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ثلاثلاءزجلاةسرهف

نامجلاطومسىلعنامعنلاقئاقشنم

يفزيجارألامهلنيذلاءاملعلاةذباهجءارعشلانم:ةسماخلاةقبطلا
يفرعشلااوضرق77ا.كلذريغوبادالاوريسلاوماكحألاونايدألا

:حئاصنلاوظعاولاومكحلالثمنمةفلتخمنونفيفولئاسمةبوجأ

هحفص

۱

٤۲

۳۳

عوضوللا

همعينباركذهتهجرتيفو٠يدنكلاميهاربانبدمحمخيشلا
نمو.ةيافكلاباتكبحاصوفنصملاباتكبحاص
ةيريبعلاهراعشأ

اهحقنيتلاةزوجرألابحاصيفياصلاملاسنبديعسخيشلا

نيدلارونمامإلا

نمةذبنويلاسلاديحنبهللادبعنيدلارونمامإلاخيشلا
لاؤسىلعهنمباوجوهرعشنمءيشو.هزيجارألئاوأوهتايح
هینارملئاوانمضعبويهقف

هيجارألئاوأويكلاملاسيمنبرماعكلاموبأخيشل
يهقفسيفنلاؤسىلعهنمباوجو

هرعشنمضعبوهتزوجرألئاوأويربغألادمحنبفيسخيشلا
يهقفسيفنلاؤسىلعباوجماتخلايفو



٢£

۹٤

۵۹

۷

۹۸

عوضوللا

هيبألهؤاثرووجارألئاوأويربغألافيسنبملاسخيشلا
يهقفسيفنلاؤسىلعهنمباوجو

هزيجارألئاوأوييايسلاليجنبنافلخىيوبأخيشلا
يهقفسيفنلاؤسىلعهنمباوجماتخلايفوهتاموظنمو

تاموظنموهلدئاصقلئاوأويسرافلارصاننبروصنمخيشلا

لاۇسىلعهنمباوجماتخلايفوظعولايفةسّمحماهنمىرخأ
اجنفلهانمةزرابتايصخشركذويهقفسيفن

ةعومجوةزيجارألئاوأويبايسلادوجنبملاسخرؤملاخيشلا
يهقفسيفنلاؤسىلعهنمباوجماتخلايفوهدئاصقنم
ةاضقلانمةعومجموبيسملايفةماعزلاركذو

ماتخلايفوهلةزوجرألوأويشاطبلاسماشنبدمحمخيشلا

يهقفسيفنلاؤسىلعهلباوج

عبارلانرقلايفنودوجوملاةاضقلاوءاملعلا:ةسداسلاةقبطلا

اوضرقءالؤهوهلالخيفمهبحناوضقنيذلاوةرجحلانمرشع
يفزيجارأمفدجوتملوبدالاوملعلانمةفلتخمنونفيفرعشلا

:ريسيلاضعبلاالإماكحألاونايدالا

ةيظعولاهدئاصقويربعلاسيمنبدجامهللادبعوبأخيشلا



۱۳۲

١۱۳

١۱

٥

١۱۹

۱۹۸

عوضوللا

هدعبويهقفلاؤسىلعهلباوجماتخلايفوةقئارلاهتايبدأو
هيفءاڻر

عومدلايفهتايبأويربعلاسيهسینبدجامنبهللادبعخيشلا

ركذماتخلايفوةيبدأیوخأوحئاصنلايفهتديصقوةعوتتملا
مهنمءامعزلاونييربعلانمةاضقلاوءاملعلا

كولسلاومكحلايفهميظانمويكمللافيسنبدشارخيشلا
يهقفسيفنلاؤسىلعهنمباوجماتخلايفوحصنلاو

يفوحصنلاوكولسلايفهميظانمويليلخلاديعسنبدمحأخيشلا
ةيهقفةسيفنةلئسأىلعهنمةبوجأماتخلا

فةينولاهتديصقويوانسلايدشارلادمنبدیعسخيشلا
داهجلايفهتديصقلوأونارقلامدقبلاقنمىلعدرلا

هنملاؤسويوزنلايدنكلادمحأنبدمحمنبناميلسخيشلا

يهقفلاهلاؤسو

ضعبوفلؤملادلاويبيصخلازيزعنبدشارديشرلاويأخبشلا
تايبالانمضعبوهيوحخوةيهقفةلئسالعهتبوجاوهرعشنم

مهراعشأضعبوهدافحأوهدالوأركذكلذدعبوتاسمخلاو



١٥۱۹

7

٢

A

۳۰

عوضوللا

سيفنلاؤسىلعباتكلافلؤمنمباوجماتخلايفو

يدجنلارصاننبناعشم

هدلوويمادولايشبحلاشباحغنبهللادبعريخلاوباخيشلا

ةينامعلاةضبنلايفهرعشضعبوهللادبعنبديعسذاتسألا

هتلئسأويلؤمسلايصورخلادجامنبناميلسنبدمجخيشلا
مهتاضقوصورخينبءاملعضعبركذماتحلايفوةيهقفلا

ضعبركذوةقئارلاهميظانمويناويطلاحلاصنبىسيعخيشلا

رماعنبحلاصخيشلاهدلاورعشنم

هدلببابكنمةعومجركذويهقفهنملاؤماتحلايفوةيلزغلا
نمونعشنمضعبويرزعلارماعنبهللادبعخيشلا
ةيهقفلاهتبوجا

يفهزيجارأنمضعبوهتايبدأوديمحنبدوعسديلولاوبأخيشلا
لاؤسىلعهنمباوجماتخلايفوهتاظيرقتوتالحرلا



۲۳۸

٣٢٢٤

۹٢

og

۳

٤۷

عوضوللا

هتلئسانمضعبويوزنلايفيسلارصاننبديعسخيشلا

لئاوآنمضعبويدشارلادمحمنبنايفس.لاوبأخيشلا
لاؤسىلعهنمباوجماتخلايفوهتاظيرقتوكزيجارأوهرعش

نيدلارونمامإلاةمالعلاخيشلانبدمحديمحوبأخيشلا
ةيهقفلاهتبوجأوةيبدألاهراعشأويلاسلا

يفةيقنلاةردلابةامسملاهتموظنمويشيقرلاملاسنبدمحمخيشلا
لوأويكزألهأنمملعلاةمئأيفهتديصقوةيقرشلاةلحرلا
لاؤسىلعهلباوجماتخلايلوبرحلاةفصيفهتموظنم
يعيدبيهقفسيفن

يثريةنانطلاهدئاصقوىوزنلايدنكلادمحأنبديعسخيشلا
نماراطشأذخأدقويليلخلانيملسملامامإورضحخألالبجلااهب
هلباوجماتخلايفو٠.تاقلعملانمةيماللاسيقلاىرماةديصق

هيفءاٹرهدعبويهقف,سيفنلاؤسلع

هدئاصقويلؤمسلايمّيلَسلاديبنبدمحديبعوبأخيشلا

.هيفءاثرهدعبويهقفلاؤسباوجوءارغلا



YAY

۹۷

۳۱

۳۹

۳۸

۹٢۳۲

عوضوللا

ةعونتملاهدئاصقويربعلاديعسنبمهاربإزيزعلادبعوبأخيشلا
سيفنلاؤسىلعهنمباوجوحلاصنبديعسخيشللهؤاثرو
ضعبوهلمجرتملامهركذءارعشركذماتخلايفوهيفءاثرويهقف
ينامعلارعشلاعئاورنم

يهقفسيفنلاؤسىلعهنمباوجماتخلايفو

هتلسأنمضعبويواجنفلايسرافلاريهزنبدمحخيشلا
اضياهتبوجانموةيهقفلا

رکذوهرعشنمضعبويثيغلاملسنبديعسنبدشارخيشلا
رابجنزةاضقنمةعومجم

رشعسماخلانرقلااذهبنودوجوملاةاضقلا:ةعباسلاةقبطلا
نمكلذريغوةيهقفةبوجأوةلئسأيفرعشلااوضرقءالؤهو
:بدالانونف

شاطبينبرايدىلإهتلحرويديعسوبلافيسنبدمحخيشلا
دیعسوبلاءاملعركذنعةذبنوهتبوجأوهتلئسآنمءيشو

ريغوسوبحلاومضاهجلاوعورفلاركذومهلضافاومهتاضفو
ةفواوصلاودشاورلالثمنموانسلهُنمءالۇھ

رکذوةيهقفلاهتبوجأوهتلئسأويكلاملارماعنبدوعسخيشلا

ءابطأورباكأولضافأوءاملعنمرجحلانمةعومجم

نيلوئسموةاضقوباتكو



٥۳۳

٥٤۳

٢٥۳ا

۳o۷

۳۸

۳V۷

۳۸

عوضوللا

هرعشويصورخلادشارنبملاسمامإلانبهللادبعخيشلا
ينبنمةاضقلاخلاشملانمةعومجمركذوةيهقفلاهتلئسأو

مهریغوصورخ

ةيرعشلاةقباسملايفهتمثاسمويلاطلاىسيعنبمشاهخيشلا

يهقفسيفنلاؤسىلعهنمباوجماتخلايفوهلءاثرو

ةيرعشلاةقباسملايفهتماسمويشاطبلاانهمنبدلاخخيشلا

يهقفسيفنلاؤسىلعهنمباوجماتخلايفو

يفهتماسمويلخنلايصورخلادمحمنبفلخنبديعسخيشلا

باوجماتخلايوهرعشتابختنمنمضعبوةيرعشلاةقباسملا

يوحنسيفنلاؤسىلعهنم

تاراتخمنمضعبويعماجلاهللادبعنبديمحرورسوبأخيشلا
يهقفسيفنهنملاؤسماتخلايفو‹هرعش

لئاوأويواجنفلايسرافلاناميلسنبدمحمنبفيسخيشلا
هلدئاصق

ماتخلايفورعشنمضعبويناهرشلايلعنبدمحمخيشلا
يهقفهنملاؤس



:ةشمناخ۳۸۳

يموقلاثارتلاريزويلعنبلصيفديسلاومسركذىلعلمتشت
بتكلاعبطبنيملسملاحلاصموعفانميفهدوهجلذبوةفاقثلاو

ناطلسلاةلالحةرازولاهذهسسۇمرکذماتخلايفو)اهرشنو

دابعلاودالبلاىلعهلئاضفرشنومظعملاديعسنبسوباق



ثلانلارجل۱

نامجلاطومسىلعنامعنلاقئاقشباتكنم

نامُغءارعشءاجسأف

بيدألاهيقفلاخيشلاهفلؤل

دشارنبدمحم

يبيصخلازيزعنب

.ءاملعلللجسوراتوملعىلإوبدأورعشنمباتكلااذهروطت
.ءالؤهريغولضافالاونايعالاونيطالسلاوةمئالاو

نممهریغےراوتوةاضقلاوءاملعلاراعشأثلاغلاءزجلااذهتايوتحم

.هبسانمىندابكلذوركذلاهلقح

%4هفلۇمهيلعقلعوهققح





يفزيجارألامفنيذلاءاملعلاةذباهجءارعشلانمةسماخلاةقبطلا
يفولئاسمةبوجأيفرعشلااوضرقمهنأكبادالاورّيسلاوماكحألاونايدألا
.حئاصنلاوظعاوملاومكحلالثمنمةفلتحمنونف

كةادهلارابكنمهددعافةمنلاوذوهيقفلاةّيريبعلاوذ

كتامركملايوذةدنكنممهاربإلجنادمحمىمىلا

ةفصةيريبعلافةيريبعلاةامسملاةديصقلابحاصيأةيريبعلاوذ

ةمعنلاوذو.بيطلانمطالخأوأنارفعزلاةغلريبعلاوفوذحمفوصوم
نيذلارابكلاءاملعلانمهبسحافيأهددعاف.ةمعنلابةامسملاةزوجرألابحاص
ةدامومركلالعفةمركملانأقبسو.داشرلاليبسىلإمهملعبسانلانودي

دشنأزيتراونيعلافيعضتبزّجروزجروةريثكٍناَعَمافنييوغللادنعمركلا
اودشنالاتقلايفوزجتراومهنيبزجرلااودشانتموقلازجارتوزجرلارحبنمارعش
نموهوتارمتسنلعفتسمزجرلانزوناقبسوهيفرعشلا
.بلتجاةرئاد

.هبارطضالازَجريمسدمحأنبليلخلالاق

يناثلارحبلاوهوهفورحةلقوهئازجأبراقتلازجريمسديرُدنبالاقو

.ةزوجرأعمجزيجارالاوهبتشملاةرئادنم

ريغواجرةرجحلانمعبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضّرقنهم

ساس



ةمالعلاخيشلاهللادبعوبأملعلانونفنماميغوماكحألاونايدألايفزجر

يدنکلادادقمنبهللادبعنبدمحمنباناميلسنبمهاربإنبدمحميضاقلا

ةزوجألاوةنحلافصويفةروهشملاةيريبعلاةديصنفلامظانيوزنلايدمسلا

وهيذلاعرشلانايبباتكفلؤموماكحألاونايدألايفةمعنلابةامسللا

هلمجرتلاخيشلااذهفركذيءيشلابءيشلانأاموارجنوعبسونانثا
ىسومنبدمحمةمالعلاخيشلارئاصبلاءالجوةيافكلايباتكبحاصمعنبا

باتکبحاصمعنباويدنکلادادقمنبهللادبعنبذمحمنباناميلسنب
ناميلسنبىسومنبهللادبعنبدمحأركبيأةمالعلاخيشلافّنصُملا
وهركبوبأةمالعلاخيشلااذهويدنكلادادقمنبهللادبعنبدمحمنب
يفناكوهفلؤمتومدعبروكذملاعرشلانايبباتكةيلاعلاهتمهببتريذلا

اذلهتمدقميفكلذىلاريشياءازجأوباوبأىلعهيتروهعمجفقاروأ

راصبألاهكردتاليذلاهللدمحلا:ةمدقملالوأوعرشلانايبلينعأباتكلا
فأمثةقحاللاراكفألاهبطيحتالوةقباسلاماهرألاهتفّيكتالوةقمارلا
نمةديفملئاسمهيفدروأاوزجنيعبراودحأىلعلمتشملافنصملاباتك
رفعجنباعماجنموربتعماوءايضلاوعرشلانايبنمعورفلاولوصألا
ةينامعلاريسلاوةيخيراتلاصصقلاوظعاوملاومکحلانماٹکائیشهيفدشحو

تكلانمكلذريغوةينسلاةعفانلاراعشألاوةييرعلاةغللايفدهاوشلاو
.ةلمجفيلاتهلوةفيطللا

دمحمةمالعلاخيشلاةمئألابطقاهحرشدقفةيريبعلاةديصقلاام
ديسلانمبلطبكلذوهيلعديزمالايفاواحرشيلرغملاشّيفطأفسوينب
:هذهيهونازعلادوجنبلصيفليلجلا

ت



لئاقانأيذلابيلْزُجدملاَكْل

ىضرلانمليزجلامسقلاافيوسئو
القعمكسدقراديفافينؤتو
ارماسُمكوسبلطأمليف
ابجحمكيلإالإبلتجأمو

اتعنونانجلافصواوعمسافالأ
مهولقومهدابكأالاوباذأ

اجرلاوقوشلاوفوخلااهالجبولق
مهرمضدقعهللورشلاجر

اضرلاوةوافصلاهّرطعأفهجر
أياًبحأاياوُمْلِهلاقف

بهاوميدنعنيلعرادمكل

املکوسوفنلااہيفتہتشااممکل
دعقمهللاةوفصايمكلائینه

كئالملالجلايذنممهروزت
مهميعنسويالدرملواقم
لحخالخومهيديأةرّوسُم

دجربزولولنممهدئالق
مههوجوومهطارقأيفبسعحتو
مهروعشمہمردلابةكوكشمو

ملاعبمهشَميفمهبرطيو
بعاوکنعانارمشقش

اهنوفجاهمغادصالا
سہمو
هبرفعم

سدنسنمةفىلإ

هزيمتنأويسفئىلعديهش
اهريفخِءوُسلکنماشتق
اهروجأسوفنللححكدنعف

اهرمسبحلکنماشتنأو

هيفخللارادلاكقلحىل
اهرورسايفرارشلللزا

اهرونتاوامّسلاعبسلايفقرشاف

اهرورغةايحللمهبلتخيمو

اهريمضهيلعسفننمفخيملو
اهرودصواهبلقيدنعقلخلانم
اهريفغمجسودرفلايفلئاقع
اهريرقرقونيغهبذلت
اهُروُسهللاةمحرنمهبفحي

اهرپرسوٍ
اهرونسمشلاىلعوهزيمههجواف
اهزيحتسيمهشميفلجزمه
اهروذشاہمكلسلافةلصفم

اهرودُباهتراقالالتًاسومش
اهروغُاتمكسلابةلّلعم
اهزيرصواهُحخيبستاورطخاذ
اهروسحاهنمقربلاضيمودري
اهزوتفواهجنغايفةةَدرت
س۳



امدخبيلولاسأرىلعموقت
تجرمرمخلانماسأكهنوطاعي

دئاضنريرسلاقوفِءيطَوىلع
سدنسوريرحنماقاطنيعبسو
ءلالباةوظنماةللكم

اَهيلحرذلاوناجرملانمقونو
ثمجلأٌردلاوتوقايلانملیخو

مکتایحنهةعاسيفهبريطت

ربنعوكسمنابثکاجطحت

اىهبابقوۇلۇلنماهربانم
الزامندعتانجاذّبحالأ
اوفايفهللاةردقنمتَمَّسروصق

اهلاجحوربعنمامباوبأف
درمرصقنييلعبابيفو

دجربزودجْسَعنمهنرسأ
عماولبارسلالشمهدعاوق

خسفسضرعيفسلجمهل

ٌعټاورءابظلااہیفاہیدایم

تلَماكتوتئشنادقبهذنمو

لسلسرحبيفتوقاينمنفسو

اهزونةّلهألاكافلأنونا

اهروسيايفمنستلانماجازم
اهروهظواهوشَحنارفعزلانم
اهروحساہيلعودبتقربتساو
اهروحجوديسجعنماهقئابن
اهروغتهيلعيرنهبئاوذ
اهریکوريرلاطيراهبئاقح
اهزوفكواهُجارسأبهذنمو
اهريسمواهعطقماعفلأاه
اهزوهواهزاجشأهبوهزتو
اهريغقيحرلاوردقئالع
اهرودوروصقلانيباهبعالم
اهزوهنو.اهشرفایفقئالع
اهروطسهنمضغلانارفعزلانم
اهروهظرطحءارفرغاف
اهريثوامٌرَّنلابةللكم
اهريصبالإراصبألاىلعقدي
اهرينمنويعلاىشُْعَيهتاوامس

اھريدتسيۇلولنمكبحاه
اهريظنكانهرقعالبداصت

اهريمغنارفعزلاواهقئادح
اهرومخكانهٍاوعأريغىلع
اهروشُقنْيجلْلاوىلحأدهشلانم
—



نوتهرضحنثحبلالثمكريطو

امرتروصقلاكلتيئجر
عفوڈدئاولاكلتىلعليت
يبياطأنملکهللايلوايلقت

يعتارمتباطناوضرلاةضوريو
اهضرعتاوامسلاكندعةنجف

اهنأكنانلاكلتابفحت

دجربزوولولانماهلدانج
تئشنأكسملاوبطرلانارفعزلانم
عماولسومشلانيفطيدئارخ
اهرصقنحصيئءاروحتمستبااذإ
اهمانلواههجونعترفسأولو
ةلفترحبلاةجليفثلفتولو

ةاءامسلانودتلسرأولو

اتمربقلاةملظيفتسممولو

ٍةَمَهلدُمةلليفتزربولو
اهليذلمحتيشمللتضمنولو
هدنعرطعلاكرْسيلارطعنلمحيو

ةرفصبضايبلاقوفاهرىلع
اعكارليللامماقللانألوقت

بعاكءاروحسودرفلاةنجيلو

اهرودصوابانذأبهذنمو
اهريفصمابتسُملاَبلَقغدصب
اهديدقواهيوشَمىبتشااماذإ

اهريضنواًهضغاهتمياعرمف
اهريدغواهرهزاہميبسحو
اهررسواهجاتاهنمسودرفو
اهنيردببتفُحدقبکاوک
اهروشمكانهروفاكوكسمو
اهروخهللاةمحرنمردقىلع
اهرودخاهتوحراكبألئاقع
اهرويطواهراجشأاهكحاضت
اهروفُساهمدلخلانانجءاضأ

هروجالارحبلاتي
اهروطغنيقفاخلانيببطل
اهريفحهيلعُذَورُيملوشاعل
اهرتسدانلايفانمقرشأل
ارونسومشلالاثمأفئاصو

اهروفخواهّلَدابيلعهاتو
اهروطسحولتنايقعبئاتک
اهريجههيلعيماحلامٴاصللو

اهرورغرورغللهغدتخيمو
اهرينوىتفلافرطاهبراحي



فلأنورشعلجزاف
ةيشمكسملاةبرتيفتشماماذإ

ةيشمنيفلأوفالاةرشعب
افوحفئاصوفالاعيرأو
هذهكرتاهرهمرادكلتالأ

اَهَفانعقيطُيالركبءارذعو
یولانعٌدعفمزعاذتنكناف

هالعيضرلاكالإسفن
ةفرِبداشرلالبسابنّطوف
دمحممانألاريخىلعلصو
هراددلخلاةنجيفنملىبوطف

ةياؤذ

:ةمعنلاةزوجرألوأاذهو

يناطعأيذلاهللدمحلا

هدبعينأبهللدهشأ
ارسفمالمجمهيفكشال

ايحَولاهيلعشرعلاوذلزنأ

امارحلاولالحلااونيبذإ
ااتعنقلا_مهازج

اهريفضريبعلاضرأىلعليسي
اهريرحوbhملڌبت

اهروصقبفايدلةيقأب

اهروهمن”رىوفنلاوديشراكيأو
اهروبصواهذلجالاسانلانم

اهروغونيليىتحاہبرشابو
اهُروفُلذوتّلذتَمِطْفناف

اهرختستاهريغسفنكَلامف

اهريفسواهيدهمىدُهلاين
اهروفغواهبرهيلعىلصو

ينافکامضححانيقيلانم

هدبغَأامبقحلاةداهش

ارركمانمربماني

ايايفوهرصنببهصخو
هبرمہلعوهيلعیلص

اكعألاو ةّسلاوضرفلاو
ارثالملعلااورثِإذإ

هلاڵلدلاجهمنودتہ

نيداهبولاحلكيف

ک
ه



هدجىلاعتهللاهنأو

هلدمحلاوىدحلاىلعهدأ
لغاشهاوسلومسلانإ

انباحصأهرثأرثأنم

رصبلالهأنمفقاولللوقأ
هرذعملاوفصلبقياححاسُمم

مامإلاانتودقالیور

ةداسلاةاقثلاهنعاولمحدق

هبلمعاوهتعمساجذخف

يناخنملاونارقلاينملع

دمحمهبءاجامنُأو

انصخدقيذلاهللدمحلاو

نارقلاةبدأمهدازو

بابلألايلواوناکمهنإ

ماہلاکسانلانوکیلنأ

ريخألللوألارنأف

انزرهھديفربعاياقبالإ

هتاقيميلبيغلابنمؤمو
فصويءيشهللالئمكسيل

ناسنالاهبلطيامرخو

هئالاعبسلايفتمظنيننإو

بابلألاِلرألنايباہیف

اعلطينالقاعلاىلعيطرش

هدفرليزجوميدقدرف

لطابهالخامءيشلکو

انبولقافغشمابُحهاوهت

رشلايذلاللضفألالضافلل

مايَالاهبتداجنمريخو
ةداقلاماركلامعنهمولع

هبرغلاجسنملهنإف
ناهربلاةحضاولاةنسلاو

دکؤمِحصصهبرنه

اتَصلختساهَّمأدأب

نافريغمايألاىلعوهو
باوصلاوقحللاوفودق
مزاوللابجاونوفرعيال

انصإنمهلمحناملقثل
هتايانميانيعیرتامو

ناهربلاحضتيهبملع

هيئارمةزجومةزوجرأ

باوّصلاوقحللاعيش
اعذقلاليزينأعينشىلع

— ۷



هنانجهبولعيهتّمههنأشنامزلارذقلعلک
رشبلاهيلإقيسنملضفأربحلايمدكلاديعسوبا

ديعسيأيضاقلاانخيشنعديكأتلابفرعينمباوج

ناميلسنبمهاربانبدمحمهللادبعوبأتامةمغلافشكيفو

بحاصتامو۸٠9ةنسناضمرنمةرشعيتشالءاعبرالاةليليدنكلا

۵۷٥.٠ةنسرخألاعيرنمفصنللنينثألاةيشعفنصللا

ك“تالئاطوذلهنإملاسديعسلجنيغئاصلادعب

4تابحلامظعابرنمءاجعرشملعتوحةزوجرأعاص

غئاصىلإبوسنملاملاعلاوهيغئاصلاوةيريبعلابحاصدعبيأهدعب

انهغاصوةدئافلانمديزلكلذبسأبالواهانعمركذرركتولضفلاةلئاطلاو

.اضيأاهانعمركذرّركتوةلوعفأنزوىلعةزوجرألاومظنىنعمب

.ةعيرشلاكهدابعىلعهللاهعرشاموهعرشلاو

ازَجَرةرجحلانمرشعثلاثلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضّرقن

يغياصلايلعنبديعسنبملاسةمالعلاخيشلاامڭيغوماكحألاونايدألايف

يالايلاسلانيدلارونةمالعلاخيشلااهحقنيتلاةزوجرألابحاصيحلل
هلهأريغىلعهبنونضملاىّمسملاباتكللاضيأفلؤملاوهوهللاءاشنإهركذ
باتكفلؤموءازجأةثالثوهوةيعرشلابادالاوهقفلاونيدلالوصأيف
رعشىلعفقنملوهئازجأيفةعيرشلاسوماقلحاصهرکذييذلاوهوداشرإلا

.روكذملاسوماقلاباتكيفةروكذمةزوجإألاهذهوةزوجأألاريغنمهل

ةليبقنمءزجلانيعستلاقوفةعيرشلاسوماقوةنطابلاطخنمطرقلالهانميدعسلايلألنبسيخنبليحجةمالعلاخيشلاوهو(١)
.هركذقبسدقوينراغلامّلسنبدمحمةمالعلاخيشلادعسلآ

— ۸

 



ريخهللادبعنيدلارونلضفلااذاملانأديبل ةاعّدلاريخ

4تالكشلارتالضعملافشاکدمخلجنيلاسلاوهن

4تارذشنميغئاصلامكلاذهغاصاههنمركفلاحقن

کتالصاحنمهيفسيلامهمىقلأوهيفديزلابتألبإط

تابغرنعهاولكفقاررهوجنعماظنلاىلجتفي
«تاعلطلاٌقرشُمهنعزَجَرهقفونيدلوصأيفأول

اہیلومعموناةلمجوةفاضاللمزالمبوصنممساوهفريغىنعمبدي
مهومهلضفأهانعمةاعدلاريخو.مامإلااذغبقلنيدلارونواميلإفاضم

.ةقلغتسملالئاسملاوأرومألادئادشتالضعملاو.ىلاعتهللاىلإنوعدينيذلا
حتفيودئادشلانّرهُيوهفةسبتللالئاسملاوأةبعّصلارومألاتالكشلملاو

حقنوهبيدېترعشلاحيقنتو.سابتلالاحزيوتابوعصلالّهسيوتاقلغتسلملا
نألنأربخلعافلاولعفلانمةلمجلايأَنَأليناثلالومعملاوههنمركفلا
كئاحوغئاصمظانلللاقيهمظنيأهغاصامو.ةدئافلاهبمتاموهربخلا
غاصنيبوافناهلمجرتملاملاعلاوهيغئاصلاو.ةراعتسالاوأهيبشتلابابنم

يهوةرذشعمجتارذشلاو.يعيدبعونوهوقاقتشالاسانجغئاصلاو
.هلصأىلعيأهيلعةداپزبيأديزملابتألبىنعمو.اهانعمقبسوةْولللا

اموهتحتلئاطالاملصألانمىقلأيأديفملصاحنميأتالصاحنمو
هيلعدازوینغهنعامهنمفذحًفاماتاحيقتتهحفنهنأىنعماوهيفةدئافال

هلوقو.ةزوجزلالوايفكلذنياکورکذنمڌُبالامودئاوفولئاسم
ركذلاةفنالاةزوجإلايهوموظنلارهظفيأهرخ|ىلإماظنلایلجتف

ءاملعلالكوأءارَقلالكفاقئارارهوجهيلعةدايزلاوبيذهتلاوحيقتلاببسب

هرخاىلإنيدلوصأيفىنأوهلوقو.هتءارقيفبغريوهبييأهاوهيبنيملعتلاو

o



نمماواواٹنوامظنهقفلاونيدلالوصأففيلأتمامااذهنعءاجويأ

اماتاروهظةرهاظهيناعميأتاعلطلاقشمزمجَرريغوزجر

زجرريغوازَجَررشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضّرَقنهم
ققحملاةمالعلاخيشلابدألاوملعلانونفنمامثيغوماكحألاونايدألايف
نيدلارونبقلملايلاسلامولسنبديمُحنبهللادبعدمحموبأةودقلامامإلا
نينامثوةتسونيتئاموفلأةنسقاتسرلالامعأنمنيقوحلاةدلببهدلومناكو

ذخأومركلانآرقلاظفحدقوقاتسرلادلبىلإلقتنامثةبيطةأشنايفًاشنف
هناوأدیرفوهنامزةمالعراصدقوالإلیوطنمزهيلعیضمامومولعلاءیدابم

هيلإتتہتناورفاوءاكذوةداقوةنطفاذظفحلايوقمهفلابقاثناکهزل

ةيعرشلاماكحألاتاّمهُموىوتفلايفعجرملاوهراصونامعيفملعلاةساير

ةينلاهتفاونأىلإمهداشرإونيملسملاحصنومالسإلايفادهُجلأيلو

فلادقو.ملقوأناسلبركذينأنموملعىلعراننمرهشأهنإةقيقحلاو

نايدألايفماظنلارهوجكلذنمفمولعلانمةفلتخمنونفيلةريثكابتك

ةزوجرألاهذهوتايبألايفاهيلإراشملايغئاصلاةزوجرأنمحقنللاماكحألاو
:افوأتیفلأرشعةعبرأيه

هدنعنهقاطلأيِرُمَأهديعناوهلادبعلوق
دفلاريغودفرلاةلاحيفدمحلالكمهللاكلْمحأ
هلئاينألهتالصمشهئالاىلعلىلولاركشإو

ىدحلاباناتأيدلاانينادّمحممهنينمصحو
ميركلاهبرنمىرولانيبمظعتلاوليجبتلابصتخاو
امعنأوةلالجهدازواملسوانيهيلعىلص

ت



لالاىشغي

بحصريخماركلا
تنّوُدومهراثاتيلتام

غلابمظنريخنإدعبو
عرشلانايبىوحهنإف

ظافلألاةلوهسيفَبصناو
ءايشأنمليلهكل

لئاطريغبليرطتلشمک
ىدغتسيهنودءيشكاذو

ىنعمريغلرارکتلشمو

لصتمرطشبرطشلاهلعجو
هيياجتيبلاقلعو
هفذحزوجياهركذلالإ
ٌتفصوامحالصإيتمقف
ءاصقتساامريغنمهتحلصأ

عنالاضعبدعبلاسفنناكف
هنمايشأضعبتفذحدقو

(ماظنلارهوج)ءيضيا
هبيسنعممكحلاهيفتممض

هللادالبهيفتعش

يوقهژانبناکاهلکو
ًاعستمنكيمليلاحنُأل

ماكحإلاوريرحتلاضرفلاو

هللامالس2

هبحصو

ىلاوتمجاہنمىلعنمو
نرمالساضيأمييلع
تنيومهرابخأتيلجو

عنوزئاجوبجاونم
ظافحلاىدلهظفحباطو

ءاكذلايىلوأدنعةبيعم

لئاسلالوقمظنلايفنكذك
انزولامقيلوشحلشو
انهذلارييلكشملشو
لصفنينأهلثمقحناكو

هيجلتةرورضامريغنم
هفشكميلهملكاذو

تشتسايروادېتجم
يلانلحڅانعينأل

عناوملاولاغشألاةلمججعم

هنعتسيلءايشأهتدزو

مالظلايفرفسيذإردبلاك
هيبحىلإبحلايذٌمضك
هاجلامظعنماذهناکف

يورهتدرواهمظننم
اعفترمهتياراممدح

ماربإلاوصقنلاالاندهجب

 

١۱—



دالاقفاوين
لومامالانموفعلاو

رذعاوځڅاسفهفلاخينإوركشاف

الفوُالهاناکنإهخحلصي

لوقنوألمعنهبامي

تيبفلأىلعفيتةيهقفلاعورفلايفةزوجرألامكلاجرادماهنمو
:افوأيمرضحلاقاحسإييأمامالللاصخلارصتخممظنوهو

اسلاحضوُمهللدمحلا

امخيماليملف
ذمحماّيننأىتح

يلعرشامهللاهيلعىلص
ىتفلايرديهبهقفلافدعبو
ِجرادمهذهو

ةديدعارَرُذايفثدزو
اليلدلاركذأملينكل

ابرمةتقتفلاخالاطو

هحيحصتنعتلدعامرو
ارركتاههنمتفذحدقو

رکذاباوبأهنمتكرتدقو

اهمظننمیرجامايفتکم

.لامكلا

لسرلالاسرإابعورشملكل
امدقتهلبقنمهبءاج

يلجلايأرلاىلإلقعيدُهامو
ىااموهلعفنمنرذيام

ةديفماهمالعأةحضاو

اليوطتلاىرأالينألاہيف
بأمظنلاامتكرتايرو

هحيیجرتنملدعألابتعثجو

ارصتمهلاصخاررح

رَهَباليصفتنيدلالوصأاہيف
اهمثخلركاشيناسليلع

اذهملعةرازغنعءىبنيوهوةزوجرألاهذهحرشلامالاجراعماہنمو
حرشلانكلرابغهلقشِيالثيحبةعيرشلاملعيفهخوسرنعوملَعلامامإلا

س١۱ےس



زوجرألوقعلاراونأاهنموتامللابهنعلجومتيم
:اوأتيبةئامتالث

اقرشأدقيذلاهللدمحلا
اكلامملااهھرونباورصبأف

برقلاطاسبىلعاوْوَتساىتح
ركذلابمفوقعتشعتناف

راكفألاجئاتناوزرباف

همالسعمهللاةالصع

ليمجلااشلابناجزتم

عفشنملكعيفشدمحم
ادصقممهانيدلافدعيو

ناسناللبرعيهنا

ىلعديزتنيدلالوصأيف

ىقتلايوذىهيفلوصألاسش
اكلاهملااهرسب.اوبناجو

برقلايفةّيسدُفةضحيف
ركفلابمهرارسأتقسو
رادقلافشنعتبرعاف

ليلاىفطصملايلالع
عبتنموىضرلابحصلاولالاو

ناهرېلابفلكاملکنع

هلدعقيرطزجاهرذتنإهلصأيفاررُذُثمظندقو
رارألاةداسلاماركلانعراثالارخازنماهتطقل
يضرقنمدغيفاهارأىتحيضقيايفلوبقلابللو
اهعنصمتينأوىرولالكاهعفنمعينأوجرأهنمو

دوصقملابايفاوًاحرشةزوجإألاهذهحرشلوقعلاراونأقراشماہنمو

سراونألاةجهباهنمواقيسدتواقيقحتنيدلالوصأبتكنسحأنمدعيو

نمهقفلالوصأيفةّيفلأسمشلاةعلطاہنمواضيأةزوجإألاهذرصتخمرخآ

:الوأاعفناهرثكأونفلااذهنوتملجأ

— ۱۳



الزرَأدقيذلاهللذدمحلأ
هلازنإيفةمكحلابسحب

قدصلالهألوقعتكلسف

لهجلالهأماهفأتطقسو
همعتعمیدحالعهدا

ادحألوسرلاىلعايلصُم
امهبحصوهلاو

تررفامدعبتررکمغ
نجرلانمنمهكاهف
فلسلاةقيرطىلعايوطنم
هلعحينأهللاتوجردقو

هلاحجايفناهذألاقبتساف

قحلاليسركفلاقداصب
لطبلايواهمىلعاههجوب
همرکكنههركشدمتسأو
ادبأمالسوةالصىكزأ
اجلبأامكحليلدلانمركف
هقفلالوصأتحتجردنم

هلطبترمهلصأياعما

هفدصنمارردكيريامظن
ابراھتررف2هماظن

ترفظدقهيفيداربو
يلاعلارهاوجىوحامظن
فيڙودقنلكنماحق
هلًاصلاخيلامعأيقابو

فباتکسفنأوهوناءزجةيفلألاهذهحرشلوصألاسشاہنمو

:الوأادجةسيفنلَمْجلاماكحأيفةموظنملمألاغولباهنمو.هقفلالوصأ

لَمُجلالّصفمهللدمحلا

يدألامالسلاوةالصلاغ
ىجالاجرسهبحصوهلاو

ىقترادقهبوحدلافدعبو
لَمُجحلاناقتإوحنلامهأنمو

لمألافرشألانأهباد

دمحىفطصلايبنلالع

احمناسلاممېعباتو

ىقترمنفلكءاسىل
لقتساابذإرورجناوفرظلاو

س١٤



اندقنماهتقفيفدجأمو
اهمظنبادصاقتینعدقو

نجرلارسيدقامكهف
هدعاوقنعبارعإلااهتنمض

هبٰذِإلوبقلااهوسکیهللاو

احضوأمظنكلسباهعيصرت

اهمهفواهظفحلةناعإ
ناهذألااليغصتةزوجرأ

هدهاوشعمضعبلاتكرتدقو
ةحشومهبيهفڦهريغنم



هبیتااملکيفيلكوت

ةعلطحرششماببعبطةعمجلاةالص.ماكحأيفةعنقملاججحلااهنمو
ضعببقلعتتةريغصةلاسرناهربلاعطاوسابنمو.هقفلالوصأيفسمشلا
عيبرلاماماللحيحصلادنسملاحرشاہنمو.هريغوسابللافرصعلاتاروطت

نعباغايرو.مالكلانوتمدحأدارملاةياغاهنمو.يديهارفلابيبحنب
تاراتخمنماضعبءىراقلااأكيلِإو.هفيلأتنمهانركذيذلاريغاننهذ
:افوأيتلاهتديصقكلذنمفىفقملاهرعش

موسقمقزرلانإفكيلعنوه
هكلهمماجحإلايفناكمجحمو
هلزانمتلجناونابجلانإ
نإحبذيماعنألانمنيمسلالثم
هتوطسرخصلابيذتًامامشنكف

يفدمحتلىسيعيأتافصسبلاو
هدييدجملالكيلابذهم
هتركفةارمنمبقاوعلاىري
اببئاجعتدبأدقبراجتلاهل

مولعمودودحمحوللايفرمعلاو
مورنيرادلايفوءاقشلاهل
معتولضفهشيعيفدازو
موهفمهبشلاوهنجمهاضرا

مولظمرهدلافرصهنمهسأبو

ممهصلیسیعابأنإكيراد
موسومتاريخلابدصقلاددسم

مهافمايشأللهاقلتدقو

موسرمبيغلاضعببراجتلايو
١۱—



اهتمزأتقلأدقكلامملاهل

مرکنموملعنمقلخلاعسوأف
مومذمهيفكيفزعلاوباف

موتهمفاصنالابوهوددّوسو

:ينراحلايلعنباصةمالعلاريمألایسیعابهخیشيريلاقو

انيدنالنأاباسحأتضق

انيلعىلايقداصمزعو

سوفنانهمالعلاتلواحو

ارهجهللانيدرصنلواحن

ايازرلاوبئاصملابستحنو

انيثناانأىتفبسحيالف

انصحناکنكرملهانيقل

لاديصريغىضريسيلمامن

ايتمجنلاسودتمشهل
عينهزعهلكلممکكف

مرقمغرلابهلتنادمو
زيزعهتريشعيفغابو

ارهجنايصعلاةمحلبفاضأ

اوحضأءاملعلاابةلكشمو

اہنعطامأواهصيوعلحف

الإفليملفتعمنم؟و
اموقتمعتأدقلیسیعاب

يمكموتبحسشيجمكف

انيزرناوتاثداحلامكحل

انيلبنإوتامركملاريغل
انيئاطلاقوفيفشاهل

انيدتعلايفغبلءافطإو

انياعلابردنعاباوث

انيقلايفالايلعلانع

انيتسمارونوىولبلانم
انيدئاصلانيبديصلاةامك

ايلارهيمزعو

انوملاهتباهمنميت

انيدتالنأاقثومتطاعت

انوهبالنأهموقفلاحت
ابيجملاكاذهموقرفكو

انجممهلليجادب
انيفراعلانيبلهجلاباقن

اييقتعلامارمهتحاسب

انييطاخكدعبدجمللاوتأ

انيلئاسلاتلنأكوتلت

س١۱



ءالعوتولعدجو

يلاعملاوكدعبدجمللنمف

مرميلكرمعتيضقدقل
يلعيهوةداهشلاتيطعأو

مامايكلثمبًازرنناف

هيفتنأربقبتنفددقل
اخنيدلااذنعهللاكازج

اهارذيفةيربللضمناو
امارحاجيلايماجحأإلاىري
موقنيبةفالخلاهلفرت

يلاوعلافرطيفقحلانوري
امدقرهدلاتامأامىحيف

انيلعاسمشىدهللعلطيو
ىكزأشرعلاهلإنمهيلع

انيدتعملا تعمقموتوس

انيملسملانيبمكحللنمو
انيمدقالالجهنعرصاقت

انوبرقتلاهلانماقم

انيزردقكلبقراتخثابف
انيضفألانيمركألالاصخ
انصلخانينسحاءِءازج

انيعرادلادقيالطبىت

انيدهنممدقتلادقتعيو

انيجتللافهكمضلاةايأ

انيبرالاجہدجمانُأو

انيصحانصحالعللىنيو

انيفراتختلاةنسرشنيو
انولماكلاهاعداهةالص

يئراحلايلعنبحلاصهدلاويفیسیعخيشلايعياضيألاقو

:هللاامهر

هلئمبتئزرنوءاكبلالخ

هناكرأتمذدهتءالعلانإ

امهملكفورعملاودوجلاو

هلدعةقيرطيفاعيرسضمناو
هلأيفايزعمراصدجملاو
هلضفلئامشانشامدعبنم

هلفققلغمحتفیجریناکدق

هلصأنمهدعباميشهىحضأ

— ۱۷



اهنوصحنباوءايلعلاىلإشېناف

نكينإونامزلابولىلعربصاو
ڂحاصهيفمعرهھدهلل

هلاحجبماركلاميشىرتشادقل

اهمكحياموتمکحىعلانإ

هلعنلالعلازجعلاف

هلعأوكاجعنماومهراثا

هلثميفمهرهداموقبا)ام

هلدععمهلضفةطيسبلالهأ

هلسنبوهموقبوهلاعو
هلبشوهيفدجا

رذتنا

ناببیر

:مالسأإللارئاعشءايحألمايقلاىلعهضرحيلاقو

هبلاطزعناوهبلطافدجملاوه
الفهناکرأدہشتىلإعراسو

همشلکءیرمألوقعبتالو
ةلذبيسيومضيلحبصيف
ىعذاىدهللناواذهيفريخالف

دححأةنسراثيإىدّهلاسيلأ
اشىنبىتحءايلعلاديشامأ

هليبسماركلابحصلاكلسدقو
هنأكشالرمذلاكابأنإو
ىلعلانمتيأردقامىلعناكو
ىهنلايذبىلوأزعلاليبسسيلأ
دلاهركمبتفحدلخلانانجنإو

اقبلاسهاففيسلالظتحتنمو

اراهيوتناالإنبجالو

هبهاذمهيلعتقاضناودجو

هبناوجتدهلدعلاوالرارق

هبعالتباعكوأيهشءءادغ
هبئابحهيلعیانينأةفاخم
هبلاطانأاهراثيإىدحلاسيلأ
هبقانماسهشدحجملايفتغزبامأ

هبصانمتايماساتيبزعلا
هبناجينمةلضهنعبناجو

هبتارمتدیشءازوجلاقرفمىلع
هبقانمهيلعىفختالكلثمو
هبراشمنیدراوللترذكنو
هبعاتمودبتريخلانودوسوغ
هبراضميداعملايفهتمكحاذإ

هبسانربصلاعرجيملنإسأبالو

س۱۸س



هنأتنقيأتركفاذإتنأو
حضافءرملللذلاكولسنإو

يضترتسيلىلعلانإىلعللمقو
البلامظعأنمملظلاديرلنكو
هدیکنإهشطبهمشختالو

اولّلذتيحزاججعلارذاحامو
هلانابملعاذناکنمو

اهنإفلاجرلاةارادملحخو
ةزرعتيقلمضلاريسأللقو
هرمعدجلابلطيملىتفنإو
يننٳدجاينبينعغلملهف
اهماهسيلايللايوحنتبوّصنإو

هبطاخزعلاكرديايانلاضوخب

هبقاوعتباطسفنلازيزعاماذإ
هبقاريامعمزجعلافيلحفلخو
هبطاختيلاعمللًامامإكاوس
هيلاخمنيملسملايفتبشناذإ

هبطاعممدلتلجناوفيغض

هبراشلکلاونیلاءامسكیوس
هبئاصمتناهقلخلارومأيلو
هبناجهللايفزعنمىلعناوه
هبحاصعفريسأبلاناكينانح
هبلاطمتلضوىعسلملارسخدقف

هبلاطأامعكفنأالدهعلاىلع

هبئاونيئامزنميماظعقدو

دوعسمنبسيهنبرماعكلامابأربكألاهذيملتابتاعماضيألاقو

ملاسمكمامإوًانهَومكيلعفاخأالهتومضرميفهيفلاقيذلايكلاملا

هللادبعهنباويلعنبحلاصخاشملااثارو«سيمنبرماعمكملاعودشارنب
:يدشارلادمجنبديعسو

بحاصريخيدنعتنأرماعأ

رايتخاىلعكيخأنعلحرتأ
لیلخىلعءاضفلاقاضدقل

ميلکيئيتاتملن
افرشضرالايحاونيفبرضاو

بئاونللكتددعيفتنأو

بتاكوٍراقالبينكرتو
بحاصنودةبحالادعبادغ

بئاجنلاىلعليحرلادمتعال
بناجلکوبونجلاوايرغو

— ۱۹



ينيعرقتلاصخلايأىلع
دقنمدعبويدشارلادعبو

مهاننعيسفنتيلسکو
تأنازحألافمويلا.امأف

يرعشضيلفيكبجعأف
امضيحڂاصةبصم
يظنافتيرلهكمع
هبشدجمنلايلهليلسللهو
موقيأرلاهجورديملاذإ
لاجراجيلانعتفقونإو
دجديعسيدشارلاکلهو
ربحهاقلألکشماهاذإ

نأنعلجدقحلاصامأو

مهارتلهفتدقفدقنماهف
ىطاعتلذعيخأنميريذع
يعمدحسنأىلعينتاعي
بئاجعلانمناكوهبتعأأ
ابنعرهدلاىلجدقايازر
امویلاذعلافصنأدقولو

ينعځزيليلوقمقلطأس

براقألانمنيلاصلاديب
بقاوثلاةجحاجحلانمتملع
بناولاةرهطملاكتبحصب
بئاونلاعممومحلاويانج
بئاشلاوهألايذبنأىلع
بئاوذلانمتاكلاحلاداوس

بئاصملاددععممايألاىلع

بعاتلادجملايذلتمظعاذإ
بئاصةجولاكاذهلادبعف

بثاوءاجيلايفڭلادف
بلاطلالکيفريخلافيلح

بئاصعلانبهلحمميت

بتاكوشنمهفصوبطيحي
بکاوکارطیرولاوًاسومش
بئاصملاكيتاهدنعقيلاتع

بکاوسلانمتارطالاحسك
بئاونلامكحيفلذعلاىلوبق
بهاوللارحاشحلاتعدواف
بتاعلاتشاللاحىلع

براقيوأائيشنازحألانم

رماعةمالعلاخيشلاىلإهباوجاهنمفريثكءيشةيمظنلاةبوجألانمهلو

هلاؤساذهويكلالاسيمنب

ر



ىقئاونيتقيلطتهتجوزاقلطدقكرشميفمكلوقام

اقبسهيلعيذلاهكرشيفهقلطاهمالإلاخسنيله
ىميمكحبتاقلطثالثىلعهدنعنوكتهجوزو

اقرفينأريغنمهقالطيفمالسإلايوذمكحهمكحمأ
اقلغناانلعهمكحنافمدنعهماكحأالني

اقلطأدقهويلايللارمىلعهةتاكزويرمالس

“باوجلاا

ىقتراوءامسلاقوفالعنموىقتانمايمالسلامكيلع
اقّينمارثأهدجألواقلغأدقهبابباوجلانإ

اققدوْنققحفاطخلافرخاقفشمرظنافىلوقأيكل
اقلطدقةئامنوكيولواقبسدقيذللبجبونلا
اقلعتاهباطخلااذناف

اقبسءيشلكهعرف
اقلطاورفعباتكلاةياف

اقلطدقنمقالطلافنأتساو
اقلطلالخديلداذف

اقزراهىلعهللدمحلاو

اقلطممالسلاوةالصلاع

اقلُغكرشبمادامهيلع

اقرفدقهمأنعنملاحك

اقلطمءادنبابهيلعمكحاف
اقرفنمهلجاتيديقلاو

اقفومىضمنمقلطيملوأ
اقلعتنكيملباطخلاثيح
اقلغناامافشاكنايبلانم

اقبسوالعلازاحيذلاىلع

یقتنمنايبيفقبتفم
.قستملامظنلاىلعمامإلااذهرادتقانعيبيوهفعاصملكىلعىفقملاباوجلااذهنسحاام(١)
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ةديفماهلكهنامزيفىربكلاةيالامامإلااذهراعشأنأةصالخلاو

ةمالعلااذهببجعاوظعاومومكحوتاداشرإوحئاصنىلعةلمتشماهنأل
رهتشايذلارصبلافيفكلا دقعلامتيملوةليمجلاهتريسوةليلجلاهرثامبملاعلايفرهت

ةتسهرمعو١۱۳۳٠ةنسلوألاعبررهشيفيفوتدقفرمعنمسماخلا
خيشلابرعلارعاشهاثردقوهتانجحيسفهنكسأوهللاهجراماعنوعبرأو
ةعبارلاةقبطلايفهركذرامايحاورلاميدعنبملاسنبرصانملسموبأةمالعل

:امېنمءيشبيانةيمالىرخألاوةيئارامهادحإامهجسنيفعدبأنتدیصقب

رامضملاىلإودعتاتتايحورامعألاضراقمنونملابير
رايتلانمترذحاهيلايىدرلارايتقوفوهلتسفللاو
راهريفشىلعرارقلالثملطابفرخزوقنرىلعترق

راتپتسافهادرأيذلابحنهنحنوديقفلايکبنالابام

راطوؤألاةرغتوىوحلارثأافلاهبقارياهبسوفنلافغش

رافسلاعمهيعتفوسلوضراعكهجومامأنونلارسج
رازوأنمترقوأاملقثنمالاسافخُمهنعلرمش

 

راربألادیسبيعللالوهنمدشروشنلاموينملولاام

رارسألاةبعكارطءاملعلاةدمعدّذدجملابطقلاماعلا

راتباةللافيسنيدلاٌزعملاهتححمالسإلایيماح

— ۲۲



رابدإلاولابقإلايفلامعألاددَسُملامكلاوفراعملارحب

 

رافسلاىلعتلاطرجهايةعورمكارعلااهلسرتويضع
رافسلاىلعتلاطجهاياهرجهفترفاتق
راصنالامئامعتحتزعلافهرصنممتمالسإلاىلإعجرا

 

راجحألاحئافصكيلعتمثجدقویعجرالهافسأاايتاہیه

راثالابكيفيلزحراثمواباحصدعبراثالابنولسي
راونألاقراشمدادحلايذخوايضلادنعيرتساسمشلاةعلطاي

 

رارحألاةلودلتكرتاذنَمهباصمرحرخصلاباذأنماي

راوطألايفتاعاطلاكعيزوتىسألانطولاونيدلانيبتعزو
راصبألاووذاهبكيلإتباثصلخمةوعدمالسإلايفتوعدو
رازندّسأونمييذدْسأنمةييهَوبئاصعكيلإتباث

¢ ¢+ 4

للجلابطخلابمالسإلاءىززللملاريخايمالعألايسكن
 

— ۲۳



لمعلاویدوملعلاعيمجلبمكبطقىدوأملعلالابحبرای

لوحاهنعاهءاوعشةراغىضترملاْيلاسلابتكف

 

لمتشانوكلاىلعوهوةيتفهلمحتهشعننمًابجع
لزنربقلايفملاعلاىرتأهموزيحيفمّلاعلاعج

 

لقتسافهنعلاطبألاممهتزجعرمأبهللَتمق
لشفلاعاونأوبعرلااهدنجةقراخةزجعمتتأف

لجألاىقلتوأطسقلامقتلادهاجوعدتهللاليبسيف
لزهوأبطخدجنإلبتنلىوقلاتدهجأهللاليبسيف
لحزواهنعناويكىندنأىلإملعلاةيرلأاعضا

 

لعتشيءوضنوكلاتاحفصيكانفرعوكاندقفام

لقتناتوملابتاذلاناولودلاخيحملعلابرنإ

 

للجلادمحلاكلدمحلاةطختكرتىتحنوكلاتكرتام

ةللادبعنبدمحمريشبيأخيشلاخرؤملابيدألاهنباركذرمدقو
دمحمنبناميلسخيشلاهنبانباوةبيشلابفورعللايلاسلاديححنب

خيشلايناثلاهنباركذيأيسوءارعشلاتاقبطنمةيناثلاةقبطلايفكلذو
ت



ةقبطيفيلاسلادينبهللادبعنبدمحديجحيأهيقفلاملاعلا

.ةاضقلاوءاملعلا

ةاقتلامولعلايوذنمرماعسیخلیلسكلاموبول

«تافصلاّيقنلضافةودقيكزيضركلاميبنمل
«تاحفّصلايفرينتسيزجرماظنمارلاةياغهلنمل

تاوّرذلاىلإقرىوزنبواسيئروىرولايفراصاعجرمإ

.طخسدضيتعروىضترلايتضرلاو.ارركتمةاقتلاىنعمقبس
يقنلاو.حاصلالضافلاو.هبىدتقينمةودقلاوحاصلابيطلايكزلاو
هنیدوأهضرعيفسندمريغرهاطفظنهنألةبيطةيقنهتافصيأفيظلنلا

ةمصاعتناكيهو.نامعفوجبةروهشملاةيرقلايهىوزنوهقلحوُ

تناکومالسالاةضيبیعادتكلذلوةمامإلابصنموةمئالارقموكلامملا

نامزلالیيتلاءابهشلاالةعلقلااہیفوكلامملاتختبنامزلاميدقفیعادت

ةبراعيلاةمئأنميناثلامامإلااهانبايندلاتايانببيجاعأنميهوبتالو

ىلإقرهلوقو.دشرمنبرصانمامإلامعنبافيسنبناطلسوهو
.هنامزلهانمهريغاهلنياةيلاعةلزنملانيأتاورذلا

ازجرةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقن
ملعلانونفنمةلمجيفوهقفلالوصأوماكحألاونايدألايفزجرريغو
رصاننبدوعسمنبسيهنبرماعكلاموباةمالعلاخيشلابدألاو

دعبنيتئامونینامتماعةيقرشلانمدلاخينبيداوبدلويكلاملادوعسمنب

یتحهتذباهجوهندعمنمملعلاذأللباقلاورعنيبادّدرتمًاشنوفلألا

راصوهانمهنملانوهللاهقفوفملعلابلطيفدهتجاوجوةّيدبدلببرقتسا

٢۲—



هيلإناكفيصورخلادشارنبملاسمامإلاةلودباطقانموءاملعلاةذباهجنم

اهلكرومألاةرادإوةسايسلاويأرلاوةيعرشلاماكحألاوةمهملاىوتفلاعجرم

نممةلمججرختوسيردتللاتقولعجدقوةاضقلاىلعاسيئرراصكلذكوأ
هوفصرذكتوهيلعلاوحألاتريغتمثةاضقوءاملعاوراصفهملعنممهاذغ

بعحأوكلذنمقياضتفنانشلاودسحلاهناوخإوهئالمزبناجنمسناو
ىلإراشأوةيدببهتيىلإىوزتنمجروهدامعيججنميلخلاولؤتعال

:لوقيثيحهتذمالتضعبنملاؤسىلعهلباوجيفكلذ

اربصنلىنوطايفليجربصاوضمنيذلالاقالوقأينِإ
ارذحنكفىلوأاندنعمكتوكسمكتمالمنميبسحةمالملااوفك

ارکمنملکنمانؤولکيهللاوانقزريهللاوْمكلمكاوزن
داكدقاهفشكتاذيتلزنمويردقادغنوملعتس

اوردقدقوموقنعتلحرتیتم

ىتحنيملسملارومأبمايقلانعرذعيملةيدببهمايقلاحيفهنإغ
ناكيليلخلاهللادبعنبدمحممامإلاةلودتماقالوملاسمامإلاةلودتضقنا
عاقجالاومايقلاىلإمهقبسأوةلودلابنيمئاقلاةلهجنمةمالعلاخيشلااذه

ناککاهلكرومألاةرادإهاڵوفیوزنبهبصنمىلإيليلخلامامإلاهداعأكلذلو

ناضمررهشيفهللاهافوتىتحهايِإهلّمحامبامئاقمامإلابنابيقبوالوأ
هللاهجرةنسنوتسوةتسهرمعوفلألادعبةئامئالثونيعبرأوةتسماعكرابملا
عبرفماكحألاونايدألافمارملاةياغباتكهفيلأتنمو.‹هنعيضرو

يفةروكذملايهوتيبفلأنيرشعوةيناثىلعديزئةزوجرأتادلجم
:افوأتايألا

٢٦۲—



املعدقيذلاهللدّْمَحلا
همحلأوهبانتكهملع

اللدهللقعلابهوو

ارفاوهيلعهلضفناكو
مدعلانمهلضفبهأشنأ

مالسإلاهنيدبهصخو

ةميظعلاةتنلايلعهل

يضابألابهذملابينصتخاو

الضفونملهبیفک

هلقي ادجحهدجأ

ملستلابةالصلا

یدحلايوذهبحصوهلاو

لاليلجهقفلافدعبو

هبهللادرينمهلوقل

فدرأو

ةدئاعمولعلاهذهلکو

دوصقلملاوهملعلااذنال

حدقييرطاخيفيلزيملو
يلآريغهنمينعريو
فمظنأنادعبيلادبغ

مظنلااہيتنطفدقوأ

بتكلاتيتشنماہيفعمجأ

املعيملامناسنإلاهلضفب

هملعدقاممعنفهنايب

اليسهلدشرلالعجو

ارداقوازجاعهاربذنم

مئألاريخةموحرمةمأيف
ماركالاولضفلابهمعو
ةميوقلاةللاينادهام
ضاّفلاهفطلبالضفت

الهانهضعبلنكأملول
ةلصتملاهءامعنايفاكم

مركلاىفطصملايبلالع
یدنتهادقهیدهہبنملکو

رشبلاعيحججمعهعفنو
نفنمهبمركأهنودب
هبرنيدبههقفياريخ
ةدئافلاديزلارطهيلإ

نيدلااذهماوقهنوکل

حمستسااممظنبيتتعأانأ

نفلاكاذناسرفنمكأ۱

يفتهبةزوجرأهباوبأ
ملعلااذهنونکمىلتجأو

بهذملالوصالاقبطناكام

— ۲۷



ليوطتلاجهنمايفجنا
هلردقأامدرونأتمزع

عورفلالئاسماميسال
بلاغلايفهتمّدقاملكو

غرصتلادجواماذإالإ
یریيذلابذألاحياالو

دروقحانماہیفامملمعاف
يننأايفرظاللاملعيلو
املعتاتمظنامنإو
ارظنلاهيفنعمتنادعبنم
ةنوعلايلهللالأسأو

یرولالکاهعفنمعينأو
للزلانعاهمظننوصينأو
اهمامتإيلهللادارأنإو

ليلتالوباهسِإريغنم
هلزنلاليلجلاهقفلانمايف
عوقولاةرينكانوكل
بهاذملالدعأنمهناف

حيحصلاكلذريغناب
ارظنيناىلإلوقلانماہیف

نقتمريغماظنلاةفصب

ًامّلتُمیرتامنحلصأف

ارثعنهلقأوردابتالو
ةنوئمالباهماتىلع
ارقدقاہیفناکنمامیسال

للخلاوهيفبيعلادوجونعو
ايهماهنوعبتغلبو

(ماكحألاونايدألايملعيفز(مارلاةياغب)اتي
.بابلاحتفلهنيعتسأوباوصللهيدېتسأهللاو

:الوأهقفلا

افولابهودېعينأهدابعافلكدقيذلاهللدمحلا

عسولاومهدهجبسحبالإعرشلامكحبمهفلكيملو
ربدتلاولقعلالهألالإرهظتملمهفلكةمكحل

همظننيلوألامولعىوحهمكحهيفباتكلالزنأو

س۲۸



نايبلليبللالسرأو

هلعفلجويحولابقطني
همعنيفاوييادهدجأ

رفوألامالسلاوةالصلام

عابتالاوباحصالاولالاو

ةعفنملامظعهقفلافدعبو

هَمَلسهيلإىقترااذإالإ

اهردينمدعاوقهنأل

لقيلصألامكحيملنمليقو
لوصولانمليفاوعنمو
اولطعتمهرٹكاىرتاذل
هلايفهلیصحتىلعصرحاف
امظنأنأيتميسعددقو

يذلالدعلارصتخمابتتمض
بتكلايابنيبنمهترتخا
اهريغهيفديزأامرو
ارَسيِينأهللاتلأسدقو

قيرغتلاوراصتنالاماكحأيفقيقحتلاةياغاهاّمسزجرةلاسرهلو

همكحيفهيلععّنشامليثراخلالاصنبىسيعةماعلاخيشلا

عرختيفبنطأودتجاهنإفلامتيباهنأزّيزعنبدشاريدلاولاومأىلع
نيتنسنمرثكأمديملقيرغتلانكلوهمكحل

أقيرغملابمكحلادنعدلاولاودلاولاىلعةقّرغللا

ىلعڌريهو

اراصتنااهئاظمنماهباختناوةلدألا
لاومألاتدرمث

ناسنالاىلعهلضفضحمب
هلوفلثمکنيمعرش

ررِكُيًامئاديلاىلع
عامجإلاويأرلاوىدحلايوذ
هعمجينأىتفلاىلعرسعو
هملعينأىسعفلوصألاملع
اهستائبخمهل,زر

لقندقاميلوصفلاهليصعحت

لوصأللعيضتلاببسب

اولطعلوصألاىلعمنأل
هلاندقنمزافملعنفنم
امڵلعت.ةزوجرأهلوصأ

يذشلافرعقافالارطعدق

بهذمالوصألعهنا

— ۲۹



خيشلاوقيرغتلابمالاخيشلااذهىلعاهيفلماحتايروتارواحموتاجاجتحا
هریغاذکومکحلاركنأكلذلودلاولاجاجتحاعمسحلاصنبىسيعةمالعلا

احيولتةزوجألالوانمكلذفرعتيهيفلاقابلاقوحدقومكحلايفنعط

ةصالخلاولاومألادربرمامامإدمحممامإلابصنالو.ايرصتاهرخانمو

امراصولوهمکحىلعتبثوهدابتجابجومبمكحيكلاملاةمالعلاخيشلانأ

:ةزوجرألالوأاذهوعيمجلابنظلانسحيورظنلكلوهدعبراَص

اباستحاهلدعبانمكحيفاباوصلاانملأنلاد

مريادمحمىلعمالسلاوهللاةالصمغ
افولاومامالعهلیبہسیفتقانهمهبحصوهلاو

س-

امكحذإملاسمامإلاىلعقدقهنآملعافدعبو

ةابلايذلاومأاوقْرغذإ١ىلعنعطلاةجوو

قيقحتلاىلعهلنيبموقرناييكدقاع
اباوصلارصيياميكلينماياوجلابلاطيلريملو
هباطخنمكاذيفىرأالهباوجنعضرعألزأملو
فاخنيذلاوهوانتاذيففالخلارشتنينأةيشخ
الاقمالوهبيفتکیفالاججإهيتبجأارو

:ةزوجرألاباوبأنمبابلوأيفلاقنأىلإ

دشارلامقّرغيذلاوهدشارنبملاسمامإلانإ
يقيقلاهبهذميفقحأقيرغلاكلذبهنأو

س۰٣ےس



اناکدقهنوکلهقرغ

لصيفنامزالئامسیبج

ةيابجلانمءاشاهضبقي

اداوقلاوخويشلاعفنيو
انامزايلاوایفناو
اڏشدقڪوشيجنمداق

ركتالةرهشكاذبتضق
ناطلسلاةمدختحتماقأ

:ةزوجرألارخآيفلاقو

قيرغتلاكلذاملئاقو

ةيضرفلابليقدقهباوج

اناطلسهلناکنليجي
يلبهلایلاوایفناکذإ
ةياحالوةطايحالب

اداسميفكاذلجألابنم
اناوعمهرمأيفلصيفل
ادعأاذلوهوهدضَع

ربتشمانرصعيفهرمأو
ناوعألاةلمجنمدكسميف

هکرتيفالواضرف
ةّيضقلايفقيرغتلاكلذيف

ا

 

هلودلايذهبحنلئاقو

دجويالامهللارمعلاذه

یرتاأةداعلاحماذه

لوقنمتملسدقةلودله

لظتوارهدكتيبيفماتت

ع

نهابسيلةرهاط
مثلوقلااذهلوقت

لوقلااذنعهللاكادهرصقأ

لغتشادقاهرمأبنممولت

ت

صخيدشارلاباملئاقو
قحتسانمهريغممکرتدقو

صنكلذيفأهلامزوحب

قحوهوهجوبهلامقيرغت

٢۳—



مامإللكلذهباوج
فقوءاشاموءاشامقرغ

ابجاوعيمجلاقيرغتسيلو
هلسیلمامإلااذهلئاقو

قيرغتلاببسيرديسيلو
عبدلقمهتكل

طابنتساىلعلوحهلامو

املعينأهطرشمامالاسيل

رمأييليلخلاانخيشناكدق
ادلقدفهلوماموهو

مازلإالبهژاشيىتم

انامهلفكلاالواضيأ

قيقحتلابقرغنملال
عمسيوهلدييذلالوق
طايتحابماكحألاذخأم

امكحاميفمولعلاهلقعب

رمتأيذإماكحألابنارَع
ادېتجمهرصعيفنكيمو

ةموظنمهلومخضدلجميبوسدملارثألايفبولطملاةياغهتافلؤمنمو

مزركملايبلابءادتقاتأدبمدللكفسلامرحدقيذلادمحب

ىمستاهتلئسأعمةّيمظنلاةبوجألانمةعومجموةّينلاهتبوجأاهنمو
.ينيسغلارصاننبيلعهيقفلاخيشلااهعمجبماقمظنلارذلا

حلاصنبىسيعةمالعلاخيشلاةلحريفالاقيتلاةديصقلالوأهذهو
:مارحلاهللاتيبىلإيثراحلا

— ۳۲



هباصسافارمتبعصتسااذإ

مزعوامشةمهاذنكو
الايلعنبحلاصةلالس
هيلإتعمتجافجحلادارا

ااهجهلنيلأقهربت

فرمهكلسمريسلاناف

رشيلحتستهابقعيقف
هبانالايذیسیعخيشلامزعک

هباحصلاننسيفتقملا٠ئر

هبارقلاءاذوأرحۇت

هبايغلايذهيكيلعفاخن

هباعشتألمهبالكنأو

يركبلايناثنبىسيعلضافلاذاتسأللهباوجةيمظنلاهتبوجأنمو

:لاؤسلاوهاذهوءارعشلاتاقبطنمةيناثلاةقبطلايفهركذراملا

رماعةمورألايكازلاماعلامأ
هرکفدقوتامهمكلاموبا

ايداهةيربلانيبايتفمادغ
اذإىتفلايفىدحلابطقىرتاذامف

ةعاطهللرارصإلايفلمعيو
هللهدعبنمهالومىلإباتو

اقرشمرونلابنوكلاىحضافانيلع
اقفدتملعرحبسيمليلس
اقرحتينأهنمهيلعفاخأ

اقلغمناكالًاحاتفقحلاىلإ

اقفشمكيملوبنذىلعٌرصأ
اقدصتلابوأاموصوةالص
اقفنأناكاموىلصالباو

اققمايلجاليصفتهلّصفوهروبءىبضتسأاباوجيندفأ
اقفومرينملاقحللتلزالويلفطتځڅاسميماظنحلصأو

باوجلا

اقشابهايغلايفردبكارينماقلغتامافشاكاباوجكيلإ

— ۳۳



اموصوةالصتأاذإريصُملايفاملعكديفي

ىتفأكلذبهباوثباتملادعبهلناف

اققحميزاولنبلقايأراذواذإهلباوثالنأىريضعبو
اقلعتباوثتحهلسيلفاكرشملعفلايفناكاماذإليقو

ىقتلايخأريشبنعهيلعباثيقفانموهولعفلاِقأيناکناو

اقمقراشملابهدجنتعلاطفلّصفملوقبطقلا0”ىلاسللو

ٌدَصُهامكحرارصالايفنّمضتامظنمادقعهذخاوجاذهف

ڳتاهبَجرباکأنمدَّمَحهربأفيسرألكلذ

“ةاضقلاسيئرطقسمفراصاجوالیلجةمالعناک

.ارركتماميناعمركذرمتايبألايفةروكذملاتافصلا

اجررجلانمرشععبارنرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقنم
ةمالعلاخيشلابدألاوملعلانونفنماهريغوةيعرشلاماكحألايفزجرريغو

لامعأنماميسدلبهنطويربغألادمحمنيناخيشنبدمجنبفيس

ةءارقهابصيفهيلإبْبحومولعلاءیدابممّلعتياشنفهيفدلويذلاوهويکزإ

يفدهتجاوراثالاةءارقبیقرتفدیجظفحونسحتوصاذناكوراعشألا

دّلقتوءاملعلاةذباهجنمراصوىتمتامملعلانملانفهللاهقفووملعلابلط

يداووامديداويفءاضقلاوةيالولايصورخلادشارنبملاسمامألاةلوديف
دمحمنبريشبوبوبحمنبللادبعيأمالكنمهقاسامرثاىلعىليقعلاراونأقراشميلةلأسملاهلهيليملاسلانيدلارونمامإلالاف(١)
ةعاطلاكلتتناكاذإاموهوىلاعتهللاءاشنإقحلاوهرخاليصفتاميفيددعويلمإزلاديعسنبحلاصويراوحلانبلضفلالوقوهو
وهواهلعفاذإةبوتلادعبيلعباثيالفتادابعلانمكلذوحنوجحلاومايصلاوةالصلاكمالسالاابتحصيلاطورشمرصملااهلعفينلا
كرشمريفصموهواهلعفنإابيلعباثيوباولالوةحصالفمالساكلانهامومالسالابةطورشمةحصلاوةحصلامثباوفلانألكرشم
.ةحيحصذدنيحنوكتاأل

س٤۳



هللادبعنبدمحممامإلاةلوديفكلذواربإةيالوىڵلوتةدمدعبمثنييئاطلا

فلألادعبةئامثالثونيسمخوةعبرأماعيفيكزإبايضاقوايلاونيغمثيليلخلا
ةيعرشلاةمكحمابايضاقنيفةموكحلانمبلطبطقسمىلإجوتةدمدعبمث
ديعسناطلسلاهنيعوطقسمةمصاعلاىلإداعمثةعنصملاىلإلقنمثطقسجب

نيتسوةسقخوةئامثالثوفلأةنسيفوةيعرشلاةممكحمللاسيئرروميتنب
الوطقسمىلإديعأمثكانهيقباميقبودلاخينبيداوبايضاقوايلاونيغ

اہیفيقبوايضاقىوزنىلإهلسرأنامعةيلخادروميتنبديعسناطلسلادَحَو
ةدعقلايذنمنيرشعلاويناغلاونينثإلامويحابصيفىلاعتهللاهافوتنأىلإ
لئامشلاميركقالخألانسحناكوهللاهمرفلألادعبةئامنالثونيناثةنس
نمةموكحللالامعأاولومهلكدالوأةعبرأفّلخناسللاقلطهجولاشوشب
دقو.ةمجرتلاهذهبقعهركذيتأيسيذلافيسنبملاسملاعلاخيشلامهنيب

ماّسبلادرولانعماإكألاحتفةاّمسملاتايألالوأيفاهيلإراشملاةزوجرألافلأ
خيشلاليلانتمبحاصفيلأتوهماسلادرولاوماكحألاضايريف
:ةزوجرألالوأوينيمثلانبزيزعلادبع

لصفلامويزوفلابمهمكحيفلدعلالهألىضًفنلادمح
ادتعاوملظلکلازأمبیدحلارشنىلعمهاقفوم

المكالاماقملاهباوقتراىتحالملايفباطخلالصفمهاتا

ملستلالضفأبةعوفشممركلاابرةالصمغ
مكحهالومعرشبنملضفأملاديسهلللوسرلع
قلخلانيبهللاءادهشوقحلاوىدالهاهلاو

ماكحألاافدعفتحضتاوكلااهدرونعتحتفناام

مدعمدبعهالوميدينيبمدقيامريخنإدعبو

٢۳۵—



مانألاعشنيهبملع
نمزلااذهيفسانلاتيأردقو
اضقلالينىلإاشاوقباست

رافنيكاذنممهنإف
هرادقماوملعدقمنال

انتنمريغهوبناجف
مزلالايڏۇمهبماق

رصعلالهأّلُجنأثيحو
نفلااذيفمظنأنأتيأر

ماكحألانمارهاوجىوح

هظفلباوبّجعينأمهّلعل
اقئاراعيدبامظنتأدقف

باذعلانمنمألاهبيفبأ
هباصالخإْنحرلالأسأو
هانميفرظانلالأسأو
ارهظاهيفناسحإلاىأرنإف
ًافلأدقالاعانيأرامف

ماعبرريغنمنأامف
ارسيدقيذلاهللدمحلاو

ماقملادلبثيفينأو

ماقيهبلدعلاونيدلايف

نتسلاوباتكلامكحمهلهجعم
ىضمدقنمملضفلالهأفالخ

رابجلابضغنمةفاخم
هراطخأمهملعباورصبأو

اييامكحلصفلاهيفهيلع
مدقلاخسارملعلايئادغنيح

رثنلانودمظنلافاوبغردق

ماكالانموديذإدرولاک
همالعأىرولانيبارشانو

اقفاومهعضويفىدهللو
يهابمالواخفابلاطال
باسحلافقاوميفوفعلاو

هبيرقلابجومنوكي
انعمةقدبنرظنين

ارتسوهحلصأهريغو
یفتنادقهفيلأتنمبيعلاو

مزالملاكهيففالصخالا
ارزرعابأهمهساظن
نتفلاهلهرشنماعني
مالسإلانعرٌرصلا`فشكيو

٦۳



:هلوقاېنمةقئارراعشأهلو

يسفندجملابالطنعبرئ

مضضرأبمقأنأىضرأو
ارهجهوركملاىلعلجأنإف
ينعأتسلفتکرتامكرتاو

يمالکفحجبتلایرتسلو

ماقميفةماقالاىضرأالو

يسفنماقمتدمعينکلو
ايختفداصنإلاتخأالو
يهجواملذبأتسلينو

اقحيلإءاسأدقراجو

.ةعو

هتوخنبومسيللزيملبحاصو

يلققحفارغصیوزنافهټولب

ناولاىلإنوكسلابعبقأو
يايابضعلالمحييفكو
نانسلافرطىلعولوتبكر
ينانعاهالإءايشألانم
يناسليولأاقّدشتمالو

يناردزاهيفیرولاضعبىر
ياشردقَبَسانثيحِلنف
يناتأهوركملعرضأمو
ينافكىلولايلَىدْسأامف
ينافجنإحفصاوهلترفغ

روطلانمىلعأيللختىتح
روفصعشيرنزاويملهنأب

—۳۷س



:هنعو

نعدازاهيبفيتعد

هضعبولامتیيساق
ادرشوضيرقلا

ادملجلا

اظ

تفرمرخصلاب

۳.£

ددقنيملسملالاحیارامدنعلاقو

.الخاوةقرفلامهنيبتيددقنفكلذمصدقوضغاتلا
:رب5امدشلاؤسباوجيفكلذنمضدقوضغو

بيلةايلابٌذَليفيك
ىنغأملانمالغاشيلنإ
تاثداحهتفنعيتعنم

ايازرلاكلتنيملسملاتمع

|رمہیلعتنح4كاذ سوھن
۱۰۰1ذس

یلوتومهضعبضع
فااقذدشتاهوقلط اراختفاوا

نافلاودافتساومرحلاکر

|اارباودبتساو ۱ِارباو
ی۰فک ادیشررواشيملنمولعي/
مظنلغارفاذعمىفو

يداوغوحئاورايازرلاو
دافتسملااهضيرقنعيتركف
دابکأللتفتتالضعم

دادّشلاتاسحدافلابمهتهدو

داشرلاليستلضلوقعو

دانعلاقيرطنعحجنلايغتبي

يداوصهيلإمهفلحمضم
دادبتسااذناکنمحاجب
دادواذًاصلخُمتامهنلاف

داشناللغوسيضيرفو

ةديصقلاهذتنبديعسناطلسلايفلاقو :هلحئاصنانمضوةديصقلاهذهروميتنب

الحجهللدمجلاوpnرورسلاردب
ب

ےس۳۸س



اماستبا

ايارلا

ىلاعلا

ىدبأرهدلاو
كيلماذه
فيلحاذه

يعاسللاديجحاذه

املحسانلاحجرأ۴

ادمسالامظعأو

ىدفلملامامحلانبااي

اوداشواوداجف

تقذأ

نمايروميتلجناي
بوطخاتتهددقل

يدبترئاشبلايذه

الحمضا

الصأو
انعسؤبلاو
اعرفباطنم
الفطكللازرحأنم
الصفوالطفقافنم

الذبسانلامركأاي
القعسانالمكأو
الدعسالاعسوأو

الجالاكوروللالجن

المءاسالعأ

الذفاخنمثوغو

العهيفیرلو

الذبوانمي
لحكفوارسُأوابلس

الجبطخلااذإوعدن

ىلوأتنأاهفشكب
العفنهللااهققح

— ۳۹



اقلخهلل

ايالا
هاورثيدح

pe

قلخينأ

بولقالمي

یس
كاذتناف

راكشكيرللمعاف

انيفملعلارشنتلو
اركضرألايفقبال
ضرففرعلابرسألاف
اليئضىحضأنيدلاف

ابضعقحلارج

نمايديعلابنهتلو
ادعسديعسشعو

الهأناكرمال

الحثيحهلاّن
اللقفنةمئألاهی

ىلتكيففصرلاو
الجألاماقملاتزح

الهجطقیرناليك
النأردقفتتنأو

الجينلهعيضت

الصندّذح كشلاو

الہتسانامزلاهب

:يركبلايلاثنبىسيعنمهللاؤساذهو

ْمنتألارذلااّهيأاب
ىرذلايماسلاوهنمو

لافشكتهبنمو

لاهملعرونبنمو
لاىرتّلحناهبنمو

يربغألافيسكلذ

ادفرتىمهتئجنإ

ْمْشَألادوطلا
مضخلارحبلا

أبطخنإءامغخ

ملايدتہهچتءيضم

مكترالهجلااذإلهج

مشلادومححملصألا

مہااملکحاق

مطلياربهدجت

وهنمو

وهنمو

س4



ةلاسبهتئجوأ

ىلعالفطابردق

ضفلالهكاشندقو
ددؤسنمِهلو

دلادلقالاسكه

قلاطلوقينميف
ادحاونقلطنأ

مدعحصألاامو

وقينمليدامو
هلاهينمو
زئاجمأنكلمو
ينلابيلاؤسبجا

فرغمانثأاه

ىلإايقارتلزال
لاىلعيالوملصو
هبحصوهلاو

مظطتلالاؤسلاىفاو

الاةحيرقهبتداج

ادغنميلاٿنبىسيع

محتقياشيلهلجت

مكتحافيلاعملادهم
حفتالكذنللا

اوعوىقال
مزجنمانتالثدنه

مسرذإثالثلابمأ
متالالوقلاومكحلايف

مشغلهلاقملااذب

مرجالویوتالو
ملعاليصفتهارت

ملابذعلاكربنم

محدزتالىلعلاجوأ

باوجلا

ملظلايفيراردلايكحي



ابنلكزرثإ
ملاردبلاانأامف
ىرذلايماسلابتسلو

بيلخلاربلاكلذلب
لكشملکحاق

هباجىلإعزا
الماخافيعضعدو

ذخلوقلاالإىبأتوأ
ةقلاطلقينمف
همزلئنأمكحلاف

نأںودلحمالف

لاةباحصتضقاذب

انوحاصهناول

هلاجعتساةبوقع

لانمناکةعسف

اهقلطأهلابام
ةمعننمافايف

نهرييغتلاعقودق

ساريغعبينم
سلاوباتحكلاربدئ

هفيلحتىلإرظناو
١هللااهلاق

لابثالثلادصقول

مذدورعيهبسيل
مشألادوطلاانأالو

منلاهلکفاشک

مشداوبطخباننإ

مرتجنائيسمادع

مدنفائثالنئدنه

مزتلاناکاهلكاذنم

مضنواجوزحكت
مضخلارىحبلاكراتخم

dتکوأحابكاذ

مشغذإتقاضفرمأ

مرتقغاا۱هبلقو
معلانارفكبتلاز
مكحلالدعلانمYYد

مبنارمألاوتبناام

—٢٤ےس



نأشيأاهنيجارأوإل

نمدوصقلااملوقي
طتودرامنوڊنم
ہےقیلوزللاببسف

لاهنأتملعدقو

ہےمااهھدردارناف

اللابيضقنسيلو

لارجحاهاذإالإ

اقمورجحموقي
هلعافنمًاريتلف

تلاهنازاباوجذخف

لاىلعانيرةالص
اسبحوهلاو

هيقف

ازجرةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضّرَقن
دقويربغألادمحنبفيسنبملاسماعلاخيشلابدألاوملعلايفزجرريغو
ناکنادلبةّذعيفنكسدقفهلمجرتملاهنباامااميسدلبهيبأنطوناقبس
طخونامعةّيلخادنمتايالوةّدعيفءاضقلاىّلوتاميبنايضاقواظفاحاهيقف

ءاضقلالمحتنمهددصبوهامعهتلغشومعرخآيفضارمأبىلتباوةنطابلا
يتفيظويفيلائللابةامسملاةزوجرألااهنمزيجارأمظنفيلأتلابًاعلوُمناكو

الادحاود

ملكلاةادعتكلذ

مكتباذقی
مئألالوقلاهنايض

مظندقاغحوحجرم

مکح

مكحلاتنكاذإهعن

مسترافلخلاوهيفك

محلاعاتجإلا۾
مرتجااٿبتيملنإ

معلاىلومنمقيفو
مالاريخنمراتخم

متتسملامالسلاعم

«ِتارذَشلاهمظنيفديجُمو
4تاجېبُملا دئاوفلاب تزرب

— £۳



فيلأتبوسارثألايفبولطملاةياغمظنيهيتلاةزوجرألاويلاولاويضاقلا

لصألالماشمظنيهيتلاةزوجرألاويكلاملكلاميبأةمالعلاخيشلا

يائللابةامسملاةزوجألافیتشعيضاوميفراعشأهلوةمئألابطقلعرفلاو

:اًهلَوَأاذه

الَهأتنمملانليده
اضرتفمهبمكحلالعجو
اباوثلاوقيفوتلادعوو
امشغتنهمباقعلادعواو

نممالسلاوةالصلالضفاو
هيناورزاودقنملالاو
ملعلاروبهلاخسنام

فاصنالابمايقلافدعبو

داسفلاوروجلاوحملجأ
الُسْرَلاكاذبهللاثعبدق
امزلاممشنویی

لسرلادعبةجحنوكتاليك
يللاهروبلكلامتخو
نارقلازجعبهلسرا

لسرلاعئارشهللاخسنو
اجّلبتاههللاهيلعلص

رشبلاعيمجايعادماقف

لالضيلويغيفسانلاو

الدعينأاَمصحلانيبمكحلل

اباوصلاوفاصنالاكلسنم

نمؤلايبلاىلعانهلإ
هيلهلاحلکيفاوعبتاو

ملظلکمالظهضرانم
فالسألاةريسنمىرولانيب

داجللتبلطو

لجوزعمہرلعمش
لسرميبنريخدمحم
ناسحالاولدعلابمهرمأب

لجألاهعرشباقحىدحلاىوس

ىجدلابهايغىلعىدحلاحبص
ربكألاهلالاةدابعىلإ
لالجلايذهللاباوكرشادق

س٤٤



امانؤ اهنودنماودبعذا

ےفكلاءاسؤهسم ِررنم ر

ربصفهرلباقدقیذالابو

ررضلاهيلعهللاقناهو

قحلاعاباىلإتشعتناو

هباينمافهللامهاده

برانيطايشهعماودهاجو
سيبلاهللاضبقف

,نودشارلاءافلخلا

رصبلالهأةيسىلعتع
ناوضرلاوةهحرلامهلع

لكيلمهعاتابع
ناكمالاوةردشقلات

عبتيذللةاجللاتفحو
یهلاهل_ وەدصيملفىدحلاىأأر

الايفدهاجنمسيلف ِ0
اعررصنينمناو

لامكلا2ع ايوذجاهنلنکو
ريفسالاتيأردقو
.:الاويبللاةنس

١اوحشوتمهمةقرفو

امارخاولالحلااولهجو
2ياورشاقشلالهُ

_۱كاذىلعهالومرمال

ورکمذا:eهللارکمف

قبسلالضفبتصخةباصع

هبرنمهاجاماوعبتاو

لمہیدلمكأ

فلكيفاوكلسدق
رفقظلاليسىلااوقف

نارفغلاوزوفلاومہرن
لدعلارانمايعاىلعلاح
نامزلاولالافالتخاىلع

اقحلالهأراثا
نلنكريملوهنع
9يذکكکهداهجقح

ويلالجهلذخي
يلالاعملاىلاهبق

لاصفلاولول۱اعم

نآرقلامكحمبمهلهج س
ةسايريوذاارحبصي

اضمغدقالهنم مهمهلهجعم
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یجرینحداسفلا

اوعقواف
رهظو

املظ
اجہن

اوتاعهللادالبيفو

ءاسو

:اقباساهيلإانرشأكبولطملاةياغمظنيهيتلاهتزوجرألوأاذهو

یفکولاعتهللدمحلا

یفطصاىلرألاهبحصوهلاو

رماعسینبايكلاملا

رابخانمدجوامعج
ةعلاطلاىدلالهسیریيکل

لئاسملانمايراحءاجف

يلقاروهتارفانيحو
ماظنلابلاقيهتببص

يفبغريىرولارثكانال

ةدافإلاجهلماىیرحت

:هدلاوٹریلاقو

دازلضفأتاحلاصلانمذحل

ىفطصملايبلةالصلاغ
افولاىلعملنيعباتلاو

افنصارفسهقفلايفملاعام
بيرالاةشمالعلاانتخيشل

رفاغلاكيلملاناوضرهيلع

رايخألاةمئألانعهيف
هفعفانمهلراقيسجو

لهاجوملاعلاهسفنا
يلجحاضياوملعنمهيفام
مامالععشفللالصحيل

يفولااهرثننودمولعلامظن
راركتلانمهيفامفوخو
ةدارالافهللاصلخو

داعملامويازنکاهرخذاو

دادعتسافشيعينماذبح
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بيرغةايلاهذهىفتنأ

امیکلسوفنلاهذهتقل

ينامأيفانسافنأانعضأدق

ِنأتانفتاحلاصلاع1

اًمعحيصفُلازتالاندلاو
یرسکبتدرأوارصيقتلدنج

تقبأامونونلاسأكمتعرج
يبننونلانموجنيسيل
ارطقلخلايفهلالامكحكاذ

يداوغوحياورايالاو
دافللالامةايحام

داېتجاباهبرهللادعت
داشرإلاةحجحماهابحو

يداعمودساحنماہرتعی
دالالایدمیفمعنو

داتعلاواهيغفتدامو

دارمنمهنوهتشياههيف

داكنألاةثكهقرافت

داسفوةصغنمهتدباك

يدانمللاهعسغصيملف
يداعألاىدعأسوفنللهنأ

داهلارشلهبزحاعدذإ

يداويكوكشلانماًنأكو

يدانينمانَعاَمْسأاًرَعُأول
يداقلاكاذنمضيفالابواي

يداصلابلقللبتالبلخ
يدايفىدهلليعسلانعو
يداتتواهلهألهئرَمضأ

داعودوتلعتراغأو

دالتوأفراطنممدل

داشروذملاعوألوسروأ
دافنوذاقبلاولدعلابوهو
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شيعبنامزلااذيىتفيك

اندقفدقامدعبحاترنفيك

دوطبنونلاةراغتكتف

ىقليسوادهاجرمألابماق
ايازمومراکمنمهلل
لاناباوهدهجملعلامدخ

اميكلمحالصلاىلامهاعدو
ايرغةايلاهذهيناك

ءازجريخهلالاهازجف
اڌعتسمةرمعلوطيفشاع
لالجيئهبراشاهشاع

مارصناناحنيحهافوتو

عادةوعدباجتساوىضمف
هيفلحاعجضمهللادرب

هاطخءافتقاىلإانادهو

انششهُدوهتوبانعجفدق

دلابلقنكلوهيفىع
ءادتهامعيطتسنالاناہربر

وسلانعسوفنلايذرهقانزع
نمانلسنانهلإكرادتف

.انيلغيأانزع١ر

يدانيليحرلاىلايدانماو
دامعنماذبحلضفلاةدمع

داوطالامظعأنمانيفناك
داشرلاءءاولارشانلريا

يدانلاردبنيحلاصلاةبخن

داهجلاكاذرجأهالومدنع

دادعتلاىلعوبرتاياجسو
داشرللاودتهافقلخللقح

داعملاومهشاعمياوحلفي

داعملايفهيظنبيرغو
يدايالاوىضرلابهاڵلوتو
دادعتسايئشيعينماذبح

داشروةلطبغومارتحاو
دافللالامةا

داوجمرکرفاغمحار
يداوغفطلبحسنمهاقسو
داشرلايفهيعسلءادتقاو

يداولکيفمنانللظف
داکنايفوةرسحيفني
يداهريخايداشرللاندهاف

داسفنماہامحالصاو۶

يداعالاديكوانلاعفاءوس
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قفووتقلخامرشانفكاو

يراعشيهاايربصلالعجاو
ماتخريبالمتخاوبر
اياربلاعيفشىفطصملاىلعو
مالسوهبرنمتاولص
ارطةباحصلاولالاىلعو
دوعرتتحوقرابانسام

دارموبلطمريخىلإان
يداټعالجااضقلابىضرلاو
داعلايفانظحنوعلابتكاو

داشرالاندعملسرلامتاخ
دادمالاةلوصومتقولک

داهتجاقدصبهاافقنم

يداحمرتامويجايدلاف

خيشلانملاؤسىلعباوجاهنموةيمظنةلئسأىلعةيمظنةبوجأهلو
:اذهوهويربجلاربجنبيلع

ننلماودولافيحنطفلاةمالعلاىلا

نلعيئوارسىقدلارجحيفبشدفنمو
نمزلااذبطقفيسليلسٌيمكلاىيابا
نفسلايفملارعقباقرغدقناجوزلااذا
نجشلاثداحلااہمنممدتیردیالو

نيأاللاميثايلايفمسقلافيكف
نحلاةروثمةيفكمكل.امئاديركشف

نطفلاهبحصعمىفطنصملاىشغتهللاةالص

باوجلا

نسحبلاقيفتأنّطفلااخاايكلاؤس

ننملاولضفلاىلومنوعبباوجلاينمذخف



فسنمميلارعقباقرغدقناجوزلااذا
نجشيفنيڏذنمىوتنممَدَقتملعيملو
ندخلاهلخنمامهشمودرفلکٹو
نطفلايوذنعثراودلاهيفىرجاهىغليو

نفسلانمةعبرانلبيجوزلاالككتيناك
ينُغمثدالوالانماملبجاحكيملو

نطفلااهجوزلنيراوللمهسأةمخف
نسحلااهثرإنمةثالثلانياهئراوو

نمزلایىدمامہبثٿايمالالافقضعبو

نقوالبهيراقايفلكثراذشفيف
نسحقباسجاوزنماقحتسااهىغليو
نبساىدحلاوىلنيلوقلالوأيدعو
نحلانمنمأيفيربجلااأايشعو
نللايذشرعلابرهنللاةالصتلازالو

نظفلاوداشرإإلايوذهةتاحصعملاو

ةادُهٍقاقثنمْيبايسلانافلخكلسلاوذريرحللاهيقفلاول
تافرعملاومولعلاعيمججيفرحبوهليجهوبنل
4تابترملاحتافناکلبماكحالايفويواتفلايناکاعجرم

.قلغملاجترلاوريصبلانطفلاولقاعلارهاملاقذاحلاريرحنلا
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ازجرةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضّرقنه
ليهمنبلمرحنبلّيمُجنبنافلخىيوباةمالعلاانخيشزجرريغو
تناکودلواہیفويكزإلامعانماميسدلبنمهلهأناكيلئومسلاينايسلا
هللاةعاطيفبشوًاشنففلألادعبةئامنالثوةينامماعيرحتلابسحبهتدالو

دجفملعلابلطللئامسىلإهدلبنمرجاهوىلاعتهللاةيانعبملعتيذخأو

ةمالعللنيدلامولعءايحإباتكيفهتبيبشيفأرقياماريثكناكوهيفدهتجاو
رونتوهناميإكلذبيوقفاعساواملعهللاهاتاىتحهاقروهبذهفيلازغلا

ةعسبهنارقأنيبرهتشاوهناسلةمكحلابترجفتوهنانجنيقيلاوصالخإلاب
نيعتةدمدعبمقاتسرلاةيالوبءاضقلابصنميليلخلامامإلاهدلقفهملع

يتحاہیلاوةسكاعمنمصصغوردكىلعابيفيقبوحرطمةيالوبايضاق
دعبةئامتالثلاقوفاماعنيسمخلاسأرىلعكلذولمعلانمةلاقتساللرطضا
دعبانطواهذختاثيحامتلافسنمكدلاةلْيغةلحميفلئامسىلإداعوفلألا
دلبلايضاقهبلطروميتنبديعسناطلسلانإمثهسأرطقسمقباسلاهنطو

بلطلاناكوردبنبيلعنبدوعسلضافلاديسلاذئمويهيفيلاولاناكوروص
ةبيطقالخأونيداذناكوديسلااذهةبحصيفاعمطخيشلاقفاوفهتطساوب

هعمثکغنوروصيفهروزنديشريخأوانأتنكوقئافمركوةنسحةريسو
نمىلختفةليقثضارمأببيصأخيشلانإمثهلبتكنوهعمسردنةليوطةدم
مامالاهبطاخهتحصتلثامتوهللاهافاعنأدعبولئامسىلإداعوروصءاضق
ةدمدعبمثةقفاوملاالإريملفباطخلايفهّزعولئامسيفًايضاقنوكيلدمحم
نيتسوةيناثةنسيلاوحيفكلذولازتعالابحأواسأرءاضقلانمیلخت

ماكحألايفواهريغوةمهملاىواتفلايفاعجرمهدلبيفيقبوفلأوةئامنالثو
كديسلاتيبلااذهدافحأنموروصنملادلبلالهأمهوديعسنبدحأمامالالسننمءالؤهناىفخيالوةنطلسلازكارمنمةدع

.الضافالجرناكدححأنبدوهديسلاهوباوةنطلسلايفاريااصيذلادوجنبناطلس
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نولوغيوهيلعنودمتعيدلبلايفماكحألانولوتينيذلاةاضقلانأثيحةيعرشلا

ىرتوهيأرنوذخأيوهنوتفتسيءاحنألافلتخمنمةاضقلاهيلإينأيلبهيأرىلع
ارقيءيراقلاونيتفتسملانيلئاسلاونيمّلعتمابائيلمسانلاباصاغمويلكهسلجن
يفاهقفنأاهلكهتايحتناكاذكهرداصاذهودراواذهوبتكيبتاكلاو
لأيلمهحالصإومهحصنومهداشرإونيملسملاةعفنميفوىلاعتهللاةعاط
ةئامنالثونيعستلاويداحلاماعلايفةميركلاهسفنتضافىتحكلذيفادهج

نمعفتنادقوهتنجهلخدأوهتهرهيلعهللاغبسأهتيبطئاحيفنفدوفلأو

رشببهناوخإنمهروزینمیقلتيةنسحقالخأاذناكوريثكقلخهبدأوهملع

نينمؤلملاةريسهذهودفاوفيضلکلطسبنيوهدنعامهلدوجوةشاشبو

نالادلبلاباتکدحأوهوهبىتكملاوهامشرحأنينبافلخدقونيحاصلا

ةللادبعخيشلاةنطلسلاةالودحأوهولرألانمانسرغصأرخالاو
ماكحألايفرثألاررغيواحلارردلاكلسباتكفلُأدقو‹نافلخنب

هنتمولينلامظنيهوتيبفلأنيرشعوةيناثةزوجرأريسلاونايدألاو
:افوأهيلعتادايزو

ىرولانيبنمموللايلوأىهاروندقيذلاهللُدْمحلأ

ىدرلاولالضلالبساوبناجوىدالساهرونباوكلسف
عقابسيلمعنىلإعفرألاماقلاىلإاوتناىح
ىمسملالجألاءاضقناىلإامجادجحمهللاكدجأ

ىدملانمةتعرشيذلاىلعادبأكسركشلاةدمتسأو
لمعلاحاصلينيجنأوللزلليفإوفعلابلطأو
بجحيسيلمهللاكوفعوبنذُمءيسُمدبعيتنإف
دمحمىفطصملالوسرلاىلعيدبألامالسلاوةالّصلامغ
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اييذلاهلاو

داشرلاجهمنابتسایتح

الاطلوقيدعلافدعبو

بهذملايفالارفسدجأملف

رخزرحبهمساكهنإف

كبسلاواهعيصرتيفداجأ
يراعارطلالخالاةمْصَونع

فذحلاوهراصتخاةرثكل

ارمشمهماظنيفُتثمَقف

انقْفوينأنمحرلالأسأو

ملكلاضعبتكرتارو
ماظنلاىلعیصعتساامكرتا

ناكمإلابسحبهريغنم
احجرأهار1احجرم

ىوقألاليلدلاىلعادمتعم

يعطقحجارسايڦنموا
ليدلاولوقلانيبنرقأ

يفإنمبرقلاكاذبوجرا

للخىلعوظنفقينف
فصنُملاراذتعايلارذتعم

انيذلاوالملعلااونوددق

املغلاتافّتصميفترظن

بهيغللةءوضوليلينلاك

رردلاسئافنعرشلانمىوح

كلسلايفتصريللالش
راركتلاوديقعتلانعليلاخ
ُبللاهيدلاراتحمفق
فلطعلاريمضةالاومعم

ارهظينأافخلادعبهلع

اقلطمباوصلليعفويلو
ملعافهنمسيلامهئدزو

ماكحألايفمهلاعججأو
نامزلاولاحلاءاضتقابسح

احضومههجولا

یوریثيدحنمواةيانم
ينظلانمفىلوأناكنإ

ليقلادنعلاوحالابلاغيف

دئاوعلاوحاببرألارثكتو
يهابُمالوهبارخافال

يفاصتلاوحصنلاوىضرلابو
لزتغعيالإوالهانإهخلصي
فنصملاللزلارتاسو
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انأوهلإلاىلعنجأو
:اغوأاهومعلاِءءالجهامسهنعحرشاهيلعوامّذلايفةموظنمهلو

مسلناءيدبُثهلاللُدْنَحلأ

هملعنمانمحلأيذلاىلع

ىدحملاكلاسمىلإاندشرأ

انشلايصحالهيلعهناحبس

الُصتامالسلاوةالّصلا2

ىدارونىفطصملالوسرلاىلع

ىرشلادسأهبحصوهلاو

اوحضواواودېتجاواودهاجو

هليتلاةرورضلاةثكل
تبجونمينلأسدقناكو

افصلابابرأناوخالاةصالخ

ايفاشامظنَنفلايفْنعضأنأ

اجرلاتاحارتطسبالاطو

ينحنينأهللاتلأسمث
هئامعننملومألابداجف

تهتشادق۴امظنهکاهف

مدعللالقوًاتوماهديُم

مدقلاوذيىلاعتلهاهلک

معلانمبزرلضأبانصخو

ممجهنهممعنءاشلاذؤإ

مجسنلاءاتّتلابنييشم

مالاريخىلإثوعبمريخو
مكحالدعهبوصاصقالب
مدبهللايففكألاايبضخنم

مهنادقامهللاعرشمکحْنم

مهألاوللجألاوققرألاوه
معتهبيتلاىولبللووعدت
مزعدقاميفهايإيتباجإ

ملقوفيسبنيدلارصانو
مهُملالُجايواحنيبلاطلل
مدنلاوهنمسأيلابتبلقناف
مهلارلهناسرفنمتسلذإ
مركولضفباقيفوتوانوع
معنلاضيفىلعهللدمحلاو

.ءاملعلاةلجأنموهودشارنبملاسمامألاونصيصورخلادشارنبرصانةمالعلاخيشلا(١)
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ةجهبىمسيةيمظنةقرفتمةلئسأىلعةيمظنةبوجأعومجمهلو سلاجلاةجهب
مكحوحئاصنوظعاومايفامنادحإهلنيتموظنمىلعباتكلااذهلمشدقو

:يلياماوأوثوحبودئاوفولاثمأو

العلجرعيرهللدْمَحلأ
هتهرلىفلزانرقيادج

انفلزيوىفلزانيرقياده
اهفباوسمجمعنىلعاد
تلدعاممالسالاةمعناهّلَجأ

همهليءاجدقذإملعلااهدعبو

هبًدمتسااركشدمحلاكليير

امعنينتسبلأدقدمحلاكليير

يٽرذعمنيعيزجعبيفارتعاكل
ىلإةادحلايداهىلعةالصلاغ

تمتخنمنينوكلاديسدمحم
اورصننمعابتألاوبحصلاولالاو
ممهتعسامىلوأملعلافدعبو

هبلاطلقينامزيفىرأنکل
اللعاوزربأموقةلالعالإ
مهلطملجنإمهللعتنمو
دقةبيبشلامايتنكينإو

تمظُدقنايدألارردیوحكلس

مكحىلإبادارهاوجعمو

الملاهناوضرنمغل
اللزلاوماثالاهبانعوحميو
العوهناحبسهناوضرلابرق
اللجيأءاصحإلاورصحلانعتلج
الدعهلوقينمدنعةمعنب

العوهناحبسادعّسلاهقلخنم

البسلاهبيدهتساوديزلاكنم
الزجناواركشاشعيطتسأال

اللزلارتساوًاوفعفمايقلانع
المتكاهلضفيفيذلاةاجنلالبس

العنيلسرلاقافعئارشلاهب
المالاوزوفلااولانفهللانيد
القعنمدنعهيلإادكواج

الهجلالحفتساوهبلطمعو
اللعلالبقينمتسلةليئض
الُهسدقمظنلانألاسردمظنلايف
المكدقكلسلايفارردهتمظن

المتشمماكحألاىلعوهبامظن

الضفالټتاداقخراوتىلإ

ہ00س



هبرشمبذَعنمرواسردهمزال

ةيفاقمظنيلادبدقانهاهو
ةدراشكاذنعةرهوجلكنم
ةنماكرحبلايفةولكوأ
هلضفأكشالانرهوجنإف
تلمعامصالخإهلأسأهللاو

ةبئاشلكنماصلاخههجول
لايفعرشأهللامسابنالاانأاهو

الہنهببرشاويوترتيکلالع
الزتعمكاذنعادغدقاملكيف

الحبتلٌّصفدقةناجرملكوأ

ىلعليقترتيکاهطمساهتعدوأ
الغمثردصلايفالعذإهموظنم

المعهليبلقیونوايحراوج
المعلاولاوقالادسفتةئيبخ
المعلاوهاودجايغتبمدوصقم

:ةيحلالاةليسولاوةيثيغلاةرطفلااهام“دقوةيناثلاةموظنملالوأهذهو

للايلذليىوهنمبابىلع
يبذعمدودصلانإاسّبحأ

ناوماوهييسفنبدوجا
ىنلاةياغيلوهفاهولبقتنإف
مكيلإالإبابسألاتعّطقت

ىرأالفينودباوبألاتّدُسدقو
لوعمومريغيلاجلمالف
اهرسابتانئاكلاينتعفددقل

اجوذاليتحتوأقوفالو
هدعبدغعبلاولبقلالبقكدوجو
لوأكنألنوكالوتىكو
امونکبتانئاكلالکَتلوكو

اولذهباتعأتحتموقرعايف

وليمكيفهزميلاذعنکلو
لصألاهعجرمعرفلاودنعَنمِل
لذبلافذنإهاليووفالو

لبحلامصفناولامالاىرُغتثرو
لحرلاهبطيادصقمكبابىوس

لوحالويلمكبالإةوقالو
لهسالوينيقيرعوالفمكيلإ
لبقالوماوسدعبالولبهب
لبقلاودعبلايوطنيهيفمتنمف
ولتيهلقوحلوأقبسمثامو
لکشالوفورحوأظفلكلانه

س1٦0



انفیکتفیکوفيكنعتٽيلاعت

هليحتاليذلاكللاكليفإ
ىشتخيسيليذلاكلملاكل.يهلإ

لااقبلاودبؤلاكلملاكليحلإ

لكلاوزجلاوقلخلاغيمجىنفيو
اولحنملاتوعننيانعتسڌڏقو
لقنلاوبلقتلاويلايللافورص
اولجنِإونيبلاسلابالتساهيلع
لحنيسيليذلاٌرعلاودمرسم

باتكهفيلأتنمو‹ادجناتليوطةيناغلاوىلوألانيتديصقلااتلكو
:الوأاذهوةعئارةديصقبهمتخهقفلالوصأيفوهولوصألالوصف

رمتلاهباهلكبارقؤم

مسققزرلانمهلامىضري
ةبستكملالئاضفلاهرجتم

قطناييحباوصلاهقطنم

هاشغيهرهجوهرسي
رجزهنعاملکنعارجوزم
معنلاوهيدلسؤبلاىوتسادق

:يشاطبلاانهمنبدلاخنمهللاؤساذهو

عدارلابرارحأللموللاام

نکيملامبلطتنأبامو
هيدنمعيضنإءرماو
ىلبلاهيفجهنأاذإبوثلاك
عباقيفلحلذبف
افراطعماجصخشبرو
هناولءرملاكنالو

هلاعفألاكتلام

ةبقَعىلعأبولواهلقري
قبالإاقطانهارتالف

عقاوللبهرتنأبالو

عئاضلابِءرلايعسلكف
عقارلاةليلايذىلعَىعأ
عماطيلحتومبرو
عماجلابكيمللكاو

عناصلاىلعلدامعنصلاو

— 0۷



الخامهمفلقعلابرملاو
قطانمكفقطنلابهرملاو
ىتفلاموريامىلعأملعلاو
بلطمنمملعلالثمسيلو
هلءایصحيالملعلاو

لكشمالنعنإنحض
اعىلإىناتفت
لزيليذلانافلخرباك
ايجاراهتيجزأةلئسأ
ةرحانسلحمنمىلإتوءاج

ايَحلااهارعوطخلاةيناد

ريَاهدجونماهقتحت

ىبصلايذوأنونجملابئانو

ايفاشايفاکاباوجوجرا
ةبوحصمهللاةالصمغ
هةحصعملالاوىفطصملل

عئاضلابءرلامفهم
عماسىهقطنلابرح
عفانبسکمىنسأملعلاو

عفاربصاننمهبمركأ
عراشلاُحَدمهيفكانه

عقاولابركفلافأربغاو
عرابىلإىرسيلاتفلنو
علاطلارمقلاهجورغ
عناقلارتاسلااهاطغفشك

عرابرهابلاجتاذ

عماحلالباولاکاهعمدو

عساشبئاغليلحىلع
عقاولاةطروىشخأويربص
عطاقلادعابلادوخرضاي

عجافلااهنأشنماهّبسحو
عساولابقيلطتلاىرتنف
عساشهرادنعبئاغو

عفاشلابكيملميا
عجارلااذةعجراذكنج

عماجلفاکريبمدو
عياضلارطعلامالسلانم

علاطلارمقلارونمتام

— 8۸



باوجلا

للدمحلا ىذلاعركلال0

۱رصحلاوفي۱

اعمةالصلا2

ایدحلاباناتأدقنم

دلامامإملعلافدعبو

اقانهرلاهمهلي
اايقشالاو زأدقهمرءاي>

لنتلسافلاستلااهحات
اڻحابهبتئجالذخو

نإبئاغلاةليلح
1صبلطتتلفاف

مملعلالهُفلخف

اهقيلطتبجوأمهنمو
ةاوفلتخاءالوأنکل
ىرعلابوأعوجلاب۳

هبلاملعبللنكيملنإ
لا رضاحهللامنکید

همدعيأعضبلاوارض۴

الواکالهعوجلاف

بجومهکرتموفلاقو

اولااطعلابانيلعن
لىبنلاكردنعتوفي

هاناوبحصلاوىرولا
70عدصمنمهب4

7مومأملالمعلاو

0عضاخديعسلک

عراشلانعیوریريخيئ
7قابطإلامک

اولاطعلابرىلإبغراو
3ايضلاكاباوجينم

فادنمرضللامورض

ابنملصالبولقش
لابلاانه وابقيطلااهاٿ

0فقيرفابموت

هقاولايفءطولاكرت

عطاقلااهجوزنماهقيلطت

س0۹



اسبلملکأمعمتدڃجوول

ةوفاشفءطولاةوهشو
بجاوتباقحكاذو

هنوکنممزليالرضلاو
الاذهراتخأيىنإو

ىبصلايذوأنونجلابئانو
مهبولةعفشلاعيضنإ
نأدقاهكاردإيففلخلاف
انهاهابتيوفتیریضعب
مهقحيفتيوفتلاىرأالو
ةدمهلطبتالنقحلاو

ىلعيرهللاىلصواذه

مهعابتأوبحصلاولالاو

وصنمربلاوهرصانىتفوط

الالتيراردلاكهيفاوقوإ

عبارنمدبالانکسمو
عدارعماقىلعأجاتحت

عفادالبلعبلاىلعاف
عقاولايفسفنلاكالهارض
عنالامدعنمهتركذ
عساشهرادنعبئاغوأ

عئابنمعاتبلااوبلطام

عجاربياوأغلاب
عنالابناکاممهضعبو

عياضلابكلذنكيلو

عئاطغلابنمىضرلابلب
عماجلاقطنلايذهين
عكارعشاخنمىقنلالهأ

44تارثالاوضيرقتلاليجر
44تامدخلابّيطهللااضريف

4تاقرشمتدبهزيجارأو

اللرلاللصأو6موجنلايراردلاو6ةمركملايهوةرثأمعمرثاملا

.افلأتراصفاهرخانمةزملاتنيلوةعراضملاءاتاهنمتفذح

اجرةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضّرقنه
ةمالعلاخيشلابدألاوماكحألاونيدلاوملعلانمةفلتخمنونفيزجرريغو

—ا1۹



اہیقفناکلئامسيداونماجنفلهانميسرافلادمحمنب'رصاننبروصنم
دبدبيفءاضقلايلودقناكوءةماحلااياضقللاسرامموادهتجواروقووابيدأو

عفرويليلخلامامإلاهبرقفهلاقتناىلإتعدبابسألىوزنىلإلقتنامثاامعأو
يفوتىتحءاضقلايفلاحلاهبرمتساونيتباثلاىوزنةاضقدحأراصفهتلزنم

يلاحلاسوباقناطلسلاهنبامثروميتنبديعسناطلسلادهعيفمتيليلخلامامإلا
ًادعقُمراصوهتيبمزلوەزاللابمايقلانعزجعمءاضقلالامعأبئاقوهو

اہنمةمجتافتصمهلو‹هتمحربهللاهدّمغته۱۳۹۷ماعهتایحقرافیتح

رظنلانبامئاعدللثامماكحألاونايدألايفدئاصقعومجومالكلاملعيفباتك
ظعولاوكولسلايفهتايوتحمرثكأدئارفلاطوسهامّسرخادئاصقعومحمو
ديرفلادقعلااهامسديحوتلايفةيمالةديصقهلوحئادمولزغوءاثرهيفوحصنلاو
:اهفوأيميلسلاديبعوبأةمالعلاانخيشاهحرشديحوتلاصلاخيف

الصفمّيقنلاردلانماطوساللكمادقعديحوتلايفمظنأَس
الدعمءاجديحوتلاصلاخىلعهنيشيبيعلكنمهّصلخأ
الزنمباتكلاجهنىلعاقافوانبحصفالسأبتكنمهزربآو

اللترونحابصمهحضوأواصلاخربتلانمىفصأهحقنأ
الخدفلطبلانمهيففيزالبهديرماقحڌديحوتلاملعيهب

الحاتعويلارخذهلعجاوىضرلاهبوجرأهللهمدقا

:تايبأةتسوتيباتئاميهو

اہيفشيرأتلانعربعشورألاوحورجلايفةيئارىرخأةديصقهلو
:اهرأاذهوةيسيسنرفلاشورقلاب

.مهداوجانمولاجرلالوحفنمدمحمنبرصانخيشلاناك(١ر

ا



رغَتيدُهديصقلانمكيلإ
ربتبةروسمةلخلخم

يشونسحلالالدنماہلع

ياللامظنتهکاشروطس
لهجلاقعشورالانملعحت

ارذَغ:ركفلاتانبنماسورع
ارديللادوقعنماہلع
ارطخوالفرتشماذإسيق
ارذشليصفتلااهماظننيزي
ارحكيلإحورجلايفيدو

ءاجوهيفعدبأدقفملسميأةمالعلاخيشلاةروصقمىلع"''حرشهلو

ولةريثكةيمظنةبوجأوانرضحتملزيجارأهلوباجعلابجعلابهيناعملحيف

بلطيفالاقيتلاةديصقلاهدئاصقنمو.امخضاباتكتناكلتعج

:يهوملعلا

انديسراتخلاىلعةالصلامث
مهعججأباحصألاورغلاهلاو

ابلطهلیّعیامملعلافدعبو

تحضتاهبايلاةدمعهنال

تحنسدقملعلابيتلاةايحلانإ

امركافولالهأنوملاعلاف

اونفدنإوايحألامهنولاعلاو
اودجونإونوممهنولهاجلاو

ادېتجمملعللًابلاطنكينمف
هب_فحتىلومللملعلابلاطو
.ةروصقملاىلعةروثملاررسلاهامس(١)

مئألاىلإًاراذنإلسرلاثعابو
مهلكهللاقلخريخدمحم

مهرثألوفقيمهدعبتأنمو
مدقىلعیَعسُيامردجأواح
ملَسلاىلإقرييذللمّلُسو
مدخاولالالثبةايلاكال

ملعلاكسانللمهفىرثلاتحت

مدعلاكسانايفاولهجامممهف
مدنلافزوفلالانويلاعملالان

مظعىلعاماظعإهللاكئالم

— ۱۲

 



هقلاخاصالخإملعلابلطينم

ابلطيقبامىعسيملعللناکنم

هلماحهللاقلخنيبمّظعُم

افرشهبنوزومملعلايذدادم
تمكترااذإبليذلجارسلاوهف
فرشنمملعللاملقعلاغلبيل

هسفانطاًيلَعيفليللامئاناي
اطبتغمليللامانتكارأيلام

اردتبمريسلاجوداقرلالخ
تقمرابهايلوطالفاغاي
ةفلاسراذنألاولفاغتلامف
رذُنمتيقالامتظعتااله

دَمأاهدحعاتمةايحلانإ

اهَمعاطمولتنإوةايلانإ

ابجعاتمدقيتلاةايلاكبه

مہکاسمتسمأاوفلسلوألانيأ

هحلاصلامعألانمتسرغاله

هدصحتكابقعيفريخلاعرزتنإ

عدفكيلإالهجهبرادباعاي

بّصنيفتلزنإامةدابعلالخ

بغشيفتنكاماةدابعلالخ

اذإفيرشلاملعلابهللاةدابع
جلتخمبايلعلاوذهللادبعُيال

ملظلانمفوخالبروسجلازاج
مركلابهارحأاموفيرشلاوهف
مكحلاومكحلابلقينإهقطنو
مثألاديسنعتأديهشلامد

مکترملکىلجلهجلابياحس
ملقلابملعلالضفرصحيسيلو
منتاَتفصنأولومانملالخ

ملسلابكاقالدقكرهدناك

منتغاوهبلطافةعسيفتمدام

مضوىلعايندلالجعنمهانيع
ممصيفكانذأشمعيفكانيع
مسلاةدودعماعمةايلانإ

مدعلاىلإايحلادَمَأيبتنيو

مسدلايفمسلاعيقنبةجوزم
مينلارظانللانساحمتدبأ

ألاىدلاظعوربتخلابحت

معلانمىبقعللتدّؤزتلهمأ
مهلعفلاقثمنمهللابزعيال
ملكلايفناحلالااهمصخةدابع

مرضيفكيقلتنأكشويواهنم
مدنلاهيجمزلاوةلاهجلانم

مہیلابكاسمالاكرتافةطونم

مهتلانمنظالوبولقلانم

— ۹۳



ةفرعمنودالهجهللادبعينم

ةفرعمنودايعسهللالبقيال

هلسيلنالسکلافلساکتلارذ
لجعيفءاديبلاودفادفلاوطاو

ادمتعمناطورألاولهألاقرافو
المعهبوجنتامكتيدفبلطاف

بألثمومعنمْملعلاثروُيال
هتمناكدقنمملعلاكردُيال
هببلاطالإملعلاكرديال
اذإماطحلالالاكملعلابسحتال

امركهكالوأنإكَهلاداو
هبنكستالةعسنمهقفناو

امركهتقفنأنإًصقنيلالاف
ابكاتأدقنممحياصنلاذخ
انديسراتخلاىلعةالصلاغ

:ظعولايفهلةديصقهذهو

مهويفناريحةهبشيمتحيال
مهجوذهللاقحفرعيسيلو
مقنلاونامرحلاىوسرودصلادنع
مسئالولسكتالولجسلايط
ملغفملعلاثيحملعلاةيانع

مُطالىلعولعتامومولعلانم
ملُحلاكليلامانبىبالو
ممحلالماخوأاهلصحيايند

ملظلاورونلاکامہنییناتش
ملكلاوتمصلايفهبكيديددشاو

مرکلاکكاسمالاهبسيلفافك

ميشلاوقافنإلابدادزيملعلاو

مصفنمريغحصنةنايدلانإ

مجعنموبرعنمةيربلاريخ

يصعلقاويصاعملانععزناويلوتسفناي
عبشلاحيقلانعيعادتراويرکكاذاو

يعدوةيرداغو

ىوتلالبقيربتعاوىولاكيويفلاخو
ىونلاموييبقاروىوهيوهنمنف

ا



يفعبتاينمحصنلاو
فلسلاونورقلانمفلسنبيربتعاو

فرسلارجبيفماعرفرتيررخقيف

زريش۾
ورفحتأدقةريثكاوفلسنورقنم
اوفرتعاواوعرامواوقرتأوملاب

اركېتناواندلانماوركلمكيلمو

اوركلېتساواوعّنجواوكلهأووكلهدق

ىستباوروصقلانمانبلاداشىتف؟و

انفلاركذيسنىتحاندلاباوبأزاحو

يوغوهفهغنعيوعريملیفم
يوسلاجهلارداففيوقلاهنأنظي

عرصملابىدتراىیتح
داشویبنمنباوداعوداشنبأف

دالبلاساجنمنيأوداسوداجنمنيأو
عيهميلارذبندف

رودقلاىسرأنمنيأوروخصلاباجنمنيأو
روبقلاطسومهتافرروجحلاباحصأنيأو

عضفشيملوصعمجا
— 1۵



نوجحلاطسومُهَكالُوَأنولملابيرمهبَحاص
نوهراونجابمهفنوطقلانماولقندق

عزفلامويلىقرص
روبقلاودوحللاىلإروصقلانماولزنأدق
روشنلامويىلإمهفروخصلاتحتااه

نکسنمافناکامنأكميننفغمكلت

نحنيففونألامغرنطولانماوحرخأدق
عقدمقيضمىلإ

نلعتولاكوؤجفينألبقيوتسفناي
نتفيئوقهريفنحملادييلنټتناو

يعزجنملمأټتعزج
تافوكنمىضمامتامملالبقهليوت

تاوهتالكفتاوفلالبقيرفغتساو
عصجريملىضمامو

للزلاكسيللقولمألاكيويرّصقو
لجألاتقويرضحتساولمعلاكسيحلصأو

علاللاكاذلومهو

مرجلاويصاصعملانممدنلاكنميرعشتساو

مدنتالنألفملبوتلااإف

عفياملبوتلاو

كفرسلاوبونذلانمفلسابيفرتعاو

ب



ف2َ

قلاخلل

الخنجيركت
الوشاع

يملستملیتمىلإ

فرعاباتنمناف

عطل
الوءوسلاكلاعفأ

عز1

يملسافكيوسفناي

يصعمسافكدقسفناي

یوهنحهناثج

الحيشممظعلاوالحترابابشلانإ
العشايفبيشلاوالبذيدوعبط
علالالاعتشالش0۱

حالوبيشلاقرشأوحابصلاءوضادبا
حاورللبابشلامزحاشولاكٌبضراصب
عسىريالوينه١۱

باببيشلاهبدقبابشلاورورغلافيك

باعيبيشلابلهجلاوباحلابّْيشلابلمحي

يصتسهبحاا
ےندقنأهرورغىنحنادوعلااذإفيك
لهجلاحبقأامانشفلاىلإهلاحرت

|عجريوبتيملنإ
یوثاذإإىتفلادلحىوتلااذإىولافيك

یوزنافبيشملاهب

س۷٦



عيفلاكراصو
اطخلادنعترصقدقاطخلاورورغلافيك

اطخوارزولمحياطحخمثةرورغ
نعسبرملكعبي

لصوبيشلاوهاذولَحَردقبابشلاكاذ
لرهيلوٍةَميطيللصفتارمعلارثكأو

|_عشتنالویضم

یشورورغىلعانعيئيرمعتيضق
اندىتحاعلاالإاندلانملنأإو

عرعملامايش
افلسانازيكبأ
۱سوضَق

افَحْصلاهيفتدوس
7۰ا

فكتعملزاملو
عبتلاحيقلالع

ىضقنايذلايرُّمُغنمىضمامَنبدنأو
ىضترااميقلالىضرلاهبلنأملو

-ہضملايلمعنم

داسفلايفبونذلاىوسدازمىوقتلانميلام

دانعلاويسفنملظبداتقلاىعرأالاطو
۰مطمومصل

قاطَمبنذلاىلعيلامقاطيالمظعيبنذ

قاسملامویلعيفقاطيلعادغدقل

عزجلاوازجلاموي

س1۸



صاوبلابذخأمويبصالخبنذلانميلام
صاصقلاوءاضقلامويصامتالدجألو

عفرلافاشفكلناموی

اققاشمهشكواقلاخلابيجأاذام

اقباستينجاباقطانباتكلاموي
عدبلاباكترانم

يشسښوأيلإلبقافيتوتيركيلإ
يتربعيهإمخزاوينرثعيمالأ

يعجرميزكيللإ

للجلابنذلارفاغايلجأيبنذنمكويفع

لجفيطللايقلاخنملمألاوينظنحو
يعمطمبييالنا

ريغصلابنذلانمتبتريبكلابنذلانمتبت

ريدفاييركيلإريطخيلبنذلكو
عمساويهارةغاف

مانألاريخيبنلاىلعمالسلاوةالصلاغ
مامغلابثيغحسنااهماركلابحصلاولالاو

عقعقلاەدعرب

ىسيعنبىسومذاتسالللاؤسىلعهباوجةيمظنلاهتبوجأنمو
:لاؤسلاوهاذهويركبلا

— 1۹



متالمقحاصاي
رفاوازوفتئشنإ
ارهاطءاسکكکسبلاف

لبستىوقتلامزتلاو
يكلملعلابستكاو

يقتريدفىتفلاهب
لاىلعوهعدوهللاو

تبهذدقلقتالو

لابلصحيانإف

رهاملكثحبو

لصفمكحبط
اننبروصتمربحاک
ىرولايدېيذلاوهف
دقملعلابيذلاوهو
نإلوهجلادشريو
اذإهبيجلتليو
ہایدخدمحموبا

لاندعمدابعلاثوغ

حئلکحق
ماعنمهبرک١

ارردىظحاتلزل

تعصرادرقعكاه

مرجواسندنم

مظعألاماقمالإ

ےسيفهاب
اعتلابوسرد

مزلقرحبملعلايف
منهتلصمكحلاين
ميبشلاديمحرص

مرقألاطارصلاىلإ

يسرلهجلامهاب

معشقهاهه

مركلابرلضفلان

ميملکفاك
ممحابامسلاكال

مركأوهبهركکا

مظطمطفلاوجبنم

—V۰



رمکمبأتحخأهلصخشفلوقلاام

ملعافتحخاكاذكهسمأنمهلوهو

مدلانعيدينأنإقيتعلالتاقو
ملخنمهلانجدجيملويلولاىلإ
مالليلابیلوآاهتدیرتنمف
ملسمتيلامالكوتنإناشاو
ملعياليناثلاودحاولعفيضحيله
مرقألاحالصلالفيفنرظاسيم
مرلاتوصعمسينممويلهواذه
يمتحاللقهلضرعتامنودنم

مرخااذلعفنعهمزليلهيہلاو

مميتللوءرلايزنجىنةيلاىرتلهو
ملظلايجادعشقيهرونفشكبمعنأ

يمعقحلاجهمنعالهاجاديبدشراو

معنفشعواسعقللاةزعلابمدوملساو

ملسوىفطصمللامئادي٬ِكرلصو

مشلاوىضرللالهادىبوهلاو

باوجلا

مركلابرلضفلليصمتنلابىتفلاتسل
مسقنمهبضراملفيتعنفَتولغ



ملعتاملتنكنإاهردقيسفنتفرع
يمصقمانمتفرعامرغبيلكتعن

يمدفزجاتقنعدوركباخأرصقأ

يمعترصهبالاحضوماباوجذخف

يستنتهيأتحخأعمماللءىرماتخأ

مرح7ىتتحناجؤزتامه

مرموابسننماميامسيلذِإ
مهفاىرخألانمىدعُباممةاخفلك

ملعانليكولانمدحارليكرلصف
ملسافهەالکوتامحالصفزوج

يمضليقسرلسفنملالارامعلش
يصمتلامتيلاكاذىلعاهءافويفو

ملعلازجأوةريسكوةقفننم
ملصرايخضقننمتومفياهلكو
مرحاامدرفنمعيلاوارشلايلال
مرقتحناريمنمقيتعلاةيدو
ملعي3امدعمهشراواىلوأ

يمتسيايضرفوُاحروُابصاعا

متقلاةثراكةموسقمهسنجف

ےشلمرلعلالهأنمضعبلالاقماذه

مركالايبلانعمغلاليداوور
.هبملعللفطعلافرحفذحوموللالعوطعمهلل)۱(

س۷۲س

 



زجعاتسالاو
نموررامزمتوصو

همكحعامسلاامو

زلئاجیملجال

مفردنممهي
مىھرغالوهل

مقليلاومىلوأ

مرقألاءالولابسح
معلادوجودنع

محتللابسلك

مرمكلااین

مهفافهنعوهن

مرکضحمسجلل
يصمتملاليلخوبا
مفلاباهافشيدنع

يملكلوطياہ

ملسللالامتیب

ممهومريغلوقأ
يمكلايليلخلایار

مترلاتوصلادمع

مرحنموردوع

یۇملاعاتسالاك

مشتحاوهعفدت

مئاتالبضعب

— ۷۳



ارزرکذتهبيفي
J e۱

نمنيعلاروحتوصو
ةذللکنف
اججحلايذلةركذت

امكتكلتليف
هعمدأ)اب1

وأةنجلاىلإاقوش
هلمعاټساسیل

يفمرحلااكل
زجمهضعبو
ةبابشنمليقو
اهرغنهزجمو
النيهجولايذلبطلاك

الفىربكلاةبصقلاو
اهعيجنععللاو
اندنعحيحصلاوهو

يفبطقلارايتخاوهو

عمراكتنإلامزليو
يفةردقلابسحب

مفاعاقتساىلع
مدللاوازجلاموي

مكلاهئحو
ميقلامويروقان
مترلاترصذيذل

مهفاايندلا
معلاةنلل
مرجنمهذهين
ممهرلاشاشرلالش
ملصدوغرقنو
مقنللارادةيشخ

مرانماع

مجلکدے
مرفغمريغسرملايف

هذهنم

مدتلر
معافمعاتسا
مريمفدل
ملظلاتاعحلئالاك

ملسألاباوصلانم

مرقأقيطىدفأ
مجرماهلماش

ملسمللهراهظإ

مدعلاوهراكتإ

٤۷—



مميللهيجهلوءږلاةو
مزليملهعيشتاهديكأتنمظفللاو
ملظلايجادفشكتةبرجأاهكاهف
1نمتلأساملكلةحضوم

هللاكلاؤسنعباولايفتدزو
ےسبلطينمديفتةدايز

يمتحافالإواہمهتمقبلمعاف

مظعألايبلاىلعامئادةالصلامث
مرقلاماركلارفلاهبحصورهلاو

”سماوشلاوةبدادلاوسراوفلانمةزرابتايصخشاجنفدلبيئو
نبىياضياجوراصلادالوالويبادحلادشارنبديعسلتيصعاشدقو
دالبلامهشوهونافلخنبديعسنالامهيفدوجوملاوهتوخاونافلخ
.موقلاةروظانوهمجرتملادلاودمحمنبرصانخيشلاناكدقواهمشمشغو

كتامركملاوذنامزلااذهةمالعوهوخرؤمهيقفوإل
4تاعئإرلانمەزىيجارأفدونبملاسيبايسلا

«“تايفاخلانّيلامانألاداشرإبىمسملاهمظناميسل

اذهيفىتحورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضّرقن
يفوخيراتلاوريسلاوماكحألاونايدألايفزجرريغوازجررشعسماخلانرقلا
سماشنبدومنبملاسةباّسنلاةمالعلاخيشلابدألاوملعلانمةفلتخمنونف
دجوملعتياشنففلالادعبةئامنالثونیرشعوةتسماعدلويلئومسلايبايسلا

لرألارجلايفهداضحأوهدالوأوشيرفنبملاسخيشلاركذقبسو(١)

٢٥۷—



يفرتوييايسلاليمحجبنبنافلخىيحيييأةماعلاانخيشىلعةقفتودهتجاو

ةدلبلوأو.امہهنامزدیحوراصیتحهتنطفوهئاکذوهظفحبملعلابلط

دهعلاكلذيفاامعأىلعواهيلعيلاولاناكورشوبيهءاضقلاايفىلوت
هللادبعنبدمحممامإلاخأيليلخلاديعسنبهللادبعنبيلعديجملاخيشلا

ناطلسلاهدعبمثروميتناطلسلالبقنمضوفماحةلزنمبوهويليلخلا
يفسّرديوةيعرشلاماكحألايرجيرشوبيفنامزةدمخيشلااذهيقب‹ديعس

يفمهدنعهمايقةليطهدالوأويلعخيشلادنعمرتحمومركموهوةييرعلامولعلا

هلهأدنعلاقتنالاىلععافلئامسهدلبلتقّوشتوهسفنتقاتمثرشوب

لمعلانعىفعتسافروكذملاةمالعلاهذاتسأوهخیشمېنیبنموهتعامجو

لخنةيالوىلوتمث.فلألادعبةئامنالثونيتسماعيلإوحلقتناو٠يفعأف
ةعستماعيفو‹يليلخلامامإلافرطنمايضاقوايلاوايفراصواهتاقلعتمو
يقبمثاضيأروكذملامامإلادهعيفنالعجةيالوىلوتفلأوةئامنالثونيتسو
ةيعرشلاةمكحلايفايضاقديعسناطلسلاهنيعىتحةنطلسلاتايالويفبلقتي
ةمكحلاهذهيفكلذكهاقبأمكحلاةمزأسوباقناطلسلاىلوتالو٠طقسجمب
ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوىلإلدعلاةرازونمهتامدختلقنبيرقنمىتح
‹كانهنيققحلاةلمجعماهحيقتبموقيوةيخيراتلاوةيملعلابتكلايفرظنيل

داشرإبىمسملاتايألافروكذملاباتكلاامنمةديدعتافلؤمخيشلااذهو

نورشعاهقوفوتيبفلاةئامزجروهوامڭريغوماكحألاونايدألافمانألا

:هلوأاذهوتيبفلأ

ادشرأهيلِإاموهعرشنمىدحلالينىلعهللدمحلا
امعنأانيلعكولبدشرللامحلأوهنيديفانهقف

لضافألاهبحصوىفطصملللماكمالسعمةالصلاغ
راربألاةداقلاءاملعلاورايخألاةمئألاهلآو

٦۷—



راغألايفراثألاونودنم
اقئاقحلااوحضوواودېتجاو

يلعلاملعلاوههقفلافدعبو

نموهقفنمهاوحاجبيفكي
رهوجلامظنلثمريسيلاالإ
رردلاكلسانخیشهاعدامو

لضفلالهأللضفلاورخفلاو
مالقألابمالسإلااومدخدق

امارحلاولالحلااونيو
رثألاحئاحصنمتمظندقف

يفعورفلاولوصالاىوحامظن
يلجاحضاوقحلاهجوكيري

ىلرألالاوقأتيرقهبينِإ
هدقناومكحلادّهمأ

عسولابسحبهيفنشحبأو
بحصلاهيلعامنركذأو

ليدلاديؤيهلامو

ةلدألانمىوقألارظنأو

نارقلانممكحلالص
0›رابخأللةاورلاركذأو

ةينيملابهاذلابسنأو

.ها.ةباحصلانمهنعربخلاءاجنميأ(١)

راتخایدهلعاوظفاحو

اقئاقدلايدتهمللاوفشكو
يلجلاقحلاودشرلاوىدحلاوهو
عمتجتلوصالاعمهعورف
ننسلابوغرموقالخأومكح
رثكالادنعمارملاةياغو

لدعلاوىداةمئأمهو

ماسحلابمالعالااوعفرو

اماقتسافقحلااوماقأدقو

رېتشانيحیرولاينغينأداك.ام

فصنملکلوقعمهلالخ

لكشمنمهعضويفىرننلو
اللااذهنممالسالااومدخدق

هنيورأهنعنمعدعبنم
عرشلايفهلصأنركذأو

بلقلاليمدقهيلإامو
لوشقعلاهقحبندهشتو

ةجحلاليلعسولابسحب
ناندعنمراتخخلاةنسو

راثالابماكحألاتبثأو

هنيبلاليبسلابسحاهلهأل

—V۷



ةياورامدقم

عضونيسوقنيبتيأرامف
امسرطخقرفتیأرامو

رباظفلبملعلاضرفلاو
لدهيلعامملعلابلطملاو

مظنامكحندجتداكتالف

مظنلاهذهةزيمكاذو

اليقاهیریهسرامنمو
امكحمامظنهارنك۱١نإو

ىلاعتهدحولامكلاثيح

املعلالاقميعدتسلو

مانأللداشرإلاهتيم

عفردقليلدلاظفلنمكاذف

املعانزوللاجلخدكاذف

رثالااذهةحجحهنأل

مسرهعمهلصأتيرالإ

مكحلكثحبيفةعسعم
اينهلناکاذإهش

اليصفتالصفمانديم

املسدقنلکنميعدل

الامكلايعدننأايلامف

املعافيلیبسنمكاذكيا

دارملابياویدقهار

ماودلاىلعهللدمحلاو

تيبفلأ٠۳زجرةلصؤملاماكحألايفةلصفملادوقعلاباتكو
:هلوأنادّلجي

اقلخدقيذلاهللدمحلا
١|لكللليسلارسيو

عقوافيلكتدابعلافلكو

املعلادنعكاذيلمعلا

.ه١.ازوبتليلدلايأربخلاظفلبدارملا)۱(

اقلطمهودبعيلهدابع

العوىلاعتهلاوقلخام

عرشهللااذكةردقطرشب
املعدقهرمداقتعالاو

—۷۸س



افخالومېتنعأاشيولو

انمكحيواشياهلعفي

العفامعلأسيلهللاو

ليلايبلةالصلا
راربألاهبحصوهلآو
راتخلاجهنمنيكلاسلا

اکاذذإملنيعباتلاو

ركذهللا هقفلافدعبو

اققحتىروللهيفريخلاو
اكردتاميكيعسلاهيفّذجو
بالطقألاكرادمنكردتو

رثألاحيحصىلإيدتهو
ةحيحصلاهماكحأاجرختسم

دروريخهبهللادرينم
نارقلايفصنلاهيلعلد
يرابلالالجلاوذهيلعىلص

افرصتهناطلسيفوكلم
انملعأهلرمأنمءاشام

المللابرناكذإهكلميف

لسرلالكلضفأدمحم
راحسألاىجديفنيمئاقلا

اکاذکیدابنيملئاقلاو

عسيرشتلادعاوقتيلام

رشبلاانالومفلكهبنيد
اقلطمهعبتافلاشمالاب

اكلساميفدجُملاكرادم

باوصلاجهامنفرعتذإ
رصبتسلملاعئادباطبنتسم

ةعرصلاهلاوقأارهظتسم

ناندعنمراتخناةنسو

رانالاحئاحصتيلتام

٠۲يلوحتالّوطمدئاصقماكحألاونايدألايفمالسإلاملاعمباتكو
يفزاجنلاوةقيقحلاباتكو٠عوبطمنامعخيراتيفناونعلاباتكو‹تيبفلأ
دوقعلاباتكو‹”خراتلاربعنامعباتكو‹زاجحلاونابةيضابألارات
حرشراربألادصاقمىلعرامقألاعلاطمباتكو‹ةموسملاليخلايفةمظللا
ملكلارهوجباتكو‹اياصولايفيليلخلاديعسنبدمحأةمالعلاخيشللزجر

.ءازجأةعبرأ(۱)

س۷۹



لوصأيففحتلالغباتکو٠رظنلانباماعدللثاممةيهقفدئاصقعماج

هامسماكحألاونايدألايفةيهقفدئاصقةعومجهعمو‹|فرشلا

.مالسالالوصأ

:اهعلطماذهورثألاوهقفلالوصأيفرطولالينىمستةزوجرأهلو

الصأدقيذلاهللدمحلا
ىبنلاكالفأقحلاءاضُأىتح

لمكألامالسلاوةالصلامغ
ىدُهلابابرأباحصألاولالاو

لمشنكلهتفيفارصتخم

الصفمهعرشنهىداال

اهبلاركفبلدعلاقرشأو
لصؤمالنيدلاهبنمل
یدتقيامویريخلايفمهبنمو
عرشهللاكهقفلادعاوق

لصحدقهنمريخلاوهّمهأ

امكحماًلَجامظنهمردق

:اهعلطمعيدبلاملعيفعيفرلاشرعلااهاّمسةيعيدبهلو

ملظلانمجاديفجلتقرب
لسكتمدعال'”اعلستئجنإقرباي

نأكلمتقرباي”ابَسىلعجّرع
يلقمحراجراجينمعمدلاف
وجسلاميفدوجسلاجاذه
.بكرملاسانجلانعلسوًاعلسنيب(١)
.قحاللاسانجلاابتوًابسنيب(٢)
.ليذملاسانجلاحراجوړاجب(۳)

ملسيذباراونأتركذتهب
مضأنمحفسلاباولزنةيجنع
مرعلاثداحنعابناليورت

يملكيفتيزوولودجنرکذب
يمدعارأارسيمدعیرُأدقد

يمدقارايمدقیرايمدقیعميفحىلإاخیلزلوقهنمويمدعاراارسيمدعىراكلذكوقفللاسانجلادوجسلاجمودوجلاجنيب(٤)

— ۸۰



:ءارهزلاضايرلاناونعبةديصقلاهذههدئاصفنمو

لزيملفمارغلاطرفهجاهم
عماسلمارغلاذتشيفودشي
اهميمشضايرلاكلتنمحوفيو
اهناكرورسلاحاورأبہتو
ىمحلاكايذءامنيعاحوفتو

رقبعيفابظلاهلياىلعو
هتابذعنمراهزألارشانتت

اهنوصغرورسلاحاورأزهتو
ابنسحوديمازالاعبارمو
اهبابقنيببابحألافقاومو
اهمسابولعيءايحألالزانمو
توهايف5تايبظلاحراسمو
تدباذإبيثكلانالزغفيصمو

تلڌهتقينألاضورلاقيادحو
اهمساببذبتتايتفلابعالمو
مزاحعبارملايذيئيمتحيم

اهبصبمارغلابعلةحوداي
جرضمكامحيفريزهنمك

هناطوأنعباغفلاهاَحشأ

هنالأيفتتامغنلااليدي

هنافأىلعاغلاهعاجسأ

هنایدويفبصلابلقجيف
هناطيحوأسودرفلاةوبرنم
هنارجيفلاسلسلااهئافصب
هناسحلاجترهباہنسحنم

هناطيغىلعرشمردلاك
هنانکيفنسحلاضورليميف
هناعرمشبييارلااهامجب

هنايقعنمعمدلانيلتجزم
هنابكرنعنتساىنعملابلق
هناميهيفبحلالهأبابلأ
هنالزغنمليیولافهمالعأ

هناصغأىلعتغطوامنانفأ

هناديمیزيفىتعلالقع
هناسحدودقیوهليتهبو
هناکسنمرامقألایرتعبر

هنابةمارباهذدهعمهابسو

هناضيفيفتانجولانمهمدب

س۸۱ےک



نمهجووشيعينأمّيتمللنم
هتايحمغربصلاريغمهو
هلامجبمرغُمهيفماليا
ايجانةمالسلادصقدرتىتمو
یللحراوهلکاذهكنععد

هفيرمزلاوهقفلاضوربلزناو
ِءرماباخهللاداراذإو

الكوتمدمتعافكحفإىلعو
اعضاوةديدسلاهرماوأىلعو

اعماجاياضقلانمهاوحامو

اجرتمهلامجباحتشوتم
یدتامیوسملعيفريخال
اقئاسةديعسلاهمحارمىلإو
ىتأاميفوأعرشلاهقفملعلاف

اهلكلياضفلابلفكتدقلو
تأاكشاعلابسكيفيعسلاو
الهللاودالبفلقنتاذإو

ةمكحلضورفلانمشاعملابلط
ىتأدقامثإٍرملابىفكدثلو
للحملكبسكبهلإلارَ
اهنإةلاطبلاعفىرولاىهنو
هللمعنمسیلوراهنلايأ
اجهنماذهرارحالایرتاشاح

هناونعيفنسحلاودبيهاوه

هناشولوذعلامولنمهاليو

هناطلسنموهتطلسذخأنم

هنامضباذخاةعيرشلايعو
هنايعأىلعهتجحهقفلاف

هناجرىلإهيعادهقفلاف

هنارقىلإهتّتسبادصق

هنانسبادّڵلقتمهلوقعم

هنانجضوروومللهانسب
هنافرعىلإهتيادهلىلإو

هناوضرىلإمهوعديسالل
هنايدنمنيدللةياعرو

هناطوأيفبسكلاضرفوضرف
هناکمإيفناکوهيلععضم
هناميإٌىدُهاهبجاوبيقي
هنايتفعمتايتفلاىوطاصن

هنامثجيفدغرلابیرسءاد

هنايقنيبمولاهيفليللاو
هنابجلعفلاطبللكاذلب

س۸۲



۱

هلعفىضرتسيلةلوجرلانإ
نملانديسضحةراجتلاىلعو
اعداذإراجتالامكحزوجيو

هکرتولحيالرثاكتلااأ
اليورمضخلارحبلااوبكرتال
هناكمديعبلاجحللناكوأ

ةرورضلاعد

الوهفرعنراثالايفعمال
انلهبنمرحبلااذهبوكرو
هصوصنميفنتميالهللاو

يفهللالوسرنمعنمناکام

الواوعنمهژافلخالوالك
نعّيورملايفعنملاهجونكل
الياضفليلجلاىلوملانمبلطاف
رصقمريغريخلابسكلدهجاو
لقؤمدولخلابكناكلمعا
ىهتنااهيفيتلاكارخأللمعأو
ةلفغيفالَلْهَبسشيعترذحاو
ةفورعماهقوقحةايحلانإ
احلاصامامهارحشعتلمعإ
اللامعأللقلخلاهللاقلخ

مكعينصهلالاىريساولمعالقو

عاداذإام

هنارقأيفرحلايعسبسکكلاو

هناكموهموقيفاهعيطسي

هنادلبنمرافسألاىلإعاد
هناوهفوخرحلاسفنلانوص

هناوضرنمدبعلايلوينيدلايف
هنارفكنعرفكلادرلالإ

هنأاشحلاصلايعسهبسكيف
هناوعأالويعاسلاىلعجرح

هنايصعيفيعسلاالىرولایلوم

هنامرحيفشيريومرحمب
هنایبتيفءاجانملعدقام

هناویديفصندقمهدعبنم

هنامزلاعطاقرثاكتلايعاد

ةفوفحماهكيلوي
هناکراوأنيدلاتابجاويف

هنامزلکوايندلاهذهيف

هنأشةياغيهولتؤملالمأ

هناهرديفتحبصأبجاونع

هناقرفنمتايالااهبتيل
هنامىضريفىغسيرحل
هنافرعىلعيضقتةلاطب
هناقتإعمصالخإلامكيلعو

هنامأب

— ۸۳



ةنيمثرابتعالايفمكرامعأ

مکاشغتيتلاممألااورظنتنِ

هلءادیمعلافمتلهجاذإو

دبعمقيرطلافمتهبتنااذإو
همایيفرحلاىعسيجلاب

اذكهوداراامكردأاحنم

اهلينبميعزلاداهتجالاو
ىهللااذايتضقدقبراجتلانإ

الدجلابةطونمرومألالك
اهمسإةراسخلافةلاطبلانإ
مهدنعةرامإلافةراجتلاامأ

مهذإاهيرجاتبدالبلاايحت

ِءرمابردقصقنةراجتلايفام

رجاتةوبنلالبقىفطصملاو
الواعممانللةراجتلاعست

ارجاتةباحصلايففوعنباناك
نلدعافةراجتلانعتلدعاذإو
هنودوموقتهبةايحلانإ

ةرومغمهلضفيمانألالك
اهلامجواهحوروةايحلالصأ
النؤملازيالهمريخلاف

ةفرحفرشأنافتفرتحااذإو

هنامثأيفرحلارمععيضيأ

هنازيميفرمعلاعضونوردت
هنايمعنمسفنلادايقنارس

هناطیغيفحيسيلومخلابال

هناسنإينبيفةعيبطلايضقت
هناكممظعلهبلاثملارع
هناويإيفدجللةداعسب
هناضحأىلعهلمحيوهللاب

هنارجببراضاهيفرقفلاو
هناوأريمأٰىطعملارجاتلاو

هناسرأنمريخلاضبقلاوث
هناويكوأرفغلاءامسولعت
هنارکشعملضفلايلويهللاو

هنارعبىلعتلمحةجيدخل

هنازيمىلعنفتاهلدع
هناندعيبيسعأمهانغأ

هنارمعيفنوكلارسعرزلل
هناولأىلعفطفميقتستال

هناطيمىلعرسفةايحلاوهف

هناطلسيفكلملاموقبهبو

هنانفأنمضافهيفلضفلاو

هنانسوهلصنبحالسلاعنص

س۸



اعمايندلاونيدلاناصيهبو

الاىلعهعفدميودتعمساَموُأ
هتافذقيفراكفألاهلتراح
بلاغةذخأبايندلاىلعىضقو
امدنعلقاعملامصعتلزلزتو

هلةعضاخضْرْأالاكولمتتأو
اهعنصكلذناكلاجرتمسو

اهتلواحاذإايندلايهيذه

اهتكرتوىقتلاىلإتلدعاذإو
خماشعينمنصحىقتلانإ
تلُجُعةداعسلاهلٰيقتلانإ

اعفرتمةّلجُتمانألاىرتو

هناودعنعمصخلادريهبو

هناريطنعتامزعلاتحخارتو

هناوکايفهيديتمکحتو

هناريننعنريقعاوصتقعص
هناعذإنعكيوربعلكلاو

هنالمحعميحلاريععزافوأ

هناماوىقتلابوجتكاسعف

هناَنَحاديهتطاحأدقلو

هناميإيفنميلاشيعشيعيف
هناصقننعوبستکمديزنع

:«لئامسيداو»ناونعباضيأةديصقلاهذهو

يداوريخليامسيداويح
دلخلالثمکيربجنهايلاهيفيح
دلاتاذرضخلاعباملاهيفيح

الاولهالاوعوبرلاكلتيح
مهشلكنمماركلاهيفيح
اعنمبرعلامراكمهيفيح
ملحوملعلاجرهيفيح

يداؤففيلحللزيملهح
يداونلانيبروصقلاتحت
دالبلالاجاهلكيفلخ

داجألاةتهيفناطو
دايلاروهظىلعيرقبع
داعدهعنمهيتفضىلعاوش
يداونلاهيفنيزتدفمهب

— ۸۵
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/#دوجلااعمقس

رلضلفو امقاافم موکلک
نحیاهؤامدٺح

0لضايرلاكلتنا

یللا| ا١یرتديور

دقلالاا
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تتیلعو

ادبدبدباذإ

لايللاكياومش 9Fدنإموقلا/

اهلسوافع4 ۳

:5و۳ي ادلهيم
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۷د0طسبوانقلامس 0_
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اهارتفيكرومألايفركتفاو
ىذدفملاكيلملاعماجىلعو
احرصةنايدللداشكلم

اصقلللضفلاةبعكسوباقتنأ
¿ليتلايدايألاوذسوباقتنأ
دلاىلعتعضودقسوباقتنأ
اعلاهللاعمجهبعماجدحسم

يريريكلاكخيراتنإ
ىتحمخضلاكمساتدلختنأ
طقلايفةليمجلاكلاعفأنإ

ايرثلاقوفدالبلاتعفردق

وزنيفةزيزعلاةعمجلاعماج
ادزتكنمةرظنبىوزننِ

لامكلاًسأتبيحامدمتعاو
لاعفلاليجىرتاليلقفق
يلاعلکيلعهنأشالعدق

يلاغلکاًصخرمدجملايفد
يلابتاييسبعشلايفيق
يلاللاكارطسأرخفلانمره
لالجلايذاکلل

يلايللاءاضأرتابق

لابجلادولخادلاخلريا

لادتعالاملاعمتماقأر

لاصخلاىكزأبىرولاتولعو
لافتحالاةياغكنمهلىى
لامجلالكقوفياڵلاج

:ةخغاشلاىوزنةعلقلوحةفقوناونعبتايبألاهذههلو

ينابلادشناویوزنةلعقلوحفق
تمسفيكءامشلااهلاعمدشناو

تدغثيحءامشلااهدهاعمدشناو

تدبفيكءارهزلااهعبارمدشناو

تلعفامءامثللااهعفادمدشناو

مهرکذراسملعلحاطفدشناو

انمزاہباوشاعیدحلاةامحدشناو

نالهڻویوضرىلعاهوُسَسأله
ناويكوماربماهتلعدقو
ناسحإوسحيفناشلاةنوميم
ناطلسدهعنماهبنينطاقلاو
نايغطمالعأتدبامهممصخلايف

ناممِإلاطبأمهوارحبوارب

ناديملکيفمهباتزتہ

— ۸۷
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لضخ4

لمعلا نمياي
اَعشل31م

۱ولوقیامين

لدحج >البايندلاهبتناغت تىتح
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ةعلاطهايلعامسيفتقرشإو
تغزبىبلابهنملقعلاريننم
يهلوقعلاراونأابيرمعلىدهأ
فوهنمداہتجاوهصالخإ

ةقدحُمراطخألاورمألامشيت
هجيهفىلعألافرشلاىلإانر
اهقئاسناميالاوبياتكلافل
ىعسنيينسحلاىدحإلالإناكام
.اعدنيحهالومىلإالإغديم
اوكرتشاهبحيفىرولاىقلتكاذل
مهعيججهاّدوأوهزادعأ

مهلكراثالانمهنعِءاحام

الورومألالكيفلصفلاهلوقو
هتماداقهاوسالهصالخإ

هدشارمنمرونقحا''هنيقلت
ةعنقمنيدلايف"!ججحنمقاس1
قرناكلضفلالهجرادميو

ىنداشرلااهنع«ةياغنكتمو
هللوقعلاراونأقراشمتءاض
ةيجادلكىلجتسمشلاةعلطب
.هبسانلاعفتتاعماجرصتخمهيأتمدقأنم(١)
.باوصلاوقحلاايفنيبوباحصألاججحايففشك(۲ر

.نايلاةدرمحمنأشلاةفورعمةلاسر)۳(

.لاصخلارصتخممظن(٤)

لمكلاجنمىلجتلوصألاسش
لبنلااهسنمجادلکتلجیتح
لبخلابنارلامعزالعىفط
لودلاةطخاليدُمنامزلااذه
لکوالوبايهريغاهزاجف
لمعلانمىنسألادصقملاىلإاقوش
لولاويعولانيبقحلاةيارو
لللاةريخارهجرشنيمارو
لجويفنوكلالكوحالفلايعاد

لفغلارئاسنعيفحخحرسكاذو
يلولاقلكلاهالووهبحيف
لُسرلادصقمهاريوهبىضري
لزألايفهللارسوهوبقعم
لمكلاةداقلالكةدمعناكف

لهذنموعاونمةّيرلاىدهأ
يلجداشرلاناهربعطاوستدبأ

لحزىلعولعيابيقارلاىلعأ
لطخلابيغوليقحلااهنكل
لئملکاہنمنيدلارصباف

لَعشيفراونالاوثراوكلانم
.داقعالامزاوليفةيمالةديصقدارملاةياغ(٥)

.نيدلالوصأيفلوقعلاراونأحرش(١ر

هيففلآامعفنأهقفلالوصأيفلوصألاسمحرش(۷)
.ليلجلانفلااذهبءاملعلادنع

س۸۹



مهرخينايعألاهفتهل
تدجسهلاحایفقحلاحضوأدق
هرواَسهيفمهوالإتابام

هلماجیمزعيذريغىشمالو
ادبأىأراماقحهللاىأرربح

نمةسايسلاسرديفهيلايلىضق
اهغرفأقحلايفاهلكهسافنأ

اهبفأوامشلاممحلاظقيأ

ابترامسلاولعتهتم

ىلإنيرصبلادوقيىمعأهل
هتطيحرهفيعضدبعهلل
لتىدايلبالعاو
هتوعذراكفألاملاعيفراطأ

اہبطخيءايلعلابجهليلازام
دقوماركلاجانمسانللناب

لرباكألايعوهلاعفأباعد

شمكنممالسإلاوشيعلاهقارام

تأرمانألانيحيفقئاقحلاىأر
ادبأتأراملوقعهتضراع1

ىلعمانينأىبأيدجملاٌبطاخو
ًاسمتلملسرلاولتلئاسرلاْٽب
امماقناکمرکماليالو

.نازجنامعلهاةريسبنايعألاةفحت(١,

E
&
,

لوألايفنيضاملافلسلانعايف
للزلانمنمأيفنيدلاماوع
لحتمولحيفهللايفهل
لمكلاهبزحأيفقحلارهظي
لطبلالماكلاىأرمقحلاوهاوس
للعلاىدمىصقتسيةعيرشلادعب
لودللنوناقلااہنابأیتح

لزيملطقهع.قحلاةرصلل
لئلافرشأيلاعلايغابلتلج

لبسلاحضوأمهيريوىدحلاجهن
لدجلايحامامزعلكلاشهدأو

لحللاقداصسامفتليقأف

لہتکملاحيفاهمّنستىتح
لمعلالياقلاقدصبهيلعىرج

لمألابحجنلامعزوهولوقلاب
لضعلافرخزلاشايرهابطاالو
لغشيفراكفألاورهاوظلارشق
لمحلاةمونتمانوهاردقام

لحزىلعولعتهتشولاح
لسرللثعبلادعبرذعلاكرديوا
لنيملدصقلاوبجاونمهيلع

س۰



هلهنمدصقلاقدصهللاىأرذمو
هلمعزلاويتايدجلابدجملاو
ىلعيلاسلامامإلاماقكاذب
ابستحمقحلارانمىلعأكاذب
ابعمليروطلاوىداىسومناکدق

هتَميهَبىعرييکهيعادلىغصأ
ىلعرومالاديلاقمهيلإىقلا

هبكريرمألابعصهللادهمو
هلنامزلامايوًادقعولح

هلمانألابابلأواهنعحارف
تيلاملكيرةمحركيلع

لعفمهشممارهناعأ

لفسلاوداغرألاىنُمانيولانإ
لغدلعيشييذلانامزلامغر

لبجللفسنلاهيفبقريهلل

لغشيفسيدقتلاةرضحنمراونأل
لججّدلايفهيتلادعبلدعلاحرسميف
لقتعمريغيشميداعالامغر

لبنيذفپصتهفرصيىمعأ
لمالاةياغاذهودايقلاعوط

لمكلااَنَعهيفويلاهنمها

لجولانمنكستملوادجوزت
لمألابصالخإلاوذزافدقفصلخأإلل

:لئامسدلبيفةديصقلاهذههلو

لئاسىلعأحالقربكَجاَهَأ
ًاحداصكيألاىلعىتغذإقرولامأ
هبةمسابراجشألاوضورلام

اهقرفزعيراداهنإالأ
ةهركلايلايفتفلسدقل
ابابحاتفملاطبألااهريعاسم

مهراخفاہیفضاف(لضفلالهو

لبالبوةعوليفهلتف
لوادجلاكلتبيرجيذإءاملام

لماكتملااهنسحنممأرادلامأ

لئاضفلابالطيفالإسفنلاىلع
لئاوصارحرابوختحتفاب
لئاوأبةلوصوممهرخاوأ
لئابقلايفىرستيصمحراطو

ةرهشملتراصنيذلاةسلاجمللانطومتناككلئامسةلافسنمرابوخلابمهاياثبنكسدقولئامساوكلمنيذلاريمعلاينعي(١)
دمحمنببراحوناطلسنبدمحمخاشملامهنموةبلاجنارابوخبةفورعمرابوخلاهلهتناكوةميظعةورثمغتناكودلبلايلتيصو
هضعوةعسلادقفذانينسلنمهنطونعحزنايقيرفايلنالاوهوبراحنبيلعنبلالهمهاياقبنموبراحنبيلعهنباو
هيمظانموناميلسنبديعسرعاشلامميفومشوحفولاجرلاميداقمايفناكدقودالبلالوايهفصارحينبرابوخامأوهبانبرهدلا

.العراعنملفانيلعتزع
۱٩—



بصانمنيمركألاروبجلللهو
ديسبتذليربجلابتذلاذإ

اهندَبيطنابنتبصنلهو
ًايدانمتباجأًاموي(اةربغلهو

ةريشعيشاوحاودعنإموقلامه

تمدقتثويللا«عيرازملللهو
لزيملوًامدقرومعملارجاحلاوه
افصلاةحوديفنيبدوبعللو

الغللنايبذبوبهملاببهلهو

رخفلتلاطتساكدلأةليغلهو
ابسحوايففورعملااهم
فراخفنمصورلهو
یجدوألضنِإناربحلايدتبمهب
رکنأشنيمرضحلللهو
ارخفموانأشرفظلابيسلانلهو

لهاوصلاوانقلابتطيحأدقاهب
لئاببهنعخراتلاكثدحي
لزانلکتمرکأدجمبتارم

لئاضفلاميركنمتزاحفمزعل
لواقملاجرنمموقبالهاف

لضافيعساهداشرعرثام
لماکبدعسافمايألاتڵودقو

لهابعلاماركلانييجبشيللو
لحاطفةرسموقنمهللو
لئازريغاذبناشاهنىحضأف

لئاودهعنمڌنلزيملالع
لزاوىللةدعاوناكموقلامه

لحاقضْرألانمرفقيفليللاهب
لصانملاةاورسبعنمموقلامه

لضافومرکنمهيفلحنب
دوجنبفيسوملاسنبنابننابتاكلامهنمولرألاءزجلايفديحولااهرعاشانركذناقبسدقونيدولضفندلالهأةنهابلايل(١)

.اررکتمروبجلاركذرموامركذرمدقو
.ةشغالاامنكسيناكةيصفلاامبنجبوحابصلالآةلحم(۲)

:يصورخلادمجنبدوجقلفملارعاشلالوقيمهيفوءابجحنولوحفميفناكودالبلايفتيصوةرهشمفتناكعيرارملا(۳)
(رغخفلاءامسمنابلذفتنماجاسنايلاعيرزملللق

ركألاسينئرلاميكبيكالمةقيعلازتالةدالامكل
يرفماريضيلوقيرهلامحببناکريلريطلايمحيناكنم

ناکرجالايفوناميلسنبدوعسنبناسغيضاقلامهنموايلاحدوجوملافيسوبادمانبدمجوهوداوجمهشلجرميفناكو
.يرساجلاڂاصنبديعمنيدلاحاصلا

.ةبجاجشلاونييدوبعلاانركذناقبس(٤)

.ىفكلليجنباةمالعلاخيشلاالاميفنكيملولوبيسلآنكاسمسالاةليغوةيبغلا(6)

.مهرکذنمرهشاصورخونب(٦)
.هءابالحموباتكلااذففلولالحمرفضلابيب)۷(

س۹۲



ةجهبلاندقناتسبلا”عبرملهو

هرصعبترم(١تولخلازكرمقلهو
اهنإفيبسحوايهدلاةَبادلاله
هفحيلالجلاو(الاتسناك

ىلعلايفريباوخلاجاربأقياضي
ىرولايفةيالعللتيصهلو
تددېتاميف‹°›قيفوتلاتقفافدقو

زكرمدجلاجسنمكلو

رظنمينورابلالصقنمكللهو
مهردهللف“ركبنمكللهو

بييحنبنايلثمقحلاةرصنلناوعامهيفناكوعافدلانمةصاخونايعأورباكاناتسبلايفناك(١)

لئامجلابهُغافدنمناک

لئاقلقدصَمايأ"ةي
لفاحملارودصاميلاهأنمتلخ

لئامسبزكرمدجمسومدقب
لئاعفبهيربُجنعحصفو
لحالحخلامامحلايلخلادجمب

٠لماوكلاةارسسبعينبنمهب
لمانالابىلعلايهيلإراشي
لفاحجلاثيلهينابنعْثَدحي
لئاونبركبصيعنماوبستنااذٍإ
لواطملاةانقتماقاذإتثويل

مامالاخيشلاهللوقييذلابح

رعاشيلوصلاوباناتسبلالهانمودهزلاوةدابعلايفعطقنانايننبیسیعهماادلوبقعادقوبیلانبابيحلابالهايلاسلا

ناکذاقربكماهمیلوتاصلضافلجرهنافدیعمنبهللادبعهدلوبسأبالوملمنبديعسخيشلاوهوهركذمدقتملاةنطلسلا

.تاكرتلاوفاقرألاةرئادفافظوم

.يصورخلادحجنبدوجقلفملارعاشلاركذدنعلألاءزجلايفديعسوبلااهلهاوتولخلاركذقبس(۲)

زايفهرکذقبسدقوىفكليركبلايلاثنبىسيعرعاشلابتاكلاذاتسالاالااهناكمنمنكيملولوءابخبهيرملايفنكسبناك(۳)
.لرألا

.لرألانجلايفكلذويناساسلامهرعاشركذعممهركذقبسوروبجلااشمزكرمتناكلاتس(٤)

.ناشلامحلناكيذلاليكرلالآةصاخةحاورونبابمنكسيةلحمقيفوتلا(0)

يلعنبهللادبعخيشلاهديفحهيفنكسيناللاويليلخلانافلخنبديعسخيشلاققحلاةمالعلاخيشلاهيفنكسيناكعضومةيجسلا)٦(

.يلاثلاءزجللايلهركذقبسيذلاريهشلارعالاوهو

.يليلخلايلعنبدوعمخيشللوهنالاوينورابلاةللادبعنبناميلسخيشلااهانبيتلاةسردملارصقلابينعي(۷)
ةدودعمةيقبلااوضرقنادقوةروهشمةفورعمنييرکبلاةلحم)۸(

— ۹۳



اریانمدعس'دالوأتبصنلهو

لسلستمنزامنمفرشمه
عديسلک“رامجلابلحلهو
ةليشاورفهللو 4برعةى

“سماوشهتنبرخفنمكلمو
هرنصو”.یرقلابةاو

رئاطعفنلاودحمللاوخرصتسااذإ

ددوسودجمب'”ابهشلانعَتدَحو

اهبريليلخلاناكنإورغالو
زكرمفنالاونيعلانيبوفيكو
هعوبريلغوتجاهاذإجي
اهربسبهلاتطاحأظوظح

ربنموحرصنيبامماقنمو
لئاضفباهريغتقافلئامس
ةعينملابجنمروسبتطيحأ

هدامععيفرلانصحللداعدق

نبدمحمرعاشلاهمعنباويدعملارصاننبنافلخخيشلامهم(١)

لئامسيداويلمركلاوفرشلايفعئاذعئاشمهتيصويليلخلا

لئاضفلابىلعلايفايرثلايرابت

لهابعقورعيفراجمويلاىلإ
لطايغلادوساهاماحتمام

لحاردعبلزاناہیلإیداہت
لواطتلاةجحمهارتمارك

لباذجزلعتديشدفياعم

لماعلكتهدتامزعباومارت
لواقملاٹارتنمعيفرزعو
لضافألاردبويماسلااهلهعو

لحاوسلاواهداجنأىلعلطي
لبانقلاباهناينتدقتاوأ

لحاروهيلعامویلزاننمف

لماحونيدفاوللعزاونمو
لفاسولاعنيبامةعّزوم
لحاسمسرهلامرېبتقشو

مامالالاوخأءالؤهولوألاهزجلايفركذقبسيللافيس

.ريمعنبملاسعورفلالصافأنموماركداوجأمهلکودمحمهناويعرفلاديعمنبهللدبعويحاورلايلعنبفيسرامجلايفناك)٢(
فيصخنبهعخجةمالعلاخيشلاامناكسنمناكرديبعوباةمالعلاخيشلاةميركلاهسفنتضافاميفوناوعاونايعأةيشاورقلايل(۴)

.يليلخلامامالاةلودةيلالريبكلاريدملايحاورلادابعنبدمحوينانلا

هنباورصاننبروصنمولالهنبفيسسماوشلايلناكدقفماشهونبونيضامرلااهيفنكسيوسابحلاةلحمنونكسيسماوشلا(٤)
ديعسنبماسهنباونامیلسنبدیعمماشهينبيلودمجنبمالسودحجنبنسحبنيضامرلايلوكذراملاروصنتمنبيلعرعاشلا.

.رشععبارلانرقلايلةلحلاهلههوجومهنوروكلملاءالؤهو

ةعومسمةملكوتيصوةرهشمحتناكوةرسابلئامسيداويللبلئامسةيالعيلانورقاوناكوهانهينبنمةزرابةيصخشزكرمنيرقلا(0)
.لوالاءزجلايلفيصخنبةعخجخيشلاركذدنعمهركذقبسو

.دلبللةيماحكةيالعلارغثىلعيليلخلاديعسنبةللادبعخيشلااهانبيتلايهءابهشلاةعلقلا(١)

س۹



ىغولايفنايبذوسبعاہبیمارت

ارصانلازالهللانوعوجيد

قناکامبصلری بحصلاعيمع 2و

لضاسلادنعنيفصابتناكف

لداع® مركأباهزغممرحي

لباوباکستلناامىفطصملاىلع

لئامسىلعأحالقربكجاهأ

.
س۰صو

ناشلاوءاحيفلاةحاسىلعىبفق

نطفماعضاقوحنابجعو
ىلعقافهافنإنسلفقنم

انتدمعءايلعلااخأمامحلاينعأ

فوماللدیدنصمراکملارحب

اهجوزءاديغيفكدنعلوقلاً

رادوخللناكو
نه۾١حتفدقحوزلا

۳روفیتأوفز3#

البمرحتسيلم
ترها:نمهجوزسمالو
4مأهنمدولامرح

اغولماکرورسیفوأبمدو
هترتعويدالاىلعةالصلاع

اشاہ لاشنميهفملعثحابميضق
Eناسحوورمعوسفا

نامحإولضفافنؤعلادا _ولضفاذمئازعلادا

ناسغلايقآنمناکافمع

نالطبب يلولهمعلاهنأ

نامرحبتءابیرتلسغريغنم
اع ياعلهاجنمهيوبتيمنا

ناتوحاضيإبباوجلاوجر
ناديدجلاركامدمحمأ

ناميإوناسحإلههبحصو

— ۹



باوجلا

ةرطعمينايغكانهتبثاو

هريغيالدورةريقععفراو
اهلاعمىمسأيفكيعوبفقو
لجوالوعاترمريغاہبدشناو
ابنوئخلارهدلاكعارنإوتبثاو
ةدمعأدجمللدبتديوررسو
مهدتحمرايخألادمحيلارصنعنم
مهرئامضتبلىدهللمهعدتنإ

مهتدهعيحيفبحرلاىلعللزناف
نمودالبلاداترتكمزعبجرعاو
مشنافينعاهءايحايحو
غالبلاقيطنمناميلسصصخاو

اهعججأبيتايحتهيلإ
اشيلولاومعدوخلاجوزنإ
هبنرمأييلوحاكنلاطرش
امېنيبمالسإلايفعرشلاقرفي
ابناجظوحلملاةبشللكاذو
شلااذكوامنملكززعينكل
ارطوىضقاذإمهعمدرالرهملاو
يفكلذتابثإىرياضعبلعو

ٹشباو

ناذاشلخنايحأنعٰيحو

يناجشأحازتابفاهءاجرأ
ناولسونايسنبنامزلافرص

نالوءابنألاڭرشتسمفوقو

ينابلاعفارلاهيفتنكىضمادهع

ناولأبودبيهعبطنمرهدلاف
ناكرأباهنمالعلاينابمتماق
نايعأريخمهارتصورخينب
يناولابحاصلافيعذنإمهريغو

نادخأوناوخإريخمهواهب
ناطحقلانماغبنلانماہیف
ناسحإولاضفأيدايأيدنع
نافرعبرارمذةحاصفلانابحسة

يناشنمنكينامأهيلاعفراو
نالطببىیمریيهجيوزتفخا
يلازامہجوزالکفهنودو
نارکنںودملعافدحلاردہو

يناثلااهلصأفرعافمعلاخألادعب
نارسخباورابدقاععمدوه

ناڻثأکاعبطافناکفاہم

يناٿاجېمهاريفهليار

س٦۹



مهدنعناکاملعحاكنلايضمي

هتللحاموییاوىنزنمو

هتجوژلمرحتبنولياقلاو

یرجلالحلاقالعابامارحاوار

يفكلذبامويىنجنماوبقاعدق
حضتمهللامكحوهارالو

ترهطامدعبنمةجوزسمالو
تدرومہنعفالخلسغلبقنم
انهفالخلللصأركذلايفنرهطي

اهللحدحلاهنمرهطلاةيؤرمأ
اهمرحناكادحلسغلاىرينمو
ةبعاللسغلالعفبتدامغنإو

مشيضتقيمهعمرهطتلانإ
فلاىلعلاستغالاىتحنهوبرقتأال
يفلعفتلانونافنرهطتناف

هكردتثحبلاماقميفيذلااذه
اسبقیدحلاهنمذخفيلاوجاذه

هلفٌئدهكردتنإكهلإركشاو
رضمنمراتخلاىلعةالصلامم

ناقرفديأاتهليدنعسیلو
نامرحجبتوءابامفلسغلبقنم

ناهربٺودامکحرمألااوفلكت

ناريحلاحفمهوهوبلغف

نام!رابحامهوهواريار

نارقصنهاوحِءيشلکيف
يناداهارهطتأريأاهضيحنم
نالطبوحصنمهيفمهراثا
ناشلاىبتنمهيلإلسغكاذله
نايبتبهيفذخفصوصنلاهب
ناعمإبهرظنافسملاكلذب

نايصعبتءاباهضرفىضمیتح
يناعلاىذألاكاذنمةراهطلالعف

ناشلاحضاوهيفعنملاوموه
ناقتابيضقيمهدنعهموهفم

ناطلسبهيفاوذفنالوقعلاانم

ينارونهمبهوكَدمأدقف
ناركشباجيإهلضاوفيلع
ناديدجللاركامبحصلاولالاو

نافلخخيشلاوهددصبانكيذلاريغءاملعنييبايسلايفنكيملو

زيزعنبدشارنبهللادبعيعرشلاءاضقلادهعمرخوهركذراماليجنب
ةلاسبلهامهبيسملالالوقنوأنّوبايسلاورباكأونايعأوءابدامهيفو

س۹۷



مشونامعنادلبيفنوقرفتمديدعطهرمهوةباجنوةحامسمهيفوةوطسو
نماعفنلهاهللادبعنبديعسنبنسحمدالوأىلإعجرتةصوصخمةماعز
فيسخيشلامہیفسيئرلارشععبارلانرقلالئاوأيفناكدقفلئامسيداو

نبديعسنبهللادبعخيشلاهدعبونارهازنبنسحمخيشلاهدعبمثنسحمنب

حاشملاءالؤهفنارهزنبديعسنبرصانخيشلايالاسيئرلاهدعبونسحم
خيشلاتيبلااذهنمورباكدعبارباكةسايرلاىلعنوبقاعتيدحاوتيبنم

دقوهريغنمرثکأةنايدباكسمتمالضافناکدقونسحمنبدمحمنببراح
رايخألالاجرلانموهويمظعلارماعنبلالهاعفنلهأنايعأنمناك
خويشلااعفنلهأمركنعلستالونيتلانسحلاقلخلاونيدلابنيكسمتملا
نوعجرينيذلاكلامنبسيمدالوانبوكلذيفىلعملاحدقلامهلفنايعألاو

نامیلسنبديعسيلاحلاهنباوديعسنبنامیلسيضاقلانييبايسلاةسايرىلا
.اضياضاقوهو
تارخلاومولعلاريسربحلادمحمسماشىتفوإل
“تاهبجلارخافلاليهأٌمْشلاشاطبلالىميوهو
؛ةايلازونكنمهيفلنزيربلابهذلالسالسيفکيهنعال

يفزجرريغوازَجَرةرجحلانمرشعععبارلانرقلايفرعشلاضرقنه
دمحمةمالعلاخيشلاملعلانونفنمكلدريغوبدألاوماكحألاونايدألا
لامعأنمةافسملالهانميشاطبلاسماشنبرجنخنبسماشنبا

یّلوتدقناکونالانيدوجولاطقسةيّرشلاةمكحلةاضقدحأتایرق

يفءاضقلاىلوتةدمدعبمثىليلخلامامالالبقنماهلامعأودبدبيفءاضقلا
وهوةرتفهيلعتضمو.ديعسناطلسلالبقنماهتاقلعتموتايرق

نوکیلبلطفسوباقناطلسلاةلودتقثبنایتحءاضقلالامعأنملختم

ًذعيو»هئالمزعمپیفلمعلابمافاقباسةروكذملاةمكحلاءاضعأنماوضح

‹رومألايلاعموقالخألامراكمبنيزرابلاصاخشألانموءايكذألاظافحلانم

۹۸



فرشبهيلإروظنملاديحولاوهلب‹مهرباكأنمو‹هموقنايعأنمدعيهنأ
ىتحلمعوةمدخلكبنيملسملاعفنينأعاطتسادقو.هبسحوهملع
وذو‹ايفةكلموذمولعلايفعابلاليوطمدقلاخسارهنألوهتيلهألفيلأتلاب
لوصألايفبهذلا‹”لسالسهباتكبكيهانفرثنلانعالضفمظنلاىلعرادتقا

:هلوأاذهو‹تايبألايفروكذملاوهو.ءازجأةرشعزجربدألاوعورفلاو
ارهظأدقيذلاهللدمحلأ

اهملعهيفباتكلاللزنإو

هتافصيفدحاولاهناحبس

تازجعبلسرلالَسرَأدق
یضقومہیلعبتكلالزنآو
هتعاطلهالبحلابجواو

ادغءىرمالةيونلاحضفو
ارماوالاهباتكفني

ىصعنمعيججهلضفمعو
ديجملايلوِهلسرصخو

افشكرومألاقئاقحمغ
الزنإمهيحولالزنأو
ننسوتسمههدابعلو
سايقلاوةلعلانعلج

تايهنعوهبشنعلجو

.رشىتنافةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوهتعبطدف(۱)

ارصبوهنيدزانمال
اَبَنتم.هكرتنامونأ

هتاذوهلئامسأيفولج
تايالابولجهدنعنم

ىضمدقامكحنيرادلايفدلخلاب
هتوادعيوذلاضيأضغبلاو

ىدتراو:تاجبسلابالقتعم
ىرجاديقتواقالطايبنلاو
اصلحعاطأنموهقلخنم

دييأتلاوهندلنمرصنلاب

افواخلاوقرطلااوزاجفمحل

نلاىلومىضرىلإمهدوقت
سانجألاولكشلاوهقلخب
تاذلاوهمافحداقو

یدا1هدابعنمءاشنم

س۹۹



هلهجدعبناسنألاملعو

املعلارودصملعلاعدوأو

الوقلماولوشقعلاانملع
ىفطصلملانبمألايداهالسرأو

نارقلاضماوغارَسفم
قالخألاراكمامُمتم

سابأنمرهاطلاانبيح
ةالصلابثرعبلادمحم

ةادعللداهجلاوجحلاو

اسلارَتسيعلاجلدملا

هفقفرعنطبفرسحمنلإ
املسوهبرهيلعىلص
هتاعاطيفسفنلانيعئابلا

دحألاليسيفنقرهملاو
رمأبمهدعبنيمئاقلاو

لدصعلاوىدهللنيئراولا
افقنمومهوذحاذحنفو
قاروالايفمالقألاتغام

لينلارفسنأملعافدعبو
بهذملااذيففتصامعفنأ
ررداممتطقلدقتدکو

لالااذهدعبتيأرمش

عامسألاىلعمظنلااأل

ىمعلانماودتواهباودہ
اليسلانيبوهناحبس

افخدقانيلعالانيم
نايلاوريسفتلاحضؤوأب
قافلاورفكللادرشم

ساندانموبئاوشنمو
ةاكزلاوموصلاوىرولاىلإ

ىنمفيخىلإةكمنطبنم

ىمعلاحيباصمبحصلاولالاو

هتاضرميفولجهناحبس
دغموييلزوفللمهئامد
رصنلاوهنعوىدانيد
لضفلاليسلنيكلاسلاو

افولهةدافنممهجاېنم

يئابلارشىلقاتشمماهو
ليلجلاابطقلهحرشو
برغملاواعمقرشلابتكنم
رصتخماعيدبارفسامتنمض
ءىلالنمروثملامظنأنأ
يعاولاهيعينأىجرأوىهشأ

کساەےک



عورفلاوملعلالوصأنمو
دوجوملابليلايفنكيملام
رومألايذلالهأنكأمو
فرعيياوسويسفنفرعأ
عناوملاهذهعماميسا

رصادلاويلنيرقلامدعو
نيرمالاالكنميلاحفعضو

ينيوينأنهرلالأسأو
ادشريندزوينملعهال

يملكادبمتضرعدقتدکو

هاریتممظنلانسحتساف

امنارألاكلذنمينكل
لاوهألانمهيساقأا

ادوملجلاقلفتبوطخنمو
لزالزرلاهذهلالخينو

لالجلايذلدمحلاوءاجف
يعاستاةلقليشكل

ةلأماملكبقعتأ
ىرأبطقلانعاجبايفكم
اويواوحضوأدقمهنإف
مهللايفةغلمهال(١)

بسابسلاوديبلاضرعتبجو

رثألانمامهاوسنمتدزو
عيوتتلابمولعلارئاسو

ديصةارسنعوةدافنع
ريطخلاامنأشنمانأنيأ
فعضأكاذلئمنعيتنأب
عراوقلاةميظعلانحلاو

رتافدلاضماغيمهفءوسو
ينيفکيینغيلرسيبراي

يرمأحالصوينهركفو
نيدتابثوامهفواملع
ًادستاقبوملاينعسو

مرکالامامإلايليلخلالع

هادبأنليعسلاركشو

امجحمتيقبلبهيفتعرش
لاجرلادئاكمنموامود
ادودبكلاوبولقلاعطقتو

لاوقالارهاوجىوحامظن

يعابروصقويلاحقيضو
ةلدألانمالامركتذب
ربكلاةادلانمهريغو
اونجهواوححخصواوحجرو

ت۳



احوجرملاوحجإرلاونيدق
باتكنمليلدلااوحضوأو
نهرلاىلعلابرمهازج
ارظننمناوخإلالأسأف

ىلعهضرعلبقعراسيالو
قيرطنعتدحاميتننإف
طلغلاهيفيلنابالاقمالإ

هيلقحلانمنابامركذأ

لوبقمهءاجنممقحلاو
ىلعدودرملطابلااذكهو
ريونذخۇؤيصخشلكو
تالزلانمولخياملفو
دعتنعتامليتإو
للزلارتسنهرلالأسأف
دقلنينانينثاماعو

ىلإنيناثةسحخماعو
بهذلالسالسمساب.هتيّمس

ءازجأةشعيلهتلعج
دقوضعبنمديزأاهضعبلب
يفاولادادعلابفلاةئام

لالجلايذءاينأدعب

لوصألايفءازجألالوف
باطقألااملعلاركذهيفو

احيحصلاومقسلااوركذو

باوصلاىلإيدالاةتسو
ناسنإهبَىزجُينمنسحأ
ارتسيوهبيعنحلصينأ

قيقحتلايلوأمشلاينالسأ
طقسدقهيلعمهفلاوفعضلاو

هَيَعكاذنأباحّرصم

لوقىلاهبتءاجربخيف

العولوهبءاجنمعي
ذَعُمنملوسرلاالإهلوقنم
تاماملاقرولوفلم
دّشرلالهُقيرطنعداحام

لمعلاواعملوقلايفدشرلاو

المكدقةئالثفلأ

بوألاوعورفلاولوصألايواح
ءاوسلابتاياهدعو

دعبانيحمظنلاعيججراص

يلاعلاماقملالهُهلسرو

باسنألانممامركذو

—ا١١



ط

ءاضولاانهقف۱لوصأ6

ةالصلايفءازجألاثلاثو
زئانجللركذلاهيفكاذك
ةاكزلايفءازجألاعبارو
حابذلايفونامييأورذن
قوقحلاورحبلاديصمكحو
حاكنلايفءازجألاسماخو
عويلافءازجلالاسداسو

ةزاجإلافءازجألاعباسو

رايألاوراهبأللرفحلاو
تاوملاوقرطلافونصيئو
طقللاويراوعلاوتابلايئو
ةمامإلافءازجأألانماثو

داهجلاوءامدلافمكحلاو

رشبلانيبمكحلارکدهيفو

قافنإلايفءازجألاعساتو
تاجوزلانمويلاولانم
يفئوتاحارجلوشورالايفو
لامفأفءازجالارشاعو

موشغنموسانلالداعنم

لالجلااذنجرلالأسأف

ءازجألانميناشلاابتنمض
تامدذقملانماشفامو

زئاجوبجاونمافامو
تارافكوجحلاوموصلاو
حامرلابولبنلابديصلاو
قريلخمللونلايذهلل
حادرلاةداغلاقالطيو

عيفشللةعفشلاونمهرلاو
ةمسقلافونصوتاكرشلاو

يراجلاميرحلانمالامو
ةالفلاولابجلايمكحلاو

طبترااهباموتانامضلايفو

ةماعزلللماحلاةفصو

دالافدودحلاةماقإ

ركللانيموىواعدلاعم
قاقحتسااذنوكييذلاىلع
يناكاذلكاياصولايفو

يفولاانعرشبثيراولامكح
لابولانماتلةيجنم

راربألاهبحصلةريسو
رمأتدقنامعىلعنمو
مويلااذىلإيدالانمزنم
لامعألاحلاصنمهلعجي

—ا۳١



عسفنيدقچهبينعفني

امهلاىوحارفسهكاهف
امعنأاهىلعهللدمحلاو

عمتسيوأهيفارقيءاشنم

امًمتوىدهللينادهدق

خيشلانملاؤسلااذهكةلئسأةبوجأاهنمةعوتمىرخأمظانمهلو

:يربجلاربجنبيلع

هبلاطدماحنابیحیملعلاوه

هلحجبكيدعاسددشافملعلاوه

ىقلاوملعلابزوفلاناييرمعل
سماشليغیضترملامامالثمك
عديمسيعملايضرهيقف
قفوميسدحجملاباستكال9

للحملحلختلارللحمو

ىبلالادنعيبلاذههجوامف

دجحأليفإايملسولصو

هبحاصنيكامسلاماهىلإومسيو

هبتارمولعتوادجمىتفلاومسيو
هبقانمتاقرشملايعاسملاديج

هبقاوعوةدورمحهللئاوأ

هبئاحسمانألليمتلازالو

هبراشمبيطتالهنملخلامأ
هبهاذمتعاشليلحتلاكلذلهف

هبناجهللايفرعنمىفطصملانع
هبکاوکتارناناوجراف
هبحاصأوىقتلالهاهلااذك

باوجلا

هبصانمتباطوهيداياتلاطوهبتارمتلاعتدقنمیلباوج

—ا٤٠



لهابعةارسنمربجنبيلع
ىلعلاودحجملافءامشلاةورذلاقر

قّمَُملوسكنميلاتأيلع

ینغيفيريغلائستنعتنكدقو
ةداقوماركخايشأوةاضق

ايهالحبصيويسمينملأستأ
يناكىتحرعشلايفينحدمتو
هكاهفينملوقلاالإَبأتناف
مهدنعهورعيضقنلاعاشملاعيبف

شملهيفضبقلاتأتيالو

یوسىلععابالنایریضعبو
هدنعريغللهوعابنالطبيو
مهدنعسُأبالرْسبلالخواذهف
اتلسنانعویسوُمنعكاذيور
ةبورعمويموصنعتدرودقو
هدحوموصلابصخاماذإكاذو

مهضعبوهيفيبنلاىنعمرديملو
ىرولاةريخىلعملستوةالص

هبقانمكامسلاولعتدتحممحل

هبلاطوليقعهرلعيمشا
هبهاذمتمهاتويرکفهلراحف

هبكاوكوىجدلارامقأكلوحف
هبلاطوهنمدشرلليدتعمہ
هبلاغتوهمايأهسكاعت

هبحاصربحلاملسموأرباجانأ
هبکاوکتاقرشميهلنوعب

هبحاصيامودلهجلانألكاذو

هبناوجوهحاهنفرعيالو
هبذابنتماهسهيفهلكيش
هبقاريطرشضبقلانألكاذو
هبراشموهلكالالحفهب
هبناجملعلابزعنمرفعجىتف
هبحاصااهتوريداشانعِاَنَم
هبقاعيوأهلبقمويكيملو

هبکاومنپزتديعهناىر
هبتاكملعلاالتامبحصولاو

اذهملألاءجلاىفمتاضقى نملوألاءزجلايفمهتاضقوشاطبينبءاملعلانركذقبسدقو
.مهئامعزلانركذقبسكباتكلا

—)٥٠ہک



رشععبارلانرقلافنودوجوملاةاضقلاوءاملعلا:ةسداسلاةقبطلا

نوفيفرعشلااوضرقءالؤهوهلالخيفمهبحناوصفنيذلاو‹ةرجحلانم
ماكحألاونايدألافزيجارُأمشدجوتملوبدألاوملعلانمةفلتخم

:ريسيلاضعبلاالإ
ةاضُقوةداقوةادهنممجملعلايلونمرعشلاةلاقإ

ايتانلكلاىلعانيسُونمسيلراصتخابمنمضعبلاركذنإل
4تاحفصفهونودزجرمعتايانيذلاءالوأوإل

تاجہمةديدعبورضيفديفمماظنمهنعتألبإط

يفلصألاوغئاصعمجةغاصوكئاحعمجةكاحكلئاقعمجةلاق
تلفةّلَمكولماككةلعفنزوىلعواولاحتفبةغوصوةكوخحوةلوفكلذ

6عونابرضلاو‹ةفاطلاعسولاوكا۾مجلاو.اهكرحتلافلإواولا

.ريسفتىلإجاتحيالرهاظتايألاینعمو

ةاقتلافيلحدهازماعسيمنبدجامربلامهمل

«تاظعوميلوةمكحيفهنعىدبتماظنةريعينبنمف

نوكتنأحصتةاقتلةظفلو٠ةسداسلاةقبطلالهأنميأمهنم
.رهطىنعمبىدبتو‹اعمجنوكتنأوىوقتلاىنعمب

رشععبالاورشعثلاثلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقنه
لماعلاةمالعلاخيشلاحئاصنلاوظعاوملاومكحلاوبدألاوملعلافةرجحلانم

مساهيفكرتشااذهفزاتحوراتخمككارتشالاهيفعقبامليبقلااذهنمريثكوامهيأبىنعملاحصوةاقتةظفليلعمجلاودرفملانزاوت(١)

.عيدبلانمنازرألاهذهنيبامىفخبالوزاتجمامهلثمولوعفملامساولعافلا

—ا١٦١١



دلويمدكلايوارمحلايربعلادشارنبسيخنبدجامهللادبعوبأدهإزلا
ةعبرأماعليقو٠فلأونيتئامونيسونينثأماعبجررهشيفءارمحلادلبب
ۀيبرتهيلریو.هيلإهفطعوهيلعهونحبهيذغيناكوهدلاورجحيفًاشنفنيسمخو

ملورومألايلاعمىلإليملاوريخلابحوربلاداهمىلعبشفبذهملابدؤلا
اراقوواتمخويشلالاوحأبهّبشتيلبهنامزلوأنمبعللاووهللاىلإُبْصي
نوهبشتملامکنابشريخ»وعاهللالوسرمہیفلاقنمکوهفالکأمواسبلمو

خيشلاباحصأنمناكو.هدلبلهُأنمةباتكلاونارقلاملعتو«مکخویشب

دهعيفرابحنزىلإهعمرفاسيناكوهيمزالمويصورخلاناهبنيأنبرصان
وحنلاءىدابمهنمذخأهنإفهدلاوهخويشلوأوناطلسنبديعسناطلسلا

نمكلذريغونيدلالوضأنمكلذيلياموةمهملاديحوتلالئاسمنمائيشو
كلذوقاتسرلادلبىلإهدلبنملقتناهدلاويفوتالوسفنلابيذهتوبادالا

ديسلااذهناكو‹مامإلانباسيفيقنبنازعنبسيقلاضفملاديسلامايأيف

ءاملعلانمريثكددعهدنعناكو«مهيرقيومييلعقفنيوملعلاةبلطبحي

ةفرغيهو٠4نصحلايفةالصلاةفرغنأىتحةنطابلالهأنمنيملعتملاو

وأًاسردموأًاحّحخصموأايلوأاخسانالإابلاغاهيفدبتاللابقتسالا

مدقيفيمومعلاهسلجمنمعفترااذإمهدنعسلجيسبقديسلاناكو«ًارُركم
مشابیغرتهناوايفءيشلکقوسلانمهکاوفلافرطنمدجوياملكنممه
ديسلاهنبامزالسيقديسلايفوتالو‹هتساردوملعلانمهددصبمهالةبحمو

خيشوهنيةرافسلاىلوتفىمظعلاةمامإلانوملسملاهدلقيذلاسيقنبنازع

مامإلاهلعجالبتحفالولمشلاعمجنمهنومورياميفيليلخلاققحملاملعلا

ريکانمهنامزيفخيشلااذهناکو.انسحالباہیفيلبأواہیلعالماعنازع

ءاضقوًاسيردتواسردلمعلاوملعلابهتايحبلاغيفلغتشإهنإفنامعءاهقف

ظعاوملايفةمجدئاصقمظنهلواداشنإوةءارقرعشلايفةبغرهلتناكوىوتفو

—ا۷١ہک



دنعةروهشمةّيهلإتامارکةدعهلتناکو6بادالاوحئاصنلاومكحلاو

دعبةئامنالثونیعبرأوهتسماعمرحنم٤۲مويةافولاهتكردأدقو.‹سانلا

هللاءاشنإاهنمءيشبأنسءارعشلاوءاملعلانمريثكهاثرففلألا

: هراعشأبقع

وهوءاربغلايذبفورعملاسيمنبدشارنبسيهخيشلاهدلاوناكو
نيتمالعلانيخيشللارصاعمناكو‹ايضرايلووهلثمالماعالاعهلبقللاك
يليلخلانافلخنبديعسققحملاويصورخلاسيمتنبدعاجنابنيبأنيليلجلا

نيعبسودحاوماعلوألاعيبرنيرشعوةثالثموييفوتو‹اعيمججمهنعهللايضر
بولقلاءافشهاماباتكفلأدقو.هتنجهنكسأوهللاهمرفلألادعبنيتئامو

وحنلاوهقفلانمهتاراتخمهيفعمجةالخلاولوكشكلاطحنىلعبوركلاءادنم

راتخمنمورداونلاومكحلاوصصقلاوكولسلاوكلفلاوبطلاوفرصلاو
لكتارمثالثهخسنوسراهفهللعجو‹كلذريغوخراتلاوريسلاورعشلا
هللاهمريلاسلانيدلارونةمالعلاخيشلاهنمذأدقو)اهلبقامعسوأةخسن

.نايعألاةفحتهباتكنميناثلاجلايفهلعجفاريثكائيش

:ءاربغلاوذلاق:لوقيثيحكلذو

:لاقرهدلاةلاحىوكشوظعولايفةديصقلاهذههرعشنمو

بيرقليحرلاومعلابهذبوتنالالامسفنايكبه
بورغلاكاذدعبهورعيفوسعولطهاوتحادفيحلك
بيشملايفحخانأهارأموبلاوبيشلايتراسمألابتنك

۸١۱—



ب

ءيشبنامزلاينرساملك

اذهوهوالشيعوليفيك
بوطخانيفرهڏللمويلك
انبحصدقنموانابانيا

نمايوالمشرهدلاقرف
مّدلاونزحلاٍاام۳

زیزعيانانموجنينک
اذلاهذهىتفلاقشعيابجع

اموقرافمامواهوقشع
لاولهاجتلااذاميرعشتيل

اببلطتالسفناياہعدف

بلذلكيكرتاوريخلايلعفاو
نميملعاوةبوتهللايفدصاو

بذرحبيفتقرغدبعانأ

يهجوثهَجوكيلإيبرتنا
لنکبوتلالباقبنذلارفاغ

اميحرداعملامويلنکبر

رقميلإبربيعلارتساو
ایوساطارصاجېنميلدهاو

اعيججبوطخلانمينذعأو

بوهذلاكاذدعبهنمينءاس

بيطيفيكوامئادهبأد

بيطتسوفنلاورمعلاصقت
بيبحلانياوانؤؤانبأنيا

بيحوةقرخقرفلاكلذ

بيصوئاقدلالعس

بطرلفطولهکمہفور
بيلوألهاجوأليلذوأ
بيرغابىتفلانإور

بيجعحلهنإوحارطر
بيغتمنعسيلوتاقبوم
بيبحيلفاهريغيبلطاو
بونذلايتلقثأدقدبعانأ

بیخي۲ةبوتهللاقدصي

بيجماييكلامدبعلاذقناف

بیقرایافلطلاوحفصاوفعاف

بيسحلامعنتنأويبسحتنأ

بيشيلإفابئاتًارفاغ

بیصغمويداعملاموينإ

ُبويعلايلِإيواتدبعنُ

بولغمهنإدبعلارصناف
بوطخلاينترعىتميذايَعاي

—ا۹٠



بوئيدبعَكيلِإامهلباحصأويبلاىلعلصبر

:لاق‹رهدلاةلاحىوكشيفاضيأهلو

يقالتلابدْجَينإرهدلافَلَح
الإلصاوتلابشيعلاالحام
7ةحرفباناتأ1

خإهلليعيانجم
قحةلودهللافتماقتساف

عربخاانمامإانبحصو

صمالاىلعنامعارخافادغف

اهانسسشوهفلدعلارشن

اديهشتاموهرمعیضقناف
انامزاشبلهدعبنمم

رافغَصَرةّصْعغبانيق

ينايناكالبقرهدلااذكه

انيبرهدلاقرف

باعشنيأوانمىرصقنيأ
لاجراہهلإلانورکذي

ننئفطتةوعدلهيرعشتيل

قارفلابهثإيفيتأايفوس
قاذلايفًامقلعنيبلابراص
قاتسرلابماقملاناکَنيح

قافولالهأبيمتنةّبصع
قاسنعرشملکوانو
قاطنلاكامزالرصنلاالو

قافلالهأديمسيقنبناز
قارعلاواهزاجحًارطرا
قافلاَلَلخُمايطتسم
قارشإلاعمليلىقيوأ
يئاببهلالاىیوسيحسيل
يقاملاكللادجنسىرن

ياوبلايلايللايفنيدلارهظي

قاوعألابومفرورسب
قارتحاىفاببابلأ.ْثسمأف
قاوسألاكلولحلاايفناك
قاسفلاسلامنعتبغر

قاوشألانمتدقوأوجرا

لعفوسلوخدلةرورضالواةرورضمزجلامدعويتايفوسطرشلاباوجوهبموزجبمجلامضبديجيومزاجاحرشفرحنا(١)

—۱ا١ہہ



قادحألاةيؤرنعمتبغنيحيلقةنالجلجيفمتنكسدق
قاروألاىلعقروتفتاملوثاومكيلعمالسو

:هتعامجوهناوخاووهاتتسلجي

ارحةعيشنمبرقلابيهو
وجايدسهناکدوطتحت

خبتالواهيلإرسنزلااأ
اعيرسقورعلاةنامظقساو
اهیرُشبابصلااأيحرر

ايرقانهملاصولاابيملعأ
عيبردوربنمضورلایستکاو
اليقمديعينإهللالاسن

ملحلهآةيتفوخويشي
ارهجوارسهللانوركذي
اميلامہولقيفهلابتک

هللاةيشخمهونذمهتنروأ

الاوضعبمهضعبلءار
انيقيةايحلاهذهاوفرع

اضعبضرحيمهضعباوقف

اليدبماطحلابنوضريسيك

لامرلايفةردسداوعأبو
لومألانعةليهسان
لالايفاذكهجوجأموج

لاَسلّسلاكئامبابيلعل
يلاوبلانوصغلاةنايرعسكاو
لاصولانودهيحترتًاجرف
لالطلابيطبيمعتانيح
لاقثلاباحسلادياهتجسن
لاوطلاناسحلاكناصغأتعحت

لالغألانمتلخرودصو
لاصالايوادبحبصلك
يلاللاكمهھوجوامیسن

لالاسلامنارُلخف
لاتقلايفميلعاًدشأادع
لاقتنالاةعرسبيدانتنأ
لاوزلاليقاحلاصاولمعا

لاوخلاموينانجلاباوثنع
لالجلااذايكوعدنانعفعاف

س١۱۱س



لامكلارودبلاهلآیلعوملسولصفىفطصملاىلعو

:ءارمحلادلبيليهسوهيذلارونايداوحاملاقو

رورسلينويملينتئشنِ
هليزىف

۲وهقةجاجزلاكفاصءاملاف

اههنعةلقمنباذخأامنأكف

ًاحّضَوُمةاحنلايتفيهنأوأ

نمضورللايساكفحالملاجسن
هنویعِءاکبنمكحضيضورلاف

اهسمامهمسيتنوصغلاىرتو
اهتاماقيفرايطألابواجتت
اعجَسيفاٿيکحتامأكف
تجيددقاهراهزأنمضْألاو
ةفقونمكروخلايداوهلل

اغرفمكيفراصداوفنمك
لأمكفبحناممنزلاحمس
هتدجونامزلاكاذاذْبحاي

ىدملاراونأنيدلايفةوخإعم
مهضغبهيفومهبحهللايف
ىقتلايفالإريخالاونقيأدق

روخلايداوءاحطبىلإجّرع
روطمملاهضورنمةنجيف
روظنلارهاظلالتعاهيف
روشنلاهقربمسنلابتك
روفنبتنذادواسالايعس

رورججاوراجلابابلامعإ

روهزتاذواذشتاذراجشأ

روشملاللالمرصيلاو

رورحشنموقرؤونمعجسلاب
روصقملاودودمملاعمیىتح

رولبلاقرزأآفاصوجلاو
روطعلاكضوريفالتناك
روشلاوموظنلاةءارقل
روصبملاوعومسملاعلئادبب
رودکملاوروذحلانملاخ
رودبهوجولاضيبىدنلاحمس

رومأملافَتاقإألااوبعوتساف

س۱۱۲



مہیديفالئاسمنوركاذتي

بلاىلإيلافلانعمهسوفناوفرع
ىوَهلانعهللافوخمهاب
اعممشويلوفعلابدجبراي
يبلاىلعمالسلاويرةالصو

رورغرادبعمطمهرغام

رورسوةنجيانلحأو
روکشلکو هلنيعباتلاو

:عيدبلارعشلانميهوعييرلاحدميلاقو

الومءاتشلاجرحت
رجفىأرال

نمهيلإسوفللاوبصت

روزماعلكيف
وقالحخألبطوه

يبرلا

دوعسل١دعسهمايأ

هبتسرلالك
یرتحااجدويلک
اتنرضحتضورلاف
4حرفكحهتضرالاو

ائالغنريصغلاٰىلعو

.لامعتسالاعئاشيثالثلامسالانمطسولانكاسلاكيرحت(١)

رجفناواحبص

ردقاهالعأو

رصبلاورئاصبلالهأ
رمقلارمقضيبأنع

رشتناوجلبتیتمب
رهدلالوطىلعينأي
رهظهبليمجلاقلخلا
ردكلابطلاختالل

رضحاذإرورسلارضح
رخهِءيشلکنم

رلطللابحمستبحسلاو

رجشلاومسيمجللاو
ررذلانمويللانمو

ءاضأع

— ۱۱۳



تاصخاشممامعلااف

سامفابمسنلا
تاسعانسئارعلا

افيارلاالاخ
اذءافيملاىلعيرزت

اهفوفعجستريطلاو
تکحدوؤادنحلنع
نابمرقاياومتئه

امدلصفاي

ليقفانهماقملالاق

موديالمعناذه
ومکالومارركشتنإ

سلاعمةالصلااوربهو

ثع

لش

رصبللتارهاب

ردفىلعدوربلابت
ريتذإقونقف
رککم
رغألاهجولاونسحلات
رحسلابوروكبلاتقو

رجحخلاوبواتلادنع
رفظلاوةليلجلامع
رقملاباطدقفانبي

رخألاىدلماودلاو
رصحدقاممکكظحو

رکكشنميزيةلف
رذلاقمولواشيش
رشبلاريخيبلاىلعمال

تیرشامو

۷y ِ 7 0

:اهمرحنمىلعدرلاواهلجوبلاةوهقحدميفلاقو

ساكوساکبدجنبلايقاس

سانأاهومرحفيكًاجع

نايباوتأامواهومرح
رفالوبکيلقيپَحيهف
الانممأتمرحبحلاَنمأ
ىتحةساجنلاوركّسلااهبم

سابنماباملحلايهٺ
ساسأريغباهرجحا
سايقواةنسوُباتکنم

سابتلاريغببذعءاموىف

سامحملانممأيللامأ
ساجنألابميرحتلااهيرتعي

.دلاولاركذدنعكلذويدجنلارصاننبناعشمخيشلانعودلاولانعةيهقلايلتايبأينأتسو(١)

س١۱۱



ساعنلاعيمجنمعفنلاهجیعدتيهوةيلخاذنميهف

سارنلاکقحلاونبةوقالهللمرحرمخلاةرهق

سايكألاةكرعيأرلايفنإيأربكاذلاقنميطخنال
سالايفيلولاىضترلاوهفهاتأدقىوهنمسيلنكينإ
يساورلالابجلاهلآىلعومّلسويلاىلعلصبر

:بوقرعلاةردسركذيفبوركملاةولسةديصقهلو

ليلعلاتايكاذرحًايفطُمليلعلاميسنلافطلًاحبطبم
لوبتلاميلاداؤفنماليغیکذأوةلغىفشف
ليقصلاماسحلاةهالذجتزتهافلئامخلاهفکتحفاص

ليلازيزعاولواهديجىلحونوصغلايراعىسكو
ليجبتلابجاونمالعامتّدأونوصغلاترخاعكر
لوبطعلاةنانهولاكحضكريفهازألاروغثةجهبتكحض

ليدهتاذرامقألاءابطخودشتضورلاربنميفتلبتو
ليلجبرلاهحيبستعجسلاتانفلتتاوصألامخرب

لسيزولزنلينمقوشلانجهأيتاوللااهمتاوصألاي
ليلخودهعلاقوشمسجلانيربيناوللااهتامغلاي
لولطلايفمكلذبيعمدّلطاميدقادهعوافلِإيتتركذ

لوهذلاناسليطوهيفوهللاناوفنعيفتلفرابابشو
ليخدنمتفصةفقوامفانيضقدقدهعمودهعلاي
ليلظلظواسَحتابيطضايغوةلضخمضايريث
لودسملاةرخلالاخلخةةنرهلوايراجءاملاابتحت

ليبسلسلانمىلحألبهقوذ

١۱۱—



اهودرعةردسداوعأتحت

7عاتجااهتحتال
أللاهّرُغبحصدنع
يوتفمانأللملاع

رکذسأكمہنیباماورادأ<

اباوفوومهدعوهللااوقدص
العفوالوقوةناوصلخأ
مهاوزاففءاقبلاانفلاباورتشاو

قفأًدوْسااذإىجدلارودبمه
حسلاتتنضنإدالبلاثايغو

دعبوةايحايندلالاجمه
مهادهومېهتاذهللارهط

مهلبتختنملفىوهللاوكرت
نماوجنفالبقرحبلااوربع
اڻيدحاوراصوةربعاوحبصأ
مہمرکذیيامئادللزيا

يرابطصافيكومهولسأفيك
oنکلهوأتلاعفنيول

ابيجامهأمنادقفنإ

هاوجرانتساوبلقلاىجشو
مہیلعينزحوامئاديف

دبةشحوبيتسنأالذب

ناکنلتاظعمهركذيفنإ

ليجلکيفراتناامو
ليقمىلحأبابابحأنيب
ليلجلاهلإلااضريفاسفنأ

لينربخولماععزو

ليجلعفبمهدهعهلقدصل
لیسوجهمريخاوکلس
ليیزجحببمهتاراجتنس
ليمجلابتّمطىدنلاروحبو
ليلدلاروندابعلاثوغوب
لوصألابتكلاجاوراصتملا

ليحكفرطبىمحلاتاي
لوهملوهوىیقتيرطخ
ليحرللانفلايداحمهادحدق

ليلهتلابحالفلايعادتوص

ليجبطخلايهامع
ليوعلاواكبلالوطٍدْجُمريغ
لينمسجبانماكاشحلايئ

ليوطوسبهحرجیوکو

ليئارسإنزحهللاي۾
ليكسلابةايحلاذيذلو
لوسنمْملاسْبلقهل

س١٦۱۱



لايداوءاحطببةردسايهيإ

اوماقأنيأوانعاولضنيأ

تلاقلتباجأاہولديب

انقلخاهنمتأرقدقاهوأ

الوصأماركلاداباناک

امدفكلحميللحنمنيا
فغلاووهللاةدقرنمهبنتف

حصلاىتمفىوحلاةركسيفتنأ

افادبأئدُّسننكرملكَ
انامزديعُينأهللالأسأ

اهابأنمانولقيلسف
انفقودقةفقوهللاىعراي
خابةريَدَسلامكيتاهتحت

اوماستدقلمكناوخإنيب
مهاضرومهبحهللايفناك

اروتلايفونارقلايفءاجمهفصو
ئشامبسحىلعيديساهکاه
كيفكلّبقتتتأدقةداغ

ركبيتملجقساوملْساومساف
ابحمتيزجامريخاهرجاف

ةايحباندجيمهللاعش

ليطتسملابيطلاءيفلايذروخس

ليوطرهدبمهانحصك
ليسلابمأعافملامكأبأ

لوهجلاکنكتالرغايكبه
ليلدلايفمدينايفو
لوصالاعرفتناواوراصنيا

ليوطموباعكاسايةلف
ليحرللاعدانفلايعادوس

ليلجيايدُبالپطخلنطف

لوحنلابيفيفطنيىصف
ليخبلانامزلانمتحيتأاه

ليسماوهبيثكيلاوحروس

لوهكلاوممبابشنميلعلل
لوذعمالمهيفاوفايم

لومألابيفوتملنإوت
لونلابسحكيلإوندتو
ليمجلاعيدبلايشويفتلفر
لوبقلاُنسُحءازلالجأو
ليوطرهدبةمعنيفكنم
— ۱۱۷



لیسريخاننوعدتحلاصلافلسلاَةيقبانيفتنأ

ليصاوادتىشعبفرملكوهلايلعو

مظنفارثنيكمللافيسنبدشارخيشلانملاؤسهيلإدرودقو

:لاق٠باوجلاولاؤسلاخيشلا

دشارملحلاوخأيكمللانملاؤس
ةريثكىقبتتالغلاتناكاذإ

اهحيجتستةنسنمافسيلو
اجحلاوملعلااخأايايفلوقلاامف

دجامبمىعدييربعلاهلخىلإ
دجاسمللظفاحليكوفكب

دئاوعنماهتالغتلضفدقو
دساحلكنمرشلاوىذألاكادع

باوجلا

دئاوفلاوحنغصافاباوجكيلإ
ةنامأىقبيلالانأبلوقف

هفرصجرسلاوشرفلايفىريمهنمو
مئاصلروطفلاهنمیریمېنمو
عفانمنىيرماعللهلكاذو

زئاجحوالاهنمیرتشياذك
هسكعودربدنعءامناخساک

اهحرقرئبلافءالاامنعباغنإو

امفاهبروهطلاءالاجرخيناف
هلئمليوارسلازاجاذزاجنِإو
هفرصبىلوأراّمعلاىريمېنمو
.بعللارمألا)۱(

دعاجخيشلاورابحألاةداسلانع
دباوالالثممادامهلاحلع

دئاوزنماذقوفامعرجحيو
دباعلكنمماوقلاىلإنوكي
دهاوشلاباذلئمعفنلكسقف
دقاولدوقولاٌبطحيرتشينأو
دراببسیلناکنإهدیرتک

دراولدرولالاكاذبزوجي
دفاصونامضنماہیحرافلع
دهاجلكنعتاروعلاودربلايقت
ووالبحالصلاهيفیریام7

— ۱۱۸

 



ارمايليلخلانافلخنباناکو
ةعامججةالصلالكاهباميقم

هزاجأاضيأمالسإلاةلوديفو
هدنعدجاسملالاومأنأىلع

اللبسعيضيلاميفريخالف
الحامكسفللرتختنأبكيلع

ةمحريأرلابهولاقيذلالكو

دهازملعلابلاطيفهقافنإب
دعاسملافيرشلاملعلابمتو

دناعلاذلاموترقتفااذإ

دصاقملاريخريخلايفهجارخإو
دعابلامورهودعتالكيلقب
دحاجمغرىلعكشالبقحو
دماحالهاعابتألانمهان

مهارباخيشلاةمالعلانعةديصقهئاثريفتءاجيتلادئاصقلانمو
:لاقيربعلاديعسنب

اللَجالامْرصَيرهذلاَمراَص
الابهتتماّيألايداوعو
اياربلايمصتنونلاماهسو
ابيصنةايلامعطنملنينم
یقبیوینفیكشاليحلك
بيبلةايحلابتفيفيك

مويلكينيبهاذلاىريو
ايغدادزیيلوهجللابجع

عرفولصأنيبراصيذلاو

الايجألاونورقلاديو
الافطألاذخأتوايشرامع

الاييرلاوديدحترلابيصتو
المالاعطقيتولاقذي

لاعتوهناحبسيرهجو

الاوزلاوانفلااہيفوجريوهو
الاحرلاشيىرخألاوحنوهو
الاحعالابهاذرمعلاىريو

ىلاكتلاليوعهنذإتعمس
الاتخايشمفيكهنعالحر

— ۱۱۹



ريذب'هدوفًضيبايذلاو

مکتایحمكترغفيك
قلخللرمألاةقيقحنعتفشك

مكنعاولحرىلألااورصبتملأ

ريخللورورغلامكنعاوعدف
نمأوحصرورغلايعاودو
ىلوتالإٌنهوعنللق
بجعوربكرورشلالوصأو
لامألاوصرحلاوعامطألاكاذكو

صرحلاىرأولتاقِرلاعمط
احُهاينُذهتركسأنمللق

دازريخیقتلانمدوزتو
العفريخللقيطتالنالبق

ليقنمرييةايحلاةءاروف

بوتالوراذتعاعفيالموي
محجرانرعفيلىلصتموي

للاىلإعزفاوتاحلاصللعساو

.همأريأهدوف(١)

الامالالمأيماتحتوملا

الحوهللاةركسنماوقيفأف
الامرورفغللقبتملو
الاقتناليحرلابتدانو

الاخاوراصفاوراسنورقنم
الجومكلالأاوناكو
الانغمأمهلنوريصت

الامعألااوسخواودجف

ىلاوتتةمعنوبابشو
الالضهاتویدتعاوهربک

الاحنهعدفايرلاودّسَح

الاھالارصقفیدرت

الاجرلاوعديقوقحلاعمل

الاتمارورغلاةموننمَبُه
الايغانوماكلاتفتلبق
الاهمادیتلوامویطق

البوهينوبنذملادح

الاقمزوتكلاكليالو

الالغألاودويقلارتو
الابفإلبقرشألاف
الاونوةرهملتهد
الايقأةقوسواديبعارا

ت۳



ةريثكايازرلاو
لهاريغهرديملديقفل
الاالميفتومديسمكلو
سينباةمالعلاباصمك

الإطقتفهينتأام
لضفوملعرحبوهوالفيك

علانأريغ

الدعةطيسبلامعمامو

ءاکذواقطنموالعِقاف

ادهزوارونسمشلاکاولعو

ملعرونهناسلتنابأ5
لضفوملعوةرهلک
هللاىضريفهلكرمعلاقفنأ
احنمنيملسملاوملعلامدخ
خيلناكنأبارخفهافكدق
هافكو

هافكو

هنأةعاق

لناکنابادهز

ثوغوثيغتنأوولسأفيك

سانلايدتقيهبنمخيشلااها

رصنينمفوهللاثيغينم

الاادقفمارکذعمستهد

الاحمظعآقلخلايفاهنمضس
aللارساتمو

الامرلاواهنوزحانزحضر
الابجلاّدإنأداكدجام

الاسهينيععمدوادجونخ

یلاعتنمىلإيدرامو
الاطبألازجعأدقريزهو
الالجوابصنمو.ءالعو

الاكتاوةعانقًارابطصاو
الالضتروةمأ.ثدهو

الاونویدهیرولالجمع
الاطوماقتسایتحاس

الاجحلاصملاييوِهابصل

الاطتسامانألاىلعادينعشس
الامامویطققلخلالاسي

الانثيحهرقفعمةاکزلبقيم

الامثيحالزاهناکامو

الامعألاومولعلااندقفلب

العكنعهراأيولسو
الامةافعلايويذالمو

الالضلاوىمعلافشكينمو
الاقنلارومألالمحينممولظملا

١۱۲—



اعرسبوطخلايلجنتهبنم
الابرضينملاكشالالحينم

اذنمومامغلاىقَّتسِيهبنم

نمهللاىلإىرولالدينم
حتفينمواظعوروخصلابيذينم

يجايدلايفهشارفيفاجيينم
سيخنبدجامدعبیرال

هفاصوأنمرشحلاغلبأملينارأو
يرةحرلتهيطف
ٍباوضرةنجهللاهازجو
اليوطارهذمامإلاماداو

هالوأوةادعلاديكهاقوو

للادبعفقملاماعلاهنباوژت

اقينأاعيدبهمظنتأنمل

الاؤسديلاىعسيهيلإنم
الاوقألاعجرياذنملاثم

الامنثدعبنوکيىماتيلل

الاجرلامائولاوريخلاىلإوعدي

الافقألاوبولقلافلغ

الباميركلاايفيجاني
الاصخلايذهنعمجيادحأ

الاقملاهيفُتثلطأول
الاجسوافكأورهدلاةدم
الاونوةففرهاطعأو

اللجإهدازوهامحو

الوةرصنوءالطع

تارعلاوعومدلايفامّيس
خيشلاوهونيتيبلانيذهلبقاميفهرکذراملانبايأماعلاهنباوهلوق

سيهنبدحامةمالعلا 7ةفاقثلاوذوُبذهلملاوهفقنملاو.يربعلاسيخ

اهبدارلاوةتكنعمجتانكنلاو.ملقلاعاريلاو.بيذهتلانسحوقدحلا

هذهيناعمترمدقوبجعملاقينألاو.عرتخاوهعيدبلاو.ةقيقّذلاةلأسللا

يئاصرصخبجعمقئارهمظننأيأاصوصخىنعمبامّيسو.ظافلألا

ِيلجفانمرععيلنربقلايفنامعلهأنمرعشلاضّرقنم
سيهنبدجامنبهللادبعماعلاخيشلاامشیغوبدألاوملعلا ناکيربعلاسيخ

س۱۲۲س



قئارًائشنمو«هتقدنموهنسحنمبجعتُيطخلاديجانقتمابتاكوافّقتماييدأ

عاونأيفامظنهنعءاجاماذهو.ةحاصفلاباروهشمايرقبعارعاشو.ةباطخلا

نمف:لاق(عومدلاعاونأركذبعوجوملاداؤفلاةيلست)هامسواهناولأوعومدلا
:دوهعملاقلطملاعمدلاعونيفهتلقامكلذ

الئاسكعمدلابامةلئاقو

اذلجألفمكببصانأتلقف

:اضيأهيفتلقو

هقوربيدجورانباحسينفجف

بلقلاةينمايكينفجنمكدخب

بصىلعابصَبصتتهبيعومد

عطقلاورجحلاةدشنمافتلقف

يعمدلبوةدعريداؤففيجو

:رضميأهخيشلايثارمزاوخرخفهللاراجلاقو

اشحدقناكيذلاردلاوهتلقف

:عمدلاةنوخسيفهتلفامو

يدّيسبازيتكاذلهةلئاقو

ةنيخسيرجتكلتيعومدتلقف

نيطمسنيطمسكينيعنمطقاست

ينيعنمطقاستينذأرضموبأ

ردحعومدمأيرجيكدب

رغستماوهنممحجالع
— ۱۲۴۳



:اضيأهيفتلقو

محلثمقامالانمليسيانخاسكعمدلابامةلئاقو
محجرانقاوشالانميعومدىلعتجّ;جأيتينُمايافتلقف

:عمدلاةدوربيفتلقامو

يعمسااشتلقفانخسهبيدهعوًادرابكعمدلابامةلئاقو
يعمدأتوملابمسجلاكتدربدقومكيلإاقوشتمدقيملعتأ

:رألاعمدلاعونيفتلقامو

مظنملاقيقعلالئمهطقاستارهحأكعمدلاباهةلئاقو
يمدنمطقاستطامأيهيذواهعيمججيعومدتفجافتلقف

:اضيأهيفليقو

حشارهيفابالءانإيفلقفاهئابوخستوينيعيفبلقلامد

:يناجرأللو

امدليستاحرقلايتلقمىأرىتحاملعاموينماشحلاىمصأفىمر

١۱۲—



:رفصألاعمدلاعونيفتلقامو
ارالاسدقلبقنمهبيدهعوارفصأكعمدلابامةلئاقو

ارفصألاسهمقسنميمداذهورجليعومدتفجاهتلقف

:اضيأهيفتلقو

يرجتكينفجنمكيدخىلعريتطوسكلتأةلئاقو
رفصعومدبتکبينيعاهويمسجلثميعمدرفصاتلقف

:ربغألاعمدلاعونيلتلقامو

باحسلاكيمتكيدخىلعاربعكلتكعومدةلئاقو
بارتنميمسجواعمدادغيمسجكاذوفجعمدلاتلقف

ثنيكدخقوفبارتلثمكاربغأكعمدلابامةلئاقو
ربغأكشالرشنلاعمدوترشنيتتلخواقوشتمدقافتلقف

:ضيألاعمدلاعونيفليقامو

يقبيذلااذهوْلُعايافتلقفاضييبأكعمدلابامةلئاقو

١۱۲—



:اضيأهيفتلقو

اضيبأكعمدلابامةلئاقو

یرجدقوباشنيعلاداوستلقف

:اضيأهيفتلقو

نزلاةايحالتلف
مسخ

تلاط

يئرفمباشاملثميعومدتباشف

ضرممويبيحايليحنتنأو

ضياسارلاکوهفيعمدفجىتم

يساربیشمکينعمدتباشف

:دوسألاعمادلاعونيفليڦامو

ادوسأكعمدلابامةلئاقو
تففجبعومدلانإافتلقف

:ارعشاضيأهيفتلقو

دوسكلترولطسةلئاقو

يعومدتفجمكقوشلتلقف

:اضيأهيفتلقو

ابنکطخكاراهلئاقو

يعومدتفجمرجفتلقف

لیتناوارمحمناکدقو

ليسيوهفنيعلاداوساذهو

نيتلقلاعومدمكدخب

ينيعداوسبهطخاتلظف

دادلاکعومدنمكطخب

داوسلاببتکت يانيعاهو

س١٦۱۲



:قرزألاعمدلايفتلقامو

اقرزأجللانماربىرأينإوانُهاهذهعأرحبالةلئاقو
اقرغآفوخيتينمايحباساهبانأاهواجلنرصيعومدتلقف

:رضخألاعمدلاعونيفليقامو

يتراشإنيمهفتلهالتلقفارضخأكعمدلابامةلئاقو
ینرارمنميتيمایاہترجأفتففجحتعومدلانأيملعتأ

:مدقتالاضراعماضيأهيفتلقو

رطميلبولاككينفجنمكدبارضخأكعمدلابامةلئاقو
رضخأبلقلاةينمايىقللاعمدومقلحرفلينيعتكبتلقف

:ىنعملانعجرخأملواضيأهيفتلقو

ثنيكاذدرمزمكدخبرطحكلتروطسةلئاقو

رضخألصولاعمدومكلاصويڌدخقرفخّرَأعمدلاتلقف

:دماجلاعمدلايفتلقامو

يتصنافلوقللتلقاقيقرناكوادماجكعمدلابامةلئاقو
يتعمدتوملابنيعلاكتدمجدقومكيلإاقوشتمدقيملعتأ
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:عملاةرازغيفتلقامو

اربانهاهدهعأوربىرأةئاقو
اربيتيمايادنهمدمکقوشلتلف

رمعلاطفحكروهيلحباساأاهو

دهزهنكلودوجومكعمدوىريالكمسجلابامةلئاقو
دسجلاوعمدلارخآاذهوًاعومداهعيمججيماظعتلحنلاافتلقف

يرصبىلعيعمدنمقفشأومعنمهتلقفانبغاذِإدقرتأاولاق
رهسلاوعمدلابهبذعأيلإمكفرطوحنيادهفرطقحام

:ىنعملايفيناجرأللو

ادّلبتمكنعنيشاوللرهظأوافتمكنعءاشحألايفرمضأس
ادغابمکارأىتحيلملستلاكبلارثكتنأمويلاينيععنمأو

:عرابلانسحهلاقامفطلأامو

س۱۲۸س



ابناهبيضقأواقوشاهببأةفقويناحنمنأامكتدشن

ابركيلسفنينأاللغلييهلعلءاكبلايفامولتالنأو

نعهبىنكياموهو٠فنحألانبسابعلاتيبلانمضمتلقاممو

:تلقفعومدلابلخبلا

ادّدبتماوهنميداؤفنافمكيرقباليلقىظحألهفلبالأ

ادمحتلعومدلايانيعبکكستواوبرقتلمكنعرادلادعببلطأس

:تلقفاضيأهتنمضدقوءاطعيبأتيبهضراعيو

دوتعومدلابهيلعينيعوطساوباعيرصىحضأنملاهاوف
دومجلاهعمديراججہبكيلعطساومويدتملانيعنإالا

ضحمةنمضتملا«ةنيمثلاةرهوجلا»ةامسملاةديصقلاهذههنعو
:لاقحئاصنلا

نحشحصملالولمَيكلفنٿريغنمكئءاَجةْفحُ
نسنهرلاهلنيدلاهنإدحأنعيزحصنلاٍلقاف
نسحلاجلايفهوفقينملكىلعوىلصهللاهيف

نؤلاهيفكيوىفلزلابزافهي
نلبهللاةيؤرنعْبجأوهبشُمنمهلالنأدقتعاو

س۱۲۹



تلقثأبونذنملّصنتو
ادبامرفغافمهللالقو

نإفدبعلاانأوٰيبرتنأ

يلةوفالولوحالا

ابتلزنأدقليتاجاحكب

هءاجادبعلئاقلاوهف

يلضراولكوتهللاىلعو
اطعاقولكايإلستال

نمنإدعبافناطلسلانعو
اهنإفلاخفسفنلاىوهو
اهفرخزنعوايندلانعو
فرشتهامفناسنالااني

الولابهيلإيضعنكسم
دغيفىیزجنلمعنامو
ادغهازجتلريخلالمعاف

رفاكايتضَْألاالميول
هممأايقاموهلاي
امفكايندبكارخأرشاف

£ملظلافدعتباملظلانعو
امفرقفلااذكلامنمطعأ

ناوراجولراجلاقحعراو
تبندقرادكباهاذإو

يکكموقىلإافورعمدْسأ

نتهدقعمدبكنماهكباو
نطباہماموياياطخنم
نمفياياطخيلزوابتم
نذإتبتدقكبالإبر

نسحنظلاكبويلاهضقاف
نلعررسببوتلاصلخم
نحوأريبيضقياملك
ننلابامهوقلاخلالسو
نضتحافتحللناطلسلابراق

نمكرشلااهبرشلاعبنم
نحوالبايندلافدع
نکسدحليفوتامدقليف
نفدلبقنمنفدُيهبو
نعوريخلابفريخلانصف
نهترتسفنبستاف
نلفمويلاكلذيليدتفي

نمثلالقنِإوحيلارثكأ
نذأثمورايدهمتبرخ

نفكلاالإتمتنإاهنمكل

نكسلللرحفاريصقطتم
نطولالحياهريغيفلقتناف
نحإلاودبتاذإكيعيضُيال
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ةَمجرومأنعافرطضغاو
امئادامزحوامزعبحطصاو

مكفتحالةصرفنإمتغاو
نمنإسلاجلضفلالهألو
مہحصتالفیقمحلاضفراو
اقللايفاقيدصكايإم

يفوكيضريرهاظلايفوهف

الضافًايقتتنأنكتنإ
ناويهفقثتالىیٹنابو

اسحاهالقواهاضرف

نمكهيشفمفرسلامتكاو
مكفتعطتساامقالقللانزخاو

ىلإغصتالوعرشلاقص
اضقلاغبتالورمألالتال
اماليإنمدبالاذإو

ونملولوملعلامدخاو
عسيااميذلاملعلاامیس

امفهووثافلالانعو

ەهكکیلوينألكالومعداو

لغتشيملىلعلامارنمنا
القعلادنعلهاجلاةميق

ىلعلخبتالولمعافهبو

نطفلاتالأبيأرلانقتاو
نهولاكايإومصخلاناو
نزحوارورشتداعةصرف
نمقنيزلابسلاجمحه
نحوءالبىقمحلاةبحص
نعطكيفبغتهنعاذإو
نفددقنفدءادهردص

نجأاهاباذعهيفكيوهف

نشعقعفولوهنملبتال
نجارهظبلقتانيحضرت
نمزلالوطالقهيتشي
نشيدفقهيلعهمةراغ

ندبنعاسأرلزعتةملك

نهكنمبّذكومجنلادصار
نحوالبنيذالكف

نغضلاشختالوقحلابضقاف
نفلكنمهنسحأبختناو
ننسلاوهنمضورفلاهلهج
نزخاروننمکالامنزاخ
نجليللااماذإهتمنرتقاو

نسولاهنعىفنواهاوسب
نسرللرانميواستال
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يمرلمعيململعلابنمنِ
ىلعملعلابلخييذلاو
ىرولايفسمملاعلاامنإ
دقفاظحذخبارعالانمو

امكحُماعيدبامظنهكاه

الوناطلسحامهيفسیل

ةضغدوخركذيلالوال
تاشنلامجولاختاذ

تدبنوفجنملابو
مسماياثنمباضرو

هجاهرانرحنمابجع
اهدبعيىولانابهربزح
ادبأاذهيبأدنمسيل

اضرلايغبأهبهللانملب

هلباحصأولایلعو

نثولاداّبُغلبقباذعف

نمتَروااميفمناخهلهأ

نعٹثيحهادہبيدوهف
نحلهيفنإقطالابذكي
نزووبيبلركفهغاص
نمدلااهنمتفعلالطأركذ
نجولاءارحجارجرةضب
نغالايبظلاهبشتلالديف
نرتقاواہیلعناسوقجز

نكأدقيلاليطمسسل
نجُديذعرفبحبصلاملظت
نجشلانارينرحيدويوهو
نسحلادخلانمرمجلادراب

نقذللادوجساورخاهلف
نخذلاباحصأبأداذهنإ

نموناسحإولضفوذوهف
ننسريخىلإيداملادج

نفىلعأىلعاقروتدشام

:لاق...اهلهأوةافسملااهبافصاوالافقةديصقلاهذههلو

ةافسملاةدلبلتيدُهحجرعتانجلاةجهبرظنتَتئشنإ
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لزتملفريظنلااهزعيادلب
ةرمأتابلاوشرفضْرألاف
هيرجلوادجلافيکحيءاملاو

ريبهتاوصأامنأكو
هفطلبنوصغلارضنىلعيرجي
يضنعلطاشةقسابلخنلاو
ألظلاوابدوضنمعلطلاو
وغيفاکحاضمسيرهزلاو
اعجرمنوصغلايفحدصيريطلاو
ربامقرفءابطخلاهنأكف

هحوسلئامىلعمسنلاىرسو
ابتشبعذإنابضقلللاختف

اهفطلنمابصلايحنأداکیو

ىجألايفعملترمحلاروصقلااهبو
سحاإلاندعمونامالاراد

اهحدميصحيسيلربكأهلل

ةجامفرخلاعوجنكل
ةبصعةربعلانماهباونطق
اهدوعسمونمهدوعسونبو

سأونارمعلآنمساعم
هتاتلفىلعمبنامزلاداج

هنيعبلالحلارحسلاوهاذه

انرنمهلاويبلاىلعو

تاماقلاىلعناجيترهزلاو

تايحوأباستدواسأل

تانرلاعبتمدوخلاخلخ

تاوشنلايذكفرتنمليمتف
تاذللاریاسعمىنجلللس

تارمثلانمةهكافودود

تانجولاةرمحيكحيدرولاو
تامغنلابيطأببولقلايجشي
تاجردلاعفارْيلولىشت
تامسنللابيطنمترطعتف

تارخنلامظعأللاهرميف
ةاكشملايفحابصملااهأكف
تاحاسلاونادلبلاىلعةقئافنا

تارطقلابلبولادعياذنم
تاكربلاوريخلاضحمبتئم

تانسحلاودوجلاراعشاويل

تاكرعلامغارضهوجولاضي
تادجنلايلوأدنسينبنمد
تاتلفلايفءاجريخبرلو

تاثفنلايفقافلبابرحسنع
تاولصلابيطأومالسلاىكزأ

— ۱۳۳



نمءيشيلو.هقفلالئاسمنمءيشيفتاعطقمتايبأوبطخهلو

رصبتهباتكيفيربعلاديعسنبمهاربإةمالغلاخيشلالاق‹زاغلألا
هذهيفهغليملاميلرعلاطخلاةداجإيفغلبدقو:خيشلااذهنأشبنيربتعملا

ةجردىلعقوفتناسللامولعيفهتجردتناكو‹هدعبالوهلبقدحأدالبلا
نإ)ةديصقلابسنتامبروه١ةيوقةكلموةنسحةجهرعشلايفهلو‹هيبأ

موييفقاتسرلادلببهدلومناکو«هيبآىلإالهيلا(رورسلینوينملینتش
ماعنابعشرهشيفيفوتوفلألادعبنيتئامونيعستماعناضمرنم٦

.ناوضرلاوةمحرلاهلهللالأسن.فلألادعبةئامنالثونيئالثوةسحجخ

دیعسنبمهارباخيشلانيربعلانمةاضقلاوءاملعلاةذباهجنمو

دمحمهيخأانباةاضقلاننموهللاءاشنإأياميفركذنسوافناهانركذيذلا

مهاربإخيشلاتخنباوهودمحمنبكلاموديعسنبدححأانباهللادبعو

ةمدخيفاولازاموءارمحلالهأنمخياشللاءالؤهلكهّمعءانبأنموروكذلمل
نامیلسنبدوجيضاقلانييربعلانمونالاىلإءاضقلالامعأبةنطلسلا

رکذقبسِءابدامہیفوخحاشملاءالؤهتيبريغنموهواضيأًابلاحدوجوملا

.باتكلااذهنميناثلاءزجلايفمهضعب

ملعىلعراننمرهشأاهنافنييربعلاةرامانامعلهأىلعىفختالو
خيشلازربادقورباكنعارباكاهنوٹراوتیومهیفلسلستتيهفنامزلايدقنم
ذممہتراماقئاقحهللاءاشنإهرکذِقالايربعلاديعسنبمهاربإةمالعللا

نالاةرامالابعلضتيونييربعلارثاميفنيربتعملاةرصبتهباتكيفكلذوتسسأت

لهأوةحامسوةلاسبلاجرنويربعلاودمحنبانهمنبهللادبعخيشلا
.ةنسحقالخأ
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ةاضقلالكنيعلضفلابروهشمادجاملاةمالعلابيدألاوإل
4تافصلاليلجلااذبمرکأيكهمللادشارلافيسليندشارط

4تاظعوةمكحوكولسوملعلئاضففءاجهمظنت

رشععبارلاورشعثلاثلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضّرقنم
ديعسنبفيسنبدشارةمالعلاخيشلااموبدألاوملعلايفةرجحلانم

نمىّرْصُفةلحمبفلألادعبنيتئامونيتسونينثاماعدلو.يقاتسرلايكمللا

نازعنبدوجنبلصيفدهالاديسللامزالمناكوملعتواهبًاشنف٠قاتلا
ديتجاوملعلابلطيفدجدقو‹يربعلاسيمنبدجامةمالعلاخيشلاو

قاتسرلانمیرصقدجسمباسردمراصوهانتمملعلانملانوهللاهقفوو

اوراصفهتذمالتنمةلمجهنعجرختوريغكقلخةذمالتلانمهيلإعمتجاو

نيدلارونمامإلاةمالعلاخيشلاوفيسنبماسخيشلاهوخأمنم‹ءاملع
هللاهمرلزیملويحاورلاسماشنبدمحمدهازلاةمالعلاخيشلاويلاسلا

سبحبمېنمريثکخربتف٠تاريخلالعفىلإةقباسملاىلعءاينغألاضرحي

ىیوتفلارادمةمالعلاخيشلااذهناك.ربلاباوبأيفونيمّلعمملاىلعلاومألا

ةاضقلضفأوهلب,فرطلاكلذيفةاضقلاسيئرو.اميحاونوقاتسرلايف
نيدلاوملعلابرينةبيطهتايحتناكو.عرولاودهزلاولضفلابهترهشلهنامز

لعبةئامنالثونينالٹوةنالثماعيفوتو‹ةنسحلاةريسلاوقالخألامراکمبةرهاز

عومجم:فيلأتلانمهلو‹هتنجحيسفهنكسأوهتمحربهللاهدّمغتفلألا

كلاسملااهاّمسةلاسرهلو‹تانايدلاوماكحألاويواعدلافلتخميفلئاسم

 قحلارشنىلعضيرختلايفوملعلالئاضفيفدئاصقهلو«كانمملعيف
هانرکذامجءيشبيتانسةيمظنةبوجأومكحلاوظعاولايفوكولسلايفو
۰هللاءاشنإ
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اهراونأبىدتهانمهللاعفنةينارونلامكحلايفةموظنملاهذهكلذنمف

اهنإف‹ةيلعلااهجراعمىلإقرتو‹ةيورلااهايمَّحسوؤكنمبرشوةيربلانم
:لاق.نماةيسدقلاتاماقملاىلإجاجوعانمهبامجاہنم

بلاطملاىمسأدجملاليلييالط
`ىذألاينمشېتنإينيدليربصو

هبحأنمىضريفيحورليلذبو
هلامسفنلابنايرقلالعجينمف

امسلاقرختةمهاذنكيملنمو
ىقترمزعلاةورذيفهلالنمو
هنامزىنفأملعللنكيملنمو
هلفرشالفملعهلالنمو

هنانعىخرأعرشللنكيملنمو
ولوابناداهمىوقتلالعجنمو
الخدقهالولرکذنعلخينمو
هبالاعوهدديفنکيملنمو
هظحتقلافتقولامكحطحنمو

هنامزلهالاحيعاريملنمو
مهبافركلمرارحالامرکینمو
هنوهرکیامءادعالانرافنمو

ىغولایدلنيباروسأمناكنمو
ىسهُدالوملعبرحلابهلالنمو
ولومليعينلامزحلاضفرنمو

بهاذملاىنسأهللانيدليرصنو

بهاوملامظعيلينيفزوفلاوه
بتارلاىلعابيماسلافرشلاوه
بقاوعلاريخوىنسحلاىويسءازج
بئاونلابطخبيلبيالعلاكردل
بلاعثلالوبخوفايلاىلعهاقر

بهايغلامشدملهجهاشغت

بضانباکدهزالبملعو
بجاحهيرادريخنعیمعبيزز

بقاعيملاهلبقصاعمبأ
بجاولعفنعلوذختاکدشرلانم
براشملارفمايألاديهتقس
بئاصملاىربكتاقرألاهليطعتو

براقمنمهلنإامادرفمشع

بياعلاىدحإلاذنألاهماركإو

بطاعملالوزنهيداعتيفاوا
بضاوقلارخلاطبألادينمقذي

براحخاودعلااقل

بلاخاباضقلا

و
همتحتص

رمأةبشات
س١۱۳



تحجّرعزجعلااذرادقألادعستنإو
دئاقزجعلاهلمزعهلالنمو

هئارثبهضارعأنصيملنمو
هلاَمةعانقلازنكنكيملنمو
هلاماصبرحلخباذناکنمو

هلهأبدمحيبورعملاعنصينمو
یفطْصايذوربحريغبحاصيملنمو

شعيهقنعنمنْيذلالغكفنمو
هيرشخيملواضرعنصيملنمو
ئوغهلهانمسیلاميعدينمو
هندکييناوغلاركمنننمأينمو
هرابيلصأناطلسلابحصينمو

نمواهقررصيايندلامدخينمو
مهرشهازخارارشالانداخنمو

اندنإرانلاكءوسلاوذهزاجنمو

هنوتقمبیرولافالكشاعنمو
ةناهميفشَيلامهلالنمو

هدشرلباوصلاتويريشتسينمو

امسلااقرولىتفلاقزرنمسيلامو
همورياميفبابسألاكرتنمو
هنطببغيسياملابيملنمو
افاوزنمأيءامعنلاركشبنمو
هلرفظالفربصهلالنمو

بقاوثلاموجنلاقوفهتامهب
بلاطملالانممزحىلعمزعو
بناجلكنمبلتلاعينشىقلت
بزألهينيعنيبرقفبعنقي
بناجأواَيرقَأنميلقلابىمر
بتاعيملهلهأيفبصيملنإو
بحاصريغنمرهدلاهيلعيضميف
بلاطمنمهلامًارحواسيئر
بقاوعلاءوسهادرأحتسيملو
بسانملاريغهارزأيمتنينمو
بئاوذلادوسضيبتاهردغنمو
بساكملاحيقيفانيهرىسمأو
بلاطملالكهتلوأاذسكعىلع

بقاريملهسفنمركيملنمو
براقعلامسکوأهتفرحااهل

بقانلاليمجمنعاجرلاعطقو
بعاتلاسأكهيقسيوقفالب
بئاصريغهيأريفلقاعو
بلاغموعفادنماضقللامو

براغلاكولسيفقرشبلاطك
بئاذرانلاىظلنمكنأبرشغسي
بلاسملاديفكفدقاهرفاكو

بئاخريغهيعستابثوذنمو

— ۱۳۷



هفنأهللامغرياريکلعينمو
هعاذاهاوسارسنعدوينمو
افهنموهلصلصولاكنعطقينمو

نموهبعرصييغبلافيسلسنمو

ررتغيفرومالاىبقعريملنمو
هطخسلقاضقلامكحيفضرينمو
لنيملوجملاستلارٹثکانمو
مزالرسيلاهلانومامناکنمو

هسفنلابرحهانديفرحلایرت

علليڍاعيوايلوألااويملنمو
یدحلاوزوفلااهبملعتامکحذخف
يعفاشلةالصلاويرليدمحو

بصانملاَوْرُذقريعضاوتينمو
برالاحنرارسالاهناقكو
براقألايفدستاملحهزجاكيدل
بئاعبحضفيبيعلاباملسمىر

بقاعتلابلهاجنمربتعيملو
بهاوريخعمريبدتلالكوأنمك
بباحتلاعطقءوسالإسانلانم
بغاسريغهقلتنوئخنملهو
بڻئاوبنيشياميفهفلتالف
بهاذملاريخهاضريالفةاد

بياطألاوهبحصعمهلآاذك

ىلعهللادمحنوةريصبللةرونملاةريرسللةسدقملامكحلاتمتهللادمحب
.مالسإلالهأابهللاعفن.هئالآ

لزنلغلبملانافرعلالومشنمسأكلاركذيفةيمارغلاةموظنملاهذههلو
:لاقناسحالايلوهللاوناوضرلا

ولسيسيلنمايبُحلاميِد
یواساکيفقئاتلااُ
انفللتراصماسجالاهبو

جرعميفتلعحورلاهبو

ولغتحورلابهدجوتارفز
ولجليلل۱اذہبفهلېتناف

لَعولاهنإهنماهربدق
لصوايظحخيةرضحيفتہتناو

— ۱۳۸



تحجÃأمارفغلارانهبو

تبخلباذعلاراننكتول
٠اتلقهيفبيذعتلایرتول

افسا

یواعرشيفقاشحملااَمِدَف

مشلحمهموصراہب
مهجحتافرعيفمحلو
اهعطقةالصتلحابو
اجييذعتبذعيامنإ

ادلبينورتيحوراوبذَع
تلزازتاقعصنمیرتول
هبعمجلايلوأنمعمجيو
هياقاشحلااهمهفىقلتنإ

ترعشأهيفرعشممحلو
اهوفعادودحاہیفاومكَح

ابطسبلاةيممهاتمو
هبلبطاسبناطسبلاىلعول
مهرودكاكدناضبقلاىلعلب

لهَستبرجنإبحلااماشحلاي

ولتهنعامهبرانیوحاو
لتقهادرأىولايفيبيبحاو

لذعهيدجُيهلَعهيلذعاو
لبسكاذيفهلتقنعهلام

لألملاكاذلفهرذيوأ

لطورذهمهمكحيفاهلك

لدعمکحلاونطويفمهيرش
لححبذلاومهبابحأىقتلم
لقعملسُِيهبامبيبحنم

لطملصولابولرجحلاراننود
وليبيذعتلاببحلاوالفيك
لهجقاشعلافتلقلوقعل
وليقشعلايالهيفعمجم
لشمرهفلاةوشننممهلك
لحعرشلايفاهلعفتامزح
لضفهيفولابهذمهومرح
لصووهولاصفناضبقلانكل
ولخيدجولافيلأاهنعةف
لذدجوللاهداقسوفنب

ابنعربعملاابهصلاوسأكلاوبوبحلاوبحملاركذيفةموظنملاهذههلو
:لاقللابةفرعلايهوالأةيإلاةبحناب

— ۱۳۹





حلمريصلانفريصافضرتمنف
حربدعرلافقوبرفبَجعتنِإو

حشاہیفلومشيققزايسرایف
وحصأتسليلعاقاھديساکردا

وحميركّسلاهلذدللاحلرباالو

حنهيفالليرطبونرأالو
حلطهيفمرمقليفطعبوزناالو

حبرهيفءاقبادجوهيفينا

حصهيفيليَلكزعهيفيلذو
حرشكاذبقيضيرسمأرّسلافشكو
ونأكيفيجفيبسحبرلاتنأف

هللدمحلاوتمت

مهلاثراكلاومللاثداحلاركذاهكلسبدرسةموظنماضيأهلو
نممولعملاردقملااضتقااميفموظنلاكلسلاكلذدمأىتحمدملابطخلاو
مكحيوءاشياملعفيهقلخيفرملللو.قولاهنمبلجتسبلعوتحلاءاضقل

:لاق‹دیهشلوقنامیلعويلولاوهوديريام

هینازردقاملوهينعبلسيوهيبامفشكيلامعنلايذلُتدَمَص
هيقاوهللانميلاهنعكيملفمهسأبابنمرهدلافورصيتتمر

هيقابضْرألاىلعىقبتالواكاكدناٍتّسُبمنشلابلحيبامنأولو
هيهاوريغاذإىفّلُتامفتراموتقّقشتءامسلااجرأىشغولاذك

س١٤۱



تلزلزبطخلانميبامولضْرألابو
تمدهوبوطخلاڅرتفصعدقف

ىجدلاسكنلعاىدحلاحيباصمدقفي

یرتلهفتضاغملعلاروحبامهمف
تحرفبطخلابدجملاءامسامو

هناكالإناميإلاجشامو
اناکالإمالسالاةعرشامو

ةنرمكالإرارحألاميشامو

یرتلهلدعلابصنمافسخمساذِإ
اهنأكتلظوًايغبامدلااوحابأ
ناکاملظلاومألااوبهتنااذك

اهناكدوهغملاقيثاومنإو
مہنأکفیدحلاعرشاودداحدقو

رداغرهدلاهبالإرداغامف

هءاتجاىجرُپارُهسراغامو
رمأبقاوعاوشعلاطباخىري
الېنمنوغيسَييرهديفسانلاىرأ
مہباصمباورعشيامواوبيصأ

هشيعلظهجاردتسابرتغانم
اجرنمكرقمايندلالمأينمو
ةهربرهدلاهءاسامويرسنمف

هيغلامیواروسأمناکنمو

ةيواخحبصتقعصلامويكتدامو

ةيسارنيدلانمناكرأدعاوق
ةيلاوتمىدرلارايتجاومأو

ةيماطريغنكتنااهنمرهاوج
هیراجمهبسشىدهلللهف

هيلاببدجلانمضرأىلعمشه
ةيلاخحورلانمماسجألكايه
ةيتاعفصاوعاتبهوجلاىلع

ةيواهعقالبالإاهضورامو
ةينالعداشرلاجاهنمماعم

هيواستممېنیديفكسنامد

هيفاصءيفلانماهوذعناغم

هيلاعمدهنکلانبساس

ةيباصةماملالهأنمرشاعم

هيغابعرصييغبلافيسديرجتل
هینامآارهدذمولهسرغیوس

هيضاقبلجاعيملولابسيدايأ
هیداصيوريالملاءامكًاجاجأ
هيهامفلاتلايرديالةمعأك

هيفاصدرولانمرصبيملهمكأك
هیماسعناصمنمینییجوملاىلع
هيفاوتارسملاكلتاموفيكف

ةيهادطيلستبيدرأولوءاهتنا

س١١١۱



هئاوهنعيشيالىصعلاقشي
هلدأنأدانسالاحضوأدقو

لولاوذوراغصلايفالإملعلاامو
ضباقنيدلاىلعنميأيسلاقو
ادحلُمناكولروبقملااخأدوي
دقوةبرغفنيدلاءادتبالاقو

ةمينغلاجرلاتارانريخو
تضاغومائللاضافهبنامز

ايحلاوةنامألاليربجعفريف
اخسالوربصرقفلايذيلقبيملو
نمالولدعرمالاةالوبالو
ادتهاالوملعلهانمعروالو
اهباملكيفضرألاتاكربالو
ةخفنعاقيابيضقياذرثإىلع
ةلدأنمهب1نامزاذهف

ةمحرنزلانتاهانيلعىحسف
ةمصعبداشرلاجمناندهايف

هبنملةالصلاوكردمحلاكل

نموهبحصعمراهطألاهلااذك

ةيحاصسفنلاهبامابهصناوشنك

ةيشافركانملاايندلااضقنابارتقا

ةيثاجيغلاىلعرارشأكلملاىلع
ةيحانلكيفرانلارمجضباقك
ةيتادئادشنمهيخأناكم
هيناثناکاملثمايرغدوعي

ةيجاننيدلابمشلاىلعأبرفت

هيافتولابضْرألانطييماركلا
هيناغلکنمءاقنعلاهبريطت

.ةيهافرلاوىنغلايذنمىريلام
ةيماحنيدلاىحتايمحلاجرلا

هيلاتناکنلنارقراونأب
هيداهدحويايفنمؤمالو
هيشالتماهبايفامضْرألاىرت
هينادهاهنعدانسالاامناهربب

ةيشاغجرابحزنياهحئاسب
ةيغاطلكنميغبلايشاوغانيقت
هيمالسفطعاومالسإلابترتلع
هيتالصمهيلعلبسأميدهىلع

:لاق,هلعهللاافعاضيأهلو

بزكلانمييامعفدُوجرأهللانم
١١١۱—



مهئالبنعايئانالازتعأتمرف
مهدنعيعمجبيدانلااودشحاذإ

ضفاخرهدلاهلامًابصننوديري

هبنملكيذلالبحلابتقلعت
الومہییوينيلحبراي
اهرونقرشيملعلاسومشلعل
اهضوررضخيلضفلانانجلعل
هداوجوبكيبعصلانامزلالعل

اهنزملمنيرصنلاقوربلعل
اهرثارهذلابداباعوبرييو
مناكیلامتايندلارُسَأیرُأ

اهعتجبحيفحاورألابنودوجي
اشتالرادتقاوذيهلإتنأف
انعالبايعسواقزرالرسيو
امسلاكلفىرجاميلإلصو

دحلامراصىتفنماباوجمورأ
ةذاذبنعهلاجوزىبندقنمف
ارضزاجلهڌهابهتنتملو
هندعبيديسايهمزليأ

بلقلاغرافمنعينيدبارارف
برقلانعيأنبيرذعاولبقامو

بطخلامظعأنمحاصوجنيقلعت
يرايكريغبمهنمةمصعىرأ
بحرنمزيئلهجلامهبيلجيف
بحلارمتنممركلاحودبىنجتف
بلسلاوفسخلابيغبلالمقيرفتب
بوصلانمىجتتفاماسجأثعييف
بصنلااهمالعأبتءاضاذلبقنمو

برشىلعالعرمخلاسوئنماوقس
باصلانماغاسماہممهلبتف

بعرلانمنوكسلابيعوَرلناف
يبهولاكلضفنموالإةمعنامف
بحصلاولاألاوداشزإلاهبنملع

رهازنبنارهزنمدراولالاؤسلااذهىلعهباوجةيمظنلاهتبوجأنمو

دشرلابلاطنملهجلاباقرذجي
يديهللاقموألاعفحبقو
دعلابرصحيناكعيجودلې

دقلاسنامهتنيملاذإنامض

س١٤۱



یرتلهفاہیلعناطلسلیقامو

یرتاموهيفليقدقابيندفأ

دحلانمماماللامهلنوكي

دشرللكيديمالعلاكلملاىسع

باوجلا

دهشلانمىلحأوهفيياوجلخصأ
هغاسملُعفحفطهلسأکک
هبذإسمشلاانسامناعملهل

كلمتعونجيوزتلافصندقف
هموقلسيئرلابهوهبشدقو
ىعداالاعرشفاصنالاببلاطي

افذإلدعلابليزىتلابصندقو
اعيهمجوزللبرضلايفىرأتسلف
امفتبأدقنإوتباطتہتناامهمف

اهعنمسبحلابلیقاعرذقاضنو
همتشحئاصنلاهیدجتناکنمو

بجاوريغاهفيلكتهلسيلو
صصخمباتكلاببرضصندقو
عجضمبهنمرجلادعبكلذو

حربمريغليقفلخعاشدقو
هنوکبرضلارسفدقانهضعبو
هؤاَهَيلاٌدُحوايدأتزْوجو
نماضدخامقوفیدعتامهمف

دهجلاولهجلااذلىلحأهقايرتو
دجملاىرذىقريوحصهتوشنف

دشرللقئاقلانيهاربتلبت
دهجلاىلعباستحاكاذيفجوزللو

دحلانممامالالشمهلسيلو
دحجلاىلعهتركنأاماذإالع

دضلاىلعاهنمقحلالثمقحلانم
دّهلابهنعیفتکيذإهتجوزل

دقحللرهظيوانؤوصهلزنمب

دكلاةبئاشباعرشهلالع

دعبىلعتماحوهنعترشناذإ

دجويفسمالتللاعوطداقنتل

دلجلاىلعريصيرثأالبليقو
درلایدلدافتسملوقظالغاب

دعلانمرشعوسمحىلإاثالث

دحللزواجلاىفعيلهمثالاعم

س١٤۱



افاجريديأنيبناوعمكلتف
مكنإنيفيعضلانأشاوقتافالأ
ةرشعنسحىلعاكاسمإتئشنإف

تمظنرهاوجلاعیصرتكنودف

اهرونلهجلاةملظولبيرهاوج
یدتهادقدبعدجينردمحاو

دبعلاةكلمتعراضكلمةريسأ
ذدجلاوةنامألابمهومتكلقت

دصلاعمليجخرتستفالإو
دخلاةيدروبدقعامفكلسب

يدهیسنمافلامدقعكلذو

دعسلاودشرلابزافليبسىدهأل

دوطنمتبثأقحلاماقمبنمو

مناسنبدمحمنبرصانوفیسودمحممهولضافأءانبأفيسنبملاسخيشللو

قاتسرلالهآنمورابجتزباوماقانيذلااصوصخةورثوىنغملكمونبو
رقصنبديمنبديعسلضافلاخيشلامهنمحامرلا

کةانألاوالملاتيبليلخنمديعسنبدحجلضفلاوخأوط

ڳتاذوسفنٌميركاًيكزوايرجًامهشوةملعناكل
تاوحضلايفسمشلاكىّلجتياديفمابيجعادبدقهمظن))

رشععبارلاورشعثلاثلانرقلانمنامعلهأنمرعشلاضرقنم

نافلخنبديعسنبدمحأةمالعلاخيشلاامثيغوبدألاوملعلايفةرجحلانم

يفءاضقلاوىوتفلارادمهيلع‹ملعلايفارخازارحبناك‹يلوزمسلايليلخلا

هلو‹يايالو‹لطابلادريوقحلالوقيائيرجامهشناكو‹لئامسيداو
افيفعًاعروناكو.هعاريوهناسلوهديبهنعيماحيوبذي‹نيدلاىلعةريغ

‹ركنملانعىبنيوفورعملابرمي‹يدتعملاىلعاديدشيدتهمللالهساهيزن
٠هدوجوبدالبلاترهزدقو‹ريثكقلخهملعنمدافتساو.هرمأدريالو
یضقماعنمهردهللف.هتریسوهتکرببتاريخاترثكو‹هملعبتراتتساو

مدحخدقف‹سانلاداشرإوملعلارشنوقحلاةرصنوهللاةعاطيفهتايح

١١٤۱—

يعفاشليمالسعميتالصنأو



هللاهالتباهيرتعيعرصببسبةينملاهتفاونأىلإصالخإلاوحصنلابمالسإلا

ةجحلايذنمرشعدحأمويكلذوهبقرغف‹يدمسلارهنيفهَمَجاَههب
ةرهاطلاحورلاكلتهللامحرف.فلألادعبةئامنالثونیرشعوةعبرأماع

قبسو‹اماعنوعبرأوفينةرمعو‹هتنجحيسفيفاهدّمغتوةيكزلاسفنلاو
ملعأةقبطيفيليلخلانافلخنبديعسققحلاةمالعلاخيشلاهدلاوركذ
كولملاةقبطيفيليلخلاديعسنبهللادبعخيشلاهيخأوءاملعلارعشأوءارعشلا

امو٠ةيمظنةبوجأوحئاصنلاوكولسلافتاموظنمهلوءارمألاوةمئألاو

كولسلايفهموظنمنمفامخضادّلجمتناكلتعجولةريثكفةيرثنلاةبوجألا

:لاق.ةديصقلاهذه

انييماحتفكالومنمالئاسانيكتسماعضاخبابلاىلعفق

انوصمافيفعاعئاطافئاخلدوراختفاةنيزًاسبال
انيعتسمهبةجهمهدصقيفلذتباوىقتلادازدؤزتو

انيعمهاوساذقنمدجيملقيرغكهئاعديلهتباو
انيزحابيكمدوعّرضتفتافصهمكتدصاهاذإف
انيجإرلامحرأباموكلىّلجتينأمركلالعل
انيدواسفنيضرلانوكتوىدهتوفصوءوسنمىكزتف
انيلاعلاكراتكللاكلامالإدهستواعفانىرتال

انوئشوةجاحوافعضكياهمبهيعبصإنيبمه
انيقيكاتأامهمدقعافلونمهمكاتأاماذإف

انينسحمممهامسذإهوكشميلعورةطيسرمهدقتعاو
ديعنملهوىرولاكولمام

يلبهفكادهىدحلانإبر

انيكلالاةرضحيفلوسمور
انيضرهاضقاجبايوقوأ

س۷١۱س
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يفكسفنلحدميفكراذتعانإ

ةنهادمرصقيملةحاصفلاملع

انسفنأحدمنعانيننمسيلأ
يفةحاصفلادصقلهمذلاكحدللا
نمصلختلافاقحواقدصناكنإ

هبراهتنالانإفنيددصوأ
تيفخاهنييزتنمسفنلادئاوع
انحدالابرتانونحفسيلأ

مشووضمءابآعفنيفيكمأ
uهتبسنبحونهبالاعد

مکلتسلهابرقيذلايبللالاق

مهلكوىقتألامهريخسالا
ةيهاركوأالحرثنلاكمظنلا
اهتنيزوايندلابرخفللويلام
يفكناسللمعتساوكديوررصقا
اهديقمءامعنحراوجلالإ

قلخنهتببحأامكسفنلببحأ

هعزانتنأرذحافهللرخفلا

ةعفنموارضاكلامنكيملنم
فةداولاويلامفدحجرمالا

امٻياوسيرمأنمهللارفغتسا
هدکژیيلوقنکيملنإيالوم

دودرمنهذلاهنمذحشتلرعش

دومحمسفنلامضهوراخفلاىلع

دوصقمسدقلابانجنمانبفلطل

دوجومحرشلافهعفنامشانعم

دودحمبجعلاوايرلاباهاطبإ

دودعمنارفكلانموهودشأ

دودفطللابهبلفنمريغنم
دیدشتوعنمانسفنانحدمنم

دورطملسنلاوةلزنموبرق
ديدهتوعيرقتهافاوهيلإ
اودیزمكلامعأيففنغمهنم

دولوممالسإلاىلعومدانم
دوهشمهيلامويلبءرملاو
دوعومِءرلاايفتوملابوملح
دوجلاولضفلاهنمكبرةاضرم

دوعسمهللايفااغشإباركش

ديقعتلقعلايفنكيملنإساملايف
دوبعمقولخمللوهوهباوثأ
ديمحنوحدمهللههسفل
دوهیرولاريخاہببیشیراد
ديتهميلنکيملنإتبسن
دومصمنوعلاكاوسنملهفيلعف

س۹٤۱



:اضيأهلو

افوكاندَلفَحلاَصأ
.اتيرتلااذإ

وزيزعتنعتضوعت
فومتنكنإنيظحلابترفدقل
کک.نييبللاهللاثعبدقل

0ماقملاكاذىفماقنم

ةعاضبداسكىسيعابأتملع

اغ,افوکن

واهلبقتالإاهرهمام
ادمحاناصخييميلستوقال

:اضيأهلو

قماونمةحيصنللاكلا
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اهراغصروبنلايفيندفأاذكو

نمليسغتلاوتالسفلليقسلاك

ابنحطزوجمممتيلایحرو
اضرللكرابتعايفاكبلقلاو
املئمعافتناهلمتيلانا

ىرتوأرجحلاومألايفلصألاو
ةرضمنايبيالإقرفال

هعيتجعنمملعلالهأضعبلو
هلئمکدروبتفتيقساذٍإو
اندنعلحهيقستاهرامثو
رفانتواهديقعتىلعاهنخ

هدنعةهابنالنماهكاحدق

هلاويلاىلعةالّصلامغ

راغكإلاولقلايفاهرابكو
راجشألاعميلخناهبيقسأةفرغينارألاباهمتجتحاف
راثالانملكأيلزوجيأمهمكحيفاهراثنوكياذام
يرابلاٌيفصايالمأرصملايفةجحفراعلادنعنوكيأ

راونألاجلبأةقيقحلارونىرأىتحةرظنبيلعنتماف
راتخلايدّيسةيربلاريخىلعادبأامئاديلرةالصو

باوجلا

رارسألارهاوجبايلحتمراونألاعشعشملاؤسلافاو
راتخلارثكألايفهطورشبزئاجفراعتلانأهباوجو

راثزانکوأرجاوزلاريغ
راثالايفعاشاصنساتل
رارضالاوعيفتلاوطخسلاو

راضريغوهفهنمسانل

راهنالارغصابزاوجلايرصت

رادقملافمولظملاةميقوا

راوعوتوافتواهمظنيئ
راعشألاةكايجبةياردو
راصبألايلوأهلنىیباتلاو

س۱۵۲



:اضيألشئسو

اقْلأتيذلارولااهيأاي

اقلغتدقعرشلااماذإنمو
اوقبتساهعمناسرفلااذإنمو

اقمقتلكشمماهاذِإنمو
ًامسقهيعىلااملأك

رضنإهكلفباجتلانم
يذلاديعسلجندجحأاذ

ةمعنيلركازجىیرتاذام

اقرافدقهجوزولجريف
ةرضاحاهتأوسفنيل
اهڏذبثالثدعب7مارف

اهربيلوقفقبملف
اليوجاذدعبنماھدرو

اتباثيخيشدرلااذیرتلهو
انېولقتبدجأنإيذلاتنأ

اقلَفللتهايحمنمو

اقبسألاناكمولعلاةبلحب

اقرفهنمرففهلاعد

اقسنااهاذإردبلاةعلطب

اقرغیشخیسیللهجنافوط
اقرشموابرغمنامعداس

اقلنيلاعلالكَتفْفَو
اقلطماقارفتارمثالث

اقفتامانألانمدهشب

اقلطاههنإلْوَقياجو
اقطناههّمفقالطلااذب

اقرخَمُمًانئامهتملعف
اقحأمالغلااذهىرتلهف

اقفدتىیدهللرہبتئج

اقفصنصغقوفبيلدنعامانهذمارصاناديعسمدو

باوجلا

اقرشأوهبنوكلارطعتاقدغادحنجرللدمحلا

۳١۱—



انداجيإىلعىلومللركشلاو
ايداهارونهيدهتسنهللاو

2

هناهيلعحصنملوقأ

هبتماقاممالاهمزلأ

ىلعردقتمليهوهافننإو
اشفناکاهعجاراذإنكل

تقدصامهمالااهمزلي
هترشعنهرسلاعسقو

اهعفدنماذإردههمدلب

یدتغاویسومکردقىلعءاج

ىَعديدشاورلانمهيقفوإط
هيبآمساامتلاسنإدمحط

تاقرشمتدبهنعفاوقوإ

اقلطذإهسرعقالطتب

اقرفوةلداعةي
وهناکةي

. ۱

اقلغنا

اقروتُماملس

اهماحتافلهجتايا

ةاجىلاىلإ

4تاربخاذناکدقدیعسب

تايمستلااقننمنيذالكو
4تانجُهنمنسدقتامكحم

يفةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقنم
دجبنافلخنبرماعنبدمجنبديعسملاعلاخيشلابدألاونيدلاوملعلا

نيتئامونيعستونينثاماعوانسدلببدلويوانسلايدشارلاكرابمنبملاسنب
نارقلامّلعتو.هتوخإرجحيفًاشنو.دهملايفوهوهوبأتاموفلألادعب
ناكو٠تاونسلارشعلازهانيهرمعوهنقتأواريبكارادقمهنمظفحومركلا
‹هلهأةرماسموملعلابلطلةبغرلامظعةنطفلاداقوةمحلايلاعهتلوفطذنم



ملعوةغلوفرصووحننمةّيرعلامولعونيدلالوصأمّلعتف«هلاجرةحازمو
ملعتيذأمث٠برعلاراعشأةءارقىلإهسفنتقاتو٠بدألاونايبلاويناعملا

نيرشعلازواجامو‹ءامدلاوثاريلاوريسفتلاوثيدحلاملعوهقفلالوصأيف
‹ءاشينمهيتؤيهللالضفكلذو‹صعءاملعدارفأنموهوالإمعنم

يلعنبڂاصةمالعلاريمألاخيشلاعجاريناكو٠مظعلالضفلاوذهللاو

دمحةمالعلاخيشلاو.يملاسلانيدلارونمامإلاةمالعلاخيشلاو.يثراحلا

اصخيشلانعذخأامو«صعءاملعنممهريغويديعسوبلافيسنب
مہيلعهللاةريلاسلاخيشلاةذمالتربكاأنمناكو.هريغنمهذخأاممرثكا

عاجشتامزألاوهراكملاىلعاروبص٠تاريخلالعفىلإاعراسمناكو‹اعيحج
هبناکولوهسفنىلعرثؤي‹لالقإلانمهيفامىلعفكلاطسابنانجلا

ريكناكوةايحلاةغلببهايندنمايفتكمسفنلاظوظحلاكراتناكوةصاصخ

‹ةنسحهتريسلزتملو‹هربهتفرعمفوطقكلتوافةشقانلاوهسفنلةبساحلا
غارحلاهللاتیبجحيلةسدقملاعاقبلاىلإهسفنتقوشتیتحةبيطهقالخأو

لصوالو‹فلأوةئامنالثورشعةعبرأةنسلاوشةرغيفهرادنمجرخف
تضافروكذملارهشلانمنيشعوةعبرأةليليفويِردُجلاببيصأحرطم
حلاصخيشلايفوتهسفنماعلااذهيفو«ميركبرىلإبلقناوةبيطلاهحور
‹نهيفبنطأةنانطثارمبيلاسلانيدلارونمامإلاامهاثرو«يثراحلايلعنب

:نهضعبيفلاق

۱١لكيفريلافيلحدجديعسيدشارلاكلهو
بئاصعلانيهلعيربحهاقلألكشماهاذإ

يفعرشدقو.هتنجحيسفمهنكسأو‹هتحربعيمجلاهللادمغت

١۱0—



نمىلعدرلايفةينونلاهتديصقكلذنمف«ةنسرشعةعضبةرمعوفيت
‹يملاسلانيدلارونمامإلاةمالعلايشلااهحرشبىنتعادقو.نارقلامدقبلاق
ةرازغىلعلدتيهو.داهجلاملعيفداشرلامالعأاهاّمسيتلاهتديصقو

مثيلاسلانيدلارونمامإلااهحرشنملوأو‹هعابلوطوهعالطاةرثكوهملع
دمحمنبناميلسةمالعلاخيشلاويشيقرلاملاسنبدمحمةمالعلاخيشلااهحرش
ةينونلاهتديصقف.ءازجلانسحأنيملسملاومالسإلانعهللامهازج٠يدنكلا
:نارقلامدقبلاقنمىلعدرلايفنالاضيفاهاّمسواهلكيهاه

نآرقلاةرالهجتركن
ذإديحوتلاصلخأنممتأربو
يذلابيغبسوقنعمهتيمرو
ابكارلهجًءاديبافّسعتم

یواحرطاوَتيدْهكيلعنوه

القيقدتلاوقيقحتلاىلإعجراو
ىوحلاديلقتنيدلااذيحصيا

كسمتمىوملالايذأبنمو
ابسارلهجءاماذيفهيفلت

امسيففراعملاجردىقتراولو

ةيانعهتكردأاهاذإالإ

اصلخمنيدولقعاذتنكنإ

مالةمولهللايفهشت
قلابسيلهللانإتلقنإ
هفنافوأهنوكتبثألوقف

نايذلاعماَمدَقلاتبنيا

ناتهللاصلاخنمهمس

نانعريغبيوتهءاوشغ
ناطّيشلافيسافّسبررتغتال
ناشلااذيفديلقتلاىلإنكرت
يناميذلااودّلقموقلاعفك

نهرلانعهلباجحلاوهف
نالاهلاولاکهغين
ناويكىلعالعوهقيقحت
نالذخلاةقبرنمهصالخ

نالعإاوراسإلايفهل
نايذملابسيلالاقمعماف

ناسنإلاىلإىحوملاهمالكل
يناثلانوكينأىبأيلقعلاو

س۹١۱۵



نمنهجرلالزنأاهذإعرشلاو
اررقمهذخناهربلالوألاو
افاوحأيفءايشأللدبال

نكمُموأبجاودوجوامأ
انکمنکلوامودعمناکام

رقلاوقلخلاكازئاجىمسملاوهف
هيلقتثداحاذنملكلاو

دهاشاضيأصيصختلاوزجعلاو

خمريغبحيجرتوصيصخت.حصيأ
نإلقعلالييادوجومناكوا

هتاذلدوجولابجويذلاوهف

قلاخالاءايشألايفسيلذإ
هدوجوليحتسيائيشناکوأ

نهدنعميدقدوجومدوجوک
وغمدقيرعمنوکیا
اهفعضوأةثالثزوجياذإو

يلدابعنوكتنملف

هدنعكيشنعنميهلالَج
هدنعناثتوكلملايفناكول

ازجاعاليلذاروهقمناكلو

هلئمکسيللقعلاليلداذه
ةجحِءيشلکقلاخهللاو

نادحجلاةيرفنييءيش
ناهربامالقنوالفقع

نادجولاومدعلارابتعابيأ

ناكمإلالطابليحتسموأ

ناهذالايهاضوهداجيإ

نارينلاوتاتجلاونأ

يناهربلاحفةلاحنم.

يلادجولعافنمهثودحب
ناحجرلالعافوأصنع
ِينافالحمضموأاثداحكي

نايدلاهناحبسهريغال

يلاعفيعضقولخمهاوسو
نالطبلابجاولالاحلاوهف

نالخنعوڌننعلجدق
نانامثناکكلذزاجول
نافلالاوفلالازوجياذكو

يناقحتسمةدابعللكرريغفأ

ناسحإلاولاعفألاوتاذلايف
ناطلسلاورمألايفاَقَلاحتل
يناثلاهاشيملءيشناكنإ
نارقلانمهقدصيءيش

ناهربنمكيهانهقلخف

— ۱۷



نمنارقلابصيصختلابتلقنإ
نميفلوقلاكهتلعجو
رقذتذإداعحريفتأامكو

الويرابلاقلخيملامتوتنإ
رهاظذإاناثصصخسحلاو

قولخمريغنمايناثىبأيلقعلاو
الوقولنريغءيشنوي
هسفنقلاخهللانإتلقنإ

ولخمهللانوكلقعلالييانلق
مزاللسلستلافاذهحصول

لبقهدوجوفهريغلدوجواللب

تيتو

تاذلايفهقلخنيابلاوهف

ءايشألاقلاخةرورضلااذكو

انلهانلعجاإمكلذكو

ةجحبسيلهللالعجتلقنإ

انهلعاجهللانإتمّلس

نبيعءايشأللهللالعجأرظناف

ىلإيدثدحمرکذكاذكو
هتاذيفثداحبسيلتلقنإ
ثادحألاوتاذلاثودحالق

انليلدوملمريغتلقنإ
هبىفكءانفلاناكمإلوقف

نايبتلاحضاولاليلدلااذه
نادوُحزانءيشلکنم

ناوكألايفناکءيشلک

ناسنإىهيفرطخيسيلذإ
ناثدحلاقراوطهترمدام

نايعَألاونفيملاهسحلل
نالاقلاخلاريغو

ناتہلانماذهنقلاخوه

نارقلاوءاجائيشناكذؤإ

نارفكلاةياغاذهونىق

نالطبلاةياهنوهرودلاو
ناكملكلبقونامزلا
نادجولاولاعفألاوفاصوألاو

ناكمإلاوقلخلايفاهلئمكسيل

نايبتلاىلإيدهتهقلخيف
نامالايلوأيدبهبارون
نايبيتتافالوُأتفصنا

نامكالباقحهتثادحإ

ناسنإلاىلإهثدحأهللاو
ناعمتحمنارقلايفناسنالل
ناثبسيلركذلانأكاذيف

ب۱۸



ةنجبنعئاطلاباوثاذكو

ثداحوهىلباقولسيلفأ

هپنعموأهيفتلقنإ
هلكقلخهللارمألوقأف
اقلطماضيأهللالعفكاذكو

سيعهحوروباطخلااذكو
ثدحُملكفرثأتورثأ
تاذلابرماكلوقزوجيو
مأزيهمهللانإتلقنإ
يتجحديؤياماذلوقف

يفلتلاهبينعأالتلقنإ
اذإائاكولنانارقأالق
زينالاّنِإقحلاداقتعالاو

شرعلابرنأضاقلقعلاو
سالادحاوتافصاتاذدحاووه

ايشألكسيلنكلوءيش
اميهولعفلوأتاذلامإ
اهدادضأتعماجدقيتلايهو

نأزولاهلمرابتعابال
ةيايإتاذللهتافصو

هتاذنلامكلاتابثالتعض

عيمسورداقوديرملايهو
لهاجبسيلهانعمماعوه

نارينلايفدلخلاويضقنيال

ناشلامظعنمالدعوالضف

ناتمللنيتفصاتلازال

نالقنلادهشيلفهينعم
نادبألاكيلعفلاهمالكو
ناكمالاريحيفهمادعإاموى
نامقلاخىلولقلخ

ينادخورداقوهلعفلالبق
ناشلامظعلالقهقلخنع
نانكأالبقولملكلاو

ناذألايفعومسملاىرولايديأ
نايسامفامكحقلخلاف

نايدألاوءامدقلادّنعت
نايدلاهناحبسهقلخکكسيل

ناسحإلاولاصعفألاوءام

نامسقهفاصوأهلثميهالو

نارفغلاوءانضإلاوقلخحلاك

نايئاهدوجورابتعابلب
نالفرقفدنعانالفينفي

ناصقنلاةياغيفاهدادضأ
ناشلاٰيلعلاتاذلاافولدم

نالعإلاورسلاملعلايحلاو
ناذالاالتاذلابيأعمسلاو

— ۱۵۹



تاذنللهتافصوهراجسأ

يغيهاأايفلوقلاو
الريغلابالماكيبررنوكيأ
امدقلادعتزوجيلهم

ناعونهمالكنأبملعاو

قلخلاوهولعفلابهمالكف
ىنأماإبوأيحوبامأ
دهاشناعمىلعلديمظن
ءابطخلاوءاغلبلامحفتقحتايا

امجحنأحلاصملا

هيامظعأهاحوأنمٽناحبس

هلوزنباهلكعئارشلاخسن

يتاذلاهمالكتدرأاذإو

ىلعتلدهلةفصهنكل
اجراجاجتحاتمرناواذه

فنافمالكلاملعىلإعجراف

يفركفلاتلجأدقيإيالوم
امكنميلبهفيلبوعتكيلعو
هدمحبباتكلاادبنلادج

ناطخلاىلإارقفمنوكي
يناشاياهريغبسيلتاذلانيع

ناتہلانمهعمةميدقو

نالطبلاحضاواذههللاو
نايدلادحاولادنعءالقعلاىدل

يناخغلاامأويلعفويتاذ

نادأللءاشامفتاوصألل

ناقرفلاكلازنإوأءاشنم
نامهرلابلشقعلاوهثودحل

نهرلانمةثدحم

نامزبهداجىلإيده

ناندعنمثوعبلملاةلاسرل

نايبتلاحضاوبكوكشلااحمو
ناسلبالسرخلايفندوصقملاو

نآرقلابسيللبثدحمبسيلف
ينابرايهنعصئاقنلايفن

ناقيإللديلقتلاةقبرنم
يناعلاكفكنمماعلاكلت
ناديلاعساولالاجملااذه

ناتملاكضيفنمهتلمأ

ناسحإلاىتنملباقياركش

:داشرلامالعأةامسملاداهجلايفهتديصقلوأهذهو

مب



هثعبمفيسلابنملةالصلامث

مهسوفنمهالولنيعلابلا

هبحاصلعارصيغبلافدعبو
ىلعنيملسملاضعبةلاطتساوهو

لثمحئابقلالاعفأردصتهنمو

يدرلابضغلاوقحلاريغلراصتنالاو
دانعبولقلالعفنمردصيهنمو
اداعمودعلارصنهمزاولنمو

الغویدهحلاجہننعداحنمباقر

العواطساوقافنمبحصلاولالاو
الزنملتلازالدلخلاةنجب

المكىلعلاردباموداهجلايا
الذدقوالإايغابیرتلهو

العفیدحلاجابنمريغىلعضعب
الظحيذلالامللذخألاولتقلا
الشحافرفكلالهأةيج

اليخلاورفكلاوهدرعمقحلا
الصحدقفيوختلاىذألايلولاة

المعامسئبهيفرفكلاماعدتلمكلعافاهاوحنإهذهو

مهريغنمةعومجمركذعمدشاورلانملضافاوةاضقركذيتأيسو
.هللاءاشنا

تاجنموةدنكنموه
4تالئاطوذوةكارد مىلاعلااذمعندمحمهوبأنمط

يئةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقنه
هللادبعنبدجنبدمحمنبناميلسيضاقلاةمالعلاخيشلابدألاوملعلا

يدنكلاهللادبعنبرصاننبديعسةمالعلاخيشلامعنبايدنكلا

امویوزنىلعيصورخلادشارنبملاسماماللايضاقناك.هتخأنباو

یتحةبيطهتريسوةليمجهقالخألزتملوارويغاعرواكسانادهازناكو‹افوح
دعبةئامنالثونيئالثوةعبسماعرفصرهشنمرشعةعبرأةليلةينملاهتكردأ

تا



دمحنبدوعسلضافلاديسلاةافوتناكخيراتلااذهسفنيفوفلألا
یسروهللاامهرديعسنبدمحأمامإلالسننموهيذلالالهنبا

نوكيففلألادعبنيتئامونيعستوةينامماعيففخيشلاةدالوامأ‹امنع

هلثماکسانواماعدمانبدمحمخيشلاهدلاوناكو‹ةنسنيئالثوةعستهرمع

‹هتافوخيراتىلعرثعنملو‹سانلانيبروهشمهلضفو‹ةدابعلانعرتفيال
ةسق“ماعرفصيداحيففهيلعهللاةررصاننبديعسخيشلاةافوامأ

همسأانباهلمجرتملاناميلسخيشلابقعأدقو٠فلألادعبةئامنالثونيسمخو

نادلبةدعيفايضاقراصدقو‹ةفرعملاوملعلايفهبسابالناميلسنبدوعس

.جلانمفلألادعبةئامئالثونينامثوةعبسماعةرايسمدصببسبتامو

يهوداقتعالامظنيفدارملاةياغحرشفيلاتلانمناميلسخيشللو
ةياغىلعدادمإلاةيادبهامسو‹يلاسلانيدلارونمامإلاةمالعلاخيشللةزوجرأ

ءيشبيتأنسةيمظنةلئسأو‹ةيرثنوةيمظنلئاسمةبوجأودئاصقهلو‹درمل
.هللاءاشنإكلذنم

مساطقسةبلطلاضعبنملاؤسىلعهباوجةيمظنلاهتبوجأنمف
:اذهوهوهلئاس

-7.-۰ورو

رجهحلابومارغلابابلقنجّيهفرتُسلانمنزرَبدقيناعملارودب
رفقنموبيرقنمبيرغلكبابلاطقحللءاجنمىلإنيت
ركملاوردغلاوءاوهالاةلمجنموىذالانمملسلاكايذناميلس

ديقىلعوهوسوباقناطلسلاةلودردصةيلخادلاريزوراصيذلاوهردبديلاوداولالهومهارباوردبةداسلادلاووه(١)
امهتایحبتدواةليقثضارمأبابيصأمثةيالوبصنمنالغشباناكدقفلالهومهارباناديسلاامأوهللاهافاعضارمألاضعبيلاعيةايحلا

سفنلامركوقلخلانسحنمءالؤهلكوةافولاهتفاوناىلاهبرةعاطبالغتشموةيموكحلالامعألانعالزعمناكدقفدخلاديسلاامأو

.معدالوايناطلسلاناويدلاريزودمجنبدوجنبدمجديسلاومهناىفخيالوفرشولضفتيبنممنافبجعالوناكمب

— ۱۱۲



اذبحوماركلايوؤيسلجمهل
تفرشتفيرشلاملعلايفكثحبب
هبتتألاؤسىننمهللف
ىسألاومحلاةضبقيفىشحلاوتأ
یدحلااخأوىبنلااذايىرتاذامف
هبرلباتملاريغهمزليأ

هباوصهيفنابدقاممينبجأ

رتولادحاولاةعاطيفمهعاتجا

رثنلاومظنلابتقفىتحكيناعم
ركفلاةضورنمبادالاديكيل
رهدلاةطبغيفلهجلالهأنأك
رهدلاةبئانهترغءىرمألاح
رزولاعمهيلعتوبثمقحلامأ
ريخللكيديقالخلاكلملاىسع

باوجلا

ركفلاصلاخنمءاجاباوجكيلإ

ىدهلاوملعلايلوأنمادشركيلويو

ایعسنإیوهلاسفنلاعبتتالو

مهلیبسرذحافرارشألاوكايإو

همكحبلدعهللانأبملعت

ةململكنارفغهلضفنمو
هبیریالعفناکاماذإنكلو
هلهألنامضلااذهنمدبالف
هبرهللقحلااذهناكنإو
يننإفعنقاورزنلالاقملااذذخف
حدتماوكرعشملعلالهألضرفو

قرابحالامشرعلاهلإىلصو

ركذلاعواصنمقحلاليبسكيري
ركفلاوةيادغالبساوحضوأمه
ركملاوعدخلابلهجلالهُكالهال

رغلاةداقلاةداسلاليبسيفذخو

رشلاوريخلابقلخلاعيمجيزجيف
رزولاءيسنموبوحنمباتنل
رهجلاورسلايفهللاقلخلنامض
رسيلاىلإنيديرسعاذناكنإو
رفولاةلاحيفهيونيوُهيدي

ركفلالماخلببانطالانعريصق
ريخلاوةيادحلالهأىرولاسومش
رغلاهلآعمملستلاهلكاذك

— ۱۹۳



:اذهوهو‹نيدلارونةمالعلاخيشللهلاؤسةيمظنلاهتلئسأنمو

رغألاماملايخيشلئاسأ
نانجلامظعنامزلاديحو

عوكرلاريثكعوجحلاليلق
مالكلاقودصمانألارانم

دامعلاليوطدامرلاريثك

اجضارهالولبوضغ
ءیرمالکلبذعرحبلاوه

هنأیوسهيفبیعالف
هاکحدقامينهذراحدقل

نينسلاكلتكهيفلولامأ

نوکيدبعلکىلعاذلهو
كاوسثيفغمميهلإيلامف

ضيفتتداككيفاجرلاالولو

ربألايمكلاديحليس
ردقلاليلجناسللاطيسب
رحسلاتقوبعومدلاضيفم
ركفلامظعمامذلايفو
ررضلاطيندابعلاثيفغم
ركبطخلااذإضاروههب
رجفدفنلجاجأيقت

ربصدبعلىبوطفروبص
روسلايفانلمظعلاهلإلا

رمأمظعمويللوط
رمأمويمظعنمقلخلاىلع
رفكنمهبصخرمالاما
رقسوأةنجتزربأاذإ

باوجلا

رمقلاتنظفىهسلاتيأررغيالنمكلموتزرغ

ربخلاَتفُغعمئانغلانامزئانانأوينهشولو

س١٦۱



ثترصتقاالهريخلاىلإتيده

ندجأأكربذوعأ

اعمنيعقومافنو

ةدودعمفقاومليقو

رادتقانايبدارلاليقو

رمتيلوتولاومکتأو
ةلظحلمېبہساخيوهو

ةنشنمؤمىلعسيلو
نىؤمىلعفخأوهو
روسلايفاجبدارملاليو
نيئمسمخكءامسلالظلفف

هشرعلإكاذدعبنمو

رهظاهىلعينمكعحيدم
رسأاليكليفسيلا

رجدزمىروللاهبنف

رصبلالهألرونركذلايفف
رطخلاوالبلامظعلفک

رشتنانيحلولاهنكلو

رمقلامثسمشلاتروكو
ردشقلااذهةمايقلاتقوف

رثأاذهوفلأكلكو
ربألاباسحللىلعلابر
ردقلااذهبمكنمناكام

رصبلاحملكلاحعرسأب
رفكدققسافىلعنكلو

ريخلاصنضرفلللعفلا
رهظدقاجورعلالوصح
رخأسمخكاهنمضْرالاو
ركذدقااضيأليو
ربغدفيذلاريغجراعم

ردقامىلعلكحورلاعم

١1٦۱—



افلأنيسمخككاذ

ىضترملارهاظلاوهاذهو
مولعلارحبرحبلايفءاجدقو
باوصلاتيدهباوجلاكاهف

یرولارشرشلانمتیفك
نيقيلاقدصريخلانمتلنو
نممغرلعفرتتلزالو
هلضفنمهللاانفحتيو

ىلغلايتميلاندعصتو
ىفطصملاةنسابييحنو
عالسلاهيلعةالصلاهيلع

رادقمو

دوعسخيشلاهدلومظننمو
:دیبعيأةمالعلا

العجدقيذلاهللمحلا

مركتلاولضفلابمهضحو
اسيفنلاوسوفنلاالذبمه
امهوقرةلزنمافايف

ةايلايفراونألامهاشفت
هللارماوأاومزلدق
ماكحهتاجیدلمهف

ةّلعابتارماوقترادق

رغأمويبنوجرعيومه
رصتخمارهاظلابكبسحو

ربفقومويلاةفصيف
ررضلاتيفكباوثلاتلن
ررفلارشويلاوتلارشو
ركتفملاوربصلاومزعلاو

ررغلايئارلاىلعاكيداعي
رولاانعبهذتمئازع
رشبللةودقاللعبجتو

رجفدقنمروجابوحمو
ربوعادسانلايفماقام

انخيشللاؤسلااذه‹ناميلسنب

التنلابصنممولعلالهأ
uمظعفرشنماووح

اسيلبإمهضوحنعاودرطو
اهولعفرشنمةمقو
تابجلافرغيفاذكهو

يمهانلاوقوسفلااوبناجو
مارکةراسنومغنم

ةيسابهاروماوحسنو

س١۱۹
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باوجلا

امہبنا

هايندفنمۇؤلا

ادهشلاروبقىلعىرتدقو
ايلوألا2داهزلالعاذک

ماباعطاقاليلدسيل

ادبا۱حصيالبيغكاذو

دابلاوداقزلانمو

رونامشرظتمواوتام
ناجخجلايفهللاءايبنأو
نايصعالبتامنملکو

ەدلئاقعيئللاصلحو

انانجلالخدينأهلیجری

املعافاذهريغزوجيالو

ىفطصملاىشغتهللاةالصمث

امعنأ
املظلا

امىلعومولعلانم
:هانسبولجيردبلاك

راكذألانممشاهليد
هالوأامواصلخمق
ادبامهممهنأشلةمالع

ءايفصالاءابجنلاءاملعلاو

مېكسمادغدلخلاةنجيف

ادكۇمهبمكحلاعطقننُ
دابعلافهللاءايبنأعم

نارقلايفكلذىلعصن
نحرللارماوأالشم

هدئادشيفوهئاجردنع

انابهيلعرونلارنملاول
اموقالاقيرطلاانيدميهللاو
افولااوزاحىلألابحصلاولالاو

ىلعفقن:..ى ملفرصاننبديعسخيشلاهمعنباوهلمجرتملادلاوامأ

.رعشلانامظنيالامهنظأواملمظن

يبيصخلاديشرلاابأىتكملاوإ
الاوملعلايفراعشألامظنكاحل

¢تافصباسدشاريدلاو

4ياتهنماحئافنمافباد

س۱۹۱۸



رشععبارلاورشعثلاثلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقنه
نبزيزعنبدشارديشرلاوبأةمالعلايدلاو٠بدألاوملعلايفةرجحلانم
نيتسوةنالثماعلئامةلافسدلويلۇمسلايبيصخلاتيخبنبنافلخ
نارقلاملعتفءهلهللاةيانعبةبيطةأشنًاشنفيرحتلاىلعفلألادعبنيتئامو

نودبهسفنبذهبنُأعاطتساوعيبرلادنسمثيدحلانتمظفحوهلكهظفحو

ةنطفوءاكذوظفحاذناكوىبلغتشاوملعلابلطيئدهتجاو.بذهم

مايأيفوهللاولزلهنمفرعيملوءعرعرتذمرومألايلاعمىلإةحاطسفنو
تاذمہيلعلخدفرصعيفنيملعتملاعمدلبلاعماجىلافلتخيناكوهرغص
يفدقشيخيشلاذخأفيليلخلانافلخنبديعسخيشلاوسيقنبناّرعمامإلاموي
اذهناكوصاجلاوملعلانمهلاناممهنعربخأودلاولايف"”سرفتفنيملعتملا
دلاولابةعمسلاتراسالو‹ماإلاوفشكلاوةسارفلاملعيتوأنمخيشلا
ةأرماهلجوزتوهمركأوهيلإهبرقوهبلطديعسنبيكرتناطلسلاعماسمىلإ

نكتملذإفتشقتلاورقفلارجحيفىّرتاريقفدلاولاناكورايجثزلهأنمةّييغ
ةرتفدعبوهيفمّلعتييذلاهتيبشتقويفهتايحربدينأعاطتساوقورتهيبأل

ملعلاباعساودلاولاحبصأفاهدعبىضقانباتكرتوةألاتفوتةريصق
يفدازهيبأتومدعبكلماشرعىلعلصيفناطلسلاىوتساالو«"

‹اهتسايسوةلودلانروئشورومألاماهمهيلإىقلأو.هماركإودلاولابي

ذئموييلإولاناكو٠لئامسيداويفةّصاخواهماكحأوةيعرشلارمارلاهد
ةلودتماقالمث‹دلاولانودارمأثيالنكلوبرعينبناطحقديسلا

ذخأودلاولاتويبيفمدحملانمعقوامعقوويصورخلادشارنبملاسمامإلا
كلذوةمصاعلابنكسولئام“نععطقنا‹لئامسبيتلاصخالابواہيفام

.لصيفناطلسلاةافونمةريصقةرتفدعب
ةمحجرتيفكلذكوتثشناهعجارفماهفالاوةسارفلاملعنمانيشلوألاءزجلانميرفاغلانانسنبفلخخيشلاةهجرتيفانركذ)۱(

.كلذنمائيشانركذيلالاءزجلانميليلخلانافلخنبديعسخيشلا

— ۱۱۹

 



هدلوهفلخوفلألادعبةئامنالثونڻالٹودحاوماعفيفوتدقو

ىرجاللخنولئامسبيتلادلاولالاومأنإمث‹كلملايفروميتناطلسلا
ةلودمايقدنعو«راوخلاوضارتعالانمهيفراصامراصاهقيرغتبمكحلا

ةمجرتيفكلذايبنأقبسو«دلاولاىلإةقرغملالاومألاتدريليلخلامامإلا

اندلاونملاومألاهذهاشرودقو‹يكلاملاسيخنبرماعةمالعلاخيشلا

نِإمثهيلعهللاهمريلخلامامإلاةايحيفكلذواہيفانفرصتواهانمستقاو

يفايففّيصيناكفبيسلادلبفيصلاتقويفلئامسنعفلختسادلاولا

نمعمروميتناطلسلاهرزوتسادقو٠تافعضلايداويفاهكلمنايوط
وهراصلبطقسمبةيعرشلاةمكحملايفاسيئرهلعجوهتلودءاضعأنمهرزوتسا
ماكحعمههاجالوهتلزنملذدبتتملوةنطلسلاةاضقوءاملعيفهيلإروظنللا
دقو‹ءاهدلابامهعممسويو‹ةسايسويأربحاصهنألطقسمنيطالسو

قوففويضلاودوفولاةلباقمنممزلياميفوهتيبةقفنيفهتاكلتممنماريثكعاب
طسبوسفنلامركنمهيلعلبجاموهتريسريغتتملو‹ةلودلانمهاضاقتيام
دعبةئامنالثونيعبرأوةعبسماعرفصرهشيفطقسمبةينملاهتفاوىتحفكلا
الوثدحتيوبتكيهعيرسطخلادّيجناكو.ةنسنونامثوةعبراهرمعوفلألا
هيلإكاحتاذإنامجرتىلإجاتحيالفةيبنجألاتاغللافرعيناكو‹ءىطخي
ناملكتتنيتيبنجأنيبكاينيعلايأرهتدهاشدقف5٠برعلاريغنمنامصخلا

باجأةلأسمنعلئساذإناكو‹امهتغلبامهعمملكتيوهوةيبرعلاةغللاريغب
.روفلاباپنع

نودبرعشلالوقيوقطنملاملعبىتحملعلكباعلطضمناكدقو

ىلعانرثعةيمظنةبوجأهلوحايرلاجارداتبهذاهنكلوةريثكراعشأهلوفلكت
هلو«امخضادلجيتناكلةيرثنلاهيواتفتعمجولواضيأتاسيمختواهضعب

س۱۷۰



بركلافشكىمسملاعومجلايفاهضعبدجويةمئألابطقللئاسروثوحب
طقسدقولاؤسلااذهىلعهباوجةيمظنلاهتبوجأنمف٠بطقلاةبوجأيف
:لئاسلامسا

الیلدوادشرمُدشارَتلزال
ترماسدقةجوزيفىرتيأ
عطتسيملاهعامجدارأىتمف
لأدقاميفهيلعنمرله
احضوُمديشرلاابأباوجلاتاه
ىجالاردبايكيلعةالصلاينم

اليخنيبلاقحللوادبأ

اليقللاالدابتوافالعب

اليلحإلالخدُتايفبتدفف
اليلحةاتفللقابوهمأ
اليصفتانعامفالّصفمو

باوجلا

اليصفتالّصفمباوجلاكاه

تمرحاہیفبينمأنِإواذه

دعيالوَنمرحتالنأَبحأو
الثرحلالحماوتأفمكلثرح
اورصبتساوهباتکباوکسمتساف

هباحصوهلاويبللایلعو

اليلحتلاوميرحتلاهبيكحأ
اليقدقثلاثلاقمادبأ

العلاعلواذلميف
اللدكاذبىفكهرلذبتت

اليصأوةركباورفهيلإو
اليزجمالسلاعمةالصلاىكزأ

:ناخيشنبدمحمنايبلاخيشلئاسلانإلاقيو.لاؤسلااذهاهنمو

مولعلاتالكشمفاشكوهقفلاووحنلاوريسفتلامامإاي
۱١۱۷—



موللاهسانيباموسخجلاملعانبقرفلاوهام
يميحايهمساةهالوحضوأفاعضوناكدقيلو

موتختاهقيحرنميتنقساوالجاحرشهاوحفيلنحرشاو
مرهفلاوقوطنملارحبتنأيلاعملاجاتمالسإلاخيشتنأ
موهفلاتالضعملالحتنأٌيجرلامولعلاةبعكايتنأ
معناضوردهميفاديلوكتبزوالفطمولعلاكتقشع

مخفلابانجلاكاذايرحافUحورلاتحفًاتيمتنك

ملکبصدافتجْشأودثشصخلاتحاناهكيلعمالسو

باوجلا

مسولانايبلااذْنابحَسللبمكحلاماظنلااذِناَسحللق
مضَهرصخلكفطللاوةقدلايفقافهتركذاقرفنإ
ملكملايفكاذكيفكيوضعبلابصتخيهنموحنلانكل
موقلوقلكيفلأالوالافرصلبقيسيلسنجلاملع
مسقدخقوفلاخلاكلاحلاءىجمنقوريهدعباذكو
ملعلكدنعصخشلاملعيكاحُييلاعلاهذهيفرهف

مولعلالكبالوحنلايفخصسنجمساوهنيقرفلااهبو
مرصلاکالبقُمبالارشاكىعسيرولاةماسأاذهلثم

ممهصةلاسَبيذيفنممكنموحنلارواسقايهلله
موسرلاواهدودُحيطاعتنماذهقوفمتدرأاهاذإو

مهبليلحجيفقربكحالدفعضولاةماهيلقرفوهف
مرهفلاولوقعلالهأدنعديقريغنمتاذللسنجمساف

س١۱۷۲



اونصخنهذلايفنييعتلاديقبو

اسمإردقلااذدنعناحدقم

دقنكيملَةّيفَسلفجج

افيطلاطابترانأملغاَتْفْث

ابلانمملعتيبلكنلخداف
اركشفهلإلاابحاهىلعو

ملسلالاقلايفسنجلاملع
موجملافوخنايبلاعاريك

مكحيفقرغاهماع
مولعلايذهنيبتقمغعتنإ

مهبرشهترشالإاوب
ميركلايبنلاىلعةالصو

: ةيسانجلاتايبألاهذهنبلاةوهقيفهلو

تحضفةيرشقةوهفينقساتاه

ولوءاقبلاهيفاموحنىلإوعدت
اهتحاسلوحاوخانأافلأنأول

نافكاجحانيلجنسحلاةبراي

لطابنعدقوقحاذتنكاذٍإ
لئاقلاقدقفعزبتالواربصف

انيجانفلالفتشومادملاركب

انيجانفلاهيفاموحنىلإوعدت
انيجانفلألاتيأرةاجنلادصق

انيجانفوعدنناويدوجفلسن

لباقمناموقدصىلعتنكو
لهاجكاراموملعاذتنكاذإ

باوجباوجلاكرتيففضورعأف
امركماديعسىیحتنأتئشاذإ

امنإفاربصفاقحبصتملنإوىمعلانمرصبتقحلادنعيحاوتُمف
باوصباوصلاريغنعكتوكس

:امو

ةياغتارسملاتاقرألنإوةلاححاصايحارفأللنإالأ

— ۱۷۳



ةعاسبحلانمقرسنانباولاعتةماتغااهذخفتناحةصرفناف

فطقنواہيفلصولارامنينينو

ةقيقحنيقداصاوملهيلإةذلواقوذبحلافاودېناف

ةفلككلذفنوقلتاومتنکناوةقفصدقنلابحاورألااولذباهيفو

اوفلكتتالوادجوتمأينوعد

:ابنمو

رظحيبحلاةعرشيفلذعكاذرهظيلهجلاكلذعيفيلوذعاي

فرظلاوةحاللاونسحلاقشعأرذعيحاصايقشعلايفيلثمنإ
قالخألانساحمیوهأو

ايرقتامركمللوعدينيحابيجُمالإيعاديليال
اببيحطقدادولايفْنحألايلاهركالإىوهأتسل

قاوسألايفيلعيدانيول

يقحويبيصنافصلاوافولاويقدصريغيبهذموينيدسيل

يقلخيقلخويتميشيتميشقدوبذايقربَتمشاذإو

يقالأامتومأينأولو

:ابمو

يم"كامسلاقوفمهلزننمومركلاودجمالهألليتيسفن

يميشنملذلارادبماققملاسيلملافعاشدقهزعمهراجو

يممشنملاذنألاةرشاعمالو

يبدانموينيدنمصقنيناكنإيكرأالويمنمسيلىنغلانإ

١۱۷—



يبلمحتشابرألاةرواحمالويبلطنمسيليلاعلالهأريغو
مخرلاعميوأيالزابلاكلذك

.اهظافحتومتتافوتتشالتوتعاضاہنكلةريثكدلاولاراعشأو

يقيقشويخأبدألاوملعلايفرشععبارلانرقلايفرعشلاضرقنمو
انخیشىلعذّملتاہیقفایدأوایعاواظفاحناكدقفدشارنبادیشرلحارلا
ظحاذناکو«ينمرثكأهمزالوهيلعهقفتوليجنبنافلخىييأةمالعلا

ديعسناطلسلادهعيفتايرقيفوةنةنطابلانادلبيفءاضقلادلقتو٠قئافديج

هدلبعماجيفاسردمفظّوةّدمدعبو‹ءاضقلانمٌىلختمث‹روميتنب

١۱۳۹ةنسلاوشنم٥مويةينملاهتكردأىتحمايألاهبتلاطامولئاماننطو
ةمجرتلاهذهرخايفاهنمةديصقركذأسودئاصقبهتيثرو‹ةرجحلانم
ةمالعلاانخيشللاؤسلااذهابنمو‹ةلئسأوتاسمخموةيمظنتالحروراعشأ

:سانجلابىلحُمهارتاوهويميلسلاديبعيأ

هباريغلماخيلوهجلاؤس
هباهربجيلهيجريدقنمو
هبانجبذلدوطلاديبعنباوه

هبیستکاویقتلابیلحنل
)۳هبیوتوىدنلالذبلعماقا

.هینکلعافمساهبان)۱(

 

"هبانريسيفرلاوينمىل
هبیمربطخلوهنمهبذولي
هبینجدقنمزافملعضوردجن
هباستكاريخناسنالاىقنإو

هبارثدصقهللانيدلًاحالص

الو.انهديقالفةنسملاريغوةنسملاقونلاقلطمدارملاوةنسملاقونلانمبانلاوءرملاىلإدوعيريمضلاوهيلإفاضموفاضمهبان()

.ةيظفللاعيدبلاتانحمدحأيهوباوجلاولاؤسلانملكيفةبكرملاتاسانجلانمءاجامىفخي

.ماقألفدارم)۳(

١۱۷—



هبابعراقوبحرلزنمهل
هبالىتفلايزبتةنلهف
هبیرشوؤرماعابنإجحلايفو
هبامجحلايفهللالاقركذلابو
هباذإاموينبإلاجوزقيلطتو
‹”هباعوداسفلانيشنمفاخاذإ
هباحسنملعملستوةالص

هباحصمثلالاوىرولاعيفش

هيابغردماررحبصئاغک
هبتأظفلتايللاعمسیلو
هبارشوهلکانماشياميف
هباتأالداجنإلهفلادج
هبىذألاعفدلادصقنأهوبأ
هبیعونبانمظفلالبيضعيأ
هباحسمغبابجنلاوىمعلاماكر

هباحصميوقلانيدلامهيدهف

باوجلا

هباجحلاريتسياباوجكيلإ
هباوصرونقافالاىلعءاضأ
هبانتعالاىرناميفتأديشر
هباطولضفملعللبحطصاينب
هبانجبذلعرشلاملعكنودو

هباعوسنمغالقاإلابئاتلاىلع

هبامجحلايفركذلاصنءاجدقو
هبیتمنباجوزديزقيلطتو
.هبغع(۱)

هباجحنودرونلاهالجردبک

هبىوصلاحالفلابردىلعتحالف

هبانربسامدختسمهبمرکاف
هباطولانسحهللاليبسيفلق

هبانجلاولجملعلامارمنف
هبىعواميفظفللاوىونلانسحب

هبنأكانهظفلنكيملولو
هباٿأالداجامهمو‹”لادج

هباثبويلفوغفلوهفأ
...ءرملاوهلادجلا:سابعنبالاق.جحلايفلادجالوةيالاىلإريشي(۲)
:لاقفليجنبنافلخةمالعلاانخيشةلأسملاهذهنعلئسو(۳)

دقهناجوزلىتفلاقالطو
فلمظفلنودنبالايضرنإ

اقطنكلذ¢اماذإو

انيباعلانملفغفهوہبش

انيوررهيفمولعلاليهأنع
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هباذفالإوالفطنکيااذإ

هباحصدقنمراتخاىلعلصو

هبىذألافرخهنمقالطزوجي
هباحصعمىضرلالالاوهللایده

:يبايسلاليجنبنافلخةمالعلاهخيشلرخاهنملاؤساذهو

يفاصابذعيماظللًادروَماَ

هريغيجريالبطخلجنِ
ىدرلافايسأءادعألللسدف

نهنافلخليجليلسينعأ
ىضترملاموللاوذومولعلارحب
یدحلايغباالئاسكتيتأاينِإ

هلوقيفهلملکلالاس

يفاصعللرطباثيغماثيغ
يفاشةلاهجلاضارمألادغو
يفاجلانامزلالدعلابنالأو
فارشألافرشأىحضأدجملايف
فافعویقتوذةنايدلابطق

يفاصلانيبلادشرلاوقحلل
فارعألاةروسبكاذوينرأ

يفاخكلذّيلعفنللاقدقابرولاؤسلاكايذىنعمام
يفاکانايبيلهييكلهتلقدقيذلايفيركفراحدق

يفاولامالسلامثهبحصعمهلاويبلليرةالصو

باوجلاا

فادصألاؤلؤلمظنُمتُمفاحصبانّءانفُريِشَلافط
فارشألاةلالسماركلالبنىدنلاوذيللاكلتايلىدبأ
فايضألاركرمهوبأًامذلقادغنمدشارليلسديشرلاكاذ
فارعألاةروسبهللارظنالئاسىسوملوقنعالئاساج
فاصرألانمهلعافتسلانأيذلابييدمعدينلاستنِ

— ۱۷۷



ىقتلابابرأقالخأنمحدملاام

ابيلرنمطخسلاىشخألينِإ
هملعءيشلكبطاحأدقذإ

اعتقمهللاىريملكلابلط
لابهيلعلاحلانأاوملعييک

امئادينارتنلكنإبيجأف

اندنعررقلاقحلاوهاذه

مادمالسعميرةالصو

هباحصأ

يفاجلوهجنعلاحميلوا
يفاصوأنمكاردالااموادبأ

ديفتو

يانمحالصلاوةءورملللب

يفاخلاکانرمأرهاظهيدلف

ىفاكمواتكسمو

يفاجسيلواديأت
فالخلهالاقدقهبامال
فالسألاوبحصلاوىفطصملل

اذهيفىتحورشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلاضرقنمو
نبدمحمنبدشرميدلوبدالاوملعلافةرجحلانمرشعسماخلانرقلا

يفتادهاشمناونعبةديصقلاهذههرعشنمو.يبيصخلازيزعنبدشار

:ةلالص

امركتيذلاهللدمحلا

معلالكهفاطلأنمغبسأ
اشوالضفتاهلكو

نانامعننمنركذأو
هلابنويكسلابَنئمطي
ناسلىلعهبحءاجو

نامياللانمهبحلاقف

لاتقلابرمألاهيفءاجو

امعنأدقابهدابعىلع

ملعاکنطابورهاظنم
انمنبجوتسي اهركشو

ناسناللنطوملاايهنأ
هلاحرارقلابمقتسيو

نايبلانسحأيفىرولاريخ
ناشلامظعنماذه1

لاعفلامركنماذو

v
m

6
5

— ۱۷۸



انينامعلارشعمنحنو
مرکونطومنمابمعنأ
اريخنامعهللاابحدقو
ةريغكلاقطانملادجوتف

بونجلاةقطنمابينعأ
ةلالجلابحاصسأرطقسم
ةريخألاةنروالافتکو

ياويمعنباويخعم
رورسلاةياغانررسدفو
البرقانأوامّيسال
دجحنبفيسرذنملااأينعأ
ةشفايضلامرکبالباق

ةروكذللاةرايزلافواذه

رېنلاکتدب(تازرأنيع)نم
ةعيطلاتدبدفامهلو

لبتوسپرىرنلانلقتنام
يتلازيراهدلابرانررم۴
ربتعملاةفقوانفقودقو

ةبوكنلاةدلبلالاقيثيح

:۱ةفقوانفقو5 بحجصعتل

ارظنلادشياقحهناو

وأ(ةقاط)ىرننأاسفيملو

انکمانطومنامعالل

ألانيبعاشدقاہتيصو

اطنيتطاقلاواهلهأو
ةريهشلاةقطللااهنيبنم
بيصخلاعقوملاَتاذ(رافظ)

ةلالصيفناكثيحسوباق

ةريصفةرتفلاهترزدف
بسلايفينصخييذلاوهف
روبحلانمهانيقلامل
انيخأىدلبيحرتلكب
دلوامودلاونههبمرک

ةشاشبنعبحرنأدعبنم
ةروهشملانكامألاىلإارس
رحبلالثمك(زيزرجو)يرجت
ةصعيدولااهناكةتكاس

لمتكادقيذلامخضلااهءانیم

ةميدقلاومكلتنعتدذدُجدق

رثألاتاذ(ديلبریرنيكل
ةبولقماهلهأيفيتلاوأ
يبنلانارمعربقلوطبرقب
ارکذدقامحصنإهلوطب

اوتأهيفيذلاورافظقوس

— ۱۷۹



رابخألايذتيرثىضماميفرإرثلالقعماييأر
ناكملاكلذيفادعلارحدناطلسلاةوقتعاطتساثيح

ادفلازمرانتاوقتلسبتساوادعلانمالابجترهطف

ىتكياسوباقىفشتسماييأراهةلحججنمواذه
ةديدعلاةرسألاهبيةديدجلاةزهجألابدرز
رطاخلادعبنيعلارسيانرظالانمايفكو؟و
فحتلالثمكيتلااهتويبيف(ءىطاشلا)ةلحمنعكيهان

طاةلالصيف(نصحلاو»(طايرلاورروكذملاءىطاشلاو
ةليمجلاعرإملااذكايفةليجلاقلئادحلارشتت
دعللعستيملاهريغودنملازوجراجشأاميسال
فيرخلااهلصفوهناحبسفيطللااهوجباهصخدف

امسلافطلنمكاذوهراشيابءاشنمصخيهناحبس
لقاعبيبللكاهكرديلئاضفلاوتارخلانممو
ناطلسلاةدايقيفبعشلاونامعىلعهللااهغبسأ
ماماَنمَنَمهباموماعنإلاىلعهللدمحلاف
ةادفلاهلاويبلاىلعةالصلابماتخلالضفأو

افرشلانيعباتلاوومثرثأافقنمومهعيججهبحصو
تع

كلذدعبثدحاموناتسناغفأىلعيقايفوسلاوزغلاباقعأيفلاقو
يفةيمالسالاةماللهنمةكراشمةيلاتلاتايبألاهذه.ریمدتوباهرإولتقنم

ةلجمبترشندقو‹رصنلابهللانمينأباامآيفورفاسلاوزغلااذلاهمالا

:ةيداليم١۱۹۸ةنسليربا٥يف(۱۲۹)اهددعيفةينامعلاةضبنلا

— ۱۸۰



هاجحابتسيةفينحلانيد

اهدهجلمعتريمدتلالواعمو
تمدقأيهاهداحللالفاحجو
هنأدمحأنيدةمرحعرتم

اهدوجونضرفتتوءاحكاذلف

اهضيضقواهضقبهيلعتءاج
اهلقثلزنت(لوباکرتريختو
اهعينصدرياهمعزاوال
تقرهأوءايربألاءامدتكفس
دمحمنيدلهُةظيفحتراث

رمألهينهرلااكل
ومواقفءاضقلامحاوبهريم
ًاسفنأةنايدلاريرحتلاوعاب
هداهجقحهللايفاودهاجدق
دحوملکتاوعدتلتبتو

ايزاغةفينحلانيدنعدوذيو

ينقيتساحافكلازمراي(لوباك)
اوتيالعفنييعويشلانإ
يفسيلعمجأمالمإلافدهتسي
اوتياميفموقلااياونتعءاس
ارهاطةفينلانيدالیقبا

هارعمصفمورتةادعلاديو

هابدجسمحرصضوقتىتح
هالاونمعيمجلتركتتو
هادهعابتايفةفينحلانيد

هامسوفصهيلعنركعتل

هاوفنوهتاهعمةوشقبو
هاشتویرتاملمعتوایف
هاونديرتامععداروا

هالبديزياماذهوارده

هازعبطخلجلهللاالول
هارتودصلابارمقيحي
هادملوطيولحلسملااذه

هرخأيرتشينمخبخبف
هاوسموقيانيداوضتريم
هاوعديفرصنلاوجريهل
هانممالسلابةعيقولاناك

هادعسيلنيدلادارلانأ
هاعسماحضاوارمأنيدلل

هرميلدتلب(لوباک)
هاداعنمديكيزخُيهللاو

هللااينيمآمهجرنم

تح
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اذهيفىتحورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضّرقنمو
:باتكلافلؤمبدالاوملعلايفةرجحلانمرشعسماخلانرقلا

:«ينطولاراكذتلا»ناونعبةديصقلاهذهيرعشنمف

يناجشفاقلأمىرسقب
الطاهالمهضراعلبناف
ىبرلاودهاعلاكلتىقسنف
ادقوتمهناعلادباذإو

انکاسينمتکرحدققرباي

تأندقاعبرقرباييكد

یوجنهيبلقبامہنينضلاتنك

یرینأينيععمدبٌحيحشلاتنك
ايلالېنملکبيحقرب
ارطمكنزمءاجعوبرلاقس
یدنلابيباشنماہیلعقا
لوادجريماءءالابضيفتو
هضورقناعيیباهنأكف

دجربزضايرلاكلتامنأكو
اهلالخمسنلاهمّهنأکو

لمكقدصناوخإنمهش
لواخايشأوبجلضافأو

يترکفحرسوادبأيتيميه

ناکملکقساولزانملاكلت

ناردغلالياسمليستىتح

نانجوقئادحلالخيرجح

ناطيغلايفٌجثيرصملينوأ

نامعلاقئاقشهتمنمندق

ناحلألاةمغنقّفِيرئَر
ناطوألامكلتنممهتقراف

نايعأنموناوعأوبدأ
نازحأيفومهيفبلقلاو
ينانئمطاحوريهيتجهبيه
— ۱۸۲



ةولسوليزلالضفلاعبنموليمجلاسنألاعيرميه
یدابونازملعلابسلجم
مهتخسرابةذباهجنم<
ىلعلاودماحلايذديعييأك

يفناتيلصاوملعيئنرحب
اشفايازغنبالماقلاباط

یدحلاوفراعملابانامزترهز

ةسلجةيرفعجلابالمكلو
ةءارقوةراتافحبواسرد

انبديبعوبأسوردلايقلي
ةنايدلوصأوأونملعنم

ةموظنملئاسمهتتااذإو

الصيفلزاونلافشكيفهارتو
هركذىیسنأتسلفْيفسويلاو

ادهاجهيفسيردتلامزالدق
ايدابممولعلانمبابشلاىع

ىبلااذرهبترعشلايئاوفالجو
ادهاعموارثامتركذاذإو
تقرشأةمامإلاراونأكانهف
هلاکمتفادبكانهردب

احةيوسلابلدعناطلس
لجنليلخوبأمامإلاكاذ

هبتحضتاومايألاهبترهز

نازحألا
نادزمىدنلابدانواہیف
نافرعلالعمادقأملحلاف

ينانلاملعلاليجیتفو

نارمقىجالافامومکح

ناتسبنموفأةضورنم
نايدألاوقالحخألانساحو

نانجلکملعلابتجہبأدق

نايألانمانيحةباتكو

ياعمنسحوطظافلازيجوب
نايبملعولبهقفلوصاو
ناهجدقعلثهاباوجلأ

يناوتنودباهمظعمتحي
يناثلاهيوبيسىحضأوحلايف
ناکملکكبتيصالعهلو

ناسلملعواديحوتواوحن
ناجرلاوردلاطمسبيرزت
يئادجونمُتبْذيرحسعوبب
ناقيإلاوناممالاصلاخنع

نافرعلاوملعلابامطرحب

ناهربلاعطاسقحهمامإو

ناسحإلاولاضفالاوذهللادبع

— ۱۸۳



هنأكوهليسلىضممآ

هدعبفقاوملايريهنأکو

تديشیرحسيقرشسلاجمو
هلوهلامجحباهنازدق

نموبدأنمرافسألاابىلتت
تعلضتفيرظلاوهبيدألاوهف

رصانةلالسايكردهلل

ةيحبسعملاغدرکذبیطیو

لماکبيدألاضفمكانهف

مادقملايلعليلسيتعأ
ادغنَمليلخنمةمئالالبن
اًنلعمةغالبلارسالىدبُ

همظنبكولسلاراونأمشو

رصفسلجمسنأللانمض
فنشوعاتجالابيطحافأو
نمىنسألادهعلاكاذركذبو
ىدهللناشريخاندهعدقلف
اهّبدُهقئالخلايدهناقئالخو

یرولايففیسنباناہبنلثمنم

ةيقبوةرلسىسومنك
تقرشأملعتاسلجالمكلو
ليجلجننافلخهبينعأ
ترَهازرتماقلاكايذبمركأ

هللادبع

ناشلامظعانركذييح

نانبلكلفسأنمًضعيو
نايبتلاوركذلابةريدجل
ناتھيڏنوذيطدعسنم

نايعألابصغتداکترعش

نافوعلا
ناسحالاوفورعملا

يناهذأيفذليو
نايبسيئرلبموقسيئرو

ناشلايلعلابمركا

ناديلايفءارعشلاهلوبكت
ناّنرلاهرعشبنايلارحخِس

ينارونهليخځَونمهل
نابلانصفكبرطنمهاف
نالانمومغننمعامسألا

اذنافلخ

يمماسلم

ينايببيطياغلاةروشحلا

ناشنمهبمظعأاهعوبب
نامألكليمرتاحئاصنو
ناہنلعواالافلح

ناکمبيطلايوناكملااذف

نافرعلاوملعلاخيشماقمب

ناشلاوالعلااخأيضرلاكاذ

يناجللتعنيأومولعلاهيف

١۱۸—



نعملعلاءانتقافيلايللايبحأ

قرنأuراثالادقدق

يمذدقتويرخفاكدلاةليغاي

دقسيردتلابتاّيريمخلااذكو

نعوحنلاموسراهدجسمبييحأ
بتاکوهءیرقموهِءیراقوه
اهدبطخءیرمامزعیٹاذإو

اسلجمدفاننيعيئيرکذتو

افُهلتوةسحيبلقبىكذي
نساحمهيفبادالانمتفكع

ملمسنبالميشهبتُمرك
اشنذمفنايبلاحورهبتحفن

ٍةُيرُمنمءابالارثامو
اهتاعرتيفسنألاينتحراطك
نعرشبلاسوئكانتعزانتمكلو
يفتنألفيرخفاولئامسيت
ابايرطيحرماولئامسيت
اقوشتنحُياهنعاحزاناي
اهدوهعروطسيعمسىلعلر
اهدانوعوبرلاءامسابعجساو

هبجوزيزعلانطولايهاَمر
اههيلعمالسلاوةيحتلاينم

نايقعلادثئالقداهجالل

ينابولاملاعلااذافرش

نامزلکقافانامزترهز

يناٹةلالسىسيعتمسممه

ينانمهلاموهرعاشوه

ينانمهلاموموزعلایضما

ناتسبلاىلعيداولاةفضنم

نايعألانهمهبتدهعام

ناسحاإلاديهيفتقدودغاو

ناديلاعساواديعسينعأ
ناسلوةجلبيطابتحف

ناسحهوجولاضيبةيتفنم
نايولئامشنسحوبدأ

نامزلکبفرشيوزع
ناحجرنمولضفنمتيتوأ
ناشنماہلاجبريخلاوهو
نامزألافلاسيفاهتايحل

يناذاتغصدقلفاهتافصب

ينالنمدعييلعقح
يناجشفاقلامىرسقرب

١۱۸۵—



ةضبنلايفيهو«انيلعلدتانراثاكلت»ناونعبةديصقلاهذهتلقو

:ةينامعلا

ٰىنغونامعيفرشبلاَحدَص
طابتغالكباًرشتنامانألاو
ارطهرلهأنامزلاباطتساو

اًماَهَوَميفنامُعتلو
ودشترخفلاسلاميفتدغو
ایکاکلُموًاطساباكلم
ًابجُعملاقألاىلعىداهت
ىقرتتللااسيفلت۾
يلناكذإيئاطلادهعذنم
ءاجذإ("صاعلانبادهعذنم
هاعدبالىفطصملااَعَدذم

ناملادبدقملاانهنم

ديزنبارباجو(مامّضك

اولَحتوانّدلانعارلدق
يفمهسفنأنيدهاجارعسو
اممہترجهرایدمہبتراتساف

.يلؤمسلايناطلايدعسلاةبوضغنبنزام(١)

.صاعلانبورمع(۲)
.بلاسلانبمامض(۳)

انيزواوهزوةجهباوستكاو

ىنملاحارتساوحارىسالاو

ینمااهثتلنويلايتننإ
انماواطاشنةوقةعس

ىتتتذإنيكلااذلف
انكردتشاومالسالارانذنم
اندفهاتأذإهللايعاد

اتبجتسافیرولاديسنمةوعالاب

ىندمحلابءاعدلادعبمث

ىنساشسلابوىلاوتي
انوَصةنايدلااوناصلضفلهأ

انوسَرملعداوطأراحُصو

ايزوالامكاًودتراوىقنلاب
انيَوَهلاباًوضترااهقحلاةوعد

انهأوةايلاكلتىلحأناك

س۹٦۱۸



انهذراننمعيبرلادنعءاحيفلاةرصبلاىلإاومّيينمكو
هنمهوقلتذإملعلااول

یسومولْيَحَرلا(نباوريشيمه
ےلعلانباسماخلاو‹ٌرينمو

فوعنباومشاهوماشهو

)٦(یلبجنو)2۵43وبأو

اناكميلَعلابوبحمنباو
ديعسمېموةرزعىتفو

انيدلارشنباطفنامعل

ىىكيُةربأرباجاّبأْنَم

انأشةيربلايفلكلاُمظَع

اتمقحلاةوعدريهاشمنم

ینعیناكنمساربنلاىسومكاذ
انسخدادزيبولقلايفهح

اتميوًانیدحاتضولاكاذكو

ىناناکهرنٿمٿنسلجتعلغتيس

لكوةاقتةداقفممنإ

ةادشهوةمئأمېتفتففاو

دزاوسمشودميينبنم
اتهلاوثراووىدشجلاك
ديعسوكلامنباتلصکو

تماقنيطاسأبرعينمم

اًلدعوًاملعدالبلااورانأدق

اطلسمثدشرملبنرصان
یتشرثاممهدعباوبقعأ
«انيلعلدتانراثاكلت»

.رذنلانبريشب(١)

.يراحصلاليحرلانبابوبحم(۲)

.يوكزألارباجيلانبسرم(۳)
.ينالعجلارينلانبريم()
.ةرفصنببلهلا()
.يوكزألايلعنبىسوم)
.يراحّصلابوبحمنبدمحم()

نميهلاىضريفهع
رفانرقرطقلايفاولاوتدق

انرخفدقمہبةماسينو
انوعماقنهريخناسغکو

اباهيفلللْيَحرلاللنم
انرقلطبلااومطحرمالايلوأنم
اأوانميهلإلااهابحف

انبأةمامإلاىلعهلتن

یمراثاوينسالالتت
انرثأدقالاندعباورظناف

— ۱۸۷



ديعسنبدجمکحادبو

نكلدتهلابكلملادّطو
اعرطكلاملاهلتباجتساف

ارطشرعلاىلعاؤوتساهونبو
یىتستتةباحننهماشفاي

برحداساكالمألاكلتمعن

ديعسلیلسمهوذحاذحف

ارخفوازعبعشللينيماق
ىلجونامعنعملظلااحمو

تازجنمنمدالبلايفهل

ینسُأناکلبحابصإلاقالفناك

اندخةسايسلاويأرللناک

انئمطمانمابعشلاادغو

انيإفانيإهعكلمااورو
یشنونيِإڦفبأنممهي
انبجوانهوطقنورديسيل
انموالضفقافلبشلااذح

يناتوأىنوامشرعلاىرذم

انآلدباواهنععورلک
انضرهدلااهلئبامذدقناك

انذأوًانيعرستيراردلاكترانلكشلاةميتيتاشنُم

انأشةثاللايذبمظعأةحتمللمّلعتللتادابعلل

ايزرتفتعاونألافالتخابتدعأتالصاولاكاذكو

اسجهأاَّبرهَكوهايمونوموفتاهوقرطفلصر
اعحتفلاذماهزاجنإمئنينسرشعلالخيفاهلك
انهروانيرقىدحلارشنبوافيلحيلاعمللسوباقتشع
نستكسمماتخوأبكوكالألتاماديؤمملساوقباو

تت

:ةديصقلاهذهديشريخأءاثريفهتلقامو

دجأامنازحألانمكادعينغَد

دلجلاوربصلااهنمدفنيلظو

س۱۸۸ےک



ةدعغصُماسافنأدّدرأينعد

دسجالوحورالبينأكيلام
ةحدافرهدلاتابيلعتسد

ادبأاهتافانمءرلاملسيال

دغريفوبيطيلعةايحترم
اقمرهدعبىقبأوديشرلاىضم
ارسیجدلاىبحأدقوىعسيباجأ
ينعدوأءاشحألايوهوهتعذو

يتعداومييتابعتربو
ساضيفتنأتداكوينيع.ضيفت
هليلعاماقحضقأملوىضق

هلسغتذإينمنيعلافتكت۾
ينرکلالإبافهرك
ةقرفتنودانبحطصاواعمانشع

يدنسايكنعاليدبنوکينمف
هَمَرلَأرمألاهُميفيذلااذنم

اخروةدشيلاحيطيلخنمو

هدرفُمرغتنمرستعج
اجطاحأدقمظعانيلعءزر
هدمامیسنأالوهيلعيكبأ

ةيكابمالقألاوسرطلاوربحلاو
ىلعقافءاشنالاوطبضلاوطخلايل

.ةرارملانمىرخالاورورملانمىلوالاترم()

دبكلاابتّرحدقفهلتلانم
دسجللاهحورنمالخدقيذلاكوأ

دشرلاولقعلاشاطفاهتشيطف
دكنلااهغبطانامزهتلاسول

دغرالوبيطالفترممويلاو
دحغنوهەمویهيلعًاصقندادزی

دحألادحاولاهاعدنيحركذلاب

دقيويلغيمكفنيليغ
دقيساسحالااهعمةشهدنع
ددملافقوتستنأوهيلعيسفن

دلولادلاولايضقيثيحبجاونم
درطيليسغتلاىلإلكفيدي
دلتلاوقبسلالضفهيفهلام

دبتجيحصنلالذبلايماخأ
ديهيخأنمهيمزلخأاذإ

اودقردقُرامُسلااذإيريمسنمو
دمألاهبيضاملادشارلآنم

دشرلاودشرلايدنعركذيمادام

دقتفمنالكتهللكفيلم

درفنممسرلاملعبوهنارقأ

س۱۸۹



ديكاذيفامفنطثيحنمهبلطينافرعلابرشأهبلقيف

دعياجفوُمنوموفعنطفركاشروبصقودصرب
دمصلاهبرهنعوفعلابنموهتمرنامرلانمهتدمغت

تک

:باتكلافلوليركبلایسیعنبیسومذاتسالانملاؤساذهو

الجعىحضوجلارايطىلعملعلابالطلحجرَع
الصتيككمارلامطقهبناوكألااضفلعطقاو

الزنايلعلااسءاشنمىلعنوهرألليلجف

الُهسهمىرقأمزعهلباقاهاذإبعصلاو

العوامّمهازوجلاومسيكفشهبلاطلملعلاو

البسلالضاذإهيديسفهبحاصلملعلاو
الماإلاغلبىتحادجهلماقدفىتفهڭ

الجراندمحبمركأهدماحمسانلايفتد
الزينلكماقمبادروطاسرملعلانإدمححمأ
الصتنأنممشاعتزجعاجردهبتولعف

التٌىدنهيفكتامزعترطمافنأاضورادغو
الجفاسواثالغراردقالعوارثزف

الحبشللابلىركتاذإماعنألاىركزاجله
الكأاللهاضرتنّسَحلهفكشلاليهأماعطو
الصودقاهاذإمالسالايبقوسبعايثيحنم

— ۱۹۰



راجتسایرنو
نعيبلاو
نأينارلاىلعأ

الحصامةأرمااذإو

اريجنمیوہتتنأو

هبماقدقالدقعلاو

اشفلحفلا

ەرسسىكىي

الظحاموسانلانيبام

لعناطلسلاديمادام

الوغوزىلالبناکنم

الطبالهاضرتاجوز

المادغوىیرکستدفن

الضفلاابجنلااهتريجنم

الجمكحلاماقمعيوزتلاعمهيفمهرصمىلعو
انههارتځوزتلافيك
رلايلوءاجاهاذإو

ايشتكاحنإةتوحلاو
حضوألصفنيالمأ
ابجعتسامةهلدمو
قشتنيرحبللانمكتءاج

للطبدقم۳ميا

الظحلهفدقعلادعبةأ

الكأتباطلهفساللل

اللعلافشاوفشكرّصب
التتعسوابرطتښمو

اللجاقشىحضلا
الحهتغامصىدهنثاحبأ

المرخلهللاتاولصارطعاشناهبحاصتو

الععيفرلذبلاريزغلضفلازيزعلسرلاماتخ
المكمخهةقعاتوهةتاحصرهةتشارئو

باوجلا

المجةياوتممعنىلعهابرايكلاد
القعنمعماردقتلجادبأاددعاشفصحأ/

١۱۹—



اموكافحأاهكناحبس

ايوراهقايكناحبس
ايرحافايكناحبس
ايوسوفايكناحبس
نعودادنألانعتسدف

تذتشااذإوجرلاتنأ
دشرلاليسليداحلاتنأ

ىقتویدهواملعانه
اسضقواّثعأهار
ملستوهللاةالصو

متوفصورقلخلاثوعبم
هللانوعبدعباما

نم]يمحویوماشو

ةمكحُملئاسوشو
امكولطماذخحخيالخ

وكزيالفماصعنألانبل

مهماعطكشلاليقأو

العوىنغلكبدكالوأ
المعلایيكزنلرافغ
الدعدقوهنموقار
الوتلاىنضأنمومرق
الذراموهابشالانعو

البلكببطخلاتابزأ

اللضدقفدهيملنمو
دلااجوهابر

المجاموقلالاقل

السَرلامخدقلوسرل
البلابجلاهترتععم

الاساننئابيجأ

المكیتحابدأافاف

الضألاهمالانیتح

الغوالعواهزواهبف
الهسدقلهللادمحبف

اللحنإامهلزاجيإلا

اللقاهوأهتكيف
الظُحدقلباللحام

الخكاذنعامفمالسإلاينبقوسبعاييناكول
اورهطنإاهسُجرمهن
ايانکناکنمالإ

e الكأارلَحعاهكلذلف
البلحيمويعللاهنم

الڵبانذدبهتراهطب

س۱۹۲



امقلطمبلاققيرفو

لكأاههبنااقلا

اللحامفحوبذملاىوسو
الحلحيلكلافاوشمعط

البلايبلفمريلالكلاماعطلكألكرتلاو

الظخاغمهارشومهماعطولحلقي
الذبولوهيفالالحرجالاسيلفلحفلابيسعو

الحخحواهبمرحلاهجواذلفیہراتخناهع

البفهلذأيفجرحالفلحفلاصقلشاو
الهجنمكروجحملااولمعممركأروتساللاو
الضفلانيدلايلوأنأشنماذفهيكترليبلاو

اللڵلَجاّبحتفغشهبوىتفبدوختقلعاذإو
الجعابطيعرافهكلتبُحلاكاذكو

البلارملامهلاحلصاريجنماهجرف
الخهوأردولايلولاومدعىتمځيوزتلااودقع
المكمهماكحأيربتممهرادبرسمألاةالوو

الطبانهجيوزتلااذمأنضامابعيوزتلالهف
الهسنذإهارأرشألفابنيملاذإلوقأف
مہمةباطمدقت

مهعاججمالالالفأ
.يعيدبعونوهوءافغنكاهيفالالحاليأالح(١)

 

المكي.دقعلامامإ

الیدباومدع

التدعبنممشرمالاف

— ۱۹۳



الزنادقدشقعلافالوأهرزاجأماكحلانف
الشضألامكلذبلالمهبعيوزتلاتفنأتساو
ىلعقيضيخوزتلالحالخدابناكنإامأ

الخدمکكلذيفنمعمتركسماكجحلاعسي

الصفيفدعبيلوناباماذإمكحلاكاذكو
الوتافدقانهرمألافاهبزاجدقاذوءاجنإ

الصَيملونيبملابجوزلااهاذإرمألاهيلو
الحناسنإلاكةروصلايفولولكألالالحتوحلاو
الكلذلوقوريزخلاكوبلكلالثمكناكوأ

الزجملستعمیرتقيداهالعهللاتاولص

المكةحجاحجومشغباحصأولالاو

ةديصقلاهذهركذنسحتسندلاولاراعشأيفنبلاةوهقركذةبسانمبو
:يدجنلارصاننبناعشمخيشلانعيهيتلاوةوهقلايف

رهوجيفةوهقيفرهوجم
اهراقعسؤكلايفقبعيءارمس
ةعرجبرشيأاهراشرديم
اهفشرمتلابصلايلاىهشا
هناطوأنعرادلابیرغيهلت

علوموهنمللقفمقسلايفشت
اباوحضنولفتولااہبيحت
اهحايرسكتراداذايدهت

رينعلاكوأكىسملاكوأ5

رثؤكوأرُكُسوأركسُمنم
روحألانغألاًاشرلاةفشرنم
رغشيملةعاسبدوعيىتح
رصقافتيعندقكسفنبطلاب

رشحماویتیًأرلس

رتقلاقلاىلاّينغلارطب

١۱۹—



هتيأرعيضولااواتاذاو
امنأكهيضراعحسميناوشن

اهبحنماوسنىتحاباوټف
اشفاجاوفانوعسيمهارتف
ارشدعاقمىلانوقباستي
ةرهقلمحييونلاخرفبالهأ
اهببتعلودقاہينقساتاه

رجلاربكتلاةعيهيف
ردنكسالاةرامإهيلعتصعلخ

رسعتبمسكرذعتیتح
ردكألانامزلايفشئاعلابلط

رعشملاوىنمىلاجيجحلايعس
رّصعألاعيمجيفارصعواب
يرتشيوسوفنلااهبعيبيالو
رثكأولمتالوسؤكلاالما

ررکويلعًاسأکدزوًاسأکدزوًاسأکدزوًاسأکينقساتاه

ربكتمليتلانيجانفلايذمنعلخولالدلاباينقساِتاه
رحبأةعبسمويلايلعاهنمىرجولولمأالامينقساتاه
ربصأملةعاسابنعوايندلايفشيعأواهبايحأيتلايهف

:نتيبلانيذهةوهقلافيئورحاهعمجنبشیوردخيشلالاقو

دادملانولوكسلاةهكنيلالقؤتورشقاللث
داوسلابیوسهنعتجرخاماهمعطيفصلاخلانيللاك
تامغنلاوذهللادبعيشلبلاشباغلبنريخلاوبأوإل

ةاقلافيلحدهازعروهينضاقوةملعوه

بدألاوملعلايفرشععبارلانقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقن
طخنممادوهنطولصأيشبحلاشباغنبهللادبعريخلاوباةمالعلاخيشلا
خيشلامزالولباقلابلزنففيرشلاملعلابلطلارجاهمانمجرخفةنطابلا

١۱۹—



رهموهنمملعلاذخأفهذيمالتربكأنمناكفيلاسلانيدلارونمامالاةمالعلا
اظفاحةمغنلادّيجتوصلانسحاراقواديجُمابتاكناكوهنونفيفعربو
ةيدبىلعدشارنبملاسمامإللءاضقلايُوملعتلاوةدابعلاىلعابكُممظعلانارقلل

ءاضقلاىلوتينالبقكلذوقلخهنمدافتساوراببتزرازواهتيالوبلفكتوارباغ
مئاقوهوهدالبىلاعجرورذُعَفهنامزلهانمهارامةفيظولانمرذعلابلطمث
فصتنميفةينملاهتكرداناىلاةعاطتسالادحمهتدعاسمونيملسملاةناعإب
نمهلوهتمربهللاهدمفتفلألادعبةئامنالثونڻالٹوةعستماعرفصرهش

هلولوصالايفةزوجراوقحلادييأتيفقدصلاةملكاهاّمسةلاسرفيلأتلا
يفريشبوباخرۇؤملاماعلاخيشلاركذاذكهناسحتالسارموةنانطدئاصق
.ةضبنلاهباتك

نبديعسذاتسالاهلمجرتملااذهنبانامعلهأنمرعشلالاقنمو

مظنلنيديجملاءابدألانمدعيوهفهرعشبسأبالويشبحلاشباغنبهللادبع

ةضملايفالاقيتلاةديصقلاهذههرعشنمفتالاجناىتشيراعشألا

:ةيرعشلاةقباسملافاهاقلاوةينامعلا

اماقسكتعدوألمرةاهموامايهكتثرواكتفتاظحل
اماسبىجالارسحنقرابمامازحخڅروأدروحفنم

اماشبحوتفمأدنرشنمالبالبريفصمالبابرحسم
اماقمهيفلحفةاؤفلانكسعدومةالفلايفيقلوسم
امارتدودخلابكنيععومدوةعولممارغلابكسفنلابام

امامكتمرحفريرلالدىلعترطخةيبظكداافُتفَعَش

امالُغلهتسافكستتلالحدَجِتمكساناهرا

٦١۱۹—



اوملكتنوتماصلااهاراذإو
اوهجوفنيدباعلافوفصتضقن

اهنإفظاحللانمراذحلاذخف
ىلرألاىلاديدحلارفشتمّرضتف
اوتہبأوهودهاشدقالاولهذ

اهلعريسأاهكراعميفانأ
لزبملوماللايقتألزاملانأ
هتاياىیرولايفتلتَڭلم

يفهاترومألاتقياضتاذ
ةصيوعتالكشُملايفتوتلااذإو

انقلاوبئاتكلاتكباشتاذإو
قدشتملهاجملكتاذإو
لمانهعلتقتملیسرلبج
هنالففجاورهغرملم
ىلعوهسيفتنأوْيلخلامان

ةيجشليزجلاىطعتهنيميف
ةشيجوليمجلاسمتليلازال

هموقنعةيزبمتغيمل
هلشتتشوهرمدرقفلا

ديسدحجألصأنماشنعرف

تأرنأالنامُغهتعيابدق
يذلااهدراشدرفمانألاحصن
مهتاراغنعخراتلانودمک

امالسوةيتبيطخلاىدبأ
امايقوادجسثكهجولامجل
اماهسظاحللانمكيلايمرت

امالمزيزعلاتيبىلااوقلأ

اماهبالااوعطقوديدحلااوذحش
امالعفيخسلايلرخسيىعرت
امامكيلملاانديسسوباق

اماقمماقتسافابرغواقش
اماسباكحاضكراعملاصصغ

اماسحصيوعلالحىلاىقلأ
امادقماسرافبئاتكلادرو

امالسلاقوافعمالكلاثر

اماحتكاذبولوفيخسلالفها
اماهرألاطلاغوَءادألاضفر

امانمغوستالةيعرلا

امارضودعلايلصتهلامشو

اماتخَحوتفلاسمتليرارجلا
اماهسالاعزووءاطعلاٿب

امالعالاهبابسأىلعىضقو
امالسإلامظعومانألاداس
اماحوهيفلاجفكيللاحصن

اماهسودعلاديُهنقرفدق

امالقألااشتناوفويسلالّسف

— ۱۹۷



هنایتحكيدلدیدحنانأ
ىذألانمكيقتهتلَتلعحف

اللفمبافهّندحتنهوأ

امدعبمماوقلالعنامعتضہن

تقتراوايرثلاحطسىلعتشمف
تنيزتفاهحاطبرينملاسكع

یرتيکعراوشلابيليلخايلج
يوتحتَكْلاخأالكىيدفددعاو
اهذعرصحتسيلكتيدفرصقأ
هلضفوليلجلاكلملاةمهف
يذلاسوباقدوجبنامعيت
يديسمظعملاديعلابتيه

امامنكيدلىرجديدحلاحسن

اماسحودعلارهاذإاعرد
امارمعارقلاىلإعيطتسيال
اماقسوةوسقياعتناك
اماقموالزمةرجلاقوف
اماظنوةعفربكاوكلايكحت
اماهوالاكرتاوكلنربيام
امامتكيلملاديهرنام
امالقألارسكاورتافدلاطح

اماودزراخفلاكحنميلازال
اماوعأمكيدلرورسلاماد

سوباقناطلسلاةلالجیقترانیحالاقيتلاةديصقلاهذههرعشنمو
:ةنطلسلاشرعىلعديعسنب

القتنمحاصايزيسةمالسلاىلع
تقبساهريسيفةرايسرهظيف
ىلإضماوعيرلايحءاربإبررماو
اہبكيرتادرجلاىلعتررمنإو
نمفلاجحلاتابركتاوفلانه

اهكراعميفاعيرصتيرناف

الحترموالحاضرلانيعكاعرت
الصفناوضقنااماذاءامسلابهش
اللعهدرونمذخوديرويداو
البلاوفايسألارذحافاهنالزغ
القعلانتفتايالايفاهتاداغ
التقوأ7اماذإهملتالف

س۱۹۸س



حروريسملاباعكتيدفلدعاف

هبناللجعتالقعلاىلاطبهاو
ةدهاشيهفارورستلصونإو
كديىلعاهلعجاودبدبلدصقاو
ابتحاسواربغلاكلتوءارتنإو
ةرفسملالطألاكلودبتكانه
الفتارئاطلالحمتررمنإو

اذِإفاهريخنمذخرياحرطمف

هلعيفاقيدصيقلنف
اهرظنمويلاعلااهرصقىرتىتح
اسبتلمقافخلاملعلاىلادصقاو
انديسسوباقىحتلصودقف
افوقلتسوباقيفةلاسبلاقلت
يفةفالخلاتسدىلعاكيلمىقلت

هتضهنوسوباقةعلطبمركأ
تلبجيذلادولابةيعرلاساس

هتمِءاليلاوربکلانمياخ
هفطعتىلحأامسوباقهل

ىلعمامغلاحشنإسباقهك
هلباوضايفلاكلملااأاي
هعلاطمتحالدقدعسلابكوكو

اېنساميفتلجتنامعيڌه
اهمدقتيفايتبرغلليهابت

الدجلاكرتاوانهومادنعداوب
البسلاورارلاعطقتافداكم

الهسدقريخلاليسفاهمال
الجعاعرسماجنفتئشاذإینجا

الدتعمقفألايفارظنمىرترظناف
المحااهجربدعسبتلحسمشلاك

التمريسلايفاطخبرقولجعت
الدباہبيغبتالطقسمكتفاو

الفكيلإامألقفكاقلىوه

الزجارطاعامالسيحفيماسلا

المتشمبادالابقلختلانسح

البلاةداسلانباوكوللالين

الذتبمريخلاقلتدماحملاقلت

الطبالسابايسكوللاشرع

الخدهکلسيفنمبوهبمركأ
الزتباوبشذمهقالخأهيلا

العءامسلاقوفتمسكامسلاقوف

الحنامزلارمنإةيعرلاىلع
الطهاضراعىضفأةطيسبلاهجو

الفأدقسوبلامنكتيدفرشبأ

الحزهكالفأنعسحنلابكوكو
اللجارهابالامججنيرظانلل

اليخاهفاطعأيفقرشلارظنتو

— ۱۹۹



افقابسلاناكذمقبسلارظنتو
اکدوعيارهداشوجرلانإ
لزجلماشفطعبايلارظناف
ةديؤمارغلاكتلودمودت

هدماحمولتييذلااذنمليقنإ

امظتنمربتلابالحادقعغاصدق
ةلترمىلتتهلدحجتایا

ةدلمتلازاملكشلاةعينص

اهرظنمنازنسحةعيدباهذخ
لع6لالاودجأیرولاريخ

يفونيقراملانيبراضلا

اوضهنذمنيدلاراعشنيرشانلاو
ةيماهءافكويفدعرلاحبسام

المہمقدولابامسلانزملہناو
املسلجنليلجلاهيقفلاوإل
عيدبماظنوذكاذدحل

باقر

الصحدقدوعسملانمزلافلاسيف

القندقراتخالسرلامتاخنع

الهكلاونابشلاوحاشملایعری

العتارينلالحملامكلاقرت
الترهتاياالتبحملقف

التمثركذلافيشلهقاسف
اللحاہنسحنمیدهمترکشلاب
الثمهقالخأيفبرضتركذلاب

ىلعةالصلابىحفنيقشاعلل
الضفلاةداقلاوىلالهأباحصألا

الطبلاىغولايفنينعاطلاوتاماحلا
الزتبافلدعلاليبسنيكلاسلاو
المجهماجسأيفريطلامسقو

البجلاولهسلاواهولاوابرلاىقسي
4ةاهدرابکنميصورخلان

؟4تايلاغلادئارفلابيردزي

ءاردزالاوارركتمهانعمقبسوعرتخلاعيدبلاويأرلاةدوجءاهدلا
.ةيسفللاةرهوجلايهوةديرفعجدئارفلاو6ءازيتسالا

نبدمجخييشلابدألاوملعلايفرشععبإرلانيقلايفرعشلاضرقنه
ناکلئامسةلافسنمةيسامحلانکسيلئومسلايمورخلادجامنبنامیلس

»هلاقيدصوملعتلاتقويفدلاوللالیمزناكودلبلاةاهدنمو«اہیقفوابیدا
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ةئامنالثونيسمخودحاوماعيفوت‹ةيقرشلانماربادلبىلعةموكحلاهتضقتساو

ةيمظنةبوجأهلكةيمظنةلئسأهنعوهلوقيورعشلابحيناكو٠فلألادعب
.لأسيولاسيوهف

:لاقيميلسلاديبعيبأةمالعلاخيشللهلاؤسةيمظنلاهتلئسأنمف

افشكةوابغلاَنَجُذدهملعبوافشلاكحبصألهجلاءادلاذنم
افَعسينأيبلطلهنمياجرفيدصقمديبعوبأهيقفلاكاذ

ىفتشانملافشلاباضيرقيجزتالفلايوطتيلئاسمصولقيذه
افلمجونزلاضرأايقيرفأيفلظقردعبلوقتاذام
افححمىحضافمهقتعأجيرفالافنادبعلانمايفنمعيججو
افلاحربدقوهکلتيديزجاعكلانههكلامدبعلاو

افرجعمهارتمللقحصيأبجاوفهلاریرحتدارأو

افلكامهمهعدوهذخفامویهدوكلافصنافلاؤسلااذه

افلكتتدرأاذإلوقأنكلكئابضيرقللينسلفرذعاو

باوجلا

افولادولابءاجونامزلاردكافصدقورورسلامجهمكلاۇسب

اقصرمعيدايجزيقاالمكمطننمىبلايلوألوقعتراع
افطختننأراذحفانباقفراودَلبتنيذلانحن

ىفودقةعيرشللملعمامإولصيفبنامزلاداجالىرشب
افصنلامامإلايليلخلاينعأىدعلامسىدنلارحبىدحلاسمت

—٢۹ا



يدتهتاميکهادهموتالفأ

رهاوجباعصرمباوجلاذخف
تقرشأفهنمملعلاسوجشتعلط

ديسنمزئاجضامنقتعلا

بلغمنمريرحتلاورهقلاو
محلاوقآنمراتخنيذلااذه

اذنإفقابإلاةلأسمفالخب
دمحميبنلاىلعةالصلامث

افُشكمتدرأامكنودفالوُأ

افشکةلاهجلاىجدلةموظنم

افصفصاعاقلهجلادوطكدناو

افرعتيکبجاونعهدبعيئ
افسعتهارناملظاقريف

افصدفالدعهاريمامإلااذكو

افصنمارقمهديسينأيوأ

يفونموماركلابحصلاولالاو

:يلايسلاليمجنبنافلخةمالعلاخيشللهنملاؤساذهو

لئاضفلاىزعتوهنمىدجلاىجريولئاسملاهيلإيجزتنملئاسأ
لضاوفلاوهبفورعمفرعلايذلاليجنباىضترلاالإكاذامو

هملعبمولعلاروتسمفشکكم

ادغنمجوزترضحلاتاذلزوجي

هرونبجحلاقريباوجبدجف
لباوحسامهللالصواذهف

لهاجوهنمقحلاجهندشرمو
لئاقتنأامفدابةيدابب

لطابكلذنإهيفقحلاما

لئاخوهاملکانعفشكيو
لبالبتتغويدالاىفطصملاىلع

باوجلا

لباقيارجهابرایدمحلاكل

ىرولاذقنمیرذلايماسىلعلصو

لئاقانأامقيقحتىلإكاده
لئاحكرشلاوكارشالاوكشلانم

ت۲



هترکذنممدوصقملاامحدملاعد

زئاجبسیلرضحلاتاذجوزت

هلامواعرشدودحلاملعيالف

يلبنمودوهشلاواولاقرفكتو
انبرورفکنودنمتصعليقو
ابصلاتبهامهللاىللصواذهف

لساکتملماخالإوهامو
لهاجوهذإبارعألايفودبلايذب
لحارديبلايفرهدلالوطورارق
لئاسملایورتليلاحورشيفاذك
لصافوهيڌذلابريخمظع
لطاهحسامويدالاىفطصملاىلع

:يكلاملاسيمنبرماعةمالعلاخيشللهنملاؤساذهو

لاؤسلادايجثحأتيتأسيخلبنبطقلاملاعلاىلإ

لاجریرطقسنماهتقفرونامعیرطقسنمتتأةاتف
لاقلاكاذبنومعزيمهوافءايلوأمهمعرتو

لالضلانيعوهمأقحلاوههردنملكاذمهمعزو
لالحدقعوهلهحصناومنماهجوزتحصي

لاحلكىلعهيفرجحلامأغوسيهارتهيففلخلام
لاخملعلاةورثنمينإفكلامابأاملعيندفأ

لاللادقعديجلابحالاابوصحولياباوجينبهو
لاؤسلاهيلإيناعدنكلوضيرقلاديجأتسلفارذعو
لاحلکىلعيركلليركشويدجحصالخإواذهف

باوجلا

يلايللامالظفیدلاكيريلاؤسلاردقباباوجكيلإ

م۹



الولايلولاءاعداسيلف
افوقيفقدصتتسيلو

يلولاينإوههلوقالو
اضرلادوهشنمةحصالب

انهيفكيرراقتلاسيلو
تباثانهابيبألوقف
انهايخأيففلتخو
هلءالولاحصيسيلف

هشهبيضقتكينو
اهیرطقسءاسنتسیلو

هذهفقحلاوهاذهف

ىلايفهلجرالجرنكو

لادجريغبنالفييو
لاجرلاتابصعنمناكاذإ
لاقلااذيفدعاوقلابسحب

لاحلکىلعاہبأنمیوس
لاقلااذههنمتقدصاذإ

لاقيامعدفهاراتسلو

لالتخارغبدوهشرغب
لازتالذإقحلاةرهشتفك
لاباذهفلايقيرط

لالحهجوبالإهيفجلت
لاقياموأليقامكنععدف

لامكلايقميفهتم

نبيلعنبدمحمنبهللادبعهيقفلاخيشلاصورخينبءاملعنمو
اهتاقلعتمولئامسدلبىلعيليلخلامامالاهاضقتسايياوعلالهانمهلصافيس
يداوجارخهديبضوفمياوةلزنمبناكوةنسرشعةعستءاضقلايفثكمف
كلذىلاتعدبابسأللزُغمثضوخلادلبىلاةيرابغملادبننمهعمجيلئامس
الةموكحلانامثةديدعنينساهيفىضقفحرطمبايضاقنوكيلةنطلسلاهتبلطف
لئامسىلاعجرفدعاقتلاىلإهتلاحأةخوخيشلاهبتءانونسلايفنعطدقهتُأر
ىتحادعقُمهتريصضارمأببيصامثةلافسلايفاتيبذختاواهنطودقناكو
الوقالخالالهسقحلايفابلصايعاواظفاحناكو١۹٤۱ةنسهتينمهتفاو
ةمالعلاخيشلامهنموهيفافلكتمالإرعشلالوقيالناكوهجولاشوشبلازي

ت7



یفوتسمهركذيتأيسوامهيلعهللاةمحردشارنبملاسمامالاوخأدشارنبرصان
ناءاهقفلانمةعومجمركذومامالانبهللادبعخيشلاهيخانباركذدنعيف
.هللاءاش

ةابألايطليصتلمالاصىتفىسيعهيجولاهيقفلاو

ةاضقلانيبهنملادصياسيئرءاضقلابصنميراص رمدر
4تاملظلافردبلاكالالتتتارهابتأهلفاوقوإ

بدألاوملعلايفةرجحلانمرشععبارلانرقلايفرعشلاضرقنه
نمملعلاذخأ‹يلؤمسلايناطلارماعنبحلاصنبىسيعملاعلاخيشلا
دیبغدوسلارحبلاويدنكلادسأنبةعيبرويميلسلاديبعيبأءاهقفلااشلملا
ىقرتفرابخألافئارطوراثاألادراوشىلعاعلّطمايعاواظفاحناكو‹ناحرفنبا
هبماقلمعلوأو‹سانلادنعابوبحماهيجوراصفهقلخنسحوهبدأوهملعب
ايضاقوهناكذإروكذملاديبعيأخيشللءاضقلايفادعاسُمراصنأ
يفهعمادعاسمنوكيلدلاولاةطساوبطقسمةموكحهتبلطمث‹لئامسب

مث٠حرطمبايضاقنيغةريصقةدمدعبوطقسمبةيعرشلاةمكحملايفءاضقلا
خيشلاهوخأهبقحتلاو‹الوأناككةمصاعلاةمكحمىلإداعفهيلاجيتحا
الو‹روميتناطلسلادهعيفهلكاذهو.ةمكحملاهذهيفحلاصنبدمحم

وهراصوديعسهدلولكلملاشرعنعناطلسلااذهلزانتودلاولايفوت

راصفةمكحملاةسايريفدلاولالحمهّلحأوىسيعخيشلاةلزنميقردالبلاناظلس
ىلاةفصلاهذهىلعلاحلاهبرمتساو‹ناطلسللاراشتسموةاضقلاىلعاسيئر

كرتو‹١١۱۳ماعدمحمخيشلاهوخأهقحلمث١۱۳ماعهماهافاونأ
يفورکذيتأیسيذلاىسيعنبمشاهخيشلامهنيبنمادالوأىسيعخيشلا

.اماعنيسحخخوةتسهرمعناك()



هيفنوفيصيمحلانطورشوباوذختاخايشألاءالؤهناكدقو‹ةاضنألاةقبط
ديعسةمالعلاخيشلابنارألاكلذيفنوعمتجيوابيسىمسملاناكملابةصاخو
خيشلاناکو6لضفلاوبدألاوملعلالهبرشوبترهدزافيدنکلارصاننب

نمزيفطقسمبايضاقناكو‹ايدأواهيقفهلمجرتملادلاورماعنبخاص

هنمءيشبيتأنسرعشهلولصيفناطلسلا .ىلاعتهللاءاشنِهنم

:رافظبسوباقهلبندلورومیت

اسوفنريشبلاىبحأدقفىرشُب
ارئاشبدالبلاىلإفريىفاو
اهئاحرُبنمَءاشحألاىفشدقلو
تقرشأنامعهدلوممويف

برغيةباؤذنمرحتعرف

رواسقلبشويلايقألبنوه
ةبانلكهيفلمؤنانإ
لزيملوكيللانيعهبترق
هلنممظعملاكلمااهيأاي
ىدنلابوماسحلابكلمملاتنأ
نوكيسهنأكلبشبرشبأ

مداقنأمالساللنوكيو

نمهيقينألأسنهللا

اسوؤكرورسلارمحنمراداو
اسونأمانملابحبصألكلاو
اسوباقيعددولومبابن

اسومنرصءاملظلاسدانحو
يسويحرجلکلمؤنهيف
اسورحلاهصخشؤلكيهللاف
اسومدقهعدتحسيلوأ

ًاسومغمةمالسوةحصيف

اسوباقابأايمساورلاىدحت

اسيقلبالتنأيأرديدسو
اسيفنسيفنلاىلعهلالاءاش

اسيئرواحبرعيبعشلو
اسيلبإاهُدذنماضيأهيقيو
اسيسأتامسلاماهيلدعلاب

س٦٢۰



اذفهتريحنامعنللناكنإ

هيأرءافشةلضعملكيف
اذإسوأوأدوجلايفمتاحام
هلوحرثنيردلاتلخهافنإ

هلضفنكلرعشلاتكرتينِإ
يلعلافرشباوسوباقابأملساف

اسوفنهادنىحیدهالهُ

اسونيلاجوطارقببطام
اسفنإهدنعءيشتفصنزُ

اسوماقلاهئاشحأفنأکف

اسیسرضيرقلانميفجاهدق

اسوبحمندنعاهارأافقو

:هتديصقىلعيبرغملاناظقيلاابأًابواحملاقو

ادقرنمناظقيلاابأاتمَتْظَقيأ

ابتشبجتورراونأتشعب
ادېتجمصالخالابلاقيفتغرفأ
ةركاشَتيدْسأالنامعيذه

تفنأيذلابعشلاكلذاهبعشف

هبسامحلاسارينرعشلابتيكذأ
ةمئانناظقيلاابأهنمتظقيأ

ةقرشميهواسمشمكيكيناش
اهتنأناظقيلاابأمامألاىلإ
مكسرتلاطبألاكناوخإومدو
اطبتغمراصىتحبعشلامتدخحو

هبلوطننكراٺبازممكلت
اهبءاضتسيرودبنمتعلطأك
اهرعسمبرحلاثيلينوربلاابنم

ادبكلاشعنامظنبتثعبا

یدهرودبلاکتراصفةايحلاحور

اديٌڏِمبعشىلإبعشساسحإ

ادبأمونقوشمالسيده
ادوأهنيديفیرینأهتامش
ادبزلافذقياًمضخارحبداعف

ادقرامدعبنمادسأتسمبهف

ادعتباوءانحشلابناجهتيلاي

ادمجنميأرذبناوكيبعدصاف
ادسحيذلارشنمهللاةيانع

اًدَدَقهئارايفلبقنمناو

ادغكامسلاماهلعرخفجاتو

ادسأىغولايفيداعأللتدجوأو
ادرفنممالسإلاةمدخيفراصنم

E



ابرطهبتزتهافطقسمر

يکلنيملسملامامإغ0

ةطبارداجيإيفقْفْوَفىعس
ةمكحمتلازامطباورلاكلت

انتدمعبطقلاحورهللامحرف
ةلفارناظقيلاابأاياهكاهف

:اضيألاقو

الاجرايلغللنِيموقأ

مزعلاصنبيركلااورخاف

افحسللمةوابغلاليلاذإ

اهرمدقلهجتاملظمكف

ملعنابلبمهحاورأاوذغ

اياربلاساسنمنيبقرف
الصفلاقدقنمنيبقرفو

ايدقدمنيأيبوقأ
لاجريديأهببعلتأ

عاضُممكلامتیبيموقأ
مرقبمكلنامزلاحمسدق

ايازلاوذينورابلامهشلاوه

تداجوافرشةّسوفنهتم

ادفودجاممامنمهبمرک

ادختمقرشلابنجبرغلالثمي
ادغبيذلاونامعبعشنيبام

ادجوطبارىوقأنيدلاطباور
یدهسمتنيدلارخففسوينباينعأ
ادقتمقرشلاقوشبرغللفت

ركفويأراهلينيفمحل
ركودصقاہمتاثوفو

ربخوملعمنمهالج

رطسرافسألانمىحميك

ردقءارظنلاىلعمشلاطف
رمغسانلايفنموارجو
رکموعدخهبىتفنيو
رسنوقويعهعرصاقت
رصقءايلعلانعمهعاب

رفولامللهبيارالف
ربمالسإلاةمدخفهل

رمذءاجيلايدجماليلس

رهدومايأناملهب
رحبوزارجأهتربتعاا

— ۹۸



قدصناوعأهدنعاونوكف
احرصنيدللمقأناميلس

لوهجیصعتسااذِإمجحُتالو
بذعهاوفالايفءملامعطف

زيزعهيفمقرطقلااذهف

ىلإقّرشتموهواضيألاقو

امرتليدهوأقربحالاذإ
یرساذإمسنللاقايتشاوبصاو

اندهعكريغصلايداولهيليلخ
نساريغهبيراجلاهژاملهو
اهڙامءالاةسابحايرتلهو

ارماعركذلابناكافهكسنأملو
اهحوسيبابشلاتيضقدهاعم
يذلالصيفناطلسلاكلملاوه

ةزيزعدالبيئيلحرتيقلأف
هبعشوريغصلايداونعتحبصاو

اهؤابظيترقناضمررئبمكف
هئاڄتبرشدڦِفيدهربو
مدقميدنعناطوألافرشمعن
دساحِءارغإباودص:نِإويموقو

ريكودسحمذخأيالو
رضمعمطهبىدوأدقف

ربتوفيزهدنعیواست
رُهماقسألاهبنممفيفو
رصنشرعلاهلإنمكفحي

:طقسمهنطو

امأوتوادرفعمدلاينمطْقاَسَت
اًميَهُمضايرلانانفأقاعي

امقرأرخصلايفباسنيهبيدهعف
امسلايفةرجماكانيليسي
اممهيفناکدیرمنممکف

ىحهلماضيالكيلمدهعب
اسدقنيكامسلاقوفهددۇسب

اميخدجملاافوحدالبريخو

امركمافيضمهاربانبابعشب
امحشأوامحلدوضخلااهردسىدل
امظلاهفشاملاطابلقتيرو

امقلعواباصمضلايعرجولو
امظعأنيبلانمينعمهدصیرُأ

— ۰۹



:روميتناطلسلاكلملاشرعباغتهمولصيفناطلسلاايثارلاقو

اعرعرتعرفواہمیوثعرففاهعورفتواستدقدحجيةحودو
اعبرتدقالعلاتفتىلعاذهوهئانمىوهدقاذهناردبو

:يبرغملاناظقيلايبألباوجيهويلياماهعلطمةديصقهلو

هفوقعىضرأالوهاسنأتسلهقوقحضقنجغعبرلاكاذحاص

هقيناتناكیتمهيفىلعلاوعئرمهيفدحجمللعبرم

:اهرخايفلاقنأىلإ

هقوتفاقاترلمشللاعماجلذجيفشعناظقيلاابأاي

هقيعهايركسملاکحفاطثکامعوفنكيداوليس

:يلياموهيلاطلارماعنبحلاصخيشلارعشنمو

رقحأيهذإنادلبلارئاسىلعارشوبترتخاكلابامةلئاقو
رفوأهيفهيدنَمىتفلادالباهنإةماللايفكاهتلقف

:رشوبيفاضيألاقو

ارشوبننههللاىفاعوطاطحاهبتصّصحندقتافالانمثالث
ىرولاعسلتيتلاريبانزلااهنموىرقلايفلحلاولخنلاقتمنهنمف

ت



:لئاقلايمورلارعاشللابيجملاقو

امدبالرهشأةثالثمهلكحررتةحورم
انعهللاينغيلوليأيفوباوزومتوناريزح

باوجلا

ركذتمورلارهشأنمةعبرألاندنعحوارلاتاجاحنإالأ

رخذتدعبنمولوليأوباوهدعبزومتوناريزحابنمف

مالو

اريعمءالغدلبفرشالديعسنبشغربمامحلاديسلايفلاقو
:ءاوهلل

ةيفاعلاهللالبقنمكتءاج
ارماترصذإنهرلااهھکاطعا

يذلاكلملابواهبءانحملاكلف

ابحصبتلزنذإرشوبتفرش
نمنيعلاريرقارورسمبؤتو
اهعاقبواهلهأكبتفّرشتو

حرطماوهزوارشبتحرطتو

ةيطاوتمةيشميشمتكلتتأو
ةيماسلارومألاكاردإلالهأ

ةيفاعنسحأبانسحلاكدالبل

هيلاعلاموجنلاقوفالغتلعو

ةيفوسةحصبدالالي
ةيهازطقسمكاقللترشبتساو

ةينالعرورسلارشتناوكاقلل

قئاررعشيئاطلاحلاصنبدمخنبةللادبعذاتسألابيجنلابيدأللو
س٢۲۱



نبدمحمخيشلاهوبأامأ٠لألاءزجلانمةينالاةقبطلايفوركذقبسدقو

.هرعشلالوقيالهلعلو‹هلرعشىلعانرثعامفحلاص

«يتأيناديُغىلإاباستناٌوُهنمنافلخليلسدوجوإل
“ترطَعةحالمىهابترغللئاقعنأفاوقبل

عمجمئاركلالئاقعلاو.دئاصقلاانهاهبدارملاوةيفاقعمجيفاوقلا
ءارغعمجرُعلاو‹لغملاةزيزعةميركاهنأبرعاشلااذهدئاصقفصي.ةليقع

ةحالملاو‹رخافتتىهابتتىنعمو٠فصولااذهقبسدقو‹ءانسحىنعمب
بذجتتارطعاحيلمناكاذإءيشلاو٠فاوقلةثلاةفصتارطعو٠نسحلا

هيبشتلانماذهوهيدللابلاشعتنيوهيلعبلقلافطعنيو‹هيلإسفللا
.ناکمب

ملعلايفةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلالاقنه
الاعواييدأناك«يلخنلايناديبعلانينشنبنافلخنبدوجخيشلابدألاو
ةنطابلايفءاضقلالامعأىلوت.ةبيطقالخأوةورمبحاصوايخسوايضاقو

يرحتلاىلعنيتسلاقوفوأ١٣۱۳ةنسنفدويفوتاهيفومحصدلبصخألابو
:ةديصقلاهذههرعشنمو.هيفننفتوهيلععبطفهمظنورعشلايفبحهلو

داعرومألاامتاقوأبفداعبلاىهاتامدعبنمرار
داتعترداقنمالإةفعلااموفافقلاهنازرمق

س۲۱۲



ةداسلاهمدختلامجلاكلمنإ

ابوثرشنيمالظلاوانراز
اردءالايفنرثنيراردلاو
رانلااهعقربتحتنمىميلسو
تدانبيقرلاودجولااهفش

رمألارتسأىهدلابتيطاعتف

دجولثمیجشوذمضامتلق

كيضرينسحلابرایِءيشيا

بطقلتاههجوىلجف

اوداساممهنأكاشقر
دادجهمبيقرلامالل

دارزوهفحايرلاهتجسن
داهجاهنملاصولاناك

داملارعمارغلالهألاي
داسفبطدنعومنيالو

دانعهيفبيقرلادانعو

دالبوةلودكيضرتأ

داريفيكلاقلابفراع
داقترومألاهبرحسلوشقلاغيلبوينترحستلاقم

احیضریسیلنايردتتنآ

:اضيألاقو

هدعوموقاتشملالل

هدرمفحبصلابمصتأ

ةدّڵلجتقاتشملاناخ
رشحلاةادغنأكفىتح

رهاسلليلكإلاقف
هبرقويبلظلاهاخا

هقزراونصغللىتحو

امصهلقاتخشللاغاص

داؤفلاالإمارغلاكولسنم

هدذدعتم:ءيش

ەدهشموليلالاقغي
هدقعجنعرفاليلو
هدوسألواطتليللاو
هدغهتمايقممريو

هدقرمكلذلهافجو

ەدهعتهيدللاطٰذِإ

هدلمأونالايرمق

هديالوبلثقلاف

— ۲۱۳



ەدحجيليلقنسحلاوهنسامنداتعينكل

هدبثيللاراصوسودرفلانمرفدقاشر
هدشنمفرحسلاقلتوأهلتقمففيسلاقلتنإ

هدجنيوفادألانعَبصلابلقمهيناركس
ەديابشطبلانومأمهرمحاسوفرطلاكق

:اضياهلو

افالخاہفمقنالاہّصناناتألامجلاةيأهذه

ىفاوسمشلاومالظلافيكورصقلاىلعسمشلامفسمكلت
افافلراصفاههجوىلععرفلاتلدسافیملستلمحت1

افاحزلايفنيءارولاءابفتلبتذإاهلثمردخلايفيهف
افاصواهارنملکنمبلقلابيذتنسحفاصوأتربأو

افاقونيلزاعنمءافمهفنالسانلارشاعمانارتف
افالسوامراوصاهاورقرحسلاالمذإطظاحللابترحس
افافخاحامرىوملاشويلاضلعفاهمارقىششتو

افالورزمهسرهزلاوىبرلافاجلاعنسحلامسق
افارحنالاونوصغلانيلراطخلااهدقنمنارزيخلاملع
افاجسلاىدهأفافعلافيكةولخلايفةحيللاديارىردو

افالتيباباممظعهنمیشخأادهعرکذأفيكهللايبسج

افاحزاندجوىنحنملالقهمعزجلابريدسلايداوبذإ
افاطموسدقمنسحةبعكلحنىلعىرنبيجعف

افاضتنليتلاةعفرلاىرذنابلالبجنمنيلزانلااأ
5



افاحصقوشملانمىميلسليفاصتلالهأرابخأنهاوبتکا

افافكىملسدعبلىصقتنيبجحلاشيعنأبمهوربخاو
افاعتبطركذبمقسبريلوذعشحفرغبيتمليلف

:ورعشنمو

ينأشوينعدتاللهيلوذعايينادلارورسمهركذيلرس
يناهمفصوبمهاركذدنعينامراميفلوذعلااذينرس
ناثدحلاكلاميناعلينادهلبهلوقيفيناهدام

نامزنماذبحايليلثيحينادملانامزلاركذيلادبذإ

نايذملابقاشعلاكولسيمريالريغىولاىلعينمليلف
يناجَمنوثرقيالمهأالإدحلاىلعلقيالاذكو

ناميملاودودصلابتردصاهاذإبوطخللنورقيال

نانسولهاصنيباهةطوفلارماعرئاغلكمهنود
ناريطلايفلايخلادرتفيطلانعسشتالاهتازجح
نارودلابكاوكتفخأفنسحلامبنأاهئابق.يفتغزب

نامعلايفمابألايشمناصغألاىلعيشمترامقألفتدبتنإ
ناقفخلاولوهذلاعقوببلقلا

يلابمنمهبالينمرعشلاومهمسابميفردلافش
نامجرتنعقاشعلاكولسفصويفةقابسلارخفمالو
ناعمللاعطاسليلابيغ ىفخيسيلمنلوذعلاكاذللق
ناخدبتعنقتنسحسشاهاوشواهعزتنيبیرتام
ياودنهامراصبحلالبقاهالعيفاهظاحلنمتضتناو

٢۲۱—



ناعمبترمناعمبیقراميلعافاہنميهف

ينادمليلعرفلاواماستباقربلايهوةعلطسمشلايهف

ناوحقألاكلاصولاتارهزتّسامونامزلالبقر

يافرهدلاودودصلااذهرمع1ىلإلامجلاةبرايتلق

هتديصقىلعساحنلانبالنيضراعملاةلمجنمهنأاقباسانرشأدقو
امفانلعتعاهنكلو.هتديصقبِقأننأباندعووةروهشملاةيئاحلا

داشرأةمكحلارهظم»:وهواهعلطمنملرألاعارصملاظفعحنو.اهاندجو

:لوقياهرخايفو..«حصنو

«حتفوناخيشنباوسيمويوسوملانيأفرعشلااذكه»

دیمنبهللادبعمهنمطخلانسحيفةرهشمفباتك‹لخنلهأنم
.ءالؤهريغولبيهكونبوةلذاذعلامهؤانبأودماحانبانادمحودوويناديبعلا

€تاقثنمرماعللبنهللادبعلضفلاوذيرزعلاهيقفلاوإل
4تافتلالكبهرلمحاصديفميناعلاقئارهمظنإل

يفةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقنم
يرزعلا(ءايلادشب)ليهمنبرماعنبهللادبعةمالعلاخيشلابدألاوملعلا
‹ةيفرشلانميبيضملالامعأنمةبشخألاةيرقبدلو.يوزنلايبشخألا

ًاشنف‹ةكوشببسبةيناثلااهتعبتمثدهملايفوهوهينيعىدحإيفبيصأو

.ليمجءاشناوةقئارطوطخلهااضيابانكلواعلايداويو(١)

٢٦۲۱—



عساوءاكذوةداقوةنطفهلتناكوهللاهقفوودبتجاوملعتو.رصبلافوفكم

‹ملعلايفنيخسإرلاةيترهبغلباممولعلانملانفدّيجظفحو
اديدش٠كېتنتالثلهللامراحمىلعارويغهنيديفابلصاكسانادهازالاعناكو

دقو‹نيدلاولضفلالهأباميحرافيطلنينمؤمللبناجلانيلنيقفانلاىلع
ىلإعجرمثقلخهملعنمعفتنافمولعلايفسرديكانهةدميقبورابجتزىلإرفاس
ةدمدعبو‹ءاربإةيالويفءاضقلاىلوتفدشارنبملاسمامإلاةلوديفهنطو
لاحلاهبرمتساف۱۳۳۷ماعلقتنافیوزنبهماقمنوکينأىلعهيلإجيتحا
اذههلجيابوبحمناكو‹يليلخلامامإلاةلوديفىتحاسرذموايتفُموايضاق

£مالسإللدبتجحمصلخمحصانهنألهئارآنمريثكلاىلعدمتعيو‹هبحيومامالا

لزتملو.ةلحج٠سانایوزنبهسیردتنمدافتسادقوةّماعوةّصاخهرقوتسانلاو

رهشنمنينثالاو١٠مويةّيملاهتكردأىتحةدومحمهقالخأو.ةبيطهتريس
6ةيرثنوةمظنةبوجأوةريثكراعشأهلو.هعهللايضر۸١۱۳ماعلاوش

:ةديصقلاهذههراعشأنمف

ءاوفافكأيفنهعلاالوالءايرلاييماضُميدوسك
ءاسنخلابحاصوماوهيفاتابثذاعموبأيوهلب
ءابدألابقاىقلتأايفتنكايلايلىسنأتسل
ءايكذأةمئأنعىوحاهانلعيقلذاتسالاناسلو

يلاجوضامذاتسألاءاقفريناسكلاهیوبیيسوليلخنع

مامضوملسموعيرو

احابصودحتحاضيإلاقاينك
فيصماياءامضلااهبصينإ

         

.ناخشنبدمحمرعاشلاخيشلاينعي()

ءامدنلاكزيزعلادبعنباو

ءامولاضنيبامءاسمو

ءامضلاماقماملينلاضرع

ءاكذلاواجحلاوذ‹ناخيشلجن

— ۲۱۷



تالضعميتحاسبتملأنإ

اهاسکو اهصيوعاهملح

اعيظفارمأتفراقیوضردوط
توءانتامانحاورأظيغبتم

يرصعبیوزنلاباميسفنفه

ولتنيأفمهرودهنه
مهفوملعلهآموقلاينط

يلاسمواسّردميحابصيئ
ابيطخنوكأنأُتفَّلكتو
اجسنمكحأءاشلابوثكاه

ءادوسةلحيفتلجحتو
ءايضلادربدادحالاتبدعب

ءاقللاوينداسنيباهتلح

ءاضفلايفانحابشأتءانتول
ءاملعلافقاومنمتلخدق

يناوهلهانيارودلااڀ
ءاکذءوضصقورفيءاكذو

يئاکذاميتنطفاميداٻتجاام
ءاضقلاتاثداحنمرامي

ءابقلابركاخاميکاحيل

نبديشريخأنملاؤسلااذهىلعهباوجةيمظنلاهتبوجأنمو
:دشار

اروهنيديفیقتاذادغنماي

انتتدمعيرزعلارماعىتفينعأ
انذقنيلازاليذلايعذوللا
الُغلکهافکتسرغاجبینج
بطخاذإیجرينماي انبملأبطخ

اهعجارمثاسرعءرلاقلطنإ
اهجورتماوعأةعبسدعبو
مكبقالطلام‹”ىقبتامىلعاذك

.نماهلصا()

دقريخلالاصخلهملعين

اعربنممهشلاليلجلاهلالادبع

اعطسدقهنمروبلهجليلنم

اعنصالمهفافاهقَلطدعبو
اعميلولاورهمونيدهاشب
اعقونإقيلطتلانمهعمنوكت

۸٢۲۱۸—



مأةجاوزلاديدجتلثالثهل
تكلهدقوىلبخلاةأرملالتاقلاو

بجأفیرجهنمًاطخىلعنکل
الكارأبرامباوجلاتاه
انتمنيملسلملامامإيمالسغلباو

اديأامئادمسويبرلصو

اعطقناهمكحقالطيأدحاوب

اعقنذإلتقلاكاذناكقدنبب

اعرشامجيطخملالتاقلاىلعامم

اعفترمءايلعلاىرذقرتتلزال
ىعسنيملسملاحالصيفنمنيدلار
اعيننممثبحصويبللاىلع

باوجلا

اعطسهروناباوجينمكيلإ
لدسنمليللامالظوهتضرق

اذفنيتقلطلادعبدوخلاعجارنم
اهقلطيىتحاهعجاريالو
اهتدعدعبنماهجوزتنِإف
ةيناغعلخاالتدعيلهو

انياجملعلامامإرايتخااذو
ةئلاثبتنابدقفلخلاةجيتن

ةقدنبباموًاطخىمرنمو
ةعساذناكنإةنمؤمقتعف

هلقارعىربكلاةيدلالقعتو

هلسيلفهمةعضباهلمحو
اًيفتقمهاقلتىدهللاذإاذف

ةضئافملعلارابتيأرلهو

ىعسمولعللنماردقهلیری
اعزنهبوبمىلإبحلکو
اعقواهدازنإفرجافشىلع

اعرجهدهشتقاذوهاوسجوز

اعجترملظاثالثقالطلانم
اعشقناهدقعحاكنخسفكاذم

ىعومولعلالكنممرحبلاهخيشو
اعسواهدرناغلولوال

اعفتلااهنطبيفنموتتاموىلبح
اعضتاانغلايذنعنِإنيرهشموصلب

ىعسيلوللثلثبلوحلكيف
اعسشاہنطبنعنكيملاذِإمزع
اعسهلودغتالفالإوهذدخ

س۲۱۹



اعمجىجالارامقأمويلاكحوسوادبكنمملعلاردبلئامسيبيت

اعفتناومالعألاكثلوأنيباماونطقاهضرأيفنممطبغألينِإ
اعدكيلِإىقلااذإيلبجتسابريلمعنلبقاوينونذعيحجرفغاو
اعرشىدهللنمىلعمالسلارقاوهبلاطملعلادافأنمايلصو

اعدباوفتقيملمهيداوصلخأواودهتجاوملعلاباولمعنملالاو

تاورذلاىقترانَمدّيمُحنبدوعسديلولاابأىنكملاوإل

4تامزعلادقاوركفلابقاثمهشولينةمالعوهي

تاهوحاصهملتافًابجعىدبأعرشلالئاسميفهمظنإلل

يفةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقن
٠يرْيضملانيفْيلححنبديمُحنبدوعسديلولاوباةمالعلاخيشلابدألاوملعلا
ةياردلايفةلماكةيلهأهل.ايخساداوجواليلجايضاقواليناميقفناك
هبقلكلذلوةسايسلاويأرلايفةدوجاذوتوصلانسحاراقناكو‹ةفرعملاو
نيدلارونةمالعلاخيشلاىلعذَّملت‹ءاملعلاةيهادوءارقلاسميليلخلامامإلا
بريضملاباسرّدمهّصتخاو|بتكوهلقو٠٩مولعلاهنعذخأفيلاسلا

دلبىلعالماعراصهنإمث4اودافتساهنمواومّلعتهدنعفدّيمُحلاخاشملل

يليلخلاويصورخلانيمامإللءاضقلاوةيالولايتفيظوادّلقتماامعأويبيضملا

محريمأةلزنمبراصو٠نابكرلاهتعمسبتراسو.‹نادلبلاكلتجارخىلوتو

هءاراركشيوهلجُيوهبحُييليلخلامامإلاناكو٠«فرطلاكلذلئابقنيب
٠دسحلابنويعلاهتقمرهتيالويفدهعلاهبلاطوهممهبتقرتالو‹هّتسايسو

:يرعملاتيبدشديهلاحناسلنأككلذعموهو«ارزشهيلاترظنو

س۲۲۰س



لئابقلاكيلإارزشترظننِإولبثملةداعسلاتيطعأتنأاذإ

سراماماعنيٹالثوةسمبراقياميبيضملاةيالوىلوتذمهيلعىضمو
اصصغعرجتهتيالورخايفو‹ىضرلاوطخسلاىلعءاضقلاوةيالولارمأنهيف
لبقبيصألب‹كلذنمرْثأتو‹هللاهدارارمألهشيعوفصهيلعترذك
ةليلهتافوتناكو.هتوملاببسناكفهلقعبهذأهغامديفضرمبماعبهتوم

افع٠فلألادعبةئامنالثونيعبسوةثالثماعلوألاعيبرنمنيرشعلاوعبارلا
هلو‹امظنوارثنلئاسمةبوجأوةمجلئاسرهلتناك.هلامعألبقتوهنعهلا

يلعنبحلاصخيشلاةبوجأبتريذلاوهویتشنونفيفةناتطدئاصق
بطقةبوجأبرو٠حلاصخيشلاةبوجأيفحلاصملانيعهاّمسو‹يثراحلا

مهريغونيمّلعتملاوءاملعلانمهلأسنمىلعفسوينبدمحمخيشلاةمئألا

هذههمظننمو٠بطقلاةبوجأيفبركلافشكهاّمسونامعلهأنم

ةدلبينورابلاهللادبعنبناميلسخيشلاةداعسلوصودنعةسّمخلاةديصقلا

:لاقارئاززيردلا

دسيمحلابكوملااذهبالهأديعسلاعلاطلااذهالهأ

ديدنصلالطبلااذهبالهأديمعلاديّسلااذهبالهأ

دیدستيفونمييفلازال
اداجنامزلااذههبنمواداللافرشدقنمبالهأ
ىداہتذإثيللااذهلثمنمادارُملاهبانلنالىیرشب

دونبلاوتايارلابلاتخي

ىداذإثيللازاربلاىلإىداناماذإناملسكنم

س٢۲۲



ادالجلاوناصعطلافدرأوادازروسنلانيبهمّسق

دییأتيفورصنيفلازال

اداهجلاىريوظافحلايمحيادايقلاتطغغأيلاعلاهل

یدانواعدقحاىلإىتفادافتساهبملاامريخنم

دوعسلالزانمىقترادق

الوباهحارتجرأالوصولاركشتزيردلاهذه
اليقتمكفكأىلإاقوشاليتنأناطيلاتداكف

دودجلايذلادعساهراعش

نونكملاۇلۇللاكمهبطينيلورابلابسنوالفيكو

يئوربلاو يناوربلا ءاوسنوصمبسننمهبمركأ
ديمحلابسحلاباذبحاي

بتارلاالعلايفلكبتلعبسانماوبيسنلااذّبحو
بقابلاكرمعلهذهفبجاوليمجلالعفمهدنع

ديتعرخفمنممهمو

رزلااهفشدقفهبراخفلااهلكنامحلو
راوداهدعسلابرهدلافراشبتسااهّرهاهارتامأ

ديجملانمافطلتدوعت

راصنأاهلقحلابماقذإرانلاافالعامسلاىلع

راردلالبإاولاالعحسراصمألااهلضفيتفرتعاو
دوعرلابفجرتةميدب

— ۲۲۲



الداعلامامإلارزاؤيهبالجاعارصنناهرلالأسنو

المالابيخيالنماينيماالماكاحتفهيلعنحتفيو
دییقتالبلومأمريخاي

اولادسلامامحلاىسيعاّيضرلاانريمأالقْباو
الكهقلخريخهابايضرمهشيعيلالعجاو

دوهشلاهبحصوهلاو

نيباياضقفمكحللنيئاطلايداولةلحريهوةزوجإألاهذهلاقو

:يطينبوةبارعينب

اعرشاميفقلحلانيبقحلاباعدصدقيذلاهللُدْمحلا
هدنعنهاندنعريخلكفهدضنعىبنوحالصلانس

يلجلاقحلابءاجيبنىلعلمكأمالسعمةالصلا
اورېتشاوىیرولانيباهلدعللاورشننمهبحصوهلاو

تلصتاولُسزريمألاىلإتلصودقهناملعافدعبو
هبارلابًءىيطتنذأدقهبارعينبنأاومعزو
اورجحدقاقباسومهّءانباوركنأدقائيطنأكاذو

فكينأبمهماوبلطف

او

اوفَكُينالبقنمانلانع
ماعلانيبنايبلابمكحياحرمأبناكاذإالإ
امغرنوكيولوهبىضرنامكحلاىدعتنالانإف

— ۲۲۳



ءانبلاكلذيفاودهتجاوءابإلاىوسمهوريعيملف

اللئابقلاكلذلاوخرصتساوالئاهافينكاعججاوعمجو

الصاوتلاوبوردلااوقّيضوالقاعلاولابجلااوكسمأو
دمتعلامعنوناميلسىتفدححهباريمألابدنش

لاحرتلابنذأذثشيحلالايفارسمءاعدلايل
عزاتلايفقحلاباضقللوعقارلافشكلهابحصدقو
ركشلاقحلاشمالاّنكلرمألاكاذلالهأنكأمو

ةريسلاكلتمعنوانجورخةريهشلابريضملاةدلبنم
قيفوتلانماذومهتذعقيذصلاةوخإكةيفيف
ةباجإلاةعاسلايرحتةعمجلاحاورانجورخناك
یىئاشٌىلووشعیانماعنابعشنمنيشعلاعبار
جاحوالراطوأضعبلىجالغلاةدلبانررمدقو
رهزلاتاذءارغلاةمدلابرصعلاةالصلايضقغ
نامُغهنأكاهجربوناثيعابلتحالاهدعبو
ةرجلاكنيطبالتدبةقيقشلاةقشانطقا

راصنأللناجيتلاكسمشلاورابنلااسماهانلصودقو

حابصلاىلإاسبمهدنعوحالفينعمانتا
ايتیداہتنأافقُحايفيلعلشةدلبو
انيئاطلاىلإاهمانجورخانيرشعلاسماخلاحابصيلو
جمميدقلايلدالبريخحجّرصملابقيرطلاانبترم
ءاولاولاللظلاةبطءايئالاوءاجرأالاةعساو

ةرامعلانمتناكاباموةراضنلابدهشتاهراثا

س٢٤۲۲



غشوقيرطبانكلسدقو
هنبيوغلارحانعطقا

دلاخنائأابتبلقناو

ىبزلاليسلاغلبدقاهدعبو
اًندعصنءامسلاىلإاروط
دوجنلامكلتيفالو

دبعلاكاذفادهمنمكيهان

لحالتحالدقرهظلاب
#9ةالصاهانلصونکل

اضورفلابجاولاانيضفاب
رصعلادعبادقَعىلعانزج

نانرلاعفالابتبحوف

ىدَحلانويشدقاهلهأو
لالايفادحبانحنأیت

ةلهألاكمالعألاابىت
يودابمغاللو
لجألايلاولااهباناقلتدقو
هدلولبقمقدفناکو

يداتایوسمہمدجيملف

نيشعلاوسداسلاحابصينو
۱ابدرفولااولباقف

ايودهلعفقادمو

هنعلجرلکاملف
دعاسمللخحځرصلانلعاو

براكلتىذأنمانيقل

يدبأةدشنماو
ابسماهناكةنّقمف

ركشانلعمانلكلاو
اضوهلاعرسنايشام
رصإلكدقعانعلحناو
ناوعألاءىييطثٹويلبو

ادبةعاسبرحلابوبشمهو

لابجللليلكإلاكسمشلاو

ةلظلالمكعقلاريثعو
يوهاشفځراہناک
للجرمألاىأرالاردابم
ةدسفلاكلتعفدينأءاجر
داضعلاوقافقشللليلاو

لمهاجناولابجلاهبيحت

٢۲۲—



ريمأللضيوفتلاىرجدقو
دفاولامعنودفولااوركشو
ةسايسلابرومأأللضاردق
موقلاردصَنيأيلازال
لمابرضفءاجدڦاذكهو

ارصعانوتأيداولااسؤرو
يبحرلاديعسنادمشريمأ

رصانودمجدوجمهو
نافلخمهنیرکزلاو

ةلضانخلاتلصومهدعبو

لاجرلابنادلبلاتجامو

قرشتتداکویوزنمهبتصغ
برحلاديقّروهللاافطاف

رمألاوعجرعيمجلاذإ
ناكإألاتباثيراقبأ

انيرشعلاعباسلاحاوريفو

ريسكتالبلالاولالايف

دئاقلامعزلاناميلسىت

ةسايرلاتبنمنمهنأل

موللابمهلكاورقأىتح
لستالهنعمثاميكحلسرأ

ارزالادشتیرکذمهدنعو
بدللا::

ناحرسمہیفودمو

ةلتاقملابئاتكتعمتجاو

لادجالببطخلامظعو
قرفلاالعتمازتا
برصعلاريمأقحلامئاقب

رجزوهيلاوضوفو
ناشولعيرمعليرط
انياناطؤوألاىلإاحر

ةبارضلاسسؤممهدوج

ةنحنلابوكرىلعاورباكو
اشلاقحهليأرلابذهم

دنهملامراصلاكبذهم

ترجريكانلالئمانبنتا
مظعلافصاقلايوديودي

س٢٦۲۲



ةريبفغلایااندعاهدعبو

بابحىعدتةبقعانعطفم

ريطلاللزيقيلزماب
بعتنمابامتيارولف
نيرشعلانماثءاسميو
ىتفلامعندمجنبدشارو

دقوانلبقريمالاهلسرأ
الاىلإهدنعانررمدقو
ابجَعلااييأراهانيأرام
انيرشعلاعساتلاضايبيو

ىذدفملانطولاانلصودقو

بايإلالعهللدمحلاف

ريمألاةرضحانصو2

اعدلاومالسلادیدرتدعبو

عقاولاسفنبتخحتساامدعبو

مدهفاريخحلصلانأبىأر
هررقيذلاحلصلامسرو

ادحأبقئاعيلوافعدقو

ماظتنالاكلسباومجرو
نتفلادامخإناجرلالأسف
لمشلاعاتجابنمينأو

ىلعملتعمةالصلام

ةريدلاكلتمعنواهباتب
للبعمقينلع

باحسلادنعتعفرتاهناضحا

ريبخلاابراتحيوايف
بجعتريمحلاطقاستنمو
نيطلاوبيفتيبلاىلاانلم
تأوأامويراسنإهبمركأ
دېتجاومہیفدجومهحصان

ابرالانيضقلهدالب

اسكداللايفاميدقتناك

انياطلاةلحرماتناك

ادجنوهباروغيفتنال
باسحلايففيفختلاهلأسن

ريهشلالباقلاطاسبىلع

اعقوكانهامعالأس
عفادنمافسيلةحصب

غهلهضعبوانبلاضعب

ورثاوعبييکمهيام
اددسملزيملوةسايس

ماقتاىلعهللدمحلاف
نطباموارهاظاہنمناکام

لضفلكيلوهنإ
اللاريخدمحمانديس

۷٢۲—



بان باوصلابقحلالهأماقامرايخالاهبحصوهلاو

۰رو

:ةديصقلاهذهاهلاونم

۰د۳لش الضفقافامامگهب:ا

هيلإنما نسینيدخ يا
هوبارمالابكبسحو

ابجعلاتيهمظنيلاتأ

7مدببدعبلك
ةايتشايلياوحنفَ

تسامكلفتعرسأام
حاد۱1۳4

Eدهشتافش

س=ريخنعايفاجتمالو

افتحاتمدقتيكل

ديربالإين7ؤ ۴ينعارنإامف

سنعلفكتبقلهل
ذامىیردتاتلبههلتلقف

ا۳فدجملااهات

4بلايفلدعلارام

عيدبللد ۰عئادبلابیرزي

عوج۱ذأ9 رجمعطفذالور

عيفشل۱يفارلامدقم۷ یری

دنمهوجرتام
€ودمهاعمللاغل ا2

عولضلاوغاوجللاش
عوزنقاتشمبلف1

عولطىنسأيفملارودب
عومجلاكلتىلعمكتعلطل

WF 0 | .ط/ عينشابننمهادبأام

عيظفلاربخلا ربخلانههبتيتأ
س۲۲۸



الممكقارفىلعتفسأ

ٰيجرملالضفلاابأعزجتالف
هادمفادعبمجنلاكنکو

يلايللافرصىلعبتعتالو

اعبطراصقئاقحلاسکعل

هيفريطلاثاغبتراصنال

اليذسأرلانوكينأالحم
يلاعملافتوافتلانكلو

يماظعلاويماصعلاسانلايو

اهعدوايندلالعفسأتالف

عيجونوزعلابثرصو
عومدلاةفكاوكنمفکفكو

عوسشوخأوهوءالايفىري
عيمجللعاسرهدلاناف

عيرسلاحرتولحیدل
عولواذالزهدجلاجزم

عوقولاكشيليهفةازب
عيفرلاىلععيقرلاولعيناو
عيضونميلاعزایهب
عيلخواعيرقنممہفو
عيمسلادمصلادحاولابقو

خيشلاىلإ‹ديزمنمهيلعامرفاومالسفدعبامأ:ديلولاوبالاق

«دییأتولابقإوديدستونمييفماد‹ديعسنبرماعناوخإلاةوفصديجلا
ركشللةبجوملاةيدحلانمديربلاكلذهتنمضامعم ديفملاكباتكّيلِإلصو
دهمديلبلاناسلتقلطأف.ديعبلاىمرلاتباصأاهنأكيهانو‹دييقتالب
:ديزملاهلضفنممكلوانلهلأسنهللاو‹ديصقلاتيبلاركش‹ديشللا

برتللا عوبرتیيقس
تللو

نهمتايداغلاب

بنكلاوياورلاكلتلعاونألا

بحسلا

بعتللتحازأاليلاهكسمنمةحفن£
برطلاولبالبلاعجسامتامغنتدشدق£

— ۲۲۹



ابالعيرلايوري
التورروهزلااذكو
سوؤكلانعسومشلانعو
ةسورعاهتايبطظ

اهديمةكمءابظك

ةسحماتاحاس
امهريظننإليقنإ
رسيرحلاالإاهضرأام
افشلاوهفاهؤاوهو
ابيلدهاعمنمم
ةيتفايفتماان

اسئافننولدابتي

مهانعاًناَسحنأكف

ابدايعأكترم

لصوتنسبترم
ةيدبركذسنأال
ليمجلاركذلاافادلب
احجلاىسيعوبايف

ةدنكبممصلامهف
مهٹیدحرکذرهام

ممهدجمقباوسموق

ببحلانععيدبلاربخ
بنشلانجيبروغثلاربخ
بجحلانعسورعلانع
بضقلاضيبلاورە

بيرلانعدفمرح
بنطلايفِتاَمهطب
بهذلايهفةضفنم

برضلاالإاهؤامو

بصنوأمقسلكنم
بحأابنامزلاداج

ىلعنوفي
ةماسلايفتت

بئتكملانيزلايلست
بختلازارطلايف
لکاجاش
بصيالرورسلاساك
بحلاىواهلکبو
بقحلالوطيفتشعام
بهشلاعبسلاىلعتلع
بجنلاةفراطفلاةحج

برملاميداقممهو
برلطلايزهوالإ

بتلاىصقأىلإتفلب

بدألا

بصولاو

بدألا

— ۲۳۰



افئاسوأافئاطنإ
ايدجتسممہتیجوأ

اوعسايندلاونيالل

اعديعادلااذإموق

ًرمِطلكباوب
لمهاوصرلئالذب
ةننونسمةتسأو

رعيفمهلپزف
ىتفمہبراجتسااذإو
مهدجمفئاحصعلاط

اشنمہمبحاصي
ميلاديعسنبرماعوه
يلناسحإلابداجدق

ةميشمراكللانإ

رماعالإتنأام

اٺيركشیوسيلام
لفرتميلاكلتماد
ةتفلأكيلعو
افصلاناوخإعيحجو

نامزلايقباهقبتلو

بحسلاحضفمشارف
بكرلانفثمهاقلت
بجومفءاشلابيط

بجنايفبارب
بختءادروقلكبو
بصخلااهكبانسيرفت
بهريئمهادعتكرت
بشيوأعورينأام

براوةراكملانما

بکنمقئاقحلايورت
بشوايلعلازكرميف
بسنلابمركأنو

بقللاودهشيمسإاف
برقلاكلتنمتيلوأ
بشقلااهلئالغيف
بجنلارغلاكبحصعم
بدمايلاسلاك

برتللارخفلإ

٢۲۳—



:افوأيتلانيرحبلاىلإىسيعنبدمحمخيشلاةلحراضرقملاقو
:«لالدلايفلفرتلاتختتنأ»

يلاعلكلحريءايلعلاىلإ
دملككرديلاحرتلابف

ارطزعلالينلاحرتلابو
یوریتاكرلايفتاكرلايه
الضفبادالابسکتلحرت

زجعناطوألايفلاموج
برشولكاهمشىیراصق
یرخاواروطهسرعبموقي
رعواسفهمهاذنکف

ءاضميفىسيعخيشلاكنکو

لوذعنملذعهيشيالو

تابثيفلكوتلابعرتت

نيعنودعمسبعنقيملو
يوادتللعبزأنيرحبلاىلإ

نهروهشملاابييبطنف
اقذحوابطهدنعفداصف

هنلاناجالعهجلاعو

مهمناكفكوللاىلعرمو
لحميفةماركلاوعضودقل

يلايللارهسىلغلابلطنمو

يلاغلكبليلاحرتلابو
يلاعلاكاردإلاحرتلايفو
يلوملاهحتافمريخمكف
لاجرلابيذهتلاحرتلايفف
لاجحلاتابركودفيهب

لايعلابعليفرمعلايّضقي

لاحلکيلهسرعدغي
لابجلامشهُفْوَررواسي
لاحترابنذامهاماذإ

لاقوبحىلإيغصيالو
لاقنلامالحأهيدلفخت

لايلاكةقيقلانيعامف
uلالتعاسمنمهورعي

لاحرلاةلمعيهيلإدشت
لاوملاكاحصنواقافشإو

لاحريبهنمباءافش

لافتحاومارتحاىنسأهل
لامكلالهأمهولهأاه

—٢۲۳ےہ



اغدبسيلمرکدفواذو
زنكداوجألايفدوجلاعرزو
ردبلضفلاءاسيفريمأ
ادقناطلسلآرثا
الضفقانعألاارقَرطدقمكف

هتروحدققدصمايأمحه

ميفماقةفالخلاءابعأب
ارومأىأرريمألاانالومو
ارمأعنصلابيجعنمدهاشو
اہیفداعفنامعلإداعو

تباثفیلكثهدعبنمتدغ

اليرطرمعهلأيشل
مظنباعهلبشلفكت
ارادتقاقافيذلالضفلاوبأ

هیلٳنمیسیعنبادمحم
مارکءابآجيیىرج

تداجوهتمورأتباطدقل

اماظنىیدبأهلالتبجع

ادايقهلضيرقلاىقلأدقل

يشلکدهاشييراقلایرت

اروطمثاروطراصمألاىي
یرجتربلايراوجيفیرخاو

لاجرلانمرئاخذربخو

يلإوخلارصعلانسلااهتور
لاتوډداحمہنعهادش

يلاوعلاوةيرهمسلارودص

يلايالماظعلابلمحت

يلاببرطختملرافسألاىدل

لاخلابرصحيسيلاميظع

لاحترالامويباغرورس
لاصولاموياهحورالإ
لاصتايفدعسيلالابقإو

يلاوألاورجاوألااحّصفىلع
لاعفلادومحمندجملاىھانت

لاوطلاضيلابمزعلالاو
لالحلارحسلااذبهتحرق

لاايفرصقيرثلاهي
لاحرلايففلختولمكيدل
لالظللبلطيتاولفلاىدل
لاقثلانفسلاىلعةنواو

— ۲۳۳



اممدنیریكرململلاروطو

اهربيفةتعألاداقنمو
امظنقافاماذإبجعالف
ممبطومكعورفتباطدقل

تقافوتنسحةلحريذهو

يلاعلاتبناهبرغالوصأ
لاصالابوردفلابمکیلع
لامكلابارطتالحرلاىلع

نبدمحمخيشلانمرداصلالاؤسلااذهىلعهباوجبهراعشأمتخنو
:یئراحلایسیع

وعسىلإلاؤسلايدهأ
امإلايضاقهبينعأ

اهقلخذأاذإلأيف

نيدنبلاةاحتانإ
ونهماللالوخداولا
اهلوخدحاينكل
ثراحوملضفلايف

مشٺروقيفیرتاذام

ربواکزواسنهر

رهتشملاديلولاابأم
رشبلامالعأضعبيف

رجملهورحڂاصو
ربخلااوذبنانرطقب

رصبلايلوأةاحتلادنع
رخحڅالانمأواضيأ

رذفادبأمہلعس

رفظلاتلنالحضوُ

٢۲۳—



كنمءاجريشبأل

اقسلااذكهيفلوقتو

ادألاتلحخدأكارتف

يذلاهجولاالنيب

نيمالاىلعةالصلاغ

رغصلانمزيفمعلا
مومحلالاىیرتعااذإو

مولعلاةسرامتبعص

هبثاحبأنمضف

هکاحرکكفهل

ةدافإلاتمردّمحُحتأ

الإوحلايفدييلام
بزاغعيبقنأعم
العوخكحيلطلحرا

ةلببتعشقاذإو

ىلعلخدتالماللاف

امفيرعتاهطرشذإ
افوخدنوكياذام

اهدوجوديفياذام

رذزشتعيونملسيط
ريخلايطاقسىلعة

رهظىرتباوصلاهيف
رصعلاىدميماملا

رجحلايفمسريشقلاك
ربيكلايفسواسولاعم
رذتعامهفلاوهيلع
رردلاطاسأبيرزي

رحسلاسافنأكتقر

ررمحملاكيتاهضافأو
روحيذديلبنم
رفصلامالحألش
ردكلانههارعاغ

رلظطخلاوةسخالللام

رضحدقلطلبونم
رکكتبملاجحترامَلَع
ركللانمهلعتلخد

روصلاكلتىلعاثبع
رمعوأديزلئميف

٢۲۳—



حصلوقنملاىلعامأ
همناكلصألاح
ذإناملاولضفلاك

قشسابعلاكلذكو
تئجلصألاتحملاذإف)
دقومالعأكاسنهو

ديلولاواساصاعلاك

ىلعلاوبلهملااذكو

ةعوضوماهلصأنم
اذنإفساقلاعدف

دتفاصوألالعنکل

هلملهلهملااذكو

امفٌىدعفهجاامأ

ملمالعأكلتام

حلاصبتنقاِف
هنأكرامفصورلاف
وهفطاقسلاكلذكو

دبعكوخأداجأدقلو

يذلاىلعنإ)لاقذإ

لابترإالانوكياذإو)

رهتشادقوافوخد

رغألامَّلَعلاكلذ

رهظامهقاقتشالصأ
رهفكااذإسوبعلانم
(رذحلافالإواب

رخغالاوةريغلانبا

رمتعملاليلخلاو

ربتخلادعاللاب

رصقهبعامسلاباب
رجحدحأهلاملخ

رجملهورصانوأ
رمعلارعشلالهلهفٍ
ريسلايفاندجوادق

رظنللاةدئافبمهفاف

ريتعمافصوراصلا
ركذنهةرهشلملع
ربزدقفاقدشب
ركتعاسأبلااذإالجع
رظلاكاذيفهللا
(رنألاغلبهتلقدق

(رغارطةلوقنم
رشبلامالعأب1

س٢٦۲۳



ركذالرقةلوقماهنأمالعأللمکكحلاف
رقتسادعبنمفيرعتلاوريكتحلااهلصأذؤإ

ريتعاومهنافعضولانقبسدقناعمالو

رغألايفاولاكماظنبهتلواحيذلاوهو

رجتحنملاهكرلىوةقيطيهفهيلعو
رفنهعمنكتالكلسافروهمجلاعمنكل
رهظدقلاجترامكحاهلكلليقواذه
رفظلاتلنانهرظنافهتمذدقيذلاسکع

رصتنافكلامنبالالوقليهستلايتیرو

ركذافنيحمالعاللريكشتلازوجذإ

ےحسمكلانهاريدقتواقيقحتنوكيو

رثألاىلعليبسلااوكلسيللابحصلاولالو

—۲۳۷أ



ةادملاةاضقلانمربحيفيسلارصانليلسدیعسول

«تاجهبلادئاوفلابقرشمباوجنمكوهللاؤسك

ملعلايفةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلالاقنم
‹يوزنلايفيسلادمحمنبسيهنبرصاننبديعسماعلاخيشلابدالاو
ذإيكلالاسيمنبرماعةمالعلاخيشلامزالنمم‹ايعاواظفاحاهيقفناك

ةعلاطملاوثحبلاريثكناكو‹دافتساهنمو,ملعلاذخأهنهنمف‹یوزنبناک

ماماللنيمزالملاةاضقلادحأناكو‹دئاوفلاودراوشللانطفاهيبنلئاسملل

يفدجاذمالكلالوضفبهلةجاحالاروقوانيزر‹ىوزنيفنيتبافلايليلخلا
ماعيضمبمامإلااذهدعبيفوُت.هلاعفأوهلاوقأيفلزاهريغ.هلاوحأوهرومأ
هلنأالإهلفيلأتىلعرثعنملو.فلألادعبةئامنالثونيعبسوعبرأماعيفيأ

يفرادتقانعاهيلعبيجيفةيّمظنةلئسأهيلإهجوتتو‹ةعفشلايفةموظنم

هريغلوافناروكذملاكلاميبأهخيشلةيمظنةلئسأهنمنأكمظنلاوىوتفلا

اجراخرعشلاينفتهلنکيملو«هللاءاشنِاهنمءيشبيتأنسءاملعلانم

ىمسُيخأهلو‹ةدئاعنسحأوةدئافمظعأهنإوهبهافكو‹هقفلانفنع

هتكردأالونادلبةّدعيفءاضقلابصنمىلوتلضافهيقفخيشرصاننبدحأ
خيشلاعم:ىوزنهدلبيفايضاقةموكحلاهتلعجلقتتلانعلقثوةخوخيشلا

لمعلايفنارمتسمامهاهويوزنلايدنكلاناميلسنبدوعسةمالعلايضاقلا
.امفرعشلانمءيشىلعرثعنملو‹مويلاىلإ

ريرضلايضاقلاخيشلاىوزنلهأنمفيسينبنمرعشلاضرقنمو
نبدمحمخيشلافيسينبءاملعنمو«٠مظنلاضعبهلفدجامنبديعس

هدصقترسلاملعيفىلوطلاديلاهلتناكرارسألاءاملعدحأدمحمنبسيخ

س۸٢۲۳۸



رادمهيلعناكو.هلاحردقبالكيطعيفهنمةدافتساللةهجلكنمسانلا

دمحنبفيسديسلاويانارهازنبلالهخيشلانمزيفىوزنبءاضقلا
سينبدعاجنابنيلأخيشلاةبوجأعمجيذلاوهو‹يديعسوبلا
عمجهنأكنيمثلادقعلاعومجملااذهىَّمسيو.ءازجأةعبسيفيصورخلا
ىمسوءازجأةعبرأيفيليلخلانافلخنبديعسققحملاةمالعلاخيشلاةبوجأ
يليرشغلاخيشلاوناہبنيأخيشلاةديصقىلعحرشهلو«ديهمتلا»عومجا
نمهلوفلألادعبةئامنالثونيثالثوةئالثماعةمالعلااذهّيفوُت.ةمئالا

:هلمجرتملاىلادوعنوهتحربعيمجلاهللادمغت,ةنسنوعستونانثارمعلا

دميضاقلاخيشلانمهجوملالاؤسلاىلعهباوجةيمظنلاهتبوجأنمو
:فيسنب

لجعلابكريسثحيلوسرايالأ
ملاعبتذليفيسلابتذلنإف

انيابسرعلاقلطدقىتفلااماذإ
اشهعقوأقيلطتلااذناكدقو

اہیلوماقتقولامامتدعبو

هسرعقلطضحلالوخدلادعبو
رکذمدقلاجوزللزاجلهف
دمحأليمالسعميتالصىكرأو

لصتاهبىتحمالسالاةضيبىلا
لمعلاوملعلابروهشملاوهديعس
لجألاىضمواهرهماميلإىدأو
لجرلامكلذتارلانماڻالث
لصحدقكلانهًادبعاهجوزو
لخددقوهيذلادبعلاهبينعاو

لاسنِدبعلانمتنابیتمعوجر
لطهدقثيغلااملالاوىدحلالوسر

— ۲۳۹



باوجلا

لجألالماكلااهيأىفاوكلاؤس
انيابهنمتقلطليلحتاذف

اهلصوتبيذلاجوزللزاجلهف
مهدنعنالوفدبعلاباهلحيفف

اقلطُميالايفجوزلاايفلحجأف

ةعاسوتقولكيهلإىلصو

لهجالنايبلاهيفهفشكذخف

لجالاىضمواهرهماميلإىدأو
لخددقودبعجيوزتاهلحابأ

لأسنإدبعلانمتنابىتملاصو

لمعلاهبواهليلحتهلحجرو
لمعدقوهاوسنمادبعًصخامو
لفأدقمجنلااملالاوىفطصملاىلع

:يربعلاديعسنبمهاربإخيشلاىلإهللاؤساذهو

دابعلاالئاسمتيتأ

كيعسیتفريمألاخيشلاوه

يلرنيدلرويغلاثيللاوه
فاعلكلذاللاثيغلاوه

تبشبرحلانيحوعدملاوه

فصودعبعاريلالكدقو
رغنايرجىلعیراکنمف
يقيليركُملااذراساملف

اموزلىمجرلاةراجإسيلأ

دالحجللادومحدحجملاقیرع

يدايألاوذىعدُيمهاربإو
داشرلالبسيفريسلادج

دالبلارونادعلاينفلاوق

دادلاکاومروجلايحامو
داہتجالابرخيشلاكاذل

دالبلاىصقأنمَنْوُينب
داسفلابتعاضنابرُجْلاىأر

يداتلامويىلإيركُملاىلع

س۰٤



هاخأهتعاضبىطعأنمو

توءاجملمعيهوخأماقو

عوجرانههيخأىلإسيلأ
قوقحهمزلتمرللنمو
هممرلالهآءاريإلهو
ىسیعهاخأنأبمعزينمو
ءاجو

اذهلوقينيدهاشلايناٹو

ةداهشلايذهلهف

سأرحرجكهافشلاحرجلهو
سرعلةيراجبيلزينمو
شيعريخيلةزعيلمدو
مالسعميرهللاللصو

لاقميئ

دابعلاكکلمعيحبرلافصتبب

داہتجاريخيفوهورئاسخ
يدابناكدقيذلاطرشلانع

دازريخصالخلاانهفيكف
داشرلااخأهنعقلاٌطحي
داعلابحصفأوهركنأو

يدايألااذايهقيقشدوهشلاضعبلاقونيدهاشب
داوجبایوسماوخأ

دانيأيفاهتوبثماركا
دايدزاالبناسللاحرجاذك
داسفلابتنابسرعلاالهف

داعلامويىلإوفقينموارطباحصألاولالاكاذك

باوجلا

يجارمهاربإدبعلالوقي
ديعسايلعلايخأنميلاثأ
بلارونيفيسلاانليلختینع

ىحجرملاوهوالئاسيات
رصقأنوميملااهيأايالأ

داعلاموييللضفلامظع

لٹم دارخيفدقعلاۇس
يدايألااذرصانلجنةطي

دابعلاىلعتالكشملالحل

داعتبايكياوجنعيلف
س٢٢۲



اريصبيدبىمعلاوخأفيكف
الرصعلالهتيرابدقل

يواعدلاويواتفللرذدصت
انيفباعلالاكرعشلاراصو

ينعدمثينعدمثيتعدف
ينمتمراميفلوقلاكاهو
املراىفلألاَّمجلااذإ

اضعبلعلوهءاركباصأ
ضارقوخأعوجرلاءاشنإو
ذفنأمرلالهأمعاميفو
انوکينإريتكوربأنإو
لوبقانهنيدهاشللامو

مالاخأهوتثأمرقو
هيفعيجوهناسلحرجو
اولاقنيتفشلارهاظامأو

ءافخيئزينأرخالو

راصتخاباباوجهكنودف

يلرتىحغرافبتسلو
زعماودوةمعنيلمدو
قربحالدقامهللاىلصو
ارطباحصألاولالاكاذك

داصلكيوريلالافيكو
دايتراريغيفملعلااوعاضأ
داولكبنوهئاتةامع

داقتناالبهيعديلكف
دابتجاومولعيذبتسلف
داشرللقفاوملاهنمذخف

داسفلابٌلَطَعتدقهاتأ
دایدزاريغنمهانعنوري

دامنالبعوجرلاهلناف

دارلابرفظتملانامض

داشريلوأنيغلاباروضح
داهتشالايففلاحتلجأل

دابمالايفقفاوتلجل
داتعالايفهسأرمدقمک

دارفناريغنمهجولاحرجك
داعسهتجوزلةيراجب

دادسلليرحتلاهجولع

دانريخيةحصلمكو

داشرلالبسىلإيدالاىلع

دايجلاناسرفبرحلاثويل

س٢٢۲س



ريبيفهدوجوىسننالفسماشنبنصغنييوزنلافيسينبيفو
:هدوجوهطاسبناو

كتاقثلاةاضقلانمٌيدشارربحرماوعلانمهيقفوإل
«ةابانمدمحمهوباوامظنوارثنقارنايفسكاذإط

بدألاوملعلايفرشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلاضرقنم
يدشارلاهللادبعنبدمحمنبنايفسنسحلاوبايضاقلاهيقفلاملاعلاخيشلا
ةدوجبنيروهشملاباتكلادحأويليلخلادمحممامالاةلودءاضعادحاناك

ناكورومالاماهميفةأرجلاوراقولاوةنازرلامهلنموءاشنالانسحوطخلا
ىلوتمثيربعونالعجءاضقهالوةمهملارابكلاتايالولايفهيضقتسيمامالا
قحلاليبسيفهسفندهجأونيملسملاةمدخيفهتايحىضقدقولئامسءاضق

دييقتلامزالُمهدئاوفنعبيقتتلاريثكملعلانونفنمنفلكباعلظتمناكو
مظنديجينموهوبرعلاراعشاىلعوةيبرعلاةغللاىلعاعلطُماييداوهدراوشل
.ضئارفلانفنعضماوغلافشكفيلأتلانمهلورعشلا

دابتجالاطورشىلاداشرالاةياغاهاّمسداهتجالاطورشيفةزوجرأهلو
:اواذهو

ىلعلاتاماقملللوصألااوزاحىلرألالّصومهللدمحلا

بحلاليسلسنماوبرشوبرقلاتارضحلاولصوف
نافوعلادراوماودروونارقلاةضوريفاوترو
راكفألاًادصلةيلاجراونألاقراثممتقرشاف

 

.رقصُممسا(۱)
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رارسالاابححمتزربأف
فاصنإلاولدصعلابْثيلُحو
نامهربلاوليلالاحضوف

لوسمأملاولوصحالصحف

قيیيهبادهدجأ

ليجلاوكشبانرتقم
ريسيتلادنسملادشتسم

يبلاىلعاملسمايلصم

امناامتفشکفمہولق

راثألارهاوجتمظنو
فاللألادراومةدراو
ناميالاامهراونأةجهب

لوصولااهتاياغنمناكذإ

قيضياضفلاهئاضقنمو
لوصالاملُسءاقتراىلع

يرومأنملهسيذلاىلع
بختلارهطملادمحم

افقنممهليسيكلاسو

نبالنيملعلابرنعنيعقوملامالعاىمسملاباتكللاضرقملاقو
:ةمهملاهلئاسمنمءيشيفهيلعاداروهيميت

يلعلاَبرلانعاعيقوتتئشنإ

وبنمهولالجلاكاذالعنهم
رباجكنيقباسلانيعباتلاو

اطوةمركعءاطعودهاحمک

مساقةورعءاهقفلاةعبسلاو

ديَبُغناميلسركبوبأاذكو

يلعلاتسدلاكلذيفًاعّرتو
لبنلالوحفلانعنايبلاقفأ

لسرملايبللابحصادتهالام

لوألارايخلاوديعسييو

لفحلارودصلوحكموسوو
لضفألاديزنبةجراخديعسو
لوطألالابايلَحشل
يلبحلاودمحميعفاشلاو

لمكألامامالايراخبلاكوأ

n



نعتراوعقوملامالعألعلاط
هنافأنمءايفألاًايفتو
تدرغاماذإاحرفرطوبرطاو
هدوعينامىلإعامسلانثاو

هءاجرأانمكسملاجرممتاو

هدخدروضورلاتيأراذإو
ىلعةقرشمرونلاسومتدبو
هلاختواسمشمارانیرتف
قيقحتلااسيفىلجتاذإو

حدافلهجتاملظاهبلزاف

لمناوايمحلاسحاوانانجاو

لبلببيلدنعنههرايطأ
لجأتصنأراتوألاٹثلاٹمو

يلعللاركشوهينعريعو
لسرتفةرهزىهزاوادرو
لدېتلااهضوروضايرلاكلت
لماتفارمقماليلرهزلاب

لفأيملاهروناسمشقيقدتلاو

لمكلانيتدهملالیبسكلساو

لهميفاكئاشاكوشققوتوهراونأنمقحلارونىقتئو
لصفمبارهاباديرفادقعتمظنتهمفيلاتلارهاوجو

لفحاوةعانصلانسحهنازدقريربتتارذشهلوصفو
لمجنلااهئاقنوامتافصواهئاهبواهئالألىلإرظناو
ىلعلاهيبشتتازرخهتولجوهدقعرهوجضعبجربتاذإو
لزعافلولحنموأةيؤرنمهتاقولخمتافصبهفصووأ
لمحملادوقعللحاوهلئمكسيلةاكشمنمنافرعللقلتف
هتافصوهتاذورنكاذبو

امسلللوزننعنميهملالج
لّزعلالوقلخونانعلاولاو
لّزعلالوقلخونانعلانعو

لحمتتالوهقهزيهيبشتلاغمديارونهيزتلانمفذقاو

ىلجنمردبلثمةمايقلامرييهنورتسهلوقبكاتأاذإو
لمنرغبادبوىعدمللةجحتارظانهوجویتُأو

للفُيلامراصاماسحكلساونلييفمالفسهلمت
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احذمتهنعكاردالاىفناموأ

يذلااوبلطيلوألارفكدقسيلوأ
اوعداموأقعاوصباومراموأ
مهلٹمكباصتنأبفافختاموأ

هتاذهنقحلاققيرطمزلإ
الودلوُيملوادلوذختي۾
هلئمكسيلراصبالاكردتال

هزتاذهللاټتافصوهن

اهزالجبولقللءافشاذه

اشتامعبتيبلقلاضيرملانإ

مكحلدرينأرمأيهللاو

ةضبقاهاوتسالااهةيؤرام

اهقلفةطلغيذهفالك

لفجاوكنانعرصقأهمذتأ
لترونارقلاارقاهتمردق
جلاقحلانعالالضءاهفس

لصفملايهاونارسخحلابءوبتو

يلعلاىلوملاهناحبسهتافصو

يليڌنالومونالوةنس
لمكالالامكلابدرفتدر
لمجملاأنارقلامكحماذ

لصحتملاايرنماهئاڌنم
لسرملالوقركذلاصوصننمهب
يولاكالومنايصعنمراذحف

يلجهبشهنعاهههجوام

لهُجلالاقمنمرذحاوةدرلاب
لسلسلالزنمبرشاوهيبشتلامهفأامهلئمكسيلبلوا
هکاردإنعشرعلالإون
دقتلقذإهتهرندقكارئأ

زانلجداعيملافلخيو

اقفانمواکرشمدعوتاموأ

اوجرخيالهناحبسلقيموا
دلاخاراننيصاعلادحوتو

مرمیوسيامفصالخلالسو
يفراجفلاكراربألالعجيال
يقرتالىلااخأكاهنهنهن

لذرألالولحلاوحراوجلانعو
يلعلابرلاىريوأبهذيوياي
لدعتُرصقألوقلاننلديو
لفسألامحجلارعقمهدولخب
لمأتنيئاغمهامواهم
لبقمبلقبعبرافاهرعقبني
لتكلانينمۇؤلانيملسلاب

لفغلالاقمعدفباونلاراد

للضبيدتقتالةهين

س٢٢۲



ملركذلاريصعنمافالسبرشاو
هلهأفرعاوقحلاماقمفرعاو

ىفطصملايلارمأدقكاذبف

نعهولقناهعيججنلبقتال
اتكلاصناقفاومهارتیتح

نلالإةمصعالنابملعاو
هلوقيفیریالأملاعام

فلؤمداوجوبكينأورغال
هلامکلیریالألماکام
فءالمكلالماکللامكلالمک

اههيلعلالجلاوذملسویلص

نمعابتألاوباحصألاولالاو

لهجلاريدغنمءابجزم

يلجلاقحلااسيفومستكاذبو

لّمكلاباحّصلانعوىرولاريخ
لضفملابوهولالبحهنإفب
لّسرميننمهيلإىحوأ
لوقلاراثعنمرذحافدرام
لمكالالامكلايذللامكلانإ

لرألاميدقلاناحبسفاصقن

لملادححأيلوقوفصو
لّمُكلاةادلابلقىدحلاحرش
لّصقلاتافهرلابىدحلااورشن

يربجلاربجنبيلعخيشلانملاؤسىلعهباوجةيمظنلاهتبوجأنمو
:اذهوهو

همراکمیضترتدقنمنايفسهلاعولبرصعلااذههيقف

همزالنامضنمهيلعیتلهفيسونريقشبانيئ

هلاعتناولقفةمرحنممللهباتكلالهامكلذك

همزالتمادمعنيلقباورماعاخاقحلايلحضروا
همئاليدحااليذلاقلخلاةريخىشغتهللاةالصمغ
همغارضلبنيدلااذهرودبىقتلايلوأهبحصوهلاو
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باوجلا

همسابمترهزدوخرفثأ

همئامغىدنللابهتركابو

همئامتتعصررددقعما

همراکمتلعنمربجليلس
ابلاقربماشدقهنکل

هنظفیقفراباتکیار

هضيرقيفرضنلانباهناوأ
اناردبهرغراستنأام

هبطحامواتفاللويلام
ايماطبابعلارحبلاكلوحو

هکاهينملوقلاالاىبأتوأ

ابعوجيالروبقلاشبن
نذخأيلنكينانامضلاامأ

هلملسمللمالسإلاةمرحو

اهفرعنةمرحنممهلامف
ةّمذوذدهاعمهناوأ
هبذخاباوصنايلاوجاذه
همیلستعمهللاةالصم

هلاوىفطصملايبلاىلع

همئاسنتحفنضوررهزما
همئاکةدرونعتحتفناف

همظانيلعوهقفثحبم

همجانمترهتشاوالعلاماه

همئاسیيیحييمسولاهنظف

هلاعميشقتليلاىف

همئاشرعييدعَملاكاذ

همئارموريدفمولعلانم
هجازييذلااذهنمنافلخ

هلاعهلالاوٌلقُمدهج

همزالتابایسوجولو
همزاليالباوثالانمائيش
هلاعمتفعدقباتکيذل

همئالترشبقوقحالا

همئاشكارأاموانراجوأ
همئاعدتلعولالطدرو

همزارنحودعرلامهمام
هلاعمیدهللمهنمبحصلاو

ةئامنالثونيعبسوةعبسماعرفصرهشنمنيرشعلامويهتافوتناكو
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دالواةقرفنموشارمنبناحرسخيشلارماوعلانمةاضقلانموفلألادعب
ةاضقلاءالؤهبسأبالوروسقنبماسخيشلاهنباوملاسنبروسقخيشلادشار
علضتموةفرعمبكسمتنايفسنبىيحيهلمجرتملانباوةنازروةبالصلهأمهناف
.رماوعلانادلبىدحايهونيتيرقلادلبنممهلكءالؤهوبدأب

4تارثأملايذهلالادبعنيدلارونلضفلايذمامالاليلسوإل

ةاورلالكدنعقارهمظنهيقفوملاعكاذدحل

خيشلاةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلاضرقنهم

اًيكزايضاقوايضراهيقفناكةيقرشلاةيحانلانمةّيدبنمرهاظلادلبنكاسلا

يداوولخناہنمنامعةيلخادنمتايالوةعيفءاضقلاّىلوتايخساداوجو
لامعألانميلختلاوةلزعلابحأمثيليلخلامامالادهعيفكلذولواعملا

هللاتاذيفةريغلاديدشاكسانانيدناكولالجلايذهللاةدابعيفعطقناو
نمنفلکيفثحبلاوةركاذملابحيناكوكلذيفهيبأتاوطخاعباتىلاعت
ماعنابعش۲۳موينيقيلاهاتاىتحةديمحهلاحىلزتملوبدألاوملعلانونف
هلوهتنححيسفهنکسأوهتحربهللاهّدمغتفلألادعبةئامنالثونینامتوةسحجخ

ىلالخندلبنمليحرلاعمزيوهواهلاقيتلاةديصقلاهذهاهنمةنسحراعشأ
:رهاظلاكلب

ينيڍنميدهاعليركذتفنونكملايرسبحوبأينغَد
يريالويىيرواقوشينديزيويركذتبافشلايفبأ
ينيفشتدهاعلةرايزبدعسيبلقللهويبحاصاي

.فرحاسانجلاامہنیفهالاذادوعلايربنمهلواحتفبةيناثلاملكلاينيريوهافٹشاذإهأربانمهلوامضبينيري)۱(

۹٢٢۲—



ابرقوماركلاسيعلاانلادش

ىلالخننمءاديبلاابيوطن
تفراشدقةفقويلكهللاب
ىمحلاكايذتامسننمتسلو

اهرشنومسنلاكلتاذبحاي
مهناسبحلآةضوربلىلزناو
ماسلزانمةمئاجبعتراو
نهنييحلانطوماربابررماو
تلبقاةرسملاوةراشبلانا
ىلعلاتوحةدلببكانهلزناف

ةمطخببينكلاىلعتولعاذاو

هضوررظنمنسحلنويعلاىوهت
يفنابلابيضقيطرألارخافدق

دقوتوقايبتسامهفارطا

ةدلبصوعمايداوحفسيف
رظنمنسحأراصأاللللام

تکبالاهراهزاابتکحض
تفّنشالحلطلانوصغتلام

:مكحلايفلاقو

يلاعملليقتيءاشنللل

نوممسرلاءارسحلکنم

نوزخوالفلالهسنمءادرجلا
ينيجشتةرظنوكارأالايداو
ينوئشبتضقاهاپرباسأک

ينينغياهفرعبيطلكنع

ينيڃفيسويتبئانليرخذ

نوعضلقنوةيدابلهامه
نيرعثٹويلناطحقورضم
ينيدةنجءارغلالباقلاب

نينرعلاخاشخيشبتهزو
بويعوسفنأهرنترصبا

نوفجوبجاوبىرثلامشل
نيلبوهرهزببيغكلاكاذ

ينوصغلثمنابلادنعاتلاق
نوزحلاةحاروداؤفلاحور
نيربجىلعوبرتةضورنم
نينحومسبستباهھراہنا

نونكملاۇلؤللالطبيطرب
نورقروابرزرضخنيبام

لامكلالاصخيفسفنلابّذه

تس



رذحاولضفلاعبرميفاهلقتعاو
ايالبلايجايديفلقعلارهوج
دحلاببرجارهاملاكردي

دیکلکیوحارهدملاستال
لاجروةلودنمانيأر
المجنيقفاخلاياركذقبأ

اسوفنقرتستسفنلالذباو
الطاكرفامدعمنكتنا

تلاوتتابئانكعزعزتال
رابيلصيتوقايلارابتخاف

ململكدنعسفنلاربص»

لاجرلاريسوحنلبلادئاق
يلايللايذهناحتمافuس

لاقخلاهفرصلبهأتو

لاوحألابّلقتيفاوبهذ
لامعألاڂحاصزنکرخاو

لاجرلافرناسحالالذبنا

لامابيحرنکواياق
لاقنلاتاثراكلللشمحتو

يلايللافرصلاجرلاٌكَحَمو

«لاتحلاةليحربصلايفنا

«لايتحاريغباهؤامغفشكيدقفاعرذرومالابقضتال»

«لاقعلالحكةجرفهلرمألانمسوفسلاعزجتامر»

:يكلاملاسيمتنبرماعكلاماباةمالعلاخيشلايثريلاقو

عؤوموهفمالسالاىلعمالس
هموسرتلحمضاوانعملعلاىضم
فزنزلابزالنماندابكأب
احدافحبصاملعلاناْيليلخ
اهلهأبتوقارادلاناْيليلخ

عشقتتهناکرایرتتسلأ

عڙوملهجملعلاليدبناكف
عظطقتانداكأانداكت

عجضمضرالايفملعلابرلىسمأو
عجضمرادلافمالسالاونيدلانم

—٢٢۲ا



یجحلاوملعلاونيدللنميليلخ

دحجحلاةنسءاضيبلاةلمللو

یرتلهكدقفدعبنمكلامبأ

:لاۇسىلعهنمباوجاذهو

ةبحصودادويذنمىنالاؤس
هناسماشنبارصعلاةغبانأ

اهتغصفكتعواطيراردلانأك
ةريسأكيدييفيفاوقلاناو
ةصيوعفشكليجرينماناامو

ةداوههيفسيلمارحمارح
مهضعبففلخلعفلابنمرحتلهو
يہالداسفلابضاقيبلایری

انموقوىیسومویسوميلايارو
مهردلذبةرافكاونسحتساانه

نكيملوشارفلارانيدكلذو
ملسموليحرلانباورباجنعو
مهناديبةريحنعاوتكسامو
ةمرخكتهنمرجدقاممظُعاوُأر

محبنيدأىلولاىلاياو

عمجُينيملسملارومألنمو
عمجيويوريراتخناكمایا

ةلحنسحامظنلاعيدبنميسك
ةنعالایقلمرعشلاماظنكيدل

ةقروءابيفماجسنانسحب
يٽركفبتيعاويدنعتبعصدقو
ةّدمبافرحرجاملافجلاالولو
ةرابعلاصنضيحلاتاوذحاکن

ةعيرذلابابسنييكقرفي
ةيضقلايفدسافلصاكلذو
ةمرخبهنعتبتالواهاقب
ةئيطخلارتسلارانيدءاشناو

ةتكلنكلليلحتلايفرثؤي
ةمرخولحلوقنعيوزرفوقو
ةمئأنهمہمرکایدحاموج

ةريحولالضيفىعسيهولخف
ةرفخباحيرطىقلاوايتايح

٢٢۲—



ينريصبويتينمّلسبرایبئاتيلونذنميلاكيلا

دجويملويلهذلاناميلسنبهللادبعنملاؤسىلعهنمباوجاذهو
:لاؤسلا

دقوهالادبعايكلاؤسىفاو

مہتلھجلهملعرحناتکرت
ارمزیدحلالهآدبجتیوزنلممي
الكبسحتينثادقولوقااذام
ابترمأتاناماليخاضمناو

اهبحاصفليلتفرغةطقلو
اللامبطقلاهيلاوانموقنع

ربخيفهللالامكلذلاقدق

طقتللاهوزيجيملانبحصو
مهدنعبابرالاةلوهججمكلتو

عرونعبحصلالاقملاخأنکل

مشوةفعاريثكنوكرتيمه
اهقلانيدلادامعةالصلانا

ادباادماعدمحلرركتالو
اذاءوضولاولباهضقنيكحضلاو

هبءاستلوقنعكناسلظفحاو

مالاةداسمميمميتلاتئش

ملعىلعراننمرهشاموقلاو
مکحينومكحيفقلخلاةداقمه
مسنلاءىرابنمفخويلعرثكت
ماسالوزجعالباہیلارداب

مدعلاورسيلايفطقتلللج
مالاديسنعرثأنمكاذيف
مزتلاهقالطاعفتنافرخاو

ممُملانمايفالاريقفالا
معنلاكلامنماهبىلوارقفلاوذ
مہمریغثیدحيفاهماکحا
مهبةداسنممبمركأفيبي
مدقلاخسارنكرمظعادملايف
ممحلاوركفلللغتشتالوالاب
مزتلمضقنامفتیسنناو

مستبمكحضالَةَهَفُهَفناكام

ملكلايفلافتحناكاميرف
۳٢۲—



هلوهمرجريغصناسللانا

للخنمڪملايفامتيدبأتنانا

هبتيصعناتہفهيفسیلوا
ادباهبذخاتالويباوجاذه

اهنراقيملستوةالصلاغ

مکحلافءاجلاقمریبکمرج

مقنلانمرذحافهتبيغكلتف
مدنلاوتابوتلاىلااعيرسرداب

يملكفلدعلاهجوناباذاالا

مألاىلاثوعبمريخىفطصملل

:دجامنبملاسءارقلاءامسايفمظنيناهنمبلطدقولاقو

ملاملخمولاتنأملاسأ

لاةزجحوريثكلانباورماعوبا
مهباسحیہناضعبلاوةعبسمهف
مهيربطمهرابيرضخلامه

مزالمرمملعلاليلتنأو
ملاوعلانانبلابميلاريشت
مصاععفانوورمعوبايناسكس
مزاحلقنلايفلكلاوةرشعىلا
مسالموهوجابنملاانلمهاكح

هركذيتأيسويكلاملارماعنبدوعسخيشلااهتاضقوةيدبءاهقفنمو
ةزرابتايصخشولضفونيدلاجرةّيدبيفوينيسفلارصاننبيلعخيشلاو
.یلاعتهللااشنإرخالاحميفمهركذنس

العلالاسلجنيشيقرلاو)»
يعذولادمحمىمسلاۋ

مظنفئرطنمعمسلافتش)»

«تابزللاضئاخمهشلاةم

«ةاغبلاوادعلامسٌيرَمِش
4تارقفلارهابِءاجدڦهنع
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ناحلصينينعملاالكو.مكحلاذفانلادّيسلاوداؤفلايكذمهشلا

ديدحلانهذلافيرظلايكذلافيفخلايعذوللاورومألادئادشتابزّللاو‹انه
يفيضاملاٌيرمّشلاوانهةحلاصيناعملاهذهلكوحيصفلانسللاوداؤفلا
ردانلافيرطلاو٠نذأللانهفينشتلاريعتساو«هّنيزمالكلافّنشو.رومألا

.ةديصقلايفتيبدوجيهوةرقْفعمجتارقفلاو‹نسحتسملاو

يفةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقنه
يشيقرلارهازنبملاسنبدمحمةمالعلاخيشلابدألاوملعلانمةفلتخمنونف

يليلخلادمحممامالامثيصورخلاملاسمامالاةلودءاضعأدحأناكيوكزألا

ةسايسلاويأرلالهأنموةعاجشلاوةماهشلايوذنموءاململاةذباهجنمو
ايفذفنأوايفءاضقلايلوتايالوةّدعىلوتدقونيملسملالاصمبمايقلاو
لخنويكزإاهالوتيتلانادلبلانمفاضرلاوطخسلاىلعىلاعتهللاماكحأ
اراطخأوةميظعتامزأنادلبلاهذهنملكيفضاخدقو٠يربعومدأو

اورصتتنإ«هعمهللاناكهللاعمناكنمو٠باتكلااهحرشبلوطيةميسج

هناسلبمالسإلامدخخيشلااذهنأةصالخلاو‹مكمادقأتبنيوكرصنيهللا
یتحةاغبلاوءادعالاداهجفهعسووهسفنلذبوةماتةمدخهديوهملقو

هتيالويفاهذفنأيتلاهماكحأوهایاضفضعبيفشقونورظونو.مہیلعیضق

ملاعنمهردهللف.رايخألاةذباهجلانعراثالايفءاجامىلعةجراحختناکف

لمعدقوكجامألاءاملعلاراثآنملجوقدامىلععلطمدهاجُمدہتجم
اناسحإهيلإنسحأو.ءاملعلانمهريغىلعهمدقويكزإيفديعسناطلسلل

نمخيشلااذهناكخراتلاهنعءىبنياکعقوامنامعةيلخادبعقوالواات

یتحمالتیالانهروهونامزلانماحدريقبفبئاصملابرادقألاهتأجافنمةلحج

مېنملضافأاًذالوأبقعأدقو.فلأوةئامنالثونيناثوةعبسماعةينملاهتكردأ

٢۲۵—



دمحمنبمهاربإخيشلاو‹ةنطلسلاةاضقدحأوهيذلادمحمنبيلعخيشلا
٠ةرايسمدصبهبحنىضقىتحاًسْردمراصمثنادلبةدعيفاًلاَرناكيذلا

٠لمعلانمٌىلختدقنالاوهمثةموكحلللمعدقودمحمنبدمحأخيشلاو
نييشيقرلانمو٠يكزإةمكحمبانكدحأنالاوهودمحمنبرهازخيشلاو
خيشلانعوهيذلامماعدلاباتكحراشهللادبعنبدمحأملاعلاخيشلا
يفةيبهذلاحرشىلعالإخيشلااذهتافلؤمىلعرثعنملو‹رظنلانباةماعلا
اذغلو.هركذمدقتلايدشارلادمجنبديعسملاعلاخيشلانعيهيتلاداهجلا
نمملعلاةمئأيفالاقيتلاةديصقلاهذهاهنمةريغكراعشأهلمجرتملاخيشلا

:يكزإلهأ

رازىلابًاعُبِرُأهللاىعراي
اهارثىيحوايحلااهاقسو
نوتهیقدوبامئاداهداج

انامزاہیفتعبراعوبراي
يديعأوىضمابينيرکذ
یوهأوبحأنمبولأموي

اهارثمثلاوعوبرلاكلتبفق
اطريخلاعبانماقحيهف

اهدجتعلاطفالهاجنكتنإ

”یسوملثملقامهنملقتنِ
يجايدلارودبىداسوممه

راخفلاباًلهاَرَُأتارفقُم
يراوسلايداوغلابنزلالباو

رامہنابهفكوضرالاقط
يرازإبدهرجأيباصتلل
يرارقكيفناوأدهعركذ

راجُمفيلأانيىولاو

راطعلاكحاصبرتلادج
رامقالاعلاطماقدصيهو

رافسألامكلبتارفاس
راثالالقانملعلالماح
رايخألاةوفصسانلاةداق

.ةبضينبنموهونامعىلاةرصبلانمملعلاةلححدحأرباجيلأنبىسوم(١)
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ملعرحبةرزعنبيلعو
یسومکاذنموهنبا(”یسوممن
يلعنبدمحمهوخأو

يلعنبرهزاسنتالم
للضفلارهاظلضفلااذكو

ےرا ِرممعهنامزيضاقغ 7

"یسومليلسیسومم
مارهيماسياليمارلااذكو
يراولانبدمحملقاذكو
تلبثاسوشاهسنتالغ

مضخرحبمهربإييأك
موقكلتهنباوركبوبأو

راتلارحبقيرغم
يراسلکهبيدتهُيملع
راخفلايراميفسانلاقبس
يراجممنمهلاموربحوهف
يراوحلانباكاذهيرانم
رابكلايعاسملاودحملايخان

رافغتساوهيلعةالصل

راتالهلضفليلاعلايف
راټئادقعدنعركفلاقا
راجنلايكازهلبرهدلاع

رالاکاهللويسيمشلاب
يراجمافهزاحقبسلابصق

راسلكبقرشممهملع
انالاِ راثالاىتفنمهللديقتلا”بحاصنأمهلسن نممم

مرقةصعحجومهدعب۶فلخ
راوفغمدجريخدجأ

راخفوالععمملعلااوعمج
اغلا ر11 موياپناحرسةمغللفشكلابحاص‹(ناحرسم

اريخأىعسيءاج(”ديزوبأو
.ىملإ3۰ ءارشهزلانجلاىلإابنميتو

رامضملايفنيمدقألاقباس

رازىلايهكشا
e .

تحخا

.لضفلاودمحم8: وورهزالاهتوخاونامعبءاملعلاريهاشمدحالعنب۱ ربیسوم()

.متنبنازَ منبنازعمامالاتاممويهيلعلصيذلادمحمنبرمع(۲)

نبةعخجهنباويشيقرلاةعخجنبفلخ)٤(

.ةمغلافشك باتکبحاصخرۇلاينيجرسلاديعسنبناحرس()

.دمحمنبللادبعخيشلا(١)

۷٢۲—



يلاعلايفقباوسنماف
دقيذلاريبكلاعماجلاكبس

رسج(رفعجنبافيلأتوه

هوبأمثديعسلاهوخأو

يلاعلايفىررهزأهنباو

دقرَمُغقئاشنُبِإاذكو
اهالعتلاط‹"يكمردلابمث

راصبألللكتتاجرد
راصمألارئاسيفاتيصراط

رابحألاىلعىرولانيبقاف
رايخألانممهلكرفعج

راخفلايفرثامنمهل
راصبالايلوأىلعاملحم

راثالاىدنهملعيتقاش
رانؤضهسأرقوفملع

تماستاروصقىلعللاوبمه
اراختفاديزيمفيركذسي
التفيدجييسيللألافرش

مهاطخنعرصاقتنانكتنإ

هيلعيبلاةنساوجهناو

راجحأنمنسلوايثلايف
راصقلايعاسملايوذمہينبل

ِ

راعرشمکلذنمنقف
رابكلارومألاىلإىماستت

:الوُأاذهوبرحلاةفصفةموظنمهلو

بئاجعلاباعرسمينأيرهدلاىرأ
اًنالُمدايقملاكيطاعياروطف

بذاكةبذكتشعنإهقدصىرت

بعاصملالشأهنمیرتاروطو

بيدالامهركذءاملعلاءالؤهو(نجلاوةنعسنيعيابنيبام)ةروهشملاةديصقلابحاصروهشملادمحمنبملاسهنباوملاسنبدمحم(۲)
.باتكلااذهنميناثلاءزجلايفاهركذمدقتملاةينونلاهتديصقيفيستفملا

ےس۸٢۷۵ےس



 ةلرادُميرجتهمايأو

امتأمرخادنعاذهديعیرت

هدعبرشالريخلانبسحتالف
ارباصدئادشلادنعالجرنكف

الوالعزعزتالداوةرخصك
ةبسواراعكيلويامكايإو
هقاذَمرَمتوملانأكشالو

رخۇمحاصلاجاللنبجلاامو
اذإةمسننمنهرلارخأالو
ةريثكلاجرلانإررتغتالو
اوعجشتامويملسلايفاوقطناذإ
مهقلأفلاجرلاحيقتتئشنإو

فيڙمنمافصنمودبيكلانه

بقاعتلااهلعفنماهرمأىرت
بئاصملاكاذدنعاذهةحرفو

بزالةيرضرشلانبسحنالو
بتارملالجأقرتيكلادولج
بکالابتحوزاماذِإلورت
بساكلملارشراعلاناكشالف

براشملاولحزعلايفهتكلو
براحُمادقإلاجالامقامو
براقتلااهتفونعاہيحق

براجتلاةادغلقاهنكلو
بحابحلارانكاوناكاوبراحنإو
براجتلاتقوشفلابيذُترا
بئاعلايلمنملاحروتسمو

ىلعةيمظنةبوجأهلكاهركذماقملاعسيالةيلزغدئاصقةلمجهلوِ

:اذهوهوينملاؤساہنمءةقرفتمةلئسا

امديكبأنأوٰيلاَم

نداشلعنتروا

اوغلنافغمنموا
.فرحلاسانجلا(١١

.فحصلملاسانجلا(٢)

.ظافلألابراقتهيلييذلاتيلايفوفرطملا(۳۴ر

املغبعروُ

(امإنمناغأوأن

— ۲۹



ىمحلابرابربيراعأبيباعرنموأ£
امحسأاليلهبشأاهعرفنكلوضي
"مطفرلطلاةرظنرحسوةرضنتاوذ

اموتوراهرحسنعهشتفينمءىبني
“منبىوجالويوهبلقلاقلعام
«امرغميداؤفماهةّيارعأبابو
"امتقابقرابيناجشاللو
امرضأوهلڵلحنماضفلاركذينجاهوأ

^”امضهأحشکكتاذلسرادرادمسروأ

“امرطضافیوهجاهنمجانمنعتلدع
“الأهاشحىرفاالمبصلکو

اواطارصجننُريغتمرو
املسأنأهبوجرأعفانملعبسكو
امېبتساویفتخاامعماعلکٹحبو

مطذَّللامطألارحبلاقلخلابحرريحلاك
هامكلامازهمزعلاىضاهمهشلايعذوللا
امميلاعلایرذىلإيماسلاالجنبإ

.مادختسا(۷).قابطلإ()
.ليذملا(۸).يظفللا(۲).

.بكرملاسانجلا(۹).قحاللاوءافتكالا(۳)

.قلا(٠).زجعلاىلعردصلادر(٤)
.سكعلا(۱۱).سابتقالا()
.ءافختكالا(١۱).ماتلاسانج(١)

ا

 



ىمتنموالعقافيذلينيقرلاوه

امركلانباامركلانبالنبامركألا

امحسفاليدتلزالواللئاسكتثئج

امشهشتبوهتجوزعمتابنم
اعاجراقاعرامضةجوزلادصقف

امجهالهم.اطخهشتءاجف

املكتملتنبلايذهوجوزلااهنظي

امجنألايهاتيهوتلبحهشمتنباو
املعتلفهتاةجرزلامکلتو

اشرت¿مأهيلعاهُأنَمرَتله
اسنمايهتبلسنقحليهبلهو
امالإهميقيتتبلالعادحىرتلهو

ىمعلامغفشاكباوبيلعدجف

املظلاوحميسانافامعطاسارونتلزال

امڵسوىرولاريخىلعبرايلصو

امظنلالامكلالهأهبجصرهلاو

امكحُمامظنمالكادراوشتمظنام

امفتلاعتو نكىیادبلابتلعحتامو

امڵلرترقفبمخغنوذدشنموا

راركتلا(١)

منک



امدقهيفيلامامدقلارعشويلام
املقاههلدنجامدقهيإنماي

املغلالوحفقرغهبربهةنإف
امهفافمريلعلجنمجاتحياهلجأ
امظلالوحفلارعشىأراليصمصألا
امواههيفلاقوارظنهيفنأ

املكلايوحيكملارسلفاكرتنلاو
هده.کكل املعتهلتکنإسابال

املظأمبليليفمقدقيذلااأ
ابىشغئاهنأنظيتنبلاقناعو

امىتېباعامهتجاحىضقغ
Lمدتابحاصةثرومةلجعاي
امكحنمهبزليامفهشمتلمحف

ابحتوأاهلباهمأمكحفيكو
اململافلخراثالايهللاكادهملعاف

امهفاءطرلاقلطباهنأمرتليقف
امرحُتاطخلابتسيرادمعنإليئو
امدقتافجوزاذكتٰنإلمحلاو

امغردقهلفنأنكينإرهشقحلي

س٢۲۹



امتحُمابزالامكحهيلعاهرهمو
الرهملاطقسهتعواطاماذإنكل

املاحيفتّيضراهاذإمزال دحلاو
املقلاانععفريهلطقساهمونو
اَمهفيلنكفمنعهتلقنيذلااذه

املغلايذنمتسلفيعضدبعيتأل
امرولانتمىتستنأكايإلبكايإ

امتابجاوبزوجدرهدکل
امسلايواهلدعمالسوةالصغ
امركلاكلتبحصلاوىفطصلايباىلع

اشممشممعباتوهلاو
امللاعاريىرجاموقراشرذام

تءاجمظانمنمنوكلاقرش

خيشلاةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلاضرفنع
اظفاحاہيقفناكيوزنلايدنكلارماعنبناميلسنبدمانبديعسةمالعلا
يفلخنةيالويفمثقاتسرلاةيالويفءاضقلاىلوتايضامايضاقوايكذايعاو
ناطلسلادهعيفحرطمةيالويفءاضقلاىلوتةدمدعبويليلخلامامالاةلود
مثةديدعنينسرافظءاضقيفيقبورافظبايضاقناطلسلااذههلقنمثديعس

.کةانأوذةكاردربحةدكنمدجحأليلسديعسوإل
4تاحفناهءارقيلوتهنع

س۳٢۲



دعبةئامتالثونيعبسوةتسماعدودحيفطقسمةمصاعلاىلاناطلسلاهداعا

نمادرفهلعجةريسيةدمدعبوبناجألاةبعشةمكحمبايضاقهلعجففلألا
دیعسنبمهارباعاشملاذنمويةاضقلاناكوطقسمبةيعرشلاةمكحلاةاضقدارف

لمعيفهلمجرتملارمتساوباتكلافلۇؤمويناطلایسیعنبمشاهويربعلا

فلالادعبةئامنالثونينامتوةثالثماعةينملاهتکردایتحةمكحملاهذہبءاضقلا

نمهريغهويملامةيلقعلاوةيلقنلامولعلانمايواحناكهتمحربهللاهدّمغت
ائيشبيغلارهظنعةيبرحلاعئاقولاوةيخيراتلاصصقلانمدرسيناكوءاملعلا

ردصلاحرشيوبلقلاجہامدئاوفلاوفئاطللاوتكلانمهدنعوارٹک

ثڌدحفاهتاعطقمواہالوطماهنيدحواهمدقراعشألانمهظفحيامعلستالو

بدالاوملعلانونفنمنفلكيفصقيوملكتيوهوجرحالورحبلانع
يمارغونايلايهاکفءاهبنلاهناوخالةحراطملافيطلءابداللةطسابلاريثك

ةدعقلايذ4موييفرافظبةّيسردملاةلفحلاةبسانمباهلاقيتلاةديصقلا

:١۱۳۷هنس

رظنىلعرطختملقئاقحيدبركفلاوملعلانيبءرلابهاوم
ةبئاشلكنعافصنااميسال
اهعفرتقالخالابسفنلابذهف

ًامظىلعىقبتالواهندروأو
اروساؤرقافباتكىلحأنوكلاز
ةبجحمحريتملبئاجعلاهيف
رينوكلالهألاهوزرباف
مااهزاحمولعنمهبمو

ريغلانمابيذهتلئاضفلاجوا
ردصلاةبعدمحتملعلادراوم

روسلايفءاجاماوفرعتهملعنم
رشبلانمملعاشحيتاىتح
رمقلاىلااريسيغتبتةمهب
ردقفىلعايلعلاامسلتقتراىتح

٢٢٦۲—



افنيملسملابابشاياوظقيتساف
اهتسایسنسحنملريغلاىلاتراس
ابتعشايلجتسيريغلاىلاتراس

انبدومجلاىلوتساوريغلاىلاتراس
انبداقرلالاطمكتيدفاوبه

مكفلاسجمنيفمكتيدفاوريس
مکسفنالهجلامالظنماوجرخاو
مكفدومجلاديلقتهللالتاقاي
£ةلاهجلاءايمعهللالتاقاي
اهرهاظمتّرغولةلاهجلانا
نمايألاىلعىقيملعلا
ةدئفاملعلاضايرياوحرسف

ابقيلیياهسفنلکاودرواو
مکفراعماہیفمکسرادميذه
مهفراعمتداسامومہيلااوموق

مجعنموبرعنمةيريلااوداس
تغزبامشرعلاهلإهيلعىلص

هدّيأناطلسللركشلابجاوو

هتیانعروميتنبالازيالف
اہنامزلاباطةلفحتكروباي

مكتلفحءارغلاةدعقلاعساتيف

رصعلافلاسنعمكثرااهناف
ردقلاىلعمولالوانمموللاف
رخسلاةمونانتبجعادقنحنو
رُمحلاةمونتمانفبولقلاىلع

رفعلاىلعاذوبنملساكتلااورذ
رّتألاىلعاوريسمكفراعميذه

ركفلاوملعلارونةريضحىلا
رشقلاىلعافقوادماجادغلقع

رفحلاةَرُهيفاهبحاصبتدرا

روصلابئاذلايخمهوكاذف
رضحنمودابنمةيربلايدمي
رمثلابيطاينجتركفلابقاثب
ردقنمعيطتستامومولعلانم
رهطلاةداسلاثارتدحملاوموق
ربخلانمتدباامونيملعلل

رضمنمثوعبلاىفطصملاةعرشب
رصبلاوعامسألاىلعمولعلاسش
رفظلاوقيفوتلابةيربلابر
رضنلاصعيلشنتملعلل
ررغلااهمتاقوأيفملعلاكروبو
رهزلااهضوريفاهبيطابخرأ

ءانثأهيفعقاولارارضألانمهباصاامورضحخألالبجلاةثداحيفلاقو
:۹١۱۳۷ةنسكلذوبرحلا

ت



يدانوعوبرلاكلتىلعيبفق
اهتاصرعيفناسرفلابعالمو

عضخلولطالااهبنأام
هءاضقلصفهللااہیلعیضما

یرولانظناوتیفخةمكحلف

اهراطقانمناسنالاذفنيال

افاتمڌدهتروصقلاكلت
اعشخدجاسملاكلتىلارظناو

هنادلبنمولبجنمكيرا
هنأكعيفرلارصقلاىلارظناف
اذفانارماهللاهيلعىضما

لبانقبوصدنجلاكاذهاقسو

انأكفةدوسمهروخصو

معانريخعشويتخااي
هشورعباووتسيملمهنأكف
لفاحجباوجرخيملمهنأكو

هعبربململافيضلااهيا

هنامزفورصيكاشلااأ
ةميظعفشكليعادلااهيأ

هحفسبتمقأىوضراخأ
هدجمبتمقنادمغاخأ

ةءاسابوطخلاىلعتأسأنكل

ةطروثداوحللكسفنتيمرو

©
,

©

1

1
C

C
C

يدانونيقبدقروصقنمله

يدابوارضاحنماهتاحو
يدابمسروةيدناصوخشو
داعةنجباتنااماباتناف

يداعكلانهروميتنبانا
يداحكلانهناطلسبالا

دامعالاىلعترخاهشورعو

داوعالافماقبیطخنم1

يداولاوهتاكوهفوتتو
داوطالانمدوطىريا
دانحللانمدنجهدهذا

دادحبوهيلهأىلعتسلل

يداووءالوادلباميايئ
هايجاولتعيمېنأكو

داهجلارضيملمهنأكو
دازبيطاكيرقييذلانيا
يدافلازعومكلريجلارع
يدانمبيجىقلتامفعجرا

دامععيفرفرشىلعاز

يدايآطسبواشةعيئ
يداعيكيلعاهبنامزلاِءاج

داريالايفردصلاتفرعاله

تا



ادلاخادجمتيقبامعننکل

يستريحريحلهاعهلل

:لاقنأىلإ

مكناطلسعمدعبمتممضنامت
اوترزااوسمتقثاواومدسهاع
مكحالصومكحالصاىلعيرجي
ىرجدقمكيفناسحالاولدعلاب

مکتابجومكتالوومكتاضقب
اهعيحججدوهعلاكيتاهعرتم

الطقاقحناطلسللعرتم

يذلااذامريحلهاعهللاو

ابضاغمتنانونلااذالتبهذو

نمهاقلتنملكوعدتتلعجو
ةسفاسورضابرحاهرثأو
الثيحةماماللوعدتتلعجو

ةمامامسابلضفلالهاَتطو

ةيمرةيالعلالهايفتيمرو
اهلهاونامعىلعتناتينجو
يذلااذامريحلهاعهللاب
ىبنلافرصيذلاوهءاضقلاقبس

دابإالایدمیرکذهخرأت

يداشنايهيدبايذلااذام

دارمریذعنمكلارذاعما

دادوضحومكنمةبغرنع
يداعابولقمکتدحوبتئیس

داشروةريسبيطأبىرجو
يداعوأعماطنعمكطاحاو

يداغلامامالاجهننعداحام

داهعالاثكانبريبخلاتنا

دالبنُمأتیعارالوادبا
داقحالانماكنهمهتيدبا

دادسقرطريغنمیدهايغبت

يداتبورحابلئابقلايا
دادشعبسقوفاهاظلولعي

دادعوةدعنماهعيطست

دافصالاونجسللمهتكرتو
داسفالاونوابمشتوءاب

دالتوفراطنماهڻارتو
داهرصباتناولوقعلاقرط
دارملکقوفرذدقلامكح

۹۷٦۲—



هفرصوءاضقللملسايا

ةلبنميعمداولوقااذام

ىسالاوفهلتلايدجيامويف
ابرودصمتافضفنانکل
رشعلءافولاقحابوجري
اهرشانفكتمانةفاي

اهمارضضوخنابرحتظقيتساف
اهرانلعشتجحلارهشبتدبو

دايثعوطقلخلايفهذوفنو
داهسبتلحخکينيعوانزح

يداوعدرعيطساالوائيش
داقولاهرححعاولتشاج

داشرواوعرذالدعباوداس

يداهةموننامزألانماحذر

دادسدِنريغنمانخرات

:هللاهمريلخلاهللادبعنبدمحملدعلانيملسلملامامیئریلاقو

:ةيماللاسيقلاءرماةقلعمنماراطشأذخأدقو

لسرمةفيلخیدودقيلیلخ

ىوقلامدهحدافءزربانیمر

هدفیوضربيقلأهضعبولو
هنارجخاندقايازرلاشیجو

ىلعىميابأتزعأ ىقتلاولضفلاىلع

هماظندقعناكاعاتجاتللح

هبطخمَعذإداكءزربتئجو

لهاعةمامإلاشرعنملت
ددزؤسَاوطهشعنهنملمحت

یرجیتمهتطحالدقىلعلاأو

اهشايريلاعملاهعمتعلخدقف

لزنموبيبحیرکذنمكبنافق
لعنمليسلاهطحرخصدوملجک
لبذيفرانشلايلاعوسسيأو
لكلكبءانوازاجعأفدرأو

لكيهدباوألاديقدرجن
لومةريشعلايفمِمديجب
لبهكلاحودناقذألالعبکی

لزمفرشألنصحنملقت
لمزمدابيفسانریبک

لمحتملااهروكنمًابجعاوف
لفطمةرجوشحونمةرظانب
لضفتملاةسبلالإرتسلاىدل

س۲۹۱۸س



افامفابيطهانغأاشلابيطو

هحافکرموهارکذبیطیکح
اهعومدتحسدجنانويعتيلو
هشعنفلخاهعمديرامتبسح
لئانودحجدحللاكاذبىڵلدت

ةمكحورونحابصمهيراغو
هملعلهجلللاقكىدهمامإ
ىدلاولدعللءابهشلاهبناک

ةمامإلالجيباهمهيلع
ادغدقهيداوهوبلکهدعبنمو

هئزرباصنم.تعرجدقوينأک

يتربعقباوسكلمأملوتضافف
یرجذإنيعلاةلقميقليداكدقو

يتلقمدهسملاليللاشیجدقو

جلبناالأمومحلاليلايتلطدقل

يتلقمكيفىركلاضمغتمرحدقو
ةعولكبىفكّيرحلايدبكايف
يربصتينمرعاليئافر
هصخشلنتولسأنأتمراذإ

هدوطدېناونیدلانكرعزعزت
تضرعتامویءامشةطخمکف

ضراعمالعطاقلضفباهالج
الاطوتانفاصلادايجللنمف

لفترقلاايبتءاجابصلاميسن
لضنحةبالصوأسورعكاذم
لسغیفءامحضنيملواکارد

لجرمطرمليذانرثاىلع
لدنجمصىلإناتکسارماب
لتفلالابذلابطيلسلاناهأ
لحناالأليوطلاليللااهيأالأ

لضفتمبهاریسغةراشم
لفستهيفنيعلاقزتامىتم
ليعملاعيلخلاكيوعيبئذلاهب

لضنحفقانيجحلاتارمسیدل

يلمحميعمدلبىتحرحنلاىلع
يلجرمكناتاليولاكلتلاقف

يلتيلمومملاعونابيلع
لٹمابكنمحابصإااموحبصب
للحتمٌةَفلِحتلآويلع
يلمجافيمرصِتعمزأدقتنكنإو

لمجتوىسأكلمتالنولوقي
لسرمريغامئاقينيعبتابو

لزنملكنممقعلاهنملزناو
لّصفلاحاشولاءاثُأضّرعت

لطعبالوهتّصنيهاذإ

لكرلاديدكلابرابغلانرثأ

— ۲۱۹



هناكباضخادعالامدنماہ

هدعبدشرللكيدينمرطقايو
رشعملزدقليماسلاكدجمنعف

اناكفةكسيفمهسوفن
دجنمجلدىلإیزعتالفلفرت
لقتالكدحيملالقتسالعظفاحو

ِقرْوُأزعلاىلعينايلعحودلقو
هدعبلمارالاوىماتیللنمو
اهديلواہیلعهامعنعباتي

ىستكافرقفلاومتيلاوذهءاجو
معشقمأايهللاكامرتيمر

تمكحألدعلاونيدللٌىرُغتمصق
یرجيذللاعئاطارمتملسف

هفيضعبشمداوجألانممظع

املثمفكراعملابًاسوفن0

لقيملوتامركملاموسرىيح
هناكيداعأللاسيطو2

مهرطشيغبلاوروجلالهاددبو
مهسوفننأكاجيلاكرعميفف
ىرلاىلعبولقلابحنمفخامو
ادغدقفقيرطلاعاطفتتشو

اوآرولوفرطعطقاوعيطتسيملف
هُدايقسلسقحللنمبفوؤر

لرمبيشبءانحةراصع

يلجتةياوغلاكنعىرأنإامو
لزتتمابءاوفصلاتلز
لفلفمقيحرنمافالسنحبص

لفتبیرقتوناحرس
لوناملتنكنإىنغلاليلق
للعلاكانجنمينيدعبتالو
لجنجسلاكةلوقصماهئارت

لزعأبسيلضرألاقيؤففاضب
لتعمبلقراشعأيفكيمهسب
لبذيتدشلتقلازاغملکب

لعفيبلقلايرمأتامهمكلناف

لّجعُمريدقوأءاوشفيفص
للحمريغءالاريمناهاذغ

لوعمنمسرادمسردنعلهو
لجرميلغةيجهيفشاجاذ

لبكمديدحلابفصنوليتق

لصنعشيبانأىوصقلاهئاجرأب

لفلفبحهنأكاهباعيقو
ليزتملةرصيفاهرخاوج
لمحابابعلايذيناملالوزن

لقنلافينعلاباوثأبيوليو

Ve



ابنيبمعلبنمألادالبلاداف
اودغنمنباهنمأيفلئاقمكف

غرتملهماهملايفةاتفنمكو
یرالفدالبلا.نارمعبماقو

تضمانمايالخزأةجهبايف

مساببضاففىرشبلاةمسىأر
نكتملنيمامإلانيبةضوربطف
مرونعمليءارضخلاةبقلاىلع
یوٹیتماحوركنمانيلعلنو
مئثقبديأواتلوقلابو

لوجوعردنيبترکبسااماذإ
لدنجباديشَمالإاًمْطأالو
لجعمريغاوفنمتعتمت
لعثأريغبنشأاياشلايقن

لموحفلوخّدلانيبىوللاطقسب
للکميبحيفنيديلاعملك
لقنقعفاقَحيذتبخنطبانب

لتؤمريغهلاذعتىلعخيصن

نبيلعخيشلانملاؤسىلعةيمظنلاهتبوجأنمباوجبهراعشأمتخنو
:اذهوهوربج

ابالملعلابِرلاةايحناف
ىججلاوخاتامركملافيلحالهف
اسنمدجحالجنديعسكاذف

دنعحصلهجارعملايفلوقلاامف
همانميفهءاجمونفيطماا

ةعاسونيحلكيلالصو
التدشنمامباحصالاولالاعم

تلبتسامولعلابتاصرفيذو
ترقنيعلاهبالامهبلاني
ِتّشبوتباطمايألاهجواهب
ِتّلَتسمشكايلعلابترلاىلا

ةنجويمشالايبلاحورب
ةعرسبريملاقلايلحضواف
ةملظدعبنمرونلابىنانمىلع
ټتلوتيهالملامايناالا

تن



باوجلا

ةيذعلايداودنعارهيليلخ

متمةافسمةافسملاىلعاجوعو

لزانملاعسلايداويترذُغيفو

الزنااهرابوخباحيفلاىلااريسو
العلاةورذفرنمربجنبيلع
دېتجافتکروبملعللابلاطاشن
احدامرعشلامظنتيلئليلع

هليقيفهتلقاٿاناامف
مهفالتخاهيفجارعلانعتلاس

هندعبتالفٹیداحامهعمو

هجویسومملكتلابصح

هلیلديامجنلاويفِءاجدقو
ىغطالوالىفطصملاابنعغازامو
هليلدقاقشنالايفقبطنعو

تبثُمءامياملعلاٌبطقامْأو
یوسالكلذحورلابیریضعبو

ةداعقرخاذفلاكشإهيفامو
ملأتنودردصلاهيفقش
اولَوَأوًامانماذهاوأرعمجو

احرصمءاجتظقيتسااهضعبيلو

ةديعبايشأحجارعملاىوحاولاقو

ةبحالادنععبرلاقوقحيضقلل

ةرظنبيميلساہمادورت

ةزعاماركعماهالزناكانه

ةمهودابتجاومزحومزعب
ةيانعلافطلكالومنمكدعاسي

ةحدمولاؤسنمينعدلأستو

ةعمسبىضراثسَلريبديفالو
ةشجوحوربعمَجهتبلاف
ةيرلاكلتباصيصختدجال

ةلحنسُحايهللاليلخليلخلا
ةردسدنعیپتنافیکنکیملولف
ةنطفوروضحعمالاكاذلهف
ةءارقلاكلتلمهفافمهضعبیدل

ةحصرابخاريسفتلاىلعقاّسف
ةكمبهودقفيملهناثجو

ةدوعوجورخيفراجحورلاىلع
هتومريغنمحورلاجورخكاذك
ةلدالاحاحصاذهمشوقىلع

ةنتفلالإكايؤرتلعجامو

ةيضقيلدالقعلاليياهنمو

س٢۲۷



هللداصننارقلاركذيمو
زجعممظعاناکاذهحصولف

ادهاشمريفغلامحلاعمناکو

هناركذلابنارقلايفردجاو

هناومانمايؤر

تضقانتجورعلاثيداحأاولاقو

قردقتيبلانمرهظاهضعبيئو
هنودبیوریورسالاعمیوریو
هناثيداحالانيباوعمجدقو

الوعماضياجارعاىفنضعبو
هلیپتنمالوجلااذهنایر

هدعبةيانكنعالاعبسلاامو

حباوسلامارجالاهذهامو

رصقمامفحيجرتلانعيلِإو
هنأابتالضعمنمينصلخي

مشاقمحيحصلالقعلابتنانزو

دلاخوورُمَعلاوقاعبتتالو
ىداجنمىلعانقفوبرايف

ةترافظنممكيلايدهاو

همظنبنامزلاداجابحثئاسف

هبنکعجارمنمنكمتامو
هشاخوجذومنأهتكلو
التامبحصلاولالاوىدايبن

ظفحلاظاقياوًامانم
ةئيهواهولوأتافسلفلع

ةلوقثلاثراتخا

ةفلكلاهفمجاتحأالفمام

ةنسوباتكيفققفاوتملاذ
ةململکدنعشرمد

ةعانصلايذهبابرانمكاملف

ةدارالابسحلوقلاهيفطس

ةيربلاريلملستوةالص
هَمَأريخمتنراقركذلانم

—۲۷۴۳ہے



:هيثرييليلخلايلعنبهللادبعحيصفلاخيشلالاقو

ةفلاثىلعيشتتدفف
اهخوفايىلعيعانلاخفن
اهسفننمتسمالولةابن

امنوكلاتحانولةأبن

نمدابكالاتقفيعلاي

لعملاخدشوزرلا
هنافرعيذلاخيشلااهيأ
نمةدنكاخاكاندقفام

هوشحاصخشكنهاندقفلب

انادعسادماىتفاي

هفتحديعسقلينارحأ
اقللانوميبدعسينارحا

هبنوكلاقرشااديعساي
امملظادقلفانيلادغ

املبذينالبقانمنذاو

اجرايدللناكاديعساب

اصلاخارتمايأللتنك

دبعلبنهيقفلابيرألاوإل

اججللتمارتفتبيصأأ

اجوعاابيضقتبلااهغاص
اجرعتنااشفتءاشةأبن

اجرحتباذلربصلاعضوم
اجرلادربىوتجالاهاوطيف
الدمىیسماوضرالاملاع

اجشقلحلايفعابناوهماه

اجهايوقمزعلابناك
ىجدلاقفاىلعردبلاكران

اجسليلااذارولاماع
احداملعواشةمش

ىجرلاريخوبرقلاةرضح
اجبتنادلخلانانجب

اجرفتنازوفلاقيرطب
اجدفهاتنمثةمهرب

اجلبااريصبملعلابناك
احتتماريضنسفألابناک

اجرفالعبركلاىدلو
اجرباہفكريغنكينا

44تاقئارلالئامشلاوذدَمَح
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44تاجئرملاحتافوفاخلکيدبمتيصلاعئاشيميلسلاۆ

4تارهابانسبتاهئاتحاصفركفتانبنمهل5

يلةرجحلانمرشعععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلاضرقن
ملسمنبديبعنبدمحديبعوباةمالعلاانخيشبدألاوملاعلانمةفلتخمنوف

يأراذ.ةيعرشلاماكحألايفاريصبواقذاحةكارداهيقفناك‹يميلسلا
ءاضقلايلو‹ايتفمواسرّموةبعصلارومأللاسراماميكح.ءاهدوةسايسو
٠يليلخلادمحممامالاةلوديفمثيصورخلاملاسمامالاةلوديفلئامسةيالويف
ةديدعنينسايضاقايفرمتسافلئامسىلاداعمثدبدبةيالويفءاضقلايوو
يداوةاضقىلعامہبقوفت.هتسایسوهتءارجيفةعمسو‹ةبيههلتراصو

ةمهملااياضقلاهيلادريوهريغىلعهمدقيوهلجييليلخلامامإلاناكو‹لئامس
تفعضامفايرقتهرمعنمفصنلايفصبفكدقو.ةيعرشلاماكحألانم

نالبقهتريسنماداتعمهيلعناکامىلعهلاحيقبلبهطاشنیخارتالوهتم

تفتسموملعتمنيبامئادسانلاباًصاغهسلجمىرتو٠ىمعلاهيلعثداحي

ناکوريثکقلخهسیردتنمدافتسادقو‹هلبتاکوءیراقنيبوعمتسممرئازو
نماہیفلختةرتفهلتضمو‹ديبُعنبابرهشو‹ايخسامركقالخألانسح
طقسمبروخلادجسميفاسردمنوكيلديعسناطلسلاهبلطفءاضقلالامعأ
لاحلاهبرمتساوةاضقلادحأعمةفنأتسملااياضقلايفارظاناضيأهلعجوقفاوف

البهنطويفيقبدّرتلانعلقثونسلايفنعطوربكامثةفيظولاهذهىلع
ةجحلايذ٢۲مويىلاعتهللاهافوتىتحهبرةدابعيفعطقناوةموكحلللمع

.هلرفغوهللاهرفلاوةئامنالثونيعستماع

نيتئامونيناماعيكزإلامعأنميسدلبلرألاهنطويفهدلومناكو

٢۲۷—



يليلخلايلعنبهللادبعخيشلاهذيملتمهنمءابدألانمةلمجهاثرو٠فلأو
فيلأتلانمةمالعلاخيشلااذلو.هراعشأدعبهللاءاشنإهتيثرمبينأنس
ةيادهباتكودحاوءزجديحوتلاملعيفةقراشلاسمشلابىمسملاباتكلا

ةسمخهقفلايفرهاوجلاةنازخباتكودحاوزج.ماكحألاجنمىلإماكحلا
نيدتهملاةرصبتباتكودحاوءزجنيحلاوىوعدلايفنيمثلادقعلاباتكوءازجأ
وهوناجرملادئالقباتکودحاوزجنانجلافصوفنانجللاةحجمبباتکو

ةمالعلاخيشلاةموظنمحرشهلو.ةلئسألاعمةيمظنلاهتبوجألواحفس

اهنمیتشعيضاوميفدئاصقةلمجهلوديحوتلايفيسرافلارصاننبروصنم
ةاغبلاةكوشعمقلوطلادلبىلإيليلخلامامإلاريسميفاناقيتلاهتديصق
:لاق.ابنينصحتملا

ملظلاتباجناو قحلارجفمست
ىقتلاوملحلاوملعلايذىدهلامامإ
ىلعلاجردايقاراياجسلاديج

اهرسأبنامعتنازهتعلطب

ًابرغمواقشلدعلاايففرهظأو
هتيتأيحاونلايأنمرحبلاوه

هليذلامامإلاناذاشلصألاهل

بناجلکنمراصنألاهبفحت

تهجاووارصعوطلادالبیلبت
ابظلاتقربأواعمصلاتدعراف

ةعينمادالبتناكدقواهاتأ
امنأكلابجلادسابطاحأ

ملادحاملابنيدلاةانقتماقو

مشألاهلصأيمتنيليلخلال

مصألارجحلاعدصيمزعومزح
ملعىلعارونراطقألاىلعتءاضو
منغلاعمىعرتدلابائذتراصو
مركلاودوحلاوفورعملاهتجلف

ملقالوريبىصحتاللئاضف
ملارمقلابتالالاتفُح

۰ابیرق ملامکیتاهنيدُسلانم

مكترمليللاكعقلاماتقراثو
مکٴالاوصجلابءاجرألاةروسم

مرهداشوأنينرقلاوذدسلاینب

س٦۲۷س



مراکأموقناييذوباها
اهتيصراطدقدجملاتاقباسمه

مهتوکسباوعيضدقمہنکلو
لئاووعوبسنمافعمجحت
مهنابظيفحلاحوللايفهللاىضق
احصانمنيملسملاماممهاعد

اودرموهلاحصناولبقامف
دّيشمجربَوطلايفملناكو
ىلعنکيملنأكاكداهحطحطف

مهحالسنممشايفامقرحأو
يفماقأومهعورايفنکسو
للزيملولدعسمتاہیفقرضأو
ابصلاتّبهامهللاىلصواذهف
انلتيلتامباحصألاولالاعم

مدنوبرشيمهمصخنمیغوثویل
ملعنموهارددقنماهفرعيو
ملظنموةاغبلايغباوركنيمو
مدكفسواملظرادلالالخاوثاعف

مرحاولحلاامنورديالليهاج

مذلکويغبلکنعاوعجريناب
مضوىلعامجضْأالافمِهِعَطَق

ممقلاىلعهوبدقعينمنصحو
eرشبالوالءانباهارث

مرضلابثرحلاوبرحللمهتالاو
مغرنملامغرناميالایدهاهانف

مالاجينمللقحلابمهي
متخايناللنهحرلاهبنمىلع
ملظلاتباجناوقحلارجفمسبت

ىلإينورابلاهللادبعنبناميلسخيشلامودقدنعةديصقلاهذهلاقو
:ناونعبلئامس

امعنمحبصأرهدلااذهفرشبأ
همايأتقرشأونامزلاافصو
طقسمنمائنهمريشبلاءاج

اهلهآورصملبقنمهبتهات
نمهللادبعنبناميلسيبسح

:‹«اشابلاةماخفببحرتلئامس»

امركتدوعسلاكالفأرادو

املظماليلناکدقامدعبنم

امدقتمهرصعفسويلوصوب

اجرتهراخفلاهنعانلتورو
امفلاتسرخأفهربانمتبطخ
— ۲۷۷



هفيسبميرلانعبذيدسأ
اتاماهتقفدقةداغ
هسابةيارنجلازهتتداك

هتافصنأقحلاهوجوتدهش
هتامثتعفرتمركلااذإو

برامنامزلاوةنايصللنم
تفلاحتمانألاقرىلعلود

تقزغفيكمالسألاىلع٠
اهلسنيفةّسوفنزع
هبابعدنعرحبلاشينماي
اقراخيلايللانحتتلزال
الاطانويعاهنمادهسمو
هتانقداهجلاعفريذلاتنأ

ىلإةصخاشنامعنويعيذه

مظتنافكلاصوىلإنحتادبأ
انسلابعطسيبرغلاقفألازال
اھکاحدقصلخمةيحتاهذخ

املسارحتارمجلادقوتم

املسامتأطوتساوهئاراغ

امرمرعهنمسنألايديأربو
انغماہملدعلاريغضرتم

امشمشغريزفاکهيلإیعسي
امهسأاميلإهعزوتتدغو
ىمعلايلرألاهداسفبةفنم
امسلاغلبدقهانسوهضارعأ

یمتنمفرشأدحمللتعضرأدق

امطرحبهنأكهيلعىرجو
امييغلاوحميردبلاكابابلج
امّتستوامنافجأاركلاقرط
ابجنألاقاففهتلباسو
امظعألاداوسلارظتنتكايقل

یمحلاوةيامحلادبتاهكلسيف
اغرتمیدحنابقطنیواقش
امظنمنيمثلاردلانماطمس

:يسماشلاروصنمنبيلعنملاؤسىلعهباوجةيمظنلاهتبوجأنمو

ماعريغهنوکاصقنِرلافک
ىتفلابلهجلاحبقأامافسااوف

مراكملالكلًاقابسناكولو
محازتلادنعرايخألابهارزاو

—۲۷۸س



ماهةلاهلاليليفيلامف
يذلايفةسيفنلاسفنلالذباملو

اللهبسدوعقلاىضرينميلشمأ
انيدةودقهللادمحباذهو
ابلاطضرألايفملعلارشنلىدصت
هجومردلافذقياملعرحبلاوه

هلثمرخافلالينيعدمایف

لضعمفشکايجاريخيشكتيتأ
ىقتلاولدعلايذباطخلاىتفنعيور

انينمعسايعلابلسوت
رهاشةدامرلاماعيفكلذو
بجاولسوتلانامعلقناف
اتمناکمناکايحأِءاوس

ىدهحلاوةلالضلاقورافلابامف

دمحمييبلابلسوتيمو
تلاةجحتابثاهادبأيذلايفامأ

انخیشځاویدحلاوحنيديبذخف
همالسمثهللاةالصىكزاو

قراشرذامباحصألاولالااذك

مصطالتلابهجاومأينددرت
مئانغلاىكزأناسنالاكرديهب

مراكملاوىلعللرّمشيالو
ملاعياملاعديعليلس

ماسلايرابنمجرلاىضركاذب
متاحرکذايسنمادوجثيغلاوه

مانمالحاءايلعلاامكديور

مئاظعلالحلىعدتيذلاتناو
ماكشلابعصهللايفىدحلارام

مزالمبدجرشنمهبيفکيل
مهولكشكاذيفامويلح
مراكألاريخهللالوسرهاج
ملاسبهاوسوعدييذلاسيلو
مشاهلانمسابعلابلسوت
مدآلسنىلعلضفنمهيفال
مئامرلابالءايحألابلسو
محافنوللاكلاحلهجريجايد

مراوصلابىدعلايدرمىفطصملاىلع
مجاسبلاقثلانزملاتداجامو

باوجلا

ملاوعلاءيشنمهللادمحبكيلا

— ۲۷۹



همالس0هللاةالصیکزاو

امسلاوضرألايفقلخلاريخبلسوت
اتيموايحهاضرتنبلسوت
هئايبناعمهللالسربلسوت
هباحصوىفطصملالاب.لسوت

اننمونيدشارلانيرمعلابو
ىقتلاونيدلاوملعلالهابلسوت
ةدامرماعقورافلالعفدقو
هردقمظعتقورافلاملعدقو
هلضفسانلایریىتحهرهظاف
انيندنعابلكيهانو

اتيموايحسابعلامّظعنمو

يفهاوسائيشقورافلادصقامو
همظنتمرامهللادمحبمو

الئاسِءاجيتمروصنمنبيلع
ةركفوالقعوالاستكتدجج

ابصلاتبهاملكملسولصف

مشاهلانمراتخلاىفطصملاىلع
مارافشکموياياربلاعيفش
مالةمولكاذيفعبتتالو

مدالسننمدسلارسةصالخ
ماكشلابعصسابعلاوةزحو
مغارلامغرهللايفامهليس
مئاعدلالصأنوكلاحوركلوأ
ملاوعلاردبسابعلابلسوت
میاقوشامنيبنمىفطصملاىدل
مراكملارشنلضفلالاجرنأشو
محازمنمهلامالضفواناکم
مظاعألاريخراتخلامّظعدقف
مزاحمزحأناكلبهلسوت

مراکاليلسلضفيذلابيجم
مطالتلاهربنمارهوجىمر
مزالومولعلاكردىلعظفاحف
مازعلالهألالاوىفطصملاىلع

ةمالعلاهخيشاهبيثرييتلايليلخلايلعنبهللادبعخيشلاةديصقهذهو
:لاقيميلسلاملسمنبديبعنبدمجديبعابأ

ناسنإلاةييامنربدتوناثدحلاقرارطلمتفق

— ۲۸۰



ناميإلاةقيقحملعتملاعللرهدلاعراصمنيتو

ينادوصاقلکنماعارستومللنوشيفيكسانلارظناو
ناديملابمامحلاًدايجوهيلإاونأمطافشيعلااوفلأ
ناسرفلاةياغفتحلاوةياغلاىلإاقابسمهبىداعت

نايعألامححازتهيلعرحسلانمبرضدوجولاَنأكو
نانسويتلقميفاؤرفيطلايخهيفناسنإلانأكو

ينإلانْيَعليىللاهنعفشقيقربوثةايحلانأكو
نافجألانعيلجبتاثيرنيعةضمغرامعألانأكو

يناوجرألااهنوليفىمارتتارازغعوصمدلالسرملااأ
الاسؤرأىلعيشميشعنللق

ذآولفتلمحنمباديوررس
رإاودشرلاونافرعلاتلحدف

ديُغليسىضترملادَمَح
اكفُسانلاذحشيسانلافشاع

نعوانفورعملابارم

نازحأيلحيفٌيجسُمس
ناوريغرستملهانعمتكر
نامزلاسمتدوجولارونداش
يناوتلالاقعنمركفلاطشنُم
نانجلکملعلابيدوار

نايبلاخيشنيتفلامامإركللا
ناسحإلاةميشوهيفملعلاتامفامویتامدقهارتأ

ادرفيِروُودحللايفهارتمأ
اثرنايبلاطشنأيل

ديعبينعوهوهيداناو
المانفجباحسلاضورأو

ركبيهويٽركفضاردقلف
ابابشاهارىیتحاهاعرو

تنابتساىتحنايبللاهضار

نالقنلايروُومثىرم
ينايبتهقحضعبىفونإ
ىنافجأيفوهوهيجانأو
ناقنوللارهأبىلاوتي
نابلألابّيطباهاذغو
ناكرألاركفلارفاط

يناحورلاهلالجيفاهرس

تباث

٢۲۸—



هنمهقفلاديتلبقامتي

اهادميفىدحلاغلبتاهلع

حجسأةعيشلاةمالعهيإ

نكلكدقفمويكيريمار
افحقبطينأءاشامدنع

يزجعويروصقيخيشينلفاف

ناتلاهبيسنمتؤورتف

ناتفلاانسحبتمابتساو
نالجعرئاسوراسنيب

ناسللاروثعالولانيدمنع
نانعلايفهلالىڻرأناك

ناعمريغءءافناففرحقوف

يناشغييذلاقحلاءادأنع

مظعوىدملادعبلقيرلابصغنإويمظنلبقتو

روسويضقنيالممنيف
۳لعءازعهءاببأهيإ

ذإربصلاةوسأهيفمكلف

نادلولاوجاوزألانيبسود
ناتوةلظطبغوىلاوتي
نارسخلانههبمةبصأدق

ناعبطخلكلاروبعن
لالافلاياياعفمشعامهامكظفحفلالر
نامزألايفيلولاىعريناكدقاملكيليلولایعريوهو

لانادعبنيرشعلاموينإ

ديعسلجنيربعلاهيقفلاو
اريافهنعتلاسنإهما

ماظنبانعامسأفنشتاهل

هک:ُڅراتحس

نانلاطسوهيلع
يناشغ

مالسو

ةاضقلاسيئریرولايتفمراص

ةرسمارکرشعمنممه
4تارحسلاةحفنبىرزأهنع

—٢۷۸ےس



خيشلاةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلاضرقنهم
اهيقفناك٠يمدكلايوارمحلايربعلانسحمنبديعسنبميهارباةمالعلا
اہیبنوايعاواظفاحوتوصلانسحاراقواتفموائشنموابيطخوابتاكوابيدأو
امرتحمناوخاللالهسافولأةبيطلئامشوةعساوقالخأاذ‹ايخسايركوايكذ
ردقو٠مظعنأشهلنيطالسلاوةمئألادنعالليسانلارئاسيفلبهموقيف

انیحهدلبوهموقةسايرىلوتدقو‹هتريسنسحوهفرشوهملعللكلادنعليلج
ةلوديفيربعاهنمتايالوةّدعيفهّلوفءاضقلابصنملغشمث‹رهدلانم

دعبو‹ديعسناطلسلالبقنمةنطابلاطخنمراحصابنمو.يليلخلامامإلا

ىلعاسيئرروكذملاناطلسلاهنّيعمثطقسمبةيعرشلاةمكحلابايضاقراصةدم

ايسريااظفلةمكحملانمهتسائرتيغلأنيحدعبمث‹ةمكحملابةاضقلا

يفةاضقلانمدحأهمدقتيالفىنعمهلتيقبو

ةيلهأهلنألرازقيفالورظنيفالومكح
ديعسخاشملاةاضقلانمةمكحلاهذهيفهبعمتجاو٠كلذعيمجيفةيلضفاو

مهارباو‹ينايسلادوجنبملاسويناطلاىسيعنبمشاهو«يدنكلادمانب
هذهىلعلاحلاهبرمتساو٠باتكلااذهفلؤمو|يدنكلافيسنب

ءاضقلاننمهافعأفدالبلايفمكحلاديلاقمسوباقناطلسلاىلوتىتحةفيظولا
ىقىتحكلذدعبمالاهبتلاطاموةطلسلاىفهدوةوسيةدمدعب

يفملثودالبلايفدوقفممظعأحبصأفاهبكرةرايسيفعقومادطصاببسبهيلع

ءفلألادعبةئامنالثونيعستوةسخخماعيفكلذودستالةملُتمالسإلا
رشعةعبرأماعدحألاوبجرعباسةليلهتدالوتناكو.هتهربهللاهدمت
ةلمجبءارعشلاهاثردقو.ةنسنوناثودحاوهرمعف٠فلألادعبةئامنالثو
باتکفیلاتلانمهلو‹یلاعتهللاءاشنإهراعشأدعبابنمءيشبيتأنسثارم
بلانمكلذريغوةيهقفلئاسرهلونييربعلاخيراتيفنيربتعملاصبت

— ۲۸۳



هللادبعنبدمحممامالاحدميفيتلاهتديصقهرعشنمف.ةيخيراتلا
:لاقيليلخلا

ءارسلاكدوجوبالُتَلْمُك
تقرشأفرينلاكايحمادبو

اللدوعسلاجربيفتللحو
ىضترلامامإلاملعلااهيأاي

اقللابوكنملصولاباتفرش
نبوجرتىلزتملكدالبيذه
يستكمللوصولااهحنمتكوجرت
مكمودقبةيشعريشبلادرو
الاوراجشألاكباحرفتصقارتو
تماصواقطانايفقيم
اندالبتللحالالاالف

الاكبتجېتباومايألاكبتدعس

ةيرمعةريسانيفترسدف
ىدحلاوةنايدلامالعأترشنو

مشاغغابلکةكوشترسکو

يذلايليلخلابطقلااهيأاي
جئرلوجتللثايغلاتنأ
ىیدنلابكدوجبيسنمتمهدقل

ءارمَحلا
ءاملظلا

كمودقلتللو
تحازناواهؤاجرأ

ءازولاكلذلرافتتدفف

ءاضيبلاةجحلاواجحلادوط
ءاقلكنمرعدقامدعبنم
ءاوضألاكروننمابودبت
ءامعنلالمكتوراخفلابوث
ءابنألاهثيدحبيطبتمنف

ءابلألاوءابألاوراجح

ءارسلاهسفنيفترسالإ
ءايلعلاولضفلاوالاكلو

ءارمألاكلتداقناوماوق

ءانسنيقفاخلايفالولعي

ءاغلبلاوءاملعلاهلتدهش
ءافعإلاهسهدقدتجمو

ءافطوةباحسنيفتعملل

٢٤۲۸—



ةردقكفصوءاصقتساىلإيلام
ةداعسوةزعيمدوملساف
همالسوامئاديلرةالصو

ًالاوباحصألاولالاعيحجىلعو

ءاونألاترداهىفطصملل
ءافروتدرغدقامعابت

٠رطفلاديعبروميتنبديعسناطلسلااهبائنهمةديصقلاهذهلاقو

مهاربإنبدمجةيلخادلارظانديسلاةبحصوجلاضرأاشممودقاہیفرکذو
:۱۳۹۷نس

رطفلاوديعلاكبانْهيلَفديعلاىئأ
ىقتلاوكرب الومشمموصلایضم
مهديعمايابماوقآرساذإ
ةمكحوامکحكالوأنمكرابت

انرهدةوفصسوباقوبأتنأف
ترخافتكولملاراصعأنأولف

الئانوايأروالقعمهتقفدقل
ةليضفواهتييحأةّس

لوملارخساذإ

ى

ةمألاديعس

انيدعئارشتماقامكالولف
ةليوطكيلإلاماسانللو

رطقلاوسانللديعلاتأكأ
ربلاصلاخلاهعومجميفكموصو رسيلاوةرسملاكايمروف
رصنلاهفلاياًمادقإواملعو
رهدلاكبارخفهاتنإبَجَعالف
رخفلاهكلامتنأرصعلناكل
رحبلااموريزاثيللاامفاًّسأبو
رمَذلاقباسلااےاہيلإتّقس

رصعلااذكوةدوعسماف
رکذافماقءارغلاةّنسلاالو
ركفلاالوكيفلامالاتباخالف

٢۲۸—



ةبغروكيلعلابقإقلخللو
ةعيطمعوضخلابيهيربلاكتتأ
دمحأةمورألايكازلاديسلاوه

اصلخمماقنمميهاربإةلالس
مءاجٰيڳربلادابكأذالفأب
اهحاطباياطلاقانعأبتلاسف

لإورترصقلاىلعأبتنأو
ىللاودجمللسوباقابأرَمْشف
مئاقدعسلابظحلافندعقتالو

انفابكيتأيديعلااذهوتمدو
ىدحلاوملعلابنمحرلاكديأو

اًمظنمًارُذرعشلاكيلإتيلُج

رمألاهلنمهءاشرمالكاذو

ردصلاِمَلَعلاكرمأنعاهرازیتم

رزالاكلملللشدقهبريزو

رغذلاهُهنْهنيالانيلكرمأب

رصنلاهبئاكرودحيطقسمىلإ
رصقلااهللظثيحتخانأنأىلإ

رهزلااهمجنأبكرلاوامسلاسمشك
ربصلاومزعلاهسأريلاعملالينف
رعولاهللهسقحلافثرتكتالو
رحللاوكرطفلابقإلاونُمِلابو

رمغلاييقَبامقيفوتلاورصنلابو
رعشلاديسكهبرصعيفتنكنإو

نبدمحمخيشلاىلعًادرفيصلااهبحدمييتلاةديصقلاهذهلاقو
:فيصلااهبمذيوءاتشلااهبحدمييتلاهتموظنميفيضوعلاديعس

مّلَكلاببصلاداؤفَتبصأدقلملكلانمطمسيففيصلابئاعاي
مصوالومذنمهيفالوالكةصقنمفيصلايفامفتيدُهرصقا

يليلخلامامالادهعيلىوزنولئامسيلماقأةجربزلاملعهدنعوةفرعموملعبحاصوهو١۱۳۵ةنسذنمنامعيفددرتيادب(١)
عیرسقحاهناالاةيابنلاىلاةلالاملعيفرطاشوهوةييرعلاملعيلنايحالاضعبسرديمساوقلاةبردميلةصاخوطقسميو

.نالاىلاقزریایحهنظاويبديلاهانميسرافهلصاوناكدحايأنمةلزلمحيالبضغلا

٢٦۲۸—

 



معَلابءاجلصفوسوفنللريخوبولقللءافصالإفيصلاام
هترهزبرفجسفنلاهيف
برطنمناصغألاىلعودشتريطلاو
انمرکیريفاتأفيضفيصلف

مسننمَتيحَأنمزنمتح
امركهتابختجرخأُهتايح

اقرعانداسجأنمجرخيتلقنإ

انقتحممسجلافادغءامكاذف

ةعفمجولفمللريبانزلايلو
هتميشسفنلامركرحرحلاف
ةبطاققلخلابولقهيلإوبصت
الببابشلامايأهبشيرحلاو
منوءاَصَفلايفجرخاهلفيصلملالاق
ةعونمفانصأهكاوفلاهيف
اهمدقينُبلاسوكتريدأاذإ
ةفداصءابنألاونيتلاثدحو

لقفضايرلاريهازأرغثرتقاو
رهازاممشاوههکاوفلكف
ننمنمفيصلايفامدادعتتئشول

ابلاغتشالاوىوجلالاعتشاالول

ابجعغرفممظنباذيفتخجل

مسّبميزيفجهتبمدرولاو
مظتنمهيفيشوبوهزيضورلاو
مركلايذماعطتساهتداعفيضلاو

مّسقلارفوأهنملانعئاجو
مدعلازيحيفاتشلانامزتناك

مُكَحلادحاولاءاضقباهعسلو
مقسلانميفشيهنإمعنانلق
محللاودلجلانيبدربلاةدشنم

ىمماذجللعفنبراقعلايفو
مخولاةقبرنماعماياربلاقتع
ملظلايفرونلاكاتشلادنعرحلاو

مرهاوبيشلاكاتشلالصفوبير
مطألانميلاعىلعمسللاتحت
مرکوذمركلاوةعنايلخنلاو
معنلانمرخصىلعصالخلابطر
مدنخاومودخاکدقانعلانإ

مقتساوفيصايمدفنامزلاباط

مشدرابنمًامظىلعبرشاو
ملكلايفرشعلاغولبلعطتسا۾
مغعَلاوعجسلانْيرطملاةلحيف
معنلاوسوئبلانيثلالانمأ
مكحلاومكحلانيرهوجلابلاقيف
— ۸۷



انديسراتخلاىلعةالصلام
ةبطاقعابتألاوبحصلاولالاو

ملقلاوفيسلانيمراصلابءاجنم

مرحاولحلانيمرحلاينكاسنم
مهلكناوخاللويلةهحروةرفغموارفعهلأسأهللاو

:يربعلادشارنبحلاصنبديعسلضافلاخيشلايثريلاقو

داصرلابنومابيرنإداقرلافيلعايَسفَلاظيأ
دادجلالاعراصمرکذاوحالصاإلابرمغلاةيقبكرادتو

داعسوبنيزركذنعكلالغشةيلاكركذيفنإ
داسفلالعفبةرامأسفنلانإفاهاوهنعسفنلافرصاو

دالوالاولاوخأللكراتتيمكنافاًيهالشعتال

داقرلافيطكاينّذلاتيأرلرابتعانيعبايندلاترظنول

ازاموتوءاسأالإتّرسأام

رغاةايحلاكرفتال
اضرعوالوطدالبلايفاوبهذ
يرخمشمابکاوممهرينم
لحومارحنملالااوعجج
ٍضرألكىلعرهفاولوتو
تورقأفنومامهتدابأف

دادضألابكيتأتاذىلعتل
دامعلالاوطاوناكاًسانُأت
دايدزالاوولعلاباللطل

يداوبيراردلالثممهْلَحَين
دايقلابعصناكنماولذأو
داوطألاكنوصحلااوماقاو
دانجألامكلتدعبمهرود

داعموقمهلبقنيأمأمورلاكولموعّتوىرسكنيأ
داتوألاوذرصمنوعرفنيأاياربلاعيججاوخودنمنيا

— ۲۸۸



ويلاوذرخفلاوخأمنامعننيأ

اقنافةينملايعادمهاعددق

احناکنلةربعيفكدق
ابلقظعاولاركذيدجيسيل
ايانملاسُکراديتقولک

اصلالمعلاىوسانميعسلك
يلايللافورصيدبتمويلک
اليلدنينجلاةرطفيفنإ
بارتقاوةفلإبانحرف5
اندقفدقخأموليلخ
نكلوبولقلايجشيدقفلك
اياريلارونماركلاتومسيل
یرآنکلوینفیييحلک
ملاديعستوملثمجبانئززام
ىوأمملعلاعماجملحلاعساو

دايزځدمهرغنمنم
دافنلادايقناهلاعيمجاود

دادجالاوءابالاءاي

دالوفلاصلاخنمىسقأوه
داوقلاودوقمللاعرتم

دافللرئاصكشالحل
دابعلالكلاعجفماٹڻداح

دليلاةعاسنمهانفل

داعبوةقرفبانيهأف

داوجوملاعومامإو
داشرلالهأدقفدقفلامظعأ
داغوالاومائللاتوملشم

داجنلاماركانفللمهعرسأ
يدايألايذحلاصلجنىضتر
دالبلاثيغدابعلاثوغمتيلا

يداعألاينفمةافعلاينغملضفلارحبلطبلاعماقلدعلالعاف
علاينفمركشلامساقركذلاماد

يداهقدصلادئاققحلارصان

يدجيدفرلاعبنمدشرلاعلطم

ادعسهلالاةعاطيفشاع

ذامومولعلاةمدخيفبش

دازريخنمدايدزالايفرم
دانعلالهأةاوغلايدرُمقلخلا
يداوبلالهأوىرقلالهأسانلا

دابعلالكلادشارًالاص
داعساإلاةيانمالإكل

داسفإالولطابىلإبصيملوهابصيوهللابئاج
داروُةدابعةالصحيبستوسردنيبرمعلامّسَق

— ۲۸۹



هادهوهتاذهللاسف

اديعسهيقفلاىدوأابطخنإ

ىدبأوموسجلاثروأينضو

رمحعمادلاتلاسامنإ

بولقوترطفتسوفنم
اليثمَتيأرلههللاكرمع
ايحملانيزوىجادلاردبوه
يڪراعورميملا

یسنأسمالابتنكدقدیعسای

يرابطصاينعرفويلزخرف
ايأناكدقنامزلاعيبراي

ابرغواقرشدالبلارونتک

ینعمواظفلنارقللاظفاح

امهنواظفحراثاللایعاو

الفوالوقمولعلابالماع

ادعبوابفمالسإللايماح
الهكوالفطباوصلايفاکلاس

اشواريخءاضقلابايضار

رلاكراتخافجحللیعستترس

یرکدفوترصتنأامنإ

نانجيلهتاذهللادلخ

داسخلادلئاكمهافكو

دادحبوثنامزلااذاسكدق

داوسنولهوجولاضايبيف
داسجلانولكيرجتامد

دابكألابئاذلاسانيح

داهسبتلحكتنويعو

دالبلايفحاصنبديعسل

يداولارخصکاجحلانيزرو
دادولاظفحلعاسيرّمش

داؤفلامممنمدولاصلاخ

داقویوجفموياانف

دايعألانمىلحأايفكم

دانلكيفماوقألابيطخو
دانسالابيبللاثيدحو

داشرلالبسلايداهايعاد

داعلامويلىوقتللالعاف

دادلايخملالضللايحام

داقحألاونافضأللارات
دابعلانبماكحألابايضا

داقمْرلاةقيرطفاقباس

دارملالينلبقبرقللنمح
دالبريبىنكسلاكارقف

يدالايبلاةريجيدلحخلا

س۲۹۰



داهملايفةدجحبافهوفدادولُجوامظعأهللامحجر

داهوبوصناوضرلاباحسنمهاقسوورقللارو
داشمرتامومامddاناهينمهيلعمالسو

داوخيفقرابحالاملكدبعلكنمهيلعمالسو
داجمألاديسمرقلادجاميجايذلاردبمامحلاالولحاص
دابتجالاوذتامركملاوخأيليلخلايضرلالدعلامامإلاو
داهجلامرييءادعألاديمهللادسأحلاصنباريألاو

داصلکهبنميوريلازاليذلاليلجلاكلاموبأو
داشرلالهأوىقتلالهأمالعألالضافألانماياقبو
داتقلاكوشكاَتشنمالظيفىرايحقيرطلاىلعانودغل

داكنالبناشتالةمعنيفمهميدينأهللالأب
يداټعاويلكوتهيلعولىلاعتلالجلاوذهللاٌيبسح
يداغمثحئارراساهراتخلاىلعمالسلاعمةالصو

دانلكيفمانألاةادُهسوشلاةفراطغلاهلآیلعو

ريجنبيلعخيشلانملاؤسىلعهباوجاهنمةيمظنوةيرثنةبوجأهلو
:|زهوهيربجلا

لببعلاهيقفلارصعلاةمالعلمكألايضرلليلؤُسثهَجو
لصيفلامامحايأرلادسمللجلاىتفلاديعسلجن

لوألاءايبنألاملعثراولحزلهملعبقردفقنم

لضفمملاعنههبمركأىلعلكىلإومسييىلزيا

يلجلالوقلاىدلقولخوهلهلزنلاانآرقيفلوقلاام

س۲۹۱



لرألايفةيضقهذهو

لسرلانيدلاصوأتعطقو

لحراواهعدواہیفضحختالف

يلعلاتاوامسلابرهلزنألزألاميدقلايفكاذنأهمأ

باوجلا

لمألا.غولبوجرأهبًادحلرألاميدقلاهللدمحلا

لمكألامالسلاعمهلآولسرلايبلاىلعالصم
لجبملالضافلاربجليلسيلعخيشلاىلإفاذهدعبو
لزنملاباتكلايفايدلاللبلاريليدهنةلاقم

لدعأللاويدقممنإفلضفملافلّسلاداقتعانم

يلولابوبنبانخيشمايألّمجُمداقتعاىلعاوقفتاو
يلزأمالكهنإليقذإلحرتابمَهدقاهدعبنم
لفتحافقلاخءيشلكليلعلانميهلانأاوعمتجاف

يلَجلاهّحونارقلااذنأولققولتوهفهاوسامو
يلدبعلايبللايدالاىلعهبلمعهةليزتهنأو

لضعمرمألكيفيعجرمويلئومهيلإويمامإوهف
(لسرلاعيجوهيلعينملكوتلاعمهللابتنما)

(لكشملاريغويالالكشمنملزنملاقطالامالكلابو)
للزوألطحخحنمةفاحنيلزأوأثدحملوقأالو
لوقمااذهبطقهدابعيلتيمهنأشلجهللاو

لفقملافالخلاَبابتحفدق

لبألادوبکكاهتبرضو
لوالاءاملعنههرغو

يلعلاخيشلااأاهاوسىلإ

— ۲۹۲



لاقلاباہفتکاو

لمعلامثملعللشعوملساف
لصفملااللوقيفىضمالمحا

لمكلالاجرلافصواّيستكم

:لاق‹يليلخلايلعنبهللادبعخيشلاهاثرنمو

ُمئامَلاوقّرلايدجُلهايل
لقاعريكفتروذحلاعفريلهو
نمءاضقلاوىتفلامزحلاعفنيلهو
اهتاوطخيفرادقألالجعتلهو
كلاسلاليسايندلاهذهیرُأ

ةديهومايألاهتيطم
افقلانماہیلتعیبكربریست
ترجاذإيلابتالاهاحررودت

لفغُمايفنيعلاريرقتيب
فئاخهللاىلإىفلزلابدعسيو

هبیرسوٌةغلُبايفشيعلاىضق
اجحلاءيلتممنطبلاصيمحشاعو
يتلحنباطقأويخايشأكئلوأ

امأشحالصإلايندلاىلعاوماقأ
اوجرعواوماقأاماميلعاوماقأ
مہرةاضرمءاوجأيفنوريطي
هفرعنوكلاالبمالسمالس
یدحلاونملاوناميإلالجرىلع

ُيئاحيلاوحننمَماحاذإ

مئاغقفألاورتسلاءاروامىري
مَواَفُيالابيٽايامهئارو
مزالتلااهريسىناوتيلهو
مداقوههلدصقىلإلكف
مراوصايالاثيحاهكربمو
مانوهوهبيمرتلبقنمو

مئاصتملهاجاہیفانہو
مئانغلاهنعهلغشتىلهللانم

متاقوجلاوهللارونهللاىلإ
مئافوهادهنممحلصنهل

محارملاواضرلاهللانممهيلع
ملاسضرعلاوذاحلافافخاوراسو

ملاعمهيفقدصللدعقمىلإ

ماددلخلاةنحفمهرورس

مئاسنلاتاييطلابهرواعت

مُحازيالهلضفيفدحاوىلع

س۲۹۳



ماوعلااتیمويحنافرعلاملعلع
مغاررهدلاونرلاىلإضحيابطاخربانملايفهيلعمالس

ماهوهوابكرىجزُيةصعيرشللتكرتنمانخيشديعسليلس

همزعبتاثراكلاىقلتينمو
اتعاذإمللابركلافشكينمو
اهرسملعلاظفحييواتفللنمو
تجد.اذإتالكشملالحلاذنمو

ةعجهدعبابّصلاكقللاذنمو
هماجرتحتمهاربإبُتْبَعأ
هبثداحيفتمملهالاطدقو

هئالبيئٰىلتبملاِءاعُذىبلو

یواهبوطسيقحلاءادنىبلو
اضقلاهبىوهرايسللبضفتأ

اجحلاوملحلاوملعلانكربحيطي
اشتيرجحرادقالااهنإالا

اهلهألًاداصحايندلاىلعرَت

ىوتلايفوةايحلايفرسهللو
ةرغثنوكلايفملعلاباصمنكلو
انخيشبرقلاوناوضرلاكلائينه
ىدهنمكدعبتيقبأامكبسحو
هبردكدعبناولسلافرعيلهو
ازعلاانلاريبغلاءانبأونحتف
ةيجسءازعلافهيبةءازع

مهاسرشلابنوكلاهجوواذديتع

مئازعلاهنتمفيصحيأ

مصاعهللانمروناهبیعسیو
مناكدشرلليغلاواهسدانح
مئامغبیسبهتداغضورلاكو

ماجرباقلايفبيجتسيلهو

مداعوهوهبرکهنعجرفو
مشارغتاقبولاوهذقنأف

مئارجلاهيلعباننعرغفتو

ماحوايدلموكحممثامو
ملاستوُادحاوىستتاہیھو

ملاعةريرسلايفاصهفشاكي

مءالتتلحرقلاكهئاشحأب

ناغملامعنناوضرلافهللانم

معادهللابناجنمهلءانب

ملاسيالاضقلانكلوانيلإ

محارتلافهكاردإانزعنإو

س٢۲۹



«مغالاواكبلافيناوغلاكلتوىسألاودلجتللالاجرانقلخ»
مئامعلاالعيوطتةكرابمةرظنريخهدعبمکیفهللو

ماسنفطلباميدافتمكيلعةمعنبيباشىهرلابلز
مغاريلةءوساه:ةخرۇؤممديقفنعاضرلاكسللابمتخنو

ةرصبت»:ىمسملاهباتكيفءارعشهلمجرتماخيشلااذهركذدقو

ملاقركذلافنالا«نيربتعملا نب دوعسمنبرمعحيصفلاملاعلاخيشلامہم

نبدمحمهللادبعابأماعلايضرلاخيشلاحدتمايذلايفيلسلايرذنملادعاس

نبدادمبيدألابتاكلاحيصفلاخيشلامنهو«يربعلابلاطنبفسوي

:اوأيتلاةقئارلاةديصقلابحاصيرفاغلادشارنبدمحم

ملعلاونابلاوىوللاركذبودشيمغنلاوناحألابسيعلابرطماي

رصاننبيلعیسوموبأليلجلارعاشلايكلفلالضافلاخيشلامهنمو

٠يولهبلايودعلاحلاصنبرصانمهنمو‹ينونتلايناهبنلاريحنبدمحمنب

نبناميلسنبدمحأحيصفلاخيشلاوينابيشلاديعسنبيلعخيشلامهنمو

وهويمرضحلاديعسنبماسنبرصانخيشلاو‹يوزنلايناميلسلابلاط
نبدمحمةمالعلاخيشلامهنمو‹ديعسنبملاسنبرملاروهشملارعاشلاوخا
فوخمهءامسأانكرتمهريغوالوهواه۱يوزنلايفيسلادمحمنبسيت

مراكمبروهشملايربعلانارهزنبنسحمخيشلاريمألااوحدتما.ةلاطالا
ةنودممهدئاصقو‹مركلاوهاجلاوةوقلاوةعاجشلاوةعاربلاننسحوقالخألا

.روكذملاهباتكيفمهارباخيشلااهنمافرطركذ

٢۲۹—
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دعسنبمهارباخيشلامهركذنيذلاءارعشلادحانع

ينامعلارعشلاعئاورنم



تافطاعوخأةدنكنممهاربإربلافيسنباهيقفلاو)ط
4تاتكنالجوتاقئارملعدئاوفهمظنالج

يئةرجحلانمرشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلاضرقنه
ناكيلخنلايدنكلادمانبفيسنبمهارباةمالعلاخيشلابدالاوملعلا
ةيملعفئاطلوةّييداتكناذناكوابيجحنالضافوابيرأايضاقوايداواهيقف

يفاسردمهرمالوايفناكوةقئافةحامسوةقئارةشاشببناوخاللطسبني
طقسمبةيعرشلاةمكحلابءاضقلايلومثديعسناطلسلادهعردصيفطقسم

ءاضقللداعمتيلیلخلامامالافرطنملخنيوروكذملاناطلسلااذهدهعف

ردصيئىتحةمكحلابنيدوجوملاةاضقلاحاشملاعمهيفرمتساوةمصاعلاب

يفنعطوضارمألابلقثذاءاضقلانعهافعأفيلاحلاسوباقناطلسلاةلود

ىتحلاخلافعضوةخوخيشلايناعييقبولمعلابمايقلاهلاحلمتحيلونسلا
هتمحربهللاهدمغتفلألادعبةئامنالثونيعستوةسخخماعيفكلذوةّينملاهتكردا

لهالضفانماکسانایزنایضاقواقفاملاعدمانبفيسخيشلاهوباناكو
يغبلالهاهيلعىضقفطقسمىلعلصيفناطلسلاهاضقتسارصعيفهدالب

اعمامهتباصأفقدنبنمةيرانةصاصرهيلعقلطاهتجوزهعمتناكوهشارفيف
راعشأمهارباخيشللولخنةدلبيفكلذناكوهيلعهللاةمحرامهنيحنماتامف
:يلاسلاديبعيأةمالعلاخيشللهنملاؤساذهوتبهذنكلوتاسمخو

ارخزىدهلابرحبملحلاوملعلابارهتشاصعيفنليلاؤسيدهأ
ارفسذانوكلاءاضامتردبوةقباسملعلافهل.ديبُغىتف

ارردلافذقيىفاوملاهنأكهمظاعتيفرپرجتيبتیر
اردتبمهعمسافهبیکرتقمعنمةثراحوديزيبانهذراتب

— ۹۷



«ارمقلاوليللاموجنكيلعيكبتةفساكبتسيلةعلاطسمشلا«
ىرتغوسياذاماهبصننموجنلامأموجنلاوهيفردبلاعفرنأ
ةفساكسمشلأاراقادغنمو

تسکعدقوهانعبدارلاامف
رمقالوسشيففسخلارهظيال
ىلعباوجلابننمافيلاؤساذه
انديسراتخلاىلعةالصلامغ

ارمعاهدقفنمةعلاطبتل

ارجحدقعونلااذماةيضقلاهيف

ارتسيذلاىنعمامفعولطلالبق
اركفرئاحينافباوصلاجهن
ارحسهناصغايفقرولادرغام

باوجلا

اركتبممظنلاعيدببىنانماي
هتعلطكشلاځزيباوجلاكاه

ةفساكبتسيلةعلاطسمشلاف»
یتفريختيبلااذهبریرجئر
ةلضعمفاشكةلكشملالح
نموزيزعلادبعىتفجشالاوه
اهريننهرلاننسنمماقا
هتريسلدعالولةيمأونب
اہبصانليللاموننالوقا
هبءاضتسيرونسمشللسيلذا
ةملظمِءادوستعلطاہکل

ةعلاطبتسيلةفساكسمشلاو
ةلعافليللاموجعفربهلا

اررذلاجرخييفاوقلارحبماعو
ارفسذاليللامالظوحميحبصلاك
ارمقلاوليللاموجنكيلعيكبت
ارَمُغهبمركادحيمهلل
«اردصلافرعيىتحرمالادرويال»

ارمغاهنايغطلاعدبنمًدهو
ارختفهواتيصاربتماوقراٺ

ارمقلاومجنلايراويعاعشالو
ارقیرثلاتحتیدحلامامايكبت
ارظننمكاذيرديفعضلاةياغيف
ارمقلابصنتواوويکبتلعفل
— ۲۹۸



ةقرطمتنغامهللدمحلاو

نهةيربلاريخىلعةالصلاغ
اركفلاضبنتستةقرومنصغيف

خيشلانملاؤسىلعهباوجاهنمةيمظنةلئسأىلعةيمظنةبوجأهلو
:وهاذهويربجلاربجنبيلع

مكحلاةمالعلاىلايريسقاناي

انتودقربحلايقتلاهيقفلاكاذ

هتبسنيدنکلاكلاماباينعا
نملكاشملالالحةمورالايكاز
ادېتجمهللالاعهبمركأ

نمكوحنريسلاثحايخيشتيتا
ةرُئاجدودحلالعةالصلاله

لهفنيتلقزواجيملناءاملاو
فلسنعفلخلاايفلئاسملاضعب
یریريخالاوالوقفحجريمهم
الانمءاشاامئاجلهذخالاف

قلفحضاوباوجبالدجف
انديسراتخلاىلعهلالاىلص

التيطملايداحامبحصلاولالاو

مركلايذبيجلايقنمولعلارحب
مشلاوءايلعلايخانامزلارون

ممحاويالاليصافيسليلس
مكحلاوبادالاوعرشلاضماوغ

ملقلاوملعلابهنارقاقافدق

متغمريخوجرالئامساحيف
مکحلاحضاويفىنارجحكاذما
مركلااخاالماهبلاستغازاج

معنلاووفعلايذمهرىلااوضم
مشلاوءايلعلااخاايهفالخ

مهعسجهنوففأليللقلاوق
علاثعابيفاايخكاج
مالاىلعسمشتدبامدمحم
مكحلاةملعلاىلايريسقاناي

— ۲۹۹



باوجلا

ممحلاوملعلالهاكحدمبدصقاويميشنمحدملاسيلفيحدمكنععد

يمظناكلهجلابنلثويغلامهادبلالضلاليلاذإرودبلامه
مقللاحضاويفهجنىلعاوراسدقويبنلاملعاوثرومهبمركأ
مكحلاسراديجومالظلاباجيومانالادهبمهبموجنلامه
مهملعراثانمردصلاجلثيامدتلاؤسلابدصقافموقلاكئلوأ

مهلاومهلانيبقرفيالفايدترملهجلابللزيملىتفكرتاو
مدننمفكلاضعيىحضامويلاوبعليلووهفيفحبصيويسمي
مكحلادحاولانوعبباوجلاينمذخفلاقملاتهنامكؤافجالول

ممااخاايهيلعلصلوقيمهضعبدودحلاىلعةالصلايف
مظعلايذراتخلانعثيدحلاصنهتجحلاوقالانمحصالاوهو
مهباهعاقيانمعنيضعبلاومملنمبوتلاباهديقضعبلاو
مزتلاوهنمفرغافلقولزوجيهبلاستغالافرهاطناءءاملاو

مدقلانعيلاعلارثالاحرصدقاذبوادكارهيفعنملاامناو

ملتالولمعافاشتلوقيابذخففالخلاايفةلأسملكو
مكحلاوملعلااذدبجتلواحيجرتلانعتزجعوادابتجااذنكتملنا

مشوقحيجرتنعكتقوقاضوااوفلسلالالاوقاكلنحجري
مركلااخأايحماسوبارأدفامعدوباوصلاهنمذخفباوجلاكاه

مهلكعابتالاوبحصلاولالاورضمنمراتخلاىلعةالصلا

نبدمحمةاضقلاحياشملانييلخنلادونكلانمةفرعملاوملعلالهانمو
يلعنبنامیلسودمحمنبدیعسایلاحدوجوملاهنباونينسذنمىفوتملاديعس

—ee



الودمحمنبفیسمهداوجاومهنایعانموةايحلاديقىلعدوجوموهكلذك
نايببحاصتیبالامہیفنکیملولونيدوملعتیبةدنكلاناىفخي
لخننمنييمالسلايففركذيءيشلابءيشلانأاموىفكلهيّمعينباوعرشلا

هيلعهللاةمحريمالسلادمحانبدمحمظفاحلاملاعلالبلضافلانّيدلاخيشلا
ةنوحشمخراتلاوريسلابتكفنومدقتملااماواننامزيفمهدهعننيذلاءالؤه

.صعمتاحنبدوفسويدونكلاداوجأنمو.مهريغركذومهركذب

نبدمحخيشلارشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلاشرقنم
ةنسحهتريسوةبيطهقالخاوابيداواميقفناكيواجنفلايسرافلادمحنبريهز
ناطلسلااذهدهعيفوديعسناطلسلاةلوديفنادلبةدعيفايضاقراصو
ءارجنهةنخٹمحورجببسبةينلاهتكرداىتحديعسنبسوباقيلاحلا
دعبةئامنالثونيعستوةعبراماعيفكلذواهيلعلقتساةرايسىلععقومادطصا

ريغوثارموةبوجاوةلئساوثاريلايفةموظنماهتلمجنممظانمهلوفلألا
:ديبعياةمالعلاخيشلللاؤسلااذههتلئسانمفكلذ

اردقوةبترمكاذبلانوارحبملعلايفادغْنَملئاَسأ
ارخفهافكنيفراعلامامإدبعوبامضخلارحبلاوه

ارحبواربرطبثيغويوأيهيإبيرغللفهكو
اريخوافشكيندهافالاؤسينمكيلإةاضقلايضاقايف
ارقتسهايفرادلانحصباًصلناسنالارصبااماذإ

ارذعهنميفليوهيدالوهيلعدوفالوهلتقيأ

—۹٣ا



ارکفراحیتحلهجلاهارعاديلبىفباوجلابكرادت
ارطقلخلاريخراتخلاىلعيلايللاىدممالسلاعملصو
اردقسانلالجأىوقتلاىلعمهنمباحصألاولالاكاذك

باوجلا

ارجفءاملظلاسدانحٌقشياردبقفألايفاقرشماباوج

رحسهنمعمافقحلانايبهيفتمراميفقحلاكيب
ارفكوانايفطهيفاولحوانبكيلعصوصللابقناذإ
اريكتيبلامارتحااومهكتففالخالبزوجيمهلتقف
ارهجلالانوينيمهارتىتحلتقلازييالضعبو
ىرحأناكفثيدحلاهديؤييدنعنيلوقلالوأنكلو

رهظسمشلاِءوضلثمريممتردبريهزىفهلخف
اربتئشنإرصانةلالساميقفاذاتسأتكرتفيكو

اردوهماولطقللادمهلحاسوحنمَن
ارطلالامثراتخلاىلعمالسعميرةالصرخو

ديجملادبعنبديمحلادبعنملاؤسىلعهباوجةيمظنلاهتبوجانمو

: يراصنالا

بئارغلاريثتيلايللادوسوبئاجعلايدبترهدلااذثداوح
بئاونلاهتلمُحدقلاهارياندلايذيفركفلانعُمُينمف

بئاصملاباهحارفابقعتواجزمهتفخامسلااهولحيفف

ت۱



نلحراواميدنعضرتالف
اذلاهوفجمولعلالمهاف

اهوقناعامواهوقلطاذل

ولأامهللانماولانو

مهساکنمقاذنلائينه
يلاعلاليلاوموقيالخأ
اياطعلاليلاياطلاقوسن
يحيرالالضافلاملاعلاىلا

يذلاريهزنبدححىلا
الۇسينمكهيدّيسايأ
يندهاويللكاشملالحمو
ةَجليفنالاكنبانف
هنذقناويديسايهدشرأف

هسرعنعءرلارفاساإ
هباردقليلايلدعبو
اعجارتأدقاذدعبنمو

شاشرلالانوشارفلاسادف
امللمحلاابنأنيف

ديدشرجزبالعماقو
¿لاذإقالطلاباهدعوأو
يلايللاضعبثمندقلتلاقف

لوصوهنمناکلهردأملف

بقانلاتاذيهفاهترضل

بقاوعلاريخهيفالاولامو
براوضلادوسألارارفاورفو
بقانلالكويلاعلااوزاحو

بهاذملاكلتريسىلعراسو
بهاولايوقمزعودجب
براوقلايطديبلااهبيوطنو
بياطألاليلستامركملايأ

بتارلاىلعأدجملاىلاىماست
بلجاوكّيفصدشرأف

۱مظعاييديبذخو

ع۶داوناريحلهجلانم

بعاتلاتاقبوُمنمهيصلخو
بئاغوهوافروهشترمو
بزاعحبصأفرمأسرعلانم
بلاطلاليندعبهرادىلإ

براملاعياہنمكردأو

بنامىسأفايفلمت
بئاعلاباكترابڭرتعتملف

بئاصوحيحصلوقبهدفت

بئارتلاىیطاعتاصخشتسناف

براھوهويتضبقنمصلت
بئاصناکلهوينمهامرم

—۳۳ےک



اذهرمألأوناكيذلااذهف

تنابيهلهاايفلوقلاامف
اهقيدصتعرشلامزليلهو
ابنفحليلهلمحلايفلوقلاامو
امكحلعبلابقحليلمحلامأ
هطقلخلاديسنعءاجدقو
ىمحلاالإينإزللسيلنأب
يذلافالخثيدحلاظفلو

يلهحضووباوجلاينلنأ
روبحيفشعورورسيفمدو
دجحأىلعهلالاىلصو

تقرشاامبحصلاولالااذک

بئاشهيفامقحلاوهيلوقو
بئاصبيندفألاقملااذ

بصاغناکنممکحاهمکحلهو
بنابنوكيهنملعبلااذو
بحاصوهوهلشارفلانأل
بتارلايوقحيحصثيدح
بئاصوهوهجرهبديري
براقمنكلويمظنبتيتا
بئاطألانباايلكاشملالحو
بعاتلاتيفكديغرشعب
بکاروشامريخیدهلايبن
بهايغلاولبنقحلانمرودب

باوجلا

بجاحنودتدبدقىحضلاسُمَشأ

قشمهكلسيفرتلامأ
هباناتألاساذم

ديمحلادبعمهشلالضافلاوه
اندزأنممراكلملاهتغ

ةرهجهەدياباوماقو
اطقنومهُويستحضأو
مظعلوهلكاودباکدقو

بكاوكلانيبقرشأردبلام

بعاكرصخلاةفهفهمديحب
بياطألالسنةءورلافيلح

بصانملاميركديجملادبعنبا
بئاتکلابىفطصللااورصندقو

بناجلكيفقحلااورهظأدقو
براغلاواهقرشيفرفكلانم
بلاطملاليلديدشلكو

۹٤۳۰—



ىجدامهمليلايفنيباهر
ىفطصملااوعيابدقللو
الوةايحللاورظنامو

محلاوحأفرعتتئشاإ

اوضقناووضمموقكئلوأ
تلدعكارايلاميليلخ

ىتفلارغيلتمشمیو

الئاسبجأىلافجلاالولو

ىنأدقنمركاذأنكلو
اباوجديمحلادبعكنودف

ةجوزنعءرلارفاساإ
املاندقواہیلإداحعو

املمحلاىأريلايلدعبو
انکللمحلااذبترقأ

جوزيهوافوقيفقصت
یریضعبففلخلمحلايلو

هبىلوأجوزلاىريضعبو
ىفطصلارجحلارهاعللو

تنزدقنابتزقأدقناو

لعیفىلصوادهف

ىقتلالهابحصلاولالااذك

بجاووهاجهيلإاوماقو

بطاخءاجهبصنركذلايفف
بقاعريغمہماوكرتامو
بصاللامارکءاملعلانع

براشلیہءاهبسحيف

بواجينحاصاینُالو

كلذلفينركاذي

بئاعلکعدوهنمقحلاذخ

بئاغوهوهلروهشترمو
برالاءاضقنمهلمات

بناحمىسمافاعرذقاضدقو

بقارميبروتبصغلوقت
بئارتلاواهعضبهللالح
بئاطألاليلسايًاقحالاہ
بسانتدقهلشارفلانوکل

بقانلاليلجايىلرألاسكعب
بکاروشامريخیدُهلالوسر

بقانملاوىدحلايفمهعباتو

بغار



تالاثيغلآنموهملسنبدشارنبديعسو)ل
تاحفصلايفتفيماظنبينأيويضقيرابجنزيفراصإل

بدألاوملعلايفرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقنم
يفدلوينريضملايثراحلايثيغلاميلسنبدشارنبديعسبيدألاهيقفلاخيشلا

ءامعنلايفابلقتمسنألاوةحارلالالظًايفتمرابجنزيفشاعو۱۲۹۹ماع

ناكو١۱۳۷ماعيفةينملاهتفاوىتحمكحلاوءاضقلابصنمىلوتوءارسلاو

هناوخاهيفحراطيوهضرقيورعشلابحي رابجنزيفايضاقهلبقهوباناکوءابدألاهنا

رابجنزيفءاضقلایلوتنمموهتافوراتىلعالوهتدالوراتىلعرثعنملواضيا
ماعيئوتو١٠۳٠ماعدلوينيغلاديعسنبرصاننبديعسخيشلااضيا

:ةديصقلاهذههلمجرتلارعشنمو١

رازنلاهرهزيفىيرلااذافهتاودغيفديللركبمو

راهزالاروسلادفلايسفنافصلاةيولأهيلععيرلارشن
راصبألاىلعهرظنمعيدببايوتسمهابداؤفلاذخأ
راتحلادئاوعكلتوابجعاذشلانانفانيبيركفراتحاف
راطعملاهفرعبمسنلاىرسوهضايربىدنلارطقامرلو
رادقمنعدازدجوبیمرویوابابرأهنمقراتیتح
رامزلاةمغنكنوصغفلاقوفىحضلابينغتتبهمئامحو
راسيايفشيعلايضامبيطتتضمتاليانارکذلتجاه

راحسألاةوفغفرسنألاوىنحنملانابدنعةبحألاثيح
رادکاالوصغنالبًاحَرَمانماراهزانيبعترنووهلن
رابدألاةعيسحورتالجعابصلاماياتالفنمهڭ

س٦۳۰



راكذتلاةرسحيتثروالباهفاتشمىلاتداعامفترم

:ةايلانمىضماماہيفركذتيةديصقلاهذههرعشنمو

ىتعَمايألولطلايييدات

تشالتامدارکاذًاتفتو

ايفسنألادوعينأعمطتو
انايعاهرصبتويأتمكف
العةمسابلبقتناكو
يهجوءاقلتاببابحاو

تافئاطيناهتلاتاساكو

دعسمالعأالترشندقو

نللكبرويطلاانيحت
ودشينابلانصغقوفهارت
امويدوعيبابشلاتيلايف

ىلاموناميلاتيلايو

ىتضُمراكذتلابتناککىلا

انسرددقوحايرلاراركتب
ىنعموتاذلشيعلابيطو
انزحوافسأاشحلاءىلتمتف

انسخرتفتةرهزةءالم

انررسدقانامزمہتعلطب

ىشمواداحانامدنلاىلع

اېفانلَعانفابفرفرت
ىنغتالبورطلاانبلبو
یشتامویهبنصغمو
ىنجتانببيشملااهرصييف
انرصفيكرظنيحارفالانم

دیزياوينراحلاڂحاصنبیسیعريمألانيتمالعلانيخيشلايفءاثرهلو

اهانكرتتاسيمختلاوتاحراطملانمكلذريغويمايرلادمحمنبهللادبع
.ءىراقلاىلعةلاطالافوخ

يفايضاقراصيمايرلارصاننبدمحأنبملاسخيشلارابجنزةاضقنمو

۱۳۳۷ماعءاضقلافوهوتامو٥ماعيرحتلابدلوءارضخلاةريزحجلا

—۹۷٣۳ہہ



يليعامسألارصاننبدمحمنبناطلسخيشلارابجثزةاضقنموةرجحلانم
ملاسنبدمحمخيشلاويرزعلارماعنبهللادبعنبديعسخيشلامهنمو

رخاوهو٤ةنسلوألاعيبررهشنم۸موييفوتلايحاورلادمحمنب

نميحاورلاماسنبرصانملسمابأةمالعلاخيشلاناىفخيالورابجنزةاضق

زجلرخايفةاضقلاءالؤهنمةعومجمركذقبسدقورابجنزيفءاضقلاىلوت

فيسرابجنزيفاوشاعنيذلانيينامعلاءاملعلانمو.باتكلااذهنملوألا

.مالسالاناكرأعماجباتكبحاصيصورخلارصاننب

ِءالوهورشعسماخلانرقلااذهبنودوجوملاةاضقلاةعباسلاةفبطلا

:بدلانونفنمكلذريغوةيهقفةبوجأوةلئسأيفرعشلااوضّرف

ةارسلاةاضقلاةلمججنموُهيديعسوبلافيسلجندحل
تاہبجنموةداسنموهويجاقألاقوفيرهازهرعشإcل

نرقلااذهورشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلاضرقن
نبفيسنبدمحهيقفلاخيشلابدالاوملعلايفةرجحلانمرشعسماخلا
فرشتيبنموةيقرشلاةيحانلانمرضحخألادلبلالهأنميديعسوبلادمحم
نيدلاوةيبرعلالوصأملعتفيليلخلامامالادهعيفىوزنيفسردمركوةدايسو
ابقاثامهفواعساواظفحهللاهقزردقوملعلابلطفدہتجاودجوهقفلاو

ءاضقللالهأتمراصورهازلادهعلاكلذءاملعنمعولعلانمهللاءاشامذخأف
ايفراصتايالوةدعىلوتفءاضقلابصنملغشيلةنطلسلاةموكحهتبلطف

راصوتايرقةيالووقيوسلاةيالوودلاخينبيداوةيالواهنمايضاقوايلاو
ةرازوبايضاقلغتشاوديعسناطلسلادهعيفكلذوروصةيالويفايضاق

— ۳۱۸



ايضاقنيغمثالاققحموبتكللاشتفمةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوويضارالا

عمةمكحلاهذهلمعيفرمتسمنالاوهولدعلاةرازولاعبتةيعرشلاةمكحلاب

قالخألايوذنموءانطفلاءايكذألانموءاهبنلاظافحلانمدعيواهتاضفقدارفأ

نعلستالوامظنواداشنارعشلابنيعلوملاءابدألانموةبيطلامراكملاوةنسحلا

جرحالورحبلانعثدحتاعطقملانعالضفلاوطلادئاصقللهظفح

امهنيبتناكوبيسلاةيالويوتهجولاشوشبايخسالضافالجرهوبأناكو
نألفيصلاتقوبيسلايفامهعامتجارثكأوةنسحةريسوةبحصدلاولاو
مداهامهنييقرفىتحامهنيبةلصاوملاترمتساوبيسلابفّيصيدلاولا
هالتوفلألادعبةئامثالثونيعبرأوةتسماعهلمجرتملادلاويفوتفتاذللا
دمحخيشللوتومياليذلامئادلايحلاناحبسوةنسلوحدعبدلاولا

نمكلذريغوتاسمخموتالحرهلوةبوجأابنموةلئسأابنمةلمجمظانماذه

هنملاؤسكلذنمفهلهانركذاملكنمتاجذومنبيتأنسوبدألانونف
:ديمنبدوعسديلولايباةمالعلاخيشلل

ناٿعمتستبةاتفنامجلادقعنعزرتفتتتأ

نابطوختساموامتعلطلىلوفأالنكلورمقتدب
ناكملاىلعءانسلابقرشتلاهانسنمقرشتسمشلاداكت
نامأيفنامايفانامأزجعبىدانىتفترظناذا

ناشمعلوصوللاهاعدنكلولجخىلعيونتتأ
نادهاشويلولاوقادصعرشطورشبىفاهجورت
يلاصعتافزنمباهفلخويلوضحلالوخدلادعبنمو
نادعابتمامهالكکناذفاسفنوانيعهبترقالو

يلاٹءءانسحلايذمهنكلومايقنمروصقابسیلو

۳۹



افالطافباطخلايفبلطتو

اظفللوقلاعيدبنمتدبأو

يفقرنمبكيلعاهلف
ديمحىتفهيقفلادوهيا
ادصقتيدهباوجلابيندفأ

اقاثوللحاوالكشمحضوأو
اياربلاريخيبنلاىلعلصو

نوما۾جرختليضاقلانم
ناوتالبرارضلاتكشدقو
نامزيئارطءايلعلاىیرذ

يناعلايكازلالماكلادوعس
ناحتمافاذنمترصِيناف

يلايبعمساوالمجنيو
نالكيفهلباحصأو

باوجلا

نارألاةردالامظنىتقانايلااذهيفرحسلالالح
نامجنمدوقعتنادزاهبديرفنمرونيفروذش
نامألبتدانءاحصفلاهلفيسنبدححالاهمّظني
نايلاويناعلاجرديقرانيفرصعلااذيفماقبيطخ
يناذشمملاعيدبلاراصهباعيدبادغعيدبلاملعيفو

ينابلانمتالكشملالحلاحبماردقديسللوقأ

يناغألاويناغلانمزالويناوغلانمزاذسيلكديور
ينامألاكردنمهولاموريامعرارحألابعتأنامز
يناعلاراكبأهيفسفانتامعراكفألالفغشأنامز
ناشولعوةعفرنمملامعرايخألارحخأنامز
ناکميفارارقارعاطساامواورزرَعفهيلهأضعنامز
ناحتمايفهُرَأتللدرياذهوكاباذوكاشاذف

يلاعيدقامهبسحلكفمهمتلواحاذإمهرذعتف

—۳ا۹



منهممتهماةمشيىلعأو

ذصوقيرفتهيفنامز

ىلوءرملااهماذإبجعالف

يلوكتالاربصدوخلللقف
رورسهابقعربصلانف
تءاجوىوكشلاىلإتحنجنإو

افنطقفلكيملييف
قحبيضقينأبيضاقلاىلع

ارجعطقايصيملكينإف
يوادتلالجأهللوحىلإ

هنمهتساقالاهرهميو

لوتنکلارداقكينمو
داولکبمومحلانمماهو

امویهنمتباصأنإاولاقف

رهطلكلهيلعاشليو

'رهشلكلهيلعاهليقو
اموزلاولاقامقيلطتلابو
ادحدارنيللئاقلالكو

ىقلتعرشلارمَتقَقحناو

رشاعفعوفرمرضلانإو
نكلوكلبالفكلمنمو
امإبلقلابهنازيماذو

الإيتأيالسرافااو

ياوريغةشيعلابلطيفف
ناسحلاةلصاومنعلغشو
ناصحركبىلعجرعيملو
نامزلانوعىتفلااذهىلع
نامأيةّجأللعو
نامجلاكعمدبيضاقلاىلإ

ناشلاعسوعطتستملاذإ

ناوتالبءاضقلللصفو

ينلاعيامحجلاعينينعف
يلاوريغقلطيلفالإو
يناوغلانعءازعلانسحهل
نامزلادکننمهاقليا

يناغللاتابرلعرفيلو

لاغبتملمًاعاج
ناوتالبقاطأنإعاج

يناديامويعبألليقو
ناصحلابكسمنإهيلع

يناعلايذيفبجاوىندأل
ناديهلسيلديدحتلاانه

نامالکعدوناسحإب

ناوعلايفةيصوللبقاري
نالكيفبلاطبح

نامزلالوطىلعفيلكتب

— ۳۱۱



دصقافهللاىوقتكاذطباضو
دتقافلاوقألايفراتخلابو

ماتخيفىلصهلاهيع
ارطبحصلاوهلاوهيلع

:يشاطبلا

ةيالاثويللالبنىلعمالّس
مكيلإتالمعيلاباقررهت
مكيحتتاهنإاقحملعتو
يذلافيسىتفالإاهدصقامو
همظنردلالجخيمظنبتوءاجو

هروبلحمضيابوجيندفأ
ابكاسًضفريعمدلاوتتأدوخو
قلاطدنهايتنأاڻالثلاقو

ملوةرمامتقلطمعنلاقف
انهىتفلالوقلوقلافمعلقنإف
هللهفلوقتاماقحناكنإف
افعساولهفاهاشغيءاجنِإو

احضوماباوجوجريدلاخاهف
يذلاىلعمالسلاويتالصيدهأو
نمنيعباتلاوباحصألاولالاعم

ينالاعبسلالزنأنمضر

نامألابىظحتلامفألابو
نالمكممالسعمءدبو

نايلاوتيىدملاىرخأىلإ

انهمنبدلاخحيصفلاخيشلانملاؤسىلعهباوجكلذنمو

ةيلعلاءامسلاقوفمهذدجمينمو
ةّيرلاباعشيفىرْسَععالط
ةنعألابمونتقلأيهاهو

ةيفخلاتالكخلملامالطامأ

ةيربنعلاىّرلاراهزأبيرزيو
ةيوطلايکازتلزالىمعلامالظ

ةقرفبينامردقيليلحلوقت
ةقلطدعبةقلطاذهرركي

مريغنمطقيناتفقلطأ
ةيلالاعطقبيضاقلاهذخايو

ةرشغوالعقحنمناکاک
ةيفخلارومالافاذهعواطت

ةمحلدملاىجّلابیهایغليزي

ةيوسلاقيرطلالهأاتتمئأأ

— ۳۱۲



باوجلا

1تالكشملاليزيباو

دوجفناللفن اافيدمنعرصقا6

ؤهجسيلاقطدقىتلااماذإو
اطدهابلقاتاق

ملوةرماهتقلطءاا
دبجنملفانايبيض١ا

(فلوقتاماقحناكٍ

هسنفاهاشغيءاجناف

|دستاهاذف الكتوجنمايئس۱
هلالجلجشرعلاهلإٌيلصو

ةنجدلايفاقرشمروناعمو

ةعيبلنولباريهزر
لعليننعزجاعا

4مارکتاداس

ةفيلخلادنعمكحلاديرتتءاج

1ةقلطاذهررکي

غطقيناتفقلطا

7لاعطقبيضاقلا۳29

ةرشعواميلعقحنمن

. ۱

ٳ
ح

دةديصقلاهذهو :ءالاقةديصقل ریئاطلاوامدةيالونمهريسمدنع ایلاوناکانیحنی
ّ۰0

شاطبينبىلإةرايزللجرخوايضافو :سا۰0

ًِا
نک۱انزعاسل ۰دقعفا1

تامعانلئالغيفرطخمو

نیربلاورو/

نس’0ةصعلطوهزتو

— ۳۱۳



ينأتفايتابصلااهحلي
اهانسنمترانسمشلاناك

برغوقرشنمقفألاداكي
ادايقاهاطعأنسحلانأك
ايدعاسيفالالهنأك
الإهبستملتولانأك

اهرلجوىلعيونتت
لاحترايفكرهدلكألوقت
يلاعلابلطىلأافتلقف

ةاتيفايينعموللايفكف
لحردشلموقأاليلامف

مصأرهشنمرشعۈيناش
ولتينيتسلاوعستلاماعب
رطهللاقلخريخةرج
تراصواحبصامدنمانجرخ
ارصنوانوعانيرلأسنو
انحروالقابحالحمف
ىدهأءاحيفلاةربغلامسن

رشعدعبعبارحبصانحرو
امسفنلاوةقيضاندصق
لوذعنملذعليغصنالو

سشعولطليقاهانلخد

نيتلحلاضايريفرتخب
نيبجلاروننمردبلارونو
نيتنجولاءايضنمقرشي
نيديلاعوطادغاهتمدخل

نيجنماراوسهريصت
نيتلقلاماهسنمجرخي
نوصملاردلاكنيعلاعمدو

نيولاقرأنيبدشو
نيترعشلابتلعوليمارم
ينيعدختالالعلابلطنعو
ينيبىلعنيمركألايعادو
نيعلابرلاىحيفالحر

نيحلکيرةالصهيلع

نوصغلايففتتدعسلامام

نيتلااندصقلاريسيتو

نيصرعجيفرهظلاديعب
اهعترمبيطنماٿل

١٤۳۱—



تاخناشاللبجابنأل
تاقلزرمءافصاهبنإو

تاكلاهيناتألاىرتكانه
ابوداہمهايمللعمستو

ايہناجيفهنايرجیرت
یصحتسيلبئاجعاہيفو
الصودقةريبغلادلبينو
رشعدعبسداسمويارصعو
اشتقللا2هژاببحالف

الاماينایحتعميمالس

يڪرأمرکانافاوو

رشععستيفانريسررقو
ایفلحدقنملکدالب
ليلظلظابنیتاسب
انرسنيرشعلاسماخلامويو
ينعأرصملاىضاقحاصاناعد

انلصودقةيابعلابمويو
نامأيفةداعسلاوانرسو

انلصوتايرقيفنأىلإ
انسانهمانجرخنأامو

انسحاصاهمرهظلادعبو
رورسيفعرازمللاندعو
ملبسيئمالسيفمالس

نويعلارظننعسمشلادرت
نيجدلابقلزتلجرلاداكت
نيميللولامشللطقاست

نوتلابحسلايفدعرلاتوصك

نوصغلاكلسيفلّصلايرجك
نيطفللفاكضعبلارکذو

نيرعلاثيلاباناقلت
نيصحلانصحللحاصاندصق

نورقلامدمہرشثويل

نيتيرقلاكلتلحنمىلع
نيديلاقلطثراحةلالس

نيتنجللایدحإلحدقنمک

نيعلاءامهژامرہو
نيمركألارادةافسملاىلإ

نيدوملعوذوهفدمحم
نيبتسملاطارصلاججنلع

نيعملاىلولانمقيفوتو
نيتمماركإنيباللن
نيطفىتفدنعرابوخلاىلإ
نيعلاتاذرمغرجاح

نيتمماركإوقيوتو
نيحلکيطلامكيع

١۳۱۵—



نيعلاىلولانمقيفوتولاحريخيفامدانيفاوو

نيحلكوبايااذهىلعارمتسميركشمهللاكل
نيمالاانديسراتخلاىلعينمملستلاوهللاةالص

نوصغفلايمسامحتعجسامودوعرتحاهدعلاو

هتوخاويلعنبناطلسمركلاوةدايسلالهأنمهلمجرتلاتيبنمو

.مهؤانباودحجأونازع

.راثالا

رونمامالاهركذدشارنبديعسنبفيسنبدمجهللادبعوبأمهنمو
هنأو«اهيزن‹اهيبن‹الضاف‹املاعناكهنا:لاقو‹ةفحتلايفيلاسلانيدلا
‹ةنسنوعبرأوفيتهرمعو٠فلألادعبةئامنالثورشعةسحخةنسيفيفوت
.هنعیضروهللاهجر

دمسلهانمهللادبعنبملاسنبسيمتنبدمحمخيشلامهنمو
هباتيفاسيفنامالكيرشبلاىسيعنبىسومخيشلاهنعركذدقو‹ناشلا
ءةرخالاىلإهقوشتوهعروىلعلديمالكوهويناثلاءزجلايفنئازخلاراتخم
.ديعسوبلآةلوديفصخألابونيرخأتملاءاملعلانمهناىرحتناميفو

يلاهأنمهللادبعنبيلعنبكرابمنبناميلسهيقفلاخيشلامهنمو
ةركذتباتكفلؤموهو.ةبراعيلاةمئأدحأدهعفماكحألاوتدقو.مد

يحبملانيرخأتملاءاملعلاىواتفهيفعمجماكحألاوىواعدلافماکحلا

۹٦۳۱—



هفيلأتىلاةجاحلاينتعد:هتمدقميفلاقو‹يصقشلاوناديبعنباويلمازلاو

.ةيمظنةلئسأهلدجوتوماكحألابُثيلتبا

‹عرولاولضفلاباروهشمناكيحنملادوعسمنبدمحمخيشلامهنمو
.فلألاوةئامئالثلادعبنيرشعةنسيفيفوت

نبدمحأمهو.رصعلااذهيفايلاحنودوجوملاةاضقلاياشلامهنمو
دحجو.يعرشلاءاضقلادهعمجيرخدانبقاحساهنباوروصنمنبرصان

‹هركذمدقتملاهللادبعيلاخيشلاديفحوهو.فيسنبدمحنبهللادبعنب

.ةيقرشلانمةعيرشلايلاهأنممهو

هللادبعنبدمحمنبفيسدهازلالضافلاديعسوبلآنمىسننالو
لضافلاديسلاو٠ءفيسنبدمحخيشلادجوهواضيأرضخألايلاهانم
نمدمجنبدوعسديمحلاديسلامهنمو.سيقنبنازعمامإلانبادوعسدهإزلا
ءالضفلانمو.دوعسنبدمحاحلاصلاديسلاهنباوديعسنبدمامامالالسن
يفهدافحاوهؤانباهالتدقودمحنببراحنبدوعسديسلانيدلابنيكسمتللا
.هلئامشنسحوهتبابن

لاومألااوسبحنيذلاوناسحإلاولضفلالهانمديعسوبلآنمو
عطقعبسفقوأدقففيسنبدمحأنبلاله‹مهعفانمونيملسملاحلاصميف
حالصإدعباهتلغعزوتنيملعتملالامبةفورعملايهو‹لئامسيفلخنلانم

مسقو.ديعسوبلآءارقفلمسقو‹نيملعتمللمسق‹ماسقأةثالثلاومألا

— ۳۱۷



نماعطقوطاطحرجاحنمفيرطلافقوايذلاوهو.قرطلاحالصال

٠لواعملايداوواكربنيبءاملاكربفقوأو‹كلذريغو.رشوببلاومألا
اہنمملعيتاراقعهلفقوأورابجحنزيفادجسمىنبيذلادمحأنبدوجهوخأو
.ةكمبطابرلاتيبىنبيذلاوهو٠دجسملاحالصادعبمولعلارئاسونارقلا
‹ىلاعتهللاهجولةبقرةئامنالثبراقيامقتعأو‹نيينامعلاجاجحللهفقوأو
طقسمبنيكاسملاوءافعضلاىوايذلاوههركذمدقتلادمحأنبلالهو
طقسمبهنكسييذلاهتيببنجبيتلاةلحلايداويُمُسو‹مهيلإنسحأف

هناسحإلجألجفلكنماوءاجنيذلاايفيمغلاوروغلاةرثكلروعلايداو
يفهيبالثملاصنسحملجركلذكلالهنبدمحمهنباو‹هراوجباونکسو
.لاومألانماهريغوريخلاحتففقوأيذلاوهوةيريخلاتاعربتلا

دمحمنبلالهديسلامهتلودةمدخباوماقنيذلاديعسوبلانمو
يفاسيئرراصةرتفدعبمثروخلادجسميفاسردمالوأراصدقفديعسنب
.ةمصاعلاةظفاحملامعأنمامسقىلوتمثتاكرتلاوفاقرألاةرئاد

يفاهلف‹نازعنبدمحمتنبايرثةنسحلاةحلاصلاةأرلاىسننالو
لسننميهو‹ةفورعمفاقوأاو‹نامزلاةهبجيفروطسمركذناسحإلا

.رشوبيففاقوأاهلفدمحأنبدومحتبةلوخاهلثمو‹ليكولادلو

‹ملسمنبفيسنبلاسهيقفلاخيشلاعورفلانمرضحخألادلبنمو
ةعقويفدهشتساو؛كنضةيالويفسيقنبناّزعيضرلامامإللالماعناك
دقو‹ادهازالضافاذهملاسخيشلاناكو‹اهيلعنازعمامإلاماقالكنض
دجسملااذهو٠رضخألادلببلاومألافرطيفهيفدبعتيادجسمهسفنلىب
.هنعيضروهللاهجر٠مويلاىلإفورعموقاب

—۳۱۸ےس



٠ليامةيالعيفانكاسناكريمعنبدوعسلضافلاخيشلامهمو

اذهدوعسخيشلاناکو.هنامزيئيئوتوديعسنبدماماعلاخيشلارصاع

يذلامويلايفةنجلاةهكافنمهمعطُتةيروحىأرهنايورولضفلاباروهشم
هللاهمحر‹مويلاسفنيفيفوتدقو,انعمةليللانوكتس:هللوقتو«هيفيفوت
:لوقيثيحةيلئامسلاهتديصقيفرورسوباخيشلاهركذدقو

«ةهكافروحاهتمعطأنمنيأو«

‹ناميلسنبدونبدمحمرخأتملانمزلايفنيفورعملامهنايعأنمو
هللادبعنبدمحممامإلاناكو‹نيملسملانيبحالصإلاومركلاباروهشمناك
يفهيلعنادمتعيوهتباتكيفهبناقثتيديمحنبدوعسديلولاوبأخيشلاهلماعو
‹ماتيألاوفاقوألالاومأكماكحلاىلااهرمأعجرييتلاءايشألايفهطبضوهلقن
.١۱۳۷ةنسيفوت

ناطلسلانمزيفيفوت۽مركونيدوذكلذكدومنبيلعهوخأهلثمو
.سوباق

دهازلاهيقفلاخيشلامضاهجلانماضياناشلادمسةيالعيلاهانمو

لضفلابنيروهشملانموهوةيراعيلانمزرخآيفناك«ديعسنبدشار
ةيالعيفحريوصلاجلفيونجيهيتلاةربقلايففورعمهريقو‹عرولاو
.ناشلادمس

يفوهوةيهقفةلئسأوراعشأهنعدجوتسيخنبملاسخيشلامهنمو
.رشعثلاثلانرقلالوأ

— ۳۱۹



ةدعيفءاضقلاٰىلوتملسمنبدشارنبناميلسهيقفلاخيشلامهنمو
ديفنتيفةبالصبحاصناكو‹روميتنبديعسناطلسلادهعيفنكامأ

.رشععبارلانرقلارخاوأيفوتماكحألا

نبناطلسيضاقلاهيقفلاخيشلاسوبحلانميقرشلافرطلاكلذيفو

نيمامإللءاضقلاٌىلوتاميقفناك‹ديشردالوأياشملانمهبسنيسبحلادمحم
٠يبيضملاهنكسمناكو٠يرجحلارشعثلاثلانرقلايفيليلخلاويصورخلا

دلببءاضقلاىلوت‹دمحمنبناطلسنبدشارنبدمحمهيقفلاخيشلاهديفحو
يهللاهافوتنأىلإاهبايضاقيقبو‹ديلولايآةمالعلاخيشلادعبيبيضللا

دمانيخيشلاىواتفنماباتكعمجدقورشعثلاثلانرقلانمنماثلادقعلا

.نيخيشلاةبوجأنمنينيعلارقهاميلاسلانیدلارونويليلخادیعسنبا

رماعنبرصانروهشملاخيشلاسوبحلاديشردالوأياشملاءامعزنمو
ةسايراوعمجدقولالهنبدلاخوماسنبفيسخيشلاودمحأنبيلعخيشلاو
2دوعسنبدمحمسوبحلاءامعزنمو.حتفلادلبمہنکسمءالؤهو‹ةنايدو

.دوعسنبيلعهوخأهدعب

دمحنبملاسيضاقلادهازلاملاعلاخيشلاوانسنمفرطلاكلذنمو
»ملاسنبدمحمخيشلاايلاحدوجوملاهنباو۽ه۱۳۷۱ةنسىفوتملايدشاربلا

دهعماجیرخملاسنبرصاننبنارهزوملاسنبدمحمنبملاس‹هادیفحو
.رايخأولضافأملاسخيشلاءانبألكويعرشلاءاضقلا

وهفيدشاربلاديعسنبملاسلضافلايضاقلاخيشلاىسننالو
7



٥موييفاذهملاسخيشلاينوتدقو.نيدلاوملعلاوعرولالهانم

لضافلاملاعلاخيشلاسردملاذاتسألااضيأوانسنمةفواوصلانمو
.اضيأيعرشلاءاضقلادهعمرخديمنبملاسو‹ديعسنبديمحنبدوج
نايعأنمدجهوبناکوديعسنبدمانباصيشلملابتاكلاخيشلاو

.رصاننبفيسممنموةفراوصلا

)هرکذمدقتملادمحنبديعسةمالعلاخيشلاوانسلهادشاورلانمو

نبماسو۽يلعنبدمحمنبدوعسمو‹كرابمنبهللادبعنبدوميضاقلاو
.رایخاولضافامهلكويعرشلاءاضقلادهعماجيرخدمحمنبنافلخ

نمنيجيرخلانمونيدلايفةريغلاوقحلايفةبالصلالهانموهف.ناشلا
دمحمنبنافلخنبتیخبوملاسنبدمنبحلاصدشاورلانمءاضقلادهعم
وانسنمامو

“ةاقتلاتاقثلانميكلامهيقفدوعسرماعىیتفوإل

ةاورلالكدنعلحنلاىجنمىلحأوهفهماظننمتأامل

بدألاوملعلايفرشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلاضرقنم
نمةيدبنمبرتنلانكاسلايكلالاسيخنبرماعنبدوعسملاعلاخيشلا
‹ايضرانيدوايكزالضافواليبنايضاقواليلجاميقفناك,ةيقرشلاةيحانلا
انيزراروقواهماطحوايندلاةرهزنعضرعأو.هبرةعاطيفاهلكهتايحىضق

٢۳۲—



ةثالثماعرفصمويهتايحقرافىتح.‹عمجأسانلادنعابوبحمةملكلاعومسم

.هتنجحيسفهنكسأوهتهربهللاهدمغت.فلألادعبةئامعبرأو

وهاذهو۽يدشارلادمحمنبدمحأنملاؤسىلعهباوجهمظننمو

:لاؤسلا

اموالعدقاخيشلئاسُاينعد

هّقطنملجذِإیرولانبقافو

الدبيغتبأاليناهبيبسح

اليلالوقنعلئاسأيإ
اذبهارتنيعالوهارتناک
هعبتأقحلايلنبأيبلقراحدق

.ةكرتشملاظافلالانموهفارطميأ(١)

‹ااجسوانلاردبادغوامسلاقوف

امركلالضفأادوعسينعاواملع
امناالالالحلازالوهنع
امئسنكتالامؤدكهلِإدْبعأ
امشوامهللايفاموباتكلاِءاج

املظلافشكتاريخكارأينِإ
امركةداسلآعمدمحماندّيسلملستوةالصلامث

باوجلا

غبتتئتجدماي امہناامنایبتنعزجعیناريحلجرنمدشرلايغبت

املعلاتلاقامفتقمينتکليتفصنمٽيامريغؤرمايا

امدقاشفیعساملوايبستكامل ةدمحمبیضرأنأهللابذوعأ

امدقلاانحلايشأالهييدقانديسهللالوسرلاقمامأ
امزتلمريصقتلاوبلقلارعشتسمهللبتذإاميظعهارتىنعم

— ۳۲۲



هرصبتنيعلابالكبلقرونب
ابتديقعاميفىتهللاةيؤرف

اهلصاولايلعلاةبترلاهذهف
ىلعديهشلاوهوانلبيقرلاوهف
هلنوکیلعفيفهللارضحتساف
تدغبولقلافرونملعلاوهاذو

تجلبنااهبيتلاةيشخلاوهاذو
هلويلنهجرلارسييذلااذه

ابنراقيملستوةالصلام
مهعمجأعابتألاوبحصلاولالاو

اصلادعتاللصخشلثمال

امظعلاةداسلاليلدينارتنلف

امدقلاقليرعوكلذنودو

امكاموىدبأامفلكملالعف

امهُفاذلنكهيدينيبتنأف
املظلافشكتاقحرئاصبلاهب

امكحلاقافارونةيادحلاقرط
امعنلافدريادمحدمحلاكلذيب

اخدقلسيللنمقلخلالضفأل
ىمباحسلاثيغاموردبمتام

 :يثراحلاحلاصنبىسيعنبدمحمحيصفلاخيشللهنملاؤساذهو

ريسلايكازادمحمرَبألاريجلالئاسأ

رشبلالكيفلضفلابرهتشملاىسيعليس
رفظلالانهّمأنم

سلفدفبايثلايلنإسجنلهيبصلاءى
سحيضْرألايفنوللاوسيبدقامهملوبلاو

رثألاكلذمكحام

نرلخيرنبنمعضارو
نبللابرتانبننسلايفزئاجله

رغألامارنإحكي
— ۳۲۳



ابطخيبنأهءاسنابطامهمكاذك
ارشدقاهنيحنمابختنانهمرحم

رجوډزیفهنابل

رجفذإءانزلاكبرقأدقامهمجوزلاو
رهتشااذباهمرحلهروحتاذةجوزعم

ريايحانجالما

مانألاريخدجحألمالسلاويرةالص
مالسىكرزأمہیلعماركلابحصلاولالاو

رکذهللاركذام

باوجلا

دوعحفكةتدولاعلطمليده

درعصيفولعيلازالدوعسرماعلجل
رمقلالزانماذح

باوجلاكرتيفناكولباطخلايفلوقايلا
بابفيلكتللناكلباعيءيشافجلانم

ريسلايفٌندمحينل

اسردقهتدجواملقنايتشكل

٢۳۲—



املعرفسلکنماملغلاةارسلانع

ررغانلةداقل

تبهذنااهمكحفتسىجىتناضرالاف
تتآااهلةراهطتبثتاساجلنلانع

رثالاكلذباغنا

سیضرأنهمباصاسجنءاماذإامأ

سردنيملرثاولسيىترهاطف
رشلکتیفکمهفاف

جرخمثهقوحبجلونايبصلالكأ

ربخلايفحيحصلاوهو
اغدقلجرلابلذقغختو
اهاهذاهباسبالازوجيالف

ردباميفهتخايه



الىساذقحرايالرقمحت
رصبلااولوأهبىتفا

حضفاذبهسفنوحصفدقامهمليقو

حضودقلاقموهوحرشنااهنيكي
روحاتاذهلیقبت

ىحتنااموهيباحشريماعلابنم
اجتنابرحوهفاحفنيشلكنع

رہبدقنسحتاذنم

اقئارامظنهدجتاقئالاباوجلكاه
اقدامالريفقحللاقفاومىیرتاهذخ

ررتغميبنکتالو
نيبتسملامالسلاعمنيماللةالصلام
نينلابقروهافامنيدبحصرهلاو

رْوُسلاياتیلتو

:باوجلابابجعمرماعنبدوعسخيشلالاقو

رثتنادقٌولؤولمارمقمااذةلازغ

رردلافذقيراصفرخزدقملعرحبوأ
ربأنمباوجاذمأ

حاقالاعاوناوايزأحابصلابيلاىدها

تم



عيدبلارهوجىوحعيدبمظننمهك
عوضيكسملاكوهوعسيرلاراهزافافو

رمقلايرزيهرونو

اسناهقحنمامدقالتلقف

رشبلاهبيدتہیف
ماركلاتايحللاعممالسيدهاوحل

ماقتخلاريخدجالمالسلاوةالصلا2

ررفلابحصلاولالاو

تحبدقو6ءابطأوباتکورايخأوءاملعساننییرجحلانميدبيفو

يلبتکيلةّوحلانكاسيرجحلارصاننبملاسنبيلعماعلاخيشلامهنع

مهئاملعءامسأنعّيلإةلقنامءىراقلااهيأكيلاف‹ليصفتلابمهءامسأ

.منملضفلالهأومهباتكومهرايخأو

هدعبنممث۽كرابمنبيلعنبسباحمهركذنيذلانيّرجحلانمف
ةنسكلذوةيدبيفنيرجحلالوزنلخرؤملاوهو«سباحنبيلعنبسيه
.هه۸

— ۳۲۷



.سباحنبيلعنبسيهنبدوعسمهدعبنممٿ

.ربتعملاىمسيباتكفيلأتهلودوعسمنبكرابمهدعبنممث

اصخيشلاخايشأنموهويشيلبلابفورعملاسيخنبيلعمهنمو
.نرالارصاننبيلعنب

هللادبعانبادشارودیعسهتیرذنمو«سیخنبيلعنبسیممهنمو
.ٹیراوماماکحاووحلافالاعناکاذههللادبعو٤سینبملاسنب

.كوكصلاماكحأبالاعناكو«دوعسمنبرماعمهنمو

مہم«ةكرابمةبيطةيرذهلو‹رماعنبناطلسنبرماعهدلومېنمو

يههذهةلهامو.ةيدبيفءاسنلایوتفيبتنتامہیلإرماعاتنباةلاسوةلهام

.يثراحلاحلاصنبدمحأنبهللادبعنبدمحأخيشللةيناثلاةدجلا

هللاتيبىلااجحناذللادوعسمنبمتاخهوخأودوعسمنبديمحمهنمو

اعجروبجررهشنميداحةليلريمحلاىلعاجرخ٠لصاولادلبنممارحلا
.امهجحنمةيلاتلاةنسلانمروكذملارهشلانمثلاثةليلامثللبىلإنيلصاو

لصفلانابلطينامصخهءاج.دوعسمنبمتاخنبدممېنمو

نيبمكحيناككابأنإ:هلالاقف,ماكحألافرعأال:امللاقف‹امهنيب
حلصأف‹كحلصبىضرناننيحلصأ:هلالاقمث,هيلإنيمصاختملاسانلا

— ۳۲۸



يضقيراصكلذدعبمثالماكالوحاہيفماقأفهيأةبتكميفلخدمث«امهنيي

دلبيفدجسملاىنبيذلاوهو‹دوعسمنبديمنبرصانمهنمو
رشعةعبسهترطفوهرامعلفقوأوديحنبرصاندجسمبنالافورعملالصاولا
جرسيهنألريبكفرصمىلإجاتحيناكهنألتالخنرشعجارسللفقوأو«ارثأ

جارخإجالعباریصبناکو«دوعسمنبكرابمنبسيخنبدشارمهنمو
ىعرمايومہکاسمومهصاخشأفويهنأیتحيرشبلاناسنالانمناجلا

.اهرکجرخيفهتيبقرحينأهيلعيصعتسينم

.ةقرسلاجارخإلةديرجلاةمزعهمّلعدقوسيمتنبرماعهوخأمهنمو

٠يرجحلاماسنبنادمحلثلاغلادجلاملاسنبدمجنبرماعمهنمو

رميديعسنبدمحمنبفيسديسلاناكو‹,لضفلابافورعماعروالضافناك

اهٹروةريبكةبتكمهلتناكو«دمنبرماعىلعالإدحأىلعلزنيالوهيلع
.برتنملاجلفنمءامرثأاهترامعلفقوأدقوهيبأنم

يلاسلاخيشلاىلعذملتماسنبيلعخيشلامعنبارماعنبدممهنمو
نمءالؤهف‹موصخلانيبءاضقلابهخيشِهرمأفءاضقلاةجردملعلانمغلبو
.ةصاخنيرجحلا

— ۳۲۹



دينبملاس:نيرجحلانمةقرفمهنيذلايفاوّصلالاجرنمو
.يهآلنب

.يهلنبديمنبماسنبيلعهيزنلالضافلاخيشلاهنيامهنمو

.ءايميكلاملعباعلظتمناكوملاسنبرماعهوخأمهنمو

.بطلابملعهلناكودوعسمنبمتاخمېنمو

تناک«دیعسنبمسودیعسنبیسیعهوخأودیعسنبدمحممهنمو
يفةجردهلوالضافناكاذهدمحمو‹نالاىلإويفاوصلاةخيشمميف
ةطباراذهدمحمناکو.اهتزوحيفنوميدقةيدبيفنوقيرعءالؤهو.ملعلا

دمحخيشلاناكو‹نطولامهبيمحيناكوهلامنممهدميناكومهباكربلاجر
راوزرألامجرخُيو‹رمأهبزحاذإمهوعديناكو٠كلذكمهدميلاسنب
ممصنمخيشلااذهناكو,ةدودعملاريغوةدودعملاشورقلامهيطعيو
٠قراشلادلبنكسيناكو‹رايخألانيصلخلانمو‹هنامزيفةمالعنييرجحلا
.ةميظعةبتكمهلتناكو‹ةنسةئالاقوفرمعلانمهلوتامو

دلبيفكوكصللبتاكلاوهناكةدومحنبيلعنبدوممهنمو
.هديطخباياصولاتناكو‹الضافناكوسحاجلا

ادهازالاعناکولصاولادلبنكسييلعنبنافلخنبدشارمېنمو
دقو٠قاتسرلابفيسنبملاسهيخأوفيسنبدشارنييكمللانيخيشللذملت

۰٣۳۳—



هتافودعبوةيرجحلادشارنبملاسنبرماعتنبةيقنةماعلاةميركلابجوزت

دقو٠سيقنبنازعنبدوجنبلصيفدهازلاملاعلامامحلاديسلااهيلعفلخ
‹روهشماهربقو٠قاتسرلادلببيهتيفوتولصاولادلببلصيفديسلايفوت
.ةيرجحلادوعسمنبمتاخنبدمحتنبميربلصيفديسلاجوزتاهدعبو

دلبيفیوتفلارادمهیلعوالاعناكوّيَلُعنبسيخنبديممهنمو
امأ:مللاقوعتمافموصخلانيبيضقينأدلبلالهأبلط‹لصاولا

ًادهبالناكو‹رشحهاوربقلانيبنيديلالغىلعردقأال؟ىوتفلامكيفكت
ناتخأهلناكو‹ليلبتلاوحيبستلاونارقلاسرديفهيلعيضمي«ليللايف
نالوقتاتناكو¿نارقلاامُهْظْفَحُيرهظلاةالصدعبامهسلجيناكوةمطافوةملاس

سلجيناكو.انشحوتالفكبسنأنسلجلااذهنعانيلعفّلختتال:هل

ىلعرکنیناکو«باجحءارونمنهٹدحيفتادباعلا‹ءاسنلانمامهعم

‹ناطلسلاءاجاذإ:لوقيوضورفلالبقتاعاطلاولفاونلانولصينيذلا

ءاملعلاضعبلةقيرطيهوهركسعوأناطلسلا؟الوأةحفاصملابىدتيينم
خيشللديهمتايفىفةدوجومةلأسملاهذهوضورفلاىلعلفاونلاجيدقتنوريال

.يليلخلانافلخنبديعس

ارواجادهازواعروالاعناک,ّيَلُعنبدمحمنبفیسنبدمحممہنمو

.نافلخنبدشارخيشلل

لیقاذإو.هللانيفئاخلانماعروناكو«ملاسنبديمنبلاسمهنمو
تاحلاصلانماولمعاماولمعولوةنجلانولخديالانزلادالوأنإ:هل

— ۳۳۱



نمْمَلْسأو‹ةنجلايفاهيلعنوقرييتلامهترامحنوكأنأىنمتأانأ:لوقيف

۰رانلاينعي٠ةشحوملا

نردجنالبہکماعوهويرجشالاسنبدنيرماعمهنمو

اذإالإجحلارهشأيفرمتعيالناكو«ةمركملاةكمب:رواجياماريثکكناکو

.هدنعبرغملالهألعفيكلذكناكو‹ةرمعلليدحلاىطعأ

ديعسخيشللذملتديبعنبمّلَسُموخأديبعنبديعسخيشلامهنمو

‹ملعلانمةجردغلبىتحلئامسورشوبيفهعمةماقإلايففلتخاونافلخنب

.نافلخنبدشارخيشللارصاعمناكو‹هلريطحأاماعطينماذإف

يفنکسوبرتنملادلبىلزتعادقو٠ناطلسنبديبعنبدیزمهنمو
.يلاولابنجباهالعأ

‹دلبلا.نماذيعبزاربللجرخيفيسنبملاسخيشلانبدمحممېنمو

ةجشبرقبسلجأتجاملك؛لوقي؟اريثكدعبتكلام:هلليقاذإو
برتنمادلبيفلاومأهلناكو«هلثمنمبيرغباذهسيلو‹هللاحبستاهتعمس
نيملعتملاىلعهفقوألامهلةيوحلادلبيفوةضفشرقفلانيسمردقىوست

نرقلانمنيسمةنسيفهتلغتناك‹ينامعلايرفلانيئالثوةتسهنُثغلبي

هلناكو‹ةضفشرقةئامرشعةتسانطلايفلصت‹يرجحلارشععبإرلا
هلاومأنمابطُردارأاذإناكو٠برتنملادلبنمقوسلادجسميفاهكرتةبتكم
هلضرعتيءارقفلاضعبلعلو‹هلرخالاوةاكزللامثدحأنيَءاعولمحي
نإ٠كلذيفصصقهلو‹ةاكزلاءاعوهيطعيفهلامنمهجورخدنعراظتنالاب

.باتكلااہبلاطترکذ

—۳۳۲س



رمأيفهراشتسانلرظناذامهشناک«دیبعنبمُلَسُمنبدمجمہنمو
ماعوهويسفنلتيارنمريخيريغلينمةراشإ:هلوقنمو‹هرومآنم
.موجىلابملاعوفوسليفوةيبرعلاب

قئارطخهلواعروناک.متاحنبدشارمہنمو

.ةكارلاجلفحيسيذلادمحمنبيلعنبدمجمهنمو

ةعاسلارجحلالبسحيذلاوهوريرحنملاعدمحنبدعاسمهنمو

عودعباہيفنورفظت‹دعسةعاسهذه:ملاقو.ايفنورصتنييتلا

هنيقفنتالرظنلاعبتياللاملايفةعساذاداوجناكو‹يريطملاقلطم

.يبغلادلبنموهو‹اعروالاعناكو‹دشارنبدمجنبانهممہنمو

.ديبعنبملاسنبرماعمېنمو

ايكلفمظعلانارقللاظفاحاعروناكو.رّمپوُغنبدوعسممېنمو

.ءارقفللالامفقوأدقودمحنبدعاسخيشلانمكلفلاملعذخأ

مامإيضاقرماعنبةعمجنبدمحنبدشاريضرلاخيشلامهنمو
.عرودهازهيقفوهو‹هنعهللايضريليلخلاهللادبعنبدمحمنيملسللا

عفتسادقوضارمألابافراعناكنايفحلادمجنبدمحمخيشلامهنمو

.سانلانمريثكهب
جرخاوأاشناینعمبحّيس(١)

- ۳۳۳



نمنيدلاضئارفبالاعناكو‹دشارنبماسنبرصانخيشلامهنمو
ريسلابافراعناكو٠كلذيفلضفهلناكو‹جحوةاكزومايصوةالص

.ايارسلاوتاوزغلاو

لهانيببتاکييذلاوهناکو۽فيسنبدمحمنبدمحمہنمو
.ةيوحلا

نیببتاکیكلذكناكو‹عروولضفاذناك«ملاسنبدجاممهنمو
_١.ةيوحلالها

ناکو‹اضيأةدلبلاهذهباتكنموهوملاسنبىلعنبرماعمهنمو
نبدمحمهيفلاق.رعشلامظنيناكو.هدييفامةلقىلعاداوجامرك

:ناخيش

بحميلةيوحلادلبينو
اسيفنلارْغّشلامظنيبيدأ

يفدحأهمدقتيالثيراوملاماكحأبالاعناکوملاسنبرماعمہنمو

.عرولاونيدلايفةودقناكوةيدب

.ةبتكمافتناكديمحنبيلعتنبةملاسةيدبيلتاملاعلانمو

«اہییأنعملعلاتذخا‹يلعنبفيسنبرماعتدبةمطافنهنمو
.هه۱لاسنبدمحميِصَووهناکو

نبرماعويلعنبرصاننبدشارنييرجحلانموباتكلافلؤملاق
.ءاضقلادهعمابيرخرماعنبدمحم

هانغةثكلملاسنبنادمحمهيفروهشملاوةلمججخايشأميفناكو
.ملاسنبنادمنبديعسلوئسملانالاواوضرقناءالؤهوفيضللهيذصتو

—٢٤۳۳س



كةاقلاندخهلإلادبعدشارلالاسمامإلاليلسوإت
ةاندلاليسيفطقانداميكزربولضافماع

يأةطوبرمءاتبةاقتلاومزالموابحاصینعمبنيدخوندخلاقي

٠برقىنعمباندو‹«هتاقتقحهللااوقتا»:زيزعلاباتكلايفو٠ىوقتلا
اهتزمهتفذحوةءاندلالصألاو‹ةلذلاوةسخلاىنعمبلادلاحتفبةانّدلاو
سانجلاةاندلاواندنيبو‹رعشلاتارورضنماذهلثمو.نزولاةماقإلجل

هلمجرتملااذهبسنركذنعمظانلاىنغتساو‹يعيدبعونوهو‹ليذللا
.هبةفرعملاةرهشل

نرقلااذهورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقنمم
نبدشارنبملاسمامالانبهللادبعملاعلاخيشلابدألاوملعلايفرشعسماخلا
نيدلارونمامالاةمالعلاخيشلاهمآلبقنمهدجو‹يصورخلاناميلس
ناكذإيدنكلادمحأنبديعسةمالعلاخيشلادنعةيبرعلاملعسرد‹يماسلا

نبرصانخيشلاهمعمهنمملعلالهأنمةلهجىلعهقفتوايضاقلخنباميقموه
يفخسرىتحدېنجاوجو‹يمايرلايدهفلافيسنبرهازخيشلاودشار
نمةدعيفهتضقتساةنطلسلانأاكهبسانلاعفنينأعاطتساو.همدقملعلا

ةمكحمءاضعأنموضعوقاتسرلاةيالوبضاقمويلاوهاهو.نادلبلا

: ةديصقلاهذههرعشنمف٠فانثسلالا

لبجلاىرذامكديةلوصهلٌمَمصمالإهيتأينأدجملايأ
لفنالومارتالتامزعهلةرنباالإءايلعلاغلبينلو

لفرلاةماهنمفيسلاةابشيوريددؤسوايلاولعتةمشهل

٢۳۳—



رمأبقاوعيفراكتفاليلق
اشلاورخفلاودجملاتاقباسهل

العلاةورذهبومسيدتحمهل

بزاعلكهليندتةركفهل
جئاتننههل171هلو

یاننمضغبيهللابيبحبحي

ةيزعةايحىينأتعشاذإ
اهزعفنكيفءايلعلاىرذققرتو
تججأبرحلااذإادلجالجرنكو
انذلايضترتالوانهولايطتمتالو

اديهبددشاوهللايلوللاوو

هظفلصنيفنارقلاقطن
انيننعتتأاسمحمتغاوالأ

مهمنإفماركلابحصلاةريسرسو

:ةيندملانارقلاروسيفلاقو

روسنايبكاه
٥
"ءاسنلانارمع"لاوةرقب

ىشستةسياالا'دعرلاو

ةنيدللا

لعلوأفوسالوانهولايضتريالو
لمعلايفولاقملايفقدصتاّينو

لسالاومراوصلا۱عقوهقدّصي
للجهلرمالاوهافضاخاذ

لېتبااذإتارينتازجعمنمو
لوخلارظنيالرمألاقفوقحلانع
لبسلاحضاوارياجهنجهتو
لثمىلعاهذخزعلالاصخيذهف
لطبلاةماهنمفيسلايؤرتامارض
لجألادقالافءاوشعلابكرتالو
لذتالورصنتهللاردعداعو
لېتسادقرونتايالايففعلاطف

لرألاورخارألادنعترهشك
لودلايلوبوطخلايفف11ةابأ



ترکذحتفلعب"تارجحلاو

نکيملوروسنمايلاوت
قلفلادعبنمسانلامثرصنلاو
"احُحُصويوُردق"ثيدحا
يكموهفنارقلارئاسو
ىفطصملاىشحمتهللاةالصمث

ترثأرشع"ديدحلانممث

قطننورشعوعبسهذهف
احضومتأسابعنبانع
يکياعيدبامظنهكاهف
افولابابرأوهمالسعم

: تاقبوملاتاكلهملاعبسلايفتايبألاهذهلاقو

ِتاقبومعبسلاوبتجاألا
سفنلتقفرحسمتكرشف
یماتیلالاماذکابرلکأو
تانصحلاكفذقنهعباسو

يکلعمرکايكالص

ةاورلالقنيفراتخانع
تامصاقنماشايمارح

ةامرنعفوفصنمكجورخ
تاسۇمتالفاغءان
تافصيفيهاضُيالٰيكز

: لاقيربعلاديعسنبمهارباخيشلللاؤسهلو

ىماستنمللاؤسلااذه

مرلعلابعفرتنلو
قرنمكلذبينعا

بترلاىلإمولعلاب
بصتنادجملاةحوديف

بهشلاعسبسلامحازف

بسحلاويلاعلاجرد

— ۳۳۷



بطقهبمولعلايلاظحمهاربإتلندف
بهرباقوضيفرثالاورخافلاتلن
بستحاوماعدلامظنانديحولوقىنعمام

بلحلاوأصيصملانمعاضرلابمرينمي
بجتحمیىنعهانعمالكشملّصاولصف

(بجللاةقنارغفلانمنيتّيصَتحكناذاو)

بضقلاةريامءاروحبعاكةردنصعضزف
بتكلايفةيضقلادنعةرخأعاضرلاناك

ذإرهمفصنبنهغولبدعبنعجرو
بلطلاكلناكوتلعفابابنمهنذخأف

بغشالوحاكنالفنفلبدقونهركاذإو
بضغلادنعةجوزكلذلعفتلوتاذإو

بقحلاىدمهتتأابلتالفكيلعتمرح

بهذلانمعيمجلارهمتمزلأوكنمنجرخو
بجعالونيتلفطلانيتمارحتمهفدق
برشرڍتعضراجوزلمرتهجوام
برقيالهنيمهفلزناكماذه

بجودقايفمرحالنأراثالايفنظأو

بستمفيضهبكيلاألاؤسلااذه

بختلاوىضترملامامألانباهلادبع

بستكمملعربنمهَلحلمأيووجي
برعلاريخيبللاىلعمالسلاويرةالصو

— ۳۳۸



بكسنادقءامسلارطمامباحصألاولالاو

بحمنادنمباحصاللوكيلعمالسلامث

باوجلا

بسنلاكةعاضرلاوةنوتخلالعجنلادج
بجودقامهقحنمهليضقأهباذج
بطعلانمةاجنلاوةَمالسلاوجرأهبادج

بختملايلاىلعمالملاعمةالصلا
برصلاومجاعألاريخىرولايداهىداسش
بحسلاتمامباحصلاوراهطألاهلاعم

بسحلايسخأمركللةامالسلامث
بترلايلاعىضترلامامالانباهلإادبع
بسلايكازلادهازلامامالإكاّيذبمركأ

بضغلاهرلعيهيفوهةلاللىضريناكدف

بقحلالوطىضرلادوجهحيرضقسافبراي
بجللا(ةحجاحجلانباهلالادبعايكيلإو
بجتحاالتدرادقاماحضومافيطلامظن

بتكنمحصفأرضنلانباهنامزخيشلوقنم
بختنااميفيليامةعاضرلامكحيفلاقذا
بجللاةقنارغلانمنيتّيصتحكتناذإو
بضقلاةرئامءاروحبعاكةرَذنعضوف

.ةفراطغلا:ةحجاحجلا(۱)

۳۳۹



بتكلايفةيضقلادنعةرخأعاضرلاناك

بضتقملالاصفلالبقامماعضراذإينعي
ببسلااذبحاكللادسفةّضبدوخردنم

بسنلالثمهمكحعاضريتخأاتراصذإ

بتتكيفلحلنودمارحاميعمجلاو

بقترلاغولبلادعبنمرهلافصنبوجوو
بجقلابيضقيراصدقاملاكشألانمهيف

بّصَتَقيٰولغوزتلااماضرباتهافول

برعلاخيشهلاقدقيذلليدنعهجوال

بصقلايواحلاقباسلاداولاوهوهلابام

بكترلاقالطلاكاذيفدقعلاحخاسفنالعج

بضغلاعموىضرلاعمحاكللاخسفيلرهمال
بجتحاديغلابناكولوخدلاعقواذإالإ
بتكاميفاذدعبنمةلؤرقاضيأكاذكو
بضغلادنعةجوزكلذلصعفتڵلوتاذإو
بقحلاىیدملحتالفهتتأامهيلعتمرح

بهذلانفعيمجلارهمتمزلأوهنمنجرخو
بسلااذلنهمَأعاضرلابتراصهانعم

بنجمةيركلاتنلاوملانيبعمجلاو

بيضتقاوارطنفحاكللادسفدقكاذلف

بحأامنبئوزتديدجتهلنكل
برطضاواهاتأدقةعاضرلادعباذإالإ
بكساعمدهومهداہلعولمرتكاذبف
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ةريكلاهتليلحينعأ

بهذلانم`عيمجلارهمتمزلأدهلاقمو

لعجىلعيني
تمەدقامقحلاو

بجواقيلطتدقعلاحاسفنا

بِسُحاخسفهنوکنم
ْبَصُْيارهمبجوبسيلءطولالبقخسفلاو
بتتكملااذينقسيقحلاوريرحتلاوهاده
١بكنعلّضفللالاايأكلهتحضوأ

بجتحاامكلافشاكالقهدجنهيلإرظناف

”بزعاموباوصلاكلنابثيحكردهلل

بدثيحنمهريغدلمالجرلابتناام

بجياميارکفتمهظحكلقعتيطعا
بكهفيضانأوملیغاذهتلقام

بتكامفهلاقدقالملتيلعو

برطضمهنهناکامالکشتسميشئجلب

بصيملالاقمعدفلاجرلابفرعيقحلاام

بقحلاىدمنوفرعياوراصقحابمكل
بهللانمجنتقحلاباكسمتسممدوملساف

بحممكلصلتنمةتفلأكيلعو
بجواكابأىلاويذلالجرلاانأيلإ
بجتحمغاولانيبمالوتلمجدقو
بشياءااوينمیدحلارونمدو

.ايرقاحضارهانعمكلتلعجىنعلاوبرقنعيأ(١)
.باغامريأ(٢)
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هردقملعألين
ابلاغبهذاكاذكو
هفغوبنتركذدق<

ايلانمتبتكاميف
دبعهبرخفاف

امېعنميهلايضر
ةمعنفمدواذه

هلإلا

برعلانيبهماقمو

بهذدقهيلإامين
بترلاانسأهغولبو
بهذلاهرهوجضعبلن
بأریخوهبمعو
برغوأمینرذام

بضتفقتالةلوصوم

س:سلاجناةجهبيفليجنبنافلخخيشلليميملاؤسهلو

ىدحلايذنافلخوحنيلؤسهجوأ

نکيندهاویدحلاوحنيديبذخو

هللهأتنأالاؤسلحو

هلضفتّيقلملعلافيلحتنأف
ىلعلاوهراکملاتسديتعبرت

اللاوكسينأىنسحلاكلئامش
ىبنلاىلرألتندىمظعلاكلئاضف

اهلضفلدعيسيلملعةليضف

مزالضرفلاوضرفلابوجوانملع
انيرلاعوطهللهبنیدن

كراتملعانيديفمزاللهف

الهاجناکنِلهجلاقيضيىنعمب
یدلعساوهلروفغمكاذ1

مزاللاهيقفلارصعلاةمالعو

مشاغبسيلتافالانماميلس

مالامظعيدہتيکهلّصفو
محازمنمهلاماماقمتلنو
مراکملاوالعلافديحوتنأو

مراكألانباايكنعالثمدعابت

مئانغلاىنسأيهواهودراومهن

معانشيعالوربتالونيج
ماصلمایصجحاذكةالص

مئاقلباوشلاواباوثوجرنو
مwارجلاكاهتنالباقعهيلع

ملاعريخايضرفلاعيضمباقع

مواتلااذدفأالهجاتنايد

٢٢٤۳—



هملعدعبهلهجيدارمسیلو
نمءاجواماعءالاضعبزاحنمو

مشاغلفكوبيدأتكلانه

هماعتکسیفيكلدعكلانه

ىوعرااموقفرباماعهبلاطأ

ةكرشبرقأاملااذهبلاطو

اهذخألىعسيءاجصخشةعفشو

يننأبيرداتسليراذتعالوقي

هدارمیطعیورذعهلهجلهف
لباقممالسعميهلإةالص

ملاسنبهلالادبعنمكلذو

ماسلعفنمملعلادعبلهجلاامف
مزاجسيلمصخلاوهمصاخي
ماظلعدرومولظمةرصنو
مالملاقفروةاعارملوقي
احريخايهللامكحبديرأ
ماحتلايفهلصفاههئا

مداقلوأعيبلادنعكيلو

ملاعکلوهجلالاحاموعيفش

ملاوعلانيبلالاَنَمرْحُيمآ
مشاهلانمراتخلاىفطصملاىلع
ملاسليرنارفغیدلامام

باوجلا

مراكملافيلحاياباوجكيلإ
امزلُمضئارفلاهللابجوأدقل

اموجوباوملعينأمهمزلأو
متمباقعلانأاوملعيناو

لاةجحلمايقلادعباوکرتاذإ

ادالاةّيفيكبملعوخأامإف

نلأسيفءادألبڵلوهجامإو
هدؤۇيقاضتقولاودجيملنإف
عدينفءادألاباملعبلطيو

ملاسلضفلاولدعلامامإليلس

مزالباوموقيامكهقلخاهب
مئاقلباوغلانأاوملعينأو

ملاعولوهجنمايکراتىلع
متامنميقيرذعالببوجو
مزالتلابحضاوهيفمكحلااذف

ملاعوربحلکنمهبريخ
ممالملاملسلالقعلايفغاس

مزاوللاضورفلاناهربماقدقو
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هكرتبنوملاعلاوكلاهلقف

اعساوناكامكرتلالهجوهيلع

ِكراتلكاللامكحاولهجنإف
مهکالهمکحباضيألهاجاذك
ةجحدعبهلكاعيمجاذهو

ابّذعملجشرعلابرناكامو

الاظديزهزاحيناملاقنمو

همصخملظعلممصخكلذف
هلنکيهيعذيدقامحصنف

هماعلوطيفمصخلاتوكسسيلو
ینونأدعباعفاشیعسيءاجنمو

هدرمیطعيوهاوعدعمستف
دقوامّيسانهَهارذعلهجلاىرأ
الوهقحذإمايألاتلاطولو
نملسوبرراتخلاىلعلصو

مثالاباومكحينأاذكمهيلع
مساقكلانهناهربدعبمهل

ماعلكیدلهيفهلثممهف

ملاظبسيلمصخلايلؤيفالإو
مراصبسيلوهاوعدلطب
مزالبسيلقحلانظيلهجل
كاحتلايفاتباثاقحناكاذإ
مارلايفتوفالنألوقلاأ
مساولاوىدملالوطهتوف
مشاهلانمثوعبملاىدحلايبن

ناكونيزرابلاءاملعلانمدشارنبرصانخيشلاهلمجرتملامعناکو

بلقلاقيقرسفنلاروقونيدلاىلعارويغهيفلهاستيالقحلايفاديدشابلص
ملاسمامالاهيخألنيرزاؤملامظعانمناكوةدابعلايفدجبتلاريثكةيشخلاريثك
ماماللالماعراصاذكهويباوعلاىلعوقاتسرلاىلعهلالماعراصودشارنب
ودبتانيحاردقلامللفرعيالاداوجامركناكوتايالوةدعيفيليلخلا
املقفظفحلابنيروهشملانمناكودوفولاىرقوفويضلاماركايفهيلاةجاحلا
مہنمءاهقفاوراصفهتذمالتنمةلمججرخنوسيردتلابىنتعاوهعمءيشهتوفي
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ةلوديفبيسلايفايلاووايضاقراصيذلايمورخلاناثعنبنافلخخيشلا

ايضاقراصيذلايصورخلايلعنبدمحمنبهللادبعخيشلاوديعسناطلسلا

يذلايصورخلادامنبفيسخيشلاووركذقبسدقوحرطميفمثلئامسيئ
يصورخلادمحمنبنافلخخيشلاوةنطلسلانمتايالوةدعيفءاضقلاْىلوت

يذلالهذلارصاننبناميلسخيشلاوتايالولانمةدعيفايضاقناككلذك
لوطلمهءامساكردنالنمءالؤهريغوةليوطةدماكربةيالوبءاضقلاىلوت

بجررهشنمنيشعلاونماثلامويلايفرصانخيشلاىفوتدهعلا
يلمازلاقاتسرلاةاضقخاشمللانركذقبسوهتمحربهللاهدمغت۲٣۱۳۹ةنس

.ىمالسلاويرحبلاويلابقملاو

«ةابأوةَلجأرابكنمهينّيطلآنمهيقفوإل
44تاجہبةءاضوتءاجهنعفاوقىسيعلجنكاذمشاه

اذهيفىتحورشععبارلانرقلايفنامعلهانمرعشلاضرقنه
يناطلارماعنبحلاصنبىسيعنبمشاههيقفلاخيشلارشعسماخلانرقلا

لوصاويفسويلاسيخ,ربنادمذاتسألادنعةيبرعلالوصايفسرديلّؤمسلا
همالهدجناكالويميلسلاديبعيلاةمالعلاخيشلاذاتسالادنعهقفلاونيدلا

لبقنماضوفموايضاقىوزنباميقميدنكلارصاننبديعسةمالعلاخيشلا
روحبلاكلتنمعركفهتيبيفهعمناكهنالىوزنيفاضياسرديليلخلامامالا
وهوىوزننمعجرمثالهنوالعةبذعلاةيفاصلااهلهانمنمىوتراوةرخإزلا
ءاضقلابصنمىلاهملعهاقرفهقفلاونيدلاملعنمةيافكلاهبابعلطضم

ةمكحلاةاضقدارفانمراصعحرطموبيسلاواكربتايالوةدعفهالوتف

.طقسمبةيعرشلا
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مامالادهعيفلئامسبايضاقراصوديعسناطلسلادهعيفكلذلكو

ترج2حرطمبايضاقوهناکسوباقناطلسلاةلودتقثبنانبحويليلخلا

يفعانمخيشلااذهناكفتارييغتوةاضقلايفتاليدبتوٍكآأحلايفتاليدعت

ةاضقلادادعادهعميفسيردتللبلطفةريصقةرتفهبترموءاضقلانم
ظافحلانمدعيوهونالاىتحهيفارمتسملازيالولمعلااذهيفهَّليمزُثنكو
رعشنمفهءابالثمهمظنيوهيوريوهفرعشلاةصاخوبدألاوملعللةاورلاو
:لاقةيرعشلاةقباسملايفاهاقلايتلاةديصقلاهذه

اعلطدقملاردبربكأهللا

تجہتباورخفلاعيمجنامعتزاح

اهدئارسوباقامناطلسسوباق
اكلمهبمركأالهاعهبمركأ
ُهَلئاسءاجامهمطشنيهارت

ادېتجمملعلابابحتفيماقك
مكفمولعللايفسرادملاداش

ةرخفمورعيفبعشلاحبصأف
مهُنسلأركشلابىلزتملهلهأو
هکرحدهملااهاذإيبصلایتح

مكفدالبلالكيفدجاسملاينبت
الثمالسوباقعماجراصدق
تلمتشااجاہيئارشهدتداکت
لطبمكفاًمادقإكبعشتملع
ةكرعمبرحلايفتدبنإرخاو

اعطساهروناقحقفألايفسمشلاو

اعفردقدجملاءالذإاهكلجب
اعجدقرخفللاهلهاعسباق
اعمقدقءادعألليلابذهم
اعمشدقهيفكنمدوجلارصبف
اعستمواردقاہتيصالعىتح
اعربدقملعلانونفيفلهاجنم

اعفترمءازوجلاةماهىلعيشي

اعنملکييوهيلعيئ
اعلهالكيفءانکلحيصي

اعفتراوناينبلابماقدجسمنه

اعدتبمناکیوزنعماجكاذك
اعنصنملاناقتإوانسخهيلع

ويکتشیالةرئاطدوقي

اعطقمصخلامافافيسهارت
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ةحباسباثيلادننهممهمو

تدقتافمونلادعبكبعشتظقيأ

تيبدقكنمتايفشتسمكانه

اوفرُغدقنوروهشمءابطأاہ

ةيودأوتالابنىيدرَرم

هرطمأبسكلاقيطيالزجاعو

ادہتحمحالصالابسوباقماق1

هتعلطلارورسمبعشلاحبصاف

امركهبعشیعریونامعیعري

اطعبيسنوميملاهبعشابحمكف

ةدهاشميفىدبأحلاصمكو

فرشيفورعيفسوباقَتشعف

انديسراتخلاىلعةالصلامغ

اعللاوتوملافاخيالاهدوقي

اعلطضمزعلابادغفهتامش

اعبترمراصبيبطمقسلكل
اعتتماهورءادلءافشلاابنم

اعفدهلضفهيلعىدسأوىمعن

اعدصدقريخلالعفلوهبعشل
اعجهامطقميفدقفتلو

اعرزدقبحلارودببكدوجلاو

اعمطميفاودعدابأ5و

اعنموينارلااهفصويفراتحي

اعفترمواسورمكدجيممادو

اعلطامسلامجنامبحصلاولالاو

:يربعلاديعسنبميهارباةمالعلاخيشلايثريلاقو

روديمانألاىلعنونَملاسأَك

هلنأشابهاقلتلاف

ارِفعُمبارتلابامويهيفلت
انساهنمكيولكأيدودلاو
اشفىقبتيتلاكارخأللمعاف

روغهلال
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ادهاجمتاحلاصللالماعنك

ةتغبةيملاكيفاوثرذحاو
يذلابتدوأءاعنشلاةمدّصلاك

ىجالاردبیدحلاسمتىدنلارحب

ىدنلاوةباتكلاوةباطخلازاح

لئاسملكتاذإنانجلاتبث
ادحاواصخشمهاربإناکام

هَناكفابطاخربانملاقري

ارخافمزاحمهاربإهلل

نيبسيلمهاربإباصمف
حدافمظعءارهباصمف

هباصممظعمالسإلاينبىكبأ
مشافکرتنمديعسىتفأ
اًفهلتُثييحاهكلٽيدنألف

اتأذإهيلساغلتبجعيلِإ
اوردامونيلماحاوراسشعللاب

هءادنَباجتسافيرهادان

قيفيلزناهللاةمحراي
ادلعنانجلاهنكسأبراي

مككيرشليننإرعلآ
امھالکمالسلاعمةالصلا

ىرسقربامباحصألاولالاو

r
C
C

روكشلهنإفةلإلاضزاو
رودتتارئادلاَنأبملعاو

روهشماذواملعىرولاقاف
ريرنةمالعىغولاثيل
روصهودجاملئامشلاولح
رونينيقيلانسحنمهجولاو
ريرصباوجلادنعهعاريل
ريقحكاذوفلأهىکل

روضحمانألاوٌىلبتردب
روشلملاوموظنلااهصحييم
روتءامسلاوفجرتضْرالاف
روبصوعزاجمنمسانلاو

رىيدجلاكبلابيئإواط

رومغمافولاباًيفصالخ
روفيداؤفلااذبباصملارح

روح4ومدلاوالسءاملاب

ريطيهارتحرفنمشعنلاف
روجأميركلاهللانمهلف
روتسمعلاللحنمهيلعو

ریبکلهنوباصللااف

روبدولأمشامویبهوأ
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هتلئسأنمف.ةيمظنةبوجأهلكةيمظنةلئسأهلو
:يميلسلاديبعيبأةماعلا

مدقلاونيقاسلانعرمشحاصاَ
لسکكيفءايلقلااخأاينکتالو

زفتمولعلالينيفريسلالجعو
انطفادجامايرستیدهدصقاف

يدمتعمويذاتسأكلذبينعأ

يلدنيفراعلارانمدبعابأ
ةروسقلصألاركلامكلانيع

بۇننعرهدلافورصكتمراذإ
لجعىلعيذاتسأكتيتأيلِإ
اهمهفأتسلناعمفشكديرأ

ةماقلطدقلجرنإىلوقأ
هبشالوديقعتهيفالظفللاو
انديسراتخاىلعٰيبرلصو

خيشللهلاؤس

ممّعيفناطيشلاوسفنلانعنكو
ممحلابحاصالادحماكرديل

ملظلايفرونلاكوأحورلاكملعلاف
مرکلاودحملاقیرعاًمضخارحب

ملقلاوفيسلابىلعللقردقنم

ميشلاولعفلاديمنيرئاحلال
مجعلاوبرعلالكقافيذلاكاذ

مَمُلاوبركلافشكلًاذالمىحضأ
منأملليللالوطييفايفلايوطأ
مكحلاوملعلاباهفاشكتنأو
ملكلاىضتقميرديسيلهمونيئ
ملحلايفدوخلاقالطميلهف
ملقلابطخامافولالهألالاو

باوجلا

الاىلعوىرولاريخىلعةالصلاغ
ررُذنمتيدبأالباوجاذه
ارکتبمِءاجدقلئاسنمهلل

ملکوذهافامهبقیلیادج

مشلاولضفلالهألالاوباحص
ملظلايفردبلايهابتاطومستفغيص
مکحنموینعمنملقعلارېييام

س۹٢٤۳



ايقترمقبسلاطوشتزجنإعدبال

هنمزعرخصلالفتىسيعكوبأ
ادتجمملعللابلاطنكورمش
هتجوزبولغملامئانلاقلطنإ
ادباامہیجوزىلعقالطالف
تعفردقماوتلاونيناجملانإ
جرحنمنيدلايفامورسينيدلاو

مميئدجملايفتةرججلاماه
مرتلافمجنلاقوفهالعنسودت

يمكلكنيرادلايفكملعبدست
ملنونجااذكوهمونيف

كالاوراجحألاددعاقلطول

ملقلاوحوللابرفيراصتمبنع
معنلاوءلالايذهللدمحلاو

:خيشلااذفيركبلاىسيعنبىسومنملاؤساذهو

اطاحأيبةلاهجلاليلاذإ

نممشاهیسیعلجنبتاج
مىدنلاعونيملعلاٌمضخ
ينامألاكلنهتمُمينإف

لزغلجأنممعنمتلقنف
اضعبتدزدقنإءارجالاينو

اطابتخاطبتخاترصهيفو
اطارصلايندشرلهمشيأ
یطاعتدقالفطدجملانابل

اطاقتلاهرهاوجنمانيظُح
اطابتغاابتطبتغاواعيمج
اطايتحالسغلاهعيججمع

اطاسبلابوثلاهبشيدقلهف

اطابرهقنوألضعبىلع

اطاشنهلواديزياميکلهتدايزتزاجلهف
اطارّصلاوفقييذلاولاوَةطراتخمللهللاةالص

باوجلا

اطابتراطبتراوردلاهيلعاطاحأدقونيمثلادقعلانحن

ت



ىلبتذإقرشأقحلارونب
ضعبلاقفريصحلايففالخ
هنمساغألاعضومرهطف

امهمبوشللفلامليقو
طريخيفيرسيسحجرلانأل
ىلوأنيلوقلالوأنكلو

يرجيباوثألايففلخلاسيلو
اريجلامنمتئشامدزو

ىسيعنباايىلوأتنأكلام
الهأكاذلتسلفيحدمعدو

يرمُغتالفغلاووهللايفىضم
اتابثمكلويلهللاُثلأس

رورسيفازيزعیسومشعو
اقبسدجماوىلعلاتزحدقل
هنمملستلاوهللاةالص

انهلانبدلاخبىمسملاول
ىدْبأشاطبلالىميوهو

اطابتغاطبتفيردبلاهنمف

اطالتخاوامكحبوثلالثمك
اطايتحاواضرفهيلعلصو
اطاسبلالخةضعبسج
اطاشلسرلايفولوتذُمهب

اطانمالوليلدلابحجرأو

اطامنالوقفاهسجررهطف
یطابتولوكيلعجرحالف
اطاسبناطسبنيلالالخف

یطاعتولوبيجياليلثمف

اطابتخاطبتخاتامونلايفو
اطاشنهتعاطلانحتيو
اطاقتملاطقتلتملعلاردِ

اطابرامهلبحتقثوأدقو
اطاحأنموريشبلايداهالع

ةانالاویدهلاوملعلايوذنم

تاقهروطسيفعش

هيقفلاخيشلارشعسماخاورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقن
نباوهوتاپرقلامعانمةافسملالهانميشاطبلارجنخنبانهمنبدلاخ
يوركذقبسيذلايشاطبلارجنخنبسماشنبدمحمةمالعلاخيشلامغ

ةذباهجلااهئاملعىلعهقفتوىوزنيفسرددقزيجارألالهأءاملعلاةقبط

—۳۵ا



ةاضقلابكربقحلفهتركفملعلاششعناوهتیغبلّصحفدېتجاودجومالعالا

دلبلعيليلخلامامالاهاضقتسافهاوتفوهمكحبنيملسلملاعفنناعاطتساو

تايالونمةدعيفبلقتاهدعبودبدبةيالوىلوتةدمدعبممءاحيفلالئامس

ةاضقدحأراصاضيأدهعلااذهيفوديعسناطلسلادهعيفايضاقةنطلسلا

فاقوألاةرازويفايضاقراصمثلدعلاةرازولبقنمكلذوفانتتسالاةمكحم
اذهويرافظلاهلمعيفلازيالوهفرافظبايضاقلقنمثةيمالسالانوئشلاو
ةقباسملايفتاموظنمهلورعشلايفقيمعبحوبدألايفقوذخيشلا
:ةعئارلاةديصقلاهذهابنمةيرعشلا

قرشُممراكملابكرهدفقرشأ
مّستبمانفابكْضورفقرشأ
تنأفرورسلاكبمادرهداي

ىبرلاىلعكيفرايطألامّلرتت
همالعأارشانلبقأديعلاو

ىرقلاونئادملاتقرشأديعاي
هلاضفأنمهللاحاتدقلو

اهدجمةريظحىلإنامعتعفر
انخيراتنمرونلاروطسلأساف
یٹناوبرغَيدجمقلأتامف
ايقيرفأنمقرشللىحتنامغ
ىبدقمراوصلابديعسىتفو
ةقيرطلاىلعنامعتشم

هئابأنمكلملابامسادلب

يلاعملابكدوُمفااو

لامجلاوحاصوجلاو
قبسيلاعملاولنؤلادحجناو
قفصُمودررمودرفمف
قفخيمراكملاكلتيفرصنلاب
قرشمكلىرقلاونئادملافكب
قطنيونامزلااهبديشيىمعن
قبسألاراخفلاوةراضحلاكلت

قرۇم

اوقَقحونامعونبهانبامع

قرعةازشللوراحبلاًأطي
قرغيايفرفكلامالظاذإف
يسلامدجحاوءءانبلاممن

اوقبامهمهساارحمادبا

— ۳۵۲
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هلينلايعسمزعلااياطمدرجو
ىقتلاولضفلاةيآالإملعلاامف
يدتہبوارعوملعلاقيرطتيأر
هنإلئاسيداوىلإملم
هنإفلوقعلاولجهبْملَه
هنافنايبلايلجتسنلملم

ىلعلاولضفلامِمههبلاجر

نمءاضأفشناولوتدقمه
اننامزرونمالسأإلاةمالعك

ىقتلاوةهازنلايذديبعليلس
اهلعبلقادصلادوخلاتطعأاذإ

يعذتولوقتيضاقلاىلإتءاجو
اهرمناشفمكحلالصفبيندفأ

رتشملعيميلبيعنابنو
هدربلطيعابدق,نمنكلو

اقلطمدلابجويرمأبيعلاله
كرادضعبلاوتقلاءانطنِإو
يفوانټفأغئاسهيفكاذلهف

یمعلاولهجلافشكياباوجّيجرأ
ًاجلموانصحنيدللملزالو
يذلالعهلالاملستوةالص

ةادعلاىنفأيذلامانألاذقنمومالظلاحابصمدمحم

هبسابسمارلانودتطحشولو
هبلاطوهنلقيفوترهظمو
هبئاطايحلکنمهبسکىلإ
هبناوجتنازملعلارودبروب
هبرابتلوقعلاوليتهبماقم

هبراوغراحبلاراخزبتمارت
هبكاوكتراغنافرعلاقفأاذإ

هبراضمویدلاتسدمهعلاطم

هبقانمتامركملايفتحضتانم

هبهاوولامكلاهيطعمكرابت
هبلاطتلوبقلادعبتعجردقو

هبقارترمأفوخلعفةيقت
هبتاكتنأوذلوقلاباوصحجرو
هبحاصيابيعنأولهلبقيو
هبئاعمتذدبتالهتعجرو

هبحاصوهفهءاشنإيرتشملام

هبناجبكاردلالاحهبضعبو

هبراقيوهفلحفلارانءانط
هبهايغبولقلانيعنعباجتتو
هبناجهللابدتشيمكبًانكرو
هبكاوكءامسلاكالفأبتوءاضأ

هبضاوق

٢٤٢۳—



باوجلا

هبهاوهللاولصفلاكاهدلاخأ
تعّصرتنيمثلاردلانمطومس

بلطمنوداهلعبتطعأدوخلااذإ
یرالفاہیلعاناطلسناکنِإو

ةيقتهيعذتامهمواذهف
اأفلعتوىعجرلاالناف

انههلعبلللوقلالوقيضعبو

یرتاکفالخلافاهمقتملنإو
عئابلبيعلاب"عيبدريفو
هدری"یسومملعلاخيشبهذمو
ابجاودرلایریبوبحمنباناكو

عئابلاقحڌرلانوكيفيكو

يذلاولحفلاوتقلاءانطامأو
عساونيدلاولكلاءانطزوج

قرابحالامهللاىلصواذهف
دمحميبللايدالاىفطصملاىلع

هبهاومتلجنيرادلايفدمحلاهل
هبئاطأتنازوادقعهدئارف

هبلاطتءاطعلادعبافسيلف

هبحاصلذامقحلاوةعجرا

هبقارتارمأنأوأاهسفنىلع
هبناجترشفوخهتبهودقل
هبذاجتفةجحنمافسيلو

هبقاوعبيطتاملعفلضفأو

(ەهحاصدولابحشولهعئابل

هئاعمتحصعيبااماذإراشل

هبئاعوهاهعاباميفنيت

همكحيفههباشي
هبراشمنيملاعلافتبذعدقو

هبئاحستکابتضورهکاضف
هبتاكعرشلانودامهباحصأو

هبراقيو

:يركبلاىسيعنبیسومنملاؤسىلعهباوجهتبوجأنمو

عيمینعععي)١

.بوانتةينألاوبيعلاىنعمببيعملا(۲)

يلعنبیسوم(۳)
يرتشملاهبحاصوهعئابىلادوعيريمضلا(٤)

٢٥٥۳—



ىدُهللاليسلس
ادمالاروكشلا

ىدىىتهرونوه

نعلأسأهج

بتکيلیىرردق
مريدجُيال|

كلفلاملعاذكو

دقرحبللامولعو

اهمريحتلاةلع

للعلابرنمظحل
امهللاةالصو

ىسفطصملاليبر

بجعاذهسيلو
احراميلأس

ىدحلارونانأامف

فرعايفبانأ

بجعيلينالب

لشولاوحلىمي
بدألايعادكيل

القأنمانأام

اپدقاهكاهو

امولمرلاوفرحا
كلفلاملعهلو

اضخيشيلاسلاو

ولعنيفناماو

بسنلاملعاوللعو

انمهيلاأاكاهف

مصتعارلخقحاب

لعيميلتراذه

يبللةلصلاغ

ىدجلاباديفُمو

ادلاخىمللا ادجالاهيقفلاو

ىدرلابهايغيفادبأهاب
نجلافانكورهفننلايذيرنيد

بسنلاملعنإبهالالمهأضعب

مقملهاربملعثرإللراص

كلسامویهبنمكلهدفلاقيله

دروفرحلااذكردلاللافوترح

امحيضوتيلأامللادخيه

اللاضيرمتميالرجبوه

امسلاربىرسوأاجنزلاتداج

افلحلاعيرانفرُتلاباحصلاو

باوجلا

ھاوزمجنأمرفارسرطنأما

بألاىسيعنبىبوم بهذماهغاصذإ
احامنکاملولاحداميلائراطو

ىدرللييلجنلاالويدنلاثيغانأالو

فصتأاللضفلابفعضأقلخلكنع

بشيلءىساسل برضتللاةلاحو
للعنمهفشيمللبابايفكم

بجأملافجلااللييألالخلابحاصلاو
لبلاكيكلالکشأادقامفشکل

الطهحضوأىرولاقالخهايإ

املعلافالحخاهيفاملطعتلفهچباش

كرتدقملعكاذمأكلسيذللحاي

اضعامهمهزوجاندنعحيحصلالاق
للضمهبورهنلمعياذهبيفلاب
بكدهلرحبذكلاتانظمهيف

انسخألاهارتاملخاٰسَحلفاكامو

ملتهعدَلطْلاومرحلاهكر

ىلتعااحيفلاىرذبنمللعلالهأانوخإ
بّجنلاباحصلاعمبختلادمحم

٦۳۵—

قلمفاعلک
قزألايفايو

قربملا

قكفغلا

قير

قشمليدنم
يقلاربلااأ

ىتطلامورو

قحرهشخر
باسحلل

صبوصلاو

دجرغ

قولا

يقتريرسنم

JGقرشبجتق

قلخلاوىلعلايماس

قرشملالهأثوحنو
قنفملاكاطخلانيب

قبطملامضخلانم

قيضلامنمو

قطبةفمو

قفراويفإمحرأ

قرشلاحابصلالش

قطلاملعلشك
قىقحتللناكذزإ

قرطلاتاكلهميل

ققمظفحلاو

قتناوهمقلو

قيوملکلوهنم
يقترلااهاسقوف

قشملکرودب



ةادلاصورخنموهوفلخهوبأاديعسىعديهيقفوإل
4تاملظلايفردبلاكالالياديفمواقئارءاجهمظنأل

نرقلااذهورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقنهم
نبدمحمنبفلخنبديعسخيشلابدألاوملعلايئرجلانمرشعسماخلا

ةئامنالثونيعبرأوةعبرأماعرفصعساتمويهدلومناکيلخنلايصورخلاريصن

بيذهتنسحأهوبذهوةيبرتنسحأهوبروهئابآرجحيفًاشنفايرجهفلألادعب

نمةلمجخايشأدنعسرديذخأمثنيدلارمأنممزلياموهللاباتكهوملعو

ىلعبكأوبلطلايفدهتجاوجوىوزنولخندلبيففيرشلاملعلاةلح
هملعبىقرتفهللاهقفووهتيغبامهبغلبءاكذوامهفهللاهبهودقو‹راثالاةءارق
دهعذنميعربلاوقاتسرلاولئامستايالوةّدعيفهالوتفءاضقلابصنمقرو
وهفنالاامأ‹سوباقناطلسلادهعيلاحلادهعلااذهىلإوديعسناطلسلا
مراكملافيلحلازيالولدعلاةرازولةعباتلافانتتسالاةمكحمةاضقدحأ

قدصلابالإسانلالماعيالو‹رومألايلاعمودجلاالإهنمىرُيالو.قالخألا
بحينموهو.ءافولاوقحلاالإهنمفرعيالوءافصلاو
ةعفاناهرثكأوةدّيجةقئارهراعشأىرتاذلف.بذدألا
باتكمظناهنمتافّنصمهلوةيبدأاهنموةّيملعاهنمفايفنتفتدقوةديفُمو

يفكلاسملاماكحإ»ةاّمسملاهتديصقحرشوهوكلاسلاليلدو«عضوا

رردلا»اہنمواتيبنيعبرأوةينامثونيتئامةديصقلاغلبتو«كسانملاماكحأ

هقفلايفدئاصقوةبوجأوةلئسألعماجوهو«بدالاوهقفلايفبختلللا

ناونعبةيرعشلاةقباسملافاهاقلأيتلاهتديصقهموظنمنمو«ماكحألاو

:«ءايلعلا»

— ۳۵۷



هدشرملاعلاىيحأتفدير

ادجاميحنمناسنالاينبريخو
یرولايفيعولارشنيرحيعسىعس
هلهاثاريمءايلعلابلاطنمو

اددزسوادجينيرمألاعمجنمو

ىدنلاوسأبلايفءايشألاعضونمو
همورياميفقيفوتلاقزرنمو
ىلعللةليسولامزعلالعجنمو
اعماجديؤملامزحللناکنمو

ادرومنميهملاعرشذختينمو
دمادهعيفلضفلاتثرونامع
ةبصعنيديدجلارمىلعتمقأ

فئالختلاوتدقيدنلجلادعبف

رديحسأبلايففديصٌئدهموجن
انقلاوضيبلابمالسإلاةضيباو
هتافصيمنملکنیابت
ازرغنمكلملاانناطلستأنأىلإ

اطسنمسوباقرصعلاكيلمتينع
اينابةراضحلاعيراشمماقأ

اهعيمججدالبلابملعسرادم
كلاسلاعمناكلیسنمو

اهقرطدبعريصلاىتحروصنمف

ةدعسضرألايفقافالاىلعمعو

هجمةيادحلارونىلعماقو
هذنجدجملاىلإاريسىرسلايوطيو
هدصقيلاعلالانهکردأاف

هدمعنيكامسلاماهىلعتميقأ

هدصيابعصقليملاهعضاوم
هدجةطيسبلايفنمهلعاطأ

هدْسأوكارعلايصهللذي

هدجمنمتاذإعدبالمزعلاعم
هدروضرالايفنيدلارانمماقأ

هدنزبحيمللضفلاوهقيدصو
هدقعدتماودشرلاليبسترانأ

هدمهلإلاولضفنيطاسأ
هدهزمشنإقورافلابهبشأو

هدېیسأبفوخمزعصالخإو
هدعيدصقلهجوهللكف

هدنجةيلهاجلاشورعدو
هدعسسحيلابنييويشلالفو
هدميعوهمديابنامع

هدجدجدهعمنمْمكَوَداْشأ
هدصقلهسيفيصرتلابحبصاف

هدهجريسلالصاورافظوحبل
.هدعبيذلافصولاهغّرسةركنناكناووهوىتفوهيذلاًادتبمللربخنيتمضبديشر(١)
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ةّنمبلاجرلاقانعأقّرطو
تربنافقلخللناسحإلادَيدمو

هلضفرکشانسحملډابيملنمو
امكنأهللامُعنَأنمدزسوباقأ
ىلعلاةمقيفملعلارانملهأو
هئالغرعملعلابمقيملنمف
دجأةعرشيحوالإملعلاامو

رطسأبهارتامرمأبسیلو

امريخواساتلاىَمسُيهنكلو
اقباستدهفماغرضلانلعأذمو
رهوجبنايبلاديدانصءاجف

امعزاةفاقثللريزوللقف
فقثميعسءايلعلاىلإايعسو

هدمتلالجلايذنمديكلتو

هدجتستاشلانسلهناسحإب

هدعيلضفلىلولاركشيملف
هدوتدقامناسحإلانمكدي

هدحمكشالدجملاوىدحلاكاذف

هدعسوءالعلاكنميهوال‹ىهو

هدعتستیدحلامعنیدحلايحاف

هدکيماقمنعريصقيعاري
هدسيريدقنمساماداري
هدعرةحيرقلازهابادال
هدبجنودالبلاروغتفرتعاهل

هدشركلنبتسيحصنبتيلو

هدجتستامرعشلاغيلبنمذخو

:«هللارسلقعلا»:ناونعبةديصقلاهذههرعشتابختنمنمو

يرابلاعنصرسكرديلقعلاب

نعكالمألاولسرلازايتماهبو

هغونوکيابستکملقعلاو
اليعبطللفيلكتلاهجوتو

املئمبراجتلابومنبهارتو

ةياهنريغلابقترمدادي
مهكاردإيفءالقعلااكل
تروتفمهرارسأتكزموف

يراطلاكاذللصأاذوعبط
رارقتسابيبسكلاهميسقل

راغصألللامثاإلاهبىضفي

راونألاعطاوسهمعشتف
رامألانیابتنويیابتم

— ۳۵۹



هلالفيرشلالقعلااولمعتساف
ىلعلاجردنيدلافاومنستف

الماتمابنميهملااورصن
اديؤمهلالانيدمبادغف

اونقتأعناصمللفاشتكااووذو

اندلامهتايحنمرهاوظلااوملع
اشاوقلخيتلارادلانعاولفغ

مهما‹مهارتاهبدولخلااون
امنإوتافصلايذهerام8

ىلعملةردقبكرللو
هباذعتاقبومللمېبسكبف

یدهلارونمهابترصبأام

مېبجحدقكارشإلاةريكو
نمكرشلافيثكنمجرخأهللاو
اقلطملهھجبكشيذلكفص

يلءالقعممنأبنوفصوي'ال

يذلاىلإهيوذيدباملقعلاف
مهجاتنإىلإىديذلاسيل
هجومعنصليدافاالوالک

هلقتقوربللرخسملاكوأ

امرادارلاعناصمعارتخاکوأ

اهعنصمافافروهطلاءءاش

ةمكحلنامزلااذفاهروهظو

رابجلاةدارإهتدجوأدق
رايخألادعاقممہتمسف

رابخألاوليزتلايفءاجدق
راثالارهازماعدلايسار

راكفأللابقاوشباميكرت
رارسألاايترايفرئارسلاومعو

راهقلادعولدوجولااولهج
رادقألاقباسرئاصبلاىمعأ

يرابللرماوألاشمالصف

راحسلارظللابتقّلعتو

راصبالابقحلارونكاردإ
راونألابهاوليلولاناك
رارضالاوكشلالصألهجلاف
رابجلاةمكحبهويعدبأام

راربألابقاوعوىضرلاهيف
رايطلاعنصموءابرهكلل

يرابلاعنصريغةقيقلايفيه
راتخلاهنيمأنيدءادعأ

راكفألاىلعامتقيقحتيفخ

ت



رخاوألاهداجيإيفليقول
ةلدأكانهلبدعبهيفام

هراكفأيفليجلااذامفالوأ

ىجحلاورئاصبلايوذنيفلاسلا
ابمفلوقعلاتبثأ:تلقنإ
هتبثأيذلاانهدعبتيفنو
انهاهضقانتال.الك:لوقأف

ذإفيلكتلالبقتلوقعمهلف
اہعفتمريغلوقعنکل
الجاعاعافتنامشتلصحلب

امفيضقتنالاحالتدبف
يففيلكتلامزالانربتعااذإف

ىداايضبرتستملاهنوكبو
یوسلقعتمليهوالوقعتسيل
ىولانعسوفنلالقعام:لقعلا
ىضرلاوةماركلاراداهلحأو
ىرولالقعامهللاهيلعللص
اوبعوتسانيذلابحصلاولالاو

راصعألارخالريشتةظع
راظنألاقدامتوقفتدهش
راصبألايلوأنمانهذدحأب
راثالاعصاوننيكلاسلاو

راستحماكرعشفهتمسق

رارقألاضقانتءاجفالبق
راصبتساوخأعلطمهيردي
راکنإالباورذغنكتملول
رافغلاةحرللؤياعضن

رانلايفهبردلياتحجب

راجضيقنيفرطىلعامكح
راعشلاولهاتفينحلانيد

رابنملاافالطمباجدف
رادقملاةللقةايلايذه
رادلاىبقعمعنلف‹ادغتجنف

راتخملاةريحبمثزوفلاو
رانلاباذعاوقوفمہرنع

راوجباومركأفلوقعلارشع

هلاؤسةيمظنلاهتلئسأنمفةيمظنةبوجأهلاکةيمظنةلئسأهلو

:يربعلاديعسنبميهاربإةشعلاخيشلل

ايلعالضفوةفعفراجوايرثلاماهقرفلحنمللق

¬ ۳۹۱



يمنيةرعلادجاماديس

الامولعلاةبعكادغنم

املفلفطوهودجناعضر
ملعوملحبهنارقأداس

ساياکةنطفيفخيشلاب

عيبصخشمازلإضاقلله
رسعلاحيفهادلاوتأنإ

جوزقحيلوصألاعابتما
هارعقيفشلادلاولااذإو

ابوجونومكنالالعله

هارتبيرقلاثراولااذإو
اعرشخألالعله‘نبإلامدعأ

ضاقوحنتتابيزاذإو
مرکجوزقرفاهربدق
بارتغالةعولبوكشتيهو

ايسناكنهرلاليحل
ايرقبعلافقنلابيطخلاو

ارساربحراصدشرلاغلب
ايقناردبالطلادافأو

ايلعيهاضءاضقلاملعبو

ايضرامكحلاومألالوصأنم

الجباوجلاتاه؟هاوسال

ايحماوىجافندأصضرمه

اينغاصخشديعبلاوامدعم

اپسودفيفهونصنقفني
ايۇللىرجاعمديرذتيهو

اپتشعلبءاسكوماعطبالطاهمهنكيم
؟ايوقهارتالتبلاانهمأقالطبنمكحيعرشلاىرتا
ايلالوسرلاىفطصملادحأىشغتنميهلانمةالصو

ايشعوةركبثيغلاىماهارطةباحصلاولالاىلعو

باوجلا

الجاباوجيغتيالئاسايرهوجاولوغاصنللق

۲٢۳۹—



لاثموةياغملعلايفوهو
امولعجويرحبهيدلو
ءايحديعسايلوقلاكنود

هعبتافهدشرناباذاف

نمعيبنأنبإلاىلعام

وزللكلذعييهيلعلب
الاقماہیفنظايآريغ

وزللكاذيفقافنإلامكحنإ

امهممرقلابأللربلانمو
اجالعيغيبليلسلاموقينأ
ينإفراقتفااذناكاذإو

عزجعلايذقافنإنيثراولاىلعو
ممزليلهفبيرقلارسعأاذإو
اکيذلاوهوهيلعموقلاق
ذعلابذخأللليمأينارأو

اولاىلعورثراوباذهسيل
اليوطارهدباغجوزلااذإو
يدخنبابشلاءاميرجحراص

جوزلقارفلاةقرح.يكتشت
يرذتيهواهئابخنمتدبدق
هنعيربصليعدق:تلاقمى

ىظحألجاوزلالبحاوفوأ
اهنةمالسلابلطأا

اًيفحانههرمنکیغ

؟الخلاوجريراصدقاذاملف

ارحترصكاذبينألال
:ايصقاناكمهدضنذبناو
ايضرلابألاهقافناللصألا
ايکحمق.اهريغالتاج

ایورمالنأدقارخا

ابوسراصنيدلاولاوةجو
ايودءادمسجلايفوكشيراص
اغارحناكنإهيبال
ايشمكحلايفهيلعيردأتسل
ايوتراصنيحبسكلان
ايرحنوكيهدعبن

£

هبن

ايلجهيفهارآصنلر

العالوقفهلالالاق(ثر

ايروابابشةجوزارات
ایکذاکسمجتءاحفاه

ايغواهلليفاسنأناك

ايلوللااهعمدرجلاىوجنم
الإمتعطتسانإهرعجراف

اًيدلاتبكراذإهيشتخأ

۳۳
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ءاشكاللدقليذلااذإوءايحأللةايلاحوريهو
ءاوسلابامارحخأديزكوءايشأيفةاحللااتللذ
ءاحصفلامداختاذلابيهوءانسحلاةنيزيهوةنز

ءامسألاولاعفألانيبةظفلءارذصعلاعمدأنزوىلعو
ءاعدلادنعيلولاولتنيحءافطصالااهظحلعفلابرعم

ءاسعقلاةدايسلارهفتحتءافعضلاةعامجلامسايهو

ءاكذلارونتحتزمرلالصفءارعشلاملعأاييڏڌونبااي

ءالتجالاوفشكلابينئج2ءالقعلالمکأایلقعتو

ءابدألافتنأويمالسويناخإنسحكيدهأاماتخو

ءايبنالاوكالمألامامإلءاشةلطونمةالصو

باوجلا

ءاخرلاطاسبىلعادمرط
ءابنألاقداصمثنمتاو
ءالالايذلوققدصلادجحت

يئارلانيعريعبيجعنم
ءاقرزلاةبقلايفردخركب
ءاضولااهريسفتايراج

ءاسأبيذلكلتانزحم

,ءابولاوهفيزيفىّرتف
ءايضلابانولقرونبر
ءايفصألاكدولهأيفعراو

ءامسلاماهقوفدحمللقراو

ءانساذارینقحلالتجاو

ءاصحإنعلجاهايفنأ
ءامصعلاةَرُذلاكبيرغو

ءافولالهأسوفنتاجهبم
ءاحمسلاىداةعرشنعداح

ءايقشألانطاوميفايواه
ءالبلابىدحلادعباهغزتال

ءايلعلاىرذيقترملادحج
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ءالالايذناحبسيف

ءافولااذايكاومهفتساابو

يالالوقكةلوصوميهو
ءابنألافدارتدقاذكو

ىلاللايناعللاةدعامو

ءازإيفامهارخأدیزکو
ءارمسلاةحيللانبيعيهف

ءلحكلاكناتكلقلملااذكو

ءانبلايفالماكنسحلاوهلب
ءاتعااذادغنملائينهف

ءافطصالاومعلايفادغف

ءاحصفلامداخنعلااذكو

ءايحألللوقننيعءام

ءارذصعلاعمدأنزوةطفل

ءامعلايذلاهلعفبرعم
ءاشلاواعدلاةروسفكلت

ءالقعلاةلمجلايفدي

ينارللاحضاوزمرلاديت
ءاضقللاهتلكورومأعم
ناسمويعجضمويراهنيف
ءادتهاللليبسلارینينُ

ءاوسلابيدلاوويسفليا
ءابوبونذنعهابرفعاو

ءالعلايفكراشمنمهلام

ءادتعاللكاعددقيذلا«ام»

يلاخسعوطياديهتوح«ام»

ءانفلانيهرثداح«ام»لک

ءاصقتسابمظنلااذاهعسي

ءانسحلاةنيزيهوةنز

ءاوتسالايفنيبجاحلاسوق
ءالجنللامكلتللحكبال

ءارولاةبيبحلافصووه
ءاقترالاوتاريخلافابتسال

ءاشنإلايفنلمكروحنيب
ءاهدزايڏرصبموراضننم
ءايلعلااخأاياهانفضأنإ

ءامسألاو-لاعفأللتحلص

ءافعضةيتفلعمجيهو

ءالالايذواننيبيتلاف

ءادتبازمباہنوننلدبا
يلانتعالکوهفحصنكينإ

ياسعدفاهنركذأامئاد

ءاجرلکيهانمايجار
يلاروويبناجويمامأنم

ياخِإيفنملكويدلومث
ينادلبتملنإتاكلهم

— ۳۹۷



ءامةفرغهللادبعكاه

ءاطعلامظعابيرنم

ىحضأوهنمهيقفلابيدالاوإل

ءاطخلايدبعنظعمنُ

ءاستحالاةلهسقوذلاةبذع

يالاعيفرلاهيرقيلوه
ءايبنألاديسلسرلامتاخ

4تاذعوبطمعيدبلاضيرقلاف

تافطاعلااذهلإلادبعلب

بدأألاوملعلايفرشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضّرقنم
يفملعلاملعتيلؤمسلايعماجلاديمحنبهللادبعنبديمحرورسوبأخيشلا
نمامیسالوهدلبةذتاسأنمنيدلالوصأوةيبرعلالوصأذخأفلئامسهنطو

ةنطفوءاكذواظفحهللاهبهووهيلعهقفتدقفيميلسلاديببأةماعلاخيشلا
یتحقرتوهداہتجاوهدجعمملعلاليصحنفهلاببسبهاوملاهذهتناکف

ىتحراعشالاةءارقبفغشوبدالاملعىطاعتوءاضقلابصنملغش

يفنفتواہیفغبنواهضيرقتىلإهتقرىتحاہتیدوأيفماهواهبهراکفاتشعتنا
يلعنبهللادبعخيشلاريهشلاةغبانلاوريبكلارعاشلابقحلينأداكواهيبلاسأ

هناورعشردقلهجيالرورسوبأوقحليملوقلحءايلعلاةورذلاىلإهنأالوليليلخلا
تاقابىمسيقباسلاهرعشف.نانجلايفةجهبهلونايبلاوناسللانمةناكمبل

مالسلاقرطىَّمسيفيلأتهلوىقتلملاةكيأىلاناونعبمسويقحاللاوبدألا
جذامنءىراقلااهبأكيلإومظنلاةوقنمةياغيفزحرمالسإلاناكرايف

: «ةيوبنلاةرجحلا»ناونعبةديصقامنم‹هرعشنم

مّظنيلالجلاومسرينيدلا

—۳۹۱۸س

مجرتيءاشلاوبتكيدمحلاو



اضقلارارسأبهودشمرهدلاو

یرولاوونرتيهوةطيسبلاىرتو
اهقيقعنطبلاسةكملابام
يذلااذامارحايروثراغاي
ىفطصلاكنعنيأةكمءاحطب

ةكمنمارجاهملوسرلاجرخ
هلدمقارفلاملانمتیبلاف

هبكردئاقليربجامتكل
ةرينمحاطبلايهطتاوطخ
ارذلامشهتاوطخنمزتهت
دمحميبلامرقىلعيفسأ
هلادسحهلتقاودارااومهف

یرولاريخیوحداغنمهل
امدنعةنيكسلاهللالزنُأدق
هودعبولقلعهلالامخ

مدانةبيخبهنعاوعجارتف

ةجحةرشعثالثْيبلاثكم

اورباكووتلااوبرمهنكل
هقيذصهدنعويبلاىضمف

ةوحضةبيطتاحاستأىتح

اهعومجبةبطهيلإتتأف
هنيدلقعمشرعلاَبرلتدغو

ملاتماذورورسمنافنص

مهيىسألابسيقوبأو
مۇمبطخيأةطيسبلاعجف
مركألايمشالالوسرلانيأ

مظنيوهدصقىعريهللاو
مزمزوماقملاوكابنكرلاو
ملستءامسلاوفتتضرالاو
منالاوامّسلابهشاهناكو

مترپلاخاوغصمرهدلرو
محرأاكلوانمبكانعلانإ
مخرتمجسانبكانعلانباو
موقالافينحلااذكنينمؤملاو
اومجهبنأهقيدصىدعلايِشح

مكحتسمیمعمهنويعىلعو
منهجهيكارعجرميغبلاو
اوملسييکیدهللاشيرقوعدي
مغريءادتبامظعولربکلاو

عمركالاظيفحلاومشدنعهللاو

متقتواسقبسةبطلو
مليورورُسلاهقناعياحرف
مظعألاماقملاوهوهلوسرو

۳۹



ةحفصقمنخراقلاهبموي

تسسأدقىداببقابفىلعو
مهنإةنيدلاينبُرَدهل

مهيديفةصيخرسوفنلااولذب
مامسفنأومهسفنأباوساو
هيحويفومهيلعهلإلاىشثأ
اورجاهنمىلعىنثأكًادبأ
هلضفبعيمجلانعهلالايضر

یرولايفتیبريخنمیفطصماي
.امسلانذإامدعبةكمترجاه
ةئيضمءامّسلاةزرجعمكيدلو

تحتفوكاذلعبةكمتيتأو

ةياعروًامركتتوفعنکل
يذلالعبمحارمحراتلزام

حصانلضفأتنأوتيوثىتح
امّسلاعرشارشانبڑیتمزلو

تضمةنسةئامعبرأوفلأ

ةدوعسماهرارمتسايفضو
ةنوميماهركشدمحأليجرت
ًابمتبهامهللاكيلعىلص

مخفألامظعلااهدجسمل

اومثعلتينلواورصندقواووآ
ملعتولاجرلاىردتالبلاعمو
ملعيولوقناهكرديلكلاو
مقلدملاوهءامّسلاحدم

مظعألامعلاوههللايتضرو
مظنتوهنيدماعدیسرت

مهفتينلٌىدُهباتكلاكاذ

اوملستسافانقلاكنماباوبأ

محريكلَاذإميركلانأش

مرکاوهلاللعادربو

معنالاوىداامفةرجهنم
مكعحتوكادهولتتةيرجه

مزحتالازجلامويىلإًادبأ
مكحيوءاشياهلعفيهللاو
منرتملارئاطلاحانوارحس

.«يضاملانامع»:ناونعباہنمو

انيضالًاداحيأقئاقحلافلتانيضاوميفانعكتيدفلئاس

—۳V۰



تبتکامدجمناتاقرودیتلئاس

ترکذنإوًامويترخفنإنامع

ةدجاسلايجألاالاكولمانك
افشىفطصملاانيتأنيذلانحن

تلعفىفطصلملاءانتویدلاانلن

مفقيذصلالعاندفودقو

اللاقوركبوبأانيلعىش
تضقفابظلابدحجمنبرحهلاندق

ىدهبرحقورافلاعمانضخكاذك

دحأىلعبتكيملتوملاامنأك

قلقيفرهدلاتيأرانبضغاذإ
اوخمشنفانيضاومنهرسانلاف
انعبامنعركفداورنحنو
فرشىلعايندلايفةراضحلااندش

ىشمديعصلاقوفنمبطخأنحنو
ةيولأوناجيترعشللنحنو
تحرباملايجالاىلعنامعيذه

اندضعينارقلامظنىلعيشحن

انتلودداقمامإيدنلجلااذه

تقلطناابيناللاانزكارمرظناو
اشراحبلاطخىلعراحصيذه
ىلعكيلملاناكدقمخضلاافوطسأ

اهمئاعدتماقطقسمهذهو

انيلاعدحيمالإمدادهعنم
انيداعلانسلتسرخأاهخيرات

انيطاسأايندلاىلعيللالبق
انودحينامالاونزامبکرف

انيفىفطصملاءاشباتتانق

انيراشهللانيفنأعيب

انيدلاودجملاانيفرصباوااريخ
انيلاوعرسفتسافڌترانمىلع
انيديأبمهايانماهوبقال
انيضاومنمايالاحبالإ
انيضارمىلحأامفانيضرنإو
انينفمفيسلابمهاندصحافن

انيداوباضايفملعلاقفدت

انيصلاودنحلااندرونامعيفو

انيفهباعمةلقصلعماف

انولتينوقابلاورعشلاانرعشف
انيواودايندلاهلّجستًادجَم

انيمايمالاطبأةّربلايذه
انومیمهللاعرشتحتةنوميم

انينابءايلعلاارذلابلاطبأ

انيصابظلابادجميةدايّسلارمأ
انوحشمءايلعلابرحبلالطاسأ

انودلاافىضرتالنيكامسلاىلع
٢۳۷—



الهتنبامروصلىیسننسیلو
العروصنابلىلعانينبدقو
ابتعلفوىوزننعرهدلالئاسو
اهمئاعدتماقیدابدهاعم

دقولالجلانيعيفلئامسرظناو
هرخغرحبلابابعانبكردقو
اهتحاسمالسإلالخدأنمنحف
تبرضاعفدمنيتيامعمنوعست

افليكهللالاجربةولكو
ابتعنمرارزأةَبنمتبناو
یغوكامرعمناصحفلأنوعست

ابودعلافیرطقسنعلستلصلاو
ىلعبونجلاولئاسبرغلاوقرشلاو
ةيكابريغضرأربشديتملف

هلءاحمناالءانبصورختب

اوفصواوفلأمهاوفوواوُسَسأمه
الطاسأامأدلافكلااودطومه

لئميذلکاوقافبرعيکنمو
تيوهاايندلااوخودىلالامه

دقيلاديوغنيلاو

ايلمامامهشلادجأفل

اهدجحأفيسالولكنامعتداك

انيوانعًاداجمأرهدلافلاسيف

انييحءايلعلابنانبلروصاي

انيريجبًاًرهزمدجملاحفاصو
انيضاموايفانرضاحعف
انيناجابكرينيذلاىلإتعس
انيعادهللايقيرفأوحل

انيكمتواداشرإفيسلاوملّسلاب
انيديابتراصاہبوةسابم

التتعاصنافكراعلاعاص
انينامعلليمكلكفيسب
انيراشدلادالبانحتفاب
انيكمتدجملاالنوايانلالان

انيدايماهانسطولامشلاسأر
اييدايأانمةركاشريغو
انيرابتتعاطساالوانب

ايدامسايندلاةماهىلعاكلم

انوفومقاثيلابسانلااوفصنأمه
انيطاسأاوجألاىلعهونبمهو
انیکمتدجملااوداءواوداشواوداس

انيداعملامغرلعحافّصلاضيب

انيضالارخفىفکلبرعينم
انييرعيلاثرإماقهبدوط
انوهاهبىندينأرهدلالواحل

س۳۷۲س



اهدئاقصالخالابماقهنکل

هلريظنالًادرفناڙزعکنمو
اترغمالاةبجنمناكدق
هتلودبطقديعسوحلاصو
تحربامراونألابرولاةلوداي

ةدجاملكايلعبقيرعضام
ارشبتبجنااهيذلامامإلانيأ
اديأهدعبنمنکيدمحم

دوجولاراونأموقلاكئلوأ

مهنياسانلايفومهلئمکيلنم

:«يلثركبابب»ناونعباهنمو

يئاکرتخانأدقيلركباب

لهابجتضحمكيفابونذتبکر

یولامفنانعلارمأهتضوفو

تعراستداورعقفيتتيبف

هنطببتيقبنإِنأتنقيأف

ايعلاولڵلذلاولهجلاالإْيلامو

ةريبكدعتوليلونذناو
اهرقفلكيلإيريديتددم

ىلبلاعماهتبقثابايتسب

صخاوشنويعلاوايفترئدت

انيلاعدحمللینواهداقف

انیفاویيناٹاشسيلسمشلاک

انيدلادئاقلاواهرهوجدرفو

انوفومنوياحصيراغلاو
انيضامداجمأانرضاليحوت
انورديسانلاوهبنامعتهات

انيكزلايلاوحتنبهلثمك
انيكاظافلأريغدّبحه
انيعادهللايصلخأةمئأ

انيداهشرعلاهلإمہلعلص

بئاتكربيرازوأويلونذ
بطاعملاوىدرلايفيرهمتمجهو
بئاهوعادتوصنمیدملاسُر
بناجلکنمناديّسلاهبيلع

بلاخمللةلكأيلإوتيقب
بئاوشلاصاتقاويراقتفالوطو
بسابسلاوارُدلامشةلقثمو

بهاذاداوسفيواسملاحامر

بقارملانويعنمهاتأوساوف
— ۳۷۳



يتجاحوكيلعيلاوحأفتملف
اًنَمنئمطأملاذإفاخأ
اهفطلبينلشتتملاذإريسأ

ةلُحكنمينسكتملاذإراعو
ةيرشكنمينقستملنإنامضو

ةيادشيدهتملنإناريحو
تقفدتاماذِإالإانأىلوهج
یدحلاىلإيسفندېتملاذإمولظ
ةيشخبلقلاعشختملاذإساقو

يبئارتىروأكنميفوخوكيلإ
براشافوخشطبلااذايشطبلانم

بقاوعلافوخملحلايديأّدقلانم

بقانلاريخبينييحترتسلانم

يلراشموفصتءايلعلااهحادقاب

بهاذملاريليردابريت

بهاورارسأمالعلاكمسارسل
بئاغرلانودناميإلااهمجلتو
بئاوذلالبقفنألاانمعضختو

:«نيطسلف»ناونعبةيموقلاةديصقلاهذهابنمو

بيبصكيفنيلاعمدراداي

ٰىبلانمكيلعامكبسحراداي

يحمنيىتحلذلارادراداي

ىولاريغةرسمكيفقبتم
ىدحلاوةلاسرلاوةّربلاضرأ
ٺثييحتْساوهژابأتحّبذدق

ُهمأوهابأيکيعضرم

ىصحلاىلعبالكلاهلكأتلظتف

اخرصتسمامئاديکيسدقلاو

هلهأيدانيىمقألادجسلملاو

يتصنمسادويارمساددق

بیءامدلاويقاملایرُأو

بیصنودعلانمكيفمادام

بولسملاعجریوليخالاكع

بيلكاوهالكاوهالول
بوتبوطخلاويدجوييأو
بوهرملادرشوءاستلاهن

بودجناهنطبرقبيفالتف
بئّذلاهامرلخسهلأكف
بيجمكاذللهعمستسانلاو

بوصخملاكرتيأنوملسماي

بوضغملارفاكلاليلخلادعب

٤۳۷—



مكضرعلومكنيدلسيلموقاي
يتصنمبامسلاىلإلوسرلادعص
ىرثلاءىطونمرشأدوهيلانإ
تماقتةامكلايديأيمالأیتمف

اهلكةبورعلايأرىرأىتمو
مهرعونتوملسملامألإيفسأ
مهيباهاولعشاوودعلااوكرت
اوحبصأفودعلااولهجمهنظتأ
هلامونيملسملابعشتابدق
اليسلضوانرئاصبتلض
انلوقالإمالسإللقين۾
ىدډرلاهيتىلعیقبنیتملاف
حئاضفولئاذذكلتهللا
مكفالخلاطمالسإلاةمأاي

بیيحمءادنللعنصمومرک

بيبحطقسجرللامواًسجر

بوطخهتلاسالهءاعمأ

بوعشهيفسيلاديحوايأر
بيهرلاجمااذونيمئالاك
بيذتومهلتقّرمَتاح

بوؤيفيكفىرسيالوىن
بونذوبئاصمليبسلادقف
بولسمىداىنعمنعلعفلاو
بوينيهوءادعألاانشاتنت

بيبلوملسماهايىيأي
اوبيصتفينحلانيدلاىلإاودوع

بولغممكيعسفهيلذختنإمكنيديفرصفهيلإاودوع
اوبيحتواوضهنتملاذإراعاوضهناىصقألادجسملاءادناول

بيجوبلاغربكأهللامريبكتاونلعأوهيلإاوب

:يمْسلاديبعنبدمحيتفملاةمالعلاخيشلللاؤسهلو

يننإوينمرمعلاناوفنعىضم

يکسانموهبيتانابيضقأ

كئاشلكينكاتشّيیواريسأ
كلاهلالييسنمةاجنليبس

٢٥۳۷—_



ٌئدهيفّيرمعتينفأيننأولو
ةيانعينلشتتملاذإينإو
رَمشمموقنايدهجيلامف
ايدهومولعلاِءاوِضأبينيري
دمحميدهنمديعنباىلإ
يلتبنثيحیدحلاوحنيديبذخف
اودلاحرطمئاصيئیرتاذامف

هموصلانلهناميألايفثنحلااذك
ترهطتاحبصموصلافةنماطو

ينقساولهجلاكلاحنميجٻنمرنا
هجيرأاكسممظنلاماتخًضفو

كراتذجيننكلاکزوان

كلاهيأاکلاهیىمأهللانم

كسانريخةمالعملاعىلإ
كلاسملاريخايعسىدحلاليبس

كئابسللاثراوالاڻراوادغ

كراشمريغبهولارسهللانم
كسانمللدسفملههنذأىلع
كئأشريغهثنحمهبداسف

كرابلاراهنلاكاذيفلكأتأ

كلئارألارضخنيبينامألاسوئك
كتاوعلاليلسهطىلعةالص

باوجلا

كلاوحللافشاكاباوجكيلإ

رهاوجبتعصريلامسطومس
ةئيضميلائللاكنسحةديرف

ةرنمودبتقافالايفسمشلايه
اهركفرطتلسرأاذإكيرت

اهنسحطرفنمبابلألايوذتيأر
ةعاضبريخملعلانإفهبت

ذفانريغهريخازنكملعلاىرأ
ةداعسلكبرفظتهلمزالف

كلاسملالكءرمللهبنيت
كراشمنمابنسحيفاشامتمس

كلاولايلايللايفيلبثردبك
كئارألارضخنيبتلبتدوخك

كلاحملظأكاعرفاههجوىلع
كرادتنممشاهیرایحاولوت
كئابسنمةميقىلغأواحابر
كلاملكنعهانغأهلاننمو

كماسلكىلعلاجوأهبومسيو
٦۳۷—



زئاجنيعلاونذألايفاودلارطقف
هبندسفيالناميألابثنحلااذك
ثماطضیحلانماحبصترهطنإو

دقورفسنمتلبقأاذإاهأطو
ارهاطهيفتحبصأامويلدبتو
ةعاسوتقولكملسولصو

رعشيفوقالجيسرافت

كسانلكنمموصلاندسفيالو
كرابمرهشبموصيخأمايص
كماعطنم”يمعطافوأيكسمألقف
كناضمعادلاراطفاتزوجت

كساتبتكسمأوأتمعطاذإ

كتاوبلابىدعلاىدرأنمريخىلع

4تاقثنمدمحمهوبانم

4تايركذلانسحأباستجمبا

نرقلااذهيلورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقنم
ناميلسنبدمحمنبفيسخيشلابدالاوملعلايفةرجحلانمرشعسماخلا
دقوةاضقلابكربقحلوهقفتىتحدهتجاودجوملعلاملعتيواجنفلايسرافلا
هلوةيدبنمبرتملاةيالويفنالاوهاهوتايالوةدعيفءاضقلابصنمىڵلوت
ءامسأيلهتديصقهمظننمفةبيطهيفهتجفورعشلايلبحوبدالايفقوذ
:افوأادهواهبلسوتلاوىنسحلاهللا

ايفاکيبسحهللاايكنافايجاركيعداهللااييفلإ
ايبامِءوسينفكاوهالاكرابتهقلخهلالنماييف
ايذالمتنأويجارلاكدبعىلعابدجكامحرنمحراييلا

:افوأاذهويعلوسرلاىلاةلحريهوةيلاتلاةديصقلاهذهلاقو

.رهشلاةمرخةاعارملضفأكاسمالانكلوراطفالاوكاسمالانيبرايخاكليأيلكيأ(١)

— ۳۷۷



دقرغلاركذدنعكيلقلازام

بيصبنوفجلايرقيىونلاذخا

هفيطبلايخلاحمسامبرلو

هدصتفينداتريىیركللام

هتمتكفیوارضادقلو

:لاقنأىلا

ينداتقيدقفتطحشىونلااذاو

ىرسلالوصومودلاطاسبيوطا
اعراقمبوطخلابيلالجيرفا

:اہفلوقي

ىلعاماابتترجاالاطلو

يدذجاونوابصلارطواهبيضقا
ينراضغبابشلاناعيربتهزو
يتبيبشهایمتبضناذایتح

يعلضايفتلغلغتنوعبرالاو

اهقيرطفالخيتلحارتپرجأ
يتريصبرونواهارسمتدمحف
هريجهوىرسلالوطاهتدهجأ
دمحمماقمتفلبانبىتمو
مشاهيلاعمنمعلطتردب

ديغألاحيللابادجودادزي

ددْجتلالسرتسملاكعمدنم
دهلىجدلاحمسىركلابول
دربتملةقرحونوفجلاحرق
دَحجُتملةرفصيرسبتشوف

ديلاوةنعالاعوطىولانسر
يدنتغملاريجاىلاريجاامظو

دجنالاوىرذلاةرخامليمذب

دهعمنمافاهوناسحلالصو

دمجيمليتببشءاموققح

دصحتملةرضصخمينراضنو
دعقلابيشملابيتاصحتبسر
ددعتلااهلبنىتشبتمرو
دهعتيتلایرتنطوتساف

يدوقموبيشملاِءوضانامزو

دجنموأرّوغملضفلانأل
دفدفلاصارعيفةبيجنلايهف
دقرفلاجواءامسهالعالعو

ے_۳۷۸ےس



:اهرخايفلوقيو

نمنيلقثلاديسوهدّمحمو
ايبنأللمتاخوهدشمحمو

يدنهمللیدحلاروندمحمو
دوسملکونجنهوسنا

ةوعدلالهاريهاشميفالاقةديصقلوااذهو

ضرأبانهوابصلاترسناو

يفيتعولعمادملاتقرفرو
عوبرىلعماقملاويلامو
ىتحتيفخفیوجلايلانضاو
يدهعفامسجاواننانكلو
هاسعاموءاجرلالمايلف

يناتلاوقرفلارهدىمر

ارازومهبلاخلافيطیعس

اراوآيفتکذاومهعوبر
اراجواهریغنيبلاوتفع

6يصخشيدئاعرکنال

ادالاقليس

اراضهايإوينيناکيناجرنمتتشرهدلااذهف

اراغأىتحهباننكماوهيتَرْرَتبعصأبيضعراقو
اراوجاسمتلمهيبتيتاهيلعاربيصقطاملالو

ارابفمرويذمحشبترزعياومهبنونظلاتنسحاو

راجوافكالويرهدىلعانعمالخدجاملالو
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ارادربصلاةايبيتلوأواربصرهدلاتابيسلانأ

ارافقلاوفئاتلاابتعطقيلتحّرطدقةهركأو

4تاذفطعأوهمراشنبا

ينيلازالعاجسالاقيقرب

يلعنبادمحمىمسلاوژ

اتوصسانلايلقارلبامظنقارإ»

ملعلايفنقلااذهورشععبارلانرقلايفنامعلهأنمرعشلاضرقنه
مامالاناكوءارقلاءابدألادحأيوزنايلايرشلاديعسنبيلعنبدمحمخيشلابدألاو

امبوهرمعرخايفنيصاخلاهءارقنموهفهتءارقبحيهيلعهللاناوضريليلخلا
مہیافلتخيهلمجرتملاومهلحاطفبةرهازىوزنوءاملعلاباصاغناكهدهعنا

يفهلغشفءاضقلابصنمىلاامهبقرتةفرعمواملعهللاهبهونيملعتملاةرمزيف
ىطاعتولحلاقيقرلاهتوصبراعشاللاةءارقبافوغشمراصهنااموتايالوةدع

:ةيلزغلاةديصقلاهذههرعشنمواهمظن

هنافجأبيامرلاإزغهنامزأبيجاعأنماوذحن
هناسرفنيباملتصورةلفغىلعدارفلاباصأ

هنابضُفةرمُحكيهانويمدنمهتجوخّمضو
هناحلأبيداؤلباذفهتوفاينارينلصعشأو
هناميفًامايهتدزرفهقوفنمطرقلاهبواجو

انساقاةيطاب
نباقفريلحلاةمغنايو
یواناوهيلیوهبيرغ
مکنیحاپرنمةحفنلهف
ابحرماننيبىوملالاقف

هنالزغنيبیرهريسأ
هانا#جةشاشحمبذأ
هنامزألوطانصلايساقي

هنارجهنارينءىيفطيل

_— ۳۸ہ an



انودنمبابلاىلعتيقر
ةلفغيفموقلاىرتامهمو
ةطظحلولواناقلردابف
افلاباطوليلترماسف

ابيسناباطدقتيلايو
هتانجنيبةضفقوايو
هتامغنبيلخلالوقو

اقىلايداويبطظلعمالس

ةجهبيلرهدلاىدماومادو

هنأشنملخلالعرذاحف

هناټکحنجىجالاذمو

هناجيتبودبيدهعلاىرت

:الواذهوماراهللاتیبىلإةلحرمظنو

ينوينيدتصلخأهللاىلإ

لسيلذفيعضدبعيلو
هناحبسيفإلاقت
هليرکشوريدجهللو

هناحيربيسحورتحؤرو
هناويدمسرنعرجعت
هناتسېبينضجللاريطو

هناونعمسریوادوهع
هناريجوهيلعمالس

هناإرقأنيبنمهاو

يىیدوبعبهلرقأ

ةورقلاوزمعلاوذيرو
هكرل۱وكناوذّضلانع

ةحمسلاىلإيئادهدف1

نيملسملامامإيفءاثرهلو‹ةئامونوتسونالااهتايبأاذجةليوطيهو
:هلوأاذهو.يليلخلاللادبعنبدمحمةمالعلا

مرحخاولحلاىلعاًيشغمحبصأومدېناودهنافدوطلاكدتوملاىرأ
مدعيلةمامإلامساتحبصأىتماقبطمقفألايفدقفلاماتقىحضأو
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:لاقنأىلإ

عساتموييفمالسإلاءىززدقل
دمحمنيملسللامامإتوب

ىدنلاعبنمىجادلايحامىدعلاديبم

هلضفللدتیمظعةياهل

مشجلغماعيفنابعشنمنيرشعو
مرکلاوزعلاونيدلاویدهامامإ

معنلاوبهاوملابهادیضيفت

متألاهناوضرنامجرلانمهيلع

:ليجنبنافلخةمالعلاخيشللهلاؤسابنمةيمظنةلئسأهلو

يلابتالوباكرلامُرالأ
ناوريغلأساوريسلاجو

ايالأنافلخخيشلللقو

الجافشكهباوجديرأ
رمعتبجؤزتديزاذإ
اهاذإةأرماهدنعرمعو

لاهنكلابديزنفز
هيلعهتليلعديزلهف
يولدتيلدأالحرحبىلا
لاورضمنمراتخالع

يلايللارهسىلعربصاورسو
لاۇسلابومنيملعلانإف

لئمانهليجليس
لالحلاءوضىجالافشك

لادتعاودقتاذةاخن

لاجرلابابلألتبلستنر
لاجهتجوزلاأنكت

لالحيفلالحمأمارح
لالزلاءالانميىيقسيل

لالجلاوذلصشرعلاهلإ

باوجلا

لالمالشمهونيلجلالتعاالبباوجلاكاهالأ
— ۳۸۲



لاللاهجولابحصدقعبرمعتبجوزتديزاذإ

لاٿملومارلابكريزورمعلتناكةجوزمعقاوو
لاباًسأبهجوزيفتأدقابديزىلعىرأتسلف
لالابسحافاأنكتىلهرهصةللحتناكاذإ

لالحجوزفمرحتلاىلإهانزهتمغىلاببسيلو

ياخوهويئزينيحانايعهانزهشهیرتمليهاذإ

يلاعبيفضلابملاعكبرواولاقهيركلابضعبلاٌلعو

لاوبحصعملكلاينملسمثكينىلعلصو

€ةقاخ)
ڳتاوطخلاعساوركفلادقاويلعنبلصيفهللاىعرايل
ةابظلاوانقلابضرألااوخَودكولموةداسلسننموه

«ةاضترلاةفاقلايفاذكواريزوىحضأيموقلاثارتلايف

»ينوخإایوأموقايالثمريدقتلاو٤فوذحمیدانملاوءادنفرحای

لبقيلايقساايالأ»:هلوقهنمو.لعفاہیلواذإ«اي»دعبیدانلافذحرثكو

.«مهَعَمتنكيتباي»:ىاعتهلوقوحنفرحاهّيلَووأ۽«لاجنسةراغ

ىعر.ةغللاسوماقنمه١«ةمايقلامويةيراعايندلايفةيساكبراي»و
امنإو.«ايقسوكلايعر»:محلوقهنمو‹ةيئاعدةلمجلاف‹هللاظفح:هللا

حلاصموعفانمهنمترهظهنأل.هبهقاقحتسالىعرلابهلمظانلااعد
هلامعأوةرهراكفأيأتاوطخلاعساوركفلادقاوهلوقو.نيملسملل
:ضْألااوخودو.هددصبوهاميفلمعلاةعسويأرلاةدوجبهفصي.ةعساو
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ًارقتسنمىلعكلذىفخيالوتعضخوتّڵلذفاہیلعاولوتساواهوللديأ

نبيکنيلصيفنبلعنبلصيفديسلاويسوهحودملااذهرا

ةكلاملاةرسْألانموهف٠ديعسلاديعسنبدمحأمامإلانبناطلسنبديعس

موسرىبحأفهتابجاوبماقةرازولاىلوتذمو‹ةفاقثلاويموقلاثارتلاريزوو
.اهرشنوبتكلاعبطببدألاوملعلاغو‹ةفاقنلاطشنوثارتلا

4تابتكمهتامهتشنأ2يحاوللاعينمبتكلاعجل

كتايلاخلارصعألايفعوببطملالبماقطوطخلاعبطبوإل

تابغرلاةرثكوايفبتكللارشنبنامعيفملعلانفط

ةزملاتفذحورخالازومهمًأشنأنمتأشنأتشنأيفلصألا
عماجلاناكمللمسايهوةبتكمعمجتابتكملاو‹نزولاةماقإلجألارارطضا

ةلابارّوصمناكامعوبطملاو‹ديلاطخبابوتكمناكامطوطخلاو‹بتكلل

نمةيحانلكنمامثيغوبدألاوملعلابتكعمجريزولاومسنأيأ,عبطلا
مجحلاریبکنمو‹عوبطموطوطخمنمجراخلانمىتح‹نامعيحاون
٠عرشلانايبلثمءازجألاتاوذنمو«اهريغورابكعماوجنمو‹هريغصو
يفةبتكمًاشنأو.كلذريغوفنصلاو»نيبلاطلاجاہنمو4ةعيرشلاسوماقو

یرخأةبتكمو٠هنيدحوفيلأتلاجدبانکلکلةعماجريوخابةرازولاسفن

لکبنيمئاقنيفظوماغماقأوظنتنسحأةمظنمةريثكابنكمضتيوري
باتکعبطيالف‹ناعمإوةقدلكبحالصالاوقيقحتلالمعتاناجومزليام

هتمفرصيهوملزيمو٠نيققحلايديأنملحيامدعبالإرشيالو

تطشنوبدألادادزاو‹ملعلاانفلبقنمةعوبطملاوةطوطخلابتكلاعبطل

نماهيلعاوعلّطيلبتكىلعسانلاعلطادقو‹اهرشنوبتكلاعبطبةفاقللا
٤۳۸—



هذهةطساوبمويلاهوكردأف‹هوكرديملو‹اهنمءيشباوعمامرومويلالبق
.رشىلاوعبطلابتماقيتلاةرازولا

نيعستوةتسماعيالاعيبرنمرشاعمويةرازولاهذهسيسأتناکو

يلعنبلصيفديسلاومسراصخراتلااذهبو‹ايرجهفلألادعبةئامثالثو
.يموقلاثارتللاريزو

4تابلحهناييفاودراطاىتحرعشللنيمظانلاعّجشل
“اهلحتفملوبقوطاشنضيرقللراصاذلفإل

ىوقومهطشنيأرعشلاضيرقتلءارعشلاعجشريزولاومسنأيأ
مهبذجوضيرقلاىلعاوعجشتواوطشفمهايإهعيجشتبمهراكفأششعنأومہولق

لاجامفحتفدقواميسالاهيلعاولبجيتلاةنشنشلامهتذخأوبدألابح

ببسلااذهلفنيزئاغللزئاوجلاتدعأونايبلاناسرفةقباسملناديملاعسوو

.ىهللاحتفتيهْلَلاليقاكومهتنسلألحتفملوبقهلراصورعشلاطشن

4تامركمهلودیاهماهترشنلئاضفنمهل

كتامتالانسحألوجرأهميمظنمتدقهللادمحبوإ

یدفلملاانالولركشيلعنبلصيفريزولاومسلانركشنأىفخيال
ةرازولاهذسسۇملاوههتلالجنالمظعملادیعسنبسوباقناطلسلاةلالج

هومسانركشاذإفهومدوهجمبتلصحيتلاعفانملاوحلاصملاكلتلببسلاوهو

٢٥۳۸—



رکشیملسائلارکشيملنموةديدعتارمهتلالجركشننأانيلعبجيةرم
مراکموةروهشملئاضفنمهئادعألعهرصنوهللاهدياهتلالحلمكلوهللا

سیسأتالإنكيملولو‹ةروثأمتابركذنمهلكو.ةروكشمدايأوةروشنم
یوزنبعماجلادجسموطقسمبروخلادجسمديدجتو٠يوربسوباقعماج
ناوممعدتوقرطديبعتوتايفشتسمسيسأتنمكلذلاثمأنمهلكوىفكل

.ةريغكلاتايريخلانمربلالييسيفهقفنأاٿمكلذريغو

نامعنلاقئاقشىمسملاحرشلاهقيفوتوهنوعوهلضفوهللادمحبمتدقو
لمعلالوبقوةمتاخلانسحهللالأسأونامعءارعشءامسأيفنامجلاطوسىلع
متاخدمحمانديسىلعهللاىلصو‹مظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالو

اريثكاميلستمهيلعوهيلعملسونيعمجأهباحصأوهلآىلعونيلسرملاوءايبنألا
عيبررهشنمعبارمويفيلأتلااذهديوستنمملقلافجدقو‹نيدبالادبأ
.ءازجأةئالثهناىفخيالوايرجهفلألادعبةئامعبرأوةثالثماعيناثلا
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