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)ماسوهبحصوهلاءودمحاندسىلعهللاىلصو

.ىلعةالصلاوءنيلاملابرهللدخلا

ءنينلامناخدمانديس«نيلسرملاوءاينأالافرشا

نرمىلعو«راهطالاهباحصاو«راربالاهلاءىلعو

راصنالاەقصحشمولىلاناسحاد
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ر
ےہراک

مراوطأومراوداىفبوعشلالاطباومالا*امظعةايحضارعتساناف

رومشلاظقوبو«ةمحلازفحياسلةايملانيدايمىفتابلتراسو

سفنلاعشبو«ءاكذلادقوبو«داؤفلايكذيوةنطفلابرليو«ساسحالاهبنيو

.اطاددسو«ةريصملاريو

ءدرابشلادريو«لاضلایدو«مالادشرب یرخاةهجنمسهنااک

.دونكسلاتبكبو«راطلالزنتسو«عاجلاحبكبو«هناتلامجرتسبد

صصقنمتضافدقو.ميركسلاهللاباتكتاياءنمةعشاالاهذهلهو

ەةيلنمةعضاماةىمۇلارعممةراوطاومطاوحاولسرلاوءايبنالا

قلاهذهىفكءاحوكدافهبتشناملسرلاءابنانمكيلعصقنالكو»

«نينمۇمالیرکذوهظعومو

افلۇؤۇممضاناليوطثامزذنمءازعالاىئاوخالعأالاطدقو.

خيشلا9الا8رلدایا2الامماجاذه

.هللاهجراشابنامیلس

نوديلعاينيعاضرفاهاراىتلاةريطلاةمهلاهذهمايقلليسفنتقاناملاطو

بابسانمدےتماو«ةلصاولالبحنمهنيويبقولاملسابیرقل یریغ

رشکكلذيدلناکفھ١١۳٥ةنسىلا١۱۳۲ةنسالنمةاسارلل

ديعبدحىاةلفالاهتابحفحىتلاةنيمألاهقناثونم
رمترقالو«یرخابسرتوةراتيبوفطتثداوملاجاومانكلو

اپجاومايتفذاقتعورشماىفعورشالةصرفلامتدلوةحارلاوءانملاءیطاش

.لانلافاطتقانعلابا
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ةباغلابىسفنلمويلاتسسحاىتح«اهيلاغاوينبلاغتاهبأدوينأداذكهو

هبوبالاهلریالعفوهتعاطىلعدحايالةوقاليذلاهللدملاو.وجراميف

.هقيفولو

نيدايماسنف«ميظعلااذهةايحبةطاحالاىعداال_انهاهيلا

الضف«لقوادحاودرفاہبطیحبنانمربسكا«ةمساواقافآو«ةحسف

.ناظقيلاياكجاعقنع

«ريبكلاعوضوللااذنيقباسلالضفركناالااك

هلو«دافاوداجايذلاديعسنبوباذاتسالاديقفلاهيبنلاباشلا

.باجالاوءانثلاوركشلابانورقمقسلالضف

ءاتسالاابقرطبملاشابينورابلاموحرلماةايلةديدعيحاونىرايلاريغ

‹ةرملل«ىنورابلااشابناميلسةايح»هباتكعبطةداعامغرمساقلاوبا

ءالجاشابیورابلاموحرلماةانظااميف۔دبزت«تاصقرولاجاہیفیماقلو

.الاجوةعتموةذلءىراقلاخاللو«الالجوهعورو

حوربييرمغيناميركلهللاانيمتسمريطلاعوضولااذهمحتقااذانااف"
.بيجمعيهنالائلاولالایفہدندسلوهقفونوهنوعبدعناو‹هنم

١٥۹٠ةنسيرغيف١۱۳۷١٠ةنسةيناشلاىداجج٢۲ةرارقلا

یسمعسماراوبا
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اافورابلاداما

هتازيمیف.هقلخوناسنالاقلخىفاريبكاريثاتةئارومللنانخبالام

نرم:ہایازموهزلارغوهمهاومیفاصاخاعباطو.هلويموىفهصئاصخو

قدصو.ةهازنوةفعومركوةعاجشولبنوقذحودادسوءاكذوةنطفولقع

سكملاو.ةيناسنالاتالاكلانمكلذريغوكولسنسحوءافصوصالخاو

.سکڪملاب

تاوةزرابلاتايصخشلانمصخشنعبتكبناماراذابتاكلاناو

نرمهللامهواءهدادحاوهناایناهبردحامافوهاهنهروصب

ىلاهتلزنممرنينمهلزنيناهنكحيىتحةليلجلارئائلاوةديملالالا

همضيناوبصيىذلالسلافصنىلاملهمفردقنوكيفةئارولامكحبمرم

.هتشىلاةفيرطلاهرخافع

مو-حرمالةبسنلابهلاءاسشنايليميفنحنكلسنةقيرطلاهذهىلعو

.اشاىنورابلا

تلاهلءافولانفهتايحةدمهماقوهغيسمالسالاوةبورعلامدخاماذاو

.لقالاىلعانمانمزلانمةهربهمدخم

هبموقننانملقاالفهتايحیفبجاولااذهبموقنناانلرسيشبملاذاو

ناةلبقلاوةرضاجلااسلايجاحاوراىفهحورخفنلوهرکذلاديلخمهامدعب

.هللاءاش

ماظعلاهدادجاخيراتنعةصالخانئارقيديانيبمدقننآلاانناو

ايوئجاسليىفىريكسلاةماعلاةخيشماوةرامالااولوادتنيذلا
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بونإلابرمدلابجىلاسمادغونازفوةلازوترسیحاوننماقرشوالاعشو

ترھاتمتسریبهلودضارقنادعبعبارلانرقلاطساواندلنم«ىسنوتلا

٠.ةرحمالرشاعلانرقلارخاواىلا

مرتعلاق1مهوةماقتسالاوةهازنلاولدملاىفايلعةلثماكلذىفاوناكو

:هصناماهركذىتألاهتلاسرىفاشابميظعلامهديح

ءريكلالومظاعتالنيمباتلاوةباحصلاةريسكمرآريسىربعلاطللانا»

¢تجحهللاباتك.لدعلاونيدلابءاستعالاوريزغلاملعلاوةماتلاةغملاعم

مكحالاوسلجممنا.حاصلافلسلاراثاءو«هلوسرةنسو

م-رنطونععادللاوماقناو«اويحاواوداجاميلعتللاوردصتناو«اولدع

اورمناوءاونغاناسحاللميدنااوطسبناو«اورصنواولباممكسلمو

لا....اودليللاىفورابنلااوماصةدابعلل

نن

اصيصخهتايحىفاشابىبورابلاانفحماناروزسلاوةطبغلايعاودنمنا

اددمهانلأسالةدجالاةينورابلاةلئاعلاةريسىفغيلبلاهريرحتنمةميقةلاسرب

.انلاماءبعاديوانرطاوخبلوحيعورشلااذهناكامدنعددصلااذهىف

١١۳٠.0رفص٥یفةخرؤمانيلاةصاخةلاسربةليذمدادبنماسلادقو

لایخالفاصلېنموبذععبنمنعردصنامناانعبتکتسامیفنحو

لقنندقامناوفرحبافرحالقتمزتلنالانناريغ.قارغاالوولغالوهيف

موحرماةبغروحارتقاقبطوريرحتلاىفانجاپىمقبظفطتقنواصخلنوا
ىرحوهصنةاذاحمانتمذىفءيراقلاخاللنكلوانيلاهتلاسرىف
.هللانومهقدنهنمهدارم
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ميهارباهنبالةيلاغلاهحئاصن

اهرېظىلعهيتكامايلافاضاةلاسرلاكلتبهللاهجرانيلعداج

ةسردمذياتكاذذاوهو«ىنورابلامیهارباهنیالاپجوموادشرمواحصان

:يليامياپصناذهو.ةيردنكسالابةيريمالانيتلاسار

هلاءودرگاندنسعهللاىلصوميحراانهراهللمس

ةيردنكسالابةيريمالانيتلاسارةسردمىفذيصاتلامیهاربایبالا

نماءهلعححهلأ4مو

KHنمكنالءتلكدادجاخيراتىلعةلمتشملاةلاسرلاهذهميهارباا

احواالبلحاسلاامانوتناكسفنلرتخاو«ةموكحولعلاجرةلالس

ىنتقلومرتيلحبیلحتلنانروددودارعدمتعلالكلذعمو«الداع

:لوقيرعاشلاتال«مرا

بسنلانعهدو۳كىنابدابستکاوتشنمنانک

 

ىباناكلوقنمفلاسيلاذانااهلوقترمفلانا

امماجناکاممهدودجلامحعاوهلامعابهدیجمتناسنالایفعمتجااذاامنا

91هعمل٠یلاذىتاستکادعكلنوکنناكسفتدېجاف.دملاتافصل

نمكؤاشاكبرختكنارقاريامظعمالماكنوكتف.كدودجدج

(يدلاو)كدجةحيصننمةيتألاتايالاظفحاوداشرلاكمليهللاو«كدمي
ابلسحتاوسنوتبىنوتيزلامظعالاعسماجلاىفكلثماذيماتتنكاليلا

:لاق(١)دشرت

رخاوزلاراحبلاءىشنمايدجلاكل:'هعلطماتيب١۲٠ىلعلمتشتةليوطةديصقنمىه(١)

٠ءايجوموادشرمواحصانابهبطاخي١٠۳٠ةتسسنوتلهيلااههجو٠٠٠٠خلا
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رفاسمليلفيضكفلارمعفةصرفناميلسابارمنتغافالأ

راوبلاتاثداجلالبقكيابشردتياوكلفشلبقاغارفرحمو

رياخانرمالايامرظننوةليلوامويتقولدعنانارت

رداوبلاهاوفكلايلختناما ادناوفاماعتزحلها

رثاحرمعلانمدحىلعتنكبلالطبكثقوتعيضنمليرممل

لا...رداغملاتاخلاطمولعاميفو ابلاطلحدقنمرذعاف

برغلاسابارط١٣٤۱۳روتالاعسير۸كدلاوهتك

؟ةلاسرلاكلتريرحتليعادلاوهام

اهتحاسدىفتكفةلاسرلاكلتريرحتلثعابلانيبموحرماذاتسالانامث

هنرجه۱۳۳۹یلوالایداج٠ميحرلانرلاهللامسیسهصنام

ةنورابلاةلئاعلاراترصتخحم

(6)مرتحلاةلودلابحاص

مکستلودناباتداصہارانماضیایرخاوقانميلابتنك

تبامعلاىلانيبستنلاضعيمتفلكمکناوةينورابلاانتلٌناعمراتنعنوثحبت

ةقيقلالبتكمنمنودجمالكابىماعلوكلذىفائيشكلاوبتكي
تيأر«تقولااذهىفكلذةقلمتلاخيراتلاداومةلقو«اهيلعفوقولامدعل

نکماام یلاغشاةرثكسل-راصتخالاليبسىلعلبتكانابفرشتانا
كلذلمدقنو.بالااذهىفةجحممالكدعينيذلانيخرؤمامالكنمهلقت

:لوقنفهمدقم

رايكدحاىلاةلاسرلاهذهتبتك»ةيلاتلاةرابملابتكةجابيدلاهذهشماهىلع
€برحلابقعنييبوروالا
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ةنورابلاةلئاعلالصا

سابارطنمهسوغتلبجحىفةدوجولاةينورالاانتلئاعنااندنعرو,شلا

نمقرشلابناجلاىفةنئاكلانامهكاىفةدوجوملاةيناورملاةلئاملاوبرغلا

ىفةيناوربلاةلئامعلانمدحويو«ةدحاوةرحشنرمبرعلاةريزح

كرەسبةيالوكاحىناوربلاديسنيدوعسمريمالااهتمةربتعمةعاجرابحنزا
ناىلاهنيويبةيراجةرباخملاتناكوةيقرشلاايقيرفاىفةيناملالاجرب

.فوتدقوةلاملابرلابتالصاوملاتعطقنا

هعاقحنلفةرشلاهدهبحقرشلانرملقتنلالوالااتدجاما

.نالاىلاهخراثو

لاجرنمخمراقلارکذنمءامسانايبةلاسرلاهذهىفينتكاباغكلذلو

نمسلبارطتاجىفةيماعلاةسائرلاواکمااولوتةينورابلاانتلئاع

:لوقنفاييرقتيرحملاعيارلانرقلارخاوا

نورابلالربکالامامالا۱
.ینورابلالولابننوراهننیسومنوراهوبامامالاوه

رغدلامئاصناك(١)ىياشولمتلانوراهوبايقلملاعلاوىمسلاخيشلاوه

تدنساممیهاربانببیعخدمتيبانعملاذخايوقعرووريثكلععم

نازفوهللزوترسیحاوننماب,ونجوسابارطلاب.ىفىربكلاةخيبشللاهيلا

نمةسومتريماابركزياریمالاةدمسنونةهجيفرمدلابجىلاسمادغو

٠.ىسوغنلاسايلاروصتمییاهنرذ

سورسةنيدملثمدعملاكلذلبجلاىفةنبدمتياشوالمتىلاةبسنىتباشوامتلا(١)

ةمولممددوجومفاهمامالارادراءامأواهلا۱نآلا1€ماونرفيونەمرغنووداجو
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هبحيف«نيانيا»ةدلبىلالقتناكلذبسوةرامالاهيلاتدنسا

ىنكانهو.رمالاهيلادنسنالبقاږنسحتسواهروزناکهنالواڪ

(١)نيلروپشلاهتسردموهدحسم

لديهدحسمراثاءنمقبامونيىنورابلابةدلبلاتقولاكلذنمو

ينبمموسيلاىلاقابلاهلوحاموبارحملانافناقتالانمةياغيفناكهناىلع

.الجاشقتيفوكسلاطلابظعاوموكبحاهيلعشوقنماةتوحنماةراجلا

هلومالسالالهالىوأموافكرمالاىلوتنادعبنوراهوباراصدقو

لهاهيلاعمتجافامعمهلدلوالوايدواعرونيماسلارايخنمةلاصةارما

ةلاصةيرذاہنمقزريناءاجراهریغجوزتبناهوفلکوماشانميارلا

اوراتخافةيطلايفرمالاملاضوفوكلذمنملبقفنيماسماعفتلوهرثاتفت

 ةيلاردسلاتناكربت خياشملاةدجبةروبشمازوجملاةاثحبلادعب4ل

(۲)دالواةسخاہنمقزرواهيفهلهللاكرافهيلا

ةرجهلانمةئالالواوةعبارلاةئالارخاءيفنورهوبامأمالاناك

.اہعیتیاموسلبارطلابجيفهکحيفالقتسم
ةمصاع(ترهي)ةمئابنيطبترماوناکلباماکحنمهلبقناکنمنال

دعبو«شكارموسنونيباميفرومشماتسرىبكولمرقمطسوالابرغل

رايتمواقيناكيذلاوهمامالااذهوهتهجيفلاولكلقتسا

لابحيفمارىلعنموةسومتعاضخااولواحاملاطنيذلاريعمكولمنييديدملا

كاتيفناكالكلذنماونكمتيلواهبونجورئازجاوسنونلابجوسلبارط

۳۰اةحفص۸يفوتملاىخامشلاردبلاریسرظنا)٠(

ھ۹ماعفلؤااةسوةتخيراتنعالتت٢۳۰ةحفصريسلا)۲(
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فولالاتاعدعتمهركاسعتناكذاةوقلانمتقولاكلذيفلابجلا

خراوتلايفروکذموهاکاناسرفوالاجر

رزخنامامالللاقةرهاقلاريممسسؤميمطافلاهللانيدلزعملاناكيهانو

ناكيذلاىسوغنلايركزيباريمالامايايفسنوتةهجيفهيلعماقاليماملا

:هصنامنوراهيلامامالالبق

اديرجلاوترهيلنيبعيفرمالاكلققبيفحلطصنلاولاعت»

«رحبلارطش نييمطافلايابانلقببومكسكولممتسرینبةدميفمتسک

ناتححيراوقلايفةلبممنمتابراحممنيبتەقوورزخوالدمف

ةسوفتلاجىلاًاحتلاورصمىلاهلاقتناتقوهنمبرهزعملاركسعنمامسق

.مھدرىلعف

69ىنورأببلاابركزوبا۲

عجدقوهلرخاءهرمهنسنورشعوعیراهروتاملاحرنموه

كلذو(۲)«ىبلزنتمتوملابيلاباال»لوقيهناهنعرثؤيوريالابمخ

ةدحاوةرمالاطقامثاتفرتقاىناتماعامىنا»لوقيو‹هلهدادمتساةوقل

ريثکناکو.اېمضوميفتدعقوسمشلاىلاامتحرخافلظلاىفةبادتدجو

كلذيفهيلعءاملعلاددشفدريلابهئاضعانموضعفاتىحءوضولا

درابلاءاللابهيلعروجلابهكساهاهنالوضعلاكلذبىلوارائلاناهللبقىتح

وضعلانارامنياو-خيشلاللاتنایاكلذنمهردصقاضو

.حارتسافهبىلواهللاةعاطيفهكساهايذلا

لسلستمانتيبناموحرملالاقنوراهىلامآءالادالوانملوالادلولاوه
اذهانتفويبادودجلانايبنكميالانهیدنعدوجممدعوخيشلااذهنم

٢۳۰ةحفصريسلاىفوهسوفنخیراتف)۲(
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ىنورابلانامہیلسعيبرلاوباريالا٣

ريمالاخيشلاوهف٠نوراهىناربكالامامالادالوارمىناثلادلولاوه

ةرامالامىرمكلاهلاتدنساىيورابلانوراهيبانبناميلسميبرلاوبا

ناکو6هلعا_ماعراراصوخسيشلاظلهلعبلغرھدلادنهرورصملاددحووهو

نايسنکءانکزیيآننعمملادخلاىمنلاو.رمالاقادیدشUkتكملايحس

شيلدجوسوبنباوىلريمدنتلادتربريشبلاليسناوىنولاللا
.رمالاهيلادنسبتالبقهلملو(١)جملاىلارفاسوريثكرشبهنعذخاو

)۲(«وداع»یفةرمتاذماصهناليف«اماوقاماوصهللاهجرب

نآمريعرححوداحاحاہلر۶یہاللاو»Seرةلاوةدادعلاق

ةرلاكلتىفقدصتو.هبىلوانجسلافرجلارسكرمواوماال

تاذردصادقوكلذرغو6راشدهئامعبراب٥رو4راندهئامد(ةياطلاىلع)

هقنعيفهلسلسعضوبرماف(نیارک)ةدلبنملجرىلعبداتلابهکحةرم

فسوبطابركرتانايلتركماولهللاقف«اعزنهوجولاضبهنمسمتلاف

ناضمررہشبرقاذاهنایوقتلاونیدلالاجربهئانتعاوهمرکنمرکذیامو

هلعلانمهريغو(۴)شسوينيرهاطخيشلاكءاماعلاصاوخهيلارضحا

سوةخيراتو٢۲۰صربسلانع(١)
مهدوةبرضتتناكا۔ھب۽هسوفنلبجيفیھوخيراتلايفڈروهشمةنيدمىهوداج)۲(

ىدحايفابوتكمىنامتملاكياشبلالكشىفةضفمهرداذهانتوويفسانلاضعبدجودقو

«وداجةنيدميفبرض»ىرخالاةهلافو«هّللالوسردححهللاالاءالاال»ليجطخبهيتهج
نآلاوطاسفءاضقزلرهةديدحلاودا>برقةدوجوهاهر'ثا.و

نبازعملاملظنهبرهةيدهملالحاسىلاهانموسباقههجءاملعلجانموه(۳)
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هدنعةريرغلاةلاملاسوطاممالثمتالاسلاتاملاعلا

معلاسوردونارغلاةءارقوةدابعلابهماياوهيلابلنويحيتامررش

لضفلااذهنمءاسنلاظح

مسقهدمبوتقولاكاذيفمهدجاسميفناك:اشابموحرلمالاق

ثح.«دفانموڏموفرطئاحدحسلاةيقبنيبوهنيبوصوصخمبإبهلءاسنلابصتخ

ادوجومباجلااذهلازامو«ةالبعلايفمامالاريبكتوسرلاءاسنلاعمست

يهوتالاىلاقابلا(سورش)ةنيدممماجكةقيتعلاعماوجلاودجاسمايف

ريمالاعماجو(۲)(نياسا)ىفنوراهىبمامالاعمأجو«هنرخ

ىلاولامماجونرفييفرماعخيشلاةمالملاعماجواضباكانهناميلسمييرلايبا

(هروغزم)يفديزیباةمالسملاعماجو(نواسج)يفديمملادبعةديبعأ

دوجوەوهو«مداوجلاىلانرشضحمالتولااذهيفءاسنلاتاالا

عامسلءاسذلاهيلايواترئازجلارطقيفبازيميبعماوجلكيفاذهانتقويف

.ةعاملاةالصلوسردلاوظعولا

ءاسؤرلاضعةرمتاذهفاضاهناقحلالهناعذاوريمالافاصنانمركذيام

هيلعبع“اعروتلکالانمهاانمهتعمفناڪنمصمدعذتماف

تنامئاتمناهللاتو«هدرطىلعلف٠هدرطبناهللادبعدنمابارماو

ءارڪالابلبقتساوةسوفنليجىاًاجتلاوةيرجهةسماخلائالالئاوايفةيقيرفاريماسيداب
اهنکسإيتلاىرقلاىدحايفشاةيرقنكسوركذامكامارتحاوريعالااذهنمیارو

رازلروهشمتفولااذهىفنادجرلالثابق

٦۳٥صريسلا(۲)س۳۰۹صريسلانع(١)
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وهو«جرسلاسوبرقلصيداكتحهسارًانطأطونءذاوفبصنافوهمنايالق

(۱)هسرفکاركاذذا

ةيمويلالامعاماظن
نمانوجسردللردصلهدرولکاوءاشعلالصاذاهناهتداعنمهللاهجرناک

تون'دکوکزنئدے‘عموهراد1فرصت6لىللا

وهونارزفنمةريثکبتکهتلاتناکوءاشامبتكملانمهدلعنادرسف

رحفلاىلاوهلغتشىف۳فيضنسلاريکاكاذذا

اذافسردالسمشلاعولطىلانارقلاةءارقيفةالصلا

هالصرهابلعتشلاوزلاتوىلاسانلانڪالاساجمىلاجرخهمزا

هحلملتالماعمصمتیأرف)وداح(1هرهتادمدف

(۲)هبلارذتعافكلذىلعرحابا

قاوسالاةناماهثادحلا

ئروشلالاويارلاباحصافاخاصوصخايقيرفالامشيفونتفلاا
ةديدخثادحااوررقفليلاراطقامارالوخدنمةيشاحنم

نوکنانکمیاماہیفعاسالیتحتاناویملانمقاوسالالخدمامةبقارم

رصعيفةغيظولاهذهثادحاناكڪو.ديعبناكمنمابوصغموااقورسم

ءةماتلاةنامالابايرالالاةفيظولاهذهدنستالوليللاريمالااذه

وهدهعلاكلذيفةرسيهشلاوداجةنيدمقاوسايفابفلكنملواو
ريمالااذهمعموذاتساشيلدجوشسويوباخيشلاالمعواماعريبشلالجرلا

٦٢۳۰صريسلأانعسم۰صردساان“ا
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)شا«هنرنمللودهرهتاذهىلايلوادقوعلاوأعيبلاع

مدعهدولوممنغلاناونالفنباهنرهراحاقبسننعوهسنعهلاسف

«لغا»يرقنمدلوبهيلاىتوا۰هلنذاهقدصققحتالو‹لصالاةميدق

هتطلاخعةريسلادوختريغهدلاوناكونالفنياهنابهاجافلوالالثمهلأسف

مهو?كلوابكىيامارحمیبلوداجقاوسایفا:هللاتوهخوفةسرلالهال

(۱)برهف

نماهليالاهدالبلالقتساىلعظفاحمايههللاهجرريمالااذهناك

.هريغوسيدابنبزعملاماياىفةيقيرفالاةراقلالاعشتعىلاةبعرلانتفلاكلت

رومالافهتانأ

اموہرومایفرصبتوةانااذایکحایسایسہللاهجرریمالااذهناک

EEةرمدعبةرمهلافاتحيرومزيبنمالجرنا:هنعرکاذ

كلذىفحلاتحمهنماکاحمہ١نيعبنا(۲)(رومزيب)هليبقناسل

7ةمجارملجال(تيكلاب)ةبقعرومزييءاسنملطتىتمىلا:هللاقو

بوقاياذواھ1او(۳)(زیمرغت)رکاحوا(وداع)

رفاسناىلاءةسلاهذهلعربصامیبراوباريمالاخيشلاهللوقيفينيمرغتلا

(٠)تامولجرلا

٢٤۳۳صريسلانع23

اذهىفاهنكس,ىتلافهلالطایقبمھلفورعمرصقمهارويهمهلييویه)

نابجسلالاءتفولا

داللاىفاهلالطاالاتالاقيملورصعلاكلذفوداجهنيدمگةروهشمهنيدمیه۷

٦۳۰صراسلانع«4»سناتنزلالئابقاهنكسىلا
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نعالوفع

دتحف(١)لاطمحةهيرقنملجرىلعىعرشلادملاموبتاذهللاهجرماقا

بالانمجرحkLهرادباركعلبالایفهدصارفاتقعمزولجرلاهىاع

ەدبصدعجرالوتقاطناهرورملعبوهحالسلعهدبتسبقهدرصدمو

هانافتغالطناتسلاهلوخددعلوهرهلوأكهحالسعهدبتسىفهناهره

(۲)هنعاعفوفعلاايلاطافرتعمكلذدعب

3

ىنورابلاريمالانبنوراه-٤

الاعناڪيورابلاناميلسعيبايباريمالانبنوراهمالسالاخيشوه

لزاونلاىفاسءجرمناكف-ىربركلاةضيشلاهيلاتدنسا اعرواننفتم

(۳)هنعلقباماريثڪنامياسهنياناڪوةسوفتلابحىفتالكشلاو

EE

ىنورابلانوراهن?ناہیلسجيبرلاوب-٥

Uleناکىنورابلانوراهنناملسعيبرلاودامالسالاحيشوه

ىرمكلاهيلاتدنساريانبيركزىيانععلاذخا«ايقتاخيشو

(4)هلزاوننو

هسوفنضعبوتابيحرلاليبقاهنكسإىتلاىرقلاىدحا>

٦٢۳۰صريسلانع»٢<

۳۸٥صريسلانع

ەئصييسلانع
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يورابلانوراهبوأدنابیلسوبا

للاوللاىفةناغناکنوراهندوادنايلسوبامالسالاخيشوه

اريسماللمالسالاخيشناكفىربكلاةخيشلاهيلاتدنسادقو.عرولاو

اهركذيالاهللادبعيأريمألاهيخألمثىيورابلارومصتم

ابرغواقرشترس»:هنأشیفلاقةراغملاشعبنايروطغبلاركذو

يفلبالادابکاهيلابرضتهمایایفناکهنا«نوراهندوادلثمراف

قتلايفهترہشولاوسلڪباوجوبرغلکرستولكشملکحاضرا

ھا.فخنانمرشابرغلاميجیفلبةسومزدالييفعرولاو

()ورابلاىحءايركزوباريمالا۷
اروکذمایشناک«یورابلامهاربانبىيحءايركزوباريمآلاوه

ابایتفتسناکو«ريحاناییحمبرکزيالامصاعمناکهنانظااروم

نمهلكشتسياموهمايايفةعقاولالزاوفلايفينورابلانوراهنبنابلسميرا
.۱ےس
9وجاهياعيدرليالو.كلا

.باهونانمهلالابمتالاةمئادلاكسلابةفوغح
ءسازتلاونالعءالاورسلافهدحومظعلاهللایوغتدىسهەنوكىصوأ

افكترخاءصاىفدجلابكيلعومظعلاهيبذبانتجاوجركل

مشن.ڪوماتيالاولمارالاونموماعلاوسامانمهلل|داعصانم

رومالاق٤یهناعرلاوتكسرهياكىلعو4حححیداکدنس

o۳4ةحفصردساان“)۳اندادحاناشاملاموحرملالاق(٢oYاحقراسلانع)۱

2amينوراباا
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موحرلالاق.لانيقيلاربماكيبتوملادعبفكسغنبكسمنمذخألاوابليلجو
لکهبتکبنابجانلباوإلااذهلثمناقلارمعلو»:اشاب

ةنهادمنوديةغلابلاداشرالانمهيفالهریملمالساخيش

€ةحييصتلانيدلا»مالسلاهيلعهلوقلنيدلايفةحبصتلابحاوبامايق

نىورابلاروصتموبأريمالا-۸

طارصلاىلعاسامامإناکءايركزيباناروصنموباريمالاوه

لبجیفاکاحمدقو«هلامزيفرپتشانمموهوطاسقالاولدملابايضاقااحو

هيلاهناوجويلورابلاندوادهنالکشموهلزاویفیتفتسیوهسوفن

:امروبعتمِنارسمالاخيشالهتبوجانمو.ميظعتلاب

ىدرلاليبسكبنجوىرسيللكرسوىوقتلابكنيزوىسلابهللاكالوت»
لا.اهنممفتاةيادهالواهتمغلباةيصوالىلاهللاىوقتىسفنوكيصوأ

تاکو«یخیشاب»هللادعانابطاخبااياهبطاخيو.ريثكاذهلثمو

هللادبعىريمالاهنخالبقىرداالو(اركزناريهألا)هيادعبهتموکح

(۱)هليهدمبما

دمخلادبعوبآریمالا-۹

ناکويالاهنياوهويورابلاءايرکزأنادتهللادبعوياريمألاوه

نوراهنبدوادنایلسواهبلاکامريكوالداعااحوالضافاش

دوادنایلسيبآنعروہشلاو.ةقيقحاماواميظعتاما«ىخيشاب»هبطاخيو

ايفیتفتسبهللادبعوباریمألاتاکو«ریانبءایرکزيانعلعلاذخأهنا

هلنوراهنبدوادنايلساباماكحالاىفلزاونلانمهلكشتسي
(۲)هایرکزيباهبادعبةسوفتىلعااحناكوةريثكةبوجاهيلا

۳۹٥ةحفصريسلانع(١۲
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()ميهاربأنبءايركزيجوباخيشلا-٠

يالارصاعمناكو«ينورابلاهاربانبءايركزىيحموباخيشلاةمالعلاوه

هرکذیبالاءابرکزییینمامالادجوهو«نوراهنبدوادناهلس

اکاحناکهلعلوروکذملانوراهندوادبتاکینموروکذماخیشناکو

.هشفمدوادو

وراياءارركزیکوبأمامالا-|

نہارزیبنأنمدرباندءاناركزیی±وبارببکڪلامامالاوه

لاالاهايرکزيانانبییحمءایرکزيبانبامیهاربا

۰قورابلایسوموراه

نأدعببهذلاددج«ىهألاوصالاولمعلاومعلايفىوصقلاوهو

نٽر؛دوادنام7يبانعىلامالاشيلدجوتوناانعحملاذخأ6قاخأ

عضخهمانايئودوادناسیاسیانعدمندریانعوينورابلانوراه

ايندلاهلتنادوسسلبارطبونجيفسهلبقناکنلفلاخملک4ل
(۲)لالاولعليفهطس

ملعلارشنەۋانتعاوهمرک

هناليقامكلذنم«ريثغكسلاءىشلاهلهاولعلابهئانتعاوهمركنعءیکحم

نمرادقمجارخابصاهعادواوداراالو«نرشوبهمرهيئوهوهراز

ےكاذذانرميبسيئريالاميلسلومرمرمدلكلاهنمءاطءعاولاا

لتنالاةرضاحريغهتايحيفتاحباوتاقيقحتهيلعىل:اذهيفاشابلاموحرللالاق(١

٦٥٤٥ةحفصريسلانع(٠٢ايماناكهناىلع
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الىا:لاقهافانوعخيشلاالامهیطعاامماكاولبقف«زيرحنبنوع»

ءاعدلاهتمايلاطمامالامادقهبوثرشنو«ةكرملاليتلالاتياامولالابحا

هكرملاتقفكانههضعنوهرادغابناىلاهبوٿفارطامضوريخهلاعدف

(ةرحملانمةرشاسملاةلالالوايعي)اذهانمويىلاهتيرذىفةسائرلاو

اذيت۸۰ىحاہیفةسردمهلتناكهنامولعلاوفراعللابهنانتعاوهمركنمو

قافلا(۲)رڪالبوديدشطحةتستناکنایاهلامنمموق

امافمامالاىلعايملاوحالالديتتناىلاممناطواىلااودوعبناىلعةناطلا

نممادالابمرتبِإمرنمدحاوللاقو«مادانودبمامطىلعمرمجكلذهغ

ملیناغ«تارامرلاقفهيلاعجرفالاماءولممهدجولخدامافىیالفلا

يفاوقبففارصنالاىفكنمدحالنذاالوةبفسملاىفكيلعهقفتألالاهعجأ

نرمتناكليقفةعساولاهتورثبسىفهنامزلسافاتخادقو«ةسردلا

ءانمكسلاب7هلناکليقو!مظعالاهللاسامدختسيناكليقو(۳)ةراجتلا

.ميظعيلهمرنکىلعرثعهنالیقو

ىفةسومتلالاةریفلحقعقوهناهنعیکحمامكلذنمو

لبجلهاميجىلعنیماساالامتنمالصاخلاهلامنمقدصتفنينسلانمهنس

نوماردهسمخممشریغولبابولابکانوهلکڪونرغبيبلايقىلعوةسوفت

(٤)تیبلکىلعرثکاوتیز

يقرويمللهتمواقم

نمفولالاتائعنامزلاكلذيفدمتلئابقلاكالتتناكاابلاموحرلالوق

ابمواقيناكمامالااذهناةجحكلذلكبو.تقولااذهلثمالسوغنلا

اہکتابراحءتقوكلذللادامو>رللالاف)۲£oةحذصردسلانع)1

٥#صريساانع(٤رمالاهيلادنسإنالبقموحرلالاق(۳ىتايامهيلعلدي



¢

ايقيرفالاعثبرخيذلاوهو«هتقويفربظيذلاقرويلاىيحبنقاحساتاج
ةلئاهبورحدعبامبرخواهراوسامدهورئازجلابوجيفنالجراوىلا

قرحاهناتحدارجاکشوجتاہصةدعةسومنلابحماهوھ×٢٢هنس

وحناپنیئاسنمقرحاهناف«نوانج»لئملابالمنسایهتلایرقلاضعب

تآلالایمسا,ہضومو.ةصاخنوتيزلاعوننمةرحشفلارشعىنا

ليجيهوةريزجلارصاحوهستمامالازكرمةعتاذدصقو.قيراحلاب

نایتح(١)خسيراتلايفةروهشملا«سورس»ةنيدمنمبرغلابهتعانمب

لاقدقو.مويلاىلامولعمهرکسعناموهباتکيفاهرکذةغللاسوماتبحاص

فلافاابءامدلاكملاينيةرمتاذهولاصممانودلخنبامرنمنوخرؤلا

ناکامیلعلديامماذهو.مهنعلحتراوريناندلانمنينويلمييةرركمرانيد

.سوفنلاةرثسكوةعساولاةورثلانممبدل

صصخبعصلخدمهلناکومامالازكرمنمبرقاذهةريزجلالبجو

ةعبراموسيلكهياطعبتاكوةعاجشلابمدنعالجرهتسارملمامالا

)۲(مارد

نظوةردزجلالبجتارصاحمىدحاتلاطالهناةماعلاةنسلانعدروامو

راثصلاراصوالوفواسدعواحقالجتاومعطاعولاببسينوماسيسراودملا

اهريیڪاواپاروعاهرکاودالبرهثان۰تناكةروكذلل«سورس»ةلادم)٠

بونجىفیهواهلالطاالانآلاقملونادوسااىلاةراحتلالاحرطحمتنواقاودا

ةروهشملا€اسوفت٠ابتكمهبتناكهناسربسااباتڪسہخيراتااركذىذلا«ملو»

توتاةياطأاونوةصاخةقرادملابتكنهدلعفألنوثالثوثالثاهيفتنكىتلا

ةيجملابورلاوءايمعاانقفلاةدحضاهاكتيهذدقوءقمعجفلكن۰خسنلاوةعلالحلااهلا

ىخامشلاا١(٢۲
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.انماوأراموهنطباوقشوهونأفودملاةهجىلالبانمعقوناىلاهنودراطب

.اواحترافعوجابمهعاضخانماوسهريغوحمقلانمهيف

ةريزجلالبجتارصاحمىدحاتلاطامهنااضمددصلااذهىفیکحامو

ناكوودملاركسعماودصقةماظمةليلىفلباىلعبطحكابشاولمج

رانلااوقاطاوركسعلاىلالبالااواخداوسراملاىلعاوضرقفريدكقدنخهلوح

يذلابطلاىفبباترانلاويرجمركسعملايفتقرفلولبالاتلفبطلاىف

قدنلایفاومارتفاولوتسادقلبجلالهاتراودملانظفاهرو,ظىلع

٠نوقابلاتتشتو|كلهىتحنورعشبالمشواضعببرضيمهضعبراصو'

.ةعقاولاهذهىفتناكخيراوتلاضمبىفةروكذماةباكجلانارهاظلاو

ةعقاولاةصالخ

مثيوقشيحمةليوطةدمةسومتلبجتاہجنمةبجرصاحاودعناىم
ةظفاحابفالستااوررقمثهلافلخمىفءاململافلتخاو«هعوججاوتتشوهومزه

افاومرضاومظعلالباتناکفهيفمارالالاقرفتنممرطقل

¢سإاقنمليقورحبلانيمتدهوشتحءاسلانانعىلاتعفنرافرانلا

.اهوحذمنارهاظلافاما

ناونودلخناكنيخرؤلالكاهركذىلاةياكحلاهبشتةياكحهذهو

نولوطنبسانعلالاومانعةسوفتريماسأبلاروصنميبافغعتنعريالا

روصنموباهاقالفبرغلاوسلبارطىلعءاليتسالاًادصاقرصمنمكرحمىذلا

لورصمنئازخنملاومالانمهبیناامعیجكرتوةعزهرشهمزهوهدونجم

دمحوتلالهالاومانعاهزنتائيشاهنماوذخأبناهركسعلروصنموبانأ

.نابرعلااپىھانتفةاغباوناكولو



€}

نمقاوسالاىفةبقارملانمهنورجياوناكامركذمدقتدقو

ةياغكهيففيورابلانايلسعييرلايباريمالارصعىفاهيلابارتسملالامالوخد

.ةاكحلاهذهدساتل

تتشلدعبءارحصلاىلاروكذماقرويملاىيحيننقاحسابرهدقو

نمروكذماقرويلاوغ١۳٩ةنسدودحىفًادبرشًادیحوتامكانهوهعوج

اينابس'ةموكسلنألاةعباتلاطسوتملاضيبالارحبلارزجنمةقرويمةريزج
مامالادافو

ةريثكدئاصقبيلروةماملاوةصاللاهيلعتنزحىيحموبامامالاتامام

.«نيسماةدلبنمحوننسبنيجويهيلعىلصو(۱)لجاپنمتيأرهتبلطنم
لا«بيطلاماق»لاقذاهتيئرصيفرصنوباخيشلاريشيهيلاو«سائلاظعوو

مزحوذمامالاخيشلانافةلابو«ةعاجمهقبلطنمداسدقو«ةيثرلاركذنسو

هنايحةدميفوىصاملاوعيطلاوديعبلاوبرقلاهفورعملصووهايندلوهترخال

(۲)ھاهیلعوانیلعهللاةمحرقلارانمماقا

ميظعلمحيفنفدو«ابيرقتةعياسلاةئالاطساوايفهللاهجرهنافوتناک

تياتوللجلاهباصمىفتدشناوءاسؤرلاوءارعشلاوءابدالاوءاماعلاهرضح
ماماةيلاعةوبرهنفدلاوراتخادقو«ةيعدألابفكالاتغفروبطلاهيف

«ماحايت»لبجمفورعلالبجلاحنسيفهندلب

وهو«هتلئاعدارفاضعبلةقيدحىفروبقضعبالاهربقبرقيدجوالو

.مويلاىلارازيوهيفءاعدلاهناحابروپشم

هيرقنيبامفةيلاعةوبريفاهدجسمنمسفهتسردمنميتبدقو

ساغلدحسعوییحمفأةكحعةروپشميوqنيجرجمإ”هيرو«تغزنيل»

8٤٥صريسلانع(۲هللاهحرىخامشلاردبلامالکنم€
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رصنيباةيثرم

وهو4يهذلارصعلاكلذرعاشوهورصن“أهشصهذهششاه

:هللااهرلاق©ماعدلاب»ةيلطلا

لقلاوتاغجالابردجاوىرحا
نمةلقمهللالاساليستابعد

انسوىركلایوماپسونامدعبأ

ثدجىفنيدلاردباغامدمر

هرظانلازفرطلءاقبلافيك

انزحاهدنعحغساوهحاسرز

يقراىبرغلاهبناجملريق
هنطاقلاعرهنکاس

تبيحيذلاىحابايلولايعا

هنفدمسانلايفاوفةاعنلابه
هقئاقحیستدہشامقوماب

همرکمدحالادنعسانلامحازل

هدقفموحشيكسبطلامق

انعزفممويلانيفيلولاىضم

لستملمالسالاىلعءاڪيىئ

لذدعلاوبثعلاولبسالعوطس

لحتکممونلابنمناسارقال

لمالاببادالاوبةايلاام

(۱)لمسلابلذلانانهلرتعانيح

لطلابباكستلاىلعديزياعمد

(۲)مجنلایعراتهلجانم

لىلىنزلانويبعهلعتحس

لأموهايحمبموللایوص

لسنلاوءابالابهيدغفلك

لجونمداپشألاهباجيتحت

لجتنعتيبلابابمحارالو
?لمەلاولوقلايفمتمحازباله

?لثمنمهللامباكشلانيا

»الوهلانان«هلەلو:تاقداعمفلمتموحرلالان)1

همامارضاlaتيمأاادررکماريكهللاهم>رباطقاااذخششناکمو>راالاق)۲

6كلاذەلالایدیا1نفرعاالوهذهفرعاتکامو٤سردلالبق

٠هللاامهمحركلذبيلاعىنادقتعيناكهناكو



انانيلابيبملاناك

4ماجراداجنمهيفانبحا
اهتمخوايندلاهذهىذأنمو

ًادقتفمخيشلا.دعبنيدلاةيرغا

هبنونلاكحیرجضارنع۔ال

ةلغاولايغالايفدسالاىلعًارسق

ةعالونماىرذدلايفءصصالام

رخلاتمتطوايحتطدق

ةرخافمیيثناداتلفهلک

ادباهماکحایفقلابحبصتس

هقئالخدوتلئامشلابذع

ةلمراوهيأسولايذلنف

نرمزاطاادشعترمنمو

تشرهللاكايحتايحتنكول

هترابزىفًاموبربقلابرقاام

هقانمدادصملويلولاىرا

هبعوجلبنجیفبركلارعصتس

هتتامثيدبلاتماشلاايااب
€

هتمورأتاطفلخهلنیف

هرصصعلاعازنلبشلادسأتس

روخالوالنهولوقنائسل

لمأاهريغهلعل(١

٥¢

(۱)للمامريغارازماعطشف

لبنوذدولايفكاذبامو

لاتلاىفبوبحلاىلعبارتلاوثح

لوألانعارغلاةريسلاةشحواب

لسرلاوهللاینيفیرجامدق

لسبسلاةيعصلوعولىرذلايفو

ل.سالاولياهلمابعتعاالو

مالسالانعاريختزوج

لولارخاءنعتدلوالف الوا

لططاولزرلاتوددلارؤو

لذبوذضرماقنبيعنومأم
لز-ملانسماتشنيات

للغوخأرهدهتلاحلاحأ

لرنلاولعلايفملاثوغتنكو

لجالابمورغلاتلاحزناو

لكسملوزويمرحبلاعرذك

ل-ااوءزرلاريغصنوولب

ليجلاوبارتكيمالبم

لبسلادالوالارنانمتامام

لخدنمريغالیصالوبىح

لأملاقداصالوولاكلالخ
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لجالايذدنعاحورسدقمادعبعرووذنرالادہەبيلولامعن

لزنلابطمتشعو«مامالا»يمكىتمالسسیفميیحوميج

لكلادلاولاليسمتکلسیتحمكلدادسلاىدهانممنالًاركش

لمعلاحلاصبهدعبانتصخوىقطصلاانينىلعءالالالص

للقلاىلعروناكدنالحالاممكتاوخالاىلعمالسلامث

فلؤمىوانلاریانبییحیابرکزوداخيشلاليلجلاةمالعلاهاثردقو

لهاوءاحصفلاوءاغلبلاىلعتضرعاهناىخاشلاركذةقيابةديصقبعضولاباتك

)۱(العرعمفسالاعمواهونسحتسافهرصعءاماعنمقاعلا

ىورابلاءايركزوباريمالا-۲

هعموترغبحيفناكمامالانیایرکزوباريمألاوه

مرظعيومهربنيوسانلاركذيودالبلاىفلوجمةذمالتلاوءاماعلانمةعاجةقلح

(۷)ةسوفتلبجحمكاحناكهنظاو

ىورابلاميهأرأنبخيشلاريمالا۳
يحىباريبكلامامالانباميهاربانباخيشلابفورعللاريمالاوه

ةروحالاعماتو«الدعاحناكو«اہقحةرامالاىطعافليلاىلعريمايلو

ىفةميكشلاديدشناكو«ىسيمرطلاىسيعمالسالاخيشنعللاذخا.الساب

(۳)ةداعللةقراخةجردىلااففعتمممالةمولهللاىففاخمالقملا

هففعتوهلدع

بازمىفةديصقلاهذهنعثحبلاناظةيلاا!ابوجرااشأبلاموحرملالا)ا

-€6£ةحفصربسلانع)۳۲)۳٢٥٥ةحفصريسلانع)۲
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هلرکذاولکانادمبوًارئازاهانأناکو«نوانج»ةدلبىفماعطىلاهاعد

نانودبجرخوقبطلاقوفهيثمعضوفماعطلانعنعهلاقيفرلاسو

مامطلادعبدهملاكلذيففورعماءاعدلاوعدي

)۲(ںرشعونيناماعدحاوموبىفروكذلاريمالايفوت

:اهعلطمهلهدصقررھهاطخيشلاهاثردقو

(۳)ةلاسرلاهدهررتقويدنعرضولا«يحتناونولاصلا

ينورابلازیزعوبأمالسالاحيش-٤

ريبكسلامامالانميهار۱نبازيزعوبامهارناخيشلاريمالاوخاوه

خيشهندعمنملعلذخأعرولاديدشللاىفارحمناک«يورابلايحيأ

ىفوتوىربكلاةخيشماهيلاتدنساهتافودعبوءيسيمرطلاىسيعمالسالا

)2۷(4ماع

ءارباندانددبعوباخيشلاليالاةمالعلاوه

.الضافاخیرشناكفءزىزءيباهمتنعمعلانأ6يلورابلایم

روهشموھرییاهعنعهلئاسملقايذلاباتكملافلايذلاوهو

يباننم

کحواناصووظعاوعهلرذدووززىلاطغابتقولاادهیففرعیس

ثحبيتتانا.ظقيلااباا,وجرا»مىنورا.بلاموحرملالاق(٥٥٥۳صنع(١۲

ە°ە£ئصريسلانع(4.ةدبيصقلاهذهنع
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دحسمیفةاهللیناکو.یفكلذیدویحسناکو

هلككةليبقيفجورتدقو.ءاعدلاةناجاوةكرملابمولعمادلبلاجراخلاشيشو

مسحسهلمسوهالس4نيعسلوفیلماعیفهللاهجريوو

)۱(ے٢٤۷2ماعييفزيزعىلاهخيشةافونمانملع

قورابلاأدبعكأناخيشلا_۳

ناک.نورابلاخيشلانبدمحمهللادبعتانباخيشلافورماةماللاوه

يلعنرمأعنکاسىياخيشلاةمالعلانعللاذأ«دىلاطسابورياا

سلجيهرادلخادهانبدجسمهلو«حاضيالابرورشلافيلأتلابحاصىخاشلا
.مركلاودولاىفةروكذمةرومشمرابخاهلو.نورئازلاهيفهاشغبوهيف

فورعممامطلانمعونوهواهالمةنجذخلاهناكلذنم

نملكف.اذكهواناثاهالمدفناذافسقىوسلالثمسابارطىف

تاکفكلذهنعرشاو.مئاصولقمورٹکشلکابناهعهیلعلخد

ىلایسہفكلذيلعهونإىداعو.۳2ماعیفتامدقو«بارءألا

نوتکىكلذكو46سسأءانيابهتائاعترهتشایحكلذكاذه

تععسدقو.نرغلحىفةعلقلاىفنآلاةدوجولماةلئاعلامو(۲)مرحجحیئ

يلعدالواةليبقيفنأغ۱۳۳۳ماعةيمومعلابرملاءادتباىفمولسلاىفاناو

رسيتيملو«ةسيسبىلادالوابفرعتةريكةميدقةلئاعرصملةعباتلاحورطللا

.ةلئاعلانمعرفمعلوكاذذاممبسنحيحصتيل

ءةلئاملاهذهنمةدحنلاوةماهشلالهافيسىنأدالواةدجناماوتلاو

هرکذنالارمصفحیباخيشلاةنبااهنامضعبۇبلب

۸٦٥صربسلانع[١۲
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سدسدلادیعدةريدكةلئاعبازمیرقنمةرارقلايف:تاف

ةميركلاممموراكلذىعلد£ةدجالاةلئاعلاهذهنمتردحالعلو

ةسردمردمجاملانمساقخشلاءاتسالاانبنمىلا

.ةرارفلابيالا

ىورابلادموباويبروباناوخالا۷
تباخيشلاءانباهللادبعدمحوباونابلسميبرلاوبانالياجلاناملاعلااه

.مزاحنبحونمزاحيباخيشلانعللااذخا«ينورابلادهللادبعيبا

وهوسلابارطةنيدميف۸۲۹ماعيفخيشلاربهللادبعدوباتامو

.عرولاببرمصحوباهماانبیااخو«جلاىلارفاسم

كلذريغوماعطالاورادلارومابئالامويلاوهو

.نامرعسانيفماعيفتامهنانايلسميبرلاوبااما

وھوسءایرکزنبحوننباصفیغعابايميسانخیشهيلعلخد

٠ئاشانمكردانمتلاسذخأوربكخيشسنامیلسمبرلاابايمي

نادريملوةدئاملارئاثف«مامطلاىلإهوعدينمهانافمنريستناكفيكو
تکرداينافيغعاباابيعادلاعممقنايلسعييرلاباهللاقف.لاؤسلاعطقب
ةوقومهيديفممدشلاناخاولصيمےاياویلورداولخئاشماعابتا

)۲(رو

ىنورابلاءايركزنبدمحمخيشلا٩
فلؤموهو«ينورابلاىسومنبءايركزنبدمتخرشلاليلاةمالعلاوه

نسمليجدعباليجنيدلامرتعذوخأماةاقثلااهيفركذيتلانيدلاةبسنةلاسر



(۳)

ةاقثلانماہیفہرکذنمو٠لسوهيلعهللایلصهللالوسرىلامريغوةسوفت
وامامالاوينورابلازيزعولاخيشلاوينورابلایسيعنباایرکزوباخيشلا

نبناسيلسعيبرلاوباخيشلاويورابلادوادنايلسوباخيشلاوينورابلايحي
نيمجاماياوهللاهجراببرقتغ۹٩ماعةلاسرلاهذهفلادقو«ىنورابلانوراه

نایسیعيدمیباخیشلابحاصوهلىللاخيشلااذهنا:تاق

بهذاىلاعجرفلئاندالوانموايكلامناكيذلايبازيلايكيللاليعاما

رشناوىدهلو۰للافخحوسراوةماقتسالاوعرولالهانمناو

ىلاخيشلاهلمزرعایفعفاديءنينعاطلاضعلنعدرلاىفةغيالةلاسرو

نشيفبازيميداوتاقافتال«ةماعلاعناوم»باتكيفركذدقو

ىسيعيدهمىناخيشلاويركزنبدختخيشلا:نيليلجلانيخيشلا.نيذهلابعلا

:هصنأم

ىورابلايسوغنلايركزنبدمحمخيشلانامزيفيكيلاليعامانبىسيعيدهم

لیعامانبیسیعخیشلايدېموباتامناىلابازیميفدعقناکدقو

لا...ةسوفتلبجىلا

ةدعقلايذ١٠ةليليفتناكدقفىسيعخيشلايدهميباةافواما
«نيدلاةبسن»هتلاسرلءايركزنبادتخيشلافيلاتدعبياغ١۷ماع

.نيماعوحش

ما؟ةوخاوةقادصلاصتارخالاباهدحانيخشلالاصتالهثحدببو

?خلانعذاامهياو؟ذاتسالابذيملتلاصتا

نعذخأيناكيذلاوهادمخيشلاناىلارشتاميلاىوملاةقيثولاناع



(۳)

انلعلوهللاةسومتلىجىلادمحمخيشلالقتنايفولامافيدہميباخيشلا

.هللالوحمصالاةقيبقتحىلعدمواميففقل

دمخخيشلانامزيفیدہميباةضوريفقافتالاعوقونيبةانانمالو

يفقامتالادقعنينانكميذا«ىدبموباخيشلاتامناىلاهدوعقنيإو

.هلمأتف«ةسوفنليجىلا

!فدصلابوغااماي
ةهبسن)ةلاسرتعحارتحجرامهبفتححرومدقتامتررحامدعب

هتدجوف«يخاشلاريس»رخاءيفةعوبطميهو«روكذادمحمخبشلل«ندلا

(۱):هصناملوق
خيشلاتمزالوبعصمیبلدجیانيتسودحاماعاض٫اتمدقو»

يفهجدئاوفهنعتذخاوهنعیضروهلهللارفغلیعامانإیسیعيدہمابا

.هربغودىحوتلا

ةاجنلايباخيشلانعيبرجلايريلايلعنبديعسخيشلاىلعوههنءارقو

.يسوفنلاحوننياصفيغعيباخيشلانعافثاءروكذملاديعسننسلوي

.قامتالااذهىلعهللدمملاولا

ةمتاخ

:هصناماشابلاموحرملالاق

ءايرکزېهألقيتعلادحسملاتاردجدحاىلارظنااناواذهررحا

هلاوحاورهدلاتابلقتىلعلدياممداذملابهيفانوتكمهلراامبًاربتعمىيوانحلا
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ات.ةروكذماةلاسرلابحاصينورابلادهمخيشلارصعيفهتبانكتناكو

:هفورحهبلامبلاڪلا

سارعاتباوتزةرجبةجاجدلاتعاتياةئامعسللعدنيئالثویدحاهنس

رولا زيبيعشةوةروكذلاةنسلاىفتزلاعاتباوتيزتارحبمدلرو

.هئامعنىلعركشلاوءاخرلاىلعهللدملاوتبرزةزغقا3ةعبسبرائيدلاوتز

:اشاىلاموحرلا۳

راخغلانملومهمتزلاهبلاكءاعونعةرابعةروكذللةرجلا:لوقأ

ىلا«وداج»ةنردمنارةدمنميعا«ايرهنسفلاذنمنمفورعم

١۱یعانیلرجيواسزیغقلاو«امشالاتارتا۸يواستقولااده

ابنباةرجلالثمءاعوزيفقالنوعنصيةسومتنمزىفاوناكواليلقامشالاةرتيل

یفقیعءانبضاقنایفنوفدمهنمدحاوىلعاذهاننامزیفمردضعبرثعدقو

ريغضرالاتلديوملاعلاتشهدأىلاتابراحملاهذهمايايففالووطاسفةہج

رصعأيفرحملاىلعلبحلاةمصاع«هرم»ةغاوزهنيدمحاتمفاتاءضرالا

مھدجناکناطلسدالواةلیبقنموطاسفیفةلئاعدنعتناكاهنا«تضم

لاقياميلعلمحلاىلاةغاوزنملقتنانمرخاوهناكوةنيدملابابسراح

.هللصالاو.عنصلاولكشلاليجديدحنميو

ةئالاطساوانرمةينورابلاةلئاعلاخيراتنرمهيلعفوقولان.کمااماذه

ةرشاعلائالادعبايمغبدقو«ةرحطلانمةرشاعلاةئالارخاءىلاةعبارلا

مدعلونوديناقحتسامةرشلاومللاوهاحلانمملاحر

69مرکذذمدقلنع£تكسهقوومةروصب

عمريكالومظاصمتالنيعباتلاوةباحصلاةريسكممنريسىرب2نق

لملتالق
ی

,هللالوبملمJهگردنسافمهي7امصىباءر
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ةنسوممتجحهللاباتك«لدملاونيدلابءانتعالاوربزلالعلاوةماتلاةفملا

ناواولدعمكحالاوسلجنا«مجرمحاصلافاسلاراثاءو«مرایلدهلوسر

اولب١مکڪلمونععافدللاوماقناو«اويحاواوداجاملعتللاوردصت

اوماصناو«اوثغاناسحاللمدیااوطسبناو«اورصنو

:ىرعلارعاشلالاقêءليالايفوراها

قلاوساطرقلاورلاوفيسلاوءاديبلاوليالاوليحلا

تراميلسخيشلادشرلاةديرجبحاصدللةلالسانرصاعملاقاكوا

:هءاباءوهستهلاهمريعبيبهلةديصقنممرقحيفبدالايوداجلا

بتكملايفدجلاريشلصابرافاولبعمدقلارصملايفرغلاكدادجا

برملااحمهنملالاوذودسامسو4ماعمرنمو«ریمامرنم

بححنمردباللهورصعلكیفمدحیروالفدو

مرحيفءابدالاةراوزءاماعنمهؤالمزوبيجفلايبرعخيشلالاقاکوا

:اميدقاہییوبطاخةديصقنم

ءاجتلاكؤاباءاااهبتداساماثمكليجتدسدق

مبنمدجامالامفةليضفلکنرادلانرماوعج

ءامركلامرمةرحلارهنىلعتعمندلامو

ءاوحاهبرخفتلودحلاباهركذرتاوتةلسلسراف

«قرفنودبةمالاداماكرئاسيف۔كلذمممواذه

نمنوانجةبرقبغ١۱۳۳ةنسىلوالاىداجرشنمنرشملايفهررح

ااقحاموبرغلاسلبارطنادنموقوياو.ةسونلبجيرق

ىيامثعلانايعالاسلجمءاضعادحاؤةيدومعلابرملاةدم

قورابلاناميلس



}¢

اشابيورابلاكلاو

هفصودقو«يلورابلادمانبيحبنبهللادبعخيشلاليلاةمالملاوه

و۔ھيحنهللا7خيشلاو:هلوهلئاسرشعبیفشطخيشلاةمئالاطق

«يلرتهنظاو»:لاق«ةسومعراووماع

نبكيعسناثعيباخيشلامامالاريبكسلاةمالعلانعةينيدلامولعلاذخا

Aمعىقهتيذماممهتفاويذلاةبرجليزنييورابلاىسيع \ YAY

موللااميسالوءفررشلارهزالالعانمنمفارتغاللرصمىلالقتنا2

قاملاوةهازتلاوةفعلاوليصحتلاودكلاودحإلالاثمناكف.ةلقملا

كلذيفرمءابداوءاماعنيبًازاتممازكرمتافصلاهذرببستكاق«

دجامايرسلاكلذمنيبتھ٤«هصاخنييسوفنلانمهئاقفرنيروةماعرصملا

يفةيسنوتلاةلودالايكوناكيذلاريهشلايخاشلامساقنبديعسخيشلاةمالعلا

.اہيفوتنایااقراسرم

نبيحيايركزوباخيشلاهيقفلاليلجلاةمالعلارابكسلاهئاتدصانمناكو

«وابيك»ةدابنموهيذلاورابلابويا

:

ةسومنلدحهنطوىلا|عجررصمبةيدرعلامولعلانمهظحذْخأنادعب

رثنهلناكو«ةماقتسالاوعرولاوملانم۳باجىلعوهورقتساف
ءاماعلاترمبواسقلاعماجمابكلتمأباذجبواساو«قافرعشو«قئار
هدرهلناكف.برغلا۳رطوكاذذاةيلاهشملاةلودلاءاسؤروءابكالاو

كعبامفتاظ¢مارتحالاوردقلاوةهاجولانمروفومظحةديملاتاغصلا

امیسالوسلبارطهتطوءانبالومالساللرضعفدوعفتباجنمةريىكسلاهحاتل



€}
ظعولاوملرشنلیدبعتدقو.هلایابامىلعنامءلسزيزعلاهنراهنحعءازا

.هنطوءانراندهمالاولہجلاداشرالاو

هنتذمالت

نمءاپندیمالآ4eجرخلصاوتلابأدلاودلاكلذلحجانم

ةفاحيبصلاخيشلياجلاماعلا«يلورابلااشابناميلسخيشلامظعلاهلبشمهنيب

بيدالامهتمو«يوداجلاناسميلسخيشلاةمالادشرمةدبرجريدمةيسنوتلا
€ةيردلادئالغلا»ناويدلابحاصينريمدنتلاىسيعنرحتخيشلاعماللا

۰هلهاومالسالالعهنساعومدهفبکسيذلا

اميفوهوىسيعخيشلاهيخاننيحيءايركزوباخيشلابيجنلامرذمو

ناكدلاهادلومهوNY»ماعقتولاليعمءابرکزوبابکعب

۰مدمجاویناخيمشلا

4افلم

فيلأتنمكلذكهظحذخأهناف«لاجرلافيلاتنمهظحذخأ
¢نيئدتبلاوةماعلالس»خبراتلايفةميقةلاسرهفيلأتنمانيأردقو«بتكلا

.رابكسلالاجرلاقهاوشىامربجورعللنيئدتبماوةماعالساقحاہعساکيهو

يرمعلوهو(ينورابلاهللادبعخيشلاناوددب)ريپشلاهناوبداپنمو

.هتايحراوطارئاسیفمركسلاهقلخوهتفاقثوهبدأوهملعةعشأاميفتسكمنا

بكس«ةليضفلاونيدلاحورهبشعذأوركذوحصنو«دشراوهيفظعو

.نيدلايفهناوخاوحةيبتللاهفطاوعهيفججأوةنيخسلاهعومدهيف

ةلادعلايلوابداشأوءاحاصلاوءاماعلابهونو«ميركلالوسرلاهيفحدتمأ

.ءاسؤرلاوءامصالاوةاضقلانمةهازنلاوةفعلاو



3

)۱(حالصالاوملهانمنلحارلاكئواةراملاهعومدارو

همظنوالرمنمتاراتخم

انرشأىلالئاضفلانمهبىلحتيامىلعيراقلاخالافينالجأل

فاتحيفمظنورثننرهعمفرلاهعاربهحرداممجذامنضبيبيليامیفدرون«

.عيضاولا

:یاباميفهلمتامنطتقمكيلاهرثناما

(تاوخالاىلاةيصو)١
‹ددسمموبتعم«ديمموحصهللاقتمنأ ناوخالاامااوماعاو»

«ربادتلاودساحتلاوكاباو«حالبلاهحاوروهودغىفوحاجذلاهبلاطمىفىرت
¢تاعاطلاباستكاوتاريملالمفىلععامتجالابءاعو«رحاشتلاوضغاتلاو

الوىوغتلاوربلاىلعاونواعتوىلاعتلاقا«نعىبنلاوفورعملابصالاو

هدلعهللاىلصلاقو.باقعلاديدشهللاناهللااوقلاوناودملاومالاىلعاونوامل

لاقواا:اوخاهللاداعاونوکواوردادتالوالواودساحمال)لسو

امیجهللاىلااوبوتو(اضعبهضعبدشتاينبلاكنمؤمالنمؤاا)اضياو
:لاقم.نوحکالنونمۇؤلااہءا

نمبھذمىلابستنانملكسلو‹هادبتمدقامالادلاعفنالهناف

نوكيناتابيه«تانجلابزوغلاوةاجنلابباستنالاكلذدرجععمطيبهاذا

ىلامتلات.تاقوالاميجىف2باتاوتارومألالعفنوديامفان-كلۆ

:شەيىلعهىتىكضعيىفؤلاقو(كافاهللادتعمكمرکأنا)

:اههلطمةذيصقوةلاسربازبهنههيلاتلسراتنكدقو)6

لالابعهصأرھالهانايلالاببمليابلاباام

؟الماتتلصنالهیرداتسلو
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ناکولویاصعنُرانلاتغاخواشرحادعناکولویعاطانُةذلاتعفاخ(

.اکام

هللأ6ردلالامعاراسلهلماشناىیوقتلالعدامتءالاوهلکرادملاف

كایاوهللاانلعج(نيقتلانمهللالبقتيامنا)لاقثيحاهيفلامعالالوبقىلاعت

.هلاءودرگهابهلاضمليیسنكلاسلاهتعاط)لولانم

حرشلهحرشهللاهجرشيفطخيشلاةمئالابطقمأال٠

هللادبعخيشلاموحرلاهاشیفبتركهللاهجريخامشلانيدلاردبلفاصنالاو

:لاق«امهنمرثنلاةمطقيلباميفو«داحاوامريفعدباامظنوًارثلاظيرقت

نروعضماوغنملئاضعأانساحميابرڅنمناجحس«

ءنوكلاهنابسحالمادمماڭم¢ماكلاعماوجاولاسفهصاوخ

یسکانمبعملسنويلصنو6نوملاوقدفولاوهبادرلازئاوح4ر

اندیسةلالضلاوبهايغلاراثاءهراوٺاىحالا6ةلاسرلاوةءوبنلالاح

يودهباحصاوهلایلبعوةلالدلاوداشرالانساحمدجوتلادرگ

.ةلاقلاو

حرصلاكهينابمةديشملا«حرشلااذهىلعريقغلادبصلاشقودققفسدعباما

يفرظنلاتحرسف«لدملارصتخمحرشنعلدسلاوءاغملاعانقفشعكيذلا

رزوا6مامغلاهکابصورهباذاف6هنبداميفركملاداود.تاحاوهنناس

هيلالامابرلافطاعمهبتحرتفابصلاميسنهلالظىفبه«ماكالاحتفمعيب

هنجلس«مقممعنابيف«ميعنلاهنجوهوالفیک«ابصوبیدالکباق
¢لوادٍجلاكهلوصفولئاخاكهباوبأف«سالايهتشتامايف«ىوألا

حسمو6دراولامئاملاهلالزمیشیوراودراوشلاهدایېهغومیواءحرش

ءدئاوعلابئرغودئارفلاسيفنبمدويجدلقو«دناوفلازئاوجهلنيىجوتسلا.
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هیناعموةرهازهينابش.هدراویوراسماقرحو«هدئارىغاءيلمزنڪوهف

«.مالحالا'ىوذهراهزاضوربقاراوماہفالاراکسفاهکبسةقر»بيتا«ةرهاظ

ىفئشدق۔نوفطتقبهقئادحرام:نمونوفشتربهقیحرسوئکنممه

هنساحمفصورعنملالالكلحرش.افصوهعبطقرف«ىننكوهعضو
هللاكلماعليبحزهجازمتاقنا.ةفئافلاهراكباسئارعبنيعالاذلتوةقئارلا

٠.روجالاديزعهللاكلماعروفاكهجازمتاقوا«لياهفطاب

ومسلأىفوءالالالزكوفصلاىفوهف٠برغافزجواوبذهوهيفبنطادق

.ءاسلانانعيفةرحلاك

 لوصالابخانشنقىلايقرتلاولوصولاوزوفلادارانمنأىرمعلف

ذيجلكللياغلايفاشلاليبسلسلابذملاليلجلابذملاليلاحرشلااذهبهيلعف
«هدایجنوتمطتمیلوهضايحلالزنمفشلریلو«هضابریف.لدین

ةقداصسفنوبلاصفوبقاثنھذنعردصدقلف.هدارموهتيزف

ضيموتعشاذاةحرقو«براغماوقراشماتأالمةبيدبوةفئافةيورو

٠.برائلانيدمترکذاپر

ةريغصرداغيملثيحاهاحضوسمشلاكلوصالاكلفيفهملطمناكف

.اهاصحاالاالو

ناکملکیفهرکذباهونمنامالانانجیفًادلاخمیدییلامتهلل
نيماء.ناطيشودساحوبخلكنمنايدلاكلماةبانعبًاظومحمواظوحلام

.نيلاعلابراب

امانذاڭاعملاهيلعتحسنمظيرقلاورثنلانمظيرقتلااذهفلكلدقو

قاختماالاوزهالوموهقلاخفطلنميجارلاءااقثابونذلاءابعالمحو

هيرريَقَفءافولاوةقادصلابابسابهعمكسمتلماو:اغنبعلاوةدوملابةمالعلاذم
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هلهللابتك.ىسوفنلاىنورابلادمحاننيحينهللادبعهبنذريساو

برهللدملانااناوعدرخاءو.نيمجانيماسمانمحلصنمو«ةنجلاةمالعلا

نيماءريخبمتخامهللا.۱۳۹۹ةنسناضمررهشرشعيفررح4نيملاعلا

:یاامیفهنمتارهزکيلافهمظناماو

ULنرهاجفنهدانمهداسحصعبشفطخيشلاةمنالاق

ميماهقيدصوهوهللادبعخيشلاهيلابتكءاملعلاوخئاشملانمةرونبىلااوت

.ىركذلاوةربعللةعئارلاتايمالااپنمفطتقنابدفهبلسةغيلبةديصق

:هنعیضروهللاهجرلاق

تفعنيحءارغلاةريسلاانلايحأ
اہتاغمارنرمهنساحمتع

امتهلاوناکانموقیفناڪول

مرادصمضدوساتریاربنکل

ةيحانلكيفمهيأداذكهو
LLهلدامنالارشزاحاديس

درفنضكنارخانتءاعدق

مباونظاموكڭكودسحدف

داسملاوفسوبتنال

اوعنصامبمذخاۇلهنكڪل

اماعیرامیکڪهريسلحاف

اداامئادمرتعفعاومطرغ

انىھذم'رولوانتودقتئلاف

ددسلاىیرتعاوابموسر

دمعلاوتّقولاماماوهوفيكف

اودمتعاولكلايفهصأاولتتماو

اودقتناوالضافاوحتمنا

اودرفناوصولااذهباولحمدقف

دسالاميلاتناوماسلاتنا

اودسحامتیلابالضافاودسحدق

اودتجاولضفلايفاوبغردقلكلاو
اودسهلمهردقالعىح

اودعواورىکتساواودسحىوالاقوف

اودرحدقموقلااماذااميلحنكو
دنسلاتئافيلاعلاكل

|اودقعاودلاكلانتلحنبطقو



4¢

دنفاشحلامكيلعءانثلايدبةرئاسبرشلابتأل

ةدصقلارخاءىلا

١۱۳۰ةنسسوتىلاهبابشاوانایاسخیشلاهنبالحراالس۲

ضيرابكةعئارةديصقهيلابتكرومملاةنوتبزلاعماجلهانمنمفارتغالل

:ةيتالاتاييالااتمفطتقنتابيجوتوحئاصنو

يلامعمتساوهشيب

امل'دهمزلاومعلاشب

ةذيزلملل۴لم

ةيدهوجاتللانافلم

هلثمءىشالللانافلعل

ةداعسبوثءرملایسکملعلابو

هلهألةايلاكالارلعلااف
امدلاىفحيراصلاکهيلماحیر

eهئاينادعبهللاءال

هنافاحتمدامهبكيلع

نرشامامراصلاوه

هبالطیفدهتجاوهيلعبظاوف

نكتالوهنعكيهلبامكنععدو
بتجاوهلللامعالابهننزو

ةسخولالضیوھتالبلف

انهالإىوقثدازلاريلدوزت

قلابهللالسماعدبعباخاف

رشابمبلقباشایعاونکو
صاوالالمفوىوقتلاعماننرف

رضاحمايفرخذو

رباكالالاجرلانيبهلمال
كرتوىوقتلابنيصاذا

قوفءرملاولعبملعلابو

رياقمايفولوتبيمركذف

رجايدلاسابتلايفرانتسبمهب
هانلکنمهتاخىلع

رئاصبلليداهرونوةايح

رظانلماييالاديجهبدقت

رداتةمسقيهاطعتكلعل

راوتملاهلضفنعةلمغاخا

نتريعللاسيليادئاكم

رساخجتلعالت

Eرفاغملامولومألاغلب

راطناعرستاريخالعراسو



ابوطخرذحاوسفنلاتبدهدهاجو

:لوم

هرکذسئلالهللاباتکررکو

ةريخذىنساهللاباتنأ

ةصرفراميأساباهمنتغافالا

كلشلىڈاغارفرف

€3
رصاحملاودملاكالاىماف

ركابالاواسمايفهيلعظفاحو

رداصلاواللامويهئراقل

رفاسمليلفیضکفلارمعف

تادالالبقكياش

رباخاترمانرظننوةليلوامويتقولادعنانارت

رداوبلایاوفكللايلختناما

رداسغماتاخلاطمولعايفو

ادناوفتدغتساواماعتزحلها

الطابكتقوتەيضنئليرممل
ايلاطستوبلحدقنمرذعاف

(۱)ةديصقلارخاءىلا

هرانا.

 

ةحعاجلاسوفنلاةماقتسالاةداجىلافلأناهللاهجرهراثاءنمناك١

امءايلعةناكمنيينامتملادوسالالهاوكنيبزاحوةرفانتملابولقلانيبمجو

.ربزغلالعلاوقالانسحوبدالاوفطالاوملانموا

ةينورابلاةسردملاسيساتيفناميلسزيزعلاهبالنميالادضملاناك۲

ةسكاعمیفهبارضانمریثکهيلعامسکعھ۱۳۲۲ماع«نرفي»دلبیف

٠.فينلانيدلاةرثادنعجرخمملولو«ميلعتللةديدجلالئاسولا

هترسا

 

۲۷-۳۱ةحفصهللادبععيشلاناويد(١



¢

.ميظملانعمالكلا

قورابلادماجالاخيشلاويكورابلايحنىسيعخيشلاةوخالانمهلو

رمنمهلااپاسراىلاهعنارلاهنهانعيذلاوہفیسیعخيشلااما

(۱):املطموهيلاقوشت

اونهايلقنالمااها

:لوبمث

اناتکتثمردفیسیعىخااب

ليلعبافءادصتلزادق

يمسجهلعفورحتفدحو

ونناکانلاستصنو

یباهينمتلاويلختنا

صورحافاممالسلاكيلعو

۳

ىرلاهمظعامصامشبدلو

امئاطهنناکىسيعيليلخ

ةديصقلارخاءىلا

اكاذتناهناسفنلاتنظ

اکامسلالحيناقوشلابداك

اکانهنمامزاجتاسرانيح

اکاذلاعفرتدزوقوشاظ

اکالعترکذاذايدامتعاو

اکانٹودبيكسلاڪمالسو

(۲)ابيفلوقيىلاةعئارلاهتديصقإهتومدميهاكبمث
لحالملاريزملاککیفناکدقو

لئاملاميدعایعاددشرللو

هاندهاشدقو«قيقررعشهلبداكلذكوفدجاجالاخيشلااماو

Llهانرزاملواھ١ماعبازیميداوفخيشلابطفراز

.قالخالاةئامدوفطالاهيفاندهاشوةذماتلايفنحم

هناویدنه٣٤٤ص(٢هناولدنم٤٤ص(١



€
ريهشلاناويدلابحاصينورابلاديعسجالاخيشلابيدالارعاشلادلاووهو

يورابلادرعاخيشلاىعملالابدالاو6ایناثوداىضاَتمالوانرسدلیضاق

4افو
 

ايلاطياممهبورحیفكبتشمميظعلاهليوھ١۳۳٧ماعيفهللاهمحريفوت

ةيصاقلا

:اهعلطمةديصقيباشلاخ.رشىفااو«كاذذاهتيثردقو
(۱)لتعنممنکوهرصقكيولمالاىداوىفمثالا

نأزميسبنورابلآتاقالع

نابجاشابلاموحرلاءاباءودادجانملصفلااذهمخنالبق

يبنيبواصوصخنورابلاءوامومعةسوفتنيبطباوروتاقالعنمناکاميل

هماقمبةقئاللاةلزنلااشابلاموحرملالزننترادعباميفانلىنستيىتحبازيم

.بازیموةسوفمأىفهلاوخابولفافشنيبياسلا

تاقالملاكلتةيقبرفالامشىفةيضابالاخيراتيمالإهلنمىلعتخمالام

نمميدقلاذنماموتبازيمىداووةسوفتنيبةمكحتسملاطباورلاوةنيتلا

ةلداءموللملايفتوامتونيدلاىفةوخاوةبارقلاىفجاشواوبسنلاىفمحل

ءالؤهوءالؤهنيبىضتقاامبروعشلاوفطاوعلاىفجزامتوهلئاسوراسيف

.ءارضلاوءارسلايفتاكراشموتاداہمو:تالسارموتارايزنم

هسفنبازیمیداووشننادبيعوضولااذهيفاليلقرظنلاانققداذانحو

يباريبكلامامالاىلاهيفلضفلامجرياملاىرجملاسمالانرقلالئاواىف

امناةبازعللميكسملايساسالاهماظنناو«يسوفتلاركبيبأنبدمحمهللادبع



€
جاتنانميهامناهيفةدمتعملابتكلاراو«مامالااذهةكحىلامجري

اذتالماعلاوتادابعلاهقفيفةلأسميباباتكق:ابلاغنييسوفنلالوقع

دابعلالاعفانييدتباتكوءامدلاةريسونيضرالالوصاباتکوهستمامالا

اعناحاكسنلاباتکوءدمحاسابعلايباخيشلاةمالملاهنيالىماعاسفنلالعىف

خيشالوهاعاتادابملاهقفىفعضولاباتكو«ىسوفنلاءايركزىاخيالوه

تادابعلاهقفىفناوددلاباتكو.ىسوفنلاينوانجلاريلانبأىحءايركزيلا

ةسوغأنممثةبرجحل«جامباراغ»ىفهيمنوملجاملااءزج٢۲يفتالماعلاو

يباخيشلالالاةمالءالوهامناتالماعلاوتادابعلاهقفيفحاضيالاباتكو

عوهقفلاوديحوتلايفرطانقلباتكو.يسوفذلايخاشلايلعنبصاعنكاس

باسلاوثراوماىفضئارفلاباتكوتادابعلاهقفىفدعاوقلاباتكوسفنلا

.يسوفنلايلاطيجلاليعامساخيشلامالسالامكىامناحورلاصاصقو

رصتىباخيشللوهامناتالماعملاوتادابعلاهقفوديحوتلامظنمئاعدلاباکو

نودننموهامز|هسوفلزاونباکو۰يسوفنلايءاشوللاوننتف

فيلألنمناكاعاهقفلاىفزيزعينأطقلو.يسومتلا(نالف)خيشلاةمالملا

لدملارصتخنامو.ىسوفنلاورابلاخيشلاتربدتهللادبعيأخيشلا
خيشلاردبللهذهاعاخئاشلاريسباتكوهقفلالوصاىفهحرشوفاصتالاو

.كلذريغىلايسوفنلاىخاشلادما

بازسيميداوىفلعلالهانيبةلوادتلاةدمتعللبتكلاتناكاذكهو
ةسوغنءاماعلاباحناکامااماکحاویوتفوهفات؛وهسارد

يداوونوراللآنسطباورلاوقئالعلاميمصلايفلسقلااذهنمناکو

.صخالاهجولاببازيم

:كلذنمجذامنضعبدرونيلباميفو



{4)
يدهميباخيشلاةمالعلانيبوىيورابلاءايركزنبدمحمخيشلانيبناكام١

هانرکذاممتماعاکھ۹۷۰س۰٦۹يلاوحيفيکیالملاليعامانیسیع

.اقراس

شروناکامو6اموبازمینسوموحرللادلاونبناکام

ءامصعلاهتديبمقلوألافصلانمو«اصوصخشيفطخيشلاةمئالابطقنيبو

اهلطمو«٥٠ماعیفاھجمدىلا

قشلکيوطءانجولابكار

:لوتم

Lةولسيلاميب

کرکذىليلوبصلاكانا

متنایحورويحورمتنا

اقترشمیردصبحالمکردب
ىیجهممتناکسدف

مكوحنیلکبتہجولو
ieًاديعبتنکتنراانا

<بهاسال میس

بذمتسممسكس

اةرھدحمسول5۳

مكضورنمراهزالاتطأ

انْضلاءادنمبلقلايوادأو

قرالاهانضاوقوشلاهحاه

قدإحلاكارا7

قشعاموانمواسفک

قلعدقکیفحورلاوالشیک

قرشاميافىف1اوسو

قريمکارکذلىبلقاذلف

قاطیھجوبقیلاو

قفخمامووحملىداؤغف

قفلرمكاضریفبعصلک
الکلیدادوو

قمروظلىاکنمظحا

قرب1ارضحميمجمیراو

قالاكلتيفسأكلاريدأو

قبسلارامضمب<يراجاو



(46)

۵

:لو۾

مکمجيصوأبعصمیئاب
ادضعاونوکوقلااورصناو

اھركذاويحاوةريسلااومزلاو

اورجاو1اصعقشاورذحاو

اوعفداومکڪادعنم

ادغذاىلاعتهللااوركشاو

قرغدفنماوذقدتساوىقتلاب

نعوهنرم5اشخبادحاو

قطدعباقطاهوذتحاو

قھروبحبمکیفنم

قشرومكيفیرنرم

قافلاودسسانلاىفمکتیص

(١)ةديصقلارخاءىلا

ةرايزنمناکاکبازیميبونورابلاءنيبروازتلنمناکام۳

ةورذلايفكاذذامو«نورابلالاميسالوةسوفنلشيفطخيشلاةمئالابطق

ناكامو«ممجاملابخيشلانبمساقجالاخبشلاةرايزوةسوفتنممانسلاو

.بازيميداولهريغوينورابلادحاجالاخيشلاةرايزنم

عبطنمينورابلافسوينبدتخيشلاليلجلالماعلاماعلاهبماتام٤

ةنامضلاءافوولسينلاحرشلثمرصمإهتمبطميفهريغوشيفطخيشلابتك

.كلذريغوبطلالصايفبلاةفحؤثيدحلاىفلمشلاعماجو

هللاامرجرخيشلاةمئالابلةنيبواشابلاموحرمانيبناكام

اصاخالصفهلدرغنئسام«بازیميداويفةزرابتايصخشنيبوهنيبناكامو

.هللاءاشناهلميف

نان

هناویدنم۸٥ىلا٢٤ص(١



}€

هتاشذواشابىورابلاةنالو

هئاباءواشابلاموحرملادادجانمةيبهذفئاحصانضرعتسانادعبسنأآلا

ًاشندقوماظعلاكئلوأنيبموحرملالزنينياثحابلاخالاكرديسذاذفالا

.مرناضحانيدوةميظملامرتحودنم

.:لوقذفمرذيبةيماسلاةلزءااكلتيلباميفنيبءالوانحناهو

ضعبنأالاءطيضلاباميلعفقلل اينعثحبلامغراافهٽدالواما

ةنيدميفھ۱۲۸۷ماعهتدالوتناكهناالاوركذهتيشاحنمةاقدلانينسلا

.هسوغنليجنم«وداج»

ةياتكسلاوةءارقلالەتتادمبو«هیدلاورجحنيبتناکفهلاشناماو

مولسعلاسيردتلةسوغتلبجحمًارقتسمناكماياهدلاونعمولعلاءيدابمذخاو

١۱۳۰هنسلواسنویاموحرلالحرا«رصمنمهمدقمرثافرامملاشنو

هنديصقهدلاوهيلاهجوكلذءانثايفو«ةنوتبزلاعماجنمةيبرعلامولعلاقاتل

هلتناكف.فالساميفاهنمثحابلاخالاىأرىلاةمئارلا

اهارخاوهايندلةامعلاوةماعلاهناياروتسدوهللاهجرهدلاوهنم

فصوىلعفقوالكهنكميذثدنعو.هللالوحمينياميفثحابلاخالاهاري

ةديصقلاكلتنمتاباواتسهلدېشتسناهقالخانمقلخواهفاصوانم

نمامہنییو«اپبطقلوحروديمجموهامنأك«ةقياطلاماماماقباطمهدحيف

.ديميواهمهرادمناکابرقبطقلانيامةيبذاجلا

عماجلاخئاشمخيشيكسللاناثعخيشلاريهشلاةمالعلاهتذناسانيدنمناكو

يفانذاتسايلخنلادمحمخيشلاربحلاةمالعلامهنيإنمو.رومعلا

ءقرشلايفوهوهتافوهتغابنيحةغيلبىتورابلاموحرملاهاثردقو

:اهصاذهو.١٣۱۳بحرىفكلذؤ
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سرطغتملالئاصلاوهوتومااطس

هبتەنميللاانذاتسأك
امركمهالالادبعاأتاحر

ادصاقايندلانمتاحر

لزملوتدملحرتملوتلحر
ملقوماركلابحصلاىلعسف

نومباتلرثكلااماو

الصاومناوریقلاضایريفضرو

منارئاشبلاكىفاوئفوسؤ

مغارضوةداترامزلكل

هلاكيرحرنمنسقالف
لسلالوءاثراهذخةينورب

ةراتلدمبرهدلاواييف

اوسفانتواومباطقابىدوأف

اوسبعفنيرغمارطقسلاح

نيدلاموقلادهشلو

ملهلهادولخماقم

اوسنألةازغلانكلوابرق

ليلقلانااولأساذا

اوسناقتواقشلابوثاوقزمدقف

اوسأرتةادهامالعاكحورب

اوسساياسلاكركفىلع

اوسرتلناوعادتشااذا

اوسسجواوسوسونایدېلاريصن
اوسدسوءادعالاسخاذا

اوسلدموقلااذاتاعلظيو

نافرعلاجرادمىفهجردت
ماجيفاذيمات١٠۳٠ةنسذنمتاکاغابلاموحرلاناققحملانمنا

.هيلاانرشاكفراعلاومولعلاهنمقلتي«سنوتسبةنوتبزلا
يفصبرقماميفيؤادتللسنوتلرصمنمعجرهناضياققحلانمناو

۱۳۹۳هنسلئاوا

رصميف هسفترعهمربعاکهنااضياققحملانمناو
.نینسثالثوحفيرشلارهزالاارواج

يفرھزالالھهائمنمفارتغاللرصمىلابهذهنااذهنمجتنتسنف
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هطوىلانممجریمطبضلابيردنالانناريغ«ھ١۱۳۱هنسيلاوح

٠ىلوالاةلحرلايف

بازیميداوىلا۱۳۱۳.ةنسلاسلىفلحمراصيرقبيوادتلادعبهلا0

ثكش«نقزبيبيفشيغطخيشلاةمئالابطقرخازلارحبلانمهمولعلاكتسال
سامنيٻنمناکو.هناشرمامتاوهبانعلحمهنموهونيستالوحهدلع

.ةعبرشلالعىفليناباتكهذاتسایدلاهأرقيتلابتسكلا

هناوخانممارتحاولالجالحاضياتاكهبدأفطلوهقلخومنلو
.بازیميداوبهلضفيفراعو

«١۱۳۱هنسشیغطخيشلاهذاتساةصمرةرارغلارازاذههماقمءانثافو

.١١۳٠هنسفطعلارازو

لالاولضغلاوبدالاولمعلالاجرإهلاقالعتدطوتةلحرلاهذهنمو

.هللالوحهارتسامدمامیفاھرثانمناکف«بازیميداوب

لالطاةرايزلهتلحرىفهنذأتسااروفومةمئالابطقنمهظحذخاالو

يفهطسراماپنمهلناک۱۳۱۹هسیفكلذو«متسريشبةمصاع(ترهان»

.ناودلاوراهزالا

:طاوشاللانادميفهلناةصاللاف

م١۳۰٠ةنسنمءيدتبيةنوتبزلاعماجحمسلونيفلوالا

۱۳۱۳هنسىلا١۱۳۱ةنسنمرهزالابةرهاقلاىفيناثلا

یل۱۳۱۳هنسنمنگزیشطخيشلادېمبازميداوىف-

.۹١۱۳۸هنس

يفويلورابلاءاكذيفناكو«ةئالشلادهاعملاهذهىففقثتنمرظناف

ةلرذلاوديعبلاوأشلانمغلبينيا«ميظعلاهدلاوتابيجوتيفوميركلاهقلخ

.هللالوحمدمبهيفطستنسامكلذو«لمعلاومعلاىفةعيفرلا

4سىلوراہلا



¢

ةيقلخاوةيقلخللاهفاصوا
.ةهبلاضيرع«ةمابلاريبكرصقلاىلاليميةماقلاعيرناكهلا ىلوالااما

ءضايىلاديدشامضا:نيذيملاعساو٤ضاسنوشمةرىفهحولارادتسم

ءتولاميخرمفلاقسيضرعشلادوسا«ةيحالاثك«داوسلاديدشاهداوس

رحسلامالقاتيريامنأنكقيقرريغص«ةرحاسةييذاجهتماستيال

ةربعبقطنقطناذاهنكلو«تمصلامنادوهو.نانسلابنمطالاماہسوانايبلا

٠بولغلاراتواكرحورعاشملاصقرةتكنبواسلاحازهت

ةعانقلاوريصلاورلاولاوةازنلاوةمعلاةزرابلاهقالخانف ةيناثلااماو

هروماراسىفهنيدليرحتلاونيتماهلبحمماصتعالاوهللابةقلاوةوقو

¢ذوتةوقبارورغوًاوهزرطبال«هنافرصتميجىفةكحلاننسكولسو

.دونكرهداعوضخوةلذنيكتسبالو

ءالعاىلاواصوصخمالسالاةزعىلاواموتةيناسنالاةداعسلعساورظنهل

لاسميوميأروةيمالسالاةيموقلابريكزازتعاهل«صخاهجوبهللاةلك

يالرابتعایانود«هبفءانغلادحىلايالسالاداحمالابميظعفغشونيماسلا

اهيلعثحواهانمتيواهديريةشيدملاةيمالسالاةضرذلايفطسويأرهلو«سنج

طبرفتالواہیفطارفاالدوحجالواہیفدوجال«قحلامالسالاةرئادىفنكل

يساورلاتابثهل«هصاوخالاهيمارصوهتاياغىلعملطبالهرارسالموت5

نمرابواهللالواسرنمثيدحواهللاباتکنمبابعدلاقلاادملع

منالةمولرفهذخألال.نارمعلادعاوقنمةدعاقيواحلالافاسلاراثاء

لاجىرذلاخاشدوطوهامنأكاماجحافرعيالدوسالامادقاىلا
وهومومسلاحايروجولشلاوراطمالاوعباوزلاوفصاوعلاهيلعىلاوتلسلطالا
.اپماماءانحالافرعيالسآرلااشوه
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هبتقاغءيلاملاباسلاىدلهنوتفىفبالابوهرصاشنكلذلجانم
ااهنمتعانرافهتلوهکیفىلابوعرص.١۱۳۲یل١۱۳۱نمنح

هتخوخيشيفلاسذمامينم١۱۹۱.٠ىلا١١۱۹ةنسذنمئاونلاهبتطاحأف

ةنسذنمتااكنلاوباالهبتقدحأفاهويذوءافللالودهيلعتفلاحتف

١١٤۱۹س١١۱۳هنسدنهلايفًادیرشتامناىلالب«۱۹۳۹ىلا۱۹۹

ةيضقراوطالاهذهرئاسىفنخم:حيحصلاناميالاوقلاديشوهو

هارتسامىلع.اونااباهديدمالودالبلاوةمالاومالسالا

.هللالوحدعبالصفم

درونازجومهبانمايذلامركلاهقلخنمبناوجحضوننالجالو
اہنمساباممةلسارماماوةبفاشماما«ةصاملاهرابخانمفرطضعبيلباميف

.نيعلايأرهاريوهبناوجنمابناجءيراقلاخالا

هناوخانمصاولاضعبىلاهجواماہنمواسارانیلاهپحوامهلئاسرنمو

داريايفنحو.باتكسلااذهفئافليفهارتس5بازيميداوإهئاتدصاو

ءاراملاويخراتلابيترتلابديتالكلذ بیرتاهدیضتتي*يغار

:قيفوتلاونوعلاهنمولوقف.ضعبباقربًاذخاءاپضعملعجو

:روبحنعهدهزوهتغعلا

١٣٤۱۳بجر١يفهخرٌمسرابنمانیلااهبتكڪةغيطلةلاسركلذنم

:افرحاہصنو١۱۹۲سرام۷

.امارتحاوامالس...خيشلاخالابانج:امالسوةالصوًادج

ريفسلايلبقتسافةيرصلاىلامويلاتبيهذوسماءاسمسيرابتيثا

خيراستيوةلأسلابماسلااذهتدجودقوهتلماامقوفماركاومارتحابهنأيهو

اپاکيایح
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ىلاوہبتڪيلرصمىلابطيفهيلامدقانا

بسحوةعرسبباوجلانابدعولادكاومزاامبةبرصملاةيجراملاةرازو
يءاقبنالايليسرمىلادوعاونمهبلطامادغهيلامدقاسوانبوغم

.دئارجلاباسحصاونرئازلالوبقبناللعيفيتماقايعدتسيسيرابيف
٠ةيضاملاةنسلاىفسرابىلاتيناذذمنمهلعدعابلايدلامالا

الاسمدوناوخالانمءاشتنمىلعلس.هللاديبلي

يورابلاناميلس:یخنم

هربصوهتھاز٢

ةراشهباعيذلايمرلاهمربسنوتبنحو ایلیسرصنمانیلالسراناک

ناكاذذافدامدقو«كاذىلعباوجيفءانركشف١۱۹۲ةنسلئاواىفكاللا

دازلابيدعسلاىدانلاىفعيبفريرحهفافليفاشابلولغزمسرتشقنهبرصمةاتف

دئارجلاهلرشتاميسحءهيجفلانيعبسغلبمياشابلولغزبزحةدئامليملا

لولغزمسرنيبانراقدل:باوجلاىفهلانلقةيسانلاهذهلحالوءكاذذا

ا:دح۔وفاعمللاوفيسلابحاصاشابمسرنوطوللبحاصاشاب

الهبزحيفهيلعیدانيوليناثلامسرو«هينجفلانيعبسغلبلوألامرنا
۱۷يفةليوطةلاسربانياجافةنراقملاهذههنزهف«كنارفا١٠مابيهنأنظن

:لاق«ةحاملالحماہنمذخَأت٤قناج

»رکءيشلابءيشلا»

رکذانا«الانیعبسبيرتشادقلولغزمرناکلوڌلرڪذ»

همسرلولغزبزحىرتشامعن«عئاقولانمةيضقلاهذهلباقيامل

ايرقترادقللاذهبهبزحىرتشاكيلالسرلامسرلابحاصنكساو«اغلانيمسب

ريدامرشنهبزحنععفديلرادقمااذهلثمسالاهيجنمفرصهناكلذو
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همقوالسملاهيخألءوسةرفحرفحنم)ةيضقلاتسکعىتحهوحملدیکلانم
يلاسرلاكلذناممهقلخيفهفرصتوهللانصيفقرفلااورظناف(ايفهللا

مكلذهزاحامباقلالاوةيلاعلافاصوالانرمزحبملالاحروالام

هللاىلعدامتعالاوسفتلابةرطاخملاومزلاوريمضلاةوقريغةوقلكنممورحلا

رققأوثيحنمبهذمرغصاوماعلايفرصنعفعضاىلابسنناكذا

ضرالايفدالا

:اهريغوةماسمماعلافحصابآرشلىلافاصوالاشعبكاهو

ىفبودتلما.«دسالا»ةديرجبحاص.ريبكسلارعاشلا.لياجلاماعلا

.سليارطريما.لقلاوبر..ندهاجملادئاق(نيلم)يامشعلانرامردلا

لطب.سليارطلطب.ىتامشعلاترايعالاسلجموضع.يقيرفالانيدلاحالص

ةيروهاوضع.ايقررفالاعشوسلبارطنادنموقويلاو.ىسايارطلاروتسدلا

ءاتشلايفضييالارحبلاعطقيذلاخلاةفوطعلابحاص.اشاب.كي ةيسلبارطلا

جرحايفرصمیفایفمطقوًارتیمنیسمخقمعىلعهفوجیفارامتریلص
ىلاةنايحلابيمرنادعبكلذلك(هنطووهنيدليبسيف)ًاركنتمتاقوالا

نیتطوبرااهيديیفلباوالبکملجودیدمحلايفدیقوهلميفرصوحوءارو
دبعنمزیفمادسءالابهماعحمنیسەقيبونجسلاقحاىلالجىلع

كلتلدمإاميفًارهظمنوكيلحلاكلذذفنيناهللانانكلو)ديمملا

نوهيمرلابحاصناىلع(ةيلابلاةعنطصمافاصواللةيحاملاةيلاعلافاصوالا

داعدقبزاوهاه«زیزعيغهبزحوالیلذًاريقفشاعاذاذّذلتيلبهيلع

(واًارصنعدصقاالو)الاجروالامهيلعناکامیوقاىلا

مامطلاذلانلكاوبايثلارشانسبليللاهتانبوهنوماعتامىلعسرلابحاصو

فوصلانسبابوريصشلاناكأبضرالاىفعقوملجاىفرصقمظعانكسو



(1)
مودتاللاحوهو(ءاسمواحابصنيناسحاقلتيناكنملةرجالابهنلزغيؤ)

سرلابحاصدمولو.ةراوزلمرنابثکنيلتاریودنسو«هللانذاب

ملوانزحR0لهلکكلذعمو!نوراقنمىغاناكلهنئاجنالاواهدب

:لوقتلزبمؤسايبنلوهوهلب(افساويسا)رهس

.توماالممفنامغرلع

تويلىلجاماذارخ

توكسلالاحسيلاينرماخب

يتسكلويلومنؤدوب

لمايلوارھدرا

الواماعنرسلددنأ

:لوقيو

النيلبئاونلاىش
اذللاىلعنيفكاملا

اسفانطلاشط

نيكرشماءاضريفذى

نينبلاويناوغلابسف
واةرقاعممو

الانمدحالبملو

ايلايفبرغتلايلو

ابوالابويجلايلو

اقولابىابتلايلو

افهرلافويسلايلو
ادالايلو

ابروللتايداعلا

احطاشلاتايذاجلا

اخالوراخفلااذه

نيماسملالزغضقنور

نيئاخالامءادع

نينسلابيراربلايفور
نيرهاطلافوفكلاعمت

نیبصاغلاحافكيفع
نيشلكلتايحاملات

نيفدلاىلعتالئاصلات

نيكلاىلعتارئاغلات

نييراهلاءافتفاىدلت

نيدلکيفهريغبر
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نينمؤملاةااومارنارارحالاضيف

نيع»الونيعتسيملااوصلارخندمحف

اکسیروةيلسلولراکتنوموسیننميعوجربقعاذهکیلاتبتڪ
نامیلس:کیخانم.لقلاوركل

هلفحصلايريدمةلئسانعاباوحةميقلاهتلاسرىفدروامكلذنمو

تنوكلانيبوهنيبتاكامو«ىايرغلارابعكيداپاهبطاخامامسالو

تراکمایاهنمهاراهتغعوهتهازنبريهشلايلاطبالاميظعلاهزرومس

(١)رسالانمهقالطارثاوهدنعًاريسا

هيربهماصتعاوهللابهتمس۳

ءهبربهماصتعاوهللبهتقث:ميركلاقلااذهنااشابلاموحرملانمودبي

بکاوکنمبطقلاةباثمبهنابلقلرئاسوهراوطاوهلاوحاوهتافرصتوهلاحعاءازا

لايقالاوسؤبلاوةديشلاوءاخرلالاحيف.هيلعرودتاملكيهفءامسلا

هلوقلامىءضرلاوةحصلاورقفلاوىنغلاوفعضلاوةوقلاولذلاؤزعلاورابدالاو

ىلاانبةحاحالو«beام,اوحرفلالوibامىلعاوستاليل»یلاعت

خالارظنتفانامناوساهرٹک١اموبابااذهيفهنمدهاوشداربا

هلئاسروهرابخاضرعيفهلاوحامالفانميتابامیاوىضمامىلاثحابلا

.هللالوحب

ءالسائلادشا»لئاقلاميركلاثدحلاقادصمهناانههلوقنامةناغو

ةوقردقىلعوهف«لاتكوا«لئمالافلثمالامثءايلوالاولسرلاوءايبنالا

٤هنوتفدمهبطبحوهيلعبصالبلاناكهربهماصتعاوهللا

:هلوقبامنعربعاکراسیاوناکنباهيلعمطالتتنحلاجاوماو

ةيناثلاةعبطلا*ىنورابلااثابناميلسةايحنم٠۷ىلا١6ةحقص(١



{6)

اہیضراالفيلىج

سفنوحرشنمبلقوبحرردصباجاوبةدشوًارطخاهردقىلعو

.رباصلانمؤلانأش«مابرغو

ىفسانلاىوتسمقوفةديعبقاناءىلاقلااذهبیاستلازيالوف

دنعو«مبارضاویسیعويوبوياجردنمبرقيداکیناىلاهذهماند

.هللاءاشنانيقيلاربللاكلذضرع

:هرادلهيروهعروس1

اھدعنةصرفهعمانساتخا«۱۹۲۳يلاوحىفسنورازال(١

«سصالبيزيلون»لزنیفهعمسواجنحامیر«رمعلاتاعاسمتماوسفنانم
سنونةرداغمبوءهباحصانيبوهنيبةلوابلابةيسنرغلاةطاسلاصارودصلذ

انترفارطاهممبذاحتنانک«السمیلارحبتةرخابلوأل

خالاكردةفرطةصقانيلعصقف«اسنارفيفهتشيعمةيفيكىلاهنوجش

:هلصاحاملاق«ناکطسويايفهنيدليرحموهعروبغلبمظحاللا

دئاومةماتایفسراببریفسواناسمويتاذانرکاذ

:هلتاقفلودلارابكنمةيلاعلاتاوذلل

ةميرشلادعاوقلئالمريغانهحبذلاولالمامحالاىلاكليبسكلستفيك

?ةربطاا

داومةماقاىلاارطضمالوئسمًاريفسيتفصبانا:الئاقريفسلاباجأف

سيرابةرازجىدلدوجومامحللاذخاالاليبسنمىرأالفلودلاءاسؤر
يا:هلتلقفكلذلكليبسذختلفيكتناو:الئاقيلأسمث.قفاامفيك
ىفنيدوجولانييسابارطلايبابشضضبىلاتزعوأمحالاىلاةرورضلاتسمالك

سكلذىلعلبقنمهعمتقفتادقوسرازجلاممةرزجنلاىلابهذيناسيراب



¢

مالسالاهعيرشیصتعملعوهاپذیفهاشهاشنسنم

اماہنمتذخأهناکدیارازلااھدروااذاف«صاظایمیاطباعطاپخالس

.اذكهوىنینکب

.ادبلابةليلاهذهيلرطخملهللاوانا:ينانفالاريفسلالاقف

هلوسرلوبالمعناکامثیحهللاقت«اقحهللابنمينملاحاذكهو

«تنكامشیحهللاقلا»مالسأاهيلع

ةمثالابطقدنعفودهاياونحار۰yس۳نسرخاوایف(۲

تاعامتجالارئاسيفهعمانكشف«علاباطلنحوةرايزلاوهءشيفطخيشلا

ناکفرہشوحمةدمبازیمیرقيفتناکثیحبدالاوعلاسلاجموتاغنايضلاو

واناسيلدشناهلمتلطهعادوناکالو1۰ءیشهرسأالانمل

هلارشوشاترد-تعانهاروکعبویرغلاح7سلاء6سالاهمظلنمال

ىلااشًاذيماتنايكح:ةربعلاهذهكيلاقوساياريغ:لاقوقارغلاملأنم

هللااوتو»یلامتهلوقىلاهخیشرظنفهمېفةلقوهظنحءوسهخيش

:رعاشلااپكبسف«انفاواحرشهلاپحرشف«هللا

يصاعلاكرتىلاينمحلافيظفحءوسميكوىلاتوکش

صامللهلاارونورونمعلا`11,ىماءاو

غلبمىرافلاخالاكردياهاوخنمو«ةينآلاةميقلاةلاسرابهنعايليسرمب

:اپصناذهو.قدصلاهر

امالسودالصوادج

نمءارنمىلعوهمروكاعمالسلا۰هلزأهظغحلماكلامرتحلاخالا

(رطاوألادراوتهلاو)رمتلاقودسنصعمكتركذتىنتلصو.ناوخالا



¢

اولازالواريدڪڪییومدخ۔ناماسمویواسنارف۔سرابيفءاتدصايل

.رمقلاريغرالفاراکزناگىشمریلالسراناتركففةبلاكملابىنتواصاوب

ةيدسهيلءاجهلاالاهلاسراىلاةليسودجاملسيرابيفميبالدوجومهلاامبو

ارجابايرئازجتفاکیف١ةقيقحلاريغیوقنمهيفامهيفاذهو.يلقيدصنم

يمةيدههبلطتامكلمدقايلالافهنسحانمابيصنيليرتش,نارمتلايف

يناالاايشىرصانعیردیالو«ايحطساننيبفرامتلاناكذا«لبقال

يضرمارامهباطنعامغريلاونعویمابهفرعالوقرشلانملسم

.انقرتفاكلذىلعويليرتشب
ةقيقلاريغركذنمىنصاخىذلاهللاتدمقودنصلصوءاماىفو

ءاتدصالاىلاهلسراقودنصلكعمهنمابناجطلخاترایلعتمزعدقذا

دحاللسراسو٤«احبحصيلقيدصنميءاجهنالوقةثالثلا

ةتسوسلاتامالعنمهيفامىلعهيفوهفوفااادغاكلاعمهنيعب؟قودنصف

ناوةطبلمةفراعتمحاورالالعاجنوكلاريدمناحبسف.كلذقدصبتح

.رايدلاتدعب

...مرتحلاكقيفراصوصخناوخالانمءاشتنمىلايالس

ييورابلاناميلس:كيخألالاسمدو

هاوقتىلعوةشدلاهترارحسايقمىلعساقحسقينادارانمو(٤

ابعلطمىتلاةعئارلاهتديصقيفلمأتيلفهبرا

نينمؤلالاحفيككنيعبرظناونيلسرلاماتخايدمحمابمق
هتماپشوهتم--ه

ةزعوةماركسلاوةمابشلاوةمهلاولعنمميظعبناجىلعاشابلاموحرلاناك

۷۲ةحفصهناويد(١

 



€
داوقلهتابطاخمبوهتاباتنكنوضغنمهنمكلذثحابلاخالاسملو«سلا

ظحالبو«اهدمإوايلبقوةيسايارطلابرملاءامثامريسغوةيلاطبالاشويلا

انايحابسبامنأكاشالاموحرلاناكلذنمءيشلهضارعتساءانثاظحاللا

:يلباميفكلذنمجئانكيلاو«لايلانمرحمىف

يلاطبالاعمطلاتارارشتذخاامدنعاطاقىلاةعئارلااهنم(١

اہملطمو.ہیلعدربوهوهغحصيفسلبارطو

اجاعابسلايرقتىغولادوسألسقاعمتاخعاشلالابجلاىفا

اقامتينالبقامتحيمرلاىب ةضيرفحالسلالمحىرتسوف

(۲)ابعلطموىنعلااذهىفيلواللةيلاتلاةدلاللاهديصقاهنمو(۲

دالاةنجیوسیلولانمءازحیرالوعادلاناحاذالوصن

دجملاونيدلاوناطوالانعالاضتنكينانعطلاضفبنالاقللابح

يلاولالسوكوورتاموتاسلاسيلاطالالارنحالتكسلاهباوجارنمو(۳

.سلبارطیفيلاطالا

١۱۹۱قناج۱۷ىفةليوطةلاسراشابلاىلابتكلارنجلاناكلذ

تكساباوجااذمباابلاهداأقعقاولاصابميلستلاوعمقافتالاباهيفهبرغي
يوتآويلعاولعتالناميحرلانمجرلاهللامسبهناونامیلسنمهنا...»الئاق

(۳F)لوالاعيبرةرغىف.سدقلاىتامشلالعلنيمضاخ«نيماسم N۳

)4(سلبارطبةلودلايلاووشيجدئاقلهناوجاهنمو(٤

:هتلالاهنمفطتقننحو

ديدجلاانراجيلاطيالاصخالاىلعوينورالاىرأناهرك۱الانا:..»

٢٥ص(٥٥٢صهلاويد(١

۳٤۹صهلم)05۲٥4-4صةيناثاةعيطلاینورابلااشابنامیلسةايح)۳



¢

هللاهعدوااممةدافتسالاوبسكلاىلعنينواعتمنيباحتمىسليارطاا بنتريس
.اطابحسوءروةيدوانوطفتارانم

هرک١الوهعلعيملامامپنمماعلانملتيامرنملهاایراناهرک۱اانا

.لهاايلعهتامولعمروننمضيامهنمماعلاىرانا

كلبالثيحب«هريغلاكولممادبعىنطولاىراناهرك١ىننکلو

يدنعكلذنمامعطذلاولپساتولاناف«هضرعوهيدنم

ابدوكرالارطضلاعسالفاكةنسالالانکنماذا

هتايحةذلو!رلاتاسنالاةميقهللادالبيفةحاسلاوةيرحتلابتكردا

ةيلربنمؤءاضياكلذنمةصلاملاةيقرلاودامتسالاةرارصتققحوءةئينملا

!كلذىكانتيبيفلباندالبيفنيينادوسلا

ةيندملايهامتفرعفينايحيفتشعويدلاورجحلالدلاىفتيير

ءةيوبلاذاللابلغاىلعتعقووكولاداوميلعتسلحوروصقلاتنكس

.بعصلكسلاةبرحبنجىفلهستسأانافكلذعمو

(ديمحلادبعناطلسلايف)اقياسنجسلاوىننلاملأكلذلجألتيساق

ىرخارلاوةرانحاملاءالابرشاوهنشخامامنملك٠ءنآلااذانااهو

ةرجاهىفورطملمالظلاليالايفريساوىداوججرسادسوتمضرالاىلعماناو

ةنرلابناجيفدسرشلاتمىبشاوذلاالاهاراالوكلذيرضيالورابتلا

عبطلابةلايمسفنلا«اتابثالايشأجالوةوقالايدبديزيالو«لالقتسالاو

لكاذكهوةماركلاظمحيلعنكلواهيلاقاتشافةضايرلاوتاومشلابحىلا

ا.يرىلعوهنم

هتلحشطلوهتسايسنسحسک

وهامةاسوملافطلوةسايسلانسحوةسايكلانماشابلاموحرملاينوأ



¢

املثملاومألاولاجرلانماظحولارطلاةيروهمجلاةسائرلهبدج

.لودلاءاسؤرنمهربغوأ

:لاياميفكلذنمجذامنضعبدرونكلذىلعناهربللو

تنوكسلاناكسابارطوايلاطباوةيناثعلاةلودلانيببرملاتشنامدنع(١

يفیراشااوذخابراتماقاماف«نازفهپةيماعةثعبيفهقانروازرومغنس

اشابلاموحرلالسامدنعونرغرصقىفنينوحسماولاکو«اودخانمةلج

هتلودىلاتنوکسلایصوأوةنسحةلماعممراماعوممليبسقلطابرحلاةدايق

مرنمأمموغلباناىلاةمردنجلانماسرافنروغخماسرقةلاعاناصو

يالكلذسیلو.«نيبراحم»ارسلمالوةيكرتلابرملاىراسامالكلذو

سوغيفاهراثاءةيلاعلاةلماعلاهذتناكف!دحاوكلارفالولولراقم

هتلودئانواهتيجراختنوكسلااصومعخةيلاطبالاةلودلاءاسؤر

(۱)۱۳۱۳هنسسنوليفاشابلاعمةضواغفملاىف

.ةددشلاناواازروغستنوكسلالماقيدصحبرالهتسايسنسحالولف

لکلبقهدالبلامداخوءيشلکلبقايلاطياتنوكسلاناكنلسممن

ناهتمانظةيلاطياةريلنييالمةسخغلبمباشابيورابلاةمواسملواحو«رابتعا

مرنمابلثمتابقتىلاقحميهاربامظعألاردصلاديلثماديينورابلانمدج
٠.سابارطنعيلختلالباقم

لبقنمهفرعيذلاهبرذلافيغعلاكلذمامأهستدجوتنوكلانكل

بذجدقوممشوءابابنييالماكلتضفربىرخأليلدلاهلماقأيذلاو
نمكالم,اليذلا ينورابلانا هبیجنمایسنرفنارقنيسمختاذةقرو

یأرف(۲)هتمذیرتشترمسیلهوذحنيناصحوةقرولاهذهالاايندلا



¢

.هنزعوهئاغَرناواهنمهاءرامنبعةفعلانمهندشوهتنحناواهنمتنوكلا

تنٽراذڌنميدوريغوةرتافتاقالعنامماماوطقسمناطاسنيبتناک(۲

موحرللااهيلابهذااف١۱۳۳ةنسنمةيلحاسلانامعنعةيلخادلانامعتاصعتا

عوجادعوتاتشلاملوبولقلاماملإىفهدهجىعسيذخأ١١۱۳ةنسيفاشاللا
تابعحازاوبعاصمللذوتافاسمبرقفةسايكنسحوةسايسنمىلوأاع

یلعوهاعمالالاومامتسالايلاوقبهمامغولبنعهقاعردقلاناالولو«ءاداك

ةلودةيلخادلاوةيلحاسلانامعدالبنململسهاييلاياهتلئاعدارقا

رشعيداملانرقلايفتناككقرشلاىفمالسالالودمظعانمیمظعةدحتم

١۱۰۳ةنسیففیسناناطاسودشرمنارصانةنراعبلاةمامادبعىفيرجملا

۰

دحاماللابلاطلاثلهمزعرحهماياتدعاسولو

نمسنوتىلارسزاوجلصحتساایلیسرمیفریساکهماقمءانثایف(۳

عماستامنیحو۳١۱۹ریماطبسیفسنوتىلاةيفخءاایلیسرمبعجارلاضعب

لزليفهبعامتجالابفرشتلاوهيلعميلستللهيلااوعرهسنوتبهدوجوبهبابحا

ربخمناهئاتدصاضعبفلكىتحماقماهبرسدكمو«صالابیزیلوت»

تنٺراهقردصیفسنو(يورابلا”دوجو»همسييذلارسسموكلاديسلا

ناىسعضبنللاسجهنمكلذوكلذىفهيلعحافهذبكةرومأمإموق

 اہيلانحاملاطةينماكلثو«هتلئاعلوهلًارقتسمسنوتىفدج

?انهينورابلاأ:اشهدنملءاستهبريسيموكلاربخاوهقيدصبهذامف
ناکهناثبحمرکفیضکيدعهتماتالنذألاهلباطاتح«معنلاف

.مدقلايفهليدلاولاقيدص

ناکاانابيبحقبتناديرتتنكنا:هادؤمامبريسيموكلاهباجاف



¢۶

لا.نمكديعرفاتكوبا

تناكفةماعلاريسيموكلانيبةينوغيايلتناككانهو

هيابحاواشابلانيبةلولبلاتناكفلزثللنيقوطمنمالاناوعاناكوساوالا

قيقدلاهشيتمتناكوابليسرمىلارحبتةرخابلوألسنوةحرابمبهرماناكو

تابهدق4لمرکلةلفحةماقالانتدعدمناكاذهءانثافنحو

:ابماطمةلغلاىفارئاقلال

٢۲ةحفصيفاهانرشندقو.اقلاوباحرابالهنالالع

نکؤەروغرېسوراعتسالاشينسجدقوايليسرمىلااشابلاعجر

4١۱۹شیغطلاءهيزعتليفىببابىلااشابلالصوامل(٤

لوزنلانمىبأكلانرف«نيفصىفموهيلعميلستللءامدقلاهؤاتدصاهيلالبقا

نويعلابمرتيإاسميفاوهنامتفهجارداعجرالاوادحاؤافصهوتااذاالارل

هطارصميفريظنهلیايسو!ًادحاوافصهوتأفاوجالتو

ديدبتلاىفالليتكتلاىفوقبرفتلايفالملايفامئادهتسايساذكهو

ىفالريسيتلاىفوىفالريشبتلاىفودبرشتلاىفالفيلأتلاىفو

.الىسكلذلدحوامم«ريسعتلا

.هللالوحهلئاسرنوضغنمالجاحضاوكلذىرتسو

هردصهعسوهماح۷

ءازاهنمكلذىلجتي«امساواماحوابحرًاردصيتورابلاموحرمالنا

هلةلثمالاضعبدروكلذحاضيالو«ردبصنوريثينيذلاهيضراعم

:يلامف

ياطيبالارامعتسالااياطمنمةيطمبسليارطينيدهاجملاةكرحتنحتما(١

‹راعڪيداٻلاوهوالا۽ندهاجملاىفنعطلاوهينطاومرارسافشكهباد



(6)

قيقدلالجألنوبراحموصوصلممامہیفهلوقنيدهاجاىفهنمطنيبنمو

ةوقوةحلابادمةكملاوماباعبشمادرذئتقواشابلاموحرملاهيلعدرف

:هلوهيفءاحاممناهرىلا

هبلعيلأيسهناروصتيلنڪيلبقالااذه,كبقليذلانايداهاي»

كدرهعضودعبولوكلذهلاببرطخولو.هاعمضيقتىلعهرفلدناذہکنامز

قرطىعملدنوزيزعلاكنطوتاروعىلابناجالايداملابتقلام«هنم

يدهتلنكلو(اذهدصقلاناكامهللاوأال)كنيدوكسنجءانبالدئاكلا

مطضرعومهيدفرشىلعةمواقلاىلعمدورسالانمةاحنلاقرطىلاكموق

يذلامدادجادجمنععادلاليبسيفةنامتسالاىلعمهوةاممینطوو

ذينوةايلامراقتحابالاكلذاولاناموءهنمملتوهبظعتنلانخبراتل'هظفح

:لوقمث¢سلاةزعوةمحلاولعبوةيهافرلا

مددنادهاجلاءاسؤرىلاكميقوتبكلئاسرسفسالاعمتأرق

كلذريغوصوصالاوقيقدلايراحعممعنلواف

قيقدلاقلقتتنكدقونايسنلانمةجردلاهذهغلبتكنانظاتنكامو

موسيلایفارارمكنعصقلاذابضفتواذاىضرت!هيلعمصاخومراثم
)ةكرتلابراةدمىف)دحاولا

قیقدلاذخاتمداءنبايفوةراوزىفانعمتنكمايايداهايتيس
(ناکامانسنوانسمل)لاقنميأرىلعنالاتنكف

رشلاوريااوفرعذنمقيقدلالك١ىلعمرسفتااوواملامرتبطاخنيذلانا
دبسةيرسملارشاتلالغألاورسالادويقككضمولالقتسالالەملوقبالت
:ميكالوقو«مودالةيرضحلانافاونشودخا»رشبلا

ماللواكسبللىيالاكلتو ىسالاودلجتللالاجرانقلخ



¢

باوباايلاطباابفمملعتدسىلامايالاهذهلثللمنمادادعتساكلذلک

حتفقزرلاحيتافمهديبنمماعلاباقركلامنكل«ربلاباوإااسنارفورحبلا

«نودعوتاموقزرءاسلافو»ءاسلاباوبامه

ىلاةينيدلاةقالعللةيعرشلاكرتلاةيكاحرمتاقنتدقفيداهايتنااما

اہكلنوفرتعبمطاالوةيرشملاةقالعلاىوسereكنيبسيلموقةيدوبع

.نوكلامموكولملب«نورتشممومئابمرظنيفكنال
اموتئشفاظقيلوكماقمكردتنيتلزتلانيباميفردتف

.تافیضم

كشنودبمةميمذلافاصوالانمكلنعامبمفصونذلانا

ناضحاىفمرسلاباومرنيذلانماماقمفرشامجاماعلاوهستايلاطبارظنيف

كومهغيايلاطيارارحالأساو.توقملاعمطلاىوسببسنودبمهنعيبنجالا

.ةقرقلا

نطولالاعرونيدلاةامح»ناونعندهاجماءالؤمظفحيسخيراتلانا

تنتراوءاوeeيئجالاةمدخr»الاكئلوالالو«ىغولالاطباو

.مدنعءيشزعاومفرشیلعوملءيدتعلا

ةردقلامدعىث«ةيزيزعلا»عامتجامويميلستالايسايتلمجىلاةلعلانا

تالاكلاباه.ءامدلاكسنميشاحتلاويلاهالاةحاربالطوبرحلاىلع

نايرغيلاهاومريلع«نابرغ»يلاهاطیاستوكالمحلاووحابنيدهاجملاددهت

كاقتحامىلعاذهكيأرنمنورينوينطونوماسم

كدالبصاخوكتوقربظافبرملاىلعرداقكناثيحو?ةلعلاكلتنيف

نييلاطياللرذتعاوكتيبمزلافتلقًاازجاعتنكناو.نييلاطيألانم
باتنرافغهنتةرخالاىفكرماهلاىفقالاةنسلانملسكلذ

5ینورابلا



(66)

صاصرلاقاتنرمكلىلواكودعةهجرحبلاابجاومكتيراتسيل

وحومديببوكديبيلءاجنملةناعانطولاوبسنلاونادلايفكناوخااهجاوم

.ةيناسنالاةطيرخنمميحلاركذ

ةنايخالولاجرلامقنوفرعينوروتتمءالقعايلاطبالاجرنا
ةلماعمكلذلعاتنولماعبمهف(لاماب)ناطوالانممظعامدنع

٠كلذيفنوبيصملممناونامزدمإولو
نادقتعاو.كءايحاالاابدصقاملىتلاهذهىتحيصنيفايلمهللبرك

دودحموهورصقوأرمعلالاطهنمديالوسانلاعيمجدنعةدحاوةصتولا

لاهاوادلاغفرشالانيباموماجحاالومادقاهصقنبال

.یدحاعبثانمىلعمالسلاو.اشیہنمال

(۱)ينورابلانامیلس١۱۳۳يناثلاعيبد۷

۱۹۱۹ةنسيفيساسالاامنوناقءاضماوةيسلبارطلانالعادعب۔۲

نيبغاشلاضبرشنفسابارملبةيلخاداذقفسئاسدلاتراثأ
ةينورابلاديلاهيففصويازيقلايلعهبلاكلالاقمةيسلبارطلاءاوللاةديرج

ةدامسهيلعدرف«خلاةنتفلاهذهىلاسانلاوعديناوةميئالا
هلوهيف*اجامو«ةيسابارطلا«بيقرلا»ةديرجهترشناكحماميكحادراابلا

دجءاودلابحاصنانظاالفةميئالابةينورابلاديلافصواما..

«ىصحالتاريخسلبارطىلعترذامنا«نیفصممانماپيفهيآرربوصبنم
ةمياملاةمرركلابفصولناباهردجااه«ىصقتسلالبئاصماعتأردو

تصاغوراحبلارورظىلعتحبسوقافالاىفتحاسىلايهةينورابلاديلاناف

تذفتواهءاطغء[سلاوبارتلاناكوةراجلاتدسولوجاومالاتح

ةيئاتلاةعبطلا۸٠ىلا١٠صنمىنورابلااشابناميلس(١



¢

يلايللاىفترسوةرج.املابتراسونيطلابتاسغواهبارشراوحلالاءالاوباشعالاب

لباولارطلاكصاصرلاابيلعبصوليانقلاتعقرفتوةيريررمزلاةماظلا

ىدلاتقولاىف«ابدوناشءالعالجألكلذلكو«ةديدعنينس

رمتلابرشيوسابارطنيلاسبيفةهزنللهنرعلابكرءاوللابحاصهيفناك
ءةفيطقلادئاسودسوتبوىواجلاعاونالكابو«جاثلابزوزاكلاوىدنلا

نوباصلابماملاىفلسوتاورتايتلايفىقيسوملاتامغنبذذلقيو

هيدينيبنوبيموهدالوانيبهتیبیفيسمولحميفحبصيوكسلا
هعمسيامالاىطولاعاتدلاوبرانميرديالوةابرهكلاراونابًالالتترادلاو
|.اطاثماو«ةديدجلاايلاطرا»ةديرحيفهوروا

فويسلابةيناثعلاةلودلانيبسابارطلاتقطنميتلاىةينورابلاديلا

علاممتسكوةعصرسلاتاعاسسلاوةعماللانيشاينلابمرودصتنيزوةبهذللا

تانامرفمطتقمنوةيكوللاايادابميدياتٴالموةشكزا«بترا»

!كبىلايدنفاىلاخيشنمعيفرتلا
ر

نمنييسابارطلامالسالاةلودمركوهللالضمتنمأىلايهةينورابلاديلا

مميتفلاوةقرالاطحقلاينسىفعوجنمممتدشمايايففوخ

!!اضعبمتعبنحطيیتشاوناکنادعب

سدارطيفراهنالاکلاومالابصيفاببستناكىلاىهةينورابلاديلا

تراوکسلاوالاکشاةرثكىلعتاكوكسابةلاطاملاحرقددانصتحدصایح

.ءاينغألافصىفنودمياوراصوامعاؤنافالتخاىلع

نمهجرامرادقملعلهنراحعجارويازيقلاخيشلافصلاولو

قاروألاليدلنمەسىك!امناهيدلققحتلوديلالضغلاومألا

.ماغلايفىتحهيلعلوصحلابلحمناكامرفاوغلبموهطقفةيناشملاةينورابلا



€}
مادعالانمسليارطلاجرنمنيريثكباقرتقتعايلايهةينورابلاديلا

كلذنمةينورابلاديللدصقالو«دادبتسألاةيحضاوبهذلفرطلاتضغولو
.هسندنوهننميسالارطلافرشلانوصالا

تالموحالسلابنييسابارطلاروبظنمريثكلاىلايهةينورابلاديلا

اپمرضعببراحمىلايهوتازوبارتيلاوعفادلاو(ةريخذلا)مريانع

:رعاشلالوقلنالا

يامرهدعاسدتشاامفموبلكةيامرلاهملعا
ناجحةيفاقلاقالفيفاوقلالعهتملعکو

هلوصحينورابلاردسكبالفريثكخيراتلايفهلاثمانافبيرغباذهسيلو

نوناسةلاىلعلوصلاىفبابسالاريك١نمتناكىلايهةينورابلاديلا

ملاعلااهدجمىحةيلاشلاايقيرفاىفسلبارطريفهلثمقبسليذلايساسألا

ءاوالابحاصىسمأولعىلعرانكايندلايفىسلبارطلامساحبصاوهرس

كلذيفاعوفدمنكيملهتيلايف.هريغويورابلاىفبتكبوماکستیارح

!بصاغلارمعتسلاديهكرحمثيحةضحمةىرامعتسالماوعب

ءاضيبتيبىلايهةينورابلاديلاناًاديجمليهستيلاطيالارمعتسملانا

عطقبسابارطریلتامدقو«ًادحاواميتناصایلااطبالاومانمشترتملةيقن

!ناكمالاردقبةيابلاىلالمعتسونرضاحلااهينبضعينعرظنلا

عمالالبجلاىلاةراوزنمجرخامييورابلانانملاقيامو

يورابلانأل٤ضحمبكفةصوصخمهمدمهنمددمو(يللئاکرام»ياولا

لياسابارطىلاءاجاموهوسیلاولاوایلاطبافرعتاکساینامتعلازیال
نمدخملو.ةينيطنطسقلاىفهلاثمابوهباقدحناكيذلانماصاخمالا

.اعياتريغمادامهریغالوشاعممسابالاثیشایلاطبا



€
ولومریغونرفينمنيباصلافاعسالهعسويفاملكبیعسیسنا

يفةبادنمامو)ءاوالااميلاراشاواهبهونىلابهذلانئازخنمنكمتيم

(اهعدوتسمواهرقتسملعيواةزرهللاىلعالاضرالا

انيريتاينازيقلاخيشلانموجرملافةميثأدعتديلاهذهلثمتناكاذأف

هانرکذامائیشدھاشبملهنابارذعهلسمتلناتناوةعركلاديلانوكتفيك

ن#اهو٠تتناناىلابرحلاتسسأتذنمعادلاطخطقريملهنال
.يداملاهللاوضارغالانمنءربللاءالقعللكلاكرتنلوقئاقللاضمبانحضوأ

(۱)ناهلس١۱۳۳ةدعقلاىذ۳

مربغلبمثحابلاخالاكرديهتاحايسنموامظنوارثنهناباتكنوضغنم

امنياهيلامهْيفحوهيلعمرفطعوهلمهبحنمهكردياک«هنذتاساوهدلاوبهقلمتو

.ناکامثیحوناک

بوراعماسمموراطخالاتارمتهماحتقاوهنحممغراشابلاموحرملاناف

ةقشلادعبمغرةرايزلاوةلسارملاوةفطاللابناكامنياهتذئاساالوهدلاوسنيمل

۰راسالابعءاتمو

دعبنمهنيوer2ناکاممغرادباهوسنپملسكلذكسمنااک

.رازملاطشورادلا

:كلذلةلثمايلباميففمهبهربنمناكاماما
ييرغلاللانعاانهباختناعقوالهلاهدلاوبهربفطلقیکحمامش(١

روتسدلالينويكرتلافالقنالارثاينامشعلاناثوعبملاسلجعبرغلاسابارطيف

كلذنمهزارتحایدباثحهدلاونذالاقلعمهباتناصاق“۱۹۰۸هنس

۱۳۷۔١۳ةحفصىنورابلااشابناملسباتک)١



(۰)

یرسکلعلطاهنا:يهةفيطلةليحنعاشابلايأرقتفتفسلبقاميفس

هملالياعانتامزیفانشعاننا»اپتصالخهنبالةياصواهيفةصقىلعناورشونا

ىلاباتكلامدقف¢اذهسعباموا«کنامزمالباماوشیعتنامناکیلعف

نع4نذأفىزغمامفةصقلاًارقوهغلبااف«ةصقلاناكمىلاهيفًاريشمهدلاو

.دالبلاةبغروةمالاةداراوحمقاطنافىضر

نذاتساتحاپیلالحريلف«ترها»ةرابزيفبغرالهناكلذنمو(۲

هتبغرتیڪفهنمهتامولعملادصقهلطافارامةمئالابطقهذاتسا

ا98۹۸-١۱۳۱ةنسافلهتيسقحذبحمزهلنذاامف«ةحالا

.راهزالاىفهطس

یفهناممدعبو۱۹۰۷ةنسهنايحيفليلجلاذاتسالااذلهنرايزكلذنمو(۳

.اهدعلوبرملالبقةريمكلاهلغاوشمغروةفاسمادعمغر١٤١۱۹ةنس

دنعهعادوةليلهعماسمىلعاهلىلاثالثلاةعئارلاهدئاصقكلذنمو(٤

۱۹۰۷ریما١۱۳۲ةدعقلايذيلاوحيفكافهنورضاحنحونقزيباب

سراميفو١۳۳١يناثلامييريفةمئالابطقيفوبالهناكلذنمو(٥

ديسلايرسلابتكميفوهوهتيزعتلانبهذسسنوفباعمنمو-4٤
امل.سنوتبكاذذابازيميبخيشرمتنيلعجالايطيبلا

داوقويءابحاویتيشاحءازعایفتبصا»:هتصالخاملاقمهانیعتعمد

يانيععمدبملودلجكلذلکتاباقفسابارطبرحيفيدونجةريخويشيج

خيشلايذاتساتومدنعويدلاوتومدنعنرلصالايریفطق

.هللاناوضراذه

يدناصقوالترثأ۷٠۱۹ةنسةغلاسلارايزىفيءدؤامدنع:لاق

كنافىرخاةصيترزاذاو«ًاريمانوكتس:لاقفيفتكىلعتبرثالثلا
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دبشلااذهىفنحنوا.كلذكالاناكفتاق!بارتلاتحاناويرون
٠نيرضاملانم

سنيلفسنوتإيلخنلادتخيشلاانذاتساءاثریفهدكلذنمو

۸٩ةحفصىفاپصنصرقرشلاىفبارتغالانوتمىلعوهوهقح

:كلذنمجاعيلامىفكىلافهبمجرومهفطعنمناکاماماو

هدلاوامضىلاةماعلاةديصقلايفرظنلاتراعماولماتلاوعالطالاب(١

هبحغلبمكردن١٠۳٠ةنسسنوتباذيتناكالهلةيلافلاهياصوموحرلا

باتكملااذهلوااهمتاراتخمتيأرك«نايلسهزيزعوحميالاهغطعوملا

هبتقاضانکهنانرمهستاشابلاموحرلماانيلعهصقامكلذنمو(۲
ًارضاحشيغطهذاتساواهدلاوهمانمىفىرالاجرغلاىلعفرشاولبسلا

هلجرفاغوزملةراشباهدحألهايؤرخلاهناىح«هثدحمهدبنيب

اهاعكلذرمةديدعةلثماانلدرسدقوهتبرجنلتحصفاذهبرجدقو

٠نالابلقلاةحفصنمنايسنلا

هيلعديدشلاهفطعوهلشيفطخيشلابحنمانايعانلىارتامكلذنمو(۳

هناثحاموهعمهسلاجمكانهانرضحدقف«۷١۱۹س١۱۳۲هنسهرازامنیح

نذيماتڪهاياووهوضرالاةيوركةيضقيفاميسالىتشميضاوميف4ل

اقدصواناصناوامضادحاوىوتسمىفةقيقدةلأسميفناثحابتينيباحتم
.اصالخاو

ميجنموهنمهلهمارتحاوهمارکاوهبنمكلذكءهانيأرامو

ا.لمارپشةدمبازیمیرقيفهدبصوهذمالتوةمئالابطقءاقدصا
.هىلاانرشا

ءانثاناكهنا«ةليلجلاهلامعاىلعهيلعهفطعوشيفطخيشلابدحنو(٤



4)}
٠باغلاورصنلابهلءاعدلابافوغش۳١-١٠١٠ةنسسلبارطبرح

ثبلايفكمهنموهوةريجحلاتقوسردلاءانثانوكناماريثكو

نايلسخيشلانا:لوقيفءادعصلاسفنتيوسردلاقوبهباذاف«قيقدتلاو

:ردكلاءالاوشطعلاوديدشلارلااذهيفدابجلالاحيفنآلاهلاطباوييورابلا

نممرودصبصاصرلاةلباقمولامرلانابثكنيبنشملالكالاوعوجلاوراملا

يرشلالكالاودرابلاءاملاىفليلظلظيفنحو«ودملاعفادموقدانب

?ءاعدلابولوميعنالوأ«ةدرابلازيلاهدلايفةلوليقلابةماتلاةحارلاو

عفريف«ديبأتلاوتوعلاورصنلاوزعلاوظفملابمهللاوعدلانباوماپف

م«هئاعدلنموتنحوءاعدلايفديدشفاحلاممهللاىلالهتيوهفكأ

.اذكهوسردلافنأتس

هذههلتناكالمظعلاربلاوركلاقلانمهلناكامالولف

ةوظلاهذههرغصذنمهلتناكالونيميظعلاهذاتساوهدلاوبلقىفةعيفرلا

ءافتحالاةداعةسوفتلاجرذخلاىتح.نايعالاوءاملعلاوءامظعلابولاقيف

ضعيراصتحلبءارصالاوكولمللنوکباکرفسنمهمدقملکدنعهبميظعلا

ءبطقنمًاذيعللهمدقمدنعهترهاصميفنوسفانتبةسوفتءاسؤر

طبتغاوكلذرقأفناتناهتيبيفتحبصاذاةدحاوةاتفبطخيناكامنيبف
الاكلذلثمىيالو«هللالوحمباتكلارخلآيفكلذنايبلأبهب
.ميظعظحوڏ

هتتڪنفطاوهتناعد-٩

ةلهولوأليأرلاءيدابهنظياكاتمزتماسوبعاشابلاموحرلانكيم
.هاربامدنع

ىلاليلاديدشناکتايلوئسمالاقثاوءابعابهعالطضامغرهنڪلو
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رءاشلانأش«سوفنلايفحرملاعشتىلاةيئربلاةباعدلاوةفيطللاةتكنلا

٠ةحرقلابتلاءاكذلادقوتملاروعشلايلاسلافهرلاعوبطلا

:كلذنمجذامندرونيلياميفو

ريماطبسيلاوحسنونيف«صالبيزينوت»لزنيفهعمانسلجميف(١

سنوتبانبابشونحانعامنةيضقيفلوجمانكسهيلاانرشا۳5
هاشعاصلادرواععاندلابنحتان3اموتالملانماندضاهلجانمرثاامو

هتیلوسمنولمحتتامناكلذنماعرZ2Iلکناذاتساابانلقف«هرخاءىلا

?اذالولاقف!ما

نممدسقلايفانسوفأيفميمااعكلذيفببسلامناكنال:انلقف

كلذةصقهلتصصقف«يالسالادسالايفمرشنالسنوتىلاقوشلاةوذج

ناطرشنکلوهلکكلذلمحا!بطلاقف«اهرخاءىلااطوانم

!!فرشلاورخفلانماہنعرحشاملكاضيايل

.كلذمكلومن:هلانا

اناملناشيفهتديصقوهتمغحلايليسرمنمانىلالسراكلذدعبنمؤ

.هللالوحدعبهارتساکسنوتب

لاطفبازیمبسنوتنعنوبئاغنحموانبتاکوايلیسرمىلاعجرامدمب(۲
اپصنوباتكلالوصودعبةلاسرلاهذهانيلابتكباتكلاعوجردماهيلع

١٣٤۱۳ناضمر۲۱السمةالصوادم

.امارتحاوامالس.هللاماجافصلاناوخا

كناردملاکلوراظتنالوطدعبناضمر۲يفحرؤلاکیاوجيلصو

ةلقدلارعراطفالايفنولوانتتثبحو«ناوخاوءاتدصاوبراقانيبةرايزي

دئاصقلابنوعرتلو(اضياانههلكاءاناو)...سكسكلاوكبرفاةير



¢ v1?

كلتتويحموليللالوطناءرقلاسلامنورضحوظعولاسوردنوعمسلو
4.لبازیمريغيفادوحوالىلاةديملا

موسقلاانيلعىعنيىلاريوصتلاةلأسمانلوانتهستسلجلاكلذيف(۳

كاذذاةينامثملاشورادئاقناكو«١ماعنانويلاوةينامثعلاةلودلانيب

نمهلحرشاوةيبرلامئاقولاشيفطخيشللحضواتنكو:لاق«اإمهد

ةمزهنملاةيراملاةيناتوبلاشويلاةجابلاةيئاثعلاشويلارظانمةروصلملاةلحجملا

كلانهوانهیعرصنانولادون>ونيقحالمشويخعناثعلاءهبرأو

)ااذانسڅاذكهروصتلاناکنا(:لاتوادیدشاحرفكلبرفوف

وعدنفهللاىلاانفكأعفرانباومهلاقرظانملاكلتنمهرثألةدشنمو

اعدقكلذبءاعدللهفكأعفرفبلاورصتلاوزعلابةيلاثعلاةيمالسالاةلودلل

.هللاءاشامهعمانوعدو

رصنلاوزملابخيشايوعدنفيكسلجلاىفنيعطنتمادحالاق0

وحساحجملاشهدملوهساجمنمهدرطفهغذعوخيشلاهرجزیحهمالکمداکاف

!رہشاهعلرا

(۱):اہعلطمةديصقبتکناک(٤

ىلافطلبهدريو«ذاشقلخىلعنيمطنتلاكلوانم4لابحاصاهيفبتاعي
۰باوصلاهداج

امنو«اطاخملاالااپمرفالهلا:لاتدصاقمضعبىلاراشاو

امسنوتیحاوضنمسداربهتماقالحميفانلاپماقأةبدأميفهبتعمتجا

۹١١۱-۸١۱حفصهنأوید)۱
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هدهدذاتسابیترمهلتلق«۱۹۲۳هنسرخاءسللارطبرحنمعجر

هلتاقف?يرادىلایرزتملاذام:يبتاعيءاع...كمع:لاقف?ةديصقلا

لتاوكدالبىلارحبلاوربلاىفةليوطا!تافاسلاتعطانا«هللالوسراي

!كرادنيبوىسلاةفاساىتحمطناعلطتسل

ىفهللاهجرةمئالابطقيفشيفطلاءةيزعتلبازيمنمداعامنيح(٥

قثعلاديسلاموحرانالضاملاناوخالارئازجلانمهتقفرىفو١۱۹۱لبربا

هرسنالاسآرسوتىلارئازانمجالاياوزلاديسلاورعجاملا

.ةيعرلاتايلكشلابناك

هواناىلعامجفطلومرةذحوةماقبهناوخإمركنكلو

.هلاتىفمدعافاولنُيضقمصأماماهقافرووه

?ولاباقعنمعنمایوفلانملاةزيزعلاةصرفلاهذهنوديصشاذاملو

مرتو1ىلعوممتعارببدرشييذلاحملامهريدتكللاوربدمع

.دحاونایف

مامیاةصاخةرایسيفمرنمدفوبهذمثمشوزنةدعاودعامذاكلذ

رغسلابراطتللنذأبناةطحلاريدمعماوئطاوتراطقلاناوادنعو«نيطوخسلملا»

اوماسيللوزلاباشاىلاىلااوراشاةطحملابراطقلاقو.ريفصنودي

اذاةدأوشبةيحتلاتولدابتيمامنيو«هيلعنوعاسومریلعلسيلزيفهيلع

هوجوىفهينيعباشابلاذاتسالاقدحتمصىفةملاقىلاهقررطذخأبراسطقلاب

۽لبقنمربدصالاناتاحلوروغ:تاماستبانممهففنِرضاملا

:روفلاىلعeلاقف

هباويهذف!لاحرلانوقرسلمتناولاومالانوقرسيسانلا:هللالوسراب

.ناكامناكف«ةلاقىلامرتعتماهقافرضببحطصاوةاىلا
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ملالزمينااولواحؤسارهأقوسةطحميفاهوديعبناهئاوخاداراالو

|نيٽرمىعفارحجنمغليالنمانامملاتولولانمىبأمالسللاپيف

.اذكه«سب»مالسلاملاتوةبرعلالخادنمهفكمهيلادمو

ضعبلحميفةيدأميفهعمانكامن۱۹۰۷هنسباززىلهترابزءانثايف(٦

يريمدنتلارس#خيشللةديصقروضملاعماسمىلعةبلطلاضعبارقذاهئاتدصا

هناشيفلاقويانالاىلعاهيفىعندقو

رارقلالهاوودبلاتمتدقانالابةشيشح

:ايديانيلرضاحىانالاو«ذاتسالاابطاةدألابحاصلاقف

يورابلاذاتسالالاقف«خيشلامالكلاولثتمافالاواندانيباماتلاوللح

:هبوروهرحىلعالبمم

راپجبرشافنجسيبفوبطاہبرشلالحنڪا

رادتقااذنکلاعاجلنکوياللاىفابيلعبظاو

رانمنوکيکملاطوبرشافهشيزاتالاورونللا

یفعماعملاجلمحقخادقوهو۱۹۰۷نسةرايزلاهذهسفنيف(۷

نوقرزليعامساجالاخيشلاودممابندوجخيشلالمتلاىفهيقيفردجوقرشلا

تحنوفكتمتىتمىلا»املاقفم۱۸۹۸ھ١۱۳۱ةنسامپکراک

فرلاتحمنمتوجرخمىتف؟كيفكرايإ-كيفكرابإمتناوفرلا

لا«?ناکرحاولقتستوعماعملااوضوختف

-ىاثعلاناثوعبلاسلجميفيبرفلالبجلانعاثاثبختناالهناليق(۸
نمنوكحاضتيهؤالمزناكىففورمايسلبارطلاهبزهيفسيليانايحاناك

نابجاولانفکنیبيدالبلثمايباامب!هانمام.مويتاذكلذ

.داتعملااميزابلثما
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كاذذاتالسارلاتاكوىلوالاهتنبىسيعناظقيلايبااننبالتدلوال

«ادحتحدبصانأآلا»ةلاسرنوضغيفهلتاقةلبصت»موحرملانيبوانن

لاجالااذهنع«دادجالاهتلعفاملعفااذا»اذهنعياف

ممیدلیبسیفتولاتارمغاومحتقينادوداناشنمنا»:الئاقیناجاف

الفليلالاتوقلانرمورمعلانممطقيمهنال«ةلوہسلكسبممطوو

!بابشلاىلعبعصاهتيحضتمريلعبعصي
.هللاءاشناهلحیفهمالکصن)اذهیرتسو

ایف«بازميداو»ةرادالانرازدمحابنبوجخيشلاناک(٠

اسنمفاإوهنمةعلامدعبوهيفهرشننالاقمانلتكسناهلعانجل

رجشلابدشلىفحالفلالمعيامهيف«فورعملاهبولساالاقمبيتك

يفبازيميداوةمالسع»:هصنامةديرجلاردصىفامْخضاناونعهلانينكو

«بازیميداوةرادا

هنأشيفةغيلبةلاسرايلابتكفلعمتا«اشابلاموحرلاغابورشناملف

.اپصنبهللالوحمدعباهارتس

یفبتسکسیامسیل»هللقووجخیشللیالسغلبنا:اہیفهلقامو

هقوذلكلو«دابعدجسمالوءارقفحصاللف«دحسلاىفلاقياملثمفحصلا

ا«هيولساو

حراطتتانذخاانغرفامفةبدألهلمىلاوعدممويتاذانك(١

برشوانمامطلکأنمزاجمالا»لاقورخلهحرطيانملكءاعدلا

«نيملاملابرهللدملاوانلعفرشوانساجمكفوانءام
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ىرعكلاهتنح

دیپمتکةيفالاهفاصوانمزجومىلعانيدقوستآلا

هنمةزراسبلاراوطالاضارعتساىفذْخأن ةيلمعلاهنايحراوداىفلوخدلا

١.لمعلاناديمىفربملابةاطلا

موحرماناءثحابلاخالاسمتيفبارغتسالاوةشهدلااىضّامنا

تأحافÇ6ىلجنحهناحافىحةيملعلاهلحارمرخاءیطختداكاماشابلا

٠رصمزيزعنوكبنألبقمالسلاهيلعفسوي

ىرخالاىلاهتماساىتحةنحملاهذهنمةريخالاةقالاىهتنتدكتمو

اطالانأش«امالالانامززلاهلمسيدملو.هتيابىلااذكهواهنمركأ

.هللاءاشناباتانمينياميفهملاعنساماذهو«نيرماغللا

:هنحما-١

درًعاريخاهبرهشامةينامثملاةسايسلابمالإهلترملكىلعخمال

ىفةباشولاكبشماحتلاوةسسوجلالاحفتسانمينامشعلاديملادبعناطاسلا

ىلاىضفأاكلذ«برغلاسلبارطاهنيبنم«ةيئامثملاةلودلاتايالورئاس

تاكرحقمرتالتويعلانويعناكشالو۸٠۹٠ةنسيكرتلابالقنالا

امتاظحالمققدت«ساىلانمةماعلامادقامقاومظحالتالو«ءاهدلا

تالئاملإسوءرسامايصحو«ةريبكلاتانوببلاسيساحألامناذاءفهرتو

ةمسمذلاوةباشولاىعافأىعستالواطوحالادسملابراقعبدالىلاةدجالا

.اہالا

لياةورذىفدجنلاوومسلانمةينورابلاةلئاعللاملبقنمتفرعدقو

ةباشولاوةباعسلاىفدمتلاودسملاباحصاقياستينااذاةيارغالف

.يلاعلابابلاىدلةدجاماةلئاعلاهذه
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.اشابلاموحرملاذفلاابنباصخشىفاہنمامقوامكلذ

ىلوالاةمتالا-۲

ûlس4۳۱۹ےسبازميداؤنماملعباطولاءولمماشاىلاموحرأاعجر

يحانجمريطروهوسابارطهنطوىلاداعو«سنوتفةرهاقلافسنوندعلء۸

همامالسرادقولمعلاناديمىفلوخدللاطاشنوامزعباوتيلمالاوقوشلا

ابفهتمبايلاعلابابلاىلاةياشوذاهيلاهقررطىفوهامنيبف.هتعتمأ

زجحمترمأف6هجالودةدئاغعلوةلودلانما۱صلمه

.قيقحتلانهرهفاقيابمث«امشيتمتوهتمتمأ

اوداراامراممریلااولواواوءاشامابارابعصمتاورو

قييضتلاىفىربكلابابسالانمناكوهقاروانيباودجواممنا:انللي

نايلسناطالسلا»ابيفايوتىكمةينامثعلاةلودلاءارغطلكشىلع«ءارغط»هلع

صبنرههسوسدمتناكهناورلاهدهتصنئلو))قورابلا

.دعبهارتامسح«هباهباولسوتبىتحهلیحمهقاروانيبةاشولا

تاكشتوسانلابطالتخالاعونممسولوملاةرئادىفهوفقواهلوصودرحم

ىأرلاجاههرجسانلاعماسلالو46مدخاوةصاخةن

تداکو6هلءاروهضالخاوهلصنمuهنمءالملاءاتساوجاموماعلا

فانئتسالاةركحمتررقف«هاسرقعدمحمالامىلالوقتناجيرلانمةلأسلا

نيطرشىلعنكللةحجأتلارطاوخللانيكسلوناحيرلابالءافطااتقّوم

هدلاواهنمضيهردمةلاف_كمدقبنا)۱

يمرسلجميفكلذلكمقوف.فدصلاىلعةمزاللانيميلالحمناو(۲

.ايئربحر
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هدوزيلوهتءاركلايفكرمرفلهيلااشابمشاهيلاولاهاعدتسامث

هسميناهيلعزعبي«هيدلزيزعنلاكهاربهلال«اناصووحئاصنضعي

(۱)هتءارببةيبلغالافانئتسالاتكحهنراشابو«هوس

„o۴

عروهبسانلارشابتیتَحرشتسهنءارکلاريخداكام

نافلااوحمذوةرخاملامئالولااومهاقاووطاسفىلاسابارطنمهتقفارملاسراف

.هنءاربىلعیاعتهلارکشهللنیمارق

نا»هستاشابلاموحرلانعالقتباجتالاورخعلادادم,انههلحسنامو

نمواشابلاةقفارلاوءاجنيذلانيسخلاناسرفلاكاوااومرك١سابارطنايعا

ح-رذيذلاةعلقلامويركذابصخمو«ريظنهلقبسملامارك١ماياةعبس7

.افورخ۰٦نعديزامنادلهيو

دالدلانمهرواحامهلزتهادیعبیدصوطاسفزوحمطوخدموساناکو

بطلاٽر«مرفغلامايالاهلهیلفدوو6هفاسملعسانلا

)¥(ةدلاخ4همدتاحغہصاراتاحسادئاصفلاو

ةناثلا۳

ردص۹۰۰س۸يف,هلءارسمكارودصنمنيماعلعبهلام

ةداعاوةرشملافانئتسالاساجمءاضعالزعوةءارملاصفشيلاعلاعجرللانمصالا

ركاسملافوضصنيبينورابلاموحرلارغحافةسكحلاىلاديدجنمةيضقلا

هيلا!اولاكانهو6ياشلاريالاكدروطاسفماقمياقةسانرتحةهحاسملا

.نيسسمخداعبالابمكسملا

قحلملانم١صهلاويد)۱۸۲۔۱۷صهناوید)۱
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يساسقلاكاكلذفيفخىف«اشابظفاح»يلاولايعاسمإنكلو

هناريغ.اعمسابارطولبانايعانمةنامضباشابلاموحرلانماوفتك١

ريشاةتسةدم(١)(سابارطنجس)ةيناطلسلاةعاقلالخادةبقارلاتحقب

دالارهاظممظعانمو«ناضلاميدقتنيبوملارودصنيبيلاةرتفلاىمو
امنيبتمناكيلاةنحلاهذهءازامسابلاهفقوماشابلاموحرلانمربصلاو

لاغشالابهلعمكسحلااماو.مادعالابهيلعکااما:ضعیفاولوادن

!ةايلاىدمةّقاشلا

(۲):لوقويغبوهو

رايطالاتنغفميسنلاحوراهزهومامغلااهركابضورلا

تحافوروهزلااهنمتمسىنوابناصغاتقنامتو

رابخملايتجملاليلجلامابمنرتماسمملاناملألادبو

اوراحسلاحانسحنمىلا«اشابظفاح»ةيالولاياو

راقمكسلاقوفهلتيصهلالعرينإالدملاوقلاب

:هلومباپمتخناىلاةلبوطةديصقيفةمغنلاهذهىلعبرضيراساذكهو

(۳)راجشاتقرواامواءارضختحبسدقامهللاهيلعیلص

راوساهلنجسيفرعشلابتعاينوربلانايلسامو
ةغلاثلاةقاللا٤

ععالطالاو«هئاتدصابطالتخالانمهمنمبةبقارملاهيلعاوددشمرنامث

ةبقارمتحساخلحميفكاذذاوهو«لئاسرلانمهنمردصباموهيلادربام

.ىرخارشاهتسةدمسيلونلا

تحيتبهنکلوسیلوبلاةرادانمهوقلطاةديدعيعاسمدعبو

ءىبنلاىلعيا(٢۲۳صهناويد(١۱۲صهلاويد(١

6سىنورابلا
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(۱)یرخارهشاهتسةضارلا

هنعوفعلاماردميلاعلابابلاىدلسلبارطنايعانمةرابجدوهجو

.يلاملابابلانم

بازیمیداوولبجاوسابارطيئىربكڪةحرهنعوفعلارلتناكف

9اهتقباسك

:ةعبارلاةقالاسه

يلاعلابالاناب١۳۲٠۷١۱۹ةنسهدضتحاروتددجتتاعاشالانا0

اہمىلعءانبكلذو«هنطوىلاعوجرلانمهعنمىضتقياماهقحيفردصا

ضفرنمؤءةينامتملاكلامإالوخدنم«دسالا»عنمنم العف لصح

.ةلحسلاهاباوجلوقةطسوبلا

يفهنطوةرايزنعهدصىفرشابلابسلاىثتناكتاعاشالاهذهلعلو

(۳)ةنسلاسلنمبازيشرئازجاىلاهنانعفرصو١۱۳۲ةنسةاثلاىداج

۱۳۲-١۱۹۰۲هنسيلاوحىفةيناثلاهتءاربرودصنيباهاضقىلاةرتفلايف

ةليزجتاسسۇؤمإ]اشابلاموحرملاماقابيرقت١١۱۹ةنسسلباطبرحمایقنيبو

:يلياميفىو«دابعلاودالبلاىلعةدئاملاةميظعتاعورشمًاشناو

:ةينورابلاةسردماسيسال١

حتفةبسانملاعئارالفحدقع١١۱۹س۲ماعمير١٠يف

يباملاسجالاريبكلاحلصلاةسردمضاقناىلعنرياهديشىلاةسردملاهذه

احلقواو«رشعةئالاردصيفنرفيبوهاهاشنايلايرفيلالوملا

قحان*١٠۱صهناولد)٩٢۱۳صهناوید)۰٢۳۲صهلاويد)۱
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تشالتوبارایلاهنافودعبتعادتمث«اهریغوسنونیفةريثكاناقوا

(۱)سنوتللوخددعبامیسهریغومبل

يورابلاهللادبعخيشلامرتحلاهدلاوفارشاتحةديدإلاةسردملاهذهتناكو

ناءرقلا:ةيتأآلانونغلا(۲)هتديصقىفموحرللاهيلاحلاك«سردتو

فرصلا ةغالسلامولع هقفلا مالكسلالع.هقفلالوصا.ثيدحلا مركلا

.هغللا ءاشنالاقطنلا

ةيؤرابلاةبتكللاس۲
ىلعةلمتشمةينورابلاةبتكسلامسابةبتسكمًاشناةروكنملاةسردملابنجىف

.هلاويدنم١١۱ةحفصهلةديصقىفمبهوندقو.بتكسلاسئافن

:ةينوراىلاةمبطلا

راسهزالاةميطميامامةعيطم١۱۳۲١١۱۹ةنسىفاشناكلذرثا

ىفبتكلانمةدعسئامتةزيجوةدميفاهبرشندقو«ةرهاقلايفةينورابلا

لثموةنامضلاءافونمثلاثلاويناثلانيئزجلالتم:بدالاوخيراتلاوثيدحلا

ءزجلالثمو.ثيدحلايفبيبحنبعييرلامامالادنسمىلعىملاسلاخيشلاةيشاح

فيسلاناويدوينورابلالثموءخيراتلايفةيضابرلاراهزالانميناثلا

.بدالاىفينريمدنتلارمتخيشللةيردلادئالقلاناويدو«ىرضحلاخيشللداقتلا

يالسالادسالا٤

دسالا»مسابرمياهاشلا«ديلاةينطوحورلاةيلاعةيمالساةديرجيه

امالانف‹ةيثورابلاهتمبطمرناكوء١۱۳۲١٠۱۹هنسىفيالسالا

الاابتمردصبملوليطعتلاوقييضتلاوقاهرالانمةرحلاةينطولادئارجلالاني

(۳)طقفدادعاةثالث

قحلملانم١۳٠صهناويد(١۱۲۳صهناوبد(٥۲صهناويد(١
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»)يورابلا»ةديرجس

هعوحردعبوءاغاحلانوهيتدملاةلودلاند۱۹۱۸هنسهندرلامارالعب

راديف«نوراسيلا»مسابةديرجاشنالوبماتساىلاسابارطحافنم

نمحبصادقف٠فيسلادامتالرطضاناوهئا«هللاهجریأردقو‹ةفاللا

ةيموقلاهئدابمهئاقدصاةفاكووههديرجىفرشيذخأف«لقلاراهشاهبجاو

.فيسلادابجنعاضوعةرتفلاكلتىفلداہجنوكل«ةينطولا

:ةيلورالاةسردملا
مامالانمضيوفتب١٣٤۱۳ةنسنامعهكاميظنتىفهللاهجرذخاامدنع

دالرنمللامميفیربکةسردماشا6هنايرايسامعهللاهجريلياملا

ايفةعساولاهجناربمتيهكرتتلضارمالانكلو«ةينورابلاةسردلاماپنامت

هتافلوم

:ىتايامكباذنمةييدالاةيملعلامسقىلافاضي

.ةضابالاكولموةمثأىفةيضايرلاراهزالاباتك١

عبطءازجا۳ىلعلمتشي«مالسالاخيراتيفهبابيفسیفباتکوهو

همنایف«هناوذعهيلعلدناصاملاهعوصومو«هتعدطمیهمياثلاءزجلا

«ةيضابالاكولمو

هيلعملطاامانللاقذا:هنأشىفيلاعثلاذاتسالاةدابشارنهبكىهائ

«ناميلسخيشلاهيلعنظنانکامقوفالعمسواهنا»

.تاحفص۳۰۷ىلعزااذهلمتشو

:يورابلاناود×۷

هدشنايذلاقيقرلاهرمشنمًارطشهیتفدنیبلمحفیطلباتڪوهو

عیضاوميفكلذوء۸٠۹٠-١۱۳۲ةنسىفباتسكسلاعبطناىلاهلأشلذنم
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.كلذريغوءاثرومٹضاہناوفصووةسامحوحدمنمیتش

هئاكذوميلسلاهقوذوةيفاصلاهترطفةعشااهيفتسكملاةاءرميرمعلوهو

ىلعلمتشيو۱۳۲١۱۹-١۸ةنسهتعبطميفعبطدقو«ةيلاعلاهحماطموعماللا

.قحلملاىف۳۲ىلعولصالاىفةحفص۷

برغلاسابارطیفبراخیرات-۳
هلهللاحسفولونهو«هناونعنمهسفنبهسفتنعبرعيسيفتباتکوه

ىلعسمشلازرتاعوضوماىفتوبتاكلاهبتكاممامازربللجالاىف

.ءامسلاكاوڪ

ةيبرحلاةيعمرلاةيخمراتلاهقئاثووعساولاهجمانرببيقبفنونلاهلجاعنكلو

.بهذلاندعمىفربتلاتارثنكماخةدامقيدانص٤وحءيلم

ةيلاغلاةينمألاهذهمالساللققحينمهدافحاوهدالوانمضيهللاللو

٠نيرظانللةفحمةعابطلاملاعىفدوجوللهزرببو

دئاصقوهمیفلئاسروبتكلاضعىلعتاقيلعتهلءرکذامادعد٤

انهةرئانتمبرغلاوقرشلاتالجمودئارجيفترشنةماتخمميضاوميفءارغ

نحوءهمظنلدلجموهرثنلدلجمنيمخضنيدلجموحماممفلأتلتعجولكانهو
۔هللاءاشنانيفذصلانمسئافتوتاراتخماذهانباتكنمضامهملحسن

نيبةريصقةرتفىفتاغلؤلاوتائشنلانمميظعلادوہحمااذهناف دعبو

نمدیدشنکرىلاوأبملدرفنمبرحلاةنحمونجلاةنحم«نيتريبكنيتنحم
.للابهنياةوقوهتمظعىلعمطاقليلدل«هدحوهللاىلاالابازحالاوتايعجلا

oo
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ىابثعلافهتباين

سالوهتائشنمنمهانضرعاموىربکلاهتنحمبهناحتماذنممدقتامناک

ىلاتاربلطللهلبوجةدعاقلرسجسارک۳ے١٤۱۳۲هنسنبناکام

اميفرفساىتحءضخمتلاروديفيكرتلابالقنالاواميسالتاللاقهاوش
۹ةرخالاىداج١۱ىفينامشعلاروتسدلاهوسكرابممالغةدالونعدعب

۱۹۰۸ةي٤

تاديميفاشابلاموحرمازربثداوملاجاومأبةخاطلامايالاهذهيفف

ىفطصمىلعويرصماىطولابزملاةكرحو«ىلجلاسرفلاكةرهاقلا

.اهدشأيلعاشابلماک

توجسلاناريندقو«اشابينورابلاربظحيسفلاناديمااذهىف

ىنميلاهديبو«رعاشملاوبولقلاراتواىلعبرضوربانماداوعازميابيطخوًارعاش

براغلاوقراشملاىفنيماسماحاوراىلعهبفرفرياقافخ«يالسالادسألا»

ناوغوزملاكشوىلعلالقتسالاوةيرلارنانينمؤملابوفىاهبحوليو

.ةعحرالثيحىلارابدالاىلودقدابعتسالاودادبتسالاليل

ةدحاوهناجردموحرمادعصلسكفورظلاهذهثداوحتناكمن
.اهالعاىلاةدحاوف

ناىلاابوبهنمدیفتسبشیکفرعتیرخةنیفسنابراةيلاومبرکوا

.روتسدلاةقوةبرلاءيطاشىلا هتنيفسبةحاسلابصرفىفغلب

% 3% 3% N
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ناثوعبملاسلجمىفىورابلا
تايالوتريبنمتناكوينامثعلاروتسدلابيدونهيلاىوملاخيراتلاىف

ىلرغلالباسابارطتاعطاقمنيبنمناكوءبرغلاسلبارطةينامثملاةلودلا

سالحيفةمالاةباينىلاحيشرتللةزرابلاتايصخشلانيبنمناكو
.يرغلالبجلانعاشابلاموحرماةداعس

نيعتفةقحاسةيبلغابزاففباختلاللهستحشرةمالانمةحلمةبغربو

تاثعلاءلاطبانيبهتمالم.اشعلاةمالاسلجمىفاوضعايسر

لتنسحا

ةديصقيشيغطخيشلاىدلامير٢۲وذذيملتاناو كاذذإهتيئذهدقو

ضعبفطتقاراانهىسحو.ءيراقلاخالاىلعابضرعانانالالحخأ

ءذئموييسألىلعةدئاسلاحورلاىلعثحابلايخاابلدتسيلاهمتابا

:تاقاماہم

مامنالايذهللادبعلجايقابسلابصقازئاحاي

مائلرورشنمميلسلانإ بيلسايويجدشلابلقلاةفحا

مالاءنمناكدقامتبهذأرونايمالسالاةحهبا
يارغيبجاهمانافيطىفدومحلاكلمفتركذناذاف

نكلو«ةيلاغلاىقالعانماهدعاتنكةفةلاسرباعىاحادقو

نسمقصلاامةلجيفاهقصلاواهعطقفذيمالتلانمنييلوضفلاضعباپيلعاطس
!هسراركلاناماعماهمذختىلقاروالا

نمضةناتسالانماشابلاموحرللايلااهلسرااهناةلاسرلاهذهرداوننمو

?كتلاسرارقانايلنذانأ:يللاقهتلصوامف.شيفطخيشلاانذاتساىلاةلاسر

نميلعاهضرعتملوةديصقناميلسخيشللتاسرأاذالو»يللاقمث!معنتقف
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!ةرارقلايفاهنررحةقيقحاناو«ةرارقلانمهلاميتكاماهلتلقف٠لبق

مذا«١۱۹۱لئاواىلایفكلذكثكماشابلاموحرملانا۾م

.اقيمتًارثألهئسريكىلعهدلاوهتدلارةو

و-ھامنييو.هتيلسلوهدلاوةيزعتلسلبىلاةناتسالانمموحرللاءا

امناکامناکناىلابرحمايلاطياهنأجافذاةلحرلاهذهيف

.هللاءاشناهارتس

يامثعلانايعالاسلجمىف
ءاجتلاوايلاطرالالتحابتهتناوسلبارطيفاهرازوابراتعضونادمب

داعم١۱۹۱هنسلئاواو۳ةنسةيايفثبلسلونىلااشابلاموحرلا

ىلعسنيعسلبارطيفهداہجوهتلوطبىلعهلةافأكمو«لوبناتساىلاهتلئامب

يكرتلابالقتالاىلاكلذكهيفثبلفيناثعلانايعالاساجميفاوضع رثالا
.١۱۹۱ةنسلاكىتطصمدبعيفريخالا

ءارثنكلذىلعةئنهةلاسر سنوتباناوكاذذاهيلاتلسرادقو

اهتقياسنمنسحابامظحنكيملفسالاعمنكلةفيطلةلاسرباهنعينباجاف
.قاروالانميلفلتاميفتعالذا

:يلياميایولیاسراملجنايٽوفالو

ينابتلاتارابعياسلاكماقلفزا.:ةحاسدلادعباپصناذهو

کطاراوةصنملاكلتىلع7|ولعبهقئالءياوفلا1رااپطتغت

ةسلالاىمظعلاةلودلابناجنمكللصحال«ةغيرشلاةرءادلاكلتكلسىف

يضفلاءانتعالاميظعولالجالانم«دسالاتاماهلعةمئاقلادحلاىرذىلع

كلسمهبمظتنيوزتعينيذلالاجرلالونمنيوددصممتنكناىلاکب
.نابعلاوسابوهامناوكلذسيل«نايعالاسلجم
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و*امنايونعلاوىسملاءاقترالانمهومتللامناف!كلذيفورغالو

نمهومتيدباالهلناس2ادانو«کبیبحیناىلاقاتشاوکقحتسادف

فاللعمالاءابدابولعماجعبتدخاىلالضاوفلاولئاضملا

ةدشوةيرحقدصوفطاوعنسحو.قلخفطلاهم«نيعضاخاهنايالاورخو

.فاعسلاخوةينطووةينيدةريغ
ءاوتسابةمركلاةصنملاكلتيهامناةئذبتلانقحالانا ةقيقملايقف

هيلعتیاثيذلاهيسرڪىلعناميلسهللايبنءاوتسا«اهيلعالعلاكترضح

يلبهويلرغغابر»لوقتنااذاكيردجميو.باهرالاوةيابلاتاياء

«باهولاتناكنايدعبنمدحأليغبنالاكلم

اياهيدلكتلالجروضحلاثىذلاسيفنلادملاكلذاضياهبقحالاناو

٠.سيلالاسياجلا

جاتوهيذلاميخفلاجيربلالفحلاكلذوميظعلايسركلاكلذل

!ةرفاظلاةلودلا

رادقمنعبريناهتافىتح«هعقومظعركفلالغشالانمنمهلايف

نمانلدازو«اجاهتباوارورسواحرفانیولقءاحراالمهنوکنم«هپنک

لبقنمانلعجمو«روهدلايلاوتىدمهحابلظتسنامراختفالاوزازتعالا

«اشابرونا»ةيرلالطلةرازولاةقراطمقباطمبصنمنمهلايفءءايحالا

دناف«هحالسبعاجشلانكمتهبمتنكع.لامالاىصقاغولبللسنمهلايو
ءاسلااذن«هدعباميلنأشلاناو«هدعسعلاطلاقفاووهدعولابقالازيا

۰ادساتزر|هلاغو6ادقرفتعاطإ

١۱۹۱يامس۱۳۳۲رخالایدامج:سلون
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ددصلااذهفهلةلاسرعانىننارورسلاوةطرغلایعاودنموساذه

:اهئاذهولبقنمهيلاانرشااشيفطلاءةيزعتيفبازيملهقيفرناكيذلا

امالسوةالصودجنایءاسام

میهارباجالانرمجالاديسلاىلا

هلأهظفحمرکالاقىفرلامرتحللاخالاهرج

دمحماننا.ءابجتلاءابدالاماركاناوخالاىلعومالسلا

(هشھدمداقلكلنا(کاخالالاغشالاةرثكلوءدملاهللو¢هللا

ةيتاكملايلاونادعاصفنآلانمو«انرذعلوبقوجرافمكتيتاكميفانرصق

.هللاءاشنا

اذاةفاكاهبانترىلاندماوبازيمورئازجلاىفناوخالاىاانمالس

.مالسلامكنودب-میهاربا6هوخا6یبخيشلا۰

«ىسوفنلارتنبديعسهيقفلاانيخاباوجنمضمكباوجانفرش

نامیلسمكيخا.ةبلطلاىلاوهيلا

١۱۹۱ناوج۔۱۳۳۲هنسبحر۸



ابانیورایلادارم
ةيايذلاةقىلاهدوعصىفاشابيورابلاءامتناتاثحابلاخاللوديي

دوعصىلع«خماشدوطةمقیفوهوسهناڪسقاثعلانالرىلاب

لکڪشىلعلوالاةفةيابننمهحفسءيدتببقلرلابعصرخاءاشدوط

!ساطالالابحسراضت

?ىرتايدوعممالهلرقتسيذلايناثلادوطلااذهوهامو

|داباوهوالأ

هبيعنامنا«الایخواازاجواةيانكانهداهجلابينسنالترحم!من

.ممطووم1مدنعاعافدفيسلابنودهاجلاهعيذلاقيقحلاهانعم

ىةلاسظةبصاغةلوددضبرغلاسلبارطىفاشابداهجوهكلذ
.ارلاطا

ميسارلاوقئاثولانمةرفويعدتستاشإبيورابلاداهجىفةضافالاترا

كلذحرشليعدتسلاكءتامولملانماهريغوطئاراوتاغالبلاوريشانملاو

.اذہبنحاتللبقالو«ةمخضتادلجمهليصافتو
خيرات»هحوهعضويذلاهباڪىلاهلکكلذصالکناعاو

.هغيلاثتةاجىفهيلاانرشاانكيذلا«برغلاسلبارطىفبرلا

حافكلانطاوميفهتلوطبغلبمناكسمالاردقبيلحناانهانبسحو

ردقصخشنناو«ماظعلامالسالاداوقنمدئاقكوبرملالاطبانملطبك

يواولنيرطاخملانيصاغمامظعأكهنارطاخمرادقموهنك عاطتسلا
:نعوهلاقاک.ظوظحنماوٽوااملم

يديۇبلامالولاجرالنكنطاوملالكيفةرادصلاتان
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یدمزکصیلعاقحاجہلهبتنليلیروللامناکول
نمىغولاندايميفنونفنمودبيامماريثكبرغتسنالنح

سیہدوناةريخنمنييالم٫ماظعلامطودمدنسلنيدلانيبركسملاداوقلا

ةننطملانانطالابوةرحبلاوةيوجلاليطاسالانمبارسأبولاومالانئازخنم
.ريمدتلاوكتفلالئاسورئاسبوةيبرحلارئاغدلانم

ىمظعةلودمامأحالسيأنملزعأدرففَينأةيارغلالكةبارغلاامنا

.نيذسناموةدمحالسلکةزہح

لاطباعمللابتاميالانمالالزعالالطبلااشابيورابلاهلعفامكلذ

.هللابنامبالانمالإةحاسلاايلاطياءازاراربالاسليارط

الاطراتدخاامدنعهرعشهلاتناکاماذههداپهلعفشقدصدقل!اقح

(۱)لوقينيحكلذو.سليارطنأشيفةينامشملاةلودلابشرحتل

دلماةنجىوسىلوملانمءازجىرالوعافدلاناحاذالومصن

دجحملاونيدلاوناطوالانعالاضتنكينانمطلاضغينالاقللابح

درجاىلعناوجرانمةلحهلاعبرصىسمانرلائينه

دضلاةمداصميفازوفتوماىت ةيتفلانبامرغمايف

دصعبلاوبرقلاردصمرغمركممداللايفلاقثفافخ

دعجلاشيلاةبكنالغفشلملأهفعضبمارالطبإلا
دلاىلعتعرصناالاكيملوموجتمالاطانامزكارا

دفصلافىشاجنلاكاذنملذلاامعابةوستكانهىرسالاعدتأ

دتسلاىلاطابرنمامازهنافخأهناسانلاكرداىركتأ
درقلاكقلمتلااذهاملوحالف ةسخرقرقملارصنلاكفكأ

سلاسطلعهللودضرحبيلاطبابناىلعادراھلاق۲٥صهناوبد)۱

 



املاحلعل«يليا»كعد

تحتفلتسهاوفااہ,ترا

اهلصولليسال(١)ىميلساماو

اسنرصلززعسمالابيذلانذا
ةعفو«»يفتاکوتناکو

اوطساذانالمتمآ

اشلناوءارتفاالامردق

عدتراورهاظتلااذهعدوفكف

اميررتغلالمومذماممطلاعد

هضورسندننلرالاحلاح

عردملکلرضحافواحصتلاذخ

ةهضغلفكلاةحارجرةردح

اہڪرشهماظمالسالاانسحيزب

ةديصقلارحءىلا

€

دربلارمكيقلاواىئفتفرخت

دلحلاوفوجحلايراعائفدحنمتل

دمغلاةقطنمءازوحلالمعجمولو

دنجلامقومانلزوقاوستناکف

درملاىلعلاجر«انيسمب»تداسف

دملاورزحلاىفرشعلاكمدحاوف

ہلانمبرق«ييا»نملسف

يدفتواكرستلاطباكلام

درملاشرفىلعمالحأكهارت

دملاورصتلااشحءاولابدلع

دلاةزرابءاروحدىل4

دلاىلعلاختاذرصخةليحم

(۳)دنلاکدوساعرغلااهمحبمصيف

لخديةبهتاملاةيملاوةباثولاةمحلاوةيذالوفلاةميزعلاوةيلاعلاحورلاذهب

داللاوعاتدلايعادىدانالهعمنمإداباةعمعمىنورابلااشابلا

يفاقياسهتاحمرصترصاک.باطوذلاملكنمذأهاريوباذملاهلجانم

.نأشلااده

ةيئامتملابرلاىلاةراشاكلذونانويلاةمصاعانيتاىلاةيسن(۲ سلبارطىي(١

اشابمهداريهشلادئاقلادبىلعمالساللراصتتالانماهيفلصحامواربخاهعفاولاةيزانويلا

اهرعشداوسرهظفارو:اههجوالالتكرشلااهنعتلازاذإاهتالىا(۳

٥٤٥صهناوبد.ھا.لمأاتفءايلج
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ةيامثملاةلودلاىلعبرحلالايلاطيانالعاموبنمءيدتسسلوالاروطلا

ةكرعمرخاءءارتنادنعيرتنيو١۱۹۱ةنسريماطبس٢۲ىفیف

(۱)۱۹۱۳هنسسرام۱۳یفةبودنجيفهل

١۱۹۱.٠ةنسلئاواىلایبتنیو١١۱۹طساوانمءيدتبيئاتلاروطلا

فارتعاموبىلا١۱۹۱ريوتك|يلاوحنمءيدتس ثلاثلاروطلا

٢۲يفيساسالاامواتءاضماوةينطولاةيروملاسايارطةموكحمايلاطا

.۱۹۱۹لىردا

:يلياميفهنمازجومكيلافلوالاروطلااما الوا

يفيلاطيالالولتسالاروهظبربحاغلبامدرجهنا خيراتلاانلظفحام

ىفاشابيؤرابلادنععمتجالبايفنيماسلاعماسمسابارطةنيدممامارحبلا

يفاوضوافتفةيرربلاوةيبرعلالئابقلاءاسؤرنمريثلكنرفييءاضقلازكم

دالادعاوقهساساىلعتونسوعاف.لاةفدنوريدبقاثيمعضو

:يابامىلعاوقاف

ةيبمذمتافالخوتاداعنمماسقنالاىلايدباملكرابتعامدعىلع(١

.تناكانآ

ناو«يسلبارطلايمالسالاشيجلاوهدابجلايفعماجلانوكمناىلع(۲

.الوبهذركذالفمالسالايفناوخامراكنيدهاجما

يدانیاوسلبارطبيلاولاليكوىلاهوېجوفممتاءاضماباغارفلقاوررحمث

ءاولنمريردلاوبرعلانمةيضابالاوةيكلامانايعاناسلنعيقرتلاوداحمالا

:هصناذهولحلا

ةدراولارابخالابسميظعناجحهيفسانلا«ةليلحلاةيالولا»

.نيدهاجملاىلعاهبفةعقاوااتناكنايرغةيحانىفايرىهبودنج)1



¢

لذبلنودعتسمنانساسأةعاشالاهذناكناف«يلاطيالالوطسالا

ءاديشلاامهللادعؤىلاايلعلالزانمالينىلاقياستاللنوئرتمولالاوسفنلا

.هلیبسيف
(تاءاضمالا)تاعاشالاهذهةقيقحمانتدانامحرتسن

قرتلاوداحالايداننمفارغلل«فارفلتلااذهنعاباوجميلادرومث

:هصناذهو«سانار

مرتساحولبحلايلاهاةيمحنا:ينورابلاناميلسمرتحلالبحلاثوعبمىلا
.ريدمتلاوركشلابةريدحةميظعلا

لحقدفةريخذواحالسالت«ةلرد»ىمسلاروبابلالصومولا

«يخأايةناتلاوتوكسلانالاةحاصماتابجومنمو

يداش:زكرلاسيار

يفنيماسملاموتىلااماعءادناشابيلورابلاهجوفورظلاهذهءانايفو

ميدنعاعادداباكلسىفطارخنالاىلامماهيفضمتسسلبارطزبح

:هصلاذدهوممطوو

لسوهلاءودماندیسىلعهللاىلصو«ميحرلانمرلاهللامس

اناحتمااننطوىلعطاسناهردقوهللاءانمهنااوماعاسانلااء»

نيهتسلومالعلاكالاركسنتومانصالادعتةينايلطةسيسخةلودانل

انءاسنوانيضارابصغواندالبىلعءاليتسالاةعيبلااستاشتلوسفمالسالاب

انناسرفناعجىشلبسحملاهناكفكلذهللاالبالديبعلاكانئانبامادختساو

نالایهوةيبرلااهبكارمتاسرأيهاهو«اباسحةرغظملاانتلودركاسعلالو

.انتيالوىلعموجشلاباهتلودنمصاوالارظتنتةنيدمامامارحبلايفةمقاو

.ابعوجتيتشتوانراغدصلةنيدلاوطوطشلايلاهاانناوخادمتسادقو



{6)

.هللاليبسىفنيدهاجملاديبقتلرافداوحتفو

نراندتحتفوًادیدحامیظنلتاعحCFعمسننآليفنماضياانااهو

ادھاجهيفالوايماتدیق.هللاليبسيفندهاجلادييقتلءاضقلازكم

تامحالاوءاوالامومتفرعو.يرثاىلعةسومتةفاكو«ناميلس»

ةيهلنملکاسړیفلخد«هللالبسیفنیدهاحلماددقتلراندحترايا

٠هيمالساةريغوهينطو

هبارحاوتابیحراوناتنزونابجرانناوخاةفاكايوعدنرحتاهو

ياهااصوصخولئابقلانممريغودیماحموهضيانموفيسنبادالواودماوحو

ءةيدسالاةمابشلاوةينيدلاةربزغلاةعاجشلالهاماركلالبجلاىرق

اظغحومالسالانعادوذونيدللةيحنطولانعدوذلالجالةعرسمودقلا

.دالوالاولهالافرشل

الانمدرفلکىلعنیتدقداهجلاضرفوكيلعتماقدقةحلاناف

يوقلامكنيدومكسدانيزيزعلاكتطووهاسهو.هلةقاطاليذلازجاملا

ةنجلا)هلوبهربقنممكبطاخمملسوهيلعهللاىلصدمحمدجنتس

(هللاليدسىفمکساومكسلاوماباودع)ىامت(لالظتح

نمالارصتلاامو)هلوقبو(مكمادقاتبثيوكرصنيهللااورصذتنا)هلوقبو

هیتونفوسفبلبوالتقیفلیبسیفللانمو)یلامتهلوقبو(هللادنع

نابمملاوماومهسنينمؤلانمىرتشاهللانا)ىامتهلوقبو(اميظعارجا

ةاروتلاىفاقحهيلعادعوتولتقيونواتقيفهللاليبسيفنولتاقيةنإلاشط

`اولتاقزالامکسامو«كلذريغو.ةيالارخاءىلا(ناءرقلاوليجالاو

لبقيالسريفتلاريمألاسراديلارادبلاسداملادابجلاس٠هللاليبسىف
۰مسخنالوردع



اشابىنورابلاموحرملاةروص  

ةاارطلاترادنع

ظحالبو۽۱۹۱۳هنسىلوالا

ادابينضملادابجالاوبعتلاأ

هدلجوهربصمغرهبات

ةيسلبارطلاةمرادناجلاسيئرهءاروو(نايرغ)رصقيفعالطتسالاتافقونمهلةفقو





¢}

یفبعرلافذقاومهباقرانلحنماءيشلکتوکڪامهديانمامالا

یفمدیکددراوقصومرامتتشومنيعیفانددعرثكومبواق

.نيملاعلابرهللدملانااناوعدرخاءو.نيجارلامحراابمروح

(يورابلانام۔الس)«لىلارکص(

ةأرجلاومزمعلاحورنمباجملابجملاثحابلاخالادخالفأتلق
ىرحلاةلودمامالز.عموهعمنمواشابلاموحرملانممادقالاو

?ريمذتلاحالسبزرجموهوسلبارطءازامئاج

تعقوو«لاطإالانييسارطلانيدبراتشنم

اپ,اسحنایلطلابسحملسابارطثبرصقوةرازنيعيفةلئاهعئاقو

ةرابمنماوتواامبلاطإالااجرويبورابلااشابلاموحرلابيفكراعلاداقدقو

.مداءيبیناوسىلابرانادیملقتنلام¢مادقاو

نوريديايساسااماظنهلاونودوماعلامركسمعمنودهاجماكانهو

:هصناذهوهاضتقمىلعبرملاهکر

لسوهبحصوهلامدرمانديسىلعهللاىلصو«ميحرلانحرلاهللامسي

«برحتفوهللانمرص

ىلوالاىداج١٠قفاوااكرابلانينثالامويمويلااذهىف--ىامتهنومب

ةيناسيفليلايدهاجمركسمملرتفدلااذهميظنلرابص ليرياناسي١٠و

ىلعمؤاسعاةيتألاماركلاتاوذلانم7يآلالاةأيهةفرعمبمداءي

:يالاقسنلا

يلاميلابردلايلع:يبرعلابتاكلاووضملا
(بارايلع:ىناثلاليكولا
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يضاباةزابعيلع:شيحالتقلاوضملا

يلامفيرشلايلع:يكرتلابتاكلاووضملا
نيدهاجمللقازرالاوةريخذلاوحالسلاميلستنوكبهيلاهذهةفرعمبو

نمقازرالاباجنوكياهاضتقمىلععوبسالكةياهنميظنتو
تاشاعملاامجومبرشلکةیابذيفیرخاةطدضمميظنلوءةيزيزملا

ةيمامالازكارماتاوق-تالوقارقلا-بيترنوكياتفرعمب«

ةنيعملاتاقوالاىفودملامامااطةصصغملاامعقاومىلااميرومامو

حالصابقلعتامكلذريغوتالانممريلجررقملانيدهاجلالدي.راغدميظنتو

نوكبنابجيكلذلكو.ماتلادابتجالاوةغعلاوةمامتتسالاطرشىلعركسمملا

.قفوملاهللاولاهاالبلمعلاهبيرحلانعيقوتبالبذم

١۱۹۱ناسن١۱وس١۱۳۳ةنسیلوالایدامج١خيرا

يورابلاناميلس:ندهاجملادئاقولباثوعصم

رکليءىشلابءىشلا

نيبوةينامثعلاةلودلانحعلصلا

يفلاسطبالاهلجرواشابينورابلادارجيفزجوملاانمالكلصاوننالبق

حلصلااذهىلاةيئامثملاةلودلارارطضانعةرصتخةماكبيلدنبرغلاسابارط

يدهاجمىلعةلالاةروطخىدمثحابلاخالالعلمنامیفهبایسارءعو

.كادذااشابينورابلاموحرملاةيصاغمغلبموذئنيحسلبارط

:هيادسا

ةمطقكاهنوئشبمامتهالامدعوسلبارطةيالولةينامثعلاةلودلالاها(١

اہئانیاقلعتمغر«اامطاقمنعةجراخابناکاھدعتنکلو«اہکالمانم

.ةفاللاةلودبديدشلا



¢

سلبارطوزغلاهندعايلاطبادادعاماباةينامثملاةلودلاءاسؤرضعتةنابخ(۲

ةيلامثملاةلودلاىفظومنماضعباهيلاتلامتساوزغلاىلعاهمزعحصامهناكلذ
اببحأفامتدوملهتبذتجاتاموريفةينامشعلاةلودلاريغساشابتحاميسالورابكلا

ةرازوللايئراشابيحميهارباراصنامالسالاعلاطوسنمو.هتبحأو

ةيلاطياةريلنيبالمةسمخغنايمهتمذالاط,اترتشاغ«مظعااردص»ةىامشملا

يلاطيالالالتحاللكئاشلاقيرطلادبشءبرغلاسابارطةيالونعيلختلالباقم

بحيفةرئاثتريلاناىوعدبنميلاىلاسلبارطنمةيكرتلاتاوقلابحسب

٠لياقلاالاسلبارطيفاهمكرتبملوابق

ةزروفستنوكلاهمواسالاهريظنءابالكسبضفراشابينورابلاامني

(۱)همایارخاوايفداپٍلاءاہذالیاقماهب

ةفاللاةلودصخشىفهيلعمالسالاىلعةيحيسلالودلاؤطاوت(۳

كانهاهيلعبراراثداقيالةيئامشملاةلودلاىلعلودكيرحتبكلذو
ءاسولاطياهجوىفقيرطلااولخيفناقابلاىلاسلبارطنعاهاوقاوفرصيىح

سابارطةيالونعيلختللوايلاطياعمحلاماربالةينامثملاةلودلااورطضبو
.عقوامكلذو.ايمان

نيإامبرملاءانثاىبامثعلاترالربلاةلكتمسقلاكاترالااذهءازا(٤

ءىالتادادمالاوتادامتعالاامفاقبانيباموبرملاةلصاوم

.نيدهاحملاهحاحن

ىلعنييسابارطلاباو-ذلاهئالمزواشابقورابلاحاملاناکكلذلحجانمو١

ةينامثعلاسابارطةبالونععادلاةلصاومىلعهلماديدشىامشلانالرللا

.اهنعيلختلامدعىلعو

٤٤صو١۱۳صاشابنامیلسةايح(١



امنافبراناواسلبارطنيبوةفالللاةنصاعنيبتالصاوملاةنوعص(٠

ةيعارشلانمنسلاىفةمدقتملاتارابتعالادعبسلبارطىلادادمالانمايكرتهلسرت

ضرعىفيلاطيالالوطسالامامأفلتللةضرعنوكسيامًاريثكةيراجتلاوا

ةييرلارئاخذلايفايكرتةراسخاموداصرملابامئاداوفرحبلا

هيلالسربامنافشيحالةنيمألاسئافنلانمناكامو?بسلااذهنملاومالاو

وحفرظيفالالصيالنکساو«هيفخسلوتفایلیسرصوابورواقیرطنم

.نایبدیماذینایسو«اموي٠
ىفايلاطياعمحلصلادقعلةينامثملاةلودلاترطضايتلابابسالاضعهذه

?كلذدعبناكاذامو«يشوا»فرعيو١۱۹۱ريتك۸

ةنامثعلاةلودلاتحنمكلذباحىلانكساونيلودلنيبحاصلامث!معن

.ىیاذلااطالقتساسالارطةيالو

ىنورالاةسائرتحاماعاعامتحابرغلاسلبارطودجاجدمتع(١

حلصلادعبلالقتسالانالعاوبرلاةلصاومبجله:منيباميفاولوادتو
ءاولوللاءاولءاسؤرمو«كلذىلععاجالاباوقات?١١۹ةنسينامثعلا

.هلفروءاضفونازف
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ةينطولاءاشناوةلصاوم
ةيتلاةطبضملااوررسقةينطولاةموكسملاءاشناوبرحلاةطخميظنتل(۲

(۱):اپصناذهو

محان#رلاهللامسب

يضاقلا۳۳۰لسماراةدصعقلاىذرهشىفخرانامرفلاىلعءانب»

لماكلارورسلاممهلوبقوهبءاضرلاىلعانمادق«لالقتسالااندالبحنمب

ىلاهغيابتوانلالقتسانالعابكبناميلسليلاثوعبمةرضحانفلكو

مالاميمنمهذاخمامزليامبموقتةموكحليكشتوهيلاغيلبتلامزاام

عرشلادنعاوقبحوم»نطولاونيدلافرشىلعةظفاحلاوةحارلاو

قيفوتلاوةعفادملالئاسونمهذاخنابجاملكيمايقلاعمةينارمعلاتامظنلاو

ھه١۱۳۳ةنسةدعقلا.هديإرصنلاوهللانم

دبعةلفروماقميات«يبةفيلخ:تولانءاضق(ماتخا)ةبارلاةيريدم

(ماتخا)دابءاضق(ماتخا)ضوملا(ماتخا)هلككةيريدم«ءيبلا

ةيريدم(ماتخا)ناتنزلاةيريدم(ماتخا)وطاسف(ماتخا)نابجرلاةيريدم

(ماتخا)واباک

ثحابلاخالاكرديةيكلاموةيضابانيرامةماتخلاتاءاضمالاهذهنمو

اتموكحسيسألىفالو«ًالواةيسابارطلابرملاسيسألناوايفنكيملهنا
امعتاولبقالوبهذملبصعتلاةحئارهنممتشيام«ايناثةشطولاةلقتسللا

.ريغالنطولاومالسالامسابةيراجاهلك
ةديدجلاسابارطةموكحسيئرونيدهاجملادئاقعرشساسالااذهدعب(۳

٩٤صاغابنامیلسةايح(١



(7)
ىمظعلالودلاىلاكلذغالباوةموكلاهذهءاشناىفىورابلااشابناميلس

ىركللاامناموكحدنعىعسللادفوابورواىلالسرا5.ىربكلافحصلالاو

:ددبصلااذهيفهسفننعموحرملالاق«امةياعدلارشتواهنمفارتعالاليل

نرفرصتمتنيعوةماظنلاتاموكملاقسنىلعةموكحتسساو...»

-ةدايبلاةمردنلانمايالاءتلكشواباتكونيتفموةاضقونيردمونيماقمياقو

ىلاتاباميجيفةطسوبلاتمظنوديدجيوابوراسابلبنيحملاويراوسلاو
سوتدودحىلانوفيليتلاوفارغلتللزكامو«نازفوتاغوسمادغوةلفرو

نايرغماماارامةلفرونمءيدتسألاةوقالامجاومبرحطختسساو

تاليجعلاونامرصماماريوةيزيزعلاةبجبشلاريوسورطنموةيرتعزلاو
«€خلا.ةفاكابيلاهاانبقحتلاىتلالحاسلادالبنمةراوزوةقلالعلاو

مثئاقوتعقوفايلاطيانيبونيدهاجلانيببرملاتراسلاونمااذهىلع

یفكاذذاعاذوعاشاممالاجروالامةميظعةراسخايلاطياتقلاةريبك

.ةفاحصلاماع

اشابلاموحرملاةسائربةيسلبارطلاةينطولاةموكسلاتراسلاونملااذهىلعو

ءياطاسلانامرفلالظتحمويوقلاهللانمديباتبنمزلانمةهىنورابلا

بصعتلانرمناودعلاوسئاسدلاودئاكملانمتائحافلانمابتمداصامالول

.يلاطيالانايغطلاويرامعتسالافلاحتلاويحيسلا



4 1.۳

LL4حنم:تالاراسنمنوألاباونانىدهاجملاهوجوفثتدسا

ههجنرو6اسنرفنميمسسلوت4حنمو6زىلاكنالانميمسرصم

يفلمالكاودقفوقانامهبقاض«ينامثعلاحلصلادعبايكرتنمرحبلا

تحةراتخملاةرادالالوبقيفايلاطيارباخياشابينورابلاذخاكانهو«حاحنلا

۰باوافلطاعتدخاكلانهامراپماعلو6اپؤارشا

ناکةاےاھعاقوتناکفاغذعاماعامونىدھاجماىلعتنشاذهءانئاو

امالاهنوئموةرخدنمنيدماجملایدلامدزدقو.ريڈکقلخءالؤهنم

ناالولو۰هلومنممايا٤شاتوقلو6نمهعاسبر

.هبودنجةكرعمةكرعلاهدهىمسلو6رسالافاوعقوللبالااملصف

نودهاجلامفادفرخاءافينعامويلاتلامويلاىفةيلاط,الاشويلاتداعاُ

.نيدهاجااشيجنممسققرفتمث«مهيدليتباميلاطبالا

انبایلاطیاباوجلمحابوروانمنورابلادفولصواذهءانثايفو

.امفارشاتحةراتخلاةرادالانمتيلطامسابارطيطعتناتيضر

اوارف6نهارافمسلداللانایعااشابىوراللاجكانهو

رايدلابيرويلاهالاءامدكنسىوساةحيتنالاهداومنوديةمواقلانا

.دفوالالاطر!باوجقامةدئافميلستلاببسبلصحماعرو

ىفكلذو(١)ناكاسمناكناىلاةيسنوتلادودحلاىلاءاحتلالاوباحسنالا

۰.۱۹۱۳هنسعير

۱٦صاشابنامیلسةايح)۱



€1

روطلاذهنمعلادوجو

هللبتاعالانمدرجتلاو«ةحلسلاةوقلامامأموقتهللبناميالاةوق(١

.ةحاسماةوقلاهعميدجمال

.ماعىلاطبالالوطنهديشتامموبيفنئااةنابخمده(۲

.مالسالاءازااهبيهاذمفالتخامماپوفصةيحسملاايورادحوتفک(۳

دهاحللاميعزلالوح-لوا ابفامتلاوةيسابارطلاةمالالتكت(٤

.مادلارطلاءازااشابىتورابلا

.داحالادنعرصنلانوک)0

.رطلاناوامملوطبیدموهلأحرواشارتاہصاغم)6

اندلاضارغاوضارعانعهفوزعوهتغعغلبم)۷

دشايفوهواظغحهمابشلاوهمارمهروٻاظ)۹

۰تامزالا

.ةيانلاغيابيناىلاحافكلالئاسوذاخنايفهنن(٠

`0لاوهالاوقاشلافونصلهلمحموهربصغلبم(١

.رطلادتشاامهمسيلاىلاهنوكرمدعوةيلاعلاهحماطم(٢

:لباميفهنمازجومكيلافىناثلاروطلااماوسيذم

كانهثيل١١۱۹عيبرفنونىلااشابىنورابلاموحرملاًاجتلاتادمي
نيبوهنيبتارکاذملارفستملو(سوتزاوحانم)سداريفهمشحوهتلئاعب

.ةمساحةحبتلنعةرتفلاهذهءانثاىفةزروغستنوكلاايلاطيابودنم

ء١۱۹۱عيریفةناتسالاىلاسنوننمهتللامبةينامثعةرخابهتلقامث



€
هلوصورثاو(١۱)ةناتسالاىلامث€هردنلىلاالواهرغسنانعفرصهنڪل

ىلعهليناثلانايعالاسلجمىفاوضعةيئامژملاةلودلاهتنيعلوبناتسا

.اقباسهيلاانرشاا«سابارطيفهداپجوهتلوطب

ةصرفاهزهتنا١۱۹۱توايفىربكدلاةيلاعلابرملاتنلعاامدنعو

عانقالةريبكلذبفهنطوةدئافلةينامشملاةلودلاىدلهذوعلغتساو

هباطىلاهوباجأفكلابممعنقَأىحسبارطىفداهجلافانثتساىلعةلودلالار
يفماقف«داباةلصاوملةصاوغيفسابارطىلاةيكرتلاةموكسملاهتلسراو

دضةروث#هيعاسم,تيملاو«مايقريخةينطولاهتمرمدفورظلاهده

لارازكارصوةلفروتارقنمةيسلبارطلاتابجتاعشايلاطرا

.ةنيدلايحاوضىلالحاوسلازكامصوهنوهرتؤهطارصمو

رصمةقطذمبءافللازكارمىلعةلمجزيهجمكلذدميلواحدقو

ىأرفهذحلةبوقلادومالذبىفذخأفسوسلالانقىلعايكرتلًاديمات
-

تاعاشالادةيتآلاتاحبرصقلاكاذذأةردنلبةيقيرفالاسميتلاهلعهنعترشندقو(١

:تاحيرصتلاصناذهو؛ةروجاملادئارجلاددضاهتجور

ىتبطاخىلعرساجتتملفةيكرتلابرحلانمزن۰ىتفعوىتهازنتةقحتايلاطياةموكحنا»

يلاجروان!یتنابىلوالااهتابتاكمضبىفكلذىلاتراثاااهنال«ةوترلاناشىف

:لاقم.ناطاسااانيلعهبلضفتيدالالنتسالاىلعةقفاولابالاىضرنال

ىلایحالستەسمتبرحلامزاولنميديباملكدافندعبالاسنوتىاتأجتلاامىنا

اھاوماایآاطیاینبطمت.یٿياةلباقمىف*ةيسنوتلاىضاراللىلوخداوابقيلاسارىرومام

تذخاتناىلااهتفادوءالاجمحاصللكرتاملىناثيح؟لامااهتمانابلطاةليسویاہو

ةموكحلاءاسؤورضبدئارجلاكاتلأسواو«دونجلاةرثكومقادلاةوقبدالبلاىنم

لوانتلمهسوءرءىطاطمةريقحلامهبديااودموةوثرلااولبقنبذلاءامسابمهوبخالةيلاطيالا

موجملاوةروهشملامْلاقولارتافدرودصىفالاىمسانودجيالفانااما.مهفرشلةوثرلا

مويىلاءىناهلاىلعموجهاموين»تاماكحتسالاوتوصحلايلعراهثلاوليلايفديدشلا

۱۲۸صلاطبالاداهجنع.ھاسنویلوخد

 



€
يالايفيسونسلاديسلاةضواغملواڅنييسوسلادسرصمدودحهقطنمنإ

ددشوكارتالاطاشلاراکنمهعمنمووههتترحمنموهعشىقهناالا

دصقلااذهحجتولو.ةلتكلاسيئروههلالرثك١ىقورابلاةدامسلع

(6)هللصالاو.ةينامثملاةلودللذئدعببرملاةبقاعتاكلذمو

ضعبلهسقتاشابلالئاسرضعيىفءاجامكلذقادبعموتلق

:هصناذهو«١۱۹۲ريان۱۷خيراتيفهبابحأ

نرءعفارغااباقنعةراىعوه6ةرهزلانعاقراسلتركذامو(

هلوصوو«مولسلانمادئاعاسمنلادالبلصوىنورابلانا:هلاثمايوروادارج

:نیمادحالعلدم
۱qراجبعءاغللاداعدفذأهلءافوالودعالىسونسلانااما

:لاقھارغسلانمىنورابلاعنمىلعردقیلفصاقتدقنااماو

حرصشيكىرداالاناوةرهزلاريغىفهلعلوكلذعلاطنماذڪه

اہکلمروضحماموریفهمتءاي|هببطخاميلعبوهوهبرصامنىسونسلا

.نايلطلاىلعهيفراصملاددشننحانكيذلاتقولايفبومحملا

هبتدهاأءعاميتفودقةسونسلاةيوازلاترابیفاوحرصدقو

لالخالكرتلمراسرانيذلانيدسفمللاهنحسكلذو«ةناعالانمءاغلملا

هربيفهحارلا

نمكرتلادرطةيسونسلاةقيرطلاميلامتمانمنباضيااوحرصاک«مرٹک١

.لااودرطدقو«ایقبرفا

٢٤صاشابنامياسرايح)۱



¢۶

.سابارطدارجیفیتحاهتقو.يفبطلاكلتترشندقو

?ةمظملاةمالسالادصاقإاكالتطابحايفرسلاام!يرشتلو

مالسالادوخءاحاومالسألاءاواليورابلالجمدیاتاهاجمالایدحايو

??راألا

الو6ىمظملامالسالاةلودن“هباينمالسالاءاولاشابيورابلالجدق

ةلودلاقيرطنعةيمالسالاةمظعلاةداعايفةداجلاةكرلارزأدشالاهلةي

.مدانسودئموتنيماسلاًاحامشوهينامثعلا

تاكهنااهمهبيءايشافورظلاهدهناشيفهسنعرکذیناکو

رارمأاهصرفنحناکهناو.یرخاايدعموةرابادبناکهناو77

رادىلاةصاوغيفامجارلممتفاهزرتناهلقتعمنمرارغالةصرفهلتحالاماف

دقواهديايناطيربهيلععضناةفيخسجوتنادعباسمنلاقيرطنمةفالألا

يسونسلاخحيشلاناميشالب<رہظلامعيسونسلافرطنمكلذتلواح

.هبكتفلارمضيناك

(۱)هبقىدصتلاىلعهنمؤملاسعنلاىوقلالاموهو

0۰6

?روطلااذهنمةربعلاهوجو
تابيحلاوتامدصلاهيفرثؤتالهناينورابلااشابلاموحرملامزعةوقنم(١

رميناكامهاف«ءامعزلانمريثكىفرثؤتا«سأيلاولشفلاىلانيكتسيف

.اهراطخادشایفدیدجنمدابا

نعيلختلاباہفةرهنانىهدزملهنافهلامثملاةلودلابهقاملديزل)۲

١٥۔١٤١صاشابنامیلسةايح(١



€)
ةدعاتاهذخلاهناىتح«ةيلاشملااكاسمتساواهباثبشتالاسلبارط
نعايكرتتلخنادعبالااہنعلختملو..هداہجراوطارئاسيفهتکرڅ

١.هللالوحدعبهارتساك.نييلاكسلادبعيفمالسالا

ضرعتسيلفينورابلااشابلاةلوطبغلبمثحابلاخالافرعينالجأل(۲

.ريطلاروطلااذهيفاضرعتىلاراطخالافوثصهمامأ

مطلئاعالءابرغيفهدالؤاوهلها:هبلقتابحهکرتنف١

.ةديدعنينسمعبئاغوهوهللاالاهدمب

ءادعالاليطاساوةيبرحةيئالاةصاوغيفراحملاراوغاهماحتقانمو٢

.ةثيدملاريمدتلاتاودأبةزرجمىثوطسوتلمارحملابابعامةوفرخت

مريبهنايحدعتسانانیبهقربيراربويراحصيفقمعتلانرمو۳
.داصرلابءامللانويعوءاضقلاكلسىفةقلعم

بدذدعورادعب«راطخالاهدهکشنيلنمهصلخحنمو٤

ىلاالاساعجارةصاوغلاىفهتاجتو«مادعالاب ليقاميف-هيلعحونجسو
.ءوسهسسميناريغنمهدالواوهلهآلئومراد

نمهللايف«ةيدوصلاوقرلانعهنطوريرحملجال؟اذاملجالاذهلك

هللالوقلجاامو.سانلايحيلتولو«سانلادعسيلقشتلتقلخسوفت

«هىدبىلعریاتبرجاوریخالهتقاخنلیوط»ةلزنملاهتكضبيفهلالجلج



€

ةيمظاكلاںدهاشم.نيبتانراقم

(۱)برغلاسايارطيفبرلاماتونسو

داهشتساهباوردہشم١١۱۳مرحیفرازدادغبیفاشابيوراللاناکامدنع

شعبنيوةياورلاهذهلوصفضبنيبنراقوءالبركسلاىفنيسحلامامالا

هطابتراديزلو.ةعورلاوةقدلاةياغيفلاقمىفبرغلاسلبارطىفبرامئاقو

:هصن.خبراتلاقءاثويلباميفهلقننانعوضومب

ميحرلانمحراهللامس

١١۱۳هنسمرح١۱موباڪیفهغدو۱

مالسلاهدلعهللالوسرطبسنيسلامامالاداپشتساهباورلثملدهاشا

يکسولاعراش,بکولارومدنعاہیفامقاوتنکرصمیفةدحاوةصالا

ةيمظاكلايفًارثؤمواماتنوكسيليثمتلانايغلبذاو.اماعنيثالثوحملبق

«مرح١٠موسحابصميظعلاةهدمظاكلاعماجتدصقربهميفهنمرثڪا

تاخدناىلاةمظعالاکوميفتجدنافتابانمممجتلکاولاتناکو

هنارؤديفبكوملاعمروداتيقبوءاجرالاةعساولاةيمظاكلاماجةحاس

ليثحلانماعاوناوةرثؤمالاكشاوةبيرغرظانمتدهاشكلانهو«عماجلالوح

:لومماهنأكدامكالاتتعا

فالائةعمصرصحتدغتحسانلابقفدتتعماجلاةحاسباوياتاظ

ثكابنيرضاملاددعنينمغملاضعبردقىتحلارابةحاسلاتظتسكاوءاسنلا

قودنصواةنامركاهءاجراةعسىلعةحاسلاتداعوةمسنفلانيرشعوسمخنم

توصدقو«ةعينشلاةرزجملاليشملةعاسنورظتنمهداوعاتقصالل

نيسلامامالا



€3
تافرعلجيفمهنأكنومقاوعيمجاوماپسلاكسوءرلاىلعابتعشاسمدلا

جاجلانالجملامايايفةفرشماةبعكلالوحعامتجالااذهلثمدهاشاملينال

ةرئادلابكاولاةسامحتدتشادقو«فاوطللةمولعمةعاسبنيديقمربغ

ءارضإلاوءارسمحلاوءادوسلاوءاضيملاةريبكلامالعالابولاامعاوناب

جولانفصواكهتحاسو)عماجلاقوفترادءانثالاكلذيفو«ءارغنصلاو

عمتجلاكلذةروصتطقتلااهناىفكشالوةريبكةرئاط(برطضلارحبلاك

!ەداشيمنمعلطيلربوصتلاةلابميظملا

ةلالحياضرشترقابديسلاةداعسفرطنمةفرغلاىلاتبعددقتنكو

افقاويناءرذاكالا

ليخىلعشويجلامئالطعماحلاءارونمتربظةرظتنملاةعاسلاتقدالو

ةيديدحلاعوردللاهيديدحدوخقوفلامورجايبرعسابلبهيبرع

مءارووسورتلاواساندمهضعبيديابوفويسلانيدلقتم«ةقيتعلا

لوبطلاوةلبوطلاقاوبالامممفويسومهابنومريسقبءارحةزيبةاشمادنج

تاىلاةصارتماريهاجاكلتنيباقيرطمرسالاوقشفيوقلاىدصلاتاذ

هنسلتساوريذملاكامنسلادئاقلالثممدعصوهلهابتاكاجلرافريثمااولصو

:هتصالخامالئاتاددہمحاصو

اوءاجنيذلاهعابتاوهناونيسلامدنماذههفیسيقسيلءاجامناهنا»

لېستسيهنافهللالوسرتنبنبالتقیسهلالعبناکناوهناوكاملاباوثدعبل

«.هالوموهديسةغرذيلهريماءاضربنجىفكلذ

.ءاسنلافرطاصوصخفارطالالكنمءاكبلاوجيجضلاكلذدنعالعف

اعوردوةيديدحادوخنيسيالهلاءنمةفئاطىفنيسملالثمملصولزنالو
ىلءوم15ویسنیدلمتمهيرعلىخوفءارضخمامدنمدكلذك



(١1{

قوفنوفةياوداكامو«جيجضلافعاضتفاعمةيائكلاوراقولامرهوجو

نيسملالغممدقتونذّؤلانذأفودعلافرطنملابنلايلعتلابناىتحربنلا

ىلاهتيجموهردصبلايذلاقلتيهماماداوهعابلانمهتعاحىلصف

نوريخالاعادولااضممصعبدوباوماقم”<هديبالاعشؤانيمي

ادحاواومدقتوممفويساودرجومغويخ|ولىتمافدامابذارثؤمرظنلا

فويسلاومداصتلاعقووليلاتلاجوناعماكيتشاوةعمعلاناديمىلاادحاو

(قرونماپنأكرضتالاكل)رشتنلادارلاكوجلايفرئافتتماسلاوعمات

لظوناذالاممتايقيقحءاكبنيكابلاخارصولوبطلاوقاوبالاتاوصاو

يضقوهناوءاونيسلالثیدرتنایانمزلانمةهربرفورکنيبناقبرفلا

.ندعجا

ربثملادعصققاوبالاولوبطلاولاحرلاوناسرغلاهءارووكامسلادالادامف

نأإضارهناوءاسنلاويرارذللهيبسوهلاءونيسحلاهلتقوهراصتنانلعاو

.هيلعهديسوهريمأءاضرةلباقمىفلمعلااذم»میححلالهانمنوكي

الفتابحلالكنمبحتلاوءاكسلانمكاذذاىرجاعءيراقلالأسيال

.لاءانزحاوءاملاوالاممسب

فصونمهتأرقتنكاميابرطخبيهرلارظنملااذهييدهاشمدنع)

عئاتوتركذوايرقتليشقلانمىرجالقباطلاخراتلايفةموئشلاةعقاولا

امضييفرعنلاتاك«نييلاطيالاعمبرغلاسابارطاننطويفنيدهاجملا

ةمقاوصولاىلعينيعماماتمسجمو«نييلاطياللضعبلايفونيداحاجملل
ةنسروزنزوشراقرقنيبسلبارطةنيدملوحتناكىلا«يقولسلاطوغ»

كلتناف.١١۱۹هنس«نامرص»ةعقاوو«تالحملا»ةعقاووء١

نادیمعفتمناکميآیففقینمدهاشیةحيسفنيدايميفتناكمئاقولا



¢

مماماکحتساتمةيدوالاكنوقفدشنييلاطالاىرفهلكلاضنلا

eمادقرفوةدحىلعنتاسرفلاوةدحىلعةاشلافوفصىرب

.ةدحىلعتاشاشرلاو

مرضيامونممعادنادنعةرممنملانيذهاجلالويسىرياك

لبانقلاولوحلياىريونيبعفدمواناسرفوالاجرنيربكممودعةاقالأ

ةاءرملابدهاشيوةرسيملاوةنميلانومحمتاسرفلاوةفحازلاجرلاورجل

انهةرثمبمةحورحلاوةلوتقلاليطاونيحورحلاوءادبشلاتثح(نييرودلا)

¢اميلاتامتلاالوامنعلاؤسالنينحاطتمانيبكانهو

ةمرخهلثعيذلامرميىفنيقابلانيسلالاءىلاةعجافلاربخغلبمث¢

تامناكوىربكلاةحانماتماقفجداوملاولاااطوحوةحاسلاىفتبصن

اطاطوحامواہیفنمیلعوابءاعاوصفةميللالوحرودصلاةارعدونجنم

اتاكنأكءامسلانانعىلادوسالاامناخددعصوتهتلافراتلااهيفاودقواو

مواإنوفوطياولظواميلعنييدانلاعوجتلابنافرانلاةنسلاتاعورجمتا

مرسوءرىلعدامرلاوبارتلاتوشحموممهوجونومطايومرودصنودي
ناكاجرلاوجربلامعونورعشيالمنأكرانلانوسوديو
!!روبقلاىفنمثمبورولاىفخفواتماقدقةمايقلا

رظنملالوهنمنهبحوطسلاقوفنمنطقسيندكفءاسنلااما

اڪرلابنهناوصاتعمرادقوفدا

عمنيدهاجمللتناكةریکةربثکعئاقويلاببترطخكلذدنعف

رصقونامرصيفوسالبارطةنيدملوحةعملاقوسوةرازنيعىفنييلاطيألا
ةيوازلاوةطشاثملاىفو«١۱۹۱١۱۹۱برسحىفسنوندودحدنعشاكوب
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انکاہمنعانوحزحزاذامئاقولاهدهصعبقاونانيلامالاناف

لاخداواناھرالبشإلانکاسمومانمهکرتنامىفراثلانودفو

اوماالاطممکسلمملعةركلاىف١وركالىتحنيمزهنلايفبعرلا

.هللانذابمهبلعةركسلااوداعام

دابجلاماتختناكىلاىربكلاةعقاولاياماتاثعوهلکكلذيلرطخ

فتناكىلاةطرارلاوةيودسذجةعقاوىو«م١۹۱ھ۱هنسيطولا

اهعمجماولغتشاىلاةميظعلامماوقباوفحزنيولاطرالاناونابرغلبجهپج

لباقوفدودحىلعارلتاوىلعارو,ش

امالااصوصخلاجرلانمطقسةميظعةكصتناكوهحمسىفو

اوطاحانایا6نيحورحلاوىبستقلاتئمیطغمناديلالمح

حيلاىفانميوطالمکرحاومظنوبورغلالبقتاہجثالثنمانزکارمب

ابلهانمانلالوانلةحوتغمةيبرغلاهوةعبارلاةاتيقلو«انلكانرسأو

ضعبانقذونيحورجلاانمجنادميفانبردقلاانغخمياستلاىلاليلاتاراما

يفكياملبالانماندنعنكسيملذاوناكسلانيكراتليللايفانلحمراءادبشلا

ررقلمطاحنلااباحصارارفلماوقيقدلارئاكشنمانليقباملمح

ەۋاغخاوهلقممسكاملقنيفناكلةرواحلالئابغلايدهعاجملنذالاءاطعا

امواهيفاموميلاىفرانلااودقواناكاانتحرابمدنعومرسالنماكللاىف

ناکمنمابناخدواءوضدوشیحاپہےالفریڈکطحنماطوح

انرسالاهوجسنىتسلاىفعوقولانمانلقتناانناودملالف

دوعصوفاتكالاىلعنيحورحلالقنىفاملكةليالاكلتىفقاشلامظعاانيساقو

نيماهنادقتعنانكيذلاناكايفانحبصاىتحهقرطريغعملبجلا
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نازفدصقضعبلاوسلوندودحضعبلادصقفتتشتلاىلاانررطضاةلاحعال

ناىلاسافنالاتدمخوهيلعتضقفهتاتشمصنألبقةوقلاهتقحاف

.ناكامناكوةماعلابراتنلعاا١١۱۹ةنسةروثلاتددجم

لاىلابراغصلادالوالابىوانيسلالدمهممختقرتحانالعبو

هعارذنممهمدحاولاضبقيناكومبشطبفربثملاىلعوهوكافسلادئاقلاىلا
دقلفطلاةبقرنارظانللليخيفضرالاهببرضيوةشيرااكءاوهلايفهعفريو
مرئامدیفنوطبختي1رتورجنلابممےلثممث«مصقدقہرہظناوتقدنا

اناىراسالاهيلعضرعتناصافتدمخدقكاذذاةميللاراثتناكو

فاتكالاىلعةلوخحمىلتقلاثثجاهتعبتوربذملاماماةراملالاىلعجداوملاتقيسف

ماكحالةيقيقحىنومثثجارناىفرظانلاكشبالو«ءادهشلاونيسملالتع

(رجاغبص)ءامدلابنيتىضخمنيتفوشكمةايلجردههاشذاماناثملا

واةاشنعسأرلادنعو«مدلابضبابضخضيبابوثبىطغمةثِجلايقابو

.كشنودبعطقدقسارلانأكبوثلاتحنمرهاظاماكشىلعلمعءيش

تيبامدرطفتيداؤفلالعبعيذلامشبلاهرظنمببعرااکولااذهرف

هامامإاوہحایصودودخحرجوهوجومطلوبويجقشوليوعوبح
نموةفرفلاىفانعماوناكنيذلاضعبنمىتح«هاليواوهانزحاوهانيسحاو

يافيرشتكبرقابدسيسلاالاناقذالايقولنمو«نولطنبلاوةرادسلايسيال
اسحامرعمسامنافباوثلاسلجمءاضعادحاممعتمادمحاديسلاوكلماةلالج-

.امږيلعريثاتاشقبيلفرظانلاهذهالأيلاعشوينيميىلعاناكو

يوڪنعامغراعومديانيعتٴالتمادقفسلاقيقحلاوسانااما
ةعمدينمتازنالويدالواىلايدلاونميبراقاةفودنعتيكبينامعاال
كلذوةجرحلاقئاقدلاوةعينشلاتامازهنالاىفابتيقالىلانحملادشايفةدحاو
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ةيلاطيالاةيسابارطلامئاقولانمريثكيفكاذذايركفنالوو)رظنملاةعاشبا

اهلثمنمتنكامنايبصلاوجداومحلاوثلاكلترومدنعتروصتقف

ةأيهتاوعاناكذاةريبكلامئاقولاىفنيدهاجلالاطباىحورجملقتدنع
نيحورجملانواقنيةيلاملالارجالابيلصلاةأيهوةيزيلقتالارجالابياصلا

لفاوقةروصلاهذهىلعبرحلانيدايمنمتارايطلاومفادملالبانقبوصاصرااب

زكمیف۱۹۱-١۱۹۱۳یلوالابرایفتناکئلىلاتارشعلاب

!لبازكصونايرغلبجوةيزيزعلا
خويشلاونايبصلاوجداوملاوءاسنلانمهدهاشاتنكامتروصلو

عئاقولاضعىفًادربواارحتاقوالادشاىفنممرارفدنعزئاجملاو

هذهىلاكاذذارثأِبلاريثكتنكامينكانيلعاميفةميزحلامقتىلا

.ةجردلا

ىلعو٠مالسلاهيلعىنطصلاديفحدابشتساةباورتمتخةروصلاهذهىلع

۱۹۱۳.٠ةنسىلوالاةسايارطلابراتمتخاهةبراشماةروصلاكات

مقتن|ناو«اماتمرامنويسلبارطلاذخاو١۱۹۱ةنسىفتددجمانك

.لاجرهءارومدلطامو.لاجسكلذدعباضيامسنايلطلا

بولاقشودودامطالاهدعبقبملوهمدردهدقفلوسرلاطبساما

.دعبنمولبقنممالاهلو.یودجريغىلع

ينورابلانامیلس١١٥۱۳مرح۲

:ةيتألارطسالاةلاسرلارثاانيلابتك¢

«رولا»مساباهورشنافالاواهنعاهولقنافامنرشننافداهجلاىلاتلسرا

مويلالصوذاو.رونلاليطعت...خالاباوجنمتمهف

قورابلاناميلسکیخانم٠هللدملاوتررسباوجلاخيراتدعبراتو
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ىموقلاصصقلا

ةقحلاةسماركلا
يفهءاوللاسطبالاهلاجرواشابيورابلاعفريذلاسدقلادابحلالوح

الصفتشتكف€ةمىعز)دسالاكلذةو۔اتمرسبرغلاسانارط

باتكلاازرطنةغحانيلاهتمدقو«هالعاتحىصصقلااهلولسأ

Eتانصحملاىفالاثمانمهللاثك١تاق.هبهلابملاديزلاتهنا

:هصنام«تانمؤللاتالفاغلا

ةيبرعلاىقيسوماممدقتتةيحدلامعزاهاونودهاجلاداع...

كلتللمحوءاسلانانعقشت«ديراغز»ورورسلاتاحبصوةينطولا

هارييذلاىغاريغىعمصالخالاوناميالابةرخازلاتاركمسملا

.ةمعانلالامرلاكلتىلعميسنلالدتمماءاسلالفاحجترشتنافنوريغللا

ىلااوةرغلعقاوملانرممءعوجردنعداتعلاضارعتسالادعبو

ةديعستاعاجءاشملاةضيرفنودؤيؤةسارلاةبوننوددجمةبراقتمامماركسعم

نورمسيوتارايزلانودرباوفرصلامث«ًاراختفاوةحردضيفمرکو

سدقلادابجلارابخادرسيديجيرعاشنمولخمالسلاجميفليللانمميزهىلا

ياشلاسوئكنوستحمولوبطلاماغناىلعةماسماةيبرعلاسفنلاةمظعفصبو

.كشريغنمدوشنلايقيقحلارصنلاسوئاکنوستحممنأكسفنخاسلا

تاعامتجالاةميخيف

نمنىدھاحمابتصغتحىرىكلاةرازنع)تارکسەممكلذ

مادقامادقالاوةوتفلاوباشلاابفوغصترخزدالبلاىحاوننمةيحانلك
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لحلاطسوتتةريبيكةميختناكفءسدقلاهبجاوىلعبصاولايءادفلا

ةريبكلازاغلاتارانفترمكاذذايكرتلاشيحلاهلمعتساممتارانتئيضا

سمادغمنصنمةريثكملادئاسولااهيفتعضووةينطولاطسبلابتشرفو
سارحاشففو5.ميدقنم»ادىل«نمهنوللاةيداجلاتاعونصلاهیس

هذطوةظتكمتناکوسوءرلايعوفصمهحالسينىدهاجملانم

نمودلبلکنممثوقيمتصالخاوناميااپعمجيوراقولاومزملاامفىلحتي

ىف«تاعامتجالاةميخ»ىمكلت«راحتالافلتخمنماوناك5بوصلك

٠ةداقلاكلث

ًاديدحةحاسللنيلحارلامهناوخالبلوخدنورظتنيلكلاسلج

:ادشنمولميسامحتوصباذاف«اوتصنامدحالاقف

روكلاببرضمفدمو«هراز»تلمرومداءناتنسحتسا

رفاظيءاجلبسلايزدقعبيسلاورفاكللابرح

دولاةحاسىلا

ديعبلادشنملاىهتاامو«اپيفنحوهويإ»نولوقيمنونيبجعماوربڪ
تومترثأتكنأكاركفمكاراءامعزلادحاىلارظنيوهومدحالاقىتح

(۱)!ضيرملاباشلاكلذ

هصولخيندجحتأهنكلوهربغنعةدايزهيلعلالك:باالبهلمعم

یداہشحبصنأكيلعللاب»يديباكسحوالالسيوهوهلوةوداهجلاةينيف

«?ضرماشارفىلعاناولبقیو

اشابىنورابلاموحرملااهدناودعباميفوانهميعزلابةلضافلاةبناكلاىنعت(١
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اوقتلغادقويوبنءامر”يدلبایرداغمدنعا!كيرورش

ةنجلاديرا»يحألتاقفحطسلاتولع ابهذلدبلااوطعانادعبلزتمابا

اذلقسملذاكيوبألكتعاطؤادهاجمنکیب:تلاقف«1!هامااب

فىكىق«دولا»ةحاسنيبويييلوحالفهلاتدقعلااشتلق!كريغ

؟امانيدېمبفواملوتفعضما?تبوتناامهللاينمرحومهتيصعىنارتا?نآلا

?تاينلابلاحعالاسيلأ١!كبلعنوه:هلتلق

:تاق.نطولاوهللاليبسيفةداپشلاتبون:توماةجرشحهناديدقولاق

.‹هللاءاشناكلذ

ىلعهربرتسفادقوهلوبذللجروننرمهایحمىلعیلجحماامينعارف

يءاهنلارصتلابكرشبا»:يديىلعطغضيولوقيوهورورسلاوىضرلاةماستبا
امحشمبسحةداهشلابقطمث«ةيدوبعلاناوهنميوقلاانفرشةايو

٠.حورلاملساو
نعمنييروېجتوصبهمالکميعزلاريصقتوڪسدعب

Eدحمالنطوللهبعوبلفهعاحشوسفن

داهجلاةحفص

يذلاباشلامتيسنأ.هللدمحلاوةردانوةديجانداهجتاحفصتا»
  

صاصرومفادلايودنيبهيلاانعرساومدا»نبايناوسىلاهلوصودنع
لوةيوهوتملاهحرجنمليستةريزغلاهؤامدواحرطذمهاندجوفقدانبلا

«دوسالااامدسامعمهللاولونهونهکیلعهللاب):امنهال

ذاهداپشتسالققفستدعسيتيلفيدبيفةشعلرملاهدوتامدقف

!.راوغمدساهناهلعرپظن

نمةدراولالئاسرلانا:ميعزلادازفسهللاهجرسمعنعيخالاقف
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...نكلودومصلااذسانلاديجعرادقمبديشتجراملا
?ربصيفانمادقاوانتعاجشلكنتحرتملأ?اذامنكلومدحالاقف

الکباامث«هینطاومصالخانماقثاوناکهنالةدأوتىفميعزلاضفتنا
.ةقداصلاةلوطبلاتاحفصنمهبتكنامبلئافتملبرونورورسمدجيلا

.هنوعباندمبناهناحبسهللاوعداامنا

بونجلاءامعز

:الئاتفويضلامودقبريخأفدوسالابحالالخدذاهتلجممو

.ةلبقلاخئاشمةعاج«يديس»

الها:توبحريةميللاجراخىلاءامعزلاميمدقتيعيابه

خلاانومتفرش«اولضفل«ابحمابحم۔الھسو

ةودبلابونجلاةماعزةقيقلايفنولثميصاخشانمةململاةعاملاتمدقتف

حيحصلاناميالارونءارمسلاهوجولاكلتءيضبفشقتلاوعرولاعئابطبةءولمملا

ةرقومتالابكةريغصلاةعصانلامئامعلامہسوءرولملءاضيببايثیفمرئڪاو

.ةقلاةماركللناحيلوا

نيدهاجملانسةرواحم

ةييرلاسلاجملاكلتلثميفداتعملاثدحلارادفناكملاردصيفموساجا

مدحالاقف«ودعلاىلعراصتنالاىفلمالا»عوضومىلالوقلاعجرناىلا

انصاخوانءادعارہقتس نيحاصلاةكرىب.انتعاحشناانیفطرفنلهللانا»

«مرشنم
:هيقاثلاهارظنىفدقوتلةعاحشلاورخاءلاق

دقورصملااذهيفهلليشمالهنانطولاونيدلاليبسىفانداهجنا»



€}
اذانىلوالاهامادثلعوموبلوانمودعلالااندابقلسنانناملاعلان

ىلالدازفلايصاتانمغمجتلوردق)الةلاسفباسانشوجهللدملاو

هضعبلداجمهكرتتوودملاريحتفةلئابلاةمظنملاتاركسممافلؤتفةماعلحاوسلا

٠.بحملااذهةحيتنىفاضمب

ىفنوضاقتيمادسقالاةارعموقدمصياهددعواهددمبةريبكةما

!اقىقد«ةيدنلا»)ةضيرفنايحالاضعي

:ءاماعلانماوناكنيذلاساحأملااردکدرف!نياصلا»هريغلاقف

«.یلامتوهناحسهللالضفنمناکكلذلك»

همظعلموحمحلادلعنودهاحملااپةاطىلاهلئاهلاةريكتلانا:رخاءلات

٠مفرثالا

(ةئيشنملا)مويةكرعملالبقمدقتلابترصاامدنعينيعباذهتيأردق

انهيرجيفيكمهدئاقتیأرفنيربكمنودهاجملالصوناىلااييرقتيقبف

.ةداشالانمأمدصقفهداوج4لاویردنادعبالاهاوقدرتسوةهربكانهو

الاكلذافهللاءاشناتاكرملابغتنل:بونجلالهانمرخاءلاق
!لوبقلامهرسونيحلاصلاانئايلواةماركل

.نيعبشملاتاعيحشتوةحافلا

ريبكلايلولاةحاسلةيقرشلاةقطنملانمنيدهاجملالوخددهاشكنمنم
(1...رسالامالسلادبعيديس)

قامعالانمةثمبنملاتاحيصلاكلتنورتألاق.انرضحوانبارضعبلاباق

مالسلادبعيديساي)عيحلاحاصاملكف«زهناكملازنتالسوتاهنا
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مرہمنوڪيناناسنألاىنمتوبولاقلاىفةسامحلاءامدتراف!رسااي

(!ريخالارصنلاهمبقيءالإيلبيواًاديعسديشتسيو

.ةيفللاتاماركلانمانتاراصتنانامعن:هريغلاق

تفاحامالسلادمبساامثلموءيشلاضعبرعسالجرةميللالخدانه

مزتسحاننا»بونجلانمیکلاف.ةعاجنمهناةميللالهانظف

تآلاو?خيشلاةرضحايكلذكسيلأءًازهنالوانءايلواوانخئاشم

!ميعزلاوح

هتسايسفطلبةرواحملاضفيميعزلا

ةيبرعلاةمالاو«هتاداعدلبلكلاواهديلاقتةمالكلمعن:ميعزلالاق

يعادلااس4!زيزعلادليلااذهلهاابفيكوشعبنمضعياملكةيمالسالا

نموسدغإابحاوانجترادعباصوصخبحمتلاوافافختسالل

.اضعبمرضعبتاداملممانتينطولالهافراملداشتحالاادهلئاضف

ةعصانلاةقيقحلا

ةيلاةماركسلايهام:لومينملانباوجاماذابونحلالهاميعزلاقانه

?دوعومارصنلايفةعساشلالامالاوديحملادومصلااذل

1الاف4حونعهماثللازاوقرلطلاهسأرعفرفسالافضلاerف

(«دمجأ»خيشلايدیسزدزعكلاسنا

انیلعمحبجاولاذايدحوانامعن«هاراامبیناوجنوکبنا

باوجنوديكرتالءالجالانينطاولانمكلثملاسوايحورولونوامتلا

۰
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:لوقأفءاجرالايفةنماكللاةينطولاتاياءتبواجتدقو

هللاذابارامانرصتلاواندمصانناكئلواللقنلةداسلاا.

كلذدباوزيزعلاهباتكيفلجوزعلاقاكهللاءاشناةباهللرصتنتسو

ةماركلااما.طقنيالاءادلانرضبالو(ملص)مركسلاهيبنثيداحاب

داهجلاىفانصالخانرميفکیفهللاكرابةدلخملافقاوملاهذهىفةيفلا

نعنطولاانراياوتاذلابحنءانعفرتوءاغالايفاننيقيوتابنلاىفانقدصو

ميظعلاانئيبناناصواانيرادلايفةداعسللاننماضتوريخللانفالتئاوءيشلك

اذهلكيفاندابجةماركنا«ةفيرشلاانتاينوانلاحاوحبخصلااننامياىف

ليسيفشطعلاوعوجلالمحتنل«ةظلرخاءىلاناوخالااهياتىثنلف

كاذفدوشنمارصنلاانرصتنااذافحاورالابناطوالايدفنل.موقلا!ديماوهللا

ناعاومزحيفلاقف«هللكللا:خئاشلادحاهنعمأ»انزجتنافنيصلخملاءازج

.ءاشبنمهيلي
ةماركلاىمكلت»:قرطيوناكاكهماثلدربوهولاقمثةقيقدثكم

«ةا

اپعضوفتايوالانمعاولااهبةرخافةينيصبمدالالخداوبيجمنالبقف

ريبڪلابرقو(اولضفت)ليجبٽوةرارحيفميعزلافتهفعيايدينيب
نماهناالئاقءاوللانمةرخافةمطقهلمدقوماركالاتالكداعامثةعاملا

اهيكشالةيمالساتاعونصماملكوءارضملا(سلون)لهاانناوخااباده

:لوقيواضياهئاقفرىلعريشيوهوانئيمطمامسابخيشلااطوانتف

(ةيفللاتاماركسلانماذهلكميماىفهللاكراب)
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فوبضلاحزاممعلا

صالجرخهنانظفهدجملفديدجلافيضلاوعديلةميلابحاصتمتلا

ءافصنماولبوقامنسحابنیمیشمصاملمركسممىلافارصنادعبو

.ابرغتسممدااميزالاسلالحاو

?؟ةلىقلاةعامجنمناك١?ريخالالجرلاجرخاذا

دمبو؟دصقيلجرياكلذنعائيشاومرغملسارحلاومداللانكلؤ

ةعاطانعبرغيالخديملهنأبةميللاجراخيفنيذلافرتعادروذأ

:الاهفصويتلاةفصلاكلتىلعلجريادوجوباوماعالوتاركسمملالهاو
(f

. ممياقلاومهئامسإةعاانوفرعب

نانودةعضاوتملاةصالاهتميخىلاهجوتيوهوميعزلامستباًاريخاو

:هلوقبمحلانئمطمهريکسفآيفعوضومالخدي

هانعضواممهمارکامدعىلعتفسامناکصالخاويفكشاملينا

كحضمث.ىعمفيضلاراقتحالفرعالانناممهلرقتحايلانرظدقو

وكسنلهنااوسجوتلال:اعزاملاتوهدحوهللانمنمتمولماهکحض

نيحلکيفانروزيهتيلف«ةيغللاتاماركسلاباحصانمهلاطقاسوساج

.اروحدمرحبلاىلاودعلاىربكلاةماركلاانلتبثيوامجشيو

صالخايفظحالابمداخل

دالسلاءامظعةسارحوءاربكلاةمدخىلعاوبردتنممناكومداخلالاق

ءيشلکنءمقاولاىفمرساحلاصمنيمدقلانموياهنكلوهتلوفطذنم

ناكناو.ةماعلاةيداصتقالاةبجولانملاضنلاكلذةبقاعىفًاركسفمريح

لبقهديسلهتمزاللهورکملکىلادومصلاوةيحضتلاوةلوطملابناجهمم
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نميضرفل!ىديسايتاريابنزاغلاالمياملب»:لاقسبرملا
لجواذهلاق«نيمللاانودعانلحلستامرتكابحلستنلتويبلاىف

.هديسهبمدقتاجارس

.ةعاحشلاىعدماقالمعلاىلااورظنا:ميعزلالاقف

فوسفمرصلخانمتفةرثكالاةىنمابتفطنودتصاكنا

ةديقعىلاتارزقملئاقمةفيظونمكقامحاىفىلاداملاةيسدقلقتل

۰نزاغلاغارفورقفأاكرلعنوفهخسار

ىدیس:لوبقاهداوسترانأةقداصةماستبانعهنرتفادقومداملالاقف

قيقاءاغالايتدوعدقوىتحارصلمتتناو!تيدمتنوک۱الناوجرا

التربتدهاعدقهلللعيولمتاكانف¢ماكانلاجرنمهرامىلا

(كشالدمحمايكشال)دجيفلاقوةضيرعلاهفاتكاىلعييعزلات

ءالدلانطأملنعناميالاةعور

سدقلاداملاةمئاخوا
ءايشألانمهبدلقبلامضعبهمداخلوانيميعزلافقونيتنسةدمدعب

.رخاءىلا(ةبودنج)نوكرتيموةيصوصلا
:سەپيوةنيخسلاهعومدفكضفكيمدااو
قاحللايفىلشفواهلكةيضقلالشفناكقارفقيطاالتحبصا!يديس

ىلايلهاوىنانبكرتأليسفأيفةدحاوةبيصملهللاكاسيثيحىلاكب
نطولاوهللاليسيفكدابجنيدايميفكلانيماامداخكممبهذألو«يلوخا

!كباريفاپتقوذنىحةيحضتلاىعمىتملع
.هللكتمدخيفصلخأوكعمتبثاينعدفصلخمتباثكا

ر؟
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بيهاهرصبهيلاعفروهبلقىلعةعاجلاةباثكسلامغرامساهسأرميعزلازه

:لاتوهمومهضعبليزاهنأكربغالاهجويلعرمتهلمانأو

اذانااهو«ةعاسلاهذهىلاتدعواميتيفوكنا!دححيال!دححايال»

کبتلمحام‹رثاكنمديراالفیدحولظاناديملاىف

بلااما«ءازجلاريخنيدلاونطولاننشاازجاقشنممتيساقامميلا

..هللانذابيدهعىلعتعلعف

:ءامسالهرصبعفروهومدامالاف

؟!ةيلاتاماركلانا?كتمحرنيايهالإ
:لاق

فيكاوفرعتناوكفرىشبودملاتمشيالناىمنألاةيقاىلاةماركلا

.رداقمالنوماستسل

:برتق)ةرئاجلاعفادلاتاوصاودمحملاقف

رشعةسلارغلاءالؤهعمةاجنلاميطتسنناوكلذنوكيناوجرا

.ةيبرغلادودملاىلا

٠.بحاولهلالامایوسمهمسیلواويڪر

طولاتنب
اشابهميعز
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:ياباميفهلمازجومكيلافتلاثلاروطلااماوسالات

ىلا١١۱۹ةنسلئاوايفربراهحافنكنممجرياشابىورابلاداكام

ةموكحلابلاودكرحندخلایهبابحاوهدالواوهلھارعمتجنولوبماتسا

رومالانمدجثيح«دیدنمداهافانئتسالبجيامبهدادمالةيكرتلا

و.هلشمداقهردوز«نابجامدهدوزوهتغركعةلودلاتناكنف

ةصاوسغيفسلبارطلحاوسىلاينورابلايحيخيشلاهاخاالوالسرالمعمل

.دعءيشلکلدعيىتحكلانهاملكيهديغورابخالاهلسطنتيلةيبرح

هاعصفوعجرفمايربحهتممدماتوكلانهلاڅهطارصملزلوءا

.كلانهامميجاشابلا

خيشلاهوخاهعمو١۱۹۱فيرخیفةصاوغلقتساهتامولعمءوضىلعو

:هالةماهروماةرملاهدههعملمحوهو۰یم

ىلاابةااوامتريظحىلاسابارطاةينامثعلاةلودلاةداعايفانامرف-الوا

.امايالوهلمج

برغلاسابارطعانادنامودواىلاوهنفانامرف—اناث

يدانرمدالىلاعاجرتساوةمالاتاتشاعملمەلابهضبوفل—اثلاث

هلتساودداشثعانرممزاداملکبهدعناع6نيب

.ةلصاوتملاتاصاوفلا

مركتلاوةواضلانمميظعلادئاقلاهبلباقيامبالهاهالوةطارمعملصو

.ىوتشلاواىلحوسلاكيناضمرراوغملالطبلامسار

?ذئمويسابارطىفنهارلاعضولاناكفيكنكلو
هالخادنتف—الوا



$ ۷

.دالبلاردصىلعةمثاجةعئاغةيرامعتساةموكحساياب

.ةرثعدماهؤالشاتشالتساقراسسةينطوةموكحسالام

ذخادقو«هطارصمهلوصودئعاشابلاةدامسثالثلالكاشاهذهتبحاو

.ىرخالاولتةدحاونامياوةوقنمىنواامباپامناهقتاعيلع

:فانصاةثالثىلعلمتشهدابجنمكلاثلاروطلااذهناىرناذهىلعو

:ناكمالاردقهنايكيلاو اهافطاوةيلخادلانتملاسالوا

ةسفانتمةلحمتاماعزىلانيمسقنمنييسابارطلادجوهطارصملصوامدنع

ةنوهرتسأرلعضيرملادمحاو«ةطارصمةقطنممعزتييلحموسلاناضمرناكف

نميبرشلامسقلاىلعركسعنبةفيلخو«ةلفروىلعرياوباءينلادبعو

لبحلانمةيقرشلاةبحلاىلعهعمنموىدهااو«لحاسلانممسقولمحلا

نيبتاسفانمتناکیرخاهجنمو«ةهجنمادهنازفىلالحاسلانممسقو

.ترسلوحنييسونسلاةداسلانيبوكبيلحيوسلاناضمر

?ةيرطضلاةلالاءازااشابينورابلالعفاذام

هماعواپلاهانمميخملاهلاشقاوهطارصمهلوزنرثالعفاملواناک(١

یتحمہمامطنرملکایالنامسقاهنا«ءادعنمةنوهرتوهطارصمنيبامب
.اعماجاطصت

يالوبقىلعهودهامينا ءاقللاةوشنىفمو هطاربمملهارطضأف

یلاهبکومیفاوراسو«مرماعطنملکیتحهنوهرتنيبومهيبهدمتعبحلص

لهااولابعییتحمہماعطنملکابالفوسيتورابلانااوماعااف«ةنوهرت
٠نيملسلاءامدنقحكلذبمفمهواصوهبأردنعاولزهطارصم

ادادعالئاسربتابحلاةيثاكميفذخاهطارصمبهمدقترقتساال(۲

مهيلااباجانمءاجيتلاهتلاسرقلتىلاداهجلالاطباوءامعزلاوءاسؤرلاسوشل
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يقدالبلاءاسقباىلاكاذذاهبجوىذلاروشنماصاذهو.لوبقلانسحم

:سلپارط
ميحرلانجرلاهللامسبهاونامیلسنمهنا

هناكربوهللاةحروكسيلعمالسلا

ةفالألارادنمزىزعلااننطوىلادمجادوملاو--دملاهلوساندع

٥٥قمتتحوةراتجاومالالابجقوفةحناسلارحبلاتيرافعانامحتىمظعلا

رويطلابالاشيطتواهريدهنمرحبلاماوهدمرت«انايحاميلاجيفاعارذ

ناسلونيطايشلابةكئالللاشطرءادعالابشطبت«اهتعاوصىدصنمولاىف

«نينمؤلماريما(داشردم)ةدارافلاخنللبولالكليولا»لوباملاح

ىلامتهلوقهحدميفدراولاباوالادوادنبنامیلسهللاءيلدہمبانرکذو

صاوغوءانبلکنیطابشلاو«باصاثيحءاخرهرصأبيرجححبرلاهلانرخسو)

(باسحريغكسماوانتمافاناطعاذهدافصالاىفنيئرقمنيرخاءو

صملاطباانلبقتساو«مز-اباملکانعموسدملاهلوساثدع

٠جاهباورورسلكسبماركا
سابارطهتموكحصفهللاهديأنينموملاريمألضحنلدقواذه

لحأليلاسرإةيئسلاهتداراتضتقاؤ«ةيلامشعلادالبلاب ةزيزعلااندالب-برغلا

ةياملاىلاددملايلاوينابدبدتو.ةيركسعوةيكسلمةمزاللاتابيترتلاءارجا

.نأشلايلاعلاهروشنميفكلذىلعنوماطت

كيناضمررولالطلاممةركاذملادعبهنالسمگەصنم

تإىومعلاعامتجالاهيفريصييذلامويلاوناكملانعلاطبأالانمهعمنمو
.انناوجًاورظتناف«هللاءاش

۷۳صاغابزایایج)1



¢ ۹

.ماركلالاڃروخئاشلاولضافالاوءاماعلاىلعمالسلاو

يورابلاناميلس:کیخانم١٤۱۳۳ةنسةحلايذ
نيبسونسلانيبهدشأىلعاللاناكهطارصماشابىتورابلالصوامدنع(۳

تاكو«ةيئامشلاةلودملاءالوىلعلازياليلايلحوسلاكبناضمرنيبو

اشیجاواسرامرزاعاشو«ترس»رصقلتحافاشيجاولسرادقنويسونملا

ىلارولاىلعلسرأفاشابىنورابلاكرادف«ةلفرووةطارصمةبراحلرخاء
نيماسللاءامدلانقحلاتقلانعفكلاهيفهوجواباتكىسونسلاسيرداديلا
(۱)هتاذهو

ميحرلانحرلاهللامس

يسونسلاسيردادسلالماكلامامراهللايفدعاحلاةرهاطلاةرحشلاعرفىلا

.هردقدزيدہااديسلانبا

یسنآالةدوملاتمينمنودہمتامىلعياسکترضحىلعمالسلا

.رابدلاتدعناومکمراکسم

نسمبلطيةينسلاانتموكحندلنمالسمهطارصمتلصودقو--اذه

لصويلوصوىدلو«سابارطنادنموقويلاو»:ناونعبيلاهالا
رصقتاتحاوكبىسومتحةقربنمتمدقةوقنأبربا

ناضمرفرطنمكلانهىلاكردلاوةمردنازلاةواهتحرابنادعب«ترس»

كبىسومىلاباوجلاسرابتردابف«ةنامشملاةلودلا»مسابيلحوسلاكب

نمباوجلاءاةروكذلاةوقلاعمهناهنالشوبطالالاصخيشلاو

ناونعباشابرونانمومكتدايسنمصابالامدقامهناهيفانيبمحلاصخيشلا

«ترسفرصتم»

۷۸صینورابلااشابنامیلسةايح(١



€}

ةوةلاكلتةلباقلةوقزيهحتبانلعتمهتردصارمالوأناكهنالتفسأتف

لوخدلانكماامىشاحتيناةوقلانادنموقتماىناالا«مكيلاةبوسنلل

ةوقلايلحقناءاجر.دحاونيدودحاونطويبنيبرطاو-لاردكامف

٠مكيلاهانلسرايذلاروشنمانادعبريصقلانعةراتخم

اہتكرحتناكنا«ةلأسلاهذهةيوستىلاةرداللامکوجراهيلعءانبو

مکندازىلاةموكسملالاماءمكيفبخالتح4مکنمةرداص

.€ةيناهاشلاةرضلارويواشاب»بصنمايا

.مدومرتحملامکسیاوجرظتنااذانااهو

يورابلاناميلس١۱۳۳ةحلایذ۲۸_۷

هصناذهو:يلادرابهباجاهيلاييورابلااشابلاباوجلوصورثأىلع

(ينورابلاكبترانياسخيشلا)نادنموقوسابارطيلاوبانج
.هللا

دامكمودقانرسومکباتکانلصودقمارکتایحومالسلاءادهأدعب

كلذحيحصفترسإانركاسعلوزنمتركذو.ماعلاريالمانهببسب

تبالالاا:رجأف«ةنوهرتويلحموسلانيبةلمتشمنتملاتاكذامكمودق

اولاستتقانيئمؤلانمناو)ىلاعتهللالاق5ناكببسيباهئيطت
ىلاءينتتحينبتىلااولتاقفىرخالاىلعاهادحاتفينافامهنيباوحاصاف

(لدملاباماوحاصافتءافنافهلاصا

ةمردنازلارامتاهبممنيدحانذانؤدنمترسبلزنوشيلاانلسراف

٠.بجومنودنماورفهبنیلا
٢۷صاشابةايح(١



¢

لکاوصنماملاورصقلاباوفقينابانركاسعيعيمانرصأنحاهو
داحتالاالاانتلضرغالنحم.ودملامامامالسالاةعنيشبلمعيانمهيفس

ىلعانتنواعممکسانجنملمأناننااءطقفنيماسلاباقرصيلخو

كلذنوريدجمکناا£ءادعالاىلعطغضلاةدشونيماسملانيبنتفلاءاغطا

تحانءادعانوبراحموفيرشاندصقمانلكاننيبقرفالنحو

ىلصعيفشلاءيبنلاهاب.عياننوعنوکسناهللاوجرنو«تاشلاةيمالسالا

.لسوهاعهللا

يدهلاديسلانبسردادمحم١۱۳۳هنسمرح۸..ییابحاولىةاو

اشارىورابلابکاوم-£

ةدابسلاوةزعلاثبحىلااههاجحتاىف
هطارصمونييسونسلانيبةيلخادلانفلاشابييورابلاةدامسًافطانادعب

ايتبغرونيقيرغلاهيأنسحةيلهالابرارطخلازوىضرلاهجولايلع

هلبقتسافنايلزبىلااهرایڪوهعموةطارصمينورابلارداغ¢مائولاىف

ىلامرمامضنااونلعاو«دثئاصقوابطخهعماسمىلعاولتوباحرتلكبناكسلا

.اسيسأتلءاجىتلاةديدجلاةموكملا

ثيحهتالسمىلاةطارصمدوفوواهدوفوهعمونايلزيرداغم
تناكوةنوهرتادعام«ةيالولاءاحماميجنمدوفوهتفاوفيلحموسلاناضمر

دماهللااةنوهرتىلامدقلالكدوفولاكلتبو«ةطارصمعمبرحةلاحيف

مرابقتسافكبناضمرعمدعبكلذو«هيلعحلصلاضرعلكيشيرلا

ةيبرحلاتاوقلابحسررقةعاسديو«حلصلاوةطاسولالبقوةواملاب

نتفاتملالمفبرلاناديمنيقرتخمةنالسمىلاميلاراصفنيبراحملاو

.ءاعدلاوريىكىتلاباورېجو



¢ r

كلتلابقتساىفعياناكفةنوهرتبةرام«ةيزيزعلاىلادوفولاتراسو

(۱)دوفولا

اشابىنورابلانمةماعةوعد٠

ىلالسراهعمنيالادوفولاووهةيزيزعلايلصالاهزكملصوالهلامث

ىفىباطاسلاتامرفلاةوالتروضةيمومةوعد.ةيالولايفنيلوئسلاةفاك

:اصناذهو«١۱۳۳رغص٤خيراتيةيزيزملا

مدحرلانمحرلاهللامس

اذمملانادعيرفص٤فاولاموب7انلصومکيلعمالسلا

نوكتسرفص١٠ةعجلاموبؤ«هللدمحلاوقرشلاةرجوةنوهرتنإحاصلا

نانيمويوامويبهلبقكروضحنوكيفةيزيزعلارصقبىناهاشلانامرفلاةءارق
قىوراىلانامیلس:نادنموقوياو.هللاءاش

سلبارطمضيرداصلايناطاسلانامرفلاءيرقدعوملاسفتيفوكانهسمعن

اضنوملهضيوفتو«الاواشابننيبعتلوةينامشعلاةلودلادالبىلا

.ةلاعلافادهالاكلتقيحتلةلودلانماقلطم

داشناوعفادلايودنيبيلاطيالالعلاةبشخقوفيامشملاللاعفرمث

نيغلااافاتهودئاصقلا

ءازلانيبحلصبونيحاجلاحاجضوربلازاموهذوفلوهدېجلذبمث

دحاولكةيلوتةدعاتىلعبولقلاديحوتوةملكلاعجمهلىنستتحنيسفانتلا
اہنامیلعتذفتیوزکرلاةموكحوهمتيناىلعهلعضخمىلاةقطنملاءامعزلانم

(۲)اهصاوأو

٩۸صو٢۷صهنم(٩۸۲صاشابزامیاسةايح(١
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:هزجومكيلاو«يلخادلاميظنتلاسايناث

ميظنتللغرفت«هيلاانرشااةياخادلاءامطانماشابلاةدامسغرفام

يفاقتباسهيلعتناكامىلاةيالولاتالكيشتداعأفهباصنىلاهعاجراويلخادلا

راتخاوواافرصتمهتقطنمةعسبسحسيئرلكنيعوىنامثملادملا

تدعاسأولءلاوذملاادهىلعرومالاتراسو«نييعرشونيیکسلمنيغظوملاهي

ظعنأشدبعلاكلذذنمةماعةيقيرفالامشلوةصاخسابارطلناكلريداقلا

.راهدزالاوءاغرلاونمالانم

۳َ

الاطبادضبراةبحاوميظنلساثاث

£ةيلخادلانتفلاءافطا:نيميظعلانيقباسلانيرمالاينورابلااشابلامتاا

الكةيسابارطلاةمالاتاوقهيجوتىلاغرعتدالبلاىفيلخادلاماظنلاةداعاو

سلوندودحىلعةراوززكصیاةطارصمدودحنمدتمنيف

سلبارطةنيدمىفاصوصخولحاسلابنوطارياوناكنيذلانييلاطرالالاتقل

ايلاطباةلصاوتلابورلاهذهترطضاىتح«ةديدشةمظنمتاراغاراغاف

ةيإرلاتارئاطلاوتابابدلابةحلسملاةيركسعلاىوقلانمريكدشحىلا

قرحوريمدتلالبانقوةماسلانيدهاجلايمرنعنومجحياولاكامو
.تاعورزلا

ددعنيماسلانمدهاجمفلا٢۲ءازااودشحنييلاطبالانونجنجدقو

هستاشابلادنعكلذحصاكنيحاسلانييلاطيالادونجلانملتاقمفلا٠

امةحازابهعمموقيوقباسلالاونملاىلعبرحلاةراداباشابلاةداعسموقي

مالسالاودعةبجاوملةينامشعلاةبارلاتحاهلكةمالالتسكتتىتحبغشلانمقب
-الاطا دالىلاو

شعبةاوانمنرمهغلباليسونسلادباعديسلاىلاهبتكامكلذنمو



¢

(6)هصنو«ةينامثملاةلودلايروماملهبراقأ

يسونسلادياعدهمديسلامرتحلادههاجماةكرابلاةرجشلاعرف...»

هناكرموهللاةمحروکٍلعمالسلا.هملسوهلاهظفنح

ةيبرلاقطانماةفاكترحتدقو«ماربامةياغىفانلاوحاو«هللادمحماننا

مثاردوحالسو شوطرخ-هناخبج:تاريللاترثكو«ةيماظنلاركاسملاب

تاصاوغلاةطساوبكلذلكو.دورابلاوةناخبلاةمدللتانياموةوسكو

ساوسلبارطةنيدمرصاحلازتالؤضعبلااضعبواتدرتتازالىلا
طحىفاوحصاوءادعالاىلعقرطلاتعطقىحرئازجاوسلوندموةراوزو

.هللدملاوارحواربرصحو

ةلودلاىروماموبمشالايلعخيشلاكبيرقنيبراجوهامًادجيردك
ةبلرملانمهيلعمتناامعمهيلعنودعاستواكلذنوضرتنظاتنكامو

.نيشاينلاوبترلانممكيلعهبتمعنااموةلودلادنع

مکقحيفلسیقاملكومكنعتلاعفديفيلاعلابابلاىلاتتکدقو

عمنکلومكبينظنسحومكناباوجىلعىمادامتعاكلذلكو«ةلودمل

.هللمالاؤنظلاباخفسالا

ابيلععوفرملانكامالانعنيدتعملايديأفشكبةلالااوكرادتتملناف

هلسرتاذيلاباوجمكلذنممكسقنانازفءاولوسدقلاىناشعلالعل
فرشلقبابالاكاسممکعمةلودلاكلستوعسبقرحلاناف‹يلاعلابالاىلا

.داشرلاليبسىلاىدابلاهللاو«مكتلئاع
ىورابلانامیلسةيوارلایھ١هنسلاوش\۸

۸۱صاٿابناميلسةابح(١
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(١ةريطخةيخراتةلاسر

يسونسلافبرشلادجانم

اشابىنوراىلاةداعسىلا

ةريطخةيخنراتةلاسرانهلجسنةريطلالامعالابةخاطلافورظلاهذهةبسانم

اھاوخنم«اشابينورابلاةداعسىلايسونسلافيرشلادمحاديسلانم

ةريطختامرمىففيرشلادمحاديسلاىلااشابينورابلاامبتكةلاسرلباوجابنا

نحو«ةقباسلاةلاسرلاىفىلايسونسلادباعدمحمديسلاةيضقاهنيبنم

صلاذهوءفبرشلادمحاديسللاشابىتورابلاةلاسرصنىلعفقتملذافسأن

:ةلاسرلا

ةيقررفاىفنينمؤملاريمائانو«هذاتساكولممهنردبعنمهنا...»

.يسونسلافيرشلادمااهريزوو

كبناميلسبرغلاسابارطنادفموقويلاومرتحملاةفولطملابحاصةرضح
.هاقباوهالعهلاماداينورابلا

.هتاضصوهتاکریوةمحرومکسیاعمالسلا

ىلعهبلضفابمکیئاهنلمحمميركلامكباتکلصودقفسدباما
.هناطلسهللاديأمظعالاةفيلحلاانالومفيعضلايصخش

زېتنایاومکایاجسميرکدادونسحىلعيلقلکنمکرکشیاو

ناسطاسلاةلالجهياكالواىبكيربتلاوينابتلاةرابعمكلةصرفلاهذه

متلزالوماقلااذهيكاحأيذلايأرلامعنف«سابارطةيالونممظعالا
هجولاىعةللاوةلودلاةمدحلهللاكقفوونينمؤلاريماانالومةقثلتريزئاح

.مكيدياىلعهيفبوغرملاحالصالامقيناو«لکالا

٩٢۷صاشابنامیلسدايح€
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هداز«هيلعقييضتلاوهناماكحتسايفودملارصحنمهونركذامانرسو

.هنمصاختلاىلعمكناعاواقيضهللا

نمفرتالكلاغاالفةيقرشلاهباىفودملاصانمهوعتركذاماما

مممضرالاتربطومميلعتيضقلتعطتساولىنانمكربغهفرعيالامكلذ

دعبالاهنمنكايبنكتامهنااضيافرعتودلاركابلبقمولا

رثأهلناكامو«رحبلايفمويلاهبانفْذَقانكاهالولو«رصموحانتكرح
ةريثكهوجونمةللاوةلودلاتدافاابناولوةكرلاكلتنكلو.ربخالو

تناكاهناالانينسلانمديدملااهاوانةفاللامقلودعربكااهبانلغشو

ةودهبيلناولو.هنمملأامٹکادحاهنمتياليذلانايلطلاذوفىلاسس

ءيشلکنمنيديلارغصاناولمفااذامنكسلو«هناوانمنعاموبترخألام

?هللدملاوداهااذهدمي

لاسآدحاوودعمامامکٍيلعتاصاوغلامباتتبماتلادادعتسالامممتنااما

مامارکاسعلاتاروعرتسینحءيشلکمدععمنحموهيلعکرصنيناهللا

دادمتساواہاثمةوقبملولفانمودبلةكرحلفلةدمتسمتاوقثالث

.مکتپبجىحاھاذالصوامبراهدادمتساک

نعسانلادعبأهنأهبدیاعدندیسلاصوصخنمهومرکذاماما

٠هيلابسناملكنمناىسعو«ةلودلاةضهانلضرعتلا

ماقلابنيذماللاةفاكلاهوغلبوىناميلستوىيامارتحااولبقتماتلايفو

مالسلاومتمدو.لاطالامكتوخاو

فيرشلادما١۳۳٠ةنسةدعقلايذ٥

هداجنمثلاثلاروطلااذهيفىنورابلااشابلاةداعسرمتسياذكهو

تاللاطبريوقئالعلادطويوةبجنمايلاطيادضهلاطباعمبرحلاةفدريدي



€

تمحتلیتح«یرخاههجنم-سالارطءامعزوءاسورنيب

.ڪو7eيذلاالا دحاوودعاضدوهادحوتتو

فبرشلأمحاديسلاريكالاخيشلاهبهأتهو«ودملاىلعةرصنلاهبهلهللالأسو
.ةمدظعلاهتلاسريفيسونسلا

لاۋس

 

ىلانييسوسلاةداسلالئاسرنيبعلاهجووهامثحابلاال
هرکذصامنيبو«امارتحاواصالخاوادوةلاطلااشابيورابلاةد

?مهريغوكارتالاطابضلاةلجىفهلةئيسلاانم

فورظل'هذھنعهانملعامتاوءايشاانعتاغوايشانماعاننا:لوقت

.باتكلااذةموسرلاانتطخنعانجرخمدقالوطيعدتسيامناسبالمو

ضماوغلاكلتنعماثللاتشكىفثحابلاخالاليحمناانهانيسحو

هستموحرملاىلاثداوملاماوک١نیبنمقئاقاصحمیفو

.اقتباسهيلاةراشالاترصاك«برغلاسابارطيفبرلاخبرات»

!روطلااذهنمروجو

ةلودلان2اشاببورادلءاحيلا4هبونعلاوهبAةوغأاغلبم)۱

.اذهىفهدالبىلاةلامشملا

نه:كلذوةوغأاكلابحومب7ماتىلاةممظملاراودالا)۲

دضبراهلیخميظنلوديدحنمدالبلاماظنةداعاو«ةالخادلاءافطا

الا۱۲لسمفلاY۲ههحاوموایلاطا

ميظملاجوالا(۳

هلارعانمكلذشت7ةاتعلاسورىلاتاوصلاودشرلاعجصئارعألا

هلمدعملرا۹رواطلااذهقاشابىورابلاهاريدلا



€

.هلئاسرو

سونىلااهذوعنوامتهةداعاوةفاللاةلودلهتمدخوهصالخاغلبم(٤

.مالسالاوةيبرعللممتابيفىربمادامتداكواامنعمهبواقتغازنيلا

ةحاصمهلعجو«تازاز-لاراسنعوةيفئاطلاوتايرصنملانعهيماست

.لكقوفوةحاصملكقوفةماعلانيماسلاةعفنمومالسالا

نريثملوقئالمعلاديطوتيفهتسايسفطلو«برملاةرادايفهتلوطد(

.ةقرب-سلبارطءاسؤرنيبدحاوناءىفتالصلا

مالابحاصهلرذتعبيلاعلاولااذهىفقلحمىنورابلااشابلاناكمايا(۷

ىلابابساللقرشلاىفبرحلاةلصاومنعيسونسلافيرشلادماخيشلاعيفرلا

نباهملخاكراتةرغكلاةحاوىلاابناخذبتسو«ةراسلاهتلاسريفاهركذ

الحمالطورشىلعاريتاقلاوايلاطيامماقافتادقعيسيرداديسلامرتحلاهم
(۱)انه

سيماقيلعت«ةيفلسلاةعبطلامط١١٠ص١جىمالسالاملاعلارضاح(١

.نالسرابيڪس
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سلباارطقةهيروهہجةلوێسيسأت

لياتسسابارطبهلاطباواشابيثورابلاداپجنمناريخالاناروطلاناكول

اراتاناكولو«اهيابلابيفةيروهججةلودلممسيساتناكلحافكلاةعرزا
.ىبعالالئلاوىمسالاةياغلاوپف.ابلسعاشمؤاشناناكللاضنلالق

درجاہھدمبامءازادعت۱۹۱۳۔١۱۹۱-١۱۹۱بورحناسم

:لوميهساشابلاموحرلاامنعربعا«ةشهدماقراولاءازاثداوح

امو۱۹۱۹ةنسىلا١۱۹۱ةنسنمةماعلابرلاةدمميظعلامداپجاماو

رومثملايساسالانوناقلاىلعحاصلالوبقىلا..ةداعلاقراوخنمهيفناك

یف۱۳۔۱۲۔١۱۹۱ثداوحعمةشهدملاهعئاقووهرابخالصفتسفنالالطملا

(۱)«برغلاسابارطيفبراخيرات»

?اهاشناناکفيك

طوقسلاكشوىلعةناتسالاتناكدقو«ىلوالاةيلاعلابرملارخاواىف

ةيكلسالةراشاهطارصمىفوهودافنامثعريمالاىنامتعلاماعلادئاقلاقلت

ىلاردابفاهيفرفاسيفةليللاكلتىفهيلالصتسةصاوغناولستسةلودلانا

اممتجاامف«ةعرسلاحانجىلعءانايرغىفكاذذاوهو«ىيورابلااشابلابلط

انااما:اشابينورابلاهللاقف«رفسلاىلعمعصمهنابهربخاوثدحامىلعهعلطا
.هللاءاشناةحيتنىلعلصحمناىلايناوخاقرافاالف

نعلدعنامثعريمالانكسلو«دافنامثعريمالايورابلاعدونادمبو

ناٿويلحوسلاكىناضمرعمتجافهطارصمىلاداع«ةلالاةروطلدعبرغسلا

رذعالفرفاستملذااننظكيفبيخمل اشابايكنا»هلوقبهردابفابرطضم



(1)
ةياهنلاىلاممينا:الئاقيورابلاهناجاف.ىرامىلعنحوانكريفكل

نوڪتناطشلاپماالوددرتالبةينطوةموكحءاشنانمديالهناالا

ةموكحالنوكتناىرايناابناعةسائرلاعد:كبناضمرلاقف.استر

كبءىنلادبعوضيرلاكبدمحاوتلا:طفءاضعاةعبرانمفلأتلةيروبج

.قءاسلايفتنكاکيلاولاتفانوتناىلعکمہارنوکاوریخاب

برحلاةقطنميفقياسلاكنوكأامناال.:هلوقي:اشابىتورابلاهايف

٠ةيرومحلاشيادئاقهنيعنيذلانماببرق
ىلعضيرملاالنافاخايأالانآلانمهيلعقفاومانااذهلاف

ىلااھرارمتساىلعكنموينمصرحاهنا:الئاقاشابلاهباجأفبرملاةلصاوم

يبهذمث٠مالاتدقلاذا:كبناضمرلاقف«ةحيتنىلالصنا

ىلانايعالاةوعدونيدهاجملامازعةيوقتل ةيوازلا-هرقمىلااعرسماشإب

(۱)ةيروملاعورشمضرعلةنالسمىفماععامتجا

ةرالسمقماعلاعابتجالا

هلرکذفضرماكيدجاديلااهسىئرليامهنوهرتاشابيورابلاراز

ىلاتايعالااوعدفهيلعقفاوفكبناضمرعمهطارصمىفىرجامميج

ىفماعلاعامتجالادقعف«دالسبلافارطاعيجنماوءاخةتالسميفعامتجالا

رايتخایلعوةيرومجلاءاشناىلعقامتالالصحدروذخادعب«ةنالسمعماج

٠اراداساجنلبقنمنيروكذلهعبرالا

راسلثمیاوضع٢۲۳ترمفلاتمحاليروشسلجمءاشناىعو
.سابارطتامطاقم

ةيلاماسيرنوكيلرابعككبراتخماوراتخافاوداز

۰٩صاٿاڀناميلسةايح)1
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ةبروبلاسلجمءاضعارثالاىلععمتجالوالاماعلاعامتجالاضفتاامدمب

:مرڪذلاينمىلاتاغالبلاصوصنرنرحعاوقافهعبرالا

ةيروبلاماميانالعاةيالولاءاحماىلا(١

تيئطولاطابضلاىلا(۲

الاةموكملاسيئرىلا(۳

ةيزيلقلالاةرازولاسيئرىلا(٤

ةنوسنرفأاسيئرىلا(٥

-اکریمانروسلوىل)۹

:هعاذبفةيالولاىلالوالاغالبلااما

.حرلايحلاهللامس ۳َرنمرهللا۾۰

ريارصرهشنمثلاثلاكرابلاتسلاموينمفصنوةعرارلاةعاسلايف

ةبرو,اابتموكحنالعاباهالقتساجيوتتةيسابارطلاةمالاتررقھ۱۳۳۷ماع

نيمرتحاانيدهاجملاءاسؤروانايعاوامفارشاؤءالو.الاءاراءقافتاب

يسلبارطلاىروشلاسلجمءاضعاباختنامدقو«دالبلاءاحلالكنماوعمتجا

لودلاىلاةيرولانالعاغيابتبهلاحعاحتتفاو«سلجمءاضعابختلاو
ةصاخةيلاطالاةلودلاىلاوةماعىربكلا

نيميلاهر

ساجملاوءاضعا̀م1رورضاملاهاداىدلانيمىلاهروصهدهو

:هنالسمعماجفماعلاعامتجالافيروشلا

يسنلصمجأناميركلاناءرقلااذهيديباضباقميظملاهابمسقا»



¢

اودعاهودعلناوةيسابارطلاةيرولاىتموكحويطولءادفيلامو

.يعرشلااملوناقلواقيدص

ءامديهتيستك١يذلااطالقتسالةزئاحاهسمأربتمتةسلطارطلاةمالاناو

فرشايهىلاةياغلاهذهىلالوصولابةديمسونينسمسدذماناہئانرا

عادلاىفماتلاتابثلاىلعمداحماومرحاجمامتبءيهنوممالاهلالصتام

.هدحوىامتهللادي)قيفوتلاو.ةديدملاةنرورجلامموکحوممطونع

۱۹۱۸ریما١۱س۱۳۳۷هنسرفص۳

ضبرلادمحاسىورابلاناميلس

ريخابءيبذلادبعسيويتشلاناضمر

:هصناذبفةيلاطيالاةموكسلاىلاهجوماغالدلااماو

يرواكلاتبالءإبامالقتساجيوتيةيسابارطلاةمالارختمت(١

فدهالو«ىروشلاوةموكلاساجاهئاحاةفاكنمالعباونباختناو

الادبصقتالو«ةفورعملاةيسايسلااهدودحلخادنامضالااط

.ابقوقحبصغلواحتالىلامالاعيبةلاسمةئينهةشيعشيعننا

رطضيببابلكدسوابفارتعالاىلاةيلاطرالاةموكسملاوعدنكلذل(۲

.عورشللاامامأققحتناىلابرجلاةموادمىلاةيسابارطلاةموكسملا

)۱(۱۳۳۷رص۳

غالبلااذاقحلم

ةيروملاةموكسلافءارجالاميضومىفتعضووةيتلاداواتابقاذا
دعاوقللاعيتلصدقعىفةيلاطيالاةموکلاعمثحبالةدمتسمةيساباطا

:ةسلالا

٤-۹۳ساشابنامیلسةايح(١
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همقاومىلعةظفاحلانيفرطلانملكىلعبحيةركاذلاماودلاحيف(١

.هندهةروصب

.ةيلاطيالاركاسملابةلتحمريغلالحاوسلانمةيبرلانفنسلابرقتال(۲

تاماكحتسالادودحتارايطلازواحتتال(۳

ةيبرلاقطاسنلاةبحنمالناكدحاىممهیصوصخةرباخعقلال(

.اهريغنمالو

ةيلاطيالاةموكلافرطنميلاهالابطالتخاللةليسوهيفاملكمطقت(٥

.تناكةقيرطيأبوةروصيأىلعتانالعالاميزوتوةعاضبلاءاطعوذخأك

يذلامقوانمالانوكسبيالجورحلاولوخدلاوةيمسرلاتارباغملا

٠ةيسلبارطلاةموكملافرطنمسخاةقطنمىفهنييعلريبصي

لالقتسالامامتامناكرحوامنوئشىفةلقتسمةيسلبارلطلاةيروهجاةموكحلا(۷

ةموكحللهبدبعتلواىرخاةموكحهعضتطرشواديقيأةلوئسمربغو

.سابارطيفةيلاطيالا

ةلزتمبمسلبارطلخادىفتودوجوللااسمنلاوناملالاوكرتلاطابض(۸

لفكتةروصبالامرغسبحسمسلالو«ةيسابارطلاةموكحلادنعفويض

.اهتموكحوةسلبارطلاةمالافرشوةعفنم

ياسلالاملالاهنوصزابظايفقحلااةيسلبارطلاةمالاتراامي

اسنرفواريتلكنالثمسابارطةنيدمىفاباصانقةدوجوااتاموكحلاصوصلابو

ةيسلبارطلاةموكحلانملسرياملاصباولوبقةيلاطيالاةموكحلاىلمفاكيريماو
ىلااماسراونيروكذلالصانقلانمتادنسذخاوهلععالطانودبايلا
اهتارباخةلصاوملىرخاةقيرطذاختاىلارطضتاليح«ةيسابارطلاةموكحلا
.ةروكذلا
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2?تاغالبلاهذهلعفىرناكاذام

دئاقلاويلاول؛اشاببجرنبكبمرکاابفرطنمتاسرأدقتفاکرنماما

ىفءاعزااممتجانهندملارارقذفنتلةصوتابنملمحيسابارطيفقباسلا

هتالواحيفقفخاهنكلوسالارطنمةيلاطبالاةلاكولابززعموهوةيزيعلا

.نينحينمهناتسالاىلامجرو

ارو۔شنمغالبلارشلرثابالواسامارابطتمردقفایلاطیارماماو

تالالیکوتمرکامميیدراتلارنجالسرا۰دیعوودیدههلکالبوط
نوکىلاارظن...»:يلباعاشابينورابلاةداعسلايلاطيانذانعحرصب

ساحمیفاوةيرورالابرملابوشتلدونيعدقىبورابلاناميلسةرضح

ىلعبكريسهيلاولماهترضحنايفةيوعصهلريصتالةيذامشملاةلودللنايعالا

رطلءانبانمهنوكممايكرتيةماقالاوةيلعلاةناتسالاىلاهحوتللةنيغس

۱۹۱۹يرغیف۸يبرغلاسالارطنع٠.يسالارطلا

ةيركسملاةسايسلاسيئر

لارنلا

كرتبنامهنمءاشنلءامعزلماعًاروشنمىغاادهيفهنملمح5

هيراولحریلفيااكلذيفةماتلاةيرلاهلفءاشثيحىلاهجوتيوسللارط

۰مرطوس

ةدارالاماماهيلاانرشأ5تالاكولاهذهوتايصوتلاهذهترخبتنكلو
.ةينطولا
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9ةيروهمجلالامعایھم

لاوتاغالسبلاكلترشنوةيروملاسلجمءاضعألىلوالاةسلجلادعب

:نيلزاهريغنوداجمالءةيتالالاحالااوزعأفةنالسميفمناعامتجاءاضعالا

.هءاضعااوراتخاوىلعالاىعرشلاسلجلااوغلأ(١

.اولقلويفنيمظؤلاضمباورقا(۲

.افظۇمةلحنملاتايماقمأاقلاوتايفرصتمال(۳

.ةلودللةديدجلاتاينازلااوعضو(٤

رداقلادبعىرخفلاءاوالايمأةيروبلاشورةماعلاةدايقالاونبع(٥

غلبيل(ةيوازلا)ةيالولازكىلااشابىنورابلاهعمهجوتو«يزاغنبلا

.ةلورسبكلذلكمدقوهنييعتنيدهاجلاوطابضلا

مرفأىلعنايرغيفداؤفنامثعريمالاعمنييناشملاطابضلاةماقإاورق
راتخادمعيكاساللاردمياللانورابلااماو«ءىشيفمناشالفوض

ف

۰هلاجرممنرسقهماتالا

ةيروهجلاأنأويضقلامالاماماتحبصااهناايلاطياتأرذانآلا

نوکالفسلانكسبملناةيضقلألحناو«رارقتساىلاديالةيسابارطلا

تاحرفتءدتساف«تاضوافمیفعملوخدلاىلاتحنجانه.فعلا

ىلاهيفموعديءاسؤرلاضمبىلاإباتكهيلعتامأو«قياسلاسلبارطثوعبمك

لارتجلايلاطيالادئاقلانمباتكيباقفرمحلصلاتاركاذمىفلوخدلا

(۱):هصلاذهو«۱۹۱۹ةنسىرفف٢۲یفخرۇم«وناكناب»

١٠٠صاشابنامیلسةايح(١
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ضيرملاكبدمحاويويتشلاكبتاضمرلضافالانيمرتحملاىلا...»

رابءككبيداپلاوريخابكبىنلادبعورابعككبراتخوكبناميلسو

.نيماء۔مدحمادشوتنتنبكبيلعوينيکفكبدمحمجاملاو

سيئریتيدراتلارنلاةرضحناكنلعايلعمالسلاءادهادعبنم

وهاماييرقتهيفركذوابوتىكمكيلالسراتاكةيركسملاةسايسلاةرئاد

¢رضاحاهشيجوامحالساهديةموكملانأوهو«هانداروكذم

تأركراملاىفنيفرطلاباصنالبقنکلو«نورضاحكناكلذكلمت

.ءامدلاكفستاليكلاماسءيشلكمسحکیلعواىجاو

ةلاكسلاونيفرطلاروضحملكاعلاeناكمالايفنانظااناوسايناث

.ةبرلالابوايليبصمت

ءالقعمكسلثمالاجرتأنظأوعامتجالاکلًأساانأفاذهلحألو

ءامدلاكسمكنادجونوامحمكنانظاالواذهنمنوعنتميالنوبردمو

دقاذه؟ةاقاللانوكتىتمو?فيكو?نياكراعشارظتننانناو.نوفألا

هلاسرابىتىدراتلارناناسلىلعمكملهديعأاناویتیدراتارتامکسلهبتک

تقوعيضياضياوهعايضلمتحمادحاوإبوتمنالايوتکممکنمدحاولکل

مکنمدحاولکفرطنمهتءارقيفرک

يارتحاويالسعياىلعضرعاو

٠سليارطبيتيدراتلارثجلاىلانوكيباوجلا
«وڻاكناب»لارنلا۱۹۱۹ةنسیرفیف٢۲يفسرولز



4\4

هيروه|باوج

لارنجلاىلااولسراواوعمتجاةيروهجلاءاضعاىلاةقباسلاةلاسرلاتدروام
:يلاتلاباوجلا«ييدرات»

يفنيمرتحلاسابارطءاسؤرضعإىلاهجومامكسباوجانلصومالسلادع
نرقحومافتلاءوسلوزيوقافتالاهبلصحماميفةركاذمالعامتجالابلط

ةعرسبناكانييعتهيفمتبلطو«لبقتسملايفدالبلاةدايسلاساسأنوكموءامدلا

.ةداعلاقوف

لينىلاةفورصمةينطولاةكالاةئيحلاودالرلالاجرىعاسمنااميو

ناكثيحاصوصخةلاخةينببطلااذهنولبقيسميناكشالفدصاقلاهذه
ةيقبروضحبلطراصكلذاو.ةجيتنلالوصحيفالمامكسيانجنمهرودص

باوجلامکيماياةتسدعيوةصوصخملسرعمةعرسإةيزيزعلاىلاءاسؤرلا
٠.قفولاهللاو«ناكااونامزلانابيف

«ةيوازلا»قيرطىلعةرباخموألوسريألوبقمدعررقتهلاثيحو

لاسراوكيتاحرفىلا«اذهىلعفوغألا)باوجلاهيجوتوجرملافدعباميف

نمرمتمدو.روزنجبرطىلعهنمضوبقم

نامیلس:ةيرواوضع

فوسدت:یروشلاسلجمسيئر

رابمکيداملا:زكرمافرصتم
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یحراتلاراباوج

بسح«رايعكيدابلاديلامسابمطيتيدراتلارتجلاباوجناکكلذرثا

(۱):هصلادهوكليهورخاامطوصوراو«مرباط

:واقيمادرابعكيداههيجولامرتحلاديسلا

.هلعكرکشاو۱۳۳۷بحر۳خارؤمکباتکتذخا

دعبةيرفالاةموكللارئاسعممدقنسلمکفرمتىلعءاندو

رطقلاتاكافخمال.دالبلاءاسؤررئاسعمومكممةركاذالجألرهظلا

نايفكشال«نسحوهنداعساميججانلامانمرظقنمىسليارطلا

جئاتنلاىلعلومصلاهيفامىلايتلاانتاسلجىفاندشربسىلاعتولولا

دالبلاءاسؤرةفاكىلاانمالساوغلبو«مالسلاكزاممکسواذهءةديملا

ةيركسملاةسايسلاةرئادسيئر۱۹۱۹سرام۳.متمدو

ىتدراتلارنجلا

ةيناثةرمىرخأتاضوافم
اوثحايتودودحلاناكملايفبورضمالجالايفناقبرفلاعمتجانادعب

.برحلاتفتؤتسا«ةيضرصىلانانؤدنماوذرتفالالاف

انهواوقفويلفنييسابارطلافوفصيفقاقشلاعاقيانولمؤبناكو

نأشلااذهىفةلاسراولسرأف.ىرخاةيصحلصلاتاضوافمىفلوخدلااوبلط

(۲):اہصناذهوىرخاةلاسرهيلااودرفرابمكيداهلااهيلعماجا
رابمكيدابلامرتحماديسلاىلا

لوصوبهيفكانلعاىذلاومويلاحابصمكيلالسرللاانبوتكمىلعةدايز

١۱۰صهتم(۱۰۱۲صاشابزامیاسةايح(١
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لوقنةعرسلالاكبنامزلاوناكسملامكنييعتنيرظتنماننوكلوانيلا

ءاسؤرلارئاسومتناامىلعيوقلااهدامتعايفلازتالةموكمجلانامکل

.ةدوختةليجةروصإدوصقلاىلعلاصحتسالالجألدبجلانمهنولذبتماركلا

الماكاهراضحاعمنالادحىلاةموكسملاترظتنادقهيلعءانبو

نیمالجألقياسلاانعامتجايفمكلتحرشاملثمةرحريبادنىلعابوتحم

.ةيسابارطلارايدلابةلداعةندمتمةموكحنماهرادصانكميىلاتاناسحالا

فرعلالةموكسلاناامبو.اموي١٠ةريخالاانتاعامتجاىلعىضمدقو

لوصلالجأللاجعتسالامزاللانمتأردقفىناثلاعامتجالانوكيستم

دالبلاهذهريلةمزاللاريبادتلالكيردصتوذختتىتحةدوصقلماجئاتنلاىلع

كلتلةرخؤمىهلباغلاانعامتجارختىلابابسالاناف«ةعورشمةروصب

ةيهافرلاىلامتداعااميجديرتنيذلايلاهاللررضاهريخأتيفو.اضياريبادتلا

.ةعرسلكءانملاوةحارلاو

برقايفهنييعتانوعدعويذلالباقلاانعامتجاناديالكلذيلعءانبف

انورتاكوجراكلذلو«یرالاسرامرہشءاپتلالبقنوکیستقو

حاصلاماعتالمكيلامدقنىتحنيمويبتقولاكلذلبقنامزلاوناكا
ةيلوئسمهيفريخأتلاناو.دالبلاهذهىفةداعسلاوةحارلاتااوةيمومعلا

.هلاببسناکنمىلع

متمدو۔هبکانفرعمزلاماذهو

٠ماركلاءاسؤرلارئاسىلاانمالساوغلبويبلقلاانمالساولبقاو

ةيركسملاةسايسلاةرثادسيئر۱۹۱۹ةنسسرام٤

یتدرا:لارذجلا



ىساسدلا

ىسلبارطلارطقل
۱۹۱۹هنسيف

تاتحابلاوتاضوافلااوفنأتساودودحمادعوملايفنيقءرفلاويودنمممتجا

يساسالانوعضوىلا١۱۹۱ةنسليربا٢۲موبىفاومتنأتاشقانمدعبو

ذنمسلبارطةلودتناكسليلاطءالارامعتسالاردغالول«هلواقاثىماوعقوو

رامعتسالالالغانمةررحمالودلاةمدقميفخيراتلاكلذ
خيراتلانمليللافصنلبقىساسالانوناقلاكلذنيفرطلاوبودنممقو

نيركسملانيبضرغلااذلاصيصخاهبصنىلااشابيورابلاةميخىفروكنذلا

|(۱):هصنادهو

ىسابارطلارطقلاةموكح:ةموكسملاىمست(١

ء؛نيينطوءاضعاةانمفلّؤمةموكحسلجمسابارطرطقروماريدي(۲

(هبختنإنييلاطيانوضعنموهئاضعانيبنميسلبارطلاباوذلاسلجمميبختني
ماعلابئانلا

نمانيعمةيركسملاوةيكسللاناتطاسلاهديبماعكاحسلجلااذهسري(۳

دقوايبرعنوكيدقفكاجلاةيسنجنوناقلاددحل)ايلاطياكلمفرط

(ایلاطیانوکب
لودلاسلاحامبمتمتي«يلاهالاهبتباونساجمدالبلانيناوقنسي(٤

تاونسميراهدمنوكتوقوقحوتاطاسنمةندمتلاىرخالا

هئاضعانیبنمةموكحلاسلجمباختناددجهباختناددجانکو
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یفاہباوتساجمہررقبامبسحاهیفالادالیلابارضقفلال(

.اپتياىجو

باونلاساجمهلبقيامالاسلبارطىفايلاطيانيناوقتمقبطيال(
.دالىلاةحاصملهيلعقفاوبوىسلبارطلا

هدئاقوةجالاهيضتقلاميسحعوطتلابيطودنجدالبلاءانبانممظس(۷

.ماعلاكالاوه

ةيركسعوةيكلمةيلاعلافئاظولايففظوتلاقحنيينطولل(۸

ناحتمالاباهريغوةيحصو

ةموكسلافارشاتحرحيلهالاميلعتلا

ةىلاطرالاةيعسرةبرعلاةغللا(٠

تاقحاملاوةمصاعلايفتايدابلاءاسؤريلاهالابخت(١

ةاضقلانيعبوهوةيعرشلاماكحالاهيلافذأتستيعرشسلجمفلي(٢

ةرحلانبلاةلواميفقحلاةيلاعلاتادابشلاىلعنيزئاحلانيدسلبارطال(۳

سابارطىفاكيفاهريغوةاماحملاوبطلاك

قومتحلايفنابواستمىسابارطلا(٤

ةيمالساةأهةفرصميرادتفاقوالا(٥

«قباسلايفكةنسحلاةينطولاديلاقتلاونيدلاةمرحىعارت
ةدامنيعبراوفينىلعلمتشبوهو«يساسالانوناقلاىفءاحامرخاءىلا

ييودتنموةيسابارطلاةيروهجلاءاضعانمنيفرطلاوبودنمهيلعقداصدقو

كبدحايويتشلاكبناضمر يورابلااشابلانيلوالانفءةيلاطيالاةلودلا

دبعنعهايلىروشلاساجمءاضعانمىعيوصلادحورابعكيداملا ضبرلا
.ئاغاهبروهلاساحلءارلاوضعلاريخابىبنلا
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نماهريغوةيلاطيالابرحلاناكراسيئرويتيدراتلارنلانىرخالانمو

هيلاطرالاةر

لاغتحاسلبارطةمصاعيفميفىساسالانوناقلاىلعميقوتلاماتدمبو

اوءاحدقو«9وةر9ءاضعاهيفكرتشاميلايخراتلامويلااذهبمدظع

نيدهاجملاناسریشممفبکومیاهواخدویلبارطلا

كلذو«17اواوةيطاقسابارطناكسهيفكرتشا

دابصلاودالىلاىلعفرفرتسماللاةأرنوتہتنادقبرجانامرنماداقتعا

ءخويشلاساجميوباوسذلاساجممميلاطيالاءارزولاسلجمهيلعقداص2

١۱۹۱.٠ناوج١دحالاموييفيلاطيالاكاللاهيلعقداصًاريخاو

تبتنادقنهارلادابلايفناىنورابلااشابلاموحرملاىأركلذبو

.مالسلاوقافولارصعلواحوحلصلادقمب

سلبارطىفلمعللاشابلالازتعا
نوناقلاساساىلعايلاطياعمحاصلادققعسلبارطلاطباووهانادمب

دقسابارطلخاديفهتمہمناهللاهجریأتراسهيلاانرشا5--ىساسالا

ىلاعوجرلاىلعلوعءتعدقابيلاوبصيتاكىلاةحيتنلاناو«تها

(6)ايلاطياقيرطنعينامثملانايعالاسلجميفهبصنمبقاحتلاللةناتسالا

ًاريطتسمارشتتيبدسقف«هلبقايلاطياىهحاصلادعبايلاطيانكلو

:نيئداحنعاهصارغسأثيححلصلاكلذءاروسلبارطل

تاسفانملانممميناكامةيذغتوسلبارطلاجرنيبامءارغا-لوالا

ةينلاهذهىلعلديا«كلانهوجلاامواخيىحضعبىلعمهمضعيطيلسلاو

١٠٠صینورابلااٿبنامیلسةايح(١
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دقو«هيلاانرشااكحلصلادقعىفامتلطاموتاضوافملاىفاهتغوارم

ليلقلاالااهمفرعتالثادحااهمتدجولاوهأسئاسدلاهذهنمتدح

.مالسالاوةيناسنالاهجودوساممامفرعنامو

ىلعواموريزروتاتكدلاملاباصقفانمناكام--ىاثلا
سابارطىفهفلسهانيامضقنيعجردقفينيلوسومةيغاطلاروتاتکدلاهسأر
.بقعىلعاسارهبال

Êنلوالارعةروطخلقيالكلاثصاهناتسالاىفاشابلاةدامسهحاو

هيفامبيلإكلابالقتالاوهو«ةماعمالالاءاسنبالوةصاخهلةيسنااب

نماشابلاةدامسوهلاجرتيتشتوينامشملاناربلالحوةفاللاةلودضيوغلنم

مہ

انباتکیفهلضرعتنساممتابلقتوراوطانمكلذدعباشابلارظتنيامم

.هللاءاشناناكمالاردقاذه

رهشاةثالثنمرثك|هدالواوهلهأنيلحبرتسيملوةناتسالالصو

كاذذاةناتسالاو«رارساوتامرسلبارطىلارغسلابيلاعلابابلاهمناىتح

.ةراوزيفمهبرقتساوهلهابًاروفعجرف.ثادحأونعضخمتل

ادولذبفدالبلارئاسىفججأتتةيلخادلانتفلاوسلبارطهلهأبلصو

سئاسدلالماغتلنكسلوءةلالاحالصاوءافطالكلانهةرابج

امبةعوذتمتاياذاهتقللب-ةرلاهذه تابارطضالاهيلعتلفت

ءاوللا»يفينازيقلاخيشلاهيلعمجمامدنعهسفأنععاتدللهرطضا

بيقرلا»ةدبرجيفهرشناحالصفهماثإبتلكوهللاهجرلزانتف«ةيسابارطلا
كاذذانحانبتكاك١۹۲-۱۳۳۹ةنسةدصقلايذيف«ةيسلبارطلا

٠ةيسلوتلا«رينلا»ةديرجىفهانرشلهتدامسنعاعافدالصف
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)۱(۱۹۲۰١۹۳نسيفتقولاكلذىف

برغلاسلبارطناپجنرمةحفص

نمةحفصسرورسوةطيغلكب--انهلحسناياملبقومدقتامرإ

٠برغلاسلبداپج

لسارعيماسشلاييطلارمتذاتسالاعماشابىنورابللاثيدحنمضتليهو

یفوءابفلاوبامتعلالثمقارعلاوبروسفحصيفهرشندقو..ابروسفحص

.بولا

ةيصخشلوحرارساوضماوغنمريثكنعسيفنلاثدحلااذهفشكمو

ةينامثملاةلودلافةاوموبرغلاسابارطلاطباووههدابجراوطاواشاب

.نابوأمامیفهبضعباناعامكلذریغومءازا

:هصنامديمعدعبيبيطلاذاتسالالات

ةحفصنودنمث«ءارقللىنورابلاذاتسالافرعنثيدحلابءدبلالبق...»

٠.برغلاسلبارطيفدابجلا

ءاماعرابكهفالسانعةثاروةخيشمالاىنورابلااشابناميلسخيشلا»

لامانرمةسوعألبحمخيراتلاىففورعملاىرغلاللاىفةيضابالاءامعزو

عماجلايفسردمث«موحرملاهدلاوىلعمولعلاءيدابمقلتوبرغلاسابارط

رفاوممسب¢رئازحلاببازيميفرهزالاعماجلابمثھه١٠۳٠ماعسنوتبمظعالا
باجالاعماطمنممأتيوهدالبنوئمتهيةساردلاءانناذخاوبدالانم
ةينامثملاةموكسلانيبفاللامقوالاميسهلاويديفهمظنهيلعلدياکاہ

لتحماسنارفتاكو«سليارطوسنوننيبدودملاىلعةيسنرفلاةموكلاو

۹٩۔١٦ةحفصلقاميفهتمارطشانلنندقو۱۳۳صاشاب(١
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نولظتيلاهالاوةنكاسةموكسلاوةيسنوتلالئامقلامابةيسلبارطلاىضارالا

لاقيتح«ثداوملاهذهاپيفلءاقدصانمابتکقلتيذاتسألاناكف

: هصنامهلةلاسرىفمهضعب

هاجاذاىتحءامنائمظلاهبسحمةميقببارسكفةينامشعلاةلودلااماو»

«هدبم

اقىقداشيتفتهقيدانصوهبايثةموكلاتشتفسلبارطىلاينورابلاداعالو

تاملكلابيترتوطلااسميلعتيناكقارواىلعوباتكلااذهىلعترثعو

یواقلاناخنامیلس»ناطاسلامسااهنمونامثعلاءنيطالسضعيءامساايفو

نابيفاپيلاتددصبناكةلاسرلجانموكلذلجانمةموكحلا

ضمبلوصحورئازٍاوسنوتورصمیبهلقنتةرثکعمءىضابالابهدلا
ةمامإسيساتوةينامشملاةلودلانعلصفللمعيهليهلابقتسالتالاعتحا

الةمرقلاهذهاوئشلانيذلاسيساوحلامعزىلعنييضابالانالةيضاباةديدج

.ابيلعجورانودجويوةينامملاةفالابنوفرتعي

جرهعقوق«طالتخالانمعنموديؤملاسيلايورابلاذاتسالاىلعح

هنءاريءالقعلاداقتعاوريهشلاهدلاوةاةيالولازكصولبحلاءاولىفجرصو

ةعاججلانكمهحارستقلطافمالاةبغمةموكملاترذاخةمبتلاهذهنم

ساحييففحصملاىلعثاحوهدلاوةلافكبولبحلاوةراوزوةيدملاهوجونم

.ناطاسلاوةلودللصالخالاىلعلبحلاةرادا

يالاردسصفيلاعلابابلاوةيلحلاةموكسلانيبةراغلاكلذدعبترادو

مرنامرحعمةلافكبهليبستفاطايتلاسابارطءاضعالزعبوهتءاربمدعي

كاذذاناكو.ةنكاحملسلبارطىلاهتداعاتبلطومادختسالانملوط

هبحصفىنوريبلاريسالاكبدخماقمُئاَقلاو.لبجلابوطاسفزكصىف
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ذاةذتفنوكتتداكوكردلاوركسملانمةوقعميلاولارمأبسح

.ةنيدماىلاهلوصوعنمونايصعلانالعاللئابقلاهبجوبتدعتسا

ةروصلاكلتىلعةنيدملالصواساو.تنكسفلئابقلاحصنهنكلو

ناىلع(دنبةماق)نینسسمسىلاپکلاهيلاغلبالالايفو«تبرطضا

ىلابارطضالادتماولبجلابرطضافنزاويفوا(سدور)ةريزجىفابيض

.بارطضالانكسيامشرسابارطىفهءاقباماعلاىئانلابلطفيحاونلاضب

م"«ةنسةطرشلازكرمىفوكرتلانمنييفنلابصصخلانجسلاىفقبف

ةنسةنيدسلاروسزواجتيالوةطرشلاةراظنتحقببناىلعةلافكبجرخأ

ايلاطيأضارغالديلادبعهابتنا
اميفممرضواملبرغلاسابارطةيالونايعانمادفوديمحلادبعبلط0

نمالمدفولاناكويراوطالادادمتسااهريغوةيدئحلاوتاحالصالابقلعت

يلانامرقلااشابنسحمهساربةبالولازكامصوةنيدملانمنيراتخمءاضعاةرشع

ةداراتردصفىورالامعزانلرعوفعلادفولابلطفةيالولاهيدلبسيئر

ًادئاقوايلاواشاببحرريشلانيعتراىلالبحلاىلادافهنعوفعلابناطاسلا

ىلاهلاسرابفلکنفهتیضقیفهنعامفادمنورابللاعتاکو«سلبارطل

یرخا

ررکشنالبقرصمواسنوىلاسلبارطبوجوبارسهفرعفةناتسالا

«يمالسالادسالا»:اهامساةديرجوةعيطمسسأورصمىلاجرلهبلط
سنوتىلاوةينامثملاتايالولاىلااطوخدعنماسلابلطعمثًادادعااهردصا

هغيلأتنمىياثلاءزجلاوهناويدمبطفةعفانلابتكلاعبطبلغتشاورئازجلاو
بتناىنامشملاروتسدلانالعادملو.اهريغؤ(ةيضالالاهمئا»خيراتيف

.ةناتسالاىلابهذفايقربيعدولحلانعايئان
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ةموكسلاىلاهبرسةروصبًاریرقتعفرهدسابارطعایلالعباموجلبو

لاعتسالعمدرگوlleاسارحمهلعجوناعالاحلساراجنمدبال(

برحنوڻسلبارطنواتحنابلطلا

مهيلعرانلاقالطامدعيرمانةناتسالا

نايلطلانم8رطضابنیسانارطلاداپح

كلذكوبارطضاىفيلاولادجوفبرغلاسابارطىلاىيورابلارقاس

ةموكحمامتهامدعومراصنقتنمومنايلطلاةقياضمنمكلذوءيلاهالا

نرميلاولارسدقو.ايلاطيادصاقمنايبةنمضتمايلاولارراقتيهناتسالا

بصتمنعلختأبشارهنادازویتبغرهذهلاقو«ينورابلاتاحرتقم

دبلناىلعتاحرتقلاهذهذيلىفاعمالغتشيلشيجالًادئاتقسوةالولا

ىلاىنورابلاعجرفهتسايسبناياطلارياسيلةيالولابصتمبهريغلةموكألا

يعسلابهمهااضعبنوكماميربابسألريغتدقةموكلايأرىأرفةلاتسالا

ىلاةيالولازكمنمرئاخذلالقنهبلطىفو.سماكةلودلانعسلبارطلصف

.ةببشلبلاونايرغوةيزيزعلا

عضيؤسابارطىلادوينااشابتملطهلحصنهتلبخذيفتتىفملأالو
.يلاولاهقيدصةلئاعةرخابلاىفهعموداعف.اكرتشمًاربرقتيلاولاعمقامتالاب

ةناتسالارداميملهنالعیتسلبارطيفوسرتدكتمةرخابلانك



¢

نميلاولارفاسف!ةرخابلاكلتىلعرغسلابهرصاويلاولالزعبةيقربتربطىتح
مئاشتميلاولاناللبايفمينابلورابلاحصلنادمهتلئاععمهموي

.دالبلالدةتسمنم

اهنولتحوسلبارطىلعتومجهينايلطلا
برغلاسايارطةئيدماولتحاودالبلايلعنايلطلامغیتحةلیاقةدمضعملو

ىاظملادنجلانمليلعمكبتأشنيالاريمادئاقلاليكوًاجتلافبرحنود

يذلاةيزيزعلارصقىلاةنوشماوةريخذلاومفادمانمليالاىفهلقنهنکمااع

وحيفيورابلاهيلاعرسأو«نايرغلبجىلاتاعاسيناموحةنيدملانعدعبي

.نزحوسانيفهدحوفلدحلاءاولءاسورماكاسرافناعبس

رانلاقالطاملعبرماتةناتسالا

یفهدحاوةهصاصرقالطاملعبةناتسالانماصكتاشنقالدفو

!ةمالاساجمرارقناونايلطلاهجو

!نونلعيمثبرانوبلطينولهالا
ةظفاحايكنمبرملانالعابلطينايعالانمهعمنموينورابلاحلاق

ةضرامموتارواحمدعبو:يركسملادئاقلافرشىعودالملاوةلودلافرشىلع

اودحاواوتواوقدصاذایتحبرايلاهالانلعبناررقلطابضلاضعبنم
٠برلانالعاىلعةلودلاةقفاومىلعلولايفكبتأشنىعس
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برخحلاررعيىنامثعلابتبآوخلاسع

:نايلطللسلبارطمستناطلسلاةموكح

ةيسليارطلاةينطولاةموكلا

ىلاقربيناينورابلاذاتسالاىلاكبتأشنبغر«ياهلا»ةعقودعب

برانالسعاببلاطلابزاالشتم«سنوتقيرطنعباوثلاسلجم

ناكو«يالاةعقومىفليلايدعاجملادئاقوسلجلايفاوضعهتمنصبقريأف

نوريباونلاسلجمةرثىكاو.ةينامثملاةرازولاوساجلاىفهدااغلابلادجلا

>نودايلاطيالميلستلا

٠لەواقانمكلانهامرخاءىلازجةلاحىفةينامتعلاةلودلاناو«نايلطلا

ررقتفبرحلاببلاطاابزابلغتوجايحلادشايفورابلاةيقربتيلتالو

٠.ايليسرمقيرطنعددمالاسرابرشوبوامنالعإ

نوحeاونوبراحلارطلانایوعدببر

مسابيرحمیو(١۱۹۱و۱١۱۹)نیتنسوحةيسابارطلابرحلاتدتما

سابارطلايلاونيعيذلااشاتأمنةدابقتحةينامثعلاةموكلا

.ايكرملاجرنيبروہشلاکبيلعبرحناكراسيئرناکو

لستةموكلا

نواةتسونودهابجننولهالاو

مسقلاقفف«ميلستلاةموكلاترطضاتراغابلاىفةروثلاتشنالو

ندهاجملاءاسؤرفلكو«دابجلاىلعىلعسلبارطةيالوىلاهانمركالا
٠لعففسليارطلالقتسانلعبناىتورابلا
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ةينطولاةموكحلا

ناىلااهداہجواهبرحیفترمتساةينطوةموكحسلبارطىفلكشدقو

ىورابلاقحتلافء۹۱۳٠ماعلواىفسنونيضاراىلاالاجرًاحتلاوةوفلا

هباختلاىلاليبسالذااريدقتنايعالاساجمىفاوضعنيعفةناتسالا

.ةماعلابرملاىفاشابةبترحنمو«ةلودلانعيابنهدالپلاصفتادعباثوعم

ةيارلاةروصاهنمو«مئاقوللةديدعروصوقئاثوىلعاشابينورابلايضاطاو

يفوءارضخةمطقيهو.اطارامشسابارطىفةينطولاةموكلاامتذختاىلا

مواتاق»ابلفسايفو«ةريثكمناغمللاكدعو(اهالءا

يفواہنمرباءارةعظقةراسلاةبجنمىلاو«لل

ةلطررخاييلعتعسرنوللاةيلاقترةمطقةرئادلاهذهيفوءاقرزةرلاد

«سلبارط»مسااہدذاحىلايلاعش

برحلافذاستایکو

رونااعدىمظعلابرالواىفماعلاريفنلاةينامثعلاةموكسلاتنلعأالو

ةيقرىسنيالراهنمبلطفارسهممةلصىلعناكوىيورالامعلااشاب

هبل!بلطوتاناعالابمدعنأو«يزاغينبوسابارطءارحصىفنيداجلا

ةيردنكسالاىلارفاسفليلادردلاةرخابرخاءيلعسابارطىلارغسلا

بترايلعیلوالابرملاةداعاهرفسنمةياقلاوهطابضهعمواهيفلزنو

یفبراةداعایفهعمرکاذتيويزاغيبةبجىفىسونسلادمحاديسلابرعي
.لەملاةطخدىحوودحاوناءيفماعلادابانالعاوسانارطويزاغس

رمهرغستاعاریتلکناواسنارفورصمتاموکحتناكدقو
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نكمتيلواسأرمولسلاىلالصوهنكلو«هتبقعتفةلوبجمةبجىلاةناتسالا

مولسلازكرمىفيتسبفةيواطللاةطاىلعىسوتسلاديسلاعمقامتالانم

يرصلامولسلازكممجوهناىلاةموكألاصأبسحدمحادلاعمىناشملا

ةينامثعلاةموكملاماتحةعوضومةينالاةصاوغتلصوموجملاةليلىفو

سابارطءاسؤرنمهئاتدصاضبىلابسكنادعب«ةناتسالاىلاهبتداعف

دعبملدو.هبسوهناتسالالاداعهناوملوصولانمهنملعبمربح

۰اسارسابارطىلارفاسناةموكلاترروهناتسالالصوالو6نرش

بهذيناحرتقاةموتكمةعطقنماهرابخأوسلبارطىفةلالانااعو

هوخأهحونوهحارتفالف6فقولاروغرەسهصاوُغبعیحخيشلاهوخأ

هرخآنمیقالناىلاایامربلایفلغوتوةطارصملحاسىلأةصاوغنتمىلع

۰دالىلاعضو

راغذلابناتتاصاوغلا سابارطراصح لئابقلانيبحلصلاوبرلا

دهاجملانايلطلانماهصاختسادقونييذطولاديبةطارصمتناكو...»

رانازفءاولو«ركسعنياكيةغلخهيفراثلرلاوءيلحوسلاكيناضمر

٠روكذاانيعقولانعنايلطاايلجاوينسلايدهاخيشلاهيف

كئابقلانيببرجا
ضعينيببرلاتاعتشاةدايسلاىلعءاسؤرلاضعمحازتلرظنلابهلاريغ

اينوراسبلاميعزلاءيجمنورظتنيمهلکونيدهاجلامدقتكلذفقوأفلئاقلا

مرفرعوءازيورالايحخيشاامولسلاهنرداغمنيحدعو

موهبالولافارطاميجنمدوفولاهنءاجتحهلوصوربخرشتنامو«هس
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هوماسوامتوجاهلااوتكفهخابتکمریلاعفدفبذكموندصمنس

خيشلاداعورئاشبلاةرشادوفولاتداعومهبهقاحتلاةعرسابيفنوبلطيطباضم

.ةناتسالاىلاةصاوغلاىلعىح
ع

عميلحوسلاكناضمر93يدلاردكلاءاوللاهدوءق4ہملمحو

اشابرونأمدقفابصلختساوهطارصمىفراثالنايلطلاىراسانممیظعشیج

ضميملوارورسمباطلاىبلفسابارطبقاحتلالابىنورابللمالاردصو

۰ارضاحكلذرسغوطانضوتاہمنمهبلطاملکناکتحنامو

دئاقوياوينورابلا
برغلاسلبارطةدايقوةيالوبيناطاسلاتامرفلالسعادوللهباهذدنعو

خيشلاهاخاهعمبحصتسأفددلاةلصاوعدعووةعساوةيحالصممامناقحلمو

تيقلاًادوہشماموبهلوصومويناكسفةطارصمىاةصاوغلااممتداعويح

ةدبرجكلذترشندقو.تاناجرملاوتالغملادناصقلاوبطلاهيف

.ةناتسالاىفردبمتىلا«لدملا»

لئابقلانبحلصلا
ةنوهروةطارصماتليبقاهربكاوالئابقلاءاسؤراعدلالافو

نمابتمنغىلااهعفادمتتكسولئابقلانيببرلافقوتواتداجافحلصلاىلا

.ابضعبدضامتلمعتساىتلاونايلطلا
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ىلامريمدقتفريغتالاتايعانماسراف٢٠۲وحلصوو
»رڪاهللا)دنکموهباارلکنمتاوصالاتلاعفنيبراحتلانادم

نملتقنمنايسنبحلصلامتو«اپحالسابضعببراحمىلالئابقلاتقلاو
.اناوخاميجاحبصاوىضماملكيغاستلاولاومالانمفلتامو«لاجرلا

یروهراوزهرىلالسالافنىدهاحلانممسمهسهحولونىدهاحملا

عقداريديناكوبرملافانئتساباناذياتناكليانقسمخمةنيدلا

۰سودودحىلايزاغیندودحنمبرإلاتاعمتشاو

نايلطلاراصح
سابارطةنيدمىفرحملالحاسىلعطقفزكارمةثالثىفنايلطلا

.ةراوزةنيدمو ةديلسخاةنيدمو

ىلعةبلاطيالاتارايطلاابيمرتتناكريشانمىلعذاتسالاىعلطادقو

:لوقتورامدلابىنورابلااولبقاذاايفمددنيبورقلاونيدهاحلا

نالاكرغيرفوء۱۹۱۳-١۱۹۱ةنسىلوالابرملايفرغاکهنا»

لا«...برهيو

رئاخذلابسلبارطلصاوتتاصاوخلا
تاممالنمابمزاياملزنتوسابارطلحاوسىلعددرتتتاصاوغلاتيقبو

يروسلبارطبقحتلاورومالاتمظتناوهطارصمزكرمىفدوقنلاوةيبرحلا

دمبايقيرفاتاوقلامأعادئاتيزاغنبةهجىفوهوةموكسلاهتنيعيذلااشا
٠.يمونسلاسرداديسلاونايلطلانيبحلصلادع
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اهبنييلاطيالافارتعاوةيروهجاسلبارطةموكح
دعلانوضقنتراباطلا

داؤفنامثعسمالاسابارطءاحوهناتسالا1اشابيرولل

ىلاةيالولايفيبو«كامالاياناذيعمداعناطاسلالجوةلئاملا

ميلستبنيدسلاديحونااسلانمارعاقلتفءاململاديبتطقسنا

!كارتالاطابضلاوهلمفةيلاطرالاةوقالهس

ةينطولاةيروهجلاسلبارط
ىلوالاةرلاكهينطاومعمدالاةلصاوملسلبارطيفءاقبلاررقفاما

ساجماهریدیةيروجةموكحليكشتىلعءاسؤرلاعمقفتافء۳١۱۹ةنس

ءيلحوسلاكبناضمر ضيرلاكبدمجا ىورابلا:موءابتعا۳هماوق

ءارحصىفًاريخاهللاهافوتدقو)ريخابيبنلادبعونالارعميفناذهو

قافتامملدیقدأنودبرملاترمتساونابلطلاكلذاوغاباو(رئازجلا

.اہکلئاقلا

ترمتساوةجاملادنععمتيسلجلاناكوطابضلاويورابلابرحلارادأو

تادادمالاائیشمراصحنممقتللو«نوروممحنايلطلاورهشاةدعبرملا

.سلبارطىلاامورةموکحاہتلسراىلا
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ارطلاةيرواضوافت

هعبرالانوسلودودنوقرشلااضلحفاکریماةموکحتأالو

ةدمةضوافلاتمادوحاصلايفاةضواملنايلطلارطضارشع

.اوحاففماواومدقتبنااپ:انٹایفنایلطلابرحوتاہم

يىلخأدلایالبلالالقتسأ

مروتسدبجوعايلخادالالدالبلانمىلعقافتالامًاريخاو

:هوحماةيلاطيالاةلطلسلانيبوةينطولاروماةموكسلانيبهيلعقافتالا

«ةدام٤٤وحىلعلمتشوهو«برغلاةموكحليساسالانواقلا»

5احمسارنيينطوءاضعاةيلامثنمفلمسلجمةموكحللنوكمنا:اهم

ةيسنجنوناقلانيعيملو«ايلاطياكلمهنيعيةيركسملاوةيكسلملاةوقلاهديبماع

باوذلاسلجمةداملاكاباونيلاهالابختنيفايباينحلانوكيناو«كاحلا

٠.نيناوقلااونسيلنييسليارطلا

ءاضعالاةدمءاضقلادنعةينامألاةموكحلاءاضعابختيذلاوهسلحلاو
.ةءافكلاطرشباسماكةيلدملابصانلايلوتقحينطوللنوكبو«نيلوالا

كلمونايلاطبالانايعالاوباونلااساجماذهقدصدقو«كلذريغو

.عبطوايلاطيا

ىلعوةضوافملاهيفتراديدلاعامتجالاممسرىلعذاتسالايملطاو

سيئر«ييدرات»لارنجلاميقوتوهعيقوتابيلعيلاىلوالاتوناقلاةدوسم

يلحوسلاكبناضمروضيرلاكبدمحاعيقوبمث«هلباقمىفةيلاطيالاأملا

.لارنجلاءاقفرعيقاوتاهماماو«كبيدابلاوكبيعبوصلاو
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عمتجيةينامثلاسلج
هماوقناكو.لوالاةيلامثلاساجمبختناوبرحلاماتخناعأاذهيلعو

رابعككبراتوسايارطنمنسحهيقفلانإكبىوطاسفلادما:ةداسلا

كبيلحوسلادمجاولبجلانمكبىيكفدموهطنشلايلعخيشلاونايرغنم

ساحلصصخوباختنالانوناقمیظنلاورشابوهطارصمنمسوبدوبكبرمو

(ركاسعللتأرق)ناكرصقيابنلا
یلختف«سابارطةموكمل«ناثوعبماساجم»هتجاؤىلعبتك,

هينطاومةبغرنعامغرةيكرتلاهتيمباتباكسمتملمعلانعاشابيورابلاذئنيح

رفاسو«نوناقلااذهقيبطتبدالبلاةمدخىنهكارتشاوهئاقبيفايلاطبالاعرو

.قيرطىلعىلا

عقاومةدعيفوتارمعتسماريزوةفرغيفوهوهلثمتموسرىلعيملطادقو

برحلاةراداىلعرادتقالاوةهازتلابهفصتايلاطيافحصيفتالاقمةلجىلعو

ةموكحنمباتكىلعيملاك,كلذريغوهنطولصالخالاوتابثلاو

!سابارطيفهءاقإهنمبلطتايلاطيإ

تبختناايلاطيانكلوءاهدحوسلبارطلىساسالانوناقلاوحلصلاناكو

.یزاغيبیفاہندفنوداوملاضع

ىساسالانوناقلاتنلاوهتقاغافهدملطتملواهباوسلجمتحتتفاو

.هدېميفهتلتفوسابارط

تنسوةماعلابرحلايفرفاظلااهدنجةماركباسامحلصلاكلذتربتعاو

.نآلالمعلاهيلعواتحمايرامعتساانوناقدالبلل

روينسلاىابتکوكلذىلعنامعكامبىفوهوىنورابلاحتحادقو

.فحصلاشمبهثيحيفهترشنالوطماباتكييلوسوم
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تاياجتحاةدعمدقلوضانالاىفةمئاقةينطولاةكرحلاوةناتسالالصوالو

ةناتسالايفةحضتثدحاةيمالسالاةفالملارادلالتحاىلعءاملحلالوديلثممل

ىلعءافلحلاةبقارمتناكوابيلعقيلعتلاواهرشنىلافحصلاتقباستذا

.ةرصتخمترشنامنكساواهرشنعفماولؤاحؤ«ةديدشتاعوبطلا

هلبطالهناكردابرعلاىلعراكفالاريغنملصحامىآرالو

ىلارفسلاهللبستناةموكحلابلسسوتوةرقناىلالصوفةناتسالاىفةماقالا

اهرومابةلوةشمتناكذالملفسنووابروسوارصكةسرملاراطقالادحا

ىفلذبالكانهقبواينامورقيرطىلعسرابىلاباهذلاىلاضاق

.اہنمجورا

رصملوخديفنذالاىلعلوصحاللودلالصانقميمباواقرطدقو
.عنقارعلاواسلونوا

لجألكمىلاهلقيرطلاليهستيفنيسحكالاةلالحىلابتكًاريخاو

ةدهاملادضاهرشنىلاهتلاقماسميفةديرجباتكلاعمهيلالسراو«جملا

:لاقواهأرقفعىلعنودكملةينيسملاةيزيلكنالا

«ةحيصأوةيننسحنعالابتلكاميورابلاتا»

نادعبةمركلاهكمينوراسبلالصوف«مزاللاءارجابيمالالايفو

.اهيفلوزنلانممفموةبرصماءىتاوملابس

دمبوءينرعلالالقتسالاناشينهدلقوبيحرتلجاكالاةلالجهببحرو

اسأرطقسمدصقتةرخابىلعرفاسيمالسالارولاروضحوجملاةضيرفءادا
ےس

طقسمناطلسروسيلناطاسلاةمظعةموكحهتقاتفجيالاونامجاجحب
هلسرأيذلاىفارشلتلاهمابسحهتمظعىلعالحبمافيضهتلزنأولالجالاب

.ءاوملاليدبتلدنحلايفوهو



€
.هدلاوقيدصوميملاهقيدصىورابلاهفيضمارك١يفغلابمجرالو

٠.لافتحايفيديمسلافرشلاناشينهدلقو

.هبيبطةطساوبهتاوادمبناطاسلاةمظعىتعاوايراللاىمحمبيصامث
ىاطيربلالصنقلاهمليأيأبمبوايشتاركىفءاوملاليدبتلرغسلاداراامم

دالدلاىدحاىلارغسلادارااذاهرفسزاوجىلعهلرشيالتألطقسمب

حامسلابرمأفلصيفكلماةلالجىلابتنكسف.اقلطمىناطيربلاكحلابةلومشللا
...طقسموقارعلانيلالانالالقنتلاعيطتسالوہف«قارعلالوخدىف4

ييطلارمت
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خيراتلاوةقيقحلا

ةمهمةلئسأنعةقداصةيوجأ

عوضوملالوحثحابلاخالاردصيندقةديدعايشناانباثرا

انررغ«اشابنورابلاداپجراوطانمكلاثلاروطلااذهيفءانلاعىذلا

نعلزلنااهاسعاشابلاميعزلاتنبةَعربلا«ةميعز»ىلاةلئسالانمةمئاق

«ةهازنلاوقدصلاوعالطالامساونمالاميتاببشلاكلتثحابلاباق

:اصناذهو«نايكهالعاناونعلاتحامتيوجأ

تمتنادقهللاهجراشابينورابلاةممنأحيحصلهسلوالالاؤسلا

?يساسالانوناقالاپئاضءابوايلاطراعمحلصلاءاپتناب

ىوراسبلاةقيقللالهاجتمواالعاجدعياذهيعدينملك-باوجلا

ىفدالاندايمىفءادغلاوةلوطملارهاوجسرادريغدملاهلو ةيماسلا

يلاعلاقلحلاكلذيورابلاىلعرثكتسموا«ةماركلاؤنطولاونيدلاليبس

.لفتالىلاةميزعلاو

نابمرصبومسيحاعمسمىلعهمطقيذلادهعلاكلذىلعًادهاشيفكیؤ

هدېعبرف(تايلاطالايب»نمزيزعلانطولاربطڄامهسأررەشقلحمال

٠سابارطلايلاطيالالتحانلعاموبنمقالحديهسملوهجوىفواىلع

ةمهتبفقواكو«هصيقتحةيفغملاهتريفضو?رعشلاكلذنمىذأتکف

.امةسيسدريديبصعتمبهارهناىلعلوبماتسايفیتحشتفوسسحتلا

ةحماسواةصرفىاكرتيوامدنيناهلابيفرطخالوعجارتيملهنسكسلو

ىوالا«ةسدقلاةياغلالبسيفلمعينانودبهبرعةحناسلاهبشااموا

!نيدتعملانمزيزعلانطولاصيلخم
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هذهلثمانقدصلةدودحمةدموادقعبايبنجاافظّؤميورابلاتاكو

هتلودباحستابهباحسابجينييناشعلانمايكرتناكىتحوانونظلا

.يساسالانوناقلاءاضماوحلصلادرجمبهتمهمءاهتنابانلقلهتموكحو

هيلعةرسانمونطولاميمصنميميلءيشلكلبقينورابلانكلو

سلانيلذابلانيدهاسجملالئاوانمكلذقوفو«ماعفلاذنمايبيلتنكس

٠يبيللابعشلافرشونطولااذهةيرحليبسىفسيفنلاو

:فذصىللواهللاهجرهنا

€ہللايبسىفناپربكآندار
قلااذهنعدوذبناىلعهبنطاوموىلاعلوهلاحرسهللادعبسفنلادهاعو

.همامارادقالاهحسفتناديملكيففرشلاو

هنطونعاديعبىنافلاملاملااذههعبدوتمويليلاطبالالالتحالاذنمهتايف

هاناونءاضصوقلالیسيفهرقدصىلعدهاشریکألهالاو

ةاسجحم»:ىموالاةسدقلاةيافلاكلتءاروهبنافتوهاديمبسحهصالخاو

«ةماركلاروفومالقتسمارحهضومنو«دابعتسالارشنمنطولا

هلهابوهبتلصوبئاصمنمهتباصأاموليقارعنمهفداصاممغراذه
ةفرشمةممبادهاجمهقيرطىفىضفف«هللاالااهماميالةيحصوةيداممجاوفنم

بتکفرسخاممءيشىلعفساءريغفقونودةيالاىلايءادفلطبلكل

همزعانعمنطولاذاقنايفاوركسفنميقاحتلالاةينىلعوهوةافولاهلهللا

دادبتسالاورولانمهعمسيال«مالآلاةدشنمهباتناناكاممةلاعلاىلع

.ءازعالاهينطاومةيونعملللحلا

لبةييتنمتناكاهنكلوةابلاىدمتناكيءادغلاينورابلاةمهاذا

.تابایتشنماهؤاپتلابولطم
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نانودابجراغودالسبلالخادةيرسلاابتاياعدةيصخشلاضارغالاتلمعف

تسمطیتح«حبرواةدئافموشغلارمەتسلاويدتعماودعلاريغلكلذيفنوكم

ىلاتاياعدلاكلقلجئاتنلاةقيقحممنظاالو«ةديحملايلورابلافقاوم

.رهدلانمانيحةماركلاوةبرلاليبسيفىبيللاداباقئاقحتفرج

ةنوضعلاىقةكراشمانعاشابينورابلالودعليعادلاببسلاوهام-قالا

نراكدقو«هيلعنييذطولاءاسؤرلاحاملادعبةديدإجلاةسابارطلاةيرومجلاب

?لاموةوقنمكامياملكبابقيقحتليعاسلا

كلازكاہمنعهيلامتوةهازنبقدصينملك-باوجلا
هبرقياسبمامتهالايفينورابلادهزهقاحعانرمقدصيةيصخشلاةدئافلاو

ةياتكهلارقواماكتبهعمسنملكف«ةقلطلاةطاسلاواةسائرلايساركسل

ناديملكىفهسفنىلعةعجرلاطوطخمطقيوهدالواوهستيسنهلاظحالب

ناكفءسدقلاهبجاوليبسيفالوقولولمعلالاجلهلحسنيكلذمادام

ةبانلاىلاهدالواوهسفنلالادحاولكلبقاوعلاردقيوءيشلكىفرکش

ةسوروالالودلاواہکرتنيبهندہلاتناعأامدنعاذهىلعلئالدلانمو

تاكعقاولامالامامابرغلاسابارطنعاهديايكرتتعفروابيلعةفلاحتلا
ناايقيرفاىفمانعلااهدئاق«دافنامثع»ريمآلاةيكرتلاةموكملا

لمعتودالبلافرشىلعةظفاحلاميطتستةينطوةموكحليكشتىلعلمعي

لبقينورابلاىلعمالاضرسفةقلابلاطلاوطورشلانمنكسماامقيقحتل

تمامباجىفهزايحمامدعلسهلليقاذنكمواسدحاولک

اذهناكو«ريمالاقدصيفكشإنانودرذتعاف.نطولابناوج

:دصاقلاهذهمآو«تايثغلاصاخاودصاقملافرشانعًارداصراذتعالا

هبشاةروصبميلستللاهرارطضاولوبماتساةموكحفقاومبهعلع(١



{vr}

ةموكحبايسانماءدلقبلالاپەجءارتوةيروطاربمالابق)نمخالسنالاب

ىلاةيمالسالاةفالخالريداملەينانوداالتساةبامحىلعاعطلمعتس

القعمرەتستلنكساونييلامثعللةفوقومنوكشتلالاهراصنانمىنورابلادعب

!!روصعلاىدمهلًادنسومالسالل

احلمسيمةينطوةيرومجهسائر:قرطلاقرتفمىفهارناضياانهو(۲

اسكرتيهورصالارخاءيفىلعتبلغىلاةموكحالءافولا.طقهسفنل

.اهنيناوقىلعتاثلاوةفيلخللةيعرشلاةعببلارمأ

قورابلاءافولارظنربظامىلعنيدصقلارطخأتاكريخالادصقلاو

.ضرانمهلحمواهسنجناکامهمزكرهصالخاوةيمالسالاةطيارلل
اهجئاتنردوهریغنمرثکارومالايراجمناکهلکاذهقوفو«هللا

فورظلاكلتيفرودصلاهرمضتامىلعبراحتلاهتملطاوميلاروغربسدقو

.اصوصخنيبقرشلانمبولغملكلةسنلابةيساقلا

«هللاالاطبضلاباهابقعلميالةفراجتارايتنيبنيمالايورابلاناكاذا

٤هیذطاومعفوهريمضيروهنريضرفيڪف

هتعاجشبهناماركلاايميلءازنمميعزيألبتسكبملفقوميفهلا

يحضبتاراتخالبلكلاءافجوىويندلاءاقشلاراتخاءادفلاىفهقدصو

ىعسيلاياعلاةسامئرلاضفرفهللاىلعالكوتمريسوهدالوالبقتسموهلهأ

ريمالانكسلو.ةرلاتاباختنالاقيرطنعاهبءامعزلاقيلألاهدانسال
ادحاونوکننایضرفاہیفوھنوکبالةموكحىعهُاندحهمېذأ

ةدوشنلاتاكشتفعاماهبشيفمروعرايتخالاعقونيادلاةعبرالانم

.كاذذاةيلاعلافورظللًارظنةميسجلاةيلوئسلاوميظعلاءبعلالمحتل

ىلعيدتعلاوبولغاعمبلاغاةسايسلسرادفصنملکىلعبجانهو
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ةمالاوقرشلافاعضاىلعةفلاحتملالودلامزعركذتناقلابحاص

يبيللاداباراوداةعجارمىسنيالناوةيبرعلابوعشلاامنينموةيمالسالا

فيكو?بجاولابةنمؤلافوغصلاكلننيبةقرفتلاتأشلفيكمهفيىتح
?افوفصءاضفبلاتلخدواهاوقتراخشيك?لشعلابةليبذلااهدصاقمعيج

لوصحودجلكحبصأوفعلانطاومسئاسدلاتباصأىدميألوفيك

.ناکرخیف

لذبيذلايساسالابهذ4ةيروہاتبھذ«دالاطخبعذ

ودصملانالةيالاتسكمنافمدبجةياغعورشلامهقلنيصاخملاميجوقوراللا

عضيوقوقحنمنييسابارطالحنماملکخسفيكلمصاردصفداصرملابناک

ببسلا كاذذامهتمدحاويألعينانودمرضعبلءادعلافقومىفءاز

!عيمحالةلزحألاةياهلاالوقيقا

يامشعلانايعالاسلجمةيوضعبوهتيلامثمبهكاسمتسادعيلهو كاثلا

؟كلاذلاررىم

نتكلو«احضاوبسلااذهناكولقداصلاهلناكسباوجلا

هنانظاالو«عقاولاىلانيماسلاةفيلخهعيبىلعتابثلاوءافولابهمتلعت

هدالوالبقتسموهسفنليدالابئاحللتحواًاريثكواالياقةفرظولابمتها

بيلاسألابهٍإدبمىلايمتنياملكللماشلاهعادةقيرسطنالركذياباسح

مردلعموكلانمهسفتدعيملبتاكياعارياهطخيالىلاةيرانلالب

قحاةرصلىلعهتابثوةقيمعلاهمالاىلعداشريكأ_كلذدعبلكلادنع

€هسخيراتلاعنصنمريثکبلہسأخبراتلاةسارد»:لىقاةقرقلاو

هصرحوبرغلاسليارطدابجخيراتظفحباعىورابلاماتهاةرثكىلعو
لهاستفهسفتلمجاهتافهریغدنعهتمیقتېفتامہمهتقیقحدہشباملکمجع
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خيراستلاكلذزارلانعمويلانحتانزجتوهتايحىفزيتيتحاهقوقحيفنمزلل
تاکتاركذلاكاتءارونمسانلاناکامشيديلا

.ةدلاحاتاحفصلاكاتتاثاوكاذواذحیحصللیبسيفهمدنمیطعب

هتحصتاذاصصغنمعرجاموبابلااذهىفىساقامهللاةمذيفف

٠لجاملاءانغالهتماسأو

جالاديسلاؤرييلهفةيسابارطلابروانمضيفناكولسعبارلا

رجامملياماسقانيبامهيززجلاہیفہذوفتمدختسیفدعبنميیڪذفدنگ

?نطولاىلعةميخوبقاوع

هدو-جولةميقكرتتفةمئانةبدتعماةلودلاتناكلبف:لوقأ باوجلا

هانممكلذتكرتنااپنال?يطولاءاغالاةحاسيفينيكفدمجالادوجووا
!حابرلاجاردااہیعاسمتبھذودبدجنمتاشف

ىامناءاعسالاوبهاذمللاماظةيوسنماتاماسقنالاوتاكرلاكلتلكف

فاعضاولمشلاقىرملدصقةلؤمتايليثعامذا«نيدتعملاسئاسدت

نمتارشعلبرجحنيروفغنصعداطصتتذخافتقولامانتغاعمةينطولاةوقلا

اہماظنمیظنتلولااشافصودرشتلاوتوللبعياىلعتضقناىلارفاصملا

تحبصااعيجايبيللببرغلاسلبارطتاالماللوقتلواهدالبيفديدجلا
!يشلودلاوكلمالةصلخمةيلاطاةرمعتسم

ءافلاىفعيحلاينمتوعجشتونيفرطلاحلسلتناكابناعقاولاو

بناجلاىعداىتحناتهبلاوروزلاقطنمرشتنافراصتنالاةرادجوءاقبلاةيقحأب

ةبالولئاواذنمنولوقيك«ينرعلا»بناجلاريدقتلينورابلاليميسوققلا

.ةلتحلاقطانملاىفكاذذانويسوفنلاو«برعلاءانبا

ليذلاوهويسوفنلابناجالينورابلابصمتيبرعلابالاىعدااك



€ ve}
. عمبصعتلاوازيحتللفرعي

عيمجالاتداصهحوميجارهداجناکفملاكلتنمىلوملاههزندقو

نانڪملهفةيروماءاضعانيٻناکاشابنورابلاناولسسماملا

بورحىلادعملرجاممسالارطلارمهلاوخاةيقإنعةسوفنلاجرلصف

و٠

دقو?ماسقنالاكلذلبابساداجمايفودملازجعيناكليفسباوجلا

تح.فئازلاملايساركىلاحومطلاوتاذلابححالسبعيحلاحلس

نمرصتعلاميركلامعتمۍیکفدجالاقباضاذافالاو?ةموشغلاهمادقا

?ينورابلانيمالاقداصلاهنطاوم

تريمرتحلاءامعزلاةرثكريغهنطولاجرإرختفمايورابلارسيناكاذاف

وايامهمدحاويانيبوهنيبنكيمليذلاوهو?نيصلغملالاطبالاو

.هصخحشهموصح

خيراتلاكلذلبقنييسوفنلاويورابلانيبتاصفورارمتسابتلمعسئاسدلانا
تالماجلايفىتحىنورابلادضاونوکینامریلعاضورغمءازمنیإتدجواو
!ةموقلا

ةفراجلاةيمادلاتاروثلاكلتمنعيالوماسقنالاكلذرخؤۇبناکءیشالاذا

قيرعتلاةسايسيفهرصنوودماللاجلاتحسفارادقالاتمادامةسدقماقوقحلل

لبقرخاءدعبًادحاوسوءرلاتلصأتساف!برملاةسايسيفهترصناممرثكا
ناكاميفريكشتلاالاجماودجيواتغابلارابثلانماوکلامسوااوقفنا

يعادلاءامسالاةفلتخلانيدايملاكلتيفطقسىتححيحصلاسايقلابنوكيسوا

ابةرسحيفمهحاوراومهبلعاوهيذلاميبرىلااوبهذفيعدمابنجىلا

.هلهاوزيزعلانطولاباصا
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اومنافاهؤامعزمدقتفىفةيتسرشاملاكراترصتناءانمالااذهيفو

ةايلارعملةضمولكىلعتضقومومملاىلعايبيلوسلبارطيفءيشلک

ريبكتلاولسيلمتلاهيلعضورغلاوا«ابصغهيلعضوبقلاالانطولايفقببلذا

۰هعادشاوينيلوسومهغاطال

ءازالاطرالاهلاجربفقيناكاذذااشابيورابلاعنماذام-سداسلا

فوغصبفقيفيلحيوسلاكينامرفقومحاصلاداسفالةيلاطرالاسئاسدلا

يفديدانملاهلاجربيلحوسلافقواكالتممداءينبيلاوسىفنيدهاجملا

?حاصلاتاررقمذيلءازاايلاطياةبقارلةطشاشمايناوس

عماطلكنمةفورعملاتايليثخلاكلتنمودعلادصقنكيملولسباوجلا

ناطرسمیارجٹوهقرفتلا6هبولمایشیفمولااهارت(کدتعم

كلترمفقوملكلناكلامو#ىبللالبىسابارطلانايكلاىفةنتفلا

مهناسشديداشملالاطبالاكئلوألناكو.ميلادعستةجيتلوةدئاففقاولل

اوءقولوغارغلادسبامبهبئاجنملكماقلمعن.ديجمارصتنماةءانهىففرشلا

.الىسهالامسوسىلاكشلادجيالوسواسولامناخاتالاصوصصانص

اذاعو?هرغوهرغىلحمرسلاديسلاهغدوتماد5!تاہ۔ھنكلو

؟تقاخاذامو?تہتنا

ىلعیو-ةينلشوشمدلبيفمالسلاوةنينامطلارشنىلعاطاجرةردقبنوديشي

ءاغنكالاجرةينغلاايلاطيالثمةيوقةلودنودبماهلميقتسينلوهسفتبهسف

.اصالخاوساارطالهرميتلمن

تداكىتىحهنياةيرحبالاوهيخامدبخالااهرشتأتاياعدلاهذهبو

۰الذویساrدعضرالا
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اذلصوهتمظعجوأيفيشتودلاوامةنسيفركذيءيشلابءيشلاواذه

اوصفىفءاجامنمضنمو«ةروصملا«ايبيل»ةلحعنمددعقارعلایفنحو

امتادعاسمبةداشاوایہىلعةفولتملاالاطيالضغلليلوىثلودللديحع

خلا...ةيدوبعلاورخأتلاةدهونماماشتناودالملارينيلماملانيصاخمال

كاتءادتباخيراتعمةمظنللاةدعاسلااولاننذلاءامسانمتءاعمث

جلا.اهرادتموةمظنملاةدعاسلا

رقلاىفرارمتسالانعزحتىتحرثاهذخأو¢هللاهجريدلاوتہدف

!يلوسومابلعفءادحاودوییاكياعللاب»:لوقوهوةلحملاىلوانف

..ةصرفاطدجالنایناتکو

م؟ًاضيا?اشيااذهأ:لوقيوهناكءامسالادرسأتنكااف

فاکرتا:لوقويلاريشيوهوهقامعانرمدلویوقلانهاوسالح

ايلاطيانأبييربخأنمنأآلاتقدصدقوينتلاءانا!دحااهاالأبتكللا

ررالةمهبنحسلااماواطوىقاماتددہفرذتعافىلعةدعاسمتضرع

«.ايدامینغيفوهوًارغاصةدعاسملاليف!ماحماهنم

نمكانهليفءامسالارشحىفاوفلابمناضرفىلعو:الئاستمفدرأمث

?ةمظعلاوفرشلاناكرانمدعاثيشينيوا؟اطاحصي

ةنتفلاداقيايفاسحابالهناسليقاميفسايلاطياىرتسمباسلا

حيحصلهف٤نيأاملاركمسعنبكبةغفالخةلامتسابالانيدنطولانيب

ىفكلذيفركسعنبةفيلخىدلةطساولاناكهنااشابيورابلانعليقام

لتفو١۱۹۲یاميئهيلعضبقناهتیقاعتناکف١۱۹۲وج۔ناوج

?ةعيدخالنطقذااشابمدنمث<اقنش

اهئارونموكتالامانوابنمىورالانكبم—باوجلا

12--ىنورابلا
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نيلفْعلانمناكالوةحجانلاةسايسلابيلاسالبجمهموصخهفصوامهمةمادنلا

هناودعوهماظنمهنطوينبرذحيفقونملواوهودعيفریانظبتح

ركسعنباقنشببئاصلالوزندعبالاهنطوىلعنيدتعمادصاقملنطفيالو
شعبيامضعبةقحالستملافورظلانكلو.ءازعالاهنطوءانبانمهريغوا

اونوکیتانممناقبطومراس#افالتخاىلعدوسالاكئلواتمرح

ىلاتانساتيلقلاومهضايحنعدوذللينطولافرشلاةحاسيفةغرفمةقلح

صانرتفلاداقياىفرمعتسلاليءدابكالاتتتفوبواقلاتحرجتائيس

.هنمعورغفم

ةدرجلانويعلاتناكناوركسعنباةلامتسابانيهرالانكملو

بابساةلازالىعسبناكىذلاوهوةلفغمةطساوينورابلادعىتح«كلذريغ

لسحوراهنيةينطولاحرصىرينانيدهاجمانمهلثمىلعزعيذا«ةروثلا
ندهاجمامئادمممديرومرفرعيوہف«سدقلادابا»لحم«ةروثلا»ظف)

مودعمريمسياکتاباصعءاسؤروةرئاثمذارشمهمديربالقلالیبسيف

نممهبزتلاجوقلاهإدبمبسحمافتلاءوسهلازالييورابلاطسوتف«تماشلا

ةبسنلابةمدخنمكاذذاهتاب:اعيطتسيامةباغهصالخاوهتينطوىفبئاوشلا

.فقولمالئاخدىلا

هدعبوركسعنيالبقةمرحألاهيلاتلصونملكايلاطياتاتقدقف

?ةلطساولايورابلاناكلهف

نعىورابلاتدمبأوتردابحياذملاومنارجلاكلتىلعايلاطياتمزعاملب

یتحوهلابحامهموهنطوءانبانرمةعقومطباضمىلعهتماطأنادعبنطولا

یتحهداعباةفوءرلاايلاطيانمنوجرياومدقلاعيجكئلوانانياز

هلهاعدورانودةممرخألجرف«ابراجىلاهايملاعجروةلالاادهن
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٠.طقفامويرشعةسمخةدم»هلنولوموهدالواو

هللاهجرناكامنا«ريمضلاخييوتواةمادنلاهبقعتالمعلمعيملنا
نزحهاشأردقو.هینطاومنمبهذنملكىلعةرسحواأمرهظعأ

الامتوهناحبسىلوملانمبلطيليذلايءادفلانأشءاوسبءاوسمهيكبيلب
.مزازعاوهموقةرصنیوس

هيعاسموعيمجتطبحأولمعلاوفصهيلعتركعةفئاطبينماما
!!.هللصالاو

۱نمجرخأهنااشابیورابلانوءليڏامحيحصلهو--نماتلا

9يفةيوازالايلاطيالالتحايفببسلاناكيذلانئالاىبوجحملاةديبع
?N4۹۲۲هنس

جارقالايأنكيلولوينورابلاىلعرثكتساالىنا:لوقأ باوجلا

نيالاهريغونوجحلاةدببعديسلانيبقرفلاافهيذطاومنمدحاوياىلع

عاطتساامعاندلافرشىفمہکرشاومرحاسومريعجرفاوءادعالاسئاسدمرغ

بذافمالاامهمىبوجحملاةديبعهبشىفمرثكاؤاليبسكلذىلا

ءادسعالايديىلعةدييعاتراقاذىلاةنايلاكلتقبسوعيفىنورابلا
ضعيهلسأرلكىلعءاضقللةرئاملامکاحاتاكشورزاحملاتبصنامدنع
فرعيتاكتاقاكيورابلاف!تقلمانطوللهتنايختقيسءاوسةيمهالا

كالتيفمدقفهيلعزەبوهسوءرونطولالاحربنرضيوتانايلاكلتبيس

٠لاجرلانمةميقعلافورظلا

ءيربلافعضلاتافصنمكلذريغوارظنلارەقددصلااذهيفeامہ

هنايرلذدەباميفلجيذلامالا«هريمضوهيراءاضراهلككلذلمعدقوهف

هصالخالجسىلعامطاسارونوراطقالاىتشلهترجممالاءوهتبرغحارجلامسلب
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یفتعشوااقولبذمەناءاضر٠هللاهحولهدابحقدصوقسعلا

لبةكرملاىلعادیدشهرطخواریبکهبذناکنطاومنممقتناالوودع

!هسفنوهىلع

دقعنملايريضحتلارغؤاىفرولانماشابىنوراللاعفماذام-مساتلا

يفروضلانعبغيناوا?هيلايعددقوةبزيزعلايف١۱۹۲ربوتكاىف

دقوامس«حاملابهلايعددقو١۱۹۲ربماىفدقعنلاتايرغر

لبقاشابلاميصاوهو«نابجرلاوسومنيبنيبلاتاذحالصال

؟دحالک

یفانکذاهانسمامريغةيقيقلاباسألاكاذذاملاننا باوجلا

قدصاممهوهلوحچلاةرثكوهيلعةديدشلاةيقارلانمةراوزةدلب

رحمملايفاناقلدعبنكسلاوهيلاةميدقلاةبحصلايفسانلابرقاوهئاتدصا

دخلامرعبناوهلوحتناكةربطختاسسجحملعكلذلعبمطاهناهنمافرع

.يدجملمعهلقتالىتحهيلعرابخالاليطعتواقّلاقلابقهقتاعيلع

فشکشتولالاحالصايفهتالواحهيلاتلصووهيلاتهنتاامقوفاذه

نوحسمهلاسحأفهباقىلاةبحلكنمسلالخدااماناوطلانمهل

نولعغالامنولو,ىريذلاكئلوالكريناىأرف.عياةدارابديقمو

باسامتاحایفنولمحباوناکلبةقرغتماعايشااوناكو«ةماتلامهتيلوئسم

هالعالوعهديريلماحوىلعودعلالواطتسمافةا

ثغراممةيوشملإةحبحصريغةقغامهلصلتدخاأوا«هيلعرابخأالاترخاتف

.أوةريحيفهلثمبدعقبوسأل

تًارناىلاروصحمهبشقهبيجعرفوباحصالاهنعريداًاريخاو

.ةبوجالاهذهطسوىفتقامناكفايلكهداعباةموكسملا
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: قارعلاىفنحو«ددصلااذهىفلاقف

قدمرومشىنإلاخدقوءانيلانمامعالقادنعةرخابلاىلعاىفتفقو «

عنتمتتداکف سلبارطینعییرخاةرصاهاراالقوسمياىف

نيحدميالايسفتىلاهبتلاملو.بيبلااهرظنمنمميشاىتحةكرملانع

هناكىلعأىلادرصبمفر1ءراظنالانعتاغوقفالاءاروتراوتامدنع

: ةسلرتاوطخبةرجلاعرذيوهولاقوةلداعلاءامسلاريثتس

ملول:تاقف«هبيذلارأتفختدراف!امتوريلردیرابله»

? . . . ةيعصاطورشلعجم

ىلعاريثككلذنيرتأ?ةبعصاهنيرتأ:نونملاوصبلاتودبمفقو
!! موکحملکررحتبوغاطلکرحدنیومغلکيلجنيعةفرطىف?هللا

مث«ريثسکبهللاىلعكلذاموهللاءاشنايلوقلب!يلوقتال

يجانينکملکنوملاحءودهيفهسأررمشىلعهديبرعبوهویرتسبسج
ودعلارحدنيس«اسيبيلررحتسنيالارجاميضيرلهللانا»:هست

. . . كانهنوكأسرمعلالاطاذاو«تارهازلايليفحبصتسو

. . أالولاوسيأدزاملو

هجر.اشدححرصاو«ةباجارثك١ناكوالاۇسثكأتنكینتیاف

. نيبلاقحالیبسيفيءادفودیہشلکمحروهللا

موملنمهدالبلهُهلحقوليفهتاکنکماامضمساذه

نموهرکذنماوکرڅ«ةدومحملاهيعاسمطابحالءادعالاىعسو«ناكمزعأ

هكفتللهيدينيباميورأتنكىلاتايبالا«تايبالابرغاوطظافلألاملأبهامش
انيلعهللاهجرضيفامبانلوقعوانحاورألًاديفمًاراوحابذملعجحموكحضيف

نمهيدفتلاوةيحضتلاوةلوطملارابخألتیقبامةدلاخعاقووهفرشمقئاقحنم
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.ماركالاوريدقتلايلاجم

:يلباميفهتمجذامنضعيكيلافحدملابابنماما

ينورابانلاحماريدوادشحسر

یولاذةيلاطيراردوهار

يوىامناکهللايلعيضاوعس×

ینورابلاوفوس»>هلعقحا

وبيععومدنمبرشلولکان

يورابابكيلعواكيم۳

ىنويعلكقلعنباجحكريدن
ناسميلسخيشلانوعاهللاس۽

نايلطلاموىفدهاجإناطوالاابا

هميدخاهعمىللاووههميدهنوعاهنا

همياساهبرذاكلاو

ناحنجهحوالرئاد

هیاتکیفارقنممحريهباجنممخرب
ايازعةونضوهناک

نامزاسانلاهوالخ

هطحواباجنممحريهدلاومحرب
نادوسلاربايلاانمهتديسهللع

نايلطلاموق ىفدهاجإناطوالامئاتهنوعاهللا

هنيويربروبابىلعدشنسە

هنیشمالبينوضرعسیقاو
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انااماتروباب
اناسناوانردواسبرتلازهإ
اناسنعلوبلاتساادقارفاس

اناسحایسومشلاوهاامنیماع

يادقفقاوهنایشنباشاب.يمانمرابخيفتماحسہ×

ةيرلاولصحماينيلسات ةيثلابسحتماح

كلاماماللظلادمباوضكنطو كلايشاكوحكارشاسيلاب

كيلافةدلااتايحضتلاكلتلشفباساىلعدبشيذلامذلابابنماماو

:ىلامیفهنماجذومن
هميدهمدتحتلاتحهبلخ۔هميدخمنمكربيريرللا

يلاورياصلانایفبوتکم۔يلابجتبرشکرمت

يلانقوسنيتلاتبرشکرحت

هميرشفعسلانمتیرشكرت

هميدخمنمكبرإيريربلا

ناكماعلاحاصلنيلماعلاوسانلانمهريغكهلاءاحملاوحدملانمنورتاكو

.ابئاغورضاح
هعيجشليفالجروءاسنقحملاءايفوالاهنطوىبةيرعاشقلطايذلامالا

لا...هناشينغتلاوةداشالاو

اہيدلامبهذنادعبكلذنمءىشعمجمنمزلاحمسيتىلايف

.حابرلاجاردا
:نیماثدحدقوهریغنملقأهللدملاو هنمهبیصنفءاحهلااما

ءبرحلالئاوايففافلارارمتسالدالبلاهبتنميذلارقفلا لوالا
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رقتالكىلايثغلاودعلادصلنيبراحملاتاجاحدسلفاكددمدوجومدعو

.رئاخذلاومئانْعلانمفصوبالامكرتلحمنم

تيعوطتلانيدهاجملاعوجباوصلاةداجنعنيدئالاضلىمدقو

ندهاجااضئارفءاطعاىلاتارلاضعبيفاورطضامال«1!قيقدلاركسع»

ماردلامادعنالكلذوممةينطولةسمحتلاتالاضعبنمملسرماقيقدلانم

.اکرميلستدمبلوالاداباىفاعبط

لهاكسامتودعلاىلعزعامدنع انلقكسئاسدلاةحيتننالا

لبقباسحلکهلءراقوا«بصعتلکنایسلوقلالوبقلنيعوطتمسلبارط

نكسلوينورابلامدحال«فعضلابهوفصووايربرب«ىنورابلا»اومسف«كلذ

لكيفكلذدعبماسقنالاببسوهاذهوءامساسأنمةينطولامدح

.صالخالاوداحالاهيفبجفوم

بالاةبجنرماميمصاماسمايبرعنكيملوأ?ايربربينورابلاناكلبف
?مالانماميمصاماسميربو

.نيملاكلذيفرصنلاميجاتمرحةدکملکبابسافرعلانهو

«ىورابلا ز»:نطولاتف
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سلبارطلهتریاخم

ىفاسحاسسلبارطرداغاهرمأمقافترتابارطضالاكلتثودحرثأىلع

بالقنالارثاتريغتدقةلاللادجونكساو«هرقناولوبماتسادصقفهللادالب

رصمواماشلاىلاةدوملالوا«لحمادقياثعلانايعالاساحوءيلإكلا

هذهلوخدنمانباعنمهاتعنموهجویفاسنارفوایلاطبربتفقوف«سنوتوا

ال_نازولرعمدہشو«صاانامورقرطنمابوروايفحاسءدالىلا

نييلاكلاممةدحجاعملامارياىفكلانهررقامممویاروجرفتکلبةوعدل

سرابىلاهرغسنانعىولفةينامثعلاايكرتعوجرىفعمطمالهناايماپنلمف

نبنامیاس:مساهذههتحايسيف«انروبساب»لمحناکوسدپمب

.اذهىتعمباموايامشملاهللادبع

ثلو‹رسالاصغقىفهسفندحجوف«ارتسرفاسلارفتدحوكلانهو

تارمعتسلاىلادالسلانمجورابهلنذوبالسرابوايليسرمنيبنيماعوح

.يورابلاوههناهبترعشامدرحم

رڪذڏلاصخةيرداونوةماهروماهلترجكلانههماقمءانثايف

:یلباماہنم

سنوتلاشابلاةرايز-١

نمةصخربسلواراز١۱۹۲توايلاوحيفهناتاقامتالابرغأنم

سنوتبةيابلاةموكحاهبعنقملفاملاءهيلاىلامسالابسيرابسیلوبةيريدم
ليوایفراصحلانماتاطنهباعترضسلوتبهلوصوتاصتاامدرج

هيلعترجحونييرسلاناوعالاوسيلوبلانمفلأتيوهو«صالابىزينوت»
.الاحسنوةحرابمب«ةلسارمالوةبفاشمالالصادحابلصتينأ
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لزنلاىفامابلابانلاصما
«ارحناكماياهبانلصتا«ماباةمضباریساوارحسلوتبهدوجویضتقا

عيضاوميفسنوتبةيبازيماةيملعلاةثعبلايفقافرنماناهعمانثداحو
.ماهاپلکودیفماہلکو«صامیفانماانکیتش

هماقمبقيلتمركتةلفحةثعبلادارفانحتهلناانعمزاانكو

ءابدالاونيماعماوةذئاسالاوخئاشملانمءايفوالاانءاقدصاابيلايعدتسن«ىاسلا
مرح٢۲موبيفضرْغلااذلةديصقتررحدقو«سنونءانبانمذيمالتلاو

٢۲ةحفصناويدلاىف١٣۱۳ةنس

ةينمالاهذهنودتلاحراممتسالاتاكحموةسايسلاتافرصتنكلو

هوبحطصاهليحردعومناحامو«انلقاكهيلعراصملاقاطبرضي

ايفوههلصفيسا.مرجهنأكةرخابلاىلاليتوالانمةسارلاتح

هنسواننيتلصاوتكانههبانلصتلادنمو.ديعبنمالاهبلصتنلف.دمب

ا«دعبنمانراوطاةماععمهراوطاراسىفتابتاكملاترمتساوتالسارلا

یتشيفبازیمينبنمهناوخا«ءالضفلانمةفئاطهنمتالسارملاهذهتلعث

نمولخنالاممكلذنمجذامنثحابلاخالاىريسو.اواوناكامشىحنوثشلا

.هللالوحباتكلاعيضاومبسحىلعربعو

ِاالايلاىلاةديصقلااماو

اقرشانيءامسلاقفأنمناردبوالأوباحراابالهنالاله

:اپنمو

اقثأَتتداموارضلاسنونكب تفرشتميركلافيضلااهيال

اقرفؤملأامتاكوناف اهبنجمًاديغراشيعكلتنم

اتوشتبيبملافيطنمةحيللاهبتيظح(بكنمتيظحدقو
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اقوطدنلاوفويسلااهاشورعتلزلزفالزعرطقلااذهبمتلزذ

اقلقمارححواقييضتندفلاءاشاةفايضلاراودابماقف
اقججالازامبرغلانابرغلاونب مرفويضيرقيفيكاٿيانعلع

اقربأو؟كنمبرغلااذهدعرأف مرسف«اوريس»هللالوقإمتل

اقرشمورغباوإالاکمامأ|ودصوأفمكعالا

اقدحادقًاريطخالوهاهلاوذظفمڪريخالةيیفاوار

اتوفتيتاقرشلانبامطابق ةياغوادبیمل-ناو

اقامتكالعيفاولاغتوکباوسفاتتلةعاسكوفصناولو

(۱)اقاغیلکنعهللابابناکافهوجويفاوغلغانئ

ايليسرميفاشابللنيوخاةرايز۳

ىفهراز حايترالاىلعثعبتالةلاحيفوهوسايليسرمبهتماقاءانثاىف

اهوالأ«بازیميبنمرئازانمناممرڪنالضافناوخا٤يفئاج

«رمتجالانبناميلسنيشريتديسلاوقنعلارعتجالاديسلاناموحرلا

اہبتلدبت«عیبرلانمزءابدجضرألرطبباحسةرايزكايليسرمبهلامترايز
عماشابلااهاءهرو.ةداعسهسؤبوءاجرفهقيضو«ةجريهاسأو«اسناهتشحو

تارشبمضعبلبفنماہناشيفیارءامسلانمتازنةيهالاةحفلهربصليج

هانوجراملقأكلذو«قئاضملاكلتلاثمادعبتاحيفنلاهذهلاثماىفهندامك

يفاشابلابانيقتلااماننامقاولاذاءترأعلااذهيفلضافلاخاللانتلاسرب4ل

نييإازيملاراجتلانايعاضعبنمةيسنرفلاةموكسملارمبابانلقرطسنون

ةلاسرانبتكف«طورشىلعهتلئاعبسنوتباماورئازلاباماماقملابهلنذالل
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مهملطَأرازابانناوخاىلااهببهذفنأشلااذهىفقنعلارحتجالاموحرمل

نكلو«ةماعلاةيالولاىدلمههاجاباجانماولذبيناىسعةبغرلاكلتىلع

ايلیسرميفاشابللنيوخالاةرايزريغءيشكلذنمجتنيملالرومأل

.اناءهانرکذامیسح

صصقومئاورثداحااهءانثاهعماممیرجماياضعبكلانههعمانيل

.ةفيطلتاهاكنفوةحرضتاباتدوةمىكحتامطتقمو«ردعبهئیلم

قیضووىسنمهبليناکامهنعايرسدقورئازجلاىلااعجرمث
.هشحوو

هللاقبنمو)تاحفلرسالااذهىفاب)هللاهحفتةحفتلواىو

(بستحالثيحنمهقزريواجرخمهللمحن

هذهأنروکذلانوخالانملكلیدهاناهفطلنسحوهمركنمو

قودنصيفامهلسرأوامف«لةوةاءعيهةفيطلةيدهةرايزلا

:امصلوةفيطالاةلاسرلاهذهاميلابتلكوريغص

.هللانيلضافلانوخالاىلاهللدملا

¢كرفسموياندنعهومتيسنيذلاريغصلاقودنصلاايلاتلسرامويلا

هيفاندجوفةطسوبلاىلاهميدقتلبقهيفاملعللهحتفىلاانررطضانكلو

اراكذتكلذميرتشاکاانمہفدقو.ريغال۲ددعةرمكمةاءصصو٢ددعلق

یفکلاثمرفاسبيذلانال«ركفلاذهيفمتبصادقواذه5کرفسل

نادلبلاولابلاوةديعبلانكامالاىلاايبرظنبةاءصهمزاترحبلاوريفدنمشلا
لوصوبراوجرملاف«ديفتسوكلذبيلستيفديعإلنماهيلعرميىلا

:کیخانممالسلاو۰كلذ

يورابلاناملس
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الهنمةسدأةىلاغةفحم_س

ةضمنلانعثيدح لزنلايف.هعماذنكامدنع انتنسلاىلعىرجهناايب
هناثحو.اقياسهيلااترشاك.سنوتبةيماعلاانتثعباميسالوةديدلاةيماعلا

‹هيلااهانلسرأفماباتسکومرو-ةيؤرنممرحذااتمسمتلا

UL٢۲-١٣۱۳بحرطساوایفانیلابتکایلیسرمىلااهرکمسوتنمعجر

ابصنوكلذلباوحكعوضولايفةيلاعانابباامنمضةغيلبةلاسر١۱۹۲يرفيف

امالسوةالصواد

هللا...مرتحارالياجلاخالا

ءابحتلاةذمالتللروصباتكسمايلادرو.امارتحاوامالس

ةاسيلاكرتعمىفلوزتللدادعتسالاوءاكذلانمميدلامىلعمماباتكىتلدف

.ءايحالاعمءاقبللةديدجلا

ةركفو«اهدامخارهدلالواحاملاطةحيرقليلامثروصرظنمىنمكرح

تاقف.هللانذابتومننلوتمتملانكلواباتقبناونلاتونام

.للابةمبعتعماةبيبشلاكاتلاطيشنتواباوجةيتأالاتابالا

برغلااهبءاضتسافتدبسعثو بشلاا,رانتسافتليحتةايح

وبصبىعلاوحءارحمصلازكصتفیتنافنوکللاعدبمنمترسحورو

وباسارااشادوطلحناو تألٴالتتافرلالحناملاوه

بذعاپلہمللالاجرطمتحبصاسوتلیقنابجالف
بذملدميالرانصبابشلثبرتلابعصمنمابمأدقل
بعصلاوهاماولستسافهحىلامروتتقاتفانارالعللاوار

بوصاحوروايلعمنعواكذلانعفشنتالاسرين
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اوبهىرولاهيلااممومزحالفتشمتبابشلاداب!برغلايب
بلاملامولعمايندرمأنموهسىنينحلانيدلانممورأ
بلقلاممهلبلابجالانيعاموةنسأيراوسطلللبةدعم
بحصهلامًادبعتسمامقاعادغهموقفراعمابحلسملرمو

بعرلاهكهنيفاداطنمحمقلانمبسحموانابعثلبلاىر

بطقلايهمولعلافالالكير ةليضفةابحللاذهدميلهو

يورابلانايلس١۱۹۲يرغیف١٣۱۲٢۲بجرطساواابلبسرم

ةثعبلاءانبالاضياهئمةيدأةفحت_۽

اوبتسكينامهيلاهنينحديزلةثعبلادارفاذيمالتلاانئانبانماضياسمتلاام

اقراسرمامتةدایزاضیامروصاہعمهبلااواسربناولئاسرنمفنسبامهيلا

هلنيبتوهجماوهرسامبكلذلهوباجا«ةايلايفمومنوللايفمروطتىرب

ةيلاستلاةعئارلاةديصقلابمهباجافنطولاوةماللريخهنملءافتومهتمتكلذنم

:اپصناذهو.ةضبانلاقورعلازموةساسلاراتوالاىلعبرضتىلا

مردووهللامغان

مالسلاويناهتللتالماحعماظتنابتبهقوشلاتامسن

امسلانازدقرطقلالالهذاماهوسالاليلبىنفلو

لوصتوادوقعرعشلامظنتلوجوودشتمالقالاتدب

اعضرالابقناانڻدعرنالوقلواروطرثنلادىلو

داؤفلاروتايدشلا.لاجرايحورايرصعلابابشاي

 



داحتالاواهترالاةاعدا

حالسونصحبشللمتنا

حاطنشکاقإلادنعمتنا

ليلجلامظنلامكنمیاتادق

لىلعالءامنشوهو؟التیک

موحمريعلاكلهاجلااوعدو

ةاسيلااومنْختساو

تافصلانسحنمسبابهبو

١١۱۳دعمايذ٥ایلیسرم

4 6

امدمينكلرطقلالاجا

حافكلامالعأرشنلامدنع

ىمحلاكاذنعرارضالاعفدب

لیبسلسحارساک

الاممڪحیعدبداک

موجنلايفواىرثلاىفاهوبلطاو

یھتوتومءرلالہجتا

تانحاطلابورحالاودعتساو

اسممېلااولعأورصنلااوأرف

ءرعللداقهلو
ءامظعلاميظعىعدبهلام

ىنورابلانامیلس

تارمعتسملللوخدللةحلملاهيعاسم٥

باواقرطيفاريبكاطاشنينورابلااشابلاىدماةكلاملافورظلاهذهيف

سنوتىلاامالوخدللهلصيخرتلاطئاسوبوةرشامةيبرغلالودلاتاراغنس

لامريفةبيرغلاهتلئاعإايءاهناهبرارقتسالالجألرصموابروسوارئازجلاوا

نوئشيفلخادمالنامطیطعاولئاسوةدمملسونو«ةراوز

دعبهارتساكهنايحمايارخاءىلاهتغطاعبعادبلمالااذهناكوًادياةسايسلا

رئازجلالخدينلو«ماقلاضفرابهتباجادقفاسنارفامف.اذه

.مانملاىفولو
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ىفرصماميسالوهلكقرشلالخديناةيلكةعنامتنامدفاريتاقااماو

نمةيوامستاحيفتتازنىتموءةرمفلاىلوأبابنفاماو.دع

?هيلاعلاةيبرغلابوراةيحات
 لالقتسالا ديدجلااهدبعيفرصمىفريكءاحراشانلاناكدقلح

:نأشلااذهىفانيلاهتکامكىلاو.ىلعاپءاوباهپجویفحتغانأ

امالسوةالصوًادمج

١٣۱۳نامشهسراب

تبتسکو(۱)قئافمارتحابينتاباقرمعمةرافسنامتفرعتنكمالسلا

هناركذ:شيفطاخيشلاباوجينلصونآلاو«رصميفةرازولاىلامزاام

ةراسلاهيلاتبتكاذاباطلاةباجالدعتسمهناريزولالاقوةرازولامجار

.لوصالابسح
.هللدمملاوايؤرلاحصتواببرقمتختسهللاءاشناةلأسللافهيلعو

مکيخانم.ناوخالاىلایالس

بتکفاہمسابداکنایلاارارصميفهنظباخاذهدعبنڪلو

:هصنويليامباوجلانمضيفو.هريغونأشلااذهىفايلا

الیسرمس١٣۱۳ناضمر٢۲سامالسوةالصوًادمج

امارتحاوامالس.هللامثامح انصلاناوخا

ةراشتساىفامفالساأتغتقاةديدجلاةيرصلاةموكملانارهاظلا

اتبحجمملوفصنوراهشوحىضمانتلأسميفنايلطلاوازيلكنالا

:نالىقلاقاشادعسنافالاو.سرابیفاهریغساپرلاهتک

دیدجلاهتیجراخریزولاقو«بلطلاةياجانعترخألاليديبرمالاناكول»

٥٥۲٥ةحفصىفاغصترر١٣٤۱۳بجر١ِةخرۇءانواهنملاسریفیا)1
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نمةياتكدورودرولبجاولابمايقلانعرْخأتاالىنا»:لمعلاةرشابمدعب

.لبقنمهتبوجايفشیمنطاخيشلارکذ«سیرابةراغس

٠.ةسرعلالکيفرشنوةرقلاةعاجقحيفهتىتکاممتيأردقو

.اہنميجورخمو

ىلامتهتكحذا«اماباوبالاهذهدسدمبهحتفيسيذلاهللابابقب

هنافهنمكلذرظتنماذانااهو.ةصاخيماماايندلاباوباميجدسبيضقتال

ةردقلاديهرنةلاءهلاانماعدقفناستالااما.ديرباللاعفلاباوبالاحتفم

نمىلايمارتحاويمالس.هللابالاةوقالولوحالوابودبالىلا

نامیلس:مکیخالرعيفمدو.ناوخالانم

الو.ةدشلاەدھهتفو4رلماكلاناعالاادههود:تاد

هللاأبةرماعلابولقلاهدهديالو6لسرلاوناعاالاهدوفر

۰جرخوجرف

رودصمهنفن

هتلاسرنرمهستاةديدجلارصمىفهئاحرةسخوةمدصلاريثاتتح

فلاحتلالودىلعهبضغقعاوصلسرموةعئارلاهتديسقىفهتاهأثيةفلاسلا

تناكناوءابويلاىولاةلاسرلاخيراتسفتيفرصماميسالو«اطويذؤينرلا

:اصناذدهوء۲ماعل«ناضمرعادو»ناونعبةديصقلا

مالسءاضرلاريشيكيلعفاعدومتاحرادقمايصلارش

ماليكيفموصلابنملاحتاتمدقتءالالاىلاءالالارهش

مارحمايصلالاقرشممنعالناضمرايكانمص
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هلبابنيمئاقكراپنامص

هبيئكبولقلاواعوطكانمص
الوبرال:لاقثحكانمص

انبلاةمصاعسرابيفكاثمص

تررقذاایلیسرميفكانمص

عقومهعامنشللاماذاعفش

اذلحتغيملهللاوتضمةن

?تلاثمايصيلرديیرا

الواريكناذآلاعمستال

ىلااذاقدتاسفاونالا

A

ىرولاىفمكحتلااذهافهاء

یدنراوقئاقافرعنالبو

تفاحمانالاىلعلؤد

امهللادالبنممسلتدغو

تقرفودالبلاتضبف

اوغغضتسافاوطاقنواوسفانتف

مئاقرطقمالساللقيم
هشدلود#ءىام

الامضراعاقبشعيبالا

ةطاحمودملابةريسالاكى

يفداعذااركندياقفر

١٣٤۱۳ناضمررخاوایفایلیسرم

مالسالاوبامةالصلا

مادموانایمحيبتسأثيح

ماکحاالونیدالوبتڪ

ماسسباهرهزفراعملاديم

اوماعتوانرسأفلاحتلالود

مالعالااعرللظتاميڪ

ماعةلذحلايفمويواياب
ماقلتحسةداصعلاثبح

ماماودشرمبطخل

مانصالاهدنعسداتّقو

#

?ماسحلسيلېفءاقشلالح

ماستدابعلاوةنيكسلابوث

ماينتولملاعلاوتحتف

ماهسنۈتمۇمالاموتءاش

ماصخنيعلسمانيبدتشأف

ماضيلحثيحدحولاادبو

ماکحالوثتوصهباتڪو

مالعاالواهدصاقلںاب

مادقاالوشيجاہفغيم
!ماغلالاهفسنلعاصترطخ

یورابلانامیلس
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!زاجلانمببةيوامسةحفتوا

وامسةحفلهيلعتمهتأراكاشابلاىلعرسالاةبركدادتشاتراواىف

لقهتيرکدشايفوهو«يناسنالاملاملاىلعاممتبها«زاحملاةانم

ةموكحتحتمدقفلسوهلعهللالصهللالوسردنيدبىلعاماع٣

مسربزاجلاىلارفسلاةصخراشابينورابلاةدامسلىماهلاكالاةلالح

.اشابلاةدامسلةقياضمهغلبامدنع«جملا

رصأدقفكلذيفنيسحلاكلااةلاللءاملجلالودةضراعموةقياضممغرو

نماماسممنعنااعرشهلغاسمالهنأءامللاباحأوهلةصخرلاحنمىلع

.ماراهللاتسجح

!رجفنياشابىنورابلا
اويذولودىلعاشابىورابلارحفتةيهالالاةحمتلاهذهرإ

ىلعةيرذلاهلبانقاياظشاهمرباطتتىلاةعئارلاةديصقلاهذهلوقيفناكربلاك

:لوقفاپفادها

رادقالاهداشاماومدتأمحلېفتدمصاذانآاھواولزن

اوراقانهالإرافاوغطوىضمنااونظواومڪح

(١)راجاهڪددقمهامدقهبتلز«»یرايلام

راشيهيلاصلىتأكفاسنرفتمهمڪحمتيضقاماع
راتخلاهناحبس هماكحايفنبابلالاتراحريكاهل

ڵارفسأازاوجیءاطعالعلدش)ضرتعايذلاةيجرالاوةرازوااسيریراکناوب)۱

.اقلطمةياجلادالب
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(۱)رارصالاجتناالبف«يشرامنوب»دیکنماجتدقيلوربلااذه
(۲)راكلافلا«نوزروك»كيلولزتمیلفواءاشترا

(۳)راپانھالافهنوفكو!!هدخرمحنا«ىنلوسومل)و

(٤)رايوالومذقنمدعساممداسهجرصملاطإافتتسيلو
رارخألاالأكشالبهقباسلثمالادعسام

(٥)راماایماحجروجمادام ةفالخزوحمالةنانكلانا

(٦)رانمنيماسملااحوهلب ةياحنوكبالةفلملانا
(۷)رازيروبقلالثملكيهنعةرابعدعنمةفللاسيل

(۸)رادغانلاخواادحلموا اقفانمدعبترمةفيللاسل

(4)رانيدلاودناهطحمملناةفلخءىثلانيافيرشلاسيل

راتخلانمؤااوهوتردلاياطوازدلامظانةفيلخلانا

نانن

ئادقظiحاملعھهةاددداض.اصراةيجرالادرازوااِفةا,١سيئر7

.ةسايسلا١يئايحخبرات

.اقلطمقرشلادالبىلايلوخدىلعضرتملازيلكنالاةيجراخريزونوزروكا

ءرهوساوتوسانارطىلاىلوخدىلعضرتمملاايلاطياةرازوسيئرىنيلوسوم(۳
فورموھ۴سالفالانع1فوفحلابيضصختو‘نزاوبدنلانعانكدلابیضخت

يفرمألاناكولهنابحرصرمالاىلوتينالبقادعسنالةيدعسلاةموكجلادادضامه(٤

زاطظتاللءاضراءارزولان4ًسنمکةصخرلاءاطعالءردمملرهالاىلوالو6ممulهدب

.اقباسىماسلابودنلملارابونو.نايلطلاوا
۰سمالاحجووكلم.جرو*)0

ةطاسلاتحتمهومهوحشرواةفالخال.هسفنااوحشرءارمالاضعبمهبدازلا(١
.ةيبثجالا

ةفالخللنوهوتملامهحشرنيذلاصاخشالاصعب)۷

.اهسيثروةرقناةعامج(۷

.امهريغوةيزياقتالاةدهادمضميملاذازاجملاكلموىبحيمامالا(



اهءاطغتفشكدقيذه
الات+١ناعرا سدوو

اپ.ونجوامامتنيبلوجو
اعمال ةسايسلاوجىفحولبو
هلاحرومممصخلعكاذذا

ًادوزمديلارطفلاحراف

ةباررشنتكاذذا
ربنمةفالخاللبصكاذذا

نمضرالابطقرصمحبصتكاذذا
هتمرنماٿقلاقرطاذه

١٣۱۳لاوش٥ایلیسم

€۹v

(١۱)رابغراشیتحاولمعیلف
رارلااهلينضيفمالا

راركلاابلبشرفتضفلالثم
رابخالاەمۇيف اپساربن

?راثماةنجةنانكلانا

رادڪاهجوولعتس

راصنالادسأتستاهالجحم

راکذالامنرتلهرڪذبو

رادهلعبرغىلاقرش

راعالاولما

يورابلاصاخب١۱۹۲توايف١٣۱۳ماعةدعقلاىذ١٠ءاعبرالاموبىف

مويلااذهدميؤةسدقلماعاقبلاىلاايليسرمنمجرخيفايوروارسااشإب
ديملادبعةفيلللادبعيفنحسلانمهريرحدبعالاهبزاوسالهلررحتلادبع

.
جالاموحرلالياجلاخالامابكلذىفهناوخانمعجىلابتڪدقو

امالسوةالصودج

ذنميلامتابقاصتلاءاعبرالامويلف:انبقاصتلا...لامكيلعمالسلا

ینمراباا٠ةفاللااودارااذانويرمملايا(١



(4)

۔بوراىفىتحةنسحاهتجیقننكلو«تفرع
عاتقبلاًادصاقرحبلاتبكروابوروارساترمتصلخلضفلاهللومويلا

اذكهيلاونعو.هلوبقهللانموجرأامدايفىسفنلومكلوءدأسو.ةسدقلا

لحميكانهديرلاريدمريخأسينا«ةمركللاكميفىنوراملانامياس(

.يلوصودرجليتماقا
ةمحلانمهبم3کلانشالهللاءاشتراةعاللاوهودحاوءيشقل

(۱)٠...ةلاعلا

.لجاملابررقلاىفلومأمنسحاىلعممتجحمىتحرمعلاةلاطاهللالأسن
يورابلاناملسکیخانممالسلاو

:اهتمجذاملىلإاميفو«جملاىلاهقبرطىفهلئاسرانيلاتعباتت0

١١٤۱۳ةدعقلاىذ١٠يفةخرؤمةيردنكسالانمةيديرإةركذب١

:اپصناذهو١۱۹۲توا۱۸اذكهاهدیرامناخيفو

ىفرحبلاوةحارلاةيامبهللدمحلاوةيردنكسسالامويلاتلصو-كيلعمالسلا

اباوجمكلبتكاسوهللانذابزاجملاىلارفاسادغدعبو«نوكمسلاةياغ
:مکیخالمتمدو.اباوجایلیسرمنمیرفسموبمكيلاتلسرادقو.اذهدعا

يتورابلانامیلس

اخىفو١٣۱۳ةدعقلايذ١۱يفةخرؤؤمتورينمديربةركذاس۲

:ابصناذهو١۱۹۲توا٢۲اذكهاهديرب

ترولوةيردنكسالاىفلوزنلايتکملوتوريبتاصومويلا—مالسلا

بتکاسو.هللاءاشناًاسآرةدجىلاديغدعبرفاسااملرو(۲)دیعس

انههبحومللةجاحالهلهئاضقلاصاخارمارکذانه(١

ةليوطةلاسريفهملقبةلصفمكلذبابساابيرقىرت)٢
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يزيلقتالالالتحالاوةيسنرفلاةياملا
(۱)رصماهتخاوسنوننملکيفامهدوجوىلعبترتلارئالاو

امو«سنونىلااہمتہجوتسراببیتماقالالخ۱۹۷۳ماعنوضغیف
اعاوناوالاكشاسيلوبلاهباوبابطاحاىتحهتلزنىدلالزنملاىفدقرقتسلتداك

لبقاالنابيلبييوسنرفلاماعلاميقاسابهنا:الثاقريسيموكلايلعلخدو

دعبسنوٽشرانمجرخاناىلاطقًادحارباخاالويلاهالانمدحاةلباقم

٠ايليسرمىاةبجوتماةرخابلاعمماياةعيرا
هكلملابحاصنوكةلماعماهذهبابساةاجنمناسرابىفيللبقدقو

۳٠لبقابتعمساهنعبةرابعلاهذهو«هتكسامبىلايلوخدلبقيلسلونياب

ةسلبارطلابرابقعسنوتىلاانأحتلاالاسنارفيرومأمرايكدحانمةنس

هيلعقدمعلاويديبيذلارفسلازاوبمريسيموكلاعانقاتلواحدقو«ىلوالا

نمارفتقباًارذتعميعدونادعبو.عفتقبملفسیرابسیلوبهیریدمنم
ترضحامو.يلالوخدلانمسانلااوعنحللزنلاباوباىلعيسنوتلاسيلوبلا

يدوبسوساجاهلاينقبسدقو«ابفتازنىلاةرجملاىلايوقفاروةرخابلا

اہسیلوبنمروجینلبقتساو.ایلیسرمتاصونایايقرام
.مېئاسؤرنمنيفصنملاضعبةطساوبهدمبتلدمتامنكل«ةيساقةلماعم

رصمباوباىلعارامسوتنميعوجرنمةنسيضمدباذانااهو

.امموكحنمةصخربةسدقلمادالبلاًادصات(ديعستروبو)

ةصخريءاطعانمةرضاحجلاوةقباسلاةموكلاتعنتمانادعبكلذو

برحلابوشنموبنمةلطعمامفيلةيرابحتلاتشادوجومغررصمىلالوخدلا

٠.نالاىلاةسابارطلا

ةصاخانيلاةلاسرو١١۱صاشابناميلسةايح(١
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دارفابءولممقروزهاجیتحةيردنكسالاىفوسرمةرخابلاتداكامنكل

ىلعيطلاللاعلطاو«ةرخابلاىلااودعصونيبرصلاونييطلالاسيلوبلانم

تبجاف«ناميلس»یمسلابکارابينوتبا:لاقنیلایفو«باكراءامسارتفد

بهذمثريثكبداعممزابامبينبطافل«هيلاهتمدقفتروبسابلابلطفهءادن

نامزلکیفنومزالاهلخادامسقوةرخابلالسماماسيلوبلانمامسققيأو

يدوجونماوققحتيلايفاناىلاةرجملابابنوحتفياوناثيحم«ناكمو
ءةرخابلامادخضعباذهمهلمتركناىتحيطلالاسيئرأىلعءانباهيف

ةيزيلقناالوةيرصمالةيسئرفةرخابهذهمنياقةعزانمدمباہمموجرخاف

ممکلنيهركملزلاذاكانهلج.رلااذهاورظتناورملاىلااولزناف

ةرحلاباباوحتفودحاممضرتعينانودةعاسوحنبليلانمرطشدعباوداع

ماياةثالثدعبةرخابلاترفاسناىلاةعاسلاكلتنمينوقرافغملوىنوأرىتح

!!ديستروبیا

يعودقإيماربكالاميسيئرناسيلوبلايللاقليلقبةرخابلارفسلبقو

علاطيهنأبرهاظتيناءرالو«هيلاتبهذفةرخابلانمىلوالاةقبطلاىفهيل

:لاقرظنلاققحمنانودبوبضفلارثأهپجویلعوفقاووهوهديبةقرو

لغتشاويلاهداعاوهنفىلاةروصلاىأرفهاياهتلوانفتروبسابكدنعله»

نافقاولجرامممبرقلابناكوتبهذفسيلوبلاعممالكلاب
ىبناجبافقاوهدجمملهنالدرطلاوانجسلابسيلوبلاددهيزيلقنالاسيئرلا
نسحالنسفتلاضيرشهنالجرلالاحنممغيذلانا:هلوقبسيلوبلاهباجأف

.كءازجیرتس::هللاقف«اذهنمرشک|هقیاضانايب

ساجم«نيمرتحمااميساجمىفةيرصلملاةمالاباونرظنتفلأىنافاذهىلعو
ممراثصوقوقحىلعةظفاحاابنيفاكسلاباونلاساجموخويشلا
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سيلوبنم۹4۸4٠ةرعىطولاسيلوبلااذهلاحنعمابفتسالاىلا

?المادرطناكنااوعاعيلتاروبسابلا

.ياريثيحةرخابلانمايلعلاةقبطلالسدنعفقوهناالاهبنذسيلو

ييرعبتاكهعمويزيلجماباشاميلادعصديعسترويةرخابلاتلصوامو

الیتمزالعهسیئرفرطنمفالكمهنالاقتروبساىلاىلعهعالطادعمو

يزيلجالامث«يردااللاقفبسلانعهتلأسف«ربلايلالزناال

نا:يللاتوثلاثیزیلجحاهعموةريثكلانيشاينلاتامالعإنيهردصو

!رملاىلانمكمنعىتصاةيلخادلاةرازو

وهسوبىابةكاملابحاصنا:لاقيذلايسنرفلاةلكتخاهذهتقف
.هتكلمبىلالوخدلانمكمنمبأىذلا

لاقف.دحاومسالانالمتطلغماويريغديربةموكسملالعلهلتلقمش

.ناکاملا.رومالاهذهلثمیفطافتالةموكملانا

نسحنمدیعستروببيزياجالاسيلوبلالاجرنمتارالاقيقحلاو

لناو«منمهلوصحنكأملاممناكرحوممالكيفبدالاوةلماعلا
.توريىلاةرخاىلاترفاسناىلا.طق

.ديمستروبنمةلاسرلاهذهلاسرانمنكعباملكلذكو

«ةلقتسملا»سنوتيفةلماعماةيغبيككرديلنيتمقاولاءيراقلالمأتيلف

تاذةلتحملاةلقتسملارصمينو«ريبكسلاينطولاسلجلاوسماريمالاتاذةسحملا

ةيإلاىمايلجحضيكلذيو«نالربلا»ىريكلاةودنلارادولساكلا

٠يزيلبجحالالالتحالاوةيسنرفلا
ماكسيسلرفسلونيفيلبقتسايذلانانيترضقلاىفرظنلاتغاتسييذلاو

هسيئرفرطنمرومأسمهلاىلعهدبيفهضدقوهناجرتةطساوبهناسلب

٠.يسنرفأا
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ماتيوهنرصمةوېكسبابيطلامالواةيردنكسالافيلبقتسايذلاو

.يزيلجتالاهسيئرفرطنمرومأمهنايلعةبمرعلاب

مو.دیعستروبيفوكانهزياجحالاءاسؤرلايناباقم

٠.هيرصملاشيبارطلامهسوءریلءوهسرعلا

كسلمباوباىلعترعشالرصموسوتةقيقحالهامتنكولو
.ةموكحامسح

نملكهوجوىلعةرهاظةلماعملاهذهنمءايتسالاتامالعتدهاشدقو

.يرصلاوىسنوتلاسيلولا

نمهتم“امنيعوهيسنوتلاسيلوبلانمءايتسالاظافلانمهتممسىذلاو

عمدحاوريمضنعناربعيودحاوناسلبناقطس٠.يرصملاسيلوسلا

نواتحلاونويمحملا«نواغتسلا»مهفيلونوربتعملاربتعيلف«نيدلبلانيبامدعب
.نوشهقاخيفهلو

ءارقللاهمدقنلوىرجامةبسانعةيتألاةديصقلابةحمرقلاتداجدقواذه

:ايصلاذهو.لضافالا

ردصلاكماودابىفشيىلاتنأوربصىوېلاىفلهورصمايكتبوه
ركشلاهلميظعلاقرشلاوركشلاكلتقرشاكيفذاكتيوه

رخفلاكلوىدملانيدهبزعبيكيفملعلاشايرتيوه
اورخانلعاملاباطقابرغلانمتزجحأيفالاصختيوه

رسنلاهباهاحلمىلودمسلااذايلتنكوكاوسىوهانموتبوه

)١۳۲^(

!لاماىلوتساومڪحمافصالكىوملاوامدقكتيوه

?رصمايلصولابمويلانيحمسلليفميتمداؤفاوابحكتيوه



الاىلاليبسالنكلكتيوه

عزانمويلاكباوباىلعترم

انزعطاطسفباولاىلعترہص

ايساسورممالسالاتفدقل

نکنفتابذالصوبتمم

يدبىغفاهولخدتالالألوب
لزنەبينوراسبلانياليهامو

اسماسيلولاردصاو

ىدصالوةايحالنكلتدانف

ةلفغوءافجحىفيوقءايحأا

مكحمطفضلانمروسمكبطيح
يرھزاینافاوبدحا

ةباصعمكنملسننأدوا

ةدحووامزحوامزعملدزلهو

ةمامامكيفلاحرتلااصعقلتف

فرخزونومئاهسبمتنا1

ادلًاركذساملانبالنوديشت

و

اددشم

مکیتسکباناشدادجحاللنولملو

ًاروزمالوقديجمتلابنويحمو

یراالوعادولافاذهكيناف

¢ ۰۳

رملاهقلغاقرشلابابوفیکو

رعشلاابلوطيلاماءسلاىفو
ورعااھداشدقواہنمبرتقاملو

رمزلاكيفكلاقجروجنالااهو
صامدعنمباوبالاىلعتاكو

دراتلاولدلاواپاغنم

ردبلادجسوانابطقلامغشولو

رشبموانلحرایتسحانباوذالف

نموتلقف

ي

رجلايثستنداك

رضخسدنسهضرانجسمتناما

رکیمکرودزکدې

ردسلاوربتلارهزالابابعنمهل

?ردصلالذحصله:انثدحم

رفلاوركلاابظفحىفكديؤب
رھدلااضعدفهسدقم

ريطمکیمحوشحمکیلحم

رضهدعبیراللوقوهمعن

رحبلاعضخمطلامعألنكلو

ربقلاهمضيذلانوعرفرثائم

صالاوىلا4«نوزرک»واحا

١٤۱۹۲طوأ١٣۸۳۲۳ةدمقلایذ٢۲

يورابلاناميلس
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زاجحلاىفاشابىنورابلا
ينورابلااشابلاةداعسلصو١۱۹۲توا١۳-١٤۳٠ةدعقلايذ٢۲ىف

نيسحكللاةلالجةموكحنملابقتسالانسحوةوافلانم4عقوف.ةدج

٠.فصولاقوفام

:اصناذهواضباقنعلارحتجالاديسلا

امارتحاوامالس...هللاعامءالحالاادم

ىحربلايفيلجرتعضواموةدحىلا١٤۱۳ةدمقلايذ٢۲مويتلصو

کیفلھنولأسىلاةرخأملانمجالارکدلعیسارکىلعهعامجتار

:مسيرالئاقاوماسواوماقفيلاممضعبراشاف«?ينورابلااشابناميلس»

كلابقتسابيرصأدقو«هللاهدمأانديسةلاللابحاصدمتعمهطفيرشلااا

.هتركشفةمالسلابكنبوهو«كتيعميفنمةحاروكتحارهيفامبمايقلاو

شورفموهو«يلوزنلهصصخيذلاهتيبىلاانبهذوشيتفتنودبكرخلانم

ةمالسلابيفئنهبةكمنمنوفيليتلابكللاتاويدسيئريلكلالاىفو
¢يلعمالسللنايعاضعءاعُيرکشتلتضرعفكلامالسينغلسو

نمتامهنااولاقفبازیمينبفوطماصدمحمنعمرلأسفنوفوطمارضحو

۰هنس۲دلم

ىلعمالئاععمسسماہہءاسلايفاورفاسفنويماشلايءاقفراما

.كلادمتعملرسيتبامسحةموكحللليبوموتوا



€0)
ليوموتواىفةكمىلايبيجوتبةلاللابحاصةداراتردصدقو

.هللاهديايصوصخ

.هلضفىلعهللدمحلاوابوروارسانمتصلختنادعبنالايتيعضوهذبف

ءهللالعدامتعالاوىتہجنماوحرتسافهللاءاشناذكمنممکربخأسو

.هللاهامةلالجلابحاصفرطنمماركاوزازعايفياف
روبایلايفددمیاناممروبابلایفیدوحواكالالعنيانمیرداالو

.زيلقأالاضارتعانمايقوت(ىيورابلا)ركذنود

.ايسنوبتلاروابلاىفتنكو

دازویعممدوجوبسبماركڪالانمهورامبماشلانايعاسنأدقو

.ةقيقلااومپفنادعبيلمر

ىذلاالاملتقایسنولاتودقتعباولاکنییماشلایءاقفرنا

لأساليلاراشاىذلاوهو.هللوقأنانودبةوقلابمرفدمقفيعمهتکسم

يورابلانايلس:کیخانممالسلاو٠ىانعكاللادمتعمناوعا

4حمتداشاىنورابلا

كلاةلالجىدلىربكةوظحلانبو

هضيرفءادایهوةايلايفهينامازعانمةينمااشابيورابلاةدامسلهللغلبا

ھ١٤۱۳ماعیفجحا

قيلباهبفتحاذا:ةميركةوظحمنيسحكالاةلالجىدلىظحمث

:اشنوهوهنيشاينرک۱نرماناشينهيلایدهاو«ياسلاهماقم

ردغبو«نيرياصلاةبقاعاذكهو«هميركتىلعناهريك(ىعشابلالالمتسالا)

.ءازلانوكم



€
رحتجالاديسلاابدصصخهسكلذنعارقرعبةلاسرثحابلاخالالاو

:اصناذهو.قنملا

١٣۱۳ةحلاىذ٢۲سةدحامالسوةالصوًادج

تعجرمولا.هلوبقهللالاسن«جلاملدق¢مالسلا...مرتحلاديسلا

ناشئيندلفدفوكالاةلالحفرطنميصوصحلسمولواةراسفهدحىلا

لطسوتوهامجوهللاهدرا«هدنعناشنردكاوھو(لالمقتسالا)

اةفالسلاةسيبمدقأملو.طقسمىلاباعذلايفزيلكنالايلصخرهتموكح
يورابلانادلس:کیخانممالسلاورسعیب

دلاىفجلتخںقرطاوخ ردصلاىفجلتلفرطاوح

ةفالابكللاةلالحةداعسعياماذانثحابلاخالالءاستيس١

مرکاوجلابابساهلرسبو؟ابوروارسانمهذقنأوهيلانسحأدقو«هيف

?ازانمكلذرىلاهلردکاهدافو6هندافو

لودلاهرمضتاسعوهتعبرشيماعلاهإدبمىلعتإاثلاىنورابلاوهييورابلاناف

الوهف«ةيلامثملاةفالللاىلعنيسحكاللاةروثءارونممالساللةيرامعتسالا

هوالإلالعهنروةللمحامنسحكامالهسعنفلمحنلهدههلیس

.ىمظعلاةيمالسالاةلودللهمدهو

نيزاوعنزووفورظلارداعردقلتالماعيوبيلاساةسايسللنكلو
.تارورضلا

ةرومعملابواسقلانرمممطمالىثيهفيدابلاودئاقعلااماو
ىلاةراشاهتديصقينعاشابلاتاقيلعتيف«لبقنمتاردقو.اهبنامیالاب

هذهنأشيفهلبتکاملهنااضیاتیآراک«هديبنيسحكالاةصخرو«كلذ



€}
ةيزيلقلالاةيذيسلازاجلاةدهاعمدضهلاقمصناعمقفراةلاسرةصخرلا

هاطءااذاووهنمكللاةلالجهفرعبىتحةيسنوتلاباوصلاةدبرجىفةروشنملا

!ةصخرلاهاطعاوكوللاباوجتكاللاهباجاف«ةنيبنعهاطعاةصخرلا

لاجرلاعانطصابابنمناكاشابنورابلاعمكلماعينصنايردينمو

لمعدعبف!لاجرلانیزاومیفوهنموهوهتعبابمؤهتديصتبنالهلةلاتسا

هتفيلخءازاكللالمعلندقانلاباتكلالوحفليمضدرككاذذاىنورابلا

كللارعربعييذلاىسنوتلا«ةمالادشمم>بحاصردقلاىفاحصلالئم

!نرشعلانرقلاليجىبأبسانركذاملجال-نيسح

ةلودلاومتاشابلاةداعسرظنوهامثحابلاخالالءاستيانه

?مالسالاقحيفانئاخامدهيفيعاسلادعيىلاةينامشعلا

اعساوًارظنوةخسارةديقعةيناثملاةلودلانأشيفاشابىورابالنا:تاق

ةحبسغأاةيمالسالاةينطولاقاثاءىصقاىلاةقيضلاةيبرعلاةينطولاةرئادزواحتي

ةنحعهئالتياذنمهنمءاغرلاوةدشلاراوطارئثاسيفاهيفهيأررعربعدقو

.هبورحيفةدشلاناواًارارصهنعامياختمغرةعباتتماهبورحناواىلانجسلا

١۱۹۲ةنسهپجوهلباطخنمةعطقناشلااذهيفهنارصتعورانمو

یفسیلوججروجتريمادماهنعاهتلقلةينامثملافحصلاىلا

.۱۸۹هحفصتعفردمجابرعلنمانهاهلغنننحو«ةنامثعلاةينطولا»

:قالاناونەلاتحتلاق

مالسالأةينامثعلاقالبلا
يسلبارطلاميعزلااپنعلاقكءةينامثعلاةينطولاتحبصااذكهو...»

:نامیلس

٠نيينامتعللاهثالوبةروهشمماةيسنرفلاةبتاكلايه(١



€}
«ىالسالاملاعلايفمالسلاولماعتناكةلقتسماةيئامشعلانا»

:اىستراصلماعلااذهةفاشلصاتسلنأهيزياكنالاةسايسلاةلواحمرو

ميجيفةرشتنملايالسسالاماسلاةداراةوقةلثمةينامثملاةينطولاحبصتنأل

ريكفتلاراصىلاتاماكلاهذهنا:تلاقو.ةيمالسالابوعشلابةلفاملاعاقرلا

لوايفربتمتیتلاو«رظندمبوًارصيتنيركمنسلامظعالبقنماهريرحتواهيف
خلا.ةنهارلاةلالاةقيقحصخاترابتخالاوةظحاللانمةناكم

اشايالاريتلقناتصخراذا:اضباثحابلاخالالءاستينانكعيوس۳

يعاسمامغررصمىلالوخدلاهلصخرملونامت طقسمىلاباهذلاينورابل

?ناشلاادهيفةلوذلا

ریبکقرفلاف«كلذنمبرغتسالزيلقنالاركمفرعينمناستاق

:لويیاملالثلاو«ناموجورصموجنيب
دالب|هيلعالدلاجرلابكيلغايو.لاايرشهيلعلدلالابكيلغاذا»

(١)ءاستلاةرثكهيلعلديأرلابكرلغاذدمو¢ملا

ةروطخوةرامدشاةيامثاشابةدامسلةركالااريتلقلاىهتشتلهو

؟نامبهتاننم
اشابلالوخدمناماريتلقناتاعجیرخاابابساكانهناركنالنحمعن

نكلو«رابلا«ينلوسوم»امسأرىلعوايلاطبإةعناصكنامتنودرصل
!زيلقنالانركاماسمتىفرظنلانمظحلوألابسالديال

.ىفهلسيلامامتىفةبوقلاةيبصعلانماشابىتورابللنافالاو

نالو.منخلان۰سوءرتوينامربڪاةراسحلان“دحاولمحتومىفنالكلذ)١

شونوهيارفيصلانعدسفتءاسنلاةرثكنالو‹ادصحلاجرلادصحت مهقلادالب

.دودعلودعلاهيذدباملكك'ذوهططخهنع



(۹)

ہرایااروادا

ةموكحنميعسإنامتىلااشابينورابلاباهذلزيلقنالاصيخرتلاقيط

ىفو«طقتسمىلا١٣۱۳ةحلايذرخاوايفرفاسدف«نيسحكالاةلالح

نحنلرعر]ءو4دىعسلاهمدةموكحزهادیوسنامعاما

ِ:هارتساعهبهرورس

اہموکحءارزواملاملطلسمقهبةرخابلاتعدونحہہ

ةاةعاس«نوميملاهمدقعابيحرتكانهاشابيورابلاةداعسةاقالم

.لاجولالجو

لسرادفدنايفكاذذابلاغرومىلديسلاناطاسلاةلالحنااعس۲

:اهصنادو6بدحروهمهورهيلا

)مارتحالکلبقتسادیسناوحرا6اٹدالدلكراممودف(

y٣۳١مرخN۳رومال

هباييحرتةميركةلاسريليللامامالاةمظعكلذ_كهيلالسراس۳

:اصلاذهوهتفاضلءاعدتساو

نمحرلاهلامس

فرشلايذهيخالادعسنرهللادبعنإدنيماسلامامانم

«ىتورابلاهللادبعنبنايلس»هنيدليالا«هللايفدهاجملاخاشلادجلاو

ایعاسكتيرحفرشاظفاحاناخاتازالكيلاهللادمحمالافسدمراما

هروشمكلدعفوسوهروشنمےكںىعمالعاناوالا.لالقتساعف

.الésالاواذکهاذه6تلاثحكردهلو



€}
نابكمالعامارکالاوةيحتلاومالسلاءادهادعبكيلاباتكلاررحتلىعادلا

كتعاطوكمودقبنورشبتسمكتحصوكتمالسبنورورسمنامعلهاكناوخا

كناوخاارئازهللاهكربىلعلوصولاكنمنيبلاطلوسرلااذهكلاانبحودوو

قيرطلاءاقفرةصاملانمالاحركيلاهحونلًادعومانلبرضاف«كناطواافرشم

مالسلاو.رسيملاهللاو«اماعكليطحتلمزاباملكسبانلوسرريخاو

١٣٤۱۳هنسمرح۱۳يفررح

:يلياماشابىنورابلاانيلابتنككلذبقعو

مالسلا-لضاقالاتاوخالا

ةابالاطقسمةموكحفرطنميلابققتسانملصحامليصفتلتاسرا

(1)ةيكولملاةفايضلابقعدئاصقلانميلتامضعبمم
ةروصوناماماةرضحنمدراولاباتكڪلاةروصيهاهو

.ناطاسلاةلالح

٠يرجويفءامسلاوضرالاباوااودسمذااونظنيذلارقبا

.هحرضهللاهللادرببطقلاذاتسالامامالاحرضىلعةحمافلاوجرا

ینورابلانامیلس

ةداعسلايعشوةموكحناموطقسمدالبهتماتايذلالابقتسالاناجرهمنا

نمهيلعلمتشاال«الاجوالالجوةهباءفصوتحلخدبالاشابينورابلا

كلذريغورعشلاميدبورثنلاغيلبنمهيفليقالو«ةرخافبدائموةمفلبكاوم

البحستءارعشلاوءابطلارمءاشلبلاهجيدامرشتكلذنمانبسحو

.عقاوللاريوصلو

.هللالوحبابرقكاذىرتس(١



¢ 16

بيترتلاىلعامباتتمكلذنماطيرشعالطالاةاوغراظناىلعضرعتيلباميفو
!امنىسلانعءارعشلاطررشيفنافءناكمالاردقىخراتلا

هايكووروميتديسلاناطاسلاوخارداتريمالاماقا١٣٤۱۳مرحىفسا

ةالولاوءاماعلاوءارزولااهرضحينورابلااشابللةرخافةيكولمةيدأمطقسم
اهبنمرکذابصخت«دئاصقوبطخايفتيلو.صاعلاهرصقىفةفاك
:نيتىتالانيبدصقلا

نإديعسنبنايلسمالسوباخيشلاةمالعلارعاشلااهدشناىلوالا
:اممعناذهوهالقنلىفاشابلاقيفريدنكلارصان

يداؤفيلتحيهرشبلاةمسن
دقامللوقااذاميرداتسل

مادمساکترشأكف

ىليلياركذمايهلااذهسيل

اميسنتقشتناايمايهلب
تءاحرئاشبلاهذههذه

اوماهءاح(دوربلا»ىفلااذ

اوبهيولابياىفتحص

ومسلكلصوبطقسمتحبصا

اهاترانواہضراتکروب

!اهاحرتنابورمابطتنا

اھاتنامولعلاسمشتلا

الحيلاعلاريغىضرتتسل

داولکیفمےسیهايتکرت

دارالکنمهتل

داوحرہظتولعينأكوأ

داهسرکذلالویبراشاح
يداوفينمماه«ناميلس»نم

يدارورسلابویداہتت

يدابالاكلتملليوقلااب

دارولاردصم«نامیلس»اذ

دالىلاميجىلعراض

دادج.الاوءابالاميرا

يداعالاماھدقماسحو

داشرالامئاعدتماتكى

دانوالانعاهبىقرتلت

١۱۹۲تواسطسغنا١٣٤۱۳٤مرح٢یفرشوبيفاهررح(١



€}
داپتجاباہتعطفراحصوموزاهرمراحمڪ

داترلارثيكبالوزجمباليلاعلاكردتاذك

دادولابمداقنمالهاكب اتايتشاكيللاىلاىعستتح

دابعللاحجامبرعلاديسسمشنامزلاكلماذ

يداوغالحضاففكسلاطسإبمرشلصيفلج«رومی»كاذ

دانموعماجمعلاىیودذلهارتفهردقسانلافرع

!دانورطقلکوتامرارططقسملهالاشف

داجمألاةوغصبرعلاىشنمميرکريخ«ىوربلا»مودع

دايعالاةهلجرمهوعرافميظعمويمؤدقلامويتا

WH

نابلسخيشلالسابلاةمالعلاةرضلاحدموابيحرتواهدشناةيناثلا
ةمصاملابلصيفنبرومينديسلاناطاسلاةلاللابحاصىلاهموذقبينورابلااشاب

اهصناذه.ىاوډطلارماعنبحلاصنبىسيعخيشلاديلارعاشلا«طقسم»

رئامضهيلاتنح۱دعبنمرجالابالصودقيارش

رئاشيوعئالطدالبلاوحلهزترورسلاىفاودقوفاو

رانمولفاحعهلاتقاتشااملثماراهبناعتها

رهاظبحوهلمهجو ةريغاكشونرامعلهبتراط

رظاوهلاتصخشدقفاقوشهلصؤوبقرسانلافهبالحا

رڪاعليلحناپذعباجاواھرونقرشاوافرشهبتلعو

رهابلاءايضلاوهفيرولاريبنمهللادبعنب«ناميلس»ينعا

رباطتيصضرالاىصقابهلفملاداشيذلا«ينوربلا»كاذ

رئاشعوهيلعتبدحبذبممولعلاءامادصاوغ



ةمدخةلادملاوةنايدلامدخ
ىلافرشلاةحودنمامنمش

لهاوصواهرجشويجنم1

اهلدقةييتكو

هسابفقومهلتدہېش

هناسلبًادهاجةققلارصن

هلفالسالارثاافقدقلو

حلفاوتاجاةهرباوجلب

erااشدجنيدللاوني

هدمنوهلعفرکشهل

يكلالالمشالشاعدق

ذمهللادبعنبنامىلسابمد

ىرولاداسنمراوجتالحدقاف

هغکنملصيفكلملالج

ىرولااوداسیالاناطلسلاءنم

ةيحتوهوكيلعمالسلاينم

حرطميف۲

vw

(۱)رماعويضرلارحهنأكف

رضانلافينلايكازلااپنصغوه
رفاوحةادملاماهاتأطو

رفاظلاوفسانلاىفالهللايف

رهاشلاماقلاكايذهل
رابلاماسلاوهفهناتسو

رطالاءانثلاقىدقواوجرد

رواسفيئفوعليلسو

رفاوسمالظلاىفرودبمشو

رصانلانيعلاهلوپذوعلب

رئامشنيعاسملانيدلولعت
رهاقلاهالالاكددسًاروص

رداخباغثيلوهنمروميٽ

رطاملضفباحسنيفنعملل

رهاوزموحنلاكبقانمماف

ىحاهبماظنلااذنم

دمحانبدمديسلاماقأ«١٣۱۳ةنسمرحلارهشنمةريخالاةعملامويىف

حرطمةنيدميفاشابينورابلاةداعسلةرخافةبدأمطقسمةموكحلةيلاملاريزو

ةرهازلامايالاكلتلخيراتلانيبحيفةرغىقاملااولالافوتصنمتعج

٠.هعهللایضرةمالانباحارلانلدفعوبارماع)١

ے١۱۹۲سطسغا۸ب١٣۱۳محم٦يلاھررح)۲



¢ 1

يلباميفو«غيلبلاهرعاشوهسيورابلاةدامسباجتالاورخفلادادمبهلحسام

:انيلاهنمةلاسرىفاشابلالاق:كلذسن

امالسوةالصوًادمج

١٣٤۱۳مرحلا۳۰سلیقسم

ةنيدمىفةدوبشملامايالانم١٣۱۳مرحلارهشنمةريخالاموبناك

تراكلذوءرجلاقيرطىلعةعاسصنوحبطقسمنعدعبلىلاحرطم

امارک۱حرطميفةرخافةبدأمماقأطقسمةموكحةيلامريزودمحانبدمحمديلا

ءارصاومسلاباحصاوناطاسلاةلالجليكوردانريمالاومساهلااعدال

مرصانعطالتخاىلعحرطموطقسمتايعءاوءاماعلاوءارزولاوةيناطاسلا

.اصخشنيسمخوئامنيوءدملاعوجناكفممبهاذمو

ىسرمىلعةراوزيفنودفينوعدللاادبىتحةسداسلاةعاسلاتلصوامو

ةمباسلاةعاسلاىفومهنويحماوفصنوفقاوريثصىلاربكنميلاهالاوحرطم

قروزيفانسةلئاعلاءارصاريكاملاسنبيلعديسلاورداتريمالاونحانلصو

انلىقتسانادمبوانسوؤرقوففرفرتءارملاةکلملارداتریمالابساخ

ماعطلاماتخدعبوءليمجرصقوهوةفايضلالحماندصقفيصرلاىلعنورضاملا

ءاوللاتریداورحبلاىلعفرشمحسفدحاوسلجميفتورضاملاممتجا

ديغسخيشلانبدمجاخيشلابيدالاباشلافقومث«ةداعلابسحةوهقلاو

تلانىلا(١)ةيتالاةديصقلادشنامثةليلجةبطخريزولامسابالتوىدنكلا

ةيسانمةرصتخمةطختاجراوتفقوكلذرثاىلعو«نيرضاملانماناسحتسا

لاقمث.نورورسمموهلحمىلادحالکداعمثمارتحابنورضاحلااماباقماقال

اياسرا«ماماللةمباتلاناتيحاوننمءارغدئاصقوبتكتدرومولا

يدنكلادیسنبناميلسخبشلامظنندیهو)۱
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ایلیسموسیرابنممکیلاهبت١تنکاماودیعاهللاءاشنادعبامیفکیلا

ييورابلاناميلس:كوخا.هللاعنصىفاوربتعاو

:اپصناذهفةديصقلااماو

رشنتحرطامالعامويلاىرأ
هساڪوماقتحارفاورورس

ىرأيذلارورسلااذهاملئاسا

هباكرلح«قورابلا»ىتفلاليقف

هركذبداؤهلاماهدقوتاقف

حرطمبرزولامرشلاىلعتلزن

ةريشمكتأرالدينمکف

ةهبفروالالجالئاسل

تاعيذلالورعلاناميلساذهأ

الفكومرذمتناارننك

ةحاركرسأفالحالالود

مشاهلاءنمبرملارڭنكلو

.فلامغرححتزفف

تدغيذلانيتلبقلايمالًاركشف

ايجمنامیلسابالسوالھاو

ايلاعبنمالعلالاننمكاقلت
هلتدہشنرمدومحلادمت

انزعروميترصملاكيلمهابح

انيناپتلابيلوقمتخاو

ربحىرشىلابفرف

ريتشنيحابرلاراوتاوراد

رتلایفماوقالاوحرطمب

رفتضغثيللافلاديسلاىدل

رشعمكايحمادقمايبحرلاىلع

رکاهافتسلدقوكاعد

رظنتةبحلابنويعنمكو

ريخكاذندعواماظعارمضتو

ردلااذههدماح

رعسمبرحللءاجيملاوباتناو
رازثسالاکسرابيفكتقيأف

اورثعىفلاصبضملاكيالانيسح

رکسنكركذبًاراطقاتفرشو
نيماسلابوقيف4

رصقيمجنلاهنودالعتلح
رطحهانمبحسلاءامنضاذا
ريمجرخوتقالامرازن

رخفمكلدبرخفيلفهالوف

ررقيماعلكهولمجاالا
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اشابلاةماخفببحرتلئامس

م :دصقاهلااسر7اغاةداعسمودفرمحنامعدالبنم

:هصناملاق«هالعاناونعلاتحابحرصوانهمةيتآلا

امەتمحصارهدلاابورشا

هراوناتّقرشاونامزلاافصو

طقسمنمائينهمريشبلاءا
اہاهاورصملينهبتهات

نمهللادبعنبنامیلسیبسح

هفيسبميرانعبذيدسأ
اےتغلفدقةراغ1

هسةأرنجلازلتراک

هنافصنا

هاهتعفرتميركلاذاو

برامترامزلاوةنايبصللنم

تفلاحممانالاقرىلعلود

قلاهوجوتدېش

.اپسحالصلابالوقءترحس

تقزمتفيكمالسالاىلعهاو

املسنیفةسوفنردهل

هلابعدنعرحلاقشنما

اقراغيلايللانحتمتتلزال
اانويعاہنم

امركتدوعسلاكالفاراداو

اماظماليلناکدقامدعبنم

امدقتمهرصعفسوبلوصو

امجرتمراخفلاهنعانلتورو

املاتسرخأفهربانمتبطخ

ارحتارادقوتم

املساہتئطوتساوهاراغ

امصرعهنمسنالایدرجو

امتغماهنملدعلاريغضرتل

امشحتماهصایضمبكشال

امشمشرزاهدلایس

امہساهعرولتدعو

ىمعلايلوألاهداسفبةنتفنم
امسلاغلبدقهانسوهضارعأ

اتنمفرشأدحملتعضرأدق

امطرحبهنأكهيلعیرجو

وميردېلاكاپبابلج
امنستوامنافحااركلاقرط



هنانقداباعفريذلاتنا

ىلاهصخاشنامتنويعيده

مظتنافكلاصوىلانحمادمأ

انسلابمطسيبرغلاقفالازال
!اہکاحدقصاخمةیحاھذخ

¢ ۷

امحنالاقافهلماسو

امظءعالاداوسلارظتذلكاي

ىملاوةياملاديماكساسیف

اےہنرتمىداقطوافرش

امظنمنيمثلاردلانمطس

١٣۱۳مارامرحم٢۲يفررح

مظننماشابىيوراسبلاةداعسلةئينرلةيلالاةديصقلاراجحزنمتدرو

:ابصنو١٣۱۳رغص٢۲يفاهررحیلعناصخيشلارعاشلابدالا

ءارالا

هلانرشتستکافطقسمرازنم

همودقموبرطفلادبعنأاكف

هانحادتماىلانح

يذلايوربلانامیاسىع

اوسوامنوزحدالبلاباج
ةيوعصياهللايفهنشم

دسهماطرالها

هغيسوهمزعبلاحرلاداس

لالهموقیف
العلاباطىفدجنمىتفلاممن

اداحمهالاللاسفنعابدق

يذلاوهفهسابلہتنكنا

ءامظعلاةوفصونيرعلاثيل
ءالضغلاطقسمانءانملاكلف

ءارسفولدجحيفسانلاف
ءاصحالانعتلکاہنڪل

ءاحيرلاىفمادقالازافدق

العالاوقلارصتلابلط

ءابحتلاةقيرطنوكتاذكو
ءاسمقلاةمحلابدلم

ءابلالثمميدقتلاىفءهارتف
ءازوجلاىلاافرشهبتمسف

ءلالايذهللانيدمیل
ءاديبلايفنايللطلاتتشدق
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ءابهلثمموقلانيكىربوىغولامويةزمحكلوجمادو
ءالبنلاورايخالاةرازلضفتممداقنمهبالها

ءالعميظعنمكيركالواايباطوبشمهللادبعناابمد

هاخرباعتمتمالعلاجواايتارةداعسلالظ
يءانثليوتحلاحيدملالفاسردقوماظنلامتانهىلاو

ءاطعريخحدلاوكلاعدمهبىتاريقفلا.يساللام

نامعهتحاسف٥

نمةلحرلوادقعف«نامتدالبةرايزىلاتاوعداشابیورابلاىلعتفدارب
امسحضشرلاهروزدأدبثيح«ءاوالاليديلوتاوعدلاكلتلةيبللطقسم

ءةلاسرلاهذهةلحرلاهذهنعهلاوخاضعيىلابتكدقو«دعباميفهطسن

:اهصنو

١٣۱۳رفص٢۲يورسةالصوادم

مالسلا.ءالجالاافصلاناوخا

يورةدلبءاسمتاصوفءاولاليدبلوةحايسللطقسمنمتجرخسما

ةموكملاتأيهدقومدقتنءاسلاىفواهيفمويلاانقأاهمعاجبلطىلعءانبو

.هللدملاوضرمانمءاغشلاموانتحارلمزايامدالبلكىف

مهنافسنوتبناوخالاتقبسذاتناهللفليللاخالااهياكياتكينلصو

نميجورخموينمةباتكلامنععطقامليناعمنالاىلايشمهنمىلصب

كمالسمتغلبادقوةيحتلاكذودهبلاجروانهناوخالا.ايليسرم
عوبسالكةباتكلاعطقتال.طقسممسررکاذنکیلااذهلبقنمو

ىلعلسو.انتحايسنعةيرصلارابخالاةديرجهتبتکامىلعمتعلطالعل

یورابلانامیلسکوخاهررح.ناوخالاوكقيفر
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تارماملاةدلبيفاشابينورابلا٠
خسيشلااميلالضافلاةرضحالجحترمدشتتارصاملاةدلبهتداعسلصوا

راحميلاولصيفتربدمجاديسلاريمالاوع“بلاكيدعسلافیسنبدر

:اصلاذهو.اشابلاةداعسلائينهمةيثألاةديصقلا

هلارغدعلالرورسنماش

هسوعشتءاضاررحملابقاب

هلصومويلااذلبقیجرنانکو

انکسامةحاسىناني

هعوالطيذلايراسلارمقلاوه

تحصافناكملاادههبءاضا

هلنموتاميلسايالا

رخفملکنعرخلالکتزحدقل

هلصوبلطتنادلبلاتلازالو

تلوالطتتارصاملاداليدهو

هلاحرطحفضلااماذادالب

«طقسم)اہکناميء

اهدنعفيضلاعقومىفاهبماقا

ةيامكوالانيبهلكيلم
ىوتسافكالاةحودنمامنماه

تحبصافيضللروميليدينأک

امئادزعلابهللادبعنباابمدو

هئادمتالميظعسلاو
هبراوغتشاجادقرحانیاع

هقارانايذلامولاوهادهف

هبلاجحاتراورهدلااذهكحاشت

هىھاغتلووانعىجدلالازا

هبلارملجىمظعلاهتعلطب

هبئاتکنهلمبرحفقاوم
هىساكزعالعلاانکرتدشو

هطاخكالوومسلهبيدېف

هبئاكرابتلاذارخنمجنلاىلا

هلائرهيلاتءاحاہتحاس

رصاپتمميدمهبى
ههاومتلاقتسااىندلابهواذإ

هبکاومتاقتسااماذا

هبحاصزتعافءازوجلاهماهيلع

هبئاحسكاسهاردهلحست

هبلاطهللانمدجمیفتلزالو
١٣۱۳ریارص
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رشوبيفاشابينورابلا۷

حلاصنبىسيعخيشلاليلجلاةمالعلاةنيدمرشوبةدلبىلاىئورابلامدقال
ةغبانلارعاشلاولياجلاماعلااذهدشنأ«طقسمةموكحةاضقدحاىتاوطلا

میر٢فكلذواشايورابلاةدامعسرسكلادهاولارایجصمةىالاةدبصقلا

:اپصناذدهو.٣رونالا

مادقملسابةعلطبالها

رولاطاحنميالها

همزعبشوياضفنميالها

هلصوبرورسلامعنسبالا

امهللىغولاهنوطسبتدېش

ادرفملهاوصلاناميلتعاناف

لعطقيصاوغلاىطتماناو

العلاداشيذلاىنوربلااذه
ذاهللادبعنيان«رشوب)تفرش

ترشوبدقارشوبكلصوموف
ةطغبكئماراقتهان

نعثيللاكامفادقتضمندقلف
۹
ابغاريداعالاىلاسيخ

اجهانهيفتشدقامنيدلا

هدېفعوبرلانعتحزننلف
عماجداحابكموقموقلا

یا

ماسيانقلارجتشااذاثيل

ماسحوعقادمإیملایمجو

مانمساڪءايلعلايفقاراو

مانءىشلکودالالک

مادفانمومزعنمهاديا

ماليهلمامكلف

مامزبانفلليداعالادات

ماقمميفرازوجلاىلعینو

مامرديلثماہیفتقرشا

ماصمنالاوداعسالاوريظاب

ىانسىلاكامسلاماهىلعتلعو

مايقريخكاذبتقونطو

ماظننسحبامظتنمهللايف
مازحدشوةقطنمسىلال.

مارکالابلوهألاكميري

ماوعالاراغنمطباورو
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ylمائوريخقحانيدو

ماحرالا

مادمساکبرشلميدذلاوبصب

ماتخنسلةعماجلجاو

اجتفدليىفاشابينورابلا۸

انرادتءانٽناونحلهالا

اغالاقدصمكباعملانا

اکاقوشکرکذلبولقلاوبمعت

ىرودلانيبطيارمظعانيدلا

رصاواکڪرصاواو

.ةديصقلاهبدبنيبتدشنانامتندمنماجنفدلبىفهندامسلصوا

١٣٤۱۳٠ةنسلوالاعيبر١٠ىفكلذواهدشنممساالرکذبملو

مالعالاةداسلاوىرولاثوغ مالسالاةدمعةعلطبالهأ

متيحاحصوليلجلابالسوالحا
مادقالايذمودمغيف

مارڪالاوبحرب
اوحبصادقاپاهاودالبلايذه

ادغنمەسراوغلاوبانيرعلاثيل

هلتدېشيذلاىوربلاكاذ
ەذهفناميلسلزنأ

انددہعذنماافلز

دمحمسمامالافانيدللز

اعلاطاردنكنمبقربلازال

Ê

1
£

أ

ةزعيفاباهاوناميده

ماسحولياتقبادعلاىرغ

ىاسلالحمابناجالالود
ماهوالانعهسدقمضرا

مالسالاةياحريغضرم

ماحمدالبللوهالالافس

ماعنالاو

ماظلوبڪوميفمكؤدب

دعسلار

لئامسنيملسملاماماةرضحىفاشابينورابلا۹

يواطلاحلاصنبدمتخيشلاعرولاةمالعلادشنألئامسةنيدمهتدامسلصوا
نبدنتهللادبعىنانيماسمامامايدينيبةيتآلاةديصقلا«طقسمةاضقدحأ
اشابناميلسةمالعلامادقلاةرضحلتقويليلحلاهللادبع
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لوالاعيبر\۸مودكلذو«شىةداقوءاماعلانمبھربوميفنورابلا

:اصناذهو17۰

رارلالغحلاثلالها

ىردلايلاعاوللاروصنمبالها

ایانضاذاثیغیدنلافک

هوادعاهلتدهشنمالها

ةرسحیفهسابنماودغتح

ىدلايفمارەفحيلان٠و

ىريتماءاونئمطبال

ابقفكنابلطلاىنهبا

ىداحرملاء

دقهللادبعنبناميلسار

رازنمىلعلالطدابتیبح

الاطكموةرادنامعيده

اہحرستلرزنذالامتفرش

ادنيماسأاماماعا

الزانطقسمتفرشامدعبنم
ابادیرةالصريخواذه
ىلعتعحسامباحصالاولالاو

تىلاهماسحادعلاىوہص

رابصههبرڪلكلدلج

تداح

راوسفلالساولالثميرلاو
رامدوهراتڪو

رادقالاقىاوساولمادو

راردمهميدد

تتشلو

راننرمةيقإدامرلاتح

راوضدوسالاکموقضرايف

رانمعیفرهنممتعفرو

رامشالامظانكتترا

رامریخویريخلزا

رابمعادمكيفةسوفلتط

راوجريخبرملارنراوجم

رار»الاةوفصونامزلانبع

راوغمديسكلمیمحم

راتخحلاهل

رايطالاعجاوسنوصفلانتف

كمىو
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هحاورننيداونملباوةدلبيفاشالىنورابلا٠
فلزنسبعنممشوهحاوريبیداونملباوةدلبيفهلدامسلصوام

ةيألاةديصقلامرعاشلاقفيحاورلاثراحنبدمخيشلاميركلايرسلالزنم
روثالاعير٢۲ىفيورابلااشابناميلسخبشلاليلجلاةمالعلامودقبابيحرت
:ددجملارعاشلاركذريغنماهبعلاذهوء٣

هلئاضفتمميذلااذهأ

هفيسبفيلانيدلانعياحو

هماميفاماذاعاجش

ةجامامویليساماذاداوج
طقتلتهيفصغلمارحمرحبلاوه

هنامدصیئءادعألامزهمک

ابنانيكرشملايفةرکمکو

همزعنشتملهللانيدلماسح

مثالةمول

ىغولاةموحيفراركسلادسالاوه

هللايفهنترف

هنابميفالاطياتحبصادقل

اہاهاودالىلاتفرش«ترامیلس»

ابحرمدالبلامادقمكاقلت
ىرذلايفمفادلاكتيتلزن

اهرودبتامرڪمللغسبعو

الاسبذهلاابمدو

ىلاتراطو

انكردشو

هلئاعشدالبلاقرش

allهلئانزع

هلمانأنيمثلاردلانمتضأأ

هلئاٺكنمهدصقاو

هلضاننمدحيالمهقواو

هللاوذايتغطًاراناودقواناو

هلواعموادملاباهراقءاوص۱

هلذاوعهالعنعهتغدواالو

هلصاتمواذقلارگتکبتش|ذا

نمتدهاشال

هلماشسنالااذسانلالكحبصاو

هلقانراحکوميفهتلاصف

هلئابقدالبلالكنمكتءاعو

هلهانموهداوطایدنالمو

هلناوردحبحسامرهدلایدم

هلیاقذاهسا
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داناةدیفاشابقوزابلا١

یفلزنسبعنمهحاوریبيداونم«ةانلا»ةدلبهتداعسلصوام
مرعاشدشنأفيحاورلايدشارلادماحنبدمحادجاماخيشلاهموقسيئرةفابض
لياجلامرشلاةملطلمدقت:الثاقةيتألاةملكلابةردصمةيتألاةغيلبلاةديصقلا

رونالاعيير٢۲ىفكلذو.ىورابلااشابناميلسخيشلالوقنلاولوقعماةمالع
قحدعبيذلاغبانلاغيلبلااهرءاشرکذريغنهنكلو¢اصناذهو.٣

:عزانمالبنامعءارعشريما

قطنلقدانبلاومقادمللام

يفودايعاوحرفيفسانلاو
تسلفجرضرالاو

ةدامسلالهماديلا

ادنمسراوغلاويابورالطب

تحجأتبوراذارڪيدسا
ےکباھوةمھملکفاشک

ادملاىورأيذلاينوربلاكاذ
هبتفرشنمهللادنعناكاذ

تحرصأفرورسلانمةانجلاتنج

همودفمويبسبعيبیرشل

ىدہلاوممالادشرصا

2;كالصولتنحالملاطلو
يد

قرتمراوصلاوحرع

نقعصماملاوصقرنرصفلاو

لکىفهبادمحو

ةرجلاقوف

قرشقفا

قلحمكامسلاو

قرغةلاسلاوخاهنموارا

قافيابابحافةليضفل

قرشملاوىحاونلالك

قفدتلاملاضفاةطبغىف

قلاشهرونمیظعموب

قفرمداهتنافنامدشرا

قعشمرحتلاوهتلماام

نيشبصكاذلوهفهدصعاو
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قلفهنمرصنلابمديویدېلارضىلعمڪدعسهلا

!قرمعماطلايودءأامدیرواللافرشذلتايارلایرنیح

نييناوربلاةد)زيردلا(ةديفاشانورابلا-\۲

ضعيدلعهتداعسنيبلاوربلاةدلب«زيردلا»ةدلبهتدامسلصوال

ةديصقلاديجنبدوسخيشلارثاتلارعاشلالضاملاملاعلادشناقبساكنيخزؤلا

ملأنادمإوءةينطولاديشانالافاتهوقدانبلانيروعفادملايودنيبألا

١٣٤۱۳یلوالایداجلئاوايفكلذو«دملاهلويفوعفضرصفيلطالاهمست

:اصناذهو

مركلاوتيفوعذايفوءدجملامقسالوسؤدالهللدملا

مالاكئادعاىلاكنعلازوةيفاعوالالجاهللاكدازو

اوعاسدقسانلالكفتماساذا ةئنمللىفكصخاامو ر

ىفةعركسلاكترضلاركش«لالاناسلاهبقطنلالحرجستاثعتهذه

مظنيناىسعاذامو«ديعمظعأنيماسمالوهيذلا«ديعسلامويلااذه

؟ديصنملهيدانت4دلارثنيو

ديمملابكوملااذببالعاديعسلاملاطلااذالها

ديدتصلالطبلااذالهاديمعلاديسلااذالها

ديدسلفونميفلازال

اداجنامزلااذههبنموادالبلافرشدقنمبالها

ىداذاثیالااذهلثمنم ادارلاهبانلنالىرش

دونىلاوتايارلابلاتخم
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داعذاثيللازاربلاىلاىدا.اماذاناميلسكنم

ادالاوناعطلافدراوادازروسذنلانيلهمسق

فورلىفلازال

اداباىريوظاغملايمنادايقلاتطعايلاعلا4ل

یدانواعدقلاىلاتف ادافتساهبهرلاامريخنم

دوسلالزانمقرادق

الوبقابحايرتجرأ:الوصولاركشتزيردلايذه
القتفاىلااقوشالعناناطيملاتداكف

دودجلايذلادعساهرامش

نونكلاۇلۇالاكمبطبليورابلابسلوالفيكو

يورملاوياورملاءاوسنوصمبسنمهبمرک|

دملااب

بارلاالملا۴لکتاعسانلاوبسلاادىحو

تثاتلاكرمعلەدېفبحاولبالمف

نرمطکو

رازلااہفرشدفهبراخفااکنرالو

راوداكعسلاردلافراشدتسااهزهاهاراما

دمانردافطاتدوەل

راصناامقلابماتذارانااالعامسلاىلع

دوعءرابفجرتهةميدي
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الداعلامامالارزاويهبالجاعارصننالالأسنو

دییقتالبلومأمريخاي

ايلولادنسلاماميلاىسيعايضرلاانريماالقباو

ايبثلاهقلخريخهان ايضصهشيعيهالإلعجاو

دوبشلاحصوهلاءو

اشابىنورابلاسفنىفتاناحرهملاهذهرأ
٠نامدالسلاشابلاتارابزوحمًاروعشواساسحاةجوملاهذهطسو

ثبناف«مركلاهفيضوحليبقلابعشلافطاوعامتكرح

ممماسأسحانعبارعالايفرعشلاوىلعنوراءارعشلاوءابطلا

¢ليلاهمدقمباحرفقافالايودتىفمفادملاتشعبنااكءةضايفلا

.قوفاحرفهبقغخحتايارلاو

بوغماءارعشروعشكرحةعضاوتمةلاسرانيلابتكمةحوماهذهطسو

تنترامزلادعبتخارتالاطةطناراہشعلافءقرشاءارعشهسفنبكرح

.ناكلاو

هتحايسنمعوجرلاكشوىلعوهو١۱۳۵بجر١۱يفاهررحدقو

غلبماہیفهتالقفتيفتبأردقو«فصلورهشاةعبراوحتقرفتساىلاةنوميلا
:ةلاسرلاصناذهو.رعشلاديجنمهيفليقاموهوحميناعلابعشلاروعش

.هللامقفوافصلاناوخا-ةالصوًادمح

يديالاهتفطاختفءبجعلاناظقيلبأخالاباتكينلصو كيلعمالسلا

ضرماىفياويلصوهنالهنومضمتسناذلو.يلادعبملنآلاىلاو«هلقنل.
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.مايا٥ذنمهللاءاشناررظيامىلعحيحصلاءانشلاهبقعأيذلااضباريخالا

ءياباتاطاسلاةمظعراظتلاللقسمىلادوعابجر۱۷موو

.ةبناكمااومطقتالفالصممكيلا١

رحتنبديعسخالاووههلضفتركشوريخالا«باوصلا»يلصودقو

تكلامطةميقالشابواعميبقلعتياميفةشقانلابابتفديراالىناالا

.کیتکبأ.(۱)مزال
تعرقدقوناسمفادممېكرح?توكسافصلاناوخالامو

هوغلبافوامکفرطبناکنارمتحاملاخالاىلعونيمجامكيلعمالسلا?عامسالا
خئاشلاومامالاهردحوخلاصنریسمالاLaن٠ادهیئاتکةروص

مكناباتکبنوبجەمماكوقيفوتلابملنوعديوةيحتلاكنود
مکيخالممدو.ةحاصلسلياقلاسانفرطبنألامامالاو

یورابلانامیلس١٣۱۳بر۷

وعلاوونامهادهولاطاندومامالارذصحلاصنىیسعرسمالانأ

لجأل١۱۳۳يفنامتحامكيفىملاسلادينبهللادبعخيشلاةمالمللنعالا

.دححخيشلاوهغبرءاشوعمالبدا

ةدسصقلاهعادوللحرالقسمىلاعوجرلاىلعاشابىيورابلامزءعاهندحو

:الئاقةماكسلاهذاشابينورابلااهجوتدقو«ةيتآلاةغيابلا

°دمتديسااذا_تسالاىنطواااهريدملةرووثمةيسنوتةينطوةديرجباودصلا)۱

دقو.ديسمعهتجوزذااثابىنورابلارهصوهوغلببتاكوىعملابندارمعنىديعسو

.اقباسهيلااترشا
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ةيللاةديصقلاملاصنإىسيعريمالانبدمتخيشلاباشلابيدالالجحرا

:لاقفاعمايفانتيو«ايثلا»ةدلي

انا

ادباممبقلاو
الاةقرفنمءاف

نكيملهستي
ھناڪهتلوا

دقلاليمرهدا

لههللايكوعدا

انلحجوخسن

دقيورابلااذه

نمنطاوللىلا

دقونامراز

یرولالکمف

هدوهبنڪل

ةطاق سانلاو

اوحصادفلكلاو

عبشعلاحبصاو

هکرعمناک

ىفنامیلس رسل

قارتحاو

قاشتشالاوباح

ةربحىف

قاسقاسفتلاو

قاحعفرعلااذ

قانملارزتقض

قارفلا:اذهدعبنم

؟قاللنملهواموي

قالولاحرلادش

قاثولادادتشادعب

قاتعليتنيز

قاوروةلاهك

قاقشلالازوسنا

قايتشادالىلام

قارتعومدلااهم

قاطالةرسحىف

قاذملاصوفصلاد

قاسبولقلالك

قالتلابدعونما
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نمكيمحهللاو

يفكبحدتشاام

ادباعادولبقاو

هغاصد#

اىنلا

قافتلاوادملاديك
قارونا۶علها

قاضرثنلاهبامظن

قافةّقادصلانم

نامععدوياشابىنورابلا
ومه

مامتسمداونمعادو

يلاعملاويانيماسلاماما

ايانثلاعالطدجلاليلس

اعمدضيقنويعلاواعادو

اروطنئوهوالاىجانت

ولتهناسلناک

وهزلیوامرناعتکر

اسابتومانورالدوسا

نمادصىلجهببداف

هيلعتقاضنمردص
ييحمويضلاهغینشیو

eeدولايفاشلامثدحو

يلاقلامويلاىفهباجاةقياسلاةديصقلاباشابىنورابلاةداعسلنامتعادورثا
:اصلاذهو.ةفاكنامتلهالاعادوةيتالاةديصقلابةربغلاةدلبنم

ماسلابديؤاادخت

مالسلابرداباهترض

مازرلابرضةراببرضيو

ماقسنمقرفتلالثملهو
ماظتنایفدقعکناوخا

ماضمالعينمنصحمو
(۱)ماسلاهیئاونمرمادغ

ماظعلودنمضرالاباحر

مالظيفةلاهجلاباسو
ماسحنمیضمانيدلايفمو
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ماجسلایفےکاملالکهبيرجحهللاعرشبمكحمط
ماقتنابددتوالضانتلاياعرنعبلاجالالودالف

ماصلابلصانقلاهظفاحن ماضترمديقيدبعالو
ماظنلااحسةيرحيفو نمأبتفحةضوريفبف

مانالابرابلاتخ)1اعوبربصخاومزعیفدزف

ماسمتسماثيفمايميلايليلغيورتةدوعيلبهو

ىقنامیلس١٣۱۳بحر٢۲

الاسطقسمىلاهلوصوونامتلخاودیفهتحابسنمهتداعسعوجردعب

وهاماثيشافلصفةيلاتلاةلاسرلا١٣۱۳نايمش٢۲ىفانيلابک

:اپصناذدهو.ثحابلاخالانع

.نيماءممقفووهللاافصلاناوخاسةالصودمج

دعبةيئاثلاىداج١٠ىفخرؤلامڪياتکیفرشامارتحاوامالس

...طقسميلوصو
دقو«مأريامةباغىفلضفلاهللویتحصوعوبسالبقطقسمىلاتعجر

قلطناتسبطسودلبلاروسجراخناطلسلاةلالللفيرظتيبىفةرلاهذهتلزن

ناوخالايلعددرهیفوةيراجهايموةبيطراهزاورضخوراجشاهيفهيقنءاوهلا

.هسعأناطاسلاةلالحىحءاسمواحابص

ناطاسخیشلااپسیئرةطساوباہنمباطبشاطبيبلئابقیلعيرومناک
ةحارتسالادعبمكلهحضواركذبناشمدالبعيججیفانایامطابقتسالناکو

.اتووتدحونا

يفیسیعخيشلاريمالانبدمحمخيشلابدالاباشلاةديصقفنألاكاھو
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ابهتلباقيتلايديصقو«طقسمىلا«لباقلا»مدالبنمانعوجردنعانعادو
(ةلاسرلاهذهلبقاهانرشندقو)ةفاكنامعلهالاعادو

لحاوسلااما«ةكلملانملحاوسلاريغنعةرابعیفنامت»

.ةرشابمناطلسلاةموكحتحم«ةنطابلابامنعنوريميف
«مامالافرصتتحتفدالبلاةيلخادشو-ناماما

يتلارافظةيالوىلاناطاسلاةلالجرفاسبنادعبيتكرحةطخمكربخأس

.طقسمةموكسلةعباتاهنالافتاحالصاضعبلتومرضحدودحىلعيه

يبلطيفهتعاجحاملاعمهبيباققلعتلرضخالالبجلاىلااميرو

.ضرملاببسبهيلالوصولانمينكمدعو
يفريخوهويابنمبتكهنمينتلصودقودنملايفيبلامثلاذاتسالا

ةبافكردقلااذهىفو.ةفاكءاتدصالاوناوخالاىلاىالس.مارتحاوةحار
ىيورابلانامیلس:<يخانممالسلاو.نآلا
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ہارتازدمرک

اغلاناوخالامو»ةقراسلاهتلاسريفهلوقبيورابلاةدامسلؤاستلاباوج
ةدبصقلاتاق«?عامسالاتعرقدقوناممفادممبكرحملتوكسمرعاشؤ

اثمتلسرأةيكاهمتعبطف١٣۱۳نابعش٢۲يفهالعاناوفعلاتحةيتأآلا

.انامعدلوراسیفرییکيوداناکاشابلاةداعسىلاةحسل٠

:اصلاذهو٤٤-۳۹ةحفصناويدلانملوألاءزلايفترشدقو

امالسۋةيحمبازميده

هقاوشاابصلاجرعمثسو

افصلاوةدولاكالسادميو

نهواروهصالخانمضيفو

>ندلاثيحنامبعشهيخال

قتلاوةهازتلاوةلادملاثىح

هّضغْأأثبحتصخاةءورلاثبح

اهناصغاتقروفراعملاثيح

«ابناطلس»تحوتةلاللاثبح

هفدمةرامالاثبح

تفردفرةمامالاثيح

تدفنوزيزعلاعرشلاتلظاو

السلارسااپماسحدحمتكف

عمكرشلاللظنيماظلاتحارأو
تسالاہارتراهرو

اماودرثالاعمنریاصاوتم

امارغوهلانحو

اماسجالاالحاورالاىجانيل

اماهلابذاراتهساسحا

تءالوو

یارتهيفزعلادحملاثيس

امايخهيفباحصالاىلعترض

اماقولاصقلاوتعرصالس

امادقالاتنازمراكماثح

اماظعالاتلانفراخفلاجات

ياسلوهبتصاالعف

امالسالاوتاسمالاتزءاو

اماكحالاتماتاو«انناءرذ»

اماعداعلاقرتررحؤد

اماقمباطتساافليخدلاطظ

امارجالاوداسفالاوفسملان
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عساوبصخیعصهنڪل

اتشلاناوعاعامطاتمدعأدق

بيعماطلالكلاماءتددبتف

ةرخصىفممجاوماترسكتو

االقتسالمايفتعتمتف

بذلاظحاذكهريكاهللا

ةزعلاةايح

ناريغ.نماوبادقموقبمرک|

يفهللانريدمالعامراظتو

اوارذااودمتساومزحاوذخا

اوساعامللالاىفاوظقو

اوددسونوصملايلعااذلاونبف

اومظنوتانفاصلادايمااوطبر

ةيرعةونرممدیرڅ

اودهاشالتولاضابحاودرو

كحءانبامو»احاوفرەي

اباسغودالىلاريپطتلاودمحع

هبوخسلرهاءامبنڪل

الأرئاسرہطيالءامب

ةمامالادهعديدح

ابباحصالارشعمايمكلانقس

امامسیلهللانيدروذبل

امادعالااشاومارنادعبنم

امارموةياغاولانملون.

اماوک١اوعجارتفاسألرم

اماوعاةبرحىفلاتخ

امالعااوعفريلنس

اماركڪسوفتلاءازعااويحم

اماقمبوەشلاريخادغبش

اماغلالابلحمندمتلاكاذ

اماحولاجولایفهداطنم

امالسدرتيكعادلااف
امامذنوصبيكمرمرعلاشيلا

امالآلااوبذمتساو

اماضموامضېتسمىدانيد

اماصمصلاكلذالا«هللا

امرحلقهللاهاربامم

اماغغرالاولذلافاعتجم

اماآلالنبينكلراذق

اماحاءتحجداساءلابشا
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امالعالادشريايرغواقترشاعمالةمامالاحابصمناكدق

اماىفباخوايهراوناتانفطأفحايرلاتبعالتنکل

اماتڃآااهملجهللفاهمءافطااههاوفاتلواحنا

ائوواکساعنیماڪتمکمدارقدصلاواممق

امارضءاجرابتدفقكبعشإسايارات

امالظلبقتاکاممترف انرصعىفمتجرسا

امادقالاهقوفروصعترجامدعبةمامالادبعمددج

اماهنماباصوىوهلاتخت ايصلارکسنميهواهوعدعأف

اماظعوةداسمتشعفاركذكلمدلخوًادجممتيحا

امالاكاذ«بازم»ريسأقزريملواحجاراهساكنممردأو

اماتسوالعلاىرذقريواعبطهمامليندہتحبنم
امبالاعراقوهسيو هسفتىیحضينلةايلاقح

ي

امالحالاوماهوالاهنايهظوظحريخنافموؤنلااما

امازلةايملاکليفنابليخدلالعولهللات

االكاشمراثاالو مونمونكسملكسبأل

اماماريسلاىفعرستلفسعیولظيفدادضالا

اماقساانلينشتذامالالابذعاوءاقشلاىلحاامهل

نامعيناشابینورابلاناجرهم

اماوقوةدمتمئارشلاريخاملتناكاماماءالالاايح

اماجتالاوبارعالازجتاامتققحلميظعلااهرهظمبتربظ

اماصخالامغراوماغطلارصيذلاودهاجملا«ىيورملا»كاذ
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تكحاذااهباوياهلتحف

ترہظافليلاهمدقمإتحرف

تقدغاوميمعلارياتضافأو

هبتزتهاونامعدالبتدام

هسايمیوهملاطرفنمضرالاو

هباتشاطاما.هتمض

مهنمصقرتءابدالاراتمو

اوكرحوبولقلاروىلعاوىرض

ةيحومسلليدلليلو

اپنالعليهوحرتووه

اضفلاىفقدانىلاوعفادلایدصو

ذاولاىفدعاصتمامناخدو

ول.هللاو ابتملرظانملاكلت

دقءارعشلاةعاربعاربنكمل

درشنمريخهنمرطشبرلف

«ایقرفالاعشيف»انارادقلف

دقفامركلااپاايكلاركش
ةفيدېفظحانتاترا

اماكحااهقلغفلاحتلالود

اماركالاولالجالاهماقل
ناسحالاههجويف

امايههانسنمتهانواب

امامغءامسلابرااثأف

یادنببابلعكاذكو

اماغنالامکناهوععاذا

امالقالااوكرحالباصعالا

امالدجالذااما

امادقماسرافهحاوتاحرف

اماكالاوداوطالا٠

امارباحسلالثمهبودي

اماسرظفللتدحو

اماسرالاروصولااكاح

اماهفالابلخذاامنيسلاط

امادقاتلیرتتکناکرح

اماوقاهصخشيفمتمرکا

اماظنویرارعشانضورنرم

مامالاةمظعوناطلسلاةلالجايمامألاىل

امارحوددؤسةدعكاړيلالءالضغلا(ا)طقسماي

۰اکیریماوابوروامصاوعىفروهشموهاکولولاصاغمهيفىذانامع



ممايحعبلوامظعلا(١)حرطما

(۲)لئامرےحالصالالمماب

(۳)لياقلاميظعلانكرلااياب

ةراماضابریفًاراخفايهل

يذلاكاتبدالبلاىغان

يدعاسوماماللكىمشبریس

الاوناطاسلاكلذر

ادنيماسلانكردمو
عشهاف

عيمحومملودںوصبو
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اماسةالاقرغوظوظحلايلو

اماملالالسرتةيادبلاسش

امامکالااهراهزاتغتفذا

(4)اماد_خهتیلواناكين

اماتبالايفكاوكدنع

اما

امام!نيغتاايدهناکنم

امالامهبمحايوامظعلا

اهودلکدزو

ءارزولاوءا

اماسبمکیدلرورسلارھز

اماتخمالسلاكسم7

ءارعشروشكرحيذلاوهاشابةدامسترالبقهانلقال

كعدتخار4لارشنايدلاوهو«هلڻاسروهسبرغلاوقرشلا

دوو٤لءافادحوحالlaieلعیدولدiaريزواعابحاصداب)۱

ااینورابلاوحناناجھمتالع

نءدبليدونامعلخادبللاهللادبعنبدمهللادعىلاماماهمصاءع(٢

اذسرف١١۱طقس“

نيدلارونخيش"ةمالملاليزحلاصنبىسيعريمالاةيحالصالاةكرلاءامعزدحادلب(۳

هللاهمحرھه۱۳۳۲ماعيذلاةريهشاافيناصتلابحاصىلاسلاديمحنبهللادع

(oلو.مل٠ايندالاحماعانموھىذلارضخالاللالاةر'ثا

۳2نایبیتایساےکنداعاان“ردكهرواصلاىیضارالاوءانغاضابرااوةتؤادلاراهنالاهدف
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بازیمةىانتدیصقفلصلتداکامهناف«ترهدزاوتشمتنافناكلاونامزلا

ااخاستللازتصايابتحتفويديالاامتفطتخايتح«ةخسلةئامإ«ناممل

ءاسصاعلاطاسوانيبالئاهايودتئدحأفهتقويفهسفنييورابلاموحرللاانداغا
مظنبكلذو.اهنمنسحابةيحتلادريفاورابتف«كلانهءارعشلاوءابدالاو

رصاقتليلاناطحقةغلوةبورعلامبننمةرداصلادئاصقلانمررغلا

كلذىفةضايفلاحورلاكلتلجذومنكالثابنميلياميفو.غيزامالا

.دحالاقرعلاطسولا

يضاقيئاطلااصتبىسيعخيشلاةفرانلالحملارعاشللىلوالا

احولدقو«١٣۱۳ةحلايذ١یفاهررح.طقسمإسكاذذاسةاضقلا

 

(6):ىنآلاناونعلاتحروثنلاردلانمجاتب

سصالخالا«مارتحاوليجبآوماركاوتابحموًارعازءانثوًارطاعامالسيدهن

نمهعمنموتاظقيل"يأخيعااةمالعلاىلااندئاقساسحالاواندئار

:ماودلاىلعمناقباوهللامرظنحناوخالا

ادكلاشملامظنبتثعبال ادقرنمناظقيلاابااتمتاظقبأ

ىدهرودبلاکترامةایاحورابتی«جنلور)راوناتئم

ادبدميبشىلاعشساسحابلاقيفتغرفأ

ادباکومقوشممالسيدبةراشتدساالنامعيده

ادواهيديفىربناهتهتأيذلابشلاكلذاپبعشف
اديزلافذامضخارحمداعفهبساماناريثرعشلابتیكذا

44-40ةحفصناويدلايفترشن)۱



ةمئانناظقلااباهنم

ةقرشميواستمتکیكناش

اتناابا»مامالاىلا

مسرحلاطبالاكتاوخاومدو

اطىتغمراصىحبشلامدحو

هبلوطنکراتلبازممکس

اهبءاضتسيرودبنمتملطاک
اهرەسمبراثيلاهم

ايرطهبتزتهافطمقسمرازدق

يكلنريعاسلاماماوحمراسو

ةطبارداجاىفقفوفىعس

ةكحمكلازامطباورلاكلت

انتودقبطقلاحورهللامحريف

ةافارتاظقلاباباكاف

١١۱۳ٌةدعَعأايذسداسلقسم
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ادقرامدبنمادسأتسمبف

ادجنمىرذبناوكارعدصاف

اددقهئاراءیفلينمناکو

ادرغنممالسالاهمدخيفراصنم

ادحتمقرشلابجبرغلالثمب

ادجوطبارىوقانيدلاطباور

ادقتمقرشلاقوشبرغللفر

يئاطلاملاصنبیسیع

ءىبنيْميلبلاهرعشوسهريظنماسهساركذبملرعاشل-ةيناثلا

٤١۱۳بج.۱۸خیراتاپلبذیفرجحتءامصعلاهلديصقو«هتصملاوهلئاتعوبننع

۰لئاعسنمةرداصشو6ناونملاتح

داباريخاغاصدوقعب

دالبلالکلعارتعو

(ايرغلامثقرمدلق)

٠هللالوحبدعباميفايفاوكلذحرشىرتس(١
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برغلاقلدملاددح

بسنلاوضعنيرطقلاربص

الهلاالاامةضور

الدجرهزاهانجو

افلالااbبازمیاط

wO
تفورشادف7موج1

تعلطاماذايراسلایدتہ

ةروطسمفرحانممکل1

ةرودنمرردنمتکحا

رعدففرش

بولقلاتاظقبأباا

برغلاعمقرشلالعج

ديعبلاتاداوأاببيرقو
 

اجہایفرشمبەشوه

اجابلاهاهتفا
 

بشنامتءانبانحم
بجيدق۴ىفنلالذي

باہمانیفلطبعاجش1

 

بدلانکرداشداحاب

(زاڅًاردقالعف)

اللانيبابناصغاتقروأ
)اطاسرغسرفلاكڭاذم(

bانفولابایرانيدلاهاج

)ابطا4عءیمنلهحرش(

ارضركذلاساجم)

ةروُأمبتلكىفتۋر

(ابصولاوحورلاشعنل)

بوطلاناكردهماظن

(ابجلانامربسوقبو)

ديدإلادهعلاكلذنمابرط
(ابرغامهمبعشلاكاذوهف)

mmm,

Eاجابتاهاتسلدمعلا

(ناولذهباب)

بهرانیؤسل.يداعالل

)ابصندفانلالةتسالع(

 

بانبرملاىفرتفبدسا



الا

بارشادعالامد22هلام

ارح۱ليفراضمامان

ارأزبرحثيلدوجرح

ليئالادحلابحاصيلياجلا

ليقىصلافيسلابمالسألارسان

دقناظقيلااباايمتنألو

دواهفیربالطابتراب

انساداشدوبرغااوفک

ادعمیحضاغاادبا

ارناهيلعبسا

لالاريرشلاينوربلاو
لحز)اسلانرهزا

لهلايدتنم

مالسمکیدهابازیمیباب
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(ابرطايانلاساکيستحي)

ارہظعرديلدعسک

(ابغنشليخدبيابال)

ليسصالايأرلاوذهللادبعلج

(التختناناطوالاظفاح)

دسجنمانمرص
(ابسنلايحبولمشلاعمجم)

اذطولاراناويلاسال

(ايرثلاقوقيقرا)

ا۔کالاسورلا4وادو

(ابعذلاىرجاولينلازربا)
لسالاوهلبورغلادہ

ىشىوادعالازم)

(ايرالاالتفلمشلامج)

ماتاتسمیررشنلابوهو

(انرطاپذمنانفالاسفر)

MM E

هندیرخنڪلو—كلذكهسارکذيمغيابرءاشل 

اهردبعمو«يالاناوتعلابامجوتدقو«هغووةغالب.نعفشلةديرفلا
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:اپلاذهو«لئاعس»اهلبقيتلا

بازیمینبلنامعةيحت
اماينلاناظقيلااأ

اميقشاعونوصفلاتكرحو

اسومتيیحابازیميب
ابفقرشلاروعشميكذاو

اردببرغلافملالهحالو

امظنتغصذاًادئالقتکنس

حورلحمداٌوفلانملڅ

اندزبرغلاقيحرنماندزف

اافرکساواصلاساکردا
دقيذلااملس

امڪقرشللاهپجویلؤو

دقامبرعلانازمنمزرسو

امودلالالالعفتكلذك
ريصافاباايرظنتس

دنحلعفداشتواعمسلو

بشراثونعدادو

لدعءتایارمفاردم

تيصنيضاملارصعالايفمه

انعقوشلاوراوبرغلا

رضاولاترطأو

امامغلاودماولاتصقرأ

امايهتدازکاركذلع

امارشلابلقلاىلعمتجيهو

اماهواجږتبمقرشلاءاشف

امالسلاانيدېتتاظقيلاابا

اماةفايندلارعاشجيهو

اماللاغصتالواندزدزو

امامتلاادبذمانركس

اماؤزلاتوااهودعقاذا

اماسحهنداعمنمدرجن

یاستدجمنمرهدلاهاوط

امالكلاتالقوتنكساذا

امالظلاستلراونالار

یاح«روم»هناطاساذا

ااتجابنلاعماما

یارتكلممبرعىلع

امامتهلودخيراتلاىر

اهححافللعجحمالو
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ىدصلانآاننرتترابجنزوسلبارط

هيمررفاىفرازوةقرفالاعثيفسلبارطىربكلاةجوملاهذهتزه

ثيح«رازلالطشورادلادعبىلعةيحشلاتامغنلاكاتراتواىلعاتيرضفةقرشلا

ةديصقانيلالكرعاشلسرأف«ةكباشتمجاشوالاوةدحاوحورانا
يففالتخاىلعىرخالامیقاتىلعنيلديسصقلانمةدحاولکمیقاوتبرضت

:لاوغملايفعونتونايبلا

بدالاترماملايوللاةراوزنمسليارطنماماف

١٤٤۳١٠ةدعلايذىفةخرؤميالاناونعلابةجوتمدمنبيلعخيشلايعملالا

)۱(:اهلادهو

بازيةراوزةيحو

قارعالايرهاطلابازميبل قاوشالاةقابةراوزيد

ىرولانودالعلاىلانيقراسلا

ىدہلايذةححمىلعنيرئاسلا.

لاوفورعملابجاوبنيمألا

ميدليلولاوهيفولانا
قرولونوئاوهودملااذكو

مسرحابرأتڪزمردهلل

ميفكشريغبثيدحلاقدص
مرغنماشنسنوتلاواح

4۸-¿6هحفصناويدلايفترشن(١

قابسدنعقبسلانيزلاملا

قالاماعمنيقرشلا

قارغبرکننعنيه

قاوسالاتميادبءناکول

قازرالابنادزاوىلعلايلعأ

قاقحتسابنىرادلاىرذاولمف
قابسلايساذهطهرنم

8.1

قادمديذلارمثترمثادق
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اهروهزراعوکزتناورغال

یمطرخلبداوطأالانمدوط

اپنةهسغنلاسغفنلافودق

هيهسبتابنلاتبثنميحلو

ىعصلازەزعلادعيحودنم

هرزاددشاوناظقرلاادعا

برعمنعاشرلیاغنكوس

العللدبخوضنا

العلاقنتعافقاحسااراقف

اہتسحروصبنمیلواتنالو

یرولایدلقسناويدلافاو

همريعضا«بليقلا»

متلاولطحأاوه

قاراورملاىلعليقضائدق
هرردمالظلاوسمراناف

قاسدقذا

قارهفرعمواع

اک
قاغنالابمعلايحیحيلف

قارشالايفسمدشلايفهرونإو

قالخالاجوعمكيسيءاحدق

قارنيملب

قاروالاىلعودشيالبليا
قالطالاعاهرعاشتنالب

قافالااضفيفكتيصعاذدق

قالكامنمیواتالف

قاشعللكيحمظنعيدبب

قالقاداؤفولج

قاروالاىفنيسماسينارا

قاربالعلاجوأومس

قاوسلویسمکنمتقفدتف
قاسدلطعبسومسج

قافوباسمشبقربلازام

e e e

هدعبنءانليولماضعلاتىل

ةرظنبمابتسملابلفلبيو

هئندعبدوجنامزلاىرثأ
افىعلابةبحالاممتجتموياي

قادحالابنانيعلاكارتف

قارحانمداصلاليلغىغشل

قالتانلىنوابرقلاب

قاوذالافئااطلنوذاحت



اہمکزکسلازام

امايقانثأشلق

انرولقهيلااملمنهللا

ىقدمالط.خقاوشالانمتثعإ

مهاركذیدليفالطعارتپن

ىرقلاوبسابسلاىوطبابداحاب

نعڭكىنغتىجهمنمةرجدخ

ادرىمكيدلءامنكيموا

53ميدلاهعدیتابصو

اماعلوالعلوالعلو

انعو#قبنالاسهللا

€ve
قاورواجاکنیحزانا

قارغتسابحداليزجكاف

قاوشانمسنلاباموتغلب

قافرخانمىلارثالاكلس

قاسلاشدهممعيكل

قاوفردقکولوعادوللفف

قاربلامماللادانزلاحدق
قارہاایعمدنمةوکرذخ

قالغانمباوبالاتمت

قاثولكلبرقلطلملو

قافلکرکمودوسلارش

قادغالاقالمالالدش

قاريدنمانداحامدنگءيبنلالعةالصلا

يراوزلادهسنبىلع١٤١٤۱۳ةدعقلايذ١٠ىفةراوز

بيدالاباشلام
روثنماللانمةجابدباهجوتدقو«يبحرلامنامنبملاسنبلالهنبدلاخ

اننمةيتالاةديصقلاهنمانتدرودفرابحنماماو

:هصناذهو

نیالصولان۶ايانسردلملاوءدادونيدلالمحيذلاهللدملا

داشرلاليبسنيبنمىلعمالسلاوةالصلاو«داوفلاىفاعبرعيناسالاو«دالا

.داحعالاهحصوهلاءو

دجاملو«ةقدامعلاةيررغماةيئغللةينيد.ةبعيداؤفتكلمتامافسدمبو
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نايبلااذهءالمابناناعربتفءلالايفكلاسلاقيضللاصولاىلاالبسيل
£۱
تاو٠ناظقيلاناوقاحسايبا:نيخيشلاناوخالاةدبزةرابزلىعهتاف

اوديملاذا»:اليوانلیزنتلانومضميفليقاکنکل«الیتفیدجیالناک

برقاولبقتلو«ةداعىنمرعشلانكبملناو«ةدافلاهذهىنعةباينلابكيلا

اہالخاوحاصتناو«اطوقکنموحراف6انحاشابرابدلاتحررتولو6انحاورا

مكيلادجولانمبلقلاوءنبرشملازواجتيليرحمواهتلقذا.اموضفؤ
ةلالسلاليبارسيليرستمةلابلارحمسمغنمىلاكلذعمو«نيلغشيفدعبلاو

.ةلزلکيلاورفغاواهوحاصافةلخيلوقيفناكنايرذعاذهف

ءاملبلابتاعهللاينغلببنأبءاعدلاةرئاجمينوزيجمنامکلفنموجراو

.نيماسماانناوخاةفاكىلعوهناكربوهاةحرومالسلاينممكيلعو

:ىلالاناونعلاتحةدسعقلاصنادهو

بازیمیجانیرابجنز
!ةداغيدهنيدلالاحرا

یرسبرغلابناجنمقراب

ىنسخباقرابنم4كا

ناهءوضیلحالالك

ةيداغتقسلهيرعشتال

اولئسناىلوالامضعبس

راونيدلادومتماهدو

هتاحاسىفدملاتابلو

ارهسلا ىطعاومونلاذخأ

ىرعلاربصلادمقعنمتمصف

|ضختحضصأفیبابحامیر

اردبلااوطعاومااونهو

ارسحهنعرفكلافرطدث



دقالعلاودحلا

هترطفىلعنيدلااورمظأ

اجححيداعاللاوماتاو

ةريلةجحنممحل1
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يذلادولابمالسالاان

ةداغيذهنيدلالاجرأ
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نميلامعلافنصلااذهلئملومحوملتلاىغااذهناکاذاسلوفن

لبقيوهوحبصااذاهبفيكتطقفهرنميناثلادقعلاسأرىلعوهورمشلا
شرعىلععبرتيالفأ?وقلاجاهلاادهىلعراسوهاذاهتمعبارلادقعلاسار

ءاملبلابتارصنمهوجريامهللاهغلبا!رابجنزقيقشلارطقلابغيابلارعشلاةراما

نامعیفاشابینورابلالامعا
ناطاسلاةلالحنيراميءالدجونامعدالباشابىورابلالصوامدنع

رارحاةرو#ذنمليلاهللادبعنيدمحمهللادبعىلامامالاةمظعو«رومي»

.١۱۳۳ةنسةلاثلاىداجىفطقسمةنطلسىلعنام

بثتةيدنجالاسئاسدلاولالحتاوككمتىفةيلخادلانامعدالبلاوحاو

نامتدالبنمةيقرشلايحاولاووبيهوبرعلاةريزجفارطايفاپرامتع

هستىلعنیلانمسیلو«اذهنمثمکاواذهلکكردا

زيزعلارطقلابةقدحلاراطخالاهذهءازافقناةلاملاهتمهوةريكلا

لعجيذلاىوممعلاميظملالجرلاوهوءجرفتلافقومبرعلاةريزجحنو

لخاوديفةيضاملاهتحايسهتدازدقواميس«نيماسلاومالساللامقوةيلاغلا

.كلانهرومالاابااهانتكاواعالطانام

ركفذخالمعلاةلخعضورداسنالبقهلضرلاةردايمنعامغرو

لوالاعيرنمتمادىلاهتحایسنمطقسمىلاهعوجررثاهتطخعضوف

نراهلعيفهحضولامىلعيلاهضممایانمایفامہ١٣۱۳بحریا

.یلاعلهللاءاش

:اجراخودالبلالخاديفةريبكلاهلامعانمةصالخيلباميفكيلاو

تاغاسلابرقلومامالاوناطاسلانيبءاغجلاةلازالةنلاااپنمس١

امتلكممجوراطخالاةهجاوملاهاوقديحوتندومحماهرثأرهظاعنيقيرفلانيب



€
ناکيانمدالبلاىلعءادتعالکنمنامةااهراظناهبجوتويبنجالاد

نباكلملاةلالجىدلمامالاةمظعوناطاسلاةلالجمسابترانساهنمو۲

امرنملمحوهوامهيلادفوف«زاجلايفنيسملانبيلعكللاوسودوعملا

امنيبرحلافاقياءاجرنيماسلانيكسللاىدلامًارينسهدامتعاىفقئاثو
.لحمبرعلاةريزجيفماثولالازناونيماسملاءامدلانقح

لجألهدقعممزلاىالسالارتوليفنامعةماليثمتيهلمامالأدامتعايفو

.رصمبةفالللاةبضَق

نبرومينم ىلوالا

دبعنبزيزعلادبعانيخادححناطلسةمظعلابحاصةرضحىلا

.هللاةحرومالسلا.لالجاوىقرىفحرمالدوعسلانامجرلا

رسيلاحمكناهللانموجربكرسيلاحمدحالادحاولاهللادمحمكوخأ

اننيةيدولاتالصاومتعلقانمزلانمههردنم«نيعاسللاانناوخا

١.ريخلغاشلااهاسمف

اندنعليلجلاخيشلابانجهلماحناوهىدادولااذهانسرطىلعثعابلاو

ىلارغسلادصقانيهذمءاماعنمومالسالالاجردحااشابتاميلس

ديدجمزافمالسالاكلاممىصقاهراوناتءاضايذلامكلدعزكرم
الاناىفكشالو.اننسةحلاطراوروةقادصلاتالسارم

رارمتسانمنيميظعفساوردكیفانثابمكتمظعلحرصانابفرشتاةبسانلا

سدقلاتيبلامظعيمهملكنيماسمناوخانيبمارحلاهللاتيبلوحبرحلا

ءامدلانقحملحةقيرطىلالوصولاىلاميلاقفويناىللامتهلأسن.همرتحمو

.نيمجامالسالالهايضرتو

هانفاکردكلانمهيلعنحاميلعوهاذهانباتڪلماحناثيحو
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«انههانبتكاماحيضوتةينيدلاانتاساسحانعمكتمظعلبرعيناب
ةردحلامکلنايفكشالو‹نيمالاةقثلاهناف«ددبصلااذهىفهمالكدامتعا

ةمالالاححالصابقلعتياملكىفةيحضتونامتهلو«هلاثماىفوهيفةماتلا

.ةمالسالا

.يمارتحالوبقوةصلاحلاةدولاقئالعماودىنعناماتللاىفو

(۱)١٣٤۱۳ةنسناضمر

:اصناذهونيسملانبيلعكلاوسىلااهريظن-

كللاانيخايلاعلافرشلابحاصةرضحىلالصيفنبروميلنم

.هللاةمحرومالسلا.هلالجاوهلابقامادمرتحلانيسملانإيلع

قمکنوجربیلامتهلضفيمزعیفهناشلجهللادمحمکاغاناقدمراما

اسفةكرحلكيفزوغلابنيجوتمكلاكلامنمحورنيديؤمةماتةحص

.نيماءنيماسملاةحار

ناميلسخيشلامرتحملانيتلودلاىدلبوبحملاهيجولاوهاذهانباتكلماع
اضخشكيدلفورعملامالسالالاجرنموانبهذمءاماعدحاينورابلااشاب

ةسمالاةحلصمهيفاميقهنامدخايحضممڪکلمةحاسىلاهحوتمالحعو

انباتكهانبحصادقو.اندلاوكدلاوةدايسللمكصالخاهيدلوةيمالسالا

دارتنمهعمستانلزالاممميظملااأوانتاساسحاضرعىفانعبويلاذه
Liتِنويدممہلکنيماسمناوخانمسدقملاهلامرحلوحبر

ىلامتثهلأسن.ميلظملايملالبالاةوقالولوحالفةسدقملاهرئامشومارملا

نكامالاووماسلارورسوءامدلانقحهيفامميجاماينا

ءانمالاةاقثلاترمروكذملالمالاناتيحو.نيدئاكلاديكنمةسدقللا

٠ص۳مجىلوالاةنسلا جاهنملا(١
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هيفاميفركنانممکیدلهيديامدامتعاىلعةيصوتلاىلاةحاحالفاندنع

ليمسلااذهيفهيلعرسميامليهسلىلامسلالجنمسمتللا‹حالصلا

لبسلاليستتابجينميمهابرحلازيالورهدلاميبراحنيذلاهلاثماوهناق

.ةيمالسالاةيريألاممامدخماوموقيا

صلالايمارتحالوبونيتلاةدوملالبحلاصتاماودوجراماتاىو

(۱)١٣۱۳ناضمر.مالسلاو

:اپصناذھو.ليلامامالانم-ةتلاثلا

ميحرلانمجرلاهللامسي

يفدهاجملابانج.ىلاسيللاهللادبعنبدمحمنامعبنيماسلامامانم

.هللاهقفويلورابلاناميلسخيشلاانيخاهللانيدىفروبغلاهللاليس

.هناكربوهللاةمحرومكيلعمالسلا

نكامالاوةفالحلاةيضقبمامتهاوبارطضايفيالسالاملاعلاناثيح

كيانجلكناتاقءكلذلجألرومدقعانغلبامىلعررقلدقو.ةسدقلا

يماسلاييدلاضرفلااذهدقعيسيذلارمتؤلااذهرضحناةيئامعلاةمالإمساب

اهبةفاللاةلأسمىفكيأرنكيلوةيمالسالادالبلانماهريغوارصميف

.كيلعؤخاليهوةحيحصلاعرشلادعاوقل

تبعترماہتیامحىلعاہیفكيأرنكيلفةسدقلانكامألاةلأسماما

امتتبصواهدصاقمتناكامهماهیلعةيبنجاديلكطلستنماهتياقوواهبنيثباملإ
ابودنمزاحلاىلاهجوتلابكاياناطاسلابانجفيلكتًادجانسحتسادقو

.ماراهللاتيبلوحنيبراحتماىلاهنمةحيصنبتكالماحوهفرطنم

الاتتاو.لسملکهبمهينابجاممأنمةلأسلانافهامتيأريأرلاعنف

۱۷۱ص۳جیوال!ةنسلا جاهنللا)١
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نودبةحبحصلازاخالابكبانحنمرظتنملاو.كلذنملغشىفلار

مریدریخهيفامیانیمجاكقفويناهلأسلىلامتهللاو.ةلصاف

)۱(۳۳مظعللاناضمر٠.نيماءمايندو

مامتهانمةميقلاقئاثولاهذهديمتكثحابلاخالاربتعيلتاق

نكامالالاوحابوةماعنيماسلاومالسالانوثشبامزوةيضأبالاةحنا

المينأك«سفالنوشيعياعاةيضابالانامعزينلافالخ«ةصاخةسدقلا
.ءيشنيماسلاومالسألارومانممین

نطاومتماريثكنواحينيذلاهاوفانمالاجرخالةمهتىو

وهز«دوجولابفارتعالامدع»ةدعاقىلعءانب.نيماسلامهنمالسالا

.ارورغو

نا

امماقرطثحابلاخالاىرانهىلاباتكلالوانممدقتامفسدمبو

.ربعوتاياءنمهتايحراوطايفاشابىنورابلاهيلع

.نيرظانللةحماهزارلاواهقيسنتوامميظفتيفاندهجانلذبدقو

اذهماعاىلاقيفوتلاونوعلانمهباندماامىلعهركشنوهللادمحمنحو

يفاندمتاهوجرنيضاملاىفكلذباندماكو.باتكلانملوالاءزجلا

.نيملاعلابرهللدملاو.هللاءاشنايناثلاءزجلامااللبقتسلا

ةيبلتاشابینورابااةداعسلرسبملنڪلو۽١۱۷نی٣جىلوالاةنسااجاهتملا)۱

هسفنینورابلاموحرأاملن“دعنااهارآبابسالىمالسالارەتۇااروضمامالارها
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۳هلسرداديسلاباوح

ةزملاىلاامهاجاىفهيكاوم

١۱۳ةدايسلاو
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\۳۲هبالولا

ديسلانمةريطخةيخراتةلاسر

ىلاىسو-نسلافرشلادجا

\١۳اشاريورابلا

۱۳۷روطلاادهنمةربعلاهوجو

يفهيروهجةلودسيس

۳۹برغلاسلطارط

١1هلالسمىفماعلاعامتجالا



ررححلمەلایفعورشلا

١٤ةموكألاتاغال

١٤٤۱ تاغالىلالمفدرناکاذام

0؟2-١لامعايهام

\0تاضوافملايفلوخدلا

۷باوج
۸٤۱هناصیرخاتاضواغم

رطغالىساسالاتوناقلا

١۱۹۱0ةنسيسابارطلا

\o۲سابارطىفلمعلاهلازتعا

١١٠برفلاسالارطداہجنمةحفص
-

هنوحا-خيراتلاوإل

۹هممهلئسانعهقداص

\٥۸سابارطلهنرداغم

\۸0سنوتلهرابز

۸۹كانههبانلابمتا

\AYایلسمیفهلنيوخاةرابز

۸۹انلةييدالاهفحم

ییالوخدللةحاماهعاسم

١۱۹تارمعتسملا

۱۹۳رودبتمهثغأ

۹0ءاغللارسانمهوالطنا
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0رحغذاشابيورابلا

۱۹۷جملاىلايفيورابلا

لالستحالاوةسنرفلاةياملا

۱۹۹يزياكنالا

Yiزاجلايفاشاب

Yoهجحمتياشاب

٢٠۲۰ىفجلتخمدقرطاوخ

زكرملايهةينامثملادالبلا
۰۷مالساللىبدالا

۹ناميفاشابورال
٢٠۲لابقتسالاناجرهمىفینورابلا
٢۲۲مامالاةرضحيفقورال

۲۲۷هستیفتاناحرملاهدهرثا

Y۳نامعلبازمةر

نسحاببازمةيحدرینام
Y۳اهم

٢Yبازیميبلنامةي
۳٠۲یدصلاناددرتلرابزوسلبارط

باحصاللباحصالاةع

۳بازیلةراوزةيحمو

2بازیمیجانیرابجز

٢٢٤۲نامیفاشابیورابلالامعا
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لسوهحصوهلاودختاندسىلعهللایلصو

نممءزلاىفعورشللديبأتلاوقيفوتلاودشرلادمتسنىلاعتهنومب

.هتابحراوطايف«اشابینورابلانایلس»باتک

لصاوتةدارالاوصالخالاوقدلاومزعلاسفنبهللالوحسنحو
امماجناءزجىفهزارباوهقيسنلوهميظنتوباتكلاةيقبنيودتللمملا

.يخراتلاعوضولااذهبةقلعتملاقئاثولاورئاخذلاوقالعالانمانيدلب

امیڪحادشرمهيفاودنابدالاوململاةاوغنموجرنو

هبرنيروهنيلساةايحهيلعنوكتنابجامىلااصلخماہجومو

.ةرخالاةداعسوايندلاةداعس«ةرئاديفنيماسلانيبوهنيبوهسفتنيبو
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دالاتماس

لامعالانماهفنتكيامونامعفلخاودىا

ريخالاهباوجيفةراشا-لوالاءزلايفسثحابلايخاايتبأردقتل

بلطعمرضخالالسجلاةرايزلريبكلاهقوشىلا١١٤۱۳نابعش٢۲ىفخرؤلا

.هلهتعاجوهسيئر

نكلو«رضخالاليلاةرابزةيناثلاةحابسلاهذهىفهجانربنمناكف

تناكاسهلعلو«ةكرابلاةحايسلاهذهيفادبيتمقيقحتلاهجوىلعانيدلسيل

.هلئاسرنمدافتسيك«١٣۱۳ماعنمىحضالاديعلارثا
صناذهو«١٣۱۳ةحلايذ١٠يفةخرؤمانيديابلصلااميفاهالوأف

:اہمةحاملالحم

يلاهالاويلاولايلبقتساواروصتاصو«كرابلاديعلابنها

.لاهللاءاشنانالعجنادلبىلاهجوتامويلاوًارخافالابقتسا

:بصلاذهو١٤٤۱۳مرح٤يفةخرؤمامپتيناثو

ميحرلانمحرلاهللامس

ااتککیلتاسرأ.هللاةمجرومکيلعمالسلا-هللامامحءافصلاناوخا

نييرجلادالساراملبافلاتابعومويلاو(تالعج)نسحوبيبنم
.اهراظتلاىفيناوكبتكينعتعطقلا.دالبلانماهريغيفاتلبقتساو

.ةفاكءاتدصالاىلايمالس

نايلس:کیخانه١٤٣٤۱۳مرح٤

ةمزاوةحايسلاهذهيفادبهناةنهارلافورظلاهذهنمحضتي:تاق
ءالؤهنمتاروانمنُث«اهدشاىلعزيلقنالاودوعسلانياونامتنيبتاقالعلا
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شويلاضارعتسانمودالبلاءاسؤروشويحلاداوقتاعامتجانمو«ءالؤهو
كردمةيلاتلاهتلاسرنمو«ةساخةيهأاسهذههتحاسللعجامانهوانه

ميحرلانمحرلاهللامس:امنوكلذىزغم

١٤٣٤۱۳مرح۸لباقلا

دقواملصوولءاغلاتصوSleمالسلا.هللاماجافلاناوخا

.ابيہملابقتسالاناکو«يبد»خئاشمهساربناملاشنم

ميظنتومامالاةرضحوىسيعخيشلاريمالاعمطباورلاديكأتلاومدق

اتربظذاتاباكلتنعزيلقلالاودوعسلانياةراغةطخ

تحةكلمملاهذهةلكداحمابهللاءاشنانوعمستسو«قياسکلترڪذ

نمتشمذسنمىناو«ضارغالاوسئاسدلاامتتشنادعب«ناطلسلاةمظعمم

دقوءهللانذابققحمحاجنلاوارجوارسكلذيفدجاناوكلامقسلاكلذ

هدهاسرفىسيعخيشاومدقو.مارتحالانمهولانامہنيرورسممولااودا

.ةفاكءاتدىمالاوناوخالاىلايالس.االواذوهملامدقو

:مکیخالمدو

هروازاغلاةلاسرااهذهىفناثحابلاخاللىءارتيدفس:تلف

ىنورابلاةلاسريلياميفهيلامدقتزوبرلإهذه.حرشلو«قاقلاوةريلاىلعتعب

ازو

 

ةنسلانمثلاشلاءزجلايفءارغلاجاهلاةلجمىفاهرشنعوضومايفهسفناشاب

ءلباقلانمةرداص١٤٤۱۳رفص۱۷يفةخرؤمةلاسرلاو١١٠ةحفصىلوالا

:يآلاناونعلاتحاپمعلاذهو

برعلاةريزج
ةدحجاعملانرمنامتىلعفوخال

ةمرتحملا«قارعلا»ةديرحيفو«ءارغلا«ىروشلا»ةدبرجىفتار
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سيللودلانمهلثمنالكلذبرغتسالفنامعوزغىلعةيثالثةدهاعملاركذ

دقهناف«اوناکنبانیماسلارودصيفءىسريثاتابنلااذناکدقو«برغب

كلذةقيقحنعنولأسياهريغورصميفنيريثكءاقدصانمبتلكيلاتدرو
نآلالوقأةعرساهابابخىلعفوقولالبساعتسيلةلأسلاناثيحو

تومرضملةرواجملارافظةيالوىفنالادوجومروميآديساناطاسلاةمظعنا

يفطقسمیفهرازولةيحالصالوهنمنكعبالف«رهشاةسخخةدمنم

رضحاذاهنافكشاالو«تلئسولتاعاشالاهدهلثمقیدصتوابدکگت

اذادئارلاتاحفصىلعةدهاعملاهذهنمهتءاربنلعبرافلظنمناطلسلاةمظع

.هنمرظتنملاوهااهنمایئربناک

ةمظعلااكيريماوةيوابورالالودلانمرظتنملافةلودلاةهحنماما

بذكتابنمبلطتنااماتالالقتسانامولقسمكامبلالقتسابةفرتعلا

هتءاربنالعاىلارداببناهتملومأملافدوعسلانباناطاسلاةمظعاماو«كلذ

امالاءةعاشالاهذههديزتسيذلايمالسالاماعلاهلأسبنالبقةدهاعملاهذهنم

عابتاولماكماعالعىضميلاةيدجتلاةيزاجملاحباذلاملأنمهيساقيامىلع

هئادعاةدئافلماراهتيلوسدقلاهمرضلوحنونحاطتبمالسلاهيلعدخت

.ريغال

دصقولو«تحصناةدهامملابهللانْذأاپيلعفوخالفناماكسلاما

لناقتتاپاثابقتناڪڏذا۽ريڻاتضعبلصحلاذهلبقءوسنامدحا

رطقلاناطلسوههلاىرنصحهديبنملكو«نايصملاىلانوحاطءاسؤرلاو

ةرضمعيملاكرداوتعطقناودالبلاةلكتدحودقفنآلااما

ىلعتوضشباقلانلعاوارحمواربنممبطيحايباوسحاوماسقنالا

.عادلىدصتينماهميلستلنودمتسمنانوصمحلا
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ةكلملمالاعشهېجنمودعمفيناوهنامعلهاهفاخناکامرثک١نا

نمةبيرقلايضوبوةقراشلاويبدندمىلاةبجتمراظنالاثيحارحمواارب

ةبجيفتالو«هلكماعلايفروبشملالصاغمايفنالنرحملاةريزج

يرحملوطساريكألاجلمنوكبنألحلصباميظعاجيلخلاقيامىلعةقراعلا

ىلاهءاروامىلعقلغمبابکنوکیرمتاذا«سرافجیلخلخدمىلعوهو

ىلارظنينموةناتساللةبسنلابليئادردلالخدكةرصبللوهفقارعلارغةرصبلا
تناكدقوكلذهلحضتينامعةهكساممةطبرخيفلابلاسوءريفورعملاسأرا

قارعلاودجيمنمامبرقلتالاكلتنمالااربازتالنامزلاميدقنمنام

٠.يزاغلاىلالاوحالارثكاىفتاباكلتناكسناكو

دبعنمةميدقلامئاقولابءالقعلاققحوراكفالاترونتدقفمويلااما

مرکالهوممرايدبرخالانامعىعرغماىلنمةجيتنالناجاجملا

رش١٤۱۳يضاألامرحلارشناکكلذلو«رصمماريغأارصتناءاوس

نامعةيقرشزكسم(لماقلادلب)انهىلارضحدقف«دوهعقیثوتوعامتجا

خيشلاالليسخيشلاهوخاولاعسخيشلانابيجنلانالضاملاهساررکدفو

ةيقرشلاسيئراصنبىسيعخبشلاىلاةيدهاسرفامدقواقباسيدسيئريطب

عمقامتابهررحيلالایدسيرموتکمنبديعسخيشلاامرنرماباتکو

ةمواقملةطخريرقتوداحالاىرعقيثوتليبضوبسيئرديازنبناطلسخبشلا

نرمدوفوتدرواذكهو«ارحموااربءوستاپاكلتدصقبنملک

نوئيسبنومهوةلاناکو«مریغونالعجخئاشمنمبتکوةرهاظلاركام
ىلعمهنالنالمجيفيلعوبيبةليبقوىبدنمةيبرقلاةقراشلاةليبقبنل

ىفاوراصموسيلامنكلوءدجىلاليمقباسلايفملو«يباهولابهذا

نرطولانعيدصتلادضصعدشوداحمالااذهیرءقوتیفنيعاسلاهمدقم
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يلعوبينبخويشدوملاءءاسؤرويلیلحلاهللادبعنبدمحمنامعماماومس

ىفالامطريخالنانورينطولابحىفةبالصولاوحالابةياردولقعولوا

مرةقرافولبقنممهبتمتجادقو.دالبلاهذهنعنيمفادماكلسىفماظتتالا

.لباقلادلبىلامايالاهذهيفتلصومث«ركملااذهىلعمهو

هسفنبمدقتللدعتسيمامالاورخدلوىلجةاكزلاواخسعجلاومالاو

امنوصحنحشلىدنمةسرقلاىميربلاوةرهاظلاىلاةمامالاةمصاعىوزننم

واربلانمثداحثدحاذاتحتابلاكلتةوقلازکماهذاخناومزلبامٍ

عمسیسو«ةريخذولامولاجرنمدالبلكىفبتراايهاددماهبقحتلارحبلا
قحهيلعهبجويام,ماقروميتنراطلسلاةمظعناكشنودبكاذذاملاملا

.عافدلادحماومامالاةرضحلمعبوصوكالملاونطولا

لاجرنمنويلمفصننعلقبالامرطقىلارافنمنامعكلميفنا

الامرئاغذلانممهيدلويناملالاحالسلاويناثعلارزولمابنيحاسم

عفدمبرضاذاف«هدازلجوهبوکرا(يرهم)لجحلسملکلو.دعهیصحم

لاجرلانمةقطنملاكلتىفنمرضحةهجىف(برحللعامتجالاةمالع)دحاو
اوغلکاذاثيحمبرحللاملكبتاعاسعيرالازواجتلالةدميف

مفطقمسويىلاعوجرانوجاتحمالتاهلانمةهجىلاكانهنمريسللاب

يبنجاعاضخالقعيلېف.ةجاملاتقوىلاهتويبيفعزومياظندنجکكک

نييسابعلادبعنمماتلااطالقتساىلعتلظفاحدقوامفاصواهذهةمالناكامبم

(دئاوعلاقرخهللفكلذهللاءاشيناالا)مويلاىلا

لاعرةمرتححملاةيمالسالا7رجتاحفصىلعهارقیلاذهتشک

نااوماعيواوذئمطيلاوناكامنيانيماسلاصاميمينيذلامالسالا

!هللانذابةلقتسماةيبرعلانامعىلعفوخال
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اةنيكملاةيررعلاةمالاىلعًارسحتوافساقزمتبدافلاواذهررحا

نورسخمالودالبلاهذېببرحىلعنومدقبلزيلقنالانانمهدقتعا

نيتبدرعلانيلوقلامداصتلليبسلالب.طقمدالوانمادحااہ۔لع

لاجرولامنماهدنعامدعتواتمنعضاذاىحةينامعلاوةيدحتلانيتسمالسالا

تحاصوةقراشلاويبدويبضوبزكماهدونجلوسلبتلتحاةريخذو

امتاراشاتردصاوءاقمملاةيبرعلاةيمالسالابرملانمىتميفغهذهاهيفءيلمب

قفاویوهيمتشاامىلعنیبلصفایتحبرملانعافکةلئاقنیبراحتلاىلا
اپبلاتمضذاةيزاجلاةيدحنلابرلايفتعنصايشيجبرحناكرادصاقم

ىلعموجحلافوخةليسوبكوبتوتراعموةبقعلازكامندرالاقرشمسا

ىلعموجحلافوخةلسوتمةرونلاةنيدملاباوباىلعامامويحبصتسوندرالا

.اضياايلااموةقملا

ةيزيلقتالاةيزاحلاةدهاعملا»ناونعتحابتکىلايلاقمنمو

ةسنوتلاءارغلا«باوصلا»ةديرجامترشنوسرابىفتنكذا«١٣۱۳ةنس

كلتىفهعوقولقهيلاترشااممريثكلوصحوزاجلاريصمةقيقحكرد

نيسحكللاةريزجلاءاسؤردحادييفةمركملاةكمطوقسلثمةلاقللا

دقو«عقو.دقهلکاذهناف«ندنلىلاهاناهيزيلكتالاةعردلالقتوةدجىلا

لوحالوهللمأالاو.صربقةربزجىلانيسحكاللاةيزيلكتالاةعردملاتاقث

.ميظعلايلعلاهللبالاةوقالو

كللااوطقساتريذلاممبنامويلاىلانورييالسالاملاملالارواذه

نوردالوا«هکلماوحمنيذلاممناوهتفالخشرعنعانيسح

برملانيماسلاءامدويديابنكلو«ةيناطيربلاةلودلايههلككلاذللعافلانا
!!!نورەشيالمو
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ةبقعلايسركنعزيلكنالااوطقسينانيعجانيماسمللنآلانكميلف
اذاةنيدلاىلامدقتلارعزيلكلالادصمداقتعايفلهو؟طقفكوبتوا

یلسءرسجیالوردقبالابرغوقرشمسرذمریبکربکانانوماعیمو؟اودارا
نرمنذاىلعلوصحاللعوضخوقاعدعبالاةحايسلادرولهدالبةحرابم

.توميناىلاهنطوىفريساوفالاوهدالبىلعةرطيسلاةيبذجالاةموكسمللا

دئاكلانممحلريديامىلاهئالقعوهئاملعومالسالالهارئاصبهللاتف

.نيماءةاحتلاوداشرلاليبسمثاراو

نامیلس١٤٣٤۱۳رصنامكالع
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لابقتسالاناجرهمىفاشابىنورابلا

نامءعلخاودلةيناتلاهتحايسيف

خابسلاةدلبيف١

ىلامهقيرطيفاربإدالبنمخابسلاةدلبياشابيورابلابكومرومدنع
رفص٢۲موىامالغحمطاوماتاواراحالاشقااپلاهامهلبتقایوزذ

ناميلسخيشلانبايلاومهعمناكوعفادملابرضولاجرلاؤليحلاباني٤
.دوجنبيلعخيشلاوىسيعريمالانبدمخيشلاونانسنإ

ةيطخلافىمضملاناملخنإهللادبعخيشلاماقلافتحالاءاپتلادعبو

:تايبالاهذېباپمتخةو

نيرظانللاسمنسحةحمبتءاضارادلاهذه

نتريقتلارامنيدلاةودقىجدلافاشكثيللامودقب

نيمرحلاماماحيپلاىفراصيذلاينوربلاناميلساذ

نيعمابارصلواقيفوتهدزاعمنيدلارلزاح

نماءبرايلطابلادمخاوامئاديالإقلاربظاو

یمانافلخنبهللادبع١٤٣٤۱۳رفص٢

يكزازكرميف

اقیشالافتحااہیلاهامهبلفتحایکزادلیاشابینورابلابکومروهدنع
زاعماجمسرديحاورلاناميلسنبماسخيشلابيدالاهيفقلاكلذك
:ابلاذهو«١٤٤۱۳رفص٢۲مويىفةيتآلاةديصقلا

 

 



اجلاروفومللارصا

یضلرالاقمسانلاغلبا

ىبسملاماققولضفلاةبمك

ىغولاراسملمحادئاق

ىیدہلارلعمزعلالذا

lLيلعداسنمونامیالس

اجومسیرضراللتلا

ىروللادعطفحنمتنا

ارتادممفرنتلا

ادملامشلعكنمترہاظ

هراکواىلارفغکلاعجر

جرمرشيمويلااننا

هتنميلعهللاركشن

اترشماہجوكلانارذا

.ىلعدلامئاامامهشع

الحصنامظنلاكنود

١٤٣٤۱۳رفص۷

¢ 6۶

نموداناقالامسو

نسحجيرختبلوقلاينطصب

نزحولهسبتيصلابحاص

نثولالهاىلعسابلامئا
نتسلازازعالشالاتباث
نمملادجحمةمالاهذه

نمزلاىفذالموفركتنا

نقمنءانوصضرعلانوصيو
نعفلاناريثت٠ينلنمتنا

نرحدفایلهشلةوطس

نحلراشالكنمیارذا

نيوارازنتیفاوموي

نثلاريفوتبلطينمرکش

نسحقلخىلعسمشلاهبشب

نزلااشنأنمهللاتاكر

ناهثيغلااذاسلالا

نجشنعانابيبركلهغاص

یحاورلانامیلسنبماس

یوزنيفاشابينورابلام

ةمصاعىوزنىلااشابورابلاةداعسلصو١٤٤۳لوالاعيبرلئاواىف

دحغلبميفبكومبهشيجوهلاجرويليللامامالاةمظعهلبقتسادقو«ةمامالا
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نامعبدالبلارثاسنملئابقلادوفووءاسؤررضحو«لالملاوهالا

ةعاةالصدعباشابقلا١٤٤۳٠لوالاعبرنمةعجلوايفو

ءاسۇرودوفولارئاسبوةسايسلاوبراولالاجربصغدقویوزرعمابن

هءاراءغرفآمامالاهمظعيدنيبةعلارةديصقؤاملاياطخلئابقلا

هتسايسىفااخوتيلمامالاةمظعلتابيجوتكةنهارلالكشماءازاةيسابسلا

.مامالاىلاةمامالاةلودبريسللجامنكو«ةيجراملاوةيلخادلا

تافطتقمكيلافةديصقلااماوءباطلاصنإظحملديدشلافسالاعمو

:اصناذدهو«ابنم

ءانسةارشلاليجنمحالذالئالدنيدشارلارصعلتدىو

ءاحمسةماماسعشترامعبتقرشاودالبلاةلساوءاضأف

ءازوجلاهلودًاطاطتاشرعدمنيماسلاماماالعو

I:

ءاترخةساىسترامزلااذلوةجقئاوعلافرعشوضملف

ءاڪذهبدلنمًاديلبیريوةريحلتاحجءارلالوقعلارذت

ءاودماظنلادنجميظنتىلعفكعاوهلجرلاضقلالخ
ءامشهفوناحالسلايڪاشامصرعمامالالوحیراینا

ءادفتامركمللهحاوراًادقوتمالعلابلطىلاونري

ءاداموضرانمجنرالهداساءتمظنول

ءاضييلاةيارلاكلتجاتلاكابنيزتلابجلاىلعنوصحلاىراو
ءاجرالانمقيضتوىبرلاابقعاوصتفذقنازت

ءافشلاوطلايفامةدعىرسكدہعنماهبنکل

ءارمنہجديدجلالااهديدجلاهقيتعنلدبتساف



هنالئابقلااىعادتلااو

تقزملفاللابابولفممجاو

ادقاعكفرطلو«لصيف

لدلراتاومدقتامعد

اغنامكيديدجىلاددماو

نمديلوسرلاطبسىافطعاو

`

اوةرفتلالواودحاكلانهو
اورکذاوقرفنمسواسواوعدو

ةلوبقمةروصإدردحلااوعضو

هدالباذدعبلکنعیلو
ةعانصوةراجتوركاسمف

اهزعةريزجالعجربكاذذا

دصارم»اما

هراعوميظعلارزولا

هنديفصلخمةحيصنيده

هلهالحيدلاكرلءياقا

لماکيدميحصليغفرذعاف

لالمانڪاملامينتيلوا
ادىۇمنماسلاماماابمد

اهراطقایفحاسنباام

هلاءوءيبنلاىلعةالصلام

¢ ۳ٍ

eءادوسةنحموودملا

ءامضيیسح

ءاتشقاتشلاقرصانلاهعم

ءافووهمه(لصيف)

ءاترزلااهرانلبابماصمص

ءاعمنصهردبتءاض

ءاوحتدېشتلواودهامتو
ءالقعلادعسلدودجلادحيم

ءالقعلابرطيفهالالا

ءانغكلتاافاهزونكو

ءايلعسرادموهعارزو
ءادفنيماسلاعيت0و

ةلذمعيایلەف

ءادعالانطلستلو

ءارطاالوحدمام

ءاحجيرلااهرافظاتشناذم

ءانُثةارشلابطقايكيلعو

ءاضروةداعسكنملضفلاو

ءاركلاكلوحدنجروصنم

ءاطغبيلصلالودنمهيلعو

ءانسویدهمهباحصو
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‹ةزجومةلاسرامنعاشابىورابلاانيلالسراتالابقتسالاهذهنمضيف

:اپصلاذهو

رضخالاليلازکسفون--٤ياثلاعيبر٤--ةالصوادم

.هللاةحرونيعجاكيلعمالسلا«هللامئامحافصلاناوخا

کیلاتبتکو«للاىلااهنمتدعصدقوءارملاىلايلوصوکلربخا

نءمكيلاتبتكدقو—افتاءهتيأردقو ارصتخماذهيطهنؤدبتام

(لبجلازكصم)فونتوةكربلاوىبيضماوارإدالبىفتلصحيلاتالافتحالا

لابقتسالاناكو«ممنايعاوديعسنبميهارلاخيشلانيبربعلاسيئراناقالاو

ناميلسخيشلاريمالاىقفاريسو.ءارمجلاویوزنيفاکهاہتنمالابفونتيف

٠(ةيلاثلاةرماليا)هسفنإ

وهو«رافظةيالونم«روميت»ديسلاناطاسلاةمظعنمباتكيلادرو

اهدودحةباهنىلاامیدواواشابجیفهسفنبحاسدقو«اهریممتيفهتمفراص

.هنوعیفهللاناك(الما)تومرضحةهجنم
ترذتعافمامالاملاعبعتملوقدقعلاولالهاضعبنمارامتغلک

(مامالاوناطلسلا)نيفرطللقبانايمهااو«زيحتلايلابسننانمافوخ

.هللاءاشنادالبلادعساهنيحلصنمنکمایتح

ةيقرشلاشيمىوزنىلانيمودعبىسيعخيشلاريمالالوصورظتنلا

بتکادنعو.اذهلبقلتركذاكنامتلامزكامىلامدققم
:ليصفتلاكل

.هسفنيريمالايقفاريسولبجلاىلادعصامثهلفاقلالوصورظتْلا

کیخانە.ةفاكناوخالاىلعمالسلاو

يورابلاتامیلس
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ءارجاةایف٤

سرضخالالبلايفةدلبسءارممحلاىلااشابينورابلابكومهجوتامدنع
كلذفصياشابلاةداعسعدننحمو«اميظعادادعتسامهابقتسالاپيلاهادمتسا

:هلأهجرلاقسيلبایفeHلافتحالا

ةنيدمبءاضقلاةطخدلقتناكيذلايربعلاديعسنبميهارباخيشلاغلباه

لئابقةسائردلقتوءاضقلانمقعتسا«فونت»ىلاانبجوتريخ«قاتسرلا»

انمدقتفةرابزالانوعدوءءارمملادالبنايعاوسفونت--ايلانييردملا

يلعانایکروالاجراہاھاانلیقتساوفونتنمموبفصنةفاسمىلع«ايلا

مرةدانبناخددلتدق:برطمرظنمءارملاىلاانلوخدلناکو.نیلیمةفاسم

لاجرلاانبفحمامعرامنيبرمتانكو.باحسلاكوجلايفمهعفادمو

تاطغلاءامارارجنلمحىلاتامدالاوتانبلاددعغلبدقو.رهلاوليلاو

الاعثوانيميءابظلابارساكرظانلانهاريةئالاوحنيسوءرىلعجاجزااباوكاب

ةلباقمدنعموجنلاكعملترارلاوباوكالاىريو#براشنملهنيداني
نيئاسبلالخدمدنعو«باوانمهدهاشاملمجانمبكوماناكف«سمدلا

نمغلابلاسيمخنبدجامخيشلاانسواماعنامعخيشفلسلاهيقبةمالعلا

-هللاهجرشيفطخيشلاةمئالابلطقرعردقياسةنسنيعستواعبرارمعلا

ىفكلذوءةينألاةدصقلاافناءروكذاميهاربخيشلادشناةحارتسالادمبو

:ةديصقلاصناذهو.٤رولالاعيبر٤۱موب

ىبعلازاحنرمدوفوانامتفرش

ىلاباوجثيلاىمكلالطلاديسلا

الملانيزىضترلاماملاتاميلساشإب
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الحلانبايسوفتلاثورأبنياكاذ

الجدقةلابجلامظ همواعبيذلاكاذ

یلصءادعالااپمحرارحف4دو1

الدنجونيكرشللداباسلبارطيف1

الرلامظعولوerهلاميئنال

الہتتسمهناماظیفراسومضاصاغ

ال_اہتمامسيتماللامظعناهاقلت
۱ِ

الرءاحبصافهنلرامزلاردغناورغال

المرأيغمكلوهلذازيزعكلف
الضفتمهنامزدعبنانميراایسف

الےتتمنلاعلاىفهمقو

الحيرشهځدمرکرنم

الىقتماطنكسفسةمدلايفلفرلءارذع

اللاكارداكالرمنمالبلطاو

Aeنموءيبنلالعمالسلاويرهراصو

رضخالالباممقضعبيف٥

:هللاهجرلات

عاترالابةرورشملارضخالالحلامقیدحاىلاتدعصءارمانم.

كانهو.مودىفانعجرو«نيتليلوامواذقاوموبيفاندعصف(مدق

:٤۳رولالاعيبر١۱موبقكلذوهيلالاتابالاتلف

 



خاشدوطءارمملابناف

یی4لتعبسالاعمو

ىلاةدعأصتعورعاعشلاعمو

اہہیجلوقیلولانموجرا

تافو

۳يعتلرشهالایفصا

تقبعاةكذدلانيحابرلاادق

اھروطوحمذمءاو,لااف

تافو

اماقونرظناوانهاهفو

انغامرحملايجوراحصرظااو

ادتمنينيمالكېجوبليفاو

ادرغنمهللاىحانبباتكلاولت

١٤١٤۱۳رونالاعير١

€3

بارحمىفقالخاللتدحسو

یبابحانمضرالايفنمعيمجل
يناتمويبلاطمهالالاشرع

يلاحصویبراقالکلوعشو

هسرقءامسلاىلاباحسلاقوف

نالعلعللرظانمو

هنيوحاملاىدلنوصفلاقوف

ارااونالعجالاتاطقتسمو

ارااصحدجيعرللاىلا

ارادلاوبرثلاىحواحلاوح

ارانلاىيورابلادقواانهاهو

اراردمعمدلاناكوجادليالاو

ىورابلاناملس

الهب
نصحىفمظعراممامالاةمظعيصابدمتمنا٤قاتلاعير٠ف

لئابقلاءاسؤروشويلاداوقوءاملعلانمةمالاباطقاهرضحىوزلىنرغالم

.اشابيورابلاةداعسمنيلنمناکو

نهةيقرشلادالبلاةمزاءازااهذاخنابجاولاريادتلانعهيفاولوادتدقو
.نام
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ساسدللحرسمناكيذلاناملاشزكرمىلاكلذو«يربملاهاربا

.هسقنياهلامدقتلاىلعامزاعناكمامالاناىتحةيبنجالا

ةمواقمالذاةريبكملاةوغلاقوسىلاةجاحالهنااوأرزكارلانممريغدوفوو

.كانهىلایسعخيشلامدقلدقو.كانهبرحالو

يعيربلازکسمتاصوةريخذوةنوشمةلماحةددمتملفاوقنادقو

یسع.لاقتسالادادعتسایدويصوبءارصافرطنمِںدنمبرقلا

نينيعلاویربعزکارمىلاهلوصودمبيعربلاىلالوصولاموریاراذاهشیجو

هزرمىلاالبعمتجمنمداعدقفلبحلاريماامإ.اهلادصاقوهىلازيردلاو

مامالانمهلارهالارودصدنعدادعتسالاهمهاعوهيذلاهشرخمدقل

هائاسرنماشابيورابلانعهانرشنامیخاااستلماباذاس:تلقس

تصخشاذاو«اہفہرورمطخنمونالاىلاهذهةيناثلاهتحابسلاواذنم

نامدالبيفلضفلاناتكردأ«ةرشابمةحايسلاهذهنعةجانلاراثألا
عجوراماضارغاوسئاسدبالكثتشتدعبمامالاةمظعلوحامائابقءاسؤرو

.اشابينورابلاةداعسىلا

الالاقتلاامابعابعلطتيالىلاةريبكلانم يرمعلسيهو

فطلوةسايكوةربخوةكنحؤةفاصحنماوتوااماشابينورابلالاشما

.مظعظحوذالااهاقليامو«ةسايس

٢۲۸ًاحفص٥مىوالاةنسلاجاهنملا)۱
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ةرهاظلاميلستىف
ةرهاظداحالاتابام

ريمالامدقلدموتاررقأانمالم(رگمنعهانرشلانڪامقط

ةعاطلاباهدوفوهتلبامو«ةرهاظلا»لامشلادالبىلایسعخيشلا

.اناءهيلاانرشااكنوئلاوماخذلامدقتو

يعملالابيدالاةحايسلاهذهيفاشابينورابلاقيفرلجراةبسانماهذحلو

لوالاىداج٦۱یئةثالاةديصقلايدنكلاديعسننايلسمالسوباخشلا

:اصنادهوء٤

نيلاعلانيبةيارلا

ماماهللارصن
اودہفرصنلاحا

دقلفارکشضرالايفاوحرماو

ينصرھدلااهبناکامدعباىلاهلاةحح

نفضرالاىفقلافيسوه

هتحىدأفكلااضيق

رشعمنماملدعلارشل

امرماهيلارسلاتكش

برطنممممضرالاتجام
اتعنمفيواهوأو

نملرمالاابموبنمتماس
اطلوكلاهناهتملع

نيلولاعاطفناکالتخمار

نيمئاطلكسانلاهانأو

هونأالااور

۱)نيدتعلارومانماهيرتعب
۲)نيرقرصتلاهلويربعوح

نيرعيفدوساكاودامو
نيصحنصحیفولاباتمک
نيمالاربلاهلاأردق

نيمالاباذباف

۰مامالا4فميذلایوزراهىتلاةلحلایھرةلا)۲
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هلدعنماللحاهاسکف

ايراوباىلعدعسلا1

ىفرسلادالبلكتحبصأ
ىفنينيعلاكرينعلاادغو

یرولاثوسغهبلاحامنیح
ادغوالعوازعلا

امدعبنمابسانلاحبصأ

يذلااركشرصملاماماا

امرولمابكلالنو

ردمنمك«رسلا»لاجرا

ىضترملاماماللمودغذإ

رشعمنممکمااترو

ادرجمدهللالدنا

مرءدتاممراصنالاكلوح

مكلفاميدقبرملااوعضر

الولمشلاعمجاوالاعشرس

تحنسرھدةصرفهده

اہنااہمنتغا

3%

مكمالعااوعفرابرعلااهدا

رسلاضرازڪارهدحاأانينعلا)۱

نيدئاكلاديكرشاهافكو

مالساھولخداق

نيلدملاومنعبلطلهدي

٠)رصممالكلرهدلاةبدح

احلامدسجحمدوط

نلزاتلايحمجنلاحط

نينسرهدلانمفوااوغاأ

نيركاشلالكلزوفلالعج
ندئاكلاديكلامغرهثلن

نئراقلایبکب

يفهلراناريخ

نيممءاممکعبرقسو

يلابت
اولونلامودقلت

نيهربرتلالعمصطااوكرت

نيمثتقولاامنااعلال

نرخاذلارنکيهفاهرخذاو

نرظامالileاهورشناو



انللعجاوانسفلابر

ةوخااعيجبرعلالعجاو

امئاديهالإدملاكلو

یوزت-4ىلوالایدامح١

€

نيملاظلالذيكنمًارصان

نيعجاارطمالسالاينو

نينمۇؤلارصنليعادلااعدام

يدنكلادعسنناملس

ةمركشلاةسابسلاذهیدص

اشابنعءارعشلاهنينرددر

دحأيرباجلانسحننخيشلادىلارءاشلادملااذهفدعشنأ

اغابىيةدامسرازامدنعةيثالاةديصقلانامعنمراجیبلئابفءاسور

:انادو16ق

مفانمحالدفىنحنذلاقرانا

تاجحافقفالاروندق

اہحاستاحدقلنامیرشد

النامالسالاةلممكلىرشب

ةرشانمالعألاكلماماتنا

انودقمللليلسيرسلاتنا

انتدمحعءاحيملاوياتنا

هلتمهناصالیجرلاتنا

هدهاشءادعالاوةساسلاكل

ةقرابكانمبتدرجناكاشخ

ممانماناحشاكرالل

ملظلانمجادىفردبلا
مركلاوعلالهادولانداعم

ململاديسلادوفوبارخافم

مرقنمتکروبلجرنمتکرو

مصنمراجلايماحمسالاكرابم

مشلاوقالخالااذكردهل

معقمريغارجاهللانملت

مقنلاببکنمتعءعزعزف

مجالايفداسالاوةلاسبلاولوا
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ىغوموبكايقلنمێعاوصلاىشخ
كرتعملكيفمملعشتقم

للخيفقربلاءانسكهلاخم

ع.عابسلارزرماهتکرت

اہتازنالسایارطتحضا

ًاردتبملیانوتمقوفتازال
اودېشىغولاىفنامعلهاتىلاب

ةلماكتالالاوعفادلاعم

ةعرتمتوااسوئكبادملاقست

رفظهلامنيرعثيللکب

دقرئاعبلاكياهتاهلسا
ةرهاسءادعالاوكلويعيشغل

رضمنمباغلادوسأةاكلانيآ

مکقروتالادوکارايلام

1

اتناهللادبعناايانبمقق

لجرنمهللاكاعرايانبيقف

ةرهاتمالسالاديوانبمقف

ملنافىنسملاكتسايسنقل

؟دنعو ةعنبمالسالاةريس

اھدحاومويلاتناناميلسايو

ةفراطغناوخامويلاكدنعو

ايفكانمينمثيفلایجرو

مذاويدنمحلاركذلامراصلاب

لظلاويغبلالهاقانعارخ

مخرلاونابقعللةطيسبلاهجو
مالانمتقالامدمبةرورسم

مطَقرساکباعلثمرکن

ملعلاوضيبلاقفختحاقللاموب

مظعلاوشرعلاهالإنيدنومحم

منعلاوراحسالابكنعيشتتال

مرضيفبرملارانوديدماريغ
منتالفىلعالاكلفلاىلعتحال

محلايلاعيلامملاناايتناو

مدلاورمحلالهاةعييرنمو

مةلانمبحسيفمهاقعاوص

¥

مزتلمعوطناميديكابف
لظلاؤرولالهأمداصف

مغرالوهركالبيداعالاىلع

مكسلانمءارأتاسايسلاعم

مشلاوبابلالايوذىذباوذخ

مشنمكالإاہنراقیبنف
مکانعغیزادیاماعام



ىلعنيىصافلاروثصدفقف

لسکیفمالسالانعندعق)ال

امركىلملاقفااقلامتزواج

هرصالكوجر»نمةلاقميده

ىلعلالجلاوذرلسولص

ةحئالكيالابتدشامدخح

¢۶

موالوبيرالبباتكلامكح

مدنلاوموللاسأرلساكتلانا

ملقلاوفيسللةبسنهلنرمو

لملاكلملابايدترمتلزال
ملاکءادعالاكرتلةيرشب

مركلاوءايلعلاةورذىفرنم

متنموبرعنمهيربلاريخ
مغنلابناہظالاقئاسادحامو

MH

يف«زملا»ةدلبىلااشابىؤرابلاةداعسبكوملومصوموبةيتالاةديصقلا

:اصنادهو.١٤٣٤۱۳ناشضمر

١لزنافقرشلاىفزعلا لزنلامرك

مکتعاطانتفاورئاشبلانا

هبناوجتفحبکومنمتییح
ةنميهليلاقوفسراوفالو

اممجابايندلامهتڪرحم
تفرشهبنماشابيعا

هللاستحمماتدق

مهوڏفيسلاًارهاشارمشم

ادنسهنارقاهرخافميور

اودجوامنایلطلاونتدهلأساف

لمالاباغاٿىغتبثامتغلب

لذجىفسانلاولجزىفرهدلاف
ليالاوليلانيسمقفلاريثعب

للقلاىلعتانرعفادمااو

لظطبلادئاقلامودقلتظقيتساو

لحزىلعارنتاعیتحنامت

لبسلاحضواىفًارصتنمندم

لمحلاوءازوجلاةورذتمنسل

لسالاوىدنہلاولیاةوصنع

لشفلاوعورلامويوحافكلاموب
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لکوالودیدعرريغیریبلقهلمالاتامریخكثيف

لجوالبارجاهردصيوايباهدروبنيحهادبحامرلايورث

لغكلاةزوحمارحاهمنكلاهدئالقتلحانقلهلويخ

لستناماطسالوالهرب هبشممادقارماععمرتام

للاثداحلاىفهلتدبشنمساصلاويارزملاالو

اهرايطعممفادملابالeبراناكفيسلابكالوا

لعشففيسلاوهقراسلاوهغاسعردلاوهماحځراف

لكلاةداسلاةارسلاةاكلانمتحقناسلكسوفتردهل

لىلاكبطلاوهفبرلاىحرتراداذاينورملانايلسكيذلااذنم

لحالا۶اہمباقلاثرووهرسمهوینامتتشیح

لبذلاةلاسعلاابوىقرشملابابكردافايلعلابطخيذلاكاذ

لمعلالمكاىفايمتنملزەلاباقترملازال

%3

ةبجولاديحوتوةماكلامرمثملاصاغملاهيعسةريبكلاهلاعانمو

٠ففولانيابلولئاسولاتغاتخاولوادحاوفدشحلاوةدحاوةطالاوةدحاو

نكيملو«ياذلاهلالقتسالاظفاحلازيالاسفلطقسمةنطلسفقومناىلع

تاحالصاباريخا«روميت»ديسلاناطاسلاةمظعماتةنسحلاهلامجولضف

٠اهيلعةئيدحلاةنسملاةحيتنلابدوعتةكسامملاىفةمظنالاضعبلخداوىتش

ناطاسلاهلالجةحايسكلذىلعلديكجردتلايفذخااهيفنيسحتلانااك
«انوشدقفتلء:پعيلوهعموراغظةالوكةكسامملافارطاضعبيفهسف
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دوفوهتلبقتساو«ةيبنجالامئاضبلانعةيابحالزكارمةدعسسأف
.انسحالابقتساهباکرلحاثیح

ىالسالارغىلافورظلاهذهىفةفيلبةلاسرهيجوتةيخنراتلاهرابآنمو

:ىلاناونعلاتحاصلاذهو«٤٤۳٠ماعةفاللاةيضقلرصمبدقعنلا

ةيوبنلاراثالا

١١۱۳ةدعقأاىذ١۱طقسم

.رصمبةفالطاروضبختنملامرتحماقارعلادفولاربختأرق

تامىفنيماسلاماماةرضحفرطنميضالاماعلايفتاكىلاثیحو

لوددسلنكلهيفروضملابفرشتلايفقلايلناكءرعؤااذهروضحم

تيقالتدقورصمىلااقيرطدجأملياماةيمالسالاامنارمعتسمباوباءاململا

ايلعلاةنحللاسيئررهزالاخيشةليضفنم١٤۱۳يضاماناشمرةرغيفةوعد

ىلعثلاىفيلاونيسحخيشلاةايضفماعلابتاكلانمايصوصخاياتسكورمتؤمال
رادصاابلاطباتڪيبهنم٥فوفارغلتبناضمر٤ىف(متبجافةوعدلاةباجا

رشاتضمالو«باوحلاترظتناواممنمرمعميلوخدلةصخر

ناتماعءىشاہمتابملوسلاوشىفهلعلوسرمنماداقعناتقوتافو

ةموكحتاضارتعاماماتاسلایگردتلوةصخرلالیصحنعتزةنحالا

رصمىا()دحاوصخشلوخدىلعاريتلکناوایلاطرايدمتعمورصم

يصابمايقلاهيفلواحيذلاتقولاىفرعؤاةنحلفرطنموعدموهو

.عجايمالسالاملاعلالاماءةبعكرصملعجوهو

ىلعامزاعتنامضعبنايبالفرغؤلاىفروضحلاىتافاذأف
:ياياموهو.رغالاجاهلاتاحمفصىلعيأرلانمهمئادبا

نعدصمبا(ةيرهد)ةيشدالتحبصاةموكملاناتيح١
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ةبوبنلاراثألاءاقبالوسمالفةيحيسلاتاموكسلانممالسالا

.النمزلبلبهناتسالايفةيرخسلاوفاتللةضرع

ىفةرذمتمرانالاهذهةفاحاہنکعىلاةيقيقلاةفاللادمتعنأثحو

.ةمرمهوحونمرّضاملاتقوا

ةفاللانمىلواىفاهدابخاىفيمسلاماودواتقؤمةفالللامدعو)

(ةعةعبسلاىلاةعراسملانموةكحضلا

ةظفاحمىلعاهردقاوزاحلانمةيسرقلاةيمالسالالودلاىوقاناثحو

رغمانمبولطلاف«ةلودلايهتقواأاذهىفراثآلاهذه

راثآلاهذهىلعانيمارصمكلمةلاللابحاصرابتعاررقينايالسالا

دشىلعةلقتسملاةيمالسالالودلاةيقرةضوافميفمالاهلضوفو«ةرهاطلا

هحويلعامتظفاحواذلبقتناكثيحرصمىلااباقىفىعسلاىفهدضع

.ماتلاقيقااطالقتسابةفاللاءابعالمحتلرصملهانناىلاةتقوملاةنامالا

نمةحردزاحلاهموكحتغلبناىلاةيعضولاهذهىلعرمعمتيقإناو

ةرهاطلاراثالاهذهةظفاحلاهدادعتساواهالقتساققحورصمةوقيهاضتةوفلا

٠ةرونملاةنيدملاواةمركللاةكملوالااهدبمىلاتلقب

رغماهرقموكبةمئادةنباختنامرتحلارعؤلانمبولطلا۲

ةفاللابقلعياميلفتشلرصملضافانمهربغوارهزالاخيشةليضفةسائرب

‹دارابةيفوماهارتىلاطئاسولابيالسالاملاعلابرمتسملاصتايفنوكلو

نالعالايهناىلاةسانموااموركلذلتأرالكرواداقمناىلاوعدنو

(6)يورابلانايلسءانيبولطلاناكاوصخشلاةيقيقملاةفالإلا

راثالاةنامألرصمكلمحشرترااشابنمةضاضغال:تق
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نيطاساهيمسيذلاتقولايفنرقعيرنمرثكالبقانيماهيمسوةيوبثلا

بيقلالميالو«بولقلاباقمناحيسو!!حلانعلاكللاببرعلاتالاعرورصم

ةميثغالاانلقل«١١۱۹هنسرصمشرعنعهعلخليفالاتولمهل.هللاالا

تاهبنجلانمنييالسمضعببمالسألاكولمضعباي»هل

سيرابسئاواشعبعمصقرللررامتومىفيلايللاضعيررسلةليسواهذختيو

!!دملااذهىلاهبغلبتنااشابيورابلااشاحنکل

نامفميظعبالقنا
هللااهزعايليللامامالاةموكحىدلاشابيورابلاةرازو

)۱(جئاتنوباسا

ةرغيفطقسمبهلوزنموبنماشابینورابلاناکاقباسهانطسباميسحس١

ضوملاوداحمالاوهمالكلامجىلاةوعدلاوةحرصنلاالاهلمال٣مرح

شارفیلوسلاجوراسوبكاروهوهثيدحاذهناكةيلاممالاارام

.نامدالبرکایفةدملكهباتنيناكيذلاضرلا

ارمتسمًاداہجامحاوىلاةمالاهذهظاقباليبسىفهتدامسدهاجس۲

فاكدقو«4٤4س١٣٤۱۳ریماکنیلوحسانالوةالادمالوروثنودإ

ترابهماعللبقيلفهبقيليبصنملوبقبمامالالارفرطنلرمًاراہم
تقولاكلذيفناكامهمابصنملبقهناولو«جضنتملاهثيبناكىلاهنركف

هدصقبامليبسيفةريثكليقارعتاصلوهدارصمامتاىلاةلوهسبقفوتال
.حالصالانم

ابيهراعامتجامامالاةمظعدقعنارمتسلادابااذهريثأتنمناكس۳

٢٦۷صىلا۹٦صنه۲-٠جيناثلاةنسأجاهنملا)۱
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ريمانبىسيعخيشلاةمالصلالثميآرلالهاوهتلودباطقامضي

خيشلثمءاماعلارضخالالبجلاريماريجنبنايلسخيشلاوةيقرشلا

ةمالعلاوايتراسلیتسمهانیضاقيدنكلااددعسخيشلاهمالعلاوهنس۹لمد

يفالهمج(١)يالامامالاىضاتسيمخنبرماعخيشلا

ةرعرمامالاعممراکاوعجافاشاریاةلودلامظلصادانسإا

ىرصملاهجولاىلعمظنترمآدلعناللهاهنايلعاشابنورانيتنس

.نارتوحالصلكردنعميهىلاءارغلاةعيرشلاحوراقفاولا

اشابينورابلامدقدملاىلارويتديسلاناطلسلاةمظعرفاسامنيحس٠

يأرلايفةلوادسااوةركاذامنيبتلاطفاتقؤممامالامقيثيحلئاميلا

.٥۱مرحلارسرخيلا

مظلتوجولعممادنعماعلاياراتنرانالدفنیسهلاحروامالا

يفهتدامسناوتبمل«ءارغلاةعيرشلاحؤرلقفاولايرصعلاهجولاىعةكلملا

مزعنرموااملكلماصاعال.طضابهلودوومامالاةمظعةوعدهلاحا

.هیاردوةربخوصالخاوقدصومزحو

6تريلفلاثملءيوتحتةزوجراةعمواعفهليناريکانامعملاعوه€

.هسقفناشابینورابااالهاک>



€

كلذىلااشابىنورابلاةراشا

ءلمعلانمريثكنعلوقلانءليلقبنلعيهلااشابينورابلابيلاسانم
هددصيرحتاميفقفعلارمتجالاديسلاموحرمالةيتالاهتلاسركلذنمو

ةيلجىلعانووالهانمدق(سحءابنالاهتحرشامالولازومروتاراشالمح

ميحرلانجرلاهللامس:اصلاذهو.مالا

نامسلئامس١٤۳مرح۷

نيماءهامحوهلاهمتفو«قنعلارمتجالاخالايفولاليلا

لئامسىلاتدعدقوةحصیفهللادمحایبا.هناکرلوهللاةحرويلعمالسلا

.هللاهزعأمامالاةرضحةوعدلةباحا«دنحلاىلاناطاسلاةمظعرفسدعب

هقفويلراشابسحمظنتلاوتاحالصالاضعيىفرشابمامالا...

رشعذنمنمةكلملايفماعلاطحقلاالولحالصاللظقيتلالصحدق.للا

نامنملحمرادقو«دشارنبملاسمامالالتقموبنمیعانینس

نيذسسلاةدميفلجرفلارشعيانمةراجتلاوةمدخالراجحزلاىلا

ءاخروبصخةنسنوكستناراطمالابةديدجلاةنسلاتلخددقو

هلاجرومامالاةرضحانهرمو«ةفاكناوخالاىلايالس.كلذهللاققح

يورابلاتراميلس:کیخألزعیف٠ةفاك<ٍلعنوماسناوخالاو

هلاحرومامأالاهمظعبمالاقافتالادعبو6همدقتلاعباتتكم

اقفاومايرصعاميظنلةكلملاميظفليمادانساىبعاشابينورابلاةدامسنيبو

(6)يلاتلاغإلبلامامالاردبصا«ءارغلاةيمالسالاةميرشلاحور

١١٤۱۳مرحرخاوايفهنارهظيو۽هخيراتىلایکلملاموسراارشيمل(١
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ميحرلانجلاللام
ةعاجىلايللاهللادبعنبدمحمنيماسلامامانم

ىفالاتضوفيبائالارضاملاملعيلسنيماسلا

هديبف‹ىورابلاخيشللاملاصاميظنتكمماٌمظنت
ةيلخادلاةساسيسلاوةلاملاوةركسلاوةيكالا

هلاعالیبسيففقواهفلاخترف«ةيجراملاو

هسالامولالوبّقاعبةيحالصالا

صحرتاتدمظنفلئامسةملقبايثدتبمهلاحتارشابفصالاشابينورابلاعدص
يلاةيلاملاميظنتبدازمث«ةيركسملارتاغدمظنو«ةييرحلارئاخذلااپيف

.هساشابيورابلالواکناکمونامزلكىفلودلاةايحومالاحوريش

ةريثكىثو«لالاتيبكالماةرادامهيديابنيذلاةبساحمهسفنبىلوتف

فاقواودجاسملافاقواك«عاوناوةريثكيهو«فاقوالالاوماوةاكزلاةابجو

ءاسرةلاوءارقفلاورهذالاورانالاوقرطلافاقواونيسردملافاقواونيماعتملا

اہنادراونملسنالاہکتناکدقو«كلذريغىلاتاهاملايوذونامنكالاو

.بويايفعزوقابلاوديهزيشالامامالاقودنص

.ءالكولاوةابجلاوةاضقلاوةالولاقيدانصنعةرابعناكمامالاقودنصو

.مميلعباقعالوباسحالفرصتلاقلطم١وناکدقف

يفلاومالاهذهظفحهلاحعااشابىورابلاهبحتتفااملوأفتالااما

فرعيالومامالاةقفرعمبكلذلهيبتايغنيمالجرديىفدحاوقودنص

.مامالانمقدصمهلمرمأبالاهنمءيش

سهيلارمالاداسادموسهتاقوالجاشابينورابلافرصدقفاذكهو

هیلاکىلعتادوسمریضحتنيبو«مامالاةرضحعمتاركاذمنيب
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ىرخالاتالاىفنيرومألاوةالولاىلالئامسيفهميظنل7امخسےسلاسراو

نرمةلودياةاداعمنعدعابتلاةلودلاةساسيفاشابارنمو

ءاداصتقاواماعةاخادلاحالصابلاغتشالاوهماسمواتناكةيمنجالالودلا

.ايحصوايندموايركسع

نامعىفديدجابالقنالابةفينعلاةزهلا
اهزرباو«تاقبطلافاتخمىفغيلبلاهرثانامعيندیدجلابالقناللناك

:نراتفئاط

هديبناکنمامیسالو«ءاماعوءاسؤرمروفونيظفاحلاةئاطس:ىلوالا

ديدجلاماظنلاناف«ةماعلاةحابعملاباسحىلعهسعذلهلغتسفاتوالانمقو

.ةرشابمةقءطلاهدهسمياملوا

راكنتسالابمريعءالۇھمفرةيلألاميظنليفاشابىورابلاذخاامدرحماف

لئاقنمو«ةلالضةعدبلكوةعدبصأااذهنا:لئاقنف«ةفلتخمبيلاساب

انءابآهيلعدبملاذهنالئاقنمو«هلبقنالیرابعنلالمعنماذهنا

يفةنتفثدحمداكامكلذريغىلا«مفلاختفيكسفانمیردآمو

صاغوهومامالاساجىلارضحاشابعماسمهلکكلذغلبالو

عضوف4نذأفمالكلاىفنذأتساوساغمريغوءاسؤروءاماعنمسانلاب

یروہجتوسنیتعاسومالكلایفالسرتسمعفدنافقاروأهؤافرظهءامأ

ةلالاراضمانيبماهررقىلاحالصالاميضاومنمعوضوملکیفماکسرا

درعيفءاملالامعاضعيبكلذيفالدتسمدوسقاحالصالاححلاصموةرضاملا

9وةيوبتلاثيداحألاؤوةمبركلاتايآلاضعببوهللاناوضرةياحمملا

عمهونأولبقنمهيلااوعرهنيذلاىلاًارظانالاعشوانيميهرصببلوجن
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نمةجحعمالكستيوهومريلامامالارظنيديدشبضغيفمو

.اشابيورابلامالک

:هتصالخاممامالالاق«مالكسلانمىبتناالو

اپعمستنحنابفهعمذملااماو«ةرعاظاهاندجاشدفةرضللااما

قيرطبنحوقيرطكولساعطقانلغوسيالنيبلااننردواندماباهسمانو

.ةعفنملا

يامويلادعبلقاالفءاماعلايضقدقمالااذهتراهيلعءا

٠هفضارتعا

نيماسملامامانم:هصنامينودانلاىدانفقاوسالاىفكلذنالءابرمأ0ُ

رمألاتضوفيلااغلالعل نيماسملاةعاججىلايلياهلادبعنبدرحم

ةيلالاوةيركسملاوةيكساللاهديبفيثورابلاخيشللالاساميظنتميظنتيف

ةيحالصالاهلامىفقيواهفلاختنف«ةيلخادلاةسايسلاو
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مارعالقرمرهدلاىتفذاربلاديشاناب

داۋغفلاماھدقرانوالاكرحداقالساسرەشلاعارباب

ماهويرسكافاوموبنابلاالراھزالارثلاو

دسابلامغرلعتمدقلودیدحروطیفمويلاتلخددف

مامذللماحودحملاقباسديحملاكييحلهلاكراب

محلااوداسناطوالااوسدقامرڪةاجنمادهنا



امسلاقالخةعرشاومجو

یرمسہیدایاراثاءكلت

ىرقہقلاباگوترغلااوحزحز

ماشامخيراتلايبلس

معایاربا

ةرفكلاناواونادتساام

ةرربلاقيرطرعاوديحمم

ادبهنماملکفاخرغ

یدرلاةاوممبمصخلایمر1

تفرعاياببرعلايفتا
 

تارذميلاعمالهتفطصاأف

ىضنرلامامالايليلحلاو

اضروبحمنهنمهصخ

امظعلا ميظعا
۱

ىمحلازعايسفنلافيرشا

لالحوماقمنوكلافكل

۱

€
ماحزلاىفاوقافبرغملاونبم

ارہېظءانسڪتامعمال

ماريالانصحقرشللاودغو

مط(صخادبذا

مائوواماقماوزعم

ةرحفلادارااوناكتساام

ماغللاليلدتلسفنلااومدق

ادعلابلفتلزازموزعنم

ماقتسافدحلاىو

e-4امواحهلق

مالسلاتابارعفریفهیعس

ىضتنمفيسلدمعلادشان

ماماللارزومويلاادع

اسوضرانتصلار٫اط

ماودكىنايورپا

مالکولافتاسايسو

 

یفهللادبعنباابازيزعشع

يفوةرظنلاعسا#ش

فرشلاىنساودحلابتر
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اشابةرازودعبناکاذام

مامالاةموكحیف

الاممظنلواہنوئشحالصایفةطخوعساو«هيلاهکام

٠ايراللاىجهتيناحوضرماهلاسوردقلاهدعاسول

ندايلاعيجيفنيواودلارئاسايرصعاميظفتمظنبوحلصبنايونيناک

تاموقمىفةئيدلالودلاوءةضهانلاممالاعراضتناعبةمامالاةلودلمجماع

:ةسيئرلاطولاعضبذخادقو.ةايلا

ةحصلاىف-٤شيلاىف١۳فراعلاىف٠۲ةيلالاىف١

ميظنتيفذخألداكامهناىلاةراشالاتقيسدقفةبلالااماسالوا

صمهماقتماتیحصاغناودديفاهحرخواہاخدطضؤهدحاوهندما

اديدشالازازكلذنماولزازو«ماظنلااذهممسعنيذلا

مامالاعمدقعيناهرطضااعتاقالتخالااشإدضنوقاتخاوذخاتح

.نوضراعلاكلوامم2نمهتلودلاحرنماللابصاغوهومسالاهسا

اشابلاضيوفيفمامالاةمظعدازناءالؤهةبساحمدعبةحيتنلاتناكف

ءالؤهرطضاىح«باقملامراصبهلنريضراملاددهو«هتكلممرومايف

.عيتيناقحاقحلاوءاشابينؤرابلاةداعسومامالاةمظعىدلراذتعالل

رحجالادسلاموحرلاخالاىلاهلةلاسريفهدههتطخ1راشادقو

:اپصناذهو۰قنملا



¢

ميحرلانمحرلاهللامسب

١٤۱۹للوالایداج٩سلئامس

.نيماءاقفومماد«قنعلارعجالالضافلالجالاخالابانج

.لضفلاللوريخىفيا.هتاكريوهللاةمحروكيلعمالسلا

نسحنوكتحصىللدذارورسلكسبرفص٢٤۲ىفخرؤملاكباتكتيقلن
.اريثككلذىلعهللدملاوناوخالاةحاروءانهو«كلاوحا

دمبوةعئاضتناكيلااهتيلاعايئدتبمةكلملامظنتىفداهنجايفىا

.اهريغيفلمعلارشابا

.نيعملاهللاونامتصابرصموقارعلادمئارجهيونتىلعمعلطالاحلكىلعو

ةدئفاتالتمافءارغلابازيمىداوةديرجنمددعىناصوةعاسلاهذهيف

¢بەشلاومالسساللةمداخهللااممادااهردبعولطإاوآرورسعيمجلا

لا...مالاخالليتئنويتيحغلباف

هتاحالصانمةاممنعبرعتیهو«روكذلاخاللهنمىرخاةلاسركلذنمو

نهراهللامس:اذهو

١٣٤۱۳ناضمر۲۸سةانجلا

كاعمالسلا.هردقديزقنعلارمتجالايفولاخالامرتحاالجالابانج

ةحايسنرمتدعدقو.لضفلاهللوةماتةحصىفيلا«هتاكربوهللاةمحرو

اتقۇملئامسًادصاتةحاوريبيداوزکرمبمويلاو٤حلابعمضعافتیرجا

.كلصوهناوجرارغالا«بازيميداو»ةطساوباذهريغكيلاتيتكدقو

ناکو«لئامسیفیربکةسردمءاشلايفذخادقففراملااماو--اينا

فرصدقوءنامتدالبرئاسيفةسردمريكاولوانوكَتنايوني

ناکو۰تدحلاىلعیرصعماظندوحولاىااهزاربالهدوږحوهتانع



(6)

ءافكالانيماعلاوةذناسالااهتمبجيلمالسالامءاوعىلارفاسيناهمزعيف

.تحىلادالبلاكلتلوخدلىربكلالودلاهعمتعاستوردقلاهدعاساذا

۱.اهذوفت

ةياغلاهذهزاجلانعهبتدعقاوهاوقتكهماةنمزااضارصالانكلو

لطقفلوألاقباطلاكلذو«اهنمًاريسيًاءزجالاانمققحملوءةيماسلا

رسيتيملذاالغملوألاقباطلاقبدقفاذهعمو«نيقباطللماشلاهميمصتنم

.نامجراخنماهلانيعاعلابلرفاسنا4ل
اسمومدقلازارطلاىلعاولازامسابلاغسنامعلهانااذهىلافضأ

و-ھيذلاملعتلاصخمافايسالوةايلاىفةئيدحلابيلاسالااومضممملاولاز

!ضرملاامنعهدعقاولوهارباواوهلاونمىلعاوحسنلالإو.ندلاباساسمدشا

ىلايفو«هيلاوتملاهلئاسريفةمنطاختاراشاريشليلجلاعورشلااذهىلاو

:ااہنمجذامندرو

١٣۱۳بجر۲۰يفسهخرؤۇمادعسیاهنمةلاسراہنمس١

میحرلانهراهللامس:اهصلاذهو

ەردقديز...خالايسايسلالماكلاذاتسالالجالابانج

..هتاكريوةمحروكيلعمالسلا

یعوجردعبرشذمشارغلاىتمزاللبلممرطسالاهدهكيلابتكأ

انلاحاذهو«هتفرغحرابيملرهشذنُفىسيعامأ.دوهعمالالانمىوزننم

.هللصالاونامعءاوهم

ةناعالاوءامغشلاهللالأسنىوزننميعرجرموينمرمتسفنةسردللاءافباما

تعنمثيحيوادتالدادبىلالوصولاىفقارعلاكلمنمنذالايللصح

.دنملاويشتارکىلايلوخدایناطبرب
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ىلوالاةقيلطلامامتادعبناضمررخاواىفهللاءاشناداديىلابھذأسو

.رسيلاهللاو«هتبقاعفاخاوينمزالويبعتامالااذهنال«ةسردلانم

يورابلانايلس:كيخالالاسمدو

١٣۱۳ناشضمر١٠يفةخرؤمقنعلارحتجالاموحرمالةلاسرادمو---۲

نوصلاضعيدقتلمامالاهصصهرغسوهسردملاءانفرارمتسالاديفايهو

:اہمادهو«ضرمانمهيلعوهاممغر

نمرلاهللامس

ادئاعقيرطلايفااوةقرولاهذهيفوساصرلالقباذهكلررحا...

.ةييرغلاةانوبمحضعبدقتنمهلاهزعامامالاةرضحةبحصلئاعىلا

امزالمتنكننالكيلابتلك١مىنااكاباطخكنمراملوةدملاتلاطدقو

اتو«رمتسمةسردملاءانبو.هلدملاوءافشلالمح7امو٤٩ةدمشارغال

۔اہماتلبقولواتروصمكيلالسراومسرلالاءلصقبيرق

نالايرذعافناظقلانأذاتسالاخالاىلااتكيفثداوحلاضعبليصل
مدو«انذايلالسراالصيفكالاناتءيوادتللقارعلاىلالصأسىياو

يورابلانابلس. رماملارطقلاكلذىلاوكيلاقوشتماكيخألالاس

۸٣٤۱۳رفص۱۸يفهخرؤمدادمنمسادهسهیخالیرخالاسراہنمو

اطغرضتییتحهضرمءادلصأتسبنایانامتیفةماعهتاحالصانمضتت

ادونامحرلادبعلحسممسرلمحديربهالیفيهو.ةوقل

محرانمحرلاهللامسب:اهىفث

دملاواموددرطمهديحصوترشابودادغبتاصو...

هجرخنوءادلالصأتسبىتحرخاءوحانهمقاسروتكدلايأرىلعوهلل

.مسجلافهنماکمنم
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ًادجعفانلمعبمايقلاينتىكعوءانمبنابةماقالاينتكمباذهدعبلعلو
لمعىلعردقاالفحبحصاناوطقرمشيلعرعالتناكیتلایلوالایتلاحلعاما

رطخمةددبمتقولکيفیتحصو

.هللاةباعريفمدو«يلورشب؟بازیمزرببمو
نايلسهيفارعلاةفايضلارادليتواسدادب

ةحلايذ١٠ىفةخرؤماضيااذههيخالهنمىرخاةلاسرانمو٤

اهناذهوكلذريغوتيبلاوةسردلاءانبمامنابرابخالانمضتتيهوء۸٨

محرلانمرلاهللامسب

ىفيلا.امارتحاوامالس«هلاكماد..اتةمالعلاكنحاايسايسلا

?؟نياىلانالايرداالورفسلللاو«دومعملامالاةمزالمالولريخ

¢ةسردلاسرمکیلسرأسو«تيبلاوةسردللاءانبمتدق«رياردقيهللاو

.زعىفةريثكاماوعاهلاثمألهللاكايحاكرابلاىحضالاديعبمكينه

«بازیم»ةدبرلاليلعتيلءاسولاوش۳يفخرؤالكباتكيفرش

.ءاشباملمغشهللصالاو.اهدبمىف

.هلادملاویملانمبعتیفاناوديعلاموياذهكيلابڪ

قوراىلانالسمکيخانمةفاكناوخالاىلايالس

يذ١٠ىفةخرؤمقنعلارحتجالاموحرلاىلاىرخاةلاسراهنمو

ااهنمىلوالاةقبطلاماعدعبةسردلاءوسرضعببةلوحممميو١٣۱۳ةجحلا

:اپصلاذه.اطهعمنيماعموامممرفسلاىلعهمزعديت

ميحرلان+رلاهللامسب

ةرغصمةسردلاةروبحهذهو«هلوصووحرااذهرغكأتمدق.

.انهرولاذخأمزاولرئومدلاپفامىلع



€
يبعلو«ثالثلالودلاىدحانميلنذالوالوصودنعرغسللدعتساياو

.یعوجردنعنیماعموالهمباحصتساىلاقفونا

كيخانممالسلاوجلا.نيعلارسيملاهلوةقلغماكرتأسفنألااما

يئورابلاناماس

رعاغلبهيامبتنكنعنيفجرلامببتكدقو
(۱)يلبامبهپبش

امارتحاوامالس«ءارغلاقافلاةديرجحريدمةرضح

لصافلاكرامكهلاهبتكامقلملانمددعيفتارقدمقفسدعباما

یفتأرقمث«لباللاغانمتحبصالئامسيفىلاانتسردمنانمطقسمنم

طقسةماقالاىلعيعزعونامترومأيلازتعاةعاشانمكيلاهبتكامرخددع

رخأتةسردماحاتتفانايهو:ةقيقملاکلنیااہیفاغلابمنیربانوکل

!راظتنالااهرضيالوباوبالاةقلغميوانابيبىلاهجاحالبابسال

خفمثنيطنمةرومص(لوقىلع)هنسنيعبرامالسلاهيلعمداءيقلدف

نرمةسردلاىف«ةركلاترمعفحورلاهيفهللا

ناةيلامعلاةكذملايحبومولملاسشاهمقرشتفاهديشنمنيتنسدعبهحور

.هللاءاش

يفةركاذمالىسيعخيشلاريمالالابائاممانيرموحيلالصوم

ءاضياكلذلهريغويصورملادشارنبرصانةمالعلايلالصوو«ةينطوحلاصم

نووکبنااونسحتسادابلاجراخءاوحلاقاطناكميفةسردمانوكلؤ

عمهتليلانييحافيوبنلادلولاماياةرممطوصوفداصو.كانهانتارکاذمو

.ناکاماذه«ىلعلضانالانمةلج

۱۹۳۲يم١٥٥۱۳۰ةدعقاید٠۲يرداصلا١۳ددع«رونلا»فهارشندقو)١

4س٢جینورراباا
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ضمعبلقنولزعيررقلرثاىلعتحاردقفنامترومايلازتعاةعاشااماو

قفاويملفةمالاهدشنتيذلاحالصالاقيرطىفةرثعرححمةاضقولامع

ضعببذاتيررقتو.ةعرسهداعاولزعلبكلذىلعهللاهزعامامالا

مداعافيفوهومامالاةمظعىلااوأجتلاواوبرهفةاكرلاصاباوشبعةابج

.نيمرڪم

نرميلاةدصاقدادغبيلئاعلوصويففارغللدروءانثالااذهىفو

غلبامةلئاعلاربخمهللعالنمموتفطقسمىلاريسلاتعرسافبرغلاسابارط

تبيصاوءاوملااهدعاسيملذاو«ةلئاعلالوصوبماهوالاتلازمثقرعلاةعرسيف

.ةمالسلاامدحاصىضالاعوسالايفدادغبىلاتداعانراللایمحم

نيقفوممدو.هللاءاشنالئامسىلاعوجرللدمتسااناو

نابلسلاوش١۱طقسم

هلفرصوكلذكةسيئرلاطوطاهلمسردقفشيلااماوسالاب

ميظنتلرتافدوةييرسلاراخلااهبفرصحرافدمظنفلئامسةماقبًادبوةصاملا

ةكاملابنوصملاوعالقلادقتيفواحالسلاديدجمىفذخاوءةيركسملا

ءثيدحلاماظنلاىلعيركسملابيردتلاىلاةديكاةجاحىفشيلاناىأرو

.جرالانمطابضلابلجىلاشيجلابةيماسلاةباملاهذهغوليلةجاحىفهناو
اهاو۽حالصايایفءاداكةبقعهمامأتناكةنمزلاهضارمانكلو

هنماکمنمضرماكلذلصأاتسملاملمعيابموق,الوشيع4انہالتر

۰مركلاهمس

هناحالصاڅارنمضاہءورشمناکكلذكهنافةحصلااماو اطبار

اقذاحًاروتڪديعدتسافادبدقو«اءابطالابجوتايفشتسلاءانبنم

روتكدلاوهو۹-٧ةسابارطلابورحلاذنمهلاقدصاوهبابحانمناک
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.ياشلاريشمداؤ

تیشنفةتبسللاايرالملاىجةيشاغهتيشغىتحنامعلخديداكامنكلو
.لئامسيفوتفهيفاهبلاخم

انهنمو«اميسجهبطخواميظعنامتلاجرواشابينورابلاىلعهبابممناكو
.هللصالاوددصلااذهىفاضبااشابلالامعاتفقوت

ةيسيلرلاهطوطخرعانثدحماشأبىنورابلاةدامسعدنانهنحو

كلذوء١١٠لوالامیر٤ىفهخرۇمانيل!هنمةلاسریناالجهتاحالصال

هتاحالىصاواشابلامعانعنمةدبرجهرشلامةيسانمب

ةقثللاديطوتمقاولاقباطياسمباپصيحمتبجيةغلابمكلذىفیأرفنامعیف

:ةلاسرلاصناذهو«اهراخاب

دصقاأدغدعب«ايطتدجوورغص۳۰موبتقسمتلصو٠

ةرشلايیفهللاهزعا6ةرضحلئام

هللدملاونماعمماعبصخىفةنسلاهذهيفنامع

اهركشألىئاو«۲اهددعىفءارغلاةايلاهتبتكامىلعطقسميف;تعلطا

هتبتكاميفتفلاباهناالاىفةدورسلاةيخنراتلاقئاقلاىلعاهفوقوىلع

لمعلادنعتامعحىلاتاعاشالايلعتدمتعااهلعلو«نامعنع

اميظفتةيلالاوشيلاميظنتونشتسموسرادمءاشناررقملانمناکدقف

بوغرلابسحممكلذناالاكلذريغىلاايرصع

ةافاغتناكامىلاةمالاتهبنتوقباسلاىلاةبسنلابتمظندقفةيلاملاما
رابخاىلاقوشتلوةضهانلاةمالسالاراطذالابءادتقالاىلاقوتلتحبصاوهنع

٠ىنعماملتالتناكيتلافحصلا

نيتغالابيسيكبنبنودعديدسابذاتسالارئازلايفاهردصيناكةايحلاةديرج(١

٠نظااميف۱۹۳۳ةنسيفطقفدادعاةعضإاهنمزربدقوةيسلرفلاو
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يذلاياشعلاىماشلاريشإداؤفروتكدلاانيعدتساانكدقفقشتسلااماو
۱۹۱۹یا١۱۹۱هنسنمارطلابورافنيدهاجمالانعماروٽکدناکلک

يفىلالصوفبيصاىتحطقسمليداكامسالامنكل

اذيلعهباسصمناكو«ةرخألارادلاىلالقتناربشلاكلذفرطظيفو«ةئيسةلاح

كرتبنابطمسميفيذلاياكي۱عنقناانلواڅ«(مظع

نوكيناالاافينشتسااانأيهاذايفةماقالابهللاهزعامامالاهلمسي

ريشاتصحاعانمهيلعقعذلىلالاومالانال«رشمهتبحصب

.ماتريغعورشملاحبصاف

مملجینو«نيملمملانمةبافكدوجومدعلنايصقنيفشيلااماو

.نالااهناییللحمالرذاحمضعبنم

نملبغتسماىفظمحتلاممتحصلابهلاىلعةظفاحمكاردتسالابحاولاف

نجامکيلعمالسلاومكقفوومکنوعيفهللاناک«اذهلثم

نابلسىامکیخانمهمارتحاوهت.مکامدمهار

اشابيورابلادہعىف

ةرداسص١٣٤۳٠ب.ر١۱یفاشابينورابلانمةلاسرانيلعصقل

هنةمجومةلاسرلاو.ناعإمامالاماكحانمجذامل«ةمامالاةمبحاعىوزنم
:هنواهنمةجاملالحماذهوءاذههبخأل

ىسيعخيشلاةيفرشلاريماةايدقنمنالجرلتقةيضاماةنسلاىف...--

قتثحبلادعبو«اممحالسواماميفاعمطىبدنمامعوجردنعححلاصنا

ةرهاظلاةمحىفلمرلاىفنيذكأسلاودبلانمصوصللئاقلانامايالاهذهىف

«هلسراوهسارزحوe-1عيعرملاسيئرضفنمهبيرقلايعربلاو
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حرطموطقسمقاوسايفهباوفاطفنرغعتطقسمىلالسرلاهبتلصوالو
.هونفدو

لاجرةرشععمهلسراوركتملاملاىلعضيفعوردلاسيئراما--×

ةملقيفقيضملانجسلايفهعضوبصافمامالاةمظعىلاهلسرافىسيعخيشلاىلا

.راجقيحتلاوىوزن

قلام«برهونامىفهمتيباياتسجولبلجرلتقةيضاملاةنسلاىفو

مڪوحواورضڅناتسجولبىفنيلوتقللءايلواىلاربحاغلبو«ضبقلاهيلع

مدعافةيدلاءايلوالاليم,ملومراهيلعتيثومامالاةملفعيدينيبيناجلا

.لئاعسىفمامالاروحصاصرلابايمر

.لهااذكهو«انهصاصقلايرجحاذنكم

ةيحضبهذريخالادبعلاةمئالوادشارنبملاسمامالاناانركفااف

ىلعمزوةانلاضعبىلعهردصاصاسقلامکحلجأل۱۳۳۸هنسيفلايتغالا

.هيلعهذاعلا

صاصقلامكحيللامامالاذافتانمافثاءةروكذاجذاحلايفانلمأتاذاو

ءهللاهجريصورلادشارنإملاسمامالاهملسيةوساوزبزعلاعرشلاقبلط

!قلاديرشهباهذولوالامامالالايتغاهمزعنعهنتيملو

ناكامءاونسةيعرشلاماكحألاٌذافتايفةكسلممالهانماضتانظحالاذاو
ناکاماتلنيبت«مامالاةمظعذوفتتحناكاموأناطاسلاةلالجذوفنتح

.ماظنلاوةحارلابنمالاةاتعىلعةطلسوةوطسنمنامعةكساممل



¢ 01

داہجنأشيفييطلارمتذاتسالاعماشابينورابللاثيدحلبقنمانلحساک

اسلاحاضیانامکلمناشیفهعمهلاثیدحانهلحسنكلذك«
:هصلامذاتسالالاق«برعلايف»ةديرجممدن

املهنامولافيشنوطقسمىلاىنورابلاميعزلاعمانلص

لىدىتلةكلمملالخاؤودىلالوخدلايفناطلسلاةمظعنذأتسانرالاضمهب

ملاصنبىسيعخيشلاميدقلاهقيدصو«نامتماماةمظعةوعدةباجاوءاوحلا
مامالاصاباهبمىلانادلبلاىفاقيشالابقتسالبقتساوهلنْذأفةيقرشلاريما

لمتحاويفهلاجررابکنمبومىفمامالاهاقلتوتالامتحاهلتميِقأو

.ةميظعتالافتحاتناك لباقلا هزکسميفیسیعریمالارازوهب

عوجردعبىوزألصوو«يناهنلاخيشلارضخالالبملاريمارازاذكو

رثاالثيحو«هلوشرةميرشوهللاباتكللالامكحالثيح«اهلامامالا

ماذابرغلاييرعلاتاىتح«افلطملوخدلابيبنجاللحمساللبينجال

.ضيالوخدلانمعتميهنافهمانةَعثهباقوثومنکي

٠ةمامالاةمصاعىوزلوناعنعةفرطلاتامواعملاضعبءارقلاىلاو

ةيضابالاةمامالا

لصفتا«مولعلالكشلاىلعبلاطیبانبيلعوةيواعمنيبمكحتلامامال
تمادامرخاءيلعهفيلخةرصلنعاودعقويلعمامالانعةيضابالا

بهونبهللادبعموحراارهامامامنیبنماويختناو.طقفىبظلادحمباطن

.هبحتىفناىلامداقفيبسارلا

بجاولاانماماتنايلعماماللمطوقلطقفةكحمابنوفرعيكاذذااوناکو



¢

نحفكوعلخويفلاجرلاتكحالو«ىتناىلاهترصنوهتعاطانيلع

»هللالامكحالو»ءاشننمانتدایقةيلوتىفرارحا

‹ةارشلابكلذدعبنوفرعيو«خراتلابتكيفجراولابنوفرەبو

ىرتسش۴هللانا»یلامتهلونولثمتیو.ةنجلابهللانمانسفلأانيرشمطوقل

«نواتقيونولتقيفهللاليبسيفنولتاقيةنلامهنإمماوماوميسانينمؤلانم

نعةعطقاما«قارعلاىفممظعمناكوًاريخاالاةيضابالاباورهتشاامو

مهارىلعاہاکتناکسفتومرضحو

زكصوةنحاطبورحسابعلايبكولمممةيمايبكولمعممو

.نامعلحاسىلعراتلابتكيفةروبشماراحصةنيدمكاذذا

تسسأتمميعسبنيذلاتقولاكلذىفممئاسؤرونمو

عمهشهدمبورحدعبپلاتلقتناو«برغماةمامامثتومرضحوناعةماما

ءاثمشلاوباثدححملامامالامهمرصمقيرطىلعنيفحازلاسابعلاينبشويج

ةيمايبةنازخنمبتمهلناكو«ةرصبلاليزنيناعلايدزالاديزنبرياج
ةشلاعوسابعنيانعاپاكهناياورويراخبلامامألادنعثدحلاةاقثنموهو

تبولايباحمصنيعبسبتعمتجالاقهناىتحةباحصلارابكضعبونينمؤلاما
..سابعنباييسرحبلاالالملانممدنعام

ءیوزننمهيرقلا«قرف»ةرقىفهتسراثاءرازهنایورابلارڪذ

`كانهءاثمشلاهتنبايرضاذكو

يرصبلابيبحنباعيبرلاويرمصبلايميحلاةعركىانباةديبعولامهمو

كاللادبعمايايفهمسابميبهذميذلاوهوضابانبهللادبعوبوبحمنباو
هدرو«كللادبعلاعىلعركناراكناونعهمايقلناورصنبا

دالواوءاسنيبسولاوماوءامدمرایلحتل‹ةكحللانمةقرازالاوةيرفصلاىلع
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.كلذلجالةكحلاةارشلاةيقبوضابانبايذمًاربتف«نيماسملانمميلان

مامظعنمناكامناواهاعداالوةمامالابةارشلاهعباببلضابانبهللاديف

يلصالامعاىلعاوظفاحونرختفمةبسنلااولبقتفهيلاةيمايبكولمميس

.مريتکيف€ةارشلا»

هلكقرشلاىلعاولوتسااوناكاسلنامعلحاوسنويلاغترلامجاهالو

حفسيفةعقاولاىوزنةنيدمةمامالازكسمراص«مويلازيلكنالاءاليتساك

یحهمبورحلاغتردلاممطتناکو6رحدلانعهدبرضخالالىلا

دنملاومحملالحاوسنمممولجاراىلاموعبتتومراحاوسنمموجرخا

مراحماولحوحاملااجرلاسآرنمبيرقىلاةيقرشلاايقيرفالحاوسورابزلاو
.امليصفتبخراتلالفكمخضلوطساتاذةرهاقةلوداووکو

مرجاهةرحملانمفلالاکعبهىااغلاهاايففعلامرةلودقرطالو

مربرجاتدتشاولخادلانممسفولحاوسلاصملعاولوتساومجملا

.ابدلاولت>افمراحاوسىلامشوعبتلومودرطیح

.لقسميفمولاةكاملاهل؟املادحوهو

ةهازنلاوةريسلاتسحبرتشاو«محملاةدراطمىفتابثلاوةلاسبلارظاف

طقسمهتماقالراتخافاماماهوعبابفهتيلغاىلعةينامعلاةمالاتمججاف«لدعلاو

یوزننعالدبنامعةمصاعتراصفاهونصحونويلاغتربلااسسادقناكو
دحأمامابقلزحمملورومالاهلتماقتسافلاطبالاريسةيئامعلاةلودلابراسف

طورشضعناصقنلنيطالسلاوكولملابمهنوبقلباوٺاکاملاو«هدعلهتیرذنم

الةئاروهشتناكمةوتنألو‹ةيعرشلادودملاةماقاوهوميفةمامالا

.ةيضابألادعاوقهيضتقلكباختنالاب



¢
تاركتلاضعبرومظودالبلاىلارملالوخدىفلهاستنملصحو

نتيذلاماياعرشعبواكيرماواسنارفوايلاطيريلكاذذالصانقدوجوةليسوب
كسهنعاشنلظةالولاضعبنملصحو«ةوقلابميعنمناطلسللرسيتيال
حالسالابنيبلاطممدضءاعلعلامايقاةضرعاوحبصاف«لئابقلانيبفوءامدلا

نبنازعمامالاةنسنيعبسوحملبقاوعيابمراىتح«نيدلارئاعشةظفاحو

ًاسحتلاو«طقسمىتحاهلكنامعيلعیلوتساو«استةلئاعلانموهوسيق

داعفطقسمیسرمحرطميفتازعءمامالالتقناىلادنهلاىلاناطاسلا
عمبسلانيعبةروثلاتددجتفھ١۱۳۳ةنسىلادالبلاتنكسوناطاسلا

«دشارنبلاس”مامالامسابةياخادلاةمامالاتنلعاو«بابسالانمدازام

نبدمتهللادبعوبا»يالامامالاعيوبتامالو«طقسمهاجىتحمدقلو

تراطاساللحاسلانوكبناىلعنيقيرفلانيبحلصیرجو«ليلاهللادبع

ةكاملاكلتلهاةريخنممامالاو«رومالاتذکسو«ماماللدالىلالخادو

(۱)رخالاجویوقلواماعوةءام_كواصالخاواقالخا

ةكحمدالبلارديذخأفةرازولابمامالاهيلادبعىوزنينورابلاطبهالو

قامةلازاونيىلاتاذحالصايفىعسلاعمناكمالادقىعاہضہنیل

.رفانتلانمسوفنلاىف

موجُلةدعوفيسهطسوآبضباوهف«ةمامالا»ملعاما(١
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ىلخادلاماما,فرتعبyطةسمناطلس

ةدولالئاسرلااطداببهنكلو

كلازارطونام

لكلاتاغغصإبختنلامامالاىلحتمناةيضابالادنعةمامالاطورشنم

ةماعلانوطرتشالوءىوقتلاوةعاحشلاولقعلاوةيرلاومالسالانم

.مدنعةكئاللاوءايبنألاريغموصعمالذا
نييناعلايميعزممدالبلاءاملعرابكىفةروصحميفباختلالاةقبرطاما

٠تقولااذهيفنييرازنلاو

نبىسيعةمالملاخيشلاوهربكالا4يوانابيم|نومسيمو

ىفةقيرعةلئاعنموهوةريثكنولتبولئابقءاعزهتحموةيقرشلاريماحلاص

٠ملعلاوةسائرا

ريجنبخيشلاوهةيرفاغلاسيئروىرفاغلابيرازنلانومسو

ليلاريماوهوةقباسلاةنمزالايفناإعكولمتريينابتلاةلالسنمينارمنلا

٠اضياةريثكلئابقلءامعزوخويشهتحو«نألارضخالا

يهو«تومرضحىلارطقنمنامعلئابقميجيفةبراسةمسقلاهذهو

٠يذلاليبساپلوةيدح

هلاوعمسنادالبلايلاهاىلعبجوماماباختناىلععاجالامقواذ

نيلتاقلاونيديؤلاونيعماسلالوااونوكبناهيبختنمىلعبجوواوعيطيو

٠ةحالاتسماذاهبدبنس

لدملاباورهتشاةلجةقباسلارصعألاىفمامالااذهدادجانمناكو

٠ةرجمالةعيارلاةئالاىفناكوناذاشنباليلحلامامألامهنمةوقلاؤ

ىنرعنيرشملاقوسفباشوهفروميلنبديعسديسلايالاناطلسلااما
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هااعردنعبوبحممعلارشنويرصملاحالصالاىلاقاوتءاكذوطاشنوذضحم

ااهدجمكللديميناصالخاوهبدئازقلعتةلئاملاءارمألو

.هفالسادبعيفتناك

ريتنسوحةرازولاةسائرهدلاوهدلقمث«دادغبیفمثلقسمیفلمت

دلقتىلليقتسروميتناطاسلاهدلاوتاعجةحردبةرادانسحوًارادتقارمظاف

يورابلاناكبيهملافتحايفشرعلاىلعسلخةنطاسلاىفهدهعيلو

١٣۳٠۸ةنسلاوشرشیفهيفارضاح

ريمالاهمتمثرداتريمالاهمعموالواةلئاملاءارصاربكةعيبلاهلمدقو

تقاطاوءاسؤرلانمرضحنموةمصاعلارباكاءاملعلافءارمالاةيقبمث«دما

ماتلاهدالبلالقتساىلعهتظفاحمبايفدبعتةبطخبطخو«عالقلانمعفادلا

رباصوصخنمتفادصىلعةظفاحلاولودلاعمهفالساتادهاعمةاعارممم

لافتحايفهتلودمسابةئيذبتلالمدقوايناطيربلصنقءاجيلاتلامولاىفو

اتغلااكيرماواسنارفنألهريغلصانقلانمطقسميفدجويالو.يمر

.طقسميفامشاياعردوجومدعلىربكلابرحلالبقامةيلصنق

اسحبصاىتحمامالاوليقتسماناطاسلانيبىنورابلاميعزلابرقدقو

ةمامالابتاطاسلافارتعامدعنعامغر.ةطساونودبلئاسرلانالدابتي

)۱(عيجلادنعهحئاصنيفنعمواعم(مقيدصيورابلاو.ةديدجلا

فرتعيطقمناسطلسةمظعناديفيمقاولانافاذهىفلمأتيتلق(١)

ةدلبىفنفرطلانيبةدقعنلا«بيسلا»ةدهاعمكلذبحرصتامامالاةدايسب

«تجنيو»رتسملاناطلسلافرطنماهاضمادقو‹١١١ةنس«بسلا»

تقساكةنألاداوملاىلعنافرطلاايفقفتادقو٠طقمىفزيلكنالالصنق
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ادجةمساوةزاتمقطانمضعلوةنطاسوةماماىلعةلتشلانامعكلمو

عيرلابرْغلانمورحملابوتلاوقرشلاونمبرقتلاليسىلعاھدح

دودحلاالاشوتومرشضحSeدودحیلاابونحدتمعو6يالا

٠.نرحل

فخأدلاتايالوولحاسلاتايالو

‹تورتةرواسجملاراغظيبفةزاتملاقطانلاعملحاسلاتايالواما

بكارمللريکایسر۰یونالعجبالوزکرهروصو٠.ابةيانعنالتاسللو

رابحزلاونميلاوةرعملاودنهلاءيطاوشىلارفاستىلاةرييكلاةيعارشلا

.اھرغؤ

قلوسلاوسلاوبيسلاوحردماهاسرموةماعلايشولعقسموتايرقو

واویدوةقراشلاوبصخوةريجغلاويولوصانشوراحموةروبااوةعندلاو

:لالاثيدحيفاقناءاهيلاةراشالا

ةداسسلاىفنيواستمنياقنسمنيفرطنيبةدهاعماهناىلع١
.رخألادليلانوشىفلخدتلامدعبفرطلكدمعتينأىلع-٠

ةتاملاىفهةيسبنامعىلاطقسمبةراملامئاضملاىلعبئارضلاديدحت
(۱)رخآىلادابنمنیمرجمالدايلع٤

اشابرو.ضحدہعىلاقرويلعاربحتبةدهاعملاهذهلعلو

.امهنبقئالعلاقىشوتىفديدجنمهدهجلذف

١٥۹٠ربماصيد٢۲ىفةرداصلاةيرصملاةعاسرخنع(١
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ةيراجتلاقاوسالا
زارطلاىبعاهبسابالةينباضعيوةراجتلابةيماعقاوسااهملکيفو

.نوصحلاباپةموكحالرئاودو«

.رداوجفرع€دنسلا»ناتسجولبلحاسىلعةيالوطقسلو
هحنميالاعیرلاافتهلباقمىفدنمتفلخادلاهقطنماماو

قسمىلاارقايهولئامس:امنايالوواهندم«يلامثلاويبرغلابوذجلا

ىبصءيبنلانمزیفنالهانملسانملواهنوضغنِنزامرضامو

اىلاةوعدلابهماخنمءادنعمسقانسديعيناكذا«لسوهيلعهل

:ځيراتلایفنودموه

:هربقيلعفقوهنايورابلاركذ

ءارمملاوالرویوزنوةكربلاوکزاوقاتسرلاولواعلاولختتايالوم

فوتلوىعربلاولقنويربعوارباوبرتنلاوحنمومداودمع“وىبيضلاو

٠اهريغوسرضخالاليلازكصس

مكحلازارط
وهةزاتمماةقطذملاىفخيشلاوءلحاسلايفلخادلاىفمامالا

دئاقهلةيالولاةمسردقإدنجويعرشضاقولاوةيالولكىفوقالاکا

مممرطبيلاهالافةرطغلابةيدنجلانومدخممو«يماظنفلقسمسفتدنجاما

كلذيفءاوس«ةيمالسالاةعيرشلاکجالادالبلادوسالو«نوحاسمدونج

٠ةداوهنودمامالاةقطنميفماقتةيعرشلادودملاو«لخادلاولحاسلا

دلجنصحملاريغومجربنيصحللاىنازلاولتقيلتافلاوهدبعطقلقراسلاف

بدؤيو«ةيفخلمعتسيوارمحلابلبدقذا«رملابراشدلجو
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ةقطذمنمهنودرم»ناتسجولبنمءانرغلاةطساوبواارسالاعابسالوهوناخدلا

ةقيقحلاینيههلدعةرطقسميفو«ادحمئاقولاتلقكلذلو«طقسم

زيلكنالااياعرؤناطاسلااياعركلذيفءاوسراجتلااپماماكاحبةنراجمةكحم

ةنصوصلاممتيفنوعجاربدقونواياقموسوجملاونيعاسملادونمانم

.1لصففمراصنق

اداممودالبلاتالوسحبرادملا

نتراطاسلايفوتسيف«ةاكرلانمىبفالخادوالحاسدالبلاتادراواما

ةراجتلاضورعةاكزويشاولاةاكزوليلاةرعوتاعورزلاةاكز مامالاو

قاوسالارثکانیکاکدةرحاكانو¿دوقنلاةاكزوءاسنلايلحهاكزو

عابتمامالاةقطنمىفةريثكيهوةريمالاليخنلانيئاسبكانهو«ةريماامال

دئاعاضعباشياةريثكفاقواكانهو«ةيناملاةادانلاةطساوباهراع

ءارقفلاودحاسلاوسرادمالابضعيوءةعونتمارصىلاضعبلاولالاتيبىلا

.كلذريغوليبسلاراعونيموذجملاىوادتوقرطلاريمعتلو

ةارجلالصتالامنوماسيلاهالاو«ةنسلکمذيعددمةابجعيمجالو

.رطاخةبيطبهئاصحاىلا

يفءاح5فصنونويلم»ةزاتمملاقطانملاهيفامبالكةكلملاناكسردقيو
كلذنمرثكاسوغنلاددعنادقتعبىيورابلاميعزلانكسلو«ةيفارغجلابتك

نسمنولهالاف«اماةحاسماينانعامعرالكدالبلادوسينمالاو
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.يزيلكنالابولدعمارزوملابهنولدبتسياوذخادقو

ماعلارىفنلا

امواعماددعناطلسللواماماللمدقتناةليبقلکیلعفبرلابشناذاو

.هيدينيباولتاقیلدونجانم
تاىلاالاجرىلعقاتالةصاختاحالطصاضعبلئابقلارثكاىدلو

.هتلازخنمةصاختاقمنمطبتريفناطاسلاوامامالاىلااولبمي

نعةدابز«كرامجلا»لحاسلاضرفهديبنالرفواناطلسلاتادراو

نالبلاتالوصحم

نمو‹جراحلاىلاهردصتىشوليخنلارتنمدالبلاتالصاحرثكاو

ءيشدالبلاىفهنمقبيالودنملاىلاوهو«ىبسبملا»اهبةصتخملاهفانصا

مساوملاودايعألامایااصوصخمدناومعاهميدقتنورخاغتهفرطدوناهدهو

ةغرافقىدانصهلماحِارخاوبلعاکیرمایاهلکرداذهو»ضرغأا«و

ناعونلاو«اكيرماىلالمحوطقسمىفةكرشلالامعاهؤلميفةتوافتمماجحاىلع

۰هنسهنسامرتمىق

.اهريغوتومرضحىلاردصترمتلاعاوناةيقبؤ
ىلانامرلاواهريغومجعلاوقارعلاىلاشمالانوميالادالبلاردصتو

اءرىضخالالبجلايفهراجشارثكستويعارزلاماعلاهفرعنامروهو

.ةيقرشلاراطقالاىلاريبكلاكمسلانماعاوناوداماونمسلاوزوجاردت

رنالاقواىنامرجىلاءريثلکرخاوبهمنحشتفًادحكمسلااما
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ابءعاونافلتخىلعبوداامفعرزوةرثكبلسعلااهيفو.ًادامسهلولمهتسر

رثكيولجرفسلاادعامةرثكبةدوجوماباكهكاوفلاودالبلاةحاحنيمأتل

€ميظعلاايثعلا)رجشاهيف

دقوميدقلازارطلاىلعرصاععرصعبكانهو«ركسلابصق.ايفعزو

.ضييالانطقلااهيفعرزيوةيبورالارصاعملابجاوادب
رزالاومامملانمةدئازلاايتاجوسنمردصتوجيسنللالاوناةءواممدالبلاو

٠اهريغوايقررفايقرشورابحزلاىلااهريغو

نتحاعما

نيلهالانألنالارمثتسلالنداعماهذهناالايفةينغنامعدالبو
بناجالالوخدةبغمنورذاحماوناكةرضاحلاةمامالااوسسؤۇبنالبقىح

هيلعمهامىلعاوقبينانوحجربمياعجمىلارومألانمةرمعتسلاةيمالسالا

نرهالویحا_قاطمينجالانماورقالويونعملاويداملارخأقلانم

مرسفلابلمعلامطلارسىتتراىلاةيبنجالا«كونبلا»فراصلملاوتاكرشلا

بلهاتدبعتساوامنكساموالااضراتاخدامةيبنجالالاومالانألمماومابو

۰

قاصوصخواھولورادو>ونمدالملااواالونودمتعاذکھ

٠ةيلحاسلاةطنللا

تازايتماحنمتملدالبلانااريخاهتماعيذلاوييورابلاذاتسالاهلاقاماذه

فعلاراوداىفتحلورتبلاىلعيرحتللواندامملانمءيشام

٠ةلخادلاامنافالخءانثاواپيلعتصىلا



€
ةيناطيشلامهليحوبناجالاسیساأوج

هايلانوطبنتسيفيكوبرعلا-بيرغلابدجلا
نيماسملاضعبلبدنماوذخۇيناةقياسلانينسلاىفنامعيلاهالردقدقو

ةيبرعتانايقبمهوءاجنيماسللاريغضعبنالبسيساوجمنااريخارهظنيذلا
مومرتحافةديعبلاةيبرعلاراطقاللنوبستنيوناءرقلاةءارقنوديجحيهماسمءاعساو

.نيماسمريغمنيبلمرجورخدعو٠۳شوبرفو

سوساجةليح

برالوايفملاسمامالاموحرلابلصتادحاوسيساوجلاةلممرمو

.هلدأوهتراهمرتحاوهندافونسحأفهتفمعسیردکلا

ةلودلايفو?ةماعلابرملاهذهيفكئأرام:الئاقمامالالأسنأمطاالو

?هىناثعلا

انغحرلحالسلاباندعتناكولو«اهبلابصتالاىلادجول:هللاق

¢امرصنل
ديتاااو«اشابديعس»دئاقىلااياتبتنكاظاذا:هللاق
باتكلاسهناقققحةدمدميو.بهذفهلهماسواباتنكتكفهيلاهلابعباب

!!سوساحهلاوةيبنحاةلودىلا

ناسمدعباو«هدالبىلالوخدلابيوروايالحمسيالمويلامامالافاذلو

«رشوسب)ةدلبوهلقسمفرطنمدحابابوحصمهليناردي
!ةرايسلاىفطقفةدحاوةعاسوحمامنعدعبتىتلاو«طقسملةعباتلا

هتاکرحظحالتوادرطیفهبتشاوافورعمنکيملاذاابرعولوبرغلااما
نم«لقسم»ةمصاملازواجنملقاذملو«هاققحتبىتحةقدبهلاوقاو

ىرىکلابرادعبءابرفلا

5س٢جىنورابلا
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راپنالاوهابط

ااىرقلاوندسااوىعانصاسمویعیبطاہم«ةريثكيهو«جالفالاب»

.جالفالاكلنىلعترحع

ىرقلاهايم

ةينقاىفاملاءالابلاقرطاهولهاطنتسادقفلبسلايفةعقاولاىرقلااما

هيفاکيهوةيسدنهقرطةصاخ

ةشرىكلاةراجلاعيبانيلا

ليلاترمرحفتلةريثكناسيلفلاةجردىلاةرارلاةديدشلانويملاو

ةيتءربكلاوتدرااذاهبودملاهباغیاال6ةريثكىرقهعؤرفورضخالا

۰ةلدافاہم

هايملاوسدنهم
  

يناسيفءايلانكأماةفرعمباوصتخااسانأتقولكيفمنابيرغلاو
ةريزغاهايماهيفنانلعيمث«ققدملاصحافلارظنايلامضرالاىلارظنيومدحا

مدنعاذهفرعبوهريدقتيفبيصبامًاريثكوهايلاقمعةفاسمردقيوةريزغريغوا
.امىلعبرعلادنعةفايقلالمكمدنعهایاانکاماةفرعمٍلعو«رفاقلاب»

ةفابقلا

اذهلوقيفةقانرثاىلارظنيمدحانایتحنألاىلامدنعةيقابةفايقلاو

هلوققدصيوةدمبكلذلبقىأراعاووهوةيئالفلاةقانلاتنبرثا
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1ولمناكامىلعلدمدالبلايفةرهاظبرعلالمعنمينفلايرلاراثاءو

.هبةناثعلانمنيهاسلامرتمئاو

بدلا
نماخأترحملانامغربدلاةضرعماذهعمدالبلانا

ءاضياةريثكاهراجشاواهئارونمةريثكرضخالالمجلاىلعتاباغلاواماما

بصخلكدميبدجرتاوتلابسحدالبلاف«اصاخاسومانبدجالنكلو
.نينسعضبىلاانایحااہناہجضعبيفدتمیايدجلیوط

اهنمةدئافهعمقبلالاعضةريثكرانافعضتفراطمالالقتذا

مهنادلبنممنمنوريثكرطضيوبدجلااذهنمنيالاابباحصا
دوجولايقيرفاقرشورابجتزلاةكلممرثكالاىلعموقزرالابلط

ةيكيحابلاوفلوكلاةقطنمىلاايفنواغوتيومدقنمكانهمطبراقا

ىلااودوەبوجرفلابهللانذأيىتحءاينغالامهبراقادنعنولغتشيونورجتيف

|.اجابحمشوامنورمعيادلب
بدجلاءانقازتراللرابجزلاىلااوألنذلاءادشالالاجرلاددعردقيو

ةيضاملاهنسلاىفهللالضغ)یہلاونامتاب.رثكايفنينسناعوحمادیدلا

.مدالبريمعتلنودومياوأدبدقوةريثكفالام

مامالاةيانع
اهريمعتىلعهدالبيلاهألةدعاسمةاكّرلاليصحىفاريثكلهاستبمامالافاذلو

توامۇيمونيتنسلانيتاهيفاهمعىذلابصحلانمةدافتسالاواهيفتابثلاو
.هللاءاشناننسةداعلابسحبصحلااذهدادتما

يفابتبرجتلهيزاونروالاراآلارغتالاءبلجيفاورکفاوناکدقو
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لباقلاىلاىرخاولقسمىلاةدحاوةلاءتاصوفبدحلااهرضبىلاتابحلا

جالقالاهبتضافماتبصخدالبلالعذااتقؤماهولطعةقرشلازكسم

.ةيلخادلاةقطنماىفهلكاذه«تالآلانعىنغيفاوحصأو

تاقوالارثكايفرفوتماهيفءالاورابآلايلعةسسؤفةاحاسلاةقطذمااما

ىفنيتقطنملاطالتخألةيلخادلابدجوبصخمناقلتماهءاقشواهتحارناالا

!!باسنالايفتحءيشلک

حالبلاىفءىسلااهلىعوةيريشبتلاتاثعبلا
ةيمالسالاتايعاىلاةلك--يروسبيبطةيحضل

ةيحصلاةلاجلا

ةرفوبسبدالىلايفةريثكتاماناكلذ«ةنسحريغةيحبملاةلالاو

هنودالانادقغلو6ةملخادلاهيدوالاصمدقوحرطمولقسملوحتاعقذتسلا

امًاريثكوءةعدقلادعاوقلاىلعمرتوببطيصاخشانيلهالاىدلو«ءابطالاو

مالاءنمًاريثكهتلئاعوىنورابلامعلاكلذلو«رانلابيلانولمعتسي

.دادغبىلالاقتناللهتلئاعترطضاوكاللايلعاوفرشاىتحاراللا

القاکىبنجالانممرذثيدحلابطلاقذحبيبطمدالبلاو

.ناکلمعياباہیفموقبنالبقةيناسنالاةمدحلهبحةيحضتامًادحاوالا

روتكدلاوهبحاولاونفلاديمشدعبنابجييذلادغلالحرلااذهو

ليبسىفلمعلارثاءوةيناثعلاسرادملاىفلعنلصالايروسلااداؤفریش
سابارططبهبیبطلواتاکف.ءیشلکلءهموقةمدخ



¢6

هناتسالاىلادامفهيلعلاةموكلاتماسناىلاهحاوبموققو6ةرشل

ىورصمقيرطنعسابارطيفميعزلابقحتلاةماعلابرلاتنلعاالو

ىرىكلابراةدمةحصللاسيرهتفيزاغ

تدتشاوطقسملصووهبقاحتلالاررقفنامتيفىيورابلاناهملباريخاو

يفيناطاسلانشتسملالخدأفنظلابسحةرصبلانماهبءاجىلاايراللاىجهب
روتكدلارسوهبرشدلئامسفيورابلابلصتا٤«طقسم

ءاشناىلعهعمقفتاوةيرصعةسردمنوكلتناىلعييؤرابلااهانبىلاةمخنلا

ىفعأفدالبلايفةماقالااليلةسردلايفةيحصسوردءاقلاوىنشتسم

ىمحلانكلء«ةالصلاىلعظفاحودالملالهابءادتقاناغدلالامتساكرتوهتي

ناعوساصملواتالهعماہقاىلاهيودالاهدفلوهعتدتشا

۰.ضرایفنفدألانهىلاهلاقاسدق»هلوقررکبراصولابخهللمحیتح

ماتنمهصاوخنمینورابلافاكفكلذريغىلا«هيفيبنجاالةيمالسا
لاءةربقمهنفدلراتخاف«هللاهافوتناىلاهيناهلكليللاريسناكوهتوشو

ينورابلاىلعريبكريثاتهتافولناكو.هلامارك١ةسردلانمةبيرقلامامالا

.هئاتدصاىلعو

.ريشبتلاو.بطلا
طمنلاىلعامظتنمىنشتسمتسساةيلاكيرماةيليبجحماةيلاسراطقسميف

اناجيوادةيناسنالاةمدخمسابتذخاواببرقمءاسنللمسقهيفيرصملا

مدخمةقيقملايفيهوةحارجلايفنورهأمةذئاسااهبدلوانامةيودالايطعتو

لوخدلللئاسولاىتشبتاسودقو«مويلاىتحاثيشرثؤتلاهناالاريشبتلا

.حجلفدالىلالخادىلا

نيذلاءارقفلاىلعةقفشونريثكلاحاملايلعءانبمامالانكل



€
يناتاةثعبللةرمحم“ىوادتللطقسمىلالوصولاليبسىفةريبكةقشم
اهتلصوقانيوراكطقسمىلاةيلخادلاندلابرقايهيلالئامسىلااتقّوم
تمدقوبتكلاوةيودالاوتالالاهلوحشمقیدانصلمحةريمكةلفاقاپعمو

اكل«ىوادتللاهيلعنودراولارثكواهتياغنيمأتلابسانمالحاهةموكملا
ذخاوةيريشبتلاتأدبمثماياعضبنمرثڪاىتاسنالااپىجاوبمت

تابوعديفىبرعوهوهعميذلاضيسقلامريلعلخدبوىضرلاعمجمبيبطلا
ءهءادعارهقيوهعابلارصنيناودالبلاهذهعوبرىلعحيلاةأرهللاعفري

رشاببنالبقهئاعدىلعاونمناجذسلانيلهالانمبلطي

.هئاعدنمنومہشالمو

ىلارباغلبفيحيسملانيدلاىلاةوعدلانمضتللئاسرمهيلععزومث

بلطبیوزنیفوهومامالاىلابتكفايرالملابشيموهوهلاكمىفينورابلا
ردصفىرجاميهربخاو«نكميامعرسابدالبلانمةثعيلاجارخابمالاهنم

لمحلةيفاكلالبالاةثعبللةموكسحلاترضحاوصاخلوسرعمكلاذبمالا

.مويلاكلذيفطقسمىلاتداعواملاقثا

هلا»:هيفهللاقاباتكقشتسلاسيئرىلايورابلابتكةدمدعبو

ةيسنلابةلدتعمةرجاهلردقيولئامىلاهعوجربنيفمامالاعنقينانكمي

لفتشالناوارشبمهعمبحصتسالناطرشىلعريقفلاوطسوتلاويمل

«.نيدلاوةسايسلاب

:هتصالخامسيئرلاباق
الاناجىضرماةاوادموةيناسنالاةمدملاكبرمانماوءاجامناملا»

لاومالاو«اهنعنولزانتيالقلاىلاةوعدهنال(ريشبتلا)طرشىلعةرجأب
«.ليبسلاكلذلتصصخالامبيعقفلا
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نريباسلاءاينغالمأتيلف«اتاتبلوخدلانمةثعبلاتعنممويلاكلذنمو
.باوجلااذهىفمؤاملعو

ةهبزنةيبطتاثعبتدفوافةيمالسالاةيريلاتايعجلاتمتهاولاذبحو

ترامكنيينطولاءابطالانمةيلالابرعلاةريزجفارطاىلااهتدبءىلع

ةيناسنالاونفلاءالؤهمدخيلةيريشبتلاتاثعبلابندموتومرضحو

تاثمبلاممينغتلودالبلاكلتنع.ةكاتفلاضارصالاةأطوختلونيدلاوبرعلاو

اذهىفلاومالافرصناف«اتقّؤمولوةبريشبتلاتاثمبلانعةيمالسالاةببطلا

.الثمنيصلاوايوروايفمالسالابريشبتلاتاثعبىلعهفرصنمةدئافمظعاليبسلا

نامعوحنزیلکنالاتاروانملوح

حاضيا
ايقالصف۱۹۳۲ريماصيد٢۲يفةرداصلا«يبرعلاماعلا»ةدبرجترشن

سئاسدوتاروانمضعبنعءاطغلاهيففشكهالعاناونعلاتحباشابيورابل

:لاقءهصلاذهوءانههلحسنةدئافللمعو«نامتدالبضعبيف

«ينرعلاملاملا»یفتءاج(ناربا)ةلاسرنمةذبنىلعتعلطادق.

نمو«ةنيدملاب«ةقراشلا»ةجراشلالسارلاةيمسلنمتبحمتو«۷٢٠۲ددع

!!ناطلسلابهيقات

ةريهشلايلدةنيدمرعدعبلالةريغصةدلبنعةرابعةقراشلانال

خيشفاهسيئراماو«ةعاسفصننمثكارخافلااهللوةرماعلاامةاوساب
نعكلذمجرتلسارملاناموهغلاو.ةميظعلايدلئابقلةبسنلابةريغصةليبق
٠ةصاخبرائلالبجةبملاروصتدقةسايسلانألالو«ةيبنجاةرابع

كلذممايئاطيربلصنققافلانملسارلاهركذامادجتبرغتسادقو
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كانهروغثلاضعبىلعةيزيلكنالاةيارلاعفرنمواهركذيلاداواىلعخيشلا

ةكبامبيفةيريلكلاةرمعتسمكاتوةيرقلاكلتلعجميذلارمألا

ءكانهتنكماياكلذنوعقوتيالنامعيفنأشلاباحصاو«ةيبرعلانام
هن[الثوفلادنمهلقتسلامدالبراعتساايپاطررادصناںوروصتالمال

.نيثسلاتائم.نمدالىلاهيفرريذلاتقولاىدهنس

خاشمصعببطاخنجيلایفايناطرلدنناناتنسلبوعاشمعن

امىلعهلاتحتارابطاللةطعحءاشلايلعخبدشااذهماموةيلامشثلانامعلحاوس

نمبرعلاءاسؤرصعسطسوو5مرعبیمو6مصعبددهىف

مولاخيشلاادهعضخأيدلا¢يشلالعلالوحلفونامعجراخ

)روم«لدناطالسهمظعنمًارظتنمناكضارتعالاناو

لناطاسلانااوققحالو«نؤرظتنينامعلخاوديفيأرلالهافقوكاذذا

هللادنعِامامالاهمظعلسراەمالكرۇتوماکتوااهولپ>باسلماکت

ايناطبرإلصنقىلااجاجتحاحلاصنبىسيعخبشلاةيفرشلاربماةطساوبيلبلملا
ةلوددالللاةرشا.دمخناشمالصنقلاهطاخحنا«:هفهلنلقسميف

يهاكًازحتتالةدحاوةلتكاهدالبربتعتةينامعلاةمالاناو«لوصاللفلاخم

ناو(تومرضلرواجملارامظىلاترحبللرواجارطقنم)تفرعذنمهيلع

لبقتالواقلطمةيبنجاةلودعمينامخيشنمامقامتابفرتعتالةينامملاةمالا

ةكرحلكتاو«ادبأةيئامعلاةيارلاريغيارةروكذااهدودحلخاديف

ىلعادت4هرنامعلاهمالا٥ردتعتاذهيفهربغوالصنقلاىر7ردصل

ظفاحتسومويلاىلاهيلعتظفاحىذلاماتلااهالقتسابلالخاللايدصتواپةوقح

ھا«ةناهلاىلاهيلع

يغلبامىلعجاجتحالالائماذه
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ىلعلدهلاقامحصاذا«تکسفبيجاولصنقلاهيلعباجادقو

نیطالسباقلااطلحتنتهيمقطانمنامیفثدحمنایلعةمزاعایناطیربترا

ىوىيحممامالاةمظعمم«رمتسملادجىفاهنلعجونجلايفاهثدحایتلاک

ذااقياسةيناثعلاةلودلادنعةعرمرحركايبةصاخةريحميسرافلاجيلاذاخما

ةلودامضرامتملونصرهقيضمىلعتضبقولالاسوءرىلااهديتدما

ةلوداهبامتبلاطتادعبنیرحبلايفرعیفتکشاهناوا(۱)سرق

.املةلاسلاةيبرعلانامعتابستسافسراف

التواہاتقلبیدةراحتببالوا—رلمعلاادهنافكشالو

ةلاحجلاةمصاعلاطقسماميةءحالمثاهنمامبرقلةميدقلانامعةمصاعراحصةنيدم

نرمنامعلخاودىلاقاسعئاضبلاتحبصااذا(اکرامج)اپضرفسالفاب

.ةيزيلكنالارخاوبللديحولاىسرملانوكتسىلا(ةجراشلا)ةديدجلاةنيدلا

رخاوبتمحازوةكرتشمواةيسرافوا(۲)ةيبرعرخاو»ةكرشتلكشتذاالا

جيلاتدمنيبمئاضبلاوباكرلالقنبمويلاىلاةلغتسلاةيزيلكنأالاةكرشلا

.يماللومدنانيو

ميظعروفبابلمعلااذهلاپسفتىلعايناطيربتحتفدقلاحلکیلعو
.قيدصلارظنباميلانورظنباوناكنيذلانيبناعلانم

ةىجرالاممایالوومركلامنممدرجيلایشاپناالاوناکناو

يبرعلارحبلارزجودنهلاودنسلاوسرافلحاوسىلعميديايفتناكىلا

اهربغواقررفايرشلحاوسوءارضحلاوةسانمورايجلارلازجويدنملارحملاو

مكحتسمقالاوجياايفايناطيربذوفنةضراءلةدلاهذهيفسرافةلودتطشن(١

جيلاىفةيزيلكنالارخاوبلامحازترخاوبءارشلةرصبلاىفةيعمجةدماهذهيفتاكشت(٢
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ةيبنجالالودلابفرعتلالبلاصتالانوشاحتمولاىلااونادق«هستنامع

امىلعتلصوهناىتحةيزيلكنالاتالومعلاىفآلانوبغرالو«ىرخالا

ةصيخرعئاضبنالمحمتابلاهذهةيسورةرخابمثةيناماةرخابةنسلبقياب

£اتداعفائيشامهمراجتلارتشيملوىبدىلاةيناملاروغتلاباتفاطوًادج
‹ةقيدصلارلءاضراكلذلك

اھدادمتساناكماعمىمظعلابرملايفماقلادايلاناإعتمزتلادقو

ىلعنجلاىفناكيذلاوااسلاىفناكىذلايكرتلايناتعلاشياباماصتاو
«روميت»ديسلاطقسمناطاسةمظعنالإ«ةلوهسلكإرملاقيرط
ةطحعطقسمراوجمذختتنااشحابافلهاستایناطیربةقادصيفهترساووه

يمظعلابرملاةدسمةرصبلاودسنملانمةمدختسلااميكارلىسرمو

!كلذهيلعنيبناثعلاراكلانعامغرالك

ثداحلااثدالااذهدعباما.لبقنمهيلعناكاماذه
.مهتقيدىصهاجهبلعنونوكيسامبملعالاف-ةجراشلا

يلامثلاءزللالسىلعايناطيربمزعاقياسعاشالهناوههملعأيذلاامنا

تاجرثكاىفركسفلاوذوفنلابابراماق«كلممسابيبنجألهكيلمتونامعنم
ةمامالانيبقيفوتلل«ىنامعلاداحالابزحمسابزحنيوکتلنوعسنامء

ضعبىلعةظفاحملاعمرافىلارطقنماةكلمماديحوبوةنطلسلاو

.امتيمهألعقاومضعبلتازايتما

.ثداملااذهدعبحجنيوىعسلااذهىوقتينادبالو

ءيدابلاضعحلايالسالايرعلارطقلااذهردقلاهأبخاممايالافشكتسو

.هيفلدملاماكحاءارجابهلريظناليذلانمالابلومشلا

نايلسدادغب
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يزيلكنالاذولالفلغتفاشابلاةداعسايمايالاتغشکدقل: تاق

تسرکنیذللانوخالابهراتلحفتساوجيلاتارامايف«لورتبلا»روخيب
ءادعاامهملعلسناطاسلاومامالاامناکمچىلعكتايح

ةحاوىف١٥۹٠ةنسرخاوايفءاوعشاهراثانادعبفءرخآلااهدحالاقي

لعاهراثأهتحاولتحاف(دوجلاءنالتلسنبرقص)»اهریماىلع»يعيرلا«

مامالایوزلاف)یوزدذ«(هتمصاعلتحافلع)لعندںلاغ«مامالا

لاتقلافرحنكلوفحزلانمًارارفاللابلاسورىلااوللستوهتيشاحو

هدفىلاازىحو ۰رئاودلارودتىىلعوهتف

7مضفألکشفراعتسالاسورتزرباذدکڪھهو

اشاىلاةدامسرصحمبوهبنيلغتحلامامامزتلاذا١١۱۳هنسلاوشىفجيوتتلا

»)بسلا(Jهدهاعمنءعاہغرو6ماتلاهدالبلالقتساجظفاحس1هسا

هبخاىلعراتتساديعسناطلسلانافمامالالالقتسابفرتعتركذلاةمتآلا

امناعرسفءةيريلاوةيولازيلكتالایوقيلعنببلاغمامالا

تذخأفلاطرالاهامسوءرىلعادةيخراتلا«یوز»نوصحكدتتذخأ

دالبلاىوقبودالبلاءانبامسابفسالاعمنكلو«دابعلالتقتودالبلابرخ
هذهىفملاعلادهاشدقو.مدالإلالقتسابرارحالاةبلاطمدرجالاكلذامو

.امهئانيامسابمالسالاوةبورعلاىلعيتاطيربلاراعتسالاىنجتيفيكةثراكلا

رومالابريصبلااشابلاةداعسرضحيلفالا.رداغلايجتلااذهماعلادہشيلفالا
هةحضبهذدالبىفتاءونتققحتلفيكدہشیلو«رصهللاروشنمؤلاو

.ةعساوةمجرهللاهجرف«اهذاقلا



€

?نامعىفماقسالاومالالانرم

ةينبلاةمالسوةحمملاةمعبهللاهعتمنمتاكهلااشابيورابلاباندبع
لمحکک۹ىلا١۱۹۱نمهبورحءانثايفهلاانبرمدقو«جازمالادتعاو

راوظيقلاىفةرجاحلاىفراسوشيعلافظشبذتلاوقاشمنمبعامنم

كلذنمءيشهمزعنثيملوركذيالأكشيرافءرقلاودربلايفليللاىفىرسو
نامعاہهتاباقىلاةمخفلاتالابقتسالابطمتفموهونامتلخدناىلا«الصا

.ةمساوحاطمهبقلحوةحيسفلاماءهبودح«اشوةموكح

ىفحبصاو«هرواسبمالاذْخَأىحكانهنرهشوحمهيلعرعمهنكل

.ءاونلاليدبلىلاةجاح

طقسمنمیلوالاهتحايسو١٣٤۱۳هنسمرحلئاؤایفناکناعبهلوزنناف

ليیدبتلمعن«١٣۱۳رفصرخاوايفتأدتباءاوملاليدبتلنامتلخاودىلا

.دشاىلانڪلوءاوٻلا

اهبلاميوهوهبلاقتیهو«ایراللاىجتارجيفباقتبذخأنياكلذنف

نيبهمسجو«افعضوةوقامتلاغمبسحاببسربةرابووفطيةرات

هبدعقلهماقساوهضارماةوقوهبهيماصكعلوهنامزعةوق:نيلماع

!ناصحلاىلعاماؤشارغلايفاماوهو

ربصلاغنايمررظينياوهلاتحاةوقوهربصغلبمظحاللاخاللىلجتيانهو

٠يورابلاءالتباوييورابلاناحتمالتبيونحميلنمملامتحالاةوقو

!ءالتبالانوكيوناحتمالانوكبممهلاومئازعلاردقىلعاذكهو

هللاهراتخاناىلا١٣۱۳لئاواذنماذگڪهماقسالاهبترمتسادقاف

.سهنسوياس١١۱۳لئاوايفهلا
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هرهشیفلئامسيفريشبدافروتکدلابايرالملاىجكتفىلاانرظناذاو

ىماشابىنوراسلابلاغکیرانا«بيبطوهوترامعهلوخدذنملوالا

اشأبيورابالناكككردناذهنمو.ةنس١١٠وحةدمديعبدحىلاايراللا

هنودمالادهدقوهلکاذهنعامغرو.همسحيفةطسروهتحصىفةناصحنم

.باتكلجالكلو«ةنابنلاىف

هلوموحمرللاكلذروپظبانرعشبامهلئاسرضعبلالخانبمدقل

رخالنيحنم

هانکتسالحالويهاکهتروصىلعرطلاكلذءالحتسالجألاننكلو

تاماضممغر۽یامٹهيلهرصامالستساوهللاءاضقيهنااةوقوهنمهربصغلبم

درونءاوملاليدبتلاهذومتتحىلادالبلاىدحالوخدنودهلءامللالود

:ياييفنأشلااذهيفهلئاسرنمكلذنمجذاعت

:اپناذدهو«١٤۱۳رفص١٠یفهخرؤمانیلاهنمةلاسرس١

|امارتحاوامالس«افصلاناوخاسةالصوًادمج

لضغيسابلاوررضلالازمكالملاةجردايفتغلبماي٠وتضم

نامتىفرضخالالبجلاىلاهجوباعوبسادعبو«ةيفاعلايفجردتمىاوهللا

قئادلاولابلاسوءرنمةقفدتلاةبذملارابنالاوقتلاءاوهلاثيح

يفومدق٠٠٠۹وحهعامتراايلدلالابجيلعانموهوةبيطلاهكاوفلاو

يورابلانامیلس:کیخألمدو.مامالازكصیوزلةنيدم

١ىفةخرؤمقنعلارحتجالاموحرلاىلاهنمةلاسرسس١

:انهاہمةحالالحمصناذهو«نامع لءاقلانم١٣۱۳ةيناثلاىدا

ءافشلالصحمايا۷ةدلوشارغلامزالماناونيرشينعألباقلاتاصوذنم

ىلاتمجربوکلاىلعتردقىتموًادلجوامظعتيقبىننكلو«هللدمملاو
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رضخألالسيجلاىلادوعأمثدنهلانمعجرهنألناطاسلاةلالجةلباقلطقسم

يورابلاناهلسيخألمدو.حاملابهتعاجوهريمابلطا
خالاىلا١٣٤۳٠ةيناثلاىداج١٠يفةخرؤمهمةلاسرس۳رركم١

لحمسناذهوءهتحصلددهلارطاروبظديفتقنعلارمتجالاموحرلا

:اهمةحاملا

ًاریبکارورسيلعلخداويفاثلاعبر١ىفخرۇؤلاكباتكيفرش...

.كافشوكيفهللاكراب

الىناالاةيفاعيفنآلاومايا٠مثامو٥٥شاردلاتمزالدقىنأو

باوجهنميلادرودقفناطاسلاةمظغةاقاللطقسمىلاعوجرللبوكرلاقيطأ

هللاءاشناتہجونبوکرلاىلعةوقلاتلصحٰتمو«دنحلانمهلوصويفسما

كنوديدنكلاديعسخيشلاذاتسالاولاصنبىسيعريمالا

ينورابلانايلس:كيخألالاسمدو.عطقتال.ةيحتلارفواناوخالاو

لحمصناذهو«١٣٤۱۳مرح٢۲یفةخرؤمدادبنمهيلاهنمةلاسر۲

:اهنمةحاملا

يوایميڪصحفيس.دادغبمثةرصبلاونيرحبلاتلصوريخمنافدعباما
دغو(لاحطلاوايراللاالايهامو)ةلعلاققحتيلىدمويلايوللاىفشتسلل

.عيرسمدقليفقطقسمنميجورخدعبىتحصاما«ءاودلالامتسارشابا

اھدشامنامرحوءاوههلل)هللدمحلاوتضرمالوءيشىباممويلايتاکو

(برغلاىلعاهاسقاو

يسفنیرایانوشهدناتامعیادوءأسیتاترکتفااذاییاهللاو

امويفامویيتحصىقرةهقتورمتسمملأنمهيساقاتنكالرشحملامويىلعامداق

.مونوبرشولک۱نمءيشيأبيذذلٽمدعو
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ةنًامطلاوسنالاكانهامنا«ًاذيذلءيشلكهللدملاودجأفنآلااما

ىلعتقؤلكيفمرهملادجلاولبنوامتلاوصلحلاناوخالابعامتجالاةذلو

ىنتهاجدقو«بعتلكومالاينيسنلىرسخاةذلكلذيفو«حالصالا
مامالاةرضحنموامتفارطاوءاسؤرلانمةيصوصحلالسرا

عطقوليطعتلانميلعنوضرتعيىسيعخيشلاوهيضاقيدنكلا
لوبقىلعمملحةلاحوضرمانمةرمغىفىتدجولسانكلينعقيرطلا

حلا.مزالملاءادلااذهنمهللانذابصلختلاويوادتلليرغسموزاويرذع

يورابلانامیاس:کيخانم

ةرداص١٤۳٠لوالاعيير١٠ىفةخرؤماعمانيلاهنمةلاسرسررکم٢

:اہمحالاصناذهھو«دادبنم

فرعأاليالرحتجاحلاديسلامساااتکیوجلاديرملاممکیلاتمدق

تداعدقو.کلصوهلاوجرا«يداولاليطعتدعبذاتساللديدجلاناونعلا

‹ناموطقسمىلاعوجرلانمىنورذحءابيطالاناالاللدملاوىتحصيلا

عوجرنمايقوتاهمىفاكلارادقلابحصتساوةيودالابعرذتأسىنكلو
ةحصلاهذهيلتمادناف.رثكألاىلعمايا١٠دبدوعأو«يقاولاهللاوءادلا

٠جورابتردابءادلاتارامانمءیشرهظنأوهددصبانااممامتالتیقب

عميلاکباوجنکیل«هللةياعرىفممدو.ةفاكناوخالاىلايالس

نامیاسکیخانم.طقسمىلايوجلاديربلا

١٤۱۳يير٢۲راتبقفعلارحتجالاموحرملاخالاىلاةلاسرس۳
:اہنمةحالاصناذهونامتىلادادبنمهعوجردیمت

يتحص«طقسمىلاةبجوستلاةرخابلادصقالةفقاوةرابيسلاواذهررحأ
نامءيفةمئادلاةماقالاامانةرلاهذهرظنأسو«هللدملاوماريامةياغىفنآلا



¢

لا.ریاهللاردق«ىبناکامداعاذااهرماماو«یتحصتماداذا

ینامیلس

هلوصودیفتلئامنم١۸٤۱۳هيلاثلایداجخيراتيانيلاهنمةلاسر—4

:اپصناذهوهضمهندواعمودادبنماهلا

عوجرلامدعيفءابطالاةحيصنالاخدادغبنملئامىلاتعجر

هبتيساتةدشبدولامالافصنوريشييلوصؤدمبفةدمدعبالا

کیلابتك١نامولايننکمأو«ءاودلالامعتسابناهمث«لعاهبهللاامالو

ددجاوةمزاللايلاغشاماناىلاءاودلالوانتمواداسو«بتيرصتخملااذه

برةلانمتدرط٠هللمالاويرداال?نيأىلانكلناضمرلبقجورلا

?نيأىلاثقرشمانمايرالملابدرطانآلاو«قرشلاىلا

ىوراىلانامیلسكيخانم.رذمعلالوبقممةفاكناوخالاىلايالس

ديف١٥۱۳عبر۲۰لئامسنماذههیخالهنمةلاسرس

هتلئاعقاحتلاوهيلامیهارباهنبالوصورشلوهمانرهشا۳ةدمهتحصنسحخ

ميحرلانجلاهللامس:اسرقهيلا

خالاهنطووهندليسيفهلاسلوهمادهاجلاكنحملاةمالعلاةرضح

.اقفومماد٠٠٠خىشلا

.هناكربوهللاةمحروكيلعمالسلا

ةثالثذمدوعالالادواممل«دملاهللوةحصيفییافسدعباما

نينس۷ذنمدحاورہشنمرثکااحبحصاھیفتیقبةملواهذه«رہشا

رازايلاطياهلتنذأنادعبًارئازةيردنكسالانمميهاربااننيالصو
راظتنايفآلاااو«هللنینسعستمادقارفدمبلبجلاىفةلئاعلا

رغسلايفامتنذاايلاطبانابباتڪةدمنمدرودفةلاملالوصو



€
دادغبوماسشلاوتوروقيرطىلعةدصاقليلاتحرإبف

انيلعءانللالودكحهتتشيذلالمشلاعجوةمالسلااهللالأسن«ةرصبلاو
.دعبنمولبقنمرمالاهللو«نينسرشعنمةصاخ

ينورابلانامیاس:دخلممدو.هناكءاتدصالاىلايالس

ةأطولمحتناكاشابينورابلاناىلاظحاللاخالارظنتفلنلستاق
ىلالوصورثاوليلقدمأدعبويلباميفو«هسفتىلعطقفهسفلضم

لاقاوهضرمدوعب«كانههلعشممجحمهسنأوليلانمنام
حرفلاواسؤبسالابقنيفىوابلامظعتومالاجودزيفدحاونايفاعم

:ريتعاوارقاوذقن«تاحردلامظاعتردقبءالتيالامظاعتياذكهوءاحرت

١١٥۱۳بجر١٠يفةخرؤؤمقنعلارحتجالاموحرلاىلاهنمةلاسرسد

اصناذهو.قاشلاوبعاتلانماطوصوناواهاساقاموهلالوصوديعت

نکل«لئامساندصق٢۲مويوىلوالاىداجج١٠مويةلئاعلاتلصو٠

تباصاوضعبلاىلعمالاءضعبتكرحدملاقيرطلاةيابذتارابسلايفانملبا

تارايسيفانعجررطلاةجردضعبلاغلبالوآشكانهانانانعبىملا

نيمونرمضعللايغشفجالعلايفهيناكبصاةروتكدترشابو«طقسمىلا

.هللدمحلاومدقتىفعيجلاةحصولازدقويوادتلاتحنوقابلاو

نماصوصخةحارلاباسارفوتلءاتشلاهارنىلاطقسميفمرتماقاتررف

.ظناملالاولوكالاةبج

.دوعاارہشميفعوبسادعبلئامیالمصاملرو

ذاقسالاىلاوماركلاكتوخاوكلابحاوءاقدصالاوناوخالاىلعمالسلاو
نوماسيباحصالاوفسويوميهارباانهنمو«افصلاناوخاةيقبولماكللا

ينورابلاكيخانم_.ديربلابرفسلاحانجىلعةرخابلاوهتررحدقف

6س٢جىلورابلا
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نمهيساقاماندي١٥۳٠نابعش۲۷يفةخرؤمانيلاهنمةلاسر۷

:ادناذهو¢ةلئاملاضارعاببعاتلا

الةلئاملاناالا«هلةحصىفىناوةميركلاكبتكيتغلب٠
روتکدلادمبيدنهلسمروتکدةطساوبيوادتلاتحلازت

.ءيطبنسحميفمومعلاىلعمماحوهلاوهيفاشلاوةروتكدلاو

٢۲موداهاغاودقنيئامثلارمعلانمةغلابلادالوالاةدحناالا

اپےفمفتملوةراوزوةناتسالابتناكذاامقرطبناکةلیلقمایاضمدعبنابمش

نمناحيسفردقلاعمةليحالوكلذانردكفلحالاءابتلالةيوداةرلاهذه

نائاقلاقدصاوهوميركلهباتكيفلئاقلاءانفالابقئاللايقوءاقبلابدرفت

مالسلاوخلا«نوعجرتهيلاوکاهلهېجوالاكلاهيشلک»

ناميلسکیخانم

يذ۲۰ىفةخرؤملئامسنمقنعلارعجالاموحرمللهنمةلاسرس۸

بعاتلانماشابىيورابلاهبئاعبامىصقاوىسقانعربعلىو١٠۳٠ةحلا

:اپناذهوهتلناعدارفاميجضرلمالالاو

ارثادوسمعلاملالراملوةنسلاهذهتنمدمحلاهللوةحصيفىا٠

ترغظيلاتننظووطقسمتلبعوتاعاكةلئاملا«هللالوحمدويالهلعلو

تصلخوةحارلاوسنالالصحونينسرشعذنمتتشلالمشلاعمتجا«ةمينغلاب

«نغسلايبتشنالامنجايرايرجح«!!دیرهللاودىرانكل.رسالانم

مثايراللاىجةيلامثموةااھدارفاباصایتحطقسملصتتداکام

ددرومالالاىتشةاناعمدعبوةعسلاوراعفمهتیسيدلامیهاربامتمض

نيفابلاةحصلالتعاوىدحالمعلالتخاودالوالاةدجةافووءابطال

اوحبصامراءالؤهناةبيبطلايلتلاقنادمبدادغبىلااقلىلاتررطضا
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ةرصبلاىلانيمويدعبةرخابلاعمملاذافتولايتنشنيبةمقل

تلزنذامهاديغمءاودلادعبملذاةربقاىلاًادحاوعوبسالكمدقتسكتاف

الوءامالوابيلنولبقبالاوحبصاو١٠٠نم٥۳و۳۰ىلامئامدةجرد

مومراکمرغستازاوبجمالغتشمتحبصافتوقلانماهریغالومحل

اوبكریلهڼابىلاتیبلالخادنماوبدبنااوردقيملءطقفدولجاپمضتماظع

.بتالاةرخابلالساودعصامو‹ىسرلاىلاةرايملا

ءلوألابسحنسحتلايفتأدبوةرصبلااواصو

شيممیهاربانلةعرسبيودقبلطيففارغءاجهدعبنكل

يفهتخالىرجاهلعيفريغهللصحهنالوالاباتكلايفاوركذذقو

دعتسانالاىاكلل(دادغبيفاباقعاميلاداعوتيفشاهمنكسل)طقسم

ىسءو۔هلاءاشناالانوءاشتامو)هللارساذادادبيفe1قاحتلالل

كلأستالانامالا.نآلاهيفانااماذه(مکلربخوهوائيشاوھرکتنا

.هيففطالاكلأسلنكلءاشضقلادر

طقسممولاتاصؤناىلاباوجلارخأل.لئامس١٠۳٠ةحللايذ٠

ةلاحناليودقموزليفدالوالانمانهاتكتدجونأدادغبًادصات
٠مالسلاوهلصالاوادجةياقعلامیهاربا

يورابلانابلس١١۱۳مرح٢

دادغعبنمةرداص١١۱۳رفص٢۲يفةخرؤماذههيخالهنمةلاسر٩

:اصلاذهو«ةلئاملانعاليلقضرماةمزاجارغتابرشبليهو

١١۳٠ةحملايذ٤يفخرۇؤاامركلاكباتكرورسلاديبتقلت٠

ياياةلئاسمعلاباطلةباجادادبىلارسلبهأتلاىفلغتشماناو

ميهاربابالقعواندبضرمادادتشال
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¢نذأالاءاجهعجرمؤلصنقنيبةيفارغالاتاعجارمدعو

تیارامامیظعيرورسناكورفص٤٠ةليلاملصوودادبتدصققف
تاليختلانمهبناكاملازدقومسجلاحيحصوهوةطحلماىفيلعمالسالمدقتي

.هللدمحلاوايراللاريما

راواہنعمطلةغيغَخىماناقبناالاةحصيففاهلكةلئاعلاهيباما

حاغتلاوةروتمهحارلالاسونكلناکناوداداف

يسندقنالادرادلالدللاءاوهوصدخروريككلذغوهعاونابجيطملاو

.راهلارح

ارلطخةيرحتلادعينامعىلاامتداعاىفناف«ةلئاملارمانملفشىفناو

تةشتلاورسالاىلاعوجرةقراسلاةلالايلعسلبارطىلاابعوجرواهبايحىلع

ةرحاناف«هقيطااللمحنامعيفاناودادبیفاهءاقبوهتمأتانکيذلا

وجمغلبتهيفناتسبدوجومدعوهرغصمم)مظعلايف)هيفتلزنيذلاتسلا

هينضرفىلعةماقاللحلميالوءالهيفو«ةيبرنيسمحلا

نايلس.تائالانممزايامعمرثكاةرجاىلاجأتحتف

 

يذ٢۲یفةخرؤمقنعلارحتجالاموحرعللهنمةلاسر۲رركم--٩

`:ايمةحاملالحمسناذهو١١۳٠ةدعقلا

لازتالمنافىلاةيكرتلاتنيلاالاةبيطالكةلئاملاناف-دمباما
هيلهءارجاءابيطالاررقجنتورةعشابايدنياعمدعبويشتملاجانلخداف

اهوطاخوةعشالاباماوجرختساوادعمىلعاوتشفةيحارح

دعبینشتسلاحرابتامبرونسحميفابتخصوتہبفتمةليلوامویاپیلعىمغم
سالامکیخانمهللاةياعرىفمتمدؤ«هللدملاونيعومسا

يورابلا
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اذهو١١۱۳٠مرح٤يفةخرۇؤۇماذههیخالهنمةلاسرنم۳ررکم٩

:اہمةحالالحسن

ةقيقلاوةصرفلادنععوجرلابمدعايلاوةيقابيه?نامبىتقالعنعتلأس

ةذلتقذنافةيعضولاهذهيفتمداموبرقلاتقولاىفردقااليا

شارفلامزالااممىفتنكدادغبتلخدذنمملأيقربلفهللدمملاو

ىلاىلاوتتدققضرمارهشااماةحصلانمرهشلكيفلقالايلعاعوبسا

مکیخانممالسلاوا.دلجلاومظعلاالايبقبيالىتحرهشا۳

ىورابلاناس

ذل١١۱۳رفص١۱۳ىفدادبنمهنمةلاسرس٠

:كلذريغوميهارهندالیمملاةدواعم

هللاةمحرومکيلعمالسلا مزعماداصلاناوخاةرضح

انايحاجازماريغتترمهشمديالامالادملاهلاوةحصوريخيفالا

.بابسأل

ني

رفسلاىفاذذاباطوقباسلاكهتدواعنابباوجميهاربانمدرو

ىلاهئاالكلذلعلوةديدشةضراممكلذيفالفيوادتلاوءاوحلاليدبتل
هيفعفوامیقعنانماومدقوهبلطاوبیاذاليقتسسوةلاعتسالا

.ناکءاشامهللرمالاولبق

نکعالهيعضويئانحمصاالاو«ءاحاذاناحعىلارمسلرطأس

.هللاةكحيلعضارتعاالمهلا¢«اپفصو

ناعلخاودیف?نأنكل!قرشلاىوفةقلعمانتایحوبرملانمنح

ليوطرفسدعبوةكاتفلاةثيبلاابراللاىجباينانييهورمورحمهنيوانني
هللابالاةوقالولوحالف
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ناوخالاىلايتيح.ءايضلابهدعبنميهللالعلو«رونلا»ليطعتاتفسألا

تحدادبىلاقباسلاكمكلئاسر¢رغسلاتررقاذامكلبتكأس«ةفاك

يورابلاناملس:مکیخانم.مالسلاونوکأثىحترفاساذا

سغأيفةخرؤمقنعلارمعجاجاديسلاموحرلاىاهنمةلاسرس٠
اهنعديزتوافناءةروكذللةلاسرلاىنعميفةلاسرلاهذهو«روكذالخيراتلا

:هصلام

كلاقتنانمرورسمريغتنكدقوةنيطنسقنمميركلاكباتكينفرش
ىملاوهببسلاناتمہفالكترذعينكلاهيفكتاب:مدعونالجراونم

امپمعفانلمعيابمايقلانكميالوشيعانبالاہعمنافاهرشعيجلاهللااتو

وجراوةذمالتلاداشرايفكنوعىفهللاناكريصواناسنالادلج

.ناكمالاممكتكلاستا

نم١١۳٠ةيناثلاىداج۲۳يفةخرؤماذههيخاىلاهنمةلاسر۲

ءةلا_لاهذهعمةلئاعلابوهبهنريحومیهاربالیملاةدواعمديفیوطقسم

:اپصنادهو

قنالاوءاذهلىقكلترکذاتوتکایحهىدامكمالايلاداع

هضصهدواعمیهاربانالصاخلوسرعمطقسمنمتباط.هللدملاوةفاع

.هللدملاوهباملازدقولوالا

ارهشءاوحلاليديتلههجوتانررقةرصبلابرقيلاقيفردوجوفداصذاو

داراتحارتساناف«طقسمىلعةركلاديمتلاباكةلئاعلاباحصتساو

قيرطىلعانهنمميهارباابدوعيفايلاطياطورشلعوضخللانررطضاالاو
هبردنڪساوندع

رفاسموهو«هئاضقىففطللاهلأسن«هللاديبرومالاوريخالاانركمفاذه
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ءاتدصالامالسوهمالسوىعالس.ةمالسلاهتبحاصمولااذةلماملاةرخابلامم

ينورابلاناميلس:كيخألمدو.لكلاناوخالاىلاوكيلاةفاك

لوح١١۱۳بحر۱۳يفهخرۇؤمادههیخایاهنمةلاسر۳

:اصناذهو«ةقياسلاةلاسرلاعوضوم

بمحوهشمميهارىلاداعمتيلاألادويطقسمنمكقفرع
هتبحاصملتررطضاهدحوهرفسمدعبايلاطيرلصنقوروتكدلاةحبصن

.ةرصملا(بجر١۳٠سيما)مولاانلصوف

ءاممانلوقعوانماسجاىلعىضقتس«نامت»دالىلاهدهناانققحمدقو

!ناکءاشامهلصالاو

ىلااماةرلاهذهمقلأسميأسفنوقابلااماو«اهريغيلًاجلمالفانااما

ًاحامالو«یتقاطنعجراخوهامكاذىفناكناو«سلبارطىلااماورصم

.هللاءاشبناالانوءاشتاموهيلاالاهللانم

نايلسکیخانم۔قباسلاکدادبىلاكياوج
١١۳٠لاوش۱۷ةخرۇمميهاربازایتماخیشللهنمةلاسرسررکم۳

:اپصلادهودادعنم

ءقسمىفهبملأامميهارباىنشدقو«دمحلاهلوريخاننافدعباما

اهنافدادبىفيركسملاىفشتسلاسيئريسلبارطروتكدةطساوبكلذو

هاجلقملاوجازماريتنمميهاربىلعارطاموطقسمنمانلوصوربخهغلب
هپةنلاوهجالعحجتفهيفهللاكرأبكلذاعربتمهناوادملهسفتمدقو

يورابلانايلسمکیخانممالسلاو

لمح١١۳٠ةحلايذ٢۲یفماذههایاهئمةلاسرس3٤

:اصناذهو«هيلاتلاءاموناثعلاءءارصاضعبلاحنمهرثأللمحاميف
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هبتررسوةجللايذ١يفخروميركلاكياوجلصو...

نيناكاسلاناثعلاءءارصادحانمةلاسرتيقلتينالابرطضماذهبتكأ

قرشلاىلاهجوتلاىلعمزغهناوءاقشلاوسؤبلانمهيفماميلصبماشلاىف

فيرعتوةيصوتباتكينمبالطوهتلئاعقمرهبدسبامءادحتسألرازلاو

۽ملالتیثرواهمتیسانتامییرکذفممفرعانهمهريغورابيزناطاسىلاهب

مالسلاوهالدارالميظملايلعلاهللابالاةوقالولوحالوهللرمالاو

يورابلانايلسمکيخانم

نم١١۳٠لوالاعيلر٢٠ىفةخروماذههبخاىلاهنمةلاسر١

:انهاہمةحالالحمصناذهو«دادم

دعبهيلعددرتتناىلعلوالاسماىفشتسلانميركزماتجرخ

هللدملاوماربامىلعاهدلوةحصوامتحصوجالعلاماالموب

ةلأسملاترصحاوضارمالانمهتمالسىلعلددقفمیهاربامدصاما

ءەئاقفروروتكدلايأرىلعيوادتلاةلبسةجردبباصعالاضرمىف

نااوررقةيودالانمروتكدلاهبهرمأباملوافتلبقيلمويلاىلا

ىفتاكانالاهتلاحوةوقلإامدلاهنماوذخااكةوقلابولونقحلابهوجلاعب

ةحيصتلاغالخامئابصانايحاحبصيوفحصلنآرقلاةوالتلاللغشالتيبلا

مکیخانمنیقفومزعیفمتمدو.هللاءاشناابیرقلوءألاوروتكدلا

يورابلانايلس

١١۱۳یداج١۱يفةخروماذههيخاىلاهنمةلاسرسررکم٥

:اهصلادهوهلئاعلاومیهارلاهلاحنعءىدادبنمةرداص

نمتيبلايفاملازدقوتيبلامزالوىنشتسلانمميهارحرخ
ذنمتأديبشارفلاىلعيهوةنسنمرثكااميلعىضمىلاتنيلاو«ضارمالا
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.هللدملاومونللحطسلاىلاامسفنبدعصتريش

هتجرخافقشتساانرممیهاراجارخاب(طقفامسا)بيبطلايلعراشا

ىلعممصموهو«لبقيذنمرثك|ابغاشموتيثلاامزالمحبصاذاتمدنو

ءاقتاهضراعاملفمولاىلاهيفضوخيدلاانثالببسطقسمىلارفسلابلط

واةسردماىلاهعوجرىفلمأقملو«ةضراعلانمثدحاعريذلارخال
امناهفاکناوخالاوكلاءىلايالس.تدڪواهلمتسدقوءهن

ناميلسكيخألاقفوممدو

رعفشل١٥۳٠نابمش۳یفةخرۇؤماذههبخايلاهنمةلاسرد١

:اصناذهوةتسلاةلاح

دشاةروصبىنشتسمانمهجورخدعبءادلاهدواعدقميهارنا¢:

رڪوبلىفتحبصاويلاىلالبقنماررض

۔جهيفامهللابرق«ناكءاشامهللصالاوقباسلانمثك١

يورابلاناماس:کیخانم

١١۱۳بجر٢۲يفخرمماراخيشلاىلاهنمهلاسر۷

:ایفامضمبادهو«ةئسلامهارةلاحوهلمدلاطغضضرمثودحمءيبتل

ةءارقلانعمطقنمتيبلامزالمرشنمرثكاذنميافسدعباما...

دعبمدلاطعفورملاملالابةأحفتحبصايأءايطالاةراشابةباتكلاو
اسنارفمرتماسنيذلاايسلبارط۲۳قحيفبابشلاىفشنيذلالاقمللیتاتک

تلزالوهللالسضرمااذهنمرطلاىلعفارشالادميو«سنوتيف

ةءارقلاوةباتكلاببيبنلانذأسمالابو«مويلايفتارم¬جالملالواتتأ
.رصتغلااذتردافةبمتمريغةرومصإ

رفاسنايلابيدطلاةراشاليلوافلزلونمجرحميهارا
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:نياقانايعنملايترصمالوماشلاىلاقيرطهلحتفمءاوحلاليدبتل

٠هللاديبرمالاو«هينانمةخسلدلولا»

قالاذهىعنآلارصتفاو.eصاولااصوصخناوخالاىلايتيح

ةحارتسالادعبو«ةكارتمتیقبوتدروةريثكلئاسرتاباوجبتكأس
ىوراىلانايلاسكيخانم.اقفوممدوكيلابتكاةماتلا

١١۱۳ةدمقلايذ۳ىفهخرومزايتماخيشللهنمةلاسر۸

:انهاينمةحالالحمصناذهو

عوبسالاىفنيثرمكمسلاوجاجدلامنملياقیفيلنذانادعاقلطممحالا

بالاىلعرصتقاو«ضيبلاوياشلاوةوهقلانمواقلطمةزرالانمىعنم5ک

ىفوءاليلقالاةءارقلاوةباتكلاراوزبللانمليلقؤرضلاوهكاوفلاو

الجعتسمررح«ريخیفمتمدو«ةيافكنالااذه

ییؤرابلا:کیخانم

نمبيبطلانمرةرملوأكمدلاطغضمايالاهذهىفيلعكرحت...
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حلصلاداقعلاغرو«اهرازوا۸١۱۹--١١۱۹برحتعضوتأمغر

لودلانيبكلذدعباميراجمىلاهايلاعوجرمغرو٤اہ:ادعاوءاغللالودن

٠.لبقنمهيراحتلا

لودلانمةلودياىلاءاجتلالايفقلانميسايسلكلامىلعءانبو

اذهنممرحدقةصاخاشابيورابلاناف«ااپمزتلبطورشىلعىربكلا

نرل١۱۹۲س١٣١۱۳ةنسنمرسایفناکناذنميعرشلاقلا

.سرابوایایسم

ًارارمةردنلوسيرابىفايلعلامجارملاباوبانيلاكلذذنمقرطدقف

دالبشعبباوباههجویفاہمةدحاوحتفتالعلوىسعًاراركستو

كلذبزجوممالاانلقبساكءايروسورصموسنوتورئازجلالثمامتارمعتسم
ًاماعتوًارارصاالاكلذبدادزتالامنكلو«لوالاءزلانم١۱۹ةحفصىف

اودادزاكلذيفحالاوبلطلايفدازفدادنبونامتيفضرلاهيلعحلاالكو

.ةقاربلادوعولاوايلعلاطئاسولامغر«ةرياكسموًادانعوًاوتعمش

عمججورارقتسالاوةحارللةجاملابسحأاكمادوهبأدرمتسااذكهو

رارصالاكلذناك«هلوحفوطلجالابوهبعادبلمالااذهبرعشوهتلئاعلعت

الورعشيمساسحاال«ةوسقلاوةوقلریانتحەريفهنوشنبلت

.عمسلنذُأالوضشقرع

كلذناككءلالدلاولهاجتلابهءازاموحاملالابمءازاوهناكسف

:لوم.ذاءانسلاةداغلاءازارعاشلا

رجلاابجلفيشاولاىلاتخاصأىوملاييجلفيهانلاىباماذا

اذهيفانتطخقبطجذامنکنأشلااذهىفهلئاسرضعبرشنليلبايفو
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يفرامتسالاتنعنمرابكلالاجرلاهيساقيامىلعرارحالاعلطيلباتڪلا
 ةعاللاوةحاسدلانودديفاىلعنيرصتقم«راهدزالاوةيدملارع

١٣٤۱۳مرح٢۲یفةخرومقنملارحتجالاديسلاموحرعللهنمةلاسر١

طسوتلاممموجريوبازيمإهلاوخاومهتغطاعاہیفبکسبلئامنمةرداص

ئازاواسنونىلالوخدللهلةيسنرفلااياعلامجارملاىدل

:اپصلادهو.ةريتعمهلاهتلئاعباهيفهرارقتسال

هزعامامالاةرضحبلئامسىفاناو«انايحامولعملاضرماددرتالولريخلا

.یمجنودبواغيفخدملاهلولابهنڪل«هللا

ةحلاىذ۳٠خيراتميركلاكباتكمارتحالاديبتيقلثةعاسلاهذهيف

تاوخالانمدراولاباتكلاعميلآورورسامياهبتررسوةرارقلانم
لحامياغعاشمرورسلاناکو«باجالحماناکومامالاسلجمیفسنوتب

فغخيلاولاتاصناويازماداحالالاجرةمربةيدنجلاءاغلاىفجردتلانم

.هبئاصمبولغملکىلعهللا
ناوخالابعاتجالاىلاوةماعلارايدلاكلتىلافصوبالقوشيفىلا

.كلذهللالهسمرکذتشعامىسناالنيذلالضافالا

يفيلنذالالوصحىفكالاىدلةبازعلاوداوقلاضعبطسوتيولو

مربطدرتةلودلاثانظأام«ةربتعمةلإضبرئازجلاواسنونىلالوخدلا

ةلزنمبسابارطىفنولازيالمنيذلایدالواويتلئاععمتنكاذايسال

ةمحلالهاضعبمالااذهىفنوركسفتولف«ىيحمخيشلاىخاعمىراسالا

يورابلاناملس:کیخالزعیفمتمدو٠ةلودلاباجنمهيفاسابیرال

نمضتليهو١٣۳٠یلوالایدامم٩یفةخروماپنمهيلاهنمهلاسر۲

:اهصناذهوركذلافنألاعوضوماسفت
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لكم٢۲ىفخرماكباتكتيقلت«لضفلاللوريخيفىنا...
ناوخالاةحارواىصخودالبلا.ءانهوكلاوحانسحوكتحصىلعلدذارورس

.ةعاجلاوءاسؤرلاوءاماملاناوخالاىلاالس«اريككلذىلعهللدمملاو

لقنأناناوخالاطسوتبةيسنرفلاةلودلايلمستنااريثلكىنايا
قىرطلالوطکاخالذا.انهىلاابلقناوينسفنباهيلسنوتىلاينائاع

عاتجاللةليسوكلذنوكبو«امةفارينمدوجومدعممالقلهتيوهصو
نوكيوةلبوطلاةقرضلاوكارتلاقولاملأهبلبزنًادحاوًارهشولوناوخالاب

لبسلااذهیفبازیملارءاجردرتاہنانظاالو«اسنارفلھاستىلعالیلد

راپظاالااہممرقحايالهدبةطيسبةلأسمىفمهاجممهنظأالو

.ةلأسلاهذهيفةلودلادنعهالاولضفلالهايأربىنفرعفباوثلاوةءورلا

ىورابلاناےاسکیخانم

صناذدسهو١٣٤۱۳مرح٢۲يفدادبنمهيلاهنمةلاسرس۳

:انھاہمةحاملالحم

نميامآةقاغلاباوالالحىلادادبانهاناوقفوتاناوجرا

.قفوللاهللاوىعسأسوكلذناكماتمعشدقق«ةفلاحتملالودلافرط

كيخانمهللاةباعريفمدو

بابحاتفتابانرشېت۸٤۱۳لوالاميير٢ىفةخرۇمانيلاهنمهلاسر٤

:اصنادهوهمامارصم

باوچدوروبرمعملصنقیړبخاةعاسلاهذهىفهنابمڪرشبا...

يلوخددعبلاحلکیلعو«رشاثالثةدمرصميلوخدىلعةقفاوملابهتموكح

لوحکتربخادقو«اقلغمناکامحتفىلعهليدملاورارقلالیدبتلس
كلذاموءلاقعلالحمودارلاميفسنوبابحتفناوجراوماشلاىلانذالا
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٠زیزەبهللاىلع

یعوسجرةعرسيفةفاكامتءاسؤرومامالابتکسمالابیتا

میظنتدلو«هللانابدادبحرابامایا٥دعبو.ةمرمرومايف:اذا

قاغابتكلاوةعبطماةلأسمىفرظنالرمىلاةاحرلاددجاناميفىروما

ناميلسمکیخانم.رسيملاهللاو«ةلئاعلامايفوةنس۸٠ةدم

١١۱۳ةدعغلاىذ٢۲يفمدادبنمادههيخاىلاهنمةلاسرس٥

:اپنادو

ىبتكددمتنعامغر(اطخكنمراملدادبتاصوذم...

ناوخالاعمسالاسلاجمونطولاتانايضلعلو«يلادمتمذااطوصووكيلا

هللاماداكنعدعبنمكتسنا

هيفيةيسلرغلاةرافسلاةطساوباسنارفريهاشمنمريكییرازنيمولٿ

حابصرئاسمهلالاق«ةوبرشوثادحدعبو«ةموكسملارايكنمدحاو

اہنارمعتسمباوبااسنارفدسنمهغلبامهفسأتسرابىلاةليللاكلت

راىلعكلذيفىعسيسهناو«دسلااذهةلازاهلاكماىفنابدعووياما

ىلاوامکیلاهجوناملرو«جلارئازاواسنویفةماقالاينكتحهلوصو

اونوکتلمکیلااذهتررح«ارطخهءارونانونظتفلاوسناوخالاضعي

ىورابلانامیاسمكيخانممالسلاو.لعىلع

نملاذدهوء١١۱۳لاوش٥يفهخرؤمدادبنمانیلاهنمهلاسر١

لاق:انهاہنمةحاملالحم

نا:لاقواريثکيلفتحافريماصد١مویاسنارفريزوترز

ىسابسلاعضولانكلاضياوهلعفاكهبدعواميفهدېجفرصدققرشتسلا

راظتنالاقفوالانمانبارفصوتالةروصيةضراعماىفايلاطياددشتورضاملا
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ىلانذالابولوةباتكلاددجيسهنابىیدعومثءتالكشلاهذهلحلناىلا

.مكماعيفكلذنكسيلفهترکشفشکارم

نم١٥۱۳رفصص٢۲يفهخرؤمزاتماخيشلاىلاهنمهلاسر۷

عوجرلاىفعللنذالاىلعناياطلاعمةرباغلاعاطقنابلبقكترخلا
س

.. تالاممظاالفةميظعلاةعرسلاهدبنيرفاظاهنماوجرخذاوبرابیس

لھاستلاوىرخاةرمہممالکلاحفيفرکفاأو«ءيشيفنوله

ىنعموةامةبقاعلاميخوواثبعحبصادادغبيفءاقبلانال

اېلالابنعرظنلاتفرصدقفرئازجاوسنوىلعاسنارغنیەحاہماما

خلارمالايلوهللاولبقيذنمرثاايلاطيالببحتتتحبصا

١١۳٠لوالامیر۲يفةخرۇمدادبنماذههيخالهنمهلاسر۸

:اهيفامضعباذهو«نأشلااذهيفهلةديدجةركفحادقلالءوضانيطعت

ةرازولاةرئادنمتمجرنادعب۳١ىفخرؤااكباوجنالاتيقلت

كىاوحهىفتبتکيدلامولاىفاهديغنتيفتاداتنكةركفماعال

ةلئاعلاهذهريصميفرحميفاقراغتنكامذيبكلوايو

نيبقئالعلارتوتةصرفمتعنأوهو«هيفعورشلايفملايأرتمحلأ

تباطتلمحىتمو(اقباسايفىلطبحملا)ةيقارعلاةيسنجلاباطافلودلا

لالایفوميهارباةاوادملرئازجلاواسىلايلئاعبرغسالفارعزاوج

مملوبقلاباباجافامري>اوةيلخادلاريزومثةرازولاسيئرتدصق
تعمويلاوينوناةلااقرطيفهلماعااترجوباطلاتمدبعصياملمرسل

تیثلقئاثوبهيتنآتازاوجلاةرثادطباضلوصالابحىنمبلطوتالماعلا

قارسعلااہمتابىلارغسلانازاوحيهساءوىاسلايفيلامديسارطا
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يفىنييعتنامرفوناثوعبلاسالحيفسابارطنعةيثوعمللاةقيثوهيلاترضحأف

ةياخادلاةرازوىلاالمحل«ةيناثعلاةلودلامایايفناکاميلعهلفوقوال

باويالاتفادوءيشلكميادغوانوناقةمزاللانيميلاتفاحو

.هللاءاشنا

ررگحسفیهلمنمیعسدادبفرمهنوغملاامناقلناجلع

حتعاهرشادمیعسدسو6انءدامرەتىلابھارهشلارخاءو6متل

"ىلورابلانام۔اسمکیخالممد)۱(بالا

٥١۱۳اثلا١۱يفةخرؤمادهىلاهنمةلاسرس۲ررکم۸

:املحمصلادهو

تجارالكامنعىناشلاباوجلاتايملنآلاىلاثنذالاكاسماما...

ةيقرواولسرامذايلليقفسمالابناکينامجارمرخاءوةبراجةرماخملايللبق

لاوحالاسسمامتمإيدعموولاحبصااذكحو6اءاوح

بعصاملكهللاليس«ةلأسلاتدعايناسابيسةئراطلا

بسحدقتعاتنكىلاةحيتنالراظتلاالا.باوجلانعترخألامو

.4لادیررومالاوالواموق

ىلااعادناکةيصوصلايوئشرغبيلاغتشامدعبمطيدهعتنايلع

كدنعنوفلتلاىلععازنلاتقوىفةباتكلافيؤون لا4

١١۱۳|لوالامر٢۲يئةخرؤاامقرىفوهاهنبماهجووهاهرظنا(١۱

همرڪحتەحرلهنلوالامر۲فةخرؤألا۸مرهذهرخق۳نو

٦رھشا۳رةددحملاتدمءاهتنالوالوالااهنذانعرصم



€)
دیفآ١٥۱۳نابعش۲خبراتباذههیخایلاهنمةلاسر۳ررکم۸

:اهعتاذهو«اسنارفةعجارصنمهسابا

مكياعرورسلالاخداهبتدراامةدمنمكيلاتبتکتئڪ...

ريخالاباوجلاف«كلذنمءيشمتيملفسالاعمنكليتبجنمنانئمطالاو

تيلقيدصلمہضعبحرصلليبلطةباجاناكمامدعاسنارفنمدرو

اوتيملنييلاطيالاناو«ققحمرطخاقلطمايقيرفألاعشىفىنورابلامسادوجو

طيمحلاىلاايقيرفالاعثمسالااذهلوخدللاجءاطعامدعبديًكأقلانعطق

.لمالاتعطقف«ليومنلانمهلاقامرخاءىلاالاحةروثلاتبهتلاالاو

١١۱۳ةحملايذ۸خيراتمیهاربازايتماخيشلاىلاهنمةلاسر

:اصناذهو«كلذريغوميهارباهلالايروسبابرشتدادغبنم

ناالاهللدمملاوةقياسلايتلاسرىفهبكتريخاامىلعريخفانتا...

ىلارفسلازاوجهلترضحأدقو«ديعلادعبامىلارختدقميهارباجورخ

٠هيلعربشأتلالبقلملالاطبانکلسابارطورصموايروبس
ةماقاوايروسلوخدريغسلاعمتارباخبدعبيتحنموتلعففاسنارفاما

اذهحتفيذلاهللدمحلاوميهاربأليتبحاصمةليسوبةرلاهذهريشاةثالث

هعمرفاساميهارلاجرخامدنعو‹ةنس١٠نمرثكاهحدفلطعتىذلالعقلا

بئرانادعبدادغبىلاتدعكانهءاقللانسحتسااذاوتوربوقشمدىلا

هدارمكلذدفسلبارطىلارفاسولصقهلحمسناو«ةتحارهيفام4

لحمصناذهو۽دادبنم۷مرح٥خيراتيانيلاهتمةلاسرس٠

ريزوةطساوبرصمىلانذالاىلعلوصحاليعاسملاتددجدق:امنمةجاملا

.رياهللاردقهومنأرقاماننیبیرجامدعيادصداعيذلا(كيمازع)انهرص

ىورابلانانيلس:صاغملانمنيقفؤممتمدو



€

ااریومالاغم

قارعلاىفقرشلاءامظعوةكلاملاةرسالاىدل
هقحتسيدلاماقلابوءامظعلانيبةنراقملابو«لاحرلاتاماقمنيبةنزاوللا

ءءالؤ-هنيبهبلفتحلااهأوبتبىلاةلزنمابو«كئلوانيب ةداعهلمجرقلا
.هنارغلاپصخشناثحابلاديربىذلالجرلاةميقررظت

هتقیقحىلعهفرصيناديربنمءازااشابینورابلاممناکاذه

.انرظنيف

اعةدايزبولقلايلوابواقنمابقتحتسىلاةلرذلاىفهتدامسلزتلنالجالف

ضر«ايعشوةموكحنامتلاجرنيبهماقمصخباميفبابلااذهىفانماسا

نيبهمامصخماميفهعضاوتماةزجولاهلئاسرنمجذاملظحاللاخالاماما

ناهلنکمبىح«اصوفخايعشوةموكحقارعلالاجرواموتقرشلالار

|باشاىستىتحو‹لامكلاوةمظعلاووسالالعتادابشابنمدخت

اذهيففدلىلاةماقتسالاوةلماكلاةلوجرللىلعاالثماشابىنورابلااوذخت

.اعمنيرادلاةدامسلرضاجلارصملا

:يلباميفىخراتلاىلعهذهىماهو

٢۲یفةخرۇمدادسنمقنعلارهتجالاراىلاهنمهلاسرس١

:اہلاذهو«١٤۱۳مرح

تمتیاروةرسصبلونيرحبلتاصو«ريخيفىنافسدعباما...

لاجروامئاماعواہنایعانرمتیتلفدادغبتلصومث«ةدئازةوافحامار

ينامكلاةلالجىلبقتساو«فصويالاماركاوامارتحاوالالجءااتموكح

سرلاهسلجميفائافالابقتسايلوصوموي



 
بورغلاوقرشلاىفبرعلاءامظعضعبطسوتيوهوهلةروص
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ىلعناكدقق«ردقيالامىبىبلاعتلاذاتسالاقيدصةيانعنمتارو

تارهطیامولارفاسسوءييجالالامولاىلارخلامورہشةدمنمرغس

رباک١نمةلمجاهرضحيلوصومويهدنعةفابضلاتناكو«ءاوهلاليدبتل

هدمعبو‹كلاناويدسيئردنعهدعبتناکو«ءاماعوةموكحلاحرو

.رداقلادبعخيشلاماقمماماودادعبیتفمدنعهدعبورصمريفسدنع

یؤرابلانايس:كيخانمهللاةياعريفمدو
تاناعالامدنمحلاىلاهقيرطيفوهو«دادغيبيعالسالارعؤادفونرم

١١۳٠مرحيفسدقلايتفمينيسملاكبنيمأدسلاهسأرىلعوسدقلاةباكل

كاذذاكمالةلالجنمرغؤلادفولاندقو«كانهىيورابلادوجوفداصف

ءامركلايللاطالبلافويضنيبنمناكو«ايبرعاماركاوةقئافةوامح

٢۲يفةرداصلاءارغلا«يلادهالا»ةديرجتهولدقف.اشابىنوراملاةداعس

:«طالسلاىف»ىثالاناوشعلاتحملاةبدأملاهذبب١١۳٠مرح

ةدئالاىعءاشعلامامطسماءاسملوانت رشنللتاعوبطلاةيظحالمنمانءاج

رضحدقو«ماعلايالسالارمتؤلادفوءاضعااملاککطالىلاىفةيكسالا

نايعأالاسلجمسيئرةحاموهئالمزيلاعلابابراوءارزولاسيئرةيدألا

رنججالاياعممهنمةزرابلاتايصخشلاضعبوباوتنلاسلجمسيئريلاعمو

رعواادفوءاضعاتراک«ىنورابلااشابناميلسةداعسو۴وبايباج

.هتياعروةلاللابحاصتامآلاعضوميالسالا

شماهلاىلع

لوحموجبناك«ميظعلامركتلااذهوةيكسللاةوافلاهذهلوح
ءةاوادلاورافسالاوتالقنتلاءارخنمةقناخةيداصتقاةمزااشابينورابلا

فطلتلاىفاعرابناكو«اليمًاربصربصيولمجتيوكلذءانثايننتسيناكو
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نيذلا»كئلوألازرابالاثمناكوءفغفعتلاوةعانقلاةسبلاءانتقألليلاراکباو

نمءاينغالهاامريسحمضرألاىفايرضنوميطتسيالهللاليبسيفاورمعحا

«افاسانلانولأسالمرفرعتفتا

ةريعللةيةيهاكفهناوخاصاوخىلعسقفاذهءاشاىفو

:اہمجداملامىفو4خيراتلاو

:خيراتللظفحةقرقحةهاكف١

رع٠٠كلالاثمتنعراتسلاعفرل١:تاوعدثالثينتلصو

«مرح٥ىف(دبعلايلو)يزاغلاةقدححاتتفألب۳۔نودعسلالاثع

هليدقتوشيجللكلاضارعتساروضلةوعدنودبةمزالىرخاو
.موب

٤٤نملقاالافورصمیعدتسةنكمالادعبعمعيباروضحنوكڪلو

تناكامنالةباحالاتيجوةيدألاةوعدتلصوالو.اضرامتمتحدصاكارو
عبرتيبلاةرجانمقابلادوجولماناكو«ةداملابسحالصاولاصخأل

نملصناىلاءيراوطالاپتظغح(اسرقكلارف۳۰)ةدحاوهيرورانيد

نمو«يفادةرطاخملاىلعتمزعفشلارخاءهلسربامميارا

عربدسعءوللالبقهترايسيفىتفلاوداصتقالاريزوادصىفصظانسح

WBباهذلاةرجاتحمرواممتبكرفةعاس

كاملاانعدوامافعوجرلاةيفيكىفركسفا ةدئالاقوفنحو نكل

ةبجىلاتجرشتممناراسیسبوکرانونخدبوهبىلامیاجرخ
ةداجلاتعطقوبابلاىلاةقيدحلاقيرطىفيلجرانانعلاتقلطااهنموتارايسلا

ةيموحتةرايسترصتحممارايسجارسرونيناصيالثيحتفقووةيمومعلا
حبراہڍفةروتسمةعورشمةليحهذه«حبرلاىلعهللاتدمجوابتبكرفمارتلاك



(1)
-ىناثلامويلاىفحجنتمانك

ىئاعدواشابدولومريبكلاسيئرلانايعالاوضعتيبلاىفيلاءاي۲
ةرايسلاتيكر:تلتحافميسيئروب'وذلاضعبودفولاعمءاشعلاروض

برقهنالةذنيهزةرجابتيبلاىلاةرخافةبرعتبكركانهودادغبىلاهيمومملا

بهذةيرعلابحاصرالعوجرلاةيفيكيفركفاترصلكالاءانثايفو

ىلالوصولاةينىلعاہايسهبرعبنايتالااشابلامداختغلكاذاو«هليبسل

نمتابرعدوجومدعوليللاةبسانميو«ابحاصلواقين'نودبوهيمظعالا
بکراناتحجورفهيلعظفاعحلارانيدلامبرنملقاالةرجالانوكتسةيمظعالا

هعدواىربكلاةداجلاانلوصودنعوهبيئدحمناكايفهتثداحمةليسوبىتفلاعم

تڪرحمانجورخدنعنکلكلذناک«ةبرعو'ةرايسبرأسيباىلع

يرجيمالالانمهيديیریالناسنالاحبصأىحبارتلاتراثاهعبوز

ةيمظعالاىلانواصوينأبعنقنالوا«دادغبىفتقولااذهىف

يهوةددحمءاضيبةوسكلاولامبارتلالظوتلزنولبقألفاودوعبو

.ماحدزالانماهيفامىلعامتیكرفةيموحتةرايستءاخدوساريغلاوةديحولا
تدحوكانهوانلبقفةفعاضمةرجالااهبحاصبلطمالظلاورابغلاةهبسانمبو

ةرجالاتراصفهنعويعةرجالاءادالهتقبسفيقيسنيفظومانماقيدص

حبصلاىفتقالوتينلاتلضؤ«سمالأكةليملاحلفتلتاقفاعبراةدحاولا

ءولمملاةراسلايسرکبراهرهظتدحوجرخأوةوسكلاسلأل

ةراسلاتغعاضتفددحولسغتلمويلااذهتيبلاةمزالمىلاتحتحافبارتلاب

٠لوبقمريغرجلايفدوسالاسبلوءةليلادمتملو

سلجماصوصخحوارمتویبلالکيف:یرخاةليحانه۳
ىلعحلتمل«نهمصلختنلفًاريثكنفرصيوتايلاغنهولاجرلاسلجموءاسنلا
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انيفتكاوتيبلليءابرمكلاكلسلالاخداىفتسلا

ةنىلعنحوهعيبىلعةمزاعتيبلأةبحاصناسةقيقلاوهوسانلق

رەبانيغتڪاوانلالوامالةراسخالاجورلفرفسلا

نالاہتہجنمنمأمىفانحبصأفيساركلاوتابنكلااما4
نيملطقسمنسماطوصودنعاتقؤمةلئامللكلذمدقيذلاانقيدصاپبحاص

بساسنيدیدجرخافتاثابًادبدجًارصقنكسفةيلالاةرازوىفاريكافظوم

یھالحماطدحوالهلااهاندعاولواندنعىلاءايشالانمحارتسافهماقم

.انيقبامانلةيفاب
ربشلايفتاير٠اتمىضاقتييذلاريغصلادلولاىفركمالاقبب٥

انتجاحىفكشلابجومالالوبقمأاببساندجواذا«قوسلانمةفيفختامدم

سلوحرس

٠تايبر٠)احبرنورهشلااذهرخاءيفوهدلاولهدرنس

اپءاطافاهلاجاتحاتقويابمرهبتكااموكلهتبتكاملكيلظفحأ

:الاجترأتاقةبسانملاهذ.يدنعاةدوسمالاهرثكانالاهبركذنألكنم

كولابنجيفسؤبلااذديمرظناوناظقيلاايابلمأت

كوسلانبسحالعلليفكيوفاكلالجالللاماسيلف

كوكشلانعليتمكحىلعاياربلاقلخىذلاتاحسف

oمردابeهافرللساتنا

هاجمردلايفنالاتوکلایفنملک

يکيلاالتاقیسوہف

ارورشيفنا

هاندحملكل

هاش,قالخاللتلا

هاشاہیصحمسیل
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?؟دحاوناكمىفسؤبلاوةليضفلاعمتجمفيك

ةحلايذ۷يفةخرؤمانيلاهنمةلاسريليامفلجسنقايسلااذهةسامب

اقرمعاراتانرهظايحبابلااذهىفربعلانمًاريثكانلاهيفصل١
:هصناماتلاحلافلضفلابهلريكلجرةداپشل

علاتتمانهرطلاو«طقسميفميهاربااذکو«دمملاهلوریخيفانا.

.سمالاىلا
لصودقوقنْعلارعجالاديسلاخالاباتكهبطيفيذلاكياتكلصو

ريكالحرلاهداپشناوخالاوتنا4ترہظآيدلاكياتكهلق

!!تادابشلاهدهلاٹمادولمدلكلذو9€لضفلابکلويل

یفةلود۷٥ءارزوامرهلدېشکبحاصناکلليقاذانولوقتاذاف

ىفكلذو‹نيصلاواينویاجوايئالاوالاطراواسنارفواريتلكنانېتمدقم

فهتماودمتساهلركشتلادمويزيلکنلارزومظعأمطرکوم

(۲)نالااپلحنولواحمىلامرتلضعم

م.ىلالوخدلاهيلعمرحممماموکحفرطنمدورطمهنانوماعیمو

ةرامتسمشروىلعءاتشلااذهیفهتل؛اعووهمانيبويايواخهزأنودقحتمو

ةئالالاهتسىفسيلو«قارملاءارقفرقفاهشرفامعوننرمرصحقوف

تاحيرمتبهلحرصوانهانبنادعبكانههبذاىلحسابعيويدحلاوه(١)

یف۷۱ددع«باز۔یميداو»انتدیرجيفكلذنمءىشىاانرثااکاتصوهصختةمدظع

.۲۸١۱يرفيف٥

ةيجراحخريزو«نوسردن:اه»رتسألافيثيجيفهسارتيذلاحالسلاعزنرمتؤموه)۲(

ینایسو>حال۔سااعز2هيضیھمهتلضەمومهالاةيصعفارشاتحت|ریتلقنا

.هللاءاشناهلحمنمهلهباوجواشابىنورابلل
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ةيامعءارجاىلاةرورضلاهتعددقو‹عوبسالايفرصالامجالامعطقوذي

باعيلءارقفلانشتسمهلخدينارطضافهتلئاعدارفاضعبلةدعماىفةيحارج

دمحلاومايا٥لبقتيبلاىلاضبرلالصووءافشلاحوةيلمعلاتحجدقو«اناج
دجويلهۋ‹خيراتلاهرخذبامبرغانمةروكذلاةدابشلاتسيلأ«هل

?دحاوناكميفسؤبلاوةليضفلاعامتجاناكماىلعاذهنممظعالیلد

نونعمااذهمميذلافرظلاحتفافةقيقلاهذهىلعفوقولاتدرااذا

!كرسامدجحم...خالا

لوالارورسلاقوفًاديدجارورسمکيلعلخدالالاهلاسراىلعيلمحامو

ةيمالسالامسرةحولىلعامېتبتكنيذللانيتسلاىلعتظفاحالهو

:اهوديعلامويسيرابيف
ندىلامالولاجرالنکالسلاجلالكىفةرادصلاتلن

یدرکسمیلعاقلاجہلهبتلنللامیرولاکيلناکول
ورابلاکیخانممادزعیفمتمدو

مسا

تعفوىلاةدابشلابءيشهشايوقلانمةدابشلاهدهہہ:تاق

نادناموكلاناكلذ:رابكلااسنارفلاجرضعبنمىلاعثلاخيشلاذاتسالل

۱۳۳۹ةنسسنوتبانیجسناكالیبلامثلاثحمهيديىلعىرجيذلا«نوراب»

اسنارفدوىف»:نادناموكلالاقهثحمماعدنعف«ةلودلانمالهتعزعزةمهتب

عراشلکسارىلعكلینبتنڪوايرانًارايع۔ذاتسااي۔كيفرسخنا
6
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ىنورابلالاءءازانيسحالاءايأزم

قارعلاكامطالبيفاشابىنورابلانبا

:اهصناذه١١۱۳ناضمر١۱یفةخرومةلكاشابينورابلانمانتدرو

Ll»طقسمىفضارصالانمميهارب|يرتعيامبكاللاةلالجلاجرضعبممت

مادختسابحمسيالقارملانولاقناثيحو«دادغيىفهمادختسايفاوركف
يصالابكاللاةلالجمركتنينسسمحةماقالاوسنجتلادعبالايقارعلاريغ

ةرادفرشايهو«نونأغلااذهامامشيالذا«طالبلابةصاملاهترئادىفهنييعت

.جرغلاحاتفمربصلاو«ةرشابمكللابميمذا

وحنيسلالاءايامنعازجومةبسابلاهذهباشابينورابلاانلص0

:اپصناذهو«يلورابلالاء

سرابيفءاقبلانميذاقنانمديحولاببسلاناكانيسحكلانا١

ةكمقيرطنيسحكلماحتغفةيمالسالادالبلاباوباىمامالودلاتدسذا
تلصوواهيفلوزنلانمتعنترصمروغشايليسرصنمتررثكلذهغلبام

ناكورويت»ديسلاقباسلاايناطلسليتلطقسمتدصقجلالعبوكم

.هدنعامركمافیضيارتا

يوادتلليابمبوایشتارکیلاباهذلاتدراوایراللابتصاالوس۲
يلوخدبنذالالالايفلسرافلصيفكلاةلالجىلاتبيتكفربتضراع

ناكلتعجريوادتلادعبو«انافنلاهتيشاحنموهنمتلنفدادغبتقارعلا

٠ايراللانميذاقنألاعلاببسلاتناكفنامعلا

اوبیصاوةيردنكسانمميهارباوسابارطنمةلئاعلاتاجالو۳

مرکوطقسمىلاداعميهاربافشالودادىلامرداراللااب



¢

`0ةيلدعلاىفهنيعفديعسديسلايالاناطاسلا
دادغبىلاعوجرلاىفةموكسجلاهلتنذاةدشانراللاهندواعالو—۽

.دادبىلايلایرطضا4هسةلاحنويوادتلا

كالامرڪتفةلأسملااومتهاكلذريخيزاغكاللاللاجرغلبالو

ىفوبعتلانمانايذاقلاىفسماخلاببسلاناكفةصالاهترئاديف

ھا.طغسمىلایرحاهمهداعولانراللارطخنمذاقأ

ايامبولقلاتاحفصىلعرطسلوباجحتالاورخلادادمبانهلحسنح

ىلعرطاملاءانثلاينو«داجمالالاوىلعماركلانيسحلالاء
لاسحاٺنتلاطبارتلااذهلصاوتناوحرو«هيلرءلاهيمالسالا

نالايلاوثىدمهللاةلكءالعاومالسالاوةنورعلازاعالنتئاملا )1وررم۸

۰رومصملاعلاقو

هشفتنعصقيامىلعاشابييورابالقرشلاءظعتاداهشركذيلع١

ءلاجرلارادقأنينمدنعاهتميقاملنيتميظعنيتداهشانهقوسنسلانم

يلااىسونسلاسرداديسلاكللانماهالوايالسالاملاعلايفنيميظعنماه

ىبلاعثلازيزعلادبعخيشلاذاتسالانمامتيلاب

ديسلارمهيلاةلاسرنمىواقربلاقافرعذاتسالالقن:ىلوالااما

هروسلبارطهضصقنعهماعفادالاشاينورابلاناشيفىسونسلاسردا

:هصلامهفسعفادا

لجرلاوهوبتکاملکیفيا»:لاقناىلاباتکبيلعدرفدئارجلا
لايقيقحلااممجونمرومالاىلارظنييذلاوبرجاماعلالقاعلاديحولا

ىلامملادراشاىورابلانعهفعفاداالامالافهيناثلااماو
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ذاتسالاىلعتضرعسنوتلكاذذااناوءنيضرُغلاضعبهباصلا

لاجرنملجراشابيورابلاناىلع»:مالكاهيفتلصوالولاقماكلذ

دمسوسنوتىفىبلاصثلاخيشلاورئازجلاىفدلاخريمالاكنيمومعلامالسالا

:الئاتحاصوانهذاتسالايطاقلارصمیفاشابلولغز

خيشلادجناب!الك1الك?ىنورابلاخيشلابىبلاعثلاهبشتأ١هاء!هاو

بعذلاكاعامرهدلادباقببفيسلاببكماموفيسلابهيستك١اناناميلس

.تاشامداضوعلواهدهنعطلاقصف!ءiعیقاقنکهذهبهذ

اکرەبلتنسحواشارىنورابلاةہکح

ريفوتلسجألولبقايلاانرشاىلاةيداصتقالاهتمزانمصاختلالجأل

فشييلاناونملاتح١١۱۳٠مرحم٢۲خيراتىفاحارتقاانيلالسراهتحار

:هصناذهوسىنهزعوماشو4غولعنع

6 7

هشاحنمهعوطم4سفالاء٠زواجيواكعلامرصمفيلنا

برحبيسباذمثنمةدافتسالانمنكملال١۱۳۲ةنسنمةماعلاس

تاکمالايفلہفخلا.رسملوخدنمیعنممثةماعلابرحلامثسلبارط

تمابجياباہممسقءارشلةيمججءاشنا(يلةناعاوعرشلاولعملةمدخ(

ةماكڪایفریبکمتخممطلنادعباففواناجعزوتناىلعهفصنبولونمثلا

نوكستوعيبلالجألريغتالىتحدلجملكنمفحصةلج(فقو)
فئاحصلاكلتىفرظنيعيبللةضورعمةخسنتدجواذاىتحةمواعمفحصلا
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باسحىلعاپعيبؤا«سالتخالاءافخالاباصانمتعطقاملعلواامتخميفلمل

.اهبميبلانكملاةميقلافصنبنوكبىرتشلالصأناثيححبرللةكرشلا
ا,قيبطتىركمأاذافءةلأسلاهذهيفناوخالاضعيعماورکفتلناوجرأ

نيذلاوءارشلاىلعنوردقيالنيذلاةدافابولملابتکرشنبمتقدقنولوکن

دوحونظأالوبتكلافماردلالدیفنوبغرالوابص

نایلسکیخانم(کباوجراظتنايفيا)امطقاذهیسایسعنام

انناكلذ:رخاءاكلسمةديدسلاةركفلاهذهيفانكلسدقل:تاق

ءاشابلاباسحىلعنحمامجورنلاهديلبتدعبرصمنمانمةيكرادصاانبلط

اتمايلالسرافةيكاهنمدلرصمإشيفطميهارباخيشلاذاتسالافلك

الو.ةيسانماامنامثابناوخالانيباهجحمورتىفانيعسفقيدانصةثالثرئازحال

ieهيقرتللهلاهايلسرااهمامج

زاتيعسبنيلماملاةلمجىفتنرأملااذهيفزايتماميهارباخيشللناكو

فورظيفينورابلااشابلالئاسريفغيلبلاہرایرتساماذهو«رکشیفرکذب

داج١يفةخرؤمزايتماميهارباخيشللةلاسرهنمتدروقايسلااذهيفو

:اصلاذهوء١١۳٠ىلوألا

ركشلاكلومركلاكيايدرو¢ةنماهللوريخلافدعباما...

امعيزوتلةقيرطىلا..ذاتسالاعمتقفوتكناوجراو«كمامتهاىلع

انعهللاففخناكملكىفةمكحتسمةمزالاتناكناوخسنلانممكلهتركذ
نيلدئافلارمهيفامرلهسدقميسقتلااذهلثمناالا4ايتأطوعو

لاوةظفاحمنودبوءاقملالوطبفلتلانمبتكلاهذهظفحةثلاثلاو

یورابلانایلسکیخانم.نيقفوممتمدو«ءاتدصالاىلاىتيحم
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لمحادرذصلعبهتمزاجارفناشف

هنيالمالغدادزاهلوصوفداصهتکنحنمانامهللاانلسرانادمب

:اصناذهو.١١۳٠ةينائلاىداجج١٠ىفةخرؤمةيتألا

مالاذهیارشبابلاق

عمرئاطلاحانجىلعديربلاوةرصتفملارطسالاهذهبتكأ...

رىماطىس۱۳و۳١١۱۳هنانلایداج۳سرمارلبددلوميهارقزر

ىفذا«انیالعاکرامناکهنكلو6حجلرفالاهحالىذلامولافیا٥۱١

:مولاكلذ

!كلذنمايدلةداعسربك١يهوةيناثلاةنلاباواحاتمنملصو--١

هلاکيميارالوقةقارملافراعماةرازوتررقمويلاكلذيفو٢

.دادبقوعح

ناتررفانزال6هالكلايلاتھرراظلاكع۳هعاسلافو«رهطظلاىلاحبصلا

ةعاسلايلاربظلادعب۳ةعاسلانمءوتك١لوأنماميفسيردتلاتقونوكس

۷Yقوغالايٴلطالرلافاغومنوکناميعارأل.ءاسم

.ةموكلاىلعةيلكسلادمحمحارتقالبقاذا٤وانينس۳اهندمو

لملاولدروبشماميهارنباركزییيبااةينكو

ىفهربخىلعنوءألطتكسداسلانرقلاىفيعاملامركلاوةقرالاةورثلاو

تاثرىلاوھو(دهاراکردہصیفهتریسعتعلطادفو(ىخامشلارس



(1)

لیوطهباپیبشهللاهلمج.ملاعدلاعمةعوبطلاهتديصقيفرصنوباهتخانيا

(۱)نيماءايئدلاونيدلمعلاولعللاجرنمرگ

اراتبیمهرللالألدبأ

Llنلرمىلعهمزعورغسلالاغتشاانءاقدصاغلب

يفهئاقبممقوقلاةيلكيفهلوخدليعسلااوحرتقاوانومتفاوبلةو

.هلللالاىفانقفوتفانيعسكلذناكماانقتحالو«ةغظولا

:دئاوفكلذىفو

نامتىلعددرتلاىننكميفةلئاعلاممهؤاقب١

ةداہشيلعهلوبمحدعبلبقتسماشنوکسىلاةغيظولاىفس۲

١.ةيقارعلاةيسنجلابهسنجموقوقملا
.ةماقالاطورشرفوتتملناو«نالانماهيلعلوصملاىفراجىعسلاو

(نوصلخلاءاتدصالاهلاف)هللاءاشنابرقع

نينس٦اہدمتناکتلاتوربةیلكلةيسفلابنينس۳ةدافتساس۳

نينس۷ةنسلاهده

رمشمتلاسندنعدعبلا٤

راشد۱۰۰لقتالتوريةقفتناف«هلانمنيثلثةدامتساسه

ابيرقتكلذثلثغلبتالفانهاما«ايونس

هندازلومألاوطالبلاةهفيظوبلصةدافتسا١

الثمضرمانمطقسمیفهللصحاملثمتورييفميهارمقوول--۷

تيثاؤلالايفهيلاتعرسأطقسمنمربايلادروامهناف:ءاضفلاانبقاضل

نەضهسوردنآلاوهو.قراطمسابمويارهتشادقلبشلااًذهو(١

۰هاعروهللاهظفحرصمإ)ةيرجلاةسردملالةاةّعبلا
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يالالحلکشمللاندجوالتوريبیتكلذلثملصحولاما«دادغبىلاهب

.هلاباهذلايفيماقمموقنميدنعامو«ايروسلوخدنمعون

یفدیتیدغدمروهتريسنسحنماہصخمایفهطرشلاةرثادهلماعمممولا

.هللانذابرتفد

هلنفترکشوموام,توروةهقفنبعرتماقيدصلاىلاتددكدقو

(۱)(هلمنمريخنمؤلاةينو)قيفوتلابعدونسحتساف

طالبلارابكشعيلةرايسةميلوراضحاىفراجلمعلاوحبصلانممويلا

قبسدسقوءانمةييرقةلجدلاطسوةرزجىفرمقلاءوضىلعاوانتاودارأ

.تبجافىوعدؤكلذاولعفنايضاملامثلاىفمط

.ريخانلءافتفيلاثلاىي

يفمكملهللاكرابكسللاوركشلانمبجامضعيخملقيدلام

دعبکیلاتکاسوءنىرادلایلنيفومءادمسمايحاولھالاولالا

متنکاياةعااوصاحلاناوخالاىلايتيحو«اذه

٠هللاءاشنااذهدعبهباتکنعالكبجأسوکبڏکيتاصو

:مکیخانمءانهوزعيفمةمدو«همارتحاوهتكيلامیماربا

يأمدقضرالاتأطوناعرلہسهلکاده

.يورابلانايلس

رىسصفاھرغوميهارىلاضرراةدوعنمیرخاهمزاهبهنام

تجرفتامثًاريثكاملاثماممهتدامکالیاربصكلذكام

ةخرۇمةلاسرزايتماميهارباخيشلاىلابتكباجارفتاوةدشهذهىفو

:اهصلاذهوءيالاناونعلاتحدادغبنم١١۳٠ةدعقلايذ۲۳ىف

م)ركلاقلدملااذهسلطسدلزمیتایس)۱
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یرشب

(نوکیفنکهللوقناائیشارااذاهماامنا)

١١۳٠ةدعقلايذ۲۳دادم

هریغومضرمبلوغشمركناميركلالصودقفدعباما

اهلكةلئاعلاتغفشفةمغلاتعشقنادقنالاو«ةدتشمةقئاضلاوهلئاعلارم

ايلاطراهلتحمساذاسلبارطیفءاوحلاليدبتلرفاسيلىنشتسملاميهارباحرابيسو

امهللالبسبيمطلاةراشاسحعلميااذاسلووارصمقفالاو

2ةمزالاتجرفنأفک

هرافسطرشلعبطلاقفاوفمهارجورخباطألىبشتسلماىلاتدهذ

لوصويفلمأالو«مالايفترقارعلاجراخءاوملاليدبتلريخألنودب
جراخوهواراد٢۲ضرق۰۰۰نمبلطاناتررقف«دنعنمءيش

ةحاملادنعىبلطةباجاىلعلبقنمدعتسمودادب

تغلبةدشلاتأبىئدحيسمو«هيلابتكالءاسمتيبلاىلاتدمف

برفجرغلالعلواهابتنم

اناتننظفطالبلانمةلاسربتكملاىلعنايلليقتسلاتلخدالو

نماہیلعبرتالتاوعدلاهدتالمدقو«هيرهفايضواهلفحيلاةوعد

ىلعىلةقاطالاممكلذريغوياو[اهذةرايسةرجاكاميلاجوحأتيبلاةقفت
٠هلعماودلا

:افلوقةصالارظاننماهندجونكمل

(ايىرقتكنرف١٠٠٠)ًارانبد١٠ضيصخىفةداراكلاةلالجنمقللهنا

تقويفطقيلارطغخنناکامريخبابهحتفىلعهللاتدمجانلابرہشابتص

نونلاونيبهمايذلانكسلو«ةلورسبنوامانأتنكامةدش
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.ديرباللاعفلاناحبس«ةظليفنوكيفنكلاق

اوفاكتواواتنيذلاناوخالابولقوكباقنئمطيلاذهبكلتاجحتدقو

.اريثكيلجالا

ىتلايروماىفصاوبتلاةيقيبىتالميهاربارسدعبنامتىلارفاسأ
ةىزياكناوةيلاطياوةيسنارفتالاقمولئاسرةجرتىلعرجأتسالدوعأوكانه

الطعمديلاغارفتاكو«خيراتلاىفمهلااهنملقتألسابارطبرحمقلعت
ةبقينمثترمهيلعلوسعملانكمباماما«نيودتلاىفعورشلاو«

.نيعلاهللاوخيراتلاعبطلهيصصخأسفبتكلا

وخاوهواذهيفبسلاناكيذلانايلسوهفةرازولاسيئراما

ناكوًاريثكيلجناكويناثلاةيبرحلاريزومظعالاردصلااشابتكوشدومحم
لکيفيمارتحاراظایفانہرصفًاريثكيلعءانثلاهنمعمسياذههوخا

كالاىلعاذههحارتقابردابةرازولاهسائريلووبالقنالااذهمقوالو«ةدسانم

‹هللاءاشناهريغلومالاو

كالاةلالجةيحمرأىلعرطاملاانءانثلحسننالامسورخدنالانهنحو

ناکراسیئروةيبرلاريزوهنرازوسيئرةماپشوةءورمىلعويمالسالاىرملا

دلخ«ىوقلاةرازولاسيردضعوبالقلالااذهدئاقاشابقدصركببرحلا

لاءتاربمةسداسهذهدعنوهللاةلكءالعاومالسالازازعالمبكلمهلل

.مدقتكنورابلآلنيسملا

ةمعنلادعبرهدلاداوجمهبرثعنيذلانيلتبملارظنتفانناانهانتوالؤ

هغطابناميالاوهللبقوثولاىفىلعأالثماشابينوزابلااوذختيناهفرلاو

هربصيفوهيلع.لاكتالاوهيلارومالاضيوفتوهيلعداتعالاوهجرفوهتدكحو

.تامزالاودئادشلاونحملمغرهستةزعوهتماپشوهتمهوليلا

۲8جینوراباا
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لاماءواابااو

ردسقيستناكحافكلاولمعلاناديمةلفالاهتاحتاخدناذنم

.لامالاومالآلابةفوفمكلذ
قافاءهماماتعسنلاالكاعاستاوةروطخدادزتهذهوهذهلارتالو

.ةيلاعلاةريبكلاسوفنلاباحصانأش«ةريخالاهماياىلا

نكلوكلذنمًاريثكايشهنعانفلسااميفظحاللاخالاىأردقو

هنمكرديىتحنايودمكلذنمجذاملضعبدروننااذهانعنميال
اعردىلوالللسيمامهربصنمذختيفسوفنلابلامآلاومالآلاغلبينياىلا

ىلادوعصللاماسةيلاثلاوحديتعلامدومصنمو«لاوهالالمحلانيصح

.ةناكتساالوفعضالونهوالإ‹لاإكلاقهاوش

تحتفلاالقباسلالصفلابةريخالاهتلاسررخاءيفثحابلاخالاىأردقل

ططامضيذخأفةَمامالاوحمهلاما»تقلطنافيكةاجرملاةذفاثهماما

لئاسرانيجراجتساوهنمهتکةينايتاوهروماةيفصتلنامعىلارفسال
هعبطوبرحلاخيراتهباتكنيودتلةدعلادادعالةيبنجالاتاغللانمتالاقمو

:ةيألاهلئاسرطمنلااذهىلعو.لا

يذ١۱يفهخرومزایتمامیهارلاخيشلاىلاهلةلاسريفءاعام--١

:هصنام١١۱۳ةحإلا

برحخیراتبتکافباقلاوتدبلاةحارتسابيلعهللانمينا

ءاطغلافشكتبىتحةيمسرلاججملابالدم۹۱۹٠ىلا١١۱۹ةنسنمسلبارط

۽خلاهللصاالامهودازوادصاقلاباحصاهمتکاملکنع

۽دادمنم١١۳٠لوالاعير٢۲يفةخروماذههالهلمةلاسر۲

;اصناذهو
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ىلوالابرحلاقئاثودوجوالاخيراتلامجيفةرشابلانعام...

قىرکلابرافمولسلاقیرحامقلاثوو۱۳-۱

دعبنکا«ریبکفورصمىلاجاتحموةلوپسبهبلجنكميالولوبناتسايفقب
نودبهماستیفكانهمیهارانوکامدنعتورسىلاهبلحرشا4ال

هلةدراولاىرخالاقيداتملااما«كراىفهشيتملتقوءىشهنممعيضنا

لوالاعير۲۰فهخرۇملةلاسريفايناشنعءاحدفلقنملمةسمىلا

:امةحالالحمصناذه«١٥

ةريخالاهتيحتطقسوىبتنادقتامدصلادمقعناكفلاحلكىلو...

لصنالبقهلايهوىضالاعوبسالايفطقسمنمةدراولاقيدانصلاهيض

تلسرافدادبةقرافميتكعبالهناودايدزایفهتلاحناتیارینشتسماميهار

ةماعلابرملاىفسابارطبرحقارواىلعةيوتحااةعبرالاقيدانصلابلطيف

نر۾)اوس(,LLاعمقومEهفرولاتەءاحواپصدقناعتاسراف

ةلافكلقتناانلوافهسفتلسرعالالاملنالتاقفةكرشلااهانمدقفلسرلا

اممظعاامانلقف«انبليفكسلانوكبناالاتلافنيريشعملانمتاشنم

لصاصرملغبوتکماهرثكاوقارزؤاالااپفسالقىدانىص6هضق

قبسملاماذهسماناجروجوایرسکجاتاہبناکكنبةلافكسبالالس

دیحایعشًاريخاو«المعمجیسيذلاخبراتلاةميقىلعةداهشهنكلوهلثم

خيراتلاداومنألاتعمتحادفوتمنلاسماتاصوو6هتلافکتلىقوءاظملا

ءخلانودتلاترشابلميهارابيلاغتشاالولو«ةيلصالا

ادهىئ١٥۳٠هيناثلاىدا٩یفهخرۇؤمانبلاهنمىرخاةلاسرىفلاقم

:هصنامنأشلا

ثیحهللاءارشنايرحمنمقبامتلمعةحارتسالايلهللاردقاذا..,
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يمزابامهجرهيفعورشلالفرعىذلاخيراتلاماتايلعلپسیوحاردحنأ

‹ةيلاطيالاوةيسئارفلاوهيزيلاكنالاتحصلاوريامهيتكامهبدابشتس

الفانهامانيمرتملادوجولرصموارئازجلاواسنویفيلیمامنااذهو

فوخخبراتلاىفدمتعاالهجرةيزدلكنالامجربنمضعبالادحول

ىبورابلانامىس:صلحانمنيقفزؤممتمدو.:اقتنالاوبذكتتلا

رشرخاءىلاهنعمالكلاريخدیراتنكاباقرطاانهاھو:لات

:لوقاةسانملاهذطو«(طوا)تعغأ

هعمنكمبيذلاقيرطلاىفركسفااناوايرولاكايلاةدابشميهاربالاتذم

طغسمهلوصوذنماصلا5ارارتلوتايلكلاىدحايفيلاعلاهليسحمانا

نابانعنقو«ةلأسلايفتلانعانزعيلاعلاهليصحصصأىفىنريشتسيلامداق

نمانجورخدرحمباننالاقيالتح«تناكةيرومأمةباىفهناتوايضمب

ةفيظولابيضرف«انلةميقالانحبصاوةايلانعانزجتكرتلانعانلاصفتاوسابارط
دادشىلاانعجروهومتماعامناكوةلئاعلاووهانراللابببصاالو«طقسمىف

طقسمطالبىفانلبقامنااننالاقيالىتحطالبلاىففلظوتوهللانذأبنش

انلنأشالدادبىفءبهذلاةليسوبةلماجم

هتفومةلأسلاناىرنحاننىكلو«هعيفرتلنوعس»ءاتدصالالازالو

فیفخبرملفسودمدختسادقف.هللدملاوجرفدقوهللاحرغيناىلا

.هکنالا

غاوښومیهارباکهضصوهلئاعملاهتبحصبازيثکيلجان.رم.بعلدقو

وهزلارصقاپيفوهفيصماميفىلاكالا«ةيثرالاريدمابتاكنيء

ةفاسمىلعيهوكوملاانمقاراروزبنملوزتللصيفكاللاهديشيذلاعيدبلا

ةعجلاماباىفابءلافبيسوبلقتنادقودادبنمةرايسلاىفةعاسفص
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يلوبقببسترامالسالاءاينغانمعاسلاىلعنيبحمادحالعدقواذه

بتكفاباخدييلاةيلكلاةقمأنعزيتوهلملانعهعاطقناوميهاربافيظوت

ةقفاوللابهتبجأفايلملاةدابشلالانيناىلاةقفنلانمكلذلمزلياميديبيلا

توريبىفيلاهيناكيريمالاةيلكلاالوالحدناررقلو«هتبحمراارڪاش

.مزلامتبترلاقدقو«اپسيئرنيلوهنيةقادصلهتطساوبكلذةلوبسل

كلذنوكيسوليقفمايااهحاتتفالبدةيلكسلادصناالاميهارباىلعاف

(۱)ربماتسسرخاوایفءاشنا

ةيلاعلافئاظولاتاقميهارلالبقتسملهبمامتهالاريثكتاكصااذهو

نرمهسنيرشعدعبنوکاذامبمعاهللاوةيلاعلاتاداهشلابةطونمتحبصا

الامنکلءيشالكاهواماحوتادابشلاهذههعمحبصتسيذلاىقرلاوروطتلا

.هلکكربالهلکكردم

هبنمهمزابامضمنایفسردذاةدملاهذههلطملىلعهلاتدمجدقو

ناوجراو«هريغىلعهلضفنمنيبىلعحبصاوهناوخاوهاجرفرعونيدلا

اوهرکتن١ىو)هللنذابلبقتسلاىفهنأنومقربيذلاهليونمنوكب
يذلاهللدمحلاف(عقاولامترتخألبيفلاىلعمتعلطاول)(لريخوهواش

انئارصانمال)بستحاالثيحنمويدنعتاقوالاجرحايفبابلااذهحتف

هبسحوهفهللاىلعلکوتبنمو(انتمئانمالووامنمالو

راشانادعبو«تیقالامبصانمیرخاتامزااذهدعبيقالأسی

ىلعددرألارحهوجولالكنمافيفخنامىلاتعجراذا:لاق
ال(ميهارياوانا)مويلاىلاةيمباتلالاثاونيسسمحلامتلنایادادب

اشاباالودعنعمالخأا١١٠هحفصىفميركلاندحامااذهىاةراشاتقبس(١)
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.اتقومطقسمرفسةركذيرفاسنناوانلةصمبال

ةرذتعملودلاةيقبكاهدالبىلايلوخدالويتيمباتدیدجحتلبقثنال
٠.ةشداللاماكردضهتبتکامیسارهاظ

ىلعربجنفایعارالمنكانیقبل٠يشثدحولوًادجةبرطضمايندلاو

ةريطخريذاحميفعقنوهسنببرشعنمڪااهمتعنتمايلاايلاطياةيمبات

ءاوملاىنرئاطيلعالوءارلاىفلازغىلعفوخالفًادرفنمتشباذااما

٠ءالايفحاسمتىلعالو

مالكلارصتخنلفديربلايتوفنافاخا«هبسحوهفهللاىلعلكوتبنمو

يورابلاناملس٠نآلا

:هصناماذقحاميفلاقم

رفسررقتبرذمتاذهنڪل)اتقومنامىلايرفسقرطنم

ةلئاملاكرتنكميالف(دادبجراخفسويمادختسابوةياكلاىلامیهاربا

.اهدحو

نمرادقمءارشوهواقاسهتحرتقاالاوعسلتاالاقرطقبيلف

هنوررةتيذلانمئلابةخسن٠٠٠ولو(دنسما ىرضملا راهزالا)يناعوبطم
یفرصمىلالسرألفنصملكنم.ددملانايببيوفرعفكلذىلااذ

٠هنونيبليذلاناونعلاباهاسراوشامقلاباهديلبم

وجراو«يوجديربلواعمرانمرحاىلعکباوجراظتنايفياو

دلجفلارشعةثالثوحةغلابلاتاعوبطلاهذهلحيلعفخيفاوقفوتتنا
٠رابغلااهواعيؤرافلااهببعلبةئس٠۲ذنمرصمىفةيقابلا

فرعتلاقبسيملنيذلاموقلاةيلعنمانراوزرثكتارضاحملاوتالاقلادعب

كلتنمامدقمرشا٤ةرحاتبلاةيحاصللساناراةبسانمبتررطضأف€
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رونلاتاخدافتاوخالااهبداجوباسملاىفنكنمىلاةيهالالاةحمتلا

نماهانيثاىلازافلاجارسيءيضتسنانكنادعبءاضفتيبلاىلايءابرهكلا

قىدصصمءابرہکلابيكرتتقويفو«راونالاباللتادناريجروصقوطقسم

انلرجأتسيلفسويتلسرأتنكدقو)قبرطلايفينفداصوتّيبلاماماربك

مزاتيبلاءابرهكلاتلخدنادعبلاقف(نمثلاةيلاغامنالربشلابةحورص

تااللاقف«امنأشيفقوسلايلافسويتلسرادقتاقفةحورص
.هتركشفكل8يلةحاحالةحورصىدنع

اہیفوءابرہگلابۃروتمانناریحکانتفرغتحصاف«اہاسرالالایفو

.لاوحالاريغمهللدمملاو«ةحوص

نعانايحانايلغلاهجردغلبتداكدناهمالاءةدشنعنهربامو۲

يفدرواماصوصخبازیمونامتلاوحاواموحعمالسالالاوحاونيماسملانوُئش
لحمصنادهو١٥۳٠رفص٢۲یفةخرؤمدادبنمهناوخاضعبىلاهلةلاسر

:انهاہمةحاملا

ةنتفلاوقاسقشلانمكدفعيرحمامىلاونامةلاحىلاترظنالك...*

لا!هيفاناامعامغيتدازوناردقاالةلاحىترتعاءايمملا

یتحمدلاطغضضرمبةَبيصأهلانمهرکذقبسامكلذنموس۳

اسنارفمهساسایسلبارطایاش۱۳نعاعافدهررحلاقمرثأ«رطلىلعهبفرشأ

4أالسنوتب
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اشابىنورابلافأدها

.ايلعلاهحعاطموهقادهاوءةديعبلاهيمامىلعظناتلالدن

يلياميفكلذنمهلجذابضبانهدرونهصيخشتوعوضولااذهمامألو
ىف۱۳۳۳١۱۹۱هنسيفةيمومعلابرحلاءانثاارتهلةديصقس١

١۱۹۱سلببرحذنمكلذكقبيناوهقلحالنایلاءوهسأررعشناش

:اصلاذهوءتاملاىلاكلذكقبالاوهيلعىلاءاممقيناىلا۳

تالثاهلابورادبش يدلارعشلاوهاده

انقلاترطماهمالعو

امالمماعلاشاخ

اولااح

ىلاقستلاتللاء

افضىلعةازغلاىرنو

سزعلاسليارطىرلو

انهلادربىفلاتخم

باللامالعادوستو

احوتملاللاىرنو

اوفانيبقلمكاذذا

ڪنوليلپلنيبام

تانفاصلادايماىلعب

تايلاطيالايبنمنط
(١)ةانقلادنارعبنا

ةاغبلااكتفليلاف

تاراتلايلىفةزس

ةاغطلالعاللا

(۲)تاعئاضلادالىلاىفةف

طيحلارزج

مظاعالاج

تاللا ميدور

يفمەجەانربوهكلذءةيقيرقالامشورصموحنسيوسلاارامىنامثعلادنملا(١)

ردقلامهدعاسول١۱۹۱١۱۹۱برع

يكيتنالطالاطيحملارزجىلاشكارمورئازلاوسنوىنامتعلاةفيلخلامالعادوستىنعي(۲)
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تارئادلاروصملاىدمحوثفلاناونعنوكيف

ايلا Lرنانٺتماسلاتدعونلرم

رو-اظمدعودادبفهتماتالاراکذتهلاعراشابيورابلاذخأهشام

نما

لواف)همالا«اندىرجنم2ددعلارورا6هغاخنمهروهرعش

هسغنددعلاىفترشنوةرتالاتاسالاتلق١١۳٠نامش١۱یفهيناثلا

اشاىلاازتهادعو«لظلاكلذلئاسااناو«هالعاناونملاتحمسرلالعفسا

نودتااحنحالاواعلانكلو«ارعشلاؤسلاكلذنعيبيحنادعوو

:الو«هقالعايفةزجاتلعلوهدعوزاجحنا

!لظاي
تامركلاوالعلاسشلماع لظب

ةادلازنكافولارديهشيطإفط

تاغملاواعلاىمسأىوحدق«ينورابلا»مسر

تامئارلايلاعلالبللالبلالانصر

تابثلابةخويشلاولوبكلاوةوتفلاعج

تاظعلاىسقأهلايخدوجللهاىلعقلب

ةايلاوةلوجرلافيكهتمسبْبابشلاىد
واةارعللالاعماندلاونيدلا

ةارشلاءاميسمالسالاةزعىفامنكل

WoO
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ةارغلاىفكلالحيلعأامكاسااملظاب

ةامحلاطبانيبمناظعلانملقتاذك

تاكلالايلايللاىفامزعلاوهالايفتضخك

ةابظلاوةنسالاولبانقلاومفادلانس

تاصقارلاتابعاللاتانفاصلالولاقوف

(تانريبلا)باحسيكحماسلاوجيفعقنلاو

ةامطلافالجاسوءرسارتفالرأتدسالاو

ةاتلاهبثيعلالنادالبلادجىلعاودوذ

WM

تارضانلاهوجولاىدلكانسیہااملظا

تاساقلابولقلاىدالحان«افيط»تنكدق

تارفلانمترشاملةرضنكيركاسكف

تارهازتازرابعالملاكنمتلجحملادفو

تايلاغلاىنامالانمكفسفنلانكتاذك

تاءوهامىلادبنمكانيعىراذام

?ةايللايذبميظملاسًأرلاكلذركفاذام

هالایھبهبامادرسهہارايلام

?تامماللايلاللاكلتيفتلقوتفاحاموا

(01ةانقلادنجلاربيناىلاتسيكا)

REA

تالصلافاطلانيانفكالغااملظا

تارسلانعميظعلاىیەمصترححةسايسلااذ
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ةاوبلاىدلتنالظايهت»ميڏذمصنف

ةابالاعجىدليىلعالاتنامعلو

ةاحنلافكلبرلاىفاحلمنسحألظلاو

تاغاطكفطبولقلاوشمنتحولا

تايهازكزعطرفلسوفتلاوعتمنيعلاو

تايهابتمعمنالالزانمو

تاملانابالبقيفالتلاهللانموجر

تامسابلاروهزلانيابانبمجلاو

نا

هلاماءنعفشت«اهيلاةراشالاترصتابسانمضعييفاهلاقتايلا۲

:اباطمو.هحاطمو

توماالمهامغریلينكلويومنودو.

راطقبةلوجرلاررشوءاهنمروغيةلوطبلاساحوالاتتابياس۳

:ضعبيفترصدقوءاہم

نيلماخللاہبیضرأاالفيلبئاونلاي
اهرامغضاخوبوراعماعممحتقادقوهتلوپڪرودیفهحماطمهذه

.اپیرابهتکنحو

ةفاحصلاورباحلاومالقالانيبلازبالوهوهتبيبشرودىفهحماطماماو

ةيذمزعاوةيغبذلاهدئاصقررغنيبهلو«ةينغثحالاخاللهناويديقف‹رلانماو

:اهماجدوعبابلااذهىفانهدرونناالاانمسالانکلو

١۱۳۲هنسیفرصمیلابرغلاسلبارطزيزعلاهنطونمرفسلاىلعمزعام

رصمبهلامتاامنرسفةحيسفلاماءو«دعبحرشهنطونعةدضمممالاءهسفتىفو
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E

ةدصقلااشنا«هباطاعماعمضوخوبتكمبطوهعبطمءاشناوةديرجرشنم

:اپصلاذهو6دساألا«(هندنردنملوالاددملايفاهرشنوهنطواعدومةنألا

ىحزعلارايداباعادو

طخدمكرطقوحماماذا

ىعسكانا(ءابربكلا)رونو

بزحماتونويعلاترهطو
تماقتساوسرادملاتديشو

لح«نوفاتلاب»كيفبطاخو
تدعتساو«دئارا»تررحو

تقافتساو(عئانصلا)تيقرو

اماعضرالااهممہشلاباو

ابورانمةسايسلايفىراجو

ًادحماعرتخمدكلا

يلاملانطواينوكستكان#

ازرعلاسكفءرلادوس

اماودةلودبتقزر

اوقافتسااموءاودلاعجمامو

اليوطمتمندقموقايآلا

اليلغينشتهظقينملمف
کیفقدصلافاوقدصاؤاومهف
رطقلڪوعادالافالاو

راسمانهايفكيلادوعأ
رافقلاكلتىلا«يديدح»

راجىف«ءاملا»ليقو

راثالابوسيغنلا(كندعمإ)

راخلابوئتستکاوكلاجر

راحتلالاحنعثحبلاديري

رارقلارشلىلا«اہم

رايدللةفيللاكتبيش

جهمزحضاخو

رادملابطقاوجازالاجر

راتسلاتحنمعفنلار

راضنلاعمتجمملادز

راصتنايفعمطنمالازوحن

راغصلاممراڪلابدہل

رامعلاىلعرامدلامہ

راربلاقابمو

راعبحسنمیوتسااموحعو

رايدلاقحاوظفحاوقيرع

رارقالحلصبمالسالاهل

wD.
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:ةروصترشنذا«ةيسلبارطلا«ىلرلاتوص»ةلحمتنسحادقل:تاق

ةروصتحتبتكو.ةفنألاةديصقلااپتترشنو«ةديدجلاسلبارط»

نايلسريبكلارعاشلااهانمتيكةديدجلاسللارطةروص»ةرابعلاهذهسليارط

٠.اهانعمبامواىيزرابلااشاب

:نيملاسلانيتيبلانيذهىفاملكهحماطملمجااإيورابلاترا:ةصالملاو

ینوقب۔ندیلامالولاجرالنکالنطاومالكيفةرادصلاتان

ید.صیلعاقلاجمالهبتاللامیرولاکیلناکول



¢

هعسوردصهباحرورفةدوجوةريصبرونونامياةونماشابلایواام

ناک«ردقلنسحويارهرحولعةرازغوسفةهازنوبلقةمالسوح

كلترعمبناکو«هقيضدودحقالەال¢قفالاعساوهرڪو

عقادنعردصيالوءةاجادمالوةنهادمالوةعناصمفرعيالةيفاصلاعبانلا

.ةرهشيفابحواماقتلالاةوہشواضرغ

رذلناوةزعلابفرشيناوةرضمنعفردحناوةحاصمالفحصنناوهف

یرناوةفررشتاياغىلافهجوناواقفشفىناوابحفصاناو.رطلابف

قفځاستناونطولاوةمالاونيدلالجانفدتشااوايلعفادهالاف

|.هسفننح

نمريبكىسايسكةماعلاةيلاعلالكاشمايفهريكفلناكلاونلااذهىلع

.يناسنالاملاعلاةساس

هريكصتومالسالاءاظعنمميظعكىربكلاةيمالسالالكاغلايف٠ريكو

.مالسالاوةبورعلاتالاعرنمدودعملجركةيمالسالاةيبرعلالكاشماىف
.دالبلاءانيانمميمصينطوكةيلخادلاةينطولالكاشايفهريكتو

یفلمحکو¢«ءامعزالزاكوامالوالودهبأرءادلايفبامالاذهنمو

نمقاطنیفشافءامعزةسرطغو«كولمنايفطو«لودناودعليبسلااذه

ريغىلعنكلو٠ضرالاكولمرعاكشاعلءاشولهبأرةبحضراصح

.قلاهنادقتعيذلاهإدبمريغیلعو

:لکاشانمفانصاةبالثلوحرودهءاراءناىفختالام
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ةماعلالكاشملا-لوالا
ةريأبجتزجاىلاةدقملاةلكشمايهو«حالسلاعزتةلكشماهم.١

.مويلاىلااہاحنعلوقعلا

عزنرغؤمىلا١۱۹۳ربماصيد١٠يفةضيفتسمةركذماشابلامدقدقف

اسد«رامعتسالاعملسال»:ناونعتحفينيجحمممالاةبصملحالسلا

جرخالةيرشبلاتناكالرمتؤمااهيلعراسول«ةققدمتانايبوةغمادجححم
ىفًاريبكاماقمةركذلاتلاثدقو«نأآلاىلارخاءقزأمىلاالاقزأمنم

قربلاتاكرشتلقافتدقو«ماعلاءاىفيودىدصانتاكورحؤلا

..ةيلودلارظنلاتابحووقفامباييلعتقلعوهفاحصلاو

ةخرۇؤمدادغبنمةلاسرةركذلاهذهنأشىفاذههيخاىلالسرادقو

:اصلادهو.ءركذمالًازجوماميفصل١١۱۳نايمش١١ىف

تمدقطفنلاهكرشىلعسرافوايناطيربنيبلصاملالادجلاةيسانمي...

وأرصمفحصضعبىفاهيلعنوملطتامير.حالسلاعزنىلاةلاسر
:هيلالالوصعلاىلعلمتشلوترشناذا

رامعتسالاءاغلابرملامنللمعحباس١

.ةروثلاىلاتارمعتسماشطعتلرامتسالاعمسلايفلمأالس×

داہحالةفياللانالعانشفو١۱۹۱برحىفءامللاراصتلابيس۳

٠سابارطإءادتفا١١۱۹برحيفةروثلامدعىلعتارمعتسمامدل--٤

برحلاىفءادعالانسمددملالوقوةروثملاتارمعتسملادادمتسا--٥

.ةرظتنملا

۱-١۱۲اَراوثلادادماهنوعص-٩

تاصاوفلاهطساو\٤برحيثراوثلادادماس۷
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تارايطلاةطساوببرملاىفراوثلادادماةلوبس۸

.ةلبقلابرملايفرامتسالالودءادعادیازتس٩

٠ةرظتنملابرلايفرامتسالاةمبزهققحم٠

.ةصاخايااطراوراعتسالالودىلاةحببصن١

نايلس:كيخانممالسلاو.ةخسنكللسرأسو

)۱(:يلبايفاذوهافةرڪذملاسئاما

.ةمرتحملاممالاةبصعيفحالسلاعزةنءاضعانيمرتحلاتارضح

لسجألنيموينمنارباوايئاطبربيتلودنيبقئالعلارثوتةعاشاةيسانم

.اهنملودلارذحوبرملاعنمىفمدققأناتبأرطفلاهكرش

ماعلالسلاصابنيمترمملاعلاةفدربيتاهديبىلاةمظعمالودلالاجرىرأ

هيلعتزکرمتامرخاءو«منلءارا»راكتباوتارمتؤمدقعيفنيعاس

عاونافالتابواهنمدوجولانءةدابزلامنمحالسلاضىغخوهمم

.فحيصلايفهانأرقامكلذريغىلاهنم

۽لاپمحرطخمنانکمااملکاذھوهیلعتراداملکاذه

ىلعهنظنايفاوقهتألاسماباوقرطولىئلاةهجلانعوااولدعمنك

الوكشببوشمريغًارمتسماملسققحوبرملالصأتسييذلاديحولامالا

«رامتسالاهبحىكلت»:ردك

اپاماممتداقناوةميقبرملاتاللتبقيالراعتسالاءاغلاىعوف

تمصوتارمعتسلانمةمورحالودلاعماطمتمطقناوةضحمرودىلا

١٤۱۲-١٤٤صینورابلااشابنامیلسةایح(١)
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یفةکرتشمةدحاوةلئامكاملاکمالاتراصوةجحزااااناعدعامنعناذالا

)٭#(حبرلا

رامعتسالاءاقبعمملسلايفلمآال۲
!ةروثلايلاتارمعتسماشطءتل

ةهحارالفعورشمةفيعضلامالل4وقلاممالاداصتساوقابراعتسالاواما

تصقلمابراتالاءتدازو«رصقمانامزلالاطبرالاطباىفلماالو

فويسلاويصعلاوةراجلاببراضتلاىلاسانلامجروتمدعناما

هيناعتامىلعربصلااهعممكعبالةلاحتغب.حتفلاب.ةرمعتسماممالانال

لواحولثيحم«ةرخسلامحملاتاناويحلاةلماعماهناماعمنموقاهرالانم

ةنعارفلاتاياكحونيلوالاريطاسابءىشهبشاهتباتكناكلاملاحفصوباك

.

يذلااصالخقيرطىلاةيضالاىمظملابرلاامندشراواهلكتمدناذ

ةرارشلواقبرةرهاسنيعاببقرتوصورفلانيحتلىف«لبقنمهلهحمتناك

نردفتتلاوةيلابمرغاناببجيفةلاسيباپمارضامودلةماعبرج
.هراصتنانامضلرامتسالاةطساولابف

٤۱۹۱برحقءافلحاراصتنأبيس-۳

!داالةمرالاترالعالشفو

نمكلناو«رصتخمتايباهفدرتةلمجملاتارابعلاهذهحاضيالجأل

ملاملإةناسرادمناكفيك۹۳۲ةتسيفاشابلالاقىذلاديدسلايارلااذهرظنا

,تاروتلامحن.راءمتسالالءنورصألایالاذاموء٥٥١٩0هنسیفنأآلا

أكلذىلعاناهربةيناثلاةيلاعلابرلاتسيلا(١)

۲9جینوراباا



(۳
ةفرعمنمكثكميامةيسايسلاوةيبرلاكفئاظوتايضتقمو؟تامولعم

نالسءالشفو«ىربكلابرحلايفرامتسالالودراصتنابابسام

دابانيملسللاةفيلخترلعأو١٠۱۹ةنسىمظعلابرملاتنلعادقفدابحال

بقعلعاسربراریسيالسالاملاملاىفرشمهنالعاداكوسدقإا

تالموتاذاسحألاباهنارمعتسملاجرترمغءاضلملالودنكل

ءاغاملاراصتناضرفىلعمهلبقتسممطتروصىلاىامالاوةناللاديعاوملا

سنونورئازاوبرملايفداباىلعمهضرحخنلنولوقباوماقفسودرفهنج

تقویفاندالبعةلودبراحمناةءورملانمسيل»اهريغودنهملاورصمو

اپشقاننراصتنالادمبواهدبولنابجلب۽اهئادعاممبرحفاپابتشا

«!ءاتدصاقبنويوناقهجو(انلالقتسا»)اہمذخأنوباسا

دوعولابيفمهبدارامتنیلفاغاوناکنمهنولوقاوناکاماذه

ةمعطتبهذىتلاوةصلاملامحلاوماوءايوقالامطاجرنمنيبالملاوعوطتفةعماللا

ةءامومہتفالخرادبابليلدردلالخدمىفنيناثشعلاممناوخاتاشاشروعفادم

اسعلاوايناملاءنميلاوسيوسلالانقوماشلاوقارعلانيدايمىفومزع

داملاتبلاباقبرغلاسلبارطالابورانيدايمىفةقحاماامناراغو

نرمتدافتسالبفلتلانمااوماواسومتاسفایلاطءاهجویفتراثو

تايراحملاىفالاجرنمرسختملوشيعدغرايفاملكبرحلاةدماپلعجامددلا

(۱)اةرواجلاسلوهترسخامرشع

لباقملالتتسالادودحىصقاىلانيدسالةلفغوهلبءافللالغتسادقفمقاوكلذلك)1

مهنروءازابرملافبرعلاباريتلقناتلفادامفرامنسءازجمهتز'جمآةيالخدعاوم

ءازاا۔.ةيرقالامثباتنارفتامفاذامو؟يصمبتلعفاذامو«ةينامثملامهتلوددضاهتدئافل

٩4باهدحوسنو.تتحضدنو«لاوءالانيلالمولاجرلانمفالآلاتائمباهلاهدادمأ
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اهتأرمعتسطلودلا-£

!ةرودلامدعىلعتارمعتسلامدنو

ةيمالسالاةفاللاحرصاؤكدفتارمعتسلاةناعابءافلحالرمعنلاهللاردق
ءادعالاىلعليوطدماىلعةرطيسلاولاذلاداوماولماواكدهعجأقرشلاو

كللنورتخبتيرعناةيولامهيساركىلااوعجروافرحارحنيروهلا

اماوماوالابرتنفايتلامتارمعتسمتاليوومالاءفيفخيفطقم

لكتبليكتتلاىفاورشابلب«الةدكؤلامدیعاوملکاوسنومرآرصنيف

.هيلعانوعداعيذلا1دهماوفوأانينانوطعاةملكبقطننم

اودرشوةماظملاثوحجسلاىفنيرخاءاوجزونيلماكالاجراومدعأف

راطفالافاتخميفخيراتاطةريثكتالئاعاوتتشوةقحسلاقافالاىلانيريثك

اوقيضومريديانيبرهدلامدمقانيذلايدياىفلاومالانميقباماورداصو

ةنراجلامعالاهذهوقلغمقودنصىفهنأكفسفنتلالاحمهلكربملنميلع

.تاہلاوتارمعتسملارثكاىفمويلاىلا

قهرحاورالاوباسحالبباسللاومالاونوديكتبتضارءالاف

.ببسريغنمناوهلاسوئاكعرجةيبالاسوفنلاو۽نعنودب
مدعیلعامداپەباصاضعتتارمعتسملاممایرهلکهانرکذا

تاعفولاهناةققحتمداباىلاةفيلملاةوعدنعىلعو«سلبارط

.ةداعسلاللحيفلفربهعمجأقرشلاناكوهبزحوةفيلللارصتنألكلذ

ةروثللتأرمعتسطانأدعتسأ-ه

!ةرظتنملابراىفءادعالانمددمالوقو
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الواپآارمعتسمنمدحاومردوادحاولجرنيعتسلناردقلالفوسارناف

لكيفةرجفتمةروثلاحبصتلبىلوالاةرلاكًادباًادحايفةولملااهدوعوروت

ىفةينطولابازحالاءاسؤركلذنميثتساالو«ءاسؤرلااهدوقبةرمعتسم

ىلاةيراعتساتادهاممإةمولظلا«لالقتسالا»بقالةرئالانادلبلا

دبالوراعتسالالودءادعانماہلهمدقنملکنمددماهيلاطىدمدعبا

حالسلاولاماباہیلعدوجوماعفکنمیخسايهفک۱اپاتنانم

مويلادادماقرطتسيلو٠ةياهنلاىفاتدومبسكاملالقتسالينلطابضلاو

ىلالوبماتسانمداتعلالصيالسالثم--ناكدف«قياسلاكةبمص

.۱-۱١۱۲برحيفامو٤٤نملفایفبرغلاسابارطيدهاج

١٤٠٤برحیفطقفماياةتسيفبلالصرامتالصاوملاتقرتالو

:ليصعفتلاکیلا.لاحلکيلعتاعاستسنمرثک١ىیلامويل؛جاتحمالو

۱۹۱-١۱۹۱۲اقباسرألأنادمأةيوعص١

ةلودلاراؤءةبلابكارلاورخاوملاةطساوبابعصراودلادادماناك
يدعاجمدادمالیدسیفاپترسخ«ةميظعلاوماوريكحالسبترطاخةيناثملا

۱.٠-١۱۲هنسبرغلاسايارط

ناكوةيراجتلاوةيعارشلابكارملاىفةرصحفملقنلالئاسوتناكاللو
ىلاضەبلاابضمبضرعىفاهالييلاطبالالولطسالا

لوطسادعاشامدنعرحللاقهتلوجيرضعىلاواهزححتفاسنارفءناوم

.تها

دعبالاعقاومىلالوبماتسانملصتالطابضلاودوسلاتناكو

مسنوتىلااہمنموایلیسرمىلااہنموسیرابیلاۃرکفتمابوراندلیپرعنا
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نيعبرانعلقبالليوطنمزوةرطاخملكعمسلبارطلخاودىلاربلاىفريس
.عناماپضرتعيملونمتماساذا«اموی

ترجومياستلاىلاةلودلاترطضاوبرملاةدملطتملاذحلو

امدفتوددلاامنععطقتاالةمواقاانعرهشادعبةينطولالالقتسألاةموكح

(۱)اسنارفلاحالستاسوسنونىضاراىلاتاجتلاواهيديإب

راوثلاىیادمأةلوهس-۷

١۱۹۱برحىفتاصاوغلاهطساوب

ةلودللنكمأ«امليطعتىفةميقلوطساللقببملولقنلاطئاسوتقرعامو

ساراكىربيكلابرملاةدمسبرغلاسابارطيدهاجمدمتناةيبامشملا

بهذدوقننمهيلانوجاتحياملكبلتاقمفلانيرشعنعنولقيالاوناكو

بايواہمزاوللکممعفادموحالسوةيواسلارفوهينامثعطاوناوهضف5

.تالاءوتالاءوقئاملازاغلاتايقاووياشوةوهقوركسومايخو

.مهبلرفالتخاىلعطابضلاويكلساللا
ةطساوبكلذلكوليلقإةندبلالبقتارئاطلاسراىلعةمزاعتاكو

طقفمايإةتسىفضيبالارحبلاوقرتخمتناكىلاتاصاوملا

دوتلوةنئمطمسلبارطلحاسىلعاهنجلزنتىتحراهنلاةعباريفةرئاس
تناكلبلیطاسابةثرتکمريغسلبارطتالوصحمنمهترتشاامةلماح

كلذاندهاشاکابكتمتنانمافوخامتاقالمرذحمواقيرطبنحتتليطاسالا

ىلعيهوراينةيلاطبالاكيتايردالالحاوسماماترصامًاریثکو«اننيعأل
ىلعهصاوغلاباكروشيبالازحبلايفبكارمبتكشفورحبلاعطس

.باتكلااذهباشابىنورابااداهجنهلوالاروطلاةياهنىفكلذانيبامك(١
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جاومالاورحبلارمقىلاروهدتتىوامپقلترانلاوبكارلامنالاثبنوزوصي
الونريثيغتسمءاضفلاىفنرممحايصوقرفلاىلعنيفرشلااهباكرفذاقتت

الةساممنيدهاجملايفاهرظنميكذيفةقزممءالشاسلبارطلحاوسواىزاغ
۰يءاهنلارصنلاوزوفلابماما.وفصوت

رظتنلابرريفتاصاوغلاوتارابطلاب

برحلايفریثکبہانركذاممعرسأولهسأراوثللددمانوكسو

ةرمعتسميفترمظاذاةروثلاو«ديعبدحىلالقنلاطئاسوتقرذا«ةلىقلا

اپحالسمتواحستكتفةموكحالرينصلازكراثيحةديعبلاابفارطاىفرهظت

لودلاةوقرعاديبةمواقعللزكصسيسأتلةاوننوكيفالبلفناكولو

ىقلتولسيللابىناتفءادعالاتارئاطلوجلااولخأف.امئادعاعمبرحمةلوغشلا

.مدادمالةدعتسمابناباپیفمدعمتنیراللتانالعا

بسانملانمبلاجومردلاالاةروثلالوايفددلاامو

رشتنادقوةيناثلاةرملاىفتجراذاف«ةرئاطلايلعلمالسوهو

ةلماحةلبقااةليللايفدومتوراوثلاةضوافمونامابلوزنلاامنكمااهرخ

لعىلعدادمالاةيعضؤوهنمراسفتساللاهنموكحىلاراوثلادحااپعم

ايادبلاودوقنلاهديبوراوثلاقيفراپعموةثلاثلاةرلاىفتداعاذافنيتمساساو

ةرئاطلاتداعومارامىلعءيشلكىهنلارومالاميظنتلطباضهتبحصلو

مرياقحتلمربحاهملببنملكلجامةذيذللالامآلاوطاشنلانممهيفهكرات

زكارموندملانعةديعبلارخبلالحاوسىلاةعرسبةحجأتمةروثلامدقتتف

تارايطلاءاقبانكميؤطاشنباملاحعاتاصاوغلاشابتكاذذاو«نوصملاوةوقلا
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ثیحلنآنااہیلعلسیذاراطمىلاجاتحالوطيشنتلاوفشكللمهعم

فاكالودحاورهشىفهلكاذهميدقو«ةحيسفلانكامالايفةنماءتماش

ةروثلازكمنماهزكصدعبولوالبقالمحراعتسالالودلةيداعلالودلا

نمسزلالوطمهمهالورصنلاراظتناودلجتلاوةعانقلامبعبطنمراوثلانال

ءادعانمةرظتنملابرلايمظنمةغمدايفةرمتخمراكفالاهذهناىفكشالو

نومروهصوصغلاةمدحلاهذةقئاللاتارئاطلانوعرتخAFراعتسالالود

ةبسانلانكامالانألانمميسيساوجداتربوامحاجتلةلماكلاططملا

درفوسيئرلکردصيفجلتخمهلکاذهنايفكشالاةطيرلاىفاهونيميل

رامعتسالالوحءادعاديازت4
ةلبقملابراىف

ذاةقاسلابرحلاىفاهمًاددعرثك١ةلبقلابرملايفنوكتس

اهالتقةيدولوراصتنالانمدفتستملوةمينغلانمتسلفأىلالودلااهبقحا
يلالودلاو«رکذماحرهئارونمنجمملدايملاتمرتلاىلالودلاو

٠نيرمعتسمللدسملارمضينمماهريغوةديدجبابسألةوادملاتستكا

نيرمعتسماىلعةراغللتاصاوغلاوتارثاطلازنكارمحبصناذهبو

لکبهبفاکنامبموقتفةهجلكىفابنمةبيرقوةريثكنيرئاثلادادمألو
.ةلوٻس

ینورابل!هبابنتاکشڪارهورئازلاوسوٹىفكلذكمودلاهلكامقاورمالاسبلأ)۱

(صبيهللاروتبهنافنەؤلاةسارفاورذحا)؟۹۳۲ةنسيلشاب
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ةحيتنلا٠

ةيتالابرملاىفرامعتسالالودىلعةميزملاققحناةحبتنلانوكت

عوضولاىفناهذالاريونتلفاكهلاممنايبلاىفدملااذهدنعفقالو

لودعافتلاتاكماهانركذامعمدحاروصتيله:نيلئاسلوقنانلاالإ

?!ىلوالاةرلاكةلبقلابرملايفاهراصتناروصتيواهتارممتسمنمراعتسالا

اماو.ددرتنودبيعطقلانالانملاؤسلااذهنعبيحنفنحتاما

يفةحدافتاطاغنماپاانيأر7و«اهیآراہلفرامتسالاشویجبرحناکرا

(۱)لاحلکيلعامسفنبهتكردااممةقراسلابرملايفاملامعاو

رامعتسالالودىلاةحيصن١
ةصاغالاطباو

اذا:لوقأفةصاخالاطباوراعتسالالودىلايتحيصناذهبقعألاو

بصنيسةرمدمبرحرشماعلاىقبامتةيصالخابثحبتلودلاتناك

ةصالخةنوحشلاوبئارغلاوبئاجملابةلفالاةميظعلااممصاوعىلعهلك

.امندامسىلعصرحىلاابا

نسىلعقامتالاو«مالاررحوراعتسالاءاغلاررقتبردابتلف

هلقتسمةراداباملادلسضوملاىلعايتلاعاوةرمعتسلاممالابردتلنوناق

.ابوروانمنفلاباحصاوتاكرشلاعمةنواعتماهناربخعمتفتواهقفاوت

.الحاءواالحاعقيقحتلاقيرطيفصااذهو

ةريخالاةيلاملابرلانماوجرخدقءافلجلاءالوأمهاه:لئاقلوقياپر)1
دنهلاونادوسااورصموسلبارطوهباوجلا:لوقنف؟انهاشابىنورابااتاؤبنتنياقرزؤللا

هللاقاخاو)رازدااونشاسەوسنوتوندرالاوةينيضأادنهااوابروكوابنامريبوايسونودناو
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يلعثراوكونحعثودحنودبهيلاةردابملالودلاىلعبجاولاف

براتقوايتلابرغلاسابارطريرحتبايلاطياةموكحردابتناىمتنو

اهب۱۹۱۹هنستقولاوعضواهاضتقادرعتحوم

هندارابلىونامكااةلالحهحوتو‹نايعالاوباوتلااسلجمهيلعقدصوةقراسلا

.عورشمبسىفلا۳هقدطزهڪالا

اساسياشلانايعالاسلجموضعهمدقم

يمظعلابرايفبرغلاسابارطنادناموقويلاوو

يورابلانامیاس

رمتؤملاسيئرباوج

نوسردنهرتساافيذببجحمممالاةبصعلحالسلاعزنرعؤمسيئرنافمث

ركذلافنالامابلاهربرتنعاشابةداعمسباااريتلقناةيجراخريزو

:هساشابيورابلاطخنعالقتساهتجرتصلاذه«ءانثوركشةلاسرب

.قياسلايناثعلانايعالاسلجموضعمرتحلايورابرتسم

ملستلامدعلوحمهلکریرقلىلعکرڪشا

لامعاةجيتنبهيلعانلصحيتلاداوملاىلاورمتؤااىلااينالاةدوعىلارظنلاب

ةهربىفذختيسترباريكلمؤا«ةيضاملاةنسلاتاضوافمو

.يءاهنلاحاجنلااپلعزسرتىلاةمساملاتارارقلارہشالا

مدعماظنقیدصتوننمنکمتنسانادقتعافلمالااذهققحاذاو

مثاليامتاذهو«ةنسلاهذهرحمىفهيلعقيدصتلاوميقوتلانکميذلاحيلستلا

ملاعلابرحقملاعلايلعثراوكونحمناشابىنورابلاهبابنتامثدحديقل(١
ءاذصالا.نسحبلودلاردانتملداهلونانننسYوحنلعبيا»۳۹-۱0ةيركلا

.رثالاىلعمماللققحتيرمالاكلذذخأا0.,هيلا
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دقجلعتتوبظاوتسكناديدشلايلمانعکلرمعانايل

رهشالاةهربيفايلااهئادبانمنونكمتتيتلاتادعاسملاوتامواعملاميج

٠.همداقلا

5يلعیفارکشلممکلدكؤاو کیلاصاغخلاينا

نسردنه:سرلا۱۹۳۳سرام٩

:راعتسالاءانلانايبامنموس۲

حالسلاعزنرمتؤمىلاةيناثلاهتلاسر
اعراشوابيحةيناثةلاسرحالسلاعزنرغمىلالسرأفدازنام

:اصنادهو«۱۹۳۳سرام٢۲يفاظحالمو

۱۹۳۳سرام١١۱۳٢۲ةدعمقلايذ٢۲دادب

فحالسلازترکوهسيئرنسردنهرتسملامرتحلاهماخولابحاصهرصح

دبتیقلتيناضرعأ.ميفرلامکماقەبئاللامارتحالاميدقتدعبممالاةيعج

ميظعتلاناسسابهتولتو۹۳۳٠سرام٩ىفخرؤملاميركلاباتڪلالحالا

.ىلاسرنعباوجلادرلمكلزتتوةيلاعلامكمطاوعارڪاش

٠.هلعقحتسلةرذولا

?نيتداضتملااسنارفبلاطممماينامرجبلاطمقافتالمؤبلهنكل

هرظتنتامعمةيءاهنلاةيعجلاتارارققامتالەۋيله(مقافتاضرفىلعو

تٽوکتیمحناسنالاعوننماهراتءاواهبرحلىننمةديعتسملاممالا
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!ةصاخابورواةداعسلحألالناسنالاةداعسلحألتلمحةا

.رامعتسالاءاغلابىلوالاىتلاسرىفهتلقكققحتاملااذهو

رامعتسالاءاغلاباهتوقحعايضنملود#4وتتاممفدلجألو

:بجهنابعوضومالاحاضيانالادمز

ءاسفلاولبقتمةيكالاةغبصلاتاذكلاملانععفرس١
حاصمنمتاہمتادهاعمدیدیمواضلاحیفاپعمتدقعىلاتادهامملا

.ممالاةيعجىفوضعاطوبقوةلداعةقبرطإاهريغوامةيماحتناكىلاةلودلا

‹قيقحبادةتحبلاتارمعتسملايفدوجوملارامعتسالالادبا۲

هراتخميذلالكلايفةيمجلاةلتساوبةدبعتسملاممالاءاتفتساؤ
.ةيمجلاىفلوخدلاوةدهاعملهأتناىلاةينطولا

تاسسؤأللبةصوصخمةلودىفتازايتمالارصحمدع۳

رفاولابيصتلاةيدتنملاةلودللنوكساملاكارتشالاىفقلااغلطمةلاملا

.قابلااهريغلورفوالابسعنلاةينطولاةموكحللو

٠.برحلاىلالودلاقوسىذلاديحولابسلايهتازايتمالانال

هلباتوهليوطريغتازايتمالاوةروكدلاتادهامملاةدملعح-٤

اهروجرهظاذاىبقنتناىلااريلعربصلانكميىتحليدمتل
.نينطولاقوقحم

ةيسايسدصاقلتادهاعماىفركذن(نايدالاةبرح)ةرابعليدبت٠
ىقالیتح(اہلیہنمیکمراصلاباقعلابمكملاونايدالامارتحا)ةرابمب

لودنميالسسالاماعلااصوصخيقرشلارفتمىوقأحبصأىذلاريشبتلللحم
.ابوروا

نامزلكيفةحيحصلاةيندلاممقاشتالامامتقفتميمالسالانيدلاناف
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لكلاطباوةليضفهيفاملكرشنو«اهلكةيواسلانايدالاسيدقىلعهسيسأتل

دارفانيبتاواسلاوضرالاريمعتىلعثحمحو«اٿيبخدعبام

سدقساناهرقلايفحبرصاذهلكو«ضيباودوسانيبقرفنوديناسنالا
تافتلانودبةربتعملاةيهالسالاريسافتلامجاروفاصنابهيفلماننملكهمرغ

نءارقلاةغالسبوةيبرعلاةغللابالبحواًادصقةفرحلاةينحالاتاغللاةجرتىلا

.مركلا

نألنيدمتلاةليسوبءادملايالسالانيدلاةضهانمىلاةحاحالفاذا

٠ةرهاطلاةيلاعلاةيندملانوناقمالسالا

مدشارمرشنلايیسوروابوروامسلضافالانيرشبملانانظأو

نمهلنيذلالبزجلاباوثلاةيافككلذيفو«ماقدصميزوتو
.هللادنع

يركفمثكأىأرهنأدقتعاو«ةعاسلاهذهيفرصاقلايركملرهظاماذه

ضرالاناكسنیبماعلاملسلاويخاثتلالوصحنونمتبنيذلاقرشلاونيماسملا

يارتحاميدقتلةصرفلاهذهمذتغاماتايفو«ةمرتحللامکتیعجةطساوب

يورابلانابلس:صلغلا.قناملا

١۱۹۳۳

قورابلانايلسزيزعلاىديس
ذاکرکشاودئازمامتهابسرام٤ىفخرؤاامكباتكتأرق

نودقتعتىلانايدالاوبوعشلانيبةاواسملابةصالارظنلاهةبجوىرظنتح

٠مكلصلغملاياباوقو.ىالسالامعلايفةركملاةقبطلادوستاهنا
نس
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حالسلاعزنىلاةئلاثلاهتلاسر

ليلحتوحرس

م۹۳۳يام٢۲ھ۲٢مرح٠دادب

حالسلاعزترتؤمسيئرنسردنهرسمامرتحللاةماخفلابحاصةرضح

.١۱۹۳وبام١ىفخرومايلالامکياتکسبتفرشت

ىلاسريفيدصقمسيلهنامکتماخمانأنابيلاوحمسلناوجراو

كلتناوهيدصقملبطقفةيمالسالاماوقالايامانايبدرجةيناثلاوىلوالا

برملامنمةليسوريخنوكممالاةيمججيديأىلعتلصحاذاىنامالا

.حالسلادیدحو

يفةخروملاةيناثلايتلاسرنمىلوالاةدالاىفكتاياملاتعفراذاهناف

ملوءابنمةيناثلاةداملاىفاحيحصصلابادتنالابرامعتسالالادياو«سرام٤

انايدالاتمرتحاو.ةعبارلاةداملايفكةحوصخمةلودىفتازايتمالارصح

برحااىمسينسألًادضوةيعمجالاقيدصهلكملاعلاحبصأ.ةسماملاةداملايف

صمبوتازايتمالاىفامكراشلحبلانمهلانامبعنقتنأاينالارطضتفاقلطم

ىفةبغراملىقبتالذئنيحورامعتسالانعاضوعنوكتسىلاتابادتناللا

قوفتلاىلعامظفاحمىلعميدقلاايئاطيرواسارىقالوحلستلا

ىقسواحلالقتسالانتسةيمحملاكلاملاناف«هيلاةحاحالهناثيححالسلاىف

نلرمرفاولابيصنأالعلوصلاباهرغعمدقتلاقحهماحتناكىلاةلودلل

دعبامالقتسالافتةتقؤمتايدتنمىلتارمعتسالا«طقفتزايتمالا

اھرغلعاشيانحهبدننمتناكىلاةلودللنوكسو6ننسعصب
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برانوکءيشی.غفنمرفاولابعنلاىلعلوصحلاب

ديدحلاكيسيفبهدلانرمنياللاقافأإىلاوعدتةجاعياو?اذهدمي

عوجتوعممالاوهبيوذلو

اهتدحنكستوتازايتمالانمحابرالاىفابديتايلاطرالافتاضيا

ىقىتفهلتكلاىفجامدنالااينالايلعلبسنظناميفاذهو

ذيلنعزجعتوةدرفنمهلكماعلاىلعميظملارطلاةبحاصةيعويشلاةيسورا

.اہطخ

قضمراصوايكىواناماعمايسورلاتقفتاوكرمتلشفاذااما

ضييالارحبلاالعنالموتىلاايسورلالويسلارحارمليندردلاوروفسوبلا
لوصحنمديالذاريخالاعادولانالالمهلكقرشلاابورواعدوتلف«اب

ةروشثنم١۱۹۳لوألانونا١٠يفةخرؤلاىلوالاىتلاسريفهتركڪذام

(١)ةعرسباهيلاتاياعدلوصوواملكتارمعتسلملا

نمخسنثالثمكتماخفلمدقألينادردلاوروفسوبلاركذةبسافمبو
ىمظعلالودلايشمللوبماتسألافلالالتحاتنكلئاسر

؟نآلانسردنهرتسمابتنانیاو۴حاللاعرترمتۋەايتنانيا(١

مالحاوینامادرحم«۱۹۳۳-۱۹۳۲هنسیفاشابتارتمياردا

اامو١٤۹9-۱۹۳۹ةنسهتققحاذامنكلو٠شيواردلانعالاردصتال
ننألاىلاتارمەتسااوتابام!تشلهف؟١٠نالالاىلاعقاووه

اوعجرتملوامنمنآلاهاکقرشلانیاو۱۹۳۲هنسیفتنا€ید
تازابتمالاةضتاسالو٠دقريغوادصقنعهارنمرشکیبانآلا

(نوهتالاملاقلخيو)بارخدعبنكلو
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روفسوبلاوليلدردلاىلعمالکايفوهعوقولبقاہیف1ذامضبققححدقو

.هيلاكتماخنرظنتفل

ةفللاوةفالحلازكمىلاةبسنلابتقولاكلذىفابوتسكمناكناووهو
ىلعاهربغنمردقااباقةيكرتلاةيروهجلاةموكحىلعنالاقبطنيهنكل

برملايفةبرجتلاكلذبتدهشاك(رومسوبلاوںيئادردلا)نيقيضلاةظفاحم
.ماملالسلانمضيواهبئاجىوقتيةيبوروالاكسلاىلااهمامضنابوىمظعلا

ناياسصلاخملا.یارتحالوسقإاولضعأو

رەتؤلاباوج
نمالهرترڪسةطساوبهنمدروذاًارتافةرلاهذهرعولاباوجءاح

تامالعتربظدقو«ممتجريغكاذذارمتؤااناكثيح«نسردنهسيئرلا

:هصلاذهو.هيارطضاوهلشف

۱۹۳۳ويلوب١٠ممالاهبصع

لوصوىورابلاناياسديسلاغالبابفرشتنممالاةبصعةيرتيركسةرادنا
ةرئادنعجراخعوضومبصتخمهلاوء۱۹۳۳ویام١٤۱یفخرۇلاهياتك

.ممالاةبصعةيريتيركسلامتا

ممالاةبصعنماينالاجورخلوح
لوح۱۹۳۳ريما١١۱۳١۱بحجر۲۷یفررحاشابنام

حالسلاعزتةنءاضعاىلاةعبارلاةلاسرلايهوةميقةلاسرةريطملاهذه

٠نيطسلفهلكشملحىلامرظنتالاابنمضوممالاةصعيف

نوناك١١۳٠لاوش۳٠خيراىفةلاسرلاصنةيبرعلاةعمالاترشندق
:يلاتلاناونملاتح٤ياتلا
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ينورابلااشابناميلسميعزلا
نيطسلفةيضقلرصتن

باتكلاقارعلاليزيبورابلاناميلسريبكسلاىسلبارطلاميعزلالسرا

:ممالاهعقحالسلاعهنىلايلاتلا

هللامس

.نيمرتحلامالاةعيفحالسلاعزتةنةماخغلاباحصاةرضح

دادغبىلانالاتدعدقوطقسميفااوةثلاثلايتلاسرنءكاتىىر

جاعزنالانم4lاطاةنصملانم4مرتحأإلاانا!در<هڻنداامهنسانمدو

.رۇملشونمماعلامواشنو

هبوكذاةمولظملاةيبزعلانيطسلفيفهللاعئاظفلانميرجامةىسانملو

صخالاىلعيبرعلاملاعلاوهمجايمالسالاماعلاتزهىلاعئاجملاكلتةينويبلاب

مکیةمدقتملايلئاسرىفرظنلاةداعارقولامكساجنمماعلالسلامسابوجرأ

ويام٢٤۲خيراتو١٣۱۹سرام٢۲خيراتو١۱۹۳لوألانوناک٠خيرابىف

حالسJادیدحوبرLIعمفنونسحتسلمكأقٴاوباف»۳۳

ةريظحىلااينامرجةداعاىلامكتکسبلمؤيلسللبحلکو
.رطالالوالوامكتملیدااغداىلامقفولاةصملا

نينناف«ةفصاملانكستفةموضمملاابقوقتحنيلسافىلادامتناو

ةكسدلااومحنارعالفنيطسافيفمرفأنومحمالنيباللااوغلبولو

تاغتشاوهماعبرجدراکرجلااذالورتملابناناوتاراطملاوةيديدملا

ا1ماللددملاباوباتحتفتاوةباخادلاائاممبىربكلالودلا

١٠يفةخروسملاىلوألايتلاسرىفمكسلسجلهتلعفاككلذنلةدملانئازحلانم
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.قئافلاىارتحامدقأماتايفو.١۱۹۳لوالانوناك

نايلس:صاغملا

ماعلاتمہلكاسلا۳

ساخيأرلمعلاناديمىلاهزوربذنمىربكلاةيضقلاهذهيفهلناك

:كلذو.ةبسانملكيفمارغوفغشبهيلاوعدي--مالسالاةداقذاذفأكس

اونأك۴هللالوسرةنسوهللاباتكىلاملكنيماسماعوجربسالوا

.فاللابوشلدم۴هللایصرهلاحصلادعفهلع

.يفمالسالاءاماعنممريغلكةيمالسالابهاذلاةمُنأمرابتعابساينا

ةماعلالس»موحرلاهدلاوةلاسرلوحهلررقتيفهبصنامكلذنف )رليثهب
:لاق¢مالسالابهاذمقارتفایفلبوطمالکدعب«نيىدتىلاو

هللاالابرغلاوقرشلايفوماماهيفركذيالموبيايتف...»

ءا_ماعنممريغکءاملعمسابالاهمنالانوركذىالو6هلوسرو

كڭاذداو6بحادمالوقرطyًادحاوًادحاونيدلاحیفمالسالا

ىلعاونااةدحاوةنياخىلاالانوبلطيفيأرلادحتيوقاقشلالوز

(۱)امنعهللايضرزموركبىبأقافتالابنيتغيللامايأنيدشارلاةباحبصلانبع

ANE»مارادایذقساحبحاجنلاةعبطمعبطس۷٤ص(ا

ہباتکیفلاقذاهللاهرشفطخبشلاةمئالابطتلوقاذهئارنمبرقیو

(اولشفتفاوعزانتالوهلوسروهللااوعيطاو)ىاعتهلوقريسفتس«رىستلا»

.كرشلالهاميكامف.ديحوتلالهايفاشفنآلاعازنلاو:هصناميلا

۲0جىئورابلا
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دقو«١۱۳۲ناضمرةرغىفخرومهلروشنمیفهبصنامكلذنمو

مالسالاءاماعنبلطتةلتسأهنتمص(يالسالادسالا«هندرجیئهعرزو

:Lieهلاحالا

:اپناذهوذّتمويهريكسفلاناهابحلاىلعاهاوحشلذتةلئسالاهذهو

هلاءونيمالاهلوسربعمالسلاوةالصلاو6ميحرلانمجرلاهلأم

هنأممةيمالسألاقرغلاءابداوءاماعةمالاةادهيربتعمىلا

لاوقاوهلاوقاىلعدمتمتسىذلا-ذاتسالااهيا-مكترضحنموجرلا

ناونعتحةررحألاةلاقلايفرظنلاناعما«مرتحلابهذملابكسمتنمهلاثما

.اذهمممکةيلالا«يمالسالادسالا»ةديرجيف(ةيمالسالاةعماملا)

کرظنهاضتقاامءادبابلطلهقيقملانيعءارواثمركسلانانعقالطادعب0

:اذكهءاضمالانوكسوركشلاوباوثلامكتارضحلونيدلاو

اذكرهشبةيلالفلاةدلبلاىفةنساذكرمعلانمغلابلاىنالفلانالفهررح

.۱۳۲هنس

بهاذماددلنيماسملاقرعیوقنمناىلعنوقفاوثله١

؟اهننايتو

نكتملنأكفالخلالئاسمنعاوضغاوالوصالاىفانيهذمىلااوعجرولو
لاتحالابنواوغشمنأآلاكرشلالهاوكرشلالهاىلعاوماغلةدحاوادياوناكو
.۷۹۱ص۲جخلامهریغہبنوکڪالمپامف
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?قرفتلابجومارخأآلامالاوهانكلذىلعةقفاوملامدعضرفىلعس۲

ةنبابتملااملاوقانيبحباباهديحوتنئكمنلہفةقفاوملاضرفىلع۳

?ءىشلكنمداحمالاىلاجوحأهيفنحتىذلانمزلااذهيفددمتلاءاغلاو

کرظنىفهنميوقلاسالاانديحوتلاناكمامدعضرفىلعس٤

?هجونمهتلازأللهو

ةحبتنلاىلعلوصحلالبسقيرطيافديحوتلاناكماضرفىلع٥

هلمزلبکو٥جتنبةنسكینو؟مالااذهزارباهيفقيليدلبياو?ةبولطلا

?هيفلمعلابيرتنوكيفيكو؟اييرقتلالانم
ةسايسواعرشسالااذهىفيعاسلاىفمكسملاافلاحلکیلعوسد

?دسفمماحلما

بولطلاادلممتحمیتحائیشبابلااذهىفايابامنيرشانانسلواذه

ىلعترادالاو«ضعبنماضعسيتيالةلقتسمراكفالانوكتليفاكلا

.انضرغيالاعكلذودحاوروح

مالسلارضحىلو.هللبالايفوتاموتعطتساامحالصالاالاديرانا

(۱)يورابلانامالس

6كادذأهتداوومالسالاةأده۰نهروڈنملااذهرثاوهاميردنانسل)۱

ملاعلاءاحانسابواجنامعنامةياغو؛ماہتلئسانعمھضعبباحالهو

امنسقوالتابعتسسأاتفذوعدلاهذهودهادصنردقىمالسالا

.ةلاعلافادهالاهذهوحجفدهتتارمتۇمتدقعناو؛:؛مالسالا
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ماعلايمالسالارمتلالوح٠

يورابلاظحال«١١۳٠ةنسسدقلاىفماعلايالسالارمتوللاداقمناةيسان
حرشبةلورقمةيفاضاداوكاهررحةماهتاظحالمضەبهناررقمىقامشب

:لاقیلامیفایفرحهطخنعالقتاہلجسناہمةروصانیلالسرأو«اہءابسا

ميحرلانمحرلاهللامسب

.هللا-رقوماماعلايالسالارومالةيذيفنتلاءاضعاةرضح

هئاهجرومکیلعمالسلا

دنعىلامالالالاجرهللاقييفوتبتينتمكلمدقأياف--دعباما

.هداقعتاةيمالسالاةمالاتنمتالاطيذلاماعلاىالسالارؤ

رۇملاومالساللةمدخهريغىفواهررقيلاداواضعبىفيأرضرعأمم

كسلاءاضعالاةريخنمةأيهرمنؤلاحتنا١5

نيمرحلافاتوانعثحبللءاضعاةثالثنمكلذكةأيهباختنابجةبزاجملا

ىلااهسداعابةبلاطللاوةيمالسالاراطقالانمريعكيفةلوكالاةلمرملانيفرشلا

.اپەجم
ممالاةبصعةبلاطلكلذكةأيهاختنا۲

دودالاکلمواموانطوسدقألاتىدلاهنمونريطسافلہىضاقلا

)روyدرعءاغلاب

فلانميالسالاملامللوديعبنامزنمبرعلاهباحصألوهونيينويرعلا

.هنسنيسمخو

راثآلاةداعابةرقتاةموكحةيلاطلكلذكةأيهباختنا۳
(رصمواةرونملاةنيدملا)اپعجرمىلاةرعاطلا

اكوامقيوشتلةيمالسالاراطقالافوطتةأيهباختلا٤

اغقواہاعجونيطسافیضارانمعلمامءارشىلاامئاینغاواپفاتواءارزوو
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اہاحصايديايفیقبتناطرشبکلامسرادمودجاسميلعلدبيالادبم

.اپيفنواماعلاالو«عفنةفيفخةرجابنيطسلفبرعنممريغوأ
.ةدحاوهنسةدلبرقتلاليبسىلعرعؤابتکمتاقفتردقل٥

.اياةنسةدملةروكذاتائيرلاتاقمتردقتسد

هربغوايلهالارصمفرصمیفهناماظغحيطايتحاغلبمرادقل۷

.رصميف

مركستلايفةءورملالهابيغرتوفحصلايفغلابملاهذهنعنالعالا۸

.رعلاقودنصىفامعامتجادرحعاوصحنالعامثاہ

لاجرةافرلقتالوةبيرقلانينسلاىفسدقلايفةيلكءاشنألموزاال٩

٠ديعبنمهيلامالسألا
ىلعنینسثالثىلاةنسلكىفعاتحالاىلارعؤاةوعدبوجو٠

.لقالا

بجر۲۷ررقملاهداعيميفرصميفلبقملارعلاداقأليعسلا-١

)۱(١١۱۳هنس

ةروكذاناوملابابساحرش
ةعرسناكماوىفداصتقالاوهفةروكذملاتائيهلاباختلاببساما

تاررقملاذيفنلىف

يذلارعولاةيحالصنمایفءارمالوحضاوف۲-١نيلدالاببساماو

۰١۱۳ةنسبحر٢۲یفهداقعنامودقاذهنااذهنمدافتس(١

تاياورلاحصاىفماسوہیلعهلاىلضهللالوسربىرساذاجارعملاةليلةسانمب

.فصنوةلسوجنبةرجهلالىقبحر٧۲هلا
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يالسالاماعلاناسلحبصأ

دنعةمرتحمهظوغحمتناكةرهاطلاهبوبنلاراثالاناوہف۳ةدالابساماو

موكبىنسالافرشلااكولملوةيمالسالالودلاىوقأاهنألةيناثعلاةلودلا
يالسالانيدلارقتحمةينيدالةرقناةموكحتداعدقواما«نيماسلاءاملخ

.اپيلعاهديعضوىفاتحالفهناسدقمو

ةبحاصيواهمتلقنىلارصموالسوهيلعهللایلصاپحاصةضورلب

اپتظفاحعقحأنالامالسالايفيوقلاكللا
دجاسمىلادئاعيضارالانمفوقوملاناكاذاهناوهف٤ةداملاببساماو

ويهصلايدعتنممينمزرحيفحبصأةيمالسالودفاقواوءاينغاسرادمو

ةبصعىشاحتتوهنعلضانتالودواماهءارونألمرمألحفتساولوهيلع

ىذبلأاماعلاملىسلابلالخالاىلايديهنالهلضرعتلاةسرغةلودةياوامالا

.معامیوهقيقحمءارویعسل

تثيوةيلويرصلاةرجملاقيرطلالاةعيبطبمطقنيةروصلاهذهبو
برملاراتججألذاىتح«هيلعقييضتوارسعنمهنطوحربيالوينيطسلفلا

ىلعهانمغلابلطغضلابرنودإباوبالاىلعيهوةرظتنملاةيمدملا

حبصأةموتكملاتاعرتفملابةبرحبلاتالصاوملاتمطقناواثيثحاقوسةيناسنالا

مبهميبنجاالدحاوديعصىفنيينويهصلاءاينغالاممفويضعمنوينيطلفلا
قلامرشحىلالودلامآهللالعلو.نورذامونوتايامكاذذانوماعبمو

الكممالالبقحبصتلناكسملااذهىلاضرالاهجوىلعةمالاهذهمذارشنم

.نوئشهقاخيفهلو«دومموداعوحوموقكناكربخىف

يذلامريصماوكردألةريصبلانيعبةلأسملايفنيينويبصلاءالقتعركسفولو

.()هيلانوقاسي
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رادقملابهملاولضغلالهالعاذاهناىهف۸.۷-٥٦داواببساماو

مہسوعنتنأمطاوهتمدوصقأاضرغلااونولمعلاقعورشاىرورضلا

لہس«الثمرصمفرصکصاغدیهيلالواطتاللحمیفظفحیسهنوکب

يفةرشابملالصحموتقوعررساىفمهمدحاوهبعربقيدقوعربتلامهياع

.ددرلمعلا

¢يتازملللاحمعيضففولالاتارشععمتجناىلاراظتنالااما

.تافاءريخاتلاو‹هلحاعربخو

يلاةوعءدلارومنمنهدلایلارداىتملانایہ۶-۹ةداملاتلساماو

هحولاىلعىنيسحلانيماديسلايعالايالسالاسلجلاسيئرةحايسنمرعولا

تيبلاةياملىالسالاملاعلابداجنتسالاوهةوعدلايفلاحمتسالانممقاولا

مقدحللايويهصلارطلانمنيطسلفبرعهناربجهيلانيبرقالاةياحوسدقألا

مددملذاةحرضأدییشتوادجاسمواتایلکءانبهيفدیالاذهو

مميضاراعازتنأللالاةوقبلبروبقلاناكسبواءاعدلابوامملابنوينويهصلا

اذامزليفةؤقلابةيحيسممماةيعججىلعدانتسالابومهيديانم

.ةيحيسملاممالاةيعجةجاحىلعةرداقةيمالسامماةيعمجحمولاملمدابا

ةيضقلاحورلبسأروهوهسفنسدقملاتيبلاىلععازتلامادامهناىلع

بابنمنوكیفا۸ةلئاطلاوماعموةيلكءانبيدنعةكحلانمسيلف

اهريغوةيماملارهزالاةيلكايدلنحو.لثملايأرىلعولدلابلبحلاقالا

لاجرمظاعانفدبىفةكحىراللب«سافوسنوتودنملاىف

صالختساهللاردسقيملاذافيرشلاسدقلايفنيطسلفنعنيديعبلامالسالا
1 هالجلانيكاسمااباهاىلعبتكو'نيبصافلانيينويبصلاريننمدالبلا

(هللاهردقال)
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كلتىلعظفاحمنموكاذذاءابرغلاامنذمالتوةيلكلاىمحميذلااذنف

؟اةوقالولوحالواهنفادميفةدمارلاثلا

دودحىلاهتقاسورعؤاءاضعانمامرتحمًاوضعنيطسافةموكحدرطتأ

نيطساففحصيفو«الاتةماكلكلذوصلوامرجكاروغخمدالا

.اهنمدشاواباثم

؟اثيشلاوقالابلاعفالاةلباقمديتلهو

?ممدحابلحامملحولیرlLءاضعالاعاصاذامو

ةراداللنوماستسيما?مراصانقبمآ?مهبنيدجنتسمابرعلابنومتحمأ

ةميظعلاةيخراتلاةفالسحلارادعماوجهذبفديعبىلابهذال?ةينويرصلا

هلمیمالسالافوډسناثع.Jlنمءافامللانفادموهمخوإاةشدلااپسرادمو

اجبعيالسالاملاعلاردفلمناوتېدورمدنورههنس

!?نالاايسورلاىف

لبقتارمدقعدهاشیالسالاماعلاناىهف١٠ ةداملاببساماو

درجمبلبةجيتننعرفسلملوارامرصموةكميفليبسلااذهلثمىفاذه
ثالثرمتۇۋ1اداقعناتالاون«قروىلعاربحتاررقملاتبقيقرت

نيملطتمالهلرمثرهظروهزكمتبشباملقالاىلعنينسثالثيفتام

لذبوهتدضاعميفةيمللايلوابيغرولمعلاىفدلانمكلذىفوءاميلا

.لمأتلاىلعىنخبالامسفلبيطبهليبسيفمحلاوما
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ةدامرزغأوًاردصمسوارصمنایا-ا١ةدالاتاساماو

نكميواهريغىفهدجالامةيرحلاوديبأقلاومارتحالانمرمتؤااهيفدحيف

دالینسءارلاهلاحرنيطاسانمبرفنشهعفرشوا4وكرتش»نا

.رصمريغيفدمنااذاكلذمرنكمإالنمعورشلااذه

۰نالانمەرەعمةموكح4وةيديلایسنابجصاادهو

ءابتنالمرسدفإاءاضعالارؤز»نابحل)م—من

برعلانيقيقلاهناىلعطاشتلاورورسلالاخدانمكلذيفال«هتاعاتجا

.كانهرعاابتکمزكمهروقلو

ناعماهو6بعمجازمفارحتانم49ااملعلرماماده

لسمناعببہ١١۱۳هنسناشضمر.هابو

ييوهتک

:لامالابلڪادهرثاىلعو

.مطاسلارونلاريدمةرضح

رعۇلةيذيتتلاةنحالاىلاهخراتيفهتبتكاممةروصمڪلمدقَأ

يارللهورشنتوابسانملاتقولاىلاهوظغنحتلفيرشلاسدقلابعمتجملاىالسالا

نمًادحارالىلاسدقلاةيلكةداماصوصخهداوميفةشقانلاىرحتلماغلا

.كليأرلاوابنسحتسبلباتكلا

باوجلارخأتىفكاخأرذعاو«مطاسلارونلاةنيمثلاكبتكىتلصو

۰هلأءاشنادعبامفبتکاسو6اتراس

)۱(ناماس١١۱۳ةدعقلأيد۹

٢۲ددل©16روزا0اتدرحیفرەتۇلاشالاباتانرشدق)۱

یىرصلااللانعالع۲سرام۲۲-١١۳٠ةدعفلاىد٠یفرداصلا
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ماعلايبرعلارمتلالوح
ىلاتدرو١٠۳٠ةنسيفماملارمثؤللاداقألةدعلادادعا

ىلاداوملاىفهئأرنايباپيفبرعلانايعاضعبنمةلاسراشاب

.اپيفرمتلاثحرادموامامالودجنمضابلعجرمتؤلاةنتررق

.موحرلملاطخنعالقناہهئاراهوداوملاكلتىفةمئاقنايبيلباميفو

:هصنادهو

يفةخرومبرعلارابكضعبنمةيصومخةلاسرطقسمباناؤويلاتدرو

ةنتررقىلاداواىفيرنايببلطاہیف۱۹۳۲طابش۲۹۔١٥۳٠لاوش٩

:يلباكىوفحصلايفدعبرشتدقو«ايفثحبلاماعلايرعلارمتولا

رعومابسانمناكملضفارایتخا(

هدمقعدعومنيىعت(ب

مكتبجىفناوخالانمميلاةوعدلاهيجوبىفبنينيذلاءامسانيت(ج

٠رتيفكارتشالل

رمتوملالامعالودجابيلعىنببىلاثحبلاتاعوضومنييعت(د

تاحرتفااوثحملاتاعوضومنماہنالعآلاداوملاهيفلودحادهلب

رەتوملالامعالودجابيلعىنبيىلا
رالطقالايفاماليكشتواهعاضواىفةيلالقتسالابازحالاديحوتس١

ةييرملا

بامباتڪلااذهنعغالىلاةمدقمىفءاجحدقو

تتااحاورراب:الالحمباتكلااذهةيذيفتتلاتلحادقو

امعاربرةتةنلكمدقتنأىلعاهصاصتخاةرثادىفلكةعرفلاناجالاىلا

.هلوانت
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تامالملاضعبةفاضاةظحالمعمهلكشىفيبرملاعلادیحول٢

راطقالاضعتصئاصلاظغح

ةيبرعلاةموكألاءامساديولس۳

ةيديربلاةيلاملاتالاوحلانماهيلااموةيديربلاعباوطلالكشديحوت٤
ةلمعلالكشةلثاتمروصىلعةيضفلاوةيبهذلاةكسلابرضس٠

.ناكمالاردقىلعةيقرولا

.ةماقالاورورملازجاوحمفرورفسلاتازاوجلكشديحو١

.ىرخالاةيبرعلاراطقالاىفلكلاقحةيبرعلاةيعباتلالعجس۷

ةيكرلازجاوملاعفرليعسلا۸

ةيبرعلاراطقالاىفةيراجتلافرغلانيبطايترالاءاشنا4

ةيداستقالاةدحولللمعلا-٠

دحتمبرعكنب١

تاعورشميفاھاوسةحاصملكىلعةيبرعلادالبلاةحاصمبيلغت۲

تالصاوملاقرطوديدملاككس

ةيلخادتادهاممنمدقيامعيجىفةماعلاةيبرعلاةحلصلاةياعر۳

.ةيحراخوا

ليباكلاونيزاوملاماظنديحو٤
ةيماملامايقلاليهستوميلعتلاجهانموةيماعلاعماجلاديحوت٥

.ةيسردملاو
اذهىلاةجاتحلاةيبرعلاراطقالاىلاةيدنالاونيماملاتاثعبلاسرا-١

.رفسلاوةحايسلابمايقلاليهستو

٠.ضحمبرعماظنىلعةدحتمةماعةيبرءةفاشكسيس\۷
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سرلاسابللش۸
عمجيمبصاخرعوەدنعىلابرعلاكولململيعسلا-٩

مراطقافالتخاىلعم
برعلاءادهشىركذلماعموموةيررعلاةماللًاديعماعموينييعت٠

لصفمورصتخمبرعلاخيراتلباتكوةيبرعلاةيضقالباتكعضو٠١

فلوالاىرعلارەتمالنيلمةماتا٢

رعمليلامماظنعضو۳

بازحاللةلثمللاايلعلاةيسايسلاةأببلاةلبقلاةيذيغتتلاةنحللا_٤

ةلالقتسالا

١١۱۱۳رفص۲۷يفیابامہاهنعهتبحافلاق

.هللاهمحرومكيلعمالسلا

مرت#حملالوالامكباتكنامعةمصاعقسميفاناوتقللدفبدعباما

نمكلاذهامىلعنيلادلا١١۳٠ةجبلاىذ٢۲يفخرولايناثلامث(...)
رورسلانمصاغاسبعاهللاو.ةدوشنملاةسرعلاةيضقلابميظعلامامتهالا

دروًعازجاعهيفتنكتقویففسالاعمامطوصوناکنڪلكاذذا

رابتعالاىفلوالامالااطهذبكةيضقىفيأرءادبانعالضفباوج

نيراتكلاىفرظنلاتدعأباوجلارخأتلرذعقبملودادبتلصوذاو

.۰نتيليلجلا

ىفىلامبرالاداوملاصخياميفركفلانمىلادبامةيماسلاكراظناىلاو

:باوحاليذلاتقولانعرْخأتناو«لوالا1

ىدلاناكملاوهنقالٍيرعلارمتوملادققعليدنعناكمنسحانا(١
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يالسالارمتوملاهيفدعبيذلاتقولاوهلبقلاهداقعتألتقونسحأ(ب

رمهوشومو«يالسالارمتوملانمهنأشنيفعرفتمهلألكلذو«اضيا

هلليفزکرسمتينایاهنموکینابجیفهنمهتیلاموهئاضعا

.هئاضعابهنعلالقتساللدعتسو

يفكارتشالامدعنوحجري(نامتكلم)ةهجلاهذهيركفنمنا(ج
ارظندايلاىلعءاقبلاو«رضاملاتقولاىف مدالبجراغ ةيسايسلاتارمتؤا

ةعولةميالامبرلاببرغمنمةطاحماناث‹ةيسايسلاوةيفارغجلامدالبةيمضول

ىفوهورحبلابابرقتثالثلاىرخالاتالانمةطاحوينرعلاملاعلانعهب

ىبنجاللءادعلارابظامدعباوصلارمسياف«راعتسالاليطاساةضيق

ناىمقتىوقىقدتلابماكرعبتتلارحبلامامزىلعشباقلاداصرللامطفقاولا

نرودحااکاوناکناوهنعلالقتسايفموصايفيلعفلالخدتلاهليسودج

(شعلانمنوهأرشلاضميو)

یفرصحنلنا(هاراا۰ىلع)بجىلوالاىرعلارمتولالامعانا(د

راسبتعابةرمعتسماةييرعلادالبلايرحمىلاقيرطرصقانمةلصولاىعاسلا

ةسايسلاوماتخماهورمعتسمو(رامهتسالايا)هيفةنواغتمابناذاامتاعرد

.ةدحاودصاقلاتناكناوتالماعملاو

.سولاذكوءامنعةيامحلامفرىلاةجاحىف.الثمشکارق

(۱)اتقوم(قيقلابادتنالاتحل)يطوريماىلاجاتحنفرئازجلااماو

االقتساقيقحتويساسالاالوااممزاببرغلا

.اماوعاتمادةنحاطبرحدعب١۹۱٠يفايلاطباهيلعتلاصىذلايبخادلا

١١۹٠نسيفرئازجلاةرو"
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قيقاهانممبلالقتسالاقحتسلرصمو

لقتسمدحاوءاولتحةرثعملااهمئازجامضىلاةجاحيفايروسو

سايقلااذهىلعواباصاىلاابمضوروغابدهعءاغلابالااطةاحالنيطسافو

ءايجردتلالقتسالاىلاةييرعلاكلاملالوصواذهىلعنوكف

اهداحمالساساعضوىلاةيدجلايعاسلاؤراظنالاهجوتهيلعفارشالاواهلوصح

نامزىفاللصحمملكلذنال(اهديحوتال)ةدهاعمبضعبإاضعبلتيرو

:نيرخالانمديمادبعنامزيفالونیلوالانمنوال

ةيسايسلاةينطولابازحالاءاسوءرعممنافتلابمتيامنا يرظنيف اذهو

الدمرکانيدلاممنالرەتۇملارمأمظتننادعبرعرطقلكىف

ضرتمباملیلدتممکمنيدلاموباسحفلاهلنوبسحيونورمعتسملاهريتعب
يلعلوصملامهتمنيذلامورمتؤلاىلامقيرطيفتابوعصلانم

.رەتۇملاىلامبودنلكلامنممزاللالامل

ديحوتوتاموكلاءاعسادبحوتيفةشقانملابنالانملاغتشالااما

امءاونابهكسلابرضوتالاوملاوديربلاعباوطواهنيزاومواپايباكسمواپمالعا
ةيديدبلاككسلاوةماعلاةييرعلاةيمباتلاوكرااورغسلاتازاوجو

رۇمدقعىلعبرعلاكولملحوسأرلاسابلديحوتوتادهامملادقعوةيراجتلا
يفتقولعييضتفلوالاکیاتکيفةررحلا٢۲داوملاهنوحامكلذريغوماع

تاموکحنمابتمملاباطيودالبلاریرحتدعبيانةيوناثروماپنالیرظن

لالقتسالاامايذدعبةيبرعلادالبلا

كولمنماهيفامتامغراحواةققحرمعتسمالةديعتسمدالبلاونآلااما

رەعتسملاممهعسامالاةيرصعةولکنمءارماونيطالسوهمئاو

هنابناهدالافرخزملامقرملامشېهحالساباقنمةميقلانمامي
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ىفهمالارالدلوةيمستيفةشقانلاكايفةشقانملاف«لامتساللحلاصوًاديدج

يفتقولاولاومالافرصواإلاغتشالاىفضراعبالرمعتسملانانظاو

نعهلاحريبالورەئوافرصلاهنألوهزکصريغالاهڪانال6

زجعيدقالاومايءدتسلاهنالودالبلاريرحوهوراعتسالالتاميلاغتشالا

فرصتتواممتافضيفىالسالارمتؤااةيلاممحازيفاهليصحنعرمتؤللا

!راعتسالالاحریمتموهكلذوامنعراظنالا

.اطوذالملاظعلارشاببنابجميظعمسالااذهناف«ماعیبرع

رشبمتلاامناکاراةلأسملايفاولقتسلالناوهامفانهاراىذلاواذه

درباماورشتناهماعهنهدلھوعلاصألادعاوزواحتتدارفاو

رطقلكىفماعلايأرلاهصحميلءارالاترمعوضوللااذهيفکیلا
لھو6هموكلارارسالانمدعاماذهفساوتبوسصالاللحشو

كنانودقتعلنمدنعامولعمکنىفموتكسلانوکناهناىلع

رئاودضمبىلااذهمکباتکنمخسنلوصويفكشاالو«هنعهنومتكت

مناملاباطقانمهيلععالطالامردمينمتهلامتكىفًاذأةدئافلااف«رامتسالا

۰ىيرعلا

۰هدنسحعهالعخاولاوهىقاولمأتفرصاقلایرکفلررظاماده

ىورابلأناميلسصلخملامکبخانم.هللاديبقسفوتلاو
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ةيبرعلاةريزجابرحلوح
كالا:نيماسمانيبرعلايكالانيببرعلاةريزجىفبرملاتشلامدنع

ءالقءعراسخاشابمءاشتھ١٥۱۳هنسیفيحمامالاودوسلانبا

نيكللارذحومالسالاوةيورعلاىلعبراهذهةيقمنممالسالاوبرعلا

الهلاامنيبؤنيماسملاوبرعلاىلعواعمامرءلعةميخولاامدقاوعنمنييراحتلا

ةيفاضالوصفبتكف«راعتسالالودنمعياءادعاالااهنمةميتغلاب

لاقلاہنعلقنلنحوناهريغومطقلاكقرشلادئارجيفترشنعوضولايف

(6):يالاناونعلاتحتلاق.يلاتلا

اشابىنورابلایارةرزابرح

راسکناوراپااولوقامناراصتناوءالتعاهومساال

رغألاعاتدلاكىفورصمونيطسلفوماشلافحصتلصو

دوسلانباكللاشويجهتزرحاايبرشتوراظنالاتاتةريبكفورحمةمخ

نمهتصدونادلبلانمهتحتفاملوىيحممامالاشوياهندراطمورصنلانم

٠.ةمىصاعءاعنصلالتحألعالقلاونوصحلا

تاناونعلاكلتلمسةرديعمقارعلافحصضعياهوصورأىلعت

ةيديزلاشويلاامتلانىلاةرهابلاتاراصتلالاميذتامنكلةريبكلافورملاو

یراساولفاوقومفادموةحالسمتارايسنمهمدظملانمهلترغاظامو

روهظكلذالتو«ةيباهولاشويلانميبتقلافال'ءنمناديلاىفطقسامعم

وغوةدحاوةعاسىففالاءهنمتعددادشفحصیدحانملیوطروشنم

دحامةادانلاوهلتفوهدبيلورارفویممامالاملخؤلوومسرشد

۱۳۷۸۱ددع١۱۹۳يام۱۹يرداصااهددعىكلذو(١
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6ناكلملوالاليفناونعبCloدوسلان1دالوا

ناهبرال_اسشاحافبزحتلارطوسانلارطاوختحاہفكلذتد1

.ةيديزلاةعيشلارثاوحءاعنصليناهولالالتحا

فحصتر

لصأتسيلضايرلالتحمىتسسحلوسرلاطبسديؤيناهللاىلارخا
.ضرالانمهيباهولا

هذهلوثمبةحوتمطلااذهىلعحابصلكردتكاذذافحصلاتاكدقف

هئالىتساوايلاتىلعةفالللاشوجاشابمدافحزإةرشممةمخضلاتاناونملا

نانوللاةمصأعاذاطوسنورظتنبساىلاوةدحاوهدحاوناثولاندمع

هذهناتنظیتحلایانادیميمامامسناو«ةعاسىلاةعاسنمهتضبفىف

اميلعاشودنماماقتناالعءاضقللابوروامصاوعضعبىلعةفحازشورجلا

ةمغحازارناواهلكقرشلاةيمالسالاةفاللاىلعءاضقلانمهبتماق

ذاقتاوهذاقنألنيفيرشلانيمرحلاتاثوىلوالامالسالاةلبقسدقلاتيبلاىلع

تاو4لةقيقحاللايخهلككلذناتكردأ-فسالاعمىناالا
ةيمالسايهضعيىلعاهتمبراصتلابرشبمامويلاةنحاطتملاشويلاناوهمقالا

براتیبوتنراقالو.ريغالةببرعةيمالسادالبىفوطقفةيلرع
لمحةيقرشةلودربك١نيبتعقوهذهناتدحوةروكذلاةنانوملاةيناثعلا

كلذيفاألوقعمصاامناراصتنابريشبتلاف«امعاضخاتدارافبدلع

ىضارالاوةماعلاندمانماهيلاهمضتمبةلودلاةحاسمميسوتاهتمدئاوفلانم

نيماسملانمةلودلاىلاسوفنلانمنينالمةداعا«ةبصلا

[I+جىلورابلا
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نييمامالانيبمويلاةعقاولاةبورعلاومالسالاىلعةموئشملابزاهذهاماو

عسلنجارسخاہنالعادرحمهافبرعلاةريزجحيفيديزلانيبررملا

اياجألبراحبییمامالانأل«نيماسلابرعلأنمفولاتارشعامفتانالو

نالاهمامازجعلتدایتحاهءارواوامنعيلختلاباهبلاطبوايناطبرب

ندعوججنماھءارؤوامواہمنيمامالالممطقناونگنودبهغئاسهمقل

اہکرتنیددلادیمنیانالنیلانماهنايعديمامألاناكىلاهوتومرضحو

لحمنالدفنالانمحرهدوعسلانباودوعسلانبالًادادعتساربل

.نادلبلانمهياميفلخدامسیالهتابءاعنص

ىفةيفشتمةديدحلامامااطولتسابةعقاوايناطبربيهاهو

مالسالاىفهيخاديبلبديبالنسل«هدالبوهشویجقیزمشبیب
.دوعسلانبامامالاةبورعلاو

داشتنیلالحاسماماةفقاوايلاطباواسنارفوايناطيربتاعردميهاه

نيتسيرفلاىداميسقتىلعقفتتلةبسانلاةعاسلارظفتوبثكنعاذماهذه

.ىفوا

ىفةرهو.جربكارسخىتحبرملاهذهنلعيداكافدوعسلانياكللااما

كلت©!ةيّملاامكارداامو»ةبّقملايشوزاحلاةدالقيفتلاكرجالا

يهو«برغلابقرشملاطابتراوضييالارحبلابرجلارحبلالاصتالةيناثلاةقاملا
ترشابوبرملاهذهةصرفايناطيربتمذتغادف«مولازاححلليذالوملالغلا

هللاردقالزاحإلاحيصمسواإقوثولاراىخالاهبتءاجامىلعانصح

هللاءاشامىلاامناطلسواہتمحرتح

ريمالاندرالاقرشيفابكاعنابانيمطتحرصبدوعسلانباو

EWنا(ايناطربهديراملیا)هعمهبیقالتیسهناهزیزعوهوخا
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هرمةبورصلاومالساللةيوتعلاوةيدالاةراسملانمنآلاىلاربظاماذه

.سرونعفشکنسولاحلکىلعمظعارتتسملاوهمؤشلابرجلاهده

تالاهيفريخالارصتلاناكءاوسبرلاهذهنيرشبتسلانموجرلاف

ةرذلادمنيدجاومحلاخاالوةعقوتملاوةعقاولاةراسللاهذهبرعلاو

.كلذنم

اتحملینابراهدهنمبرعلاومالساللفحصلاردح

فويسبمالسالاكوشراسكنا»:اذكهنزلايتمالعنيبامناناونعلعجمو

«لواممبةيورعلاحرصرايا»و«هلاجر

يورابلانادلسN۳۳مرخ۸٢۲همظعالادادب

:لاتوديدسلالاغلااذاليذماشاانیلابڪ1

دقو«ىداوتلاىفاريكًاريثاتدقوةلاقلاهذهفحصلاتاقانت

يدانلاقناشاملناو)حالسلازترکومJةلاقموةلاقلاهذهع

لا.دادغبىفيركسملا

(١):هصاماقاعمددصلااذهيفلاقم

اةندمحلاربخعاشالو«تدعواقياسلالاقملاةيتىتك

ةصالخكيلاو«اهلاسرانعرظنلاتفرصو«ءامدلانقحىلعهللااندمحوًاريخ
منمرظتنینيذلانمهلثمرركتيالناءاجرهلاهانسحيالاممایفامضمب

ةريزجىف:تاونعتحت١۱۹۳وبنوي١١۳٠١رفص٢٤۲يفمطقملادرشندقو(١

٠.ةرواجملانادلبلاوبرعلا
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.لىقتسملاىفحالصالا

ىلارصمنماو-هجوتمرنافحمعلاتركذنيذلاضعبلمعتدقتنا١
.ماماللًاراصتنانا

دوءسلانباكامالًارابعتنازاجلاىلاماشلانماوهجوتنيذلاو۲

.زخألانودنيبراحتلادحاىلازيحتلابترهاجىلافحصلاو_۳

ايلرماودلوزاحلاىلاءابطالاوهنودالااواسرانىذلاو٤

ِ.رصمو
اذهذا«اقيقحمءاروىعسلاوةيبرعلاةدحولابلوفلايفانبهلككلذناف

!کىلعبحاولاناف«ليلدىلاهناایفةحاعالو«دیحوتال

وعديتاوبراهذهىلعهطخسنلعبنانيیراحتملايتقطنمجراغناك

.ققحتيىتحنييعتلاىلعالاهدحانمةءاربلابحرصيلبةيادحلابنييراحتملل
لاحلكىلعبرملاهذهةحيتننال«هدحوةءاربللقحتسلايغابلاامرنمملاظلا

ندفرشلانيمرطاونيماسلاوبرعلاىلعةميخو

يلاةوغلاديحوتىلايدؤيسرخالاىلعنيمصلادحاءاضقنأنلوغلااما

ىلالامالانسمهاراىاراعتسالانماملكةيبرعلاذقتنااهملمؤي

۱.تولااذهيفاهتحملئاطال

ارهاظتمهئايفرامعتسالالودتأراذاامهمرصتنملانال

تادحاممدمتعبههرکتنانمدیالفةريزجلاندرستترايتلااةتسالاب
نسحويدءتلامدعیلعو7دالدلانمaىااطارعاىلعاہعم

مواقملکهجويفهدالبباوبادسونيمرجلاميلستىلعوةقادصلاوراوجلا

.هرظتننلفاربخاهعوقويفكشالامماذهو«رامهتسالل

نيطسافوماشلاصالخراظتناوهبلامالاقيلعتكلذدعبلوقمملانملهو
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!هلوقأنانعالضفاذمحاالىامهلا?هيديىلعالثم

لدسمراىلعمثهللاىلعاودمتعبنرالمعلالاحرىلعبجاولاف

.تادهامملاانيلولغملاكوالاىلعالمهتياغلبسيفمهحاورا

دقهينشعلاةلودلادہېعو6هاوطدويوبالانيدلاعالصدبعناف

«كمآميجتنالوتف«كرفظريغكدلجكحام»هيلعع

الميذلا»لوحتلااذهنمفوختلاابنحصوراعتسالالودراپظااما
ديطوتلةليسوهذاخألديموةيسايسةعدخالاوهان«ارورس

.اةطبترمادالبلاىفةفعاضموابمادقا

تارالطلاءانلوسالادسشلواپفةدازبرفرعیرنسف

نمابتياحواهنععافدلاىوعدبةلتحلادالرلافاتکاىعاہضعبوااپتقفنلمحو

ممالاةعماجهتررقيذلااهالقتساقيرطيف(ثيثحلا)اهريسددييذلارطل

هالدهاشامرغهموئشلابراهدهجئاننمسرقاعہدجاشنساماده

.لوالاىلاقمیفهترڪذامم

دارقاضعبهلاسرامدعىلعرقوملاىالسالارمتؤادفواضياتدقتنادقو

هلوصودعببراتنلعاالفئاطلايفهئاقبىلعوىلامويلوانمهئاضعا

.امشەمالكرۇتوكانهوهوترمتساو

نتاكلمالسدقلايفىلانيفرشلانيمرلافاقواميلسلىلع

نيراحتملانبحلصلل

هللایفکذا6هتسصلییاهحاحالوهتکتنڪ۳صلةهصالخهذه

.هللدملاوفويسلاتدمعاولاتقلانينمؤملا

يورابلانامیلس١۳١١۱۳رص۱۳دادب
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!ةبقعلاركىلع

رشنأنانسحتسأقياسلاهلاقمىفةبقعلاةيضقلاشابينورابلاركذةسانم
ةديرجيفاهرشنوعوضوملايفحالفلادوختذاتسالاالاتء(صعةديصقهرثأىلع

ادهيفهبتكامةماتةقياطماهناطلكلذو«١١۳٠ناضمر۳۰يفءاغالا

:اصناذهو.نأشلا

هيلتسمالعفيسلابعنأوهبصقلاقلأورعشلاكرثأ

€هقعلا)عازتنادعلتقهرحفموالظزعيأ

هبقرلاءاسنحماالارظتنلالبرعلادالبقيوطتدعب

هذهيفبرقعلالخدأاكلمىف;شيملاببطن

هبشخیدانادقمهعجضمىفموقلاىدانأ

هبجنمتناكيهاميدقوايجنلاضرامقعلابتيمر
هيلقنممحلعايلمأ بلقنماہعبطيرعشتیل

KKن

هصتمةايحنوينفوسهبقعلاريصمرعاماينا
هييصتمماتمدعب`ˆاذفصلاواهأبقلسآيأ

هببقفوخممصلاددهئاغهيلايويمرح

هساياودلاماتذحشرداغناوعفا«افح»طخ

هڪٽمءاررصالثيحاٽقانعاىلعتليفوس

WH oR

هلرعواهمتیضراتسلهواوهاتجرصقرشځو
ههدمیسحارلکهلممعجبو



اممايندلاونيدلايفاوبعش
ذاعماجلابسنلااوعاضادق

اميففايسالااوبرج
المعلافرصترش

ادعلليلاعلاحرصر

ةقنمابنااونطظ۳

هبسناريثتسملکحار
هبرحتلايده*ادعالاىفتيل

هبنعمارڪسدفمو

هبتعلاليېسيفاونامتو
هقنمميدلاہزاونال

o

یوهسانلانمنيقءرفيف

فرتنمتيمقيرفف

ىلعبيجاهوہش

هبلرمنماطوالسيل
یوهنمالارادلابارخام

مماسجاتصخأ

هبرکقالوبرملانطو

هبنسملابتيمقيرفؤ
هيلغلابالملايفاورونا

هلرلابحاوهاننمدنع

هبرختاشهومسوفنىف
هبدجملابولقلاكاتاهتحم

WH ¥

بلتنماسساةهلخ

ابتریفناغضالااوءرز

مكلالقتسااهاولاقم

لهوسرعلاهلفحانثاو

انلجرأىفداقالااوعضؤ

هيدتنمتعدداللىف

هيرتاافونصاهوقاذاو

ههوامىلعهللااوركڪشاو

هبهتنمىبلاوسرعم

هيهذمالوجح
هضتقمتفامةلاحبغنماساريردأتسل

WW ¥

هبرپشزوجتنتفاهابصیفیقبآفوس
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هداكاتفلخىیراوتامیوسجوجامؤجوجابسل

هبرشمیفورحبلااريملورحبلابرشرحملوغ
هطعهيقتريفاحانمهراثڪاىفعوبرلاهبش

هبعلامفبادهباملاىفرهدلاترارغ
WOH

هيصعتناكعامطالليهوةيصعتدصتلصفال:ليق

هبقتحمىغولانارينيهواوزامفتراربنلادمخت

هدقلمLLاموتيہتشحباضهتیماندلاب

هش.لاعانمقلبوهواسلاوجىلابدشلالسر

هىهتلماہحيرابتنمةراپنمضرالايسملفوس

هندودحمةركتءانتواكڪذمجتقرافذااہاثم
۱

N

ههياهلهدادونعالقرشلااذلبرغلاتھو

هبشوشمعماجرلکيفيہفهئاجرايفةظقيلاثب
هباناکیضمایفاذناهلقرشلاىلعانمىراال

هبدأهيفعريملهلأىفقرشلاقعبرفلاناريغ

هبلسكشنودديعتسمهبيرعىلعقرشلااذنا
هبظتقاللطبنمةبظاذادوقعميأرلارايخو

34%

هبحتنمةيناسنإبوااقشلابالاهيفيظحمتمل
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هڪرصسيعلهنااوجنبادوامر

هباتیوطلاموبيفيهوةبوكمىولاموبىف

هلدهدقنرمنملامرةقاءهيلعلمعلاحبصا

سئلهللارمپف ةبهوماناقعيفنڪٽنا

ترڪكدىعادتلالوح-٥

! لالحمضالابىضقيساهءايحانافافيلعتضقاولتقا

١٠ىةرداصلا«يلاهالا»ةديرجىفاشابينورابلارشنناونعلااذهتح
: هصتاذهو(١)يلاتلالاقلا«١١۳٠يناثلاعيبر

نال«ةصاخبرعلارهظتاونسلبق«برع«كرت:ةلكتربظذنم

الالق.تساىمظغلابرملادعبمہفویسدحماولقتسادقناغفالاومجعلاوكرتلا

نيذلانيرمعتسملانيبمهكلاممتمسقدقفبرعلااماو«امانايقيقح

اولقتسیلو«اہیفلماعوضعفرشأمماوناکةلودنماوصلختيلبنجابنجممم

قابلاليلقلاوهيفهبرحللةحئارالًادابعتساًادبعتسممرثكاحبصأف

! لطبخنمیواوهلالقتساراتستحانمضدعتسادقمرم

تافامىفالتنو«برعكرتةحعزلاةمغنلاهذهىسانتننانعاضوعف

اتق«سمالابكلاىفانئاكشوانناوخاومولااننارجعمبباحتلاوبرقتلا

ءادثعبمالايهامولبقنماهباندمستسااننأكنآلااهركذىح
. مدحوبرملاباصألاضء

ىلاامنزوابجومايالاهذهيفةنسلالاىلعحولتكرت.برع:ةلكتأدب

تاماسااناغفألاوايكرتوسرافكاعنيببرقثلاوةدولايلحةليسوبمالقالا

. تايقرشلا

.قرشلاةيدنايفغولبلاریثاتلانمهتدحاامنایبابیرقیتایس(١
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انيتماساساهدمْلوقرشلايفديدملارہظأااذلبحرتنانمالدبو

برعلاىلااتمضعبلادعبوءهبمءاشتنارسلذلانمصاللاةدعاقل

النالميانلكواذالىرداالوةصاخقارعلاىلااجومهاريضمبلاو

ةوقلانمرظيامناو.انتمالسهيفامىلعنوامتلاوداحتالايفالاانلةاجحت

.لكلاةووهانمبناجىف

راعتسالامدققديطوتل«كرم۔برع)لكءاحایفناكشالو۱

.رەشالثبحنم

راعتسالافحصراہظانانمیلاودبعبرحىلعيللاقمیفتاقناقس

ةبردلاةوقلاةدايزلةليسوكلذةئطوتوهدوعسلاناكلانمفوختلا

ىذلادوعسلانبانمىوعدباباتحمىلادالبلاىفةيءاوملاوةبرحبلاو

اندهاشدقو«اهتزىلعقرشلاىفبرغلاةداسىلعيضقبوامامون

.هنيعببسللتارمعتسمانمريثكىفةدايزلاهذهنمائيشًاريخا

يلحتcلاهراث7دهاشتانحبصأةديدجلاةعاشالاهذهتربظدقونالاو

يناغفالاىمجعلايكرتلارطللانمةيبرعلاكلامملاةناقوىوعدبامويفامويةعرسإ

.نومامف€وکالوھوزىكنج»دبعددحيسيذلامادلا

ىتحهمالكىفقارعللنيسمحتملافلااذهنمنيمئاشتملاضعبغلابدفو

مجعلا»ثالثاءامللاءالؤهتثدحاذاقارعللءادفماكبرعلانا:لاق

!قارعلاىلاةءاسالاب1«ناغفالاوكرتلاو

اوناناف?قارمللةءاسالاعوقوضرفىلعنونعيبرعلايايرداالو

لتقياحالسودًجادنجماشلايفنامالهماسقابماشلابرعنودصقي

.اہحالسواسنارفدنجرغ

ايناطيربدنجالاكانهامنالميلكلافندرالابرعنوتعياوناکناو
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.ةيدابلاريماكينحوبااهدئاقواپحالسو

تودہشناوسئالاوردلاورجلافنيطسافبرعنونمباوناكناو
.زياكنالابنيرتستلانيينويهصلاحالسودنجالانيطسلفىفامنُ

اود.سيقدقمهناسانلالعدقفنولاودبيبرعنونمياوناکاو

!طومدودحاوزواجتبنامحمستالتادهاعمب

اتحصادقنیترامالانيتاهنافنيرحبلاوتيوكلانونمباوناكناو

ةكرحالفيسرافلاجيلايفلئاملايناطيربلالوطساللنيتيبرحنيتدعاقك

.اناطربنذأبالاامہیفنوكسالو

ماشلايفاسنارفتاوققارعلاءاروناكلذرسفتناالاقبمف

ةيزملكنالاةنويلاتاوقلاوةقعلاوندرالاقرشيفةنكمملاالاليرتاوقو

مجعلادعتناردقتىلاةوقلابرعلاةعوطتمعمىبف«نيلتسلفىلعةضياقلا

بيباثابثبملااودارااذاىرخاةرابعبو«ءوسبهدصقاذاقارعلانعمءافلحو

٠ةيزيلكلالاةيسنرفلا

ةقرشلودىلعلوديانرصتتسادقانتاكردننابجانهاهو

شويجفحزدنعيحمامالاهنمرذحماتمريثكلاناكيذلامالاةيمالسا
يبرعلالساهيخالهشرعميلستبوجوبنيلباقهدالبىعدومسلانياكلا

.هصأيلعبلغاذاهيلعفحازلا

هللابضغلحالاو«ةيبنجاةلودبنيمتسواىمتحمناهلزوجالو

هدالبكالتماىلعنيكشماناعادقنوكبكلذهنال«نمجأسانلاوةكماللاو
.هداقتعایفهبلعایغابناکناولسمكللاماسيموةيبرعلاةيمالسالا

الوقعمناكايزیلکناوايسنرفانممالكلااذهلثمردضولم

قيرطنمةيقرشلاافتارمعتسموزغيفايسورتركفاذا:الثملونُكلذو
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عياتمىلعءالسيتسالاوقارعلاىلعناتسناغفاوايكرتوناربا:ثالثلاءافلملا
يفوانيديايفماكوابرغلارثك١نالكلذمته١افنانةيطغنلاانتورث

انعبانمنععادلاقارعلاىلاىمظعلابرملاىفمئانقساکمهقوسننا

ةريبكةقفنوا.ةيومصىدانودبقرشلاىلانعو«ةيطغنلاانساناو

ةيقبلاىلعىضقيساميملكتلنحمونوتكاسسيسنرفلاونكل
.لمشلانم«برعكرت»هلکاتراسهتفابانل

دقديم:نيوخالابرحيفنزعحلااهرودتبمليتلاعبصالانأك

نيلبرحيفرًخارودباتلتاهجلاهذهىلاتلقتلاف«كانهاهدارمت

رسخيفكلتكنوكتسةحيتنلاناىفبرالو«قارعلاومجملانيماسمانيراجلا

.لسملاوةدبزلااهدحوعبصالاقعلتوحالسلاولاجرلاولالانافرطاا

ةردقبرعللناكاذا:نولويويصلاويزياکنالاویسنرفلابأكو

نيفااحتلانانفالاوكرتلاومحملانيماسلاءادتعانمقارعلاهيامىلع

اکلماوداونجیلاہنمانودرطبملو؟انممدالباومحمململاان

حالصدہءوهضرایفهللاهنجماشلاىفزيزعلادبعنباوةيواعمدبعهبنويحم

.ىلوالانيماسللةلبقسدقلاتيبلاىفييوبألاندلا

?ءيراقلااهبااذكهسيلأ

المالحومجملانايههدقتعاامىلعاهيفدرمالىلاةقيقحلاواذه

ماليمالاوراوجلاااةريثكبابسألقارعلايلاةءاسالايفطقنورك

اواهاجتينانوردقيالمناف«هلككلذضرفىلعو.عفانملاكارتشاو

راطممرامو٤عىلعرانمرہشأمراميىبرفةيقارعلاةيناطيربلاةدهاعلا

ايناطربلوطسأمممامأوءراب«نابذلانس»راطموديتعلا«يدينحلا»

دناهلکكلذءارؤوسرافجيلخىفنرحبلاوةرصبلانيلامالميدلاميظعلا



¢

نمردتةراشالوادنعلمعللنيئيرأاراحسلارانيدلاوراثرثلامفدلاورارجلا

اذالمربممبرحیقارعلاعمبرحلانأكلذعمو4ربلادئاقلا

.ةماعلابرلاكلذىعمو«

ةجاحيفمنلامبابعاوضوخمناميئافلحومحملالاببرطخمالاماذهو

ىتلاموقنوممجمونمبرخامهيفنوددجمةليوطةدمرمتسملسىلا

ءوامموچیفمهلعمممنالکشمهيفنواحمو«سيسأتلاةحردىفلزتم

مرااوققحتينامرئاملحومجملاوبرملايماكتموباتکىلعحاولت

ببراقتلالبسيفقرأتلکاوساشنارعناضرغمصوورعی

رەەتسلالعبيلاقرطلابلبوبةلابال«العفوالوقةحتنماتايدجلاباولمتشبناو

يورابلانايلس.اندابعتسا
لكاغلاىفو«ةيملاعلالكاشملايفهئاراءنمجذامنضعبهذبفسدعبو

لطفهريکىقليحانموغلبماوريلنيثحابلاراظأاىلعاهانضرعهماعلاةيمالسالا

مستيالزيجولاانباتكو«ةدحىلعًادلجمىعدتسبهنال«ءاصقتساللال

۰ةردعُم۹sكلذل
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ارسل ا۔ےقیرثااماوینواداماب

شکكارمرئازجلاسوتسلبارط

ذنمةيمالسسالاةعماجلاىفاشابيفورابلاءانفغليمثحابلاخالالعاذا
٠.هرافظاةموعن

اذهىفهلاهارقىلاهتديمعقنمرصموحنصاللايرذملاهاوهلعاذاو

لا?ربصىوہلاىفلهورصمابكتيوه:يلاباتكلا

ايقررفاراطقابهقلملةدشوهاوههنكوهماهغلبمروصتيفيكف

.شکامرئازٍجاسنوتسلبارطصولاىلع

ةديعبتارظلو«یراجالًابحو«یراعالافشلراطقالاهذهوحهلنا

ةديعبیتاماو«ةدودحمريغةعساوعاطمو«یماستتالةيلاعتاياغو«یمانتتال

:يلبايفنأشلااذهيفةمطاخةماللانهننحو.ةدودمم

هنعانصحانكناواننافسهسأرطقسموهتمسلبارطامفسالوا

الثيحاسضایحنعًادوذنانسلاوناسللاولقلبهداجنمصامامنأشیف

ىلعفورظلاهتمغراالكو«حافكلاندايمراسىفكلذنعهنايحةدمرتفي

فيسىلارشمىلالنُ«رخناديمىلاافرحتمیلون«نادیمنمباحسنالا

كلذنمايشتماع5هنابحرخاىلااذكهولقىلاریتمىلافیسنمو

.انهكلذنمةيقبليجسلةدئاغللاماعأىرتافناريغ.لبقنم

لازمالةلقوضاعالاوديرشتلاوداعبالاةنحمنعًامغرهناف

لجوالوبايهريغنيثباملاونيملاظلاسوءرىلعهعراوقرخالنيحنمماعلاس
بسحشعيبانهانکلعاطتسمريغكلذءاصقتساناكنئلو

:باتكلااذانتطخ
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نامعنمينيلوسومهتلاسر١

اشابىورابلاهيلابتكىنيلوسوءياطيالاروتاتكدلانايفطناوفنعيف
هغلبامدنعامصنمةيلألاةمزاملاةلاسرلامامالاةرازوسيئركاذذاوهو

:اپناذهويساس|امنوناتءاغلابسابارطىلعايلاطباءادتعا

١٣٤۱۳هنسةدعقلايذ١٠-لیقسمنام

ييلوسومرويذسلاريتاريزولاةرضحيلا

ضقتنمهيلعمتمزعامةيبرعلافحصلاشعبىفمظعلافسالاممتارق

قامتالابهداومتمظنيذلابرغلاسابارطةموكسليساسالانوناقلاءانإ

ناكىلاةمرتحلاةيركسملاةأيملا«سلبارطيدماجمءاسؤرىباوخاواناىعم
ساجميتيدراتلارفجلاانعمهبورحيفايلاطيألساغلالجرلاامسأري

ةسمالاهتيضرورقوملاكلااةلالحونايعالاوباونلااساجمويلاطرالاءارزولا

اميايلاطياىلعءانثلاامكةيبرقلاوةيقرشلاممالاهتذبحوءامجةيلاطيالا

ديدمؤةمدخوراسلاىلاليلاوءامدلانقحءاروىعسلانمهتديأ

امانامغولانييسلبارطلاقوقحضعبلفارتعالاونارمملاماقاىلعنوامتلا

خيراتلااباجسوروهدلااميلعتدهشو«نوكلاعدبم»

`ةبيرقلاروصملاهذهىفممريغاهلثمىلامرقيسيملةروصبامنععافدلاليبسيف

.تقولااذهيفامتيرحوامةوقحمباطنةمألكلناکیتح

ميديااودموءافولاىلعنوناقلااذهدعبنويسابارطلانهربدقو

ةتسممميدقتكلذىلعاليلدينكوسمنالاولاملابحالصالاىلعايلاطياةدعاسم

.ةبرعلافحصلاضعيىفهتارقامىلعيسيشافلاضرقالايلاطباةريلنيبالم

امترادافيرصتيمايقلانعةزجاعةيناثملاةلودلامايايفسلبارطتناكدقو



(1)
ءافولابابنمالااذهاموهذهلثمةريبكتاناعابةلودلادعاستنانعالضف

نوناقلاكلذقيبطتةيلاطيالاةموكملانمنيلمؤمنيسابارطلانمدهعلاب

يذلايسلبارطلاباونلاسلجمحتفوهيلعكالاةلالجموينرملطعلا

همامانوراملاو«مولاىلاالغمقبوهدییشتماعابكاذذاامورةموكحتمتها

:هستنامهباتهپم>ىلعشوقنلايخراتلارطسلاكلذنورد

ىسلبارطلاناثوعبملاسل
محبصاذاالاسايفمامعاضوممتظباغفسالاممنكمل

نوهغسلاذهمکلمبمتلاف«قاثيمالودبعالناىلعضقنلااذهبمطنونهربت

بشلاروعشبنوتبعتوةيلاعلاامسلاجميفةيلاطبالاةمالايلثمميأر

الاطالحيذلايناستالاماعلامکحنوصقنلوهكىلمةلالحعيقوليفمسجلا

ةمالاابتاوةاواسملابحوعاستلاىلاةمأبرقأنوناقلااذهاهنالعادنع

سوتىلعريئأتلاواكلمةرئادعيسوتاهنكميىلاراعتسالاممانيبةديحولا

.لوسامدلحريغ

نمضقنلااذهةركبفيجوصنمنيتسيشافلاضعبهبهوغتياماما

نسمطحلاومئازعلافعضونيجنوناقلااذهاوسسأنيذلاداوقلاوءارزولا

كئلوانأل.ةقيقحالافلامهنونيفصنملاناف«يلاطيالايركسملافرشلا

نمنآلامرثك١ناالانظأالوايلاطياداوقةربخنماوناكهوسسأنيذلا

جرحتفویفتاکنوناقلاادهنألو٤تسىشاغنلابزحءاضعا

رارەتساوةندبلادعبتناك«نولي»سيئرلالسرنألءايلاطبألةيسنلاب
فاشكتسالسلبارطةمصاعىلعددرتلاهيفنالعاوسلبارطيفبرحلا

.ابينلالا

النکلسابارطيفتمتخدقبرحلانارہظتتناكایلاطباتأل
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تاوصاتعممرو«سابارطراوسالوحانشویجانتدجولسرلاتاصو

.ماعلادئاقلارقمءارملايارسلاراوجمهيفتازنيذلاقدنفلانمانعفادم

لاضنلاناديميفانلجروانليخموحمنحوشاقرقماكحتسانماثارامبرو

الةدئفابقعاوصلاكانيلعةرعهلاتارئاطلالمانفللاقنروزنزوةرازنيعنيب

ةعردلاتارايسلاوةمخضلامفادمارانومومسملامدمدصاصزققلتنولاازتت

.هحررودصب

لودلانيبجرحزكفايلاطباتناكلكاذذااذهنلعبمولف

اهراصتنانعامغرامورةموكحنأل«امسةلاطالاةمالاوايمااصوصخ

ردقتمنيتلااهدنسوكاذذأسلبارطمجرفةينطيطنسقلااهالتحاواءاماحعم

لوقىلعفلاةئامنمثك١غلابلاسلبارطيفبراحملااهدنجنمففخنا

كنرفانويلمناكشيلااذهفرصمناباضيااوربخانيذلاداوقلارايكضعب

.ةيلالاقيضؤبرحلانملاميفذئنيحتناكةيلاطبألاةمالاومويلكىف.

اذهيلعانترکاذمدنعنظأایف«»لارارعشدقو

.طرشالوديفنودبحلصلاىلاانئاسؤرضعبليع

لصحمماذابرحلانعفلختلايفادعومهضعبنمقللهلاوا

اربشمدقتيملنكلوبرانلعأوةرصنمرثكاتاركاذلامطقفقامتالا

لارتلااسهدئاقناكىلاةيبرغلاروزلزوسلبارطةقطنميفًادحاو

.نالاىتسيشاملادهعلاىفىتحداوقلارابکنمدودعلاروسجلايتزم

نايلاترمتساویرخاةصتاركاذلاحقفىلايتيدراتلارتلاداعف

:نراونعوكالاةلالحعيفتحةعوباتاةمولعماداواىلعقامتالالصح

٠برغلاسلبارطةموكل«ىساسالانوناقلا»

مانیلعراشانمهحيصتىلاىغصننانودببرحلاانمتخكاذذاو

۳12حىنوراباا
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سيئرلاةاومىلعًادامتعااذهنمعسوانوناقباطىلعبرملا

نأآلاةيتسيشافلاايلاطباتدجوالوتمادلنوناقلااذبرملاملولو

٠.ىرخالاتالاىلااهيدبدمواهاطخميسوتلالاجم

وااطةوادعلوااہیفضغبدرجاًلاطبابراانکامنحو

ىلعةظفاحماللب«اہسلاجمنمبصنميفوانمدحاومرديفممل

دعيفةلحسمالءانبااهثرونلانعفادف«انئاباءنعاهانثروقومتحضعب

.ايلاطياكلمةلالجميقوتبزرطمروطسم

دجالفكيدينيبءارزولاكفالساتالحسوقاروايهاهو

.كراعلاوعاولارافدیفالاانءامسا

رنالوافانلدجالفبلاطلاوةنيحلااياداوةيلالارتاغداما

.اركڪذالوًارثا

يركسملافرشلاىلعةظفاحلايفرصقتملةمرتحملاةرازولاويتيدراتلارلاف

ةماقحدحجنادحىلارورلاابغلبيملكلذمماعطقىلاطبالا

يذلاالااملمالنيذسلانمفولاذنمةيسلبارطلاضرالاةيرلنمتقاخ

ءاھاشنا

ىلاممالا4وموامللنمزaleتابايابقداسلاخيراتلااپادہشدقو

بهاذلاوراثاءاحيذلامالسالادهعىفیحتدسف

.زشبلايبتي
امناونييسلبارطلاىلعدتعتملايلاطبانانمراعتسالاةاوغهبمرتيامأما

لسهلبقياللوقف«مريلعةلادمراثأاوقبانيذلانيمدقالااباباىلاتداع

ايفارغلابتكىفاهدودحمةمواعملاالاطبااوفرعذنمنييلاطيالادالب.ناق

0 ۱
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ىلااوتاانيقزرتسموانيراغالارحبلااذهاوزاتجاامضِسالارحبلاءارو

انىسموومراوةزوكاراسواناطقىلابرملاىيااکوءاهریغورئازجلاوسنو

.نمانورقاهوکڪامىلاایلال,ادالبنماهرغو

?اندادجاوانئاباءدالبكلتنالااولوقيناممللبف

نيزاجملاونییرصلاکنوريثنکنیيلاطيالاريغنمسلبارطىبدقو

اهوحرابمهنحا_طبورلعبهدماهولتحاوlieاوداعوكرتلاوني

?مدادجادالباپامہلکاوعدبنامیللہف

تناكةأرنامیرءارولاىلاةفبفخةنافتلامکاودولو

تاغروصقنازفيفقزصراوساقوفهعوفصطقفاماعرشعهسلد

ةرقرقتمةماعلابرملالوايفتعجرالابان«نادوسلادودحيلعسمادغو

ةكراتسماوةراوزوراوسالخادترصحافحبلاامفقواناىلا

?لاحووحالسولامنمادلرزرعلکاهءارو

?تلودمهمونالانويتسيشافلامذيعمثنورقرغتلاسل

|!كقرشوالال?ءاسلانمايلاعرتازنةيتسيشافلاما

ايلاطيالنييسلبارطلاءاضرءاقبتساهعابتامحلاباوصلانمسيلاذئنغ

نوناقلااذهةلباقميفايلاطيالهيلعاوتهريذلاميصالخاومهئالوىلعةظفاحللاو

مبلةحارالنااوکردامالمنمةلومأمريغتناكةروصبمارتحالابجاولا

لدابتوداحالابالاةيضرالاةركلاىلعدهاشلاريغتلاوميظعلابالقنالااذهعم

اېفممتجأامیفةددعتمنينساهوفرءعومفرعلاالاطاممةدولملا

.اموداوةقادصنتماكلذدعب(منقادصتناكالاااصتمثنانا

يضاملانعلغغتالرئاصببلبقتسلاىلارظنلارظنلاوفاصنالافاصنالاف

!يبرعلارعاشلالاقدقو«ليقاهستديميخيراتلانأل
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نمدلاةرضخهتبحأدئارورقهرغراسلواتناام

اهدجمتيبحاوةيلاطيالاةمالانأشتيلعأدقكنا ريطحلاريزولاابا

شقتلمحالفىسنيالاركذكسفنلتدلخوراخملاجات

۰هيبمذلاكخرUرطسان٣!ءادوس4طزيسلبارطلايساسالا

:برْغلاسابارطةزيزعلانيامارتحالبقلماتاىفو

يورابلا-قرشلالىزت

۰})۰۰۳

رظنيٿسلبارطاولخدنلامناو

دضنيطسافوايروسفحصيفسيطولاةيماحةماقلاهكرعملاتناكامدنع

اهلامتسالجانم١۱۹۳ةنسيفاهمذواایلاطیاحدمنأشیفاهب

يورابلابتكبرغلاسلبارطباسحىلعاهدالبقوقحضعبلينىلعاهبیوقتل
١۹۳٠ناوحیفءابفلاةديرجيفهرشلوهالعاناونعلاتحتيلاتلالاقلاشإب

:هصلادهو

ندطسافوماشلافحصرڪامايالاهلهقميظعلافسالامیر٠ه.

تاروعلافشكوذبانتلابايموياندادوستوبراحتتاطرصتنانموةمرتحلا

الغاغتمهباصنىلاغلبيملرامعتسالالوعمنأك«اهبةقدحملانحملالكةيسان

.نآلاىلاامندئفاىف

ةسايسلاىفناسنبلابميلاراشينهبثكانوڪلو

تٽنٽراىلاممےوأيلالواطنا6yعساولالملاوهوداصلاهنطولاو

مرئاقبوحابرلاجارداممتاباقدونارسخىلايدؤیساذه

٠هللاالاللاجاىلارامعتسالاJنیاقثم
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فحصلاضعيتارابعنمهتمحشاموهرطسالاهذهةباتكىلايناعديذلاو
يفايلاطيالامامذواحدمنمدوصقلاناىفةحمرصنوكتداكتىل

.اهدالبقوقحشعبليثىلعاهبىوقتلاهلاسليارط
دصقموهونيطسلفوايروسلءادفسابارطلعجوهءحيرصلاهانعمادهو

نيبروسلاانتاوخاءالةءهزنل«تاكثيحيسلبارطلكلملۇموحراج

.هنعنينطسلفلاو

هيلاوتمنينسعسلةدممرودصباومتاثنيذلااصوصخنييسلبارطلانا

ءيالارصقةبراحموةريبشلالحاسلاةبراحمموبنمةيماسلاهنازاغومودعليانق

.۱۹۱۹طساواىلا١۱۹۱هنسمېةمصأعودعلالالتحارثاىلعةنحاطلا

تناكىلاةيناثعلاةلودلالاوماونموافالاءمهلاجرنماورسخو

٠.نيياللابدعبامابمدع

افتادحانیلئاسريغنیرباصراطقالاباوتتشتونیمغرماوحرابمث
دتلناوابازحالاعزانتلةليسومدالبلمبجحمناادبانوابقيال
.نادلبلانماهريغقوقلةيدف

سلبارطيفاهلامعأديجمتبهتحلصمايلاطباليمتسبناديربىذلانا
اعدماهقرغيوةعساوتارمعتسماہلنافسابارطريغیرخاتاپاهدحمبنا

.تقولااذهىفءاشنكةيضرالاةركلاردتىلاةمظعلالودلانماهنوك

نمسلبارطريغیفامیواسمدعيناهنكميدیدهلابامنلامتساديربيذلاو
امو«ةضحمةيراعتساةلودابنوكلدارانااهمذبناهنكمو.اهنارمعتسم

ممعمتجميالامةيناسناوالقعواعرشتوقمملكهيفناف!بنذرامتسالادعب

.طفحدا

ىلعابامحيلفايلاطياىلعريئاتلاوسلبارطمفتىلعةوقهسفنيفىربيذلاو
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باونوخويشيسلجينماقدصم١۱۹۱ةنسهتلاىذلااهروتسدةداعا

.مظعملااكلمميقوتاجوتم
ىلعنمو«هيففحمصلاضوخنييسلبارطلايضربىذلاوهاذهف

.امدقمرکشفلاهلفاهروتسدنمرثاسلبارطءاطعا

روعشلالتققورئاصبلاسمطلسرادمثادحاوةلطعمادحاسلاةفرخزاما

يضارالاولمرلانابثكونيطلاتابارخؤسيتلاوروثلاوةجمنلاواةرقبلاةداعاو
نيدهاجملامالرومافروتسدلابطنعتوكسلاةباقمىفةيخبسلا

اصاخشاممتامناو«مولاىلامهترىفمالالاعاونانوساقبنولازيالنيذلا

اپیضربالتلاسابارطمسابالمهبةصالامداماباہلاومسبناببندودمم

ريمحلاورقبلالسنعاطقناكلذىفناكولو«هنمريكوااهروتسدالا
ةيسنلاباذهلوقأ«اسبايرضخالاوًادامرلامرلاونيكاربلابجلابالقناو

.سوتابرغويزاغيبرطقاقرشاھدحمتلایدالبل

الاطبالامرهلنالهنوئشلضرمتلايفيلقحالفيزاغینبرطقاما
مرٹکاوراتخلارحتخيشلاديشتسأناىلاهلكماعلااپبعم“ةلاسيبهنوداوبراح

مهنافءةمرتحلا«ةيسونسلا»ةلئاعلالابشامتمدقميفورصميفنودوجوم

.مدالبىلعمالكلابقحأ
غلبيناىلاربصلانال«هذهيتلاقمىلعاموامنوکأالناوجراواذه

.مقاولابفارتعالاومانتالومحلاىلعليلدىبزلاليسلا
يلعةيسلبارطلابرحلاهاسؤرويدهاجميناوخابلغاوالكنادقتعاو

.يأرلااذه

يورابلاناملسدادب
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قرنشلاةيدناىفهتالاقمءادصا
هعقادلناكامقرشلاةيدنأيفريثأتلاوقولانماشابينورابلاتالاقناك

. برثلانيدايميفلازلزلانم
مالكرمياكهلاقمرميالعوضوميايففحصلايفالاقمرشنالكهاف

لزازيوداوطالاعزعزبامتاجرلانمثدحمهنكلو«ناذآلاىلعنيرومغلا

.لابجلا

كلذنعربعدقو.بلقلاىفلخدبلقلانمجرخاذاقلامالكلاو

: هصناماهيفءاح١١۳٠لوالاميريفهخرؤمانيلاهمةلاسرىف

لماالمبااوكردارصموماشلا:رجلايفنيذلانييسلبارطلاناك . . .

. ىبلاكمنميورانلاريغيفمط

تالاقلانمهترشلامىلعمرءالطارثآىلعاوہیذتدقفسنوٿىفنیلااما

ممصمنمبتکيٽءاغ۽سابارطبرحنعومیفدیعسنیمهبتکامو

. لايريغيفمطلماالهناولمعلاينمنوبلطب

سلبارطبرحنعنمةمالاهتلقلوزشناماواسرتناوجرأهيلعو

يفةماناهراميتلا«سلبارطبرحىفلصفلالوقلا»ةطبارلاةلاقماصوصخ

برحلاوةموكملانايفداملانمهتلقتىذلايلاقموبسلارداملوةمالا
.نطولاومالسالاىلعوابهذمىلعنينبمانوکبملسلبارطیف

قورابلاناميلسکیخانم

ضعبدرونناانبردجميعوضولااذهنعمالكلانمغرفنالبقو

سليارطةيضقىفهبتكيامهئدحميذلاريأتلاىدمنعكلذنمجذامت

. امومعاقرالاعشو

ةدسرجبحاصيواقربلابينشقئافرمتذاتسالاىلعدرامدنعس٠



{۸)

ديۇيالاقماشابينورابلابتك«١١۱۳ماعطساواىفايلاطبالفلزتييعاش
ةيبرعلاةطبارلاىفهرشنوايلاطيالفلزتلادضهكلساميفقئافرحتذاتسالاهيف

نتييسابارطلانرويغلاشعبنمةديدعللاسرهتدروهلةطبارلالوصولبقو
(6)هيلايوماهلاقمباميونتماشلايفنيبؤاقرملاو

«يفرمرجاہم»:ءاضمابةلاسركلذنم

ىفوانيلعميلاطونقلااذهىفو:هصنامهتلاسرىفليوطمالكدعبلاق
ةطرارلالمحتاياعدلابةقفانلاقوسلااذهيفو«ءاجرلاوسيلانيبددرتلااذه

یفوقشمدیفهوادصاتددرتلسابریزهریثزعفدنبودادغبنمانوصةيبرعلا

قئافرمتدبصئارفلاهنمتفحتراوضرالاهلتلزازفراطقالاةفاك

عفادمريغيسلبارطميعزتوصهباذ?توصلانمموقلالءاستف«بينش
!)يورابلااشابناملس»عزانمالبدالىلاديسو

هلميدبرمعلاذاو!لبقنمهفرعبناکامطاشنهيفثعشرمعباذاق

!ةعاسلاهذهقلخهنأكدلادعاسنعرمشيرمعباذاو!مويلااذهنم

ًاصقرصقررمولاقلاارقَأتنك--هللاو يتايديسمنكالو

.هىفهغلابمال

!رطلاکيرجاحمنمطقاستترورسلاوحرفلاعومدناكدقفانااما

لاقميميعزلاهافاعرذهبتقضوهنعتزحتاموحرفأالنيڪ

يذلامكاضرلانوکدیئاتبفرشتدقوابرطرمتصقرالفيو!دحاو
.هنطولهصالخاىلعهللايدبنيبةداپشهرخذيس

قيرطلامطقبوىنأثيحنمرحلادربکیلاعمنمًادحاوانوصنایدیس

ةطبارلاناےسنمربلادروامكسهلملولاقملااذهىلعفقملنحن(١

دادنبديربنمدحایاهنمةخسنلصنملولاقلااذه.لجان.دادغبيفتردوص
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لا.ءوسدالبلابديربنملکنع
ىلعلدماذهوطقيلابتكبملوعامسلابالاهفرعأالاذهو:اشابلالاق

لا.لاقلاريثاترادقم

:هصنامابفءاح(١)هسفلقافرحتديسلانمةلبوطةلاسركلذنمو

دالبلاديسنمتردصىلاةملكلاكلتتأرقفيكفصأناردقاال

ناكامو١١۳٠ىلوالاىداء١6اهددعب€ةبرعلاهطلارلا»هلميفعاطلا

امو«یدالدءايانمهنطولصالحقداصلکبلقويبافیفغیابE11نما

ىفةيسايسلاةيدنالاوةينطولاطاسوالاميجىفتاسحتساهنرنمهتثدحا

انامضارصموسولىفرنااهادصنرایفكشالبلمؤُايااکقشمد

:راصتخابلوقاتملکواتغصوناو«ةفعاضم

نماتثعبوةيؤاقربلاةيسلبارطلاةيضقلاىقيقحلادالبلامیعزابتییحادقل

انف٠تاحمضاواتسردنالقللناسردتداکنادعبدیدح

ماملايارلاتمہفاو«دحامسيلاطاشنوةوقانيفتثعبولبلمالاتيم

قيقحلاداملاةميقونطولاضايحنعبذلاىفقحلاةيلوجرلاىم

:ليقامررڪاو«ركشلكساريىذلاركشلاكاف

هلثمتلاذانسصخشركشللناكولف

رکاشهاينالعتفواردیحكلهلثمتل

:اذكهلومسرداديسلا

ىسونسلاسيرداكديسلاصاوخنەرفربنوه)۱



€
لاجرلاوهوبتنكاملكىفیتا»:لاقناىلاباتيلعدرف
خلا.ىقيقحلاابمجونمزومالاىلاىذلاوبرجاماعلالقاملادبحول

فيزرشلادماخيشلاميظملادهاجلامالسالاوةبورعلاديقفةافورثأس+

اباطخنالسرابيكشنايبلاريماهيفقلاريبكلفحهنييأتلدقعيسونسلا

تاكضمبيفةداجلانعهيفداحنكلو«داملا»ةديرجيفرشناضيفتسم

داہجلاناريغ١١۳٠مرحيفدابحلاىلااهنأشيفةلاسراشابىورابلابتكسف

:اهصناذهو«اهرشنبم

نييأتىفنالسرابيكشريماللمرتحلا«دابجلا»هرشنامتأرق...

مظعانمهدققةيزرتناكيذلاىسونسلاديسلاميظعلاهلجرومالسالاديقف

هقالخاوةيلاعلاقلتياميفداجادقو«مويلايالسالاملاعلابئاعم

.نازنعهيفحطتنالوهيفعازتاليذلامالا«ريبكلاهدابجوةيكزا

هنسأتلعاتجادققعيئدادبنميرلالهاضعبىيغرىفتقفوولو

ةليضفللةمدخهنعهتققحماممريمالامالكنعلقيالامهقحیفبجاولاتذل

.ةلياجلاةيسونسلاةلئاعللةيزعلو

:هلوقاہمهذههتلاسریفالمجهرکذریمالانمتیرغتسادقواذه

سلبارطیرطقتفصتساتناکلهللاهمرفرشلادمجادسلاالو

لمعيتاردقرونانكيملءالول«اميلعنملوالارهشلايفهقربو

وهوًادحاوًارهشسابارطنععفادتناتردقةيناثملاةلؤدلاتناكالوائیش

شيرعلاليوطلاداهجلااذههللانذابتأشناىلاةدارالاهذهردصمناكهدحو

٠سليارطريغوسلبارطیهيلعىدتعلامالسالافرشتظفحو

قئاقحسطوسوسحلاراكنادمعتيريمالانادقتعاتنكامياف
يراقلالارنمهيف«هلكملاعلانمىءرصوعمسمىلعدملااذهىلاخيراتلا
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ىلعنيمغداوسلابرحلالاجروفحصلايررحموءاملعلالحاطفونودتلاةذياساو

نابجةنيمثةلاماراستلانايرديوهو«هللاالامددعرعيالام

الوضارغالاهعزعزتالنيمأخرؤلاناو.ةهوشمريغلايجاللطظ

.فطاوملا

ةفياللاامسيئروةيناثعلاةلودلادرجهناحتلاكلتيفلماتلابهناف

امانادبرجميزاغييوسلبارطنعءعاندلالضفنم(كاذذا)مظعالا

طقابیصنالواناشهيفهللمملف«اشابرونا۱

rيلاةراشا«ايطممىوطدقفنوىزاغنىلاونوسالارطلااماو

انغو«ةرمنتسمارحهلكعافدلاكلذىفاوناکمءاسؤرومءاملعومش

ناكءاوس«طقفىسونسلاديسلاةدارابةرزجملاىلااهنمرايتخاريغنمقاسل

يفماهرقناىفماهسؤربيفمألوبماتسايفمانادوسلادودحيفاميقمديسلا

?زاجللاىفماريسعلاىفماضابرلايفمانيسم

يدعكشنوديهاضتراالمالكلااذهىلعىسونسلاديسلاملطاولو

ناهزنتيو«هريغىلادئاعوهامودابااذهنمهيلادئاعوهاسبماعهنأ

نويحمواوتواامبنوحرغينيذلانبسحمبال»مهيقهللالاقنيذلانمنوكي

"ةيلا(اولعفملامياودمحمنا

وهو۽سابارطبرحب(قرب)يزاغيببرحهمالکىفريمالاجمدقو

الوايركسعالوايراداال:برجلاىفنيرطقلادحألةقالعالهنإبملاع

!طقالام

:امصألجزمااذهدمعتهنكل

حيحصلاسلبارطبرحخيرانعمقفتتالةروكذاللاناثيحوس٠
٠.امطق
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نيذلاسيارطىدهاجمقلابصغوةيلجةناهاابيفناثيحوس۲
مرئامدبلابجاولامرلااويضخومدالواومهحاورابنيراتخاوحض

ددرنودبرثاىلعنيلاطيالااوجاهو«مفرشنععادلاليبسىف

ساحوةينامثملاةموكملاررقتنالبقسليارطراوساماماراظتناالو

انئمطمكاذذاميقلايسونمسلاديسلارداغلسنالبقوعاندلازاوحالاون

الةفاسمبسلبارطةنيدمنعدعبتىلاةرفكلاةحاوىفنادوسلادودحدنع

.ةشطعميراحصوهلحاقزوافمورحبلاكلامراهلح«فصنورشنعلقت

تررفنادمبماودنمندمتسم1رىلعنیلکتممعاندياورمتساو

الاشماوراصیتحمریغوكرتوبرعنملاطبالااهداوقنمنيدشرتسمبرلا

رارسامتاككلذبحرصاكامةوقحةيلاطماللتماقو«مربتدتقايلامالل

.۱۹۱۳ةنسةيدأم.يفلوبماتسايفاينولويةرافس

كاذذاةفالملاةلودوءمظعالاةفاللالضفلاراكلاادفناس۳

يدهاجمًاددمحالسلاوبهذلانمنيياللاقفلتناكف«امبحاوبتماقىلا

ىلعةفحازتاقلبلامماتناکالاهراضتحاتاعاسیلایزاغيبوسلبارط

لودمظعاشویجؤلیطاساتناكالو«١۱۹۱ةنس«لوبماتسا»اهزکم

ىلعءاليتساللوامهماحتقألروفسوبلاوليلادردلاقيضمماماةعمجتمايندلا

ىذقتناكىلاةيمالسالاةفالجلاىلعءاضقللاهدعبامو١٠۹٠ةنسلوبماتسا

.نينسلانمتائممهنيعأيف

ىلعقافتالاءارونمابسفنلىنجحتالاهنانمنيقيىلعةفالملاةلوديهو

ىلعكلذةدئافدوعتامناؤ«ريقنىورشًارخاوالوايزاغيبوسابارطبرح

املنوندمممانوبزاغنبلاونويسابارطلاىركلذلو«تاصحاذانيرطقلا

ربخیفتحبصاوتضرقناناواہلیممنونالو«ءامسلاوضرالاتمادام
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۔تاستجالةءورلاوليمانايسنناف«نآلاایکرتناک

هرسابملاملاذيجهدجميذلارونادابًادوححايفنأثحوس٤

ممتنيفمئاياهتكراشممريفصومريبكنويزاغنبلاونويسلبارطلاءاسنيالو

نيانيرمعتسمالاموامتمهادمليسىفدجاجتامناوةبامنلاىلاالعفوالوق

.هدحوهللءاقبلاوهروهماالامولاقببملو«لح

زنكسانلادنعتحبصأيزاغىبوسلبارطبرحناثيحوس٥
نوثحابلاو«عاشملاکهيفنوفرصتيضعيلاو«هلنعامهيفلوقيلكمساطم
٠.ةناتلارداصلاددملوتاياورلافالتخالةريحىفنع

ناتار)راستلاةفهفلاخمهفوهلکڪذا.ناکحو٩

ةمساطلابرملاهذلجذومناكةرصتخمتالاقمةاساسمرتحلادابحالمدقأ

ءبرقتلاىلعابنيمرغملاءارقللصخشتوضعبنعفشكت

هنلودجحميابفيزلانمحبحصلاهفرعمىلاهبنودتہدمهنوکت

ةلاسرنمسابتقاوالاقولیقنعالةدهاشمنعكلذلكو.امنعابوتكم
.نایعلاکرباسیلو«ةلاقمنمجاتنتساوا

نألاهركذنعديحمالثيحالاصاخشالاءامساركذلايفضرعتأالو

ةرثادنعجورخضعبلالاهاوضعبلاركذورصتخملاقلاوةريثلكءامسالا

.فا_صنالا

ءامسالاعماعنوكبسىذلالصفألاخيراتلاىفهللانذابكلذلصحيسو

روصلوةييرلاتالالاومادقالابنيزاتملاوطابضلاوداوقلاوءاسؤرلاروصو

.ةهبشالىلاةيعسرلاريغوةيمسرلاقئاثولاولاونكامالاضعي

يورابلانایلس

ىفاشابيورابلافقاوملاغغاهسفلريمالاىلعنيهبانلاشعبظحالاك



)٤1۹(

ىفهرشلاكاردتساريمالابتكسف«نيبأتلاةبطخيفبرغلاسلبارطداهج

:هلوقهکاردتسايفهاجامو«۱۹۳۲لبرباىفرداصلادابا

ىيرغلاليلايلاهاداهجىفينورابلانايلسخيشلالضفنمفراملىا»
را?يذلاوهلجرلااذهنأل«هردقليئدحاالامسلبارطنم

خلا.سلبارطيفرغىفميجالبقةيضابالاةقرغلاهموقب
مير٢۲ىفةخرؤمةلاسرددصلااذهىفاشابيورابلاايلابكف

:اهمةحاملالحمصناذهوء١١۳٠لوالا

نعنوفورعملاهتكامSeyالقباسلاىلاوجىفکلتلق.

نمنورخسيقئاقلاىلعنيفقاولاناف«ةيبهذمةغبصهلاولعجالو«سلبارط

.تاياتكلاكلت

ةدهاسشلاةيمسرلاقئاثولابللدملاحيحصلاخيراتلاروهظبميتاكبانكيلف

يذلاريخالاهحيحصتىف«بيكش»ركذاطقفةيضابالابتيراحامياب

یضابالاب«سلباربطداپجیفیورابلالضف»ناونعتحدابایف

يصالاوهواملكقرطلاباحصابونيريثكسلاىرعلاوىنسلابونيليلقلايربربلاو
ىفةلودلامیلسلدعباصوصخرسلااذهنعنولأسكاذذاناياطلالعجىذلا

١۰۱۹۱برج

اوحاشفقرطلاوبهادماورصانملامسابةقرفتاوثدحمناولواحدف

لا٠اذهىلعنآلارصتقنلوطقبهاذماىلاةراشاللموزاالاذا

قبسدقو«برعكرتدهناونعىذلالاقلااشابيورابلابتكالس۳

امقرشلاةيذناىفهريثاتغلبمنعانيلابتلكباتكلانمهلحمىفهليجسل
ىداونلايفةميظعهجضثدحادقو«برعكرت»لاقماذهممكيلا:هصن
:نيلئاقهسوصتىلعلكلاو«ياقلاو
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صميللاتدقو(ىمظعلابرجاڈنماهلوصتعخهده)

:لئاقلالوقبممستملأهلتلقف!!كتحارتًارطاخملارالكنا:ءاتدصالا

اذافطقسمودادمنيلروصحمىا«!للبلانميفوخانقيرقلاانا»

.كحضف!كلذلدمتسمينافرئازلاواسنوتؤارصمىلافناوأر

قورابلانامیلسکیخانم\o۳يناثلاميبر٥

عقتأوهميفءارالانولدابتبمالسالاوةبورعلاباطقاناکامدنع۽

هلاثلاىانالسرأبکشنالاريماحنج؟هدودحيامو?قىقحتلابردحأ

ء‹قشمدبيدانلايفعوضولاادهيفابالطخقلاف«ةيبرعلاةدحولا»

هسرملادالبالانماريككروهَقضدودحقهسرعلاةدحولاهورصح

لودةواذعءلمحتلهنراد_ھهر-ظلللعودودملاهدهجراخةمالساا

نيبتاكسلاضعبهنعلقتاميفامنارمعتسمىماسمةقادصلجألرامعتسالا

وهوءاشابىورابلاةيسفتىفامسدقأتمداصةءرظنلاهذهناثحو

وبصيناكىلاهلاماءقبرطهنعتعطقوةيمالسالاةعماملاىفهلكىنفىذلا

يفهرشنوريمالاىلعهيفدرالاقمبتك«هنأشنذنمايقيرفلاعشوحابرلا

۱لئاسرهيلاتءا6قرشلاةيدنأيف4eهزههلتلاکف)۱(هطرارلا

٠رئازجلاوهقريوسلبارطیرجاپمنمريرحتلالاحرنمطباضمو

انيلاهبتڪامهيدنيپمدبقليلياميفكلذنماضعبلحسننالبقو

:هللاهجرلأق«نأشلااذهىفهستاشاب

هنم٢۲لاوش۱۷یفةرداصلا١٤۱-١١٤۱-١٤۱ددع€ةمالا١ىفاهنعهانرشتن)۱
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قئاقحىلعهلامتشألتابجلاميجيفناسحتساةنربيكشيفيلاقمثدحأ
.اہنولپجمسانلاناک

نييسابارطلاةيمجرقمسيئرنميلاهببتڪامساذهممسکاو
راشتنادرحمفدادبیفاما«نرو,ثلماماشلاهادادحأنموماشلافمهنايعاو

يليرتشينمتلسرأددصلاينلصوالو«ةيبتكلاىلاسانلاقباستهربخ

.هنمائيشةعابلادنعدجفجرامایفيءاقدصاىلااهلسرألًادادعاهنم

ءقرشلاىلاةبسىلاباهوبوصلبةيبرعلاةعماجلااوصقنلالناىأرنم

ترمهلكبرغماىفسيلهنال«ةيمالسالاةعماجلاالاهعفتالبرغماامناو

.هناعارمبجىتحنيينطولانملسمريغطبحماىلاسلبارط

الامرہمالو«مريغونادوسوكروررنمنيبالمبرعلاريغهيفو

قحمميلعبجوتواباكةيمالسالاراطقالابعيحلاعمىلانطولاومالسالاةلك

«ةوخانونمؤلاامنا»:هباتكيفهللاامضرفىلاةيمالسالاةوخالا

.ءاصملاةيعجملاجراصوصخكناوخاممهلاثميفاومهافتفيأراذه
ناملس.ليأرلاو

:كلذنمجذومنيلياميففلاقلاكلذلوحهيلابتنكاماما

۔لوالانيرشلىفهخرومقشمدناسمهيلاةضيفتسمةلاسر١

:اپصناذهو«۱۹۳۷هنس

ىورابلااشابنابلسخيشلاىدفلاربكلاميعزلامخفالاىديسةرضح

امارتحاوةيحم.هاعروهللاهظغح

مكتحصبرشبلارقولاكاتکةعلاطمإتفرشتدقفسدعبو

انیلعناهتوجر٤5كلذىلعىلامتهللاتدمجوىرشبلاهذهبًارورسم

هبمكمتميومايقلاومايصلامكنملبقيناو«نيدلاؤنطوًارخذ
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بیجميمهناتقوبرقاىفلالقتسالاةأرمفاروهوسدقمانطولاىفهلاثمابو

ةيواحةروصببيكشريمالاىلعدرنمايفامىلعتعلطاوةطبارلاتلصو

طولانعًاريخهللاكازج«ةریاوةنراشناكفججحلاوقئاقحلاميج

.هيشو

ءةلاحملاهذهىفهحضونناردقلالاموهفطاسوالاىفكلذريثاتاما

نالنيسنوتلاخالايعموترضحددعلادوروهليلنا:لوقنانڪو

نونياوناک«نيبروسءابداوتايصخشلانمًاريثكتمضتاعامتجا

.ماكتىذلاقيقملاميعزلاوهاذهنا:نولوقيومکندامسلع

لحفلادئاقلااذهلثمتختناهبروسلاةمالافاول:نورخألاقو

ريخناكلهتشعمهلتنماويملامحاىلانيدلاىلعهتريغوهماعب

5سالايلعلجدينكال«ةيمالسالاراطقالانيبطباورلاقيثوتللفاك

.كلذىلعمتركشفنيفيزملاءامعزلاشعبو...لثم...ونيدلاونطولا

يقيقحلاانميعزءادفيحور:لوقمہملكفيعمنولماعلاییاوخااما

ةرصتخمهلمجةصالخهده!ىنوراللا

املقنلقفوتنناىسعمايالاةدبرجةرايزيسنوتلاخالامم

٠ةطبارلاتاحفصىلعةلكبتكبناىسنوتلاررقو«ايفةطبارلايفبتنك

يفهتذخاامةصالخيهو«كلامدقنمايالايفةلكتبتكماياةدمنم

ناقلاءيلمكلاشابيورابلايالومإابكلذعمو«رصموسنونمتک

كلذيفناكولوبجامبيلاريشتواءاشتامبتکستوفرصتت

مڪئاولتحيدنجیال«نطولاوهللاليبسیفهاناامةباغوهو«يعادعا

کیسيمقونازوجالنكلواهتیاتکبجءايشانورتامرذايدصقو

اکلکنزتتلاتاموكجلانيبوتاماقلاوةيدنالاعيجىفماسكماقمنال

13+جىنورابلا
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حورلابهمیعزوهندوهناطولمداخنیمایدنجوہفيلثماماو«منمردصت

۰دمحاشلوقتامىلعهاو«لقلاو

هللاءاشناصاخميفويطودهاجملوقاذهو

مجحأىنكلوةماسلالئاسلاىفبتكأنايسففيفامًاريثكذا

.يدالبةبضقىلعاصرحكلذنع

مولصلابرخازلاكرحمنمةطقنكالااناام«ةيناثةهجنموةبجنماذه

وعيلعدمتعأنكلو«ريصقتلابفرتعأيبأو«قئاقلاوبراحتلاو

ىسنوتلاخاللدراوباتكيفهيلعتعلطااممکالسرانامایانمياف

كلذركذايااهو«نالسرابيكشريمالاةرضاحمةبسانمبيبلامثلاديسلانم

:الوةدايزاليبلامثلاباتکنمایفرحهتلقنکن

ريمالاةرضاحمىفىبلاعثلاخيشلاةملك
ريمألاةرضاحميلعاهبتقلعيلاكتلكتأرق:ىسنوتلاخاللابطاخملاق

ىفكىملارهظأنيحاداهبسحأتسلو«ةبرصلاةدحولانعنالسرابکش

قئاقالهانيحنييسابسلاظلظغابناكلبلاعشةيورع

٠ةماسلا

تاوطيحلاىلارصمنمةيلاشلاايقبرفاةيبرعناعيطتسنمو
ةرباربتاسانجالاءاماعنمنوققحلاقبطادفريريميلانومحتازلامعز

ةناتخمباقحايفرمعمقيرطنعبرعلاةريزجنماوردحماسلطالايونج

دالبلااورمعومايالارامغىفاورناكتمثنييقينغلاوةنعارفلامايايفخراتلانم

ا:داللو«ادقبرعeêةفاقثواقرعابءلعاوداسومالسالادبعىف

كاشكشكلذىفانرضينلوهركنمهركوبحنمبحمملطاومنمنطوم

٠افرحھاةيبنجاةيسايسةياعدورتبرومغم
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اننال6هوحميريمضباخامويرکشهلبتکاوهسادحاسلاو

باتكباعوفشمةطبارلانمًاددعهللسرئسو«رصقوانامزلالاطنوماسم

نيدلاىحديسلانملكيلابتكأسيناا«هركشنوىسنوتلاخالانم

تٽراممبلطلوءلاقمالمرظنتالوسنوفىيرغلادمتديسلاو

سالااذهاوطعيناوشكارمورئازجلايفرشنلىلاضعبىلاهولقني

ةدحولابالاطتالبعرخنألاكعباورتعالالاو6هبهالساهعماحاماف:هشانع

نالفجلا.ةيبنجالاةياعدلاراتستحةرئاسلاةيبرعلا

هسفتنأشلااذهىفبتاكلااذهنماضيااشابىلاةلاسر۲

:اپناذهو

١١۱۳ناضمر۲۷قشمد

امارتحاوةح«مخفالايورابلااشابناميلسىدفلاميءزلايالومويديس

يعيدوتدمبو«ةطبارلاىفميدبلامكلاقمنعالصفمهلبقتمدقیلافدعبو

ىلعىلامتهللازكشأف٠٠٠خالاممىللسرلامكباتكتدخأديربلايفهايا

سوفنلايفمكلاقمريثاتنااماعمكطيحأو.اندنعءىشلكيهيلامکتحص
لارضغبو٠٠٠ةغاجنايغلبهنایتحمقونسخأهلناكةيدنالاو

هتماوءزووهصاخهرشنيف»ياه«لاقمممهولمنااوررفةسعشلا

.ًادادعاهنممكلمدّقأسنافكلذاذافمولاىفلباماده«ادادعا

دا6اسرقهناباطلاةحاصلاهطبارمرطبرصاخشاضبادعامو

.امالسوًادرمبتکامماجميلاف«ةيصخشلاةعفنملاةطرارىم

ملولاوحالاهدهنعتکاس4اٹالف»نالبىنلۇبامو

الؤهلاثمااهتمانظريمالاءاقدصابوريمالابهطابترألارظنةفشتن
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عم“ريمالاهبیحضاماثمهبنوحضيامیجممةقيقحلاواننطونودي

ربخىفهتلعجاہنمةدحاورشناذاامريمالاىلعقناثولانم«نالف»یدلنا

ىلعلاصحتسالانمىلديالو«الوطمثحبلانآلادمرااللكىلعو«ناك

لا.هيلعکدنعةححنوکمكلاهلسرتانيعقئاثولاهذهنممسق

تنترالف

ىلاتدرونرومثاابروسءابدادحانرمیرخالاسرنمهلجس۳

:يلياماہمفطتقناشابينورابلا

رومامامتهاتاردقلو«ريكمقو4ناکبکشنعمڪلاقمنا

تفاكدادعالاذافتلو«مكلاقملمحيذلاةطبارلاددعءانتقابلطبنيريثك

«نالف»لا.ةعرساهنمةيكرضحتسينادبعتلا

يرجاہمءابداوءاماعنمةعامجروعشلمحةضيرع ةطبضمس٤
ءهيلاىوهلاقمنأشىفاشابميعزلاوحايروسيفةقربسلبارط

:.اپدنادهو

يفانيقلوبرعيةغليفانثحمول«ريبكلالطبلااهيا.ىدفلاميعزلاانديس
مكنيبجوءاضولامکقرغمهبللکنلجاتاهرردنمعمجتنلاپطيحمواپسيماوف

.كدمحمانقوکرکانيفوالمصانلا

ءالوومڪلصالخانممكدونجرکامضاخيامتبرعبناسلياو

.کئاولتحقافتلاوةسدقلامكتماعزا

کارہننممشبروناذافاهراوادمخناانتمتکشوادقل«اندیس

.انمبابشلاوبيشلابولقىفسامحلارامرض .

ريزكاناهددحمالواهدعنانحبصایتحانتمدقمکتاحفتنااھو

.مزيشاغلاةرسامسناذاءمص
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!نطولاءادعاىلعدرجفيسلانمىضماعاركانهو

مظعالامدئاقبحىفنونافتينيذلادونجلاءالؤهىلعيوبافطعكانهو

.ماعلامماىدامهميعزبنورخافيوايلاعسأرلاهبنوعفرباوتابىتح
ىلعةبورعلاناكرازهيذلايوادلاتوصلاكلذىسنلالىسنناو

ىزوف»يلاألااندقفنيباتيفتاجيلاةيحرالاكلتوءهطرارلاتاحفص

ديصقلاتسمكتبطختناكو«سامنلا

تحىمسالاانفدهىلالصنلمكنايحيفدميناهللانموجرتًاريخاو
عيقاوقلا٠مظعماانديسمكباكريفنحوانرايدلالخاوسويکمكتيأر

صأاهوحهونحوهفطعنافيماعلاهتبنمسلوسلاماواينا

هنايحمايازخاءىلاهنسةثادحذنمم

اهيلاًاجتلاو«هتبيبشيفدئاصقلاررغاكوامضعبواهئاملعيفاشنادقف

۱۹۱۳هنسىلوالاساببرحدعبهتنحمىفهتلُلامب

هبماعشابيلعميعزلاعماميسالرارحالاالاجرممهتدايقىف
۱۹-١١۱۹ةنسىربكلابرلاىفاهررحتليبلامثلاذاتسالاو

:ىتحهسأررەشقلحالنابهتيلااهنلعشدقو

تامئاضلادالبلايفمالعادوست

:اپملطميلاةقياسلاهلديصقنم

٠بورلادہشيذلارعشلاوهاذه

¢هخارىفابهيفنوكسللهركوىلاىزابلاونحهتخوخشىفاہیلانحاک

«لصف»يفلئاسرلانم4لاندرواامیفكلذنمريثكلاءيثلادقو

لف¢اهذوفتتحةلخادلادالبلاىدحاىلالوخدلابهلنذاللهلامحارم

٠سلوتركذاميفدجموالااهنمهلةلاسرًارقت
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يفاهددشتواسنارفرارصاناكهنمونملااذهوفطملااذهردقىلعو

|هنودهقالغاماکحاوبابلاداصبا

انيلعرکنینمىلعهيعنواهبهينغتوبيفةيملعلاانثعبدوجوبهزازتهاناو

.مدقلاميفثحابلاخالاهنمهفرعصاكلذ

سنونيفهنعهانلقاملكفيفاقثلاهدبهمرئازطااماوس

شيغفطخيشلاةمئالابطقناضحاىفبازيمبهؤشنناف«رئازجلاىف

هحازتماو١۱۳۱ةنسذنميرئازجارطقلابثالثلاتالامعلاىفةدبدملا

!ereهندئاصقلاولئاسرلارطقلالاحربيعابتجالاوىدالاويملعلا

دعبهلعجهریغوكلذلک«اهراوطارئاسیفرئازجاهترباسمو

.املألملايورئازجلاحرفلحرفيناكسفءيشلكىفقاثلاهنطو
اذهلاجربهللاصتايانمدبدشلافوحلااسنارفتفاخكلذلجانمو

فلاهبلاصتاللًارقتوتارطلاظحالتوسافنالايصحتداعىتح«رطقلا

نر#عساولااعاسنعامر«يفاهلابقالغايفامئادغلايٽوباسح

هتلكنأشلااذهیف(يشرامنوب»ذئموبريزولاقیتح«هنود

|«مانلايفولورئازجلالخدينلينورابلانا»:ةروبشلا

اہاخددّقفهمسجاپاخدبملناوينورابلاناهبارضاواذهرديلنكلو
دق١۱۹۱۹۱ةنسذنمررحتلالاجرؤوهاهردبىلاهروذبناو«هئدابمب

١٤١۱۹هنسیفاہاکگاتاء

:لوقلامىلعةلداكرئازجلابديدشلاهماتهانمةلثمادرونيلياميفو
لوحنييرئازجاباتكڪلالضافاضلنيلةيمأقةعبوزتراثامدنع١

.:يلبامةلاسرنمضانيلابكلئابقلاىلاباستنالا

توميجامنعلاوىواوزلاعيقوتىلعءارغلارئابعبلاىفرشنيامتعبت



€ rr}
هلافطقارربسماذىراال«ةنتفتحبصأىتحابيلعدرلاوتاضارتعالا

ىرومعلاويدشارلاويدلاللاىفةيبوعشال5ءكلذىفةيبوعشال

ىلاالةليبقىلاةبسنهلال«ىعيوصلاوييانلاوياهلاويلالملاوىمغرولاو

.ىلعىربربلاوا-حيحصلاىلع-يفبزلاويبرعلاكرصنع

هنالريخالااورجبناطيحملاىلاسلبارطوبرغماناكسىلعبجاولاناف

يسنوتلالسلاوايرئازجلالسموايشكارمارلسلاالاكانهنوكيالفةنتف

باستلالااماو«يفيواييرعركذيالفتايمومملايفيسلبارطلالسموا
.يرظنيفهراكنألرربمالفمدقتاكلئابقلاىلا

نيماسلاومالسالاةلكتساددقتالاهذهيفةبورعلاوةيبرعلاىوعدنا

نفدلبوحوهو«نيماسماريغنمليئضلامسقللءاضرايفناباعزالامني
.مالسالاةماكل

دیحوتراتستحمالسالاهلكيطوةبورعلاوبرملاةلكمالعايعفارنا

يأراذه.نيماسمريغمًادابتجاوةكرحمرثكانيذلاو«ةملكلا

.دهاجلاامسيئروةليلجلاءاملعلاةيعمجهاضعاىلاةيبلقلايتيحو

يفنكيلف«يرئازجلاىالسالارمتؤلا»ناونعلىردصحرشلادقو
ةيعجلاىلعىأرلااذهضرعتناوجرأ«ىورلاثدحلاابادقدصبنمبرغل

يورابلانايلس:مکیخانمنيعمجامكيلعمالسلاو.اباوبصهارت

بتكاهيفانتكراشموالاجرطاشتوءاملعلاةيعمجرابخاهللامدنع۲

داحالاهرورسغلبمنءاهيفبرعي١١۱۳ىلوالایدامجیفةيتالاةلاسرلاانلا

:اصناذهو.نيصلغملانيلماعلارئازجلاءاماعنيبلصامحلاماولاو

امب-حورلارورسلاديبيناثلاميبر١٠يفخرؤلاكياتكتيقلت
هيلعتناكانةلاحلانسحتنمهيلعمتنامبةرشبلامكرابخانمهاوح



€3
نيالاليبسيفةليلجلامكتاكرحوةيلاعلاكدئاصقوكبطخناعمابتملاطو
بابسأيساسنلوةماكلاعججوماثولانسحنمكلانهامىلعةلادلانطولاو

بهذتواواشفتفاوعزانتالو)حاجنلابمكيعاسمللكؤمكيديابهللاذخأةقرفتلا
ةمرتمحلاءاململاةيعجنيصلغملاناوخالاىلاوةفاكناوخالاىلايتيح)مکحمر

خا.دادبرظانمضعبمكيلالسراواذهريغمكيلابتكاسو.ةصاغ
ناميلسکیخانم

تاکرشتاقانو١۱۹۳طوا٥يفهنيطنسفثداوحتعقوامدنع۳

ريحوسالاهلاهةصاخقرشلاىلاوةماعملاعلاىلافحصلاوتافارغاتلا

:ةيتالاةملكلاانيلاتكف

انراكفاتيزطضاأف«ةنيطذسقةنتفربخفحصلاوتافارغاتلايفانأرق...

طقفةميرانيماسملاىلتقناسحصاذاسققحذابارطضالافخوًادج

ءوسينيفورعملالاجرلادحابصيملهناوجرن
.قيرطلاىفنوكبناوجراو«ةقيقلاناسمکباوجراظتنایفيلا

ناميلس:مكيخانمنيعمجأمكيلعمالسلاو

اہمترجماتلاةعطاقمنماہبقاوعوةنيطنسقثداوحرثاس٤

خبشلاىلابتڪ١۱۹۳رخاوايفبازیميبراجةمطاقمسئاسدب

لحماذهو٢۲١١۳٠يفةخرؤمةلاسرددصلااذهىفميهار

يردكوربمافت١۱یفخراحركلاكباتكمارتحابتيقللدقفدعباما
ةعمطاقمببسبناوخألانيبءوسلوصحنمهعقوتمتنكامًادج

هعمنڪمالامعوقولبقهفالتيفيمسلاببممظعسماوهو«دولا

ىلعبحاولاف.ارنارتسالوىصحالدوبيلادئاكمن«كلذدعبحالصالا



€3
التلامنمءاملعلااصوصخ(برعلامهلاوخاؤبازيمىب)نيفرطلاءالقع
نممراثاوذخايواوفشيفءابفسلالوقعنمدويلنکمتلالاماوعدب

.نيقبرفلاءاملعوءالقعنانظأالءيشاذهو«نيبناجلا

ةعطاقملاىنعمتايىلعقافتالا«ايقيقحايدجلمعلاناكاذابحجمانا

كابتشألًارظنبازيموفلاهعبتينابجىلاةمطاقملاىنعمىلعو«ةيمومملا

نماونکمتيیتحةيجحردتنكنلف«دوهیلاعمميدقنم

ماتلااهاتعمبةعطاقملابجكاذذاو«ةرشابماسنارفرايدعمممتالماعمسيسات

ةقيرطداجمانعنوزجميال(برعلاوبازيميب)نيقيرفلاءالقعنانظاو
?اوعنصاافبازيمىبراجتكراجتبرعلانمنأل«لكشلااذهلل

اذهوديدحلابزلاوءاملعلاةممحنيبقاقشلانملصحامتمءاشتدقو

.هللابالاةوقالولوحالوالكةقباسلادومحلاةحبتنهعمميضتام

ةراجتلارودعمنالماعماوطبرفةصرفلااومنتغالاجرنوكبناوجرأ
نممكيدلاملكياذلمعلالمعلاف«رسانماوحارتساواسنارفىف

.قفوملاهللاودحج

.اهرمحتىفدمينالوئسلاهللاو«ةمالا»دادعايلاتاصو

يورابلانايلس.ةفاكناوخالاىلايتيح٤«نيظوفنحنيقفوممتمدو

رطقللامجئاتلواسمندئافلارظنو«سنوقلاهبتقةلحررثأىلعه
:اهمةجاملالحماذهو«ةيتالاةلاسرلاانيلابتكيرئازحلا

كرابملارطفلادييعيةفاكناوخالاوكميتها.هللةنلاوءانهوةحصىفانلك

نيلماعلااطاجرنمهتيقالاموسنونىلاكتحاسبةيصوصملاينيكلمدقأو

ىلا(١)ةنانرلاكبطخرمهبتفنشامو«مارتحالاولالالانم

:سوالكاذذأنيفاحهااوءادالانمةبخنماماهتيقلاباطخىلاريشي(١
 



(5)
راپظاىعايفونهللاكدازتناهللمعاهبهللاامرورسلانميلعتلخدأ

نيلاھدجميحمواهركذددجميذلانناتفلاعماللارظملاباپارازلاوبازم

ةيعمجلكلاناوخالاايندلاونيدلللمعلالاجرىلاةيبلقلايتيح.راطقالا
.ليلجلالطبلاابسيئروءاملعل

كارتشالاةميقةئرجلاةدهاجملاءارغلا«رئاصبلا»ةرادالاوماستناوحرأ

يورابلا.ركشلامكلويناسحىلاهومضواهمددعلوانمةنسنع

كفلأتتلاايشرفادالرلخادهعهاوشکارماماو--٤

ىح١۱۹۱۹۱هنسرلرحتلالاحرعماهريرحتللمتةيبرعةيمالساةدحواهم

اهيلعدوستويبنجالارامتسالانرمررحتلىتحهسأررعشقلحمالناىلا.

.نيماسلاةفيلخمالعا

هتلئامبءاجتلالاابيلالوخدللاهبابقرطىلادالبلانيبنمشكاصناكو

.لصاوتملاءرلاهداپجوهنانمنوكسلاوةحارالالطاهيلا

نمولبقنمصالاهللولبقنمتماعااضباهنودبابدصوأنكلو

٠ميحرلازيزعلاوهوءاشينمرصنيهللارصنبنونمؤلاحرفذئمويو«دعب

بازيمیداووحاشابینورابلاةفطاع

)وداح(هسارطقسموح

ندلنمهتبيبشڏنمهنايحراوطارئاسیفبازیموحنهاوهمبتتبنمناف

جوزمبازیميداووحنقيمعلاهبحناىر١١۱۳يفهمايارخاواىلا٤

٤۱۹۳ريماصد٩ىقايسردللىداتىفكذو€رئازجلايةيبدالاةكرملا»

١۱و١٤ددعةمالاِفرشتام



€}
خيشلاهذاتسانعمعتمهفوکعنف«هنانکسوهناکرحرئاسیفهمدوهمحلب

ءامدقنرمبدالاولعلباطقابهفرعلنمو«نينسثالثنمبرغيامشيفط
نمو«ماودلاىلعبدالاولملانونفيفeهنالحاسمنمو«هذاتساةدمالت

بدائلاوةريبكلالفاحمالهدوهشنمو«بازيمءاريكوةارسةعونتلاهتالاستا

ىفمهمءاينغالاضمبهتکراشمنمو«یداولایرقیتشیفةمخفلا

زكارلارئاسلوبازيمىرقلةيلاوتملاهتارايزنمو«رشنلاوميطلاكةيداصتقالا

مهنایعاومرئابداومرداماعلةرمقسملاهنالسارمنمولتلايفبازيميبلةيراحتلا

ةيعاتجالاوةيسايسلاوةيماعلاباكاشمنمريثكىفهئارابهئالدانرمو

.مممدحاوكةحارصلاةياغوحصنلاصلاخمةيداصتقالاو

ةلاحىفةدشلاوءاخرلاةلاحيفةماعلاهلاوحارثاسيفكلذميجنعرتفيم

مايالالاسيقاهلاحىفمقسلاوةحصلاةلاحىفبرقلاودعبلاةلاجىفبرحلاوسلا

.اهرابداو

نيبازياميمصنمهنأكهلیءارتبناعمابهنمكلذعبتتاذاظحاللانا

.یوهوةعطاعوامتلخوةأشنواسنوةلالس

 اتتشتمسہدلاوىلانورابلاءہدادجاةقالعنمهانماسااملکنا

٠هلكاىبازيملابعشلاوخلةدايزوهيفاعمجتمهدجمبازيمىداؤوحن

هدافحاوهدالوانيبًادجةنيتموةنيتمةقالعلاهذهقبلثاىسعو

٠ةلواطتملايجاىلابازيميداونيبولابشالا

نأسشلااذهیفهلئاسرنمجذامنلاضعببيلدنانههانلجاالًادىئاتو

كلذسكمبلب«ةنلابلابهذمكلذيفانبهذانناظحاللاخالانظالتح

اذهريغلمستيالباتكلاجانبنل«ضيفنمضیغورثكنملقتيانامئا

اہنیبہةبسنالةریثکةعوجمنمةليلقجذامنوهامنا«انههدرونسامو



(4)
هئاقدصاوهبابحارئاسنیبةقرفتميهواہلصتنملامنيو ةعوخمبيهو
نكلوانهابضعبليحستنمضعبلاءاتسايرو.نيئدحلاونيمرضغملاوءامدقلا
ىلعاضرععقاولاريغبيابتال-ماقرالاةفلك—خرةقيقلايه

٠ةلقلالابحالا

صلاذهو.١٣٤۱۳لاوش١یفةخرومنامتنمانيلاهنمةلاسر١

:اہنمةجاحلالحم
ديعسلارطفلاديعلواحةبسانميو«لضفلاهللوةيفاعىفيافدعباما...

ءهبةئينرقلابجاومكفرطبنيذلالضافالاىلاوخاىلاوكيلاكتطساوبعفرأ

ناواليوطارهدرصنلاوزعلابةيمالسالاةمالاىلعهدبناىلاعتهتمالئاس

ترومدقةفاكءاقدصالاانهنم.دالوالاولهالابسنالاوةيفاعلابمكمتمي

.يناهتلاوةيحتلامكل

مالسالايءزرذقو.ةيفاعلاوةحصلابالومشمىوزنيفهللاهزعأمامالا

سيخنبرماعخيشلامامالايضاقهرصعةمالعةافوبةصاخبهذماونامعوةماع

فلاةئامةغلالاةعماجلاةميظعلاةزوحرالابحاصقيقحتلاوفيناصتلاىذ

لکیفقاوسالابغأتقلغاونامعتجرادقو.ةعساوةحرهللاهمحرفتس

ءاملعلاربك١نيمةعبراعباروهو«هللاءاضقلدارالنكلهباصمبتابجلا

سيمخنإدحامخيشلا:هنسلاهدهیفلعلاولمعلاومالسالامدقفنرامع

.هللصالاوصاعخيشلاوناخيشنبادمتخيشلاوهعيبرخيشلاو

راشبتسا
انناوخالوبيردصحارشناويرورسغلبمفيك١ناردقأال

دمحابنبوحخيشلاخالاةسايسلاوريرحتلاناديميلاهللاهجربطقلاانخيش
«بازیميداو»يفامالکواركذاممترنيذللاحونبنايلسخيشلاو
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لمجالناوجخبشلانمىنبجمعييناالا«مامالاىلافهيلعناطبغي(١)هريغو

كلانهوناديماتهاهوناديمكلذنافمماجلاناضمرظعوسردکهتالاقم
رفتيالفنيقيرفللحلصتةروصبهمالكجزميلفنودقتنموءارقانهإاهونوعماس

.ىتیحاهریغو«بعصلكلهسيةسرامملابو«ءالؤهففأتيالوكئلوا

نسمبضغيتح«ليبسلااذهىفاعمانكذاهلوقاتنكامايسنيمملعلو
هجرانذاتساترشخامثتلقؤلاتو(۲)لیعامساجالاخالاتاذيالك

هلتالدتساف«ضرالاةيوروكىفىنشقانوالكبابحعمالياقكحضفهللا

ابابقضرالانوكتنامزليًاذالاقف«خلارحبلاونفسلا:فورعملاليلدلاب

ةفورعلاةروكللاىتايناتملطفلايماةدعلكيفةزراب

اهريدأترصوةرطسمابةوفتددموةنيزالتويبلاىفءاسنلااهتلعتىنلا سيلبا

باقالوترادامثيحةروكلاممةكسامتمةرطسملادهاشبوهو

.كشلالازیکىكلاتوارشبتسماكحاضمسبتف
(۳)لبقنمهفرعأالوكاذذاليلدلااذهتمهلادقو

بازیمتاحالطصایف

اصوصخبازيميفةيراسجلاتاحالطصالابريبكمامتهايفىا:لاقمث

لثهناواهنودببازمفهطرارمودنالامLibىهبالولاب

ىلعدجاوذلاباوضعفايندلايفريظناطدجويالقنلابهذلااذهةريسلمیظع

نطولاوةسابسلالئاسمباهونهوتالفلمشلاةعماحاباقىرقلاوندمايفاهتظفاحم

نم۳٠ددعيفالاقملوالاانرثندقوشفطىدلةذدتاايفدالبمزامه(١

هنم۸۰یفرخاءوهنم۱۸ددعیفرخاءوبازیميداو

میهارباجنبليءامساجالانوقرزانتخيشوهونفزيینبنمهلالمزنمكلاذكڪوه(۲

خيایدلاذانيروحنەىلوالایمایافمهاذهترضحدفو)۳

ھ١۲٥٥لاوسيفشیفط
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داحافانيالاذهونيسازيلاوبازيملةزرابلاةصخشلاوةزيلاعيضتفىومملا

ىرخاهېحنمهلکرطقلاءانرا

ةديدجاوةميدقلامواعلانيبلصفلاهلوق
:همالكالصاومةلاسرلاسفتىفلاق

مزيهنافسوقدنفيفيرمتعدقوسرابیفتنكذنمياراذه

امج.اونوکیلاهریغنماواخولوةيبرعلاونيدلامولعيفنيصصختمدوجو
بجنماهيلعةظفاصحملاىلعاوضرحلب«راكنالاىفاوغلابتالفةحاملادنع

.اهريغىلاتاعتلالاىلاموهيوساسالاىمابناف«اهبنيلغتشلا

هبنصتخمايفاضباامجماونوکیلاهریغلقرفغرفنمدياللبسابالؤ

الاوةينطولاوةشدلادعاوقلاوتاحالطصالامسوتىفخسرنادعبكلذو

.رصمورئازجاوسلونيفممنوراةمقناوحبصأ
.ةدئافهلكردينماهريغونيوخاللاذهيالكلقتوجرأ

يئورابلانايلسکیخانملئامس

بازیمةسايسىف
ىلاةلاتسربتك١٣٤۱۳ةنسيف(بآزیميداو»لطعامدنعس٢

ىفاہكولسبجىلاةسايسلاىفهبأراہیفحضوأقنعلارمتجالاموحرلا

:اهنمةجاملاصناذهو«بازيم
اوجناظقيلانأخالانمرالااباوجكنمراملوةدلاتلاط...

تعاعبازيميداوليطعتفحصلاىفتأرقالو«هيلااهتلسرابتكةلجنع

:لْغشىفهلا

لاجررظنىفرابتعالاؤمامتهالانمهلانامببازيميداولكراباياو
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.بؤثلاوابازيمواىداولاابيرقهملخناوجراوةلودلا
نا»لبقنممکاتاقدقفبرشملاىفاولدتءاوكلذىفمكتمماولمجاف

«عطقنمريثکنمريخامئادالیلق

الاعتوكسلابولوهيلعاوظفاحنامكمزلياصاخازایتماملناو
.اذامکفوقحىلعاوظفاحناو.مکين

لابئاصماهللاففخعوضوللااذهىفيراذه
يورابلاناملس١٣۱۳ٌةدعقلايد٥

نمةلودبلايعاسلالضفياهندمتعلحتلبازيمبدينحتلاهيضتدخاال

یرخاةېجنمتیلویفمماعلايلاولابانجممتنسحوةپجنمبازيملاجر
ةخرومقنعلارمتجالاموحرمالةلاسرنمىضعوضولماىفةماكاشابلابيتك

1:اصاذهو١٤٣٤۱۳لاوشىف

تدمجويردصحرشفمظعملاناضمر۳ىفخرولاكياتكىلصومولا

ىلاولاةرادانسحمدينجتلاةيضقةلاحنسحمًادجينرسوريختنكذاهللا

رومالاهللاحلصأديدجلا

ممقوانيح١٣۳٠بجريفةخرومهلىرخاةلاسريفیرخاهلکم

:اصنادهوةضقلالحيفسوسحمجردٽ

ماداهسنومامکرابخانمهاوحمو4تسنأنوميركلاكباتكيلو

زعومکرورسهللا

يلاولاةمهبدينجتلاةلاسمىفمكعممةلودلالهاستيرورسفعاضدقو

.كلبکیهراديدجلا



)٢{

ناذالاةيضقضف

ةسيسداهاربىلاناذالاةيضقنمقيمعلاهملاثاهنمضانيلاهنمةلاسر٤

ءاململاةيعمجسيساتتراوايفةمالاءانبانيبلمشلاقيلًادمعتعضو

:لاق«اہیفانتکراشمو
ليوطنمزدعب١٤۳٠ةدمقلاىذ٢۲يفميركلاكباتكتيقلت...

هددعالايلصواميذلا«برغما»نمكرابخاضعيهيفطقتلاتنك

ةعوضولا«ناذالا»ةلأسلبزحتلانمهاراامماتاتنك«هدعبامضعبو

دالبللىالانيدللظفاملازايتمالانمبازيملقبامضعبميطحولمشلاقزل

ناكثيحلاسسماىلعقييضتلانمراجوهامملأتلانمهيفاناامتلستال

ميظعلايلعلاهللابالاةودالولوحالو«راطخالانمبازيمددهامصخالابو

تنٺرآافيبتکكعترخأناو«هصرفتناحايکكتكلاصتاوجر

.ميظعمرابخاىلايقوشوةريثكيراذعا

ذاالوهلقيفروينحسيلاناميلسنبدرحمجالاطقسملصو

.ناريغصكاذذااملعلوهنعيضروهللاهجربطقلاانذاتساةرضحمتنك

ةثيدحللاانتضهنءازأهفقومىف
نيتبدالانيتغحتلانم«لزنلايفاشابلاب«انلاصتا»لصفىفصامس۳

.باتكڪلااذهنملوالاءزجلاىف١۱۸۱۸۹ةحفصيفهنم

فرشملاهفقوماهنمضمىفءاجامةلجنماتيلاهئمةلاسرنمسررکم٥

ةديدجلاانتضمدضةفرشريغةباعدثاولواحونامتاورازنيدماجلاضعءازا

:لاق«ةاهتلاسررخاءيفاهركذنبذللانيلجرلاكنيذمهنململو

طقصالاکہیاللوقأو?نامعىلانيمداقلانمامامتها1یفیر
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تنيدفةحبصنطقسمنمصالالواىفمكيلابتکهنارکذيذلااما
:هلتاقیهتلحخاهرودلهاطخهل

مرتنسلاومرهالفاوملاوماومرےاوءذوانمحبهیلالواطتنهبحععا

تالومباطمكلذلاوسسأتحةصاخممنطوومربهذمونيدلانععادلاىلع

نمواقإامظعانممشتلصحهمواقمنعغر

7?هرذلاقثمادهنمكلمنلنممهحصنلیدصتنالوقانملهو

لاءيشلالهاناكولاذهلثمبمايقلابلوئسماوهو

.هباومتیتحهرکذاءيشانهسيلفلابو

)طوينواسلهازلدالبفلاغمرسانامناتینعممل

نلرمهلسملولفنم4وربالنمدنعهموغهورشوءرلاهزعناف(ءاش

يورابلانايلسمكيخانممالسلاو.هلالحاىلاوعدماملامعالا

بازیملکاشمةماہتهأ

بازیمبلکاشلاضعبلوحةيماقةعبوزتراثامنيحس

ناكادعبىلعابيتاشإبناك«ةريهشلا«نوغفيلتلا»ةيضقاميسالو

نعربمتةريثاكلاسرابذأشيفهناوخاىلامامتهاوةيانعلكسب
£

:اپدفهلمأوها

:اہمةحالالحمصلاذهو

لاءتحلئاسماضعبىلعبازيمىففالتخالالوصحًادجلردك

ةروصبةعوبطماقاروالاودئارجلاتاحفصىلعاعلارابظاومتاشتلاىلامالا

فكلايف٠٠٠ةذئناسالاىلاًارأرمتبتكدقو«لقاعنمردصتالةمش

۲14جىلدايلا
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لاهللصالاودشملوهتبتكامرخاءىلارشنلانع

لحمصلاذهو«٤۹لوألاعيبريفهخرومانيلاهنمةلاسركلذنمو

:اهنمةحاملا

دق...ذاتسالاباطخببسيةيازعلانيبمقاولاقاقشلانمهتركذامنا

ديدجءيشثادحايفمکاربوصأالوهيلعديزمالاردکںردکڪ

مناًارضماماسقناثدحمءيشلقأناف«هيفررضالولمعلاهبىرجامفالخ

لسوهبلعهللاىلص«ءىبنلاىلعةالصلا»ةبضَقرابتعامكيفکی«هنعینغيف

.اهريغةراثاىنعمافدعب*ىسلااهرثأفخمملاتاق

ةزوجلانع

ىتبوةرارقلاىلعيرظنىفقبطيالةزوملانمانباحصاهينعيامنا
يفلالاوهاكءامهنيإريغلالصفلو«يداولابمكالمالاصتامدعلناير

.اندنعهلکلبازکصوهيذلانرغب

ناتنزلاهلاصفتألًارصقهيفنوليليلانمةيبرغلاةيلالهاناف

لاصتألةدحاوةزوحةزوحوطاسفوتولالنيباما«اهنعاهربغو

٠ةلصافاهورتعبةعاشملاىضارالانمةليلفتافاسمتدجوناوكالمالا

ةزوملانورالةريغكلامارقبراقثنعامغر«نييئامملااناوخاناىلع

اليارلايففالتخاىلايدبدقهلال«اهبلمعلااوريلفمطاهنرکذدقو
هلایعاد

ةرجالابتيماىلعنارقلاتارقنع

انراطقادنعلمعلاهبىرجصافةرجالاتيلاىلعناءرقلاةءارقاما:لاق

دنعاقلطممايصلاوجلاىلعةرجالازاوجهديبامبرر«انريغدنعواهلك
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.هلىنعمالةقرفتللبجومهيفمالكرابظاف.عيا

فكلاوهنالعاويأرلااذهنععوجرلاةحيسنلابابنمهلوقأيذلاواذه

عازتلاباسيسألامطقىعرشهجوهلاملمعلاهبراجوهاملكةفلاخمنع

اذهنعمكباوجراظتناىفىناو.ىسايسلاعازنلاةنكيفكيو«ينيدلا

.یباق

ديلانألايفدانعالتالوادمبايمردتبحيفةئرسلاتاداعلااما

حلا٠كايلعلا

:اپصنو١٥۱۳٠مرحىفةخرومانيلاهنمةلاسركلذنمو

دوخمهللاهلعجادهمهانیمسهعباسمويا«ًاديدجاخايركزقزردقو...

‹ايندوانيدةيقاعلاوةريسلا

مسركيلالسرأسيلاهيفكلتركذاباوجاذهلبقكيلاتلسرأدقو

مايالاهذهىفءاشنالمفأسوكلذنملنالاىلاورعشلا

لدنةنوامقارواىفامالكويفتالاقمفسالاعمارقالازاال

ناممىلادوعانایاعازنلافیقوتنممكيلعهتحرتقاامباوذخأللمکسناىلع

ضعبفرطنمارام:تاثسييأل«لئاسمايفءاماعلاومامالاةرضحركاذاو
باوجلاتقلعىنايرىلاناو«هيفمتفاتخاميفنيبرابحزلاافناوخا

ابسانملاوقالانمهاريامحيجرتهنكمييذلاوههنألمامالابىعامتجاىلع

ةلصاوملاةلوهسعمبهذمايففالتخامقيالىتحهيفاتخلاىف

١:مکیخانمنیقفوممتمدو«میقتسمطارصىلاءاشبنميدهبهللاو

يورابلانايلس

اهيفرشبتس١١۱۳لوالاعير٢۲يفةخرومانيلالاسركلذنمو

:لاق اہنمةجاملالحمصناذهوكلذىفقافتالالوصحم
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بازیمتداو>هةمالايفرورسلاوراختفالاعمتأرقدقوسدعباما

ماودوةدومحملاةجيتنلالوصحىلاعتهلأسن«هللكرابلاماتلاقافتالاو

فعاضفكلذبهئمةلاسرىفمويلا٠٠٠خالادقو«باحتلاوداحتالا

ایرورس

بازیمیداویف-٠

:يلياميفاپصنو١١۳٠ةحلايذىفهلاظيرقلتايباالا

باطقالاولادبالاركذلخباطلالصفافطاتايتنا

باہشوةداسولوإكنمرطقلكيفنيضهانلاركذاو

بازیميداوراحتیفصففرحبلاؤاۇلاشنناودرونجاو

باسحىرتشو.عابالًادقعةسايسلارهوجنمقلل

بايعلباٽءاجنمقلاهتفدردموالفيڪ

ةيبرعلاةعبطملاىف

لاق«انيلاهلئاسرضعبىفتدرؤةيبرعلاةعبطملايفهتلكيلبايف

رثاثمرشنلةليوطةايحاؤجرافةيبرعلاةعبطلاسيسأتبترشبتسادقو
لا.حاصلافاسلا

رونلاوناويدلایف۲

٢۲یفةخرومانىلاةلاسرءانثاتدرورونلاوناوبدلايفهلةلكىلباميفو

:لاق«۰ةحلايذ
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عطسيلازيالرونلاو-لوفشماناوسهتقوىفلصوليلجلاناوبدلا
جارفتادنعو«ةعبطلاىفوميفبتلكأهللاءاشناركفلاةحارتسادنعو
لا.هللانذابمجاورىفىعسأ.ةمزالا

:اهصنؤرونلايفهلىرخأةلكمث

لكاقولاكركسفابحعمةقرالاكتيجوةيلاعلاكتمهاركاشتأرقدقو

اقفوموًاديؤمكلناكوقافلاىلاهتمشأهللادم«مطاسلارونلاةلاههبتعصرام

ةمالاىف۔-۳

بجر١٠ىفةخرومانيلاةلاسرءانثاتدرو«ةمالا»ىفهتلكيلياميفو

:لاق«كاذذااهريسنفتًاتساامدنع۳

ةمالابةمالاءىنهافءةرخافلاةديدجلااهملحىفةلفارةمالاتلصودقو

.ةمحلدملاثداوملاىلعبلغتلاوةمهلاولعورمعلالوطملىنعحتاو

بازیمینبهناوخلاصاوخەتقالع

قدصلاياعملكلمحنيمازيملاهناوخاصاوخماشابىنورابلاةقالعرا

.لاوحالارئاسىفءافولاوصالخالاوءاغالاو

ممتماقمنوىزاعتلاويناهنلابمهحارتاوىفمہکراشمنف

ةحارصإتايرظنلاوءارألامالدابمنمو«ءارضلاوءارسلايفلامآلاومالآلا

نعممتفشاكمنمو«ةصاحلاوةماعلاةايملانوئنممهمهياملكىفحصنو

هبيونتنمو«ماوسدحألهبحوسالاميةماعلاوةصاملاهتابحتوثش

هحاسلوماینعهيضاعلنمو«تلقناوهرکشوممانسح

٠تاجناوماوهنعبحر

هتبلرمنيبريبكلاقرفلاومسالانوبلانعسامغرهلككلذ
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٠هتجردنيبو

دئاقويلاووايناثعلانالربلايفوضعوهو«لساربوابطاخمهارتكاف

اصالخاوادصهنمسحأتمهناوخارغصأنمًادحاةرازوسيئرواشيج

|هلیلخلیلخوا«هقيدصقیدصواهاخاأطاخاک«ءافوو
يفواتارماغمانمةرمتىفناكامہمدحانمةيمیايسننلوهو

واتامزالانمقضميفواضرلاشارفنمتارجیفوالاغشالانمجل

قيحسهبرغلانمناكميف

برقيامىلاياستةكبرأيفوهومهمدحأةءورملهاجتينلهنااک

!كوللاكارانم

نمهضغوا«هلهتلسارميخاروأهنعادهةلفغمدحابهتقالعنهوال

ضرعاناوصالخابحصنلاهضحمبكانپف«قلاجاهمنعاذهدمحمملام«هقح

.نکودشرلاؤةبادهلاىلامتهنملأسو«هللاىلاهرصألكوهحصننع

ااغامو«ءافولاوصالخالاوقدصلاتاجردىتنم-يرمعلسكلذ

لوقينيذلالسرلاوءايبنالاتاجردالاامنعىاستتالو«ميظعظحوذالا

«نوماعيالمنافيوقدهامهالا»نطاوماهذهلاثمایفلسوهيلعهللایلصمدس

باتكلااذهةطخنعانجرخبدقكلذنمةريثكةلثمأضارعتسانا

حاضيالرصتقن ميتلابنأشلااذهيفمدقتامىلعةدايز انكلو
:ةيلالاجذامنلاىلعافتهانلججاام

يفةخرومهلورمىلعهلاركشقنعلارمتجالاموحرمللهفمةلاسر١

:اہمةحالالحمصناذهوء١٣۱۳ةيناثلاىداجيف

نالوالاناذقنملاكنادقتعايذلاكقيفرىلعوكيلعكيلعمالسلا

ريخميلاةافاكمىلعهازاجلكلموهىناثلاذقنماو«رمتديلاعميل
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وجراوكركعأفىملابكضرمهيفتركذيذلامثلوالا
.هفاكناوخألاىلعلسو«اہنافعوبسالکكبتبكينبمطقتالنا

ينورابلانايلسکیخانم
:اپيفءاامضعاذهو«ديعبهتتمىفهيلاهنمةلاسر٢

اجنېتېمارورهتولتفلاوش۲4يفخروملامركلاكباتكىنفرش
بصامليستهللالأسانذالاىفايلاطباواسنارفىناوجرظتناتلزالو

كرابلارحتلاديعبةئينمتلاتاعاجاولضافالاناوخالاىلاوكيلامدقاياو

ءاتدصالاانهنمو«مالسالارصلوزعىفةريثكاماوعاعيحاىلعهللاهداعا

٠ةيحتلاوةئينبتلامكلنومدقي

كئانياىلايالسو عوبسادعبىوزننممامالاةرضحلوصورظتنن

‹يندوامتتلازالىمحلاو«ينسنوتاسمنافكيتكلاصتاوجراو«ءابجنلا

ىيورابلاناميلس:كيخألاقفوممدو.هللاءاشناةسردلامسركلصيسو

:اپصلو«١١۱۳ناضمريفةخروماضياهيلاةلاسر۳

طقسمىلاداعينشنادعبمیهاربا«دمملاهللوةحصيفةلئاعلاوىا٠

وهةيلدملاىفناطاسلاهنيعةمزالااهاطعالو«ةيناطلسلاةسردملاىفسردتلا

.ةبيطةحصيفكانه

كلاوحاناوةحصوريخكناوجرا?تنانيافكتكينعتعطقنأا

٠ماريامىلع
تزاوخاللوكلمدقأديعسلاديعلاومظعملاناضمرءاپتنابرقةبسانمب

اهلهأومالساللرصلوءانهؤزعيفةريثكاماوعاهللاكايحاةئينهتلام

قوراللانايلسصلغلاكيخانم

٢۲یفةخرومنالجراوبميلعتلاهمايقبهحرفىفهيلاةلاسر٤



€}
:اپصنو١١۳٠ةدمقلايذ

ىفخرولاميركلاكياتىكمارتحالاديبتيلتاقوادعسايفدعباما

ًارورسمهتولٽوطقسملصونادمبناضمر٥
يعكبيتكتعطقناالناظقيلاىناخيشلانمكنعتمهتنكدقو

فلاسلادابترالجراوىفكنابعوبسالاادهىفىناجافكلاونعثسنو

هلالمي«اذهىباتكهيفكلصييذلافرلايللسرأوماظعلاهلجرنفدمو
كدبىلعيحيناهلردقهللالعلو«رطقلاكلذيفكدوجوبىرورسغلب

ليستكلهللالأساءكعماهيلعلدي5بهذلابهنارمعلايسنوكلناو

یبنمممهظاقبایفخالاامیاكدہجلمحا«رقتستىحهيفحبرلاوقززلا
بصعتلاءادناوجراويخراقلاميظعلاعماجلاريمعتوبهذلاءايحاىلاهلاحرنم

عماجلاةروصبًادجتررسدقو«يخاثتلالصحوالازوافخدقيبهذلا

رظانمنمواهرظانمنميفدزفيسفتهيلاقوقلامبكارداامتناهللف هنرانمو

ذاةماقالاتنسحتسايافدادغبىلاكبيتكلاصتاوجراوةديدجلابازيم

الىمالةمعنةحصلاوهللدمحلاویتحصتددجم

كانهمالسالاءايحاىلعنكماامبكتناعابازيملاجرىلعبجهلاىرا

يفيدلالملارشنلةلضفنمرادقمبولوناكالهاهنعزجمعيامبمايقلاو

يورابلاناميلسصاخلاجلا٠ميركلاهئدابمو

:اهصلاذهو١١۳٠لاوشيفاضياهيلاةلاسر٥

ينفرشدقو.کیلادئازقوشوءانهوةحصيفهللالضفباننافدعباما

ىفهلاثمألهللاكابحاليزجلاركشلامكلفرطفلاديمباثينهممركلامكباتك
٠ةريثكاماوعاديئانوزع

ريكسجالاليلامکیخاةافونمهومرذامًادجدقواذه
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جالانبرحتجاملاقلاموحرللاريكلاحلصملاةروص

اشابىبورابلاموحرملليفولاقىدصلا
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ىلامتهلوقلاثتمابجاولاف«تولاةقئاذسفنلكوردقلاممةليحالنكل
ةمجرهللاهمحرف«نوعجارهيلاااوهللانااولاقةبيصماذانيذلاو»

اهورکمارالورامايفكرلمجورجامظعومءازعنسحاونيماسا
يفناحتمالابلوغشمعوسادنمو«هتسحنمكلمدقيمیهارباانهنمو

ينورابلانايلبسملخلاكيانم.هللاهقفوقولاةيلك
«هندوهتیحراىلعهلًارکشميهاربازايتماخيشلاىلاهنمةلاسر٩

:ايمةحالالحمصناذهو

نميلعهلخداامتلأستالو«مارتحالاديبميركلاكباتكتيقلتسمالاب
ضمىفانوكاذذاهنعكتبجأيذلاميدقلاكباتكبيركذدقو«رورسلا
مکباتڪلودصوىلعنانئمطاللو«لضافالاكناوخألوكلهللاكرابديدش

:الميصلوقأاناو«اذهمکیلتمدق

نيعلابدهاشياسۇبمدمياوريديالميداكاغارفمالم
نيمالبمتنادعلايفىذالانمنيدقنملاتددعاماذا

نيالانعًادمبوًازعكدازوريخهللاثكمتناهللف
يتيح«همارتحالمدقيميهارإلاانهنم«نيقفومهللاظفحىفمتمدو

نمهتلصوبشلاواءابفلاةدبرجناوجراو«ناظقيلايباذاتسالاخالاىلا

نعدقفباقعلاةديرجاما«هرخاءىلااهربعمايفوماشلا

ينؤرابلانابلس:مكيخانممالسلاونظأاميفرداصملاضعبنمةراشابهرشن
اسلاةلودهبلاامندهاىلا«برجلاةيلادم»نأشىفهللاهنمةلاسرس۷

:اپيفءاجامضعبكيلاو
ةنهدلابرحللاهلادمدادميفاسلاةمضوفملامامثاقلاللسسمالاب

لامتاباوماقنيذللامنمتدهاوةماعلابرحللاايدجاسلاا



4 vr

اماعًادئاقوالاوكاذذاتناكاىفالو«ةماعلابرلاىفناشاهللرح

وجر«ناکامسنتلفذئينيحاسلاةودعايلاطيادضةزيزعلابرغلاسليارطل

يسنرفلالايرلامجحيفةيلادلاو«ناوخالاوناظقلااباذاتسالاخالاربختنا

مدوقبساممماکیلالسرأسو«هلفسأاهروصیرامدقلا

یورابلانامیلسکیخانم١١۱۳رفص١٤۱دادب.نيقفوم

:يالاحيحصتلاهذهرثاهيلاهنمةلاسريفءا

بهذلاهبشىذلازنرملانماهناربظنكلبهذلانمالاكلتركذ»

كلذبناظقيلااباخالاتربخااذافاطالصفتراممالاونوللايفسلاما

ًادامتعابهذلانمابناواهربخةمالاىفرشنياميرذاحيحصتلااذهبهربخأف

«.لوالايالىلع

اهبنمیتشنوُئشيفلضافالاءاتدصالاضعبوانيلاهنمةلاسر۸

بتڪنمميامةلجيفتعيبذالينلانتمنمهلةخسننأشيفوهام

اميلاراشماسلبارطىفنتفلاثداوحرثأسنوتبةيبتكلاقوسيفةسوفن
تبادمبوأءارشلابقيدصلاخالاكلذظحةلمجنمةخسنلاتاسف.اقباس

:يليامب١١۱۳نابمش۲۷یفنأشلااذهیفانباجااهنعاشابلاربختسا

انخشعاءانمااہیلعتشکىلارجالادلجلاتاذلينلاةخسناما

تاصحذاينازيلارمتنبهللادبعجالاخاللةبراعاهتماسدقفهللاهجربطقلا
كاذذاوهوديمملادبعةموكحفرطنمسلبارطبافوقومتنكذاةدومانني

اننيبثداوملاتقرفدقو«بهذابتكةعلاطميفهتبغروسابارطىفميقم

شابارطبرسحىفيبقاحتلاللهدصقهليليفوتناىلاتالصاوملاتعطقناو

اميلعزميهنألىفدحاديسلاةبطاخمىفركفاامئادتنكوىلوالا
اپظفحوجراف.هنعهللايضربطقلاناسلنمهتيقلتامتاريرقتلانمهتبتك
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تناعأىتلاىضودلاتابوهنمترملكىلمفىرخالابتلااما«

فًاداہحمساكلذملاالاهحالسوااومابنيبهانلا

!نومعزيكنيدلا

دادجادحاواهللاهجردلاولاطخوهاماہنمءيشءارشكنكمااذاف

يفورابلانايلسمكيخانممالسلاو.ركشلاكلورصقتالف
ميلاثداحناشيفوهاماهنيبنمیتشنوئشيفايلاهنمةلاسرس٩

:ةلاسرلانمانهةحاملالحمصناذهو«انلهالعفو

تنكىلاتقولايفيابجر۱۳ىفررحلالوالاكياتكيفرش.

يا«لاوش۲ىفخرؤلاقاثلاكياتكمثرحتجالاخاللتحرشامهبفیتاعا

نفكلاراضحابترآیتحربقلاىلعةفرشمتانبلاىدحأهيفتناكيذلامولا

٠جورلاابيفخفتمثتالساغلاو
ةعبطااىفةلصاملاةمزالانموقاشملانمسفنلاولهالاىفكياصاامتأت

.رابقلادحاولاهللصالاوراطقالامعدقماذهو«رونلاو

هنافنامتيفهبلماعتملايواسحلاشرقلاطوقسهببسولأسلالفانهاما

سمخهنمةئاللاتحبصآأیتحجرحدتفةيبرنيعبراوةئامبهنمهئالأتناک

يذلاضرفلارمتودنحلاىلاردصيىذلارسملأرعسطوقس۳ طقفةسرنيعبسو

ةضاماةنسلاىفرسبلانمراملانمثغلبدقدالبلاماوامہواکیصایلا

نيثالشعاسهنمديلاليلقلاوهنعلاسالةنسلاهذهیفوشرق۳۰۰ىلا

فطلالولودالىلانمدقتدوقنلاتداكفضرغلاسايقلااذهىلعوراهبإلاشرف

ترمتساوةيضاماةنسلاىفراطمالاتلطبفهتمحرمرکرادنكلالهااللهللا

دالبلاتالوصحعسانلاشاعونطقلاوركسلاىحامءاونابتاعورزلاتكف

.هللدمحلاو
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ىسيعتومعتكدضعوىسيعكلبشاصوصخةفاكافصلاناوخاىلايتيح

مکیلامدقأديعسلاديعلارومةيسانمبو.نوماسيةفاكباحصالاانهنمو
٢٥۳ةجلايذ٢۲لئامس. مالسلاوهبةئينرتلا

:اصلاذهو١٥٥۱مرحيفهخرومیتشنوئشيفانىلاةلاسر٠

قدسامىعاننامکيلعمالسلا

فحصلاىلعةهافسوامتشتحبصأىتحمكتيضقهيلاتلصواميتزحأدقو

امو)...ذاتسالاتبجأنادعبكلذفقوتالمومتنكدقو«قاروالاو

(هللاءاشناالانوءاشت

لسرأناىلاباوجلاتفقوأوةدمنمءارغلاكتديصقوكءاوحىلادرو

ابرقكيلاهلسرأسو«دمالالاطف«قابهنالديدجلايرعشلا«لظلا»كيلا

.هللاءاشنا

تنكدقو.هللاكادهةبقاعلاةماخومتكداوتنسحمةلاحلاناوحرأو

ىلااوجىلعقابلایفهتلحأوائيشهيفتركذاباتك...خالايلاتبتك

خالاىلايباوجيعمسيملهناانيبموهيلاهتبتكاماأتمىنايأف...ذاتسالا
تاترطضافكلتاقكهيلعهعلطتنانعالضفهريختملكناتملعف...

هيلاتبتكمويلاو«نيقيرفلاىلاهجومهيفامدصقللانألهنمةخسنهيلالسرا

معيطتسأالىنألتالاهيلاهتبتكامواقباسهيلاهتبتکامىلعمکعلطبنا

.نالاميلاىلاةباتكلا

ساارطلسيلدينمزایوايلاطياعنصنمةديدجلاسابارطةطيرخيمل

نكتلو.سنووارئازجلانمامهيلعلوصملاکتکذااتیایاطبالا

.دجوناذاهلصفمةريك

ردصلتناكئلةسئلارفلا«قلا»ةديرجلاذيفاروایفتدجودقو
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قحارصتلانملولو«سبارطىايابموجتويفنارهوىف
۔١۱۹۱ةنسيفابتعومجمبىلععالطالامنكملەفبرحلاىلعتالاقم

خالاعالطاوجراوةقشموبعلكلذيفناکناواہمخيراتلاeام

نايلسمکیخانمخلااذهيباتکيلع

:اهنمةجاحلالحمصناذهوكلذكىتشنوشىفانيلاةلاسر١

شيفطخالاذاتسالالوصوبرشبلالوالاكباتكىنلصودقفدمباما

ةدهاشورودصلاحارشناوسنالاكاذبهئنكيده»هات»بيحللاهليو

.نطولاةرابزوناوخالا

4فمتحرشيداةياثلاىداج۷يفخرولاياثلاكىاوجلصو2

ةيصوصحلاميدقلااندجةمصاع«ترمي١ىلامکتحایس

نوکناتینمٽیتحندلانماهعمامو«ترهب»ءامساةوالتىلعتيناامو

!دوعاوًادحاوامویولولوجاواہبریطاةحنجايل
كلتىفلقنتلاةيرحنمشيفطخالااميسال«هللاكاتاابمكلل

نمتهعنميوءاشينمهيتؤبهللالضفكلذو«باحصالابةيصاملاةرضنلاعاقبلا

لا.ءاش

اہنمةحاملالحمصناذهو١١۳٠لوألامبيريفةخرۇؤمانيلاةلاسرس٠

لناونينسذنماهئاقلحتمكحتساىلاةقئاضلاانعهللاجرفدقواذه

.ماتلاداصتقالاولضفبدحأانهايبرمش

كلذوءةصاملاهتنازخنمايرهشانلرانيد١١٠فرصبكللاةلالحمدق

ةقفليعدتسيكلذنایأرو«ءاومحاميهاربابرفسللدعتسأيباهغلبا

سصيصخمحرتقاف«ناميلسركبتكح»ةرازولاسيئرعمرڪاذتفةعساؤ

ةاصلاهدهنعصخاممدقلدقو)ايمسريلغلبف(هريغرظتنلاو)رادقلااذه
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(١١۱ةحفصىف«ةاةمزالاتجرفافيك»لصفيفةينسلا

ةرئادىلاىرلسقمبذانانودبرهشلكخاءتیباىلاىتلصبو
ءاشنمقزرييذلاهللدمملاو«ًاريخنينثالاهللاطالبلایفةنازملا

.باسحريش

كيلالسراس«ءاكذلاوةحبلاةياغيفدمهمهوخاويركزىبحموإلا:لاقم

هبلرابمروصaكتاياباوجتايباممرەشلابةديدجلاىفروصابااب

مکدنعيلاةميدقلاةروصلادعبيتلاةمسوالالكاهيلعو

لوصوبيفوفرع«رصموماشلاىفنيرجاملاناوخالانمبلطبامجرشتسو
يضالاىسناالىنافًاداصتقا٠٠٠خالاىلايتلاسرنمضهتلسرأدقومکیلااذه

ىورابلانامیلسمکیخالمدو

قورابللايديانيبىلالئاسرلاوقئاثولانمريثكلاانلقندقفسدمبو

اسيلاغكلذيفانيفتكاو«باتكسلانمميضاوملافلتىفجذامنكاشإ

جاتنتسالاوقيلتلاةمرمهئاكذوظحاللاخالاةيعملالانكرتو«لقلادرجمب

.هلکكلذلالخنمربعلانطاومجارختساو

دقاناوجرفو«باتكلااذيذلاجانربلاىلعانمةطفاحمكلذو

.لالمإ.الولالخاالبهمةوصقلاانيفووكلذىلاانقفو

عضونمهتماهيلاىلاةجيتنلابثحابلاخالاجرخمناوجر1

ةهازنلاويفىلعاالثمهذاخلانموهبةقئاللاهتلزتميفاشأبىنورابلا

.لاكلاوةماقتسالاو
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اتاپومالاةصأ
.ةدفحونيتنبونينباونيتجوزونيوخأنمرڪ

.دجأخيشلاوىيحخيشلاامفسےاوخالاامف

خيشلاةمئالابطقىدلاذانناکمایاايصخشهفرەاافىيخيشلااما

ناواسنوتبانیفالتنامایاو١۱۳۲هنسشیغط دعب١۱۹۱۳هنسالاناو

ةتكنلاميدبرشعمافيطليملابيداهلاهنمفرعنو«ىلوالاسلبارطبرح
.اماستياوًارشبهبجوعشبحازلاوةباعدلاىلالايم

١اهترسأفلأتت

بازیموسنوتوةرهاقلايف اشابلاهيخاكسمولعلاسرددقوهو

اشابلاهاغابتاعيىتورابلاناويديفهدئاصقضعيرشن.قئاررعشهلو

(۱):اپملطموهناصاغمباہدف

لايلعضبرالهنمتقذدقولامريغرهدلاب ىخا۔كارا

رطلارودلاكلذىفاميسالسلبارطبرحيفةمرمًاراودابعلدقو

۱۹-١۱۹سلیارطإيطولادابجلا

ةنستوضغىفاشابلاهوخااب,هملكىلاةريطلاةمرلارادقمتملعدق

فورظيفسابارطرابخايصقتلةصاوغيفهطابيضعمباهدلارم

یتحةسايسوةسابكومادقاوةعاحشنمیواامبمایقنسحااہبماقف«ةجرح

ةيروهجلىروشلاساجمسيئربتالناكو«انغلباميفلارجةيتركلذبلان
۱۹۱۸-۱۹هسسابارط

ةعلارلاةديصقلاكلتبهقحىفاشابلاهيخاةدارشةعفرواوسهب

ىلعىرخاةديصقبهتديصقنعاثابلاهباجأدقوناويدملظبراقتلامسقنم١١٠ص(١

:ايعلطەورثالا
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يلوالاىداجرخاوایف(نا)لئامسبوهوهيعنةغلبامامهاثرىلاةقيلبلا
يلباميفامانتهاياصوهلثاضفنمسانلاهماعيملامىلعامامتشالوو«١٤۱۳ةنس

:اصناذهو

مرکناهرق(ةديشمجوربىفمتنكولوتولامککرذباونوکسآاما)

رتتسممویلاتنانیایخاییحم

ايواولابرايرسلازخمإب

لونيبتاكلالكمويلايلكامن

لمااقللهنكسانزحبطلاب
تحصزناوتمصلالاطوانزحانا

هلصالودوعالتاهیهتارده

انعمرشاثيحةمايقلاىلا

ربعاناتولییحمنزلاام

(۲)11ییاهيفتنكرقمامناو

لوذيذالامودلادرطىذلااذه
انفزتىربكلالودللغيم

%

تشندفكاعقط

تەطغناوناطوالاوكلهاتءدو

١خيشالاهتمةخسننعالقل١٤۱صىنورابلااشابناميلسةايح(١

.اتابلامظانلاملق

3

رطحلاقدحااماذانوعريخاب

رقههجونمايولاجرلارخن
ردقلاهءاشاميفربصلاىوسدجا
رثااذلامالك?كنمةدوعيف

ردضلاوشسوفنلااثم

ربخالوتعناالوتومدعبنم

رفتغملكلابنذواقللاوجر

ردتالوقبلالفانيتومال

۱وردقذامصاروشيءقيضيف

اورہسماموقلامانردنملوادهن

ردقلاهطخدقامكفىرحىتح

#

رضنلاكهجوىطغوةايحلاكتم
رەعلاىهتناومهمقئالعلاكنم

 

نقاحسای



اعفرتلکسورقوفتفر

اوظعتاونيعاداوفرصناوكوراو

۳

تأشندقوانکذم«ةراوز»انل

بدالىلاىفاسرغیتسلف

الكدالبانوفدمتنكامشى

لاطقدقرحلايركزاباهاء
كحاضرادقالاولمؤلايِ

اممظنأتنكيجايدلايفةركفك
تىكمناونظلاباخوابارستحضأ

2

یفلبقتامنايذلاىحتناام

ىلعمضلتضخيذلابحتنا

هتجومقوفاروطواروطصوت

مکصتقرغانمرظنمتدهاش

مطیفرحبلاعابسماعطاوحضصا

ثرتکمرغيحسفنلااتفزاج

سابارطیفارتبجو

الدباطلقتلواضياتدعو
¥

ىلعتنكبرحاليذلاحمتنالب
هنواءيرفلالبافترکح

{vrs}

اورغنح۳صورىلاررسلع

اوردواقالنااوکردامفكب
*

ردكماشامءايفصالاانناوخا

رظنلاقداماذاليصالاتنا

رءذلاىوتساواعطوكىمئلاماء

رصتخملاحالاوطسرفلاو

ركستفالامالاليقتسمكلسىف

رغساہاجاياضقنمکيعنلاب
ن

اورخزذاكاتغلادوسالاكشرفع

زظتنلمشلاتائشنلادرالطت

روصالویوممحلاماوج.صف

ررشل!هظحىسمامخضلاکرااو

رەتسلبرحلارانوارحمتعطق

اورصنىلالارابخالمحتدعو

رطولااذفىدىطواذتلقو

#0

ردحتلراركلامدالاكداوح

رجفتلدملاكيتحارنمناكف

I5+جىنورابلا
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مرةدصأالنافجمترا

النافكومتكڪيوا

ةحقنماباداءواشدوالع

بنتجمهللاضورفل

اندرومرومعلارهزالاقتعرک

ابذكلقتملالصاشقلافرمتال

بولتهدناافوخفرعتسلو

ذاولاجرلايانمنلالمحم

كافكتدجونادوج

نمكرسألاكفدجلذاترص

يقفواثكااتاقفبوردلااودس

سلبارطیفداهجلکتزریآ

ادباديددمتملوالذضرم

اماعنکیملییكدجناکنا
هلسيلململاوىدنلارحمكوب

هللالایفریماريخناکف

۴

*

¥

راوخيشلاوىتفلاكيلعىنا
#

رطلامضلادنعتنأذا
اورخسمنااناوحدراالو

ررضهباماحاماپعمتعج

ربطمعمهابئاویوسہلالها
رضخاببازيمييوسونو

اورتععسللوملو

رقتحنيحاسصعنکنناو

ردنلهالالاتوتمصتلحمأ
رضتحتنكذا۴کتلقتسااذا

اورکمامنیحيحةمورءاشبا

ريزلاكدنعنمتفتخافاوبقارو

اورفظناويحابطقنللو

ردتقملقعلابالتساىفنسحل

3

اورصنواوامشلكدادحا

ررتشمرطقلاىفهنباىسيعردبلاف

اورتخاقتلالهااذالثمبرغلايف

ررغلاكدادحارمةرامالاهل

رردهلکلءولدعوتص

¥



تقطنيذلاىيحموبارزهلااما

همئاحصاضيبلاهرکذتررکو
ىفرا(مةيضلاميكىامامالاوهف
هدئاررصنلاناكوامنعداذف

ادبدربالوسکیوييفيطعي
1وکعلاريزغلاريمالااما

الومضحلارحبلاكهنعنثدح

يامامااىسوملسو

ةلرمعامجالابزاحىدذلاوهف

هتلادعنمًادقعرهدلاقوطف

رتلممنعاشننالسولسو

بجالتناىيحميفورابلانبق

نمبتسافيباالوییكيثرا

يفرلتلايبيحيدنعممدال

الوضيرقلابایجتمدامكثرأ

محوالءانبافكونباما

لب«ةميعز»ىييف

ةبرغمسمشلاثيحتفلخييحم

هقرشمسمشلاثنحمويلاانااما

ىلبنيقرشملالككبورغيلو

هلتذاقناومكبلاهدوب

ريسلاورابخالابتكهلدعو

رطلاوسالفالااپفحةراما

رطفتتدابكالااملتائانيف
ثَتْسرانىدلااپنكيفوالا

اوركشيذلاناميلسمييرلاوبا

دقبتكلايفەلالاصخىصح

رتتجيملادجنورا
ربتعلماوعالانمفلالبقنم

رختفييرفلالبجلاحبصاو

اورکذاذادیجمتلکمرغصوىف

رزلاورافسالاكحدمتوحاذا

ردقلاهضعاماذااعمدلسل

ردتعبنرفلافلكىف
ردتقانيحتاقدضنمكاسنا

اوریکاذااوزعناوزعالاانم
رخدم.(موصعلاو»ي(ةزىزع)

اوربقىلالاباغاکبیغتاہک

رکتعمرسيلاليوطقورشيلو

رفظلابفرتسنادمبهنڪل
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رعتراصییححابكدقفدعباهارايلةءرغاي

الذهلتماعالو هتىحصرهدلاتالماميذلاتنك

رظنلامتاومالاةداقنمتحبصادقودابالوطيلةميلطلاتنك

Ho

ةدرجحماحوررسهللاةمذىف

ةدماهربقلايفةنفكمابعد

اطىتغمهللاتوكلمىلاطو

ريفلاورشلاوءافالاالوالك ةصمخموءادالودابجالو

اوربصىلالاحاوراوهالالالسردادجألاءالوالاممحرساو

معلايهتنيذامكيفاونىحاهبنحتايلدلاكنهنالو
w ®®

رشبلااهرديمىتلاايازملاكالت

ردكىفيمالقابسانملادح

رعشالومالفلابلکنم

رمهترزاابيلعداملاىلا

رحضالوسۇتالةداعسلاتح

ةزواجحمتلاحادامالا

يورابلا١٣۱۳هيلالایداج١سنامےلئاعس

هيسدلامولعلاءيدابمقلتنادعبىبحمخيشلاهخاکهلافدماخيشلااما

فرشلارهزالاعينمنمهممولعلاقاتلةرهاقلاىلاهعمبهذهسا.نع

.كلذكسنونىلا

ماباامالالاايصخشهفرعنملو«هنوخاکصاغمرغانزتماببرالاکو

.عايضلانمةرسالاكالماظغحرلاشابلاهيخاهقفارمبنطولا

اهريغو«تابيحرلا»و«تولان)زکرانامزىعرشلاءاضقلاىلوتدقو
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ىفنآلاوهو«١١۹٠ةنسىفشالاىلعليحاناىلاةريثكلانكامالانم
.هرمنمنيعبسلانسلا

ءاضقلاناديميفةلفاحةايحهلنوكتنأاذهيلاعلاهزكزلملو

ًاريثكايشلهجيانكلء«هموقابانييماتجالاويملازكرلار

هبوخأباجنرمانيظحاهبلاصتالابظحمليذلاريبكسلالجرلااذهن

ةهازنويرحمسلابارطةاضقدشأهناهللاهایحسهنعلمامةياغو«ل

ةكحميلااح٥۸هماکحانمعفرهنا:ليقىتحءاضقلاماكحابةباردوةربخو

طقدحاوكحالوهلضقنيرفسلبارطبفاذئىتسالا

لبازکاصربکاوهہءاضقیلوتيذلا«تولان»زکسمنافاذهعمو

عبسىلعاذهلمتشيذا«نرش»زکرمو«وطاسف)زکصواذه‹

ةبارلاةيريدمس٠٠ةيلورابلاةلئاملانيرع«وابكةيريدم--١:تايريدم

ةيرادم١..نوانيسةيردمس٥.نزاوةيردم٤.شوجلاةيريدم۳

.سمادغهیریدم۰۷جرد

(۱)هزکرميضاقلمباتيضاقئانةبريدملكيفو

هنوهرتيفرصتموهوديعس¢فسوي¢هللادبع:مهمةرشعءانبالانمهلو

٠مریغونايلس«حلاص«يلع

میهارلاوديعسامپفنرانبالااماو

لوماتسايفةيبرلاةسردملابقحتلامولعلاءيدابمقلتنأدعبفديعسامف

اف«نایسف»طباضبترلانااوا
.هوبأابمحتقأيتلاتارمغلامايأ«هرابخأىنعتاغمث«يزڪااذبقب

١۱۳قفاوملا١١۳٠ىوالایدامج۳يثرداصلا١۱۲ددع«ةمالاوانتدبرجرظنا)1

\4۳۷ةملبوج
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میهاربااماو.

بقتدقو«حومطوةنطفوءاكذنمساقحسهدلاولالخثرودقف

ىلوالابرملارخاواذنمةدشوءاخرهنايحراودارئاسىفهييأعمهتلوفطذنم

كانههتيأردقو«سنوتيلاهتلئاعوهييأعمًاريغصالفطًاحتلادقق«سليارطب

لامعالاىلعهنابرديىيحمخيشلاهمتوهوبأوافطلوةفخريطبوءاكذضيفايبص

لوبماتساىلاهعملقتنامث«كلذوحموةقدنبلالجويدنجلايشمنم«ةيبرحلا

نيتلاسأرةسردمىلاهوبأهلسرأمث٠كانههمولعءيندابقلو

.ايرولكابلالاثنايلااهبهميلعتلصاوفةيردنكسالاب
ناكو«بارتغالابهيباةنحممايأةلئاملابنجمثبلوسابارطىلالقتناو

رادقالاهدعاستملنكلوسنوتبةسازيلاانثعبدارفابقحتلاولنالمأباشاللا

.كلذىلا

نمنمهلمیفانرالااضرمكانههباتنمث«ناملهباىلالقتنامث

قوقملاةسردمبقحتلامثةوادمللدادمىلاوأهبلقامثةلُناعلادارفا

ةدابشىلعلصحمىتحاهبهسوردةلصاوملفورظلاهدعاستملنكلو«كانه

ىلا«ىزاغ»كللاةلالحمركستف‹هدادعتسامغرقوقحلايفسناصيللا

WB.هناوبدباتةلجىفةينسلاهترئاد
ميلعتبصتخأمثةيناطلسلاةسردملابميلعقلاةنهملوازيداعفطقسملمجرو

..ةكلالاةلثاملادازفا

وهلقتنأىبيسحىلعالاقيفرلاىلاهويألقتناونامعضرممهانِضَلو

.هللاهافاعقيمعلاهرثأضرماكلذهسفتىفكرتدقو«سلبارطىلاةلئاملاو

قارملاتالحموفحصهلترشندقو«قافرعشوقئاررثنهلنراکو

نماشيشهلانرشناءاغيبارعشوةعيدبتالاقموةعتممالوصفرصمؤماشلاو
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.ةموسرلاانتطخنعانجرخبكلذمتلناوء«ةمالا»ىفكلذ

جذاعلاضميبعوضولامخمثاهمضعبلانيوانمبكلذىلاريشن

اعرفهحوضلغلبموهرڪاهجوعاہمتحاملاحالالدتسلل
1

ءهغارفالموهدسمةقيقحدسلردقلاهدعاسولهناوءدسالاكلذنم

اذهنا

.دعبنمولبقنمرءالاهلو

:بيترتلاىلعتالاقإاكلتنيوانعهذهو

ةلحلاواناونعلأ

رمىفةسرعلايفرشلععئالط1

قشمديفيالسأالاندمتلاهيداةأرللابلاطم٢

رغميفةيلرعلاةطرارلاميركلاناءرقلاريسفتةجرت۳

قارعلايفعاتدلانيطسلفهضق٤

قشمديفىالسالاندمتلامالسالارئاشب٥

(رئازجلا)ةءالا(رصم)حتفلاللاةح

ديرشلاةع۷

:مظنورثننمهلجذاحلاضعبيلبايفو

مايالايهاھو«نيطسافهسکنعيلاقمرشمکمامتهانرسدقلو...

7

ةياكديمعطاسذاتسالليتشقافماهبىلاةيلاتلاعاتدلادادعالعلو

تانظآواضيامكتلصودق-اهبتنكمايا اقباسقوقملا

٠هيفدروالاقادصمدیدنءيجمموب5
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«خراتلاةسارديفةينطولا»يفريخالالصفلا

اممتلجأنيلصفةيقشمدلا«ىالسالاندعلا»ةلحلتتکتنڪ

تدمىتلالاوحالاومالسالاءوشنماعلااذهيوبنلادلوملاىركذةبسانمب
مالسالاليبسيفنينمؤلالوأحافكيفةلوطبلارهاظموبرعلاىفهروهظل

يتدأيتلابابسألاوىعاودلاومالسالاراشتناوةيندملاىلابرعلاليبسم

ادبرًااربخأءيردقو«ةلجلاقيضو(موطلاهرشلذئينيحرذملدقو

ىلعاطمث‹١١۳٠ناضمرونابعش«عباسلاوسداسلانيددملاىف

.امتمفنلوندملاةيعجةقفأىلعريغصبيتكةروصإةدح

اضيا«رئازجلا»یفهعبطمدرااذایتحنالانمناتدرادقو

خرابةساردىفنيئشانللهنمةوجرللاةدئافللاميمعتكلذنكيلفندعلانعالقت

.مالسالا

)مالسالارئاشل»ناونعلءاشناناردصيساضياباتكڪلاولاقلاو

.اتقوماذه«هوبقترأف
ةميقلاوهنمعبطنيلاةيكلايفانرظنرّئازجلايفهعبطمتتسحتسااذاىتح

.هلردقتيلا

هعلطمحتفلابحاصروحدقحتفلانعهومتلقنيذلا((للاةيحم)دشن

يلاةيقارعلاعافدلاةديرجحارتقاةبسانمإاححصمهرشناوديعتنامقيأراذاق

سرادلاذيمالتلهنيقلتةيقارعلافراعملاةرازوىلعحتفلالحمدعباححصمهنرشن

:اذكهحيحصتلاو.نوعنصتانسحهنيحلتوةيقارعلا

ءاضفلاضرعنطولامسابملامءامسلايفازەتسماعيثمشع

اقواخ

هابربكلاصرزعلاىنعمتلاانلوراعشتناطول



€ vv}
(ديبشلاةيحم)يهاميفطلغالىرخاةعطقاذهدعبحتفلارشدقؤاذه

انألمتفلابحاصاطقسأىلاةمدقلاهذهامعماوعضف(ةمالا)يفترشاذاف

:صاخلیوطباطخیفتدرو

ةسدقلانيطسلفوةزيزعلارصمءانبانمةيرلاوقحلاءادهشىلاةيحت»
«ناکملکيفمالسالادونجو

مويديربلايفديشنلااذحلةنمضتماةلاسرلاتعضوىناقافتالاببجحتنمو

اهرشننارتقاناف«١٥۱۳ماعذنمیقاروايفةيوطمةعوطقماهذهتناكو

.اقحةييرغلافدصلانم ثداحلاكلذعم--ليوطلانايسنلااذهدمب

مويىفقيفوتلااهدمستراوجراوکیدینالبقبايرکزودميءانبا

.هلاءاشنا

.کیلعلسيوهوبيبطلاةراشابرادلامزادقو«ماياذنمةحصلافرحتمدلاولا

ملا»تاونعتحناوبدلاىفاهانرشنانكةعئارةديصققاتلانمو

تحت(بازیمیداو)ةدبرجيفلبقنماهانرشناک«تمبعشلکیجب

:ابہلطمو(١)ناونملاكلذسهن

امارحليقناکدقاملحُأو اماقأفتحاسبمافيط

:وهو-فورظللةاعارصهرشنلملاذهوساهماتخو

یام٢۲يفرداصلابازیميداون٦۸۰ددعیفوتاوبدلانم٥٠ةحفصىفكلذ)١

١٤۱۳ةجحلایذ۱۷یفاردناهاشنادقو۸
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امارثومواامارکاحنانماددحتبرحنم

:هناونعيذلاوافاءهلاىولاهدىشنكلذنمو

!زلعلاةيح

ةفيطلةمدقمبهجوتدقو(١)ةمالاىفءانرشناكحتفلاىفرشندقو

:اعم(مصناذهو

دقتعأىذلاديشنلااذهكيلامدقأ«هتاكربوهللاةحرومالسلادعب...

هنامعزاتسلو«هلثمىلاةجاحلادشایفراکملکیفبرعلابابشنا

لضفأوهالةلاصةيادبهنادقتعأينكلو«اهءاروعمطمالىلاةياهلا

تلدبتامہملبقتسلاتاجاحراهعضویفتظحالدقو«لكاو

هرصقتوهزيکةمسبهصصخألف«ةبورعلاراطقانيبطباورلاتلكشتوعاضوالا

.مالعالاتاتخاناواهريغونيلاوزاجملاوقارعلاوماشلاو

مدقتناكللمف«بولقلاهتبرشتوحاورأالاهلثمدقوديشنلاادههلويحبو

یسفنیفتبقلموفليفىدصقللاهاسعهارقللةبحتلاهذهةربلاكدب

مظانلا?یءاتدصانماہبلعفقونم

ءاضفلاضرعنطولامسابانلامءاسسلاىفًازعتسماعينمشع

ءاحروانيقوةوشلانفثعساقفاخ

۱۹۳۷طوا١١۱۳۰١٠ةيناثلاىدامج۲ىفرداصلا۱۳۳ددع)۱
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ءانربكلامرزعلاىثعمتناالوراعشتنانرطولل

بيغالمحمدحلجملو

دجثاريمدافحاللتنادساللحسىضامالتنا

دیلووخيشنيبروصعيتقرفقاماكىنتەم

ديدجومدنيلاياتاپضرەتسلدوطلاكتاث
ادبدقرونڪارشمٿاٻعمجماملتناةرؤب

نيكلاسلايدميموقلاليبسيف
كيلاوريرئاحفرطلككلقفقفاغبقلك

كادفهاقليتولابحتسكلعرهبادغذايحلك

كيدينيبهسمریراوبو
نامزلالوطمدرصفلانيرقولعقفخافقحالالظيف

نامابدمصافدعسلاقاوميفىطلانوميمهللالضفو

ناكملكىفبرملايئاماوايماساصرداضللشعتلو

بيغيالامجدحجملاجملو

ىورابلامیهاربادادب

ناتنبلااماو
اهنالاقمبةريهشلاةعرابلاهبيناكلاىفةميعزاماف.ةزيزعوةميعزامف

ةلجموةيسلباطلا«يبرلاتوص»ةلجملثمتالجلاوفحصلافلتخميفةغيلبلا

سابارطبديلاةديدجلا«راكفالا»

جورابىهزاتمتاكءحورلافيغحلاقيشلايصصقلازاتحنو

عاطقتالاةايحاپسفنلتراتخااهناىىتح«موحراهدلاونعاهتثروىلاةيئادفلا

قوقحاهديقتىلاةيجوزلاةايللانعاهنطوواهيلةادافلاادبميفءانفلاو



¢

ابدخأمايقلاناشى9كاقااEباللااذهیف—۳رۇامو

یحخاءانا4هئشنلفیدهجلذيتٽٺٽراهللادهاعاأ(:هادماممیهاربا

يملكولو«اشابلادلاولاموحرلامدجمطاهدارايلاةميوقلاةئيشنتلاميهارا

«يمدنمةرطقرخاءىلاكلذ

علدناذهمةماعلانوئشلاهذهلامافهمىقتالسامامو

.اهادىملاهصالخاوامقالخاواهتفاقثوغلبم

لملطقفاهىيوانمبالمهبانلصتاامىلاريشناننافةسيفنلا(منالاقماما

:ىو«قيرفاللالامشلابفيطالاسنجلاةميعز(ةميعز)يهنمثحابلاخالا

اشابناميلسةايحىفهتفرعامڪيأ۔۱
١ددعتثوصیفنازف

7٤ةليبنلادولاهللاقفو۳

باتكڪلااذهيفةقملاةماركلا

سلةمبمةلئسانعةقداصةيوجأ

٦ددعىفةرضالاتن١

٦يفةخرومامجذومنکاہمةدحاوىلعءانهرصتقننحذفاماو

ةاءركةروصثحابلاخالااهنمذخأيلروطسلاهذهبتاكىلا١١۹ناوج

:اصنهذهو‹ااماءواهمالال

مرتحلا...خيشلادلاولاضوعةرضحىلاىلاعتهمساب

ةمرتحملاتمطقناةدمذنم«ميركلامكماقمبةقئاللاةحتلادعب

نعلاۇسلاومكيلاةباتكلانع9فارحتاولمعلالغاشميتعنماک

.ةراسنوكستناوجرأيتلاكرابخا
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يورابلادجمجارحتديلايتخاجوزويمتنباييءاذنملوقأق

بحاصنماهومتبلطيتلاةلئسالانمضتتميبرلابأخيشلاىلاتبجوةلاسرب
نعةباجالاىننكماامضعبتيتكفةريصق.ةصرفتمنتغادقو...ةلاسرلا

نمضاهرشناقفوبتنایلامتلولانمةيجاراپاسراانااهو«کتاگسا

(لوالاءزلانم١۱۹ةحفصيفترشدقو)رظتنملاباتكلا

.هللدملاوةنامالاوقدصلاهنالتبجاامةلوئسمىسفلىرأاعبطو

نعسالنلاومايالاانتمرحثیحهللاهمريبامساقحتسامضعبوهو

٠ميركلاياسنالاخيراتلاوةقيقحالهومانباعامن

ريغنمواهبتكينالءاطخااپيفمتدجواذاةذخاؤلامدعءاجرلاو

.تقولاقيضلاصنيدنعلكلذقوفو«رڪذبضل

.افلسركشلاكلواهوبقبنواضفتتسلاحلكىلعو

نمميهارباقراطدوعيابيرقو«ريخىلعةيساردلاةنسلاتنا

نيدلارونناميلسلازبالفانهاما.برقبجهئا«حاجنلابمماوعدافرصم

.هللاهماسةحصلافرحتمرغصالاخالانبايورابلامیهاربا

نممكبذولينموكلاميمجانترسادارفاتامارتحالوبقباولضفتفاذه

:ةصلخلانمهتاكربوهللاةحرومكيلعمالسلاو٠بابحالاولهالا

اشابيورابلاةميعز

تامعاعملارادةريدمبان

ميهارب|اہیخاءانباوةرسالانوئشبعم-تناكدقف«اهتفيظواما

لاکواهنريسنسجلتقرتمءسلبرطبتانبلاسرادمضعببةماعمنو

خالاىأراكتاسلعلارادةةريدملةيئانتحصأناىلااهدادعتسا

٠ءاقتراوًاومسؤًازعهللااهداز«ركذلافنآلانمكلذثحابلا
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اشابنبميهارباءانياموناميلسونيدلازعوقراطمفةدغملااماو

ناکو١۹۳٠ةنسدلودقوميهاربانيايحاباىنكلملاوهو«قراطامف

‹ةباجنلالئاخوءاكذلانمهيفمسوتيالهدجبقةناحيرهوشلواىف
هتماشابلاموحرملاهدجدعبهتنضتحادقو«ةعساولالامآلانمهيلعقلعبالو

ىلاةميوقلاةأشنلاهتوخاووههئشنتنااستىلعتلاءو«ةميعز»ىلضفلا

اہمدنمةرطقرخاءىلاولواهلكامكلذاملكولوموحرملامدجاميلافدهي

ةيئادتبالاهتداهشىلعلصحنادعيف«اهنيمبهللااپظفحتردقو«ماک

ةدامشلاىلعلصحتراىلاةيوتاثلاةسردملابقحتلاسابارطسرادمضعبيف

.ايف(ايرولاكايلا)ةيوناثلا
ةسردماىلااهاسرألاهئانبانمةثمبدعت(ايبيل)ةموكحتناكامدنعو

ةثعبلانمضقراطنوكلاهدبج(ةميعز)تامطابضلاجيرختلرصمبةييرحلا
هكرابماةثعبلاكلتعمقراطبهذفحاجنلابروربلاايعسللكفرصللةيكللا

.ةرهاقلاىا

نحنو«هئالمزنممجرنميفهلهاوهنطوةرايزلعجرةفئاصلاهذهفو

.ىرمكلاةيزااهذهابيلةموكملىسننال

كلذكوهدلودقو«.ىورابلاميهلريانبدختىنسلاوبفنيدلازعاماؤ

.١٥۱۳ماعلئاوایفدادباشابلاموحرملاهدجةايحيي

ًاشنفقراطهخاڪ(ةميعز)هتمعهد.دعبكلذكهتنضتحأدقو

.سلبارطإةيوناثلاةسردملابقحتلامثةيئادتيالاةسردمايفهتأعن
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١۱هنسدادبدیلاومنم«نورابلااشابنامیلسنِمهارانبقراطةروص
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الإقيفرلاىلااشابىتورابلالقتنأفيك

طقسمىلادادبنمهتلئامبلقاهلجأوندبسحأوضرماهيلعمحلاابل
هلعممجمواهبرقتسناهتکحتضتقاو‹نيمدقالاهدادجأطقسم(نام)
‹ةماركلاوزعلالزانمىفديعسديسلاناطاسلاةلالجۍدللزندقو«اپيف

.اريثكهلهميملضرمانكلو«ةلودلانوُئشنماماهاماانغلباميفلوو

رفص١۱یفهخرومزاىتماخيشلاىلاهنمتدروةلاسررخناکو

:هصلامءاج۹

هللاءاشنالبقلاعوبسالايفدنملاىلاناطالسلاةلالحعمرفاساناررقت

.لضافالاهتعاجومرتحلاناطقيلايباخالاىلاوةفاكناوخالاىلاىتيحتو

ىورابلانايلس:کیخانم

ةميعزةرابلاهتنباهتبتكاممتسنلف«هللاهجرهتيابنتناكتڪاما

سناذهو(هتفرعاكىنأ)هناونعيذلاو«هيلاىوأللصفلاىفنأشلااذهيف

:اهوفضفالتلات«هنمةحاملالحم

يفريدهنكلوةلتممهتحصتظوريبكلاميعزللامزالمضرلالظ

ةيغرالرهظاو«لامعالانمالمعهايانحيفتيبورومألانمارصاهسفنةيلخاد

ةبوقةينمانمهردصىفهنكبامانيلعينفخناكاموةماعلادصقرفسلايف

عمتجیلرصمواسنونيفتابایدحاىلرفسلاىلعممصمهلايفصخات
دابعتسالاريرمهسيلختوفورظلاكلتىفنطولابجاوبمايقللهينطاومب

داراوبحاارفسلامدقفانفوخوانتضراعممغرو«ديتسلاراعتسألاومشاغلا
اقراطكرتتيدلاواياذكهأ:هلتلقفعادولاتقوءاجورداقملاتءاش

مزاحتوصبلاتوهئالابمراتولاوبيشلاوةبيبلاهتفقوفقوف?نيدلازعو

ماونيدلازعوقراطىلعاذام):ضارسانمهيناعناکاهىثاالیوو
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ةازنمبكنموهامیجمكىعربناطاسلاةلالجىخأناو(?اميتقفريف

٠ىصولاودلاولا
ملعبناکهناکو6رخالاقارفلاحبشهذخأوعوەدلابهأنىعتفرورغام

اطباههناکمعرسافءهدافحاوهدالوانيبهلقومرخاءادهنا

ايشرومالاقئاقحنمناماميالاهو«هناذاءالمهيديفحفاتهورصقلاجرد

ضعتملو«١٠۳٠ماعنرمفيرشلايوبنلادلولامو.ةحيبصكلذناك

ىلارونالارهشلاسفتنيم۲۳مويةحيبصايقربهنافوابنءاجىتحمايااهدمب

طقسمإةيلاطلسلاةموكللارقم

نعاديعبةلفاملاهتايحترتناوىلعالااهُثرابىلاةرهاطلاهحورتضافدقل

٠بيطلااهارثوةبوبحلاسلبارط
ىلاذئَتفولمحهيلعايشغماهدمبطقسةليلقتاعاسريغياسيفشيلف

.ةكرلاوقطنلاةوقدقفدقناكقافاامفىنشتسلا

هرطاخملوبنناکامائيشناهلاوخاعطتسملو

نيفرحنرمةريخألاةظحللاىفهناسلىلعددرهوععامیوسهیفرکشوا

عومدلابهانىعتقرورغالاایفوائیشكلذنماومپفف1م۔ز:اهنينا

۰دسجلاهحورتقرافو

رباصلاعاجشلاهتايحىفركذلادلغملااشابينورابلاةايحتهتناكلذب

.ةرهاطلاةيمالسالاهديلاقتياكسمتمًادبيدشنوكيفيكفرعيذلادلحتلا

لوامهنسرعنیفرحناددرهاتفشوهنزحهعمدبةايجلاهذهتہنا

هممالماسهتدؤعنارظتيامپكرتنيذللانيدلازعدحنويركز:هیدیفحيم
تناكهيفذاارخامئاد4لەءافناکىنلاءاعئرالامولوهو١٠٤۱۹يام\موهقفاو,€

٠.نييلعىاهيقرهيفهلاقباسهيلاراشااکهتاراصتنا.بلغا
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فحتيلودمباميفةزيزعلاسلبارطهعماونكسيلو«لاغطالابعلنمليجلك

هراوحيفامئادیہتتیناکاک«دیاالاقتربوبیطلااپحامتبعيحا
يتلاسلبرطلاةبيرقلاةدوملاوسلبارطةفاسمدعبوسابارطبحنأشىفهمم
هييصيالهباءريغايکنمیلاللارهسفالطابواحلاحرلاةوادعلمحمنم

قلخیئلاسلبارط«هناونعنمءزجاهمسالعجتلاسابارطلیفارعوباعمصنم
ةصاحلاهلاوحاوهفورظتناكامهمالاتواباقاماجألصلخاواهديجمتوامل

اهاوسيفرکالورطاخملاباهالالايادايدجهستعضويتلاسلبارط

هتسکاعلردقلابتاعب«هرطاوخوهريكفتوهتایحءيلميهواهنعًاديعب

.ءيشلکهءارواکراناهووحنتحلجالالپمتسو

حافكلةيتفلاةيبيللاةموكحلاتفرعلهيرعشتيلف-لرو

داكلازتالوتلازامىلاةميركلاهترساصخشىفهحذفلالحرلااذه

جاتلابًاريخاجوتيذلا"ريرلاحافكلاكلذءارجنمنامرخلاوشيملاضضم

امةاعافالالاطيالااهءاننافرعتةموكلاولاختالو«يسونسلايالا

.ةينطولاةماركلاوةزعلاهجوضس
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ناعملخاوديفةيناثلاهتحاس

نامتىلعفوخال برعلاةريزج

ةدهاعملانم

لابقتسالاناجرهميفينورابلا
اوهيلخادلاهتسايس

یوزنیفاہحرص

الېبرعم
تايآ(ةرهاظلا)ميلستىف

ةرهاظداحلالا

ةمىكسلاةساسلاهذهىدص

ةبوبألاراثألاىفهبأر

نامیفمیظعبالقتا
كلذىلاىورابلاةراشا

يكلمموسم
ديدجلابالقنالابةفينعلاةزملا

بیج

یفيورابلاةرازودعبناکاذام

ةيلالاىن١١مامالاةموكح
فراعملااماو۔۲

شيلااماو۔5۳
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ةحصلااماو٤

مامالاماکحانمجذامن

ناعهكانعفرطتدح

ةضابالاةمامالا

همامابطقسمناطلس

لئاسرلااطداببلخادلا

مامالاوناطلسلانيببرقتلا

بسلاةدهاعم

لخادلاتانالوولحاسلاتانالو

ةيقاوسالا

مكملزارط

بئارضلابشيعتدالبلا
ةيدنجلاوناكسلا

ماعلاريفلا

دالىلاتالوصح

نداعلا

مرایحوبئاجالاسیساوج

هايللاوسدنپمرابالاوهاما١



مامالاةيانع-بدجلا۷

دالبلاىفاپامعوةيريشبتلاتاثعبلا٩
ةيحصلاةلالا

ريشبتلاوبطلا

ناموحنتاروانملوح١

ضاصالانمىيورابلااذام٩

ءافلخالينورابلاةمجارم١
ةرسالاىدايورابلاماقم۸

دادغبىفقرشلاءاظعوهكلالا
يفسؤةليضفلاعتجتفيك۳٠

دحاوناکم

ىورابلاءازانيسملالآاون٥٠
قارعلاكلمطالبىفيورابلانبا

هریدبنسحويورابلاةكح۷

هربصدعبهتمزاجارفلایف۹

مالغاذهيارشبايلاقس
ًارانیدمردلاهللالدي۹

ةمزالاتجرفتأفيك ىرشب٢
لاماءوینورابلامالاء٤

هعاطموىورابلافادها٠

لظابسلیستةفطاع٢١

ىركلالكاغلاىف٩

€vv

عزنةلكشمةيملاعلالكاشا۷١

حالسلا

Y۸وهبراعنللمتحجما\

رامعتسالا

عممسلیفلماال۱۹

ترحیفءاغللاراصتنابسہے

ا٤۱۹

لودلاةءاسأ

ةروأإلتارمعتسلادادمتسأا

١۱۳

١۱۹۱اقراسراوثلادادماهي۴۲

لا٢

برحیفدعباميفمدادماهلوس۱۳۳

٤۱۹

تارمعتسماىفمدادما٤

یفرامتسالالودءادعادارت٥

ةلقملابرلا

ةحتنلا

رامهتسالالودىلاةحصن

رملاسيئرباوج۷

حالسلعزنركمىاةين
رعلاباوجصل٠
رعوماىلاهثلاثلاهتلاسر٢١

\ ۳۸
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رعلاباوج
جورلوحهتلاسر

نيطسلفلرصتنبىيورابلاميعزلا

ةماعلاةيمالسالالكاغلا

ةلاسرلاهروص

ماعلاىیالسالارعؤالوح

ةروكذدللاداواباساحرش

ماعلاىنرعلارتالوح

هيبرعلاةريزجلابرحلوح

ركذىل
تيعادتلالوح

ايقيرفالاشراطقابمايه

شکارمزئازجاسنوٹسلبارط

ييلوسومهتلاسر٩

نوديرتاکاونوک٤

قرشلاهيدلايفهنالاقمءادصا۷

ريمالاةرضافيلاملاهلك۸

بازیميداووحنهغطاع٣

بازیمةسايسىف٠
بازملکاشمهمامتهاف۳

انناشمهتبانعیف

بازیميبهلاوخاصاوخهتقالع۷

YYYاشابيورابلاةرسأ

ىلااشايورابلالقتنافك۳

ىلبعالاقيفرلا

راذتعأوهيبنت

یعمسلاليو6تعفوتاطاغصبنعمارڪلاانئارقلردعمل

.لاكلاوعوبطميأبلاغلايفاهتمولخياليتلاو«بيبالانطفلاىلعبيفالو

.هدحوهلل

۱۳۷۷مظعلاناضمرحافهعبطهقيفوتوهللانوعبىلا

١١۱۹سرام٢۲قفاوملا




