشلا

روطسلازمريفرظانلاةفقو
اضشلاناحلابكعدونو

نيبعاللابنجبرودلابعلت
انغونحلوديرغتنيب
تاسئالادودقلاناصغأنيب

انقلانبىبظلاليبقتنيب

حاقالارغثوأدرولادخنيب
انعلاسموأنسحلاسملنيب
ريغلابذعلايفعلطلايهازنيب

انضلابغالاتالبقنيب

افولاوينامألاقادحأنيب

:«ةماقتسالالاجرىلا»:

رهظَمدجملاىلعومستةطخىلإ
ارذلاةخماشهايعنعطحتتو

اردصتفالعىتحهمئاعد

اربکأولجأاميدصقهلو
ارکذُملوقاينکلوءءيرب
رجتمةيندلاىضرياللضفلاوذو

د



هشنتمرالاطًارمأ"تمغجت
اشينمَصتخيهَللاَو-يننكلو

هلوصفناکينعمهبتئحف

هقدصلعفلانموكزيوألوقلاامو
اهَهنكلقعلافرعي"اميءرمللو

"سنديالنأاهمركأو
اهدعأيبمعنأنمامفكيلإ

يسهرويتمرکانإدمحلاكل

هماقملاعلکولعيقحاىرأ

ادّمحمنيملسملامامإكيلإ

هتحرشولامكانعمنميلادب
هرسكشالتنأرسهللو

هتاذلامورهللارهأبتعدص

ةمأهللارّمعولةمأىلإ
هلدعبتعاطتساالاأولو

تارلدعلايفلازامماعل
هرسبيغلاملاعيفملاعىلإ

.ةقشمبهفّلكتعمسكرمألامشج(١)

.ةمالعلا:اميسلا(۲)

.خستاضرعلاوبوثلا٠خرفك:سِنَد(۴)

هرجمّطَتظافأبمرج
اربكيواماقمومسيوألعفلاامو
ارواتاذوافصوتردتبااذإ
اريلىلجولاماهتمّشجو
ارصيقنياعتامينيعوتدغو
اريصأتوملاىلعاوناكولويادع
ىركلاهبدليالاماهمزلأو
ارظنافهللانمالإاهمخأملف
ارغصأكاذنمتدعالإويهل

ارصقمازجعنوكلاهنعدعقيو
ارکذلالفتتامهيبتمس
ارذعتواضفلاعسوهبقاضل

ارهظموینعمتحبصاهبرونو
ارقوملاميلاتمرابَتنكف
اردجأكلذبتناكاهناميإب
اركنوكلاافىحضأتصلخأهل

رشبلابواطوبغملدعلابو
یرسدقةقيقحلارسيلويلج

ا



هيعسبيغلاملاعيفملاعىلإ
هجندمحأدهعنمملاعىلإ
یدهاةعرشنعغازامملاعىلإ
تقّرفتاللضامملاعلِ

رشعمدلخابزافولرشعمىلإ
اهريخةيربلايفمهرشعمىلإ
ىداةطخىلعاوراسرشعمىلإ
ةجلةماقتسالالاجرمكيلإ
ةصيرحلازتاميسفنولوقأ
اهلبنواهيلإ”ىموملاةياغلايه
يتلا”ةلااوُءايلَعلاةرادلايه
ىدملاكلذممرنإىدحلاٌلاجر
متذخأنإىفطصملايفةوسأمكل

مدهعدنمةّيضرمريسمكل
هلحأنیمرکالاماقمنممکل

مكفويسالولقحلانإىقحلايلوأ
يؤاباومكمشالوقحايلوا
مكلضفللاملعيملولقحلايلوأ
.الإراشملا:ىموملا()

.رادلا:ةرادلا(۲)

.هبطيحتيتلارمقلاةراد:ةلالا(۴)

.راؤادقعمءاحلامضبةرجخلا(٤)

.ةدشلاوةعاجشلا:ةدجللا(0)
.اعفرتءيشللةهاركلا:ءابإلا(١)

ىرسلاوريسلاودجلاوهتمو
ارمقأوءاضأايلاهبموق

اربكتيبنلاعرشنعداحالو
ريتتلضوماوقأقحلانع
ارومِءازجاوزافىدرلالييق
رهطماقلخوايداهتوفصو
اردصموادرورمعلاابيلعاونفأو
ارمضمناكيذلاسلانعنيت
اردلااشىلعومستةلاحىلع
اريبعمجلافلاحنمىلعنوه
ارفسأولالجلاردباهبءاضأ
ارکنأورقأنممتدسومتغلب
رغلاقثوأىلعمنك‹اهتزجحب
اريغتينلدجملاقيرعوهب
ارخفمواوّمسهالعأوهيدل

ارفظُممكيفناکام‹مكتدجنو

ارکنمقحاركنأاممكتوطسو
ارطسُممكيفناقرفلاللزنأا

۲Vس



مكيفهللاةمحرالولقلايلوأ
هؤافطصاوهفطلالولقحلايلوأ
ةميظعيهوهللادودحمتمقأ

يشيليوقلانيبمةيواَسف
ایغابلضذِإلذزيزعنممكف
هفیسلساذإدنجيخأنممو

قفانم”لتعملظيخأنممو
اهبغهللادمحيرومنمو

اجہمقحلانعراتتبجع
مېيعسلضألا١نارمعنباموقك
مكحيوريخلابرشلانولدبتستأ
ةداوهطقنيدلايفامنيدلايف
حداقلحدقنيدلايفامنيدلايأ

ةلذونهونيدلايفامنيدلايأ
دهاشهللاونيدلايفامنيدلافأ

قداصيحولاونيدلايفامنيدلايفأ

جلبأقحلاونيدلايفامنيدلايفأ

ةياعداوبنّيياتكمير
مهدهجةياغوىشمهلئابح
مهضايحومہنایدآنعنودوذي

يلاجلاعبلملا:لحما)۱(

.دولاهعوقومالسلاهيلعىسوميبلاوه(۲)

ارسخأولضأمنكهتمعنو

ارقشأنوكلامضراممكلومكب
ىرج|فيرشلاعرشلامتيرجاو
ارفوتييکموقلافيعضنيبو
ارحأفيسلاىأرالىدحلالالخ

ارسكتفهماهمتأطويغب

ارخاتفمكلاوحأيفجلاىأر
ارذعتماوسالابمعدص
رجتمةيادملاريغاذختمو
ارذلايهاومهدوطاكدحبصأف

ارسفمديحولايحولامكنيبو
ارصقةسايسلاكلتنعلقعلاما
ارتسلاهتناهإيفيغبتسفنلامأ

ىرسدقةعيبطلاوحننمنهولامأ
ارَصقمىحضأكاردإلامأروصق
ارعدقيعيبطلاموللامأناوه

ارذكتاوفصناميالامأقافن

رهطُمايقنايداهنودعي
ارتسُهايفلوُسلاماقعفانم

س

ا
۱ ارتسسوفنلاليميفنوعسيو
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مہفنومورتمتنکاهنوموری
مہمںودوستمنكامنودوسي

هعرفمويلامتنا("اصيعهللاىعر

ةداسواکءابامرکأو

هدحمشرعلالعيماسلافلسلامه

ةسايسبكارحأامدجملاينب
رباکمداعلکنمهرذحاوذخ

دناعمعابلکنمةرذحاوذخ

قئانمراغلکنمةرذحاوذخ

(')ةميخسٍِړاطلکنمهرذحاوذخ

انفرومألاهللادیفوعض

اهنإةنايدلازازعإلمله
همروبحوديیحوتةنايد

لاةريسلاوءاضيبلاةلملايه

يتلاةحمسلاةيضرملاةللايه

اهدرووفصلابفوصوملاةللايه
اهلهأزوفلابدوعوملاةا

اهُسأعرشلاىلعيسرلاةّللايه
.رهظلااوقلأ(١)
.لصألا:دتحلاوصيعلا(۲)
.ركفلا:دنه اهدلا(۳)

دقحلا:ةميخسلا()

ناسلنابأ

ارزۇمارصننوعرتامنوعريو
ارقلابنطبلالدبأارمأكلايف
رخۇمەرمتنكزرعڌدتحمو
ارماتویدلاع:erاماظع

ارطوأقاعمهدجمنعقئاعلهف
ارذحهللاامرش"اهاهدمكيقي

ربکتفىداجهنیارمئ
ربدوفختساقحلارصبأاذإ

اربكتقاقشلاماركرشمنمو
رمتنيكملاماشنِإفنيلي
ارقوأوفحخأهيفىتفعي
ارحمبرعأنارقلامهلضفب

یرولااهربكأوتلاطمكتلوصب

اركنملضنملضفلاباهرقي

اربعواعقحلا
اردكأدرولاادغامهماهردصمو
ارعوتنيدئالاقيرطاماذإ

اردصتوالعامومسيعرشلابو
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امنأشوأشلاىلعيقارلاةللايه
اهعرفشرعلاىلعيماسلاةلملايه
اهلبحهللابلوصوملاةلملايه

اهدصقهللاىلإىضفملاةللايه

ابذهمالوقمالسإلاينبمكيلا
رشنمىنعممالسإلاينبمكي
ادنسمايأرناممالاينبمكيل

هقوستادشرناميالاينبمكيلإ
‹”هدوجتامظننامياإلاينبمكيلإ

ةفلأعمجلاىلعضيرحتهاراصق
نإومرصنينايدلااورصتتنف

هنإبصعتلاديكمكنيياوعد
هنإفلادجلارشمكنيباوعد

اوصلخاو‹تتشملانظلاءيساوعد

عساونيدلافراكنالاشحافاوعد

اورظناوحدقلاوخيبوتلاوبسلااوعد

ىلعلابنيلخخلاشغلاودقحلااوعد

هريغلاميدقتناكةميشاوعد

انإفباتكلانونكمبمكيلع

.هرهزجرخاذإرجشلارون(١)
.يراوسلاوهرطمتةدوجلا(1)
.ىوصقلاهتياغءيشلاىراصق(۳)

.ةقرفلانمقرفملا:تتشملا()

.رصبتالبعافدنالا:روهلا(9)

p
e


ص

م

اريكرمألاىأرالركتشمكف
ارصنعةلالجلاضوريفباطك
ارتبيلامویهللالبحناكامو
اريكناكامهللابرقوالوصو

»ارونولاطصالخإلاهبنيز
ارشنأةقيقلاّيوطلاليلج
ىرسلاحلطصمَبفلاديححنييي
ارضخأقدصلاكرتتدوحقاول

یرسدقيزيرغلابحلااہبناوس
اقوياميكناميالاىلعثحو
اردصماماقممكغلبيهوعيطت
اربغأملاعملارضخمرداغي

ارسکمحالصلاناويإفلخي

ارسمارسقنوكلاِتأيهللاىلإ
ارمالفامكحديحوتلاهتورغو
اربنمقفألاىلعتداشممأىلإ
ارۇبتوتعلارهظاوبكرتالو
ارسيمناكريغلاعبطلاقلحو

ارطسأةسايسلاهللاعمجهب

¬ ۷۷۳



ةماقتساطارصلاوهفهبمكيلع
لطابهيناديالزپزعباتک

دمحميبللاِءاجهبباتک

ةلالضنمانتذقنأىدحلالوسر
ةيادهباتمركأىدحلالوسر
هلعيحولادرومنمانتدروأف

انلبقلالاوباحصالارودقو
ةعاسدجملاىلع€اجوعيليلخ

افولاةحاسلعيارميليلخ

يتلاةطخلاىلعيباريسيليلخ
اكلاسبعصلابكريملنميليلخ
ابرملولاطتميملنميليلخ
ئاسمدلابرشيملنميليلخ
ومعمزابحصيملنميليلخ
اعماسمىقلأرهدللاميليلخ

اقعاوصهيلعحرنملوانک
ةّلبهيلعالزاموالأك
هريمضوهټيفىظلاک
ىتمىلإماركلابرحايكديور
ةمعنكيلونواناسحاكيشرن
.نيئيشطلخاذٳإباشنم(۱)

.هعطق:هربت(۲)

.رالالهأدولجنمليسيام:نيلسملا(۴)

.هديدشرهغلاب:ملاعقان(4)

یردنملةابنلبحاجنًطخو
ارتفا(ةبئاشهيبنجىرتعتالو
رتشبممانألانيبهبماقو
اريعموارسجمالسإلاالتدشو

ريخنيمألااهيحويهللانم
اركسمبحلالبنمنماتلنأو
اردجألضفلابقبسلالضفباوناكف
ارمعأولالجلاتاماعديسأل

ارظنأوماركلاراثادهشأل
اربخأواهيلعاميردألتماست

ارطخأبليغلاوهألارطخأهب
ارینرانلاهايعأبطخلانم

رقحماللذحربيملمصخلانم
اربمزعلافنأيملنموعيبضأ
ررحيفةوفَهانيلعيقلي
ىوبوأراجنإنيسلغلاهعرجغ
ارحأمسلا”عقاناميخوىعرمو
ارعستفهلبادرءاشناف

رفغنفءيستوأوفعنفءِوست
ارفکادوجلاوناسحالابحبصتف

٤۲۷-

 



هلصباننممسلانأبأ

انملحوانمعبطلاميركتيأر
اذقلابرشيالرحلانإكديور

#لمحيالرانإكديور

هعيطتسيالشرعلاكاذنأتأر
اهشورعاونباونظلااهوبذكتالف
هنكرملعلاوءايلعللويلنمو

حلصمليجللملعلاكامكرمعل
غلبمسانللملعلاكامكرمعل
ملسدجمللملعلاكامكرمعل
ملسدجمللملعلاكامكرمعل
یعسامهالولملعلاكامكرمعل

اعدامهالولملعلاكامكرمعل
ةمجحئاصنيعاوذخمكيلإ
ةلاقمفطلباهانعمرساوذخ

الصمماتاكسماهبحوفي

.اريثكنزحلا:ضمخلا(١)

.هلذأافسخهمام(۲)

.هبفختسا:هاردرا(۴)

.نكرللانهريعتساوسيردلاكقلخلابوثلاسزملا(٤)
.هكلېيلضرألاىلعهبىقنأ(٥)

اريغتهنمءادلانأبوأافع
ارتخبتماهئاتيشتتربدأف
ارسناکولهورکملايستحيالو
یرتعااذإ”ضمملامضلايضتريالو

4موللاایهماساذإ

داكىلابششءالعال

اشودارأولاماوس
رمدًدؤادنبإنجىبدقك
اردتیتحلهجا°0احط١سيرد

یرضوأرضنإلهجلاداسفکالو

اردخمشرعلاىوسىضرتالينامأ
ارخذيفىجريملعلاكفرشالو
ارخذيفیجريملعلاكفشالو
اردصتمیوتساوعاسهللاىلإ
ارمشممانألايفعادهللاىلإ
اربدتنماضرلاحرصاشفدیشي

رثوكوادهشبحلاسوؤكريد
ارشقحلااملالاوىفطصملاىلع
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يفوتملايليلخلاديعسنبهللادبعنبدمحمنيملسملامامإهمعيثريلاقو
:«يکكابلاءاڻرلا»ناونعبه۱۳۷۳ةنس

ءامسلااتلقميفتبيصأأ
ادلاهذهاهلقعيفتبيصأم

اهنجفناسنالابيصأم

بيبلاهتايأقحللتبيصأمأ

ىهدأنوكلاًاجافدقامأبن

لاءىفكتداکتلئمضم

لاهنمعيرلببسحفينعري

لايعنمرهدللانيعلأ

فألافستعيبطخلابانيمرمأ
ىعنيبللاشئاطهافارغاف

مامإهممايالابحص
لاامفتامةضعفتحلاهضع

بغلااهئاشحأنيبامهتوطو
رفلااهضوريفهيلإتبأشاو
للارونكمامأىدحلامامإاي
لامامإايهكالمألاكنعددق
ايقللدعأدققدصلادعقم

للامهلظيةعبسنمتنأ

ءاربغلااهئاكبنمتكيف
ءاضفلاايفهاتوتهاتفر

ءانفلالحوالبلالجفي

ءاحمسلااهليلبتماهفضس

ءاضفامویمحنإءاضقنم

ءامسلارختوأهيقدشبض
ءاملظلاوءايضلایتحنوک

ءاحللاهعقشدقءوسبد

ءازعلانيعيناتاهيهورب
ءاسملاوهحابصانيلإرهد

ءاسأبلاهبیواباصمق
ءابحلاوايلاهقلحلًاديس
ءاطعمطسقممكحلالداع

ءايضلاوهمالظیتحنوک

ءارضخحلاهبتماهارسءار

ءارولاتنحواقوشسود
ءالتحاهنمتنأویعسي4

ءاضتسيهبيذلانيملسم

ءاندالاهنأكارشبفك

ءازجلاثيحنهرلالظبه
س٢۲۷



للماقئاقريخايتزأ

ىتحدمحمايكاندقفدق

علاودجناولالحلاوىیدهحلاو

عايتلاوةقرحنيضاألاف

اضيبرهدلاكبيتلايلايللاو
لبالنيدلالبالملعلايبق

اميذلاباصلابلكلايم

هدلاهتومنمتوعصخشبر

رلاقزأميفرارحألاتوميو
هقلايفاوختحتءاحمسلاناهتو
بيهرليلنامزلانأكو

امالظراہنلارتالإدع
ادقفكاندقفىدحلامامإاي

ىتحةيربلايسمشلاكتنك
املفةافغللرحبلاكتنك

اريصنوًاجلموافهكتنك
ارانسموجدلارونتنك
نكلواقحةايحلازنكتنك

فنلابوسيفنلابسانلاعمجت
ولهأوالضفنامزلاتوقتو

اوفأكبابلوحسانلاعري

ءاشييأءاشيدقامهد

ءاوفصلاكدقفرحنمباذ

ءانسلاوىنسلاوملعلاو
ءاكبوةعمدتاوامسلاو

ءادوسهحليهوتدغم.

ءابودوجولافهللاةجح

ءاربغلااهلهأبهيدلتد

ءازولاهدشقفليوهتور

ءابإوةدارإىنفتوىف
ءادعلزابملظلاور

ءامظنوطبلاثرغيراوضلاو
ءاظطقرلااهنأكيلاتيللاو

ءاقبلاهيفَتيعرنمرع
ءافخدوجولاويهتلف

ءايحالاتتامءالابضن

ءاوأللاتذدشنإانايغو
ءارضلاهبتهاتمنكل

ءابهةايحلافزتنكلايف

ءافكوهوفافكلاىضرتوس
ءاڻرغةلاعءىمفلاىلعد

اوءاشاممہنأشنميضقتفاج

ءاحعمسةحاجسنکلبا

ءاولغالوةطلسالور



اهيرمُعنمكيلعتلتدق
ىتحهللمايألاايفتضر
بيشموةقافوفعضنيب

لللماوعلاتناكاذإو

للالیبسليبسلاتناكاذإو

للاىلإهوجولاتناكاذإو
للدصاقملاتناكاذإو

لعلاوةيادحلاهيفايرضاي
لواطوارخفتیوحرقنبهت
رفلانماهيلعةحاسنكمغ
هدلادعسيتلاحورلاقلتو

رهةيضارهللتداعمئ

ناسحنيبنهرلاراوجيف
للالهأويبلاايفضايريف
قفرتڌدجملادماصلااأ
صقلالبّسلاكهجويفتمارتو
شعوعستمويتذجنيح
البباصملابسانلايشغ

ءاخسوةمزقحلاةريس

ءاضقلامعنفىدهللتخضر
ءايعإلاامانيالةوق
ءايلعلا۱ةماقملاناف4

ءاويإلاومثرصنلافهد
ءاضملاواهمزعهللفهد

ءاوتسالاوغولبلامثفهد
ءاسعقلاةدايسلاهيفوم

ءامسلاكالعيفكلواطتم

ءانغةضوروحورسود
ءاکذترانوةهربابرس

ءاوسألاافاستالةّيض
ءاااللااہنأکتاقرشم

ءالالامہیلعیرتتهد

ءاوللاكيدييفذجدقلف
ءامأدلااهكلفبتجاهویو

ءاضيبلاةيالانابعشلنير
(ءانإةيشغ)حراتلام

هه۲۳

7..voےکړغق :«بيهرلافقوملا»:ناونعبكلذوهيلعهللاةمحراضيأهيريلافو

£

اقّرمتتنأءاضيبلااہهتلحنو

ےہ۲۷۸



ابنيرعسادينااهطحيفإ
هحورصتدامنوكللاميه

اهلهابيوتضرأللاميفإ
امسلاوشرفلاوشرعللاميهل
اشتاکيضقتهللاتنايه

ابسحفيهاملظتملوتيضق
ازعلاوربصلاىلعىلجلاانبلغتا
علاطفولبلقلایشو

مدهعنمنیدرآ۴ولس

اضقلاوهللفيرصتلاهنكلو

هبرقراتخاامدعبهيلعنبتتأ

همسجسمرلابتابالتامامف

هقلخلکيفهللاليبسمكلتو
احرصملوقأاليلاميليلخ
دمحمنيملسملامامإثوم

«دحاوكلههكلهسيقناكامو»

دمحمدعبتيقبأامليرزعأ

ادجلاودجلاوناميإلاونالو
تسدقتوتكزسفنىلعتيتأ
اهركسسانلاىلعاسأكاهعرجت
المزمكارأيلامىدحلامامإ

اققحتينأديكلابامداكدقف

اقرشموابرغقافالاهبتجامو

اقرتئأافعلارحبىلعداكت

اقرحتباصملارحبىلعنبذي
ىقتملدعتواراتنمكحتو
الخكيفربصلاوازعلاليج
اقثوأناكامهللايفانتورعو
اقرشأإةعيبطلاجدتنارونلانم

اقلطنحبصأوالإةتيلع
قبسنردوغویصحتالماوع
اقدصمائيشنلعفيناندكامو

اقبلابدرفتابرهناحبسف
اقوشملاماقلاقاتشاوهللانم
اققحويحوىيحأهنکلو

اقفوينأةيضرميذبزردجأف
اقدصأناكامرملالاقمريخو

ىقتلاويفينحلانيدلاىلعباصم

«اقْلفتموقنايبهنكلو»

ىقءاوعشوىقبتةبهول
اقدغأداجنإنافرعلاوفوعللو

اقّرمتينأنأشلاىعرتتدكامو
ىقسامونامزلااهيقستكنأك
اقللاىلإاقوشهللايعادكثحي

- ۲۷۹



عرشكشعنبيديألاوكنأك
اهرحكمسجبىمحلاوكتيأر

نكتملواعولهقلتملكلأك
املككلةيمايالاأك

رئاشبنمیرنالامافوحیرت
هدنعنزغوىقلتابرست
هلييسيفىفطصملاتفلخائينه

غلابترلابسودرفلانمتزفف
برقملكوليربجكروزي
اهنإفنيملسملامامإائينه
تققحتیتحقحلااولترشن

يدييفقفخيقافالاهبفرطت
ايسأتمظعلاقلخحلابتقلخت

رصيقوىرسكباوبأتقلغأاذإ
رشعمفنعلاوناطلسلابداسنإو

اعضومملحلاىیذلكرتتملفتملح

افئاخضْرألاىلعكرتتملفتلصو
اهدیکوبوطخلاتللذفتضرزو

ةلحعضاوتلاجسننمتسبلأو

ةرخوايأرسانلاىّيعأرمألااذإ
دجامبلقیغولارحنمباذنِإو
ىدنلاوكدعبءايلعلاىلعمالس
اجحلاوملحلاىلعايتفلاوملعلايلع

اقدومسلطنتميفقرابانس
اقطنموالابتنكدقكتنأ

اقفومادلَجتنكنکلواعوزَج
اقتعلاقيحرلاكتلوأكنمتند
اقفشمكاطختنأالعودغتف

اقّرفتینعمنيلاحنمهللف
اقفوشتمهبايقللاىلإتشو
اقتفتمةطبغيفمدفهيدلىل
اقرشتءاينألافيفلواه

اقلخافنينسحلاىدحإةماقم

اققتلالجلالاماهيلاوح

اقفخأفاراغنشامرفظىخأ
اقلختتنأتئشالدأب

اقلغمفلي¿لسالانودكبابف
اقلطمتدسدقناسحالاولدعلابف

ىقترملوطلاىذلكرتملفتلطو
اقّلمُمسانلانمكرتتملفتدجو

اقلفمةقيقحلاتزربفتلقو

اقطنمتمىیدحلانوضومبَتنكو

اقربأركفلاريننمهلَتللس

اقّلفينأرخصیوقكبلقف

اقبلاوعلاىلعىنسحلاولضفلاىلع
ىقنلاوكسلاىلعالجإلاومكحلاىلع
د



ةريجرباقماباحصألائینه

یدحلاهبامرجمضځرضلايف
هدسدقلايفقشحرضلايو
اضفلاالَمهرونحرتضلايو
ادفلالبقياضقلاناكولكينانح
اشرلالبقياضقلاناكولكينانح
ايدجمناكاعدلانأولكينانح
ةرثإةفالخلاتلمحدمحم
انأشبٌعيلضلاتنكامدمحم

اهدجذجامدعبالإَتيعد
ادماصربصلابقحتسماهلَتمقف

اهلييسيفىوقلاَءاضنأتلمعأو

اهنایکتطحخواھانبمتدیشو
ادهاجهللسفنلاايفتقفنأو

اهحوُسبنيملسملالمشتعمجو
ةوبأافصرخفلاكتثروأدقل
اصلخُمهللاةمدخيفاذبَتمقف

دكتملفباقرلااذهنمتدلقو

ةلاعضْأالافنيدلالاجرناک

ايضارتوقلاةغلبميفلواىت

يقتتوادهزنطبلاصيمحتیت

مهسوستتمقأاممبدلتمقأ

اقذعأولاطفىوقتلااهحورتقس
ىقتانميقتلاراجلابان
اقمعتملاملاعلاویدحاینعمو

اقرعأوهنمسدقلاحورماشاف

اقلهاذشايندلاىلعحافو

قرنموءامسلاتحتنمرعا
اقدغملاملانميغبيامداعل

اقلعتمايعادالإتمشا

ىقتلاونيدلاىلعءاقيإوكيلع
اقولاافنوتيکلباهبانهت
اققشتتنأمالسالاىصعتداكو

الختمىقىلابايفهللالإ
اقرشمكحبصلاحلاتدمحفیرس

اقروأوباطفاهانغمَتيقسأو
اقفنُمسفنللوىحضأنمهللف
رفميفلالالمشلتتكو
اقؤرمالحلالاكشرَو
اقدصمواقفداصیعستهللاىلإ

اقوطمالإهنمايالايفىرت
اقرفتاوعيضينأىشختفكيلع
اقلخأهللايفناکذإهروسيب

اقَمعتينأرهدلانطبكقزرب

اقفرتممبناسحإوفطلب
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یدحلاوةعيرشلاحورمهبثبت
ةعيضوبيشلاحلاومهمدختو

ابتاعهللاىرتنأءايحنقفتو

افولاىلعاميقميقيالرهدلاوه
دلاخوهوهّمسجنافةّبرو
اتيموايحنيدلاءانبديشي
يذلادلاخلادّيسلاتنأدّمحُم

ِدقوفيكو
هدحوهللافتقفنأاممورت

ةبوثمريخكالومنمتوف
ةعينمهللايلوكاهو

اهفوشكلوحكسملاماتخضفي

اقرطمسدقلاةرضحيفمهبىعستو
اقلزتمیرتنأىشختومقسو
اقدصأتثئجدقوىبتعلاىوسسیلو

اقلمتمالوًاتخرارداغالو

اقتفمنامزلاهامعنبشيعي

اقرفتينأهللارمظفحيو

اقرومدوعلارضانىحضأنيدلاهب

اقليفولالزلاکادرجكتايح

اقّرمتينأهللانيدةياقو
اقفرمنييبنلالوحازجلاةادغ
اقّمنماطخروتلابتبتکْنأك

اقرشتلكاضريفىعستوكيلإ

O

:اوأاذهو

امسلالهلہ‹قربلايراَسي

ةيدن«ہفاولهقوست

هرداههب(یرضاذاىتح

تبروتدامفضْألاكحضأف

.هنسح:هلهلهو.قيقرلابوثلا:لهلهملا(١)
.حايرلا:حقاوللا)۲(

.باحبلا:عمزرملا(۴)

.كتفلابجفاذإعبسلاىرضهنموهبجفءيشلابىرض()

اسلاءالألكاراطسأطخ

اخترونينحنيب”مزرمو
اكبعمدلالسرأهنمفاخو
انامجوزلكنمتتبأو
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ايلاعمديفقوشلا١تاسمنعايجانميعبرأجادقرباي

اشحلاراعستدراهللدنجلظلاكباهّيَحقرباي
5

ًاطخناكمأكنمادمعكاذأيعضومىماعت”كاماعلل
ىتففهكلاةيتفنمينأكينلايالكللامم

اسلايفالامشوايبينعتعلطاماذإسمشلاروزت
اعاهللاةيانعينبلغتيرمُغنمةوجفىفيتناك

افلاكرستعمأولفهنمفختالويرهظمكعريالف

ىفتخاامانيلعدقنلارهظينإانيسفطلتتيلمقمله

*›ىلتبيتىسومةوذجنمكلتفةعلمقرلايف”ىنكتنإف
ايلوألاثعبكاذفيتموننمىدهلاولامكلابتعب

›ىفطصملاف©فطصلاباقلعملمرسخلايويلم

-

غ
ح
ا

٤
۱

ابإلاولامكلاولالجلانيبيبرألجأامو"ييرأاي

افولااهؤاذغسدقلاةرضحنماهضوريفاهبمركأيتيغُباي
لقهللاظنيىترجهنإةميشيعبطللهويتمیشای

اسقامبلقوهللاةيشخنماهعمديفتقرغنيعلايقس

ىونلاىلعتقرشأدقامنإفيدهاعمىلعلخبتالقرباي
ءونلاعلفانإرفنحسمقدغثيغباهركابقرباي

.ةبقلا:ةوذجلا(۸).ةارادملا:ةاجادنا()

ىفطصلماوهللاوهوءافطصالالعافيفطصمللا(٠٠)4ر.فيفخلاتوصلا:تاسمحلا(۲)

٠هلعلوسرلاوهوهلوعفك.بونجلار:ىماعللا(۳)

.ضرغلا:برألا)۱ر.فرحتيأروازتهلصأ(٤)

.ةجرفلا:ةرجفلا()

.نوکتيأ(1)

.فهكلالهأةيرقمقرلا(۷)

- ۷۸۳



اهرنمُتبرشادهاعم

ابصلاذمانأوايفتأشن

اهميعنيتياغنعيٿڅزام
افحصيلايحنمتسرداذإ

ادهاعماجمرک]يدهاعم

يئوملعلاعبارميدهاعم
دجاملکتبنميدهاعم

اهدجمنةابايايفهللا
امهزعةاقوايايفهلل
اهشرعةاحايايفهلل

ساهبرعييفتفقو
ةقيقحييتفرعامف

يردالو
طقف

:ةيناثلاةروصقملالّوَأاذهو

ىهتلاىونمرعاشلافقوماي
انايعأيفةياغلاوَتيلُج

نموردكنمةيفاص
١شرعىلعدجنلاةعناي
ىمتحلالهكوتادارالاىتف
ىدملانوداهروحينابطأالو
یرولانيبينطبغيامتسرد

LL 2
۱يقستالوموللاتبثال

اضلولااجدنإنيملاطبس

یماهلعینییالدجماف

۱قشىلعىمحيالشرعلاف
افششىلعيتناكاهڏعت

یؤرولايخنيبمأتفقو

ىمتنممهتمنعيلناکم
یجنریواطسیشخيرشعميئ
الطلاسأكيفتنعمأيننأک

یدحلایغولانملحتسافَتيلُج
یوهیغصتاهناذايفوونرت
ىیدتهموبدأولشمو
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اهندطصافيركفكيفثلمعأ
اهدوربيفديفلاكاهكاهف
ةدتانئاكلاَترظناذإ
يتلاكسفنهنكتفرعاذإ

فعضتسمىلعتربكتاذإ

منیبتشعسانلاترقتحااذإ

اشفنأبتمظاعتاذإ
ةربكواحرمتیيشماذ

اطبنختىوملايفتيشماذإ

هلسيليذلابتفلکاذ

احجلبقاهداطصاامادراوش

اجهلافرحأبنوكلاىلعوهرت
ارمالباہنوکنمتفرع
یربنمتفرعكينجنيبام

ازجافنعأيوقلانمتلن

ارفلالجريفقلاعلالوطلاك
یردزمتشعكَذخا

ارذلايِصقُتنلوضْرالاقرختنل

ارولاىلإاعرذأتعجرارش
یسالابهنعتعجریوهكيف

:لاقيميلسلاديبعنبدمحةّمالعلاخيشلاىلاهنملاؤساذهو

لودلاهريغىلعتماقلهملعلالس
يىللاةفكىلعالاتضمنلهو
ةمُأرهدلاهبالأتدعسلهو

اوقلحفيكهئانيأنعملعلالس
مهفلحذاهيلهأنعملعلالس
>

.نابعمجةدحوملامضبةانب(۱)

لبسلاادصقهبالاتغلبلهو

للعلاهمشمبالأتئربلهو
لحتراولحهبنمالإداسلهو
لحزمنعاندیتحهَقفألع

لوذلاورخفلاوعلاةاباوناكف

٢۲۸-



لستهبمهلسفوأمهنعملعلالس
ةيعيحيرالاديبعنباىلإ
ىضرلاةودقلاانخيشديبعنباىلا

ةميلّسخيشدومحملادحجىلإ

اجرعمسانللتمددبعنباايا

لزابلهجلانميبىمارتكيلإ
لئاسمبىرسلاطيخينفلكي
ذخوهرهظىلعنميلاحرحؤرف
ماعلوقملاعامویباعاذإ
ةودقنيدلايفبيعدقيذلاناكو

ةجححةعيشلايفامامإناكو

اخلاصبلقلانمؤمًايضرألو
ةلوجسانللبيعدقامبيعيلو
انهفقفوأمقتنافوأدقتنايللقف

هدضلاقامهئينلقفالإو

هلاجرونينايالاوعجري
احضاوةجحملايدبيدقفالإو
هئايلوأفهللالجهللو

ةميغيلولارابخإتلقنف
همكحهللهيفملعكلذو
يبملأامافشاكاباوجيندفأ
.هملعةعسلهبهفصورحبلا:سوماقلا)۱(

لمعلاولعفلاولوقلاهيدلاريبخ
لمتشتملعلابواهاشنمملعلانم
لحملاكلذىلإقوشيذةي
لجألا‹”اهسومانويدالا(اهسوماقو
لهذدقلهجلابرهدلاثيحهللاىلإ
لکنهضيورتَتلواحاذإلغ

لسألاممحاهفارطأىلعنأك
للجلاهبطخنمُثيساقامفارطأب
لمتحافنيتسألههفيلأتو
لطخلاوّيغلاعفدتسيهئاراب
لدجالودابتجابيضقيولوقي
لعفوأقحابلطبلاىمصألاقاذإ

لمكيذلايلولاكاذىلعضمغو
لقتعيرشلابرشلاوضضمىلع
لفغدقناکهلاقحیریهاسع

لطبلاةميشنمقحلانإقحلاىلا
لطأاشنمردبلانأكاهانس

لمألاقرشيابرارسأرئارس
للزلايشغنإباترلافقومامف
لكتنوكانهكشىلعيضفنأ
لزنذإءادلاكلهجلانإلهجلانم

.طيحلااقلا.مےتناق سوماقلانمىبتنا.قذاحلاو٠مالسلاهيلعليربجوريخلارسبحاصوأكرمأنطابىلععلطملارسلابحاصسومانلا(۲)
.رشأ(۴)
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هلوسرىشغتهللاةالصريخو
امنيعباتلاوباحصألاولالاعم

لبسلاحضوأىلإيداحلاميساقلااب

لذجلامدختسيممخلاكسمعوضت

باوجلا

لزنامكنعافشاكاباوجكيلإ

رهاوجبتعصرلالدوقع
ةعاسلكيفملعتللكثحأ
ارثاموفقتهللادبعكلاخإ

ىقتلاولضفلااهنازملعرثام
انلَعلجنهللادبعللوف
هنأريغءیرمابلق(ترواجامف
امانأانالثايندلايفييالط

مهمةمالسلاوايبنعىن
هنافامویِرمللتلصحاإ
ماعلوقماعامویباعاذإ

دهاشهللافهللهرم٢لکو

ةَمذونمأودهعيفكاف
ًامَلُملاقيذلاراكنابتسلو
هنأشلجيذلالدعلامكحلاوه
هبویعیسنیناسنالانمحيبق

بکاراخانمايندلايذهللاا

.امهللاىرقحفهللاقتاف»:يدرولانبالوقنمنيمضتتيلايلف(

لمكذإردبلاكلهجلامالظځزي
لعتشادقارونقافالاىلعءيضت

لسكلارجهاوهليصحتىلإردابف

للجاشانصحمجنلاماهقوفتبب

لزتملرهدلایدمفورعمقالخأو

لمعلاولوقلايفهللاىوقتبكيلع
لصواهبامويسودرفلاةنجىلإ
لنأنأتقفونهرلاةعاطىدل
لمألاةياغىنغلاومسجةحصو
لذجلاوريخلايفنيرادلاىدمشيعي
لقتالوكانهتكسافهفيلأتو
للزلانميجنيتمصلاوهدبعىلع
لجرلاهلاقامضرتملامهللانم

لعفابدبعلكيزجيكبرو
لدجالوءاشفيكيضقيولوقي
لمدنادقهيخأيفابيعركذيو

لحمضيولوزيايفيذلالكف
.«لصوالإءىرمابلقترواج..

.فرصلاءاملعدنعلاثلایمسیودعيدعوبابنملكيلكونمرمألعففاكلارسكبلك()
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لسرلاةوفصنمراتخلاىفطصملاىلعهمالسبغهللاةالصرخو
لمعلاوقحابعدصلافمهليبہسافقنموماركلابحصلاولالاعم

ةذفانىمسيرخاوةيرقبعلايحویمسيناويداذهانرعاشرعشلو
راصورشوبدلبنكسييليلخلاهللادبعنبيلعخيشلاهدلاوناكدقوةايحلا

يداويفاضوفماحراصلبلصيفنبروميتناطلسلالبقنمايلاواہيف
ديعسناطلسلادهعيفتامنأىلإهلكرشوب

هذهيفهماقمهاقف۱۳۱۲ةنسروميتنب

مكحلاديلاقمهيفىلوتيذلادهعلااذهىلايلعنبلالهخيشلاهنباةيالولا

راصورشوبيفةيالولاتيغلأوةلودلاماظنيفليدعتىرجفسوباقناطلسلا

وهفنالابئانلااماباهشنبينيوثديسلارمنالاوهيذلاةمصاعلا

نالانكسييلعنبلالهخيشلاويصورخلادمحمنبفلخنبدوعسخيشلا
ىفعتسامثةيدوعسلاةيبرعلاةكلمملايفةلودلاهذهاريفسناكدقوةربغلايف

يفاريزوناكيلعنبدوعسخيشلاهوخاوضارمالاضعبنمهيناعياللمعلانع
ابنمهلمعءابتنادعبوةرهاقلايفاريفسراصمثدهعلااذهيفملعتلاوةيبرتلا
رفاوريدقتىلعمهلكخيشلادالواناديبيموكحلالمعلانميلختلاٌبحا

.ةموكحلانم

تالحرلارعاشدجملاوذعرابلادمحماذلضفلاوبأوإل
«تارفبذعريغهنعذيليئراحخاصنبىسيعل
4تاجهبوبفاوقوٍناسجتاعئارزيجارأوذل

ةلحرلا:تالحرلارعاشو‹ةعفرلاوزعلادجملاوةليضفقئافلاعرابلا
حلملادضتارفلابذعلاو.اهمظنيوهفهرفسيفهلىرجامعرفاسملاةّصق
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قئارنسحهرعشف‹تارفلابذعلاةرعشلراعتساهنإفةراعتساهيفجاجألا

تاعئارو.تارمتسنلعفتسمهنزوزجرلارحبوةزوجراعمجزيجارالاو.قئاف
.قبساميفاهانعمرّركتدقو‹ةديصقىنعمبةيفاقعمجفاوقو2تابجعم

.لوألاىنعملالثمكلذكتاجهبو.ةليمجةنسحىنعمبةيهبو

بيدألاخيشلارشععبإرلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقن

هنطويثراحلايلعنبحلاصنبىسيعنبدمحملضفلاوبأليبنلابيرألابيلللا
هنباوهدجوهوبآووهفةسائرولضفوملعتيبنموهوةيقرشلانملباقلادلب
نيخيشلاملعةعسنعلستالولبالادابكأميلابرضتءارمأءاسؤرمهلك

يفامهسفنأالذبدقو‹نيدلايفامهمدقخوسرويلعنبحلاصهيبأوىسيع
الو‹اربخنيملسملاومالسالانعهللاامنازج٠نيملسملاحصنوىلاعتهللا

هزيجارأترهتشابدألاوةفرعملاوملعلابعلطضمهنافهلمجرتملاخيشلااذهبسب
هءاقدصأوهناوخااهبحراطييتلاةقئارلاهيفاوقوهتالحريفافوقييتلاةقئافلا
اہیفراعشاهلواهلهأنمهنألليخلاةسورفيفقيمعبحهلو.ءابدألا
نفيايفهلكتركاذمبهتأتامفيكناكو٠«بيجعنتفتواهبوذوهنيبةحراطمو
روحبلاكلتةأشننمهنإفعدبالوورغالو3كعمهدبجتملعلانونفنم

مويلايفهلمجرتلايفوتدقو.ةرهإزلارودبلاوةرخإلا
ةئامنالثونيتسوةتسماعىلرألایداجرهشنمنماثلا

فوتو‹ةنسنوسم“هرمعففلأوةئامنالثورعشةتسماعهتدالوتناكوفلأو
دعبةئامنالثونيتسوةسجخماعحلاصنبیسیعريمألاةمالعلاخيشلاهدلاو

ماعهتافوتناكفىسيعخيشلادلاويلعنبحلاصةمالعلاخيشلاامأفلألا

.فلألادعبةئامنالثورشعةعبرا
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رابجنزىلارفسلادارأامدنعاهلاقيتلاةديصقلاهذههرعشنمو

ةنسمرح٥موييفكلذودنحلانمعجرورفسلانعهمزعابكفعنامهضرتعاف

:ره۱۸

اداقرلاينيعْثمْرحوتقرأ

روتسنمىخرأليللااماذإ

اروطراكذتلارماسأتيبأ

ينامألافيسيضتناىرخأو
يراحصلاوانيحءاديلابو
يثمأرادلاحوسدنعاروطو

سجرلکنعتزنرايد
اهابريفترانلدعلاسوم
اہیفنوناقلاكيرايد

نسحلکنمتوحدقرايد
ماهساهنيتلقلاظحلب

تقتالةنابكسيم

دوسامودوسلااشلذت

ظانمليتقَیدويالف
ينوبَحًابابحأنهحرلاىعر
لحممشبولقلاِءاديوس

اسرغدولاءافصمشتلعح

اداهسلاوسواسولاتفلاو
اداشتحادشتيمحلاتیر

ادايقلاينکلمویوهن

اداوجيلمأيطتمأانهوو
اداهولاويباورلازاتجأو
ادايجلاليلامشلايلجتساو

اداوسلاايفیرتالثبحنو

اداوسلااهاّيحُمنعتلجأو

ادابعلااشنأنمماكحأیوس

یداتاماراوهرهاوج

اداۇفلامرتختووطستا
یدامتفادرأوفاظطعأب

یدارتلالدإاوباجعاو
اداعصاحامرأَنْبَوصاذإ
ادامرهلعحتسالامارض

یىدافيرسأالوالكا

ادادولاينوفْصأومهجحب

اداوسلااولحدقينيعنمو
اداجوىلجتساوسرغلاباطف

— ۲۹۰



مرشاخأكارأةتلئاقو
رحريغانآلهواهنتلقف

يبارتغايفمسازعلاتبكنإو
يلاوعلاالاملامموقو
يكاذلاالإمهنوصحسيلو
اللاطلالامدمرشاش

دحمجاتسبلأوولعامهب

مالسیذشوةيكسمو
بحصملاوهعباتو

ادانزيراولاكبلقبنحدق
اداععلامزتلترحلاايندو

ادارلاىنغلينطويل
ادادحلاةدنتهملاوءاب

اداطلاتدّرعتاليلاش

ادالحالااوباتوهصب

ادادّنشلاعّسلانراقزعو

ادابعلاداسيذلايداملاىلع
اداشرلاوةيادلاوفقينمو

‹خيشلارويغلالطبلاوليلجلامامحلااہابخحرمةديصقلاهذههلو

ارئازةيفرشلاهمودقلاحاشابينورابلاهللادبعنبنامیلس

لزنلامرکألزنافقرشلايفعلأ

مكتعلطبانتفاورئاشبلانإ

هبناوجتفحبکومنمتح
ةمنيهليخلاقوفسراوفللو
اهعججأبايندلامتکرحت
تفرشهبنماشابنامیلسينعأ

ابدتنمهللابستحماقدق

مموذفيسللادعاسارّمشم
ادنسهنارقأهرخافمیورت

اودجوامنايلطلاينبتيدهلّأساف

اةياغنميغتبتامتغلب

لذجيفلكلاولجزيئرهدلاف
ريثعب لبالاوليخلانيبعقنلارينعب

للقلاىلعتارعفادمللو
لطبلادئاقلامودقلتظقيتساو

لحزىلعارخفتلعیتحنامع

لبسلاحضوايفارصتنمنيدلل
لمحلاوءازوجلاةورذتمتست

لْبدلاةيدنهاوليخلاةرهصنع
لشفلاوعورلامويوحافكلاموي

هه١٣٤۱۳ةنسطقسمنامغغةمصاعينورابلاناميلسخيشلالوصوناك(
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اهدروينيحهاديحامرلايورت
اهدئالقتلحانقللهلويخ

تدهشيذلابويأسابعنباالو

مہیببرحلاناکفسلابكالوأ

ةغباسعردلاوةيماححرلاف

رانىلعركياذو

تجتنال2اسوفنردهلل

اذإريزاناميلسكيذلااذنم

ةرسيموينمياهمسقيهارت
اهكردأفايلعلابطخيذلاكاذ

ايدترمرعلابايقترملازال

ةججؤم

لجوالبارمُحاهردصُيوًاضيب

لفكلاةزوحمارحالعنكل
لوالايفماطسبالوالمكلذل
للجلاثداحلايفهلانوفلاخم

لطحملاعفدملابالوقافتلابال
لغشيئفيسلاوةقباسليخلاو

لعتشلاورانلابةعردمموق
لمكلاةداّسلاةارّسلاةامكلانم

لبجلاكبطقلاوهفبرحلااحرتراد

لجألاةعطاهنمبلقلا`ثروُيو

لُثألاةطخلابويفرشلاب
لمعلالمكأيفايمتتمملعلل

:هذهيهوةيبرغلارايدلاىلاةيلدعلاةلحرلاةعئارلاهتالحرنمو

هداشرإىلعهللدمجحلاأ
دشارملالضفألالقأ
لشقتاءاقشألايناثعبار

رجهنينسنمغشناماعين
املسوايرهيلعىلڵلص
الثلئاسادصاقمامألاىلإ
امالالُسرتلاوتا

.١١۱۳ماعيليأ(۱)

هدالبيفلدعلارشنبالل

دصاقملالمكألالدو

لجألاربلاةمالعلايدلاو

ةيربلاةوفصنماندي
امهمشواجدلايفدعرنحام

الضافلاىقللايليلخلاينعأ

مايقلاىلاهوعديهيإ

س۲۹۲



انلقتناابباقفنمحبّصلايف

‹”»يحالغللرصعلاانثجوانحر
ارخفممامحلا(نودمحبتزاح

اباطتيبملاافرشلا©سرافب

ةلافسلاىلإانزواجحبصلاو
رازنابأانئجاشعلاعم

یحضاهانيتأناشلادجو

ترناوريحبلابانلقواجب
‹›ءادرجلابفورعملادروملاب

ةفحقُماهنإليقَمريخ
اقئاراثيدحانحراطتاه

القدقكواسبةليلك
افصوٍادولهأةوخإب
رجضنهودکننمانانام
ريصقلامويلاكلذنمةعاسنع
دبألالوطيفسنألاكاذسنأم

رابجنزنمابايإلاح
فرطلاوليمجلانسحلانمتزاح
سيطانغمبولقلاىلعاف

انلقريهشلابريضلابو
يجارامتارلكلاو

اركذُينأنمرهشأهناو

اباغانعرهشلالكوايف
هلالاكلتدهاشنَمرسي
يرابللانضرفانمقأهي
اخشوتاليضاقلاملاسو

تحرعًارصعباكرلارضحألل
يلاندوسحلاوليقملاراص
ةّفلسُمارومأانرکذتاہم

اقئافاولحعامسأللذلي
انلمتشااهبيضاملاانماعي

افووقدصوتاوريوذ
رفسلاةاناعمنموةيرغو
رورسوعاتجاوسنابرم

دكنوسؤبلكانعحازناو
رادنمانسحابتهزراد

فحريخلاوابسفنلاجهتبت
سوسحلابهذتواهبذجت

.ثرحللةيسيئرنادلبيهوةيفرشلايلةبراقتمنادلبءامسا(۴)٠(۲)١(١)

.يڭراحلادينبنودححخيشلا(٤)

.هبقلءافرشلاسرافويثراحلاديجحنبناميلسخيشلا(١)

حضوممسا(٦)
.ةيقرشلانمناتبراختمناتدلب(۸)٠(۷)

.ةعساوةالف(۹)

— ۲۹۳



هلاموهلهأبيرفلایسنی

اناطوألارجاهدقىتفنم<

ارصعانبكر١قعلاىلاهنم

/لاتقلطأ عفادلاةَّحت

يلرعلاناسللابتداكعمصلاو

‹”ينورابلاةسردماللاقثا

اوهللتيبلاانريختناهب
مظعفسأيفاكل
هترضحبانعايجامدعو

منلاميضقنةجرشلادجسمف
قيرغلادجسميلةراتو
لثئابقلااسؤرتلاوتاهب
يبادنلاونادمهامنادم

هبراعيمېنإ‹؛احيسلهأو
لماكلامامالااناقلتدقو

ماعلاييلولاليلخوبأ
ةرظانمللةاضقلاعمجف

اياضقيفراشتساوداشأ
.قعلايداو(١)
.نييبادنللةيسيئرلادلبلا(١)
.ينورابلاهللادبعنبناميلسخيشلا(۴ر
.هلفسانمةحاورينبيداوبرقدلبمسا(4)

هلاحنبلقتوهرادو

انالحلاوباحصألايسنو

ارخفتیبملابتزاح‹("رسدلاو

احضتاايفدعسلاردبوانئج

عماجلانابونصحلاادبام

بحرتلاوملستلابقطتت

لذجيفمنملكلاواهلهأب
نونكملارهوجلاكابتطاح

اضفلانمايرقوهبيطل
معزلادئاقلابايغلع

ةتبيفلاستاندیزي

تخذإانيلعضرفلابجاونم
قييضتنمقيرطلااذبكو
لداعلاريمأللنيهجاوم

يںايّسلاونايذاسؤرو

ةبئاصارالهأليهلهأو
لماشاياعرلاىلعهلدعْنَم

ةرجاشملافشكتتهبنمو

اياعرللخحلصياموسبع

س٢۲۹



ةحيحصلاةركفلاسوئكتراد
سبعسيئرىلإاوليسرُينأ
عفديحلصبوأمكحبامإ
نتفلابيهاولهبيفطتتو
انرُمَأاولاق0ماشهوبامأ

هليداولااذویسیعونبنحن
ثراحنبدمحميفننام

لصألايفهئايلوأنحنلب
دماحنب(دمحأنعلستالو

جرخلرمأهاتأولوير
ةديقنمةيدريمالایار

المجمباسحلابارو(انيغ
دماحليساعطقاهلبت
يداولاكاذْمعتةحلصم

ماشأللدودحلالبقتساو

رظنمخألاودارأنکل
دكسبامهلإاولسرأف
ديدسلايأرلااوريملمهنكل
الصاصقلايفتضّوفنإباجأ

ماكحألاىلإرمألاعجرف
.هبراقأصخالابولوتقملاةليق()

.ماشهينبسارلوتقملاميعزلا(1)
.لتقلابمہنملاوباودشارينبسار(۳)

.مويلاكلذفرصىلعيسيسنرفلاير١٠۲٠يأ()

ةحيرقلاتجتتنأمنیب

سبلريغبرمألااولصفي
عفقرتوهبرّشلاثعاوب
نمزلاحاتريوامّدلانقحنو
اندنعفالخالريمالاىلإ

ثراولامظعلاوهنمصخأ

لكلايلوكشالوُو
يدلاوهاريامعهلالف

جمتباواعيرسيداولاكلذنم
ةدودعماهلبقتساولب

الصفماجهللفورحىلع
دئاوفنمكاذيفىريامل
يدابورضاحنمهعيجج
ماشهوبكاذىيملول
ارصانهاخأواديشرينعأ

ديشرىلإمهرمأاوعجرذإ
الوالنيبالوةيديف
ماللبراقامدعبنم

٢٥۲۹—



احجارامكحمامالامكحف

الماكافلأدجحأىلعنإ
یرآامیةدايزالمكحلايب

رفاولصاصق"فيسىلعالو
ةيدللايلوقاذلجأ

ماتألاىلعاهعفندوعي
اللعلاكتيراهعفدي
أنوكينجسلايففالوأ

ارخاايأرماكحلارظنيوأ
امکحدقامهدلاولاححصو

دلالايغابلالتقنمهناب

قحقيرطىلعلتقلانكينإ
ةيضقلاهذهفاننإو

نيدلااذهناكرأمہداش

ثٹراکمبتابةلل

لسرلابارركميليامل

.لتقلابمهتمادماحنبدححأنبفيس(١)

احئالباوصلاهيفىأراهجو
ادذرتامومكحلاًدفنأو
الصافامكحكاهنيتئامو

یرجدقامیفدشارينبىلع
ررضلاهلانينجسلايفمادام

ةحلصمنمكاذفیرنا

ماشهوبكاذىريملول
السرمًافبسقلطينأءاشنإ

ىدرلاهيفاويوأرَقُيىتح
رهاظهيفقحلاوهنوري
امېبللالازأومامالاهب

دوقالوةيِدهيلعالف
قبسامهيفمكحلانإفالوأ
ةيناسفنءاوهأىرنامي
املظلاوةافطلامغرأو

نيكهتلاورصنلابمهدمأ

ينامعلاانرطقلهأبافطل
ٽداوحنمنامعىلعام

هلامواعمهلاجربو

روجانملان2اهعفريف
لصنقلابانجوندك

روصواهرغوطقس

٢٦۲۹—

 



 

ةدافالابهمباوجلاءاج

لاحلابوفرماهنأو
نوتباثطورشلالعمہناو

لاورحأتّسحتامدعبو

قاتسرلابنأمامالایر

حلصملاريمألاراسنادبال

ماشملاىلعْمزعلاممصف
نطوللاعوجرراتخيلكلاو
لوالایدامجرهشعباسف

رورسبانجرخ‹'احيفلانمارصع
اجنفلنكيملوابا
ادبدبانررمالاننإو
هغمصدادولابامالستدبأ

ىحضانزواجنوعبضلايداوو
ليقلاوتيبلاتزاح«ضوخلاو
ديسلاجيفانسجابرغمو

ىیرجلوفاننيبةالصلادعب
طسوألاثلثةعاستلخدام

.لئامسبقل()

ةدايزلاملعیاهنأل

لابقتسالايفمفىونالو
نومئاڦهيلعحلصلابجاوو

لالاباطولئامسيداو
قاقشلللوتًافعاوب

حلصترزايدلارطقلاكلذل

ماقملاةكانمئيسدقو
نعوولوىتمنمځرتسيو

ادومعتاعنصحلاانطاخ

احرشناداؤفلا‹يداعسلابو

دجبتلاىلاانمقالجاعو

ىرسلامولادمححابصلادنع

طساولادالببنحنوالإ

.ماتلاسانجلارورسورورسنيبوةرايسلابةعاسعيربلئامسيردحءانَغةدلبوروس(۲)

.لئامسيداورغٹىلعةريبكةدلب(۴)
.قرشلانماجنفنمةلحملوأ)٤(

.هنادلبرخآيهولئامسيدارنمرخآدلب(۵)

.ءاکربنمةيرقةريغصادلب)٦ر

٠قرشلانملواعملانادلبنمدلب(۷)

س۲۹۷



رهازنابردبلارونواتب
اردالبانطسوتا

رشاعبانليقمء"يفأيفو
احبضتايداعلابوكرىلع
افاحوانلاحدهاشينمف

اهروهظىلعوبرتانلافطأ
لاجرلااهعيضاذإانإ
تالماكلايلبانمقنموي

ةدايزالنيمويابانمق
سشلالاوحأتحلطصاو
رمأريكمثمهيام
لواعللابمامقملاانهاهو

ديسلاتالسارملزتملو

هلوعمانئجنيحواننوعدي
هتوعدلةباجإتبجوف
اهانيَدأضورفلاهزاول

ريدقتلالعتاعاسسهو

اهرونءامسلاسشتلمكتساام

.لواعملانادلبنمةريبكةدلب()
.لواعمللیرخاةدلب)٢

.هترساويلعنبلالهديسلاةدلب)۱(۳

.ةبراعيلاراثآنمعينملانصحلاابيفيتلاةروهشملاةدلبلاع,

رجاحا

یرتت
اع

رطاخ

اهمونبتأالشماو

دايحلاعئالطتت

نطسوفاعقننرثا

بيطوتارسمىلع
احدقتايروملاتانفاصلاو

اهلهأنمانلأاقحملعي

اهروهميفطقرصقنمو
لايلاوكشتاهطيرن
تاملسموحلانزواجحبصلاو

ةداعالايهبULتمزلو

يسأتالبتلازمهنافضأ

رجشبتعفواياضفالإ

لماشرخوسناىلعمن
دمحأمامالانباهمامالايلاو

هلّسرانفثبواهفدرأ
هترضحلتجرعتالمعيلاو

ىھاتامہريسلاومطخلاب
«روصنملاىلاجاتحاانريسم
ديشملاانصحءاذحاتتب

اهرونالالتمزايذوالإ

س۸٢۲۹۸



راركلا ١ريزاكاذ

الاطر اتزرجعا

-اربانيا1۱ ۱۱ايافھکتلزال

دحجمويکماي eمايتال

"ليشوللانجرخ

ارسکص١|:

س1

۳یتطخحال.

رحر

عرلام EEیشلاحاكعد
مارکللالحلاک000 7ةداسلك1 هاا

ا

یدفخغيناثلاةلي۲
ةنفصلا,حبصلااجر لهارفاغويب/

حصنوسمحي

اياياكکل
۱ڃ

نوصملاا نظطولابو
.سيقنبمهاربانبدمحأديسلا(١ )

۰كىعس 2با٠١ دج«والهدسلا۲ ل-)(

راوغملا اةارسلا:

ةدماح7ق5

اطألا: طلوقاال0

4مالسلابتح1 ||حواحص

حيصفللاب0¢د الأىمويلااذ7 ثيدحلا0ِ

سوذيقن.۱

یخوساهادلاس

ةد

لابتی/1
_۱-.

r0احصبلقلاو |سرلا۱

بحصعاتجاووط
ةيلاعلا¿ن ۱نوصحلانعاه

م0يد فللبحأ

س۲۹۹



انحزأيدلاونوصحلانع
انباحصأترقىَّملاىرتامأ
طونقنموبصننمانبمكف
لالمإنموابمأسو
دلبلااذباهركذاينأو

لامباهتناوسفنلتقنم
اشضعشلاملوقتفلاقترف
يرفاغلادالبنمالسرٹبو

ليکشينبنمةداقلاقرشو
‹”لايفابهيلااوبدتناف
درتناريمألادنحماو

دقوهيلهأوقحلاعواطف
اداقنممېتبحصفءاحف

انعذُمءاجوداقناانيحف

قاتسرلاةهجتنأمطاا
اققحنذابولقلاترفسا

ةنمانلاةليللالوخددنع
رخالیدامجرهشنما

يبلدالبالقواسب

رشاعحابصوايفومهل
لوهذلاوصورخينلةدلب(۲).ةدلب()

انحرأضيبمماقمنمو
انباکرفداهجالاهذهو

طوبلاوعولطلانمبعتو
لاعلعلاةزاوردلسكاذنع

رزتارشلابفهعياشينمو

يلاملاوراّسلابرض
اشعبنانيححارجلالمرأو
رصاننبدمحممهميعز
نيملسملالاتقلاودعتسيوُ

ليهسنبايلعنابلكخيشو
لاوحألاءيسهوفوخو

دشرلامارذإباوصللقف
اداععلاكتویدحلایا

انيباحفصواوفعهعسوأ
قاسفلاولالظلاةئغنم

اقرتمانريسوانلوفق
ةليلبيبطلايانجرخاہم
رفاومارتحاب‹”يباوعلاالق
نمزُمدعولنابيشنبلهذ
ركاشبلقب(١تاملسمانئج

.لرواعمللةدلب)۳(

س۷٣ک



اشقأابمايأثالث

ديسلاحيلفلانجرخارصع

اضوخحلاانيتأوانبكرارصع
اشتىكمدلمَمأنأل

بوثديدجارصعاسل

احراريصعوانجرخاحبّص

رشععستحبصيفاننإو
لناساهنإوهرادب
نطولابانأكاهانلصوال

مامالامزالتضقناامل
ةهجلايذهرومتکزدقو

بوغرلاةصخرلابانلداج
نطولابحثيدحاورضحتساف

امامالااقارفنكينإو

فرطلاكاذباندوجونكل

رهشلااذنمنيرشعلاوسمخلايف
)۲ر

ناكمباسبقعلاب

ةفحيقلابوهفليقملاامأ
ةنسلامالسىدُبأاهعفدم

ةمظاكليقلاىلعنكت
ةديحولاةعاَسرافو

لماوكالناوخإباوقال
يربجلادوعسنبنيربجخيشلا(١)

دمسوةعيرشلانكمةييرقلاعورفلاوديعموبلآدالب(۳)

mtdسا

ابلليقاباموييفأمغ
دقرلانيللايفهباب

اضوفريسملاراانهنمو

اتسبلاماقسلانمابوث

بلسبهَّنذخأتحبصلاو

احرفرورسبتابلكلاو
یرسنزحاومامالاعمانج
لثاناهلاهانيأرامي
نكسبلقلااذكسفنلاابت

ملاىلعمتربأو
ةّقرتللعوجرلابنزا

بوبحلانطولاوحلايف
نمؤلادنعناميالانمكاذ

امانتبطتملسوفنلاهب

فكتستالفلكللزعأ
يرللعاشرام
برغتسيالفتانيجلاىلإ

فكلتيللا)۳(

رصخالاب

ةيحتلابلابجلاتدرو

ةمركمتلانسرعلارئبنكل
ةديرطلاةيظلاكتقلطأنإ

قعلايداوبيأقعلاب(۲)

—٣ا



ركتاذإيوهتموجنلااهنأك

مشاغدرومولظمثول
انوبھريهللاودعاہ

برعلانوصحتراص`اهروهظ

فلساناوضمنماهاسفادق

اوتاماللاومألااوذخأله

ايلانوفرعيالمهنإ
ادبأطقليممهلبطصا

بلطلادبعوهوانيأذنم
یرترسیلاورسعلايفانمويل
اماوقأىرأمويلاينكل
اراخفلاونوريمقْرع

سلفلاصقنعريمهضعبو
لاوقأمشماوقألابام
لاوقألابرخفلاامالهاجاي
هدوصقمنعكاذيبلقجاهدق
رصعلابرقنيشعلاوعبسلايئ
درلمالاةداغلالثمءانسح

رماوضلابّرَشلاىقلتدقو

رفيدضلاوعاجشلاتبني

اراطاہنموالادراهام

ماشملادرولافرا
اهوسبحافنهدکكشال

ملاطعدرلوفيعضلانع
انوعكاذكمءادعأ

بلطملكلانياہکار
فلخمنعكنملالابام
اوتافذااورذعتفمهدنع

اومتشرومفرمكلام
انيهراصعلايفمهد

ادعللامغرواباهرإنهم
بستنهيلاورازننمو
ىرجرخاولايعلاتلطلاخ

اماركلامهابااوفتقيم
ارانيدلاومهردلااوزنكينأ
سمأکهدنعنوکینأنم

ولاماټحزعلاقيرطنعو
لاعفألاقداصبهكل

هدولحنعمظنلاجورخاذل

رحبلاجلكاربإالتحال

ديبنمبهشلاكاهروصق
اشبتسماكحاضمالسوب

ت۳



قباوسنملاخلل5ورغال
هلافسلابمويلاينيعرقت
ابرطىیداننانرلاعفدملاو

رهاشثيدحلاويورتعمصلاو
انيرشعلاونماثلاامورييف
اسفنألاانحرأوانحرتسادق
بريضملابمويلااهاصعتقلأ

لحارلابايالابانيعرق
لّمكلارودبلاوانعمتجا
الُخأتقوبترمةعاس
الفحملاكاذكانيعتدهاش

اللُحرورسلانمیستکا
ةرشانمالسللماشكتدغ

ةحيحشاهتراجىرانکل
عفدملايوددعرلافصاقك

اقربلايكحيفيسلاناعملو

eالوغشمتحبصأينكل

رضلافشكنهرلالأسأف

لقتناناشلااهبيسارلالباقلاب

لجويفاوسمأسانلالكوانرس
ابأوامأسانلاانلعجانإ
امعنأاهىلعهللدمحلاف
مالسلابةالصلافدرأو

باحصألاولالاودمحم

Gi
e
.
©
&

قياسنمدمحييفمومو
هلالايذاهلهانمىرآام
ابحرمومكبالهسوالها

رطاعلاالسلاينممکیلع

انيفكدقرافسألاثعونم

یسعولعلنملكحاتراو
بختوذحبصأىولالم

لهادلوشيعلادش
لومللاشثلاوانيلعاہم
اليحلايشمييقرشلاانرطقو

المونيهارتحرفنم
ةرجاخلاةعلقاهتبواجف

عمجملاكاذباعمصلاِتدعرأ

اقوشايلاينوعدتدرجلاو
ملانمسمنيعألاقرطدق
رجالايفيلفعضُينأوينع

لمكدقماظنلاوماشملالبح

لذجيفعيمجلاوانعجرمى
ايرقألاديعبلااًيَواَسقحلاِف

امركتايوانيلعهب

ت۳



:نيرحبلاةلحرنعةئبنملاةدبصقلاهذههلو

لالدلايفلفرتلاتختتن

انسخسمشلاکاہنییجءایض

حادرةكنبهةصهرهرب

لامريفرطخيفشخلاكتدب
ررهاباهاتجوبهلت
نمقرتحملاهلاتبجع

ايتلقمنمامهسأتشارو

راسکناوشاهدنايفتلاقو

يحورقيقشايتمىتحىلا

يبلقتفدقلاهتلقف
ارانءاشحألايفتّيكذأدقو

مکنميالب١لامجلالعجنمب

متشبنوليداوف[دهعک
ىجرلابطقلايدلاونكلو
لذعليغصأالكاذانأاهف

صقانلاسانجلاامهيبوةيظلالازغلاوسمشلاةلازغلا(١)

رونتکحةرذخم

ىلايللاوسمهانسبالج

لالدلاهيابةجلدخ
لازفلاوةلازغلاب

لاعشلابىنضمبلقمرضتو
لاسوهوىسمأتانجولاىظل

لالا

ترزاف

يلاوعلابتلاجووطستهب

لابللابتمرأواهقشاعل

لالزبذعنميلِإَبحأ
لامهنابفرذينيعلاعمدو

يلاجبافطليقفرافكبتعب

لامجلالزبىونللاشناو
لاسطقماوهنعانأامف

لاحرلاىدلزيزعلاعاصاما

لاحترابنذاورفسهل

لاقلادبأعماسبثسلو

لاقمنمكبسحمثيريذع

يفقونلاىنعمبجلاسكبلامجلاونسحلاىنعمبمجلاحتفبوهولوألاعارصملايفلامجلانيب(۲)
.فّرحلاسانجلايناثلاعارصللا

٤۳۹—



نامأيفكبرظفحيفرسف

ابنمقفالليطلاترق

مارحرهشنهرشعيتب
ولتتنيسمخلاوعستلاماعب

ىلصنينوكلاديسةرجحل

ودشينهيداحواربإىلإ
اممثابوالقا

ايهادغتيبلاوّلُلابو
نكلدوهعملاةردّسلارفجحب

ارورستدبأدقرسدهنمو

ثيبمانالانغزلو

اسبماشلاجيفنمارق
ىدفلملايليلخلامهشلااہ

ودعتليخلاويحضاهانيأ

تراسموينلعتنيبلابتدغ

سرطناطلسلانمانافاوو

مهمهجعزارافظلنإو

باهشهبئانهيأونصو
ادمجوامركهماقمماقأ

انيلاتلصوهتارايسو

لالجلاوذكبرهللاكالك
لالتلاىلعةازبلاكالع

لالحنمًامرحردافمرح
1فلأ7نیئمال

لاوبحصعمهللاهيلع
لابلكيلى_تاوصأب
لاحرلابًادشراوكألالع
لاحترابارصمعهالو

لابجلانيبامقلاالقو

يلايللافرشتوحهتيوط
لادجالبليقلاتوحىتم
لاوبابامركاعفنو
لاصولافرشيغتبترشوبو
لالهوبتامركملافيلح

لالقلاكيتابانايقل
لابخلابامويهللاكامر
لاصفنابنذوتبابحألانع

لاجاعيسوتوبيحرتب

يلاعلالكهبتوحولجأ
لاوطلاعبسلاىلعابترالع
يلايثالاعبطلالالذي
لانتمالايفتتأةدحىلع

— ۳6



يرجنقربلاحملكانبرمت
يکرتلاةزرببىتحترج
كولمناطلسلاةرتعب

انالثلامريييفرشعنماشب
طاسبناوحارشناباسقأ

ىدْسأمهاربالجندهأو
تناکثیحدماحنازاحیتف

اميردزيوبولطخلاهمظتت

انعجردقمرحلاسأريفو
داحجبرفصيبيسلاالو
انجرخاتمةعاسسحنأب

الرايسلااوهنمكلذو
ركشفمايأدعبيفوعو
امویناطلسلاةلالحداعو

ترانأرفصنمرشععبارب

نسريغصوهوكلملاىلوت
ينادالاويصاقأللببحو

يورئويدشنهجرثام
اديعسارفسانمزعررقو
رهظنيرشعلاعمةعيرأب
ادعقيدّصلاةوخإكنحنو
احبصوتاعاسعسترفاسو

لالکالوریستماسالب
لاجرلاميداقماييقلت
لازنللايفثويلةفراطغ

لاححيحصوابيانلصو
لاب-ءافصوةحصلماكو

يلاقموصيسيلالي
لانلابعصىقترلاديعب

لافتحاوذوهاهميظعبامو
لاقصلابللفيالوتلبه
لاتمشموينمضرشوبل
لالظلاكيتاهبورنىلع
لالتعاضعبيدلاودهجأف
لامشلاخرىوهعمقفاوت
لاہتباعمءافشلاهيلومل

لاوصعلاببطلاوكر
لامكلابجوتتنمةعلطب
يلارألاورخارألاىلعقافف

لاصخلامركنمهيويال
لاصنلاورفاغلايفاثيدح

لاكتابامزعنيرحبلاىلإ
يلاغلکلڌذبنليلااندعص

لالبيأبحصلاليعو

لامصعبلنواشاجأ

دا



اميتعسابعلاردنو

رقصنبناطلسخيشلاايحو

يسراليللابدحاوةعاسو
هاتأذإديعساهمكاحو

املسيدهُيادشارلسرأو
تاسفطاستراننيرحبلابو

سمسعولطديعباهاسرب
یسیعنبدمحیميفانن
دحمومركوذتيصلامظع
ءاببيلاعلاهرصقةورذب

يكاذملاَدرْجلاهلوحنمیرت

تمکورفصنمورمخنمف
يداوعلاطبرنعنغتسيملو
ميدقفلسنمبرغلانحض
ايالانمساقتليات
دعريكتالمعيلابىرت

اسورعتسمأدقنيرحبلاهب
ترقتساوادحموافرشتفر

تاحتاشاروصفاہداشو
ايفطضفللةكارشماقأ

.يسأيلاموتكمنبديعسخيشلا)ا(

هنعباناوفوصوملافذحفتاعطاسراونأيأترانللعافتاعطاسر

لاحترابردابغاهاتأ

لاجتعاكشوىلعاهحرابو
لاقنلالاَمحلذبلاليزج

لامّجلاةيدابيهوأيد
لابرورسمادغملعانب
لاعفلاكلتىلعمهركشتف
لاضلكامدتہاریحس

لابابلزحهنعوماقأ
لاريخةفيلخلالاىه
لاخلاتاميدعقالخأو

يلخلارْصْحلايفًنادمغىكح
لايذلابفّسعتتارمط

لاهصلابددررقشنمو
لاودلابتّرصتتالاب

لاجلايفلهاوصلاانبكإرم
لىلاتقويفركلاموي
ياعلکونبرظنهل
يلاللاورهاولايفرخت
لاقنلابحسلاوءازوجلالع

لاكشلاتابيجعتال

٠درمريثكلامعبالااذهوةفملا

س۳۷



ريترحبيرجيربلاابنمف
يلاٿحابصسيمخلاموييئو
رهظنينثالبوهبماقأ
احرشروهشملاُمروتْسالوت
فلطلونامهتإوماكحاب

يركفراحوتيأرالتبجع
الكقشلايفةفلكريملو
تمتمايألاةعبسلانيحو
رشعديعبدوعقلايفحماسو

رثأنيعوبسأدبرتمو
اسولجهلةالصلايفصخرو
امویرشعةعستدعبزاجأ
احبصيناثلاعيبرنمسماخب
كشمثركشمثكشف
انعجر
تقويأهرتلاانئشىتم
القنحنةريزجلابمويف
ليلظطلظافنيتاسب
ديصلكومسنلابيطا

لخنوراجشأنيبمريو
اناعددفقرحلابمويو

.جلاعملابيطلامسا(١)

امهمرايسلاورصقلا

لامشلارحباولوفذقي
لاتبشألليدلاوهجوت
لاضُغلاةّيهادهللالازأ
لايعلابينضمماقمماقو
لابروضحوهبقافشإو
يلاحکادغتيرامرينمو
لابارهسالواعَجَوالو

لالسناباعزرنطيخلالازا

يلوتيفةرسملاتلبقأو
لامدنافحبصأقشلاحرجل

لاستغالکنمءاشيفيكو

لاهلاباليقيشملنأب
لاتبسالاكابشنمانجرخ

يلاعشرعلاعيفرانقلاخل
لاسكلاولملقتايفليرط
لاشمالايفمساقانرمأ

لاجونمضعبحازنافاہ
لالزلابذعلانمراهنأو

لازغميربنرأفشخک

لامجلالكتوحراهزاو

يلاعلاىلإقوتيمُهَشاه

—۳۰۸ےک



خيشهللادبعكاذوهنمف

يكمربمويهولتيام
راهتشااشريخصلاماياو
الىموااماقمیرکذو

نسحوفرظاباسمايأو
الإكاذاهانديزيسيلو

نينحالزيزعلانطولاىلإ
اتمكفىدفملااندلاوا

ينادتلاسمشتقرشأالو
ودشيماقفبايإلاموياند

تارئاطةتسريلابترمو
يرجينيحيكلوحناهنمو
عيرنمرشعناتةليلب
يليهللانامأ]يفمالس

يلخوانكرمناطبقرف
نامأيفطقسمتأتنأىلإ

احارشنGاارقتاغيرضيرو
جرعفيفصغورستو
یسرمثرفاسفنمينعدو
ځاسوالاجإكايذذخو

لاموواجوذردقلاليلج
يلاجملالكلينامغ
لاؤسلانعراهتشألاينغيو
يلافويمالفاهيصخنالو

لاقعيفائاكابنحنو
لاجولاوهواتلاهةفعاضم

لالماماسانماسبحو

لاغرابعمزاونيبلاراسا

لالجلاوذافطلهللاءاشو

لاصولامايألونصانأ

لادتعاباريسمانبرست

لاعنلابكوذحكاهيراب

يلاممانبرورسلاوانرفس
لاجرعمينمنيرحبلايلع

لاحيفیسرملككماما
لالاىصقأيهفاهاسرمب

لالتعاريغنمكعلزنتو
يلاتفاليإلاةروسولتيس
يلاټحاحرشلابموقيسيلف
لاصتابعنفاوليصفنتلانم

يلاتسابعلارديبلتتأ
.اضمهنألةحتفلاببوصنمىدانموهوبكرملارماهدنعيذلا()

—۳۹ےک



دیعستقوقہبصلاانلزن

ايارلااوداسةداسكولم

الذلاطبألارهقيسأب
مهشليلارهظبانافاوو
وڏدجاميعرأمک

يناتأربخيرطاخردكو

ىلعلاحدقلاوقبسلانه
الماضيلاةنباىلعتفسأ

دجمبنزحالوفسأالو
تلش”نامزتعجفارقشلاابأ
ىتحءءارمحلابتيفكتساامو
انثالنةلجحمارقشىلع

حينهنامزايكبسحف

اروبصىتفنامزايىقلتس
هنعقلنءهزرسيلثكحيوف
زرمهدلاداقتفاناكنإو
اريخشرعلاهلإينلدبيس

لايلاكطقسممالعأتدب

لابجلامشلاديعسلاب
لادجالبنتلاحلاالكب

لاوزلانزلابزيدوجو
لاعفلايولاقلايقودص
لاخلانعلتةقلاخم

لاقصلازهالعلازارحإو
يلاوتىلعتانفاصلادقفب

لاحرتسونيدتعلاعور
لاتمثيلصلملاويلجم
يلىضقدقيرويفسأامو
لاذملاعمدلافكاوفكفكف

لابولابانيحتيأركادي
لايتغاوءزرماهستشر
لامشلاقلطاهتخأىرخأو
لاعفلاءوسنموهبتتي
لالتعالاوانضلابيمرتو

لاقثءابعألمحبموقي
لالايفوأالجاعاليدب

لامدقفةيزرلاامكرمعل

لالجلاوذيرويضاملانع
.ءايلافذحبموزجمهنأكفةرورضهؤايتفذحيرزيهلصاوييأ(١)
.نامزللباطخءاتلاجتفبتعجفوىدانمهنأىلعنونلامضبنامز۲ر

س۳ا۰



النأبيأمكحلاىصوأدقو
قشموينميأنيرهشىل
ىلطقسميانمايقراصو

الصودقةيطولادلبىلإ
ااذإانحتاستحرطمو

سنأبترشندقنيموييفو
ترانأدقىیدامجيناثينو

يربجتوانبتارئاسلارت
ليقمارضخلارجاحلانازو

سلاباهليقموثلاثةليلو

دايأوذمرکدحجنمف

انمماهوألاوليحلاالقو
دادونمعرازلااستو

ادرجوامركمکبسحءیطا

اقيضميدبتهقيضتداکو

نهامفاريصانضعبللوقن
رمذلكلاواتدهاشولف

اهارتوليلايللاةيراعو
ترخوتدجسیتمابجعیرت

اہیفقرتنإةصرفنممکف

لامجلاىلعبوكرلايفلوعي
يلايللاةيراعنتألایتحو

يلاتومويىوساهحرابن
لالهيماسلاةوعدانبجأ

لاۋسلابتلاوو اہیفاون

لافتحاورشبمالعاالل
لالخلانملوفقلاسمال

لادصعلاوانيوهلاباديور
لاحتكالابتنيرنيعك
يلايللاريخاهلتمقاو
يلاوناطلسلابناجنماه

لاوطايلعلاودجناكردل
لالحنايفتسمأراجحتلانع
لاطهةيداغلشمدوجو
لاوبللارحبمتاحارخفو

لاحنمةقيضنقيرطثكولس
لاكتاومزعباشهانعطف

لاہتباوعوشخيمظعت
لالقلاوقياضملايلقوحن
لابلابترجفازجعتبأ

.تاطلسلالبقنماهرمايلاووهوةيطولاباميقمنارألاكلذيفناكويليلخلايلعنبلالهخيشلا()

.اهولتتلصألاوةرورضمزجلاباهلتتوطاطحرجاحنادلبنمدلب()

س۳۱۱ا



ارهجحوليتالمعيلالضفو

لاكننمشامبسحفضيفتتداكسافنألاةبوطقلابو

يلالحدقكرجهسأكفكيلإانهفنالةقيضللوقأ
لاعسلاقوفولواندعالاهورواجًاّيطنأالولو
يلاوغلابيطانرايدمسنىدهأفارغلاةريغلاانلصو

لاطعةيناغكاطلغتدغانحبصلاوةبخاسو
لالزمبشةصحالمءاباشورالقةيعامُسأب

لاقثلاعمرورسلانمريطتتداكفارهزلاةمدلااتبو
لاحترالامویذماسنأوارورستلمکةعاسنهامو

يلاغلكيناهتلابلداايفيجالغلاةعاسيكاحت

لاشولاادصنيمثلاانمدقبتّيحمويبريضملاِتَلَجدقو
"لاکيفترقتساوترقوتقلأمويلااهاصعالباب
لابجلاولهاجمابلوهميودىيحذإنانرللو
لابولابرطمتءافللاىلعالنالألاعفادملشمك
لاعنلاوذحانماشممویکرشعينايئالوصوناكو

لاخلابردقيالريكنوبنيمويلايذنيباممكف
لاذمقلاةهورشماتتلحرلاطمشكتدغرايدلاوانجرخ

لامجلاوةحاللاىدلهيتتبجووهزيفيهواندعو
لاحلكوبايإلااذهىلعركشمثركشنهرلظ
لالضلانمداشرلااًنيِداَهلينمملستلاوهللاةالص

لاذلاىلعليدحملابماحٌينغتامبحصوهعباتو

تغ

.تيلاىوللاابرغتساواهاصعتقلاونيمضتتيلااذهيف(١)

لاجايزخىلعويئر

س۳۱۲

 



:ةيليخةقباسميفلاقو

قرتغتالو

انديسثيدحتیسن

واليسلشموامعن
واريطلثميهيلب
الفقابسلاءاشنمف

اہبكارنظلايامو

ذجمامحلاسرفىلإ

نهمبيجعريخاغ

اهتوهصبالعنيحو

دلايلوذعلوقي

تکحهلعتضمنونس

لاےک2ر

هومفوفج6

ةداعدريعت

نعو

اح

تضم

اردقالعامّذقد

ردصامريغمكنم
— ۳۱۳



ذعلالخوهَمحلاصأ
داحةيغلالاندقن

اطوماقسلااهدهجأو

اذإبيطياليبلقف
نإوهريناديلاالو

لاعفأبتزاتمادق

ليخلايلةعنياعت
يصرئاطلبجعتالف
هفءيشبتفصواذإ
لاباهارتتبذهناو

مشلاةهجيفواهنيال
انريرصماجللعمستو
الذمهللانِإو

تلقثاةّنصملاكيتاهو
اهبحرماعماامهدو

يفتکیوحاراهقحي
لمأيلءرقشلايفو
اديملايرطاخيلسف

انقلاىلجاکهيلجنس

هسالميللفريو
جووبيطيهرطاخو
اليخلاانرهديشعيو
اناديسراتخلالع

ارهتشااباہنم
ارطوالليضقتهر

اردنعمهدشْلامن

ردقفنملضفبة
ارطخدقهيلالیذب

١٤۳۱—



لىتممةالص
لالاوهبحصوهيلع

رهظدقمالسإلاهب

اإهزاجلامینام

:ةيبدأةيليخةحراطماضيألاقو

یونلابوداعبلابيدهعلاطدقف

مهنيدحفازجوتنأاكايإو
دجألاحافشكاواعارساًرمو

انرودصنمادصلاولجقطنمهل
هلصأعباتعرفلافبجعالو

لمتالوتدعوامزجنأدما

ْعلوُمودایجابفوغشاو
اهتيأرموقليخلاعاضأاماذإ

نميهمبرقحالعيضقنو
يتلايسرفیدلسورغميبحو
اهلضفوموجنلاليخلاوردبلايه
تجتناموياهطبنيفتيرغأدقو
تليرغتوىدملاليخلابلاطاذإ
اهملعلاباجُغارقشلابتدزدقو
الواطتمتأذإاهنعكثب
:هلوقلنمضتهيلييذلاوتيللااذه(١)

سانااهعيطليخلااهاذا

مويلكةشيصعلملارظطاشن

يتعولومارغنميبلفيفشياب
يتلغجعاوليفطُمهاركذو
يتلعوينانضيفشتمهرابخأو
ةياردوةنطفيذافولافيلح

ةمهلادنعرخصلادقيمزعو
ةمهلافشكلنودمحلثمنمف

ةداوهاذنكيملىرخأوايندل
ةّيلاكىشسلافينامألالوطل

ةفلكريغنمدرجلاقاتعلابحب
ةرجابالزمايدلتڵلعت
ةشيعلايلانلكاعماهكرشنو

ةلهألالضفلثماعطقليخلاىلع

ةعألالوطمليلامشرقشب
تتتاماهقوفسفنلكدج
ةلعببيبطلاملعاهناسرفب
ةنيعظلابركاذامؤرماالع

الليلتكرئافاهانطبر

٥۳۱—



هنظيوافنتمىلعلاجف

اهرهقماراهرهظيفىوتسااَملف
تدبرعوتلاجتساوتلاجوتلاحف

اهودعكءاوزناضرأللوتوهأف

ةجاجعالإراصبألاىرتنإامف

نكيملوودعتيبظلاكانلتحالف

اذسيلاسيقنبانيأافتلقف
اهكلعلماجللاوظيغبتلاقف

نک0مكيففسخلاماسمالع

يمتنأانأنمكارشىتفلاقحو
ةياعرمقموأبيرغلامف
الومغيدنعضرألانطبريغالو
ٰیلقالوكيلعنوهالبتلقف

هتلخوهابأیدانىتمتلاقف

يكبانستحتقفرلابهنيقلأو
كبانسرثإقوفاعارسانرسف
رفعمهجوبصخشالحالف

ةلاحوباغملارامطأكرمطب

ىتفايتنانمهللامسابتلقف
يننإفاقاوفينوضيرألاقف
ةمالسيفهسفننأىأراملف
الئاقدشنأمثاراختفاباجأ

همزعبفوفصلاضاخيذلانباانأ

ةنانكثويلهيمنتةعير
ةنعأللهفكىوهأوفب
ةرفزبتظاشتساوظيغبتظاشو
ترخوجلاانسنمباقعيوه
ةدغرعيقاونالإنعمستالو

تلجحتاماطسبىتفلا

ةمهبسرافروهشملاسرافلاوه
ةنسالاعقوكتوصهلرصي
ةّسخةلاحبمأفرطبمكيدل
ةلوصبُتدُعَلاوداعنلهيلإ

ةمذدهعالوينمةمرخالو
ةيلاصغريغينمنوقالي
ةناكمالعأبيتنأالإكيدل

ةفأردربهتسبلأمكليز
ةماركنميتتيلوأuكاذو

ةوادعفضرالامدفال

ةنيدمنمنأاڻوعبم

ةقهزوشيرطيفينمحورلاىر

ترقهانيعوعورنماده
ةهيركلامويليخلالحينباانأ

تلقتساىتحفيسلاباهموقو
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اممهالجركفنتالهاياكر

ةرسيوانميشيجلافوفصضوخن
كباشتمانقلاوافوقوانارت

اذسيلفتلبهالهمهلتلقف

دمحمعيفشللةالصريخو

هلاواطباحصألاعمهيلع

تلوةهيركلاموييفليحلاذإ
ةركباعلتيدنفاببعلنو
ةعجرلطقسفنلاشمتنأامو
ةّنعألامارمنعرصقافكماقم
ةيىكزأمثمالسىوأو
ةمتتىنسايهوينمرهدلایدم

خيشلابيدألارعاشلاوهنيباصوصخ.‹ةرنكتايبدألاهتاحراطمو

نماصوصخةعئارةيبدأتاضيرقتهراعشأىلعو‹يثراحلانودمحنبدهأ
ةعحيصفلارعاشلانمو‹ديمنبدوعسديلولايبأبيدألاةمالعلاخيشلا
ةدعهلخيشلااذهناكوهلحميفءالؤهنملكلامركذدقو‹ينراحلاملسنب

تاسيمختوتايهقفانموتايبدأاهنمةيمظنةبوجأةدعهلاةّيمظنةلئسأ
.كلذنمءيشبانيتألةلاطالافوخالولو‹ةعئار

نبنهرلادبعبيدألابيرألللاؤسىلعهنمباوجبهراعشأمتتخنو

نيتشحلاباسنملئاسأ
ارثنوامظنائشنمزربو

ابلقواسفنادهجمرمشو

اقبسءاغلبلاةبصقزرحاو
اسوېشهتحاصفنمعلطأو

شيجريمأوةضخالبريمأ

نيدقزفلازاجوالعلالإ
نيتبلجبماقملايلجو

نيتسبترلازاحفهتتم

نيتلابزاففكرديملف
نيقفاخلايفاهرونقرشأف

نيتفالخبىلعلاىلإماقف

س۳۱۷



ادحموابدأادحيماقو

رصعدرفیسیعنإدمحم
قوشريسدارأاميلنبأ
هنلانالهيفلغت
ينتركذفءامسلارمقتأر»

نكلورمقرظانانالك»
اذهفيكوديرياذهامف

ینعميأونوكياذهلهو
ينعادتالوتالكشلللالف

العوالناهسوئككتقس
اباوجيلُءيهكادفتلعج

نيقرشلابتدبسشيڌا
تّلجحتانسخِةداغيذم

انشمنأفسقدلايفرخي
تداجوةدعومريغنمتتأ

توصبىتغلبلباذهو

نيتبطخلاوذهنودرّصقف
نيقرشملاولبرصملادرفو
نيعمهسنعهبيبحهامر
نيتليللافاللئاقدشنأف

«نيتسمقرلاباهلصويلايل

«ينیعبتأروابنيعبُثيأر

نيترظنلادارميلحضوأف

نيترحبتعقودقفدلار

نحييفځ۽يتجاحنملأ

نيتلبقلايفاوهجوتكيلإ

نيجللابيلأللاتعصف

نيغلکبهذيویدهدیفي

س۳۱۸



ىلعتدقحيصفاذهمعن
يفىوتساىتحىلعلاجردقر
الهسرعشلايسعىسمأهل
يأتيلوضيرقلاينحراطي
امیشخاباعصهیمارم
يلجالوميطللاتمتست

فيسدنايضاومنميلالو
ليمءابدالاةفلزفيلو

الهمرصعلااذهناًسحايف
رورغاخأنوكتنأكذيعأ
عجرافكنمرصبتلاةدئاعب

لحرافرايتلارخازلاوحنو
موخلدعتءاحصفلانع

لبنودلطبعتقتنف
تايراجارونيفبتالو
مهفبلردابتاهمكنودف

انجزتماوامارغانفوّصت

ینعمواتاذاهمسجيمسجو
ابلفواعبطادحاوانرصو

الكاذيفدهاشلدعأو
امليايؤرهلاهاپؤرف
يلئموهوتيوهدقنمانا
ينمهوباهيلاْبحأ

نيرثنلالحمهتتم
نييرعشلادنعدجمنلاءءامس

نيشلكةغالبلاتّسحو
نيذنودنُلبرثنلاديجأ

نيتلبقلابرويىقلۆت

نيتولفلابيلحاترهالو

نيترفشلاليلكلبليقص
نيتجهملالذببمهمدخاو

نيتسبترلاكلتںودياف

نيديلارفيعاياخعجرف
نيترکةريصبلابيتو

نيترلاليشونعكحيلط
نيتيرقلامظعنعبغرتو
نيتلقلارشعبراجنعو

نيحوبيعنعفعاوځاسو
ينيعنيعلاواهحوريحورف
ينومېيتاذجزامت

ينيدوينيدادغمهلصوو

نيتمقرلابامّسلارمقتر

نيعضرفيدنعهاضروانأ
نينسحلاىدحابجلالصوو

تارو

— ۳۱۹



نيقرشلاحبصهيفجلتاملرهدلااذهرغثمّسبت

نيعريذكلامتمدخهليماتخهبنيملسملامامإ

حلاصنبىسيعنبحلاصخيشلاهلمجرتملاوخانيزرابلاءابدألانمو
نموهتلقلرهتشيملهناالارعشلالوقينموهوةرهاقلايفايلاحميقملايئراحلا
ةذبنءىراقلااباكيلاوديجهنافهسيمختبسأبالوهريغرعشسمخي

:نيخيشلاسيمختنم

يللقةنينبىوهولسافيكيلذعكنععددازفلايلحاي
يلملاحلايفدودخلايفالاخيقعدقافترصدقاهاوهيف

اهاظلواهجلثنيبرئاح

لمرفشخاہناکتحالنيحلمحجربيفسمشلاكةاتفام
يلملاحلايئدودخلايفافاخيليلاطاملئملاطاهرعش

اهاظلواهجلثنيبرئاح

مهنودوهنمنوفقيمهتيارمهنوئشوافولاناوخاتدقفت
مهنونظيفسانلانظيمىلعمهنويعىمعارهدلاناتيلايف

رهاطسانامجرب٤يوو

مہنوههللایفکارزشبوحمهویعيوحنليداسحبوصت

س۰٢۳



مهنونظيفسالانظيمىلعمهنيمكيلعيفختالويللقف

:ةديصقلاهذهىسيعنبحلاصخيشلارعشنمو

ةبحألاوحنقوشلاوىوحلايناعد
ىضميذلالاصولادهعيلركذو
تمرضرجلاىظليئاشحأّيطيفو
يحناوجنيبقوشلارانوتييأ
هدصوبيبحلارجهنمٌتذدقل

هدودصوهضارعإيندهجأف
نداشڌرىلعيلنيعمْنَمالأ

ادغابتدازهنمالصوتمراذإ

هدعبدعبينرازدقنميحورب
يعجاضُمتابويدنزهتدّسوف
اننیبراددقسنألاسأکواسف

هلودسخرمليللاوهبتوغ
تربداويناهتلاتالييلتلوت

عجاورلاصولاِتاعيوسايلهف
افّسأتءاقللامویلعتیکب

هلوطوقارفلاموينمتبّجعت
نمبرقبيلمشنهرلاعمجيىسع
مهدعُبدعبانبابحأاندامو

ةعولومارغنميلامجيهف
ةبحالالصوبالإيفطتتالف

يتجهمويبلقنيبتارفزاه
ةلزريغىلعينعهضارعإو
ةرسحونينأيفهنمانأاهف
يجحشتبځاسيلصوبنينض
ةقرفبىدانهنمابرقتثمرنإو

تقممفبيقرنمًاراذحليلب
ةملظلكايضلارونالجنأىلإ
ةلبفومضنيبىّواشننحنو
ةرسملاوانهلاعاونابانيلع
ةشحوباهنمسنألادعبتضّوُغو
ةدوعبوخسترهدايلهوانيلع
يتبحأقارفلامرييينركذو
ةمايقلامویکالوههلتدجو

ةمحرونانتماوذيبرفيوه
يتماقإاہیفسیلضراباولَحو

س٢۳۲ا



منعتلّذدبتدقاونظوينوفج
مهاوهولسأتسلاّيحتمرامف

ةبابصمهاوهيئيلوذسفنايف

لباوبميلعىركشلاينيعايو
هرجينومتبذعينداسايا

يفنِإفلاصولابانيلعاودوجف
يذلاامفيضعبوهويداؤفمتذخأ
مكبحوماوهيفيبلقمسقت
يننإفيدهعبيغلاباومتنخاذإ

انلیحرتقونادفانباودانو

ينلجُتنيألاقذإُةَسنأملو
لبتلقفنمتالمهلئاوغ
ابجعتهمسرلارهولاقف
يبلحهيفاميرديهتيلاي

اشحلابرانلامرضتتارفزييو
ىلعقرابادباميلإيلصو

ةيربلابروالكمهرغب

ةولسبتممناينايحفيكو

يتتفتمہيلعیرحايدبکايو
ةلتدعبةلعيحسعمدلانم
يتلُعلفطمفطعلافاوفطعافالا

يتلعوينالاًءربمكلاصو
يتتجلكاوذخأتولمرضي
ةوباذعيفيلومتفلخو
يندهعبحلاىلعىقبتىوحلاقحو
ةقاذلارمربصلاتلقفربصت

ةبحلاراتيجنانباولاعت
تمشمدوسحوُشاوةفاخحم

يتجهمءاديوسيفيلخكرقم
يتينميقالأوأاقحتلقلجأ

ةقشمنمىوحلايفيبامميرديو
ةعاسلكجعالاهميلقب
ةمأريخيفثوعبلاىدحلايبن

ةيحتیکزأوملستوةالصمہیلعارطباحصألاولالاذک

:ىسیعنبحلاصخيشلاسيمختنمو

يلصومرحواشحلاباذاويلقعلهذابيحلارجهنا
يلرذتعابيبحلاىلايلوسراييلعفبرقمبنذمينا

يرذعلبقيبيبحلاعلف

ےہ٢۳۲



يفشيويداؤفيبيالصوهلسفنعبالةلذوعورضخب
فطلبينعبيحلللقميفتحرجلايئنافيمارغنم

يرجهبجوأفیرجبنذيأ

لضفلايباخيشلل
يلصيمسجلانطالرابويلغيياشحأبجعالنمها
يلرذتعابيبحلاىلايلوسراييلتقهاندأرجحلاويتايحام

يرذعلبقيبيبحلالعلف

يفتحوهفيلمارناهافجويفطميدجوويظلهاضرف
فطلبينعبيحلللقمثفرغويلذبقطناويلوسرمق

يرجهبجوافیرجبنذيأ

ليلخلايلعنبهللادبعخيشلل

يلقعلهذارجحلافيلاصوبيلدجهللابللابيبيحاي

يلرذتعابيبحلاىلايلوسراييلصومرحبيبحللامها

يرذعلبقيبيبحلالعلف

فطعبونيهاسعيبيحيفصوتمکحاتنانایلوسراي

فطلبينعبيحلللقمثفيخبتررماذاهّرأتف

يرجهبجوافیرجبنذيا

:ةعبارلاةقبطلا

نودممهرعشءالؤهوءاملعلارعشأوءارعشلاملعأمهنيذلا

— ۳۲۳



يٿامظنلااذبمهركذنمريغارهدكركفتلطأولدبتإل
؟تاجهللاقداصوهنمرضنلانبدحأةئالثيرمعلمهال

ةاضقلايضاقهلإلادبعنبناملسنبدمحألصألايفوهوف
4تاربخلايوأنعءاجاذكهالصأبعنلانممهرضنلاونبواظ

4تاظعلاوىضمنمرابخأونيدلاوةعيرشلايفرعشلاضرقإل

‹هيلعقايسلاةلالدلامهملوألافذح.نيلوعفمبلطتدب
‹هرخاىلإمهركذنمريغءاملعلارعشأوءارعشلاملعأدبت¿لريدقتلاو
٠ابيلعلبجيتلاناسنالاةغلانهةجهللاو.ريغيناثلالوعفملاو

ناميلسنبدمحأةمالعلاخيشلاوهسداسلانرقلايفرعشلالاقنه

مهلصأو‹يلئومسلارضنلاينبنمناميلسنبرضخلانبدمحأنبهللادبعنب
اعلطضمايعاواظفاحةمالعناك,رضنلانبابرهشو‹يبعانوهفبعنلانم

ناكو‹ةيبرعلاةغللايفارخازارحب‹ريسلاوخيراوتلاىلعاعلطموملعلانونفب
امأوةئالثلاونيتيبلاودحاولانيبامتيبفلانيعبرابرعلارعشنمظفحي
مظنيناكو‹ىصحتالودعتالف.اهظفحييتلاةليوطلارابكلادئاصقلا

ةثالثلادحأوهو.رعشلامظنيفةيا٠ظفحلايفةياغوهفهتليليفةديصقلا

لزغناويدهلناكو‹ءاملعلارعشأوءارعشلاملعأمهنيذلاانهمهنعمجرتملا

تبكوفلسلاقبسوايفهتحيرقتبصناو‹ةعيشلايفهضيرقفرصوهقّرمف
يتاهلقلاهللادبعنبلضافماعلاخيشللارصاعمناكوفلخلادايجهنود
هقفلايفالاعناكوةيئاحلاهتديصقرخايفهركذيذلايلخنلارمعيبأخيشلاو

يذلاوهو.يناهبنلانسحمنبةعامسنبةلدرخرئاجلاناطلسلارصعبناكو
ينبنملجربتجوزتخيشلاتخأتنبنأكلذيفببسلاو‹هيلعىضق
نمةأرلارهمفصنذخأيرابجلاناكو‹رضنلاينبنماضيأيهورظنلا

٢۳۲—



رهمفصنذخألايدنجةلدرخلسرأف‹لجالايفمصاختقلطاذإولجاعلا
لسرأفخيشلاهعنمف‹ةضفةيدمحمنيسمرهملاناكودمحأخيشلاتخأتب
مهاردلابهبلاطهيدينيبلثماملف.هترضحىلاخيشلانوعديةلمجادنج
نالاوطقفنيسمخلاكنماندرأانك:هلوقضعبنمو‹هيلعظلغأوهددېتو
ًاهعوأ:لاقف٠كلالكقلخنملرمألاخيشلالاق‹كمدالإانيفكيال
‹هوقلأوهوفتكف9ةوكلاهذهنمهوقلأنأ‹دنجلاضعبىلإهبراشأف٠يب

هرادلخدُتنأرمأمث«هللاهجراتيمضرألاىلإعقوفةيلاعرصقةوكتناكو
ةريسيفنامحجلاباتكاهنم٠تقرحأفهتافنصموهبتكتذخأفاميفامذخۇيو

يفديصولاباتكو.ةقورحمسيراركةعستالااهنمدجويملادلجمنامعلهأ
عبرأرثألانمفلتخلاعمجميفرصبلاةآرمباتكو‹نادلحمديلقتلامذ
.هدیواستضعبنميهوةعطقهنمتدجو.تادلجم

بانكيفءاجو.رابخألاةنازخباتكنمهتمجرتنمهانرصتخااماذه
رقبترضنلانباخيشلانأيناكزألاةللادبعنبرباجخيشللثيداحألاحابصم
مئاعدلاجسنوةنسةرشععبرانباوهوقافالايفهفيناصتتعاشوملعلايف
ءاملعلارعشاهنأاركزنباهقحيفلاقىتحرعشلانمهمظنامرخآوهو

:رعشاضيأهيفهلوءارعشلاملعأو

هرباحوهمالقأهدشقفتوهرتافدهيلعيشتنمكبسحف

هرخاوأوهليشتهلئاوأنسلأرهدلاومايألاينبلمكف

.ه١ةنسنيثالثواسمحرابجلاهلتقذإهنسناكو

دمتوتهعامسنبةلدرخاخأةعامسنبربجنأراصبألاةجهبباتكنمو

٥۳۲—



٠يكزانمتيراوقلاىلإةلدرخجرخفتانحامهنيبتراصوهدذهنوهاخأ

الجرواليخيکزاویوزنلهآنمهعمنبرجهاقلتفهيخأكلمءىطوو
ريجواربجةلدرخلتقو‹رصعلاىلارابنلاىحضنمةمحلمامهنيبتعقوف
ايقتلافثيداحألاحابصميفو.نيرافنوقابلامزهناو.ةفداصمةلدرخ

لتقلكوةلدرخربجواربجةلدرخرصبفناقيرفلالخادتف‹ىلعألاتوراقلاب
.ه۱هبحاص

امدتناكو‹‹امدبةاضقلايضاقدمحأنبهللادبعخيشلاهدجناكو

اہيفو.ةيحانلكنمايفنوعمتجيرايخألاوءاملعلابةرهازتقولاكلذيف
نيبناكملااذهعقومناىفخيالودهعلااذهيفرمعفارئادناكعماجدجسم
اةبيطلاةعقبلاهذهيفنكسرعاشلاديردنبانالاقيو‹«بيسلاوليحلا

ةبانالاباتكفلأ,افلؤمالاعدمحأنبهللادبعخيشلاناكو‹راحصنكس
عاضرلاماكحأيفعاقرلاباتكو٠تادلجمعبرأةباتكلاوكيكصلاف

ءاملعلانيباروهشماريبكالاعناميلسنبرضخلاىلعالاهدجناكو.نادلجن

نبدمحمةمالعلاهحرشرضنلانبدمحأخيشلااذهمئاعدلاباتكو«رايخألاو

نبدماةمالعلاخيشلاو‹ةدوجوملاهدئاصقعمجبىنتعايذلاوهوفاّصو
يففسوينبدمحمةمئألابطقةمالعلاخيشلاونيدلجيفيشيقرلاةللادبع
.هلمکیوانباحصأنميلرغمملاعهنمدئاصقلاضعبحرشوهمتيملونيدلج

روكذملاةمألابطقخيشلاةءاربلاوةيالولايفيهيتلاةيماللاةديصقلاحرشو
هدئاصقنمءيشلئاوُابياننأدبالو٠هيلعدیزمالاحرشتادلجعبرأيف

يفةيميملاهتديصقلواهذهو.ءاظلابالداضلابرضنلاواذهانباتكاهبنادزي

: هللاباتکنمتاياريسفتولاعتهللانعلانمألايفنوديحوتلا

.بيللاةدلبيهمدقلايلتناك(١)

۹٦۳۲—



ملفليخدءاينبو

ولمننيذللقشعيبامو
اوملکتوهباوهافالنكلو
ژانلجهللمشوقل

ةروصودحُيًاهجوهلنأو
مهلهجوباتكلايامهفيرحتب

هقلجبهرهبشًاسانأنإو

هقزربهيديالكهلاولاقو
ةوقيديألافيديألاوذامدؤادو
ديالفوعلاوناسحالاديكلتف
اوملعافهللهللاهجوللاقو

هسفنرمأللرمألاهجوكلوقك
هلکهجولايفتدلعيذلاىنعمف

هلككاذىوسريسفتهجوللو

ةيئارلاهتديصقلوأاذهو

ارمغسرلابيشدعَبلمأتا
هعدفايدللَتفرخزامف

يلايللاىيصحتادلاخكنظت

مويَنهرَهشأقوسيفوسف
اريرغابتیايندلاوخ
ةاسيحمأتومأيرديامو

ْممهللومومهللاريسثبو
مقسالوالمہیبنمعجالو
مكحلادحاولايفناتهبلاوكفالانم

مستبمویاعتمهيديلثملي

ممصاهعمسيفسيلاأوانيعو
ملظلاطبتخمكاوحضأهليوأت
مألابزعلاوذلجهولدعدقلا

مقنلابوناتطوسبمهقلخىلع
معنلاوعئانصلافيدايالااماو

مدَقلاوفكلاةلوصوماومعز
ملکلايفيفوتاغللايفاذهودارأ

معُرادعياھجوههجوامو
مسنلاءىیرابلاوءالالاوذهللاوه

مسحنافلعفلانمىنعملاوهاجلانم

تيللالسغونيديعلاةالصفالافيتلا

:ةعمحجلاةالصوهيلعةالصلاوهنيفكتو

ارهشفارهشاهروهشرتو

ارنوةرزجمكيلإقوسي

ارهظوانطباهرمأبلقي
یردیكاذامهحابصنوكي

— ۳۲۷



دنهنبسوباقبعمستأ
امسطلاغونازفوحلالاغو
نصحهللاىوقتنأمّلعت
يفذأنارقلاعرقي1لإ

يلهيبيرذعامف يردنع

ارجحوانامقللاغدفقامو

یرسکناورشونمهدعبو
ارخذدازلاريخوىیولبلانم

ارقَونارقلانعابَنأك
ارذعلهجلايفدجاوانألهو

_—:فاكتعالاوروذنلافهتديصفلوُأاذهو

ريتقلاكيملببعليأ
يباصتلانعنايعلاغرفيلب

يسمويحضتةحسفبتنأو
ريصقهلوطأرهالانف

امدسوباقوباكلبما
هيدلتدلخيذلانامقلو

نصحءءايزلانعىنغأامو
داعناثدحلاىلعتيقبالو

شایراذعناصملاتفوامو

شافخاذلفاحجلاتحالو

ريصنهلناکباجحلاالو

اعيججارضصفرافتوماهاتأ

ريبکكلمنمضاليئلهو
تخانادقةيلابكناك

ريرجاهعدقيتولافكب
.رادلاةحاسةوقعلا(١)

ريرخملاودرابكدلجو

ريسيهجرتاهركأو
ريدسلاوقنروخلاهملساو
روسنلاهبكاومىلعفزت
ريصقاتوقعلحةّيشع

ريکنالوهنعتوملاي

ريشعلاورزاوملاهملساو

رفخهتيمنمهيلع
ريتقلااهدئارحخانأثيحب

ريرماهعبتيحاورالاىلا

ب۳۲۸



ريسيالكينإوتراسهبيلايللاهتيطمتناكنمو
ريرغايكعرفباهذدعبويجرتامكلصأباهذدعبأ
روبقلاامهماظعتمشهدقوعرفوهفكنباولصألاكوبأ

رورسايندلانمهلموديرپرغاياحنابسعحتأ
ريدجافءاکللابكنافِءاجرنمكللهنيسمخلااخ

روخصلاهمواقتالنوئخلوغرهدلانأبملعتأ

روصقلاهنباهمنععضختويساورلاهثداوحنععصعضت
ريموأنصحهنعكراجألوسراغكاتأنإكر
روديامہطقنلقنلالعنونجنمنونهايخرهل

روذنلاوفهلتلاكضحيوانزخءادعصلاسفنتكانه

رولظطفلاورحستلانہیصامرشعلماراماعط

ريههلرمنيمويىلامويمرصفمايصلارهيناو
ريسيماصعطافوأموصفارذنهللنكيملوهاذإ

ريقفمدعوخأوأمويقالاونيموموصيزجيو

: ضئارفلايفهلةديصقلوأهذهو

عفرتوسانأنماروطضفختوعرقتووسأتمايألااهنإالأ
عزنتفرورسنمهتبهوامواهداسفبتحلصأامعدوعت

عدصتومالسلامصفحدقتواهُبوطخخصليهوتاهئا

علقيولحمضيشيعةذلوةلفغوولمايأامنإ
عمطمتافامڌريفمهامواهتاعبتامباحصأىلعيو
عفدمكاذنعسيلباوثامإوامباقعباسحامإهنأىلع

— ۳۲۹



عيرمورشحتوملادعبوفيكوةشحوءرمللتوملاءاقلبىفك
عقومعبرمسقلايفنكيملاذإةتسمسقلايفضرفلالوصأباسح
عمجتنيحتفعوضاماذإتحخصفتفعوضسدسلاوعبرلاايفناكنإف

:ِءالولاوبتاكملايبهتديصقلوأاذهو

عاوريغىعومبلقلاوعامّسلابعماسملاعرق
عادريخملاغلاومراكلماىلعثحيعاد
عاتجاالبنويیابتمةنتالثنيبساللاو

عاعرجملهاجوأماعوأماعتم
عانقلانمحابصلاهجوادبدقكسفنلرتخاف

عاقبلابفرعيسرفلافةعقبةيأبلزناو
يعارملايفرداوفلاعمنليرعلادسأيعتريال
عافيلاالونانقلافغشهلحمنسيلثيللاو
عابسلاعمنيرعلافأارداخهارتاهوأ
عاجشلانمثافنلاكةلاعلانمثافلاسيل

عريلابصقلابنايرشلاونإرلالدعيال
يعافالاويحامالاكلضافترجشهعيحججو

يعاسملاوعئابطلايفرثكأماوقألالضافتو
عئابطلاوبهاذلايفىتشضرألالثمسانلاو

4

عاكشلانموهؤانجصيصعلانمسيلوُغَملاو



بتاكملكواذه

اكمللكعيزوجيو
تطسباذإقيقرلانمو
اكمللبتاكلملاونبو

هلبقوباتكلادعب

ديضبقبادي

عابلاةقفاصبرح
عاتلانمضورغلاببت

لابو
عافدالبعيبنيحبت
عاقرلاكيلاغمهن

:ءاليالاوراهظلايفهتديصقلوأاذهو

ىعفأرُجُحنمنمؤمعسلي

ايابّسلاوةريحبلابريو
مهءاولبلاىلعمهيتعرص
ليفنمينعنينلهف
بيصننمكلامكيلإكيلإ
ڍاهءاروحايهللاباتك

دبعقتعرهاظلاىلعقحا
اماتنيرهشموصالاو
راسياذكينإقتعلاحو
ادبععاتيهلامهةلضفب

هاَضقامومايصلايفكينإو

ينيعدختةلاحَمالكإف

نيترمارارتغاعلتخيو
نيتيحلايذيلوةطظعومو
نيعريذونيتَّجلابرو
ينيعرصتالمهدعبىقبأو
ينينأاهشاجءاشرحلااذإ
ينيترافوأيسيافيل
ينيومهيبلاحمامإ

نونجيذبسيلقلخلاملس
نيعباتمدجيملوهاذإ
نيديلابرتهلامريثك
نيمثلانمثلابدالرألانع
نيزحفهلامريغقتعيف

نمزلاكلذيفاومرصناواوضرقنادقدحامهنمدجويملرضنلاونبو
مهيلعىضقملاعلااذهىلعىضقيذلارابجلالعلورضنلانباخيشلاهيفيذلا

رثعنملولاومألايفمهروبقدجوتوضرألاةربابجنمرخآرابجوأمهرخانع

۳۳۱—



رابجلانمةعقاولاةيضقلاكلتدعبمهرماةقيقحنعفشكيخيراتلع
.ةلدرخ

مشاحولاجاللادلبيفمهراكاونامعنادلبيفنيقّرغمبعنلاو
سرذملاذاتسالامہنموادحةيوقةديطومهبمهتقالعومنممہرقللواعملالاح

نبريمعنبدمو.نالالئامسةيالعنكاسلارصاننبدمحنبيلعلضافلا

لشاهنبديعسيضاقلاركذقبسوتامارکهلنيدلضافلجردج

.يوكزألايبعانلا

ديعسنبدمحمديعسوباةمالعلاخيشلابهذملامامابعنلانمو
اوناکمهرٹکاوملعتيبمهیفوبعنلانمدادمدالوانالاقيويمذكلا

ىيحيوةدئازنبدمحمنيمدقألالئامسءاملعنمو.اوضرقنامهنكلوىوزنب
بحاصمهرکذ.رمعنبمهاربإنبهللادبعدمحموبأومهاربإنبهللادبعنب

..ةمغلافشكباتك

كتالضُعُملافشاكنافلخنباديعسمولعلاوذييليلخلاوط

كتاقثلاريخلاعفلايكزتسبلاةودقلاققحلامامالال
ةادلالكلىنسًالألتتفاوقهنعكولسلايفتقرشاإل
كتافصبهّذُحَتالرهابمظنبرحلاعئاقويفهلو

تاريتّمِكحأزيجارأنمماظنهنعمولعلايفمكلوإل

رومألانمتالضعملانوكتدقو‹ةلكشملاةقلغتسملاةلأسملا:ةلضعملا
وهيذلاةجحلا:تبثلاو‹ىدتقييأهبموينَم:مامالاودئادشلاىنعمب

يستغملابيدالانعةيخيراتلاةديصقلايفيأ(١)

— ۳۳۲



عمج:ةحوتفمءاتبتاقنلاو‹هلوحأوهلاوقأيفتبثييذلاواهتیاوريفةقت

ثينأتلاو٠هدرفمظفلهيفرّسكتيملهنألريسكتعمجالةقثهدرفمملاسثنؤم
هدحنالو.ةعيقوعمجهتامدص:برحلاعئاقووربدتفيونعماليظفلانه

.هماكحإوهناقتإبرهابمظنهنألهفصتنأعيطتستاليأ:تافصب

٤تارمتسنلعفتسمهنزوزجرلارحبنأقبسو‹ةزوجرأعمجزيجاراو
.تائیضم:تارینو

ةمالعلاخيشلارشعثلاثلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقن
ىلاهبسنيهتنييصورخلايليلخلاحلاصنبدمانبنافلخنبديعسققحُملا
وهويمورخلابرغلبنبكلامنبتلّصلامامالانباناذاشنبلیلخلامامالا

دقو‹ءاملعلارعشأوءارعشلاملعأمهنيذلااقباسمهنعمجرتملاةثالثلاينا

تناكو«ةلدألابنارتقاواهليصأتولئاسملاقيقحتبهترهشلقحابءاملعلاهب
ةكرابُمةأشنًاشنو٠فلألادعبنيتئامونيرشعوةتسماعرشوبدلببهتدالو

هللاىلإلّتبتلاوةولخلاريغكناكو«الانفرومألايلاعمودماحملاومولعلابلطف
هللاَنمو‹رارسألاملعيفىلوطلاديلاهلتراصىتحىنسحلاءامسأللةوالتلاو
‹ءاشينمهيتؤيهللالضفكلذ‹ريطلاقطنمفرعينأغلبو‹ماحلالابهيلع
امىلعو‹هعابلوطىلعلدتمظانمكولسلايفهلو٠مظعلالضفلاوذهللاو
يکزامثالہبدلبهئابآنطوناكواهلاانرشأيتلامولعلانمهايإىلاعتهللاهحنم
امئاقناكوانطولئامسدلبخيشلااذهذختاىثرشوبدلبىلايكزإنماولقتناى

بقانمهلو‹دقعلاولحلاهديبوهدضعاًداشوسيقنبنازعمامالاةلودب
دعبنيتئامونيناثوةعبسماعهيلعهللاةمحرهتافوتناكو.ةليمجرثاموةديجح
رعشنموديعسنبهللادبعخيشلاهنباةهجرتيفهانركذنأقبسدقو٠فلألا
دقو‹ىلاعتهللاىلااهبلبتبايتلاةديصقلاهذهققحلاةماعلامامالااذه
:يلانلافيصخنبةعمجةمالعلاخيشلااهحرش

م۳۳۳



ديرفطومُسيفواشطوس
هرشنبتانئاکلاصغدحجو

هركذبسوفنلاايهلركذو
هفوعبيطنمقافالاترطعت
هماستبارونسمشلاروبيرزيو
اننلاوحدملاودمحلالهأوهنم
ادهاوشتانئاكلاهتحّبسنم

اًمغعنَأهيدايأنمىدبأوَداعأ

ديجونتثبدقناسللكب
دوربلجاهمترشناذ

یدوموهنمثعبلالبقثعييو
دوعبباشنيرادكسمامف

دوسفئاحصفىلجاماذإ

ديفُمريخءءالالاولضفلايذل
ديهشريخهللاوهديحوتب

يدوعفِتأدبىلوملامُعنَأايف

لْألالصفلا

لمؤمدبعلنَمافطلبرايو
هبونذركذلوقلاهنعرصقيو

ةفاحوةبيهءايحيضفيو

جرصمرقمنعباتبدجف
علوموفعلاكدنعيجريبينم
ةمعنلكنمَتيدسأالريقف

ديدمءاعدلابناسلطيسب

ديلبيأوهفاياطخلاحبقو
دوهشلكلالالجإكّعل

دودصلوطوريصقتوبنذب
دورزوىوللاركذالكركذب
دوحجريغتیلوالروکش

يسناغلالصفلا

وقفلكاوسوجريالوماعد
لمابيخينأاموینطامو
هرمعكئاعديفىقشيكيمو
ينغأوفطلبينكرادتيهل

ديحءانغيف1بابب

دينعكادننمقزرعساوب

٢۳۳—



نکلاقنکبايشڌرامهمف
لماشرمعلاهدوجنمهبدوجي
عمطمكلضفريغيفيلناكامف
يتليبسوعيفشلازرعذإكدوجو

لئاسكبابفاقينإو

اهرسأبتانئاكلاينتعفددقو

ادصاقكبابتليازنإوينِإو

دوجعسوأبيضقتنكيالهف
دوجولكبدوجوملكىلع
يديلتويفراطهنمكدوجو
يديربديربلارعذإكذوجو

يدوهعقيثوظفحتملوكيلإ
يدوقعضقنتمربآدقفكاوس

ثلانلالصفلا

يعماطمعطقويدرطنعكاشاحو
يبلاطمبيفيال ييعسناکنو

اهباعصودغتهللادصفبکلو

هلنكتهللابكّسمتينمو
امئانينعظولاُثيأراملو

امالکيلاملئميلاعفنو

اھالکيفكلئميناسلنإو

اھالکعراكِيماسحخناو

يتناهإريغبنديٰيرهدو

ىنملاوديعاولايلوصحمةياغو
يكسمتالإمويلايدنعقبيمو
يتمتعجتناويمومثثعحج
امسلاوضرالايفهوعدينمبابىلإ
هدمحبمويلکيفنَمبابىلإ

يدومجعاضتاويدودجمشل
ٌ

يدويڦيانمنعيظوظحنإو

دوقمذأاردقتمظعناو

ديصَمَلذأاقنعلااهماراذإ

يدوعقلٹمفيمايقناکو

دعمريغهللانيدسرادل

ديفُمريغهللانيدراهظال
ديمريغهللانيدءادعال

ديعهلاللمصخماركإو
دوعويأردغلادوعُونإو

ديجمدودجلاباهوبابىلإ

دوسموديسنمامفنمو
ديدجمانالايفناشيأهل

٢۳۳—



دودونيحتافلاريخنيديفُملامركأونيصانلاريخبابىلإ
ديعلكلراهقيساركلابلاقكلاملاباّموبابىلإ
هرادتقامظعلاكلملاكلامىلإ

ايجارهنمهباوبأىلعفوق
ةحفلدئاوعلاهيفيلقرختف

يتمدخبايفرهدلاموقياظوظح
هديیکوهلالاريبدتبموقت

هنيدلهلالايضريامىعستو

ىدهلابةمئألايلبقنمماقاهب

اهميميلعىمعنلاابمي

ديبعريخكالمألاهلنمىلإ
يدودججوالعلايفيظوظحمايق

ديموًادبمنمةيواجس

يدوسحهپتشيالابیعسيو
ديجبنكأملهيلعرأل
دیرَملکقحلاتامأامذإ

يدوجولبقهللالسرلتناكو
ديصقئالخلاريخىلعاميدق

عبإرلالصفلا

ةعاضُمِنامزيفاذهبيلنو
هنيدلهلالايضرينأبيلنمو
دجأةمأليضرينابلنمو

هدحوهللاىلإراصنأبيلنمو

اذإمهليخدْبرلاماعلايرابت
اعددقهللاىلإعادمهبثاغي
الطلاومالاعطقيفيسبيلْنَمو
براضهللاوهللانيدلماسح
ةيرضبلابجلامُشلاضراعولو

دورقنيبمالسإلانسهب
دودحضفروماكحأليطعتب
دونکلکفسخلاباهماسدقو

دوسأبورحلايفسابءادشأ
يدوننميهملارصنىلعيحب
يدوعوهللاتاذيمصوخو
ديرولکءادعألانَميرفيو
دوقوتاذءاجيملاوهيدحب
ديقفمشدرطىلعتحخانل

٦۳۳-



سىماخلالصعفلا

راهلویخويبضغاهللاةراغايف

قدنخوروسلکقّرمبرايو
مهقذأومهبركمافاوركمدقو

دوروبيمعناهيضاومويبک
دوحلبمهرفکنممهعرت
دیصووحڅاشنصحومہیلع
ديدشدالبلايفركمبقاوع

دفصلكياييجحتيفيلانمضبميثمألاعاقبرهطو
دیرطویریروسامولبقیوسالفضرالکيئمہبدرشو
دوغوىرجنوعرفوٍداعلاکمِقَنُمتوصمهلعَبْصو
ديعببمنمطولموقامفمنمضرالاىلعارايدقبالو

سداسلالصعفلا

دیکمريغكاداعنمديكنعورهظمنيدللكنمرصنبلّجعو

دوتدعبقحلارونعطسيو ىقتلاوتانايلابابرأبموق
دومغبقلتمللدعفايسأباهءاولمولعلامالعأرشتو
دوئهريغهللارمأذافنابقذاحةميزعلايضاماهرّيدي
ديسسلطأبىعرملانعداذتالدافتلاىتحُداسألاهللذت

ديشرريخنومألاهتفيلخهعرشوةهلإلانيدىلعنيمأ
دوهشهنمناسحالاولدعلاىلعاهلهأوانويعايندلاترقهب

عباسلالصفلا

دوعسسشقافالاىلعيلبتةرظنبكاعددبعىلعنمو

يدونجهيفويراصنأهللاىلإمهارأىتحضرألايفنَملمشتف

— ۳۳۷



هنيدوهللارصنيفدشحأف
اديؤمًاعاطُماروصنمحبصأف

هيدرهظُيهللالعلوىسع
ينمقروتويامااؤ

هديردقاللاَعفكلنإف

ةمعاخللا

اهتثعبكيلإىوعدبجتسايفلإ
اهمظنلُتدجأدقءادوقع

لزتملويللابابابتدصق

يدوشحفينحلانيدلايفماقنمو

ديسواجونيكمتوحتفب
ديدسبنکيملنيدلکىلع
يدوغمراکملاحوديفرمشيو
دیرهريختيشامیلعريدق

يديشنواہبيعيجرتلاطدقو
ديجُممريغراعشأللتنكنإو

دوفوريخلامالاهبابىلع

:افوأاذهو‹ةليوطةيمالةديصقكولسلايفهلاقامو

لضفللايركلابابلعجرع

ةفقوهایدلَتقزرنئف

ةعاسهارذىذشتقشننئلو

ههلامجلاكاذىرتنئلو
ىلإدفتدعتباوأتددصنئلو

لبباوةعارضلاعانأبجقلاو
ةبيهنمىرتامكنشهديال

يركلاوهوهدبعبمحرلاوهف
هدصيلهلاونَنبسحتال

هفصوكتافصبلغتملفالك

لڵذئوةعاسهارثمثلاو
لماملاملينبكاديثر

لوطألاماقلابةراشبلاكلف
لُفراوارخفهيلاىلويذبخَحساف
لّبسمقئاقعلاكعمدلاسرا

يللارحبلاةَجْلِقيرغلالثم
يلعلازعلاُمظاعتوةلالجو

لجعوهيلإلحرافهدفولم
لمؤمريخوهوكفصوءاشنإ
لخيمليذلامركلابفورعلا
— ۳۳۸



هناسحإنمقحلاميركلانإ

اذإاطخييذلايطعيالناكول

لذتباوكراذععّلخاوايلارَذف

ىلادصقاومهعيججكوللارذو
هتئشامهباوبأىلعلأساف

كلوايندللنيتزئاجكيطعي
رغیجریوأدهاشينماي
هريغوجرتوهفرعتتنكنِ
ًامركتهاوسنلتدهشنئلو
يذبابًدصاقكانيعْثّنياعله

لَّسفهايإوكشافڭلف
فئانكنهنِإطئاسولاعدو
ةطيسوبهلاونكاتأاذإو

يذلاكاللهصلحلأركشلاف
هلضفومَنكيلعهنملضفلاف
ةطيسوبهقاسنإهقزروه
اموهدييفريبدتلاوكللاف

هنإنميهمللكدوهشلعجاو
اطعلاوهنمعنلاتدهشاذإو
هدبعكبرهللارکشلجألو

امركتءاطعلانمليلقلاركش
هلاللوبقلاوهملذبلاف

لهاتسملابسيلنمىلإىرتي
لعفيممهيفعيمجلاكله
لذبافكهجوءاموكيتَجايِد
يلعلاكالومتوكلملاوكلملايذ

يلخفكنعفكامهلاونف
لفهباوبايذلاوهف

لِلقُيالورتقيملوىرخأ
لمكتمليتلاكتريصبلمك
لزعميفهنافرعنعتألف
لدعالاقيرطلانعَتلدعدقلف

لصنتوةيخبداعفعمرك
لدعاوهاوسكرتاوهلضفنم

للابولقلعالفلاابجخلا

يلولادبعلاديلعريثكلابهو
لضفتفصودبعلاكاذلىدبأ

لبقاهدينملكلافاهنودوأ
لبقتواذإهبضرافهاضري

لعفيلفاشيامعنيويطعي
يلجلارونلابتزفوترفظدقلف
لجسمرکشبهلماعدعلاف

لبقتلاركاشلامسارهاظم

لقنيملهقالمإنعدبعلاو

۳۳۹



ةصاصخوةقافبتيناذإو

فاوكلدصاقِڼِإيالوم

يکتئجفكنمدوجلارحبتنياع

نمُتقرغفىدنلاضيفيتدهشأ
الوَئورأهجولوبالثودغو
ايماطاربيلِإتضفأنئلو
امفاناطلسءارعشلاحدبنإ

يعماطملکهيفوتوجرهنم
همارمرعيبولطملکنم
اهضعبهاوسنموجرأتنكوأ
ةميظعلکترغصتساهدصفقبو

ةرظنبهنميلعنمينئو

:اضيأهلو

يرمأيفتركفذإرم
عمتسافهبيرهدىلعهت
مهردالورانديلام

مومريةفلبيلسيلو
دقومالغطقيعمامو

ىذأنمىدعلالاناهبو

ةرطسنمترهظأمهبو
ةثوئبمدانجالايلتماق

يترتعنمًصتخأابىعسأ

لضفملامركلابابىلعجّرع
لسرتسملاكدوجنمدراو
لهمنمهبیضراابىظحا
لفسارحبرعقيئىدجلايماط
لسلسبارشنمىضرأيرل
لمكالاديزَمللكئوعدهنم

يلولايالوليدمحیوسيحدم

لزعالاكامّسلالمهلانمو

لقعاىلاهمورييتتنل

1كللاواھلکكلامملايلف

س

يرقفنمَبجعأةّيضق

ربتلاورذلازونكيلو

يرمأيفناملغلايلتماق

رغثنمتصحمهبمو

رحبلاويكلمنمربلايف
رمالاوناطلسلايذبابل

س٤۳س



يدئاقامشقوتلاوقوشلا

اكللاراعشبيللاحو

یوسيناکبفيناکتشاامو

یوايدابريغيدارمامو
الولودعواجىليلام
الوقيدصرصنىلإالو
ىمحلالالخنمائيشتنیاع

هلامفقومنمهلاي

هفوخنمفقاولادعتري

ىڑلاهمتلنهارنکل
ىدعلاوزعلدبجلادتجأ

امويتاقفنيرجأنهم

نمرصنلاوةرصْنلابتددمأ

ىدعلايمرأّيمايألكو
ذإليللاكليخلاداوسىلع

ىحتناويلراصنألاعمجدق

مهويدونجاينّدلاةودلاب
یأرنملسفبرحلارتملنإ
هبازحأولهجابألآساو

رفعلاللُحنميسلمو

رضلاورقفلاويلدهشي
ربخوذةلاحلافكنإ

ركذلاوةبرقلاوبحلاو

يرثأهبيلامئىرثىلإ
رهقلابلاغودعبرح

رصحلاىلإلاحلایندرف

ردقلامظعنمفصاونم

رقصيدينيبامعضولاك
رشحلاةعاسيليشمايق
رخفلاوةزعلابثدغُو

يرفَونملاومألالذبأو
يرجاادايناقدصنم

يرستةدلاتةدلاخ

رصنلابهاولاكيللادنع

رجاركسعلارحبجوب
رْمُسلاوضيبلاحابصحال
يرجهنعرجاهيذلاىل
ركفلاِلرألريصنالو

ردبنهرحعيرصنمم
رببصقنماوأراذام

س٢٢٣۳



انأيلاتقويلانينو
ايفصأويالاعمتسا

ادغفوفصيفيفوقوامو
الأالإتَنیرالو

ىدمعلادونجبيلابأالو

نمريغاكلمهيفرأم
لامكلتاهةورثلااملالاام

ركذلانمتاياليلاكلا

رکسنملقعلابيغيىتح
رکشالورکذنععب
يردآاالمثينارآالو
رعذنمبھراالومہم

رقفلاةنطلسهلتماق
رذشنموعرجنمراجح

رمألاويبنلادنعةوطسلامكلتاهةطلسلااهكلماام
احالرقفلاكلذب

ىعوبلقبلوقلاعمتساف
هلقامتركأنكتناو

ابىقلتكسفنىلإرظناو
اباناحهللاةيطع
اقللامویفرت۳تتکوأ

ىدعلاشويىقلتفيكوا

ادحاوملاديرفمقف
تہتنافيكةرثكلاىرتامأ

تہهتنافيكةلقلاىرتامأ

الفالازنشيجلايعدناو

ىدعلاكلتنخثنيكلمقو
ةدغافبرحلايذنکل

مهايقللموقلاهجاونم

رقفلامُكَحنمهلاي
رتمابكلذلقأملف
ريخلاوةمكحلايلوألساف
ردغلاوناثوألايلوأشيج

رفكلاكلَمنعاهناصو
رمذلالطبلالززنفيك
رثكلاوةذعلااولوأمهو

يرزيدقفلألابدحاوف

رسكلايلوألنتُحموي
رصنلاىلإتولاجمويي
رهلانمبرشلاىلإلدعي
رسألاوديرشتلاولتقلاب
رسألايفةداعلاتفلاخ

رمعلاةعيضايهللق

س٢٢٣۳
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ةراشاالادادعألاركذأمو

تُمرمأذدعلاقوتفالإو
اهنإافتبجعنإبجعتتالو

نالقثلااهئاصحإنعرّصقي
نارططيمفاصوأيفينأك
ناوللاهنودىینفیيدحلانع

نايذلابسيلقدصقئاقح

٠(هللارةلالجلاظفلفورحددعاتيبنوتسوةتساهدعةليوطيهو

ةقباسلانملوطأيهوجابنلاكلاسلجارعلاىمستىرخأةينونةديصقهلو
:الوأو

نافرعبنيفراعلالیبسكولس

لزتملفاهانعهيفافبيطي
لئالدوالمالعأملعلانم

اهجهنبىوقتلىوقتلانمدازو
یجحلانمفيسوعردعرونمو
يجترتلكوتلامكحىلعتماقف

نامِابنيذغجاورابذلي
ناطوأبرقتستالةرفاسم

نارهظمزعلاوءاَمشةمهنمو
ناوعموقيفرىفوأاهرقفنمو
ناٹدحلکيفضيوفتلانمنصحو
نازحأوفوخنيبامىنملاغولب

ظفللاةلازجوكبسلانسحيفافريظنالكولسلايفةلمجدئاصقهلو
اذهواعفنحتفيفاهنم.ةنانطحوتفلايفهلدئاصقناك:ىنعملاةقرو

: الو

ماجسنابتحسعمدلانوئش

اياربلايفاثويغمتدهع
ايانملانوحيتيديدانص

ضرألكبةادعلانوميضُي

اتعفرطلايدلبمه

مركلااميلهأواعفنيلع

ماتقلاولفاحجلاياثوي
ماهسواقدابنمبهشب
داسامّضلاةابأ

لالکنماريسح

يماحتلا

مأسوأ

٢٤٤۳—



ماكألاكيتاهقرفعالقالعلاجأبةروسم
يماودالامةرواسقموقنويايسلااميمحيو

يماحلکويرباجلاومهعايشأويبحرويبادن
مرضولوارازنلالهآنموطهروطلالهاولخننمو
مرحوأكلذناكلحبولايملوبورحلانوشي

:افوأاذهويمربلاةوزغيفهلو

رادقألاالملابايألتلعورادقملادعسأونامزلادعس
اوراتخاامىلعاهبنوبعالتيىدحلاقلفيفءاملظلاتلجتو
رامقألاةوَلُعنودطحتالقعميمربلااهماونطوتساو

:اهعلطماذهونالعجةوزغيفاضيألاقو

اناميالاومالالارعأواناسحالاولدعلاهللارهظأ
انايدألاوماكحألاانفرشتةمئأللهللایو

انايصعلاولالضلااوّماوقحلااوفلاخذإةادعلالذاو
انايفطمهسوفنيفاوربکتسااملبلفلايلعوبينك

اناوهوةلذميقويويمحينالعجحيسنأاوبسح
اناريسلااومكحأوًاعالقوانوُصُحوًاصناصَمهوبي
اناينبلااونقتأواهونصحدقالقنمفويسلارضخحبو
اناوعًابرحبشتنأتّدَوُععوجيفهيراوداتتو

س٢۵٢٤۳



اناكرأمهدجناهولعجقدصلزانمىغولايفملو

اناعجشلاوةامكلانسرتفيايالاقاليمهزراينم

٠فرصلاملعيفتيبفلأةزوجرأابنمف.ةعفانوةقئارزيجارأهلو
يف«يسركلا»هتافلؤمنمو«ديلاقملا»فيلأتلااذهىمسيو‹هنمحرشاهيلعو
دئاصقكولسلايفهلو.ةءارلاوةيالولا

ملعيفيفاكلانمضملايفاخلارهظملا»:اهامسضورعلايفةديصقهلو«ةريثك
مولعلاىلاقرطلاليهستيفةيناهرلاسيماونلاباتكو‹يفاوقلاوضورعلا
ةيرثنلاهيواتفو.افيطلازجوماحرشاهحرشةاكزلايفةزوجرأو«ةينابرلا
تادلحمةعبرأيفيفيسلاسيمنبدمحمةمالعلاخيشلااهعمجةيمظنلاو

نموركنملانعيبنلاوفورعملابرمألايفركذملافيسلاهفيلأتنموةمخض
ةنطلسلايتفمناميلسنبدمحنبدماظفاحلاةمالعلاخيشلاليلخلآءاملع
يفرملانبعيبرلاخيشلاذاتسالاةمجرتيفهانركذناقبسدقوايلاحدوجوملا
.ظفحلاومهفلاوملعلايفةياوةياغوهوباتكلااذهردص

كةاقتلانبايحيرألارصانملاسىتفملسموبول
ياتربحلااذلةبسنيمتنياضيأنالہبلنميحاورلاۋت

«ةاعدلاريخوضبنتسمريخبيرأربوةمالعوهل
€تازجعملاكنوكتتداكفرعلاهدئاصقانلتلبتدقإ)ل
؟تارذشلانمةروصقمهنعديرُذنباةروصقميهابتوط

س٦٢۳



:نالهبو.ىدنللحاتراةيحيرألاهئذخأو2قلحلاعساولا:يحيرألا
:ربلاو‹ةغلابمللءالاو‹ملعلاريغكلا:ةمالعلاوخيشلااذهدادجأدحأ
يأ‹ىنعمب:يعادلاوضمنتسملاولقاعلا:بيأألاو.ربلاريغكلاوقداصلا

رغلاىنعمقبسو‹قحلاىلامهوعديومهريتسيوسانلاضمنتسينم
رمأافرعو‹ةردقلادضوهو.زجعلانمةذوخام:ةغلةزجعملاو‹ررغلاو
زجعممركلانآرقلاناامكف.ةغلابمعونهيفيدحتلابنورقمةداعللقراخ
‹ةرخافملا:ةاهابلاو‹كلذكنوكتنأبراقتهدئاصقف.هتحاصفوهتغالبب
.ةلؤللايهوةرذشعمج:تارذشلاو

ةمالعلاخيشلانامعلهانمرشعثلاغلانرقلايفرعشلالاقنمم
دمحمنبهللادبعنبدمحمنبحلاصنبميدُغنبملاسنبرصانملسموبا

ماعفدلودقو.ةحاورينبيداونممرحدلبهنطو‹يحاورلاينالہبلا

نيتئامونيعبسوةتسماع:ليفوةرجحلانمفلألادعبنيتئامونيعبسوةثالث

ملامهيفغلبوهاوهّلمأامملعلانمايفلانةبّيطةأشنًاشنو.فلألادعب

يظُحو‹نيققحملانيفلؤملارابكنموءاملحلاةذباهجنمدعيوهف‹هاوسهغلبي
اظح اذهو«هنارقأىلعهيفقافورعشلايفغبنهنأاكرارسألاملعنمارفاواظح
دقو‹ءاملعلارعشأوءارعشلاملعأمهنأمنعمجرتملاةثالثلاثلاثوهخيشلا

ةينونلاالاهرعشنمنكيملولوسمشلاريسمهدئاصقبتيّصلاراس
ديفمودّيجهلكهرعشنأةصالخلاو‹ىنغوةيافكامهبتناكلةروصقلملاو
٠عوبطمنؤودمهلكهرعشو‹راكذألادئاصقوتايكولُسلابكيهانوعفانو

.اذهانباتكاهبنادزيلرغلاهدئاصقنمءيشلئاوأبينانالانحناهو

:مظنلايفايلاراشملاهتروٰصقملوأباهلتسنو
.(ةروصقملاىلعةروثنلارردلا)حرشلاىمسويسرافلارصاننبروصنمةمالعلاخيشلااهحرش(١)

۷٣۳—



اقىلاحفسيفيلاعوبزكلت
ةبقحنامزرملااهيلعىنخأ
ارفعأالاسانكألاةشحوم

اهلعلاَهلاواميلعجرع
اباّضقتلفاهالاسن

تاہیھ
نمسالاعبرت
اهنابنوصغدنعانبفقف

يعمادمىلعقحلانمنإ

مهراکداةعاطيعمدبيدهع

تتبننابدنعيئوقوامو
تنکحتیوهتاقالعالول

ترّيغتامديکبأينعد

ابناكيذلافلألاركذاو

یوسمرثأايفقيم
اهحاربيفةحربلاحرس
ةراساتحلطأالاطل
اهحالستذحخأدقةلمعي
ارذحاہيتلقميمرتءاعور
اهحيلجنتيلذونةفايز
اهفلخسوكتخرلافلخت
بحتبقحنماهنأک

ىلبلادجنملالخالاكحولت
ابصلاواہلأمشلاتناعو

اطقلاصوحفأولأرلامثجمو
یوجلاڅرابتنمائيشځرت
اشحلايأاوعبترااهونيابذم
ىدصلاريغمهنأشبفتح
اهلاوءابظلااهبتسناتساو

اسألاوءاكبلاقرولارطاشن
ىضقناعمدلااذإسفنلاعبتأو
افععبرلعبحٌسلاقبستنأ

ىصعلذعلااعدنإيداؤفبو

اشحلاوعولتضلانيبهنوصغ

الصلالثمىلعشاعقمريئ
ىلعاهبنفجلاىثبطأو
ىونلااہنعمبتطشفیکو

انقلازكرموليخلاةرايع
ىدملاسأرتغلبدقاہنإف

الطلاعزمالوودلايفعزن
ىنولاىلعاهنيزيبقُحنم
یدصوءاوعوفيزعنيب
یدکلاوثامذلانيبامقرفل

افلاحيّرلاتراعأاهلأك
ىوخدقلالهليللاةفدّسيف

۸٣۳—



اهمافلنمريطتامنأك

٠ناميالاوفيسلاىفناو0
لاوفيسلفناوضرلاوحتفلابةامسملاةديصقلالوأاذهو

نانرمنہیداحقراوبلاكلت

تغرتهاوءاجرألااهمراوصتقش
ًاقعبنمقدولامزجتسجبت

هبصغویوضرنمنجاوشلایقس
ادمتعمراعوالاولهسلاللجو

اهتحاسءادرجللحضنيحارو
لطهقيرهنموجلايفقبري
ترهسدقفوجشاذقربلاجيهنِ

هبئاحسنمينفجقربلاريصو
لعحسينأيعمدبحشأينِإ

يقمرقبتسافيداؤفترطتساكبه
تلقتناابيدهعامدهاعملاكلت

اهقرافأالنكلو
اهحراسميئيدوهعیسنافیکو
اهلئاضفيناولسنكمُيفيكمأ
اہنساحماہمينقاشداعم

هبءوقانيمبلقلاىلعا

هبلاغآالمكحباهنعتحزن

ابمارغلاويرارتغاويتناك

تیأن

نانسووجشلااذايكفرطلامف

ناديموجلايفهلاسييجر

ناعيقو1هبتواستیتح

نانرجهنمتّصغوفوجوریس

نالعجومادنعمضامعوبر
نانخصونانفصڌڏراممطو

ناولاقربلاءانسنمهحولف

نارينسفنلاوجشلتبشوينيع
نامضضرألايفامكبسحقرباي

ناطوأقربيليهاموضر
ناجشأنيفيلدهاعمىلإ
ناکُسنالايريمضطسونهو
ناخجوحورتقرتفا1لب

نانطبدلخلانانجنيبنهو
ناولس.ناولسلااذليدلمعن

نالزغومارايريغقاشنِ
ناميإناطرألايفبحلابءابنإ
ناسنإموتحاردقلابلغيال
نازحأدعبهتفلخىضقيح

۹٢۳—



اهرجاحمف0یونلايه

شيعةبرغفا لعملسلاشيع

نعمأوةديصقلاهذهعبتتنمو

ناڻجمثيحورولايخلالثم
ناكمإقايرتلاىلإسيلويمغر

.هنامزلفغداہیفناکهنافباسنألابةفرعمنمهلاموملعلاةرازغ

هتغالبنونفاہیفرهظأيتلا«ةيناورهتلاب»ةامسملاهتديصقلوأهذهو

ةححلاحوضولعةعطاسلاةعطاقلانيهاربلااہیفیدبأوهتحاصفةرازغو

:لاقةجحلاةماقتساو

ريسماېتسملللهويريمس
هلاصنبابرلاَءاشحأفرمت

اللايففئاحصلاًضفرُمرْياَطئ
ادزوماطيرقافالايفلهلهي

اهنيتامزرمتابختنب

هيقسقربلالأسنيريمسهبت
هتيضقاديارهدهبترکذ

اهتسلتخابيقرلانيعىلعادوهع
امّلكواهنمفرطلاعجريعىتم
یوااجشامیوجلایرابتنميبو
يتجهمربصلاببحلاسيسرلتفو

لباذدوعلاوبحلاديمعيرهدأ

ريهسنيقربالافرطوماتت
ريطفلاصنلاكيتاببيبلقو
روشنوبئادءاولطنانف

ريصقنهنكميشاولالاوط
ريزغنهعمدماعلاءادح

روبدولاشهتفععبر
ريسأكيوراكذتلابنزلاوذو
ريدغفجواہنمةضورتوذ
نامزلاشيعنمكرسي

ريمضهيعذيالاهكلذو

روبصمارغلافشنملكامو
روغيداکیاليباصتلاعمدو

ریضنبابشلادولمأوالهف

— ۳۵



ابصلانممارغلاتاياوغريذع

ةياوغبيشملاريشابتدعبأ
ىنحنادقرمعنارمُغينلقات

افشىلعرزنريغيئايحتهانت
ىوحلاةوشنيفرمحلانينىّضقت
ىہتميدانلاىداندقووحلأأ

اسفنتبيشولقعنمناحبصو
ىوملاديباذدعبيسفنكرتأأ

ةعاطتساايفوارشاهرقوأو

حصنيتلاةديصقلالوأهذهو

كوتىلعةبقاعلاءوسمحلافّرخموةيبنجألا

عماسضْألايفهللايعادللهألا

اعجرمواقحهللیرینملهو
اعديتلاقوقحلانإىرينملهو

تاردتفيرشلاعرشلاىرينملهو
اهماسةفينحلانأىرينملهو
هلاجروهليخالظالات

ناکديصحلاسوداہنوسودي
مادهنإنارقلاينباوقيفأ

مکباتکنانارقلاينباوقيفأ

ريذعبيشللاتاياوغلامو

ريذنورجازاهملشقعللو
ريسكبابشللرمعوبيشب

ريسيترظنولردقكلذو

رورغولطابيدازموشحو
ريصألاطملالاطنإوهيلإ
ريفسكاذوداهرفسماذف

ريرج.مامحلارجاماست
رويغبيقرلايهانلاوريخلاىلإ

بادالابكسهانعهتلحنلهُاہیف

س:لاق‹ةينيدلارومألا

عداصموقايهللارمأبناف

عقاوكشالنيدلانإوهيلإ
عئاوضلفغهللالوسراهيلإ
عناخوريشتالافحهيلع

عدامنيشوريضنمءاشاه
عنامهللاىوسدحمشسيلو

عشاخرسالايفناميإلاوخأواق
عراضلذلايفتوغاطلاوتبجلاىلإ

عزانيوهماكحأيفضقاي

٢۳۵ا



:اضيأالاقةديصقلوأاذهو

مئامغلاكتقسيراکذتی

هقاعبحسءءاونألام

ابنينحتنحءافطوتلفج۳
رضاونضايرلاكلتتحرب۴

كأتايكالاب اهحفا
هلاوقوشاهليعورا
ادمهتقباسقرب٠

اطخسبيرهدياخنٿ

تندقوايفبلقلامايهناو

ىوجلاوخيرابتلااميداؤفلاي

وّانلم

مجاوسهتلتی
مراضخداهولاورضخ4
مزاورفطوراعوألانفلع
ماسنمالسلابيطاهخمضت
مجارتضايرلاو0

مداقتملااهحربيبلقب

ازيالنأربصلاناوربصو
ربرغلقفربلاءافطناسیلو

0نيفطخسلامغربيلتف ke:
مزاولویواعرشنلئ

ماوللاهيلعتدادزااذإنلعف

راهةلاهذهو نوعبرأةسمخناتئامةديصقل س:اتیبنوعبراوةسمخو

ةه:أاذهو فالاقيتلاةديصقلالو ةباحصلانيبفالتخالايفالاقيتل دعبةبب
:دعيبنلا

ِلالقحاةعش
رظنلا7قحايعدو
1اسابيدانملایدان
ح7ايڏاريغانيدهللااهماقأ

ا|
رصبلادقافنعتیوخااو

ركفلاومهولانيبرئاصبلانع

رطقلابيتلحمسةقيح
رشبلاونجللاهبريشبل

۲٢۳—



ةضراعءاولغيفةيهاجلاو

حمةلاسرلالقثاعلطضمماقف

اميقازجعُماموجنيتأييحولاو
اهدحاجقوفولعتهللاةملكو

جليمنيدلارانمىلىتح
ةفئاطهللالوسربتنماو

اکنيبلارونلامولفیکز
تحرشنافناممإلامهرودصقال

اويهتناوناميالابعشاور
ةسنقمتاسايسمهتكرابو

رمعيفكارشإلانمواهلهجنم
ريخلاةريخادرفمشازعلادود
رفظيفمالسإلاوتبكيكشلاو
رجحلاةيأوحمترجحلاةياو

ركذلاةماصمصلاوركذلاعداصب

ردقلاقباسهيفقبسلامهاطعأ

رطملانمىقليابتابللاوكزي
رصتنممزعيفهباوماقوهل
رمعلاسفنامہمنيداهجلانيب

ريسلاورارسأالايفلسرلامتاخنم

: اتیبرشعةعبسوةئاماهتايبأددعةديصقلاهذهو

بصنويصورخلادشارنبملاسمامإلايعنفةديصقلاهذهلاقو

كلذىلعالدتسمهلکكلذعوقولبقكلذويليلخلاهللادبعنبدمحممامإلا

س:لمرلاملعقيرطنموأرسلاملعقيرطنم

اديجَملازتنلرشبآيالوم
نۈؤمرئاشبلابكركذلابقإ
اهنيعةداعسلانمكيلِإترظن

ادومحملاكماقمهلالاظفح

ادرعسوتقرشأادودججىج
ادوبعلاركشتلكيديعفراف

ادوعوملاكلذفرعتفوسلو
اديعبلوقأامنامزلاسيل

ادوقفماتيَماراهجييحت



يتراشاباهدعبكتيتأدهقلو

هریمضنکنامنامزلاىد

اضقلابنقيأنهرلاةفيلخأ

ةعيضمبكريعبلضأنماي
دعبلادوءاخیضقنااذإو

منهجراحبلارعقنمڙروفتس

یرتنلفدارجلاءارضخديف
اهدعبهطسيتضقنااذإو
دمحمماقمحتضقنااذإو

اجحلايذلتکرتدقيلاتکاذه

ادوهشلملااهمويدهاشتیتح

ادوهعلاركذتكنأنظأو
اديدجكاذدعبانامزىیرتو

ادودرمةليبءاضقلاسيل
ادوشىملاكريعبتدجورشي

ادوعوملابقرافمالنافلأ
اديلجراحبلاكيتاهريصتو
اديدحوالدنجيعافألايمر

ادوجودارجللةطيسبلاقوف
ادونبتعفرذإادنبتطقسأ
اددعسماعلاطةماقتسالل

ادورقعمهحاتفمهلفقيف

اديجملالجلاوةداعسلايفشع

‹ابنيلئاقلاىلعجاجتحالاوةيؤرلانعىلاعتهللاهيزنتيفلاقو

هرسنزاخوهحتافكارأو

: الوأاذهو

ةفرعتيكىرينأكَهلإرن
ةتلواحامنودكماقمفرعاو

بلقنونظيفكسفنتبعت
ألهلعحتوهدحوتابجع

هتلعجوهميسجننعتررفو

.فيكوالنمةبكرمةظفل()

ةفصلايذتبثتوهفرعتكارتأ
هفلتمكلاملواحيتلانإ
هفلمڭكمهَونونظنأقحلاو

هفدېتسمةضرُغةعيبطلاضار
هفكلبلاءارونمكيلاضرغ

٢٤٥۳—



اهېبشونيأواموفيكَتلحاو
دهاشكداقتعايضقانتلااذه

هذهفهارتاملقعتتنكنِ

طختنزفهلقعتتسلوا

هتاذبتطحأامولعمتلقنإ
£

لطعمتنافالوهمتلقوأ
هتاذضراوعلاكاردإتأ
اكردمكليوكاردالامزلتسی

لاتبثئولولحلاورَيحَلايفت
انمهفنعجراخرمأتلقنإ
ةيلقعاهتدرجولكيلاف
ةطيسوريغبهكردتتنكنإ
ابوطستةطيسويافالو
هلمکنيؤربيضقيمكنيدحو
اموةرظانهللالوقلافر

اممكمهفتمسيننأْبَع
ةيؤركنيعلالإاتياله

هفتكمهباجحلابًاتاذ

هفرجَعكنيدنأبكيلعيضقي
هفقوتم

تدبعو

ةدودحمنةيهام

هفرعملاالوكرد

هفرصتمةردقفكزجعتلعجو

هفصلاتلطعوالوهجمتدبعأ

هفکنتستنلنيعلاكردتنكنإ

هفيكتمةروصاذازيحتم

هفسلااذهاميفنملامزلتسم

هفلكتمةّيضقباتيتأو

هفسعتمیوايئكسفنتیأرل

هفرعتنللعافلسيللعفلاف

نيافكرد

هفّشكتمهتاذانايعیرتف

هفرعاهاوسسحالنيقلاب
هفرعمكلئاغدالعكيتجحف

هفصلاكلتامهمترقتسانيأ
هفسفسلالهأناتبىلعالج

.ةيافكاهنمردقلااذهبو‹ادجةليوطيهو
.لاونملااذهىلعاهلثميملاسلانيدلارونةمالعلاخيشللو

اذهىلعةيئاهاضيأيشاطبلادمحمنبناطلسةمالعلاخيشللو
.ىلاعتهللاءاشنإهلميفلكركذيتأيسو٠يورلاورحبلا

٢٥٥۳—



: هلوأاذهو‹انثلاطومسسيمختيفىنملاكردهلو

يدوجوبرهللالالجزعليدوهشهجوهللامسابهججو
ديرفطوسيفءانطوسيدومصوهليصالخحيباست

ديجونتبدقناسللكب

هريلءاجرهيزويفوخوهرشقويبقبليلهلبحو
رشنبتانئاکلاصفتدحووكشبموقأنأيلنموركشو

دوربلجاهمترشناذإ

هرقفبريسأرطضمةفقووهحجعالسفنلابيذيقوشو

هرکذبسوفنلاىنهلرکذوهرسوشحهرونرسصالخإو
يدوموهنمثعبلالبقثعبيو

هفرظنيعيننإىیركذةقيقحهفرصلاعرطهيفيدارمتفرص

هفرعبيطنمقافالاترطعتهفرعبتفرعابيطهبيلابح
دوعبباشينيرادكسمامف

همادمركسرارسألاقرغتسيوهماقممركىفلزلابرشي
هماستبارونسمشلارونبىرزيوهمامغبوصراونألاايحبصي

دوسفئاحصيفىلاماذإ
انفلاةحنجأبيحورىوهتراطوانآيلقبيملفيسفننمتدربت

اثلاوحدملاودمحلالهأوهنلىنغلاوٌرعلاودجملالهأوهنم
ديفمريخءءالالاولضفلاىذل

ادماوحتادجوملاهتفرعنلادجاوستاعدبللاهتمظعنل

ادهاوشتانئاكلاهتحبسنلادماوصتانكمملاهتدّجمنل

ديهشريخهللاوهديحوتب

س٦۳۵



وىفحأقولخابناكنلامسلاوضْرألايفءايشألارخسنمل
أهيدايأنمىدبأوداعأامّمتواًنَمءامعللاطسبنم

یدوعفتأدبىلوملامعنأايف

‹ةمئألابطقلثم.؛ءاملعلاةذباهجيفٍثارمخيشلااذهلو
ماقملاعسيمل‹يليلخلانافلخنبديعشسنبدمحأخيشلاو‹يلاسلانيدلارونو

رايجثزىلإرفاسدقخيشلااذهناكو‹اهلئاوأنمولو.اہنمءيشداريا
ةوظحهلتلصحهنألهماقماهيفلقثةرمو«ارئازايفماقأقم©نيترم
ادحأحدتماوفرطلاكلذيفايضافهوبصنوهوبرقورابجنزنيطالسنمءافتحاو

تضافنأىلإرابجثزيفكانهيقبومشاضفأومهئاسحإبهورمغنيحمهنم
ماعرفصيئاثمويهتافوتناكو.ىقبأامهللوذخأامهللو‹ةميركلاهسفن

‹ةنسنيتسواتسغلبيرمعنعةرجحلانمفلألادعبةئامنالثونيئالثوةعست
سفنلا»و«يدمحملارونلا»و«ةيدمحملاةأشنلا»اهنمةلمجتافلۇمهلو

‹ديحوتلايفباتكو٠«ةيبهولاةديقعلا»و«تالاؤسلا»باتكو«ينامجرلا

.«رهوجلاراثن»و|5«رعشناويد»و

ءامعزوةحاورينبلاجرنمتایصخشانرکذنأقبسو

ءارعشءامجسافنامجللاطولعنامعنلاقئاقشباتکنميناثلازام

ءارعشلانمةسماخلاةقبطلاهلوأثلاغلاءزجلاهليونامع

— ۳۵۷
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