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رساريرلادعسنيدأساجلاىاس
ھ670یلاحیفونملا
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تاحلاصلامتتهتمعنبىذلاهللدملا

باتكلاميدمت

؛ميقلاباتكلااذهميركلاءىراقلااهياكيدينيبعضأ
تاطوطخملازيحنمجرخيناةرملوالهلبتكيىذلا

ءارثكهنعسانلاثدحتنادعببتكلانئازختاملظو

ةصاخوىبرعلابرغملابخيراتلاوريسلاباتكهتملقتو

مهتمدحأينتعيناظحلاهلبتکيملو.رئازجلاوسنوت

.هجارخاوهقيقحتب

هيلعىنتعجشوىنضملالمعلااذهىلعىنمدقاامو

اتٹارتءایحاىلاةجاحنماذهانبرغمیفهيلعنحنامالا
قرشملاانرضاحطبرو«ةيخيراتلاانتيصخشملاعمزارباو
ةلاصالانممئاعدىلعانتضهنىنبنل٠ديجملاانيضامب
ىنمنوكتاهلعلو.,طرفنالوطرفنال.ءاعمحتفتلاو
كلت.اهئارثاوةضهتلاةريسمعفدىفةعضاوتمةمهاسم

برغملاراطقارئاسورئازجلااهايحتىتلاةيفاقثلاةضهنلا
.ةساسحلافورظلاهذهىفىبرملا

تيآرةيطخخسنثالثباتكلاقيقحتىفتدمتعادقو

ةخسنىلوالاةخسنلا,لئالقنهو.,نهربغنعءانفلانهيف



خسانلالمهادقو.اقيقحتاهدشاو,خسنلاحصأیهو

ةخسنةيناثلاةخسنلاو,همسارکذواھتباتکخیراتیکذ

اهتمغرفهنااهبتاكركذيفلولادهعنمةييرقادج
ىضاقلاةنازخةخسنةثلاثلاةخسنلاو.ةيرجه758ةنس

.ىرجهلا

تبثاو,تعطتساامخستلانيبلباقاناتلواحدقو

ةقفتمخسنلانوكتامبرو.هقيقحتدعباحيحصصنلا
‹ةرابعلاةماقتساوأ,دارلاحاضتامدععمةرابعلاىف

ءادباو.اهيلاةراشالاعمىهامكةرابملاتبثاكلذدنع

.اباوصیلودبيام

تفضاءىراقلالوانتلهلابيرقتوباتكللةمدخو

ءانثاىفةدراولاثحابملاولئاسملافلتخملةيشماهنيوانع
لهسيىتح.ءتاحفصلاشماهىلع.اهتبثاو.باتكلا
سراهفباتكللتفضاامكاهؤالجتساو.اهيلاعوجرلا
نكامالاومالعاللو‹هيفةدراولاتاعوضوملاونيوانعلل

ىنماقيلعترخآلنيحنمءىراقلادجيفوسو.ةروكذلملا
.سبللاةلازاواحاضياللهنمدبالهارااملع

تاقيقحتوةيملعةساردهيلعوباتكلاجرخاولىدوبو
نادقتعانكلو,لمشأولمكأهتدئافنوكتلةيخيرات
يسعو,هعبطوهقيقحتدعبةيناثةوطخنوكيسلمعلاذه
نسمثحبللنيغرفتملالاجرلاوةبلطلاانئانبانمدجينأ



ةوطخلوأبتمقدقنوكأنأىبسحو.كلذلبدتني

٠.عوضوملاىف

نمحرلادبعقشقحملالضافلاخيشلانمتوجردقو

ةمدقمبهلمدقينا باتكلاقيقحتءانثاىفاناو ىلکب

نعاهبىفتكأ.باتكللبسنأوعوضوملابسمأنوكت
ءاهببحروىتبغرىبلف,فلؤملابوباتكلابفيرعتلا
یرکشویئانٹمدقآامك.ریدقتلاوركشلالماكىنبهلف

اولخىيملوةدعاسملاديىلاومدقنيذلاناوخاللصلاخلا

هومدقامبباتکلاجارخایفیعماومهاسف.دهجیاب

.اريخمهازاجومهيعسهللاركش.,تامدخودوهجنم

ھه4مظعملاناضمر20ةديلىلا

م1974ربوتكأ7مويلقفاوملا





 

هلاودمحمانديسىلعهللاىلصو

رخزتىتلاةرهازلامهماياونيلوالاريسةساردنا

ةيسايسوةيملعنمنيدايلافلتخمىفطاشنلاوةيويحلاب
ءنيرخأتملاماماةايحلاليبسبنيامملةينارمعوةيعامتجاو

ةئيرجلامهتالواحمىفوةبيصعمايانماهللختياميفناف
اريعواسوردلاهتطرونمصلختلاواهتمزالحلةرركتملا

.ديهشوهوعمسلاىقلاوأبلقهلناكنمل

لفاحديجمخيراتهللامهمحرفالسأللناكدقلو

نماهعبتتسيامولكاشلملامج4ةءانبلالامعالاومراکماب

نسمءةديدستايرظنوةحيحصراكفاىلعةينبملالولحلا

ةدافتسالانعاولففيوآاهولهاجتينانيرخأتملابةوابغلا
ناف؛الماكالاسانیلالصيملمهخيراتناىلعءاهربعنم

ماكحتساوتاعزتلامكحتارجنمرارقتسالامدع
انههتتشدقناسنالاهيخاىلعناسنالايفبوتاعزانملا
‹ةحدافهتراسخواضهابهنمثنيرخأتملاىلعماقف4ءكانهو

هزوتكجارختسالدجلادعاسنعاورمشاذاالامهللا

ا



مالساللمكفةرضاحلامهتايحىفاهنماوديفتسيلةنيفدلا

ناکةرقابعنمبجنامكو؟رخافموشامنمهخیراتیف
ناف؛باطخاهلحيتاولعئارلامجمهراکفاسئارمل
ثرالااذهىلادشريوريشيانيلالصوفمايالاهتلفغاام
.ميظملا

انتلودانيلاتدروةبصتفملاانتزعاندعتساذاواذه

اهنأشىلعيواهنايكمعديامبنيبلاطمانحبصأوةبيلسلا

ديصلابثكأواهلالغتساواهتاورثءالجتسانماهنكميو
يرجف,نيداجاولمعيلو؟هنوموريالملفرئازجلاءانبا
٠بالغتايكذملا

ىلوالانورقلاىفةيضابالالاجرلناكامكلذنمو
فلتخمىفةعئارةيحورةايحوعئاذتيصنمةرجهلل
.هرواجامو)ئازجلا(طسوالابرغملاىحاون

هتدیقعیفایمالسااعمتجمبرغملاىفمهعمتجمناك
ءهتبلطشويجوهئاملعوهلاجرباينغ.هتمسوهقالخأو

مهخئاشمومهئاسؤرلنومضخينيذلاةماعلاهلب
مهبةلهآلاىحاونلاتناكو4مهتيامحىفنوتيمتسیو

لابجو.یاغبو.تیدجاتو,فوسو«غيراو«بازلاک

.اجعمهبجمت(بازیم)ءبعصمینبةيدابو,ساروا
لبجةيضابامهناوخابقيثولاصتاىلعكلذىلااوناكف

ءسلبارطو,ةبرجو«ةيلاطصقورمدلبجو.تالسو
ةيملعلاءارالاىفبواجتمهنيبناكو.ةسوفنلبجو

ةيلاطصقءاملعلاقوءاذكةسوفنلبجءاملعلاق:لاقيف
.اذكةبرجءاملعلاقو.اذكىافبءاملعلاقو.اذك

ةطخمهلتناكو...خلااذكبعصمىنبءاملعلاقو

اعمقمهرمأبنيمكاحلاةروجلاحافكىففادهالاةدحتم

ساےےس



مهيلعءاضقلانعمهلادصونيطساقللاصيفشتوملظلل

ذئموينييعيشلاماكحلاةسايسىهامك.مهمالطصاو

هللانيدلزعملاةيصورظنا)نييجاهنصلانممهئافلخو

ىلالقتناالبرغملابنييديبعلاكولمرخآليعامسانبدعم
٠.(ىجاهنصلاىریزنبفسويهتفيلخله362ةنسصم

هتهجولسباقلتحاوزعملالحتراال:بيطخلانبالاق

ةيرجه362ةنسلوالاعيبرنمنولخنامثلنينثالاموي
هرمامثبشحلارابآهايااعيشمیریزنبفسویغلب
تیسننا):هعادودنعهللاقو,ایقیرفاىلاعوجرلاب

ةيابجلاعفرتال:مايشاةثالثسنتالفهبكيصوااممائيش
ةتانزدارا)ربربلانعفيسلاعفرتالوةيدابلالهآنع

لوتالو-(یرخآةياورىفكلذبحرصامك.هتازمو
سالااذهبقحامهنانوريمهنافكنيبوكتوخانمادحا
.(رضحلابیصوتسآوكنم

ایقیرفابكلتكرت):لاقهنااضياهبهاصوآاممو
كلذبىفتكتاسرافلزتملكىفلعجافلزنمفلآةئام

.(كبراحنمىلعىتأتو

ةشيعالحورلاةشيعنوشيعياوناك

ىلانوليميالو«روشقلابنولفحيالءدسجلا
عالطضالاىلامهتيانعلماكاوفرصلب.ميعنلاوفرتلا

مالسالاميلاعترشنىلا,ةديقعلاحيحصتىلا«هللانيدب
اوقاسناف.المعوالوقاهيلعمهلمحوةجذاسلانيب
.ةلجاعلاىلعةلجآللاراثياةرخآلاليبسليبسلاهذهىف
فزنتستىتلاكلملاماهمنممهررحتكلذىلعمهدعاسو

ةيداملاةايحلاىفسامفنالاىلعمهلمحتوتاقوالاودوهجلا
.اهرکوآاعوط



مهتاالاةيداملاةايحلانعامامتاوضرعيملناومهنا

یشاوملاةيبرت اهمومعىلعودعتالةليزهةايحنويحي

ءنيتايزلااميسالراجشالاوليختلاةسارغوضرالاةحالفو
ضعبلردقاذاو.ةضياقملااهدامعةراجتنمءىشىلا

ةبلطلاةلافكيفاهينفيهنافةورثاذنوكيناالثمخايشالا

ظعولاونيدلارئاعشةماقاوملعلاةمدخلنوعطقنينيذلا

هيلاوعديونيدلاهبرمايالالاثماواباستحاداشرالاو

ملعللو.هميلاعتنيدللظفحىذلامالا.ميركلانآرقلا
ءاملعلاشويجترثكف.هجاهنمكولسلانسحلو.هقئاقح

احالصاو‹مادقاللاثيبثتىرخأىلاةيحاننممهلقنتشكو

سمالابچاوبامايقو.ءاطخاللاحيحصتو.نيبلاتاذل

٠.تالصاوملاةبوعصىلعءركنملانعيهنلاوفورمملاب

كيهان.,تافاسملادعبو.ةلباسلافوخو.لئاسولاةلقو

مهذيمالتبءاملعلانملقفاوقىفنورفاسياوناكمهنا
ارعي(12)ةلومحنعةرابعىهوةلقنتملامهتسردممهعمو

.المهآاحيسفاناكماولزناملكاهنوبصنيرصحلانم
مسقو.ةالصللمسق:ماسقأنمةسردملاهذهفلاتتو

هصخيامولك.ذيمالتللتويبوءءاسنللمسقو٠,خيشلل

.مهنأقحلاو.ةكرابملاةكرحلاهذههمزلتستامخآىلا
كرتو,شيعلاةنوشخةهباجمىلعابيجعاريصاوتوا
ةئامالالمحلادادعتساوءمهبرلءاضرا“سفنلاظوظح
نأنيبأفلابجلاوضرالاوتاوامسلاىلعهللااهضرعىتلا

لوأنورصقي؛ناسنالااهلمحواهنمنقفشاواهنلمحي
دقعو٠ميلعتللاودصتاوغبناماذاىتحملعتلاىلعمهتايح
بآرونيملسملالاوحادقفتوهللاىلاةوعدللتالحرلا

فلتخمىفبتكلافينصتو,مهتملكعمجو.مهعدص

—كس



لب.ةنسحةرهاظىلعهبننناانبردجيانهو.مولعلا

اوناکمهناكلذ.ركيبملاتقولاكلذىفاهباودرفتاةرخفم

وهامكىعامجلافيلاأتلاىلاقيسنم لوآنموأ لوأ

؛رضاحلارصعلاىفةيملعلاتاعوسوملافيلأتىفناشلا
ىلعنوعمتجيفةددعتمىحاوننمنوتاياخايشادجتف

ةبرجبراغلاناويدوفلّؤملعفامكةيهقفةعوسومفيلأت
ةبازعلاناويدىفلّؤمناشوهامكو.عبارلانرقلاىف

ةسوفننماوُؤاجدقف,سماخلانرقلاىفخايشالاوا

ىفناويدلااذهاوغلافغيرآو,ثيدجتو.رارطنقو

٠مويلاىلاادوجوملازيالاباتكنیرشعوةسمخ

یطامتباهرئاسنعزاتمتیحاوتلاضعبكانهناىلع
قزرللابلطةيئانلادالبلاىلاتالحرلادقعوةراجتلا

ةناغدالبونادوسلاىلانورفاسينيذلانالجراوراجتك
ىه):(ةلقرو)نالجراوةنيدمنعىسيردالالاق...

دالبیفنولوجتیءاينغاراجتو.ريسایملئابقاهيفةنيدم
اهنمنوجرخيف هراقه ةراقنوةناغدالبىلانادوسلا

مساب ةكوكسمةلمع مهدالبىفهنوبرضيوربتلا

.یهتنا(ةيبهوةيضابا:مهومهدلب

اهيلاوحاموهتاردس ةيحانلاهذهانلتكرتكلذلو

ةسنآلااهترجأىتلاتايرفحلاتلدةعئارةراضحةصاخ
اهتبدتناىتلاةيرثالاةثحابلا (مياشريبنافتيرغرم)
سئازجلارطقبةميدقلاراثآلانعثحبللةيسنرفلاةموكملا

ىلعلدياممعنصلاةقدنمةياغىفشوقنوةفرخزىلع
.اديعباجواىحاونلاكلتىفغلبدقىرامعملانفلانا

ةيسنفلاةروصملاةلجمباهترشنلوصفىفتتبثاو
1953سپوتكا ةيليوجددع(ةيلامشلاايقيرفاوايريجلا)

<لےس



برضمناكىذلایسلدنالانقلانمريٹثکبیقراتناکاهنا

دقو.قافآلاهترهشتقبطاو.ءروصعلاكلتىفلثملا

مسابةعاقىرئازجلاراثالافحتمىفاهراثالصصخ
.(هتاردسةعاق)

باستكاللغرفتلامهيلعىبأيباحصالاعضوناىلع

یفنیفئاخونیرطاخم.مهناطوایفنيقلقماوناکدقف

مهُباغوغنملتقلاوبلسلاوبهتللةضرعءمهرافسا
امممهديرجتیفةروجلاناعماهلب.مهناريجنمو

ليكنتلاو,اهضرعودالبلالوطىفمهديرشتو٠.نوكلمي
ىخامشلايسنم400ةفيحصرظنا)اناودعواملظمهب

ةنساهمالطصاونيجردةعلقىلعةجاهنصركسعموجهو
.(ه0

ريصاعالاوعزاعزلاهذهطسوةورثكبربىقبتلهو

ةيجراخلاوةيلخادلانتفلاالولو؟ةيدامواتناكةيبدا

نممهترقفأفمهيلعتطلستىتلاةيلاوتلابورحلاو
امىلعتتأودبلىلعتنخاامكمهيلعتنخآأولاومالا

ةداقولاحئارقلاكلتتقبأل ىملعتارشنمكلانه
سأرعقريامةيمالسالاةبتكمللوانلةحجارلالوقعلاو
.خيراتلاممآنيبايلاعرئازجلا

ءراوناقلأتوراهدزانمتغلباموثیدجتبكيهانو
:ىخامشلالاق.رهبيوشهديامريسلاانيلعتصقدقف

٠.هنمةديعببتسيلوغيراةلبقبمولعمعضومتيدجات
حالصلالهأوةبلطلاوءاملعلاوةوعدلالهأنمهيفعمتجا
مهدحادریالملاعةئاماهيفدعوءاهريغىفدجويملام

نوظفحيناتئاماهيفو.بدالاةهجنمالارخآلاىلاةلأسم
.ةرثكةبلطلائاسو.اماوتابلاطنونامٹوباتکیتئام

لو



مارحالاةريبكتاوربكاذاو.سرافةئامثالثةالصلارضحيو

ةرشكىآرفةجاهنصللماعلخدو...خلاىشاولاترفن

نوسنديمهنادقتعافناكملاقيضوقلحلاةرثكوةبازعلا

ملفاهيلاوحواهيفرادفدامسلاوالخلابضرالاهجو

دقولاقف.هسفنهباعتو.هنيعههرکكتاممءیشبرفظي

(هللانموااذهنمالاسانتلافاخيام):هفيسبهدیدم

نممهعنماموءهعضوم!ذهسيل فيسلاىنعي اذهف

.هللافوخالاكلذ

ءاملعنممهنطاومنمنطومولخينالقةلمجلابو
ةعطاستاماركىوذنيحلاصو.نيتبخمداهزونيلماع

.ةيلخادنتفنمولئابقوءارمانمةاغبلايغبمغرراونالا
عتمتيیوقمسجةباثمبتناكف.دعباهليباقعترهظ
تلظناوضرملاضراوعهيلعرهظتالةيحصةناصحب
ترهظمسجلافعضاماذایتحءهئامدیفةنماكاهميثارج
.بطعلادرومهتدروأفهيلعتبلغتفديدجنمضراوعلا
ءهشوانتةدابالاووحملالماوعتلظاذهانعمتجمكلذك

ائيشفعضتهتمواقمةوقامنيباهمواقيهرودبوهلظو
ةيساقلارهدلاتابرضلملستساوحالسلاىقلاىتحائيشف
هذهنسمىضابالابهذملاضرقنياذكهو.ةيضاقلا

لهجلااشفمهيركفمومهئاملعتومبف.ةديدعلانطاوملا

طارصىلامهیدیابذخاينماودقفو.مهتماعومهتُشانىف
مهعلتياوغيزلاحايرمهبتفصعف‹ديمحلازيزعلاهللا

نمالااهاحضوأةيشعنيبمهريغمهحبصأفعمتجملامضخ
.كبرمحر

اندجونالجروبةيقابلاةيقبلاانينثتسااذانحنو
ىنبةيدابىفرصحنيطسوالابرفملابىضابالابهذلملا

سز



یفهباتنااممةوجنبتمثنکیملناو (بازیم)بعصم

راودایفهبينمامضرعتسنانبهذولو ىلوالاهنطاوم

طلستویضوفووطسوبلسوبهنوفوخنمهخيرات
ضارماوةبفسموطحقوةيلخادنتفنموعامطالا

ردقفيكانبجعتلةايحلاءازرانمكلذريغوشيعقيضو
هلعلو.دوجولاىفمويلاىلاىقبيناهلثمريغصعمتجم
دومصادماص نیدلابكسمتسيمادام كلذكلظي

ىفكحضيو.رصاعالاوءاونالابآأزهيةيسارلالابجلا

اهيلعنموضرالاهللاثريناىلانحملاوبئاونلاهجو
٠.زيزعبهللاىلعكلذامو؟ىردينمو‹نيثراولاريخوهو

اوققحينااوعاطتسادقفمدقتامممغرلابواذه

:فادهالا

نيذلانيقراملانييديبعلاىفاجشلاك
مل:اداسفضرالاىفاوثاعو.داحلالاوغيزلااورشن

ريغنيملسملافئاوطنمةفئاطمهاذأومهملظنمملست
ىلعديبعىنبةلودتتألةمواقملاهذهالولو.نييميشلا

للابالاةوقالولوحالو.انبرغميفحيحصلاناميالاملاعم

.(غابدللناميالاملاعمباتكتشنارظناا)

اهيحاونوةتاردسىفةعئارةراضحملاعممهواقبا2

.كلذىلعمالكلاانفلساامك

لقعمرخآبازیمندمیهیرقةعومجممهٌّؤاشنا3
نمهلهاهبزاتميامناو.ىرئازجلابونجلابةيضابالل
هب.فصنانكامىلعقدصدهاشلةماعةفصبةماقتسالا
.هللدمحلاومهفالسأ

-



ميدقلاانخيراتنمنيفدلاةراثاانيفاجتولاندوبفءدعبو
نااندصقالول٠.ةمتاقتاحفصنمهللختيامضعبرشنو

طالغانماوديفتسيو٠مويلائازجلاءانباكلذيظعتي

 دیدجنمانتلوددییشتباتعاىلعنحنو اناسعیضاملا

حماستلاوةدحولاوةلادعلانمةنيتمسسأىلعاهميقننا

اهيفعقوىتلاطوقسلابابساورايهنالالماوعىفاجتو
.هرغبظعتانملقاملاو.انقبسنم

تساقامو,رامعتسالاتنعنمتناعامرئازجلایفکي
بابساولهجلانماهيفلصآامو,هقئاوبوهتاليونم
نالاحبانلىفبنيالف.داسفلاوةوادعلاوةقرفتلا

ققحتيالاذهو.انريغنمهوكشنامانناطلسیفبکترن

ءةيقلخلاةناصحلاوةينيدلاحورلاةمالاىفتداساذاالا

ءملظلاعمقىفةرارجلاشويمجلااهدحوعفنتنلفالاو

الوماظتلاظفحىفةمردنجلاوسيلوبلابئاتکالو

ىفربانملاءايلعنمةمئالابطخونيدشرملاتارضاحم

هيلعفقوتتىذلانمالابلالخالاوداسفلارايتفاقيا

.دايعلاةحارودالبلاةمالس

عاطتساىتلاةيبهذلاهدوهعىفمالسالاراهدزانا

بومشلاريرحتو.دايملاةدابعنمدابعلاذاقنااهيف

ناكامنا.دادبتسالاوداهطضالانثارينمةديعتسملا

سوسو.ميركلانآرقلاقلخبقلختلاونيدلاةماقاب

الوةيبصعالوةاباحمالوةيبوسحمال:لدصلابةيعرلا
اندوجوىلعظفاحنواننایکمعدنبغالساذھب.ةاجادم

لجسىفانلىقبنو.قولخملاوقلاخلااضربسكنو

اندعبىتاينماهبىزتمیویساتيةيبهذةحفصخيراتلا
.نعآورسيمهللاف.انئانبانم

سط



تاشقيطلاباتك

تاقلحلاةلصتمانورقتلظةيملعةضهنناكشال
ءوجللانعةيمالسالاةبتكملاىنغيابصخايبدااثاريمكرتت

ناتاهيهتاهيهنكلوءاهخيراتةفرعملاهرغرداصميلا
تاوزغوناطلسلاروجوىضوفلاو,نتفلاعمةورثىقبت
اذهنمانيلالصوامىلعانرصتقااذانحنو.نيرفملا

یبآريسوینالجرولاییحیءایرکزیبآربسک خيراتلا
ءميهاربالهسىبآريسوىتوانتلافاكلادبعرامع

عيبرلایبآيسو.ميهاربانبحلاصحونیبآريسو
مساقلاىبآريسو‹ینایسولامالسلادبعنبناميلس
یبآنيسوء(رهاوجلا)باتكبفورعملاىرمدلاىداربلا

كلذىلعانرصتقااذا ىتازملافلخينبناميلسعيبرلا
ةايحلاكلتلةلماكالةرغصمةروصالاانيطعيالهناف

لصيملوريسلابتكهيلاتراشاامماهريغاأ.ةبصخلا
ىبأمامالل(برخغملاخيراتىفبرغملا):باتككانيلا
ءهركذبديشیذلاینالجراولامیهاربانبفسويبوقعي
ءعئاضلاانثاربمنمفابورابتاكمضعبيفهناهنعليقو
نوكينااماو.رهدلاقئاوبهيلعتضقامماما:وهف

ةضرالاهيفتثعفتانازخلاضعباياوزىفىقبامم
.هللرمالاوشارتمالاولامهالاةيحضبهذف

نعةعصانفئاحصترشنىتلاةيقابلابتكلانيبنمو

نرقلادودحىلاىقيرفالالامشلابنيلماعلاةيضابالالاجر
انتمدقمىفءانلمجاامماريثكلصفو.ةرجهللعباسلا
ديصمسنبدمحأسابعلاىبآخيشللتاقبطلاباتك

ىخامشلايسرداصمنمتاقبطلاباتكو.ىنيجردلا

.ةيضابالالاجربفيرعتلايفىسيئرلاعجرملاربتعيىذلا

سی



نرقلاءاملعنمىنيجردلادمحأسابعلاوبآخيشلاو
یوقتوملعةرسأ‹ةدجامةرسأنموىرجهلاعباسلا

ريهامجلاهيجوتىفىمسالاناكملااهلناك,حافكو
دالبنمةيلاطصقونيجردرصقو.هطفنبملعلاةخيشمو
نبنامیلسنبدیعسنبدمحأسابعلاوبآوهف.ديرجلا
ءريراحتءاملعقسنىفةسمخءىتازملافلخينبىلع
كلذىلعةدايزوءىمألهاجةيبهذلامهتلسلسللختيمل
نامیلسهدجو.رعاشدیعسهوبآورعاشسابعلاابآناف

حرصامكمهرعشاناکتاقبطلابحاصنآديبءعاش

انآوىتنمرعشأتنا):هللاقذاديعسهوبآكلذبهل

ةغلابنوحلملارعشلاهيلعبلغيدجلاو(ىدلاونمرعشأ
ىتأتلاذادئاصقلاهذهىلعانعلطاولاندوبو.ةيربربلا

ريبختناورصعلاكلذءارعشنمرعاشسافناةساردانل

اهسيساحاىفةيبعشلاريهامجلانامجرتنوحلملارعشلانا
.مهنيبةدئاسلاحورلانعقداصريبعتو

لاقءعباسلانرقلاعلطمىفوهفهتدالوخيراتاما

هبلخااممتاقتنملارهاوجلا»هباتكىفىداربلاخيشلا
هسفنىنيجردلاسابعلاىبآنعالقن«تاقبطلاباتك
ةقلحتلخدىناكلذو):لوقيذاهملعتةيادبنعثدحي
عيبرىفةئامتسورشعةتسماعهللااهسرح نالجراو

نملاخلابلاوءموصلايلعبجواملوآىفاهتمرخآلا
ولخينممودهتجيالودرفنينممبجعاتنكومهلا
.(٠.٠.؟دیفتسیالفيكدینملاب

ناكوعباسلانرقلایفرهاشملااهتميأونالجراو

ىلعهتيلكبالبقم«ايعملاايكذهدحوجيسنسايمعلاوبآ

سك



یفدجلاىلعاهيفهظحىتلاهتدیصقبایوقاعفدهبعفدو
ءةيفاصلاةبذعلاهلهانمنمعارتكالاو.ملعلابلط

:ةيتآلاتايبالااهنمفطقن

یىرخآأاهدعبتلبقتساوةنستضم

؟یرشبلاهبءیجتامیرعشتیلایف

ارهشلاوءلصفلاو.ماعلادعننحنو

ىرحالابرحللمامهالاوكرتلاامف

ادهاج.كسفنسابعلاابآبساحف

یربکلاوةريغصلاسنتالوشقانو

ةصرفدميحأاياهزهتنافالأ

ارهداهتماقتساىفابآدكلنمف

ارزشاورظنناو.,اداسحشختالو

اقذاحو,اهيبناذيملتكتناف

هرصعذفهذاتسانمرذعامف

ارخفالعدقیذلاربحلا«لهسوبآ»

سل



ءةثاروميوقلانيدلاو,ملعلایوح

یرزآنطفرهامهيیقفلكلب

ةجهبوالامجوهزت«القرو»هب
ارخفتمستباهب.ارونتقرشاهب

ءنيئزجىلاهمسقهناباتكلاردصىفحرصدقواذه

ىلع نرقلكمسقامك.ةريسلاءزجو.خيراتلاءزج
ءىلوالانيسمحخلاءنيتقبطىلا ىفاكلادبعرامعىبآرارغ
اكشاملاطةرغثميسقتلااذهبدسدقو.ةيناثلانيسمخلاو

خيراتنمابلاغىلوالاعجارملاولخىهءنوثحابلااهنم
خيراتلالاجرنمريثكرصعكلذلمهينافةافولاوأداليملا

نمفيفختىنيجردلاةقيرطىفناكف,نيثحابلاىلع
ىفدينمماظنللمكولكرصعلرصحوثحبلاةنووم

یبآنبییحیءایرکزیبآیطخمسرت ريسعلاریست
یفلصفهناديب«مدقبامدق‹«هريسیفینساریلاركب

.هريسیفءايركزوبآهلمجاامهتاقبط

ءكلذىلعرصتقيهدجنالباتكلاانحفصتاذاانناىلع

مهمجارتولختال,نيقباسلاريسلاءاملعجهنىلعبيسيلب

اميسال.,ةميقةيملعتارواحمو.ةمهمتادارطتسانم

بيرسىقببسبوا,ةرشابمهلمجرتملابلصتتتناكاذا

ٹاحبالابةنوحشممجارتلابتكهبتناكىذلارمالا

نسمربكالازيحلاانايحااهعومجملغشيدقو٠ةيملعلا
ركيمثةلأسمقوسياماريثكانفنصمدجناذلوءباتكلا

.دمتعملالوقلااهيفررقياريخأو,اليدعتواحرجاهيلع

مس



ةيعرشلئاسمىلاةريسىلاخيراتنمانبلقتنياذكهو
ءاغئاسباتكلالمجياممكلذيغىلااهماكحانايبو
.اغاستسم

نعةيلامجاةروصانيطعيتاقبطلاباتكفةلمجلابو
سرادلاو.عباسلانرقلادودحىلاةيضايالالاجر

ىفوتسينأنكميالىمالسالابرغلاىفىمالسالاخيراتلل
اهيآهعبتتف.ميقلاباتكلااذهىلععالطالانودهتامولعم

الو)نيقيلاربخلادجتناعماوربدتبميركلاءىراقلا

(ريبخلثمكئبني
دحأ يالطميهارباذاتسالاةمهتءاشدقوءاذه

نا ةديلبلاةيوناثببدالاذاتساونيهبانلاةمالاءانبا

ءهقيقحتوهعبطبموقيو,نيفدلازنكلااذهنعفشكي
ةدوهعملاهتيانعوذاتسالاةردقملارظن ثبليالفوسو
ةردو.ةنيمثةفحتءهتوقوهللالوحبانيلاهمدقينا
هللاهقفو.ملعلاديجاهبىلحتيو.رظانلارست«ةيلاغ

٠.ريصتلامعتوىلوملامعن‹قيفوتلاىلوهنا,هاطخددسو

معنبنمحرلادبعیلکب«بازیم
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سا

ملسوهبحصوهلآودمحمانديسىلعهللاىلصو

تاملظلالعجوضرالاوتاومسلاقلخىذلاهللدمحلا

تاذبميلعهللاونونلعتامونورستامملعيرونلاو

رادقمبهدنعءىشلكونايبلاهلمعناسنالاقلخءرودصلا

هانيدهو.نيتفشواناسلونينيعهللعجنمناحيس

ءىرسعللهرسيىقشوىرسيللرسيديعسفنيدجنلا

ممهولعفيامعلئسيالنوملعتامومكقلخىذلاوه
نمسدقآوهءايربكوهلالجفرعنمدمحهدمحا,نولئسی
ىلعمالسلاوةالصلاو.هءامساوهتفصهيبشتلانود

ةمحرهللاهلسراىذلانيلسرملاونييبنلامتاخدمحمانديس
هلآىلعو.نيدوةعيرشلكهنيدةعيرشبسنونيملاعلل
٠نيدلامويىلاناسحابمهيعباتوءنيمركالاهياحصاو
ةمئادةالصنيعمجامهيلعوهيلعهللاىلصنيعباتلاىعباتو

٠.نيدلامويىلا



داهدشرلاقيرطیلاوءهبىدتقيليلدملعلاناف:دمبو

ةثروءاملعلاو»«ءاملعلاهدابعنمەللاىشخیامنا»هبیدتهی

هبحاصامملعلاناىلعليلدربخلاوةيآالاىفو«ءايبنالا
یلاعتهللايشخنمهنافءلجولاوةيشخلاهتفداصو.,لمعلا

نمیرعنللهو«هيدينیبمدقياميفیعسيو«هيدلام
كلتةثڻاروقاقحتساو.تانسحلالمعبزوفةيشخلا

اذهبلطوعزنلااذهىلاعزننلىفبنيو؟تاجردلا

لصحيو,رابخالاوفلسلابقانمفرعتيناءعفرالالمعلا
اممكلذناف,راثآألاكلتديمحبىدتقيلةملاصلامهريس
كلتىلاريصملاىلعصرحلاو(۲)قايتشالاوةبغرلاىوقي

٠موقالاقيرطلاىلعضحيو,قاحللاوةينسلالزانملا
امف.مدنلاونارسخلاءاوهىفنيواهلاءاوهانعىهنيو

نمحبقاامو!هعبتيناحالصلاقيرطفزعنمنمقا
املوآناانباحصاةداعترمتسادقو!هعيضيناةهج

ميلعتوراقولاوةنيكسلا,لصواذاءىدتيملاهيلعنرمي
ىستكااذاف.ةنيعممهعابتاىلعمهلنوكتلفلسلاريس

سانللهللاحتفيام»كلذدعبمث.اهلدباملقةلحلاكلت

هدعبنمهللسرمالفكسميامو.اهلكسممالفةمحرنم

ايندلاىفمهبعفنيومهعفنيهللاف.«ميكحلازيزعلاوهو
ءنيريغمالونيلدبمال‹نيدتقممهراثآلانلعجيونيدلاو
.نيمحارلامحراوهو.نيممجاهتمجربانذقنيو

ةواساوهرمألامهاعسيملوهتعاطتبجونملاسدقو

نسمهیلیامبربخلکزرحاو«افینصتكلذىفعضاو
 

:ةخسنىف(1)



ءهنعهللایضررکبیبانبییحیءایرکزیباباتک

مظمعلاپاجياهلاؤسةباجالتردابفهيقتناوكلذصلختسا
یفعمتسانممنوكانایفبنیناکناوةمرح

تذخأفروظحملالبريكنلانمهنايصعتيأرفلاقتساو
هنمدبالامكلذىلافيضاوروكذملاباتكلابيذهتىف

رصقلابفرتعمىناىلع.روهشمريغرعشوةبطخنم
ةهابنلاوناطنلایوذنمءاضغالایفبغاروءههاهملاو

دقو.اجاجاناکناو,هدراومبیطببیطیءاملانانقيتم

تدصقیناكشالو,اجاجثابذعناكناوافاعمارمدوعي

ءهركشبالو«بئاعبيعبلفحاملهركذبتأدبىذلانفلا

ءبوغرملابترفظدقفهلاؤستبجآأنمةقفاومبترفظناف

ءىلجملاىوأشنع(2)تيكسلاءاطبالورغالفترصقناف
دقو.قيرطلاءاوسىلاداشرالاوقيفوتلا.هلأساهللاو

اهنممهفت,باتكللاشارفنوكتةمدقممدقاناتيآر

نسمدنعاهيفو,نورخأتملاانياحصاهيلعحلطصاظانلا

مهتقابطركذواهخئاشمةيمستبىتآمث«بارطضااهفرعيال
دوصقملامتيل٠هنايبیتاتیبیترتىلعءفلسنعافلخ
ىلعءروكذملاباتكلانماهلقناوةريسلادرجامث,فلأتيو

تلقنةنوشخهظانفلاىفناكامو,هيفتعقوامبسح
.هئراقىلعالهستلئساممهفتنوکیفهیناعم

قيرطلالهأاهيلعحلطصااممظافلاركذ

مهنيبهوفراعتو

ةظفللاهذه.یبازعمهدحاوةبازملاكلذنمف

اڌهلصوهواطوطخملازالیذلارکببانییحیءایرکزیباخیراتیلاريشي7
باشلا

ىلجملاسكعةبلحلاىفليلارخآ:ريخصتلاةفيصبثيكسلا

قللتنملع
ىازصلاةلظلل



ريسوملعلابلطوقيرطلامزالنملكلايقلاهتلمعتسا
هذهعيمجنسحناف.اهبلمعواهيلعظفاحوءرخلالهأ

اهبلمعلاوريسلاىلعظفاحناو,ايبازعيمستافصلا

اهبلمعلاويسلانودملعلالصحناوهبيمسطقف

اذهلناملعاو,مسالااذهبمسيملاهيلعةظفاحملاو

لضفتيالءاهباوفرعالاوحاوءاهباودرفنااميسفنصلا

.مهباطخو.مهتيمستىفكلذو.ءمهاوساهيفمهيلع

مهدارواو‹مهمايقوءمهمونتاقواوءمهسابلو

اهنوداتعينيناوقكلذىفمهدنعومهتدابعو,مهمايصو
نعبوزعلانمقتشممسالااذهو,اهنودعتيالدودحو

ةيويندلارومالانعدعبنملريعتساف.هنعدعبلاوهوءىشلا
لاوحالاكلتفصوانيصقتساولو.ةرخآلانعةلغاشلا

ىفكلذنمنكماامركذءلاطفلوقلاعستال

مايأىفبقللااذهلمعتسااملوأو.هللاءاشناهعضوم

سسال.ءهنعهللاىضرركبىبانبدمحمهللادبعیبا

.اهنيناوقبتروةقلحلا

ملعلامهملعيخيشلاىلعلمتشتةعامجلمسا,ةقلحلا

ىلعهللاحتفيامبسحبنيدلاىفمهرصبيوبسلامهنقليو
ناف»‹لكلاهايعأناوءضعبلالصحيمهنمدحاولك

مهناولونوقلحممهناكف,«لطفلباواهبصيملناف

.نوف

قيرطلاىفلوخدلادنعمىدتبملادحاوللمسانيملتلا
»طقفةيحالصلاىلعارصتقموأنونفبلاطناكءاوس

.ىسرافةظنللاهذهلصأو



عولطدتعءاعدلاوهللانكذلمهعامتجا:ةمتخلا
نومتخيمهنأكوخيشريغبوأخيشباهبورغدنعوسمشلا

.راهنلالمعوليللالمعهب

ىنعمىلعةفدارتمظافلا,داعيلاوعمجلاوعمتجلملا
ركذتلوآ,مهديفيظعوىلعخيشلامهعمجيناوهودحاو

وآتاوفیفالتوآداسفحالصانمیروشنوکیمهممآ

نوكينارايتخالاعمق,ركنمنعىهنوأفورعمبمآ

تعدتقویآیفنوکیوسيمامويونينثالامويكلذ

هبترنملوآ,ناکموییآیف.اراهنوآاليل«لاحلاهيلا
.(1)ةكمبنيصحلانبىلعرجلاوبا

ىلعفدارتتظاشلادامعبالاونارجهلا

نمدحاومرچأىتمكلذودحاوىتعم

ىتآأوأةيزخهيلعترهظوأ.ءامرجقيرطلالهآ

لهآلکهرجاهيهنأف,عييضتوألمعوألوقىفةصيقنب
ءلكاؤيالومويالوةعامجرظحيالوملكيالفحالصلا
ناف.خلالهأنيبوهنيبتلاحةطختناكو۰.سلاجيالو

نيشهنعلازو.‹ةعامجلاىلاعجروهتملبقرففتساوبات

مظعردقبنارجهلاةشحوىفهواقبناكو.مسولاكلذ

بوتينممهنمفءهرارصاومرجملاةبوتوءهرغصومرجلا
امویوآنيتعاسوآةعاسیقبینممهنمولاحلاىفعجريف

موادومرحلامظعناهرمعوأاماوعاوآامایاوآنیمویوآ
انيقيناهللالآسآ.كرتورارصالاىلعمرجملا

.رشیذلکرشوانسفنارش

 

بلاطىيحينبهللادبعباحصأنمىراشلاىربتملانيصحلانبىلعرحلاوبأ(1)
ةيبرملاةريزجلابونجبةرجهللىناثلانرقلالثاواىفشاع٠ةارشلانمامهوقحلا
هللاهمحر

نارسجهلا



ةمئاق

خئاشلاءامسا۴

.ماماالبارسسالاةمزالم:نامتكلا

اولويف.ةمهادبنامتكلالهآمهدينا:عافدلاةيالو

مهنمرهاشملاةيمستوخئاشملاتاقبطركذ

ىفاكلادبعرامعوباخيشلاهلعفاممهلتقنلصفلااذه

سمآنودنسيةبازعلاىأرالهناكلذو:هنعهللاىضر

ءةقثنعةقثو‹رياكانعرباكا,دحاونعادحاومهنيد

ملو,ةلمجنعةلمجكلذنوكيناهرظننسحنمىأر

دحاونعادحاوناكاذاكلذنال,لالتخاالوللخاهللختي

ةشفيعضداحألارابخانالونعطلاهيفعقووطلغلاهلخد

ينسنمنيبملاىلعهللاهمحراهيترفثيدحلاباحصادنع

ىلصهللالوسرةرجهنيبوهنيبىذلاخيراتلاو,ةرجهلا

نمىمسو«ةئاملكنمنيسمخلاركذو.ملسوهيلعهللا

نيكئملانمةنسنيسمخلكهيلعتلمتشانممهركذرسيت

.ةروكذملا

ىلوالاةئالانمىلوالانوسمخلامهيلعتعمتجانيذلاف

مهتليضفو,ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرباحصامه

جاتحننانمرهشآمهايازمومهّؤامساو.مهنعهللايضر

مدقتلانممهلاحمىفمهركذنعتوكسلانوكيالئلو

(2).اضامغاواضمغمهفرشنعزوجتلاوأ,ءاضارعا

هکرتوءىشلانعزواجتلا(2)٠.الماست(1)
 



:ىلوالاةئالانمىرخالانوسمخلامهيلعتلمتشانممو

ءىندملاضابانبهللاديعو‹ىدزالاديزنبرباج
ىديعلاكامسلانبرفعجوىنابيشلاناطحنبنارمعو
امهوامهلةدجیهوةيداانباةورعوسادرملالبوباو
ءىدبعلاراحصو.دربملاهركذاميفنايلظنحريدجانبا

نببابخلاو.ىلالهلاةيطعنبملاسوءفاحزو.بيرقو

مهٌؤارظنو.ةيواعمنبساياو«سيقنبفنحالاو«بيلك
.نورك

:ةيناشلاةئالانمىلوالانوسمخلاهيلعتلمتشانممو

نبمامضوءیمیمتلاةميركیبانبملسمةديبعوبا
دبعةديبعوباوءىئاطلابجاحدودوموباوءبئاسلا

ديعوءناهدلاحوننبحلاصحوتوباو.مساقلانبهللا

ءىراشلافوعنبراتخملاةزمحوباوءىدنكلاییحینبهللأ

ىلعرجلاوباوءنمحرلادبعنباتهرباوءةبقعنبجلبو
دمحموباوءیمزراوخلاديزيوباو,یربنعلانيصحلانبا

.ٹکمهٌوارظنوءةنانكانبانزاموحوروباو.یدهملا

ةيناثلاةئالانمىلوالانوسمخلاهيلعتلمتشانممو

نييقرشهلاجرناككلذلوبهذملاراشتناانهنمو
عيبرلا.مهريغوةديبعىباةذمالتاربربوابرعنييبرغو

نبدلخمناسغوباویمرضحلابويانبلئاووبیبحنبا
نببوبحموءسودقلادبعنبمالسلاديعو.درعملا
حمسلانبىلعالادبعوهوىرفاعملاباطخلاوباوءليحرلا

ءىتاردسلامصاعوىسرافلامتسرنبنمحرلاديعو

ديعوىسمادغلاراردنبليعامساو.ىلبقلادوادوباو

ىزوزلملامتاحوباومتسرنبانمحرلادبعنبباهولا
.ريثک,نایفسوباو



:ةنلاثلاةئالانمىلوالانوسمخلامهيلعتلمتشانممو

نبناباو.ءیدهموسادرموباوباهولادبعنبحلفا

ءايركزوباو.رصاهموباوسناينبدنحمو.ميسو

٠.ريثك‹ديمحلادبعوىتيكوتلا

:ةثلاثلاةئالانمةريخالانوسمخلاهيلعتلمتشانمم
سورمعوفسويیبانبدعسوفسويهنباوحلفانبدمحم

مهٌوارظنو,فورعموباو«سايلاروصنموباوحتفنبا

:ةعبارلاةئالانمىلوالانوسمخلاهيلعتلمتشانممو
باطخلاوباو,ىنسارهيلاروسموباو‹بويانبانونسح
نہديزيمساقلاوياو.ىغاوزلا(1)نتتیسنبليسو

نباوهوهمایهو,فاتلزنبيلغيرزخوباو.دلخم
نبناميلسو.نايرمينبنونجو٠یتازملادوبعو«بويا
ملسمنبدمحموءیسوفتلانوقرزنبنامیلسوءسوطام
.ريثك,یسرافلالهسوباو

:ةعبارلاةئالانمةرخالانوسمخلاهيلعتلمتشانممو
مساقلانبركبحلاصوباولیفنزنبادیعسحونوبآ

وباو.,روسمیبانبلیصفءايركزوباو‹ىنسارهيلا
وباو,ىغاوزلاحيمسلانبىسيعىسوموباو.ىلمنلارمع
بوقمينبانالسيودمحموباوینودملافلخبنبديعسحون
.ريثكمهّوارظنو

:ةسماخلاةئالانمىلوالانوسمحخلاهيلعتلمتشانممو
ءركبنبدمحمهللادبعوباةبازعلاءادتباانهنمو

 

بکومیفةيضابالابحاصكلذكو.,نيتنسنبليسومسابريسلابحاصهتبثا(1)
حصاوهوخيراتلا



نبهللادبعوءروسمیبانبلیصفانباسنویوءايركزو

حلاصیبانبنالسیوو.نيتزروزنبهللادیعوجونام
هللادبعوىدهمنباسالفسرووءیغاوزلاركبوباو

لودكموباو.هللادبعنبسالفسرووءيخلانبا
نبرياچوياو«جاجمأ»راغلهآویفزنزلاسنادوکطم

نبابابكو.ءایرکزنبیسومنارمعوباو.مامردس

ینودملاهللادبعو‹نانرجنبءايرکزییحیوباوحلصم
.ريثكمهّوارظنو

ةسماخلاةئالانمةريخالانوسمخلاهيلعتلمتشانممو
ءفسويیبانبدوادنامیلسوباو.فلخينبنامیلس

نسکوشرینبیسیعوءرکبنبدمحمنبدمحاسابعلاوباو
نسکامو«ِءايرکزیبانبءايركزو.رکبییانبییحیو

ناميلسوءییحينبةلاصموءهللادبعنبنيزموءربخلانبا
.ںیدیینبلیعامساو.مالسنباهللادبعوءیسومنبا

ةسداسلاةئالانمىلوالانوسمخلاهيلعتلمتشانممو
نببویاو.ءايرکزنبییحیو.یلعمنبنمحرلادبع
ىلاق.دمحمنبهللاديعوءزيعملانبليعامساوءليعامسا
یفانتمئاءالؤھفلاقمٹ انیمسنمةيمستتهتناانه
.هللامهمحرمالسالایفانتاداقونيدلا

هبترىذلابيترتلااذهفء«سابعلاوباخيشلالاق»

ىنعملاىفنسحهنعهللاىضرىفاكلادبعرامعوباخيشلا

الاهورصاعموهخويشاهيفىتلاةقبطلاركذيملهناالا

نسميفوددعلانمريثكنعاهيفىنغتساولكلانماضعب
تدزلیمسنمةيمستبءافتكالاهدصقالولوةيافكىمس
باحصاو.نيدوملعلهآةمئآخئاشمةدعهرصاعمنم



ىنكلوهؤانرقوىفوسلاةفيلخنبنامثعبارضافيلاوت
دقلوصحملافةعامجةيمستدوصقملاذاكلذنعتلدع

اوذخأنيذلاخايشالاةعامجكذاناتيأروءلصح
رامعىباخيشلابيترتاهيلاىهتناىتلاةعامجلانع
نيذلامهواهيفنحنىتلاةئالانمنيسمخلاىلامهمضاو

امهللاماشناركذاباتكلارخآىفومهنعنحنانذخا

مدقتيف.مهتاماركو,مهبقانمنمیدنعحصوىللصو
یرجیوهتبتریفدحاولکنوکیفمهمدقتنمبقانمرکذ
.هتبلحیفقباسلک

ةسداسلاةئالانمةريخالانوسمخلاهيلعتلمتشانممف

بوقعيوباوىتوانتلابوقعينبىفاكلادبعرامعوبا
ءايركزو,ميهارباهنباو٠یتاردسلاميهاربانبفسوي
میهاربانبقاحساوءدوعسمیبانبلیصفو.حلاصنبا

فسوينبحونوباوىسوفنلاىسومو,یراجيیمتلادمحمو

ىلعیبانبدمحمو.نوفلخنبفسویوییحیهنباو

ىبانبلضفلاو,ميركلاديعنبمالسلاديعوءىفوسلا
دمحمنبفسويوءحلاصنبليعامساو,نايفس
ناميلسیدجنودعيمهتكرداةقبطلاهذهىفو.ىنايسولا

.ںیئکمھُؤارظنوءیسوفتلافلخینبفلخيیدجوءيلعنبا

ةعياسلاةئالانمىلوالانوسمخلاهيلعتلمتشانممو
نمفءايحالامهنموهللاىلاراصنممهنمفانليجحخئاشم
ميهارپاوءذاعمنبدعسوءليمجیبانبدمحمتاومالا

ءهللادبعنببوقعيوباوییحیلهسوباوءقاحسانبا
یفيدلاومظنانابيلعريشادقو.نیدعمنبنومیمو

ءايركزنبیسيعوءليصفنبییحیءءايحالانمو
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(:)یدیعسلادوادنبییحیویغاوزلانامیلسنبحلاصو

فلخينبرمعو.دمحمنبدمحاو.دمحمنببيبيو
داهتجالالهأنمنورصاممةقبطلاهذهنموءىغاوزلا
ىفاكلادبع:مولعلاىفكلانهاوسيلوتاماركلاودهزلاو

ناميلسوءینویدملایسیعنبمیهارباوءیفیرلاومنونبا
.رشکنيعونلاءارظنوىنكينبا

هللامهلعجانتاداسوانتمئاوانتداقوانخايشاءالوهف

ىدرلاوتاقبوملاليبسمهعابتابانبنجوىدهللامالعا
.نيقتملاهئايلوأةرمزىفنيعمجاانرشحو

رکذنوباتكلاةمدقمهلجالانطسبامركذىفذخأنمث

بقانمبهدعبىتانو.نيمدقتملارابخانمممالافممالا

ءانثاىفبقانلاضعبركذجردنااميرو.نيحلاصلا

انيسحوهومصتعنهبوقفوملاهللاو,رابخالاوخيراتلا
هبناامجارختسایفیئادتباانهاهنمو.ءلیکولامعنو
بهذمريصمببسرکكذكلذلوأفروكذملاباتكلانمهيلع

ضرأنمهلتقنومهرمأءادتباوبرغملادالببةضابالا

٠رشتلاةسمخلاملعلاةلمحرابخاوقرشللا

هتيانعحلفامامالانعانباحصانمدحاوريغثدح

لوآ:لاقهنامتسرنبنمحرلادبعهدجنعباهولادبع

٠ةيقيرفاناوريقبنحنوةيضابالابهذمبلطيءاجنم
ةمركعهعموةرصبلاضرأنمانيلعمدقلاقديعسنبةمالس

بهذمىلاوعديةمالسفريعبىلعنيبقعمتمسابعلانباىلوم
تصعمسف«ةيرفصلابهذمىلاوعديةمركعوةيضابالا

رصمديمصىلاةبسنداصلابهلملوخسنلاباذك(1)
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بهدمعادلوا

برغملابةيضابالا



ىلعفسأالفهرخآىلاراهتلالوأنمادحاوامويةيضابالا

ءسمالاكلذىفادهتجمنامحرلاديعماقف.,هدعبةايحلا

تفلكامبملعلادیرتتنکناةوعدلالهآنملجرهللاقف

ناف.ةرصبلاضرأكنودف‹ءكرطاخبهيلطمتقلعوهب

ةميركىبانبملسمةديبعابا؛ىنكياملاعالجراهب
دبعهجوتكلذلف.بلطتامهدنعدجتكنافىميمتلا

هسسمآناليقو«هللاهمحرةرصبلاىلامتسرنبنمحرلا
اشنادعبهرکذآسثیيدحهلوكلذىلاهتدشراىتلاىه

ةديبعىباىلعاورقنيذلارفنلاةسمخلاركذدنعهللا

.باتكلانمهعضومىفمهربخنماندنعحصامرکذاو

مجعلانمسرفلالئاضفركذ
هلوقلزنالملسوهيلعهللاىلصهللالوسرناانفلب

ةيآلا«هنيدنعمكنمددترینماونمآنیذلااهیای»:یاعت

مهلعل:لاقهيدينيباسلاجناكوىسرافلاناميلسىلاراشا
:لاقملسوهيلعهللالصهنعوءاذهطهرنماونوكينا

نوطبىفهنكل,ةضفنمالوبهذنمسيلازنكهللنا»

یضرباطخلانبرمعنعبادنبارکذو««سرافءانبا
ناكو.,ةبعشنبةريغلاعممويتاذىشمهناهنعهللا

ترصبأله:هنعهللاىضررمعهللاقف,روعاةرغملا

نينمٌؤملابمآايمعنلاق؟ةريغمايائيشطقهذهكينيعب

ىتحنمعيلمثتروعامكمالسالاروعيسرمعهللاق

نوتسوهيلعىتااذاف,هيلعنمالوهلنمیردیال

ةبيط.كولملادفوكدفوبهرصبوهعمسهيلعدرةنس

اسمىأنمةريغملاهللاقف,مهلامعاةحلاص‹مهحاورا

ءامنمماقارعلامامنممازاجحلاءامنما؟نينمؤملاريمأاي
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ىلعترهاتسرفلاتيلوف,هکرتورمعهنعیلوف؟ماشلا

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعو٠.ةئامونيتسسأر

ءمجعلانسملاجرهتلانلايرثلابنيدلاقلعتول:لاق
هللالوسرناملسانبدیزیوروءسرافهبمهدعساو
لاقف.هباحصاىلعاهصقوايؤرىآرملسوهيلعهللاىلص

مجعلانااهتلوأتفءضيبمنغاهتطلاخءادوسامنغتيآر

ءمكلاوماو,مكئاسنىفمكنوكرتشيفمالسالانولخدي

لوسراياتدالبنولخديمجعلا:اولاقف,كلذنماوبجعتف

قلعتنيدلاناولهديبىسفنىذلاو.يأ:لاقف!هللا

ءسرافلهآهبمهدعساو‹مجعلانملاجرهتلاتلايرشلاب
ول:لاقملسوهيلعهللاىلصءىبنلانارخآقيرطنمو

يفنيرسفملاضعيلاقوءسرفلاهتلانلايرشلابملعلاقلعت
مهنولتاقتدیدشسابیلوآموقیلانوعدتس»:یلاعتهلوق
.سراڦمهمهضعبلاقوةفينحونبمه«نوملسيوآ

نمامهريغوظحاجلارحبنبورمعوةبيتقنباركذو
اللاقهناامهنعهللایضرسابعنبانعخيراتلاباحصا
ناوياجترا٠ملسوهيلعهللاىلصءىبنلادلومةليلناك
لهآكلذمظعفةفارشةرشععبراهنمتطقسف.ءىرسك

نميلابحاصهيلابتكنانمكشوابناكامفهتكلمم

هيلابتكو.ةليللاكلتتضاغةواسةريحبناهربخي

ةليللاكلتعطقناةوامسلایداوناهربخیماشلابحاص

سجيملةليللاكلتءامناهربخيةيربطبحاصهيلابتكو
تویبناهربخيسرافبحاصهيلابتکو«ةيربطةريحبىف
ةنسفلابكلذلبقدمختملو.ةليللاكلتتدمخنارنلا

ءهتكلمملهالرهظوهریرسزرباهيلعبتكلاترتاوتاملف
كلتتيآأرىناكلملااهياناذبوملا:لاقف‹ربخلامهربخاف
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الباتیار:هللاق؟تیاراموهللاقىنتلاهايؤرةليللا

ىفترشتناوةلجدتمحتقاىتحابارعاليخدوقتاباعص

لاقف؟اهليوأتىفكدنعامفءتيأردقل:هللاقفاندالب

كلماعىلالسرانكلوءءىشاهليوأتيفالواهيفىدنعام:هل

ناثدحلابملعلهآمهنافمهئاملعنمالجركيلاهجويةريملاب
املف,ىناسغلاةليفننبحيسملادبعهيلاهجوفهيلاثعبف
امهللاوكلملااهيا:لاقفربخلاىرسكهربخأهيلعمدق
یللاخیلاینزھجنکلو.ءیشاهلیوآتیفالواهیفیدنع
ىلعمدقاملف,هوزهج:لاقفحيطسهللاقي.ماشلاىف

هيلعدريملفهملکوهبجيملفهادانفرضتحاهدجوحيطس

:حيسملادبعلاقف

نميلافيرطغعمسيملمامصا
نمونمتیعاةطحلالضافاي

ننسلآنمىحلاخيشكاتا

ندبلاوءادرلاضافضفضيبا

نثوللیوھیمجعلالیقلوسر

نمزلابيرالودعولابهذيال

لمجىلعحيسملادبع:لاقفهسآرحيطسهيلاعفرف
ناويالاجاجترالناساسىنبكلمكشعبءحيطسىلاحيشم

دوقتاباعصالبایآر4ناذيوملاايؤروءنارينلادومخو
!دالبلایفترشتن,یداولاتمحتقایتح«ابارعاليخ

ءةوامسلایداوضاغو.ةوالتلاترهظاذأ:حيسملادبع

ماشلاسيلف,ةوارهلابحاصرهظو.ةواسةريحبتراغو

لكو,تافارشلاددعىلعتاكلموكولممهنمثككلميماشب

:لاقمث4تاتاوهام

14



مهدرفاناساسینبكلمناکنا

هتوخاومارهبحرصلاونبمهتم

روبياسوروباسو.نازمرهلاو

ةلزتمياهتماوحيصااميرف

مهلاحرىفاودجوىطملاوثح

روکالو.جرسمهلموقيامف

اوملعنمف.تالعدالوأسانلاو

روجهموروقحمفلفأدقنا

نرقىفنانورقمرشلاويخلاو
روذنحمرشلاو,عبتميحلاف

لاقو.یزعتمٹهلاهوهمغفربخلاهربخأفیرسکیتامث

مهنمكلمف,نامزلارودياكلمرشعةعبراكلميناىلا

نبالاقو,ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرثعبمىلاةعست

نيذلاةمئالاةسمخلاالاسيلوءمامتلانممملعأهللافةييتق

ةئامىلعاغيناهولو,برفملاضرأنمترهاتباولو

ةسمخلاةمئالابناكمامتلاناخيشلالوقاما.هللاهمحر

ناداراوءهربغىفالبسنلاىفداراامنافمهنممهناو

مالسالانيدىلعمهتيالوناالااحيحصاولوذامهتيالو

.ماوقلاولدعلابهاذمو

مجعلانمربربلالئاضف
ىضرةشئاعناىنفلباممجعلانمربربلالئاضفنعو
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ربربلانمدلو

رمعىلعدفي
باطلانبا

ةسلاجىهوربربلانملجرةرمتاذاهيلعلخدءاهنعهللا

نعةشئاعتماقف.راصنالاونيرجاهملانمرفناهعمو

نيلجاوموقلالسناف.مهنودىربربللاهتحرطفاهتداسو
مهيلاتلسراجرخوهتجاحىربربلاٰىضقاملفكلذب
بجواىذلاام:مهلتلاقف.اهيلااوعمتجاىتح.ةشئاع

كسفنىلعوانيلعكراثيال:اولاق؟لاحلاكلتىلعمكجورخ
كلذتلعفامناتلاقفهموقصقتننوءهيردزنانکالجر
نوفرعتأتلاق.ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرمهيفلاقام

ىلصهللالوسرواناتنكتلاق,معناولاق؟ىربربلاانالف

كلذانيلعلخدذا‹نيسلاجةرمتاذءملسوهيلعهللا

هللالوسرهيلارظتف,نينعلارئاغهجولارفصمىريربلا
ىینتقراف؟ضرمأ؟كاهداملاقفملسوهيلعهللاىلص

نمترشتناامنأكةعاسلاىنتئجف.مدلارهاظسمالاب

مهقتەملسوهيلعهللاىلصهللالوسرايلاقف.ريق
تفخسمالابیفكرصبددرت:لاق؟كمهاملاقف,ديدش

امتاف,كلذكنزحيال:لاقفنآرقيفلزننوكينا

لاقفىنءاجمالسلاهيلعليريجنألكيفرصبلاىديدرت
موقلاق؟ربربلایآو:تلقربربلابوهللایوقتبكيصوأ

؟مهنأشامليربجلتلقفءكيلاترظنفءكيلاراشاوءاذه
هنوددجیوتوميداکنادعبهللانيدنویحيموق:لاق

قلخنمقلخهللانيددمحمای:لیربجلاقمٹیلبیذادعب

هيمنيمثافيعضهقلخ«ةنيدملابهلهاوزاجحلاباشنهللا
ءةرجشلارمثتامكمظعيوولعيىتح٠هئشنيو

عفريملعقواذاءىشلاوبرغملابهسأرعقيامناوعقيمث
.هسأردعنمعفريامنا,هلفسانمالوءهطسونم

هيلعمدقهناهنعهللاىضرباطخلانبرمعنعانغلبو
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صاملانبورمعهيلامهلسراةتاولنمءريربلانمدفو

؟متنانمصعمهللاقف,احللاوسوژرلاوقلحممهو
مكيفله:هئاسلجلرمعلاقف؟ةتاولنمربربلانماولاق

ءمجعلاوبرعلالئابقنمءىشىفةليبقلاهذهفرعينم
مهنمىدنعىملسلاسادرمنبسابعلا:لاقءال:اولاق

سيقلناكوءسيقىنبدلونمءالؤهنيتمؤملاريمأايملع

هقلخیفوسيقنبربربیمسیمهدحا,دالوالانمةدع

ءیراربلاىلاجرخفةرمتاذقرخا:لاقفةنوعرلاضعب

ىآاوربربتلوقتبرعلاتناكف.هدلووهلسناهبشكف
رضحتسافهنعهللاىضرباطخلانبرمعهيلارظنفاورثك
سوُؤرلاوقلحممكلاممهللاقف,مهمالكمجرتيانامجرت

هلدبنناانيبحاف,رفكلاىفتبنرعشاولاقف؟احللاو

اهنونکستنئادممکللهلاقف.مالسالاىفتبنيعشب

:اولاق؟اهیفنونصحتتنوصحمكللهف:لاقءال:اولاقف

:لاقءال:اولاق؟اهيفنوعيابتتقاوسامكلله:لاقفءال

اموهؤاسلجهللاقف.هنعهللايضرباطخلانبمعىكبف
نمهتعمسثيدحیناکبآرمعلاق؟نینمٌؤملاريمأايكيكبي
مزهنانيحءنينحمويءملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

ىكبأءملسوهيلعهللاىلصهللالوسريلارظنفنوملسملا
ةباصملاهذهةلقىناكبأتلقف؟رمعايكيكبياملاقف
هللالوسرلاقفءاهيلعىفكلاممأعامتجاوءنيملسملانم
حتفيسىلامتهللانافمعايكبتالملسوهيلعهللاىلص
مهبلذيومالسالامهبنعيموقببرغملانمابابمالسالل
تسيلوءاورصبأاملعنوتوميرئاصبوةيشخلهأءرفكلا
الو,اهيفنونصحتينوصحالواهيفنونكسينئادممهل
تركذنيح.ةعاسلاتيكبكلذلف,اهيفنوعيابتيقاوسأ



نولتاقياوناک
هللانيداوميقيل

مهيلعلضفلانمركذامو,ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

تامدقمیفمهلعجيناهرمأوصاعلانبورمعىلامهدرف

هنعهللاىضرباطخلانبرمعمهيلانسحاو.ركسمعلا

اوناکفمهيلانسحينأصاعلانبورمعرمأو,مهمركأو

نيااذهناکاملف,نامثعلتقىتحصاعلانبورمععم

هللالصهللالوسرنعرمعنعبرفملالهأنمةباصعىف

ءمهراثآیفتقانموانتمئااونوکیناانوجرملسوهيلع
٠.ةليضفلاكلتلهآاونوكيناو

هنعهللاىضرقيدصلاركبىباةيرذنمالجرناانفلبو
ةنيدملالهاايوةكملهااي:لاقهناءافلخلاضعبنع
هللانيدبمكنوتايسمهناف.ءاربخربریلابوهللابمکیصوأ
هباتكىفهللامهركذنيذلامهءهوعيضتنادعببرغملانم
هنیدنعمکنمددترینماونمآنیذلااهیآای»:هلوقب

نينمؤملاىلعةلذا,هنوبحيومهبحيموقبهللاىتأيفوسف

نوفاخيالو‹هللاليبسىفنودهاجي.نيرفاكلاىلعةزعا
عساوهللاوءاشينمهيتؤويهللالضفكلذ,مئالةمول

لاق,هللاةعاطريغءىرمأبسحىفنورظنيال٠.«ميلع

ىلعبرعلانحنلتاقنامناةنتفلاتمقونيحنمف:ىركبلا
هللانيدىلعنولتاقيمهنافنيربلاامآومهردلاورانيدلا

یضردوعسمنباىلاثیدحلاعفريوهو:لاقهوميقيل
.ةكملهااي:لاقفانججحةجحرخآناهنعهللا
مهنافربربلابوهللاىوقتبمكيصوأةنيدملالهاايو
هللالدبتسينيذلامهوبرغملانمهللانيدبمكنوتأيس
المثمکربغاموقلدبتسیاولوتتناو»:لوقیذامكب

مهتکرداولهديبدوعسمنباسفنیذلاو«مكلاثمااونوکی

ءمهراثدنممهيلابرقاو,مهئامانمعوطأمهلتنكل
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هلايبصترصبأاهنااهنعهللاىضرةشئاعنعانغلبو
ىبصلااذهليبقىأنمتلاقفةئيهولامجاذناتباؤذ
نورشقيربربلاةشئاعتلاق.ربربلانماولاق؟ىقشلا

٠.ليخلاماجكولملانومجليوفيسلابنوبرضيوفيضلا

ربربلاوسرلاركذهللاهمحرخيشلامدقامناوتلق
نمةليضفوسرفلانماوناكذاانتمئاةليضفىلعاهيبنت
دصقيملوربربلامهلجاوناكذابرغملابانبهذمهيلاىهتنا
لضفابرعلاةليضفذاةليضفلانعبرعلارخأتكلذب
ءملسوهيلعهللاىلصهللالوسرمهتمفمدقأمهفرشو

ناكمهنموءنآرقلالزنأمهتنسلاىلعو.هباحصاو
ءنيدلامويىلاناسحابمهلنيعباتلاوةباحصلانمانفالسا

هللاو,هلهرسيوهللاءاطعبسحبلضفلانمةلصخلكلو
.ميلععساوهللاوءاشينمهلضفنمىتّوي

ةسمخلارفنلاركذىلاثيدحلاقوس

مهرابخأوملعلاةلمحلا

ديعوءىرفاعملاحمسلانبىلعالادبعباطلاوبأ

ليعامساوءىتاردسلامصاعو‹ىسرافلامتسرنبنمحرلا

یباىلامهثدحتو‹ىلبقلادوادوباو,یسمادفلاراردنبا
٠.لوالافلوالامهرابخأوهللاهمحرةديبع

یرسکنبمارھبنبمتسرنبنمحرلادبعرابخآ-+

ملعیفیریناکوامجنمهوباناکوقارعلابهدلومناک

هوبآناکوبرفملاضرأىلتسهتیرذنامهدنعخدم
هتجوزوهنبانمحرلادبعهعموقارعلانماهجوتممتسر
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نمحرلادبعلاقتنا
قرشملاىلامتسرنبا

ملعمللابلط

برسیفنوسردي
ةيفخ

اهتمابیرقوآةكمبناكاملف٠برغملاضرأىلالصيل

ةقتناو,همامحهتكردا نمحرلادبعيقلف.هماياتضقتن

نملجرجوزتفةكمببرغملاضرالهأنمجاجحلاهماو
ضرآاومدقیتحامھبلبقافنمحرلادبعماناورقلا

٠.نمحرلادبغاهبأشنو.ناورقلا

لجرهيلاظن٠حفصتوارقولاجرلاغلبمغلباملف
كارآاميفاداجتنکنا,ینبایهللاقف.انبهذملهآنم

هدنعدجت‹ةميركىبانبملسمةديبعابآدصقافهبلطت

ةديبعىباىلامتسرنبنمحرلادبعراسف.بلطتام
ةديبعابااودصقفءانركذىذلارفتلابعمتجافهللاهمحر

اوليقأنيآنمو.مهلاوحأنعمهلأسوةديبعوبامهحفاصف

اوڻكموكلذىلامهباجافءملعلاملعتاودارأمهناهوربخاف

افيختسمهللاهمحرةديبعوباناكو,نينسةدعهدنع

لمچوابرسمهلخداف(1)ةرصبلاءارماضعبنمافوخت

ىأرىتمفبرسلاباببفافقلالمعيقفطوةلسلسهيف
اهكرحفرصتااذافاوتكسفةلسلسلاكرحالبيقماصخش

اليمجاباشنمحرلادبعناکو.مهتساردیفنوذخأیف

ارتسسانلانيبوهنیبلمجيةديبعوباناكونسلاثيدح
هللاءاشامملعلانماوفلباملف‹هلامجبمهلغشيالئل

نمتاحلصتمزئاجعبغرمهدالبىلافارصنالااودارآو

هنعدويلنمحرلادبعنهيريناىفةديبعىباىلابهذا

امككيفهللاكراب:نهادحاتلاقف,ءاعدلابهندوزيو

امككيفهللاكرابةيناثلاتلاقو,سمشلانيعىفكراب

كيفهللاكراب:ةثلاثلاتلاقو,نيملاناسناىفكراب
ىلعاومزعاملف.حلملانمماعطلابيطمىفكرابامك

 

قارعلاىلعنييومالاريمافسوينبجاجحلاوه(1)
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نولبقتسياميفهورواشوةديبعابااوملكمهدالبىلاريسملا
انلتناکولناتیآرآانخیشای:هلاولاقف.ءمهرومآنم

الجرانيلعىلونفآةقاطانسفناىفاندجووبرغملابةوق
یفنکینافمکدالبىلااوهجوتةديبعوبامهللاقف؟انم
ءمكيلعةيلوتلاهعمبجتامةدعلاوددعلانممكتوعدلهأ
راشاوءهولتقافیبانافءمکنمالجرمکسفناىلعاولوف
.ىلاعتهللاهمحرباطخلاىباىلا

بوكرملاخيشلاايههدنعنمجورخلااودارآاملفاولاق

نعليعامساهلأسفباکیفهلجرعضووءمهعیدوتل
نتمىلعیوتسینالبقماكحالالئاسمنمةلأسمةئامئالث

نباايايضاقنوكتناديرتاةديبعوبا:هللاقف.ةبادلا

ىنرمأتاذامبف!كلذبتيلتباناتيأرأ:هللاق؟رارد

لبقنطومىفكلذهللاقامناهناركذدقو؟هللاكمحري

اؤضرعاولصواملفبرفملاىلااوهجوتمث.روكذملانطوملا
سانللهدنعتناكةنامابرذتعافنمحرلادبعىلعةمامالا

.هللاهمحرباطخلاىباةيلوتاودارآوهرذعاولبقف

.هتررسوهماياوهتيالورکذنلف

عضوامناهللاهمحرسابعلاوبأخيشلالاق

ةيالوركذهباتكنمعضوملااذهىفهللاهمحرخيشلا

ةيالوركذنمهدمتعاالءسرفلاةيالومث,باطخلاىبا
برملاضرأىلاهلقنوهتمئاوبهذملاراشتناوسرفلا

مدقنناىغبنيىذلاو.الوأهلعجمهلاوهكلذناكاملف

هللاىلصهللالوسرباحصانمفلختسانمركذبآدبن

همحرىبسارلابهونبهللادبعةمامامث,ملسوهيلع
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لعلوجيردتلاىلعريسلاذخاأنمث,هرابخانمًاذبنوهللا

ىهتنادقهادعامملعذا,حجناهآرىذلاوحلصاهلعف

ءهيلعةلالدلانعهترهشتنغاوهيلانيرثكالاظفح

سکءیدتبنلوء«برغملابىلونمةيالوركذىفعرشتنف
هقاقحتسالوهيلاهقبسلمدقتلاهلو,هللاهمحرباطخلاىبا

نكذنمهللاماشنادبالمثبرملاةليضفقبسوءهايا
كلذلدرشفيعضومىفمهيلاترشانمرابخانمنكماام

.ىلاعتهللااشنا

حمسلانيىلعالادبعباطخلاىباةماما
هنعهللاىضروهللاهمحر

نمهباحصاوباطخلاوبامدقالهناانباحصاضعبرکذ

نيملسملاحلاصموسانلارومابمتهاسلبارطاىلاقرشملا
ءسانلالضافاونايعالاوخئاشملانمرظنمهيفهلنم
دبعوثراحلالتقدعبكلذوءهتفصونممةعامجتعمتجاو

ىفنوضوافتياوناكفنامتكلاىفذئنيحسانلاو«رايجلا
نميفمهراكفااولاجاف.اهللهاوهنميفو«ةمامالادقع
كلذءاضماىلعمهيأرعمتجااذامثءمهروماهنولوي

؟ةقاطهبمهللههيلعاومزعاميفرظنلانوددرياولعج
ىفنوعمتجياوناکف؟المامهودعةعفادمنوعيطتسيلهو

نورهظيوسلبارطةنيدمجراخب«دايص»هللاقيعضوم
اوداراموقنيبةكرتشمضرأةيضقىفنوعمتجيمهنا

لجرلةيضقىفاوعمتجامهنااورهظاامناركذو.اهتمسق
نوديیریمهناکفامهرمامقافتواهيفامصاختةأرماو
عمجمهتملخداولصفناوسلجمیضقنااملكوءامهحالصا
قفتااذاىتح,هلةارادمهيلعاوملسفةنيدملاىلاوىلا
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ىباةعيايمىلعمهتملكتعمتجاةمامالادقعىلعمهيأر

.هللاهمحرباطلا

اولمعجكلذىلعاوقفتاالمهناانباحصاضعبركذو

ناىلعاوقفتاف,دايصبهيفاوعمتجيلامولعمادعوممهنيب

ءهعابتاوهتريشعنملاجرةعامجبمهنمدحاولكىتاي

اهنوفخيوقيلاوجلايفق.هردلااولعجيوةحلسالاباوتأيناو

خئاشمنمةنيدملاىفنمنيبومهنيبةرامااولعجو«نبتلاب
مهوآرذامهنامهعمضوهتنلاىلعردقيالنمومهتوعدلهأ
مهوريخاو»حالسلااورهشينامهتعامجبةنيدملااولخد

نوعمتجيىذلادعوملاباوناكاملف,باطخلاوبامامالاناارس
ةراوهوةسوفننملئابقلاخويشنمنيملسملاةماعبهيف
وبامهعمو.دایصباوفاوتفمهرغوةتانزو.ةشيرزو
انعمضماهلاولاقاودقتعاامدقعلاودمعنيحباطخلا
لاقءنامزذنمهيفانددرتىذلارمالاىلاهللاةكربيلع
اولصواملفهنودیريامرديملوباطخلاوبامهعمجرخف

امىلعانیآرعمتجادقسيلالاقف.مهملكتمملكتدايص
مهنمتماقفءاذامكرمآاومتآفلاقيلباولاق؟هوتملعدق

باطخلاىبالاولاقفاوعجرمثءةعاساونجانتفةيجانةفئاط

ةتسوهللاباتكباننيبمكحتناىلعكعيابنلكديطسبأ
وبامهللاقف.نيحلاصلاراثآوملسوهيلعهللاىلصهئيبن

دبالاولاقف,مکعمیجورخناکاذهلناتبسحامباطخلا

اللاق,مهدجىآراملف.نيملسملارومأكديلقتنمانل

زوجيطرشلکاولاقءطرشیلعالامکتنامالمحتانالبقا
نامكيلعیطرش:مهللاقف.هيفكيطعنو,هكيطعننحنف
نمافوخءرابجلادبعوثراحلاةلأسمىركسعىفاوركذتال

.ةقرفوفالتخانيملسملاةعامجىفنوكينا
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هعمفدبلهنقيلا

هعفدبالوأكشلا

نيقيلاالا

اهيفسانلافالتخاورابجلادبعوثراحلاةلأسمنايب

رابحجلادبعوثراحلاةلآسمناانباحصاضعبثدحدقو

هذهبقرشملاىفنيذلاانباحصانيبناكفقرشملاىلاتلصتا

ىتح٠كلذنمدشابرغملاىفوةقرفوفالتخاةلأسملا
هللایضشریئاطلابجاحدودوموباوةديبعوبامهيلابتك

فالخلاسايعلاوباخيشلالاق.اهركذنعفكلابامهنع
ةنييملاةيالولاىفهلصااثيدحواميدقةلأسملاىفىذلا
ىلانيعتممكحبتلقتناناالاالمآفوقولاىلالقتنتله
ىلعءهقفلاىفودئاقعلاىفةينبمةلأسملاهذهو؟ةءاربلا
عفدينيقيلاناانباحصادنعف؟كشلاهعفديلهنيقيلا
ءفوقولاىلالقتنتالةيالولاف,كشلاهعفديالوكشلا

كلذىفمهلوفوقولاىلالقتنتاهناةيديزلادنعو
ناكلذو,اهتعفادمواهركذیتایتالاكشا

امهو,حالصلابنيفوصومنيلجراتاكرابجلادبعوثراحلا

فيسونيلوتقمدحاوعضومىفادجوف.ةيالولالهأنم
ءامهيففالتخالاعقوف٠رخآلاةثجىفامهنمدحاولك

امهتمآربتنایفبنیفءرخآلالتقامهنمالكنالوقيلئاقف
رخآلالتقامهنمدحاولكنابلئاقولاوقالالذرااذهف
هيلعىغبملاالوهنمآربنفامهتمىغابلاىردنالاناالا

امهتمةءاربلاوامهتيالونعفوقولاالاانعسيالفهالوتنف

نايقابامهنالئاقف.ديزينبهللادبعباحصالوقاذه
ةنقيتمامهتيحالصنالةيالولانمهناقحتسياناكامىلع

امهتيالونعفقوتنالفهيفكوكشمرخآلاامهدحالتقو
لايخلاىلاقيسىذلالامتحالانمذأ.,لامتحالانماذهف

دحاولكفيساوجلوأدقامهولتقنيذلاةاغيلانوكينا

فالخلاانهنمهودارأالامهوكرتوهبحاصةثجىفامهنم
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ءنيتلئسمبطارفاانه(:)ةيديزللو.انباحصالوقاذهف

ةيالولالهأنمامهونيجوزلانيبناعللاعقيناامهادحا
الكوةأرملانوكتوأافذاقلعبلانوكينادبالف

امهتماهبكترانمىردنالاناالارئابكلانمنيتشحافلا

دعبنمىرتناةيناثلاو.ةءاربلاوأفوقولاانيلعف
ءهشفضيسامهتمدحاولكدرجدقوةيالولالهأنمنيلجر

ىفبملاالوىغابلاىردتتسلواتامىتحهبحاصبرضو

ةوساهللالوسرىفانلوتالامتحاهلكاذهانلق.هيلع

نوقفانمبارعالانممكلوحنممو»:هيلعلزنذا‹ةنسح
نحنمهملعتال,قافنلاىلعاودرم.ةنيدملالهأنمو

فقوتهناملسوهيلعهللاىلصهنعانغلبيملف,«مهملعن

نمالوةنيدملالهآنمناميالارهظانممدحاةلصاومنع

ملسوهيلعهللاىلصهناعمادحابتجتهناالوبارعالا

مهاقبألب.,مهملعيىلاعتهللاناو.مهملعيالهناملعا

ىتحاهبنيقيلامدقتملاةيالولانمهيلعمهامىلع
ء.مهنمو:ىلاعتهلوقىفةءاربةروسنمةيآلامهتحضف

كلذبلطاف,ةءاربلاىلاةيالولاتلقتناانيقياوفرعاملف

هدجتهعضومیف

دقلب٠.قرشلابنيذلاانباحصانمساننعىنفلبو
یفانباحصالوقاوحجرمهنا:مهلوقنمهيلعتفقو
نيينعاللاىفةيديزلالوقاوحجرو,نيلوتقملاونيليتقلا
لكضحديهبقلعتامونآرقلاىلعهللاكادهدمتعاف

.ةلئسملاىفىذلافالخلاوهاذهف,هفلاخيلوق

علطقيناهنعهللاىضرباطخلاوبادارأف,انعجر

كلذكلهلاولاقف,هتمامابنيملسملاةعامجنمفالتخالا
ee

لمات.ةيديزيلاهلمل(1)
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باتكلاىفامىلعو«هللاقوقحبمايقلاىلعهوعيابفءانيلعم

فرصناو‹مهتعيابملبقفنيدتهلملاةمئالاعابتاوةنسلأو

ناانباحصأضعبركذونيملسملاةعامجهعموةنيدملاىلا

مث:ةنسةئامونيعبراسأرىلعتناكباطخلاىباةيالو

لماعاهبوسلبارطةنيدمةنيدملالوخدىلعمهيآرعمتجا
اهولمحفمهتحلسابلاجرىلااودمعفءروصنملارفعجىبال

ءةنيدملاىلاتلبقأريعمهنأكو.لامجلاىلعقيلاوجلاىف
اولعجو,لفسانماهلخادىلاقيلاوحجلاهاوفااولعجدقو
ملوةنيدملااوطسوتاملفءحالسلابنيلجرلمجلكعم
لاجرلاجرخف.قيلاوجلااوحتفاوعنصامبدحانطفي

ةعاطالو,هللالامكحال:اولاقومهيدياىفحالسلاو

لماملاوحناودصقوباطخلاىباةعاطوهللاةعاطالا
امنا:لاقو,كلذنمباطخلاوبامهيلعىباف,هولتقيل
اورهشدقوةنيدملالهأمهاءراملف.نامالابمهيلعانلخد

:باطخلاىباباحصامهللاقف,ةردغهذه:اولاقحالسلا
مكنمةيفاعلادارانمف.ردغلهأبانسلمكيلعسأبال

ىفةماقالاىفلماعلاباطخلاوبارخوءهلزنمىفمقيلف
راتخاف.نامالابجورخلاوآءلمعلانععلخنيوةنيدملا

تيبحاتفمباطلاىبالعفدوقرشملاضرآىلاجورحلا

.هنماهذخأفلاملا

ىفلدعوةريسلاهنعهللاىضرباطخلاوبانسحاف
دقونينسعبراباطخلاىباةيالوتناكو,هماكحاوهتريس

استنمةأرماناانفلبو.ةئامونيعبرأسارىلعيلو

هنعهللاىضرباطخلاىبامامالاىلاةقاطبتبتكناوريقلا
دعباما»:هلتبتكاميفلوقت«ةموجفرو»روجهيلاوكشت

اهيلعفولاىفتفلبدقوةنباىناف(نينمؤملاريماي)
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یریرستحتةرفحترفحنااهيلعةطوحلاوةموجفرونم
اهلاٹماباولعفامكاهودسفيناةيشخمهنعاهيفاهتنصو
ناورقلاةنيدمةالوةموجفروتناكو«مالسلاوانيلارظناف

هتفداصهنعهللاىضرباطخلاىباىلاةقاطبلاتلصواملف
یدانفءاهبلزنامبةمحریکبیلعجواهآرقفًاضوتيوهو
مث.مهبىلصوسانلاهيلاعمتجاو(ةعامجةالصلا)

ىفذخأمثهيلعىنثاوهللادمحفءابيطخربنملادعص
بهأتلاىفهتيعررماوداهجلاىفهباحصابيغرت

نمجرخف«دالجلاوةرياصملاىلعاومزعيناودادعتسالاو

الامکحال:لاق,هدمغرسکوهفیسهبابدنعلسودجسلملا

قيرطنمانغلبوهنيدلوهللابضغوداهجلاىفابيغرتهلل
حيصتىهوناوربقلانمةأرمااوجرخاةموجفرونارخ

عقديادحادجتملف,نيملسملارشاعمىنوثيغا:لوقتو

اهتثاغتساوءاهبلزنامهللاهمحرباطخلااباغلباملفاهنع
باطخلاوبالاقاهنععفديادحادجتملفنيملسملارشعمب

ةأرماناانباحصاضعبركذدقو.كيبلكيبل:اهلابيجم

ناوريقلانمتحاصفةموجفرواهبلطناورقلالهأنم

باطنلاوبااهعمسفاهتوصيفهللادمفىنثغاباطخلاابااي
خيشلالاقءهاتخاايكيبل:اهللاقفءسلبارطةنيدمنم
تاماركنمهلاٹماواذهركنيالوهللاهمحرسابعلاوبا

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعانغلبامهديؤيءايلوالا

هبحاىتحىنمدخيدبعلالازيال»:العولجهللالوقي

«اهبعمسيفیمواهبیریفینیعهلتبهوهتببحااذاف
مالكلالب,ناتحراجانههنذالاونيعلالقتالو.ءثيدحلا

اميفونآرقلاىفلزناممامهلاثماىلعمالكلاكامهيلع
ءىلامتهللاةردقىلعلومحمكلذلكو,ةنسلاىفدرو

27

محاهيباطلاوبا

ادحلجيلناورقلا
ةموجفروداسفال



باطلایبارييغت
داهجلانيبهدشج

عوجرلاوا

مصاعهاهشتسا

راصحىلىتاردصلا

ناوبقلا

:یدانينابهیدانمباطخلاوبارماكلذدنعف:لاق
هباحصانمهيلاعمتجاىتحةنيدملافرطيلعركسعفرفتلا

نسمهلعمتجانمیفجرخباطخلاابانامث,ةريثكعومج

هللاىضرىسرافلامتسرنينمحرلادبعهعموهباحصا
مهدمأفءبذجوعوجتاذةلحممةنسىفاوجرخفءهنع
.مهعملحترااولحترااذاوءمهعملزناولزناذافءدارحلابهللا

اهيا:یدانفهیدانمرمآجرخالباطخلااباناانغلبو

هلنمو.عجرلفامهدحاوأنارببكناوباهلنمسانلا

مکكنمعوجرلادارانمو.عجربلفاهدهعبيرقسورع

.هركسعنمةفئاطتعجرليللامهنجاملفليللابعجرلف
نمعجرنمرثادجوفعطقتاليخرمآدغلابناکاملف
ةليللاىفوةيناثلاةليللاىفكلذلعفمث,مهلهأىلاسانلا
ءعجرينمقبيملهنابهتربخافهليختعجرىتح«ةثلاثلا
هركسعضعف.داهجلاىفةبغرهلنمالاهعمقبيملهناو

اترکسعیفجرخنلوجرألىنا:لاقامیفلاقوءفالآةتسيف
:ثالٹیدحاهيفنمالاةنجلالهأنمنوكيناادهاجمتامو

ضرآءانتقاو٠.مارحیفشارتفاوسفنيغبسفنلتق
ملعيلفنهنمةدحاووألاصخلاهذههيفتناكنمف.ابصغ

ءايلوالداقنينابفسفنلالتاقامآاجرخمنهتمدجاوهنا
هللاليبسىفهسفنعفديلفيلوهلملعيملنافلوتقملا
امهکرتبهسفنىلعدهشيلهنافناتربخالاناتنثالااماو

«سباق»ةنيدمبرمباطخلااباناانغلبو.امهنعيلختلاو
ىلعلعجفةعاطلابهلاونعذاواوفعضیتحاهلهارصاحف

رصاحفناورقلاىلعلزناذاىتحلحتراو.الماعةنيدملا

ناوريقلاهراصحةدمىفو«هللاءاشامراصحلادشااهلهأ
رايخانمناکو.ادیدشاضرمیتاردسلامصاعضرم
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ناوريقلالهأىلعةكوشمهدهشاوءمهدجناو‹ركسعلالهأ

لهآثعبفءاثقلاىهتشاهناوناوربقلالهأهضرمبعمسف

هورمأوهئاشقنمةدحاواومسف«ءاثقلاعئاببناورقلا

هدنعامبعايبلاىضمفىتاردسلامصاعلالااهعيبيالنا

كلتهباحصامصاعلىرتشاف.,ركسعملاىلاءاثقلانم

ءكلهىتحءاهمسهيفراثفاهلكافاهبهوتأف,ةمومسملا

٠هللاهمحرمصاعدهشتسافاهعابنيحعايبلابرهدقو
؟مسلاپلوتقملاىتاردسلامصاعنياةنيدملالهآحاصف

باطخلاوباملعف.ربربايمکمصاعتامنولوقياولعجمث
لاقفءاميظعاغلبممصاعتومهنمغلبوهوعدخمهنا

مهردغفتومهعدخنسف.انوردغوانوعدخمهنا:هباحصال

نابركسعلالهأرماو.هللاهمحرمهعدخفء,اولعفامك

ليللاتحتاوجرخيومهتيبخااولخيومهحالساوذخأي
لزتمحبصاف.نيروعذمنيبراهلاهبشقيرطلااوذخأيو
اوبرهمهناناوريقلالهآنظف.ايلاخباطخلاىباركسع

ءمهراثآباوذخاو.ربربلاتمزهنا:اولاقو.اليلمهنم

صحفءاروداوىلاهعمنميفهللاهمحرباطخلاوباىضمو

بلطیفةنيدملالهاذخأفءهلجروهليخبهيفنمكوءةداقر
نيرکسعممهودجوءمهباوقحلاملف.هباحصاوباطخلاىبا

مهعبتفمهومزهف.مههوجوىفهباحصاوباطخلاوباراثف
مهعماولخدىتح.مهنولتقي.هباحصاوباطخلاوبا

نيعبراوىدحاةنسىفباطخلاىبالةنيدملاتلصحتفةنيدملا

خيراتلانمةئامو

.هريغالواعرزاودسفيالناةنيدملاراصحىفناك

29



للونمهبشيالهنا

لبقنممكيلع

دحوملابراعملا

هبلسلحيال

ثعبناورقلاخويشنماغيشناانباحصأضعبثدحو

باطخایبارکسعزنمبرقبهلتناکةعرزمداتريهلانبا

ءءىشانتعرزمیفيقبلهرظناوبهذا:یتبایلاقف

‹داسفاهلنيملةلاساهدجوفةعرزملاىلامالغلاجرخف:لاق

سانلابجعوكلذلبجعف.هربخأفهيباىلامالغلاعجرف

مهرمآياميفهلهباحصاةعاطوهتريسوباطخلاىبالدعل

كاذذاروكذملاخيشلاةلاقمنمناكو.هنعمهاهنيوهب

هبشيباطخلاابانانونظتأ:ناورقلالهأنمهرضحنمل

انسحهتريسکمهتريسناو؟الضفواندهلبقمکیلعیلونم

هلدعوهتريسیفباطخلایبالثمنيآ.هللاوالك؟الدعو

!هلضفو

هللااهحتفنيحناوريقلانماتجرخدقنيتأرماناانغلبو

ىلتقلاىلاامهادحاترظنف,اهلهاةميزهدعبباطخلاىبال
یرظنا:اهتبحاصلتلاقف,دوقرمهناکمهبایثیفنیلمزم
.مويلاىلاةداقرعضوملاكلذيمسف.دوقرمهناكمهيلا

اوجرخينأبةنيدملالهارمأةنيدملاباطخلاوبالخدالو

اليتقدجوف,ىلتقلادقفتينمباطخلاوبارمأدقو

نمهرکسعیفیدانیایدانمرمآو,ابولسممهتمادحاو
٠.ائيشدحادریملف«هددرلفائیشیلتقلانمدحانععزن

بلسهدرنمسیآاملفحلاصريغلمعهبلاسناملعف

اعد,ىلاعتهللاباقعنمةفاخمو,اعوطروكذملاليتقلا
نيعاىلعهرهظيوهحضفينالجوزعهبرباطخلاوبا

اوجرخينابهرکسعنماناسرفباطخلاوبارماف,سانلا

ةتاردسنمسرافلجرمهيفناکوهيدينيبمهليخاورجیو
دجوفءیتاردسلاجرسمازحعطقناليخلاتيرجااملف
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نيعاىلعءاسكلاطقسف.هجرستحتةيراسفساسك

دنعاضيأدارجلاوتلق.ريرحةبجناكلبليقو.سانلا
تاماركلانمكلذلكنئاخلايلعءاعدلاةباجاوهيلاجايتحالا
.داهتجالاهاضتقاامبسحهرزعفهللاهمحرمامالاهذخأف

نسحامهمزهالهنعهللاىضرباطخلااباناانغلبو

اوزهجيالوءاريدماوعبتيالناهباحصارماوةريسلامهيف

لاقيباطخلایبارکسعنمةتاولنملجرلاقفحيرجىلع
نودقتعيوانلاومانولكأيامكمهلاومانملكانأدلاخهل

نأهللاهمحرباطخلاوبا:لاقف؟مهلتلحاةمينغاهنا

مهعمانلخديوانضفريناهللاىلعقحفاولعفامكانلعف
تنعلةمآأتلخداملك»:ىلاعتهللالاقامكنوكنفمنهج

مهالوألمهارخاتلاقاعیمجاهیفاوکرادااذایتحاهتخأ

لكللاق,رانلانمافعضاباذعمهتافانولضاءالّهانبر
ناكامقمهارخألمهالوتلاقو,نوملعتالنكلوفعض

(1)«نوبسكتمتنكامبباذعلااوقوذفلضفنمانيلعمكل
لمعتسادقوسلبارطةنيدمىاهجوتباطخلاابانامث

امىلعو.ناوريقلاىلعهللاهمحرمتسرنبنمحرلادبع
مهنمالجارهتباتكىلعنمحرلادبعلمعتساف,ندملانماهيلي
.سانلالاوحاتحلصف,بيقعنبهللادبعهللاقي

باطخلاوباهنعزواجتيملالىتاردسلالجرلاناكدقو
ةحيضفلاعامتجاىفةميظعةبيصمهيلعتلزندقناىآر

رشنتتسيلدادغبىلااهجوتمءابضغمراسفءهيلعةناعالاو
دادبلصواملف,روصنملارفعجىباءاقلتنماشيجاهنم
نذؤيالةنسبابلاىلعفقوفرفعجىباىلعلوخدلابلط

مامتدعبفءفارصنالابالورفعجىياىلعلوخدلاىفهل

3738هيآ:فارعالاةروس(1)
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ثعحشالانسامودق

نييسابعلاليسقنم

ثتعشالانسباةروانم

ءهبالخوهيلعلخدف.لوخدلاىفرفعجوباهلنذالوح
ارکسعیعمذفنتنایتجاح:هللاقف.هتجاحنعهلآسو

ىلايسملابدادعتسالابرفعجوبارمافءبرغملاةيحانيلا
ثعشالانبادمحمهيلعلعجواشيجفذفناف,برغملاضرأ

ركسعلالهآددعنااتباحصاضعبركذو.اريما

ةفئاطىلعلعجفءالآنوعبسمهضعب:لاقو‹الأنوسمخ

ثعشالانباهجوتف,ثعشالانبانودالجرركسعلانم

لسرارصمنمركسعلالصفنااملفءباطخلاىباىلا!ادصاق

لكرابخابنيقيرفلانيبفلتختنويعلاتناكفهنويع
نويعتمدقف.مهدنعثدحيامعيمجبو‹رخآلاىلاامهنم

اولاقف.هرابخانعمهلآاسفباطخلاىبادنعنمثعشالانبا

انيآراولاقف,اولمجالب:لاقف؟لصفتمالمجنآهل

ىنمتيامككءاقلنونمتي.راهنلابادساوليللابانايهر
قرسولوهومجرلمهبحاصىنزولءبيبطلاضيرلملا
نوقزتريلامتيبمهلسيلءمهجاتننممهليخءهوعطقل
ٹعشالانباعمساملف.مهيدیابسکنممهشاعمامناوهنم

عوجرلاىفهنودىذلاريمالارواشف,كلذهلاههوفصوام

.كلذنمهلىبآف

قرفتفاخوكلذثمعشالانباىأرامو

يزباویزتينامهرمافهرکسعنملاجرىلادمع«ةملكلا
اباتكمهعدواوقرشملاضرانماومدقمهنأكءلسرلا

نعاوحنتينامهرماورفعجىباناسلىلعهجرختسا

مهنأكاولبقادغلانمىحضلاتقوناكاذاف,ركسمعلا

ىذلاتقولاناکاملفمهتفيلخباتکبدادغبنمنيمداق

لهأمهاءراملف4اولىقاهيفمودقلابمهدعو

ىذلاباتكلاهولوانفءثعشالانباىلامهباوتآواوردابت
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ءعوجهرمارفعجابانارهظآوهآرقف.هباومدق

عوجرلابهایارفعجیب!رمآنمهبلتعاالرکسملابعجرف

هکو.«عجرف.ءهيلااوهجوتاممهيفمهيلاج-وح|وهرمال

رمأوبالسركلذكهاءراملفعوجرلاثعشالانبابحاص
مضوءكلذبهرمارشعجاباناسانلاىلاليخف«لتقفهب

ًاطابتوقرشملاىلااعجارنكهنامث٠نيركسعلاهسفنىلا
نيقيفلارابخابفلتختنويعلاوءلحارملابرقوءهريسىف
ءهفاصتنادنعلزنراهنلالوأثعشالانبالحترااذاف
ثعشالانباملكباطخلایبانويعو«لحتراا!دغناكاذاف
املكثعشالانباو,ةفئاطمهنمتعجرةلحرملحترا

ىقبلههفلخرثالاعطقتاليخرمأةلحرملحترا
ثمشالانبانويعوءالمآباطخلایبانويعنمهركسعىف
ىبانويعتلصواملف.ةميقمباطخلاىباركسعىف

دقو هعوجربهربختثعشالانباركسعنمهيلاباطخلا
سانلاتردتباالآنيعستءاهزباطخلاىباىلععمتجا

باطخلاوبامهللاقفداصحلانامزىفكلذومهتطاومىلا

نعاوقرتفت7الف,ردغونكملهأبرملانا:موقاي

ونقيتستیتح4ءمككلم ةماعلاهيلعتبلغو«موقلاعوجرباونقيتست

ىفوءهنعاوقرفتواوراسفمهيلهأ(:)قاحلابمهلنذآف

افلايبانكشفتمشالايبانايملوترلالذ

ريسملاپاوعرساپاطخلاىباعومجقرشتاونقيتاملف
ءباطخلاىبانعقارتفابهوربخافءمهبحاصىلا

وبارعشيملف,لحارملاىوطياعجارثعشالانباكف
ءسلبارطزيحيشغدقثعشالانباركسعوالاباطحلا

يشغدقودعلاناهباحصاللاقفميقماهبباطلاوبآو

 

مهيلهابقاحللابهلعلخستنل:لاىفاذك(1)
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دقوءىتيعرنعةعفادملانعدوعقلاىنعسيالفىميرح
لاقبرصلاركمنمهعقوتاتنكامپلبقنممكتملعا

هركسعرفتتستنادلبلاىفباطخلاوبالسرلاقرفف
:ةثحتسيمتسرنبنمحرلادبعىلالسرافهدمتستو

مهضعبهيلعراشافجورخلابهباحصاباطخلاوبارمأف
ال:لاقوجورخلاالاىياف«هدادماهيتاتىتحةماقالاب

عفدایتحءىتيعرميرحودعلالخددقوماقملاىنعسي

هباحصانمهرضحندبجرف؛هللابقحلاوآاهيشغاماهنع
:مهريغوةشيوزوةراوهوةسوفننمةنيدملابرقبنمو

ةريسمىلعوهو«اغرواتب»ايقتلافثعشالانبدمحمديري

.سلپارطنممايآةينامث

«هللامهمحرهباحصاوباطخلاىيالتقم»

عمسالباطخلااباناانباحصانمدحاوريغثدح

دجأفهباحصانمهرضحنمبجرخهيلاثعشالانباعوجرب
هيلعالزانءاملاىلاقيسدقباطخلاوباهدجوف,هيلاريسلا

هباحصاوباطخلاوبآلزننا:هباحصالثعشالانبالاقف

نورفظتالمكنافاوقتساو.مهعاركاوقسواوحارتساو
مهنممهيلعردقأمتنافالاو,مهبمكلةقاطالو,ءىشبمهب

هرکسعوباطخلاوبامهلصواملف,اغرواتباذهو‹مكيلع

ةريصبىلعهللاليبسىفداهجلاومهئاقلىلامهسوفنتقاش

لتقلاعرساف,ةرثكىفودعلاوةلقىفباطخلاوبامهاقالف

نيبلاجرلاناكفلاتقلادتشاوباطخلاىبأباحصاىف
هباحصاوباطخلاوباحربيملو‹نالعيحلاكمدهنتنيفصلا

رشعةعبرأىفاوناكو,اعيمجاودهشتساىتحهللامهمحر
الآرشعىنثامهضعبركذدقوءةاورلاركذاميفافلا
ءهلتقمبهتيعرتعماستف,ريسيلاالالتقلانمجنيملف
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عالقلاوةعينملانوصحلاىلااوأجلو,لابجلاىلااوبرهف

املهللاهمحرمتسرنبنمحرلادبعناانغلبو.ةيلاعلا

ةنيدمىلاىهتنااملف,هبقحليلعرسامامالالسرهتلصو
هرکاسعتقرتفاف.,هرکسعومامالالتقمهاقلت«سباق»

نبنمحولادبععمساملف ناوريقلاةنيدمىلااعجاركو
راثركاسمعلاقرفتوهعمنموباطخلاىباباصمببیبح

ملفمتسرنبنمحرلادبعبلطو.ناوريقلاةنيدمنم

هردتیافهبرفظیتحهرابخاىلعثحبيلزملف.هدجي

متسرنبنمحرلادبعباحصانمناوريقلالهآنملجر
رمالااهياهللاقفهيفهيلااعفاشبيبحنبنمحرلادبعىلا
دبعالاءةيضقماهلكمكجئاوحلاقف.ةجاحكيلاىل
ىفكلاسآملنالاقفهنعهللاىضرءمتسرنبنمحرلا

اتغفلبو.هلهکرتف؟كلأسآميففمتسرنبنمحرلادبع

ىلعبیبحنبالامعتساداراالمتسرنبنمحرلادبعنا
نبااولوتال,نيملسملارشعماي:لاقنيملسملالاوماضعب

نبارشبهيلعناالاسیلباهتاف,نيملسملارومابيبح
۰بیبحنباهيلعاهدقحف,مدآ

نبنمحرلادبعدونجوباطخلاىيادونجقرفتاملف

هنباووهنمحرلادبعجرخبيبحنيانمصلختومتسر

ىلانيهجوتم,نيفختسمنيفئاخامهلدبعوباهولادبع
سرفريغبوكرمالوةلومحهعمسيلوءبرغملاضرأ
ةفاخمهونفدفءقيرطلاضعبىفسرفلاتامف.دحاو

ةيليطسقجراخىفكلذو,مهيفعمطيفمهرثأصقتنا

دقوسرفلااومدعاملف«سرفلاربق»عضوملاكلذىمسف

ءةراتهلمحيهنباهيلعنواعتنمحرلادبعىوقتفعض

:باهولاديعلاقدبعلاهلمحاذافءىرخأدبعلاهلمحيو
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نمحرلادبعنصحت
ججفوسلبجب

نودالكرهظنعىباططحتالفودعلاانكردانا

باهولادبعهلمحوديبعلاىيعاذاو.اهوحنوةئامسمخ

(1)ججأءداولوحاولصواملف.هلهلوقكدبعلاهل:لاق

.هبنصحتونمحرلادبعهدصقعينملبجوهو

نمعهللاهمحرفلخينبناميلسعيبرلاوبثدحو
نصحتوججاىداوبنصحتالنمحرلادبعنا:هثدح

نمةيضابالاخويشنماغيشنوتسكلانههقحللبجلاب
ادعمادجملبقأف,كلذبثعشالانباعمسوءسلبا

رصاحفهلصویتحعينملبجیفهنابریخآفهبلطیف
ةفقاخمهركسعىلعركسعنادعبمتسرنبنمحرلادبع
مخوفهتحتٹثکملالاطأف.هباحصاومتسرنباهيتأينا
قلخمهنمتامویردجلامهيفعقووثعشالانباركسع

دق:اريشتسممهللاقفهباحصاتعشالانباعمجفريثك

مهيلعانتماقاوةعنملانمهيفمهاموموقلاءالؤهمتيأر

لاحترالاوأمهيلعةماقالاىفنورتامف.ائيشىدجتال

ىلاعجرف,لاحترالاىلعوهدجف.مهيأرفلتخاف؟مهنع

اهلخدوهباحصاونمحرلادبعنمسُئيدقوناورقلا

.اهيفنصحتو

یراوهلایزوزللابيبلنببوقعيمتاحىباةيالو
هنعیضروهللاهمحر

ةنيدمىلومتاحاباناانياحصانمدحاوريغثدح
اهیفثکموةئامونيسمخوعبراةنسبجرىفسلبارط
ءقحلابلطو.عافدةيالوهتيالوتناكو«نينسعبرا
نامحرلادبعىلاةقدصلالامنمعمتجيامبهتاقثلسري
 

ججفوس:ىرخالاعجارملاهتبثتامو.خستلاىفتبثااذك(1)
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هیاحصانمةعامجنامتاحیباةيالوببسو«هروهظلبق

یفمهسوفننماوسنآالباطخلایبآعمناکنمةيقبنم

مالعامتجالاباومه.ةوقباطخلاىبادعبسلبارطزيح
ةرملوأاولعفامكءهريغمهسشنانعاورهظافءهومرپا

سلياطزیحىلعمايقلاىلعاومزعف«باطخلاىباةيلوتىف
مهعامتجابىلاولاعمسفروصنملارفعجىبالبقنماهيلاوو
.مهتماريمأمهيلعرمو«سرافةئامسمخمهيلاجرخأف
ةعاطلاباوبيجا:اهريمامهللاقءليخلامهتلصواملف
نونعيال٠نينمّؤملاريمالةعاطلابانبجااولاقءنينمّؤملارمال
هلیخبعجرف.هونعمهنادقتميليخلاريماوءنفعجابا
.مهنمكلذهعنقيملفءمهتباجابهوربخافءةنيدملاىلاوىلا
فرصنمةليلاوعمتجاةوعدلالهانايعاةعامجنأمث

ةيالومتاحىبالةمامالادقعىلعاوقفتاو.ءمهنعليحلا

جرخحبصااملف,كلتمهتليلىفهلاهودقعفعافدلا

اوبيجالاقمهاتااملفءةميظعليخىفهسفنبىاولامهيلا
لاق,نينمّؤملاربماةعاطلانبجااولاق.نينمّؤملاريماةعاطل

اولاقف‹روصنملارفعجىبانينمّؤملاريماةعاطلاوبيجا

سشعچاپانوتعيكعمرفاكيآىلعوهللاةنعلكيلع
متاحوبآمهمزهفاديدشالاتقاولتتقافلاتقلامهزجانف
اولخدیتحمهنولتقيمهوعبتافةوعدلالهأنمهعمنمو

.ريڻکرشبةںیابجلاىوذنمتامف«سلبارطةنيدم
ناكدقوودعلاهيديىلعهللامزهالمتاحاباناانغلبو

امناونيدلاروماىفهلرظنالنمربربلاماوعنمهعم

ىلتقلابالسأىلااودمعفنيملسملارومالاميلستاورضح

نسمسيللاقو,كلذلمتاحوبابضفف.مهنعاهوعزنف
ديحوتلالهأنممهيلعىفبنماولتقاذانيملسملاةريس
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متاحیباراصح

حيرستوناورإقلل

ثعشالانسباىح

مكالتقىلااوعجراةنيدملالهالنولوقيلب,هوبلسينا

اماو,بالسالامتددرامانآلاو.مهبايثاوذخومهوتفداق

هتمكلذاوعمساملف.ةيالولاتكرتوءمكروماتلزتعا

هللاهمحرمتاحوبالخدف.يلتقلابالسااودروهوعاطا

مث«هللاءاشاماهبماقافةميزهلاثاسلبارطةنيدم

نمشيجهيلاجرخهناانغلبف«ةيقيرفاىلاجورخلابیدان
مهمزهفمهلتاقف‹قيرطلاضعببمتاحوباهاقلتف,ةيقيرفا

ملوحيرجىلعزهجيملف,ةريسلامهيفنسحاوءهلهللا

راصحلالاطو.ةنساهلهارصاحناورقلابلزناملف

نمناکامالا.,اوعاطاواونعذاوملسلااوقلافاهلهاىلع

هباحصأنمةيقبيفةرامالاراديفرجحناهنافثعشالانبا

ةنسمتاحوباهرصاحفقرشملاضرأنممهبمدقنيذلا

ةيقبنماهبنممتاحوباىلجافةنيدملالوخددعبءىرخأ
ةبشخوةبرقمهنمةسمخلكىطعافثعشالانبادنج

هبنوحلصيارجنتخمهاطعاو.مهتبرقاهيلعنولمحي
قرفتفهدازلافيغرةسمخلانملجرلكىطعاو«مهلاعن

انياحصاضعبركذو,قرشملاىلانيفرصنمةيقبلاكئلوا
نسمركسعلابلجىذلاةنايخلاىلعدولجملاىتاردسلانا
لهاو.هموقىلعودعلاةناعانملعفامىلعمدنقرشملا

مهبديريركسعلاةيقببجرخف‹مهاياهتءاذاو.ءهبهذم

ذخافمهدالبىلامهدريناديريهنامهلرهظاو,قرشملا

جرخفقرشملانماولبقاعلاوطبعمسمتاحاباناانغلبو
(سادمغم)هللاقيعضومبمهاقلتفسلبارطةنيدمنم

38



متاحوبامهلصواملف,ةنيدملانمماياةينامثةريسمىلع

ءودمعلاهيديىلعهللامزهف‹اديدشالاتقاولتتقاواوفص

ىقلرضحلانمالجرناانفليو,الآرشعةتسمهنملتقف
؟اغرواتريسفتامفلاخملاهللاقف,ةوعدلالهأنمالجر

ناكو(هللامهمحرهباحصاوباطخلاىبآلتقمبهعرقي)

هيفسادمغم:اهبسفتلاقناب.انیطفاتبحاص

مهمزهالمث,فالآةعبراسدکلکیفءسادکاةعبرأ

.اهيفهتلاحتنسحوسلبارطىلاعجر

هللإمهمحرهياحصاومتاحیبالتعم

سدسلبارطةنيدمىفنكمتالمتاحاباناانفلبو.

ناوريقلاوسلبارطبعلاوطلانميقبنمقرشملاىلابتكلا

نوضقتسيو.متاحابانوكشي«دادغببرفعجیبایا

ديزيهيلعساو.اريبکاشیجمتاحیبایلارفنآف.هيلع
رصمنممتاحنبديزيلصفنااملف:لاقیدزالامتاحنبا

نموهباحصاعمج.ههجوتبمتاحوباعمسوءهرکاسعب

ىفمهبغروداهلالعمهضحف.لئابقلانمهيلعىلو

هيلاجرخسلبارطزيحنمديزيبرقالو.داهشتسالا
هللاقياعضوملزننيحهباحصانمهعمنمبمتاحوبا

نبديزيءةليلماهللاقيربربلانمةليبقهعمو«ىنج»
.ةراوهنمهرضحنممتاحوبالأسفءمتاحیباىلعمتاح

دحآسيل:اولاقف؟ربربلانمدحأيلعمتاحنباناعآله

لاقفةليلماهللاقي.ةراوهنمةدحاوةليبقالاربربلانم
تيقبف‹هتوعدهللاباجاف,ةليلمللذامهللا:متاحوبا

متاحنباعمناکولیق.ربربلالذامهف,مويلاىلامهيف
٠ريغالدوکطمنبرمعهللاقيةسوفننملجر

39

ديزيمودقم
یدزالامتاحنبا

قرشملانمسشيجب



متاحیباداهشتسا
هممنمو

زجنتساف.اديدشالاتقاولتتقاناقيرفلاىقتلااملف

لاقمتاحوباكلذىآراملف,متاحىباباحصاىفلتقلا

ءسورعلافافزهللاليبسىفتوملاىلاىتوفز:هباحصال

ىتحهللاهمحرمتاحوبامدقتف.لاقاليلقىلاوفقو

)1(مهوهباحصانمهعمنمودهشتسا

.هللامهمحر

روتهيفىريهيفاودهشتساىذلاعضوملاناانغلبو

دص؛دیعبنمرصبیسیمخلاةليللكىفءىضيعطاس
اترصعلهآنمهدهاشنمرکذاذكوءامسلاىفادومع

ىنارجيلافسوينببوقعيثدحو.ةروكذملاةفصلاىلع

ةديدشةليلىفءروكذلاعضوملابهلبحاصووهزاتجاهنا
نئمطمىفوهوهاطبهاملفسيمخلاةليلتناكو.ةملظلا

ىفتارشحلارثانيبتىتحرونلامهلءاضاءضرالانم

ةملظمىفالخدهنماجرخاملف.اراهننيبتتامكءضرالا

ءاوهلاىفعطاسءايضلااذافعضوملاىلااتفتلافءةميظع
اقفطفعضوملاىلا«اداعفبناجلكنممهفحتةملظلاو
الجربوقعيناكو,ةماركنمءهانيبتالىلاعتهللانوعدي
لبءروخهبيصيالولوههعوريالةرملاديدشاعاجش
٠هربخمهتيالاتبثناک

منسرنبنمحرلادیعةماما

هنعیضروهللاهمحر

متسرنبنمحرلادبعناانباحصانمدحاوريغثدح

یلوهتامهصعبرکذو»ةئامونيتسسأرىلعترهاتبلو

 

لصالاىفضايب(1)
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حصأنيخيراتلاىآملعاهللاو.ةئامونيتسونينثاةنس

اويختنيناىلعاوقفتاةوعدلالهاةعامجناهتيالوبيسو

الاجراولسراف.مهلانصحنوكتةنيدمهيفنونبياعضوم
حلصياناكمنوربختيتاهجلاىفمهوقرفوءةفرعملاىوذنم

ءترھاتىلعمهرايتخاعقودقواوعجروءهولواحا

ةميدقلاترهاتلهآعممهروهمجقفتاف.اهيلعمهولدف
كلذلبقتناكدقو.اهتلغىلعهنوذخأيمولعمءىشىلع

.ماوهلاوعابسلاالااهيفةرامعالاضاير

اهعابسبیدانیایدانماورمااهترامعىلعاوقفتااملف

ضرالاهذهةرامعاندراانافاوجرخانااهماوهواهشوحوو

لسحتاهشوحواوأرمهناانغلبوءماياةئالثاهولجأف

اهترامعیفمهبغراممكلذناكف,اهنماهبةجراخاهدالوأ
تقرتحافنارينلااوقلطامهنامث.اهئاشناىلعمهمزعىوقو

ةنوُوممهيلعقشفاهنمقرتحااملوصأيقبوءاهراجشا
تحتاولعجو,لسعبهوثلفسيحىلااودمعف,اهعالتقا

تقرطليللانجاملفءالیلقائیشاهتمةرجشلکلصا

شحتوءسيحلاةحئارعبتتتلعجفءلوصالاكلتريزانخلا

اهودجواوحبصااملفءاهرخآىلعتتآیتحلوصالاتحت

اودارااملف,مهتالصلهوحلصأفناكمىلااودمعف.‹ةعلتقم

ءاهيلعاوعرقافعضاومةعبراىلعمهرايتخاعقوءهءانب

لوالاناكملاىلعةعرقلاتعقوفءعماجلادجسملالعجياهيا
ىفاوذخامث«هبعماجلااونبف.مهتالصلاوحلصاىذلا

.اروصقوارايداهولعجف.,اهترامعواهئاشنا
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رایتخاببس
ةماماللنمحرلادبع

هربغنود

ةكلنبدمفصو

فيوترہهھات
-ثا

نسمةديدسلاءارآالاىوذوحالصلاورخلالهآنامن

ةيلوتمهيلعاهعمبجتةوقمهلنااوآرةوعدلالهأةعأمج

ءلئابقلانسمالهأكلذلنورينميفاورواشتف.ماما

كلذللهآمهنملكفءنيسأروآاسآرةليبقلكنماودجوف

نولهجتالنمممتسرنبنمحرلادبعنا:مهٌؤالضفلاقف
باطخلایبامامالالماعوملعلاةلمحدحاوهو,هلضف

لبقةمامالاهيلعاوضرعنوملسملاناكدقو,هللاهمحر

وهفهسفننعاهعفدواهنعضرعافباطخلاىباةيلوت
.هناكمو.هتقباسو.هملعوهنيدلةمامالللهأ

ناهعنمتةليبقهلتسيلواميسال,هفاصوأديمحنمكلذ

قفتاف.اولعفافمکرومآهتیلوتمتیآرناف.ريغوآلدب

هللاباتكب,ةمامالاىلعهوميابف,هتيلوتىلعاعيمجمهيأر
ءانفلخلاراثآو.ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةنسو

دحأهيلعمقنيملوهتماماىفةريسلانسحأفءنيدشارلا

اهلكةيضابالاوفالتخاهماياىفنكيملو‹هتموكحىف
.رئاثاهيفرثيملةفلاتمةعمتجمذئموي

كلاسملاباتكىفتفقودقوسابعلاوباخيشلالاق

ديزآوحضوأوهامىلعترهاتءانبركذنمكلامملاو
یفناکناوعضوملااذهىفهتبثاناتیارو.ةدئاف

ةديبعوباركذ.خئاشملانعهانححصالفالخهضمب

بابباوباةعبرااهلةروسمةنيدمترهاتنا»ىركبلا
اهلو,نحاطملابابوسلدنالابابولزانملابابوءافصلا

رهنىلعيهو‹ةموصعملاىمستوقوسلاىلعةفرشمةبصق

عمتجتنويعنمیرجیرخآرهنوةلبقلاةهجنماهيتأي

اهيفوءءیشیفیهواهنیتاسببرشاهنمو«سفان»یمست
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.جلثلاو.مويغلاةريثكدربلاةديدشىهورامثلاعيمج

():دامحنبکبنمحرلادبعوبآلاق

هناميرودربلانسحأام

--د.اهنأك

تمسلاىلعحيرلاانبىرجت

ةميدقلاترهاتاهنملايماةسمخىلعةديدجلاترهاتو

ترهاتانباوداراالمهنالاقيو.ةهنيدحلاقرشىفىهو

اودجچواوحبصاوليللانجاذاف.راهنلابنونيياوناك

ةثيدحلاىهو.ىلفسلاترهاتفئنيحاونبفمدهتدقمهناينب

دبعنبباهولاديعنبنوميمترهاتبحاصناکو
نبروباسنبزارشوذنبمارهبنب.متسرنبنمحرلا
نوميمناك.ىسرافلاكلملافاتكالاىذروباسنبناكباب

ءةيلصاولاو,رافصلاماماو‘مهماماوةيضابالاسار

ابيرقةيلصاولاعمتجمناكو,ةفالخلابهيلعملسيناكو
تویبکتویبیف4الآنيئالثمهددعناکو.ترهاتنم

نوميمونبترهاتةكلممبقاعتو..اهنولمحيبارعألا
ىلاةيمتسرلانبنمحرلادبعوليعامساهيوخاونبو

ىعيشلاهللادبعوبالصوف296نيتئامونيعستوةتسةنس

 

ھه292ةنمساهبىنوتواهبدلورعاشلاوروهشملابيدالاوه(1)
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ةيمتسرلانماهيفلتقمثنامالاباهلخدفترهاتةنيدم
ءسابعلاىباهيخاىلامهسوُرربثعيو.ءاريبكاددع
ماقاو.ةداقربابىلعتبصتوناورقلاىفاهبفيطاو

دمحمرکذو.ةنسنيثالثوةئامترهاتبمتسرىنبكلم

یبالةفشيلخناكمتسرنبنمحرلادبعنافسوينيا
ماياةلمرحنبديبعنبحمسلانبىلعالادبعباطخلا
ىعازخلاثعشالانبدمحمهلتقاملفءةيقيرفاىلعهكلمت
دبعبره144ةئامونيعبرأوعبراةنسرفصىفكلذو

تعممتجافناورقلالزنو.هلامنمفخاموهلهابنمحرلا

ةنيدمناينبوهميدقتىلعاوقفتاوهباحصانمةعامجهيلا

ءبشاةضيغوهوجربلاترهاتعضوماولزنف.مهعسجت
لاق.هيفرجشالاعبرمانضوماهنمنمحرلادبعلزتو
فدلايهوهيشفدلا:هريسفتتمدفاتلزن):ربربلا

املفكلانهاهولصفةعمجلاةالصمهتكرداوءهعيبرتل
ىفرهظدساىلعةديدشةحيصتراثةالصلاتضقنا

هيفاولصىذلاعضوملاىلاهبىتوآوايحذخافءارعشلا

العضوماذهمتسرنبنمحرلادبعلاقف‹,كلانهلتقف
كلتنماوردتباوادبابرحالوءمدكفسهقرافي
نسمهيشخاوعطقوادجسمعضوملاكلذىفاونبفةعاسلا

عماجدجسموهومويلاىلاكلذكوهف,راجشالاكلت

اكلمترهاتعضومناکو:لاق,تاطالبعیرانموهو

نمحرلادبعمهدوارفةجاهنصوسادنمنمنيفعضتسمموقل
نمجارخلامهيلااودوينامهقفاوف.اوباف,عيبلاىلع

ءاونيواوطتخافنكاسملاناينبمهلاوحيبيوءقاوسالا
٠مويلاىلانمحرلادبعركسعمترهاتعضومىمسو

كلامملاوكلاسملاباتكنمءزجوهو.برغملاوايقيرفادالبرکذىفبرغملاعجار(1)
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دبعمايايفنامعلهآىلعىیلاولاناانغلبو:خيشلالاق

كاذذايحةديبعوباوثراولادبعىمسيلجرنمحرلا

دبعةيالونأمث.هللاهمحرنمحرلادبعةمامایفو

ةوعدلالهأنمةرصبلابنمبتلصتابرغملابنمحرلا
ترهاتلسرلاتلصواملف.الاملامحاةئالثبهيلااوثعبف

جراخبلاملااوفلخدقوةرامالارادنعنولآسياولعج

ىفهللاهمحرمامالااودجو.,رادلااولصواملف.ةنيدملا

ءنيلطلاهلوانيدبعلاوءفقسلاىفهديبلمعيتيبىلعأ

ملعدقو.مهيلعنذأتسيو.مهلنذأيناديعلااولآاسف

:اليلقمهرخا:هللاقف.,مهمالكعمسيهديسنادبعلا

اوملسقاولخدفءمهلنذأفءهدسجنيطلانملسغولزنف
اولکآاملفمهیدیانيبمدقفنمسوزبخبرماو.هيلع
اوقفتاواوجانتف.مهلنذأف,ىوجنللهنعىحنتللاونذأتسا

.هلاوحانمهونیاعامنوضارمهتاو,لاملاهلاوعفدينا

اهيفهباحصارواش.ماماللتعضوولاومالاتلصواملف

ءنيملسملاءارقفىفاهثبيو.اهذخأينابهيلعاوراشاف

.لسرلارضحمبكلذهللاةمحرلعفو.مالسالاىفو

ةريسبمهناوخااوملعاقرشملاىلالسرلاتعجراملف

شكالاومابكلذدعباوثعبو,هلضفوهلدعونمحرلادبع

هباحصارواشنمحرلاديعىلاتلصواملف,ىلوالانم

متددرذاامالاقف,نينمّؤملاريماايكيآر:اولاقف,اضيآ

هيلااتمجوحأمهف,هلهأىلادريناییآرنافيأرلايلا

لسرلاىلعكلذقشف,دمحلاهلف.,انانغاوهللااناوقدقف

نسمقرشملالهأبجعف.مامالاةعاطنمدبمهلسيلو

هتماماباورقأفةرخآلاىفهتبغروايندلاىفمامالاةداهز

ةمعامجلانصحوازرحترهاتتناكف.مهبتكبهولصوو
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YR

ةتسېسیروسش

رانا

مامالانوكاماتلق.كرابلاركسعملاتيمسوةوعدلالهأ
هوجولاىفلوالالالافرسىفهباحصاقفاوهللاهمحر

لالاهدرامآو.,للخلادسنمكلذىفىأرالاهباولداىتلا

نسمذخۇؤتملسوهيلعهللاىلصهلوقبقلعتهلعلفرخآلا
ةفاضالاىفصيصختلادصقف‹مكئارقفىفدرتومكئاينغا
ملعهلعلو‹ىلوآاهبةاكزلاهنمتذخأعضومءارقفىأرو

نخآلالاملاناو,ةقدصلالامريغالاملوالالالاىفنا
نمهتركذىذلايآرلاهيفىآرفةقدصلالامنمهلك

.لالااهنمذخأىتلاةهجلاءارقفىفهفرص

لمجهللاهمحرنمحرلادبعةافولاترضحاملف:لاق

يضرباطخلانبرمععنصكرفنةتسىفىروشةمامالا

ءاهيقفالضافناكو.,ىسلدنالادودسممهدحا:هنعهللا

نيدنفنبديزيةمادقوباو,نيملسملاخويشنماعرو
دبعنيباهولادبعو,ىسلدنالاناورموءىنرفيلا

حلاصنبرکشوءةيطعنباسودعسقفوملاوباوءنمحرلا
ىروشلالهأعمتجاهللاهمحرتاماملف«ىماتكلا

مهضعباهعفادتفنيملسملارومأهنولوينميفنوضوافتي
نيتثاىلامهسوفنتلامنيملسملاةماعناالا.ضعبىلا
باهولاديعرخآلاو,دوعسمامهدحا؛نييمسملارفثلانم

اوثكمف.‹اذهةيلوتدارأمهضعبوءاذهةيلوتدارأمهضعبف

دومسماوحجرروهمجلانامثىأرلانورينيرهشوحن
برهفءهوعيابيلاوردابتف,هتيلوتىلامهسوفنتلاموأ
دوعسمعمساملفهوعيابيلباهولادبعاوردتيافیفتخاو

لوآنوکیلاردابمجرخباهولادبعمهبلطوهايامهکرتب
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هيلاسانلابولقلمتملالةمادقوباناكو«هعيابينم
وه:لاقوباهولادبعةيلوتدارااهنمالخدقهنایارو
امتاو,انيلعهفطعيكلذلعلف.ءهريغنمامحربرقأانم

ىفمهرشؤينااوجرفةينرفيباهولادبعمانالكلذلاق
ةعيابمالااوبأفهباحصانمرفتىفةمادقوباماقفمالا
دقفكلذعمومهاياهراثيانمهنوجريالباهولادبع

هللاامهمحرنمحرلادبعنبباهولادبعةمامإ

ءلوقلابهباحصاونيدنفنياهضراعفهعيابيلىسلدنالا

خپنرغارشةصعامجنودارمأىضقيالناطرشىلعهعيابناولاقف

كوسدتسدهيلعهللاىلصهللالوسرهيبنةنسوهللاباتكبانيفمكحي

مدقتف.طرشلاهباحصاونيدنفنباكرتفملسو

ةصعيبكلذدعبسانلاهعيابوباهولادبععيابفدوعسم
دحاأهتعيبنعفلختيملوةرامالارادىلاهولمحوةْماع

یتحهرومآنمرمآیفالوةموكحىفدحاهيلعمقنيملو

ةيضابالاىفقارتفالوأ

(ةيرمعلا)مهللاقيةيضابالامسالحتنتةفئاطناعم
مهنانومعزيمهولبقنمةيرمعلامهاياوانعمجتمل

همحردوعسمنبهللادبعىلامهبهذمنودتسيوءةيضابا
درساىفاباتكدرفنسو.ءريمعنبىسيععبتمهوهللا
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امناتلقءقحلالهأتفلاخةقرفلكيلعدرلاوتاقارتفالا

قارتفالاناملعيلةيرمعلاركذىلعهللاهمحرخيشلاهبئ

ءپبىخلابقارتفالالوآانهىنعامناو,لبقنمناکدق

خيشلاتلأسهللاهمحرحلاصنبليعامساخيشلالاق

دعوىذلاباتكلانيأ:تلقهللاهمحرفسوينبحونابا

رامعوباخيشلاهبهنعماقدقلاق؟ءايركزوباخيشلاهب

ببساماف.انعجر«زجوملا»باتكلاوهوىفاكلادبع

:وهفأنباحصانمدحاورغرکذامیفةيضابالاقارتفا

ىلعلمعتسانيملسملاىلوالهللاهمحرباهولادبعنا

تسيلهناملعنملكو.دعزلاوعرولالهأاهلكهتيالو
رومأنمهللاهدلقامىلعناعتساف«ةيالولاىفةيغرهل

كلذىآرالو.نيدلاىفرئاصبلاوملعلالهابنيملسملا

هراشیانمهنوجریامةفلاشماوققحتوهباحصاونيدنفنبا

مهنونظتءاسومهرودصترکنتومهبولقتريغت.مهايا

ةعيايمىفمهنمطرفامىلعاومدنومهيدياىفطقسو
امنا:اولاقو.ليطابالاوللعلاىفاوذخاو‹باهولادبع

نودارمآعطقيالناطرشىلعباهولادبعةيالوتناك

ملىذلامهرما(2)ةجاحىفاوعجرو.ةمولعمةعامج

كلذنوشتفياولعجوءلبقنمرئاصبلالهامهلهزجي
نيدلاىفةريصبمهلتسيلنموءماغطلاولاهجلادنع

مهدئاقعنوليحيوءمهراكفانوزفتسيو.مهلوقعنولزتسي
رومالامهالوو.سانلاضعبمهيلعیباحهنااوعاشاو

ینبنیالهناو,مهاوسنمیلوآكلذبمهنااومعزو«مهنود

وهنمةعامجلاىفناكاذادحانيملسملاةعامجرماىلينا
 

ةصماجنمىبلاطلارامعروتكدلاماقدقو٠تاطوطخملاةلمجنمباتكلالازال(1)
هعبطبموقيهناىنربخاوهيلعةساردباريخارثازجلا

مهرماةجاجلىلااوعجرو:باوصلالعلو4خسنلاىفاذك(2)
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ءدلبلاىفلاقلاوليقلارثكو,مهرمامقافتفءهنمملعا

نولوقيةراتف,فالخلارشتناوعازنلارثكو,مهّؤادمظعو

ءهتمملعاانیفوانیلیفیکنولوقيةراتو.هانيلونحن
.طرشىلعهتيالوتناكامنانولوقيةراتو

نيدنفنباعممهيأرعمتجانيملسملاةعامجنامث

برحلارازواعضوىلعاوحلطصاو.فقوتلاىلعهباحصاو

مهوباجاامف,قرشلابمهناوخاةيضقلاهذهىفاولساريو
ىلااهجوتونيلوسراوثعبف.هباولمعو.هدنعاوفقوهب
فورعملانببيعشاهبادجورصمالصواملف,قرشملا

دبعسانلاةعيابمونمحرلادبعتوميءاربخافهتعيشو
دبعةماماىفهئاعداوهيلعنيدنفنباجورخوباهولا

امبیعشعمساملفلیطابالانمفرخزامو«باهولا
وبامهتم.هباحصانمةفئاطبالخفالتخالانمهاركذ

ىلعءاتلأاونوكيلترهاتىلاريسملاىلعاومزعفءلكوتملا
ورمعابآادجوفةكمىلااهجوتنيلوسرلانامث.مامالا
هللامهمحردرعملانبدلخمناسغاباوبيبحنبعيبرلا

لاسرانمهيفامبامهاربخاو«انباحصانمةعامجىف
مهبتكمهيلااعفدفءبرغملابثدحامبو.مهيلامهناوخا

:اوبتكفاهنعاوبواجيلاوعمتجاواهوآرقو

دمحمانديسىلعهللاىلصءميحرلانمحرلاهللامسي»

مكلبقعقوامانبلصتادقف‹دعبامأ.اميلستملسوهلآو

نمسيلفطرشلارمأنمهومتركذامامأف,هيفمتبتكامو

علطقيالنا:اطرشةمامالاىفاولعجينانيملسملاةريس

طرشلاوةحيحصةمامالا.ةمولعمةعامجنودارمأمامالا
ميقاالوقحهللماقالطرشلاةمامالاىفحصولفءلطاب
ةعامجلاو,قحلاعاضو,ماكحالاودودحلاتلطبلو‹دحهل
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ةمامالارقمىلارصم

نيدنفنسبارزاؤي

هنکميالفقراسهيلامدقنامامالاايلع.اهقافتارذعتي

ینزوآ‹ةعامجلارضحتىتحهديعلطقيفقحلاهيلعميقينا
دهاجيالو,ةعامجلارضحتىتحدلجيوأمجريالفدحا

ءةعامجلارضحمبالا,ركتمنعىهنيالوءاودعمامالا

ءلاظطبااذهف‹ماماالمهلكو.امامااذامهلكاونوكيف

لاؤسلاو,يغبهبةمامالايمرو.ةماقتسالاريغهعبتتو

ةعامجىفولجرةيلوتنممتركذاماماو.يغاذهنع
المكتسمناكذازئاجكلذفهتمملعاوهنمنيملسلملا

لدعلاونيدلاولضفلالهأنمناكو.ةمامالاطورشل

قىيدصلاركبوباىلودقف.ةيضرملاةلزنملاوةسايسلاو

ىضقاىلعو.هنمضرفاتباثنبدیزو؛هنعهللایضر
هللاباتکبيبآو.هنمفرعامارحلاولالحلابذاعمو.,هنم

كلذبملسوهيلعهللاىلصهللالوسرهلدهشلكهتمآرقأ

باوجلاف‹ةمامالابهنمىلوأمهنمدحانكيملفاذهعمو

ةئطختو.هيلعتدقعناولو«ءطرشلالاطباوةيالولاتابثا

.«هلحمريغهلحاوهفلتخانم

يفثدحبالالطبتالةمامالانامهباوجهونمضاممو
رارصالاىلعثدحملاىدامتو.راذنالاوراذعالادعبمامالا

راصاملاطباو.هيلعمايقلابجيفئنيحف.رابكتسالاو
.هيلانيملسملارمأنم

نالوسرلاهيلاىهتناالهناكلذوبيعشركذىلاعجرنو

ىلاهجوتبرغملابفالخلاعوقونمهركذمدقتدقامب
نمرصمبنمةرواشمنودهباحصانمرفنیفترهات
مهنمهبنطفنمكلذنعهاهندقلبءةوعدلالهآخئاشملا
ىلعلخدهباحصاووهلصواملف.ةرامالاىفاعمطراسف

همحرمامالاهلأسف‹هيلعلوخدلانمدبهلنكيملومامالا
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ةحيحصةمامالانابهباجأفطرشلاوةمامالانعهللا

ىفولجرةيلوتزوجتلهاضيأهلآأسو,لطابطرشلاو
مث.كلذزاوجبباجاف؟هنمملعاوهنمنيملسملاةعامج

هوعمطأفهباحصاو,نيدنفنباوحنهجوتفجرخابيعشنا
(±)رزاوفهللاهمحرماماللهايتفىلعمدتف.ةرامالاىف

ىلعانوعمهلراصو.مامالاىلعهباحصاونيدنفنبا

نيدنفنباباحصارباکانمةنيدملابنمجرخف.,فالخلا

بولقنودسفتسياولعجوترهاتنمةينادتملالزانملاىلا

نوجانتيو,ةمامالانمقمنااملحباهيفنوعمتجيواهله
كلذدعبمث٠.«ةيوجنلاماومسكلذلو,ناودعلاومثالاب

.«راكنلا»اومسفباهولاديعةماماراكناراهظالاوعمتجا

مث«ةيبغشلا»اومسمالسالاىفابغشكلذباولخداالو
اومسو.«ةدحلملا»اومسفىلامتهللاءامساىفاودحلا

نولخدياوناكمهناانغلبو«ثدحرغبةعيبلامهثكنلثاكنلا
ءكلذبنيملسملانمةعامجملكتف,تاعامجلابةنيدملا

مامالامهاهنف.كلذنعمهاهتينابمامالاىلعاوراشاو

لزانملاىلاةنيدملانممهجورخمهيلعباعو,اوهتنيملف

ىفمامالاىآرناف.انلزانمكلتوانتنيدمهذه:اولاقف
اوراصمثمامالامهنعضرعافلاق.هاتكرتاركتمكلذ

ةعامجاضيآراشاف,حالسلابةنيدملانولخديكلذدعب
نا:اولاقف.كلذنعمهاهنينابمامالاىلعنيملسملانم

ضعاف:لاقهانکرتاركتمحالسلاكاسماىفمامالاىأر
مهنمةفاخمحالسلاكاسمابةنيدملالهارماومامالامهنع
.مهتمثدحيردغنم

 

هرزآبولقم.هاوقوهنواعرمالاىلعةرزاومهرزاونم(1)
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اورادافمامالاردغىلعاوعمتجامهنمارفنناانغلبوماماللردتةرماؤم

ملف؟هلتقىلالوصولابانلفيكمهلئاقلاقف.مهنيبسالا
اتوباتاورضحينابمهيلعراشاالجرنامث.كلذمهلهجتي

نومصتخممهنأكمامالاىلاتوباتلاباوضميو.هيفهولعجيف

ىلعهعضوىلارمالايضفيل,رذعتدققافتالاناكو,هيف

مامالاىلاتوباتلاباولبقأفهلخادنمتوباتلاقلغناکو
اورهظاىتح.ةاحالملانمهيلعاومزعاماولعففءهللاهمحر

ريمااي:ماماللمهلئاقلاقف,نولتتقياوداكنا

اعيمجمهيديانمتوباتلاعزناو,موقلاءالؤهنيبلصفأ

:لاقف.نينمؤملاريماايكيلعهبراشااميفباصادق

ةنامابقنانسل:نومصتخملالاقف.هبراشاامومکنود

مهتاضرمهللاهمحرىخوتفءنينمؤملاريمانوكيناالاتحأ

ليقثهولمحىذلاناماماللنيبتهولمحاملف,هوعضت

مامالانامث.«!!هاجساامفردغللاسواي»الثمتملاقو

بلغوةييردادزاف4هلخادنماقلغمهدجوفتوباتلالمات

ناىفاوبغردقاوناكو.ردفلااودارامهناهنظىلع

هوعضواملف,هيفمامالامانيتيبىفالاتوباتلاعضويال

مهتجاحباورفظدقنااونظو,نيحرفنیرشبتسماوجرخ
.لیلضتیفمهدیکلعجومهركممهيلعدرو«هللامهبيخف

نذأفمامالاتلتقتنااذامهبحاصلاولاقمهناركذدقو

اوردتباهناذااوعمساذاف,رجفلاعولطدنعحبصلاةالصل

هتجاحبرفظيملهنااوملعنذؤيملوهناو‹مامالارادل
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غرفاملق؛تالصىفهللاهمحرمامالاذخأليللانجملف

آرقيفاباتکلوانتینااهنمغرفاذاهتداعتناکواهنم

ىلامامالادمعةليللاكلتتناكاملف.ليللانمانيحهيف

:ماسضيبةفحلمهيلعىقلاو.هشارفىلعهعضوفخوفنمقز
ذخأهمونتقوناحوباتكلاةءارقنمهتجاحىضقاملف

ىلایحنتو.هرتسیءاطغهيلعبکوهدقوآو.احابصم

هاريالوهعمسيالثيحبةالصلاىلعلبقاوتيبلابناج

ءتوباتلابحاصنعمامالاتوصآدهاملف.توباتلابنم

ىفرظتفهنمجرخفتوباتلاحتف.ماندقمامالانأنظو

تيبلاةيحانىفاضايبالاائيشريملفالامشوانيميتيبلا

ءهفيسدرجفهمميتفمامالاهنانظفعجطضملاةئيهك

برضشارفلاىلعفقواملف.هاريهللاهمحرمامالاو

مامالاعمساملفمامالالتقدقهنانظففيسلابقزلا

هاتاوحايصملانعءاطفلافشكقزلاىلعفيسلاةعقو

.هتوباتیفهفلونيفصنهدقفهديىففيسلاومامالا

ثدحله.مهيقلنماولأسفاوعمتجادغلانمناكاملف

دحاعمسأ:ضعبلمهضعبلاقفءىشباوربخيملفثداح

:اولاقفءال:لاقلكف؟ائيشمكبحاصنعومامالانعمكتم

كلذاولعفف.انقفتادقلوقنفانتوباتذخأنلانباوضما

اوضمف.هوذخفهومتعضوثيحىااوضما:مامالامهللاقف

هوكرتیذلاعضوملاىفمهتوباتاودجوفتيبلااولخدىتح
اودجوفتوباتلااوحتفمهنمأمىلااولصواملف«هولمحفهيف
فلخاو‹مهيعسهللابيخف,نيفصنادودقماليتقمهبحاص

عقوينانمافوخةنيدملانماوجرخف,هللدمحلاو,مهنظ
.مهعنصءوسلنوملسملاومامالامهب
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مجاهينيدنفنبا
ترهھات

نيدنفنباللاقمامالادنعنمجرخالابيعشنامث

هتلفغباورفظتلهتيعروهوردابفهبنورلظتنتتاذامهباحصاو

قرشملانمباوحلاىتأيناافوخوالاجعتساكلذلاقامناو

نأملعدقوبغشلالهأهنعقرتفيوةجحلامهيلعنوكتف
عصمطنيحباوصلانععجرمثالوأهبىتفاامباوصلا

نوصبرتيهباحصاونيدنفنباناکو.هيفعمطامیف
نوبقرتيواهنوزهتنيةصرفنوعقوتيونيملسملابرئاودلا
مآدقانرکذامكمامالاو.اهنودجيةرغةنيدملالهأنم

ناكاملف,كلذىلعمهف,هباحصاوهتيعرحالسلاكاسماب

نبديزيردابف۽هتاجاحضعېلمامالاجرخمويتاذ

اهلهآنمةلفغنيحىلعاهولخديلةنيدملاهباحصاونيدنف
جرخفناكملكنمساتلاردابتفةحيصلاةنيدملاىفتماقف
ءةنيدملابابىلعمهدجوفاردابمهحالسىفمامالانبحلفا
یدحاتبثاوبابلاىلعحلفافقوف,اهنولخدياوداکدقو

ىلاهمدقدلجلسنایتح(۲)بابلاتافصیفهیلجر

انصحاهيفدجيملىتح.هتقردبىقتيلعجوبوقرعلا
ءهبسرتتفةنيدملابابعلتقافاهبىمرف.انيشهبیقتي

ةنيدملالهأهدنعلماكتف,برضلاو,نعطلاهبىقتيتيداعو

نيیدنفنباسآریلعو«هلباقمنیدنفنبديزياودجوف

ءسآرلاونيتضيبلادقففيسلابحلفاهبرضوناتضيب

ءاعيرصنيدنفنبارخف‹بابلادومعىففيسلابشنو

ةبالصنانظفهبرضنيحةدشلاضعبهديىفحلفادجوف
یرپربایكسآأریوقاام»لاقفنیذنفنباسآریف
لتقف.نيمزهنماولواعيرصهباحصاهاءرالو«موشماي

مهبشعفافلآرشعىنثايلتقلاددعناكفةريثكةعامجمهنم

 

بابلابتافصىفبطقلاةخسنىفولصالاىفاذك(1)
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مدناانفلبو٠.ريثكلاددعلااذهكالهىفةرملوأمهمْؤش
1مهتشكلليسلاكةنيدملابابىلعتلاسمهالتق

اودرينااولواحوددعىفاوعمتجاأةنيدملالهآنامث

امددراحلفألاولاقف,كلذاوعيطتسيملفناكامكبابلا

مامالانامثمكلهددراافنیبضغيلعاودر:لاقفتعزن

امهلاهفةلتقملااهبابىلعدجوفةنيدملاىلاعجرهللاهمحر

هباحصاونیدنفنبانمناکامبربخافكلذنعلأسفىأر
ابلطوحلصللءاجرمهيلعىلصوءاوعمجفىلتقلاعمجبرماف

ىلابرهموقلامزهناالابيعشنامثنيملسملاةماعلةيفاعلل

هتمةءاريلاومامالاةقلاخمرهظافءسلبارطةنيدم

هللاهمحرعيبرلابكلذلصتاو.كلذبجاجحلاليقتساو

نباوبيعشنماوُوربفةوعدلالهأنمقرشملابنمبو
.باتنمالا,هليبسكلسنمو.هعملتقنمو‹نيدنف

انيقتوانماماباهولادبع:هسلاجمىفلوقيعيبرلاناكو

فيك:هلليقفءهفلاخنممةءاربلارهظيونيملسملاماماو

هفقالخنممظعاثدحيآ:لاقف؟ثدحریغببیعشنمآربت

نيدنفنباباحصاةيقبنامث؟هنمهتءاربوباهولادبعل

اداقحاونُئاغضمهرودصترمعلتقمویاوباصيملنيذلا

ةيدكتيمسف«ةيدكباوعمتجافةنيدملانعةيحاناوحنتف
ىفوءارهجوارسداسفلاوفالخلانوشفياولعجو.راكتنلا

نباهللاكلهأنادعبو«مهيلعدوعيمهرشلزيملكلذلك

قرشملاماهقفنمباوجلابنالوسرلامدقهياحصاونيد
هقاقحتساوباهولادبعةيالونمهركذمدقتامىلعالمتشم

۰مهتمةءاربلاو.هباحصاونيدنفنباةئطختو.ةمامالا

ادمحو«ةعاطللهردصهللاحرشنملكانيقيكلذدازف
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ماصمالانبابردفلا

نومیم

نيمتسرلاةناكم
برملاىف

مهدئاقعتوبثو«هايندوهنيدةمالسنمهلبهوامىلعهلل

مهنيقيةحصىلع

هسمحلعطقواليللتقباهولادبعنبنوميمناانفلبو
لاحلاكلتىلعةنيدملالهاهدجوحبصااملفابراابرا

یآ:لاقفمامالاهيلارظنفهللاهمحرمامالاىلاهبیتوآف

اهدحا.ةماعلللاماةئالثكيفىتبيصمىفتعمتجا«ىنب

نسميفمهلوقةيناثلاو,هئاسكبليخلاترمنميفمهلوق
ناطلسلانباتسسماذامهلوقةثلاثلاوءليلببيصا

هلتقنمرديملو.هنفدوهنبازهجمث.افينعاسمهسسمأف

٠.باوحجلاعوجروهباحصاونيدنفنباباصمدعبكلذو

هوداتزاكتلاىلالصواملف«ايعاسجرخنوميمانبانامث

هربخافباهولادبعهدجىلاعجرفهمدرودهملانبااي
ءهولتقراكنلاناققحىتحهلتاقنعثحبيلعجفءربخلا
دعبمهكردأفنوميمنباهيلعرماواركسعمهيلاجرخاف
مهلتاقفهوفداصف.نورظتنيةبهاىلعنيعمتجممهافلافمايأ

نعسانلارصقفاريثكاددعمهنملتقو.هلهللامهمزهف

اددعلقاموقلاءامسايأ:اولاقف.,يىلتقلاددعءاصحا

اليتقمکاوبسحااولاقف.نوراهمهءامسالقانااوححصف

نوراهىوسبكنظامف.ةئامئالثمهودجوفنوراههمسا

.مهلذاومهديکدرومهتوقهللانهواف

نمءاعماجومولعلاتيبنييمتسرلاتيبناكو
عورفلاو‹ءلوصالاوءضئارفلاو,ثيدحلاوريسفتلاملع
هنامهضعبنعىكحدقوموجنلاملعوءناسللاملعو
ءرمقلاةلزنمفرعتالةمااندنعنوكتناهللاذاعم:لاق

ةرصبلابهناوخاىلارانيدفلأثعبباهولادبعناانغلبو

اقرواهورتشينامهرظنیضتقاف.ابتکاهبهلاورتشیل
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اولمكاىتح,نيرسفملاوخاسنلاةرجاودادملاباوعوطتو
لاقفناويدلاعيمجقشفهيلاهباوثعبفاميظعاناوید

ولوناتلآسمالاىنعتبزعةلأسمهيفسيلذاهللدمحلا

٠.باوصلاتقفاووامهرئاظنيلعاسايقتبجالامهنعتلئس

ةيلصاوللهللاهمحرمامالاةبراحم

بامهولادبعمامالاناانباحصانمدحاوريغثدح

مهڻرواوراكنلاةملكهيديىلعهللانهوأالهللاهمحر

موقمهوءةكرحلاضعبةيلصاولاكرحت.راعلاويزحلا
عوقوباوسحاالكلذو,ةتانزنممهرثكاربربلانم

كلذمامالاغلبف,ةصرفاوزهتنينااولواحوقرفتلا
باشةيلصاولاىفاشندقو.,ةرمدعبةرممهيلارذعاف

مهيفوءمهريمانباوهوءءىشهلموقيالعاجشنسلاثدح

اوعمتجاو.ةيلصاولاةملكتفتاكتفةرظانملالحتنيلجر

.ةيدابلالهأمهرشكاو,ترهاتنمنيزاحنمبوآلکنم
جرخمثءمهيلارذعافءهللاهمحرمامالاةفلاخماورهظاف

باشلاناكفةرمدعبةرممهلتاقفةريثكركاسعب.مهيلا

.لاتقلاىلعهضرحيهوباوءهلتقالاادحاكرديالىلصاولا

لسرآ.ميقممهيرحناو.مهنمهبلزنامیآراملف

نوکكيابيجناشيجمهنمابلاطمهدمتسيةسوفنلهآىلا

لجرو,نيفلاخملاىلعدرلانونفبملاعظانملجرمهيف
ةزرابملهدعتسيءعاجشلجرو.ريسافتلانونفبملاع
ىلاهللاهمحرماسمالالسرتلصوالو.ىلصاولاباشلا

اوعمتجافمامالاىلاهنولسرينميفاورمتئاةسوفنلبج

 

هجرخا:مالكلاققشنمنوكيف.ناويدلاعيمجققشفهلعل,خسنلاباذك(1)
(دیدشمکيلعمالکلاقیقشت):ثیدحلاىفجرخمنسحا
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ىناثلاو‹یوغیولایدهممهدحارفنةعبرااوثعبيناىلع

لسيقعبارلاوسينأينباثلاثلاوءسابعلانببويأ
مهمحر«ىنالدبالانسحلاوباليقو‹دمحموبادمحمهمسا

مهملعااورضحاملفةسوفنلبجلماعمهرضحتساف.هللا

مههيجوتىلعةعامجلاقافتاو.مامالادادمتسانمناکامب

.ريسمللاويهأتينامهورماو

اماىدهممهللاقفمهنيباميفاولءاسترفنلاناانفلبف

ريسفتاناوسیناينبدمحملاقوءةرظانملامكيفكافانا

ىفبويأىلعاودمتعاوءتاقثلانعهتذخادقءنآرقلا
لبجنماوجرخفرفسلاةبهاىفرفنلاذخأو.ةزرابلملا
بغرلبجلانعاولصفنااملف,ترهاتىلانيهجوتمةسوفن

ءهيلعاوبآفامداخمهلنوكيناىفسينأينبدمحممهيلا

اوراسءاولحراملكاولمجفهتبغراوباجانأىلامهيلعحلاف
ىلاسينأينبدمحمدمعاولزناذافليللاىلامهراهت

وآاومعطاذافمهتشیعمةجلاعمىفذخأمث«اهفلعفمهليخ
امئاصناكوءرجفلاىلاادجاساعكارةالصلاىلعلبقااومان

اوآراملف.مهبآدوهبآداذهناكف.هليلامئاقوهراهن

اوبغرف.هيلعاوقفشاو.مهيلعقشكلذىلعهيدامت

ءهرشسیفهفلکتامضعبنععديوأهسفنبقفرينأهيلا
الاوكرتيناهيلعاومزعفىبأف,هليلنمةعاسمانيو

هولزعينايشخومهدجققحتاملف,هاوسمداخیفاورظن

یلاونذاتناىلعتبجادق:لاق.مهتمدخنمیلوتامع

نيتمکرلایفهلاونذآومهسفناتباطف.ريغالنیتمکریف

ىتايلماقمهتمدخنمغرفدقوةلبقملاةليللاىفناكاملف

ىفو,نآرقلافصنىلوالاةمكرلاىفرقفنيتمكرلاب
نمناكاملف,رجفلاهيلععلطف,رخآلافصنلاةيناثلا
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ناكاممدشامهيلعقشهتمناكامبهباحصاملعودفلا

اوآرو.ىلوالاةلاحلاىلااودوعيناىفهيلااوبغرف,لبق

.هيلاراصاممهبقفراكلذ

نبایآرفمهدحاظقيتسافةليلتاذاومانمهناانغلبو

حيرلاودربلاةديدشةريطمةليلتناكوىلصيامئاقسيئنأي

:لاقفءحيرلاهتبرضاذااريرصسيئنأينبءاسكلعمسف
سيناينباايكلثمناکنمالاةنجلالخديالناكنا
.ةعساوهتمحروهدابعبفيطلهللالب.اهيفشحوتستسف

ليجنممهجورخبعمسالهللاهمحرمامالاناانغلبو

مهمودقبمكنمىنرشبنمهدیبعللاقهيلانيهجوتمةسوفن
نورظنيةنيدملانماوجرخاذاديبعلاناكو,رحوهف

عيطتسيالجرعأمامالاديبعدحاناکو,الامشوانيمي

مويناكاملفةنيدملاروسىقريناكفديبعلاعمضوهنلا
ءةنيدملاجراخىفاوناكنيذلاديبعلامهرصبأمهمودق

املفمامالااوربخيلنوقباستياوردابكلذاوققحتاملف

ارحجرخفءهرشبفمامالاىلالجعءدعبنعجرعالامهار
اولاقفةراشبلابمهقبسدقجرعالااودجوفهباحصاهءاجف

مامالااوربخآةنيدملارفنلالصواملف«جرعالااهبزاف»

ريبکرکسعمودقرظتنیناکو.كلذهءاسف.ةعبرامهناب

نعومهلاوحانعمهلآسءهللاهمحرمامالاىلعاولخداملف

مهنمدحاولکهربخاف.رکسعنودرفنةعبراىفمهمودق

ةدعاسمولجوزعهللاةنوعمبمهناهوملعاو,هبلفكتامب
هللاهمحرمامالارماف.ركسملاماقمنوموقيمامالا

.لاحربآیفاوماقاف,ةفايضلارادىفمهلازناب

لبقءالجأةيلصاولاكلذلبقلجأمامالاناانغلبو

جورخللاوبهأت:مهللاقاومدقاملفنييسوفنلامودق
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اهءاسادقفانباودحيرتستوحيرتسنىتحانعد:هلاولاق

نيبومهنيبةرظانملاركذىرجالو.مهفعسأفءفسلا
:مامالامهللاقةرظانملامهيفكيهناىدهممهملعاومامالا

ديرا.مالكةرظانملالحتنملاىلصاولانيبوىنيبىرجهنا

لصمجفء«نينمؤملاريماايلعفا:لاقفكيلعهضرعانا

رکيو,ةرظانمنمامهنيبعقوامهيلعرميمامالا
نسمدجواملكف,رخآلاباوجوءامهنمدحاولكلاوس
ءةجحلاىفغازنينمؤملاريمااي:لاق,ةديحىلصاولامالك
امعيمجىلعهللاهمحرمامالاعلطاىتحءةجحلانعغازو
ايدهمنابقثوفهتادیحعضاوموءیلزتعملاهيفسيل
.ىلزتعملابرفظيس

نعبیغی لعج ترهاتبراصالایدهمناانفلبو

كاناطبتسادق:هلاولاقف,مهيلعمدقةليلتاذناكاملف

قحلابهذمىلاتددردقینا:مهللاقف؟كبيغمناكميغف

.فالخلالهآنمالاعنيعبس

مهيلاجرخيسهنابةلزتملاسيئرىلاثعبمامالانامث
ةلزتملانونظتءاسدقومويلاكلذناكاملفءاذكمويىف
ةسوفننسمأنممهلىلجيسامنوعقوتيابعرمهبولقتالتماو
ىلاجورابهتيعرمامالارماف,دیدشمغیفاوناکف

بوياهللاقف.ةلزتعمللىدهمةرظانلروضحلاوةيلصاولا
ولفرفسلاهبعتادقىسرفنا:نينمّؤملاريماايسابعلانب
هللاهمحرمامالارماق,اهبكرتليخبنينمؤملاريماانلسا
یآراملکلمجفلبطصالالخدفباودلارادلوخدببويا

هرفاوحتبثتالفهبذجوهتيصانبذخأءةروصلانسحاسرف
اهرخآىلعیتآیتح,هسآرىلعطقسیداکیضرالاىلع
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نافیسرف(1)عمجاماماللبويالاقفءیشاهنمهبجعيملف

ءرضحافهسرفپمامالارماقهريغنميلانسحايلعهبعت

ادهجلایملولبقهبذتجاسرفلکبلعفامكهبذجاملف

ملو,احماطءاوهلاىفهسأربسرفلاعتقافهذبجىف

سرفلاىفرظنلاددرمثءاهعضومىفةتبثمرفاوحهللزت
ءشرفو‹«یمحیتحلمرلاقارحابرماف,ءافحلاهبدجوف
كلذهبلعشفهرفاوحبلمرلاكلذطيهسرفهيلعرمأو
اوجرخف,جورخلابسانلارماكلذدعبف«ماياةثالث
نوبجعتيفبوياىلانورظنيسانلاوناركسعلاىقتلاو

الااعاجشىقليالهناو.ةعاجشلانمهنعنوعمسيامب

هبامكرتىلامهاعدوةلزتعملاىلامامالارذعاف,هلتق
تفصدقو.ةرظانملااولأسوةبصانملاالااوبأف,اولض

ةعامجهعمونيفصلانيبةرظانمللىدهمجرخففوفصلا

هيلاجرخأسيئأينبدمحلیدهملاقفهباحصانم
هيلاجرخالب:هللاهمحرسينأينباهللاقف.هرظانف

قرصعلاىندقعيناىشخانكلواتمملعابتسلوتنا
ءىلزتعملاىلامدقتفىدهمجرخفسينأينبالبقنمىذلا

ةيفخىفىدهمىلالسرافهسفنهتملساكلذلبقناكدقو

ناو,ىلعترتسیبترفظفكترظانانانا:هباحصانم

نوکينلیردیدحاانمسيلفكيلعترتسكبترفظ

لوتملاىرفظةمالعناهباحصاىلاىدهملسراف.رفظلا
ءیتبکرتحتاهعضاویسآرنعةوسنلقلاعزنانا

امنوملەيسانلاوةرظانملانمهوجوامهنيبترجفارظانت

تارظانمیفالخدمث,هبحاصبدحارفظيملف,نولوقي
اههقفيملهوجوىفالخدمث,مامالاريغدحااههقفيمل

 

ىسرفىلععمجأبطقلاةخسنىف(1)
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یدهمهبرفظنانمكشوابناکامف,مامالاالودحا

هرشفظبمهملعلىدهمباحصاربكف,ةوسنلقلاىقلاو

.ىدهمايتردغلاقكلذىلزتعملاىأراملف,ىلزتعملاب

رصنو‹ايدهمهللارفظادقوءةرظانملاسلجمنعاقرتفاو
ةعاجشلابروهشملاىتفلاجرخمث.دمحلاهللوقحلالهأةجح

جورخلاةبهاىفسابعلانببوياذخأف‹ةزرابلابلطي

هبوكرداراونيفصلانيبىوتساىتحهسرفذبجفهيلا

هنمكحضف«هبوکریفلهاجتفنيقيرفلاالكهاريثيحب
ىلصاولاىتفلا'وپ|مهللاقفءهوردزاونيقيرفلاةماع

یلداهبکرالهسرفنانورتالفا,یدلولتقينمءاجنآلا
قذاحلاسرافلاتحتالاكلذسرفلالعفيالو,لسرتساو

٠اليلقادراطتفهزرابفىتفلاىلابوياجرخفءسرامللا
رکذو.هلتقوهبرضفبوياهيلعلمحف«انيحابراضتو
املف.ةدارجلاكهلمتحاوحمرلابهكشهناانباحصاضعب

دعبنيمزهنماولوءاعيرصاهسرافواهسيئرةلزتعملاتآر
ةلزتعملايفلتقلازجنتساوسيئرلالتقو«سيطولايمحام

برضيبوياوةيحانبرضيباهولادبعنبحلفاناكو
دحالاهلسیلسابعلانببويافيسناکاو,یرخآةيحان

املفءهقتاعيلعهلمحييعاذاهنالكلذناليقودحاو
تعضو.‹مهوخودوةيلصاولالتقىفركسملالهآنعما

ءيسيلاالاةلزتعملانمىقبنكيملوءاهرازوأبرملا
ءبوياهلتقنموحلفاهلتقنمنودعينوملسملاراصو
بحاصوليق.ادحاورخآلاىلعديزيامهدحااودچوف

حلفايىلتقناانياحصاضعبركذو‹حلفاوهةدايزلا
سكسعواومزهناو.ةلزتعملاهللانهوآالو.ةئامعبرا

اصخشیارسابعلانببوياناانغلب,مهتلفاسىفمامالا
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هبرضفالجرهلاخف.لاتقلاةموحىفلجرلاةئيهكامئاق

تبرضینا:هباحصاللاقعجراملفةدشسحأاففيسلاب

هودجوفىلتقلااوحفصتف.وهامرداملوةدشهيفائيش

نسمالصفتمطقسف.مهيديابهوسملف.امئاقادومع

.بوياةبرضهتباصاىذلاعضوملا

سابعلانببوياىلاةلزتعملاتلسرانامزبكلذدعبمث

مهيلايسملاىلعمزعفءمهيفليعافالاهلعفدعبمهيتأيناب
ابيملفءردغلاهورذحفريسملاالایبآفهباحصاأهعنمف

اذافهمميتف‹مهئایحاضعبلصویتحبوياراسف.مهب
صخیفهولزناف,مهبهمالانورظتنييلانملاجرب

ةنفجىهوءاشعلاهلاومدقليللانجاملف,هباوبحرو

هورضحاامعیمجلکافلاقنبلنمبطووةاشاهيلعماعط

ةماعدىلاهرهظدتسامثنبللانمبطولاىفامبرشو

ىلصف٠رجفلاهيلععلطىتح.‹نآرقلاولتيلعجوصخلا
مهرمأءسمشلاهيلعتعلطاملفءاشعلاءوضوبحبصلا

املف,هردغىلعنومزاعمهوهومدقفهسرفاومدقيناب
يحلانايتفنابوياای:لاقفمهملکتمملكتهسرفبکر

مثءلجابويالاقفءكسرفىلعمهبعالتناىفنوبغار

نومارتيانابضقاولوانتف,مهليخاوبکریحلانایتفنا
مهبعالفبوياردغبمهللفكتدقعاجشلجرمهيفوءاهب
هيلعدشدقهفلخلجرلاوالارعشيملو,اليلقبويا

نادارااملفهبملعنيحبوياهنعلفاغتفحمرلاب
لمحفهلتقفبوياهيلعدشو.هتبرضبويایقتاهبرضي

ةينامثلتقفىرخألمحمث,ةينامثمهنملتقفهباحصاىلع

؟نکدیزاوآ,نکیفکیلهیحلاءاسنببوياحاصفءیرخآ
هيفدجوفداوبرمفبوياهجوتفلاق,انیفتکادق:نلقف
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هعروویسهمدهز

ةودعايندلاتسيل

ةرخآلا

امهلجراعطقففيسلابامهيلعدشفءامهلابشأوةوبلوادسا
لاقف.ربربلاءایحانمیحبزاتجاوءناضحزیامهھکرتف
یداولادصقيلفهوركلملامحللامکتمدارانمىحلالهااي

دسالااودجوفىداولاىلاىحلاردتباف,ةردسلادنع

٠نولكآيموقلاقفطفامهلابشأوةوبللاو

یفادهازاعروالجرناکایدهمنااتیاحصاشعبرکذو
ةرخأللابلاطةلاخنباوأخآهلناكو,ةرخآللابلاطايندلا

ترهاتبامویامصتخاف«ايندلانمهظحنعضارعاريغنم

دقیخااذهنانينتمّوملاريمااي:ىدهم«‹لاقف.مامالاىلا

اذهنا:رخآلالاقفهترخأبرضيداكىتحهایندهتلغش

ضرعاف,هترخأبرضيداكیتحهایندضفرهلغشدقیخا

.ريخبامهلاعدوامهنع

طمهباصاةسوفنلبجىلاهللاهمحرمامالاهجوتالواح
اهدجوفیدهمراددصقف.لحترموهوةسوفنلزانمنيب

اماهبدجیملف,ايندلاىفةبغرهلتسيلدهازدباعراد
ظحهلىذلاهتلاخنباهيلابغرفرطقلاهسفننعىقي

هملعاوءهرادىلاهعمنمومامالالاقتناهلأسوايندلانم
نعفخاو«راسيلانمهيفوهاممامالابقفراكلذنا

ىلااوجرخفهباجاف,راتقالانمهيفهملعالىدهم
هراداولخداملفهعمیدهمویدهملاخنباراد

لکىلععلخف,قزرةعسوءةطسبوةمعنىذراداهودجو

ةريثواشرفشرفو.ءرطماهبصيملةديدجابايثمهنمدحاو
امربلافونصنممهلرهظأوءةليفحةمعطأرضحاو
ناهتمیعدتسایتح.ناسحتسالاةياغمامالاهنسحتسا
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,امتمصتخااميفكتلاخنباكمصخنآلا:ىدهملاق
.كتجحىلعتماقهتجحنانابو

تراشتسافةسوفنلبجبةأرمابطخايدهمناانغلبو
هللجرایدهمنا:اهللاقف٠خئاشملانماغيشهرمأىف
هلوحالصلاىفداهتجاوايندلاىفدهزوةرخآلاىفةبغر

اهدودستمدهنادقدسقوفدساهلثوحمةميركضرأ

ءاهتمءىشحالصاىلاهسفنهعدتملواهروسجتبرخو
ناداراوسانلانمليلقلاددعلااهحالصاعيطتسيالو

كسآرىلعهيلقنتبارتبالاهروسجحلصتالف,كجوزتي
املف,یدهماهجوزتوهتیحالصیفوهيفةيغركلذاهدازف
اهتیبیفاهدجیملفخيشلااهراز,رهدبكلذدعبناك

لقنتیهو.یدهمعمٹرحلایفاهدجوف.اهناکمبملعاف

اميفخيشلااهركذف,روسجلاحالصالاهسآرىلعبارتلا
ةمدخنماهاطعاامىلعهللاتدمحف«هبلبقنماهملعا

خيشلاقاسامناوسابعلاوباخيشلالاق.هئايلوأنميلو
امولاجرلابتارمبكملعيلهلبقربخلااذههللاهمحر

سېکمهروتعيالكلذعممهوءلامكلاتاجردنماووح
رایخانمجردنملیبساوکلسدقلب.,فاکنتساالو

.نيعمجامهتكرببانعفتيهللاف,فالسالا

هللاهمحرباهولادبعمامالالوزن

سلبارطةنيدمىلع
دارآهللاهمحرمامالانااتباحصانمدحاوريغثدح

ءاهجوتمراسمث,رفسلاةبهاىفنخافجحلاىلاربسملا

اھلھآنمالجراھیلعلمعتسارمدلابجیلالصواملف

ماصخلاىفكبلغىأ(1)
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هيلعتعمتجاف,ةسوفنلبجىلاهجوتمثرازفهللاقي
.ححلاهمميتنمهيلعمزعامبمهربخأفةسوفنعومج

كيلعىشخناناف,تلعفماقملاتيأرنانينمؤملاريمااياولاقف
كدالبنعكريسمباوملعنأمهناف.ةدوسملانم

نم٠«مهنمكيصتةفآنمملستملمهدالبىلاكهجوتو
رومأبمايقلاكيلعنيعتدقو.لاكنوأ,نجسوأ,لتق
مهنأشحلصيو.مهتملكعمجياميفرظنلاو,نيملسملا

مهنعتبغ.ءلكناتملعدتف.بجاوو,دكآمهيفكتماقاف

هصمحرمامالالسرافلاق,ةملكلاتقرفتوقوقحلاتعاضل
ىفرصعلاكلذىفمدقملاناكوقرشملابهناوخاىلاهللا

هللاهمحر٠بيبحنبعيبرلاابآلضفلاوعرولاوملعلا

نمامهيلااوقلاولسرلامهلصواملفىرصملادابعنياو
امهوربخاو.ةسوفنةعامجنيبومامالانيبراداملوقلا

امعمءامهروتنماملعانيضتسمامهيتفتسيمامالانا

ةلزانىفهرغايتفناادمتعمءملعلانمهلهللابهو

عيبرلاهباجاف.ىوهلانعسفنللىهناو‹ىلوأهبةصتخم
مهتنامالحمونيملسملارومأبةيانعلاىفكلثمناكنمناب
ناهلىفبنیفیغیلاوروجلالهآنمهسفنىلعفاخو

نمنابدابعنباباجاو.یحوهو.هنعجحينمرجاتسي

نمقيرطلانامانالءجحهيلعسيلفةفصلاهذهىلعناك
مامالاثكمف.جحلابوجوىفةطرتشمىهىتلاطورشلا

ذخأنيباوجلابلسرلاتمدقاملف,هلسررظتنيهللاهمحر
.هنعجحينملسراوعيبرلاباوجب

ةع2ءالتفةسوفناقإوىفمتهيماسالا ماوعاةعبسةلاحلاكلتىفةسوفنلبجبمولناسهسورد

ركذاميفهنعلصفناو,ةالصلالئاسمميلعتيفمهجردتسيةالسصلا
 

نييسابملابقل(1)



نامثعىباخيشلانبدمحاسابعلاوبالاق.اهليمكتلبق

لواىهو.ةريثكةالصلالئاسملزاوننالكلذو‹ديعس

:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقدقوءهيلعظفاحيام

٠.«ةالصلادبعلاهببساحياملوأ»

قرشملاىلالسرلافرصاملهللاهمحرمامالاناکولاق

سلبارطةنيدمىلعلزنواركسعوةريثكاعومجعمج

امىلايصملاو,ةعاطلاىفاهلوخدالواحمواهلارصاحم

باوصلاهلیآرمث,راصحلادشااهرصاحف‹قحلالهأهيلع

.اهنعلحترافاهنعلاحترالاىف

ةيضابالاىفىناشثلاقارتفالا

داراالهللاهمحرمامالاناانباحصانمةعامجثدح
ءسلبارطدالبلهآعومجتعمتجاترهاتىلاهجوتلا
ضعبمهيلعىلوينادارو,مهيلعهيلويايلاواولأسف
مهيلعیلوینایفاوبغرومهدارمكلذقفاويملفهئارزو
ةيحماورال.هللاهمحرىلعالادبعنباحمسلاهریزو

ملعاملف.مهمامانباهنوكعمهنظنسحو«هيفمامالا

ذأءحمسلاىفمهتيغرناهللاهمحرباهولادبعمامالا

لاقمٹ.ءدحاةبحمنسحوةيانعوةحيصنىفهماقمموقيال
مهيلعهلمعتسافءیسفنىلعهبمکرشوآیتافاذهعمومهل

سلبارطزيحىلعحمسلاىلواملف.ترهاتىلالحتراو
مهلاوحاتحلصف.هماكحاىفلدعو.ةريسلامهيفنسحا

هتيعرىفهلاحصانوباهولادبعةمامابارقملزيملف
سلبارطیحاوتىلعهلامعتناكدقو.ةافولاهترضحىتح
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نباحصمسلاةيلوت

باطلاىبآ

لماعلعالادبع

هسوفنلع



لاولانبانولوي
مامإلاةراشتسانود

هباحصاهيلاعمتجافةريسلانسحىفءهكلسمنيكلاس

ةايحلاىفكوعيطماناف,كرمأبانرمأوانصوا:هلاولاقف

كتيعرنعهللاكازجادشراننيبلاتملكناف,تامملادعبو

مكيصوأهللاهمحرحمسلامهللإقف.اريخمالسالانعو

امعءاهتنالاو,هبمكرمأامبلمعلاوءهللاىوقتبىسفنو

ىلعمادامهدییاتوباهولادبعمکماماةعاطوهنعمكاهن

ميقتستكلذبف.هفلاخنمداهجو,هفلسهيلعىذلاقحلا

.مکايندومکنیديخمتیومکلمشمظتنیو,مكلاوحا
سانلاىفغلبوهباصممظعيفوتاملفهللاهمحريفوتو

ةبحمةدشلف«فلخ»همساادلوفلخو.اميظعاغلبمهدقف
نظلاةماعلاتنسحأمهيفهتلزنممظعوحمسلاىفسانلا

یفرظنالونیدلایفةريصبهلتسيلنمدارآو«فلخب»

مكلىغبنيال:رئاصبلالهآلاقف.مهيلعهتيلوتبقاوعلا
ءمكرومانمهللاهدلقاممءىشىفمكماماىلعاوتاتفتنا

:ةرصاقلالوقعلاووذلاقف.,مكروهمجحلاصنمهالوو

لاقوءانماماةداراقفونوكيناانوجركلذانلعفنااما

مآمامالانملصيامثيرانسفناىلعهيلون:مهنمقيرف
یباف.هانلزعهلزعناو«هانتبثاهتبثانافهدنعفقن

راردنبليعامسافينمىباكحالصلالهآهلككلذ

ةماعلاتبلغف.امهلاثماوءبويانسحلاىباوىسادفلا
هولوفحالصلالهآنمىضرالو«مامالانذاريغنمهولوو

هدلومهتماقاو,هلماعتومبمامالااوبتاكو.مهسفناىلع
فقواملف٠.هولزعالاوهوزاجاكلذزاجاناهناىلعءهماقم

:هصناممهبواجهوبطاخاميلع
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هبحصوهلآودمحمانديسىلعهللالصو

اميعابتالاو,ىلاعتهللاىوقتبمكرمآینافدعباما»

هبینومتبتکیذلاو.هنعمکاهنامعءاهتنالاو,هبمکرم,
افلخ.افلخسانلاضعبةيلوتوحمسلاةافونم
همامانذارغبالخیلومناف,كلذريخلالهآدرومهنم

اذاف,باصادقفهتيلوتىبانمو‹نيملسملاةريسًاطخأدق

ىلاحمسلاهلمعتسالماعلكعجريلفاذهىباتكمكاتا
ىرمآهيتأيىتحف؛حمسلانبفلخالاءهيلعيلوىذلاهلمع

٠.«نوحلفتمكلعلمكبرىلااويوتو

هنمضتامبسلبارطدالبلهآمامالاباوجلصواملف

بيوصتوءاقلخىلونمةئطختو.مهلامعاىلالامعلادرنم

يفهنوعجاريمامالاىلااوبتكفاوقلق.هتيلوتنعفقوتنم
همحرپواجف.هایامهتيلوتنيجيناهنولآسیوفلخرمآ
ءافلخهبدرفأرخآلاو,ةعامجلاىلاامهدحانيباتكبهللا
ليبسالهناو.ىامتهللالبقنمهعسيالكلذنامهملعي

ناهللاهمحرمامالارظنىضتقامث.لمعىلعهئاقبىلا

ءاهلاوحالنيربتخمسلبارطةهجىلاهلبقنمءانماهجوي

هودجوناسلبارطتاهجىلعفلخةيلوتبمهيلا(۲)ملعو
هودجچومهناو.ةمدقتلارماو.هللاعاطاولزتعادق

.هوضفرءايرهظهءارومامالارمااذباتفالخلاىلعارصم
ءهوبنتجیلفهنمءیربمهمامانابحالصلالهآاوربخاو

ءانمالصوفلاق.نيمكاحلاريخوهوهيفهللامكحيىتح

اباتکهلاوعفدفءهراکنتساوهوتعیفافلخاودجوفمامالا

 

محرماومهيلادهعديري(1)
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ةعاطنودلينيءالؤھ

هناةجحبمامالا
مہتزوحیفسیل

هولونيدذلاهباحصاكلذىلعهعياشو.یباف,لازتعالاب

نايفسیباىلااوبتکمهتئطختبمامالاباتكلصواملمهناو

كاذاوهوقرشملابهيلاهوهجواباتكليحرلانببوبحم
دعبمهيلعمدقملاوءكلانهةوعدلالهآةعامجسأر

نعردصامهيلانيعفار,هيرصاعموعيبرلاةقبطضارقنا
ءمهمعزبمهتباصانمهيلعمهاماوردقو‹مهيفمامالا

قفقاويباوجهنمنوکينااوجروفلخةيلوتاونسحو
مهتئطختبهللاهمحرهباوجمهلصوف.,دسافلامهرظن

.مهماماةعاطبيجوتو.هتيلوتنععنتمانمبيوصتو

هوذبنمهفقاومفلاخامہبوبحمباوجمهلصواملف

ةماماذينباونلعاىتحلالضلاقرطكلسمىفاوذخاو
ءفلخاتماماامتاومامابانلوهاماولاقوباهولادبع

اماو.انتملكلعماجلاوءانتعامجلظفاحلاوءانتزوحيفوهذا

ءانتعامجللهآريغوءانتزوحريغةزوحيفهنافباهولادبع

ىفالافالخمهنيبواننيبسيلوةوعدلالهأمهنمًاربف
.باهولاديعةمامابرارقالاةلأسم

ىنوانجلاديمحلادبعةديبعوبألامعتسا

حمسلانبفلخهتبراحموهللاهمحر

بيطلانبثيبخلا
باهولادبعمامالالماعناانباحصانمةعامجركذ

ةسوفنتبتكفهتينمهتكردابويانسحلاوباهللاهمحر

هنوربخيمامالاىلاسلبارطدالبنممهلوحنمو

لچربهوملعينابمهبتاكف‹لماعلامعتساهنمنوعدتسيو
ءمهتملضفلالهآةملكهيلعقفتتومهلامعالىضري
دبعةديبعىباىلعمهتملكقافتابهوبتاکف.هلهومسف
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ىفظنلاومهلامعاىلعهتيلوتببتكف٠ىنوانجلاديمحلا
مامالارماهبذفنو.هودارآامبهلملعالو«مهروما

ىلعمهريغوةسوفننمسلبارطدالبلهآعومجتعمتجاف
مامالاباتکآرقاملفءاوعيطيوهنماوعمسيلةديبعىبا
یلابتکفارارماهلاقفيعضانا:لاقوةيالولانملصتت
هتمليقيملف.فعضلاوزجعلابارقموالصنتممامالا

ىلعمايقلانمهالوامىلعةماقالابهيلابتكفارذعمامالا
٠.نيملسملاروما

تیبفلالاىفافیعضتنكنا»هيلاهببتکامیفبتکو
كيوقيقحلافندبلافيعضتنكناوءكيوقتنيملسملالام

ىتولاللاءايركزيبابكيلعفملعلاىفافيعضتنكناو
اضيآهيلعتعمتجاف.«كرومانملبقتسياميفهبنمتساف

لواحيامنوردیاممهنعباغفءىنورظتنامهللاقفعومجلا

ءحالصلاونيدلاوملعلابةروهشمةيسوفنزوجعىلاراسف
لههلتلاقف.رارفلاوآدلقتاملمحتیفاهراشتساف

قحاوهبتفلکامبكنمموقأكنامزلهأنمكدالبيفملعت
تلاق.الفلاجرلارومایفاما:لاق؟تدلقتامدیلقتب

مشهتنایشخاینافالاو,مامالاكدلقاميفاذالخداف
مهيلاعجرف,ةجحلاكيلعتماقدقفءمنهجرانىفكماظع
نورکذيةسوفنةعامجتناكفمهرومانمهدلقامدلقتو

.اهبنوفرتعيواهلضف

هللاقوقحبماقوةريسلانسحاديمحلادبعىلواملف

ةيلوتبحمسلانبفلخعمساملف٠هتعاطبلمعولجوزع
ءنېكتساوءاميظعاغفلبمهتمكلذغلبديمحلادبعمامالا
تارافلانشيلعجو.هوعاطأفلالضلانمهعايشافختساو

هيلاهجوف,صوصللاسديو‹ديمحلادبعةيعرىلع
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نيبغاشلالاحفتسا
ةسسوفنىف

فكيملفءةيعرلانعفكلابهرمأيديممحلادبعةديبعوبأ
بتكفةيعرلابلزنامبهربخيمامالاىلاةديبعوبابتكف
هلعلءعاطتساامةنيالملاوةفطالملابهلماعينامامالاهيلا
ةصقفادملانمادبدجتملنا:هللاقف‹ىشخيوأركذتي

هيلعدروناىلاانیحهفطالیثکمف.ةيعرلانععفادف
.هللاهمحرمامالاةافوبربخلا

باهولاديعنبحلفاةماما

هللاهمحر

ىفاعمطترهاتنمودعلاینادتباهولادبعيفوتالو

نمهونظالاهلهابواهبرفظلااوجرو.اهيلعءاليتسالا
لهآةعامجردتبافءماماالباوحضاذاءةعفادملانعمهزجع
ةمامالاهلاودقعف‹باهولادبعنبحلفااوعيابف,ةوعدلا
٠.داسفلانمهيقوودالبلاهبللانكسفءةبيقنلانوميمناكف

٠ةمامالاحلفاهنباةيلوتومامالاتومةديبعاباغلبامو

نبٹثيبخلارماىفهريشتسيحلف!ىلاةديبعوبابتك
هوباهببتكاملشمبهيلابتكف,عافدلاهنذاتسيوبيطلا

.هللاهمحر

ںیکتساوفتاحلفاةيلوتومامالاةافوافلخغلباملف

ىلاهعمنمبزاحناو,هتعاطبنادالو.هتمامابرقيملو

نشوماعطلاىلعهعايشاطلسف«ىتميت»هللاقيعضوم

پبرخاولاومالاحابتساو.مامالااياعارىلعتارافلا

بسحي«هباحصانمةدعلتقىتح.لاجرلالتقو.رايدلا

هتلوصتمظعمث,دیمحلادبعةديبعىباةيعرنممهنا
ءهيلااولامفسانلانماريثكلامتساىتحهتکوشتدتشاو

ءةديبعیبازیحبذجو‹فلخبناجبصخمهلیمشكاو
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ىلعهعماوناکوايندلایفةبغرومهشاعملابلطهعماوناكف

.هتعدبوهیآر

نمهعمنمةرثكوةديبعىباباحصاةلقىأرالو

ىباةردايموةصرفلازاهتناةثيبخلاهسفنهلتلوسلالضلا

مميتوهركاسععمجف.‹مهتفاشلصأتسيلهباحصاوةديبع
جورابهباحصارماةديبعوبآهبعمساملفةديبعابآ

ثعبناركسمعلاىتادتالولبجلانمدعيبركسعف.اوجرخف

ديعباحصامهفءسرافةئامعبرأوحنهليخنماليعرفلخ

نمديمحلادبعمهعنمفمهتبراحمىلااوجرخينابديمحلا
ليخلاتدصقفةمالسللابلطو.مامالادنعامابوقركلذ

اويهتناف.ديمحلادبعةيعرنم«فوديو»اهللاقيةيرق

ءلاجنمهيلعاوردقاماولتقولاومالانممهنكماام

.هكيلامموهيلاوموهتيبلهوفلخهذخالیخلاشكاناکو

مهلاتقنمادبدجيملومهيغبديمحلادبعققحتاملف
لتقوفلخليختمزهناواوقتلاف.مهلاتقبهباحصارمآ
مهاهتفمهعابتاديمحلادبعباحصاداراف.ريثكددعمهنم

هباحصاباصاامفلخیآرالوةريسلانسحاو٠.كلذنع

جرخهنمىذلاعضوملاىلااعجاررك.لتقلاوةميزهلانم
ىلاديمحلادبععجرو«هبماقأفىتميتهللاقيعضوموهو

نانظو.مهعضاومىلاعوجرلابهياحصارماوهعضوم

اماذافلخىلالسرامثءاسبكلذدعبنوديريالموقلا

عضوءیزیحیفنوکاو,كزيحىفنكفتلعفامتلعف

ىلعتارافلانشيلعجوةبراحملاالافلخىباف,برحلا

باذعلاعاونأاهموسينماهيلعطلسو.ديمحلادبعةيعر
الخنامث,سفنالاو,لاومالاىفالتقواداسفاولايال

ةديبعوبارماف,ددعلانمهلعمتجانمةرثكبیھدزا
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لهآمهنکلولیلقددعیفمهواوجرخفجورخلابهياحصا

امىلعنوفسأيال.قحلانممهيديابامىلعنوتوميرئاصب

س

ابلطمالومهبیوقتالاادٌیازنودعیالومهایندنممهتاف

هللاماكحالطعت

نمارزومظعا

ءامدلاةلاره

ليقفمهددعىففلتخادقو.مهارخألهنومدقيامالا

ءرشعةثئالثوةئامئالثردبددعليقوةئامعبس

رديملورورغلاهللابهرغدقوهلعمتجانمبفلخلبقاف

یفءاجف«نونسحممهنيذلاواوقتانيذلاعمهللانا»

ةيالوعلخبنيلوسرةديبعىباىلالسرافسراففالآةعبرأ
یباىلاكلذبءالوسرمدقاملف ةيالولابهلرقيوحلفا
ثدحاله:لاقف‹ةمئالارماىفةديبعوبامهجاحةديبع

؟امهتيالوعلخهعمامكللحياثدحمالسالايفهوباوأحلفا

التعافهللاهمحرباهولادبعلحسسلاةعاطبمهيلعجتحاو

هتعاطبرقادقحمسلا:امهللاقف‹تازوحلاعاطقناب

ملنافاختاناامهدحاهللاقف,تازوحلافالتخاىلع

:ةديبعوبالاقف.ءامدلاةقارهلجرلااذهةعاطىلابجن

هللانيدبمايقللكرتلامآءامدلاةقارهمظعاامهيا
دبعهللاق,مظعامامدلاةقاره:لجرلاهللاقف؟ىلاعت

باحصاقرتفاامتركذامكرمالاناكول:ديممحلا

ءهباحصاولالبوباوءةليخنلاباحصاوء؛مهريغوناورهتلا

باطخلاوباوءامهباحصاوةزمحوباوىيحينبهللادبعو

نودةعاطللاونعذألو.هعبتنمومتاحوباو.هعمنمو

٠هللانيدبمايقلاىفاولتقواولتاقامنا,ءامدلاةقاره
ءمهتجهماولذبدقلبءامدلاةقارانمافوخاولكنيملو

الوالدبمهنعیفبنالنیمدتقمريخمهراثآىلعنیدهاجم
وهواننيبمكحيهللافكلذريغانملواحنمف.الوحمهنع

ةقارهمتمظعتساناف":نيلوسرلللاقمث,نيمكاحلاريخ
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مويادهنا:هلالوقفامكبحاصىلااعجرافءءامدلا

ىلاعتهللموصتةعمجلامويادغناكاذاف‹انوعدفسيمحلا

ءراردنبليعامسافينملاوباو.وهوانآ,علطنو

ناانبرهللالآسنو.نيملاظلاىلعهللاةنعللعجتفلهتبنف

.نيحتافلاريخوهواننيبحتفي

نيبوامهنيبیرجامبهاریخاففلخیلانالوسرلاعجرف
ىباءاقللءىهتلابهرکاسعفلخرمافلوقلانمةديبعیبا

لجرمدقت.ةديبعىباركسعهركسعبرقاملفةديبع

هباحصاوةديبعیبابیوصتیرینممفلخباحصانم
حنت:ةديبعىباللاقف.مهيلعقفشيومهيلاهسفنليمت

اممتکردامکلةرئادلاتناكنافلبجلاحفسىلاكباحصاب

نصحىفمتنکمکیلعنكتناو«متفخاممتنماو«متوجر
دقةحيصنهذههباحصالةديبعوبالاقف٠.كلذمكرضيالو

ءىحنتلابهباحصارماق.,هودعومکودعنمهللااهجرخا

نجيلعكلذنافلخنظفلبجىلامهروهظاودنتساو

ءاجاملف,هلجرنایعرو.هلیخناعرسمدَقْفعلهو

ةديبعويأاعدةديبعابااوشغو.ءهرثاىلعركاسعلاو

لهتباونيتمكريلصو٠لاجربارتتسمًاضوتفءوضوب
مهتكوشلقينألأسو:لجونعىلاعتهللاىلاعرضتو
قرفتالهرمآتلبقتساذنمهنعضرعاملنمای»:لاقو

باحصانمالجرناانغلبو«ىدييلعةباصعلاهذه
ىذلااممهتملجرللاقفةديبعىباركسعنماندفلخ

لابامفىفلخلالاقف,هللاوعدنانفقولاق؟مكفقوأ

؟نومفدتنملاقهللاليبسىفعافدلللاقف,حالسلا

ییاباحصانمرخآهللاقف.انیلعیفبنمعفدن:لاقف

ىفاممط:هللاقف؟لوقلاهلتنلاكلامهبحاصلةديبع
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موقلاىنادتمثءىخاايءرشلاضعبريخأتيفةبغروحلصلا
ةيشعىفكلذو,اديدشالاتقاولتتقاف,ضعبنممهضعب

ءنيتئاموةرشعىدحاةنسبجرنمرشعثلاثلاسيما

نعطلابقذاحءعاجشلجرةديبعیبارکسعیفناکولاق

وباهيلارظنف‹سابعلانببويادلو,سابملاهللاقي

ةنتميملاىمحدقو«الامشوانيميبرضيهآرفةديبع
ىمحلهناهزکردقوةديبعوبالاقف.بلقلاوةرسيملاو

هناسابعلانعركذو.,باقعلارانهللاهاقو.تابقعملا

:سآرللسابعلالاقو,هسآرراطأفهفيسبالجربرض

يشكينممناكوءريصملاسئبو:سرلالاقوراتلالا
تنكدسجاذه:سابعلالاقفكلذلبقداهتجالاوكسنلا

هيلااناوهللانا,رانلادوقونملهناو.انامزةنجلابهلوعدا

.خلامتاوخهللالآسنءنوعجار

مهنملتقف,مهيفلتقلاعرساوفلخباحصامزهنامث

ءارپدماوعبتيالناهباحصاةديبعوبآرمأف,ريثكددع

فلخزاحنافةريسلامهيفنسحاوءحيرجىلعاوزهجيالو

يما,ىتميتهللاقيىذلاعضوملاىلاهباحصاةيقبو
ءماياةثالثمهلجاوءةسوفننماهيفنمعيمججارخاب

جارخابوءمدلارودهمفماياةثالثلادعباهيفدجونملاقو

مهرايدنماوجرخفهلبنذالنمو‹لمارالاو‹ىماتيلا

نیدلاراسخنممهبلزنامهباحصایآرالو.اهرک
.مهنماليلقالاهنعاوقرفتايندلاو

ةديبعیبآىلعنوُأرقيمهنمهنعنمراسمث

هللانهواف,هتبوتلبقمهنمءاجنمفءنيبئاتمالسلا

هغیزیفتاممثةكرحكلذدعبهلنكتملففلخةكوش
اهدعبفلخنبادلومث.ةكرحهلنکتملوتامهنبامث
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اڏاهربخرکذنسو.اهرواجاموةبرجةريزجىلازاحناف
.هللاءاشناهيلاانلصو

تماقتساوهتمامايفنكمتهللاهمحرحلفامامالانامث
فلخدعبهماياىفقبيملو.هبتماقتساولاوحالاهل

موللاىفناكهناانغلبوعلاطهتاهجيفالوعزاتم

سلجيناکهنارکذدقلو.اعلطتمهعاوناىلعواهقفتم

ىلعةديبعوبآماقو.ملحلاهغولبلبقكلذوقلحعبرأل

هيلعبجواامظفحوهللاةعاطامزالممامالاهالوام

همحريفوتناىلاهتيعرقوقحوهللادودحنمهظفح

هيلعناكامىلعسابعلاهللاهمحرمامالالمعتسامث٠هللا

هباهلماعامبهتيعرلماعوةريسلانسحأف.ديمحلادبع
ناسحالاولدعلاونانحلاوقفرلانمديمحلادبعةديبعوبا

.هللاهمحرسابعلاىفوتناىلا

ةيضابالاىفثلاثلاقارتفالا

رصننبجرفوهوڻافنجورخ
هتعهللاىضرمامالانااتباحصانمدحاوريغثدح

ءىسوفنتلاسنوينبميسوسنويابارانطنقىلعلممتسا
اذهميسوو.ةرتسلانسحاف.اهالاوامورانطنقىلوف

ءسائلاتاعابتنماجرحتجرخاهنموءلبجلاةسوفننم
تاذجرخف.هکالماريغنمنبطتحيءاماهلناکهناكلذو

دقاهنمنبطتحيىتلاعضاوملادجوفكلذبرعشالةرم
امالاعنصاماهبءالاعاقنتسالءاهروسجتهدهتوترمد

رانطنقمامالاهالوف.هنيدببورهلاىفالاةمالسلاريملف

ءدعسهمسانياهلناکو.ءهعرووهتيحالصنمملعال
ملعلابلطيلترهاتىلادعسراسف«ءاكذومهفاذناكو
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مامالافلاخيثافن
ةتئرو

مامالاسلاجماعمنارضحيرصننبثافنووهناکفاهب

دهتجيامهنمدحاولكناكف,هيلعنآرقي:هللاهمحر

هيفايآرامالصحیتح«ملعلاةساردىفهسفندهجيو

ءميسوةافودعبكلذو,امهدالبىلااقوشتو,اعنقم

یباتومهغلبالمامالاناكو.امهدالبىلانيهجوتماجرخف

ظتف.راتطنقتاهجيليلماعلامعتساىلعامزاعسنوي
هتيحالصنمهققحتالادعسالاالهاهلريملفكلذىف

ءدعسلامعتساباباتکبتکف.هلاحنسحنمهربتخاو

امهملعيملو.هاياامهعدوأو,همتاخبهيلعمتخو«هاوطف
ىتحءهاكفتال:امهيلاهعفدنيحامهللاقو.لماعلاامهيأ

٠.رانطنقالصت

ثافنىلعهرشلابلغقيرطلاضعببناكاملفاراسف

ءامهلحرىلافلختوادعسلفتسافةسائرلابحهفختساف

تنظف‹لماعلاوهادعسدجوف.هآرقوباتكلامتاخضف

لامعتسالشفلارمضاوةوادعلادقتعاو.,نونظلاهسفن

ءمامالاباتكاهبارقرانطنقالصوالو,هنودادعسمامالا

انسحم.مهيلعايلاودعسماقاف.اوعاطاواهلهاعمسف

ىلاثافنىدامتو.لجوزعهللاةعاطبالماع.ةريسلل

لاقو,هيفنعطلارهظاف,هلاوحاومامالانعلئسف«هدالب

سبليو,ىشماذاةقلخلايفديزيونيملسملاروماعاضاهنا

غلبف«()روبشالابىلصيوءديصلاىلاجرخيوروطرطلا
مقنامہهرضحينابهيلامامالالسراو‹هيفهتعطمامالا

ناوهيلاانعجروانلبقاقحلوقتامناكنالاقف.هيلع
املف.ديعولاىنعماهيفةملكلاهذهو«هيافالطابناك

٠.لتقلاوهناطلسلانمهيالاق,اثافنكلذغلب

 

روبثلاخسنلاضعبىف(1)
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ةبطخلاناهمعزاهتماهللصأالاهلحتنالئاسمهلو
نسثارمابىلوآقيقشلاخالانباناهلوقاهنموةعدب
هعمسوهنعكلذرشتناالو,مهنوبجحيمهناوءباللةوخالا

هذههايتفالامرجهلنكيملولاولاق.ةوعدلالهأخئاشم

عيمجىفهبطيحملالضلاوفيكف.لالضللالهآاهبناكل

ىلاءاجوةيرقلخدهناانفلبامهلاوحامومذمنمفءلاوحالا
بحاصیتااملف,فرصنافهدجیملفاهلهانملجرراد

لجرلاردتباف,هنعلاسيثافنءیجمبهلهاهملعارادلا

راسف.هبهذمىلاعجرل.اڻافنبلطيجرخوهتبادبكرو
هاريالثافنو.,ةديدشةملظىفاثافنكردافليللاىلا

تللضأوتللض:لوقيوهسفنبتاعياثافنلجرلاعمسف

ىلعماقاو.هلهاىلاعجروهبرلجرلادمحف‹ثافناي

:هللاقفهاتاثافنلتخانباناانغلبو,قحلالهابهذم

ةربصهلعجفاريعشعمجالجرتيآر.اهتيآراؤریلريع
امولععمجلجركلذهللاقف.اهالعارونسيقرفةريبك

.ىلاخایلجرلاوهتنالاقفناطيشلاهيلعىوتساف

ىتواومولعلاليصحتىفاميظعاغلبمغلبهناانغلبو
بلغو.ءدسحلانمهيلععبطامبكلذدسفهناالا,امهف

ناهمهفنمف«ايندلاتارمغىفضوخلابحنمهيلع

لهسجنامیفخبطرهاطضيبنعهتلأسةآرما
جرخاىتحكناكمىفقاهللاقفءالماضيبلاسجنيس
هيفخبطو«ءامىفهلعجفاجلينذخاورادلالخدف,كيلا

دقجلينلانولدجوةضيبلارشقاملف٠حضنىتحاضيب
سجتلاعتميالرشقلاناملعفءةضيبلالخادىلاطلخ

ناانغلبو.رهاطريغضيبلانااهملعاف.ةآرملاىلاجرخف

لبق.ةسوفنلبجلهایفالتیلثانٹایفجرخادعس
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طالبىفثامن
نييسابعلا

ءثافنلةرواجمرادءانبىفعرشمثثافنداسفتسا

كلذءانثاىفو«ءانبلاىفهنوعنونسحيهناوخالعجو

ةعانصنسحيناكوهديبهعملمعلامزاليثافنلزيمل
ضارهنانييسوفنلامهوتفاخهنمكلذىأراملكفءانبلا

تنایتمیلامهعمجرضحمبهللوقیناکف,ثافننع

شكلانمهللاذاعملاقف؟ثافنايكرفكىلعميقم

نمءازجناکامءمهللاقهباحصابدعسالخاذافمنیشاي

الاهلياقاناالو,لوقلانمحبقبهلماعاناىنوعنسحي

نوتسحيفعضوملالهاىعمهاريناتفخامناوءمارکالاب

.مهتنتفىلااليبسدجيونظلاهب

لصووقرشلاضراىلاهجوتهناثافننعركذو

لهآنملجربسناتسیناکوانامزاهیفٹکمودادنب
عمسذاءناسلاجمویتاذامهامنیبوهسلاجیو.دادغب

تعقوةلأسملاقف؟اذهامهبحاصللاقفیدانيايدانمثافن

هانموءهاوسهلفاهنعهباجانمف«نينمّؤملاريماسلجمىف
هللاقف.هتلاسمنعنيتمّؤلاريمابيجااناثافنهللاقف
كفلكتدصبهبجتملنالتقلانمكيلعىثخاهبحاص
هبزاتجاف.لأساملکنعهبیجالبهللاقف.باوجلاب
هيلعملسهيدينيبلثماملفمهعمقلطناوناطلسلاةمدخ
ءهدلوموهيسنوهدلبوءهلاوحانعهلأسفناطلسلاهبرقف

ريرېلانملجچرانآنينمؤلابمآاي:ثافنهللاقف

نينمؤملاريمأیآرنافمهدتعبدأاليربلاو

هنتعزواجتلاوءاسأناديلانعحشفصلا

كلادباملق:ناطلسلاهللاقف؟لعفءافحلاهنمادبنا
 

بناذلاىلعرارصالاوةيصعملافارتقاىلعرفكةملكقلطتةيضابالاناسنتال(1)
مكسضعب.برضيارافكیدعباوعجحرتال(ةباحصللمالسلاهيلعلوسرلالوقدحىلع

.(ضبباقر
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ةلأسمنعهلأسمث.اهنعباجافةلأسملانعناطلسلاهلأسف

رضحميكلذو,باجافىرخأنعهلأسمثءباجافىرخأ
بيجيفهلأسيمهنملكقفطفءدادغبلهأنمرباكالاءاهقفلا

ناطلسلاهيلارظنف.باوجنعفقيملفلاّوسلاذفنىتح

معنلاقف.ملعلانمىتواامىلعهلاحةثئاثربردزمةرظن

:اضرعملاقف.ثافتهبنطقفءءوسفرظىفلسملا

همحردیزنبرباجناویدینعیءوسربقیفلجرلامعنو
رباجناويدبرفظيبسضففءدحاهبعفتنيالناطلسلاةنازخىفهنافهللا
مبهنديفاکانممقامنكتو٠هبمهوكلذلناطلسلا

لاقفكتجاحلس:هللاقهنامثءكسماف«ماشاملوقي
(1)هللاهمحردیزنبباجناویدیلبهتنایتجاحهل
ثافنجرخاملف٠.كلذىلاناطلسلاهياجاف,هخسنتسال

ناويداذهنينمّؤملاريمااي.هئارزوضعبناطلسلللاق
كاوسلهبحمستفيكفءكتنازخىفالادوجومريغمودعم

دازیو.كدلبريغىفوكتنازخريغىفريصيفهجرخيف
دقىنامهللاقفیآرباذهام.ةماخفىبرغملااذههب

امف.ادعوفلاخيناهلىغبنيالىلثمولجرلاتدعو

نمةلبقمةليلومويىفهريخينامهدحاهيلعراشافةليحلا

راتخاف,لعففءهيلعردقامامهيفخسنيفهتماقامایا
هيفنایآردقامعیمجدعامثامهبهملعاوةليلواموي

رسجچاتساودغاکوقروو«ةيربممالقاوربحنم«ةيافك

ىلعهيفمزعىذلامويلاناكاملف.نيقراولانمةعامج
ىلعناويدلاقرف,هيلاجاتحياملكأيهدقوناويدلاذخأ

فصنلمملكلواراتيدخسانلكللعجو.نيقراولا
 

ودبيوىضابالابهذملاهنعلقننملوأوهو٠ةقثلاثدحملاوليلجلامامالاوه(1)

ىتلاىلوالاةقيرطلاىلعةباحصلانعةيورملاراثآلاوثيداحالاعومجماذههناويدنا
فه96ةنسهللاهمحرىفوتو.ءثيدحلابتكاهتجهتلا



حلفامامالاةافو
ركبیباهحباةيالوو

لکللعجو.نيرخآیعدتساراهنلارخآناکاملف,رانید

لمعىلعىلوالاةرجالافارانيدلمملکلونیرانیدخسان

الاليللاىضقناامف,ليللالمعىلعىرخالاو«راهنلا

هءاجف.ادحاوارشسالا,هخستلمكدقهلكناويدلاو
ءهلهلوانتنمىلاهعفدفناويدلابلطيناطلسلالوسر

سلجمىفهقشف.هخسنيملىذلارفسلاهيديىفىقبأو
كلذبناطلسلاملعاف,هلكهظفحفةدحاوةرمناطلسلا

ءالبادرسہآرقفباتکلاهنمذخافهناحتمابرماف

المافهسلجمنمثافنلصفف.كلذبناطلسلابجعف

ةليحلاتلمعاو.ناويدلاهللمكفهخسننمىلعرقسلا

كلسوءصلختلاىفهليحوهلمعاو.هيلعضبقلاىف
ليق٠ناويدلاهعموهدلبىلاذفنىتح«ةلوهجماقيرط

دجچوسلبارطدالبىلالصواملغ.لامحاةعبسهناب

هنظءاسف,اوفعضواولقدقهتلالضلاولضنيدذلاهباحصا
مهةوعدلالهآةعامجنوكتناويدلارهظانايشخو

سضحفءهراهظابةثيبخلاةسفنحمستملف.ءهبنوعفتنملا
دقففءعضومهلملعيالثيحبناويدلااهيفنفدوةرفح
ارفشکواقافنهرمآدبناکوثافنتامو.اذهانمويىلا

ملكلللمعوعفنيالملعنمهللابذوعنف‹ادسحهتبقاعو

ثافنلوقبلوقينماندالببقبيملوالبيطلا

مهنموةمجلابنممهنمفةطامطمنمقيرفالاهتجحرصنيو
ةمامالاهللاىقوفءةيثافنلامهللاقيفءنوبسنيهيلاولبجلاب
.هزعضحدو‹هرش

بئاوشلانمهماياةلاسترهاتبهللاهمحرمامالاماقاو>=

هيلعهللاةمحريفوتناىلا»منالةمولهللاىفهذخاتال
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سكبوباهنباهدعبیلوف.ةنسنيتسهتماماةدمتناکو

ححلاةضيرفءاضقلقرشملاضرابابئاغدمحمهتباناكو

مثءانيحاهبنجسودادغبىلالمحوةكمبذخاوهيلعلدف

اومعزف,برغملاديريهجوتف‹هتزئاجتنسحاوقلطا
نمليدعتلالهانمدادغيبناكدادغبنملصفقناالهنا

نوديریهبلطیفاودجف.ةيالوهلنوكتفوسهنامهملعا

دجوفترهاتیلالصوومهرشنمهللاهاجنف.ارشهب

.ةفرعنبانيبوهنيبالركبیباسمایفنیعمتجماهلها
نيبوهنیبتناکفترهاتلهانایعانمةفرعنباناكلذو

عشقيناقارتفالاداكوبرحىلاتضفاةعقاومركبىبا
حبصأذاكلذىفساتلاامنيبفامهنيبعفرتالنتفلاو

عوقونمعنماماذهوركبیبایلابسنف.الیتقةفرعنبا

اعفارناکدمحممودقبهللارسياملف,هتعاطىلعقافتالا

ةيالولاركبوبالزتعاففاصوالاحئابقلاعطاقو,ءفالخلل
اودقعفءاهنعاديحمدمحملسانلادجيملو.اهنمحلستاو
.هتعاطوهعمساومزتلاو.ةعيبهل

باهولادبعنبحلفانيدمحمةماما

هللاهمحر

تعمجاحلفانبادمحمناانباحصانمدحاوريغثدح

فلتخيملفمهسفناىلعهولوف,نيملسملاةعامجهتيلوتىلع
ءادتقالاولضفلاولدعلايفةيافلاغلبو.نانثاهيلع

همايانولدعيالليقاميفةسوفنتناكف.,هفلسنمب
مهناكلذوهتريسونمحرلادبعهدجمايابالاهتريسو

ةفئاطو,نولصيةفئاطف,دجسملاكذئنيحهسلجماوذختا

ٹکموءملعلانونفيفنوركاذتيةفئاطو,باتكلانوآأرقي

ادهتجمةريسلادومحمءلاحلااذهىلعةنسنيعبراهتماماىف
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سايلاويا

قروهنستلعناىلالدعلابايضاققحلابامئاقحالصلاىف

لهاىلعدرلاىففيلأتهلوهللاهمحرىفوتوءهمظع

فسويهنباهدعبیلوف«هرایتالوهرابغاهيفقشيالفالخلا
٠هللاهمحرحلفانبدمحمنبا

حلفانبدمحمنبفسويةماما

هللاهمحر

ىفثکمففسويهنباىلوهللاهمحردمحمتامالو

غبيملو,رومالاهلتدرطادقو.ةنسرشعىنثاةمامالا

ىلعهلماعناکو,رومالانمرمآیفهتیعرنمدحاهيلع

مايایفهيلعناکامىلعسایلاروصنماباةسوفنلبج
حتفنبسورمعكاذذاهیضاقناکو.هدجمایاوهیپا

لوصالاىففيلاوتهلواريبکWieناکوهللاهمحر

ىلعايضرماغيلأتناىلعمزعدقناكو.عورفلاو

لكلعجيو.ىأرلاو,ةنسلاو,باتكلا:دعاوقةثالث

اناوهللاناف»هفيلاأتلبقالجعهلجاهکردافلزعمبةدعاق

روصنمیبآبلطناکفسویماياىفو.«نوعجارهيلا

روصتنماباناكلذو.هركذىتأيسامىلعفلخنبادلو

هناهتعیکذءتامارگاذ,ءاعدلاباجتسمالضافناك

ءلابنلاىقتيتيالناکوةلفببكرركسعیفجرخاذا

وهوالامشرانيميتلقبنعوهنعىداحتتلابنلاتناكو

تلقءاهيلعالوهيلعاهنمءىشعقيال‹,بورحلامحتقم

نالومهمجشيو.ةماعلاطشنينالةلغبلاهبوكرلعلو
تناكناو.هباوساتیفرارفبهسفنثدحيالهنااوملعي

نببوقعيثدحو.بورحلامحتقملبوكرمبتسيلةلغبلا
دلوبلطىفجرخهللاهمحرروصنمابانابوقعيىبا
ىلاراسوهنمبرهدقونييمتسرلاةيالورخآىففلخنبا
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يلعاوناکو,هوعتمينااوعمجاو.ةغاورتمأاتلاوةغاوز

هتوعدنيبيجماولبقاوهوعاطاوهلوقاوعمسفهبابهذم

ىلاءهبهذمنعمهدرفروصتمىبأبمهيلعهللانمناىلا
وباراسفلاق,هللاءاشناهركذىتآیامبسحقحلابهذم

ةريزججراخبةضيرلصواملفةسوفننمركسعبروصنم

ىلعنيقدحمةرشكدادعاىف,ةغاوزعومجاهبدجوةبرج
.:لاق,روصنمیبانمهعنمىلعنيمزاع,فلخنبادلو

:لاقف.ةمالسوباهللاقينسارویینبنمخيشمهيفماقف

ةدحاواوراتختناكلذوءةحيصنمكلىدنعةغاوزرشعماي

ةبرجةریزجاولخدتوءةريزةيداباوكرتتنااماةئالثنم

اولسرتنااماو.مكبحاصاوعنمتومكتوخاباوعنتمتف
ءلماعبمكدرفيناىفهيلااوبغرتفءمامالاىلاادفو

.ليبسمكيلعمهلنوكيالفةسوفنةعاطنماوجرختف
ناماتحتةسوفنىلاهبقلطناففلخنباىلاوعفدتنااماو
نوناقنعهيفنوجرخيالمهناو‹هتمالسبلیفکاناو
لاقفمهتماعنملجرماقهتلاقمةغاوزتعمساملف.قحلا

وبالاقف.انتفيلخبعاقيالاالاىنسارويلااذهداراام
لاقف.مهئاملعنملجرباوجلاردتباف؟تلقفيك:ةمالس

تضرعادقلاقفلهاجهتاف.ةمالساباایهنعضرعا
تصممتجاةغاوزنامث.مهلفحمنعافرصنمماقو.هنع

الاتقاولتتقافلاتقلامهزجانفروصنمىباةبصانمىلع
بيرقةضيرلارجشرثكاناكو.ةغاوزتمزهناف,اديدش
اهوتيثاداوعابهوفحهوسرغاملاوناكو,ءاشنالابدهع

الئلشحولااهنعدرتللابحلاباهنيباماولصوورفحىف
جرخاملف,ةفصلاهذهىلعضرالاكلترثكاف,اهدسفي
اوبلطوابرهماوماراملكف.,لابحلاكلتمهتضرتعاموقلا
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قشفطفنوبلطيامنيبومهنيبلابحلاكلتتلاحاجلم

مهنمتامیتح,ناکملکیفمهنولتقیروصنمیباباحصا

مهنمةعيقولاهتقبانمعمتجاو.مهنععجرفريثكددع

نملجربفلخنبادلوراجتساوةبرجةريزجىلااوأجلف
رصقىفهلخداف,تواتسماتینبنملقعمهللاقيةغاوز

روصتموبآمهيلاراسفنادرغهللاقي.ةبرجروصقنم
ینبنمالجرهجوةبرجةريزجنمانداملف,هركسعب
هصعملسراو,فلخنبادلورجمىغاوزلاىلانساري

ىلالصواملفةبرجلجرلالخدوءةفراصمرانيدةئام
همكنمناندلابصيوهحفاصيلعجوهيلعملسىغاوزلا

نعهلآاسيلمعجږناندلابسحأاملفىغاوزلامکىلا

اندالواىلاتيتاول:هللوقيوخيشلالاوحأ

هللاهمحرروصتموياناكو.كيلامهاتعفدت

ابيرقوأةثالثدعباهيلالصوةبرجىلامدقامل
تسقوسضحوهرکسعبالحترمناکاذاهتربسنمنالاهنم

لزنيمثهرخآوركسعلالوأفقيفلبطلاىفرقنةالصلا

بہسوهفهبآداذهناکو.اولحترااولصاذافمهبلصيف
دلولقعمىلامدقتروصنموبأمهبلحاملفءريسلايفهلهم
ءاسنتلمراالاطدقفمالااهيالزنا:لاقفءفلخنبا
ايماینومستملمكتيلفلخنبادلولاقف.ةغاوز

راسفروصتمیبایل:هوعفدفءلاق.ءافجهيفءادنمهادانو

نبادلولمتحافءلاتقالوةكرحذئنیحةبرجبنکیملوهب

تلزنیتحانوجسملزیملرهونجسفلبجلاىلافلخ
اوجاتحافاهيفاوفلتخاف,(۲)صللجرعطقيفةلزانهدنع

عطقتنيآنمهولاسوهوحناوهجوتفالاعناکهناف‹هيلا

هلجرعطقتالصللافالاو٠قيرطعطاقلب.صلبسيلهلعل(1)
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دنعلاقف.بقملانودعطقتاهنابمهاتفافقراسلالجر

هربخونجسلاىفیتفتسةساالدیزنبرباجةلاقمكلذ

ىتفلاناانباحصاضعبرکذدقوهرکذیتآیسوروهشم

نامش.هلاحتنسحو.قحلالهأبهذمىلاعجروبات

سابعلانبحلفاهناكمىلووهللاهمحريفوتروصنماب

٠هيبأكةريسلانسحناكفمامالالبقنمةسوفنب

ةمامالاضارعمناوونامةعقو

اياعرعوطااوناکةسوفنناانباحصانمدحاوريغثدح

ىفاسباهدشاورغخلاىلعانوعاهرثكاوةيمتسرلاةلودلاب

امثا:هللاهمحرمامالالوقيكلذيفو,ءادعالاىلعرصنلا
رهشناو.ةتازملاوماوةسوفنفويسبنيدلااذهماق

كولمدنعقرشملادالبىفرهتشاىتحةسوفنىلعتيصلا
اهريغوسليلهأوناورقلادالبلهأتابتاكملءةدوسملا
اهبتماقتسأو.مهتوعداهبترشتناىتلابرغملادالبنم

مايایفكلذناكومهاوسنمىلعاورهظمهبوءمهتكلمم

دادنیبلکوتلا
ةوعدناةيبرغلاتاهجلانمهيلابتكلاترتاوتاملف

اهيفمهعزانيالتباقتسادقمهماياوتمتدقنييمتسرلا

اشيجهدنعنمنورفنتسيوءعفادماهنعمهعفاديالوعزانم

كرحتوكلذلنتهافبرغملاوسلبارطكلممهيلاهبمظتني
ميهارباهيلعماوءبرغملاىلااركسعهجوفهرطاخهيلا

برغملايلاهركسعبميهارياهجوتفبلغال!ىنبنمدمحأنبا
هەربخبتعمسسلبارطنمبرقاملف.,ترهاتادصاق

اموهوكرتيالناىلعمهيأرعمتجاواوعمتجافةسوفن
هبلصتاف.هوبصانينانودءترهاتیلاربسملانمهدارا

سسخپلالحاسيلااوكرتانامهيلاهجوفءهيلعاومزعام
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كلذنماوبأفءىعمنمواناهيفزاتجألىتمامعرشنرادقم

وأقرثشملاىلاهعوجرنمدبالناميهارباىأراملف
مكتحلسااوذخهياحصأللاقف.مهئاقلىلعمزعمهتبصانم

موقلاءالوؤهلاوضرعتتالولحاسلاىلعاوزوجواورمشو

امةسوفنغلبف‹مهانلتاقالاو...انقيرطوانوكرتناف

زاتجيلجرلااذهاوعدمهضعبلاقف.ميهارباهيلعمزع

هرکنممناکوكلذنورئكالاىبأف,ءىشبهلاوضرعتتالو

لاقف.مهنعفكلابراشاوسنويیبانبدعسمهضرعت

تعزجفرانطنقخادشىلاتقوشتدعساي:ةماعلاضعبهل

امىفسيلموقايمهللاقف.هللاليبسىفلتقلانم

اهلجعاهعبتيفةرقبلاحبذتناتيشخنكلو.نولوقت
ىلااوجرخمث رانطتقلجعملابوةسوفنةزقبلابىنعي
لاقيعضومبهوقحلف٠.برغملاىلاكولسلاهنوعنميركسملا

ةفلاسلاممالاةينبانمحبلالحاسىلعرصقوهو«ونامهل
رصعلاكلذىفبرغملابهنمدشأريملاديدشالاتقاولتتقاف

سکسعنمةزرابلابلطيقرشملاركسعنملجرجرخف
هيلاجورخلادارأفهلتقالادحاهيلاجرخيملفةسوفن
لاقفهباحصأكلذىبأف,شيجلاريماوهوسابعلانبحلفا

٠لاتقلامهنيبدتشاوحلفاهلتقفهيلاجرخفكلذنمدبال
ةسوفنيفحارجلاولتقلاشكونيقيرفلايفلتقلاعرساو
بحاصمآحلفاكلذىآراملف.مازهنالاباومهیتح
ءدتبلاىلعدحامزهنيالىتحضرالاىفهزكرينادتبلا

عجرمثءايلماولتتقامث.كلذنمدنبلابحاصىبأف
هزکرتفدنبللرفحتنادباللاقفیبآفدنبلازکرالاقف
عموكيباعموكدجعمهتكسمادقىنادنبلابحاصهللاقف
ترفحانااهو«هلرفحانابمهنمدحاینرمأیملو,«كيخا
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امزهتمحلفأىلوةرفحلاىفهزكراملف.كلهللارفحهل

اوکرتیواومزهنينااوزیجتسیملو.هبنوذولیيهکرتو
حلفأناكدقو.ثكرشبمهنملتقفءامئاقدنبلا
كلذلوهايامهلاتقو‹ميهارباىلامهجورخهركدقانفلب

هللانيدیفةريصبلاىوذنمالجرنامث.لعفاممهبلعف

نوعرصيوهبنوذوليساتلاوامئاقهآرفدنبلايفهرصبددر
ىفظحكلقبيملكناىرالىنالاقوهيلادمعفهلوح

٠.طقسفهفيسبهبرضفءمزهنمكناو,رصنلا

طقسدقدنبلاناحلفآرکسعنميقبنمیآراملف

هبقوينمرکذف.مهنمتلفانمتلفاف,نیربدماولو
فالآةعبراذئمويةسوفننمفءافلآرشعانثاىلتقلاةدعنا

ةئامعبراىتقلاىفناكوءفالآةينامثلئابقلارئاسنمو
مساقلاوباالالزاونلاىفىتفيملاعمهدعبقبيملوملاع

.امهدعيامهتذمالتمث.ريخلانبهللادبعوءىروطفبلا

هتحتوركسملارخآىفناكحتفنباسورمعناانغلبو
بلطاذاوقحلبلطاذاف.ءهبحاصیمحیناکوقباسسرف
سرفلاهبرثعف.اهيلاهورطضاوالابحهلاويصتف,قبس

.اريسأذخاو

سورمعىلاراشاف,دمحأنبميهارباىلاهباوضمو
الةملككلتسورمعلاقءهنعىفعيفىفعتسيناب
ءاذهیلیوارسینعاوعزنتالنالآسآنکلو.‹ینماهعمسي

هومطقفهءاضعانوعطقياولعجف,كالهلابنقوأىناف
دهشتساهدضعىلاعطقلاباولصواملف.ةلمنأفةلمنأ
.هللاهمحر

ةسوفنليجىلااوعجرةعقاولادعبةسوفتةيقبنامث

ةيلوتوسابعلانبحلفألزعىفاورواشتوهيفاونصحتف
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بلغالانبميهاربا

ةوهعدلالها

یبهناففورعماباالاكلذىلعمهعيمجقفتاف«هلمعنبا
٠0.فالتخالاةيشخكلذ

هنعاضوعاوماقأفسابعلانبحلفأاولزعةسوفننامث

ءهآرامبمامالابطاخيىتحمهرومأبموقيلهلمعنبا
ءحلفأمهلعفىلعقنحكلذاولعفاملف,كلذىلامهاعداميو

ءمهتفلاخمبمايقلاو,هباحصاةعامجىلعجورخلامارىتح

هيلعمزعامهقيدصىلعضرعفةسوفننمقيدصهلناكو
غلبف.عنتمافكلذىلعهدعاسيناهنملواحوءفالخلانم

هيلعحبقوةيفخهءاجفحلفأهيلعمزعامفورعمابأ
ءهلوقمهتيملوهيلانكرف,هظعووهبقاوعءوسو‹فالخلا

اريخهبهللادارافحلفأعلخةيهاركنماضيأهتممدقتال
ءيبدتلانسحيملفرهشاةثالثوحنهمعنباماقأففكف

اومدقو.,هورخأهزجعاوأراملف,رومالانمارماالو

فورصعمیباةکرببكلذناکوءهيلعناکامیلعحلفأ
نملجرنعهباحصانمةعامجركذدقو.هتريسنسحو
مثهتبادىلعهلمحيلاليلءاجفهلخآلتقميهاربارکسع
املفىلتقلاىلعفوطيائيشىأرفةكرعملاعضومىلاتفتلا
اوربکف.ةنجلالهآاياوريك:یدانحلفاركسعىلتقبرم

پالکایاوحبنایدانفمیهاربارکسعیلتقبرممٹ

اهنعهاقلأفةبادلاىلعهوخأحبنو.مهعمجاباوحبتفءرانلا
.هليبسلىضموءبرهو

ةيقبرانطنقبناهلركذةسوفننمميهارباغرفالو
مهيشغىتحاورعشيملو‹اهدصقف.ةوعدلالهأنم
مهئاحلصنمذخآو,ارثكاددعمهنملتقفءارحس

هلرکذف.,راسمث.اقاثومهدشفءلجرنينامثمهئاملعو

لاقيملاعلجراهيفو,ىرخاةعامجاضياةوازفنبنا
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ءهيلاهجوو.‹هللاهمحر,ىسوفنلافسوينبركبوباهل
هوذخأاملفءاهارقنمةيرقیهوءجازيتنمهلسرهتذخأف

یلصفهوكرتفنیتعکرعكريىتحهوعديناخيشلامهلأس
هللالسرافءلجونعهللاىلاعرضتلاوءاعدلاىفذخاو
ليللاةملظنمدشاضرالاتملظأفارصرصاحيرمهيلع

خيشلاناكوهديبهنباهذخأفخيشلانيبومهنيبليحف

ةيرقلالهامهو.ةتوانتىلاىضموءرصبلافوفكم

.مهديكنمهللاهاجنفءةوازفنىرقنمءناطيشبةفورعملا

نيذلاالجرنينامثلابناوريقلاىلاهجوتهللاودعنامث

تیتتنياهللاقيلجرمهيفو.رانطنقنم«هقاثویفمه

 مهنذانودبورهلابهسفنبطتملو بوقرعلاعوطقم
ءهباحصاذخأف.برهوديقلانمهلجرلسف«هلاونذآف

ةعقاولاهذهفعضلانمهتقباامناكف,مهعمجاباولتقف
ةسوفننالكلذو.ةوعدلاضارقنالايبساهبلصتاامو

٠مهعاطقنالتعطقناوءمهمايقبتماق.اهتدمعاوناك
ىتح٠.ةمامالاتزفتساو٠.ةمرحلاتكهتنااوفعضاملف
.هرکذیتایامبسحتضرقنا

برغملاضربهعوقووهللاديبعرابخأنمذبنبدبن
نمكلذبلصتيامواهبةعيشلابهذمراشتناو

ىتحءاهيلاباتكلااذهرقتفيوءاهركذىتلارابخالا

انفلسءىشباهطابترالاهنمولخيال
خيشلاهركذامشكالزتخاناهللاةراختسابتيآر

اهنمركذاو,هتدئافةلقلءعضوملااذهىفءهللاهمحر
«قيقرلا»هركذامىضتقمنعهصلختساوةجاحلاعضوم

٠.ةجاحلاهيلاوعدتامةيقيرفاخيراتىف
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ىعيضلاهللاديبع
برغلابهروهظو

هللاديبعةصالا

ةماتكةعلقب

ءمساقلااباىنكيىذلاوهاذههللاديبع:لوقأف

نبمئْإقلامامالا:ىمسيىذلاوهو,دمحمیدهملاهومسو

نب.نيسحلانبىلعنبدمحمنبرفعجنبایسومنبىلع

٠قیقرلاهرکذامیفبلاطیبانبىلع

ةفيلخلاناو,دمحموباوهىدهملاناقيقرلاركذدقو

هتبأهدعبویدهملانبدمحممساقلاوبامئاقلاهنباددعب

نبدعمءنزعملاهنباهدعبو,مئاقلانبليعامساروصنلملا

یفهنعءیشرکذیتایسوميمتوباوهدعموءروصنملا
٠باتكلااذهرابخأءانثا

ناخيراوتلاباحصاو,نيبسانلاضعبلاقدقو

هبلصحدقاذهناکوتباثريغتیبلالهآیلامهباستنا

نمةعالزمبهرماناىريناكو.ناڻدحلاملعنمءىش

برغملاضرأبناو,مهتاعدقرفتاهنمو٠ءنميلاضرا
مساقلااباناتامالعلابیآرواهرکذمعيو.ةلودلامتت

ءنميلابیعادلاوهىفوكلابشوحنبجرفنبنيسمحلا
ءنميلاضراأبماقاف,ايعادنميلاىلاهجوتقولاىتااملف
نبنسحلاهللادبعناوةيعيشلاةوعدلاهبترشتناناىلا

وهردبلابحاصبفورعملاىفوكلاءايركزنبدمحا

ءاقلبادبيناهرماواهيلاههجوفءبرغملاضرأبىعادلا
سرسظتنیو.هتريسینمتیونميلابىعادلامساقلایبا

.لعففءاهبدهتجيف‹هلاعفاجراخم

ححنممءةماتكنمةعامجاهبفداصفةكمىلاجرخمث
‹عيشتلانمءىشهلمدقتنممهنمناكو.ةنسلاكلت

دالبنم.ةليمرظنبناجكياةعلقهولزنأىتحمهبحاصف
ءتورصاتىلالقتنامث,ىناجكلاهلليقكلذلف.ةماتك
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ةوعدلاهبتنكمت.نيتنسةدمايعادةماتكدالببماقأف

ابعنادعبتاهجلانماهيلياميفترشتناو.ةيعيشلا
‘ةيلاغالانمدحاوريغعراقو,بورحلارباك.ركاسملا

نماندصقامناو‹لوطترابخآىفدالبلاحتتفاو.يوقو

٠.راصتخالاكلذ

ىلادهعو.قارعلابمامالاىفوتةدملاهذهءانثاىفو

(x)هللاديبعباتكلاىفهتءاجف.هللاديبعىدهملاهنبا

برغملاىلاهجوتف,تداكوا,تدهمتدقرومالاناهملعي

نالجراوىلعهقيرطیفزاتجاف,ةسامجلسادصاقادهاجم

:نولوقيبارتلاههجوىفاوتحو.اهؤاهفسهبفختساف
سانلارشاناكو,كلملابلطيقرشلانمءاجىذلااذه
هرکذیتایامبسحهعوجریفكلذلف,ركبرصقلهأهيلع
نملآسنالجروهلوصودنعناکو.ريبكلادجسملاقرح

ىلاهجوتف.مسالااذهبريطتفءرايغ:هلليقف؟اهسيئر
مرکافراردمنبعسيلاةسامجلسبحاصدجوفةسامجلس
نکاسةسامجلسلهآنملجرلرادةيلاعهنكسأوءهاوثم
ىسامجلسلاىأرىلايللانمةليلناكاملف,اهلفساىف
هبتناف,اعجطضمهرادیفامیظعانابعثنأکهمانمیف
هناهملعيناريغنمهفيضىلعايورلاصقفءاروعذم
كلميكلماذهفتركذامحصناهللاقفءاهآرىذلا
تيآرینایالومایللاو:لاقوهديلبقف,قرشملاوبرغملا
اسنآكلذبدادزاف,كريغىرادىفىعمسيلوايؤرلا

هللادبعوباحتفناىلاةساملجسبماقاو.هتشحولازابو

هذهللختياموةصفقوناورقلاوسلبارطوياغبوةنبط

اهنعىلجاو.ةيقيرفاعيمجىلعىلوتساو,ىرقلانمندملا

 

اهبترفظىتلاخسنلاىفاذك(1)



لعترهاتطوقس

نييمطافلادي

تماقتساودالبلاهلتعاطاملف,ةبلاغالانماهيفناكنم

ىديهملابلطىفةساملجسىلاريسملاىلعمزعرومالاهل

ءةساملجسىلاةداقرنمهللاديعوياجرخفهللاديبع

ناظقیلاینبردغنمناکاماهنمناکفترهاتىلعزاتجاف

دبعنبباهولادبعنبحلفانبدمحمنبفسويمامالاب
اهرئاظنوترهاتبنمیکشو.هللاهمحرمتسرنبنمحرلا
ءسرفلاةراماةعيشلاىلامهربغوةيلصاولاوةعيشلانم

مامالاتنب(۲)سودتجرخو.مهتفاشلصأتسينأهولآسو

ىنبردغىعيشلاهللادبعىباىلاوكشتءهللاهمحرفسوي

راثاهلذخأوهنااهجوزتيناهتدعوو.اهاباناظقي

لهآنمهءاجنميفهءاجف.اهيبا

وباهلآأسف.مهوبامهعموعضولا
تنالبلاقفناظقيانأ:لاق؟تنانمىناجكلاهللادبع
ءهکلممتیلسافمکریمالتقیامکاعدیذلاام«ناريح
انيلامكيديابمتيقلاو,ببسيغبمالسالارونمتأفطاو
نببوقمينامثءاعيمجاولتقفمهبمامث!؟لاتقنب
نالجراوةهجىلاءافخىفاجرخسودهيخاةنباومامالا
ىعيشلاهللادبعىبانمافوخاهبجرخامناواهالزنیتح

ةنيدملالخدو,اهدجيملفاهبلطفدعولازجنتسينا

لعجو.اهلهانماركىلجاو.اهتمرحكهتناواهبهتناف
اهلخداملفنامالابةنيدملاهلوخدناكو.ةلذااهلهاةزعا

كلملالهاونييمتسرلانمةمامالاتيبلهالتقوردغ

مامالاتومبةمامالاتعطقناف,لسنلاوثرحلاكلهأو

ةنيدملالوخددعبلتقنموهعملتقنموهللاهمحرفسوي
ىلعةلمتشملاىهوابتكةءولممةعموصدجوهناركذو

 

ةرسودمسابةيضايرلاراهزالابحاصاهتبثا(1)
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ىقتناامهنمیقتناف»ةبازعلاهرکذيىذلاترهاتناوید

دقوءهاقليلجرخهللادبعىبامودقبهللاديبعملعالو

وعديهلناو‹تقولابحاصهنادايقلاوةاعدلاعيمجملع

ىلعمدقاملف,راردمنبانمردغلاهيلعفاخامدعب

وباامهلمدقفمساقلاهنباهعمءاجهللادبعىباركسع

ديبعىشمو.ركاسعلامهبتفحوابكرفنيسرفهللادبع
يالوماذه:لوقيهللادبعوباإوهيدينيبةاعدلاوهللا

ءملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتنبانباو.مكالومو

ءهمالكنوعمسيسانلاعيمجونورظتنتمتنكىذلاو

297ماعىفكلذوةيقيرفالخداملفةعيبلاهلاودقعو

اركسعهجو.هتلودتنکمتدقو.نيتئامونيعستوةعبس

ىسكسعلالايقاپهلهاعمساملف,نالجراوىلااميظع

ةنيصحةيدكىهو.ةميركبةفورعملاةيدكلاباونصحت
لجاٌوماوألمف.لايیماةتسردقنالجراونيبواهنيبةقهاش

املف,مهنكمااموهيلعاوردقاماوجرخاوءاماهب

قوطو.ةيدكلاىفمهورصاحورايدلارمدركسملامهلصو

اشطعاوکلهییتح«مهعمماقملابمهو,قاوطاةعبساهب
هللاهنعليدوهيهنالاقیومهعمناکنمملڃجرمهللاقف

فرحىلعاهوبصنواتيزاهوألمف.ارابكاعاصقاوتاه

نوجتميمهناكاولعجوركسعلالهأمهاريثيحب«ةميرك»

دقوةريثكلامجمهعموءبرشتلامجللاهنوبصيوءاملا
عاصقلاتآراملكلامجلاتلعجف.شطعلااهنمنكمت

اتيزهتدجوتعرکاملکفاهتدصقف,ءاماهتبسحةءولمم
ءاهفونأبرشنتو,اهرفاشمضفنتو,اهسوُؤربتعنقف

95

هللاديبعراصح

نالجراولىمطافلا



مجمامنعالااذهاماولاقركسعلالهاكلذىأراملف

نيحاوناكدقواولحتراو؟ماقملاميفف,ءالدلاهسنكتال

اهولمحفاريعشةءولممةماعنةضيباودجورايدلاباهتنا
نالچراونملجرمهقحلنارفياةلمراولصواملفمهعم

نويتاردسسانركسعلانمهالاوفنيملسملاكالهدارانمم

امناو؟ءاممهعمسيلوموقلانعمتلحتراملمهللاقف

نورضفظتسمكنافاوعجراف.مكيلعاهولاتحاةليحكلت

دحاهتلاقمعمسيناافوخهولتقف.نويتاردسلاهردتباف

مهليبقومهناوخالةيمحكلذاولعفامناو.ركسعلالهأنم

ىلاركسعلالهالصوالوركسعلالهامهبرفظينا

:اولاقف,يصقتلامهيلابسنو.مهمالناورقلابمهبحاص

ليوطعرذیلعأبافيغراوقشرو؟اذكهانصحلتاقنفيك
.اريعشةءولمملاةضيبلاهلاوجرخاو.مهرماطمءذهو

مهاجنف؟مهلاتقبديفتةدئافىأوءالّؤهلتاقنفيكاولاق

ديبعسمانكمتالو,مهتمالسبابسارسيو.لجوزعهللا
هناهللادبعیبانعغلبهتلودتمکحتساوناورقلابهللا

هوفاصنمبوهتاذبهنمكلذققحتاملفهردغىلعمزاع

یدامجیفكلذو.نيعمجامهلتتف.نييماتكلانمكلذىلع

ةيقيرفاكلمهلملسونيتئامونيعستونامث298ةنسةيناثلا

دیزیوبارهظهمایایفومساقلاهنباهدعبیلووضبقیتح
.ینرفیلادادیکنب

یئکانلادادیکنبدلخمدیزییبارابخارکذ

نرفيینبنملجردیزیاباناانباحصاضعبثدح
بسناماتلق,سويفتنم«ةدادس»ةعلقبهنكسمناكو

اضيأعقودقبسنلاانهناکناو.طلغوآمهوفةدادس

ینبنمهلصارکذامناو,قیقرلاباتکیفاذکهسیل
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ناکامنا.كلذكسيلوسويفتباشنمثرزوتنايسيو
یفسرادلاخمویلاوهوةدادسةهجىليلزنمىفهنکسم

ءامنيعىلعديزيىباةسردمتناكهتمىبرغلابناجلا

لهانمهتريشعواذهاتمويىلاةراكنلانيعبةفورعمىه
عمثیدحهلو:لاق«لدنکینب»طهرمهونیواطت

بلطبامهلافشاءادتبایفنوقرزنبنامیلسعيبرلایبا
هكرتوةراكنلابهذمناكمىلاديزيىباعوجروملعلا
امناو,هللاءاشناهعضومىفهكردتسنةيبهولابهذم

امو.هللاديبعنبمساقلاىلعهمايقركذنناانهاندصق

ىلاهجوتاملهنامايقلاهسفنىفعقوااملوافهرمأهيلالآ

املف,هبلطالهللاديبعنمهرارفنيحجحلاديريقرشلملا
هسآرقلحدقورصملهانملجرهيلارظنصمیلالصو
عقوديزيوبااهعمساملفرئاثلااهياكسآازطغ:هللاقو

ضعبىفبلوطف.اهجوتمراسفكلذنمعقوامهسفنىف
ىلالصووعجرالوهمظعتسافسكمباهكلسىتلادالبلا

۽ةسوفنلبجلهانمهعمناکنمهقرافةسوفنلبجبرق
اتناوخااوآرقا:دیزیوبامهللاقف.مهلزانمنيدصاق

اتممكتافوريثكمكتمانتافدقمهلاولوقو.مالسلا

سكملاىلااذهبريشيءهجحىرتشنناانيلعهللسيلهتاؤ
فالتخاةلاسرلاهذهبديريو.هببلوطىذلارقحلا

.بولقلا

ولعجف.سويفتبهعصوملصوراسمث

مهتمعلطاوهبفورمملاناكملاىفهيلعنوعمتجيراكتلا

یشفوهربخںهتشایتحمایقلانممزعامىلععلطانم

تاثرنمهيلعموقيامثاقناىريناكهنال«هنعثعبلاد
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دسيزبىبأءاجتلا

ساروالا

ىلعهلدامديزيیباتامالعنمعمسو«ابغشهنمیقلیف

٠هيلعموقيىذلاهنا

ىفنجسوذخأفرزوتنمةيلاطسقىلاوهيلاهجوف
طتقىتحنجسلاىفهماقملاطف.الوبكمرزوت

غلبف.ليحلاباوباهيلعتدتشاوةمالسلانمسئيو
ىلعاوعمجأف,هرماىفارواشتف,راكنلانمةعامجهربخ

سخآاوراسف.ةدجنوةدشلهالاجرةعبرااوراتخينا

ةنيدملابابىلعمهدحافقوف,رزوتةنيدماولخدوراهتلا
ءناجسلااولتقوهباباورسكونجسلاىلاةئالثمدقتو

ىفمهبحاصاوجرخاف.نجسلاىفنمعيمجاوجرخاو
نارخآلادرجوهرهظىلعةثالثلادحاهلمحف,هلوبك

ماقنملكفهءارورخآلاوهمامأامهدحاللعجف.امهفويس

٠.دحامهعبتيملف,ةنيدملانماوجرخىتح«هولتقمهيلا

هوطحةرخصكلانهورزوتوةماحلانيباعضوماولصواملف

ةفورعمةرخصلاو.هوقلطاىتح«لوبكلااورسكو«اهيلع

ءارحصىلامهبحاصباوهجوتفمويلاىلاديزيىباةرخصب
يشكددعذئنیحاھبناکونیجردینبنیدصاقةطامس

نااوجرواورکذامیف,سراففلآرشعةينامثءاهز
٠.بهذملاريغىلعناكذا«هباوٹرتكيملفهوعنمي

ءساروآلبجلصویتحایفختسممهدنعنمراسف
ىتحهنعثحبلالزيملوامركمليجلابهناوخادنعناکو

ءاميظعاشيجهللاديبعنبمساقلاهيلاهجوفهعضومملع
یقارتلاتغلبوءنینسعبسساروآلبجبهورصاحف

ءررضلاوىولبلانملزناممهبلزنالمهلئاقلاقىتح
ءصقتسمىتفوءبكسرطمو.دعصياللبج»:لاقو

لزنامموقلاىآرالو.«نولتبملانحنوىنثنيالخيشو
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نمانبلزنامتیآردقهلاولاقو.ديزيابااوتامهب
ىلعربصالو,هتعفادمبانلةقاطالو‹ىتفلااذهكاله
نمرسيادحاولجركالهو,ررضلانمانباصااممشكا

هذهینولهماديزيوبامهللاقف.ةريبكةعامجكاله
.ةليللا

لكبدشيناوءروثةئامسمخبرماليللاملظااملق
سسماوءیرخآهبنذیفوءافلحةمزحاهنمروثينرق

سأبلاوةدجنلاىوذنمهباحصانملجرةئامسمخب
اڏایتحءاروٹمهنملجرلکقاتساومهحالساوذخاو

هروثافلحیفارانمهتملجرلكقلطاركسعلانماوبرق
تضاخوتضكر.نارنلاةرارحنارثلاتسحااملف

نوبرضي‹ةطلسمفويسلاباهتقاسىفلاجرلاو,ركسملا
ايبسكلذهللالعجو,ركسعلالهانمهوكردانملكاهب

مهنولتقيهباحصاوديزيوباواومزهتأف,ركسعلاةميزهل
هرکسعديزيویاضرعحبصاالوءارثکاددعاولتقیتح

رکسعنمهيلاراصنممسراففلآرشعینٹایفضعف
بلطىفراسوسمالابهودعناكنممةصاخةعيشلا

ءناكملكنمهوءاجفلئابقلاهبتعماستف.ءمهركسع

ىتحةميظعركاسعهلتعمتجافقافآلاىفهمساراطو

ةعامجهعموليقاميفقلبأفلآفلآهركسعىفاودع

حتتفاىتحىرقلاوندملاحتفيلعجفةتازمنمةريبك
جرخاهنمىتلا.ةيلاطسقديريلبقاو,هلكلحاسلا

ءهعمنمةرثكىأروةوقهسفننمسحااملف.اهحتتفاف

نيدنفنبديزيرأثبرظتننىتمىلاهتبازعضعبهللاق
ناديزيوبأهللاقف,ترهاتبلوتقملامهماماىلایموی

.هيلفبانلفتشاءاسكلاجسننمانغرفتوانصلختنحن
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نولزتعيةيضابالا
ديزبىاةلتف

رصاحيديزيوبا
ناوربفلا

وهوىنغنبةراسممهيفةتازمنمةعامجهلوحناكولاق
ىنلالثملامهفوديزيیباةلاقمعمسفمهسأر

مهنافكعماوجرخةيبهولانانظتال:هللاقف.هبرض

بالكلاتقانلتتقاالاوكسفنهبثدحتامعدف«ةتيملاهذه

هنامث‹اهنوبهتنياوناكىتلالاومالاةتيلابديريءىملا
اهباورمةيرقوةنيدملكفءناوريقلابمساقلاديريراس
نبعفانلعفك.لاومالاحابتساوءاسنلاىبسواهبرخا
هعمناکو.مهيلعدازدقلب.جراوخلانمهربغوقرزالا

ءهيلعرکنیناکوءايرکزیمسیةراكنلاءاملعنملجر
ديزيوبآیآرالو,نيدلانمجورخلاوهلاذهنالوقيو
هلتقبرماف,ةماعلابولقهيلعدسفينايشخهنمكلذ

ديزيیبالابقابمساقلاعمساملف٠هربخملعيملف«اليل
ةيدهملاديريءناوربقلانمجرخاهبمهللبقالدونجبهيلا
.هليبقنمايلاوناوريقلاىلعفلخو

ادیدشاراصحاهرصاحناورقلاىلعديزيوبالزناملف

ةنيدملانمةفئاطبهناف.كالهلاىلعاهلهأفرشأىتح

اوجرخو.مهيديابهيلااوقلاو.اهفارطانماريثكزاحو
لاومأبةرامالاراديفنجحناهنافءةنيدملاىضاقالامهعمجاب

الاجرخيناىبأفجرخينابديزيوبا.هيلاهجوفةميسج
هءارزوهرمایفديزيوبآرواشجرخاملفهتمآفنامانع

یفلاقامملعتملا(ةرامعاباینکیناکو)مهدحالاقف

ءىشسیل):لاق؟لاقیذلاامولاق؟ةنمدوةليلكباتك

(ةياهنلافعضلاىفغلبناو.ودعلتقنمبلقللحورا

عيمجذخاونامالابهذخآدعبلتقفهلتقبدیزیوباماف
.لاومالاكلت
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ققلاهيديبىلعىرقلانمتيرخامةدعنارکذو

ةيقيرفاىف نمةيقيرفاىفلعفوءةيرقفلأنوثالثةيقي
هلعفتملامداسفلاعاوناونايصعلاوروجفلاوقوسفلا

راشكلالهاكولمنمدحاالوةنعارفلا

نسمهركسعلهاهلعفيامىلعامويبتوعهناانغلبو
نكلوناميلسرفكامو»لاقف.مراحملاةحابيتساوداسفلا

ىلعبكریاهلكتاکرحلاهذهىفناكو«اورفكنيطايشلا

.ادعویشمنالیخلازجعیناکفءرصمنمهبیتوارامح

همحرىنايسولادلخمنبديزيمساقلااباخيشلاناانغلبو
نادلبلانمديزيوبابرخاامهلفصودقوامويلاقهللا

ملهناالا.ابابديزيوبامهيفحتفدقللاقفاموقرکذف

ىلارظنفسباقىلعهركسعبرمهناانفلبو,ةريسلانسحي

ںرمافمھردرسکبتموقفاھتانجمیوقتدارافاهتانج
دارااملف,برخیورمديةدممهيلعماقاف.اهداسفاب

امہسباقلهآبلاطيراصفءمهردبتموقاهنعلاحترالا
هركسعلهاذخافلحاسلالزنهناانفلبو.نيتميقلانيب

خيشای:هلتلاقف,ةيكاشامهماهتءاجف,نيتليمجنیتيبص
ناترحامهوامهوبصغوامهوبسنيتنبااوذخاةبازعلانا

تفاخف؟ةرحةيقيرفاىفلهو:لاقهناريغ«اهبجيملف

هتعانغلبو.اهسفنبتجنوتبرهفءاهسفنىلعةأرملا
ةيدهمللهترصاحم٠رأرحالاتانبنمراكباعبراىلعالاةليللكتيبيالهنا

“ا¢يحةيدهماديريناوريقلانمراسديزيايانامث
ةلمرلابلزندقناكواليوطانامزمساقلااهبرصاحواهلزن

فورعممويلاوهىلصمةنيدملالوحىنبوةنيدملاباببىتلا
مساقلايفوتناىلاارصاحملزیملو.ديزيیبایلصمب

مساقلاةافوبركسعلالها.عمسفليعامساهنبایلوو
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“ديزيايااورشبفءةنيدللاحاتتفایفاوعمطوكلذباورسف
هيلعانللیدالجرتامدق:هباحصاللاقومتغافكلذب

ماقدیزیابانامٹ.انیلعهللادينانکمیلجریلوو
امیفلیعامسادنعناکوةنيدملابابىعارصمدحابرضف

اذابيخيديزيابانااومعزامىلعناثدحلاملعنمهل

عارصملاىفبرضنابيصيو‹عارصملاكلذىفبرض

نمسوفنتیوقةبيخلابناجىفبرضاملف.رخآلا
بشنفءخيشايتأطخأجربلاىفنمضعبهللاقوةنيدملاب

.مزهنافءديزيىباىلعةرئادلاتناكفلاتقلا

ناوريقلاىلاةميزهلاتخلبىتحتمزهناهركسعةنميمنا
عمسفءةرثكلكلذو,ةرسيملاىفنمرعشيملو
باصمبناورقلاىلابتكلاسددقليعامسانابديزيوبا

ىلوو.هوجرخایتحاهيلعهلماعاورصاحف,ديزيىبأ

یتحلیعامسالیخنمةفئاطديزياباتعبتاودیزیوبآ
مهدحاىلعهديبیقلافءاحارج(۲)ثترادقو.هوکردا

ءديزيوبأانالاقف؟تنانمهللاق,ینصلخهللاقو

هنامعزيالجررساهناهملعافليعامساىلاهبیتاف
فرعينمبليعامسااعدفهفرعاالاناولاق,ديزيوبآ

ديريهوحجلاعيلءابطالایعدتساف.وههناهملعأفديزيايأ

عمطمالهناءابطالاهملعافءباذعلاعاوتابهبذعيلهتايح
املفهنوخلسياوذخاف.هخلسبلیعامسارماف.هتایحیف
ةئامثالثوةتسةنسمرحمىفكلذو.تامهترسىلااوهتنا

.هرکاسعتقرفتو
ةلخيلضفلاهلبا

هيباركسعاياقبنماعومجعمجلضفلاهنبانامثهدمبنم

قمرهبواجيرجهكرعملانملمح٠لوهجمللىنيمتثرا(1)
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نيلزانحالصلاونيدلالهانمعمجىفناينايسولارزخوباو

الااورعشيملف٠ةتازمنمهللاىفمهناوخادنعافايضا
۰مهلوحبرضتةيبخالاو

لضفلالاقف.الأنيثالثاومعزاميفركسعلاناكوح
دصقاملو‹تدصقامهيلافیمعينبايلااوعفداةتازمل

.نرفينمنايسوىنبنالنيخيشلاىنعيةتازمايمكيلا

امهوعفديناىلعنيدللنيحرطملاايندلالهانمموقمزعف
نوبلقتمايندلالهااورواشتفحالصلاونيدلالهاكلذیبافءهيلا
تقومكنعنوعفديالنوعفديالايندلالهأناىليبتدقمهدحالاقف

اوققحتوةعفادملابمامتهالاىفمكوآرامهمايندلالهانم

نياوخآهلوالامكتمامفمكمايقلاوماقدلااذهمكتم

وآهاخالذخينممهتمامفايندلالهآیفمعنباوخآ

٠.هللابضغاوماقفمكعمجاباوموقاولاقف,تومللهملسي

هفيسدلقتموهحمردضتعموهمجلموهسرفجرسمنيبمهف
ايندلالهاوالامهتبهااومتتساامفءداهجلاىلعنيمزاع
اوفرتعاوخئاشمل#ىعنيعفاد.نيمدان.نيبئاتاوءاجدق

املف,ءاحلصلاوخئاشملاقوقحلامهانممهنمطرفامب
اعيمجاوبهأتومهتمألكتعمتجاوءمهنماولبقمهللزاوفالت
یآرهیآرقفاونممینغنبةراسيمناكو.اوضهنو

رشعىنثاىلنا:خئاشملللاقاريخأوءالوأحالصلالهأ
ةتازمعومجتفحزف,مكلوهللمويلامهتبهودقوادلو

ةراسيمرابخاركذامبجعانمو.لضفلاركسعماقم

ةوبرىفلضفلاىآرفودعلاركسعىلارظنهناذئموي
دقمهناسرفوءهلیخداجنانمبکومهبطاحادقو
ةراسيملاقفءةوبرلامهبتدوساىتحلضفلاىلعاومكارت
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ةلئاعلاةيقببوره
ىلاةيمتسرلا

نالجراو

كلتىلعليخلاكلتفشكتملناقلاطكما:هدالوأرغصال

نسممهفشکیتحمهکراعیلزيملفمهيلعلمحف«ةوبرلا
رشبمهنملتقوودعلاهللامزهفناقيرفلالتتقاو,ةوبرلا

ثالثناكومزهنااللضفلاركسعناتاقثلاثدحو

ناکةقرفونيعمجااولتقةقرفونيبراهاوجنةقرففءقرف

ىلایهتنایتحبرهنمیفلضفلابرهو.نيكلاهاهرثكا

هذخأف‹ةاجنلاىفعمطواهلخدفةهجلاكلتىرقنمةيرق
مساقلانبليعامساىلاهسأرباوتاوهولتقوةيرقلالهأ

نعانغلبدقو.هللاودعمهيلانسحاف.هدنعهبنيلسوتم

لباهلتلضهناةيبرعنبدمحمهللاقيةراوهنملجر
تابليللاهنجاملفقباسهلسرفىلعاهبلطىفجرخف
نمناكولضنفلاةميزهىفاوحبصاالوفلعنودبهسرف

لضفلاليخنملیعربقحلاملكناکفهتازملیخناعرس
ءةتازمليخهبقحلتىتحهطبثوهباحصانعهعطق

ىلعاهعطقيفلاجرةعامجبقحلامبرف,فيسلابهلصأتستف
تناکوالكهسرفنمسحأالوفعضهسميملو٠ليخلا

.حالصوداهتجاوهرمعرخآیفةبانااذهل

حلفامامالانببوقعيرابخانمءىشركذ
امهنعىضروهللاامهمحر

ةعامجببوقعيجرخترهاتةعيشللىعادلالزنالو

اممافوخءافخیفاوجرخو.مهتالايعبهباحصانملیخ

ىفهجوفهللادبعوبامهبرعشفءمهودعنممهلاني
ءقباوسلاةياهننمسرفىلعبوقعيناكو.اشيجمهبلط
هدحوودعلافقاويلعجهباحصابركسعلاقابسقحلاملف

ءهباحصالصيىتحهسرفزمهيفهباحصاسفنتيیتح
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ناكف.هياحصاىلعمهطبثو.مهفقاواضيأهوقحلاذامث

عجرو.هباحصاوپبوقعيهللایجنیتحمهبآدوهبآدكلذ

.ريثكىفالوليلقىفمهنماوعمطيملو.ودعلامهنع

كناهنعركذف,نالجراوىلااهجوتمهباحصابراسف
هياحصاللاقفموجنلايفةرظنرظنقيرطلاضعبيفناكا

ءبلطلامهيلعناكالارفنةثالثمكنمعمتجيالمكنا)

نمبلبقاف(مككلملازومكماياتعطقنادقفاوقرتفا
ىباخيشلادهعىلعكلذونالجراولزنىتحهلهانمهعم

اوضرعو.ءاقلتف.هللاهمحرنايرمينبنونجحلاص
متغلابلمحجلارتتسيال:لاقو,مهسفناىلعهولويناهيلع

هيخاةنباوهاتنباهعمناکوارهدمهيفثكمف«الثمراصف

نالجراوةخيشمنمةعامجنامث,جيوزتلانمنهعنمدق
مهللاقف.ءامهلطعيالوامهحاكناىلعهوضرحواوعمتجا
الاالانافاحالصہومتیأرواذهیفمتبغراذا
ايندلالهانمرخآالاونيدلالهآنمامهدحانيلضافنيلجر

تنشنمىلعكديعضهلاولاقف.یرایتخاىلعنانوکیو

اماو.ٌولوللانبومحفايندلالهانموهىذلااما:لاقف

نيتنبالاامهحكناف,دمحمنبنعلافنيدلالهانموهىذلا

هکالمابتعمسنبحتمتغافیرخآةآرماومحلتناکولیق

ىلااهبكلذىضفأىتحء.اديدشامامتغا.مامالاةديعج

.نيجوزلاشيعاهدعبباطف,توما

الئاسناانغلبءملعلانماعاونالمحيبوقعيناکو

نمهللابذيعتسا:لاقف؟نآرقلاظفحتأ.مويتاذهلأس

ظفحاملاممالسلاامهيلعىسيعوىسومىلعلزنينا

ىلصدمحمانیبنىلعلزنملاباتكلابفيكف.هانعمفرعاو
!ملسوهيلعهللا
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لئاسملحتنيهنبا
ةبيغروةماعزللابح

بحاصناکو,هسفنةدهاجمنمةياغىفاضيأناكو

٠.تامارک

مئاقوهامنیبفهتیبیفدهجتيةليلتاذماقهناانغلب

امف,هسأرلباقتىتلاةيشخلاالاتيبلافقسرخذاىلصي

مدرلاهنعاوفشكفسانلاهءاجیتحاعشاخامئاقحرب

!ولاقاهمامتا:دعبهتالصنمجرخالو,هتلاحىلعهودجوف

هلو.تماقدقةمايقلاناتننظ:لاق؟تننظام:هل

۰ةروكذملئاضفو.ةروهشمراثآنالجراوبهللاهمحر

ةيضابالاىفعيارلاقارتفالا

دلوهلاشنبوقعيناانباحصانمةعامجركذو

لهابتکةءارقیفذخاف,نامیلساباینکینالجراوب
:نالجراولهاللوقيهوباناكوامهتسرادموفالخلا

تاماملف.,نيسحلانبدمحاناويدارقهناف,اذهاورذحا

ىتحنالجراولهأعومجهزيهجتلتعمتجاهللاهمحر
خيشلاةربقمىفنفدوهيلعىلصفءهلثمنافكاىفنفك
سردنمريغاذهانرصعىلاكانهرهاظهربقوحلاصیبا

٠.ةروثألاتاكربلانكاماوةروزملادهاشملانموهو

عفرلاوناميلسیباميظعتیفنالجراولهآذخاو
هيباةسارفهيفتقدصنكل.هتعفرهللاداراولهردقنم

عرشوءةيضرمريغلئاسمناميلسوبالحتنافهللاهمحر
نيدلاماوقنمهفلسهيلعناكامليدبتونيملسملافالخىف

ماعنالاثرفناهلوقاهنم.ةعشنتسملئاسمهيلعرهتشاف

اذهبىثرفلاهللاقيناكفبسنيةلأسملاهذهىلاوسجن
همظعيناكنممةعامجهرابتخالواحهنعركذالوءببسلا
ءنيقيللكشلانعجورحلاوأ,هنعةمهتلاةلازادارآأو
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متفلانارصماهيفاوخبطدقةليفحةمعطاهلاولممتساف
ىلعمحللاعماهوبكرو.اهرعبجرختسمريغاهرعابمو

لوانتاملفءماعطلارضحمبناميلساباىعدتساوءديرثلا

ءاثرفاهيفدجوهلكأيلهقشونيراصملاكلتنمانارصم

اذامفماعطلابحاصهللاقف‹,سجنماعطاذهلاقفءهاقلاف

نمرذععطقو,اهيفافكيوةرفحهللاق!؟هبعنصي
نممناكوهللاهمحرحلاصاباخيشلاكلذغلبفءهلكأ

كلذرشتنيناهركف.ركنملارييفتىفموقيوهللبضفي
ىضفيوءمهبولقبكلذذخأيفءاباوصهنودقتعيفماوعلاىف

نسمصختساف,فالتخالاوةنتفلاعقتفبايترالاىلامهب
ماعطلااهيفىتلارادلاىلااوراسفهباحصانمةعامجهروف
ماعطلاكلذبىعدتساو.اولخدو.هباحصاووهنذاتساف

مهتجاحاوضقیتحاولکاولکاف,مهيديااولسففءاملابو

سيبلتنمىضرملاسوفتلاىفعقواملازأف,ماعطلانم
.نامیلسیبا

اذهلعطاقتوعزانتوةركاتمكلذدعبامهنيبناكف
وبالاقف.,كتلهابتشناامويخيشلاهللاقىتحبيسلا

مهيلابرقالاةعمجلامويةلهابملاىلعاقفتاف!لجاناميلس

«ةميرك»ىلعاعرتقانادعبنالجراوةلبقىلااجرخف
ةميركتعقوفكانهنيفورعمنيعضوم«نيرسرست»و
نمةعامجهعمولهتبيلعجو«اهيلاهجوتفناميلسىبال
ىلاخيشلاهجوتوهوعياشنيذلالالضلالهاهباحصا
یفذخاوفورعماهبمویلاوهیلصماھبذختافنیرسرست
اصف,لطيملاىلعهللاوعديامهالكو,لاهتبالاوءاعدلا
نعهللانماقثاوارورسمخيشلاءاجىتحليلقالاناك

ناميلسوبالواحامو,اجهتبمةباجتسالابوءلجو
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ارصرصاحيرمهيلعهللالسراهتيدكنملوزنلاهباحصاو

ملواوقرفتوقيرطلانعاولضف.ةملظو‹مهيمرتةراجحو
نماورساامرهظاوهللامهحضفف.تبسلامويىلااودتهي

مهنايغطىفاوجللب.اوبوتيفاريخمهبدريملو.داسفلا

ملف.مهكالهبلجونعهللالجمفمهتلالضىفاومعو
ادعبفدحأمهتمقبيملو.مهبغشنيملسملاىلعلطتي

.نيلاظلاموقلل

ىتفأىتلاةيعرشلالئاسملانممهنعحصىذلاناکوةييرفلالئاسلملا

ترسفلااهادحا:لئاسمعبسبهذملاهيلعامفالخباهبوسااهلحتنايتلا

ةعبارلاوةثلاثلاو.نينجلاميرحتةيناثلاو.هركذمدقتلا
مدةساجنةسماخلاو.ضئاحلاقرعوبنجلاقرعسيجنت

موصةسداسلاو.ةاشلاةاكذدعبرهظللةنطبتسملاقورعلا

.مهلىطعتاللاق,برقاللةاكزلاةعباسلاو.كشلاموي

ةيمتسرلاةلودلاريسنمةاقتنملارابخالاتهتناانهىلا
٠.نيعمجأهللامهمحرنيداهلاانتمئآو

خئاشملاكذبهللاهمحرءايركزوباخيشلاىتأدقو
ةقلحلاتبترناىلاةمامالاضارقنادعباورهظنيذلا

نيدهتجملانمنوزجاعلانيبتونيدلاملعماهتبوتربايحأف
لصأناتيآرف.هئادتباوكلذلببسلاناكفيكركذو

ءباتكلااذهنمهعضأوةمئالارابخانمىضمامبكلذ
نيتدملااتلكنااهنم:هوجولباوصبءىجكلذناتققحتو

یىذلاف.ةيالولانمةيراعىرخالاتناكناوةماماةدم

٠.كلسىفاهعممظنتناو,كلتبهذهلاصتاركذىغبني

ةسمامانمرونلاكلذلاوسبتقانيذلاخئاشملاركذنو
قارتفالاركذىضمدقاضيأو.روهظلاتاذريغىلاروهظلا
هرکذیتایسسماخيقبوعيارلاوٹثلاثلاویناثلاولوالا
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هسنجريغنسمكلذدعبعطقيالهلبقهيليامبالصتم
نممدقتامةعيشلاركذنمىضمدقاضيأو(1)عطاق

انهاههيلاوعدتاماهتياهنرابخانمىقبوةروهشملااهئابنأ
یرجی.رابخابئاجعوءابنانمللختيامو.ةرورضلا
خایشالارکذبًادینف.رامضمیفاهبقیلیامعماهرکذیف

.هللاهمحرهللادبعیبامايآىلاخيشدعبخيش

نوقرزنبناميلسعیبرلایبارابخانمءیشرکذ

هنعىضروهللاهمحر

نتتيسنبليسوباطخلاىباو

نیيغاوزلاةبالكنببويأىباو
ةسوفننموهو.هرصعءاملعدحاعيبرلاوياناك

لاق,هنکسموهدلوماهبونیوشربتلبجبةيرق«تويدبات»

عاوناىلعالمتشمامئاقعيبرلایباخيشلاناویدانکردآ

كاذذایهو«تویدبات»ةيرقىفرقينيدلامولعنم
دلببهقفتومولعلاأرقامناعيبرلاوياناكولاقةرماع

هيلعآرقیذلاامهخیشناکوءدادیکنباووه.ةسامجلس

لهآنمالجریعمجلانباناكو,ىعمحجلانبابفرعي

مولعىلعاعلطمناكوارجاتقرشملادالبنملبقاةوعدلا

ءاكذومهفهلوءملعلابلطلواحيباشعيبرلاوباكاذذا

ابرقمهباصتخمناکوهتجاحیفهفرصيىعمجلانباناكف

 

ہطاقكلذنيبعطقيال:.ةخسنىف(1)

نوقرزنسارابخا

یممحلانباهخيشعم



یمويیعمجلانبا
ەذيملتلهناویدب

نوقرزنبا

ءةسيتلملاةلمتحملاظافلالاضعببهرواحامبرو,هيدل

الء,هباوجنمردصيالاناسحتساو.همهنفلارابتخا

البجعمایالانمامویهناكلذنمف,هردقبافافختسا
ريغلاقف,نيطلاىفلكناهللاقف.,هتنطفوهمهفنمرهظ
اهبهفصوهتأكو.ةنطفلابكلذنعىراوخيشايقلزنم

وباهرشثدفدربلاةديدشةليلىفىعمجلانباعجطضاو
ءاريختیزجهبدیریهناكريختیزلاهللاقف.عيبرلا
ناكحلملانماذهلاثماو.خيشايحلصيماعطلاىلعلاقف

مدختلاوراربالاىفعيبرلاويانعماو.اهنسحتسي

تلعوىعمجلاىبادنعهتجردتمظعیتح«داهتجالاو

ضرعةسامجلسىلارفسلاىلعىعمجلانبامزعالوءهتلزنم
نسملواحيامليمکتبحاناهبحصيناعيبرلاىباىلع

هلیدبتلبقدادیکنباووههبحاصوباجاف,ملعلابلط
الصحامالصحناىلاهللاءاشامهيلعنآرقياثكمف
ةاقولاىعمجلانياترضحاملو,مولعلانم

.هبهلىصوأف,هناويدبعيبرلاابارثأآ
ىلاةسامجلسنمعيبرلاوبامدقىعمجلانياتاماملف
قفطو.هركذالعوهملعرهبوهمسارهتشادقوةيليطسق

تبرطضاو.بيجيفملعلانونفنعهنولأسيسانلا

یآراملكناکفخيشاهبناکوهلجانماهلكةيليطسق
هللاواتالاقفءبدؤملااهزعيبرلاىبالاوحانمكلذ

ذاهآرقآهنالكلذو,دافتساىنمو.ارقيلعوهتملع
٠.ايبصناک

اهنععيبرلاىبالاصفنادعبةسامجلسلهآناانغلبو
نولتتقياوداکومهنيبمالامقافتىتحةلأسمىفاوفلتخا

ةلآسملانعمهلاوسبنيلوسراوهجويناباوضرمهنامث
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ءهدنعاوفقواهيفهبباجآامف‹عيبرلاىباىلاةروكذملا

عيبرلاوباباجاف,لاوسلابنالوسرلامدقف.هباولمعو
.مهفالتئابجواومهفالتخاعطقباوجبةلأسملاىف

ديزياباوعیبرلااباناانیاحصانمدحاوبغثدحو

الزتفءامهنوُوشضعبىفةرمتاذاجرخدادیکنبدلخم
امهباولفتحيملوامهوفاضاف,ةيبهولاءايحانميحىلع
سفنیفكلذنمعقوفءامهارقاونسحاالو«لافتحاريبك

اومرکافةراكنلاءايحانميحبارممثءرشديزيیبا
ىبالديزيوبالاقفامهارقاونسحاوامهاوشم

ىفكللهف؟لاجرلاولاجرلانيبامىرتالا:عيبرلا
ديراتسل:عيبرلاوباهللاقف؟ءالّؤهبهذمىلاعوجرلا

ءىنيدبهيیفتبأفءاذهنملجآوهامیفايندلاضرع
یدارمناکولو.یتیدهببسبلذبآريقحلاءىشلابفيكف
ريخةرخآلانكل‹ىملعباهليلجتلنلةيويندلارومالابلط
.اقرتفاف,ادباهلعفاالهللاوهبريشتیذلاوىقتانل
داقتعانمهسفنىفعقوامرهظافدادیکنباقلطناو

ايوحباحوباخف.ةيبهولابهذمكرتوةراكتلابهذم
هايندو.هنيدوءهسفترسخفءهتواقشنمهللاداراالارېک

٠.ءاقشلاقباوسنمهللابذوعن

رکادجوفةيقيرفاىلاهجوتعيبرلااباناانغلبو
وبالزيملف.ةراكتنلابهذمىلااوعجرواورغتدقاهلها

ىلااوداعىتحىدهلاقيرطمهلنيبيومهفطاليعيبرلا
هبوصنمةرسأةعبسدجوفانصحلخدهنااتغلبو,هبهذم
:مهدحاهللاقف.ةراكنلاخويشنمخيشريرسلكىلعو

یوتسیناداکاملف.ریرسلايفهلحسفوعيبرلااباايمله

هقفرمبهلآىتحهيلععقوفرعهناكلمعتساريرسلاىلع
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دمتعيملهناكو.خيشايكترسكرذتعملاكهللوقيلعجو
ءمهجاجلفكىتحهباحصاوهرظانهنامثهيلععوقولا

ىضحاامعتموءايحالاكلتنعمهدرطومهجاجتحاعطقو

مهدرطیةيقيرفاىفمهراثآعبتامث,ءاذفلانممهل

قبيملىتحةيبهولابهذمىلاةتازمدريومهدجوامثيح
.شآأراكنللاهب

وباخيشلااهبناكوةسوفنلبجىلاهجوتهناانغلبو

خيشلادنعموقتنالبقاثافنىلوتيىروطفبلامساقلا

ءثادحالانمثدحاالءوسهنعتبثيملوثافنىلعةجح

ىذلالزنلالهالعيبرلاوبالاقف.هدنعةيالوىلعناكف

مكخيشنولاوتمتناواثافنىلاويمكخيش:مساقلاوباهب

ةءاربلاكرتبيوصتاودقتعيالئلكلذو,ةيثافنمكلكف

هتلآسازوجعناانفلبو.كلذدعبهولوتيملف,ثافننم

تنكو,نآلاىلاانهاهتناو:لاقنيثكانلانمةءاربلانع

مهنعليلفهبقدصتيلامهلنكيملنمهنا«ةهيقفكنانظا
.ةميظعةقدصبقدصتهنأكفحيصينيح

نمقرفعبرادجوفةزيرىلامدقعيبرلااباناانغلبو
كلذو.ءرخآلاىلعمهنمدحاريفيالنيرثاتسمءةيضابالا

لکدچوو.یغاوزلانتتیسنبلیسوباطخلایبامایایف
اماف.ةدمىفاهبصتخيةيزمبادرفنماسأرمهنمقيرف
ءباطلاىباىلافمهنيبماكحالاواياضقلاىفلصفلا
ىلاناضمرمايقةالصىفةمامالاوىراكنلاىلاىيتفلاو

عيبرلاوبامهيلامدقاملف٠ىثافنلاىلاناذالاوءىفلخلا
ءةركاذمللسلجمىفنيعمتجملاحلااذهىلعمهدجو

 

هقفرمبهزكروأهقفرمبهلآىتحلعلخسنلاىفاذك(1)
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نسحينمملجرهبناجىلاوسلجملافرطىفسلجف
:هللاقفالاؤسعيبرلاوباهنقلف‹عامتسالاولاّوسلا

املفهلأسف,سلجملاىفردصتملاىراكتلااذههنعلآسا
باوجلانعْفقوتولئاسلاهب(×)شافبجعىراكتلاعمس
:لاقفهتلاسمنعلئاسلابجا:عيبرلاهللاقف.مثلعتو

نادميلاّوسلانععيبرلاوباباجافءتنابجالب
سلجملاىفنمضعبهلأسباجااملفداعافلئاسلاداعتسا

نعمثباجافیرخآنعهلآسمٹباجاف4ءیرخأةلأسمنع

ىراكتنلايقيوعجرفردصلاىلاعجرا:هلاولاق.یرخآ

نمةوعدلالهأنمكلانهناكوءاحورطمهناكمىف

ام:عيبرلاابامهضعيلآسفةنهادملاويتاستلاكلذهرك
ىفلوقتام:لاق(2)!رافك:لاق؟راكتنلاىفلوقت

:لاق؟ةيئافنلاىفلوقتام:لاق!رافك:لاق؟ةيفللا

:اولاقمٹضعبىلامهضعبرظنهنمكلذاوعمساملف!رافك

ءاوقرفتوءاونمأواوعدف,«سلجملانعقرتفنلءاعدلا»

وباهبمهلباقامحبقتساباطخلاىباباحصاضعبناكو
ءموقلانعلجعهناهملعاوءباطخلاىباىلاءاجفعيبرلا
.ههجوىلعمکنیدمکنیبلصفلبالک:باطخلاوباهللاقف

اذهباطخلاابااوبتاكلبحلاةسوفنناانغلبدقو

مازتلاوهو:اهبهنوبتاعيو.ءايشاةعبراهيلعنوبيعي
لاومالالمارالاوماتيالاميرغتو(3)ناضقيبرومال
يغفلخلابةالصلاىفمامتئالاوءةيراكتلاءاتفتساوءةملظلل

ىنقزرىذلاهللدمحلا:لاقمث٠ىكبمهباتكهلصواملف

 

لئاسلاهراثأفيكبجع:باوصلالعل.اذك)1(

كرشلاىنعمب,رفكلاالةمعنلارفكهبداريوةيضابالادنعقلطيرفكلانالفغتال(2)

مالسالانمجورحلاوأ,هللاب

ءاطلابناظقسرومالامازتلابطقلاةخسنىفو٠خسئلاىفاذك(3)
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ةنهادملا

باطلاىلارابخا



ءیننورکذیوىنعمهفلباميفىننوبتاعی«هللایفاناوخا
امنافناضقيبیرومایمازتلانممترکذامامامهيلابتكف
لاومانممترکذاماماو.هللاباياستحایمازتلاناک

مهترمأمهيلااولبقااذاةملظلانافلمارالاوماتيالا

مكحاامنافیراکنلایئاتفتسااماو.مهسفتانعةارادملاب

اذاىنافةالصللىفلخلاميدقتاماو.هاوتفالىدنعامب

ملوساتلابىلصيومدقتيفحتفايتيدانةضيرفلاتيلص
.مالسلاومدقتلابهرمأ

همحرىیغاوزلانتتسنبميسوباطخلایبارابخانمو
هدتعتناكناورقلالهآنمالجرناهنعىضروهللا

هللاقيعضومیفادجسمینبیسهنابملعنمةمامذ

یلوالااهینبیالهناوةبرجةريزجنمةيرقب ترزميت
عضوملاىلازيهجتلاىلعلجرلاعمجافءىلاعتهللاءايلوأنم
كلتلنوكيلكانهدجسمناينبىلعهتميزعدقعو
لصواملفعضوملاديريناوربقلانمجرخف.الهآةليضفلا
روكذملاناكملابدجسملاىنبوهقبسدقباطخلاابادجوهيلا

نموهوهيلابوسنموهبفورعممويلاىلادجسملاكلذف
.ةروزملاةمركملاةنكمالاودهاشملا

باطخلایباىلالجرءاج:لاقییحینبییحیثدحو

:هللاقف.هينطعأفرانيدكيلعىل:هللاقفهفرعيالوهو

حلاف؟رانيدىلعكلنيأنمفكفرعاالىناباطخلاوبأ

نا:لاقو,اذك:لاقفباطخلاوباهيفلمأتفهيلع

ناانغلبو.رانيدلاهلعفدو.راعلانلكعمىتموصخ
ءريقفخآهلناک,نساریینایلمآنملجرهءاجباطخلاابآ

ناىلزوجيأباطخلاىبالىنسارلالاقفنونبتهللاقي
:باطخلاوبآهللاقف؟المأةاكزلانمائيشيخلعفدا
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ءهنیدضئارفىلعظفاحمرغناکوهبیتآف.هبیتتئا

ىلاعوجرلاوةبوتلارهظافخيشلاهباتتسارضحاملف
لاقمث.كلامةاكزكيخالعفدالجرللباطخلاوبالاقف
تنانافىوقتلاسابلكانسبلادقامنانونبتلخيشلا
.سيغونونبتثكنف.عوجلاالاكنلتقيالفهنعتيرعت

هللاهمحرباطخلاوباتامالو٠.خيشلاءاعدهيفبيجتساف

همحرىرفاعملاباطخلاىباةيرذنمةيرفاعمتلاق
متيقيفءقحلاتامباطخلاوباتامامل:«هيكبتىهو»هللا

ءةجچربالاكمئامعو,ةجرخالاكنوطببةماهةغاوزاي

سابعلاوباخيشلالاق.ةجوعتمماکحاو.ةحلبملاعتو

نمقحلابمكحينمدقفنعقحلاتاماهلوقبتربعامناو
ناکولو.باطخلالصفىفهماقمموقيوباطخلاىبالآ

.باتکیفدلجیناغينيملاذهريغ

باطخلاىباعمیغاوزلاةبالكنببوياییارابخانمو
یفمویتاذناضمررهشیفاجرخامهناانغلبامهغو
امهنمدحاولكفخاف.ردقلاةليلاوآرف,امهنوُوؤشضعب

هترخآهللاحلصيناباطخلاىباءاعدناکفعرضتلاىف

لاناايندیلبهمهللالوقيبوياوباناكوءكلذودعيال
فقوملاىفاذهامىخااي:باطخلاوباهللاقفةرخآلااهب

ملنابوياوبا:هللاقف؟ايندلاركذلضرعتتميظعلا

مث«وزيرب»اعيمجاناكو.هللااهينقزرالفةنحلااهبلنا

ايندلاهلتعستافبوياىبالقزرلاطسبلجوزعهللانا

تعمتجااميرهناانغلبو.هلثلنوکينانکميامعسوا

ریزجبنماهاریف«وزیرب»۰ردنالایفماعطةربصهل

تاقدصللهلامىفهديهللاقلطأهناو.اهمظعلةبرج
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عقدتالةاكزلا

لعظفاحيالنمل

شضئارفلا

ايندلابلناملنا

اهينقزرالفةنجلا
هللا

بويایبارابخا
ةبالكنسبا



ةنجلابهنباهركدي

N

بويایبامرک
.‹هللاهمحر

فيضلابهؤافتحاو

كشالفديعبلاوبيرقلاودراولاورداصللةالصلاو

۰هللاءاشنابیجتساهءاعد

حعتففءاحمقاوراتمیلةقفرهبتلزنهناهنعرکذیاممو

ام:هللاقف,ةرومطملاىفهلانبالزناوةرومطممهل

ءالاتنسحدق:مالفلاهللاقف؟ىنبايةرومطملاتلعف

ءدصقيملناكناواهيبنتىبصلالوقناكفءةنجلاحمق

لهآنملجرلکیطعافمالغلاجرخفءجرخا:هللاقف

عيمجبقدصتمث‹قيرطلادازمسرباحمقنينمثةقفرلا

.اريثکائيشناکو.اهرخآنعةرومطملاىفام

یفلبجلالهاخئاشمنمةعامجهتءاجهناهنعرکذو
وبایاراملف,لازهلاوعوجلانمةياغىفلحممماع

ءمهلوزننسحاومهلزنا,لاحلاءوسنممهبغلبامبويا
رخآلاوءاشعللامهدحانيشبكمويلكمهتفايضلحبذيناکف

لاحلااذهىلعهدنعاوماقاف,ةليفحةمعطاىلعءادخلل
نوکتنااودارافةبرجراعساصخرباوعمسمثارهش

مهلنمىلامهعمامباوهجويناوءاهيلامهتريسم
همحرىتسارلاروسمابأخيشلاكلذىفاورواشف,كلذ

اوراتخادقلوغيالئلبويااباعلطينابهلاوراشأوهللا

بوياهللاقف.مهدارمبروسموبآهملعاف.الدبهنود
:تاملكثالثرحبلاىفةرخصىلعابوتكمدجوهنا

ءرورغملهاجوآ,رطخوذالارحبلابكريالامهادحا

تنکیمکنمجرخاذافءیمکیفمادامیلامیامةيناثلاو
.ماسربلاهارتعااضارقهلامىطعانمةثلاثلاو,ايعدمهيف

لاقفء.هلوقنوتبثتسيهوءاجفهنمهعمسامبمهيلاعجرف
ذخادقناکناوحيحصروسموبامكللاقیذلا:مهل

وپاناکو.هلاوخاینعی.ةوالسىنبنممالكلاقيقشت
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لاغبقالطاببوياوبارمامثهتیادبیفكاذذاروسم
مهضعبهللاقفءتءاشفيكلكأتردنالاىفخئاشملا

هنعتکسف؟كلامةاكزجارخاىفاذهىلععنصتفيك

مشةعساتلامثةرشاعلاجرخيلعجفليكلاىفعرشىتح
ىلادوصعيمثةسداسلامثةسداسلامثةعباسلامثةنماثلا

هلعفاذهناكف,ةسداسلاىلاىلاوتلاىلعمثةرشاعلاجارخا
مهلومحرفوامثءبحلانمهدنعامعيمجلیکلمکانايلا
اوقرصتاف,مهطبثدقناككلذلو.نمثالبةلصاماعط

۰نيرکاش

نباهعموىرمدلابوقعيابایمسیمهدحاناکولیق

مكيدياباميفاظحىبصللاولعجابوياوبامهللاقفهل

نممناكو,كفورعملالهانكيناهلاولاقف,ماعطلانم

علطایتحهوعدلاقف,هبترشاالاقحتسمناک«هالوتت

ىدنعهنامهللاقحبصااملفءهربتخأوهلاوحاىلعةليللا
.ةيالولالهأنم

هباحصانمةدعىفةرمتاذجرخهناهنعانغلبو

اوأرذانوريسيمهامنيبفلبجلاةسوفنةرايزنوديري
نعاولزنو,ودعللركسعهنااونظفتلقادقةقفر

ليللامهنجاملف.مهنمابيرقناكلبجىلااوأجلومهلاغب
نوكيأ:لاقف.ءاشعنودهناوخاتيبموهتيبم.همها

امیدنعوءیبرجلابواناوريقلابماعطنمزيفقفلأىدنع

؟ءاشعالبیناوخاوانآتیبآو,تیزلانمامادااهرمغی

ىلاةقفرلالهالصوالو,ىوقتلاءرملارخديامريخنا

ءاهباحصاىلاتدرىتحءاهيلعاوطاتحاواهوفرعلاغبلا
اراقتحاوءفورعملالعفيلعاثحهدازاممةليللاكلتتناكفا
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ةيبغلاكاكسلاءارآ

اممدايدزالاىفاهصرحو«ايندلاعاتمنمهرخديا

هيلعهللاةمحر«هيدينيبهمدقي

ةيضابالاىفسماخلاقارتفالا
لوذرملاهبهذمهلاحتناوكاكسلاربخ

هللادبابفرعيكاكسلاناانباحصانمةدعركذ

لهآنمباهلناكو,نكسملاىرانطنق,بسنلاىتاوللا
دباهلدلوينالبقجحلاىلاهجوتهاباناانغلبف,حالصلا

دقناهمانمىفىآرقيرطلاضعبىفناكاملفهللا

ادولومدجوهلهاىلاعجروهجحىضقاملفناطيشهلدلو
هوياهعفدبدالالمتحاالو.ًاشنفهللادباىمسف.«هل

ملحلاغلبودتشاالو.,نآرقلاظفحوًآرقف.ءبدؤوملاىلا

ىلاهسفنتعدقئاقدهنملاناملف.,ملعلابلطىفذخا

.فالسالاهيلعامذبتوءفالخلا

لطبآ,قحلالهاعيمجاهيففلاخلئاسمعبسلاقيو

ىنغأدقهللاناهمعنبالاق,نيملسملاىآروةنسلا

ئارنمسيلفزيزعلاهباتلببابلالاولوقعلاىلوأامهنع
ةثلاثلا.ةعدبةعامجةالصلاناهلوقةيناثلا.ةنسنمالو
:اولاقناذالاهباحصأووهعمساذاف.ةعدبناذألاناهلوق

الامبزوجتالمهدنعةالصلاناةعبارلا,رامحلاقيهن
لوقبناهلوقةسماخلاو,نآرقلانمهريسفتوهانعمفرعي

ةساجنبسجنكلذلكمدآىنبدامسىفتبنياممتانجلا

ءلمقهيفبوثبزوجتالةالصلاناةسداسلا.هيلعتبنام

سجنءايااهسردنيحردنالاىفباودلالوبناةعباسلا

بوقعيىبانعتدجو.لسفلابالاهيلعتلابامرهطيالف
باحصاةيقبانكردا:لاقهللاهمحرثافننبفسوي

118



نعنيبنجتماوجرخةالصلاتقوبرقاذاكاكسلاهللادبا

اهيفنولصيفمهسفنالاهوُوؤيهدقصحافمىلاسانلا

نولصيةيليطسقبخويشلاةعامجكرداهنعو.یدارف

الامهريغونيفلاخملانممهلكةلبقلالهأىتومعيمجىلع
ہطبارمهیلجریفاولعجمهتمتامنممهنافكاكسلاباحصا
فلسلاخئاشمناکو.هيفهنوراویعضومىلااهبهورجو

لئاقفتوافتتو.هباحصاوكاكسلاىفمهلا.وقابراقتت

هباحصاينفدقبهذملااذهو,مهقافنبلئاقو.مهكرشب

لاحكرانطنقمهبهذمزواجتيملمهو.ةيقبمهلقبت

ناقيرفلاىنفىتحنالجراومهبهذمزواجتيملةيثرفلا

نمحرلاةمحرريغىلا

دلخمنبدیزیمساغلاییارابخانمءیشرکذ

هللاهمحرنيينايسولافاتلزنبیلغيرزخیباو

ةيليطسقةماحةماحلالهانمرزخوباومساقلاوباناك
یفاعربدقاناکوءرزخیبانمنسامساقلاوباناکو

ناسللاملعوبدالاهنعاذخأىذلاامهغيشناكوموللا

همحرىسوفنلانوقرزنبناميلسعيبرلااباعورفلاملعو
ناکوبويایبآنبنونحسنملوصالاملعاذخاو.هللا
ءهيلعارتقمرزخوباوقزرلاىفهيلعاعسوممساقلاوبا

یفامهناشنسمناکولیق.هیدیبسکنمشیمیامنا
.ناکنفیآیفذخآوباتکةءارقیفاعرشناامهتیادب

باستكاللرزخوباضهنيواسردامهباتکنمناذخاياناكف

ديقيباتكلامساقلاوباذخأباغاذاف,ةشيعملاحالصاو

هنوُؤشنمرزخوباءاجاذافرزخوباهرضحيملاسرد

ثيحنمىلعدع:هللوقیسردبهتوفیهنآملعدقو
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مهملميمسساقلاوبا
٠مهيلعقفنيو

هبذدمينایششخب

لمهجلالعهللا

ءةرمكلوناترمىلمعن:مساقلاوباهللوقيفكتكرت

الصحناىلاامهبآدكلذناكف,هذخأناكدقامهعمديعيف

قبسلاةليضفنمرزخىباىلعمساقلاىبالوةمجمولعىلع

عموانركذامبسح«ةشيعملابلطنيحهبهتوفيامردق
ةيلطتناكفنيباشاردصتامهنامث.هنعرصقيملفكلذ

بلاطلكامهيلعارقي.ةهجلكنمةوعدلالهأ
ثيدحلاونآرقلاملعنم.ءاشنونفلاىأنمبلطام

سهتشاىتحةريسلاوةيبرعلاملعوهقفلاولوصالاو

.امهرماالعو,ءامهركذ

مهتنمئاقلاوةبلطلايلعقفنملاوهمساقلاوياناكوےس

اذهكتباناةماحلالهانملجرلاقفىحكاذذاهوباو
ةآرمامساقلاوبأجوزتو!!مهيلعقفنيومهملعينونجمل

نسحتتناكو٠ةياغلاىمستداهتجالاوحالصلالهانم

دحانااهرضحمبامويملعاو,هليبسفوعامىلعهنوع

لاقو.كلذلركنتفجوزتدقهيلعنوأرقينيذلاةبلطلا

ىنفلبینانمىلعنوهامكدحاتومینغلبینالهباحصال
ول:لاقف؟اذاتناتجوزتملو:هلتلاقف.جوزتهنا

ءاهبىنتافنمماهديفتساملعلانمةلأسمناكمتملع

ینبذعینایشخاالوبرغموآقرشمیفیلحراهیلاتددشل
.لهجلاىلعالاهللا

اهتاكلذوةآرملاهذهداهتجانمانفلبامضعبركذنو

ةالصلاىفةءارقلاركذدروفةبلطلاةةركذمىلاامويتفصا

هستىفآرقفةالصلاىلاماقنمنابلوقلامهنيبتعمسف

ءةداعالاهيلعنااهبقطنالوهاتفشةءارقلابكرحتتتملو

ةالصاطايتحاتداعافتلبقاليللاءاجوكلذتققحتاملف

قرفكلذىفوتلقسابعلاوبالاقةدحاوةليلىفةنس
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ءتصناومامالاهيفزهجيامارقيملاذانومأملاةالصنيب

مامالاهيفرسياميفاماورهجلاىفبجاوتاصنالادنعو

صيخرتلامهدنعفعضيوءانباحصادنعةءارقلانمدبالف

ناىلوالاانريغدنعو.مامالاهيفرسيامةءارقكرتىف

ةياغلانوكينانكميف.مامالاهنعهعفركرتناو«ارقي

نوکينالمتحيو.مامافلخاهماعنمةالصلصتمل
ىلعاهطايتحانوكينالمتحيو.لاوقالادشابتذخا

.ةصاخرهجتملاممتلصام

خئاشملانمامهريغورزخاياومساقلااباناانغلبولاق

ةيدابلالهانوملعيءةيدابلاىلانينسلانمةنساوجرخ
ءاوسناممهنورکذیو.مهندرومامهفنماولهجام
خئاشملاعمو4اولضيف.اوريغياللمهلاوحانودقفتيو

ءايحانمىحىفمهامنيبفثادحالاةبلطلانمةعامج

بهذمىفهنامعزيیراکنلجرباذاةيبهولاريربلا

هوقلتفهيلعناكىذلابهذملاهركوهيلاعجروةيبهولا
ةهسفننمرهظاولاوحالاربایفمهدنعناكو.لويقلاب

امناو,نيحلاصلاىفابحوبلطلاىفاداهتجاولاححالص.

ملوهلاتفيفمهضعببرفظيلةرغخويشلانمبقرتيناك
خويشلاجرخدقومويتاذناكاملفرمضاالدحانطفي

مهتالصفئاظوبلاغتشالاىفاوذخاومهليقمنمةبلطلاو

ءبناجیف,ادرفنمیلصيدحاولكذخأو,رهظلاةالص

ىراكتلاهدصردقو.ةيحانمساقلاوباخيشلاىحنتو
ةزوكرماحامرىأروةلففلاهذهىفةصرفلازاهتناداراف

خيشلاوحناهبدصقواحمراهنمبذتجاف.اهنعالوففم

هءاجف,هدصريوهاميف.ةمهلافورصموهومساقلاىبا

یریوهوهفلخنمهنعطف.هبداريامعهتلفغنيحىلع
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یارامهاکیااهنا

كلهجنم

ةمهيشملالعدرلا

ةنعطلاتذخأامناو,همادقنمحمرلاجرخالهكشدقنا

اممحمرلادفتفاوشحمهيلعناکو,ابناجهدسجنع
ودعديكنمهللاهملسالو٠خيشلادسجملسف.هباصا

اوقفطف.هوذخاوهوردتبافردفلابسانلاحياصت.هللا

مهيآرهيفاورفءخويشلاىلاهبنايتالانوديريهنورجي
لاقفخويشلاةعلاطملبقاثدحهيفاوثدحينااوريملو

رواشآیتحیتورظنا:مهعمرضحنممهءاقباهرکنممهل

مهفرعفداعفدوعيومهيفلصيامرادقمباغف,خويشلا

خويشلاريمللجرلاوءهولتقفهلتقباوراشاخويشلانا

مساقلایباىلارظنلبجلاةسوفننمالجرناانغلبو
ةنيزوبهذلابالحمجرسبةجرسمةبادىلعابكارناكو
نماذهسيلخيشايمساقلاىباليسوفنلالاقف.ةبيجع

وبایکبف.مهلاعفانمكلذفرعيالو,ةوعدلالهاةريس
دقهنابيقلنمربخأفلبجلاىلايسوفنلاىتأومساقلا

هاكباامناهلاولاقف,هاكباىتحمساقلااباخيشلاظعو
رفاسيةميظعةيطممساقلاىبالناكو.كلهجنمىآرام
عمكلذبرهتشاو.ةينسةلحوميظعىزبناوريقلاىلااهب
اذاناكو,بسحلاونيدلاوبدالاوملعلانمهبرهتشاام

ءتالاؤسلاترثكوةنيدملاتبرطضاناورقلاةنيدملخد

ءىشىففقيالف,هلاهنورخديتالضعمىفثحابملاو

.هركذعفتراوهتلزنماهبتمظعفءاهنم

مهنيبوهنيباميفعقوىتلاهلئاسمنمف
نيقراولانملجربزاتجاهنالادجلا
قلاخلاهيبشت:بتكيمساقلاوباهاءرفميهاربااباىنكي

مظمتساف,اريبكاولعنوملاظلالوقيامعىلاعت.هقلخب
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ىلامتهللاىلعهتءارجنمهبشملاهبىتأاممساقلاويا

هبشملاهللاقیتحةرظانمامهنيبترجف4هيلعكلذركئاو

ضرعالوسوچالومسچپسيلهللانامعزتتنكاا
وباهللاقف؟لوقیفیکهبرلطبینادارانمعیتربخاف

لوقتلق.امهنيبمالكلاعطقناف,اذهكلوقلثممساقلا

هتفصواذاديرياذهكلوقلثمهبشمللمساقلاىبا
.هءاقيتلطبافثداحلاءانفتمزلاثودحلاتافصب

مهوناوريقلاكولمدنعردقلاميظعمساقلاوباناكو

عيمجوةيضقممهدنعهلئاسمتناكف,كاذذاةعيشلا

اذاناكىعيشلاميمتاباناكلذنمف,ةيضرمهلاوحا

هلوءءارمحةيارباملعماشيجاهيلاهجوةدلبىلعطخس
اضرلابجوتسانمىلاريسینمعمهجوتءاضیبةياراضيأ
ميمتابآناانفلبف.طخسلاواضرلابناتدوجومناتي!رلاف

عمسوءارمحلاةيارلاهيلاعفدوةماحلاىلااشيجهجو

ولايالالجعناورقلاىلاهجوتف,هققحتومساقلاوباربما

لاقف.هتجاحنعميمتیباىلعلخدیتحادهج

ةيارلاهيلاعفدومهنعىفعف,ةماحلالهاىلعكوفع
هقبسينأةيشخلحارلاىوطيادجمعجرف.ءاضيبلا
لزنامف,ةهوركملاراثآلاضعبةماحلاىلاشيجلا

ءاضيبلاةيارلابلصودقمساقلاوباوالاةماحلاىلعشيجلا

.هورکمالوءوسبدحالاوضرعتيملوءاوحنتاهوأراملف

اورکذوأهیبحاصومساقلااباامویميمتوباركذو
اماو,هلثمبرملادلتملفدلخمنبديزيامالاقف,هدنع

ملفلداجمیتففلیفنزنبدیعساماوعروملاعفيلغي
هللاىضقناىلا,ميمتىباعممساقلایبالاحهذهلزی
ٹلاثالوميمتیباسلجممساقلاوب!رضحينابلجوزع
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ىفةتازموق
ايقيرلا

هللالوسرفيسهيرينامساقلاوباهيلاحرتقافامهعم
مساقلاوباهلوانتف.هاياهاراف,ملسوهيلعهللاىلص

ميظععورهلخدوميمتوبارعذو.هيدينیبهزهوهلتساو

لوقياهدعبميمتوباناکف,هلهدریتحهتفاخمنکستملف

تنکمنيحیسفنىلعنمآملینا:هئارزونمهرضحینم
ىتح:لاقوأىديفيسلالخديىتحفيسلانممساقلاابا
یبانممیمتیبآسفنیفعقوف,یدیىلافيسلاعجري
لوقهيفلبقيمويلاكلذنمراصفميظعفوخمساقلا

لجرهيلعلوقتناىلامساقلاىباىفنعطلاشكو,ةاشولا
ميمتیبارمایفمساقلایباعمثدحتهنامعزیدوهی

هيلعموقنفريسيالاهنيبواننيبسيل:مساقلاوباهللاقف

٠ناوبيقلاىنعي«هللاءاشناةنيدملاكلتنمهجرخن

غلبو.ميمتیباىلالوقلااذهعفروىدوهيلاردابف
ىدوهيلاةثداحمىلعمساقلاابااوبتاعف,خئاشملاربخلا

.كيفانازعهللانسحا:هلاولاقف

ىفةيدابلاىلارخيمهتداعبسحىلعخئاشملاناكو

ةتازمتناکوةتازمىلامهجورخشكاناكو.عيبرلاناوأ

ءليخولاجرولاحولامنمةميظعةوقىفةيقيرفاب
اماوءسراففلآرشعینثایفكاذذااوناكمهنا:اولاقو

.ةرثكنوصحيالفلاجرلا

هلمهتعاطومساقلاىبالمهتبحمةدشميمتاباغلبو

نيددذلابهذمالهآنممهريغومههرماوالمهدايقناو

ملسالمهاعدولهناملعف,ةيقيرفالئابقنمةيدابلاب
یدوهیلاهلقنامهرطاخیفروصتو.دحأمهنمهنعفلختي
>هيلعمساقلایبامایقنمرذحياملئالدهدنعتماقو

ثعبيومساقلاابالتقينابهرمايةماحلايلعهيلاوىلابتکف
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نمهتمهناكملمساقلایبالتقدريملىیلاولاو,هسآربهيلا

هلظعاولاكمساقلاىباىلعلبقالب.ةيعرملاةقادصلا
مکنا:لاقفتججحینالاقف.جحلاىلاريسملابهيلعراشاو

لاقفهلضفنورثْؤتوجحلاةداعانونسحتةيبهولارشعم

هيلاوميمتوباًاطبتساو.«نيترمجحاناىلعهللسيل:هل

نكتملف4لوالایفبتکاملٹمبایناٹاباتکهيلابتکف

لاقومساقلاىلعلبقالب4هبهرماامىلاةردابماضيأهعم

لثمكبهذملهأمظعماهيفىتلادالبلانضعبىلاجرختالأ

ینارتالاقف؟كباوعفتنيومهبعفتنتفامهريغونالجراو
ىفوءةيليطسقايندلابىنعي؟يحاتاوايندلانمجرخانآ

همكحةياهنوهرمامامتنمهللادارااهبتنيملكلذلك

هيلابتكفهبهرمااملاثتمایلاولانمميمتوباًطبتساو

تهجواما:هللوقیومساقلایبالتقبهرماياثلاٹاباتک

باتكلالصواملف.كسأربىتأينمتهجواماوهسأرب

ملناملعومساقلاىبالتقىلعهمزعهنمنيبتوثلاثلا

باتكلاهلوانومساقلااباىعدتسا.لوتقملاوهناكهلتقي

ريشاتنكاذهلجال:هللاقوثلاثلاوىناثلاولوالا

ىتمالسعمكتمالسىلعلاتحاتنكامناريشاامبكيلع

.ىسفنالاكيلعرثواالنآلاو.ةمالسلابهللاردقول

لاقوتوملابنقياةئالثلابتكلامساقلاوبایراملف

نيتعکرعكریتحهکرتف:لاق.نیتعکرعكرایتحینلهما
حالسلامهيلعالاجرةنوحشمرادلاوالااهمتتساامف
هسفننمىلاولادجيملفهوبثاوومساقلاابااوردتباف
هتكرداو«ةلاحلاهذهىفمساقلاىباةدهاشمىلعةردق

یفةفرغىلاعلطفةديكالاةدوملانمامهنيبالهيلعهتقفش
یبادییفناکولیق.هيلعاهبابقلغاو.اهلخدفرادلا

125

مساقلاىبالتق
زمصلافرطنم

ىمطافلا



حوسنیبا
رزخیاو

مساقلايبالتقك

سحأامهمف‹هسفننعمهعفاديلمجونيكسمساقلا

هيلارظنمهبرهولاجرلاعفدمساقلااباناىلاولا

بابلاهسفنىلعقلغاولخدهورصحوهوعفدااذاو.كلذب

اديهشامولظمتامف.هولتقناىلامهعمهلاحهذهلزيملف

٠.هوبيغهولتقاملفهيلعهللاةمحراديمحىضمو

همحریتازملابوقعينبنالسيودمحمابااوردتباو
اوضمو.مساقلاىبابحاصتنا:هلاولاقوهوذخافهللا

جرادملايفا؟هتبحصنيا:الصنتممهللاقوءنجسلاىلاهب

اذاةبالسلاامهيفدمقيناعضومامهو؟سبينرغمأ

يهجنالسيودمحموباناكو.قيرطلاعطقلاوجرخ
ىلاهباوهتنااملفلجوزعهللاباتكلاظفاح.توصلا

ةءارقالانأشهلنكيملف,نآرقلاةءارقىلاالنجسلا

هتماوقلامنجسلالهاىكشىتح٠.اراهنواليلنآرقلا

نجسلانعكلذدعبلئسمثنجسلانمجرخاف.قرالانم
٠.نآرقلاةءارقلحلصي:لاقفهتفصنعو

لهاعيمجدنعهيفةبيصملاتمظعمساقلاوبالتقالو

هيفاودجيملو,اميظعاغلبمهلتقمهيفغلبوةوعدلا

هراشببلطلاو,همدنعربصلابمهسوفنتحمسالوةولس

مايقلاىفخئاشملانمهممنمورزخوبآخيشلاعمتجاف
اوريملمهناالاءلالضلاةمئاعافدولجوزعهللاماب

الوةوعدلالهاةرواشمنودكلذنمءىشىفاوعرشينا

سلبارطةهجىلااولسرافمهداجنتسانوداوضهنينا

مهخيشناکوةسوفنلبجىلاهجوتفلیفنزنبدیعسحونابآ
نبهللادبعنبنوع»مهروماىهتنيهيلاىذلاوذئنيح

ءمهرواشوحوتوبامهعمجف«سایلایبانبسمعیبا
انبنظيیذلاوفعضىفونامةمقودعبنحن:هلاولاقف
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اونوکومکرمایفاودجنكلوء«هيلاضهتناللضفلانم
مكنعلخبنالو‹هيلعانردقامبمكنیعننحنف‹مكتبهاىلع

عمتجافةبرجىلاراسوحوتوبامهنععجرف.انتقاطب
ىفمايقلامهتمةماعلادارمناكفمهراشتساواهتعامجب
ىتساربلاحلاصىبانمناكامالاخيشلاراثبلطو«هللا

ءهريغںیملامیآرهلعلو.كلذهركهنافهللاهمحر

راثآلاىفءاجامكىقتتناىغبنياممنمّؤملاةسارفو
فالنلالهأمكسفنأىلعاوجيهتالحونىبالهلوقنمناكو

مهنافةماعلاالاءاديىوقأوءاددمواددعمكنمكأمهناف

ىلاحوتوباعجرفحونىباخيشلاةوعدةياجااوبحا
خيشلاىآرقفتافسلبالهادنعامبمهريخافخئاشملا

میمتیبانآشیفةيماینباوبتاکیناىلعهباحصاو

ةيماونبو,اعيمجمهيلعمهمايقنوكيل,مهوضهنتسيو
باتكلابتكينابحوتابااورماف,سلدنالاةريزجب

ىتبىلاباتكلاهجووىآرلانمهوداراامبمهنعهبتكف
ميمتیباىلاهبیهتنافقیرطلاىفباتكلاذخاف,ةيمأ
اضيآنالسیودمحموباناکو.اقنحاودادزاف,هآرقف

الهباحصاللوقيناكو.ميمتیباىلعمایقلاهرکنمم

مهيفمكلسيل«ةتازم»لئابقنممكعمنملجنانوملعت
ىلاامويرظنو.هيلعنولوعتوهبنوموقتام

ميمتىبآىلعمايقلایفیوجتلارٹکادقوحونیبآ
نامٹ.كاوجنجرختنيأنمحوناباايملعاس:هللاقو

لسراف.هلاتقلمهدادعتساو.هيلعمهجورخبعمسميمت

مكلئاوأاهبتناكىتلا‹مكدالبىلااوعجراناخئاشملاىلا

هيلعتناكامیلعاونوکتفاهبغوترهاتنماذهلبق

دارمكلذناكفانلئاوأهيلعناكامىلعنوكنومكلئاوأ
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لجمتيرزخوبا

یاغابرصاحیف

ميمتوباهلاقىذلااذههباحصاىلعضرعفرزخیبا

راٹببلطلاو.هلاتقو,ميمتىبآةبصانمالاةماعلاتباف

غيراوبازلاةيحانىلالسرارزخابانامث,خيشلا

مهرفنتسيینتودملانبالامجدمحمابآنالجراوو

رزخیبالسرناقاحسانببوقعيرکذومهدمتسيو
ةوقىفاوجمهرفنتسافنالجراولهاىلاتلصو

عومجهلتعمتجارزخابانامث,كاشحالسوةميظع
ءمهترٹكهتبجعاف.الاجرواليخةرثكدادعاىفةتازم

نعالضف,ةتازمضعبببلطامكرديهناهسفنهتثدحو

نمرظتنیملف,ةتازمريغنمتاعامجهعموفيكواهعیمج
ميظعلاعمجلااذهبةصرفلازهتناف,دادمالانم«دادزي

(ېياغاب)ىفةّئبعتلاىلعمزعو«هلعمتجاىذلا

لاقهللاهمحرىدومحنبنوميمدمحموبأثدحو

دجسمبياغابىلااوجرخنيذلاذيمالتلاحاولاتدجو

دجسمصحشبةسورفلانوملعتيكلذلبقاوناكو,ةينملا

ءسويفتبةمونكجراخفةينلادجسماماتلق.ءرزخىبا
یتثدحفرزخیباخیشلادجسماماوءةرماعكاذذاتناكو

اهفراشيىذلادجسملاهناسويفتشاقدلهأنمنسلاوذ
نعيکح.كلذنماوحنتعمسو.ددعىفاوفقودقو

ليقوةكربلافورعمعضوموهوهبقثوينمم‹مهرغ
.ملعاهللاو.ةماحلابوه

ءعافدلاىلعةيالولاهلاودقعرزخابانامث:لاق

هلاودقعاوبلطامباورفظينامهناىلع.قحلابلطو

.دادمالارظتنيملورزخوبافحزفءروهظلاىلعةيالولا

نايطاهيفو,اهرصاحياغابىلاهركاسعتلصواملف

ادئاقناکو,ميمتیبالبقنماهيلعايلاوناكو.ىلقصلا
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هملعيميمتیبایلانایطبتکف.هداجنامیعزوهداوقنم
ینایسولارزخیبابفرعی«ربربلایفارئاٹماقامئاقنا
كلذلمتغاباتكلاهغلبالوميظعقلخهيلاعمتجاهناو
رزخیباةوقبنایطدنعنملسرلاترثآدقوءادیدشامغ

عمجف.ركاسعلانمهلوحراصامةرشكوهرمآةدايزو
لاوشنمنيرشعلاوثلاثلامويلایفناکاملفهرکاسع

ءياغابىلاهرکاسعبجرخءةئامثالثونيسمخونامثةنس
غلبو«نایطهلتقدعباهنمابیرقهافاوفرزخیباءاقلدیری

ناکوءامیظعاغلبمانایطرزخیبالتقمیمتیبایف
عضوملالهآهنععفادراصحلادشاانايطرصاحالرزخوبا

اوسيآوءةميظعةدشمهايارزخىباةرصاحمنماوقلف
ءميدقلارصقلاىلارزخوبارطضاو.ةمالسلانم
اولعجعضوملالهأكلذىآراملف.مهبفظلاىفعمطو

مهبحاصتومدعبلاومالانمرصقلاىفامنوبهتني

هيفمهامیفاصالخهدنعنوجرینلةيفخاهنولذبيف
ءرزخیبآرکسعلهآنمعفتلاهيفنولمأينمبو
.للخلاركسعلاىفنومريوكلذببولقلانوليمتسي

مهترفظةليحاوراداوالامهريمأرکاسعمهتلصوامف

.لالالذيبهتولواحياوناکامب

هللاقيرزخیبارکسعنمةتازمنماذخفناكلذو

باسحالاةئايصىلععمطلابحمهيفبلغنايليىنب
ناومهاوهتسادقعمطلاناعضوملالهأفرعف«نايدالاو

لامپءافخیفمهولعاجف,مهانمنوکرديمهتمناصمب

عوقولاببساونوکیو.لاتقرغباومزهنیناىلعلیزج
ركسعلالهآنمدحانكيملوءرزخىباركسعىفلشفلا

الوءمهنالذخىلعنايليونباهذخأىتلالئاعجلابملع
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ینبنیبناکولیقءةيندلاهذهلثمىفعوقولابمهومهتا
دوقح«ةندب»مهللاقيةتازمنمرخآذخفنيبونايلي
نماورمضاامىلاةعيرذاهولعمجيناىلعاومزعفةميدق
محتلاوناعمجلاىقتلاوءذئمْؤيدغحابصناكاملف,ردفلا
ىلعتفاختةندبناركسملالهأعماسمىفاوقلاءلاتقلا
لب.لاملاولهالانوکرتيالمهناومهلهأومهلاومأ

ذاقنتسانوديريمهنأكاومزهنافءمهرامدیمحنوفاوتی

ءليلبمربسمالكلذامناو,ةندبنممهيلهأومهلاومأ

رزخوبآركوءركسملاىفةميزهلاتعقومهمازهنادنمف
سكسعلاةقاسىفاوناکو.مهلاٹماودوبعوحونوبآو

دوبعلتقو.ريثكقلخمهنملتقیتحهرخاوآنومحي
ميمتوبآمهافاوفرکاسعلاتقرفتو.لتقنميفهياحصأو
لامجلاومتفلاولاومالانمهركاسعتدخافءاومزهنادقو

بلطىفميمتوبآیدامتو.ةرثكىصحيالاملاغبلاو

‹(1)ريسلانمیریزنبفسویهافاوو؛رزخیبآ

؛رزخیبآبلطيفادجممهنمدحاولکةليسملانمىلعنبا

تعجرو.هرمآيفخوربخهلملعیملوءروعوىفنخاف
.ركاسملاهنع

غيرلهآدادمابلبقأدقلامجدمحموبآناکو

نبنورزخمهعمجرخدقوةميظععومجىفنالجرواو
اعضوماولصواملف,هنامزىفريهاشملادحأوهولوفلف

ءياغابنمراهنتفصنةريسمىلع‹الطينادوفأهللاقي
باتکیفةميزهلاربخبلسركانهمهاقلتف‹ليقاميف
سمأوهعمنمیکیاویکیلاحلاةفصبباتكلاارقاملف

وبآىحتتركسعلامزهناالومهلزاتمىلاعوجرلابسانلا
هتيالورقموهو«ريشأ»نمهلعلخستلاىفاذك(1)
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هللاقيلبجىلاالىتحاجنلاهبیدامتوسانلانعرزخ
نيعبرأكلانهاماقافنيجويدمحموبأهعمو.ترجامتلت

الامامطذئنيحامهلسيلولاق.ربخلاعطقناىتحاموي

٠هبناشیعیفهجلاعیفنيجويدمحموبآهدیصي(1)ںیوالا

حوتوبااماو.اهبرقتساوةسوفنلبجىلاهجوتمث

ميمتوبآجرخفالبایعریلظو«ةءابعسبلو(2)سنختف
یفالامشوانيميلسرلاقرفوخويشلابلطىفًاداج

.مهبلط
ایعارحونابآلسرلاتفداصذانوبلطیمهامنیبف

سيلهلاولاقوهوفرعو.ةفوصوملاةلاحلاىلعاركنتم

ىبآىلاهوداقودافصالاىفهوديقو.لبالاىعريكلثم

قلخىلعرانزلاهوسبلاناوريقلانماونداملف.ميمت

قوسلکیفهبنوفوطياولعجولمجىلعهولمحمثهثر
هللانيدةفلاخمىفىعسیذلااذه:هبنوحربیوهباورم

یعسنولفاغهنعنحنوانامزهيفىعس«هيلعمايقلاو
دافصالامهدعوودادمالادمتساوةبرجبوةسوفنلبجبهيف

ناکوكوكيمرونباركذاميفهلكاذهو.ىدانملالوقيامك

حونیبآمآتناکورانطنقةسوفننمكوكيمرونبنسح
كلذاوآراذاف,ةماشوادلجرهظتوهبنوفوطينيحهعبتت

اوتاكفءةّوبللاالادسالادليالنيلثمتم:اولاقواوبجعاهنم

وبألاق,ناجسلاهباولكوولمجلانعهولزنأاولزناذا

تمميتوسمشلابرغمبرقدقوامويىنولزنااملفحون

تصرحف«ىنولتقينانمةشيعلاكلتتقفشادقوةالصلل

لخداديعسايناجسلاىللاقف.ةالصلاىلعليجعتلاب

ادهناالا.سرعتائبسنجنمرونسلاکةبيودیهوناكسالابربوعمجهلعل(1)
٠.ةأمكلانمبرضربوالاتانبدصقيوا.اهيفروهشمريغعمجلا

.هيزغورکنت(2)
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املف,ىلصتذئنيحودريلاكنعلزأوحرتساودابخلا

وبآلاق.یسفنتنکسو«ةايحلاتوجرهنعكلذتعمس

يالوملاجرتکرت:لوقیوینئیجیمهنملجرناکوحون
ةعضبهلكأوكمحلقيزمتبنوددهتيوكرمأىفنوثدحتي
ءليمجلانسحلاالاهدنعسيلانالومنكللوقاأفءةعضب
ءىنعكلذهغلبف‹هعماسرسياملئاضفلانمهيفركذاف

ميمتوبآینعیفعاملف.ءینعیفعنایلا,يلعهفطعین

لبقىنئيجيىذلالجرلاناك,ىتلزنمعفروىنبرقو

ءانالومديبعنحنامنالوقيديدهتلاوةفوخملارابخالاب
.هانهرکههرکنمو«هانببحاهبحأنمف

هباحصأعمجمیمتابآنامٹ:حونوبآلاق
هتبتكدقتنكىذلاباتكلالمأتوهباتكوهوارزوو

ىنامهلركذف.هركذمدقتملاةيمأىنبىلا

اوداراو,هرسبحاصورزخیبآبتاك

ءروكذملاباتكلاطخىلعهنوضرعيىطخىلعفوقولا

یدوهیلجرمهدنعویربغمآهتبتکانآلهاوفرعییتح

حوتوبآلاقفهطخمكلجرختساانآیدوهیلامهللاقف

ةربحموةقاطببىدوهيلاىناتآذامهيبياىفانآامنيب

كدنعامبرذتعاوكنعوفعيناانالومىلابتكأىللاقف

ةربحملاوةقاطبلاعضوو.وفعلاريثكانالومنافجاجتحانم

ںسرلطس4بتكألتلوانتف٠.ینعجرخفاهتاداو

باتكلاىنركذولجوزعهللاىنظقيأمث.,ريغالةلمسبلا

عقوهلعلتلقفةيمأىنبىلاميمتىبآناشىفمدقتملا

ةديكموةعيدخءاجامناىدوهيلالعلوميمتىبأدنعباتكلا

اباتكتفنأتسامثالوأبوتكملارطسلاتصصقفءاحصنال
یدوهیلاذالیلقدعبناکاملفینمدوهعملاىطخريغطخب
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لاٽهتابسحو.ارورسماٽالذجپاتكلالوانتولخددق

ءارزولاهيلععمتجافميمتىباىلاباتكلاعفدودوصقملا

باتكلاولوالاباتكلامهيلاعفدونيقراولاعيمجوباتكلاو

طخلايفلتخمنيباتكلااودجوو.‹.طخلاضرعفىناثلا

باتكلابتاكناىلعمهتملكتقفتاف.فورحلايقفتمريغ

ءمهقذحاادحاوالجرالاىناثلاباتكلابتاكريغلوألا
حصولهلاولاقف4هطخلدبهنارغدحاوامهبتاکلاقهناف

باتكلااماونيرطسوأرطسىففالتخالاعقولتمعزام

٠.بتاكهعيطتسيالامماذه,لاحمفهلك

املفهدویقیفءاجفحونیبآیلاهجومیمتابآنامٹ

جاعنمهمئاوقریرسىلعءارمحةبقىفهدجوهيلعلخد

هلوحو.,ءارمحةوسنلقهسآرىلعورمحبايثهيلعورمحا

ىلعبلغهلككلذتنياعاملفلاقءحامرلامهيديابلاجر
.هللاحورنمسآيأملىتاالا,لتقللترضحاامناىنظ

لاق.ءىشلکتوكلمهديبنمهتيصانبذخأيناتوجرو
عفراملفايلمقرطاف.هيلعتملسهيدينيبترصاملف
؟ةيمآیتنبانیفمتبتاکمکنااقحأدیعسای:یللاقهسآر

عفرتیتجحولبقتیترذعمتناکنایدیسایحونوبآلاق
مالكلاىلادجواملفكدنعاملقلاقتججتحاوترذتعا

:لاقنايبلاريثكناسللاحيصفنانجلامهشناكواليبس

مويمهنيبواننیبامتملعدقوةيمأینببتاکنفیک

ىفةنوعلملاةرجشلامهو.,نيفصماياولمجلامويورادلا

طسبتاومسبتوهرسميمتوباكلذهنمعمساملف.نآرقلا

باتكلايلاعفدفحونويألاق,سوبعلاوضابقنالادعب

اذهتبتكتسلألاقفةيمأىنبىلاهتبتكتنكىذلا

هتبتكاماذهناوهالاهلاالىذلاهللابتلقف؟باتكلا
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عفشينيكلبنبا
حونیبایف

هنااولاقةفئاطفینیمییفاونلتخافلاقءةيمأینبىلا
رينمهنامهشعيلاقوةدئازاملعجهتالفلحيمل

دصقحوناباناكشالتلق.,همهفيالواذهلنطفيالو

كلسوبذكلاىلعةحودتماهيفىتلاضيراعملاهنيميظنلب
نوكتوأىذلاىنعمبامنوكتاذهىلعو.نحاللاكلسم
اذهناوإهتبتكىذلااذهناريدقتلانوكيفةفوصومةركن

هللاوءدصقىذلااذهفءحصيفنسحامهالكو,هتبتكءىش

.ملعا

تيغنوکيناالاكطخباذهاممعنميمتوبالاقمث

مویینتفداصولناتیآرآدیعسای:لاقمٹ.دیعسای
.ىريغفلككراتبتسللاقف.كريفلىكراتتنكأياغاب

ملعف!هنودامفیکفهبتررقادقلجأوهىذلااذهلاق

مث.هنمهعمساملکیفهقدصدقحوناباناذئنیح

كالجرتلخدامنادويقلاهذهناملعاديعساي:هللاق

اهلعجيناهللاىسعحونوبآهللاقف,یعرشمکحباهيف

ءكيفنيئيسماذاانكفبضغدقوميمتوبآلاقف,ةرافك

حوتوبأ:لاق.ةرخآلاباذعبةلصتماهلعجيناىسعلب
تبثيامكلذىفسيلهلتلقبضفلاههجوىفتفرعاملف

نمؤملاهدبعىلتبيلجوزعهللاناىرتالا.انالوملةءاسالا

ءىلاعتهللةءاسالاتبثيامكلذىفسيلورجؤيوربصيف
.هظيغبهذوطسبناهناكهتیآراذهعمساملفلاق

ابآبغرویجاهنصلایریزنبنیکلبنبايفعفشمث
قلطافلاق,هعفشفینعوفعيویقاثولحيناىفميمت

اومهواهبهوءاجاملفءةسيفنةعلخهيلعتعلخفحونوبأ
ةوسكلااذههوسكيو.هيلعىتلارامطالااوذخأيناب

لك:لاقو.هنعرامطالاكلتلةلازالانععنتما‹ةفيرشلا
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هنعكلذاوغلبفلاق.ليمجنسحفانالومدنعنمیتآیام

لکیفهيلالسریناکو.هسلجمبرقوهمرکتیفدازف

مايالانمامویيلالسرافحونوبالاق.هنعرتفيالنيح
نيآ:یبلاق,هيدينيبتفقوو.‹هيلعتملسوتلخداملف

ةناغىفكبحاصناكوللاقفىرداالتلق؟يلغيكبخاص
:تلقف.هرمآیشخیهارتآیللاقمٹ.انمهاردهبتءاجل

الفمهدالبیفسانلالمشماعنامآانالومنمناکنا
یشخيهنافمهدالبیفهتامامهمعيملناوهرمأیشخي

.ىلوقىفةحيصنلانابتسافلاق.هرمأ

جاهيالنارمآواهلكةيبهولادالبىفنامالاىفثعبف

انمويىلاهنامايفةوعدلالهآناخئاشملاركذف؛دحأمهنم

هانعیذلااذهءاولوسفاولاسكلذنممهنالكلذوتلقءاذه

لخدحونابآناميهاربایبآنبمیهارباثدحو.خئاشملا

حوتیبآمکالمپنابهنزاخرمأفمیمتیبآىلعةرمتاذ

نازخحلاعمتلخدفحونوبآلاق.مهاردوالام

يليداکيالفیمکیخراويلاعفدیناکفلالاتيبىلا

یتحدیزیلزیملف؟نآلاىلاكمكءىلتميملأنزاخلالوقيف

لاقیمکلقثلیناکمنملقتنانادکاملویمکالتما

دقلاقف.هبهرمآامعهلاسفمیمتیبآیلانزاخلاعجرف

عتصيامىلااسسجتمجرخينآبميمتوباهرماف«تلعف

دجوفميدقلارصقلابابىلاجرخفءهنمنوكياموحونوبأ

ملیتح«الامشوانيميسانللعفدیوهديبذخایحونابآ
ميمتیبآىلاعجرف.,ةدحاوةضبقردقالاهمكىفقبي
ءتیکوتیکلعفيهتدجوىنانونجملخيشلانا:هللاقف

٠ةسائرلللحتنمهنكلونونجمبوهامالكميمتوبآلاقف
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ءاملعلاكراشيزعملا

هللوحةرظانلاىف

رزخیبانعوفعلا
ناورقلاىلاهمدقمو

ىفهلوحنورظانتيقرفلاءاملععمجيميمتوبآناكف
تدادزاوهتلاحتنسحف.مهيفامدقمحونوبآناكفمولعلا

درلانوتفبةفرعموةعاربوةحاصفوملعنمعمجاملهتناكم

نسحيوهيلعینيلازيالميمتوباناكف‹نيفلاخملاىلع
تعقوىتلالئاسملانمف).ةرظانملاىفهباوجنسحيوهيلا

ادبامعمويلالآسا؛ديعساي:امویلاقءهناةرظانملااهيف

؟عناصةعنصلاهذهلنأىلعليلدلاامفحونوبآلاقف.كل

الوءاهضراملةبوجاباوباجامثانيحنورضاحلاثكمف
هتيآروهعنقيامبلجرلااوبيجاميمتوبالاقف.ىنتعنقا
همعنمو.هرضحدقديدسلاباوحجلاناتملعف.للهتدق

ىلعلضفتينأانالومىآرناتلقف.هبعرسيناهبدأ

اذهللاقيديعسايلاقومسبتف٠لعفباوجلابهديبع
.عناصىلعليلدةعنصهلوقنافءكلاّوسيفكباوجلئاسلا

كلذدعبتملعامثعنقملاباوجلاوههللاواذهمهلتلق

امويینرضحتساولاق.هنسحتساف.رزخاباخيشلاهب

ىلامتهللاءامساىفملكتيايلزتممالجرتدجوفرخ
كلذو.هتلاقابحمساملفةرثعرثعناىلاىعمسهتيعواف

نمعمهلتلقفرمعوديزكةريافتمهللاءامسالاقهنا

میمتوبایللاقف؟هربغعممآانالومعمأ؟اذهایملکتت
ءىلبلاق؟ورمعريغديزلوقتتسلأهلتلقفءهرظان

امهلو؟رخآلاريغامهدحانامحرلاوهللاكلذكوأ:تلقف

هللاواذهميمتوبالاقف,اباوجدجیملف؟امهربغںیاغم
.هتجحتعطقناو,ىلزتمملازجعفءهنيعبرفكلا

عالطتسالاورزخیباىلعثحبلالاطاميمتاباناليق

ميمتوبالسرافءةسوفنلبجبهناملعىتح٠هئابنآىلع

یبآنبءایرکزیبادنعمارکاوزعیفناکونامالابهيلا
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دقناكو,سايلاروصنمىبأنبمعىبانبهللادبع
هسفنیفعقيملفةسوفنلبجىفهيلعثحبلانابملع

ميمتیباباتکهدنعحصونامالاعمساملف«هناكمل4ءفوخ

وباملعفناوريقلاىلااهجوتمةسوفنليجنمجرخكلذب
يلاهجوف:حونوبآلاقسباقىلالصوهناوهمودقبميمت

ىلالصودقوءهجوتدقكبحاصناىللاقف,ميمتوبآ
ملعاكلذلبقنكأملولاق.كانههقلأوهيلارسفسباق

هجويناانالومیآرناهلتلقوترشبتسةساف,ارقتسمهل

ةتازمنماسرافنينامثیعمهجوفءلعفةتازمنماليخیعم

تحتماذالاقو‹ءاسلجلاضعبانيفنعطىعماوجرخاملف
.ءاشثيحاهبعنتميهنافاسرافنينامثلااذهرزخىبال

ىلاترسفلاق.اهنملقالاالاليخلادرنمانرثاىفهجوف

اذهامتلقف.هيلعتملسفرزخابااهيفتدجوفسباق

كئيجمنيباملاقف؟كسفنىلعفاختاما؟خيشايءىجملا

یبآنامابالاةسوفنلبجنمجرخاملليلقالاىئیجمو
املف.ادقعلحيالوادهعضقنيالهناتملعدقو«ميمت

ىلاامهعمنمواراسولاق.تلبقأهنامانمتقثوتس۱

همرکآوهببحرميمتیباىلعرزخوبالخداملفناورقلا

میرکسرفىلعهلمحونسحنکسمیفهلزناوهنأشمظعو

ىتدآو.هتلزنمعفروءهفطلاوءاعساواقزرهيلعیرجاو

ةلحبهلرمآوهركذلئاضفلاىفعاشوهردقىنسوهسلجم

ىلعهسلجمناكو,ةليلجةسيفنةعلخهيلععلخوةليزج
ةياهنتناكامناموقلاو.ءاسلجلاعيمجنودهريرس

هلوخدناکو,هيدينيباوفقينامهتلزنمولعومهفرش
عيبرنمنيرشعلاوىداحلاىفميمتىباىلعهمودقو

لحرىتحهدنعماقاف,ةئامثالثونيسمخوةعست359ةنس

.رصمىلاهعم
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زمملالاقتناةصق
ةرمهاقلاىا

هعمرزخیباو

هللزملاةيصو
برفملالع

حلاصلقرشملاةهجنمناطلسلاىلعبتكلاترتاوتالو

كلذهرس.اهبهلةوعدلاتماقاوزاجحلاوماشلاورصم

هرکاسعوهلهابجرخفجورخلاةئيهتىفذخأورشبتساو

رزخیبآنيخيشلاباحصتساىلعمزعوهلاومأتويبو

نعجورخبرغملاىفهدعبامهنمنوكيالئلحونىبآو

امهملكف.امهتقرافمدريملاضيأهنوكلوهيلعمايقوهتعاط

فيكلاقفرزخوبآامافءرفسلاةبهأىفاوذخأيلكلذىف

كلذهركفحونوبااماو؟كنعدوعقلاوكدعبمايقلاب

حونیبآلضففرعیيدوهيلجرميمتیبآدنعناکو

ةيهاركنمهدنعامملعف,هتجاحىفدجيوهلمدختيو

سعشلاةلاخنعقناوضرامتلاقو.,يدوهيلاهحصنفربسملا

ءيغتيكلاحناف,كهجوهبلسغاو«ًاهئامنمبرشاو

ىلعميمتوبآمزعنیحفءضیرمكناكارينمنظيو

هاعدتسافضیرمهناملعاف,حونىبآنعلاسةكرحلا

هنانظ.,لاحلاريغتمهجولافصمهآراملفرضحاف
ميمتیبآبهاتةدسمماقاف.ماقملاىفهلنذآفضيرم

ءةدملاهذهءانثاىفهنعلأسيملو‹لحتراىتحةكرحلل

ناكلذركذیتایسونالجراوةهجىلاحونوبالحتراف
.رزخیبآرابخانمانغرفاذاهللاماش

عيمجىلعیلوةيقيرفانمميمتوبالحتراالولاقو

ءیجاهنصلایریزنبنیکلباهراظناعیمجیلعواهبهرومآ
سوجملادالوأیفیتفشاهللاقنابهعیدوتدنعهاصوأو

ةثئامةيقيرفابكلتكرتدقىناملعاو.ةتازموةنانز

لزنملكىلعلمجافودعةبراحمبتممهىتمفلزنمفلا

هبرحدیرتنمبرحكلذبىفتكتكناف,ادحاواسراف
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ناوخالاةقرفلعزجفرزخوبااماو.(1)كبرحديريو
ءهنامتکنعبلغذاهرهظادقاعزجناطوالاىلعيآنلاو

ضعيتعمسو«هنانجريمضنعهتاسلهيفربعیتح

دعبيوهليحردنعاهلاقدقرعشةعطقهيلانوبسنيةبازعلا
ةلمجىفاهعضاملوءهلبقنملاحلاكلذنوكيناىدنع
كلذنوكينانعهبتآيروهراثآیفاهترثاالوهرابخا

هتغالبرکذنممدقتامالخمكلذنوكيفهتعانصنم
.ةيورالوةهيدبىذبقيلتالةينيعةعطقىهوهتعاربو

اوفلابفةياملبقرشملاىلاهقيرطىفرزخوبازاتجاو
ءهرابيكاوهماظعاىفاوطرفاو.,هرارباوهمارکایف

نمعمهتريسممهتءاسوء.هتماقممهدنعنوكتنااونمتو

نسحنمهيفمهامرکشومهيلعینثأفهتمامایضرتال
ليمجدعبمتخوةقيقحلاىلعةوعدلالهآلاقو,ةقيرطلا
.ءاعدلاحلاصةكريبءائنلا

هللاهمحرروسمیبانبلصيفءايركزاباناانفلبو

دیریقرشملاىلارزخیباريسمبعمسنيحةبرجنمجرخ
ملوهيلعتلکشاهنیدمهمیفلئاسمنعهلأسیوهعادو

نعهتلاسفءايركزوبالاق.هيلاهيفءاهتنالانمادبدجي
ىنعدواوهتعدوفینرسیامباهعيمجیفباجافلئاسمثالٹ

.هقارفةعول

نيعباظوحلمهعملزيملفميمتیباعمرزخوباماقاو
ميمتیباباحصاو.,لافتحالاوءافتحالابالباقملامكلا

هليضفتىفهنودسحيوهيفنونعطیورزخابانوزملی

هناانغلبو,هیفطصينمةصاؤوخنودهراثياو,مهيلع

 

ربربلانعفيسلاعفريالنا:ثالثبهاصوا:لوقيهنافنودلخنباةياوراما(1)

.هبراقانمادحالويالو.ةيدابلالأنعةيايجلاعفريالو
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رزخuنحمي

رزمهضتعانایلاهریاسیرزخوباهعمومویتاذراس
هناف.رزخاباالاهباحصاهعموعرزلاميمتوباقشف

عرزلاجراخنممهيلارادتسایتحابناجعرزلانعلدع

.ميمتیبادنعهيفاونعطورزخیبایفةصرفلامهتنكماف

كعابتاريملوكقيرطنعلدعهناىرتالاهلاولاقف

هللاقف.اولاقامهيفاولاقامدعبهيلالبقاف؟هيلع

ريغتناما.انقيرطىلعانبحاصتمليلغيايكلامميمتوبأ

لاق؟انالومقیرطبیضراالفیکولاقف؟انقیرطبضار

روثألاربخلابلاقعرزلاىفتكلسنيحىنعبتتملكلامف
هيقانوآهیقاسالاعرزلالخديالفايرثلاتطقساذا:هنا

اماو؟هلوخدیلیغینیفیکفمهدحأبتسلاناف,هيقاووأ

هباحصاللاقوءهباوجنسحهبجعأف.كلكلذفهيقاوفتنا
تردذعادقفنآلاو؟اريخالايلغيىفاولوقتالمكللقأملا
.هسفنالانموليالفرشبهيفعقونمفمكيلا

رزخیباربخبرصمءاملععماسترصماولخدالو

مهدنعرهتشاوهرکذبتاهجلاتبرطضافمهيفرهتشاو
اوفرعيلهناحتمااوداراف«برغملاملاعبلصوميمتابانا
اوعمجأف.,همهسقرفموهبرغدحاشمهلكف.هملعغليم
ءهايأمهلوانتدعبةرظانملانوكتوماعطىلعهورضحينا
ماعطلارضحاذاهناهيلعاومزعاممناكو.ليق

ءافتسالبقاهوعفروماعطلاىفمهيديااوعضورزخوبا

هنااوملعنوعفرينيحءمهعمعفرهوأرمهنافةجاحلا
ىلعايدامتمهوآرمهناو:مهولاهيلعبلفيهناومحفي

.هبمهللبقالنااوملعهتجاحهنمیفوتسییتحلکالا

املكمهتمدحاولكلعجخيشلارضحوماعطلارضحاملف

كلذخيشلاىأراملف‹ءافكتسالالبقهديعفراليلقلوانت
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هستعمجمث.مكهوجوترمحالكالااذهبام:لاقمهنم
یفتکایتحبایتراالوماشتحاريغنملکالایفذخاو
هترظانمنعاوكسمامهولادنعفقيالهوآرنيحف«هنم

.حافكنودملسلااوقلاو

ناميلسیبابفرعیتیدجاتلهآنملجرناکوليق

هنعركذفهلةمزالملارثكناكو.,امدختمرزخابابحاص

اريثكهللاهمحررزخوباخيشلاناكهعوجردعبلاقهنا

نمىكذاذاناكو.ءحلصملاصلخملانمّؤملاردقمظعيام
اذهخيشلالقيملتلق.ةكئالملانمريخهنالاقهتفصهذه

ابقلعتموهلبهيلعدقتنيثيحهبقطنالوهدنعنم
قلخوةوهشالبلقعنمةكئالملاهللاقلخ:شالاىفءاج
.لقعوةوهشنممدآنباقلخولقعالبةوهشنممئاهبلا
بلغنمو«ةكئالملانمريخوهفهتوهشىلعهلقعبلغنمف

.هنمريخمئاهبلافهلقعىلعهتوهش

ارايدرزخاباميمتوباعطقارصمبماقملارقتساالو

یفناکوهلابمعنوهلاوحأاهبتنسحفتالغتسمواراقعو

برخغمابىتتافءىشىلعفسآالهللاو:لوقيلاحلاكلذ

هللاباوثكلذىفبستكياموةوعدلالهأةبلطةدافاالا
ابلاطنورشعمهتمءرمللرجاهيناىنمتألىناوءلجوزع
ةدافالابمهلفلكتافملعلابلطالالغشمهنمدحالنوكيال

نمهبنولصيىذلاىتحةفلكبنوفلكتيالىتحمهنوصاف

.ومارك

ديدشتلهألبرغملابانناوخاناذئنيحلاقامرناكو

اهيفىنودلقولىنمتألىناواصخرلىدنعمهلناو
اماتلق,ديدشتلاكلذنمريثكمهنعفخيفىنعاهوذخاو

نمطبسيلفصخرلابهباحصاذخأهللاهمحرخيشلاىنمت
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دزخیباهناکم

ةيملعلا

هللایضرسابعنبالوقلةراشالاف.طوحألابمهذخاىف

هلعلو.,هتقدصاودرتالفةقدصهللانمةصخرلاامهنع

یتفیناالوتفتسملکصخرلابیتفینانمتيملاضيأ
یریالنماھبیتفیلبةغسوأةرورضنملاحلکیفاھب

قيضیفاهبیتفیوآنيدلاىفنواهتلااهبلمعلاىف

كلذدكؤويامو.نيدهتجملانمهلاثمأءاجلاهيلااجلي

هناكلذوازاجياهفاصوأنمهللاهمحرحونوباخيشلا

هلمعالاطقائيشعمسامفسانلاعروأرزخوياناك:لاق

ءاعدلاوةءارقلاىفذخأيناحبصلاىلصاذاهنأشنم:لاق

علطتىتحسانلانعايحتنملجوزعهللاىلاعرضتلاو

ساتلامويناكمساقلااباناانغلبامهعرونموءسمشلا

مساقلاوبااطبآمايالانمامويناكاملف,حبصلاةالصىف

املف,مهبىلصيلرزخابااومدقف,تقولاجورخاوفاخو

.همدقورخأتفءمساقلاىبامودقبسحأفصلانعمدقت

لاوحاعاضاو,رازنهنباهدعبیلوميمتوباتامالو

ءتالصلانمهوبآهدقفتيناكامبهدقفتيملفرزخىبآ

ىريصقرققلانامتكمزالف,ربكلاىلعشيعقيضهسمف
ةرظانمللاضرعتمءاجىلزتعملجررصمىلامدقناىا

ملو.مهعيمجمحفافةقبطدعبةقبطرصمءاملعهرظانف
ىلعكلذقشف.ةرظاتملاىفهمواقيدحارصمبقبي

هتروشملهآناطلسلاعمجفءرصمءاملعىلعوناطلسلا

ضحيناكنمضعبهللاقف.ىلزتعملارمأىفمهرواشف
كويآناکاغيشانهاهنا,رزخوبآهبرضحیوهیباسلجم
افوصومامظعمامركمهدنعناكو‹برغملانمهيحصتسادق

اذهريغىلزتعملااذهةرظانلىريالو.ملعلاب
املفهيلاهجوف.مهلااذههافكلهيلاتهجوولف,خيشلا
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سيلرزخوباهللاق,ناطلسلاهبهداراامبلوسرلااج

ءسلاجملاهبرضحأسايلالوهيلاهبكرابوكرمیدنع

بوكرمبهلرمافرزخیبآلاقمبناطلسلالوسرعجرف
ىلزتعملاةرظانلجرخو,بكرسبلفةينسةوسكو
اهبصتطاطسفلابهسفنيلعاهيرضةبقىفهدجوف
نعهلأسو.هيلعملسولخدفهلنذأفنذأتساف.ةرظانملل

یفهیشمالاقفهیشمياميفهولاسیتح«هلاوحا
ىرجامفةرظانملاىفذخاسلجملاهبنامطأاملف‹ةرظانملا

بولغملاورزخويآبلاغلاوالاةلأسمىفمالكامهنيب

امو,مالكلاعطقناوءامهسلجمىضقناىتحءىلزتعملا
:لاق.(3)موضحمىلزتعملاوالاءاقللا(2)ةوبهتلجنا
حيشلادالبىفلاقتملعتنيآأرزخابآلاسیذخأف

عحيشلادالبىفملعتيكلثمسيلتبذكلاق.ءافلحلاو

دجيملالباذكالابفلحيناىلزتعملادصقامناءافلحلاو
نمف.رزخىبالجلفلاناكف,هددصبوهاميفادبهعم

نملزنوهلاوحأنمىهوامعفتراوتفتلامويلاكلذ

الءقباوسلانيبهقيسلضفنابو,ةلزنمربلا
ترظانامذئنيحىلزتعملالاقوليققئاعةقفرلانعهقوعي
هللاقف,خيشلااذهوبورغلاباباشالاىنعطقارظانم
هدازفءىتفلاوهخيشلاو,خيشلاوهىتفلانارزخوبأ

.هنسحتساواياجعاكلذ

سفالهناف,هللاهمحرلیغنزنبدیعسحونوبآاماو
نموهلهأهعمو«نالجراودالببقحلو,ميمتیبآنم

لصواملفءافتخاوفوختحتمهعيمجوهبصتخي

خسنلاىف
وجلاىفعفتريرابغهبش:ةمبوزلاءابهأو.®ريغلا.ةوبهلا(2)
.ءرسكءىشلامضهنمموشهمامبروىنممهلدجأملوموضحمخستلاىف(3)
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حونیباسلجم
نالجروب

نممدقت.نالجراوبرقبتاركبلابفورعملاعضولملا
هللاهمحرنايرمينبنونجحلاصابارشبينممهلبق
عجراريشبلللاقورشبتساف.هعمنموحوتیبامودقب
لصوالو.نيملاظلاموقلانمتوجنفختالهللقوهيلا

اونسحآو.نالجراولهاةعامجوخيشلاهلزنانالجراو

ةياغهاوثماومركاوماظعالاىفدحلااوزواجتوهلوزن
هنااتلركذهناف,حلاصوبآهبصتخملاناالاماركالا

هتمهلدبالاممكلذلاثماوءارمتفقسلاىلاهتيبهلالم
یفلاقمٹ.ةيشعىرخآو.ةدئاممويلكىفهلیرجأو
ءاهنلعيالةصاصخهبوأاهملعاالبرمهللعلوهسفن
اڻدحتفمویتاذهبدرفناف«لاملاالااهدسيالرقافموأ
تدجوامفیبیجیفكديلخداحلاصوباهللاقمٹ.ةعاس

نوعبساهيفةرصدجوفهديلخداف‹كبايثهبلسغاف
اباایكلثمحلاصخآهلناکنمهللاقفءابهذاراتید
ةليلاضيأتابوليق.جايتحاالومدعهسسميملحلاص

ىفحلاصىباةلماعملثمهلماعفىتوانتلارمعىبادنع
ءبرملاىضقو.امهعنصركشفهبيجىفةرصلادادعا

.ركاشلاوروكشملامعنفرقاغملادسو

خيشلادجسمدنععمتجتنالجراولهآةعامجتناكو

هتدهاشمبكربتملامهنمواملعهنمديفتسملامهنمفنونج

ىنتقملاوءهنيیدوهايدرومأنمضرعياميفكراشملاو

مهلكفريسلابيسةفرعمنمديزتسملاو.هبىلحتياقلخ
لهبسيلنممهرضحاميرو.لضفوريخببلقنم

تيبالنمو‹ةعقبلاكلتلثميفبينجوهنمممهترضاحمل

٠.هلبلانملجرةليلتاذمهسلجمرضحف«ةعقرلاىفهل
نيلفطتملاىزىفركذلاسلاجمنورضحينيذلانيلففملانم
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ملعنمتملعتاملكبخيشايةليللاانربخاحونىباللاقف

هوتكبوهوفختسافرضحنمهلقعبفختساو.مالكلا

ءةلماعمنسحوةلماجمالاخيشلانمنكيملوهوصقاو

ةدحاوةليلىفمكربخأفيك:كلذدنعهللاقهناالا

یفحونوباثکمو.حلمةزفقاهملعتىفتلكأءىشب

ءفاخيناكامنمأىتحانامزلاحلااذهىلعنالجراو

هزفتساالو,فلآريخعيدوتىلاننطولابحهاعدف

خيشلاهللاققارفلاىلعمزملاهنمققحتوقايتشالا

وبآناکوكلماامعيمجىفكمساقأومقأ:حلاصوبآ

.هيلعمزعامىلعممصفنالجراویفرثکلاماذحلاص

دقرودصلاوترغتدقدالبلادجوفةيقيرفاىلاعجرف

الثیحهباحصاهمالو,نالجراوقارفىلعمدنفءترکنت

هعوجرىفدصقناكدقهنافءموللاديغيالوءمدنلاعفني
ناكفهدالبيمعدقداسفلادجوف.هداسفیشخيامحالصا

یفادهجولايال,ةيليطسقبانيحوةيقيرفابانيحهماقم
.تاومالامكحبقحلامءايحأو‹تافامكرادت

هتذمالتووهرانطنقبةرمتاذناکحوناباناانغلبو

ليبسحاضياومولعلاىفننفتلاوةساردلابلافتشالاىف

لاحىفاوناکف.داسفلاوركانملارييغتوداشرلاوحالصلا

نبنينحونيجردینبمدقمناکوءینهشيعوءاخر

یریزنبنیيكکلبنبروصنملاىلعدفينمملوغيرو

هايحوهبرقوهمركافةرمتاذهيلعدفوف.ىجاهنصلا

املف.لامآلاغولببارفاظلاحنسحاىلععجرفءنسحأو
دليلالهأجرخو.هتذمالتوحونوباجرخهمودقبعمس

نورصبيثيحبدلبلاجراخباوناكاملف.,نينحواوقلتيل
ىفرظنلااونعمافمهتقبسدقةعامجاذافاورظننينحو
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ملعاملف.راكتلانممهاذاف,مهوقبسنيذلاكئلوأ
اولجعمهناسدحاوقيسمهناوراكنلامهناحوتوبأ

نممقحأهدنعةناكملاباونوكيلوالهأنينحوةوافمحلاونوكيل
وهناف,مکناکماوفقهیاحصاللاقف.,یلوأو.مهاوس

دقوهنمراكتلابرقاملف.هانرجه.انلبقراكنلاحفاص

ةراشامالسلاپراشاوهسرفنانعمهنعفرصامهيلعفرش]
املف.مهتحفاصمبآدبيلخيشلاوحنمدقتومهنعضرعاو

نعهضارعااوآروهباحصآوحوتوباخيشلاهنعكلذمهف

ابيرقناكاملفهحفاصتلانباوموقهباحصاللاق.راكنلا

:ثافنلانبفسويلاقءیٹمیمهءاجوهسرفنعلزنمهنم
فصتنةروبشأوزخاسكاسياللېقادقوهيلارظناىنأك

ءهلعشلحونوبازتهاوهباحصاوخيشلاحفاصىتح«اسكلا
هكربناو,تاكربلااهنمتققحتتاوعدبذئنيحهلاعدو

ناكو٠.ليق.اذهانمويىلاهبقعىفةيقابلةوعدلاكلت

ىلناكامهللاوانآهباحصاوخيشللذئنيحنينحولوقنم

الااذهیرفسیفتمولءیشىلعفسآالویبیغمیفمه

ىلعكلذنمهبجوأىذلاناف,مكقوقحبجاوبمايقلا

یفاوفعاضفتموآتبغنایریغهبموقیالدقیسفن

هرمآیحونیبایلالسرانیکلبنبروصنملاناانغلبو
حونوباقلقربخلااذهبلوسرلاهءاجاملف.هيلاهمودقب
هرمأىفتبثتمث‹ىلوالاةلاحلاكفوخلاليباقعتددجت
راشتسافهلخدافةرجاهتقویفنینحورادىلاهجوتف

هرذحيفهيلعهفاخيرمأكانهلهو.هيلاريسملاىفنينحو
يسملاكسفتىلعباطنانينحوهللاقف؟هعقوتيرشوأ

انآومقأفريسملاتهركناوكيلعفاخاالىناف‹رسف

146



نامث.رخلابهلاعدف,كلجأنمهيلعفلاخأوكمعنتما

روصنملادصقفءهتوعدباجاوءىلاعتهللاراختساحوتاب
هلنذافهمودقبروصنملاملعاوناورقلاىااهجوتمراسو

مركأوهيلانسحأوهاندأوهيلعملسفلخدف.ءلوخدلاب

نميقلوهباحصاوهئاسلجنميشكىلعهلضفوهاوثم
نأاتغلبف,هاشخيوهمهوىفرطخيناكامدضلوبقلا

ىلجنيوحونوباكلذبسنأيلمالكبملكتذئنيحروصنللا
ءهمهوتيناكامنزحلاوعورلانمهنعبهذيو.همه

يبهویفیسويبهویحمرناخيشایملعاهمالکنمناکف

نسمرودصلاءافصهنمدكأتيو,نامالابرعشيلكلذو

ليمجبكلذلهللادمحو.نآمطاوكلذلسنأف.ناغضالا

.نلظلا

درلاوتارظانملانونفبالاعانرکذامکحوتوباناکو

ىدنيبتارظانملاىفهلتناكفتالاقملاباحصاىلع

.ةروكذمركذلاليمجىفمايآوةروهشمرابخاروصنللا
نبابفرعيالجروةرمتاذهمضدقسلجملانااهنمف

امهنيبیرجفاهلاضرمتمةرظانملابافوصومناكوءومح
حونیباةرظانمبومحنباضرعتو,نفلااذهىفمالك
لاقف؟ةعنصلاةمالعامهللاقفءلاوؤسلابحونوباأدبف
وبالاق.لاقتنالاولاوزلاونوكسلاوةكرحلاوثودحلا

هسفنىلعرباكدقولاقفقولخمثدحملکهلتلقفحون

هلتلقف.قولخمثدحملكسیلو,ثدحمقولخملک

ءقولخمريغثدحموقولخمثدحمنيبرضىلعاذاثدحملاو

لاق.قلاخريغوقلاخنيبرضىلعميدقلانوكيناكمزيلف

اذكوهلتلقفلاق,قلاخهلكميدقلالبكلذدنعلاقف
لكسيلوقلاخميدقلكلبلاق,قولخمهلكثدحملا

147

یفحونیباةرظانم
روصنملاسلجم



هنالقولخماذارفكلاف.هلتلقفلاق,قولخمثدحم

تلقفلاقىلقولخمرفكلابرطضمباوجوهولاقثدحم
نوكينارايعلااذهىلعىغبنيفكلاقولخمرفكلاناكاذاهل

كلعفهلاسايقلااذهىلعتناوكلاهولأموكلابوبرم

اذابجيسيلوىلقولخمرفكلاابرطضملاقفلاق,هبرو

ىلعكمزلفهلتلقفلاقىلابوبرمنوکینایلاقولخمناک
املقلاخهللاناوهلبوبرمرغهللاقولخمنوکینااذه

ملفحونوبالاق.اههلاالواهبربسيلوءايشالانمقلخ
تهبلبءةريفصالوةريبكنعهذهدعبهنمعمساأ

كللوقيىذلاامف:روصنملاىللاقفلاق.هتجحتعطقناو

هلناواقلخهللنامعزياذهناهللاكحلصأتلقفاذه

ادرشتمامهتمدحاولكنوكيفءىاعتهللاهقلخامرغاقلخ

.اذهاياكيرشهللتلعجدقلروصنملاهللاقف:لاقهقلخب

كلذركناو٠.هنيعبكرشلااذهف,قلخيهللاوقلختتلقا
.هحبقوراكنالاةياغهيلعلوقلا

تاربخوةميركةلزنمىفروصنملادنعحونوباماقاو

ىلعلصفناو‹هتزئاجنسحافلاحرتلاعمزاناىلاةميمع
.لاحربآ

ناکو,یراکنلاجرعالاامكيرظانحوتابآناانغلبو
كلأسأحونوبأهللاقفمهئاملعنموةراكنلاخويشنم

نملجرهاعدكرشملجرنعىنربخافعمسلاةجحنع
افرحهجرديوديحوتلاهملعيذخاف.هنيدىلانيملسملا
ىلوالاهتلاحىلعوها؟ديحوتلاليمكتلبقهتلزنمامافرح

تلقناهلتلقمثحونوبالاق؟ملسموهمآكرشلانم
ناو.ضعبنودديحوتلاضعببناستالاملسياذافاملسم
ىذلابمادیحوتلانمعمسیذلاب؟كرشأاذامبفاكرشمتلق
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مشتحتالهلتلقفلاق.ملعااللاقو.فقوف!هنمعمسيمل

الافقتملوهللادبعكماماغلبمتفلبكنافلجختالو

نودتفقوولو.ديزينبهللادبعكماماهيففقواميف

هتذمالتضعبكلذدعبهلآأسخيشلاناانغلبوءكانمللكلذ

ملیذلابكرشاامنا:امكيكللاقناتياراهلاولاقف

نا:انلوقىلاعوجرلاوهفكلذلاقاذا:مهللاقفعمسي

ةجحلاهيلعتماقدقاذهوءعامسيغبوعامسبموقتةجحلا

عمسیذلابكرشاامنالاقناوعامسيفبوءعامسدمب

ناكمزليو.هراهظانمريخاذاديحوتلارارساهلليق

.افكهلعفنوكيو«انامياديحوتلاكرتنوكي

ايراكنالجررظانةوعدلالهانمالجرناانغلبو
لاقفةمكالمىلاتضفاةملاكمامهنيبترجفءرزوتةنيدمب

نماجرخفروثايرخآلالاقو,رامحايرخأللامهدحا

امهتمدحاولكاكشفاظيغءيلتممامهنمدحاولكوةنيدملا
ذئنيحناكو.ةلماعملاءوسنمهمصخنمىقلامهباحصاىلا

كلذو.قتفلاقترنعبلغهناالارزوتبحوتوباخيشلا
مهنمناکفاوجرخفمهبحاصباصاالتبضغةعامجلكنا
ىفلتقلاعرسافاديدشالاتقاولتتقاف.,رزوتجراخبءاقل

ءسويقتىلامهنولتقيةيبهولامهعبتاواومزهناوةراكتنلا

امكيناكوةميزهلاىفجرعالاامكيةيبهولانملجرقحلو
هلتقف.دوهيلابءىشهيبشاةميسلاىدرةروسصلاميمذ
هللاهمحرناريخنبدمحأرشعجابآناانفلبو.يبهولا

ليقفهلتقيملفهنعكسمافاعيرصراكنلانمالجركردا

الجرناکوعنقمريغباوجبباجأفهلتقتململكلذدعبهل
مهراصحوراكتلاعابتاىفاورمتئاةيبهولانامث.هلبا

نامهللاقفكلذنعحونوبخيشلامهاهنفسويقتىف
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نيترمموقىلعهلليداامملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

ةراكتلاعابتاالاةماعلاتباف,طقدحاومويىف

موقلاىفخيشلاحصندجيملاملف.هللادارآالمهراصحو

سويقتاولصواملف.مهيارومهالخو,مهنعكسمأ

راصحلاىفمهسفتااوآراملف.ةراكنلانماهبنماورصاح

ءدحاولجرلاتقاولتقواباضغاوجرخواوماحتواوفنأ

حوتوباناکو.ةركنمةميزهرزوتىلاةيبهولاتمزهناف

دونيلزيملفهباحصاروهظیمحيركسملانمةقاسىف

هزاحوهباحصأنمعطقنادقوراكنلاهيشغىتح.مهنع

هبرفظلاىفاوعمطودحاولجرةلمحهيلعاولمحوودملا

لجوزعهللاناالاهنماسوويمراصنظلابلاغىفناكو

خيشلاوخأديعسنبىسيعنبزيزعهقحلفهفطلبهکرادت
ىتحمهنيبوهنيبلاحوهنعمهفشكفءروهشملارباص

مهيفعجرحونیبأنعسفنالو.تلفاو,مهنمهذقنتسا

املكلعجوهردصىفخيشلاذخا.ردمرذشمهددبفاراک

نعمهدرفزیزعمهيفرک‹ودصعلانمةفئاطامهتكردا
ناكف.امالكمهدحأملكيملءنيلاسايجنىتحءخيشلا

تعفادینافرباصیخآنمريخاناانغلبامیفلوقیزیزع

٠.ةميزهلادنعرفدقرباصو.هتذقنتساىتحخيشلانع

فورعملالالهنبميهارباليعامسااباناانغلبو

لوقيو,لاتقلانعسانلاءىطبينممذئمويناكيصبلاب

ىعسو«هيهنعمتساولءىهنو‹نتفلااورذحاسانلااهيأ

ىلالصوحونابآنامثهیعسیدجآول‹رشلامافطایف
نبفسويهيلعلخدف.شارفلامزلوضرامتف.رانطنق
لبال؟ضيرمینابسحتله:لاقفهلاحنعهلاسفثافن

ةتامشوصقنلانمةوعدلالهأبلزنالداؤفلاضرامتم

150



ةراكنلانولباقيمهءاماومهدیبعنأینظناک.ءادعالا

.اداقحاةلذلادعباوفشوادادنتاةوعدلا

حوتیباةلزنممظعىآرالرزوتبیلاولاناانغلبو
ءهيبسبةوعدلالهأهببلتجياميفلاتحاهركذعافتراو

نجسلاىفماقأف.هبهنودفياميفاعمطرزوتیفهنجسف
ىنبنمغیرنمتلصوةقفرناعمسناىلاهللاءاشام

دحأةيبهولانممهيفلهلأسف.ةريلامسربتينسكت

فسويهللاقي.ةيبهولانمادحاوالجرمهيفنأفرعف

لامجمکعملههللاقفهءاجفهيلالسرافتنیحوتنبا
المجنورشعیباحصاعمهنالاقف.معنلاقفاهنوعیبت

.مهتماهءارشىلدفنتناكلعلهللاقف.اهعيبنوركذي

بسحبلامجلاىفهباحصانيبوفسوينيبلوقلاعقوف

ىلااهباولصواملف.اهباومدقفلمجلکلارانیدنیرشع
یلاولبقنمةجاهنصنمليختزاتجارزوتجراخبعضوم
ءاجراهباحصأاهعبتفابصغلامجلااوقاسف«رزوت

المجاوقحلقيرطلاضعبباوناكاملفمهنماهعاجرتسا
قبيملذامهسوفنهبتیوقفلیخلابحاصيملجرعأ
نماوسنيو.ءهاوسبمهناطوآىلاهبنوغلبیاممهیدیاب

اولبقاف.اهبشأتسادقىلاولانااوملعاو,لامجلاتيقب
ناكذا,لامجلاىفمهباصأامهيلانوبسنيوفسوينومولي

نمخيشلاةينىفامنورديالمهوءاهباهذىفببسلا
نمهحيرستهللارسياملف.لامجلاةميقهسفنهنيمضت
هيلعامبتنيجوتنبفسويمدقفرانطنقىلاءاجنجسلا

هيدينيبجارسلاوهدجوفاليلحونىباعضومدصقف

الهتسلاجمنومنتنيعضوملالهآنمريثكعمجهلوحو
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نسحااليسا

ديفتسأللاؤسسلا

ىندفاف

مزاعینافسویایحونوباهللاقف.هروننمنوسبقي

ابوكرمىلملعتلهف«ةوعدلالهادالبىلاريسملايلع

داراةركبهلتناکوءرضاحبوکرملامعنلاق؟ىتفلبي
ةجاحءاضقلقئالعلاعيمجحرطأورشبتساف.ةرملااهيلع

ىلاتردتبافلاقهريخغنمهيلعدكآكلذىأرو.خيشلا

طسبلاىلادمعف.هتقفارمىلاتلجعوءخيشلالاوسةباجا

اطاسبخيشللطسبوءاطوامهلعجفنيتمزحهتمأيهف

مهعمسیلوهبدوقيلحتراو.اهيفهلمحوهبیذاتيال

.ثلاث

یناخيشایلاقفایماعالجرفسویناکولیق

عفتنالكنمديفتساامىلاقاتشملىناولاّؤسلانسحاال
:حوتوبأهللاقف,هللاحتفامكدنعنمتاهنكلوهب

ههركتامسانللهەركأو«كسفنلهبحتامسانللبيحأ

اذاف‹ةدئافلاريثكىندفيملهةتاتنتظفلاق,كسفتل

فوسانلصوىتحانرسولاق.ىلاهعمجدئاوفلاعيمجب

خيشلابلحامملعمهدنعمدقتدقو,الذجاهلهازتهاف

ناكاممهتمالسبنيرورسمبيحرتلابهنوقلتياوجرخف

مهنكماامنوعمجياولعجف.مهيلعهمودقبنيحرفهيف

اوربجيلتماصلاوقطانلالالانمردقاممهنملكرضحيو

هبهتمذنادقتعاامهنمىضقيلمهنمكلذلبقف,هباصم

لاقفهلوانتفهيلاهعقدقرانیدبلجرهءاجفليق.ةرماع

لجرهنالاقاللاق؟اذهنمفرعتأرضحنمضعبهل

؟مللاقف.كرانيدنخلاقفعجرفلاقهودرلاقیراکن

نمضغبواهيلانسحأنمبحىلعتعبطسوفنلاناللاق
٠هيلعهدرف.كبحاناديراالىناواهيلااسا
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نسمنساجنيیتبدالبادصاقكانهنمخيشلاجرخو
تنااماحونیبالفسويلاق,دالبلانماونداملفغير

لاقىلهاىلالوصولاىفىبنذاتنأتیارنافتلصودقف

لامجلاباحصابىنيتاتمثكلهآتأفكلتنذادقءمعن

نامثاحونوبامهافولامحلاباحصابهءاجاملف.لعفف

.لامكلاىلعلامجلا

کبنيهلعهللادبعاباناانغلبامباجافحونوباهنعلئساممو7
رانطنقدجسمبارحمبهلاسهللاهمحرركبنبدمحم

غلباذانيملسملادالوانملفطلا:اهدحالئاسمثالثنع

هتيلوتاربخهنمتسناناحونوبآلاقف؟هيفمكحلاامملحلا

دبعوبالاقف.هتیالونعتکسمااريخهنمسنآتملناو

ءرابجلادبعوثراحلاىفراكتلاةضراعمانمزلتامواهللا

لاقف.فوقولابامهيفاولاقوةيالولاىلعامهئاقببانلقذا
تناكامنالوقتانالكلذىفمهتضراعمانمزليامحونوبا

ىلااوعجرواولياذاف.مهئابآلانتيالوبمهاياانتيالو
ىلااوراصذامهيفانفقوتو.مهئابآمكحمهنعلازمهلاعفا

اماو.مهئاپآمکحالامهلنکیملنادعبءمهسفنامكح
مهريغنمةيالولانمتبثىذلامكحلااولازادقفراكنلا
اولازاامدضاوبثيملوةيالولاهباوتبثاىذلاىنعملالازف

.مهضارتعاانمزليالفةءاربلاهببجوتسياموهو

ءىبنلانعسانلاضعبىذلاربخلاىنعمنعةيناثلاو

رابجلاعضيىتحءىلتمتالمنهجناملسوهيلعهللاىلص

لاقف.ینطقینطقلوقتواهيحاوننمیوزنتفهمدقاهیف
اموههمدقنااهنمهوجوهلفاحيحصربخلاناكناخيشلا

:نيحلاصلاىفهلوقكاذهو.ةواقشلالهأنمهلمدق

:ملعاهللاوىنعي«قدصمدقمهلنااونمآنيذلارشبو»
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نامزلارخآلما
كورتهبنوذدخاي

ملعلا

لهادقتنيحونوبا

مهکولسىفنالجراو

نعهلأسةثشلاثلاو,ءوضعلاىهىتلامدقلاالهومدقام

مهفينألاقف.عماسلاىلعةجحلااهبموقتىتلادورولا
٠.تاعاطلالاعفاىفكلذوهعمسىلعدروام

ءركذيورذحيوهو.هلهاونامزلاداسفامويركذو

كيلعىتأيسفنالفايتشعنا:هسلجمرضحنمللاقف
ىفمهببهذيىتحقيرطلاعبتتنورثكيماوقابنامز
ىفساحتلاومهتنسلاىفةضفلا,قيرطلاتانبنمفلأ

نوذخأيماوقأ.مهسارضابنوعمسيامنا‹مهبولق

هللاهقلخامرشناكلذلثمىفلاقو,ملعلانمكورتللاب
نوشيعيف.نامزلارخآلهآامهبىيلبيسورقفلاورفكلا
رقفلانمذاقتالاىلعمهلةردقالرانلاىلانوتوميوءارقف

.راتلانماهبنوجنيمهللامعاالو

دعبنالجراوىلاعجرهللاهمحرحوناباناركذو

دجوفهللاهمحرنايرمينبنونجحلاصیباخيشلاتوم
اهيفثبلف.دهعامرغىلعلاوحالاو,دسفدقدلبلا

هيلاعمتجافءادعومهيلامهعامتجاللعجمثهللاءاشام
مهيلعحبقيذخأومهظعوف.نييعتلاىلاىمتنينممةعامج
ثالثمكيفتيآرینا:لاقف.مهيدلرکانملانمرهظام

رسلاحاكتنااهادحأ.اهنعايهانالوءةيضرميغلاصخ
یفنیعمتجمةأرماولجربمکنمدحآرماذافشافمکیف

ىفعامتجالانعامهرجزناف.هبلقزامشاةمهتلاعضوم
مكيفرهظتناتداكفناحكانتماناالاق.ةبيرلاعضوم

الفهديبعقلطيمكدحاناةيناثلاو.ترهظلبةشحافلا

ىفنوقلطنيفمهشاعمبلطمهيفكيالومهنوميالومهلوعي
ريغىلعوءلاومالاباحصاىضرريغىلعسانلالاومأ

۰.سلاجهبارحمیفوهواقراسنوکيمکدحآداکیفمهنذآ
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قرفتلاوبزحتلامكنيباهيفمترهظأمكناةثلاثلاو
نولوقيةفئاطومكدجسمواندجسمنولوقيمكتمةفئاطف

اودجیملف.مکیدوهیوانیدوهیومکیرضحوانیرضح
املفهوبواجیل!ودعاوتمهناالاكلذمهعمجمىفاباوج

كلتتبييملوهموينممهنعلحتراف.مهبارتسااوطبا

لیق.لولانبومحدنع(سوطامتيت)ىفالاةليلا

يردتقزرلمهلاسدقلانمناكاوومحهقاضأو

لاقف.نمّوملامآاهتميس.ةينبمعنلاق؟انتمئأةيرذنم
نينيملاةلئاساسءاثعشيهاافاموتنساهماقافاهيتيرا
الوءرمألحلصتائيشاهارآاملاقف.اهرغصلفتالاو

لاقف.اريخالانمؤملامأىفلقتاللاقفءاماةمموقت
اهنالاةيبهولاةكيلمىفلوقاناىسعاحسمو

تقفاوناضرغلانسحلاقو.ةقفاوملانود

نسميءادتقالابنسحاذهفاهبىلوأنوكتفكبلق
ىلعنوكيهقيرطنأهملعاوةلحرلاعمزاالوليقفلس

ءهقحبجاولايضاقواعيشمومحهبحاص.نيغلزینبدلب
هللادبعهتباهللادبعىباعموهللادبعوباهنباهعمو

املفمهمدقتدقخيشلاوقيرطلاىلعنيعباتتماوجرخف

ىدانرهظلاةالصتقورضحدقوقيرطلاضعيباوناك

هللاديعوباىداتف.رضحدقةالصلاتقوناءاباهللادبع

كيلاكلذسيلتكساومحهللاقف.كلذلثمبهنذؤويهابأ

لوقلانمامهنمناكفاليلقاوراسمث.ءانيفكدقفىلاالو

لوالاباوحلاکومحباوجنوکیف.الوآناکیذلاکارارم

هيلالامفدلبلاجراخيىذلاىصملانمابيرقاولصوناىلا
مهبىلصومدقتو,ةالصلاماقأوهتلحارخانأوحونوبآ

برغملااولصمثةيشملاةمتخاومتخمث.رصعلاورهظلا
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سلجمیفحونوبا
ةليوزلاو

لصفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرناتبثدقلاقمث
.طمالوفوخريغیفكلذ

باطخنباذئنيحاهيلاووةليوزلخدحوناباناانفلبو
نيتروزنبهللادبعهعموماركالاةياغحوناپامرکاو

مويتاذسلجفليقةجردىلعاىفهدنعناكفءینایسولا

معزيىبلحهللاقيیدوهیلجرهلوحوباطخنباسلجميف
نعیدوهیایكلأسآ:بعادملاكحونوبآلاقفربحهنا
تنافبجتملناویبلحتنافاهنعتبجانافلئاسمةثالث
لتقیتماھنابافهسفنقنعبرضلجراهادحا.ییلخ
بكارلاةيناثلاو؟هتوملاحىفمآهتايحلاحىفاهسفن
ىلعهنكميالنوكسلاوةحارلابلطياذامبةنيفسلاىف
هلبقىمارلاتامفمهسبالجرىمرلجرةثلاثلاو؟لاح

ملفیدوهیلاتهبف؟اتیممآایحهلتقاهدعبیمرملاتاممث

خيشايانیلعلضفتباطخنباهللاقف.اباوجدجی
لتقهنافاهنابافهقنعبرضیذلاامامعنلاق.‹باوجلاب

یفیذلااماو.ةايحلالاحىفلعفامبتوملالاحىفهسفن

ةيباستكاىهوهسفنةكرحنيتكرحلانمولخيالفةنيفسلا
ناتكرحلاتناكولف.ةيرارطضاىهوةنيفسلاةكرحو
امثافىمارلااماواهنعفكلابةحارلاهتنكمأنيتيباستكا

.ىلوالاةلاسملاكةايحلايفلعفامبتوملالاحيفىمرملالتق

هتکربهيلعترهظوحونیباةبحصبعفتنانممو-
نمحونابآبحاصهنافینغارملاةلاضفنبزيعملااعيرس

شامزیعملاوةلغبىلعبكارحونوباوفوسىلارانطنق

یکتشیونئیحونوبالعجفوسالصواملف.هیلجريلع
وهوالامظعىندبىفسيلهلوقنمناكىتحءرفسلاملا

لاقف.هسحأالو,الأدجاالىنكلزيعملالاقف.املأدجاو

156



نمجحلاكيلعبجودقفاذكهتنكاذااماحونوباهل

باتف,ةيعاونذآهنممالكلااذهتقلتفليق.كتقو

امهراقعنمعابو.ءهروفنمةيويندلارومالانعىحنتو
ءاضقىتحجححللدعتساو.هتأرماقادصهنمثنمىضق

ىلافلتخيناكو.,تارمثالثايحهتيصولمنوعجرو

هببرضفيكزلالاحلااذهىلعتامىتحركذلاسلاجم

.(ةلاضفنبزيعملاةبوتكبتيلفابئاتناكنم):لثملا

ینسارلانيجونبروسمیبأرابخأنمءىشركذ»

«هللاامهمحرءايركزوبأهنياو
ینبنمرهتشانملوآروسموبآناک

لبجبهملعتناكولضفلاومولعلابنساري

سنوينبییحيءايركزیباوفورعمیبایلعآرقةسوفن

دياكف.لالانمالقمذئنيحناكوهللاامهمحرىتاردسلا

ناک.هربغهدباکيملامنامتکوربصیفشیعلاقيضنم

تاتقيف.هلهيلقينمنايبصلانمبلطفاريعشذخآامبر
ءهبوثفرطىفهرصهيیلقينمدجيملناف.هب

ةبرخىلایوایناکوهبتاتقیفلتبییتحءاملابهشرمث
هلاحىلععلطيالئلءافخىفرعشلاكلذاهيفلكأيفةيرق
ءدحأهبنطفيملرهدلانمانيحاذهىلعثكمو.دحا

ةثادحلسلجملارخآيفدعقخئاشملاسلجمىلاءاجاذاناكو

نممدحاماقاملكفنوموقيسانلاوسولجلامزالیفءهنس

نيبوهنیبدحأقبيملاذاىتحءوهمدقتخيشلانيبوهنيب

نمموقيىتحهلأسيلازيالف,هيدينيبريصيفءخيشلا
عمسلجمبمويتاذناكناىلاكلذكلزيملف.سلجلملا

لصجفثلاثامهعمقبيملفسانلافرصتنادقوخيشلا
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روسوبآماقفمايقلابخيشلامهىتح.ةداعلاكهلأسي

تلحناف.هبوثفرطىفارورصمربعشلاناكو.همايقل
خيشلاىدانف,ريصحلاىلعريعشلاددبتوةرصلاةدقع

ةعامجتءاجف؟هللاهعفرنمنوعفرتامةسوفنرشعماي
هقبسيناقفشممهنملکونيعراسمهءادناوعمسخویش
اهيفاوعزانتفخيشلااهيلامهاعدىتلاةكربلاىلارخآلا
یبابالفکتمنوکینابمهدحأاورثآیتحاوعراست.هيلا

عرفتةشيعملاةنوُؤميفكاملف.هتنوومبموقيف.ءروسم

نملصحىتحةءارقلامزالوداهتجالافعاضف.بلطلل

خاستنابلغتشاهلهأىلايسملاداراالو,هلردقامملعلا
هذههللاقف.خسنيوهوفورعموباهخيشهبرمفبتكلا

لكتاواهتساردعيضنملمعنلاقف.«اجحسياي»ةرئابةراجت

ءانتقامذيهناالخيشلاهداراىذلااذه.اهنزخىلع

ةركاذملاوظفحلاةعاضاواهبزازتعالامذيامناو‹بتكلا

هتآرماجوزتريسملاىلعاهيفمزعىتلاةدملاىفو
ببسناكو.ءايركزوبااهنمهلدلوىتلاةيسوقنلا

یبالاوخانمةسوفنخئاشمنماغيشنااهاياهجوزت

ىفعقوفهيلاايطاخروسمايآهجو.هللاهمحرروسم
املف,كلذىلاهلتراشاو.هلسرمنودروسموبااهسفن

كسفنلرظتالاقفهبحاصىلاعجرروسموبااهتعهمهف
هللاواما,كتداراهلعلخيشلاهللاقف٠اهيلاالوسر

اهجوزتفءروسمىباىلعابطاخاهيلاىضمفكيلعاهبطخأل
اهيفسيلذئنيحةريزجلاتناكدقو.ةبرجىلااهبمدقو
مدقتدقليلقرفنريغءحمسلانبفلخبهذمىلعالادحا

مهتمهباجافةيبهولابهذمىلاروسموبآمهاعدف.مهركذ
ةضغاوزنملجرذئنيحاهبناكوءاربخهبهللادارانم
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ناکو۽رٹکلاماذناکوءدمحانبفلخهللاقيیراکن
مهوعديوسانلاهيلاوعديوماعطلاعنصيناكفامركتم

باجانموءايبهوناکروسماباباجانملكف.هبهذمیا
بهذمىلعدحاةريزجلاىفقبيملىتحايراكنناكافلخ
نبفلخوأءروسمىبالاعبتاهلكتراصلبحمسلانبا

تاعامجلاهيلاعمتجتةريزجلاىفروسموباماقاف.دمحا

وباىنيوءقيرطلاجاهتناوريسلاذخاوملعلابلطل

تامو(نساريىنيب)فورعملاةبرجبريبكلادجسملاروسم

ءايركزوباهنباهدعبهلمكف.هليمكتلبقهللاهمحر
ةعيلطوحالصوريخلكةحتافهبناكف,هللاهمحرليصف

بقانملانماهريغوةبرجةريزجبامهلو,حالفونميلك
ىفروشنموهام.بتارملاميركولعوتاجردلاعيفرو
.بئاقحلامهيلعتنثااوتكسولو.راطقالا

لجرلانعةرمبغليفنزنبدیعسحونوباخيشلالس
ريغنم‹ةماعلاىفايشافاراهتشاةيالولالهأنمروهشملا
عالطالانودءالوتتناكيلعأ,ءايكزالاكدنعهتبثينا

؟هلاٹمآوكلذىفهتداهشیضرتنمةداهشوأ,هلاوحاىلع

یفرزخیبالٹماماكلذنعهلأسلئاسلكلهباوجناکف

نالجراویفحلاصیباوةبرجیفروسمیباو«ةيقيرفا

نيدلاوملعلابنيفقوصوملاخئاشملانمةثالثعمتجاو.معنف

لکهفصوف«هللاهمحرلیصفءايركزیبآرکذمهنیبسف
هنکقفاودقنوکينارکنتالوهتفرعمغلبمبمهتم

یناثٹلاو,جونامنبهللاديعدمحموبامهدحاهتفص

دمحمهللادبعوياٹلاثلاو,ءايركزنبیسومنارمعوبا

يحولاناکولدمحمیبالوقناکف,هللامهمحرركبنبا

يحولاهيلعزنينألالهاءايركزوباناكلاننامزىفلزنی

159

لعخئاشملاةداهش

دومیبالضف
هاو



نارمعوبا:لاقو.ملسوهيلعهللاىلصهللالوسردعي

لاقو,ءايركزوبااهقحتسالاهتقوىفةمامالاتناكول

ءكديباهلكربلاورخلالالختعمتجاولهللادبعوبا

اعضومهيفاهلدجتملءايرکزیبآیفاھنمدیزتناتدراو

لوقاماهللاهمحرىوارلالاق.اهيلعهئاوتحالديزملل

ىنعيامناو.هللاىلعمدقتلااهبىنعيالهنافدمحمىبا
ءايبنالاناكامكلفاونلاولئاضفلاوضئارفلابهملعةرثك

هيلعدمحمانئيبنىلعو.مهيلعهللاتاولصمهنامزىف

لهجهيلابسنيالهنافدمحموبااماو,مالسلاوةالصلا

(هلوسروهللایدينيباومدقتال):ىیلاعتهلوقینعم
نمراصتخالالعلوةريثكهوجوباذهنمراذتعالاوتلق

.لمجأاهرکذ

ىلعةيقيرفابارقءايركزوبأناكوليق
نمدحاوريغثدحهخیشناکوهللاهمحررزخیبا

ةلحممةنسىفةوازفنىاهوباههجوءايركزاباناانباحصا
یىرقضعبنمارمتراتميلةعاضبوالامجهعمهجوو

امبهوملعينااوقفتاواوعمتجامهلصواملف(
هلامجاورقوأنامهرظنىضتقافةضواعملانمهيلعمزع
ملوهيلاةعاضبلاهجووهيبألكانمنم.اههجوف.ارمت

نيعتسيلهتمامععابهنآركذو,ائيشهسفنلاهنمكسمي
مسربرزخیباىلاهدصقوهوهموريیذلاهقيرطىلعاهب
هللاردقامهدنعثكموكانهنمهيلارفاسفءبلطلا
الوهللاءاشامهنملصحناىلا«ملعلابلطىفادهتجم
ركمساقلاىبأخيشلاراثبلطبمايقلاركذعقو
اميفهیصویو«ابانذأتسیلةبرجىلااعجارءایرکزوبا
هسفنىفناکامكلذنمىضقاملف.هلهأعدويوهيصوي
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عيمجنملحیفینمتنالاقفهيبنمةللاحملالأس
نممهاردلاتددركنوكىهوةدحاوالاكيلعىقوقح
مث.ملعلابلطىلعاهبنيعتستكديباهقبتملوةوازفن
یبآوحنةيقيرفاىلااھجوتمةبرجنمجرخءایرکزابآنا
ىتلاةميزهلاربخبعمسقيرطلاضعببناكاملفءرزخ

نااتغلبامهجرحتوهللاهمحرهعرونمروياممو

مهيلعفظوفنساريینبىلعجرخناطلسلالامعنمالماع
نیرداقريغمهنالماعللءايركزوبالاقفاريكاجارخ

لاق؟نوردقيمهارتمكىلعوهللاقف.ردقلااذهىلع
لماعلارصتقافاددعهلیمسف.اذکواذكىلعنوردقي

دعبمثءمهنمهضبقفءايركزوباهركذىذلاردقلاىلع
مشءهنمطرفامىلعمدنفءايركزوبآهسفنعجاركلذ

هسفنلامنمهجرخآو.ءفظواممضبقامردقبقدصت

هلكجارخلاكلذمرغهناليقدقو٠.نيكاسملاوءارقفلل

عيمجمرغمهيلعبجوایذلاناکهنایآروهسفنلامنم

انغلباماضيآهجرحتنمو.حيحصلاوهاذهولاملاكلذ

لماعهذخاف,اهبارجاتةبرجبالزانناکابیرغالجرنا
هيفعشفشفءالامهمرغيلهنجسفناطلسلالامعنم

دعبناكاملف,هقلطاوهعفشف.لماعلادنعءايركزوبأ

ىبأفالمعتسماصيمقهيلاىدهادقرجاتلاباذاةدمبكلذ

كلكرتاوىلامسأريلاعفدارجاتلاهللاقفهضبقينأ

٠الصاهلوبقنمعنتمافءیدیبهتطیخینأفةطايخلاةميق
ةنجلانافضرالاتطحقاذا:لاقهناهمالكنمرثّوياممو

هسمىنعي مالسالاطحقاذاو.,ماعطلانمةضبقبلانت

ناطحقلاعمتجادقو٠قحةملكبلانتةنجلاناف فعض
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رطخياموسواسولا
دسفيالبلقلاىف

ناميالا

٠ءضرالاطحتنمدشامالسالاطحقناىلعاذهانتقوىف

یفاهبنودتقيسانلاىفةرشتنمةميكحةرثكلأثماهلو
ةميكحلاظافلالاناوللاقخئاشملاضعبناىتح«مهرومأ

نيواودلاىفرضحتوتبثتءايركزوباظفليىتلا
الفنفلکیفةرضاحةهيدبهلتناكو.اهنعتقاضل

.لاتحملایتحاالوركامرکمهيلعزوجي

ةضغاوزلئابقنممهريغوةريزجلالهآناانغلبو

ءمهمیفنيبهذملالهالميظعريبكلفحمةريزجلابمهمض
.ءايركزوباروكذملا.ميظعلالفحملارضحوءمهانعدق
یراکنلادارافمهتاعدوةراكنلاخويشنمخيشهرضحو

عقوتياممميظعلالفحملاكلذىفءايركزابالزنتسينا

لوقعلاىوذىلعمهولالخديو.ةماعلاىلعسبللا

ءايركزاباايليوطمالكدعبىراكنلاهللاقف.ةفيعضلا

مکحتنسمناکامنورکنماناف,راکتانلکمتناونحن

ءايركزوبآنطفف.ورمعو.یسوموبآ:نیفصبنیمکاحلا
یعسباخف.یراکنبتسلفانااما:لاقوهرادتبایف

دسحاهذهو.ءايركزیباىلعهمهوتزجيملو.مصحخلا

لٹمیفهقدصوءايركزوباتكسولتیآرآ.موقلادئاکم
٠.نيرضاحلاعماسمىفامقومكلذسيلآ؟لفحملاكلذ

؟هيلعوهامريغءايرکزیبانعنيبئاغلاىفاعيشمو

حالصلالهأنمخيشةبرجبهنامزىفناكوليق
خيشلااذهضرمفدمحماباىنكيناكوهلبلاعمداهتجالاو

كلذناكامبرو ةسوسوهلقعتلخدف.ءهرمعرخآىف

مايلوالاناىلع هضرملايلوخنلاموأهمرهنمفوحلا

نبسنويمساقلاوباضرملااذهىفهداعفءنوظوفحم

ینزفتسادقناطیشلاناسنويایهللاقف.ءایرکزیبآ
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یدیحوتىلعدسفیو.ینکلهیناداکیتح.ینداکو

یناوساوسولانمیرطاخیفهیقلیامبءیصالخاو
لقعملافعضودسجلافعضنمهيفاناالىسفنىلعهفاخأل

نالبقىتلعیوادیوینجلاعیلكيبابینردابف,یربکل
هيباىلامساقلاوباردتبافءلاحلاىلعاناوتوملاىنكردي
ةراتوءىشميةراتفاعرسمءاجف,خيشلاربخبهربخاف
هللاقف.هيلعمدقیتحیکبیهلکكلذىفوهویرجی

ىتزفتساوىبعلواناطيشلاناف٠,ىبيبطايملهخيشلا

رطخیو؟كبرفيك:ىللوقيهناكىلليخيوىفعضىلع
اركزوباهللاقف.كالهلاىلاىنريصيناىشخااملاب
كمهوىفلثمتيوكلاببرطخياملكناخيشايملعا

ىلاعتهللاقلخنمقلخهنافكنهذهفلبيوكلقعهرضحيو

هکردتامبهیبشوآساوحلاهکردتامالالابلابرطخيالو

ءدادضالاودادنالاوهايشالاىلعلاعتملجوزعهللاو

ناميالاضحمنموههللانعرطاوخلاهذهىفنناملعاو

تيفشوىتلعتيواددقخيشلاهللاقف,ديحوتلاصالخاو

٠.ىنبايءءايركزاباايهللاكرجآىتلع

هبتناکءایرکزاباناةياكحلاهذهىفىكحانا
٠ناكنااميسالزنعلامحلهيلعاهجيهياممناكوهداتعتةلع

تئابلامحللاوىزتعلامحللابتتجيناكفءادراباتئاب

تراثامويهلمعتساىتموهيلعمدقيداكيالف,درابلا

دمحمیباةوعدابيجممويلااذهىفرضحف,هتلعهيلع

دمحموياهلوانف,عوطتموصامئاصناکومدقتامك

لاقف.اهلكأيناهيلابغروتئابیزنعدرابمحلنمةعطق
یبنافاضیآومئاصاناو,راهنلارخآاذهناخيشايهل

ابآناركذةياكحلاهذهىكحنأدعبو:اذكهةرابعلاباوصلعلوخسنلاباذك(1)
لاءابيرك)
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الاميظعلاهللابكتلأسهللاقف,كيلعىفختداكتالةلع
ءهتقفاومو‹خيشلابلقةبقارمالاهنكميملفتلكاام

محللاكلذلكأنأذنمف..هلمدقامهنملكآومحللالوانتف

٠.هللايقلىتحهلدعتملمث.ةلعلاكلتنمهللاهافش

ناملعا:هللاقفهمانميفتآكلذدعبهاتآهناوليق

رورسلالاخداوهسفنبييطتودمحمىبادصقلكتقفاوم

لکآيمويلاكلذنمهناوليق4ةنسكتدايعنملضفاهيلع

.الااهلدجيالواهانركذىتلالكأملا

هلأستهتءاجةمدعمةأرماناىلاعتهللامعنلهركشنمو

ذخأف.ثعشلااهبرضأدقوهبنهدتلتيزلانمائيش

نمةيباخمتاخضففاتيزاهلهألميلءاناءايركزويآ

بهووقزرلانمهيلعهللاعسواميفركفورظنو«هيباوخ

بسنالمهللالوقيوهو«ءاكبهانيعتضافف,خلانمهل

نكلوكقلخنمريثكنودريخلاهببجوتساكنيبوىنيب

رسلطقتهعومدو.نيمحارلامحراايكتمحروكلضفي

جرخهتاانركذامسفنلاظحهحارطانمو.تيزلاىلع

لزتمنمةبرقمبوهوليللاهنجفهتجاحضعبىفةرم
ءبئاغهناملعافیسومنعلاسوهدصقف‹برالانبیسوم

نمهلتلاقف,هفرعتنکتملویسومةأرماهيلاتجرخف
ءليصفلاقكمساامتلاقف.فيضانالاقف؟تنا

لزانمةئالثفايضالاناهلتلاقاهناالا.مسالاتركناف

اماوةيقعامافمحللابىرقيفيضف.هبنورقياميف
یرداالو.مادارغبرخاءوتیزلابمدأتيرخاءو.‹ةحيبذ

تلعففتیزلابمداتينممىنيلعجالاق؟تناةثالثلاىأ

نافكحيولاقو.هتملعافاهلعبمدقكلذدعبناكاملف

.همظعتساوهبهتلباقاماهيلعحبقفءايركزوباكفيض
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سقافصلهآنمالجرناانغلباماضياهجرحتنمو
نادارافةعاضبهديبوجورخلادارامثارجاتةبرجلخد

لوبقنمِءايرکزوباعنتمافءايرکزیباةناماىفاهعضي

نادعبهلوبقناکواهلبقیتحهيلعحليلزيملفهتعیدو
ىسقافصلارفاسو.لعففانيحىلاهبهتناالالعفااللاق

.اهتلمجمكملعو.اهدعوةعاضبلاءايركزوباجرخاف
ةرشفومىهو.هلامنمةاكزلااهنعجرخالوحلالاحاملف

ىسقافصلامودقرظتنيكلذلكةديدعنينسكلذلعفف

ةميظعةعاجمنابعمسناىلاهتييغتلاطو.مدقيملف
نانکميهسفنیفءايرکزوبالاقف.ةكلهمسقافصىف

عناملاناو.اهيلاجايتحاةدشىفةعيدولابحاصنوكي

هللایناجننافترطاخىتموةردقلامدعاهيلاهلوصونم

اهتمرغةعيدولاتكلهناو.ةناماتيداراسفنتييحا

حبلابوکرهيفنکمیاللصفیفكلذناكولیقءیلامنم
رسحبلابكروةعاضبلاذخأف.هلاوهأةرثكوهبارطضال

نعلآسفسقافصلصوناىلاباطفلجوزعهللاهملسف
لاحیفهدجوفهدصقفهرادىلعلدف.ةعيدولابحاصراد

ءبطاخيهبامالوبطاخينمفرعيالثيحب‹ديدش

عبرردقباماعطىرتشافقوسلاىلاءايركزوباجرخف

یتحءیشدعبائیشلکآیفهللعیلعجفهبحاصرداو«رانید
نمهبامبهذاملف.اهتمامشىلعناكوةكلهلانمذقنا

كمدقاىذلاامهللاقفءايركزابافرعفهينيعحتفرضلا
هذهیهاهكتعيدوىنتمدقالاقف؟خيشایلاحلااذهىف
كلذنمءايركزوباعنتمافاهمستقيناهيلابغرفاهذخف
تانسحلاوءانثلاروفومةبرجىلاعجروهلاهعفدفءرجضتو
ىناالوللوقيفكلذدعبةصقلاهذهركذامبرهناالا
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كلتنماهجرخاناىلناكلىلامنمةاكزلاعفدبتعربت
ناكىذلاعضوملاناركذيهسفنلهداهجنمو«ةعاضبلالتس

انتلركذفهنعلوحتيالفورعمعضوموهحبصلاهيفىلصي

نمخيشلافارصتادعبتآهاتآىتمروكذملاعضوملانا

ةرثشكلهيفاضوتامنأكعضوملاكلذدجوحبصلاةالص

تاماموءايركزهنبالاضيآكلذركذوهتيشخوهئاکب

ءايركزهنباناك,ناضمرنمةليلكلذناكوهللاهمحر

دنعنکيملفناضمرمايقسانلاببارحملاىفىلصيفئنيح

یدیستام:لوقتوهتمااوعمسیتحهتومبملعدحا

مهتالصنماوجرخومهلكسانلاشهدف.ءايركزیدیسای

ءهتالصممتفهتبثهللاناف.,ءايركزالامهلوقعتلهذو

ىلعةمايقتماقامناكوةليللاكلتةريزحجلاتبرطضاف

ةبرچلخدناطلسلالامعنمالماعناانفلبو.اهلهأ

ءهروزالهربقىلعینولدلاقفهتومبملعاف.ءهنعلآسف

تامواديمحشاع:لاقهربقىلعفقواملف.هبكربتاوملاعؤرماتام

اميفلاقو.هتيبلهآوهدلبيلعدعاوهمحرامهللاءاديقف

ءايركزهنبالاقو.تومیسناملاعٌؤرماتامذئنیحهلاق
دقوءارقوماليقثالمحتلمحةلومحلثمكىبالشمامنا

ءةحارلابلطلتعرسافاهلمحاهنعهبطحيىذلاناكملاتآر

ءايرکزیبالٹمیفبرضتیتلالاثمالانسحانماذهتلق

نسمؤملانجسايندلانال,ةايحلاهذهليقثلالمحلابديري
هللاءاقلبحانمنأشاذهو,توملادعبلمعلاعارسالابو

.لجوزع
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رکپنبدمحمهللادبعیبأرابخانملمجرکذ
اهدودحهنييبتوةقلحلاهبيترتو«هللاهمحر

اهنيناوقهريرحتواهدعاوقهسيساتو
املعسانلارثكأنمهللادبعوبآناك

نملوآوهولئاضفلانمةريثكعاونأيفقبسلاهلواعروو

مسرفءبهذملااذهاهبهللاظفحىتلاةقيرطلاكولسمهلا

قيرطنمحالصلاقيرطزاتماف,دراشلاديقو,لمهملا
الكىلعارقداشرلاقيرطويفلاقيرطحضوو.داسفلا

یبآنبءایرکزیبآولیغنزنبدیعسحونیبآنيخيشلا

امهتمدحاولكلتناكو.هللامهمحر.امهريغوروسم

۰رظننسحهيفهلو«ةيانعهب

هيلارظنءايركزىباىلعهتءارقمايایفهناانغلبو
لالخبهکسمتو.هتسایسنسحو.هداهتجایآرفمويتاذ

اذهنافیتسارفًاطختملویصرخباصآنالاقف.را

بخيملوخيشلاسرفتقدصف٠.هنيدهبهللاىيحيىتفلا

دقوحونوبآتاماملهناانغلبفةريصبلانيعبرظنام

اريخمولعلانملصحو«هللادبعىباىلعهتكربتمع

مل.ةاجزمتناكناسللاملعنمهتعاضبناالا.ارثك

ملعنسمةيافكلالصحيىتحمولعلانمىطاعتينأري
ملتيةدماهبماقأو.ناورقلاةنيدمدصقفةحاصنفلا

نعردصفةحاصفلاملعنمىفتكاىتحءوحنلاوةفللا
٠.ةقلحلاهيلعترادكلذدعبو.ناورقلا

هيدلوهجوءايركزاباخيشلاناهآدبموكلذبيسو

مهريغوءییحینبرکبابآهیخآنباوسنویو«ءایرکز
هللادبعابااوبلطامهللاقوةعامجىفهبراقانم
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ناكامثيحو.هيلعاوآرقاو,هومزالفهومتدجوامثیحف
اذایتحةبرجنماوجرخفءءهایندلغشيفولوهعماونوکف
نمدحااهيفسيلذئنيحتناکو.ةسلومتلابجىفاوناک

مع«نيتيلصي»الااولدبوءاوريفتمهناف.ةوعدلالهأ

٠لافطاوءاسنوءفلخينبناميلسعيبرلاىباهيقفلا
فورعملاعضوملااودصقوابناجاهنعةبلطلالدعف.,ليق

هعضومنعمهلودعومهمودقبنتيلصيعمسف«ردمأب»
لآسو.ةيغرلالكبغرو.مهيلالبقأو,كلذهءاسف

ءةباجامهنمنكتملف«ةلسومت»ىلاعوجرلامهنم

هناو.هلزنماوفلخمهنوکو,نيلجاعمهنوكباورذتعاو

املف,ةصيقناذهنمهبقلعتالو,مهفييضتهمزليال

ناامامهللاق.هلاؤسةباجانممهعانتمانتيلصيىأر

ءهبقلعيءاجرىعمنلالوىلقبيملىنافمتلعفاممتلعف
عجرتولاشطالاوءاسنلاىديأبذخأفعضوملاىلاعجرأسو
هلاؤساوباچاهنمكلذاوعمساملف.فالخلالهأىلاانلك
ىفهيدلاهباوماقأفتسلومتىلاعوجرلاىفهوقفاوو
ةماركىلعهدنعةبلطلارضحاملكو«اماياةفيلبتامارك

اذه:مهللاقفلافطالاوءاسنلاظح,تقوىفاوعمتجاو

ضعبباوكسمتيلكلذلك.ءمكنيدلهأءالؤهو(:)مكنيد
یتحكلذىلعاوناكفمهبهذمنمةقثىلعاونوكيومهنيد

.قيرطلامهلترسيت

اهباودجينانوجريىتلاةهجلاىلانيهجوتماوجرخف
املفارقتسمهلنوملعيالكلذىفمهوهللادبعابا

ءناورقلانمهمودقاهيلامهلوصوقفاوسويقتاولصو

موريوهوناسللاملعنمهيلارقتفيناكاملصحدقو
٠ءبمذملااهنم,ىوفللااهلاممتسابسح.ةدعىناملقلطتنيدلاةملك(1)

.هللاهبدبعيامو,ةريسلاو.ةقيرطلاو

 

168



«تیدجاتب»ءايركزنبیسومنارمعیباخيشلاىلاريسملا

مهيلعترصقفءعورفلاملعنمهبسأبالامهيلعديزيل
اولاق.ديعبهنانوتظياوناكاممهيلعهللابرقو.اطخلا

خيشلاةكرببانيلعرسيلجونعهللاناالااندقتعاام

ىلعوهيلعرورسلاانلاخداو.هاياانتقفاومو.نتيلصي

امبهوملعاهللادبعىبابمهلمشهللافلآاملف.هعمنم

ءةبرجةريزجهيلعاوقرافامهيلااوقلاو,هبلطىفاوءاج
نایفمهيلعدکأو.ءايركزوباخيشلاهيلعمهاصوامو

ءةقلحلامهلبتريومهلسلجيناىفهيلااوبغروءنوكي
.كلذىلعهنودواريامايااوثكمو.عانتمالالكعنتماف

ناكاملف.ةباجالاهنمنكتملوبلطلاىفهيلعنوحليو
ةبغرلانورركيةبلطلاوةينملادجسمبوهومايالانماموي

ىلااهجوتمسويقتنملجرجرخذا«هللادبعیبایا
یداناقرتفااملف,هعيشفهلبحاصهعمجرخو«ةماحلا

.هتوصىلامهعامسااوغصافنالفاينا:رخآلامهدحا

لاقوأ,بختالهللاهلعجاهللاقف,كيبلرخآلاهللاقف

ةلاقملاهذهاوعمساملفليق.عيضتالفهللكتلعفلعفا

بجواف.هللادبعىباىلعةجحلااهباوماقاواهباولءافت
ناالا‹,عمسامبمهيلعفطعوءباجاوهسفنىلعذئنيح

الو.ةلئسمنعهولئسيالناطرشىلعتناكهتباجا

ىفةقلحلاتسسأتفسهشأةعبرأىضمتىتحمهبيجي
ةماقالاو,ةطرتشملاةلاحلاىلعةدماوثبلوةينملادجسم

نعصقنيليبسلادادسناو.مهتايناهيلعاودقعيمل

هبتماقىذلاماعلاىفناككلذناف.مهتامزعةكرملا

كلذفرعيوءسلبارطةيحاننمةجاهنصىلعةتانز
ضرالاتألتماولزالزلاترثكفءجاربالاةميزهماعبماعلا
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نمهمدقياميفهللارختسيكلذءانثاىفخيشلاوافوخ

لاقفهباحصارواشفيآربهيلعهللاحتفىتح.هرومأ

مهيفعجتنينأوجرابولقلاقاقراسانانهاهنامهل

يخلااذهلاونوكيولوبقلابهيلعنحناماوقلتيومالسالا

؟مهتهجىالاقتنالاىفمكيآرامفءغيرةوارغم:مهوالهأتح

ارورسكلذباورسف.ةكربلاونميلاكيأرىفاولاق
لاقتنالاىلعمهيأرقفتااملف.ةطبغىأاوطبتغاوءاميظع
سٿويمساقلاىبأىلاالوسرهللادبعوبامدق«غيرىلا»

وههيلعمزعامبهملعيهيلابتكو«ىليليولانكزيونبا
دكاوءمولعلاةساردمسربلمعلاو,هجوتلانمهتذمالتو

هيلانووأيةذمالتلاهيفعمتجتاراغءىيهيناىفهيلع

ىنستیلمهدارفناومهتساردهيفنوکتوهيفنوقلحيو
ىفمساقلاوبيآذنخأف,مهداهتجاومهمزع

ءةقلحلانأشعلصيامرسييهيفوءرافلالمع
مهرومأترسيتدقوالاهتذمالتوهللادبعوبامدقامف

مث.ةدمليليوىنبدنعاوماقاف,لجوزعهللافطلب
اهببترف«يلشبِييِت»ىلاهتذمالتوهللادبعوبآلقتنا
ةبازعلااهبهبشتيامناينبلاميركنمديشو.ةقلحلا
دسفو,اودسفدقسانلاناكناو,نآلاهبنوهبشتيو

ماركانعةرداصلاةكرابملاةقلحلادوعقببساذهفنامزلا

ةيطخبةيركبلاوةيروسملانيتبيطلانيترجشلانيبةكراشم
ةيهبلاراونالاهذهامهنيبتدلوتف.هااىفاتناكةباجاو
اعيهماهريصونيناوقاهلعجىتلابادآلانماعلركذنلف
دبعىباخيشلالاقتناناك٠,نيدلاوملعلالبسكلاسل

ىمسيكلذلفةئامعبراوعست(409)ةنسغيزىلاهللا
.ةنسلاهذهىلاةبسنىعستلاروكذملالوالارافلا
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یغبنیاموةفلحلاريسنمعملركذ

هوملعيناوهومزتليناةبازعلاقيرطلهال
دمحمهللادبعويأحيشلاهبتراممهومنعيو

هللاهمحرركينبا

امسرىقبفةقلحلاريسنمهللادبعوبآهبتراممناك

كلسىفمسالااذههمظنىذلاىبازعلللعجنأهبىدتقي

ءتامالعنييويندلافالجالاةواندنعلزتعاو.نينيدتملا

.مهاوسنماوزيمتيو‹مهاميسباوفرعيل

قلحبايندلالهآةقيرطنمدرجتياملوأهنااهنمف
مهناشنمةبازعلافءادبالوطيهكرتيالمثهسأررعش

ضايبلاالااغوبصمابوثسيليالنااهتموءروعشلامدع
نامث,اشحافتيملامزارطلاونيفرطلاملعبسابالو
كلذلبهبعيملوءكلذهنشيملةفحلموآةءابعىلعرصتقا

ملام,لمكأناكصيمقىلعكلذسبلناوقيلأهب

وآصيمقلعهراصتقاىلعلیبسالو.ائدتبمنكي

متعاناو.ءادتراوأفاحتلاوألامتشانودصيمق

ةبرضبةمامعلاسبلسيلوءىثالاىفماجامىلعىحلتلاف

ةءابعلاىلعرصتقانافءاهنعهئانغتسابسأباللبءبزال
ةيشاحبدهنمىلعالافرطلاىقلاوهسآرىطغفاحللاوأ

ىلعهلكبدهلاىقليالرسيالاقتاعلاىلعنميالابناجلا
.ةروعلافاشكتاىلادومكلذناف,رسيالاقتاعلا

هليصفتىتايامىلعرومآمورمآنافنصةقلحلالهآو

هباتتسموأةقلحلاخيش:نانثارمآلاف,هللاماشنا
نانثادرفنملافدرفتمريغودرشتمنانثافيرعلاف؛فيرعملاو

نممهوءءافرعلافيرعومونلاوتامتخلاتاقوأفيرع
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اهالوتيىتلاماهلا

خيشلا

نآرقلاةبلطهيلعبتكينممهنمنوكينآرقلاةلمح
هنايبىتايامبسحىلعاهنوظفحيواهنوححصيو.مهحاولا
ةساردلاتاقوأىلعفيرعلاو؛اددعنوصحيالءالّوهف

هيلاجايتحالاردقىلعوهفشكاامبروادحاوناكامبر
نونفةقيطو.نآرقلاةقبط؛ةثالثرومأملاو,كلذوحتنو

لكهبصتخيال,تاقوأمهعيمحجلونوزجاعلاو,ملعلا

.اهنمتقو

ملعلانوتفةبلطلسولجلااهنمءايشاهبقلعتيخيشلاف
سولجلااهنموسردلاهيفهنعاوذخأيلمولعمتقوىف
رکاذیوءناكنفىآىفةلئسالاىلعباوجللتامتخلاشأب

ديفتسيونوديفتسيفكلذلبقهولصحاميفهذيمالت
ظعولانمءىشركذةدايزبةعمجلاةادغصتختوءرضحنم
نمربخألاثلثلاىفهمايقوهوحاتفتسالااهنمونكمانا

حاتفتسالاعضومىلاىتأيفهنمريخالاعبرلاىفوأليللا

ثيحنمادتييو٠.باتكلاةحتافارقيولمسبيوذيعتسف

اهلبقىتلاةليللاىفنآرقلانمحاتفتسالاسلجمىهتنا
نممهنموسلجملاىفهعمريصينممهنمفمئانلكبهيف
نوريصيالومهعمجأبنوجرخيال,هدحوسرديفجرخي
نآرقلانوآرقيفرسيتامفيكلبمهعمجابسلجملاىلا
توعديوةءارقلانوعطقيفءحبصلانذّؤمنذّؤيىتح
اهنتمو,حبصلاناذأتقوىلاءاشملاةالصدعبنمةداعلاك

ءسيمخلاونينثالامويكلذو؛عمجلامويىفمهعمجينا
تایاکحوةميكحالاثمادرويو.رذحيوركذيوظعيف
مهلاوحآنعلسيفرضحنمعيمجصحميمثةيدهز
دمحهلاوحاتدمحنمفءافرعلادقشيو.,ادحاوفادحاو

ناکنافهلاوحانمءىشبيعنموءهزوفىلعهركشوهللا
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ءمهييدأتلاعضومنوكتنابةفورعمةيوازىلاميقأاريغص

نارجهلاوةطخلاىلاريبكلاوابيدأتدلجيامددعىفدهتجامث

اماولخيالف.دیعبوآبيرقدلبنممداقمدقاذااهنمو
ةرمزىفلوخدلاوةماقاللابلاطوآليبسرباعنوكينأ

ىفنذأتسيونيعونلاالكىفخيشلارواشيفةقلحلالهأ

ےسهيلعهللاحتفامیفظحهلناکلیبسرباعناکنافمهنأش

هيلع(1)زفحيالوكلذحتفيفءرخدملاريغلوكأملانم

نموءىشىفهلظحالو,تاقوالاةمزالمىف

هريخغنسالوماعطنسالرخدتىتلاحوتنفلا
هنأشىفخيشلانذآتساةقلحلاىفلوخدلاديريناكناو

ىذلاعضوملاىفهيلعناكامو«هلاوحانعخيشلافشكيف

لوخدلاىفهلنذأهلاوحاحالصىلععلطانافهتممدق

ءمهيلعامهيلعومهلامهلةقلحلالهأنمنوكيف.ريغال

ناوريغالهدرطةميمذلاوحأو,ةصيقنىلععلطاناو

ىفتفلتخاوألاوحالاىلععالطالاهراددعبلرذعت
مىلعتسيوءیربتسيىتحفقوتلاوقالاهداسفوهحالص
ناف.اهميقسنملاوقالاحيحصو«اهميمذنماهديمح

ىلاءاضفأرشىلععلطاناو.هلهأبهقحلاريخلاىلععلطا
ياعرفاسملامكحءاريتسالاةدمىفهمكحو.هلكشوهعون

تاحوتفلانممستقملاىفهلظحال,هتنوعىفليبسلا

عنميالهنوكو,هيلعزفحيالهنوكو.نيعملاو‹«تارخدملا

ةيلوتهيلعنااهنمو٠.هلنذأادتبمايئاتناكنافلوكأملا

سخدیوعابيوأیىرشياميفهلنذالاوتاقوالاءافرع

قزرنمهللاحتفيامةمسقىفنذالااهنمو.تاوقالانم
ءفاقوالاتالالتغانموهامموآ.مهيلعلخديامم

EEE

.هلجعأوهيلاهعفد:ءىشلانعهزفحنم(1)
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اهبموقيىتلاماهلا
فيرعلا

نيفلتخملانيبمكحلااهتمومسقينمىلعومسقيىتمو

فصنتيوملاظلانممولظملاذخأيففيمالتلانمنيمصتخملاو

٠.ءىسملانمنسحملا

هبقلعتيمونلاتاقوأوتامتخلابفلكملافيرعلاو

ءةركاذملاهيفنوكتىذلاسلجملايفودغلابزحداصترا

نونمّويوسلجملاىفنمعيمجاعدداكوآبزحلالمكا!ذاف

ىضقتاناف.,ءاعدلاروديومهنسأوعديفمهئاعدىلع
موتبىدانىحضلاناكاذاف.ةطخلافدحافلختوماعدلا
ثيحبكرحتوأدحأملكتواوماناذافنومانيفةرجاهلا

ناکورذعریغبمانينایبانالبةطخلافنيمئانلاىذؤي

مونهيلعمتحليللابمايقلاعانتماىلاةعيرذمونلاهكرت
بورغدتعناكاذامث.ةطخلافعتتماناف,ةلئاقلا

هصعمروديفمهربكأىلعنوعمتجيفةمتخلابىدانسمشلا
ناو.ةثئالثفاولقناالاجرةفرعملاونسلايفهيلينم

نيديدحتلانيبطسولاو.اهتوزواجيال,ةرشعفاورثك
نمتايآنائراقآرقوهللااوركذاورادتساناف.لدعا

ءمهفلخنمنمؤيو«ةداعلاكءاعدلاروديمثنآرقلا
نماوأرقوءاشعلااولصاذامث.ةطخلاففلختنمو
ىلايلنمنكتملاممونلاتقوناحوهللارسيامنآءرقلا

يفةديكأبتسيلةمتخىهو«ءاعدلابیداتءايحالا

نوعديف.ةيافكلاىلعاهورضحنافراعتملاو.راطقالا

وبآخيشلاهعضوىذلابحتسملافاوعداذافافيفخماعد
ظعولايفناکناباتکهديبمهحصفأنوكينأهللادبع

ثیحبالیلقهيفآرقيفءیلاعتهللاحاتاامينفالاوىلوآوهف

ءمونلابیدانیووعديمثنوعمتجيالوآنيعمتجمنوعمتسي

یفنوکیناالا,ةطخلافكرحتوأ,دحأملكتواوماناذاف
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نسمنينسحملاىلعامفنيمئانلانعاديعبباتكةعلاطم

اهدنعفقيدودحهلماعطلاتاقوأبلفكتملافيرعلاو

ىفنوكيناولخيالماعطلاناكلذو.اهيفعستمءايشأو

ناولخيالاجراخناکامف.اجراخوآ.مهفلآمعضوم

لحمیفناکنافیویندلحمیفوآیبازعلحمیفنوکی
طارفأوظفحتلاةمزالمىفزفحلالكمهيلعزفحىويند
اميرو«ناسح»:لوقلانممهتيبراعشلالعجو.رذحلا

ءمكقالخاومكيادآاونسحیا(تباثنبناسح):لاق

اريذحتفنصلاريغمهيفلخديامهماهنولوقيةملكىهو

ملیبازعلحمیفناکناو.مهنمدقتنيامىلععلطينا
ءلالدالانمبرضىلانوليميلبظفحتلالكاوظفحتي

ءنوتظلانونتسحيوءطاسبنالاضعينوطسبيتيو
‘مادألاةدايزوأماعطلابیطحارتقاىفنومشتحيالو

بترينأنيسلجملاالكىففيرعلابقلعتملاف,كلذوحنو

اوصوتسينابمهرکذرذعیفمهدحاباغنافمهسولج
مهسولجلدتعااذاف.,ةطخلافرذعريغىفناكناو.هنغ

ةفراعتملاةلمشلامهلامتشادعباولسغوءامبىعدتسا

هردصىلعهبوثيفرطجرخيناوهو.ماعطلاروضحدنع
زربتف«هيليىذلاقتاعلاقوففرطلكريدينأدعب
الدتعمالكآنولكأيمث,دسجلانمءىشفشكنيالوناديلا

كلذريغیف٫هیلعبیعءبکیذلکآوامھتلکالکآنمف
ءةطخلافداعنافدوعينارذحوءحبقويهنوءعضولملا

ىفهدينممهنمدجوناففيرعلامهدقفتاومعطاذاف

نذااوغرفاذاف.هنممهتجاحاوضقيىتحهرظتناماعطلا

ناووعديفرضحنمنسانذّؤيمثءاعدلاىلاتاصتالاب
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هحیورتىلعردقياممنوكيناولخيالفمهفلامىفناك

جاتحياممناکناف,انيعمجاتحيامموأ,هدحوهتجلاعمو

عنتمافدحابناعتسانافءنسحتسانمبناعتساانیعمهيف

ملعينمكلذبصخيالنائغبنينكل.ةطخلافرذعريغنم

ءىشلاعضيف.ةعلاطملاوةسرادملاىلاعاطقنالاةرثكهتم

ىلعمسقهتمسقبسابالامم(ناکناو),ءهعضومريغیف

هيفحلصتىذلاو.رطقلاكلذىففرعلاهبىرجام

البلكۇيردانلافارداناماوامولعمارركتمامافةلكاوملا

ىلاكلذىفبيترتلاوءهرشلاوصرحلاحارطاالاةطيرش

اهتاقوآىفةهكافلاو(رمتلاك)مويلكرركتملاوفيرعلا

اهركذىتأيطورشاهلوفيرعلاىلااضيأكلذبيترتف
لامكتسادعبىحضلاتقوامهدحا,نيتقواهلنااهنم

‹يصعلاةالصدعبرخآلاو,اهحيحصتوءحاولالاباتتكا

اذاف,نيترموأةرمحوللاءىراقهيفارقيامردقب

نوكيناروضحلاكلذطورشنمناففئاوطاورادتسا

هتفارعودعتالمههبنآوآمهنسآنوکیفیرعةفئاطلكىف

ناکنفىآیفلئاسمثالثیقلیفءیدتبيف‹لالاكلذ

فقونافرودلامتيىتحنيميلاىلعمثةنمايمكلذكمث

اعدروابيدأتلكالاهعنموهديءىدتبلملاكسمأدحل

هتملبقءىشبیتاناف.دئاوفلاليصحتىلعاضيرحتو
نانيتقولانيذهنأشنموءهدي.تقلطاونيحدعبولو
ىلااعداهنمحولرخآححصاذاوحاولالافيرعلادقفتي

لكاباجانمفءهانركذامردقبرصعلادعيوماعطلا
ناالارايتخالاىلعكلذامناف,هيلعمئاالفرخأتنمو

ءافيرعتاهبفرعينافيرعللىفبنيفةلفانكانهنوكي

قوشهبنمةبازعلانمنوكيدقف.هبقطنلاىفختسيال

176



هنمقلعتيالفعنتمماذهدعبعنتماناف,ةلفانلاكلتىلا

.مذفيرملاب

مهتمدحاولكبطبترتنآرقلاةلمحنمءافرعلاوس
مهيلعىلمينآرقلاةبلط,حاولالاباحصانمةعامج
ةعامجلافءرهظنعظفحلابمهذخايومهحاولاححصيو
نينثامهلقاوةرشعمهرثكانوكيظفاحلكبطبترتىتلا
عماماو.ماعلارهشالارمالاىفورايتخالابسحباذهو

اذاف.مهتلقلالومهترثكلدحالفلاجرلامدعوتارورضلا

نمبيقنةعامجلكلناكبتكللاوبهأتوىحضلاتقوناك

فيرعلاىعدتسيو.مهعمجيوهباحصأىلعنفحيمهسفنأ
مثءسمآبتکامظفحیفةنمايمهنذاتسارضحاذاف

ىفهونذاتسامهلكاوظفحنافنیمیلاىلعنوظفحي

ءظفحلانودمهدحأفقوتناو,مهيلعىلمآوءالمتسالا

الاهقوفناکناو,تارثعسمخهللیقآائدتبمناکناف

ةرشعفةداعالاىفناكناوثالثهلليقأملقلوأىفهنا

فورعملاوءفيرعلاهيفدهتجيامىلعفدازنمف.,ةدحاو

اريكناکناو:دلحلاوةيوازلافاريغصناكناهنارهشالا

لقتنيناهلسيلففيرعبدحامسترااذافءدرطلاوةطخلاف
ىتحرذعريفبمهدحافلختناو«هنذابالاهربغىلاهنع

دقبیدآتلافرطسضعبوأارطساوبتکيوهباحصأظفحي

حفصمثفيرعلاهخبوكلذلبقناكناو.هليصفتمدقت

هنکملعيلهوظفحدقامیفاناسحامهربتخيناهيلعوهنع

نافاکیکراظفحدجوناف.مهداهتجاومهتيغرومهلاغتشا
كلذناملعوهعابقيضوفيملتلامهفىفةلعلكلذناك

ذيملتلاناكناوءةداعالابهرمأوءهرذعايوامسناكرمالا

دهتجاةساردلاكرتوةلاطبلابحلناكنأملعوامهفايکذ
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مويصيحمتلانيحخيشلاهلأسيكلذلوءهريزعتىف

لكلاحنمملعامالالوقيناهلىفبنيالفعامتجالا

.مهنمدحاو

حاولالاباحصأنودقفتيقةساردلاتاقوأءافرعاماو
هيفرذنصعيالءاطبامهدحاًاطبانافرصعلاورهظلانيب

ناو,ةطخلافهحولةءارقنعهيهليامبلغتشاناو,ةطخلاف

حيحصتبهلمهالكلذعمناكوًاطخارقيفيرعلاهعمس

باغوااطباناف.ءاشعلاوبرغملانيبو,ةطخلافهحول

ىلاماقناو.ةطخلافهاوسلغشبوأهيهليامبلفتشاوأ

نأحاتفتسالاتقوو.ةطخلافىوجنىلاوأارايتخاماعطلا

رذعهلنکيملوةساردلايغبلفتشاواموانتوامان

روضحلانعباغنارصعلاوةعمجلاةالصنيبو,ةطخلاف

ةئالثالاانلقدقو.ةطخلافظعاوملاباتكةءارقعامتسال

سهظلانيبمهحاولانوأرقينآرقلاةيلطفانلعفامىلع
مهتُنيهةفصوء«ابابحتسارصعلادعبو٠.امتحرصعلاو

اودنسیوائيشمهداسجانماورهظيالفاولمتشيناذئنیح
الونيدنتسميضخاهنتولباقيو,نيطاشسالاىلامهحاولا
ةحاسلاطسوىفنيءاشعلانيبو.‹تافتلالانمنيرثكم

نيتقولانيذهريغيفدانتسالامهلحيبأدقونيدنتسمغ

الفدانتسالاكرتنيرفصالللضفالاو.اوءاشنا

دقامالانآرقلاةساردريغ,مهنأشبسيلامىلانوضرعتي

ةالصلاوتاراهطلاك,مالسالاضئارفوةدابعلانممهانع

هرككلذريغىلااودتماناف.كلذهبشاامو,مايصلاو

¢يکذبلقومهفافناکنمهناىلعمامحلاعمباوفلاىش

ىفسابالفاذهواذهليصحتىلعةردقهللاهاطعانمو

.خلانمدايدزالا
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تاحيولباحصانوكيناقفتانافبدالاةبلطاماو

كرتىفنآرقلاةبلطبىسأتلامهلىغبنيفنسلاىفغصو
ناکرایلادانتسامهناشفبتكلاباحصأاماو,دانتسالا

‹:نسحتسيثيحونيطاسالاىلاوباوبالاودجسلملا

ةركاذملاوثحبللاوعمتجينامهلومهنمنسحتساو

اذهنوكيو,رودصلاريغوتىلاضفتملام.ةرظانملاو

داعيملاهيفنوكيداتعمتقومهلنوكينادبالو.مهبآد

ذخآيفذيمالتلانمباغنمذيتاسالاىلعروضحلل
هاقلتياملعجيو.هذاتساىلع«هتلود»یهوهسردمهنملک

خيشلارضحوةادغةمتختناكاذامث,هذاعموهذالمريخ

اولوادتيناامامهناكلذو,ةديمحاهلكاقرطكلانهناف

هيلاىضفأنمف(:)امويلاؤسلابنوئدتبيفلاؤسلاعضو
اناسلمهحصفألأسينااماو.هيفدهتجاباغوةبونلا

حارسللاجايتحامهدشالآأسينااماو.انايبمهرشكاو

لاوسلاىقلأاذامثءتعقوةلزانلوأتعدةرورضىف

هنيمينمىلعمثخيشلالآسفدباليفحعمجلاناكناف

.راصتخالاو,فيفختللابلطخيشلاىلاىناثلاهديعيف

هنافلئأملاوناکناامیسمهنيبلافتحانودعمجلاناكناو

روديیتحهنمایمىلعلئاسلكليحيوألاّوسلاريدي
ىفكأعمجلاىفناخيشلاملعناف.خيشلاىلالاّؤسلا
امبملكتالاو,اهيفمالكلاىفهلنذأةلأسملاكلتىفهنم

حتفيوءيسناذاهرکذیولفغاذاههينينالئاسللو.هدنع

.حاضياةدايزىلاجاتحاناضرتعيوهيلعجتراناهل
كلذكلأسيمثءفشكةدازتساةدارانيرضاحلانمملعوأ

یتحموقیالفمايقلادارآنمو.ءاشفيكثحبیوءاشنم

 

ةنمابمباوصلاوخستلاباذ()
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.ماقآهلنذایملناوماقهلنذاناف,هیلینمنذاتسی

لئاسملانمعنشتسيامةراداهركيففنصلاريغرضحاذاو

ىلادشرلابسنيهلعجتوأ:يبغلالضتىتلاذاوشلا
نمعييشتلقثتسيملومايقلابخيشلامهاذاف٠يفلا
ءىحضلاتاعكرهباحصاعكروعكرهتبلطنمهبصتخي
عكركلذهيلعلقثناو«هباسينأتوهلامركتهوعیشيو

.هوعیشيملوهوعدوواوعکرو

وآ4مهبقاعيفمهبيسحهللافعاونأفنوزجاعلااماو.نسمنورصاقلا

نومراهلاوىتمزلاونايمعلاوشرطلامهتنمف.مهبيثي
قحلافلمعتسملمعتسااميرو.ةرصاقلاماهفالاووذو

هذهف,ءانغلاضعبدجولهدنعوةردقهيفوءالوؤهبهسفن

قرلطلااولصحيلعامتسالاوءاغصالامهناشعاوتنالا

ظشفحمهيلعو.قايتشالاوفهلتلااورهظيو.قالخالاو

اودهجاناو,تاقوالاوقرطلاىلعةظفاحملاوتارايسلا
ىتمزلااماف,اوداراامضعبباورفظاودازومهسفنا

موهفلاورصاقلااماونآرقلامهرذعبقطندقفنايمعلاو

هدتعسايألانممهنمو.مولعللكراتلاطناقلامهنمف

.الاحمهرٹکالمهمذاملفالاجرمهنمتدهاشدقو.مودعم

يخالاعيبرىفكلذوهللااهسرحنالجراوةقلحتلخد

موصلايلعبجواملوآیفةئامتسوةرشعتس616ةنس

ءدهتجيالفدرفنينممبجعاتنکو«مهلانملاخلابلاو

فيك«دیفملابولخینمو«دریالفدورولاهنکمینمم
ءلابلالفتشاناىلاةزبمهفكاذذاىلناكو.ديفتسيال

ىنسلكلذوكئالوارثكأبىردزاتنكوءلاوحالاتلوحتو
نمسانودوبایمسیلجرمهنمفكلذنمهللارففتساف

ىلعبلاغلاوماوعابةقلحلاىلاىنقبسةوازفنءارقضعب
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عبسةنسىفتاموليفلاةروسىفهحولاتدجوىناینظ

ائيشهتردقنمعديملوءیرخاةروسلمكتسيملوةرشع

یلوخدلبقهبعمساتنكیبعصملارمزيىبابمتعمسلهو

هتدجوف,ليلقريغمهفعمداهتجالانمقزرامونالجراو

امايااهررکي«یوقتلابرمأوأ»هحولیفونالجراویف

اهدیعیفخسرتالواةيآهردصیفخسرتذئنیحةريثك

مثنيرهشونيلماكنيلوحهللااهسرحنالجراوبتمقأو
«ىجساذاليللاوىحضلاو»ىفهحولتكرتوتلصفنا

ةقلحلاىلاىنقبسدقوءادهجلايملكلذءانثاىفوهو

تعمسلهو.ىنمكشلماوعأةينامثبوأماوعأةتسب

لوطءايبنالاةروسديعيوررکيلزيملزيرحنبناملسب

ىنغلبو.اهيفهحولتکرتوتجرخو.نالجراوبیتماقا
كلذلبقةنسنيرشعونامتذنماهرركيكلذكلزيملهنا

٠عييضتلاوريصقتلاىلابسنينأديعبريففاذهاماف
ناوروجاموهفادهجلايملنمنامكملعاناضرغلاو
مارحلاتوقلابهسفنلضارطرقملاعيضتملاناوءلصحيمل

ناهللالأسن.مالعلاطخسلبكترموماثآلاباستكاو
ةمدخنوكتناىغبنيوءمالسالامتاوخبانلمتخيوانملسي

ملعللحرشالو,مهيلعهللاحتفيملنيذلاءالّوؤهنمماعطلا

.مهروجأمهيفويو.ريخلالهاةمدخبمهعفنيلمهرودص

اهنميشكركذمدقتدقلاوحالاوبادآلاوتاقوالا»

ىضمدقةساردلاتاقواف«هريخغىفاجردنمىضماميف

فرصتي٠راهنلارخآوهفرصتلاوةحارلاتقوو.اهركذ
ءاسيملاعضاومكاهيففرصتلاركنيالىتلاعضاوملاىلا
اهيفجرفنتىتلانكامالانماهلاثماوراجشالاعضاومو
اعامجاكلذىفناف.,رودصلااهيفحسفتتوسوفتلا
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نكتملامكلذىفسأبالف,رظاوتللءالجو,رطاوخلل
ءتاهبشلافداصماهيفرقتسينابةفورعمنكامالاهذه

نمراثكالاو.اهيلاذئنيحليبسالفتاساسحلاوءاسنلاك

ةرورضتعدناوهركيقاوسالاوتاقرطلاىففرصتلا

لكالاتقووةبيرهبنظيالتقوو.ذفانقيرطىفف
امافةمتعلاىلصاذامهنمدحاولكبصتختىتلامهشاعمل

طرتشيوءهعبطمهعئايطقفاوتنمعماماوهدحو
ريييفتتقوو.ءاعدلادعبالالصفنيالناوفيفختلا

خيشلامدقتطرتشيو٠تقوىلارصحنيالرهظىتمركنملا
بهأتلااهيفبحتسملاتاقوالاو.مدقتوآ.هنذابوآ

اضوتيوءىربتسيامرادقمبنوكيناوهوةفورعمةالصلل
ءردملادادعاوشالادعبطرتشيو.ةعامجلاةالصكرديمث
ىلاجاتحيالفةفورعماراهنواليلةالصلالفاونتاقوآو

ءیحضاهلثموليللابتامیلستسمخفجیتحانافةدايز
ءكيلعبنذالفتصقنناوءكلفتدزنافلضفالااذه

اهرارساىففلخلاونآرقلاةلاطانمطورشليللاةالصلو
ليقوسانلاظاقياهيفذالضفأنالعالاليق.اهنالعاو

بسحباذهو‹نيقولخملاءايرنمهدعبللضفآرارسالا
بحصتىتلاتاعكرلاو٠.تادابعلاءافخاىلوالاو.لاوحالا

ءةعمجلامويكبحتسملاموصلاتاقوأوةمولعمضئارفلا

ةئالثلاوءاروشاعمويوءةججلایذعساتو.هلبقمويو

قيرطلابادآنموكلذهبشامورهشلكنمضيبلا

ءسيكتملعضاوتيالوعضاوتمىلعربكتيالنامهلاوحاو
ةرورضتعدناالامهسلاجيالوايندلالهأطلاخيالو

مهنيدلةحلصماوديفتسيىكلنوسلجيوءدباهنمدجويال
ءثدحلانممهطتلاخمىفرذعأريبكلاوءلمعوأملعنم
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نمو٠:لضيناللهأثدحلاومهيدهينأللهأريبكلاناف

ملعيناىغبتیو.ةطخلافهتنيملفكلذنمراثكالانعىهن

امناتائيطخلاىلعبنذلامازلاوتارثعلاىلعةذخاّوملانا

هبنسحلهتبملاريبكلافءتاقبطمهواهباحصأبسحبىه
ىفهتلزحيسفتهلجمدأو.ةرابعلاهعمنسحوءنظلا

یفناکنافهنودنمو.(1)ةراشافطللابلبوقفطللا

ةربكلاىلعهتذخأردقلاخماشومدَقلاڂخسارقيرطلا

ناو,هريمطقواياطخلانمهريقنتمظعتساوةريغصلاو

نمترثكتساو.ريمطقلاورقنلانعفاجتكلذريغنكي

السينأتلاكلسمهعمتكلسو.يقحلاءىشلاهتانسح

اماريٹثكو.نسحاذهنموهكلذنمحيبقبرف.ريفنتلا

ىغبنياممو.نبللاوءاملابنيفنصلانوهبشيخئاشملاتيآر
مهنمناكنمف,ذيمالتلالاوحأدقفتيناةقلحلاخيشل

نمو.ماعطلانمهبتاتقياممدخينميفهلرظنارسوم
ولو.ماعطالاوةمدخلابهلعربتينميفهلرظنارتقمناك
ةياغلاعولبنودماسلاعقودودحلاعيمجركذانيیصقتسا

.هللاءاشناةيافكهانركذاميفو

:هللاهمحرهللادبعىباخيشلارابخأنمو

هللادبعیباجورخناواىفةقلحللجرخيناكهللادبعاباناانغلبام

بلطيناکهنااهنم«برآلبعصمىنبیداوبیاعیبرلا
ءاهحالصتساو.فيمالتلارطاوخوهرطاخةحاركلذب

دالبىفامملعهناف,اهحالصتساومهداسجایوقربدتو

ینبنافاضيآو.ءاملابيطةلقوءاوهلاةءادرنمغير

ىلااوعجرف,هتکربمهيلعتمعفةيلصاواوناكبعصم
ىفهدصقرثكاناككلذوءةيضرملاةقيرطلاو,قحلانيد

 

.للخةرابعلاىفرهظيو٠خسنلاىفاذك(1)
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ةيليطسقيلاههجوت

لهاءافتحا

دبعیبابتسولمت

اهنوعبتياقرطمهلنيبيناكو.,مهعابرلولحومهعاجتنا
.اهنولمعيةنسحالاثمأمهلبرضيو

مارحلاهطلاخلالحیفلوقتامهلاسمهنمالئاسنایکذ
هتلخدوعويرجهلخدرحجیفیرتاملاق؟هنملکویآ

؟عوبرجللابلطكديهيفلخدتأ,كنمىأرمبامهالكةيح

هلو,هنعتلآسامكلذكولاق.ةيحلاةفاخم4لعفااللاق

.ةبوجالاهذهنمعاونامهعم

ةيليطسقىلاهجوتهللادبعابآنااتفلبو

عومجهيلعتعمتجافهباحصأنمةعامجىف
لواحيامنالاقينافاخىتحهرکذرهتشاوسانلانم

يسملاىلعامزاعذئنيحناكوكلذوحنوأمايقنمءارمأ

هوركملاىلاىضفيامسالانمىأراملفسلبارطةيحانىلا
نابهباحصاضمبرمآةلفغىلععضوملالهأناكو

نمجرسلاجرخينأرخآرمأو,قيرطنمةلفبلاجرخي
نيقفاوتمهباحصآجرخو.رخآقیرطنموهجرخمٹقیرط
ناکمیفاوعمتجایتحیتشاقرطاوکلسویتشباوبآنم
بكرفةلغبلاجرساودشفءهيفاوعمتجيناىلعاودعاوت
برقباوراصىتحهباحصأنمهعمنموراسوخيشلا
٠فلخينبناميلسعيبرلاىبهيقفلاباذافءةسولمت
ءةيدابلانمنيمداقىراوهلاميميهاربانبیسیعنبدمحمو

كلذو.ماعنأولهأهبامهلوهللاقيعصومنم

ةرايسلاالمأتدلبلانمابيرقاناكاملفعيبرلالصفىف

ءنيعرسمهادصقنأداكامف.خيشلاةلفغباوفرعف

ميهاربانبیسیعمهينو.هباحصااحفاصوهاحفاصف

امهولهاثيحىلامهبالامفروكذلاىسيعنبدمحمدلاو

رورسيملالهالخدف.مهتفايضىفالفتحافنولزان
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ءماعطلانماوفتكااملف,مهيفةكربلاهذهلولحبميظع

نولأسييحلالهأهبفاطأوخيشلابةذمالتلافاطأءاولصو

مهتجاحاوضقوليللانمتقوىضمىتحءمهنيدلئاسمنع
سلجمقرفتف٠مونلامهيلعبلغوءباوجلاولاّؤسلانم
امكهنلأسيخيشلابنفطافيحلاةوسنتعمتجاولاجرلا
ىفناكوليق٠ءبيجيخيشلاو,هنولأسيلاجرلاناك

بلطوبتكلاةءارقلحتنتتخيلامأىمستةأرماةوسنلا

اهتمبيرقاهلتخأاهعمو.لاّوسلاديجتو.هقفلالئاسم
وهوخيشلانلأسيامهاتبحاصواتحربامفىنعملااذهىف
علطىتحظعاوملاىفملكتيةراتو.هقفلاىفملكتيةرات

كلذ.مونهيشغالوباوحلانعخيشلالكيملو.رجفلا
یهوعيبرلاىبالذئنيحتلاقفءاشينمهيتويهللالضف
ناميلسايانعكتبيغتلاطدئاوفلاهذهلجالهلاخةنبا
الو.هيلعارقيناكذاهللادبعابآهخيشهتمزالمىنعت

لآسفءهحفاصوخيشلاىلعملسديسنبسيتكتءاج

دقذئنيحسيتكتناكوسيتكتهنافرعفاذهنمخيشلا
وهلاقف,خيشلااهنمفرعيناكاممهتفصتلوحت

معنلاقف.نآلاىلامكبحاصاناولاقف؟اذهلبقانبحاص
عيبرلاوبآمدقتمٹلیقءداویفنحنوداویفتننکل

هباحصأوخيشلامودقبمهنورشبيةيالىلاسيتكتو

اوقلتيلريسمللمهريغوةيالنمخئاشملابهأتو.مهرشبف

دبعدمحموباناخيشلامهيفواوراسف.ءهباحصأوخيشلا

ناکو.یدهمنيسالفسراودمحموبأوريمالانبهللا

اذامهعامتجاةدمىفخيشلاناكفاريكالاعسالفسراو

ليلقناكو.ريمالانبهللادبعىلعلاحأةلأسمنعلس
:سالفسراوهللوقيفهلةبيهخيشلارضحمبكلذوباوجلا
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ناکو,باوجدمحمىبآدنعكلسيلفخيشايسانلابجأ

خيشلاعرسأةبرجاولخدالو.لئاسملانعبيجيخيشلا
ماقاومهحفاصفنساريىنبىلعيبكلادجسملامدقىتح
ديضشمنيبكلانهنملكلزيملو«هللاءاشاممهيف

جورخلاداراالوليحرلاىلعخيشلامزعىتحديفتسمو

هباكرسانلاردتبافبكرلهتبادهيلاتبرقارفاسم
ءهباكركسميلحلاصىبآنبحلاصردتباوهلهوكسمیل

ىتحهباکركسمأفهوعدخيشلامهللاقو.هيلعاوبأف

هخئاشملذئنيحهتمدخوهبابشمایآكلذدنعركذتو‹«بكر

لشمتفحايتراوةذلنمكلذلدجيناكامومهاياهربو

:رعاشلالوقب

زاميفاهديدجيعتساولو

«تلاجابتب»ةقيرطناكوةريزجلانمجرخالو.ليق

ءاولزنف.ةفايضللمهلزنافسورمعخيشلاىلعاوزاتجا
رضحاموءنوكينانكميامنسحأنمنيتاشمهلحبذف

ءمحللابيطأخيشللراتخيةذمالتلادحالعجماعطلا

نوكيفيكلاقو,محللاكلذنمسىلاخيشلارظنفهنمسأو

.هريغلامنمفیکف؟هلامنماذهلکاينمبلق

مهلكوهباحصأهعمعجروغيرةهجىلااعجارركمث
ريمالانبهللادبعناانغلبف.خيشلابلقةقفاومودعيال
لثمكمهلثمامناهباحصأومخيشلااذهلابجع:ذئنيحلاق
هجوتهللادبعابآناانغلبو.میرمنبىسيعلنييراوحلا
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دمحمهللادبعىباخيشلاىلعلخدفنالجراوىلا

.لبقمهرومأهودلقنالجراولهآناكىذلاىتتاردسلا

لاقف.هتيبملومهرومآنعیحنتوربكدقوهيلعلخد
ةاعرلاريخنولوقتتمتسلادمحماي(1)ىركبللىتاردسلا

هنعتكسف؟همنغنمءافجعلاوةيوقلانيبىواسعار

نوبحطصيسانلانانولوقتمتسلاوأىتاردسلالاقف

ايندلاروماىفأ,ميففهللاقف؟اوقرتفيالئلهوركملاىلع

ىلاىتاردسلاهللاقف؟اقلطممأنيدلارومأىفمأ

واتل؟تناكدنعامف,ةدايزىدنعسيلوىملعىهتناانهاه
ةقرفتلاءمهليحرونيرفاسملالوزنكايندلارومىفكلذامنالاق

رومأىفامآوءتاوفهلائاغصوءاهئيسوةرشاعملانسحو

قرافالنیدلاروسیفكلذعسيناكولو«الفذنيدلا

اوعرسایتح-نيدسلاىفمهوقرافنا.مهتالوفلسلا
باحصاکیتشةشنطاومىفاوتامفءتوملاىلامهسفناب

یدنکلاییحينبهللادبعوءلالييباباحصاوبهونيا

ماقملااوريملذااوتامامنا,مهريغوفوعنبراتخملاو

مهيلعهللاةمحرهنوبأيمهونوتأيىلعبصلاو
لخدينممريثكىلانكرتالخيشلاهللاقمث.نيعمجأ

یناتآنمهللاقف.لوقتتالامكيلعنولوقيمهنافكيلع

ىلعهباسحفلقاملامىلعلاقنمو.هللاىلعهرجافارئاز

ركذالعضوملااذهىفةياكحلاهذهتدرواامناتلق.هللا
ةرشاعملاوريصلاىفهللاهمحرهللادبعوبآخيشلااهيف

هلوقونيهوركملانيبقرفلانماهيفنيبتاموءهوركملاىلع
لوقأال.ءالفنيدلارومآاماوايندلارومأىفكلذامنا

قادصموةعاطتسالابسحىلعلب4اقلطملاقنآلاهنا

 

.ركبنبدمحمهللادبعاباىنعي(1)
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هقالخاوحيشلاعدو

ةميركلا

ىبانيخيشلارابخانممدقتاميفهناهربىضمدقیلوق
ةعاطتسالاامهبغلبتملالباتكلااذهىفحونىبآورزخ
الانيلهتمةءاربلابنانيدينلةعاطلاامهلذبنمرثكأىلا
امهاندجوف,امهءارونماهالانيو‹امهسفنأىفةافاعملا

مث‹ةيقتنيدلاىفهوركملاىلعاربصوةعيشلاارشاعدق

همحرخيشلالوقلافييزتهيبشتلااذهلعجأناهللاذاعم

ذئنيحهيلااموأهلعلوهلفغاوااذهلهجهناالوهللا
.هنعبرضوآهنعیکاحلاهیسنف

سفدولومهلدلوهنااتفلبامهتهازننمرکذياممو
ايادهلاءادهاباومهواديعبوابييرقكلذبسانلا

اوهتناف.ءهنعمهاهنوكلذنعمهعتمفمئالولابلافتحالاو

.نكزيونبستويمساقلاىبأةأرماتلاقف.هلةبقارم

انسيقتوسانلاتعنمامعانعنمتخيشاياضيأنحنوأ

ةميدقلاةقادصلابتامةوخالابلدممالكتملكتو؟انرغب
.ىلفسلاىهاهدرأفايلعلاىهىديدجأالهللاو:لاقف

(ىلفسلانمريخايلعلاديلا):ملسوهيلعللاىلصهلوقديري

ركذامكلذوحنو.ثيدحلاىفرسفموهوىطعملاوىطعملاىأ

هللادبعاباخيشلاناىتاردسلاهللادبعىبآنببوبحم
اولبتهاف,هباحصأهعمونالجراویرقنمنارفیالصو
خيشلاظندئاوملاتبرقوماعطلارضحاملف,مهفييضتب
اراشيااهبصتخاةدايزهيلاتمدقىتلاةدئاملاىلعىأرف

اميرةمعطالاكلتىلعنممهربيغنأهسفنهتثدحف

خيشللتبرقىتلاةنفجلاتناكو.كلذنعهقحىفرصق

نافجلالمأتهيلينمضعبلخيشلالاقف,ةاشكرواهيلع

سيلواهنوداهناهملعافلماتف.المآهذهکیهلهیرتل
مامطلانعخيشلاضهنف.اهنمبيرقالو‹اهلثماهيف
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ىبانيت)مدقهناانغدبامكلذوحنو,هلكأيملوفرصناو

املاقوفئافللادرف.رامجوفئافلهلتيدهاف(سوطم

هلكأفرامجلااماوهيدهمىلاكلذعجرفايادهلاونحت

نيت)نمدمحمنبرکباباوابوبحمهجوهناكلذنمو
اهاماساملفةمآهلايرتشيلهللااهسرحنالجراوىلا(ىلسي
نسمامهنعطحهللادبعىباخيشإلاهناملعواهعئابنم
امبءاملعافخيشلاىلاةمآلابامدقف.رناندةسمخنمثلا
.ةفعواجرحتاهدربرمأو.اهذخأيملفاهعئابنمناك
نابقانملاىفاهركذىتآیسهتامارکنمامرابخآو

.ملعأهللاوانهاهعضاملكلذلفءاهعضومكلذفهللاءاش

(هتذمالتءايجنرابحانمءىشرکذ(

نمالامهنمامارايخأءالضفءاجنمهلكاوناکناو

ركذذننكلوءهترمثمولعلاىفتمنيآوءهتكربهيلعتمع
قتفلاىفدامتعالاهيلعناكوقبسلابصقزاحنمانه

ةجردقاقحتساو.ميركلارثالاهلناكو.,قترلاو

ءايركزیباخيشلاانباسنویوءايرکزمهنمف»ميدقتلا

امهتامزلهآلضفآنمسنویوءايرکزناکهللامهمحر

ىبآخيشلاىلعاءرقدقاناكو,امركواقلخواعروواملع

رکاذن,نفلكیفةروثأمرابخاامهلفاعربىتحهللادبع
.رسيتاماهنم

شعيباثاکاملفجملاىلااهجوتامهاانفلباماهنمو
ءايركزمانىقسلاامهاولوبسلاامهبرضأدقوقيرطلا
ىفهسفندجوهموننمهبتنااملف,ةقفرلانعفلختف

اذهبىلاعتوهناحيسهللااعدف,بكرلانعاعطقتماديب
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اچرفاذهیرفسنمیللعجا۰.دیعبريغابیرقایو.دیحو

عطاسروتنمدومعاذافءرظتفهسآرعفرمث.(اجرخمو
دجوفبكرلاكردأىتحهوحنراسفهممتيفءاوهلاىف

مهلوقعةبهاذءمهبولقةلهاذءمهرطاوخةريحتمهياحصا
مانو.قلقلانمهيفاوناكاممهنعبهذُف‹هلجانم

دقوالاظقيتساامفكلذامهقيرطىفىرخأةرمسنوي

لهآنمةعامجبمفبكرلارثاىفراسفهباحصاهتاف
هسفنىفدجوفءاوفلختومونلامهيشغاوناكدقبكرلا
لزيملفادجمراسف.مهفلخفمهيفهدجيملاطاشنوةوق

دقلجربنمیتحساندعباسانبکرلارخاوأفلخی
هامدقتمرودقوهباحصأنعفلختفءايعلاهكردأ

ءةايحلانمطنقوكالهلاىلعفرشاو.هالجرتخفتناو

لاقفءريخلاهپمسوتفسنويىلارظنفرنانداهیفةرصهعمو
.اهنذخفةرصلاهذهىعموءىرتامىنباصأدقهناهل

قحلیتحراسوهدينماهلوانتفءكريغنماهبىلوأتناف
ةربصلابحاصلزيملفاولزنبكرلالهأنامئءهباحصاب

بکرلابقحلیتحیرخآحیرتسیوةعاسىشميرثالاعبتي
هسفنیفدجوولجرلالحتراوبكرلالحترااملف,تابف
ىفهرصبددریوسانلالماتیلعجفهترصرکذتةوق

هيلارظنفثحبیو.ءهترصربخنعفشکيو.مههوجو
همسجلوحتوهنولريفتورمضدقوهاذاو,هفرعفسنوي

هللاقف,تیکوتیکیتصقنمهللاقف؟كلابامهللاقف
كتممأةبهاهاياهتيطعأ:سنوي
لاقءةبهاهاياهتيطعالبلاقف؟ابصغ
كلثمليوطميسجهناالااللاق؟هفرعتأ

هيلاجرخاف.معنلاق؟اهتيأراذاةرصلافرعتأهللاقف
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وهامهللاو:لوقيهتوصعفريلعجوهيلااهعفدفةرصلا

دقوكلتامهقيرطىفةليلاتابو,اهرركيءملسمالا

اوبهتنافةبالسلامهتيشففامهفويسىلعءايركزلمتشا
ملفارارمءادانفءفيسلاىنلوانتناهیخابسنويحاصف
نمهللاهنکمافءايرکزیلجرنيبهديسنويعضوفهبجي
ىذلابرضفهلاموهسفننععفاديماقوهلسففيسلامئاق

هيلعءىرجتيملفنيفصنهدقوفيسلابةبالسلانمهلباق
دقاذهسنويمساقلااباخيشلاناانغلبو,مهنمدحا
ناكوءربيبكلادجسملاىفدهجتللليللابمايقلاهسفندوعناك

ديريةليلتاذهلزنمنمجرخف,دجسملانماديعبهلزنم
ءاسحهفقلخسحأفهقيرطىفةربقمىلعرمفدجسملا

ملوىضممث,هدلجرعشقافاهفرعيالةروصاذافتفتلاف

مساقلااباايصخشلاكلذهادانةربقملانمبرقاملفترثكي

ريبكلادجسملاىلاىضمفءانتاتملوءكرظتننىتمىلا
ناكامك.ةالصلاىفذخأدجسملالصوالوانزاحايكاب

مدقتوحيصلاىلصفرجفلاعلطناىلا,كلذلبقلعفي
عومدلاومهعمارقيذخأةءارقلاىفاوذخااملف.ةقلحلاىلا

املف,سمشلاتعلطىتح«هتيحلىلعوهيدخىلعليست

ةصقلابمهربخافةقلحلاىفهعمنمضعبهلأساومتخ

ذنيفنتىفذخأف..برتقادقالاىلجانظااممهللاقو

هللاةمحرةريسياماياالاشعيملوهناوخاعادووهتيصو

.هيلع

«هللاهمحرىیتازملافلخينبناميلسعيبرلاوبأمهنمو»

مثءاميظعاغلبمكلذىفغلبو,رظنلاوءلوصالاملع

نساريىتبءاهقفىلععورفلاملعاهبآرقيلةبرجالقتنا
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عيرلااءانتعا

ءايرکزوءایرکزییاوحلاصیبانبنالسیودمحمیبآ

مهلاغتشاتقویفمهافاوفییحینبکبوبآو,سنویو

مهنيباميفاولاقمثاهترشابمنمادبنودجیالبابساب
ةءارقلانمالطاعءهدحواذهليمعدنناانلىغبنيال
دعقننكلدصقاميفانملعو.انيلادصاقهناانملعدقو

اذافءاتلاغشأالو,لطعتيوهالف.مويدعبامويهل

امويمهيلعرقيراصف.انبحاصلانغرفتانلاغشاتغرفت

عمتجاو.اوغرفتىتحدافتساو.ريخىلعناکفاموی

ناىفهيلااوبغرونالسيودمحمابااودصقوةذمالتلا

هيلعاوبتريناهولأسو.عورفلاهيلعاوأرقيلمهلسلجي
هقفلاهيلعنوآرقياوناكو.مهلسلجو.باجاف,ةقلحلا
هلتمدقتنمممهلجوءةبلطلاترثكةقلحلاتبترتاملف
دمحمهللادبعىباخيشلاىلعرظنلاولوصالاملعةءارق

عيبرلاىبأكعورفلاةءارقلةبرجاوعجتناامناو.ركبنبا

مهرغوییحينبةلاصمولدعينببوقعيوروكذملا
ءمالكلاملعنوديريىتشدالبنمةذمالتاضيأعمتجاو
ىلعو«ءايركزىباخيشلانباىلعسردلانوذخأياوناكو

ةبلطنعةيحانمالكلاملعةبلطناكوىيحينبركبىبا

٠نيتقلحسولجيتاهجلاىفسانلاعماستو.هقفلاملع
مالكلاملعةبلطرشكفملعلاىفةبغرناكملكنماوءاجف

نیروکذملاهللادبعىبأةذمالتىلانساريىنبخئاشمبغرف
ءمالكلاملعةبلطءارقالسولجلاىفهباحصأوعيبرلاىبأ
انريخغملعنفيكف,عورفلاملعتنلانئجامنامهلاولاقف

.؟لوصالا

هللاو!ودهتجاواودجةبلطللاولاقخويشلاىلااذهبباوجلا
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ىنورفخيملنا:لئاقلالوقبمهللشميومكنيعم
خويشنماومدعيملفداهتجالاىفاوذخأف,ىنورفخيسف

فلكلاعقروةدافالابملعلابلطىلعةنوعمنساريىنب

فورعملاعضوملابنيتقلحلانيتاهسولجناكو.ةنوؤوملاو

ناتمیظعبورخلانمناترجشكانهوةريزجلانم«ناجيتأي»

ةبلطوامهتمةيلبقلاةرجشلادنعهقفلاةبلطسولجناكف
اولقتنامث,ةدماذهىلعاوماقافءةيفوجلادنعلوصالا
املف,مالكلاملعةبلطرثكالءريبكلادجسملاىلامهتلمجب
نوأرقينيذلاةذمالتلاددعةلقنالسيودمحموبأىآر

ءريسبكلادجسملاةلابقهتيبىلامهبلقتناعورفلاهيلع
ەذيمالتبميرلاوبالقتنامثانهنسردلانوذخأياوناكف

اوتاكو«ةسلومتب»هعضومىامالكلاملعنوأرقينيذلا

اورشكف.ةسلومتنويعدنعهولمعشيرعىفكانه

ءةيياملو.ةفزنزتناكو.مهلاوحاتنسحواودهتجاو

ةنوعمىفدهجلانولذبيلئابقلانممهلوحامموءةتازمو
ىفاوناكف.,فطللاوءاطعلاو,فحتلاو.ايادهلابةبلطلا

عضوملاناف,برعلانمفوخمهقحلمهناالالاحربأ

ىلاسلبارطنماولحراذابارعالرمموههبمهىذلا

غلبف.رذحىفاذهبةبلطلاو.اوعجرىتموأةيقيرفا

,فوخلانمهيفمهامءايركزنبسنويمساقلاابآخيشلا
هجوف؟فوخیفهباحصاونامیلسونامآیفنحنلاقف

عضوملاكلذبماقملامهيلعرجحيهنابمهملعيالوسرمهيلا
ةياملدالبىفاوقرفتفخيشلايهنعمماقملاهعسيملف

مهبدصقفءكلذدعبمهخيشىلعاوعمتجامث.ةفزنزو
مهعامتجاناكو,ىلعىبأةعملقبفرعيوةفزنزلبج

ءراغلامهيلعقاضفةبلطلاركمث,كانهراغىفسردلل
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دنعةليلخيشلاناكف.رخآراغىلاةعامجمهنمتلقتناف

یذلاوءاريثكاريخاودافتساىتح«دنعةليلوءالّؤه

یفرصبتیتحردصتيملهناعيبرلاىبآرابخانمحص
عيبرلاابانامثليقةقلحللسلجذئنيحفهقنلا
ةوعدلالهأةرايزاودارأخئاشملانمكانهنموهتذمالتو

اذنهدعبةرايزلاركذىتايسو,اوديفتسيواوديفيل
ةنسةرايزلاةنستناكو.ىلاعتهللاءاشناايصقتسم
ءةفزنزلبجىلااوعجراملفةئامعبراونيعبراوعست9

ةسلومتىلامهبلقتناهتذمالتالاعيبرلاىباعمقبيملو
.ميظعداهتجایفاوناکف,لبجلاىلااولقتنامث

اباتکمهلفلّويناعيبرلاىباىلااوبغرةذمالتلانامث
اورركوعانتمالالكعنتماف,هنعهووريللوصالاملعىف

ميهاربانبمیهاربانارکذو,هرکىلعباجایتحةبغرلا

نطباورظنهباحصاوهناهمانمیفیآرهتذمالتدحآناکو

هلاهف,السعنيتّولممنيتعطقهنماوجرختساوعيبرلایبا

مهيشمهنملانياهورکمكلذنوكينافاخوىآرام

هناباروهشمالجرهمانمنعلآسفسباقةنيدملخدف
هنمذخٌؤۇيلامفلاماذلجرلاناكنالاقفءايؤرلاربعي

هنمخۇيملعفالاعناکناف.لامیذبسیللاقاهرک

اميظعارورساورسفكلذبةذمالتلاملعاف.وهلاقاهرك
ابابمويلكةذمالتلاىلعىلميناكففيلأتلاىفعرشف
فيلاتلاممتىتححاولآىفهنعكلذنوقلعياوناكف.ابابف

دازوءطقسأوتبثاف.اهبيترتىلعحاولالاضرعمث

یتحولاکشااهیفقبيملیتح.لدبوححصوءصقنو
ءنيدلجمیفاناویداهلعجواهخسنتسافاهلكهدنعتحص

دمحمهللادبعىبآىلعكلذدعبامهضرعوىناثلاولوالا
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خيشلاثكمو,نيفرحالاامهيفدزيملفنيردوسنب
فرعيلبجلابعضومىلالقتنامث,هللاءاشامةسلومتب

اعضوموةبازعللىوأمراصفةقلحلاهيفبترو««نينوتب»
ءيخلابهلهأووهاصوصخم.ةكربلابافورعمسردلل

يغنمتعمسدقلف.اذهانمويىلانميلاو.حالصلاو

ىفموقتنينوتةقلحبرهشةءارقنأخئاشملانمدحاو

رپاتمنمربنموهفاهريغیفرهشآمايقةدئافلاليصحت

ملءروهشمنيدلاوملعلابو,روكذمقافالاىف.ةوعدلا

نيدلامولعليصحتىف.نيدهتجمةعامجنمطقلخت
نمةعامجو,نيقتلاقرطظفحب.نيقفومةعامجو
ءنيلهالاوسوفنلاولاملابةقلحلاةمدخبنيلهوممهءارو

.مهاوقتمهاتآومهاوقوعيمجلاهللاديآ

خيشلاباتكنملوالاءزجلالباقيامهللادمحبلمك»
هولتيو.نيملاعلابرهللدمحلاو«هللاهمحرءايركزىبأ
هللاوىلاعتهللاماشنامهبقانمومهريسوتاقيطلاركذ

٠.«قيفوتلاىلو

تاقبطلاباتكنملوالاءزجلالمك

ىناثلاءزجلاهولدتيو

ہجارتلاءزجوهو
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تاعوضوملاونيوانعلاسرهف
لوالاءزجلافةدراولا

23سلبارطجراخهتعیابمباتكلاميدقت

24رابجلادبعوثراحلاةلأسمنايب

24؟كلاهعفدبلهنقيلا۱باتكلاةمدقم

27ناوريقلامجاهيباطلاوبأ1هفيلأتببس

داهملانيبهدنجباطخلاىبأرييخت3ةبازعلااهيلعحلطصاطظافلاركذ

28:عوجرلاوأىفةمئاقوءخئاشملاتاقبطركذ
6مهنامسا

11برغملابةيضابالابذلعادلوأ

12مجعلانمسرفلالئاضفركذ

13یرسکناوباتافارشطوقسهصق

15مجعلانمربربلالضف
18هللانيداوميقيلنولتاقباوناک

ىلعمهليضفتىنعيالربربلاليضفت
19برصلا
ىلاملعلاةلمحرفنةسمحلاربخ

19برغل

قرشملاىلانمحرلادبعلاقتنا

20ملعتلل

20ةيفخبرسیفنوسردي
ىفىلععالادبعباطخلاىباةماما

  21سلبارط

28ىتاردسلامصاعیاداهشتسا

29لبقنممكيلعیلونمهبشيالهنا
30ةبلسلحيالدحوملابراحملا

فرطنمثعشالانبامودق
31نييسابعلا

33باطلاىبالثعشالانبأةتغابم

34هباحصاوباطلاىبألتقم

برفغملاىلانمحرلادبعجورخ
35طسوالا

36یزوزلملامتاحىبأهيالو

36ججفوسىفنمحرلادبعنصحت
38ناورقللمتاحیباراصح

38سادمْغمهعقوركذ

39هباحصاومتاحیبالتقم

39سشیجبمتاحنبديزيمودق
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40متسرنبنمحرلادبعةماما
41ترهاتةهنيدمءاشنا

42ةماماللنمحرلادبعرايتخا

42اهنارمعوترهاتةنيدمفصو

45قرشملاةيضابانمدادما

46یروشةمامالالعجينمحرلادبع

47باهولادبعماما

47ةيضابالاىفقارتفالوأ

فالحیفقرشملاءاملعءاتفتسا

49نيدنتفنبا

50ترهاتىلارصمنمبیعشهجوت
51معهرماًادبموراكنلاةيمستلصأ

52ماماللربدتةرماؤم

54ترهاتيلعنيدنفنباموجه
56برغملاىفنييمتسرلاةناكم

57ةيلصاوللمامالاةبراحم

57ةسوفندمتسيمامالا

60ةلزتعملانماددعمنقيىدهم

63سابعلانببوياتالوطب

64هعروویدهمدهز

ىلابامهولادبعمامالالاقتنا

سلبارط
للاسمبهسوردیفمتهمامالا

ةالسصلا

ىلعباطخلاىبانبحمسلاةيلوت

ةيضابالاىفىناثلاقارتفالا

65

66

67

G7

198

  

ىلعینوانجلاةديبعىبآلامعتسا

70

71ماةيلوؤسملانمبورهلا

75ءامدلاةقارا

نيبىرجىذلالاتقلارابخا

75نيتفئاطلا

77رارقتسامايآتناكحلفامامالامای

ةيضابالاىفثلاثلاقارتفالا

77رصننبثافنجورخو
79ةبيرغلاثافنءارآ

80نييسابعلاطالبىفثاف

مثديزنبرباجناويدبرفظي
81هفلت

ىبأهةيالووحلفامامالاةافو

82ركب
83حلفانبدمحمماما

84دمحمنبماما

(ةشوفنلماع)سايلإروصنموبأ
84هرابخاو

87

89

ةمامالاضارقناو,ونامةعقو

ةسوفنىلعونامةعقورثا

ةيقبعبتتيبلغالانبميهاربإا

(سنوت)ايقيرفابةيضابالا

هروهظوىعيشلاهللاديبعرابخا

برغملاىف
94.نييمطافلاديىلعترهاتطوقس

90

91



نالجراولهللاديبعراصح

بحاص)دلخمديزيیبأرابخا
(رامحلا

ساروآىلاديزيیبآءاجتلا

ةليحبراصحلاكفيديزيوبآ

95

96

98

وو

ىبأةنتفلزتعتةيبهولاةيضابالا

100ديزي

100ةيدهملاوناوريقلارصاحيديزيوبأ

ةيقبیفهابأفلخيديزيىبأنبا
102هشىج

حلفامامالانببوقعيىبأرابخأ
نالجراوىلاهبورعو

هيضابالاىفعبارلاقارتفالا
هؤارآوبوقعيیبأنبناميلس

ةبيرغلا
نبناميلسعيبرلاىبارابخأ

یباولیسوباطخلاىباونوةرز

بوي

ىعمجلانباهخيشممعيبرلاوبأ
اهتلنلايندلابلطىدارمناكول

ىملعب
ليسوباطخلاىبأرابخأ
115یغاوزلاةبالكنببويآىبأرابخأ
ةيضابالاىفسماخلاقارتنفالا

ىتاوللاكاكسلاربخو

دلخمنبديزيمساقلایبارابخا
نيينايسولاالفيرزخیباو
نييمطافلاىدلمساقلاىبأةناكم

104

106

106

109

110

111

113

118

119

123  
199

124ايقيرفایفهتازمةوق

(ىمطافلازعملا)ميمتیبافوخت

125هلتقومساقلایبأرم

یباىلعرزخیباوحونیباةروث

126میمن

128یاغابلرزخیباراصح

129رزخیبامازهنا

131حونىباىلعضبقلاءاقلا

133زعملا.ىدينيبحونوبأ

134هيفیجاهنصلانيكلبنباهعافش
135ةيضاباللنامالاىطعيزعملاميمتوبأ

136ناورقللهمدقمورزخىبانعوفعلا

ةرهاقلاىلازمعملالاقتناةصق

رزخیبأباحصتساو

142ةيملعلارزخىباةناكم

143نالجراوىلاهلاقتناوحونیبارابخأ

137

145ةيليطسقىلاحونىباعوجر

روصنملاسلجمىفحونیباةرظانم

145یریزنبنیکلب
149رزوتبهنتفىلایدوتةرظانم

خيضشلااهنعلشسلئاسمثالث

153ركبنبدمحمهللادبعوبا

154نالجراولهادقتنيحونوب

155ةليوزیلاوسلجمیفحونوبا

157هینباوروسمیبارابخانمءیشرکذ
159روسمیالضفىلعخئاشملاةداهش

160لیصفءايرکزیبانعمکحورثآم



162ناميالادسفيال

نمؤملابلقىلعرورسلالاخدا

163ةدابعلانملضفا

دبعیباخیشلارابخانملمجرکذ
166ركبنبدمحمهللا

17ةقلحلاسيسأتأديم

170ةقلحلاريسنمعملركذ

170ناقيرطلالهالىفبتيام

171مهماهموةقلحلاءاضعا

171خيشلااهالوتيىتلاماهملا

173فيرعلااهبموقيىتلاماهملا
  176ةساردلافيرعماهم

181ةدابعلاىفبالطلاوةبازعلابدأ

ىلاهللادبعىباخيشلاجورخ
183بازیم

هترايزوهبتسلومتلهاءافتحا

184ةبرجل
فوخلطابلانعتوكسأاعسيال

186ةقرفتلا

187ةميركلاهقالخاوخيشلاعرو

188ذيمالتلاءابجنرابخانمءىشركذ

188لیصفءانباسنویوءايرکز

191فلخينبناميلسعيبرلاوبأ
192هتبلطبعيبرلاىباءانتعا



باتكلاىفةدراولانكامالاسرهف

ا

8150170غیر

3895101111(سنوت)ةيقيرفأ

145159160

73فوديا
96187نارغفیا

92(ةليمب)ناجكيا

13یرسکناویا

سپا

#0818387&318دادب

111220ةرصملا

93128129130یاغاب

143تاركبلا

aتED

109نيوشرت

97نيواطت
168.۔9697128149سويقت

114ترزمت

  167168تسلومت

9798109149150رزوت

107نيرسرسیت

7376-72ىتمیت

170188ىلىسنيت

145سوطامنیت

109تويدبات
150168تیدحات

92تروصات

505154س45ىلا1340ترهات

828387ب60646777

4-104127

3438اغروات

-E -

8586114115س77برجةريزج

162166185ىلا1139158

I9I

65رمدلبح

5859646667ةسوفنلج

9W 85 83 79 73 - 71 0

32116117131136157
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a C a

137 زاجحلا
168 98 ةماحلا

124 123 120 119 ةيلىطسقةماح

17

سس

98يجرد

هےےلس

293094ةداقر

112ةزير

سىس

128بازلا

a س a

3مهتاردس

109 94 93 ةسامجلس

36 ججفوس

156 152 فوسیداو

13 ةواسةريحب

سشے

137ماشلا

--ص

164165سقافص

  22-23دايص
202

سط

39ىلا31ب27ب26س23سلپارط

183192-93-8287س71ىڵا65

93ةنط

-ع

19قارعلا

92نميلاةتالزع

سف

142طاطسفلا

سق

93ركبرصق

129ميدقلارصقلا

359799110119ةيىلىطسف

183س5

93ةصفق

778890145150رانطتق

51153-156

3335ىلا112026ناورقلا

92-91ب394487س38س6

1I6 114 102 101 100 6

137س7122123135136

17168

1021303510Iب28سىياق

193 - 7



eك

107س95ةميرکهیدک

aع1

82هطامطم

11171920(ىبرعلا)برملا

232358792141  

92ةليم
126-8778ونام

=ق

105106س9495س93نالجراو

9125128138143145

159179182188س14
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لئابقلاءامساومالعالاسرهف

135میهارباینانبمیهاربا

193ميهاربانبمیهاربا

878990یبلغالادمحأنبميهاربا

118119كاكسلاهللادبا

109115116هبالکنببويآوبا

117

1850قيدصلاركبوبأ

وتفسوينبركبوبا
188دمحمنبركبوبا

8283حلفانبركبوبا

74ىراشلاةزمحوبأ

70بويأنسحلاوبأ

149ناريخنبدمحارفعجوبا
136هللادبعیبانبءايركزوبأ

78ىتولاللاءايركزوبا
191ىلعوبا

ىنرفلابوقعيىبأنبناميلسوبا
006107

86ب808485سايلاروصنموبا
  150رتصبلاحونوبا

204.

(دیعسرظنا)حونوبآ

50بعکنبيبا
21راردنبلیعامسا

104102ىمطافلامىساقلانبلیعامسا

IOI

48حلاصنبليعامسا

87888990سابعلانبحلفا

62ب55س54س11باهولادبعنبحلفا

72

127133وتب

1718ريربلا

89112ىروطغبلامساقلاوبأ

42(ةديبعوبأ)ىركبلا

43دامحنبرکب
130134138نبنيکلب

148ىلا5

129هندي

ب

ب

184دیسنبسیتکت



- a

130 ىلعنبرفعج

30 128 لامحدمحموب

130 س109ىعمجلانبا

ىلا105106143نونجحلاصوبأ

159, 154 س 45

-CC =

ىفوكلاءايركزىبأنبدمحأنبنسحلا
92

92 جرفنبنيسحلامساقلاوبأ

131 كوكيمرونبنسح

155 154 105 ۇلؤللانبومح

153 24 22 رابحلادبعوثراحلا

سخي

130 لوفلفنبنورزخ

158 دمحأنبفلخ

73 71 69 68 حملانبفلخ

2

94مامالاتنبهرسود

سلس

495566بیبحنبعيبرلا
9192ىناورقلاقيقرلانبا

19متسر

43متسروند

سژرس

  167لیصفءايرکزیبآنبءایرکز
205

8189190191192

155نيفلزوتب

192193ةفزنز

232797138169ةتانز

2334هشيوز

16I 115 هغاوز

155هليوز

24ةيديزلا

13ملسانبديز

سسا

119بويایبانبنونحس
78798088ميسونبدعس

139ىلا126لیفنزنبدیعسحونوبا

157166167187ىلا2

12ىسرافلاناملس

97109نوقرزنبناميلسعيبرلاوبآ

113119ىلا

36167فلخينبناميلسعيبرلاوبأ

3184191192193

14ت140رزخیبابحاصنامیلسوبا
11دعسنبهمالس

116ةوالسوني

676869ىلعالادبعنبحمسلا

سشا

54س51س50س49فورعملانببيعش

55



سص

12ةيرفص
44151169ةجاهنص
185حلاصیبأنبحلاص

127ىنسارلاحلاصوبأ

=ع-

212223ىلمعالادبعباطحخلاوبأ

74-3744-33ىلا5

70(ةديبعوبأ)ىنوانجلاديمحلادبع

172-73-75-76

1920س12متسرنبنمحرلادبع

3640س35س34س29س28س1

46ىلا

35بيبحنبنمحرلادبع
185186ريمالانبهللادبع

89ريلانبهللادبع

155(مساقلاوبأ)نيترزنبهللادبع

13151سابعنبهللادبع

1847دوعسمنبهللادبع

159جونامنبهللادبع

74186ىيحينبهللادبع

24148ديزينبهللادبع

(مامالا)نمحرلادبعنبباهولادبع

57ب56س46474852س5

6660

21186بهونبهللادع

4395104ىعيشلاهللادبعوبأ
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9195ىعيضشلاهللاديبع

14ةليفتنبحيسملادبع
66یرصملادابعنبا

7677بويأنبسابعلا

17سادرمنبسابعلا
105دمحمنبزعلا

83ةفرعنبأ

150یسیعنبنیزع

11سابعنبیلومةمركع
8489حتفنبسورمع

46ب12161718باطخلانبرمع

13ظحاجلارحبنبدرمع

39دوکطمنبورمع
1718صاعلانبورمع

144ىتوانتلاورمعوبأ

1048ب69ىفاكلادبعرامعوبأ

2829ىتاردسلامصاعوبأ

126هللادبعنبنوع

49ريمعنبیسیع

184یراوهلاميهاربانبیسیع

186میرمنبیسیع
151619نىنمؤملامأةشئاع

4anےل

121ب120مساقلاىبأةجوزةياغلا

¬فےس

11سراف



163ىلا139157لیصفءایرکزوبا
164166165

102ديزيىبأنبالضفلا
سےل

92

131415ناورشونایرسک

سلس

185192193ةبامل

1731ةتاول

¬مس

87ىسابعلالكوتملا

49لكوتملاوبا

70ليحرلانببوبحم
187188هللادبعىبأنببوبحم

153159ركبنبدمحمهللادبعوبأ

6167168169170174

19I — 188 187 186 184 3

162163یبرجلادمحموبأ

8283حلفأنبدمحممامالا

193نيردوسنبدمحمهللادبعوبأ

186ىتاردسلادمحمهللادبعوبأ

184یراوهلایسیعنبدمحم

35ىلا31ثعشالانبدمحم

44فسوينبدمحم
62س61ب5859سئاپندمحم

49درعملانبدلخم

  186فوعنبراتخملا

87112127128138تازىم

192193

46ىسولدنالادوعسم

158س116117ىنىسارىلاروسموبأ

24س21س20ب11ملم.وبأ

45

103س99ینغنبةراشم

191ییحينبةلاصم

606216هلزتعملا

123124126ميمتوبأىمطاغلازعملا

140ىلا7130132

156ةلاضفنبزيعملا

50لبجنٻداعم

12ةبعشنبةريغملا

169غيرةوارغم

90157158فورعموبأ

39(ةليبق)ةليلم
44سادنم

39ب263137رفعجوبأروصتنللا
58606162.64ىمغيولاىدهم

159168ءايرکزنبیسومنارمحعوبآ

56س43باهولادبعنبنومیم

سنس

74ةليخنلاباحصاأ

142زعملاميمتىبأنبرازن

112رصننبثافن

150ب9091ةوازغن
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23345787ةسوفن

و

146147ب145لوغيرونبنحو

2627ةموحفرو

59183-4557ةيلصاولا

185دمحمنبسالفسراو

97نايسووتب
115ىلا109ليسوباطخلاوبأ

191ب127ب126نالسيودمحموبأ

192

  170ليلووتب

208

سیاس

114ییحينبیحی

157ىتردسلاسنوينبىيحي
105س48ییحيءايركزوبأ

39یدزالامتاحنبديزي

474849س46نيدنفنبديزي

56ىلا0

101109دلخمنبديزيمساقلاوبأ

123125126ىلا11119[60

102ىلا96(رامحلابحاص)ديزيوبأ
191ب86185نساربوتب




