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يصزيزَعندشیارنيدمَحبيدألاهماتما9

لوألاءو





لوألانجلا

نامجلاطوسىلعنامعنلاقئاقشباتكنم

نامُغءارعشءامسآيف

دشارنبدمحمبيدألاهيقفلاهفلؤل

يبيصخلازيزعنب

ءاملعلللجسوځراتىیلاوملعىلاوبداورعشنمباتكلااذهروطت
ءالؤهريغولضافألاونايعألاونيطالسلاوةمئألاو

رشععبارلانرقلامامتىلايرجحلالوألانرقلانملوألاءزجلااذهتايوتحم
مهريغركذورعشلااولاقنيذللاءاملعلانمضعبوءابدألانمةعومجمهيفو

.ةبسانمب

cەفلۇمهيلعقلعوهققحا





فلۇؤملاةمجرت

عرابلابيدألاهيزنلاهيقفلاماعلاخيشلاوه

ييصخلازيزعنبدشارنبدمحم

دعبةئامنالثونيثالثوةتسماع«طقسم»يفخيشلااذهدلو

ةمالعلاخيشلاهوبأناكثيحفرشلاودجملاناضحايفًاشنففلألا
.ةسايسلاوءاكذلاومركلاوملعلايفلثلابرضمزيزعنبدشار

ةافودعب«لئامس»هنطوةحوبحبيفعرعرتوخيشلااذهىيرت
ءابدألاولحاطفلاءاملعلابرخزتذعقوةدلبلاهذهتناكثيحهيأ
سردملاذاتسالاعمبدألاوهقفلاوفرصلاووحلاملعتف‹لثامألا
خيشلاعموهنامزيف(يناغلاهيوبيسلا)يفسويلاسيهنبنادم

يناثلاةمالعلاخيشلاعممثيميلسلاديبعنبدمجديبعيأةمالعلا

دقف٠خيشلااذهنمملعلاذخأامراكأويبايسلاليجنبانافلخ

رکفنمهبعتمتيالهذيمالتبحأنمهدنعناكوهراهنوهليلهمزال
اياضقلاةسرامبوةيعرشلاماكحألاملعتهنمو.ةيلاعةمشثوداقو
.ةيلبقلا

نمراصىتحهيفدهتجاورمشوملعلاىلعفكعدقو
يليلخلاهللادبعنبدمحمةمالعلامامالامزالو٠نيقومرملاءاملعلا

دیفتسیوهعجاریلزیملولئامسویوزنيفانایحأ هنعهللايضر
نمجرختوةلبوطةدماهريغوةييرعلاملعيفاسردمهبصنىتحهنم

ناکف«دبدب»ةيالوهيلاتدنسأم٠.ەذيمالتنمةلمجهسيردت



دعبةئامنالثونيعبسودحاوماعدودحيفكلذوايفايضاق
ةمهمىلوتيلةمصاعلاىلالقنىتحةيالولاهذهيفىلزيملو٠فلألا

ةاضقلادارفأدحأناكفطقسمبةيعرشلاةمكحلابيعرشلاءاضقلا
الو٠ةيحصبابسألدعاقتللليحاىتحةكمحملاهذهيفنيدوجوملا
وهف‹ةاضقلادادعادهعمباذاتسانبعهللدمحلاوهتحصتنسحت

ةمجلاهمولعببالطلارينيهيفحبصأفدهعملابنيسردملادحأ

هئالمزةمثوهتمهبدهعملااذهنمجرختهناىفخيالوةميقلاهتاهيجوتو
لازيالونامععوبريفءاضقلاوملعلااولاولمحنيسرادلانمةلمج

اعتمتمهيقبيناهللالأسندهعملااذهبةفرعملاوملعلاءاولرشني
.ةديجلاةحصلاب

ةديفمتافلؤموةقئارتاعطقموةقئافراعشاخيشللو

باتكو‹احرشوامظن(ضئارفلاةميتيىلعضئافلابهولا):اهنم
رضنلانباماعدحرشنمصخلمةدايزلاولصاحلايفةداعسلارون

ةلئسملايفباطخلالصفباتكوهيلعهللاةمحرةمئألابطقنع

يبايسلاليمجنبنافلخةمالعلاهخيشیواتفعومجموهوباوجلاو

وهيذلاباتكلااذه:ابنمونايبلاوةمكحلايفناجرملاوۇلْؤللاباتكو
ءامسأيفنامجلاطومسىلعنامعنلاقئاقش)بىمسملاانيديأنيب
يفريظنلامدعباتكلااذهءاجدقو.انوامظن(نامعءارعش

ابدأىوحدقفاثيدحواميدقهبءاجاميفهيلعقبسيملثيحهنف
.رهدلاةميتيودرفلارهوجلاوهفاخيراتواملعو

ه١١٤٠۱مارحلاةدعقلايذ٢۲يفاريرحت

م۱۹۸۳ربمتبس۳قفاوملا

هديبيرکسملايلعنبدمجنبدوج:هلمجرتملاذيملت



ءامسأيفنامجلاطومسىلعنامعنلاقئاقشباتكسراهف

١۱

نامعءارعش

عوضولا

مامتىلايرجمحلانرقلالوأنمءارعشلانمضتيولوألاءزجلا
ءرشععبارلانرقلا

نمائيشوةيوبنثيداحأوةينارقتايأنمضتتوباتكلاةبطخ
نمادحأولَملوسرلاءارعشركذوةعبرألاءافلخلاراعشأ
.نيعباتلاءارعش

اهتايبأضعبحرشنمضتيوةديصقلاعوضوميفةمدقللا
رعشلاروحواهماسقأويفاوقلاوضورعلاملعورعشلابفيرعتلا
نمرعشلاتاقبط.اهرئاودواهباقلاركذونازوألااهلباقتيتلا
هيفنحنيذلارشعسماخلانرقلااذهىلإةرجحلانمنرقلوأ
تاقبطلاهذهومالسالالبقمهفنبكلامركذذشونالا

امإهتجرتبلكءارعشلامجارتةديصقلاحرشنمضتيوعبس
.ناكمالانملاخلاهيضتقيامبسحبةزجوموأةافوتسم

ةكلملاورعشلايفةدوجلامفنيذلاءارعشلا:ىلوألاةقطلا

وأةطوطخلاوأةعوبطملانيواودلاملنيذلاوةرهشلاو
.تاعطقملاوأطقفةعومجملا

.(لوألانرقلا)
نمءيشوهمالساءدبهتمجرتفويناطلاةبوضغنبنزام

.هرعش



ةفيحصلا

٦١۱

۱۹

۹

٤۳

عوضوا

(يلاغلانرقلا)

.هرعشنمضعبوهتایحنمفتنهتمجرتيفودمانبليلخلا

(ثلاغلانرقلا)

نمفرطهتمجرتيفودربلابفورعملايملسألاديزينبدمحم
هتایح

ةرصبلاىلاهترايزةصقوهتايحنمفرطهتمجرتيفوديردنبا
.هرعشنمضعبوسابعلايبأهنباولاكيمنبادنع

(عبارلانرقلا)

درلاركذوةيناولحلابحاصيناهلقلاديعسنبدمحمخيشلا

خرۇملاقيزرنبادارلاوهتديصفىلع

(عباسلانرقلا)

هحئادمونيمدقتملاةنهابنلاكولمرعاشيلاتسلاديعسنبدما

.مهف



٤

٥٤

٤©

٢۹

٦۹

عوضوملا

(نماغلانرقلا)

هرعشنمويولہبلايصقشلادايزنبرمعنبهللادبعخيشلا

اماحصاوسادرمورامعءاٹرفهتديصق

(عساتلانرقلا)

هتیئاهنمضعبوءاثروظعووحدميفهدئاصقوحاولنبا
.ةروهشلملا

(رشاعلانرقلا)

نيرخأتملاةنهابنلاكولمرعاشيواذىيكلانيسحلانبیسوم

ةعئارلاهدئاصقنمضعبو

(رشعيداحلانرقلا)

دشرهنبرصانمامالاةريسمظانيراحصلارصيفنبا

.هرعشنمضعبوينرعيلا

هتديصقوداوسلانيعبحاصيمراصلادوعسمنبدمحم
.هيئاحلاةعئارلا



۹۸

۸۱

۸0

۹۷

۹۹

١۱۰

۱۳

عوضوملا

نمةعئارةروصهراعشأرخايفويلوعملاهللادبعنبدمحم

نمءامعزلاوةاضقلاوءاملعلانمدحاركذو.هرعشعيدب

لواعملا

يتلاةديصقلاهرعشرخآيفويقورحلادمحمنبملاسخيشلا
مدقتملايلوعملاووهايفلجاستءاجحلافورحىلعاهلئاوا
.قيراحخانملضافالاوءاملعلاضعبركذرخاللايفوهرکذ

امکحهراعشانمضتتويرفاغلانانسنبفلخخيشلا
ينبءامعزرکذرخالايفو.عيدبلانماعاوناوظعاومو

يذلاديزيباةمالعلاخيشلاركذويلهباوكلمنيذلارفاغ

.هدعبءاضقلایلوتنمومهدعبیلہبیلوت

باتكبحاصخرؤملايوكزألاينحرسلاديعسنبناحرس
.هرعشنمضعبوةمغلافشك

(رشعيناثلانرقلا)

نمضعبوةبراعيلاةمئأرعاشريرضلايسبحلاسيمنبدشار
.مفهرعش

ةعونتملاهدئاصقويرشغلادمحمنبديعس

هراعشأويناميسلايسبعلانسحلبنبديیعسنبدشار

.ةعونملا



BE

۱۲۳

۱۲۸

۱۳۹

٤۱۵

۲٦۱

عوضولا

(رشعثلاثلانرقلا)

بحاصيوكزألايكمردلادمحمنبملاسلوحألاوبأ

«نجاوةنعسنيعيابنيبام».ةروهشملاةينونلاةديصقلا
خيشللةديصقهراعشارخايفوهرابخانمفرطهتمجرتيو
ىلعةبكرميهوظعاوملايفيوكزألايمدألارماعنبريشب
.نيلالهاةكماردلاركذرخالايفوةيئاجحلافورحلا

هترسأويلاعملارمقناطلسلارعاشةبارعنبديعسنبلاله
مہیفہدئاصقو

نمتاجذومنونيبلاحتفلاباتكبحاصخرؤملاقيزرنبا
ةيناولحلالع٥دررکذوهراعشا

هدئاصقويصورخلاسینبدعاجخيشلاةمالعلاسيئرلا

نمءيشعمهوثروهوحدمنيذلاءارعشلاركذوةيكولسلا
.هيفءاثرلاودملا

يفةينونلاهتديصقهرعشنمويشاطبلادمحمنبناطلسخيشلا
ةفكلبلالهاىلعدرلايفهتديصقوديحوتلا

ركذوةقئارلاهتلئسأويلومسلاينانلافيصخنبةعمجخيشلا
هلرعشتاييأويلؤمسلايلانلافيسنبناميلسرعاشلا



۷۹

۱۷۹

۱۸۷

٢۲

۲۳۳

۳۰

٢۲۳

عوضولا

لهاوتافاغلالهاةانهينبنايعأوءاسؤررکذكلذدعبو

لياميداو

يربجلارصاننبدمحمريمألارعاشيناساسلاتباثنبيلع

روبجلااشملاركذهتمجرتيو

(رشععبارلاورشعثلاثلانرقلا)

اهماتخيفوةولحلاهراعشاويوكزالاملسنبسيمتمسووب
.سيفنلاؤس

نامعنمءارمألاوكولمللهحئادمونايبلاخيشناخيشنبا

لاؤسىلعهلباوجومهريغوءاملعللوجيلخلارئاسو
.اضيأريغنعوةيروتلايفهنعتايباوسيفن

ةسمخاهتبوتهرعشماتخويمرضحلاملاسنبرملا

(رشععبارلانرقلا)

.ةيلاخلاهتديصقوقئافلاهرعشوملسمنبدیعسيفوصلاوبا

.هرعشنمضعبويديعسلابرعينبفيسرخصوبأ

هتايبراوهحئادمويديعسوبلافيسنبردبنبلاله
.ةعئارلا



۲۳۷

٢٢۲

YoY

Yoo

۲۹۸

۸A۳

۸۹

عوضوللا

سيفنلاؤسهرعشماتخويدنکلاديعسنبنامیلسمالسوبا

لهارکذوهرابخانمفتنويصورخلاديعسنبدمجنبدوج
.هرعشتاراتنمضعبوةبسانبلئامسبتولخلا

يفةذبنوملسمنبهللادبعهوخاويناضمرلاملسمنبنسحم

ءيشركذدعباهلئابقورورسلهاركذوةليجلالهأركذ
.امشاعشانم

هتاضيرقتوهيئارموهحئادموينراحلاملسنبهعمج

هتاييدأويوكزألايمايرلارماعنبرصاننبنهحرلادبع

ضعبوارعشلانمةعومجملامملنيذلاءارعشلاةيناثلاةقبطلا
:ناویدهلنممہیفلقیوتاعطقلماوُدئاصقلانم

خيشلاركذهرعشةيابندعبويدعسلافيسنبدمحمخيشلا

.هيفءاثرويدعسلارصاننبنافلخعركلابيدالا

هرعشدعبويلؤمسلايركبلايلاثنبىسيعبتاكلاذاتسالا

نامعلهترايزءانثأالاقيسايلاناطلسنبدماخيشلاةديصق

خيشلاركذهدعبويوحنسيفنلاؤسىلعباوجماتخلايفو
.يلؤمسلايركبلافيسنبنابنبتاكلاماعلا



Wee

۳

۳۲o

۳۳

٥٤۳

7:3

عوضوا

فويفسويلاسيخسینبنادجبتاكلاذاتسالافسويوبا

يلعققئارسیمفتويوحنسيفنلاؤسىلعهنمباوجهرعش
سيفنهنملاؤسماتايفوةيلزغتايبا

هرعشيفويوزنلايناهبنلاهللادبعنبناميلسنبهللادبع
ماتخلايفورضحخألالبجلاراجشاواهعاوناولخنلايفةديصق
سيفنهنملاؤس

كلذدعبوةيهقفلاهتلئساويوزنلارصاننبدماحخيشلا

.ىوزنبنيسردملاةذتاسالانمهريغركذ

ةديصقسيمختهرعشيفويرورسلايبحرلالالهنبدلاخ
.سيفنهنملاؤسماتخلافوئوشدمارصمءارعشريما

لاسهرعشماتخويلاعسلايباصقلاديعسنبدوعسبيبطلا

سيفنهنم

هليلؤمسلايبظلادلويسرافلادشارنبديعسبيبطلا

يفيلاعسلاهللادبعنبيثملعملاىلعاهبدرةيمالةديصق
دحاركذماتخلايفونآرقلاقلخبنيلئاقلاءاملعلاىلعهراكنا
همعنباابٹریهلةديصقولئامسنمندلالهةنهابننم
ادحةعئاريهو



۳o۹

۳۹

۳۷o

۳V۸

۳۸Y

۳۹۰

٤۳۹
۳۹۹

۳۹۹

عوضوملا

ماتخلايفويفوجلايقرفلاريرضلايمرضحلادجامنبهللادبع

سيفنلاؤسىلعباوجهليوزنلايديعسوبلافيسنبملاس
يبدأسيفنلاؤسهنم5

.هرعشنمضعبويواكربلايديعسوبلاملاسنبرصان

هرعشماتخويلؤمسلايسماشلارصاننبروصنمنبيلع
.اجنفلهآسماوشلاخاشملاركذويهقفسيفنلاؤس
.ةعوتملاهراعشاويلاطلادمحمنبهللادبع

يمشاملادشارنبهللادبعنببوقعي

نمةعومجيركذويركسملالشاهنبملاسنبفيسخيشلا
نورخاتملارابجنزةاضقمنمهموق

نامعارعشءامسأيفنامجلاطومسةامسملاةديصقلا
يناثلاءزجلاةسرهفاميليولوألاءزجلاةسرهفتحت
نمدحأوهئابآركذماتخلايفويثراحلاللادبعنبدمحأخيشلا
ملعلالهأ

همعركذماتخلايفويثراحلاناميلسنبدمجنبديعسخيشلا
ينراحلاناميلسنبهللادبعخيشلا

.اهرعشنم



عوضولا

ةيبدألاهتاحراطمويثراحلاناميلسنبنودمحنبدماخيشلا

هتيبةرسانمةعومجمتايفوخيراتماتخلايو
نيدلارونمامالاةمالعلاخيشلانبدمحمریشبوباخرۇملاماعلا

هنباو«ةيدنلا»ةقينالاهتلحرويلاسلادينبهللادبع

هرعشنمءيشودمحمنبناميلس

ماعيتفمركذهتمجرتنمضيفورملانبعيبرلاذاتسألا
يليلخلادمجنبداخيشلاةنطلسلا

نباةديصقلهتضراعمويلايسلادوجنبملاسنبلاله

.هرعشتاراتنمضعبوهتروصقمنمةذبنو‹نوديز

ماتايفوةيخيراتلاهراعشاويمصورخلافلخنبنامیلس

.لخندلبنايعأنمةعومجمركذويهقفسيفنهنملاؤس

يهقفسيفنلاؤسهرعشماتخويربجلاربجنبيلعخيشلا

عميهقفلاسيفنلاهلاؤسويلؤمسلايركبلاىسيعنبىسوم
لمهملافورحبهباوج

هتايبداويوزنلاريرضلايدنكلادمانبمهاربا

رکذماتخلايوهتاييداوينيسحلادومنبدجأنبهللادبع

هتايبدانمءيشوينيسحلاريصننبفیسرعاشلا



عوسضوملا

يفةيخيراتلاهتديصقويوكزألاينجلايستغملادمحمنبنافلخ
يکزالهاءاملع

هنملاؤسهرعشماتخيفويلخنلايدنكلافيسنبهللادبع

همانمهیخارکذهتجرتيفوهلزغويبيصخلادمحمنبدومح

يكتسبلانيمأدمحم

ماتخايفوةيمسرلاتابسانملايفهدئاصقوينابلكلايلعنبملاس

ةيرعشلاةقباسملايفهرعشبهتماسمويلوعملاملاسنبرصان

ةقباسملايفهتمشاسمويراحصلايناردسلايلعنبهللادبع
ةيرعشلا

ةقباسملافهتماسمويواكرلايتيلفلافيسنبناميلس

ةيرعشلا

ةيرعشلاةقباسملايفهتمشاسمويمشالادمحمنبرصان

لاؤسماتخلايفوهتايبدأويلؤمسلايفالنبطيبشنبساربح
يونسيفنهنم

.يسامحلاهرعشويراحصلايلاحكلانافلخنبنينشنبيلع

ءيشونازوزنبدمحميلعيأاهرعاشوراحصرکذو

هرعشنم



عوضولا

ةقينالاهتايبدأويديعسوبلاهللادبعنبدمحم

ةيرعشلاةقباسملايفهتماسمويربعلالالهنبملاسنبردب

ةيرعشلاةقباسملايفهتمهاسمويربعلايلعنبىسومرباجوبأ

ماسانباونامیلسنبماسهنباويحاورلاريمعنبناميلس
املراعشاوةيرعشلاةقباسملايفامهتماسمورصانوىسوم
یرخأ

ةقئارلاهتاحراطموةقئافلاهتايبدأويحاورلانامیلسنبملاس

ةحاورينبنمفرطركذو

ءارهألاوكولملاوةمئألانيديجلاءارعشلانمةنلاثلاةقبطلا
وأةعومجملاملوأةطوطخلاوأةعوبطملانيواودلامنيذلا
:تاعطقلا

هانباوهتایحنمفرطهتمجرتينويدزألامهفنبكلام

ةانهوةميلس

يسامحلايلزغلاهرعشويناهبنلارفظمنبناميلسنبناميلس
نيرخأتملاونيمدقتملاةنهابنلاكولمركذماتخلايفوهتظعومو



نايلاىتف

ينايسلاملاسنبلاله:بيجنلابيدألارعاشلل

:دشارنبدمحمهيقفلاهفلؤل«نامعنلاقئاقشباتك»لاضيرقت

انيداوفاوفأنمحلطلايداشاي
انیقوشملاوهتساو تئشاکسدرغ

ةينغأنابلاتابذعىلعلتر
انييحتنحللابذعباتمملنا

اهلسلسبذعالولثيداحأًارقاو

انيداوباوهزمرهزلاتبنيم
ةقباعماسنأالاتعوضتالو

انیحايرتبهالو.اهاذشالو

برطنمدرولادخحتفتالو
انونجتلفلاوځسالاابصالو

t x XX

انئطاشديرغاي..حلطلايداشاي

ىوهروهزلافاطعأكنحلرشي

انيضاوميضاملانمرثتسيو١
اندشني(مامتابأرهيفتعمس

(انودیوزنباررحسيف(دمحأرتايآ
س©



اقشتمم(رظنلانبار)ىدصهيفنری

انيحايرلالطلادعاباذإالإ

انكاسقامعألانطابنمتجيه

انيفاوقنماسيسرترثا
x tt WX

امضرقأنأيلنمدشارليلس
انيودترهدلانيبهترطس

اذاقابسلانادييللاتنأ

انيلصمامويانمالعأءاجام

هتحفنبتماهيذلانايبلاكل

انيئارمنعىلاعتول.انولق
.ڍربنمودهشنمبذعأوىلحأ

انولاقحسيلصفتدرانإو

ةعرشمفيسلاةابشكةعارب

انييزترهزلاةايشكةعورو
اللحىبرلايشومو.افرعرهزلاك

انيلابصلانادراو٠اءوضبهشلاو
t #

هتكتفرحللخب..نايبلاىتف

انيواودنمموجنلاجرت
6



قلتۇمهيدوفىلعدودجلاوهز
يرغتهيبنجنمرصعلاةحفنو

افهواعطاسهيلعءافولافر

انوحيسبحلاجاموريبعلاهنم

انرضاحفاطعأهترغبتماه
انيلاوأيضاملاىورنمتظقيتساو

ىوهراهنلافارطأهانولتاذا

انياتركذلالالجبالاخت

هعئاورنماماتخحانضضفناو

انيمادمحلالاقولامكلااعد

هه٤١۱نسةيناثلايدامج۳۸

م۱۹۸۳ةنسسرام١



نايبلابيلدنع

طوعىلعنامعنلاقئاقشىمسلاباتكللًاضيرقترورسوبااق

دمحمبيدألاذاتسألايضاقلاخيشلافيلأت٠نامعءارعشءامسأيفنامجلا

:هللاهسرحزيزعنبدشار

ارورسنايبلاقفاىلعقلح
ابّصلانمريبكلاحدقلايلعرتأ
قشاعةجهمبتبداذإافرص

اهموركنايبلاضراىلعتتبن
اهدجمكلامملاينفتهببدأ

هنايببيدالاوينفتسانلاو
هؤابدأىلعلايفبعشلكلو
تقرشأدقکنامعردل

مېناحلالزتملدانعلامهو

ملقونايلابابرالدرغ
لبابةنجكمكتلاسرتزرب
رهامبيدأاهزربأءارغ

لئامسنيعمنمفراعلابرش
دشارةلالسيضاقلاانذاتسأ

هدقعرئاتاخيراتتمظن

رصقمريغدهجلاهيفتلذبف

ةياعصنأخيراتللتولجو

ريغِءانفاباوكأببرشاو
اروظمنکيملةبابصلاسأك
اروسأماهشمزأىقلأ

اروفاکاهجازمناكفاير
اروصقوابراضملذأمكلو
اروكبوةيشعكيلعيلي
اروخفنامزلاىلعهيتيمهب
ارودبنايبلاامسباهؤابدأ

اروجيدلامزهتوقوشمايجشت
اريشبنيقيلاابللابتئجدق
اروهظوةعفراهاوستقاف
اريبخوافلؤۇمنايبلاسرد
اريكفتاهدعبًامظيهارتأ

ارونةطيسبلااسكمشأملع
اريسعهيفعمجلاناكوانمز

اریرحترکفمهيفتلمعو

س۸



اروبحوةجهبحاولاالمائرعشيف(نامعنلاقئاقش)ف
اروعشضيفتةفطاعوللغلسابةلوصوخراتومكح
ارورسريطآحرفنمتدكدقيننإسلاساکينقساتاه
اروكشهارتنمةيربلاريخاهعينصكيلاتدهأاديركشاو

اربعمالسلابةوبلامتخيذلاىلعةالصلابارحمبدجساو

م۳/٤/۱

رورسوبا



يثراحلاهللادبعنبدمحاحيصفلاخيشلالاقو
ةديصقلاهذهبباتكلااذهاضرقم

نايقعدئالق1ناهجطوس

ةداغرحنيفزيربالانمدوقع
اهحودثيفلاركابضايريذهو
تلبفاليامساروحهذه1

فراطمنيبخلالويذرت
جواهفاصوأافصلابتفص

ةضغليامفبلغقئادح

ةنجلئامخلانيباهنيتاسب
دمححنةيءاتهذه1

ةبرقوةاكزهماهمدقي
بذهمبيلرُخنمكلايف
اهلثبدويركفاههللف
زيزعنبٳربلالبندمحم
ةبلبنايلاناسرفبكارأ
اهرخفونامعاأمهلکو

ازرابطمسلايفءاجدقرعاشمكف

عشقئاقريفحيصفنممو
رعاشةغالبلاطمسيفءاجو

ةجهلبضيرقلاتضرقدمحم
ةياعروةحصيليخأايمدف
ابصلاتبهامهللامالسكيلع

هجيرأماتخلاكسمنمحافامو

نامعنقئاقشمردكالسأو

ناذارغتفتشردطارقأو

يناقلارهااهمإأنعحّتفف
ناجيتويلحيفوهزتسيقلبك
نالعجوِءاربِإجسننمةينامع
نايعارجاحباہنیعرجاحم

ناتېبهنمىمولااهركاي

نامرولنلظاہيلعءيفي
ناشلاودجملايذريرحنلادشارىتف
`يادنموصاقنيبامهناوخال

يناولالهاذلابسيلغيلبهيقف
نايبريخيلنيصرتلاة

نامزأدهعنمدوجلاوىدنلافيلح
ناديمعئالطيفاقبسوأشلااه
ناطحقدافحأوناندعءءانبأو
نايتببنايلاهافكحفاصت

ناسحرعشىلعارخفامسعيدبلا
يئافلاهمسانبيملوأهمسرىفع

نازوأنسحأبىحصفةينامع

نادلوولهانيبلمشعمجينو
نانسونيعيفرجفلاءايضحالو
يناقلارهزلاىدنلابغىذشعاضو

٤١٤٤۱هنس۲يدامج۰٢طقسمتحت
ت



يضاقلاهيقفلاخيشلالاق

:باتكلااذه

ناشلامظعلاهللدمحلا

ةمعنويلىدسأةّنم1

هلاويبلاىلعةالصلاغ

ىرسقرباهعابتالاوبحصلاو
دقدهزلااذهبرفسنمهلل
تعصردقهرذذدئالقرفس

دمحملاعنلادومحنهاشنا

دشار.ةلالسايكردهلل

هَمسالبقنمردنملرعاش5
هملعرثامتيفخماعر
هغالبحارءابدالايقاسای

فئاطنمامءاغلبلاةبعكاي

اللٽرمقءارعشلالبلباي
دتاكللاقينابقيقحلاتنأ

اهسردومولعلايفكرمعتيفأ
هتكحوضيرقلاتغصناورغال
اہبیقرتلرتلكمزعتام
الةرخفمشرعلابركاقبا
هردكملعربفذقيلازال

انفايفورورسلايفييركاتي
دمحميبلاىلعةالصلاغ
انايوذدنعلصولایربهام

د

اضّرقميلاطلاىسيعنبمشاه

ناطلسلاوتوربحلاوزعلايذ

نالعالاورسلايفهلادم

يناندعلاديسلامانألاريخ
نامعنلاقئاقشةايحىقسف
ناقتإلاوخأهعدبمهاجس

ناجرملاوتوفقابلادئارفب
نارقألاىلعارخفامسدقنم
نامعلادلاخاركذتيقبأ

ناسللكبىلتتالتحضا

ناركنالبمكلرقأالإ
نالاةمغنبماظنلااده

ناشلاوىلعلايلكتيدفللزناو
ناوکىلعافرشاذبولعت
يلاثنمهلاموبيدألاتنأ
نانعريغبايلعلاةورذيف

ناودعلاويغبلاديككافكو

ناديلايفقبسلالضفتزرحا
نامأوةحصبنامزلالوط
ناوعألاوباحصألاولالاو
ناوكألايفمتخلاكسمحافوأ

١١٤۱ةنسنابعشةرغ



(ةنطلسللماعلايتفلملاةملك)

«محرلانهرلاهللامسب»

هلاىلعو‹هدعبيبنالنمىلعمالسلاوةالصلاو‹هدحوهللدمحلا

..دعبوهدشروهادهعبتانموهبحصو

اهتايحسكعتيتلاةارملاوهمحألاوبوعشلاخيراتيفبدألاناف
ءابدألاىربنادقواهلقثردقييذلانازيلاوهوةيفاقنلاوةيعاججالاوةيسايسلا

كلذيفبرعللناكويرعشلابلاقلايفمهبهاومنوغرفيةيقارةغللكلجانم
.ريبعتلاةسالسوقاقتشالاةرثكوداوملاةرفونممهتغلهبزاتمتالرفوألابيصنلا
نموملسقوذوعساولايخوفهرمسحنمهبنوعتمتيالوءادألاليمجو
دقفةيبرعلادهموبرعلاةدعاقيهيتلابرعلاةريزجنمزجنامعناثيح

منمناكفةيثنلاوةيرعشلاةيبدألاةكرحلايفاعساواماهسإاهلهامهس
.نوعرابلانوبتاكلاوعقاصللاءابطخلاونوغبانلاءارعشلا

داكونمزلانمةبقحرهدلاضاقنأتحتلظهوعدبااملجنكلو
خيشلاهللاضيقىتحنيينامعلاءابدألاوينامعلابدألانولهجيءابدألامظعم

هذهجرختسافيبيصخلازيزعنبدشارنبدمحمعرابلابيدألاوليلجلاماعلا
نيرظانللاهالجوثادحألارابغاهنعضفنوضاقنألاتحتنمةنيمثلارهاوجلا
هحرشو٠نامعءارعشءامسأيفنامجلاطومسهاّمسيذلانيمثلاهطمسيف
فقبسيملادئارسقحلاجاوناكف«نامعنلاقئاقش»ىمسللاعساولا

ةيبدألاتاكرحلايفاديرفاجذومنهذههتردابتناکوتابخلاهذهفاشتكا

- ۱۲



هللالأساناالاهنودامزجىلعتعلطادقاناوكلماالوةرصاعلملا
ارخءابدألاوبدألانعهيزجحوهلانمألهقفويواذههلمعفكرابينأهناحبس

.قيفوتلايلوىلاعتهنا

يلیلخلادمنبداطقسم

ةنطلسلاماعيتفمه١١٤۱نابعش/۷

- ۱۳
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باتكلاعجارم

نودلخنبا

بهذنمرابخأيفبهذلاتارذش

يومحلاتوقاي
نيبملاحتفلا
عطاسلاعاعشلا

ةمألارابخأنعةمغلافشك
نايعألاةفحت
ةضبلا
فاعسالا

ناوفعلا

رابجنزخيراتيفرابخألاةنيهج
ةغللاسوماق

يرهوجلاحاحص





ميرلانملاهتزسر
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رجمولملانماناتص)هدابعاعىذلاومويفلاولاهربدمحلا
اوشاوولارداااشقارمابلاسمقیدرفةنسلىلع
قيماىلعابرفةقرلاوةيوذُشلاوعدوأوهشاوعرأفهمول

سدموٌالْأل|مظعانلوسروانيلعالسلاويالصلاوموتا

یدلاسوتەبامصاولالغوءقالطالالعىلالضخهادع
نسالناجرتوەبرعلاناردرمشلاناف(دناتا)هولاراوطاو
هرظانلارسوەهيلعبولل)تطعتوهيلاسوفنلابرتهبرألاو

الوهنازمألاوموملابهذو٠ناهْرَألاومالاشعتوءرطاخلاجنو
دقوءامالساوةكلهاحاهدساتتوراعشسألابثدستتبرعلاثلا

اهماېشەبلعركيموااب]دشننعاسوهبلعىت)لصىنااعم
يأنرننبکنأیوریامبدنامهدازساوهنماتشتسالب
الويلاةساللاهتدصفهدشنأفهيلعدفونيلم

ەەدابنانتوتىماتوەيملات
ديرشلااورمنعوهيدينايراعشألانودشسانتكماسوهيلعهناناص

تىماقةئايەئدشافماسوهلعهماصنل(فدرتكلاقهسانع

وهيلعهماصىنلاللاقاتهتدشاالكتصتاوأسهتملوق
باكنإمالسلاوةالّضلاهلعلافتسةئامهتدشنأحندریاهبه



دىعلانىةفرطلوميلّارتكبماسوهيلعهالصيلاناوهلش

دوزلنىراشضالاىکتابوهامتکانیدل
حصيسوهيلعهنالصهنالوسرناكلاقاعههيضرةاعنعو

هبالصههالوسرنعرخافتهيلعموتدصسلازارزانيتنانتاشعل

ناشر؛لحوزعهماناهيلعهمالسوهساتاولصلافدوهلع

یوربوهلسوهبلعهسالصهسالوسرعرشاشواتانيامسرلاحور

ىاسرعهیلع)خرزامارادعسماۋوهامسامنعهسایرسابعنانا
لاةروهشملاهّشارلاهتدبصتهدافاندشنالافسلحوكةعسر
5

ِرفارمادعواغرکنواغتالاا
ةديمتلادهيكنمالاانيسعمالاعسارسابااو

ءالعدنعهيلاوفهندواملعنيءارعتلاوهاتهلونماوهاہلک

مارتملاومعنوورومهرامُسأىلاكوعتسينيكيشملانمةاوعياناسا

اكواالتمەبدوللمجەلايروتلكنونويەوېداولق
هتادىعلشتاحاصلااولعواونمنزلال|لحوزعەساۇئتسائەلطابلا

هنایلصه)لوسروخدملدلاتانناتوزکامستعکوةحاورس

والووەيلعەس|قلصىنافلاقدقودءانمءامهاودروملسوديلع

ىلاهعمسالمارحرعشلولسناولودلبتلاحضننملسرقلعفشارفنلا
هلواتاوملتمرمايورعشلالعيخءارعشزیااموملسوهيلعهبایلص

ارعشلمنأنمەلرەخىرقحادلوجناشلاسوهيلعهسالص
هندنعولتحهننکلنوهبلرفتساورعشاهيلعبلغنمفوهامف

ركعشلالاقدقو۵نآرفلاموالولهساركزنیهعتبو4مررهماقاو

نهنروهشملاءاهعنلاونيعاتلاوةناعصلانمهللاونيدشارلاءانلنلانم
تراحربةديبعررَعفهنعدنايصریبدصلاركبفاوعشنسىوربامکک

نبطنمأ ثراحةريشحلاقرُماوُأتقرأ.ثياملاحاطملابىل
ثعاشسالورګدترفكلانعاسسالةقرفولمير
كامانحفتسلاولاموهلعاوزکتفقرداصهاتلوسر



اوردىلایارهانورامازا

1ارمہانلشدقکف

مموعومشرکنعاوعربناق
ملالضومخاضطاوکرناو

لاغةناودنساتن

بشةدعلوحا

ثهاوللاتارارشاورهو

ترابئتالو

ثبالبمهساباعسلف

تئاشللاعورملايامعلاانل

ڭانرلارساقىرىمجارح
ڭابنلاتاذرتملاضانژڙرب

ىناالوفتىلااذاثسلوملالضنمالحاعاوقشُيل

ثماوطلاءاسنلاراطأمریدصمتارچراعخردل

ثانافررانكلافاربالوملوحرطلابصیلتفردات

ثجامرشلاوتسرونکلکوةلاسرديدلمسوخلبأف

,ثعاشربغمضارعأنمافاروسفضرعاوشَمسناف
مهداورعلاتازلهأدناناكوهنعهسایعرباطلانررعشنو
دهرعمهش

اهرداقمهللافكنرولانافدلعنوه

اضرومأمکعرصاقالواھتتاتسلف

هيلاسانلارظنفانيدحدرتسلدقواضناهرعشنمو
دلولاولام(یشوےللایسهتشاتنیشیرامیشال
اودلخاقداعتلواحرَقرللاوهننارحاموزمرهنعنمل

درتاتامسالاونحاوهلحايرلايرذاناملسإلو
اودرواکاموتزرونمديالبذلالبرورومدکاتنفضوح
و

بعللاقاملوقلانإكالواھمانالٹتکودعوت
تزلا)هعشتزذلافوحزکلوتبيتولافرخياسو

قلاارضيصعنإوانكيفلاانيل

رشاهعمتسالاةاكاقلنااېلرصافةرسعامو



نالهحرمناتصإبلاطنیرنمو

اصاناتقلانمشلاتیارالو لارح ياودروغ
ماتقىسلنجدةاهتاكءاسلاۋحقنضرعأو
اذدنهسایوانو مادلجوملفةورتوجالل

ياسویتنحرهرتانازامهمنزلانتست
ماسلربغناديهنيسراوفهةصعنادهلضزىىبراق
ممبرتاسباىرلاوداکواهرارشاوراطتساواهاظلاوضاخت

مالساولغاناْنثلتل هنَحبايىلعايارتنكولف
,اضبارعنمو

يشنموتلااہلونخءاروسةىإرنل

ارطتتايالاضابحاهرزىحتضلااش
یاوفعاامارخةعسرهتکءازحلاوعهسایزح

سهسادىموناملنسوهلعهساناضلاءارعشلارمدو

دارتموهرچشوفورعمهرعشوتداننناسحودکامنبلوةحاور
بمساردعسلوتهلوروعمنةعنهللادبعنسدعالا
تافنأتلاءارعشنموثفشنزوردىاللاترعاشاهفلاتنا,

ولصهسالورثیدحباعاتاننمناکةّسرأنورع موهلعها

تزرملاءاهشفلاءارعشنيودىرفلارقعلاۋءاحاذكه٥کلامهنعیورب
قارعلاناموقناتسملانزيللقوقارلاتحاصکرانانهن!رىع

يرلاتمسراعنرزلالاقوهاتماكس!اوكسنلاقفرعشلانوهركب
قلطيونابابلفوناسللاةدَّقُكلهنافرعشلامدالوأاوورلوق
ماذالوقاهنعهساييرسابعناناوەلىماقلالعضعوليلادب
فهساباكنناشمش

م

یشنعلمآناكوهبيرعلاراعُشأوبلطاتهوفرعت
ءاعلشلكانقناكاذااكاروححرعشلانوكبدقوهارعشهيفدشننارفلا!نه

داشياۋواهمواهنسحدمژناكاذااماەدقتسريفلحدمواموا

فٍلاۆوابراومعلانوفشقناكاهتسحلاموهبسابلهساوا

شعبنعءاجكهشاامولاشألاوماکتاكحالاوحلاوراتلاو



«محرلاننهرلاهللامسب»

٠مولعلانمةرثكافانصأهدابعملعيذلامويقلايجحلاهللدمحلا

٠موظنملاردلاكهباوءاجفىفقملارعشلابيلاسأمهنمقيرفةنسلأىلعىرجأو

قيحرلاىلعايرفةقرلاوةبوذعلاهوعدوأوهيفاوعدبأفهبحمهولقيفاوبرشأو
هللادبعنبدمحم٠قالخألامظعانلوسروانيبنىلعمالسلاوةالصلاو.موتخلا
.مولحلاداوطأوىدحلاسومشهباحصأوهلاىلعو٠قالطالاىلعقلخلالضفأ

ونساحلانامجرتو5٠برعلاناويدرعشلانإف:دعبامأ
.رظانلارسيو.هيلعبولقلافطعتتو‹هيلاسوفنلابذجتت

تازالونازحألاومومحلابهذيوناهذألاوماهفألاشعنيو.رطاخلا

نمةعيبنلااهعمسدقوامالسإوةيلهاجاهدشانتتوراعشألابثدحتتبرعلا

امكلذنمفاہنمهدازتساوامنسحتسالباہنمائیشهيلعرکنیملواهايإهدشنأ
ةيماللاهتديصقهدشنأفهيلعدفونيحىملسيلانبريهزنببعكنأىوري
:اوأيتلا

لوبكمدفيملاهرثإمتملوبتممويلايبلقفداعستناب

ناكدقو‹ارحسلنايبلانمناوةمكحلرعشلانمنإيعلاق
هيبأنعديرشلانباورمعنعوهيدينيبراعشألانودشاسيلِيَهباحصأ

تلصلايبانباةيمألوقنمةيفاقةئامهتدشنأفلَميبنلافدرتنكلاق
لاقفتیبةئامهتدشنأىتحيندزيأهيهٍدْْيَعيبنلايللاقاتيهتدشنااملك

لوقبلثملارثكيدعيبنلاناكدقو٠ملسيلداكنإمالسلاوةالصلاهيلع'
:دبعلانبةفرط

-اس



دوزتنمرابخألابكيتأيوالهاجتنكاممايألاكليدبتس

نبناسحعضياهللالوسرناكتلاقاہنعهللايضرةشئاعنعو

هللاتاولصلاقفعهللالوسرنعرخافيهيلعموقيدجسملايفاربنمتباث

رخافيوُحفانيامسدقلاحوربناسحدیؤیلجوزعهللانإهيلعهمالسو

دجسمايفوهايبامنعهللايضرسابعنباناىوريوهعهللالوسرنع
هتديصقهدشنأفاندشنالاقفسلجوةعيبريلانب!رمعهيلعلخدذامارحلا

:الوأيتلاةروهشملاةيئارلا

رجهمفحئارمأدغةادغرِكبمفداغتنأمعنلانمأ

هذهظفحفهظفحالإائيشعمسيالامهنعهللايضرسابعنباناكو

.اهلكةديصقلا

ءاملعدنعةيالاىنعمفنوواغلامهعبتيءارعشلاوإل:ىلاعتهلوقامأو
رتملأمعنوريومهراعشأىلانوعمتسينيكرشملانمةاوغيأريسفتلا

الثمةيدوألالعجلطابووغللكيفنوضوخييأ«نوميبداولكيفمهنا
نمزعهلوقبنيملسملاءارعشلجوزعهللاىشتسامث‹لطابلامهمالكنونفل
نببعکوةحاورنبهللادبعلثم«تاحلاصلااولمعواونمانيذلاالا:لئاق

نمءاجهاودرو4هللالوسراوحدمنيذلاتباثنبناسحوكلام

حضننمشيقلعدشأرفلاءالزههتيبلامففلاقدقو‹هاجه
مهيءارعشذختااموبيباهعمسالمارحرعشلاقلطمنأولو«لبنا

ريخاحيقٍدحأفوجءيلتمينئلهيلعهلوقامأو‹هلمعبمهرمأيورعشلاىلع

ت



كلموهبلقغرفتساورعشلاهيلعبلغنميفوهامنافارعششءیلتممنانمهل

ةوالتوىلاعتهللاركذنمهعنموهضورفةماقإوهنيدنعهلغشىتحهسفن

ةباحصلانمةلجلاونيدشارلاءافلخانمريثكرعشلالاقدقو.نارقلا

قيدصلاركبيأرعشنمىوريامكلذنمفنيروهشملاءاهقفلاونيعباتلاو
:ثراحلانبةديبعةوزغيفهنعهللايضر

ثيامدلاحاطبلابىملسفيطنمأ
اهدصيالةقرفيؤلنمىرت
اوبذکتفقداصمهاتُألوسر

اوربدأقحلاىلامهانوعداماذإ

ةيارقبميفانتمدقمكف
مهقوقعومهرفكنعاوعجرينإف
محلالضوممنايغطاوبكرينإو
بلاغةباؤذنمسانأ`نحنو
ةيشعتاصقارلابربلوف
فكعةكملوحءابظمدأك

مشالضنمالجاعاوقيفيملنل

مشوحريطلابصعتيلتقرداغت

ةلاسركيدلمهسينبغلباف
مهيارءوسلعيضرعاونعشناف

ثداحةريشعلايفرمناوأتقرأ

ثعابثعبالوريكذترفكلانع
ٹثکامبانیفتسلاولاقوهيلع

ثهاوللاتارجحماريرهاورهو
ٹراکريغمفِءيشىقتلاكتو

ٹئابخلالثملحلاتابيطامف
ٹیالبمہنعهللاباذعسيلف

ثئاثللاعورفلايفاهنمزعلااهل
ٹثئاٹرلاڅرسلافیدحتجیجارح

ٹثئابنلاتاذرئبلاضايحندري

ثناحبالوقفتيلااذاتسلو

ثماوطلاءاسنلاراهطأمرح

ثراحنبافأررافكلافأريالو

ثجامرشلايغتبيروفكلكو
ثعاشريغمهضارعانميلف

هنامزلهادقنأنمناكوهنعهللايضرباطخلانبرمعرعشنمو

ت



امهريداقمهلالافكبروسمألانافكيلعنوه

اهرومأمكنعرصافالواہمكيتابسيلف

..هيلاسانلارظنفاديدجادربسبلدقواضياهرعشنمو

دلولاولالاىنفيوهلالاىقييهتشاشبىقبتیرتاغءيشال

اودلخامفداعتلواحدقدلخلاوهنئازخامویزمرهنعَنَْتل

درتمنيباميفسنالاونجلاوهلحايرلاىرجتذإناميلسالو
اودرواکامویهدرونمدبالبذكالبدورومكلانهضوح

:هنعهللايضراضياهرعشنمو

بعكيللاقاملوقلانأكشالواهدعياثالثبعكيلدعوت
بنذلاهعبتيبنذلافروخنكلوتيليلِإتولافوخيبامو

:نافعنبنامعرعشنمو

رقفلاارضيىتحاهضعنإواهفكيىتحسفنلاينغيسفنلاىنغ
رسياهعبتيسالإةبئاكباهتيقلناالربصافةرسعامو

:نادمهحدمينيفصيفبلاطيلانبيلعرعشنمو

ماودروحبلارجحاميصاونانقلابمجرتليلاتيأرالو
.ماتقبسلمنجدةجاجعهناكءامسلايفعقنضرعاو



ماذجيحومخفةدنكوريوعالطلافكنهنبایدانو

يماهسويتنجرهدباناذٳمهمهنيذلانادمكتمميت

مادمبرشكاجيملاىدلاوناكواهرارشاوراطتساواهاظلاوضاخف

مالسبيیلخدانادملتلقلةنجبابىلعاباوبتنكولف

:اضيأعشنمو

امدقتنيطحاهمدقليقفاذااهلظقفخيءادوسةيارنمل
امدلاومسلارطقتايالاضايحاهريزيىتحفصلايفاهمدقي

امركأوفعأاماريخةعيرهفكبءازجلاوينعهللاىزج

ةحاورنبهللادبعمهوةباحصلانمرعيبللاءارعشلانركذرمدقو
ءارعشنمو٠روهشمفورعممهرعشوتباثنبناسحوكلامنببعكو
بيسملانبديعسلوقيهلودوعسمنبةبتعنباهللادبعنبهللاديبعنيعباتلا

نيعباتلاءارعشنمو۽ثفنينارودصمللدباللاقفرعاشلاهيقفلاتنا

هنعيوريهتاهللالوسرثيدحباحصأتاقتنمناکوةينذانبةورع

نبهللادبعنيزربملاءاهقفلاءارعشنمو.ديرفلادقعلايفءاجاذكه,كلام
رعشلانوهركيقارعلاباموقنابيسملاديعسلليقو«قئاقرلابحاصكرابلا
اوورلوقييرمعلاتعمراكبنبريبزلالاقو‹ايمجعأاكسناوكسنلاقف
ليخبلاديقلطيونابجلابلقعجشيوناسللاةدقعلحيهنافرعشلاكدالوا

ائیشمتأرقاذالوقیامہنعہللايضرسابعنباناكو.ليمجلاقلخلاىلعضحيو
ِءيشنعلئساذاناکو.برعلاراعشايفةوبلطافهوفرعتملفهللاباتكنم
لٹملطابيفناکاذاكاروجحمرعشلانوكيدقو.ارعشهيفدشنأنارقلانم



يفوأهقحتسملحدميفناكاذااما.كلذقحتسمريغلحدموامذواءاجه

ريسلايفوأبدالاوملعلانوفنمنفيفوأةسامحيفوأداشرإوأةحيصن
ءاجازئاجلاوهكلذفكلذهبشأامولانمألاوماكحألاومكحلاوخراتلاو

:ضعبنع
الثمىرولانيبیرجوأةمكحوأةظعنأوأامكحءاجامرعشلاو

يفرظنلارستوهيلععالطالاورعشلاعاتسايلاببحدقواذه
شعتناولابلاكرحتىتحهنوئشوهنوجشنيبحرطتلاوهضايغوهلئامخوهضاير
ءامسأيفنامجلاطومسابتيمسيتلاةديصقلاهذهمظنىلاسفنلاتقاتوركفلا
كلذناسرفنمنكألناوينإو.اهحرشبنالاتمقيتلاونامعءارعش
ىلعتلفطتوددصلااذهتمشهتنكلو.يعاتمةلقويعابرصقلناديلا
لهاركذبمايقلاوناطرألاةمدخابلطددحلاباحصأنملهأتلاهدنعنم
هيفاوننفتورعشلااومظننيذلانامعيحاونيلاهانمنافرعلاوبدألاوملعلا

مكحلاوبدألاوملعلايفهوضرقوءاثروةسامحودموبيبشتوبيسننيب
ريغوزيجاراوفاوقىلععئاقووتاحوتفيفوحئاصنلاوظعاوملاوماكحالاو
.تاسمخالثمنمكلذ

ةغالبلانمهيفاوغلبونامعلهانمريثكرعشلايفغبندقو
نسحيفباجعلابجعلاباوءاجوىوصقلاةياغلاوايلعلاةورذلاةحاصفلاو
:ىنعملاةقروظفللاةلازجوبولساالا

ادودقلاتايناغلااهتزهقوشملااهاوراهاذافاوق

اديلبديلايدلیحضأوديعلابايثاديعنوسك

ا



مهباسناومهئامسانعبيقتتلاونيينامعلاءارعشلاعبتتيفادهجلاملو
اہیفورکذالنموةديصقلايفهتركذهيلعترثعنمف.مهتايفوومهناطوأو
لكلركذأسو.ناكمالاوةعاطتسالابسحهللاءاشنااهحرشيفهركذأسف
هماقمبسانیاموةلمجراعشاهلناکناهراتنمواهرعشنمائیشرعاش

ىلاوملعىلاحرشلااذهروطتيناوجرأوةلصفمتاقبطىلعمهركذدجتسو
.«نامعءارعشءامسأيفنامجلاطومسىلعنامعنلاقئاقش»هتيمسورات

ناوأاذهو‹ليكولامعنويبسحوهوتلكوتهيلعهللابالإيقيفوتامو

ةديصقلاعوضوميفةمدقللا

هکيتارکتبمقیحرنممهقساويناپرکذنمنيعماسلافعال

ىركذةدرفمثنؤمعمجتايركذلاوةفرطلاةفحتلاوءاطعالافاعحتالا

لاقناىلاراكذتلاكءيشللظفحلارسكلابركذلاسوماقلايفو.ريكذتلاىنعمب

مسانينمؤمللیرکذو:ىاعتهلوقو‹یرکذهترکذلوقتیرکذلامسالاو
.ةبوتلاهلىنأىركذلاأىنأو‹ملةربعبابلألايلرألىركذوريكذتلل

مهتءاجاذامفنفراہيفنودهزيوةرخالارادلابنوركذييأرادلاىركذو
رمخلاقيحرلاو.ه١مهاركذبةعاسلامهتءاجاذامففيكفيا(مهاركذ

اهنمةددعتمناعمركبللوركبلانمذوخأمراكتبالاو۽بيطلاوأاهنمصلاخلا

ركتبملاوةركتبمعجتاركتبمف.اهلثماهيلعمدقتيملةلعفو‹ءيشلكلوا
درجمظانلانأكتايركذلاىلادئاعىنعملاو.هليثمهيلعمدقتيليذلاءيشلا

۷



فحتيناهرماكلذلوةديصقلاهذهءاشنانمهيلعمزعاميفهبطاخياصخش

فحتلابةببشملاةركتبملاتايركذلاهذببراعشالانوعمتسينيذلانيعماسلا

تيبلايفنمو.ادجنسحغيلبهيبشتوهو.ةقئارةقئافاهنألقيحرلاو

.ةيضيعبتنوكتنأوأةينايبنوكتنأحلصت

4تامغىلاونايبلاضايرنمضورلكيفنوعتريمهلخإل

حاضتالاةغلنايبلاودغروةعسوبصخعممحنتوماقأناكملايفعتر

يفامعربعملاحيصفلاقطنملاهريغيفوسوماقلايلاكءاكذعمحاصفالاو
ياةءارقلايفتوصلانسحيهوةمغنعمجتامغنلاو‹ريمضلا

قطنملانسحبنوعتمتيوتامغنلاوةحاصفلاضايريفنوعترينيعماسلالخ
تامغنلاونايبللتبثأثيحناكمبانههيبشتلاناىفخيالو٠توصلاو
:اضاير

كتاكربلااخأايرعشلااوضرقدقنمءامسأنوعمسيمهلخأل
تافلتمنئجعيضاوميفهواشنآدقنامعنممهنمط

ضيرقلاو‹اددشمهضرقكهلاقرعشلاضرقو٠عطقلاةغلضرقلا

رمألبرضيلثموهوضيرقلانودضيرجلالاحهنمو٠سوماقلايفاكرعشلا
نايأنورعشيامو:ىلاعتهلوقهنموملعلاةغلرعشلاو‹قئاعهنودقوعي

نزوبدصقينرعظفلافرعو٠يملعيأيرعشتيلو٠نوملعييأنوثعي
نميهنودلخنبالاقو..برعلاةريزجنمِءزجوريبكرطقنامعو.يلرع
نامعوتومرضحورحشلاوزاجحلاونياىلعةلمتشملابرعلاةريزجكلام

س۸



اامشوتومرضحدالباہییرغودنارحباہونجوسرافرحباہیقرشاھسماخيهو
دزالاايلامدقالويسرافلاوزغللنامعلحاوستضرعتدقو.نيرحبلا

يفونييلصالاناكسلاعمنواعتلاباهنعسرفلااولجامرعلاليسدعباجاوفا

یمستتناکونمايفداومسابنامعاهوم“دزالانااہنملاوقانامعاهتیمست

.نوزمتیموناجم

:رعاشلالاق

دالبريخحاصاينوزموانوزمنامعىمیرسکنإ

يداصريغبرشموعارموليخنوعرزمتاذةدلب

يفرعشلااوأشنأيأتاعونتميأتافلتخمو٠عوضومعجعيضاومو
ملعامأف‹يفاوقلاملعوضورعلاملعرعشللبسنيهناملعاو,ةفلتخمنونف
هايإمهلملاوهدسافنمرعشلانزوحيحصاہبفرعیةينوناقةلاوهفضورعلا

وأ٠ملعلانمةيحانيأنيعلاحتفباضورعهامسفيدزألادمانباليلخلا
٠.كلذريغليقو٠ةكمبوهوملعلااذهملأهنألةكميهوضورعلامساب

ادسافنإواحيحصنإتيبلارخااهبفرعيةينوناقةلاوهفيفاوقلاملعامأو
كرادتلابكارتلارفاوتمل'ماسقاةسحخىلامسقنتيهواحيبقوأازئاجوُ

ارحبرشعةسقيهفنازرألااهلباقتيتلاروحبلاامأ‹سواكتللفدارتملا
لماكلارفاولافلتخلاةرئادنميهوطيسبلاديدملاليوطلارئاودسهاهعمجي

عيرسلاهبتشملاةرئادنميهوزجرلالمرلاجزلافلتؤملاةرئادنميهو
براقتلابلتجلاةرئادنميهوثتجلابضتقملاعراضملافيفخلاحرسنلا

— ۹



رحبنميهاهددصبنالانحنيتلاةديصقلاهذهوقفتملاةرئادنموهو

فصنللنتالعافنلعفتسمنتالعافنزوىلعوهورتاوتملانمةيفاقلاوفيفخلا

:تارمتسهلكتيبللهليعفتفتيبلانم

نتالعافنلعفتسمنتالعافنتالعافنلعفتسمنتالعاف

ةصاختافلؤمهلنإفعوضوملااذهيفمالكلاطسبلحمانهسيلو

هبىمسييذلارادقملايففلنخاو.اهتعجارمبهيلعفهنميورتلاءاشنمفهب

ةرشعىلعدازامليقوادعاصفتايبأةرشعناكاموهليقفةديصقرعشلا
رعشلاهبنوكييذلارادقملانودامو٠كلذريغليقوةعبسزواجتامليقو

‹ةفتنىمسيةثالفلاوناتيبلاو.ةعطقىمسيتايألاةثالفلاقوفامفةديصق
7'_اميتيىمسيدرفلاتيبلا

حرصدقو‹يئاخلارهظملاحرشنمه١رفاتیباو
:ةديصقلاهذهنمهدوصقمبنيتيبلانيذهيفمظانلا

تاورذلاىلاهباوقرتواوداجأوهجيسنيفاوعدبأإط

هجسنيفيارعشلاىلادئاعهجيسنيفريمضلاونقتاهلمعيفعدبا
يأملعلايفهدحوجيسننالفمحنوقو..ردصملاىنعمبانهلوعفملاةغيصف

مظنيفاوعدباركذلابنيدوصقملاءارعشلاءالؤهناىنعملاو‹هيفهلريظنال
نامعلهارعشفصي‹ىلعألالحلاىلاهباوقتراكلذلوهونقتاومهرعش
:ةعفروافرشهباولانمہناوناقتالاوةدوجلاب

لتاتبلابانكمسيلمهرصحريثكفمهدعنذامهوب
لتاحفصلايذبمعانملعىهاتنيذلاركذناغا

ت



€تايلاخلارصعألايفهنعخيرالاًابنأنموةرهشهلنمل
«ةايلاديقبلىلرألاومنماندهعدقنمركذلابريدجوإ

مهطبضومهئاصحأونامعءارعشدعىلالاحلاانبىدأاذإيأ

مهضعبانيلعىفخيدقومهترتكلهيلعردقنالوهعيطتسنالءيشكلذف
هذهيفركذنامناوعطقلابانكمسيلمهؤاصحاف٠ضعباننهذنعبيغيو

قيرطبوأهنعرابخألالقانتبةرهشلاقيرطبامإانيلاهملعىهانتنمةموظنلا

اندهعدقنمركذلابريدجهلوقوريسلاوخراتلابتكيفروكذملايأخيراتلا
.هانرصاعوهاندهعنمءارعشلانمركذنناانيلعقحيوياتيبلارخىلا

لهأتهلنمابلاغرکذلابدوصقملاوةايحلاديقبدوجوموهنموهليبسلىضمف
لجالنكلواديجمهرعشنكيملاصاخشاركذنارو.رعشلايفرادتقاو
:ةزرابلامہتایصخش

4تاقبطمہهتأوبابلاحتفاوادعتسممهرکذلايتفإل

وهوهسفننعهبینكوهدرجيذلاصخشللباطخاذهًايهتفهلوق
نکفعوضوللافعورشلاناوُأاذههللوقيهناكهرکذمدقتلاتاكربلاوخأ

نامعءارعشنعقئاقحاوتامولعملانمكدنعامارضحتسمهلادعتسمًايپتم

ياتاقبطىلعءارعشلاركذاوهيفلخداوعوضوملابابيابابلاحتفاو
.ناكمالابسحبابلاغقبسألافقبسألاو.ةقبطدعبةقبطنيلصفمونيبترم

‹ةرهشلاوةكلملاورعشلايفةدوجلامحلنيذلاءارعشلاىلرألاةقبطلا
:طقفتاعطقمواةعومجملاواةطوطخلاواةعوبطملانيواودلامفنيذلاو

س١۱



¢تافصلاربخبیمنیيطلنمبوضغنبانزایركذلايي

پةاعدلابابناجذدتشافمالسالاوءیدبدقنامعيفهبنمط

بجعتللىركذلفماللافنزامبیرکذلانسحااميأنزایرکذلای

هلصأ٠'١بوضغوىركذلاىنعمقبسوماللابرورجمهنمبجعتمیرکذو
ةعانصففذحلااذهیمسیونزولاماقالجألةةرورضءاتلاتفذحوةبوضغ

ةملكلارخافذححالطصالايفوتوصلاقيقرتةغللايفوهواميخرتوحلا
ريخو٠بسنييایمنيو.ريغيفةرورضوىدانملايفازاوجاطابتعا
لدبلوصوممسانمنامعيفهلنمو‹اهلضفاوتافصلانسحأبتافصلا
وهيانامعيفمالسالاهبهللاادبيامالسالاادبدقو٠ىمنييطلنَمنم

مالسالايوقياةاعدلابابناجدتشافليڦاميفاهلهانمملسانملوا

دحألادحاولاهللاىلاسانلانوعدينيذلاةاعدلاببسبنامعضرايفرشتناو

نبنزاةيضالسالاجحانملوألانرقلايفنامعلهانمرعشلالاقنم
ملسأفديعهللالوسرىلعمدق‹يلؤمسلايناطلايدعسلاةعيبسنبةيوضغ

لیقولئامسةيرقنکسيناکو٠یوریامیفنامعلهانمملسانملواوهف
رجانهللاقياصدبعیناکهنانزامربخنمناکو‹يلعوبماديعسدجهنا

:لوقيمنصلانماتوصعمسفهيلااهرقفةاشهلامويحبذف

شانطوريخرهظرست3نزام0

رقسرحنممدسرجحنمانينعدف

.اتالببوضغنبنزامليقو(۱)

— ۱۲

 

 



هيلاهبرقورخاانابرقحبذمثبجعلاذهنالاقوكلذنمعزفف

:لوقياتوصمنصلانمعمسف

لهجنالامعممستلبقانزاماي
لزھهقبِءاجلسرهيناذه
لعشترانرحنعلدعتعبنما

— ۱۳



امهلأسفابددیریزاجحلالهانملجرهيلعدروذإكلذكوهانيبف
نبمشاهنببلطمادبعنبهللادبعنبدمحمهللاقيلجررهظهنلاقربخلا
الورابجالوربکتسمبتسلفهللايعاداوبيجأهءاجنمللوقيفانمدبع

تاوامسلااهضرعةنجبكرشبأوناثوألاةدابعكرتوهللاىلاوعدا‹لاتحم

تبکرمتاذاذجهترسکوهيلعتبثوفمنصلانمهتعمامابنهللاواذهنزام

:تلقوتملسافىدهلليبلقهللارونومالسالالوسرلايل

لالضتبالضهبفطنابرالناکواذاذجأرجانترسك
لابىلعينمهنيدنکيملواتلالضنمانادهيمشاحا
يلاقرجانييرلاقنليلاهتوخإوارمعنغلبابكاراي

مهللاييبلالاقف.نامعلهألهللاعدايعيبللتلقغ

فافكلاوفافعلامهقزرامهللالاقفهللالوسراييلدزتلقفمهتبثومهدها
يفهللاعدافانبناجبحضنيرحبلاهللالوسراينزاملاقمفتردقامباضرلاو

نممهريخرثكأومهتريميفمهيلععسومهللالاقفانفلظوانفخوانتريم
نزاللاقومهريغنماودعمهيلعطلستالمهللالاقفيلدزتلقفمهرحب
علومينهللالوسرايلاقمثءاعدلااهدنعباجتسيهنافنيمانزامايلق
ينعبهذيناهللاعدافدلويلسيلوءاسنلابجوجلرمخلابرشوبرطلاب

مهللامالسلاهيلعلاقف.‹ايابانيتأيوينيعهبرقتادلوينقزريودجأام
ةفعرهعلابوالالحمارحابونآرقلاةءارقبرطلابهلدبأ ايررمخابوجرفلاةفع

س١۱



ينعهللابهذافنزاملاق.هنيعهبرقتادلوهلبهوايابمهتاوهيفمثإال

تجوزتونارقلارطشتظفحواججحتججحوبرطلانمدجاتنكام
عبارلاهيوبأمسابنايحهتيمادلوتقزروبرعلانملئاقععبرا
رثكوفخلامهيلعلبقاواهدعباموةنسلاكلتيفنامعتبصخاوسداسلاو
٠نامعلهانمددعنماوتاراجتلايحابرألاترهظورحبلاديص

:رعشكلذيفنزاملو

يتيطمتنحهللالوسركيلا

یڑلاءيطونمريخاييلعفش
مہیدهللايفتبناجرشعمىلا
اعلومرمخلاووهللابًارماتنكو
ةيشخوانمأرمخلابيللدبف
يتينوداهجلافيمتحبصأف

‹:جرعلاىلانامعنميفايفلابون

‹جلفلابعجرافيلريلرفغيف

‹يجرشمهجرشالوينيدمہیدالف

جهلابمسجلانذانأىلاييابش
يجرفلنصحفاناصحإ؛›رهعلابو

يجحامهللويموصامهللف

ومالساللمهوعدينامعلهألبتنكدلعهللالوسرناغ
اهللالوسرهيلالسراوربکتملانباىدنلجلادهعلاكلذيفنامعبكلما

ىلالسراويعادلاباجأفنامعلهانمهعمنمووهمالساللهوعدي

ىلاةباجالاونيدلااذهبنيدتلاىلامهاعدفاسوجباوناكونامعبنيذلاسرفلا

نعو‹نامعنمارغُصوارهقىدنلجلامهجرخأفاوبأفعدمحمةوعد
نامعبيدزألاىدنلجلاىنبادبعورفيجىلابتكيعيبنلانايدقاولا
:باتكلاصناذهوامهيلاهباتكبيمهسلالئاونبصاعلانبورمعثعبو

.اهسفنةنيدملاهبدارملاوةنيدملابرقبعضوم(۱)

.رصنلاجلفلا)۲(

.لكشلاجرشلا(۳)
.ىلزلارهعلا(٤)

١۱—



«ميحرلانهحرلاهللامسي»

نمىلعمالسلاىدنلجلاينبادبعورفيجىلاهللالوسردمحمنم

هللالوسرينإفاملستاملسأمالسالاةياعدبكوعدأينإفدعبامأىدحلاعبتا

نإامكناونيرفاكلاىلعلوقلاقحيوايحناكنمرذنألةفاكسانلاىلا
امکنعلئازامککلمنإفمالسالابارقتنأاميبأناوامكتيلومالسالابامتررقا
نبيبااذفبتاكلاناكو«امككلمىلعيتوبنرهظتوامكتحاسًاطتٍليخو

ناكوكرابلاهمنخباهمتخوةفيحصلاىوطوهيلعلملعوهوبعك
باتكبصاعلانبورمعمدقف«هللالوسردمحمهلللإهلإالمالاشق
هلخدعضوملواناكفنامعبىدنلجلاىنبارفيجودبعىلاٍدَِْعيبللا

هيفانسحأومالسالاىلااباجأراوحوشاقنوددرتودروذخادعبوراحص

نامعيفمالسالااشفالوصاعلانبورمعفلاخنمىلعانوعاناكو
يفوةنيدملاىلاعوجرلابرمعمهيصاقاوينادلامعواہیحاونيفرشتناو

فورعملابارمآنامعيئالماعراصدقوعيباةافوهتفاوءاشألاكلذ

فشكباتكنمراصتخابه١ةيعرشلارماوأللاذفنمركنملانعايهان

رامضملادجسملئامس.ةلافسبةبوضغنبنزامراثآنمو.هريغوةمغلا
.ابيجعاعئارءانبهؤانبناكفديعسنبسوباقناطلسلاةلالجهدذجيذلا

4تاربخلابحاصرعشلايفدزادلليمتنمادجأنباليلخلاوط

كيتريغللهيفقبسلاكيملاعارتخاضورعلاملعيدبموهل

ىنعمبةربخعمجتاربخلاوافيرعتوىنعمرعشلاةظفليفانمالكقبس
عارتخالاو.هفيرعتقبسضورعلاملعو..ملعلاريبخلاوةفرعملاواملعلا

١٦۱—



زوجيامناوافيفختنونلاتفذحونكيلصألاقبسلاكيملو.عادتبالا
عمامااعضومرشعةيناثيفليزنتلايفكلذعقووةصاخمزجلاعماهفذح
.كلامنباةيفلألحيضوتلاىلععرصتلايفكلذءاجدقالفمزجلاءافتنا

ماقمماقانهفيرعتلافهريغلياريغللو.ةبلغلاالةيلوالاىنعمانهقبسلاو

٠بوصنمهنألايتاهيفلصالاوةرورضهؤايتنكسوكيربخيتآو,ةفاضالا
نبادمحانبليلخلاةرجحلانميناثلانرقلايفنامعلهانمرعشلالاقنمم
نممادولهانمناکليق.يدمحيلايدزالايديهارفلامغنبورمع
يفاماماناكنايعألاتايفويفناكلخنبالاق‹ةرصبلاىلالقتناوةنطابلا

رصحودوجولاىلاهجرخاوضورعلاملعطبنتسايذلاوهووحلاملع
انمالکقبسدقوببخلاهامسرخاارحبشفخالادازمثرئاودسميفهماسقا

اميلحالقاعاحاصالجرلیلخلاناكوناكلخنبالاق‹عوضوملااذهيف

صاصخانم١٠صخيفليلخلاماقاليمشنبرصنلاهذيملتلاقو‹اروقو
ىلعهلناكولاومألاهملعبنوبسكيهباحصاونيسلفىلعردقيالةرصبلا
بتكفهيعدتسيهيلابتكفبتارزاوهألاوسرافيلاوبيبحنباناميلس
:هباوجليلخلا

لاماذتسليلاريغىنغيفوةعسيفهنعيأناميلسغلبأ
لاحىلعیقبيالوالزهتوبيادحأىرأالينأليسفنباحش

لاتملوحهيفكديزيالوهصقنيفعضلاالردقنعقزرلا
لاملالسفنلايفىنغلاكاذلثمو هفرعنلامايفالسفنلايفرقفلاو
رجشوأبصقنمتيبلاصخلا)۱ر

— ۱۷



:ليلخلالاقفبتارلاناميلسهنععطقف

لامرحكلامفكدازامفاليقاريخينمرح

:هيلارذتعيبتكمثهتدعقاوهتماقافناميلستفلبف

اناميلسنمتءاجبجعتلااهنمتركذناناطيشلارثكيةلزو

انايحاضرالايقسيسحنلابكوكلافهدينعلزقزرلنبجعتال

:هرعشنمو

رهشىلارهشولوحىلالوحواهمويمتةليلالايهامو
ربقلاىلاميركلاءالشانينديوىلبلاىلاديدجلانبرقياياطم

—۱۸ےس



اقرفتاملفةادغلاىلاناثدحتيةليلعفقملانباهللادبعوليلخلاعمتجاو

.هلقعنمرثكاهملعالجرتيأرلاقعفقملانباتيأرفيكليلخللليق
ليلخللو‹هملعنمرثكاهلقعتيأرلاقليلخلاتيأرفيكعفقملانبالليقو
باتكوضورعلاباتكوروهشموهوةغللايفنيعلاباتكفيناصتلانم
فلختمدلوليلخللناكلاقيومغنلاباتكولكشلاوطقنلاباتكودهاوشلا

سانلاىلاجرخفضورعلانازوأبرعشتیبعطقيهدجوفامویهيباىلعلخدف
:هلابطاخملاقفهنبالاقامهوربخافهيلعاولخدفنجدقیبانالاقو

اکتلذعلوقتامملعتتنكوأينترذعلوقاامملعتتنكول
اكترذعفلهاجكناتملعويتلذعفيتلاقمتلهجنکل

دأبیمسنملوأدماهابانالاقيوبدألامولعذخأهنعهيوبيسو
ةئامونيعبسةنسىفوتوةرجهللةئامةنسيفهتدالوتناكويعهللالوسردعب
.ه۱ةئامونيعبسوسمةنسليو

ةاحلارابكنمويملسأديزينبدمحمىمىسلماوژ

تاهجلاعيجيفعاشهركذىعديدرملابناكنموهو

نوكيناحصيوةيلوصومىمسملايفلأفىمسييذلاويأىمسلملاو
‹ىمسملالجرلاووأىمسملارعاشلاوالثمريدقتفوذحمفوصوملةفص
فطعفرحواولاةاحنلارابكنمو.وه‹ريدقتفوذحمًادتبلربخيملسأو

نمةلمجلاونئاكوههريدقتفوذحمًأادتبلربخرورجلاوراجلانمةلمجلاو

— ۱۹



وهيأةاحنلارابكنموىنعمواهلبقيتلاةلمجلاىلعةفوطعمهربخوًادتبملا
رہتشانيذلايأنيروهشملاةاحنلانم مدقوهيفديمهتراصووحلاملعباورهت

.ةخسار

سابعلاوباةرجحلانمثلاثلانرقلايفنامعلهانمرعشلالاقنم

نيبسعاقميفهنكسمناك‹درملابفورعملايدزألايملسألاديزينبدمحم
دیعسنبناحرسخرۇملاخيشلاهرکذاذكهةضطابلاطخنمةروباخلاومحص

نايعألاتايفوهباتکيئناكلخنبالاق‹ةمغلافشكباتكيفينحرسلا

باتکبدألايفةعفانلافيلاتلاهلوةغللاووحنلايفامامإناكودادغبلزنهنا

ناثعيلانعبدألاذخأ.كلذريغوبضتقملاوةضورلااهنمولماكلا
هتمجرتيفلوقلاناكلخنبابنطادقو.ه١يناتسجسلامتاحيياوينزاما
هلصاناکاعرفهراعشانمائيشرکذالونامعنمهلصاناهنعركذيملو

ىلاهتايحةدماهيفماقاوةرصبلاىلاابنمرجاهمثناحرسخيشلاركذكاينامع

حيلمامیسوناکوبهذنمرابخافبهذلاتارذشفو٠ةينملاهتفاونا

تناكوناكلخنبالاقربعلايفهلاقةقثةمالعايرابخااهوفماحيصفةروصلا

نيتئاموعبسةنسليقونيتئامورشعةنسىحضالاديعنيبثالامويدربملاةدالو
تسةنسةدعقلايذنمليقوةجحلايذنماتيقبنيتليللنينثالامويىفوتو

راديفةفوكلابابرباقميفنفدودادغببنيتئامونيناثوسمحليقونينامثو
.ھه١هلتیرتشا

تابترلاعفرأزاتجانسلحلاهوبأوادمحمىعديوهو
«تافصوةللجمولعنمهاوحدقاممةرهشىفكدقإل

م



لتاعئارلانساحابهرعشىلتغيلبلاعفصللاوهو

تاعدبلابجعاكشاليهفبجعاةدرفلاةروصقملاكلتبوإل

بيرألاو٠سانلايفةبطخلاًارقيوابطخييذلاحيصفلابيطخلا
نموغيلبلاعقصملاو٠لضفلاةلئاطلاو‹هتبنموهلصاءيشلاندعمو‹لقاعلا

ةدرفلاو٠بجعملاعئارلاو٠عقصمبيطخلاقيهمالكيفهيلعجتريال

اهمظعتساىنعببجعاودرفلارهوجلاهنمو‹هلريظنالنموهودرفلاثنؤم
يأتاعاهببحاونسحأومظعايتاعدابجعايهفاهفرطتساو

.موظنملامالكلانم

لوايفوةرجحلانمثلاغلانرقلايفنامعلهانمرعشلالاقنم
ديردنبابرهشويدزألاةيهاتعنبنسحلانبدمحمركبوبأاضياعبارلانرقلا
یوأمتناکيهيتلاامديفنکساضيالاقیو‹ةنطابلانمراحصيفنكس
.ةنطابلاطخنمبيسلادلبيهوءاملعلاورايخألا

ركذذإنايعألاةفحتهباتكيف.يلاسلانيدلارونةمالعلاخيشلالاق
دنعفقتيذلاحيصفلاوروهشملارعاشلاوروكذملابيطخلاوهوديردنبا
همالكبنعتسيوءاحصفلاهنمريعتسيوءابدألاهبادانعزجعيوءاغلبلاهمالك

يفمکحوهبدايفةودقوهبطخيفعقصموهرعشيفبيطخوهو«ءابطخلا
.ه١بدالاوملعلانونفيفهيلعةدايزالهرعشيفديجموورث

ناکوهقحيفبهذلاجورمباتكيفيدوعسملالاقناكلخنبالاق

ماقمماقوةغللايفىبتناورعشلايفاذهاننامزيفعربنمدادغببديردنبا

لزجاروطفبهذملكرعشلايفبهذيناكولاقناىلادحانبليلخلا
انباتکهيلعيايواٹکاىلعيأنواهیصحننانمرثکاهرعشوقرياروطو
:افوأيتلاةروهشملاهتروصقمهنسحاوهرعشدوجأنموه١

7



اقنلاراجشانيبيمازخلاىعرتاهملابءيشهبشاةيظاي
ىجادلالايذأنيبحبصةرطهنويکاحيساريرتاما

اضغلالزجيفرانلالاعتشالئمهدوسميفضيبملالعتشاو

ادجةقئافةقئارةديصقلاوةلماكاهلكاهاندررألةلاطالاةيشخالولو

امريسلاوبرعلالاثماوربعلاومكحلانمايفوةغالبلاوةحاصفللةعماج

نبدمحمنبهللادبعهاشلاحدميفيهواهرئاظنواهلاثمايفامىلعقوفي

رثكأباہیفطاحاهتألاقيو‹هللادبعنبليعامساسابعلايباهدلوولاکیم

نيمدقتملانمةلمجاهحرشبىنتعاوءارعشلانمةعامجاهيفهضراعدقوروصقلا
حرشاهطسباوحورشلادوجانمواهيناعمواهظافلاىلعاوملكتونيرخأتملاو
اقيلعتةطوطخميفتدجوويمخللاماشهنبدمانبدمحمهللادبعيلاهيقفلا

:هلوقدنعكلذوةروصقملاهذهلع

‹»ىقللاءيشلاكتنكدقامدعبنمينشاتناريمألالاكيمنبانا

‹”ىزولاعابلاوعرذلاضابقنادعبنمسابعلاوبايعبطدمو

هصناذهو

نالجرناذهسابعلاوبايعبضدموهلوقوريمألالاكيمنباناهلوق
اناكوقيقعلاىمستابنمةلحمبةرصبلاامثدلبفرشلاودجنابنافوصومناميرك
نمةنيفسيفالمتحافنامألاوبصخلاولدعلاوةريسلانسحبنامعنعاعم
ناکامبشنوباودنمهلناجاتحياماذخاوامحاجروامهليخباهنفس

ځرودعروقربومظعرطممييلعضرعرحبلايئاراساملف‹نينسامهيفكي
.هبًابعيالضرألايلحرطلاءيسلاءاقللا(١)

.ةريصقوريصقيأىذوةأرماوىذولجرلاقيوعابلةفصوهفريصتلا(۲)

٢۲—



یىدسةنيفسلاڅرلاتلمحفناکملکنمجوملامهءاجوفصاع

ادلبىأرةنيفسلاريبخباذاورحبلايفامايااوقبواناکماوبیصينانوردقيال

‹ةكلحلاوةريحلاهذهنماناجيذلاهللدمحلااولوقلاقورحبلاءيطاشىلع

.ايلاًاجلننالاوراحصیمستادلبتیرلاقتيرامواولاق

مهاقلتةدلبلالحاسىلإاولصواملفةدلبلاكلتىلإحرلامهتلمحف

ةجوزونانباهلناکوةعاجشومرکاذناکودیردنباىمسللالجرلااذه

راشأواوأجلتلاوملهةنيفسلاباحصأللاقولحاسلاىلعةنيفسلاىقلتف
رفاسملاىقلتينأهبأدوهتداعنموةعرسباولزنالاقوهوحناوجاعفهديبمهيلإ
مئادرطملاورهشأةعبرأاوماقأوهدنعاولزنففيضلللماحملاويشاملاوبكارلا

تقلامهليخوذينافلاركسلاوىولحلامهمعطيناكوهدنعاولزنذمباكسنالا
لخنلاوعرزلاىلعرطملاماودنمءالغةدملاكلتيفناحىتحركسلاو

ةدميفهدييفامَتّلاميلعءاملاماودورطملاعقوةدشنممدهنتتراصتويبلاو

بايثلاّيوطممايألاكلتلالخيفماعطلادوقونأةياوريفءاجو.رطلل
اذهلدبالفيضلالاقوبطحلابدوقّرلارّدعتلتيزلااهيلعبصيةديدجلا

نحنانإاذهايهلاولاقوهلذبيامةرثكوهقفنياهةرثكنمهبلحيرقفنملجرلا
ىتمولجنمتقولاوضاغرطملاوةليوطةدمكدنعانمقأوةصبلاىلإبهذن
نحفارئازانيلإلصتنأكنمءاجرلافبرككلنامزنمكبانوأبرأكلادب
اوجلفاليلقيعماوثبلاهانزحاوهافسأولاقفاذكانتلحممساوةرصبلاةدلبيف

ىلإاوراسوهنعاولمحتفءيشلاةبقاعلركفولقعلهأمهوهنعاولحريلهيلع
دیردنبانهردقوالإلقوأناتنسكلذىلعربغامفاولصونأىلإمهدلب
لوقیولجرلاىلإرظنيناكوديبعولاومأنمهدنعامعابوتويبنمهدنعام
هددېیوهرجزدقوالإادحأملكيالوامالكهنملبقيالوهبيجيالفعنصتامهل
:ةروصقملاهذهيفلاقكلذلفدجيموفرشوليصألصأوذوهوهبرضيل

— ۲۳



یمتحاوهابناجمنععوهملظاوماحتسانلاملظنم

افسلاثابناتاّيحنمملظأهبناجمفنالنلمهو

ىوحودافأاميفمهكراشنإوءادعأ"قلمأنلمهو

ىدصلايفشتةعرجيف"ةرمغنماومعطيلنإولاملايذديبع

ةنيفسيئلمتحاادغلعللاقوةرصبلانممهناكممسافرعدقناكو

اذهناکاتوميلعهللاردقىتموضْألايفبرضأسهلهأللاقوةرصبلاىلإ

بهذوةمولعمةدمىلإاللصأامىتمفعوجرلارذقنإومكنيبوينيبقارف
مہتلحهروفنمدصقفهباحصأنعلأسوةرصبلاىرقنمةيرقيفلصوىتح
هوكرتةنيفسلاباحصأنلائيشلكأيملنيمويذموهوبرغللاةالصتقو

ةعامجلادصرأوةعامجلاءيجمدنعدجسلملايفنذأفهنعاولأسيملویدس

تنأورضلايتسميلإبرهناذأدعبلاقوةالصلل یتحیکبونیمارلامحرأتن

دجسلاةيوازىلعسلاجوهوهباحصأومامإلالصوفهؤاكبةيرقلايفنمعمُس
نمدوجسلاوعوكرللةوقهلنكتملومهعملصفهفلخنمومامإلاىلصو
/تمدقنيأنموتنأنمةعامجلاضعبهلأسةالصلادعبفعوجلاةدش

نعهلأسفهربخأفهنوعمسيمهمرکأنيذلاهباحصأناکوكمودقببس

اذهبامئاقنكهلاولاقوهويحفنايلصيناذهلاقمهدصقنيذلاهباحصأ

محلالوكمسنودبرمتوزبخءاشعوءادغبهنوتأيمهوهيفانامزدعقودجسللا
ملورمألارهاظيفماتاماركإهومركيملوًاراحالابقتساةولبقتسيملونهدالو
الينوييرىلإبهاذينإءالؤهاي:لاقورجضولمفكلذىلعهودي
نممہتلاحفيكملعأالينإفيدالوأىلإعوجرلاىرأوائيشانهاهتدجو
.رثبلانمجرختصسملابارتلاثابنالا(١)
.رقفلا(۲)

.شطعلاىدصلاوءاطعلارمغلا(۴)

س٢۲ےہ

 



املعُمنوديريلاجرانهاهاولاقفيلايللالاوطادهّسمتيبناكو.رقفلاأ

لاقمهمّلعاملفدالرألامّلعينيتنسثبلفمعنلاقمهملعتكلعفمهدالرأل

هيفهدالوألابكرماولّمحملعتلالوأيفاوناكويدلبىلإعوجرلانمدبالنالا
اوبتكوكلذبرعشيالوهوبهذوةضفهيفوكلذريغوزرأوبحنمةنؤم
.نسحلانبدمحمدلونماييرقلصأسانأوهيفاببكرلامكلصاومحه
ةيناثلاةنسلايفاولّمحوهيفامهايإمهاطعأفراحصىلإبكرملابنيمألاراسف
هملسنأىلإنيمألاهبراسفنامعبدجويملاموبايثوديبعنمهيفرخآابكرم
يلبالهباحصأللاقمث.نسحلانبدمحمنمبوسنمباتكهعمومهيلإ
نأهورمأومهنيمأهيفاورّيسوقبسامرثكأهيفالاثابكرماولّمحفعوجرلانم
رعشيالوهولصيىتحرمألاهومّتكوراحصدلبهلوصودنعكلذهيلإملسي

ةلقنمفْجتْسُموهلمارکلامدعمہنمرکتسموهلبكلذنمءيشلكب

يفركفيهنألحرفريغالسكنيمألاعمةنيفسلايفوهلمتحاوهبلافتحالا

تلصوالو.هدالوأوهلهأءىبسيانكلذفكلارفصوهوهنطوىلإهعوجر

كلوصووكلوزنبسأبالنيمألاهللاقفلوزنابديردنباجهراحصةنيفسلا
حرفلابهدالوأوهلهأهاقلتهتيبلصووىلزنالو.يلِإعجرانكلوكتيبىلإ
اولاقفكلذنعمهفأسولاحلانسحوةطبغلانممهيلعامىأرورورسلاو
عيمجنأهربخأفةنيفسلانيمأىلإعجرمث.انيلإهتلسرأتنأكدنعنمكلذ
نممدقتنمناکناکلخنبالاق.هاقباسلاككباحصأدنعنماهيفام

:هلوقهرعشحيلمنموءاملعلارعشأوءارعشلاملعأديردنبالوقيءاملعلا
:لاقدمورصقيوهلوأحتفيامديردنبالو(١ر

یواىلاننکرتال

ءاوماةقرافمرضحاو
ىرثلاىلاريصتامو

ءارقلابكرومزوفيو

٢۲—



اهعاعشرودخلاتلجولِءارغ
هقوفدوتصعدىلعنصغ
اهدعيملمكتحانسحللليقوأ

برغميفاهعرفنماناكف
اهزايضنويعلابفتبيفودبت

ةذبنهيلامأيفيلاقلادشنأو

هئاشحأىلإتدر

هردصيفتمرضأرالابجع
اشحلابسبلتاذإنوكيبهل

هتارفز

:اضيأدشنأو

رحىعفأملسملسلاسي
اهنیعطلاخينسوالوترظن

رصقملاكايناورصفقملاسیل

يقبومكظحلنأملعأتنكول

امإردنيعمديحنا

:تايبألاهذهاهنمهرعشنم

اعومدعومدلاعمراصفىرجف
اعولضواحناوجف

رذعملامکحريغرذعملامکح

٢٦۲—



اکبلانعوىنضلانمهيذخيربخ
ائساخيفرطرفترظندقلو

:هلدشنأو

دمكنمباذالقنأول

یوهرسواابصتنكول
هلتاقوهوكبارتقاىوه

فطعنمفاّطخلاةمداقكغدص

هتقرلدخرظننمباذول

ربخمبتفلتنإوناسللاسيل

رظنملاكاذءاوىدعلاردح

رتستأملكيفعمطأتنكول

بصلاعرجتيامتملعل

برفهماقسوهزافشف

درولااېنحصنمینتجیةنجوي
دخلاكلذينيعظحلنمباذل

:ةرامحعنبهللادبعيثريءابدألامجعميفتوقايهلدشنأو

ىلبلاهتيبيفتعاضىرثيسفنب
تيلارقناکاحنأولف

يٽدارإعوطناكيرمعنأولو
عرذأعبرأوهواربقتلخامو

اردبلاوثيللاوثيغلاكنممضدقل

ريقهمظعأليئاشحأتريصل
ارمعلاكتمساقرادقملايندعاسو

ارحبلاودوطلاونزلالاقثمضي

— ۲۷



:سجرنلايفهلدشنأو

داهسلااهنساموحميالوداقراملياهنويع

داوسلارسحنينيحكحضتوتلبتسااهحفاصليللااماذإ

دابعلاهلنيدينمةغايصىفصملابهذلانمقدحاف

دافتسيالهلثمءايضتدافتسارذلانمنافجأو

دارماهظحالينمنيعألاهارذيفدجريلابصقىلع

ربكلاديينعهزتفوسفهتجهبمويلايلعبابشلابوث
رطخىلعبیشنمنیرشعنبانإتصقنالوتدازامنیرشعنباان

نيببرغلاةهجنمفولتنمبرقلابةضورلاةعقويفراعشأهلو
مويتناكيتلاةروهشملاامدةعقويفو.هموقنملتقفنماهبيلريالهبوىوزن
ةمالعلاخيشلااهركذنيتئامونيناةنسرخالاعيبرنمنيرشعلاوسداسلا

:اهعلطميتلاةديصقلااهنمةفحتلايفيلاسلانيدلارون

ليقتٌءْبعنفايازرلبليجْبطخوةباناَب

هتدالوتناکوناکلخځنبالاقفيرحتوفيحصتنمولختالدئاصقلاو

لاقنأىلإملعتواهبًاشنونيتئامونيرشعوثالثةنسحلاصةكسيفةرصبلاب
ءاعبرألاموييفوتوةرصبلاىلإداعمثةنسةرشعيتنثاابماقأونامعنكسو

ہے٢۲ےہ



هنأهنعلاقیوةئامنالثونيرشعوىدحإةنسنابعشنمتيقبةليلةرشعيتنثال
نوكسوءارلاحتفوةلمهملالادلامضبدْيَرُدوريغالةنسنيعستواثالثشاع
هيفيذلادردألاودردأريغصتوهوةلمهملادلااهدعبوابتحتنمةانثملاهايلا

اکهلونمةزملافذمخرتريغصتاذهيمسانإومخرتريغصتوهونس
.ريهرهزأريغصتوديوسدوسأريغصتيفلوقت

؟يناَهلقلادمحميفاوقلاوذديعسلبنحيصفلاليبنلاوإط

ةارسنمفقميوربحدزألاينبنمكشالوهو

4تاورثلاسفنأهيفلنوهفارثنوامظنهنعءاجاملکت

ةديصقلاىمستفدئاصقلايفاوقلابدارملاولضفلاوةباجنلاوذليبللا
يفرابكلامصاوعلاىدحإيهرعاشلااذهاهيلإبسنييتلاتاهلقو.ةيفاق

ماللانوكسوفاقلاحتفبيهونيخسرفةفاسمبروصينرغعقتنامزلاميدق
بيذبتلانسحوقذحلاةفاقثلاو.نزولاةماقإلجألماللاحتفبتيبلايفو
فيرشلاديسلاوهوىرسعمجةارسلاو.بدالاورعشلايفقذاحلافقثملاو

بحألاسفنألاوسيسخلاهلباقيوهيفبوغرملاءيشلاسيفنلاو.يخسلا

.لاملاةغكةورثلاو.مركألا

دمحمهللادبعوبأعبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
باتكبحاصفقثملايوغللاحيصفلاملاعلايناهلقلايدزألاديعسنب

هنأوبيدأيولهنوخرۇمهنأوفوسليفهنأبفصودقونايبلاوفشكلا

ةسدسملاهتموظنمهرعشنمويرجحلاعبارلانرقلالئاوأيفنيزرابلاءاملعلانم

۹٢۲—



يأنناطحقلآحدميفامنألةيناطحقلاباضيأفرعتوةيناولحلابةامسملا
:الونمءيشب

ناولحنطبنميلاراديحالأ
ينادلاثمدلاَحطْألافوَلايحو
ينادخأدهعمويلابحأفلام
نأليفعيمجلايلااهب.ترکذ

نجددفليللاومحلاريستبف
نأوىدرلافوخعاتراوافسأىكب

دقعلالصتملمشلاواهبيدهعو
ٌدقْلاةزوزهمفارطالاةمعنم

درفلاعزجألابيبظلانيعبونرتو
بعالموعبرانماهنسحايف
برابرلالاجحلاتابرحراسم

بقارةبقرنيشخيالونزرب
سنارألايناغمتحضأنإورغالف
سئاولاتامعانلانوصغلاتاوذ

سئافلايلاناولأبوميت
اهتارمسيفترماساملاطدقف
اهتارمقنمقارشأإلاىجدلاولجيو
اهتارظننمنيعلاظحلدورت
ابضاوقًاضيبظاحألانمنللس
اببالجسومشلالثمنعنرسحو
ابئاوذنوتلاقوفنمنبلسأو

نارقفانکأبمہيعارمٰيحو
نامارحفسنمخرملاویمحلايداوو

ياسرأترجوهللايفاهبرايد
نطشلابنذؤيفمہیفیونلاثیعی

نسولاينيعقذتململسأك
ينازحأقوشلاجيهUيلثمک

دخلاةحضاولكايفبراضم

دہنلفكيفنابلانصغکكسي
نارجهوصبلصونمكيزجتو
براضموٍِرْوذَأنماببيطايو
بعاوكلاتاسنالايناوغلانغمو

ناعيرببابشلادربيفنلتخو
سماوشلاناسحلاديغلاغعبئرمو
سباولالامرلانابثكبءوت

ناريصوءابضنمشحوعتارم
اهتارشننمكسملارشن0

اهتارشينتخبينسلا
نابلاوًضغلاربنعلاوارشنو

ابراضمبولقلاانماشنلعج
ابراغلاوانحاورأاهقراشم
ناحیروحوردرولاءبلع

۳س



ابعاللاوايرلاكلتيبابايف
ابحاسةلاطبلالايذأترجو
ابرابراضیبرامقألاكدئارخ

ًايغاهبلالضلاسارفأتيرجأو
اپناهعمقطمتارکسيبو

ايزیوهنمينفشمرغطرفو بّرغبلومحلاكلتييأبايف
بنشأروحأفرطلاضيضغلكو بذعمنمهلاسعتیوهللايف
ىونلاتّطشدقويفرطمهوحنامس
یواديبمهدعبارسترصو
ىیونلاهبثیحعزجلاكاذلیوهُأو
لطاولافكأتداجدقولوقأ
لزانلاطخشدعبیملسنأیرت
لهاريغاهدعبيأملعتو
متمىملسببصيتنإالأ
مكحتمكحتلادعبيتجهميئو
مسقتماحيديأبيبلقف
اضموأوحالقربلااماذإنحأ
اضورولاصولاینغمايلایودو

اضمغأفنفجلكيفىركلابهو
اهرانبطرلالدنملابتدقوأنإو
.غلبألوألاودحاوىنعماوعطأنوكينأنكميو(١)

ابعاوكلاُتيوَُهايفابصلانامز
ابقاورلانويعلاشحخأملفترزو
ناصحإونہنازدقيهتاوذ
اًيَحاقرطمموًايحاركبمىر
ايرهاصغأندمبابشقورب
نامالسىملُسَوىدعُساهبارتأو
بنیزوبابرلاویميلسبترس
برقتدعبيلارايدتطشف
ينانضافنهدعبيبلقكلغ
ىوجلاوقوشلاةكهنينترعومب

یوللانکسنملجأنمىوللاقاشأ
ينافجابءىيضلملاقربللحاتراف
لئاصالابابصلاڅرالبهو
لبالبویوجنميبالقرت
نالكثةرسحراكذتلايلجيه
ملعتويلاليردتاہلایف
ملظتوروجتتناكنويضقتو

ناولُسوٍربصويلءازعياف
اضرعمنجدلايفدعرلاتوصهقهفو

اضقنوولسلادقعیواضفو

نالْصُفعيجارتوأىلاكشلانينح
اهراوأرايدلاداترلتكذأو

—۳۱اہک



اهراشتناانيلإتجاهابصتبهو
اهراهدزاویمحلافانكأتاضورو

فداورلاايرنيحشكلاةموضهمو

فلاوسنسحوفاطعأبيث
فئاخةعوربارعذتشناذإ

احتجليللااذإايفىلعنأك

احتفتيحاقألاروناهرفثیکح
حرتتدبأيهنااہبْبجعأو

اللهمارازانجكرت

الحكميلبابلارحسبافرطو

القلقتيملجاعلالثمنايدثو

اهرزفتسينلعوطةينادم
اهزۇينمیواسأكةيطاعم
اهزقصمقلانمامنعترسحاذإ

لخلخلا.ايرفرطلاظحلةضيضغ

لجنجسلاكةلوقصماهبئارت

لذعوبيقرشاونمشخأملو

نمءيشبيأننالاوةموظنملاهذهنملزغلانمانصلخ

يعمساورثاملاينعيذخفلأ

يعنقافثيداحألاقدصنمقحلابو

.تللضيأ(١ر

اهرارضخاوابصلامايأتركذت

ناوشنساکبراشيناک۰ُتلضف
فشارلاايلنيقاسلاةجّلدح

فطاوعلاءابظلادايجأكديجو

نانسوفرطلاروحأينيعبونرتو
احوفتالكسملاتيتفځرأ

احملمنسحأطقاہنمرمو

نايسردبلاويهلقترفساناو

البقمواحضاواليسأادخو

اليلأليللانماًيجوجَدارغشو

ناقحبحرلااهردصنمامهنأك
اهزييلاصولايفنمةيتاوم
اهزمغواهنمشيمختلااذبحايف
ناحاشوقاطنلاقوفابلاجف

لبقلاايمظسارضألاةرشؤم

ناظفيلكىركلاساكتقرأدقو

راختفالانم

عرشملاءاوللاويلاعملانباانأ

— ۳۲



عتمملاباجحلالهأىلوألانياانأ

دزالاةحودنمءامشلايفتابت

دمحلاىلإنيقباسلايعاسملالهأو

دنجلاوليخلابضرألالالخاوساجو
للحلاقرميذلاايقيزمكنمف
لاسنملکهدوجینغافداجو

لثملابرضيىرولانيبىدنلايفهب

:اہفلوقيو

رماعلثمنممنزلاءامرماعو
رتاوتلابيصلاماقمموقي

رقافلالهأهيويابينغيف
بكاولاثيلفيرطغلاةثراحو
بهاوملاثيغتسدلايفىجالا.ردبو

بئاغرلارايتخالهيتحارىلع
ارخفلاديشيذلاسيقلاءىرماكنمو
ارفعلاقصلنملكىنقأوىنغأو
ارشعلاهلماناىودجلابدماذإ

:لاقنأىلإ

فكراطغلاءامسلاءامونبنحف

ال
وو

فراخزوةنوضومررس

ناطحقلانمرغلاكولملانباانأ
دجملاولولايماسلافرشلايلوأ

دعبلاوبرقلاىلعايندلااوكلممه

نارطقلانمجوجأيدساوب
لرألاهئابآراثاىدنلايفافق

لجنيحةيربلالكىلعداسو
نانيعبهاولابهيديناک

رطاولاباحسلايديأتفلخأاذإ
رئاخذلاىنسأدمحللرخدُممو
نامظةعاجملايداببغسيذو

بزاوللانينسلايفاياربلاثايغ
بلاطملاماحدزادنعامركىرت

نافكحشرتفرعلالاجسبهل

ارطقلاهتحاردوجیودجبیرابو
ىرعشلاهنودىلعلايفالحمىماسو
ناحيرلضفلابقلخلايفهلبهت

فلاوسلاكوللاًيقيزملهأو
فراطموتيشحأاياشحاہيلع

— ۳۳



م
ناسحابيحبولالذابتیمفطاوعوهمقناياربلافاز

قلمدحموسابيلوأاكولمقّرحُمينباوءاقنعلاينباندلو

يقترمكلانهومسيالثيحىلاقرعلاراجنلالوطمهبامس

ناٹرغورثكولفيذلكىلعقفدتلااياكاوداجواوداسو

نييناندعلاركذهنأكنييناطحقلاحدمنماهيفرثكأاجةليوطيهو

هذهنمميفهموظنمداريإنعانضرعأكلذلومهضارعأبقيليالام
نباخرؤملاهيلعدردقو‹"هنعكلذحصنإهللاىلإمالكنو.ةموظنللا
ةيناندعلااهامسكلذلوناندعلالايفرصتناةموظنملاهذةلثاممةموظنمبقير

ةحاصفلاةياغيفهنإفيناهلقلارعشىرتاكو.هركذدنعاہنمائيشركذنس

ىلعهلواهئاطخأببسبابتحاصفنماريثكتريغطوطخلانكلةدوجلاو
.اًهيفاوخواهضماوغفشكيواهيناعملحيحرشةسّدسملاةموظنملاهذه

ةادحلايلاعملالهأ‹"صورخنمديعسنبدححأيلاتسلاوإل
كتابهلالهأءاجيحلادوسأرعلاةنضهابنلاةداسلارعاشإل
«ةاهللاحتفكاذبالإنكميلهوءاطعلابهافاوحتفإcل

ةاورلانيببولقلاقرتسيباجعبهناييفنأدقإط

كلذوهيفطرفااملعمدنوءاجحلانمهنمناكامعباتوهشةديصقلاناليقوهيلاتبسنامناوهنعتسيلةديصقلانأليقو(١)
.محرروفغهللاوهيلعهللاباتباتنمواهدركلميملوسانلادنعةديصقلاترشتناامدعب

.يلاهبنلاخيشلاهحجروىوزنبراشةلحمنميصورخاليابنهلأليفو(٢)

٢٤۳—



نمرضخألالبجلاتحتصورخينبيداويفةدلبىلإةبسنيلاتسلا
.نومدقتملاامنيطالسوةنهابنلاكولمةنهابنلاةداسلابدارلاوةيلامشلاةهجلا

عمجرغلاو.نورقةعبرأقوفمهرخآىلإمضوأنمنامعةنهابنلاكلمدقو
اهلصأةاهللاو.برحلاءاجيحلاو.لاعفلاميركلاوأفيرشلاديسلاوهورغأ

ىهللاحتفتىهْللالاتمألايفوناسللاانهاهبدارملاوقلحلاىلعةفرشمةمحل

ةاهدرفمسنجمساةيناثلاوةيطعلايهواهمضبةوهلعمجماللامضبلوالاف

حدمللايسنوكتيأناسللاقطنمحتفتاياطعلايأناسللاىنعمباهحتفب
اموهودحاوىنعمبةبوجعالاوبيجعلاومجلاديدشتبباجعلاو.ءاشلاو
نرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم.دابعتسالاقاقرتسالاو.هنمبجعتي
هتبسنبرعاشلااذهرهتشا.يلاتسلايصورخلاديعسنبدمحأركبوبأعباسلا

نملانىتحملعتياشن.ةبسنلاهذههيلعتبلغفامنكسيناكيتلاةدلبلاىلإ

هيفرهموضيرقلايفعربفهبحبهبلقبرشأورعشلاىلإهسفنتقاتوهانمملعلا
مهلساروهحئادمبةنهابنلاكولملصاووةحاصفلابرهتشاوهبيلاسأيفعّسوتو
مهفانکأيفشيعيلىوزنيفمهراوجبنكسومهيلإلقتنامثقئارلاقئافلاهرعشب
مهببرضتةبيطقالخأولضفوءاطعومركلهأاوناكو٠مهلضفنملانيو
نبرَمُعنبلهذناطلسلادهعيفىوزنىلإهلاقتناناكو.كلذيفلاثمألا
هنآةصالخلاوهریغنمرثكأهشيعدغرأوهلابمعنأيذلاوهويناهبنلارمعم

هودلقومهناسحإبهوديقومهلضفبهورمغنيحكولملاءالؤهىلإهرعشبعطقنا
ةينونلاهتديصقميفهدئاصقررغنمفةنهابنلارعاشىمسيكلذلومهمراكمب

هينوناهبننبرمعنبدمحمنبرمعنبيلعمساقلاابأديسلااهبحدمييتلا
:رطفلاديعب

٢۳۵—



انوُصحلانززهواطحلانّرصق

ايالا«ناوحقألاكنجلفو
يقارلاًضيبربتلابنيشوو
يلامدلانجنادرأنمضو

انيوهلايشمنرطخينلبقأو

ِتارفاسالنضرعاملف

ينافلاباندهعانركذو

ياوغلالحموابصلاىعرمو
يهاللاعابتاوىوهلاعوطو
انامزيهاللاكلتبانمعن

ىقلأبيشلانماراقونيأر
بيبحیرکذدنعينىلع

يناغلاكلتلهأىلإاعوزن
ءانشلامويسنأالسنأملامو

تمزبئارلانيأرةادغ

انويغلاباقنلاتحتنقرقرو
انوفجلاانمرحسلاينلخكو
انوتملاعورفلاَدوُسنيشغو
"انيربلاٌنفايذاويلحج

انونسحلکنمنيدينو
انوجشلاَنتَعَبوىوحلاندعأ

انيطَقاوناكعبرلليجحلاذإ
انيغانامزنهبانكو
انونجالإكلذناكامو

انيحتالاطبلاكلتبانشعو

انيرقلانعطقوابصلا«نّرْفَج
انوكسلابابشلاتاكرحىلع

انينلاليطأيرادنافرعو
انينعاظلاةريحلاىلااقوشو

انهمانييحلاعمزأدقو

انونظلانأسأوىسألانط

.ةجّلفلاروغتلاهبشتتافيروهلعيرلاراهزأنموهناوحقألا(١)

.ةنيزللطرقولاخلخوأراوسنمةقلحلكيهو٠ةربعخجانيربلا(۲)

..انامزنهعمانمقأانيحغ(۴)

هقافرانعطاقواعلاانرجهيأءافحلانهانوفج)4(
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اياطلاكلتلالاايفكنيعب

ينضيوبوذيمسجبتمقأ

ادارفناتمزلامإتحبصأو
انيفحصنلاوتانامألاانمدع

يلايللاتاثداحنمنحاذا

سوجتاذنمبئاكرلاانلحر
كيتعلاكولمنمديسىلإ
ايلعانرزوايطمانحرأ

ارهجوارسلاملمساقلاابأ

يدايالالذبوليمجلالعفب
اديلاعملابسكلرسأ

هيدلنمهحراوجنأك
اندجواوماستكوللااهاذإ

ايدنزعأايلعاندجو
هيبشنمهلمفناکامو
نفلكيفهللامسقدقل
.نئافسلالمحيتارفلاجومبجداوهابةجئاماياطملاهبش(۱)

.ليخبلا:نينضلا(۲)

‹انيفسلالقيتارفلاجومک

انيهريبلقنعظلايفتعدوو
انويدلاميرفلا.موغلايضقيف
:اننضلاءايفصالابتنكدقو

انووخلادوسحلاتبحصالإو

انيمأاحوصنيسفليفبأو
انيفدءادبلقلايرمضيو
انينسلاانوكشوىذااندجو

«"انوزحلايوطتوةالفلابوجت
انيملايطعيوفولألاديفي
انيرئازلامركملامساقلاابأ
‹؛؛انيفتعلاىلعايشعاودغ

انيدمزعلاوملحلاودوجلایری
انوعواروكبيلاعملاهتتأ
انيمضليجلكلراصف
انيذغيلاعملاوىدنلاردب

انيبتسملامساقلااولع

انيجیاوانیىدنأو
انوكينأاسنظميفالو

انيلاعلاىلعىتشقئالخ

.نزحعمجنوزحلاو.نامعبیوزنءایحأنميح:سوجتاذ(۴)
.ايعواودغوارهجوارسمفحملاىلعلاملامساقلا)4(
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اناسحاياجسالعیطعأف

يلاعملاتاهجنمیوحيلع

يلعلادزأللامكتوأ
يلاوعلانادلاودعأةاج

يداعألاضرانوروزيامويو
تقبأغباوسصادمہلع

دادحدادشبالصباعص

ضيبدنحلایظنممہدیأب
ارنغباوسلامظنرداغت

ارسلاملامساقلامساقلابأ

انيلإارشبكايحعنتطسب

كشكريغلضفينناکاذٍإ

مقمزعومعنيلشعف
يلاعمللايدتمتلزالو

ولنأسانلاىلعقحوانددو
يلايللافورصتيفكاهاذإ

انيزراملحواباوصايرو

انوصماضرعواعاضمالمو
انجلانيمركألانجلانع

انولوألاةداسلاهزاباو

۲انوصحتناکفيكاذملادرجو

انيعرادلاوليخلاببئاتك

”انوجوارضخسراوفلادولج
انيرعلالحننيرعلادساك
.؛انويقلااهلعاوضرأمراوص
انينألادوسالارازلدبتو

انيفتعلاىلعاحاجسارهجو
انيفكيدايألضفتلزجأو
انيزحدوسحلكترداغو

انيقياقحلضفلاكلافرع

انورقلاينفيونامزلايرايي
انيعمايفهللاكلناكو
انيلاومهاومأبكودف
انيفكانأكلذبانددو

.ةنوميملاىناةهجلايأانيجناو.زاجلالعنحياتاداسنعيأ:نحيانع(١)
.فوصومللةفصلاةفاضإنمنادللاحامرلا:يلاوعلانادل(۲ر

٠دوسألاوضيألالعقلطيوادوسانوجو.عوردلاصالدلا(۴)

.نيدادحلانمفويسلااوعأبطنويقلا()
.دادضألانش

— ۳۸

 



دمحمنبنالهكيلاعملاابأابحدمييتلاهتديصقديجلاهرعشنمو
:ديعلاباہیفهینہو

داعسنمیوحلابدعسمل

یوننخنلیولبغاسنتو
ىنتامابىنعملاىقليو
قانعبيطوقالتنسحب
رخمازلتوردصحاسمتو

دخشيمخمودفريصمهتو
لصوداعبلخبريغامأ
نيبلقنيبامنيبلاحئاصاعد

كاشةعولبكارتشابامش

يبابشىلوتيلابتيحخأ
ينادتلااهيلعينادحناسح

حالصيدبموحاصتنألهف
دهاناوفدهاشبلقلااذا

عبربحلعادقوشلامأ
الطوالاجسالعثيفلایقس

ىشعلااهارميمسلااماذإ

هابتشاناحوهابصتبهو

.قانعألايداولاو.فتكلامظعيهوةوقرتعمجيقارتلا(١)

.نارفعزلايداجلاورهصلردصمريصبتلا(۲)

.لهمهاطوینعمب(دهم)نمقتشم(۳)
.ءارذعلايهرةديرخعمجدارخلا)£(

داعبلادعببرقلابسنف
يداوصبولقفیورتوينغنو
داؤفلاليلغامدريو
.ايداوهمشوقارتمضو

دربباذعرفتقاشرتو
يداجوكسمودنبلعي

دازدیوزتولطملوطيلع
یدابوفاخنيميدجو

داهسلالیوطكابةعمدو

يدامتلامويباصتلافیکف

يداوعلابىجحلايلادعنكلو
يداهديدستوحالديفتل

داهجلاقحدهانیتح

'دارخلصووعارمیعرمو
دادولالهألالحمىوزبب
داهعلامامغيلولاداجو
داهولایعرموهابريعارم

— ۳۹



اتٻتداجنالهکفکناک

يناملاريمألانامزلاديحو
لاونلاهيدللازيالىتف
ناسللاْيرجنانجلايكذ

تححوتدازوتمنبهاوم

ليخلاولجرلابليللايفزعلاولوأ
ادادحاضيبواداعماودعأ

عيطملكلعينصنسحو
كوللاقيرطكولسيفىرج

ليزجلاىطعأوليمجلالاقف
ءانسلازاجوءانبلاداشو

حيحصلعفوځرصدججب
دجناوفوعلابدزالاديسايف

يلايللاكتبحيلاعملاابايو

كيراياذنمكيرابكرابت
اوماشكلحماومارموقلااذا

ماقلافيرشماسولواطف
ديعسدبجبديعفلأشعو

.ةادغلايفتأشنيتلابئاحسلا:يداوغلا(١)
.هبسنبنالهکهعفري:هيمي(۲)

.نهانميح:داده(۳)

.ابأاينمنزوللةزمحلاليهستب:يلاعملاابايو()

دالبلابصخنادزافهاودجن

داسفلاحالصنامضلاحيحصلا

‹›يداوغلالنمبنانبلايخس

دالبلاعيمجتمعوتضافو

‹دادشلاقوفناطحقدجلاو

داونطبيفليسلاکنعفدي
دارطلامويلادايجادرجو
دانعلالهألعيججتشو

٠٠دادهیرحجموكيتعلايرجك

داشرلاليبسليبسلاايحأو
يدانلکىدلءاضلالانو

داوجعبطوحيصفظفلو
يدايألانيبدمحلاولضفلاو
ء٠يداعألاتبكويلاولاعفنب

٠داہتجالابكيداينأ
دامرلاماقماوماقوكانس

دايدزالاىلعماودلافيلح

دارلالينوديغرشيعو

.كيداجيلصألانوكينأزوجيو.دوجلايفكيراييأكبدابب:لصألايلهر
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دافتسالابدعسيوكنمدشریكنبادمحمشاعو

داقتعانسحبابيلاميلحايدأايكذابنبشو

دامعلاعيفرريوارورسىقليواليرطىقييوىحيو
م

٠٠داتقلاكوشبىذقيوءوسبىذؤيهيناشوىیذغيویفاعي
داسكلاقوسبعيبرعشلااذاعيضيلیرعيدبلاكاهو

٠نايبلاويناعلافئاطلوعيدبلانساحمبةللكمةعجسماهلكو
رعاشلااذغدجوهيناعميفربدتوهرعشيفرظنلانعمأنمنأةصالخلاو
ةنسيفوتوله٤۸٥ةنسدلو,ةقراشةقيشةيرعاشوةقئافةيرقبع
.رشتنمعوبطمهرعشناویدو«هه۲

«تاذوضرعيقندايزنِإٍرَمُعىفىلعلافيلحرب
يتآمظنلاعدبأبيولييضرربحهلالادبعكاذإط

فرشلاوةعفرلاىلعلاو٠ىلعلامزالموأىلعلابحاصيأىلعلافيلح
ياتاذوضرعيقن«دملاواهحتفعموأرصقلاوةلمهملامضعمناكءاوس

وهةغللايفضرعلالصأوءيشبسندمريغسفنلاوضرعلارهاطوه
٠يضرملاىنعمبوأبححايضرلاو‹صقتنيامناصييذلاسفنلابناج
٠نامعةيلخادنمفوجلاىرقنمةريبكةيرقيهوىلهبىلاةبسنيولهبو
يفرعشلالاقنممءعرتخملاموظنملانسحأبءاجيأيتآمظنلاعدبأبىنعمو
دايزنبدمحأنبدايزنبرمعنبةللادبعةمالعلاخيشلاةرجحلانمنماغلانرقلا
:الوأاذهوميرحخلاوقرطلاماكحأيفهتديصقهرعشنمويولببلايصقشلا

.ربالاکكوشهلبلصرجش:داتفلا(١)
.م١۹۱١|.ه۱۳۸۳ةنمقشمدبةيمومعلاةعبطملاةعبط,يلاتسلاناويدةمدقمنعالقن(۲ر
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يرجتانبيلايللاثادحأنإالأ

يضقنتوانمسافنألاسلتختو
ابصلاةركسيفوهللاباذإنحنو
يضقنتنيحةعاسالإرمعلاامو

ابصلاةركسيفرورغملااميأايف
هقاذمرمتوملافررتغتالف
ترثعبمويهلكاذنممظعأو
مہرلنيعطهمةارعاوماقو
عضرملكتعضراامعلهذتو
اضقللوباسحللةافحاوقيسو

ايحلاولقعلاومالحألااووذنيأف
هفرصونامزلابيرمهدابأ

اعبابتاوناكضرالاكولمنيأو
امدعبدحللاةملظيفمہنکساف

مشاحنسحىلعوقينأباونظو
مهميعندعبسؤوبللمهجرخاو
اوبقرتنيذللالإزوفلاامف
اهميعنىقبيسيلايندكنععدف
الئاستکنإمظنلااذهكنودو

اهلكلئاسملاملعيكديفي
:اهرخايلاقنأىلا

اہذخواهذختااهذخاهكنودف

رهشىلاارهشمايألاانبيوطتو
يرجيانرثإيفتوملاوانلاجاب
يرستذإةينملایشخحالوحورن

رمعنمكاذىوسرمعنممتلهف
رثالاىلعيرجيتومانإكيوقفأ
ردصلايفلحنإمسلاكهعرجت

رشنللةيربلاثادجأكلانه

رشحلافقومىلايعادللنيبيجم
رهجلابروصلايفليفارساحاصاذا
رشلاولقعلاحلاصنماوبسكاب
رحدلاىلعاوناكنيدلايفىقتلالهأو
رفعلانطابىدلارسقمهنكسأو
ربقلاىلانونلايداحمهبادح

رخصلانماهوديشاروصقاولعت
يرجييذلانونلابيرمهلجاعف
رممعطمىلإتاذاذلدعبو

رتولادحاولاوشرعلابرةهرل
ربصلاعمىقبتهللاىوقتنكلو
ردلاكلئاسملامظنيئعرشلانع

رہللدحلاورابالاةلمججيلو

رجلاوعفرلاىدلاهيناعمنمذخو
س۲



انإفتقفولكاہيیلعموادو
ةححرفتغيصنازوالاةلدعم

اهروطساہنمرادلابةلصفم

ايرقلخلاقلاخيفإىلصو
هلادعبنمرايخالاهباحصأو

ةركبواليصأاميلستوةالص

رضنلايأرعشونامقلظعاوم
ركذلاوظعولابفارطألاةحشوم

رضخلاسدنسلانماميفاوفتلعج
رجحيذلكنمنيضاملاانبحصىلع
يرمعمهليبسوفقأيننكلو
رهطلاديسلاوراتخادمححاىلع

ريلايوذنممهجاہنمافقدقنمو
رجفلاعلطمعممثاريجهوىحض

:هللامهرامبحصوريدحنبسادرلاورساينبرامعيريلاقو

راردمكنمعمدبيدوجنيعاي
ةنماككنمعومدبيلخبتل

هتبحصورامعرساينباىلع
التقدقمالسالايناديهشلاامه

امهبررمأاعاطأناذللاامش

اکلسدقهللايبنليبسىلع

اقرفدققورافلارمعهونصو
هبعافتناالذإاعفانايضريم

ىضمنيرسخألانيمكحلابحاصو
ايدتقمصاعلانباةلاقمىلع

اوضہنذارہنالهاقحلابزافو

انتودقنيدلامامإبهونباوهف

رامعوسادرمنيديهشلاىلع
رانلاةحفليفاخوكيرجحميف
يراشلاديسلاريدحنباويكباف

يرابلاقلاخاوىفطصملاةعاطي

يراسلاحلدمللهنيداديشدق

راغلاىدليناثلاىفطصملابحاصو

راتخءاعنشةعدبيذلکنع

راجفلكعماضفرالثعنو
راکناومكحتللالضلع
رادغهنملوقبيرعشالاو
يراشلاديسلامامحلامامالاعم
يراضمغيضمامنمهبمركأ

— £۳



اهترهزوايندلاةنيزعبتيم
ادېتجمهللاليبسيئىضمىتح

رفنيفراتحلاةزحابأركذاو
دلحاذناکاجلبةبقعنباو

ةمهطمليخىلعفولأمهو
للزنعهللاهافعفوعليلس
تعلطذاهللادبعقحلابلاطو
بجللفحجيفةكمتأىتح
اودېتجاوفاليسيفالتاقدق

ههمرصممبيفئيساملکن
اوربطصاوهللمهنيداوصلخأدق

مهقلاخهللمهسوفناوعاب
هسندياهمېیداوسبلی

فرشووذرابحاليلاہبرھز

رواناهرلایرصا

ةبطاقمايألاوبحصلاولالاو

ملوسرلاةريسيفةسمخمةديصقهلو

:افوأاذهو٠نامعءاملعو

رامأفورعملابركنلانعهان

راعلايفاناديهشناورېلاب
راصنأريخنمیدحلانيدراصنأ

رافناريخنممهفهموفنم
يراضلامغيضلالثمكجاجعلاتحت

راتخبمركأةزحمهدوقي

يراسلابكوكلاكمهيبهناسرف
راركباغلاثيلكديدقينو

رارفريغنمادهشاوضمىتح
يراضلاعئاجلانطبورويطلانم
رابقابنفدالولسغريغنم
رافغلضفاولانبرحلاةموحيف
رانلانمافوخمشةجب
رازواومثٳإنمنوئيربمهف
رامقاريخنمیدحلانيدرامقأ

رابحأوتيلاصمنممهبمركأ
يراجمشفطلعمهنمةمحرو
راعلاورانلاباذعنماينو

راديقلسننمىفطصللادمحم

ةماقتسالالهُءافلخلاو
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رمجلانمابفيبلقيفرعسأويرسيذابلقلافلاحفيطلتقرأ
رحلامادىشحلايفانزحجعزأويربصهبليعواحيربتددجو

ردصلاوبلقلافجاوابيئكتبف

كتارقفلاقئافكبسلاقئارمظنبريهشلاحاولنباول
تاهصخشلاةبسنيهاموناسغةلالسلاسهاب

ېيناطقليفءاجمشلاحاولونبصورخينبنميمتنيت
تايركذلانسحابايفءاجىلحأدهشلانمةيئاههنعإcل

ثيحبهماكحاوهنيصرتمالكلاكبسوغارفالاوةباذالاةغلكبسلا

دوجأيهوةرقفعمجتارقفلاودقعتيوهانعمككفتيفضعبنعهضعبكفنيال
عمجمشلاو٠ينربخاىنعمبانهوهورمألعفمساتاهو.ةديصقلايفتيب
هتملعاميفيأينامولعميفيناطقليفىنعمو.ةفنألاوذديسلاوهومشأ
ربخوًادتبمةيئاههنعو٠بلطريغنمهيلعتزرعاميفوأيريغنمهتذخاو
فصيلحنلالسعدهشلاو‹فوذحمفوصومةفصةيئاهفةيئاهةموظنميأ
هرخآىلااهيفءاجهلوقوةذلوةوالحدهشلاقوفتةبجعمةقئاراهنأبةموظنملا
لاقنمم‹ةنسحلاتايركذلاباهيفءاجهناليأاهلبقالليلعتلاكةلمجلاهذه

دشارنبناسغنبملاسةرجحلانمعساتلانرقلايفنامعلهانمرعشلا
اکحاولنبابرهشوصورخينبيداونمبقثلالهأنميصورخلايحاوللا
مهفصورخينبىلانوبستنيحاولاونبو‹رضنلانبابرضنلانباملاعلارهش
مہيلعينثيومهئاملعوصورخينبةمئابرعاشلااذهرختفيكلذلومهنمةقرف
رکذنسوانموانمولوقيثيحكلذوتايبالايفايلاراشملاةيئالاهتديصقيف

ریبکناویدهلوهرکذبتیصلاراطوهرعشبحاولنبارېتشادقو.اہنمائیش
ءىراقلااميأكيلاودالبلايفرشنيفهعبطبهللانمينأىسعوهراعشاعيمجمضي
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يفاحدماافيتلاةديصقلاهذهبهلبتسنوهيلعانفقويذلاهرعشنمائيش
:ءاسحالاةدلببوهناكو.هيلعهمالسوهللاتاولصيبنلا

هتاذيفهئادببيئكلالخ

هعومدبایغيلبسريهکرتاو

هئادبتیلبنامحرتههراو
التبااموبيئكلابصلاوتنأام
هلذعيعاودنمرثكتكايإ

یولاورارقةلياسلكلف

انإويجشلانميللاسي
أيفللزيملبلقلنماي
ادنفمهيفحارامیواالحا

ىکباذامابتسملامولياذنم
هتاممکمهمرصيفهتاحف
هتعدوأيذلاءاشرلايسفنبو

يتجهمفعادولادنعاربعتم
هبينسبلأواضغیوالکا

الدعاقيقعلااقنبيلدحما

اندهعکنهنهلههتايظ
ابقنمحيفتامسناذبلو
اهبحنمةبيطعزاجأيح
هتايحبيطبتباطةبيطيه

هتارسحنمباذدقهدارفف

هتادغدارمهرخا:بصلاف

هتانىلعلومحملكلاف
هتاعولىلعهيرغيلذعلاف
هتاوهيفتعقوأامهالحأ

هتاعاطنمكاذاذهناصع

هتاذلنمرسألاوامعتم
هتاحارنمبحلايفهؤاقشو
هتادحباهونمطيلخلارشأ

هتایحکمهلصويفهتامثو

هتانجولعهعمدأويعمد

هتاربعنهلسنتهبتداک
هتارججىلعايلقمتيقب
هتاوذباحشومثيدحلاهيف

هتايبظطیوهیرسآانیولقف
هتاحفناذشانرطعفتركب

هتاملضفبتفاندقوافرش

peE



نملجأيبنلايدالاىفطصلملا

لوأوماركلالسرلامتاخلا
هلالخنفصودقتيشبتكيف
هردقمظعمهاربافحصبو

احرصمءاجليحنالاهلضفبو

هلضفرهظأناقرفلاكلذكو

هساهطوهاجسسي

هباتعلبقوفعلابهلادبو
تعمجتثیحبهرذنأهللاو

وبمةرغلاوّيبأمهم
هسببوهلتقبراشامنه

اجرعمءامسلانمنيمألالن
ةبيطبكيلعهلنيمألالاق
ةبصعكلمهراصنألاىلادصقاو

ىلعامغرةكملخدتفوسلو
ىلإركبوبآهيناثویرسف

oطظ

هبوثققشيركبوبآىضمو
هبابيفهتيبقنرذحلاىنبو
هبيطلودعلاسئياذإیتح

شلاجرزخلامثسالالآهتيقل
مهرکذمظعومهديأهللاو

هبمشتددجدقةعي

ةكمنميهلاحتفدقلمهبو
وبأيفةغلوبلعل(١)

هتامدخلعشامیصحخلاطو

هتالونسحباهقباسلضفلايف
هتاسءانسسيردإبتکبو
هتاولتیدلدوادربزبو
هتاروتفرهطلایسومهاعدو

هتايانمصندقاملكيف
هتارجحنمهادانيذلاالقو

هتامجهيئعتةكمءاهفس

هتانعلوخأسيلباولهج
هتاتشبمهضعبوراشأضعب

هتارفويفرساوكليلبضہناف
هتامحوبلاطوبنعكينغت

هتاورسیرذواةريغلافنا

هتاجلباجلوأففينلاراغلا

هتايحنمراتختاىلعافوخ
هبابتعامسيفششعقرولاو
هتانققححداصتقادصق



ىلإاليلهبیرسأنمناحبس

هلوحتراسنهرلاكيالمو
ةليلدعسأحجارعلاةليلاي
ارفاظدوسأروجيدلاودتراو
هدمغنمیدلاماصمصلتساف

هلحفقشقشملاكرشلاادغىتح
هقوعيوهرسنوثوغيادغو
نمضعبلاوىفطصملاتازجعمنم
سرافسباقمهدلوجتدخن

ةلدأهتعضرأدقنمیفکو

دقفهعضرتلبقنمةميلحف
اعدلصمٹیحببيلحلاىرجف
ةميلحلاقازرأتيرثاكتو
اعرعرتماعفايحبصأٹیحنو

هبرنههبرةيأهلاراو

ىضترملانأبافشهبىفكف
لكيبظلاوهمكبقشردبلاو
امدعبهتللظدق.ةمامغو

امظلانمكالحلااودروذمموقلاو
هفکةحاربِءاممفیرجأ

هملعضماوغفةلدالانمو

مظنبعمسيملخيشلاو

هتاجردايقاردجاسملاىصقأ

هتابنجنمقفألااوضأرونلاو
هتاياغینمابيبللاكرد

هتاجاحاضفىطعمهدارمب

هتابظبيدتعملامدقارأو

هتابلهىلعرطخيملوهاو
هتانقنانسنمتامطحتم

هتافصوهتامسوهناهرب

هتافشنمناويألامدهتو
هتايشوهئاسنتاعضرمنم

هتاهلباغئاساتارفابذع
هتانمنملضفلاوهبافرش

هتاولخيفهيلعنيمألالن
هتاقوأنوکیفیکهارأو

هتاعاطيوهمداخليربج

هتاذبريعبلاهايحوهم

هتاوبراطمىلعبارسلاصقر
هتاوفهيفماعدقحصحصف

هتاقسعيمجتورویوتراهنم

هتايأنعخيشلانسمالأس

هتافخوهسفنيفوسنم

— 6۸



لزنمتلزنوهباببتفقودقلو

اَلايدينمبيخأاليناياجرو
اهلكةيربلاىلوماييالوم

هتاوهشيفلظدقاملاطلو
رثدُهنههللاهلعىقلأ
اعدامارطباحصألاولالاو

هتاقفننمواقحهسفننم

هتاوقأنمكيبألامتنأمق
هتاورنودلمرلایصحخوادع

هتايايفلضفلابهلىش

هتاروسيفركذلاعاشفايف
هتالصنسحوهتعافشجار

هتاننسحبهريخينظلاف

هتابهمجهنميجرأيلم

هتافعنيبتللحوهدفو

هتاحاسيفتلزنموينيرا

هتابوتيفءاسدبعبافطل

هتالصلپزجهيعيجضیلعو

هتافرعىلعهقلالعاد

نبديعسنبدمحمهللادبعابأديشرلايضاقلاخيشلايثريلاقو

:يلخنلاعمالسلادبع

عطقنتةجهموروفي.نزح

فهلتوددرتمفساتو
اهددریسافنأريفزو

عتةريعوشيبىسأو
r4

علضألاواشحلااهمدقتتداكىسألا
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اشربجالوتعقوةملثيه

وهاذومظعلاِءزرلاوهاذه

ونشيحلانمیوهلبج
ىلعلاتاوامسلاهعرصلتداك

اذكهفمولعلانفدسنم
هبترخفيذلاتامدقمويلا

نمنهرلاةفيلختاممويلا
هملعنميذلایدودقعويلا

ىرولایىدهأيذلاتامدقمويا
هتلتوتیتفتاممعويلا

ةبحمهلالايعدخيناکدق

ةيفخلكفشكيفةنطفوذ
یریالامهداۋفبیریضاق
هتارظنيءامصخلاامنأكف

ونونكملاوصوصنملاامنأكو
هنهذولوصألالصأهداف

یرجاهروصيرحبهملعول

تروکلنوکيرونهدهزول
لزيملذحشيافيسهمزعول
اذإلهدمحمايديعسىتفأ
ةمزأفةنزمكتشنانف

مداعدمحمايكلثمءاقبو

عفدتالةينمعقووتناه

عقيالمراكمعنشوادبأ
عظفألاءابنلااذومسجلابطخلا

عرتلاوهوراغرحبمضخو
عرصتاهالعنمةطيسبلاقوف
عيشتفاذكهومولعلانفد

عقرموعبتانباوفوع
عرؤالايعذوللايبلادعب
عسوألانامزلاورتافدلاألم

عرشملاوهومالسألاعئرشل
عمجااميلعنمودالبلالك
عدخيالىقتلاودماحلانعو

عسشياههلينديەؤاکذو

عمصأللاكيبنلانطفلاهنويعب

عسبتتهيلقملودعلالبن

عبنتهنعامجالاوعومجما

عرفتعورفلاهبلوصألاعرف
عرتيبابعنمكلفرضخلل
علطلادسوهبرابنلاسش
عطقيبياونلاتامافادبا

.عمستهلدملاكدلاوكادان
عشقتالاجرلاابناكوتعشق
عسويالًالتماكبنامزلافرظ



اقبلانعنامزلاكبقاضناكنإ

ةضوركتومدعبكركذنأكف
اکبلاينيدبجبسیلوكيلعيكب
رباموريامكتكبدقلو
سيارغوسراغموسرادمو
ريامعورخافمورثامو
تئقفادقةلقمكدعبنامعف

ایجققشتنأبكيلعاقح
اعنامكملعبايماحتنكدق
اودكملعبلدجاذتنكدق

تمدهدمحمايكدعبنيدلاف

اجرلاويضابألاناكرأتعضعض

ىجحلاوكدنعملعلاوىقتلانفد
تحبصأارامعققولاعقالبف

افوطيفعرذأةالثابجع
ىبنلاومراكملالبجىوثهيف
افدمدمحمايكريقتيلاي

یربلانمتلمحامكباملثميب
امئاِءاكبلايفكدعبتجيه
ةنأقراوفلاينمتنقلتو
دمحمءاقللاىتمقارفلااذه

مهنا,كدعبءايحألايلتضغب

عيهمدمحمايكعنصديمحف

عوضتياهتبنحبصأفتديج
عجرتيدنعكوجرأالواضوع

عفرملاورباحمورتافدو
عبرأوتامركملايفسيافنو
عوركبرئاشعواهترمع
عطسيالاهرونكدعبتاہيه

عفصتوأاههجوشمختوانزح
عنيالزجاعكدعبكاوسو
عيشتلاوينسلادنسأنإ

عضعضتيالناكوديشأدقكب
عمجأكدحلنطببتامركللاو
عقلبكدعبءايحألاةرامعو

عرذتذإهضرعاريشوارف
عرتمرحبهيفكملعوتمع
عجنيكنزحبلينمراتحي
عجنلافاذوىلبلمافكاذه

عجستليدهىلعنوصفلاقوف

عجرتكيفتعجز©تدفغف
عمطمةمايقلالبقالاموأ

عقمكدجومسمهفيدنع
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مهدنعكتومفالحبيرغلاانأو

حصانصلخأنيدلايفيلتنكدق

اهلهأوروبقلايذهيلتببح
ةجحكربقلايحناتريبكت

ازعلارعدقكيفىزعملاانأو
تيميفتيمبياجعلانمو
انلاوقبمالسلادبعونباذإو

ازعلاكلفدمحمنباايدايع
هُوالكبابتیلاف

دمحمهيقفلاربقىلعتداج

انئاکبکةربعبهيلعيكب
ارباقموهلحارضيوزن
هحورتحارناهرلاةهرلو

عشويانأهموقيفيننأكف
عفشتكنأكنمجارميلاف
عيذتكيلعيرارسأنيف
عرضتلاعرضتيهلئاضب
علوميبلقكيففكيلعيدنع
عجفأقنيزعلاوىزعياتيم
عصنأيضابألاوماطملعلاف
عدومهيفنيدلاىزعينميف
عرسيورمينمبليبسلاوهو
عمهتولہتةيراسءافطو

عمدأةباكللامقرت۾
عزمماظعاہیفهلوحنم
عفرتةيلعلاامتارمىلإو

عشرخنومأتلقرامراتخملاهيندعبهللاىلصهيلعو

عبتيوهنموملنيعباتلاولمكبحصوهيعيجضىلعو

:اوءىیراقلااأكيلافالإراشملاةيئاحلاةديصقلاامُأو

اهاعدئوفاهناَمْلتالواهاعدتعنصامفیکاهاعد

ةبجاوامنظياهفذحيفمهووأتيبلانزوةماقالجألةملكلانيعيهيتلاواولافلحىلارطضافامنامولتالولصالا(١)
.كلذكسيلومزجللفذلحلا

— 0۲

 



ارارقةلئاسلكلناف
شاولاقامتبذكاكتناو

یوزحمويرظاونلااشتشعب
يعادونعبجاوحلااهبجحتو

:لاقنأىلإ

يلاعلابلطيفروغلاديعب
صورخينبماركلاموقلانم
ریهزفسدقملاتيلاال

انولَرأةيلهاجلاكولم
تسماهللارسةالونحف

الدعرحبلاوانربانألم

تراسدناضْرألانيس

ميدقنهنامعىحنحنو

اشورنزعمننباو
ينيسحلاىسومنيسحلاليلّسول

ةيامحلابةيابجلاليفكاهاادلبىبجىتفلاكوتيلالعل(١)

اهادمةحباسلکغلبتو

اهاعدميفىولاقدصدق

اهازحالاېنيعةفاخحم

اهاجشةثداحهتصتغايىتم

یهايالةناوزنخلاديدش

اهارذومهفةئونشدزاو

اهاموقيفعاشاهاذا
ىهانتانرخفممالسأإلايلو
امهالوأاهروتانرخاوا
اهابجادلب(ىجیتفلکو

اهاذحاموحيسفلانميللو

اهادحأانيغلهلسف
اهاثراوتنادلاخلاانو

ڳيتأيلرشمساببالاوبأو
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ڳتاهفشلايفذَُياقيقرواقينأواقئارءاجعش

4تارسالانمبرعييبنممهنموحالفينورارعينط

“تاحفنلانمهلىكذأناكاملبهاذیکرشنحافمہیفاط

4تامسوألانمهلاماسواذبكلاىلإراصءامينالاذلفب

ناميلسنبنسحمنبحالفنباوهرارعو‹بجعملاقينألا

هيلعدوهنبناطحقنباوهبرعيو.ةنهابنلاكولمنمامهحالفورارعو.”يناببنلا
.ءارلامضوءايلاحتفببرعيةظفلطبضتو.نجلاوبأوهناطحفو.مالسلا

رجشءاذيكلاو.ةلئاعلايهونوكسفمضبةرسأعمجنيسلاوةزمحلامضبتارسألاو

ماسولاوهلوأرسكبماسوعمجيهوةمسوأعمجتامسرألاو.ةيرطعةحئارهلفورعم

.عمجلاعمجتامسوألافمويافورعملاناشينلاكهريغنعصخشلااهبزيمتيةمالعلا

لاوشنبنيسحنبیسومةرجحلانمرشاعلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم

هلًاماسوراصفبقللاىرجمفصولااذههيلعىرجدقويواذيكلابفورعللاينيسحلا

هتیصرشتناوهرکذرهتشاوهرعشقوفتاملهنألءارعشلانمهريغنعهبزيمتياناشينيأ

هتقرلهيفبوغرمبوبحمهرعشف.هتحئارةرشتنملارجشلااذهةحئاركراصدالبلايف

نميلاثلارعاشلاوهاذهومهتنسلأيفهبنوذذلتيفءارقلاعيمجهاوهبهتبوذعو

ةيحانلانممادنعيداونمايلحدلببدلونيرخأتملاةنهابنلاكوللاءارعش

كلذلو(رارعنمةيشعلادعبامف..دبرارعمبحثنمعتقت)رعاشلالوقهيفوةبيطةحئارهلتبنهلصأوةلوقملامالعألانمرارع(١)
.هدئاصقضعبيلبيطلاابأيواذيكلاهانك
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ًادبهضيرقتيفغبنورعشلابجوبدألايفطشنوعرعرتوًاشنالوةيقرشلا
ةقئافدئاصقبةكلاملاةرسألانمامڭيغوارارعهنباواحالفحدمفةنهابنلاحدمي
:هدئاصقررغنميهوحالفنبرارعحدميفهتديصقكلذنمفةقئار

ابابقوشلانمتحتفلهالأ
ادشرًتحراطكمالميفامف

يدنعكربمالملااعدف

اداتعايتبذعناوينو

اهاکشدقةعولنملو

سشيهانکلسمشلايه
الإطقاهظحلتقرقرامف
اهاذإاهمرونلاانسكيرت

اعبطنوناکهبشترحلايفف

اعلطردأمتلقانأاذإ
اتممسجلامعانىلعراغأ
اهاذإماشبلادوعدسحأو

اهليفیرجنإهزوفايف
اميفوهوهباپسليلو
تیزحياموجنلاناك

سأرةفيحصءامسلانأك

اباطخلاقيطيالنمتبطاخو

اباوصلاَتيدتهاهيفتنأالو
اباشمقويشقعلاءامبهار

اباعينلابهذماپبحیرُأ

اباذعلااهاوهيفبذعتسمل

اباذرمجلاجعالىلعداؤف
ابابقلاواعممايخلالحت

اباصأيداوفيفهمهسأب
اباقنلاانعكلانهتلازأ

اباودريلانمزيفهبشتو
ابابحمأاولومألأ
ابايثلاهيلعتقلأيهاذإ

اباضرلااهنمرغتلايففشرت
اباذعلااياثلااهنملبقو

ايارغلايكحينوللايفهانيأر
ابارطضاوةجلجثنالت
ابابشلابيشملاايفدراطي
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اهاستالمعيلاتلمدقو

سينأنماباهةّيوادب

رمألكيفحاصايمزحلاذحخ
اهاذإلخةبحصلكايأو

اماذإايعذولىتفللاخو
اروطورمألكيفكيلاوي
هنعتبغنإكدهعلتوبث

اياريلايفةبحصيڏذلكامف
ءامتيرابسلايفدراومكف
ليلسرارعكيللابذلو

ذلمذيلتمللكلذف
.تسدبىلجاهماذإكيم

وکلافناکهتفيکتنأنإو

مويلكيفدفولاىلإدوقي
هيدينماطعلاوىدنلاباحس

اثيغدوجلابلجلجنمامغ
اهجوكلملاقرشأامهالولو
مزعبيلاعملاءايسطاحأ

تناکفتفاکسانلايفهاياجس
الاكنلاكنلالهألتماقأ
طختتءاجنابننباكيلإ

اباهإايفريسلاكيتيملف
ابايإلاايفرمنمسيات
اباکتراوةبحصهتمشحت

اباهتامهلافهبتودع

اباجأمظعرمالتوعد

اباضرًادهشسأكلاكمساقي
اياغهنعامتبغولكصخشف

اباصأاميفبحاصملارسي

ابارسالإكلذقليمو
ابانرهدلابئاناذإحالف
ابانوارفظبشنأرهدلااذإ

اباجحهيلعلالجلاَتيأر
اباىجكولا

اباهماثيلواثيغماثيغن

ابارعاليخواماخضالامج
اباحسلالاونلامويلجخي
اباكسناوةلجلجثيفلایکح

اباطشيعلاالوشبرهدلاالو
ابابذىضمأبضعلامراصلانم
اباقعباقعلاقحتسمىلع

اباوثباوشلالهألتدهأو

اباتكباتكلالثمقرطلاىلع

ٌرعأهديت
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اروطسقيرطلايفرَرحاذإ
تّلخوًارايتخاكتفطصاوتنأ

اوياجكايقللبكربتوءاجو

الهأطقاوقرافامكالولو

ىدوأدوجلاالمويلاكلاركشف

اباعلوامددادملاتير

ابانتجاوةوفجىرولاعيجج
اباراواعمدالبلارامع

ابارتغاوةلحراوعمزأالو
اباخكيفكضيفىبترمالو

نسحمنبحالفحالمفلاقو.اهماجسناواہتقرلةلماكاھاندروأامنإو

:ناميلسنب

تاياوغلایوفمتلالخ

هلنإبحلاویوايفهلتال

تالاطبلالايذأبحلايفرجي

تاحاللارثكنمماتابق
تامالمنمدمتنأامعمسنعهعماسمتمضنإموللايفهرذعاو

تابابصلايلحتسيبصلااذكهوتیذعيتلاتابابصلافابمبص

ادرفنمبحلاباذعيساقيىحضأ

نأعمطأتسلقيرطنعيربخماي
مهرکذفمہنعيكثيدحررك
الةثيمرلاتانابتامامحايو

ترهظيذلادجولانمكباميب

ةاساقلالوطنملماموهيف

تايزرلاليهستبميدلىظحأ
تابيبشلارصعنمبلقلاىلإىهشأ
تامانماديشننكتمدع

تاباكلاراناشافهبحنم



تعمذإبلقلاينمنتلعشدقل

هعدصيبلقلانأبسحأتنكام

امةيرماعلالصوتاللايو

هبنحنوتاراضغنامزلاؤإ

تبلطابدنهيلحمستماي
حڅكلانهانالذححبصأويسمأ

ادبأايباميفطقينقلت

ةنكهبلافكألاةحجارءءاديغ

نعرفسئوالالدأجزملاايليدبت
اهنيلاسكمدقلاةيطوخ
ترظناذإظاحلأببولقلايمصت

اهلبقمنمتافشرىلعيفه
اعمديلتلاوينمحورلااهتعبول
ىرجنيحضفغلاكازالادوعزوفاي
یحضعادوللتماقنيحاہبحاي
ةعّووميفاطعأبتذالوتماق
اهعمادمتضافدقوتعادتیتح

اهقفارملفالفلا
لعلالكلادعبانبنمدقیتح

تعبامريخحالفكيلملالع

ینانبلاطسبلارخفألادحألا

ترجثیحَميلقألاهمالقأطحت

دبسنمهافکتوحدقاملاب

تاعارذو

تاوصأعیجرتىحضلاتقويانذأ

تایجشتاوصأبمامحلاحون

تاللنمانيفلصولابكالحأ

تارسملاتسدفحبصنويسمن

تاوملوفصينحنتويسفن

تارامألاعومسملئامشلابوب
تافيطلقالخأبالإكاذيف
تايدنفاطعأتاذاشحلاايمظ

تايبتايرمقنساحم

تامادملاركسالجنغتلاركس

تاحيحصتاضيرمتارتفم
تايهشيذأملاانجلثمفشرلايف

تاراسخلانوكفحخأملةلبقب

تايشلاواهمذجاونلاىلع
تاينلابتدشنيبللسيعلاو
تانانبلابينتحفاصدقوانيح
تالهتسمتافكاوعمدأب
تافاسملاضرعاهبتعطقدق1

تاسايرلادقعكلامحوتم

تاعاضبلاعاونأرعشلانمهل

تاماعزلاؤفكلبنيدلاومالسإا
تايعرللهنمكلملايفلدعلاب

تايانجلالهُتنجدڦامرافغ
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صممراغلالامكلملاىحيماح
اعزتنمءالجنلاةنعطلانعاطلا

نإونيرعلادسأنمعجشأوىرجأ
هبلعثءاجيملاةموحيفرهنإ
ةعضاخكلملايفهلكوللاىرت

امملعيويرديهنهذنمداکي
ايكلامملاروناينيدلاةمصعاي

فمراکملاندخايتیقرتمكب

ابكسنمدوجلاثيغكنمیمهرو

دقونيزرلاملحلايففنحاتهبشأ
هکلاميفكيلمكاصعنأام

ءىجتلملايندلايفكنعًأجلمال
ادرفنمءايلعلاةبتريفتلزال

:نسحمنبحالفنبرارعيلاقو
جنغلانداشلانحللتیحشالله

ينرداغوًادجوينقرأفيغ
امفمحرلاتوصلادهشمىلإضناف

اطبتغمءابهصلابقيرلاجزامي

امدجاجزلاطسواهہبسحنءار

ةصقارساكلاطسومسجلادروت

تلكمدق.توناحلايفدهعلاةميدق

هعجرمتلواحنأبلقللويلام

تاحامسلالومأمعبارملادوم
تاشاشحلاسافنأسراوفلانم
تاارجلافادوسأدوسألانك

تاينلاسأكىرشلاثويلىقس
ةارادملاوايملذلابهاقلت

تايفخلارسنمهيلايليفخت
تايربلاثيغايرخافلاسمش
تارخمشميلاعلايفحماوش

تايخستټتاّيمتاحلمنأنع
تايمحلايفركبساَسحجتہبشأ
تامادنلارنىنجوىوعراالإ

تاومسلاجيراعميثفرولو
تالالجلادربيفرطختدمحلاب

يجشديشنلايفتوصبٌىنغتام

جهويفخځربتلاوةبابصلانم
جرحالومثنمكاذيفكيلع
جبىمللالوسعمديغأفكنم
جزتمنيسنجلاطلتمفشرب
ججٹنموتاحارجنمافکكوتسم
جهتاًهسقحزمباهجهُيىتم
ججحلاوباقحالانمادقادهع

جعيملوعجريملةياوغلانع



تکتاعبحنعهجیردتتمرنإ

جتترمناولسلاودلجتلاباب
تنمضاهبلاواهنمنسحلاعئادب
ابمتوالإیجدلابتمتکتساام

مضېمنيباہیفنسحلالماکت
وللخالخلاهوکشتنايرقاسلاف
الدتعمنابلانصفكادقزېت

بنشيئءاسعلفيهيئءايمظ
طلا١١يأماهساہینیعمهساناک

نَمرخفأوىلعأيللايفجوُم
عدصنمريغمزعببورحلاىشفي
اقلذنمءاجالإيأرلاجتتساام

ادبااميايدةحامسلاىري

هلباوسانلاعيمجثيغيثيغ

حرفقرشمهجوبدوفولاىقلي
لارفظلابكالمألاكلماينهتلف
ابلىدعلاضرأىلإاشيجتشعب
ىلإدالبلاملاقأيوطتترسو
تعلطنإسمشلاعاعشدسيشيج
ةلبقميهوالإطقاورعشي
اقرفاودغىتحمهعمجتققش

رارعهساةبسانلبيطلايابهاتک(۱)

جردنمربغاهاوهنعهتدجو
جتترمريغيئايتشابابوينم
جهملاوحاورألابسانلانماف

جرالاوبيطلارشنسفنتاہنم
ځدنهواہممکترمنيو

جليملرصخلاحاشويفهتجلوأ
حجفتنمنابلانصفكفدرقوفنم

جعديفءاروحمَمَشيلِءاوق
جهرلاوحورلاةادغكيللابي

يجزلاونللوأةلضعمليعد
جلتخمريغبلقوجاجعلاتحت
عدجنمريغمامجانهلم

جوعيذريغاميقتسمهعرشيف
جعبنمربتلاقدوبفكنزمنم
جبتبمدافولابةشاشبلاقلط

حرفلابلدعلابلقةيركفاشك
جرملايفليسلالثمليخلابليسي
جعملاوجشولابمهضرأفانكا

ججڌُمعردلابيتفلكبيوهت
جنشیوشلايداعجوعأحباسب
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ىصعةاصعلاشيجيفكفيسنأك
يفرطختقيفوتلاورصنلابتناو
صصغيئتلناغكيناشلظو

ةدصاقديعلاتائهتتلبقاو
ايقترمءايلعلاجرديفتلزال

ججللارحبتسميفنارمعنبىسوم
حستنملالجإلاودمحلانمدرب

جدولاوموقللايفقيرلابصغي
جزهوأناكطيسببمكيلإ
جردلاوكالفألايفدعصتسمشلاك

:سرعلابهئنهیورفظمنبناميلسحدميلاقو
ديلامألاقوفنمدرغتتبه
ةحئانكفتملفكلاةبوضخم

اهتبفيناعولرانترعساف
ىلوأرانرانلانأتمتىتح

لبإاهنإاقفرسيعلايداحاي
ابتررسيناللااتالايو
انيرشمانعمجيمايا
اندعسيرهدلاوعمتجملمشلاو
ابرطىجّدلارامقأنيبانزہ

انرطيناکامىلإاعمسشڄهن
ةكنهبنيذخلاةحضاولكنم
ميلسحدمبانينغمىتغتدقو
یدملازیالاتیبداشدجم
هکماسدمحلابسكبداشياتيب

نمومامحلامرقلاديصألااهبأاي
دقفتیفطصااميلایللاتابهنمذخ

دلامعننمسرعلانإسرعلااذبمعنأو

توناحلا

ديرغتباديرغتعجسلالصاوت
ديدرتيأاهنمتوصلادورت
ديهستبالوحكمفرطلادهم
دودخأباحصأمهدعبولدودخالا

ديغلادرخابةقفاردخولايف

يدوعانتاذلنمناکاجيدوع

ديقاورلاءامداومامغلاءام

ديعاوملاقدصانعمجيوهنم

ديراغألاعيجرتويناغملابرض

دوعلاةرنموأنحللاةمغننم

ديلاوطظاحلألابىبظلاهباشت

دوجاوسابلابرجوتملانا
ديشتبهمًايدنممال

دوملجورجبالاشلابو
ديصلاهئابانعدجملاثّرات

ديلاقلاقاوطأمويلاكلتقلأ
دودحمريغاظحهمذخفاين
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يذةرظنلاخلخلاةبرىلإرظناو
ايكهجولتحضأؤفكامنإف
اپتبانمتباطةحودنمكنءاج

ةمداقلابقاإلاىلعتناكفتءاج
یدلماققملااذهابرقتسایتح

ادعتقميسركلاىلعكتأرام

ىرتبابشلاضغلبتقمتنأو
دقعنمكلملادقعكنييفو
لايبأليلسناميلساذهأتلاق
امكلذشاحتلاقوكتربكأو

كلماذنأكشريغتمسقأو

هرظانسيلفرطباهيلإرظناف
فرشنمتيتوأامبواهبمعناو
نمكلامرصعلاديحوديحولاتنأ
الوراقفلاوذليقصفيسلكام

دوقعمريغاقلخهللاةردقب
دؤادنبانامیلساذماروصنم

دودعمقلخلايفرشبنمناکاذ
ديأتويرابلانمرصنبیعسي
دوهزجباہفالوالدهب
ديهمتوقيفوتولالجنمو

دوجومريغانفكلكشولكش
دورنرانیسومراناهلضفين

يواذيكلارعشولمأتلارظانلاولهأتلاءىراقللةيافكردقلااذهبو
نسحوهتقرلةنسلألاهبذتلتوبولقلاهاوهتوعامألاهقشعتقئافقئارهلك

هتیرعاشةرازغىلعلديامنايبلاويناعملاوعيدبلانساحمنمهيفوهماجسنا
.ةيبرعلاملعيفهمدقخوسرو

للادبعرصيقنباىعديبيدأوإل
ادوقعانارأدقنافلخنبا

4ةاضترمةريسماظن4

4تاملكلاهمظنيفلالنم
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تناكنممصعتةكلمبدألاو.رعشلابقذحوقوذهلنمبيدألا

اظفلبرعلامالكيفللخلانمهبزرتحيملعوهبدألاملعو.هنيشيامعهيف
هلوقبريشيوةرثكلانازوأنموهولافنزوىلعءاظلادشبماظن.ةباتكو
ةلودسسؤمينرعيلادشرمنبرصاندشزألامامإلاةريسىلإةاضترمةريس
.يلائللادوقعبهترسيفموظنملاهمالكهبشيوةبراعيلا

نبهللادبعرشعيداحلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنه

ةريسلاهذهو.رصيقنبابرهتشاويراحصلاناميلسنبرصيقنبنافلخ
ءاثروحئادماهعمومامإلااذهلاوحأوثادحأوعئاقووتاحوتفلةعماج
:قاتسرلاةعلقحاتتفايفهلاقامكلذنمفاهمظنيمثالوأاهرثنيفخيراتو

رصنلابدشرمنباهللاديأدقل

ىقتلاوملعلانمينوأامهللف
ىیدحلاةلمنعهللالازأدقهب

یدتغافيفينحلانيدلاديأهب

ةجهبوالوطنايدألاىلعقافو
اهدیکويداعألاروجهبانیفک

يىللاقفأيفسمشلاكانبماقأ
يتلاهتعلقنمرلاحتتفاهب

رکنمويغبلكنماهرهطو
تحبصافروجفلادعباههرنو

رصعلارخايفهيتوأاممقاف
رصحلاوةيافكلابسحلعكانه

رفكلاىلإيدؤتلاوحأمئاطع
رزولاوبراوءاوسألانمانوبصم
رفكلاةلمتأالتيحمدقو

رهقلابسانلانمامويتبلتساامو
رجألاوريخلانميتوأامبانيمق
ردبلاكسانللروجيدلاسدنحينو
رصنلابزافدقوارهقهقاتسرب
رهجلابلعفلاكلذايفناكدقو

رهطلاولدعلاوهيزنتلايفبرثيك
— ۱۳



ةعلقطقاهلثمنامعبالف
ههجوبانيلعمعنأانبرایف

حضاووهیدهلافانیفلازامف

:لقنيحتفيفلاقو

لضفلانممامإلالانالائينه

انلھجبهايغنمانيدهدقهب
مهوهلبامويماوقألالغتشااذإ
تلبناوتايامعلالكتسردناهب
لطابولالضنمانيدهدقهب
اللاىلعرابتلاسمشتعلطامف
لقنيةدلبنمحرلاحتفاهب
ادصاققحلاىلإاشيجهلأو
اللاتداقناووجلاعيمججزاحف

دمحموهووجافيسَنباىڵلوو

:مامإلاحدميفلاقو

ادبدقدشرلاوقحلارونحالدقل
ًاسماطلهجلاويغلانكرحبصأو
اقرشميفينحلانيدلاهبیسمأو

ادهاجمةاغطلايفمقىرولامامإ

رهدلافلاسنمناينبلاةديشم

ركشلاعمليزجلايطعمايدمحلاكل

لقعلالماكنموقالخأنسحنمو
لبسلاحضاوىلإانابقعءوسنمو
لغشلانسحاهلهالومةعاطف

لهجلاوتاياوغلافانصأسانلانع

لعفلاحلاصعمناوضرلاجهنمىلإ

لغشعمشرعلايذلعوطيفكيملو

لغنموسجرلکنماهرهطو
لدعلالعايارسلاروصتمناکدقو

لكلايفيبلاورمألايفهتعاطل
لضفلارئاسعمناسحإلاوريلاىلع

ىدحناوةمامإلاناهربقرشأو
اديشمیحضأنيدلاوىدانكرو

ادوسأكفالاوكرشلانيدكفناامو
ىدعلاىلعايارسلاروصنمكناف
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ةرينماسمشمالساللتلزالو
الديسةريجمهنُمسدتالو

مهئوسبمنعرابخألاردصتمو
مهلعفءوسىرننأانيلعزعي
ةرينمتناكسمألابال۳

اهلهأبهاضقامايفهللا

ةمحرهللانموجرنو
هرمعلوطيفنهرلاهلدمأ
ىلعلاورصنلاوزعلايفيديسشع
تلماكتنيبلاقحلاونيدلاكب

تلواطتمامإلاهيفنمزاذك
افاعفيفةدومحمنمشهل

اقبلاولوحلاولوطلااذايكانلأس

الئوموافهكمالسإلللازالف
هموقلظعوبيدانلايفهافاذإ

بناجلكنممالسإلامظتناهب
ههجوبوهزتتاقرألاتلازالف

اددبمامحرافكللتلزالو

یدستقلخةريجنممحاقحسف

ادوتاودعيفكييلعلابرو
اديشمامدقناكنإانعماجب

اددهنتنلباوبألاةقلغم
ادفلاتناكاهلهأنعابتيلايف

ادشرمنبامامإلاانالومةرصنو

ىدرلاوتقملاوموللاوىسألاتيفك
ادذمىسمألطبلاوهتراضن

ىدحاودشرلاومايألابهيلايل

اددعتتنلءاصحإلاورصحلاىلع
ادمرسرهدلاةدميفهلاماود

ىیدتعاوراجيذللاقحلازالو

ادصلانمبلقلكولجيكرمعل
اددبتلالضلالمشهبكاذك

:مامإلايلاونافلخنبديعسخيشلاائنهملاقو

ايةداعسلابائينه

ءانكنعغاطلکكفاخو

دعس

ادذحمرورسلالازالوالام

ديحلعفاللايكلعفف

ديلجیىهوومشاغللذت
ديدشلافوخلاهبلقبلحو
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ديدحاذإيهودضلابولقتزأمشثايكازلاكمساركذاذإ

ديعسادغواذإهبتنافداهجيفكبرنيدلترصن

ديبيأرمعلادبأالوىنفيسيلباوثىرخألايفو
ديرتاهوأىنملاتيقلواعيحايندلاثداوحتيفك

ديجالوحيصفبسيلهاندجورعاشلااذهمظنيفرظنلاانعمأاذاو

.مظعلامامإلاةريسركذهنازنكلو
«تامركملايوذنموليندوعسملجنادمحمىمسلاوژل
؟تاعقويلوتدبحوتفيفرغدئاصقهليمراصالت

لعفيهوةمركمعمجتامركملاو.لضفلاوةباجنلاوذليبنلانأقبس
ناعمهلونسحلاىنعمبرغألاهركذمةّنسحىنعمبءارغعمجرغلاو.مركلا

.برحلاتامدصتاعقولاو.ماقملااذهريغلیرخآ

دوعسمنبدمحمرشعيداحلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
ناطلسمامإلاةلوديفاشندقوىطمأنمداوسلانيعبحاصوهويمراصلا

ايلاورعاشلااذهراصوةبراعيلاةمئأنمينافلامامإلاوهويلرعيلافيسنب
ةقئاريهواهحوتفاهيفركذوةتبىلإهريسميفةديصقلاهذهلاقومامإلااذه
:اهارتاکادج

خارلامويلسيعلاتمرْذِإحابصلاكوجولاكلتنعنفشك
حاقالانولكردنعنمسييننبتاعينلتنئجو

حازماذماكنمدجنلقفيتمزعيفكشلانهرماخ
حاضتابىونلامزعيترصذإالطاهالماهاعمدنلبسا
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نمردلاوؤلؤلاتببشف
يتقانتبرقاماذإیتح

قطنمالبامكُبيننحفاص
لزتلابتلحةربعنم

ىلعمارحقلظطنلاامناك
ذإقطنلابنسلألاتحشدق

ينلىونلاموييعزيال
یرکلابيطوشيعلاةذلو

نلوينممسجلاحوريتلق
بيا١بئاغيحلکو

يسااذىشحلابولسمترصف

اذإيئايتشاويبامديزي

وأنيعلاىدلحالهتجشوأ

تهزارايدترکذتنإوأ
ابصلامسلامویلقاسوُ

قلفيفملاوالفلايوطأ
ىحضلابةتانيتأیتح

اينرحناليباحصألتلق

ونينالوريصلااوعبطصإ,
نمءرمللدبالاوملعام
اورَصقالورمألااولظتماف
الفلادسأكروسلااومحتقاف

حاشولادقعومظنلاونہف

حامسلافكألايلِإنددم

حافسلاعومدلايرذتاننیبام

حابمامعمدلاوانشسلأ
حارقلاعومدلابنويعتداج

حابصمهدمليللكل
حاحصموسجلاوانعتبغذإ

حارنكيلإيداؤفحوري
حازتنإإلاوةييغلالوطول
حادردوخلکرجهلجانم
حالوًاميسبقربادبدقام

حاصقرولاذإنينافألاقوف

حاطبلاكلتوناشلادمسنم

حافویمازخارشناهضورنم
حاصوجلاوسمشلاءوضءىفطي

حاربضرأباهانت٤
حابتسيالفهللاهدنعنم

حرصمولنْبْجلافىغولادنع
حالفلاهيفيدنهابوتوم
حامرلاومهفايسأاودرجو
حافصلابرضوبرحلاتدتشاو
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حاطىعرصجمرفالاةفنماهئاجرابىلعقلاافأك
حايرلاتافصاعنمرعقمابلنزاجعأمهأك

حاضتفالابويزخلاولذلابةتبنمځرفإلامزباف
حابقهوجووءوسموقنمملاقحُسوادعبملادعب
حافكلامويرفكلالهآدابيذلافيسنبناطلسمزعب

حارتساامىدعلاقانعأبرضبهماصمصلمحنمهفكو

حانجنمىغولايفهيلعفوخنمرجلالفحجلاهنمرفي
حادتماومفرخفهمادقااولبقنإضرالاكولمكلم

حامسلافكألاهنمتلجخدقهلازسلهيفكفكاو
حايترابلبرقفلالهأهاطعأاهردكينمالبيطعي
حالصلارمأبیعسيهکلموهنیديلدعلامامإلاوه

خابصلاواسملارهدلاىدممادامهيلبشوهللاهمادا

انحلصأنزولاةهجنمناصقنوةدايزوفيرحتنمولختالةديصقلاو
اذهرعشنمرخاِءيشىلعرثعنملوهلاحىلعائيشانيقباوكلذنمائيش
.هتافووهتدالوځراتىلعالورعاشلا

تانكاوذبيدألاكاذهنللادبعلجنادمحمَىمسملاوإل

ةاقتنمرهاوجنمتمظنحدمدئاصقهليلوعمل
؛تاظعنماهلايفًالألتتاظعوةمكحمظنهلوإل

مالِإهلنمبمويلابيدألافرعيوفيرظلابيدألاوفّرظلابدألا
ةتكنعمجتاتكنلاو.كلذيفءابدألاتوافتيواضيرقتوةياوررعشلابقوذو
.ةراتخلاةاقتنملاو.ركفلاناعمإورظنلاةقدبتجرخأةقيقدلاةلأسملايهو
هذخأمظانلانأكفبججعتلابابنمةلمجلاهذهتاظعنماهايفهلوفو
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نامعلهانمرعشلالاقنمم.اهمظنيفةئلألتلاتاظعلاكلتنمبجعلا

نبدشارنبادیعسنبهللادبعنبدمحمةرجحلانميأرشعيداحلانرقلايف
هنأهرعشهنعءىبنيحَنَملةعباتلاىرعملهأنميورغَملايحنملايلوعملادمحم
فامیسالحئادمفهرعشرثکأو.نيفقثُملاونيقوفتملاءاحصفلاءابدألانم

كلذريغوتاداشرإوحئاصنوظعاومومکحىئيلوهلنيرصاعملاةبراعيلاةمئأ
:دليبنلاحدمبهرعشلبتسنو

قوشملاَباذعيرظنامْيَمَأاي
بتنمونيجللاةّضصفنميص
يجايدلاردبكاذمأسمشكاذ

بلاوةلازغلاءىفطينأداك
نعةفرطبهنميدیدوز

اعلارظننمذلءيشيأ

ممدادونمنالونأ

تلحتساواهرجہبيسع

بعلبلقبجحلارماح

تزحانأاملثمنسحلاتزاح

واٹعيارملانيبيمسجنِ
ليلعداقلابذيفيك
ولوتذٳمهُموُمُهيتركسأ

قوشماكَذففهاوهو

قيقعودجسعورذشور
قينألانيسحلاكهجويفلح
قورشلابهروننماعيمجرد
قوفخوةركسيفيبلقنإ
قوشعملاهبحهجويقش
قيفمريغناوشنيرهدلوط
قوثرملبكمبصلت
يئوموينفجنيبنميلاشحو
ةيشرَدَفبالتتفتو

قوبغوةودحنفابادهللاد

قيضموةلذوباذعيف

قوشمومرغملكنمبحلا

قيرفلاكاذرثإيفيداؤفو

قيحرساکترشيناکف
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وشلان
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:لاقو

ارورغاهفرخزواينذلاَىرأ
رورسهلموديىیتفيو
اياربلانمنولؤألانياف
رازننمةيلهالانيأو
یرسکوداعىلُعلاونبنيأو
يدنلجلاوداعنبدادشو

رجحنبسيقلاؤرماوورمعو
اصيعوادممهالعانمو
اشطبدشأواديمهادنأو

اميظعالامىتفلاكلمولو
مظعءيشنعهيغيامف

الرهتامنإهنأبسحيأ

يصاعملانمةاصعلالیوایف

محنمبارشایفمحض
بارطضاوقيهشایفمش
مريتاذليلخمهعفيا
محجيئباذعمهاشغيو
اوثاغيملاوثاغتسااہیفاذإ
ومايملځرصاہفمش
اميلابنلزنتاّيحو

ارورساہیفیروللیرالو
اريصقاهبءاقبلاناكاذإ

اريدسلاوقنروخلاكلمنمو
اريقفلايطعينمونمينمو
اروسنلاكلميذلادورمغو

اروبثوعدييذلانوعرفو
اروبزلاارقيذلادوادو
ريفممهڑکأوممهرخفأو
اريسيالإاوثليملاوضم
اروصقايندلاىرذيفديشو
روبقلانكساذِإىلجلانم
اريفخينریوسیقلیيالو
اروينلودوعيالنأىلع
اريعسيبرزمہلصیادغ
اريسعامويمهمويريصو
اريفزمشاكبلايفعمستو
اريطتسمهيفرشلانوكي

اريجمشكانهاودجيملو

اروهداہیفاودلخدقمهو
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هيلعاهقدارسةقبطمو

قدصريغلوقبنأثيحف
الوقفكيلعيبلاولتيأ
يصاعملانعَتلفغاموتلف
هاديتبتيذللاف

رانرحيفدلخمكاذف

هیلإفاويتفنمنيأكف
الإضرألايفلفاغنمامو
ايانلانعَنلفغتالالا

اعيطمادهتجمهللايفنكو
افوخوٰىقتهللاعطينمف
دادتراالبنانجلاهلخديو

تلدسنإو

سومشلابيرزيو
ناجرلانماہيارت
ريباوزافمشىلوطايف
بيطلكبنوذذلتيمهو

اريصماهنكامأتراصهل
روغينلبارشامفهل
روزواملغهلوقبءاجو
اروفكکاياركذنارقلانم
اريصحتلعجدقنارينلاكل
اروفغابرهلبسیړو
اروشنلاوةيندلارسخدقل
اريذنلاىصعواتعدقريذن

اريصبهبناکشرعلابرو
ريدقلابلادبعاونسحأو
ايجتسموءاشياميفهل

ارونوءوضههجوسبليو

اروهطءاممهرمهاقس
اووحوتاحوانادلوو

ارودبلايكحتادهنديارخ
اريظنادبأافىقلتامف

ارينلارمقلااهؤوضًافطأل

اروتستفشکنإرامقألابو

اروذشتألمدقسمشلارونك
ريغمشقيحرلاراصدقو
اريرحتیسکمشنادباو
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اسشتانجلايف

اذهنإنميهلالاقدقل
امركةقثادباعاروهط
املساملساملسمايقت

يريجساييمالکعمافأ

ظفلحيحصدېتاذهذخو

يرعشويظفلنعءاملعلالس

رايللقتالينعدرعشلاغوصا

اريرهمزايفنوقليالونوقليالف
اروکشايندلايفناكدقنمل

اروبصايقتمبلقلاملس
اريبخاملعًالاعًايضر

رجسيفاصللترصيلف
اريرغايندلايفتنكنإلسو

اروحنلااوئلمدقهتممهدجت
اريهظاعرشايفاصانيم
اريغصينمزيفتنكولعدت

.ًاحدمتناكاهتمقأنإواًّمذتناكاهتسكعنإاتايبأاضيألاقو

مشمشتمذامفاوردق

قرفملتفعضامواورفظ

ننهمشتيفخامواورهظ

قلحمشتناشامواورهز
اومرحاجاوعزجامفاوربص

ةملكةملك

اورفنامواوملعاجاولمع

اوردغامفمذمشتفرش

اورغصامومممشتربك
اوردکاموحاممفتعفر

ردجمشتمدهامفاوعفر
اورفكکامفتقرش:eملظ

اورخفامفترهشمشمعن

ريسمشتمذامفاوحدمم
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اورذقامفترهظمشبّسُحتمدسامفتحالملررغ

رثأملتيحمامفارمظعمعنملترفکامفاورکش

رکفمشْثَنُجامفاودججممملتغصامفاورک

.اهضعبانححصخاّسنلانماهلعلوةرثكطالغاةديصقلاهذهيو

:جيوزتلايفلاقو

رحباجيوزتتشاماذإ
امویځوزتلاىلعمزعتالف
مارحاهنميخرظنتالو

اڏوبلقلايفدبجتلامنإو

ديعبنمفصوكررغيالو
رظناوكاشمفتناردابف

نيفصاولالخو

ديبنمیءارتصخش.مو

ارهدبرشلايفلغاونممو
الاحتکاهبنظتفرطمو

جوجلامهنكتالرعب
ينمنسحلافصوتئشامهمو

يدنعهجولانسحنسحلانإف

ادحفرطلاهيفنسحلامأو

رقءانسحللا

رمصخشلا
كنيعلنوكت

نرظنتنأىلإ
ةرضمالبزوجيامنكلو
ةرسملاناونعيهادادو

سېایامدتالف

هرغفصولانإمخشلاكاذل

هرمعوانامينعلسرتالو

هربخوبيراجوذيلف
هرفنهترعنيحناباحيق

هرغوردكوذوهوانيسح
هرلخلانأكاذبني

هرمإوهوديعبنماون
ةربعريصتفةلجعاذالو

هرمحبابورشمناكاهاذإ

هرفشدحكهيفناكاهاذإ
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ردسارضألاهبمفهالم
لادتعاهبليقّصلاكفنأو

ثيثأهلفادحلاكعرفو

ردصودقعهنازديجو

يمسجلوحنکلجانرصخو
نثشريغناسحفارطأو
دقوتافيطلمادقأو

الإفصولااذهميسيو
اذهبلقعاذتنكنإذخف

يلُرسحدبكنعمحلالسو
فيسنبناطلسنببرعلاوبا
يلاعملاوخأيلولاكلملاوه

دايأوذيعيمامإ
اطحدملاقحتسيكيلم
موقريقفهاتأنإيخس
ماضممولظمهافاونإو

ارادتقاوفعيؤرمالزنِإو
يلايللاىدملازياليقطنو

هرمسهتلعوهمظنتيتش

هرمجنجناکناجَجوأو

هرطبسمبياوذلاهبنيت
هردهيفلجنجسلالوقصمك

ةردقبتفبصاهبلوطالو

ورکسليټنارزیخلاطوخک
هردکهيفتسيلمسجلاضايب

هردغوناڅعطيلختعدو

هرکذلغأونيملسملاماما
رمأٌلوتفكلامةلالس

هرسيورسغيذلکیوأمو
هركشقلخلايدويالماَسج
هرکیهاوستحدمنإمرک

رقفسيوهردقمظعي

هرزأدسوهيتلاحيلوت
هرصإطحامارتجامظعنإو
هرمغهللالاطأىلوملاوه

هرهجوارسهماركذاذإنيحلكوعدأريخلابهل
:حنمنصحدنعيتلاكبنمنبيعيفاضيألاقو

عاةبلالكىلعاهتجبتئافًةَعقُباي
عافيلايعملتءارحجةتوقايانأكف

٥۷—



ورتةرهوجلشهوأ
اوءانغةضوراذ

تفرخزدقةّنجوأ
اوءارغةداغوُ

نمراونألااللب

اكلاصخشترْوص

ېترانألااهحتنم

يفءءاےفرزلاةجبقلاك

اسولانمبولقلايفشت

نعمحلالسواهدز

ابرحلايفيتلايهف
حتاوتشلايفكاذكو

سللدعلالهأقوساي

كسبيتنأبقح
ىرولايفشتيذلاتنأ

نمتارمثلاكليخت

دولالدمعلاككيلمو
يبوعيلامامإلاكاذ

ابمالسإلاىجيماح

عاملاريخنميهوكق
يعارملاعملالظلاةفر

يعاسملادومحنانسخ

عاتقلاوبيارتلاةحض

عالطسلالثشمامتافاح

عابطلاولحاديستن

عافدناالبنيتعفدير

عاوريخاياتتك
عالتلاوأداهولانطب

عادصلانمسوؤرلاوسو
عاودلايفنيياهؤامفك

عاحلارحيقتةدر

عاشتمالايفاهۇؤامرس

عالطتسبكاونىلعت

عايسلانوبال

عاجواىشطعلکنم
عادريخكنميياعدو

عاطقناالبعاقبلالک

عاستايكنامزىدم

عاستالاوذبرعلب

عارلاورتاوبلابصق

۹٦۷—



وصلاضرصعلاوزعلاوذ
تملنإلالا
یضتةرملاهامإلالجن

املجڄفيسلسنوه
ديسىتفيمقألاو
تضمنعستماعف

 

:يدومحمادمحمنبهللادبعيضاقلاخيشلايئري7

علقيسيلاهعمدينيعفكيلإ
اہنأاکبوذتیرحدبکيلو
ةحيرقءاكبلابنبيعنافجأو

الفيكوولسللودعبلقو
مراكأبولقفتداقنانمتول

لهاجلکهبیدېتسانمتوم
هلدعقلخلاىلعيضاقلادهازلاوه

دمحملسنهللادبعخيشلاوه

رفحنطبيفلحلالهيسفن
هلاملثلاولكشلابيرغيسفنب
عماطمهيهدزتاليذلايسفنب

هعوجریجريسيلداوجيسفنب
ىلايفكنفدلبقيردأتنكامف
ىلايفربقيردبلانأتلخامو

عاضلملالاملاوهاجن

عايضللبرقأفادوج

عاللاانديسنالطلس

عاجشلالطبلاىتفلاكل

عادخالبهابدف

عالطابفلأدعبنم

ُعَلوُفةباكلابيداؤفوًاذِإ
عطقتتيتتاللهمبوذىلع
عمدمطقافقريالرهدلاىدم

قلبوهوٌئدُّسىحضأىدنلاعبرو
عنمملاعركلاوهوهعبرىلإ
عيطوهوىدهللافيلحىحضاف
عرسمريخللوهوناورشلانع
عفشملاكاذبدنلايلعليلس

عضومتاوامسلاقوفهلناكو

غرشمدهزلاىوسايندلاونيدلاىلإ
مفايفسفنلاهتثدحالو عمطيف

عجرمهایمايؤژرىلإيللهن
علطتدجملاةبلحيفىدنلادايج

ُعضوتربقلايفسمشلانأتلخامو

— ۷۷



ُعظفأقلخلافرشأيفهتكلوةعيجفمانألايفباصملكف
جوةيربلاريخيفلحنإوعجومهلامالململکو

فريهانعسيضاملاملاعلانعافلاسرعشلانماتيباوركذ

ُعنْشَأردبلاوسمشلايف1ةعينشيراردلايففوسكلكو

بحاصقيرعنبدشارنبرماعنبدمحمخيشلالواعملاءاملعنمو
نبحڂلاصخيشلاوةحاصفلايفبيذهتلاباتکوثاريلايفبذهملابانك

فلخنبرصاننبناينثريرضلاخيشلاوةروثألايواتفلابحاصيلمإزلاديعس
فيسيضاقلاخيشلامهنمويمادولاديعسنبفيسدهازلاخيشلاويلمازلا

خيشلامهئامعزنموءاضقلالامعأيف.ايلاحدوجوملاناهبننبدشارنب

ةلمجلواعملايداويفو»هدافحأوهدالوأهدعبنموبروعلبنبدمحمنبرصان

مهتلاسبومهمركنعلستالو.دالبلايفنيلوئسملاناوعألاونايعألانم
فرشلايفىلعلاحدقلامشودوفولاوفويضللمهتلباقمنسحو
.ةباجنلاوددؤسلاو

ءاجمحلايفهنكلورعشهلويقاتسرلايلمازلادمحنبدمحمخيشلامهنمو

یلاعتهللاامشافوتدقولضافلجردمحنبفیسهوخأوهركذبانلةجاحالو

هللااشناةينالاهتديصقبسيخنبدعاجخيشلاىثريذلارعاشلاوهو(١)

— ۷۸
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تاجهللابيطرعشلايفوهربحقورحملانمهيقفوإل
4تامّسلايفادّمحُميعديوهفهوبآأاماوماسهما
4تاحفنلادرابقوذلاقئارديفُمبيجعدّيجهمظنإط

اهيلعلبجيتلاناسنإلاةغليهوةجحلعمجتاجهللاوفورعمربحلا
.ءىدرلادضديجلاو.انهءامسالاینعمبيهوتامالعلاتامسلاواهداتعاو

لهأبجعيهعامسيأقوذلاقئارىنعمورمدقوهنمبجعتيامبيجعلاو
اذهلكوةقينألاهيناعببولقلاشعنيبيطيأتاحفنلادرابىنعموقوذلا
ةراعتسالابابنم

نمرشعيداحلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنمم
هنأهرعشهنعءىبنيويوللايقورحلادمحمنبملاسهيقفلاملاعلاخيشلاةرجحلا

ةقدبةزرابلاةديصقلاهذههرعشنموبذهموفقثمهنأوبدألابعلطضم

ةظعوملاوةمكحلايفيهوبهذلاءامببتكتنأالقحيوينابلانسحويناعملا
۱:لاقةنسحلا

اَمَطفتوضارنأىلؤأسفنلايه
هتالفغيفرورغملالفاغلاعد
ةوربلاناذإىمسألاهظحىري
هدهجباصيرحايندلاىلعهارت

ىتفلللالاةرثكيفىنغلاسيلو
ًايضارناكنَمسانلاىنغأٌنكلو
اضرلالعجافًامعانًاشيعتئشاذإ
یہتشاامُرملايِتأينأافرسیفك

یتاابيلايالنميفريخالو

امّجلئوهيهتشتامعلقعو
امعنُملابلاعداوودغيوحوري
امعغطموابرشتاذللابمغنيل

امدعملالانمىقنأرذاحي

اًمرغُمعماطملابٌىرغمناكاذإ

امدهافکوختملهنأولو
املسةعانقلاوهيلإاليبس
اَمّميثيحىولابابسأعبتيو
امَرعوأتأاهالالحناكأ

— ۸۱



اعضعضتمىرأالىتحربصأس

ةدشوءاخرايندلانمتيل

ةعيقبلالثمالإناكامف

لبأمليينأفايندلاغلبأالأ
اهبٹرتکاملهللادمحبياو

یضقنااذإدعياريخاهريخامو

ىتفللدلخلاةنجالإريخلاامو

عرصمادعتسمردابوبهت

هبنمعكايندنمكيهليو
اكرحتقيطتالىتحنكستف
افقوملصفللثعبلامويسدتالو
یعسامجدبعلکیزجیكلانه
قرابحالاههللاىلصواذهف

:هلوقنمو

ةولخيفتنكاماذإبقار
هرانىلعیوقتالتنكنإ
ةشيعلنتسفنلاىوهصعاو
يتشتامغلبنلكن
ىلإالإةّملاقدصتال
هبجيعڏينممتنكنِ
الفيشلکىنساكرمع

املسالوابويةبئال
امُنأوًاسؤبمايألانمُتقذو
املسُمانهورازفيطكوأادب
امعنموأاهدنعينعمتنكأ
امقلعوفاعمينتقساير

امَرصتاماذإارشاهرشالو

امنهُجرانرحالإرشلاامو
املظمدوسأحبصلاضايبكير

امّدقتاماهتاذأنمكيسنيو

امّلکتقيطُنالىتحُتثكستو

امظعملامسجلالولاهدنعىر

امّدقناكاملامعألانمىقليو
املسويبنلايدالاىفطصملاىلع

ىوجنلاورارسألاملعينم
ىوقتلاوربلاسابلسبلاف
ىوألاةنجيفةيضار
یواهكرتتنأبالإ

ىوعدلايفلوقلاقدصركذلاف

یودجالبرمعلاىدمعطقت
—۸۲س



:هلوقنمو

نامزنامزلاوءاقبوجرتأ
لزتملوتاثداحلاتنمأكارأ
یدرلاةركسهاتاءیرمايف

ىلانطابيفداسجألاىرتَتسلأ

ةليلوتملعولمويرمامو
هرمعلاطناوامویءیرمالکو

نامأنامزلابيرنمكلامف
نايرجاهدعيضقتيفال

ناڻدحلاهليملءىرمايأو

ناصتهنعلبقتناکوالادب

نالفتامليقالإرهدلانم

نارأباقرلاقرفهلمحتس

يلوعملاويقورحملانيخيشللةيئاجحلافورحلاىلعةبكرمةديصقلاهذهو

المتسانانمًاباياوجر

اهعمددماجنيلاڏجمويیرج
مهلحيمحخلابيحيحىج
اهنأتلحرخدومدئارخ
اهلدِءادمدنمءامديعومد

يتعورضيرضاراباضرتفشر
ةرهزوهزارئازيٺاتآذماهز

اولمافاوبوئيناوجرامثما
للہيرهاباہنسخب

لتقتواروطبصلاييحتفرت
لهنتراثلابلطتتراثنالهنب
للپتيهدوجانوجنفجلانم
اولمحتنيحنيخحلاناحفيلاشح

لفرتبیعارختاريخدلحلانم
للدتلايناهديرهدانديناود

لولوالوبذينصغیوذو اذإ

للېياهضوراضايرتيعر

لمحيلازاموايزاکزنامز

— ۸۳



یرسانرئارسترسينریسامس

هبوشمتیتشنمالوشتبرش

مکلصوبتیحطصاوادودصتبحص
رئاضرئامضلاويداژفبانض

یدحلاعلاطادبالیولاتسمط

لئاظريغامظلابلظبترف
هتاذعلوعلاعودعنعلع

لزنبتيغالىنغ.تینغ
تضفامفنيلضافراخفيفمهف
مهارقتبرقذميلوقوتمدق
ايکیکفدونكرافَكلکاوفک
مهلاتيلاليمالدقل
مهحدمدمذمناماممهمراکم

اهرونوءادنلايفاموجنترظن

مہباوفیسوناطلسلثمنمو
یدهلاىلإينودهذممہیلإتبره

اسبالتلزالناطلسايكنأل

نمراسيلايجرينماييلنولوقي
اهنأكروطسلايفاماظنحولت
مكليبسنيكلاسلانيرعاشلانم
تدشنأرهدلافلاسيفاأولو

لأسیوارورسيرسيٌیرُسيريم
لفنرقولدمهاذشدهشب

اولصوألبحلااومرصافماوهتفرص
لمجتلالضفاحفصتبرضىحض
لوعلافيسنبناطلسةعلطب
لويالهنأينظوليلظ

للعتلالززفايلعلاماعىلع
لزنيهيفنللوعيذريغمه
لضفتلاضاففتضافمهلئاضف
اولبقأمثاوضوقاوموقموقايأ
اوقلقتدوسالاکتناکبئاتک

اولمؤياماوقلاليلوحبمال

لمؤممهامنمىنامیتم
لماتيرظاننعیانالاغ

لقنتنيزاولايفامكحوًءافو
لجعتتابهنمايادهاودهُأو

لدبفثريالدجنءالالل

لصحيكاذبرعينمةبصعادن

لصفيناجوأردديالق
لمؤلايلوعملاوملاسامش
لورجواہعدیریرجداکل

لئالدلاونايبلابحاصةعمجنبشیوردخيشلادهازلاملاعلاقیراحمايو

مہنمويمدالالالهنبفيسىوقتلاونيدلابكسمتملالضافلاملاعلاخيشلاو

۸—



اميسالنيدومركوفرشقيراحلايفوايلاحدوجوملادمحمنبنافلخيضاقلا
.مداله

(تاہجنمورفاغينبنمنانسنباوهوكاذفلخر
(تاظعومنموةمكحنممضعيدبديفمهنعمظنءاجر
(ةادهوةداقلحدشاوحاشتفاوحئاصنيئأور

وبأةمالعلاخيشلالاقةسارفلاومالالاملعنمبيرقفشكلاملع

ملعوهوغاللالاةغلماإلاو:رهوجلاراثنيفينالهبلاملاسنبرصانملسم
مالعوهوقحلابفذقييرنالقهدابعبولقيفبيغلانمهللاهفذقي
سرفتببسببيغلانمفشكنيملعةسارفلاوبويغلا
هنإفنمؤلاةسارفاوقتا»:يميبلالاق.روصلاراثا
ةسارفلانأةسارفلاومالانيبقرفلاف«هللارونبرظني
ةطساوالباهفشكمالإلاوروصلاراثآسرفتببسبةيبيغلارومألافشك
روظنملامهموقلاتاببجوراعشألاوصصقلاةاورمهانهةاورلاوه١
رجفرحنيترمةرركتملانموعرتخلاعيدبلاو٠مهنايعأومههوجوكميلا

دئازلارجلافرحةكرحبرجوهبلوعفميأمضللومعمةمكحو«دئاز
ةمئاانهةداقلابدارلاوشيجلادئاقلصألايئوهودئاقعمجةداقلاو

ةمئأىلإكلذبمظانلاريشيو.هانعمرمدقوةداقلةفصةادهو٠.نيملسللا

.هلمجرتملارعاشلامهحدمينيذلاةبراعيلا

ةرجحلانمرشعيداحلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقن
ملعبحاصيرفاغلامثعنبنافلخنبنانسنبفلخةمالعلاخيشلا

— ۸۵



ثيحنايعألاةفحتهباتكيفيلاسلانيدلارونةمالعلاخيشلاهركذكفشكلا
ليقرصعلاكولموبآوهودمانبديعسنبدمحأةلودلاهدهلوأو»:لاق

لهآنمناكونانسنبفلخخيشلاهيقلفمدأيفاريغصايبصناكهنإ
راثنيفو.ةيعرلايفهللاقتاهللاقوهسأرىلعهديعضوف:لاقفشكلا
لکيئاريثکعقياذهلثمو:لاقفشكلاىنعميفمالكرثأىلعرهوجلا
نبرطمنبيلعنبرصاننعتابيغملانعفشكلانمريشكىورُياكرصع
عقوفنييرجحلادالببلويسلافارتجانعربخأهنإفةبيهولاريمأيليفغلاةحلط
ينيوتناطلسلانعربخأوربخأكناكفهسفنتومةنسنعربخأومايأدعب

اهنأةبئاغلاهتنبنعهراضتحادنعربخأوكلذناکفهدلوهلتقيهنأدیعسنبا

نمنکيملهنأىلعاذهنمريثكلجرلااذهنعرثؤيوترضحفهتومرضحت
رٹؤيكلذكو.ه۱هلئاسوبفشکلانملاقيامءيشىلعالومجنتلالها

يليلخلانافلخنب.ايعسققحلاةمالعلاخيشلانعةسارفلاوفشكلانمءيش

.اضيأملسميأخيشلانعوهلحميفهركذنسهللاءاشنإهركذينال

نباخرؤملالاقنيربجنصحةسردميففلخخيشلاملعتدقو
يرفاغلانانسنبفلخخيشلاوناديبعنباهقفلايفنيسرادلانمو:قيزر
هرعشفةغللاوبدألايفهملعةرازغنعيبنتهراعشأوةروكذملاةسردملايفينعي

حئادموتاحوتفوظعاومومكحوحئاصنيفهضرقهنأجدیقمقف

هذههرعشنمفتايبألايفكلذىلامظانلاريشيد|ةبراعيلانمنيملسملاةمئ

٠قالخألامراكموظعولايفاهاقيتلات

عناموءاشينمرألطعموعاصءءاشامهللانإريخلاكل

عفارءاشنمشرعلاهلإنإضفاخءاشنمشرعلاهلإنإو

عقاوريداقلابرمأهللانماهبتالاحلكيفايضارنكف
عفاننزحلاالوالدجُمملاالفىسألاومهابمايألاعطقتالو

س٦۸س



يذلايفكحالصيردتالكناف

بصنمكلبعتمرمأبرايف
ٌلذخمكلبجعمرمأبرايو

ديسلرومألافیراصتملف

ةعاضبَتيقبامهاقتريصو

ةرهجوارسءاوسألايضترتالو

مہویغرتساوسانلايفانسحمنکو

ةلزلكيفناوخإلاعطقتالو
اعئاطتننکهللاكيفصعينمو
حضانهيفيذلابءانإلكو
بهلتمهلقرخبرايو

ةلذوهيدلزجعنمكاذامو
ىرولايفعاصنإربخلاأبمّ
اهدضبءىسملاتيزاجتنااذإ

یواكداقیواصغتملتنأاذإ
هنحمزابحصتستاتزأاذإ

نكتململعلارهظتستملتنأاذإ

ابلاطةميزعلاضمتملتنأاذإ

ىلعلاومراكملالينىلإرشف
ةهجولكنمتاريخلاىلإعراسو
هرذبظحملعلاراحبيفصغو

هدعبوحلافنآرقلااوف

عماهعمدلاهلامفمكرسي

عطاسةمالسلارونهنمضيو
عقانبطاعملامسهذهشيو

عفانملاوانرارضإهتضبقب

عئاضبلاروبتذإاقافنديزت
عطاوقلاتايضالاكتعطقولو
علاضالاكنمهيفخخاموعيذت

عيانصلاوكرتهيفءازجمويل
عباتكوفقيسيلاديرفىقبتف
عماسوءارهللانإهللاهب
عداصهاياجسيضقتامملکو

عياضةشاشبلافرعههجونمو
عضارموتکكزدقلوصأنكلو
عياضةيربلاىلومعموهامف
عفادلاممحلاوهوادغهاتأ

عباصألايمدتهيفنوهةوف
عراوقلاكتلصأتساوىدعلاكتهد
عماجملاكيلعتفتلااذإاريبك

عناوملاكانهيغبتامنودتتأ

عداووهنمءايلعلاغلينلف
عنامتنااميزجمكنإف

عفانوهيذلاملعلاامیسالو

عئارشلاودبتهيفهَقفَفَبطْف

—۸V



هذهدعبنمءايشألانسحأذخو

یجحاخأرمأنتعااماذإرواشو

هلزيویوابيضقيسيلنمو
هداشروهنيدنعهعدخنو
ملاعبسيلتنأامنوفقتالو

اءرمارهنتوأنيكسلملارہنتالو

رذبمريغلامللالذابنكو
كلامتنأيذلالكنلذبتالو
اينادناکيذلافلإلاكدعبيو

نكتالفسيطولارانتيمحنإو
امدقمشاجلاتباتًاعاجشنكلو

هقوسهللاتبنأعرزكرمعف
هلصنكامصأفتحلامهسنأبهو
ملاظةمالظرفغاواعطاقلصو

ماىلعكيلإالضفدقتعتالو

ةمہخمشاوءاشحفلابرقتالو

ةلاحلكيفتوملاركذستالو
هدادعومنيلامابررتغتالو

:یشابا1نقثتالو

قلخللقالخألانسحنکو
ببحأو اردقمانوهتببحأاذإببح

اربدمانوهتضفبأاذإضغبأو

عماطملعلاعمجأينعمطيالف
عياطنميهملاىلومللوهنمو

عقارباهتوحرامقأقحلانع
عراصملوقعللايفعماطم
علاطموهبلوئسمكلنإف
عناقوكيلإتعموهوأ

عطاقموهولصولافيلحىحضيو
عساشتوملاوتوملافاختًانابج

عزافمرمرعلاشيجلاةيارىلإ

عرازوهنمريغهندصحيالو
عجارفطللاوربلايذىلإتناف

عجارمويلايذريغرسهللف
علاطنيكامسلاقوفلزما

عقاوكبيتميردتالكنإف
عزانمدانبافكنملامللف

عيابطلااتمردغلابتجزتمادق
عرادمنهسبلنكلو

عیارذدافتسيريخلکلإ

بایذ

— ۸۸



هنإوودعلاديكنرقحتالو
الوالقطنلاىدلًاراذهمكتالو

ةرورضلجألالإْنبذكتالو

مهويعرتساوناوخإلابتعتالو
الاسبيغلانموجنيِءرمايو
قرامفكنعربكلاءادرحزحزو
ممذمدوسحلانإندسحتالو

ابذهمايقتالإنطبغتالو

ايشامةطيسبلاقونحرغالو

اعرسمرشاٰلإاشايطكتالو

انتمرباصاميلحنكلو

ىجحلاةفخىلإيضفيابضغعدو
انإلاقلاوليقلابسبتالو
اهءافصنافايندلاوكايإو

ةمامغءاايندلالئمىرأ
عصانضيبأوناقرمحأاذف

اننوئشيرميظعوللاميليلخ
هينانسلفوعديهلابامو
ىهنلاىلعٌىلوتنأالإكاذامو
هبسکءوسِءرمابلقلعنرو

ينإفاوفعهللايبرايف

ادبامةيربلاريخىلعلصو

عساشرادلاحزانواوففيعض
عزاجرهدلاكنأكمكباخأ

عياجمرحلاتيلالكأي
عئاظفلاباسحلايفيفختكنمىسع

عساوقلخللهللارتسنكلو
عضاوتمءرماالإىلعلاءامس

عماجدوادنباكلمهنأولو

عيادونانجللاهارثيفمکف

عفادتانيحواناحألداجحت

عقاوريخلارياطهيدلامرك

عداخيهللانيدنعءرمللو

عجارموللااهباحصأىلعلوضف
عياجفلاواهريدكتهببوشم

عيارّزلاوهباشعأتطلتخاهب

عقافرفصأوبيرغدوسأو
عزاعزلاحايرلاهورذتحبصاف

عمادملاعومدلابیدستالف

عماسمعامّسللانيفسيلنأك

عماطلالوقعلابتدوأواناوه

عباطمحملاءيشلاعبط
عجارمنلابوحلانمكيلإ

عمالقدولارجنغتمبيصىلع

س۸۹



مامالاوهوناطلسنبفيسنبناطلسمامإلاتاحوتففلاقو

نمسماخلا
uكبضعءادعألاَدَقدَق

وأاضښيدالكتملكاملك

رشولامهرباهتشم
اقعنمعورأايةايحمع

دينلشرعلااذنأنظنمللق
عطقاتمتامسلاىلإالبحدُ

تنیاع

ادغدبعرايدفاموأ

ركمهداقوىوقلا

بعرلكافأمهبهرتاف
ادلبةدعباطقسماودفو

مزعطقسطقسملىروأمغ
اہملهذيداکيراديهو

ربلامرباالاعفادنکیا

اكلاردقلاهيالوال

اهملهمناكجنكیدلو

صأاينبفکنامعنمتدغف

رومو«اتيفكاهضرأنعدام
للف«"يلالجلاامنعىلختو

eمهانأفمنعلقعلا

.نيينارصنلاملعامسارومواتيفك(١
يلالجلاتوكلاينعي(٢۲)

كاعهلعافأ

:اولعرتعنغوةدصفقلاهذهةبراعيلاةمئأ.

هادقألاكبرمېتمدق

مالاىدعلانمالا

مالظلاءيضيياهئوضنمكل
ماعنيداعملامویهاطسل

مالعرصانوهوهرع
مارلاضغيامضاغلهنزاو

مالطظالاامہفٹثاعم

مانصأالاهدوبعمنمادعبتسم

ماوسلاحابذللديقاکاه

مالاربزابعيراملظم

مالحألاركذتنيحةه

مربوعادمالع
ماطألاوناتيكلاامنعنئ
ماكالاكذكدنهمداك

مازهنالااهزهدقارفصرف
ماعطرارلاهلدهشدعب

ماظعإلاولالجإلاانيلعهب
ماہألاهبترفصااهةونع

¬ 4

 



er:فرتحدوعرتمهح

لانابعيشملايوارلااذهيا

يذهويلفلاالکنمهذه

لعندشارلجنهداف

ککامفهلالاهلسمراص

شتهبلحمثيغوباغثيل
بيصلاةارسلاساببىرقتديصتساف

دقناکريسيفلأمهابسو

يادغازونکمہمیتتقاو
ابمےهئاذأةساجبو

يمكلكبةولكازغو
مفرجنيزرابنزىدلو
بانهتممبانيمعو

منمحتمادقاحمفاذكو

الفأةدعبمنمىشناو

مدممدنمبابىدلو
الاةعدافأراشلك

وحنتكلفلايراوجىجزأمغ
ګيملواہممرحلاحابتساف
افابطورتماهماهممه

مامهمهکلميفماشنم
ماوألاهادصنملبدقيرس

مرتاليتلامكلتمدإ
ماجحإلاهدنجشاججليم
مارميلاعملاودشرلاهلوذ

ماغدنايداعألایوسيفهلن

مانيألاوةادعلاىقستوىق
مادطصالاادبامهمانغدي

مالعلامهمعمدلاجزام
ماربلبنٺوراڦاہنمره
مانصألاهبتٽئيساسيئباس

مادقألاهبتلززاف

مالشنارارغلاهنميشيم
ماصتعاهنمجنيملرجَردعر
مزايضملانعهبيم
ماضتالهميضلبقامظعأ

مالعأاہنأکیوءارتك

ماصمصلاهلامألامولط
مادعاإلااهدعبنمهادعف

ماوعااهجاسدفجيس

ماقمهيلعانصحیوسنص
مامهوألاهنودنرحدفم

س۹۱



نيدلارونةمالعلامالكنممهفنوةديصقلانمهيلعانرثعيذلااذه

اهمامتدعبلوقيهنألةماتريغيهفاهنمهاندجواملوطأةديصقلانأهبفحتيف

مامإلاتاحوتفيفاضيألاقو.ةديصقلانمهلقناندرأامىبتنا

:فيسنبناطلس

رفظلاوبالاةادعلاكنمبانورفظلاودييأتلاورصنلاكبامس

رشبلايدتهتاللبقهلثبىدهحتفبىرشبلاكوحنتلبقأو
ررسىلعلاقاوطأقوفهمامتعفتراومالسالاسفنهبترس

رردمهوراجحأرانلاامأكتجرخةبصعنممهردهلل
ردبمهمادقفتدبموقبابشمناكاجلاىلإنورداي

روخلاونبجلاهنممزعلانراقامهتلوصنرقلالكتنرقلكنم

ررضلاوريضلااينبللجعمةلجاعبىرخألاىرشراشلكنم
رهزلاىرشلاداسانارهزنبرصنمهرانابلغةداقمهبمركأ

:ةيعيدبلاتانّسحماباعلومناكوتايبالاهذههرعشنمو

يعماسملاوىحضلايفبيبحدقفل٠:عماسملامصأانابحترصدقل

عمادملالوطهانوزمنترصاليعمىدملالوطهاوهأنمنأولو
 

اہیرشاکیشوىرخألاوةيندلاهذههايندعابدبعزافدقل

ابارشرمبذعلافالخكتقسادربمابذعكتقسانإكايندف

.اجارشوابیرشنيبوعمادماويعمىدملانيباذكهوبكرملاسانجلايعماسملاوعماسملانيب(١)

س۹۲



:الوأاذهورخالاةيسانجةديصقهلو

يراسيجدلاباموييدجوجاهام
اہبرازلاطشةيارىلعالو
يندبىلإيحورتمسذمتمسالو
امستقميافكتوحاملزيلو

:ةروهشملاهتبتكميفلاقو

اهنأاکنفلكيفبتكاٿل
ملاعلکنموينماحیرج
اسناؤۇمالختشعاميغتبأالف

اهلثبزوفتنأيجراتسلو

راجلئاسيعمدهيدهملالو

راجىوجلاځربتومارغلاىحضا

راطوأرانلايفرضحيذنيبام

سفنلايہتشتاملکنماہبنانج

سفنلاىرجثيحمهفلاوىجحلايكذ

سنالايهويللخلامعنفاهاوس
سنإالونجمايألارباغيلع

اصوصخعيدبلابةالحُممكحلاوظعاوملايفةليوطةروصقمهلو
:تايبألاهذهاهنمتايبالارخاوأيفسانجلاب

ىشحلاىثرغءانسحًابعاكاي

اهھتکلیرینيشابسیل
ةفنيملغللابناو

اکردقيجدردبىلعليل
مهرمهنفِشَيملاهحيرج

املانسحالونعيًةمعان
امّدلاامتکكفسحالسالب

ىقيذوىرولانمیوهيذل
اقنقوفسئامبيضقىلع

یدوډاوهلسيلاهليتف
— ۹۳



ادوامقسهرغنمافشاذااهضرمثيفراحبيبطلاركف
اقرلاومالاهافاجوقورافقايرتهقرافاهمومسم
اقّرلاثفنالوماجحمجحمنالومسرهفشيملاهميلس

اجددقلیلتحتءاضااحبصاہبشمیسمايساریرتاما
اجقاهىتملبروتفالبيتماقءانحنالافيسدقو

اصعلابتيشمائيشذرأامهمالزقأتابئالايتتّيصو

ىصعلبهعطيملمركلالدندلانموكشينمفیوکشامريغنم
اسعوكاذدعبنماثعوابطرناكدقيذلامسجلاسىیاو

یسعولعلبكاذدنعدادعوتيلبابشلابقالو
ىوقلاتشمةرَشلالبتقمةبيشاخاتشعالاطف

ىوقلايلبحنممايألاثكدتملايضامعارذلالوتفمسرشا

دشارلامہنمةدعءامعزمہیفوقاطنلاةعساوةريبكةليبقرفاغونبو

يفراصونمزلانمةهربةرهاظلانوصحىلوتيذلايلاًطعلابفورعملاديمحنب
يذلاةثمرنبرصاننبدمحممامإلالسننمهناىفخيالونيربجنصحهدي
خيشلايوتدقورّيصقلابفورعملايروبنعلاياناكرابمنبفلخووهلتتقا
نألهدافحاةسايرلاىلعهفلغف۱۲۷۹ةنسلاوش١٠موييفديمنبدشار
نمناکامناکورصانودشاروشغربةثالثاوناكوهيباةايحيفتاممهابا

هنمهجرخأنأىلإىلهبنصحىلعىلوتساوةسايرلابدرفَفهيوخأيفرصان
نصحىلاهّجوتو١۱۳۳ةنسكلذوراصحوبرحدعبدشارنبملاسمامإلا
هلفعسأفهدييفدرجألاجلفودلبلاونصحلااذهىقيينأبلطونيري
ثدحمثتامناىلافالخهنمثدحامفةعاطلاتحتمادامكلذبمامإلا
رذدقامفمہنیبتاذحالصايفدہتجافيليلخلامامالارصعيففلاختهئانبانيب

نصحلاجراخمہنكاسمنوكتناونصحلانماولزنينامامأإلارمافكلذهللا
س



لهادشارنبرصاندالوارفاغينبءامعزنمودرجألاجلفودلبلامهلىقباو

ڌمحمنبديعسنبيلعمہنمورفاغينبيداوبفورعملايداولانميدفخ
يفلكءامعزلاءالؤهءانبافةرهاظلانمنينيعلاوزيردلاةسايرٌىلوتيذلا
ديزابأةمالعلاخيشلاركذننانسحتسنونالاىلاهئابآةماعزىلعهناكم

لهبنصحيفايضاقوايلاوراصيذلايوكزالايمايرلاقيزرنبدمحمنبهللادبع
نمضعبىلعيراقلاعلطيلينإَطعلادمحمنبرصانخيشلاهنمجرخامدعب
.هترسوهتايح

(يمايرلاديزوبأخيشلار

ليق١١۱۳ةنسناضمررهشنمةعمجلاوسماخةليلديزوبأدلو

امأانطواهذختاوهيبأتومدعبهمعرجحيقًاشنويكزابليقوفوتتبدل
ةيقرشلاىلإديزوبألحرورضخألالبجلايفنيعلاىمستةدلبفهئابآنطو
لوصاونيدلالوصاهنعذخأفيلاسلانيدلارونمامإللذّملتفملعلابلطل

هتمزالمةرثكلهديطخبمامإلااذهديواسترثكاوةيبرعلاملعوهعورفوهقفلا
هنعذخافيراولادجسمباسرّذممق۱۳۲۸ةنسيكزاهنطوىلاعجرمثهايإ

يهنلاوفورعملابرمالابماقدقويشيقرلاملاسنبدمحمخيشلامهنمريفغمج
.ركنملانع

يفايضاقوايلاوراصمثىكزاىلعدشارنبملاسمامإللءاضقلايلوو
هذهيفلاووهومامألااذهيئوتومامإلااذهلبقنم١۱۳۳ةنسىلهبةدلب
هذههتيالويفىرجادقوهلمعىلعيليلخلاهللادبعنبدمحممامالاهرقافةيرقلا
ىفنوسانلانعداهطضاللاتاماوةيمالسالافراعملاماقاوفاصنالاولدعلا

— ۹0



ترهزوهلدعبدالبلاتقرشاففيعضلاىلعيوقلاهضرفيناكيذلاروجلا

سانلاتنماواميحاونعيمجيفتاكربلاترثكوايفتاريخلاتنوهلعفنسحب
رهشنمثلاغلامويلايفيفوتنأىلاةبيطةشيعاوشاعوضعبمهضعبنم
قلخكقلخوعضاوتهلناكوهيلعهناوضروهللاةمحر١۱۳ةنسبجر

جرخيريضعفدوأريخلعفنعربكتالوفاكتتساهذخأيالفةباحصلا
يفجرخيولالاتيبيقاوسنمبلحطلاجرخيونصحلامزاوللبطحلاعمجل
مركهنأعمعشاقلاوزبخلاهلكأرثكاوايفاحانايحاوادرفنماراهنواليلدالبلا

ةعطقشرتفيامرانايحابارتلاىلعسلجيوىرقلابيطادوفولاوفويضلايرقي
لالاءارشبماقو۳الاومادحاسملالاوماةلضفنمیرتشادقويناوجلانم

نصححلصاوىلهبنصحرمعونيملسمللصاصرلاوحالسلانمةييرحلا
نماريٹکائيشرخداوةجاحلادنعنوصحلاهجاتحنامامهيفرخداونيربج
قرطلاحالصابرماولالاتيبلرجتللروذبلاوروطعلاوةمعطالاوةشمقألا
ءالدلابلقتنيالماعلعجولاملاتيبنمتاومألاوءارقفلااسكوروبقلارفحو

يفقفناوطحقلاتقورجزللاريبنيثالثىلهبيفرمععورافقلايفرابالللابحلاو
رمعوشرقفلانوعبرااهقوفوةضفشرقفلاةئامىلهبجالفانمجلفةمدخ
يفلدعلاوملعلارشنونيملعتلاىلانسحاوشرقفلانيعبسبىلهبروس
ءارقفلاىلعقدصتوالاوماودجاسملارّمعوهغارفتقوسيردتلابماقودالبلا
اننألوقلاةصالخوءافعضلاوءاينغالايلاهاللعفانملالسونيكاسملاو

ريظناليذلادرفلارهوجلاوهفهبقانموهنساحمركذىصقتسنناعيطتسناال
هتريسنمهانرکذيذلااذهودالبلاودابعلالاصمنمهبمافاميفنامعيفهل

يفدیزاخيشلافلعمثتجحيسفهنكساوهربةاهدننتركنمقق

ايضاقايلاحدوجوملايوزنلايدنكلاةعمجنبناميلسنبدوعسخيشلالهب
حاصلالماعلاكلذلامعانمهيلعردقوهعاطتسااميفهرودبماقویوز

6٦۹—



وهويجرفملارصاننبيلعخيشلاوهفدهعلااذهييلاحلايضاقلااماقفوملا

.ىلهبنميادلبلالهانم

تاربخلاوعالطالاعساويضحرَسخرۇمبيدأوإل
ڳتاوذلايہبجعموهرعشديعسنبایجحلاوذناحرسكاذإ»

هبماملإهلنمورعشلابقذحوقوذهلنمهنأبيدألافيرعتقبس
اهفقثيوسفنلابذيانكلذريغواضيرقتوةياور
اهتاقوأوعئاقولاركذنمضتيملعوهوخيراتلابحاصخرؤملاو
تَألاىنعملابسوماقلابحاصدجاحرصيموةغللابتكضعبيئءاجاذكه

نافجراتملعاميسالمولعلاىلععالطألاريكيأعالطالاعساوینعمو

هنأىنعملاورمدقوةفرعملاوملعلاىنعمبةربخعمجتاربخلاو.هلمجرتملانف
بجعلاو.لقعلاىجحلاو.عالطالاعساوهنأكةرخلاعساوكلذك
.قئاقحلااتاوذلاو.نسحلاا.قئارلا

رجلانمرشعيداحلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم

وهاذهيوكزألاينحرسلاديعسنبدمحنبديعسنباناحرسخرۇؤملاخيشلا
شکباعكفلانمهلوريعنبتاجرهنأهفيلأتيفءاجوروهشللا

.هيلعديزمالامهيفزربأدقوةمألالاوحأيفةمغلا

تايبأباہيفادبتايبأةعبسوةئاميهوةيوبنلاهتديصقهرعشنمو

:هلوقاہنمةيلزغ

مرضيفحورلاوقلقيفسفىلاوقرحيفبلقلاوقرأيفنيعلاف

مضوىلعمحلملأنممسجلاومجسيفعمدلاومدعيفربصلاو
— ۹۷



تبذعناويغيثیواسیلهللاب

:لاقنأىلإ

رضمنمثوعبلاىفطصملادمحم

:ابہمو

فرشنملاندقامبمانألاداس
هتصنهللابنممنظتاذام
تعلطامقلخلاديعمهيلعلص

هعفاربيحدمامفعيفرلاوه

مسدلايفمسلايكحيوهفهجاومأ

ملعلاديسلامركلايبانيد

مركلايذهللالوسرمانألاريخ

مهلاةداسلالیلسلوسرللو

مالاوقافالاىلعراهنلاسش
مرجلاةطرونمينعفريلنكل

»اهوةيموقةديصقهلوابنمهاندجواماذه

ملعلاونابلاركذليکبأتنكام

تدفنهنازحألجرينکل
رکنیلدعلليذلاريغقيم

:لاقنأىلإ

اوبكرذإتايالانمليلدلانيأ

ملسلاولاضلاوىمحلاوىوللاوأ

مركلاوملعلالهأركذتامل

مهفلاقذاحلانيعوهوالهاجت

مسرلاقينألانوتمرجأريغنم

س۹۸



اوضفرذإتايالانمليلدلانيأ
اولدعذإتايالانمليلدلانيأ

:لاقنأىلإ

:اہنمةيلزغتاييأهلو

روحا

ملكلايفركذلانيبمنمتأدقام

مهلانمكشىلإنيقيلانع

ملکنمتدروأامفلاسباہنع

فويسلابىراوتفرطلا
فوسخلابلتيملءايضيذ

«ةابإلاماركلاسبحنموه
4ةالووةسلئأفةدع

€تاطلسلاورومألاةالو
تامجغُمفرحأدَعهدَع

دشوةلمهملانيعلارسكبةذعواياندلانععفرتملاوهويأعمجةابألا
ةمامإلاةلودمفتماقنيذلابرعيلادجوهبرعيودئالقلةفصلالا

ملاسخرۇلاةباسنلاةمالعلاخيشلالاقناہبننبرمُغنبأوهونامعيف

نويناہبنحيحصلاىلعمهف:نامعخراتيفناونعلاهباتكيفيبايسلادومحنب

ريغفناطحقنببرعيىلإمهبسننمنإلوقأوبرعيلاينعيبةيرمريغب

.لاکشإالفناطحقنببرعينمناہبنوناهبننمبويلآنألءیطح

۹۹—



ناحلاصناينعملاناذهودسألاابنموكلماانمناعمهلوديصأعمجمو

هنعو.قهربخًادتبمعدمو.ةردقلايهوةطلسعمجتاطلسلاو.

نأكلوةركنلابءادتبإلاغّوسفصولاانهوخدمةفصّيوبنو.أبس
هدعبامهربخأادتبمهدَعكلذكو.أنعءانغتسالاةحصلهنعريخلالعبت

.فرحألةفصتامجعموفرحألفاضمّذَعوهو

لهانمرعشلالاقن
ةيرقلابدلو؛يسبحلاسيمتنبدشارةرجحلانمرشعيلاثلانرقلايفنامع
وهويمعودمرففلألادعبنيناملاوةعساتلاةنسلايفخراصينبنيعةامسلملا
بوعلبمامإلانكسمنيربجةيرقبلزنفهاوبأتامدقورهشأةتسنبا
ملعتوناسحالاةياغهيلإنسحأوهأبرفينرعيلاكلامنبفيسنبناطلسنب

جرخوةديفمامولعلانمهللاءاشاموةغللاوفرصلاووحنلاونارقلاهلظيف
نممزحلاضرأىلإلقتنامامإلااذهتاماموايدأاقذاحاييدأاديجُممارعاش
هعماهبماقأفضْرألاديقناطلسنبفيسمامإلاهيخأنكسمقاتسرلاةيحان
تايبأهذهوانطواهذختاوىوزنىلإلحترامثمامإلاتامنأىلإلاحلجأيف
ِ:لاقهباداوهباسنأنعربختهنع

يلاحنعويلصأنعكربخأينلسهلتلقتنأنمملاقلئاقو

يلاوخأساَسجونيوىضرلاسبحيبأمعنباويمالاخرفاغف
لاخلاومعلاتافرعمهذهفيأمعدجمتلاسنإمراصو
يلاعلايردقاہيفويلمايفمهراديهوىسآوطقسمنيعلاو
يلاماويتادارإتغلبىتحيدلبنمنپربجىلاتلحردفو

.ثلاثلاءزجلايفكلذةبسانمبسوبحللركذيتأيس(١)

طسدےس



:اضيألاقو

يدوجومبلخبأملويضرعنوصألجريننإيربخكاهالهاجاي
ديدانصلاعمجىلعالضفقوفتةحجاحجديدانصنميننإو

ديصلاةداسلاريخلئاونبركبنمةميركلامألاودزألانميأ

ءاثرهيفهلوبرعلبمامإلايفحئادماذهيسبحللو:نايعألاةفحتيفو
يفحئادمهلومامإلااذهدعبنمةبراعيلاةمئأنمهريغيفحئادمهلكلذكو

ىلعةيوبنحئادمهلومهتالووةمئألاةاضقضعبيفويرفاغلارصاننبدمحم
هیفوانرکذامعیمجرکذبهناویدلفکتدقوهناویدابردصمجعملافورجددع
.هاريشكءيشرعشلانونفنم

:ةينونةديصقيفهلوقبرعلبمامإلاحدميفهمالكنمو

ةفئاخضرالاكولمنملئاقو
هبقيضتشيجيئراساذنمو

هبقعيربلايفىدعلاديبيشيج
هنسحألاقالوقلاقاذإنمو
فلعفيءاجيملافراثاذِإنمو

المففاشألارخافاذإنمو

هتيؤركيفشييذلاميركلااذه
تنسحيذلاناطلسلبنبوعلب

ننقلاولهسلاعسؤودالبلاعسو

نتحلاضراعلادوجلجخأداحوأ

ندبلايفرازجلاةلعفهئادعأ

نعياوماشلايفهرخافمتعاش
نزحنمومهنموِءادلکنم
نسحلارظنلابروهوهقالخأ

م۲



:ناطلسنببرغلبمامإلاهانبيذلانيربجنصحيفلاقو

اسوالعرصقنمربكأهللا

تتبثيذلاحرصلاهنإهبمركأ
العدامعلاتاذىلعدامعلاوه

هتمظعلابهشلاةمظعترغاصت

هتدملوطيئهنکاسشخا

ةبترمورعاذتولالاسول

امرالعلانيريزعنصحو
املاجعرفهلوهلوصأ

امرإهبيغبآاموارخفوادج
امظعیرتهایؤردعبالام

امجعالوابرغالوهلالاريغ

املسدقلهمهنکاسناكل

نممامإلااذهكلمامةلمجهناويديفيسبحلاركذو:ةفحتلايفو

:ايفلاقضْألا

تكلميتلاليلانعينلستاذإ

اهمئاروكنمناصحفلأنوعست
موماركلارقشلاوننمتمكلاف
امفبورحلارمأتدْؤوغةمرك

انتديصقيفاهمضعبلاركذنس
ًادبمبانصلاوَنالَْرغيفف

اهرهوجريخلاحابصريخحتفو
تقحلنأتيرفعلاوزابلاومجنلاو
ةدئافناحبصيلوماهديو
لااسمدنعفورعملادّيجلازجاحلاو

مهففراعينِإفينلسهادي
مهواللوقيفامفكامرلاريغ
ِمُهَدلاةبيرغلاوقلبلاوبهشلااهب
ملكلاوقطنلاالإنهيلعيبغي
اومىتغتلوقللاوعمتسافموقاي
ممتيحدملانلماكلابوالل

مهشيجروصنملاودهفلاونوميلا

مهرورساهافاوريخلاقحالب
مدعالوىیشخُتاهدنعةرسعال

مقيىدعللمكلتفميركلاريخ
—ا۲١



یدهوالراونأنايدُهنمو
انتراجتفريخدئازدنعو

تمدصاہنأولانصحاہمرکآ

لجخنمجوهلاحايرلاوبكتفودعت
افستعمءاديبلااهبتعطقولف
نمحبصألاديصاهبتدرولو

ابتارئاطلاديصتتدراولو
شلادسأىلعاموياهطلسُتولو

ةرئاطءاقنعلاعمنوكتتداك

بهشىلعامویىدعلاَیوقتفیکف

ءيجتلمنهنممزهنمجني
ةبكاسراطمالاوربلاقرغتست
ةدرعمفلأاهتارمطنمو
تتةلالحلااهوفقتةلازغلاابنم

دلاعموىصعلاىوهتالنيزرمُأو
ةنيمفلأاهدالوأدعو
فبهالسلادرجلابرشلاهذهف

اهھکلمیءاشنمىلعزعتتداک
افوالاميظعتواركشوادم

اومعلالضلاباحصأناّيُغنعو

اومنغدقتاراغلايألهأوحبر
مدېنموهواميشهىحضألىوضر
مأسلاوءايعالااہنکسیفاہم

ملعالولهساہغيملوترج
مصعلاوبلغلاتاليالاكصيتق
مخرلاالنابقعلاكديصنمناكل

مجألاوليغلااتنصحأالیر

مُجَللااهناسرفيديبنكتملول

اوهريغولاموييفنيطايشلااهب
مصتعمقينلاسوؤربهنأول
مطتلتجاومالاورحبلاعطقتو
اوملعولءادعألاةوقشايبرحلل
مدطصتموقلانيحةدارجلااهو
مدنالوموللريخاةشاع

مهروهماهالثموتثانألانم

مرتخحتءادعألااهببورحلاموي
مكحلادحاولاالاهرخسياول

مہبلاةداسلانهبینھت5

نيرحبلاحتفومجعلابفيسنبناطلسمامإلاعئاقويفرعشنمو
:لاقةديصقلاهذهدانجالاءارمأنمايفلتقنمءاثرو

—ا۳٠



اوراصمجاعألافيكاورْطلاَفالأ

مهباصأىتحضرالايفاوغبواعط

مناكفونألامغراهباوراصف
یدرلاوفتحلانماسأكاوبرشدقو

ابظلااونياعامدعبمہلجدقو

هشویجنأمجعلاكلمملعيل

قليفةيفرشملابمهخودف
ةوسنكلذدعبنماوَميأدقو
ىجدلابوراہنلابمہیلعیکابت
انعابنأاوملعيملمناك

انبرضنكلوردهمهۇامد

مهعبطةساسخنمالإكاذامو

اهبوثثيللاقرمدعسةليلو
انأكايفلاطألاتارت
ابئاحسهيفعقنلاراثامويو

اوقرفتىتحءاجيملاتلازامق
ديسكلميفنيرحبلاتراصدقو
يذلاناطلسلبنفيسةلالس

ةدلببنيملسملامامإائينه

رزقنهامِټتارجشاودغ
رابتوكلهُمملأباقع
رامدوئادباذعءوسو

رايدومشرودتبرخ

رادبيهوناقذألاىلعاورخف

اوراجولويذلااورجدقوليخب
اورابفراوبللايالااياطم
راسيومہبَیَرسِيدقتوملاىلإ
راغصتامظعملاهيدلمظع

راغَصةايلاوسعمنهارع
رازغءاكبلادنعاهُتمدأو
راصقةادملارامعأوليوط
رابجلإزنلامويمهقانعال
رامقلاجرلاناغضأنولوقي
راهنتفويسلاباهاجدنأك

رابءامدلاونفسموقلااهب
رابغنهوشحارمُحبرحلانم
رافشقوربلاكهيفمما

رارفوةلذمهترعنكلو
راجنوهلعرفکز۱مرک

رافقوهبحوستنمآاٿل
راخفورخفمافباطمكب

—ا١س



ةطبغمجاعأللایفناکدقل

ةيرشفتحلالبنمنماوقسومعن

مهتوزغاملفادسأاهباوناكو
رَصنُتثخُبیریالاممکنماوآر

اجلممجاعأللايفقيملف
الجمهارتنمالإقيمو

انمارکتومريغنمانرضامو
دجامنبفیسنبايکازلاريمحک

كرابمودشارزيزعلبحنو
ادمحميمرضحلاكاذسنأملو

مغيضهمواقیملحافکعاجش
لماوحنونسلافاربصکلو

ًرفظمنيملسملامامإايمدو

اوراسواہنمنيبلااياطماومزف
راقعتاقبولاراقعنما
اوراحوصيحمانوداوفقودقو
راوخنشانوعارقباودغ
رادقوعدصمoاريالامو

راحدوہیللایفقیملو
راجيلاجرلانيبنمواليتق
رادجولقعممهنصيالو
رايخوابلدعمہنأل
راطُمذيذللاموللاهدعبىتف

رامذتيدُهمهبيرغليلس
راسخنيملسمللهتتومف

رارغهنعبنيملىغوبضعو
راشعودلويلايللاايفو
رادمتارئادللانرهديفو

رادكبتبناليلايللالاوط

نمرسلاةيرقبنج:لاق.اهرصتخنةصقيسبحلاناويدحراشركذو

نسحتاذنانستنبةراشبیمسُاهقشعةأرماباحجاریمسيلجرنامع

ملیتحاہبماهواہنسحواہبحةدشنمارئاحيقبفلقعلاحيحصناكولامجو
نأىلإلاحلاهبغلبولاثمألاهببرضتانونكلذببسبجرخفاهاوسرکذي

تاييأمظنرعاشلااذهلأسينأهبنيئزهتسملاهيلعننمكبتملاضعبهيلإراشأ

نمحرففعاجسألانسحأبهيلعاهأرقوتايألاهذهمظنفهباجأفهلأسفاہیف

—ا٥۱



اهظفحواهملعتواهبحرفلاةدشنمريطينأداكىتحاميظعاحرفكلذ

صقريوهيديبقفصيواراهنواليلاهقاوسأودلبلاككسيفاهدشنيراصو
:هذهيهو.هيلجرب

نارزىيخلاکسیمیدقتاذنانستنببايندلالتحمس

ناجزألاةرمحمدودخورينمهجوتاذوعرفتاذ

نامعيحاونفدوخلاهذهيهايينماننامزيفدجنا

يئاضلقعلاريمهموهفليحكفرطبًاحجارتس
ناصقنلاىلإهلقعتريمنكللقعلاهلدمهتكرت

4تاظعلابنأهرعشيفيرشغلادمحمىتفدیعسول
ةادلاصورخنمرمألايلوأوهيلعىشثأوىفطصملاحدمإcل

نمسانلاىلعماكحلامهبدارلاوىفطصملاىلعفوطعمرمألايلوأ
هانعمفادرفمهظفلناكنإووهوصورخةفصةادحلاولاووٍضاقومام

خيشلاةرجحلانمرشعيناثلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنمم.عمجلا
لفاحناویدهليقاتسرلايصورخلايليلخلاريشبنبادشارنبدمحمنبدیعس

ةرخالاىلعلابقإلاوايندلانعضارعإلاودهزلاىلعثحلاوحئادملاوظعاوملاب
ْيبنلااهبحدميتلاهتديصقبهدئاصقلبتسنو.ةيملعلادئاوفلانمكلذريغو
:اادمحم

ادلمأاندلنالاكاذبتحضفادٌدوتوارتخبتسیمترطخ

ىدنلاهافاونحكسمرشنلاواهءارويمحنالارجحتتوءاح

م۲



ايلحنمتدرجبيقرلافوخ

اقشةلازغلاكاهجوكيرتو
ةراتمسبتفينئدحتتتاب

اهرازإهاوتحاامانعمتجادقو

عنايدروونامرنيبام
درمملسلاَبلقاغاصوف
عممسودرفلانمتجرخاهلعلف
ينطابفرعتلينبتاعتتلعج

يعمساافتلقمثيلوقتلف
ةفرطةبحلايفكتنختنكنإ
هلاضفأيفديحوتلاهتدحجو

دحاوبنيلاعلافهتنرقو

هدمهلالابتکيفناکنم

هتافصقيطيمفبقطانوه
دشرُملضفأوهواشاحوالك
الویرخأالوايندالهالول

اهبالوءامسلاكسامهالول

ابرةطيسبلاطسبامهالول

لزتملترادكالفألاامهالول

حئأالريمحبصامهالول

ادنبتوالعرشننميأرلاام
ادتعاوكتفتاذلحخالخلااير
یدرلافتحقشاعنمتدروأک

ادوسألكاثعلاکعرفثيئأو

ادبدقاردواتوقايتيأرف
ادرلاتحتاملکلحورجح
ادمرساليلليللااذهتيلاي
ادربأرينوألحنذيذلو
ادمرألاليلعلايفشياهثيدحو
ادعسألاروزتتتاواهبارتأ

ادعوملاتيفواموتنخلوقتو

ادّدرتومكنعيبلقلامام

ادُمحميمساحلاتيسندقلف

ىدنلايفاكيرشهلنأتمعزو
اددۇؤسولوطت؛ءايلعوافرش

ادجمممكحلاركذلايفوارط

ادعمنوكيراشعمرشعوأ
ادعبألاءامسلاوةطيسبلاءىطو

ىدتهانمهيدتملطارصلاحضو
یدتہباليلنبموجنلالعج
ادملجلالابجلاىسرأدقلالو

ادبرمقالوسمجالوالك

ادوسألامالظلاخسنءىلألتم

_—ا۷١



احفاولحايرلافلتخاامهالول

هئامباحسلاداجامهالول

تفدارتمظعلارحبلاامهالول

ةنجبعيطملاىحضأاههالول

عبراصمالسإلاامهول
هئامعدعبباوتلاامهالول
بۇۋيلجيجحلامامهالول

ميخويماحلابيطبتاط

امفبهذنمْمشلاهتدواردق

ةجحوهلبنمرلاةوفصوه
امرکتمالئازارقفراتخاف

:ةنسحةظعوملاقو

سفنلاهذهىت

ةبوتببونذلابسكنععلقتو
امركتويققىرخألايفبغرتو

اهقيطت۳رهدلابوطخنف
اعداذإليحرللعادعجفأو
ارخافةطيسبلاقوفىشمنمايف

ادبةعرسبباحسلااشنو

ادعرأدعروقربالواقدغ
ادیزمیحضأویرتتهجاومأ

ادلخرابيصاعلاكشملاو

ادرشمراصرفكلاواعفرتم
ادمرسلامعلالانهلالضو

ادحدقاياطلايداحهرڻابو

ادهمتواهمتاحاسيففورعملا

ادهزتوهسفناہلإتقفات

ادهشأةيربلالعوهولل

یدتراوةعانقلالابرسمتعاو

خسرتةعيشلاملعيلواهاوه
خستوتائيسلالكصخمت
خمشتورورغلارادنعجرعتو
خّمشكماوستافينملابج
خرصيووعديثيحايانلايدانم

خفنيلازالناطيشلاكفوجيفف

—۸١۱س



یوحةفيجهنطبفنمرخفيأ

اکئالمنإربكلاعانقحزحزف
ًايضاركايندتنزأقلطتاذإ

:دازلاريخیوقتلاناونعبةديصقلاهذههرعشنمو

رحسلاىدلهيكبأفلاللويلام

رهنامتحنتافرغىلعالو

ةسئامندللانارزيلااهناك

ابختنمنايقعلاوربتلاىلعالو
ةموسمليخالونينبالو
افوادتحارىلعيكبأتسلو

لطهرأعمدبيکبالظا

ادبأهلهأعمىدحلاباهذىلع

مهدعبقحلاویدحلاتامفاوتام
هدضاعيلدعكلمىلعيفض

خطلتيهراذقأيفلازالو
خسنتوتلمعاميمحتهلانم

خسفتومغربايندلاكقلطت

رطملاوخرلابتفعموسرللو
رفسللناعظألادئارابودحي
رجشلاولخنلالالظهيلعيرجي
رردلاوأاهيبشتضيبلااهنأك

رتسلاوباجحلابكلئارألاقوف
رطعلامحافلارشنكسلملاحضفيو

رخذمبردالونجللاالو

رمخةعومجممعنىلعالو
رمسلايففرظلالهأوةاقسلايديأ
رذعلاقشاعلافلاركذتّددجو

رمېنمباكستلالطهفكوتسم
ردَملانمقابطأباوراوتا
رثألاوهللايحوذبنىلعيفح
رمسلاوضيبلالمحبلاجرلابلغ
رمععمهللادبعةنسليح

¬ا۹١



ةمئالشخمةبصعىلعيفهل
اوضقناهلهأانامعنِإفيفغ
اعدوئاقاہیفرمالابمافام

اوحنجذإريخلاءاملعلعيف

ماهريخلاءاملعىلعيفح
مهوهبلمعيململعلاىلعيفح
ايوءامغلافشكايسانلاةداقاي

تدسفنإءايشأللحلصيحللاف

دسحنعضارعإلاولهاجتلاامف
هبباتكلاوموقطارصلااذه

لدتعمساطسقلاوقحلاورذعلاام
هبنيترفشلايضامرتبأفيسلاو

اهرجازلعمستعماسمللم

ةيشاغراصبالاتطغامناك

لذخيذل.امويةجحالفالك

ةركذتواظعوىدحلالهألىفك
هتوفصعاضرمعليرمعليف
ةكلاحءاللةليلعيف

لصأاهدعبتاوحضىلعيفغ
دغمويهاقلأاميرعشتيلاي

ادغهورتريخاولمعادابعلللق
اهدحاوتانجللناجهنناذه

امومسنلافافهنابلاحلرام

رشبلاوهللةمئاقطسقلاب

رشألاوكفإلاباوتأومهقاثيم
ردغلاونالذخلابهوناخوالإ

ررغىلعىندألاعمطلاولامل
ررغلاةداسلاليبسنعاوضرعأدق
ركبلاولاصالاعمهوركاذدق

رعونمولهسنمةطيسبلاحلم
رطخيفسانلاناكحلملااثعنإو
رذتعلرذعامفيماعتلاامو

رمقلاوسمشلالئيضكةلالد
روُسلاوجابنلانعجاجوعالاام
رفظلابهللادهعوودعلافتح
رظنلابجہنلاءاوسلتادنتعاامو

رقويناذالاورصبتلانع
ردتياوهللارمألعراسوعطأ
رجدزلاديدهتيالايفءاجام
رذلاومومذملابعللاووهللايف
رحسلايفموللاذيذلبابتعيض
رطبلاويفلايفلمعالبتلو
رفسىلایواملامآندعتانج

ركنالبيزحيرشلابرشلاو
رقسىظليفيقليرخاويضفي
رجحلاوتيبلالوحنوبللاجع

م٣



:ةيتالاةديصقلاهذهصورخينبيفاحيدمهلاقامو

كلادبدقيذلاامادودصينيرت

يقرفببيشملاضيمكعارأ
ءىرمالموقلاةنباايبابشىقييأ
اهدارميفىتفلاسفنتمظعاذإ

مهرکذرشنینيحصورخكولم
مهتايغاوناكواوناكیرولاثیغف
بتوعمويممناسرفنمبجعتو
مهدايجيوازعلانيبتبعلامف

ةيوبنةروهشمةريسمه
مهيزنيکاسملايزمهكالماف
مهسوفننوكلالانودهازلامه
اظفاحةورمللامویناکنمف

ابناجنيللابموقلاةايحلعضي

كرافبتسلمويلالبقيدهعف
كلابيدهعناكامعلوحف

كلاعصلالثمراصكولمليلس
كلاهملايفمحاقالإمسجلاامف

كماوسلاموجنلاقوفالزنماوقر
كلاعصلاكىرولاكالملکتدغ

كلاوحلايلايللايفاسومشاوناكو
كباشتلاىدرلامويمحاعفأو

كراعلملافةباعلاكلو

كراشمنممهدجنيفمحلامف

كحاضريغسباعملظلكاب
كسانريغكلامنمامفاعوشخ

كئانضلاريخجهلانوكلاسلامه
كراتريغهلىنسالابدأللو

كتاهريغىبنلالهأاودطوامو

:افوأصورخينبحدميفىرخأةديصقهلو

سابقمرونماالتءارتسش
تزربامبارتأيفسنألاةيبظما
ترطخاذإءافلفدرلاةجارجر

سالغأتاقيمادبمتردبم

سايمنينيعلاةناتفلكنم
ساوسووتانربملحلايبست

١۱۱—



:لاقنأىلإ

ملةليلاذبحو
يشدتتابارساهتلزاغ
مهكوللاراكذتبانجردناىم

اهسدانحفنامعسوماوناک

انحواريلسنمهکولمنمله
مههجواباميسمشومعنتلا

ةمركمسددقمهبماركلاقرع
لزهالووغلمہداونيفام

ادبأمشتامهرهدلاعضعضام
مشىرتولكولمنودهإزلا
:eنامزلالاطنإوءافشلایجری

هبنوئخلارهدلارثعنمرضام

ىلعةالصلافيلإدمحدعبو

ساسجومانمغرىلعتراز
سارخلرذحتملردلارثنتو
ساكناريغكولمصورخوب
يسارلااهدوطلبىوطلايفاهثيغو
سامرأقابطأاوعدوأمهلكمأ
سابلاةعاسيفتكمسةّمهو

ساسديأرهدرمنإقرعلاف
ساركوردصنمةوالتلاالإ
ساتخورابللاوناكتساالو
سابللرظنتالفرقفلامسأ
سالونافيضلسینمهف

سانجأوبادابیراوتانیح
ساندالكنعيقترلاانين

:اهعلطمهمظندوجأنميهوةسايسلاوبدألافةزوجرأهلو

رداقلاكيلاهللدمحللا

دلونعوادلاونعاونم
لاكشألاودادنالانعلج

ءادوسلاةلغنلابیبذدیری

رهاقلازيزعلادرفلادحاولا

دحتلموهدنعريزونعو
لاحاوةوقلاوشطبلاوذ
ءاليللاةليللاتاملظيف

—١۱۱ےس



ثداوحيفةيئارةديصقهلو‹اهلكاهاندررألةلاطإلافوخالولو
يهونامعثداوحضعبيفراكفألاةارمورابخألاكلسةامسملايهونامع
:اهعلطمتيبةئامنعديزتةليوط

نمءيشيفركذوةفلتخمرعشلانمانونفدشاحهناويدنأةصالخلاو
:هيلعرثعنملفهتافوخيراتامأ‹قاتسرلادلبيفهنكسمنأهمظن

ةامكلاماركلاسبعنموهديعسنبدشاربىمسملاوإل
cتارهابدئاصقوذرهامحيصفيناعلاقئاررعاشإ

سبعلثةامكلاوماركلايهوةفصلاهذهلٹمزاوجيفمالکلاقبس
فوصوملاوةفصلانيبةقباطملافسبعينبريدقتىلعيأعمجلاىنعمهنّمضتل

نقتملاو.قذاحلارهاملاوعاجشلاوهويمكعمجةامكلاو‹ىنعمابةلصاح

قئافلارهابلاو.هتعانصيف

خيشلاةرجحلانمرشعيناثلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنه
ديجوهوريرضلايواميسلايسبعلانسحبنباديعسنبدشارحيصفلا

حدمهنأونيبملاحتفلاهباتكيفقيزرنباخرؤملاهركذ‹رهامقذاحرعشلا
:اهعلطميتلاهتديصقهحدمنمفلاقدئاصقةّدعبديعسنبدمحأمامإلا

يکزاةرقلامعأنمةدلبمسايهواميسىلاةبسنيواميسلا(١)

— ۱۱۳



قيفأهنمتسلبحركَسلجأقورشنابوليليٿنجىت

:هلهحدمنمو‹اتيبنيالثلاوةنالثلاغلبتةفيرشةديصقيهو

امكُحسانالدعأواإسالادمْحَأاي
9

اَملحعسالارثكأوالقعسالاريكأو

امتدجماهدنعوذديعسنبدحجای

امصخلخبللراصوذاط4مئألاريخ

:اهعلطموةيلادةديصقباضيأهحدمو

يدوعرضيمهلصوبنإفيدوغيلالصوبايي

:اهعلطمةيئارةديصقباضيأهحدمو

رورسوةرضنٍماقبلوطوروبحوةنجاضربالل

:لاقحدملاىلإلزغلانمصلختالو

ريصنمامإلاالإهلسيلفىلعلابلطًاعرمارهدلالذخاذإ

.ماتلاسانجلايدوعويدوعنيبويعجرايأ(١)

١۱۱—

 



:لاقحدملاىلإافزغنمصْلختالةيفاقلاةديصقلاامأو

قيرطمامإلاريغافسيلفىقتلاوةيادهللاريستئشاذإ
قوربةادعللايالابحسوىدحلاىلإةامعلاهايتفبدوقي
قولهيلإكلميذلسيلوبلاطوهامكالمألاقحليىتف

نبدعاجخيشلاحدميفهلونيبملاحتفلاباتكنمهلقناندرأامىبتنا
:دئاصقةدعسيخ

4تاملكلاۇلۇلماظنبتاكلالاسنايلاقيقروإط
كةاقملاتاقثلاعماردقلجيكمرددَنَحمهوبأوإل
ةارسلاةادخحابينغتتتاقئاردئاصقتءاجهنعإ

«تايغألاوقاوشألاعوبريفيلجحتهلةنلشإل

نمبتاكلاو.ةحاصفلانايبلاو‹«نسحيأقرفهنّسحمالكلاققر
قلطيوطخلادّيجناكاذإالإابلاغهبصخشلافصويالفةزاتمملافاصْوألا

نازوأنموهوةلمهملادشبلاَعفنزوىلعماظنو.ةباتكلاهلمعنمىلع
اهتدوجلۇلؤللاباهمظنييتلاهتاملكهبشتاملكلالولمظنريثكيأةرثكلا
هبنمتؤيوهيلعدمتعُينموهوةقثعجةحوتفمءاتبتاقثلاو,اميناعمنسحو
ريسكتلانمهدرفمةمالسلملاسثنؤمعمجهعمجوثنؤملاوركذملاهيفيوتسيو
بحاصيقتلاوريسکتعجهعمجويقتعجةطوبرمِءاتبةاقتلاورييغتلاو

عمجةادُحو‹تابجعمتاقئارو.هتعاطبلمعلاوهللانمفوخلايهوىوقتلا

يفلبإلاودحييذلاوهيداحلاوريسكتعمجامهعججوراسعمجةارسلاو«اح
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اهقاسيألبألاادحلاقيءانغلايأءادحلابهتوصعفرييأيرسيامدنعليللا

ةادحيأنمىنعمبةارسلاةادحهلوقيفةفاضإلاويشملاىلعىعاهٹحيلافىنغو

.ایداحراسلکسیلوراسداحلکفةارسلانم

خيشلاةرجحلانمرشعثلاثلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
ملاسنبدمحمنبملاسلوحألاوبيضاقلاحيصفلاليبنلابتاكلاماعلا

نبدمحأمامإلانبديعسنبدمحماماديسللارصاعمناكويوكزالايكمردلا
هدلبنمملاسخيشلابلطاذهدمجديسلانإقيزرنباخرؤملالاق‹ديعس
رهوةيعرشلاماكحألاونيملسملانيبةباتكلاهيلإضوفواكربدلببورقأويكزإ

ركسلاوراوزرألابهمعفأهؤانبلمكالوروسلانماجراختيبهلىنيينأ
الونيئانبلاربخيملوملاسخيشلانمملعريغبكلذريغوينارألاوقيدانصلاو
لهأنمادحأخيشلالهأىلإلسرأمثتيبلااذهنأشبرمضأامعمهرغ

خيشلانمباتكلابسنواكربىلإلوصوللمهيعدتسيباتكهعموباكرلا
لماحربخأهنأكخيشلالهألصوىتمهرابخإبتيبلابمهرقأنمرمأو
دمديسلااوربخأواولصواملفلصوىتمكربخينأوهيفمشزنينأباتكلا
دمحديسلالاقفةهزنللنوجراخمهنأكتيبلاىلإهبىضموملاسخيشلابلط
ملاسخيشلالخدودمحديسلاعجروهيفامووهكلتيبلااذهملاسخيشلل

ركشوهيلعىنثأوهللادمحفروكذملاديسلاهيفهلةعدوأاموهلهأىأرفتيللا
ءابدألادنعاهركذعاشيتلاةديصقلاهذههلمظنفاغيلباركشدمجديسلا

هذهو.ةلاطالافوخةصقلاهذهانرصتخادقو.ماعلاوصاخلااهبجحفو
:هرخاىلإىلجتتهلاةينونلثم:مظانلالوقيفابيلإراشملاةديصقلا

س۱۱



ْنمِيلاوةنعسنيعٰيبابنيباَن

اومکحتوهباورکتحااماورجت
نمدوعلاومهنادبأنمكسلا
مهسافنانمجاهلفنرقلااذشو

يکهللاقيالالاجاوزاح

افلايلنستانجولادرؤمو

هظافيسبمكفحالسلايكاش
اکذترفسدقوهلملحلانج

مهلكاوشاقلخلاهيلعمنص
هتوعدفةَبرِإهمثمر
نمفانهوهتقناعينناولو

اجينيٽمُيىسمأهئاولو
هحوربوندلايفيحورناولو

اللطلابيذلابلقلاةوقشاي
ادغيهيلعارصتقمتلزال

هلالعيجتدححيذلادج

نعالسهرازنميلموذ
امفجارهلحتفيملووخسي
الوانعالاکكيملهال

هنأالإباوثألارّهطُمو
ٹداحنمؤرماذالهباذإو

هسأببوهملحبنامزلااكو

نُالببولقلاهبعابقوس
نلوالمہمماتسينمباوجف
نجولانمنارفعزلاومهنادرأ
ندبلاقرعنمدرولاءاموارخس
نمکهبيلعحشمهبنکل

نعطهتماقحمربواشحلابرض

نجليللاهنمعرفلاوههجونم
نثولامكلذتدبعلىقتلاالول
نذاالوةادغلانذأامفابغر

نحبلقلاهيلإئوشنمويهرش
ندهاموُدارْفلاادهالىوهأ
نأمطابلقلاهبهلدادولاجزم

نکسهاجلبولابالويوري
نسحلالعفلاىلعارصتقميالوم
نمزلاقالخأقلخللهبتلحف

نطولاىلإنينحلاودهاعملاركذ
نمکادوجاخساموهاذایریو

نزوالوهادناللاکداجنا

نلعلايفوةلإلارسلايفعاطأو
نردلانميقنلاضرعلااذراصدق
ْنبتمْيوماضينأبلالانمف
ننقلاىلعداهولالعتملفابدأ

— ۱۱۷



ةسفكرياليأرديدسو

یوسدضىلعهمراصلسام
مهءالشأهسأببعابسلاىرقو
اعشانياعملاغلبدقدجلاب

هدادوضحمبيلثمیرشدق1

نعتزجعٰىلعننمهلمكلو
ًامزالمهميدلءءارثلاىرتف

انجحياملءارعشلالبلبنُ

يكسالهلاولنذؤمو
هبوكرتادئاصقهمتيتأف

اباللحاهباوثأنمهوسكأ
انسحدئارخلاديغلاىلعويري
اهقلتوالادعباهلُجَساف
هلصأىقللالصيذلتفز

هنامزنإدارأثيحعسيلف

دنيلالمواسورحمقبيلو

نکسنتفهتكرحناوتنكس

نفددحأافلامذإىغولامري

نجتهافنصغبشدقهلبقام
نبفلاقليملفهمسةيل
ننلاكلتىلعهضّرعأركش

نعظيرادنعويفكنعرسعلاو
ننفلاكاذيفتدرغىدنلادرع

ننسلاوضئارفلايضقتهرمأنم

نمدلاءارضخالاعرفوالمأ

ندعىفختاهلضفبداكتالجخ
نقذللدئاصقلااهرَتتدفف

نکزبطينضابمهياركب

نعطدحأاهلصأيفامواعرف
نسرلاهدييفوهلدايقلاسلس

ناوةنغَسنييبابنيبام

يفامهادحإنيتدیصققیزرنباخرۇمةديصقلاهذهلاونمىلعجسنو

ينيوثديسلاحدميفىرخألاوديعسنبناطلسنباملاسنبدمحمديسلاحدم

يفخرۇملااذهركذيو‹وركذدنعهللاءاشنإامثكذنسناطلسنبديعسنب

نمو:لاقمهئاملعرکذدنعصورخينبنمارعاشنيبلاحتفلاهباتك
نبرصاندمحموبأحيصفلابيدألاخيشلاريهامجلادنعريهاشملامهئاحصف
ءابدألاضعبتأ‹يرجاحلايلئامسلايدزألايصورخلاناميلسنبدمحم

—۱۱۸س



يفيكمردلاخيشلاةديصقلثممظنينأدمحمنبرصاندمحمابأخيشلالأسي
اذخأخيدملايفذخأولزغلاكرتهنأالإكلذىلعهباجأفديعسنبدمحديسلا
:اهعلطماليحج

نكسانلكيفليللاامهبمعنأنمزلااذهايكافاوانهانإ

:افلوقي

نطومفرقتساالوكيفهبلهأالافرعامهالوليذلاوهف

نسرالبسومشلاديقالوبعصبكارللذتساكنمالوالك
نلهاوسبةّلأكلتوهمالعلاولئاضفلابستنتلضفلاوذ
نمتنأینعتلیقلاذإدجحىیرولاىلومیدنلاودماحنابر

ننلايذدمحأنرقلامامإلانباديعسىلوملادّيسلامامإلالجن

نياهتعاطأدقورازنتعضخهلنمويمكلايديعسوبأ

نأقیزرنباخرۇمالاق‹ةيافكابنمردقلااذېبوةليوطةديصقلاو

هقسننسحورعشلامظنيفيكمردلادمحمنبماسبيدألايضاقلاخيشلا

ريغهمظننمنکيملولوهرصعديحووهنامزديرفلهانعمةذلوهتسالسو
دمحمنبنافلخنبدمحمميركلاديسلاابحدمةديصقنمنيتبلانيذه

:اموىفكلليكولايديعسوبلا

لويالكلتباثدجيولوزنهبقعيسيلومس
لوقتالوقتاهعمستفادصتمايألافتئشاملقف

— ۱۱۹



ةهنباعضوبهرشبيدحأهاتأنيحاهلاقيتلاتايألاهذههرعشنمو

:لاقف

ةاتفعضوبيلرشبتتوءاج

يتلايهةايلاىدميلعيذه

اهداۋفرسيينميتلايذه
يقاتشتىونلاموييتلايذه
ىهللاىلدأاهتاهلميتلايذه
اشيدبأامليلقبيتلايذه

اهيرخافُنيٻيهيتلايذه
یرتتبعلاذٳادجيتلايذه
يرساهتنياعنِٳيتلايذه

اهءاسيبلقِءاسامتأراذإو
لقتعشاميللاقييرنأول

ينافونامزينيدتويمحت
يتاهوأيتبكاهتلقنإ

تاوعدلابنهحرللخلتو

تاوهللايفراسءيشلقأو
تاتلانيبركشلاليزجيدبت

تاوخألاةّصفدذهتيبوأ

تاوصألاعفرأبيلعيت
تاعاسلاىدمترسةعاسيف

ترقلاةڵلبُناميأرف

يتانبرْمُعليطتتلقليطع

:همظنمقتسمريغلاؤسىلعهنمباوجاذهو

هقميذبحىتفباتکیلاو

انعنإةقيثولابذخأيرمألايف
نممارامىلإلكىعساٺ
ىتفنعلاؤسنأيلِإهنم
هظفلبهيفلاقاڻالثنکل
امدعبنمةعجراممموريو

هقطنمنيزشرعلابرسانلايف
هقبومفیرینأةفاخمبطخ

هقبسأامالعلاىلإناكسانلااذ
هقلطملاقءانسحلاهسورعل
هقّرأوقارفلاهشحوأفاذه

هقلغأوهنعدرلابابلسدق
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يتللكدايطصافيكهتيجأف

اهريغةبطخغباوابنعلستف
ةرسمفيلحودغتايبىسعف
يذللاعيطمايندلايلتيقبو

هقلحمكنعوجلايفامترداغ
هقيشاہیلإسفناذتنكول
هّقفوُملازتالكدارمىلعو
هقرحمارانكارخأيفكيفكي

يمدألارماعنبريشبخيشللةموظنمبيكمردلاخيشلاموظنممتتخنو
..اظعوافاقيوكزألا

ةيئاجملافورحلاىلعةبترميهو

اضصمُغمُعطتفيكرغلااًهيأ
دازبداعمللتوملارداب

بدناوكيصاعمنمهللاىلإبث
امدقتدسفأتنكامحلصأغ

یاوكنمبابشلاءامفج

سربكنمبيشملافيظلح
افوخعمدلابردتكينيعلخ
ملعاوحراوجلاةعاطلابواذ

ابذيصاعملاكسفننعبذ

اهباتًابنذُمهللامحجر

بيرقليحرلافسفنلادؤز
ودغتوفاختامكيتأيفوس
عاطمحشسوفنلايفامرش
بابشخرشبررتختالحاص

اضصكركلوحنكريايانملاو
ىضرتوبحتامقلتحڂاص
ىتضقتبونذلايفكنماع
اضرفناكوأكانهالفنناك
ًاضغناکدقوالباذهُدوُغ

ىضنأوبابشلاسبلمىضنف
اضرعوابوثنسّندبونذنم
اضربكالومتيصعاهامنأ

اضفرتشعاملوضفلانضفراو
اضرقهللاًضْرَفأوهيفناك

اضفخواعفرقلتريخلالعفاو
اضفخسفنلاهبتبصنلك
اضهملقعلابسكيهنمىوهو
اصبنّسلاځراشتامىتفك

¬١۱۲ہک



هاوهعبطبءيرماٰيعسلص
ابرشعاقبارسنمابلاط
ايانلاتوفينابالهجَنظ
یتحيينامألاهحلِماع

ةايحنمهلادبامرغ

وفرکسنهرپزعايقفف
هتعنصاممايألاكلترأدق

اودابفمہیلعاهفصترزک
نوصحخنونملانممهطحتل

ليلقنامزیوساوماقأام

ىسمأوسوؤرلاىدرللاوسكن
اوناكوفازلادروملااودرو
بیبللکهیعياطغوكاه

اميلنوکييذلاکنکتال
يتكنودداقرلاريثكاي

اضرععوالوُطلامالاديو

اضبقءالاىلعهفكاضباق
اضرأةبحألاعدوأدقوهو

اضعةبيصملابتولاهّضع
اضغبكلذدنعراصاهبح

اضحمكليتحيصننمنيرشاو
اضقنوالتفدابعلاكولمف

اضرنوضريىڑلايفاوضمو
اضموتوملاضراعلاوماشنيح
اضعبكلملاىلعمهضعبيوتحي
اضحدفقاوملاتباثمهب

اضربوادهشنوشياهل
اضهمينمخځرقلاهتضهم
یضریسيلالفاغلقعلالهاذ
اضفمونلاوداقرلاًضفياه

سيئرلاةماعلاخيشلاحدميفةناتطدئاصقةدعيكمردلاخيشللو
نباهلوهللاءاشنإهركذيالايصورخلاسيخنبدعاجينابرلا

نيالهأةكماردلاوخرؤملاقيرزنباهركذاديمُحىمسيهيقف
كلذفةزرابلاتايصخشلانمهدافحاوهدالواودمحمنبٹیغيکزانم

ولعوسوفنلاٌزعويدايالاطسبوقالخالامراكمباورهشووفرعدقففرطلا
حلاصودمحمنبهللادبعهدلووثيغنبدمحمايلاحمهنمدوجوملاوممحلا

.مارکخایشأمهلکوثيغنبدمحمنب
¬ ۱۲۲



چتاربخلاوضيرقلالاجرنمينانبديعسىتفلالهوژل
ېتالصوذلئاونابحسبوىيةبارعىلإهاتتمإcل
تاحدملاونايلايفةياغاباجعىدبأكوللايفوعش

ةربخعمجتاربخلاورمدقوهمظنرعشلاضرقورعشلا:ضيرقلا
هانعيذلاوهةيارعو.اضيأرموملاعلاريبخلاوةفرعملاوأملعلاىنعمب
:هلوقبرعاشلا

نيجلابةبارعاهاقلتدجنلتبصنةياراهاذإ

نابحسو.ةبارعونبعمجللوةبارعنباهيلإبستنملادحاولللاقيف

نيبوهنیبةلصلافنايبلايفلثملاهببرضياغيلبانكناكلئاونملجرمسا
ءيشلاةياغو.هنسحخلهنمبججعتياموهباجعلاو.ةحاصفلارعاشلااذه

ةحاصفلايفةيابنلاكوللايفهرعشغلبيأةحدمعمجتاحدملاو.هتياهن

.باجُغنملدبةياغف.حدملاو

خيشلاةرجحلانمرشعثلاثلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
حدميفوعشرثكأوةبارعنبحلاصنبيناثنبديعسنبلالههيقفلا
رعاشلااذههبقلدقوديعسنبدمحأمامإلانبناطلسنبديعسناطلسلا

ريغوةكلاملاةرسألانمادحاولالهودمحمهينباهدعبنمحدمو‹يلاعملارمقب

:ةديصقلاهذهيلاعملارمقلهحيدمنمفءالؤه

اهتارفزيتنجويفاهبرذتاتابعيتلقمنمترجُمكالأ
اهتارجشةرضخحمةضورىلعةمامحاليدهتحانالحونا
امتافلاابِتالادعجرتفةضيرمحرنابلانوصغيجانت

— ۱۲۳



اهحانجةاطقيبلقىلعزېت
هتنفددقیوهنميلولرفصادق
ةضبدعاوسلاالبعةلفطىلع

اهدقةليمنابلاطوخلجخحتو

اهباضرفالسلامعطىلعقوفي
اهدخبضايرلانأبجعنمو
اهرونمتکيرعشلاليلوتليت
عبربلاحرلاليختعبرانب

دساحدیکنمشخنملةطبغىلع
سماوشضيبيلصولابانتاليلو
اهشوتتالةدرعسماسعاسو

تنىيزتوالايندلاتّرضحخادق

اهشيعبكسيناطلسلاىدننأك
هركذبلقلاادصولجييذلاديعس

هءاولماماناطلسةلالس

ارسُحرأتداسالااهنیرت

هئامصخنموجلابهشنأولو

اضقلامكحمهفايسأتيلودقو

ىدرلاكرعميمادقإلاىدلسوبع
هحامريداعألابليفعكرتو

ارینقرشيرشبلابههجویرت
ُةلْيخوهانقهادعأرهو
ةعرشوامكحهللاضرأمعىتف

اهتازباهاتنأىلجعرعذلانم
اهتاسأ.تيعأوينيعتيمعدقو

اتاظحلىغولاداسالتقتو
اهجتاتفلابظلاظاحلأحضفتو

اهتانجورمحأدروبيرزتو
اهتاحفنارفذايدبتوراذع
اهتاملظتلبحنااهيدخسمنمو
ابتاوهصةلفغيفانضمجنو
امنالفغةروضحماتتاقوأو

اهتاسلدتلعانيشاومايأو
اهتابکنانبرعشتملوسوحن
اهتاكربىرولالکىلعتشمعو
اهتارهزامسلايفترانواهيلع
اهتافصليلعلايفشتهتيؤرو
اتارفوةروشنمالعلكل
اهتامجأةفلمانقلارسو
اهتاوزغهتمکتلاطواهازغ

امتاوبضىدعلافلتىلعيضقتو
اهتاتعتلاصءادعألااذإكوحض

اهتادجسلطلابتلاطءءارتبو
اهتاقعصتلعاجيملايفمهبلااذإ

اتابجىغولايفرصنبريت
اهتالووامتاداسهلكاذو

١۱۲—



ةمعنوزعبايندلاىلعىقيو

اہتاجردهبهايلعلومستو

اہتاریناهروننمالتءاضو

تاطلسنبديعسناطلسلايلاعملارمقنبدمحمديسللهحيدمنمو

:ةديصقلاهذه

اهدقنيحاشولاَيثرغةَلفطيلو
ابنيبجامأواديجابظلايكعحتو

اهعرفويغلوسلانيعكنيعو
قروُمرضخأضورلاكافراذع
يتلاةيبظلاوءاديغلاةداغلايه

لفاوغنوتماشلاوينلصاوت
هرغطمسبهشلاناكليلب

ىرثلاةبيطءانغةضورىلع
دمححريمألالبشلایدنناک

اشلاودماحملايذديعسليلس

عماجلمشقرتفيملهلدعنمف

مهتاجرديفسانلاساقيولىتف
بخلوتوءاجفهایاطعتوجر

ورکذبرخفناطلسينبايمكل
امسلايفردبلاكقلخلاريمأايمدو

هلادتعاوهليفانقلايکاحي

هلکدنعملاردبكوهف
هلادسناوهنولفىجالاحنجک

هلالظيفًاعتاريفرطلازامف
هلامروأجلاعيفاهعتارم
هلاقعوهلکشيفاندساحو

هلالهنماضأقرطهديجينو
هلالزبانحلااميشاوحمحبي

هلاوبةضيفاميلعضيفي
هلاڻمکهرهديفدحأالف

هلاملمسعمتجيملهدوجنمو
هلاعتردقزعلايفاوغلبا

هلاؤسنماطعلاعفنيجرييتف
هلاويبنلارهدموهدو

هلاکوىلعلاشرعىلعتناو



:تايبألاهذهديعسناطلسلايلاعملارمقنبلالهديسللهحدمنمو

هدوجقلخلاقرطنمةلئاقو
يذلااطلسلبنديعسليلس
ةعقبلكيفورعملاديسلاوه

هحافكقاطياليأ

ادّجُمبرحلايفنارقألاهلرخت
هحادتمادنعرعشلاضيرقديجأ

هلاوننامزلافرصينمرحو

نبملاسنبدمحمديسلايفهحدمنمو

:ةديصقلاهذهديعسنب

ملعلاوعزجلابفقسيلايدااي

هتمارویوزحيفكفوقولطأ
ةمظاكءاقلتىلإتررمنإو
ابتايناغلااندهعدفدهاعم

مههجوأراونأنمردبلاوسمشلاف
مهدئالقيکحتمُهَمِسامیرت
ةلفاغرهدلافورصويننرزي
ةقرؤملالطألاورضحخأضورلاو
عّمتسملوقلاوعمتجملمشلاو

لالهتلقفاقوطمهقانعأب

لاوطهيتحاريفانقلاراصق
لامسنيقفاخلاولعيفهل
لاثمنامزلااذيفهلسيلو
لاصنلاعرلاتاماهدقاذإ

اولاقويلعيلاذعخولو
لالحيلعهاودجناولو

مجيدلاكنيعلاعومدكانهبكساو
مضاىلإدصقاوعلعلىلإلدعاو
ملسلاوناذوحلاولاضلاىلعمّلس

مهدلاوضيلاوانقلابةسورحم
مهروعشنممالظيلايللو
ملظلایجديفقوربعورفلاتحن
مدبهقامآتلطهيتماشو
مغنلاوناحألابعجستريطلاو

مهلصومايعفترمنأشلاو
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ميسمرهزلاوةيكاببحسلاو
تضمتاسنالابةسنأىلعيفه

اعرسىضميلصوىلعياترسحاو
قلغنمبيشلاحبصوبابشلارم
بأمهفلاديسلاىقلمريغينفشيم
لايذملاسنبايکازلاادمحينعأ
لايذويكذلالقعلايذناطلسليلس

هتمسفنلايقنعابطلايکاز

اعمتجادقهیفکبءاموران

انيلئاسلاعامدنعرتسي

فرتعمدولابلجرنمهلل
ابلحوايندلايلعبدجلجول
هلزنمباوباىلعدوفولایرت
اوبهواممظعنممہولقتباط
هنئازخينفيكلمنمهلل

ايدترمفنيملرخفلاوزعلاب
ارصتنمرهدلايفانديسلازال

مرإىلعتقافةّرضخمرادلاو
مهعبربيناسرأريرجتلاهآ
ملخلانمثاغضأضعبهنأک

مقسلايفنامجلاوملايفبلقلاو
مهفلاديّسلانبأمهفلاديّسلان
مهلكهللاقللممعلادوج

مجعلاوبرعلاىلومويلعلاكلم
ملعىلعييانلااهسنارانلاك
مركللءالاامأفتحللرانلاف

مذخمراصفيسبهادعينفي

منغلاوناضلالثمثيللاكرتتو
مرضلابءاجيهللمدقيهارت
مستبمعورلايفرزتمرضلاب
مرعلالباونعهفكىدنينغي
مدقلابرحبلاجوملثماوهجازت
يمتغاينسفنايالأعادلكلاو
مصتعمنهرلابودابعلاىلع
ملقلاوفيسلابروهللزيمو
مقنلاولذلايفهئادعأشيجو

نمهپرصاعموهنيبةيرعشلئاسروةيلزغدئاصقرعاشلااذهناويديفو
ىمسيوتايبدألانمكلذريغولئاسمةبوجأوملعخايشأوءاقدصأوبراقأ
:كوللاحئادميفكولسلارهاوجهناويد
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تاقثلاةاورلانمدّيمُحِبىعديوهوخرۇمبيدأوإل
«يترفاماظنئدبأيلفقيزرنبادمحمهوبأنمإل
«تادقموىلاتارهابتارهازدئاصقنمهلك

يورينموهووارعمةاورلاو.خرۇؤملاوبدألاىنعمقبس

ءايهيفءايافولحيأيلفاماظنىنعموراعشألاوصصقلاوثيداعأل
.ةرورضتنكسامنإوءايلاشبايتارفلصألاو«اماظن»لةفصوهوبسنلا

.تائلألتمتادقتمىنعمولقعلايهوةيهعجىهتلاو

ةرجحلانمرشعثلاثلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنمم

وهيذلاتيخبنبقيرزنبدمحمنبديمحيصفلابيرألاخرؤملابيدألا
نيبلاحتفلاباتكبحاصقيرزنبابرهشويلخنلاناسغنبديعسدالوأنم
ةمئأركذيفناعمللابعطاسلاعاعشلاباتكونيديعسوبلاةداسلاةريسيف
ةماقمنوتسهلوراكفألاديرفوراعشألارهوجىمسيرعشناويدهلونامع
ةديصقلاهلوتاماقملاقسنىلإبوسنملاتاماركلاملعىمسيبانكيفاهعمج

انرشأدقوةيناولحلابحاصىلعدرلايفةيناندعلابةامسملاةروهشملاةسدذسللا
اذهينديصقبِقأننأاندعوويتاهلقلاخيشلارعاشلاركذدنعافناایا

حدميفامهادحإيكمردلاخيشلاةديصقامهبضراعنيتللاخرؤللابيدألا

:هذهيهومامإلانبأناطلسنبملاسنبدمحمديسلا

نکساهٍپحطرفنمامونكساهقشاعبلقيفٍةنيكسل
نسحيدوييذلادولاهلىريواهذودُصباصبصلابحيدور
نفانيعأبلقللةّتفكامنإفلاحلاحلصلالولحما
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ىدرلابصلاىنجاہینبتنم1
ةنسأنيعطاهرظاوننمانأ

ىرأالودودصلارفشيلنستو
یوهنهننياميبلقنحيو
ایليلنکيملنامزيياب
جودرولاواهدويدرومايا
ابرقبيلإيحوياهيقرو
انانجورتاوتماشاصوو
لارواجوبابشلاىلودقنالاف
علوقتنانجلاقيضنمسفنلاو
ايصلاانوىدنلالصحنإتاہیه

هراخفوهلدعرهوكلم

بضلانابکريسموفرلألايطعم

قراببةادعلاىلعلوصيرمق
هبضعنعىمتحااذِإنونجلانمو
اكماسادحملاندقهفيسبو

هميبكيرضلابالاذابدن

هدوجنملمايطاشلکبو
ةليضفلكهالاونمزاحدف
لضملامصخلاعدومولقملايفاك
یھودقرجاشلملابلقنإورغل

هنإفضيرقلاهعياينماي
نمكالةعارلايفدايقناهلو

نجولاواهنمنيتفشلايفهافشو
نسولاليملحتكتمليرظاونو
ننسلاكوضورفلاكةدولاالإ
نجواهفرفمليلشطغتا
نلوالبوندلانعباشيهي
ندبلافرعنمدنلاواهدخةن

ندونَدَدىلإوندتنأدويو

نكرفغشنمدولارامىن
نزونميللکيملوبارغلاموب
ندعالرصمضرالنامعنعید

نجلاسمدمحمبىدهلاقف

نمزلاديجادئالقموجنلاسبل

نطولاولزانلاوةبحألانعفويس
نعطاذإلوهلامجنلابركيو
نتجلابكئارعلايفمصاخملاأر
نزياجيلايذنبفيسهلانام

نبللاردقهدنعرهاوجلاردق
نطشامهنمباسنملاىدنلاطش

نزحلازاحدقهاواننموازع

نفكلاوفقسملاربقلاةبايغ

نهودقهنممظعلاوهسابنم
نُىلغأهرببضيرقلاىرشي
نبحلارهزنمدرولارهزرديم
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اهلكةغالبلاديبلقمو

ونقلالوحفلاهفرعترعشلاو
عموىنسألاهنايبنوملاعلا

قطنبسايقلاعمنوقطانلاو
زعلازالملاسبذهملانبااي

ابصلابهامشرعلابركاقبأ

نطبابعيدبلاهرهاظفنتلي
نبخلاورونملاهلاسضورعن
نردلاوةءاذبلانمّيقنلاهان
نحالاباحصألدعلاباورقهقيل

نلعلاوبيررسنمالاسك
نلفيفعجسييرمقلاننفتو

نغأيبظاهقوسوكيتعلانيب
ههجوبرابلارفسيذلاوهف
ابصهلهابصنصغینشنااذإو
ىأرنمفهاتنجوالإدرولاام
نمدرولاءامنأككشأالانأ
اههيلعنوكرشملاهتدهاشول

هلکيلفهبمينمان
لقفيبلقيففينيعنعلازنِ
ىشنااذإمادلابرشامنأكو

تلزغتهافشلاىوحأليزغو
اهعيججدالبلاهيفتلزعتو
نماکايفليقفكيتعلانكس

يتجهميفىوتلاتلقىوتنااولا

نُالببولقلاالإىرتشيال
نجهيدوفنمنجالليللاو
ننفلاكاذنمقشعلايفينتفتف

نجولاكلتنمكاذفضايرلادرو

ندبلاقرعنههيلعلیسیءام

نڻواودبعامومنماشلاحرب
نسواشزقيالينعورهس
نكسيبقيفوهتلايزأ
ندونددىلإحجيملواہت
ندشالیوابليزغهيف
نطقىلإضيرغلامامحدحنم
نمكدقميتلابلقيلهاوهو
ننسلايفوضورفلايفتفاخيالنم
نعظیتمويتجهمنعىوثنایتمف
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لسلسبذعءارعشلالبلبانأ

محناقمثحبمظنلايفىرجاذإو
نهلكمهلعيمدقتبيضقي
اومدقتنيذلانعريخألاانف
هبنمزيفتحبصأيكل

ايلاحضفىدنلاىرذأاذإكلم
یوللسوهاغونماصانشلساف

ىغوللبهالسلابكرنإكيضري
ابظلاابهيلعيشتةعقوك
امفهدييفريطلاوىرولاقزر
تأرنإادرفبرحلايفقليفوه
اهعفنولامرلاددعهشويجو
هفاخالهيلإنامزلانكر
دقوالهادعابرحهقيطتأ

هليخبرامجتعقعقنإ
ىدعلللزانلالكتعقعقتو
لقفهلراخفلاضحمنكيملنإ
ىتفىلعنعملونموىطعأ
مهنيلوماركلادزألاديساذ

نشوقبطىلإائيشايقبأ
نكساهدجوكاربهداؤفو
نفلكيفننفميتکل
نوالوريظنلاتابيهتاہيه
نزواذإكاذحيجرتلاركيال
نسحلارعشلاةغيصيفالنسلايف

نتفلاللجنمدعتغيلبلانطف
نزلالكهضعببزاحهادهأ

نطولانعبيرغلايلسيهبدوج
ننجلاربزىرفافيسىضتنااذإو
ندفلاتملسهيلإنيحراحصو
نعطاذإوىدعلابرضنإكيضري
ننقلارسنابظلاكيشيهيلعو
نكرالوهيلإابغساکشتیب
نأمطاهبةادعللاشيجهانيع

نرتقاهاندأسمشلانرقبادبأ

نكرذإهيلإهتمالسىأرو
نمزلاهللذوهلودعلالذ
ندعامتعقعقتنامعىرقل
نهتمىسمأضرألايفهّردعف
نلهرخافينملراخفلاضحم
نَملاقينِڃيتممركلاىي
نقذلاىلعنامزلارخدقهيلإف
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لایدنامولوقيیدنلهرازنم

امزالاضرفهارفىیدنلانس
هحافكدارأاذإودعلانإ
هقرباهامدلاالإهلبوام

هدوجبحمىلإترکذاذإف
هسأبودعىلإتركذاذإو

النييديعسوبلاكوللانبااي
هلهأونامزلاكلوىرولاكلو
ةليقعكيلإتذزربدقفاهذخ

اهقوسوكيتعلانيبيتلايهف
ةغالبٍكتكحامفِتنأِتنألق

نعمٍةدئازنبادوجامويئاط
نسماصمصلامراصلاهادعيلعو

نفكلابعدتهلوىدرلابكر
نحدعرلاهانسنمماسحالإ

نضتحاوبئاكرلامضهحامو

نأواهبرخفتادعرهتضفن
ننملاكلواطسلاكلكاكحكلم

نعوديزنعواذهخفينع

نبغالوبولقلانعالبيرشت
نهلاوةنعسنيعيلابنيبام

دیعسنبدمحأمامإلانبناطلسنبديعسديسلاناطلسلايفوتالو

راصبألاتغازسشفوسكل

:اېفلوقي

ىلعادرالفىضقكوللاكلم

هتومبئاصملالكالىيحأ
تطقسأفباجحلابتراوتسش

يتلابتكلاوباتكلاهكبتلف
اهعمدرباحلارذتلفهيلعو

رانءايضلابالانراہنف

رادقألااهئاضقواهماكحأ

رزقنفامبورلقاللف
رامقألامجنُألاكاهتارع
رابحالااهرابخأتورهنع

راضنوةيضفامناولأ
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بهالسعومدلارذتلفهيلعو
هعومدءامدلارذتلفهيلعو

.نهرخانعنهلكنهاندررألةلاطالافوخاللولو

راقعمامحلامفبئاتکو

رافتقوربلاهتضموففيس

رامعألاهبىنفتهبرضذإ

ةمدقمهذهو

ايهوافنااهيلإانرشأكةيناولحلاةديصقلاىلعدريهيتلاةيناندعلاهتديصق
:ةيناندعلابقانميفةينارونلاةيسدقلااهامسوةسدسماهارت

ناندعلانعيسدقلاحطبألالس

ناهرببيمتاحلاثيدحاوصنو

يناشلاىلعاطخستاينيدرلااوزهو

ىرقلاىظلهيفدنلاباودقوألهو
ىرسلالبقهفلخنمىلإلوقي
ارٹوکوكانهنمانانجىظحتل
هؤامسنصحضرأاّيحهللاىعر
هژادروفضيهنمتیبشنطبو
هژاولبيلکيراضلاىحكياو
اهليدهفحصريطلاارقتهيفىج
اهليقمعمةحرمهيفشحوللو
اهليغبيهوداسالاىلعرمت
رادنمموقلاةينبتاذبحايو

رازنعةيقرلاوفوطربكتو
راونابنيملعتلايناغمتحلو

ناقرفويحوبارکذاوعمتجاله
نافجأنطبنمتايحيرسلااولسو
نأشيذلکىلعانأشمفنإف

ىرقلانمىعسيدفولااهيلإءاجو
ارجهمرورسلاهاففرو

هزاموصحالاوهزيهدتحمب
ەؤارثيكذلافرعىرثءىطوو

اهليهصدنعدرجلاهيلعىنثتو
اهليحردنععمدلابهدورت

ناعذاإبيحوترعذلابةلسلسم

راجللةيرصلاوتيرخنطبو
راردمببابرلاتاذتيقسالا

ناتبارحطخلايحاونانہو
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رطقنعلجلجملارطقلابكنامو
رشتنااجباہيفنيرحبلاتوطامو
رثامهفيطقلاونامعاجراب

يرديابمهشلکزایدمعنو
رمُسلاانفءالجلامویاهللظي

رهفىلإرخفروصنملارثأامو
لقاعممهيلإتّفحلافئاطلابو
لهاوصلاميكشلاايفمفتكالو

لمانألاينجرضحلانهكيأنمو
ساطوأوبيقنلابروُدكيهانو
ساسجءانبأرمّسلانهرت
يسارٌیغودوطضیبلاباوککدمکف

اہملزفلا

ضرعلاةرهاطباسنألاةّيرهفو
يضراجصنياهنعتركذاذِإ
ضمولابقربلاىلعيرزتتمستبااذإ
بئاحسبارتستالاهعقارب
بجاورلااميلعرولبمالقأو
بعالتلااهذقىتاماذإ
رحسلاىلإائيشقبتملاهرظاون
رکسلابدبرَعياہماهكاوسمف

رطولااسحلاوةنونيبنعنابالو
ربخلاةحصعمسيقلادبعلاميد

ناهربلکلعفاضمهلاقرف
ركبونبنيعلاداساوركب
رمجاجھوةداقويبرمحو

ناینہب7طشاهدالب

لزامویرقاہیفمشتقارو
لهاسنهتانجيفنقفدو
يلادللوديعبللىشهكاوف
سارفأوسابوسانيإلزانم
ساربنلکاهساريفاوعدوادقل
نافلأفلألانيعأيفمهدحاوف

يضْألاملاعلارهابراخفبتلع

ضخحلادتحلاونسحلابةزربم
ناسمشنوكلايفمجنلاكشيالاهب
بکاوکبارتستالاهدئالق

بجاوحلااهنمنيداصللنانونو
نانکبيرزتونابضقبيرزتف
رمخلاىلإاركذقبتملاهتقيرو
رشنلابيطلادذبهتمتكتشسااذإ
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يرحشلاربنعلاىلعيرزيجرأهل
دبعلاركذقبمتقطناذإ
دّرأتلاطرفناصغألاتلانهب

درملقعومسجيذلكالا
بيغرتببيطلىعدتىتملوقت
بولجمبسيلويتاذيبيطف
بيباعرلايذيأبيطلابتقبعاذإ
رشدينيحاهرعشالإحنجلاامو

ربكأهللااهقاصوأىدللوقأ

ينايحأرشنلااذلاقاتيمماولف

درغملامامحللالقبلو

دملجلکةبرطيدشيداكهب

ناحلاىلإالنالاىلإاوبصيل
بيطىلإبيطجاتيلهوبيجع
بوسنبتايناغلايكاذلالو

ينادرأوينانټنماهتبيطدقف
رفسينيحاههجوالإحبصلاامو
ركعأليللاةملظنماهقرفمو
ناسناليحوتنسحلايفةروساف

:لاقفنييناندعلاحدميفعرشوىلزغلانمصلختنأىلإ

بواجفانمقلخلاريخكيأ
بقانلاوىلعلاوذانمةبيشو
بسانملايکازرافامدبعو

انمللامكَحعميصقسيلأ
ىنسألافرشلازئاحانمبعكاما
انكرىلعللادغانمبلاغامأ

كلكاذنموانمكلامامأ

كتافةنانكنعلسىتفلكو
كتاوبلايورمايمةكردمو
لوهجمنريغادغانهمرضمامأ

بتارلايلاعهللادبعدجملاوذو

بهاولاوىرقلاوذانممشاهو
نازلءاشلانازخكتالف

ىنفيالدمحلاهلانمةرمامأ

انهنهبانممهشلايؤولسيلأ
ناطلسلکرهابانمرهفاما
كلاحريغهدجيانمرظنلاامأ

كماسةميزخنعكلملكلسو
نامقلكمهشسابلايكذلاانمو

لومحموعوضويفرازنانمو
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ليوحتبلوحيالدعمانمو
لوطلاولطلابدجملايفهلثمنمف
مذلايذبانممنلاصخيالملف

ملكلانممالكلاضعباذرديأ

منالوهفِءيسِءيشلکام

:اهرخايفلاقنأىلإ

بضعمکليهفناندعينباهوذخ

بزحلايهحافكلاجاهنإشيجلايه

برقاہباقيوالينتدبدقل
يميلستكاهثراحايهلتلقف
مخابيطأايدمحلاكاهولاقف

موجسمبتداجبحسلاامدمحأىلع

لوسلاياغىلعلاوذانمناندعو

ناندعلاىلإابالثهللااجل
مهشهباننعومرقنعضرعيو
ملعلاملبغىتفنماذهنسحب
ناميِابءافولاىعرينمهللاىعر

برضىدعلاسؤريفٌمابظكاه
برحلاتمقافتنإاهودشنافالأ

ناغرفوكاساهيلاعمنودو

مخفتبهيلعينلهتعدوو

مظعتبفشتسلملامالسلاىنسأو

نارجفةنجدلاطيخابذتجاامو

باوبأوةيمظنلاةمدقملاريغنمةيرثنةمدقمالةليوطةديصقلاو
ءاملعلاءامسأوتايباحصلاءاسنلاوءايبنألاءامسأركذىلعةلمتشم
انكيمابابابابةلصفماهلكةروهشملابرحلاعئاقووناعجشلاوءاحصفلاو
:نوذاشةامسملالخنهنطويفلاقو.لكلابعوتسننألاحلا

س١۱۳



‹”نوذاشرايخألاةنجايكاوه

يلفهللاتايتىكزأكيلع
مشاحويرادایكلاحفيكف

ىلعفرت(موقاعضرأتضّورله
اوخحمايفةمعنتلوخو

افدامیورتله‹ةيجراخلاو
ةلهاصسارفألااهبرتلهو
اهدرخلیزعتلهلجحلاةلحو
تدهعاکترضخااتمعنضراو

ةكتاعليذلاربت(”كيتعلايفو

اهعماجوقوريف“”يميمجلاله
عمتجملمشلاوهبوابيدهع
ةحفانءاّتغلاةيليضفلاله

فندیہ.یدفیله(”لیزغيفو

ينحتموصيغلاوحيشلاحفتو

اتشاشبيفيفضيرغ"ضيرغلاله
ةلفارروحلاواهتانجلاحام

حفسنمسوماقلااهلنمويدهع
انميرهزلاتيتشباهضورو

نورقمحارلابحببولقلاحور
نوتفمناكّسلاوكبحببلق

نوجلاحلدلاكتقسومهتقس
نیرسنودروةجمباهضاير
نوثيزَحلطلاايفقناعفارضخلا
نوميمنيابرئاطاهي
نوضومفعزلانهسراوفىلع
”نيريسوناروبنسحلاةجهب
نيتلااهلخنايفقناعفامدق

نيعلااهتارضاهفلختشماذإ

نيواودلاهفةروشنم.روهشللا

نيذلاميفارونجلبتدقو
نيحايرلااهنماهراوزفونأ
نوهرمبارتألااهنالزغبرسل
نوفدموسوسدمرّسلاابنطبيف
نيتاسبلاضورلايهفامنيضح
نينافألاضغلااهشيعاهشيعو
نيللااهفطعيشييقييدلايلع
نوحيجضيفلاحاحصبهدُمي

نوراقهنمازونكهيلعىقلأ
ةلحممساكيتعلا(۷)ةأرمامسا(١)ةأرمامسا(۵)عضوممسا(٤)عضوممسا(۳)ليجمسا(۲)لخنةدلبيه(١)

.ةلحممسا(۱۴)عضرممسا(١۱)ةلحتمسا(١١)ةلحممسا(۹)ةلحممسا(۸)
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افزاغتيفتانكېباهضيبو
يافماًمحلاةراوثنيعله
اہفحتتانجوةانَجلافيك
ةجبدمتانجلفاسألايلو

اهلمأبابحألاوبجابجلافيك
اتبحأاهولهأونيرقلافيك
انتداسءالالاوذبرعيلاو

مهخحروا
هردهللامهقيرفتلاقو

لجزاشمہراھهمومہبيدهع
ةقبغمدنلابمهفيضرانو

مهحدامراعشألامظنييذللو
البليزجلايطعينموليزجلااوطعي
اوضرقنااذإيناشلادساحلاتمشيال

مکحهماكحأفنميهمللو

تعشمہتیارواله

ابتيفخدعبنمترهظامرو
دلبنعناسحإلاكلوىرختأ

اهرواجمامویاہبابلخادله
رقسفرادلايذهقعنملاقو

اهرهوجوضارعأعبارلاقور
هدعاسيواناذإنجلاامف

تملسدقلمذنمهللدمحلاف

ةفاقساطسقتنحنماولاما

نونكمرادقألاوشحفلانعضي
نوناكرقلاةاكشلاهؤامو

نوجرزمركلاايفلشملاةزيزع
نيكمتِرمللاهرصحىلإالف
نيمايلارغلامهوىرقلالهأ
نيهايشلاديصلاةداقلاانداجمأ

نيطالسلاسوشلاةياغلاُمُهامأ
نيبابجسردمہنادفوتقر

اونيمکعبرنعمكبرمكحب
نيدايموهزتاشدارطالل
نيكاسملاسانلااہلعشمت

نوزوموعورذمبهاولانم
نونمفاعسالابلاوهنم

نوهالولذمباصأامو

نولاوفاكلاهاضقلنياكو

نيهاربدومضرقملال
نوذاشزعلارادةيزعلايه

نوربجبابلاواهقشمدتالأ
نوملموناطيشلهيدلاوو
نيمضتوطيمستلنهرخفو
نيجهتومذايفانىلع
نومضمبحلالهادنعاهمذو

نوبخمويوطمحزحزتاہنع
— ۱۳۸



نودامرخفاهانرادلکوتفرتقااملضفلابافرشاهبسحف

نوزحمرادلايفاهرواجيالواهقرافينمرادبرسيالف

تارثألايوذنموصورخنمسيقنبدعاجلضفلاوخاوإل
ةاغطلالكلٍدرُمباهشوفهكورسزنكوملعسمشإل

لكباهشلاوًاجللافهكلاوةثراوتلاةمركملاوأديمحلالعفلاةرثأملا

لهانمرعشلاضرقنممهکلهااذاهادرانميدرملاوراننمدلوتيءيضم
سيئرلاةمالعلاخيشلاامثيغوبدألاوملعلايفرشعثلاثلانرقلايفنامع

دمحمنبرصاننبهللادبعنبییحينبكرابمنبسيقنبدعاجناہبنوبا
مامالانباناذاشنبليلخامامإلانبدرونبروصنمنبديزنبايحنب
ايلعلاةيرقنكاسلايلاطحقلايدزالايدمحيلايصورخلاكلامنبتلصلا

ينابرلاربحلاونامزلاكلذيفءاملعلاةذباهجنيعناكصورخينبيداونم
.ةيوقةكلمهدنعفرارسالاملعيفديحولادرفلاناكونانبلابهيلإراشملا

ىلعمدقملاناكناهينابانأةفحتلايفيلاسلانيدلارونمامإلالاق
هدلقومہنيددشارميفةودقسانلاهذختاوفرشلاولضفلاوملعلابهنامزلهُ

يفدیکهنامزماکحنمباصاوهاهعرووهملعنماوملعالمهرمالضافألا
مهمورسلاملعبهاهوانممېنمفهدالواوخيشلافیتحرشکیذاوسانلا

ملظلاهنمرهظنمىلعرسلاملعبىضقرصانخيشلاهدلواذكوهبهادرانم

اذهيفوتدقوكلذبخراتلاءىبنيهنامزلهأنمضرألايفداسفلاويغبلاو
فلالادعبنيتئامونيثالثوةعبسماعجحلارهشنمثلاثمويسيئرلاخيشلا

هنبايفوتويغبلالهاهيلعىضقاديهشنابنخيشلاهنباةنسبهلبقتامو
ةثالثماعىلوألاىدامجرهشنمنيرشعلاودحألامويرايجثزبرصانملاعلاخيشلا

۱۳۹



دعبةئامونيعستونينثاماعايلعلاةدلببهدلوموفلالادعبنيتئامونيتسو

اماعنوعستفهدلاورمعامااماعنيعبسوادحاوهرمعنوكياذهىلعففلالا

نكلتافّنصمنيخيشلانملكلوهتحربهللاهدّمغَتكلمفورحددع

مهانركذنمريغدالواينابرلاسيئرلاخيشللورثكارصانخيشلاتافّتصم
اهرثكادعاجخيشلاراعشأوةفرعملاوملعلايفهبسأبالوسيمتخيشلامهنم
:ةينونلاةديصقلاهذهاهنمةّيكولس

هبهحبسيلکنمناحبس
انوکمناکنوکللنمناحبس

هدوجبدوجولادهشنمناحبس
رخالبلواوهنمناحبس
هلعفيئرهاظوهنمناحبس
هکلمفدحاووهنمناحبس

ىرولاكلميذلاكلملاهناحبس

هفاصوايناکدقنمناحبس

ردقمورداقوهنمناحبس
روصموقلاخوهنمناحبس
اهلكقئالخلاقلخنمناحبس
رهافبرمويقلاهناحبس

هسفنسقفسوُدَقْلاهناحبس
هفصوبليحتسيدقنمناحبس

اندلاودحيانفلالعجنمناحبس

ىہلایلوالیوصلابصننمناحبس

اناددقنمنيديهنمهيلاو

اناکانوکنوکیسوأناکام
اناحبسهناحبسهدوجوو

انامامئادادرفناکدق

انالومهفصويفنطابلب
انايداكلامامدقناكدق

اناوكالاوتوكلملاوكلملاو

انارالاعاميكحادمص

انامزأوأناكاناكمالك
اناويَحوأناكاتابناقلخ
اناسنالالّضففعيمجلاىلعو
اناکمإاشينمیطعاویدکا

انابأهنعصالخالاةروسبو

انايالبفيكونياوىئ
انادحواهبىرخألاىلاادحف

انايعتافصلاىلعلدياملع
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ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

ناحبس

اهقترنمامسلاقتفنم
اهئونبموجنلالعجنم
ةياةطيسبلاطسبنم

اهبحجرخاِءالابنم
ةريثمحايرلالعجنم
هامنمیربلااربنم
امداانابأًاشنأنم

الايهموسجلالعجنم

نكمرهقجرونس
ةسيفنسوفنلالعجنم
هروننمکابلقلايفنم
القيصنوصردصلابنم

اذبلاىوہبیوالعجنم
اہبلااہببیہنلاسبقنم
هلاکزعلالججنم
هرارسانمهاسرانم
عدوُمبئاجعلالجنم

انقزررطافوانرطاف
هلضفلضاوفتضافنم
انضعبلصفلضفلابنم
ادمحميبلالعجنم
ادمحمعيفشلالعجنم

انايبوةلالدهيلعتلد

اناكراىلعلايتراصفاقتف

انارودمابرودياكلم
اناطوإلادذبولابجلاىسرو
انايحأهباذكواهتابنو
انايحااهئامبتارصعملل

اناربویربنهةيربلاىربو
اناشنامدانهماشن5و

انادخااعبراعئابطلايوحت

اناكمعيفرلالقعلاوسفنلل
اناديمیواسافناسفنلاو

اناصمنوصملارسلابناكذا

انالجعىدصلاسفنلانمولجي
انانفىبلایہییوانعو
انافرعهدازوناكتساال

اناريحةلجخيفاجحلاشهد

انايجوسلناكفارس
اناجیوحناسنايطيئ

اناوالالّصفورومألالصف
اناضيفىرولالكىلعتضقف

انانجواخساراملعواملح

انابرقهقلخلدوجولاريخ

اناطلسامئاقةلالجلارس
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هروهظسمعولطبنمناحبس
وسرئارسیفصنمناحبس
هيدقراشمتقرشناحبس

هرارسانمهالواناحبس

اعدنأالهاعدلناحبس

هبیدهمهادها

هبحببيبحلاىبحا

ةليليلهبىرسا
هرسببويغلایرسا
دقوهلرينملاقش
ةردقبنيعلاىرجا

هلوسرلهناهربنمناحبس

هرماببيلقلارافنمناحبس
ةكولابىصحلاهافنمناحبس
هدبعللازغلادهشنمناحبس
هليلخلهتايانمناحبس

هدمحبلوسرلادمجنمناحبس
هجاعمهجانوقنمناحبس

هعيطمعيطملالعجنمناحبس
ادبعتدابعلاىلبانمناحبس

هلضفضراوعتضرعنمناحبس

هدروبصوصخلاصخنمناحبس

Ç
€

€
۹S

۹
€

€
§
$

C

اناتبلالفطولالضلاقحم
انامرفاصقنيبيعلكنم
انالعایریارونهروننم
اناطيشلاهرونقرحأفارون
انامانيقتملانينمؤملل

اناعدفاعدامةوعدلعاد
انادهاىدهللةيادلاوهف

انابحاهبحنمهبحلو
اناھربهتايانمهاراو

انارقهتايأ

اناجيتهقوفمامغلالمج

انارجهفکلأنيبنم
اناعرسهریبِأألاعلطق

انابعملابعادوهاعدامل

اناصغألاهرفوهيلاهم
اناييتفشاكفليسحلاوباو

انابنأهليايفكاذبو

اناقياهبهلناديانيد

اناودعهليصاعلاهيصعو

نمهاتاو

انالبېفاهبلباةدابعب

اناماترطماةيربلایلعو

انارفكىیولاداترمداذاو
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هليبسديرملايدېینم
هباوثنانجلالعجنم

هرانبيدرلايدرينم
هلدعبيصعلاكلهنمن

ةرعئارشلاعرشنمناحبس

هتالميبللاعوهناحبس

انايصعىمعلاتعملضيو
اناريللاهباذعوهباقعو

اناجيلولايلويهدوجبو
اناسحاهلضفلعيطملااجنو

اناردااہہیرداهلضفنم

انالواهلضفوهيلاهنم

انارفغهمالسهمهيلعو

رثكاوخاسنلايديأنمالإكلذاموةرينكطالغأايفةديصقلاو

.هللاءاشامالإوحنلااذهىلعتاطوطخلا

:اهرأيتلاةديصقلاهذهكولسلايفهدئاصقنمو

لدعلاوهلوذعلامولنعلدعلاىرأ
یتفیوايفقداصامیوحلاقحو
يشيفةاشولالوقىلإيغصيو
تمدقتاظافحظفحلعىیسنیو

ةفلزدعبنمنارجحلاىلعولسبو
ةكرشبحلايفماردقنملكالو
ىذألانعءىرببلقنعناكولو
هبلقبیروأبحلاروننأولو

ىوجلاببلقلارماخولیوارمو

یوانميجشبصهنأولو

جمببيحلاجهننععارامو

لخدلاوهبيبحلالصوىتفلادصقو

لذعلاوموللاهلخنعهبیلحت

لقٹهردصيلورجهىلعادودص
لذحاشميدقدهعىلعاميد
لغدهلاغدقولاحهلولحیو
لكأهلدليوأبرشبینو
لدجلاهبدازوالجوهبیوا

لحنهمسجيفوىسمأىوحلاراوأ
لكعهدصالولذبهدرال

لكهسمالوالريغماراٺ
لهذلاهبجولذعلالهاجلناو
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هزاعداناسللايفلهسبحلاوه
ىلاالوانپوابلىمحلاعينم

لهسهبسیلونزحهنأىلع

لبسهلوحنموىاىنملاغولب

فورحلاىلعهلةديصقلوأاذهويناعملاةيرغينابملاةيوقةليوطيهو

:تيبلايففرحلارركيوةيدجبألا

ينءاسانمىسالاىسناينناالا

اندلابمثیولاوسفنبتیلب
اهلهجبتاعماجالهجعماوج
هسفنلهجلابلهجلايحايدنمتجد

هنوهناهةهيفىيهِءاوه
دنزملغوغبولايواميفىأو

ىساىسأالاسفنسنالاسفنلناو
ىلبىلبلاسفنلنمايالبلانهو
یوجیولابلهاجلوهھجلکل

اجديجدلاکهلهجنمهطابو
یوهیوغايواهميفانوههاوهمب

یزویزولاکةّروطيسولتع

:الوأاذهوايفاكاحرشاهحرشدقوجهملاةايحةامسملاهدئاصقنمو

يننافيلوقهللايفيخأنيت
ىبللايلوامومعفافرصهیدهاو

يتقيقحيناذناکبيرقینداو

ةميمذتافصلاحبفىلعاهارا

یرولابذجيیوهلاکارمألهجلاىرا
يذلالهجماوءامهيلاهمهملاوه
اجسهلهاىلعيجوجدليلك

لضعملهجلابلهجلانافنيت
هلهُألحيبقلاءادلاويزخاوه

نيهبسيلرمالانافهبت

ىبتعلاعمهلالاتاذيفحصنلاىلع
ىفرقلايلوامومعنمصوصخيفاذك
يباتناوايدنیرحاهبيسفنف
ابأدیدرلایعسمبیعستاهءاسنمو

ايذجمهنمةطوفنعةطرويلا
انهَمَعفءامثاللاتهاتهب

ابدّجلاهناعيقءابيتىلعاوصف
ابأرلاهءاتنلبقيالامرمعن

اهلاهسئبايءايهدلاةّرَهلاوه

ابدنابدتنمسفنلاصالخيفنکو
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یدرلانعتیدهامهمنبضفتالو

لهاجةدمحلاوذدحلالانييئاف

ادساحناکنموادیبرعناکيو
هبیتاامذجهابأتالقحلاذحنم

اهحازمنماهديرجتىلاردابو

ابجللاجمنلاقرطتساوىداقيرط

ابجعاھزلخبوربكاذناکنمو
ابضیعَسضیرمبلقاذناکنمو
ابحادغديعبوأردعبيرق
ابحساهجاشمامينماهجارخاو

ااهلكاهاندرۈالةلاطالافوخالولواضيالاوطلاهدئاصقنميهو

بولقلارّونتوراكفألاذحشتيتلاةسيفنلايناعملاوةييرغلاتاغللانمهتنمضت
:ةديصقلاهذهاضيأهلوحئاصنوظعاومومكحاهلكو

يعاسوحيسفعميعرذقاضدقل
ةقرحبلقلابقوشلاجعلجعزاو
ىداىضتقمىقتلاضيغىولاضيفل

ةنيزوسابليفالاسانلاامف
ةلفغوولمثوهسولهجو
سبلمورطعمثنعطوبرضو

ةنيفورمزمرملروخامو
ةيمداةروصيلمهرهاظف
بلعٹثوبلكوريزنخوبئذك

یدهلانعيْمُغمثمكبوْمُصف
اندلابنيريصبیرخالابنیلوهج

ةقوسوخيشورومأموريما
اناوشحفلابنورامانيطايش
هلزجباغيفراغدبعلىبوطف

يعارذقاضتسافيعابصْلقو

يعامسراطتسافاقرحسفنلابو
عادهلسیلوعارهلسيلف
عاجوةيهشبرشولكاو
عازنوةعدخديكودكو

عاركوةفلحبلسولتقو
عاسنحلمثصقرولبطو
عابسلثمعبطلايلمهنطابو
سطقرأرنوورقو

يعاارمواشبابالكف

عابطرسباوهاتابیراکس
عارقبیدحاجهننعتنودصي
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هبرعديلفِءرلاقزرلق
هاويفاکقازرلابجهليو

هدعبو1باهولوطلايذو

اہیادقاھدادعاةينامث

ارسليندرتناالعمزالف
یوانمءيرببلقنمدبالو

قداصياقداصبينمبلقب

قلاغلابابلحاتفوين
قئاوةوعدهوعدينلبيج
قئاقدلايفمهينوبیكحامىلع
قزارلضفنمقزرلايفةعسدجت
قماودولاقداصيفويفض

نمكبلقرهطاهبلمعلاتدرااذاتايبألاهذهيفةروكذملاءامسألا
اياہنممسالکيفدیزیوءاعدلاةباجاناقياوىلاعتهللةينلاصلخاونردلا
لوطلااذایحاتفایينغاييئاکايقازرايهذهيهوءادنلا

.بيجاي

مرکایباهوای

يهوفاقلافرحىلعاهلئاوااهارتكيهوتايبألاهذهاضيأهلو
:هيفا

هروبءىبضتسيادانزتحدق

اهراونأتسنارالتشرق

یدابسدقملايداومشتمحف

مهرسيفاشرارسابتنطق
یوالبسنعسفنلامامزترهق

اهربقدانخاهمئازعتحرق

قشتونيفراعلالكبابلأ
قحمتولاخلالابلانموحمت
قطنتقئاقلايذهالأاودون

قهرتالءاوهالاادصولج
قرحتتراصناطيشلااهرانبو

قدحتوطيحنمهباهدونجو
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:اضيأهلو

غزاوينيفراعلابولقسوم
علاطميفخلاتايفخيفاف
قراشمسوفنىلاقارشارسيفو
انوکرئاصبلاراصباراونأو
هرونرئازغلاناديمناهربو

اهرستاومسلاعبسلاىرسلافیرس

غراوفنههللاريغبحنمو
غزابمنايعلانايعابرغينو
غماودقافلاقافرَأقافال

غبانممولعلاراحبارارسال

غدارميلجلاتايلجيفهل

غلوبنهيسركلاوشرعلا
دئاصقلاهذهنمظافلألاضعبيناعمضومغءىراقلااأىرتكو

.ناعتسملاهللاومهنمةريثكءاطخألاو

ماقملاعسيالةعرتممظانمةّدعينابرلاسيئرلاةمالعلاخيشلااذهلو
لعهباوجةيمظنلاهتبوجانموةلاطالاةيشحخهاندرواامقوفاہنمءيشرکذ

:هلاؤساذهوهركذمدقتلايرشغلارعاشلاخيشلانمسيفنلاؤس

يذلادلولاايامالسمكيلع
هدیيصناکنمويكازلادعاجف

ابقاثراصدقملعللهمهفنمو
امسنمتنادعاجاییرتاذامف

هدعبمثىتفلانيعتدمراذا

اذقلانمنويعلاولجييذلااذامف

ادبدقثبیبرملاتنافيندفا

هصيعمراكالاصيعنملسلست
هصينفوهدجباواشثلارويط
هصيوعوهلوعهنعفخيملف
هصولقكامسلامینالعللنمو

هصوصفوهنيعيفادبضايب
هصيحمتناناريحللكنال
هصيمقمثدجمنلاءادركيلع
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باوجلا

يننادهشيسفنلاصوبولوقا
هتدجودقيذلايکحايننکلو

خسارمهردليقاميفدخؤيف
برسامهاردانزوةسحخاذک

هلثمذخۇيليقفدقدمنانمو

اهقسواعبسوجسلااميلعرركف
اهفافجنوكدعباهلحتكاوالا
ةفانكلاهؤادايفدازناو

اعمامهليزرتىرخاةيوداف

ىلاىلااوداقفهولهادابدقل

هصوغاينسلبطلامفلوهج

هصيحاالحضاولوقمنمهب
هصوبصوبلاضيياحلممهردو
هصوميامغلرارفلابمغليو
هصوخشيدهيناصلاايتوتلااذك

هصوشتتناونابرغتارارم
هصوصخيهفنيعلاضايبءادل
هصوصفنوكتىتحاهبلح
هصيربنياَنفلااذهنكلو
هصوصنوهماالاقيملو

روصتنمملاعلاخيشلامنمةنانطدئاصقةلمجهحيدميفهرصعءارعشلو

نامیلسنبدمحمنبرصانحيصفلاخيشلاويلاتسلايمورخلارصاننب

خيشلاوهرکذمدقتيذلايرشغلارعاشلاويلئامسلايرجاحلايمورخلا

مدقتيذلايكمردلارعاشلامہنمويمورخلاشیوردنبنسحنبدیعس

رعاشلاوهرکذمدقتملايسبعلانسحلبنمدیعسنبدشاررعاشلاوهرکذ

ءالؤهريغويصارحلايربجلارماعنبسيمنبيلعوهركذمدقتملاقيرزنبا
نيحداملاءالزؤهدئاصقعومجمو.ةلاطالافوخمهءاماانكرتنيروكذملا

دئاصقنمةديصقركذبرصتقنو(ناہبنيلاحدميفناجرملادئالق)ىمسي
:يكمردلالاق٠يسبعلادئاصقنمىرخاويكمردلا
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لصاوريغیٹنافالضوهنماجر
هبانرفاوقوشلارحبلوطو
يتجهمبهاوهيئاحم”تلزامف

اشرلاببصلاقشاعللدقُيملاشر

لزيملنسحلالماکيلماکيلو
اطّلسملامجلاناطلسراصهل
ةدوممويلكيفهليبحأو
همسجوابيشيکحتيتجهمتدغ

يکالمتسلبحلايفيميالایف

ىوحلالمحيذلاْنْذُأیوهاميم

اكېلانعيرهدقيفوتلايندعاسي
یىدصنملهانمللاقوشمم

ةولعمساريغلىركذعطتسأملو
رظاننيعيئتلخدولفُتيلَب

هنطبوشحيفتيقلأفسركولو
هربرمأنأبلقمارولو
ارداقتحبصأسانلاباطخلولو

هياذلبقنموفورعمبحلايب

ىضغللكعطقنافرعلاجتنيامو
هفرطبباصتالبهشألفو
يرساوحزعليلافرعرَعولو
الصاويركذلاوحضأىرولاتيلف

ملاعيزيفهللادنعناکنمف

لصاوناينبهيفهاجرداعو
لحاسريغنمڌماطيسبراصف
لخابةيجسهنميللازالو
لمالاماداتقياشرلابالو

لماکريغصقانهنميلاله

لماععوطهدنعيبلقفيلع
يلتاقبحلاةياغيلذيبراصف
لتاقمنعهظاحلاتورهادع

لداعريغيلذاعاييلكنإو
لذاوعلالذعلعمسهلسيلف

يلذاخربصلاوناولسلانعيبلقو

لقاعريغلزأملذمهبٌيروأ
لخادريغينلاخينعربخو
لزاغبدهنمتيغاملّرغلایدل

لباحةفكبهنمينداطصاام

لجارلجرمنمينتسطلال
لئابقلانيبتركنامفتفرع

لئاضفلالينكاردإهنكلو
لئاطريغیریفرطلهردبللو
ليالدنعاوَعَسيميلنكلو
لصاوءاریرولليآتیلايو
لهاجيزيفهللاقلخنيبنکي
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هتوصبرازفاسبحيفصفق
املقویجىتكانفمامزالن

ةهابننمهتلومنم
يذلاهبالناهنابأنإ
لباونالهداجامهمحضفيف

الماعملعلانمًامالعأبّصنيو

عفاننيلاومللدوبوخسيو
ضراعردًاعضار

ههجوسمشلاةروسانيلعولتيف
هموقلشمالالثمىرأتسلو

هسأبوارونسانلاهارامو
مهمداكهلاعفأاولهجبملو
رعاشلابمكقوشىلبأيالومأ
ةعاضبمكيفحدملاريغلمحي
مكنيلاطاذإمركذبشيعي
همصُتكارليقوشايمارنكف
ماعرارسأمايألايفهللو
دغيفتعااممويلالاخيسيلف

تدغصرفموايفسلخمو
الوازماہیفتنکامیلزتالو
يوهيخأنمةيمالاهكنودو
يتلاامتايابادعألاىلعانيضف
مکحیدمتافصنمتلحتذمتلح

L
k

ليامخلانيبوعصلاعوبرلاطو
لبانةلثرقصلاركوسطرقت
لماخلکاهدنعابندعي
لئاعفلاضيبهنمهنعهبت

لياونابحسلاقامهمحصفيو
لماعريغالاعميأرٰينأو
لتاقنيداعمللفيسبوطسيو
لياصرانايلاصالإرتمو
لئامشلاباتكولتتهقالخأو
لئامألاماركلاءانبأكلذك

ليالةيركلايلليلني
لقاعلکٌةيناَصْيَدبرص

لبابرحسهرعشینعمققحي
لفاوقلاكاهرعشيفارقو
لحاورلايىقنعبرقمهساب

لئاصالاوىحضلاهاوفابعاذت

لفاوحلانوطبيفاهىريالك
لواملايديأيللالب
لويکابالوطمکعمک
لتاقميفتقّرفًاماهستلخت

لطاعحبقيفيهوتحضأهالولو

—ا۹ہک



ىسألانمنيقماوللىسأاهذخف

هلظخسنيسيلرورسيفشعو

لذارألاةادعللاليوٌءادو

ليازريغمیادمعنيفمدو

فرحلانااكءاجملافورحىلعةبكرماهلئاوأهتديصقويسبعلالاقو
:تیبلکيفررکی

ءامساايتناةبحألاانسأ

ىتلالايفبسبي

اهنيأبانتٹثيعتتت

يتجهمفاھلامجدایجتلاج

تلواحفياشحاہتبحتلح

ترذدخفدودخلاةهجراخبتجرخ

اهرودصدرجدهعلارايدتقد
اباذعذلتسايلوذعينرذ
اشرلاينقرتسافاباضرتقر

اهرهزبنامزلاتنيزفترهز
ينولسغباوساهدعاسبتبلس
لیفتتششویجتنش

هفصووحالصلايمورخلاعنص

اهضعببقاضفهلياضفتمخض

افطعتعابطلاوةناطفلامط

هظفلبنيظعاولاظعوبناظ

ءاَمِشلاكفنأفنأمشأو

البباعكلاوبعاوكلایوہب

ءاشتويبتشتاميتجهمنم
ءارممياوٹمنعثٹعحيو
ءاعرجلاوعزجلانهلاجو
ءالحتساهفحزبربيفتح
ءاسنخلاالابليلخلارخص

ءامدءامدلاتقفدواودع

ءاكذوةذلكلذعفلذعاو
ءارضخلاةناحبيرلاينترشو

ءارهزلاةنيلايهفتعزو
ءارمسلاةلاسعلايسبسو

ءاشولاتماشلاشبواعيش

ءاصحإهصحيملهباوصب
ءابضنهضعبوءاضفلاضرع
ءاطعوةعاطونعياطلل

ءاملظلاوملظلاوامظلانعظ
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ادعاجينعأهالعوهملعنع

ُهريغوبيرغللثيغوتوغ
افولاوةناطفلاوةحاصفلاهيف
هبلقبراقولاوةعانقلانطق

هفکمراکملابهراکلافشک
انويعلهملععماولتحال
همهفوموجنلاكلئاسملالثم
هسفننعانخلاوةساحنلایخن

هدفولمولعلاوعروتلابهو
هةلاهجلاوةشهافسلاباره

هرمألنالفهتلالجتحال

ةديرخكيلإايندلاةنيزاي
اهقحتبئيواحّصُفلااهبوهڙت

ءارغةداغاًذديغهترغ

ءايتفلاوفورصعملاوهقفلاو
ءالشقعلاةداقلاهتلبقتف

ءاركلاوءامركلاكلذكو

ءاليةليلتمحلداا

ءامسولزانهعيمجل
ءانسحلاةيللاهنلزنتو

ءالءافولاوةورلاهلو

ءاوهألاوماهوالاوهنعةهاهفلاو

ءالضفلاوفارشألاوداحجمألا

ءاضيبلاةيالايمهوءاضيب

ءارعشلااهنودوبكتواملعلا
ناينثودئاصقةدعبقیزرنبارعاشلامہنمءارعشلانمةلمجنمهاٹرو

:لاقةديصقلاهذببيلمازلافلخنبرصاننب

فوسكارهجمولعلاسمنللاغ
يلاعلاوىقتلاونيدلاٰىهدو
باصمټتايجشمليلیجدو
ْضْرالافهللاةفيلخىدوأنيح

ديهشهيدلاجرفسلک
سيخنبدعاجدوجلاىپتم

فوسخلاينسلااهردبیرتعاو

فومبطخمانألاعيمجو
فيجرهنمنامزلابلققاع

فورصعملاوحالصلاىلوو
فيضيمولعنمرهدلادبأ
فؤرلامحرلاىفطصملاثراو
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هاکبیتحنويعلاهتكبام

مالساإلاورباحناوتانايذلاو

اعيجوانزُحهلُهَيملنملک
الامنانجللوهوالفيك
اعيجاطنولاعلادهش
تيلوتانَعبولقلابيبحاي
تالكشمتهدنإْثوعلانمو

دلامضاخنمجاجتحاضخدِلنم
انيلعةامُحملاسلاذاو

ارونكبررمأبيدهنتنك
املحواملعتنزویوضربول
اتھدارھدكيفهللاىعدال
الإةرسملادهَشاناقسام

ذيذلوفصلکوولحلك
ابارشوامعطمذلتفيك

يحدولنمرهدلاىلعول
لوهجرغكحضفيكابجع

رابتعابىبنلايلوأ
نآىیسعنيعجرتسماوزعتو

اونیعتساو اباوکسمتساوربصلاباونی

فينلاءامسلاوضْرألاوملعلا
فويسلاوانتقلاوبتكلاو

فيلحقافنللوهفهتوم
فيفعْييرأهللاةريخ

فيرظلامركلالضافلاهنا

فورصولاةفيخلاَنيأف

فيعضلاايفرايتالضعم

فوكنلاهنعهاهدزااماذإني

فينحلابيصملافشاكلانمف

فيحتالاّلداعوءايضو

فيفخلاوهوليقثلاتنأتنك
فورصٍڍداوعهمباصمب
فيدياردغمامحلامسهيف

فوؤمايازرلاوتارارملاب
فيجرانيلااهمايالاو

فيرظلايبنلاىفطصملادّلحن

فوتحلاهيفثيعتنأنقوم
فيندنامزلاهنمباصمين

فونصايازرلافرجألااوقزرت
فيصررينتسمقحلاوقح

فودصلاداشرلانعىمعيوملعلاعفرينألبقملعلااوبلطاو

— ۱0۳



نااندلايذنعمولعلاعافتراف

ارحبواسمشتيوحارضاي

ربقدعبنمروبقلاريختنأ
انیحاهیضقناوانحربام

ولتنرتافدلاعدوأالو

وفعبحسهربقهللاىقسف
ديدملظدربيفهيلعو

فوقسلاوىرثلااهلهأيوتحي
فيسطقهلامملعلاهجوم

فيظنلاهيزنلاَكنأىفطصلا
فوستناسحلاهقالخأكسم

فورحلانهبتهزدقًامكج
فوؤرلاروفغلاهسفنىفطصاو

فرطقنانّجلاانجنملذ

امالعاةداقونامعيئنيبوصنمةمئأصورخينبنمناىفخيالو

اميسالمہنمنیروهشملاركذيتأيسءالضفءابدأوءالجاارايخاوءاهقفةاضقو
.هللاءاشنإهلحميفركذيلكيناخلازايفكلذورعشلااوضرقنيذلا

تاميقةليلجوافوذربحشاطبلانمهيقفوإل
4تالئاطلاوخأاذبحايفناطلسدمحمىتفىعديكاذأل

4تافكلبلايوذىلعدرهيفارونعطسيءاجدقمظنهنعل

تالئاطلاواميظعانأشاهلنأىنعمبةميقتاذيأةميقعمجتاميقلا
فيكالبنعةياكحيهوةفكلبعمجتافكلبلاولضفلايهوةلئاطعم

يفةرجحلانمرشعثلاثلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقنم
نميشاطبلاكلامنبتلصنبدمحمنبناطلسةمالعلاخيشلابدألاوملعلا
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ةيلقنلامولعلاباعلطضمايتفمايهقفناك‹نييئاطلايداونمىدادلبلهأ

ةلمجنمويليلخلانافلخنبديعسققححلاةمالعلاخيشللارصاعمةيلقعلاو

يفمئاقلاوهونيملسمللنازعنبدوجديسلاديلقتمايأرمألابهعمنيمئاقلا

كلذىلعلدياكهيلعضباقلاوهلمجرتلاينعأقاتسرلانصحبنارألاكلذ
يفلامآمفتناكوةفحتلاهباتكيفيلاسلانيدلارونةمالعلاخيشلامالك
نبنازعماماللناكفهريغللضفلاهللادارأدقو‹متتملفروكذملادوجديسلا
ليامسءاضقخيشلااذهىلوتدقو٠ناوضرلاوةهحرلاهيلعهللاغبسأسيق

باتكيفيليلخلاققحلاخيشلايواتفىلاةفاضمهيواتفوىوتفللردصتو
لاقنمىلعدرلاوالعولجيرابلاهيزنتيفةديصقلاهذههمظننمو‹ديهمتا
حرشةديصقلاهذهىلعو‹ىنعملااذهيفةموظنملادئاصقلااهبًايراجُمهتيؤرب
:لاق‹هنم

ةننمْمُكلْمُكَلومكلاَبا
ةعدقهلالاتاذممنَمض

اًهدحويفكتفةدحاوتاذلاو

نمفوصوملابفصولاىنعممايقو
هتاذفهلثمکسيلهللاو

مكلوقيفهقلخبهومتهبش
هتاقولحمضعبيفمتملعو

هفشکتممكمعزيفهبتصاق

ةفصنمالإبوسنملكيف
هفحتلاايازلاباياربلاةفص
هفرعهجوبءيشهتافصو

ةفكتسملاةيؤرلابار

ةفرصتلاىوقلاوحنىري
هفشكأاماحضاواصن۳

هفيكتمةئيهنموأتّسلاتاهجلاىدحإنمينرمللدبال

هرمعيمجلالوقيفهللاو
تأاملهجبىتأملكلاسيل

ةياكحليلجلالاقامليلدب

هفلتلايواعدلااوعدفمكلذنع

يلوألعفبانكلېتأهنع
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ةطيرشباذدعبمئررتغانإو
ضتقميلجتلاركذامارقف
اهمظنعرفتدقةطيرشلادجت

هؤازجناكطرشلالاحتسااذإو

هرارقطرشروطللنكممفأ
فرعاففاصنالابكانئج

:لاقنأىلإ

ايسلاوةدابعلانمليلجلارظن

هرونةعشأمهرئاصبتسملط

تلقنإمحفمةياغواذه

ةداعقئاقلاسيكعتنوكلو

امهنملكباجيإلاوبلسلاف
قفومريغقلابيصينإام
ةسفَلمومعلاوهباشتلانإ

اممِءيشلکرهاوظرذحاف
نمكلسيمظتتنسحاولمعاو

هفوشتزيتاهرهاظثيحنم
هفشکتسافاهلبقنمهريدقت

هفرحمريغفدحلاكاذلصأنع
هفرعتللوقأاممهفافطرشلايف

هفصنلايواتفلاتضقادباعبت
هفجرلاٰيلجتلاةيهادروهظب

هفرخُأولادجلارذمثفارعألاةيآ

ةفرصتلاةبلطةداهزلاوةح

هفلزلاليبسلانعكاذباومعف

هفکللابهباوجكاتأیریفيك
هفلمةوادعلابمةيتأمكل

هفلكلاٍايتفيفسكعلاب

ةفرعملاوهملعيفىبتناولو

هفيزمنفشكنإنطاوبلااهلف
هفينوكاذبهانسحزاحدق

:هتافصويرابلاديحوتيفةديصقلاهذههلو

ِناسحاإلانمهيصحأتسلامينالوأيذلاهللُدمحلا

—۹١۱۵س



لعادبأهمالسوهتالصو

مشنموماركلابحصلاولالاو
یدحلاحابصمنِإفدعبلوقأو

اهعورفوافوصأمولعلاهم
همكحعباتمامإنارقلاوهو
مهعيمدابعلارطفدقهللاو

يئفلخلاولقلفطلاباثيابو

مهمأباقعمأباوثمهل
اندنعەدقمللةيحجإألاو

مهنإفحاكنلااوغلباذإیتح

ممجورخاعنکيملام
مهءاجاملقحللمهدرنم

هناحبسهلاميمهكشوأ

اهقحيلهتافصبهفصونم
عيمسلاوُمكحلاوأملعلاکوُ

هملعىدأتدقهجويأنم

مافىحشرفللمهکرتوأ

ابلخيفربلةضحوأ
نكتملىلاعتهلتافصلامث
اهلضبهنعيفنلارابتعابلب

عدفاھانعلةيفاكتاذلاو

ةييغللاؤسللداقتعابوأ

ِنارقلابراذنإللثوعبلا
ِناوخإنملكلانيلاعلايف
ِناممالاىلإيدالاهتاكشم

نامهرللاحضاوبتاطبتتسلملا

نالعإلاورارسإلايفهادهو
نارفكکنمِءارُبهلضفنم
ناودعلاوملظلالهألافطأ

ِنادلونممثاماوکحمدخ
ينالادعبلتلدلئالدل
نالاةرطفنماوجرخينل
ِنالطبلازيحيلمفوخدب
نايتنعهيفطرشريغنم
ِنافرعلاومهفلانوكدعبنم
نجرلاومويقلاويحاك
بايدلاكلالاريصبلاوأ

ِنانَجبرطاخواورکذنم
ِنايتإلامرحلنمهلعفوأ
نايعبهمسريفیریاهوا
ينادلابيرقلاوهوهئاتفتس

ِناسنإلالئاضفكهبتماق

نايسىلاولهجلاكوأتوملاك
ناتہبلاوروزلالهألاقام
ناكمإلاىدلهيفهلىیتفللا

— ۱۵۷



اموهتجحلقعلابالمهفاف

بابلااذاوېکریامسانلاو

ولوهيفمهکشبنوکلهیل

ماعبهتملعينأمهلعو
سماخبوعباربوثلاشبو
انمامإمالكيضقياهردصلو
هملعملعهعججأقحلاو

الوارمأاوبكريملمهنأولو
ملاعنممهءاجدقامثيحنم

رطاخوأبصوأِنونجيذوأ
هدروريکنلاوضعبلوقيف
هلجأنماومکحینأمكلذكو

انئاکكلذلاقدقنملكنم
ىتأاميفاورتجاةهبشملامث

ىلعمهالولهيفيذلااولج
ىوتساشرعلافحاصكلذباورجو

هنیٿيطوقاسنعفشكلاو

يذلاىلعنرلمحيملمهابا
ىحضلاسمنمهيفىلجأرمالاو
ىوتساشرعلاىلعىلوملارسفيف
هلدعبهيفمكحلامثكلماو

.لقعلانامرحلا(۱)

يناوخإايهولهجناوةعسيف
نالقللاهملعيفمهافأ

ِناويدلايفليقدقسداسبو
ناحجرلابءاثعشلايأيکازلا

١0ِنامرلابهانعماومهفينإ
ِنايتإلاوكرتلانوكباين
ناجملهاجوأةمالع
ِناثْرألادباعنموألابلاب

ِنامرحامنىنعلابلهجلل
ِنانشوةءارببوأفوقوب
يناعمتامكحمهفافناكنم
ِناقرفلاهباشتُمىلعمنع
نامحجلايفورعملاهموهفم

نايعألايفويديألاوهجولاو
يلاوتريغبةرظانهيلإ
ينادموقفاومءايركلل
يالاماعلاغيلبلادع
ناقتالابقلخلايفهرمأيأ

ے—۱۵۸

 



هرارقتساوهيلعدوعقلابال
فممعتلاهباباذهليقنإ

العامومظعلاركذاذإالق

هنوكلوهقلخمظعأشرعلاو
امتوكلملانمهبویوزراميف
الخادهيلعاليتسالانوكيف
ابممعتلصيصختصوصنو
حرصممثمثيفمحاقمو
امليواتلانممشمتيىتح
انهھيهذِٳناطيشلانمسبل
ةبتريفايخارتديفتدقلو
يذلاىوسزاوجلالمتحملكلاو
یوساودجيملهوءاجاذإیتح
البىنعلاةصالخذخأزوجيو

هنأكلذعومججمنمداریف

يذلاوهوهدعبودوجولالبق
زوجتداريٰذِإرئاظنهلو

دقمهماورخأتنيذلامث

ملةيطختبمكلذوحنيف
زيوىلعمهلئمکاوتل
املاکريغبىضريالهللاو
مشوقيفهباوجتحااهلجأو
تقلعيهناواشملكلابلط

ناذىلاعتهبقيليالذإ
ناكهصيصختامفايشألا

ناودألانمىغللانعىنغأ
نانجفقسناکناکمىلع
ناسللاقمهبطيحيالنأ

نانوكلاهموهفمىضتقميف
ناعمإيذلنوحشمنارقلا

ناثدحلاوبيقعتللفطعلايف
ناّتلاهعمدبباتكلاىكي

نايسیوتسافطعيفواولاو
نايفابفرطعمماودو
نامظلاّيورُشٌءامهوبسح

نابسحلاكلذةياغِْنابسُحلا
ناكرالايذشرعللهبرَ
ناوكألاىلعهتردقبىلوتسا

ناشيئنئاکمويلکوه
يلاثلحميفةقيقحلايذنم
ناعذإلابقحلالهألاوربتشا

تاشلامظعلایمیوسهيف

نامدإلاىلعمهزيجباوقف

يناُجُّسلاهفصونمهقحيف
نايغطلااولوأاعنشلاةيؤرلاب

نانعألاخاشِڍدوطتوب
۹١۱—



ابلهلتعتماولاولاق
مهارأملكلانأمهباوجو

ايفاذإافميبلطمدتشاف
مشهميغتيالاؤسناف

اهزاوجداقتعااہلطمناکول

ةرهَجنميهملاانرأمنوفيف
هناكمرقتسانإفهلاقمو

اهلبقنمهرارقتساةطيشف
لقهيلإفيضأافرظةفورظم
نمكدنافهتوبثلاحتساهبو

هنإفملكلانمباتلاامأ

هبرنمملاہبلطملجأنم
یعذدجفيكفهتيقدصعم
ةداعسلهأهاطعياملجأو

ةمعننماهنودبباثلاىريو
مهلهجىمعأفمهرعاشمتفيإ
اوعشبتسافمهقاوذأتركتتو
اوبلقيفكورحسينأمهرذحاف

القالطالاىلعدوجومهللاف

هلاوضعمهوموهاهعيججو
زیوهتاذيفةيؤروا

ناكمألاةطيشبطنتملوأ
ناوألكبالزاوجلايفن

ناَّتَفلاسواسوبمهيغيف
نابضغطخاسنماهراكنإ

ناعذألاةيآكلذنوكيف

نايمعلاكئلوألاوُسىواس
ئاجامولظمهنيکي
يلارتفوسفاہبلطمدعبنم
نازيملاحجاريلجتلافذح

نايبنمَتدِشدقامساوه

ناتفلابلطملاعاتمامظُع

نايشغلاةقعصنمهرورخو
ناذئتتساالويجوامريغنم

نابرقلالضفأنماهليصحت

ناوضرلاوماركاإلانمىبقعلا
نامرحلاةياغفةماركو

ناذالايماصتممشهراصبأ

ناهذألايفءاملعللغاسناام
نايعألاةقيقحكنمنيعلايف

يلامسجرهوجوهالوضرع
ناسنالاکهيفینعمنوکوا

ناخدتاذيهذإهلوزنو

ينادمصلاهلالجوهلإكو

ت



يناويلاهقلخلهلالانوكهظفلرهاظبالمعهلامو

ِناالامظعأبهيلعيضقيةيفيكالبهيفرستو
ناذبكاذهيلإدوعينأنعهدجیلاعتدقبرناحبس

ِنانيعالوهجوالفءءيشهلئمکسيلوهڀبشييشال
ِناديلاحساولاوهفهاربىرجاهرهاوظيفارجملهو
نانعبهبعصدّتفاوليواتلايفقحلالهأجانمهبكلساو
ناوضرنمنذالابافوخدلهندعةنجبابخينتیتح

نامجيئاراننولصيیىدحلاجمننعكاذبنودياحلاف

نارفغلاوذوىوقتلاوذتنألفانلاعفِءوسمهللاالرفغاف

:خيشلااذهةافوخيراتىلعرثعنملو

ماعلاخيشلاشاّطبينبنمنييئاطلايداونمىدإدلبنمو
نبتاکربنبدمحمنبناطلسنبدمحمنبورمعنبيدعنبورمعلضافلا
هللايضريليلخلاققحلاةمالعلاخيشلاىلعاذملتمخيشلااذهناك.دمحم

يفدوجوماهضعبروكذملاهخيشاميلعباجأةيمظنةلئساةدعهلو.هنع
ىلوتو٠قافوألاوفرحلاملعيفديهلو«اليمجهطخناكو‹ديهمتلاباتك
يفىرُيامرثكأدارفنالاوةلزعللابحمناكو٠لصيفناطلُسلانمزيفءاضقلا
همحرفلألادعبةئامنالثورشعةعبسماعنابعشنماثموييفوُتهتيبوأهدجسم
افراعناكوورمعنبيدعهدلويفوتراتلااذهنمةليللاكلتيلو‹هللا

شاطبينبءاملعنمو.اهيلععلطنلنكلدئاصقةدعهلورعشلالوقيايدأ

نمامٹورجنخنبانهمنبادلاخهمعنباورجنخنبسماشنبدمحمةاضقلا
یدحإدلبنمدماحنبدومنبفیسو‹تاّيرقلامعأنمةافسملادلب

برقلاباقْيقدلبنكسيذلادمحمنبديعسشاطبينبنمو‹اهركذقباسلا

اب



ينبءاملعنمو.رعشلالوقينمموهو‹لئامسيداونمَةليَجلادلبنم
نمبنصاةدلبيفاشنبرعلبنبدمحمنبنهرلادبعخيشلامهئاهقفوشاطب
هلتناکونیئاطلايداونمیدحاةدلبنطوتسامتیوریامیفرشوبيداو
ةافودعبتشالتوبتكلاكلتتعاضفطوطخمباتكفلاىلعديزتةبتكم

:اهعلطمةديصقهقفلايفهلورعشلامظنيناكوهدالوا

ماظعلاروماللظقيتتملومنانمالحأكلامابرست

ركذةديصقديعسنبدمامامالانباديعسنبدمجديسلاءاثريفهلو

:هلوقوهولوالاتيبلاهخيراتيفقيزرنبا

يربصهللقلجسيبدردمکفربصلابدنقلاجزمترفذماىرأ

ىلعهتافووديعسوبلاةلودردصرصعلاكلذةاضقنمناكو

ينبةسايرامافلألاونيتئالادعبنيرشعىلارشعةنسنيباميفيرحتلا
نالامہیفوسرافدالواذخفنمسامشنبدمحمدالوایلاعجرتفشاطب
خيشلانالامهیفودرودالواذخفنميدعدالوأىلاوثراحنبدمحمخيشلا

.سماشنبدمحم

ةانهنمملاعويعذرلفيصخنبةعمجبىملاوإل
4تامكىلابمورلعلايفىتأوارثنوامظنقارواطخقافط

١۱۱—



يفةرجملانمرشععثلاثلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضّرقنم
ناكيلءومسلايلانلاديعسنبفيصخنبةعمجملاعلاخيشلابدألاوملعلا

نمرظانلابحجعتيطخلاديجناکوهدئاوفوملعلادراوشطبضلاقذاحاہیقف

اهصاوخونجاعملافصيهنافةيبطتافضوهلو‹هفورحةقدوهقنورنسح

هخيشنمهاقلترارسألاملعيفاديهللعلو‹كلذريغوةعفانلاةيودألاو
هنمهنإفيليلخلانافلخنبديعسققحلاةمالعلاخيشلاوهو‹هيلعذملتيذلا

:لاؤسلااذهابنمو.ةيمظنتاثوحبوهعمةلئسأةدعهلو.ملعلاذخأ

مدقىلعىيعستةداقنمهتتأدقةغالبلايذلالصفملالصيفلا

متكمريغكسمبرغلاوقرشلايفهتيجسايرنمربحلاانديعس
مشلايرهاطلانينمؤملاةي١نأادنتسمهللالوسرنعتأاميف

ممغالبافشكهنالحضوألمعنمنودبيييذلاممغريخ

باوجلا

مغنلاورعشلايئاوقدقعغوصنعممحلارصاقيلِإةعمجلالوق
يمدخنمهيدبأاملبقاهتمدقهعجأريخلايفةنيلَنكل
مركلاوناسحإلاوكسنلاوريلاوعرويفثوىوقتلاوملحلاوملعلايف
محريذللصوعمجحلاوداهجلايفوةاكرلاوموصوةالصيو

مذلاودهعلاّيفوهجوٌمَتَأىلعهلإلاىضرياملكيتينو

.ةففخمنونلاذشبنأ:هلصأنونلانوكسوةزمحلاحتفبنأ(١)

— ۱۱۳



معنلاوءالالايذلاركشبلقلاواشناسللاوالدعضْأالاالمأنأ

مدعنمُثجرخأهفيلكتلاميفةئوآلكوضعلكالمعتسم
يمهيتنيفاملعفىلعىوقتالفقيضتاذهنعيعابطنڪ
مقلابلامعألاىلعيزاجيااهركشيتاينلاىلعيزجيهللاو
يمحنهبالامعأةمايقلامويهليقتلادبعلاىرييبنلالاق
منتغافهيونتدقتنكيذلااذههللاقيلمعالبرايلوقي

يمكحدفتسافريخيهفمحلامعأنمعسوأنالانينمؤملاَةّيف

مقيملفاهنملمعالخنإوهعججألقعلاحوريهفايناثو
مسنلاءیرابهيلعتبثیيطخافناکفهنعتدرجاجرو

مهبىرولالامعأطبيناكامالبولقلالامعأنإانلاثو

مهفلارظانللىفكواهليضفتىتأثيدحلايفايازلايذهلجأنم

:هلنمو

ديرطلاثوغنافلخنبديعسديشرلاهيقفلايخيشللاؤس
ديبعلالاعفودبتموياهلهأْنَمةعافشلانوكتاذنم

دوقولاتاذرالابنيريدجلايصاعلالهألزوجتنأىت
ديجلالضفبعيفشنودبليمجلالاعفلالهاحلفاو
ديدسلالاقلااذايةعاربلااذافمثالانمنوكتمهفو

ديفتسملاىدلباوثلاتيزجباوصلاتيدهباوجلاتاهف

باوجلا

دصرسیراحنةارسلاقمدبصقلاةاورنفلبأل

ت۲



اوقفاواذإلطبلااوفلاخدق

عاطيعيفشمولظلامف
يضتراالنلنوعفشيالو

ىروللعفاشهتكلو

فوقولالوطببركدتشااذإ
نوعفشتسيمدانوتأيف

نوعفشيالفىیسیعویسومو
افعفاشمهمتاخضيف

ىطعيومہفعفشيوينأيف
ريغلمتحراذه
هىيرقتولمعثقرك
اهنإمفاقمامأو

نعءِءاجالفالخاذه

هرغعدوكاتأامذخف

:هلهنمو

حاشوايلعللراصدقىتفاي
مليغنکرداحالادحاو

تجددقتالكشماتعنإ

نافلخلبناديعسينعأامنإ

ديجملاباتكلايأقحلاىلع
ديرميوفلاهنوکتف

مويةمايقلامويب
ديعلاسوفنكاذبتصغو
ديجمازيزعلاليلخوهب
ديدمبركةدشجرف
ديمحلاءاشلالكمهليو
دوعسلاوهدييلدمحلااول
دولخلانانجيفىقتلالهأل

دوحجلاريغرئابكلالهل
دودوبرتاوامسلاهلإ

ديزلابرفُنركشافكبرو

دولا

حالملاتايحسلابىلحنو

حاموذيعليعذول

حامجلادعبةداقمتدفف

حاررصعلااذيفبطقلاوهف
حالرجفلانيححبصلاةالصلللصمريغافغدقنمىلعام

س١٦٠



ء۶
۱

حاربنرقادبنيحاحصفافاتايوانالًايناو

حامسابلالاةملظنيتسمحضاوباوجبيأ

باوجلا

حالقحانيرصبمللاهرونحاربلشمةلوقينمكاه
حاسفناوالوطتقولالاصتالةحسفيفهتموننكتنإ

حرصقحلاوكلذايواناتقويفةموقجاروهو

حارلقعلاوهبسفنلاضبقبلاغساعنهاشغتف

حارشناوهابتنالیلصوهاذإىلوأانهرذعلابوهف

:هلهنو

نامزلانيعدامعلاليوطلانامدامعاينلوقتام

يناعلابيصخىدتغافهراكفأاحمولعلاسرادیقسنم

ناسراالباعئاطايعاساليذيناعلابعصهءاتأو

نادرألاوباسحألايفاصلجنديعسنايلاتلامضخلا

تاشلامظعلاقلاخللةعاطلافلكذُمةاكإلاعونميف

تايصعلانعويياميكدشرللهينععوزنلادارأنإ
نامتالاىدلهلامثلثامايقواايرحتاهارو

نايتلابتاهالمأهلكةاكزريصيهلامیرتأ

يارودلاجلبألااهانعمهجونعيتلأمباقنطو

.سمشلاءامسانممساهلوأمضبحارب(١)

س١۱۹۱

 



باوجلا

نايقعلاكباوجلاينمكاه

هاديهتوحاجتطاحأنم
ةاكزريصيهلامیرل

نايبتلاحضاوجستلامكحم

نامايذلکنمتاوکز
يناتفتُسانَمايلالاهللب

نايللنويدلاءافوبالإاربيسيلونيديهو
يناتقولهریخأتمۇيالوهِفليجعتلابحتسي

نالدعلادّهْشيلَفتومُةرضحينإوءادألايواننكينإ
نايلهيلعاضرفعجأهلامنمعيمجلابًايصوم
نافرعلايلوأنعهانيكحامهيفنقحلاولوقأاذف
يناجلااياصويفدعبنمغرسدقيأرلابفالخلانأريغ
ناصقلاعمهلثنميهلاقموهلامسُأرنمليڦ
ناسحاإلاووفعلاباذهدعبىلوأهللاوهلإلاقحيهف

:هلهنو

ليصألادتحلايذالعلادروطلولملارعارعلايذلايعر
لوفقمقلغملكحتافليوطلامركلاموطأيلاب
يليلخلاديعسىدحملاسجشليجقلحللكزلئاح
لوهجلاركاسعتمزہنافلوفنعلحاردبَتعلطأ

لوسلكبلاطلاغليملوغلكلًاجلمتلزال

ليظحممرحاودابليلعلااألحزئاجأ
لوقمنمتركذاموحنوألوکأموأبورشمنمناكنإ

۷١٦۱—



لينىتفممييذلامنميليلخينءربیرتلهو
)إيخلاةنئاخلاهليكوليكوللتعفددجسموأ

ليلبجسجسمسنقشلاوليسلامقليبنمم
ليمجلايمالسنمكتتا

باوجلا

ليلعافشهللالعجاملیتمهفاذإهللفو

لىيوأتلابفالسألافلتخاولوسرلانعاجمرحلانم
لوکامنموبورشملكنمليولاىدرلانممصاعيف

ليلغلايذرطضملاىلعاسيفليلحتلابوعبلابنالوق
ليلدلابساقالعضعبلومّشلايفوةتيملكأل
يلويءاودابولانعامفلومشلابليقاهوسيفو
ليلحتلابذاقنإلاملعنإليدجلاوةيريزغلالوب
يليلخلاةمالعلانعاذكليلاحضاوهيففلخلاف

ليكوللعقدينللقوليدبتالبدعاجخيشلا
ليسلاوأدجسملاومألوهجنموةنايخيذنم

لوصولامدععمنماضفليوعلارثكملامتيلاوأ
لوصألايفءاجدقاممميف

:تايبالاهذههرعشنمو.ضوحلاةلحمنكاسلايلانلافيس

— ۱۹۸



يسنۇُملبقأنأبُتيحتساكنمسجرنلانويعايكنوفجيضغ

سعتملصخاوشننكنويعوهنافجأترسكفبيبحلاسعن
سرختملنسلانمةحاصفبيسلمسجرننابضقينباجاف

سلجملارسنامكاتتاداعامنإفتئشفيككبيبحلبق

يرحتلاونظلابامأطبضلابنيخيشلاالكةافوراتىلعرثعنملو
ةعمجخيشللوهللادنعملعلاورشععبارلانرقلالئاوأيفنوكتنأنكميف

اهنمائيشركذوةفحتلايفيلاسلانيالارونمامالااهركذةيسفيصخنب
هركذيليلخلاققحلاخيشلانعيتلاةيلادلاةديصقلاءاشلاطومسحرشهلو

هبسنيقتلملاديعسنبرهازنبلالهخيشلاةانهينبيوملسموباخيشلا

٠مهفنبكلامىلإيصتنملايروبنعلارْيصقلابفورعملاكرابمنبفلخب

رصاننبدمحممامالاوهنيببورحلاتراديذلاوهاذهكرابمنبفلخف

ءاضقلاىلعامهنيبلاحلاىَدأىتحضعبمهضعبلامنمناكامناكويرفاغلا

يفتيصهلوهموقيفاسيئرناکرهازنبلالهخيشلاو.اعمامہلع
دقويسيئرلامهزكرموهوتافاغلاهدلبناكوسفنلاٌرلعومادقالاوةعاجشلا

نملحفولاجرلاديدانصنمديدنصوهفلاطبألامحازولاوهألاقال
ناکوهذِإیوزنبهتافوتناکواهقرافىتحهتايحةليطكلذكلازامومشوحف
ةسايرلاىلعهفلخف٠فلالادعبةئامنالثورشعينثاماعكلذواهيلعايلاو

.الاسوادوعسنينباكرتويفوتمثنيتنسثكمولالهنبردبخيشلاهدلو
لوحفمهلکونصغودلاخويلعوهللادبعودمحملالهخيشلادالوأنمو
خيشلانأوبلاغهيقفلاوبأوهلالهنبيلعخيشلانأىفخيالولاطبأو

ناطلسكرتوتامنأىلاةسايرلایڵلوتيذلارهازخيشلاوبوهنصغ

راصيذلاوههللادبعخيشلافادومحموديلولاوايلعوادمحوهللادبعونارهزو

— ۱۱۹



سيئرلادمحمخيشلاةسائرلاىلعهفلخف١١۳٠ةنستامنأىلإهيبأدعباسيئر

يلعخيشلاوةيلاحلاةنطلسلايفاريزوراصيذلاوهديلولاخيشلاو.يلاحلا
.اہیفهبجاوبماقفافامعأوىبيضملاىلوتيذلاوهرهازنب
ةديدعنينسذنميفوتنيدالضافالجرلالهنبردبنبدوعسخيشلاناكو

خيشلاراصدقواهتيالونسحأفيليلخلامامالالبقنمليامسيفايلاوراصدقو
الوهلعفبرکذيلکواهناصودالبلاطبضدقوحنمدلبيفايلاولالهنبدلاخ
اباملاسودمحیاشملاليامةيالعيفناكدقفليامسيداويفةانهينبسىن

ينبنمو٠ضئافمرکمہیفوتیصوةملكمحلتناکودلاخنبدمحويلع
اوناكومركلاوةلاسبلايفتيصوةرهشمهلفضوخلالهأريمعدالوأةانه
ءارقفللاجلموةيبرغلاوأةنطابلاوأةمصاعلاىلانيدصاقلادوفوللىوأم
.نيكاسملاو
4تاجېہبلابرتفينايبوذبيدأىلعتباثىتفوإط
«تاوطّسلاوزازتعالايذّيربجلاراشيمتنيناساسلنم

قوذومالإهلنمبمويلابيدألافرعيو٠فرظلاةغللايفبدألا
ءابلاتاجهبلابو‹كحضيرتفيو‹ةحاصفلانايبلاو‹اضيرقتوةياوررعشلاب
لهأنمرعشلالاقنم.نسحلاانهيهوةجهبعمجتاجهبلاو‹ةبحاصملل
رعاشوهويناساسلاىلعنبتباثةرجحلانمرشعثلاغلانرقلاينامع

يداوبةرهشلامشنيذلاروبجلاےاشمادجيربجلادمحمنبرصاننبدمحمربمألا

نادلبنمهكلماموريمألااذهنعخراتلاًابنأدقو‹اهلكنامعيفلبليامس

ناشلادمویوزنومدويکزإدلباصوصخنامزلانمةريصقةهربنامع

نبديعسناطلسلادهعيفطقسمىلإهشيحبفحزينألواحو‹ليامسو
لاتستیبذختاو۽يكزإيفةيوقلاهترطيستناكو‹هدارمهلمتيملفناطلس

.ريفغلامجلانابونلانمهلناكو‹هلانصحليامةلافسنم

ت



نمهلفطصيهنأشضعبللاتستیبنمجورخلادارأاذإناكف

امہنمفصلک.لاتسهتروصقمبابىلإتيبلانمنافصنابوتلاهكيلام
يهنيىتحنيفّصلانيب؛يشمتيبلانموهجرخيفاينابوننيسمخوةئاممضي

رصعيفكلذوسانلايفةئيسلاهلاعفألنامزلاهبلطيملو«ةروصقملابابىلإ

رسلابهيلعىضقهنأخراتلايفءاجدقف«يصورخلانابنينأنبرصانخيشلا

ىلاوفلأونمونيسمماعرفصيلامويكلذوروكذملارصانخيشلاينعأ

ةديصقيفيصورخلاديعسنبدننبدوجقفلليام#رعاشريشريلاذه

قرئةتسألاوةيرلانيبيىللابلطدمحمريمألاكنم
ىقلطُمةنعألاابزيديأاهفيطقفاسحلافدجنهترصن
قلُجىوزنبتقحلهتانقباطقسمرّرسناطلسىتفالول

يفاسيئرراصرصاننبدمحمنبربجنبيلعخيشلافهدافحأامأو

‹ليامةلافسيفهرقمناكو‹مهبورحيفمحلةيبصعلاوةيمحلابامئاقةيرفاغلا

ةعقويفةّيميملاهتديصقيفيليلخلانافلخنبديعسةمالعلاخيشلاريشيهيلإو

:ةيرفاغلالوقايكاحاعفن

مايرنمبئاصعلاوريجنبيلعالولسمفيسلاانيفو

هنمرهظيملوهلاحتحلصثادحألاهذهدعب›خيشلااذهنكل

.سيقنبنازعمامالاةمامابابنميكزاحفيلةقحتلايفخيشلااذهربخنمافرلييلاسلارونلاركذ()

١۱۷—



رکذوةبيطرابخأهنعترشتناوهنيدرمأيفماقتساورابجتزىلارفاسمثفالح

دوقيناكفيلعنبدوعسخيشلاهنبالياميفةسايرلاىلعهماقمماقو,٤نسح

اذِإو‹هنمفيلكتبالسفنبيطومنمرايتخابكلذواهرسأبةلافسلالئابق

هءارونأکفبّيسملآامّيسالوهبعمسنملكهقحلوسانلاهعبتاناكمدصق

امآو.هوبأيفوتمثيحهوبأوةّينلاهتكردأدقفهمايألطتموارارجاشیج

وهفةسايسلانسحيمهنكلةسايرلايفهابأفلخدقفدوعسنبربجخيشلا

ةريصقةدميفهئاباةورثبهذأافرسموارذبمناكهقالخأنسحوهمرکعم

نمءابدألابجعتيىلمأوأبتكاذإءاشنإاذناکو‹اريقفهرمعرخاشاعف

ربجنبيلعخيشلاهنياامأوادجاليمجهطخناكدقو‹هئالمإوهئاشنإنسح

‹ركذيتأيسوبدألاوملعلابلطهمهلبةسايرلاهمنكيملفايلاحدوجومل

«مهبسأبالولالهودمحممهوربجخيشلاريغنمدالوأدوعسخيشللو

نمو«رصاننبدمحمريمألاحدميفناويدةمجرتلاهذهبحاصيناساسللو

:ةديصقلاهذههيفهرعش

لبسمعمدبهيفالوفقلزنملاكاذدعبلزانملايح

لجلجةرادبمعربجألااولحهتاصرغنمنيداغلانعلأساو

لموحمانحملاېکتانابیولفمىضفلايداواونطوتأ

لفوجةحاسب1عليوطینغممءادعستوثادعسیوليفم

٠٠لذحخلاهبشتاداغلااهحوسيفدهاعانًادهاعميحهَل

يلمفدريذحشكلاصومحدورجلدحلسقمادلاةبجاسلكنم

يلتقَمتباصأافرطتنرامهمفهفهمماوقلاطوخةلوبطع
لسلسلاکاهقيروماتاردباههجووٌمامحلاَنمكاهفرطيف
سيقنبنازعمامالاةمامإ(١ر

— ۱۷۲



:لاقنأىلإ

يرّسلاثيللاديسلانبُدّيسلا

ةوطسوذلسابثيلوثيغ

هيأربكوللاقانعأبارض

لصيفلانبلّصيفلانبلصيفلا
لفحتاردبمتدوطورحب
لّبذلاوابضلاولفاحجلانود

تيبلوأنأاءارلافرحىلعيتلاةديصقلاهذهبهحدمياضيألاقو

‹ءاجحملافورحددعبدئاصقلاونلااذهىلعجسندقو.ءارفرحاهنم

:لاق

اورجهامدعبيلؤۇسةَبحألاضر

مَمأهبامٌدصبيفالئاومار
مهرکذئالإيلقبيملواوحار
ينددہبافیطمھدعبنمتوجر

نصغىلعاردبالماحادغبکر
رمقنموهجونمنيرونتيار
ةمسابيهوامالساہنمتقزر

تدغفيرطاخيئاهتدومتقار
ةسدنرُغاهاوُهوءابضعتبکر

نمولازنلاماغرضولاونلابَ
ةسباعليخلاوالعلاليثأاقر

ىلعيهوسابعلاىتفاياعرلاىعر
لشفهباهيأربةامكلادر

اوردغاملبقينوحصنمہتيلاي
ردكهباموفصبيالتادعب

اورکذاملثمينورکذمېتیلای
رهسهفرطيفنمفيطلاهللهو
رمقهبنصغبجعنميدان
رعشاذوليلاذنيليللظين
رشتنمواممظتمردلاف
ركبلاوتاحورلااهبيلإيضمع

رَعذاهوذعفٌةَعَلَمُاد

رعوالولهُساهيعيملورم
رضحلاونودابلاالعلايفهلتناد

رمهمدلاوةرجاشرمسلاو
رعذلاهبرنمهشأجيفونأ
ردكهباموفصبداجواموی

— ۱۷۴



رشکهباهفرطبريقفلايعريدمحمانالومةيجستقر
رضُمابومستهؤاباواعمتبلغبلغتنمهتلوئختر
رمقلاوسمشلاكاذرصانليلسةرهاشمصخلارايديفهموسر

ركذلامراصلاونادلرمُسأوةغباسوبطشاغولايفهديشر

رسکنیسيلانيفكدوُجدوعورضمىتفاينيتمكيفياجر
رستعموروسيمورانوروناهبتنأوايندلاكتبيفتجار

:اضيألافقو

فالتئاولصردعبدنهلاسكملایوهنمدقوبهنمارسمدجورحيداؤفِف

هحدميفلوقي

يمشاهيعزليرأيرصمنيره

0

يفاحولوعنمريخيشرف
يفاجوفاعانبرموولحوبرضرعفنهبادرشرريخهلظطف
يفاكقلخللفكاولئاخلاقرفهدوجلئاضفلابرديسلئابقلاقوطهلضف
يفان.بدجللبصخملولاوهفهفكيمكثيلدجنيضرربحمهف



ةديصقلاهذههلوقنمو

سيلغفتوريجهتبسيعلاقئاسايالأ

ناسکموصيقنعونابلانعيڻڌحف

انعىيجولالازاهبانفلاةجمبلاثيحب
اهانفلابابحاواهانوفمايأو

هاندعأراركتبهاندرااماناوه
اماندقيلاقلاانعواماياوتالىیول

مومغممغيفنومومهملكيلجتيللن

:هحدميفلوقي

راجلاوفلاللىحيراضلامغرضلاثيحب

لدعلااحاذهولصألامشاهاذهف
ربجلاورسكلايلويربجلارصاننمىف
ديجامالاغلانمديدانصلامشلانم

حجامملانحيجاحجليهابع

:اهرخآيفلوقي
ومسينمريخايمدف
ادصحلاتنغاممدو

ومنيهئالعىلع

ادجميلتعتازيزع

سيظطوتوجالداو
يناعماهياف
لاطهعمدلاكاذل

ىتغنلالمکو
اهانبحمنامدنو

هاندعسدفلصوو

اماقدقوهللاظحو

موكلاىرذيلاعابف

يراعيرولاراعنمو

لعفلاولوقلابرو

رخلاوحفصلافيلح
ديمةداسدوسا

حيماسمريعاسم

مرقلالصيفلاتنا
ادعالاودللاينغتو

سیفنتوروجيدو

يسونأمويسناىلع
سورلاطقمكلانه

سوفانودوعىلع
سوردمريغعبرب

سيمارعموكيلع
سرحنمريغدعسب

سيمامدلاباوجو

سوشلاةداسلامعز

سوبلاومعنلابرو

سولطبلکيدرمو

سيمارهفيراطغ

سيمالجلاكاتبو

سورمنكيفرصنب

ردقلااذهنمرثکأاهنمدروننأعطتسنملةرثكءاطخأهدئاصقيفو

ءيشف
فأ

.ادجةقئارف

١۱۷—

همظنبیلاساامأطخلاةهجنمءيشومظنلالصانمءاطخألانم



تالوجوذهيفمظنلاعساوسيمتمسوابأىمسلاوإل

تارطقلابءافطولاهتركابضورمإكأكهلديصقإل

فرصتوهيلعرادتقاوذيأتالوجوذ٠مظنلاريثكيأمظنلاعساو

ميسوابأفصييوغلوهيأ٠فوذحمًادتبملربخةغللاىلإةبسنيوغل«هيف
‹اديجاظفحةغللابتكنمظافلألاداومظفحيهنألةفللايفعساوهنأب
اتافتلإةحاصفلاىلإتفتلييأتافتلانسحنايبلايفهلو‹هنعىورياذكه
‹ريثكتلااهانعموةيربخكديصق؟‹اغيلباحيصفهرعشىرتاذلفانسح

فالغوهودعمجمكاضورهکأک٠ةديصقهدحاوسنجمساديصقو

لوأيفءافطولاةباحسلاهتقسيأءافطولاهتركاب.فورعمضورلاورهزلا
قشنارطملاركاباذإمكلانألضْألانمةينادلاةباحسلاءافطولاو«حابصلا

٠افرطملاةركابمباهرهزنعةقتفنلاضورلاماكأبهدئاصقهبش‹هرهزنع
انهاهتدايزوةدئازماللاساخننباةيئاحو.اهينابمةقدوايناعمنسحلكلذو
نيبةروهشملاةفورعملاةيئاحلايهساحننباةيئاحو٠تبرضديزللثماسايف

:اهعلطميتلاوسانلا

حنجتأيحنجضمينإىجدلاوحليقوشلاوفرطلايجاستاب

نم.ةديصقلاكلتلةلثامةديصقيأةيئاحهنع5٠ترخافتمهاب
.تانقتلاتاعرتخلايأتاعدبملا



رشععبارلاورشعثلاثلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقنم
مسنبسيهمسووبأيوغللاحيصفلابيدألابيرألاخيشلاةرجملانم
ةقئافةيرقبعوةحجارةقئارةيرعاشاذناك‹ىلؤُمسلايناكزألاسيمنب

هیناعمنسحنمبجعتو‹لمتالوهرعشعاقساىلإعامسألاليمتةحضاو
سيقنبناّرعمامإلايفاهلاقةيتالاةديصقلاهذههرعشنمفلمشتفةقينألا
:مہیلعهللاهمرهراصنأو

خفنيكسملاكحتفلامسنبهوحَتفَيهللاورصتلابابحف

اوحبصأواوسمأفاصناإإلاولدعلاعمةفحبصنعروجلاليلرفسأو

حاصوسيفنبنازعوديعس
ةيرعةداسقفدصاشم

الغلاوتالامکلابتدبترودب

اسفنأهللاةعاطيفاولذبدقل

ديزمرحبلاورحبلاجومكاوءاجف
هسفنعابمېنملکكلانه

تملتEليبسيفنمو
ةريغنيدلارصنينأمهراوعد

امئاقةمامإلاىضرتهبكليلم

ىقتلاودنهملانيفيسالقت

تحبصأضرالاهرکشتدارالو

ةوعددجماوءايلعلاىلإهوعد

حذدمملايبراغلاومهكئلوأ

حضوتماهلضفقَحةئ

حجتهللاىلإالإتبأامارك

حملمطقاهفلخامةياغىلإ

حجنيفنيينسحلاىدحإلواحي
حدصيوودشيءاجيهللماقاذإ
حرفيقزربيحهنكلو
حرطيوءاروىقليهنوكىلع
حتفيووزغيهللاىدهمامإ
حلصيةماماللكلملكامو
حجنمبطخلايفنيفيسلاالكنأل
حدمموهيلعيشتاهربانم

حضوأسمشلانماهجواهبماقف

— ۱۷۷



ةرغلقاعلارتيلبقأو
ثداحدتشااملكاسیري

ةجاجعلكءاملظهبقشي
رحابهنمضرالاحاطبليست
هلیخملسلايفءامعنلانعىفاجحت

اناکاحبضاجيلاىلإودغتو
مهريغحبصيفموقابيسب
مئلةمولهللفختملاذإ
العلابلطينمرمألابمقيلفاذک

ةضبنديصلاىلإضمنيملثيللااذإ
تضتراابحاصلسفنتبذكدقل

اهماسقئاقحلاولاربكتسااذإ
ىوحلاودصاقملايفىتشسانلایرُأ

سئاسدسوفنلاءاوهأيطيفو

اهرمأِټتاياهنايندلانميجر
تتفاهتشارفايندلاىلعانأك

مکتاحيفةرهزمكنلغشتالف
مهمامإرصنلاماوقأهللااعد

ماباوداجهللاليبسيفنئ
مهملإرونبمهمتحرشنادف
عرسدقلاةضوريفمهسفنأف
مهقيرطكلسافهللالهأكثوأ

حفسيهيلوحتوملاباحسفيسب

حبسيوايالارحبهبضوخي
حضوملاديدحجلاءوضا

حطبألاسحطبأهنم

حرمتفاقوشءاسأبلااو

ءادعأللقعاوص

حنسيديصلاالوسارفوهالف
حربمءاديهولذةشيعم

حضفتهايإسيكعتلانماب

حؤرماذهوايفبتماذف
حفصتينلاهنکلو

حسفأةشيعلاردقنمكلذو
حمليليللاةملظنمسبقىلع
حّبقملاجايندلافنيدلايب
حتفتيالعلايبابلكمه

حماسفنلابهللاليسيمهف
حرشيردصللهللارونورودص
حرستبيغلاةضوريفمهمابلأو

حلفموهفمهراثايفراسنمف

ودبت

— ۱۷۸



ىدنلاولدعلاولضفلالهأكئلوأ
er:ىرقلاجمتبتوايندلاكحضت

مدعراونأضرألايفتقرشأدقل
ًاحصفُمتئجمهقالخأنعانأنِإو

متمقوشمبصيتتكلو
يعمدأتيقاويييقاوشأمظتت
ةبابصبوذييبقمكب1ىلإ

؟رکذنعاملكقيقايتشاديزي
7ةبابّصلاطرفنمينا
ممکلقوست عمبونجلاينم

کوبازوفألهيرعشتيلايو
يتبحأنيبوينيبيذلالعو
مكبحنيحايرتلازالهللاوف
هطهروسيقنبالارصنبرايو
ايرغودالبلاقشمهكلمو
يدصقمكايإويصاعلاىلعنمو
يننإكيدعسويدوبعمكيبلو

:ةديصقلاهذهاضيأهلو

ارهوجلوقلانمءولعيناسل
ةراتفيركفءاشامىلعصوفي
هدنعتمصلاحبصأيردنكلو

حضوتتىدالبسمهراوناب
حرفتوارورسىرخألارشبتستو
حجرتتاوامسلاراونابتداكف

uحرشأانأامساطرقلاعسو

حدانياصلابيلباطدقو
حّشوُماميدخلكاطوج
حزشترادلايبمكنعىتمىتحو
حربأانأكركذنعةعاسلهو

څرتأمکنميمكفكب

حضنيةيحتلاراطماباباحس

حزحزتأالومكنعيشنأالف
حبصيبرقلاهفلخىسمأدعبلانم

حشرتةبييبشلاهاومأبانوصغ

عمجيومہلعيغينملکىلع

حفصتويلونذنعوفعتكلعل
حبسامويلكيركدمحب

اربأردلااذليبلقيفنأىلع

ارهاروطواموظنمطقاسي
اردجأوىلوأهيفحيصفلكب

— ۱۷۹



ةمرحجبهيدلافوفحمرثنلاالف.

انکاسكربجليفمدردايف
هلهاکديعولابىفْوأرأملف

مهنمدفرلالعصرحيذبتسلو
ةؤرمءافولارخفملبحأ
هردقيردقنودريغصبرو

يعضاوتهللانيدىلعترصق
هسفنلوقلااذبیکزنمانأامو

مقلعبمہیفءاوسحأماتحف

هلهاللاقلضفلانامزناک

ةميشسانلايفلضفلااياقبتناكو
لحترافكماقمنعىيعأزعلااذإ
هلثمفاطمسرادلااذنمكنودو

ارَقوُمهيدلردقاذمظنلاالو
اربغَمغبتالركفايهلتنأو
ارشعمدعوللفلخلايفمهلثمالو
ارجتمرعشلايضترينانآامو
ارخفمكلذباوضرينأبيلنو
ريکاءانيسروطنمهّسفنیری
اربكتيتمربكلالهأتعسوأو
ارکنمقحلاريمليناسلنكلو
ارکسوءامسانلايلوحبرشيو
اربدأویلومثمكيلعمالس
اردقمائيشءاقنعلاابتراطف
اركبموأاحئارامإلذلانع

ارخذيوناصياميکهبنضب

:صالخلاويزينخلايتلخنيفاضيأهلو

هتوقايمهزنکنمیرولانرخ
هصولخلامّدقُمصالخلاىأرو
عدفامفثلاثلواطتاذإو

يرقنويعلاابليخنلالك
ةرينمءامسلااهبموجنلالك

ينيزخهوعداذلفالغا

ينيعينيعلثمكديورضعب
نينثانيمراصعراقياطوس

نيرمقللرودلالكروداو

‹اهلكابيلععّلطنملساحنلانباحتفةيئاحاهبضراعيتلاةيئاحلاو

—١۱۸س



لوقي.نيتيبنالااهنمظفحن,ةبيبشلامايأيفاهنمتايبأىلعانعلطاامنإو
:ساحنلانبا

:مسووبألوقيو

حشكلانيحشكوانقناعتذإدحاوردصلايردصنإ

:ساخننبالوقيو

حرجلاساحرتیواداملكيتليحتلقبلقلايوادُأ1

:مسووبألوقيو

حرجهيفوضعلکيِساقأککىلِإفيسارباشيسانلاي

ابيلععلطيلةلماكاهبتكنفةديصقلاىلعنالاانروثعمدعىلعفسأنو

ةديصقلاونمىلعمظندقو٠بيجعلابجعلاابيفىريفبيدألاءىراقلا
خيشلاويليلخلاديعسنبهللادبعخيشلامنمءابدألانمةلمجساحلانبا

دئاصقو٠ياديبعلانافلخنبدوملفنرعاشو|يزبحلاملسمنبديعس

فقوو‹اهلحميفةديصقلكهللاءاشنإءىراقلاهيلععلطيسةدوجومءالؤه
:لاقف.لئامسةلافسيفناعضومامثوبارغةيدوصوقنلانيبمويتاذ

۱١۱۸—



ةيدلاو صرقنلانيب

 

يدالودوقال

ةيقوفلایزغنامهادحإىمسللاهيتروصقمنيبفقومويتاذيفو

ىزرىفنوىزفننيبام

:اضيألاقفو

مكلذليدييفةّنعألالك

ىزرفغفيميلابلق

يلايبرحسلثمرحستاثفن
ناديلايفءاحصفلايلوبکت

:دمحأنبدوجديسلاحدمورابجنزفصويفةديصقلاهذهلاقو

ينطوىلعينتدانِنيحاهنرا
يلفشكيلازاليتلارايدلاكلت

ةلماشراونألاةكرابمضرأ
املالختانجوضايراہیف
ادرطمربتلايناوأفهلاخت

لحاہنولوسكترطقلاةكاحو

المجاهقوفودشتريطلاةغاصو
ابتفیحصنمولتتِءاقرولکنم
اهدّروضوّرلاتانجوامأك

نلعلاورسلايفاهنسحافصراد
نسحلااههجونعاجدلايفىركلافيط

نمدلاوءاجرألاةبيطءءايفألا

نسأيذريغءامبنويعلايرجت
نذألاونيعللافصنيجللالثم

نهتمريغيرقبعسدسنم
نحللاوعجسلانيرهوجلابرضأنم
نسلقطنميفاهعجارتىرخأ
ندبلاويدنلايحاضأنمىرجمد

— ۱۸۲



رھزنموروننمرتفاامنأک
اهنصغاقاروانمرضحلاامراصو
اهعبرأتاحاسنممهاامضاو

بجعنمراظنلابجعتقئاقح
اهمعنأقوذلاواذشلايفةّفم

تكحنهباراطسألفنرقلاطخ

ىلعلبقناكجاتلكتسبلأو
طبتغمريغبيرقنمعدتملف
هبتررمنإاهاصَحديفراد

اهلفنرقنممسنبابصلايرست
هتعاستقونمیواليلعيفشي
نمعفرأفرطلاهاريرصقلكنم
هبحاصعابلاليوطٌىدنلابحر

مطأنمسابعلاينلهكحي۾
تألتماولضفلارابجنزتوحدقل
اريظنالقافتابىرقلاريخ
ةيحانريخينمتلااميأاي
ةجرسمكلفلاتانفاصاهبكرإ

ولومثجاومألاةلوصففتالو
ىنملکبىظحتيكبعصلالهستساو
هبحصتتحبصانارمعلاعيضاام

هتميقردقلاغسفنلارهوجف
فغشنمءانسحلاةمألاىرتشماو

نَصُيملزيربتلانمبرضلاثمأ
نصفلاىلعاموظنمدجريزلالثم
نمزلايفضييلايلايللاكىحضلادار
نرقيفنهممهرظاونتكش
نيزلاوناولالاولكشلاومجحلاو
نعظلابءاديبلايفسيعلارئارس
نزیيذنبافيسوأهاشنهشیرسک
نتفمريغديعبنمالواہ
ينقشتلفقاهارثكسمكادان
ندبللحورلافونأللاہنأک

نبثلاونادرألايفكسملالمحيو
نثونمريوصتلايفعدبأوىوضر
نجلانمراعاٿلكبساک

ندفنمناورمينبلالوالك

نضحیرذيفاليلرانلایکحارون
نمياوماشلايفالوقارعلاينال
نطعلاوضوحلانيبريحتدقو
نسرنعوطوسنعكينغتځرلاف
ننقلاكرحبلاجومبراوغتناك
نحابءالالاتفحاسیرف

نهملاولاغشألاغرافاللبس
ينلکدنعصيخرمركلادنع

نمثلايفءالجنلاةردبلارغصتسي

— ۱۸۳



اشوهفرحبلابتنصحةنيدم
يفوءامسلارحبلاوردبلااهنأك
اهتيؤرنادلبلارئاستنكمأول

اهتروصيمحملانياىأرولو
نمومثتيربكلارمحأنمرعأ
اپتلمجضرالاضعبيهوقفتنإو
لحزهنودناکمبیرتتداک

مهدلجندوجماركلاقاف

هلسيلراصیتحقافامشالک

اهمصعمنازدقيذلاراوسلاوهف
امركىدنلالذبيفضرعلانئاصلا

ننملالماشلانباننلالماشلا
ةلفانناسحإلايفعربجلاىدبأ

يهنمفورعملابدماحلايني

برطنمزتىدنلامويهاقلت
ةجذاسسمشلاكهترغهجولايف

قحتممردبلاوهدشرتفيرسي
جرأهرابخأنمبرغلاوقرشلايف
اضرغقداصنظسوقنعمري
نملهلهملاورامعنباثراحلاام

ةدعاسلجنسيقّيدايألاالو

نمحمسأهنميطمتاحسيلو
ةقرفمتناكيتلالاصخلازاح

ينبنوصحلالبقابطيحيروس
نفسلاةرايسيمرتاهجورب
نقذلاوهجوللادجسافتّرخ

نزحنمرفصاولجخنمرال
نتااهقفايواسمقونألاضيب
نبللانمزجهلضفيلنمسلاف
نطويفناکاهنمدمانباذنم
ندملاوراصمألايفضْألاتقافف
نجالويلجتستهنعاجنا

نزتملهالوليتلاسورعلايهو
نتُجلاكضارعأللمراكملانإ
ننملالماشلانباننملالماشلانبا
نتسلاوهللاضورفعانطصادعب
نبللاورجالابدحاسملايني

نعضنمزتىدعللهغيسك
ىنيواهقيقحنتنعفرطلارصقي
نيلملردبلاوبجتحممجنلاو
نمتکمبقفأيفطقاهرونام

نحمللهمىلجأبلغتوركب
نسللايفهنمبعكنابحسوىلعأ
ىنعءاخّسلابنمدلاخالوىطعأ
نَميلاوناندعيتئفيفلبقنم

١۱۸—



نعربعينايلاسللنَميالوم
فرشنمهاتاامهللاسدقدق
تفصودقءانسحلاكرادىرأيلام
اهقبساناکتاجردوذرعشلاو

اهقئافررخاهقئاقدرحس
ةحاجركفلاطابرنمابتضردق
تعمدقكاركذنمضّألاتلازال

:اضيألافو

ضيمونيضراعلانيبيلادب
هبابشبيحناسنإلكىلإ
ەؤامبيشلابفجضورناتشف

يقرفمويدودخيفيبيشكحضيأ
اهدعبوالإقاسنتةياغامو
هتحنوالإبيشللكحضامو

ايعانسفنللبيشلابىفكيرمعل
اهسلمكيلاهصخمكسفنف

ةيرقهوسكتولاسفنةضاير
رصبلرابتعاايندلاامنإالأ
اهجاتناديدجايندلاتلازامو

ااجمقابطلاعبسلايفسفنلاىرأ
هنونفىتشرعشلانإكرمعل

يدعسيفدمحنميانجيفام
نرتقمكالفألايفرهزلامجنألاب

ننفلاكلذنملنآمليننكل
نمقىضرلابناكمبىدملاىلإ
نطفلاوناهذألاادصاهبىلحي
نمهذلارظانللاهقئاقحرد

نمزلاىدماميقْفأرطعياكسم

ضيبيعئاورمأقربكلذأ
ضيفغبفهبيشهيلإامأو

ضيضغبابشلابیورتضورو
ضيرمداؤفلاوكابينفجو
ضيقندوجولايفدضيأاه
ضيفتهنمسفللاداکتِءاکب

ضوخيبابشلايفىحضأوهاذإ
ضورفوةعورشمننساه
ضورينيحقيفوتلادعاساذإ
ضيفتدودخلايفعومدالهف
ضورعبوطخللمويلكهل
ضورأهيدلالإاهمسجامو

ضيفمسيفنلاردللهللف

١۱۸—



:يليلخلاديعسنبدمحأةمالعلاخيشلايثريلاقو

ديالثداحةطيسلاعجف

لحزريأربكهللا

اهبشيعولضلايفدقوتقرح
يفتنأومامإلالحردمحمأ

اننيباماسرلجرنعترفاس
همشالإضْألااسرأناكله
اذلثمفباصملاكمساقنعجراف

ىقتللومولعللرمشوضہناو
نميهوانيلعةييودتبص
ةينهةايحالفباصملامظع

هلازرخيضتريدمحأدعبوأ

تقرشأفكونفادمراكملانفد

E
-

اقرتنويعالوقيطنجهم
فطءيشيبباصملااذه

ادهنكبالعادوعفرفس

افکتتحبصافَمشَألاكد

ازڃيویرولايفمّسَقيءزر
ًارطيثيلدعبالبشعلف
رجةلاماليهاودلالك
انهمةايحيفدمحأدعبوأ
ۇلؤللاهيدينمطقاستدحأ

ابخيسيفننمدمادعله
£

لالتيينسنوفدلًاجع

يليلخلانافلخنبديعسققحملاةمالعلاخيشللاذههلاؤسبهراعشأمتخنو
:لاق

ميشلاولاعفألايكازلايخيشاي
ادحأهبينعأاميليلخلاريغ

اندّيسلوقىوحفيلْنحضوأف

ملعىلعارانیرولايفادغنمو
مركلايلوأاييحدمبنيمقلاوهف
ملكلاقداصلاوهولاقدمحم

—۹٦۱۸س



الوءاعدلاالإاضقلادرينأام

یرالهفشکوجرآوثيدحلااذه

و
2e

يمَّمغ١طمربلاالإرمعلايفديزي
يمظتنمنالامتودارملاهنک

باوجلا

هتحاسبامویهلئاسلحام

هرّدقنيبرضىلعَءاضقلانإ

هلارمالمتحوهامهنمف

هملعيوهيضقيوهامهنمو
هليبلاهامسوءاعدلاابنم

فشكاونمآالسنويموقك
اوعدنيحناميالابڌرهنکل

الفثيدحلارارسألتيدهمهفاف

يتاوللايفاوقلاوذناخيشنْباَوْط
يلاَسادمحمیمُسيوهو

ضعبهامسنايبلاخيشبوإل

لازاینعمبطامايفةغلطام(١ر

يمعثیدحلارارسألكشُملحنع
مكحلاوملعلالهأنادقفلالإ

مرواخأمحشالبنونمستسي
مسنلاءیرابیلومتاوامسلابر

مدقلايفموتحلالجأللتوملاك
يمُحنبابسألنوکیالنأ

مالارهاظلابسحبازاجمادر

مهبهنوكءاضقوهوباذعلا

مقنلاحضومهونياعامدعبنم
مسقلايفدودمملارُمحلاوخأالإ

مرتخصقنالوديزمىینعم
مهفلاقذاحلادنعقحلايفلاكشإ

؟تايروتلاونهيتاسانجلاب
تاكلموذمولعلايفخسار
ةادلابطقوهوملعلايلوأنم
“تاوزغلايفوحضوررغ

ےس۱۸۷

 



4تامسلابنخلتامكحمديصقنممغدملايفهلو

ةرسلاماظعلانممهاوسوديعسلآكوللايفامّيسط

هباشتوهو.عيدبلاعاونأنمعونسانجلاو‹ةيفاقلاىنعمقبس

عيدبلاملععاونأنميهكلذكةيروتلاو‹هضعبوأهلكظفللايفنيتملكلا

ىنعملادصقتتنأو‹ديعبوبيرقناينعمافةملكبيأتنأيهو«هتانسحمو
‹افعضُميمسكازومهمىمسأو٠بيرقلاىنعملابهيفختيأهيروتوديعبلا
مولعلايفخسار.ةلمجلابربخلادعبدرفملابربخلابابنموناثربخيلاس

عمجلاو‹ايففّرصتوةردقوذيأةكلمعجتاكلمو«نکمتماہیفتباث

‹هلبقيذلاكفوذحًادتبلاضيأِنارَبخوذوخسارنملكو«درفملاىنعمبانه

هللاةمحرشّيفطافسوينبدمحمخيشلاةمئألابطقىلإهبريشيةادلابطق
ىرجمسالااذهىرجدقونايبلاخيشناخيشنباىمسيذلاوهف..هيلع

سيئرلاكوأريمألاكوهفةحاصفلاوهنايبلانأىفخيالذإهلحدموهفبقللا

فذجحّضورّرُغدئاصقيأةحضاوعمجحّصْؤو‹قغعجرَرُغءاي
تاروهشمناسحدئاصقهنعتءاجيأ.هماقمةفصلاماقأوفرصوملا

حوضولاوةرهشلايفنههبش‹تاوزغلاوعئاقولاوتاحوتفلايفتاحضاو
ريثكتللةيربهانهك«ديصقنمك‹سارفألاتاهبجيفنوكتيتلارغلاب
ديصقو‹ارارطضالصأللةفلاخمانهتءاجومالكلاردصلصألايفالو
ءابلاتامسبلابنرهظينخليتانقتمتامكحم.ةديصقهدحاوسنجمسا

ىلإ...امّيس«اہینابمةقدواميناعمنسحنمكجهبتوكرستيأةبحاصملل

ءارمألاونيطالسلانممهريغوديعسلاكوللايفهدئاصقاصوصخيأورخ
.بجعأودوجأاهنإفنايعألاو

س۱۸۸س



خيشلاةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
نبعنامنبفلخنبناخيشنبدمحمنايبلاخيشريذنوباحيصفلاملاعلا

ةمالعلاخيشلامعنباروهشملارعاشلايقاتسرلايلاسلاسيمنبنافلخ
نمنيقوحلاةدلبيفدلو٠ناخيشنبابرهشدقو‹يلاسلانيدلارونمامإلا

ملعلابلطيفرجاهو٠فلألادعبنيتئامونينامتوةعبرأماعقاتسرلالامعأ

فيسنبدشارماعلاخيشلاىلعهقفتوذملتفةيقرشلاىلإوقاتسرلاىلإ
ملعيفعربو‹نيدلارونهمعنباةمالعلاخيشلاىلعوقاتسرلابيكمللا
اعلطموراعشأأللاظفاحايكذناكوهيفننفتورعشلايفغبنومالكلاوناسللا
یرتاذلفعيدبلاووحلايئاصوصخةلالامولعيفاطيشنوخراتلاوريسلاىلع

نأةصالخلاو‹عيدبلاتاشسحنمامزیغوةيروتلاوسانجلابیلحُمهرعش

..ءابدألاهبجهلتادجقينأقيقرهرعش

ًادييومارغلايلدوعياذلفًادْبَميلققفأبزاجحلاىوه
اتالهعومدرمځحوقرتهنوجشفاصلاىلإنيبص
ۇلۇلوضيفتامريَنيعلافهنوفجواشحلالصأيفِاَاَد
ًابتالةَّلعتداعوتمضةرظنءادبابحلايفلصألاو
ًاتفَيالمهركذنعىتفاوركذىمحلااونكسىلألاانتبحأىرتأ
اسيالمهقحوءافجلالاطولوادبأمهاسنأالهللاو

افيالمشاصونسحريغبوقّرمتممنعربصتلابوث
ًيقَأمهنسحةضوربىتمفيتفقوةعيطقلاءاضمربتلاط
الألياهوناقيربىرأومهضرأنعرباصيأنظتأ

ي

ًارحتيهبرهھدفرخللبجاودڵلحجتلاوالک

س۱۸۹



اانلماعوططشتالرهداي

ينتکرترويعبرمنعينتدعبأ

هتايايذلايجاملبقاعلا

ارطيبطخلکومومحلانهر
اجللانيلسرلاريخوالمل
رقتامدقناوكألاةحفصيف

ًاشنملااهتمناكفتانئاكلاهيلعتَماقيذلالصألاردصللا
دلاعّوضتتيذلاكسملابّيطلا
اخهتدبأيذلادرفلارهوجلا
هلبقةلالظلاهبشيفسانلا

ًاوضتترونوهباين

ًابتتناكوالروهدلاةي
ًاردياليذلاقحلاتایتح

:لاق.ةديصقلاهذهيكرتنبلصيفناطلسللهحيدمنمو

اھلکیمنساراصسنألانمسش

لعءامدلاكفساهعرشةي

ةَيمارسانلايفاهظحلتقفام
مريفيكسملااهرشنىرسالو
تاشندقنسحلاضايريئةناباي

مكبنيتمقرلابانمايأمعناي
مکمويبارهديتجهميرتشينم
لودمګتودتلاحوفورصتت

اشٰرعُمًاعوطىهلاالإتقلأ

اشفتارينلاونعتدخلاةّيحْبص

اهلمحيفبنذالومارغلالهأ
اهلتقمبابلألانمتباصأالإ

اشنمقوالإىولامكحبىلبت
اهلسلستاذللاةوفصنمتيقّس

افدعأناكامافدعأرمّسلاو
اهلينأيلاوعللهتاداع

اهلسرمعمدلابيتلقمتورالإ
اشواناکاماهمايآريخو
اهلهسأوهالغأناكامهلل

اهلفحجمايألابونتلسرأو
١۱۹—



ةلزنمفلصتنأهعبطنمرهدلاو

ملونامزلالاوحأيبتبنام
يقنعتلقنأنويديبتقدحأو

يمعندساحامإنافنصسانلاو

لفسىلعتناهناويقتلاسفن
مهتمعننودوسحملضافألانإ
همراکمنمةوعدينداقو

همّشجأنأايأرهللايناسك
ةممعمنابقعةدمعتدمع

اهتورذبانيلاعتيفانأك
ىلعتافرشتسملااهنابقعتبجدق

اهلنألبدقاميفكبنكي

اهللختذإيىفنبنيتسموأ
اهلضصفهللانألناهتستال

روسالاقنعنملت

اهلجرأهللايّوقيمزعنابقع
اهلهسأحاتجينأدبالءايلعلابلطيفءايشألارعوأبجينمو

اهردکأبقوبسمكايندوفصو

ةعراكلامالا€تخانأیتح

ممههبتراطدقطقسمبنماي

اهلصيفءادوسلاةحاحللتمرنِإ

ةلمجمناسحاإلاميشهبكلم

هجرخمباوبأتحتفنإليسلاو

ىلعروحبلاكيتاهمحالينِإ
همراصبىكللاسفنألامحراو
ةهجيفرقفللةماهتلبقتساام
ةتوطسذدسألادوقتشطبديدش

اهلظنحتعّرججهلاذإالإلتم

اهلكلكهيفتابراطضاهليف
ازمتاجاحللتأوبكارشب

اهلصيفءاضيبلاديلااذنمّميف
اهلتصفمايندلاىلعيشينکل
اهلفساواهالعايحاونلامع
اهلجخأهيفكىدنذإاهئامأد
اهلفحجتوملادوهشترانأام
اهفدنجلالايفىدنلايضامبالأ

افزلزمشلايفهركذىرسولو
س۱١۱۹



ترشنولولذالبملحريك
ةرذعمامویدحأاهءاجام

تضرعامملحلاقرلىقرتنمو
ةفقاولامالاىرتيعسروسيم
اشفًدعأتلامالعلايراوساذإ
نمةسايسلافاطلأبنامعيقي

ىلعملأبطخاذإمزعيوق
مہلودربدتىلعفرطنارهس
ادهتجمكلملاسوسيبلقناظقي
ةيهادباموييمراهمربدم

ةلواحماوغاصيبللایسیعداب

ىمحبمهعارحيصيشاوطلالهأ
تضہنالومہیعاسميفاوکروبال
هتلودرومعملاكلملااهبأاي

اهليتهيفاهتبكنهايند

اهلبقتالإاهلزةلزنم
اهلصحوالإةجاحهدصقف

اهلجأهيفاهمسبليفهل
افذعواهاوسفزعنکمت

اهلقعمحانتنأكشلالزالز

اهلفغأوىفغأامفماينمهو
اهلهأتتاماقبهظفحيف
اهلضعمفشكلابىمرالإءايهد

اهلنأنوربياوشنافهكلميف
اهلجرأدشاملنامقلنباراد
اهلمؤماوفاالوالمهتا

اهللذوءايشألازرعنلاركش
افوطأطحتليوطركشباهدّيقفلحتاماعنإهللااهكالوأ
ًاحدتممراعشألايبأدنمناكام
ابضهتكلهأيفاوقلابيلكاذإ
وللةلبقنسحةعيدباهذخ

هتیاغوهاصقانسحلانمتزاح

اهلفقمدولابالتحفنکل
اهلهلهمودغأمكبينإلخبلاع
اهلبقيلهوعدأهللاورعشلاك

اهلمكأءايلعلابترنمتزحو

:لصيفنبروميتناطلسلاحدميفلاقو

فرفلايفيبرتيبظفرصناوةؤفلالس

— ۱۹۲



فقوامفةعيوسيتلقمهتفقوتساو

فرلاطرفنمبوذيهستروصيفداكي
فختالواشايلإلبقأًابهاذای

فصقنافياشحنصغىلعاظاحلأتبصن

فصتنالياشحليظحلكدخنمءاشول

فلتخااذوفوكاذاقرتفايربصويعمد

فرظلاكنعاعذمىوهردبلاوسمشلل
فلككيذبورارفصأابهنهن

فسكنالكاردقالكنأولاذعمو
فلصلاكنععدبلقلاًضفودقلانيلاي
فرقابنذيأفاملسمابصتبع

فللسوفنءاقلازاجعرشيأيف
فحتلابحسلابردبلاواترهسةليو

فشکناغلاههجونعىتمردبلاامنأک

فدصلانمتجرخأدقةنونكمةرهوج

فصوروقدركفلاوافصرقرتقولاو
فتهورورسلايعاداعدومعرشبلاو

فطعناريلابروميتيديسرافطنمله
فيتراتارسملابناكلاىرأينبإف
فحفطللاواحلاهبمداقبابحرماي

فهللاينفيهلصوواهللاىحُيهلضفنم

— ۱۹۳



فكوورورسلانأىتأاذإيذلاوهو
فرتغاهيفكرحبنهذإهاورأءىیماظ1

فطعنإيلايالواطعنإيلايالف
فنعلاىفنيىغولايوانعلاىفشياطعلايفف
فرسرخلايفسيلوفرساذهلاقي
فلسدعبافلخاعججروميتالعلازاح

فسترادفهةتجليلرايایرُأيلام

فستعاواجتناطلسهافارواملكو

فنأوهشمعاترافهقرفنمىردلهف
فقوهقيقشروميتهيلعىوتساال

فسأوهابتناههمادبلدحلاأذمو

فرشلايفادويسحرعباهلىحضأهن

فطخفحالقرلالشرحبلارونهڭ
فشرموهلقمكفجوملاهقناع

فتكموهلتاريخنارخلاتدافعف

فلدزمرةمالسيفطقسمنأىتح

فطتقاورورسلاىنجيخفروميتبمركأ
كفرشلاوءاقبلاولاصرلابءاشملاكل

فرطلانمةفرطيهفتيتأًةليثا
فلحاىفودقلاقولابنامزلاىلا
فخأصقرللبلقلاوانولقتصقردق
فختسارشبلاابالاقللاركساهرهدق

١۱۹—



ةليلاي فحتلایہانمنأريشبلااپ7

C
Cاهروميتيديس

يبأيف”كوكعبلاىلعلضفلابهبت

هباهمعنيفشع

لماکبمكلدجيذلكف

فزتةديرخاھک

:لصيفنبردانمامحلاديسلاحدميفلاقو

اسيافجلالوطنمرّبصتلانص
یحضدوعینأبيقرنمافئاخاي

ةسنؤمدخلارانواليلرازدق

هتيانجوكشأىسقلهتيتأ
ةحفاصمانقناعتانيقتلاام
هقرحأتدكوأهقرغأتدکف

ينسبليواقوشينيرشيداکو
رکذنميبظلاركذبتدصقامو

ةيناغركذنعهبتنكنكل
ارھزاہبتناكاتالیللکف
ةيكابيهواہنعترسدقوتلاق

تضرعدقواهایمرونناک

ةرضتحموةيدابنيبفلُدوباايندلاامنارلئاقلاوهوفلُديبارعاشكوكعلا(١)

فلد

فرطالویمنم
فدسلايفردبناظطلسلا

فرتعالضفلا

اسئياميبظلاكاذلصونمبلقلاو

اسلغوأتئجاحبصعرفلابسابا

اسبقىدهللهنمبلطأتئجف
اًسَعَلهفتينامنميتتجأو
یسُأوةعولِيراييلکراصو
اسفنيتبلوااعمدايتربعنم

اسبتلارخالاسفنبلكواقوط
اسجنلابرقينأنميلئلاشاح
اسمغدقسمشلانيعبجدأال

اسرعابتناکانمایألکو

ىسعتلقدعبانيلإدوعتامأ

اسبعذإروباسيأماملافيس
(هرلاىلعايندلاتلوفلدوبایلواذاف

١۱۹—



هلليبساللضفرحبلاامنأك

البألاودجلامركلصأفيش
اهكرديلامالابهجولاضي
بلاقيراجالعلللقؤم
مکحیادمنمدقعةميتييذه

المتحمرتسلانيعبايلإرظناف

اسجبتاهفكىلدتالوايرج
اسبتحاهرطقنأىلزيملهدوجو
اسندهبوثواهبصنبیرن

اسالضْالايمصاقأبتأنولو

اسلحوأماقنإاكلمهتفرع

اسرغدقدولاضايربمداخنم

اذكو«دیعسوبلانمةكلالاةرسألاحدمنوحشمهناویدنإةلمجلابو

همظننماريثكدشحو‹رباكألاونايعألاوءاملعلاوجيلخلاءارأنممهريغ

فسوينبدمحمخيشلاةمئألابطقاهبحدمةديصقهذهو‹بدألانونفيف

:حدملابريدجلهنإويلرغملاشّيفطأ

راطعألالئاسربيبحلاثعب

اہیطخّمضییرکساہتر
اهسوؤكنوصفلاتاماقبتفاط

ةميشهبولقلانمدتلبقتساو
افلايفبهذمتنِإوبيبحلانإ
ةمالعوىقتلةفلأمنيدلاو

ابصلارمأىنضقومىأرال
تعضرأفهامتفشرةحفناي

راحسألاابصابممتتتأف

راجشألامامعوىجدلاللح

رانِلعاشماهھدرابحازاف

رارحخالابجاوبافولادصق
رانلاکوأءاملاكافشلاوحمت
رادبجوعتنأةبطألاسأر

١۱۹—



ةفيعضفيطللااهارسمبترطخ
ةقركلثموهفيمسببيجوع
ىلإيبضكرتظحلاليخلعلف
ادباموحمترهدلافكلعلو
اضرلاليلىشحانضخاملاطلف
ةصفرمجيخيرملاامنأكو

هعورتنيبجلادّرسُمليللاو
دقواہتتسانمافوخدوسي

ىلعتقفددقهاجدشویجنکل
يذلاىلإرورسلاانبربيادغف
ةقيدحقفألابقإلاانبالعف
تجدادورباهعيبرلاجسن

يايسوؤرعمامغلا7

امرضت`نامعنلاقئاقشو

ىتمتئقفراونلارظاونو دق

اأكنوصغلايفودشيريطلاو
ةمسنلئامخلانيبنمبهو
اباليلالحأاههش
ةرسأتابلاوشرفضْرالاف
سؤكأبكاوكلاوفرصربنلاو
ابحربنملوانسحتہتنادقو
یرجاکضايرلايفاهاذشىرجو

راوسألاةبوضخماطخلايندئ
يراجرثاوهفيعمدبيرجاو

راتسلاهلمجبهفرصنم

يرامرورسللوقارفلالبق
راننمةيقبهيلعَتبش

راثلاببلاطمكامسلابهش

رامقألاانسنمانمأضي

راببابعهادعأقارغإ
راصبألاةرقهيفوىوېهن
راصبألاوعامّسألاةعاّج

راضنوةضفيولنسحنم
راتسألافحالمنيهكافلل

راجحألارهاوببالرامزألا
راهزالالئالغريتبيذتل
راهنالاةضفايلعتباذ

راتألانمبرضهتامغن

يراهنماقلاوكسمرشنلاو
يراوجنوصغلاودوعريطلاو
راطعمةضورنمابمركا
راطقألارئاسفسوينبالضف

— ۱۹۷



دمحميلرغللامامالاكاذ

ىلعلادوطىرولاكلماندلابطق
ةياربكشرعلابرهاشنأ

ةفيلخنيلاعلايفهماقأو

لزيملفمولعلايفرحبتدقلو
افذاقفيضارالابعفانملارشن

اهعفنةسيفنلاهجئاتنيدهت
تقرشأففينحلانيدلاىلعىرجو
امهملالضلاتيبهبادغف
اهوأشكرديسيللاصخهلو
يتلاجّجُحلابءاغلبلامحفأدق

يذلاتقولايفناعجشلالطبأدق
يتلاممحلابءابجنلازجعأدق
يذلاعرولابداهزلادهزأدق

ىلعىضمفهژاكذنامزلاداق

هءانبأهمايأتمدختساو

نمءاشاههژاوهأتمّحقتو
ىلعلاماههتامثسهبتلعو

یرولانيبهماكحأتفرصتو

هلدعوهادنايندلابفاضأو

ةمالسبوثشرعلابرهاسكف
هلضفنمدراولکوادغو
يتجهميئهبحنطوتنهاي

راثيالاوفورعملاولضفلاوذ
يراسللىداملعىدنلابر

رافكلاةيا

راصمألارئاسيفاقّفدتم
راكذألاوراثالارهاوجب

رارشألادبكأعطقتنكل
راتسألاةفوشكمهمالعأ

راثالاسرادسناوألايواخ

يرامنيحتالومانالايبست

راحسألاىلعىشغيانار
راّتلاىلعيرزتهجاومأ
رانةوذجءالايفاهبىروي
راجحأالاةوسقهمباذىت

راوببهلنذأيملونأ

رابلاةعاطيفمهبىرجف
راقولاهدجبليمجلالين
رامقألاةّرسأبىوتساىتح
رادقألانمردقهلأكف

رادكألاةلازإبالفك
راقووةنيكسوةلالجو

رارقرادلوأايندلامإ

رارسألاضماغنمينغيلبه

— ۱۹۸



يتبترعفريفيلكيرلبصناو
ينإفمولعلاينمهلُيهلأساو
ةجُحايفكاوسنمكازجف

ينبنملفرتءارذعلاو

اهرجأوليفوسخيشلتفاو

ناتفلاانسحيأثيل

اوقلأفحاللارشعمتدهش

ربكفامويراونألااهتأرو

افونصريرلانيلتسب
تشمتفاقبلاةوفصتبرش

:صّلختلادنعايفلوقي

يشتبشتناومومحلايتترسأ

رايغألاملاعنمينرجيو
يراعفراعلاللحنمكشال
راربألاةنجبماقملالع

راونألاسدنسبكيلإيحدم
رازوالاىدصينمهحيدمب
يراجهيفوهوالإلضفلاين

ناقذألاىلعاهاندجسف
ناعذإلادلاقمايدييف
ناسناإلاقلاخناحبسفن
ناطلسلاةفالخاهوثروأ

ناصيلاورثلابتتو
نانجلاروحكالعلامايخيف

نازحألاُرفاظأاهادتعاب

نافرعلاىرذيقارلامامإلابطقلاةمألاملاعخيشلاكلذ
يناعملاسوهلتفز2الفطملعلارئازغهتبطخ

نانجلانانجهضيفابصخمارنركفلارخاوزنمأو

ناقيإلاةبتريلهتعفدىتحةيلعلاةضحلادهش

— ۱۹۹



نايعألاملاعنمافطلباغنأىلإماهفاهفہصىستحاو

ينافقلخلكنأترصبأنويعاذارشبتسمىتذبو

ىفختالوامہيفنسحأوداجأدقلو‹اهلبقيتلالثمةليوطيهو

:اهعلطميتلاوقاتسرلاةعلقحتفيفيتلاهتديصق

ارجواربرشرّطعوارشُبحتفلااذهناوكألاىسك

:اهعلطميتلاولخنحتفيفيتلاهتديصقو

لهاجلامسرقحلافكأتحمولطابلاليلقحلاسومشتفمد

جيلخلاءارماحدميفورعشنمو.هناويديفناتدوجومناتروهشمامو
:يسايلايمالفلاليهسنبيطبخيشلايبدريمالهحدمكلذنم‹يليام

رمأوبرلقلاىنرشقلاكلازغادب

ةرحاسلاتاظحللابةرفالابولقلاداص
رهسلابًائينههيفةرهاسانوعايف
نسحلاهجولايفهاضقنمرمعًايعسعاضام

روُصلاضعبيفقلختندلاحورهنبإف
ب

اسردقعبطبلقلافاسنلاولاجرلابح



يعلکهعلازو
اطعنإبجعال

یرجكسمهناف

(ليهُسنبٰیطب)راد
ليسضافاماذإرحب

ردقلالثمهفيسو

لامشلايفانيأرامف

لاجرلايئ(يطبرلثم
سلجاذإٻلبجك

سندهضرعبسيل

هففاطليفورلاك

هليحدمنمُثيدهأ
ِِ۱

ٌيتأي۱

رولابحلابلاني
يحقشعلاُثْيَمداعف
رحسلاَتَقوتحفنذم

ىرقلالکاهبوبه

ربورحبيفضافل
ليلنجاهاذإرب

رفلالسحش
رخزربهشفكو

رشييعاسلاىلعوطسي
لامكللنييلاطنم

رضوعفنىلعيوحب
سرقفااذإدساک

ردكهدروبالو

هتحاسيثيفغلاك

رحلکوىدّصلايفطي
ةلذبذموعاش

رردلاب۱ىلحتاطم

هلهاناملكو

رشبلاثوغهنا

ركذلابادلڵلخم

رفكنهلاحلذو

ت۱
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الحلا

البلاب

يفيتماد
رفضفأ’ظلاهللاهمرحاهوننمو

:يلدريمأيمالفلاموتكمنبديعسخيشلاحدميفهلو

(يبدرنمحايرتبهاذإ

(سالف)هيمنتلصألاعيفر
اياضقلافاّشكلصفلاعيدب

الوطوالضفهونص(ةعمج)و
وفقيلضفلافهلثم(رشح)و

اثيغضرالالهلاولازالف

رمخبالیراکسالیامت

رشحنبموتکملبن(دیعس)
رصعدعبارصعءايلعلاىلإ
رضوعفنوذلدعلاعيرس
رشلکرصحيلحماعيرق
رخفلکةراجتاهبماقت
رطقلكدمامتعيباذإ

رهھدلکهانجابنذهب

ردبلئمکحوليهيدا
ربومرکىلعهليبس
ربوربيفثيغلالثمك

احناينلاةفيلخنبديازنبنونحطخيشلاحدميفهلو
:يبظوبا

ركاشلنسمنَمرباصللدهسُمنم
ركاعلامالظلااذيفرهاسللسِنْوُمنم

ت2



ىوجلابطخلارهظأدق
یوردقيعمدكاذل
نزلاةاداعماالول

نظطولانعيندصبأ
ىضفلارجيفبلقلاف
یضمدقرھدرکذنم
نتاوفلااسنلانه

ادمهازلاملحلایبصت

ادماخلاممرلاييحم

‹›ىربلاينيشماذإ

یرتذإالإاقرش
رتاوفانوفج
رلظطاوخاهدودق

نفجألاباهفايسأ

يبفايسألشمک

امديرنمهلوس
امغرتنلمهفونآ

ھسیئرامناک

مهىيقتاذإمهو

قشمردبنونحط
قدفمرطقوهلب

ىوللانأكُسرکذب

رثانومظاننع

نَمّدلاكلتنعتبغام
ردافلانامزلافرص

اضفلاضيففعمدلاو

رذاجلاابأظلاعم

نركاسمىلااه
رجاحوىوللايلال
ادامركلایبست

رثئاثلامارفلانم
ىلاسمشلاتلق
رهابلالامجلانم

رتاوباهظاحل

نۇلكلتق
رفاكلكب.ساي

اغليسمهفوُفک
رخاولوأنم
مهسيلجىجاراب
رهاوزلامينالاك

قرفهرحبوهلب
رداصودراول

نيرحبلاکلاخلخوطرقوراوسنمةقلحلكيهوةربعمخج:ىربلا(١)
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دئازهيديادن

اغفئانلاماقمالح

افراطوادلاتو

ىشعارنامزلااذإ

يضعاطأهلضفف

هسلاركإينراجأ
4ماهاامنا

ىلعايقابلازال
اهومادذسم

۸4ائاضفةريغك

دجامفيشوهف
رخازلامضخلاىلع

افراشلاءالعلازاح

رباکنعرباكنع

رصانريخناکو

رخافلكليل
الحلابتارلاجوا

رطاعشيعلغين

:نيرحبلااحةفيلخلايلعنبىسيعخيشلاحدميفهلو

يلَرعغدبَمودبلالازغ
نمبادومحمكلذعنكي

يلكلت:برقرنوع
امودخلالبقىوها

الوظحللانمىوعدلالطبت

C
C
.

س



C
s
.
يلَذَعحرطافهيفيرذعحص
لمحلاجرببسمشلاههجو
الشيفيذوهملځش
)٢(لبقنملظحللاماسح

لطبللىدرلادرويفسب
.فحصلملاسانجلاورشنوفلتيبلايففقايتشالانمةقرتحميآةلعشعمجلشو‹راظتنالابةلوفشميألش)۱(
.فرحلاسانجلاامهنيبفةقاط:لبقو٠ةمشللايهوةلبُفعمجليل(٢)
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الَلَعهافتلقاملك
هقوشعمنمٌبّصلالازيال
اللمهيفعرشأابجع
مكلكرتتملكرتلاءابظاي
ايدابالضفلودبللنإ
ىشحلاتاميضههجولاحّضْو
یقتوسببحاصتبس1
اهركشأييفتمدامانأ
هدرجيفعماجقدصخيش
ايماطاربنيرحبلابنإ
اهلاهلأبيجعو

ترخزالدوسلاراحبلاام
یریواريثکكلالابہ

ىدنلاهابلمالاتأنإ

هتبتراسيف(يلع)و

۹۱غم۱ہھشتومادر

ىتهمكاجدجملايلعای

اوضمتاداسنيرحبلابناک

6لعيفيتيفاعتلبقأ
يلحكاذنموهوءالبي
٠يللميفاعراشهارُأو

لَمىوعدودبلاثايظ
للكلانيبنسحلاتاوذب
لفكلاماظعرصخلالحب
لقْملافيسودقلااهب
(يلعنبیسیع)هيفرهدرکش
لمعلاو(معن)لاقنأنب
لزلايديألرَّلافذقي
يلتعللالشمةعبسللوهو
لشولالثمكالإهدنع

لجخيفويصقتنموه
لمالاكردبرشبا:اعاد
يلفكيلعهيلو
لسألاوابظلاةاقالميف
لسعلاضايحيلاجلادري
لئلاريسكناسحإراس
يلمرعشلايفرجاتلامهب
لرألاجهنلضفلامظعب

.فرحاسانجلانيتظفللانيبلصحفةلععمجاللو«ةرمدعبةرميأاللغ(١)
.فرحلاساخجلاامهنيو٠فورعمامهالكولّلَموةلمعجاللم(۲)

٥۱—



الضعمارهدكلانوكشو

ةدودممةشيعفلزا

ليضعلا
يلوټر

:تیوكلاريمحابصلاكرابمخيشلاحامفهلو

حابصلادنعبحلابةركسل

هبابألرهیوهلامک

ابصلامسننميبلقلامو
ىشحلايىوجلارانتدقوت

ىتجنرةمسنايهللا
ابيداؤفماهةديشن
اهدنعيبرمرهدولحاي

ىلإانهوحورلاربيلنم
نإوهوةريغبأفيكو
يأانبابحأیردلهاي

يرطاخنمضاهاماوربجول
هلذعيفدشرتساحالو
تقرغأدقوالإیردامف

اههجوْنَمپحيفينلذعي
هدرجيلذعيهنأک

ىبأىتحلالالذبحابأ

العلاءامسلقرتخيش

ةبورضمزعلامايخىب

ځابويعمدحصفأنإررغال
حاضتفالافقشاعلاةذلو

حايترالایوس(دجحن)نمبهٰذِإ

حابّصلابوهادّقواهدازو

حاطويحاونلاكلتيفعاضدق
حاروسأكنيبامهيض
حارشناللءادرجلانميحور
حالملاوغبلقلاراطأداع

حانجلاريسكترصمهدعب

؟حاجنملهفمہمةرظنب
حالويعمدقراباضأدقو
حاسممهلذعيعمدلويس

حابصلاءوضبليللاىلعراغ
(حابصلانبارةعلطلا(كرابم)
حابأاميفلذاعلاعمسينأ

حافصلاضيبوقرلالسألاب
٦۰—



اطعنعهلثيداحأیورت

يفنيلابافوغشملازال
ىدنلاتقوةوفصلاقرفي
هفكيفرذقاملأك

ىنغلااميسحاضولاههجويف

ىدتباالرجلالعفمنَ

حابرنععفاننعكلامنع

حافكلاتقوةكوشلاعمجيو

حاتملامامحلاواياربلاقزر
حابّصلاهوجولايفىجريريخلاو

حالصلاربتولضفلارهوجنم
حاتفأالاىلعينملعفلاو

)۱(

دمحمحيصفلارعاشلاخيشلللاؤسىلعهباوجةيمظنلاهتبوجأنمو
:لاؤسلاوهاذهويراحلاىسيعنب

يذلاىلإلاؤسلايدهأ
ارسمشلاراهتشالشم
هردصبمورلعلالج

املاناخيشلجنوه

يلركاقولوقتاذام

نإفيرعتلاةلايف
امسلادرواهريغيف

حملهيفمسإلكيف
انرطقبةاحتنلانإ

ومبابلانأباولاق

امسلادرويذلاالإ

رهتشادقمانألانيب

 

رصبيذلرالاةعب

رخدزاومظطالتجوم
ربألاربلاملاعلام

رشوهادلک
رشبلامالعأبتدييز

رتسااهحضوأفهبع
رسياموتافضملل

ربخلاةضراعماودبأ

رذوعدفسايقلافوق

رشألابهافو ع
ئيوزنلايوحنارصاننبدماحخايشأنمةلمجببيدألاخيشلااذهنمامظنمالعالالعفيرعتلاةلاةدايزيفثحبلاررکت(۱)

.ادجسيفنثحبلااذهوباتكلااذهيفةيوجألاوةلسألاىلعءىراقلااأعلطتس

—V۷



رخال)۱(راخحلاونامقغللاوسابعلاولضفلاك

سیقننبننكميل

وقتانتجحكاذكو

ردبامیمہیلع

رهشدقكلاملبننع
رردلاكلتيكنعي

رفسذالضاففیرعتفروهشلملاكلوقيف

رهظدقكرعشباذهارصانفعتاذكر
رسعلارعشلاكضرقيلهةشقفرعادمعحمو

رتنوآامظنلاقناانخيشنعاهكاذكو

رثكدقحلاصفيرعتهضظافلأيفلازال

ررضلاةاناعمينعنفشكياباوجيلبه

رصتنامهلعهبوةردقاذهبيسا
رذ۱حبصلاامةدودممةمعنفمدواده

رثألاوفقيهلنمويبلاىلعةالصلامغ
رحسلاتاقوأباديرغتّيرمقلادرعام

باوجلا

ىضمارهدا.اتدترکذ

ّمُشلالابجلاىوأم

ربخلافکاتجہا

رخألارطعلالباقلاب
رظنلاوةرامالابابرأ

رردنمطمسمودقب

يدانملاالامحريالذاةرورضانههميخرتوثراحلاراجلابينعي(١)

س۰۸

 



لمحريمألانبااي

تنأفتودغاملع

ذعمكيفكتالتنكنإ

مكلتيفلألوخدف
اشفاهيعامسلانمف

اشفاذيفلألوخدو

يهلضفلاكيفماللاو

ريحيئيمهفديج

رہتشانسحلاوروصللاوحاشفسلاكلذنم

امويداهاحلاصلاو

الفابتيتأاذاف

ةرثكنماذداكيو

ادباهاذهومهفاف

يرابتخاوملعأهللاو
انيفكيوايديهللاو

رصقيعابيففرصقا
ربتعللايلجمادمحللاب

رهظدقالقنمالعالا
رصحنلااهيعامسلانمو

ردتبتدراوماو
ركذاهرصقترصحلل
رقمهيفلالوخدف

رثألاىلعرمهاهاض

رطخالوتيتأًاطخ

ربتعمًاسايقودخغي

رطتسمباوجنهيل
ربخلانودىشای

رشلکوءال

:اندعمناكوةيروتلايفهلاقامكلذنمف.‹ةرثكفهتايبدأامأو

ليلينبنمكتنإو
نميف
ينبنميلف

— ۰۹



اہنعیرودقونامعبةروهشملئابقحبصونبوڅرونبوفيسونيف
:ةيروتلايفاضيألاقو.بيرقلاىنعلاب

رهاظلاونطابلافلتمىتفيفمكلوقاميتبأاي
رهاظلايفكشالينطابومردنعنهترميرهاظف

ىنعملابانعىّرودقو‹نامعنمةيقرشلايفةدلبمسارهاظلاف

:ةيروتلايفهلوقنمو

يرُماهُثلقفىَمُْسُتمرادامورايدرمأانسحلايللوقت

وهسيلورورملانمرمأنهذلايفردابتلابيرقلاىنعملايرُمهلوقف
عراداموهلوقليلدبةدلبلامساوهيذلاديعبلاىنعملادارملاانإو‹دارم
ءيشلانأابو.رمأهلوقبهدضعوبيرقلاىنعملاباهنعىّرودقو‹ىمست

:ةيروتلاهذهيفمهضعبنعدرودقفركذيءيشلاي

يروفنیشختويلصوىوتتنكاذإتلاق
يروجتیيدانروجأالإاويخدروفص

بيدألاخيشللو‹روجلانمارمأوهسيلويروجكدحخدرويأ
:امهةيروتلاهذهيفرعشلانمناتيبيبحرلالالهنبدلاخرورسرعاش

—اە



عرلالشَنثئأيشسعمسدقرتلاق
يحورتلقيکتشتاميلننملناحولا

:ىنعملااذهيفباتكلافلؤملو

يدوعرضخافيلعتداجلصورلابوتلاق

يدوعتيداندوعاااويمسجحففص

رحبلانعثدحفيوسوملالثموضرافلانبالثمهيفوهفسانجلاامأ
عوننمواسانجلانملاخوهوهرعشنمتيبكيلعرَاملقف‹جرحالو
ىسننلهو‹اہيفعسوتمةلالامولعبعلضتمرعاشلااذهنإفعيدبلانمرخا

نملجرلاو٠كلذيفىلعملاحدقلاهلنإفهرعشيفهتابيبشتوهتاراعتساركذ
دقف‹ىوتفلايفديهلورامضميفىراجيالورابغهلقشيالءارعشلالوحف
هلكلذكو‹اهلحفزاغلأهيلعتضرعواهنعباجأفةيهقفلئاسمنعلئس
نماثلايفةعمجلاةليلهتافوتناكو‹هيفقيرعوهو‹وحنلايفلئاسمةبوجأ

ةرجملانمفلألادعبةئامتالثونيعبراوتسةنسلْألاعيبررهشنمرشع
رونمامألاةمالعلاخيشلارعشلاضرقنمو«قاتسرلاةنيدمنمنرقلاتيب
دمحمناملاعلاناخيشلاهانباوهددصبانكيذلارعاشلااذهمعنبانيدلا

يفلكركذيسودمحمنبناميلسليبنلاهديفحوديضاقلاوخرؤملاةبيشلا
.هللاءاشنإنييقابلانيأزجلانمةلحم

؛ةايحلالوطباقطنمالحلاملاسلجنيمرضحلاول

4تارذشنملديدعلاهنعناطلسينبكوللاةداسلايفءاجإط
تاغباسلاىلعهناقتإقافعيدبمظنحوتفلايفهلو

تاظعوميفوةبوتيفهنعباطتسمسّنخحمماظنوإل

— ۲۱۱



ةيعيدبلاةقباطملاولحلاورملانيبو‹همالكيأ,ةقوطنميأاقطنمالح

ديدعلاموظنملايأديدعلا‹ديعسنبدجأمامالانباناطلسيأناطلسىب

عمجتارذش.ريثكلاىنعمبديدعلاوهماقمةفصلاماقأوفورصوملافذحف

فوصومةفصتاغباسلا‹عرتخمىنعمبعدتبميأعيدبةْلْؤللايهوةرذش
‹عوردلاجسنناقتإىلعقافهمظنناقتإيأ,عوردلاوهوفوذحم
‹روطشةسقىلعهمظنىنبميأسمحماظنو‹تاماتلايأتاغباسلا

.نسحتسميأباطتسم

خيشلاةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنه
يفاننفتماييدأارعاشناكيفوجلا١يقرفلايمرضحلاديعسنبملاسنبرمل
ةمئألاوكوللاحدمدقو.يناعملاةقاشروظافلألاةلازجبهيفاعساوهرعش

بورحلاعئاقووحوتفلايفهلو‹لضافألاوءاربكلانممهريغوءارمألاو
هتبانإوهتبوتيفةروهنشملاةسمحملاةديصقلامظنهرمعرخايو‹ةعيدبراعشأ

انسربكأملاسنبرصانىمسيخأهلوتايبألارخآيفايَِإراشملايهوهبرىلا
خيشلاامہلکرکذدقو‹ةربعلاخويشحدمرعشلامظنيفهلثموهوهنم
ناكرملاخيشلانأو‹ةرصبتلاهباتكيفيربعلاديعسنبميهارباةمالعلا
مهدالوأرملارعاشلااذغواهريغوةييرعلامولعيفءارمحلاةدلبيفاسّردم
حدميفانودمارعشلضنحونبحلتدجودقو‹ةلضنحولضنحونبح
وأتريغدالرألاءامسأنأقرفلهأينربخأوامهيبأحدمعمديعسوبلآكولم

ةمحريليلخلامامإلانمةراشإباہنمنسحأءامساباهنعلدبأواهضعبريغ

.هيلعهللا

.:يكرتنبلصيفناطلسلاحدميفةديصقلاهذهكولملايفهرعشنمف

.هنعهللايضرديزنبرباجمامالادلبيهویوزنلامعانمةدلبمسايهوهطسونوكسوهلواحتفبقرفىلاةبسنيقرفلا)۱(

— ۲۱۲



اسايقُساڦفیرتترئاشبلايذُه
1

G
s
:

و ةقرشممايألاوباطدقتقولاو

نعربتتاماستباقوربللو
تعحساملكيتركذةخافو

اهتلقناصغألاىلعتتت

تفنوتغببوعرخبتنيينا
ابتماقحميرنماهنافجأفيسنم
اهتقيرقاپرتاهمقارأيمحي
اهبراقعتلاشاذإيلابأامف

یقئوةفعاعيفكتففك
هبذولأنميبسحفينعكيلإ
ادحألسأملقابتمدامثلا

ىلعتلزنهاونمَترزاذإكلم
للانجاوألاىلعشيبرح
ةلئاقَءارغلصيفايكاهو

 : نييربعلا

ةيحتوانسانايحفاناتأ
هماتخانضضفذمًءاذشانمثل

هروطسارشنكسلارعتباتک

قاسىلعهيتنمصقرتضْرألاو
قاروأوناصغأبدَمحودلاو

قاربهيفدرووبیبحلارغ
قاحساوامدقدبعمنمناکام

قالانأاميتيقللهاتراجاي

قارطإموييفيئرازعئارك
قارزوبارضنيبامتحبصأ

C
C يقايرتقيرلاكاذويعسلنېنم

ياراهقيرنمينويبلقباعسل
قاسلاةنايرايكىسحتلقو

يتالمأويرقفهبدْسَأنمو
يقابلادحاولادعبيكرتنباريغ
قابستاياغلاىلإقدصكيلم
قافنإبًابعيالرحبلاكلذك
يئاسايقسافیرتترئاشبلايذه

نارهزنبنسحمينباديعسونارهز

الهسهلنامزلابعصادغباتک

الهأهلالقفالهأانركذف
ىلحأاهوهاذشىکزُأاههللف

الکشهروننمناوكألابستکتو

العنهلكامسلاماهادغمون

— ۲۱۳



سفنأةجاجزيفتيزحابصمأ
هرکفرحبنموهوالإردلاامو

ةفيحصيفانخايشأالهتلج
اشلابوباطخلابانوءدبمهف

انلمېناسحابالضفاوبستكادق
اذبمهئابآراثآاوعبتادق
ارهاوجيلعىلمأمهباتك
هماتختضضفاليناىلع

ةمعنواريخشرعلاهلإمهازج
ادتحمةيربلاريخمهنال

اديمشوطأواردقمهمظعأو
ةيحنواشينممکنودو

ىلجيةدغاكىقوفربحةاكشمب
ىلتياذإيناعملاراونأعشعشت

ىلوأهباوناكونارهزوديعس
ىلعألالفسألارطميدقبجعالو

الضفلابستكيناسحإلالعفينمو
الصألاعبيعرفلانأكشالو
يلمآامبتکآتعطشساامينتکلو
القعالوابلقتيفلأامفترکس

الدعمهلضفنمضلبحرًالمأو

الدبمهرکأواردصمهبحرأو
ىلئلامكقيرطولتي:نمومكيلع

يفةعئاريهويربعلانارهزنبدمحمنبنارهزخيشلاحدميفلاقو

ىرسلاباحصأاييلاوم

تعلطماحييل
ةيميذولهااي
لدبالمكلوقنع

مكفيسيدعتمللمق

افشاربعلاايملن
یدهللمكيفنرهزملع
(مش

E
E

foe

.



:يربعلانارهزنبدمحمنبنارهزخيشلاءاثريفلاقو
ءادوساباصُمبارَُح
ةيشخنمةرفْصمماهصارعو
ةرسهزالألئنارهزبتناك

تلزلزتواهناكُستريغتف
ترثاكتوالاوحأتلاذبتو

ىلعيفىداسمشىلعيف
لعيففىداربىلعيفف
اهلقابازعلابهذةبيصما
لصاوهنمنزحلاولصاوان
ىرأالوءازعلاهيفيلومكلف
ہضميفهنإفهيلعاربص
هلىوأملاةنجلاريغقارام

امدعبرباقملالهاهبتدعس

لمانأنيقبلهدمحمىفأ

ةفيلختكرتنمدمحمىتفأ
ىرشللنمیرذللنمیرقللنم
انقللنمادعللنماشللنم

اهنويعرقتنأاهاسعنكل

نسحمنينيإباهسفنأبيطتو
ملاسبتاهجلاةلاسريصتو
تدبكدوعسلامايأدوعتو
.جيدتلاعيدبلاعاونانمتيبلااذهناىفخيال(١)

)۱(و

ءاراكبلامدباهروخُصو
ءاضيباهنزحنماهنويعو

ءاضخافلاورنباهۇؤاجرا

ءاملظلاتدتشاواهئاكرأ

ءاصرألاتّوساوافاومأ
ءازرألاتفخنإادعلافتح
ءاونألاتنضنإىجحلادوط
ءازرألااهترغصةيزرو

ءارينمناولسلاوولسأفأ
ءازعرقتسييلالومكل
ءارولاهبهحفاصتتداك

ءافكأاهناسحريغوىوأم
ءايحالاهتايحبيطبتدعس
ءافطوةميدانهملڵلبت
ءارضلاوءارسلاهفكيف

ءايھدتهداذإرايدللنم

ءاجرمنباخنإءاجرللنم

ءاوضالاقرشتونييقابلاب

ءرهزةرهزايفدوعتو
ءادعالاهسابرذاتلطب

ءانهءازعلااذوحميوايف

٢۲۱—



:يربعلانارهزنبنسحمنبديعسخيشلاحدميفلاقو

نسولارجهيرجاَهاي
ةروزبيلعنشساو
نمءاشحالادقوتت

یضمنمزىلعيكبأ
فترجلزاسو

اشفايةبحالانمد
دوسألااہیفدالطمصأ

لبابتوراهابيبظ
انيداؤفلانكس
الوهعیشال
اسشلقايضقيدفأ
رهزتحتنمهناتز

هظحلدريملول
هطظحلبءامدلاكفس

ادبنإحبصهجولاو

هنسحبماقأمنص

نمتدصقوهكرتف

يذلانارهزنباكاذ

نجشلاةلصاومينلص
نألبقنمابيفشأ
ندبلايفجَجأتران
نتهولعمادلاضيف

نمزلاكاذىلعيفسأ
نسرلالضفاهئاجرأ
نمدلاودهاعلاكيت

نغألايبظلاينداصف

نكساهينمبلقلاو
نلوالنعيشيوه
نجدلابابلجتحت

نحجرادقراشلجلا
نعطاهفطاعلاحر

نشتاراغلاالافيس

نجليلاهمعرفلاو
نثولادبعنلارذع
نسولابلتساولخبلاو
نسناسحاإلاودوجلل

نجدلاهتعلطبترهز

٦۲۱—



نمدعس اديعسينعأ

بوننمباخام

قانعألادڵلقدق

يوذسخبوىاو
نامزلا

ةحاللاوةحامسلاعم

قاوطأ

نغظلا
نهأهمابىتف
نرفيفةعاجشلاو
نمانممامُحلا

نضبحسلااماذإهبليمجلانظنمباخام

اذنامعطهلرحب

امطاذإضيغياسأب
یوحدقاملحردصلاو

ىبلایرجأنمناحبس

نسحمنةلالسملساو
فءاقروتدرغام

نجدقاذهوولح

نكساذإضيفيادنو
نتقفلاوقهاوشلايلاع
نضحيفةلألاو
نسحلالعفلاودجملل

نفىلعكالارجش

:ىلاعتهبرىلإةبانإلاوةبوتلايفةديصقلاهذهلاقو

مظعلاهرفغيبنذلامظع

مرغايكبونذتمظعاذإ
ملاهيوانشنعملحيو
مرکايعرضتلادعبلقف

محرباوتهللانإف

اميدقلابنذلارفغياميدق
اميظعلازوفلاهلضفنملت
اميقتسملاطارصلاكيدہیو

محرباوتهللانإف
هاوسلاستالويرابلالس
هاجالإىجنمكللهف

هافکهالومیفکتسانم

هلإايلقىضرلاتئشاذإ

محرباوتهللانإف

— ۲۱۷



عوبرلاركذعدفىلوملاىلإعوجرلاوةبانإلابلّجعو
عوجحلاتقويفوفعلاهلسوعومدلارمحىضمالبْصو

محرباوتهللانِإف
يناغألاويناوغلاركذيفويلاوتلايفكرمعَتُكيضدقل
ينامألاكنععدوعجراوبتفيناجتنأوباتلانعتدحو

محرباوتهللاإف
باهذللتمرريسلاقونويياصتلاويناوتلااذكىلإ
باتلابلّجعأاليلامفبارغللحزحزسرلاموبو

محرباوتهللانف
نوحطحتويتلزرفغليونذنمييركيلإبوتأ
يلوتتوملالبقسفنايالأبورغللسمكولدليبق

محرباوتهللانإف
يسالنعًاسابلينلڌبويسارقوفمّيختوماريذن
يساقناکيبلقنالتبتويسانتکدفيذلاينرکذو

محرباوتهللانإف
ماظعلاوانممحللابوذيماظعيرازوأنإيفإ
مالسايكفطلبينملسفماضيالاميظعدصقينمو

محرباوتهللانف
يصاقريسلاوذفانيدازويصاعلابكتيتأدقيفشإ
يصاوىلابذويموييلرجأيصاعتئجنإدغيفيلنمف

محرباوتهللاْنِإف۱
اضغبهيفيرمعتينفأولويضقتامكردأتسليفلإ

— ۲۱۸



ىضرتليرايكيلإبوتأاضرعوالوطاضفلايبقاضو
محرباوتهللانف

يناوفنغيفىرجدقاموناسللاللزنمتبتيإ
ینانجفدٌذرتمهونمو.يلاسلهبتحدكحدكنمو

محرباوتهللانإف
يفارتقاوهيلاييعسنعويفاوقلامظننعتبتيفلإ
يفاخريغيرسفرفغاوبتفيفاکتیفکتساوليلكقزرف

محرباوتهللانإف
بييرلاًاشرلايفتطرفاموبيسنلاوةسامحلانمبوتأ

محرباوتهللانإف
ارجأماثالانمينلڌبوارجهتلقنِٳينُجنيهل
ارفإتئجوليتبوتلبقتیرحأوىلوأيبتنأكنال

محرباوتهللانإف
ميركايكليذلامركلابومحرايةعيسولاكتهرب
مرغْينإاخسلابينثغأمكحايكناتماوكملحب

محرباوتهللانإف
ريبكايكئايربكةّرعبريدقايةيوقلاكلتردقب
ريجتسمكبيننإيلرجأريصنايةقيقحللكرصنب

محرباوتهللانإف
ملعلابوعيمسلابكتلأسمظعلابويلعلابكتلأس

ميركلابابىلإدصقينمومحرلاولأسأنمحرلابو

— ۲۱۹



محرباوتهللانإف
يهالملاورئاغصلانمبوتأيلإايرئابكلانمبوتأ
يهاودلانايتإليبقبوتيهاسبلقلاواطخلانمبوتأ

محرباوتهللاْنِإف
تبتيه يرزوُحُماَفييررازوألانميردأتسلامتبت

يرمأتاعاطلاىلعيلرسيويردصناميإلاىلعحرشايمهل
ميحرباوتهللانإف

يفرطتاضبقنمكيلإبوتأيفرطتاتفلنمتبتيفلإ
يفلويمثإنمكيلإبوتأيفوتلالبقنمكيلإكيلإ

محرباوتهللانإف
دوقولاكاذنمنهمرحويدولجملسىظللانميه
دولخلالبقنمكيلإكيلإيدوهشادعألاعمادغنإف

محرباوتهللانإف
حامسلابرايكيلإبوتأحالفلايعادايكيلإ

يحاضتفالبقينرثعينلقأحايلايرحمايكيلإبوتأ
محرباوتهللاإف

داشرلاىلومايكيلإبوتأدابعلابرايكيلإبوتأ
يدازلقنإاضرلاينحنتوداعلايفةعافشلاينيلوتل

محرباوتهللاْنِإف
مظعلابنذلاكرهظلقثأومرغايكزومأتقاضاذإ

مركايكرتسبيلرتساالأملاليللاسعسعنإلقف
محرباوتهللانف

—۲V۰



يبجحئویربکنمكيلإبوتأيبسكبابسأنمكيلإبوتأ
ييركنمةباجالاوكتوعديبلقتالزنمكيلإبوت

محرباوتهللانإف
يردصساوسونمكيلإبوتأيرزووينِإنمكيلإبوتأ
يرٹنويرغشنموفعلايلرجايرعشتاطرونمكيلِإبوتا

محرباوتهللاإف
لوسرلابلّسوتيناجلاىلعلوبقلاتاراشبتحالاذإ
لوفالالبقيتبوتلبقتيلؤسوهوكلمأفيكيفلإ

محرباوتهللانإف
رياهرثوكدازویدليريصميدالاعملعجايهلإ
ريصقلانمزلايفتعيضنإوريشبلاتاراشبينلمشتل

محرباوتهللانإف
عيفرلاردقلايذهللايبنيعيفشىرخألايفهلعجايحلإ
عيطمللةعافشلالئسنموعينمنصحنمهنميبسحف

نيميابيياتکيلرسيوينيد`مالسإلالعجاويهلإ
ينيقيهرذاجامينقينيمألايداحلاةعافشبزفأ

محرباوتهللانإف
بويعرتسايعيفشاييفٳييونذرفغايعيفشاييف
بويغلامالعلدصقينموبوركلافاشكتنأيه

محرباوتهللانإف
ماركلاةكئاللاوهيلعماَمغلالهناامهللاىلصو

٢۲۲—



مالسلاويلرةالصهيلع

محرباوتهللانإف
ًابيطهرقرطعتارتهللاةالصيدالاىلع

ايندهبانعتمو
ارشنو

یرخاو

محرباوتهللانإ

:الوأقاتسرلاحتفيفهتديصقاهنمفحوتفلايفهدئاصقامأ

اقاتسرلاجعزأىوزنءاعدأ
تملسأفمامإلايعاداهنحمأ

ةيفيسةمزعاهتلزلزمأ

:اغوأيتلاهتديصقاہنمو

لماشابلهلالاءاجر

هرييدتبرومالاسوسن

اقاشامههلدعنماهقاشم

اقافالاترهدشارنبإنم

لفاغانرصننعوهامو

لئاقلاوهفلقنامهمو

:افوأاذهةديصقحوتفلايفاضيألاقو

ةدلبلكيفدعسلاردبقرشاو
اعفارةعيرشلاناطلسحبصاو

رساوکدالبلايفنيرعثٹويل
رهاوزلاهنعطحتهمئاعد

— ۲۲۲



.اهرخآىلإ
:اضيأحوتفلافهلاقامو

احرفهبتزتهاوضْرألاهبتلاماحرشىلعلاردصهبليوطحرش
احصفًانسلأتداعفدامجلاعمهدشنیوهيشنينوكلامفحرش

احرساذإيعارلاحرسيفءاشلابتفلتئاوسنالاهتسنأدقشحولاو

ماعرعاشلااذهدلودقوتايبألاهذهبامنعانيفتكاوةليوطةديصقلاو

فلألادعبةئامنالثونيثالثوةتسماعيفوتوفلألادعبنيتئامونيعبراوةثالث
:اماعنوعستوةنالثهرمعف

4تافطاعلاوقالحخألايکزبذللامّلسمىتفديعسوط

تاذلوهجمسيلفىنكييفوصلاابأوةبسنييزيجما»ل
ةايلالوطبهشيعاودغرأكوموقداسلظيفشاع
تافصنسحبمهريغاولَصفمهنمروميتولصيفاميسإ»
4تامظتنمكلّسلايفلالونامجمظنبمهحدميفءاج

يفوصلااباوةقفشوةمحربةلوليلاةفطاعلاو۾بيجنلافيرظلابدنلا

تئدُبامةينكلاوافّعضمهانكوازومهمهانكالاقيوىنكيلمدقمٍناثلوعفم
يفهتناکمةلوهجريغهتيصخشناینعملاوسفنياتاذلوهجومأوأبأب
ةقيقحياةقيقحىنعبتاذنوكتناحصيوهترهشوهتلزنموّلعلوةفرعملا

اودغراونمالاوةعنملاوزعلاىنعمبانهلظلاةداسلظيفةلوهجبريغهتيصخش
نيناطلسلاناىفخيالواصوصخيأاميسعستاوباطفهوعسوأياهشيع

— ۷۲۳
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رسالادجوهفديعسلآديعسنبدمامامالالسننمامهروميتولصيف
تافصبياتافصنسحباوقافيأمهريغاولضفواهتلوددّطوموةكلامل

لذبوسانللفكلاطسبوقالخالانسحاهنمةّينسدماحممهتثرواةنسح
.ةريغصلاةْولْوللايهوةنامجةدحاوسنجمسانامجومهيلاناسحالا

خيشلاةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلالاقنهم
دحايلؤمسلايزيجاملاسنبملسمنبديعسيفوصلاوباميركلاحيصفلا

هدلبيفمولعلانمهللاءاشاموةيبرعلاملعيفسردوملعتةنطلسلاءارعش

نيروهشملاباتكلانمراصومسرلاملعنقتادقواسردمراصىتحلئامس
هلاتاكلصيفناطلسلاةلودفيسيديعسوبلاردبفيسنبردبديسلاهذغتاف

نمةيلاعةلزنملانوطشنوهيفعربفرعشلاىطاعتوهقلخنسحوهبدأبقرتو
روميتناطلسلاهدعبمثلصيفناطلسلاذنممهيدلابوبحمراصوةكلاملاةرسألا

يففديعسناطلسلالكلاةمناخوهلابتاكراصوهماركاوهبرقتيفدازدقو

هناةصالخلاوفلألادعبةئامنالثونيعبسونيبثاماعكلذوةافولاهتكرداهدهع

مهقرافيالمحلامزالمراصوهيلعديزمالابلقتكولملاالؤهءامعنيفبّلقت
هءالووهحدموهرعشبمهصتخاويرافظلارفسلاًصخألابومهرافسايفىتح

نسحأنمبحىلابولقلاتلبجدقفورغالوةيابنلاتغلبمهيفةريغهلو
هحيدمامارشنوعبطدقوروميتولصيفنيناطلسلاحدميفناويدهلواهلا
هيلعرثعفجراخلاىلاعبطلللسرادقولقتسمناويدهلفديعسناطلسلل

رعشنموهسفنلځدملاركينموهفشنديريالهنأكهرجحفديعسناطلسلا
هلنباثودحاوقفاوفهتدلاوبهباصميفهوزعيلةبيهولآخويشهيلإدفوهناهنعىوريلزجقطنموةيدباذلصيفناطلسلاناك(١)
اردصقفةملكلاالعاوعمجأىتحاميلعنوحبصييتلامهتليليفمهنيثيدحلانولوادنياوقبفةملكيفةئهتلاوةيزعتلااوعمجينااودارأف
ةملكنمتبجعنافتراثةعاجشوتراوتةروعهروفنممهيلعدرفةبيطلابتينهوةبيصملاتيفكهتلالجلاولاقهيلعاولخداملفناطلسلا
روميتناطلسلاناكومالكلاكولمكولملامالكليقاكيهفبجعأوبرغأمهيلعابدريتلاناطلسلاةملكنافاهاوبختنايتلاخويشلا

نايحألاضعبيفهضرقيناكوهيفبحورعشلابماملاهلوابيلايذا

٢٤۲۲—



ضراعيتلاةيئاحاةديصقلدهیکرتباصيفناطلسلحدمييفوصلی
۱4-

:لاقاقباسلانشأار_|)|
وسلانباحتفاہب

خشتيمايأولصولابط
یرکلاافقذأملال

هتشاهاذإفهلا

0دقیوابيقوشساک
وكذتقوشلارالام

اكللاب لابينيعبحسغ

طم|

یلهيساقأكيسارباش
وداهسيفيليللاط
ٍمانعقرشلاقلغ
رهاموشنميساقآ

3الإشيعلابيطيل

9رهدلامهيىتركسأ

لقفيآ 7بلقلايوادأ€

0رهدلاامورهدلابتعن

حسيعمدلاوداد;

حربوايفةعولا
حلكنميللهلصولايلايلا
وحلتواشحالاعطقتتارفز

حفطلصولاساکللهيرعشتي
حضنطقاهابخاميعمدلاس

حفلدجولاريعسنميبلقبو
حصتاوساللومسجلاضرع
ححدعولهبحلاليهأاي

اوحشيوالاصوبيلاوحمسي

حلصایا 77ورهدلانيبسيل
لےنرملةايحو

و:: حبرورسحهدنعیواستدق

حصنرهدلااذفامهن.

ِاهلكِتاجعزم
( حرجلاساحرجتیواداملک

حنجدلااذ] 7aاميدولها
|!نيذهالكو

٢۲۲—



انفوفورصنوكلاكلذ

نفسيلايللاورفَّسنحن
یوسالخدجالارهدتشع

لسلسفالسفيدبتنإ

لسفرهدلاينبنعينلستنإ

مقرلصوهوشوشب5
سانأنميعرذقاض

معيرادأککينوبجتأ

ينرشعاوئيستنإيدولها
ادبيرهدقیضوكشأتسل

عوراقلخبحرقلخبحر
تسڏقتافصوذيكلم

هباتعأىلعدولابتك

تفصعامويبرحلاحايروأ
ةكوشيداعأللتعاطتساام
مهرميلاوفللهاديف

ةدحهاكذقربلاقبسي

اسراحاظيفحدجملاديق
ىقناالإدفاوهاتأام

تحمطاًمدَِتملسفن

تسرغسفندجناضاير

مرکنماهناصغأتهز
&

a
.

۰
C

مد

حسفرصعلاكيلمنميلنكينإ
حمسماكحألالصيفملحدوط
حطنمجنلاسأرلاهاقرمنود

مومسب
حفکمادقالادينماهانثذم

حرجمصخلايداعمللهادنو

حنجهيفيامركفلاهيريف
حرسنيفاعلللالاتويبو
دولاباحسنمهيلعو
حبكءاشحفللرجلاسفننإ

حفنلضفلاريبعنماهاذشف

حفصوضحممركاهانجف

س٢٦۲۲



ککبرشقلامعنيتتمجاه

ىتفللةايحانهأمكيرق

موغيسقلقأىوجرسيع
مکلوبكربيرستتثشحشح
ابركافوقرقوأالاط
دممكيفحدملارصحام

وحلتنيبلابمقنيتمداص
حبذبابحأللدعبلاكاذكو

حنمومكنمعمركاهادحذإ
حلملارهدلااهقاسمامحل

حرشلالاكاذلاميثرغيهف

حدمحدملاكاردنعيروصقف

:ةديصقلاهذهلصيفنبروميتناطلسلاحدميفهلاقامو

نوئشویوهيلعبارملانيب
مکببويتداسايمكبامسق
يذلاانأفىولايفينوقلطتنإ

يبلاطمدودصلابمتيفونئلو
يتجهموداؤفلاومكيفياوهف
افولانعءافجلاينعدصنإ

يدّصولیواجهننعتلحام

افطعتيلعاوفريتداساي

اومدعقویوايفيلومتيدان
لحأملينأيرذعلاىوحلاوال
افولاعرزيتجهميفیواسرغ
اميتملازيالبصلوحيا
ارماسمموجنللايفريسمي
ادبنإوداهسلانرتقيليللاب
يتڌولايدعبلااذىتمىلإف

نوجشوةبابصمارغلانإ
نوخأتسلويدهعيفتنخام

نویدءافولانميلعتیقب

نوهرنهلكوصالخلافيك
نوخأتسلبحلايفيذلاانأف

نوزحوافجلارعوهعطقنع

نوُهَلمارغلايفيرمعلاذه
نوبتاململافمکیتمول

نيکموتباثيدهعڻكاذلف

نبيداكيالحبصيوادبأ

نيرقمومهللفحابصلاهجو
نونمداعبلاولتقفرجحاف

— ۲۲۷



الوالإنمؤلنوبقريال
علقودودصلابينومتنخأ

متملعوىوحلااممتمعطاموأ
یوجلاوةبابصلامعطمقذول

ًاعلوُمةعيطقلابكلامرهداي

ىرثايدوَعشيعلاكاذبيلله
ةدومكنممودتسيلفادبأ
ةدومحمةلاحبنتيل

هلهأونامزلانمتمئسيِ
دجأملفنيلاعلالكتربخو
اشّتفمءامسلابيفرطتردأف
اعلاطةداعسلاكلتيفتيأرف
هدجمةيالضفلابتبرعدق

هتالاهيفدجلاسومشتعلط

اعّجسمراكملاقزوتملرتو
هسمشةفالخلاشرعىلعتغزب

ادباذإهنمكلملاتسدلاتخي

هتاجہبنمقافالاللبت
اذشاذإمسنلالثمهلقلخ
اهَرزأةفالخلاهبدشتكلم

هرارغنامزلاديهتضنفيس

نوصَممارغلادهعالوامّمِذ
نونجمارغلانمهارعبص
نونفنونجلالثمىوحلانأ

نوكيمارغلافيكمتملعل
نويعءامدلايکبتهلنمز

نوتدوهعللوكافووجر
نينضكيوقيرفتلابتنأما
نوجشولقالقنامزلانإ

نيشيسابابقîعيسالإ
نوصيمامذللنممہیفام

نيعينامزلاىلعنامزلايفنم

نينءامسلاىسعفاهكالفأ

نيمأنامزللوهنمروميت
نىيدتنولاعلاهيلإاذلف

نیقيٍلالجلاسمنههيلعف

نونفونتفتهيفنهلف
ننحغوزبلالبقاذإاو

نوصحورساهنهديغو

ںوزحودعلاومىسىيرهدلاو

نيفسنفامركفروحمو
نينحوقوشتهيلإاهلف
نيوعنامزلاىلعوهبوطسي
نيليهنمنتلاسيلوبضع

ےہ۲۲۸



هنإةفالخلادضعهبددشاف

كلامولکيهةفالخلاوحورتنالف

نيتمعارذلابحرلصيفاي

نيموهونقيفوتلا

:ةيلاخلاةديصقلاهذهناطرألاركذتبناجشألاثباضيأهلو

لاخلاكدهعىقساحيفلابلزانم
يعمادمكتقسيناجشأعبرمو

هتدهعضوربمار.حرسمو
تدعاصتاماذِإيسافناكييحت

اهماتخانطضفباداسؤكأو

اهريدنمسنلالشمةيدنأب
افولاىلعمايقىوقتلاىلعدوعف
تجسانتدورولاراهزأبضورو
هفاطقناحلطلاديضنلنمف
اهنادهاعلاكيتاههللاىعر

ىونلايبطشنإواحيفلابّيالخأ
هميسنبهضورلابيعترملهف
يٽريجدهاعميدعبتسنالهو
يجترافادهعءامسنلاينركذت

یونلاورجحاوناطوألاويلامف

افصلابتئجاذِإملّسابكارايف

اهخوسوعوبرلاكلتىرثلبفو
يتبيشىبرمويناطوأكلانه

لاخلافلخلاالعقولايدمٹلم

لاخلااملیينیعنمكتورو
لاخلاودرۇلاونيرسنلاتبنيهب
لاخلاضموأامقوشلااهاظلبشي

لاخلاهنديالشوشبلکب
لاخلاالواطيالملعبیخانش

لاخلايهرورسلامايأنوشي

لاخلاهبونديفوهزيهنوجرعب
لاخلاوتملاوبصياهرظنم

لاخلاانأدوهعلاظفحىلعينا

لاخلاهتلعبىیوقيدقفاليع
لاخهسنأنمدوهعملاعبرملام

لاخلاقبولاولصولافيكفاند
لاخلاانريسنعدصقلانودحاندقو
لاخلاضرتعاومالعألاكلتنابو
لاخلااہتحاسءاجرأفلحمكف

لاخلاومعلاوسونألايلزنمو

— ۲۲۹



انوئشوبرتمايألاوءاحيفأ
انولاهبيرهدوىعجرلاونايف
اننيلصولايعطقتاليتميتم

هرانءانيسروطنمفلكيلف

يولسنظاذإيشاولاحبرالف
يبحاصرعناوامشةبحصيلف
يشترُلابمايألاانكلو
كرعمدصقللسفللاحامجنميلو

تربنافنساحميرهنمتلیخت

رهامةسارفلاناديمتنكو

هلهأبليمجلاتمّسوتامهمو
یهنلاببعالترهدنمكلايف
ارهاقةقيلخلارمأفتمکحت

لاخلابزعأللنارجملابيف
لاخلاهئابعأنودالمحلكدقو

لاخةممبنمتيبلابروينِإف
لاخابحصيوألصولاءالفشرل

لاخلاومهولاالويشاولاقدصيالف

لالاسلياادباهتست
لاخلاونظلاالواہیندیمزعلاالف

لاخىقتلاالإسفنلاحامجلامو
لاخلاًاطخأدقفاحبقاهسكعىلع

لاخلاينفلخأويرهدينسکاعف

لاخلاعجنيملومہيفينركفتبن
لاخلارهاملاورغلاكيدلىواست

لاخلاوةدايسلاناكيللاكيفف

«ةابالاةارسلانمفيسبرعيیفحيصفلارخصوبأوإل

4تامسقلاونايبلابىلديعسوبلآنموهو هرعش

اياندلانععفرتلاوهويلاعمجةابالاوديسلاوهويرسعمجةارسلا
نسحلايهوةمسقعمجتامسقلاويلاعملاهذهترمدقوةحاصفلانايبلاو
بتکهبتءاجهریغفىنعللااذهلمعتسيوهجولافكلذلصاوءامبلاو

.ةغللا

ليلجلاديسلارشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنمم

طخنمحزقلهانميديعسوبلاناطحقنببرعينبفيسرخصوبا

ےس٢۰٣س



ناطلسللارصاعمناكورعشلايفعابلاليوطاحيصفافقثماييدأناكةنطابلا

يبأويفوصلايبأرعاشلالثمصعءارعشلايراجموحئادمهيفهلوروميت
اہبحدمييتلاةديصقلاهذههرعشنموامفتاموظنمىلعامهضراعدقفمالس

:لصيفنبروميتناطلسلا
اهادمسفنللرصقيادغواهاتوسفنلاىوهيفيبلقراح

اهاضريفالاكلسينكيناىولاخرابتيفضارريغ
اهاتلقملضفبالاتفكواموعمالافرذتنيعلو

اهاوهيفاريسأبلقلاادغدقنموىوهنمقحيفاذلك
اهاتأرحسلانمتوراهملعامواهنمةلقميتترحس
اهاحضسمشالواردبهلمىرأملهجوروننعترفس
اهاکحرولافخرماةعلطانجونمدرولانأكف

اهاجدليليفءازوجلامبنااهمسبميلردلاديضنو

اهاطخيفتجامويفاصلااهفدرىلعجيلانماشيجتلبسا
اهانسبيلاهراوناتلجوترفسانسحةللاهلاي
اهاولزعلابقفخيةلودىلعىرشبلاتلبقأاملشم
اهونيفزعبهيهاضينمىلعروميتروصنلااهسجش

ةعئاروةريثكهميظانموابنمهانكردايذلااذهنكلوةليوطةديصقلاو
.يفوصلايبأةديصقاهبضراع.ةّلاخةديصقهلوحايرلاجارداةبهاذاهرثكانكلو

.ةفصلاهذهنمموكوةميقساهانيأرذااهانكرتفةرسكتمابنمتايبأىلعانرثع
«تاثفنوخأقلفُمرعاشفيسنباردبليلسلالهو
تارخفملايوذنمويرقبعمامديعسوبلانموهو
4تاجردلاعفرألىقرتدقديعسلاكلماعدمت

۲۳



رمألابهرعشيفيأييذلاماللارسكوءافلانوكسوميلامضبقلفلا
رحسلاةلزنبوهيذلانايبلاوهوأالزغنمضتمارعشلاثفنلاوبيجعلا
حيصفلامالكلانعربعيدقفارحسلنايبلانمناويميبنلاهيفلاقيذلاو
وهيذلانايبلاكلذنسحبنانجلاشهديهنأكفةيرحسلاتانفنلابعئارلا
يخسلاعاجشلاديسلامامحلاوهيبشتاذهنایفخمالوناسناللرحسلاك

وأةرثاملايهوةرخفمعمجتارخفملاوهقذحوهلاكنمبجعتينميرقبعلاو
.ينعيوديعسنبدمامامالامهدجنيذلامهديعسلآكولملاوهبرختفيام

نبناطلسنبديعسناطلسلالسننممهنيذلاةكلاملاةرسالامظانلامب

.نامعوطقسمنيطالسوماكحمهوروكذملادمامامالا
ليبنلاديسلارشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقن

يذلاةنطلسلاءارعشدحايديعسوبلافيسنبرابنبلالهفقثلابيدألا

هيفننفتورعشلايفغبنهناففيرظلاباشلاهبابشناوفنعيفهللاقيناك

هدهعيفناكهنالروميتنبديعسناطلسلاهتلزنمّىقراغيلباحيصفراصو

بابسألهيلعرّيغتمثالحترموالحهقرافيالناكوهرسمتاكهذختاوهيلاهانداو
دعبةئامنالثورشعةعبراماعيفرعاشلااذهدلودقوبولقلابلقمناحبسف
هلوفلألادعبةئامنالثونيناثوةسمماعناضمر١٠موييفّيفوتوفلألا
بدألانمىتشنونفلوهريغوديعسناطلسلااذهحئادمعماجرعشناويد
:ةديصقلاهذهروكذملاناطلسللهحئادمنمفخيراتلاو

دودحهلدَحُيالرصنبديعللاكللااهيأًابيع
دودجلايضالايهدهشتملوحتيأبساقيالحتفو

دوعسلاكبفحتىوزنىلإرافظايلعنمضرألاتيوط
ديعبلابرتقيتامزعلاىدلنكلوىوزننمرافظنيأو
ناطلسلادهعيفايلاوناكيذلاردبنبفيسديسلامهنمةلمجدالوأهلناكولصيفناطلسلاةلودفيسفيسنبربديسلاناك(١)

ناطلسلافمثروميت
—٢۲۳سهعيمروس



ٍضامتامزعلاقداصكنأو
ادحمَتدَنجدقسوباقابأ

يلاعلاكتروزبالَتدعأ
اتلاتتتدغدقيربغو
يمربلايفكبكرلحالو
امناكامعفعافكدالب

اولضواولهجاومولكموقو
ايفناطيشلامهاوغادقل

مہلعىضقوةبيخبءابف
اولاقواولضنملليوالأ
دودحالمسجنامعتلقف

اجايارمتطسيده
الهاسوباقاباايالهاف

رصنوديأبملساومدو

:هيفلاقو

ديیعونامعايِكمويلدعس

ةنررئاشبللمويلكيف
انلهاعبالهأ

لهاعلوأتنأوكوللانبااي
بئاصكنإقحلالاقتلقنإ

ديدحلالكنإدجلاديدح
دیزمادبأهلامیوزدل

ديعبلااميضامناكاهىلع

ديحيالءِءالونعرعت

ديرطیکبومامرت
ديتاکيهفسوباقاب
دوجوفعلانإوفعلابدف
دوعولاهنعمشترثکدقو

ديتعلايناجلالعفيكلذك

دودحمکلواندنعدودح

ديحولاىلعألاذقنلاتنأف
ديعسايةداعسلاكبفعحت

دوعيدالبلاىلإدالبلاكلم

درشقعملااهؤاولوتققحتف

ديعسدالبلاىلعءيجيموي
ديزيليثألادجملاونادزي

ديعيوهرمأيديقفرلاب

دیرثیحقحلاراسترسوأ

— ۲۳۳



الئاسوليلجلابطخللتدم

اهرمجبلوهجلابعلةلعشاي
ينتدوممكحبىرأویرتيكلم

لهاعةمسايسهبذهتيأ
مهۇؤازجنيقرالانيعبنکل
ةروخفلاهنإودالبلاكلم
ابيتةرظنبنامعرظنأ
الاطفتايفشتسملاالمقأو

احاوشمولعللدهاعملاعدو

قرشمكهجوءانسومدومّلساو

دوجلاوهلعفلعفيقفرلاف
دیرشلوهجلااذإفىوتكاىتح
ديعبنيتيؤرلانيبقرفلاو
ديدسلهلنإهيفكشال
دونوفئاذقهارأاميف

ديدنصلالهاعلااذاهيأكب

دوعتنيتافلانباايكيلإف
دولوملادحلأودولولاتكب
ديطوةايحللنکرملعلاف

ديياتلاوقيفوتلاكفيلحو

:نسحأوداجأفةيقارعلاةنعبلانملاجنألاعوجردنعلاقو

لفاحةرسلابمويمويا
انراخفءامسيفقرشاعويلا

ةيتفيبحأنأبرطأمويلا
اهدالبناكمتعفرةيتفاي

ممكفيلححاجنلاىحضأنإورغال
انلامآابتدقعةثعباي
لعنورقمملعلاجاتوميا

ةأوكيلملالمأاومتققح

مهنأولىلرألاكتداقنامعأ

دهشتقئاقحلاوبتكأعويلا

دحوأةلالجلايفمويمويلا
دجستوهابجلاهلرخرمق

اودجنافمولعلاوحنوقرأدق
دلولاباطومرصانعتباط
دمخحتالاهرانةبورغلانإ

دنمكلباطومكسمألاحرم

اودعستنأهبمكلفمكتاببج

دهمتومكمويلءاجرلاين
اوديشومولعللدهاعماوشنأ

٢۲۳—



ةهربكغوبناوسبح
الباذاحرهنعاوضاعتسادقو
هلهألهيفردذعلاویضمرھد

يرخاففنامعايكمويمويلاف

دقرفلاوىهسلااهتياغنودنم
ديقموهورهدلاهيلعىضمف

درعتياههيفرهدلکلو
دعسألامظعلاكلهاعديعسف

:روميتنبديعسناطلسللاحداموملعلابلطىلعاثاحلاقو

نامعبابشاياوبُهمعلاىلإ
اوغتباوبرعلاينباياوبُهملعلاىلإ
نحرهدلاابنالاوبهملعلاىلإ
هناملعلاىلإيموقينباعارس
هنإملعلاىلإيموفينباعارس
ةلوصملعللفيموقينباعارس
ةلودملعللفيموقينباعارس
الثۇؤمادجيمءءابالاىباماذإ

صصخمميدقلاانيضامناكنإو

هنأوقرشقرشلانأسننالف
هئوضورينلاقرشلايفبرعلاامو
رظانقرشلاوهاذهطقسمينب

اهرسودالبلازمرايهويحف
طقسمءانبأبىرشبلاكلنامع

نامزلكرخفالإملعلاامف
ناکمرعايلغلایرذيفهب

نابشومارکبيشنمنيمايم
ناشعفرالىوصقلاةياغلاهب

ناوعممظعأدجماوىلعلاليل
يادعضخيويصاقلااشنیدي

ناثدحلاىلعوفطتةدّيؤم

يلامنيترفشلاقيقرلكب
يابمظعأملعلابالعلاينابو
نانسذدحومادقإوسابب

نارمعوملعونافرعلساسأ
ناجیتراونأبتیزةہجیوس

ناتودووصالخإبمكيلإ
ناماوملعودويذةت
نامظةفشرملعلافشرلنحت

٢۲۳—



ةبيبشنحفىرشبلاكلنامع

انداېتجابىعلاماهىلعولعنس

ةيانعهلالادعبانظحلتو

:اضيأهلو

اهارسمنيربجىرنهةمْسناي
رطونمبلقلاباموينتشعنأو
اهعترمنريبجايكرصقلظيئ
ابتحودبيلنممآنيرييلنم
اهعقومنيعلاءلموداؤفلاءلم
ترصقدقنيربجايكرصقبيموي
ةسدنهلاكشأيففرطلابلقأ

ةرخفمخراتلانعثّدحرصقاي
ةيراعفكتسيلوكونبيموق

ناطوأفحمنملكردقي
نالعإورسيسيدقتهلو
نامعرخفنوميلاكلملانم

ناطلسنبديعسىلعألاهجنمو

اهاسنأتسلیرکذيبلقلتدم

اهاعرأواميجانأادوهعالإ
اهاوأمءامشلاكتحودتعحتو

هاربيلنماهتحاسبيلنم
اهاعرمترسيئآيريمضيو
اهانفأَنفلاقيقدوهتاعاس

اهايابخيفيلايخنيعتسأو
اهاتوًايهزمكتربخدقو
اهايافختحوتساوكيفتنتفت

:همعءانبأوملاسلاهللادبعحاصلالآاهخايشأوتيوكللاييحُملاقو

اہيعارواہیلھأوَتيوكلايح
اهلمكأواهالعأمراكملانإ

اهتضنءدبيفتبعلةمأو
اهرصنعباطدقةَمَأاہممركأ

نمزنمضبالوتّدجوتماق

اميناعميمسيفةبورعلايح
ابيحاوننماہيلعتيوكلاٌمض
اراميفتلاعتمترودب
اہینادواہیصاقلایرکارود
امبداوبايلعيفةبورغلانيب
اہیعادرخايعاودلاعدیتح

اہیفهءانبأتنضتحاوقرشلل

٢۲۳—



نممىلإدجنىلإزاجحنمف
اهلئاقلاقامتسکوتمعطف

اهتورثبتنادزااذإتيوكلانإ
ترختفاوأتلاقدقمويلايهنإو

اهرزاۋيشيجالوتراثوتماق

اهتداقمزحنمةعنميفرصمو
ازيزتلالابَنكل

قل

اهي
اهتضېنرساذهوتيوكلايذه
اهُدَذَرَأيرعشيفرخافلاكلت

معنيئوزعيفرهدلاعمتشاع

ايراحصىصقأىلإنامعىلإ
ادارنيفالهسوالهأبالإ
ايدايتلاطاهمراکمتداز
اينامأىمسأنعرعتدقف
اہیساورىلعأفةبورعلاوحن
ابداعانمديابحالسلانج

اساوتتراسافاومأبنکل
اپيماحدحجلادجموياهشيجو
امدۇتتالاسرتيوكللو
اينابءايلعلاودجملايابو
اهبوريخيراتلاوسانلانسلأو
اہیعارهللاواهسراحهللاو

:الواذهوادحةقئارةنانطةيخراتةديصقهلو

ءاصلخلاةيتییوزنيح

رظناوكلانهاثحابفطع

ثدحوميدقلااهخيراتلتاو
لعلانطوماهنأملعلانعو

حيصفبيدأةدنكنموهو

يناخاويتدوميموقدهاو
ءايوؤالاونيحلاصلارثا

ءالضفلاةمئألالاعفع

ءاملعلاوفيلأتلادهموم

ةادحلالجن

4تامسنلا

هوبأديعسن

ةقرقرهعش

رعاشلالاقينأهيفلصألاو«ىمسملاكةريظنولوعفممساىنكللا
ناثلوعفممالسسابأو۽لوصومفرحلأنأىلعىتكُييذلاوأىنكللا

— ۲۳۷



نامیلسوءهيفرتتسملاريمضلالعافلابئانوهفلرألالوعفملاامأوىنكملل

هوبأومدقمربخديعسو«هنملدبملانيعهنأعمعوفرمهنألىنكملانملدب

نأكلةادملالبغو٠بارعإلانمافلحمالةيفانتساةلمجلاورخؤمًادبم

ربخبیدًأو٠وههريدقتفوذحمًادتبلًاربخهلعجتنأوناميلسنمالدبهلعجت

يفرعشناكاهنإتامسنلاةقرقرىنعمو‹ثلاثربخحيصفو‹وهلناث

اہنمقرأوهلب‹ابتقريفتامسنلايكحيوهفةفاطللاوةقاشرلانمةياغ

.فطلأو

خيشلاةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
رهشويوزنلايدنكلارصاننبديعسنبناميلسمالسوبألضافلاليلجلا
ارېتشم٤هبيلاسأيفاننفتمهيفاطيشنمظنلايفاعساوافقثماييدأناك,هتينكب
هلنكتملو‹هيلععبطفرعشلابحهبذجدقو,ءابدألانمهيرصاعمنيب

لاناكهقفلاونيدلاملعلثملضفأوعفنأيهيتلامولعلايفةعساوتاوطخ
نمهيلعهللاةمحرناكدقف‹امهنمرفوألاطلارصاننبديعسخيشلاهدلاو

هيلإتفتلاالو‹رعشلامظنطاعتيلو‹نانبلابمهيلإراشملاءاملعلاةذباهج

رابکنمراصیتحملعلاسرديفهتايحىضقفعفنألاومهألابلغتشاامنإو
ىتححصنوداشرإومكحوىوتفنيبهملعبنيملسملاعفنفةاضقلاوءاملعلا
دقو٠فلأوةئامنالثونيسوةسقخماعتارماعلاىمسملاهدلبيفهبحنىضق

هنمدافتساو‹ىوزنمالسإلاةضيبيفورشوبهدلبيفةيعرشلاماكحألاىلوت
اہنمنادلبلانمةدعيفنكسدقفرعاشلااذههنياامأ‹ىوتفلابريثكقلخ

نعلقثونسلايفنعطوربكنيحهرمعنمةريخألاةلحرملايفةصاخوىوزن
دعبةئامنالثونيعبسوةعستماعيفهمامحهافاوىتحاهيفيقبولقتتلا

اماركناکو«بدألاملعيفةركاذملابيطقالخألانسحناكو٠فلألا

هنأكةيمظنةلئسأهلف٠نيدلاوهقفلامولعيفءاملعلاثحاييولئاستي

—۲۳۸ہہ



لكيفنتفتموهف٠بدألامولعنماهريغوةيهقفلئاسمنعلأسيكلذك
.امخضاناويدتناكلاهلكهراعشأتعمجولو‹اذه

ترهظالنامعلهأابضبنتسيءارغلاةديصقلاهذهكرعشنمو
تقلطنادقوفلألادعبةئامنالثونيعبرأوةعبرأماعيفةيبنجألاسئاسدلا
:كلذيفهعمءارعشلاةنسلأا

ابرغلاوقرشلايضبنتساوييضّهناْنامُع

لسابلکيخرصتساويضېنانامُع
انمهكلاجراايضہانامع

افولاوقدصلاىلعانإيضبنانامع
یدعلامجہتنألبقنميضبنانامع

اهدمغبفويسلانإيضبنانامع

تئافلکيعجرتساويضنانامع

اسرمدقنمخراتلايفكلمكف

تحبصأفلاغتربلاعجِتدراطو
ىدعلااومغرأمهبرعلاكونبكونب

اوعدنإمراكملاءانبأكلاجر

مهحامرومهفايسأةدّرعم
اسااوکلممهنيرحبلاةعمش

اووتحاوقرشلاايقيرفأاوخّودمهو
اهضرابفينحلانيدلااورشنمهو

ابضعلامراصلايبحصتساويدعقتالو
ايرضلاويمرلاوَنعطلاديجييمك
ابسكهريغيغتبنامالعلابالط

بسلايضترنالميضلاةبأنحنو
ابردلااوقلغأدقويردنالحبصنف

يبأننلكلاجرانإيدعقتالو
ابصنتبصُدقيفبلالهألئابح
ابتكلاهبتألمرخفنمكلكو
ىبلدقوامذقسرفلاهاشتعزانو
ابعزتئلمدقوارفقمشزانم
اركاوفشکمواشیجاومزهمکف
ابلغةرواسقاوناكیغومويل
ابلقلانعطتمهدييفمويلاىلإ
ابرحلااونقتأمهوادبجناورمعمهو

ابعصلاورعولااولهستساواهكلام
ابلّصلااورسكمهقحلارانماولعأو
— ۲۳۹



مرينمفميدقلارخفلاكلنامع
ةزيزعتنأمويلااذىلإنامع
اهلكقراشملاٍتدسيتلاتنأف

انودعفةروهشمانسئاقو

اوددبتفيكجنرفألاينبلئاسف
انريغکنیدنUاوبىسحيدل

انأبنيلاعلالكدهشيو
:اضيأهلو

مرمهللًايساقميليلتب
احبصهيفدجأ¿لليللااذلاط

برغوقرشنيبهيقوردم
انيزحيتبرعقهنمامزال
يلنمفمومايبلقثضرمأ
اهقحلاىلإيدشرمیرتنم
یتحرهدلاٹداوحيتتقرط

رصعلهيفتئشنارصعنإ

ميفسيلمونملعلاوتو

تداعولاجرلاةريغتبهذ

ىحضأفداسفلاوفسعلارثك

انيفرهظينيدلايفرويغله
اوقيفأنامعيفبرعلاينباي
يلاعلاكردلهجلاباوتظتال

ابذكالقدصلاىريمدقيةرخافم

ییسُينمكضرألحامرهطم
ابرغلاككلميفتسفانيتلاتنأو

ابهشلاوةرينلاسمشلاركنينمف
اتمفاءادعألايقلامو

ابحسلااوقبطأولویضرننأتابیهف
ابذىدعلايغبناطوألانعانعفد

موجنلايرامنمرجفلابقرأ
مومغلافشكلهووضایداه

ملسلاکارهاسهوکشأاتب

ميرفببلالطمينأكف

يمويعليزيامام
مومغباهقيرنميتتعرج
مركلاماقمفدغولاحبصا

مظعمويلوفیجرينم
ميراطسوداطصتيراوضلاو
ميدقلالالضلايسانلاميش

مركتيفصقرلابيهالملاوذ
مولظلاباقريففيسلارهشي
موسدلايفنماكمّسلااغنإ
مولعلارشنباهنكلوال
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اوضماوملعلاىلإاورداباورداب
اوميقتسانامعنمبرعلاينباي
اودشوداشرلانعاولیمت۳

اسانأميارلهبرعلاينباي
فيسمطحتبهتكلوال
مکیلعتناهوسفنتصخر

تناهموقايسوفنلاكلتسيل
دقنموازعأاويمتيحام
هارلکرولاةالوف

انفكرمألااذلاسفنأىرتال

اولاقوداهجلاةروساوكرت
يفاكتةالصلاوبتكلااوبسح

يقالنرذعيابيرعشتيل
يفغونامعىلعيسفنفه

الَذَفانيحةايلايفاوعمط
انيضراهاإكاربر
ولجودالبلايفلدعلارهظي
جاهتبايفهلهأرطقلاحبصي

موصخلکدرطلاودعتساو

موقلاطارصلاونيدلاةورع

مومشنايؤربمهدجماوغلب
موشغلافنأَلذُيناعطو
مجرلاليبسيفبرعلاينباي

ممرلايمهللاليسين
معنلارادبىجمکنمتام

متيلاكهرقميادعاق

ممليلبمهركذيفتخب
موشملانامزلااذباضرفسيل

مكحلاتابجإوبمايقنع
مظعبرمامأىعدُنموي
مئللاروللذتلاحجرل

معزبالحتفافهوضرام
مومسملاهفيسبلطبلك
موجنلاماهقوفنيدلاىرنو

۱ ۱ e

نيحينورابلاهللادبعنبناميلسخيشلايفةديصقلاهذهاضيأهلو
:ةلودلاماظنيليلخلامامإلاهدلق

يفلهزنسردملوأيرغملايسنونلايكلاملاهنيذوبدمحمديسللوايرجه١٤۱۳ماعةرملوأنامعينورابلاناميلسخيشلاراز(١)
ةصاخونيرخأتملاونيمدقتملانعصصقوراعشإهيفوهنمءازجاةثالثىلعتعلطاءازجأةعستوهوهبسأباليخيراتييدأعومجيةنطلسلا

يلهتدجواذكه۱۳۳۴ماعطقسخبهنيزوبديسلالوزنناكو٠طقمماكحلينورابلاخيشلاةرايزركذهيفوهنامزلهاءابدألانع

.روكذملاهعومج
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دالبلا2فنامیلسف

تحضأفيكماعتنزأامنإ

ملعبكدتانكلوهل

رمشوسيفنلاوسفنلالذباف

حالصيىعسنملکاذكه
ىفخیيفيكحضاوقحلااإ
ىسمالحالصلاجانانکلسول

انئجڅراوتلاملعانسردوا

انططحنافانطحلهجلانكل

بعصرمألالوأبءيشلك
مقةصرفهذهينورباي
دقاهوتدېتجاوتلقالاط

الوموياديؤملامامإلاق

ادجُمضمافمامزلاتضبقدق
كلساوكلماعمجاودنجلامن

قحاوفراعلاوملعلارشن
قرنوییحنكاذواذبف

ىقبننحنىتمىلإيموقلاب
ىضرننحنىتمىلإيموقلاي
يبسحفنامزلاوكشناندعقنِ

يلنممرقايفمييفينظباخ

دانعلالهالوقبيلابتال

دابعلابيردزتبرفلامئأ
داقرلابتمسمادجملاتلان

دامعريغبادبحرصلک
داؤفلاممصنمدهجلافرصاو
دارلاباهلهلاهملتال
دانسحلابمايألاهتسکاع

يداتااذهامفريصبنع

يدانلکيفوامسلافانرکذ

دادجأألاوءابالاراخفب

دادضألادئاكمانيسنو
دارملانيعناكمتاذإف

داوجلابرحرهدلافاهمتغاف
دانعلامغرمايألاكتمدخ
يدانتهيلإامرمألانمك
يدايألامظعايرطقلاذقنأ

دالبلاعيججنملهجلارثا
داجنلاليوطايدجمنلاةورذ

يداولکيفهينرورغيئ
داتقلاكوشنيبلذلاةشيع

يدانممفموقيرويغب
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رصناولدعلاانمامإدّيأبر
دقنميليلخلایدلابطقكاذ

يداعُملکدیکنمهرجأو
دابعلافىیدهلاولدعلارشن

تاسمخموبيسنلاولّرْغلايفراعشأمالسيبأخيشلارعاشلااذغو
ىسيعخيشلاهيخألو.ءاملعلايفحئادمو‹عئاقووتاحوتفيفوةريثك
ةقيقرةقئاريهوةيتالاةديصقلاهذههنم‹رعشيدنكلارصاننبديعسنب
:نامعبزيزعلاهنطوركذتنيحايقيرفأيفالاقدقو‹ادج

مالستارماعلاتايبىلع

ىلإترسنإابصلاڅرهلّمحأ

تسفنتتارماعلاتامسناذإ
يمنرتتارماعلايداوتامام

ادهاعممامحلاحونيلركذي
طقسموحننمءامسدلاِترَسنإو
مهلیزنناېتسیالةدنكوب

لزنمريخديتلزنإموقلامه
فرشملالتاداسسنألو

اندهعكقيفسلاءاملهّيليلخ
هريدغراجبابلاحفسءاملهو
يلسيلدهاعملاكيتاههللاىعر

اهعيرببابشلاتيضقدهاعم

ايساوُهابيبحالخاهبتکرت
ايسانتنكاموادهعهلتظفح

اهلكةبيبشلاتيضقوتجرد

مانمهافجدفقوشممالس

مايقبيبحلالهاابرايد
مادمهنرقاَعدقنمکترکس

مايهَنكعاجسأىلإيبلقف
مايننوحشاكلاواهبتعتر
مارکيدلًاماوقأترکذت

ماضينيرثكألاراجناكاذإ

مارثسيلدجملايفدتحممه
مامنوصفلايفٰينغتيلهو
ماوأهايملاكيتايبلقف

ماعونيضمدقالوحنوٹالٹ

ماقمبولقلاءاديوُسيفهل
مامذعاضيالهيدلكاذك
ماهزعأمرقديسىدل
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الهابعاڻويلاموقابتبحص
اسرغمىقبتسيعلاكتبطاخاذإ

ادبدقحبصلااذإاهارسمدمعحتو

ةعيوستارماعلاحوسبابتخنأ
ةمامغبوصشرعلاهلإاهاقس

ماسح‹»نامزلالساذإينوفك

مالظكغغريالااهارسدهجاف
مارکنودجبأاهونبرادب

مايقوهبتلاطةسلجمكف
ماكاواناعيقهبصغت

ةدوجرصقينكلورعشيدنكلارصاننبديعسنبدمحمخيشللو
دمحمنبدجامنبرصانلكلذكو‹مالسيأخيشلاهيخأرعشنعةقرو
.يغبنياکلزجالودیجبسیلنکلورعشيدنکلا

:هباوجوديبعنبدمحخيشللهنملاؤساذهو

بسابسلابيجلداويريسقاناي
هّلعليريسدومحلادجىلإ

ىلعلاةورذقرنممديبعنباىلإ
يذلامركلاوريرحنلاملاعلاىلإ

ينألكوسيلامدححايأ
ىدحلاقرطىلإيندشرأريخلاكل
اوتأاذإىرطقسلالهأيفلوقلاامف

مهرقفلجاوزللاهوضرعدقو
ةنابديلامأيكحتتشماماذإ

مهسأبنيقشاعلابولقنشري

بلاطملالينبىظحنيكليدجو
بهايغلابىرسلاجلدنمكعحيري

بقانلابهنارقأىلعقافو
بناجلكنم‹نوفاعلاىبتناهيلإ
بئاطألانباايماكحألانمبغ

بئاونلاعفدلىجرينمكلثمف
بعاوكلاتانكہلابانرادىلإ

بجاوحلاتانتافيرمعلنهو
بئاحسلاتحتءامسنلااهحلرت
برامنماهنااهنمكبسحو

الوعفمماسحوالعافنامزلاناكلةبوصنمةيفاقلاتناكولولوهجملاينبلالسللعافبئانماسحوفرظهنأىلعنامزلابصب(١)
.فورعملابالطانههبدارلاوفاععمج(٤).مخرتللءانلاتفذحفيققانايألصألا(١)
.دوعلاوهودولمأعج(٥).«حلاصريغلمعهنإ»:یاعتهلوقکةفلابمهيف(۴)
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١ييلولابملعريغىلعاألنهجيوزتالزوجي
اهرمألةالوانإمحلوقىوس

اورراقتذإمهقيدصتالحصي
منمجوزتاتمدحأنإو
ةمعنواريخهللاكازجيندفأ
امّلسمنيلاعلاهلإلصو
اجحلاقرشأامباحصألاولالااذك

الکعمنربخياذكنهو

بذاكريغهلوقيفیریلکو
بئاصبهارتاذلهمهقدصف

بقاوعلارشنيرادلايفتيقوو
بلاغلانمثوعبملاىفطصملاىلع

بهايغلاليلبابنافىدحلاقفأب
بحاصلکعمَءارغنيفكيدانب

باوجلا

بهايغللافشاكاباوجَكيِإ
امظنماردعرشلاطوسٰىلحت

ىمعلاوكشلاولهجلامالظزي
ايداهوكيدلاضيبةلمدیت

ىنفلانمزنكملعلانإكرمعل
ةداعسبرفتاملعسبتقاهنمف

دئارخباوتأنإىرطقسلالهأف
همهسلسرأصاتقلااذِإدرت
ةبارغلامجلاباڵلالدنِي
رفعجنبامضخارحبلا”عماجيفف
عساومكحلايفهولاقامقيدصتو

بکاوکلابقرشمءامسقفأب
بلاثلالالخنعىتكاذل
بقارلانيعبرظنافىدارونب

بهاذملاسمشباداقوعرشلانم

بقاوعلاواندلانيتايلافرصب
بصانملاىلعأسودرفلايفحبصتف
بطظاوقلادادحانسح"اهلايقوفت

بئاصكتفلابظاحلألانممهسب
بئارغلادقنمايألارهوجنمو
بعاوكلاكلتجيوزتمكلزوجي
بغاشملامغرهللارسينيدلايفو

.نينيعلانسحيفءاسنلاايبهّبشيةيشحولاةرقبلايهوةاهمعج)۱(
.تادلجبةلالليفةروهشملاعماوجلادحأ(۲)
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زئاجريغمهقيدصتیریضعبو
ةناصحجاوزلارتسافيدنعو

هتاقثینعامالسإلااهجوي

همهف)ناميلساذهنعيعيملو

اقئافناكاميدنكلاةعنصيفو

بحجميافاذهايكديور

لغاشرعشلانعيتامهرفسينو
ةدنكلاىلعيميلستواذهف

ليبينادویعدي.حيصفوإ»ل
وباديعسیتفيأدحل

براقألاءايلرألاملعباغاذإ

بئاعةمصوبىمرتنأءوسلانم
بحاصفرشأقفرلاويغتبتنب
بلاجمانغأثرحلايفتشفننأب
براضلملالفلدوادجسنىلع

بقافشكلانمبلقنعتجاهب
بئاونلاتحترهدلاتابهتوط

بصانملاوىلعلابابرأءيطو

تارايوذنموصورخنم
44تارهابدئاصقوذرعاش

‹لضافلابيجنلاليبنلاو‹هقطنمنسحوهتغلتداجنمحيصفلا

نمهللحمالريسفتفرحياو«مقمريخدمو«ملعلاىنعب:ةربخلاو
ىتفدمجهوبألصالاورخؤمًادتبمهوباودمنملدبديعسىتفو‹بارعإلا
هيفحصيدئاصقوذووهويدقتفوذحمًدنبلريخرعاشوديعس

هجولاو‹هلبقيذلاكفوذحمًادتبلاربخ-نوكينألوألاهجولا«ناهجو
رهتهنأينعلاو«دئاصقلةفصتارهابو«هلبقالةفصنيكينأيلا

.هلكوتنموأنيملسملاةعامجوأيضاقلاوأناطلسلااهجوزيافيلوالنمنا:حاكنلاةيشاححرشيلةمئألابطقركذ)۱(

.ركذوهبركذتمالسلاهيلعناميلميبللأاسلاناكل(۲)

.عوردللمالسلاهيلعهجسندصقي(۴)
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دوةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنمم
ناك,ةلافسلانمرفظلابيسنكسي؛يلئومسلايصورخلاديعسنبدمنب

هلنأل‹هتسلجيفةديصقلامظني.نيزّربملاءارعشلالحاطفنموافقثمايدأ
اريثكأرقيناكو.ةغللايفهمدقخوسروبدألايفهتعسلمظنلاىلعارادتقا

‹مهرعشبذتلياكمهريغرعشبذتليالو‹يرتحبلاومامتينأويبتتلارعش
تعاضامنكلوةّمجدئاصقهلتناكو‹رعشلاالإةنهمهدنعتسيلو

دارأهنأكلذوعرصببيصأدقو‹ريسيلاضعبلاالإاہنمقیملوتشالتو

هتينمبرقلابلبجنمافهکالخدفدشارنبمالسانوخأووهةضايرا
طقدحأامہبملعيلوامثمأىفتخاوامايأهيفاماقأو.نيخُمشفهکیمسُی
عرصلاببيصأرعاشلااذهف‹ءىسلاحىلعهنماجرخمث4لاعتهللاالإ

٠هنعبهذيمثهلقعهنعبيغيفةرملادعبةرملاهيتأيهبىلتبمهتايحلوطيقبف
ماعيرحتلابكلذوعرصهنإف هتايحقارفلاببسناكیتح‹امئاداذکهو

دحأنكيملو«هتيبمافيذلاربنلايففلألادعبةئامنالثونيسمونيئثا

ضْالاهجوىلعماهفمالسانوخأامأو٠.تامفقرغلانمهذقنيفرضاح

دعبمکحمثربخهنعتأيملمثايقيرفأىلإنامعةزوحنمجرخولقعلارّيغتم
هبدانمائیشانذخأوانراجهنألهرمعرخايفهانكردأرعاشلااذهو.هتومبةرتف

قالخألانسحناكو‹هريغراعشأوهراعشأنماندشنيفوحصيةراتهنأل
لصيفناطلسلااهبحدمةديصقنعشنمو.داشنإلاوةركاذلابيط
:افلوأاذهو

رهاطلامانألاكلَمهبَىزَعُيرهابلااللااذربكألأ
ردانوممصلاروميتهونبوىرولاداسنمناطلّسلالصيفلأ
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دئاصقنمريثكعاضاانيديأنيبنمةديصقلاهذهتعاضدقو

:اضيأهلةديصقلوأاذهو‹زّربملارعاشلااذه

قلفوةادعلاماههبعرقافقلغُمبابلكحّتفيفسا
يقتلتٌبئاتكلاثيحهبمدقافىتفللَرصنأفيّسلالثمناكام

:اهعلطمةنانطةديصقهلو

اراوسألاهنودكلقعببرضاواراقووةهازنكاوهفلاخ

قرشيوماركلابولعيحدملافاوقّمنودملاربجىلااوقوس

قرتةنسألاوةيرلانيبالعلابلطدمحمريمألاكنم
قلطُمةضعألاابزيديأاهفطقفاسحلافدجنهترصن
قّلُجىوزنبتقحلهتانقباطقسمروسناطلسىیتفالول

اوقلحوريرسلاىلعكوسلجأدقمهنإكلهأبرخفافىلعلاربج
اذهو٤يدوبعلامالسنبفيسفيرطنبااهبحدميةديصقهلو

:اوا

افصلابیمستدفكلذلادرواهریغرّذدكتu‹افّصلاتفص

افولاةيماسءابالاةيرلعىمتنييدوبعلاايفةلحمو

.حودمملاايفنكسلئامسةلافمبةلحم(۲)
هناهنعیورپضئافمرکوةميظعةورثاذدينبمالسهوبأناكوهمركلفيرطنبابقليناكويدوبعلاديمنبمالسنبفيس(۳)
هتيينمهجرخأىرقلاةنؤملكائيشراعتساالومهازغلائيشيرتشيناجاتحاامفبكارةئامعبرابينإطعلاديحنبرصانخيشلاهيلعلزن
اوناکواوضرقنایتخةربخلاهذهىلعاوناكهدافحاوهؤانبااذكهوهروفنمهلهتدهاشمدرجمبصخشلانمهفرعيماذجلاضرمبةربخهلناكو

نیمرکنیلجراناکدمحمنبللادبعورصاننبديعمنبنسحمفداوجأمهنمكلذكءالؤهوةدحاوةريسودحاولاحىلعةبجاجشلاومه

.امهيلإعجرتافصلاةيلوئسمتناكوةرهشوةورثمفتناكو
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:اہفلوقي,

افقنأبقابسلايفكنرقكاداناذإدسحنمكيلعفاخأينِإ

:ةديصقيفلاقو

هحئاورتباطضورلامسنكاذلهحئالبلقلاكرحقربرئاشب
هحداصنصفلاببصلابلقكريمامقرونانفالاىلعتنغو

:ملسمنبديعسخيشلاهانبيذلادقانلا.سلجميفلاقو

دقالانيعبهتفإشترهظدقاننمهللهفءانبلااذه
دحاجلاناسلهلرقيىحضادقوومسيلزنمنمهللهاي

دراطتلاةبلحبناقباستيامشالكنايرجيرهنونيع

دحاولالضفنايبديرتنكلةعمسلواحتاموتينبدقلو
دعاسلاوهفكبدوفولادعسرفاظىمسملاوكناديعسا

دنعلاقوهيلعانرثعيذلااذهنكلردقلااذهنمرثكاتايبألاو

:نامعلينورابلاهللادبعنبناميلسخيشلالوصو
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ربكألاسيئرلااذبنامعىرشب
دقهللادبعنبناميلساذه

يرجلاينورابلااذربكأهللا

رصقمريغتايارلااهبرشناو
رفسُملاحابصلاكانيلاىفاو
ربدملابیطخايفادغا

يرسلادوؤادنبناميلساذمأ

:هلةديصقنمبازيملهاابطاخملاقو

اياببرغلابازمانلتحت
فاوقالمرجنلاِتريصو
داعتباايفةبارفبرف
نکلوانعمحتنيدلاسفنف

ديدحنماسوقرهدلاماقا

اباطخلايدّبنذاناسحالانم
اباضحلاويفايفلاابتعطق
ابارتقاراصدحتابتبرو
اباجحلاىخرأانبودع
اباقعلاوجلانمهبديصي

هلةديصقنموردقلااذهىلعالإاهنمرثعنمةنانطةليوطةديصقلاو

:دیعسوبلآمهولئامسةلافسنمتولخلالهااهبحدمي

بادالابتولخلاالتزرب

هنأكعيفرلااهسلجمهل
ةداسالاقلتملهتئجنا

باسحالاولضفلابتقوفتو

باضصطالابراضةرجلاقوف
باناةداسابأءاجن

نممهلکواكربدلبنمطسابلالهاديعسوبلآتولخلالهأنمو
دالوادوعسودمحودجتولخلالهافدمحمنبرصانمهدجودحاوتیب

نوُمسيءانبأدوعسلونينسذنماوتام٠مدعمهلكءالؤهودمحمنبرصان

.دوجولارهظىلعمهواردبوالالهوادمحم
.عضوممساتاولخلاو(١)
.نالاىتحهدافحايفةيلاوتمةيالولالازتالويكرتناطلسلادهعيلحرطمبايلاورصانديسلاناك(٢)
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مهنایفخیالودمحمنبرصاننبدونبيلعدالوأطسابلالهأو
مېنمو.ديعسلاتویبيلاعأنمةفداهملاتيبنممهنألاقیوءةدايستيب

ةبيطقالخاوةفرعموملعبكسمتموهوايلاحدوجوملايلعنبدوديسلا

.ةنسحلئامشو

4تافرعلايوذنموهوانسهىعدُيناضمرلانمبیراوإل

4تاجېبملادئاصقلاىدبأرعاشلااذمعنمّلسُمهوبانما

بدألاوملعلايفرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقنه
نموءاهقفلاءابدالانمناك.يرورسلايناضمرلاملسمنبنسحخيشلا

قاهنأىتحمولعلايفاسردمناكومهيلاروظنملانايعألانموهدلبرباكا
نسحمنبهللادبعخيشلاوهوهتذمالتنمدحافلختفهليجللادلبيفاسردم
:احصانوهلابتاعمةيتالاةديصقلاهذهلاقفيرباجلا

هدصاذامهلادبعلالو
مهمهنيذلاولضافالانبا

لاىلعملنيذلانايبذلآنم

نمهوباراجنلايكازلانسحا
ةلزامكتءاسدقتنكنإ

افولاولئاضفلالهأمتلز
لاةرهزكرتاوملعتلاىلالبقا

مكلريخدحاوفرحملعت

الیوریقداصلاقماذه
اهھکاحدققماوةحيصنلبقا

راكذالاوميلعملاسلجمنع
رازنممصنممراكملالهأ
راخفولئاضفمجقالطا

رادلالكلضفلابهلتدهش

رادكالاوبنذلاعيمجرفغاف

راطمالاكدولانيلطاملاو

رارقرادحاصتسیلفايند

راصمالاوضرالالككلمنم
يرابلاهيلعیلصدجأنع

راهقلادحاوللةقفشيذ

—٢٢۲۵ا



:تايألاهذهبنسحمنبهللادبعخيشلاهباجأف
يراسوادتهلحولتملعىلعرانهنأكماظنلايفاو

راطعلابعاكلاةاتفلاردصيفرذلادقعكامظنيلتغصلب

رايخألاةميشودادولاضحمنمكاذوباتعلاضعبيلتففزو

راكنالاِءييسنمالویبتعيندصنااههللااملعاف

رايدالوالكمهردنمالوايندلاىلايبلطالوالك

راهطألاةداسلابتهدمكلفاهردغةفاخمارذحلزاللب

رادكالاوسؤبلابةجوزعمبلخقربولوغاٻنالو

راربالاديسنهتأربخيفنيصلابادغولبلطيملعلاو
راحسألابيرمقلادرغامامئاديلرهللاهلعىلص

تايبألاهذهبحاصقيقشيرباجلانسحمنبنادمحخيشلاناكو
انسلاقيطنموامركالسابوةنودملاراعشألاوبرعلاباسناوريسللاظفاحايد

نارهزوناہبنیاشملابسنيقتليهبودوعسمنبدمحخيشلالسننموهو

خيشلامهئاسؤرنمورباجينبيفءاسؤروننايعأءالؤهودومءانبآنازعو
مهدلبءالؤهونيتنجلايعارهللاقييذلافيسنبدمحموثراحنبينا

يئمہتایحتضقنادقولئامسيداويفرباجينبةيسيئرلاةدلبلايهوةليجللا
.رشععبارلانرقلالالخ

.ةلئسالامظنيورعشلالوقيكلذكملسمنبهللادبعةوخأناكو
:يميلسلاديبعيباخيشلللاؤسلااذهاتمءاهقفلل

مکترااذاتالكشملاصيوعبروملقلاوفيضلاوفيسلابرلئاسا

ملاثداحناداصقلاةبعكايواننيدنكرايمالسالاةودقايف

مؤييذلاذالللاتنأروسقاباهنامزديحولبنامعرانم

.هلمجرتلاوخأيأ(١)

٢٢—



اوقرافيملاذاىلتقلايفلوقلاامف

نكتملوةايحلاضعبمهبناكو
مهزاهجعيججىنوملاكنوتؤيأ
ينلعلريخهللاكازجيندفأ
هضيرقبأدقاديلبځاسو
قراشرذامهللامالسكيلع

محتلااذالاتقلاتاصرعكراعم
2كانهنممہبودعتةردقمغ

مزتلمناکامونيفکتولسغك
مظعلايذهللانمقيفوتبزوفا
ملكلاارعبيعلكحلصاوكيلا
ميدلاتلہناامويجوجدلیلب

باوجلا
متالارمقلالجخياباوجكيلا

اقرافيملاذاىلتقلايفىلوقلاذحن
يننافاوتاممثالپوطاوشاعو

مهبایٹيفاونفدينایریضعبو
مهحرجدعباومعطيملاذالوقو
مهؤامدنکلولسغمسيلف
اهرخةداهشلاباوثأكيتاهو
همظنتمرامهللادمحبمتو
املسمةالصلامخهبضفا

مشداولحنالهجامالظځزي
ملأمهباممظعنممهعراصم
مزتلملسغلاونيفكتلاملىرأ
محلانفكالوالسغیریسیلو

مشاورشيملوايندلانماماعط
مذلايفهللابناجنمتطبترادق
مرتحمكراعلايفديهشءامد

مميفبلقلاوهللادبعلاياوج
مألايفبحصلاولالاودمحأىلع

يلعنبملاسنبدوممہنموهرکذقبسنممہنمءابدارورسيناکو
نعملعلالهاثحايناكوةفرعلاوبدألايفقوذهلناكدقفيبادنلا
لزيملوةبّيطقالخأاذناكوهقفلايفةيّمظنةلئساهلوهصيوعورثألالكشم

هبحمطوةّيناسفنلاءاوهألاهيلعتبلغنكلةركاذملاوةءارقلابالفاحهسلجم

ىلاتداةريثكدلبلايفتاكاكتحاتراصونارقألاوءامعزللةسفانلابح
رايخالانمةلمجدلبلااذهيفناكدقوهيلعءاضقلاوهنايكبةحاطالا

اهريخرثكودالبلامهبترهزفمهريغونيضامرلاونيسححدالوأنملضافألاو

— ۷۵۳



ضعبلمهضعبنمناكامناكوايلاهأنمرييغتلاعقوىتحدلبريختراصو
كلتتضقناالوفوخلاوعوجلاسابلمهقاذاومييلعهتمعنهللاريغف

يهاهفمبيلعهتمعنهللاداعأقشاقشلاتأدهوثعاوبلاتنكسوثادحألا

ىلاعجرترورسةيلوئسمناىفخيالورطاخلاجمبتورظانلارستمويلارورس
يلاحلامعزلادلاووهواميعزمّلسمنيديمحخيشلاناكدقفدلبلايفنييادنلامعز
ثادحايفهيلعيضقيذلادمحمنبدوجخيشلاهدعبنممثرصانخيشلا

دلبلانألهتليبقمعزىلااہیفعجریلكفرابکلاتامهملااماايلاراشملارورس

ةماعزناىفخيالورباجونبونويبحرلاونويبايسلااهمهاىتشلئابقهيف
مہیفنالاواعفنلهُهللادبعنبديعسنبنسحمدالواىلاعجرتنييبايسلا

لهانسحنبملاسدالوأىلاعجرتنييبحرلاةماعزوديعسنبرصانخيشلا
لاىلاعجرترباجينبةماعزوديعسنبمهارباخيشلانالامهيفوةناَمُدرُج
نبدمونارهزنبملاسناخيشلامہیفنالاودوعسمنبدمحلاوثراح
6هانرکذنمیالوعجريمهوغزلدلبیاقعلايداونادلبنيادنللوناد

رورسهدلبيفالوئسموهموقيفاميعزهانركذيذلاديمنبرصانخيشلاو
هماقمامئاقلازيالفدمحمهدلونالاهدضعيودلبلالاوحأادّدسملازيال

ةعلطركذبهذهانتلاقممخنوةيلاعممههلوبيحنلبشلاوهنعالفاكايفاكو
وهوالأهبراشطخيملورعشلالاقدقفةدلبلاهذهةبلطنمديدجرعاش
:هيفهللاكرابيلاضمرلافيسنبدمحمنبفيسبيجنلابلاطلا

«تاهبَجرشعمنمْيثراحملَسنبةعمجبىمىلاو»
4تارهابلارهاولادوقعكاباطتسمادّيجءاجوعشل

باطتسلملاو6ءيڌڏرلادضديجلاو6هيلإروظنلامهریبکموقلاةببج



مدقتدقواهقنوروامنسحبكرببتيتلارهاوجلادوقعبهرعشهبشو‹نسحتسللا
رشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنمت‹ارركتمهيبشتلااذهريظن
نمبريضملادلبلهأنميراَحلايرجتخلالشاهنبميلسنبةعمجخيشلا

٠قئافقئارديجهرعشوهمظنورعشلاباعّلوُمافقثمابيدأناك‹ةيقفرشلاةيحانلا

ةييرغتكنوةبيجعصصقورهابطخاذناكو‹يناعملاينسينابلايوق

تاحراطموتاضيرقتوءاثرويدمنيبهدئاصقوةفرعموملعنمولخيالو
كلذريغو
:هيلعهللا

یشمنملضفُأتنأافتعشتیریس
ىربنلنيملسملامامإاركش
ىضمنمعاهلكلئاضفلاتزح
اقرشماردبكاوسنمناحبس
املٹمکكيلإيشاعلاكبیرسی

ىرولاراصبأكنعكلالجىضغأ
اهلكربابلاكْئباهمتدرأ
مهعيججمانامعدقلضفلاو

رئاثةفامثابلقرئاط<

اهلكنطاولايفةداعسلاكلو
ىمحلايفشيطبلهجوذماحام
رذيملةيذنلاكتحارمامغو
كلاهوأوبكيذنمقي۾
ىدنلايبيمداكلثمليفنإ

ىستحاوانسحمايالاكبتفرش

يليلخلامامإلايفاحدمالاقةديصقباهلبتسنو.تايبدألانم همر

اشفدقةيربلافكلدعوال

اشرالبضيفيارب:ىروللكب
اشهدأكناشعدبوتدزوتأو

اشعلاوةواشغلاالجوىمعلااحمف

اشَعنماهيلإىرقرانبىرسي
اشتالدصاقملاىريحاهراجأو

اشتهشلايمجعألاوايرع
اشعرأودابروج1لدعلاو

اششعوكارذفخرفأویوا

اشرعبكاوكلايفكماقماهيو
اشيطأكسابريطنمىناالإ
اشطعمارطققافالايفرطقلاب
اشعنأولاقأالإهرهدنم
اشحلقامركلاقلخلاوسابلاو
یشتناوةرسملاحارابنمكب

٢٢۲—



ماحلدعأقحلاباحاي
یرولاشختالوادباحلصممق

يذلاودهاحمللںوعهّللاو

ةييدهرَبأينماهكيإ
ةيهذةيشومفكتءاج

:دربلايفلاقو

دربأالابالزمكنود
اهدنعقزرتفقوزرمنيعوأ
اہبصغفريحسلاةبَجىلإبهذاو
هتابنجيففغافةفيوغ.وبأو
ةفرغكلذخنافةفيرغلانمو

اهزتمالفلاكايذبمعتراو
اهرافةفيرغلاكلتىلإعجراو

لقتنافةماقإلااهبتمئساذإو
دصاقلبارسلاهعفريووفي
اہمتلحکدقءادوسرحوذ

اسباولكاذبهكلاسمتدفف

هقربنمضراعيفافضرعاف
اوقفجرخيفهلنبيطتف
رحأونيجللالثمضيبأنم
امسابرهزأرهزلاهجوكيريو

هرباي

یشتراالوطقراجامیرولانیب
ىشتخلاارديكنعكيرهڭللاف
اشياهلئاضفلازاحهبىفوأ

ىشحلاوحاولاوشحةدومب
ىشونموبيقرلانمكيلإتصلخ

دمهىلعأبانسَحالزنموأ

ددرتماهونعاسريخنم
دّحُصلالابجلانيبةكربوأ
دقرملابيطبىظحتنأتئشنإ

دعجتملااهلمرنمبئاوذب
دفدففدفدفنماددرتم

دغرأشيعلظيفاهبمقف
درغملاحورطلادلبلارهاظلل

دیلابمشوکدعبنمهار
دمناجاجفلاكيتاهراصبأ

دنزألاحدقبالإيدتہتال

دجنألاواهناطيغىلعوبري
ددعتلاهسنجيفانؤولتم

٦٢۲۵—



ادواتضايرلايفرطخينصحنلاو

قصالنمةوُهيفهبللناف
ءىمكأنمهئاضفبيذلانُجاو

ابصقرافةنجبعالمهبو
ارفاظأوابلانتيشخاذإو

لحتراوةحارتساللهبلزناف
هئاحنأنمبئذلارومطسمطاو
هلاجمشبهبتیوتسااذإف
ابنللدعصاولوسلسلايفلسناف
بلايذفمعافترالاوبلانإ

هديصدصريثيللاکاہبحرباو
افوحيفاّسمللكٽثوعبثعباو

يشيالممصمضوهنضېناو
اہمدةمدواناشيعشعتو

اببهذاواهلشفءاشتاذإو

مامنمابابرأترقفأدق
الفتداعذإيالغلانعحفصاو

الصمبريضملاوحنىلإضماو
ةربإيفاهطحوزيردلاذخو
علتقاواهعلتفافكنطبخربو
دقوروصيئترصاماذايتح

دلقموهرُذنمحّشومب
دجربيفقهاشنمةورذوا

دبكألاماوأيورلقاسعو
درغونيديلابقفَصومهعم

دعبأورارفلاوحنلمفمنم
دوساليلحنجواةعلقوا

دصقاومميفيليحللوابره
دصومودعلافاکیشوهنع

ددرفتومرهظبكيبدلاوحن
دقرفلامابوأرجلاقوف

دعصاواهايئقلحفهنم

دطصافكلحرابوأحناسلو

ديوتلعفامقحبقلطاف
دسوأةمالبهدصقنع

يدرلاالدنججاہمةمودف

يدعبتستالوجوجأيضرأيف
دعبااشلاقينأةيرحلايهف

دعبإلاقيحسلاوحناببهذت
دسفمدسافمنماہیفناکام

ددجتكاسكيلاباهبزرداو
ديشموتباننمافوحام

۷٢۲—



يذلابانيلإانتمبلقنامغ
اپتارجحيفتارشحلارجحتنإ
هتاتكډربدوربدارلاسكاو
نإوالاعفأدومحملاكنوكتف
لئاطِءابنمايدلمكلف

ابفنصنموفحلنمانيدلو
ناباهلكأاحاتريلكامو
ةخوبطمةبلحنمبراشمو
اهعذلوماكزلاصصغانتثروأ
الفاديترسخانيديأترصخو
نمدربایحتافلوأتنأام

هنوکسوهتارحيفرهدلاف
ملفاهاربأوةحنجأشارك
ةرسمنويعلاةدماجرَقأو

یرجاذإفامئادرشييرجي
هموينمضيبأهجوبودي
هباشاههنيعوراهنلاىذقا

اودسفيلبابذلاراطااوراط
ةيربلاقلخنمناحبس
نیابتدقنكلوسنج

تربناف

يذلاب

دبعألاركشوىنسحلاهبيربت
يدتعمللعطاقدربانع
ديلابيناوجلاءلمهحوخبف
دجسلماوابيأتاتتايبأ

ديلاوةميزعلابولسمكيشي
دقوتماهبنوناکبءكد

درتلاكسفنلاكيلعيقلي
دوسألفلفولسععمنمسلاب
دربلاعذلءاشحألاوقلحلايل
دلضمبآکبتحربالوتحمر

دصومةيلبلابانيلعباب

يدتغتومانألاىلعحورتبون
دعقمنماهريغضېناوضہتن
دمجاناکانزحاناسأو

دكنبهباشريباطلغ

دوسأرهفكمهجووداه
دسحلاظحلليللاكهداعأف
دبعألانوئشنمحلصأهللاام

.انهمدصقبتقلخهلامي
دصقملاروجولدعنمهادبأ

:ينراحلایسیعنبدمحمخيشلااهاشنأةلحرلاضرقملاقو

— ۲۵۸



عيرلاهزربأضورلارمز
رحسکوارمخکهرتملأ

ىنمورینعمابساتمیا

يتتماقۇلۇلكحولي
هارتٌیذأنويعللوهنم

درباندوةلالجبیأن

اياربلايفبئاغرلالذبهل
اعيججايندلايضتقتفكو

ايالايفمّسقلاهلئا

هادمىلإريطينلىلوقأ
هعدفائيشعطتستملاذإ

عيدبلامظنلاأیذشباطف

عوقولافرعانيولقبهل
عولوهببيداللكلذل
عومشلادوخلااهعجسيفهب
عينصىغوفيسراكفأللو

عوردهليهفمذلاماهس
عيفرلايسكعضاوتياف
عيجشلابلقلاويأرلانسحو
عومللاقربلاهنودمزعو

عيضرلالفطلاوخيشلاشيعي
عيطتسيالهنأملعيو

عيطتستاهىلإهزواجو

:اضيايثراحلاىسيعنبدمحمخيشلاافاقةزوجرألاضرقملاقو

الاقينأيغبنيرعشلااذلثم
رصعلااذغلبأنامزلابيدأل

اتويموجللا
دلاسبلأيذلاحجلبالاىتفلا

مّطنيذلا

الاجورهشسحبءِءاٻره
الاغتشابولقلاهبتماهفرعشلانمعيدبلاردانلابءاج

الاطتساومہیلعىماستفهنعنوديجمارصقهرعش

البترايفاوقلاهلتعاطأوءءاوترايفاوقلاهلتعاطأدق
الاسرأهءاعدولتتيهفاهنمبحاصألاكلذهمهف
القمتکرتلهوديرالامتكرتلهلضفلاابأاي

۹٢۲—



تعجدف

امظعنوکتنأتمظاعتو

الاومألاهنودتقّرفودجمنمقرفتيذلا
الرةجهبتسبلتو

:اضيأيثرالاىسيعنبدمحمخيشلااهلاقةزوجرألاضرقملاقو

ملقلابامَلعنمناحبس
هللایلصوهللدمحلاو

یدحلالهأهبحصوهلاو

دمحمىتفلاةلحرترظن

يلعنبيلولاحلاصنبیسیع

دنهللتهجوتيتلايهو
ظفللاعیدببافءاجدق

يراردلاهنسحيفىكحمظن
مسبدقبيبحرغثهناك
ملاردنلنمهجوتاذل

برقعلااهغدصبتدباذ

فلإلااهديربيفلاتخت

ءارمسلاةدعصلايفيشتو

بهذلابتجسندقةّيشوم
اهماثلترفسأدقةضوروأ

يضفاهناب
اهرايطاعماوهاهھراونا

ناردغلافئاحصنمرقت

ملعيملامناسنإلامّلعو
هالواامودمحملع

ادتباوتخمالسلامهيلع
دجمالامامحلاانخيشليلس

لوأوىرولايفربخأريخ
دصقلاواهريسيفةميرك
ظفحلالهألىنعلاقئارو

يراوجلارردلاوامتاوع
مدقدقبحمىلإحرفنم
مضللوأمشللةيكسم

برقعلاجربلحردبلوقت
فلالاكةقوشممةماقب

ءارضخاوءارمحلاةلُحلاب

نفلنشفنمبراشک
اھراہناهليلوعجاوس
ناحألابمستلاللاسر
تن



رئاممسنلابنصغنيبام
ملكلاليجتوحةزوجرأ

ةدئارلايدابألاوتامركملايذ
سأبلاثيحمادقاإلابحاصو

برعلاديسوليخلاسرافو
بلطنمايعادجمايفهواشنم
روهظلانمجوأيفلازال
العنمقرتيمويلكيف
لقستلايفردبلاهيخألفم

رتامنصغلكبرمو

ملعلالثملضفلايفرها
ةدئازناوهمامنبالع

سانلاهنعديحيرّمشم
بطخنإاناسلسانلاحصفأو
بجعلاىدبأهدجميفهناشو
روجألاوناسحالاودجماب

العىلإاذكهوالعىلإ
لزنمىلعالىلعالزمنم

يثراحلايلعنبحلاصنبىسيعريمألاةمالعلاخيشلايفهلاقءاثراذهو
:١٦۱۳ةنسىفوتدقوللهمر

امضأيقنُاهحشوت

ىسأالابو بولقلاحارفأبحارو
حاجضرالانمدحليفردوغو
ىسالانماراندابكالافرداغو

ىلعابلكفتمعهتبیصم

هئاڻربهدعبنماولغشدقو

الامجنمهلايندلاتبلست

امساوبارغناوكألاهبتناكو

حفاونلاضايرلاراهزأكابيطو
حرافريغهدعبعوزجلكف
ځاوجلاواشحللانبهلنميفو

حفاوسلاعومدلابادوقَودي
حئارقلاوىشحللضممارغ
حئادلابهلابيعالغش
حلاكنوللافساكهجوبتداعف

حباصملاوهردبيفادباماذإ

حئاونومتاميهبتداعف

س٢٢٦۲



انفلابحصلحارنمندعيالو
هنأكاحماهرألاهلغنمت

اهلهألةايحىوقتلافورغالو
يذلايفكرمعتقفنأدقلىسيعأ

ةطسبسانلايفريخلايدايأتطسب
حلاوصلاتايقابلابامكنمتضم

الرمىلتيركذلاليمجبتضم
عراضوىسيعدعبماضلنمف
هدوجبالویيهدعبنمو

هئابإزعبيمحيهلثمنمو

هسفنوهلبسانلايئهلثمنمو
ىدجلاودشرلاهدعبنمابلاطايأ
تعلقأبلاطملانإمرتالمق
انبلاكدعبنملىسيعايأَتمقأ

حفامسلکبارومعملازالف
رعشمكوخسانلابولقحونج

0احملعلارشدبتلغش

اححصممقسلالوقللتلبقأو

ةمحرواثيغضرألالهألتنكو
هنوحتنياتباثاعينمانصحو

مہنیبتفلاوانمأمېتعسوأو

حباذةيدمنوشخيالثيحمهف

ةسايسريخلدعلابمهتسسو

حزانريغهتايبآانفنعنمک
حئاروهيفناکامىلإداغک
حئارضلانطبتوملاباوعدوأنإو
حاصملاوىدارشنيفكرسي
حلاصمايأكياللاكمايأب
حجاحجلايبنلاباحصأةريسو

حتاوفلابةلوصومهرخاوأ
حداكفرعلابلاطريقفلنمو
حئافصلاوانقلاباودعيدريو
حفاصموسمالنمهدجمام

حئافصلاوىرثلايفاردبرخدقو
حجانريغهدعبءيشكبالط

حلاودلاتارطمملاهيديبحسب

حئاطوواهريغِءابكاذف
حفاكمنيبلاقحلانعتنأك
حاجريخلاىلالاحيفكنب

ځحاستلاواهفرنمهلئاسم
حضاوكهنمسيبلتلااذتیدبأو

حراسملاومهقفَأنمالخاماذإ

حئاوجلابمهرهدمهاحتنااماذإ

ځارلجرالوحاطننرقالو
حاجلکمہمقفربتضرو

س۲٢٦۲



مہيبةعيرشلانيزاومتبصن

هجاجوعاتمقآدقفطلبمېنمف

بّيغمنسحلكمہنمترهظأو
همظنمكحأردلاكلسكاوداعف

هلهأتنأيذلاكنماوُأراملف

ثداحلكيفرمالاكيلإاوققلأو

قلاغرشللكنملاحباوشاعو
امئادكتايحیومهلكف

ىسأيفكتومدعبنممهلكو
اهتوموةايحايندلايكتايح
ىدنلايفكرحبوايلعلايفكماقم
عئابکتيعسيعسنمكنإو
هلاعفنسحبىقبييدحأولف

الوأكباخسرهداخسالولف

ةمحربحرضلاكاوثمهللاىقس
یسألابكدبنزلاحاريوان

هنإورقننایجرن٠ننو

حجاروكيلإحوجرلطقسب

حفاطلكفطعمفنعبمېنمو
حباسدرجالكهيلإتدقو
حئابقلاومهئاوسأنمتّيطغو
اللحالءازوجلاىصعلثمو
حئاصنلاضحمواصالخإدشرلانم

حرانوبيرقنمفالخريغب
حاطوحالصيڏذنممہون

حاصبكيلعىشيمهلكو
حرابريغمہبځربتوكيلع

حباسوماسلكهنعرصقي

حدانبیدرلابیرنموتیقب
حئاحشلاسوفنللينأواريخأ
حطابألاوهئاجرأىلعضيفت
حراجباهنمنازحألاهرفتو
حالروغلابناجنمادبقرل
حفاطةجوموراهفرجىلع

:ءافرشلاسرافيثراحلاهللادبعنبديمحنبناميلسخيشلايثريلاقو
١١۱۳ةنسيفوتملا

امدنيلاعلانويععمدرجيلفامظعاموبطخنملجاملحدق

۳



امزتعمبابلأللنزلالبقيلو
افسأىألاباوثأنوكلاسبلیو

اذفهيفسانلاىواستفىلامع
هدينممدولارحبناميلسىدوأ

تحجننملضفلاردبناميلسىدوأ
ةغبسمورضاذمعطيناكدق

همراصدحولجيناكيذلاىدوأ

ةدفاوضْألاهيلإىوهتناكنم
هنساحميفادرفناكيذلاىدوأ

هترغلثهتاقرشمهقالخأ
هديعضاوريدقِملحر

هتيسنسحنهادباهبيوان
يذبهمبطخلايلايلييدنهنو
هبلاطمتايهبدحينمامإ
انحالصلاباقیرعافاسناكدفق

هبذوليلذيذلزعنکرو
هبنلملاعلاعهنامزلالاغ

ابسنمهاكزأابسحمهاضرأ
اهعججأبادالاهبنامزلالاغ

بهالسلادرجلاهبنامزلالاغ

هتحصشيعلانماسيالناکنم

هلءافولاحصنملكىلعقح
ابتكمنازحالابرهدلابحصيو

امزېنمباقعأللربصلاربديو
امئتلمءاملظلابحبصلازربیو

امجوامظاکهارتكاذوكاب

امّيدلاوءامأدلاتلجخألذبلاب

امسلكقافايفلئاضفلاهل

امظویوجوذهادنبيفتشيو
امدعلاوفوخلانيدكنألاهدوجب

امرحهلهنمينحتاېنأک
امستبمهجولاقلطسانلالبقتسي

اميشهلتناکهترغناک
امدقلاونارفغلابةءاسالاىلع

امركلاوفورعلارمثتةّنجب

املظلاوبطخلايلييأرحابصم
امزتعمراسوأادئتمراسنإ
امطحنافتاذللامداههبیوه

امدېناوراهنافىدّرلابيرهاتأ
امممهالعأاردقمهلجأ

امذمهافوأامسقمهربأ
املقلاوساطرقلاوملحلاوملعلاو
امعذميطخلاوبضاوقلاضيبلاو

امأسلاهدعبشیعبنأدبيلف

امقسلاسبلينأهدعبنمشاعو

امزتلمبركللاحرطمحوورلل
٢٤٦۲—



بطوذلاحرتلاولحرلاططحيو
هتبحصبارتغمرهدلابحصينم
دحأىلعىقبيالردغلاوذرهدلاف

ردتييباوثألارهاطىضمدقل
هبمانفبحرثدَجيئلحف
اتوخإوهيفانسفنأيزعن
هلنإوىطعأللناف

انعجرموكلمانقلاخانإ

دينبدمحخيشلايريلاقو

لمحايرورسنمكتومدعبام
یرأنأكشعنلبقبسحأتنكام
مظعلارشحلاهنأكف

ىسألاوانوهنوشميهباوجرخ
هسأربداؤفلاعلخنملكنم
لئاضفءامسىیوحفهلتحاف

دقورفصمهفكأواوشامث
هتاممهردقةقيقحاوفرع

ٹداحنمحدافمظعأباوقرط

هباذأدولصلالبجلابللحول
اهقاطنلحءءازوجلابلحوأ
وأهوعفدهعافدعاطتسيول

هرانو

امذجنلاهدعبنماجرلالبحفجار

امرجالبورحصملاهرهدهلاغو

املسهردغنمدحأالوالاح

امعنلاولضفلاوهبرنمباوثلا

امألاقرأدقىسألابهنکل

امجعلاوبرعلايّزعنلبهلاو
املظامذوخأملايفونذخأيام

اجتخموًاءدبهدمحنهيلإ

١٣٤۱۳ةنسيقوتملايثراحلاهللادبعنب

ذمكلاورّسحتلاىوسنيلاعلل
ًللبلاهعبتتوهبراسيالبُج
دلخلاوحاولايكدقفنارين

دعقاذهيلواذهيفماقدق

ديمضدفهردصبواديینا

دقتهبتارينلالكوامسف

دبألانزحهبمہولقتئلم

دقتفلدقاهبورغدعبسمشلاو
دلجلادقفهلدوقفمباصجمب

دسجهريصوهبوذرحبلاو
ددبهدلبوهرنمجنلاو

دحتلمهنعسیلنكلواوداح

٢٦۲—



الابهودفمهدوقفمیدنفيوأ

ةبيصمبانتوزغفيكتوماي

سفنلاولاوم

تلصاوتاہيف
دلولاوةسيفنلا
ددلاكبئاصلملا

دسالوتتاموالف
وتکرتابهذالفيماحلااهريزهوىلعلابهذاتبلسو
عطتسيملنمتذخأفيكتوماي

هدسمنولاعلادسيالنم

اهئانبأنعمايألادهاجنم
يذلاوةنايدلاوةنامألابر

هلعفوليمجلابسكيفذكنم
هفطعوبيرقلاينبتةفنأوذ
ةفرطقمهشبهكاورفهلف

هدعبنمهنوالحاراي

رطقمريفزللعفدنيبام
مخنيذلاكمدقتاذإو

هلثماهجوبطخلاهجوتلباق
ةديعبنامزلابانيعتلکو

ىقتلاومئازعلايفيسأتلابر
اولاويدجيسيلذإىسألااولخ
مكتوموةايلامعنمكتايحف
اشفماسجابةيراعحورلاو

اجردتسوفنلابنيتوملاو

اهشيعونولهاجلاةايلاقشع

الفمهایندومېنیدلاتغت

هئاقللنملادبأ

دلألاناكولوهمواقيدحأ

دسكاوناکولوودبتةلاحيف
دېتجافدهاجممشویضمیتح
دعبنمتيعأوهقئالخترهب

دجوهمزالوارمعیپتنایتح

درينمالإینیةرنم
دصقاموی

دفصلايفوةايحلالغيفتوملل

دعصدقكلذوببصيفكاذاه

دكيفكنإفمهدعبتيقبو
دسالادرلاهتددرفادبا

دسفنميفنتواهبحالصلاىعرت
دقفامعدفافلءازعلابر

دسحللانمماظعلالمحهدجمنم

ددعلاىنفأمكلضفوتاململامعن

درتستيراوعلاودحلتماق
قىتشيفذخألارمتسااذإو

ذابنيعتمتسمللوردك
دسالاودواسألاباينأكاسف

دبسیقبيالونيدمىق

E



الوهدصحيتوملاعرزسانلاو
ههجوببارتلاعزنديس
ىرثلايفدلقتنسحدلقمو
لماوحتابئانلللهاوكو
ازۆيَتتاممللالعفتدنسأ

همكحيرجيلدعلامكحلاوهف
ةمكحلفادبناوحالصلاوهو

اذإداسفإوحالصإيكلاو

ةحاركءىجيرشنمريخلاو
هتاذلدوجولابجونمناحبس

هفصونعاللجأهناحبس

دصحامویهعرزنمىلعامول
دقعهتماهیقوفجاتدعبنم

ديجلاودئالقلاكيتاهدعبنم
دهلكةيملاةلدنبتده

دمصلاهللوهفةقيقحلاىلعو
دسألارمألاىلعادبأهقلخيف

ذسفدقءيشنوكلايفةيوطم

دقعلالحهبدسجنملحام
دحنادضلابدضلاوبعتمنم

دقتفمهاوسامودوجولاوهو
دحأهللاوهلقيفهلامكب

رمغنعفلألادعبةئامنالثونينامنوةعبسماعرعاشلااذهيوتدقو

.نيناملازهاني

يحرألصالحبيدأوإل
هربأىعديمانألايفصان
بيجععيدبتأماظنبإçل

4تافرعلاوذنههرلادبعكاذ

ةابآمارکنمومايرنم
“تايفنمتفتروغثك

ىلإحاترييذلايحيرألاو٠ماتلاعاجشلاوأهتريشعيفديسلاللالحلا
يالاینعمنأقبسو«یتشلئابقلةعماجةليقمایرو‹ةديمحلالاعفألا

الوهنمبجعتيامبيجعلاو‹عرتخلاوهعيدبلانأو,ايانذلانععفرتملا

نمةياغيفهماظنناكالومستبتيأرتفتو٠ةدئافلاديزلةداعإلايفسأب

۷٦۲—



نمرغثلاماستبانأىفخيالو٠تايتفلانمةمستبملاروغثلابههّبشنسحلا

‹ةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلالاقن

.يوكزألا‹يمايرلارماعنبرصاننبنهرلادبعلضافلابيدألاخيشلا
ناكو‹ةفرعملاوملعلايوذنمو‹نيفقثملاءاحصفلاونيزرابلاءابدألانمناک

دقو‹دافتسامہنموذخأمہنمفیوزنباوماقأنيذلاءاملعلاةذباهجلامزالم

ملعلابحرشناوهركفشعتنافىوزننصحيفهعمماقأويليلخلامامالامزال
عمتجافرابجتزىلإرفاسفلألادعبةئامئالثونيسموةعبراماعيلو‹هردص
تدادزافبدالابطیشنوهونامعىلاداعمثكانهبدألاوملعلالهأب

دئاصقلامظنف‹اضيرقتوةءارقراعشألابامرغموٌىرغُمراصفاقوفتهتيرعاش

مظانملانمكلذريغوتايكولسلاوتالّسوتلاوتاثاغتسالاوتايهالإلا

لكلاٌمضيو٠.تاسّمحخلاوناوخالانيبتاحراطملااهنمضنميتلاىرخألا

دقو‹رابحنزضايرنعراهزألاةحفنىمسيفيلأتهنعدجويو‹دحاوناويد
الضافاہیقفالاعرصانهوبأناكوفلألادعبةئامنالثونيعبسوةعبراماعیفوت

نيدلايفةريغلاديدشقحلايفابلصركتملانعايهانفورعملابارمآامهشاييدأ
ماكحألاذفنأوركنملانعىبنوفورعملابرمأفلئامسىلعملاسمامالاهاضقتسا
ةئامنالثونيثالثوةتسماعيناثلاعيبرنمسيمخلاةليلوتةالابمالبةيعرشلا

يفهقّزمريبكناويدهلورعشللابحماييدأناكوهتمربهللاهدمتفلألادعب

هتافومويهلناکوسانلايديفيتلادئاصقلانميقبامالإهتايح

.اماعنوعبس

نيملعتمللةبه)ناونعبةديصقلاهذههلمجرتملاهدلورعشنمو

ت



ومرکشلعللدمحللا

التدبأراثالاةءارق

یضمدقنمرافساارقنمف
اباحصأسلاجهنأك

نأدبالرحبلايفصغينمو
ةورذىلإفريدرينمو

ادلاخشعيملعلابحاصف

هطخنمملعلالضفهلل

ةدحويفلوذخحلارصنيو
يفدجنممركألاديسلاف
نأمارنملضفألاديسلاو
لزیايذلامهشلالسابلاو

هملعنمرحبلالثمشجي
امهفتسمناوخاإلاثحايي
هموهفمباحصالاحتميو

هناوخإوهللحصنللاب
هسماركإذاتسألامركيو
الذابامداخهللمرتحبيو

.تلادحليفةفلدحل(١)

هرکذنمهللانركشذإ

رصحنعِزجعلاوهدوجو
هردنلبقانوصمارس

رمعىلإارامعأدج
هرفسفملاعلاشقانو

هرعفنمرهوجلاجرختسي
هرهدنمرجضيالفالعلا

هرديفكلسلاكمهملع
رقيف١دحلأولركذلاب

هرخفنموهوالإرخفال
هردقنمصوشقنملاعفريو
رقفيفمودعملادجويو
صعيفملعلالينليصحن
وتسنمملعلارسفشكي
رکفنعنارحطاني
وغيفرقوأاهروننم
رمأنمبناجلاضفخيو
ردنمقرشأاموهس
هرسنمةينلاةحصو

ربيفروربلادلاولل
هرخذنهرخلاسيفنهل

.ةيبرعلانوناقلفلاختوهونزولاةماقالجالةرورضلعفلامزي()

س۱۹٦۲



ركفوأتمصللامزالمامئادهترضحارقوم

رعبنمفرفغللادم.ةلهميفقفرلابهلأسي

هردصنمضايفلايقنليلهلغارفتفقوایعارم

صميفملعلااذهليصحتىلإاودجناوخإلااأاي
رجفىلإليلاقسغيهراركتبملعلاىلعاومود
هردغىلعلوبجيرهدلافافصرهدةصرُفاوزهتناو
هرجأنمنيدلاباوثلكاورجضتالوهنماومأستال
:هرفونمرثكلاهيلعناههبولطمرادقمنفرعينم
رشنيفثحلاومكليحصنيتتافامفملعلاينتافنإ

وبنمنبؤلاةتوهحنمرجألاليزجوجرأ
هردأملانآملعبيلنمةيحيلييلهجنمتحبضأ
رکفىلعيطغنمملعاميتمتقرفمهةميغ
رقفيفرمعلالوطشاعولقشمىلبوضمنرصد
وکنمملسأىتمىتحهتاراغبرهدلاينصان

هرمأنمعضوضخافربصلاويداكذإمزعلابهتلباق

هربصنمليعذإاضقلافرصىلإينلاكشيرهدىرتلهف
هردأملوهاشخأتىكامىضقنافاضقلافرصيلحط
هرمنمشيعلاولحتبذعتسايننإدئتاوالهمرهداي

هرهقيفنوكلاويننإوقلاخلهللانابيملع
هرجاوهرمرجملیفکيبسحرادقألاردقنم

وشنموريخنمهيضقياجبضارهللاملستسم
رمسمأىلإيريدتِءوسويوقنمويلوحنميأ

—۲V۹



:اضيألاقو

لحزاهنودنمىلحلايفةمهيل
هتيمرينتمصاينامزنکل

يتبترمويمزعنعينتطبثو
يندناعيرهديتمترصقو
هطباوريقحنعينتعنامو
مهمضېترارحالاوكلامرهداي
ةلزنمفخدقنمعفرترهداي
مرجالوبنذالبماركلايصقت
امرحمشينبتنأةلادعلايف

اوبهرنمماركإمنمافلكت
ةمركمدصقالةعناصماومار

اوحنجیتمامویاوحمسةفلكنع
هبملأدقافيضدرطيناكنم
مماذماليتاندسئبای
هفسيوذافالجأربلاحنميو

اظقيمہمايلتنحتمااذإ

هتهالبنماباوجريالف
هعمجيلاميهقفتلایری

ةبترملينيذهدعبامفالهم
ةرسيهرسعلاىبقعمحلارثكتال

اتقاذمولحنةبقاعربصلل

لمآاهھکرديفيلظحلادعاسنإ
لبسلاهبتذدسنافرقفلاعقدمب
لشافايهنممحلالغاوش
لخبالوحشاهرصقناکام

لبكلاولغلااهمنيأاهأبت
لبنلاوداجمألاكؤادعأناكله

لبجهئازوأنَمضفختوادصق
للعلاامردقلاصيخريدتناو
لخبلاوراتقألامهيأرلجو
لصبلاوةانحصلامهشيعناکو

لَحلاعفتدقامرانکل
لبجلاولخبلابمهفرعيلهسلاو
لبسلاهبتلضذإفيضللموشلاو

لقتنينيحايلاقوفوارُغ
لطباديسمفلقابدعي
لبقلاولبقلاامهحضفتلهلس

لصفنيهنماتيبلضدقبضلاک

لجألارضحيىتححدكلايفدجلاو
لقتتمايألاوريديرهدلاو
لوداہنإلاحلکىلعربصاو
لسعالوولياهلئمرسال

—٢۲۷ا



نلديرولالبحنمبرقأهللاف

لكتينهرلاىلعوةياهن
لبسلاتقاضاماذإهيلإاجلاو

لېينيحءاجتلاقدصبىدان

لاضفألاىلعَلَجهدحألالّجلاوءالألايذلًاكش

لاحلكبهَلدمحلاولاوللاضئافوهدوجو

لالضلاةملظنمينجرخألافنألابهاونمهناحبس

يلالجلاورونبيلداقو
لالكلانمْلَجينحارأ

لاصونعينشفأماه

يلاعتةداغاي'رقأالل
يلاغتشاالويمهنمكاذام

لاجىلإوبصأالتحبصأ
لالدلابتهيبينعلدنم
يلابوهلابام"لقأالو
لاقعنملقعلاردهل

لامكلايوذنملامكلانإ

لالجاإلاودمحلابينقطنأ

لالذإلافقومنعينناصو

لالزلابنشلافشرليوحن
يلاعفنم0لاعفلاهذهام

يلابآالنارجحلابوهنع
يلابحیواكاذنعتعطق

لافسلاوهمىتفلايجني

لالخللاشارمیزئاحا

لاصخلاعمسفىللابِرلاو

.ربدتةمراجالهيفاتالوالفيهولعفلالبقيتلاةادالابمزجلامهوتهلعل(١)

.ةيبرعلانوناقنعجراخاذهوقبساميفلوقلاكلعفلايفلوقلا(۲ر

س٢۲۷س

 



لاعفلانسحلاهيأبال
لاخومركممعبالو

يلاودلاكباسنألاانإو
لالبنمنامظللهيفام

لاخلابلاطلابجعاي

يلاوعلابئرلايقريفي
لابابرتمنامركم

يلاحعفرلايركتتفنأ

لاهجلاومالكللاةريسو
لاضفألايوذنمماثللانيأ
لايمىلإلايبتسل
يلافصرمالدادولايفصأ

لاكشألاعمرايطلكشلاف
لامعألابوملعلابناو
لافسيفوهفارشماروا
يلايللارهسنمنرجضتال
يلاحللصوفلادارأنمو
لاسکمنممزعلايوقنيأ
لاهجلاكحاصاياملعلاام

يلاعلالئمطقاسلاالوالك

لابئرلاكنابجلاىرتلهو

.بحلاىنعبةقملاوىطعااذاىلرأنميلو)۱ر

لاضفمقباسدبالو

يلاخليمجلالعفنمناكنإ
لالالثمعجرتتلحاذإ
يلايللايفقريبّلخك
يلاعملانععابلارصاقو

لالجإلارفوفنكينإو
يلاموهلاملبهيواي
لاذنألاوداغرألاةبحصنع

يلابأالفينعاوننِإو

لافغأللهيبنلابحصيأ
لاقلةَقمواتسلو

يلائمنکيلفيدومارنم
يلوينمبنورقمهءرلاو
لاعصخشوهفاريخمارنِ
يلابتالوملعلابكيلع

يلاغلالجأليلاغلاصخريدق
لاكللضرعينأدبال

لاطبلابساقيالدجلاوذ
لاذنألاكنوريافرشلاام

لاضفلاكصقانلاالوالك

لاجنلاكعبطلاميركلهو

— ۲۷۳



لالزلاكحلملارحبسيلو
لاحلكبقلخلانيات
لالخلاوريبدتلاودصقلاو

لاجرلاتوافتامنإو

لاومألللضفلاسيلكرمع
لالحلااذإالإ

لادبألاةريسدارأنمو
لابقإىلإالتبقالط
لامكلاىلعهللدمحلاو

لاللايذهللاةالصمغ

نمتناك

لالالثمثيغلانوكيالو
لاكشألاوناولألاوعبطلاف

لاسرتسايفودجلاويعسلاو
لاصخلانمايلعلابترلايف
لايكملابناقهذلااهلكول

لاضفألاودولابتقشفنأو
يلايبالوهايدقَلط

لاحلکبيعجزىلإالو
يلايللاومايالاتمادام

لالاوىفطصملاّيبلاىلع

:هتراپزلينالېبلاناميلسنبماسبيدألاهاخأايعدتسملاقو

قئارلاقئاللاضيرقلابر
ايورصعلاةيلحاي

نمناميلسلجنملاساي
يفتلزالناوخإلاةبخُاي
ایليلكتايحتتفاو

ائازانيأتنأبالضف
انبامبادالايلتجلل

قداصلاصلاخلاءاخالااذاي

قهاشلاردقلاَعيفررصملاةنيز
يقباميسنألادهعدج

قئاععنامنمنکيملنإ
قئافلااضفاللےفطصنو

٢٤۲۷—



قماولارظناميلإرظناوافبأداوبادالااخأايمق
قحاللقباسلاكرتكانيبيقباذاملقتالذإ
قئارلانسللالثمكيّعلاحبصأدقهيفيرهدنأول

قلئارلالثلابرضبايينمقيمللضفلالهأتامذإ
قئالاكنارقألاقئافلهللعلالضفدحجينلرظناو
قباسنممورحلاكلذفةمعننعركشلابمقيملنم
قهاشلاردحنمنمعرسأاهلهأىلإءوسلاةلاقم
قئاذلاكمعاطلاكيالوهعبطنعريخيءیرمالك

قداصلاىلعتسّرفتميفالاقبطةرخلاتءاجف
قرابلابلالثمكيدجينکيملدعرمفيصباحس
قراشلابكوكلامذكتيةبرنعرّصقنمتيلف
قئاعلاعطاقلابرذتعيملانساينعبطلاميرك اشاح
يقئاسيقئاشاذهناکفهمظنيللسرآمرمنم

ىقباسهناديميفناكذإهوأشنعترصقنإرذعلاو

قماولحيملدوييفصنمهاشغيهللامالسمش

:سأرلابماوهجولابململابيشلاباربتعملاقو

راعمبوثابصلابوثامنإابصلاركذاكرتاوينايلحت

.مرحيداولاقيفيفرشلايداولابسنياهيلاوةحاورينبلةيسيئرةدلبمرحم(١)

٢۲۷—



ىتأالابّصلاناعيرنيأ

لغاشلغشحاصراوننع
يتماهفتشعدقةموب

رهازرونببيشلالبقا

ارمقتدقايشا
مرتحممرکميدنعتنا

قرشميهجوويساريئرص
هبينمرکاوهمركکبر

اغباساشايرىوقتلاينسکاو

یضمبنذنميالومايثبت
يديسيونذلکنمتت
ينشحَوسيأهللارفغاف
يديسينعفغتملنإها

ىدهلاراوناببلقلارون

يدّيساياضرلاكنماجرلاو

رابنلاقارشإبليللاربدأ
رادبلابيدانيبيشلاعئار
رؤزلاطشدقوقحلاحضو
راونینعميفركفنکينم

راطولحاببيرغدعب
راكتعابىیلوتدقبابشو
راسترسدقانيأيلبحاص
راقولاكنميلدازدقاملثم

راجريخاياقللاباريشباي

رانتساويبلققرشأدقكنم
رانشوراعلاعفأينفکاو

راثعوِءوسلکنمايقاو
رارتغابهيفُتفرسأىضقناو
رابكلايماثاينبهيريجُماي
رابتلاويلونذرشيتنفكاو

راوبلاقرطىلالبسيقو

:رابجنزبافصلاناوخااركذتملاقو

راكذتٌوجشلاكرَحراجنزىلإ
الوامبادالاينركذت

رادلاتّطشدقوىرکذلاويلامو

٢۲۷—



مهاخأنوظفحيقدصناوخإو
ادهشموابنونومأمءابلأ

يشعتررمدقاپومزانييو

ةمأدنحاونادوُسلانمهيفو

جزاگليلهيفراهنتلقف
امّسلاهبشتاهنوليفاهبضاير
بعاوكايفناديعلاىلعيتغت

بعالمىضرلانفلايغتبينل
هنزحددينزحاذناکنمو

ةحارهيفلجاحاترُمناكنمو
برطمهيفوسنأنمهيفمكف
ايراجهيفورارجهيفکو
للايقتلتومومحلالحمهبلح

هصارعيفکهنعيناثڏحاذخ

ةنيزمظعأديعللترشنلهو

انيبلاحدقوامویاهتركذت
ةبابصريطينأيداؤفداكف

ُرارسأهنعملتباغامباغنإو
راونأسانلايفسانلالكسانلامه

رامقأبلانمهيفتعجدقو
راطموجلاانيحهيفطلاخت
راونأةنجدلايفءيشبجعأو

راهزمورهزوريهازآنهب
رايطأنيفناصغأالاىلعودشتو

راتومضياسنأيغتيينمو
رامسآهيفهلوجشاذناکنمو

راتحيلقعلااملاكشألانمهيفو
راکبأهيفكونابشهيفكو
رايسهيفموراکتمهيفکو
رادكاباجنتووفصىلعموج
راّمُسوءافصلاناوخاإلناغم

رايخأهارقتقلخلاريخدلو
راودرهدلااممالسألاينبراعش

راحبأوكانهرافقأولابج

رادلاوراجلااذبحرابجنزىلإ

:هلزغتيفهلايراجموةعيشلاءارعشضعبلاطسابملاقو

ارتسامنيعلاعمدويدجوترس
بجعالفيرارسابيفرطمنو
هتجهمفالتأيفبّصلالذعتال

یرتسامكيفكيلستاليتلاحنع
یرجفهبتراجدقبحلاةبابص
ارجفاذإفرطنمهللارفغتساو

— ۲۷۷



هتمنعاولسيغبتتکنإ

هتدومنميناوعرالوذعلامار
يفلتفنافجالاطشاننمهيدفأ

همسبتنمرغثقرابحالام

رمقهنأالإدخلادروم

رشبهنأالإنسحلانمسش
هتیاورهيفنعربمایکح

هرطيدعجلالسرأدقهيفو
هتلقمبتوراهرحسلاعدوأو
هتءاسإوحميعفاشههجويف

ادسجةروصاموينسحلالمكيول
رصبلهايحرونحالام

ارعشامبحلاكاذباداؤفينبه

ارذعوأمالامهميدنعنايس
ارجهنإوهاضرألصولاةلاحيف

ارطفناوهنميبلقدعرأوالإ
ارفسانيحيدعسلماکتهب
ارعتشلاتلضهيفرحسلاةياو

ارردتأليترتبيرهوجلاو
ارجدقمثللانأححصلاخلاو
ارسدقبلقلانأتنقيأمشنم

ارذتعمِءاجيلوذعهارولف

ارطفامهالونأبرقأهل
ارجحنكيملنإهبماهوالإ

خيشلايلعضرعلرألاهرفسيفءارضخلاةريزجلابهتماقإمايألاقو
ةريزجلانمةّيتملامعأنمفئاطلانكاسلا.يليعامسالادمحمنبناطلس
نأعلاضللنيانمو‹مهتطسابمينمدارأوبدألاخايشأةطسابمءارضخا

سيخنبدمحمنبيلعخيشلادشنأمهتطسابميهاهوعيلضلاوأشغلي

:يناوربلا
هبمارغلادازنإِرلالعفيام
هلليبسالاذهفارتمارنإ

لوغشمريغلابحببحينمو
لولحمربصلادقعفاربصماروأ

يذلاهبهذمىلعابيحميوكرألاميسنبسيخميسووبأخيشلالاقف
:هيلإبهذ

—۲۷۸س



ليلضتيأرلاضعبودشأاذنمهفسلهفهاوهتوكاوسیوه

لولفمكشالامهيدحبلكةلزانلكافيسربصلاومزعلا

ليلكإسلاقوفةهازلانإهصلخنهصلخأوكاوههن

:يفالهبلايدعنبملاسنبرصانملسموبأخيشلالاقو

لييذتوفطلهرسنمبحلاوهتقيلخييرستةبابصلالخ

لوهذموهوامویكلاصوىلإهبذجتبحلايفهتركسلعل
ليدبتبحلايفاموحرجبحرجهلحنيبحلالخوهيلعربصاف

:روكذملاخيشلابلطلةباجإمهايراحمتلقف

ليدبتوریختبحلابهذميفهلسيلفیونملًادبعناکنم
لوهذمكنعريغببحبلقبىیرتفيكهکلمتلكبلقناكنإ

لوغشمهانعميفبلقلاهلَرُمافلكتمفاقحهقشعتتنكنإ

ليهستربصلاىبقعونيليىسعهتوفجلاحيلرجضالبربصاف
ليلضتيأرلاضعبكيأرناكامهكلامهيفابلقكلمتنيأنم

ليلعتنفيملمهكولمايفتلخدىرقتراصدققشعلايذبولق

لوبقمشرعلابردنعمهليتقاولتقنإمرجالاولعفامملظال
لولطممدلاواشهدتعطقدقديلانماضاذيفسويناکام

لومشمناوشنمشاهمبو«جرحنمنوشخيالفردبلهامه»

ليلذتوريخستبحلاةداعنماوعتتمااذإاربصاوعنصاٿیضر

لوصومولوطمجةبابصلايفلاولطمنِإوايعرمهدعولايقس

— ۲۷۹



امىلعءارضخلاةريزجلابلحاوسلاضرأىلإيناثلايرفسيفتعلطامث

:مشايراجميملاسلاناخيشنبدمحمنايبلاخيشهلاق

هدعسيلىحرقلاةلقلادحجتسي

هحاوجيفاراندجولادقويو
جرفاهرثإرمةدشكلتف

هتينموجرياملبقلنينو
یتفلاقينأنمافرشهبسحاي

اذكريغبلوغشمبحيفريخال

لولطمدخلاایاوزيفمداہنم
لوبتمبحلابیشحاهاظلىلصي
لوصومحارفألابنزلاىبتنمو
لوعفمنهرلاردقاملكف
لوتقموهوىسمآبحلاكرعم
لوبكمرسألايفهلتنأووال

لوبقمبحلااذهوهنمهاقلتامكبيبحىقلينأبحلابذعأو

دمحمنبنافلبيدألاءاجدقولمبوىوزنلثمملعةنيدميكزاو
نأايكزانممهريغوءاملعلاريهاشماهيفركذةينونةديصقبيستغل
يتايسوةيئارلاهتديصقيفمهنمةلمجركذيشيقرلالاسنبدمحمةمالعلاخيشلا
.هللاءاشنإهلميفكلذنملك

ضعبوأرعشلانمةعومجملامفنمنيديجملاءارعشلانمةينافلاةقبطلاإل

«.ناويدهلنممهيفلقيو٠تاعطقملاوأدئاصقلانم

کاغاصعمسفتشوءالؤهءامسأتاهل

دعس اينبنمفيسلجنادمحمىمسلال
رودصهبیڵلحتتاقينأواقئارءِءاجهرعشال

—۲۸۹ےہ



ةقبطلالهأءارعشلاءالؤهءامسأركذايأرکذاینعمبانهتاه
هدبكلنيغاصلاعامسأفتشوىنعملاو«هنيزيأعمسلافٽشو‹ةيناثلا

نذألاهلمعمّسلانأمولعملانموعامسأللةنيزتايركذلالعجتايركذلا

‹ةراعتساهذهنأىفخيالو‹اهعمتسمنذَأيففتشةولعماتايركذلانأكف
لوعفممساىّمسُملانأىفخيالک4‹مههريدقتفوذحمًادتبلربخىَمسُملاو
فرحلأنأىلعىتكُييذلاوأالثمىتكملارعاشلامهلاقينأهيفلصألاو

لعافلابئانوهفلرألالوعفملاامأوىّمسمللناثلوعفمادمحمو٠لوصوم

قئارلاوةابألاوماركلاينعميفمالكلاقبسو.هيفرتتسملاريمضلاوهو
يأةيلجنعشذختتةاورلايأهبىلحتتىنعمو«بجاقينألاواررکتم
ةاورلانأىنعملاو‹هريغورعشلانوورينيذلامهةاورلاو«هبنيزتتةنيز
نسانمةياغيفهشتاذهويعشدشننونيزتي

خيشلاةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنه
راعشألاظفحيافقثماييدأناكيلءومسلايدعّسلاهللادبعنبفيسنبدمحم
بيلايبارمشراکاوبيفلارهظنعماقيآنويدطفناکلبةديلا

ةقئارةريثكراعشأهلو«لئامشلاوقالخألانّسَحاركاداوجناكو
لىلإارجاهمملئامسهنطونملقتنادقونّودت7اهنألتعاضاہنكلو
اسيئرهلعجفلصيفنبدمحديسلااهيلاودهعيفراحصدصقوطقسجب
رشوبدلببرقتساوراحصنمعجرنمزلانمةدمدعبمثةيئانجل؛ةمكحملل
دمحممامإلاونصيليلخلاديعسنبهللادبعنبيلعليلجلاخيشلااهيلاوبنج

يفانکاسيقبو‹دوعسولالهوهللادبعءالجالاحاشملادلاووهللادبعنب

ناكدقويلعنبلالهخيشلايناثلااميلاودهعيفهللاهافوتىتحةدلبلاهذه
عيبر١۱مويهتافوتناكولالهنبدمحأخيشلاهدلودجوهفهلارهص
:روميتناطلسلايفءارغلاةديصقلاهذههرعشنمو١٠۳٠ةنس

٢۲۸—



ادورُبرپرلانمربتترطح
یوحصعدىلعنصغنمتبجعف
هنأالإفارطألاةقوشم
اہنیعنعأمارالانمتذحخأ

ًامرغملذعتكايإيلذاعاي
اسعانافرطكانيعتنياعول
اقشاعيلثمتودغمثترذعل

یوامکحيفنوسيمتفصناام
نمكفنيالبلقلاديمعتكرت
اهعيدرتيفياوهواتعذو
نكيملوكوللانباكوللاريخ
هئاباحسلانَضاذإحمس

الغلاراكبأدهلايفمهتعضر
ايرالإدهملايفاوثبليم

ادولمآابّصلاحرمنمزهتو
ادوعسباقنلانمكيرياردب

اديصلاانتمداطصتةيشحو

اديجلامرصلايبظنمواہبہش

اديهستلافلاوداقرلارجه

ادمقعوافلاوسوابئاوذو

ادينفتلاكرتافينعكايإ

ادودصوةبابصيلعتزرج

اديمعهتفلافمارغلاكرش

اديدنصامغیضاكلمتدصقو

ادممحمنهلانمدعيكلم

ادوشحمالفحجلادوقيمرق
ادوجلانولذييامركاوشف
ادوههمتايداعلاجورساوذخت

:اضيأروميتناطلسلاحدميلاقو

ارسأكلاعرتأفالصوڌداج

یفاوورازمسنىلافاہتاھ
انولربتلاكءابهصاببحطصاو

اراهجيسفنكتدفاهينقساو
الأاهندنمتلتاهاذإو

یسانتدقفيهاركذيلشاو

ارشبكحضيرهدلافامينقساو
ارشنرولارماجمنمالماح
ارسقكداؤفنعملادرطت
ارمعواديزمادملافعطتل

ارتوكنميننغفافصسون
یرکذقوشلانمهليبلقبو

—٢۲۸ےس



وألامغننمتشعتنااماذإو
وجلاتمضٌةلحمنماشاي

اهاقسواهلهأهللايعراي
ادقايفتوفدقالملاط

انيلععجرمايألاكللله
يلاصتلادهعترکذاماذإو

يلوخنكوهىلعيدوهشو
متظفحالهطظافحلاليهأاي
ينوينعداعبلاكتريغ

رجهولاصونمتئشاکنک

يإوافصومانألاهيفراح
اکلَمرومیتمامالثمكله

رونونيلاعللسمشتنأ
شلاصلاخنمملسلايفالحأتنأ
يأليفىلعلايفيلعدق
ادحمواهاجكولملاتولعو

نكلكبالنَمهللاورع
اريخسالارثكأمويلاانف
لضفليفكتددماماذإو

ارامتمزعنإهللاكلو
ارافظروزتنأمزعلاحرص

ارحسكهيداننيحلايفرات

ارُدٌمضذإفادصألالثمءار
ارطقبيطأءءاونألاثُمنم
ارخفوايتلايذألاتبحسو

رجهيرهدلکمايليلخاي
ارجغاوجلابركذلارعسأ
یرکشنيعلايذهويماقسو
یرجأدهعلاهبامواناقتلم

اريصكنعقطأملدولاظفاح

ىرخأمويلايتمهفيلابأال
ارذعنيئيسملاعسوييذلاو
رحاناخدلابزجاع

اردقوانأشلجهللشاح

ارمآتقفلصيفلبنايهيب

اردبقرشتمالظلايمشو
ارمفرذتتنأعورلايفوده

یرعشوارسنتزَجولعلان
یرسکمويلاكنودفاراخفو
ارھدكريغبيجتلينمباخ
اربكنيمنمتلوانتذم

ارسكنمةولمتداعكنم

اريواربمورتنأاظفاح
ارکذءرلابسكيمزعلانمو

س۸۳س



اهيلإريسملابراقاملك
اوهزحرمتراخفلابتقفص
اهنجباطواهضرأتقرشإ
وءاجواعوطدابعلاكتهجاو
لدعبايفماكحألاتطسبو
تلجوتهاترخفلاباهاوسو

انمرهلاودالبلاكتبجعأ
يفايفلابةهزنتجّرفتو
ابلاةعقونمماغرضلابقلاي
بالاعرصياملئمشحولاعرصي
بغلاورهشملاهلعفنمنيا
اعوطحرلاكتحتهللاقلخ

خلااهببشتتايشلابنكيم
يکاذماكلترودصتلقتساف

رافظوحنموتتادماع

ارامتمزعنإضرالافحرت
احبضكيلاوحنمليلاحبضت
لاماقفامامارهشاہیفتف

يفتلفاحجلابتعمزأمغ
اجاتكدحجمراخفنمتسب

اذهريخلايطبرافطابرلاي

رادلامنعلوفقلاتمزعو
ارطريخلاطقسملضفلاعبنم

ارشبشباههجوكلتءارتو
ارهجكبابحرمكيداتتو
ارغأراصف.اهليلىلجناو
ارذعكلاوبقعأامًاعارسك

ريخكلعفناكوقفربو
ارخفكبتستكاوتازرأكلت

رحصوعاقبلامكلتقىرو
اسيهللاهلحأاهاصناق

ارفوءابظللنشنإره
ارکوةامكلامحازنإلاط

ارطتةمامعنلاهدنعالوا

ارسيوانياهتئشامكف
ىرحأةميوشلافناكنإول
ارطسديلابطختتادماع

ارمأدمحيدوعلاوتادئاع

ارغصكونناسرفلارخو
ىرتتكفلخلاطبألاماركو

ايتكدوجلاسوايفءام
ارشبكنمتلتمافطابرمضر

ارطسانلاديسمويلاكراز

ارصنوازرعكنمهلااهصخ

اردقندملاتقافكلملاندعم

٢۲۸—



ارھدكبةرومعمتماديهامادبأاهعبركنمالخال

:ياويطلارماعنبحلاصخيشلاىلعادارلاقو
ارشوبتلّضفمثاطاطحتوجهةلاحةيأبيللقاّيضاقأ
یرذلاةيلاعيهفلابجروسباهناصوانمأهللااهابحطاطح
ىرولايفريبانزلاكلتاهباعالوهتلقتنأيذلاقتلااهّرضامو
ىرقلاىلعتهاتمالعألاامناكسبتمسيتلاتارماعلادالبلاايفو
اردّصتلضفبريرنلكاهبخسارملعلااهبلوذبمدوجلااب
اربنعحفنيضورلامسناهنمفهرشنبءاجديلامسناماذإ

:لئامسهنطوىلانحيوهواضيأهلو

اققحمالوقمضلاةابأسبعولئاوودعسدالوأغلبمنمو
اقهشأدجملانمادوطمهبتولعيننإسماوشلاوةانهطهرو
اقفومازيزعاحيفلابحبصأومهنيبوينيبنهرلاعمجيىتم

رصاننبنافلخخيشلاوهوداوجفیرظبيدأدعسدالوأفناکو

بدألابحيناكويليلخلاةمالقلامامألالاخورعاشلااذهمعنباهللادبعنب
ةحامسللاعبنموءارقلاوءابدأللیومهسلحمناکوهعاټساورعشلاةءارقیوہو

ةئامنالثونینامتوةتسماعيوتلئامشلانسحوقالخالابيطكلذعمناکو

:لاقيليلخلايلعنبهللادبعخيشلاريبكلارعاشلاهاثردقوفلألادعب

بلاطلالئمكفلخاضقلاوبعاللاشيعكيكييىرتله
بعاللاكهنيدنكلتناهنداغكاضاشي

٢۲۸—



نملفاغايكريغىکبام

ايكسفنىلعكباوركداف

:لاقنأىلا

ادحاواصخشكيفاندقفام

امدواملكبانئزرام

التنكدقبوقعيابأاي
انعبطخلااذابطخللتنك
تمظعاماذاىلجللتنك

ابأدوجللودجمللتنك
الصاوامرككنمادق

يللضفلايذنمءاضيباديو
دقكسملاماتخنماجيراو
ىسيعفوغلاوذيكذلابيدألاوإل

وصلاوةباطخلاوطخلاقئارط

بساحلادعبدجلاغلبي

بکاسعمدبدخلاددحخ

بهاودجمنليجاندقفلب

بئافانکكرودولاعبم
بئاصيربمهاجراف
بناجلابيهممزعلاتباث
بيالايفدعكنيذابأاي

برالايفاملامالسف

بئاخفاعلكاياطعب
بناجلايعررمعلاتيعرنم
«بلاغناشب»اخيراتطخ

ةاقتلانباٌيركبلايناثلجن

تاهفشلارهوجماظنوت
ناعمهلف.ةكرتشملاءامسألانمفرغلاو‹مهفلاوةنطفلاعيرسيكذلا

وأةبطخلاارقاذإبطخردصمةباطخلاو٠فورعملاىنعمبانهوةددعتم

نوكتو.ةباطخلاقلطمانههبدارملاو‹موقلايفوموقلابطخ:لاقي٠ظعو
مالكيأتاهفشلارهوجو.مظنلاريثكيأماظنو٠باطخلاىنعمب
.هماقمهبةبشملاماقأوةبشملافذحفرهوجةظفلمالكللراعتسافتاهفشلا

.ةملكبقطناميأهفشتنببهافام:لاقيو

٢٦۲۸—



بيدألاةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
يناثنبىسيعوللاتوصلاوةقئارلاةباطخلاوليمجلاطخلابحاصبيلا
يفنانبلابهيلإراشملاديحولاوهناك٠يلئومسلايركبلاديعسنبنافلخنب
هيلعهللاةمحريليلخلامامإلاناكو.هتءارقيفعتعتيالونحليالناكو.ءارقلا

وحلاىلعةعوبطمهناسلتناكو‹هريغاراقبحيالهسلجميفرضحاذإ

.مظنلاورثنلايفاحيصفائشنمناكوفرصلاو

ةيعرشلاكوكصلابتكيلئامسةلافسيفابتاكروكذملامامالاهلعجدقو

ةلافسنمةيرملابةامسملاةلحلايفهنكسمو.وحنلايفاسردمو٠سانلانيب

دحأناكهنأل.ايتفُموايضاقنوكينأحلصيعساوملعاذناكو‹لئام
لوطهلنيمزالملانمويميلسلاديبعنبدمحديبعيأةمالعلاخيشلاةذمالت

هتايحىّضق‹ةقئافةحاموةقئارةشاشبوةعساوقالخأاذناكو‹هرمع
ةئامنالثونيتسونينثاماعادیهشتامىتحنيملسملاومالسالاةمدخيفاهلك

ايندلااوقلَطنيذلارايخألاةاقتلانمنافلخنبيناثهوبأناكو٠فلألادعب
رتفيالركذلاوةالصلابهرابنوهليلعطقيناكف‹ىلاعتهللاةدابعيفاوعطقناو

نمبيدأهفلخوالإىسيعبيدألاىضمامو‹هبحنىضقىتحكلذنع
هذههرعشنمف«هللاءاشنإهركذينأيسو٠«ىسيعنبىسوموهوهبلص
تيبجحنمهعوجربيميلسلاديبعنبدمةمالعلاهخيشةئنهتيفةديصقلا

:ماعنالاوةمالسلابهنطوىلإهلوصووماراهللا

اللاةرسملابتهزوُمالعألارىئاشبلابتفرق

مادلاهابس£اماهلاختتادامُجلاتداكدقلو

مالارينلاىجدلاردبءاحيفلالئاسىلعْىلجتذفإ

— ۸۷



مامحلاريزلاامناسنإرهدلانيعوهلبنامزلااذهسش
ماقممجنلكقوفهلنمديعليلسیضترملااخخيش
ماغرضلاعديمّسلايعذوللاّيعلألابذهملابيدألا

مالقألاهلضفرصحقطنمل لضفلكينيقباسلاقباس
مالسإلاقرشأواسامطنالهجلاسمطناهملعراونأبنم
هاريالًاسّملقاربضاخىتحدجلادعاسهللايفدش
ماوّللاهنضشتملتاخماشالابجواهلهسضْرَألاعطق

مانيالنميهمكيلملاميظعاتيجحينأادصاق

ماثالافّشكتمريييفنارفُملاووفعلاههلانمابلاط
مالامعنوهبرنملشأامكردأوادماصىضمف

مالسلاروفغلاكنإهيعسركشاوبرايهنمجحلالبقاف
مالعايبونذلاهنعحلاوتافرعيفهاعدلبقتو

ماتليالفهئادعألمشثّتشوهيدساحرشهفكاو
ماتخيملإامهًامالسوةالصعسيفشللكنممدو

:ينرغملاناظقيلايبألابيحملاقو

دايأريخاهغاصدوقعبدالبلالكىلعارخفتمسوداشرلامالعأبازيمترشن
ايرغلامثقرشادل

بسنلاوضعنيرطقلاريمبهذملانكرداشداحئاببرغملايفالدهعملادج

ابهَشلازاجفاردقالعف
الثأدحيمرهزاهاجواللانيباهناصغأتقروأىلعلاالإاهسرغامةضور

اطابرغسرغلاكاذمعن
افرعدقفرشنممكلكافولابابرأنيدلاةاحايافصلالهأايبازيمينباي

ابطخلاهنعءىهحرش

تعلطاماذإيراسلايدنببتقتراملعلابءازوجلااهنودتقرشأدقمكيفموجن
ايبضالعركذلاسلجم

— ۲۸۸



بولقلاتظقيأناظقيلاابأاي

اجہنيقرشمبعشوه

بهشنامعَءابُأنحن

باهمانفلطبعاجش

رمعانيفراصمامإب

ليثألادجملابحاصليلخلا

دقناظقيلاابأايممنأَلو

انبلاداشدقبرغملاوفيك

ارنلاهيلعبطقلابصن

لطبارهشلاينورلاو

ىللابدتمانراز

مالسمکيدهابازمينباي

ةروثأمبحيلتمقر
ابصولايربوحورلاشعت

ابُجُحلانايمريسوقبو
ديدجلادهعلاكلذنمابرط
ابزعامهمبعشلاكاذوهف

اجلناهانسلدعلاجہنم

ابيبنأولذهباب
بقرانفسيليداعألل
ابصندقالالقتساملغ
باببرحلايفرتفيدسأ
ايرطايالاسأكيستحي

ارهظملعردبلدعسش
ابغشليخدبيلايال

ليصألايأرلايذهللادبعلجن
ابلتختنأناطرألاظفاح

دسجنمرضعکاممرص
ابسللايحُيولمشلاعمجي
انطولارانأويلاعملل

ابصمسايلاقوفلرف
ايكألاسيلئرلاهيفادفف
اهذلایرجأوليلابصخأ

لسألاوهلبرفغلادهش

Ajابضقلايضنيوءادعألا

ملأبطخالولذعنمشخي
ابرالاانفلمشلاعمج

ماتخلاكسمىرمظنلايفوهو
ابرطامناتفأالاصقرت

ةروثنمرَرُذنمتّمكحلا

بؤيبرغلاعمقرشلالعج

ديعبلاتادولاببيرقو

اجلينأهتانتفنأ

بجيدقكسفنلالذبن

بارشادعألامدريغهلام

ارازبرحثيلدوجرحب

ليقصلافيدلابمالسإلارصان

دوأهيفیریالطابراب

اندعمىحضأملعللادبأ

ارثألاىيحأونيدلاىو

لحزايالانيبهنإ

مظتناوعطق

مامحلالثمتحدصفاوقل

الإرحبلا

فيبدبحاصيسايلاناطلسنبدحجحاخيشلافةديصقلاهذهلاقو

:نامعةيلخادهترايزمايأ

— ۲۸۹



نامعَبيدأايالهاتفرش

لّٽممريخيبدلادغنماي
اهبنمتاتشلاعمجىلإوعدي
هضيرقطوسيفحئاصنلامظن

یربنافكلاصختدححدجحأاي

يفءاحيفلالئامسرصفتَنِ
دقوابرطتلياتفاہتفّرش
ىدحلاساربنلدعلامامالارمأ

اشلاكنعارشانكبينتعينم

العلاجوأيفوهوينوربلااذه
اهضوربتللحولیوزنمهتو
هتفرشولرومعملاالباقلاو
يذلاقرشلابكوكىسيعكانهف
ايقاريلاعلايفشعدمااي
امنإافداحتالاباقثاومد

دحتنملنإلالقتساالكلمأال

ارخافمماركلابرعللديشئو
ادلانبعشةيتلهحاو

ناوللاهلتدهشارعاشاي

ينافتماهنأشةعفرلعاس
نادلبلاةداسنمىهّنلالهأ
ناجرملاوردلادقعكامظن

ناعرخحلككحدمبودشي
نالُحلایدلاديعادغموي
نايعألاةلاهكردببتفح

ناشلاوىلعلاوذيليلخلاكاذ

ناطلسىتفايلهاتنألو
ناوشتلاكلاتخيهئاتكب

يناهبنلامغيضلاىوضرريمأو
ناکملکقوفامارتحاتلن
يناشنمهلامدماحازاح

ناسللكقوفكدمحديشنو

ناطرألاةداعسداحتالا
ناينبلاقثاوافصنلف

ناطحقينبنملئاوألالئم
نامعرخفماغرضلااهريماو

احدمةديصقلاهذهيسايلاناطلسنبدماخيشلالاقةبسانملاهذہبو

دقوهترايزةبسانمبنامعلهألحئاصنايفويناهبنلاريحنبناميلسخيشلاين

اا



يناجشأانمراثأفىرَسمه
التبتمىجالابلصينماقأو

يغتبااذامدعبلااذهويلام

يدتفافيلعةرتىونللله
يندارإمامزتكلمدقفاملظ

تدذدجتباللابرقامڵكفأ

ىوللارجهنأدعبةماقإلامف
هبعمتجنلمشلاناكمايا

ينافجأنعمولاذيذلىفنو

يناشلدوعأينكرتتواېم
ينانعبىرولانيبتفرصتو
ينارمليمزغتفنأتساو

ناريجلانمالخفهراصحخ

ينادتمىولاودغرشيعلاو
يناوحلاصولابسناوألااذإو
يفردبلاكترأاليل
ناصعدهليبيطرلانصفلاو

نانبصخربوطعتاهلااهدسحتفوطختابظلااهطبغتفونرت

لهاوأسينألابلزانلااذإو
ترفسأنإيتلانسحلاةديرفو

عوضيريضنلادرولاوليللاو

اهأكنيبجلاةحضاوءافيه
ةءاضوةرغبلوقعلايبست

انعمدوعادولاموياهتعّيش

ىبتجنلاريمإلاناميلسالول
لولامامحلامرقلامغيظلا

ىلعلاناضحأبيروىغولالبش
اعفاييلاعلاجوأقرمهش
اعورأايحلاقلطهتيفاو

هنارينْثَجُجُأدقلفحجيف
ةبهروأةبغرهيلإاوعزف

نايقعنموتغيصرهوجنم
ناشفرظانبوبجاحبو

ناتالبالالشلبي
ناكليدتهأالاطّبختم
ينانغأىونلااذهنعناکام

ناريحلاوناطرألایيماحلا

ناطلسلاوزعلاوىدنلاىتفو
نارقالاوناسرفلالعامف

نادرالابيطلئامشلاولح

نادلبلارئاسنمرطاقتم

نايفطلاةباصعباعدا

س۲۹۱



مهمموقويغابلاىلعىضقف
ةلاهيفهنأاللولردبلاك

ةروثاممهدجمقباوسموق
اوحضواوكولملااورهقىلوألامهف

نارفکاذوجوعاذناکنم
نابننمزعلاوريحنم
نادمدبعونزييڏلبقنم
نامجرلاىدهىلإكولسلاجهن

نانئمطابشاعوبيهأاجلي

ناعطدوسأةحجاحجديصةداسةارسةفراطغسوش

نالخلاونيلهألانعولسيمهليزننأريغميفبيعال
ناكرألاىرذيفتراصنابقغمهنأكمصألالبجلاىلعاولزن

ياداقزروتاميسجامعنهريخنمملعرديلبج
ناعيقلاوتاولفلايفتاهزنلاوتاكربلاوتاريخلاهبلبج

ناكمبيطوانغقئادحورظامنسحبوهزتلئامنو
ناحلالابرايطالابواجتتهحوفسىقوفهاومإلابعالتت

ناحيرلانمىتشحئاوربتركبماسلاهيفترساذإو
نارمعلاةداعسدالبلاوجرتهبنمومظعلادنسلااأاي

نايسهتوموعيمجلاييحتهتايحنإبعشلااذهباقفر
ناكرالاعزعزتممهبادغفهئابأيفلهجلاباصأدقلف

نارسخلاىلإمهداقلهجلاوهالبمعواعيشاوقف
ناودعلاةيطملوهجلانإعمطمةليسومهبودعلاىأرو
يناطيشیوهوذكليمتسينأىقتلاوةورملاوكذيعأ€

نانكرلاامنأفريمألاىسيعهنكرومامإلااذهنعكاشاح
نالاعجارتيامكيلعوقّلعُمءاجرلالُجامكيلعو

نامزالاةكوحضأادغنطوفهللاویهوفرشفهللا

نايصعلاىلإوعدتةوعدرفغثلكبوةلودربشلكيف
س۲۹۲



ةدحوبءايعلاءادلااولصأتساف

اهلثمةبييصمالةيصملاكلت
ةبيرقنامعتيهديتلاكلت

يغتيالصلحةحيصنيذه
ةعولنمهسافنأهبتشاج

امعنمنامزلاقباومدوملساو

ناندعنمونمينمنييحلا
ناوهوةلذبنامعتکرت

نامعبعشباقفراهيغيف
ناسحإلانماهبلوبقلاريغ
نادجونعفشتنوزهیو

ناطلسابأملأاخأرذعاو

ةقفرعميرساجلاديعسنبحلاصنبديعسحاصلاهيخأةرايزيفلاقو

:يميلسلاةديبعوبأةمالعلاخيشلامهمدقيهناوخإنم

رظانلانيعلوهزترجالادالبيذم

ٍۇۇلۇاأوأ o -

رداصواهضرابدراولكجه

ركاشدبعلكلىلاهيفىسلش
رکاذنهیرتمهتيفرجالادجسو
رضاحضرفلكافےفمصتاعامجلاهب

رباغلانامزلاثوغىجادلاردبمهمؤي

رتالاولضفلاوذحلاصلجندعس

رهاشلاديجلالثهةبترومسيدهزلايف
رفاغللادجاسراعكارهيفهارت
رهازلاكامسلاقرفهلامعأهبتمس

.نيدڂاصلجراصنبدیعسولئامسةلافسنمناكممسا(١)

س۲۹۳



مخلامويهرازدق

دجنامزلاسج

يذلادغلجن

ابملعلايحييلازال

یسنبنابنكاذك

رجمنمشاو
سيعوىسيعىتفم
ہےجننابنینآاذک

ادليهإعماف

يفممهللاكرابو
اعتارذليعسمدو

السلاوةالصلامت
ىقلالهأهلاو

رخالايدانمس
رخافملاودوجلاوذ

ربالاىلعقر

مےباحاومالقأل

رداّقلاهلالادبع

رصاتعلابيطف
رياخألاةوفصد

رهاوجلامظانى

رماعنباملاسل
رفاوريخلكلب

رلثئازلاوانروزم

رئاشبلاونمألايئ
رهاطلايبل۵

رياخالاهبحصو

اردقلجمهضعبسانلاامنإ
سيلهللاةمكح

قرفيضعبلانعمهضعبنكي
ادمديشيلف

ادحلواياميرمشيلو

مورينم

دذجييذلامركلاف

یٹلعتٹرابہدحمنمسیل

س٢۲۹

ارقتساضيضحلايفضعبلاىرتو

ادرووارودصالعلا



:نيتيبلانيذهسيمختهلو

دحأنمةعافشلاجراملويميلسدبكلاويبلقتقرحأیوجلارانب

دجألانأنإليدنملاايأالأدفتمللسرلاؤِإيليدنمتيدانض

يلوسرتنأفيلؤسىلإالوسر
هلقثلمحتوليداؤفباموهلَنقيطُيوليمسجبامیفک
هللقفبيبلاَتيقالتنأاذإهلكوداعبلااذيليلخايمكف

يیلوصوبدجفقاتشمكبيبح

:تيبلااذهاسمحملاقو

هلویخماركلابرحيفثبيوهلوُحفديبييخأنامزللام
هلاوقلخرشعلرورسلاقلخحهلوصحتعطتساامورورسلاثمر

نازحألاوتاربعللتقلخو

:ريرجيتيبلاسمخملاقو

رطملاوهاذمأابكسنملهيرهسلاهفشنمايكينيععمدأ

روحاهفرطيفيتلانويعلانإربخمكلذيفيلويعمدلاقف
انالتقنييحيالمثانىلتق

هبداونعماعيرصهتفلخوهبراضميفيمكنمترداغ<

هبكارحالىتحبللااذنعرصيهبئارغنملبالرمألابجعأو
اناسنإهللاقلخفعضأنهو

٢۹-



:ارطشملاقو

اېتكرتىتحبتعلاباهتلجخأو
ايلانميهورذعلاطاسبتذَمو

رطسىلعارطسنيعلاعمدبطخ
ردبلانعلالحلابايرثلاحرت

اهلئابقوامتالحموافزانمركذولئامسهنطوركذيفةليوطةديصقهلو
:افوأاذهو‹اهبنينكاسلاامنايعأو

نمدلاودهاعلاركذينقاشدق
دقوهبرامذلايمُحاهزنطو

یرقلالكالانسحبتدهش
ةبكنبانامزلانمتيمراذإو

اهضرأعرازلااهالوابلزناو
مكلئاورابوخىلإدمعاو

نكساميداؤفنمكرحيادغو
نطولاكايذمعفراوجلازع
نسحلاانعيرمواتجېبءايضو
ندملانيبةراظنهيتتتدفف

نزحاكنعنبهذياميلإلحراف
نصفلايفودشيريطلاواهئامسك
نمزلافحصىلعتبتكةعقونم

:نامعءابداليمالخلايلعنباصنملاس

ًادبُميأينعثحبلاماتا

هبتامومستذالمعيها
احلبنمرصعلاةاحباوجلاوجرأ

مکكبادبادالاورحلامناف

عوفرموبوصنمكلانه4ل
عوبتمملعلاثحبونيتلاحلاي

عوضوممغلافشكلنييىتح
عومجيملعلااذهمويلامكيفو

ت



:لاقفيناثنبىسيعذاتسالاهباجأف

عونصمردلادقعكيلاوجاذه

لبةلاهجلامغهتعلطبوحج
تحضتالعافلامسابتأدتبااذإ
ادباهببصناوالعافهبعفراف

رَمُغبراضلهمهدنعهلاثم

اعمنيتلاحلايفلماعبراضف
مهشفحخالثمضعبيأرىلعال
اجلبنمسمشلاكادبباوجلاكاه

رضمنمراتخلاىلعةالصلام

عوفرممجنلاماهقوفهردقو
عومسمقحلاناقحلاىلايده
عورشموهوناتلاحادتبملل
عوضوموحنلايفاذكههلوعفم
عوفرموبوصنمناذهفاديز
عونممتوهفالاوداتعالاب

عوبطمبتكلايفاذكيناسكلاكو
عومجيحجنلالمشهللدمحلاو

عوبنيضرألايفىرجامهلاو

فيسنبنابنءیراقلابتاكلاماعلاخيشلالئامسلهانيركبلانمو

رادلايفنيروهشملالضفلالهانموراقولاوةنازرلالهأنمناكديعسنب
انايحأسانلانيبيضقيناكومالكلالوضفهركيوسانلانعةلزعلابحيناكو
مهلالاهنمجرخيالفهتيبامزالمناكوكلذلاحلابجوأاذإمامإلانمرمأب

فلألادعبةئامنالثونيتسوةعبسماعيفوتنيّصاخلاهناوخانمدحأةرايزلوأ

ادمفقللافسويوبول

يفسويسمحهوبنمت

يکايعيدبمكحمهشت
رعشتايبأبادشاماذإو

كةاحلارخفباتكلالاجن
تاتكللابیطبيلااط ره
ةاديبوهزيرددقع

— ۲۹۷



٠اظفلواطخمهنسحأوهيأباتكلالامجو٠فقنملاىنعمقبس

ىلإبستنييأيفسويو‹هبنورختفيمهفمهيلعقوفتُموهيأةاحنلارخفو
ىمستقوسلايفرشةلحمَممل‹بيسلايفةدوجومةليبقلاهذهو5٠فسوي

eةدذدعتمناعمهلةغللايفبيجلاوهتهازننعةيانكبيجلا

ةلأسملاانهةتكنلاوصيمقلانمعضوموردصلاوبلقلاوقوطلا:

هتدلقتاذإهتدالقيأردلادقعوعرتخماعيدبلاونقلامکحناو0٤

رعشهبشيمظانلافبجعأوىھزأناکاهديجىلعهتقلعيأةريغصلاةاتفلا

ةدوجلابهفصيوهف.ةّباشلاةاتفلاىلعةقلعملاردلاةدالقبفسويييأ
فصولاقوفكلذو.هيلإروظنمهنوبولقلايفناکمبهنأونسحخلاو

.عارتخالاوناقتالاب

ذاتسألاةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقن

هنطونمجرخ.يفسويلاملاسنبسمحنبنادمفسويوبأريهشلا
رصانخيشلاةحاسباجنفدلبيفالَوألزنفملعلابلطلًارجاهمبيسلا

روصنمملاعلاخيشلاهدلوناكومشوحفوبرعلاءامركدحأيسرافلادمحمنب
انامزهدنعملعتييقبوهيلإهاندأوهبرقفملعلايفهيلِإروظنملاوهرصاننب

هيلعهللاةمحريليلخلامامإلاراوبجبنكسفلئامسدلبىلإلقتنامثاليرط

سيردنلايفنينسهيلعتضمىتحلئامسةيالعيفاسردمهلعجوهيلِإنسحأف

ملو‹دُبدُبدلبلامعأنمةرافرفلادلبىلإانملقتنافلئامسيفمايقلالمو
اهنمكنضوقيضيفهرمعرخآىلإهرغبصنموهلبةشيعملايفةعسلاقزري
عوقهنألةّسامةجاحلالإناذَيالو‹نويدلاهبطيحتوراسعإلاهيلعلامني

ةروتملاةنيدملابهللاهافوتوتارمةرجألابمارحلاهللاتيبٌجحىلإدرتدقوروبص
نينامثوةعبرأماعجحلاسداسةليلكلذوعيقبلابنفدواهرجأتساةجحانشأيف

ت



ابنمءيشبيتأنستارمبءابدألاهاثردقوهيلعهللاةمحرفلألادعبةئامنالثو
دافتساولئامسدلبلهانمةلمجهسيردتنمجرفتوهللاءاشنإهراعشأرخآ
خيشلامهنمو«هللدمحلاوهنمتدفتساوهتذمالتنمتنكانأوريثكقلخهنم

يفسرددقفنارألاكلذيفوهسرداکو٠يليلخلايلعنبهللادبعبيدألا

نّصاخلاهتذمالتدحأوهفيمْيلَسلاديبعيأةمالعلاداتسألادنعهقفلالوصأ

نمبيرقعضوميهوءازغنيفنكسهنأل‹نايحألاضعبيفهلارواجناكو

یبأفةديدعتارمايضاقنوكينأبلطو.خيشلاهيفنكسييذلاعضولا

توصلانسحاراقناكو.ةمالسللابلطهسفنىلعقفشأوىفتخاوضفرو
ةبيطلاهناحأوةولحلاهعاجسأبنيعماسلا‹›:برطيوديوجتلابمظعلانارقلاارقي
الوفرصلاومسرلاملعبعلطضادقو.قئارقئافطخاذوةقئارلاهتامغنو

هيراجينأدحأعيطتسياليناثلاهْيوَيسوهفوحنلاملعنمهاوحامعلست
لئاسمنعامظنلئسوهيفننفتوهيلعردتقاورعشلايفغبنهنأكء١هيف
ةيمظنةلئساةدعهلتناكاك‹امظنوارناهيلعباجأفةيهقفوةيوحن
هلوصوةبسانمبيليلخلامامإلايفاهلاقةديصقبهموظنملبتسنو.ملعلاخايشأل

:ةيقرشلافارطأنماعجارلئامسب

احتفدقسنألابابوءافولاردصاحرشناودعسلانامزىفاويارشُب
احفطدقداعسإلاونمْيلابرهدلاوةيمانحارفألاوباطدقتقولاو

احرفیرولانيباملاتخيوایتهبناوجیرشبلابتهتنوكلاو
احفناللايفهاذشضايرلارهزاكمسنلارمنمصقرينصفلاو
ريغوهوهنعتامنكلةميتيلاةردلاحرشوةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوهتعبطدقويواربشلاةيمالحرشفيلأتلانمهلو(١)

.قفوملاهللاوهمامتايفتعرشدقومات

نيبةبيطلاتاوصالابراعشالاءاشنابراثالاورابخألاتحصدقهنالموهفملانوزوملارعشلابةصاخوهبسابالبرطملاتوصلاو(۲ر

.ةنحلافصويلةنجلاباتكعجاريلفةدايزدرينمويعهللالوسريدي

— ۲۹۹

 



الئرهعجسنماندشنيقرۇلاو

هلمكأفصولاليجنمتوحضرأ
تدغوترشبتساواهبرورسلاباط

اہماقوالإقطنماذقلتا

ینسءاضوانسحاضأتقوهلل

حولاصخلايكازيديسهبينعأ

اتودقهللادبعلبنادمح

ادمتعمقرشلاوحنهجوتام

ايةفالخلاليلكإللكتنماي
١لترتيتابأتمدقكيل

ةئنتبمويفكتصصخناو

هتیاغريصقتلاىلإءاشلااذف

تلادعقذإمالسإلاكبينهأنكل

ارصتنمقتلويديساينلف

احدصهنانفأيفكيلالبلبو

احرمهبًارامزمدوادلانم

احرفانفابتباطلئاس

احرشولورصحهلعاطتسيال
اًحصفلااهؤانبأاهبياهلاولتت

احرتقمركفلادنزلءانشلايده

احموماليلهلصونمالصوب
احربامبطخلايلجلاعفلادوم

یحضسملثمارینمارونلازال
احضتفملطبلايلولطبلاغمدي
احطندقءاروجلاةماههدجمنم

احبكاشلاديصاهبيناهتلاتاي
احجردقكنمدوجءانثلايدبت

احبكاضثلاطرفنعيعارياذو

احدتممكايلُغىدمنعيلريصق

احتتفمرصنلابامتدعسلاب

روصنموهوهتذمالتنمدحأنعهتفنميوحنلاؤساذهو
:ذاتسالااذهليدعسلارصاننبنافلخنب

ارهشمهملعنمايقلخلاةداقاي

يتلأسمتهُجومكلاعمىلإ
يلحّضويابارعإبلطأتئجو

ىرسمانألايفلضفتیصمنمای
ارثآکدشرنمیرُأيکادشرتسم

ارعشلاحصفأنعأتيبلاكشإ

طس۳۹ےک



دوخًذحلااياطمتودحدقو

یرُألاحرلاطحنأنوديشي

اندشرملازالفسويابأينعأ

اللجافذاتساايتيبلاكنودو

ةفساكبتسيلةعلاطسمشلا)

تأثيحليللاموجنبصنهجوام

ةلزنمعفرلاهوجويهللهو
هدباکأاميلجروبيلدج

ةقشمراونألاسبقأكمف
ىلعهلاايملسولصواذه
قأةّنعأتلاجامبحصلاولالاو

ارطولايضقييک انذاتسأماقم

ارجفنایدحلابٌمضخضويفىلإ
ارتتسمبارعألانمهيفناکام

(رمقلاوليللامونكيلعيكبت
ارمقلاهبصنعمهبصانمكحيف
اربتشمتیبلايرمقهبصنعم
ارفظلايلتجأيکامہبصنمهنم
ارکعهروجیدنإلهجلاىجدوحمت

ارفسیدهلاهنمنممةيربلاريخ
ارثأیدحلاحاضيإبنايبلامال

باوجلا

ارهظدقنوكلاءاسيفبكوكأ

ادغوىروللتلجملعسشما
ةقرشموحنلايفةلئسمكلتما

تذغتاوركفلاممصنمالتدب

اهمياليامعةبرعمءارذع

تزربدقرصعلابيدأركفٍردخنم

نطفنمنافلخىتفتنأهل
ينرکاذتيکرعشتيبيلتولج

اردبدققحلارونبمتردبمأ
ارهدزمرونلاضيفبدوجولاابنم
ارمقلاوسمشلااهايضبتلجخادق

اركفلاريحادقعةغالبلانم

ارثأهجهنوفقتللاؤسلانم
ارمذلاىتفلاروصنمدعساخأينعأ

رۇمعوطلاكيلإنايبلاىقلأ
ارظنلابجويهيفلحلكشميف

— ۳a



ةفساكبتسيلةعلاطسمشلا)

ىلعمامغالىلدقهبارعإ
ةعطاسقحلاكيرياباوجذخف
ةفساكبلوعفمفمونامأ

افطعنمواولادعبراصدقردبلاو
بصتنملاقدقنملوقىرالو

فعضالباناكمإفطعللنأل
ةيكابَءادوستعلطاهنأيأ

هتريسبيحضأنمدقفىلعانزح
الدبهبيغبأالهحولاوهاذه

یرجفالتخالانأركنأتسلو

هحجرييأرهلمنملکلاو
تبصندقليللاموجننإليقلب
ةيكابنوكلااذهسمشلزتمليأ

اهعماقبلامكحيفردبلالخديل
ةفساكبفوسكملوقلااذّنكل
هلطقلومعمالوهاوسيفيأ
ولطلاقملااذهىلعاندفيملف
هتلاقمیوحفنمنابيذلااذه

اموموجنلاعفريلرهظيسيلو
اويسسيلماهفألاوملعأهللاو

اببتشمتيبلايقاببارعإسيلو
ىلعنايلازاجيإيبأدنکل

(ارمقلاوليللامونكيلعيكبت
اربتعمنايبتلامهفافهسوش

ارتتسايذلاكنعنفشكيهراونأ
ارهشدقمظنلايفهبصنىرتاذل

ارَصبلاىلالهألسفمونىلع
اركذاليغصأنلةّيعلاىلع

ارتعاففطعلاىأرحجرتاذل
ارمقالوامجنترّيغامقفألايف
ارمُغهبينعأاملعهلدعو

ارطخ“الوالهاوسيلنبيمو
ارطتسموحنلاليهأنيبكاذيف
ىرأتسلتمدقامريغينتکل

ارهظهدنعتقوفرظاہنأل
ارمقلافطعتساوتّيقبامكيلع

اردكاشثدحنملفماودلاىلع

ارثألارهظينأىفتنافوسكلااذإ

ىرجنامزلافرظالموجنلاذإ

اربقنملارهداكلاالإسمشلاع
اربتعيفاهجوهليردأتسلو
ارظنهرداملهلئاقهادبأ

اربتعمهيفهاراهجولعل
ارتتسمدهانعمالوالكيلع
و

یرغتللحامهمهبارعإمهم

—٢۳۹ےہ



تأموجنلابصنيفثحبلاامنأل
7باوجایاوٰذِإهللدمحلاو

اهنراقيىلولانمةالصلاغ

لانعنيبرعملاباحصلاوهلاو

ارصتقملوقلاهيفُتْجوُأكاذل

ارطخابجوياراثعينيقيناو
اردتبمسدقلاتارضحيقترأيک

ارضمنمراتخاىلعمالسلاىکزا
ارفظلاولّؤسلااولانفنيبلاقح

فيسنبمهاربإةمالعلاخيشلاامظناهنعلأساهنيعبةلأسملاهذهو
‹اهيلعهباجأو٠يميلسلاديبعنبدمحديبعابأةمالعلاخيشلايدنكلا
سفةعلطباتكلضيرقتاهنمةلمججتاضيرقتهنعو«هللاءاشنإينأتسو
:هلوأيملاسلانيدلارونةمالعلاخيشلافيلأتوهيذلالوصألا

اهاجسيتقرشأمشاهذه

يفتزربةبيهوتاففن

بلقيفبھولالئامهتبکس
ىتحفراعلابضرالاللج

:هلوقنمو

نجشومهلکينعنبهذيةعبرا

ىلعتراتساف

روتلاعطاس

اهانسبىیرولا

اهاجرااقرشم

اهادمماريالقحلابلاق

یهاضيسيلملعلافماما

اهابزلويسلاتمعدقلي

نسحلاهجولاوةوهقلاوةرضخلاوءاملا
هيفمكحوهفسيمختلايفدحأهقبسيداكيالةقئارتاسمخمهلو

:تايبالاهذهيسمختكلذنموبابلالايوذهبشهدي

ىوقلاناكرأدهةبحألادعب

هنوفجلامهاالو

ىونلانمماقسلاهانضأمسجلاو

یوجلارحنمبوذيداکیيبص
عمدألاب

ت2لا



ابلقتداعبلانارينرمجبيوابهلتوةسحدديبص
ابّصلاركذاصلاتسفنتاذإوابدعتبيذعلاقرباضأاذإق

عرجألايداوبترمًايلايلو
هبیقرویوايشاونمنمألابهيبحلصوهيفركذتنم
هبيطونامزلاكاذىلعهاهبيصنبابصلادهعهلىفوف

يعمیوهآنموينطواضغلاثيح

يتعمدلباونيڌذخلاىلعىرجوةعرُسبلاصولاتاليتضمف
يتعوليكذيقربلاضمولازالةعرجبمارغلانمتيرشىتمو

عرملاكاذليراکذتجيهيو

ةمالميلعابنيلذاعللةمالعمارغلانميلعترهظ

ةمامحنوصغلايفتّنغتاذإوةمامغنوفجلاباكستنأكف

عجومبصبلقلبالبتجاه
ىوللاةقّرطمتتغامدادزيىوجلاومنرتلاعاونأبودشن
یواردتملونصغىلعتعجسىودلاهانضفأمسجلاواهتكل

يعتملومارغلاردتملويلم١
اضقلاكارشاريسأتودغنكلىضتربقارفلاموياهمهللات
اضغلاّيقرشبيداولاةماحأاضفلابحريبقاضالتوعدف

يعجرفبيئكلاةدعسُمتنكنإ
هنوجشوهلوئشيدلْمَعَفهونجمارغلانمكارعتلاق
هنوصغفاضعلاانمساقتانإهنيرقكاوساموبيئكلاانأو

يعلضأيفهجوكيتحاريئ

۹٤۳۰—



:تايألاهذهاضيأهلو

ارسكالومنمتئشاماذإ

مشدليلحجيفمش
فطلبينكردأهللاايلقو

وفعوةيفاعبيبرزدجو

ءايضامسألاانسنمكلمت

ءامسلاعفريذلاكالل

ءاضريرايكنمينبو

ءاسُأنلبونذلانارفغو

:»افصلايداو<«ناونعبلاقو

للبتملاافصلايداونمفطللاىرس

يندِعفيطللاوىعسأتلبقأف
رفاوهللانمنوعيلوتدعف

ملاعموحنفطللايبىرسامو

هدوجولبقفرصلامادملاتيرش
ىنغلاهبلقيفرقفلانإتيدونو

يذبحبماقملارومعمناكنمو

اسهبامویقيفوتلاجرعنمو

لبتيذنمصالخإلاةورمىلع
يلجنينوعلابدعسلاوهفاطلأب

للذتلاىوتسميفهبتدعق

يلکيهويدصقتزواجاہبابىلإ

يللليكاذريغسأكمتامو
يلبهدصقيفرقفلابنلىلوطف
يلخهعبرمهاجالنمفلالجلا

لّمكملاماقلاشرعىلإاجورع

:لاؤَسلااذهيميلسلاديبعيبأةمالعلاخيشلاهذاتسألهتلئسأنمو

ممحلالماخالإلهجلايضتريال
ىلإوهفءامّشلاةّملاوخأاأ

مكحلابلطمنعهسفنتسعاقت

مدقلاىلعيعسوخأمولعلالين

ميملطقهنعوهفىَجدلانج
þ٥۳۰ے—



ايقترمدجملاشرعقوفىوتسایتح
للَمالبثحباذملعلانعنكف
ةنوالكهنعثحبلالمعتساو

دقوليحرلاتعمزأينارتامأ
يدنسيندمعينامزنيعناسنإ

ىلعرويغلابدنلالماعلاملاعلا

مئألاىلعاردقالعفىلعلاماه
ماساذملعلاءادتبايفنكتالو

ممکنملکوديثحبلابنإف
ملعلارهاطلاوحندفادفلاُتثبح

)۱مضأٰهللاوهبتأجتلاذنم

مركلايذبيجلايقنهللانيد

مشلالماكلانبامشلالماكلانبامشلالماكديبعليلسيخيش
افرتغمتلزالهنافرعمينم

املعلاةدمعايىدحلاماماف

هبطاحأاناربحكرونبدشرأ

هتجوزرهطلادعبِءرملاسمالنإ
اعفدنمضيحلاداعكلذدعبو

هتجوزلعفلااذهبنمرحنما
انديسراتخلاىلعةالصلامث
ىلإلاؤسلامأامبحصلاولالاو

ملظلایجدينعالحدقهرونو

يمصتعموينكرايويلاجرايو
يمعقيرطلاهجونعلهجاكلولحم
ملالاوضيحلانامزءاضقنادعب

مرحنمومتانملاىلعلهف
هركلااخأاياباوجيلدفأدنه

مجعنموبرعنمةيربلاريخ
مشلالماكلاكاذرصعلاةمالع

باوجلا

مضإنمءاملظلايفحالقرابأ
ةقمنمتوءاحجيتلاروطسلام

ارکتبمءاجدقلئاسنمهلل

مہملكازمباوجلاكاه
.صاقتنالارفلا(١ر

مشتبمرغثمآادبیملسهجومأ
ملعلايفرانلالثمقفألايفءيضت
مهفلاىدلتقارةلأسمضيحلايف

ملظلاكلاحيفادبمتردبك

—۹٦۳۹س



اررُذتعصرناجدوقعيکحي

اهربنعسافنأنمنوكلارطعت
اہکاوکتنازاہبلضفسوم
ةدجاسنوكلاسومشاهيلإيأت
هکرابمتقاضیمحلالوح‹١ماحنم
افنأاقئارالاقميلالاق

ةلزانلكيففقرمألا١لكشأنإ

٢ترهطامدعبنمهتجوزءاجنم
ةدئاعهمامتدروعاذإالإ
ادبأةداتعمامريغنكتنإو

اهتضیحدعبنم»ترهطنكتنإو
اہبهيلإوبصياملاننإفلخلاف

عبتمرسيلانألحيحصلاوهو
ادباامئادملسوبرلصو

ةبطاقعابتالاوبحصلاولالاو

مكحلاوعرشلايلالبةئيضم
مخفلاامنسحنمبرطنعلامو
مرتملوكردتملردبلاةلاهك
مدقالبیعسيافرونلکو
محتالوكسمأهكلسمّتبنأو
مألاديسنمىتألوقريخو
منغللناحرسلاةبثوبثتالو

مليملوهفاهاتأوترهطاو

ملکالبالاحتمرحاهءاجف

ملَوملومرتملهمةباثإ
ملالانملسغتملطقاكل
يميشنمليلحتلابلوقلاوءاجدق
مفافنيدلايفبنتجميرسعلاو
مهلكقلخلاريخكبيحىلع
ملسلاولأضلاقوفريطلادرعام

:يليلخلايلعنبهللادبعخيشلاهارنمو

موقلاجهلااہآكءازع

كابتابعاهنإ كعازع
.«هيفعقينأكشوأ...»فيرشلاثيدحلاىلإريشي(١)

.«هنعفقفكيلعلكشأرمأو»:فيرشلاثيدحلاىلاريشي(۲)

.هنمترهطتوضيحلامدامنععطقناامدعبنميأ(۳)
.ةلأسملاليصفتهحرشولينلايف(4)

زرهنإكءازع

يهوايفربصلابوذي

و

—۷Y



يعنتاخرصاهنإكعازع
رورسالبرايوحننمترس
مامحنمماغثاهرفشجمب
نزحتارفزاهعولضنيبو
ملععروعورأببيجت

ماجرىلععيقبلانمممت
اديعساہبييفسويلانبل

كلنادحانبكلبنئ
رسهلل£هللايلو

رونرقفلاتحتهللمو
رونسمرلاوىفطصملافيضأ
اقحفايضأللنإائيه
انجسنادمايرهدلاتعطق
امخشنادجحايكنماندقف

ايحيرأارحكنماندقف

هيفرصعلاهیویبیساندقف

اريصنادمحينباياربصف
ةاسأمكلاننإاريصو
ندعتانجديفباثأ

امركافلخمكمنناکو

ىسومرضخكرادجللضيقو
نصحزنكللمكيأحالص

مولحلاوةنيكسلاافشيطت

مومعتیرشبالواہراسی
ممحلاهتحفلباهرخنمو

محجلااهشئاطرارشنأك
ملعلاكاذامبييسيلو

مولعلاوةعانقلاهيفتو

مرکمهراوجناریجب
مظعلاقلخلاوملعلاحيصف
موهفلاهبطيتالكيطب

مشىورلبلايفللكو
معلااهعبارمتانجو

محراجلبفيضلاتنأو

مودتةدلاخمعنيبلطف

موجنلاهدييفملعلانأك
مقتسللاطارصلاهتقيلخ

ملحلاملنإعبطلاملح
ممصلاهاندقفاممظعأو

مولكلاةفهرأربصلااهاذإ
ہلكلارهدلاوءاكرشلب

ميدقلامكديدجيفكرابو
محرلامعنمكفعضلناکو

موليىسومهلاماميقم
موجسىهرلابفطللانيعو

—۳۰۸س



:يڭراحلاهللادبعنبدماخيشلاهيثريلاقو

يفسأتدیزیاموهيلعيفسأ

هلدصریونلاوهيلعيفسا
هفلخنمىلعيوليالنالجع
ةلبنالاهيورتالناشطع

هنکرومطخلانوديتتيل

ىلایوسنحييالردصناف

بييفهمشبلقنارح
ِهلاَوةجهموىركشةلقموذ
مهجعوجيجحلاكئنالتم
ابیوئفةبيطببيبحلاراز
هراوجباطفهلماقلاباط
رقمعيقبلايلبيرغثڌدج
مركمراوجنمكلخبخبف
كوعداسيملحنناد

ذللديوجتلاوليترتللكوعدا

ىجدلاسلغيفركذلللتبتو
يذلاتوصلاوءانغلاةمغنلاو

عزانشمثسیلونايبلاخيش
ةعاربوةحاصفوةغخغالب

نارقلل

يفطتتالةشاشحدوقوالا

فلتنيلهبئاكرتز
فقرقلاريمادروىلااص
يفتشاناکولتيلايمزمزنم
فرفرلاتاذءارضخلاةضورلاو
فرذُمنيععمدبزاجحلاضرا
فوطلانيرئازلاثيحهاوهو
فغشملاعيقبللقوشوىرح
فطلاكيبلتيبلابركيبل

فرشألانيلسرلاريخراوجب
يفطصاايفنموارضخلاةبقلاب
يفولانطولاوبابحألانعءان
يفسويلاهيفلحسمرلخبو

فحصملايفةرظنومكحلارك
فيصأمويرحيفامضلاىلاو
فصنمڍاشلکملعتهنم

فقوتنودوحلالهأماماو
7ريغبتوءاجةنطفبو

— ۳۹



ىريملفنيقفعتلاةّيقبو

ىلااعشجهفكامویدمام

عئاجنطبصمةايلازاج
هدنعافرعذاتساريخاي

ىقتلاوةعيرشلانابهرفافعو

انومستقيقالخالاهتامدو

ايلااهركابءاَنغةضوروأ

ةميدبمامغلابوصنمكاقسف
لزانمبولقلايفكلالحاراي
اعٌدومةايلايفكصخشتعيش

هرفعوهلالاناوضركيلعف
هجيرأماتخلاكسمنمحافام

فشعتلاةليسولومخلاالا

فرقملزمشغيالوداز
ففكتيلفكلارفصواهنم
فرصتملاةغبصوحالصلاةمس
فوخالايضرلاردصلاةمالسو

يفطالازنكلثمكقافلاج
فطقتالواجرأتعّرضتف

فأرُأمركنمالضفلت
يفولازنكلايهىرخألالزانمو
يفيحمكشعنتعيشيتيلااب
يفخلافطللاوحورلاوهنانحو
يفسويلاثيدحيعم“ىلعىرجو

بدننابنلآنمبيدأوژب
اميلسلبنهلالادبعكاذإط

؟تاجهللابّيطرعشلايفوه
«تاربخلايوذنموبيرأن

ىنعمبةربخاولقاعلابيرالاوناسللاةجهللاوبيجنلافيرظلابدلا
سابالوارّركتمةملكلاهذهىنعمقبسدقوملعلاريبخلاوةفرعملاوأملعلا
.ةدئافلاديزلةداعالاب

خيشلاةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
افیرظايدناكيوزنلايناہبنلاهللادعسنبهللادبعنبناميلسنباهللادبع

—۳ا۰



فرشلاولضفلالهأنمناكواضيرقتوةءارقهبعلواورعشلابجهاريبخاييراو
هللادبعخيشللواهريغوىوزنيفةرهشوتيصهللادعسنبهللادبعدالوألو
نالادجويةفرعموملعوذبیدالضافلجرهللادبعنبیحیىمسینبااذه

مامالااہحاتميتلاةديصقلاهذههلمجرتملاهدلاورعشنموةرهاقلايف

ماماللمہتھجاومونالعحلهُلعوبينبمودقاہیفرکذیوهيلعهللاةمحريليلخلا

:نيملسمونیرئاز

يناجشأيبلقبتكذأىمحلاعور

ةيلخرايدلاينمتحبصانئل

ةليلوديعسموياميرايف

ىوّشلاةمعانءاجرألاةعتمُم
رظانبونرتءالحکةلقماه

ىجدلابيغيفيرعشلااهليلىجور
اههجووحابصلاءوضىلجحناالو
اهلهاورايدلاكلتىلعمالس
اهنأكضايرلاكلتامَبيطايف
اهنوصغنيبفطللامسنبهت
انمامإركذرشناهاذشنأك
ادّمحمهلالادبعىتفتينع

هبيذلانيملسملامامكاذف

ةعيطمنيملسللامامإكتتأ

الئانوالضفضرألاعاقبتلم

يناسرأنهيفتررجاملاطدقو
ناسحإوسنأمايأتفلسأدقف

ينادلارفاولااهلظيفاهبتمقأ
ناتوشحفريغيئابتوه
ناجرموردبوهزتةجلدخ
ناتفبلايذلكتفظحللانم
ناليلناذههللارمعلانلقف

نارجفنيمالظلانولالجرينم
نابلاولثألاىلعىتحمهعجأب
نادلووروحنيبنانجضاير
ناحلاباهنمرايطألابقتعتو
ناشلاولضفلاودجملايذىدحلامامإ
نافلخنباراخفلايذديعسليلس

ناميإولدعباينذلا

ينادنموصاقلکنمیرولاباقر
ناودعويغبلکنماهترهطو

woo ر

— ۳۱۱



ةلالجبوثشرعلاهلإكاسك
ةيافكليلجلاكالومكالوأو
ابايسرانحاهالبجامش
اللاوعلاةحوببًامّلَعامه

متندقةداسنمامهنإو
بئاصعكبجُتامویمهعدتیتم

ونبمهودالجلافيراطغكتنأ
قباوسنوطبلابفمہیداعت

اهناكيطملانونيدكوتأ
مكمامإاذهمالسالااأاف

مکنیدقحاوظفحاومحاونوصو

ناقيإوملعوناسحإولضفو
ناميلسوىضترلاريمألاىسيعب
نالذخوِءوسلکنمامہبتسر
ناربوكيدييفءءانغازنكو
ناطحقورازننمدحينقباوس
ناسرفولاجرنماعارسكيلِإ
.نالعجتاداسءايلعلاووذمام

ناوسآَڌرجألكنمةمّرسم
نابقعرساوکوأيداعتِءابظ

ناوعأودنجريخهيدلاونوكف
ينافلابهذلاةرهزيفاوبغرتالو

:ءارغلاةديصقلاهذهبهحدميلاقو

اہیقستيلاعوبربدجقای

ةلهاريغتاصرعىلعْبكساو
اهتجېبَبيطىسنأتسلعبارم
ةيلاخَءارفقالزانمتحضأ
ةنكهبطظاحللاةرتافلكنم

ةرفاسءازوجلاتضرعتاذإ
ركتعمليلامالظوتدبنإو
اهبسحتسبعلارودخيئتلعنإو
ةبيئاهريغدوسابةفوفحم

اهيضارأيوريکنزلانمأابْوَص
اميفانأالاتّيقباموْتوفأ
ايناغميفانينغدقالاطاي

اهيناوغتسامدقوسينألانم

ابيبسيعيطسيالوميلايبست
الالاهيحاشويتضروعت
اہجایدهيفاهرافسأبتران

ایفاحضواسومءايضلانم
اہیعادبرحلالاجرباعدامهم

س۳۱۲



مكسيعنإاقفربلقلاةّبحأ

امركاللاباودوعوانيلعاوجوع
مثهءاتغمكلةضورك
انقحليسنألالالظواهبانلظ
ةحنجأنيبلابارغنمتفرفرام
ةيراسبتعلامسننمترسالو

اتجهبوايندلاةذلالتباط

لراہنابيداوبنحنمايأ
تلعبناورهدلاكاذلذدبتىتح

هدهعأتنكدقامرهدلابيغو

يبلکونيحينمنصفلاىوذدقو
مهتدوميليقمتنالهرهداي
هلقيطيالاميفرهدایتغلاب

ةشئاطريغاماهسكنمتلسرأ

ةعلوممايألاودلجتلافيك

یوسنامزلاتاحامجدربلنم

هفقومدومحماكلذدمحم

تقرغيذلادوجلاوتراعملارحب

مهثوغماتيألاولمارألاثيغ
هتيسناسحالاولدعلابطاح

بسحووذدادجأدجمللهتداق

ناعماطملابابراهنمتسيادق

ةخسارسانلادنععماطملانا

ايداحدنعيبلقورافقلايوطت

ايناجرهزلااهنمفطقيلصولاب
اہراوجانيتغتءانلابوث

ايفاوخعميبلقفرفروالإ

ایلایلارھدانتباطواہیف
ابداوويفاضلااهئاباذّبحاي
امداوعاتمعفبوطخلاهنم

امينادينماہنعرصقأواہيف
اموادینمتیعافبوطخلاهنم
اميناغمنمېينغبزوفأیتح
اہیساوروسرتالولابجلامش
ايداعتنميداؤفتباصأىتح
اہصاوقتملامتیتشتبانیف

اہیفاکوهفيليلخلامامإلادوج

ایفنملايندلاةوهزهبتباط
اهبراوجيربترحبأهجوميف
اہیناشرهدلافورصنممہباننإ
اهبزنتوادهزیدحلاينوفقي
اہیئارنیعارونرہبتسمشلاک
ايدايأيفنامعدالبودعت

ابواطلدعلاواهرشانروجلا
— ۳۱۳



ةقرشملدعلارشنبنامعتحضأ
اهتداقءادعألانعاهتمراد

نموراخفلابابرأناطحقلاو
اهمراوصاوبنتالبرحلاةيتفمه
ةدمحملتقلانوريقدصلاجر

اهتضنهللتدغذإاهبمركأ
لمانمءايلعلاةطخينبتال

ةحضاولدعلاليبسمقيالو

ةعنايدجملارامينجيسيلو
نمةيانعلانإىدهملامامإرشبأ

دقريحنباوىسيعنيريمألانإ
ةبئارءادعألانمكيرتنإف
اهمزامزتزدقبئاتكلاقلت
هقهاشكدیوضرنكرتهازول
ادصتقمريخلاليبسيفمدوملساو
شانمالسإلاةيارلزتمو
تدمغناامهللامالسكيلعينم

دمحمِنارقلاروُسالتاموأ
نمةيربلاريخىلعىلصهللاو

:اضيأهلو

ُرِإاباماهلسْفعوبرلاكل
مَّمصانلوقنعاهبعوبرللام

اہیداہتيفاراختفاهيتتارون
اہیقارمومستةداقابمرکأ
ايعاسميفيلاعلالهآناندع

اهيمارمادعألانعشيطتالو
اہيشانويرابلااهقلاخرصنيف
اعادءايلعلاىلإاهاعدا

املاوعايفتکبتشااذإالإ
ايواسيهيزاغبيذلاالإ
ابورُملاطبألامدبىتفالإ

اہينامأتلاطدقتاوامسلابر

اهبداعمىشختالفكيدلاماق

اهبيداوعتاطيحممشويلاقلت
ابيضارمتحالاذإقوربلالثم

اهبراذتوملابيرذنيللزيمو
اماهتاريخلانمكيلعيمہب
اہمنادواہیصاقدنعاھمالعا

ايداعأالطأيفحيافصلاضيب

اہیفاویثتانجهللانموجري
اهمرابدنعهنمةعافشلاوجرن

میخاويلابابقنہبيدهع

لكالوقطناهدنعنيسي
٢٤۳۱—



هلفالتئاالانيبنيبلااهراعأ

انيسنآشيعمعنأباک
اشفسومشلاکادارخنيلصاوم
ةنکہبنيدخلاةحاضولكنم
بلسنمميرلاديجكاهنمديجلاو
لدتعمنابلاطوخكماوقا

تفلسيذلادهعلانسحاامهلل

هلتابجاولاقوقحلاانيضقولف

امفتاثداحلااتريغنإوانإ

انتريسوعبطانلءافولانإ

ةيراجقامالاودجولامكأ

هبئاونينيمرتلازالرهدلاو
هلعفتتنااميیفكبسحرهداي
نمزايتنأودعماركللأ
هتمالسيفينيدتّيقبأتنأنإ
امهموقوادادشواداعَتينفأ

ابسرادياوناكىلألاكولماني
مهلنمنيَووخأوعبتو
نزييذنبأنيأءامسلاُءامنباو

بركوبأايلعلاودجلاوذنيأو
انترسأناهبنونبكيتعلانيأ
اهميقدزألاسأركلامنيأو

Ê

ميدلاوءابكنلااهمسرتريغما

مآانبمملیملوادصشخن۾

مستبمرّذلاطومّسلثمكا

مظتمهيفيلحمرللناکو
مکترملمرلاصعدكفدرواني
مرتحُيوىرطُيايَسانَأهيف
ملتسِينوميلارجحلاكناكل
مركلاالوالاتمدولاريغت

مشلاوناسحإلاوتاورملا

متكنيسيلرسعمدلابحاصل
مستريبلقلاممصيفمهسأب
مرصنيسيلهيلعيربصلبحف
مدېنتمشلاكنمكبادكاذ1

مرجالوسابلكمارمعصا

مرحلاقباسلايفمشنمامهرُجو
مرعلااهليساکیشومشاهدامُأ

مجللاوْناجيتلاوكلاملات

مهنيألايقألاهرْسأوفيس
مرکلاويذفااناالوسرلابنم

ملزجعم5یرولاكولممه
محتقتتاراغلايليخلادياقلا

٢۳۱—



نمبتارلاويلاعلالهانيأو
ادبأانفلادعبمهَمِضامواوناب

مہکوشدنفافويسبمهمحت۾
ةرهاقضرأللةدشيلوأاوناك

مهرسلدعلاباودّيشنمنيأو
ادغنيانيابعکليغثراوف
العلکزاحنممهلبقنيو
لبدماحلاوذديملبننيأو
هتلوصلتلذيذلامامحلانيأ

هتريسبمركأارصانهبينعأ

افعضلاوماتيألاولمارألافهك
املعلاوسانلاعيمجهيلعتدثأ

ابنتكممايألاىدمهيلعيكبأ

هتمبرعلادوطناطلسنيأو
ةيماسءابهشلاةعلقلاديشنم

تدهشنمتاداسلاهلابشأنيأو

دانجالادئاقلافيسو

يفةمامإلاىلوتساوباتهنكل
هترسأوناطلسكاذهلبنو
ةبطاقراطقألاهتوعدلتناد

هقلاخنيديفبستملکنم
اتداقلدعلالهأةمئألامه

اوملُعدقدوجلاوىدنللنمناطحق
مجرلاوثادجألايفحيافصلاالإ
ُمطألاوليخلادایجمہتقوالو

مدېنتضالابجمہمداکت

اوملظامواوناخاموهللافوخ

مهہحصوناّسغونيأتلصلاو
مطقلدعلامامإىدنلجلاكاذ

اومدقمهالومىلعاتهملاني
ملاهلتنادنموبيلصلالهأ

ملعلادّيسلاكاذدشرمليلس
اومصخهلمهاماذإةادعلامس

ملقلاهبيعياباريخنوشي
ميدلاتلهنااموأدعرلامهمام

ممحلارعصتسُلاهنؤدامسلاقوف

مجنلاهنودیوزنبانیصحانصح

مجعلاوبرعلالاعفلالضفبمش
مظتېتمشلالابجلاهيدلانصح

ممحنمرودقملاوبرعلبىلع
مكحلادحاولاهلالاهيضتريام

مالامهاَتسُحتفرعةمئأ

مزہتبلغلادوسلاهمداکت

ممهالوانموىراصنلاهل
اومصتعاونهرلاىضريفاودهاجدق

س٦۳۱



مهترغراونأیدحلانيدلايقأ

ةمئادنهرلاةرمهلع
مهلثبانيتأيرهدلاحمسيله

لجرنمرهدلااذهبسيلتاہيه
ةابخمررسأهللفيلب
حضتمهللارمأوتیراذام

ULتنضظتناوناميإلاووذتعادت

مشنوبيطقحةباصعتوءاج

مهبباكرلاسيمارعتخانأىتح
ةعناممالساللبريكتراص

هقموذمالسالاةرصنمشیرسا

هلريظنالثيلنابنلانم

مهترصنسایقممہتملطسابقم
تعشقناولهجلاتاملظتلجناىتح

يىبأنيملسملامامإةانقتماق

ةعبرأوماوعأةعبسماقدق
همركاأفهايقلهالومقاتشاو

ابعيجنلاباوثألمزتا

:اضيألاقو

دعيولالجلاوُذفرعيمعلا
هلدمصدحاونمهناحبس

ملظلايلجىتاهنمضرألاةطصبيف

مبشلااهوصمهيلعاہملېي
مدعنمنايتالايفكلذنأم

مزتعيوايلعلاجردىلإ
ملقلاهحولايابخيفايبیرج
ممكنيسيلاقحقئالخلانيب
مرحلایمتحاالهیدهلانيدكلسيف

مضتعامطالاودعصيقحلاو
مكَحبّيطيحيرألحالح

مرطضتءاجيلاولولابهريال
اومشتغااموهوعاطأديمىتف

مرتمناميالاوكشلابهايغ

ملقلاوفيسلاماقويضرلاىي

معناهلثمامهدنعةداهش
مدوهفنوللاامأوايركسملاك

دجحويواهلإعاطيهبو

دجستونيلاعلاهوجوونعت

—۳۱۷س



ةداهشباقذصمنيدأ€

بجاووهاجيردينکيملنم
يدهنالوقعانمحلأهللاو
هدیحوتانسنماہیفءاضأو

الوادبابرهبشيءىشال
قباسلاثمالبءامسلاقلخ

امہفرذدقواھدھمضرالاو

املكوطيحلارحبلاوربلاف
ةعيطمماركلاةكئاللاهلو

ثداحنميهملانودامعيمجف

مدانممهعيمجءاينأالاو
انناعإبجاواعيججمو

يتلابتكلاونارقلابنيدنو
مهغيجماركلاةكئاللااذكو

درفتمهكلميیدخحوتم
7

دبعأهاوسالاقحديحوتلا
ددرتملاكرشملاوهفهلل

دمحيومدياميفاهئايضب
دقوتیدحلاراونأباججح

دمعاوكانهفقساهوKGت

دحجنالىهتلابابلاحجح

دمحيوهلاللحبسياف
دجمتوامئادسدقتاہ

دشرتونيلاعلاعيمجيدهت
ددېتديعوللارذنوارذع

اودبعتوهباورمأاملكبو
دهشنكلذبقحهلبقنم
درفيوصخيليربجوقح

نملكرامثوعاونأفصيورضخألالبجلاراجشأوليخنلايفلاقو

ممتمرخفلکبنامعيت
امراجشالانماهبنانجلاكيف

معنلاولئاضفلاوهكاوفلاتزح

ملقالولاقيملكهصحي
— ۳۱۸



ةرثككيفلخنلانأكافكو

ةفيرشحاصراجشألاتناكنإ

ايرالعىشأدقلخلاف
تدغالماعطلاريخنكتملول
اهعلطتاقساباہیفلخلاف
تلدهتواهراتأتدباذإو

اذفعاونأبابئاجعتدبأ

اهتيأربهكانهمسنلااذإو

نكيملذإاهتوقلصفهللاو
امفالكاغئاسينهتوق

ارشېمءاجظيقلااماذإىفكو
هلاغنوهشاّطبهجانزم

الوأينأييحنلاكلذكو

البمانبيزيخلاىرتو
اكلةنيرقصالخلاهلو
الخدقفصالخلابطراذبحاي

هناكليخنلايفةليقعلايهو
هرکذیسنأتسلفيلسبلماو

ىرولاىلعلازيالماعلكي
هژاجرآهبتّصغبكرم5
هلضفلمحتلايرألاهلتدغو

هنإفليخنلاناطلسضرفلاو
ايبالوقينيلايفلوقأو

ألاتاوقأتزرحأدقفالضف

مجعلاوبراعألاراطقألكيف

معطاملضفأءارضخلاةنجلايف

مكحلارارسأبوهزيدضاتتم
ممقلانيبتهدزاولكاثعلاايف
مدکنولاذوهلنجللانول

مرحيئديغلٹمکسیمابرط
مرطضتراباجاضنإجاتحي

مدقلاهبلزتهبتوييلاولخت

ممحلالكهرفرصتسانلاف

معندقفمعلاكايذهيليو

مقىلغألبتوقايلادئالقك

ملايهيلعاهلضفيضعب

مذلکوباعيدقنيشلكنم
مدخلاوفئاصولافرطختءارذع

مذيالوباعيالفميركلاوهف
ميدهلئاضفنمرطميويمه

متأاباجعإرحبلاسوديادغف
مجعلاوبراعألاراطقألكيف

— ۳۱۹



اهرةيربلاعمرولاريخ
قرشموهيڏلايلالحااما

همعطةذلبهلكاحاتري

هماعطذيذللادلاكلذكو

هلثملالالغنلاهنيرقو

دقفالباصخلابطرادباذإو
اهعنيبنامزلاتاقوأبيطتو

اهليلفليخللانمتركذدقلو
ىرتنمفموجنلالاثمألخلاف
ةذبناتمضعبلاتركذيِ
اهشيعبيطأوىنهأامهل
ةليضفلكبىوضرامسدقلو

اهنانجتحتراهنألاهبدوط
املكبنانلاكلتةفوفحم

انوصغقوفرايطألابواجتت
نمدرولاواهؤالكنارفعزلاف
يذلارجشلاوحافتلاوخوخلاو
يذلابنعلاونامرلااباذكو
هتارهزتوذاذإرادلجلاو

ىلعيكازلاسجرنلانويعيكبت
هرشنعوضتابنيمسايلاو
لدمعنايتوقتوبلاو

متغارفظهبنمفنيفئاخلل
مطتلتوهللاءاشاکيرجت
ماسلاوةباكلابلقلانمولجي
مغنلاومترتلاعيجرتبابرط
مشألازوجلاونيتلاواهراجشأ
مشيملولهجيرأحوفيهنم
مدهنمومقسلاىوقلشعنموه
الايفوعالتلانيبتطقاستو

مستبادققيقشلاودروتانجو

مشضداهترضخدتشتنإسالاو

متألالضفلاوتيزلاهيفوارن
٣۳—



ةبيجعلكشرعلابروهبو

هقلخ.يفةيثكهلإلامعن
نمهللااهابحامنامعتهات

لعتدففاهءادصهلالالجو

ألانماهتمالسهلأسنهللاو

همالسوامئادِكرةالصو

رأباحصألاولالاغيمجىلعو

متأاميفارصقمحيصفلارذت
مزلدقمهيلعىلومللركشلاف
مالالکلعناسحإولضف

مركلايذليلخيأمامإلاعوط
مقنلالكنموىولبلاوتاف
مشتحلايبنلاىلعنابقاعتي
مذىفوأمهنمولامكلاباب

:يكلاملادوعسمنبسيقنبرماعخيشللهنملاؤسبهراعشأمتخنو

رغألامامايكلالاوهرألاسيجلبنلئاسأ
ركفلاديحلاجنلاعيسولاونلاريثكلاصخلايكز
ردسقلاليلجمانألاديشرمامذلايفومامإلانير
ردغنَّمىلعسيمخلاريدمسيئرلايمكلاسيلليلس
رصبلاميدعايصعايوغىتفيوتنميفلوقلاامف
رقتسانيحةيالولاعوجرىرتمأةبوتهبزلتأ
رفكهارتاذلهلّوؤيامريغيفركذلالوانمو
رصبلادادتمابىرولاهلإىأريبلانإلاقنمو
رتقلاليزياباوجيللقفمدعهبزايكاذامف
ركبطخلااذإثيغمكوساموكيفلضفلالمكدقل

باوجلا

رصبلالهأرغلاةداسلانعرتقلاليزياباوجكيلإ
٢۳—



رنألايفتعممحلالضىلعلالضلالهأةيالو

رفكاملبوتلاهمزليرمهظشمموتينمو
رقسربتهيفلرؤتاهريغيفيالالوأنمو
ريكلاىدحإءاجىرولاهلإىأريبلانإلاقنمو

ريخلايفةيرفهبرىلعىرتفاهرناميفكلذف
ريعلايرذيوءامسلاهلإىلإبوتنأهبزليو

رصبلابادبأیریالنأبهيريفقحلادشقتعيو

رطخلامظعبنذكلذفهبنذنعهللارفغتسيو
رذفوأذخفيلوقمتدقوهتحلقائیردأكبرو

فلألادعبةئامنالثونيسخونينثاماعبيجنلارعاشلااذهىفوتدقو
.فلألادعبةئامنالثورشعةعستماعهتدالوتناكو

4تاوطحلاعساووحلافوهيعلسردمرپضو

ةادهوةداقنيبامشاعٌىعدُيكاذرصانلبنادماح

سزردملاذاتسألارشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلالاقنم
يفلهُبلامعأنمايسُبدلبيفدلو«يوزنلارصاننبدماحخيشلاّيوحللا
ملعتفملعلابلطلىوزنىلالقتناو‹يرحتلاىلعرشععبارلانرقلالوأ
بصنفوحلاملعصخألابوةلالامولعيفىلوطلاديلاهلتراصوبذهتو

سيردتلايفرمتساوهللاهمردشارنبملاسمامالابصنلبقیوزنيفاسزدم

جرختو‹سيردتلايفهللاهافوتنأىلاهيلعهللاةمحريليلخلامامالادهعيفىتح
.ةاضقوءاملعاوراصهتذمالتنمةلمجهسيردتنم

— ۳۲۲



خيشللاهنمةيهقفلئاسممظنيورعشلالوقيناكو.هتهربهللاهدّمغت
:لاقابتبوجاعمهذهيهويكلاملاكلاميأةمالعلا

ركذلاةعتافيسننميرصعلاةمالَعىراذا

ردقلاكنارقلانمائيشهمارحإدعبنمارقدقو
رصعلاملاعهيلعاذاماهلكتضمىتحهبتنيم

رمألالوأنميديمأيسنامنأرقيهيلعلهف
رعشللنسيالدعصعلافةلخنممظنلافULحلصا

رفكللغمادلاانديسلعيسالسوللالص۴

رفغلاةداقلانيعباتلاوافولالهابحصلاوهلاو

باوجلا

يردتالتنكنإيلئاسای

ادجاسیتایتحیضَمنف
يسندفالعجريلفلبثو
ارقلاتلکندياذك

امدعبنموهسللندجسيلو

لعمالسوةالصم

:لاقو

ارخفواملحواملعتقفدقل

رذصعلاكوهسلاوهبيي
يرديالناکذٳهرهسيئ
ربجللكاذينأيغرفي

رغلاهلاعمیرولاريخ

ربواربمعدقكرونو



يوترتدقكملعرحبنمو
اويحرهدلاملاعايكتيتأ

هيلعلهايثاهفداصف
كلامابأباوجلايندفأ
ريخلكامسلاهلإكازج

دححاىلعيهإيلصو

ارحوادبعةقيلخلاج

ركبجوزتنمعلئاسأ
ارطرهملامأقادصلافصن

ارخذتلزالفسیخليلس
ىرخأوايندبنيملسملانع
ارجفواليلبحصلاولالاعم

باوجلا

اردقدعتالفينعحدملاعد
الفيفريخيلف
ملاعةرصعفانأامو

اجينمعنقتتنكنو
اردطقاسياباوجكاهف

ابثاهفدامناكناف

اذكهاهكسماءاشناف

اهنأشنعسرعلالأسناو
اذولوزتدقاهترذزعف
اهبسيفضوخلاوكايإو
ابثاهفداعناكنإو

نذإقادصنمافسيلف
تابيثلااسنلاقادصكاف

ةعدختذخأاهعجيرتو
نعدازيذلاهيلادرت

هقحذخفيلاوجاذهف

اردبانأالوارحبانأامف

ارطأتنكاذإيفصوكرغي
اردقيتمسانلالهجدقل
اركذعمسلايلقلأفتظفح
ارنتئشناوامظنتئشناف

رسشفيالوارمأديالف
یرحاوهواهحرسءاشناو
ارذعكاذىأراماذاهافك

ارکنكىيملدهاشيريثك
ارجحوامارحكنمجرختف
اركبدقعلاىدلاهطورشدقو
یردیكلذناكنالئلاىوس

رهمقاساذإدازتسيلف
رغكلذناكنإجوزلاىلا
اردقلجولواهاسنقادص
اردهعرشلايفناكامهنمعدو

٢٤۳۲—



:لاقو

سيلجريليلامهج;جوأ
رماعرباىلإيدالارمقلاىلإ
ةصبوعلجلىلوطلاديلايذىلا
ةيقناشرفنيرشعضرتقمو
مُأريشورقلاضحمنممكحلايأ
اندنعمكحلايئناصحالابفصويو

هلاوةالصلاىكزأىفطصملاىلع

يسينأسينألازعناوهنمو

سينباىلايكازلابسحلاىلا

سيیئروماعنمهبمركأف

سيفنريغفاہممهردیوس

سيسخبةطولنتذخأ

سيسهلبقءاديغلاقطیتف

سينأريخراغلايفهسنؤمو

باوجلا

سيقمريغضرقلالضفنإالأ
ةليضفوهفهماريخڌرنف
هتاذبحاكنلادقعهنصحيو

انهاهسلمابناصحأالاىريضعبو

هّقلتفيلنابدقيذلااذهف

:لاقو

اكاوستالكشمللیجنریله

هبابلعابواتيیرشنميف
هعابامهتوفيعيفشلایرتا

دشرتسملئاسلباوجلابدج

سیفنبمضارغألااضقنودب

سيسخبوللئلادرمزلأو

سيسهجوزبراقيغولو

سورعلكبريثاتسمللو
سورطيشووهفلوبقنسحب

اکاراهللااجتيدهمكحاف

اکاذنمةعفشبٌقحتسام

اكاردانكرديمأيرتشملااذ

اکالومنمضححلاباوثلاكلو

٢۳۲—



باوجلا

۳

-

c
Cيذلابيرهدترفظواکانمتغلبينلئاسينم

هلعاتبملکنمهدریعيبملاهلعيفشلان

اانغأ

اکاردا

اکاذبنمكحافدجويمادامهعاتبمنمبابلابهلمكحاف

اکاوسمولوهتمرادقمهنامنأنمطحىشالتاذإو

اکانمتغلبينلئاسينمايمنعيظفحوهويلاوجاذه

:لاقو

يلخأامويتأنإيىللقمالسالاةودق

لدنلالاذحخأدقلجراماذإو

لتقكوألوبرصحيلزئاجلهةيفخ
لهجطرفنماذقسريرضلاباوجبه
لصفبرايباحصالاوراتخاىلعو

باوجلا

لسمرمصعغملاىلعويللسلئاسنمللف

لصفتئشامثيحيلصيءاشنو
لصأبوأرايخبهرتشاتيبول

لدعهجوهيفسيليدنعصللالوبرصح

٦۳۲—



حابملتقلاالوال
رجزصللااذلو
تیفوجهدنإ

رخبرضهترضاف

بنذلكارفاعتو

اصخښ

اذہہيلوقنعنخغاو

ةدايزلالهمالعألاىلعماللاوفلألاةدايزيفثحبلاهيلعضرعو

لهسبلتقلااذني
ىےلویوآطوسمغ
لدنبلالاذحخأي
ىلخيوأيلويوأ

لمثلاعاودصقاو
لضفمورمكيطع

لهبهيفاولغأأ
لدعبمکیامئاق

:يليامهباوجناکفةيعامسوأةيسايق

رغألادلولانمقىفاو
معلارحبنبدج
نعتلاسماركلانبااي

لجتومبادبأنرتقتال

لخدتلوقنلاىلعنكل
یاردفضعبواذه
دومحلاكلخدتفصولايف

.قیلاوبناناكلرغالااتودفوربالادلولالاقوللافباوجلااذههيلعضرعالهيلعهللاةريليلخلامامالانعیوری۲-١

.يلاسلانيدلارونمامألانبدمج(۲)

رردلاطاجسأكمظن
ربالاايتتودقهللادبع

ربخلاكاهلابوحصم

رلطملاوحنردصمو

— ۳۲۷



رقأفلخهلوخدعامسلامأسايقلايفله

ربألاثيللاانطقليلخوبأمامالاامأ
رشلكيرهاقونمايقللعيرياف
رظنلااذهاوأرىوزننمرصعلاةاحناذكو
رستةعلاطحرصتلافځرصتلاةدايزو

رشبلاريخىفطصمللاشالسواتتالصو

رحسلاتقواعدعادامباحصألاولالاو

ىفوتملايفاحسالادمنبدوعسخيشلایوزنبنيسردملاةذتاسلالانمو

دجسمسردیناکويديعسوبلاناميلسنبفيسنبملاسخيشلاو١١٤۱هنس

نمىوزنةيالعيفوهركذينايسورقعلاةلحمنمهتيببرقبوهيذلاضرفلا
لحارلارهازنبدوهوملاسنبناميلسلحارلايضاقلانيسردملاةذتاسالا

هللادبعنبرهازنيدلايفةبالّصلاوةفرعملاوملعلالهانمىسننالوةدنكنم
هيلعهللاهمريليلخلاهللادبعنبدمحممامالاةلودلاجرنمناکدقفيناعلا

.یوزننمرقعلاناكسنموهو

ييتأينادمهلالهاتملالهنبدلاخرشبلاوخأوإل
4تايروتلايففوهتایانکفاصوصخلزجوديحهرعشلب

ريثکديزوحنهيلعةلالدلايفيرصريغظفلبنيعمءيشنعرّبعتناةيانكلاو
تنأودیعبوبيرقنايعمافةطفلبيأتنايهةيروتلاوهمركنعةيانكدامرل
.نهذلايفردابتلابيرقلاىنعملابهيفختوهرتستيأهيزوتوديعبلاىنعملادصقت

— ۳۲۸



نبدلاخخيشلارشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنمم

نيروهشملالئامسيداوءارعشنميرورسلايبحرلاعنامنبماسنبلاله
ناویدهلوقالخالانسحامركاداوجوهمظنورعشلاباعلومافقثمايداناك

هتايبدايفهتاقواایضصقمهتایحيفلازامولالحلارحسلاىمسيهرعشلعماج

تدقفففلالادعبةئامنالثونيعبسونينثاماعيفهمامحهكرداىتحهتامغنو
نماهلسرادقوةديصقلاهذههرعشنموةحامسلاوبدالاوملعلاهتوبدالبلا

.بازيميجانيرابجنزناونعبيهوناوألاكلذيفاهباميقموهناكذارابجتز

ارحسيضرالوحٰیلجتفیرسبرغلابتاجنمقراب
ارطلاعومدلاوىعارتذإىجدلايفيريفزدعرلالعج
ارهسلاىطعأومونلاذخأسخابيلقرابنمهلاي
ىرغلاربصلادقنمتمصفناهءوضينيعلحالاملك

ارضخىحضأفيلابحأعبرةيداغتقسلهيرعشتيل
اردبلااوطعأوملااوبهواولئسنإىلرألامضعبرم
ارسحهنعلطبلافرطدتراونيدلادومعماقهبو

ارمثئمىحضأرخفلاوىلعلابهتاحاسيفدجلاتابنو
ارطولااولانفسفنلااولذبدقءايلعلاودجملاةابو

ارثألااويحأودجملااويوهترطفىلعنيدلااورهظأ
ارفکكدونكلکتمحفأاجحجحيداعأللاوم

ارمقلايفختوسمشلالجختةرينةجحنممهل
رضحمأهتومىناتتأىغولايفيلايالعاجشو
ارثننإاذكلوقلامظننإملاعلاشهدأحيصفو
ارلطملاوىیدنرىحبلاججهتاحارتلحخأمرکو

— ۳۲۹



ارصبلاوبقامهلكهافسأترجحمامإو

ىريفيكمهذخايهفكيفكالمألارّيصكيلمو

ارمعىدفملامعنهحوسيفهللانيدرّمعٌرَمُ

ىرولاقوفاولعفءالعنماوهتشااهاولانمةسرونبو
اررغيلاعملاتاببجقوفاوحبصأهيفنورابونو
ارشبلااوراسفنيدلااورهظأهتاحاسيفبازيونو
ىرذلاتاماهقبسلاتابصقيفزاحدقيذلابطقلاهبو

ارمألاجاتسانلاىلومللضفلاوبأهييمهللانيدبطق
ارظنلاديقفلضفلاندعمىدحلامامصمصقاحسإوبأو

ارقنهىردأوهفارطلقنلاولقعلامولعزاحماع
اارمقمهادهوهالعبةمسابهمايأتحبصأ

ارفکينلىیدنویرابیالالعویرایبالعريوذ
اربأهتروحاتّبسُحتدهوشاهاذإتالجيو

ارناردبحبصأاهقفأيفمهاربإناظقيلاوبأو
ارمضمارسنكدقامدعبالعلابالطللسلاني
ارفّوَألالافاتمهظحابلاطيلاعملاقرطاحنو
اركنملالازأفرطلابكروأمالقألاضبقنإسراف

ىرولابابلأظقيألفحميفةبطخلارثناهاذإو
ارنلااهنمزرعهنأتدهشدقهليداولافحص

ارعشلاىعأفرحسلابءاجدقفرعشلامظننإنسل

ارهدزافهتاحاساوئلمدقلاضفألاوملعلالاجرو

هنمضتلمهفىلإفاضملالكثينأتزاجوهتريصبوهماهفاهرافساتربحيأةريصبلاىنعمبوهواهببوصنمرصبلاوةيعملاوداولا(١)

.رتسپنليآرفکيمل(۲)

.هعباصأتعطقىنملاحصي

— ۳۳۰



مهونيدلافةدمعلامهف

نکسيبلقفوجيفرن
مهحابشأتدعبدقنكتنإ
تدعبدقولوبحلاوخأو
يذلادولابمالمإلاامل
ةداغيذهنيدلالاجرأ

قماونمةركفاهتدفوأ
ىشفالصولواحالملاط
هذههنعلالاباجساف

اهالاووحناهفز

نسحلوبقباهورهماف

هلنمیىشغتهللاةالصو

ىلرألابحصلاولالاواد

امورشبلاببهمسنام

اصتنافىدعللهورصن

ارمعىنعملابلقمهو

ارضحيداؤفيفمهاوهف
ارمسلاريسوهفهضرأ
ىرجدقانممحللايراميف
ىرقلايغبتمكضرأتدفو
معلاىنفألصولاءاغتبايف
اردصنامزفرصهمزع

ارهوجمكيلإيدهتتتأف
ارحجبالايرفتوديبلاعطقت
رهتنأاهدلاوىو
ىژلاوايلانيبامءلم

ىرجحدملابليزتلاملق
ارشتناوالعنيدلامهب
یرسبرغلابناجنمقراب

:اہنيدسملاداهجلوطلاىلإيليلخلامامالاریسهدنعلاقو

مئازعلاكنمهيندتىنملاديعب

ايحاميغبللفيسلالثمرأملو
ةليضفنيدسفملاداهجكالو
امّلُسءرمللقدصلاوىقتلاكالو

هبربیوهيغبلالثمرلو

ةهربيغبلاىلعماوقأماقامو
ةوطسوقاطيالذخأهللو

مراوصلاكنعهيشتىدعلاديكو

ميارجلامانألانيبترثكاذإ
مراخادابعلانيبتکېتنااذإ

ملالسلاْيقرللهتزوعأاذإ

مغاروهوالعلادعبنملذلاىلإ
مصاعهللاةمقننمملناكف
مئاشألاةاغطلاايدللذي

س٢۳۳



الواريتعمريغلابالجرنکف
ابكرمةيندلاىضرتنأكايإو

هبىذألالاقحابالإدجملاامو
نكتلوتشعامقحللابحاصنكو
همامآتناهمزعلافيسلسنمو

ابلطمماراملدعلامامإلٹثمك
لزتملفحيسفلابرغلاوقرشلاقر
تسشنافلطبلايفلدعلافيسدرجو

ةرمتسمهتاراغلزتامو

هرارقرقينأامارحناك

تدبىتمماهللاشيجلابوطلاقر
اجلمونيدسفمللةدُعتدغ

اودرجواملظهللاضرأباوثاعو
اهريشعرشعبلاعفأب

لئاووعوبسلاطهرنممئاشم
مهدياميکحصنلابمهّماف
ادنهمديعسنمافيسدرجف
بناجلكنمملظلااياقبتباثف
دمحمبمهخارصتساامننأىلإ
اققلاوةيفرشملابمهابلف

نكلودوسأ

یدحفاورکذلاوريبكتلامهراعش

اوءاجو

ملاسكضرعوامويةريبعنكت
مراوصلايقرلانودتدرجولو
مئاظعلاتالضعملاكيلعنوهت

مئاكشلاكنمهللانيدراهظال

مئاسجلارومألاتاعینمتلذو

مواقمموریامعهلناکف

ملاوعلالذتهيعاسممامأ
ملاظملافونالامغرةلدنجم

متالاداسفللتميقأنأىلإ

ملاغوناهيمولظمضرالاينو
مارجلاامينطاقنمابتحاسب
مماشألاةاغبلايوتابافهكو
اومراصنيقحخلاويدعتلا1
اومواققحللوالهجاضفلاقيضي
مشاوغدلبارعألانما

ائاصتنكليفبلادعبدشرلاىلإ
مصالغلاومہتاماهتعطقهب

اوجازواولاطتساوايغبوطلاىلع
مراكملاىزعتهايلعىلإمامإ
مزامزكامسلاقوفهلشيجو

مراكأنوبيطةرسميدل
مئامعلاوىمتنملاومحلاعفأو
.مغامغلانيلطبلايفترثكاذإ

— ۳۳۲



ىدنلاولفاحافاکولممهارت

مهحاربحالصلااميسمههجوأب
ينبعمنادمشوسبعنمفلات
لئاسةارسعماجنفلاطبأو
لئابقِسوژرعمملعرابحأو
ترهظافارصعوطلادالبىفاوف

الابعفادملاهاوفأهتيحو

اودرشتعوبسلانكلوتعاطأ

مهلخنعطقومهيصايصمدب
اهلهاودالبلاحالصألماقو
فئاخنَمأوبوصغمدرذمو
ةدغبلىلكثيهواہنعلحرت
یدحلارشنتةبصعايفرداغو

ابطاحمماقلاناكلخنينو

اهلكلئاوتاداسمهنا

انعذمدجأموقلاسيئرءاجف

اودرشتنيذلابيرقتملف
سيئرنأل املکمزلیموقلاسيئ

اديۇمنيملسملامامإايمدو

املسملجشرعلاهلإىلصو

مغارضتالضعملايفمهنكلو
مراوصلاویدرلايحوتمهقدانب
اومحازينيحبرحلادسأةبارع
مئاظعلارومألاىلجُتمهبماظع
مساوملاولعتوومستمهبمرک

ارهقوشبصةيحت

احهللاهباممہیفمکحف

اولاسيىتحضرالايفمهدرطو
ملاظلاویواحميهبامايق

مسابنمالاولدعلارغثنكلو
مداهيغبلالوعماهاپبينبتو

اولاسپنأايجارامجرباكأ

مقافتلاواهعوطىجريمهنمو
ئاققحلاولدعلامامإرمال

مزالةعيرشلايفرمأكلذو

مداخنطاوملالكيفرصنلاكل
متاخنييبللنمدحأىلع

:ةديصقلاهذهيحاورلادمحمنبملاسنبدمحمثراحلايبأيفلاقو

الوهادیثکلمدقواليلاشښبادمحمؤينعد

۳۳۳



C
Cهلاصخبيذلاملعلااهيأ

نملکمراکملابءيجافينم
ىدنلاوةحامسلالعفىرينم

ماسةلالسايلخريخ
ايلاحاقوطكادنبيسقرط

اطسيلرّوصيارفسيتتيدهأ
يذلاةرتنعناويديتيدها

الكرديدجملافيكتيأرف

يذلكلٌونلاوكفطلتيأرو
ىدهحلاوكمملعلانأتیرو

ةمهبفيرشلاملعلارشاناي

دغيفةبونلابكبركازاج

ةحدمكقيدصنمكتيدفلبقاف

رهاظوروصقلانمهتوحاميف
ةيخمالسلادعبنمكيلعو

ىلألارغلاكلاوكيبأىلعو
هلتدهشنمضاّيفلايبأىلعو
هعفنىجرينمكليلسىلعو
يذلاىلعلالجلايذكبرةالصو

C
C

1
C

C
C

:اضيأهيفلاقو

دجابجوتلالخلاىلعيمالس

ءاطعتساالونمالبقال

ءادلالثملالاكسموابط

ءايحألاةدبزسبعلجناي
ءالبعونهاشغيالوىلبأ

ءايلعلاىلإابحاصبقرت
ءادعألايفءامظعلاكئابا

ءاوحونبيهتوطسلتلف

ءاهدوةورثبنابجلالاق

ءالقعلاةيجسكلتودو
ءانإلكحشرهاوحامو
ءالعوةّزعيفابىحضأ
ءالبلاوءابجنلاةوفصاي
ءايحتسايفكيلِإفرتتءاج
ءارعشلاعقاصمزجعويزجع
ءاقبوةمالسلوطباعأو

ءاجيلايفسأبلابهؤادعأ

ءايحبوصللوحممِءاجرك

ءانهدلايففيسلابىدهلاايحأ

٢۳۳—



هبنمٰيحاورلاربلاثراحلايأ

افولاوةدولابيلابحليلخ
انأكادادوهايإوينإو
ابجاوةقادصلابهيخألىي

بحاصنادجوءاشنمنكیلفاذك

هليثمىقليضْرألايفدحأامو

افولاوةقادصلاياانلداعأ
ةنازمدادولاسوبلمباسورع

ةدالقنامزلاديجيتلزالو

دعسلاقفأيفلضفلاردبعفت
دولاوةءورلالعفينملعف
دهملايفةبحلاانيطاعتاميد

درفلااضرلهميظعتهمّظعي
دعبلايفةمالّسلافالإوقودص
دعسلابقلعتولاقدصوءءافو
يدېتاشلابيطءايلعلاكترضحل
ىَدنلا؟ركذبيطنمةرطعم
ذحالبيلايللالوطاهبنازي

:قوشدححأرصمءارعشريمأةديصقاسمخملاقو

امالكاوعمتساونامعةا

امالإمكنيبفلخلامالإ
اهالعىمظعلاةحضلاهذهو

امالسلاوةيحتلاينماوذحخ

امارتحاوادادوهمفأ

ضبقودریدلمكلامف

2

راتقمبهلجعيو

مكضعبديکيمفو
ضفرب
ضعبل

اماصخلاوةوادعلانودبتو

املعمصخلاديرياهمةملع

امطبطخلافمابنيف
امزحوامزعمتكرتفمكب

امدهنيدلاديشممليوأومتلذخ

٢۳۳—



انمغواهنمکلتراصدقفىمعأثيعةلادعلايفمعو

اماؤزلاَتوملااهراعشناكو

لامكللءافجمأمميِدُّهيلاعملاوةلادعلايفادمزأ

يلايللمتمهتاوممقثولاباوقبتملهافسأاوف
اماهتاالونمَدأةقثالف

ارابمكعسوأومكفلاختاراسخمكبقعأفمفلاخت

رانرطقلايفمكنيبمتبشاراهجاضعبمكضعبمتدكو
امالستناكهلتحملع

ميلولذاببابقعيفمويفمريانلاهددجي

موقلقعلاباهضاراماذإمشومضاضيمجباه
امارضموقیوهافدج

مرصوتمصمكمالكتيلومينفلخلابمكمايقتيل

مرقسالالاقفميماتمودلذللمكللهيموقأ
یمارتمهرمأنالذخلاىلإ

ونلكالابومرطمأفءوضريغبقاقشللمتيشم
هوسةامرةامرلاناكاذإءوبشةلذلابمتؤبو

اماهسلااهامرمريغاولحأ

اجاديماحلادسألاينبايروالعفمتغزكار

رمکنأكمتيسغابتاياربلا.حيباصممكلامف

امامضلادتالناطرسلانم

انبناقتإباهمهلايدلتعلطانمصخمعبالط
انيلعىفوأممرايطىرأانيلإاولصواويمهار

۳۳



اماحوانسؤرأقوفقلحو
نظمطمةلاباتلاحونفلكمهاذأنماييأر
نرقفصننممنيحرظنأوينسيمجنلاکمشاملعىر

امايخابرضانراصناىلع

احتفوارهقانرطقلمورياحبصوىجدبورحلاالنشي
امرهرصقنانؤاَنَمَأالفاحبضكتفلابهليخحبضتو

اماسحاودازانناوخالو

ادعوانفسانربرظنوادنجوانفحيسفلاربلاىرن
ادعروةقعاصوجلاىقلنوادعبوابرقمهلعفعمسنو

اماعهيفةرابدلارصقاذإ

هنكوردقيلاقوفهلهعصقنلامسرلازسيخ
هنمليخلاانيلعترجفنااذإهنصنملانيدلىحموري

امالكاندقوأتمصلاانبكر

حالاردقلاكرايطلابوحالسلاوةسايسلابابقأ

يحالتلاولذاختلابانبأفحافكالمونبهانيقل
اماروانمیغتباامباو

تقبابقّرفتنمايأوتعنليمجبالوأاشن
تقوبايندلانرامانكلمتحتباتعفردعبانزفو

امايقلاايندلاىلعنيسحُتملف

اديعباوفقةادعللالقوادودحلاانمّذدقتىفانوفق

ادوسأةلبقميهوانعلطادودحلاومصاوعلاانّصحو

— ۳۳۷



یماعنةربدميهوانحرو

يئرلضفنمهعوللذتبعصيأاندصقنإاكو
بزحدعبايزحرمألاانيلوبنذرشانبكترااّنكلو

امارکالونيحلصُممكنملف
الدعواداصرمواتقلالالضفوامانقوفانيسن

الزعوةيلوترمألاانلعجالزهدجلاماشقمابلزنأو

اماقتنالاوازجلالعنملف

ادلعاهمدقنةلاوانيدلايدانؤاوهأتدغ

انيلإالخنيحرمألاانسسوانيعرالوهلإلاشخنملو
اماقتساامفسوفنلاءاوهأب

رهجوترهظالحځرصتبركملاعفلانتامحلايف
رفكءانبناكحرصتلااذإيركفببجعكوابجعاوو

امارغهبلاجرلانجملف
الالضمېيدبمهلدبأوالاجرلاىشليولاعمطلاىرأ
الالحديايفنوكيفيكوالاحفالاحمهدوقيفيكن

امارحيديألانمىرخأيفو
هوجولاودصاقملاتقرافتهبمتيأرءزجلااذهمعن
هورمنتيقُسةادغيردأالوهورمتمراذايردأالف

امامسمأمميِقْساقايرتأ

۳۳۸



:ليجنبنافلخخيشللهلملاۇسبهراعشأمتتخنو

لامنمودنجنمعفنأمعلا
ادېتجمكينيعهبلطلرهساف

لابيذلكىلعأونيدتهملل

لاضفملكهيفلئاستانايحاومولعلارافسأعلاطتانيح
وُكمامأاداقنمملعلایرتیتح

ملوذيذللاموللاكرتتملتنأنإ
هبلطيملعلاناكمانمهمزلاف

تقرغيذلانافلخربحلاملاعلاك

ونةسايسلاساربنليجىتف

يلاعلابصنملانودكنانعرصقاف
لاستبححلتملويلايللاييحت
لابئريلاليصألكهل
لاضفإوماعنإبمانألاهشم
يلاغلااهزنكيلاعملاردبنيدلار

يلاحلاىدنلارحبىدعلايسملعلارحبةّيجسلادومحميأرلادّدسُم
يديبذخفاراكتئجيالوم

ردمسرعنعبرغتنمي
ابنابمٿنونساہيلعتضم
اشفنابتلاقتلئسامدعبو

لهونيتاذهاهرارقابلهف
ةعجارماہمهللحيلهو
هثکأولامهدنعنکينمو
ملونيملسملاضرأبهنمضعبلاو
يکلديعبلالالاىلإفاضُيلهف
اهرمعفناسنإضرأقانمو

أوةدماعباغهنأ

لععابثارحلااهرماعناکو

يلىمسأدشرلانادشرلاجهنم
لاسكمهجولااضييبتكلاةناصخخ

لاوحأدعبلمحباعللول
لاخهمهميتبیعغنُأبارذع

يلاقلادعابلااذىلعقادصلاا

لافعفأوماثابتّرقأاذإ

لاعرهاڦروجناطلسكلمف

يلاتلاهرطشينعاواباصنغلي
لالايفهللاتحذخأنلدعلاب

يلاولااهکالمنمطیلستريغنم
لاحنمضْرالابامركنيماقو
لاهمإريغنمهتعارزصخش

- ۳۳۹



امفكيلملايتأينالبقنمتامو

ذخوباوجلابدجابرىلعامو

لابلابيطاياهعاتبلىرت

لابقاباشيعشعوامالسينم

باوجلا

يلامىرولاريخايرعشللويلام
الوطقهیداوينکاسنمتنكام

هتعانصيفاوداجأموقرعشلل

هبسابسنمقيرفلکباوماه
هرخاوزنمردلکاوجرختساو
مکحنموباداوملعنيبام

افتنأءايلعلااخأايدلاخاي

اهمهسأتزرحأاهقابستنأو
بجعنمكاذيفاموعدبريغو
اهمصعمونادمةلهأمن
افوطأوناطحفمداوقمنَ

ليافحدمتالولسدلاخاي

رستقموروهقمبلقلاوتلاس
يدلَجتدلاجيلايللافورصيذه

يلمأيرصانينيعميبسحهللاو
تلمحدقوارھدهسرعنعباغنم
هتجوزيهواهنملبقيلوقلاف
رفسنمءاجنِاهاطولزتعيلو

هقحلافهيففلتخمنبالاو

لاماوراطوأبهنمظحأم

لاوبيماسلاكرعلاكلذيف

لابلابلاسرحسباوءاجومعن
يلاعلاىرذلايماسلاهدوطاوقتراىتح

يلاغلاةركفلاكلسبهومظنف

لاٹمأوبيبشتوحدمنيبو
لاضفمريخاياهتدجبنبإو
يلاتلاهدعبىّلجلايلصملامهس

يلاغلابُتثسلوأةفلابمالو

يلاعلافئانلااهارذفنأُْنينرِع
يلاخلااهرصعنماديتامركملايف

لاعفاعطقهلقالنكأ

لاغشأونمهيناعأا
لابلبرهدلاتاثداحتلبلبو

يلامآيالومیدلبیختنلو
يلاخعضوميفتبصُغتقتداغ
لاحىلعهنماذبنيتالو
يلاحلااهلجنماہبامعضتملام
لاهمإريغنممهضعبمُلا

—۰٤۳س



هقحلينبإلانإلاقمهضعبو

همزليحصنإبصاغنمرهلملاو
ىزهتعواطدقنابتّرقأنإو

ةعجارمانهمهللحيالو
هبلاسناطلسلانكينإلاملاو

هلمحييطقهيلعسيلكاذك
اهحاصلاومألاةلغلنينإو
مهنذإنودموقضرأعرازو
اهكلامءاجذإاهعرازتامف

هعرازرذبلابرلهاريضعب
امةميقضرألابلنمرغيو
القسمراصهادالبقتامنِ

ادغلاقملااذيفيرتشمللعرزلاو

امذخأيضألابرلاقمهضعبو

اموروذبلاريغاهعرازلامو
هتميقعرزلاكاذعاتبمطعيلو
عدوهنملدعلابذخويباوجاذه

انديسراتخلاىلعةالصلاغ

لاخلارهاعلاالهلشارفلاذإ

لاعفأِءوسنمنأدقامماف
لالانمءيشافسيلوتنڼاب

لامخٳنيبعماهرارقإدعبنم
لالايفقحالهکلامكلمنم

لامنمناکدقهدنعيذلاىلع

لاحيلعايفهيزليرشعلاف
لابلايلاخالخعرزلاعيابف
لاوقأبهيففلتخمعرزلاف

يلاغلاغلبلابهعابولواکلم

لامعثرحنماهصقنأناكدق

لالاةلمجيلهتكرتلهنم

لاطيإبعجريملمتهعيبذإ
لاهمإنودابصغناکاهعرزنم
لاتفرصمنماهعبتيناكدق

لايسهنمعمدبيکيجضول
لاعفأولوقنمقحلافلاخام

لالاوباحصألاعممالسلادعب

يداويفنادمةماعزومهضعبركذرملضافأوءابدأرورسيفناكو
اندهعيفناکدقفةنامدرجلهانسحنبماسلاىلإعجرتهريغولئامس
هنباةماعزلاىلعهفلخف١٤٠٠۱ةنسىفوتوملاسنبناطلسنبديعسمعزلا
يففظوماضيأوهونييبحرلانعمويلالوؤسملاوهفديعسنبمهارباخيشلا

٢٢٤۳—



.كلذنمافرطانركذناقبسدقوةموكحلا

4تافرعملايوذنمباّصقلانميذلادیعس`یتفدوعسوب

€تاغللابيرغيوحيباطتسمغيلبينابلادّيجونعشإل

دضديجلاوتابكرملاكارداوهملعلاوتادرفملاكاردايهةفرعملا

يفخلاضماغلابيیرغلاوابيطهدجوءيشلاباطتساوحيصفلاغيلبلاويدرلا

ةداعالابسابالوةرركتمتاملكلاهذهياعمتّرموفولأملاريغءيشلاوأ

.ةدئافلانمديزمل

يسالابيبطلارشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلالاقن
ایکذاييداوايعاواظفاحناکيلاعسلايباصقلاملسنبدیعسنبدوعس

ةلالامولعبهلادعتسمناكامومظنلاةدوجبرهتشاوهبيظُحَفرعشلایطاعت
كولعصيودبةئيههتئيهوراعشألامهعمدشاتيوءابدالاعمفلتخيناكامناو

رهظىلعهرعشنماريثكاندشناوهانكردادقوريقاقعلاويكلاببطلاهتنهمو

نسحقالخالاثمدناكوةيمظنةلئساهلواضيأهريغرعشنموبيغلا
ةعقويفةديصقلاهذههرعشنموهثيدحبيطنمهتسلاجملمتاللئامشلا

:صارحينبخويشويليلخلامامالانيبةروهشملالخن

ناوهلکتاملتزحزتفناعمللابدنافويستعطس
نانسوفمنعطبالاالعلاىلاليبسالناانلتكحو
نانجقدصوامشةمثنعاهونلئاوءانباتردابتف

يناقرجأبافلاجرلاثثجتكبدقوحافصلاضيباوكحضتساو
يناجلاسأربهدمغيفيسلابامّمصُمهارتالإمنمام
نادرألاوليذلاريصقابوثمهاسكومهريمأليغتسانيح

٢٢۳—



مفاهةبصعبهيلإاوضهن

مهضوخوبورحلاةدوعمدس
اوقسالإةيطخاوفعراام
مهمزعلكلكبلخنىلعاولح
مهذخأومرغلاالإمهدصقام

تفداصولعفادمبمهامرف

هعقوافوتحيمہبضراعبو
یرتهبوهريبصصاصرلابوذ
اوغصالوهنمكاذلئاوعارام

اومرضأوقاطنلالثمهباوطاح
ةّيشعهوفجرأدقلزالزب
اولجعنکلوالاقفرليقام
یرتالمامإلاهکرادتالول

هتوبثمامإللازعوامرك
هبرةعاطلهتريرستصلخ
لىلوملاهدمأو دجامةرصنب

مهؤامدقلزتملةارسنهلب
ىضترملاكاذمعنحلاصنبىسيع

لفحجبنيملسملاحرصىب
لئابقماركلادزألانمهيف
رشاعةحيبصلخنىلعاوفح
اهديدعبلئاومتلبقتساف

ديوكانهتقلفةماهك

ناندعىلإبستنمريغنم
ينادملاانقلارجتشااذإايف

نارقألامدنماعينضام
ناينبلاقوماهنمنصحلاو
ناجلافطخلثهافنُغهايإ
ناعيقلانماعاقادغىیوضر

يناطلسنمويسلففذقنم
ناطيشىلعةلسرمبهشلاك
ناذالاعماسمبهلامطق

ناكملكبهيفمهنارن
ناسيسلاعمهبناوجتجر
ناخدلاعمهبریطياقفن

ناردجلااقنمالوانصح

نهرلانمتقيسةيانعو
ناكمإلاوديأتلابهابحف
نابرغلالضفأنمدضاعمو

ناوکىلعفرشمہبومسی
يلانمهلامانيدوايند

ناصرخلانمهجوؤومترحب

ناطحقنمودعمنممشلاو
يلاوتبالولسکالبارجف
ناعجشلامجامججراطأايرض

نانببالوفكالبتکرت

۳٢٢۳-—



ایواتحبصأثيللاكمدقم1

مهجحلروفظلابابىلعاورحن
ةعقونمالايربكهللا

امنأكفاهؤالبعيمجلاطبخ

ساهظحرفوأبالإمنمام
دحاونيدودرفبهذمنم
ريغمهانجبنذنمناکنِ

ةسايسمهسبىمرمامإلاتيل
هلينبعاصترمأاعرلف
اهمارضخابقفرلابةفك
ةلفغةسايسلانعمامالابام

عفادبسيلهللاهاضقرما

اديۇمنيملسمللنكبراي
مهقوفكاوسوعدأالكوعدأ

هلاويبنلاىلعةالصلاغ

مهالاونموهتباحصىلعو

نابقعلانملجهباتي

نابلادوطيقرشمهفاوطو
نايعألانماهبريثكلادف
نامصخلااهبالدعامكحدق
نازيمالوليکالبىنغت

نافرعلاووذهلّهسقفرلاب
نالجعلادياهجعزتوايحو
ينابراذرمأنكلواشاح
ناعنمنمكاذنعالوهنع

ياعرمألكيفمهنيعمو
ناميالانعةغئازرشنم
نامعضرابتبهةمسنام

نايبصنلاعابتاوانید

:يداقرلابیبحنبملاسرعاشلاهقيدصاحداملاقو

حصنمبامويتزجنإابكارايأ
ىمحلانيأنمءاعرجلاعستمف

حطيألابدافيليودلاتثجو
حوفتلامجكسملاتيتفثيحب

.وحنلاقبطأوحضوأاذهورخؤمًادتبمنامصخلاومدقمريخلعافلاولعفلانمةلمجلاوأثيغاربلايلولكأةغلىلع(١)

٢٤٤۳—



:لاقنألإ

هنيلدهاشرْريحلاولنصغو
هحوسويليودلافانكاهللایقس

ابصخحملازالمارمرلايداواذك

اہرتلبقنوزحااذإصارع
یوحماساملثمنسحلکتوح
ىدنلاوذويلاعملاوذبیبحلیلس

العلااوسّسأهلفالسألثمىنب
افولاومراكملالهأمهداقر

امراوصالإنلزالمهمراوص
هشوتبرحثيلنماورداغمکف
اهفصوتمرنِإوتلجمهتافص
مفلئاضفلاهللاعمجدقف

مكيلإودشتركشلاباهكنودف

يحتسمحاردقهنميشلانسحو
حلدابكسلامادنزملبنمب

حوصتينلضورلاكاذكحاضي

حلصأبلقلاجلثألابديعأ
حطحطيملااشادوطزعلانم

حصفألكمهميلاعلاعيدب
حزناونادلکهادنمعو

حموامسدومحمننيبمه
حطبأورطقلكيفىدعلاماف
حبوتايواعنمالفلاعابس

حصنمبدعرنَحاهاهفتاوه
رييغتنمةرسكتمةميقساهانيرأنكلودئاضقبيبحنبملاسرعاشللو

نيينامعلارعشنمكوةفصلاكلتىلعاهزارباانببحأامفةاورلانموخاّسنلا

يميلسلاديبُغيأةمالعلاخيشلللاؤساهنمةّيمظنةلئسأهلو

.لاحلااذعىلع

:اذهوهو

بحسلانمتايراسلابتنسقورب

اهضايرتحضأفاهتّورفابتقس
.لئامسبقلءاحيفلا()

بكسلارمہنمءاحخيفلالعحتست

بّصخلانمةالفلانالزغنكحاضي

٢٥٤۳—



ذإةادغتالمعيلااهيلإُتقسف

اهتابشعنمفتللااهبىعرتل

افاحنسحنمٽافدقامعجرف

ادجامسدقلاةرضحنماهبمورأ
هبابعيمطيملعلاريزغامضخ
قردقمجنلاىلإنمديبعليلس
مراعكئنحللينودحيكتيتأ

ةنبإونبإابتوءاجةأرمإاذإ

ادحاونأتربخأامتلباقنمو

امہنميحلكلذنعةحصالو

امہونصومامهنیرو

ةورتلالادلاتنمکرتدقو

همكحوثارتلايفغبيامهنيرو
عبرالئالحامويهلنمیفو

اطاخدعبنمءاجدقهنکلو

يلمتااهوبادعداذالوقي

الالويدنعقيلطتالفالإو

زئاجطرشلاولاقدقاملمحأ

(')ةبغبكنمملعلالاجسنمضفا

ابّصلاتبهاهبرملسولصو

£

بدجلارثأنمَنُهاعرمحرصت
بضقلاوردسلاوموصيقلار'لأضلاعم

بحربسبسيفجالدإلاىلعىوقتو
بلقلاوردصلاعساوايامرك

بهشلانمبوطخلايفايأربقثأو
بتكلاةرماسمالإهّنهامو

بركلاىلإسوفنلاىجزتهعئاقو
بارتلاىلعىعرصنيتيماجودقو
يبتاهلهجنعيهوالهتسمادب

بجحلاوثرإلايفمكحلافيكفديفت

برقلابكنيذلوندتبأتخأو
بېللانعهوزرحأتاقثيديأب

بدنلايفوضورفلايفىمعتانيلع
بخحلابزافذإزاجدقاعمن

يبستةدحاوكفنإاموىرخأل

برعلادرخلانماهنعاضوعىرأ
بنذنمكاذهلعفيفاموكيدل

بلقلا(ةَلُغنملجلااراوأللبت

بطرلاسجرنلاوضغلاىمازخلارشنب
.تبنموصيقلاو.ردسلانمعونماللافيفختعمةمجعمبلاضلا(١)
.ةعرجبيأنونلامضبةبغب(۲)

.شطعلاةرارحراوألا(۴)
.شطعلاةلسُملا(4)

٢٢٤۳



تجرخأودوعءاحيفلابرضحخاامو

مهلكلالاوثوعبلاىفطصملاىلع

‹›بلغلااهقئادحنمًاوهزنزملادي

بجاةداسلاوداجمألاهباحصأو

باوجلا

بدنلالضافللملاردبکاباوج

ىجادلاملظأاذإيراسلايدتهيهب

مهمرهدلایدماماوقأهللایعر

انأكريطقوفًدرعستيت
اهترزكنأختفلاخارف‹نظت
امتاجردايقاريلاصعملامورت
ةيرغلكبانيتأتتلزالو
امہيفلصالافنيلفطلايفمكحلاذخ

هلهجودرفلالهتسابنكلو
دحاولنكللصألاةايلاناكف

ركذمييصنافصنامهلقف
هفصنتخألاولالاثلثمُأللف
الفاممتاحيفكشناكنإو

اذإةعبارلاقيلطتونينمو

ةمرحريغنملعفلااذههركيف
هلعبرأعمجيوزتلادقعنمو

.رجشلاةفتاكتملاةقيدحلايهرءابلغعمجبلُهلا)۱(

برغلاوقرشلايلملعلارونبائيضم
بهشلانمتايراسلابيدي
بتكلاةرماسمعميلاعلابالط
بحسلاىلعْيبنلاوادنباءاخر
بلّصلاممقلااشيفامتامأب

يلرحبكوميفلاوهألامحتقتو
برغالبادمملعلاضايريقستو
بقحلاىدمالهتسيملنإتوملاوه

بقعىلعًاسأرلصألامكحلڌي
يبيلكشمنعمكحلايفهكلهجو
بعصلالكشملايفءاجدقاکىثناو
بدلاامهمعلهيقابوامامت

برعلاديسنعءاجكشبثارت
ىبستةسماخجيوزتهلمنأ
بجنلاةذباهلايأرىلعهيلع
بللاةنتافءافيهةسماخب

.«مدالصلاقاتعلايهراهتامأب)»:ههامتيبنتملالوقنمنيمضتاذه(۲)

_۷٤۳ےہ



مهضعبوهيلعاسماعمنبرح

الخادناكاذإاعامجإنمرحيو

ساسراوفلانمبيبلوإ

يبصتةسماخهنمةمرحیضق

بجحلاىلعهنمرتسلاىخرأواهيلع
بحصلاولالاوراتخلاىفطصملاىلع

تاربخوذضارمألاحجالعيف
4تاركتبممظنلافناعموذ

ركتبملاو.ةفرعملاانهةربخلاو.بيبطلايسالاو‹لقاعلابيبللا
نامعلهأنمرعشلالاقنمم.رمدقو‹هلثمهيلعمدقتيليذلاءيشلا
ملسمنبدشارنبديعسرهاملابيبللابيبطلاةرجحلانمرشععبإرلانرقلايف

يفاقذاحناکابطلايباقذاحناکءيبظلادلوببقلللايلؤمسلايسرافلا

توبتامو‹یشالتوعاضاهنكلوادجقيقرفيطلهرعشوبدألا

دقو.ًاردانالإابنيودتوراعشألاعمجبءانتعایضمامیفنکيملوهظافُح

ةئامنالثونيتسوةعبسماعىفوت.جايرلاجاردأنيينامعللةّميقراعشأتبهذ

ادراناقةديصقهلو‹ابنمءيشبيتأنسةيمظنةلئسأهنعدجوتو.فلألادعب

:ةيتالاةديصقلاهذهبحاصيلاعسلاينمهجلاهللادبعنبىنُتملعملاىلع

لماشنوعلاوهللادمحبلوقأ
ابلةيفاعواوفعهلأسأو

ةوقونيلاعلابرةاضرمو
ةعمسوءايرنمنيدصالخإو
هفطلبليزييلاجعإويربکو
ذيعييسفنوسيلبإديكنمو

لباقبللاوذووفعوذيرو
لصاحتوقلااهدنعمسجةحصو

لهاقحلااهبىلوملاةعاطىلع
لعافانايتلاینالزنارفغو

لخادبلقلابناميالاامهناكم
لذارألابحتاميبلقهركيو

س۳۹۸



امنإفثالثلاينمنعبتأملو
ااعمجرفمشنطبوناسل
ىرولايفسفانينمانأتسلو

قفلُملاقميبلقاجشنکلو
قلاخلقلخنارقلاوهتلاقو
نميهمبرضيعبتلانعىاعت
قطانيحولاهباللاقماذهف

ادراونيعيجضلالبقنمناكالو

هتلقتنأامعامجإلايفءاجالو

همالكريغنارقلالعجنمو
همالكلقلاخالقنحننإو

اندنعملعلاكهللامالكنأل
لقاعلكیدلاذهيفقرفالف
هلةيلْرَأهللاتافصكلتف

هتافصلقلاخيفإسيلو
هلةفصالنارقلافتلقنإو

يبلالضلاليليفتهتدقف
اتارسواهروننامعةاده
اهسوشءيضتابتکاوفلأمه
مهتایحسوفنلاولاملذاوب
مہرلیزتباوضاخمهسیلو

لذاوخمانأللتاكلهمال
لتاوقتانماكکتاوهشال

لماخانايننٳيعابرصقيو
لصاوحلاابتقرافدقةنسلاب
لصاوهللاىدلضيعبتكلذف
لئامتائالايفهلسيلو
لئالداہنمراتخلاةنسالو

لواطياذيفملعلارحبناكالو

لداجتاذيفتنألاقمياب
لزاهلوقلاوهنمءارتفاكاذف
لباقعرشلاهلاملوقكلذف

لقاعتنأربتعافهنمعمسلاكو

لئالدهنمعرشلالوصأيفهل
لطابلوقلااهقلخيفمدقاه
لداعويلعاذهنعسقت

لطاعةعيرشلايفلاقمكاذف
لداعةيادلاقرطنعكنال

اولتاقنيدلاونهرلاةعاطىلع
لداعتالةيضرمةيوامس

لخاوبيفينلانيدلاوضرعلابو
اولماعو‹'›نولهاجلاهيفضاخك

.ءاملعلاةذباهجمهولهجلاىلانآرقلاقلينيلئاقلاملعلالهأبسثيحةوهيلانهطقس(١)
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یروللبرشلاغئاسملعرحبمهف
بكارلةاجنلاايفن
حرصمنايبلاایفمیک

نربخُتةعيرشلاسوماقتنأق

مااذهنعتزألس

جاذهكين
اجدلاةملظ0لتطاس
اهيفجاومالاكبتطاح 1دنعقدصلاناسلكسأف

فلاتنأالجسوطأ

عجرا

اههجو0#aءاضيبم بر

عهليزنتنارقلادقتعن

4ديعوعمينوب

5یرولالیلحتنو
.۱ نملوقعلايربتهلاثمأو

جمارتدقرهدبنحنو
۱نيداوضفريملهبلاج
,يمشالاةنسيحللااقو

دفانمهيلعمهامهنکب
انمنيدنعاونعردقو
۱انمحرامحرالأ
-دجلاماولكأدقو

اسد لئاسولاايفتاعاطلااهرهاوج

لئاوغايف يفناريحلاهئات
Fلواطملاليلدلااهيفق

لداعةداهشلاايفاهبٍ دمفاہدیھش

لعاشكلهروناذېبريبخ
لحاستبلاهلامرحبب

مم0تفرف

لههلالاقملااذه.7 نمنسحاو
الاثي اثيغتستهنمهللالإ

۳ملعالإمہمامف

زلاهتلزلزام مېنیدو
لمدابعلانيبتلتا| تفلتخااذإ

ا1شرقنمُهتَمَح!

اناکدقيذلاا

واجلااهنمبلقلاضاير۳
0هيفنيدلاسومناو

۳نيدللوامويمهلبقتدم

ف ۹لانحنواهوتامأدقمه

اراذف۳

زان0
ىفيحلنيوا.

اولباېتميدلامم

۳۵۹ےس



اعمالحالصلااذهیرناولاقو

یضمنمنيداوفتقینآمهتمُسنإو
لئاضفبمهدنعًاسوفناوكزف
ةيفخمہتتاتالالضكلتف

يذلاىلعةالصلاويرلادمحف

اولجاعوكاذدنعاهوبرخدقو

اولفابتهنعراربألاةداسلانم

لفاسنيدلاوسفلنلان:تلاعت

لتاوخكانهناطيشتارامأ
لئاسرلاهيدلىلوملانمهتتُأ

لتاوقسوفىلانإىبنلاوامأ
امشمشغتدرأوانرقتنهوأمكف

ةميشوعبطماللكرمعل
عقاولهجلاةوهيلهاجمكف
لقاعلقعلاوذهللادمحبنكلو
ةلاقميرعشتنّمضذقولوقأ

رداملخبلابيئاطلاريعاذإ

ةهافسءامسلاضْرألاتلاطو
دمرأسمشلاركنيدقاذًورغالف

رخازرحبلاورحبلارضياذامو
هلقعبباصملاغلااهيأالأ
اكذلاوملعلابيذېهترکسبتنأأ

يعدتوبارتلايفيقلكلاخإ
يفتضخموالهجكيمدقىلعلوبت

لئاحنملامينامأنإو
لهابعلاكولملاهاشختناکدقو

لقانعبطلالقنيالنأكشويو

لفاغرصعلاةمالعیعدیدقو

لهاجبذبذملالهجلاوذوانايع

لماكردبلاوردبلاءايضيرابت
لفابةماهفلاباسفرّيعو
لئاحكنولحبصللىجالالاقو

لدانجلاوىصحلابهشلاترخافو

لتاقوذؤمبيطلامشلعجللو
لئاقءالاسجتسماذلاقاذإ

لطابقحلاغمديىنأكديور
لواطينمتسلرصقأكديور
لزاننيكامسلارهظيفكنب
لحاسطقاشاممولعروحب

— ۳۵



لذارأنيبنايذلاكفكيملأ

ابهذمواجتنارقلامدقىرت
ةىجكلقعبمأرقوكينذأب
هنإويرلاقدقل
ثڌدحموركذوليزنتويحوف
اهلكهللانمنيهاربيذهف
لهاجةرابعاذهايكترغأ

هلقلاخالهللامالکناب

قلاخفامإنارقلااذدبالو
عقاوكفغيزفقولتتلقناف

هنإفءيشنارقلااذتلقنِإو

ملکتمنمهللامالكسيلو
املکتمهبرنعیفنضعبو
هتاذبريصبملعالبملع
هقلخهباشينأيفإىلاعت
لهاجةلاقمالإهذهامو

نألبقكفإلاولوقلااذايكيوبتف

ضئاخولوهجايىوشعطباخأ
هلاقهللاةملكىسيعنأ

باانبرلاقدقيالاتامكحميئو
يفتنتسيلهلمرکتةفاضإ

اهسفنتاذلافتاذلاتافصامأو

هانلزنأ

لضافكنأتلقىتحلولاكل

لفاغتنأمأليزتتلاكتأيملأ

لعاشممالظلاياذاييفختلهف
لعاجهللاهلظوفموثيدح
لكاونلاكتعنتاميدقيذهأ
لئالدنيبلاركذلاةرطفىلع

لضافألاايضترتالةقْفلم
لذاخعتشملالوقلااذرصاض

لصاتلااذامفقولخمفالإو

لئاهككرشفقالختلقنِإو

لهاذوماعتنالبهجٻتف
لصاحكرفكفالوأقلاخهل

لزانهللانمٰيحوهنكلو
لصافوييرلجريدقلاقو
لئاصلاصنوعمالبعیم

لطابوروزمسجتلايوذبسحف
لصافملاامدقتةيرهدو

لئاحهللبولاليقليحب
لکاشیاذلهدیحوتلايوذرحب
لباقلقعلايذللهىسومملكو
لئاسكتيلهللاحورمرمنس
لهاجتمايهللاوةرطفا
لصاحكانهاعطقاهريغالو

ےس۳۵۲ےہ



اهدضيفنهلکاذهبداری

ىهنلاكمزليتاذلاريغبتنأو

دجحأةنسءايحإنمتلقامو

ةّمئَأليجفليجاهثراوت

مهردهللفليیلاهبةارّس
علاوطتارهازءامسسوم

اوخودوقسفناكرأاومدهدق
معاركفنأوىوقتلايوذخيشف
ايلايفثيغلاوهاجيحلايفثيللاوه

ةمكحوملعرافسأهلمامإ
ةحاصفءامسيفیّلجتردبو

لئامشفةدومحممیشوخأ

ةياعرفلأشرعلاهلإُةاعر

ىهسلاوسمشلاكخيشلادنعكلنإو
اياسانلاكبلثنعامدانبتف

نشفرشفلبملعلارشفتقذولف

ىمعلاولهجلابكارجأاهمهللف

ادعاصكسفنردقاحتزواجت

هطوشدنعیپتناالفقيملنمف

لئامامسقفعومسملكیدل
لئاذرلاىفتهعيکهزت
لماعتنأامفادعاَمُدَقلاىدل
لئارألاالعامدقتضمكلتف
لفاحجرغهللانيدلةامح
اولتاقهللوادعألااوبراحدقل

لکايهمولعلاروننمنهلع
اولفاجتمانألاانعةلكشل
اولضافتملظباليهاجمةاغط
لحالحلايملاسلايلاعلاخيشو
لماباخاذإىوصقلاةياغلاوه

لزالزلاهتحطحطامیدهدوطو

لئانردلاهلادوجامطرحمو

لئامشلاكلتمعنملعلئاش
لقاصملعلاوغيزلالهأِتاَماَهل

لئاضفواهمءاشثهيلع
لباووارحصبلطيوتسيلهو
لئاسولانهلامعألافهللاىلإ
لماختنالبتاداسلايفتضخام
لداعةيادلاجهننعتنأاهف

لهاكلثباعبرهلنف
لفاسكيلاعوذوبنمتنأاهف

لكافألاهترتعاوارسقرصاقت

— ۳۵۳



اوضتراويالااوفلاخموقلابف
ةحيرفوذالوبلوذكيملو
الاعنتفتلالاوقأتفرخزو
اننامزيفيتلاءايشالابجعأنمو
اكذللكؤاعدااذهنمبجعأو

انإوكوكشلايفتتاهكنودف
تليامتلابجلاتلختدشنأىتم

اولهاستهيفوىندألامهنيدل
لزاهكنمكحاضالإمويلاان
لئاضتماهنيمءوسليواقأ
لوادجلاروحبلايقستعدااماذا

لطابكءاعدانإبهملعللو

لتاوقتالاسفوقر
لفاحاواہنسحنمابرطاه

:يكلاملاسيقنبرماعةمالعلاخيشللهنملاؤساذهو

ىدتهاملاعلاهبنمالاؤسكيلإ
هنامزنيعملعلابطقلضفلاابأ

رهاعمعنرماعسيهليلس
هلالجلجليزتلايفلاقدق
اينازواصلرخفلااذاییشساامو

كشموتلقبوتلاباذتلقنإف
ابطاخممكحلاركذلايفلاقدقو

یدرلاوهراکملاَتيقوقحلاىلإ
ادجنأوراغأتيصهلمرک

یدحاومراکملانكرنمدمناام
ىدعللكرشلاادعاميلررفغيس

یدتعاوسانلايفراجسفنلتاقو

ادمرسبوتلانمىفنيلهباتاذإ
ادمحأنييبنلاريخىدحلايبن

ادبرينامبرتلاوىصحلادعكهمالسمثهللاةالصهيلع
ادغمهبنذمحلاوباتنإرفغأساوفرسأواوءاسأوليدابعللقو
ىدصلابحفلتدقدافنرلافشاکقحلاحضويباوببدحف

اديسوادوسَمارطمكنامعيةيتىفلأممالسينمو

باوجلا

ىدصلاةملظنمبلقلاءاشحغلیزیىدتهانلاحضاواباوجكيلإ

٢٤۳۵—



انليلديهوتايالايفسبلالف
اهرجأقئاقحلاكاردإتئشاذإ

ةبوتنودهلاروفغمكرشلاالف

مکيونذتائیسمنعرفكت
احضومةئيشملاهللانيبدقو

هدنعرفغيكرشلانأكشالو

هلقناکالبجهمالسإف
اقلطمرئابكلانودامرفغيو
هملحوهلالالضفنمكلذو

ةراتقلطيهللانإسبلالو

هرمأحبقيفكرشلامظعلكاذو

تأنملعدرولبيوتكلذو

امئادلبقيبوتلانإفالإو

هبذخفقحوهويلاوجاذهف
همالسمثهللاةالصىكزأو

یدهلعناكتايالاعبتنمو

یدلاكردترهاظنمافلاملع

ادبدقرئابكلانودامرفغيو

یدرلاورئابکللمتينتجاامیتم
یدتهاوباتنملرافغلينو

ادردقيذلادبعلاملسأاذإ
ادتعابناكيذلاملظلاوكرشلانم

ادررصيملنإةبوتالب

ادنبتدقمهبافطلهقلخىلع
اديقمباتكلايفهارتىرخأو

اددشمارمألتقلايفتأدق

ادتعااهلعفيهللاتامرحلع

یدنتهااذِإهنمناکنممباتنل

ىداحضودقفانيعهبرَقو
ادحأنييبلالسرلامتاخىلع

يتلاندلاةلحملهأنمناكدقف.ركذيءيشلابءيشلانأامو

هللادبعهمعنبااهبيثريةعئارةديصقهلاندجودقو‹يناهبنلادمحمنبملاس

:لاقهذهيهو‹رشعثلاثلانرقلايفكلذويناهبنلادمحمنب

يناكبأفنوصفلاقوفارَحَسىك
يتشاشحطسودجولارانمرضأو

ينانضأومانلايعىجماج
ناتهکيلوئشنماعومدحس



ادهسمموجنلاىعرأينرداغو
ةكيأناضأبانالأمجري
ىدحلااخأتمدعذميميعنتمدع

اجلمومانأللافهكناكدقل

هلنلممالمرکداوج
للئامشوةفورعمةفعهل

عروتمدهازاياجسلاليج

عديتيعذوليخسيضر
دمحمنبإدعبنميذلااذنمف
الهمفيضللهللادبعًدعبنمو

ىرثلايفكصخشهللادبعباغناف

اهدامعتنأتنكارادهللایعر

ةرفحردبللنأينطناکامو

دمحمنباٌمضاربقهللاىقس
دمحمنباايندلاضرأكيكبف

اهلوتنيملسلالككيكيو
يهڙاتينافشولكيلعهاف

اذإينجّيهُيولسأنأتمرنإف
ڭللادبعيمرضحلادحامیتفوط

اًيرقبعاضرقُميعديوول

نالخناطوأولالطأراكذتب
يناجشأناكامهاحشأيذلاناک

ينافجأقرافمونلاو3٠ىدنلابرو
ناسحإبارطسانلامعياثيغو
نالذجبيحرتویرشبلابهاقليو

يلاجىنجنِإرهاشوفعوفرعو
ناشلاودجملاوذساندألانمفيفع

ينادلاوبراقأللرويغروقو
يناثابأمتيواريقفلىري
نامظوداصلکيفشيوانعم

ناسنإبلقنعكفنيالكتيصف

نايمعلريلايدالااهحابصمو
نابثكرعقيفرحبلاوابروني
نارفغووفعنزمنمىمقدوب
نازحأوبركباحيفلاوبْنصأو
نافوةرسحوفوهلمةرعب
نايحأوتقولكيفهتدّورل
نابلانمنوصفلاقوفیکبمام

“تارلطقعلادئاصقلايشم

4تافرظتسمرعشلايفناعماذ

ابيناعمنسحببلقلاجيولابلاشعتاهنألتارطعلابدئاصقلافصو
ٌيرقبعلاو‹ليمجنسحهيبشتاذهوةشعنممةجهبُمةحرفُمرطعلاةحئارنأك

٦۳۵—



ءيشلا‹فرظتسُملاو‹رعشلايفاصوصخهقذحوهلاكنمبجعتُييذلا
.نسحتسلملا

هللادبعةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم ايداناک۽یوزنلامعأنمقرفدلبلهانميمرضحلارصاننبدجامنب
ةقبطنموهو‹كاردإوةريصبوذهنكلوىمعأوهو‹اغيلباحيصفوافقثم
عيضاوميفءاجدق.ةقرلاوةلازجلانمةياغيفهرعشفنيديجملاءارعشلا
رشنلابو٠نيمثرعشهنألرشنيلعبطينأهلقحيونّردمهرعشو‹ةفلتخحم
نموفلألادعبةئامنالثونيعستوةعبسماعرعاشلااذهىفوتدقو.نيمق
يبايسلاليجنبنافلخىحيابأةماعلاانخيشاهبائنهمةديصقلاهذههرعش
:لاقجحلاديعب

ابيطءاجإألارّطعمالس

ودشتريطلاتابرطممنسسلأو

اديشنهغرتعمعخرت
يدبتاضورلاوتاضورلاىلع
ماستباهلجخأدرولاكاذل
انويعاهسجرنفرطلزاغو
تلاموهنصغأنابلادمو
يمالستلمنابتملعناک

عونلكيئاهريبعحاف
ونتتيبتمسنلالايذأو
يمالسنکلابكسمالو

ابيطرهبلامدرولانصغو

اييلدنعلابيجُتابرطهب

ايماهاجشأقرْولاوهب
ايشوأاتيتشاهُمسام
ابيصأهترمبلجخنمو
اييسنلامظننمداؤفنرحس
ابونجلاقبتستسالاُدودق

ابيصُتنأاهاذشنمتمارف

ابيضقفحتلمراوتلانم
انككسمنمتارهزلاىلع
ايطكانهحافهلمَحىتم

— ۳۵۷



يضيرقينمذخىدحلاملعايف
يناہتلاوةمالسلابفحت

دقاملكرئاشبلاهبحصتو

رفتنبردخسمشيفأ
يخرتيشولاقوفيللاناكم

وجرتكيدللوبقلانموتتأ
اڻوغتلزاللّيمُجڄجنباايأ
ياهلاكلمادجحلاديعب
هارذايطتمدجمنلايلملف
يلربيبحيبنلاىلعلصو
ىلحتاهمالسعمةالص

ايرقزاوجلاىلإافشاج
ابوكسًافاكستنزلاحسك

ابيحراكلفالعلايفوت
ابيصخىحضأهنامزلهأل

ايفًامظىلعوكشينل
ابونذفرتغموهتحارب
ايألاتبجعأفتكزوتبر
ابلالجراهبىرحأامو
ابيشكسلملابهرطعامالس
ابحهبموترفت

ابونجوأاضيرقهبتشب

ايرتلاالمۇلؤولدئالق
ايرقًاحتفهلىفلّرلاعم
ابييصأةلكشملاضُمبنم
اييجُمًاعمرورسلاكابلو

ایحتساهلواعدنممرکأو

ايمیلصنمهللاركذب
ەؤانبدلجدقوهتعامجوهتوخإوهؤاباهيفعمتجييذلايدانلافلاقو

:هديدبتخرۇؤۇيوهفصيوهف

ناتسبلايفثتابذعلاصَقارئوناحلالانسحأبرازلاىنغ

۸٢۳—



امنأكهيفراجشألاتّرضخاو

اهتارهزیدلانرظاونتعتر
اهمإأنمبيطلايجنلظنو
ادبدقفرخزملايدانلااذإىتح

هءانبنيجللانمناکڊان

دجممودّيشملكبيرزي
اسلممراكأللدّيشينماي

عناصيفکبهتعنصَتدذج

ناتهلافكاولاداهعتيس
ناصغألايفيهوفطقتمتنم
ناولالابئارغبانقورتو
يناثلااذيفنسحلاعيحجانلق

نايقعنموهتجهبءاَمسل
ناكرلافّرشموفرحزُمو
ناسحالابدجملاقبستزحدق

ناجيتلاکهيفبکاوکمهو
نابفرخزبهدتذجتخرا

ةجريصملاهناتسبهيفوهيفيذلاعضوللامساويدانلااذهفلاقو

:قرفدلبنمكلذو

ارخّسوغننيباهىرتتكسلاحلئاور
رفَرمَنةضوروقينأرهزلكنم
رفُصوارشمُحواضيبيشاوَحلايدهتءارضحت
انواناجتروحدق١ةخحرْيصُمىلإ
اهابربتفرخزت

دروناضق

يلاهرجنمحالو

.مظانلادالبقرفبعضوممسا(۱)

ارضخلکىلعورت
ارسیواسبليمتتتدودفاہل

ارجدومرعحلل1

یسيبلقبقرب

— ۳۵۹



اييبقتقمركاب

Ê ۴ ۲
یرداكنمهةبانأيلخابد

امهميدنعهار

افهارأيفناوقلايفو
يفاوقلاهيإيده
ىقلتنايهل

انماندجوناعمهل

دقعايأرارثنمارن
لكانبسحامظنمارو

د

س

ل
ے

r


فركهنأك

امیتشًاعاجسالح

امءاديغدشقعك

يالوممڵلسولصبلرای

ابضرأ

اامحتوالال

ارذشليصافتلا

انةضغاللا

رهجهيراق

رمواہیلعیرحج

ايتواجلىوح
ارغواردصنهپ

ىرخأواي

ارصعوارهظَتيعُدذاهدحأيبلاىلع

:لزغكاضيألاقو

نصغألايفدرولایکحمالس
رانلجلااراونلانسحو

راضنلاماحبراقعلانولك
ساواذيکسافنأبحافو

رهھزو

سمو
فالع

—٦۳ا۰

نسۇسلاوجسفتبلا
نُعألاىلعرابلا



نيتووغنيحلکيبت
محرلافوؤرلاعركلانذاب

ودحأيلايلذدهعيل,فَ
يدعسلابقإاويدصقكلانه
يباستنايلعيباسنمایا

فحجسةسورعفشختخااوذخ

رصخةفيطلرکفةجيتن

۳9ےلولصيش

داشرلالیبسدابعلايدا

ڦنيعمءام ينهحرفنيعمِءامو
نسحُملاْيلَولامكحلاملعلا
نطومىلإودعتبئاہن
یتی:erيدجًاشنمو

نيافرحسةفللا

نسلألاىلعينفيتنعب
ينهلاعيرملامامغلابوصک

ينبرتلهُياله
ينغلانوعبيداعالاينمو

:يليلخلاهللادبعنبدمحمةمالعلامامالاحدميلاقو

فرشلاةياغدصقاودجماىلإعراس
مشيذسفنلايفمَلَعىلإرسو
ىرجنيحثيغلاكارقفللفهكلاك
انذقنيهوجرنيذلامامإلاكاذ

مکحنمتئشامهنیداحأنمذخ

ايكلاۇسنعامايصتيونلقو

AE
الكيدييفانلاساتئجف
دقفكادنايلعلاكدينملاننم

فكرلاضراعلاكمعييذسايلاي
فيتلمورقفيخألةفورعم

فهللاوقالمإلضرميقاعو
يفخمثهللاتاكربنمتملع

فلسنعونيدنعكلذهانغأ

۱٢۳۹—



ڭرصنملکفانغمهلدجيهلَتبهواممهدازنلعحينم

فرشلاةورذيفًايماسادّيؤممدوءاوللاروصنمدجملاىرذيفشع

فطولانمبيباشضايرلاىقسامدمحأراتخلاىلعةالصلامث

:اضيالاقو

اوفدصانتاحاسىرقيناغمنعواوفرحناوبابحألابسيعلاىلعاودغ
اوفرصنااکارطمهميلستباْوَحْوَأاوفلدزاويحلاباوندذإمهتيلف

اوفقوولواوجاعمہناولناکام
رهسلاورقولاكارتعافمهّيطماورجزذإنيداحللكعمستعرأ
اوركبذإكينذامهرسٌمصأرصبلاوعمسلاكنعلضمهدعبو

فرطىونلاتايطبكنمفرطلاو
اففشمهراكذتنمكبلقدادزيافنداشحلاینضممهدجونمكارأ

افلكالوابصمهبتسلفمهعدافهسامضلايفدديلالاعبينم

فلكالودجومهبينابطأالو

مدألاوليلكإلاوفرطلاىلعومستممهيفدجملاديشتلمقومهعد
مظعلايذهللایوقتبهارذعفراومركلاوملعلابهدعاوفعضو

فلدزيوىلعألااللاىلإومسي
رفخلاولذلانيبركفلاةجيتنرهزلانمنيتاسبيفمكتتأ
رحسلايفنارقلالترنمتوصكرصخبرطمتوصبمالسلاىرقت

فحصةليليجايديفتلتروُ

حتتفمملعلانونفبدهعلحرفيلجحلاديعبىنهتتءاج
۲٢۳



يحدمتلحكشالبهيمئاقيئحنملاوريخلاب

اوفرعدقبادالاوملحلاوملعلاب
ملظلايفرولالثملئامشمش
مشيخأنممالسدرلشومشلسلسمامغءاملثمو

فرتعيريصقتلابوءاخأإلاىعري

لزغلاةقريكحتمثةقرعملترلاومظنلايالحمالسينم
لمعلاوملعلاءافلحلسعلاببيشليبسلسهنأک ةوخال

اوفلأدقهللاىوقتوتامركملل

ادبأللزيملاديعسدیعسمہم
ادصقانيأ ىعسيرولاكلذب

ادشریدهلاروننمهالومهالوأ

ادمیدنلايفیعدیناکنمنباوه
فکتهدوجيداوغفاعلکل

مألايفتعفشنمكلوسرىلعممغلافشاكملسولصيالوم
مكحلاوملعلايفمشنيعباتلاومركلاولضفلالهأبحصلاولالاو

فكيىرلايلاعىلعنزمحسام

:ليجنبنافلخةمالعلاهخيشلةيحتلاقو

همالسبالصاوممالسلابلص

ذإهللايفةدوموفصهحنماو

نمحوليمالسلاهترضحبرداو

فئاحصتالسرمفهلثعباو

همازخرشنهنمحفنيضورلاك
هماكحأيفعرشلاتابجاونم

هماظندوقعاهلترتررد
همالقأنمسرطلامقرلبقنم
هماتخبتألهكلانهلأساو

همالظدنعنسحلاراهنیریل

- ۳۳



اتئجدقاکهبريشبايرس
لئامسِءاسىلعهانسىر

ليجنبادجسميفهبمدقاو
هتاكکشمايضیدلكادهنديت

هتکفئاحصيلعرانتساثيح
ترونالرهزلاتفطقاله

يذلاملعلاسلجمةجهبترظنو
الهقفاوىمعلاالجبامظلافشاو
هملعبماقهللارصنلنماي
املثمامالسذخدجامنبانم

انضيرقكيلِإاتلمخيشاي
ىدنلارثنامكيلعمالسلاينم

ىلعبعصانامزنإبراي
ايداهكرابلاخيشلاالمدأو
اننافلخىدحلامّلعالمدأو

يفرونلامالسلاعمهيلعضفأو
يتلامكحلانماحتفهلحتفاو

هلامهرسيویرسیللهسي
ةيريخناسغيخأىلعو
الحاذإماظنلانمماتخلاريخ

لئاسِءامسنمليسضافام

همامليلردبلاءايضيکحي

هماقمولعىلإتلصوامهم
همامابايداهقرشيرونلاو

هماظنردوهرهوجرثننم
هماکأنمكلسلاضورتارهز
همارکبيهدزيسلاجالک
همالکهقفلوصالوصفتءاج
هماسحوهمهسبوهمزعبو

هماملارئاشبريشبلابهو
هماتخكسمحوفيمالسلايده

راہبلادايجأباررد
همایقمويهللاوجريناکنم
هماهمنيبداحدقنملارون

هماهو

هماودبانّرعألالجلااذاي

هماهوأنعماهوألااخأتر

هماتخبىفطصملاركذرمذإ
همالسبهّصخونامزلالوط

همامغثلُماهقئادحيوري

٢٤۱٦۳—



:يالاتيبلااذه‹يوزنلايديعسوبلافيسنبملاسخيشلالاقو

الثمةتوقاياهترحلاتتيقْسدقبابلألامدبةدرويذ

: ىرتاکهذهيهوةسّمحماتايبأهللادبعرعاشلاهنمضف

الُمَجابىنسخلاهَّنساحتفصوالمجهفاصوأيفدرولانعدروأ

العتانكهبلاتانَجَريفناكوأالقتناديلايفوأهنصغيفناكنإ

الزغلاوبيبشتلاهبنّسحنايس
امدنللبيحرتلاورشبلابًشهواملسهدويلنمدرولايلىدهأ
امركاندرونمةدروذخلاقفامستباهمإكأيفدرولاهدنعو

الذجهبیعسُأاقلطنمتحف

تيغدقسودرفلايفءاروحدخيفثّيِلَحةنجومأهذهةدروأ
ثيقَسدقبابلألامدبةدرويذٺثییجامدعباہیفتلقةدرولب

الثمةتوقاياهترمحلاخت
تّسمغدقنسحلامعننيعَميفوتسرغدقنيعلادودخيفاهنأنم
تسرحدقنيعلانويعنمابظلابوتسبحدقكسملالامربيثكيفو

الجخاہنولاہنمرجاانهاهف
هسجرنسالانوصغنيبظحللابهسرحيناصغألاىلعودفيدرولا

هسلدمىشخيالوماضيالفهسنؤيلكلاطيقسلوحرهزلاو
اللایستکاامهمهسلالمرج

٥٦۳—



هقفدتودبيهنوليفءءاملاوهقرحُيسيلنکلرمجللايفماقأ

هقرفتىنسحلاهقئاقشىلعهقفصتتحضأابصلاڅرلطلاو

العجدقتوقايلاىعنامجلالٹم

سبقىلعاروناهروننمدادزاوسلغلاةملظيفاهزضايرلالوح
سرتيذوفيسيذذخأهرييبعسفنلابيطرهزلكنمزاحو

الدعدقبيطلاذخأدنعهنيلف

حدميفةصاخورباکالاوءاملعلاحدميفةنانطدئاصقرعاشلااذغلو

ركذماقملاعسيملميفثارمةدعهلناكليجنبنافلخةمالعلاخيشلا

:ةلاطالاةيشخهاندروأامقوفكلذنمِءيُش

ةانأوىقيذوفافعيذفيسلجنملاسبىمسلماوإل

تايلاغلارهاوجلايكحيهنعماظنديعسوبلانموهو
‹ىنعمبىوقتلاوىقتلاو.لمجيالامولحياللمعفكلا:فافعلا

.راقولاوملحلاةانألاو

خيشلاةرجحلانمرشععبارلانقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنه
لوصأيفالاعناك‹يوزنلايرقعلايديعسوبلاناميلسنبفيسنبملاس
سردو٠نايبلاويناعملاملعلثموفرصلاووحنلاكةلالامولعوهقفلاونيدلا

بأفءاضقللبلطو.ريٹکقلخهنمدافتساوهتایحلوطمولعلاهذهيف

نيملعتملاوءاملعلاالإطلاخيالدهزوعرواذایدناو«هسفنىلعقفشأو
هنألهيفةركاذملاورعشلابحيبيدأكلذعموهو٠‹نينيدتملارايخألاو

نماهئیدرواپنینماهٹغفرعيبرعلاراعشأةسراموبدألابعلطضم

ءادألماراهللاتیبرازهرمعرخايفو‹لوبلاسلسبىلتبمناكو.اهديج

هللاهمرهتينمهتفاوىتحالپوطثکميملولقعلاريغتمعجرفجحلاةضيرف
7



‹امظنلأسّيولأسُيناكو‹هتانجحيسفهنكسأو ف هباوجةيمظنلاهتبوجأنمف‹امظنلاسّيولِرس۳
:لاؤسلاوهاذهوىسيعنبىسومنملاؤس

احاورواحبصريسلايدججقا
رفاوامالسينميلمحاو

ىضترلايعذوللاهيغلبأ
ادغدقنَمالاسفيسلين

هبقفألاقرشأمتردب
املکيفهدصقنلنم

ونطقسانأنعهيلسف

نممهغلتملثيح
قطانبانکوألوسرک
مهماوعأتضماذهىلعو
لصاحمهمنالانكل
ومهفاذہبرذعمفله

ايلامكحايديفمشمأ
ايحاماباوجهنميذخف

امہاکشويھجرا2اذكه

هىميلستعمهللاةالصو

التداحاهلالاكاذكو

احاطبلاويفايفلاكلتيعطقاو

احافكسملاكارطاعءءاثو
احاتسملامركلاملعلاةبعك

احاتفاسانللجترلاحتفي
احارولودقلهجلاوةجب
احاجنلاانيوُيفهانلهجدق
احازتنابرقلاةحزانةدلب

احارصقحاىلإوعدتةوعد
احالنيدلاروننأعاموأ
احالطلانيفاقلهجلانيبكار
احاورواحبصقلخلاهلإب
احالفاولاندقنيدلاءايلوأ

احالنيدلافوقوممحةء

احاجنلاىظحنيكللهجلابيغ
احارشنادادزیملعلاردصهنم

احافكسملاامىفطصملالوسرلل

احاورواحبصريسلايدجقان

باوجلا

4.“اج

احاورواحابصديلابهياحاطبلاضرالاعطقيراس



اهفافخأىرتموكىرذيف
ةعرساهاخأقربلابسحت

ځاشدجنلکيهوتيهف
اہکارتنقیأدقیتمف

الريسلايفبرطنمتركس
امناهوفرثنيادفف

هراطوأاضقبريدجل
ىجادلالابرسضئاخلااهيأ

دشرمريغنمیوردت
ایدہہمجنأنعغزتال
ائماظيورياليلثمنا

يندعقأدقليريصقتطرف
ذخفينركاذتتئشاذاو

ممرطقيفاونطقمرقلك

احارجلاهنميکتشتتایفاح

احانجاهاطعأرسنلانأكف

احارقلاهنمتأروليلابتال
احايترااهالوأواملعابلاط

احارطالقعلاحرطتراقعنم

یحاوتتتراطنيحماغلنم
احارشناوارورسبلقلاالم
احاورواحابصرفقلافسعت
احاضتاقحلاحضويةادغيف

احاجنلاامبلاطعاسلک

احابلارمالاكلصوتةلب

احالفلاوجريکرامنألاانجنع

احاحصلاهنمنلبقاويظفحدهج

احابتسمارتيلانيکرات
احاناوشخيملونوعريسيلمهقلاخنمرمألاكاذكو
ىحاليالاداقتعاقلخلاعدتمهللانودقتعيمهو

احابتسملااوتأيويبنلااوكريمهفلتملةجحلانكل
احاضتارمألاحضويريطكوأنيبباكوألوسرك
احالطسفنلاثروتتاطقساوبناجلوقعلهأمهو
احارصتحالدقلهجلاطيسبنمومكيتاهملاحىراف
احالصلقعللمكحتلاطرتشاهلوقيلمهرذعييذلاو
احايينلاحيقناكاملكهدنعملسلالقعلاكرتي
احارتقاواراكتفاءرلاذحشيهيأريفيمدكلامامإلاو

س۳۹۸س



ةمونةالصضرفىأرول
هطبتتسايذلالعفبجاو

يذلاصيخلتنأملعتو

اذورذعلاعساوفمغ

احايتراهالصرجفلاوتمزل

احالفلااولاننمراثافءاج

احامسنيدلایتأوقفروه
احافكسملالثممكحلانجرختسافرمألاتفرعدقامىتمو
يذلاباورقأUمهن

همهفيدقمسقلااذیوسو

ةالصو

هسيعقوسييداحلاادحام

احابناولاندقلقلخلاقلخ

احاورواحبصنيدللسراد
احالصلايغينملاڵلاوىفطصمللملستلاوهللا

احاورواحبصضرالانعطقي

يدنکلادیعسنبنامیلسمالسيأخيشللهلاؤسةيمظنلاهتلئسانمو

:نيسحلايأيتيبىنعمنع

ينيفلوديقرابلتقرأ
مہیادجونمبوذأتدکف

ارابطصاسفنلافلكأتمرو
فلادقفلرابطصاالنكلو

يلاتلاموكمهبتلفردقو
اريرغاييظتنرنإحضفتو
ايفسارضألاقراوشنك
سيردنخنماهقيربذعأو
ابولقيمصُياهفرطرسكت
مقسهيفطخللبجعنمو

ينيومهيبليیحعيرل
نيتمڃديلوفجنمحفساو
نيقرشملادعبكاودعبنإو
نيبَدعَبانامزهبتسنأ

نيعرثأاهنعنابنأىلإ
نسيرألاباهدقيرزيو
معلانابحالقسیرب نتمتعل

نيجللاكقدوءاجباشي

نيدبتبلطولوجرحالب
نيديلابيبلقحيحصديصي

۳۹



نيترفشلالاصننمځرجيبلقوايفيندرمكلف
نيبدعبهيفنيبلابارغيدانيارفقاهعبرىحضاف
نيترمجلاكاجعالدريالإالصودجأالو

ينيعرقتوةحارفداصأىلعربصلالاَحرىلعتددش

نيبيطلاهلالاادبعيأمزحوملعيخأىلإتجعو
نيلزملاىنسأكاذبلاتفيلاعلافِلأيذلاناميلس
نسيريلايرابيايفقرىتحملعلارابنمفشرت
نيمنودنممللفالاقميفاوقلابابلاوركذناو
نيدقرفلاكىحضلاسمتاموكشنودمدقملاناميلس
نيديلااهنماهلجرقباستفرحلكجعزأهيلإتئجف
نينحيفخيفدوعأتسلويرمأحجنبدوعأنأيلعل
نيسحلايلألاقميفكباوجاذامبادالاعماجايالأ

نيتسمقرلاباهلصوّييلايليتتركذفءامسلارمقتأر
ينيبتأروايعبتيأرنكلورمقرظانانالك
نيذريسفتيفراحينهذوايفليواتلاعيمليبلقف
نيتتجكلذدعب.ىزجُفايفلوقلانيننأكللهف

نيبيطألاريخلكبرستسنألالظوةمعنيفمدو
ينيعبصناولازيملبكربصولقتراساممايألاىدم
نيبلالضفلااذنيدلاديعسىدفملاخيشلايمالسًصخو

نيشبقلعيملدولايفصلخلكوماركلاكتوخإو

باوجلا

نيقفاخلاءلمهانسحولينيتيبرلايلاعأنمَقرَبأ

—۳۷۰ےک



هباحسقوسي

هامسنمیوزنضرأحبصتف

ليلحجبعومللاقربایا

ىدفللاهيداونبمعفأو

فاصوهويرجيءالاناک

موقمرکضايرلاىنجناک
اوذشرايطألابواجتتاهب

رانلجنعاهرهزمسبيو

دوعبيلحمستمايألاىسع
فيسلجنايالغاشينافک

يقسيفاديغ

فطلبينشعنينهرلاىسع
رونبلقلاءاسيفقرشيو
يىترکذفءامسلارمقتأر

نكلورمقرظانانالك
زام4نيعب اهتيؤرف
اليلجوليءامسلاردبتأر

ليداذفهتأرهينيب

هاريامصخشلکلب

نويعملنيقشاعلانأل

نيتمقرلابتتأنأاملف

Uاوہنمهحوتنظف

نكلورمقيرظاناراصف

نيداولاسوؤرهبيصب
نعلكلقورتةجبدم
نيئّدلاقساوزجِءاروحلاىلع
نيبناجلايوريلاسلسب
نيتنجلايهايبرطينو
نيجللاةدمعأرخصلالالخ

نيديلاطوسبملذبلامظع
نيتغمكاناصغأىلع

نيتنجولانولكدرونعو
نيبدعبيلاباهرجخاو

نيديلالولغمبطخلايفلاف
نيسحلايلالاقمنعحضويف
نيتمقرلاباهلصويلاي
ينيعبتأروامنيعبتيأر
نيتلاحلايفافهتيؤرك

نيتنجولاضاياهموأف
نيهريغبدادولاقدصىلع
نيقشاعلالكنأشاذهو

نيتلقملاريغباهبنوري
نييكوكلاءايضاهلحالو

نيبجاحلانيبرولاىلت
نيتيؤرلانيبقرفلاكانه

۱٢۳۷—



نايؤرلاةقيقحسيلفهيفتاذلانيعباهتيؤرف

نيلءاجءابلاكلتفينبتأروانيعبتير
نيتلاحلافياعيرفتلاوهاذهبةدازوةسبالم

نيدريغبهيفلاقضعبوموقضعبنعتأىنعملااذف
نيزلكنمافاجءايطانهمهتسكفامسلارمقتر
نيراادحاواراصفp۳الاهاهتراعأ

نيبدعبلنيتمقرلايدوبابنهلصولاوهلصورك
نيرانةبحثاباراصفتلجتذإامسجردبلاوتدغ
نيبجاحلاايؤرريغبهتتأuهترظنةدومنيب

نييئارلالكظحللاراعتساهتأرالهنيعبلاقو

ندبًابولطمترصياكهيفترحدقلكشماذهف
نيدلاولاميركهببيجأديفمنميلدجأملفتنحب

نيذنودرَصقييعابولويمهفردقببيجأينكلو
نيشوفسعنمهاقلتاجفيسنباايارذعمثاوفعو
ينيلاحرهدفصنكلوبوجنعادصقترحأامو
ينيععمدفرذتفينسكاعتيلايللانمتاجعزملاالولو

نيهريغيتتمراهنكلوىفاونيحكلاؤسنعكيج
نيقفاخلاءلمراتخلاىلعيرمالسمثهللاةالص

نيتمقرلاىلعأبسشتدبامهباحصأعملالاكاذك

تافرعلايوذنموّيعلأيعذرلبذهمبيدأو)ط
ةارسلاديعسوبلانموهوىعديكاذملاسلجنارصانإ

يعلألابيرألارشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
ملعلاباعلضتمبادالابايلحتمناكيواكربلايحنملايديعسوبلاملاسنبرصان

— ۳۷۲



دلبلالضافأنمدعيو‹ثاريلاملعووحلاملعيفديهلناكدقفةفرعملاو
تالکشمنعمهٹحايوءاملعلالئاسیوهضرقيورعشلابحيناكو«اهنايعأو

يباةمالعلاخيشلللاؤسلااذهةيمظنلاهتالاؤسنمورثألاتاصيوعوملعلا

:كيبحع
0

ةايلاالمودتنألاحم

ملعرحبنمىرثلاقوفمو
ديعرابجضْرألايفمو
نهراديبسکبمھلکف

ايانلاهمدهترمعلاديشم

اربصمالسالااأايالأ

اعارسيشتیوايفبکاوم
ةاصُعغرفكولوأاهركاسع
اهاطماولعنوملسملااهاذا

یرتدقمہمضْأالايفنمف

يضفيوجلايف0نل

املعهللاكارااهدفأ
ضيرقيذبتسلفعافانأاهو

يلروفعلأسأتلقاميفو
ارطقلخحلاريخراتخلاىلع

ةادهرامقأقلخللمه
تاكلهلاتاثداحلاهتوط

تاحلاصلاهنمدازلاريخو

ةاجنلاتولانمالنيأف
تاتشايندلابئاجعناف

تزيمتمهبلجَجزا
ةاشنااوحصياحاولابرشب

تارئاطبئاحسلاىلعنهو

ةالصلاهلزوجتلهفتامف
اوتامووطقسنإفالتالاىلإ
تافصلااتيعأعرشلافيلح

تالكشميلايللافلّلحو

ةالّصلاهنراقتيميلستو
ةاقثلابحصلاولالاكاذك

—۳۷۳ےہ



باوجلا

كلمطاسبءاخرلالحدقل

ىدفملاناميلسامسهيلع

انفنهرلادئاوعكل
اذغاذهنمكلملاريدي

امجملَلذرصعلالاجر
حورريغبءءاوفاىلاريطت
اعيرصاہنمىتفلارخاذا

اهادميفداعځركريس

اتويصهيفمتلعجدقاعونو
ارهظءءاملاقشياههنمو

ارخفوممئجاجابجعيفك
نكلوايندلارهاظمملع

تاقلغلارومألاحتفتو

تالضعلابوطخلاجرفشتو
تابنلاودماحلاهجئاتن

تالتاقموسهدئاصح

ةارسلاكطبغتديبابيجو
ةادلامهومّهطوشرخأت

ةازبلاوحراولامهديصت
تايراضلاعابّسلاتمخلت

تارضاحلايلايللااهبكتتأ
ةادغلااذكواهرهشحاور
تافصلاهيفتلمكيبن

تالوادتمهكلمبهاوم

تايراجةيربلايفرومأ
ةاجنلااذكومکبوکرهيلع

ةايحهبسيلوةحنجاب
ةالصلاهلزوجتدقفتامو

تاجعزمقعاوصاهعبتو
تاذكانهسيلواشذحي

تاصئاغلاكلتيهوانطبو
تابلايذهةرصعتدافأ

اوتاهفىرخألانعمتلفاغت
٢٤۳۷—



تاحلاصلاتايقابلافافاياطملانوشتمكلعل
تايلاعتاخماشلزانمريخلکامفناويحلايه

ةالصلاويلرمالسهيلعاهاوصيدالاىفطصملاريثي

تاذوردقليلجيلبىعديسماوشلانمبيداوإل
تالفحلارئاسيفاباطخواماظنعيدبلاروصنملبنل
تاوشنهعاسنمبلاجقيقروقّرشمديشنوذي

تالفحلارئاسىنعموهلليثماليذلاعرتخلاعيدبلاوسفنلاتاذلا

توصلاعفرديشدلاوقابىنعميفرئاسلامعتسارثكاوتالفحلاعيمججيا

هنسحتوصلاققرواقيشكلعجييذلاقوشملاوديشانألانمهريغورعشلاب
.هعامسنسحنمتركسياتشتنافبولقلاعماجمبذخاوقرف

بيدالاةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلالاقنم
بداوةفرعماذناكيلؤمسلايسماشلارصاننبروصنمنبيلعبتاكلا

انسلابيطخوائشنمابتاکوتوصلانسحائراقوايعاواظفاحوانطفایکذو

هناسلةوالحوههجوةشاشببنالخاوناوخالايئاليایخسامركواحيصف

تاياكحلارداونوريسلافئارطوصصقلافئاطلبمهسناؤيوهلئامشنسحو
اهدشنيوراعشالاةءارقىوهبوابجعابحبدالابحيناكوتاتكنلادراوشو

نملاتختوبولقلاامنسحنمجهتبتوعاملااميلاخيصتةبيجعةعئارتامغنب
هلاقامكلذنمفةقئافةلئساوةقئارتايبدانمديجرعشهلوناهذالااهتقر

:لئامسةيالعيفهانبيذلايليلخلايلعنبهللادبعخيشلارصقلضيرقتك

٢۳۷۵—



الابجالاتتفتلاجرلاممه

تمظاعتلاجرلاابلاجرلامه

ىلاتمسلاجرلاابلاجرلاممه

تلثاتلاجرلاابلاجرلاممه

افاجرسوفنيليلاعملامم
العلاممهذهريكاهللا
هتامزعيذلاؤفكلاكلذوه

يذلاممحلاوذهلادبعمرقلا
هنايلاعملاراكباهتبطخ

يکلهتعفريسركىلاتعسو
زتاليلعىيتفتنأهل
هفصواتصراصارصقتدیش
ةماعدءاغلاتحتیسررصق

هؤانبلابجلامصلداجب
اعناصمهيفناقتالاديتداش

هعنصيفةميظعلك٠ترعص
هنأشيلاعملامارنمكاذكو

ايرابتنيحهاجرباذبحاي

ةورذةرجلاماهانطوتساو
ايزاوىتحهيبنجىلعاماق
قدحميمكاعهلامه
اسمعنأيلاوملانالييامو

الزىلزاهبايندلالزلزثو
الاطدقامقوفتلاطوًامظع

ىلاعتتالعلاماهىلعابتر

الائممظعلارطخلارغصتست

الالجلوقعلاربنمبترهظ
الابجالااهدبسبيتتداك
الاعنكامسلاضريملفىلج

الانمزيزعلاؤفكلاكلذوه

الاصوميركلافعلانمىظحت
الالذاالعلابعصاللذمل

الاطدقاهرخفلئامسهبو
الانمءامسلاعنفامفاجو

الاحمظعارجالاهطالمو

الومالاهزازعايفتنهاو
الالذابلايفرخاوزلادجي
الالدوعلاباهاتواقبس
الاطامىلعامظعاخذوذباو
الاكشاادرفتواهااتوا

الاتیرولانيبادغامہ

الابننالسرييداعملاىلاو

۴



یوتسااہیفةزربةفرغبدعسا
علباطخلالصفاهبيضقي

لتملفليلالآمكتب
اومتصصخهبيمالرس

يئتمدوريمألارصقايتكروب
ايحاضكبرءادعاهبرحنا

هظفحوهللافنكيفقبلو
مصتعتكمعبحبكيديددشاو

يتلاهتلودريبدتىلعصرحاو
ربطصاواداهجامدقالتبثاف
بلااهماسحنوكتنأردجاتنألو
الفاغكنوكلالكتززهيلا

مكبحيفقداصةجحليالوم
ارخفممالوالاهلناام

ىبلاةرهابءارغاهكيلاو
اهنأكراخفلاللحيفلاتخت

اذهةيمظنلاهتلئسانمو

:يميلسلا

امظنوارثنلاؤسلايشأانأ
صیوعلکفشکلیدصتنم

الالجااعفرتمهيسرک
الاونوابهاومةافعلالىلاو

الاموةداعسنيملسملل

یلاعتءاشينمقزربهللاو
الالدنامزلاهاتهبلاح

الاضفالاورجألالاتاميك
الالظليثألادجملاًايفتت
الاقدف؟ىقثولاةورعلاب

الالقتسایدهابتزعوتخذب
الاحیرداتیبلابرتنالف

الازنودعلابلطنارات
الاقمتدجوينكلوالک

الاقاماعنصتسيلواعط

الاندقنملافرهبیفکو
الالجاالايدهتالامجب

ىلاعتيبنلاحرصيفسيقلب
الٍحوفيادبلامكلامخ

هه١٦۱۳ةنس

ديغياخيشلللاؤسلا

هیدهام

راناو

املعقافيذلل

اَمستأاردبقافالا

— ۳۷۷



امهفسانلارزغأملعلاعبنمينيدةودقدوجولابطقكاذ
املأبطخلكليجرينمديُغليلسايكاللسي
ىمسُنجئاولاهلاقحناكادبعييزبحأاهاذاو

امظنلالاهبىتألاؤسلاياوجوجرأكيلإىعسأتعج
اَشتأاثالثادحاوامسنامويةليللاقلطىتفيف

امكحفرعيقالطلااذهيصعجرلامأاسبقالطلااذىرتله

امأيأرلايتلعجدقيتجوزلقعةفاخسنعلاقيذلاو
٠لقفالمأنوكياراهظلهيمأَنسلايفتنألاقاذاو

الهجليزيباوجمظنيفيخيشباوجلالصفبدُج
 بحصلاولاليمالسواماوديتالصىفطصملاىلعو
اًمتأاردبباوجلاراتساوردمظانَباطخلاداجأام

E

باوجلا

امكحةلاهلابيغافشاكامتأاردبباوجلاينمكاه

امسرةءاضالايفسمشلالجخيرونقوفءيضيرددقع
املعوارونواعفانىدهوباطخلصفهانسنمسبتقاف
امئغوازنکلانواموقداسامويملعلامزالنميلعاي
امجنٌمشلالواطملعلاوخأوءيشرقحألوهجلانإكيو

ىمسأوزعأةبتريف۳رشدتوهبوبلبزتف
اَمتأاظفلوادحاوامّسنانالثسورعلاقلطنللق
یمعُمالوقهاوسامعدوىلوقلارثكأيفنيتثالثب
ىسارارمقلاطقلاطينمدنهايِتنألاقاذإو

۳۷۸



امنإوالعةعجرهلوهاوسالادحاوهنمتقلط
ىھروادوديريمالكباُمَأةليللارّيصيذلاو
یمرپرخاوزلافلخلوقوهواراهظنوكيانأهاضرأتسل
ىمىيلوقلانماشحفىدبأثيحهيلعباتلاىرأيأريغ
امهبطخلااذإاجيلانودريباغدْسأمهنأكموقحيو
انإةلاقلاضوحمېتدروأىتحشحولارذاجمېتصنق

امأولازغايِتنأيبأباودانفاّمَأوابأاهوبسح

اًمعبحصلااذكىبتجنلاىلعهللانممالسلاعمةالصو

شيرفنبماسخيشلايضاقلاةفرعلاوملعلالهأنمسماوشلايفو
نبدمحانبهللادبعيضاقلاهدیفحودمحاویسیعنايضاقلاهانباويواجنفلا

تايالونمنادلبةدعيفءاضقلابصنماولوتمهلكخايشالاءالؤهفملاس

يواجنفلايتبسلاديعسنبنادجنبفيسيضاقلایسننالوةنطلسلا

اھرکذيتأیسونییسرافلانامیلسنبدمحمنبفیسوریهزنبدمحنیيضاقلاو
.هللاءاشناثلاثلاءزجلانمرخالحميف

قابلالبنهلالادبعكاذيرقبعءيطنمبيداوإ

تاّمّصولانمالخدقامكحمارعشكاحدمحمهوبانما

بيدألاخيشلاةرجملانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
افقثمايدأناكيلاطلارماعنبحلاصنبذمحمنبهللادبعذاتسالابيجنلا
مثطقسمهسأرطقسميفملعلاءىدابممّلعتنانجلايوقناسللاحيصفايرقبع

هبتحوطمثجرختاہنمواہیفسردوةروهشملااهتعماجلخدفدادغبىلارجاه

— ۳۷۹



مثيمالساالاهقفلاوةيبرعلاةغللايفاهباسردمماقفناتسكابىلافورظلا

رداغمثاسرّذماہیفيقبونيرحبلابالوالزنفجيلخلابمايقلاىلاهسفنتقات

يبظوباىلارداغمثنيزرابلامالعالالاجرنماهيفناكفتيوكلاىلااهنم
نامعتوصعفتراالوةحايسلاومالعألاةرازوبصانمنماماهابصنمملستو
بيدالااذهداعسوباقناطلسلاةلالجمكحقثبنانيحماعلاراطقأيفايّردم
مالعالاةرازوبصنمملستوناوألاكلذيفءارزولاسيئرنمبلطبهدالبىلا

يبظوباىلاداعفبصنملااذهيفنامزلاهبلطيملوةيعاتجالانوئشلاولمعلاو

بلطلارركتانيحهدالبىلاةدوعلاموريوهنيبولمعلانعالزعنمةدميقبو
فلالادعبةئامنالثونيعستوةعبراماعيفكلذوهتايحقارفبلجوعهيلع

ةلازجوةحاصفلانمةياغيهرعشوتومياليذلامئادلايحلاناحبسو
ةنسحلاهقالخاىسننالورثالاىلعيقابلاوهنمةعومجيتعبطدقوظفللا

ةديصقلاهذههرعشنموثلاغلاءزجلايفهئابآركذيتأيسوةبيطلاهلئامشو

:(اهدفوبطاختنامع)ناونعب

يناسللاطتساويسحعجارت
العاشمباحسلانيبمکتدهش

امنأكءامسلاقافانوقشت

هبرفلسرسوباقمدارا
ةلزعهاندزواحرمشانعطق

مکبکرځاسنينميللحلناف

عوطخبتدعسيوحنمتدعناو
ينوخاوينيبدولاطابرمعمق

هداعمبيرغلالثممكبنُ

يترابعالزعتدعاميتحرفايف

يلايکلكرخفلاضيمومعو
ينامارينتلبءءاخاعشت

ناطحقرئاماوجالاىلعمتم
نارجہبانوسناممعءاديال

ناوعاةريخوىبرقلاعمجممهو

يناضحاويردصوينيعمكتنکساو
يناوکشسوباقلسوباقدفوايف
نالوراوجعملهاورادل
نامعبملاعاذنمونامع

— ۳۸۰



الاعمديدجلادهعلايلماقأ

نمدهعووند«ضرألاديق»دهعاب

ةضهنوجهنوملعيفانااهب
الااجلطخسوباقالعلانامع

طباررصاوأللريخدفوايف
فناکةدومللاحرصتدیشو

عماجرصاوأللينابرعايو
ينوقويزعراربإلايناببأب
رصاوأدشيلمهاعسمكرْوبف
ادكؤمءادنلاىرددقوميلا

ةضهنبكريفريسلايفاوتبثيناب
قالاقيتلاةديصقلاهذههلو

مركالاةيتدوفولايح
مههوجوتايشىلعنيبئاوتم
هداشوباتكلامهداحتادقع

تدکأتيهفمويلابابحرماي

نممغرلابطبارةعامجلاعمج
توطدقودوفوللرظناليلا
يناوهزلوطنمينلاخأف
رعاشنمةيتدوفولااضعأ
اهمالساتحاضرأممي

اهحانجبهماهتنايدتّرمغ

يناشنمعفرتويلاماققحن
«ناطلسنبديعس»ايلعلاىلايبامس

نابشوبيشدهجنمالعلانامع
ناذاشوانهلابعشهکراشو

ناندعودزانيبيماتیلعاو

ناوخإريخیدلراهفرجافش
يلاكزالامدهويدعباوططخناو
نايغطاهعیوهیتحاوحفاکمکل
نايبةماقتساوبعشةظقيو

نالعاورسبمهوعدادهعلاىلع
نافرعودحجمودشرىلعموقي

:يشتاركيفيمالسألارمتؤمل

مرموةياغفرشألاؤاج
مامردبلثمةوخألارون
ماوعالایدملعحيطبلانبا

مالسالاةوخانيملعلل

ماوقالاةنحسودالبلادعب

مائلةبيجمقيرطلايصاق
ماشلارايديفرطخيريرجك
ماسناينورٿيفرهزلاک
مالكوسلاجمبالفيسلاب
مارجالايلاعلواطفوعدي

—۳۸ا



هموهفميلمالالاوه.اذه

برعيةلالسهقئاقحىدبأ

مدنعلهدنعاهاولدابتف

مکنیب/مكناماوشقانتو
هلهأحبصأهللابزحهللاب

اننإانيجااذهام1
انناانعضااذهاهللاب
ایکاشبدناویکبا1هافسأ

يحناوجنيبتنأاهاخالاعُمَج
ةّييدأةخسنبتكتتيتأأ

هلهأبنيېتساوسڏسدقلا

ةواجبوحباذُمدابديبجمو
ةبطخاتلعفاموتياترااذام

هقيرطناربغكدنعقحلا
هذوفنناريغكدنعقحلا

اخاللايعسمالسأالاينبايعس

ماقمعاوافيشتوم
مايألایدممهدولخاونبف

ماسانبابنجةكمنبامض
ماتيالاوبيثشلاعومدلا

مالالاثعايوناوحاالا

ماخاحللوتيدنبلامدخ

موسعيطقوأقرطعاطف
ماظنلیرولاانعظخاسمهالاب

يماسلاومهيندمانالااندس

يماصمصالبلايفيناسلیراو

يماقسوينرسحففيءام

مادقألابسيددماباتکو

ماثأوانطىعرصاناوخا
ماغرضلاةوعدوعدتتنأما

مادقالاةبثوودوعولارب
ماسحةابشنمواعفدمنم

مالسالاةدايسديعنهيف

:«تالوطبلابكوم»ناونعبةديصقلاهذههرعشنمو

اعارسانيبلفيعادلااعددق

اللعامجالمصخلارسعذ

اعاقبلاانزتجاورحبلاانمحتقاو

اعايضلامهفلانموكشيادغو

اعازنملاوحمتةدحوالاريملففلخنملامالاعمج

—٢۳۸س



هدايساىلاوكشيیضمو

هموهفمفلیئارسااذاف

هشابنمدرفلک
ةعمنماوفيزدفامنيا

ةلوداهوعداواهوعنص

ةشأاناملاعلايرو

اوغبواناجنماولانسم
مهضرانمانناوخااولجو

ملولضمكلوايأزلض
هعفدتهداقحانكتنم

ىلعنحناهونيطسلفاي
ارخفمتلاطتسابرعلاةوعد

ىتمففحزبرمألاذفن
انملسواانبرحفعنل

امفكارشبدثئاعلااهي
نمهادبأاموتوصلاَتفح

ابڻاومجهاوشاشرلالاف

ملفايندلاالمترصكل

اعاتتماوادادنقاناكنموهو
اعافدناوءاعداضرالاألم

اعابرصقتالويمحتةلود
اعايتراضرالارفحتناتكشوا

اعاتمواحورظفحيًاجلم

یعادتيهانمعسينمأ

اعافدرادلايفهنعلوتي

اعانقلاولبنيکمويلاانبثوف
اعاضمقحلاكرتتالادبا

اعايضلاانماوبصغانارقيف
اعاشماهنمحلاومأتدغو

اعاببرعلادادولنمليو
اعافتنانجيملواسرددفتسي

اعاضألقعلاىدُّهفهاطخيف
اعارننلةاجعمويلاكضرا

اعاوصكانئجفاتوصتلعو

اعارذلادمىغوللمهشلك
اعاطقفاعاطقعجرتسيطخي

اعاعشتراطمهسفنأاددب

اعاجشبرحلایدلنويهصداع

اعادخوابذکراصتانعنع

اعاطقناىشختالمويلاكاطخف

اعاشقافالايفبرعلامزعرت

—۳۸۳ہہ



اشرابخاءاوجالاتمع

دقفدوعلاىلعمزعلادقعاف

اعافترایرعشلااهریسفتسفان

اعابتاراساهفحزيفنملك
اعايصنااودسناءادعالاكشوأ

:«تیوکكلاةعماج»ناونعبيهوةديصقلاهذهلاقو

اوردابفداصحلاناحدقموقای

ترهزاوليسغلاسرغاتسرغ
ىلايراسلادشرتونيفسلايدهت
لقوانلحاوسيةبورعلانه
ةركفللحي«نيساي»تأدب

اهعرطنمانشايدغتتو
انأكفتعوستوتجردتف
اہیعسعمجتاذادوهجلايهو

اهزانسدالبلالشدقمويلا

اهناكراتلعةعماجبتحرف
اهرونةراضحلاحرصفملعلاو

ابحرمتيوكلاةعمالفتهاف
اهعيجدالبلاوايلااوقأ
اودرعقوفتلابحىلعشن
ممنأكفاهوÉنمئازعلااودقع
مهعاعش«خوشلا»ىلعتحثاذاف

اعفاناملعنددزينانمسقأ
تقرشا«ةيدلاخا»تدجواذاو

رئامجيخلاىلعنهناكف
رئاصببيجتستفةاجنلالبس

رخافمتیوکلايفتعشكارشب

اورزاتواهروذبعيمجلاسرغ

رفاوملااهريخرثاكتىتح
رواجتتلئامدالبلاييه

رداوبرورسلانمبولقلايلعف
رصانيءانبلايفاليجڌعتل
رصانلاواهسرغلساسألاوهف
اوردابدقاهونءشنلفتهاو

رثاستةمسوفريبلق
رداصمودراوممولعلامحل
رهاوزءامسلاقافاببهش
رهاوظبابشلايعسنمكانهف

رئاظننهقلُحنساهلو

رهابرونملعلاسمشلاہيف

٤۳۸—



مولعللىقلتكانهف
مهدوهجفادئارصصختلااوذغت

ةلغدصحافتسرغتيوکكلاَبعش

اقفدتهلالامعننمتیيطعا

امئاعددالبلابلقيتينبو

ةباتوةضنتحضافتماو

خرۇمطخيىتمسومشلاکيه
ابحرموتيوكلاةعماجبالها

اهنأكءانبلادهعاهبوهري

اهروننملعاشمجيلاىلعو
امدعبمتدصحاهظفحيهللا

ةرذبتباطملعلل«كزابمب»

اذاهلوهؤانسدالبلالش

ىلغلابلطيفريسلاجمنملعلاو
ائناہتتیوکلابعشايكيلاف
ىلعلاوحنابئادكقيرطيفرس
الئاضفديدجلاليلايفنيو
نملكةياعرلابلمشيهللاو
اليسناربلافاونواعتف

رباتهيلعاجهنافتطخةبيش
ركاذتنيمثلامهتقووبأد
ردانبسكدجمنلاداصحيئيه

رکاشبعشزوفیيفيكتفرعف
رئاخذتامركملالاحميفيه
رباكنوادغوهزنالاثم

اورزاموقواومكحةداقنع

رئادريخونمىلعكلف
رعاشحدصيولقعاشونري
رٹاکتمهحودفليسفلاخښ

رطاعجرأاهحاف«حابصب»

رماعلضفحرصعاسَمترکذ
رفاظلازيزعلاوهفهلاننم

رصانمودناسمهلالاكلو

رهاوجورئاخذةايلايليه
رزاويوهدالبريخیعسي
رفاظتيانبلايفدهجزوفلل

:يدنكلارصاننبديعسنبدماخيشلايريلاقو

قهزتځاوجلانيبنميحورو
٢۳۸-



اهبابشةايحلايفىوذاكدقفف

ةدلبلكيقانعألاكبانعفر
كلسملكيفناونعلاانلتنكو
افاصختدمتساهماساايف

لئاممسجلاالفدعبىلعتيكب

ةروصدماليبلقيفنكلو
اعفايلضفلاوهيجوتلابيناعر
همورأقيرطيفيذالمناكف

هتيقلحابحنيلاحصارسناف

يننايبسحفيباحصاءاسناو

انطاومطيحياريخمهءوسب
انراعشواتملعدقهاّبعأ

قا1

اهنایکنيبفاولنم
مجاوسعومدلانأوللهاا۳
ةعاطهللربصلاف.اوربصالوقأ

ائشانتکدقودعبيئيلاعر
هميقاءازعقرأملوتامف

افايودعبوسقينارهدلااذك
مينةبحالاوهيلعيكبأس
ةرايزالانازحالافشكينلو

المكفتارماعلابارتًامالس

اهدوعرضخافضرالارهظباوماقأ

قرقرتيهباوهزاهتنکو
قطنيرخافملابازمرتشعدقف
قثوموقلويأرهلاعم
قفدتيعومدتناكناوءازع

قليىجسملاشعنلاالويمامأ
قفخيرمعلاىدميبلقاهراونأب
قلطمدغللوطخلاوينقارو
ققحيءاجريئيليلدناکو

قرشيلضفلابيدنكلاقفانمف

قدحيهاوأبرشمهرسلهف
ققحنريلاينناكلاعف
قلتمهروننامعءلمف

قترتكقتفلراثادال

قرؤتنوفجلاويبلققرع
قهشأينزحبيلهایتکناو

قّررُيياينأوجريوتامف
قفناهاوٹثمونتاوطخالو

قفرتونيلتالرهدةمارص
قهريردصللنزحلاوهركذاو
قلأتتهراوناهبربقل

قنورووهزضرالانوطبلمهو

٦۳۸—



قهفتينويعنميعومدناوعمدمحسامهللامالسكيلع
قدغيدجماولضفلابةّردبانزعماركلالهالااهياايو
44تابجعمحضومظانموذيمتاهفقمبیداوژ

4ةاقتویدهوذوربهللادبعملعلايذلبنبوقعيكاذب

بوقعيةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنم
الجرناکقاتسرلانمينيعنمهءابآلصايمشالادشارنبهللادبعنب
ىلوتوبدألاوملعلايفبحهلناكوءةنسحلئامشوقبيطقالخأاذايركالضاف
٠ظحلاهدعاسيملنكلوايفهبجاوىدأفديعسناطلسلاةموكحلزكارمةدع
ناكو‹ةرجحلانمفلأوةئامعبرأماعةافولاهتكردأنأىلالامعألانعىلختمث
يفءاضقلالامعأبماقاهيزنايضاقواهيقفالاعدشارنبهللادبعخيشلاهوبأ
٠ماعلاوصاخلاىلعىلاعتهللاماكحأذفنأو‹مايقنسحأيليلخلامامالاةلود
‹رعشلانمائيشلاقهنأانغلبيملوىلاعتهللاهافوتنأىلإةريسلادومحمشاعو

اداشنإرعشلابنيعلوملاءابدألانموهفهددصبنحنيذلابوقعيهنباامأ
هذههرعشنمو‹ةقئافلاتاريطشتلاوةعئارلاتاسيمختلانمةلمجهلوامظنو

:ظعتانملةظعوميهوةيتالاةديصقلا

ليحرلااندليحرللبهت
ليدباہنعاهريغكلامفيليلخايكسفنرضبناجو

لوُجَعلاجعزناااكرتفتخينأدقةّيطلابكنأك
ليوعلايدجُيامفاوكبينإوينادألاوةبحخألاكعوو

لوللاكلهيفبيطيهاسعلمىلالاجرلاكعّيشو
لوقتامفلوُسلاكلءاسوامغركنعةبحألاعجرنحل

— ۳۸۷



امويلاقثألاففختفيكو

قۇتمويكسمتكيدييأو
یطعتفربنمَتمَدقلهو
ةاقتتقيسنإنوكتنيأو

يلامنعيبغيلِإيلب
يلاستکايفبنذريغيلامو
يلونذتمظعناوينکلو

هيلإىعجرلافتصلخأدقو

يلردعبةمايقلاييرخذو

لادعبةباحصلاناي

:ارطشملاقو

نكتالوكتفعسأامعت

نكتالفعادولاكنمتبلطنإو

اهنإكليفتتناكنإواهنْصو
اهنإةنامالاايفدقتعتالو

اهنإفنايللاكتطعأيهنإو
اهنافكيلعامویتدّدشنإو
اهدهعيأنلاضقنيالتفلحنإو

اهعومدقارفلامويتبكسنإو.

لومحلاعمتتنلاقثلانم

لوصحلاايفيتلاكتفيحص

لوصولاكعفنيمويالوصو
لوهجلاىرسعللوىرسيلاىلإ
لوفغاياًنيمطمكلامف
ليلجلاهملعيبيغلاملعو
ليلقيسفننمريلابسكو
ليجييريفنظلانف
لوبقلاوهاضرينلمشیل

لوسرلاانديسقلخحلاعيفش
لوقيابمالسلاهيتؤيو

لوئيمملهحهيئنمو

نوحيهوكتءاجاذٳامون
نيتفوسفتناباذِإاعوزج
نونكتجلاخاهنصتملاذإ
نوفوسمايألاددملع

نيمكريمضلايفافاقشمورت
نيلتسامالطنمرخال
نيمنانبلابوضخنسيلف
نوفعادخلاوعادخكاذف

س۳۸۸س



اهّدورسعلاورسيلايفترهظأنإو
ةرظنباهنمنيعلاكتنإو
حرطافنهمضعبلااياجسيذهف
يىننافتانمؤلافصوبنثو

ةمصعوماجىوقتلاالةاتف

ابئاغدهعلاظفحتامنعتبغاذإ

هقحبالإنيعلافرطرصقتو
ىضرلاوةشاشبلاتيفلأتبأنإو
اساوُرهدلانسحأادوكليلاوت

هلکريخلااهطعاوامينتقافالأ

لاحيفةديصقلاهذههلو

:ةفيلخ

متاکيزيفدجولایفخُيبحلاوخأ
هجيهتيهرلالطألاىلعرمي
ةرتسنيبلا(ةرتسنمتدباماذ

ىوهلللحالٌلحلامسرماشناو

ةوطخ١نيتيسبلاوحنتبرقنإ
ةمانمنويعلامونهمرحتو
یواهحرجيبصنمهللاكل

اهميست5عافرلاحفننممتشااذِإ

نيقيحاصتركفولكاذامف

نويعنيرخاللالفيف
نهرتناضروعلاكتبالإو

نيدأتانمؤلاءاسنلابحب

نیدخليلحلاالإافسيلو

نومايهوتفّلخامظفعحتو

نوصتواهتاوصأنمضفختو
نوكتفيكربلاوافولاكيرت
نونحيهفبيشلاوابصلادنعو
نيمقتنأسفنلاباهدفتنإو

مجاوسلانويعلاعمدهرهظيف
ملاعلاوىلايفبيبحىركذب
ماه٠قرحڻلاببلقفحايف
موللامولهيشيالوهيدل
مئامغلابالنيعلاعمدباهاقس
میاوننوفجنمهابرحاوف
مهارلابیواحرجلمدنيملو
مئاسنلاكلتمشانمهييحي

.نيرحبلايفعضاومعافرلاونيتاسبلاوقرحاوةرتس-۴-۲-8-١

— ۳۸۹



ابنموعوبرلاكيتام
هسفنببيبحلااميّدفُيدالب
ةئالثيهونيرحبلااهنومُسي
هسمشوهفاهشرعيفامسريمأ
ةمكحوالدعكلملانوئشريدي

هنوعبعشلاوبعشلادحجيدّيشي

هيأرحبصلافءارالاتبغاذا

بيطقلخلاعساواياجسلامرك

غاشعفرأايلهلمامه
مهلكبرعلاونيرحبلادعستهب

ملاتملامالاولسفيکكو
مارکلابیدتفتنااهلقحو

مراكملامصححىعاهلاف
ملاوعلاواهئاجرايفقرشيو
ملاعوبطریبدتهرْبدي

احريخهنإًابحهيدفي
مجاوسلاثيغفاونألاتحشنإو

ممارجلايذنعوفعلامركملح
مراکملاىمسأدمحلاتابضهيلو

مئاظعلاتاثراكلايفمحلريصن

اصلخمملسلاوبرحلايفمهرزاؤي
ىلعلاةعفرفناملسابأايمف

مهاردلادوقنلانيالملذبب
ملاوعلانيبدييأتلاوركشلاكل

نموهيذلاحلاصنبدمحمنبهللادبعةمالغلاخيشلامشاولانمو
نيمئاقلاةاضقلادحأولضفلاىنيروهشملاءاملعلاةذباهجدحأناكقاتسرلا
يذلايكمللافيسنبدشاردهازلاملاعلاخيشللارصاعمناكوقاتسرلاب

يفسيقنبنازعمامالااكرداناخيشلاناذهوءاملحلاةقبطيفهركذينأيس
ةديصقلاهذههمظننمورعشلامظنييمشالاخيشلااذهناكوقاتسرلا

:ءارغلا

ارصعواحبص.اهّضوركحاضوْىرصقغعوبرمامغلايحالا
یرسحمصخلانيعومهتيؤرليلويغتجهتباالاطاعوبر
ىرتتملعلاسؤكينوقاسياليوطارهداهلهأبتين

— ۳۹۰



ارشنكسملاقوفيقلخمهل
ضرأباولزناذانيمايم

ملعُلابجفيُحلااودقعناو
اماذاةكئالممهبفحت

ىرسمقرامسنلادربنمو
اردقوالععاقبلاىلعهيتت
اردكينذااوشحاوقطنناو

ارطشركذلاسوكنماوطاعت
یرخأباوضاتعاوسخبلاباندلااوعابفمهبنامزلارهزدقل
ارهدملعلالينبمهرخففلاباورختفااذاايندلاونب
یرصقعوبرلضفکلضفهلعمجياونامزلاديجمهف

ارحبقشتةاجنلانفسمهوليجلكبةايلانيعمهو
رهدوابقحمحلاثماالوانيلعمهتايحتمدعالف

هيلاانرشاوهانركذيذلاريغنمقاتسرلانمةفرعملاوملعلالهأنمو
فيسنبيلعويلابقلايلعنبكرابمويلمازلادمحنبدمحمةاضقلاياشملا

ىمالسلايلعنبدمحمويرحبلا

تاذوسفنمرکىعديمهايابنمماسنيابيدألاو
ةالعجلاسئارعلاكهرعشىلجىتيةبسنناديننم

بتاكلابيدألارشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلالاقنم
نوجهلينيذلانيفقثلانمناكيراحصلايناديبعلانافلخنبملاسنبمهاربا

ادجةقئاردئاصقهلوقالخالانسحبنيلحتملاءامركلانموهنوضّرقيورعشلاب
ىلعانرثعامناواهيلعرثعنملنالاامنعاشحبالونامزلانمةدمذنمانلىورت

جذومنكيراقلااهّيأكيلااهزربنامناوةلماكبتسيلوهرعشنمةلحرلاهذه

ناتفلاهرعشجذامننم

— ۳۹۱



مرغومكليتنکريقوش
ىمحلابلصوتاليلىونلادعب

:لاقنأىلا

هناةيزخينبروسروسلاو
هنجيئيذلاويبيصخلاروس
انعلالازدمحملاروسبو

يفنافمالسلاربايكيلعو

ىوللابعراجالاىقسوىوللاىقسو
ىرشلاداساثيحةنيزخلاىقسو

یدعللبرحراناہیفناران
ليغَبولقلاداصكحاب

الهابععينلاجلفلاىلعىقلت
انسحبسورعلاکسيقبتحضا
اهديجخطلتةقسافلكايإ

ابظلايداواينالّصلايداواي
عئاورسانكلايفةريضحلاابظو
تدغدقيرهظفلخةريضحلااذاو

یوهاینُماہیفيتلايراد

مالحأاهنأكف-

مامودعبضمغللام

ماكحلااهءاجراتفرشذا

ماقمباطوهبرورسلاباط
ماقمقیتفشیوردنباروس
ماركالاةنعلاْمأيداوبو

ماجسلباوونوئشلاثيغ
ماشوسرافرڌدصتاہو
ماقتدوفوللرانوتلعش
ماضيسيلنافصغيفرُحلاو
ماھکناعطلادنعمہیفام

اوماهةبحلالهااهلاجو

مايإاهبحفنارفعزلاب
ماسحولباذ٠كميزرنويعب

مارحنهديصةكمءابظك
مالعالاوراونألاكلتحال

— ۳۹۲



فيسخيشلارشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنه

هنیبتاحّراطموةليلجقالخأاذاميركوابيدأناكيركسملالشاهنبملاسنب
ماعهتينمهتفاونأىلإاہیفهتایحیضقرابجنزيفامیقمناكوةليمجهرصعءابداو
دشارنبلشاهخيشلامعنباوهوفلألادعبةئامئالثونيعبرأوةثالث

اربإةيالعهنطوىلإداعمثرابجنزيفاضيأاميقمناكيذلايركسملالشاهنب
الاقتايبألاهذههلمجرتملارعشنموهبحنىضقنأىلإايفهرمُغيقابىضقف

دشارنبدوعسميناوغلاعيرصيفاتايبالاقثيحءابدألانمدحأىلعادر
:ةطسابملاوةحراطملاليبسىلعكلذويثيغلا

ةابألالجنيركسملام

يناوغلانعحيصنلايللوقي
ناسللاتلصنمتنأ2ىلإ

نانَجلابلنمحصنلالاقم

يناوغلافصويفلوقلاقيلط
ياعقشعللانشتنأولهمنودايمهلتلقف

نايعلاكةبحلابدهشيووديرعشلاقيقرنمكلمكف
نايلابرهظتفابتيلبروماتيفخاميرنكلو
ناسللاكقطنيرذعلاناكلانيقيابتملعولكرمعل

يلاعيالناولاىلحأاموبصُباذعهارأامبذعاو
يناوغللاعيرصامويیریاعطقماغرضلاىلعراعالو

ناسحللودارخللمخوشطبديدشناعطلادنعهل

نايبوأوحلوأهقفليناعلايفديدحرظنهل
هيقتموهلالل ناتاراديفروحلاءاجرعيطم

- ۳۹۳



ماسنبرصانملسموبأخيشلايناوغلاعيرصلارصتنمدرنمو
:لاقيحاورلامدعنب

يناعاامكردتتسلكترذعيناوغلانمناسحلايفيلوذع

يلانجاهمهسابتمصادقوالذعحلتنويعلاروحيفُأ

يناسفااهنمةيضقكلتوارذعمقتدودخلادرويف

يلامياقربلاكوجشلاجيباقربنهمسابمنمركتأ

ةديصقلوأءىراقلااهيإكيلإوةيافكردقلااذهبوةليوطةديصقلاو

:يلاوغلاعيص

ناسحلاروحلاةيبشبحبنامزلاىدمداؤفلاهلودقل

يانجمحرتملولجعىلعاهمنيعلاليبيلقعتبس

روكذملايناوغلاعيرصلنيرصتنمناديملايفاوحراطتءابدألاناةلمجلابو
لئامسيداونمرورسرعاشوبأيبحرلاملاسنبلالهخيشلامهنمو
.هركذراملا

مهیفونييريغملاونييليعامالايفكلدذكوةزرابتايصخشةركاسملايئو
دالوأنموهيذلارماعنبيلعنبفيسفخويشوداوجأورباكأونايعأ
نامیلسنبيلعكلذكوخايشأءالؤهلكنسحمنبديحجولاسنبيلعوةعيب
هلومهلضافأوهموقنايعأنميريغملاةعمجنبيلعوداوجألاونايعألانم

— ۳۹۰۹



«رابجنزخيراتيفرابخألاةنيهج»باتكفلؤميلعنبديعسمهنيبنموهدالوأ
دمحمنبناطلسيضاقلاليعامادالوأنموديمحنبديزةركاسملاءامدقنمو
طقسمبةيعرشلاةمكحملايفظومدحأيليعامسالادمحأنبدمحمدجرصاننب

مهدجونيدلهاهتوخاكلذكوةفرعموملعبحاصلضافلجراذهدمحو
نمةركاسملايفوبراحنبةفيلخناطلسلادهعيفايضاقناكروكذلملا
دوملحارلاهنباوروصدلبيفًايلاحدوجوملايلعنبرباجخيشلاةاضقلا
نمو.ةاضقلادادعإدهعمعيرخيلعنبدمجنبدوجهيخأنباورباجنب
نإهركذيالاديعسنبدشاررعاشلاهنباويثيغلاملسنبديعسرابجثزةاضق
ديزمينأيسويثيغلارصاننبديعسخيشلامهنمو٠ثلاغلاءزجلايفهللاءاش

ةروكذملاديعسنبدشارخيشلاةمجرتيفهللاءاشنإرابجنزةاضقيفاذهىلع

.ثلاثلارجلافكلذوافنا

٢٥۳۹—



محرلانهجرلاهللامسبإل
نامعءارعشءامسأيفنامجلاطومسبةامسملاةديصقلاهذه

ةديصقلاعوضومفةمدقملا

يتاپركذنمنيعماسلافعتأ
ضورلكيفنوعتريمهلخ
دقموامانوعمسيامهلخ

اوداجأوهجيسفاوعدبالب

رٹنكفمهتذغنذإمهول

ىمھانتنسيذلارکذنامنإط

اتلاًابنُأنموةرهشهلنمل
اندهعدقنمركذلابريدجول

بيتارکتبمقیحرنممهقساو
$4تامغنلاونايبلاضارنم

4تاكربلااخأايرعشلااوضرق

4تافلتمنئجعيضاوميف
4تاورذلاىلإهباوقرتو

‹ةرهشلاوةكلملاورعشلايفةدوجلاملنيذلاءارعشلا:ىلرألاةقبطلا
:طقفتاعطقموأةعومجملاوأةطوطخلاوأةعوبطملانيواودلاملنيذلاو

بوضغنبانزامیرکذلايب
سالاءىديدقناَمُغيهبنممل

لليمتللادمحأنبليلخلاول

ًاعارتخاضورَعلاملعيدبُموهاط
دیرینبدمحمىمسلملاو

ىعدُيدربلابناکنموهوب

€تافصلاريخبيمييطلن
4ةاعدلابابناجذدتشافمال
$4تاربحلابحاصرعشلايفدزأس

€يتآريغللهيفقبسلاكي۾
ةاحنلارايكنمويملسا
4تاهجلاعيجيفعاشوركذ

ۋ
م

س۳۹



دردلبنبيزألابيطخلاو
لاهوبأوادمحىیعديوهولب

هاوحدقاةرهُشیفکدقلب

ىلحتغيلبلاعقصملاوهوإل
بجغغاةدرفلاةروصقملاكلتبوي
ديعسلجنحيصفلاليتلاوإل
ربحدزألاينبنمكشالوهو

4تالئاطلاندعمدزألاينبنم

تافصوةليلجمولعنم
4تاصعئارلانساحنابهرعش
4تاعدبملابجعأكشاليهف

4يناهلقلادمحمِيفاوقلاود

«ةرسنمفقسير
«تاورثلاسفنأهيفلنوهفانوامظنهعءاجاملكل
4ةادحلايلاعملالهُصورخنمديعسنبدجأيلاتسلاو

4تابالهأءاجيملادوسأرحلاةضهابللاةداسلارعاش)ل
.4ةاهللاحتفكاذبالإنكتلهوءاطعلابهافاوحتفي

4ةاورلانيببولقلاقرتسيباجحمبهناييتأدقإل
4تاذوضرعيقنڍايزنباٍرَمُعىتفىلعلافيلحو
يآمظلاعدبأبيولهبيضرريحهلالادبعكاذ)»
€تارقفلاقئافكبسلاقئارمظنبريهشلاحاولناول
انىغةلالسملاسهمالب

اولونبصورخينبنميمتنيل
ىلحأدهشلانمةيئاههع

ينيسحلاىسومنيسحلاليلسوإل
اقينأواقئارءاجنعش

مهنموحالفيفورارعيف

اذيكلاىلإراصءانالااذلف

4تاهصخشلاةبسنيهامون

4تايركذلانسحأبايفءاج
4يتايلوشمساببالاهوباو

¶تاهفشلايفذتلياقيقرو

4تارسألانمبرغييبنم

¶تاحفنلانمهلىكذأناك
4تامسوألانمهلاماَسو

— ۳۹۷



4ةاضترمةريسماظنهللاذبعرصيفنبایعديبيدأوظ

ادوقعانارأدقنافلخنباي
وعسمالادمحمىمسللاوظ

هللادبعلجنادمحمىمسلاوی

حدمدلئاصقهليلوعمال

ربحقورلأنمهيقفوإل
هوباامأوسهما

ملعفشكلانمهدنعيذلاوي

نانسنباوهوكاذفلخ
عیدبديفمهدنعمظنءاجي

حاصفاوحئاصنيفتأوي
ييخرسخرۇمبيدأول
دیعسنبایجحلاوذناحرسكاذلي

سيمتنبدشاربىمسلملاو

4تاملكلاهمظنفلائلنم

4تامركملايوذنموليبيند
4تاعقويفوتدبحوتفيف
4تانكللاوذبيدألاكاذ

€ةاقتسرهاوجنمتّمظن
4تاظعنماهایفاالت

¢تاجهللابطرعشلايفوه
4تامسلايفادّمحمىَعذُْيوهف
%4تاحفنلادرابقوذلاقئار

¶ةاورلالوقبسحسلانمو
۽تاهبَجنمورفاغينبنم
4تاظعومنموةمكحنممض
4ةادمهوةداقلحادتماو

4تارّحلاوعالطأالاعساو

4تاوذلايبجعُمهرعش

4ةابألاماركلاسبحنموه

4ةاةسئأفةعربتدئالقهرعشنمغاصئ

€تاطُسلاوروسألاةالُرديصلاةبراعيلابرغيينبنميل
4تامَجعُمفرحأدعهّدَعيوبننأهنععدمرإ»ل

Ç4تاظعلابنأنعشييرشغلادمحمىفديسوإ
€ةادلاصورخنمرمألايلوأوهيلعىنثأوىفطصملاحدمل
4ةامكلاماركلاسبعنموهديعسنبدشاربىمسملاول

— ۳۹۸



فيناعلاقئاررعاشإل حيصفيلاعلاقئاررع
اكلالاسناياقيقرو
ا3ےکمردذدذَمَحمهوبآوب

تاقئاردئاصقتءاجهنعإل

ناٿنبديعسىتفلالو

ىبنيةبارعىلاهاتنمل

اباجُغىدبأكوللايفهرعشل

یعدیوهوخرۇمبيدور

قيرزنُبادمحمهوبأنمل
تارهازدئاصقنمهل
سيجنبدعاجلضفلاوخاوب
فهکورسزنكوملعسش
ربحشاطبلانمهيقفوإل
اطلسدمحمىتفىعديو

ارونعطسيءاجدڦمظنهنع

فيصخنباىمىسلملاو
اڻنوامظنقاروطحقاف

چتارهابدئاصقوذرهام
%4تاملكلاۇلۇلماظنبت
4ةاقتلاتاقنلاعماردقلج

4ة1ةادخاهبڪضغت

4تاينغالاوقاوشألاعوبريف

 تاربخلاوضيرقلالاجرنم
۽تالصوذلئاونابحسبو

4تاحدملاونايلايفةياغ
ېتاقثلاةاورلانمديمحب

بينارفًاماظنىتدبأيلخ

چتادقتموىلاتارهاب

چتارثألايوذنموصورخنم
4ةاغطلالکلورمباهشو

4تاميقةليلجوافرد

ېتالئاطلاوخاذّبحايفن

4تافكلللايوذلعدرهيف

ةانهنمماعويعذإ
4تاتكللابمولعلايقتأو

4تاجہبلابتفينايبوذ

¢تاوطّسلاوزازتعالايذييربجلاعاشيمتنيناَساسلنمل
سيخمسوابأىّمسماوإل
يوفلمّلسهوبانمٍط

ضورماأاكهلديصق

4تالوجوذهيفمظنلاعساو
4تافتلانسحنايبلافهلو

4تارطقلابءافطولاهتركاب

- ۳۹۹



تهابساحننباةيئاحخوب

يتاوللايفاوقلاوذناخيشنباو
يلاسادمحميمسيوهوؤ»
ضعبهامسنايلاخيشبوطظ

هنععئاقولاوتاحوتفلافط

ديصقنمكځدملايفهلو)ل
ديعسلاكوللايفامّيسإل
ملالاسلجنيمرضحلاول

نالطلسينبكوللاةداسلايفءاجوٿ

عيدَبْمظنحوتفلايفهلو
بالطتسمسمخمماظنو

ذللامّلسمىتفديعسوي

وصلاابأوةبسنّيزيجملاإط
ِكولُموداسليفشاع
مهنمروميتولصيفامّيسڍل
نامجمظنبمهحدميفءءاج
وبأولب
ٰیلحتدیعسوبلانموهول
فيسنبردبليلسلالهوب
مامثدیعسوبلانموهو
ديعسلاكولملاځدمب
اميلُسمالسابأىتكُملاو
حيصفبيدأةدنكکنموهي

4تاىيروتلاونهنتاسادجلااب

4تاكلموذمولعلايفخسار
4ةادحلابطقوهوملعلايلونم

¢ةارسلاماظعلانممهاوسو
4ةايلالوطباقطنمالح

تارذشنمُديدعلاهنع ېتارذشنم
4تاغباّسلاىلعهناقتاقاف

4تاظعوميلوةبوتيفهنع
4تافطاعلاوقالخألايكزب

۽تاذلوهجمسيلفىتکييف
«ةايلالوطبهشيعاودغرأ
۽تافصنسحبمهريغاولضف
4تامظتنمكلّسلافلالو

4ةابألاةارسلانمفيسبرعيىتفحيصفلارخص
4تامّسقلاونايلابهرعش

4تاغفنوخأقلفُمرعاش

€تارخفلايوذنمويرقبع
4تاجردلاعفرالىقرتدق

€ةادُهلالجنهوبأدعسن

ا



لينادویعديحيصفول
نبأديسىفيأدحإل
ىَعديناضمرلانمبيرأول
اًشلااذمعنمّلسُمهوبنمل

ملَسنبةصعمجبىمسملاوإل
اباطتسماديیجءاجهرعشب

يعرألحالحبيدأوإل
وأىيمانألايفرصانل
بيجععيدبنأماظنبإçل

بتاريخايوذنموصورخنم
4تارهابدئاصقوذرعاش

 تافرعلايوذنموهوانسحمم
4تاجهبملادئاصقلاىدبأرع

چتاهبَجرشعمنميڻراح
4تارهابلارمهاولادوقعك
4تافرعملاوذنهرلادبعكاذ

ةابأماركنمومايرنم
 تايفنمرتفتروغنك

وأرعشلانمةعومجملامفنمنيديجناءارعشلانم:ةيناثلاةقبطلا
: ناويدهلنممهيفلقيو٠تاعطقملاوأدئاصقلانمضعب

فتنوءالوهءامسأتاهت

فيسلجنًادّمحُمىَمسُملال
اقينأواقئارءاجهرعشل
ىسيعفرُعلاوذيكذلابيدألاوإل
وصلاوةباطخلاوٌطخلاقئارإل

ادفقثنلافسويوبأوت

يفسويسّيمحلهوبأنمل
يکاحُيعيدبمحموعشت
رعشتايأبادّشاماذإول
بدننابنلانمبيدأول

4تايركذلاهلېغاصَعْمس

4ةارألاهارکلادعسينبنم

¢ةاورلارودصهبيلحتت
چةاقتلانبايركبلايالجن

4تاهفّشلارهوجماظنوت
4ةاحنلارخفباتكلالامجن
4تاتكنلابيطبيجلارهاط

«ةافديبوهزيرددقع
4تامغَلابنيعماسلابرطأ

4تاجهللابّيطرعشلايفوه

اےک



اميلسلجنهلإلادبعكاذإو

اصوصخلْزَجوديجهعشال
نميذلاديعسىتفدوعسوإ»
غيبينابلاديَجهرغشإ»ل

ساسراوفلانمبيبلوإل
يعديكاذدشارنبديعّسبإل

هللادبعيرضحلادحجامیتفول

ارفعًاضّرقُميعليوهوإل
فيسلجنملاسبىمىملاوإل
ماظنديعسوبلانموهو
ىعديسماوشلانمبيدأوإل
اماظنعيدبلاروصنملجن
قيقروقّريشُمديشنوذب

يرقعِءيِيطنمبيدأوط
ارعشكاحدمحمهوبأنإ
يمتاهربيدأول

ملعلايذبوقعيكاذل
اربابنمانبابيدألاول

ىلجتيةبسنناديغنمل
اسىتففبيسبىعديبيدأرإل

ليجقيققرهنعمظنءاجل

دتاربخلايوذنموبيرأن
۽ياينادمهلالهاقنم

±تايروتلايفوهتايانكيف
+تافرعملايوذنمباّصقلا

%تاللابيرغيويباطتسُم
%تاربخوذضارمألاجالعيف
+تارككبُممظنلايفناعموذ

4تارطقعلادئاصقلايشم
$4تافرظتسُمرعشلايفناعماذ
4ةانأوىقيذوفافَعيذ
4تايلاغلارهاوجلايکحيهنع

4تاذوردقلیلجيلعب

4تاوشنهعاسنمبلاج

كةابألالجنهالادبعكاذ

4تامّصولانمالحدقاًمكحُم

¢تابجعُمحضومظانموذ
4ةاقئوىدُّهوذوربةڭلادبع

#تاذوسفنمركىعدُيمه
€ةالتجاسئارملاكرش
ةاسألالجنيركسملام
ئتامغنلانسحأبهملتاف

— ۲



ينانلارجلا

F
E ىعدُيدحأنايلاقيرعوإل

تيټريخنمهلالادبعلجي
اکسمعوض.هتايدأۆي

بیبلاديعسیمسیبيدأولي

هوبیعديمانألايفادٍ
دشرلهُنمتاحاصلانمر

مهشدجیعديبيدأوي9

ِناسحفوقهليلراح
يرقجعخرۇمبيدأوإل
دلارونلبغادمحمیعديكاذم

دجمولضف۳نميناسط

فمظنِانيذالکو$
اربناکنمملانبعيرلاوب
يلاعملاتاقئاررعشلاعدوأل

دوجنباسنب لالهو0

jصورخنمفقمبيدأو¦
نمفلخىتفيأنامیلساذٍ

ليجرولانمبيدأوب

$تاربخلابحاصقرشلارعاش

4ةارّسلاماركلاثراحلاينبنم

4تاودتلايفقاذحلااهادشنإ
4تاتكللابّيطمظنلاَنسح

4تامركملايوذنمويئراح
¦تانصحملانملرئQÛ¿ةرح

4ةاقتلايذحڂلاصنبیسیعاذ

بةرسمشنبانودمَحلبن
4تامغنلاوخأاهبىتغتي

4تارحلاوعالطالاعساو
#ةاشقتلانيعهلالادبعني

»تامركملايوذنموءاخسو.

؛ةانأوذةكاردلكفن
#تانكهہبلامسابمانسخقاف
»تافرعماخأالضافايد

#تاشفىلابلوقعلاقرتساو
يايبّيسُملاىلإهاتم
#تاهليقنإبيسنلايفامّيس
*تاورذلاقردقهيعاسب
#تافدصلالولقافهرعش

#تاهبَجةداسورابكنم

—L۳



ربجنبىلعافصلاندخكاذ

ىسيعنُبىسوُميركبلابيدألاول
ثوحبمظنبعلومىلزيملط
ريصبوةدنكنمبيدأوإل
ربإدمحأليلسىعدُيكاذل
دوجنبدمحأنبابيدألاوإل
نيدوحالصوذينيسحلای

ًاطخةلقمنبایکحدقهنی

لئافيستغلادمحمهوبأنمل
فيسلبنةدنكنمبيدأول
بيرأوهماڵظنېلخن

بيصخلاليمتنيىتفو)ل
ڭرابفدمحمنبأنمل
ىدبأنابلكلانمبيدأول
يلعنبملاسبيعديكاذل
ىدبألواعلانمبيدأول
ىعدُيماسلجنكاذارصان
رخناردسلیمبيدأولن

يلعلجنهلاإلادبعكاذ
يتيلفلافيسلجنناميلسوت

يعلأبذهُمبيدأول
ىمشاهدمحمهوبأنمل
طيشلبنسارحىَمسُملاولظ

4ينايبيلاسأىلعماظنوذ

%4تاسلجلابيطلوقلابط
4تالكشملاومولعلاصیوغف

4تانطفوذماظنلافقذاح

4تالحرلارثکمملعلافمه

4تاقثلالجنهلالادبعكاذ

4تافرعموذورعاشبتاك

4تاربخلابحاصنافلخِجہ

4تايركذالحهنعاماظن

4تافرعملاوذهلالادبعوهو

4ةانأوةفعوءافصوذ

4تافطاعلاوخأاندومحموه

4تارکتبمنايلايناعمنم

4يتايزوفلابراعشألاقابسيف
“تاعلهروطسيفنعش
4ةابالانبإبيجنلااذهمعن

«ةاهلاحيصفعراببتاك
4تارقفالهرعشنمتاه

4تاجہبلاهتوصعيجاسأف

4تامسلايفرصانبىعديكاذ

4تاقئارةقيقرفاوقوذ
۽تاربخلايوذنمرعشلايفوهف

E 7TO



ودشيلفاحنافماقاذإوی

افلخنباتونشىفيلعو)ب
ادوقعوادئالقامتاهل

حيصفوفقثمبيدأو

€تابرطُملاانغنعكينغُيوهف

¢تارمسلایدلاہممرتو

4ةارسلادیعسوبلانموهو

 تاغفنوذوةماظنهللادبعلجنادمحمىعديكاذ

بدنةربَعلانمبيدأوإل
لالهنبملاسنبردبوه
يلعليلسرباجوبأوإل
مظنبلالحلارحسلاىدباوه

ريمغنباوهنمناميلسوت
حيصفكاذكماسهنباوب

هايتفامهنمنايدألاوإل
نمامهفرصانوىسومناذل
املسنبملاسهبلاوخأوط
لزجوقيقرديجوعش

چةابأودجحامأمارکنم

يةافشلايفالحقئارهمظن
 ةامكلالبنيربعلاىسومكاذ
متاغفنلامکلتنمبجعافحاص

 تابثلالهاسبعنميڪ
ر;تامغنلابيطتوصلانّسَح

متاوطخامهيأنماعبت
رمتارذشلاةغاصرعشلاةلاق

يبتاقثمرکنميحاورلان
چتاتبلابرعاشهيیرايال

محلنيذلاءارمألاوكولملاوةمئألانيديجلاءارعشلانم:ةئلاثلاةقبطلا
:تاعطقملاوأةعومجملامهلوأةطوطخلاوأةعوبطملانيواودلا

اميظعنامعيفناكاكلم

ةانهوةميلسهونو

ِناميلسو

¢ةامكلالكنيعدزألاينبنم
4ةاعدلابىدارهظينالبق
4تايرافايرللا

¢تاجهَبهئمرعشلااود
-رالا... ¢تاوحىلاوراختفالاوذنانينبكولمنم
.4723

كايذدجلارفظلاظفلبو

— £16



€تافأأوةعيدبٍناعَمنمبيرغلكبعشيفءاجإل
¢تارحةضْوَمًادوربوتشنينافأهرعشنمكاحإل
¢تامساباهللابرفتهنعديصقتاقْلعُمللتهازإل
4ةاقّلاةادهلانمديسلجندشاردمُحَينممامإو

4تادقتمنزربناعمبناسحودراوشفاوقوذ

4تافرُشلاخاشَنيربجنيصحينابرّبلاوذ.يضرلامامالاولب
4تارفلاوتامركملاوخأناطلسلجارغبىمسملااط
4تاظعلابهنوضغيفینأوارعشقردقلبرغينموهوت

¶ةارَسلاديعسوبلآنموهوديعسنبدمحأنبديعسوإçل
4يقاوُمَلانايبلاجهمىفتقاوهيبأتومدعبشرعلاقردقل
¶تايركذلاوءاثرلايفاذكورعشلّرغلايفءاجدقهنعإل

«ةادُهمشنباناذاشلجنليلخنمىلعلاولضفلاوخأو
€تاوطْحلاعساومزعلاقداصديعسلجنهلإلادبعكاذل
4تاظعومهسابیسننمىنعمواظفلهنعءاجامقار

%4تارخفملابّيطرصعلارعاشًانايبيينألاهباليلسوإçل
4تابصقلازرحممقبسلايفهللادبعفراعلاوفرعلاندعمل

تاذلكنمباجُملاانارأوهيتروصقممظنلقعلاشهدأ»
¶تالحرلارعاشدجملاوذعرالادّمحناذلضفلاوبأوإل

4تارُفبّذَعريغهنعذريملٰيثراححلاصنبىسيعلبن

4تاجهبةيهَبفاوقوِناسحتاعئارريجارأوذل

مهرعشءالؤهوءاملعلارعشأوءارعشلاملعأمهنيذلا:ةعبارلاةقبطلا
عوبطمنّوَدَم
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ڳامظنلااذبمهركذنمريغرهدكركفتلطأولدبتلؤي

تاجهللاقداصوهنمرظنلانبادمحأةثالثيرمعلمُهو
امیلسندحجلصألافوهوي

الصأبعنلانممهرظنلاونبوي
دلاوةعيرشلايفرعشلاضّقإل
ديعسمولعلاوذيليخلاوإل
تّبلاةودّملاققحملامامإلاإ»

فاوقهنعكولسلايفتقرشأإcل
مظنبرحلاعئاقويفهلوژي
ماظنهنعمولعلايفمكلوإل
انماسىتفملموباوڑب
اضيأنالهبلْنَميحاورلال

“$ةاضقلايضاقهلالادبعنبن

تاريخايلوأنعءاجاذكه
4تاظعلاوىضمنمرابخأوني
4تالضعملافشاكنافلخنبا
¶تاقنلاريخلاعفلايكز
4ةادحلااكلينسالال

4تافمبهدذُحتالرهاب

«ةاقلانباّيعألارص
4تاتربحلااذلهبسنيمت

4ةاعلاريخوضېہتسمريخبيدأربوةمالعره

4تازجعُملاكنوكتتّداكفرْلاهدئاصقالتلت3

ثلاثلارجلا

يفزيجارألاملنيذلاءاملعلاةذباهجءارعشلانم:ةسماخلاةقبطلا

يفرعشلااوضّرقمهناك٠كلذريغوبادالاوريسلاوماكحألاونايدألا
:حئاصنلاوظعاولاومكحلالثمنمةفلتخمنونفيفولئاسمةبوجا

4ةادُهلارابکنههددغافةمعغنلاوذوهقفلاةيريبعلاوذ#

#تامركملايوذةدنكنممهاربإلجنًادّمحمىَمسُملاء

— ۷



دعسلجنيفئاصلاهدعبلب

عرشملعتوحةزوجرألص
دلارونلضفلااذمامإلانأدَ

ديمحلجنيَملاسلاوهنمي
اذهغاصامهنمركفلاحقنةز

ىقلأوهيفديزلابنأ3

اررهوجنع0یلجتفب
هقفونيدلوصأینو

سيلیسكلاموبأول
يکزيضركلاميبنم
ماظنمارملاةياغهلنمي

اسیئروىرولايفراصاعجرما

“تابامظعابرنمءءاج
4ةاعدلاريخهلالادبعني

4تالكشملاوتالضعُملافشاك
4تارذشنميفَئاَصلامكل
4تالصاحنمهفسيلامهنم

4تابغرنعهاوهلكفىق

¶تاعلطلاقرشُمهنعزجر
ةاقتلامولعلايوذنمرماع
4تافّصلايقنلضافةودُق

¢تاحفصاايفرينتسيزجر

¢تامليذوعمامكألاحتفنمبيلاهيقفلاول

هوبفيسيربغألاكلذلي

اجواليلجةمالعناکلي

هيقفكاذكملاسهباو

ناشيأالەزجارأو

افلخكلسلاوذريرحللاهيقفلاو

ربوهليمُجهربأنمل

€ةاضقلایرطقميفراص

«تارذشلاهمظنيفديجُمو
4تاجهلادئاوفلابتزرب
ةادُهۇواقتنميبايسلان
4تافرعملاومولعلاعيحجيف

€تابترلاحتافناكلبماكحألايلويواتفلايفناكاعجرمإل
وصنمريحلاوهرصانىتفوإ

االتيراردلاكهيفاوقوإل

4تارونألاوضيرقتلاليجر
4تامدخلابّيطهللااضريف
4تاقرشمتدبهزيجارأو
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€4تامركملاوذنامزلااذهةمالعوهوخّرْؤُمهيقفوإل

€تاصعئإرلانمزيجارأفدوجنبماسيبايسلاإل
«تايفاخلانيملامانألاداشرإبىّمسُملاهمظنامّيسإل

€تارخلاومولعلاريسربحلادمحمسماشىتفوإل
«تاهبَجلارخافلالَفَأْمُشلاشاطبلالىميوهو)ل
«ةايلازونكنمهيفلزيرتإلابهذلالسالسيفكيهع

نمرشععبارلانرقلايفنودوجوملاةاضقلاوءاملعلا:ةسداسلاةقبطلا

ةفلتخمنونفيفرعشلااوضرقءالؤهو.هلالخيفمهبحناوضقنيذلاو2ةرجحلا

ضعبلاالإماكحألاونايدألايفزيجارأمدجوتملوبدألاوملعلانم
:ريسيلا

كةاضصقوةداقوةادُهنممجملعلايلوأنمرعشلاةلاق»

 ينانلكلاىلعانعيسُونمسيلراصتخابمنمضعبلاركذن»
4تاحفص٠`يفهونردزجرمنعتأيىلنيذلاءالوأو

4تاجېبُمةديدعبورضيفديفُمماظنمنعنألبإل
“ةاقلافيلحدهازملاعسيخنبدجامربلامهمل

¢تاظعوميفوةمكحيفهنعىدبتماظنةربعينبنمل
4تاتكللاوعاريلابرللادبعفلاماعلاهاو

4تاربعلاوعومدلايفامّيساقينأاعيدبهمظنتأنمل

4ةاضقلالكنيعلضفلابروهشملادجالاةماعلابيألاول
¢4تافصلاليلجلااذبمركأيكمللادشارلافيسلجندشارل

¢تاظعوةمكحوكولسوملعلئاصفيفءاجهمظنل
— 4۹



ديعسنبدجلضفلاوخآول

ائيرجامهشوةمالعناکب

اديفمايحعادبدقهمظنلب

یعديدشاورلانمهيقفول

هيأمساامتلأسنإدملب

تاقرشمتدبهنعفاوقولب
$

ربناميلسيمسيهيقفوإل

«ةانألاوالغلاتيبليلخنم

تاذوسفنٌميبركايكزو
بتاوحضلايفسمشلاكىڵجتی

هبتاربحخاذناکدقدیعسب

%4تايمستلااقننمنيڏالکو

4تانجنمنسٌّدڦتامكحم

تاهبجنموةدنكنموه
“تالئاطوذوةكاردملاعلااذمعندمحمهوبأنمل

4تافصبامسدشاريدلاويبيصخلاديشرلاابأىنكماوإل
4ىتاتهنماحئافنٌمُمْشافبادااوملعلايفراعشألامظنكاحإل
¶تامغلاوذهلالادبعييشْبلاشباغلجنريخلاوبأوإل
4ةاقتلافيلحدهازعروهيپزنضاقوةمالعوه

اميلسلبنليلجلاهيقفلاوإل
عيدبماظنوذكاذدمج

اصىتفىسيعهيجولاهيقفلاوإل
اسيئرءاضقلابصنميفراص

تارهابتتأهلفاوقو»
وهنمنافلخليلسدوو
رغلئاقعنأفاوقبإل

ةاهدرابکنميتصورخلان
¢تايلاغلادئارفلابيردزي
«ةابألايطليملال
¶ةاضقلانيبهنمرمألاردصي
4تاملظلايفردبلاكالالت

أيناديُغىلإًاباستنا
¢تارلطعةحالمىهابت

%4تاقثنمرماعللجنةلادبعلضفلاوذيرزعلاهيقفلاوإل
*تافتلالكبهونلمحاصديفيلاعلاقئارهمظنل

4تاورذلاىقترانمدّيمُحُبُؤوعسديلولاابأينكماوإ»
%تامزعلادقاوركفلابقامهشولينةمالعوهل
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ېتاهوحاصهنملافًابجعىدبأعرشلالئاسميهمظنإل

كةادهلاةاضقلانمربحيفيسلارصانليلسديعسوإل

باوجنمموهللاؤسمڑ
ربحرماوعلانمهيقفوإل
امظنوارنقارنايفسكاذإل
دلارونلضفلايذمامإلاليلسوإل

4تاقثلاةاضقلانميدشار

«ةابأنمدمحمهربأو

4تارثأمايذهلالادبعنب

ةاورلالكدنعقارهمظنهيقفوملاعكاذدحل

تازلاضئاخمهشلاةمالعلاملاسلجنيشيقرلاوإل

ةاغبلاوادعلامسيرمشيعزولادَّمحُمىمىيلاإ»
 تارقفلارهابءاجدقهنعمظنفئارطنمعمسلافيشإل

چةانأوذةكاردربحةدبنكنمدمحأليلسديعسوژب

تءاجمظانمنمنوكلاقرشأإي

دغلجنهيقفلابيزالاوإل

يدبتيصلاعئاشيميلسلالي
حاصفركفتابنمهلل
ديعسلجنيربعلاهيقفلاوإcل
اربإافهنعتلأسنإهما

ماظنبانعامسافتشتاهب

ربإربلافيسنباهيقفلاوإ»
ملعدئاوفهمظنالج5
ريزلجنبىعديهيقفوإي
ملسنبدشارنبدیعسو

ينايوىضقيرابنزيفراصإ

 تاحفناهءارقيلوهنع

 تاقئإرلالئامشلاوذدج

چتاجحترملاحتافوفاخلک

4تارهاباېنسخجبجتاهلئات

4ةاضقلاسيئرىرولاىتفمراص
7مرکرشعمنممه

(تافطاعوخأةدنکنهمه

 تاتكنالجموتاقئار
 تاقفلانبايسرافلادمج

تاہبلاثيغلانموه

4تاحفصلايفرتفيماظب

—£١١ےہ



ءالؤهو‹رشعسماخلانرقلااذهبنودوجوملاةاضقلا:ةعباسلاةقبطلا
:بدألانونفنمكلذريغوةيهقفةبوجأوةلئسأيفرعشلااوضرق

يديعسوبلافيسلجندحإل
يحاقأالاقوفيرهازهرعشالب
هيقفدوعسرماعىتفوإل
الحوهفهماظننمقامب

ارلالاسمامإلاليلسوب

هينيطلانمهيقفوإ»

فاوقیسیعلجنكاذمشاه
اتهلانبدلاخبىمسلماول

ىداشاطبلاليمنيوهوي

هوباديعسیعديهيقفول

اديفمواقئارءاجهمظنب

ىحضأوهنمهيقفلابيدألاوإل
اديمُحرورسابأىعديكاذل

لينفيسبىعديهيقفوإل
رعشيئاوقالجيسرافب
يلعنبادمىمسلاوإل
اتوصسانلايفقارلبامظنقاري

ةارسلاةاضقلاةلمججنموه

بتاہجنموةداسنموهو
ةاقتلاتاقنلانمٰيكلام

ةاورلالکدنعلحنلاينجنم

4ةاقتلانذخهلالادبعدش

ةاندلاليبسيئطقاندام

ةابأوةلڵلجأرابكکنم

4تاجهبةءاضوتءاجهنع

كةانألاویدهلاوملعلايوذنم

تاسبقهروطسيلهرعش
ةادُهلاصورخنموهوفلح
4“تاملظلايفردبلاكالالي

4تاذعوبطمعيدبلاضيرقلايف

4تافطاعلااذهلالادبعلجن

4تاقثنمدمحمهوبنم

4تايركذلانسحأباستجمأ
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ةشمعاخ

يلعنبلصيفهللاىعرايل
كولموةداسلسننموه
ريزوىحضأّيموقلاثارتلايفي
يحاونلاعيججنمبتكلاعجل
بطملالبماقطوطخلاعبطبوت

لارشنبنامعيفملعلافأل
طاىتحرعشللنيمظانلاعّجشأل
طاشنضيرقللراصاذلفأ’ط

4تاوطخلاساوركفلادقاو

كةابظلاوانقلابضْألااوخود
4ةاضترلاةفاقلايفاذكو
4تابتكمهتاّمهتشنأ2

4تايلاخلارصعألايفاهنمعو

¢تابغرلاةرثكوايفبتك
4تابلَحهنايبيفاودرا

كاهلحيفُملوبقو
4يناپركذيهدزتناشلااذسّسأنمسوباقناطلسلارکشبول

اهترشنلئاضفنمهلمڑ
هنميمظنمثدقهلالدمحبوب

تامركمهلويأهنم

متاهماتبونامعءارعشءامسأيفنامجلاطومسةامسملاةديصقلاتمت
ءزجلاهيليونامعنلاقئاقشبىّمسملاةديصقلاهذهحرشنملوألاءزجلا
:هلويالا

4تاربخلابحاصقرشلارعاشيعديدجحأنايلاقيرعوإ

— $1۳
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