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خئاشملاتاقبطركذ
هللامهمحرمهبقانمومهريسوليجدعباليج

ىلوألاةقطلا

مهىلوالاةقبطلانالوالاءزجلاىفانمدقدق

مهتليضفناوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرباحصآ

ىلاجاتحتنأنمرهظأمهءامساومهايازمو.رهشأآ

مهيلعهللاناوضرةباحصلانا:نآلالوقاف,مهتيمست

مهراٹآنمو.,نیواودلایفمهرابخاومهريسنملصحت

فينصتفلكتنعىنغأام,نيوارلارودصىفاظوفحم

هللاىلصهللالوسرمهيفلاقنامهبسحوفيلأتلاحتناو

ةالصلاهيلعهلوقو٠«ينآرنمیقشیال»ملسوهيلع

نيذلامثمهنولينيذلامثىنرقىتمالضفا»:مالسلاو
اذهتبثاذاف.مهلئاضفنمةريثكثيداحأو«مهنولي

ءفلاغممهمدقتىفانفلاخيالنمةباحصلانمناملعاف

لتيملنممهنموء.فئاحصلامهلئاضفكذبتألتمادقف
ممهو,فالخلالهآنسمريثكدنعءفاصنالانماظح

مهتمركذنلف,فالسالارايخآةلمجىفاندنعنودودعم

.هرکشرغلاباعناوانیلعبجوو.هرکذنكمانم

ىبسارلابهونبهللادبع

ىتامعلاىدزالاىبيسارلابهونبهللادبعمهنمف
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ةلعتللاثبداحالا

اهيلعدرلاو.هيف

نسم,ناكامنيمكحلارمأنمناكال,هللاهمحر

نمزاحنانمزايحناو.,ناتتفالاونحملاكلتنمىجت

٠نيقيرطلاالكنع.,لدعلاولادتعالانيبتو,نيقيرفلا

قبطيیفهيلعنودمتعيمهنملجرةيلوتاودارا

نبهللادبعةيلوتىلعاومزعف.مهروهمجتىأرهتعاطىلع
رپملوهړغاودیرپملف.هابآوكلذهرکتف.بهو

يآرلااوتیبتساموقاي:لاقمهنمكلذىأراملف.هاوس

ناکو.هبقاوع.ةليلهيلعتاتوبينيهوعديآے

يآراذناكوهوعيابف٠.یربدلایآرلانمهللابذوعنلوقي

همايایفعفتراوفالثئالاهبعقو.ملعونيدو.مزحو

فطليو.لدىلاپمكحيو‹قحلابلوقيلزيملف.فالتخالا

.هيلعهللاةمحرضبقىتح٠.ةيوسلابمسقيوةيعرلاب

ىدمسلايهزنبصوقرح

نمصوقرحناک.یدعسلاريهزنبصوقرحمهنمو
ةدحتاذناكو,ةداهزلاوفشقتلاوةدابعلاوكسنلالهآ

یضررمعمایآیفدانجالاءارمآدحأناکو.ةدشوسأبو
هلناکو,رمعمايآىفزاوهالاحتفىذلاوهو.هنعهللا

هللاهمحررمعهرکشو.ةديمحراثآوةديدسءارأكانه

یتح.ءرباصوربصهنافذئنيحهنمناکامنسحتساو

قارعلاحوتفرابخاىفكلذبلطاو.ىلاعتهللاهرفظا

مکحتیباو.نيفصدهشنممصوقرحناکو.هدجت
صوقرحو.هللاهمحرلتقىتحهباحصاىفناکوءنیمكمحلا

ةعونصمنوكتنادعبيالثيداحا(1)لحتنيىذلاوهاذه

اهرثكأنكلواهتوبثمضقانتلاهمقسىلعلدياماهيفناف
لاقهناهيلابسناماهنمف.قرطىلعاهاورو.لحتم

 

.ثيداحاهيفانريعلحتتيىدلارهبارصلالملخسنلاىفاذك(1)
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سىييخمئانغمسقيوهوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرل
هيلعهللاىلصهللالوسربضفف(مويلاذنمتلدعام)

نوكيهنالاقف؟هللالوسرايهلتقاالآ:رمعلاقفملسو

كلذلاقاهناهيلابسناماهنموءابنهباحصالوأاذهل

لدعينمفكحيو:لاق.ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرل
مكيأ:دحاودعبادحاوهباحصاللاقمث.؟لدعاملنا

هتدجوىناثلالاقواعكارهتدجولوالاهللاقف؟هلتقي

هللاىلصهللالوسرلاقف.هدجأملثلاثلالاقو,ادجاس

لاقهنااهنموءنانثاهللايففلتخااماذهلتقولملسوهيلع

هيلعدروالامملسوهيلعهللاىلصهللالوسرمسقدقو

تيآردقل:لاقهنااومعزف‹مهبولقةفلّوملانمةعبرأنيب

هللاىلصهللالوسربضفغف.هللاهجواهبديرآالةمسق

لهآىلعهللا.یتنمآ:لاقمث,هادخدروتیتحملسوهيلع

:لاقف.هللاهمحررمعهيلعماقف!!؟ىننمأتالوضرالا

اذه(۱)ءىضُئضنمنوكيسلاقف؟هللالوسرايهلتقاالأ

عممکمایصو.مهتالصعممكتالصنورقحتماوقآ
نيدلانمنوقرميمهرجانحزواجتيالنآرقلانوآرقي
لئالدرايخالاهذهىفف٠.قوفلاىفىرامتتو هلوقىلا

ريغهناهنعحصولهنااهدحأ.ةرشكهجوأنماهمقسىلع

هنيدىلعماقاالونمآاممويلاذنمتلدعاملاقذالدع

هيلعهللاىلصهنعحصولىناثلا,هتلبقىلاىلصالو

ردتبملاوهناكلو.هلمهاالةءوبتلايفنعطلابضاخهناملسو

دتعكلذحصولهناثلاثلاءهريغىلاهلكيملوهلتقىلا
هناهملعاو.هلتقبنيرومأملانمهناوهنعهللاىضررمع

مظعاوهو,داهجلاىلعهبنيعتسيفيكفنيدلانمقرام

 

.ريثكلاهلسنو.هندعمو.هلصأءىشلاءىضلض()
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اريهظو.نينمّوملاهدونجىلعاريماهلعجيف.ءنيدلاناكرا

لوسرباحصادنعحصولهناعبارلا,نيرفاكلالاتقىلع

هلتقبنورومأممهناوكلذلاقهن!ملسوهيلعهللاىلصهللا

فيکف.مهضُئارفدكوآهنولعجيلبهلتقیفاوخارتيمل

ىلصهناسماخلا.هباوٹرتکيملمثجرخیتحاوحماست
ولفلاهمالكىلابستنينانعهزنمملسوهيلعهللا

نانثاهللاىففلتخااماذهلتقوللوقيىتح«ةفزاجملاو

دوهيلارفكلاببسصوقرحةايحنوكتنااذهىلعمزليف
ةلطعملاو.ناڻوالاةديعوءسوجملاونيباصلاو,ىراصتلاو

هابايوسحلاهرکنیىذلالاحملانماذهوءمهرغوةقدانزلاو

نمآلكبرءاشولذا.هنالطبىلعليلدلاىوقيولقملا

اولضلءاشولوایحصوقرحوءاعيمجمهلكضرالاىفنم
نولازيال»مهنكل,هتومدعبوصوقرحدوجولبقاعيمج
اوقفتادقف«مهقلخكلذلوكبرمحرنمالانيفلتخم

هللالوسروهوصوقرحنمريخوهنممهنيبوءاوفلتخاو
هتمرشمهيفواوفلتخاواوقفتاامكءملسوهيلعهللاىلص

مالكنمنوكينادعبياذهف.هللاهنعل.لهجوباوهو
نمهضُسضنمدهشدقهناسداسلا‹,یوهلانعقطنيالنم

ةرجنحلاةزواجمنعالضفهدبكعدصو«هبلقنآرقلاقرح
ءةرجنحلانعالضفهناسللصيالنممهفيلاغمنمدهوشو

نعءاهتنالاو,هرماواللاتثشمالاوهبلمعلاىفىنعأ

.قراملابملعأكيأرف.قورملاركذ,عباسلاهيهانم

فاصنالابلماعنمممهنمريثكققحدقوقراسلاصللابو
احارطاویوهلاعابتانمابورهاولتاقامناموقلانا

ىفهللادنعهنوجرياميفةبغروايندلاةايحلاةرهزل
صوقرحف,هانركذامريغةرثكةلدأاهيفو.ةرخآلارادلا

:.اوبسٽهيلااممو.هولاقاممًاربم
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100Aس50»ةسانلاةمطلا(«

یدزالاديیزنبرباج
مولعلارحب.هللاهمحریدزالادیزنبرباچمهنم

لصأ4جارسنمهبكيهان4ىوقتلاجارسوء(۲)جاجملا

نسونيدلاراتمو,هماظنهيلعماقىذلاهاوبهذملا

.هنعهللاىضرسابعنبابحاص.همالعأهبتبصتنا

یفراشینمممدقملاو,هيلعآرقو,هبحصنمرهماناکو
بولقلاتوقباتكىفيكملابلاطوباركذ.هيلاىيفلا
هلأسولفدیزنبرباجاولآسا:هللاهمحرسابعنبالاق
ةيواعمنبسايانعو,هملعمهعسولبرغملاوقرشملالهأ
ديزنبباجريغتفماهباموةربصبلاتياردقل:لاق
غلبدیزنبرباجتامال:لاقهنارلليحنبصحانعو

ضرالارهظىلعنمملعاتام:لاقفكلامنبسناهتوم

هتااضيآسابعنبانعوءضرالالهأريختاملاقوأ
ايجعلوقيناكهناهنعوءسانلاملعادیزنبرباج:لاق

ءديزنبرباجمهدنعوانيلانوجاتحيفيكقارعلالهال
ءةروكذمةريثكراثآهلو,هملعمهعسولهوحناودصقول

امىتايستاماقملاولعتملعلاىفتاماقموتاماركو

.هللاءاشنا.نكما

.امظعايودیااجححعهلعمتىدلاحاجملارهنلاوارحملا)1(
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وعديديزنبرباح
راستعاللسالا

لاسيديزنبرباح
1بفواع

ىلعسانلاباصآ:لاق(۲)نایفسوبارکذامكلذنمف

ىلااوعزفت.دعروحيروةملظديزنبرباجدهع
سلجفدجاسملاضعبىلاءاتعشلاوباجرخفلاق.دجاسملا

تلجنااملفلاق,ةجضوعرضتىفسانلاو,هللاركذيهيف
مهقاوساىلانوفرصنيسانلاذخآأةملظلاكلتوحيرلاكلت

متنکاممهللاقفهنمابیرقاوناکاموقاعدفلاق,مهلزانمو

تماقدقةمايقلانوكتناانفخاولاق؟رمالااذهنونظت

معناولاقةرخآلاىلاءاضفالاوايندلايطمتفخامنالاق
لاقمثءهوفاختنامكيلعقحفاميظعارمامتفخدقللاق
ارمامتفخدقللاقانلزانمىلااولاق؟نآلانوبهذتنيا

مكنعنفيملمتفخامءاجولو.ءاعدلاىلامتعزففاميظع
اولمعافمكايندمكيلعهللادرذانآلافائيشهيفمتنکام

هومتفخاممالاناکولفهيفمتنکاماماولمعلالوبقنيح
٠ائيشهللانممكٌؤاعدمكنعنفيمل

مارحلادجسملالخدديزنبرباجنا:نایفسوبآرکذو
لاقفلاقةبعكلارهظىلعىلصيجاجحلانملجربااف

نبياناکو.لاق.هلةلبقال؟يلصملانمديزنبرباج
لاقف.هبنبخاوآهلوقعمسف.دجسملاةيحانىفسابع
ظنفءلاقءهنملوقلااذهفدلبلانمءيشىفرباجناکنا
.دیزنبریاجوهاذاف

ىلعالخدلالباباودیزنبباجنانایفسوبالاقو
لمجاموياهنمناكامىلعاهابتاعف,اهنعهللاىضرةشئاع
هيفتلخددقتناکاممتباتو,ییاعتهللاترفغتسافلاق
هللایضرةشئاعىلعديزنبرباجلخدنایفسوبالاقو
نعاهلأسىتحاهنعدحأاهلأسيمللئاسم.اهلأسيلبقافاهنع
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ناو.لعفيناكفيك,ملسوهيلعهللاىلصءىبنلاعامج

تلاقمث٠ینبایلسلوقتیھو.اقرعببصتيهنيبج,

ىلصءىبنلا:تلاقاهتظاىناالاهظفحاملهلائيشتركذف
.نامعلهآنمیضوحدارونرٹكيل:لاق,ملسوهيلعهللا

.اذههبشوآ

ىنانبلاتباثٹهاتاةافولاديزنبرباجترضحالو
یهتشاالینالاق؟ائیشیھتشتلهءاتعشلااباايلاقو

ىنانبلاتباثجرخفلاق,تومأنالبقنسحلاىقلآناالا

ناکولاقدیزنبرباجلوقبهملعأفنسحلاىلعلخدف
بکرالاق؟كلذبىلفيك:لاقفءايفختسمكاذذانسحلا

ىناسليطكيطعأو٠كفلخفدراانأوجرسلاىلعىتلغب
یبآلعلخدو,لعففلاق.انلضرعيالناوجراو

:لوقيوهونسحلاهيلعبكنافعجطضموهوءاتعشلا

:لاقف٠.هينيعرباجعفرفهللاالاهلااللقءاتعشلاابااي

نسحلاهللاقف.رانلاىلاحاوروودغنمهللابذوعأ

هللابذوعألاقف:لاق.هللاالاهلااللق.ءاتعشلاابااي

یتایموی»دیعساباایلاقمٹ,رانلایلاحاوروودغنم
نسمتنمآنکتملاهنامیااسفنعفنيالكبرتايآضعب
اذنهنسحلالاقفلاق«ارخاهناميایفتبسکوألبق

ٹیدحبديعساباايلاقمث.ملاعلاهيقفلاهللاو

اذانمّولاىف,ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعهيورت
هيلعهللاىلصهللالوسرلاق:لاق.ةافولاهترضح

«ادربهدبكىلعدجوةافولاهترضحاذانمّولانا»ملسو

.یدېکيلعادربدجألىئاهللاو.ءربكاهللارياجلاثف
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الىكکلسهي

جحلاىلابهاب

ججاحيراج

نهءامدلنيلحتسللا

مهفلاخ

تاذناکاملف.ةنسلكجحيديزنبرباجناکولاق

هيلاسانلانافماعلاحربيالناةرصبلاىلاوهيلاثعبةنس

ةجحلاىذةرغناكاملف,هسبحف:لعفااللاقف,نوجاتحم

ءةجحلاىذلالهلهدقهللاكحلصااولاقف,سانلاهءاج
هلوهرادىلایتأفلاق.نجسلانمهجرخاوهيلالسرأف
:لوقيو‹لحرلااهيلعدشيذخأفجورخللاهدعادقةقان

:لاقمث.اهلكسممالفةمحرنمسانللهللاحتفيا
.یبارجيفهیلمجافلاق,معنتلاق؟ءیشكدنع(:)ةنمآاي
یربسمپهیربخت.الفكلأسنملاقمثءهدازهلتئیهفلاق

تافرعىلایھتنافلاقءهتلیلنمجرخفلاق.اذهیموی
تلجلجتوءضرالااهنارجبتبرضفلاقفقوملابسانلاو
ةقانلقيقحلاقف.ءاتعشلاابااياهكذاهكذ:سانلالاقف
ءهللااهملسمثءاذهلعفتناةرصبلابةجحلاىذلالهتأر

ةجح.ىفءةرفسنيرشعواعبرااهيلعرفاسدقناكولاق
.ةرمعو

ةيراجهلتناكةرمانادیزنبرباجنعانغلبدقو
امفىتیراجيلابطخيانالفناءاتعشلااباايهلتلاقف
تداعفلجرلااهيلاداعفتقلطناف,هیجوزتال:لاق؟یرت
لجرلااهيلاداعفتقلطنافهيجوزتاللاقو.رباجا

هتملعأف,ارباجتتأف.امارحاهتمقواهيجوزتملنالاقف

فوخاذهفنآلااهيجوزلاقف.,لجرلالوقنمناكیذلاب
.تنعلا

جراوخلایقلیناکدیزنبںیاجنامامضثدح:لاقو
 

ةنيمآ:مسابرکذتخسنیف(1)
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لمهآءامدهداسيلا:لوقيف

:لاق.يلبنولوقيفلاق؟نيدباهميرحتدعبنیدپبرحلا
لاق؟نیدباهبرمالادعبنیدبمهتيالومرحواولوقيو
نوتکسیفلاق؟نیدباذهادعاملحالهف.یلبنولوقیف
قرزالانبعفانباحصاءالوؤهوتلق.ءىشبهنوبيجيالو

.نيدبنيملسملالاومالالحتساىف.مهلوقبلاقنمو

ىذلالاملايفرباجدعبنيملسملانمءانسنتملكت:لاقو
نيقلتحهنیشفامثلاقمارحهنانلقفةربابجلاهعمجت
نتقدصلاقفكلذىلانهباجأف,ريزولاوباهللاقيالجر
لاق,ةديبعىباومامضىلاكلذنعفرينانممهولاق
كلذىفهنملكفثمشالاةزمحابآنيقلىتحنهبلزيملف

نلق,؟نلقتامىلعنكقفاونموةزمحوبآنهللاقف

ريزولاىبأفعضنمْغلبدقوأةزمحوبآلاقفءريزولاوبأ
ذاامآلاقف,نهيلعكاذمظعاونهاهنمث.لاق؟ىرآام

لالبیبآودیزنبرباجیلعنمدقتتنکنافكلذنتمعز
غلبولاق,مهتيطعانوذخأيمهواوتاممهناف.هياحصاو
نمجرفلاقنهلوقمظعاوكلذىفدتشافامامضكلذ
٠.كلذنمءىشركذىلاندعيملو.هللانرففتساو

دقكاذذاوهوةداتقىتأديزنبرباجتامالولاق

يلعهديعضویتحهوندافلاقهربقنمینوندالاقویمع

ةأرمارباجيقل:لاقوءبرعلاملاعتاممويلالاقمثهربق
ادارآاملفلاقهملكتواهملكيةعاسفقوفةوعدلالهأنم
دیعبريغقلطنافاقرتفامثكبحاىنااهللاقاقرتفینا
هللایفلاقواهيلافرصناف,كبحاىنااهلهلوقىفركفف
ىفبحلاريغىلعكلذتلمحىنانظتاموهلتلاقفلاق

٠.هللاىفهللاويأ؟هللا

ءاطعمكکح



ةءاسالاءىفاكنل

مرهلایفرباجیار

موصلانعزجاعلا

ماقاف.ةنستاذةكمىلارباججوزةنمآتجرخلاقو

تركذف(1)اهيركنعاهلأستعجراملفلاقةنسلاكلترباج

هيلاجرخفلاق.ريخبهيلعنثتملو,ةبحصلاءوسهنم
هلجلوعو.افلعهلبالءارتشابرمأفرادلاهلخداقرباج

نيبوثهلیرتشافقوسلاىلاهبجرخیدفتاملفماعط
تاداوةبرقنمةنمأعمناكامهيلاعفدو‹هايأامهاسكف

ِءوسبكتربخاةنمأهلتلاقفلاقءرفسلاتالآنمكلذرغو

نوكنفهلعفلثمبهيفاكنفألاقىرأامهعمتلعفف.ةبحصلا

.اناسحاةءاسالابو‹اربخءوسبهيفاكتلبال؟هلثم

.ليحرلامأاهللاقيىبأةدجتناكنايفسوبألاقو

مآتناکوربنعلایدجمساوءیمسیهبویبآلیحرلاو

اهانبااهبىتأفلاقءمايصلاقطتملىتحتربكدقليحرلا
مأناءاتعشلااباايالاقفرباجىلاربنعلاوليحرلا

ةياهناو:لاق,مايصلاقيطتالفتربكدقليحرلا
كلذىفاسفانتفلاقاهنعاموصق:لاق.معنالاق.دعب
٠ليحرلااهنعماصفءربتعلانمربكأليحرلاناكولاق
لاقف.اهلاحباضيأهاملعأفءايتأىناثلاماعلاىفناكاملف
موصتناانترمالاقلوالاماعلاىفهبمكترماتنكام
.ربنعلااهنعمعطفاهنعامعطأفلاق.اهنع

ةديبعابآایلاقةنستاذةديبعيأىلارحلاوبآماجلاقو
رحلاىياللاقوعنتمافمايةسمخمسوملادعبسانللمقا

مولعلانمهدنعوألاقءلعفيهنافبئاسلانبمامضبكيلع
هاتأفلاق.كلذنمشكاو:معنلاق؟هبسانلاىفتكيام

هنولأسياولعجفمسوملارضحنمهيلاعمتجافسانللماقاف
 

ىراكملاءايلادسشبىركلا(1)
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ناهباوجناکفلاق.مهنيدلئاسمنمةريثكءايشانع

لاقوا.ارياجعمسوآرباجلئسوآ.ارباجتلأسلوقي

امرباجنعظفحدقمامضناکونایفسوبالاق.ءرپاج
هذيمالتنمدحاالوحونوباالوةديبعوباهنعهظفحيمل

ناضمریفاروزجریاجیلابلهملاتنبةدنهتثعبلاقو
سمشلاتباغاملف,اماعطسانللرباججلاعواهرحتف
لاقيهنذؤمناكوسانللتعضوفسلجملاىفناغجلاباناتأ
نایرآنوراهابایهللاقو.الضافناکونوراهوبآهل

نماوغرفتيىتح.ةماقالامهلجمتالومهعملكأتفطبهت

.مهماعط

نیراکالانملجرباذافامويءاتعشلاوباعلطا:لاقو
نايتفنالاقف؟كحيوكلاملاقف.حيصيوىكبي

بحاصىلاامهبتئجلخنيونقىتنماوعزناذهمکبرد
لجرىلارباجثعبفلاق.ینقدصیالنافاخأفءضرالا
.هيلاامهعفدفنيونقذخأف.لخنهلهباحصانم

یبانبدیزییلاهيفدفیناکامیفدیزنبرباجدفوو
وباهلخدأفلاقاصاخهبناکو.جاجحلابتاكملسم

؟ارقتأ:هللاقناهلئاسیناکامیفناکفجاجحلاىلعملسم

لاقمثجاجحلابجعفءمعنلاق؟ضرفتألاق,عنلاق
نيبايضاقكلعجنلبادحاكبرونناانلىغبنيام
امولاق.كلذنمفعضاىنارباجلاقفلاق,نيملسملا

نسحاالفرشاهمداخوةأرملانيبعقيلاق؟كفعضغلبم

لهفلاقمث,فعضلاوهلاذهنالاق.امهنيبحلصانا

عفرتوىئاطعینیطعتلاق؟یهامومعنلاق؟ةجاحنمكل

كيطعاناميقتسيالرمااذهجاجحلالاقف,هوركملاىنع

نبديزيهللاقفءمهلكلمعتسنالوءنيملسملالامتيبنم
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ردقلاىفرباجيار

رباجنعرؤيامم

خيشلاىلعفختةلصخانهاهناهللاكحلصاملسمىبا
ناوعايفهلعجتلاق؟ىهامولاق,نيملسمللنوعاهيفو

هدنعنمجرخاملفلاق,كلذولاق,ةرصبلاناويدبحاص
انوعنوکآناینارتآائیشتعنصاماذهای:رباجهللاق

ناويدلابحاصىلابتكاديزيهللاق؟ناويدلابحاصل
ناكولبق.الماككءاطعكيطعيو.ةنوُؤمكفلكيالنا
ناویدیفناکولیقمهردةئامتسوأةئامعبسهواطع

.ةلمامملا

اعدف.ردقلارمأنمءىشجاجحلاسفنىفعقولاقو

یفعقودیزیایكحيولاقملسمیبانبدیزیهبتاک

بتکاسلاق؟جرفنمكدنعلهف,ردقلانمءىشىسفن
ىلابتكفلاق.ملعكلذنمهدنعةرصبلابلجرىلاكل

نمءىشهسفنیفعقوريمالاناف‹دعباما,دیزنبرباج
ريمالللقلاق,هنعهبجرفتامبهيلابتكافردقلارمأ

هملعافلاق,هنعلاسامانایباهیفنافهتبطخدیدرترشکی
ءىشباهنمهبتنيالكلذلكارارماهددرفلاق,ديزيكلذب
لضمالفهللایدهینملاقف.هبتناكلذدعبناكاذاىتح

ملعاامكحيوديزيايلاقف.هليداهالفللضينمو«هل

!كبحااص

ىتأاملفةممجلاديريوهوديزنبرباججرخلاقو
ةقشمهيلعكلذقشفلاق.نيقرفتمسانلاءهاقلتدجسلملا

:لاقوءدوعاالناىلعكلمهللالاقوةديدشةميظع

٤عجراهللاقفدیزنبرباجىلعنایحنبةرامعنذاتسا
كسفنىفتدجوكارالاقفهودرفهودرلاقبهذاملف

ىفرباجىلعربنملالخدلاقو,تمجرذاكلىكزاهنااما
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لاقو.رادلاىفهبناجىلاةدعاقةنمآوةملظمةيفاصةليل

لمجهللانا:لاقو.رباجاهثدحفاهتالصاهيلعتذخأف

نايزجيليللابةعنقملاورامخلانالوقي:لاقءاسابلليللا
.ءادرنع

لهاجلللوقيناملاعللسيلديزنبرباجلاقلاقو
لوقينالهاجللسيلوكرذعتعمطقالاوىملعلمملعأ

ملاعلالاقاذاف,كرذعتعطقالاوىلهجلثملهجاملاعلل
كلذلمهاجلالاقاذاوملاعلارذعهللاعطقلهاجللكلذ

.لهاجلارذععطقملاعلل

وهوءاتعشلاىباىلعةوعدلالهآنمنالجررملاقو

الجرنارکاذتيامهوهایریملوهرادبابةفيقسىفدعاق
‹امتنعلنمهللانعلءاتعشلاوبألاقفهللاةنعلهيلعالاقف
انملعالوكانيأرامالاقف,همالكاعمسنيحافرصنافلاق
تبثيملوالجرنعلتاءاتعشلاابااي:الاقمثكناكمب
ىلعامتعمجادقوامكنمتبثاءیشيآولاق؟هرمآكدنع

.ةرصبلالهآنمخيشنعبيبحنبعيبرلانعو؟هنعمل
نعاهلاسفهللاامهمحرةشئاعىلعرباجلخدلاقهنا
لئاسمنعينلأسدقلةشئاعتلاقففرصتنامثلئاسم

نبعيبرلانعو.ارباجىنعتطققولخماهنعينلأسيمل

یتفلاضعبیفدیزنبںیاجتیتالاقمهضعبنعبیبح
الوالاعالواهيقفتملكىناملعأامفسانلاهبىلتبيامم

.هنملقعأالو,هنمملعأطقاريمأ

نعیبر:لاقهنآدیزنبرباجنعنیصحلانعو
اقزروةحلاصةلحارو.ةنمّؤمةجوزتلاسنهيناطعأفثالث
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ةورعولالبوبا
نايراشلا

جاجحلاناةداتقنعونيديلعالومهردیدنعسیل«ینم

؟ثرويفيكىثتخلانعهلأسيديزنبرباجىلالسرأ

هلابملبقنمثرويلاقمٹ!یننوتفتستویننوسبحتلاقف

.لمعلاكلذىلعوتلق

ضابأنبهللادبع
:هللاهمحرىميمتلاىرملاضابأنبهللادبعمهنمو

ةملكلاعماجوقيرطلالهأماماضابأنبهللاديعناك

نيبلملاو.تاداقتعالاىفةدمعلاوهف.قيرفتلاعق3امل

ةينبالسسوؤملاو.,تادامتعالاوتالالدتسالاقرلظطل

فالخلالهآهدمتعاالمدهلاو,فالسالاتادنتسمىه

راصمالانماهريغوةرصبلابنمسيئروءدقعلاسأرناكو
نعدعق,رايخالاكئلوأنيبلضفلاةبلحىفمدقتملاو

ريغنملومخلابعنقو.ءراكتاريغنمهارتشافقاحللا

ىفقرزالانباهدقتعااملقو.راصقاالوروصق

‹ةيدجنلاو.ةيسهيبلايقيرطنعلدعو«(1)ةيدمحملا

هيلأف,لضفلالهالةودقناكو,لدعلاةجحمكلسو

ىلادلولامسانعاهبالودعمدئاقعلاىفمويلاةبسنلا
ىفكلذو‹رهشالاصاصتخاوفيفختللابلط.دلاولامسا

ىفةروهشملئاضفضابأنبالو.ركنيالفورعمةفللا
.قاروالانوطبىفةدلخمةديمحراثآو.قافآلا

ةورعولالبوبأ

هللاامهمحرةيدأانباةورعوسادرملالبوبامهتمو

ىیصقالادمالاةنايصلاوملعلاو,ةنايدلاوعرولاىفاغلب

 

ءجراوجخلاةالغهاريامممهلاوماومهئامدةلحتنممالسلاهيلعدمحمةماىنعي(1)
.دعباهركذىتلاقرفلاك
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لئاقلكاهفصونعنجعيءىصحتاللئاضفامهنملكلو
دوعقلاماياو.جورخلامايأامهنملكلو.ىصحتداكتالف

یھنوةعاطلابرمآنمءدومحمماقملکويضرمنطوملک
يفميمصتلاوريمشتلااماو«مئالةمولهذخأتالمراحملانع
امهيلعكلذف.نينداهلاقيرطنعةفنالاو,نيدلا

.رديفعضالونهوالءفقو

ناكهللاهمحرلالباباناحيحصقيرطنماندنعتبث
هللاو.ربتملاىلعلوقيادايزعمسفعماجلادجسملاىف
حيحصلاوبئاغلابءىيسملابمكنمنسحملانذخآل
تلقامانعمسدق:لاقفهيلاهللاهمحرماقفميقسلاب
هيلعميهارباهئيبننعهللاركذاذكهاموناسنالااهيآ
ةرزاورزتالنأىفوىذلاميهارباو)لوقيذا,مالسلا

هيعسنأوءىعسامالاناسناللسيلنأو.ىرخآأرزو

كنأمعزتكناو(ىفوالاءازجلاهيزجيمث٠ءىريفوس

هجورخناكمويلاكلذبقعيفوليق«ىصامعلابعيطملاذخأت
مسىبضلاتشوخنبناليغنایورو٠هيلعهللاةمحر
لالبىبرمآرکذفةعامجهعمودايزنبادنعةليلتاذ

ىلاليللادعبفرصنامثناليغمهيلعىنحأفهياحصأو

ناكامىنفلبدقناليغايهللاقفلالبوباهيقلفهلزنم

نورشينيذلاموقلاءالّوهركذنمقسافلادنعةليللاكنم

كاقليناكنمؤيام.مهايندبمهترخآاوعاتبا‹مهسفنا

كنصحففنيفةايحلاىلعكنمتوملاىلعهللاوصرحألجر

.ةليللادعبمهتركذىنأكلبينلناليغلاقفءهحمرب
لسفيسلوآناخيراوتلاباحصانمدحاوريغنعو

سيقنبثعشالاناكلذوةيدأنبةورعفيسةمكحملل
 

دمحمدمحأقيقحتثلاثلاج190نم٠ردبملالماكىفامهرابخاضعبعجار(2)
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هاوقتوةورعةحارص

لعجنيمكحلاىلانيفصىفماشلالهأةوعدةفيحصبءاجا

لزنمنمقارعلاركسعلهألزانمىفاهبفوطيثعشالا

لبقآوهفيسةورعلسفميمتىنبیتأیتحلزنمىلا
اذهامو؟ثعشاايةيندلاهذهام:لاقفءثعشالايلع

فيسلابهيرضمث؟هللاطرشنمقثوأطرشأ؟مكحتلا

ةلغبلاتبشفءةلغبلازجعفيسلابباصأفىلومثعشالاو
كلذىأراملف,ركسعلالهألجاوناكو.ةيناميلاترفنف

(:.)كيكدفنبدوعسموةمادقنبةثراحووهدصقفنحالا

.لعففحفصلاهولأسفءثعشالاىلاىعبرنبةبيشو

ةيواعممايآنمةدمايقابلزيملةورعنأدربملاركذو
نعةورعدايزلآاسفهلیلومةورععمو«دايزهبیتآیتح
كلوآ:لاقف.,هسفننعهلآسىتحةالولاوءافلخلالاوحأ

هبرمامثكبرلصاعدعبتناوءىوعدلكرخآوىنزل
لاقفهرومآیلفصلاقفهالوماعدمث.هقنعتبرضف

ماعطبهتيتأاملاقف.,رصتخا:لاقف؟رصتخامأبنطأأ

دربملالماكنمو,طقليلباشارفهلتشرفالوطقاراهن

ةعيبرینبدحأ(۵)لالبوبآریدحنبسادرمناکو:لاق

ىفباوصلايشكادهتجمناكوجراوخلاهمظعيةلظنحنب
:لالباباايلاقفىبظلاتشوخنبناليغهيقلف.هظفل
ءاجليبلاركذيدايزنبهللادبعربمالاةحرابلاتعمسىنا
هللانااهللاقفلالبوبااهيلاىضمفءذخوتساهبسحأو
فرسملااذهنافىرتتسافةيقتلاىفنينموملانععسودق

ىهفىناذخأيناتلاقفكركذدقدينعلارابجلاهسفنىلع
 

نمرکذودبعنبیکدفنبدوسعسممىسابلماكلاىفهركذو0خسنلاباذگ(1)

909صثلاثلاجلماكلاعجارىحايرلايعبرلانبتيش:مسابهدعب
كلذركذامك٠.امهتدجىهفةيدأىلاهوخاووهوامهتفاضااموهيبامساوه()

.هدنعالماكامهبسندجتودربملا
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هجوفیبیسبناسناتنعينأبحاامفانااماف,هبیقشآأ

اهيلجرواهيديعطقفاهبىتوافدايزنبهللاديبعاهيلا

نوعمتجمسانلاولالبوبااهبرمفقوسلاىفاهبىمرو
ءهتيحلضعمثاهيلاجرعفءاجلبلااولاقفاذهاملاقو

اهتمايندلاةيقبىلعاسفنبيطأاذهل:هسفنللاقف

نر؟سادرمای

ءمهسبحيهباحصأولالباباعبتاهللاديبعنامثلاق

ةوالحوهداهتجاةدشنجسلابحاصىآرفاسادرمسيحف

كيلونابحألىناوانسحابهذمىرآىنالاقف.هقطنم

حورتااليلكتيبىلافرصنتكتكرتناتيآرفأافورعم
مهلتقىفهللادبعجلفكلذلعفيناكفمعنلاق؟يلا

نالبقمهعمقالاقو.یبافمهضعبیفملکف.مهسبحو
عاريلاىلاراتلانمبولقلاىلاعرساءالّوؤهمالكاومجني
نمالجرمهنملجرلتقمویتاذناکاملف:لاق.(2)

املكءالؤهبعتصأامىرداامدايزنبالاقفطرشلا

ىفنمنلتقال,هلتاقبكتفمهنمالجرلتقيالجرترما
امكهلزتمىلااسادرمناجسلاجرخأدقو,مهنمىسبح
ًايهترحسلاناكاملف.ربخلااسادرمىتاولعفيناك

ناكناف,كسفنىفهللاقتاهلهاهللاقفعوجرلل

ىلاعجرفءارداغهللاىقلالتنكاملاقف.تلتقتعجر
وألاقفكبحاصهيلعمزعامتملعىنا:لاقفناجسلا
!؟تعجروتملع

جرهفارعباتهیبارعابرماسادرمنایوریولاق
هتاىبارعألانظفءهيلعايشغمسادرمطقسفريعبلا

.سادرمايكنمايثدلاةيقبنعاسفنبيطاهذهل:لماكلاةرابع()

.بصقلاعاريلا
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هيلادوعيفتولا



ةملظلانعتوكسلا

مهنعمهجورخو

نارطقهبترکذفنارطقلانمجرهكرعبتيآرنكلو

هللاوءمرجالهللاقف.تيآرامینباصأف,منهج

٠كتقرافام

بلطیفهدجیآرودایزنباسبحنمجرخاملفلاق
هللاوهناهباحصاللاقفءجورحلاىلعمزعةارشلا

مهماكحاانيلعىرجتنيلاظلاءالؤهنيبماقملاانعسيال
ىلعىبصلاناهللاو,لضفللنيقرافم,لدعللنيفناجم

ءميظعلليبسلاةفاخاوفيسلاديرجتناوءميظعلاذه

نمالالتاقنالوءافيسدرجنالو‹مهنعذشنانكلو

مهنمالجرنيئالثءاهزهباحصاهيلاعمتجاف.انلتاق

ءىميرصلاقلطنبسمهكوىسدسلالجحنبثيرح

مهرمأاولوف,یبأفاشيرحمهرمأاولوینآاوداراف

دايزنبهللادبعهيقلهباحصابىضماملفاسادرم
نيآیخايهللاقف.اقیدصهلناکو.(1)یراصنالا

نسمیباحصأنایدآوینیدببرهآنادیرآلاقف؟دیرت
:لاقءاللاق؟دحأمكبملعألاقفءةروجلاءالّؤهماكحأ

ىتؤينأو‹معنلاق؟اهوركميلعفاختألاق,عجراف
ادحافيخاالوافيسدرجأالیناففختالف:لاقكب

اموهوكسآلزنىتحىضممثینلتاقنمالالتاقأالو
نباىلالمحيلامهبمف4و«زمرهمار»نيب

هنمذخأفءلالاكلذطحفنيعبرأهباحصأبراقدقودايز

اولوق:مهللاقو.لسرلالعىقابلادرو‹هءاطع

 

لاقىراصناإالاحابرسهللاديميلماكلایفرکاشدمحمدمحأحيشلاهققح(1)
ةيرجم90تامةاقثلانمثا
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نعةارشلاجوخهباحصأضعبلاقفءانتايطعاانضبقامنامكبحاصل
دايزنبهللادبع

نومسقيامنامهللاقف؟ءىفوهوىقابلامهلعدتمالعف
؟ةالصلاىلعمهلتقاقنفأ.ةالصلانوميقيامكءىفلا

:هلوقاهنمانرتخاجورخلاىفراعشالالبىبالو
ىقتلاىفوءافولاىفبهونيادعبا

اكلاهلابورخحلاكلتیفضاخنمو

ةمالسیجرأوأءاقلبحا

اكلامونصحنبديزاولتقدقو

یفانجرخلاقدایزنباباحصآنمالجرنایوریو:لاق

ةتسمهبنحناذاف“كسبانررمفءناسارخديرنشیج
انلاتقلنيدصاقا:لالبوباانبحاصف.الجرنيثالٹو

یخافقوف.ابرزانلخدف,یخاواناتنکو؟متنا

لاقف.مالسلامكيلعوسارملاقفمكيلعمالسلالاقف

:لاق,ناسارخديرنامناالانلق؟انلاتقلمتئجأىخال

الو‹ءضرالاىفدسفتلجرختملاننامكيقلنماوغلباف

نمالالتاقنانبسلو,ملظلانمابرهنكلوءادحاعورتل
بدتألاقمثءانتايطعاالاءىنلانمذخأتالوانلتاقي
ىتمفلاق.ىبالكلاةعرزنبملسامعنانلق؟دحأانيلا

:لالبوبالاقف.اذكواذكمويانلق؟انيلالصينورت
یفةعرزنبهللاديبعزهجو.ليكولامعنوهللاانبسح

باحصأماتتدقو.نيفلاىفمهيلاههجوو.ءتقوعرسا

 

.تدرانااهعحارففالحضعتاهبفدربملاهياور)2(
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هبحاصةعرزنبامهيلاراصاملف:الجرنيعيراسادرم

نجتحنالوالاتقديرنالانافملسمايهللاقتا:لالبوبا

ءدايزنبایلامکدرانادیرآلاق؟دیرتیذلاامفءائین

یفكرشتلاق!مكلتقناولاق,انلتقياذاسادرملاق
حاصفءنولطيممتناوقحمهنابهللانذآلاق,انثامد
مهدحاوهو,ةرجفلاعيطينمموه:لجحنبثيرحهب

امامكمحلاىفروجيو«ءىفلابصخيوةنظلابلتقيو

؟هتلتقدحأاناو,ءاربةعبراةداعسنبابلتقهناتملع
اولمحمث.(:)هعمتناكمهاردهنطبیفتعضودقلو
ءلاتقريغبهباحصأووهمزهناف,دحاولجرةلمحهيلع

درواملف,هذخأينأداكدقةارشلادحأدبعمناكولاق

كحيولاقوءاديدشابضغهيلعبضغدايزنباىلع
؟الجرنيعبرأنمةلمحلمزهتونيفلأىفىضمتا
يلابحآأيحاناودايزنباینمذیناللوقيملسمناکو

سوقوسلاىلاجرخاذاناکو.تیماناوینحدمینانم

هباوحاصامبرو,كءارولالبوباهباوحاصنايبصب
سماقدایزنباىلاكلذیکشفهذخ(ع)دیعساباای
نبىسيعلوقيكلذىففءهنعسانلافكيناطرشلا
:هلةملكىفةبلغتنبتاللاميتىنبنمىميمتلاكتاف

اوماقواولص.اوحبصااملف
انييوسمقاتعلادوسجلاىلا

انولتاقيلانفحلاووذللظف
 

انيديابىتلاخسنلاىفاذكه(1)
٠هذخدعماب:دربماةرابع).(
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مهاتاىتحةيقب

اتنوغواريهيفليللاداوس

مهاتآأاملمهيببلوقي

انيیبراهاولوموقلانآب

متمعزاميفنينمؤماشلاأ

؟انيعبراءاهز

متمعزامككاذسيلمتبذك

انتونىومجراوكانركلو

كشبيغةليلقلاةئفلامه

انورصنيةرثكلاةثئفلاىلع

رضخانبدابعراتخافسانلامهلدايزنبابدنمٹلاق

نا:ملعلالهآمعزيوءمهلدهنففالآةعبراىفهههجوف
راصفسرافضرب«درجب»رادنعاوحنتاوناكدقموقلا

وبامهادانف,ةعمجلامويىفمهّواقتلاناكودابعمهيلا

جرخفكرواحأناديرأىناف.دابعایيلاجرخا.لالب
مكئافقأبذخآنالاق؟ىفبتىذلاام(لالبوبآهللاقف)هيلا

لاق؟كلذريغوالاقدايزنبهللادبعريمالاىلامكدرنو

رسعذنالو‹اليبسفيخنالاناف,عجرتنالاق؟وهامو

.انيمحامالاىبجن.الوءانبراحنمالابراحتالو,املسم
لجحنبثيرحهللاقف.كلتلقامرمالادابعهللاقف

مهللاقف؟دينعرابجىلانيملسملانمةئفدرتنالواحتا

عاقعقلامدقولاق.دبكلذنماموءهنملالضلابىلوامتنا

نيعمجلاىآراملف,جحلاديريناسارخنمىلهابلاةيطعنب
برحلاتبشنومهيلعلمحفةارشلاهلليق؟اذهاملاق
هللاقف,لالبابآهبیتواف,اربسأعاقعقلاذنخأف
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لجالاردغنولتقي
لعمهتطلاحم

ةالصلا

تلهجفجحللتمدقامناوكئادعانمتسللاق؟تنانم

مثهنأشنمحلصاف.دايعىلاعجرفهقلطاف.تررغو

:لوقيوهوةيناثمهيلعلمحفعجر

بتعيلعسیلومےهلتاقا

طاطسشلاباذهسيلاطاشن

ىرهمنييرورحلايلعركا

هبايتايملو.هالتقفهارسأفسمھکوثیرحهيلعلمحف

.لالبابآ

مويةالصةالصلاتقوىلانودلجتيموقلالزيملف
انوعدف.ةالصلاتقواذهموقايلالبوبآمهادانفءةعمجلا

ىسرفكلذكلاولاق,ةعمحجلاةالصاولصتوىلصنىتح

یفمئاقودجاسوعكارنیبهباحصآولالبوبآو.هعمنمو

مهولتقفهصعمنمودابعمهيلعلامىتحءدعاقوةالصلا

ءثجرخلكناكمالولهامأايلاقفهمأبسانلارباناكو

كتافنبىسيعلوقيكلذىففهللكتبهودقىنبايتلاقف

تلاشسانلاىفالهللاىفالآ

عونجلاهتوخاودووادب

ابلصو.احيرشتو.التقاوضم

عوقو.يطمهيلعموت
هەودباکملظأليللااماذا

عوكرمه)مهنع
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اوماأَقفمهمونفوحلاراطا

عوجهايندلاىفلمهآو

:ناطحنبنارمعلاقو

سادرمکىنلعجاسادرمبراي

ىتئزرملىكياامئاهینتکرت

ساتيادعبنمشحوملزنمیف

هفرعأتنكدقامكدعبتركنا
)1(سادرمکىتلعجاسادرمبراي

صتقتةارشلاةيقب,هنمناكاادومحمرصملاىفثبلادابعنامث‹لاق

اربزو,هباوکتفيناةارشلانمةعامجهبرمتئاىتح

لبقادقو.ةعمجىفهلاوسلجف,كلذىلعاضعبمهضعب

لاقف.مهنملجرهيلاماقف.هفيدرهنباو«هلةلغبىلع
الجرلتقالجرتيآرألاق.لق.لاق؟.ةلآأسمنعكلأسا

ءناطلسلادنع.ةيحانو.ردقوهاجوذلتاقلاوءقحرغب

لب.لاق؟هيلعردقناهبكتفينالوتقملاكلذىلولأ
هناكلهيلعىدعيالناطلسلانا:لاقءناطلسلاىلاهعفري
هفاختامعد:لاق.هبهلتقينانمهيلعفاخالاق.هنم

مكحف.ال,لاق؟مثاهللانمهقحليأ.ناطلسلاةيحاننم

هنبابدابعیمرف.مهفايسابهوطبخو.هياحصاووه
ءقرطلاهاوفأاوذخأف‹دابعلتق‹ءسانلاىدانتو.اجنف

ةلتقنزامونببراحفنزامینبةکسدابعلتقمناکو

.مهولتقیتحدابع

 

,لماكلاىفةعوطقملاةمنترظنا(1)
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نيبرادیدلاراوخا

هورعودايزنبا

ةارشلاهعبتتىفدايزنبادجلاببسكلذناكو.ليق

هيدآنبةورعبيلاهجونأ,ةرصبلابهتفيلخىلاثعبىتح

ةيوسنبالعلابرسىفهيلعلدىتحهبلطيلزيملف

هيلعءىرقفدايزنبهللاديبعىلاكلذببتكف.ىرقنملا
٠هللاديبعهبفناهتف‹(1)برشیفهانبصاانا:باتكلا

ءتلقذيبنلابرشينممناكامهنا.ناکهناتددولو

ةفلاخملاضعبةياورلاىفو.هانعممدقتدقربخلااذهو

.ةورعركذنممدقتملاربخلل

دقوهرواحيذخآهيدينيبةورعميقأاملف,ليق
كاخأتزهجا:هللاقهنااندنعهحصاوهربخىففلتخا

(2)یرعیلناکوانینضهبتنكدقلهللاولاقف؟يلع

ءهيلعىضمفامزعمزمعف.ىسفنلديرأامهلتدرادقلو

ىلعتنافهللاق,جورخلاكرتوماقملاالاىسفنلبحأامو

.كبنلئمالهللاوامآلاقادحاوابردبعتانکلاق,هیار

هيدياوعطقفهبرمافتئشصاصقلانمكسشفنلرتخا

يايندىلعتدسفالاق؟یرتفيكهللاقمثهیلجرو

ىلعبلصمٹلتقفهبرمآمٹ,كترخآكيلعتدسفاو
دقباوجبهباجافهنعهلأسفهالوماعدمث«هرادباب
هللاديبعقسافلاعطقالنايفسوبالاقو‹هركذىضم

؟اذهنملاقف,یبارعاهءاج.هیلجروةورعیدیدايزنب
هءاطعاففيسبىلاملهلاق.هباذعريمالادارالجراولاق
.ءةارشلانمرفنكلذلعمتجافلاق.هقنعبرضفافيس

ىلعانيلدةورعلتاق:اهلاولاقفمهتمةأرماىلااوتأف

 

,مستوكحض:فئاهت(1)

٠ازعىلناکةخسنىف(2)
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اودمعف«هبمکيتآنآیلعویتیبیفهولتقاتلاقف,هعضوم

اهيلعاوقلامثءةرفحهيفاورفحفتيبلاىفعضومىلا
ترتشاوأهیرتشيائيشهيلعتضرعفهيلاتبهذمثائیش
ةرفحلاىفهوقلاف.اهيلعرادلاهتلخدافتلبقآوءائيشهنم

راتلاىاهللاهقحلاو.هوبيغمثبارتلاوةراجحلاهيلعاودرف

.رصملاسئيو

یفهموقنمةعامجبامويلالبوبارمنايفسوبآلاقو
مهتمباشلاقفلاق,ملسففقوفهلسفىلعمهيدان

هللاوتددولالبوبآلاتف.یرورحكسرفلالبابااي

دقولالبوبأىضمفلاق,هللاليبسىفكنطبهتأطوأىنآ

ىناهباحصاللاقفلاقلالبىبأةلوقىتفلاسفنىفعقو
لاق.لوتقمىناینوعدلاق,فختالاولاق,لوتقم

ةلزلالبابااي:اولاقف.ىتفلابمهنمةعامجهيلاتشمف

اذایتفاینکلو,تلعف:لاق.اهنعحفصافتناك

یفريسیوهامنيبفهلبحاصعملالبوباجرخلاقو

ملو,هيلعيشغف,مهيلارظنفنيدادحبرمذاقيرطلا

ءراسمٹ.قافآیتحءاملاههجوىلعشريلجرلاهبلزي

اهيلع٠.ةيهبةميسجةأرماامهتلبقتساناربسيامهامنيبف
يشغاهيلاظناملف.ملاعهبهللاامةئيهلاوةوسكلانم
راسمثقافآیتحءاملاههجوىلعشریلزيملو.هيلع

ةبيجعةنيهوةهزنىفنوذربىلعلجرامهلبقتساىتح

شريلزيملفهيلعيشغهيلارظناملف,ناملغهفلخو
هللاكمحرلالباباايلاقفقافأىتحءاملاههجوىلع

راتلاتنياعكناتملعدقفىلوالاةرملاامالاق؟اذهام
ةأرملاامالاقفلجرلاوةأرملاتيأرنيحكنعىنثدحف
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سلجميفتلك١

كسارلمحنسحاف

لالبیباةيشخ

هللانمهفوخو



تركذةئيهلانمهيفىهامواهنسحواهمظعتيأرالىنأف

هارآتنکینافلجرلااماو«تیآرامناکفرانلایفاهبلقت
.ءاقشلاقباوستركذفنيملسملاسلاجمدهشيارثك
ماشلالهأعفرالنايفسوباركذو,ةيفاعلاهللالأسنف
:هللاهمحرةورعلاقفحاصملا

ةهبشباتمماشلالهآمرحيأ

مهلتقانيلعسیلو

ةمجثداوحلاو.مكتنمهاتنلبق

.انفكاىههلافهەولبقتناف

ممصلملاعحيفصلابانالاو

هەرقتسمنعماهلاليزيبرضب

موقملاجيشنعطو.اكيشو

هنعىضروهللاهمحرىراشلاناطحنبنارمعمهنمو

حارطالالكايندلاحارطاوحالصلاوعرولاىفةياهنلاوه

ملحلاوةهازنلاوملعلانونفنملجونعهللاهصخام

بنطأوغلبابطخنا,ناسللاةحاصفو,نانحجلاةماهشو

یکحامكلذنمفزجعأوهنايبرحسمظنناوزجوآوآ

:ناطحنبنارمعلاقهللاهمحرلالبويالتقاللاقدربملا
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اضغبيلاةايحلادازدقل

لالبوباجورخللابحو

ىلاوعلایىرذتحتتولاوجرأو

ىنافايندلاهمهكينمف

یکبانیعای)اهلوآوءتمدقتدقتایبآیفهیثریلاقو

دقو.جورخلالبقلالبوبااهلاقو(هعرصموسادرمل

تكيسلانبااهركذ.هلاهناحيحصلاوليقءهيغلتيسن

:هلوقیهوهريغو

ابحىلاةايحلادازدقل

فاصدعباقنرنبرشيناو

ىراوجلایسکنانيرعيناو

فاجعمركنعنيعلاوبنتف

یرهمتموسدقكاذالولو

فاكءاشعضللنامحرلاىفو

انعتبغناانلنمانابأ

فالتخاىفكدبىحلاراصو

اضغبىلاةايحلادازدقلهلوقنارمعذخأانهاهنمو
ءمهرعاشومهبيطخودقعلاسآرنارمعناكدريملالاق

یفلقتنیناکجاجحلاہدرطالهناهثیدحنمناکولاق
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ىفنارمعلقنشت

ايفلتخمبرعلاءايحا

٠هتمبرقيابسنبسقنايحىفلزناذاناكف,لئابقلا
:لوقيكلذىفو

ديیزنبدعسینبیفانلزن
نابثوعرماعوداعیفو

ںرمعنباددآىفومخلىفو

نادملاىنبيحوركبىفو

ناکو.یمادخلاعابنتزنبحوردنعلزنیتحجرخمث

ناورمنبكلملادبعلارماسمناكوفايضالاىرقيحور

ثيادحلااذهيغىفو؛دزالانمهلیمتناو.هدنعاريثا

وباىطعاامدحاىطعااملاقوهركذكلملادبعنا

ةعاطو,قارعلالهآءاهدوزاجحلالهاهقفىطعاةعرز

ارمشعمسيالعابنزنبحورناكولاق.ماشلالهأ
تارمعهنعلآسيفكلملادبعدنعابييرغاثيدحالو.اردان

نبكلملادبعلكلذركذو.هيفدازوهفرعالاناطحنبا

ريمانمعمساامدزالانماراجیلنالاقو,ناورم
ضعببیتربخآ:لاقوهيفدازوهفرعالاارعشالواربخ

ىناوةيناندعةفللانالاقف؛هدشناوهربخفهرابخا

نيتيبةليللاركاذتىتحءناطحنبنارمعكفيضبسحال
لآسفحورعجرفءامهنملكلملادبعرديملفءرعشلانم

ىلاحورعجرفناطحنبنارمعملامهلاقف.امهنعنارمع
ناطحنبنارمعكفيضلاقفهربخافكلملادبع
بحادقريمانالاقفهيلاعجرفهبىنئجفبهذا
تيحتسافكلذكلأسأناتدرأدقنارمعلاقف,كارينا

ء.كلملادبعىلاحورعجرف«رئالابىنافضمافكتم

عجرفهدجتالفعجرتسكنااما:كلملادبعلاقفهربخأف

:اهيفةعقرفلخولحترادقنارمعو
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هبتلزنیوثميخآنممکحوراي

ناسغومخلنمكتظنظدق

.هلزنتمتقرافهتفخاذایتح

ناطحنبنارصمعليقامدعبنم

ىنعورتالالوحكراجتنكدق

ناجنموسنانمعئاورهيف

ىنكردافیمظعلایبتدرآیتح

ناورمنبافوخنمسانلاكرداام

هلنافعابنزنياكاخارذعاف

ناولأتاذايوطختابئانلاىف

نمياذتيقالاذانامياموي

ىناندعفايدعمتییقلناو

ةيغاطلامويارففتسمتنكول
ىنالعاوىرسىفمدقلملاتنك

ةزرهطمتايآيلتبآنكل

نارمعوهطىفةيالولادنع

ىنبدحایبالکلاثراحلانبرفزبلزنىتحلحترامث

ليطينممنارمعناکفايعازوآهلبستنافبالكنبورمع
لجرهاتأفهنمنوکحضيورمعىنبناملغناكو,ةالصلا

هاعدفهيلعملسف.عابنزنبحوردنعهآرنمم«اموی
هتیآر.دزالانملجرلاق؟اذهنملاقف.رفز

ةرمايدزآ,اذهام:رفزهللاقف.عابنزنبحورل
اريقفتنكناوكانمأافئاختنکنا؟یرخآايعازوآو

:اهيف برهو ةعقرهلزنمىففلخىسمآاملف.كانربج
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رفزهبىنعيتحبصاىتلانا

عابتزنبحورىلعءايعتيعا

هرخألالوحىنلاسیلازام

عادخوعودخمنيبنمسانلاو
هلئاسمىنعتعطقنااذایتح

ىعالھابعلويملولاؤسلاتك

ىتلئسآویمولنعكناسلففكاف

یعازوألحيیشىلاديرتاذام

اهكراتتسلىنافةالصلااما

عاسهبیتعییذلابرسمالک

هترساوعابنزنبحوربمرکا

عاداليعللميلوآاعدموق

عاجهتريغیمونوحیحصیضرع

ةدحاوبیعنمكتافلمعاف

بتكفجاجحلاكلذغلبفمهيفهرمأرهظافهنورهظيولالب
ملفدزالانماموقیتایتحنارمعبرهفهيفنامعىلا

:لوقيوهو.هللاهمحرتامىتحمهيفلزي

مهلمشهللاعمجيموقبانلزن

رصتعيدجملاىوسدوعمهلسيلو
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لزنمرخىفهللادمحبانلزن
رفخلاوسنالانمهيضامبرس

رشعممركأدزالانادزالانم

رشبلابستنااذااوباطةينامي

رشعمکكالانمأمتحساف

ةهاشسمكلتف.ناطحقيحلامأ
رفزهبحاصو.حورهلاقامك

ةبستيرسيالاامهتمامو
رفضتاذناکناوهنینبرقت

دحاوهللاو.مالسالاوٽبنحن

رکكشنمهللابهللادابعىلوأو

نييئاطلاكوللاضعببابىلعقدزرفلابنارمعرمو حدملاىفةياهنلازواجتدقهعمسفهبهحدميارعشدشتي
:نارمعلاقفاميظعاولغالغو

ىطميلدابعلالئاسلااهيا
دابعلاىديابامهللنا

مهيدلتوجرامهللالآساف
داوعلانميهم۱لضفجراو

هيفسيلامداوجلاىفلقتال
داوجلامسابليخبلاىمستو

جاجحلاىتوآالهناخيراوتلالهانمدحاوريغركذو
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ةعامجعمهدوفو

ديعنبرمعلع
زيزملا

ايكلهآهبكبداامسئب»:نارمعهللاقف,ةينازلا

ناكام؟اهيلعكعناصاةلزنمتوملادعبا:جاجح

ركذو.هقلطأف,جاجحلاىحتساف!؟«اهلثمبكاقلأنا
ىأرالهللاكقلطأامنااولاقفهيلااوعمتجاهباحصانا

تاهيهلاقف.جاجحلاةبراحمىلاملهانيلاكعوجرىف

هبراحاالهللاو,اهقتعمةبقرقرتساو.اهقلطماديلغ

.مدقتامكايفتخمءايحالاىفلقتنيلعجف‹ادبآ

ةنايصلاخيش.هللاهمحركامسلانبرفعجمهنمو
ىلعظفاحملا,(1)ةهاقفلاوةنايدلانكرو.ةهازتلاو

نيقولخملاةمرحقلاخلاةمرحىفحرطملاو,نيقيدصلاقيرط

هبارضابقئاللابسيلاميفالا,هبابنمحالصلاتيبىتآلا
.هناكموهلضفىفمدقتلاو,هنامزلهآىفىلاعلابعكلاهل

ناكوىديعلاكامسلانبرفعجدفونايفسوبالاق
اممرشکاةديبعوباهنعظفحامناکو«ةدیبعیباخيش

نببابخلاو.كامسلانبرفعججرخفلاقرباجنعظفح
نبرمعىلامهناوخانمةعامجىفىلالهلاملاسو.بيلك

٠هوملكفهيلعاولخدفلاق.ةفالخلايلونيحزيزعلادبع
٠.ال:اولاق؟ائیشماکحالارمآنمنورکنتله:مهللاقف

هوميابفلاق.ماكحالاىلاعزفيهوملكاملكف.لاق

ناديري.مهنعرذتعيذنخأفهلبقةالولارمأاورکدو

هتبكرىلعتبرضف,بابخلالاقفلاقهنعاوفرصني

رمعلاقف؟لعفتو؟ةملظلارذعتانهاهلكناوأتلقو
ناکولاقترماولینافكديكيلعكسماهللادبعاي

.هيفةيحسهقفلاناكةماقفواهقفهقفيهقفردصم(1)
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رشعچناکوچشالانمقفرآمكيفاملاقفلاقهبمهفطلا

صعنبكلملادبعمهباجاف,لاق.هتهبجىفاجوجشم

اوعجرنيحهباحصاورفعجلئسوءليق.هيلاهوعداملبقو
ءالجرمدقينسحلالثموه:لاقفءرمعنعرمعدنعنم

لوقيناکهنانسحلانعنايفسوبآرکذو.«یرخآرخٌؤیو
مهباقریفیصاعملالذنافمهنيداربمهبتنزقناومهنا

)1(.هاصعنملذيناالاهللایبا

ىدبعلاراحص
‘ةريشألاشأملاوذ.هللاهمحرىدبعلاراحصمهنمو

ءاليزجاهقفلمح.ةريصبىلعهللاىلاوعديناكنمو
دحاو.داهزلادحاناكو.اليوطدئاقعلاىفهعابناكو

ناکنايفسوبالاق,داقتعالاىدس!دقتعمنعنيدهازلا

حاكنهيفامهللاو:لوقيو.ردقلارمافعضيةديبعوبا

.هللالزنااميغبمكحالو.ءةرجهلاحتناالولعبتاذ

هللانابرقآنمفءمهنيباميفسانلاهثدحایآروهامنا

نايفسوبالاق.ردقلابرقآدقفنوكتنالبقءايشالاملع
هباورقانافملعلاىفمهملك:لوقياراحصناكلذو

.اورفكهورکناناومهلاوقأاوضقن

فاحزوكلامنببيرق

ثدح.ةداهشلااهترفكةوفهامهنعتناكو.ةدابعلل

ةعامجذخاةارشلاذخأىفدايزنباحلااللاقنايفسوبا
برضبىلاولارمافلاقءىلاولاوبرعلامهتمفمهنم

هيماىنباذهب.نسحلاىنعي()
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لهأوانتيالولهآلتقنالاولاقو,اوبافبرعلاقانعا
اوبرضفىلاوملاقانعابرضببرعلارماولاق.انتمعن
اوجرخاملفلاق,مهليبسىلخكلذاولعفاملفمهقانعا

لاق.,انءايلوأوانناوخاانلتق!انعتصاماولاقهدنعنم
لعفناللاتاولاق,انماوديقتسااولاقومهئايلوآىلااوتأف

متيعداملثمىلااوعددقومهومتلتقفمكئايلوأىلامتدمع

بيرقمهيفناكولاق.هللادنعادغمهنوقلتساوبآفهيلا

ةمادنلادشأاومدنف.مهريغوءايعکیمسیرخآوفاحزو

نيملسملاسلاجمنماسلجممميتاذامهدحأناکولاق

ىكبيفقيفءباطخلاحبقأببطاخيو٠هلنذؤيالفنذاأتسي

كلذركذيملهنافبعكامافلاق.فرصتيمثهللاءاشام

ىلاةرصبلانمةرمتاذجرخفلاقءقعصالاطقفقوملا

ذاهمجضمىفةليلتاذناكولاق.ةديبعىباعمةكم

ةديبعوبآهاتأف.لمجلانععقووقعصف.ركذتف«هبتنا

الناوجرالىنا:لوقیوهسأرعفريلعجوهيلالزنف

ءةديبعىبانمهيفعمساماذهناكف,ابعكهللابذعي

ىفاجرخرمالاامهايعاالامهناففاحزوبيرقاماو

لوقينومعزياميفناكوالتقىتحءالتاقفءهللاليبس“دهيورتب
ىتح.وضعبوضعمهللاهنموضعبرضاملكامهدحا

دوسالاو‹رباجنع.ملسمنببجاحنعثدحو«التق

اناکامھنا«سعقفیبآوآ»صاقویبأنبسيقنبا

هللاقف.هدحورباجءاجفءمسوملاىفسابعنبانايقلي

دايزنبهللاديبعهذخالاق؟كبحاصنياءسابعنبا

تنااموآ.معنریاجهللاقف..مهنملهناوسابعنبالاقف
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ناك«ةرقنبعجشا»نااوركذوءالمهللالاق؟مهنم

ءاميمجاولتقىتح.ءشوحنبهللاديعدعبمهيلعايلاو

.نيترممهودعاومزهاوناکدقو
هئالثدنموبسانلا

فانصا
ةثالثىلعذئمويسانلانا:ةفيلخنبعفانمأتثدح

نوبرشيقاسففنصوءمهعابتاو.ةربابجفنصءفانصا

سيلوشحاوفلابنولمعيو.ةالصلانوعيضيوذيبنلا
ىذلاامناو,كاكشالوةقرازأالوةيرفصفذئمويكلانه

فورعملابرمالابوةربابجلالاتقبنونيديءارقلا:نومسي

املف,نوعنصيامعقاسفلاعمقو.ركنملانعيهنلاو

مهلتقيفمهذخأيو,مهيلعءالدالاذختيلعجدايزكلذىآر

ینئثدحف.مهشرفىلعمهلتقينااوشخهنمكلذاوآراملف

كلامانبافاحزوبيرقمهيلعجرخنملوآنامهتاالنم

مامهنبنيصحٹثدحف.متاحنبیدعنبنیصحلاخناکو

دقل:تلاقةلضافتناكو,راسيىبأةرسينعىدنكلا

:فاحزوابیرقینعتذئمویلهدیتبارعاشالاق

انقيرطنعاتنلاولخانتلاولاقو
ميركلامييلحلاوءالمهلانلقف

انفويسبمكيفیٍرَجننأىا

ميوقلكتاماهلاىفعطقنو
انرودطسونمناسرالابنورجی

سيقنبفنحالا
ءملحلاىفلاثمالاهببرضتءسيقنبفنحالامهنمو

نسمتيقلنمهئابنانعلسف,لامكلاتافصشكاو
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ناويدنمنفلااذهىفكنكماامىلععلطافوأ,باكرلا

ىفهيلعدمتعملاو‹لئامشلامركىفهيلاراشلاهەدجت

٠.لئاضفلانمرثك

ةيواعمنبسايا

ىفلاشمالاهببرضتوةيواعمنبسايامهنمو
لوقتعمساموأ,ءاضقلاىفباوصلاىرحتو.ءاكذلا

ساياءاكذىففنحاملحىف

نبىلعنسحلاوبآیکحامءهنعشویامفرطنمولوتنیمبرهتي
نيزعلادبعنبرمعفلختساالهنا.ىخونتلانسحلادبعددداجرعتءاضقلا

,ىنودملاةيواعمنبسايارضحيناةرصبلاىلاوىلابتك
مكحلاىفذفنأامهياظنيلو,ىنوحلاةعيبرنبمساقلاو
امهيلعهآرقف.امهرضحاباتكلاىلعفقواملفءهاياهدلقي

نباو.نسحلارصملايهيقفهنعوینعلآساسايالاقف

ىذلاهللابلاقف.لق:لاق,هنموینمعمساوءنیيس

بفلحلاىناعملةعماجةيفوتسمانيميفلحووهالاهلاال

تنكنافءهیفذفنآوینممکحللحلصاةيواعمنبسايانا

دلقتناكللحيامفابذاكتنكناو,هدلقفاقداصكدنع

ءابذاكنيميلااذهلثمبهللازرابينمنيملسملانيبمكحلا

هبتئجثيحكنافريمالااهياهنمعمستال:ساياڵلاقف

نا.ابذاكاهبفلحنيميبهسفنىدتفافمنهجريفشىا
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ريمالالاقف.وجنيوهللارفغتسيواهنعرفكياهيفعقي
سانلانيبمكحلاهدلقوءسايااياهلتنا؟اهبنطفدقسيلوا
رودصاهبرمعدق.رثآممهتقبطیفهانیمسنملکلو
ءنياتمتاجردلاىلعاىفمهلكلو,رتافدلاروطسولاجرلا
٠رباقملامهصاخشاتبيغناو
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ه100-150ةثلاثلاةقفطلا

ملسمةديبعوبأ

ءهللاهمحرةمیرکیبانبملسمةديبعوبامهتم
مولعلاملمتءهرابخاتنسحنمسو«رياجةذمالت

ىلعةيفخىفظفاحو.اهمكحاوثيداحالابتروءاهملعو
نممدقتامبسحءنيمايملاةسمخلاديىلعرهظىتحنيدلا

هبهللاىفشامو.مولعلامهلمحو.مهتساردركذ

ءايندلاىفدهزلاعماملاعناكو.مواكلانممهبو

قيضبفارتعالاوءايلعلاتاجردلالينعمعضاوتلاو

.عاستالانمهيلعامىلععابلا

ةديبعوباناكلاقنايفسوباثدحامكلذنمف

ربكيىتحميتيلاىلعسبحتاللوقيوةمفشلارمأفعضي
هلآسيهءاجفهباحصأنملجراهبيلتبافلاقءبئاغیلعالو

؟رثاراجلاهیفلهلآسافةرصبلاخايشاىلابهذالاقف
اهاريناكارباجناربخاف,(1)رصحملالزنمىلاءاجف

 رباجلوقمباوذخأينامهرمافاهبجويو

 

.خسنلاىفاذك(1)
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ةقلهديبعوباةديبعىباةداهشىلعنالجردهشنايفسوبالاق

نيذلاناهللاكحلصاهيلعدوهشملالاقفلاقةرصبلاىضاق
هبیناكحيولاق‹نالفةداهشىلعكدنعادهشامناادهش

.هتداهشبتمکحدحاولجربمکحانایلزاجولوفراع

نمءملاسنبنايحهللاقينيملسملانملجرناكولاق
ةدیبعیباللوقیناکو,الضافناکوءيطنمنامعلهآ
تناتنکولوكنمهقفآانافةرصبلارهنتزواجاذا

كحضف.سانلاىلعديدشتنمىرتالدحاكباجاامائيبن

یکحو!(:)نایحةتومكةتوماهلايلاقوهلوقنمةديبعوبأ
ةديبعىباىلعليوطلاكلملادبعواناتلخد:لاقحيلملا

ةأرماىلعلخدلجریفلوقتام.ةديبعابااي:انلقو

كلذتركنافةأرلاتضهنفاهبايثتحتنمهديلخداف

نحنامنیبفلاقءاللاق؟اهجوزتيناهلأةرحلاراكنا
لاقهلآسينمانلقفناهدلاحلاص:حوتوبآلخدذاهدنع

:لاقف.لضفلاهلأسفلاق.هلأسأانابدنجنبلضفلا

وياهللاقف.ءاشناهلاماهيطعيواهجوزتيناهلمعن

لاقمث.تقدص:لاق:حوتاباايجورفلااهناةديبع

مکاهناینالاقوأمكهناملأءنايتفلارشعمايحونوبا

.ارضاحةديبعوباناکاذاینولآستنا

قباسهعمو.ةكمىلاةرمتاذةديبعوباجرخلاقو

مهامتیبقلاق,تکردانمرایخنمقباسناکوراطعلا
نبلاهعمةيبارعامهيلعتفقوذالزانلاضعبىفنولزان

ىدجلاونمسلاونبللاقباساهتمیرتشاف.یدجونمسو
 

ديدشلاكسمتلاىلاعافدنالاوبلقلاةرارحهصقنتتناكانايحناىنميهلعل(1)
.هتلوقلاقف,توملابكلذهبشف.عرشلاب
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ءةديبعىباىلانبللابءاجمثلاقةدالقوفولخةروراتب

؟ةديبعاباايمللاققباسايكنېلانعرخأ:لاقف,لاق

ءهوحنوأقنادلاق؟ةدالقلانمثمكقباسايكحيولاق

كحيولاق.‹هوحنوأقنادلاق؟ةروراقلانمثمكفلاق

ةرشعلاوأنينثابةرشعلانوكتنانبفلاامنا«قباساي
لسرآف٠.الفاذهلماماومهردلابمهردلاوأةسمحلاب

نممک:ةديبعوبااهللاقفتءابفةيبارعالاىلاقباس

نمثمكبولاق.اندنعهلنمثال:تلاقف؟مكدنعنبللا

نامهرد:تلاق؟یدجلانمثمكبلاقءنامهردتلاقنمسلا

لاقف.لاق.اهيلااهمفدفمهاردةعبراقياسجرخافلاق

.قباسايانيلاكنبلملهةديبعوبا

ريشلناكو,اجحسانلاشكأنمانباحسصأناكلاقو

ةمالسدجناكرلاق.ةكمىلااهيلعلمحيبئاجندحاو

مهئالضفونيملسملارايخنمناكوملاسىبأبىعدي
نجسلايفمامضوةديبعىبأعمجاجحلاهسبحنميفناكو

لاق.محللاىلاانمرقلاق,كلذركذيملاسوبأناكلاقو

ةجاجدانلىرتشيناهانلآاسفانيلعلخديلجرناکو

ملاسوياناکولاق.ةفغرأةعبراأبانيتايو.انلاهيوبشيو
ىتحاهيفعتاص:لجرلللاقف.لاق.,لالاريثكارسوم

٠هيلااهلسراف,سبحلابحاصعناصفلاق.انيلاهلصوت

اذافلاق,ءازجاةعبرأىلعاهانمسقاهبانءاجاملف.لاق

نوكيناانفخفلاق,هيفنحنىذلاتيبلاوحنةبلجبنحن
لاق.فينكلاىفةفغرالاوةجاجدلابانيمرف.انبنطف
فينكلاىفاهاياانحرطناكولاق«انبنطفنكيملو

اوكردتسااونمآالو,محللامرقنمدشااهانياعامدعب

.مهایاطخ
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اباايلاقفةديبعىباىلانيملسملانملجرءاجولاق

لهةديبعوبالاقسلاجملاىفانلنوضرعتيمهناةديبع
ىلاراشاف؟لوقتامملعينمفلاق.اللاق؟ادحأاومس

ءهتکردانسرایخنمناکوظوفحموباهللاقيخيش
؟ادحأاومسلهف؛قدصلاق؟ظوفحمابآايلوقتامفلاق

نمف‹سانللضرعتينآرقلاناوةديبعوبالاقاللاق
.هدعبانمهللادعبافائيشهسفننمفرع

يبیبالافءىنمبةديبعوباوىرصبلاخيشلانباعمتجا

هتعاطىلعادحاهللاربجلهةديبعابااي:هلخيشلانبا

هتعاطىلعدابعلاربجهللاناملعااملاق؟هتيصعموأ

سيجتلقلادحاربجهللاناالئاقتنكولو,هتيصعموأ

مهبيغرتةدشومهلهفيوختمظعلىوقتلاىلعىوقتلاله
دايعلاداقىذلاوه(1)ملعلافةديبعاياايلاق.هایاهب

مهلنيزومهسفنامهلتلوسنكلوءاللاقاولمعامىلا

ناكلاقو.هللاملعاممهنمناكو.مهلامعاناطيشلا

ةديبعوباهرجهفءردقلانمءىشبلوقيىفوكلاةزمح

ینارجهبرمآیةدیبعیبأبابجعامویلاقف.هنارجهبرمآو
ءىضروء,بحاو.ءاشودارا:لوقينايتفلاءالّؤهو

اباهلوقغلبفلاق!مهلوقلثمبلوقيالو.مهينديوهو
ردقلاتابثأاودارأءالؤهنا.هيآرهللاحبقلاقفةديبع

.هليزمكهتبثمسیلوهتلازادیریةزمحوهيفاولاقف

لاقف.ناميالافاكلاعيطتسيالةديبعىبالليقلاقو

ىلالحنمبطحةمزحبىتأيناعيطتسينمنالوقاال
عيطتسيهنالوقاالو.نيتعكرىلصينأعيطتسيالمرح
.ىلاعتهللاهقفوينأالاكلذ

٠.لژالاىفقيساموردقلابهللاملعىنعي(1)
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ةديبعىبأفالتخ#؛
ىفهباحصاضعبعم

انايحاقارا

ىفةديبعىبأىيتف
یرتکلانامض

ىرأدهلاقیرزنبدبعوحلاصنبلهسلخدلاقو

ةديبعايااياولاقفةديبعىباىلعنايتفلانمةعامجو

نيديلع(لجزاهيفو)ضرالانمةبرغىفلوقتام
هيلعهللاىلصدمحمةلاسرهتأتملومالسلاهيلعىسيع
اولاقفلاق.اهعفديفةجحلاهتأتملامملسم:لاق؟مسو

؟باجآفهتیدىلاسوجملانمالجراعدوهنایرتامف:هل
نولوقتامفلاق٠اذهىفرظنا:هلاولاقف,ملسموهلاق

لاقرفاكبيجتسناو.لجرلا:لوقناولاق؟متنآ

نيدىلعملسمنجرلانانومعزتمتسلاخيشلامهللاقف
ىعادلامكحيونوكيفيكفلاق.يلباولاق؟هتعاطوهللا

هللانيدلبيجتسملانوكيواملسمهتعاطوهللانيدىلا

مهيلعبضنفلات.مالكلاهردارفلات!!ارفاكهتعاطو

ءهنتعاربرخف٠.ىنعاوجرخأ:لاقف.مهنمءىريو
لجعهناف.انثغا:هلاولاقف,ابجاحاوتأق٠نیرسکنم
ديلابكرنلاق,همهفتسننااندراامناةءاربلابانيلع
اوتايلفمهجرخاهللاتفلاق.نوبئاتمهناهمدعأفبجاح

مهتبوتبامهوملعيلفسودقلادبعنبمالسلادبعوعيبرلا
مهتصقفرعاالاناوینوتأفعيبرلالاق.اولعففلاق
رمآو.مهنملبقفلات.ءانملعأفةديبعابآانيتافاوباتف
.سلاجملااولخدقمهب

بجاحو٠.ةديبعىباءابخیفینمبانکلئاولاقو

ةنفيلخنيدمحمو‹ىندملاةمالسنبدمحموءرضاح

:.رايخالادابعلانمبيبحنبدمحمناكوىندملا

نبدمحمىلعالادحأىلعملسيماقةديبعابأريملو

امهلاماقامهآراذاهتاف,بیبحنبدمحموءةمالس

تومرضحلهآنمخئاشمءابخلايفولئاولاق,امهقنتعاو
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ةبادىرتكالجرنعمهتلأسفلاق.ءاملعءاهقف
ءةبادلاتبطعفءعضوملازواجفمولعمعضومللا
اسفمهلتلقفلاق.ةبادللنماضهنامهلكاوعمجأفلاق
هانمضامنا«ءارکهيلعیرتالاولاق؟ءارکلایفنورت
امئانوأابئاغةديبعوباناکولاق.ةبادلا
لاق.كتلأسمنعخيشلالأاساىمرضحايبجاحلاقف

هللاقفلاق.ءاركلاوةبادلانمثنمضي:لاق.هتلأسف
ك ثیيحنسملاق؟ةديبعابااينيانمةمالسنبدمحم

.ملعتال

يسظتلاهللاقيدزالانملجرءاجوبالاقو
ىفهەدجون.ةلآأسمنعهلأسيةديبعىبأىلادمحموب

ءهبتئافعيبرلاىلابهذالاقمثباوجبهباجاغةاکش

ىلعوقلتسموهوةديبعیباىلعلخدوعيبىلاءاجف:لاق

لآسالاقف.لاق.هنملکازبختاتفاهيفةفحصهردص

ىبآباوجريغبباجأفهتلأسفلاق.ءكتلأسمنععيبرلا

اذكواذكاهيفموقملاسيلأةديبعوباهللاقفلاق,ةديبع

عيبرلاهللاقف,الوآلجرلاهبباجاىذلاباوجلاىتعي

ىنعتظفحدقوآ:لاق.اذهريغفكنعتظفحىذلااما

ىنعظفحدقهناف.ءهبذخفلجرلللاقف.لاق.معنلاق

هیکاشتلجالهسفننمسحاخيشلانأكنايفسوبآلاق

.اهيفمهوهنآ

یفةديبعیباىلایفوكلاةزمحءاجنايفسوبالاقو
ابآايبهذانمیلاو:لاقف؟يلاكبءاجنملاقف.هلزنم

كيلعفلاقمالااذهضعبكركذاناديراىنا!ةديبع

ینافلاق؟ارضاحتسلوهبعنصآامو:لاقبجاحلزنمب

الخدفلاقبجاحلزنمایتآیتحاجرخفلاقكانهكيتآ
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یبانمعمسامرخآناکف,ارثكامالكاملكتفتيبلا

لاق.ناليغتقرافلوقلااذهىلعةزمحايلاقناةديبع

بجاحنمهتبيهناکفلاقبجاحهملکمثةديبعوباجرخف
تذخآأامناةزمحلاقفلاق.ةديبعیبانمهتبيهنممظعأ

ملبجاحهللاقف.لاق,نيملسملادنعنممالكلااذه

نسمنعف.ارباجالاهتيقلوهتكردادقوالاادحأكردت

بجچاحهللاتف,لاق.هتذخأكنملاق؟لوتلااذهتذخأ

لاقف.لاق.تعجرامكهنععجراف,هنععجرایناف

تاه:لاق.كللوقأامىنملبقأودودومابااییبقفرا

نمكباصااموهللانمفةنسحنمكباصاام»:لوقالاق

دابعلانمتائيسلاوهللانمتانسحلاف:«كسفننمف
بچاحهللاقفلاق,«اهعسوالااسفنهللافلكيال»لوقاو
انافكنسامأو,ةلمجلاهذههنسلوبقمفكريغنماما

لاق.هدنعنمةزمحجرخفلاق.الوأهيفكبهذمفرعا

هيفاولوقتالو,ةزمحباوقفرالاقفبجاحهنعلئسف

ىشمهنامهنلبمثهللاءاشامكلذبثكمفلاق,اريخالا
غلباملفلاق.ءافعضلاىلاوكلذىفنهملكفءاستلاىلا

هلعمجيناابجاحةديبعوبرمآأابجاحوةديبعاباكلذ

الواوعمتجاف.مهدعوومهملعأومهيلاىشمفساتلا

نوملكتملاملكتفلاقبجاحوةديبعوباديريامنوملعي
دمحفبجاحملكتاوغرفاملفلاقملكتيالتکاسبجاحو

اوثدحاثراحلاوةيطعوةزمحنالاقمث.هيلعىنثأوهللا

اندنعوهفمهسلاجوأمهاوآنمفاثادحاانيلع

ملوسلاجملانممهودرطوسانلاقرفتف.لاق‹مهتملا
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ةديبعىبالتلقةرامعنبسمتعملالاقنايفسوبالاق
نأايكلىغبتيكلذلاق«ىبانمىلابحألكنا

لاقوءةيالولاىنعيء«ەللذبتامىلتلذبكلذبكتالنوكت

رمةديبعوباانيلامدقلاقرسیینبضعبینربخ
«ةديعس»ةدجىهولاق.تايبلهلانمةآرماهعمو‹اجاح

ةديبعابااي:تلاق.مهجحنماوغرفاملفلاق۽معدا

لضفأجورخلاءىميقتاللاقءةكمبماقملاديرأىن
اباایمکعمجرخااناو:تلقفءقورسمنبالاق

هذهرمأتتلقفلاق.مقأفتناامآ:لاقف,لاق:ةديبع

نمبيرقتناكناللاق؟مايقلابىنرمأتوكعمجوراب
ء(1)ةرزبكاذذامهنكسمولاق.اهنمديعبنحنو«ةكم

فاوطلاىنعياهنمبيرقمتناهلوقبىتمینایفسوبالاق
راجلاهبماقماشکيهناكاهلهارشنمديعبو

لاقهضرممایآسانللعيبرلاةديبعوباثعباللاقو

ءبجاحوتنآرضحت7تنكدقةديبعاب!اي:عيبرلاهل

فیکفکیلعدریانوموقتالوداكدابف.يىلئاولاظفاحو

نيبوینیبسیلهناعيبرای.ةديبعوباهللاقف؟یب
كلوقبلوقيكلاقفاومكءاجنمءفيسالوطوسسانلا
هدعبأنمهللادعبأفكيلعافلاخمكاتآنمو,تمعنواهبف

راتخملاءاجلاقو.هيفمهالسانلاعدوفرعتامبلقو

نمشكاناکريغصیلخآهيلاجرخفاتلزنمیافوعنبا
ىنجوزىمعاي:ىبصلاهللاقف,هلبقوهذخأف«ربجم»

املف.,ةريغصفّنمويهتنباو4ينبايتلعفدقلاق.كتنبا

یضمف.ءیشیتفلالاقاممهبلقیفعقوةزمحوباجرخ

اباايلاقفةصقلاهيلعصقف«ةديبعىباىلعلخدىتح

 

ةزربحسنیقوةيرقمسا()

.حاسنلااهتبثيملةلمجكانمنالاريشينايفسىباقيلعتو٠خسنلاىفاذك(2)
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محفيةديبعويا
.اطعنبلصاو

نافناملعيف.اغلبيىتحامهحاكتىلعامهةزمح

وبالاقءيشالفاهركناو,ازئاجامهحاکتناكايضر
لاقاملاق,قادصلاىفلوقلافيكفةديبعاباايةزمح

امفىتبايمالغلللاقدقةزمحوبأناكولاق,مالنلا

ويالاقمهاردبابل!ىلایدجریرسنملاق؟اهیطعت
ناوءپابلایامهردیامهردلاقنالاقامكوهفةدیبع
اذهوتلق.لاقاملوقلاف,كل!ذكهوآةدحأوةرملاق

.ىدسلوقلاكرتيالةديبعابأنارغرظنهيف.هلك

ىلزتعملاءاطعنيلصاوناانباحصاضعبىكحو

:لوقيوءةديبعیباءاقلینمتیناکدیبعنبورمعبحام
مارحلادجسملاىفوهامنيبفلاقةيضابالاتعطقهتعطقول

ليقف.هباحصاهعموةديبعوبالبقأذا,هباحصاهعمو

لصاوهيلاماقفلاقءفأوطلاىفةديبعوبااذنهلصاول

ىذلاتنا:لاق,معنلاقةديبعوباتنالاقو‹هيقلف

وبالاقف.ردقلاىلعبذعيهللانا:لوقتكناىنفلب
رودقملاىلعبذعيهللاناتلقنكل.تلقاذكهام:ةديبع

لاق,معن:لاق,ءاطعنبلصاوتناو.ةديبعوبالاقف

هاركتسالابىصعيهللانالوقتكناكنعىنغلبىذلاتنا

ةدیبعوبایضمو.ءیشببجیملفهسآرلصاوسکتفلاق
تنكنولوقيهنوموليلصاوىلعلصاوباحصالبقآو

!بجتملفكلأسوجرخفهتلأسفةديبعىباءاقلىنمتت

همدهفةنسنيعبرأذنمءانبتينبمكحيو:لصاولاقف
.یناکمحرباملودعقاملفمئاقاناو

ىماتيلافهكهللاهمحربئاسلانبمامضمهنمو
هيلعىصوأاملاطفلزاونلاىفهيلاعوزفملا,لمارالاو
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ملظهتبوجابتفشكناف.تالضعملاوىواتفلايفةديبعوبأ

ىکح.‹فشقتوداهتجاوفطلتوقفراذناكوتالكشملا

لخدف,ةاكشبئاسلانبمامضىكتشا:لاقنايفسوبأ

ىمسينيملسملانمالجردجوفءهدوعيعيبرلاهيلع
ائيشلىسفنىفناهللادبعاباايلوقيوهو«نارمع»

لوحيمثرمأبدابعلارمأهللانوكينا:هنعقيظألىناو

ىلعهلضفوهنموهناسحاوهدیدستوهللاقيفرتكرمعو

.ىرتامالا

ةديبعوياووهجاجحلاهنجسنيحمامضنعانفلبلاقو

لخديالو«انیلالصوينكيملفلاقنجسىفانلخدالاق
اتبراوشصقنانکامناولاقءملجالوةدیدحانیلع
اهنم.طقاستيفهتيحلضفتيلانملجرلاناكناو.اتنانساب
شرجلاحلملاوريعشلانبخانمعطيناكامناولاق.لمقلا

یتٌؤيمثءاملااهيفبكسيفماظعنكارمىلادمعيولاق

هتوغرجرختیتخبرضيمثنكارملاكلتىفىقليفحلمب
نمذخآنمفلاق,مكءاماوذخنجسلالهااي:لاقيمث

باذعلاوهفهلفسانمذخأنماماو.اليلقلثماناكهلو

امكليوةديبعوباهللوقيفقاضامبرمامضناكفلاق

نسماوجرخيملفلاق؟لدتنمیلعوقیضتنمىلعكانه
.قسافلاتامىتحهنجس

ىنبفجراوخلاءاسؤزنملاجرةئالثىلادمعولاق

مثةرذعلابهجراخوهلخادىلطوبصقنماتيبمهيلع
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توملاعقومث«اوتامفماياةثالثاوماقفلاق.هيفمهلخدا
هلبيبطىلالسرأفجاجحلاكلذغلبفنجسلالهأىف

توملامهيفعقونجسلالهأناكحيو:هللاقفىسوجم

ثاركلاوتيزلامهماعطلعجالاق.مهبيذعتبحألىناو
ثاركلاوتیزلابانءاجال:مامضلاق.نایفسوبالاق
تدرااذامكحيو.ىسوجملللاقيفلاق.ءانمسوهيلعانيوق

مهلةحارىأولاق,مهلحورأناكلاوتامفمهتكرتولاذهب

الفتامنمو.اوجرخيفتومينااذهلعلو؟توملاىف

ةلزنمبناکونيملسملانمناسارخلهأنملجرناكو
لهآیفردقهلو.خئاشملاومامضوةديبعیبأبةميظع

ءهصقنتفنيملسملانمالجرركذفمامضامويءاتاءهدلب
هللاربتلاقفلاقءهرهنفداعفلعفتال,هم:مامضلاقف
؟مامضايینمآربتآلاقفلاق+كنماربتيلبلاقهنم

كناىرتا«هيلاىنتالاو,ىرتامىلتللحاتنالاق

یناف«لاقتننظامسئب؟كالوتأفهالوتنلجرنمآربتت

.كلهللارفغلاق,هيلابوتاوهللارفغفتسا

ىناطلابجچاحس

ناك,هللاهمحرىئاطلابجاحدودوموبامهنمو

هلامیفو.افورعمعرولاودهزلابو.افوصومداهتجالاب
ليصحتىفىلعألابسيلهناىلعمورحملاولئاسللقح
رثکأىفهمسرو.دودعملضافالاىفهنآديب«مولعلا

.دوجوممهراثا

ناةليلتاذانغلب:حيلملالاق.لاقنايفسوبایکح
خئاشملاناكونايفسوبآلاقرکذللاسلجمبجاحلزتمیف
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لجرلتلقف,حيلملالاق,نايتفلاليللابمهعمنورضحيال
نونذأيمهلعلفبجاحلزنمىلاانبقثطنانامعلهآنم
هدنعاندجوفءاننذأفءلزنملاانئجىتحانرسفلاق.انل

لاقف.لاق,خئاشملانمةثالثوأنيلجروفوعنبراتخملا

نبجلبىلاینامعلااذهوتنابهذاحيلماي:بجاحى

هيلاانرسفءلاق.انيتأيهلالوقوءانناكمبهاربخأفةبقع
ىفانذخأمثةمتعلاانيلصفحيلملالاق.ءاجف.هانملعاف

هللاءاشامملكتيفامئاقمهدحآماقاميرلاق.ةركاذملا

لاقءحبصلاءاضاىتحكلذكرخآلاموقيفءسلجيمث

اهلبتتيأرالو,ةليللاكلتدعبادحأتيآراامفحيلملا

نسمرمعنببیعشناکولاق,سلجمیفامئاقاملکتم

لاق.بجاحتحتهتخاتناكو.ذئموينايتفلالضافا

اولاق.هودر,لاقف,بجاحهبربخافةليللاكلتهءاجف

هذهىفحامسلانمءاجهللاناحبسدددومابااي:هل

هلزنمنيبناکولاق.هودرف.‹هودر.لاقف!هدرتوةعاسلا

یفناابجاحغلبولاق‹لايمأةثالثوحنبجاحلزنمو

ةعامجلاهيفرثكتليللاباسلجمليوطلاكلملادبعلزنم
:لاقو‹مهيلاثعبفلاقناريحجلاهعمسيمالكمهلنوكيو

مكتااتغلبىذلااذهامءكسفننععفراءكلملادبعاب

لاق.هانکرتهکرتبانترماناف,لعفتنلانالاق؟هنولعفت

نورمعتفنوفاختاونوكتنالهللاولاقمث,اليوطبكناف
هللانافمكسلاجماورمعاءنوبرختواوفاختالنانماربخ

الا.طقسلجمیفمهبرفظهناانغلبامفلاقمکظفحي

نابربخلامهاتاهنباوآدايزدهعیفةرمتاذاوناکمهنا

ىلعمهلاعناوكرتو.ءنيعرسماوجرخفلاق,مهدیرتلیخلا
ىلااورظنفطرشلاءاجفلاق.هيفاوناكىذلاتيبلاباب

249



تلاق؟لاعنلاهذهام:تيبلاةبحاصزوحملاولاقف.‹لاعتلا

هللاتاولاق.,اهريغولاعنلاىطعيفسانلالآسيانلبتاكم

لاقفلاق.ةبيرعضوملااذهبناوهتركذامككلذام

اهوضرعتالفتركذامزوجعلاتركذدقمكحيومهضعب

مهنمهللااهافاعفلاق,ةقداصنوكتنااهلعلف.ءالبلل

هتباودايزمايآسلاجملانوتأياوناكمهناىنغلبدقلولاق
ءاستلابنوهبشتي٠كلذريغوباقنلاىفءاسنلاةئيهىف

لمحيوآ.ءامبةرجهرهظىلعلمحيلمهدحاناكناولاق

اهنوعديالسلاجملالخديىتحعايبهنأكعاشقمةلمج
.ءىشل

ناتئامنيدهيلعوبجاحتامنايفسويالاقهعنولمحتبهناوخا

نبةرقلخدفلاقءرثكاوأافلأنوسمخو
لاقفلاقهولسفيلنيملسملانمةعامجورمع
؟لجرلااذهنيدىفنولوقتام.موقاي:ةرقمهل
ءلاق.هنیداونمضومهعبارةرقولاجرةثالثردتبافلاق

ناکونيملسملارايخنمناكوبدنجنبلضفلالخدو
مكنوديلعهنيد:لضفلامهللاقفلاقهربخاف,ارسوم

تامفكنأشهلاولاقف.لامىلىقبيالوهنعزجعاىتح

ةديبعىباىلاىصوأو٠.بجاحنعنالبقلضفلا
بيبحىلاو.تلصلامأهتأرماىلاو.مساقلانبهللادبع

دلوياللضفلاناكوءىنانبلانانسیبایلاو.«روباسنبا

بيبحلبقيملفدزاللىلومناكو.اڻراوعديملوءدلوهل

ةدببعوباتامولاق.ةيصولانانسوباالوروياسنب

ءةرصىلابهرادتعابفلاقو.تلصلامىلاةيصولادرو

نيدنسملضفلانمضناکامتفوایتح.نامعبهرادو

.هللاهمحربجاح
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دنعهلامعقوفءلاملاجرىلعبدنجنبلضفللناكو

لاق.رحلاىبأىخأنبنسحلانبهللاديبعةرصبلاىضاق
لضفلااهجوزيصوتلصلامآناهدنعتبثينااندراف

یصواهنانودهشيادوهشالاادوهشدهشيملفبدنجنبا

نانسییایلاوءروباسنببیبحیلاوءةديبعیبایلاوءاهيلا
لاقةيصولاالبقيملنانسىباوبيبحناكولاقىنانبلا

هدنعنمىضاقلالخديناانفخةيصولااليقيملاملف

دسفيفءاهالبقيملنيذللانيذهناكمةيصولاىفنيلجر
زوجيلهءانلأسفبيبحنبعيبلاىلاانئجفلاقرمالاانيلع

تلصلامآهتآرماىلاىصوألضفلانااودهشينادوهشلل

اهنا«.معنءلاق؟هیبحاصالوةديبعابانوركذيالو
اولئسناال!اهربغذيملنامهيلعالو.اهجوزيصول

ناو.اودهشتساامكةداهشلاباوتأيناذُئنيحمهلدب.الف

اماولاق.ءاهربغاومسيملناومهيلعسأبالفاولئسيمل
اودهشينازوجياللاقوكلذنمقاضفمساقلانبهللادبع
ىذلاهيقفلاامنالئاولاقولاق.اودهشتساامكالا

نمامآوءهتعلئساممهيفسانلاعستيامسانللملعي

.طايتحالابذخآءاشنملكفمهيلعقيضي

ةكمبجاحمدقدق:لاق.لئاونعنايفسوبایکحو

رمآىفعقوامتومرضحلهآنيبهيفعقوىذلاماعلاىف

یتحءایشآهيلعاورکنادقاوناکولاق,دیعسنبهللادبع

لاقءنسحهللاقيالجراومیابو.دیدحلاىفهودش

الاءديعسنبهللادبعبلعفامنوهركيةفئاطمهتفلاخو

ءالاجرءالّوؤهثعبفلاق,مهتعامجنمةقفاومكلذنا

ءذنمویجرخنميغتنکولئ!ولاق.الاجرءالّوهثعبو
هيلعانلخدف.لاق.مدقدقةنسلاكلتابجاحانقفاوفلاق

251

ركذينمهبقفلاامنا

مهلعقيضيىدذلاال

ةملظلايلعجورخلا
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هتقفرنعرخاتي
ةعمحلادهشل

.یطخينمبقفرا
نيسوهنياميف

لامتهللا

رصباامفةرصبلانمتجرخدقللاقف,لاقدمر!وهو

یکسنءاضقنموجراامدعبینجرخآالوالبجالوالھس
لاق«انومتبلغدقمكناف,لهآايمكرمآالا

الاناف.,لمعتالدودوماباايهللاكمحرتلقف؛لئاو

الوكديراامهللاوفتکسایللاقفلاق,كيآرنعجرخن

اوركنانيذلالاقفلاق.ملكتمثلاق.,كباحصأ

ابااي:ءارشلاىلع«انسح»اوعيابوديعسنبهللادبعيلع

ىراشلالبلاق؟ىراشلاماعفادملامايةلابقحأنمءدودوم

اذاامآدودومابااپ:دیعسنباباحصألاقفلاق,قحا

امبالو,برحلابانلةقاطالانافانعاوجرخيلفاورش

لاق,مهنعاوجرخااوقدصلاقفلاق.اهنمانيلعنورجي

الوهللاوالبجاحمهللاقف.لاق,ارهشاننولجوياولاقف

وهبجاحناکونایفسوبالاق.مهاضربالامايآةئالث

نيدلارمأنمءايشالاهذهلثمىفنيملسملارومأبمئاقلا

.ىوانتفلاو

یقبیتحجرضخیملفةنستاذبجاحسبح:لاقو

لاق.هعموهجورخلاداراف,مايآةينامثمسوملل

هاتأفءةعمجلامويمهجورخقفاوومهلبئاجنىلعاوناکو

یسفنیفلاق,دودوماباایانبجرخا:هلاولاقفهباحصأ
اممسوملليقبامنا!هللاناحبساولاقءىشلةعمجلانم
موقلاجرخفلاق,مكقحلااناومتنأاوجرخالاقملعت

ةريسمىلعمهقحلفبكرمثةعمجلالصىتحبجاحفلختو
كلملادبعللوقيبجاحناكولاق,ةرصبلانمنيتليل
بيعيدحاناكاذاكلملادبعاي»:هيثهبدّؤياميفليوطلا

اورواشتفىلامتهللانيبوهنيبنوكتءايشأنوملسملاهيلع
مکدهجهباوقفراو,مکسلاجمهورضحأو,هوظعوهرمآیف
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نوملسملاهيلعبيعيدحأناکاذاوءهيلعبوتينأهللاىسع

قتفیومهيلعبفشيناهتداراو4نيدلاىفمهفالخىف

هورضحتالو.هورجهاو.هتروعاودپاق,اقتفمهنيب

وأرحىلعهتماوثوكيلهبسانلااوملعاومكسلاجم
٠.«بوتي

مساقلانبهللادبعةديبعويأ¬

دحأ.هللاهمحرمساقلانبهللادبعةديبعوبآمهنمو

نيعتسملاو.راصعالاكلتءاهقفوءراصمالابماقانمءالضف

نمادبنارصقمال,راصنالاكئلوأنمنيدلاةماقاىلع

.راصتقالاودصقلاىلععبطنممناكو4راصقالادحا

تسيلوانامزةكمبمساقلانبهللادبعماقا:نايفسوبالاق

؟تجوزتولةديبعاباايهباحصاهللاقفلاق,ةآرماهل
تناکولاق,لمفیتحهباولازیملفلاقكلذديرااملاق

اهجوزت.هلاولاقف,لالاةريثكةرسومنيملسملانسةأرما

كلذالامتيبااذاامالاق.ةنوؤمكفلكتالكيفكتاهناف
اولعففلاقائيشاهوصقنتالواهليجرهماهرهماوغلباف

قادصلاىلعاهسفنهلتباطهيلعتلخداملفاهجوزتفلاق

هعموبدنجنبلزنمیتأیناکولاق.هلهتکرتوهلک
ماعطلابيطيلضفلاناکولاق.حلموزبخنمناصرق

لشمیبلعفتةديبعاباايهللاناحبسلوقيفلاقءهرٹکیو
هکرتفلاق.الزنمكيلعلخداملالاوكنمىنعدلاقاذه

١.دعبهيلعحليملو

مساقلانبهللاديعةديبعوباناكونايفسوبالاق

هبرجتيامضعبىفعجرمثنيصلاىلاجرخارجات

اهتناکمیفنهنم()
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ةرثكبهيلعوعدي
ارشهاريهناللاملا

لاق.اولعفف.هوكرتشینامهلآسفلاق.ادوعموقیرتشا

امع.هوصقنتساىتحهبحاصدنعدوعلانوبيعياولبقاف

امیفنوقداصمهناةديبعوپانظف.هباورتشادقاوناک

ءنمثلااودقنناكوهدنعنماوجرخاملفلاق.اولاق

نوحدمياولبقأف.ارانیدنیرشعمهعمةديبعوبآدقنو
ةديبعوبامهللاقفءلاقهلثمانيآرامنولوقيو«دوملا
يلعاودر«هيفبيعالبلجرلادوعنوبيعت!هللاناحبس
هتماومنتغاف.لاق,مکتکراشمیفیلةجاحالویلامسآر
.هلامهيلعاودرف

سمىفروباسنبمساقلانبهللادبعبضغلاقو
هللاقفلاق,لضفللافلسناكوبدنجنبلضفلاةيصو

هتيبلخدأمهللالاقمث,كيلعهللانوعدألةديبعوبا

امناكناةديبعاباايلاقفلاق.ةضفلاوبهذلارطانق

دشأرشىأوءهيلعتوعدىنكلو.هللاواللاق!هلتوعد

؟ةضفلاوبهذلارطاتقهتيبلخدينأنمهيلع

سانلاذخارفعجوباتامال:لوقيالئاوتعمسلاقو

دبعناكولاقءمارحلادجسملاباوبامهيلعخاوةعيبلاىف

لئاووىمرضحلايلعوبدتجنبلضفلاومساقلانبهللا
لاق,دجسملانماوجرخواوجنفمهبهللافطلفدجسملاىف
لاق؟اعناصكارتامتذخاولةديبعاباايتلقف.لئاو
.ةعيبلاهذهمهيطعأنأنودىسفنهللاوبهذت

ناهدلاحلاصحوويا
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٠ءعورفلاوثيدحلاهنعذخأ,نيحناجلانيغئازلاىواعد

.عوضخوهللةيشخاذناكو

ةرفصیباتنبةکتاعىلعحونوبالخدلاقنایفسویا

ىرآیناکلاقف,تیبلایفاهدجوف.‹تاملسملانمتناكو

«لوحالا»یدنعنمجرخنآلامعنتلاقلجرسلجم

ريغنمهينيعیدحابنمغیرباجناکولاق.ءارباجینعت

نعهتلأسمعنتلاق؟ءیشبهنمترفظلهفلاق.ةلع

نالاقءنيفخلاسابلنعهتلأسىسفنىفنكءايشاةثالث
ءسآابالفاهتنوشخواهدربوضرالارحنماهنيسبلتتنك

يلحنعهتلأسو.الفءىفشكنتنانيلابتالاهيسبلتناو
كنافهترعانالاق,ىنمراعتسيفلامبموقيةميتيلىدنع

یفتقثوآویدنعلامسفنآنمناکدبعنعو.ةنماض

لاق.ءىتعيضنعهتفلختسامثهللاهجولهتقتعانأىسفن

ناوهذه:تلق.كعمفانمنمءىشىفهيلخدتالوهيجرخا

صرحملعتلانهاهاهتبثاامنافالوصرباجبقانلتناك

فنايال.هبقثينملكنمدئاوفلاليصحتىلعحونیبآ

٠.اهيناغمىفاهيلعثحبلاواهدجوثيحاهطاقتلانع

نزاموحوروبأ.

اناك.هللاامهمحرةنانكينانزاموحوروبآمهنمو

ةمدخوءحاجنلاكلاسمكولسبحوءحالصلاىلعنيعوبطم

ناوامهناوءحاورلاوودغلاىفمهتمزالمو,خايشالا

٠.قحالكردمءروتفريغنمامهالكفءقباوسلاامهتقبس

وبالاقءرکبلابحاصراسینعنایفسوبایور
ءهتدلاونعهربخاهناهتکردانمرایخنمناکونایفس
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تکردا»:تلاقاهنآةنسنینامثةنباذئمويىهولاق
سخآلاو(1)حربيامهدحاللاقيبسارىنبنمنيوخا

ةوعدلالهآنمیضمنمرایخنماناکو.ةنانكانبانزام
اماولاق.امهنامزیف.ءةورعولالبىبیریظننماناکو

ىتحةدابعلانعرتفيالايلصمادباعالجرناكفحربي

لاق.ربعبلاةبكركهتهبجوهالجروهاديوهاتبکرتربد
وبالاق.هيفهللادبعیضرالاىفابرسذختادقناکو
ءهيفبعلتانکو.كلذهبرستكرداراسيلاقنایفس

هآرفلاقهسآردنعنزامدعقفحربيةافولاترضحفلاق

؟دمعتاهارتنیایخایآ:لاق,قافآمٹهسفنبدوجی

هنافنزامامأولاق«ديعتتناكىذلالاق.-سفنلاىنعي

ءلاقهتانبتحاصفهسفنبدوجيلبقأةافولاهنرضحا
ةعاسنمنكابانافنيكبتالیتانبایلاقو:ةقافاقاناف

تلاقىمآىنتربخاراسيلاق.كحاضلاوأ,ىكابلاوه

لجرلخدكاذذاهللانوركذيمهوسلاجملاضعبيفتنك

المهوءسلجملانمةيحانسلجوءىوهفهبوثبعنقم
هسأرنعهبوثعزتفماقملكتملاغرفتاملفلاقهنوفرعي
الینا:لاقفامئاقماقفتلاق٠ةئانکنبنزاموهاذاف
سيخنعوأ.ءینذآتعمسوآینیعثآرامبالامکربخا

ةدحاوةمدقتملانتفلاصتقامث,تلاق,عمسوىأرنم

تيأرامفتلاق,اهنمهللاهاجنانمىلعهبنوءىرخآدعب
معزاميفحوروبآینکملاوهحربيوتلق«هلثماملكتم

.انباحصاضعبىل

 

هبنيسامكمهتنسلاهبترجامكهبتقطئفحربيىلاهمسانرفرحيمهلعل(1)

.كلذىلا
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ىدهنلادمحمويا

نلاعملا,رهاظلا,هللاهمحرىدهتلادمحموبأمهتمو

ءنيابلاسانداللقرافملاءىقتللظفاحلانهادملاريغدهاجملا

زاففءةرصاقهذهنعنكتملفءةرصابلاهتريصبهللارصب

.ةرساخلاةقفصلايقوو.ةحبارلاةقفصلاب

هللاقينيملسملانملجرناکلاقنايفسوبایکح
لاق.هسفنلبقنممالسالارصبادقناکلاقدمحموپا

لمعيامىلارظنفیزاغملاىلاجرخيناكهناكلذدبناكو

هللاءايلوألعفباذهاملاقف.ءروجلاولولغفلانمسانلا
دیيحوتلابمهمايقومهتاولصىلارظنمث.ناميالالهآو

فرصناف.نيكرشملالعقباذهامولاقةءوبتلابرارقتالاو

صقيوثدحيوهيفسلجيدجسمهلناكوةرصبلاىلا
لهآنا:لوقیومالسالافصيناكولاق.رکيو

لاق,نينمّؤمالونيكرشمباوسيلرافكةلبقلانمثادحالا

اذه»:ضعبلمهضعبلاقفنيملسملانمةعامجهرمأغلبف

اذههفصاونلهيلاانباوملهف,فصياموهنورتدقلجرلا

٠رمالاهوفصاوفةعامجمهنمهتتا,«لبقيهلعلف.رمالا

تلزاموقحلاوهاذهلاقف.لاق.هيلعمهامهلاوفصوو

تننظاموهيلعینقفاویادحادجاملورهدذنماذهيلع

كلناهللاو,ىباولاق.لوقلااذهبلوقيادحأنااذا
لضافانمدمحموباناکفلاق.اناوخاواذهىلعاناوعا

ناكوءهبحربيونأشلااذهرهظيناكولاق.,نيملسلا
نبمشاهیلعو.هللادبعنبدلاخىلعهدجسمیفوعدي
نبةدربىبانبلالبةرصبلاىلعناكولاق,كلملادبع
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دمحمیبادجسمىلعلالبقيرطناکولاق,يسومیبا

لاق.لعفيملفامهركذنعفكلابهرمأيهيلالسرافلاق

ڭكنعىضمأىتحفكفالبقمىنتيأراذادمحماباايهللاقف

.هيلعوهامعديالوهلوقىلاتفتلينكيملف

نسحلااوركذتال:ىدهنلادمحموبالاقنايفسوبالاق

ناهللاذاعملاقف.هيفهتبتاعینافردقلانمءیشىف

مايأءاطعنبلصاوىبلقيلعدسفأامنا.كلذلوقأ

.هللاذاعمفردقلابلوقاناامافءايفختسمهدنعتنك
۰ردقلانمسائلادعبأوهلوقيدمحموباناکولاق

ىیمزراوخلاديزبويا

ءاهبنلادحاهللاهمحرىیمزراوخلاديزيوبامهنمو

راشملاو,قالطالاىلعةلمجنيفوصوملاونيقذاحلا

ىلعو.,قافصالاةتاماىلععقاولاو,قارعاةخيشمىفهيلا

ليقهنا:ديزيیبانعرکذقافتالاهندوهیآربیضرلا

ىذلارمالاناهللوقيالاعيقلالجرناوللوقتامهل

كرتأاناف٠لجرلاهللاقف٠مارحهيفتناوهيلعتنا
وهنملأسایتحكنعكلذذخآالنكلوءمارحلااذه
ديزيويالاق؟تامیتحلجرلالأسیملفكنمملعا
ىلعتامفابئاتبلطىفناكاذا,املسماذهتام

.كلذ

ىراشلاةزمحوباوقحلابلاطهللادبع

ةارشلاهباحصاوىيحينبهللادبعقحلابلاطمهنمو

اما:هللامهمحرةارشلاكئلوأنمهعمنموةزمحىبأك
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مالسالاةوعدةرصنىلاىعادلا.مامالامعنفییحينيا

روكلاىلالدعلاهبداعىتحءروجلانمثدحناكأمريغ

عادالاهلوحقبيملف,ملظلاملظهبتحمناف.ءروحلادعب

ىفةعاجشوةدجنىفادساناك.ءملسلاوأمالسالاىلا
ءاملعوادوجرحبلاو,ةعاطوهللةيشخو.هللانيد

ىفدشأفةزمحوبااماو.املجحوةنايصواومسدولعلاو

ءبكرناءاجيهلاىفثيل«برضلاونعطللدعتسملاءبرحلا

ءبطتخاوظعواذاجاجعرحبوءبهواذاءارالايفثيغو

هللاءايلوالنيلوقفروذ.بهسورارصقهودعيرصحلإ

ىلعامهناوخاعيمجو.نيقاشلاىلعةظلغوذو.نيقتلملا

لكلانمسيلءقئالخلادومحمبنوقلختمءقئارطلاهذه
یفهليلمطارقءداسءقرالافلاخم..دهاجموأدماجالا

ةعارضلاونآرقلاةوالتو,دوجسلاوعوكرلابدوجهلا

ءهللاءادعافكو.هللاليبسىفةسارحلاونامحرلاىلا

وحمو4مولظملاداجناو.مولعلاءايحاىفرمعلامايادفتم

هللالييسىفاورجاه.موسرلانملطايللمستراام

لالاوبشتلاذاثتاىلعمهسفناباوبرو.لاملاوناطوالا

اوفرشو.ناطيشلاءايلوأاولتاقو.هللاءايلوأاورثآو

ةايحلاةرهزىلااوتفتليملفءناوضرلاءافتبامهسفنا

اديمحمهنملكعدوفىيحملابوثاوقرافىتح.ايندلا

اهناىلعمهرابخانمیتغلبامتبثآسو.ادیعبلقاو

٠مهراثاضعبنمب

ةنجلاركذمثءاهبفوخوءاهلهالدعاامورانلارکذف

ماياكلذناكولاقءاهيفبغرواهلهالاهيفدعاامو

 

انيديابىتلاخسنلاباذك
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نسملجرناکولاقفوعنبراتخملاو‹ىلعنبهللادبع
تكساملفسلجملاىفادعاقريزولاوباهللاقينيملسلملا

:لاقفریزولاوباهيلابئو,همالکنمغرفوةديبعوبا
نمىلاانسلجلهيفتنكامىلاسولحجلااندراولةديبعابااي

كباحصارمأىرتالأءانموقنمكنمهيفتنكالفصواوه

انمجوحاكلذىلانحتف؟مهلنوعلاومهترصنىلعضحتو

ةزمحاباوىيحينبهللادبعىنعي٠هيفتنكامىلا

ملكتيامناریزولااباايةديبعوبالاقفلاق«راتخمل
.لجأىلاتكسيوردقبلجرلا

كلملادبعنبةيطعمدقاللاقلئاونعیوروبلاطةرونرابخا
لسعهباحصاو
ةزمحیبایلاهثعبدقدمحمنبناورمناکوتومرضحةاىئ

ىقلفلاق.ةنيدملاوةكمىلعرهظنيحفوعنبراتخللا

هيفركسعىفقسافلاناكو.هلتقفىرقلاىداوباجلب
اهبهقحلف.ةكمىلاةزمحوباىحنتفركذاميففالآةتس

نمهعمدهشتسانموةزمحوبادهشتساىتحهلتاقف

.هللامهمحرنيملسملا

هللادبعمامالاهيقيلفنميلاديريمساقلاجرخمثلاق

دهشتسایتحهلتاقو«شرح»هللاقيعضومبییحینب

.هعمدهشتسانموهللاهمحر

هللاقيبالكينبنملجراهبناکونایفسوبالاق
ةشجهيطعيناهلأسفكلملادبعنبةيطعىلاءاجفعفان

مث.هنفدوهنفكوهلزنآكلذنياعاملفعطاسروناهيلعبوسيف
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اھللاقيةيرقبزاجحلاىلاعقوىتح«شرح»نمبهذ
ىلامهباجافةيرفصلانماموقاهبقفاوواهنكسف«عوقلا»
هيلعتاماملشمىلعمهناىرييقشلاناكولاق.ةيرفصلا

ىذلاوهودمحمهللاقينباعفانناکولاقءییحینبا

كلذ رصبادقدمحمناكوهيبانعثيدحلااذهبانثدحي

دبعنبةيطعقسافلامدقفلئاولاق,نايفسوبالاق
ةيرقىفنصحتفءانلتاقفلئاولاق,تومرضحىلاكلملا

املف,هرصاحتةليلنيرشعواعبراهيلعانمقاف,ةنيصح
ىلعهانحلاصفحلصلالآسهسفنىلعفاخوراصحلاهبلاط

نمهباحصاهباصااممهرکسعیفناکاملکدرینا
املكاوذخافهركسعنوملسملالخدفلاق,نيملسملالاومأ
هيلعتناامعدنادمحمنبناورمباتکهیتایومهلناک

متولاقلجعملابهرمأو,سانلابلصفمسوملاقحلاو
ردابفرفنةتسىفادرفنمجرخفلاقهنيبواننيبحلصلا

ءنميلاىرقنمةيرقلزنفءهرثأىلعهركسعومسوملا

انبا»امهللاقي.نيملسملانمنيوخانيلجراهيفقفاوف
الاقسافلااذهءاجامهللاوالاقوهناكمبارعشف«ةنامج

ىتحمهبرعشيملفءامهعمرفنىفهيلاايشمف.امزهنم

ءمهسوُؤراوزحو.هعمنماولتقو,هولتقوهيلعاولخد

هركسعنانوكشيالوءنيملسملاركسعنوديرياوقلطناو
سكکسعاوقلذانورئاسمهامنیبف.هلهآلتقو,قزمدق

ةيطغنعركسملالهأمهلأسفلاقمهعمسوؤرلاوةيطع
مهدحاناكدقلو.مهنمهللامهملسفءمدقتدقاولاقف

سوؤروةيطعسأرهيفناكىذلاقيلاوجلاىفادعاق

.هياحصآأ
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بحاحدودموبا

لاومالاعممدنجتي
ةروثللاددم

لجرللنوكتال
ملناةناكممهنم

ءارشلاىفبحري

رحلاىباعولو
رسالاىف

ىيحينبهللادبعمامالاجرخالنايفسوبالاقو
الاومآهلعمجفبجاحماقآفوعنبراتخملاةزمحاباهجوو

نيملسملانمرسوملكىلعبتكفلاق.اهبهنيعيلةريثك
سهاطایااعدولاقدحأهيلععنتماامفلاقیریامردق
هرکنانافطسوأو٠ءاسنلابكيلعلاقالضافاغيشناكو

نميفرهاطوباقلطنافلاق.نولمحيالاممهيلعبتكننا

الجرالوةآرماذئموياوتأيملفلاقنيملسملانمهعمقلطنا

نيملسملانملجرناكولاق.هولأساميفاعرسمهودجوالا

فالآةثالثمهيلاعفدفلامبحاصهنایریدحانکيمل
هللالاقفلايعلاىخايأرهاطوباهللاقفلاق.مهرد

ءهيفقفنااذهلثماهجوتنكذنمتيآرامهللاو,مهل

دبعاينکلوءىشاهنميلاعجريالو؟هعدافأهتدجواذاف

سمتملفاولعففاولاق,تيقبامىمساباوربختالهللا

اوتآفلاق,مهردفالآةرشعرهاطوباعمجوالاةليللا

ةيقبلسانلاىفنالاقو,كلذبرسفهوربخافابجاح

امهجووههجوواحالسلاومالاكلتبىرتشافلاق,دعب

.هللاهمحرةزمحىباىلاىقب

ةزمحىبأنعثدحيليوطلاكلملادبعتعمسلاقو

لجرلاناكنانيملسملاتكردالاقىدنكلافوعنبراتخملا

یفالوجحیفالومایصیفالوةالصیفءازتسیاممهتم

سيلهناهنمفرعنا,هوجولانمهجوىفالوةرمع
هتلزنمتصقنومهنيعانمطقسءارشلاىفصرحاديدشب

.مهدتع

ريبکخيشوهورمعنبیسيعتکردانایفسوبالاقو
ةكمبناکذارحلایباىلاثعبدمحمنبناورمناانثدحی

لاقي.ةيضفارلانملجرذخاو,ديدحلاىفدشفذخأف
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لاقناورموحنامهباوراسمثدیدحلاىفدشفرفصاهل

لاقهعبتننيملسملانمالجررشعةعبراىفانجرخفىسيع
لاقفلاقةليللامكيتاناناهيلااماياانيشماملف

قيرطىلعانرسفءعيرسبلطلاوةبيرقمكنمةكمءاولعفتال
انلزامف,انربخبهيتأيوهربخبانيتأيهمالغولحاسلا

نمهصلختىتحانعديهلآأسنوهيلابلطن

ىتحانيلعكلذىبأيناكفلاق.مهيديا

انبرقدقاناهيلاانلسرأفءلحارمبةنيدملاانزواج
:لاقىبأفلاق.,ةليللامهيتأنانعدفاهارقوماشلانم

كئوضوىفًاطابتفلاحلكىلعمكيتأناناهيلاانلسرأف

انمدقتفلمففلاق.اندعاقمدعقنلليحرلالجعتالىتح

انئجمٹ.قيرطلانماديعباهانلقعوانحاورنعانلزنف

ىفانرثاتماونداملفهيلعانمثجفقيرطلاىلاهماما
اوقلاف,ةتلصمانيدياىففويسلاوميكحتلابمههوجو
مهاطعافانملجرردابفلاقءنامالا,نامالااولاقومهيديآب

اوجلتختالفمتلعفاذاامآلاقءرحلاىباىلعكلذقشفنامالا

قيرطلامهبانجرخأفمهانرسأفلاق,ادحامهنماوبيهتالو
انککفوانبحاصاتلمتحاومهليبسانيلخءمهاندعبأیتح
انلخدىتحانلبقامٹ,یضفارلانعانككفوهتعماجهنع

لاق.جحلامایآیفكلذناكولاق,نوفختسمنحنوةكم

ةفرعىلاانرصمثمرحتملوءىنمىلالاىبآعمانجرخف
مدقيةزمحابأرظتننكاذذاانكولاق,نيمرحمريغنحنو

نحناذافقوملاىلاحاورلاتقوىفناكالولاقانيلع

وباهاراملفلاق,تعلطادقوةزمحیبالیخیصاونب

یتحانجرخمٹءانلعففلاقمرحنولستفنناانرمآرحلا

كاذذامسولايلعناكولاق,مهركسعىفمهيلعانلخد
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ةزمحیباعاما

دوفوب
مسوملاىف

لسرافلاقدحاولادبعهللاقيموزخمینبنملجر

نبهللادبعمهنمومهريغوشيرقنمةزحىباىلاءابطخلا
ةزمحوبامهيلاجرخفلاقةعامجىفاتوتافلاق,نسحلا
دلقتموهسوقبكتنمهبرزاتمرازاوءارضخهتمامعو

ةزمحىبآنماومظعفءابطخلاكئلوأملكتفلاقءهفيس

املفلاقمالكلاىفاوبنطاوهيلعاوردقامةفرعمويوجملا

هيلعىنئاوهللادمحف.ةزمحوباملكتءمهمالكنماوغرف

:لاقمث,ملسوهيلعهللالصدمحمانيبنلعصو

كلذهنكاوغلبتملمكنافمويلااذهميظعتنممتركذامامآ

قسشفلاوملظلانمهيلعمهاموناورمىنبروجرکذمث
ءهنوفرعيالامالكاوعمسوءموقلامحفافلاقءادتعالاو
انمصخاولاقوهلوقبهوملعافدحاولادبعىلااوعجرفلاق

ءهبهبيجناماندنعسيلوهتباجاىلعانردقامولجرلا

ناىلعمايالاهذهىفةعداوملااولأساوهيلااوعجرافلاق

مهانيطعافانيلااوعجرفلاقءانلضسيالوهلضمنال
ىتنمىلامثعمجىلاانيضماىتحسانلاعمانفقوولاقءكلذ

ةيبلهملاةميلحتناكولاق.انركسعىفىنمرخؤمانلزنف
تاملسملارايخنمتناكو.مسوملاترضحدقكاذذا

عمهبتثعبفاماعطمهلتجلاعفةديعسمأىهونهالضفو

اولاقف«سرحلامهذخاولاق,نيلضافاناکوهنباودفاویبآ

لاق,احالسامهعماودجيملفامهوشتففءحالسلامكعم

حبصااملفحبصأىتحامهوسبحفلاقاريكاماعطناکو

كلبقنمضقنناكدقءهللاقفىلاولاىلالسراةزمحوبا
امهلسرافلاق,كدهعبفونتشناوكانضقانتئشناف

ةكمىلااوراسو.,مهكسانمنمسانلاغرفىتحدهملامتو

ناکكونايفسوبالاق,ةكملخدودحاولادبعجرخفلاق
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لاق.حالسلاوليلاىفرامجلايمرلىتأيةبقعنبجلب
اذهىلاكوعدياموهللاكمحرلوقيةزمحوباناكو

الولعفاالءاللوقيناکفلاقءیمرتیتحارکنتمتئجول

انددمتسادقانکاولعفناف,انیلعمهضقنوانبمهردغنمآ

عمجيفلخديناکولاقیوطیذبةزمحوباماقأفلاق

ةكمىحاوننمهيلاعمتجافلاق,ىوطیذىلاعجريمث

لاق.لجرةئامعبرأوحنىفنوحلسمةعازخنملاجر

هيلااوجرخفلاقةنيدملالهالضرعبناديرينكيملو
لوقينامالكلانمهيفمهعجارياممفلاق‹ديدقبهولتاقف

لاق.متنااننوعدتنمیلافهباتکیلاوهللاىلامكوعدنانا

٤۹؟هللاناحبسايلوقيفناورمةعاطىلامكوعدننولوقيف

ءناورمقسافلاةعاطىلااننوعدتوهللاةعاطىلامكوعدن

ةزمحیباعمبيصاولاقفالآةعبرأمهنملتقفاولتتقافلاق

تلق.نيملسملالضافانماناكوهنباورمعوباةكمموي

نيتللانيتبطخلاىلعىيحينبهللادبعةريسىفتفقودقو

بيطخهبىتايامغلبابنيتلواطتمةنيدملاوةكمبامهبطخ
ضعبنعهتححصاميفاليلقكلذنمنجوأامهيلعتفقومث
اموحنىلعانهاهتبثاناترثآف,فالخلالهأنمبطخ

كيخاةداهشنمحصأكلكمصخةداهشنالمهنعهتححص ك
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ةكميبةزمحىبأةبطخ

اهسرحةكمبىراشلاةزمحوبابطخلاقمهتاوریور

ةبطخبطخف.ةيبرعاسوقابكنتمربنملادعصفهللا
:لاقف.ةليوط

مهنانومعزتویباحصأبىننوريعتةكملهآاي
ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرباحصاناكلهوءبابش
مهنيعارشلانعةيمعنولهتكمءبابشءمعن؟ابابشالا
ںھسحالطاوءةدابع)1(ماضنامهلجرألطابلانعةيكان

ىناشٹمبمهبالصاةينثمليللافوجىفمهيلاهللارظتنم
اقوشتىکبةنحلاركذاهيفةيآبمهدحارماذا,نآرقلا

يفزنآأك,ةقهشقهشرانلاركذاهيفةيآبرماذاواهيلا
ءاضنا.ءمهراهنلالكبمهليللالكاولصوهنذأىفمنهج

ءمهبكرو.مهيدياو,مههابجضرالاتلكادقءةدابع

ةرثكو.مايقلالوطنممهماسجأةلحان,مهناولاةرفصم

ءەدهعبنوفوم«هللابنجىفكلذنولقتسي.مهمايص

مهحامرو(2).تقوفدقودعلاماهساوآراذا,هدعولنوزحتم

تدعراوةبيتكلاتقربأوتتلصتادقمهفويسوتعرشادق

ىضمف«هللادعولةبيتكلاديعوباوناهتسا,توملاقعاوصب
دقوءهسرفقنعنعهالجرفلختىتحامدقمهنمبابشلا
ءبارتلاهنيبجرفعوءامدلاههجونساحم(3)تمر

مكفءريطلاعابسهيلافطختاوضرالاعابسهيلاتعرسا
!هللاةيشخنماهبحاصىکبالاطرئاطراقنممفنيعنم

نعهفوجالخنمحلطعمجحالطاو.مسجلاقيقرلافيعضلارهووضنعمج(1)

هبیمرږلرتولایفهقوفعضوهقوفومهساقافأنم(2)

ههحونساحمترمغرتلبا١
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اهبخاصاهيلعدمتعاالاط,اهمصعمنمتنابفکنممکو
دمعبقلفدققیقرقیتعدخنممکو!هدوجسوهعوکریف

ىفهلضُبمهلخداونادبالاكلتىلعهللاةمحر!ديدحلا
نشودياعالا,مهتمنحنوانمسانلالاقمث نانجلا
اهتماهيوارفذحدقوتلق.رئاجماماوءباتكلاةرفكو

ماقاامبعيرقتلاعاونانمةكملهأهببطاخاممارثك
.هبسحبهتبثاامتتبثافرذعلاعطقوةجحلامهيلع

ةنيدلابةزمحىبأةبطخ
ةنيدمابةزمحوباانبطخلاقسنانبكلامنعيور

اهيفظافلاهذهوتلقباترملاتدرورصبملاتككشةبطخ
يهامىلعاهتيکحنکل.اهلطقسانایغبنيناکو.ءافج

هيلعىنثاوهللادمحفلاق,هتمدقىذلاببسلل.هيلع

:لاقمث.ملسوهيلعهللاىلصدمحمانئيبنىلعىلصو

هئيبنةنسوهباتكبلمعلاوهتعاطوهللاىوقتبمكيصوأ

امميظعتومحرلاةلصو.ملسوهيلعهللاىلصدمحم

تمظعامريغصتو‹.لجوزعهللاقحنمةربابجلاترغص

نماوتاماامءايحاوءروجلانماويحاامةتاماولطابلانم
ءهتعاطىفدابعلاىصعيو.,هللاعاطيناو.قوقحلا

ىفقولخملةعاطالو,هتعاطلهالولجوزعهللةعاطلاو

هئيبنةنسوهللاباتكىلامكوعدن.قلاخلاةيصعم
سامخالاعضوو.ةيعرلاىفلدعلاو,ةيوسلابمسقلاو
.اهبهللارمأىتلااهعضاوم

ءايعلالواوهلالوءارطيالوارشاانجرخامهللاوانا

نكلوليندقراثلالواهيفضوخنناديرنكلمةلودلالو
سکوءترهظدقروجلاملاعموتملظأدقضرالاانيأرام
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»ماكحالا.تلطعو,یوهلابلمعو.نيدلاىفءاعدالا

ايدانمانعمس.قحلابمئاقلافنعو.ءطسقتلابمئاقلالتقو

هللاىلايعادلاانبجأف,ميقتسمقيرطىلاوقحلاىلاىداني

هلسیلوضرالايفزجعمبسيلفهللايعادبجيالنمو»
ئابقنمانلبقاف«نيبملالظیفكئلوأءايلوأهنودنم

ةرصنلابانديأوهللااناوآف,نيفعضتسمنيليلقیتش

.اناوعانيدلاىلعواناوخاهللاةمعنبانحبصاف

مكنا.رخآرشمکرخآولوآريخمکلوآةنيدملالهآاي

لجوزعهللاباتكىلعمكولاحأفمكءارقومكءاهقفمتعطا
متحبصأفنيلطبملالاحتناو,نيلهاجلاليوأتبجوعىذبغ
.نورعشيامو«ءايحاريغتاومآ,نيٹكانقحلانع

نيذلاوراصتالاونيرجاهملاءانبااي,ةنيدملالهأاي

ناک!مكعرفدسفآومكلصأحلصأامناسحابمهوعبتا

رئاصبلاونيدلابةفرعملالهأوءنيقيلالهأمكؤابآ
متناو.ةيعاولابولقلاو,ةذفانلارئاصبلاو,نيدلاب

مكترغو,مكتلذأفايندلامكتدبعتسا.ةلاهجلاوةلالضلالهأ

هومتددسفنيدلاىفابابمكلهللاحتف,مكتلضأفىنامالا

ءةنتفلاىلااعارسهومتحتففايندلابابمكيلعقلغأو
ديبعءنآرقلانعمصءناهربلانعيمعةنسلانعءاطب
هومتظفحولمكؤابآمكتثروأاممعنءعزجلاءافلحءعمطلا

رصهوذخأو,هباوکسمتنامکءانبانوٹروتامسئبو
ددعناک.لطابلاىلعمكلذخو.4قحلاىلعمکهللا

یوهلامتعبتا.اثیبخارثکمکددعو,ابیطالیلقمکئابآ
مكرجزتنآرقلاظعاومو.مکاهلافوهللاو.مکادراف

٠.نوربتمتالفمكربعتونورجدزت.الف
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اهنوملعتنيذلامهفمتلقفمالؤهمكتالونعمكانلأس

جوراءهقحريغىفهوعضوفهلحنملاملااوذخا,هملعنو

لجونزعهللالزناامرغباومكحفمكحلایفاوراجف

اولمجو.,مهنمءاينعالانيبةلودهولعجفءىفلاباورئاتساو

مكلانلقو,ءامالاجورفوءءاسنلاروهميفانقوقحوانمساقم

يفاوراجوءمكوملظوانوملظنيذلاءالؤهىلااولاعت
كلذىلعىوقنالمتلقف,هللالزنااميغباومكحومكحلا
مكيفكننحنهللاو:انلقف.انيفكينمانبصأاناانددو

انيقتاو,انئجفهقحقحىذلكنيطعنلانرفظنئلهللاومث

انتلمتضرعف.انهوجوبفويسلاو,انرودصبحامرلا
متلقولهللاوف,لجوزعهللامکدعبافانومتلتاقفمهنود

ىلعمكلرذعأناكل,هملعنالوءنولوقتىذلافرعنال
قحلابقطنيناالاهللاىبآنكلو.لهجلاىفرذعالهنا

انتمسانلا:لاقمث,ةرخآلاىفهبمكذخأيوءمكنتسلاىلع

هلعبتمو.هللالزناامريغبمكاحةئالثالامهنمنحنو

.لزنمث.هلمعبضارو

اذهف‹اهيلعىزاجيو.هدابعنمرئارسلاىلوتيهللاف
طارصىلاءاشينمیدهیهللاو,نعاطلهيفنعطمالمالک
.«هاورامیهتناانهاهیلا.میقتسم

تتقیرطورشاوباحلاوپاناکلاقیرصاةمقلعنبیسیعنعیکحو

ثادحالاحالصتساناكفلاقءارسومناكوةرصبلانمهيتأتةلغهلناكوةكمب

ىتوأفلاق‹ايهذةدحاوةرقنةلغلاكلتاولعجينامهرمأي

اهعبرونيملسملاءارقفىفاهفصنقرففنيفصتاهمسقفاهب
هناوخانمهبرمينلو.هبئاونلهسبحياعبرو.هسفنیف
رجلاابآمزالدقباشناکفلاق,مهتنوعمىفو.نيملسملا

یتوافلاق,هجئاوحیلییذلاوءهرمأبحاصوهناکیتح
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ىطعافنيفصناهمسقف.اهبامكءةنسلاكلتةلفب
جاتحاهنامٹ.امايآهدنعفصنلايقبوافصنءارقفلا

اهىبفةعطقلاهذهببهذانالفايلاقفباشلااعدفهنمثىلا

تلقوللاق,ناطيشلاهبالخاملفاهبىتفلاجرخفلاق

مثهنعًاطبأفلاق.اهنعىنلأسامتعاضاهنارحلایبال

تبهذوتلشنةعطقلاناالإلاق؟كسيحام:لاقف,ءهاتأ

ءءىشنعهلآسيملوءلاق,فلخلاهللاىفف:رحلاوبالاق

رمق‹قوسلاىلاامويرحلاوباجرخفلاق.هبتاعيملو
غئاصلانذأتسافةعوضومهيدينيبةعطقلااذافغئاصلاب

نملاقمث,اهعضومث‹اهفرعفرظتفلاقءاهيلارظنلاىف
يلإاهوعفدموزخمىنبنمسانلاق؟ةعطقلاهذهنيأ

مث.دجسملاىلالاوياقلطنافلاق«ايلحاهنمغوصأل
ىناىحلاابااي:غئاصلاهللاقفءىرخآةرمغئاصلابرم

ىنعي انالفناىنوربخافةمطقلانعموقلاتلأس

لاق.مهلاهعابیذلاوهراابامدخيىذلاباشلا

ىتفلانأهوربخأف,مهلأسفنييموزخمللرحلاوباثعبف

سلجيسلجمهلناكوحلاوبافرصنافلاقمهلاهعاب
خيشلااعدف:لاقءسيمخلامويونينثالامويركذللهيف
نمةدعنالفونالفىلابهذانالفاي:هللاقفباشلا

:لاقءانسلجمىفاورضحينامهرمأفنيملسملاخئاشم

شكانوكيالرحلاوبامهللاقءموقلاىفاوتاملفلعفف
ابحاصناف,هللااهمظعامةنامالاميظعتىفالا,مكمالك

ىتحةنامالارمأنماومظعواولعففلاق,يلتبادقمكل

لاقهللاءاشامكلذنممظعفءرحلاىباىلامالكلاىهتنا
ءاشامكلذنمهلخدوقرعلاهرمغدقسلاجىتفلاو

رحلاوباالاتيبلاىفقبيملوموقلاجرخمثلاق.هللا
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مثهللابىنارحلااباايلاقفىتفلاهيلابثوفىتفلاو
سلاوبالاقفلاق,ةعطقلاتذخأ.اناتكلههللاودق,كب

ءاهيفىلةجاحالوكلوهللىهتدراىذلااذهءربكأهللا
نسحاىلعحلاىباعمماقاو٠ىتفلاهللارشفتسافلاق
.تامیتحهلاحتنسحو.ناکام

حلااباناکاباشناةمقلعنبىلعینربخاولاق

هنعاهلأسف,هتدلاوىلاىتأفءهدقفمثهسلجممزليو
امو.ةلاطبلاوهفسلاىففخهللاودقرحلااباايتلاقف

هللاودقو.راهنلافصنو,يللاىلاليللانمالاانيتأي
سلاوی!اھللاقفلاق,ءيشبرتتسيملوءهديیفامبهذ

لاق,بابلاىلعینیسبحتالویبینذافانهوهوتئجانااذا

باوثاةتسهعمورحلاوباىتاراهنلافصنناكاملف

هثتنذأفنذاتسافبابلاىلعفقوىتحمهردةئامئالئو

قلخىفتيبلانمةيحانىفىتفلاباذافلخدفءزوجملا
نعكعنمىرأآام:هللاقمٹءرحلاوباهيلعلبقأولاق.هل

الاناملعافءكرمأىانسانحنويرعلاالاانيتأتنا
ءنيبوثباهنمستكافباوثالاهذهخف.اهلثمىلادوعن
اهقفنافمهاردلاهذهونييوثكتخالو.نيبوثكتدلاولو

نسحاىلاىتفلاعجرفلاقحلاوب!جرخمثءكسفنىلع
لتقیتحرایباعملزیملف.هلاحتنسحوناکام

.ةکممويهعم

اطاسبةرصبنانمهلیدهارحلاابانانایفسییآنعو

اذهلئاوهللاقفلاقهعابفلاق.ریواصتهيفدجوفلاق

یتحهمالکربتعیملف,هبسابالفدهمتيوأًاطويامم

امیفراوباهبباجاامةبوجالانسحأنموءهعاب
هللاقفلاقسلجمةكمبرحلاىبالناكلاقنايفسوبآ
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نيالاىفةوخالا
ةوخالانمىوقأ

بسلایف

:لاق,انيلعرهظينافاختلانارحلااباايهباحصاضعب
اناوركذلاانلزننحنانا):لوقيهللاتعمساماكحيو

.مكظفحيهللاو(نوظفاحلهل

یفاسلاجدجسملایفناکرجلااپانانایفسوہارکذو
ىتحهديريلبقافلاق,قارعلانمنسحلاهوخأمدقفةقلح

هاخأذخأوهيلامقيملف,هيلاموقيهنانظةقلحلاىلاءاج

لاق.نامزذنمهارينکیملولاقءسلاجوهو.هديب

ظنتاملفنامعلهآنملجرهيلاعلطذاكلذكمهامنيبن

هقنتعاف,هاقلتفةقلحلانمجرخوامئاقماقرحلاوباهيلا

هیخادییفطقسفلاق.هببحرو«هقنعیتحفصلبقو

نيدلاىلعاذهةدومنالكتدومريغىلعاذهةدومهللاقف

.بسنلاىلعتنآو

272



150200ةعيارلاةشبيطلا

بيبحنبعيبرلا
ءمشالابهذملادوطهللاهمحربيبحنبعيبرلامهنم

»مصالابطلاتامظعمىفًاجلملاهيلاىذلامولعلاملعو

فرتغافةديبعابابحص«مزتولحاورلالابحهيلادشتنمو
یور.رخآلاولوالاناكفهسلجممزلو‹رخازلاهرحبنم
ءروهدلارمىلعةكربلافراعتملاءروهشملا«دنسملا»هنع

ىفةدمعتملانمهتبوجا«بهذمولوقلكعورفلاىفهلو
باوصلاولدعلالهآهيرضاحمنمفلاخنمنياب,بهذملا

ةنسلاةقفاومدنعةءاربلاوةيالولاوةمامالاىففقوو

تعمسناف.هباوجكلذلكىفاندنعباوصلاو.باتكلاو

٠.هباحصاهللدمحلاو نحنفهياحصأب

نبستعملاوءبويانبلئاوعمتجانايفسوبالاق
مسوملاىلاجرخيناهولاسفءعيبرلاىلاةعامجو.ةرامع
لجرىلااوشمف.هبلمحتاامیدنعاموردقاال,لاقفلاق

ارسومالجرناكو.نوميمنبرظنلاهللاقينيملسملانم
ارانيدنيعبرابهاتأفلاق,هلوقبهوملعا,نيصلاراجتنم

هءاجفلاقءاصاخهبناکوهنماهلبقيملفاهبححلاقف
ةجاحملعتورمعاباايهللاناحبس:هلالاقفرمتمملاولئاو
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.هيلعلمحتامدجتالكنابتثلتعاتنكوكيلاسانلا
لاقهتا:لاق!لبقتناتیبآهبعتمتتامبهللاكءاجاملف
لاقءطرشىلع.اهليقاتسلو.اهبجحتكناىلعاهذخى
لاقف.رذتعافهلوقنمهركامبهوملعافرظنلاىلااوتأف
متنااهوذخفنآلاو,كلذهركيهناتملعامهللاو

.كلذدعباهلبتيناىبأفلاق,هيلااهومفداف

اميرمساقلانبهلن:دبعةديبعوباناکنايفسوبالاق

ادهعبرقاهنافلئاوبمکيلع:لوقيفةلأسمنعلئس
.عيبرلاب

لهآنمنيملسملانمالجررنعجوباذخانايفسوبالاق
هدنعهنامهتالجربملعهلامناقالطلابهفلحتسافلصولملا

الوليلقهدنعهلاملجرلافلحفلاق,لامهدنعهلالو

العندجوف‹هلزنمىلالجرلاعجرفلاقهليبسىلخفريثك

ىتحاهيفهبيجااللاقفعيبرلاىلاةلاسملاببتكفلجرلل
عمجيناعيبرلارمأفهيلعمدقفلاقءهسفنبلجرلاىتأيدقمنتامنانيميلا

دبعنباوفورعملانببيعشرضحفمهعمجفلاقهباحصألساوخلو
لجرلاصقفلاقذئمويهرضحنممةعامجوزيزعلا
الولاعنلاىلعنوفلحتسيالكولملاهلاولاقفلاف,هنيمي

ىلعاوعمجاولاقءنيعلالاومالامهتاجاحامناءاههبشيامىلع

لاقف.لاق.ملكتيالتکاسعيبرلاولاق.هيلعءیشالهنا

بيمشلاق.اهقارفىرآلاق؟ورمعاباایلوقتاملجرلاهل
لاق«لاعنلاىلعنوفلحتسيالكولملاامناوررمعابااي
لهو.رثكالوليلقهدنعهلامفلحانبحاصنكلوتقدص
يفو؟ريشكلانموأليلقلانمنوكتنانملامنلاولخت
نيروكذملاهيرضاحمرضحتساهنااهنمهوجوةيضقلاهذه
نوكيناهلعلامهدحانيهجولكلذوىتفلاىفمهرواشو
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هناوأ,امهبتامشالادارأف,امهنماربينالبقكلذ
امهزاجعتسادارافهيفاعقواميفاعقونادعبامهرضحتسا

ىفنال‹,هباوجىفددشهللاهمحرعيبرلاناىدنعو
ناف.,قيضلاكلذنماجرخمهبحاصباصاىذلاباوجلا

نافاضيأو.,لعتلابهلملعالو.هملعىلعتدقعناهنيمي

اهيفناف,كلذنمهمزلامالااهنمهمزليامىدنعهظفل

طوحالابهذخالعلنكلفلحلارصقهيضتقيالاصيصخت

.ملسأ

بجاحنبنايحواناامویتعممتجانايفسوبالاقو

ىذلاامىنربخأنايحايتلقفءبيبحنبعيبرلادنع

يلصيناسيمحلاموينيملسملاودمحمىلعهللاضرف
هيلعهللاضرفاموهلتلقف.لاق.,اعبرألاق؟رهظلل

لدعلاميقيناهيلعهللاضرفلاق؟یلصناةعمجلاموي

ضرفيملوأ؟ملوهلتلقلاق‹نيتعكرهتقوىفىلصيو

لاق؟اعبرأىلصيولدعلاميقيناسيمخلامويىفهيلع

.بوبحمايكديددشاعيبرلاىللاقفلاقءیشبینبجیملف

یمسیناکوةعاضرلانمىدجتامنايفسوبالاق

ملحيلملاناكوعيبرلااناتافنيملسملانمناكو.حيلملا

نهزعومالسلانهارق!لاقف,هلتانبىلاىنلسرأفصوي

نيدینممندنعناکحیلملانا:نهللقونهيبأىفىنع

هيلعوتامدقهناو,ابجاوهيلعاقحاهاريوءةيصولاب
فلآهتعنجرختنانكلىرأىناوءصويملورمالا

لاق.هنامیآتاراشکیفرینمارکووهتابارقیفرانید
.فلآنيڻالثغلبتهتکرتیرنانکونایفسوبا

یفةآرماینتءاج,عیبرلاوبالاقنایفسوبالاق

دجسمىفلوقتام,تلاقف.دحانماهعمساملةلأسم
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:لوقيةديبعوبا
ةيافكعيرلاىف

هاوسنمع

؟دجسملاىلعىذلاملسلاىلعىقرتناضئاحلللهمّلسهيلع
لوقيعيبرلاناكولاق,كلذحسيالعيبرلالاقفلاق

ناواهدسجنمءیشالو«اهدیبدجسملالصتنااهلسيل
يغتءاشامبو.‹دوعبهذخأتلفابوثهنمذخأتناتدارا

.اهدسج

سانلاجورخرضحوحلافلاةديبعاباباصااللاقو

دبعنبهللاديعوةديبعىباىلابجاحىضمومسوملاىلا
ةديبعوبایبافلاق,مسوملاىلاعيبرلاعمهثعبيلنيزعلا

معنلاق,فرعملانبىنئملاف:هلليقف,لعفااللاقو

امىلعهتفرعموهنسوهلضفىفهلاحعيبرلاو,عيبرلا

عمىلثماثدحامالغاوثعبتنامكيلعريشاامف!نوملعت

مالغلااذهالامسوملاىلاثعبننمدجنتمل:لاقيفءعيبرلا

ةديبعاباهلوقغلبفلاق‹هاوسنمعةيافكعيبرلاىفو

ءىضركلذبمهدنعدادزاوةبحمهلهسفنیفدادزاف

سانللعيبرلاهجوتف٠ءلاقىنثملاقدصةديبعوبالاق

ءانيقتوانماماوانهيقفلاقفةديبعىبادنععيبرلاركذ

ورمعابااي.ليقفةلأسمنعلُئساذاعيبرلاناكولاق

تلظفحامتنا:لوقيف؟ةلأسملاهذهتعمسنمم

مهتمدحاولوقهيلعیفخیداکينتيمل.مهدحالوقاذه

.كلذلقوءلاقةلاسملانملوقهيلعهبتشاامبرهناالا

ءةرصبلاىلاةريزجلانمةيطعنبةهربأمدقلاقو
لاقف,ملسوهيلعلخدف«ةسرحلاب»عيبرلاراوجىفلزنف
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؟تنادالبیآنملاقف۰كناوخانملجرورمعاباای
فلتخيناكولاقعيبرلاشتفيملف,ماشلالهأنملاق

ءردقلارمأنمائيشكرحيالوهتفلانعهلأسيوهيلا
ءنيرفاسملاضعبعيبرلاىلعلخدىتحامايآكلذبثبلف

لاقمث.هيلعملسفاذهانيخاىلعملس:عيبرلاهللاقو
دحاماشلاباملاقماشلالهآنملاق؟یتفایتنانمم

لهآنملاق؟تناماشلايأنمفءةوعدلاهذهلهأنم

ورمعاياايلاق.معنلاق,ةيطعنباكلعللاق,ةريزجلا

نسمهوباووهنارجنلهآكلهآىذلاةيطعنبااذه

هللاقفلاق.انيلعهمعتتالوكيلعنلخديالف(۲)هلبق
ورمعاباايةيطعنبالاقفلاقءلجرلاىلعتعرساعيبرلا
امعكلأسأناديراامنا.هركنترمأنعطقكتلأسام

جرخفلاقءمارحلاولالانمهقفلانمسانلاهيلاجاتحي
نمةعامجو.كلملادبعوءسمتعملاو(لئاو)ىتاولجرلا

عيبرلاىلااوشمفلاقلجرلالاحبمهملعافانباحصا
ءهتبرقوةيطعنباتلزنااولاقفهيلعاولخدف,نييضتفم
لجرلاناعمینیتآینمدرانایلٹمبلمجیالمهللاقفلاق

الفاولاق,هبتملعنکاملوههرکاءيشنعينلاسيمل
اوبلغاملفلاق.ةدحاوةلآسمىفهتفتالوكيلعلخدي

امکةهرباهاتافنایفسوبالاق.هدریلعهسفنلمحهيلع

نظاتنکام«لاقویکبفلاق«هلنذایملفهیتایناک

هلآسآامتاو,ىلثمدریهلاحوهعرووهلضفىفعيبرلانا

نملحترافلاق,مهنيدرمأنمسانلاهبعفتنيامع

.ةرصبلالخادىلا«ةسرحلاد
 

ضوحعناسارخلمهأركذهنأالا,هللاهمحر.ريسلابحاصةصقلادروأ(1)

«ةيضابالا»ةوعدلالهأفلاخنمماذهةيطعنباوعوضومللبسنأوهو.نارجنلمآ
ةديبعیباةذمالتنمناكو,ةلزتمملاىأرىلاامهيفلاموردقلاوءاضقلاةلاسمیف
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ىیمرصحلابويانبلئاو

ونص٠.هللاهمحرىمرضحلابويانبلئاومهنمو

امهناف,هاوثملئاضفلاةيلحىفهلنمو.هولتوعيبرلا

ءثاريمريخبوه اميفو«مولعلاىفهقفتلانبلاعيضر
ورمعىيالناکناو.,مولعمماقمهيفهلالاامهنمامف

ناف.ةدافتسالاو.,ةدافالاىفةرهشوةدايزولضف

هديىلعاهبهللاىيحأتافصلاديمحنماعاوتالئاول

لابتهاو.ميرکقلخو,میشبیطنم«تافرلانيدلامظع
طارصىاهبهللاهادهلاضنممكف.ميلعتلاوملعتلاب

یفةلماشهتکربف«میوقتنسحاىلاهداعآلفاسوميقتسم
ءقارعلابتافقتملاهراثآو,توملادعبو«هتايح

ىفضوالاظحلاهلف.,تومرضحو,نامعو‹برغملاو

نيناوقوةيترءاحلصلاكلاسمىفهلو.نيهقفتملاهقيرط

ىذل'اهيقفلاامنا:هلوقنملئاونعهانیوراممدقتدق

نسماماو,هنعهولأساممهيفسانلاعسيامسانلاملعي

نايسوبالاق,طایتحالابذخاءاشنملكفمهيلعقيضي
مكيلعلوقيفةلأسمنعلُئسامبرمساقلانبهللاديعناك

٠هللاهمحرعيبرلابادهعبرقآهنافلئاوب

ليحرلانببوبحم
دسحا,هللاهمحرىدبعلاليحرلانببوبحممهنمو

فلسلايسديلختىلاقبسنممو«راجنالارايخالا
‘راثآلانممهنعهدنعلصحياممفللاو(1)رايخالا

بثئاجعو٠هقفلابئارغنيبدحاوكلسىفكلذعمجو

 

مهمحرةيضابالاةميأنممهدمبنمونيمباتلاىفاهبتكىتلاهتريساذهبىنمي(1)
نايفسيبابىنعملاوهواريثكهنعلقنو.تاقبطلابحاصاهدمتعادقو.هللا
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لیبسیفنیدهاجمنمنیدهتجملابقانمىكذو.رابخالا
ءراصقاهتمادبنمبلاثمىنعهبنو.هراصنأوهللا

ماقنمعرذتعاو.رابدالانيلوملاو,ربادتلانيرعشملاو

هيلعتحصنمموهواذه.راذتعالالوبققحتساوهرذع

ةلمجو,ىواثولحرمنمهبحاصمهبعفتناوىواتفلا

ءةرهاشملانعاهترهشةينغمءنايفسىبابقانسناسالا
هدهعالاهنعشويملولهناونايعلاماقمتماقدقف

اهيبنتهيفلمجوبادآلاومكحلاوظعاوملاهيفعمجىذلا

ىدؤتامكلذبناكل.بابلالاولوقعلاىلوالىركذو
امع.ءهانعمىفايفاكناكلوطانملاوىقارملانمسفتلا

هبجلاعو.ىيحينبهللاديعىلاهببتكف.(1)هادع

:هصنو.ىيحأفةتيملابولقلا

قحلابلاطىلاليحرلانببوبحمدهع
دمحمانديسىلعهللاىلصميحرلانمحرلاهللامسب

لمجىلامتوكرايتهللاناف:دعبامأ.ًاميلستملسوهلو

ءةلفانوةجردهلتناكاهبلمعنمءةعاطهتعاطنم
الوهمالسانعهلزيملاهبلمعيملنموءريخةدايزو
ءاهغالبلئسيقوقحهيلعو.اهبرفكيملوءىشهرضي

هللالبقيملاهتمرحكهتنانمرجاوزهنعىهنامملعجو

باصانمرجاوزهرجاوزنمو.اهنعلقتنيىتحاعينصهل

هيلعقحيملو,ارفاكنكيملوهلمعطبحيملائيشاهنم
ملام٠,تاكلهلاتاقبوملارئابكلابكارىلعقحا

ءاهنمبوتيالو«اهيلعرصيفاهركذيف.انيداهذختي
ةكئاللاورخآلامويلاوهللابانامياهتعاطةفيظولعجو
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عاطتسانمتیبلاجحوناضمرمايصو(4)ةيآلارخآىلا
لهآةمزالمو,ةنامالاءاداو,دوهملابءافولاوءاليبسهيلا

فئاظووءمالسالاىرعهذهفءلطابلالهأقارفوقحلا
هريغعبتيوهسفنهنعتبغرنمفناميالالصاو.,نيدلا

نسملعجوةعاطلانممئازعلاهذهفءنيرساخلانمنكي
مايصلاو,ةقدصلاوءةرمعلاوءةضيرفلادعبجحلاهتعاط

نآرقلاةءارقدنعتاصنالاوليللامايقوءناضمردعب

ناكاهعطتسيملنموةليضفلاهلتناكهذههللاهفلبنمف

نمكلذلبقفرعيناكامفئاظوبكسمتساام,املسم
نأهنعىهنامملعجو.هتعاطنمعوطتلااذهو.قمحلا

اولتقتالو,هاياالااودبعتالوءائيشهباوکرشتال
حكتاماوحكنتالو«قمحلابالاهللامرحىتلاسفنلا
لكاو,تانصحملافذقوءانزلاو,ءاسنلانممكؤابآ

ائيشهنمكهتنانمبقبومبجومهلكاذهف.ميتيلالام
ىهنامماهباصاةيسعملكو.«اباتمهللاىلابوتيىتح
ىفالاكنوةرخآلاىفاباذعاهيفهللابجوأوهنعهللا

ىتحالمعهنمهللالبقيالارفاكاهبريصيهنافايندلا

ىلاعتوكرابتهللانأهنعىهناممو.اباتمهللاىلابوتي
توصقوفمكتاوصااوعفرتالاونماءنيذلااهياي»:لاق

«اهبتفاختالوكتالصبرهجتالو»لاقو,ةيآالا«ىبنلا

بآيالو».«ضعبىلعمكضعبهبهللالضفاماونمتتالو»

نسمسندوبيعاذهف.«هللاهملعامكبتكينابتاك

ملو,همالسانعهلزيملورفكلاغلبيملائيشهنمباصا
نا»:لاقو.ىصاعملانمرابكلابنتجاام«هتيالوعلخت

لاقو.«مكتائیسمكنعفكنهنعنوهنتامئابکاوبنتجت
نعزواجتيواولمعامنسحامهنعلبقتينيذلاكئلوا»

ةرقبلاةروسنمربلاةيآىنمي(4)
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مهسفناىلعاوفرسانيذلايدابعاي»لاقو.«مهتائيس

نمبونذلانمممللااذهفء«هللاةمحرنماوطنقتال
رشفيالهللانا»:لاقو.هللاهرففيملسموهوهباصا

اهنختيملام.«ءاشينلكلذنودامرفغيوهبكرشينا

ىبانافاهبيصينيحباتتسيو«اهيلاسانلاوعديانيد
دنعفاذهىلعرصاوةيلهاجلاةيمحومثالابةزملاهتذخاو

٠.هتيالوعلختكلذ

هللانمءالبهبلزننملكاولمجتالوهللااوقتاف
كرتامىلعبصيهنافةلزنملاكلتهلزنانمبتيلفارفاك

كراتلاكةيصعملللماعلاناف.ارفاكاقسافهللاةعاطنم

ءكلذمتدقتعاالمكسفنالميظعلاهللامكركذاف.ةعاطلل

ةبوقعدحلكلو,امكحةداهشلكلو.ةريسةلزنملكلناف
الاهنمنورتالانامزمكيفنوكيلجرلاناانفلبدقو

هنامث.كسنلاو,داهتجالاو,ىآرلانممكبجعيام

دقمكناملعينأريغنمهنورقحتوهنوعلختفابنذبيصي

ايشامکنمرکنیمٹنوضارهنعمکنایریو.هنممتنرپ

مکلاسیوهللامکدشنیفمكيتايفمكنملبقاهارینكيمل
اوضرتناوءمكبجعيالومكبيريامهلاونيبتناوةحيصنلا

ءهنعنوضرتالوهلنوحصنتالو,هنعنومتكتف,هنع

ديدشمكلصقنهناف؟كلذاولعفتململهللامكركذأو

ءطقنيملسملانيدىفكلذنكيملو.هللانيدىفبيعو

دنعرضفيهللانافباصاىذلالجانممكبامناكناو

كلذىفمكلنافبوناذلانمنوبيصتاماوركذافةبوتلا
بتيىتمهانبتتساناانانولوقتو.اوربتمتناةربع

راهنلاوليللانيبهللاثدحياممكيرديامو«دوعيهناف

مكاتاامكهنودرتفابئاتمكيتايف؟بولقلاىفثدحيامو

281

هبنذپبندذملئاونيب
هنمءیربتلالبق

هداعباو



اوعرشتالآميظعلاهللامكركذافهتبوتدنعنولوتتالو

نيدیفنکيملائيشاوعدتبتالنآوءهبهللانذايملائيش

دقو‹هدعبنمالو,مالسلاهيلعهلوسرةنسالوهللا

اودجتملوباتكلالمكوليزنتلاعفرونيدلاهللالمكا

اودرتنأءةيضامةنسالو,ةمكحمةيآال,اناهربكلذل
هنممكيديابسيلكلذنافهللااوقتاف.هتبوتبئاتىلع

متناوللق»:لجوزعهللالاقو,هنوكلمتالو,ءىش

نافء«قافنالاةيشخمتكسمألاذاىبرةمحرنئازخنوكلمت

ءهيفداعرمآنمهانبتتسااذاینعینولوقتمكبامناک

نوبوتينيحمهتيالوبنودتهممتنااذالضنممكرضيامف
اوهنامىلااوداعنيحمهنولضتفورعملامكلاورهظاو

ىدتهانم»:ىلاعتوكراتهللالاق؟هنماوباتو.هنع

امو«اهيلعلضيامنافلضنمو‹هسفنلىدتهيامناف
ةاكزلااووتآوةالصلااوماقاواوباتناف»«ليكوبمهيلعتنا

ةالصلااوماقاواوباتناف»:لاقو«نيدلاىفمكناوخاف
ناو.«ميحرروفغهللانامهليبساولخفةاكزلااووتآو
اننوعدخيمهنااولوقتنافمهتبوتنودرتمکنامكبامناک

هللاعداخينموءعدخيهللابعدخينمنافهللااوقتاف

یفنظلاباوذخأتالو.هيلولهتنفضجرختوعودخملاوهف

مكنظنبذكيالو,مكلرهظىذل؛نيقيلااوكرتتو.كلذ

صيرحدهتجملكآلإاولوتتالنامكبناكناو7
نيلسرملانافابيعهيفنورتالومايقومايصنعرتفيال
نكيملوءضعبنملضفامهضعبلزيملنيئيبتلاو

ءاوسمهداهتجاربغاميفالوىشماميفطقسانلانوسخپالرشبلا

انيفطصانيذلا»:ىلاعتهللالاقدقوءماوسمهلامعاالو5
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قباسمهنمودصتقممهنموهسفنلملاظمهتمثاندابعنم

:لاقو«هلضفلضفلكتّويو»لاقو«هللانذابتارحلاب

هللاملكنممهتم٠ءضعبىلعمهضعبانلضفكلت»

«اولمعاممتاجردلکلو»:لاقو.«تاجردمهضعبعفرو

ءافلخلاومالسلاهيلعمکیبذدهعىلعسانلانماوربتعاف

مهنمةدحاومهتيالوونيملسماوناکسانلالكهدعبنم

ءمهتيالونوهركتنيذلامهوءرظنلايصقلاوفيعضلا

ءالؤهنماداهتجادشاو.نآرقللسرداوةنسلابملعآمه

انتامزمكنماوناكنيذلاءالّؤهاولعجتالو.هللاءاشامالا

ںیکهئاريغکنمنکیملنمفهنوبیصیبنذلسجآنم
ءمهومتكرتمثمكنماوناکنیذلانمامرجمظعاوابنذ

مکناوادباهنوسلاجتالودحأمکنیدفرعيالف

ىلامكنيدبرخاىذلااذه.اولعفتىتمفابيجتسم
وهفهلباجتسيالنيدلكفءدحاهلبیجتسیالهومتلحتنا

ءمكقارفالوهللاىفحصتملنا,ةلالضلانيد

ىلاعتوكرابتهللاعسواماوقيضتالميظعلاهللامكركذاف

امملعيوءتائيسلانعوفعيوهدابعنعةبوتلالبقي»هناف
ءتاحلاصلااولمعواونمآنيذلابيجتسيو.نولعفي

.«ديیدشباذعمهلنورفاكلاو,هلضفنممهديزيو

ء(2)هللاوعديوهيفلخدينأبجيعساوهللانی

اودتهاو,هللايضرامباوضراو.هللابحااماويحاف

نوکتفمكيلعرومالانماودشتالو‹مكلبقيدهنمیدهب
لمجاماوقآىلاعتوكرابتهللاباعدقوةكلسهيفمكل

“NEESER

مكنمنكيملنمكباوصلالعل(1)

لوهجمللءانبلابهيلاىعدينآأوباوصلالعل(2)
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وکسشيبوبحم
هنامزلها

سخآىلاءامسلاىفدعصيامناكةجرحةقيضمهرودص
(4).؟ةيآلا

ءنوحصانتينيحنوحصانلاناوخالاريخنافدعباما

ناوخالالضفاوىوقتلانعفطعنمءالخالالضفاو

اذهوتالففلاىفنوركذملا,تالضملاىفنودشارلا

٠نوهمعيمهتاركسىفتاومالاناءءابحالاحصانتموي
ءنييفنمءابرغهلهأداعو,ادوقفمابيرغنيدلاداعنيح

دقونورضحمدنجهلمهفدابعلاىلعسيلباذوحتسادقو

نعهذبناوٹراوتدقو,ءالبلاةدشنمةلمجباتكلااوذبت

افيرحتهناكماولعجوءاوهالامهبتلامنيح.«ءابآلا

نمەهیفاوناکوسخبلابهوعاب.ابیذکتوابذكهبتاكل
ىفءءايقتالاىلعاننامزىفءالبلاحصأدقفنيدهازلا
مهناميابو‹نيبذاكمهقدصباومسفءةماعلاوةصاخلا

مويلاباتكلايقبواوقبدقفنيلاضمهادهبو,نيرفاك
كلذعمنيينفتسمنييفاننييفنمنييديرطنيبيرغهلهأو

ناديرطلانابيرغلاكلذاذبحايف,امهنعىنفتسانمع
ءةقرفلاىلعاوعمتجادقمويلاسانلاو٠نايفنملانايفانلا
ناکنادعبمهنيبمهناطلسسأراصفءةعامجلانعاوقرفتو

سيل‹ةمينغوةلودبرلامسقدعبمهئيفومهنيبىروش
ىفمهيلاىضرلالهاىضرنعالوىضرلامهنيدرمأنولي
لخادلالخديءمامابهلباتكلاسيلوباتكلامامامهلعف

جرخيىتحاسلاجنئمطيامفنآرقلامكحنمعمسامهنيب
هبلمعاذانآرقلافالخهديىفعضويهنال‹نيدلانم

ءكلمةيالوىلاكلمةيالونملقتنيفنيدلانمجرخ
 

مالساللهردصحرشيهيدهيناهللادرينمف»125ددعماعنالاةروسةيآىنعي(1)

هللالمجيكلذك,ءامسلاىفدعصيامناكاجرحاقيضهردصلمجيهلضينأدرينمو

خسنلاىفةرابعلااذكمه(2)
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هسوسيماماهلسيلف.كلمناطلسىلاكلمناطلسنمو

هيلعتهبتشاواريحتمىقبيفهعيطيهللارمأىلعالو
نافءیندوقیربصبالوهبیدتهآرصبال:لاقامكرومالا

ءةريابحلاةعاطبنونيديمهدجوءارقلاوءاملعلاىلاجاتحا

رهظافنوقيدصلاهيلعاملثمنآرقلامكحمكحتسارخآو
مهقفاويملذاالاضهنامزلهآءاملعدنعراصف«هللارمأ

قتيالنمهلذتسيدرفملاميتيلاكوهو.هللمهفالخىلع

.هللا

ءاملعمهوقحلاتيمتةقرف:ةثالثىلعمويلاسانلاف

اوعدوءقحلايغباوتفافاهيفاولعوايندللاّبلطموسلا
ةعدبلهآمهو.ةعامجوةنسلهأاوبستفمهسفتأىلا

نومتكينيذلانا»:لجونزعهللالاقدقو.ةلالضو

ىغسانللهانيبامدعبنمىدهلاوتانيبلانمانلزناام

اماو.«نونعاللامهنعليو4هللامهتعليكئلواباتكلا

هللنا:قداصلاميكحلامهيفلاقامكوهفةيناثلاةقرفلا
ةقفشتدكرو,مهبولقىفهللالالجمظعخسرادابع

ءمهرئامضیفهنمءایحلانكمتو.مهرودصىفهتبيه
ءمهنيعأنيبةربعلا.مهتدئفاةركفلاتنطوو

مهقتدصصالخارئارسقئاقدنمةمكحلاعيبانيترجو
ترسحناو‹نيدلامهبرانأف,مهتنسلاةمجرتفارطاىلع

مهبدعتراوءلالضلاداوسمهبتدابوءةعدبلاملظمهب
مهبتدادزاو,ىمعلاةاعدمهيلعتباو,لاهجلاقراوم

ليوأتنيدلانعاوفكنيذلاكئلوا,ىدهلاةرصنيده
مالغاو,نيباترلاكوكشو.نيدحلملافيرحتو.نيغئازلا

مهنيداوقرفنيذلا,نيدلابنيرحتلملاةريحو.نيدتعملا

ساكببارشلاو‹ايندلاعرصمبانايحااعيشاوناكو
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ءادتقالايلواءال

مهب

هدفرعيءىشلا

.اهتافآةيشخنيدلاميلستوءاهتاردغةسايس

 مهلامعالاقوأ مهلاعفامهليواقأتقدصنيذلاعبتاف
ىلامهناذآباوعمسامناكومهلامآايندلانمتعطقناو

ءاهلهآمجامجنایلغشینشتوأاهيفرانلالهأخارص

(1)نومعنملامهو‹مهناوخاىلااومستباناونونوزحممهف
نيذلاكثئلوافاهيفاهلهاوطناخناوايندلارورسب

ىلانورظنيالو.ةبغرمهيرتجتالوةمآسمهيرتعتال
نوحرفيالو,ةدومىلعاهلنؤدقعيالوةيقننيعبايندلا
اومزلو.,رفوالامهسلاىناوبرضلب‹ةنيزىلعاهيف
ةمئامهو,دشرالاليبسلااوكلسوءدصقالاقيرطلا
مێمالك,مالسالاراتموءنيدلاماماو,یدهلاموجنوىقتلا

مهتطلاخمو.ةرسحمهتنيابموةجحمهتوكسوءةمكح
.ةاجتمهبءادتقالاوةايحمهبنانتسالاوةمينغ

ءمهليبسنعبغارلاو.مهقيرطنعغئازلااهياكيلعف
قيرطبكيلعو.عادتبالاكعابتالاسيلهتافعابتالاب

نسو‹رصياكنمهمارحوهلالحبوملعاهللايناكنم
ةيداهبتسيلىتلاةثكانملاكتباصعوةذاشلاكتفئاط
ءنمحرلاليبسنعةفئاز‹ةلضمةلاضلبةيدتهمالو

٠.ناطيشلاليبسلةكلاس

هتوالتقحنآرقلاولتتنلكنانآرقلاءىراقايملعا
فرصتىتحباتكلافرعتملوءهفرحىذلافرعتىتح

ملو,لالضلافرعتىتحىدهلافرعتملوهضقنىذلا

ىفةعدبلاتفرعاذاف,ةعدبلافرعتىتحىقتلافرعت
 

ايندلارورسنعنوعنتمملامهوباوصلالعلخسنلایفاذک(1)
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ىوهنمنأوفيرحتلاوةقرفلاتفرع٠,فييكتلاونيدلا

ءهقاخينيسالاهملعيسيلنآرقلاملعناوىوهفيك
ذادعبهبييحاو.ممصنمهبعمسو.یمعنمهبرصباف
.تائيسلانمهباجنوتام

ءلاطدقلوسرلابدهعلانانآرقلاٌىراقايملعاو

ءهمساالامالسالانمالو,همسرالانآرقلانمقبيملو

انيوقبلنيلالو,ابهناننيبمسقاملعجيملهللاناو

ماسقالابهتمحربانیلغمسقلبءانلیلقانریثکالو,انفيعض
نممهللاىلعآرتجانمف.ناسحالاولدعلاباياطعلابو

اننيبف‹باتكلاهبمكحامىوسدابعلانيباماسقاهلنامعز

الوهتداهشبذكتالىذلادهاشلاولدعلاو:مكحلاهنيبو
روجلالهأهبمكحامكماكحالاتناكولفهتلادعلطبت
الامکمکاحىلااتیعادتالوءماصخاننیبناکالماثآلاو

قلغخلامامترد.ناولالاواحللاىفاضعبانضعبنذأآتسي

ءالوخهللادابعةربابجلاتذختااميدقو,ناصتنلاو
سكلملاوءذيبنلابرمخلااولحتساو.الودهلامو.الغدهنيدو

هللابضغنماهنوذخأيءةيدهلابتحسلاوةاكزلاب
٠.هللاةيصعمىفاهنوقفنيز

عارولانمو.اتاوعامىعلاةنوخنمكلذىلعاوذختاو

نسمكلذىلعاودجوو.اناوخاعانصلانمو.اتاوعا

ىلعروجلالهأةبطخناوعالاءالّوهف.اناوعانيلكأتسملا
ركاسعلاىفقسفلاةيارتماقناوعالاءالؤهبوربانملا
كلذبنطفيالوقطنيالفملاعلافيخاناوعالاءالؤهبو
فارطاىفنمّؤلاىشمناوعالاءالؤهبولئسيفلهاجلا
هلذتسيدرفملاميتيلاكوهف.نامتكلاوةيقتلابشرا

بجويالنمهيفدجونامزىفكنابملعاوءهللاقتيالنم

287

نوفقيالةروحلاماكا

هللادودحدلع



هبنيدبامةلمج

نوعديوةوعدلالها

هلا

اهيفاوسفانتفرثاكتلامالعاةربابحلامهلتمفردقداعيملا

ءنآرقلاتارابعبنتفلامهتلحمىتحاهيلعاونحاشتو

ةوادمعلابةلحملاكلتمه-تذأونايفطلاملاعمكلتف

(1).نارجهلاو

مهماكحاو.رانلالاعتشاةبشممهتنياعمىفناملعاو

مذمهترشاعمىفوتاوهشلاىلعضيضحتلاوصرملا

تيدحلامهيفءاجامكوهو.معنللريغصتوةعانقلل

ناکامىلعلدبدقهناوةرماعنامزلاكلذىفمهدجاسم

ىفةئيطخلاىلاتباجااهرامعواهناكس,ىدهلانماهيف
اذاةبيرلالهآنالةبيرلاىفاهتمرهظاىهفمهدجاسم
دقءالؤهفةئيطخلاباوفتخامهدنعامديريالنماوأر

اندحاوف,ةينالعلاىفهللاىلعاوبذكوةبراحملاباوزراب

یناكلذو,بذكااموتقطنو,بذكااموتعمسلوقي

ءايلاباعطقنماملعوايفاعامسرالامالسالانمكردامل

ترمآولفءنيرحتملانيباناريحو.ءتاومالانيباتيمترصف

ناالو,اريهظنيلاظللنکاملرکنمنعتیهنوآفورممب
ىتحىطمتسماکتنكالوايلاوممهتعاطبنيدي
.یبرمکحرهظی

نوبذياماوقاناوأونامزلكىفلعجىذلاهللدمحلا

هللالصدمحأهئيبنةنسلنيعباتهمكحبنيفراع.هنيدنع
هلهآعزانيملو.افافكهتوقايندلانمذخا,ملسوهيلع

ةنسىلاوهياتكیاوهللاىلوعديلاقو,افافعاهيف
هللا:اهيلااناعدنمبيجنوملسوهيلعهللاىلصدمحم

يبنمالسلاهيلعدمحموءانبر ةبمكلاوءانمامانآرقلاوءانئيبن

 

اذهو,ةريخالاتارقفلاىفضومغلانمائيشمبركلاءىراقلااهياظحالتكلمل(1)

ميقتستلانمةدايزنيتطمنيبدجويامو.اميمجاهاندمتعاىتلاخسنلاىفاندجواموه

۰ةرابمعلا
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هبىفتبنالءامارحهمارحبوءالالحهلالحبانيضر«انتلبق

تايآوضئارفىلاوعدنو«الوحهنعالو,الدب
ةوقالولوحالواهبنودتقماهراثآىفاناوتامكحم

ليبسىلاءاعدلاهبهللنيدنىذلانا4ميظعلاهللابالا

مهلهيففارتعالاو,مهليبسبهنمذخالاو.انلبقنيدتقملا

سانلاقارفو.ءمهتقباسنمهبهللامهلضفىذلامهلضفب

ةريسلاوءمهسفنأاولزنأثيحمهلازناوةيصعملاىلعاعيمج

ءةعاطفورعملاوفورعملابرمالاو,مهلزانمردقىلعمهيف

هلكهلهأقارفو,هللاةيصعمركنملاو,ركنملانعىهنلاو

ءىشهلثمكسيلادحاوادرفهللاالاهلاالناةداهشعم

راتنلاو.ةنحلاو,باسحلاو,ثعبلاو,توملاةفرعمو

ءلوسرنملسراامبوباتكنمهللالزناامبناميالاو
رقنو,مهاوسامعلخنواونمآنيذلاوهلوسروهللاىلوتنو

.«ةعاطلاو

بيسملامعنباوه«ونض»نملجرناک:لاقهنآهنعو

ناکو۾بيبشباحصانمناکو.ءايرفصناکو.ريهزنبا

ىفاندنعلزنفةرصبلاىلابرهفهبلطفسوينبجاجملا
ىلانوملسملاهاعدفلاق,اندنعمتتكاودزالایفانبرد

كلذدعبىمسيو:ةلقصمىمسيناكومهباجاف,مالسالا

ناكتف٠.لاق,اماطسبهيلعبلغف.رظنلاابآ,اماطسب

ةيالوىلاكوعدنانا:هلاولاقف؟ىننوعدتنمىامهللوقي

ةءاربلاىلاكوعدنو.هبلمعيوقحلالوقيهناهتملعنم

ىلاكوعدنوءهبلمعيوقحلافالخبلوقيهناتملعنمم
املف؟رظتلاوبالاق.ملعتىتحملمتالنمعفوقولا

٠.ءاضتراىذلاهللانيدهناتملعمهمالكنماذهتعمس
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ىفلضفهلوءالضافاريخناكومالسالالبقف.لاق
ملكتينملوأفسلاجملارضحيولاق.فرشونيملسملا
ةساردبمكيلع:هنعهللاىضرحلفامامالالاقدقو.وه

٠نايفسیبابتکامیسالةوعدلالهأبتك

دلخمناسغوبا_

ءاملعدحاهلاهمحردرعملانبدلخمناسغويامهنمو

ةوعدلهأةملكنعنيلضانملاو,مالكلاوعورفلاملع

هديحضو.ةديبعىباباحصانمبجننممو«مالسالا

ناو,عاعشلاةقرشمسمشلافىتفانا,هديأومولعلاىف

ديفتساودافنمدحاوهو.عاقبلاىفدتقمرمقلافرظان

٠.هنعیواتفلاوثیداحالاتیورو.هنم

:هللاقفدرعملانبدلخمىلالجراجنايفسوبالاق

همعمةعامجوزيزعلادبعنبهللادبعنا,ناسغابااي

نامهلنافءاقحهنوملعيالامبسانلاىتفآنمنولوقي

معن:لاق؟هتعمستنا:نایفسوبآهللاقف.,هنعاوفقي

اميفلوقتام«زيزعلادبعنبااي:هللقوهيلاعجرافلاق
انسلآاقحلوقتامملعتالاناف,انتجحرمآنمهبانتیتفا

دبعنباهللاقفلجرلالعفف,لاق؟فقنناانلبجي

فرصتافءیشببجيملوبخشلجرتنا:زيزعلا
نا:ناسغوبالاقف,كلذبهملعافناسغىباىلالجرلا

لهآةيالوضقنعسيالونيدلاىفزوجياللاقىذلا

.مهتقرافمعسيامبالانيدلا

نممدقتدقوةسمخلاملعلاةلمحةقبطلاهذهنمو

ءابنالانمطسبامءانثاىفمهلاوحاومهريسو‹مهيقانم

نيعمجامهيلعهللاةمحر«ةيافكهيفام‹ةيمتسرلاةلودلل
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ه200-250ةسماخلاةشبلطلا

يلونمووههللاهمحرباهولادبعنبحلقامامالامهتم

اماهمضاومیفمهرابخانماضیآمدقتدقهتیرذنم
.هتداعانعیتغا

ىنوانجلاديمحلادبعةديبعوبا
دق.هللاهمحرىنوانجلاديمحلادبعةديبعوبامهنمو

نعةمفادملابهمايقوهئاضماورومالاىفهذوفننمانركذ

ةنسحتسمالاوحاهئافووةنامالاهئاداو.هنايضوةسوفن

عرولانمهيلععيطامىلا,«عماسملاىفتالحتسمعقاوملا

ءاملعدحاوهوعمطلاكرتوايندلاىفصرحاحارطاو

.ةسيفنلاقالخالابنيفوصوملاءةسوفن

ىتوکكتلاءايركزوبا

رصاهمسادرموباو؛یتوکتلاءايركزوبامهنمو

رمأىفايرجوةياهنلامولعلاىفاغلب,هللاامهمحر
عنقوءبرهنممسادرماباناالا,ةياغىصقاىلاحالصلا

اماو.لوضفداعملارمأادعامناىلعدمتعاولومخلاب
لهانلکلاملعموءلئاضفلالكلاملعناكفءءايركزوبأ
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الئاقعمسذادجسملایفیلصيناکسادرمابانارگذو

ىفكلذناكو.ىنيجنيةليللاائيشىنيطعينم:لوقي

لوقيام:لاقءهتالصسادرموبایضقاملفةميظعةعاجم
ةجحلامكيلعماقادقفهوزدابمهللاقفءهوربخاف؟اذه

اوضرقفاتيمدجسملارابجفلخهودجوفهيلااوردتباف

عيبرلاوبارکذو.اهنمهبونیامسادرمویآیداف.هتید
هنتاوخاةرايزدارااذاناكسادرماباناهخویشنع

اهيفناکاممایاصولالاومآنملبجلابامعمجيترهاتب
هبیوقیلترهاتىلاهعمهلمحيفهلتنیعامعلضفنم
باحصأعافتناكلذىفىخوتيو.نيملسملالامتيب

.اياصولا

تركاذ‹لاقهنعهللاىضرباهولاديعمامالاناركذورصاهمسادرمويا

ءامدةقارااهدحابوأاهبلحيىتلاهوجولاىفسادرماباس

نعتکسماف.هرکورکنتفاهدحاترکذف.,نیدحوملا

لحياهجونيمبسليقوءاهجونيعبرأمامالامثاهيقاب
اھلکسادرموبااھعمسولوفیکفائیشلعفنممداھب

.هجرحتىلع

ةآرمادصقريغماطخیآرهناسادرمیبانعو

ةرثشكلكلذىلعةرافك.ةنسماصفسآرلاةفوشكم

ملوسانلاجرخدق.وعيبرلامایایفكلذناكو.هداهتجا

تلاقفدلبلاىفةأرلاترظنفسادرموباالادلبلاىفقبي
هنعظفحتأالهلثموسادرمىبآريغدلبلایفيقبام

امغرفسادرمابانارکذواهآرف4جردلاتقرف

هناريجنمتایبآةعبسنمهبلطفمالابلطيجرخفهئوضو
هناهنعو‹مميتلاىلالدعفهرذعماقنأیاردجیملاملف

اهتوصعمسهناكلذو,ارارممويلاانتراجترفكدقلاق
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ىذلالعلوتاماقعبسامهنيبوةميخىلاةميخنم
:شكلااهبدصقيملظافلاوهامنافكلانماهيلابسن
٠داشرالاوميلعتلاباهتبطاخمىفبنيالنممتناكامیرو
ركذوءاهملعيواهاهنيناكنمهعمسيلهنملوقلااذهلاقف

طقلومهعورزساتلادصحفترهاتمدقاذاناكهناهنع

يعرونيطاقللادعبىقبتىتلالبانسلانوطاقللا
ءماعتوقبموقيامطقليفسادرموبامهبقعتىشاوملا
وهامناىشاولايعرونيطاقللادعبيقبىذلانادقتعيف

.كورتم

وعديالجرعمسفةرمتاذترهاتبناکهناهنعرکذو
ءاجفهنعضرعأوهتوعدبجيملفقحلاىلارخآالجر

ةراجحلاباهيفبرضيلعجفمامالارادىلاسادرموبا
لاقفةدلبلاهذهنكسنمىلعمويلاهللا(1)ةلهب:لوقيو

لاقفءسادرموبآرکذییتلاهذهونحنفيكمامالللجر

ءركنملانعىهنتوفورعملابرمأنملاذااهطسوىفنحت
سادرموپاناکوءةعمحلامويلسفغبلغتشمذئنيحمامالاو
دبعىلااهببتكءامدلالئاسمنمةلزانهدنعتلزناذا

ءهبهبواجيامبلمعلانوكيف.هيتفتسيىنازفلاقلاخلا
ءامدلابهتامزلهأملعاقلاخلادبعىريهنوكلكلذو

.اهماكحاو

نملبقآقرشملالهآنمانباحصانمالجرنااننلبو

ليجبزاتجاف,برغملابةوعدلالهآةرايزديريهدالب

هيلاهیواینملکربتخاولبحجلالهالاوحاحفصتفةسوفن
حفصتاهلصواملو,ترهاتبمامالاىلاهجوتمث‹مهنم

ةسوفنلبجنعترهاتلهآهلاسفاهبنملاوحاواهلاوحا
“EEE

درطلاو.ةنمللا:ةلهبلا(1)

293

اذاةنعللاانلمشتس

ركنملانعاشتكس



سادرموبا

.لبجلاوهءايركزوبآو.ءايركزوبآوهلبحلامهللاقف

وبااماو,یسفنءءلازنلاكفسادرموبااماولازغلاك

عجراملف ةدجتلاوةدشلابهفصي يعرقمىتففسايعلا

سيللاقفءترهاتلهأنعةسوفنهتلأسلبجلاىلاىقرشلملا
٠نارمعنبروزمهریزوومامالاريغدحااهب

هایندرمآعاضافهترخآرمأبفلکسادرماباناانغلپو

جوزتلايفهناوخاضعبرواشهناركذي.هيلعارتقمناكو
ملفلبحلابفاطف,هبحلصتةآرماهيلعبطخيناهلأسو

هلسراسادرمابانآاهربخافةنونجمةدحاوالااميآدحي

لاق.هتبطغتبجاانافهلتلاقف.ةآرماهيلعبطخيل

پباوجنمناکامبهملعافسادرمیبایلالجرلایتاف

ینتراتخااذااماسادرموبالاقف,اهلاحبهفرعو.ةأرملا

تناكوارهداهمثکموسادرموبااهجوزتف.اهجوزتااناف
كلذواركذنهعتراونهنسحاوةسوفنءاسنلضفانم

اهفصوىفركذىذلالعلتىق‹هتقفاومو‹خيشلاةكربب

نجينمموأ‹قالخالاةسارشوةسوسولاوهامنانونجلاب
ء؟قيفتالةنونجمىلعحاكنلادقعنيفيكفالاو,قيفيو

تاماركلانماضيأىهو.ركنيالفاهنعهللابهذآامامأو

.باتكلااذهىفكلذلاثمانممدقتاموحن

ىلاطجلانوميموبا

لبجلاةسوفننملاطجيالهآنمنوميموبامهنمو
نكيملو,بيغرتوةبغرةرخآلاىفهلنمم«هللاهمحر
داهتجالاو,ملعلايفدجاذناكو,بيصنشك]هايندىفهل

ىفدعينممناكو.دابعلاعفانمو.ةدابعلاىفيعسو

دقفتاذناکو,خوسراذملعلاىفهمدقنمموءخويشلا

294



لالتالانمهيلعناكامىلع«راثيااذوفورعملاعضاومل
.راتقالاو

ةسوفنليجبناكهناخويشلانمةعامجركذ
تلاسف.ريغصنباامهنمةدحاولكلوناتأرمالاطجياب

؟هيفنیرتاموكنبابكنظامىرخالاامهتمةدخاولك
هارایرخالاتلاقوءالامنوكيناهاراامهادحاتلاقف
اذامباهتبحأصًامهنسةدحإولكتلاسف.ادباعنوكينا

اذاینالكلذیرآدباعلامآتلاقف؟تلقامىلعتللدتسا

تجرخاذافءصغتتلاوءاكبلاكرتونكسةالصلاىفتنك:

تلاقو,صغتتلاوءاكبلارثكااهرغبتلفتشاوةالصلانم

ملعلاوركذلاسلاجمتدهشاذاىنالكلذىرآىرخالا

هريغیفتنكاذاوءكرحتيملوءكلذلهبلقنآامطاونكس

امهتمةدحاولكةسارفتقدصف.قلقلاوءاكبلارشكأ

ةقلحتناكوءليق٠روكذملانوميموباامهنمملاعلاناكف
ذأريسلانوذخأيوملعلانوسردينوميمىباىلععمتجت

يغدلپنمجیوزتلایفرظنینانوميمیبالاببرطخ
ىلعنودامتممهوهتذمالتهعمىضموىضمف.هدلب

ليحریفالوماقمیفاورتفیملومهداهتجاومهتسارد
نيبظاومةذمالتلاناكفهتآرمابىنتباونوميموباجوزتف

.مهمزعىلعنيفکاعمهسردىلع
هترصبأاولبقامهتيأرال:تلاقخيشلاجوزناركذو

مهتمدحاولكلبقأوهيلعاوقلحاملف,ةماقمهرصقأ
ممهلوطأخيشلانئنيحتيأربيجيخيشلاولآسي
.مهمظعأو

دمحمنبهللادبعدمحمیبانععيبرلاوباركذو

یبادنعلجرعدوتسا:لاقهنآ,دحاوريغنمهتممسو
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۲

نوكاناهللاذامم

اونوکتوادجاو
نیمدصعم

تلاطوةسوفنلبجنعفاسو4ةعيد.ونوميم

تدتشاو.ةميظعةعاجمةسوفنلبجىفتعقوف.هتبيغ
بحاصنامث«ةتيملالكأىلااورطضاىتحء.ةدشلامهيلع

هيلعملسفءنوميمىبأخيشلاراددصقف.مدقةعيدولا

نعلجرلاهلآسفمحللابروفياردقدجوفهببحرو
عقفراواهنعرغحاف.اهتتفدثيحىه:هللاقفةعيدولا

سيخملالاق:هيفاهتفدىذلاعضوملاىفرفحف.كتعيدو

عقياممءىشةعيدولابحاصبلقىفعقوكلذءانثاىفو

ملال,خيشلابهسفننظماسو.ريغتلانمبولقلاىف
لوطدعبمداقوهو.ماعطلالوانتلماقملاهيلعضرعي

نسمخيشلاىفهدهعتامعم«رازملابدهعدعبو,بيغملا

نعفكيملو«هبلقىفاميملكتناكلامتيملف,راثيالا
هللاق.هدنعامیفوتسااذایتحهبتعیف(۲)هبرغ

ىفىذلانافاهاوسامعدعو.كتعيدولمحا,خيشلا

:لاق؟وهامولاق,حايمبكلسيلوانلحابمةمربلا

مدعمبتناتسلو.مرقلاوعوجلااهيلاانرطضا.ةتيملا

ىتحنيسدعماونوکتوا!دچاونوكأناهللاذاعملاقف

هنماهلبقف.ارانيدنيرشعهلعفدفةتيملالكأاوبجوتست
اولكآامارانيدنيرشعلانمجلاعو.ردقلاءافكنابمآو

.مهفيضاومعطأو

سناپنبدمحمبينملاوبا

دلاجملا.هللاهمحرسناينبدمحمبينملاوبامهنمو
تاوصعدلاوذ,هسنجلهأىفرشآملابفصتملاهسفنل

تازجعملاىهاضتتاماركو«ةبانالاوعوشخلاو«تاباجملا

 

هتدحوهطاشنیابابشلاپرغهنموةدحلاوةدضشلابرفغلا)1(
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فصونممدقتدقءتاعاطلالامعالغرفيو«ايندلابلخي

ءمايصلاومايقلاو,ةدهاجملانمهيلعناكاموهلاوحا

كلديامءماماللاددمةسوفنمهتدفونيذلاهباحصاةمدخو

وهو.ءامسلاباوباهنوددستال,ءاعدلاةباجاللهآهنا

ءهنعذخأوهلهأنعهذخآأو,هتمعمسوملعلاعمسنمم

ءباجعلابجعلاىهىتلاهتاماركوءباجتسملاهئاعدل

ناالاهللایبادقفهرسآناونکماامكلذنمركذنسو

سناڀنبادمحمنایتوکتلاءايركزیبانعرکذنلعي
ناداراوحبصااذاناكف.اهلىعارالةمينغهلتناك

ءادحاىرضتناكاهنا:اهللوقيىعارملاىلااهلسري

حرستفلاق٠.هللاظفحىفىضمأءدحاكرضيناىهناو

ريغلكأتالو.ائيشرضتالفعرزلاطاسوآىفرمتف

ىلعحورتىتحسانللهيفقحالىذلاحابلاوشيشملا

الوء,بئذاهرضيالوءقراساهيفعمطيال«ةملاساهبر
.عبسالوعيض

ناکوءركنملانعىهنلاوفورعملابسالاهبآدناکولیق

ءهللاباوثابستحمتاقرطلاوتانجلاوعرازملادقفتي

رضلاخدابمآكلذنمءىشداسفابمهادحأدجویتمف

ءهنيبوهنيبلاحو,كلذنعهفرصنيملسملانمدحأىلع

دقفهتدابعةرثكعمو‹نآشلااذهنعةلفغهسمتالناكو

ةئالثدجومويتاذناكاملفليق.اهدکوآنماذهلعج

دقومهريغهباودصقدقررضىلعاومزعدقوةوخا
هنماولانوهيلااوماقفكلذنعمهاهنف.ءهلمعىفاوذخا

ىذلابهلزنملهآوهتليبقتعمسف.ةلماعمحبقاهولماعو

ءكلذنعدمحممهاهنف‹رشبمهوداراو,موقلانمهلان

ءمظعاورثكأمهنمتلندقوالاائيشىتنماولاناملاقو
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خيشلااهرهظيةمارك
هقيفرل

ليجلابةقلعتماهآررابكىلاعلطفةثالثلاةوخالادحاراسف
ءلبجلافورجهتقزمتدقوضرالاىلالصيملف.ءعقوف

ربىلایناثلایضمو«رکذامیفةربالابالاهمحلعمجيملف

سآرکاقوشومهسأراودجوفرئبلایفطقسفءاهنمیقسی

خافتنالابهللاهالبفهرادٹلاثلالخدو,روخصلانيبةلصب

ناكىذلامهمويىفكلذلكو.ءهنطبقشنایتحخفتناف

٠.قوقعلانم٠هللابذوعنخيشلاىلامهنمناكامهيف

ىفاهضعبدجسمةعبسهلناكهنااضيأهنعركذو

دجسملکيئةالصلاهتوفتالنافلهسلاىفاهضعبولبجلا

.ريبکخيشوهوةليللكاهنم

ءترهاتیاماجحلاىلایرداالنیلجرقفارهنعرکذو

ءاسمنآلاىنمتاامه.دحالاققيرطلاضعبباوناكاملف

انهاهىنمتآ:رخآلالاقو هدلببانیعینعی اذکنيع

امرضحيهنايرتامامتمتكنادمحمامهللاقف.,انيل

ىتلاةفصلاىلعانبلهنمبصفءاقسمفلحفهامتينمت

نيعلاءامهنأنوكشيالءامرخآللبصمثهبحاصاهانمت

ملدحاوءاقسنمامهالكو.اهءامىتمتىتلاةروكذملا

كلذوءهيفاوناكىذاناكملاهايمنمءامريغهيفمدقتي

.هتمدخ.وهفرشوهماركاولجوزعهللاةردقب

مهبترمفندملانمةنيدمهذهمههجوتىفاولخدوليق

ینوثیغآ:حيصتیهو.اهنولغيطرشلاىدياىفةأرما

هنیکسلسو.سناينبدمحم,نيملسملارشاعم
دقوناطلسلاىلاهولمحف.مهنماهصلخىتحمهعفادو

یدیانمةأرملاعازتناىلعكلمحاملاثف‹هباحصأبره

كلامتاملفءنيملسملابوهللابحيصتاهتعمسلاق؟ىمادخ
مدءاليوطهيفرظنلانعمأف,اهملساناىتيدىفرأملو
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ىلاعجرفجاحاي,كقحلالالجاوهللاهانكرت:لاق

؟اذهىلعمكلمحاممهللاقف,نيفختسممهدجوفهباحصا

ناکامنالاقف,هيلعتآرتجاامةبقاعءوسنمانفخاولا

ءىنتلذاخالوىعيضمبسيلف٠ءملعاوهوهللاىفیماين

ىجنيو»:التمثیناجنوینرصنوالاطقهللبضغاملر

مهالوءوسلامهسميالءمهتزافمباوقتانيذلاهللا

یفاوناکامنامهناىلعلدیامةياكحلاهذهىفو«نونزحي

٠.ملعاهللاوجحلاقيرط

ادازدعيهيفدبعتيراغىلایضماذاناکهناهنعرکذو

ىفىنفيىتلاةليوطلاةدملاروكذملاراغلاىفثبيلفاليلق

نظاسىتحهتلاحهذهتناکف.دازلاكلذفاعضأاهضعب

یهجوزتیتلاناو.اهربغجوزتدقهناتبسحوهتآرما

هتأرماتهجوتفهدازاهيفىنفيىتلاةدملاهماعطبموقتىتلا

ثيحبتنمكوةلفغنيحىلعةيفخىفهتلخدف.رافلاىلا

ىلصاملف,هراطفاتقوىلاتبقارواهلعباهبرعشيال

ةرجشىلالوحتةليللاكلتلبقىلصيناكامكهللاءاشام

تاتقاامهنملکآو.هيلعرطفافاهنمذخأفمامتوآمتر

ءتبسحامفالخىلعرمالاتدجواملفیفتکایتح«هب

اهللاقف؟اذهىلعكبآدوأهلتلاق.تنیاعامتنیاعو

تلمحمث,ةوالحلاىفةياهناماعطتلكأف.هللاةماايىلك

تربخاو«دلبلاىلاهبتتاوماعطلاكلذنمهيلعتردقام

هوقاذاملفاولكمهلتلاقومهتلوانوتدهاشامبدلبلالهآ

.ارضمارمهودجو

ىلكرديلاليلخويا
حيش4هللاهمحرلکردیالهآنملیلخوبامهنمو

ةسمخلانعذخانملوأو.رايخالاةيسوفنلاةعامجلا
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هلخئاشلاةداهش

هراصتحادنع

رابخالاروهشميفهرابخاتتبثانمو.رايخالاملعلاةلمحلا

ليلخاباناعيبرلاوباركذ,راثآلاورسلاهنعتيورو

مكتكرتالو.ةداجلاىلعالامتناامهللاو:لوقيهللاهمحر

ىلصهللالوسرنيبوىنيباموةرينملاةحضاولاىلعالا

نعذخأهنالكلذو,مهراملةثالثريغءملسوهيلعهللا

مهتياورومهنعهللاىضرةباحصلانمهريغنعوسابعنبا
٠.ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنع

ةافولاهترضحاللیلخاباناانباحصانمخویشرکذو

اولاقف؟مكدنعیلاحفيك:مهللاقفخويشلاهيلعتعمتجا

ملعلاتملعتو,ليوطلارمعلاكبرتدبعلاحريخ:هل

نودهشتاذهبأ:مهلريسلاتملعوهتملعو

يفاهوبتكف.انهاهاهوبتكا:لاق,معناولاق؟هللادنعىب

یدسجیلیامیفةعقرلااولعجافتماذا:مهللاقفءةعقر
ةنسنيرشعوةئامىلعهللاهمحريفوتف٠نفكلاتحت

هدسجنابةعقرلااولعجهوزهجاملف,ظوفحمهلقعو
,هوسمروهودحلأوربقلااوحلصأاملف,هنفكو

ىقلممهتداهشهيفىذلامهباتكاذاف,ميرحلاهيلعاوطخو

هويتكیذلامهطخربغهيفاذافهوعفرف,ربقلابارتقوف
.مکدنعوهامكاندنعوه:هيفاودجوفهوآرقف

یماتیكرتولتقليلخیبالادلوناعيبرلاوباركذو
وفعيناهولآسمث,ليلخیبالهوداقف.هلتاقخويشلاذخأف

هوكرتواوضمف,ییآرربداةليللاىنوعدمهللاقف.هنع
هيلااودغحبصااملفءحبذوعجضأفىناجلابرماف,هدنع
.هيلعهوبنأوكلذاومظعتساف.احوبذملتاقلااودجوف

هذهكتصقىفتعمتجااولاقنأهبهوبطاخاممناکف

تنعتساو.وفعلاكانلأسو,هيلعكانمتئا:ءايشاةئالث
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افوخىناجلالتقيامفالاو,لاحمفةنامامكلوقامآ:مهللاقف!كريغبهيلع
اونوکيناهدالوالع

ةانجكلاماذنه:لاقف‹لامبلجرىلایتالجریفنولوقت

وهووثعلامكلاؤساماو؟الماهلكأيلهءكدنعةناما
ةانجاوتوکینایدالوآىلعتفخینکلو,حیحصف.رخ

اماو.مهلكلذسيلوءهولتقيوألتاقلابغاولتقينأب

ةيحضلانأشىفنولوقتامفىريغبهيلعتنعتسامكلوق

.حانجنمهږيغباهيلعناعتسانمىلعله
ءنهعمركذالاثاناهنبافلخىذلاىماتيلالعلتلق

الوءلوتقملابآنممدلابىلوأناكلركذنهعمناكولو

ىلعةطقسلاهذهليلخىبآىلابسنيالذاءاذهريغحصي
دمعتينأنيدلاوملعلاىفهناكمو«هتلاححالصوءهتلالج

.هيلعهللیبسالنملتق

لوةقلحلاىلااوريسذيمالتلللوقيناكليلخابانایورو
`هلعثحبلاونمراسدقالجرناف.,یلاسکایتناکامٹیحاهودصقاو

ىفةبغرلحاسلاىلاوءسمادغىلاونازفىلالبحلا

عفادف,عاطققيرطلاىفهيقلف,هديفتسياميفو.ةقلحلا
تامدقهنااونظف.ءاحرجرشعةعبسحرجیتحهسفننع

اعضوملخدو,ضهنفضوهتنلاهسفنىفدجوفهوكرتف
بارشالوماعطالبةليلنيعبراهيفثكمو.نامعوهللاقي

نمجرخوهیقسیوهمعطينمهمونیفیریهناريغ

لضفبكلذو,ملأهبصيملهنأكوءءىشحصأوهوعضولملا
.هدصقليمجولجرلاةيننسحوهللا

ميسونبنابا
ءهللاهمحر.ىسوفنلاميسونبنابآرذوبامهنمو

عدو4خذابلاعرولانصحوخماشلاملعلادولط
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نيحلفملاةبلحىفوهفهللاىلاعجرو.نيحدعبايندلالهأ

اذناكونيحلاصلاهکریپكلذوىلبلانمةنمسملاییحأو

نمهيدلامهنامزلهآعسونمموملعلاولاملاىفةعس

اعماج.یتفآیتمماسحلانمىضمآناكف.ءملحلاوفورعملا

ءايلوالاتاماركنمىتوأدقو,ىتشناعملدماحملانم

ةقدصم«هلاوحأحالصلاةمزالملزتمل,هلاثمأىتوأام

.هلاعفا

رخآبلاطهعمناکولیلخیباىلعآرقنممناباناک
ناكف.ليلخىباىلعاعيمجنآرقي.ةسنّؤمنبابفرعي
وأائكتموأاعجطضمهدجوفخيشلاىلعلخدىتمنابأ

ءايوتسمسلجو(1)زفوتساوزفحناهبايثايشفتسم
اذاوءهنأشلالابتهاو«هبالافتحاهبایثنمهسآرجرخاف
هيلعيقبءناکلاحیآىلعهدجوفةسنؤمنباهيلعلخد
هذهىلعاوناكفهبافافختسالوحتيملوءكرحتيمل

خيشلاديفحلاقىتحامهنمدحاولكعمةفوصوملاةلاحلا
هبلباقتامیفملكتدقناخيشایتملعلههلتخانباوآ

«ىلتېماي»ةيربربلابخيشلاهللاق؟كذيمالتنمدحاولك

ةسنؤمنباوءهللملعلاملعتياناباناىنباياذهلتنطفأ
امهيفسرفتامكاناكف.یذؤيو.هبیذؤيلملعلاملعتيامنا

دقعنااملفةأرماجوزتاناباناركذو٠.هللاهمحرخيشلا

اهيلعرتسلاءاخرامارو«اهتيبیفاهرازاهحاكناهيلع
بابلاتحتفف.اهيلعنذأتسااهتيبلصواملف.كلانه

تقلغأف.كيلوكينجوزدقناباانالاقفاذهنمتلاقف

ىلاجاتحملانيمأتنكناوكناتلاقوههجوىفبابلا

ناوءءاملعلاتالزنملهذهناكرمعلوتلق.ءاتمآ

 

مايقللاثيهتمايوتسمسلج(1)
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ةياكحلاهذهركذنملوةريثكهوجولهنمباوصلابىلوأل
هتآرمبترظناهناملعتللبخيشلاةروع(ىلع)اهنمعلطتل
نآىلوالاناكو,هتكرباهتلمشو.هرونبتءاضتساو

لواحيذئنيحو.حاكنلادقعدوهشو.اهيلوكلذباهملعي
.ايوحباحالوملهنافلعفنئلو.ءاشامهلهآیف

سانللصخرهناةسوفنلبجبخويشلاهيلعهركشاممو
ءباوصلابمهلكاهيفهلدهشواهيفىتفا:لئاسمثالثىف

راظتنایفنكىتمناضمریفنكدقءاسنلاناىلوالا

ةيشخهلكليللارانلاندقويليللالبقااذاضيحلامايآ

ءىشدشاكلذناكف.نهدنعملعالورمالانهئجافينا

نكتمةأرمااميانابانهللاقف,ايصنوابعتنهيلع

اهملعىلعتآراملكفاملعلمجتلفكلذنماًئيشتسح

.اهيزجيو,كلذبتمكح.هبتلدتسافحبصلادعب

ضقتنمنهءوضونانيرينكتاعضرملانهءاسنناةيناثلا
تقولكىفءوضولاندعانعضراىتمفنهدالوأهاوفآب

مفتظفحةأرمااميانهللاقفءعضورلاهاوفالجالةالص

.اهووضوضقتنيالفةيضوتمیهوتعضرافهتحسموأاهدلو

هتسمفيدوهيلااهغبصدقالزغنلمعاذانهناةثلاثلا
ءسجنىدوهيلانال,هسلضقتنادقنهءوضونانيأر

اهيلعسيلفىدوهيلاغابصتسمةأرمااميانهللاقف
..ءوضوةداعااهيلعسيلواهيديلسغالا

ىلاهعوجرو.ميسونبنايارمآآدبنادحاوريغرکذ

هنا,ايندلاتارمغىفضوخلانمهيفناكامهكرتوهللا

ناکونیضيرمدمحماباینکیدیعسهمساهلخاووهناک

راغىفاعجطضافةبوتلامدقتمناكو.هنمنسأهوخأ

اممناباو.راغلالخاددمحمیبآعجطضمناکو.دحاو
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ريذدننامزلكل

كنامزريذنتناو

رطملانمطظفحت

اهجوزلاهتعاطل

ىباةدايعلنولخديداوعلاوخويشلاناكوراغلابابيلي

ءدیعسیلانوهتنیونابآنوزواجتیو.ءنولخدیفدمحم

هيلانوفلتخيوهبنوفحيو,.هيلانوسلجیف

مهفارصنادنعناکاذافءیهتشیامعو«هلاحنعهنولاسیو
نوفلتخيالنابآىلعنوزواجتيمث‹هيفشينأهللااوعد

اميرو؟فیعضای؟ناباايكلاحفيكاولوقينامهتياغو

يخحلانمهبهللاداراالكلذناكف.ءافشلابهلاوعد

اذههولآساذافءاعدرو.هيلعناكامعهلارجزحالصلاو

عتصياممكيربسنابآىلعهللاجرفناف:لاق

ىفوفهيلعهللاجرفو.هللاءاشنا.ءهربخىلعنوفقتو

ىبآةقلحىفناكفءهللاىلاعجروباتوءدقتعاامب

ءةملاطملاوةءارقلاىلعافكاع,ةساردللابظاومليلخ
.ةدابعلاىفداهتجالاوعرولاوملعلابةياغلاغلبیتح

وهامهبجعادقوامویهللاقلیلخاباهخیشناانغلبف
ءاریذننامزلکلناملعاهيلایهتناامبرستساوهيلع
هبسابالامہسانلاتفاناباای؛كنامزریذنتناو
لجرءمهالومدنعءارذعمهلكلذنوكيصخرلانم

وهاذافمئاصوهواليللکآهنابسحيامویلكآنمع

ادبىتحددشو.هيلعظلغاوهلمهجتف,حبصلادعبلكأ

هرشلامكدحالمحيلاقو.ءاوتلاوجلجلتهناسلىف

هلىتفامٹءصلخملابلطيمثءاحابصلكأيىتحمهنلاو

.هناکماموییضقيناهرمأو,مدهنيالهموصنأب

ںسیزغرطمبصقةرئازهتءاجنابالةنباناركذو
تلاقف.اندنعةليللاىتيباهللاقف,فرصتلانمعنمي

ینعتطقفةرايزلاىفىلنذاامناتيبملاىفىلنذأيمل

خيشلاملعف٠ليللالبقأولطهيرطملاىدامتفلاقاهلعب
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وههتباجانماهعانتماناو.بجاولاوههتلاقىذلانا

ءەرتسوهللاظفحىفىريسفاذااهللاقف,باوصلا

ملوبرضينطملاوهتكردأفديعبهلزنمواهجوزىلاتضمف
یفسانبترمفاهبايثىلعتعقوالو.ءرطمةرطقرطقت
اهوآراملف,كانهمهعمجوءرطملامهسيحدقلزنملاطابس

نوبجعتياولعجءاهدلاوةوعدبلجوزعهللااهظفحفيكو

.نيحلاصلاهدابعبهفطلولجونزعهللانورك

:لاقهنا.هلهاونامزلامذىفهمالكنمظفحاممو

هللاركذمهتثداحمسانلامهنيذلاسانلاانكردادق)

ءىلاعتهللاىفمهتقناعمو.ىلاعتهللاىفمهترايزو‹ىلاعت

مهتثداحماسانانکردایتحانیقبو.ىاعتهللاىفمهتبحمو

مهتقناعموجئاوحلاىضاقتلمهترايزو«ايندلاركذ
اعدفهناتسبیفهاذاابئذناهتامارکنمو(:)(حاطنت

امويلاقاناباناركذو.اخفتنمدلانمهدجوف.هيلع

وباهلیبآافصاخشالاةيالوانيلعديمحلادبعةديبعىبال
هحالسذنخأوهتيبلخدكلذكناباهآراملف,ةديبع

ىیآراملفلاق.هبنيدتواذهندقتعتلهللاقو,جرخو

؟یخآایاهتذخآنیآنملاقءهتمیزعوهتمیرصةديبعوبآ
دبعمامالاىنعيكتعاطانيلعبجوآىذلانماهتذخأ:لاق

.هلنيبتوقحلاةديبعوبالبقفباهولا

رفعچنيیسومرصاهمويا__

خيش.هللاهمحررفعجنبیسومرصاهموبامهنمو
٤لبقتملا»باجتسملاءاعدلابمرکملاو>لتبتلاوكسنلا

هناكمهقانعف.ةفلتخممهراكفأومهبراشمو.,مهنادبابنوقناعتيمهناىنعي(1)
ةوخأوهبحملالحاطن
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هنالةيدابلاملي

نماهيفنكمتيال
ةراهطلا

ءلزاتملاىتسأبنابق.اهدعابوسفنلات!اوهشضقر
ايندلالهآىردزا.سضافالاتاجردیفىقرلابچوتساو

اهيفاولذبنيحاهنمهظحعابو.هوردزادقنأنوریمهو
ءنيغايندلایرتشانمناقتحترهورتشاومهسئافن

ءكرتامهيلعناهبلطامفرعنمف:كردلاهيلعءاجو
اهیفهعابالو.ريصقتیذبموللاليصحتیفوهامو

ىوقأةدهاجملاو,هيلعبلغاكسنلاناالاءريصقب

.هنيقي

نمةنسجرخرصاهماباناخئاشملانمةعامجثدح

نبسورمعوءوهءعيبرلاناوأىفةيدابلاىلانينسلا
نمةيربىفءامريغىلعامايااثبلف,هللاامهمحرحتف

تارضحاذااوناکامناءهبنوأاضوتيامنودجيال,ضرالا

ءكلذلرصاهمیب!رطاشردكتو‹.اولصواومميتةالصلا

اممموحشلااهيلعوبرتبولق:لاحلاهذهلاماذلاقىتح

لهآعمنيدلاةمالستلقء.ةربغلااهولعتهوجووءتنمس

كرتنناانبلمجيالهللاو.ردملاىفنيدلاامنا.ىيولا
باعنممنوكانافاخالىنتاوانتاوهشعابتالنيدلا

اوعبتاوةالصأااوءاضأ»:مهيفلاقفلجوزعهللا

لاقنابسورمعهيلعدرف.«ايغنوليفوسفتاوهشلا
مميتلاهللاحابادقف,هفاختامكلذىفسيل:هل
هللاىلصهئيبتناسليلعوهباتكىفكلذناباف.ةرورضلا

ىفايقلاعلطقو.لضفلاءاغتباىفكلذو,ملسوهيلع

:لاقو«هللالضفنماوغتبا»:لاقو«ضرالانملهاجملا

اعيمجكلذعنقيملف«ءاماودجتملف»لاقو«ليبسیرباع»

بحصتساهناولیقهلزنمیلااعجارلحترالبرصاهمابا
لصواملف,هلزنملهآهبفحتيامهريغودبزلانمهعم
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ملیتح,نکماامهتیرقرايدنمرادلکیلایدهیلعج
ىتح,هلردقامكلذنمتاقدقوالادحاهتيرقبقبي

لاقو.كلذنمهلانأف,انكاسمهعمناكفيعضیدوهي

كتمحرنمهسنتالمهللاىنسنيملاضيآاناو:ىدوهيلا

یدوهپايكنمهتدرااماذهوءكلذدنعلاقفءكتمحرب
لخديف.نيليوهفطعيامداراهلعلوتلق.ءاعدلاىنعي

ال»:یلاعتهلوقلهجيالرصاهمیبالمفالاو‹مالسالا
هللاداحنمنوداويرخآلامويلاوهللابنونمُؤياموقدجت

یتحمهاطعافناريصلانمرصاهموباعمجوليق«هلوسرو
ءمهبرنايبصلاءلاعدفةورجليقدقوءمهعمتناكةره

ةلئاشءاعدلاىفمهومهفالتخادنعةرهلاتدهوشدقلو

لاقف.هوركذاميفىلاعتهللاىلاىعادلاةئيهكمهعماهدي

اهنكساوةمحرلاوةفآرلاقلخهللانا:دهاشامدهاشنم

بولقاهنكسأوةوفجلاوةوسقلاقلخو.نينمولابولق
دوعسمیبانعهلثمیکحدقرصاهمیبآ

1.هنعهللاىضر

رصاهمابانادحاوريغنعحوتوبآخيشلاثدحو
جرخاذاهتداعو«تارسمعبساهيلعجحناتأهلتناك

دوعتيناكهلىلصملصواذایتحراسءحجحلاىلااهجوتم

كانهناتالاقهنتف,هللاوعديكانهفقيفءهيفعوكرلا

قهنتالمث,هلاصفنابهتيرقلهاهفرعياهقيهنف.ةقهن
وعديفلصيىلصملاكلذبفقووداعاذاف.دوعيىتح

كحشيفءعجردقهناهتيرقلهافرعيف‹اضياقهنتف

لوقيف؟تقهنهناتانوعمستانولوقيو.مهلاهجومهماوع

ءةجحلامكيلعتماقادقواهبنوكحضتمل:رصاهموبامهل

رصاهمابآنارکذو؟ليبسلاةعاطتساىفمكرذععطقناو
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ءاهالطعضرتةلازغبمفهنوُوشضعبىفةرمتاذجرخ

وياانااهللاقف,اهالطتلزعو.ءترفوترعذهتاراملف

ةقنقنعمسهناركذو.تعجرفءكدلوىلاىعجراءرصاهم

ءاهعزتنفاهنيعبةقلعتمةقلعدجوفاهيلالزنفةعدفض

.معنیا:اهساربتموأف؟ةفيعضايكتذآلاقو

ىتازملانامثعويا

.هللاهمحرىمكدلاىتازملانامثعوبامهنمو

هيلاعزشمملاءءايلوالاتاماركو.ءاخسلاوراثيالاوذ

ىفكلسءاخرلاوةدشلاىفدوصقملا.ءاعدلاةباجتسال

هەدعبياميفهدهجىرحتو.كلاسملاجهنأدهزلاوكسنلا

اذهنامثعوباو.كلانهوهسيلفملعلااماو,كلاهلانع

هنکل.رادبهلامیدقلبجلاسیلو.ةسوفنلبجبنكسنمم

راسيالاىفهعسوامهعسوو.رارقتساريخرقتسافهلزن

ىلعبلغامهمساىلعبلغمهدحاكهريصملو,راسعالاو

اذاف,ةيسوفنلاةفللاباروهشمهمساناكف,ناسللاكلذ

.(نامڻاب)اولاقهورکذ

ناکفءةسوفنلبجبتعقوةعاجمناركذامهتماركنمف

ءیقتسیامویجرخفءاريعشةقوسومةفرغنامثابدنع

لاقفبئذاذافرظنف,هبنيمتسيادحأرئبلاىلعدجیملفيمسيقلاناوياب

دجنمل.ةيبرملابهتمجرتامالكةيربربلاناسلبنامثابهلرخياو
ةفآايءاقسلامفىلكسمافملهفءكاوسءاملاىلعمويلا
هتمجرتامباضياناسللابهباجافبئذلاهللاقطناف.منفلا
ءنامثابايكلثمتسلذا.ءیتشیعملیصحتیفعاسانا

هسآرلخداىتحلبقابئذلاناركذفءىلوحلاريعشلارخدت

نامثابلمف.,ءاقسلامفهمفبكسمأو.ءاقسلاةقالعنيب
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نامهلافءدليلاىلانامئاببلقناوبئذلاراسوءهءاقس

.اهيفامعيمجبقدصتف

,ناتسبنامڻابلو,نينسلانمةنسطحقالبجلاناركذو

نامثابةارماتلاقف.هقارواتطقاستوهناصغاتفجف
انناتسبيقسيناهللاوعديهللقف4كيباىلارسءهلنيال

لاقهآراملفهيباىلعمدقىتحىبصلاراسو«كلهدقف

ىيصلاهملعيناريغنم؟ناتسبلامكلىقتسالكماكتشعبأ
ةباحسهللالسراقهيرنامثاپاعدقهللاقف«مىش
ءهروسجتضافىتحهتقسفخيشلاناتسبىلعتماحف

ةباحسلازواجتملو.ءارضخمءازتهمحبصأف.(1)هروكسو

نيصملابةباصالايشكصخشهبزاتجافءخيشلاناتسب
لينلاىفهناكناتسبلااذهلابجعلاقفءهرارضخاىلارظنف
اعدفكلذخيشلاغلبفهراجشاتلبذوفجناثبليملو

جرخفليفءةيصوالباديرفهللاهتيمينابنئاعلاىلع

ءادیرف«اتیمهقیرطیفدجوفنیداصحلاىلاادنفهلزنمنم
برسیفلخدلبلیقو.حيرلااهتفستفهتيصوبتكدقو
دقنيربخلاالكىلعو.تامو«هيلعمدهتافءالفطرفحي

فكيملوءهفرطضفغيملفامدقتمهسفتنمكلذملع

وأ.هللاقلخانسحتسمرظننمىلعبنذىافالاو,هناسل

تلانممتجاتادهتجمتاحلاصوسنثالثاخويشلارکذو

لاهجموقلايتقاسهللاناوليتست]:نهادحاتلاقیتح

 

.املاةيقاسوأ.,رهنلاهبدسامرسكلابركسيعمج(1)
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نامئابتبوزش
ةبعتملااهنينماو

هللاینمحرف.مهنيدرومانم«هيلانوجاتحياممهملعأف

ىنمتاةيناثلاتلاقو.ميلعتلاوملعلالضفنمءمهملعاامب

دقودربوطمتاذةليلىفنيملسملانمفنيلاىوآولنا

جلاعافضهناف‹عوجلاودربلامهتمنكمتوءطملامهللب

ءمهبهللاىنمحريفءعوجلاودربلامهنعبهذياممهل
ولىنمتاةثلاثلاتلاقو.نيحلاصلاةمرحوةقدصلالضفل

هنعزجعيامىنلمحيفةضاضفوةظلغوذلجرىنجوزت

عاونابىتقاطقوفةمدخنمىنفلكيو.ىلثم

كلذبلاناف.هعيطاوكلذىلعربصاف,ةرشعلاءوسنم

ىذالاىلعربصلاو.لعبتلانسحلضفلهللاىنمحريفاريخ

.نهنمةدحاولكةينمالجوزعهللاىضقف.لیق

نامئابتنبوزنم‹ةرشعلاءوسلالعبلاةينمتملاتناكو

اهجوزتاملف,ايتازمهموقنمالجرهتنبنامڻابحکناف

لاقف۽مامىلعاسنپنمیتحیضموهللمجلعبکر
تناكوءیدعبماقملايفاهلنذآالینافنکیفوزنمتناكنا

ءاهلعبرئایفتراسوتدترافاهءادرتذخافتماقفنهیف

تعفراذاتراصف«(1)تيجویتحتشمفءةلجار«ةيفاح

الزناذاف.الزنينأىلامدقلاعضومىفمدلاذاامدق

اهلاحو,هلاحكلذناكف:هتدسوفاهئادربهتردتباوتماق

ناکف,سانلانعةذبنباتيباهلىنبفءهنطوالصوىتح

هاقلتامناکكف.ةارمأاهيلعجؤزتمث«نسحتوءاهيلاءىسي

ودبيىذلاناكو.ةدايزىفةرشعلاءوسنمخيشلاةنبا

مويتاذناکاملف,ةدايزىفربصلاوناسحالانماهتم

نزوهلمالکبتملکتف.ءاهبترسدقاوداجلھالةلفاقاذا

هللاىفینروزيدحاالأ)هتمجرتوءںیربلامانغیف
 

ةيفاحىشملااماذأواهمدقتقر(1)
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ىفاهمالكعقوف(؟ةشحولاليزيوءسوفنلامغبهذيف
اولصوىتح«مهلامجاهباودحفةلفاقلالهآضعبعماسم

ییحیایرکزوباكلاذبنطفف.اهمالكاوركاذتو,اوداج

ءخيشلاتنبمالكهناملعفىتاردسلاسنوينبا

یتح«اهترايزىلامهبدنيخئاشملانمةعامجىفاوشمف
مهعمو.خئاشملااهيلاجرخف.ءكلذنمهدارمهلرسيت

صيمقىفةلصفنماهودجوفاهيلااولصوىتحناسشثاب

ءايركزوبااهللاقف.ةميلانماجراخ.اهتميخحلصت
لاحلااذهىلعكاراالواجراخكتزانجدجاناراتخألىنا

اڻالثاهدنعاوٹکمو.اهنمناکاممتباتف.اهباتتساو
مايآةئالثةماقاىفمهيلاتبغرففارصمنالااوداراف

اودارآو,لايلتستضماملفارلمنفىرخأ

اتهاهیئبصتنا:ءايركزیبالتلاقاهعادولارعمتجاو
ءلعشقفءةشحولاىنعبهذتو.اهبمكركذال

ءةشحولاىنعتلزاهلتلاقف.احدقاهيلعتأفكاف
ءتارورملامويتشطعالءىتاردسايملعلاىنتملعو

ءدئادشلامويىلوقلبتارورملامويىلوقتال:اهللاقف

نوکيام دئادشلاو« ايندلاىفزوافغملاتارورملانال

نابءاضقلاقبسىتنباینامڻابلاقمٹ.ةرخآلاىف

الفىرآامبكلماعف.هنيبحتالوهبحاالنمكتحكتنا

مرصنتالناهللاوجراىنافیربصانکكلو.یعزجت

ءكيلعهللاجرفيوءتومينمتوميوالامايأةرشع
نوزومىربربمالكبلوقلااذهو.بصنلاكنععطقنيو
نمرشاعلاناكاملف:ليقءاوضمواهوعدوفلاق,اضيأ

نوحتمياولمجف.مهلرئبىلعهلبااهلعبدروآاهعادوموي
مهفءرشبلاىفولدلاطقسوءاشرلاعطقناىتحنوقسيو
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ىذلاوهنوكيناالاىباف.ولدلاىلالوزنلابهديبعدحا

مث.اهدشولزنفهللاملعىفقبسالكلذوءلزني

ء.شبلاىفرفحپیداحناىلاهوعفرفینوعفرا:مهللاق

‹هانيیعضيب«هافرغاف,هلدصردقميظعشنحاذاف

ءهراغىفشنحلاعجرف«هولزنافینولزنآ:مهادانف

عضوماضيآىداحاملفهوعفرفینوعفرامهللاقمث

ءهولزنافینولزنآ:اضيآلاقف.هلدصردقوهذاشنحلا

كالهلابنقيآىتحینوعفرأ,ینولزنا:هلاحلزیملف

هبنچوهذخاشنحلاناكملباقاملف,ینوعفر):مهللاقو

هللاىفكوهماظععضعضتالااوعمسامفءهراغىلا
٠.لاتقلانينمؤملا

ناربيسياهيلجنيحهنا:حونوباخيشلاركذدقو

اهسفتبءاشعلاتحلاعفاهنيحنمتماقالزناذاف,امهراهن
لازتالفدجهتلاىلاتماقمث,اهنوؤشعيمجتحلصأو

ناكف,حبصلاىلصتفءرجفلاعولطىلاةدجاسةعكار

.اهلعبلزنمتلصونأىااهبأداذه

نبیسومرصاهمابابحصنامڻابناخئاشملاركذو
هنامهوتيرصاهموباوجحلاىلاهجوتلاناديريرشعجزئاجعلافرصتءوس

‹ءرصاهمىبأىلصمالصوىتحهلاعدومهعمجرخ

ظفحىفقبإ:هللاقفءهللااعدقهناتاهبتفقوف
نبىسومايكلذلوقتوأ:نامثابهللاقفنامثابايهللا
متغلاولبالاىعرناتلعل؟كدبميقاینایرتوآ؟رفعج

ابحطصاف,هللاىلعلكوتفتمزعاذافرصاهموبآلاقف

نمملجرهللاقیتحءرصاهمیباىلعنامثابةنوُوؤمو

ءاولعففءهبموقأليلانامثابكرتأءجحلاىلاامهعمراس
ىتح٠.هتنوؤمبفلكتملالجرلاهنومينامثابوءاوضم)
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:نامثاببفلكتمللزوجعتلاقفءزاححلاضرآاولصو

ءنامثابیلخو.اهلوقبنخاف؟هلمحتیتمیافاذهعد
سفنیفتیقبفءالوآناکامک.رصاھهمیبآیاداعف

انلصو:هانعمامبملكتفءزوجعلامالكنمةضاضمنامثاب

ةآرملاتبهذفسوفنلابركعضوموءزاجحلاضرأ

٠لاجرلاكاياءكاياليسايفاهيلعناكنلنيدلاتبثو
ءلاقامكوأ.ربعينمنهنمعدتال زئاجعلاكنودو

رضيملوءزوجعةئامثالثهيفكلهفاليسهللالسرافليق
یضررمعمالكنمظفحدقوليقءلاجرلانمادحأ
هنعيور,نهنمرذحلاهعمىغبنيامزئاجعلاىفهنعهللا

نسمىلابحا.اقراسنيعبسیتیبیفدجانال:لاقهنا

اذهريغنماذهناکناو.ةدحاوازوجعاهيفدجأنأ

.ىنمملا

تدارآاملف«افكت»هتنباهترازنامڻابنایور

ليقدقوءاهلعبلزنمىلااهغلبيلاهوبأاهبحصعوجرلا
طماهباصاف.اهلعبلاهئادهاتقوىفناكامناكلذنا

یبایٹىلعفاخاینایدلاوایتلاقف‘ناتاىلعتناکو

بايثلاىلااهجايتحاوءسورعلالاحملعتتناو.للبلا
امف,ءاقنلاوةفاظنلانماهلثلىفبنيامو.ةديدجلا

ءىشلتبيملوءاهرتسيواهطوحيناهللااعدفليق؟ةليحلا

تلقءهيلعتبکراموهناتآونامثابلتباو,اهبایثنم
.زيزعبهللاىلعكلذامو

ىسوفنلاىدهم
هردمو.لادحلاموق.هللاهمحرىسوفنتلایدهممهتمو

ىلعجتحملا,لالدتسالاوناهربلاملعىفمدقملا.لاضنلا
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لالحلانيبقرفلاىلعوءلاحملاةلاحتساوءنكمملاناكما

عدارلا.لازنتيعداذاعردلاوشحمعتلو.مارحلاو

ىفهئابناركذنمىضمدق,لالضلاوعدبلالهأمايقل

ءنيدحلملاحججحهضاحدانمناكامو4مامالاىلعهدوفو

ةدايزنعنغموقافآلاىفروهشموهام«ماقملاكلذىف

٠.مالعا

دئاکمنمدصنمدحأوهايدهمناخئاشمرکذو

ىتح.ثادحالاكلتهيحاونىفعيشينأعمقو.ثافن

٠ءلاوحالاكلتنمدهوشاميفءلاثمالامهضعببرض
یفناکناوسمشلايسمتراسومهلاوحاتنسحتساو

امنا.اهنعانرذتعااناف.ريسيلاضعباهظافلاواهعضو

مهلاكفءربربلااهلقانتيلىربربلاناسللاباهعضاواهعضو
امظافلالانمدعيملوسخبيملوففطيملمهعاصب
اورکذ.هنومهوتيثيحببرغاالوبرعاالو‹هنومهفي

بضغلاديدشناكوهللاهمحررفعجنبرصاهمیبانع
الثمبرضهنا,هاهتنمبسيلملعلاىفناكناوهللاىف
اللرصاهمیباةورجحبنتلاقو.ثافنىفهسفنیف

قئالستتاىتحاهلكأيداكدقو.منغلابئذلالكأي

هسفنةورجلاىنعي.منغلاتنمأوبئذلابرهف«وغيو»

ىنعيو.رصننبثافنبئذلابىتعيوءملعلاىفهفعضل

امهو,اسورمعو.ايدهمقئالسلابىنعيوءةسوفنمنفلاب
ءمنفلابئذلالكابىنعيءوفيو:هللاقيلزنمنم

نابماياهزازفتساو.,لبجلالهاىلعثافنذاوحتسا

.ليلاضالانمدقتعاو.ليدبتلانمثدحاامىلامهوعدي

ليلضتىفهديكامهبهللالعجفنيلحفلاتفداصف
.ليجسنمةراجحبهيمرتاربطامهنايبنمهللالسرأو
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نتینصيروسموپا

دحا.هللاهمحرىسوفنلانتينصيروسموبامهنمو
ةينالعلاىفنيصلخملا,ربلالاعفآىفنيدهتجملاخويشلا

ءهبلقىناعمترمعوبرشوهيلعرهدلالكأ,رسلاو

ءثالثلامئامعلاىتفأءبرخدقهمسجناينبناكناو

هريشنودناکنئلو,ثارثكاهسفنةبساحميغبسيلو

.ملحلاوءعرولاىفقافدقف«ملعلاةجردىف

انكسمانتفلاتعقواذا:هلاوقانمظفحاممناك

ءاتلجراو.اننويعو.انتنسلاو.انلاوماو.انيديإا

ءهيلاانرماانضوفو,لجوزعهللاىلاانبولقرماانلكوو

نسلاىفةياغلاغلبىتحرمعدقخيشلااذهناكوليق

اممايالاىفدجاملیتحتشعلوقیناکو.مرهلاو

ءدالوالاىفالو‹«ناوخالاىفالوءیسفنیفالو«هدیرآ

ءهيفانااممىنحيريناهللاوعدأف.ةليبقلاىفالو

نامزیفناکامناو.اذكهلقيملحونوبآخيشلا:لاقو

اهلعلفانامزهدعبشاعوهللاهمحرباهولادبعمامالا

نمیدبیناکامعرصقوهديباملقوهمسجفعض
يضرمنم«بابشلاناعيرىفكرداامدقفوتالصلا

ةنسلأتابشبهوزخووبراقالاكئلواهمال.تالاحلا

هنافرعوهتفرعمنماوفرعاماوركناو,براقعلابانذاك

هتاسحانمةدجلانيحهودجواوناكاممدعلاعماومدعام

ءاباستحاهباصااممتكو.ناثدحلابلقتبنامزلاريغتو

دجأمل:لاقنآهتیاغف.اباوثهنامتکبرخدينادقتعاو

راذتعالااذهخئاشملاعمسالو.بحأامىسفننم
ءهباوصاوققحتو.هونقتاو.هنعهوظفحو.هونسحتسا

ولوءىطخم.بيرغهليجريغىفخيشلانال.هونقياو
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خيشللانبا

اهتبوصتساواهتنسحتسااملانآكلذكو.بيصمهنا

.اهتبذهوءبيترتلانماهقحاهتيطعا

ءضيحلالئاسمنمةلأسمنعهتلأسهلاتنباناركذو

ىلصاناینارتآهلتلاقمٹ,كلذنمتاراماهلتفصوو

تلاقف؟یتنباایینميحتستالا:اهللاقف؟المآاذهب
مويیلهللاینتقمیناینیدرومآیفتیحتسانایشخا

ةمايقلامويهللاكتقمياللاقفخيشلاظقيتسافءةمايقلا
لهآىفردقلاةميظعهذههتنباتناكوليقءىتنبااي
يوراممف.ةريثكلادئاوفلااهنعىورينممو«اهنامز

لاقیتح.مويتاذهعمتسلجاهنااضيآاهیباعماهنع

ءلضفامهلاوقأ:ىهتلاقف,مهلاوقانملضفانوملسلملا

ءمهدعباهبعفتنيءمهلاوقاىقبتونوتومينيملسملانال
مهلاعفأالاوءضارعالاىلعماسجالالضفديرتتنكناالا

دقوناثدحتياموياسلجوليق.تاقولخملالضفانيدلاو

ءافصىلاخيشلارظنفءسمشللاهارشنوامهبايثالسغ
ةراهطكىبلقرهطلجوزعهللاناتينمتلاقفبايثلا
یبلقرهطتیدیبنوکيناتینمت:تلاقف,بايثلاهذه

كنا:اهللاقف,هالومىلاهلسراوءبايثلاهذهكهرهطاف

.ىنامالایفیتحینمغلبأل
ريخلانبهللادبعدمحموبا

خيش.هللاهمحرريخلانبهللادبعدمحموبأمهتمو
ىفرمعملاءصالخلاكلاسمىرحتملاوءصالخالاوىقتلا
ناكو.ةعاسالوامويةدابعلانملخيملىذلا,ةعاطلا

اهنمفهببرضتلاثٹمالاتناك.ارثآالضاف.اربکاملاع
ةسمخعيضنمكاباتكعيضنم:نولوقياوناكمهنا

.خلانبهللاديعلثمالاعرشع
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یوادتينارمأفلاعسهباصاةرمتاذهناركذ

اتيزیآرفامویماجفاهبلحبحابصلکهئیجيناكفةقان
یئادغرضحلاقف؟اذهاملاقف.ةنوتيزقاسىلعليسي

ءانالاتأفكافمداذافیدیتعفرفةديدحیدیتباصاف

ملكمدلعلوتأطخأ:هللاقفةنوتيزلاىلعهيفامب

هجونمةراهطلاوءاهجونيعستوةعستنمهجوتيسجنلا
نيدلاىفانيلعهللالعجامف.ةراهطلاتبلغ.دحاو

عمسلاليقثناكوهعضومدجسماماماناكو٠جرحنم

هتءارقهفلخنمعمسيىتحءسلاةالصىفرهجيلعجف
تناوكفلخةالصلاىفانعسيامسنوينبىيحيهللاقو

نباايكعامسفلكامللاقف؟عمستامالافلكتمل

سلجيراصفعضونسآاملف,كلذىلعىدامتو,سنوي

ملتناوكفلخانتالصلاحامهللاقف,انموقسولج

اهدعبمويملفرخاتهنمكلذعمساملف؟كتقاطالافلكت

.هللاهمحر

سنوينبیيحيءايركزوبا
ناک.هللاهمحرسنوينبییحيءايركزوبآمهنمو

دهجلاودوهعملابهسفنذخانمموءدهزلاوعرولالهأنم
ىلاايداه,حالشفلاقرطىلاايعاد,حالصلاىفايعاس

ءبوصتنياتايرطقلازيحتمداسفللاريغم٠.داشرلا

٠.بوضنالوروغهربلهانلسيل

بلغتةراهطلا
امهمةساجحللا

اهجواهلتدجو

سبرغملاةالصىلصاذاهتداعنمناكءايركزابآنارکذ

ىتحدوجسلاوعوكرلابءاشعلاةالصنيبوامهنيبلصو
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مشءرتويمثءهبلفنتلاداتعااملفنيمثءاشعلاىلصي

دقو.هللاهمحرهبآداذهناكف.تاولصلاعيمجلطاتحي

یتساریلاروسمیبآنبءايرکزیبآنعاذهلثمیکذ
.هللاهمحر

ءراکزمآیعدتازوجعرازسنوينبییحینارکذومورحمحيحشلا

اهيفسیلاعوجةكلاهاهدجوفةدهتجمةحلاصتناكو"7اكنم
نمعمسفءسؤبوةعاجمةنسىفكلذوءاقمرالا

خيشىلاءایرکزوبآیضمفءلیقانبلیهتشآ:اهلوت
مأجاتحمبهملعاوانيلهنمیعدتسافتبكابهللاقي

الچرروكتبكابناكو.هيفاهتوهشوهيلاراكز
هباهلضيبنالهللاو:لاقف.اليخباكسممءارثكم

.انبلناءولممناميظعنابضوكاذذأهدنعو.انارصم

نمةورعبامهنمةدحاولككسمتناتماالااهضخميال

يخنمءءايركزوبآسيااملف.ءامهمظعلبضولاىرع

اهدجودقوهباهءاجواسيحزوجعللجلاعوعجرتيكاب
ليصحتىفلاتحيلعجوعوجلانماهنانساتفلتخادق

يوقواهسفنتداعیتحائيشفائیشدوعباهيفىفءاسملا
؟عوجلانمىماظعذشنأىذلااذهنمتلاقن.اهتمر

تردتيامثةسلاجتوتسافرانلانمهماظعهللاذقنأ

ىلابسنامىرتتنأف,اهبرهللاةعاطواهتالصللاقتنالا

تلمتشااهنافلئاضفلانمةياكحلاهذهىفءايركزىبأ

لجرلاناملعتلكلذ.ةدومحملاتافصلانملوصفىلع

هنعمهقوعيال,مهترخآرمأمهمهناكامناهءارظنو

.قراطايندلاةايحلاةرهزبرارتغالانممهقرطيالوقئاع
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ه250300ةسداسلاةفمبظطلا

اولدبتو.ءامغرصصنخغلاقوافااوعرجتنيذلامهو
وفصدعباوراصو.امغسفتالاةحاردعب

مهناف,هردقوهللاءاضت:كلذلكو.هردكىلاشيعلا

هباولدبو.,راصعالانسحاوهوروهظلارصعاوكردا
سمشوضبقنممهيفوءراصعالارخآىفالذهوبلسو
ءلفأدقاهردبوالالفايملمهضعبوءلفطلادنعةمامالا
ةعاسلنوطيتفياوراصف.ةمامالالدعلظىفاوناک

ءهيفمهاممهرضيملفكلذعمو.ةمالسلااهيفنودجي

داهجالالذيو.ءبرلاطخسأامطخسىفداهتجالاىلع

هللايضرفسويودمحمنامامالامهنمفءهیضرياميف

مدقتدقو.ءةرطخةمجامهبقانمناىلعتهبندقوامهنع

اتهاهو.ةريسلاوخيراتلادنعامهفالساركذعم.كلذ

ءباهولادبعودمحموحلفالئاضفيفامداريانييعتتبدن

.باتكلالصايفامهدارفتاىلعاهناف

هنباوحلفانيدمحمنامامالا

دعبالاةمامالالايملهنعهللايضراذمحمنأرکذ
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ةناللثلاةمئالا

ملعلانيبنوممجي
دقوالامدقتامبسحاهليملهنعهللاىضرءاباناو

ىفماقوملعلانمعاوناةثالثىفقلحثالثلسلج

هتاو.طقةبطخداعأامو.,ةنسنيعبراوةعستةمامالا

هللاىضرهوبأهلأسف(وجوج)ىلارفسلاداراناكدق

بجيملةدحاوةلأسمىففقوتفءابرلالئاسمنعهنع

لاقف,نفسلانمعوجرلابهوبآهرمافاهفرعيملواهنع
زربآوزهجتنادعبءعجرف.ابرلاانيلعلخدتالئلمقأهل
يشخملعلاىفىهانتلانمهيلعوهامىلعاذهو.هلحر

كرعشيامهلككلذىفوتاهيشلاىفمطتريناهوبأ

.مهنعهللايضرمهتمدحاولكةليضفب

حتفنبسورمع
مولعلارحب.هنعهللاىضرحتفنبسورمعمهنمو

ظفاحلاطباضلا.رخآلاوهوقابسلالوأزربملا.رخازلا

ةساردنعهللاىفةدهاجملاهلغشتمل,ظفاحملاطاتحملا

ةفداصمنمهيلعنيعتامعملعلايفرحبتلاههليملوءمولعلا

سردلامزالءرياصورداصو«رباكودياكف.مومهلاكلت

ردصلابفويسلاىقلتيداهجلاىلعطبارمث,داهتجالاو
كلسىفمظتناىتح,رشغملاماقمهتماهميقيصنملاو

ال»(نوقزریمهبردنعءايحامهواتاومآمهبسحت)نم
ىذلامكموياذهةكئالملامهاقلتتوںیکالاعزفلامهنزحي

هعيشفلخنادعبميقملاميعنلابقحلف«نودعوتمتنك

شادلهالولىذلاوهوميقتسملاطارصلانيجهتنمهعايتاو

هكسمتلسردناوهرثارفعو‹.سمطناوبهذماملعم

ىباىناسارخلانعديقامهحيحصتومئاظعلاجئاوحلاةيقبب
تلوت,دئاقعلاوعورفلاىفتافنصمهلو(1)مناغ

ینایسوهتحخأهنوعمبیناسرحلامئاغیاهنودمځڂخسننمهبماقامىلايشي(1)

كلذرسبخ
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ءهبةبورضملاثمالالزتملودئالقلاورودصلااهدئاوف

ذأ,هبادهابةقلعتملامآلاىوذلابحو.هبادآوهمولعب

نبناميلسعيبرلاوباركذوهبیدتقينيدلاملعناك
هتامزلهآملعاناکاسورمعناهخايشانعمالسلادبع

ىفقبسيملهقفلاىفاغيلأتقلعينامههناانغلب

.ليزنتلا:هجواةثالثىلعملعلاقرفينأمزعهتقيرط
لئاسملانماهنمدحاولكبقلعتيامو٠.يآرلاو.ةنسلاو

ةئالثلادعاوقلاىلعهينبيوهباوبانمبابلكبترف
نوكيىتح.ثارتكالاوةيانعلاهجوكلذىلافرصو

ردقيملف,مالسالاعئارشمولعىففنصالازارطهفيلات

نوكيناهبرتومامحلالاجعابهلىضقلبكلذبهللا
.مامتالاولامكلاىلعهازجفهاونامباوثهل

مایامکحلاسلجمیفاسلاجمویتاذناکهناهنعیکذو

نامصخهسلجمرضحذا,سايلاروصنموباءاضقلاهالونأ

ىلدااملف.هيلعهبقلعتقحىفرخآلاامهدحابلطف
ءبجيملفهبجابولطملل:لاقف.بولطملاتكسهتجحب

هيلاماقهددلهلنیبتوبيجيالهآراملف,اثالٹهيلعررکف

عمجفسورمعايتلجعهٌؤاسلجهللاقف.هلجربهضکرف

اولاقف؟هذهمکمهللاقو,اهقلطامٹهديعباصاسورمع

ءاهودعتنالبقمتبجاذاةلجعمكنمهذه:لاقءسمخ

لتقءكمتاخذخفةئالثلتقبىلنذأتملناسايلاللاقمث
تاروعىلعلادلاو,هللانيدیفنعاطلاوقحلاعنام

.نەملسملا

اهوحابتسافةقفرىلعاوراغاعاطقةعامجنااوركذو
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فيلاتيلعمزع
هقفلایفبانک

للاةلاسملكدري

ةئالثلالوصالادحا



.لاوكاذذاروصنموياو.لبجلاىلااعيمجاوهتنااملف

عاطقلاوةقفرلاباحصأرجاشتف.ضاقسورمعو.لاق

اهبستيو‹ةقفرلاىعديمهلكفءروصنمىباىلااوعفارتو
لاقفءسورمعىلامهعفرومهرماىفراحف,هسفنىلا

لصجوةيحانةقفرلالهأسررمعلزعفءمهنيبمكحا
.ەددعوهتلمجوهلحرنع.ادحاوادحاومهلأسي

مهتمدحاولكةلاقمديقو.هعاتمةمالعو.هتفصو

نيلوالالآسامكمهلأسف.عاطقلارضحتسامث.ةداهشب

لحبرمآمٹ.ةداهشباضيأمهنمدحاولكةلاقمديقو

باحصالاقامقفواودجوف.اهيفامجارختساوةلومحلا

ءاضقانتم.اغلاخمافلتخمعاطقلالوقاودجوو.ةقفرلا

كثئلواو.ةقفرلاباحصاءالّؤهسايلالسورمعلاقف

مهليكنتو.ءمهسبحنعكلذبىنعي.مهلزناف,كفايضا

٠.مهيلعاهدرف.اهبابرالةقفرلاةلومحبمكحف

نبسوطامو.نیرجاينبدوادةرمتاذهعمسلجو
لهآرکذمهنیبىرجىتحاوثدحتف.هللامهمحرنوراه

لاقف.,سورشلهآاوركذو.بذكلالهآوءقدصلا

ةزاجاسورمعرهظافنوبذكيالسورشلهأناناخيشلا
تمكحامناامهللاقفكلذىلعهابتاعفيسورشلکةداهش

اتدراام:الاقفءسورشلهآعیمجامتیکزذا‹امکتداهشب

سورمعوتلق,نيلدعملاريغةداهشبمكحلانعفقوف,كلذ

اذههيلابستيوأردقلااذهىلازواجتينانملجآ

هالاقامسورشلهآىفالاقالنيخيشلالعلو.رواهتلا

عيمجبذكلانماءربذاةفزاجملوقلاكلذىفناهلرهظ

اههجاوينابداتو,ليدعتريغنمةلمجسورشلهآ
نمباوصلاىلا:هبناعجرياقيرطامهبكلسفةضقانملاب
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بستيال‹هلئاضفىدحاهذهو.خيبوتالوهنطخترغ

.اذهريغهيلا

نمچرخیناسارخلامناغنبرشبمناغابانااورکذو

يضرباهولادبعمامالاىلعدفيلبرغملاىلااهجوتمقرشملا
ةذيمالتنعاهاورىتلاةروهشملاهتنودمهعمو.هنعهللا

ىلعزاتجاف,مهنعاهعامسديقوءهللاهمحرةديبعىبا

یدامتو.روكذملاباتكلاسورمععدوتسافةسوفنلبج

باتكلاخاستناىفسورمعهنذأتسانادعبترهاتىل

سورمعنسحفثدحذئنيحسورمعوءهلنذآيملفروكذملا

فكعوهيضاوفءهخاستناىلعملعلايفصرحلاهلمحونظلا

ىفخسنللسلجاذاناكو.هيلعىلمتهتخاوخسنلاىلع

لصالاولظلاىلالقتنيف«سمشلاهكردتىتحهمزالعضوم

ىفاصرحلوحتيالباتكلاىفهنيعوءهتخایىديىف

لمكأ.دقوالاترهاتنممناغوباعجرامفملعلاءايحا

همضوىذلاناكملاىفهدرو.باتكلاخاستناسورمع

ںیحةطقنهءازجادحاىفیآرءباتكلالوانتاملف.هيف

ارابخا.ملعقراسینامس«معنلاق؟هذهتقرتسأآلاقف

اذهرٹایفو‹اءزجرشعیتئایفباتکلاناکوارمآال

الولو.اقرحوابصغترهاتناويدفلتنمناکامناک

تاهجببهذملالهالقبيملباتكلااذهبسورمعكسمت
ءسورمعةيننسحبكلذو.هيلعدمتعيناويدبرغملا

.هنمیو.هتکربو

اهعفدوباتکیفهتیصوبتکاسورمعنااورکذو

اولمعافیتیصوباتکاذه:مهللاقف.هتثرووهدالوال

هللاو كلذو.هللایدینیبمکمصخاناو.هنومضمب
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متاغیہاةنودمل

سورمععامتجا
بوبحمئباخيشلاب
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هلكوتسورمعما
اهتيصولع
رغصوهو

ةعقومويودعلاءاقللجورخلاىلااقهرمناكامدنع ملعا
ملف.هرکذمدقتامبسحء:دهشتسااهيفو‹«وتام»رصق

ةبلاغالاهئادعانمهللامقتناو.اريخالاهئارونمبقعي

عترمیغبلاعرصمناکو.اقرغو«التققزمملكاوقزمو

.ميخو
قرشملادالبىلااوهجوتهباحصاواسورمعنااوركذو

همحربوبحمنبدمحماهباودجوةكماولزناملفاجاجح
اوملسفعمهودجوفسلجميفهيلعاولخدف,هللا
ةفرعمنود‹سنجللالالجامهبرقومهبشهف‹هيلع
سورمعلأس.ةركاذملادعاقماوآوبتاملف٠.صاخشالا

وباناکنابوبحمنبا:لاقف.ةلأسمنعهللا.دبعابا

هنعالالاّوسلااذهردصيالفدالبلاهذهنمءىشىفصفح

نياعفرفءلئاسلاوههنا:هلاولاقف.هنمالادريالو

ءهسلجمنمهونددازو,هفرعالسورمعسلجمبوبحم
دبةلأسمنعءامدلالئاسمىفلاسيسورمعلعجمث
ملعلانونكمنماذه:بوبحمنباهللاقىتح«ةلأسم

هباحصالسورمعلاقكلذدنعف.لاهجموقىفهبنلعيال
ىلعمدقنیتحءباوجلامكلظفحاولاّوسلااوظفحا

مهدالباومدقاملف,اولعفف,انظفحامبمهربختفانناوخا

ظفحتمل:هلاولاقف.هبمتفلکتاممله:سورمعمهللاق

مث.انناوخاىلعاهبدرتللئاسملااوظفحاكلوقىوسائيش
.اهرخآنع.ةلأسمف.ةلأسماهداعااسورمعنا

عيضرسورمعوةافولاسورمعماناركذو
ىلااهلاولاقفءةيصولادوهشاهبتدهشأواياصوبتصواف
ىفىذلاكلذىلاتلاق؟ةيصولاهذهذيفنتنيضوفتنم

ميخوهيفتبمعترم:ىبنتملالوقىلاريشيفلؤملاو,ہفيرحتخسنلاىفلعل(1)
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ةيصولاىلعاهتفيلخناكف.سورمعىلاتراشاف.ىدهم
عضوىفعرشلاجرلاغلبمغلبوسورمعربكاملفليق

اهنمقبيملىتح.اههجوىفاهذيفنتو.اهعضاوماياصولا
لكشاوءهنعفقوتجحلاةيصولاىفدجوالهناوليق.ءىش

هتدلاولاوحانعةسوفنتاهجىفلاسيلعجورمالاهيلع
اهالوتف.ءةدحاوةآرماريغاهالوتواهلاحفرعينمدجيملف

ةجحلانالاقنملوقبكلذىفذخا.,اهنعجحوكلذل

اوناكاذاديبعلاوءاسنلاةداهشينيدلاةيالوىفموقت

ححينازجتسيملوءةجحلاهبموقتو.هلوقلبقينمم

هنافیلوتمريغنعجحينمنابلوقينملوقباذخااهنع
بجواىذلااذهف,لاحلاروكشمالو‹لعفلاىضرمريغ

رمالاقالاو,همظعتساالو,جحلابعصتساهناالهفقوت
.نيسي

نامزلاكلذىفاوناكةسوفنلبجلهأناخايشالاركذ

ىتحمهيرارذومهئاسنبنوجحياوناكفاجحسانلارثكا
كنظامف,ركذدولومةئامثالثدحاوبكرىفمهلدلومهنا

سيلنموالصاهلدلويملنموءرکذهلدلویملنمددمب
.مهعم

داوجنبنارديوفورعموباخيشلا_

٠.هللاهمحرداوجنب(1)ناردیوفورعمويآمهنمو

فوصوملا,فورعملاوراثآلاىذفورعمیبابكيهان

نقتملاءخذاوبلااهارذىقارلا,فورطملاومولعلاةساردب

داوحنبرايوفورعموبامسابريسلابحاصهتبثا(1)
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ةلاسمىفزف
ٹثرا

ميتيلالامنوصي

لزاونلاىفهلو.ملكتوأمقرىتمبيصملا,ملعو

لاكشاةفشاك.دپةبوجاأاتالضعملاةلئسالاو

عمجهناللمالابزافلمآهدصقیتمناکو,تالكشلملا

.لمعلاوملعلانيبام

لاسيلجرهيلعلخدفورماباناعيبرلاوبارکذ
هتافوبلصتملاهضرماضيرمهدجوف.,ةلضعمةلأسمنع

لاجرةئالث:ىهوةلآسملانعلجرلاهلآسف.هللاهمحر

صوآ:هلاولاقفضيرمىلعمهتتسباولخدٹالٹمهّؤاسنو

ٹاريملابمكنيبريصيىلامو؟یصوآأاذامبلاقف‹كلامىف

كلذفورعموبالاقف.هسدسمهتمدحاولكل.ءاسادسا

جوزتدقوءهلمعینبةثالثومالنيتخاواماكرتلجر
٠.نيتخالانارخآلاجوزتومالامهدحأ

لاقف‹ثيفتسملاكهءاجاميتيايبصناهللاهمحرهنعو

قوسلاىفلالديديیفیبافیستیآریمعای:هل

قابفيسلاىفىقحوىتخالعبءاياهلوانامناو‹هعيبيل

ةنبالابيصنرهشأ:هللاقفلالدلافورعموبارضحتساف

الولیلقبهموسينمدجيملف,لعفف.اهيخآبيصننود
٠.ميتيلاىلعهنوصلاببسكلذناكف,ريثك

لبجلاخئاشملافيسىدهاناورقلاريمازعملانايورو
مهفاطلاومهفاحتلاال,مهفالتخاوءمهرمأتيتشتديري
مهضعبلاقف.اوفلتخا.هللاودعةيدهمهيلعتدرواملف

ءاهيفعوقولابقحاةبيرلابحاصنالهبىلوأوهف‹هودر
هيلعوهامىلعهلنوعكلذناف.اولعفتال:مهضعبلاقو

۰هونفداوهورسکانورخآ:لاقو.,روجلاولطابلانم

ىلعدومخلاوعرولاوجرحتلاىلعروصقممهيأرمهلكءالّوهف
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الهيلعاوبارامومهنأشكلذنالتاهبشلانودفوقولا

اياطعناف.هوکسمانورخآلاقو:ليیق.هنعنوغیزی

.ةدسافلامهرومأسماليملاماهذخأينملةزئاجكولملا

یلدانمبیصاو.لیق.ةمالاروهمجدنعروهشملاوهف
اودهعيملامبايتفلانممهءاجالهرصبىفيآرلااذهب
ناىفهازاجىذلاهللدمحلاسوطامنبالاقفءهبلمعلا
ملو..هایندبصتخياموءهندبیفكلذةبوبقعهللعج
وبآوههرصیبباصملاوليق«هترخآىفةبوقعهللعجي
.فورعم

خيشلاىلااباتکهجوهرصببفورعموبابیصآالولیق

ءةوعدلالهأنماريبكالاعناكو,ىنازفلاديمحلادبع

املف.نيعلاءاودهنمدمتسي نادوسلادلببانطاقناكو

ءادلءاودهللاهأطعاخيشلااذهلابجعلاقهباتكهيلعدرو

فورماباهلوقغلبف.هنعهليزياملآأسيوهوبونذلا
عضريايبصىندعيوىبآازهيىنازفلاىرتا:لاقف
.؟هماهبا

اممةمالسلاوةبيصملارجاىنعيامناديمحلاديعف
دقفبمرحهنایریفورعموباو«ماثآلانمنيعلاببستكي
هللاعنصببجعتلاو,رابتعالاك,خلانماعاونارصبلا
سلاجمتويبىلايشملاوملعلابتكةعلاطمو,لجولع
تلق.ابيصمايآریآروانسحابهذمبهذامهالكو.ركذلا

عمءهايتفىلعةبوقعهباصاىذلانااودقتعامهنوکاما

ىلالامهنايغءاملعلالاوقانعجرخيملهنامهملع
خئاشملالبقهلاقامىلااولدعمهنافطوحالاكرتولهسالا

تاشئيسراريالاتانسحءمهلاوقأنمظقحو.مهلاشمایف

تفتليلنمىلاةبستلابةنسحملعلابملكتهنوكفءنيبرقمل
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روهتلاوعازنلامسحي
هفرصتنسحب

نملاوحاىلاةبسنلابةئيسطوحالاكرتهنوكو.ملعلل
ءاملعلامالكاودعينامهشاحفالاو.هسفنةبساحمداتعا

.قالطالاىلعةئيس

ارجاتناکفورعماباناانباحصانمدحاوريغرکذو

نسمدحالنزوامیاهیآدناکدیفاسلاجرهدلانمانیح
هسفنلذخأينأدارااذاوءةبورخهسفننمهدازسانلا

نيرشعبىصوأةافولاهترضحاملف,ةبورخصقندحانم
فورعمیبامانارکذو.نازیملاةعابتنماطايتحاارانيد
ىفةيصولادوهشتتفتسافىصوتلاهيلعلخدفتضرم

:اولاقف؟اهرثکاهيففرصینایلوآهوجولایآ.اهتیصو

ذفناف,ةرافكةئامثالثبتصواف:ليق.ناميالاتارافك

.اهعيمجفورعموب

.ةنوتيزنصغىلعرجحبارئاطىمرالجرناركذو
نامزیفرکذو.هلتقفالجرباصافرجحلاضعبرياطتف

ذنخأفلوتقملاولتاقلاءايلوأهيلاعفارتففورعمیبا

انبحاصناخيشايهٌوايلوألاقف,هيلالتاقلافورعموبآ
:فورعمويأمهللاقفرئاطلاىمرامنا.دمعتيمل

مكلةردقالومكنمهعفداالئلاوربصاوءاوكسما
انيلاعفدانولوقيلوتقملاءايلواناكوليق.هدرىلع

اوكسما:مهللوقيف.امولظملتقهنافانیلولتاقخيشاي

ءهدریلعنوردقتالوهناوخاىلاهتعفدالاو‹اوربصاو

ءامصخلانمقيرفلكهببطاخىذلاناكف«ةيدلابمكحمث
ةلآسملاىفملعالهفقوتناكو.فالتخالاورجاشتللاعطق

اوقرفتوءلاوقالادسآهآرامبمهنيبمکحیتحفالخلانم

.لاوحالارسياىلع
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هنالهخيشموليةهتظفاحمو,ربكلانمهئاربوهعضاوتنمركذياممو
اباناىكحامءهستنمهقاصتاوريسلايلع
همميت٠فورعمیباهخیشيلعهتءارقةدمىفىتسارلا

مزتحموهوهديبهيفلمعيهلناتسبیفهدجوفاموی
علخلمعلاىفذخأالهناف.ءهريغهندبىلعسیللیوارس

ملةلاحلاهذهىلعهخيشفيملتلانياعنيحفهبايثهنع

رفشغتسيوبوتيخيشلالعجف(1)ةطخلاهجرخاف.هلاهضري
ابانامث.عوجرلاهببجوتساافارتعااطخلابافرتعم
لبقىلبقاهجوتمموللاناكدق:هللاقف,همولدارآروسم

.موللاعفترادقفاهدعباماوةبوتلا

سايلاروصنموپا

نشاختملانياللا,هللاهمحرسايلاروصتموبامهنمو

عضاوتلاو,ةدايسلاوةفنالاعمجءنساحملافارطاعماجلا

ىلحاوعضخأولعنلانمعوطاهللاءايلوألوهفةداهزلاو

ءعتماولبجلانمدشاهئادعاىلعو,عفناولسعلانم

نسمیتسافرشلالزانمىفو.عضفاوتوملانمرمآو

ميلانمضيفادوجلاوملعلارحبىفو.عفرأومجنلا

ناو,لابشالالوحلابئرلافهللاىفماقنا.عسوأو

ىعريء؛لصففلاقو,لدعفىلوء(2)مامحللمامحلافعفاد

.اظحطظحىذلهللاتاذىفىريالو‹اظفحهللاقوقح

ةيقابهللااهلعجدقف.هبهذملهآىفةماركهلتناكو

ءةينارصتلااوقرافذنملدبتتملو.ءايشاةثالثهتيرذو

 

ةطخلاهمزلافوأ.ةطخلاىلاهجرخأف:اذكهىهف.اطقسةرابعلاىفناودبي(1)
فيارشلاديسلا٠مضلابنمامحلا(2)
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مهركذهيفعقوىذلاتقولاىلامالسالانيدیفاوعچرولخيملمراكمثالث

منغلالسانتو٠حمقلاةعيرزوءةيحالصلا:ىهو,كلذ7بااامس

جرحتلاوعرولابةثلاثلاوةيناثلاو.ةقباسةوعدبىلوالا

.لجونزعهللانمقيفوتوةدعاسم,هلككلذو

۰ءسايلاةيالومايأىفةتفبتامارجاتالجرناركذو
٠ليقسانلاعئادوبافورعمناكو.ةيصولاهنكمتملف
روصتمىباىلامهرمأاوعفرو.مهعئادوسائلابلطف

لكهيعديامةفرعمىلاهبلصوتياقيرطلأسفسايلا
ناحبقتساو.ةداهشلاقيرطمهيلعتدتشافمهنمعدوم

فطلتببلطف,نيعدملاعنميناحبقتساو«ةنيبريغبمكحي

اوتاه:لاقفءةداهشلانودبمكحلاىلااقيرطهتسايسوهيأر

ىلعامساهلدجونملكف.اهورضحافهتمزرآوهلحر
ىفمكحامناهارأوتلقءهعتمالاو«هبهلمکحءىش

عجر.ةنيبلاةماقاهيلعرذعتالهنالمكحلااذهبةيضقلا
هنكلبهذملاىففعضامهدحاىفونيهجولابمكحلاىلا

.طخلاىلعةداهشلاوةداعلاامهوةرورضلادنعهيلاعجر

هطاقساو.نييمدآالاقوقحهةحارطانمركذياممو

ناركذيام,ىلاعتهللاقوقحلايعرظوظحلاىوذظوظحةناسضحلابلوامالا

یباسلجمىلافورعماباتعفرفورعمیبالمعةآرما0

ةميتيفورعمىبامعةنباىهاهلةنباةقفنةبلاطروصتم
مضآامناو:روصتمیبالفورعموبا:لاقف.ءامصاختف

نئل:روصتموباهللاقف.ةربكدعباهنا,ىمعةنبايلا
ءىوغيولهأنايتفلنوكتىتحكبنلكنالتلعف
فورعمیبابناجیفيضرملابسيلهرهاظيلعاذهوتلق
مامالاىلاوهلماعيناىلابسنينانمعرواولجاهناف

امالمتحمهنافحصاذاىدنعاذهو.ةلماعملاهذهلثمب
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الاهنابةلفاكلامهتاوأ,همعةنباىلعايصونوكينا

يهالوءاهتقفناهيلعظفحتالو.ةميتيلاةيبرتنسحت
دقهناوءاليالاوةبارقلاباهتلافكبىلوأوهف.اهتناظحللهأ
فورعمىباهيزنتدارآروصنموبأناكفةنيبلابكلذتبث

نااماو.لمجارئارحلاىلعرتسلاىآروةحيبقلاهذهنع

وبااهآروهسفناهحکنيناكلذبدارافورعموبانوكي

وبادارآف.فالخاهحاکنىفو.اهمتيعمةريغصروصتم
ذخالاروصنموبایرحتوليقامفعضاباكترافورعم
فصونممدقتدقواليمجادصقمدصقامهالكف.طوحالاب

ىلعكلديام.ةيمتسرلاةلودلاركذدنعةينسلاهلاوحا

.هناكمولئاضفلاىفهتناكموهنآشولع

نولهسنببوفعيحيشلا

ىتاردسلانولهسنبفسوينببوقعيفسويوبامهنمو
نطقلاءهيقفلاملاعلا٠هللاهمحريفرطلابفورعملا
نيداهجلاوذ.ىكزلاعرولا.ىكذلاناظقيلا.هيبنلا

ناك.رتفدلاوىبلصملانيداهتجالاوءريكالا

ةمئالاىلعهتءارقتناكوحصانلاىآرلاخيشبقلي

هراشتساىذلاوهو.حياصملاكلتءافطنالبقترهاتب

كاذذاىهو.الاتبهلوزنیفنشکزربنبیسیعخيشلا

ىذنمولخيالو.ةدابعلاوسانللحلصتلاقف.ةرماع

اغليماهيفغلبواهلزنف.نالجراوىلاوغيراىلارفاح

.هدعبهتیرذوءاميظع

لاقىنصوأهنباهللاقفسويابآةافولاترضحالو

كلذىفددرتفةئيدرلانباايةيصولالبقتكارأال:هل
ىلاسانلاكبدننكيال:هللاقهدجىراملفمايأةئالث
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قيساكريغنكيالوءهيلاكسفنكيبدننمدكوآراهنالخيشلاةيصو

.ءامللرامسلاكو

ءهبغلبتيامهلآسيةعاجمىفرمدنملجرهدصقو

صخربهملعاف,قوسلاىفامصخرابىتفرعهللاقف
لاقف.ةعيدوارانيدنورشعوةعبراهديبتناكو,لامجلا

هرمأو,لامجةئالثاهبىرتشاف.الامجاهبرتشا:هل

راردناونالجراونيبةيبرمةعرزمضرأىفاهبزعينا

ةليلقمايأىفف.هدوزو«موطننادفیا»:هللاقيعضوم
ةصيدولابرمودقكلذقفاوف,لامجلالاوحاتحلص

نيرشعوةعبرأهتميقتفلبفءهموسفلامجلادحأقسهللاقف
عبىرمدلللاقو‹ةعيدولابحاصلاهعفدوهعابف.ارانيد

كلهاىلارخآلاىلعلمحتامهنمثبرتشاولامحلادحا
ةبازعلانأشنموتلق٠.هللاظفحىفرسو.كلهأردابو

ناةعيدومهنمدحادنععضواذااميدقبهذملالهأو

:اهيفدعتريغبحلاصملاىفاهيففرصتلاىفاهبرنذأتسي

.عونلااذهنمفسويىبألعفو.فرصتنذآاذاف

سانلانيبىضقيناكهئاضقةدمىفناكهناركذو

هئاکذلكلذوءءىشنعءىشهيهليالهرادلاغشالمعيوهو

ىلصمهلو.نالجراوبايتفلاىهتنمناكو.هربكةلقو
ءنويصمنيتنيبوه.ءاعدلاةباجتسالنالجراوبفورعم
.رجالاربنمةبرقمبسوطامنيتو

يلمدمحموبا

نسم.هللاهمحر.ىفرديالايلمدمحموبامهنمو
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ناالا,حادقاةركاذملاحارنمهيلعتيداوآ.حادقب

.«هللامكملعيوهللااوقتاو».هلاحرهظاىوقتلا

لجرقحبةداهشظفحيناكىلمدمحماباناركذ
هءاعدتساواماعطلمعاهيدٌؤيناهنمدارااملف«يسوفن
هناهملعاوةداهشلاهلركذ.هيدينيبعضواملف.هيلا
ناكامناماعطلاناملعواهيفهركذاملف.اهءاداديري

ىدنعنافكماعطعفرا:هللاق,ةروكذملاةداهشلاببسب

هللاقف.هيلعیباف.خيشايلكهللاقف.ةداهشكل

كتداهشقحنمهيلعىلامیمیرفلتکرتینادهشاولک
لجرلایعدتساوالاصاحمقدمحموبارضحاف,فرصتناف
اجاتحمهارتنميفهفرصافماعطلااذهذخهللاقف.روكذملا

لمحفهيبسبماعطلانمفلتاالهبطاتحاامناحمقلاو
دمحمويالمحوءاماعطهنمعنصوخيشللةدعاسمحمقلا

ءكلايعوءتنالكلجرلللاقوءماعطلاهبىسكواتيز.هعم

.كدنعنمو

مهداهتجاريثكلامهءاعدنيباجتسملادحادمحموباناکو

رکذامكلذنمف.اهئانسو.تاماركلاجردیفمهتعفرو

هترماتماقحبصااذااهتداعواهبلحيةرقبهلتناكهنا

املف,رفنتالو‹«كرحتتالةنكاساهبلحتفحدقلاتلوانتف
اهتضكرفءةداعلابسحىلعاهبلحتلاهيلاتماقمويتاذناك
ةأرلملاتماقف.نبللاددبتو,حدقلابکتناف.اهلجرب

ةعينشءوسةلزانلالااذهاملاقف,اهلعبلكلذتركذف

عمجیتآف.اردابمجرخو.هزاکعذخأف‹لبجلابتلزن

ءدلجیولكنيلجرىلعنيلفتحممهدجوفءلبجلالهأ
.ىیلاولانمباتکهيفءاج:هلاولاقف.هنأشنعمهلآسف

لاقوأ؟ةسوفنايءامدلاقرهتضايبىفداوسبألاقف
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ةلغذخانمجرحتي

نودباهثرحضرا
اهحاصیضر

ليقاذالاقف‹هيواجسورمعلاولاقف,نيملسملارشعماي
بوتكملالجرلااودجوفاولأسمثلاقءباوجلالطبقحلا
ءیربهناواودعتدقمهنااوملعاملف,مولظملااذهريغهيف

.اهومرغوهيلعمهتيانجاوموق

هسردوعرزلادصحاملفاضرأةنستاذثرحهنااوركذو

ءخيشلاىلعفقودقلجرباذاسيلالتلاىفبحلايصو

نذأملىتاملعتكنامهللا:لجرلاهللاقف.هدلوهعمو

ملیضرالاهناو.تبهوالوتعبالو‹یضرأثرحىف

هبرلماعطلاغرفاهنبالخيشلالاقفىكلمنعجرخت

.امهنيدةمالسبنييضارهنباوخيشلاىضمولعفف
فسويیبانبدعسحيشلا

قالخالاوذ.هللاهمحرفسويىبانبدعبمهٽمو

مولعلابلطىفداهتجالاو,ةديدسلاءارآلاو,ةديمحلا
مامالاىلعارقمولمبهيفسيلامالااهنعهقاتعيال
ءهةماماقیرطىلعظفاحو.حلفاودافتسافمدختوحلفا

بجاوبیفو,هماقموهنعهلیحرنمزیفهلاحیواستو
قئالعةعاطلانعهبلمتملوءثكانلاثكناملةعيبلا
هتفصركذنمةيمتسرلاةريسلاىفىضمدقوتاوهشلا

نمو«هقارعامرکوهمیشبيطىلعكلديام,هقالخاو

ىفهقبسهبفرصتام«هبابساونيدلامصعبهكسمت

نمهلمدقتوهبارضانمريثكىلعلئاضفلانمبورض
.بقاثلامجنلانمىوضأوهامءبقانملا

نيرکاينبدوادونيركايخيشلا
.هللاامهمحرنيركاينبدوادونيركايخيشلامهنمو

.دجوةدابعلاىفداهتجاو.دهزوكسناخيش

اهنعهقوعيالباوصلالعلو٠خسنلاىفاذكه١
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ةيدابلاىلانينسلانمةنستاذاجرخامهناركذدقو

قارتفالاىلعامزعاملف,نيقفاوتماناكفعيبرلالصفىف

لاقءیخآایینصوآ.دوادلنیرکایلاقاقرتفینالبقوآ

ءاردلاعضومىفالاكلهألزنتالوءكنيميبجنتستال
مهرغو.دحاوتیبیفكجاوزانكستالو4ةرتسلاو
.راصتخالابحولومحلامهاقخارک
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ه300-350ةعباسلاةشقشطلا

اجسيروسموباخيشلا

هللاهمحر.یتساربلانيجوينباجسيروسموبامهنم
ءبلطمعفرابلاطلا,بسنملاميركلابصنملافيرشلا

بهذموقيرطحضواجهانلا‹«بسكمعفتابساكلا

نيدلامدخبنطأوأنزجوأغيلبلكهفاصوأهنكزجاملا

بلط.«ايلعلاةجردلااهنملانفاهضفرو.ايندلاهتمدخف

زاحفحالصلاوريخلالهاتمدروو:اهنويعىوحفمولعلا
عطاقلاو,دراوللالهنمو.دصاقللالنومناکف.اهيٽاعم

بهذملاىفهتيب‹داشرلاقيرطىلاىداهلاو‹داسفلاليبس

ءتاكربلاباصوصخملزيملذملزتملتاتويبلاربكا

باقعالاءاسجنءابآلاراثآةيفتقمتاقنمهنمطقلزيملو

باتكلاءانڻاىفءهبهاذممیرکرکذوءهبقانمنمیضمدقو

یفرکذنسوءبابینداىلعهنمرصتقاولو,فاكوهام
:لضفلاىفملعىهىتلاهرابخانماذبنلصفلااذه
.لبتلاوةدايسلانمهيلعناكامىلعةلاد
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رقفاوعمجهرضحاسلجمرضحهارکذیامكلذنمف

نمیفناکو.اهتراکنواهتیبهوةبرجةريزجلهآنم

روسوباخللا

aهماننعضرعي

ىف؟ردقلانمهلنوکينایسعامبیرغلجر:نولوقي
ثيحب.زمللاوزمهلانمبورضو.لوقلاحبقنمعاونا
هعمسهزنیومهنعلفاغتيناكف.عمسيالثيحبوءعمسي

كلذغلبف.مهتبواجمنعهناسلهزنيو.مهيلايغصينانم
ناكوليق٠.كلذاومظعتساف.راطقالاىفبهذملالهأ

.ادحاومهلفحمناكاوفلتخااذاةريزجلالهأفئنيع

دقونيعمتجممويتاذمهامنيبف.مهراکنومهتيبهو

لبقنمروسمیبایلادرودقباتکباذا.مهسلجملفتحا

اذافباتكلاآرقف.,ةيبهولانممهعمنمو«ةيدابلاةغاوز

نوزمهيوكيفنوعقيراكنلاناخيشايانعمسدقهيف

نافكاذانولواحتيوكرمأىفنوكرحتيو.نوزمليو

انيلعسیلو٠كخرصنوانبايثانعقلنانربخافكلذحص
كمورينملاعرقو,كترصنىفةبغرحالسلاورزالاريغ

.ملعهبىلالوأاذهبعمسامل:لاقف.,كميضلواحيو

رخباتكوالاروكذملاباتكلاةءارقنمغرفيملوليق

انغلبخيشاي:هيفدجوفاضیآهآرقف,رمدةهجنمدرودق
ناف.,كرمانوكوليوكيلانوئيسيونوكرحتيراكنلانا
هرخآوكدنعهلوآنوكيركسعبكخرصنانربخافكلذحص

نسمغرفيملوملعاذهبیلامروسموبالاقف.اندنع
لبجههجنمدرودقٹلاٹباتکوالاىناثلاباتكلاءارق

اولاقمهناالا,نيمدقتملاىفاملثمهيفةسوفن
كلصنوفويسلادامغأرسكنانربخافكلذحصناف
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بناجهلملاعلایار
باوصلاشه

ارقيناىغبليام
رضتحملالع

هتفصوليمجلاربصلا

ملوكلذبىلملعاللاقف.انيدياىفةتلصمفويسلاو
مهناکرکذامکدحاوسلجمیفكلذلکوءهبممسا
هنعبذلاونيدلاةرصنىفمهتبغرلكلذلكو.اودعاوت

فلخناكفليقةليبقلانعوهنعظفحتلاومزحلاةرثكو

یمحنيعمجاانمامایتخانبا:لوقیكلذدعبدمحانبا

امثيحو.هسلاجميفكلذرركيلعجو.لكلاسيئرءىمدو

.مههيقفوموقلاديمعناكو,رضح

بئاغفلخوةلآأسمىفراكنلاوروسمويافلتخاليق

هباحصأاهنعهلأسمدقاملف,ةبرجةريزجنعذئنيح
:لاقفزوسموباهلاقامبو,اهيفهولاقامبهولمعاو
مهلهلوقروسموباغلبف.اجسيباصاومتآطخا
ءملاعلوقجوعيال:ءاملعلالوقيهلاثماوأاذهللاقف

.فلامهناولو

٠.ضيرملاراضتحادنعارقيامعروسموبالئسو
مويلاىلافورعماباتقرافذنمدحااهنعىنلأساملاقف

ىعجراةنئمطملاسفنلااهتيآاي):ىلاعتهللالوق:لاقمث
.(یتنجیلخداویدابعیفیلخدافةيضرمةيضاركبرىلا

نيباماعطعضوهنارکذامهتءاهدوهقالخانسحنمو

لقيملوجرخو.مهيديااولسغنادعبةذمالتلايدي

تقودعبمهيلعلخدیتحلکالانعاوكسماف,اولكمهل

نامتيشخ؟اولكأتملمكلاملاقف.ءةلسرممهيديادجوف

هءاجفنباهلتامو.مکانمرغانئشناواولک.مکمرغا

هيفامنودرويونورکاذتياوسلجفءهنوزعيخويشلا
؟ليمجلاربصلاامىنوربخا:خيشلامهللاقف.ةيلست
وه:لاقف:كدنعنمباوجلاهلاولاقف؟هتفصفيكو
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نمنيبيالو‹ةبيصملابحاصهجوىفةبيصملارهظتالنا
اولاقف؟هنمرسيالهفبعصاذهلاقمٹ.هئاسلجنيب

ءمدسيوههجوريغتيملام:مهللاقف,كدنعنمباوجلا

امواولاقف؟هنمرسیآلهفءبعصاذهولاقمٹ.ءمجويو

ءاكبلانألءروبثلاوليولابعديوحصيملاملاق؟وه
٠.سفنلاىفةمحرلاوةفآرلابنوكيدق

بويأنبنونحسخيشلا

ءهناوأهيقف.هللاهمحربويانبنوتسحمهنمو

نمثكىفیواتفو.لئاسمهنعتقلع.هناکمةدمعو

يفدعيناكوءتاياورمولعلايفهنعتيورو٠.لزاوتلا

ةرشتنملب‹ةيسنمريغةظوفحمراثآهلو.تايرادلالهآ

ءةريسهلظفحاملىناالاةيسلبارطلاتاهجلاىف
ةريغصهلئاسمنمةلأسمىلعهلقيلاعتىفتفقوالو

ءلضفلاىفهظحسخاببكلذسيلو.ةريبكالو

ءلصحلاةيلواوءقبسلاةيلوأنعهبدعاقالو
رودصىفمهؤامساةتبثملاتاقثلاةمئالاىفهناف

باتكلااذهىلعفقينلتبغرلبتنذادقوءتاقبطلا

ءابنالابيطنمهنعهظفحياميفهلتبثيناءءالضفلانم
روجأمهللاءاشناوهوءباتكلاةيشاحىفقلعيلف

ليسوباطخلاوبا
همحرىغاوزلانتتسنبليسوباطخلاوباكلذكو

ىنفانميفروكذم,ةقبطلاهذهىفدودعم(2)هللا

حالصلاةمسبموسومءةقدصلاىفهلاموةدايعلاىفهندب

 

ىنورابلاط292صىخامشلادمحاخيشلاريسعجار)1(
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يفاثئيطبال.هتقوءاملعناويديفموسرمهتيمستو

مهتكردأاميفاذه.قاحللادنعارصاقالو,قابسلا

امو.نولوانتيوهفاصوأنمنوطاعتيو,نولوادتي
دربزرطأف,ةياورهنعظفحاملذاةطخلاىلاىنجرخي

نعاهلهنیفكيف.ةياكحولوكلذنمهنعنكمااميهتقبط

(1).لقملادهجىلنوكيو«لمعلا

الغيرزخوباودلخممساقلاوباناخيشلا

وباو.4مساقلاوبامهنمو

نكميال.هللاامهمحرناينايسولاءرزخ
عمجاتحيالوفينصتلااذهىفهانمدقامىلعديزمامهيف

٠ديحوتلالهااماماامهناف«فيرعتةدايزىلاامهترهش
لكلو,ديرجلادالبنماهربغوةيليطسقبًاشننمرخفو
ىضماميفكلذبلطاف,ةعيضفوةدراسرابخاامهنمدحاو

اهيفامهنيبعقولئاسمانهاهركذنسو.ةعيشلانم
نمف(2)ءفاضاموضرغلاهمهسباصالكوفالتخا

نمماسياليخلاو.هركذنسوهيلعانهيتاملئاسملاهذه

.هررکی

ءةوقالولوحالو,تكسفهلاال:لاقلجركلذنمف"نواييلا
انمزلیامناانالكرشأ.‹رزخوبا:لاقف؟هيفمكحلاامالمخا

ءلامتحاةلأسملاىفلبمساقلاوبا:لاقو,رهاظلابمكحلا

ميمتتهسفنىفرمضاو,ناثوآلاىفهلاالىنعيهلعل

كرشلاىلاهجرخنالوءاريخالاملسملابنظنالو.مالكلا

نأ:هللاهمحرحلفامامألانعليقامكاذهو.لامتحألاب
 

٠ةيناثةرمبرشلا:للعلاولمعلاوةرملوأبرشلهنردصمكيرحتلابلهنلا(1)
اعابتوا

هنعلدعوأاطخأ(2)
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ىلعلمحاهوجولمتحيهجوبءاجاذاادحاناهللانيدنم

.اهنسحأ

بألارزخوبالاقاقحمظعاامهيانيوبألايفافلتخاو

مساقلاوبالاقو.دلولاقوقحبذوخأملاهنال,اقحمظعا

لوسر:لاقدقف.,ةنوُوؤممظعااهنألاقحمظعامألالب

لاقف:لئاسكلذنعهلأسال.ملسوهيلعهللاىلصهللا

كتدسوونييدثلابكتعضرأو.نيبنحلانيبكتلمحىتلا

ىغبنيالو‹ةياكحدرجموهامنااذهو.,تلق,نيدخفلا

نا.ردتلاةلالجوملعلايفهناكمىلعامهنمدحاولكل

ةهجولكللب.افالخهدقتعيواهبحاصهلاقامركني

هللاىلصهلاقاموثاريملاماكحأنمىرجياماهقدصي

ىنمسانلاقحأنمهللالوسرايلئاسهلآأسالملسوهيلع

مث:لاق.ءكمآ:لاق؟نممث:لاقكمأ:لاق؟ةبحصلاب

مساقلاىبالىناثلاو«رزخیبأللوألافكوبأ:لاق؟نم

.؟؟هبحاصهبكسمتاملهجيامهدحأناىرتفأ

لهآنمهسفنهاجنم:لاقرزخابانآاضیآرکذو
اهدهاجيملنمامأو.هلنيملاماوءاريخلانامافةوعدلا

اريخلانيهنالوالاىفمساقلاوبالاقف.اربخلانيالف

ريغاضيأاذهو:تلق.لمتحمىناثلاىفولاحلكىلع

ءهظفلهيلعلمحيليواتامهنمدحاولكلولوالانمديعب

.هفالخدقتعيناالو,رخآلاهركنينانكميال

نايرمينبنونجحلاصوبا

وذ.هللاهمحرنايرمينبنونجحلاصوبامهنمو

دحاوهو.ءاعدلاحلاصتاكربو.ءاغسلاوعرولا
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مولعلاىفامدقمنكيملناءنيكاسملاوىماتيلالامثو

وهفنيواودلاماسجأفشاکيملناو,فراعملايفمدقمف

هتیاردوهلمعیفهاوسبسيقنالبءفشاکماهحاورال
دقو.هتياغبفيكف.هقلطیندآنودرصقیهاوسدجو

دیمحنمتکنو«هرابخآنملمجباتکلااذهيفتضم

.هراثآ

رکبحلاصوبامھدحآةبرجءاهقفنمةثالثناركذو

ٹلاٹلاوءحمسلانبىسيعىسوموبایناثلاوءمساقنب
غيرههھجیلااوھجوتءروسمیبانبلیصفءایرکزوبا

اولصوفليق.مهتوعدلهآومهناوخانيرئازنالجراووقادسشالاح
اوكرتوهوحقاصوحلاصىبآىلعاولخدونالجراو

؟حلاصیبآلاحنعمهنيباميفاولءاستمث.هتدهاشمب

هتقناعالىناثلا:لاقو.هتيلوتهتيآرالمهدحالاقف

نسحتسماذهوتلق هتيلوتملكتالثلاثلالاقو.هتيلوت

مسوتلانسحناسحتسالاهجوفهجونمحبقتسموهجونم

لمحاذاحابقتسالاهجووهلشمىفمهلثمنم
هولوتامنامهنوک.یوارلاهاورامرےھاظىلع

عامتساوقانعوةيّؤرنمةدهاشملاهذهدعب

نوفقيو؟هنمنوآربيكلذلبقاوناكمهارتأ.مالك

ءمهتيلوتلالهأهدمبوكلذلبقلزيمللب؟هيف
ءىنمملاهيلعقدصيملهرهاظىلعظفللالمحناف

ناكامعمهودهاشالمهنا ملعآهللاو اودارآمهنكل

مدشقتامقادصمهنماودهاشهتيلوتنممهدنعامدقتم

ءةضافتسالاو,عامسلاقيرطىلعمدقتهناف,مهدنع

ريغىلعمهمالكلمحيالانايعكلذاوققحتهودهاشاملف

.اذه
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يلعلمتشتنهنمةدحاولكو‹ثالثبهینبیصوآولیق
اهولوفمكتلغناباناکاذاینبای:لاق,عستكلتف«ثالث
عضوماهولصوتیتح«مكریغاهولوتالومكسفنأب
نمدبمکلنکيملوةلغباحصآاونوكتملناف,مكزرح
یتحاهوکرتتالواهلوصأيفتماداماهورتشافاهئارش

ةلغباحصااونوكتملناف,اهجارخابعصيفزرحلالصت
لبقاهوبلطافاهبلطىلامتلزنتوءارشلاىلعنيرداقالو

یفمتنکناةيناثلاو,اهؤاطعالهسيءزرحلاىلااهلوخد
نمناف.نكسملامكلاومأومكسفنألنوسمتلتاملوافدلب

نوکیينااماو,اینغنوکيناامافهنکسمريغيفنکس

ءارذبمساتلاهامسهسفنىلععسوواينغناکناف.اریقف

سیلاولاقاریقفناکناو.,اکسممارتقمهومسقیضناو

رتسيهنکسميفناکناو,جورخلاولوخدلاالااذهارو

لبقااذاةثلاثلاوابيعهلسانلافرعيالوهرقفوهئانغيلع
ءوستیبمتابنمناف,مكتوتشةوسكاولصحفءاتشلا
مكبايثدرجمنمهنوفلختیذلاوادباهفلخيالةدحاوةليل

مهتنسلاوسانلانيعأناف,ةعفنموةيقبهيفاهقلخو

ءةريغفصلاوةريبكللنوسسحتي.مهعمنمىلعةطلستم

نعيهنلاالاءىشنيدلارومأنماهيفسيلةيصولاهذهو
عفقانمو«ةريثكحلاصمكلذيفو.لاملاولاحلاةعاضا
۰همج

نبااي:برغملانماباتكهيلابتكهلمعنبانارکذو

اضرآاندنعنافرقفلاضرأىفتمقكناف‹ىنتياىمع

وباهباجافءابحهقسوريعبلالمحيءاسكلاردقءةميرك

لجرلاةدعقاضرأاندنعنافءینتیایمعنباای:حلاص

باوجلانسحةياكحلاهذهيفو,السعهقسوريعبلالمحي
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دخايناريقفلالجرلل
سكعلاالهتجوزةاكز

ربصيفةارملاهبرضت
اباستحاكلذل

.ءةنتاصرلاىلعو.ةعانقلاىلعلدياماهيفو,تكسلملا
.شيطلامدعو

نالجراوروصقدحآركبرصقلهانمالجرنارکذو

ءلاملاةريثكةأرماهلو,القمالجرناك

ةاكزنخأينأزوجيلهء.حلاصابالآأسف

ردقناىلاءاجرحتباوحملانعفقوتف؟هتأرما

نيحنالجراوىلاليغنزنبديعسحونىبألوصوبهللا
حاباف,ةلآسملانعلئسفءىعيشلاميمتىبأنمهرارف

سيلوءهتآرمالامةاكزذخأينالجرللنأمهملعأو,كلذ

سيل«ةروهشمةلأسملاهذهو.اهلعبةاكزذخأتناةأرملل

ىلعلديلبحلاصىبآملعةلقىلعلديامةياكحلاهذهيف

.هههعرو

ءهیبآیلعهآرقیناکف,اباتکیرتشا«هلانبانارکذو

كفرعينمكعاب:لوقيوباتكلابطاخيحلاصوبآناكف

اذهناىلعلدتةياكحلاهذهوءكفرعيالنمكارتشاو
نكلو,بيجنريغدلودلولاناو,بيجعباتكباتكلا

حبقبهلباقيملو,هجولااذهنممهفيامبهنبابطاخ
.رجزلا

ةرثشلو,هرجضهلفو.هردصةعسنمركذياممو

ءانيجعنجعتیهوهتآرماعمةرمتاذسلجهنا‹هربص

ىتحهتمطلف,ةقفاوملاعقوماهنمعقيملمالكباهبطاخف
ءهرطاخردکتفءحلاصیبآدخیفاهعباصاراثآتمسترا
ىلاىوكشلانمدبهلنكيملو‹دحاىلاىوكشلاهنكميملف
هشباملفايكاشهءاجف,ىفرطلابوقعيفسويىبآهخيش
:لاقف,هتجوزىلاراشاو؟هذهىرتأخيشلالاق,هلاح
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ىفاقوطهتريصفىلقمبةحرابلاىنتبرض:لاق؟اهلام

.مويلادعباهوكشاالهللاومث

ىنودملالامجدمحموباحيشلا

ءفالسالاهيقف,هللاهمحرىنودملادمحموبمهنمو

ىلعفرشااملماشلا,ىفالتلانيحمهربسىفىفالتملا
كرادت.تاتشالاردصأمدعبعمجللفلّوملاءتاتشلا

ءهلاحنسحاىلاهدرفضقنينادارآدقو.هماقافضيرملا

وهو.ىدتقاهبهيفكسملماف,هتلاياوهیآرنسحبهجلاعو
هتالماعمىفهلوىدتلاوعرولاوملعلاىفقابسلانم
.ةيضرملاوحأو‹ةينسرومأ

لامبالجرضراقةتازمنمالجرناعيبرلاوبآركذ
اذا,هنوُوشضعبیفمویتاذوهامنیبف.,هبجتيناکذ

ءعيبللضرعيىراوهلامكحمنبدوهلنآرقلاريسفتباتكب
اذهتيرتشاىناهللاقف,لالابرىلاهبءاجوهأرتشاف

برهللاقف,لالاساركلامناوكنودىلوهوباتكلا

ناءحبرلانمكبيصنكلامناو,كنودىلوهلب:لاملا

عمتماقیتحءامتاشتوامصاختفحبركرجتمىفناك

فقاوتو.لاتقلاىلعاورمآتو.ةيصعتمهتريشعدحاولك

دمحمابأكلذغلبف.,اونافتيناىلعاوفرشادقوناقيرفلا
مكارآیذلاباتکلابینوتیا:لاقف.اردابمءاجف.الامج

امضومدصقوحتففهبهوتأف,هيلعاولتتقتنانودیرت
نيباملصففناواضيبناتقرونيفصتلانيباذاف,هنم

نيكسبهعطقو,ءاضيبةقروفصنلكىلامضو.نيفصنلا

مكتمءاشنملاقو,افصننيمصخلانمدحاولكلىطعاو
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همعطف.هلاسعو

ارسىقخيشلا

حلطصافهتافىذلافصتلاخسنيلفباتكلالامكانآلا

ناسانلاضعبمعزوءيخىلعاقرتفاو,ناقيرفلا

قرفتىلالوُؤيهرمانأفشكوأسرفتباتكلاممستنم

٠نيتبوتكمريغنيتقروكرتوءهيلعطاتحاف.دیدحلاب
امدوصقملاامناوهيلاانبةجاحالاومعزىذلااذهو
.هتسايسنسحو,خيشلااذهةكربنمهانركذ

لهآنملجرهراوجناک.الامجدمحمابآنارکذو
هبرضأدقو,ةمرصلجرللوءةعاجمةنسىفةيدابلا
ءىفطيف.ةقاناهنمرحنيناهعنامعاطملاهحشو.,عوجلا
یفهدجوفهءاجفدمحمابآكلذغلبف,هلايعوهسفنبغس

اباستحادمحموبآماقفعوجلاملانمهلةكرحالةميخ
ةقانىلادمعفهلباىفلخدفةبرحهديىفولجرلاىف
 اهنمنمساالوءاهتمنسحالجرلالبایفںیملماموک
اهرغلعل:لاقف,لبالابحاصهآرف,اهرحتنينأديري

اهرحتف.اهيلادصقتىتلاكلتالاىبأف؟دمحمابآاي

املف.اولكو,اوموق:مهللاقاهرحناملف«هتبرحب
الولف.,لجرلالبآتحستکاف.ةراغمهيلعتراغاحبصأ

.اعوجاوتالخيشلاةكرببمهبفطللجوزعهللانا

ةنسلاكلتمهتقافاودسو.اهمحلوةقانلامحشباوغلبتليق

.ةديدشلا

لبقنمدمحمیبآةبشعىلعجرخالماعنارکذو

ءمهيلعددشيو.ءمهسكاميلماعلااذهناكف,ناطلسلا

ىنومتیطعانا:لماعلامهللاقمايالانمامويناكاملف

تفعاضةليللاتبناو.مكنعتيضماذكواذكمويلا

ءائيشهلاوعفديملفليق.تفعاضتباملکو,مکيلع

وبأىأراملفمهيلعفعاضيناكف.هلوقباوابعيملو
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ىأرو.ةليللكةمارغلامهيلعفعاضيلماعلادمحم

لاق.ازعوةردقالاقرخو.ةقامحهبنيثرتكمريغهموق

اوکرتت7الو‹ءايحالاعرتىلعاوفق:همادخولماعلل

لكايمهتيشاملاومالاباحصأىأراملف.ءحرسيمهلام

فرصناوءمهمزلاملماعلاىلااودآ,اعوجاضعباهضعب

ىتحهلعفنوبيعيوخيشلاىفنونعطيمهلاهجلعجف
ىلعءراجفلاةملظلاةنومعمالااذهام:مهلئاقلاق
ملاعلاىلعهلل:دمحموبآمهللاقف.نيكاسملاوءافعضلا

٠.هايندوهنيدةمالسهيفامىلعهلديولهاجللرظنينا

نممفالخلالهامهرثكاةعامجبىلصيناكهناهنعو

يابتنقيدمحموبآناکف.حيصلاىفذتونقلاىري

ءةرقبلاةروسرخآىفىذلاءاعدلااهيفىتلانآرقلا

امو,ةيآلا«انبولقغزتالانبر»‹نارمعلآنمةيآلاكو
بهذمىلعةالصلادسفيالكلذناهملعل.كلذهبشا
هيلعنونثيوهنوركشياوناكف٠تونقلانمعانتمالا
ءیتازلابجاحىبآنبحوتفكلذلعفىذلالب:ليقو

ليصحتلاورصعلاىفدمحمىبأةشقبطنماضياوهو

ىفنعطيالجرعمسهناهللاهمحرحوتفنعو.مولعلل
هقنحاوكلذهجرخاو,بضغفنيفلاخملانمةيبهولانيد

ةعامجهعمسف؟تاموشملاتالوآنمدحاانههاملاقىتح

اوملعف.هبضفلبضغينمم.مهكاتفوةتازمنابشنم
ءاحابمهمدنایآرهناولجرلابلعفتةلعفبضرعهنا

هيلااوروستفهرادىلعأىفلجرلامانليلاناكاملف

ءبازلاضعبىرقضعبىفكلذو,تامىتحهوقنخو
ساتلاهدجوحبصااملفقاقزلاىفهباومرتاماملف

ملفةبرضواحرجرثاهيفاودجيلاوشتفف.هيفحورال
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نامثليق,ةكئالملاالاهلتقامهللاو:اولاقف,هودجي
سرديهودجوفماعدعبخيشلاباورمكلذلنيلعافلا
تاموشملادالوأنمدحأانهلهخيشاياولاقف,اعرز

.مهتلعفركشومهيلعىنثاف,مهتلعفهنوركذي؟الما

ءسلبارطوحناوهجوتخئاشملانمةعامجنااوركذو

اهباورضحو.ةبرجةريزجباولزنوءرحبلااوبكرف
یباک.,مهتخیشمو«ةبرجلهآءاهقفهترضحدق‹اسلجم

مهنيبتدرویتحةراهطلاىفاوركاذتف,هلاثماوروسمعنصامةراهطمكح
تابننمناکام:یهومهنيبفالتخالااهيفعقوفةلأسمشضرالاتاسينس

ضرالارهطيامسجنلانمهرهطيلهبايثلانمضرالا
بايثلاناىلعاوعمتجاف؟الماءاهسنجنماهنالءتابنلاو
الااهرهطيالدحاومكحتسجناذاكلذىفاهمكحاهلك

مهفلاخف,رصانعلافالخب,هاوسهرهطيال«ءاملابلسفلا
اهتاينوضرالامكح:مهللاقف.,هدحولامجدمحموبا

موادتاهرهطيدحاواميمجبايثنماهنملمعيامو
ملام.ةليوطلاةدملاتزربااذااهيلعحايرلاوسمشلا
هملعاوهباحصاضعبههبتفليق.ةمئاقةساجنلانيعقبت
ماقاف,باوصلاوهمهقافتاناوعيمجلاقافتانمناكامب

ءهنععجريملو,هلوقوهبهذمةحصىلعحججحلادمحموبا

اذالدجالاكملاعلانافهنعاوفکروسموبامهللاقف

.برضقلح

خيشلاهبحصفجحللقرشملاىلاهجوتهناركذوتس

لامجدمحمیباعموءريمالانبهللاديعونسادكطمجالاهقيرط
اهلمحينابوكرلادنعداراف.المجرشعینثاذئنیح
 

هبهبشلغواوهيفبرضوجلاىفقلحاذاباقملاناديري.باقملالدجالا(1)

.للملارکذو٠ججحلاىفعسوتيملاعلا
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ءینأشنمكلذسيل:لاقف.هنيعيلنسادكطمىعدتساف

ىنابكبسحو,ملقلاوةاودلالاق؟ذاكناشامولاق

هبهباجآامنسحتسافمایاةرشعیفاباتکرشعدحاتبتک
الجریآرفنیدماولزنیتحاوراسو.اططشهفلکيملو
نماونوكتالوليكلااوفوأ»لاقف,همطلفليكلاففطي

تلتهللاوانيف٠لاقوهسأرهيلاعفرف٠«نيرسخلا
نويطاخملامهنالةيآلابدمحموبامهبطاخامناو‹ىبرفغماي

اجنميفناکمهدالبىلااوعجرو.مهكسانماوضقالو.,اهب
الاسهآرالريمالانباللاقف.,جونامنبهللادبعمهتئنهتل

اذهكرفسىفتبصاامدمحماباايكلعلهسفنوهلامىف

هللاقف,كلذنمىنافعوهللاىنملسدقلاقف؟ءىشب

هبباصتءیشبتبستحاولدواتنکدق:جونامنبا

نبادصقامناو.افيجهلامجنمالمجرشعدحاحبصاف

نم»:ملسوهيلعهللاىلصهلوقاهنماهوجوكلذىفجونام
نكيملو,نيعلاةيشخاهنموء«هنمبصياربخهبهللادري
لبءىلاعتهللاىفهيخالبطعلاىنمتينممجونامنبا

.رجالاهبرفويامدارأ

سوطامنباونوقرزنبناميلس

امهمحرسوطامنیاونوقرزنبنامیلسمهنمو

ملعمو.دشانللبلطمامهالكودقارفلاىردباناك.هللا

لصأامهعمجدسامهعاقبتدعابتنا,دشارلل
نيدلامولعىففيلأتامهنملكلو,دحاورصعو,دحاو

داسفنمامهبیفنو.نيدتهملانمامهبهللایدهمک

رابخاباتكلااذهىفنوقرزىبالتمدقتدقو‹نيدسفلملا

نسمانهاهرکذنسو.رصتقااهيلعنملعنقماهيفءريسو
.نسحتسمحلمتسمامامهنمدحاولكرابخأ
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هعموارفاسمناكهللاهمحرنوقرزنبناميلسناركذملعنودبدبعتلا

رضحو‹حالصلاوملعلاىلاىمتنينمم«هياحصانمنالجرم
يفكلذوءامريدغىلعاوزاتجاف,تاولصلانمةالصتقو
وباهيلعفقواملف.دربلاةدشنمءاملاهيفدمجيلصف

ىلالودعلاهيلعبجوهناهنظىلعبلغوفقوتعيبرلا

دحالزنو‹ةكلهتلاىلاهسفنءاقلابدمعتيالو‹مميتلا

ىلعةدايزلاىلعرصتقاو.هيديلسففريدغلاىلاهيبحاص
لسغوثلاثلالزنوءءاملادربملأنمدجوالءنيديلالسغ
ىفهافلفهيلاالزنفىقلمعقووءهبصعجشفرزحمىف
مميتلاكسفنىلعنوهتالأ:هلالاقوهالمحو,هبايث

هقفألانينثالاىأفتاولصلنآلامميتف؟ةدحاوةالصل

.ملعالبدبعتفامهبحاصاماوعيبرلااباهارالیناو؟كدنع

ERامهعمنمویسوماباوینساریلاحلاصابانارکذو

ءسوطامنبناميلسعيبرلاىباىلااوراسءةذمالتلانمكسمتلاال

مثهللاءاشامهيلعنوأرقياوماقاف,هيلعاوآرقيل
اوماقاف«كيلمالس»هللاقيةيقيرفابعضومىلااولقتنا

سوطامنباىلااوعجرمهنامث.انامزبتكلانوسرديهب
ركبیبآنبركباوقلفةدملاكلتيفاوأرقامهيلعاوضرعيل
مهعموءرهظلاةالصتقوىلااوراسف.مهبحصو.ةوازفنب

مهلكاولاقف؟امامتمآارصقأىلصآىذلااممهللاقفلجر
نبںکبالا.لایماةتسزواجتیتح.ميقملاةالصلص

ةتسجورختیوناذارفاسملاةالصلصهللاقفركبیبآ

ةتيمةاشنمعزنافوصلسفتةأرماباورممثءلايمأ
ةنكماةعبسىفبرتيىتحةتيلافوصرهطيال,اهلاولاقف
لاقف.اذهدعبلسغيمثنابضقعبسوءةبرتأعبسب
الو,فوصلانمهريغنيلسفتامككفوصىلسغاركباهل
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ةسوجنمهديوميمتلجرىفاولاقو.ءىشاولاقاممكمزلي
ديلاناركبلاقف.سجنيبارتلاناورهطتديلانا

ةساجنتيهذنيأفهلاولاقف,سجنيالبارتلاناورهطت

نبااولصوىتحاوراسف.تابرضلانيبتبهذلاق؟ديلا
لاقف.ءركبباوجبو.ثالثلالئاسملابهوملعافسوطام
هوآرقامحيحصتىفاوذخآأمث.ملاعىئاطسرفلا:مهل

اوعچرو.رهشاةتسىفهوححصفسوطامنباىلعهورظنو

,یلواوءهبشاکبیبانبیکببقانمباذهو.مهيلاهاىلا
ضعبنسمهيلعدرینمضعبللاقسوطامنبانارکذو
تاقدصلانوذخأيمهنامكنملاجرنعاتفلب.مهدالبیحاون

اممهنافمهرجزأف,هنماهوذخانمىلعاهنمنودریو
.ىلاعتهللاىضريال

ىسرافلالهسوبأحيشلا

هذههيلعتبلغهللاهمحرىسرافلالهسوبامهنمو

الوءيسوفنوهامناويسرافبسيلوةيسرافلاةوزمعلا
هيلعاهبسنبلففةمامالاتيبنمةيمتسرهماناكش

دلوهاباناو.اماواباءیمتسروهليقو4هبرهتشاو

مولعلانمكسمتءهللاهمحرباهولادبعنبنوميلم

نمبلاغلاناالا,بنذيالواهيفسأربسيلفءببسب
ءعوجرهلسيلتئافىلعفهلتلاو‹عومدلالمه«هلاوحأ

لياوبهيلعءاكبلاو.هلهاونيدلاىثارمهارجهلعجف
.,همالكنمنيواودلاتنودیتح.هلطوعمدلا

اهلف,ظعواامبیٹارملازجعادقوهماظننسحقافآلاىف

امعيمجوءظحرفواوعقومنسحاسوفنلاىفكلذب

باوصلابهرشكاو,ربربلاناسلبوهامنافكلذنمظفح
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همظنىذلاناوبدلا
ىفوهوةيربربلاب
هنغزمینبرئازج

اهمرتالو,امجرتمهيلعنكتهنیواودىلعفقف.ادح

.امجرتماهلدجتدلاذا

برعلانمالجرناركبیبانبییحیءایرکزیبانعو

ةيدابلاىلاعلطااديعسىمسيرانطنقةتاولىلاومنم
لیقو.رزخلایسرمبلهسیباعضومیلایھتناف

ءنانغزمىنبرئازجبوهوءحيحصلاوهو.جاجدلا
مهرسينفيأهللاقف.ةوعدلالهآنعهلأسوهمركافلاق

هيفنوكيامالكربربلاةغلبمهلمظتنالاق؟مهلهنودانا
ةفلباحيصفلهسوباناكو,فيوختوريكذتوظعو

لبليقوءحلفامامالاهدجنامجرتناكدقلو.ءريربلا

اباتکرشعینثاهلدیقفلاق,مامالافسویهلاخنامجرت
ءةوعدلالهأخيرأوتنملمجاهيفو.ظعاوملاىف

اذاناكفءازجاةتسهلىقبو.اهرطشىراكنلاسلتخاف

ارذحسانلاىلعاهآرقوهبایثیفهسآرلخدااهتءارقدارآ

هناىلعتلداظافلااهنمأرقمويتاذناكاملفءاهيلع
نينحونبفولخخويشلارمأف,ةوعدلالهأاهبفحتا

ءةوعدلالهأقحىفابستحماديعسبلاطيومصاخينا
ءةبازعلااهنمبتكفلعففمهتيدههنممهلجرتسيىتح

قرحاتقرحاونيجردىنبةعلقتذخآاملف.,اوبتكام

امهللادبعوباىفالتذئنيحوباتكلااذهنمدجوام

ءابابنيرشعوةعبرااهنمديقفةبازعلارودصىفلصحت
:ناصتنلاوةدايزلاونازتالاةلقاهيفدجتدقكلذلف

نایتحرازیوروکذملاعضوملابلهسىبآربقناركذو
اوقلطنا:مهلئاقلاقامبروهروزتذئنیحتناکةجاهنص
هناححصيامماذهوءهنيدوهبنذبدانلاربقىلاانب

.ةجاهنصدالباهنال,نانغزمىنبرئازجب
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ه400-350ةنماتلاةضيطلا

ليغنزنبديعسحوتوبا

ديزمال,هللاهمحر«لیغنزنبدیعسحونوبامهنمو
ىفاهتملصفلكلفبقانملانمباتكلاىفمدقتامىلعهل
ءةياهنةديمحلافاصوالاىفوه.بقاثباهشملعلایجد

.ةيافكهيففاهعضومىفاهبلطاف

مساقنبركبحلاصوي

ءهللاهمحر.ىتسارلامساقنبركبحلاصوبامهنمو

ءسردویفعناکامییحانمدحأو«سردوعلاطنمبجنآ

راقولابماصتعالاهتمسوءملعلاوةيحالصلابلطهتلبج
ةرهأظهتكربو.املکتموآاتماصحاتلیهرونءملحلاو

هذيمالتو,تاريخاترشتناهتمهبف.املعموأاملعتم

داهتجالابفصوينمدحاناكو.,تاكربللنوضيفغملا

.ميمحلاوودعلانيبهدنعقحلاىفقرفال,ميمصتلاو

ءروسمیباةذمالتنملجربلکتحلاصابانارکذ

نمىقلامهيلاایکاش.ءروسمیباباثیفتسملجرلالبقاف
روسموباهللاقف؟یبامیرتالا:هللاقف.حلاصیبآ

ناف.هلاثماوحلاصىبانمىقلتامىلعكسفننطو

امو,هتقرحااهيلععقوأامةامحملاةديدحلاكقحلاىفملسملا
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حيشلاهده

ةاسنجلا

تالماعملاىف

٠.ارمناكناو.عبتيناقحأقحلاوهتقرحأهيلعتعقو

ةيناثةرمقوقحلانمقحروكذملالجرلاىلعنيعتمث:ليق
یباىلاءاجف.ةيناثةرمهبلكنف,حلاصىباىلاهبدیعف
:هلوقنمناکو.هیبایلایکشامک.هيلاایکاشءایرکز

ءايرکزوباهرهتنافمانیبمینبرضويفلعفامیرتالا

كرتاميفخيشلاهللاذخاوال:هللاقوههجویفمجهتو

ءكناركذو.,كبايكاشىنءاجكاباناف.قحلانمكلبق
.ليلقبكلذامو,هتيحلفتنت

عضومیف٠ةيدابلابهرمألوأىفحلاصوباناكوليق

ديدح.ةاصعلاىلعديدشكاذذاوهو«قرازا»هللاقي

ةجاهنصنمقارسلابرضيالناككلذعمو«ةاتعلاىلع

ناجهيلععقوىتمناکو.ةنهادمال«ةيقتمهيلعشعىتم

دق.ةميظعةبشخذخأءقحهيلعتبثوءهيدينيب
ةقلحىفیناجلالجرلمجفلسالسوءقلحاهيفتدرسا
ءبرهيالئلهيلجرىلعةبشخلابلقيمث‹قلحلاكلتنم

دشنم٠سويتلاحايصنوحيصيليلااوناکفلیق
یفلالادتشااملف,ليق.هيفمهامعم«دربلاورحلا
ءنتفلانارينتمرطضاو.لزالزلاترثكو.ةيدابلا

اهامرفاهعماموةبشخلاكلتىلادمعفءةبرجىلالقتنا
ىلاهاعدام,لاقوءةبازعلاضعبكلذىفملكتف.ءربىف

كلذفختاامنادمحموباهدلومهللاقف؟رئبلاىفاهيمر
الفكلذنعىلختذاو.هلهدارآىذلاهجولاىفهفرصيل

.هريغیفامبعفتنينأیفغبنی
امهدحا.ةيرجةريزجبهيلاامصتخانيلجرناركذو

نامثالانمىهسنجلايأمسيملونيتسبةعلسرخآللعاب
لاقو,سودنحلاطيرارقبتيرتشاامناىرتشملالاقف

نيتثامةخسنىف(1)
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بهذلافرعاالىرتشملالاقو.بهذهيلعىلامناعئابلا

كتعلسخفالاو,ركذامهنمذخ:عئابللحلاصوبالاقف

نوفرعيالو«سودنحابعيابتلانوفرعيامناةبرجلهآنال
نأفرعهلعلوءحلصلابهيبشمكحلااذهوتلق.بهذلا
‹بهذلابعيابتلاباهيففرعلاىرجدالبنمناكعئابلا
نعىفتكافءسودنحلاالافرعيالىرتشملانافرعو

..امهيلوقهبشاىلارظنلاوفرعامبنيميلاوةنيبلا

دحاورانیدیبهولجريلعیراکنلجرلناکولیق__
ملوايبازعانبافلخفنيدلاهيلعىذلاتامف‹انيد

ىراکنلابلطف.ةدحاوةاشىوسءهنعثرويالامكرتي

ءةاشالافلخيملكميرغنا:لاقفتيملادلونمهنيد
عفداو,تناعب:ىراكنلالاقف.كنيداهنمذخواهعبف

املف,هيلااعفارتفحلاصوباكنيبوىنيب:لاقف:ى

ءتنأهيلارسىبازعللىراكتنلالاقهسلجمنمابرق

هتيضروء«ىسفنىلعهتيضمأهبىتفآامفءهتفتساو,كدحو

وبالاقف.هبحاصنيبوهنيبامهفرعویبازعلاءاجف
ضعبلاقف.ءنمثلاهيلاعفداوعبكبحاصقدصحلاص

لاقف,ىبهولاىلعىراكتللةناعاهذهماوعلانمهرضحنم

.فلتخيالمكحلانامهل

تلدبتلهايتفلدبتتحلاصوباناکولدمحموبالاقف

اولخااذاةثرولانالاقنملوقبذخاو.ةيضقلاهذهىف
.تلق.كلذريغمهيلعسيلفءامرفلانيبوةكرتلانيب

ءةاشلاريغهللاسمالنويدملاناكناةلأسملاىفهجولاو

ةميقةياغىصقاغلبتىتح«ءادنلاىفمكاحلادهتجينا
ناتيارأهناف,نيمصخلانمدحاىلاكلذلكيالوءتقولا

ءرخآمیرغهيلعماقمث,اهتمیقنملقابنیدملادلواهعاب
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ےلخبالقحا

سانلافالتخاب

مهبغاذمیف

لختاذااميفمكحلا
ةكرتلانعةثرولا

ءامرغلل



ىلعخيشلاةقفل
ناويغخا

قحكلذبعيضدقسيلآذخأاميفلوالاميرغلاصصاحف

مهللا؟مهيلاةطيطحعيبلاىفتناكاذارضاحلاوبئانلا

ىفناكءأوسنيدلاعيمجءاضقبثراولاعوطتناالا

.نكيملوأءافوةكرتلا

هعموهنوُوشضعبیفةرمتاذراسحلاصابانارکذو
الةاشادجوقيرطلاضعبباناكاملف,دمحموباهنيا

وبآلاقف.قمررخآیلعةاشلاويهنملابهنمدحأىردي
ناکو.عتتمافهيلعررکفعنتماف,اهحبذا:هنبالحلاص

,اهكرتفةاشلاحبذفءهبوكرمنعلزنفابكارخيشلا
النامزلااذهلهأمتنادمحمىبآهنباللاقففرصناو

علطقا:هنباللاقمثةريبكالوةريغصدحأىلعنوزجت

هنتسحتساف٠,ابيضقهلعطقف.رامحلاهبقوساابيضقىل

هيمسيىذلاكورتملااذكهلاقمٹهديىفیذلاىقلاو

.اكورتمءاملعلا

٠ءةينآلانمبرشتةاشهيلااوكشىحلالهأناركذو
نيبةدحاوةبرضاهبرضفاهبهوتاف.اهبىنوتيالاقف
ىلاكلذدعبدعتملف,ةركنمةحيصتحاصف«اهينذأ

.نبللابرش

ةقانفلخوهنوُؤشضعبىفةرمتاذهلهأنعباغو

دجومدقاملف,اهنعهوعزنيملف.,رارصلااهيلعوهل
اهيفثدحأىتح«ةقانلابراغىفرثادقرارصلاطيخ

طينلالحيلردتياو,ابضغرهظاوءكلذمظعتسافاحرق
وبالاقف,هتبجیمکيلعرطقيديدصلاو.ةقانلانع
ىترهتناف,ديدصلاامهبيصيالئلهيمكمضاتنكو:دمحم

.كلذبسأبالىنعحنت:لاقو
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ىلعاولوتسامهناةراكنلابعمسحلاصابانارکذو

ءهرطاخردکتفلبجلاىففوطتمهلتناكةقلحبرمدلبج

ةنسىفكلذودمحموباهنباهعمو,ةقلحلابمهيلاهجوتف
لبجلادوعصو.رعولاوعوجلادباكيخيشلاناكو.ةلحمم
ىركذلماقباو,نيملسملاةريسلءايحاوهللاىفكلذلك
هيمارونمهدفريدمحموبأهدلوناككلذىفو.نيحلاصلا

مهمدقمومهسيئرىلالصوىتحءعقيالئل,لبحلادعصامل
اذهامهللاقوحلاصوباهبتامف«نيلمکنبیریز»

مهتقلحومكيلعراكنلارورمنمىريزايمكنعانفلبىذلا
انرذعنا:یریزهللاقف؟ةایحلابتناومکرهظانیب
؟ريربلامالكىفرئاسلالئلاتممسامأنيبخيشاي

اهلعباهرزيملىتمةأرملا:هتمجرتىربربتیببهبطاخو

ةوالطو.,نزوةيربربلابهلمالكلااذهو.حافسلاتفتبا

خيشلاهللاقو.ةيبرعلابهبيكرتنمرهظيامريغ,غاسمو
ءمكيلعةقفشلانمانكرديامو,نامزلاةجشكلذنمعنم

نال,باصأوهمصخف!مكداوزانوعفرتفیریزهللاقف

ًامظمهبيصيالمهنابكلذ»:لاقفنينمّؤملاىلعىنثئاهللا

انطومنواطيالوهللاليبسىفةمصخمالو.,بصتالو

هبمهلبتکالاالينودعنمنولانيالو,رافكلاضيفي
مظعانمو.«نينسحملارجأعيضيالهللانا,حلاصلمع
٠.نيدلاىفداهجلاداهجلا

ناکفبوبحمنبارصتخمهنباىلعرقيدمحموباناکو

ملو.ىلوصأ,هيقف,ققحممالكاذه,لوقيحلاصوبا

هنماذه.اءزجنوعبسوهوسداسلاءزجلاالاانههنمعقي

قاشاخيشلالمحتي
رسالعءاقبإلل

فياتلضيغشاهلعركذو.نيواودلاليصحتىلعو,ملعلاىلعضيرحت

ىفثالثلاخسنلابفورمملاباتكلاهيلعارقيناكهنا
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اذه:لوقي.ىلوالاةخسنلاىفارقاملكناكو,ضيحلا

ىفو«مذيملوحدميملتكسيةيناثلاىفوملاعلاهيقفلا
لهآفيلاتناملعيلكلذطلخ.طلخ:لوقيةثلاثلا

(2).اهاوسامنود.ةديفمقرشملا

ناکو,فلخيابایعديةسوفننمالجرناهتليضفنىو
ءضيحلالئاسملانقتميسوفنلااذهناكوءةبرجبمهدنع
اهعفرحلاصيأىلعضيحلالئاسمنمةلأسمتدرزويتمف

یرااللوقیامدعبهدنعامباهيفملكکتفءفلخيیبایا
٠.باوجلاحلاصىبانملآسيو‹كلذلالهاىسفن

اهعادحاءنيترمالاطقرشةظفلهنمعمستملهناركذو

لاقف؟بیعیهلهنانجلایفتناکاذارئبنعلنسهنا

ناالجرلکولجرهلرکذیرخالاو(۲)ءبويعلارشیه

ءالكولارشوه:لاقف.ةوسنعبراهلجوزف.هلجوزي

زوجتلهحلاصاباخيشلالآسايرانالجرناركذو
لاقف.ارتاسناكاذا,معن:لاق؟دحاوبوثبةالصلا

تلقامناحلاصوبالاقف,ةيشاشلاتينعامناىراكتلا
؟ديعلاموصزوجيآاتكبمهلأسو.ارتاسناكاذاكل

هنامتملعدقوةعمجلاموينوموصتملفلاق.ال:لاقف

.اباوجدجیملفءناضمریفناکناتیارآ:لاق؟دیع

طقسوطامنبناميلسیتفاام:لاقحلاصوبارکذو
ةعلسعابنمناامهدحا:لئاسمثالثىفالاةصخرىفلاتالعلاصحرلا

نال,زئاجكلذناسودنحلامهاردىتعيوهوطيرارقب

 

ءاملاعنميالو٠ىقسللاهنودصقيسانلانالابيعنانجلاىفرثيلادوجوناك(1)
.یدیالانععنتميالو٠باودلاداسفالةضرعناتسبلاكلذنوكيف.هيلاجاتحلانع

لماتف٠خسنلاىفةرابعلااذكه(2)
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ىفوأ.ةساجنهئوضوءاضعاىفققحتلجرةيناثلا

ةساجنلاعضومىلاىهتناىتحًاضوتفاهنمدحاووضع
ءاداو,ةساجنللةلازاسجتلاوضعلايلعءاملارورملمجف
لاقف.دصقيملولو,هيزجيكلذناءءوضولاةضيرفل
.مكريغباوجیااوعجرتناالااذهملعأال,دمحموبآهل
نيسمخواضارقارانيدنيسمخلجرنملآأسلجرةثلاثلاو

امنيبيملو.هلاهعفدواعيمجرانیدةئامبهاتآف,افلس

.نزئاجكلذنافلسللامالوضارقلل

ءتکنافاهیلواهحاكندقعةأرماىفحلاصوبالاقو

دعبىضرلاىلاعجرتنااهلنالزئاجكلذنا,تيضرمث

باوصلابىلوأراكتنلادمحموباهللاقف,هللاهمحرةديبع

ةديبعىبانمىلوأراكنلا:هللاقف‹باوجلااذهىف

.هوحجرف

نمچرخ«افلختمروسمیبادلونمالجرنارکذو

تمظعف.نيعتسیویدجتسی«ةوعدلالهآدالبىلاةبرج

جرخیملءیشیفجرخهنوکلحلاصیبآىلعهتبیصم
هيفهيلععمتجيناحلاصىباىلعنعف.هفلسهيلا

لکلاسیلعجف.هردقفرعيالناوءادجتسالاناتبيصم

نعثحبيواهيلاهجوتىتلاىحاونلانمهيلعدرينم
مرکالهو؟المآظحهلفرعلهو.مهدنعهتلزنم

غلبيملانالفنا:دمحموباهنباهللاقف؟هئابآلالالجآ
وبأهللاقف,لاق,هلتممتهایذلامامتهالااذههردق

359

ىلاعوجرلازوجي
راكنإالادعبىضرلا

سكعلاال

اريدقتهبمهي

هسا



رەدلبجلصاةداع
نهءزحخايف

كلذراكلتساوةيدلا

اباستحاهلامقفني
هزاشناهنمیکتشیف

ىفلضفلاىوذتلق
نامأللارخآ

ناکو»ءروسمیبانباكلذناف.اذهلقتالاذهايحلاص

.«الاصامهوبا

هيلعآرقيناکحلاصیباةذمالتنماذيملتنارکذو

یفهيلعدرلارشکآو,هيلعدریيراکنلجرروضحباباتك
خفتنيهناىراكنلانعحلاصوبآمهفف.درلاعضومريغ

دوجاوهنمباتكلالوان:ذيملتلللاقف,هدنعسيلامب

ملارئاحىقبهذخااملف,یراکنلاهلوانفةءارقكنم
.يزخو.تهبف,ادحاوافرحولو.ةءارقلانسحي

نمارجحعفرف.ءرمدلبجبادبرمسنکیالجرنارکذو

عفارتف,هلتقفالجرفداصفرتسءاروهبیمرقدبرملا
هيفمكحفحلاصیباىلادبرملابحاصعملتاقلاءايلوا
ليجلالهأةداعنال,ىريزمهسيئركلذبرسف‹ةيدلاب

اهزیجيهنافاهقحتسماهذخاودحأىلعةيدتبجوىتم

ةريسلاهذهاوذخأمهتأرمدلبجلهأمعزو.اهثلثبمدقملا

مهيلعهركنافحلاصاباكلذغلبقءهللاذاعموءةمئالانع
دادزيفمهنعكلذرهتشيف,ةنسهوذختيناهركو,هغو

.اهنمسيلامةعيرشلاىف
ناکو.ءهرمعرخآيفباتنساريینبنمالجرنارکذو

نيکاشحلاصیبایلاهونبءاجفهلامبقدصتيناکوارسوم
اومعزامیفءارقفمهکرتولالافلتاهنآهلاورکذمهيباب

لالاتفلتاكنااومعز؟كينبوكلامحلاصوباهللاقف

زنکلاةيآهيفتلزنیذلالعفکلمفآیکباباایهللاقف
ليبسىفاهنوقفنيالوةضفلاوبهذلانوزنكينيذلاو»
كلذنسحتسيحلاصوباناكف«ميلأباذعبمهرشبفهللا

.یماعلجرنمردصهنوکنمبجمتیو



اولخدف.هباصاضرمىفةبازعلانمةعامجهرازو

اولمجفهئوضوعضومنمةبرقمب٠ءهلشيرعىفهيلع
ءوضولاعضومىرثنمءىشاهبيصينامهبايثنوظفحي
ناكو.ةساجنبطقهتآملىناف.اورذحتال:مهللاقف

داتعاىتلالفاونلاعوكرلمكااذاحلاصىباةداعنم

املكف,نآرقلاتادجستايآهيلعرقينماعداهعوکر

.اهرخآیلعیتآیتح.دجسةيآاهنمأرق

نامزسانلاىلعىتايلاقهناحلاصیبانعاورکذو

الفريشتسينمدویو.هدجیالفهماعطلکاینملجرلادوی
ىفهيلعلزنتةلزانلارمأهيلاعنرينمدويوهدجي
ءءالضفلاةلقللب.سانلاةلقلال,هدجيالف,هنيدرمأ

نيدنمظفحامبكسمتيلفمكنمنامزلاكلذكردانمف

٠.ذجاونلاهيلعضعيلو.«هللا

روسمیبآنبلیصفءایرکزوبا

ءهللاهمحرروسمیبانبلیصفءايركزوبامهنمو
كرايملا,ءاعرفوالصاميركلاءىعرموادرومبيطلا
نعدجملاثرو.ارابيخاواربخدومحملااراثآوانيع

الادلخممهيفهاقبأو.ءانتبالاءابجنهڻروأو,ءابآلادجما

تباثٹاهلصانال,نيدلاةرجشمهفءانفلامويىلاىنفي

ناکملعلاةبلحىفقابسلاتركذناءءامسلاىفاهعرفو

اهرسابريخلالاصخلهتدجونيصلخملاتركذناو,زريملا
ءميلمتلاوملعتلاىفهلاوحاركذنممدقتدق‹زرحادق

لکیفو.ميدقوثيدحبترنمحالصلاقيرطىفهلامو
٠بقانملانسمهلامركذنسوءميركءانثوبيطعومسم
ام,بهاوملانمهديىلعهللابهوامو‹«بهاذملاميركو
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لضفلاىوذةلق
نامزلارخآىف



یومناونباطلست

نمزیفةريزجلالع
خيشلا

ءةروهشملئاضفنمءبئاغلاودهاشلادنعايئرمنسحي

٠.بئاقحلاتتثألاهنعتكسولفءنابكرلااهبةرئاس

نبميهاربابفرعيناطلسلاداوقنمادئاقناركذ
ناوريقلاةتازمنمبهذملالهأنموهويتازمءيومناو
بتکو«ةبرجةريزجىلاهجوتءاقساف,ارئاجناكهناالا

كلهابحنتنا,ليصفءايركزىباىلااهيلاهلوصولبق

هرارضانسممهكرديالئلءريبكلادجسملاىلاكتريشعو
ءايركزوبالعففءةرعمشيجلانممهبيصتوأءىش

نساريینبهرشیقوو.ابصغوابهنةبرجدئاقلاحابتساف
لهآباصااممءىشمهبصيملخيشلابنجىفمهناف

لهآنميومناونبایضقاملفليق.هتکربب.ةريزجلا
ةبرجلهآناهملعأفءايركزیباىلالصو«هبرآةريزجلا

ءهتعاطقحاودويملو,هتيعرناطلسلاىلعاودسفأ

ملعتیذلاامءايرکزابآاینکلو.لزناممهبلزنكلذلف
ىلعنوردقيامالاق,ءافعضلاق؟نساريینبلاوحأنم

تعنقدقلاق.نیرانیدىلعنوردقیلاق؟ءىشیندآ

نیرانیدلاهلمرغو.ءايرکزوبآمدقتو.مهنمنیرانیدب
همحرءاذهنموحنباتكلاىفهلمدقتدقو‹هلامنم

ینبنمءایرکزیبآخیشلاىلامضتانممناکولیق(×)هللا

زتعوېدجهلتبیصاف.نیدلمابایمسیلجرنساری
ىدجلااماو,كلفزنعلاامالاق‹ىومناونياكلذبملعاف
اعيمجناقلطي:دئاقلاهللاقف.ىلامهالكلب:لاقف,الف

لكذخأفاقلطاف,الفالاو‹,كلفهماىدجلابحصناف

دئاقلاهللاقف,رخآلاقيرطريغاقيرطامهنمدحاو

فقولدقنومالكخيراتلابكومىفةيضابالاباتكبحاصرمعمىلعخيسشلل(1)
نمفقوملااذهفقيخيشلالعجىذلالعلو٠تئشناهمجارف.ءايركزوبأخيسشلا

.هتلثامبوهسفنبوجنيناىضرفاثيشلمفيناعيطتسيالهناملاظلادئاقلا
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كبعرنمامهلانهللاودقلاق؟نيدلمايكاوعدىرتفيك
هيلاامهملسوذئنيحكحضفءانشهدامكاشهدفانلانام
.خيشلاهکریپهلككلذامناو

ههابشاويومناونبالماعامېرءايرکزوباناکو
كلذنمائيشلعفاذافماعطلاماعطابمهلباقوماركالاب

ءاقباوضرعللةياقوىلوالاف.ةبازعللهلثمماعطابعريت

نسم:لوقيهناىلع.ىلوالانعارفكتةيناثلاو,ةمرحلل

همعطاو.,هنجعو.هنحطو,هسردوهدصحواعرزثرح

نمظحامهيلكلف.ءايلوالاهمعطآنمةلزنمبء‹ةربابجلا
ىفيورامك.ةقدصهللادنعبتكيامهالكو,باوثلا

.ربملا

ىنتعي«بورخلاةرجشكةذمالتلالزنم»:لوقيناكو

نالافيعضناکتبنناف,تاینبورخلالوحتبنيالهنا

هناف,ةذمالتلالزنملوحناكامكلذكوءفتشيبورخلا
مهدهجف,ةذمالتلانآأشحلصياملهلهأمامتهانوكي

هبىنأكو,مهتنوُومبمايقلاو.,مهفاطلاو.,مهترباكم
مهلنوكيل,ءهمشحو.هلهأكلذببطاخيهيلعهللاةمحر

ءمهقوقحبمايقلاو,مهرومأبلابتهالاومامتهالانم
الوءهراثآنوفتقيفءكلذنممهريغدنعنوكيالام

جرخيامو«ةذمالتلابناجىفنوقفنيامنومظعتسي
ريتاندلافرصيهيلعهللاةمحرناكو.مهحلاصمنم

مث‹ءررصلاوءسيطارقلاىفمهاردلالعجيوءمهاردلاب
ةيعوأىفاهلعجيامبروةذمالتلاحاولاىفاهقلعي

ممهو«هبايثنيبوفيملتلانيباهلعجامبرو,مهرتافد
املف,ةقدصلانامتكىفةبغرهنمكلذلكوءنورعشيال

امةذمالتلانععطقناهيلعهللاةمحرءايركزوباتام
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ةيقتةردابلاممطبي
كلذلثشمبعربتيو

ءارقللل

ةلطلابحيشلامامتها

ارسمهتناعاو



كلذلعفيناكامناهنااوملعف,كلذنمهنوداتعياوناك

.كلذاوققحتو.ءايركزوبا

ىفانسل:لوقيناکهنایغاوزلاركبیبانعهنلبو

نکلو.ءارشیفالو,نامتکیفالوروهظیفالوعافد
ناىنعميالوقحابمايقلاسانلاعييضتلبئاسانتامز

ءايركزوباخيشلالاقف,سماخنيدلانمهجوبئاسلا
تامتكلا:ةعبرأنيدلاكلاسمناهوربخأ:هنعكلذهغلبا

ءةكمبملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلقباسلارمالاوهو

مثداهجلابرساناهدعبمثةنيدمابهلاحكروهظلامث
صاملانبامكحبنيضارلاناورهنلالهأعافدكعافدلا

هللاىضرلالبىباك,ءارشلامثسيقنبهللادبعو
نمءىشبكسمتلااولاحتسالهلهأواننامزايآرولف(1)هنع

٠.نيدلا

ىليمنلاورمعويا

خسارلا,هللاهمحر‹ىليمنلاورمعوبأمهنمو

ءتاعابتلاوماثآلاكراتلامدعاذوارسومسشؤوملا4مدقلا

عرولاناكىذلا,تاعاطلالاعفأوربلاباستكاىفرمعملا

باطقادحأوهوهنيرقةهجولكىفملعلاو,هنيدخ
.ةريسلاوةنسلاوضرفلااهيفىرجيامو.ةريزجلا

رازحلاصیبآنبنالساودمحمابآناعیبرلاوبآرکذ

وبآلیقو,هنستلعو«ربكامدعب.یلیمنلاورمعابآ

۰ءينباينالساوايلاقف.دمحمابارازربكالورمع

٤هبجيملفدمحموباهنعتکسف«هبعفتناءیشبینرکاذ
 

لرالاهزحللا_-باتكلامخيراتلامىسقةورعیفكلذرابخاعجار)1(
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تلقثشتساتنكنا,كيلعالهمءنالساوايكيلعالهملاقف

ملو,ىلاؤستکرتمالعفالاوكنعففخاىنافىیلاؤس
ءهيلعلبقأورمعیبآبفتدمحموبآیارالو؟ینبجت

لاوحاتناکاذکهفهبعفتنيهنادقتعاامب«هرکاذي
المهقابسويحخلاىلامهعراستو.مهقالخاوفلسلا

٠.بئاغلانوتوفيالو,تقولانوعيضي

نولكنيزملادنجلتقو‹ةنسنيرشعوةئامشاعدقورمعوباناكو
بوجیکجاشعبجرخوهوحبذمهنارکذو.ةليوزنارتوونبهلتقاديهش
مههولتقنيذلاءالؤهوليسينبللاكءىشهحبذمنم
نمةدعاولتقف.ءركذاميفسيدابنبنعملاهجرخآركسع

(1)یسومیباوءحلاصیبآو.ورمعیباکءةبرجخئاشم
لمهءىلتقلادقفتي٠,ةلتقملاىلااليلجرخالجرناركذو

ناسللابلوقيالئاقعمسفءسفنةيقبهيفتيقبنممهيف
:كلمشهللاتتش‹يليمنلاورمعىبالتاقايىربربلا

نہسنوپهيلعجرخفامایآالاٹبلیملفكزعلازاو

هناطلسبرخو«هلاجرلتقو.هکلمقزمویربنطلاییحي
.ةيدهملاىلاناوريقلانممهافنو

یغاوزلایسیعیسوموبا

ءهللاهمحرىغاوزلاحمسلانبىسيعىسوموبآمهنمو

 

لمحيلءءارمااهبماقىتلاعمفلالامعاو.ةيباهرالاتالمحلاىفكلذناك(1)

ةيقبكلذءارجنمتناعف,وههببهذمتنادعبىكلالابمذملاقانتعاىلعسانلا

431ةنىسىسنوتلابونجلاىفاهبماقةيشحولالامعالاهذهو,ةيمالسالافئاوطلا
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ىلاثالثلالئاسملا
خئاشلاهلماهدقتنا

اهلعهباوجو

»ةغاوزهبترخفنملوآبكيسحو»ةعانصلاوفصولا

ملعلاعمهللاهاتأفةبانالاودرحتلایفقدصهناف

.ةباجتسملاتاوعدلاداهتجالاو

ظفحتيوباوصلاىرحتيناكىسوماباناخئاشملاركذ

هلهلوقاهادحالئاسمثالثهيلعاودقتنامهنكلءباوجلاب
نسممهمزليالنامتكلالهآنعناعوفرمىهنلاورمألانا

سانلاودبعلانيبنوكيالءايرلا:هلوقةيناثلاو‹ءىشكلذ

هموقبيصآأاملهناةثلاثلاو.هبرودبعلانيبنوكيامنا

نممهباصأالامامتغااعجطضمشارفلامزالءنابءريا
امنااولاقمهنا,ىلوألاىلعهورذع««نتيتتاتینب»مهناوخا

سابالاذهف.فالخلالهأىفىهنلاورمألاطوقسىنعي

لکهلوقوهوءلامجدمحمیبآباوجنمبیرقوهو«هب
ءكبهذمىفزجيملو,مهبهذمىففالخلالهآهزاجأام

عييضتاذهىمسيالوهراكناكيلعسيلف
نوبأيانباحصأنمروهمجلاو.ركنملانعىهنلاوفورعملاب
نمعتميملامءركانملاعيمجنعىهنلانوبجويو.كلذ

ناةيناثلانعو,كلذدنعهطقسيفءفوخوأفعضكلذ

لفاوتلایفنوكيامناوضئارفلاىفنوكياللوقينملوق
خويشلاهبعمسالهناكلذوهسفننعرذتعاةثلاثلانعو

تقتعاو,تقدصتو‹ءتججح:اولاقفنيبتاعمهوءاج

ةيبهولانافكلذعمو.كديبكتيصوتدفتاوتقفناو

اذهىلاكبغلبىتحكموقبكفلكل«كلاوحأنيضارريغ
ءمساقنبركبحلاصوبآمهنمملكتلانظأو.لاحلا

لاناذانمنانولوقتمتسلاركبابآایلاقنابمهباجاف
هباصأامهمهناف,هعمكلانرشهلانناو‹هعمهتلنارخ

؟ةيمحبسيلكلذناهيلعةقفشتعجوتوتهجوتفهوركم
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.ملعلاخمبمكباجأدق

هسموقینعی ءالؤھنمانجرخ:لاقهناهنعرکذو

ملعلاانآ.تارقبوهایشباحصآأمهانکرتو هلهآو

لوقآالتارقبوهایشنماوعمجاملشمانعموانعجرو
لب.اراختفاوارخفلوقلااذهلاقهللاهمحرىسومابآنا

٠حالصلاوريخلاىفداهتجالاومعلابلطىلعاضيرحت
بلطنيعتملاناوءتوفيالكردمايندلابلطنابامالعاو
٠.نيدلاوملعلا

فلغخينبديعسحونوبا

.هللاهمحریتازملافلخينبديعسحونوبآمهنمو

ريسلاءايحاىلعظفاحو,رايخالاكلاسمكلسنمم
ناكو.راربألاكلذنعىقلتامبهسفنذخأو.راثآلاو

ءلاّوسلادنعامهيفردصلابيحرءلاملاوملعلاىفةعساذ
عرولاوءلئاسلاةبوجأنعوينيالوءلئاسملانمرجضيالو

٠.هليلخقفرلاو,هلیلدكلذلكىف

ناكو.ءاسرفنومبرأهلناكحونابآنأاورکذ

ءةليلجلانامثألاهيفلذبتناك,اقيتعاسرفاهنمىفطصي
نعهجورخبحمسيالو٠هبنضيف.ةليزجلالاومالاو
دئادشللهدعيناكو.هرسأةدشوهربصنمربخالهكلم

ىضقفقرشملادالبىلاهبلصوىتحدئاعبلاىمارملاو

لمعلو‹,(تكمدات)ىلارفاسهيلعو,جحلاةضيرفهيلع
ةرصنىفريخلانمهلمآيامةرثكلليخلانمىنتقاامةرثك

.نيدتعملاةعفادمو.نيدلا
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فرصتلاىفهيار
ريسفألالامهیل

ةرشكىلعمميتلابةالصلصيملحونابآناركذو

اهرغىلاةالصللةدعملابايثلاسبليملوءةيدابلابهانكس

ملوءجرخلاىفاهاعواواهاوطةالصلاىضقاذالبءطق

هذهف.ةلئاقلامونهتفيملو,طقىحضلاتامكرهتفت

رذعباھکرتیالوراضسالانمهبعوقيامهنعابعطقيالاهداتعالالخ

نعلزنليقملاتقوناحورفاساذاناكف,راذعألانم

ءسرفلاهلاكسممهسآردنعهمالغفقيمث‹مانمثهسرف

ءهوتوفيملءسانلاكرديفبكريمثىلصيفهبتني٠
٠.اهلفنواهضرف,تاولصلاعيمجىفلعفيكلذكو

ءدحأنودهبابدريالفايضألاريثكلالاريثكناكو

اذاف.ةميخىفنهنمةدحاولكوتاجوزعبرأهلناكو

اهيلعو.,ةروشنمهايشلادولجتيآرهمايخىلاترظن
رشكيففايضألانمهاشفيامةرثكل,نطقفئافل
.حئابذلا

هوجوىفسانلالاومأىفتفرصتاملكلوقيناكو

ءاررضفكتوأءامفنكلذبمهيلعلخدتلحلاصملا

ىفسانلاقبیأرهنارکذ,ةعابتكلذىفكيلعسيلف
یٹنآسرفىلعوھوعرزلانعهدرطورقبلاجرخأفعرز
هرهموهسرفلوخدیفاجرحهسفنىلعریملف,رهماهعبتي
.ررضلاةلازاكلذبدصقامناهنأال‹عرزلاىف

دنعفقيال,سفنلاظوظحاحرطمهللاهمحرناكو

ءصالخالاودصقلاهدنعناكامنا.ءرهاوظلاةاعارم
نمةيحانىفهلهادنعناكهناهنتعركذف

ماملاوهوجاربالاماعىفسليارطىحاوت
ةجاهنصوةتانزنيببرحلاهيفعقوىذلا

لزالزةيقيرفاىحاونبناكو,ةجاهنصتمزهف

368



یحاونبناکنمذئنیحرمشتف,ةديدشلاوحأو.ةميظع
دالبیحاونبمهناوخاتاهجباوراصفةتازمنمةيقيرفا

هدنعناکوءلیفنزنبدیعسحونوبآهيلالزنفسلبا
اذاناكف,ليق,نبللاوريعشلاريغهدنعدجيملفافيض

نلرذتعاالینافخیشایلک:هللاقكلذنمائيشهيلامدق

نسحیرتالا,اهلهآنمنوكيناوجرأو.ةنجلابهلوعدأ
.امهيلعهللاةمحر؟ةراشألاهذهةفاطلوةرابعلاهذه

نوجزوىبأنبمالسلادبعمضناةنسلاهذهیفولیق

نعلئساهيفو.سلبارطةهجىلاةتازمنممضنانميف
تافصاهنا,لاقف,لئاسملاكلتنعوىضرلاوطخسلا

قرشملاىلارفاسو,درطو,باوجلااذهبيمقف.هللا

ىلاهجوتذئنيحوهنعاوضرةعامجلالعلو:تلق,جحلل
ةشحوىفوهوجحلاىلادصقيناهنكميالفالاو,جحلا

.هتبوتلبقتوبوتينادعبلبنارجهلا

یتازلابوقعينبنالساودمحموبا
هللاهمحرىیتازملابوقمينبنالساودمحموبأمهنمو

ءهبابشبعفتنمريغناکناو,هباحصآیدمنعرصقيمل

هللاىلاهجوتمثءءىشالىفبابشلامايآىضقةنأكلذو

ىتحءدهتجاودجو,دفحوىعسف«ىفلادعبداشرلالديف
ماوعألاىفهريغهلانامبةريسيةدمىفهيلعهللاحتف
.اروهشمعرولاوملعلابوءاروكذمةدهاجملابناكفةربكلا

هيلعیتاف,منغیعارناکنالساودمحمابآنااورگذ

ناكو,هلهأالو,حالصلاامرديملوهورمفلانمنيح
ءمهلیلغیفةاعرلاعمتجتناةياعرىفجرخاذ!هتداع

هءادغمتخراهنلارخناكاذاف,نسحناکو

وعدانملرذتعاال

ةنحلاىهل

منغلاىعرنهلقتلي
ملعلابلطلا



بلطیف

یفهرامخاوملعلا

كلذ

ناهولأساذااوناکف,هوعديواهيفهللاركذيفتاملكب
تمتخذإدعباما:مهللوقيءاعدلانمهغارفدعبمهلىنفي
هلتناکولاحلکيلعءانغلاىلادوعيالفعنتميو«الف

ىلاعجروباتفءيضرملاقيرطلاىلاهللاهادهفءةريخهذه
نبديزيمساقلاىبأماياىفناءرقلاةذمالتبقحلوهللا
ىلعملعتلانآشفلكتىلعناءرقلاةءارقىفدتباف.ءدلخم

لجرهبرمفتوصلاريهجناکوكملعميركىفامكربكلا

نالساواي:هللاقفءىدتبملاهجلاعيامكلذنمجلاعيهدجوف
؟فورعملاعانطصاوحالصلاتمزالفكلهآىلاتعجراله

ءملعتلانمهسأيأهنأكوكنعىزجأوكلعفنأكلذناف

هتربعوهديىفهحولودجسملانمجرخف.كلذهءاسف

لاحلااذهىلعرخآلجرهدجوفلیستهعومدلب.هقنخت

ءلجرلاهللاقامبهربخاف؟نالسوايكناشامهللاقف

ءكحولتاهلجرلاهللاقف,هللاحورنمهایاهساياو

جرخيملاعياهللاقفآرقفآرقاهللاقف.هامردقناکو

ءنآرقلاملعتىلاعجرو«هلوقلحاتراف!نالسوايكنم

هخيشىلعلوصالالصحومالكلاملعملعتمثءهظفحىتح
.هللاهمحرمساقلاىبأ

رضحمساقلاىبآىلعهتءارقمایآیفناکهنارکذف

جوزووهرظانتيقفطفادقارهدجوف.هلزنمیااموی
:هللاققافااملفلاق.مالكلاملعنمةلآأسمىفخيشلا

نايمارتتامکتممسمعنلاق!هيفنحنامتعمسله

ىضقاملف.,ةرظانملاىفامهتجحفعضديريءفزحلاب
عورفلاملعتىلاهسفنتقاشهرطونفلااذهنمنالساو

ءناذيتسالاىفاهيلعزفلاوءرفسلاىفهمانذاتساف

ءممنتلاقف,لبجلاىلاعولطلاىفىلنينذاتااهللاقف
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ىلاوهبهذو.مهلزنمنمةبرقمبلبجىلايهتبهذف
ابتكهقفلاىفظفحىتحملعلاارقيلمجفءةسوفنلبج

ءاقلتنمباتكهلصواذاةدملاهذهءانثاىفناكو.ةريثك

ملعنمهرطویضقیتح«هآرقيالةوكلاىفهبىمرهلها

بتكلاآرقف.هلهأىلاعوجرلاىلعةينلادقعوعورفلا

ولامباتکلكىفدجووهمابةيزعتلالوالاىفدجوف
الوليق,ريخلانمهيلادصقامعالغاشناكلهيلععلطا

املف.نيعدومخئاشملاهعيشةسوفنلبجنعارفاسمجرخ
نعةسوفنرشعمايىنوربخا:مهللاقلاصفتنالادارا

قتعلااولاق؟هيلعبجيامثنحمثهللابفلحلجر

ءاعيطتسمناکناةئالثلاىفريخموهةوسكلاوأماعطالاوأ

تنكامانه:لاقفمعناولاق؟رخموهمهللاقف

یتمینافمکنمهبترفظدقو,مکنمهعمسانالواحا

رييختلا:تلق,ةسوفنلبجلهأبهذمنعلئاسىنلآس

!!.كدصقناكاذهىلا:هلاولاقف

اناویدلصحف.نينسعبسمهيفهتماقاتناکو:لیق

هوآراذااوناکو.هلهآدنعسردیوهيفآرقيناکفاميظع

ةيدنأللببكباتكلتبي«هلاولاق,ءاتشلاىفهأرقي

ناكناف.فجيوفيصلاىتأيس:مهللوقيو«ءاتشلا
ءسمشلارحبضبقتيوكباتكقرتحي.اولاقفيصلا
هللاهمحرناكو.طسيتيوءاتشلایتایس:مهللوقيو

٠نامزلكىفةءارقلانعرتفيال

ام.ربصلاةرشكوردصلابحرنمهنعركذياممو
اورکذناوریقلالهآنماموقناانباحصآنمةعامجهاكح
ءلضفلاولقعلانمهلهللابهوامونالساودمحمابآ

نوكيأ:اولاقو.,اوبجمتفءردصلاةعسو.ملحلاوملعلاو
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خيشلادجهت
كدجسملاهةتمزالمو

نمرکذامضب
خبسشلاتامارك

مويلامكلهنحتماانامهدحا:لاق؟یربربقالخانماذه

وطخيلهیلجریدسحاعفرفمیتحهقیرطیفهلدمقن
نعبارتلاحسموماقمث,هعرصفىرخالاهلجربذجف

٠.كلذبترثكيملو.هللدمحلا:لاقمث,ههجو

ىنارجايلاحلاصوياب

خيشلااذه.هللاهمحر,ىنارجايلاحلاصوبآمهنمو

بسحيهدهزةرثكلناكو,داهزلادهزاو,دابعلادبعا

هبىذلانانظيةرخآلاىلعهنزحطرفلو,هلبكلذنا
ءهبحريغءىشللمعيالو.هبرةمدخبالاثرتكيال‹هلو
ضافاو,ءايلوالااهبصخىتلاتاماركلابهصختح

.ءالآلاهاسكوهتفرعمرونهيله

رکذیناکهنا,رانمنبدوبعهلاخنععيبرلاوبآرکذ
دجاسمعيمجیفةليللكىفلقتنيحلاصابآناهدنع

ءلاق,دجسمدعب.ادجسماهيلعفوطي,نالجراو
عكرادجسمىتااملكلمجف.هدجهتلماقدقوةليلهتعيبتاف

وهو.هرثاتوفقفرصنااذاف,عكريناهللاماشام

ءاضيأكلذكعكريفءرخآادجسمىتايمث,رعشيال
عوکرلابذخاودجاسملاضعببرمىتحعكراهفلخاناو

ملف,دجسملانيطاساضعبىلاتدنتسافمونلايلعبلف
ادجسمیتاهناینظىلعبلغو,جرخدقوالاظقيتسا

.هنعلاقيناکامتققحف.اهميمجىلعفوطيیتحرخآ

نبدمحمهللادبعىبسلاجمرضحيخيشلااذهناكو

هيفدرواامرشکاناکف.مویتاذهسلجمرضحف.ركب
وبأهللاقف,هنكماامبهساو,فيوختلاوطظعولا

نامزلارخآىفةنجلانولوقيسيلا,ءدمحماي:حلاص
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یفتدجواذاتیآرآمعنلاقف؟ربدآرامحنمصخرأ

ليصحتبةردقكلنوكتأ.,دحاوطاريقبالمجقوسلا

نثكزرينبىسيعركذو؟طاريقلاكلمتملاملمجلا
ىنبب»ةفورعملاناريفلاىفحلاصىبأباندم:لاق
ءةبازعلانمةعامجىفانكو,نالجراوجراخب«جاجأ
ناكاملف.ةليللاكلتهدنعانتبوحلاصوبأانفاضافلاق
درتنجلاتلعجةءارقلاىفةبازعلاخاوةليللانمتقو

كلذوصاخشالانوريالوءتاوصالانوعمسيءمهيلع

اوستأتءنجلاىتمؤمنممهلعلوحلاصىبآعممهبأد

شحوتوسانلانمبرهنمنالءمهبسناتوءحلاصیباب
.نوشحوتيامبسنتمهنم

راغلاىلاالیلیتااذاهناحلاصیبآتامارکنمیکذو
لوخدلاداراو«جاجأینب»ناريغنمهالصموهىدذلا

نعامهدحاناجارسهلجرسةداعلابسحىلعلفنتيل

ىفهلامشنعرخآلاو‹ىبرغفلابناجلاىف,هنيمي

.هلامهجرسينمیریالوملعيالو٠ءىقرشلابناجلا

اهبماقملاحلاصابآنكميملفنالجراوبةنتفتمقوو
ءلبااهبهلتناکو,جرداةيحانىلاارجاهمجرخف
سشلاهللافرصىتحنينسعبسةدمهلبادنعثكمف

وبآدارافةيفاعلااهيفترشتناو.,نالجراودالبنع

خيشجردادالببذئنيحناكونطولاىلاعوجرلاحلاص

وحناهيفةميظعةقلحهدنعتناكو.رابكلاخئاشملانم

حالصلاوريخلألهاريسو.«مولعلانوأرقيذيملتةئامئالثت

جرخاملف.هنمدیفتسیو.هبسناتسیحلاصوبآناکف
اولمجو.نيعدومهذمالتو,هعمخيشلاجرخارفاسم

ءخيشلايغقبيملىتحءىرخأدعبةعامجهنوعدوي
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نمحلاصلاءاعدلا

تبسساكلارخ

رو

رادامرخآناكف,عاوناديغملامالكلانمامهنيبرادف

لاتیءىشمظعاامینربخآرخآللامهدحالاقناامهنيب

ةعارزلابمأةراجتلابآاهيفقازرالاةعسو«ايندلاريخهب

نوكيلوةدئافلاذخالابلطهبجيملف؟ةعانصلابمآ

كلذهبلانياملضفأنا:لاقف,لئاسلادنعنمباوجلا
ةقافتددسوأافوهلمتثغااذااميسال,نيحلاصلاماعد

ىحاونلاكلتنمذئنيحفلستساهناركذو.رطضم

هلهآىلعمدقاملفهنمهلدبالامیفاهفرصږناندةرشع

امريملوهتماهغيلبتداراوةروكذملاريتاندلارضحاو

هلهنعلحترااملف.,هسفنباهيدويناالااهنمهصلخي

ةلخدسلهبنوعوطتيوفورعملانولمعيموقبزاتجا
ءهدتعامبلفنتيمهنملجرلكف,مهسفناىلعةقفنوأ

اهآروزتهاوحلاصويآحاتراف.هيلعردقامبعوطتيو
ةعابتالاءادآنيتصرفلانيبامددرتنكل.زهتنتةصرف

ىأرهنامث,هلحمىففورعملاعانطصاوااهقحتسمل

هللاراختساوتئافبسيلامىلعهتاوففاخيامميدقت

هعفدو.ريناندةرشعلانمرانيدبمهلعوطتوءلجوزع
ملففلسلابحاصلهمارتغافانئتساىلعامزاعمهل

ةرماعیقبتوءلكلابةرماعتناكهتمذنالاسابكلذبري

لصوىتحهقيرطىفیدامترانيدلاهعفددعبفءضعبلاب
اهيفدجوقاهدعفةرصلاهلعفدف‹فلسلاٍبحاصىلا
هللاقف٠ةعستنمشكافرعيالخيشلاو.,ريناندةرشع
دنعنمكلذنأملعف,ةرشعدجوف,داعأف,اهدعدعأ

.هللا

یرتشاف,عیبللنالچراویاةرعباهلبانمبلجهنارکذام
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:هللاقنمثلاهدقنينادارأاملفارعباهنمىنالجراو

هيلعريسملادارالمجهلناکو.تکمداتیفكلمجنمتنا

اذهكلمجىلعىللمحتأنالجراولهأنملجرهللاقف
عيبامكبلاقف؟كانهىلهعيبتفتكمداتىلاعاتملمح

املف,هلهامسددعبناکو.,اذكواذكبلاقْف؟كلمح

ىذلاددعلانمصقن.ةعيدولاكلتقوسوتكمداتلصو

اللاقف.طارقعابراةثالثردقليقءريسيءىشیمس

نالچراوىلالمحلابعجرفىلیمسامنودبعيبلانكمي
الوءهريغنالجراوىلاتکمداتنمعجرلمحںیملفاولاق

.دیعبءیشجرحتلاىفاذهو‹هبانعمس

هبواحلاصیمسیامهدحانادلوحلاصىبالناکو

لآسينادارآاذاناکو.نامیلسیمسیرخآلاو.«ینکی

دقفنامیلساماو؟حلاصینبالعفام:لوقيهيدلونع

ىدلوىلاترظناذا:لوقيناكو,نوملسملاهنعىضر

تقرتحانامیلسنبیردسویریزنبنارمعیلاونامیلس
فانئتساوةبانالاوةبوتلاىلاجاتحمىناتملعوءىسفن

:ضعبلمهضعبلوقيةثالثلارفنلاءالؤهناكو.لمعلا
خيشلااذهنمانوعدو.رايخالاةرايزىلاانباوربس
رسهظانيبنكسولهناف حلاصابانوعي
ىكحياممو.يفتالو.لدبتامنيكرشللا
یباعمدصقامیرناکهنالامعتسالاهحارطانماضيأ
ىفهعمركاذتىتحهللاهمحرركبنبدمحمهللادبع

لاقناحلاصوباهركذاممناكىتح.ةريبكلاوةريغصلا

یسآرVےمشویتمتکردایسعامیدلوایدمحمای:هل

تملعولو,ليزهىدسجو‹رافصلاكىتيحلو.ةماغفثلاك
ذشنيحىنتيأرول,ةدابعلاوةعاجشلاوةوقلانميلعام
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هللاهمحرءهارتفأ,هارتنابجعتابيجعائيشتيآرل

كلذامناءهاشاحمث,هاشاح؟ةعمسوارخافتكلذبديري
لهآهرذحيائیشرذحيالهنوکو.هنطابءافصىلعلیلد
.هللاهمحرايندلا
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00450$ةصعساتلاةشبطلا

ركبنبدمحمهللادبعوبا
دوطلا,هللاهمحر.ءركبنبدمحمهللادبعوبامهنم

هبساقتالىذلارحبلاو,داوطالاهنودتلءاظتىذلا

دمتعملاو,تاكربلابروهشملاوبهذملالهأتيب.دامّشلا

ةريسلادعاوقسسأتانكسلاوتاكرحلللصأاميفهيلع

ناهربلاوججحلااهرثكأو.ةريثكفيلاتنفلكىفهلو

مكحقالخالاىفهنعظفحو,ناكرالانكراهيفناكهنال

ىجترتىتلاتاوعدلاهلو,قاروالانوطبىفتدلخدق

اهرودباهٹراوتيهتيرذلةيقابىهو.اهبقاوعىقتتو
.اهيكاوكو

نكل,ىصحتنانمرثكاهللادبعىبالئاضففونصو
نمةعامجفاضأهناهتامارکنمفرسیتاماهنمرکذا

النممو,لافتحالاهعمىفبنينمم؛حالصلاوريخلالهآ

ملوةيدابلاباهاعرمىفخيشلامنغتناكولاحملابلباقي

377



هجوبهلهودجوالو,هفايضأماعطهبیتسیامرضحيیکحتتامارک

ءالماءىشهيفلهشيرعلااورظنا:مهللاقفءمارشلادبا
شبكهيفاذاف,"شیرملااورظنفشیرعهرادیفناکو
منغلاءاعرمدقكلذدعبفءهفايضأةفايضهبزهجفميظع

شبكلاناالااسابانملعاماولاقفمنغلالاحنعمهلأسف

ءاذكواذكمويىفحيرةعبوزهيلعترادىنالفلاربكلا
النممةعامجاهتورةياكحلاهذهو,هدجنملفهنعانشتف

ںکذامهتمارکنمو.رکنیال,هلثملاهلثمو,رکذامدری
مويتاذهدنعتنك:لاقهللاهمحرعيبرلاوباهيقفلا

:یللاقف.هولکایلارسبمهلمدقفءنولمعيلامعهلوحو

نسمنا«نامیلسایلکلاقفتعنتماف,نامیلسایلک
لوقأناتدراف,قئالخلادومحمءلاحلاروكشملعواطي
فشوکو؛تمتکامىلععلطافتکسمافءیفبنیالامیفولو
عواطمبسیلكلذناميلساي:ىللاقفترتسهنعامب
.هلهرهظانالبقهبقطنف

مدختلاةريثكةأرماهللادبعىبامايأىفتناكو
ءمهتامهمنمريثكو.,مهتشئاعمبمايقلاةنسحمءهتذمالتل

ضبیفسلبارطیحاونیفاهنعباغولجراهجوزتف
خيشلاىفكلذغلبواهنعهبيغماهبرضأف.ةتازمءايحا
ةيحانىلانيلجرهجوفاهبهلابتهاةرثكلاميظعاغلبم
سخآلاو,بوقعينبىلعامهدحا«اهنأشىفسلبارط
اهقرافیتمهنااهسفنىلعامهتدهشاوءییحینبورمع
ةهجىلااراساهنماقثوتسااملف,رهملاهنعتطقسادقف

اهليپسیلخهناامهدهشافلجرلاىلاالصوفءسلبا

لبجىلابوقعينبىلعبلقنامث,غيرأىلانيمجاراركف
اهيف,ركذلاةلماخةيرقبرمفءعوجرلادارامثةسوفن
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اهلو,مهنيدلئاسمنعاهنولأسسانلااهيلاعمتجيزوجع

عمحبصلاةالصهيفتيلصفيلعلاق٠هيفىلصتىلصم
.اوقرفتف,لزنملالهآ

ينسجاريخىنظقیاامف.ةنسىنتبلغىتحنآرقلاولتأتسلجمث

سانلاملكهناىرأالوهتوصعمسا4یئازابارقيىئراقتوصالا

ءةديدجیهوكرحتاهلهبايثريرصتعمسمثءهصخش

ىناففختال,تئاصلاىللاقف4ادیدشاعايتراتعتراف

مابنالانمريثكنعهتلأسف.هاذأىشخيالنممينج

ىنلاسمث.انعةديعبلاءايشالانمهنعهتلأسامبىنملعاف

ءسلبارطةيحانىلارفسلاىلعىلثعابلاببسلانع

دبعوباخيشلاهبىتفلكامواهلعبوةآرملاربخهلتركذف
لاقفءهبىنلاسفالاؤسعضومث‹اهلاححالصانمهللا
كدنعنمباوجلاتلقف؟انلمكتيالوومكلانتيالوفيك

مكلانتيالواماو,ةلمجلابفانلمكتيالوامامعنلاق

حبستتلعجف.انبواجتزوجعلاتعمسفءصاخشالابف

ةكرحلانمهتلبقتساامهيلاتوكشمث,بجعتلارشكتو

اولوق»:ةيآلاهذهآرقالاقفءقيرطلافوخنمهعقوتأو

ليعامساوميهارباىلالزنااموانيلالزنااموهللابانمآ

اموءیسیعویسومیتوااموءطايسالاوبوقعيوقاحساو

هلنحنو.مهنمدحانيبقرفنال‹مهبرنمنوئيبنلاىتوا
اولوتناوءاودتهادقفهبمتنمآاملثمباونمآنافءنوملسم

«ميلعلاعيمسلاوهوهللامهكيفكيسفقاقشىفمهامناف

:ىللاقتحهعمیتءارقهعنقتملوءاهتظفحتحيلعاهرركف

ءتظفحدقكناتققحتدقنآلا:لاقءتأرقف؛كدحوًأرقا

بيغملاىننكميال«مويلاةريزجلابادعومانلنا:لاقمث

.هللاءاشناكيلادوعاىتحناكملااذهنعبغتالف,هنع
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تقواذه:ىللاقف,سمشلاتعلطذاثدحتنلاناف

ءكدنعنمءاعدلاهلتلقف,ماعدلاىفانبذخف,ةمتخلا
لاقمثءاعدمث؛توعدفمكنالكنمءاعدلالبلاقف
مثءحيبستلاترثكاوتعدف.زوجعايءاعدلانمىديز

راحوملكتنجلاناةيرقلاىفربخلارشتناوىنجلاىضم
مثءةبرخىفةيرقلاءاذحبسانلانعتيحنتوسانلا
ءىبحاصداميمرظنآتلبقاتظقیتسااملف.اهيفتمن

٠كنعلأسوءلبقأىتجلاناىنتملعافزوجملاىلاتئجو
اهمفدالاقو.تايصحىنلوانفكدجيملف

كرتوفرصنتادقو.ماجاذاهيلا

تدجوفتايصحلاتذخاف,اهكاهف,كمسربتايصحلا
ىلاهجوتلاىلعتمزعف«هنيبأداكاالءاقيقراطخاهيلع
مثءسويقتىلعمث.ةوازفنىلعتكلسف«اندالبةيحان

املف,ةوازفننم(:)ايقاطءاسكتيرتشادقو,لاق

قيرطنمسويقتنيبوةوازفننيبىتلاةخبسلاىفانرص
بورهلاعيطتسنالليخانتهجاوةخبسلاانطسوتوىرشب
ىتلاةيآلاددراكلذىفاناوانتدصقواهاندصقف.اهنم

ىقاطلاءاسكلاوانباوفحمهانلصواملفىنجلااهينملع

هبوصوهرصبانیفدعصوهرظنمهريمآيفددرفءیقتاعیلع

ةبازعانلقف؟متنانمانللاقف‹هسرفدبزینیشغدقو

دقوءلاق‹نيدشارمكقيرطىلعاوضمالاقف.ةذمالت

كلذو,هللاىنملسفءاسكلاعضلوقيناعقوتاتنك

تكرحتامىناف,هللادبعىباخيشلاةكربوهللالضفب
كلتىعمتناكفلاقهدارملةقفاوموهلةدعاسمالا
 

ةيكاطناةءاسك«زجوملا»باتكلصالاىفو,خسنلاىفاذك(1)
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اهتكريبفرمتالزاملتكمداتىلااهبتلصوفتايصمحلا

.اهبترفظذماریثکالوالیلقزراملف

ناکحلفانسحلاابانامساقلایبانببوقعیرکذوےس
ومحةذمالتنمنسحلاوباناكوهللادبعىباباحصانم

وبامهيلعموقيناىلانلزيتروونبجاتحافولولانب
ءايضاقهللادبعوباحخيشلامهيلعهمدقفءايضاقنسمحلا

اورجضوهولمیتح«لدعلابمکحيايضاقمهيفنينسثكمف
ىوكشلااورثكاوهللادبعىباخيشلادنعهيفاوعقوفءهنم

نمناكوهللادبعىباىلعكلذلاطاملف.لوقلااورركو

نلزيتروىنبةعامجرضحتسافىلعةرغلاهتلبج

ءمجعمجىفاورضحوىحاونلاكلتنممهيلينمو
اوتكسفةميظعةدحاوةقلحموقلاقلحونسحلاوبارضحو

ىبانممتمقنىذلاام:هللادبعوبامهللاقفءاليوط
نودانمضعبنيبمكحينسحلاابآنامهلئاقلاقف؟نسحلا

ءمعنلاقف؟نسحلااباايكلذناكأخيشلالاقفضعب

ةأرماقادصبلجرىلعمكحاولاق؟اذاممثخيشلامهللاقف

؟نسحلااباايكلذناكآهللاقف.ةداهشالورارقارغب

نالجرهدنعمصتخاهلاولاق؟اذاممثمهللاقف,معنلاق

كلذناكأهللاقف,اهيفمئاقلادينماهلطبافةعفشىف

لجرتاماولاقاذاممٹمهللاق.معنلاق؟نسحلاابااي

ءنسحلاوبأاهبرثاتسافةيصوبهلامىفىصوأفانارقب

تلمفامبكربخأسهللاقف؟نسحلااباايكلذناكألاقف

هللاقف.ةدايزاودجيملف.اذاممثخيشلامهللاق.اهيف

ضرالاىفةموصخلامكاحلاتبثيأدمحماي:نسحلاويأ
ءالؤهنافلاق.ءاللاق؟براهلنيعتيملىتلاةعاشملا

ةنالفىلاةنالفنيبام:ىاولاقدالبلاهذهتلخدنيحموقلا
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نودضرالاهذهنورمعياولعجف.نلزيتروینبلةعاشم

مثءمهنيبهيفمكحاملاموهفءضعبلمهضعبملسينا
قادصلابهيلعمکحيلهزوشتلابرقآلجریفلوقتام:لاق

ةغاروزاتهتآرماوريخلايلامصتخالاق,معنلاق؟المآ

نسحلاوبالاقمث.اهقادصبهيلعتمكحف,زوشنلابرقاف

اهيفمكحيلهةماعلاىرجمىلعاىفتبثلخنىفلوقتام
نيلجرنالاقمثءاللاق؟ضعبنودضعبلةعفشلاب
لجراهبلطف.ةماعلاىرجمىفىهةلخنىفىدنعامصتخا

ملف.ةماعلاكلتنمدحاووهو.اهيرتشمنمةعفشلاب

نمتامىذلالجرلانافةيصولارمآاماو.اهبهلمکحا

.تلاقف,ةيصولاذيفنتىلعهتأرمافلختسانلزيتروىتب

تلسرافءةيصولاهذهذفنافيكىنملعينمىعملسراىل
ملو,امحلةاشعبربهيلعتقدصتاهناىنلغبفىدلواهعم
هيقلانادیراالامالکیدنعنالاقمث,هلکآملو«هرآ
فلكتيالنانسحلاوبافلحف,كمالكعدلاقف,كيلا

لكقرفتفخيشلامهيفحاصف.نينسعبسمهنيبماضق
خيشلالاقفافرصنمنسحلاوباماقو,ةهجىلعدحاو

هعمىیضموهدرف,نسحلاابآددرامساقلاىبانببوقعيل

لوأىفكلذو,ىنرظنأبوقعيلخيشلالاقف.راغلاىلا

ملفسمشلابورغىلامثاجرخيملحبصااملف.ليللا
بوقعيلاقف.اعداوتف,اجرخفحبصلاىلامثءاجرخي
ءبوقعيانأتلقف؟اذهنملاقفهللادبعىبأىلاتمقف
ابآنالاقفلجأتلقف؟نآلاىلاانهدعاقتناوآ:لاقف

نعرتفيملو,ماكحالالئاسمنعىنلئسيلزيملنسمحلا
كناريجنالاقمث,ةالصلاىلاانمقاذاالالاؤسلا

.هنوعرصيالنمنوعراصي
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یفتیار:لاقبوقعینبىلعرکذامتاماركلانمو

ءىلسينيتىلاتيتایناکهللادبعیباتومدعبیمانم
اذاف,جرخدقىلتلاقف,هنعخيشلاجوزةشئاعتلأسف

ليحکوهاذافهيلاترظنفمهداسرفیلعلبقآذاكلذىف

انبضما:لاقفيلارظنف.هجولاومسجلامعان.نينيملا
هتکرتلاقفيلارظنف؟دعبضامريغیناجیشایتلقف

وحنهجوتف٠(1)مهيدياىلعنيدلاتومينيذلانيضقانلل
.قرشملا

ناكايسوفنالجرناعيبرلاوباركذامهلئاضفنمو

ناكوتیدجاتبناکو,یتازملایسیعنبلونکیلابحاص
يسوفنللبترتىتح.هتاجاحوهرومآیفیعسیوهمزال

ةيقيرفادالبىفلونكيتامف.ارانيدنورشعلونكيىلع
خاشءلونكيلبقهلامبلطىفیسوفنلاراسف.هدالبريغىف

خردیټیفتامدقلونکیناهلاولاقفءتیدجاتبخئاشملاىقلف
امہصويملوةلفطهلاتنبیوساثراوكرتيملوهدلبربغ
عمسومهيدياىلعصالخلانمىسوفنلاسيآاملف,تركذ

رارطنقاولزنوةيلاطسقىلااومدقةوعدلالهأخئاشمب

خلانبدمحموركبنبدمحمهللادبعوباخيشلامهيفو

اعيمجهللامهمحرميهاربانبدیعسوفسوینبدوادو

دبعاباخيشلاملعأف.ىسوفنلامهدصقةريبكةعامجىف

هللادبعوبآعمجفءهصالخمدعبهيلاىكشوهتيضقبهللا

ىکشاموءلونكيوىسوفنلاةصقمهيلعصقوهباحصا
نيدءاضقيلعلاقففسوينبدوادماقف,ىسوفنلاهب

الف.سلجاهللادبعوباخيشلاهللاقفىلامنملوتكي

ىلارظنف؟بهذملاتكرتنل:تلق:اذكهباوصلالعلوصقنةرابملاىفودبي(1)

خلالاقف
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لواةعامجحلا
درفلانممهاو

هللافوض

مارکالابيلوا

لاقفدوادلوقکلاقفدیعسماقمٹ,كبيصنالاكلحصي
لاقفريخلانبدمحمماقف,دوادللاقاملثمهللادبعوباهل

باوجلثمبهللادبعوباهباجاف,ىلامةعسلهنيديلع
مهتعراسمومهتبغرومهعربتىسوفنلاىآراملف.هباحصا

مهللاقفماقف.لوتكينيدءاضقبمهمامتهاوريخلاىلا

سلجفسلجاخئاشملاهللاقفهيلعینیدلونکیلتکرت

٠.هنيدهلاوممجف

دبعوبایناعد.لاقعیبوبارکذامهجرحتنمو
امدجاملفةحرابلاتمقىنالاقف,ةرمتاذدمحمهللا

ىلعاهتذخافیهنملىردآالوةديرجلاهذهالاهيلعاكوتأ

اهبحاصنعلسف.امومعةبازملالعةلالدلاهجو

.هلاهعفداو

مهيفواربادتواعزانتاهلهأنيبدجوفةنالغوىلاهجوتو
ءكاكسلاهللادباةيرذنمهللادبأىمسيةتاولنملجر

هللاقفبغاشتلاوفالخلاىلاعزنيورومألاىفمهتنعي
:مهتعامجنيبفالخلابابسأدحأهناملعاهللادبعوبآ

ءىبنلاريغةعامجنملضفأدحاوسيلهناهللاديآاڀملعأ

جيتحأدقوملكتينمناهللادبأايملعأو.مالسلاهيلع

همالکىلاتحيملوملكتينمو٠ةيلببيلتبادقفهمالك'ىلا

اهيوةنالغومدقهنارکذامهراثآنسحوهراثیانمو

لظىفهللادبعوبأسلجف.ةبازعلاةذمالتلانمةعامج

ىسومنارمعوبأهفرطأف,تامرغتساردنعىتلاليختلا

كلذناهللاهمحرملعف«ءاثقوروكابینببطربنونکنب

قوشتمهبنوكيدقءابرغلاةبازعلاناوهريغهبشؤيال
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هللاقف,مهنودكلذبدرفنيملفبرفتسيامماذهلث

امولاقف,ههجویفمهجتوءاذهلثمبآرتجتیلعأیسومای
هللافايضأكمموةفحتلاهذهلثمبىنفحتتلاق؟كلذ

ءاهبرثوأنمىلوأمهوءةفحتلاهذهلثشمبدحأمهفحتيال

لاقفءمهنويعرقيامباسفنبطومهيلاكلذعفداوبهذاف

لاقفاماقممهلموقيالومهيفىزجيالريسیءیشاذهنا
نمرشكأوأ,مهددعىلعءاثقلازجفماقميأمهلموقيلب

الولمفف,مهيلاعفدامثءبطرلاىلعهعضمثءمهددع

لکو.ةدايزالمهدحأبيصنلثمهسفنللوانتهنادعبي

.هبعمسوآءهآرنماهبیدتقيةريسهيقبيلكلذ

نيتب»لزندارجلاناعيبرلاوبأركذامتاماركلانمو
ىناعدف,هللادبعىبأخيشلاةعيضفلتيداكو«ىلسي

نممكنمءاوس»:ةيآلاهذهآرقافةعيضلاىلالص:ىللاقف

براسوليللابفختسموهنموهبرهجنمولوقلارسا
نمهنوظفحيهفلخنموهيدينيبنمتابقعمهلراهنلاب
مهسفناباماوريغيىتحموقبامريفيالهللانا,هللارمآ
هنودنممهلامو,هلدرمالفاءوسموقبهللادارآاذاو

مكبوللابنيمتسيانناوخانمانهنماي؛دانمٹ.«لاونم

لاق,هتعيضنعدارجلاعفدىلع‹ىمعالافيعضلاخيشلا

ءهللانذابعشقناودارجلافشكناف.هبىنرماامتلعفف

عيبرلالصفیفةيدابلابالزانناكهنارکذامكلذوحنو
تراصوخيشلاةلغبترفنفءْغيرأدالبىلاةيبرغلاةيحانلاب
اوموق:لاقفءاهدراوعیطتسيملفغيرآدالبىاةهجوتم
اولمشف.هتلغبىمعالافيعضلاخيشلاىلعاودرانناوخااي

.دحااهدرينانودةلفبلاتمجرف
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خياجورخ
خیرانم

لهأنا:هلوقهلهأونامزلامذیفهلاٹمآوهمکحنمو

تشدختفجناو,تقلزآتلتبآنا,ةخبسلاكاذهاننامز

ءاوحياصتاوقرتفاناو.اوحطانتاوعمتجاناسويتلاكو

ءطاخيالءدسجلانموضععطقكمحرلاةعيطق:لاقو

.طانيالوءطبريالو

داسفلانماورثكاواوغطرامزروینبنااورکذو

غيرلهأةعامجتممتجاف,ىذالاعاوناوقرطلاعطقو

امبسحىلعمهركذومهظعوفهللادبعىباخيشلادنع
هبمدتامیفمھرکاذمٹءهسلاجمیفةداعلاهبترج

نسمضرالاىفنوفعضتسملاوءقرطلاىفنوكلاسلا
مسحىفرظتلامهلیغبنیمهناو‹مهبرامزروینبرارضآ

نابمهلئاقباجاف.كلذىفلوقلااورثكاو.ةداعلاهذه

مهللاقف؟هيلعردقنناىسعامو«انلةقاطال:لاق

هلایعوهلهابلحتراف,انسفناىلعاذاردقننحن:خيشلا

تعاضفاماعمهيفماقافنالجراویرقنمنارفیالزنو

نسمحلصيناكامو,هللادبعابامهدقفلغيرألاوحأ

هودصقو.يشكعمجىفاوعمتجاف»مهداسفومهلاوحأ

نامهلوقنمناكو,هعضومىلاعوجرلاىفهيلااوبغرو
لبقاواهتعفنمتلبقادقوكتعيضتكرتمل:هلاولاق

ىلاراشاواتیزلا»هذهویدنعیهلاقف؟اهربخ

ىتعیضىفذلاامو اهاريهناكهلوح«اتیزلا»رجش

لكنمعابسلااهداتعيةسيرفلاكمكنمتنكاذاةدئافنم

ةبازعلاىندصقي؟قافآألانمدصقاىننورتالوأ؟ناكم

ءايشامهيلعددعو!غيرایحاونبنولتقيفةدافتسالل

.هةحىىفق

ناخدلاريثكوهفداقياللىتحءىشلحلصيالريصقةيربلاراجشانمعون(1)
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اودهتجافءاوعجرةرملاكلتمهعمهعوجرنماوسيآاملف

ءحالصلااولمعتساوءمهدهجداسفلاعطقىف
ءمهتاتععدتراىتحربلاىلعاونواعتو.خلاةيلحب

هولأسوريخلانمهيلعمهامهغلباملف.مهتاوغعمقناو

.عجرعوجرلا

بغرونارفیابوهذاهرازنامیلسنبدمحمناکدقو
سانلاىرتفنالجراوىلالصت:لاقفهيلاريسملاىفهيلا

ىلااودعموقلوىلام:لاقف٠.كباوكربتيوكنوريو
فشقشلاوىقاللاورودقلاهيفاولعجفميظعلتكم
:رعاشلالاقطلخيناىقبنيالاماوطلخوفحالملاو
انايرعجناواهنمكبايثعلخاوةبيطبةثيبخنطلختال

دنعهتذمالتضعبیصوآهنأهللاهمحرهللادبعىبآنعو

كلهأوكلزنمىلابهذا:لاقفءهلهأىلاالصفتمءاياهعادو

ملنافءهعبتافهبیفتکتفرومالايفهمدقتنمتدجوناف

ءىوقتلاوربلاىلعاونواعتفهعمنواعتتنمتدجووهدجت

ءامامانکفريخلاىفكبىدتقينمتدجووهدجتملناو
بناجو,كدحوقيرطلامزلاقادحأءالؤهنمدجتملناو

.سانلا

ةوعدلالهأنيرئازةقلحىفانجرخ:لاقاضيآهنعو

ءانوقلتفلزنملالهآجرخلحاسلادالبىفانرصاملف

هفرعتنکنمملجرمهيفاذاوءانلوزتاونسحأواتولخداف

سبلدقوهاذاو,یعمآرقنممویخویشةذمالتنم
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هساریلعویعلققرقهیلجریفو(x)ایمشحءاسک
ینولخدأف,هعضيوهعفريقارزمهديیفو‹ءارمحةيشاش
لجرلانامثءروكذملاانبحاصنارجهلعتمزعدقولزنملا

تددزاقةربابجلاناوعأنمالاجرانعملخدأواتيبانلخدا

ةطخلانمديالتلقو,هيلعىظيغفعاضتو«اقنحهيلع

روفلالعجو.ةعصقلاتغرفو,هرخآىلااماعطانلكأف

غارقدعبروفتةعصقاهلبقراملو.اهرعقنمدعاصتي
مهبدآةلقو.ةدشو.ناوعألاهرشلكلذو.ماعطلا

الا.هنارجهىلعیمزعیوقویقنحیفدازاممكلذناكو

لاقءهيلعلجعأملوىسفنتسبحناهللافطلنمناكهنا

ىضحاوءةبازعلاهيفالاسيلرخآاتيبانلخدامهفارصنادعبف

مالسألاقوقحضمعبىدؤنانلعلفاولكلاقفاليفحاماعط

نمهلکانانکماعطنمانبقلعتام(2).....هلهآو

ىلااناعداملاقمثءمسالااذهةمرحىفةوعدلالهألاومأ
ىلعومكيلعةارادملاالاسنجلاريغةلكاومنمنورتام
انلصفناوانوعدمثتدقتعاامضعبلحنافلاق,بهذملا

دقلجرلاباذافىلوألاةالصلاتقوناكاملف,دجسملاىلا

اشامعكرواجمثاضيآكلذضعبلحنافنذآواج

مأوءمدقتفهمدقينمدجيملفةالصلاماقأمثءهللا
عكروماقفاعدمث.اضيأكلذضمبلحناف,ةعامجلاب

رسفيوآرقيلعجوباتكلاذخأوسلجمث.هللاماشام

هتدمحو,هيلعدقتعاامعيمجلحناف,هنملكشاام

ةلجعهيلاىنمنكتملذاهللاتدمحو.هلاحتنسحتساو

.هورکمبةلماممالوطاشتب

 

روجلاىوذوةملظلاعابتامهبىنميومهمنطصانموهعابتالجرلامشحلاةبسن(1)

اميسجةخسنىفومهزيميسابلمهلفنيمكاملانم
لصالاىفضايب(2)



ةبشخلاكةعامجلالثملاقهللاهمحرهللادبعىبأنعو

ةيشخلاىفبرضيىذلادتولاكهيأربىنفغتسينملثمو
هیآربدبتسااذاكلذوءهببسبنوكيامناةعامجلاقيرفتف
ًاطخأاذافءطخينآبايرحناكةضوافملاهيفىغبنترمأىف

ىفاوذخااذافهرمأىفرظنللةعامحلاعامتجانمدبالف

عفاديءىطاخللابضغموقينماومدعيملهتيضقىفمالكلا

ةبشخلاىفبرضيناثدتوكوهف.ايناثائطاخنوكيفهنع
رمأىفىظنلاةعامجلالواحاذامث,لوالادتولاةمسىف
يفثٹلاٹدتوهتلزنمبوهفهنععفاديثلاثلاماقىناثلادتولا

الأ‹ةعامجلاقرفتتثلاثلااذهمايقدنعفءنيدتولاةمس

ىغبنيالف؟نيناربصتثلاثلادتولادعبةبشخلاناىرت

لاقهناملسوهيلعهللاىلصءىبنلانعدرودقف.دادبتسألا

.«بطعرومألاىلعمجهنمو«لضهيأربینفتسانم»

نبدمحموىسوفنلاناميلسنبدمحمناانفلبو
امهناهاملعاف.امهمدقمنعامهلأسفذئنيحهارازةرمغ

بڌكلاناسردياهبامهناو«جاجا»ىنبناربغنمامدق
ررقوبتكلاةساردىلعامهفوكعنسحتساف,هقفلابتك

عاونأليهينمكطقللابتكسردينمناامهيدل
لکلوقحضوأدقمناغیباباتكناوهترارغىلارمثلا
خمىهةمئالاةبوجاناوهيلاهدنساوءهخئاشمنمملاع

نمكةطلتخمةيبازعلاتاطقتلمناىنعيامناتلق.هقفلا

ىهكلذكوءرمثلانمعونلكنمةدحاوةرارغىفعمجي

ءیتشباوبانمیتشلئاسمىلعةدحاوةقرولمتشتدق

هقفلاباوبانمبابالو,اهتخاعممظتنتةلئسمالف
ءءانتغلاوادجةدئافلاةليلقىهفهلىصقتسيوبعوتسي

هلئاسمتمظندقىمناغلاناو.ءانعلاوبعتلاةريثك

اذهبىنعيو.فزملامطقكيرحتلادنفقشلاو.تالقمعمجىلاقلاباوصلالعل(1)

فينصتوأماظننودباهسدكتوةفلتخملاءايشالاطالتخاهيبشتلا

ضعبىفهيار ةففلابك



موقتةرخآلا

انالاباناا

تفرعابابتلنفحیتمف.اهباحصاىلاةبوسنمهباوباىف

ةحلصملابىهف.ءمهنملوقلكدنتسمواهبلاقنموهلئاسم
ىفةحيلمةمئالاةبوجاوءةدئافلابالتجابةينق,ةدئاع
الكتهذغرفتفلاّوسلاعضواهتمفرعتكنافءاهانعم
هترکفمجتساوهرطاخبواجملاغرفامكهباوجیف
٠.لاقامكحمىهفتاصقتسمهلوصفنعباوجلل

لبقهدهعناکدقوهباحصاضعبدمحموبارازولیق

بایٹوةكيكرةلاحىفهآرف,ةيهافروةينسةلاحىلعكلذ
اڀاذهامهللاقفلاحلاموسنمهيفهاءرامهاسفءهر
هترخآدقفهایندهيفدقفنمنامزیفنحنهللاقف؟یخأ

.هترخآدقفيملهاينددقفنمنامزىففلسلاناكو

.هترخآةمالسىلعطاتحانمديعسلاف

دصقوغيراىلا«وزنم»ىمسيةطملنملجرمدقو

ليبسكلسو.,ريسلاملعتو.هيديىلعباتوهللادبعابا
هدنعنيبرقملانموهللادبعىباةيشاحنمناكفحالصلا

بعصمىنبلابجبهلمنغىفهلسراهللادبعابانارکذف

اهعمجدقمنغاهيفهلوهديتحتمنغلاتناکفجرخفءةمئاس

منفلااوقاتساف.هيلعةرمغیىنبلیختراغاف,اعیمجاهیف

حلاأفءاوباف,هلاهودرينامهنمبلطيمهعبتاف,اهلك

ءاهبهلكرفباكرلانمهلجرمهدحاجرخافءمهيلع

باكرلاىفاهدرقطيملف,هللانذأبءهلجرتسبيتف
سشفيفهللاحيناهيلااوبغرهبلزنامهباحصایآراملف

بغرتنكلاولاقفءةينالبلعففةبغرلااورركفعنتماف«هل
هلجرتقلطناف.لعفف.ةينبكنمكلذنوكيناكيلا

هيلعوهاماوققحتاملف,لاحلوأتناكامك.ةيوس

املف,هوركمبهلنوضرعتيالو‹هاذأنوبنجتياوراص
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یباخیشلامنغهدنعو«هيلعاوراغاةرمتاذاضيآناک
منغاوكرتاو‹ىمنغاوذخ:مهللاقف.اضيأهللادبع

اويافهتکربضعبىنلانامناوىتنملضفاهناف,خيشلا

.ارسخمهتبقاعناكف,هيلع

هللاهمحرءايركزنبیسومنارمعابانااورکذو

عقونيذلاورابجلادبعوثراحلاىففوقولاىفقاض
فوقولابىنودملاهللادبعامهيفلاقففالتخالامهيف

اعزانتف,مهداسفبانورقمالاامهحالصانغلبيملامهنال
عمسق.امهتعهالأسفثافننبفسويمهيلعدروفامهيف

لاقامنسحتساواهنيعبةيراكنهذهلاقفىنودملاةلاقم

لچهرضحرخآسلجممایابكلذدعبناكمٹءنارمعوبا
نارصمعوبامهلأسفنارمعوبامهيفءخئاشملاةبازعلا
اوراداف؟نيملسملاةمئاىفمكلفقونميفنولوقتام
مهيففقونملاقفءىنودملاىلاىهتناىتحمهنيبلاّوسلا

لئاسلاعنقيملف.هيلعءىشالفةجحلاهيلعموقتنأنود
اهنعهولاسفنولهسنبفسويمهيلعمدقمثءباوجلااذهب

نعاوفكمهللاقف.نيخيشلاالكباوجنمناكامملعو
امهيفةجحلاهيلعهبموقتامهغلبيملهلعلفخيشلاةعزانم

هللادبعىباخيشلاىلانارمعوبابتكف,امهثدحلبق
اهيفتظفحامبىنربخاهلبتكوةلئسملاهذهنعالاؤس
 ملعأهللا هصتامهباجافهللاهمحرحونیباانخیشنع

الاهحالصكقلبيمللجراماوءرابجلادبعوثراحلاىف
مهعتقيملف«مالسلاوءىشهنمكيلعسيلفهثدحبانورقم

امالاقفنالساودمحمیبآنببوقعيهيلعفقووباوجلا

.رابجلادبعوثراحلايفىلابآالوباوجلااذهبترفظدقفانا
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ةلاسمیفديدح

تراحلا

رابحلادبحعو



حيلاجرحت
لاومانم

ةماملا

فلايریبآیصوآلاقهللادبعىبأنببوقعيیبآنعو

لاقمثءرانيدةئامسمخبیصوأو.اهشکتسامثرانید

لحىفهللاكلعجالواهذفنافىتيصوهذهىنبايفسوياي

ءناکصخشیآءصخشلمهاردةعبراىلعادئازتعفدنا

اهنممكتمعطاامو,ةوعدلالهألاومأنمةطوحىهامناف

ريغیفهتفرصفاهجواودارآامبرمهنآالاءاذغالوءاشع

.هودارأىلاهجولا

ةقلحىفانکلاقرفعجنبرجایرکذامهعضاوتنمو

راغلاسنكاودارأةبازعلاناكف,هيلعًارقنهللادبعىبأ

سانكلاانعمعقريلعجوهللاديعويأخيشلامهعمسنكف
دصعقا:انعملقنيوهوانضعبامويهللاقفهقتاعىلع

؟یبنذيلعنولمحيوألاقكنوفكيةبازعلانافخيشاي

شكأاذاعفراهلتلقفهتقاطدهجالیلقالیلقعفریناکف

ناکو.افنآهبانذخألذخّويكيآرناكوللاقف,اذهنم

لثمامنالاقلثملامهببرضوخويشلاهبشاذاعيبرلاوبأ

مهموقىلااولو»ىلامتهللا:لاقامكهللادبعىبأ

(2)«نیرذنم

اريخهپملعنافدحانعلئساذاهللادبعوبآناکو

440ةنسهللاهمحرىفوتو,تكسهريغملعناو«هلاق

ولجایفهراغةبرقمبةربقمىفنفدوةئامعبراونيعبرا

..(1)ةكربلابفورعمعضوموهو

 

نآرقلانوعمتسينجلانمارغنكيلاانفرصذاو٠.فاقحالاةروسهيآینعي(2)
نیرذنممهموقلااولویضقاملفاوتصنااولاقهورضحاملف

ةرنادبورمعةةدلبةيرقبدجسمىفنآلاىلاافورعمهللاهمحرهربقلازال(1)

فصولااذهىلاو٠حئاسلادمحمىديسمسابیلاهالادنعروهشموهو٠تروقيت
لضافالاخويشلاضعبهبىندافاامبسحةيحانلاىفهتيرذبسنت
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سنويمساقلاوبأوءءايركزىيحيوبأ

سنويمساقلاويآوءايركزىيحيوبآناغيشلامهنمو

امهمحرینساربلاروسمیبآنبلیصف.ایرکزیبآنب

ةباجنرامعوبأخيشلاملعاملنيعمجامهنعىضروهللا
ىفامهقبسولئاسملانونفىفامهفرصتونيخيشلانيذه

ءهيلعارقىذلاامهخيشةقبطىفامهتبثالئاضفلاةبلح
نعارصقيملامهنابهملعل,هيلامولعلاةياورىفادمتساو

مهلكوةبلحناسرفلكلالبءهادهنعاغازالو,هادم

دحاولكلو,قحالتمواقحالمهرثاىفیعاسلاو,قباس

دوجءایاجسنماهلااياجسو.ايازمنيخيشلانيذهنم
ءةقيرطلاكولسنسحو.باهشلاكءاعدو,باحسلاك

ىوقتلاىرعنمكسمتلاو.ةيقيقحلامولعلاڭففحو

امهونيخيشلانيذهىفلاقيىسعامو«ةقيثولابابسالاب

باطف,ةمورامركاىفنايمانلاو.رجلاكلتاعرف

روسموبآدجلاوليصفبالاوالفيكوربخملاوربخلااهنم
اهلكلوصفامهلئاضفنمباتكلالوأىفمدقتدقو

.لوضفاهادعامولضف

نبییحیءايركزابآناعيبرلاوبيآركذ
ناكوءارثئازسلبارطةيحانىلامدقنانرك

ىلعامويسانلاعمتجافليصفنبءايركزاهب
سلجمیفكلذومهنيدرمانعهنولأسينانرکنبا
نبءايرکزسلجملااذهرضحنممناكو.ميظعلفحم

ضرالاتابننملمعيامعلئاسنانرکنبالآسفلیصف
؟ةساجناهتباصااذاسمشلاهرهطتلهاههبشااموريصحلاك
:ءاسيركزوبآلاقف.سمشلاهرهطتمعنلاقف
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هناك,خيشايهبلومعملانمباوجلااذهسيل
هبلومعملالبنانركنبالاقف,باوجلااذهبضريمل
نانرکنبالاقفءعنملاءايركزىبانباررکوهتحصررکو
نيداقنمريغمهناخويشلادالوآىفلاقيىذلاناف

ةبقعناتملعلهءايركزیبانبالاقف؟حيحص

اوقرافتالئلنيصخرملاومكايا:هدالواللاق()باجتسلملا

.نورعشتالمتناومکنید

حوناباوءايركزیبانبسنويمساقلاابانااورکذودحلالصتةوخا
املفءهلنیرئازجونامنبهللادبعدمحمیبایلعامدقحلاصللدتلاوةلالدلا٠

ىلانيهجوتمهمضومنعالصفناوةرايزلاقحايدا
نجشلاو‹رمحاوهرمثعنيأدقحافترجشبارمامهعضوم

؟ءارمحسٽوياياهرتملاحونوباهللاقفءدمحمیبأل
هيلجریفناکامعلخومساقلاوبالزنف.نيبكاراناکو

عحضومىفیشملاشكاو,كلانهلمرىفىشميلعجو
ىلادمعفءهريغىفكشلاعقيالئلرثالانايبهيفسيتي
ىلاعفدوةيافكهيفىأراماهرامثنمىنتجاوناصغالا

ىلااراسومساقلایباىلاهضعبحونوبآدرفحونیبا

ءمساقلاىبارثااذه:لاقفدمحموباءاجف,امهيلهأ
ىفلديهلثملزيملویىدنعلدبتسيملةلالدهنمهذهو

یکحدقفامهنیبةدولاتبثيكلذو,هريفلوهلهيخالام
ىخاكخاهلناكنملاقهنا,هللاهمحرهللادبعیبانع

.عفويلولكايلفبجاح
نبهللادبعدمحماباروزينمممساقلاوباناكو

وبالاقف.امهلاثمانيبدریامادراوتفةرمهرازفجونام

هعماتذخاوذخادقجحلاىلعكليكونادمحمىبالمساقلا
 

ةباجتسملابقعبببةخسنىف(1)
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رظنفءتلعفهبنيعتستائيشكيلارظننناانتلتنذاناف

ءجحلاةضيرفءاضقلاهرخديلارانيدنيرشعواسمخهل

دمحمويآنسحتساو4هلبقيملفهيلعبدحيناداراو

نماهلٹمىفبجعالوهنظنسحلكلذو,هسفنىلعهراثيا
.امهيلعهللاةمحرامهلثم

نويمونكلاةنالشلاخويشلا

نيردوسنبدمحمهللادبعوباةثالثلاخويشلامهنمو
نبایدومحنوميمونتسروزنبهللادبعدمحموباو

هللامهمحرةمونكلهآنممهتثالث,نوينايسولانتسروز
ءمهناوخالارخفو,مهنامزءاملعةثالثلارفنلاءالّؤهناك

اوزرحاوءاهونقتأورظتلامولعاوسرد,مهناكملازارطو

مدقيملف.اهونودو.مالكلاةنايصبظافلالاىناعم

ءلضاتممهلايخنممجنالولداجمنيفلاخملانمفئنيح
‹تماقوتآدتبامهدنعو.مئاعدةقلحلاةبترناينبلمهو

مولعلاليصحتىفاولاجنادعبمئاوقلانماهلوناكف
ارودپاوناکف.اهبايرانعبجيامكاهوذخاو,اهبالطو

.سوفنلامهبةجيهبليمتسويقتقفأب

وهراسفحلاصیباىلاهجوتدمحماباناعیبرلاوبارکذ
ةوازفننيبىتلاةخيسلاطسواولصوىتحهياحصاو

نيحفءدوسااصخشةخبسلاىفدمحموباىأرفةيليطسقو

صخشلاكلذامهباحصأللاقفبارغهنانظدعبىلعهآر

اذافهيلااوعراستصخشلاىلااورظناملف؟نونظتاميف
هناركذفتقبأاهنظاو,اهوعفرواهومضف.ةمأصخشلا

یفراحوشيعهلانهيملفرکنتوهرطاخاهلجانمردکت
نمعربخيشابآأدصقةبرجلصواملف,ةطرولاهذهنمهصلختهجو

1`تقلحورهظلاةالصتقوناحو:لاق,دجسملاىلاحلاص

395



وبآءاجىتحرسفآوآرقاتنکف.اباتکینولوانوةعامجلا

أرقأتلمجفرسفهلاولاقفريسفتلانعتكسماوحلاص

ناكو.انلرسف:سلجملاىفنمضعبىللاقف.باتكلا

لاق,كلذلبقهفرعاملوىليمنلاورمعوباسلجملاىف

ىلعحلاصوبالاحافخيشايانلرسفهلاولاقفآرقاتقفطف

اللجخینباصافرسفیوآرقاتنکف,یلیمنلاورمعیبا

هناكمفرعاملوهنمرضحمبريسشتلاتفلكتذاىنمطرف

 ینعآ یتلأسمنعحلاصاباتلآسمثدمحموبالاق

هلتحضواو(:)اهيفالتىفببسلاتنكوةمالاىفالت
كيلعسأبالىللاقفصالخلاىلعىنلديناابلطةلأسملا

الودحالامفالتاتدمعتامواربخالادرتملكنال

.تناهتفلتا

نمبرقملاحونىباىتفهنادمحمیبانعرکذو
ناک.اقفاومايتاومهلناکوهرافسایفهبحاص.هتذمالت

نبعشويک.حونیبایتفهللاقيناهئامسانمروهشملا
ۍنبىلاةرمتاذهبحصهنارکذفءمالسلاهيلعیسومونون

ىفاودامتو.مهنعظنيحمهافلافىلمتلوحنيذلافوطك

هسرفنعخيشلالزتفءاولزننيحخيشلامهعبتفمهليحر
نعاولفغومهلافشاىفيحلالهآاهلفءیعرملاىفاهلسراف
:هاتفللاقف,مهتافتلاةلقنماردصقاضىتحخيشلا

:ىتفلالاقءاذهنمزعاهللانيدنافىسرفيلاددرااهنمزعاهللانيد

ءخيشلابوكرةئيهحلصاوهلوازالسرفلاىلاتمقف
عمجباوممتجامهتيارف,ىحلالهآىلاىمرتىنيعو
تدقاولبقااملف,نيرذتعمنيملسمخيشلاىلانوريسي

ءخيشلادنعانيقتلاىتحمهيشملىشمأتلبقاوسرفلا

ةنوعملاهلمدقتالوىوؤيالقبآلادبملاوةقبآاهنالكلذنمجرحت(1)
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ناکامبهتربخاینآمٹ4مهرذعليقفاورذتعاوهوحفاصو

تنسحالاقفكلذىفیتسایسهتضتقااموةلطاممنمىتنم

٠.كيهانو.ىنباي

هقفلاىفةلأسمنعلنساذاناكحونابآناركذو

تیکحلاصیببانعىتفلااذهاهيفىورلوقيناببواجي

نعو.نتسوزنبهللادبعدمحمیباىلايشیوءتیکو

یتحیخویشضعبىلعارقاتنکلاقیدومحنبنومیم
ىتح‹ملعلانمهدنعامتيعووتدفتسادقىناتننظ

ضعبىضاقتهيفهميرغنايدملاةيؤر:لوقيامويهتعمس
كردتال:تلقكلذلبقهعمساملوكلذلاقاملف,هنيد

حولياميفهجرخاامنامالكلااذهو:تلق.ةياغمولعلل
مهضعبف.ءفلتختمهعئابطوءعاونانينايدملانایرطاخب

ءظالغاوفتنعبهاضاقتهنمهنيدیضاقتميرفلادارااذا

نودنيلمالكبهنمهاضاقتيمهضعبو.اددلهيفملعاذااذه

ةرظنميرغلاهيلارظنيمهضعبو.هتفصوىذلاىضاقتلا
لوقغلبابةبلاطمماقمهدنعموقتفىضاقتلااهنممهفي

ةتيویحتسينممناكاذااذه,ءاضتقادشاو هضرعىلعىقتي

ىنعیذلاوههتفصهذهنمىلعنوکيىذلانيدلافءهنيدو

ضعيىفوتساهناال,ملعاهللاوهدصقماذهو,خيشلا
.ملعاهللاو,هقح

هنانانسمآةسوفنبناکخيشبوقعيىبأنعركذو

بسلامهملعهتقلحىفاومظتنااذافنيئدتبمللادصقمناك

نورجيفنيردوسنبدمحمىلامهلقنيمث‹نيحلاصلابادآو

ىلانولقتنيمثبارعالاوةغللانوملعتيونآرقلاةءارق
ناكف,هقفلاونيدلالوصامهملعيفركبنبهللادبعىبا

الشبةثئالثلاخويشلانوهبشينامزلاكلذىفةبازعلا
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مهنمزىفنمالالتخا
جلاضرفطقسىتح

ىناثلاو‹ءارعشلانمبشخلاعطقنسحيمهدحانيراجن

٠.تاودالانيبحلصي

اناامنیب:لاقهنانیردوسنبدمحمهللادبعیبانعو

اسانتیآرواحوتفمابابتیآرذالحاسلادالبیفیشما

اتيبتدجوف.,تلخدومهيلاتدصقفنوجرخيونولخدي
هلوانلخدنملکفناکدیفسلاجلجرباذاواحوتفم

هتذخافءارانيدلجرلاىنلوانفتلخدفارانيدلجرلا
ءىلعفلاحبقم‹اهلامئالىسفنتمجارمثدیعبريغترسف
يلارظتفكبهذمريغىلعانا,هلتلقفهيلاتعجرمث

نمةلصلبقيملهناىرتالا,رخآارانیدیندازوامسبتم

.هتلصللهاهناةدايزلاكلتبققحتىتحفلاخمهنانظ

عمركاذتهللادبعىبآنببوقعياباناركذو

مدعونامزلامذىفلوقلادمحموبآطسبفدمحمىبآ

الف,تئشانلالانمىخأايبسكاهللاقفناوخالا

روجو.ليبسلاعاطقنالكنعطقسدقوالاجحایرآ

ةضيرفنافهللاهمحرقدصدقوتلقءنامزلااذهلها
امروجلانمناكفليبسلاعطقنااذاف,ةعاطتسالاجحلا
طقسو.ةعاطتسالاتمدعدقفهدازىفرفاسملابفحجي

نعیورییذلاوهیدومحنبانومیمو.جحلاضرف

كاكفاىفنيعتسيةبازعلانملجرهءاجهنامكحمنبدوه
اعدق,ةسمخىفيراکنلجردنعةنوهرمهلبتك

ةتازمءايحاىلالجرلااذهعمرسهللاقفالجردوه

ءاسنلاولاجرلاعراستومهملعأفءهباجامبمهملعاف

لامعمتجایتحمهاردوږناندنمهنکماامعمجيلک

هللاحتفاماذهخيشايهللاقف.دوهیلاهبءاجف.ریثک
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نمنومةرثكلهيلاجوحاوهبىلواتناف,كيديىلع
ءىقابلاكرتورناندةسمخهلككلذنمذخافءكدصقي

اطاسباوطسيلجرلاةناعألاوعادتامدنعمهنااومعزو

ىتح.ةدايزنعقيضيداكىتحهيفنوقلياولعجو
انوميمآیرداالف,هعمهولوانو.,هفارطااومضوهولوان

هلوقىفهنعهللایضرمامالاقدص:ذئنيحلاقادوهمآ
٠.(1:)ةتازملاومابنيدلااذهمايقبروهشلملا

لهااهيفةعامجريبكلادجسملابنالجراوبتعمتجاو
نيردوسنياوركبنبدمحمهللادبعوبآمهنمةوعدلا
ةلئسمنعلجرمهلأسفىنودملاهللادبعونتسروزنباو

اوعفادتف؟المانآرقلاميلعتىلعذخوتلهةرجالاءىهو

نعلجرلابجاىنودملاهللادبعلاقفمهنيبلاّوسلا
ناف,نآرقلاميلعتىلعةرجالاذخوتمعنهللاقفهتلئسم

تكسف!؟رقبلايعرىلعأ؟ذخوتاذامىلعفهيلعذخوتمل

مهتمابدأتةرابعلانسحيملهناعم.هلاريقوتءاهقفلا

ىذلاوءبهذملابفورعمريغباوحجلااذهوتلق.ةليضفو

ىففالخالةراجالاهذهفرقبلايعرىلعةراجالانمركنا

زاوجنمبهذملاىفامبلوقيناىغبنيناكو.اهزاوج
اهتاوداوةباتكلاةعانصو.طخلاوبدالاميلعتىلعةرجالا

هركهللاهمحرهنعرذعلاو,نمثنآرقللنوكينانود

ميلعتلاكرتىلاةميرذكلذنوكيفزوجتاللوقينأ
ءباتكلانوملعيالنييمااونوكيناسانلابكلذىضفيف
اهذخايوهوةرجالارقبلاىعارلزاجاذاف:لوقي

حالصاببسباهذخايیدذلافايندلالاوحاحالصاىلع

.ىوأةرخآلا

 

باهولادبعةمامانعثيدحلاىفباتكلالواىفكلذعجار(1)

.9

لاةتازمعرامست

مهناوخاةدعاسمورخا

لعةرجالالخامكح

نآرقلاملمت



aروس7۰

ههجويوجونامنباىف

جونامنبهللادبعدمحمويأ

همحرىئامللاجونامنبهللادبعدمحموبأمهنمو

انيحرکذورصبتساورصيافء(1)رظننمدحا.هللا

امبداهجالاضاتعاو.نيحدعبتاوفلاىفالتركذتف

جلاعو.ةلوهسلاىلانزحلادعبنآمطاو.نينسددععيض

نمدورولاهلهللارسيءةلوهكلاىفوهوباشلاجلاعيام

دجو«ًاطابتيملوردايوىوترافاظافلاظعولالهنم

داهتجالانمحازأالو,هنانعريخلابلطنعنثيملو

ءءاعولامعفمملعلانمحبصأىتح.هنامثجالوهتركف

٠ءاعدلاةباجالالهأهبرنمبرقلانمو
باتجوتامنبهللادبعدمحمابآناعيبرلاوبآرکذ

ىعريوهوةيالنماخيشىقلهناهتبوتببسوريكلادعب
ةيحللااهاعرتامنغناملعا:خيشلاهللاقف.هلامنغ

تعقوف‹احللارشىهمنغلاعبتتةيحلناو.منغلاريخىه

يأ:خئاشملاىلاذئنيحعلطو.باتفهسفنىفةبوتلا

ءحمسلانبىسيعیسومیبآوحلاصیبآو,روسم

هلهىلاعجرمثهللاءاشامةريزجلاىفمهدنعثكمف
كربتلامجلاناملعا:هللاقفروكذملاخيشلاىقلف
عجرفلامحالاغيلبتىفلضافتتنكلو.اهيلعلمحلل
ىقلفعجرمث,هللاءاشاممهدنعثكمفخئاشملاىلا

ذخاتاهلكناردفلاناملعا:خيشلالاقفروكذملاخيشلا

ىلاةثلاثعجرفءءاملااهيفىقبياميفلضافتلاامناوءاملا

.هقفتىتحملعلارقيهللاءاشاممهدنعثكمفخئاشملا

راغىلامهتبسنةروهشملاةعبسلاءاهقفلادحأوهو
.(2)جامجمأ

 

دعباميفمهنعثيدحلاىتايس()
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ةعانقنسعرابخاامايندلاقئالعبهقلعتةلقوةعانقنمركذياممو

نمفلستسيملجونامنبهللادبعناعيبرلاويآركذ
هنيعبهدروةرمهفلستسا.دحاورانیدريغطقايشدحا

ىضرلبءانفغتسااذههنمسيلو.هنمهفلستساىذلاىلا

لازتالهتفايضنافهلامةلقعموءلاق.هلهللامسقامب
امكلذنمو.راسيلاىوذةفايضلاهيلعلضفالةليفح

مدقجونامنبدمحمیبآمنغیعارناعیبرلاوبآرکذ

ناو.لاحلاةحلاصىه:لاقفمنغلالاحنعهلأسفهيلع
وبألاقف٠ةئاملمكتسفلباقىلاةيفاعلااهلهللابهو
نوكأنابحأالامك.ةئامنوكتنابحأالدمس»

.ايدوهي

ناكوهاوقتفعضوربكالهنارکذامهداهتجانمو

اذاناكف.امهيلعءاملارورمهينيعبرضيناكوشمعأ

اذاو,ههجوالاهلكهدسجلسغلاستغالاهيلعبجو

ىفمميتيو.ههجوالاهئوضوءاضعاىلعءاملارماًاضوت

ءكلذىلعهبأدناكف,هجولالسغةلباقمىفنيرمالاالك

عبرالا:هتميخیحاوننمةيحانلكىفامحتسمفختي

كلتلاقف؟مميتلابتيفتكاالهفهلليقفءحايرلاببسب

.اهبذخآأال«نينازجعلا»ةلئسم

ءايركزنبیسومنارمعوبآةرمهرازهنارکذو

ىتح‹ملعلانمفونصو«دئاوفلانمعاونأىفاركاذتف

هيلاسانلاراصامو‹نامزلامذىلاةركاذملامهبتضفا
ممهو.سانلاىلعلخدياممجرحتلاولاحلاقيضنم
شاعامرثكارخاللامهدحالاقف,نوملعيوانوملعيال

لاقو.اههجونسحاىلعءايشالالمحمويلاهيلعسانلا

ةراهطلالاوحاىفكلذبكتريناىغبنيامتارخآلا
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ىوقتلاىهةداسبعلا

صالسخالاو

نيدهيلعوهروزي

.هبیتآام

صالخالاوةينلا:لاقف؟ىهامةدابعلانعلئسو

ملاذا,اهريغوةءارقلاىفداهتجالانمهنوليختيامال

نتفلاميقيدوادنانورتالا.هللاىوقتكلذبحصي

ىفهدصقشكاونيتفدلانيبامظفحيوهواهدعقيو
ىهنيناکو‹هلیبسبسيلوهامعهنباهبمدقيامكلذ

اممهييصيناافوخ.هتدعاسمودوادةدضاعمنعهينب

ريغهكولسل,هلجأنمسفنلاردكتملزيملو.هباصأ
داشرلاهللاهمهلاف,هتكربهيلعتداعیتح«هیباةقيرط

.خيشلاةمهبهتبوتتنسحو,هيلعناكامعباتو

ةبرجىلاتهجوتاللاقريخلانبنسكامخيشلاركذو
هللادبعدمحمىبأخيشلاىلعىقيرطناكبلطلامسرب

مامالكلا,ةءارقلاهيفىئدتبأنفىأىفهترشتساف
ناتيأرا:تلقف,امهيلكآرقاىنباي:لاقف؟عورفلا

يشيینبایاذاكنيدف:لاق؟كلذنعرصقيىنهذناك

1.ملعاهللاو,عورفلاملعىلا

لاقف.دمحمابآةرمتاذرازرانمنبدوبعنارکذو

ايكلاحفيكف,ىدتعردقلاميظعلكنادوبعايهل

هللاق,نويديلعهناالاخيشایريخبلاقف؟دوبع

ءدوبعايىنعدعبا؟ىنروزتونيدلاكيلعنوكيأ
ىیخافلخينبىلعمللاقفهعضومىلاىتاوهنعلصفناف

هاتاف.اذهنمینصلخیامبىلعایینردابهیقفلانامیلس
ءريمشةرومطموأءادبعومنغةعطقهنمىرتشانمب

راكنللةراغهيلعتراغامايابكلذدعبف,هنيدىضقف
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یفهتوبقلیكيدلفنبروصنمبفرعيمهنملجراهبجرخ
لتقىتحهلهاوهلاموهسفننعدوبععفادف«قيرز»

.ةمعمنوهللانمالضفدمحمىبالهترايزتناکف.ادیهش

تيضملاقفهمانمىفحالصلالهاضعبهآرفليق

مكيفتکرتینافكلذلقتاللاقف.ىمعايانتكرتو

.یدعباریذنفلخینبنامیلس

وونعهلآأسفىغاوزلاهللاديعنبسورمعةرمهرازو

سورمعايهللاقاممناکف.,لاحلاحلاصهناهملعافهلاح

كترشاعمنسحأو,ةنجرخاهنافةنجهللاىوقتلعجا

ءتمهفو‹.تنسحألاقف؟سانلاىأهللاقف.سانلل

٠.نوحلاصلامهسانلا

2ةلعلافعضهلقعبسحأاذاملاعلانالوقينمءاململا
لوقلااذهبنخآاناو,يتفيناهلزوجيالفربكلوأ

ىفهللارخادقناكو.,ىنوكرتينالبقسانلاكرتأو

ناربخنبدمحارفعجوپ

همحرینایسولاناربخنبدمحارفعجوبآمهنمو

تباثلا.ميمصتلاوريمشتلاو,ميظعلاداهتجالاوذهللا

هيفوجريامبلماعلا,ميوقلاجاهنملاةمزالموعرولاىلع

ناك.ةصالخلاىوقتلانمزاحهنكلو.ملعلايفريثكب

رهاابدبععطفلهانمةوعدلالهاللوقيركبنبدمحمهللادبعوبأ
نايخنبدمحاممكنامتمعزنأناربيخنبدمحأمكرذععطق:ةيليطسق
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یفمكنکسموكلسممكنامتمعزناووهكلذكفنولقم

.وهكلذكف,قاوسالاةمئاقدالب

ىلصاذافةمتعلاةالصىلاءاشعلارخأتهتداعنمناكو فيضلابخبشلامامتها

نوددحانتیبيالالآ؟فیضانهاهأ»دجسملاىفىداتليسانياو

ءساتلافارصتارظتنيىتحكلذهتفيالمث,ءاشع

لهشتفيهزاكعبدجسملااياوزىلعفاطاوفرصتااذاف

٠ليبسلانبانمله؟قراطنم

ةعيرزةعارزلاناباىفهتنجنانجلعفدهناهنعركذو
لاحفيكهلآسيةنجلانمىتااذاناكف.اهعرزيهنأىلع

امویناكاملف,رفعجابایمعايخب:لوقيف؟ةعارزلا
ملفهعرزیریلجنخةع!رزلاتقوتافدقومايالانم

مالكبءاقلتف!!نالفاياذهام:نانجلللاقفءائيشدجيخيشامس
عرزاینانظتارفعجابااییمعایهللاقف؛حیبقبضغم
لوقيوهوجرخف؟اعوجىدالوآتوميوةعيرزلاكل
نولهاجلامهبطاخاذاو»:ىلاعتهلوقلالاثتماامالساالس
.هءوسيامنانجلاهنمعمسيملف«امالساولاق

دوبعیلاخواناتررمفلخینبناميلسعيبرلاوبالاق
مهارداهيفةريرصهبيجنمجرخاف.ءرفعجیبابرانمنب

ايرتشاوقوسلاىلااهبايهذافةريرصلاهذهاذخ:لاقف

انيفتكاوانيذفتدقاناال:انلقف.امكئاذفلايقنازبخاهب

ةريرصلاداعامث‹نيملاعلابرهللدمحلالاقفءهلانوعدو

.هبيجىلا

مالسلادبعباطخلاوبأ

نبروصنمنبمالسلادبعباطخلاوبآمهتمو

داهتجالا'ةرشكبعفتنانممهللاهمحرىتازملانوجزویبا
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ليغنزنباةذمالتءابيجندحاءدابعلانمريثكهبعفتناو

نمدحاناكو.ليقلاولعفلانمريثكىفهدودحىیداحلاو

سجهوسارمالااهلمكحاوءساسالاًآدتباوةقلحلابتر

نسمناكفیدهلامدخو.نيدلاوملعلاىفةبغرلهالا

٠.نيدتهملا

مايآىفةمونكبةذمالتلاعمناكمالسلادبعناركذ

ىرحتيناكف,هللادبعىبأىلعةقلحلابيترتءادتبا
ىتح.تحنسامنياةصرفلازهتنيو.ءحالصلاةسلاجم

نوطاصلالاناصلااهبناكو,ةنسلاهنعاهلقانتوءةنشنشلاهذههلتفرع
دبعاي:هللاقف,ىنرفيلانيجويدمحموباخيشلا

هفرعاعضومیفكداقرنوكيناديراىنباي4مالسلا

دبعناكفءوضولاىلاىجورخدنعكظاقياهيفىتأتيل

نسمماقاذاف.ةءارقللسلحملاىفدوعقلاليطيمالسلا

اذافءخيشلاهيفهداتعيىذلاعضوملاىلابهذسلجلملا

مالسلادبعايهللوقيف٠هظقيافخيشلاهءاجاليلقمان
مونلاو,تاذللاكرتباولانامنوحلاصلالانامنا:ىنباي

.تاذللانم

مملغشاةيذاهتاذمالتوهلهابهللادبعوياخيشلالحترااملفلاق
نمنافءىعمنكمالسلادبعاي‹مالسلادبعللاقغيرىلا

هلۍنغالبرحلایفلخدنمکمهتاجاحبسانلاهدصقي

دسيوءهحارجیوادیو.هدفریوءهاعریو.نمع
هحكتاو.كلذىلاهباجاف.اكشوهكالهناكالاو,هللخ

.هللاءاشامكلذبثكمفءمساقلاىباةنبا

همريهپلاولاقءمهيلالصواملفارئازهتريشعىلاراسمث
نيدلاىيحيلمهنيبكويناكامكانعمنكفءككرتنالانافانكرتتتنكنا
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.ءانعالووسمتنكالاونيدلانمءهايحاناكامىيحتل

ماقملادقتعاو.مهتبغرباجافكنعانلىنغالهناملعاو

مثانیحماقاوءنسحلایباتنببنیزهوعکناف,مهيف

یباتنبقادصنمرستيامبحصتساوغيراىلاردحنا

ناكامبهملعاوهللادبعىباخيشلاىلعمدقف,مساقلا

خيشلاةنباقارفبهللاىضقدقهناو,هيفهموقةبغرنم

هللاءاشناىقابلاو.اهقادصنمنكماامبتئجدقو

ناهللاذاعملاقفمساقلااباهللادبعوباربخاف.هيفوأ
عمجامناوايندلاضارعانماضرعمالسلادبعنمذخأن

ءهتمهلانناميفعمطلاال,ىوقتلاونيدلاهنيبواننيب

هتکرتو.هيلعاهلبجوامعيمجتلمحتدقینااودهشا

نمءاهسفننمةأرملاهتآرباىتحكلذهعنقيملف.هل

امهضعبصلختاملف,قادصنمهيلعاهلناكامعيمج

هنأك؟تلصحاممالسلادبعايخيشلاهللاقضعبنم

هلهآىلاعجرفءكلذهنكميملف,هعمةماقالابهيلعريشي
تلحتراو,سليارطىاةتانزتلحتراىتحمهيفماقاو

املف.مهتماقاةدممهعممالسلادبعناكف.ةتازمهعم

ةسوفنلبجىلامالسلادبعدصقةيقيرفاىلااوبلقنا
ةضيرفلاىضقفجحللقرشملاىلارفاسمثانيحكلانهماقاف

ءنيجردىنبةعلقنكسفةيلاطسقىلالقتناعجراملف
.اهفرماهيفناکف

بلغناكشوي:بنيزللوقياماريثكذئنيحناكو
ىلاسظنلاباهلضرعتءبنيزايكتانبىلعملعلاونب
تانبلاريثكذئنيحناكواركذادلواهنمهلهللابهيلةجوز

سلبارطدالبىفةعاجمتعقوناهللاردقنمىرجف

ةئامعبراونيثالثةنسرارورفةنسىمستءةديدشةنسو
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ةمغرونملجرعقووقافالاىفسلبارطلهاىلجناف

ديیعرادةريجىفیمغرولالزنفنيجردینبةعلقىف

ةروصبنيزتنسحتساف«ةنباهلوهلايعهعموءمالسلا

اونکسو.اهجوزتف,اهلعبىلعاهتيطخف,ىمغرولاتنب
الصووءةيقيرفاىلاهتجوزووهعلطفءةدحاورادىفهعم

ىنبةعلقىلعةجاهنصلركسعلزنامهبيغمىففةتازمىلا
نيعبراةنسكالذو.اديدشاراصحاهرصاحفنيجرد

مهلخيرصالوراصحلامهيلعدتشااملف.ةئامعبراو

نعاولتقىتح٠نولتاقيدحاولجرجورخمهيلعاوجرخ
ةآرماتجرخفتمدهو«ةعلقلاىفامحيبتساو.مهرخآ

ةتازملآايیدانتتلعجو«اهتانباهعمنوجزاویبانبا
ىتحاهتانبواهاطاحفركسعلانمنالجراهتوعدعمسف

ملالاوحادجوفمالسلادبعمدقفءنفشكنيملونصلخت
ءفوسىلالاحترالاىلععمجاف.رارقاهعمهلرقتسي

٠تالومحابهيلااوعراسفنلزيتروونبهبتمماستف
.اهرمعفةميظعاضراهوحنمف,ولجاىلاهباولحتراو

هبشباملفءاديعسهامسفدلوةيمغرولانمهلدلوو

هلعلوأةقروةقفشكلذلاقامنا,ميتيخيشلادلو:لاق

كلذلاقنوكينانكميو«اميتينوكيسنبابهلفشوکك
نموءاميظعارورسهبرسهنالرشالاهيلعرهظيالئل

.خيشلااذهةيرذتلسونتدولوملااذه

ركبنبدمحمهللادبعابادجوغیراهمودقنيحناکو

قايسلاىفهدجوفهراضتحادنعهرازف‹همایارخآیف

:هللاهمحرهللاقف.هقارفلعزجلارهظيوفسأتيلمجف

راصفءءاعدلاءاعدلانكلو,اذهنعرصقاىخااي

٠.هللاهمحرضبقىتحاهرركي
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نزح
مامإلا

امنا.هللادبعىباتومدعبلوقيمالسلادبعناكو

یشمیوهامنیبف‹رحلادیدشموییفريسیلجرلٹمکیلثم

ءاهلظًايفتيلايراجاهدصقفةميظعةرجشهلتعقوذا
تليزافتمطتقااهيلالصواملفءسمشلارحاهبىقتيو
.ايحاضىقبف

قوسلانمافارخةيقيرفابىرتشامالسلادبعناركذو

(ارا):هللاقنمثلاضبقيلاهعئابءاجواهبجوتسااملف
هنظىلعبلغف.تاه:ةجاهنصةغلبةملكلاهذهىنعمو

ملو.اهبقدصتمثنافرخلانمثهلعفدفءىجاهنصهنا
نماهارتشاهناهنظىلعبلغمنغءانتقازجتسي

.(7)یجاهنص
نعمالسلادبعاولآسنانسمالهانا,حونوبارکذو

ىذلامكحلاام,انزلابهسفنىلعرقأوةأرمابىنزلجر
ءاولعفف,هومجراوةلبزملاهولخدالاقف؟هيلعهنورجي

نيتعكرىلصةعمجلاةالصترضحوءهنعاوغرفاملف

روهظلاو,روهظلانمذخأينامتكلانالاقمث,ةبطخب
ماياىففئنيحروهظلاماكحالخدتفهذوفننمذخأيال

اولخدينامهلىغبنيالروهظلالهأنونعي,نامتكلا

اولعففروهظلالهأمزلتىتلاماكحالانمءىشىفةيقت
لخدتالذئنيحنامتكلاو,نامتكلاىفالاهلعفلحيالام
٠.(1)روهظلاىفهماكحا

 

مهئافلخونييديبعلاءارمأتدياىتلاىهةجاهنصلئابقنانوخرؤملاهركذيامم(1)
اهبهنولاومالاةرداصمنمنوعروتيالاوناکو.دامحلآویریزلاک.ايقيرفالامشب

عروتكلذلف,املسمناكولو,لطابواقحنعكلذقحتسيهنورينمبلسو
.ىجاهنىصلامملمامتلانمهللاهمحرخيشلا

نوبجويالةيضابالانال(ةممجةالصىأ)ىتمكرةعمجلامويرهظخيشلاىلص(1)
ةالصنوربتعيو,ةيمالسالاماكحالاميقيىذلالداعلاةفيلحلاعمالاةممجلاةالص
.مهدىمادقلایاراذه.مالسالاماکحابةطبترملاةملسملاةلودلارهاظمةلمحنمةعمجلا
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ىتازملانارمعوبأخيشلا

هصمحریتازملاءايرکزنبیسومنارمعوبامهنمو
نمسمشو.هئاملعملعاوبهذملاسوورنمسأر«هللا

مركلاوءهتيلحبدالاوملعلاءهئاملظلةفشاكلاهسومش

خئاشملاكردأ,ميشلاقوفتهتميش.هتيجسربصلاو
مهنملكفهتذمالتتداسو.راثآلاومولعلامهنعىورو

تاكربو.ذمتاماركهلو.رانمونيدلاىفرنم

ذاةمبسلاجاجماراغلهاانهاههعمركذنلو.ةروهشم

مهنكلءنابشلاوخويشلاذئنيحمهنمناىلعمهسأرناك

ءقسنیفانهمهرکذیرج.دحاورامضممهمضال

نشونفلااذهیفةليضفمهعيمجلوءناديمىفاورجأو

٠.نأشلانم

نبںباجو.اذهءایرکزنبیسومنارمعوبامهو
وباویتازملاريبجوباو,حلصمنببابكو.مامردس

مدقتدقو,ىئامللاجونامنبهللادبعو.ىليمنلاورمع

مهمحریسوفنلانانرجنبءايركزییحیوبآوامهرکذ
ءهباوعمتجامهناجاجماراغىلامهتبسنبيسو«هللا

ءاءزجرشعىنثآىف.اروهشمهقفلاىفافينصتاوفنصو

4طخلاةدوجنمهللاهصخالنارمعوباهخسنیلوتف

ناتبلالضفىوسلضفمهيلعامهلسيلوفينصتلاهيلا

هوعدوآامیفاکیرشناینبلالضفىفمهدحأكوهفالاو

هدينآهمانمیفیآرنارمعابانااورکذ,نانعةکرش

ىفرهاملا,ايؤرلاربعمىلعهايؤرصقفاحابصمتراص
ءهديبهللانيدییحیلجراذههللاقف.ایؤرلاليوات
.دعبيملف
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ةنالثلسعفساتي

هتتاف
یمدنکایندلانمینتافءیشىلعمدناالدمحموبالاقو

ةرايزوءتالاهجلاباتكةءارقاهاياىكرتلءايشاةثالثىلع

لهالارئازةرمرفاسنارمعىباةسلاجمو.ةوعدلالهأ

نبدمحارفعجىبادنعلزتنفةيليطسقبزاتجافةوعدلا
ةجوزةيافلاةرايزىلاانبملهرفعجوباهللاقف,ناريخ
نعالأسواهيلاالخداملف,العفف,مساقلاىباخيشلا

نارمعاباتصصخواهبتلزنةلزاننعامهتلأساهلاوحا

ىلاءاسنلاتبحصةأرماىفلوقتامهلتلاقفءلاؤسلاب
؟ةرتساهسأرىلعتلعجواهبايثىفءاملاىفتلزنفىداولا
موقتساهنافةفوشكمىداولاىفتلزنةأرسمااميآاهللاقف

تصمسالاهنولريفتفلاق,منهجراننمةيدوأةعبسىف
ترکذامناکاذااھللاقف؟ةصخرنملههلتلاقف,كلذ

بلقمثءةمالسلاىلابرقاوءىشهبشاهنافةرتسلانم

اذكهممنتلاقفتنانيلوقتاماهللاقفلاؤسلااهيلع

.سنوي.نبديعسنمهتعمس

نالجراوىامدقفلخينباديعسحونابانارکذو

نولستغيالاجریآرف«طاوامت»دجسمیفسلجف

نوأطيةافحدجسملاىلانوعلطيواهتيقاسنمنوأضوتيو
ىذلاناىرآلاقوكلذنعمهاهنومهرهتناف,نيطلاىف

نيفلاخمنوريصيسنالجراولهانا:قحسانلاهلوقي
نسمهيلععبطاممالكلااذهىلعهلمحامناوبهذملل
هتالصبايثناىتح‹نىجنورهطاميفهزنتلاوجرحتلا
.مدقتاميسحجرخیفاهلعجیوهسابلبايٹريغ

ليفنزنبدیعسحونوياووهسلجمىفاهبعمتجاو
ةفوشكمةالصلاىفتذخاةماةلأسمىفمالكامهنيبعقوف

اهبراهقتعا.اهتالصتاعكرضعبتضقاملفسأرلا
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ةالصلاةداعااهيلعامهدحالاقف,كلذكاهتالصتمتان

اهيلعسيلرخآلالاقو,الوأاهمكحريغاريخأاهمكحنال

امنیبف.اهلزئاجهجوىلعةدابعلعفیفتلخداهنالةداعا
نارمعوباخيشلامهيلععلطذافالتخالااذهىفامه
تکسارخآللامهدحالاقهایآراملف.,ءايرکزنبیسوم

مكحامہپاجافاهنعءهالآسمٹءكنموىنمملعاوهنمءاجدقف

ءامهبمباتكلابحاصىكحاذكهتلق,امهدحاقفاو

اسايقوامهيلوقلهسابباجاهنارطاخلاىلعبلغيىذلاو
وهوامهيلوقنيبٹلاٹلوقىلرهظییذلاوتلقاذهريغىلع

اهديسنماهيلعقتعلاعوقوبةلاعنوكتناولختالاهنا
يقبدقوتملعناف,ةالصلانمتجرخىتحملعتالما

سآرلاةفوشكماهتالصتمتواهتالصناكرانمءىشاهيلع
حصالاوىلوافملعتملناو.ةالصلاةداعاحصالاوىواف

.؟باوجلااذهىرتفيكف.«اهيلعةداعاال

سلاجمیفارارملاقنارمعابانادمحمیبانعو
ىفةلأسمةينامثملعتكةيبرعلانمدحاوفرحملعتةريثك

نموءةنسنيتسةدابعكةدحاوةلأسمملعتوءعورفلاملع

فلآلمحامناكفباتكلاكلذهيفنكيملدلبىلااباتكلمح

ىفاذكهو.دلبلاكلذلهاىلعاهبقدصتوء«اقيقدلمح

.هبلطوملعلالضف

املف.افايضافاضامامردسنبباجنارکذو

نبةفيلخبفرعيهلبحاصرضحمبكلذناكومهاعدتسا

حلافعنتمافمهبحصيناىفرباجهيلابغرف,تغاروزت

رباجهللاقف.مهبحصاالىناهللاملعي:هللاقف.هيلع
ةرافشكلاف,ثكمافتئشناوبحصافتئشنافنآلاامأ

ءىشیفمتحهنالاهبجواامناویوارلالاق,تبجودق
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دشلعتيبلالحيال
.ملاظملااورهظاموق

ركانملااونلعاو

رکذیملهنالدیدشتاذهو:تلقءالمانوکینایردیال

.مسقلاظافلانمائيش

ريصبلاليعامساوبأ

نبميهارباريصبلاليعامساوبأمهنمو

ءعرووةدابعخيشهللاهمحرىتازملالالم
عرشوهللاضرفامةفرعمىفداهتجاو

اهيلاودفي,دئاوفلاطاقتلال,دجسملااياوزلةمزالملارثك
لكةدافتسابانيطبالاحوريالمثريطلاودفيامكحوريو

بردیفهملعيناکهنانسکامدمحموبایکحیهنعو‹رخ

اهیفبستکاهناو.رزوتبنیسارینبنملودیمینب
اهيفلكاو,باتکةئامسمخاهيفظفحو.رانيدةئامسمخ

نسکامدمحموبایکحیهنعوءءادوسةيناضسأرةئامسمخ

ثالثاذهیرفسیفتدفتسادقلرفسنمبآدقولاقهنا

اهنوددريوةبازعلااهركذيىتلالئاسملاىكذفءلئاسم
ىفقيرطلاو,تيملابقلعتملادارقلاةلأسمىهو.اريثك
سكبكلذكو.ةربقملاراغو.ةربقملاةلخنو.ةربقملا

لسغرشؤيملناوءتيمللمميتيأنادارقلاف٠.ةربقملا
ىرخالالئاسملاو.ىلوألاحلكىلعىدنعلسفلاوتلق

٠.ناكامهيااهنممدقتمللمكحلاىطعي

غيرادالبىلعزاتجافةوعدلالهارازهناهنعىكحو

لهآ.نوکاتف.ةملظموقمهو‹ةرمغىنبةيدكىلعو
نابهيلااوبغرفنوحلاصموقلزنملاىفوتاراغوداسف

اوداقنامهلليقاذافءركانملاباونلعاوءملاظملااورهظاموق

لزنومهزواجتف.نونعديالو.نوداقنيالقحلاىلا
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دامحمهيلعلزنیتحلئالقمايالانکتملف«تنیریمتب»

.اريمدتمهرمدومهالجافهرکسمعپ

ريمالانبهللادبعدمحموبأ

٠.هللاهمحرىئامللاريمالانبهللادبعدمحموبامهنمو

یوضرىلعیرزتةناصروربصعمءىوقتلاونيدلاهراعش
ىلختلاو,عضاوتلابىلحتلاو.,راثآلاورسلاىلعةظفاحمو

اهباوباهلتحتفمامسلاىلاهنيععفراذاءرابكتسالانع
نملکو.هقوقعیقتيهرشاعينملكف.ءاعدلاةباجتسال
.هقوقحةربكلاوةرغصلاىففرعيهفرعي

رازريمالانبهللادبعدمحمابآناعيبرلاوبآركذ

ءخوبطممحلريمالانباعموءجونامنبهللادبعدمحمابا

لکاولوانتفمئاصفئنیحجونامنیاوءةعمجموييفكلذو

ملعال,رهظلادعبكلذنافسوينبميهارباركذوءهنم

هطخسينايشخدولاةهجىلعهبهدصقامناهناجونامنبا

وهموصميمتتىلعهاضرراف,هلکانمعتنماناهقعيو

قسحالخيشلاىضرنادقتعاو,لئاضفلانمةليضف

٠ضبافلاب
ةيالظعيناکدمحماباناميهاربانبمیهاربایکحو

(ةيالاي)مهيلعهدروآاميفامویمهللاقدقلومهرذحيو

حلاصیبآمفنملاقمٹمکبونذبنااورذحا

معتةطخسلا:لوقيهتعمس«هتملظناىلليولاىنذاىلا

هللالاق,حلاطلابنذبحلاصلاكلهيءصختةمحرلاو

مهلزتساامنا)لاقو(مکيلتبیلمهنعمكفرصمث)لجونع
٠.(مهنعهللاافعدقلوءاوبسكامضعببناطيشلا

ملفريمالانبهللادبعةرايزلتئجعيبرلاوبا:لاقو

ءهتدصقفردنالاىفهناتملعأف,هلزنمىفهدجا
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فضلاةسبادفلع

همارکاةلمحنم

فارطامضیوهوءهءاسكعضودقوفوصةبجىفهتدجوف

ءىناقالفهسبلفهئاسکیلایحنتینآراملف.ردنالا

تلقوءءاسكلاعضوىفءاسأهنأكرذتعيلبقامثهتحفاصف

؟لالحلاىفلمعلاوهسيلآ؟سأبنمكلذىفلهوهل

امنا؟لالحلاىفلمعلانسحينمنيانكلومعنلاقف

ناکلاق.هلمعناکفیکوتلقف.حلاصوباكلذنسحي

تقوناکانافءهلةقانىلعردنألاىلاعرزلالمحيداصحلامايایف

لحوءاهلقعمثءاهلمحاهنعطحوهتقانخاناىحضلاةالص

ءكلذىلصيناكامىلصيىتحءةالصلاىفذخاوهرازا
ملاموهامنالالحلاىفلمعلااذكهف.هتقانلعجريمث

٠.ةرخآلالمعبرضي

ینماوءائیشیسومنبنامیلسيلاهجوعیبرلاوبالاق
دبعىلااھبیتافافاطلاو٠لكلانمافرطهبىرتشانا
مثىتنكماامكلذنمتلعفف,اهلكأيلريمالانباهللا

تنكوبیصخالكىلعیقیرطیفتررمف«هيلاتهجوت
ءهيفكيهناتردقامیرامحكلذنمتعمجف«ىلرامحىلع

ءناميلسرامحاوغلعا:هدالواللاقهيلاتلصواملف
تعمجدقو,فلعلاداتعيرامحبسيلهناخيشايهلتلقف

عمیتصقترجاذکه:لاقف.هیفکيامیقیرطیفهل

دقوةبادىلعاناوةرمتاذهتئججوتامنبهللادبع

تلقفءهللادبعةباداوفلعا:لاقف,ارثكألكاهلتعمج
ءكلذنمدبالوفلعيلباللاقف,فلعرامحوهامهل

٠فيضلاماعطانممهأهللادبعايفيضلاةبادفلعناف

ابلاغكلذناكوءادوسةمانمريمالانبهللادبعناكو

اخیشهتابلقتضعبیفبحصهناهنعرکذف«هنولىلع
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نوزعداراقيرطلاضعبىفناكاملف.نوزعبفرعي
ملفءةلقثتسملارابكلاتافلكلادحادمحمابافيلكت
جابيدنمديعلاناكولهداوسلاضرعمنوزعلاقفءهدعاسي

قرتفنانوزعایدمحموبالاقف«سیلتنمهفارطاتناکل
ىلعبکرافلاعتلاقمعنلاق؟دبالوقيرطلااذهدعب

٠.یقتاع

نمجیونبییعیءايركزوب
یراوهلانمجیونبییحيءايركزوبآمهنمو

نيلاىكذلانطفلا,ىكزلاعرولا(1)٠.هللاهمحر

لکهئاکذبفشاكلا,ىمقفاشلكهمهفبرقماىقنلا

فرتعملاىسقصاعلكهتسايسبللذملاءىفخضماغ
ةروصىفمهبملاالجقطننا,ىرضحلاوىودبلاهلضفب
میلڏیلںیتعمهلقتمصناويج

كبح:لعايناصتفكيفتكلمالسلاهيلعهلوق:.
*هيحماما مالسلاهيلعقدصلاقق؟كىضيفيؤ.

ىراصنلالوقلثمهيفاولاقنيذلاةعيشلاةقرففطرفغملا

ءتوميالىحهناو«ءىبنهنا:مالسلاهيلعىسيعىف

نمو.عاطمماماهناو.هالاهناویوضرلابجیفهنام

ةنسلاوباتكلاليدبتهلزوجيمامأهناو,رفاکوهفهاصع

ناوءیصوهناو‹رمعوركبیب!نمیلواهناوامهخسنو
طرشقملاهضيفباماو.هولويملذاتدتراةمالا
ءكرشةيصعملكناىلعاوقفتانيذلاةيرغصلافانصاف

نيلاضلامكحهنالاکرشمهولعجفكرشةريبكلكموقلاقو

٠.كلذمهفاف,نيملسملالتقو
eS

نيمجونبىيحيمسابريسلابحاصهتبثا )1(
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ىلعناشىفساللا
طبرفتۋوطارفانب



هپلعیبايحيشلا

تيدحلاركذبينا

مدسنودي

ديملاهللابساحي

هلقعغلبملع

ءةركاذمللامويانسلجفولجاىفانكدمحموبالاقو
رپاچنعمامضنععيبرلاراثآارقيیبازعلجرناکو
ناسلبرسفاتنکوتلق.ةرفصنبهللادبعةياور

نمشأدنسأرقاملكتنكف.ءىراقلاهآرقيامةيربربلا

لصيناىلاهتكرتوهيلعملكتاملفدنسلاتزواجتهراثا
ءايركزوباانعمسفهيلعملكتافشالاوا,ثيدحلا
تدعف؟كتمياركذتالكلام:لاق ةيحانىفناكو

نععيبرلانعةرفصوباىور:لوقافرقاملكركذا
٠نپاچنعمامض

ةصيوعةلأسمنعنسكامتلأساذاتنكدمحموبالاقو

بحاصاهنعلأسنیتحنآلااهعد:لاقو,اهيففقوت
.یحیءايركزاباضماوغلا

دجسمیفةرمتاذخويشلاعمتجادمحمويالاقو

فالتخالاناكو,تسلومتىفليوطلانبلونكيخيشلا

اوناکومهنيبتاذاوحلصينااودارأو«لاونيت»ةعامجنيب

الڃرنا»:وهوربخىلعءباتكلاىفاورمفاباتکنوآرقي

لاقف.,رامحلجرللناكومالسلاهيلعىسومنمزیقناک

عمهتطبروءىرامحعمهتفلعلرامحكلناكولبراي
:هيلاهللاىحوافمالسلاهيلعىسومهبمهفءیرامح

«ءمالسلاهيلعىسومهکرتفیدبعلقعغلبمكلذىسوماي
خويشلالمعجف«لاونيت»ةعامجكلذرثئابتعممتجاو

مهللاقفءومحنببويأهللاقي.مالاىليالجرنوبتاعي
ةنجلامهبءيلتمتنيذلاهلبلامكنعاوكرتا:ءايركزوبا
؟رامحلابحاصةصقنورتالأ-ىورملارثآلا ىنعي

لثم.هسيکبةزرخلابقثينملاوملهو.ءالّوهنمانوعد
.اوحلطصاواوباتیتح.هوحلوهوءاجفومحنينسايتاي
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ردقلاةليلىآرنمجیونبییحیءایرکزابآنااورکذو
طئاحلاىليىذلابارحملاعضومدنع.دجسملاىلصمىف

ةلبقرادجىلااقصلمابارحماونبف,ولجأدجسمنمىلبقلا

فورعمكلانهمويلاوهونمجيونبىيحيرادىف,ىلصملا

ةفورعملاةروزملاعضاوملانموهو«ىبرغلابناجلايليامم

.هکربلاب

هيلعهنبالناکةنايدلاىلابسنينممالجرنااوركذو
نبییحيمهيفوولجابخئاشملاىلاهاعدفهلطامف.نيد

ىلعبالااوريجف.ولجاةبازعةعامجنمهريغونمجيو
حربيالهناهوملعاوءةطخلاىفهولعجوهوسبحوعفدلا

كلذبعمسفءهليبسنبالاحرسيواهنبانيدیضقيىتح
مالعمهللاقف.ولجاخئاشمىلانيتنممدقو‹نسکام

نبییحیءايركزوباهللاقف؟هنبالامیفبالاسبحي
مكحو.ةنالغوبركبنبهللادبعوبآاهبمكحدقنمجيو

ةطخلاكلتنمجرخيالفاهبمكحننحنوولجاىفانهاهب
.هيلعامیدٌّويیتح

ناميلسنبدمحمهللادبعوبأ

همحرىسوفنلاناميلسنبدمحمهللاديعوبامهنمو
نيدلاوايندلانيبهلهللاعمجونيقتملاةبلحىفلاج«هللا
اممقفنیناکف,لالایفهيلعاعسوملاحلاىضرمناكف
هئاخسباخسیذلکیسنایتح.هئاطعةعسنمهللاهاتآ

تردبامهموءهتابهبيفتالنيتربخذلايتلکنمبهيهناف

وسکیوملعلادیفی.هتابنجرخیبيطفهردبیفالمآ
ةذمالتلاىلعونحي.ءنومآمهنامرحوءلومأمهلينفءنوميو

.مهيبتجيوةبارقنودمهيوقيو.مهيبأونح
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هتبلطملعبخيا

ممهلعقفنيو

جاوزسلاىفهسبار

ناويحلاءانتقاو

ةقلحهيلعتناكناميلسنبهللادبعابانااوركذ

اذاناکو.هلامنممهيسكيومهمعطيو‹مهملعيءةميظع
لبقااذافءفداهيفةديدجةيسكامهلىرتشاءاتشلالبقا

رخديو٠ءفيصلامسربةفيفخةيسكامهلىرتشافيصلا
هباهارتشاىذلانمثلاباهعاباميرو,ءاتشللىرخالا

.مهماداومهماعطميقياممويلكمهلجرخيو
اغيش.ناکو زومرینبمیهاربایللاقورمعوبالاقو

هتمامعتوليهتدجوفامويهللادبعوبایناعد: احلاص

تمزعلاقف؟خيشاياذهام:هلتلقف.,هسفنحلصيو

ةنوتيزةرجشاهيفىبناف«سورش»ىلالوصولاىلع
ءءىشباهتمعفتناالفاهتلغعيضت٠ءقوسلاىلعةفرشم

تدجواذا:لاقف؟اهعیبدیرتمكبتلقف.اهعیبتدراف
اتلېقافهتدعاسفمیهاربالاق,اهعيباانافرناندةرشع
هترجشتهنمتمیسف«سورش»اتنلصویتحنییشام

۰ةقرفتمارارصهتمامعىفنمُلارصمثارانيدنیعبراب
لكلةبازعلاىلعرناندلاقرفيهعضومىلاانلصواملف

ءںیناندةتسیلعفدورشکاوا,لقاواارانيدمهنمدحاو

:هلتلقف.ږناندةرشعريغهسفنلقبيملیتحاهقرفف

دازاملكف.رناندةرشعبعيبلاتيونتنكلاق؟اذهام

كلذنعتلأس:رمعوبالاق,ائيشهيفهلیرآالهللوهف

قحاءارقفلالوقينمءاملعلانمنا.لاقفسابعلاابا
.ليمجنسحهلعفىذلاو«ةدايزلاكلتب

ودعتیبیفالااهاراالةثالثلوقيهللادبعوباناكو
حبنيبلكلاوءةلبزمهتحتىفوءةنحطمهسأرىفسرفلا

اربخانهقاسوادحاواملسمولوعوريف«هحابنعمسيف

ضعبیفبويانامیلسیباخیشلاعمةرمتاذانرس:لاق
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.خيشلارعذف,رودلاىدحانمبلكانحبنىتحقيرطلا

بلكلابحاصنافىنلخداملمعورلامكلخدنالاقو

كتهتورارسالاىشفتةآرملاةثلاثلاو,ةنحلالخديال

٠راتسالا

ءطقجوزتالوحوراذاناويحطقكلميملهنایورو

نمفرعدقیئابآویلهآناهباحصاللاقهنستلعاملف

ءناسللابةسبحمهتضرتعااڏامهنامهتداع

ىنوجوزفینیاصاكلذمتياراذاف.ايندلاقارفبمهنذوت

هوحکتاهبلزنكلذاوآراملفءیضرمیفیبموقتةآرما

تلق.هللاهمحرىفوتىتحهضرمىفهيلعتماقةآرما

ىفلاقام:اهنمرظنلاىلاجاتحتعضاومةياكحلاهذهىفو
هنوكو«ءانتقالاحابمريغبلكهناملعهلعلوبلكلاءانتقا

جوزتلاوءنينمّولانمهربغنعكلذىكحدقفطقجوزتيمل

ءةجوزلاقوقحبمئاقريغهناهسفننمملعناالالضفا
ءىبننماممالسلاهيلعلاقدقو اناويحىنتقيالهنوکو

ناويحلابستكيزملوقنناهنممزليال منغلاىعروال

وهامىلاهلابغرفتوهرطاخةحاردارااميرلب.مومذم
ارظن.ینوجوزفكلذمتيأراذا:هلوقو,یلواودکوا

اهيفجاتحيةلاحىلاريصيضيرملانا:امهدحاءنيرمأل

ارظنىناثلاوءهعجضمیفهبلقيوءهتروعىلععلطينمىلا
ذخاف.اناطيشتامابزاعتامنم:مالسلاهيلعهلوقىا

اذهحصاذااذهو.ابزاعتوميالناداراورهاظلاب

.ثيدحلا

اتدنعنئاجوههيفتامیذلاهضرمیفجوزتهنوکو

جوزتلادصقامناضيرملاناملعاذاالامهللاهعنمنمافالخ
عتمىلعمهانقفاوانهاهف.«ثارملانمهتثرولامعنميل
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ريغجوزتلابدصقياممائيشهبدصقنااماوجوزتلا

ىفزنزلالودكموبأخيشلا
ىفزنزلانسادوكطملودكموبأمهنتمو

ءلاثمالاومكحلاهنعىكحيوحالفلاليبسىلانيدشرملا

هنعىوريامشكانا.,لاعفالاولاوقالاىفةباصالاو

بلقو,بحرردصنعرداصءیربربلاناسللابوهامنا

اپانارفعجنبییحیرکذءيربشغلکنموهو.ءءیرج

هيلعماداوهءاقبهللالاطالودكمیباىلا.ملسوهلآو

.هوامعت

ءمكلبقاوعلطراكنلانمةعامجناتعمسىنافدعباما

ناف.ةفايضللولومكضرااودرینا.مکایامث.مکایاف

ءىصويناىلاجاتحيالنممتناو«ةمالاعدخاموقلا

امدصلالهأناكو.,هلدحامدنعفقوفي؛مالسلاو

نسکامدمحمابانااورکذو(1)ءادلااذهنمهنمهاشخي

اماعطامهلمدقفلودكموبآامهفاضاىراجيمتلافلخيو
لاقو.,امهردقنوداهنافاهلامكىلعو.ةلماكةفايضاليفح

ملسيوهسفنیفملسینمتامدقفاولک:مهلاهمدقنيح

ملوارکشامهآرنیحامهرکشوءهعینصارکشف.هريغهعم

هلاببرطخو.,نيركشلانارتقاىلعهللاوهدمحو.امذي

 

ءاعدلااذهنمةخسنىف(1)
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هيلعهللاةنعل«سيلباىلعتعمقوهركشوهللادمحبفيضللا

ىبالتفقتودقوء.هيلعتعقورجضوامهدحامالناو

.اهقلعافةدئافهنملصحاملةيربلابيشكمالكىلعلودكم

یتازملادیزییسوموبا

هللاامهمحرمامضهنباویتازملاديزيیسوموبامهنمو

جهنأحالصلاىفكلسو.قيثولبحبعرولابكسمتنمم
ةمالعبهسفنرهشاو,مارحلاولالحلالئاسمنقتاو

ةقفاوملتداقناىتحاهضارواهللذو,مادخلانمنيدهتجملا

ءماحرالاىلوأوبناجالاىففورعملاثبوءمالسالالهأ

راثآلاهنعذخاو‹رزخیباةذمالتلضافانمناكو

.ريسلاو

ةيقيرفادالبناميهاربانبحلاصحوتوباخيشلاركذ
ىتحءتوقلااومدعو:اهلهألاوحاتدتشافءةنساهتباصأ

-دیرجلادالبىلامهريغویداوبلالهأتمض

اوتأفضرقلاونيدلابرمتلااهنماوراتميلسباقىلاةتازم

وهو.ةوخالاوةبارقلابهيلعنولديىسومیبانبمامض

فوصومحالصلاورخلابو,فورعمسباقلهأدنعذئنيح

ءمهنعلمحتيوءنيدتسيوءمهلضرقتسيناهولآسف
ليفكههاجناو.لاحلاةدشنمهيفمهامبهوملعاو

امہهملعاوكلذىفهدلاورواشف,عوجلانممهذاقنتساب

:لاق؟دحامهفرعيلههللاقفءهوبلطامبو.,هموقهباج
لاق؟كنونمأيوسباقلهأكفرعيله.تناو:لاقءال

ءىشىفكلوخدهوباهللاقفیربغنوفرعیالو‹معن

ءةمزاللاضورفلانمضرفاذاعوجلانممهذقنتسي
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خلاةدعاسم

ةتازملئاسقل
مهذاقناو



نع.ءرملالاسي

لاسيامكههاج
هلامنع

ىخيشلاباصم

كلذببسوهىناسل

ليقامف

ءمهلاومابنوعفتنياممرشكاكهاجبنوعفتنياوناكذا
.نيعمجامهبرامىضقف

ءرملالاسي:ليقدقوءیسوموبآقدصحونوبالاقو

نمليقدقوءهلاملضفنعلآسيامكههاجلضفنع
هيلعهلوقكوهفلاق.هلاوزلضرعتدقفههاجبمربت
امهتمعنبمهصختسيهقلخنماهوجوهللنا»:مالسلا

لمحتف«مهريغىلااهلدباهباولخباذاف,هقلخاهولذب

مهيلعاماوضقاورسيااملفمهبرآمزجناومامضمهنع
ىفمالكهيلابسندقومامضمهنعهاضقفمهلقاالا
ةلامحلامذ

هللاهمحرنولهسنببوقعيويآمهنمو
ءهنونفىفظفحلاريزغلاريثكلا,ردقلاميظعلا

ءلاوهالاهلوهتال,هنيدوهعروبعورلكنمنصحتملا

٠لاحلانسحنمیریامبرتفیالو

ىلاةرمتاذلصوهنامساقلاىبآنببوقعيركذ

نبدمحمهللادبعابآتدجووتعجرف:لاق.نالجراو
:هللادبعوبأىللاقفءهدنعهللادبعنبنينمو«کب
التلقف:لاق؟نولهسنبفسويبوقعيابآتيآرله
ىلارفاسىذلااذهلبجعتالوأ!نيزمايرظنالاقف

تعجرو‹كلذىلعمظعف‹بوقعيابآرزيملونالجراو
دعبكلذوءبوقعيىبألاحبهتربخافهللادبعىبآىلا
ةلأسمناكلذببسوءمالكلاعتموهناسلىفبيصاام
هوجونماهبنملکاهلعمتجافنالجرا:ویفتلزنةعينش
یفمهبآدناکو.یآرلاوملعلاىلابسنينمو«ةبازعلا
مهنأشنماوعمتجيناةلأسمتلزناذانامزلاكلذ
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عضوملاباوعمتجاف,لزاوتلاىفرواشتللعامتجالا
نا:كلذو,ةلأسملااوعضوف,نالجراونبنمبفورعملا
ةنيببامهنمدحاولكىتاونالجراهجیوزتیعداةارما
ىلاتهتناىتحةلأسملاخويشلادارتف.جوزتلاةحصىلع

لاجرو.ريخالاولوالاىلعتمرحلاقفءبوقعيىبأ

لاقف.,ةرخآلالاجرللحتفبوتتناالاةرخآلاو.ايندلا

ءنالصفلاتقرفتفلحفلاجاه.نيرجايىنبنملجر
.امالكعيطتسيالىتحهناسلسبتحاف.نيعهتباصاف

نياهلوقفرلارثكةسايسلايثكبوقعيوبآناكو
ةراشاراشاءیشبهرمأینادارااذاناکوبویآیمسی

ءقعيفهفلاخيفرمالاهيلعقلفيالئلةياكحىفهقاسوا

اہمبسحىلعهبیتاو.هلئتماءیشبهراشااذاناکو

ىفلماامهببرضىتحءهقفوىلعءىجيوهيضري
بوقعيىباكبالا»:اولاقف,نباللبالاوباللنبالارب

.«بویاکنبالاو

نبهللادبعىبانيبعقوافالخلوفلفخيشلاىكحو

:وهوةلئسمىفنولهسنببوقعيىبأخيشلانيبوءركب
ملسموأءیدنعملسموه:هالوتينميفلوقيلجرلا
لوقيناالازوجيالهللادبعوبألاقف.ىدنعوهللادنع

قرفالءءاوسزئاجامهالکبوقعيويآلاقو.,یدنعملسم

هناهللاملعيىنعتكنافهللادنعتلقاذاكنال‹امهنيب

٠ةلزنملاهذهلقحتسمىدنع

اهاعداىتلاةأرملاىفبوقعيوبأهلاقاماماتلق

ميرحتلصاىلعحصتفرخاللالولوالللحتالاهنانالعب

تدمعتدقةأرملاهذهو,نينموملاىلعكلذمرحو:ةينازلا

423

خيشلاناعافيك
هرسلعهش



نيرقماناكاذااذهو.ءرخآةمصعىفالعباهلاخدابانزلامفا
راهيعديىلا

هتجوزاهنا

حاكللادوقع

كشلاعفدتقالطلاو

ءلوخدلابرارقانکیملنافةرقماضيأىهولوخدلاب

خيراتىلعاتبثتناناتنیبلاولختالفةهبشهبمقتملو
اتبثتملناولواللىهفاتبثتنافءالمانيحاكنلادحأ

واامهنمتءاشنماهجوزتيو.حاكنلاخسفامهدحاوا

.امهرغنم

فساتاوفهلتاىندجتاهلاثماوعئانشلاهذهلجالو
رسماهللاو.وههبةراشالاوهلعفىننكماولءىشىلع

هللاووهوسأبلااذهلفشاكسابتلاللعفارلهس

ىفنذّؤينا:كلذو,ريخلالهاهيفىعسيناىفبنيامم

تاعامجلاىأرنعواةاضقلاىدياىلعتاهجلانمةهجلك
قالطلاوحاكتنلاىفوأةصاخحاكنلاىفدهشيالناب

لهانوراتخي٠.نأشلااذهمهودعيالنومولعملاجرالا

ملولوخيراتلابتكنومزلتسيوننسو.نيدوملع
حاكتنلالوصفعيمجىفباتكلاوفيكفءهربغاوبتكي
اعطقناكهجولااذهىلعناكاذاهناف,طوحاقالطلاو

ىفطالتخالاو,سابتلاللاعفروكرتشيالامكارتشال

نأ:ريخلاىفو.ددعلاوثاروتلاىفكشلاوباسنالا

هيففلتخااماماو.جورفلاهيلعطيتحاامىلوا
یرآو.بيصنبوحتنلاملعىفبرضتةلآأسمفناخيشلا

.بيصملاوهاهيفبوقعيابآ
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500ه450:ةرشاعلاةمبطلا

هللاهمحرىتازملافلخينبناميلسعيبرلاوبأمهنم
مايأةساردلاىفىنفأ.هيبنلاىكزلا,هيقفلاىلوصالا

ىتح‹باتكدعباباتكهقفلابتكظفحىفو.بابشلا

الو.هبئاجنءايجنلانيبترهظو.هبئاحمهنعتدعبوزرب
قئالخلاهنمتدمحو,قباوسلانيبتقبسهتليضفتناب

قرطهبهللاىيحاف,سيلجلكةدافاوءسيردتللردصت

نمجرخوءحاتتفاىاتاريخلاباوبأهلحتفو,حالصلا

فینصتوءبيصمباوجلكهنعدیقولکهتذمالت
۰تحغع

نمةيرقىلعاوزاتجاةبازعةعامجنارامعوباركذ
.«ىلعابا»یمسیلجراهمدقممهاذافةوازفنىرق

اوبغرامهللاقف.«ةيبهولاقوقعرذخا»:هلاولاقف

ءةعمجمويةبرجاولصوفيلعاوعديمهلاولوقومهيلا

مهيفوءةذمالتلاةعامجباهيلااولبقادقخويشلااودجوف

وبالاقف,مهلهلوقو.ءروكذملاررضنمةوعدلالهآغلب
ءءالبلاببعليناسللا,ةمعندتيلسةملكبر:عيبرلا

متخو,ءاعدلااورادافءاعدلابعيبرلاوبأادبواوعمتجاف
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ىفىعرشلامسكحلا
ثراوللةيصولا

ىنعيءروعالاىنلتق»:لوقيو‹عجولاةدشنمحيصي

٠عيبرلاىباةوعدهلطامتملوتامىتح«عيبرلاابا

ءهنعهللاىضرركبنبدمحمهللادبعیبانعیورو

نانجلانااودهشا»:هرضحنمللاقةافولاهترضحاملهنا

كلذهتآرماتعمساملف,«فسويىنبالنويعلاىلعىذلا

اذنهام:هلتلاقف,لقعباهذواةلفغهبناتبسح

ملوالوآلاقامہهسفنىلعداهشالارركفههبنت؟خيشای

ءكلذنمشكاهلتدقتعاىنأهتأرماللاقف,هنععجري

هنباناکو.كيآروكملعىلاهيفعجرأالىيأروىملعو

هفغلبففلخينبناميلسعيبرلاىبادنعكاذذادمحا

لكالانعفكفهتقفننمةيقبهديبتيقبدقوهيبآةافو
:عيبرلاوباهللاقف.اثاريمراصدقكلذناىآروءاهتم

.امكنيبةلادعلاهمزلتالوكيلعجرحالوكديبامكسما

هنااهنم:هوجولدفنيالفهللادبعىبالعفاماتلق

ةزاجابالازوجيالفهيفيفوتىذلاضرملاىفةيطع
طرشكلذوزوحلاوميلستلاركذيملهناىناثلاةئرولا
اميفلدعيملهناثلاثلاوءذاشلاالاملعلالهاعيمجدنع
لوقىفبالاىلعبجاونينبلانيبلدعلاوظفللاهيلعلد
تملعامیفانباحصارٹکلامهیلاو.ملعلالهانمةعامج
ىلعةلادعلابجتاللاقنملوقحجرعيبرلاوباخيشلاو
هلمهتزاجالزاجامناكلذنا:ملعاهللاولوقاو‹بالا
.هللاهمحرخيتتلابارارباهایا

نيعبسودحاماعناکاللاقهتذمالتنمدحاوريغنعو

قوفىذلاىلصملاىلاانعیشفهدنعنمانعجرراو
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ىبأخيشلاةيصوايانصوا:اندحالاقف.هتعداوملانفقوف,نينوتنويع

:لاقمث,ىبهلقتملولوكلذىلعتمزعدق:لاق‹خيش

مكايافمكلزانمهللاءاشنامتلصواذاف.مالسلاباوضما»

اهلبقتسانمناف.مكهوجوباهولبقتستناايندلاو

ةفلألابمكيلعو.هنمذخأتنادبالفاهربدتسانموهتقرغا

مكاياوءركذلاسلاجمظفحو.روازتلاو.ةحيصنلاو

مكتوعدلهآنممكيلعدرينميفريصقتلاوسانلارومآو

.«مالسلاو

«سمد»لبجىلاعولطلاتسلومتبنحنذااندرادقانکو

اباالوعيبرلااباكلذقفاويملفءبتكلاةساردمسرب

ءییحیءایرکزوباانعیشفرکبیبانبییحیءایرکز
لاحلاهذهىلعمكيلهاىلامتعجرنامكنااوملعا:لاقف

بيغرتوضيٴرحتهنماذهوءادمعمالسالاكرتنمكمتناف

.ملعلابلطىف
امهدحالاقعيبرلاىباةذمالتنمنيذيملتنارکذو

املف«تلبق»:رخآلالاقو‹«ىتخاكتجوز»:رخآلل

ءهرطاخلغشوهلقعسوسوامهلخادلوبقلابظفل
اذهنمهيلعلهدحاودعبادحاوةبلطلالآسيلعجو

لمجفءذقعنادقحاكنلاناهرطاخىلعبلغو؟ءىش
عيبرلاوبألاقف‹لاصفنالاىلعامزاعلحلاةبازعلالآسي

ءهربخهوربخاف؟انالفلانام:هلاحنمیآرامیآرام

ملهناف.ةءارقلابلغتشيلومقيلفهلاولوق:مهللاقف
هذهوتلق.هتزاجاولوءىشهيلعالو,حاكنهيلعدقعني
اخاناكلذوةقلطمبتسيلواهبديقتهوجواهلةلأسملا

نوكيالوأایلوهنوکعمالیکونوکيناولخيالةأرملا
ناو.,فالخالبدقعنادقحاکتلافالیکوناکناف.الیکو
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ضرفلابملعلاله
؟هبلمملاکبحجاو

یلوالافدقعلابرقبهتزاجامثلیکوتریغبالوضفحکنآناک

لملو,اهعانتماواهلوبقىلعافوقومنوكيليقو.هزاوج
امانهنيعبةيضقلاهذهىففرعهللاهمحرعيبرلاابا
مدقتدقعوأبطاخعمامدقتمعقوكرتكاهعانتمابجوا
وبآرکذو.ملعاهللاو.رخآبطاخعممدقتيلوعم

لئسریدینبدمحمبوقعياباناةفيلخنبنامثعورمع
:لاقهناكلذو‹باوجلاىفًاطخاف,هلسجمىفةلئسمنع

ديزيناكو.اهبملعلاانيلعسيلوضئارفلابلمعلاانيلع
ىففلخينبناميلسعيبرلاوباوىغاوزلافلخينب
امناميلسايلاقكلذديزيعمساملف,فذّئنيحسلجملا

ةلئسملاهذهىفركبنبهللادبعىبانعتذخاىذلا
هلعفىفهلناو,هبملعلامزلءىشلعفمزلاذا:لاق

ملفهتقلحىفاتايدقناکو.لدعوضرفهناو,باوثلا

الوهنععجرا:هلالاقالو‹ىلوقنعتمجرامهللقي

راكنلابااوجةلئسملاهذهىفهباوجوءسلجملانمامهاندا

ءاشناباوصلاوهوانياحصأباوجامهباوجوًاطخوهو
نمرمالالثتميفيكهنالةمالاروهمجلوقوهو«هللا
ةئطختبلجعيالعيبرلاىبأخيشلالاحاذهناكو؟هلهج

.ءافجهعمسالودحا

يخغلبفءةئامعبراونيعيسودحأماعهللاهمحرىفوتو
فسویوءنیزمونسکاملاثماغیرآدالببخئاشملاهتافو

بلطخلامهدنعلجفمهريغوءركبنبهللادبعىبانب
كلتنايعامهيلاعمتجاوءبدنلاوءاثرلامهرماسو

بائتكالاوليوعلااومزالدقفءتاهيهوءمهنوزعيىحاوتنلا

نافهللامكافاعاوفكبوقعيوبامهللاقىتحءليوطلا
هومتذخاامہكسمتلابمكيلعو.ائيشمكنعىنفيالاذه
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نبميهارباکاهلاونوکو,خايشالانمهريغنعو«هنع
خيشلاعدوأالجرناكلذو.ءةناماللميهارباىبأ
نارذحاو,نالفىلاهعفدا:هللاقو.اراتيدميهارپا

ء«هامعايطقسيالوناتاهطقست»:هللاقف,طقسي

.هينيعىلاراشاو

ريخلانينسكامدمحموبأناخيشلامهنمو

هللاامهمحرناينايسولاهللادبعنبنيزمهللادبعوباو
عفرتو,لئاضفلانمعاوناامهيلابسنتنمماناك

هللادنعامهئاعدبىجرتولئاسملااهعوقودنعامهيلا

ءلزاونلابوطخلاتلزنىتمامهيآربىفشتسيو«لئاسولا

لصفينممو«لئابقلاو(1)لبانقلاةكربللمهمميتتو
.لئاعالااهنمسيلف.لصافلكتيعأالةطحلا

ةراشايآرلا»:لوقينيزمناك:هللادبعوبالاق

ء«اهئاملواصعلانيبنلخدتال,لاتقف)2(ةئراوملااماو

مويتاذومحنبنساجنيىلعلخد:لاقدمحموبآ

ةعابتنسو؟كلامهلتلقف,اعجطضمىقلتسافلهاذهناك

یفهیتفتساهتئجنیزمدنعنم»:لاق؟تلبقآنیآ

هتلأسونالجراویرقنمةيرقىفىتمذبتقلعتةعابت
ءمعن:تلق؟عضوملافرعمتا:ىللاقاهنمصالخلافيك

دهشينمدجتلاقءالتلق؟ةعابتلابحاصفرمتأ:لاق
قدصتف:لاقءال:لاق؟نالفنبنالغلةعابتلاكلتنابكل
اهبراحف.«ةكرحفلكتتالومقأوءكمضومىفاذااهب

هيلافرصينمیردیالهنوکببسبامنا ملعاهللاو

 

سانلانمعمج:فاقلاحتفيةلبنقعمج(1)

ةبراؤلاباوصلالعلوخسنلاىفاذك(2)
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لاقهناهنعركذهنالو,الهأاهلنوكيف.ةقدصلاكلت

كلذنمهلخادفءعيضمنيمآنمريخ«مزاحنئاخ:ذئنیح

.لغاشلفش
ىلعفلختسایسانطفلا«نارديوابا»نااورکذو

ةبغرهيفشكتاموهلامرايخىلادمعفنيزمهتيصو
ةجوزهتكشفءةيصولاهنمذفنيلعجوهعابفىرتشللا
:هلنلقو«هللادبعیباخيشلاىلاهتانبو«ناردیو»یبا

اهعابولافارطاةكرتلاىفناءلالالضفاعابدقهنا
ملعا:لاق؟ءالؤهلوكلامهللاقف.عزجاهدقفلانبصيمل

ةبقروىتبقركاكفبنكلءالّؤهةحلصمبلفتشاملىنا
.هللاىفىخأ

بیجاعانمناکنسکامدمحماباناعیبرلاوبارکذو

ماوعآةعبسنباوهوهرصبىفبيصاهناكلذو.نامزلا

نبزعملاجوزفسويماىلاهماتءاجفماياةعبسليقو
ىفهيدراهلتلاقف.اهنباباصاامباهتملعافسيداب

روضحو.هرکفةدحنمهتأرالدیفتسيهناف.بتكا
عرسأىفانيقلتنآرقلاظفحف.,تلعفف.هئاكذوهنهذ

نبانالساودمحمیبةقلحرضحوةبرجدصقمثتقو
نملکناکو.اهرضحذیملتبجناناکف.حلاصیبا

ناکهناالا,هظفحةرثكو.هتعاربوهءاكذبرغتسيهآروةاا

نولوقيةبلطلاناكف.مالكلاداحبضفلاعيرسكلذعمهبهخيش

ءمالكلاداملاءبضفلاعيرسلااذهاتعدرطا:دمحمىبال
جرخاالوهلبقاالوهيفمكلوقعمساالهللاو:مهللوقيف

سلاونيدلاءايحاو‹ريبلاوريخلانمهيفسرفتال«هيلع
ءملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنااوملعتملامهللوقيو
ءهبلقىفةرازغللاقف؟نمّؤملاىفةفخلانوكتمل:هلليق
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ءكيفةلصخالولرخلكناهنعهللاىضرسابعنبالليقو

صخبینتبع»:سابعنبالاقف.ةفخلالاق؟ىهامولاق

.«لاصخلا

نا:هللاهمحرلوقيلوقلااذهركذاذانسكامناكو
تنکویسأرتعفرلیندرطومهلوقيفعمسولدمحماب!

ةدسمالانكيملف,كلهاولضأف,بهذملااذهريغیف

ميدعميتيببجعاف٠.هتلزنمتمظعوهقفتىتحةريسي

الو!تقوعرساىفةيافلاهذهىلاىهتنيرصبلافوفكم
حاتفمناکفلخينباناميلسعيبرلاابأخيشلانامرج
هبردیوهطشتيناكف,هرضاحمناکهنال.هيلعرخلاباب

اعماددرابابآرقاذافباتكلاهيلعًارقيو,هضرحيو

امهتمدحاولکناکو.امهتداعتناکاذکهءهلئاسم
لاڀالانرکذامکعیبرلاوبآناکهبایفحءخلاباراب
ةحلصمقيرطهلفرعيالف,هبحاصهبعفتنياميفادهج
ءةردقهيلعهلاميفكلذوحنىلعنسكامناكو.هارحتالا

ءنسلاىفهنودهنوکعمةلوؤخابدینسکامنایتح

٠عيبرلاىباموقنمةيتازمنسكاممانالةوعدلاهذهو

نسکامناکوابضافتیتحةلئسمىفاموياعزانتدقلو

نسكامںیملوةالصلاتقورضحفعيبرلایبابوثبیلصي
هنمدجيهنابسحو«عيبرلاىبابوثبةالصهلحصتهنا

هللاكافاعلصهللاقف.هبوثعزنداراوءائیشهسفنیف
.ءىشیدنعثدحيملهناف

كلذونالجراوبنسكامخيشلانكسملوأناركذو

نالجراوبماقافءةبرجنمهئيجموناوريقلانعهلاصفنادعب

جوزتو,لفنتوةضيرفلاىضقوءجحلاىلااهنمرفاسىتح
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وعدسيزيزصلاوسا
ىلانسكامخيشلا

هدالوابمامتهالا

مسکحلاولئاسمثالث
اهيفىعرشلا

هللاقيولجالهآنملجرهءاجو.هبنطقونالجراوب

لهآفحتكدالوألكأيانهمقأ:هللاقفدوادزيزعلاوبا

امالكتعمسفابصلاحيراومستقاتتماذاف,ةوعدلا

ىقلف,غيراىلالاقتنالانسکامسفنیفعقووةيعاونذا

ىفىخاايىنلمجا:هللاقفجاجحلایبانبىسيعحخيشلا

یفلسحلالأسالب:لاقف٠لاحترالاىلعمزاعیناقلح
:هللاقف,ةعورىلعتلخدادقف‹لحىفىنلعجاىلكلوق

توماىتحنالجراونعلاقتناكلحصيالهناملعا
اناو اماومقاوأكلذدعبلقتنامثىننفكتوىنلسفتو

هللایضقىتحماقاوهقفاوفء:ريسملاىفكلنذاالفىح

عمجاو.هالوتيناهلآسامهنعىلوتفءىسيعخيشلاتومي
ىنايسولاىسيعنبهللادبعهللاقف,غيرأىلاريسملاىلع

؟نسکامایانترفسیفردقتملا«شادانرک»لهآنم

ىلااعيمجاوراسف.مكلتأيهو.مكيلعتلوعدق:تلقف
هءاجفهدالوالسیلوةدمغيرابنسکامماقافغيرآ

تومتیتحنسکامایاذکهمقا:هللاقفدوادزیزعلاوبا

ءهدالوأىلعههبنامناملعوهظقيأف,كبتككدالوأعيبتو

..مهملعيرجأتساف

اهادحالئاسمتالٹنمبجعتينسكامدمحموباناکو

فاخاذاهلاوزاجامث,«فذقيالولجرلاتومي»مهلوق

ةليبقلانمسيلوأ,نالفنباباذهسيل:لوقينا
ء«ىرعتيالوتومي»:مهلوقةيناثلاو,هيفنيفةينالفلا

بيبطلادتعوناتتخالادنعىرعتيناهلاوزاجامث

ةآرماىفمهلوقةثلاثلاوحارجلاسايقو.«ةلباقلاو

كلذعمو.«اهجوزاهنعىفوتملاةدعاهتدع»:دوقفملا

ىلوالااما:تلق.هٌوایلوآهنعقلطییتحجرختالاولاف
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ةرورضةيناثلاو,فذقلابابنمالحابلابذكلابابنمف

اوذخأةثلاثلاوامهحجرأنمدبالف,نامكحاهيفضرامعت

رارضلاةيشخةآرملاحيرستىفاورظنوةطوحلابةدعلاىف
٠بئاغىلعمكحالهناىلع«ءايلوالاىلاقيلطتلااولعجو

یفاودازواباباونبهدالوآنارکذامهجرحتنمو

ناينبلااذهاومدها:مهللاقفقيرطلانمائيشهطئاح

الثيحب.ةعساوقيرطلانااولاقف,هلاحبءىشلااودرو

الوهمدهنمدپال:مهللاقف,اهتمهانصقناماهرضي

ىلعهسفنتباطفذئنیحو.هومدهف«مدهيیتحفرصنا
.فارصتالا

ىلع«نيجويینبل»ةراغتراغا:لاقعيبرلاوبارکذو

خئاشملانمةدعمهتعبتافمهمنغتقاسفغيرأىداوسأر

نبىسيعوءىليلولاسابعلاوباو.نسكاممهنم
دعبالامهباوقحتليملف,ىرمدلاهللادبعوءنسكوصري

منتنغلااودرتسایتح.نودرتسیةدم.مهئايحا

تداکوأمهداوزاتدفندقوالااهودرتساامو.اهتلمجب

خئاشملالاحىلعتعلطادقو.ةطبارمزوجعمهيفوليق

هلکآنوريالاهموقماعطناو,تدفنمهداوزاناتملعو

اماعطمهلجلاعتناىفاهلاونذأينامهيلاتبغرفءاعروت

ةالصتقوناحالواماعطتلمعتساف.اوباجاف.اهلامنم

خيشلاوءاهلئاسمنعمهلأستزوجعلامهتءاجاولصوبرغملا

ءهعوكرنمعرفتيملوعكريذئنيحىليلولاسابعلاوبا
مكنعزوجعلااودعبا:مهللاقنيتعکرنمملساملكداعف

ىتحءدارااملاونطفيملوءمكسفتانعاهودرطاو

اومتغوةراغاوراغاذاءالؤهیموقیفنولوقتاممهتلاس

؟جرحنمكلذىفلهفاوذخاامةاكزىنوطعاواوذخاو
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ناهنمنوبلطي
ىفمهلصخري

مهجاوزاومهلاوما

مارحاهنإل

ىدعبا؟زوجعايةمومذملالاحلااذهىلعتنافاذااولاق

اهوتعبا؛لبقنممكللقاملأ:سايعلاوبامهللاقف.انع

تلاقف.اهماعطاوقوذيملوتفرصناف.مكسفنانع

لتئاسمثالثیفانلتصخرنا:نسکامل«نيجویوتب(«

انجاوزاو.اندالوأو.انلاوما:یهوءكبهذمىلاانعجر

كلذلحيال:مهللاقف.اهيفماقملابانلنذأف,مارحاهلك

.هلکكلذىفانلصخرينمدجنتانافاولاقءیبهذمیف

ةدعاوقاسفنالجراوىلعبرعلاضعبلةراغتراغو

ىبقوف«نومردلاب»نسكامخيشلامهقحلفءامألانم
لاومانماوذخاامهيلعاودريناهللابمهلأسف.ةنهأكلا

لاقف.نابلينبابفرعيلجرموقلاىفناكف,نيملسملا
ءامالاةلمجهيلعاودرفءىبازعلالاوساوبيجا:مهل
اويغرفءمهنيعايفناطيشلااهنيزف)1(ءةدولومةدحاوالا

:اولاقفءةرحاهناخيشلا:مهللاقفاهيلعءانتبالاىف
ءممنلاق؟فلحتأ:هلاولاق,معن:مهللاق؟ةقيرعأ

هبفلحاالف,ملسمقالطلابفلحياللاق؟قالطلاباولاق

؟ةرحكلوقبتدراامكلذدعبلئسمثهلاهودرف‹لاق

.یدخفلاق؟ةقيرعكلوقبتدرااموليقءىمألاق

نمیباحصاواناتلبقآلاقهنانسکامخيشلانعركذو

یسومنبنامیلسک.الجررشعینثایفانکو.جحا
نبدمحموءىسكتلانارمعنبمالسلادبعوىنيفلزلا

انيرتشافسلبارطانلصوو.مهلاثماو‹ميهاربانبیسیعنوجهتبیة

كلذاوركشفءةبرجانلخدو,ةينسةوسك؛انتوسكاهتم
ءفصتيالامرورسلانممهيلعلخدو‹هونسحتساوأنم

یضرلیصفءایرکزیباخیشلانبءایرکزمهللاقیتح

لمل(1) ةدلومحيحصلا
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عيطتسنالامب»ذهمكتروزىفانومتلمأعدقل:هنعهللا

انتنسلآموقتالةميظعانومتدلقوهقحىدوننا

دنعانيلعمكمودقبانايامكصاصتخاناو.اهرکشب

موقيلانلمكترهاشموةفيرشلاةدهاشملاكلتىفمكمدقم

ءاتخايشاو.انتمئآنمفلسنمعيمجمودقماقماندنع

شكآأوءمكيلوتمىلوتيهللاف,مويلاىلاةديبعىباندلنم
ءةراشاوىزنسسحاىفمهمودقرورسلامهيلعلخداام

مهرادقاةلالجنمرهظوءةراكنلامهناريجمهباوهابمهناف
٠.ةراقحلامهناريجىفدازام

ءغيرلهآنمنالجراونمتجرخةلفاقنااورکذو
:ىنعي«ونو»ىلااولصواملف«غيرلهآىلانيهجوتم

لجرلتقفءاولتتقاىتحنوقستسيهيلعاومحدزا«رئبلا
نانوينالغولایآرو«ةنالغو»نمالجرنتتيسینبنم

ىلعمهقيرطنوكياعيمجمهنوكلءنتتيسىنببمهلةقاطال
ءكلانهنماوقرتفاف,مهسفناىلعمهوفاخفءنتتيسىنب

ىلعمهودهاعفءنساجنيینبیلعمهقيرطنوينالغولالعجو
مهلزاتماولصواملفمهقحبلطىلعابلآمهعماونوکينا
املف,مهبحاصبنيرئاٹنتتیسینبیلااوضهنواوبيع

مهلازنانودیریاهلهآمهيلاجرخ«ناربخ»ةيرقاولصو

انبحاصبدوقلانمانونكم:مهلاولاقفءافايضامهنويسحيو

؛مهعامساىفناطيشلاىقلاف,دوقلامكلمعن:اولاقف
حالسلابمهيلعاوبثونااوثبليملفءدوقمكلحلصيالنا

نينامثیفاولتقیتحهلاثماوافسبنببوقعيعفادف

بوقعيكرداةنالغونملجرناكونتتيسىنبنماليتق
ىصوافهولتقف,ةلاجرلاهتكردافلاق,اهرقعفةلفبىلع

نبولعيهتيصوىلعفلختساوبوقعيةيدبةلغبلارقاع
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نبولعيخيشلا

ةنالغونمرفيحلاص
ةنتفللالازتعا

تالتنيتلهآیآراملف‹«بوقعيةثروىلااهعفدفحلاص
عوجرلاىلعاومزعروكذملاددعلاتومدعبةلقىفمهسفنا

نسكامكلذغلبفنولعفياوداكو,فالخلالهأىلا

لقتناف؟تالتنتنمبهذملالهالضرعيىذلااذنم:لاقف

فكيلزيملف‹ءتبصندقفالخلامالعادجوفهتقلحبمهيلا

قبيملوفالتخالاعطقناىتح‹مهمزعضحديوءمهرش
مهدنعهتماقاةدمو.مهنعلحترافئنيحفءفالتئالاالا
.نينسثالث

هبفتهمويتاذناکهنارکذامیفمهنعهلاحتراببسو

ءنامزلاباطثیحىلابرهابرهانسکامای:فتاه
الوليق.اهقورعتنكمتةنتفلااذأةأرحلانمريخنبجلاف

ةراقحلاةياغىفمهوفالخلالهأنماهبنممزعلحترا
ةصرفلانااوآرو,ادجسممهسفنالاوبيناىلعفعضلاو

لوقعلاءافعضاوزفتساف,ةقلحلالاصفنادعبمهتنكمادق

ىفمهلاونذأف,كلذىفمهورواشوءعضوملالهأنم

نموهویریزنبفسوییبابیغمیفكلذناكو«هناينب

ملكترضحاملف,ةروشمللهورضحتسافموقلانايعا

انناوخالادجسمانهینتبنناىلعانمزع:لاقف.مهملكتم

نمو.مهدقعلحنافیسآرىلعینبیناالاینبیال:لاق

اماذهبلصتيو.:هلاعدوهرکشفسويیباباوجبعمس

لصفالابضغهسفنبارافجرخحلاصنبولعيناركذ
نماولخدمهلاتقنماوعجرالمهناكلذونتتيسىنبباهلهأ

یسومیبانببوقعیبرمفءرخآبابنموهجرخوباب

ابآايقلىتحاراسوهبحصف«ةبارقامهنيبناكوىغاوزلا

اوعرصنتتيسىنبولعياي:هللاقف.ريخلانبهللادبع
هللاقف.مهيلعحورتوودغتتناودعباونفديمليىلتق
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الجراذهببطاختاءهللادبعاباايةطقسكنمهذهبوقعي
اذهبهاقلتفةمالسللابلطملظلالهالامغارمارجاهمجرخ

راسمويلاكلذنمف؟ءىشىلعهلردقتالتناولوقلا

.ولجأيلا

فسويىبأنبدوادنامیلسوبا

دحا.هللاهمحرفسويیبانبدوادنامیلسوبامهنمو

ءدافاودافتسانيروهشملاءاهقفلاو.نيروكذملاخئاشملا

ءهقحدحالکفرعي.ةقلحخيشناكف.,داسىتحمدخو

هبنتجيالوءىقتوةديمحاريسوءاقلخواملعمهعسو

٠.بغارلالمابيخيالو,بلاطلا

«ةمونت»ىلااوهجوتةبازعلاخويشنمةعامجناركذ
نبدووادنامیلسوباو.ركبنبدمحمهللادبعوبامهيف

املف,ةمونتنملجرلنيددووادیلعناکوءفسوییبا

ىباخيشلانبحوننبليغنزاوقلقيرطلاضعبباوناك
ىلعهتکرت:لاقف.,نيدلابحاصلجرلانعهولأسفحون

ردکتوءهعمسامهيلعقشفنامیلسوباعجرف.هتقورخآ
اممرثكاانیدكبحاصيلعىلنالادبعوباهللاقفءهرطاخ

ءكيلعهلامرادقمكلذنمكلتبهودقوكيلعهل
ىبالةليضفلاهذهو,لعفف,كيلعاميفكلذبهصصاقف
٠.هللاهمحرهللادبع

ةلالجىلعناكهللاهمحرهللادبعاباخيشلاناركذو

هتقلحبعلطهتعيضثرحنمغرفوءاتشلالبقااذاهردق
يصاوعمسيىتحنوميقيفهيلعنوأرقيناميلسیبایا

نالجراولهآنملجرءاجو.هتعيضىلالزنيفضوعبلا

هومتکردااماهبال:هللاقفنامیلسیبالاحنعهولاسف
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هدجوفريسلادجينسكامخيشلاىضمفهوكردتملاماو

:الثمتملاقفكدجتفيكلاقف,هتقورخآىلع

هشطعلاطنسمنايرلافرعيالو

عئاجوهنمناعبشلافرعيالو

.هيلعهللاةمحريفوتىتحهدنعماقاف

یفوتةهئامعبراونيتسونيتثاماعناکالهنارکذو

كاذذامهوخئاشملاهتافوربخغلبوفسويیبآنبدواد

ىلاةفزنزنمعيبرلاىباخيشلارادحتادنعةفزنزىف

ىلعمهنمىلعىنبةعلقىلاخئاشملاهعيشفةسلومتبهلزنم

.,مهريغو‹ءفسوينبميهارباو‹روصنمنبا
یبایفهوزعدقوالاعيبرلاىباةقرافماوهركفعوجرلل
اوشخو,كلذبهتبطاخمىلعرسجیمهيآاوجانتف«نامیلس

وبا.ملعهدنعمدقتيملذاءةعورهيلعاولخدينا
سرفىلعبکارذئنیحخيشلاوفسوينبميهارباقاحسا

ىفكازعهللانسحا:هللاقف.ةفزنزىنبنملجرل

؟خيشلانمو:هللاقف.هيفةبيصملاىفكرجآوخيشلا

ىلعلزنكلذعمساملفءفسوينبدوادناميلسوبا:لاق

املف,«نوعجارهيلااناوهللانا»:لاقف,سرفلا

هعمانرسولاق,هنعاوعجرفةيزعتلاقحاوضقواوعداوت

ركذيوفلسلارابخأانثدحيذخأف«ةسلومت»ىلانحت

اورپاکوءاورباصاموهيلعاوربصامو.مهبقانمومهربس

امو,نامزلاداسفنمهيلاسانلاراصالعجوتيواودباكو

ءهتلمحوملعلاضارقناو,هلهأوريخلاباهذنممهبلزن

٠.برغملانمانراثآتعطقنالاقىتح
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ناديريقرشملانمالبقانيذلانيلجرللاثيدحركذو

هتافوباعمسرصمالصواملفءیعیشلادامحنبركبةرايز
نمعجرف,برغملانمانراثآتعطقنارخآللامهدحالاقف

ءهدالوایتآیتحعجراالفاناامارخآلالاقوهعضوم

فلخنمعلأسفءترهاتىلاىهتناىتحريسلاهبیدامتف

ءهنعلأسيناقحتسيالادلوفلخهلليقفدامحنبرکپ

هاءراملفءاسنلاعمحونيهدجوفهبلطف,هتيؤرالاىبأف

درواامناو.«مهئانبآىفرايخالاةبيصم«هللانا»:لاق

فلخيملهنوكو.ناميلسىبادقفل,اعجوتواعجفتاذه
٠.هماقمموقينم

ساردناوءربخلاضارقنارركيوهوهلكانقيرطانرسو
دقف:لاقىتح4راٹآلاسامطناوءاملعلادقفو.نيدلا

اودقفاممرثكاهقفلاومارحلاولالحلالئاسمنمساتلا

ارقينممويلاملعاالوءلادحجلاومالكلاملعلئاسمنم

نامیلسىباةذمالتنمدحانوکناالاعورفلاملعهيلع

.نالچراوبةعامجمهنمناف«فسويیبانباینعی»اذه

لاقمث.معن:لاق؟خيشايترفظكلعلتلقفهتومدعب

ميشىلعةروصقمىميسلاناكناو,ءاملعلاكلسىف

.ءاحلصلا
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نينسلانمةنسولجاىفعقوءابولاناناميلسوباركذ
یضتقاو.اريشكىذأمهاذآو.مهتانجیفاهلهابرضاف

سيمخلاوءاعبرالاموياوموصيواوعمتجينامهرظن

ىلااوجرخةعمجلامويرصعلاةالصاولصالوةعمجلاو

ةياجتساو.ةكربلابفورعفعضوموهو.ةربقملابارحم
ءفورعملاباوعوطتواوأرقو.هدنعاوعمتجاو.ءاعدلا

ةالصترضحمث.ءاوعديوهورضحينأمهتداعو
هللااعدىلصاملفنسحلاىبانبسنويمهمامامهبىلصو
٠.ارثاهلاودجيملیتححبصيملو«ءابولامهنععفرينا

ةتازمةبلطنمةيليطسقبنمىلابتكهناهنعاوركذو

نوعرتاممتدجواذاوءتايركبمكجئاوحاولعجافدعباما»
«ءاملانايرلاجمهوجمتالوءمنغلانمءامهتلاىعرهوعراف

.بلطلاىفداهتجالاوةءارقلاىلاهبمهطشتيريثكمالكىف

ىنيفلزلاناميلسعيبرلاوبآ

ىنيفلزلاىسومنبناميلسعيبرلاوباخيشلامهنمو

تاوعدلاوءةيضرملاقلخلاوءةيفلالاسفنلاوذ٠.هللاهمحر

٠.ةيويندلاو

هنعوءاهماقراففهتنباجرفرظنهنایکحيهنعو

مهئالضفنمدحاتاماذانالجراولهآنا:لاقهنایکحی

اورضحيلىرقلالهأىلااوثعبمهارقنمةيرقىاىف
تومينمنفدبنولجعيالف‹مهتداعهذهتناکف.هتزانج

لجرتامفلاق.مهتعامجهتزانجاودهشيیتحمهدنع
لهآىلاأونعبف«قداصلاحلاص»یمسی«نونطمي»ىف
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دقانکوءلجرلاةزانجانرضحفاولاق«سوطامينيت»

سانلابةنوحشمهراداندجوهتزانججرختنالبقهاندجو
بابلااذافشعنلابءىجف.رادلابابىلعاندعقف.لاق

الو,شعنلااوجرخاو‹تيملااوزهجف.هنعريصققيض

رضحنمفلتخأفءجورخلهسأاوجرخبابلاىلااولصو
ءةبتعلانمجرخامنامهضعبلاقفاهجراخورادلالخاد

ةكرببشعنلاجرخوبابلاعستالبمهضعبلاقو
.ىلاعتهللا

ةعلقلانمدرواجرعلاناميلسنبدمحمابانااوركذو

نسحنبهللادبعتكرتینا:هللاقفعيبرلایبباىلع(1)

هللاقف.امهكلهيناهللاعداف.ىعلقلاشيحلاىفهدلوو

عمسوءلاقامکناکف.اکلهدقفامهاماوءامهربغیفنک

اماوءمهربغىلععداهللاقفرفاظینبیلعوعدينسکام

اذا:نولوقيةبازعلاناكو.لاقامكناكف,اوكلهدقفمه

عوطتلاتقوهبقارفعيبرلاىبألايعددعفرعتناتدرا

ءفورعمبسآأرلكىلععوطتيهناىتعي‹ءفورعملالمعب

ارومااهبفرعيةلالداهيفهدسجىفةكرحهلتناكو

ةباجتساىلعهلديامبسحواوعداذاخويشلاناكف.ةيفخ

.تکسالاو.مكواعدبيجادق:مهللوقيمهئاعد

.ركنتالتاماركلانماذه

انیعسنکیناىلعیسومنبنامیلسعيبرلاوبامزعو
هناعاف,ةسلوماتدجسمقرشىفىتلایهوءاهرفحيوا

ةمدخلاىفاوعرشوديبعلاهرضحاملفءديبعةمدخبهناوخا

مهللاقف.مهلاثمالوقيامنولوقيو,نونفتياولعج
الفهللاةيصعمبالارفحتالتناكنافىنيعنماوعلطا»
7

ةليسماىحاونبدامحىنبةعلقىنعي(1)
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عيبرلاوباحيلا

یبانبامرکی
هبالاريدقتناردباو

یفةاجننمريخةعاطىفكالسسادرموبالاقءترشح

.هرکاماوکرتهنمكلذاوآراملف«ةيصعم

ینبرصقبهنکسمناکيلعیبانبذاعمخیشلانارکذو

ةليللكیفیتایناهبآدناکف,غیراةلبقدالبنمليلو
ىتحميقيمثةليلىيحيءةقلحلاعمتيبيفولجاىلاةعمجلا
فرصتيمث‹رصعملاىلصيمثءةعمجلامويسلجمدهشي

دلونمىتفءىجمىايللانمةليلهئيجمفداصفءهلهأىلا
اذهناكو,فورعملالأسيىتازملاىسانطفلانارديوىبا

لخدبیرغلواروکذملانارديووباناكوعرقاىتفلا

ىلع‹ناملسنيتدجسمىنبىذلاوهوةيغيرلادالبلاهذه

ىتفلاروكذملاذاعمىأراملفليق,نيفلزنببيبحىلصم

ةذمالتلاالاانهاهام,هللاقف.هرهتناوهاردزاروكذملا

امهيلعحبقو.هرهتنافذاعممالكعمسيثيحبعيبرلاوبا

امهوباناكو»ىلاعتهللالاق:هللاقو.ىتفلاهبلباق

ءاطعاامهوطعامهللاقفعضوملالهأىلاتفتلامث«احلاص

مثءاركاشبلقناو.,هلومأمىلعىبرأامهوطعاف.هتقو

لباقىذلاهجولانمدشاباذاعملباقعيبرلااباخيشلانا

.ليوطمالكببينأتلالكهبئأوءىتفلاهب

فسويبوقعيوبأودمحأسابعلاوبأمهنمو
امهنعهللاىضرركبنبدمحمهللادبعىبأخيشلاانبا

نيكرتشم.ءناهريسرفيخلابلطىفاناك

لئالدنيفصولاالكلفدهزأرخآلاوملعا
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انيبوبآملدادعتساوباجتسمءاعدخآلاىلابوسنملاو
تعطقتامهرابغانودنموقابسلااذهىلعنازئاحامهنا

ناف.امهلاوحاعيمجىفامهلاثمالورغالوقانعالا

ىطخلاتبنيلهوهجيهبرونلارهابردبامهئايضضيفم
.؟هجيشوالا

نبنامحرلادبعمساقلاوباانبزاتجادمحموبالاق
لوقلانمهدروااميفناكو.نيعدومهعمانجرخفرمع
ضرالاىلاءامسلانملزناملقانا:لاقناانعادودنع

:لاقمثهلبيجتساالاءرملاهبوعدياملقوقيفوتلا

ايحانبهذملهالةمحرناكدقفءدمحمنبدمحاهللامحر
لكهبديفيملعلاتيبهتايحىفناكهتاكلذو.اتيمو

بتكلاهمولععدواهتافوتندالو,ةجاحىذلكوبلاط

سخآاباتکواباتکنیرشعوةسمختافينصتفنصف

٠.حاولالاىفهکرت

ساتنلا:لاقهناسابعلایبانعفلخينبدووادرکذو

ليقاهيلعاوناکیتلالاحلانعاولقتنافوخربخمهاتااذا
مهسفنالاوذخآو.ءدربورحیفاوتاکولو,ربخلادورو

ءنوكيالوانوكيربخلاكلذلعلو.زرحتلاورذحلاب

نممهفوخورانلاهللامهرذنادقلونيقيىلعهتماوسيلو

هيلعهللاىلصهللالوسرناسلىلعكلذناكو.ناطيشلا
اوكرتوكلذباونقيأو,لسرملاولسرملااوقدصو‹ملسو
امءوسنمرذحلاو,كلذلدادعتسالااولفغاو.زرحتلا

ءمهلاوحادقفتومهناوخادقفاوسنوكلذنمعقوتي

لاالاهضعبوءدوقفماهضعبسابملاوبآيشلااهكرتىتلاتافلؤملاىلاريشي
ءايالاىفةريسلاو٠ءازجاةتسىف.نيضارالالوصاباتككءتاطوطخملانمض
ءازرجاةثالثىفدابعلالاعفا«ةلئسمىباب»فورعملاعماجلاو٠تاحارجلاو
.اهلصخلمو«لينلا»باتكللصأبتكلاهذهضعبو
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خيشلالابقاببس
فيلاتلاىلع

مذلاوموللانمافوخمهفايضانومركيسانلاابجعايو

نونقتيتيونوملعيمهومهعمنوبتاكلاماركلاهللافايضاو
هل».«ديتعبيقرهيدلالالوقنمظفليام»هنا

«هللارمانمهنوظفحيهفلخنموهيدينيبنمتابقعم

٠.نورتکيالونوأبعيالفكلذعمو

ىذلاهباتكسابعلاىبافيلاتببسنأدمحمیبانعو
ىسوفنلادمحمهللادبعابانا«ةلآسمابا»ةبازعلاهيمست

لمتشمءرصتخمیفهيلابغری«نالدیبآ»نمهيلابتک
ءفيلأتلااذهعضيفيكربدتفعورفلاىفلئاسمىلع

ءةلاسماباركذا:هللوقيالئاقهمانمیفیآرفمانف

وبااماو.ةلأسماباةبازملاهامسفءنيءزجىفهلعجف

٠.سابعلاىباخيشلاعماجهيمسيناكفدمحم

یناتآ:لاقسابعلایبانعحونوباودمحموبایورو

یفلخدیتحهتعبتاوینمدقتفضیبالجریمانمیفتآ

دصقودجسملاىتأمثةوازفنىرقنم«جازنت»ةيرق

ةعصقتجرختساىتحترفحفرفحا:ىللاقف.بارحملا

كدلاوثرانخىللاقفارانيداهيفتدجوفءةربك

يسشتباقذاحالجریایؤرلیواتنع«سباقب»تلآسف
ىفاصلارانيدلاورخلاوملعلاةعصقلا:ىللاقف.ايّؤرلا

ىفاهيفغلبفلاق«ةسلومت»ىلاتعجرفكدلاونيد

نيباتكو,اباتكنيرشعاهبفنصو.اميظعافلبمملعلا
باتكريغفنصامعيمجضرعدقوهيلعنيضورعم

هيلابغروحاولالاىفاضيبمولجاىفهكرتدحاو

نالجراویرقنم«نارفیاب»مهيلااهلوصوىفخايشالا
ءنعملانبومحوليعامسا:مهو.هدلومهيلعاهضرعف
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ناميلسوبآو.نالساونبدوادو.لیعامسانببويآو
٠.ىغاوزلا

آرقاتنک:لاقهناسابعلایبانعورمعوبایورو
هيفتمقواملواف,هسلاجمرضحاونودعسخيشلاىلع

؟المالكؤتلهءفلقالاةحيبذةلأسمهدنعةركاذملا
وبآلاق.ائيشاذهىلعدزيملونالوقةلأسملاىفلاقو

فيناصتىلعالمتشمةسوفنىفناويدلاناكوسابعلا

اهيفقذاملرهشاةعبراةساردلاتمزالفءبهذملاىف
عولطىلاحبصلاناذانيباميفالااراهنالواليلامون

بهذملابتكنمكانهاميفكلذءانثاىفترظنف.رجفلا

فلانيثالثوةثالثوحنىهاذافقرشملانمتلصوىتلا
.ذئنیحاهتآرقفةدئافاهرثکاترختف,زج

نيمبسوىدحاةنسغيرادالببةنتفتعقوهنارکذو

یهو«ترامغاتو»«ناربخ»ةنتفىھو4ةئامعبراو

بوقعيابانكميملف.ءغيراةيبهونيبتعقوةنتفلوا
«طاوامتب»ناكفنالجراوىلابرهف,ماقمخيشلانب

یبآةافوبهللاىضقف«ةنالغو»نمحلاصوبآبرهو

ةيصوديفنتىلعفلختساوىصوافطاوامتببوقعي
نيدمحمىلاسابعلاوبآءاجف,سابعلاابآهاخاخيشلا

رانيدريغهدلاوةيصوهنمذفنيامهدنعدجيملفهيخا

مهعوجردعبءميظعدیدشرسعیفاوناکمهنال,دحاو

دكواىفهفرصفرانيدلاهنمضبقفءسنوينيعىلا

اهذفناىتحقفرباهجرختسيلزيملو.ةيصولاهوجو

دقناكورضتحاسابعلاابنادمحمابآغلبو

ىلااردابمدمحموبآءاجفهتيیصوىلعیسومابآفلختسا
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لجحتةعاس

ترهظ
ساقلاینال

یفرفعجنبییحيرادىفهودجوف«یبرغلاولجأ»

هبینوتیا:لاقف,هعمنمووههمودقبملعاف,قايسلا

ءهللاهمحر,ىفوتدقوالاهيلعاولخديملفهباحصابو

یلصوهوزهجف.دمحموبآهيلعیلصینابیصوادقناکو
مهضعبلاقفةرتسربقلاىلعاوقلأدقاوناكوهونفدوهيلع

4ءاسنللولاجرللاهعنصنضعبلاقو.ءاسنللاذهامنا

یزعواولخدهونفداملفةرتسنوکتالنانمنسحاوهف

نفددنعدمحموبألثمتفهلهااوزعوءاضعبمهضعب

:رعاشلالوقبسابعلاىبأخيشلا

ضرالانانيليلخلاىفك

ىلأاباهتحتاذهواهيلعاذه

‹ةئامسمخوعبراةنسةجحلاىذبسابعلایبآةافوناكو

.هيلعهللاةمحر

هللاهمحرىليلولادمحأسابعلاوبأ

اضرلابديآأو.ةقاطةعاطلاوةدايعلاىلعزرنمم

اهلقانتيتاماركاذناكو.ةقافلاوىلعرسيصلاو

نسحهلناکو.نووارلااهلثمريملتاکربو.نووارلا

.داصتقاو.ةعانقةرثكو«داقتعا

نينسلانمةنسعلطىليلولادمحأسابعلاابآنااوركذ
كلانههفداصفءعيبرلامايآىفءبعصمىنبلبجىلا

مايقلاىلعافكاعاهيفدبعتي(1)ةوبرمزالفناضمرهش
نسمنيرشعلاوةعباسلاةليللاىفناكاملف.مايصلاو
ءهدوجسوهعوكرىلعلبقاةعمجةليلتناكوناضمر

 

دصقيفورعماهيفءالصمو٠.سابعلاىبألبجببازيمىفنآلاهوبرلافرعتو(1)
كربتلاوءاعدلل
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ملساملفادجاسهعمءیشلکیآرذاكلذكوهامنيبف

(2)نيتروحباذاو‹ةحتفمءامسلاباوبآواعطاسارونىأر

فاحىفاتفتلادقوهوحناتدصقفءامسلانماتلزندق

سيمل.ةريفساهنودىرخالاو.‹ةريبكامهادحا,دحاؤ

اتدمقفءبلاءاضاىذلاامهرونلثمالوامهتروصلثم
امهنيبىرچوءهاتبطاخف,ةريبكلافلخةريغصلاوهماما
وندلالواحف,ةنجلاىفهاتجوزامهناهاتملعاىتح«مالك

كيفنافءانعكيلا,كيلا:ىربكلاهلتلاقفءامهنم
لباقلاماعلاىفكنيبواننيبداعيلانكلوءايندلانتن
ىبلزنموهوءناملسنيتنملبطلاةيدك.ةعمجلاةليل
اتباغىتحىرصببامهتعبتامث.اتدعصفلاق,سابعلا
سابعلاوبآراسف.امهنودباوبالاتقلغو.ءامسلاىف

ءنياعامبخويشلاضعبربخافنالجراوىلاكلذرثاب

نباسابعلاىبآخيشلابرمفغيراىلاءاجتقولاانداملف

ءىباف‹تيبملاىفةبازعلاووههيلابغرفالسينيتبدمحم

روحلانيبوهنيبداعيملاناهربخاوسابعلاىبأىلاءاجو
هوعد:سابعلاوبامهللاقفءةلبقملاةعمجلاةليلنيعلا
اذافةلمرلاىلاهجوتف,ةلبقملاةليللاهدنعةلودلاناف

سابعلاوبآناكو,ةبآكامهبنأكنوللااتفساكناتروملا
رافشالاو,حدقلاكامهنمنيعلانأكلوقيامهفصواذا
ءفلخيىتبرصقةيحانكامهيتبنراوءرستلاحاتجك
ءايلوانالوانرسبكحوبلتلاقفامهرغتنعامهلأسف
ديمحلادبعلتقنيحكلذو,قحلابمهرماىلعنولتقيهللا
مجريخلانبنسكاموهللانيدلهابفختساوىليلولا
لادبالاهلتركذدقو:ليقءطسقلابهرمالةراجحلاب

asasê

نيواروحسايقلافالاو,هللاهمحرخيشلااهانثاذكه(1)
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نالجراولهاهلعام

خيشلادهعىف
یصسیعبیا

ءىيحينبهللادبع:ةعبسمهتقولادبانا٠ذئنيح

نبییحيو.ذاعمنبميهارباوءليعامسانبميهارباو

ءهللادبعنبناميلسليقو٠ىلولانبميعنلاوءىسيع
دبعليقو.یاوامنونبفسویلیقو.دمحمنبحلاصو
تلاقمثنوحلاصلاجرمهلكءالؤهو‹بوقعينبهللا
املف,ءامسلاىلااتدعصو.اندنعتيبتنينثالاةليلهل

عيمجىضقوهلهاعدونادعبدحالامويرهظلاةالصىلص

تسسحامهللاقف.هنمهلدبالامبانقومهءاضقدارآام

.هللاهمحرءتامفرصعلاىلصناالاوهامفاعادص

ءايرکزهوخاوییعیءایرکزوبا
وبآهوخاوركبیبآنبییحیءایرکزوبآمهنمو

نيفتقملاءلضافالانماناك.هللاامهمحرءايركزىيحي
قرطوءةيحامهتايحبةنايدلاسفنلزتملءلئاوالاراثآ

نمرييسوبهذملامولعبلطو.ةيحالصلاوةجهانربلا
ةلداب,عابلوطارظنلامولعىفامهلوبهرتواكسنت
دنعىنفتو,عامسالاوبولقلاالمتججحوءعانقاتاذ

دارماناكف,عارقلادنعةيفرشملاىنفتالامةرضاحملا
٠.نيرادلادعابتىلعءنيرافلا

تاذهجوترکبیبآنبءایرکزییحیابآنااورکذ
هباحصانمةعامجبرمفعجرمثءارئازنالجراوىلاةنس

ناكو,نالجراولهالاوحانعهولآأسف.رارطنقب
یرآالفیرصببهذاناام:لاقفةريصبوةنطفاذ

.دحااهبامفتلخنالجراوامآوادحاتیآرالو«ائیش

:مهيلالصونيحهلاولاقنالجراولهاناىكحو
اندنعمقااولوق:مهللاقفكبسنأتناليلقاندنعمقأ
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٠مهتقيرطءوسنمهيلععلطاالكلذوءكبلقتمياليلق
۰)1(مهلاوحاةِءادرو

نبناميلسعيبرلاىبآةذمالتنمدحاوريغركذو
ءبتكلاةساردلرمدلبجىلاعولطلااتدرا:لاقفلخي

عيبرلاابأكلذقفاويملف٠ةسلومتبأرقنةعامجنحنو
ییحیوبآانعیشفكلذىلعانيضمف«ءايركزىيحيابأالو

:اضيأمهللاقو.هيلعىدامتلابال,هنععوجرلابهيف

دمعتنمكمتنكةلاحلاهذهىلعمكيلهاىلامتيضمنامكنا

عراستلاومکایا:مهللوقيفمهيصويامارثكناکو

هللادبعنكليقهنافمهايادهوسانلاعئانصلوبقىلا

:كلذىفدشناو,سانللادبعنكتالو

برقتلاءاجر.ىقالخاوىنيدل

ةراجتموقلموقهداشتعيو

ىیبصنموینیدكاذنمىینتعنميو

كسفنلمحاو,رقفلاككرتيعمطلاكرتا:ليقامكو

هللاضريقزرلانمليلقبضراوكلمحيكلامىلع
.لمعلانمليلقبكيلع

لوقيلجرلثمكلذو؟دقعنيلهلوضفلاعلخامهادحا

نمريخقيرطلامهلرينيلةرتفمهنيبميقيناهللاهمحرخنيشلابىلواناك(1).
ىارف٠لاوحالابىرداهللاهمحرهلعلو,خئاشملانمهقبسنملعفامك.بورهلا
.ملساأكلذ
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یفةيعرشماكحا
ىففرصتلاوعلخلا

ةجوزلاونيالالاحم

ناناسسناللىفېني
هافکجوزتي

ءقالطلاهجوىلعكيلعهتآرمالامكلتددردقرخآلل

نابهباجاف,هاضرتفةأرملاكلذغلبيفتلبتدق:لوقيف

ءسمايغبمدقتهنالهتزاجاولوءىشكلذىفسيل

لكلزوجيلهةجوزلاوجوزلاودلولاودلاولاةيناثلاو
كلذزوجيهنابباجاف؟المارخآلالامزوحامهنمدحاو

ناميدخامهناللعبلاونباللكلذزوجيالوةجوزلاوبالل
صفىلوالاةلئسملااماتلقكلذرغامهيفليقو
ىلعكلذلقالطلادقعنيالهللاهمحرءاثعشلاىبألوق
ةديبعیبآلوقىلعاماو,حاکنخسفهدنعهناللاحلک

كتآرماقادصكلتكرتهللاقناهناىلعةلئسملاجرختف

لبقيوكرتلاةأرملازيجتفتلبقلوقيفءاهقلطيناىلع
.فالحخلالمتحتفالاو,دقعنياذهفةمصعلانمجورخلا
ناو.هلزاجهیبارجحیفناکاذانبالانافةيناثلااماو

ءنؤملاوةوسكلاوةقفنلاهيبآلامنمهلفروجحمريغناك

ريغىففرصتلاهلسيلو,راهظلاىفقتعلاانبهذمىفو
٠طقفهلثمىلعاهللاماهلعبلامىفةآرمللو,كلذ

ةأرمایاو.جوزتلایفءايرکزیساپآلجررواشو

رسيااهرامثیافةرجشىلاتئجاذا:لاقف؟اهجوزتي

هيلافرشاامما«كمفوحنكديهيلاتددمام؟كدنع

هيلاتددماملبلاقف؟كسأرهيلاتاطاطاممأكقنع

ىلایدیدمیلاهيفجتحاملفیماماناکامویدی

.كتنيرقبكيلعلاقءىسأرهيلاىئطاطأناالو«فرشالا

ناکهتاركبیبنبءایرکزیبآنعورمعوبآیورو
ثالثةبوتلل:یزارلاداعمنبییحیلوقددریامارثک

دنعمدنلاف..‹ةقيقحلاو,راففتسالاو.,مدنلا,تاماقم

بلطراففتسالاوءىصاعملاةرارمب روعشلاو لوحتلا
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لجونزعهللاىلاةبوألاةقيقحلاو.ةدارالاةحصبنارففلا

ةقيقحلاةفآو.ةلفغلارافغتسالاةفآو,لمالامدنلاةفاف

.هسلاجمهبرمعيفنسحتسنففةوهشلا

نويراوحلالاق:لاقییحيیبآنعورمعوبیدورو

نملاق؟هللاحورايكدعبسلاجننم:میرمنباىسيمل
مكبغريو.هقطنممكملعىفديزيوهتيؤرهللامكركذي

لاقوءییحییبالثم«ءایرکزوبالاق.هلمعةرخآلاىف

.ءايرکزیبالثمورمعوبا

یبحينبلوفلفوءییحينبةلاصم

ىفةدلخملئاضفوءرثآامنيخيشلانيذهنمدحاولكل

نيدودعم٠.رخاوالالئاوالانعاهلقني.رتافدلانوطب

.ةنايدلاوملعلالهاىف

نزعهللابةقثلارثكناكىیحينبةلاصمنااوركذ

لجوزعهللاناىلعانللدتساامنا:لوقيناكو.لجو

امب.ةرخالاسمایفهبهوعدنىذلااتءاعدباجتسادق

.ايندلاىفهلأسناميفانئاعدةباجانمهاندهاش

تفسويۍبانبدوادیصواییحینبةلاصمنااورکذو

لمحافملعتالاممالمعنالجراولهالمعاذا:لاقف
لمعءوسهناملعتاممناکناو,ملعتالكناىلعكسفن
دقو,فالتخالاكنععدو,نامتكلاىلعكسفنلمحاف

ةلاصمناكحونوبالاقو.هللادبعیبانعنخهاکح

نمةلفانلاهذهواةليضفلاهذهىلصتاذامبلساذا

هتمكالاوامفلسعحدقهلكنآرقلا:لوقي؟نآرقلا
.السعتدجو
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فلخينبناميلسعيبرلاىباةذمالتنمةعامجنعوةذمالتلابهؤافتحا
انزجاندالبىلاانهجوتو«تسلومت»نعانلصفنااللاق

لوفلفبانررمو«ةنالغو»نمانكلسف.غيراةيحانىلع

ديو«ةليلقانمهاردو.ةرخصانتيرقارذتعمكلذ

:نيتيبلاب

ىلاسمنهغلبمنودرصقيو

لخيبىندعاستیسفنالف

بئارغبانتدافاوانتسناؤمىلعةليللاكلتلبقاو

هانظفحاممقعلطيجفلاداكىتحءيسلاورابخالا
لوقىهوانيلعاهدرواظعولاىفةزوجأةليللاكلت

ةماهلایفاعلصتیآراذا

ةماقلاباصتنادعبايذج<و

ةمادنتلاوةبوتلاىلادعو

ةمايقلاتماقكيلعدقف

الهماولاق,ةسردنمرغةديدجتادامهراثآانباوفتقا»

امو.ريسلاتسردوءرشالاافعىتحمهتدعاسفكيلع

لاقيال,ءآلاقف,عجرا:اندحاهللاقفانعيشانلصفنا
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اذهدعبدزیملوءعوجرلاىفظنالاقيامنا,كلذك

ناکو.عجراهللقيملامروجامهنا:لاقهنال.ةوطخ

ءهللانيدنعبدلاوىهنلاورمالاىفاديدشخيشلااذه

ناطحنبنارمعلوقبلمتناکرضتحانيحهنایورف
:هللاهمحر

هبرساالدعیرآالیتمیتح

اناوعاريحاةاعدلیرآالو

قشطف,لوالانعزجعوءريخالامسقلابهيلعحتف

ناكف؟تيبلااذهنملوالامسقلافيكرضحنملئسب

نسکوصرينبیسیعیسوموبآ
.هللاهمحرنسكوصرينبیسيعیسوموبامهنمو

ىمشاهلا,ابلطمعيفرلا,ابسكمبيطلا,ابسنمفيرشلا

نمموهوهتيجسءاخسلاو,هتلبجمركلاوءايحلاوهتيلح

.معطيالومعطينمموءملعلاوعرولاهنمملعتي
فسويبوقميابآرواشنسکوصرینبیسیعنایورف

‹ىسيعالتب»فورعملالزنملاهلوزنىفىفرطلابفورعملا
هركشو,كلذىلعهلدف‹دلبلالاحبهربخاف.هيلابوسنملا

الجارشمتالفعضوملااذهتنطوتاذا:لاقهناالا.هل
مدختساو,افرصهبرشتالواجوزممالاهامبرشتالو

هالعناءالاعمرامسلاكسانللنكو,كسفنبمدختالو

افلبملزنملااذهىفغلبفءعطسءاملاالعاناو,عضخءأملا
نبهللادبعو,دوادوییحی.,هدعبنمهونبو«وهاميظع
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یقرویملاليسخريخ
عضولاتلصوامدنع

اهبسرغو.مهعماهونكسوسانلاهيلامضناوىيحي
ايادوليختنلاىفراصو,ليخنلانمراجشالاىسيعخيشلا

اهتلسيتاهمالاىفتابكارلاايادولاعلقاذاناكو,ةرثك
شحولانمهدیصيامملعم«طواماب»ىلااهرامجعفریو
ىرابحلاوضيبلاو.ناملظلاو,بنارالاوءايظلاو
نولكأيف.ةبازعلاخئاشملاىلاكلذىدهيف,كلذغو

لكىفهبرهلكرابفكلذبكربتيناكف.رامجلاومحللا
ليلوینبنمنیدسفملاداسفحالصاىفىعسو«هلواحيام

ءعضوملااذهةرامعتماقتساف,مهداسفهللاحلصاىتح
ءخئاشملانمهصعمةعامجهرمعو«هتكربترهتشاو

ملناومهسبراقعلاىفبرضنممهنمو«هيلااوفاضناو

نبهللادبعوبا:مهةروكذملاةعامجلاو,لزنملانطوتسي

ءىلعنبداعمو.ءريخلانبنسكأموءريخلانبدمحمو«ركب

مويلاىلااهبمهراثآناوءفوجزوىبانبمالسلادبعو
.ةفورعم

نبابفرعي«ةنوتمل»ىلايدتنيلجرىنثدحدقلو
:لاق,ةئامتسونيثالثوثالثةنسرزوتدرو«ةلباقلا

هرکسعباهجوتمیقورملاقاحسانبییحیليخیفتنکو
ءغيراىلانالجراونملاقوآ,نالجراویاغيرانم

اوقلطينابارعالاودانجالادارأو,«ىسيعالت»لزنف

فرعنمممهعمنمضعبمهرذناف,عرزلاىفمهليخ
اذه»:لاقف,مهرذحو.هلهاوعضوملالاحاميدق

يقتي۽نيکاسمءاحلصءةيازعلاجرىلابوسنمعضوم
نممهنمويحنتنمدنجلانمف«مهاياومكاياف,مهقوقع
اذهمالكبأ»؛ىقوريملابتاكنارمعمهللاقففقوت

ىلعاوعديلف,مهللاق,بصخلااذهىسرفعنسأفيخسلا

ةدمتمملاخسنلاهتيستتتبثا
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اذهیفهرغهبیدتقاوءیعرتعرزلاىفاهقلطاو,یسرف
سرفتناكولاق.هللاءايلوأردقبفافختسالاو,لالضلا

نسمعفرامهللاوفلاق,رانيدةئامعبراىوستنارمع
نيرشعوةعبسةقباسلااهناو.اهجرسواهتسرالاكانه
ىعرصاهلك,دانجالاوءبارعالانمنيفختسمللاسرف
.راصبالاىلوالةربعىكله

خيشلانامهفلبليلوىنبراعدنمةعامجنایوریو

ءهودصرو«هلتقباومهف‹«غيراىلاريسملاىلعمزعىسيع

تسمشفغيراةيحانىلااههجوفرصوهتلغببكرف
املف,اهساربتحبذوتلوتفاهبرضف,ىشملانعتعنتماو
ىلاعجراملف,عوجرلاىفىلاعتهللاراختساكلذىأر

املكدنعتفقودق:لاقفهللاءادعاركمبعشهلها
ادبدجاملینافةمدخلاالابوقعيوباخيشلاهبىناصوأ
نسمتوجنامیبوکرببسالولدیرییسفنبةمدخلانم
.هللاادعاركم

ريدينبليعامسا

كلتنعرخأتيمل٠هللاهمحرريدينبليعامسامهنمو

اذاو.نيزجعملازاجعانردنميقن,نيزربملاىفدودعم

٠وهفنودهتجملاىمسوأ,اليصحتمهلوأناكظافحلادع

.اليصاوةركبرتفيالىذلا

اةبازعلاةبلطلاعيمجناخئاشملانمدحاوريغركذ

نيئدتبملاىلعلهسي٠ءبهذملاىفباتكفيلأتىلعاوعمتجا

خيشلادرفنا,اءزجنيرشعوةسمخهولعجو,هظفح

ءايلاتمهنسحاهوحناميفءاجف,ةالصلاباتكبليعامسا
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ةدئافاهرشكاو.ةبترفيلاوتلاكلتنمنسحأهفيلاتءاجو
وباعمجوءرکذامكةالصلاباتكليعامساعمجلبليقو

بويانبنتفلخيعمجوضيحلاباتكركبنبسابمعلا
«اياصولا»باتکحلاصنبدمحمعمجو.حاكتلاباتك

هتذمالتعمتجافسويیبانبدوادنامیلسوباتامالو

ءامهفلؤموهسيلوهيلانيبوسنملانيباتكلافيلاتىلع
وباامهضرعفحاولالاىفامهكرتلبورمعوبالاقو
ةيئنامثمهفةبازعلاباتكاوفلأنيذلااماو,سابعلا

تانسما:ةسوفننممهنمءنوصلخمةبلطةبازعخويش
فسوي:رارطنقنموحلاصنبدمحمو«بويانبنتفلخي

نارمعیبانبنارمعنبفسوی:تیدجتنمو.یسومنب
نبءمالسیبانبمالسلادبعغیرانمو٠یتازملا
ءازجالاهذهتضرعوميهاربایبانبمیهارباوومح

عيبرلاوبالاقو,نسكاموعيبرلاىباوسابعلاىباىلع

لهىرداتسلو,ناطيشالافيلأتلااذهىفنعطيال
نيرشعلاوةسمخلاليمكتىفةلخادركذلاةمدقتملاءازجالا
.اهيلعةدئازما



550ه500ةرشعةيداحلاةقبطلا

ىلصعمنبنمحرلادبع

.هنعىضروهللاهمحرىلعمنبنمحرلادبعمهنم
سسأنملوآةميظعلاتاماركلاو,ةميركلاتاماقملاوذ

اهدوقعمكحاو.اهقرطجهناوةقلحلاتروقتدجسمب
ءاهتقزأهتذمالتىلعرجحو.اهتقوواهديقو.اهقثواو

ديمحبمهلكقلختف.اهنيناوقققحو.اهنيزاومطسقو
ءقافالاعيمجنسمريخلابالطاهمميتو,قالخالاهذه

ءةريبكلاعفانلانودهشي.نيهاربلانودهاشي

سيخملانوقدصيو.4نيسلاوةاقثشلانعننسلانوذخأيو

اذهاوزواجتيىتحمولعلالمحمبمهفلكيالف,ريخلاو

مولعملاماقملا

نمحرلادبعخيشلاناةدعخويشنععيبرلاوباثدح

هبرقققحتوهللاءاقلبرشبوهتافوتناحاملهللاهمحر

عمجىفهدنعاوعمتجاف,هتذمالتو4هناوخایعدتسا

ناومهعیدوتداراف,ارفسموریهنااوملعاف.ربك

ةبآكو.ةليلكريغهيلكبولقباورضحف:لاق,مهيصوي
ةمزالموهللاىوقتبمكيصوا:مهللاقفءةليلقريغةريثك
ىلعهللاومكناف,اورغتالواولدبتالناوءهيلعمتناام
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اوعمساو,نوحلفملقيرطلااذهلهاناف,ىدهلاةقيرط
تماقدقةمايقلاناكتيآر,ةحرابلاهتيأراممكثدحأ

ءنورشحيمهبرىلاونورشتنيمهروبقنمسانلاو

هوجولارظناريېکاعمجتیآرف,یربقنمترشتناف

مهنوُوؤشةحلاص,مهلامجو.مهنسحرهاببايثلاضيب

نسمتلقف.تیدجتبةربقمنمترشتنادق,مهلاوحاو

ىلهللابهوفةيبهولاةبازعلاءالؤه:ىلليقف؟ءالؤه
ءمهدحاتنکفمهبتلصتایتحءامهبترطفنیحانج

اسانآتیآرفیرخآةيحانىلاترظنمٹ,رخابترشبف
مالؤه:ىلليقف؟ءالّؤهنمتلقف.ةقرحملاعوذجلاك

لوالاعمجلاىفتيأردقلو«تينسكات»ونبوبارعالا

مهلتلقفءنتتیسینبةابجنمءمهنيعأبمهفرعاالاجر
ءةوعدلالهاةطلاخمباولاقف؟ةواقشلالهامتقرافمب
لمهاأبو‹.نيدهتجملابكنظامفكئلوآةمزالمبناكاذاف
ىنا:مكلتلقاملكقادصمو:لاقمث؟نيدلاولضفلا
ءیجینفکلازارطنافینیفکتمتدرآوینومتلسغوتماذا

ءىجيفتارمثالثهولوحتف.هلیوحتنودیرتفیقتاعىلع

یتزانجمتلمحاذامث.هلاحلعذئنیحهنوقبتفیقتاعىلع

ىتح.شعنتلاعبتتتضيبتامامحرشعمكتعبتمتجرخو

نوكتفنونطصتمكنافيلعاولصتل,ىلصملاىفىنوعضت
موينمميدقتبمتممهاذاف.ءمكئارونمافصتامامحلا

ةلبقىرقلهاءاحلصنمةعامجنافىلعةالصلاىفمكب
جورخویتومبنوملعیفیترایزمسربنومدقیسغیرا

نمةبهأىفمكنوريف,ىلعاولصيلنوجرخيفىتزانج

ءاولجعتال؛اديور:دعبنممكلنولوقيفنومدقت
دجإامكبمويىذلاناكمكولصواذاف.,مهنورظتنتف
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نممهلاناومهءاسفءهللاءايلوأنميلووهونيمداقلا

ناكنيفكتلادنعناكاذاىتح,مهثدخاملكهيلععزملا

مامحلاناشنمناكمث.هورکذتف,هبمهملعاام
اباةعامجلامدقاولصواملفءهبمهملعاامنيرئازلاو
تلق,ىرحلكلذلهناويلولاوهف,ريخلانبدمحمهللادبع

كلذكو,تاعابتلادلقتيالنمةابجلانمنيروكذملالعل
كاذذاةايجلاناو,تاعامجلاكلتتناكانغلباميف

.تاهجلاىفلودعنونسحم

ليعامسانببوياليعامساوبا

.هللاهمحرليعامسانببوياليعامساوبامهنمو
نمهبیدتقيردبو,نفسلاهيراوغىففذاقتترحب
ناو,عنقافباجاملعلاىفلئسنا.نيفتقملانمىفتقا

ناوءعسوافبحاصةحامسىفهئامسثيغليستسا
ءیىديالاوناذآلاالمو.عقنافیورااعمامهیفیسقتسا

دهوشو.هتامالعىلعفقونمموهو.عزناونيتدافالاب

یوراملقو.داسمهرٹکاخویشخيش.هتامارکبئاجع

٠دافتسانمالاهتذمالتنم

:لاقهللاهمحریراجیمتلافلخينبفلخيیدجثدح
راربالاريثكلیعامسانببويانامیلسوباانغیشناک
لصفي٠ناتلباقتمنالجراوبنارادهلتناکو.هتذمالتل

نيرادلانيبلصوطاباسقيرطلاقوفو,قيرطامهنيب
ةقلطمىرخالاوهانکسرادنیرادلایدحاف.ولعنم

فصحتنمهانكسرادىفناكامف,فايضالاو.ةذمالتلل
هفايضااهبمرکیوأ,هتذمالتاهبفحتيةفايضو
اهيفانلحيباىتلارادلاىلاهتذمالتنمةعامجبامويانيتاف
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:دحاانيجيملفهانعرقف,اقولغماهباباندجوففرصتلا

انبجعف.ادحادجتملفانلخدفءحوتفمبابلااذاف,انفقوف

طاباسلاةهجنمخيشلالزنذاكلذكلاناف,نيرمالاالكل

اناو؟متلخدنيآنملاقف.رادلاانلوخددنعانفداصف

؟هحتفنمترماوأهتحتفتسلوأ:انلقف؟بابلاتقلغأ

النمممکلهحتفنمرادلاىفناملعاینکلوءال:لاق
ءاهنورتىتلاةرهلاريغرادلاىفسيلفالاو‹هنورت

هرادرامعدحأنااهنمف.ارارمكلذتايآاندهاشانكو

ىثنآ,مهارتالاناو,ىنكيمهنعو,ريشيمهيلانيذلا

نسمامویناكوانالعاهبواجتواهبطاخيناك.,دلوتاذ

ىدارفوىنثمنولخديراوزلاناكو,ءاعدللامزالممايالا

ءهعمقفرالبيرغصخشلخدیتح.ءهورکممهضرعيال
كلامخيشلالاقفلاحوساىفهانیآروخرصلخداملف
هلابواجماتوصانعمسف؟فيعضلانيكسملاخيشلااذهلو

ىفىنباوبابلاةداضعدنعتنك,ىنملظهنا:لوقي

نعینبایحنأفلمسبونذاتسالخدنملكفیرجح

اذهلخدىتح,ىدلوالودحاىنيذؤيالف,قيرطلا

ءهلجربینباضکریتحلمسبیملونذاتسیملفیفاجلا
هلككلذعمو:اهللاقف.هلثمبكلذىلعهتيزاجف,هلآف

هباصاامهنعيليزافةردقلاليلقةليحلاليلقنيكسمبيرغ

لاحلاىفبهذف.ءخيشايةعاطوكلاعمستلاق,كنم

.ٹکاذهلٹموءلاحلاموسنمناکام

هداتعتتناكةلعلمويتاذاملاتمهللاهمحرىدلاوناكو

ةقيلعتتلوانفءهملأهبحيراو,هسفنهبىلساامتلواحف

ىتاردسلاميهاربانبفسويبوقميىباخيشلاعشاهيف
اهتايپادرساتلعمجفةيئابلاةديصقلاتفداصف,هللاهمحر
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:لاقفءهبناکامالسوهعمسيلایفصافعمسيثیحب

ميهاربانبفسويبوقعيوبااهلاقةديصقلاهذهناملعا

لاقمٹءلیعامسانببويانامیلساباهخیشاهبیٹری
نمیرفصیفهتممستنکربخةحصىلعةلالدلااهيفناو

ناسزیفیباناک:لاقوهاموتلقفهللاهمحریبا
ناميلسیباهخیشىلعآرقینالجراوبارجاهمهتبیبش

لصفتاف۽بلطلانمهتجاحىضقىتحلیعامسانببويا
٠هللاماشامةمونكبهعضومبماقافةيليطسقىلاماجف
طاوامتباهبانطاقنالجراوبارجاهمناکهلمعتومهغلبف

ةرفسنالجراوىلاترفاسفیبالاقءهاوسثراوهلسیلو
نعتلآساهتلصواملف,ملعبلاطالثروبلاطةيناث

هالتبادقهللانابتربخاف.هروزألناميلسىبآانخيش

ءماذجلاهدسجمعفهءايلواهبىلتباامضعببهدسجیف

نالجعتئجفهلةكرحالعجضملامزالومازلدشاهمزالو

هيلاتمدقتفىنفرعويلارظنهيلعتلخداملف,ناهلو
ءهرذقتاوهفاعانارذحمباطخىنبطاخف,هيلعملسال

امىلاحیفسيلف,یدلوايناميلسايكيلاكيلالاقف
ءانخيشاي,كرذقتاناهللاشاح:تلقف.هنموندت
تیفشیتحیکباوهلبقاوهقناعاهيلعابکنمتطقسو

الاطقاهاکحیباناتملعام:دیعسلاق,یمایهضعب
طقاهاکحادیعسناتملعالو:دمحالاق,یکباویکب

تیکبالاطقاهتیکحیناتملعالو,یکباویکبالا
ستفاالاهبیتماقاةدمتمقاو:نامیلسلاقتیکباو

تدرااملفءقحنمیناكامتيضتقاىتحهيلعلوخدلانع

ةكربلامومعوءاعدلابیندوزوخيشلاتعدووالفاقرشسلا

ةميظعةدشنمهللاىنصلخيسنابىنرشبدقوتلصفناف
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اهيفةريبكةقفرىفانكوغيراونالجراونمانرصاملف
تراغاف.لقثوفخامم٠حلاصلامىعموةليلجلاومأ

لاق.یهبرعلايآنمدمحایسندقوةرثشكليخانيلع

تنفدتنکةبرحبهتملعفىعماملكتتفدوتردابف

ةبرحلاتناكوءةمالعىلنوكيلازرابنسلاتكرتوءاهدوع

ليلقنمةقفرلاىفامعيمجبارعالاحابتساو.ةيلقص
ىلاعتهللافطلف.لاجرلااورساو.ريقحوليلجوريثكو

مهنمدحایتضرعيملوینونمافلاق,هجرفلجعوهب
دخلانمناكاملف,مهلخآىناكمهتبحصو.هوركمب

ىینبحصومهدحاترجاتسافیلامویسفنيفنامالایلاوددج

ةبرجلانانستيآأرفىعمناكامهيفتنفدىذلاعضوملاىلا

هتلمحفتنفداملكتجرختساوهيلاتیشمف.دیعبنم

بجعلاو,انلصوىتحانئچو.عاتملاوريجالاتلمحو

ةرهاظىهو,سمالاببرعلانمدحااهريملذاةبرحلل
كلذامو.قافآلاعيمجنمالاسىلهاىلاتمدقو.عملت

.هللاهمحرخيشلاةكربوهللالضفبالا

:هنهىهةديصقللاو

بوياالبوياامبويا
بولجملاىدرلاردقهبىدوأ

تمرهمايآتث

بيقعتىدرللو,هيلعانيح

امدعبنمىدرلاكارشاهتقلع

بوجلاباجو.ةئامىلعىفوا
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ةمحرودابعللىركذناكدق

بىىينلهةناو,نيمملاعلل

هەرجأبلطيبويآیتانئلف
بيثمهلالاوةمايقلاموي

ءاديسروصحلاىيحيىتأنئلو

بوبحملاديسلاروصمحلاوهل

ادهازمیرمنبیسیعیتآنئلو

بوبحملاهيدهوهادهىلمل

ةوشثشرمظع۱ناکاذهناكلف

بوقرنهلجتالكمنم

اهموجنوالعلاتاوامسلاتكب

بورلاولفلاو.,هيلعانزح

اهلكدجاسملاهتمتشحوتساو

بيينلانحو.هشمتلخا

ءاصلاخارامشىوقتلارعشتساو

هلابحهەداتعافىقتلافلا

بونذهتفجدقو‹بونذلاافجو٠
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ةدشبداوجلاكقئالخلاقبس>

.اللهتماهلكقباوسلادب
بوبعيلاىمتحااذالاّوسلافيك

ءاهلكلئاضفلاهلئاضفتلضف

ةطسبىبرهللاهاتألجر

بيبلميركلامسجلاوء,ملعلاىف

عشختم,صلاخدبعهلل

بوصعشمءءمىيهتمءللهتم

هباچافهمهالاهاعددبع

بوبرمهتانقينتامل

ةبحمدابعلارابصباهتحنم
بولقدادولاو.هتآرامل

هواثرباطف.هبءانثلاباط

بيرقتلاو,نييبتلاوحعدملاو

پولفمهلاحو,نيملاعلاىف

هناو,نوكيامرفوالقمعلاو
بقاثرونسمشلاک

ةلالجوةميشو,رخغاهجو
بيهموهو‹ءشرعلابرروننم

7

ودعلاوىرجلاىفدهتجاسرفلابهلانممسابوهلالا()

465



انتارسحىضقنتامابئاغاي

بوشينيحتالو.هيلعادبا

ةرشفحىفىرثلانكسابئاغاي

بولطلاوەربقحئافصلاولعت

انعامسوانراصبانعتبغنا

بويغبولقلانعكبجتحتمل

لئاسلباوجلاكلنآناكدق

؟بیجتتنکفیکلئسیووعدي

هءادنتبجاولكرضناكام

اتيمانعتبغوتلحرنئلف
بيقرىلعايندلاىفنزحلل

هباصممويقلخلاتيآردقلو

مهبuنيمئاه»یراکساريح

بيشلاومهدرم.یرایحءارمز

بويعرةداضغوءءاسنلانوع

ءحرقعمادملاروحیف

بويیجوبوثاقزمتتداك

اندابكاتقرفتنبحتنااذاو

بيهلابولقلاهنمتعدصتو
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»ةحوفسمةربعو»لجابطخ

بوثئتبولطخلانا,ةقارهم

يلاعلاسوُؤرىلعبيحنلاالعو

!!بيحنهتمنيآونيرضاحلان

اهتاكعومدلانمنويعلاىرتو
بوصتواحلاىمهتءامسلاميد

اعجفتوامنرتنوعداذاو

بيجوبولقللوسوفنلااهنم

هلادمكتساملوتامموياي
بدنيلعانزحهبمظعا

بولسالارذمعتو.ىدهلاملع

بوحشلهسأروءهارذاونکس

اومعنتمثضرالاتحتهولعج

!بيجملاذنا,قئالخللاي

هتنمضىذلالظلاىلعىنهل

بيحردارتسملاو,ىرشلانطب

تهلادبمثوايندلاهبتداج
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هلتبلسىتلاهبقانمتیسن
بيطلاتاحلاصلاتايقابلاو

هدقفنمهوجشیکبینیدلاف

بيخصتالو.یوقتلعانکس

بيقرسوُؤرلاىلعرويطلانا

بئاغةبيغبهيفاوآنشيمل
بيلقتالو,زينالو,اهفس

اصلاخاليوطارمع٠هلیبوط
بیداوهو.نمحرلاةعاطىف

ملظمليلفوجبةالصللنم
؟كلاحدوساليللاو

؟بيهلجاهوهافرطدتماو

لمارالاوىماتيللوأ

ءاهلومهمقافتاذاروماللوأ
بيرغدمبيآرلاوىهنلالهأ
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)5(تكبالتوتكحالتتالظعملاىف

بولطملامهبتساو.ءتمجعتساو

تنيابتوتتااذاعومجللوأ

بيصموءیطخممهنمسانلاو

یجترتاممكيفشيلبءكيفكي

اهلكمراكللاهةنساحمتعمج

بورضوقئالخنوملسملاو

هەدعبنمانتافاماترضام

بيثكوةضورالاقيتمل

ةليلةملظبىمعالاابعيام

بورغراهنلاسمشنسملاحوأ

هةمالسوهبرةمحرهيلعف

بومهوهلالاوةمايقلاىتح

انرھدیقابمایالاهبتقبس
بوياامكاردااموىضمفو

ءىشلاوأرمالاكيالتهلثمو٠ضعبباهبعبقصتلاوتلخادتثداوحلاتكحالت(1)
١سبلتوطلتخا
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ییحیءایرکزوبا

۰هللاهمحرءايرکزیبانبییحیءايرکزوبامهنمو
سمشتسمةريغلاديدشءهنيدىلعوهللاىفبضفلاريثك

هدحامدنعفقو.هريغىشخيال,لجوزعهللاةيشخ

ىلعوهفءخسانقرطلاعيمجلمهقيرطنادقتعاوخئاشملا
عحضووءاهنقتاومولعلاآرق.خسارنيدیفةريصب

مولعلاملعتو.اهمكحاوريسلابترو.اهنيبوتالكشلملا

.اهملعو

نيخيشلادجوهناءايركزیباخيشلانعورمعوباىور
یعسف.نيمراصتمیسومنبفسویویسیعنبهللادبع

هلناکامو,ةشحونمامهنيبدجواملازایتحامهنیب
امیخااییرتامافسویهللاقفوهامكلذببسبملع
فارشالا»باتكنمءزجىفارقااناوقوقعلانمهنمىنلان

حخئاشملابعمتجاف«نينوت»ىلاهجوتف«؟فالخلالئاسمىلع

قاحللاىفتعرساف,نارجهلابيلااوثعبفىأرامبمهملعاف

لکسفنبیطیفیعسفیتبوتاولبقمٹینومالفمهب
بدالاىفهلومهسوفنتباطیتحرخآلايلعامهنمدحاو

.هللاءاشنااهعضاومىفركذتذبن

ىتاوللاهللادبعدمحموبأ

هللاهمحرىتاوللادمحمنبهللادبعدمحموبأمهنمو

سیزوفسوینبلايمنبرصاننبدمحمنبهللادبعوه
اميف«ةقرمب»ةميدقلاهتبرتوهنعهللاىضرحلفامامالا

طظفحبىنتعملاءءابدالاماماوءابجنلابيجنءهورکذ

بحصوانامزمولعلاسرد«رايخالاريسدييقتو«رابخالا
لکیفةعاضبلارفاوادغىتح«اناولاوابورضخايشالا

«ةقفرب»اةذفسنق)0(
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ءاوبجنفةذمالتلانمةعامجهيلعآرقنوزوموعوردمو

غيراىلامدقهللادبعدمحماباناعيبرلاوباركذ

ناکو.ةنسةرشعىنامثنباوهوةئامعبراونيسمخةنس
ليوطحولهلو,ىغاوزلافلخينبديزيخيشلاةقلحىف
«نسكام»خيشلامهيلاجرخ«ولجا»ىلااولصواملف

:هلتلقف,اجراخهتقحلفهلهأىلاعجروةبازعلاحفاصف
ىلزوجيلهف,اوقرتفيالنااوقفتادقةبازعلانامنيشاي
امناىللاقف؟ةحلصممهتقرافمىفتیارنامهقرافانا
هرمأاذهناكف,هتبحصفءانرماكلمنلارارحاهللاانلعج
٠.نسکامدمحمیباعم

اممناكفةعلقلاىلادمحمىبأرفسببسنااوركذو

نآرقلاريسفتیفاباتکتکرت:هللاقناراودمهبهفرع

قوسىفعيبلابهيلعیدانينمحرلادبعمامالافيلأتنم
ءروكذملاباتكلاريغبراالومههلسيلورفاسف«ةملقلا
ناهضرغو«رجاتهنأرهظيبشلانمائيشعضبتساو

فيرخلالصفىفاهيلاهلوصوناكوءهدمتعااميفهبرتتسي

ءةسايسوقفربءافخىفباتكلانعلأسيلمجاهلصواملف

ملعیعدیایراکنالجريقلمويتاذلآسيوهامنيبف
افساتم:هللاقفروكذملاباتكلانعهلأسفءعورفلالئاسم

یفناکودمحموبالاق,كمودقلبقعيبدق؛هتاوفىلع

ء«ةمسصعنبدمحمب»فرمياهلهأنملجرذئنيحةملقلا
نمدعاوهسلجمرضحاأتنكف,ةقلحهيلعسردمهقفتم
هلنباللاقفمويتاذهدنعانرضحف.هتقلحلهآةلمج
ائرضامو,قوسلاتلخدنساجنيیتبلامانغآنابتممس
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نمءاملعلانمنافمايأةئالثقوسلانمءارشلابنتجننا

مثمايأةثالثءارشلاعدفةبيرقوسلالخداذا:لوقي

 هلاقامینبجعافدمحموبالاق«ءارشیفاهدعبجرحال
ابااوركذو.ءاهقفلااوركاذتىتحهدنعامويانسلجف

هفذقناطيشةفينحوبا:كلاملاقدقسيلآ:تلقفةفينح

كلذو؟ميجرناطيشنمةمالاهذهللضاةفينحوباءيلا
هضقتلرخآلاو‹ءاجرالابلوقيهنوكامهدحانيهجول

ةمجومهيلعتعقوكلذمهل.تلقاملف‹ىآرلابننسلا

لقثهناسلیفومهنملجرىلاماقفاوشهدو«ةبآكمهتلعو

یدنعنملقاملیناهلتلقف؟تلقامىلعكلمحام:لاقف

ءاميلعلابكبسح:ىللاقفءكلامهلاقلوقوهامناائيش

اهتهجووابتکتیرتشافدمحموبآلاق.رئارضلاکمهنیب
یرخابتکءارشیفرظنلاتفنآتسامٹءتبیصافةقفریف

:ىلاولاقفتبیصادقتهجویتلایبتکنایباحصاغلبف

ىذلاىفةنوعمهلبقنمنوكتلكقحىفناطلسلاملكتالأ
تلقف؟رقحبسيللغشهناف‹بتكلاليصحتنمهلواحت

مث٠مكيلاتعجرءىشیفةجاحىلتناكنالبءال:مهل

لجرلاینیقلفیرخاابتکتیرتشامثلاق,مكبتنعتسا
اولاقفرصتااملف,مالسلاهيلعتددرفيلعملسفىراكنلا
ىلعنوملستمكلامتلقف؟اذهلثمىلعملستكلامىل

دمحمةمانملجرىلعاناملساالوءنوكرشممهودوهيلا

ءاباوجاودجيملو,مهتمحفاف,ملسوهيلعهللاىلص

لهابفورعمناکموهوبشلافقومىفمهنملجرینآرو
ناكللحياهلتلقف!هللاوینالجراویللاقف.نالجراو
عضوملاكلذقوسلهآهللاقف؟املسمالجراذهببطاخت
نالجراولهآاهيفلتقةدمىفكلذناكو!تلقامسُمب
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مهللق:لوقيمهنمالجرتعمسو‹ةيرعشالانمةعامج
تعرساكلذتياراملف.مهلتقنوااورهظيوااوجرخيلف

تجرخفاركسعجرخاناطلسلانامٹءىجئاوحءاضقىف

ىلصتاذام:ركسملادئاقىللاقةالسصلاترضحاملفءهعم

لغتشاهلتلقف؟هيلاانجرخىذلاتملعدقو.هللادبعاي

ءاملاس«ةنالغو»تلصویتحانرسو4ناسناايكسفتب

اوعمتجاف.بتكلایفیتباصاامب«ةنالغو»حویشعمسو

بيصاامردقبیتناعایفاورظنیناىلعمهيآرعمجاو

 مهيلعفلخيو,مهنوعنسحيهللافيلعهوفلخیلینم

ءةيفخىفجورخلاتدرآهيلعاومزعىذلابتسسحااملف

ءدلبلاجراخانآوالاىباورعشيملفةرجاهلابتجرخف

٠نيلاعلابرهللدمحلاوالاس«لاونت»تلصوف

ةياكحلاهذهنمةريثكنطاومىفهنمناكىذلااذهف

نودساحلاهمعزامكال,ليمجنسحرتسوةيقتنم

:ارعشةعيبرىبآنبالاقامكمهایاوهناف«هيلاهوبسنو

اشاحو.رصقولوطو.ريغولدبهااومعزمهناكلذو

.كلذنمهتليضف

ېرزخلالبعزابآنادمحمىبأنععيبرلاويآرکذو

اوعدقخئاشملانمهلاثماووهعمتجاف«ةنالغو»رصاح

مهنهواف,الاطهالباوارطمهدونجىلعهللاطلسفءهيلع

ءءیشبمهنملبقمهنمدحالءیشالهنایتحمهسکرآو
هذهلنوكيأ‹لبعزوبآلاقف.ةربعلاهذهاوققحتف
مهلاوحاةماقتسالئالدلاهيفناواذهدعبةلودجراوحلا
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اذهمهيلاهللالسراامنا:هٌوارزوهللاقف؟مهماياو

مهيلعلخدنىتح.مهتكوشسکيوناطيملامدهيلطلا
لبعزىبآىلعهللاهلعجفامايارطملامادف.لاتقرغب

اتيبشتواقفروابصخةنالغولهالهلعجوءابصاواباذع
املف,نوهتشيامنيبومهنيبليحوهءادعاهللالذآو

.نيضحادنیرغاصاولحترااهنماوسئ
هدالوارکذیتحدمحمیبآعمتئدحتعیبرلاویآلاقنيمينابالالع

٠ناركذمهنا:تلقوهيلعتنوهفمهرمایفظنوا
ىلعنافلوقلااذهلقتاللاقفمهرماكمهيالف,لاجر

نيرسفملاضعبلاقدقوءهرارباىلعهدلونيعينابالا
ءءاتبالاوءابآلااوربمهنالارارباهللامهامسنيذلاىف

نماءاجاذأفسويودمحاكتباوكلاحفيك:هلتلقمث

ايندلاىتعيزوجعلاىدلولاحنوكيفيكلاق؟بتكملا
:دشناو

هماوهوبآهبدؤيملنمف

هلزالزو6هتاعورهبدؤت

:رخآلاقو

رودتذارئاودلابيداتك

امتلقفهلاريدغسنکیةرجاهلاتقوىفهتدجوو
:دشناف؟اذه

انتجاحلودفتوحور

یضقنتالشاعنمةجاحو
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هتجاحءرملاعمتو-

ىقبامةجاحهلىقبتو
لوقبهورکموآفوخهباصااذالثمتيامارثکناکو
:ےعاشلا

اقيضمضرایفتفخاماذا
اهاوسيلاتالسمعيلا*ۋ

ضراباضرادجاوكناف

۱.انااهبزفء۰

اهانبنمیعنتترادلالخو

:رعاشلالوقبهللبقالامیطامتينللثمتيو

هظحملسلاوبرحلللجعتسمو

هرفاحماهنعلكتاردتسااملف

بحصيناىغبنياميفونيبلاخلانيعداخلاىفاضيا

:رعاشلالوقبهلهاونامزلاهب

اولاقلاماىفىتفلادصتقااذا
ىلاعملاىلاشهيالليخب

ىتحەهادننوبلخياعادخ

لامبوبشننمهورعاذأ

متشبسيدقتدعباوداصعف

لاعنفلامومذمدعيراصو
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ىبةيصو
ةوعدلالهالىتاوللا

اربخوةبرجترهدلانياانا
لاحلكىفهلهابو,هب

لاغكاساالوفرسالب

ترمفقيرطىلعدمحموباواناتدعقعيبرلاوبآلاقو

ىلعدوقزوجيالىللاقف.اهيلاتتفتلافةآرماانب

لييق:لاق؟اهقحاموتلق.,اهقحىدانملالاتادعصلا

ةثاغا:لاق؟هقحاموملسوهيلعهللاىلصهللالوسرل

ءتامرحملانعرصبلاضغو,ىمعالاةيادهو.فوهلملا

٠.ىذألاةطاماو

ینامث»:هيفلوقییضمامرثایفظعومالکهلو

ىفميظعلاهللایوقتبیسفنویناوخامكيصوم

عابتالاناف.نيملسملاةوعدراثآعابتابو.نالعالاو

هللانساالرامتئالابمكيلعو,عادتبالانمىدهلابىلوا
ءهتيصعمنمهنعىهنامعءاهتنالاو,هتعاطنمهب

امك.مهفلاخنمرانلابدعواهللاناف,مهراثآاوفتقاف

:یلاعتوكرابتلاقذا,هلوسرفلاخوهفلاخنماهبدعوا

يغعبتيوىدهلاهلنيبتامدعبنملوسرلاققاشينمو»
«اريصمتءاسومنهجهلصنوىیلوتامهلوننينموملاليبس

ليلقلاىفمكتمئاةفلاخماورذحاوىناوخاهللااوقتاف
ءعقولمحلالامامئيح:لشثملاىفليقهناف.ليلجلاو
روهشمرشاكلذىففءنيفلاخملاةسلاجمةرثكاورذحاو

یضررزخیبآوحونیبآنعیورییذلاکنيملسملادنع
ةرشكو.مهيلاليملاومهتطلاخماوبنجتو.امهنعهللا

ةلئسمنورتالا,مكاوسكلذنماورذحو‹مهبتكةعلاطم
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ةوعدلالهانمتعقونمدنعتعمقودقاضرلاوطخسلا

مهبولقىفتخسرفليلضلانسحلانبدمحاباتكنم

نبناميلسربخكلذكواولضاواولضفاهباونادو
هتءارقبلضيسهناهوباهيفسرفتامومامالانببوقعي
اهيلعهقفاويمللئاسمبلاقولضفنيسحلانباناويد

ىتح.,هلوقىلعجرخيالىذلاذاشلاالاةمئالانمدحأ

ءروهشموهامةلهابملانمهعمناكوحلاصوبأهنمآري

كامهنالانمرذحلابمكيلعو.دجلادعبكرتلامكرذحاو
ىلصهللالوسرناف,هنعرجزلادعبفالخلاورشلاىف

نوكمهتمأ:لاقوهنمبضغوكلذنعىهنملسوهيلعهللا

دقو؟ةلهسةحمسةيقنءاضيباهبمكتئجامدعباهيفمتنا
ناويدىفىقلأدقهناانغلب:هنعهللاىضرمامالالاق

ناويدفيكفةقدانزلالئاسمنمةلئسمفلآنيملسملا
اونسمهتافعابتالاالاهللامكمحرمكيلعسيلو؟مهربغ

هبنودشرتاممکل

همحرىنوانجلاديمحلادبعةديبعىبنعانغلبدقلو
ةحضاولاىلعالامكتكرتامهللاو)لبجلالهاللاقهناهللا
الاملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنيبوىنيبام«ةرنلا

ليلخابآناتایاورلاضعبىفو‹مهرآمللاجرثالث
نحن):(1)ىسوفنلالاقو.مالكلااذهبملكتملاوه
لوقيفيكف(هانكسلرادجىلعانباوكلسولراثآباحصا

ءاهانكلسو,تافهرملاتابظىلعانباوکلسدقلباذه

ىرازفلاديزينبهللادبعىبأنعانغلبو؟رادجلافيكف

لاقو«راثآلاعابتابعيبرلاباحصاانبلغامنا»:لاق

ذخۇيالفةبكرلاىلاروفحمليبسلا»:ولعيحلاصوبا
css

.هللاهمحرىنوانجلاهديبعیباخيشلاىنعي)5(
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هللاهمحرنايفسوبآیکحدقو«ةبثولابالاجرخمهنم
تنیبدق»:لاقهناهنعهللایضشرباطخلانبرمعنع

الولهجالف.رذملاعطقناو,ةجحلاتماقو.رومالا

هللاىضرحلفامامالانعیوردقو«مالسالاىفلهاجت

اذهاميسالنيملسملابتكةساردبمكيلع»:لاقهناهنع

اناف«هللاهمحربوبحمنايفسىبآباتکینعی.باتكلا

ءءايلوالاوءاحلصلاتومىلعنوعجارهيلااناوهلل

یضرروسمیبآنعانغلپدقوءمهراٹآومهريسباهذو
دقلو,مكتئطخمنيلوالاتايمرىراام:لاقهناهنعهللا

نيدلااذهآدب»:لاقثيحمالسلاهيلعانيبنقدص

كلذىفءابرغللىبوطفادبامكابيرغدوعيسوابيرغ
مهسفنانوحلصينيذلا:لاق؟ءابرغلانموليقنامزلا

٠.«سانلاهتامآامیتنسنمنویحیوسانلاداسفدنع

:هنعهللاىیضرحلاصىبآنبنالساودمحموبآلاقدقو

هلليقف.نامزلااذهنمرشنيدلااذهىلعطقرمام

قلحو.تاعامجوعومجىفنحنلبءسانلاسئيام
نكنمل,دحأنمنيفئاخالونيفختسمريغءروهظو
ءتاراغملاولابحلاىفنيلزتعمنيمتتكمنيفتخمنيلوالاك

ماقذنمنامزريملتاهيه:مهللاقفءىرقلاویراربلاو

اماوعافداماو,روهظاما.مامامهلوالانيدلااذه

هللاتاذىفلتقلانوباهيالونولتقيونولتقي.ءارش

الوءشيعدغرىفةايحلانمرثآمهدنعلتقلا,ىلاعت

امسانللنيبيل»مالسالاةوعدونيدلاراهظاريغنوديري

كلهنمكلهيل»«نيمرجملاليبسنيبتستلو»«مهيلالزن

«ميلععيمسلهللاناوةنيبنعييحنمىيحيو«ةنيبنع

هلوقاذه؟نامزلااذهلهالاحنمفعضالاحلهف
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ءلاهجلارشكو.ءاملعلالقدقوانبفيكفهللاهمحر
.هللاماشنمالاءعوبتمالوعباتالف

مالسالابهذيالهنا»:رابخالاضعبىفانفليدقو
ةتامانمهللابذوعنفءلاخهتملكوسانلاهعفادتيىتح

.مهريسضقروءنيملسملابهذم

اڻالٹاوتبثا:لاقهنایسومنبنامیلسنمانفلبدقو

مكسفنالاوذخءمحرلاةلصوءقحلاو«مالسالاةمرح
اهلاوراتخاو.ركذلاسلاجماهلاوعبتاواهنمىناوخا
نوملسملاهافجىذلاملعلاكورتمباوذخأتالوءدشرالا

ذخاوملعلاكورتمبلمعنم»:ءاملعلانمةعامجلاقدقف

«اجاتحمالاتوميالو‹مالسالاقرافيىتحتوميالهب

:اولاقو,مهريسذبنونيملسملاةفلاخمنمهللابذوعت

هريسبهذتنكلوهمالعاوهريسیقبتومالسالابهذيال

»هضيمغتوقحلاضمغاورذحاو,بهذيمثهمالعاو

هيفستوءهمدحاباونعطدقفنيملسملاةلاقمهفسنمناف
.نیدلایفنعطكلذلكمهراثاومهريس

:هنعهللایضرفلخينبناميلسعيبرلاىبآنعیور

نيوهتنمهللابذوعن:لاقالاسلجملانمموقياملقهنا

نمو«داهتجالادعبكرتلانمو.,مهتئطختونيملسملايار
لوقلانيسحتنمو‹ىتأياممذنموروكلادعبروحلا
هللاىضرىنامعلاةكربنبالاقدقو.لعفلاحيبقتو

مرحالامهفرغبنيملسملابهاذمدحافسعتاملق:هنع

ءءارآلاةحماسمنمهللابذوعأ:اضيألاقو.قيفوتلا

.ءارمالاعابتاو,ءاربكلاوءابالاديلقتو

اوراصدقمهنانامزلااذهلهانملاجرنعانغلبو
.ففعتلاةلقوفسعتلانمنولوالافلسلاهنمرذحامىلا
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مهناانياحصانمملعلالهاضعبنعانغلبدتلو
هللابذوعت.بهذملااذهنمجرشتسةقرفتيقباولاق

هللابذوعن,ىقتلانعقوعياممو.ءاقشلاقباوسنم

ءركذلاماقجو,بلقلاةوسقنمولضملاىوهلاعابتانم
راننماهصلخيامممكسفنالرظنلابىناوخامكيلعو
رادلاهذهمكنرغتالوءرخآنماهلسيلءليوطاهباذع

ىقېياماوردتوءىتفياميفاوبغرتالو.ةرارغلاةينانلا

دادعتسالانعاولفغتالو,مكئجافيسبيرقنمتوملاناف

متقلخامنا٠.ةينافلاهذهلاوقلختملمكناف,ةرخآلاةايحل

هرادنموءهسمرلهسفننمذخاادبعهللامخر«ةيقابلل

متنطق,هلزنملهلحترمنمو«هوسلحلهرمنمو«هرافل
ءمرصبتنذادقايئدلاو,متمجففمتفجرو.متنعظف

ۍقبیاماوحبرتینفیاماوعیبیناوخاای,ملکبترذناو

نابمكيلعوءهيصاعملابكترمالهاجرذعيالهللاناف

ىفبيغتلااورتملاىناوخا.مكيجنيومكيدهيام!ولمعت

رارشالاىیقبو4اولازقرايخالابهذدقو؟ایشافسانلا

اوقتافظقويظقومالو,ركذيركذمالفاولاطتساف

امىلعذجاونلاباوضعو.اودهتجاو.,اوذنجوهللا

ءريشكلالضلاىلاةاعدلاناف.رايخالاهيلعمتکردا

دازلايخنافاودوزتو»‹اوربصاو.هللاباونیعتساو

ناليقو.«نينسحملابحيهللانااونتسحاو»«ىوقتلا

.ملعأهللاف,هللاهمحرحلاصنبليعامسالمالكلا

هنادمحمنبهللادبعدمحمیبآنعورمعوبآرکذو

صحفنماومدقدقو«تغریاب»ةبازعةعامجىقلت

«فوس»يفمكاقلنناىنبنيامنامهل:لاقف«ةيليطسق»
لوسرلاق.دعاسمريغنامزلانكلو«ةنالغو»ىففالاو
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`تلاقاذاامربخبىتمالازتال:ملسوهيلعهللاىلصهللا

.تمحرتمحرتسااذاوتلدعتمکحاذاو,تقدص

.ماقمفرشامالكلااذهمهدنع

دمحمنبهنئادبعدهحمويا

هللاهمحرىثنللادمحمنبهللادبعدمحمويامهنمو

مهذالموهفاوأحتلااذانمو.مهذاتساوخشئاشملاخيش

رونءدراولابيطتبذعلاهلهنميفودئاوفلاسبتقتهنم
ءءامظلاىفشيفیوریهتايحثيغو.ءامغلافشكيهاده

نأءضارعالاولابقالاوءضابقنالاوطاسبنالاريثك

ضبقناهللاىفضغباناو‹لبقاوطسبناهللاىفبحا

.لمأتيالولوأتيال

نوجزوىبأنبمالسلادبعنسأالعيبرلاوبآلاق
هيفرضحدقو‹دئاقعلاىفملكياسلجممويتاذسلج

هيفطسبىذلانفلاىفضوهنلاىلابسنينممةعامج
كرشلابمالسالالهآنمادحاىمرنمنا:لاقفءلوقلا

نمیمرملانوكيناالا,هكرشيناهعمسنمىلعسيلف
فعضلاىلعهولمحهمالكةبلطلاعمساملف,ةيالولالها

السالليييالكيكلذهسلجمىفهيلعاودريملو.ريكلاوفرخلاو

كرشابدمحفنبهللادبعسلجملاىفناكو.,ةدحاو

وملکتپنالعسلجملانممهمايقدعباوعمجاف«هريغد

ناكاملف,ىمارلاكيرشتباوحرصيو.ةلئسملانعادغ

ناىلع|وقفتافةلئسملانعلاسنممهتماولعجدلا

ءباوجلااذهىفةبلطلانمدحافلاخيملءكرشمىمارلا
ةْفتاامهفلبو سمایرجامہضیرعتهنانطفوهيلعاوقفت
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,سماباوجكباجاهيلالاؤسلاىهتناامنفءسلجملاىف
لاق,هرقلاميظعتوهتنسلالالجااضيأهولجخيملف

اقفاثمىمارلانأكليوأتلاىعداناورمعوبأخيشلا

.اكرشمناكليوأتلاعديملناوةيرفصلاك

هبلزتملونيترازنيتىقةقلحدمحمىبالتناکو

نوشخيالدمحمىباخيشلاىلعتبتردق.ةمئأقةقلحلا

ببسوءابيساهجورفخلهللالعجىتحءءوسمهسميالوادحا
:لاقءةياكحلاهذهنمهقاساميفميبرلاوباركذاميفكلذ

ءفوسلهانمفلخينبناميلسعيبرلاىباةذمالتناك

ىلعاوقلح.ةيليطسقو.ءبازمو,نالجراوو.غيراو

ینبنیبفئنیحةنتفلاتناكو.,نيتارزنيتىفدمحمیبا

ةليبقمهنمةيبهولاو,مهتيكلامومهتبيهو:تنيسكات»
ینبلئابقنممهادعنمةيكلاملاو«نتيريونب»اهللاقي
نامآىفاهنمةيازعلاو,ةنتفلامهنيبتناكف,تنيسكات
ونبرضحنبردقف.هنوعمسيالواهوركمنوفاخيال

ءةقلحلاهتلمشنمملهاجلجرروسلاىلعىقرفنتيري

:ركسعلالهاللاقفرارطنقلهانمنيزوت:هللاقي
نالفونالفونالف:مهللاقف.اولعفف,اوتكساواوتصنا
ءرادلاموسمهلوةنعللامهيلعمهتمئانمةعامجدعىتح
اضخيشاوعدتساو.لاتقلااوكرتهنمكلذاوعمسملف

لاقفءربخلاهوربخاف,طافننبرهظم:هللاقي.مهل

ءاوقرحا:مهللاقف.معن:اولاق؟اقحكلذمتعمسأ

اليلاوجرخكلذةبازملاعمساملفءاولتقاو«اوبساو
ىلملاهللابالاةوقالولوحالو,مويلاىلااوقرفتو

.ميظعلا
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ةفيلخنبنامثعورمعوپ

.هللاهمحرىفوسلاةفيلخنبنامثعورمعوبامهنمو

هنايبنسحبفشاكلا.مالعالادحابهلهاىفوه

موللاىفىتفملا٠مالظلاىجايدهناسلقطنمرونو

ءمالسالاةملكنععفادملاشحاجملاءمالكلاملعاميسال
امبرومادخمناسلباعارقنيللانطاومىفهلنایتح
ءلاقنمبًابعيملومارضالالعتشافةندهلحمىفناك

.ماقمهللاقملک

ضعبهلأسدقوهللاهمحرىبآىیكحامكلذنمف

ةماحلانا:لاق؟ةماحلانمبهذملاضارقنابيسامءاسلجلا
امهمحررزخیباومساقلایبادهعذنمرابدایفلزتمل
ىتح؛امهنعبنمىلعوامهنمدحاولكىلعارطاموهللا
ءةماحلادروفةفيلخنبنامثعخپشلانامزىفناكاذا
ةرماعدجاسمو«ةيلابلالطأالابهذملالهانماهيفسيلو
یکاذینادارافلیبسرباعورمعوباناکو.ةيلالاك

مهكسميونيدلاىفمهتبثيامببهذملالهآنمكانهنم

عضوملالهانمناکو,نيقيىلعمهدئاقعىف

انبهذمضارقنابمهيولقتنامطاو.,مهسوفنتنكسدق
مودقباوعمساملف.هلهانمیقبنمفعضو‹مهدلبنم

ءظيفلانملمانالاهيلعاوبضعهيفعرشامبورمعىبآ
اذاورصعاباحضياماوداراومهنيباميفاوعمتجاو

ءیآربیلدیمھنملکٰلمجفكلذىفاورواشتفءهورظان
ىلعةردقوذملاعلجرلانااوملعا:مهنمقيرفلاقف

قيرطلاىفهذخامتلواحناهبمكلةقاطالو,ةرظانملا
لطابلابهومتلداجوقيرطلاتانبهعممتكلسنانكلءعيهما
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ءهبنورفظتمكنافمتلطناو:ماوعلاناذآىفهومتعقوأ

:اولاق؟لطابلاقيرطنمهبىفظلانكميفيكواولاقف
هناف؟انئاسنجوزتمکبهذمیفزوجيلهءمکدحاهلئسی

:لوقيوءاذهمظعتسينأببيجيوقحلالوقيذئنيح
تاينارصنلاوتايدوهيلاجوزتاندنعزاجدقهللاناحبساي

لوقنناببناذلاهانمزلا!ذهلاقاذاف؟مكؤاسنفيكف
ءوهرفكتف.ىراصنلاودوهيلاةلزنمانتلزناكارت

ناكاملفايناثانفناتسادقفمعنبباجاوهناو

هتذمالتووههورضحو‹مهلجرومهليخبمهيلعاويلجاادغ

ناکامبباجآف.,حاكنلاةلآأسمنمدعاامبمهلئاسهلآسف

:موقلاهردملاقكلذلاقاملف.هنمهرظتنيهمصخ

هيلعاوماقف,ىراصنلاودوهيلاةلزنممكلزنااذهناالآ

نعادرطو.ابرضواعفصوامتشدحاولجرمايق

لهانميقبنمماٹکاوهرکاو.دلبلانممهسوفن
دجسملا1اودمعو.مهيهذمىاعوجرلاىلعبهذملا

ىتحةريثكءايمبهولسغو«ةيبهولادجاسمنمريبكلا
ةبلبلانمتجرخوتاقوطلايفتلاسواراهناترج

اوعدو:لاق,دجسمللايهطتكلذنانودقتميةيماه

قاحسااهلخداملفنيحدعبنکلومهءاعدهللاباجافمهيلع
مهۇؤامدتلاسیتحلجرةئامعبساهيفلتقىقورلملا

هورجچایذلایداولابهآرنمههبشاجاجعتطلتخاو

فعضتسمالاقبيملفلاقءاومعزاميفدجدىملاهباورهطيل

نسهنکمآثیحیاهنیدببراهوأ,ةريصبىلعنکیمل
.دالبلا

اندالبةيحانديرانالجراونمتجرخنامثعلاقو

ءیناعدویىلعنبیسومولیعامسانبابویآیعمجرخف
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«ناممتجيالةطوطولاوملعلانامثعاي»بوياىللاقف

امتيآرف,ءانبىلعتبثيالبلقتملارجحلاىسومهللاقو

.باوصلاوههبراشا

اياطعلا:نامثعورمعوبأخيشلاىللاقعيبرلاوبآلاقو

باوثلةيطعوهللادنعالةيطع؛ناتزئاجناتنثا:عبرا

ةيطعو,فوخوهاركاةيطعنيتزئاجريغناتنثاو٠.ايندلا

٠.نوكرلاهجوىلع

فه600فه550يشعةناثلاةفبطلا

ىفاكلادیعرامعويا

نباوه٠.هنعهللاىضرىفاكلادبعرامعوبامهنم

هرشنافربقادقبهذملاكرادت.ىتوانتلابوقعيىبا

نكيملرهدلانمنيحهيلعىتادقوهبهونواروشن
هتاتشهتکرببعمجو«هتافرهبهللاییحاف,اروکذمائیش
مث«ةيعوالاهنمىعواو,هاعوىتحارهدملعلامدخ

فينصتىف٠ةيدوالاهنمتلاسف.هملعيوهيتفيذنخأ

ملعتمةدافاوأ.ملکتمبردتوأ«باوجبیذهتوآپاتک
نيرضاحلابمتاوءنيضاملاىلع(۲)هزجومبىرزاىذلاوهو
هلوصقموقو.ميدقتبتراهتامدقمبترهناف.نيتآلاو

ةبذعظافلاب.ميسقتنيباقرفلامسقو.ميوقتنسحا
سوفنلامايهاهيربىفشيفيناصتهلو.ميقتسمدصقو

ءهلالختافصلقاامهفءاخسلاوعرولااماو,ميلا
.هلالجىلاةبسنلابخيشلاامهركذف

ىآرمولعلابلطىلعمزعالرامعاباناانخويشرکذ
مولعبنانجلاحالصامثناسللاحالصاهمدقياممهانأ

mese

لواىفهيلاةراشالاتمدقتدقو,دئاقملاومالكلاىفرجوملاباتكىلاريشي )3(
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ام!وعاهيفماقافسنوتىلا,ءنيهاربلاونيناوقلا

ءرادلاولهالاركذهابيرضحيالو,راهنلاوليللاسردي
نسمةاقالمامهدحأنيئيشسنوتهدصقىفهاخوتیذلاو

نععطقنيناداراىناثلاو,هلهارکذنعهرطاخلغشي

ىلعبردتلاوهبهبطاخينمعدعبلابىربربلاناسللا
وبآنأكو.هبهبطاخينمةطلاخمةرثكب,ةيبرعلاناسل
فلآماعلکیفهدلبنمهیتأتتناکف.هيلعاعسومرامع

مسقيو‹عضومىفةقاطبلاعضيفةقاطبو.رانيد

هتقفنىففصنلافرصيوهخيشىلافصنلاعفديفنيفصن
دنعناكاملف,بتكلانمهجاتحيامءارشو‹هتوسكو

مولعلابلطنمهتجاحىضقهناىأردقورفسلاىلعهمزع

ىلععمجاو.كلذبهخيشملعاكلانهاهدمتعاىتلا

اباتكهدلبنمةدراولابتكلاةءارقىفذخأف,لاحترالا

هيوبادحأةافوبامالعالوالاباتكلاىفدجوف‹باتكدعب

ءاسهبهلملعاللغاوشدجووىناثلاةافوىناثلاىفو

ءهدلبىلالصفناوءهوزعهپاحصاوهخيشكلذىلععلطاف

سنوتباورقنيذلانيطفنلاةبلطلاضعبىنثدحدقلو

نوركذيانخايشاانكردا:اولاقمهناهخايشاضعبنع

اولاقءكاذذامهخيشىلعمهعمأرقنالجراولهآنمابلاط
ءهعرووهتبظاوموهظفحوهمهفنمنوبجعتيمهانكردأ
هلثمريملواولاق,هقلخةعسو.هسفنةلالدوهئاخسو

مهنانوركذياوناكوىللاقءربربلانمالوبرعلانم
ىفامظنناکو,هبهذممولعیفهعمباتکىلعاوعلطا

ءرظنلانبامئاعدوه:هلتلقف؟باتكلااذهامفدئاصق

اموةلولحمريغةخسناذهلبقنماندالبىفهنمتناك
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وبآخيشلاهبدرویتحاندالبدریمل(۲)فاصنباهلح

وبآوهروكذملابلاطلاناهتملعاوءايركزنبیسیعیسوم
ءهتعلأسوهركذالمئاعدلاباتكيلعهتعلطاو.رامع
دئاقملادئاصقضعبهنمرظنفهنمبجعتيلعجهآراملف

اضرعملاقف.ةيردقلاىلعدرلاىفىتلاةيئارلاىهو
فلاخامو:هلتلقف.ةنسلالهاةقفاومالاانهاهىرأام

.,ةنسلافالخوهفباتكلااذه

هبانثدحامهتامارکنمفتامارکاذرامعوباناکو

تاقثنعهاكحربلاوقدصلالهانمخيشنالجراوىف

ىلاعيبرلالصفىفنينسلانمةنسىفرامعوباجرخلاق
بلطلاعبتت٠ةيربلاىفاولغوتفهمنغببعصمىنبةيداب
امویناکاملف«دشاینب»لابجنماوبرقیتحءیعرملا
ةليللارامعءاشمباولفتشاهلهالرامعوبالاقمايالانم

اودهعدقاوناكو,ةودغهنملوقلااذهناكو.ةلبقملا

سمالاثتماالامهنكميملمهناالا,نالجراوبارامع

نالجراونمرامعهجوتمهاياهمالعاتقوقفاوف,خيشلا

لاق.ذئمويحابصحبصااملف,بعصمىنبروصقىلا

عضومىلاىنبحصيناهرجأتسااليلدىلرظنا:هفيضل

نوکيل٠یبیجنلثمبپجنىلعنوکيناطرشب,خيشلا
:هللاف,هيلاقايتشالادیدشینافخيشلادنعىتيبم

هلاعرزحضنيهودجوفهيلااولسراف«نالف»الااهلسيل

نباةقفاومنمدبالوىعرزىلعىشخالاقف,قبطلاب

امھنمدحاولکبکرفرانیدبهرچاتسافلاق,خيشلا

لاق.امهدهجبريسلانادجيونافجرياراصوء..هبيجن

نبمحامثاعدحرشقرشملابةيضابالاخئاشمنمىنامعلافاصونبدمحم
ءازسجاةثالثىفحرشلاوبةيعرشلاماكحالاوةديقعلاىفدئاصقعومجموهو رظنلا
ةميقلاتاطرطخملانموها
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اذاناكو.ءرامعبيجننمقبسأىبعصملابيجنناكو
ىیعرزتکله؟ینالجراولااذهايكلام:هللاقمدقت

لاقف.اعيرسیعرزیلایعوجرنوکیلدهجآینعیاشطع

ىذلارصقلانيبوخيشلاهيفىذلاعضوملانيبناكو
رامعالاخيشلاىلصامف«ماياةثالثةريسمهنماجرخ
.مهعمءاشعلااولکآوءمهدنعاوخانادقهبحاصو

بتکیٹرکلانمحرلادبعابآنادمحآنبیسیعرکذو

دشرتسملاوسمهلئسياباتكنالجراوبخويشلاةعامجىلا
هتبواجملالهامهسوفناوريملهباتکمهيلعدرواملف:لاق

.رسفيامبسحاهعيمجنعهبواجف.رامعاباالا

٠.؟امهنيبقرنلااموردقلاونيقيلاام(لاؤس)

بلقلالاعفانموهو.داقتعالاةحصنيقيلا:(باوجلا)ىاغشا

سيصلاىففالاو,نيقيلاوىضرلاىلعهللادبعا.ملسو

ىلعیشمانیقیدادزاول:لاقو.«رشکرخهرکتامىلع

مالسلاهيلعلاقنوكينالبقهللاهردقامردقلاو.ءاوهلا

(هللانمهنآهرشوهربخردقلابنموتنا):نامیالایف

؟دارياةيربربلابىلاعتهلللاقيلهلاوس

للو.,لهسوباالاهزاجاادحاانعمسام:باوجلا
مهناف,ربةغلىفةظفللاكارتشاهزاوجنممهبوره

فلخانملو«نداريا»شحولاوريطلانمنجادلانومسي

نمبورهلاو,تاللابسحىلعاذهو«ىدري»دعولا

.ىلوأحضاولاىلالكشملا

؟شكييبسيلهللانالاقنميفمكحلاام:لاوس
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ىرپربلاناسللافرعينمموآایرپربناکنا:باوجلا
وهفكلذلاقنمو«هالإبسيلهللانا»:لاقنمکوهن

لاقفةلئسملاتجرداكارارضحنمضعبلاقفءكرشم

ناممجسنبهللادبعذئنیحلاقف؟مكبریفنوکشتوأ

شکیانالاقنم:لوقیلیعامسانببوياانخیشتعمس
٠.ميظعلاهللابكرشموهفةفاحلسلا

؟ةعاسلامالعااملاوس

نانتئاوناتصوصنمناتنثاسمخاهنا:باوجلا

ناتصوصنملاف,ثيدحلانمةدحاووصنلانمناتج

هلوقوةيآلاجوجاموجوجايتحتفاذاىتح:یاعتهلوق

ناتجرختسملاوةيآلاةعاسللملعلهناومالسلاهيلعىسيعيف

موي):ىلاعتهللالاقاهبرغمنمسمشلاعولطصنلانم

ةبادلاو(اهناميااسفنعفنيالكبرتايآضعبىتأي

ةبادمهلانجرخامهيلعلوقلاعقواذاو»:ىلاعتهللالاق

«نونقويالانتايآباوناكسانلانامهملكتضرالانم

درطتندعنمجرختران»:مالسلاهيلعهلوقثيدحلاو

هساقبةبعكلاىلعولعييشبحو«مهرشحمىلاسانلا
٠.برعلاةريزجبفسخو«اهمدهي

اللئاسلاعسوردقىلعىهاهناةبوجالاهذهوتلق

قوسلاكلتىفضرعامنالببواجملارادقمهنوكب

جابيدلاوزخلارخداو,اهيفدفنيامو4عاتملانماههبشاام

.ريخالالاؤسلاباوجىفالامهللا,هلاكشال

نيبفسويبوقعيوباو,اناترضحرامعوبالاقو

ایؤرتصصقفامویءايرکزیباانخیشسلجم.میهاربا

نملزنمالسلاهيلعميهارباتيآرىنآكلذو,اهتيأد
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تتقلعتفنالجراوىرقنمةيرقء«نيصومت»ىلإءامسلا

فيكلوقيلعجف:ايؤرلاىلاءايركزىباخيشلاسفن
ىلاتفتلافهيلعاهرركانابحي؟ىفاكلانبعايكايؤر

ريغتافصلاهذهينككادحاملعاال,هلتلقفبوقعيىبا
هنابسحالىئاوخيشلااذهالا,نامزلااذهيفةءوبنلا
هذهو.رهشاأدعبهيفتامف.ماعلااذهیفتومیس

اهيفرامعیبالناالاءایرکزیبآبقانمنمةياكمحلا

٠.ليوأتلاةباصاوايؤرلاقدص

رامعاباميه!ربانبفسويبوقعيوباخيشلالأسو
لاقفءةكملابجبكلذوامهباحصأنمرضحمبهللاامهمحردهستشانملاممكح

ىهننومهيديابىتلابرعلالاومانمهزنتنانباببع۲ةدغلب
ىفميجتنو.,اهنموندينمموندلانعو.اهنموندلانع
اهتملکاتنآلانحناهءاندالببانکذامهبحاصينمهوجو
كرباوةعقبمركأىفنحنو.اهنمدوزتنو.اهيلعلمحنو
ءمهنوبلسيوءجاجحلالاومانوذخأيمهانياعنحنو.ةدلب
«ةيزجمىنب»بارضاهسفننعمهنمعفادنمنولتقیو

هذهرامعوبالاقف,بهنلابرهشنممءمهريغو

كلتو,لالحلاهيلعبلغالاومهيدياباميفدعقالامهتريزج

ءةبيرةرافلاىدياباملكوةراغاهيفمهناربربلاةريزج
ودبىفهنموتدلاهللحيالفانايعائيشرصبانمالا

انتریزجيفربربلانحنوءةراغاندالبىفمهنافءرضحالو

.مهتريزجیفبرعلاک

ىذلانا.ملعاهللاولوقاو,اهتدجواذكهتلق

كلذامتا(هبنتجيفانایعائیشرصبانم)هلوقنمءانثتسا
 

٠.ةفرحاهتذختاو.,بهنلاوةراغالاىلعسيمتىتلابارعالالئابقمهبىنعي(1)

نمجازر١فلؤلادوهعیفايقيرفالامنبارطضانمدهصاخو.كلذبتفرعو
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لبقالوآرکذيناباوصلاو,مهتريزجوبرعلادالبىف
٠(2)برغملادالبركذ

نيبةنتفلاتعقواذا:لوقيناكرامعاباناىورو

اولعفيملناف,اوحلطصيناىلابحالافنينمؤملانمنيتئف
بلغتنابحانمناف.ةئفةّئفبلغتالناىلابحالاف
لهامزلامهمزلو«ةنتفلاىفلخددقفىرخالاامهادحا
دمحانبیسیعهنعیورو.امدرطقيهفيسنآكو,كلت

حجريالءءاوسةءاربلاىفانوكيناىدنعةمالسلالاقهنا

٠مثأحجرىتمهناف,نيتفئاطلاىدحا

ىتاردسلاميهاربانبفسويبوشعيويأمهنمو
هللاامهمحرميهارباقاحساوبأهنباو

وه:لوقنفبولسالاردصىفبوقعيىبآرکذبآدین
رخاومهيفكلفلاىرتف.عفنللرخسملارخازلاملعلارحب
ىوتحملا,ةمالكلئاضفلعماجلاءةمهلاوردقلاعْيفرلا
هفصوىفهيلاظنيىديحوتلاناك,ةمجمولعىلع
دئاوشلافونتصنمهيلعلمتشاامو,دماحىبأىضاقلل

اذهوءرانلکنموءسفتنموجلکیفهلناکذا

ىفو,ناسللاملعىفو.نآرقلاملعىفديهلخيشلا

ملعو.راثآلاوريسلاةياورىفو٠.رابخالاوثيدحلا

ملعوءماكحالاواهتادايعةيعرشلامولعلاو‘مالكلاوىظتلا

نملخيملوثيداحالالاجرةفرعموثيراوملاضئارف
ةتسلاةمزالمعملصحلبءنيمدقالامولعىلععالطا
.نيمجنملاءامكحلاملعنمةعطق

 

هبصاغديبهینیعبامارحالامدمهاشونياعنملكفاماعمكحلانوكيناىلوالا(2)

هنطوريغیفواهنطویفءاوس٠هيفهتلماعمهللحتالفهقراسوا
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ناوءبدالاملعىفمامافميهارباقاحساوبااماو
ءثيدحلانمكسمتدقلبجعللايفعورفلاىفركاذ

عرولانمامهيلكدنعوءببسىوقأببسبلوصالاو
داهکرديسيلام,داصتقالاوعضاوتلاودهزلاو

ظيرقلامظنىفابراقتناو,داهتجالاىوذونيكسنتملانم

ردصلاكلذنمهلوفيلاوتلافيلاتىلعةردقخيشللناف

ةمدخالاءتامهملامئاظعهمهتالناكدقوءظيلفلاحيسنفلا

٠.تامىتحاشنذنمملعلا

ملصعلاةمدسخ

نالجراولهاصرح
هنمةدلفتسالاىلع

اماوخستياماهدجوراوزلانمدحاهرازیتمناکف

خبطاماو«مالقالایئربیاماولباقياماوءسردی

امىلانفلااذهنعلدعيال,اباتكرفسياماو.ريحلا
افيلأتدمتعااذاناكوةضيرفءادالماقناالاهاوس

ةرثكالوةبوعصهيفمظعتسيالوهلوهيالناويدخسنوأ
:لاقةاقئلاضعبانثدحدقلو.ةردقكلذىلعهثناف

عبسىلعنالجراووغيراوفوسوةيليطسقاندالببتفقو

بوقعيیبآفيلات'فاصنالاولدعلاباتكنمنامثوآخسن

.اڻالٹاهتمتیآرفاثااماوهديطخباهلك

نالجراویفدجسمیفءوضولاعضومىلاءاجاذاناکو

ارفسهدينمعضيفءىضوتملالوحنملكفرصتنا
دحاوبوثیفدعقيو4هءاسكوهتمامععضيواحاتفمو

اهتمائيشمهدحاذخأيونوعجريف,ةرهطملالخديف
لوقيفايشدجیالفخیشلاعجريىتحءضخآائیشخلا
نعلآسيفضوعبدرامهدحالوقيف‹یقئالعيلعاودر
سخآلالأسيمثءذخأامدربفبيجيمثوحنلاىفةلأسم

اطوطخملازالهقفلاودثاقعلالوصأىفميقهلباتك(1)
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سخآلالآسيوةيهقفةلأسمنعرخآلالأسيوةضيرفنع

ريغنعوايؤرليوأتنعرخآلالآسيو٠ةيآليوأتنع
ناکف.اوذخأامهيلعنودريفئنيحفمهلكبيجيفكلذ

.هللايقلىتحهللاهمحرهبأداذه

یباباحصاضعبانثدحلاقهللاهمحریباینثدحو
لصحامعنامیلساباتلآس:لاقحوننببويانامیلس
ىلادمعبوقمياباانخيشهللامحر:لاقةماجنلاملعنم
اهلمحفناسللاملعوهقفلاونآرقلاملعكةعفانلامولعلا

عشنيالملعلةلباقاماهفااندنعدجووقاحسااباهنيا

.ققحملامجنملاةياغامهلتلقو,اهانملعفةماجنلاملعىنعي
ملاعلامجنملاةياغناملعالاق؟نوكيىتمهمويملعيا

نوکيلوقياذهبويأناكو.ىقشمأوهديعسأفرعي

ىلالصوعادلوآنانالجراولهاضعيانثدحو

ىفاهلصوىسورتيعلاةيدهملاةوعدلاةاعدنمنالجراو
اورواشتف.ةوعدلاةباجاىلامهاعدمهيلامدقاملفليخ

هلتقىلعمهرشکایآرعمجافنوردیامونوتأیامیف
انرضاممهٌؤاملعلاقفرکذمهلرهظيالىتحهباحصاو

انسوفنىفعقوامبهملعنبوقعيىباهيقفلاىلالصننا
هذهناءهلاولاقف.مهعمجبهوُؤاجف.هدنعامذخأنو

مهلتقنناىلعانعمجادقو.رهظدقناطلسىلاوعدتلیخ

نااندالباوبرخينأفاختاناف.اندلباوفرعينألبق

يفنولانتلبمکدلبنوبرخيالءالّوه‹مهللاقفءاهوفرع

 

سفنىردتامو»ميركلانآرشملاىفف.ةغلابمنممالكلااذهىفامىفخيال(1)
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ةيزاجحنعثيدحلا
بوقعيىيا

ريخمهدالبىفمهنمنوقلتو.الابقاوازعمهمايا
ىفهنوقلتاممرثكاءاناسحاواماركاوءاقل

نيذلاباوسيلفاوحلفتمهتوعداوبيجأف.مكدالب

نمجرخیفمکدلببرخيىذلااماو‹مكدلبنوبرخي

هنارحبلانمجرخناو.رحبلاىفتوميةسامجلس

درینادبالقرهظاذاف,مٹلتملاوعوءةسامجلسىفتومي
نيرشعةنسسيخلااذهتعمسءافصفصعاقمكدالب
نيرشعوعبسوأنيرشعوتسةنسناكاملفةئامتسو

راداملكمدهف.مئلتلاىقورملاقاحسانبىيحياهلخد

نفتملناكنالجراوداعو,دجسملاىلااهروسهيلع

(2).سمالاب
ةبطرقبارقيهتبيبشرصعىفناکبوقمعياباناانفلبو

ةغللانمةرفاوةعاضبلصحاهيفوءنفلااذهنقتآاهيفف
كلديامموثيدحلابتكنمةلمجآرقاهيفو.ةاجزمريغ
ةيزاجحلاهتديصقنونفلاهذهنمهدنعامةعسىلع

ءكلذنسمهتركذامىلعالوصفاهعدوأهناف.ةلواطتملا

نعةلحرلامثقيقرلزفباهيفآدبماعلاماياددعاهتايپا

رکذو.ءبكرلاكلذىفمهبحصنمعهيبنتلاونالجراو

ركذوءاولصوىتحمهريسىفةلزنمةلزنمقيرطلا

نمءىشىلاجرخمثءجرخىتحكلذكلمفمث«كسانمل
اماهيفف.ريكذتوءظعونسحاظعومثناثدحلاملع

اذهاهعدواناتدقتعاتنكف,نفلاعاستابهلدهشي

نكلءكلذىلابغرنمةبغرلةباجااهحرشاوباتكلا
ملاضيأىنوكو.باتكلااذهقيلعتىفةلجعلاىنتعنم

ةحصىلعهنعاهيورافبوقعيىبانعاهيورينمدجا

نالجراوباصأاموىقرويملاديىلعهتاردسبارخىلايشي(2)
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اهيفناهللارمعلو.اهودحودحأفهدصاقمفرعاو

.ةريثكدئاوفل

وبآىلرکذاميفاهنسحا.ةريثكفيلاتبوقعيىبالو
ملعىفوهناهربلاوليلدلاباتكدمحمنباسابعلا

نالجراوبتنكذاىنالهيلعفقاملفانااماوءلوصالا

اضيآو.هللابالاةوقالف,نفلااذهرظنبىتمهقلعامل

.ةليلقهنمتاهمالاناف

قاحسااباناخويشةعامجنمنالجراوىفتعمسو
یرخالاوةقسابامهادحاناونصنيتلخنناکهمانمیفیآر

اراماهنمىنتجيامهنمةليوطلاىفهدلاوناكوةريصق
اهيلاراصاملف,ةريغصلاىلعردقفعولطلاجلاعهنأکو

اهصقفءقطيملفهوباناكثيحىلاةرييكلاعولطجلاع

ملعلاىفكيباةلزنملواحتكناىنبايلاقفهيباىلع

.اهنودتناو

نوفلخنبفسويبوفعيويآ

هللاهمجرىتازملانوفلخنبفسويبوقعيوبامهنمو
ناءلوصالاوعورفلاملعىفةيانلاىلالوصولاققحملا

بذعنمفرتغمفىتفاناو.نيقلتنسحأنقلفسرد
ءفلكتهظافلاكرديالوءفسعتهنمىشخيالنيعم

عافدلاريثكو,فالتخالاوقافتالالئاسمىلععالطالارثك
ةبوجاو.ةبيجعتاقيلعتهلوءفالسالاءاهقفهديقامع
,نيصحتعنمابهذمللنصحم«نيدلاةضيبىلعظفاحم
.هحةرثكوهنتظفاحمعمناكهناالا.ةبيصمةعنقم

ملمهناف,هظحةلقو,ناوخالاعمهتخبفعضنمبجعي
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ءاقاعسأمهسفتانمهوبهيملو‹افاصناةرشملاىفهوليقي

.افاعزارمهتمهوعرجو«افانصاقوقعلاهوقاذأدقلب

فسويبوقعياباناانباحصانمدحاوريغىنثدح

هريغو(۲)فارشالاباتكىفةعلاطملارثكناكنوفلخنب

كلذنوهركيةبازعلاناكف,فالخلاملعفيناصتنم

ههفاشامبرهنایتح.هنعنوهنيو.هيلعنومقتنيو

«بمهذملانعتبغروأ,بهذملاتكرت»لوقيمهضعب
هوهركاامعةبغرنكيملفءعاصلااذهبليكلاهلاورهظاوخيسشلافالتخاريخ

جاهنملاكلذكولسنعاضرعمهوريملفلاقءعالقاالوبعدمللنفلاغلابنك
نارجهلاةملكهيلعاويجوافحجللاوىیدامتلاهنماوآرو

ةضقانملاىفتبهساكنافنآلانمانبرقتالهلاولاقو
دنعفءباهولادبعكماماةقيرطنعتبغرو‹باهسايأ
يبهومكيفامهللاو»:مهللاقفىلودقومهيلاتفتلاكلذ

هللاومهللوقينابلوقلانالعاهنمهومقناممو«یرغ

«ىمناغلاو»و«ايتفلافالتخا»باتکريغاباتکمکلتملعام

٠مهفيلاوتمذوةبازصلازيجعتىلاكلذبهوبسنياوناكف
هاشاحو.مهنمعضيامعحيرصتلاومهبياعمنعثحبلاو

الوصقنىلاهسبسنامللوقلااذهدحانآلالاقوللب
ءبيصممهلكنانأشلااذهىفرهظيىذلاوءصيقنت
اهربغحيجرتلاويصعوةبازعلابتكاولضفاذاةبازعلاناف

ىذلاناوهو,رهاظنيبنيعلومللومهلرذعلاهجوفاهيلع
نيئدتبملاةقفاومبسحىلعهباوءاجامناخايشالاهفنص
اويجوااذاف.مهتقاطدهجكلذو.ىربربلاناسللالها

ىردوباسينلاركبىبال,فارشالابهاذمىلعفارشالاباتكوهباتكلالعل(1)
وبأخيضشلاهيلعقلعدقو,ةيمالسالابهاذملاهيفعمجه318ةنسىفوتملاىعفاشلا
تاطوطخملانمضنماذههباتكوفارشالاتادايزهباتكىمسوىنامعلاىمدكلاديعس
سيلو٠فلؤملاههجودقو,ىصخشىارفباتكلااذهلثمةعلاطمهنمةبازعلاراكنااما
ىمدكلاديعسىباخيشلاعينصكلذىلعلديامك٠ىضابالابهذملاءاملعلاماعايار
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لاقنملوقباودتقاامنافبوقعيىبالاثماىلعبنذلا

نعطيال‹اءزجنيرشملاوةسمخلاىلعفقوالخئاشملانم

مهيلعتقحدقنانوليختيقفانمالافيلأتلااذهىف
ذاهلعلو,لوقلااذههغلبيملهناو,فالخلاةملك

اوبهذنيذلانيهجولابغاهجوقافنللواهجونمطملللعج
ةيكزت,هتالمتحمنسحأىلعكلذلمحيناىغبنيو«امهيلا

.ءاملعلاهللاءايلوأقحباسمايقتو.

امهناوهو.ءرهاظنيباتكلاحيجرتىفهلرذعلاهجوو

مهلئاسمیفدجتامریٹکعمفلکتمںیغیبرعمالک
قفراامهناكف.نيئدتبملارغامهيفدمتعملاو.هيلادنسملا

عيبرلاوباىنثدحدقلو‹بوقعيىنالشمءايجنلاسوفنل
ءهللاهمحرديعسنبدمحمهللادبعىبآجاحلاىبأنع

اممهتءاربىلعلدتةياكحفلخيىدجنعیکحيهنا

اتخيشعماجاجحانجرخ:هللادبعوبآلاق.هبفذق
تقویفانیلعمدق«باقعب»انکاذایتحفلخینبفلخي

فلخيهللاقفانعلاسيهانيآرفءهفرعتاللجرءاسملا
ءیتازملاحابصنباانالاق؟وهنممو؟لئاسلااذهنم

دبعوبالاق۽تبذکلاقنابهردابفانخیشكلذلاحتساف
كلتالاادصاقةلماعمءوسبلجعطقهتيأراموهللا

تمدقلاق؟كءاروامو؟كنأشامهلاسفكرادتمث,ةليللا
.هقدصىلعتلدرومابهملعاونوفلخنبفسويىمععم

نيأوهللاقف.هنمطرفاممبوتيوهللارفغتسيلعجف
وبألاق,ةلبقملاةليللامكدنعتيبيلاق؟فسويكمع
ءهممنمووهانبقحلةلبقملاةليللاىفناكاملفهللادبع
انجرخدقانالهيلعلابقاانکمیملبوقعیوبآانبلحاملف
اندنعملعالوءنارجهلاىفهناباندتعملعلاواندالبنم
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مدقتامفانخیشبیساتنانااندھجف.اهربغالوهتبوتب

هديانخيشعضوناخيشلالزناملفلاق,انمدقتهيف

هيلعبرشيلعمجف«دیعبريغانعایحنتوبوقعيىبآدییف
انتياعامالاهنممهفنمل,بيرثتبهيلاهوبسنامددعيو

دعاملكفضرالايفهعبصابطخةئيطخركذاملكخيشلا
یتآیتحءرفغفتساوءرذتعاوهببسوههجورکذائیشهيلع
يفهللوقيفلخيخيشلاناكوهتءاربترهظواهعيمجىلع
نباايلوقيو.طخيمثتیکوتیکنوفلخنباایهبیرشت
قرطمبوقعيوباوباتعلالاطاو,تيكوتيكنوفلخ
ىتحهببسو.ههجووهرذعركذانيشهيلعدعامهمهناالا

پرهللدمحلالوقيانخيشانعمسفهرذعخيشلادنعهجوت

ىلعانملسواضيأنحنانمقواقنتعاواعماماقو٠.نيملاعلا

دلبىلاانرسو«هبانسنأتوانيلعملسوبوقعيىباهيقفلا
ناصعلهاانناوخابكركلانهانكرداف.مارمحلاهللا

لاق.ةيجاننبةيجانىمسيمهبححىذلامههيقفمهعمو
اندعبالوانليقىبرغماهججحيملةجحانججحفهللادبعوبا
هيلعلزنتوآانباحصانمدحابلالاقيضيالهناكلذو

الاايندلالئاسمنماهربغوأكسانملالئاسمنمةلزان
ىتأياميقءافشلاهدنعدجيفءةثالثلاءاهقفلادحااهالاو
هنعیضرمضاربوقميوباواندالبیلاانعجرو.رذيوآ

ةهجنمتمدقلاقهناهرصاعنمضعبنعانفلبو

هللادبعدمحمیبانيخيشلاىلعاهيفىتءارقدعبسلبا

ةهجتدصقفبهذملالئاسمنييسوفنلاىسومنارمعىباو

ضرعأو«»ىشكيلاةمحرابا»خيشلاىتالألنالجراو

اهبو«سوطامينيت»ىلعتزتجافلاق,تذخاامهيلع

املق«نارفیاب»ةمحرىباىلاتئجمثبوقعيوباخيشلا
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معنتلق؟كقيرطناك«سوطامبنيت»ىلع:ىللاقینآر

ملهيلعتملسوللاق,التلق؟نالفىلعتملسلهلاق

ىبأدصقلبقناكهلعلههبشوريبخلااذهفكيلعملسا

اهيفبنذالنيخيشلانيبةشحوتناكوأ,جحلاىلابوقعي

نکیلفالاوءبوقعيىباىلعاهيفبنذالوأ,امهدحاىلع

.ديعسنبهللادبعوباهاكحامىلعكداقتعاحيحص

لئاسملانعةبوجاللبوقعيىباتاقيلعتنمديقاممو
نماهعيمجىفامنيبوهيلااهببتكفلئاساهنعهلأسىتلا
ىلعلدتساو4انياحصاهلاقامهجوف.ءاملعلالیواقآ

ةلمتشمةسوفنلبجلهاىلاهتلاسر.ةعطاقةلدابهتحص

.ظعووهقفىلع

ىلعنبدمحمهللادبعويأ

٠.هللاهمحرىفوسلاىلعنبدمحمهللاديعوبامهنمو

ءمايصلاومايقلاو,ةءورملاونيدلاو.ةوتفلاوءاخسلاوذ

ءعورالاروقولا,عروالاىرحتملاماينسانلااذارهسلاو

ءايندهلتملسءطرقيملودهازلاءطرفيملومزاحلا

نممونيدتهملانيداهلاىفركذيناكو‹نيدلاةمالسعم
ءهيلارئاغصلاىنعزفيو.هيديىلعتاحلاصلاىرجت

لئاسمیفدیهلوباجتسمءاعدوذوباوآمیلحلهناف

.بهروأبغراذاظعاوملاىفو,بهذملا

ءةديدجلاىلفسلانيجرددالببةنتفتعقوهناانوثدحو

٠ءلاومالاوسفنالاباهذوناطوالابرحىلاتضفاف
ىفةوعدلالهأكلذغلبفىشالتلاىلعاهيقيرفالكىفشاو

نيجردلهالاناممهيلعمظعف.ةيبرغلاوةيقرشلاتاهجلا

حالصتسااودعبتساو4مهلاوحالادبتساوفعضلانم
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هناحبسهللاكرحفكلذىلعةنيعملابابسالامدعبمهلاح

نمءهاضريوهبحيالهقفوودمحمهللادبعاباكلذىلا

اذانسمنيتئيفلانيبحالصالاىفهرمالاثتما

تاذحالصاىلالصوتيهنمىذلاليبسلاةرصنواولتتقا

ىلایدامتف«نيجرد»لصونایافوسنممدقفمهنيب

نمهيلالزنفنیجردلخديملو«ةطفن»ضبرجراخ
فلخينبفلخيناجاحلاامهيفةبازعلانمةطفنطبر
ىلالوزتلاىففلخيهيلابغرفءديعسنبادمحمو
ىتجهريخغبدباالومهملتئجانالاقو.عنتمافةفايضلا

نآبمکتنواعمبحآاناو.,هەرسييو.هللاهيضقي

هذهببسبهنطولقرافومكيلارجاهملكهلاورضحتست
مهناف,حلصلااذهىفلوخدلاىفمهيلااوبغرتوةنتفلا

یفنممدجانااوجراو.نيجردیفنممدشایدنع
ینوثیغاف.مکدنعنمیفهدجاالامةعواطملانمنيجرد

ةبازعهبحصف‹نيجردجراخىلامهباوملهومهراضحاب
ءنيجردینبنممهفايضانممهعواطنممهعموضبرلا
عممهعمجاباوراصالو.اوباناوااوعواطدقرشکالاو

تجرخرارطنقدجسملوحهللادبعىبأخيشلا

مهيف,نيقيرفلاالكنمنيجردىنبةعامجهيلا
بدتو,اهنعاوشعفءامدلاءايلوأىلابغرو.روتوملاو

املف,حلصلامهتيبدقعوءاوباجافحلصلاىلامهعيمج
ةعبسىديانمتايصحعبسیعدتساناقيرفلاحلطصا

اهتلوانتتایصحهذهلاقمٹ.ذئنیحاورضحجاجحلاجر
ردقيلعضرالاىفرفحوءدوسالاجحلاتملتسادقديا
ةنتفهذهلاقمث‹تايصحلانفدوهقتاعباغىتحنيعارذ

ىفهسأبهللالعجاهراثأنمف,تنفددقنيجردلها
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ىلاةنتفلاكلتهللاعطقو.هئاعدىلعمهلكاونماف.هسآر

اورضحينااوبآوضيرلاباوفلختنيذلاناكو.مويلا
مهيلعاعدف,صاخشأةثالثدلبلاىلااوعجرينآوحلصلا

اويانآوءامدلانعاوفعنيذلاىلعاعدواريخمهبقعيملف

.اورثكواومنفحلصلاىلا

كرحتىتلاىهلئابقلاىوعد:لاقهناهنعاوركذو

دشقعنااملف,اولعفف.اهباعدنمىلعهللااوعدافنتفلا

ىرجامىلعهرکشوىلاعتهللادمحوفيضتولخدحلصلا

.حلصلاوريخلانمهيديىلع

دنععدواجحلاىلاريسملاىلعمزعامهناهنعاوركذو

نيماعدعبمدقاملفءرانيدىتئامىنغرملاحلفاخيشلا
دمحماينامزلااهلكالاق؟حلفاايةعيدولاتلعفامهللاق
.ىلاعتهللايقلىتحاهنعهلأسيملف

ٹيحببهذملالهاىفردقلاميظعهللادبعوبآناکو

اممفهلضفركنيالوهقخحدحجيالو,هعضوملهجيال

`ميهاربانبفسويبوقعيىبأخيشلاةديصقكلذبدهشي
دمحاسابعلاىبأهيقفلاترضحدقوةيزاجحلاىتاردسلا
انلآرقاذافبوقعيیبآرعشناویدهديیفوارارم

:اهيفهلوقغلبوةروكذملاةديصقلا

نالجراوزيحنمقرشلامونانجرخ
سئاشعملاهوجونمقدصنايتفب

رفاسيملانللوقيءاهلكةنانزايلعةوارغمو:هلوقىلا
دبعابآخيشلاینعیءیبآريغةوارغمنمبکرلاكلذىف
كيهانو,ةوارغمنمرضحنمعيمجكلذبهلملسيفهللا
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یفمهوهلمناکام

هوازفنىلاقيرلظطلا

لاومامهعمو

ىتلاةديصقلاكلتلثمىفةعامجماقمموقيدحاوب

.اغيراتتیقب

ىنساڕلاءايركزىییحيوبأ

ینساریلاحلاصنبءایرکزییحیوبآخيشلامهنمو
هراثآوهنيعهيفدومحملا‹هرانموبهذملاملع.«هللاهمحر

تلویىتمهعبررماعو.هراصناتلکوتلقیتمهرصانو

ةرخآلاىفوةنسحايندلاىفهللاهاتا,هرامعتلتعاو

ايندلاةمدخنعلاطافهتمدخىفهللاهرهشأ.ةنسح

لامعالاوقازرالاوقالخالاىفهيلععسواو4هنسو

نمهحنمو.ةنسلالااهتلقانتةعسءانئلاوماطعلاولاملاو

ماقمرمصعلانمةعاسىفماقاامةكرحلانميوةكربلا
تاومالاهلالااهبلضفءايشابهللاهلضفىذلاوهوءةنس
نيعذوفنوةربسلاموزلو.ءاخسلاوعرولا:ءايحالاو

ديلاو.ةريرسلاوةينالعلاحالصیواستو4ةريصبلا

.ةريغصلاوتالصلانمةريبكلاىفايلعلا

بقانمیفتایاکحخئاشملانمدحاوريغنمتعمس

بابیفوهاماهنمحلاصنبءايركزىيحيىبآخيشلا
بئاجعوتاماركلاىفوهاماهتمو.مركلاودوجلا

امكلذنمفءيأرلاةكربو,ةيصانلانميو«نئاطبلا
ويآخيشلالصو:لاقهللاهمحرىبأنعارارمهتعمس

نمجرخمث.نالجراوىلاةسامجلسنمةرمتاذءايركز

نونوکيهباحصانمةعامجىفةبرجىلااهجوتمنالجراو

بيرقمهعموابكارنيرشعوأ.ابکارنیرشعوةسمخ
ضعيباوراصالءاربتابهذالاقثمنيسمخونيتئامنم

نيداغنيلحاراوحبصأوةوازفنونالجراونيبقيرطلا
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یفاریثکامعناوآرفبشكیلعأنماوفرشالمرنایثکنیب
مهناالا,ةمالسلانماوسيأفءايحااهئارونموءىعرملا

مث,دحامهارينالبقمهصوخشاوفخاواوماضت
لئاقو(انعمامعفدن)لوقيلئاقف.مهنيباميفاورواشت

انتمالسىلعلعاجينممهيلالسرت)لئاقو(انفلخىلو)
؟ةكربلاخيشايكدنعامىلاولاقمث(انعماممءزجب

اهحدقيلحداقلاىلاهينيعملسىمعألثمانلثمامتنالاقف

هفطلوهللانملضبفارونرصبانافىمعلاءالجناءاجر
كلذكویمعایقیویمعاناکامنافرصبیملناو«هب

انوجنوانلعفنافحدقلاةلزنمبوهيأریدنعو.نحت

ءكلذليقنمنوبطاعنحتفانبطعناو.هللانمفطلبف

ںیدتستنایرآ:لاق؟للاءاشناكرايلاكيآرامواولاق

ىذلاممتلانمانيليعيطقبرقاىلافاقحالاضعبعم
لبالابابرانمةلفغنيحىلععيطقلاىلاجرختف.ءانيأر
ءمهللوقنمثءعيطقلاطسوىفلخدنمث.,اهتاعرو
نيبنممهقورمدنعفاولعفف.ءلبالاهذهءالخدنحن

عرساپناکامف.,ناسرفمهتارلبالاىفمهلوخدونايتكلا

ءنيفجرمنيهجوتمىدارفوىنثممهيلاليخلانايتانم
ءةبيطباسحاكاذذانيفرتفمللو«فرتفملا»نممهاذاف

هلبایعارللاقف«سرافلوافرشانمعيطقلابرباذاو

ملفىعرتتناكلالانآالا,یردااللاق؟اذهام

بحاصلالخدنحناولاقوءاهطسوىفتناكنابکرلاوالا

ضكرتليخلاياذاو.هللانامامهلسرافلالاقولبالااذه

مهلزناف:لاق,اومرحدقفمكليخاوبعتتال:مهللاقف

مهغلبنمهليخنممهبحصاوآمهبحصمثمهاوثممرکاو
.«ةوازفن»ىرقنممهنمأمیا
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ابآخيشلاناهللاهمحرىبآمهنمةعامجنمتعمسوىدلخيشلاةناكم

تفلبفاهلتالومایآیفشکارمبناکییحیمایرکز77
امميظعهاجاهبهلناکو.اميظعاغلبمهتلزنممهدنع
رهظالو.هنیدىلعهتظفاحمو.هحالصوهتنامانمرهتشا

ذاوهو(1)بوقعيباصتخمناکو,هتاکربوهتامارکنم

لکهلیبلیناکف,ةرازولايلينألبقو.«هيبأريزوكاذ

ىلاهیبآیلالئاسملانمريثكىفهجوحيداكيالو‹ءبلطم
نينمؤلايمادنعهلماتببسلکبیتفرعامویلاقنا
كلنوكيميركباتكىفكلىعساو.هدنعهبكللفكتأل

یدنعنالب:هللاقفءبحتاملكهبكلىشمتاو‹اريهظ

یدنعحصلاق؟وهامولاق.كيلاهيقلانأديرآءىش

نمنودكيبآدعبةفالخلالتىذلاكناهدرآالليلدب

هترکذامبارهظیلبتکتناكارأو.هينبنمكاوس

ناهللاقف.ءكاوسنمنوكينابحاالو‹«كنمنوكيف
هللاق؟هترکذامكلنيانممثائیشكعفنيالىباتك

الو,نيقيىلعهنمنكفءاحيحصالوقالاكلتركذام
ءبحاامبهلبتکورشبتساف,كباتكىفالاعفنلادقتعا

هرکذوهيلافقوفهرکاسعبةيقيرفاىلاردحتاىواملف
هلئاسمىضقوهماركافعاضفءهباتكرضحاونطوملا
هتیانعبعفتناو.هيفعفشنملكىفهعفشوهتلزنمىیلعاو
.هللاءاشامالابهذملالهآشكألبةريزجلالهأعيمج

هللاهمحردوعسمنبلیصفییحيوبأمهنمو

ايندلانعبوزمعلاو.ضابقنالاوطاسبنالاخيش

نمسانلامظعتسياملراقتحالاوءضارعالاو

لامعأهلو.ةيدحوملاةلودلاسسؤمنمؤملادبعدافحانمروصنملابوقعيوه(1)
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ءضارغالاوتاوهشلانمردصلاةمالسوءضارعالا

ىرزملاءضارقنالاىلعىفشأدقبسلانمناكالددجملا

ماي]ىنقملاءضايفلاحبلاىلعهفوعموهتفرعملينجب
ىفوملا,ضامولبقتسمهدنع.ىواستفحالصلاىفهرمع

٠ضارتفالانمهيلعنيعتامبلجوزعهلل

ناميلسعيبرلاويأو,دمحمهللادبعوبأناخيشلا

وبيأودوادنبدمحمهللادبعوبآناخيشلامهنمو

ملعلارحبامهالكهللاامهمحردوادنبناميلسعيبرلا

نانجلااحيسفءحالصلاوىوقتلالهآادامعو.حامسلاو

ىتمهللاىفناحيصن.حاصفارذعتناسللاىفناكناو

ءحاتميناميالارونفاركذوااظعونا,حاصتلامدع

فاشكناىاهعمتسمنعفشكتيداسفلاوغيزلااذكو

نمقولخملاطسبقلاخلاةاضرمدنعىريالءحازنيو
اهودغةداعسلاتمعفعيبرلایبمايآتلاط.حانج

.حازتنالاوبرقلالهآهتکربتلمشو.حاورلاو

اتدالبىلاانلفقوانججحلاقهيبنععيبرلاوبآثدح

فلخيانخیشبلبجلاةسوفننمانباحصانملاجرثبشتف
لكهيلااوبغرسلبارطزيحانلصواملف.هللاهمحر

ىفاعولهجادودحنيبيل«مهدلبىلامهبحصيناىفةيغرلا
مهصلخيامظفحهدنعاودجينااوجرو‹مهبشنومهيسن

مدقتلاىفاتلنذاومهتبغرباجأفلاق«مهبهذمومهنيديف

ةشحولانمتدجوهتقرافاملف.انمدقتوهانعدوفهنع

تنكف,هبسنأتلانمتدجوتنكامفاعضاهقارفل

تيقلنمىنقارامف.نوجشلافلاّولا,نوجسملاقلطلملا

هللاهمحردوادنبناميلسخيشلاىلعتمدقیتحهدعب

505



هللادبعواخيشلا

ةبرجلحماظعي
ةنيادملانع

اليلجاخيشتيقلهتيقلاملفلاق«نينوتب»هلزنمبكلذو

اسيناتهنمتدجوو.‹حالصلاىفايهانتم,ردقلاميظع

بعتظفحامسناکومهلکنعتولستح.ةدافاو

یففتناعدالب:لاقف.عدا:ىناميلستلادنع

دوافلااوريدلوحاشااوتلديشل

ةالصلاماقأفلاقءرهظلاةالصاهنظآوةيعابرىهوةالصلا

ةماقالادقتعاىللاقفرفاسمىنا:تلقف.یتمدقو

لاقف.عانتمالالكهنمتعنتماف,انبلصو.كلانه

انرضحوةالصلاتيضقاملفلاق,دبكلذنمامف,دعاس

بارشلايلعضرعفبارشاهيفةجاجزبىتوأهماعط

بارشاذهلاقو,وهبرشوءيلعررکيملفتعنتماف

انلكاالوىفعضلماعطلاىلعردقأالذا,هبتاتقابالح

تنكناواكربتاذهلكآلاقف.ةلضفلانمهعبصابلوانت

.هيلعردقاال

دوادنبدمحمهللادبعابأناانباحصاضعبثدحو

هدنعاوسلجفارئازنينسلانمةنسةبرجلخدهللاهمحر

دعبادحاومهصخيومهركذيومهظعيلمجفمويتاذ
لاتفدوعسمىبأخيشلاىلاةيونلاتضفاىتحدحاو
اموهللاقف؟دوعسمابأايكنعىتفلبىذلااذهامهل

ىفةبرجلهاءافعضنيادتكناكنعىنفلبلاق؟وه

ديعبنمكوأراذاف.كنيدىضاقتلمهيتاتمث;رسعلالاح

عوريو,ييفتمئأو,لفطلاوةأرملاىلعةعورلاتلخدا

ةلقوكنيدفعضكلذبهنمتيعدتساوءكنمنايدملا

ىبأنبااذهاولوقيوكورينأالاوهامو.كتءورم

كسفتلىضرتأ.عنصوهبهللالعف.لبقأدقءايركز

الك؟كتلزنمهذهنوكتناكبصنموكيوبأوكتلزنمو
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.دوعاالوخيشایبئاتینالاقف.الاجر

ىسابعلاىسيعنيىبحينبهللادبعدمحموبأمهنمو
هللاهمحر

ءاخسلاهيلانويسنيوءايقتالادعاذاهنومدقينمم

قرطلانمىرحتيالهجرحتلناكو.ءايخسالادعىتم
ناکهيلعليحیذلاهدوجنموءهصالخهيفیرجیامالا
.ةصاصخمهبناكولومهسفناىلعنيرثّولانم

لاقىلعنعهللادبعخيشلانعةبازعلاضعبىتثدح

ءةبازعلانمةعامجىفنالجراوديرأغيرأنمتجرخ
لاق¢ىيحينبهللادبعخيشلالزنتمالتىلعانكلسف

املف.ةفايضللمهلزناوءمهيلعملسفةبازعلاىلاجرخف
ءابيجعانبلوءالسعماسيبكارمتانلمدقهعضومانلخد
ردقيءديرثةفحصرضحاانيهتشاامكلذنمانلكااملف
یتحرخآووهوآهدحواهرخآیلعیتأیناانمدحاولک

امدیزلانماهیلعولاق.هرديالوائيشاهنمیقبیال

ىظنيفلاق.‹رمتلاعمالواءهانبرشىذلانبللانمهجرخا
مامطلابانلباقفيكهنمابجعتهبحاصیاانمدحاولک
انيدياهيفانعضوولاق.ةرشعواةعستنحنوليلقلا
ةياغاعابشانردصدقلهللاوفلاق,هلقتسادقانلكو
ةبازصلادارااملفلاق,ةلاصةلضفهنمتلضفوعبشلا
كلتقرفيهتدجوفكلذبهربخألهيلاتدعجورحلا

هخضرمىلعهتفداصفهيلعتلخدمث,ناربجلاىلعةلضفلا

عقراملکو.ءامزوکوسیایشرحأفشحهيدينيبو

ءامةعرجباهعبتاو.اهلكاواهتاونلازاواهخضرةفشح
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ةماقالاهيلعضرع

نآرقلاهظفحيلةقفنلاو

اذهامهلتلقف,منغلافلعلةاونلاضفو.زوكلانم

لاقف؟هنمانتمعطأىذلارمتلانمتلكااله؟خيشاي

كلذو,ههجومدلكادقفهلامرايخلكانمنایتبای

.ريثكةيفاعلاعمىدينيبىذلاناو,مكلاثمالرخدم

نمكلريخوهيأرىفنمحرلادبعايكللهلاقمث
ليصحتبعفتنتوانهميقتنا:لاق؟وهاموتلق؟رفسلا

لاق.لالانمهبدوزتتاممدعتالو.دئاوفونآرقلا

هللاباتكلظفحلايوقناكوهدنعتمقأوهحصنبتلبقف

فوكعوداهتجاىفوشيعدغرأىفهدنعتنكفنيزعلا
تجرخوعيبرلالصفلبقاولاق.نآرقلاسردىلع

اوعفتنيلو٠ىعرمللابلطةيربللىلاوملالزنملاىلامهمانغأ
اميقمخيشلاناكو,تالايعلاضعبجرخو«اهنابلاب
ناهركألىناىنبایلاقیبهراربالهناالاماقانمین
معنهبءاذتغالاو,منغلصفلااذهىفوهونبللاكتوفي

جرختو‹ىناربلالزنملاىلالايعلاعمجرختناكلىرأو

هيتعفصيتلكتوحمتظفحاذاف,كحولوافحصمكعم

جرختمثىلعهضرصتفىنتئجمث«فحصملانمامهتبتكمث
لازيالف,حوللاىفلصحتامظفحتىتحكلانهنوكتو
لفكتنمرمأوتلعففلاق,عيبرلاةدمكبأدكلذ

فلكتملارماوىمسربابيطارمتجرخينأىتشيعمب

ءیربغهلوانتيالیمسرباءولممابيصولعجيناىشيعب

ظفحنمهبینانمامتلنیتحانیحكلذىلعتنكف

.لالاةدافاو,دئاوفلاوريسلاونآرقلا

ميركلادبعنبمالسلادبع
٠هللاهمحرىتازملاميركلاديعنبمالسلادبعمهنمو
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ىتحقلخلاىلعددرتمكءداهتجالارثكلاداوجلاعرولا

.دارملابزافیتحخیشلاةرايزىفرركقو.,دافتسا

فسويهلأسفةقلحلانمهمودقلوأمدقهناهنعىكح

نوُؤدتبملاهبزجعتسيامملئاسمثالثنعناسحیبانب

عوجرلابتلجعلاقف.ةدحاونعهبجيملف,نوزجامعلا
ىذلاامىرعشتيلفةقلحلاىلاجاتحمتناومالسلادبعاي

كلذناكفهبههفاشمالكبهلجخادقولاق؟كبماج

دصمحانبیسيعىلاتعجرفلاق,ةقلحلاىلاهعوجرلاببس
ىذلالئاسلاتبجافتعجرمثهللاءاشامهيلعتآرقف

هناکملهالایتفمناکولیق.نعوهلئاسمنعینلآس

ترفاس:لاقهنانوكحيهنعو«هنامزلهاهيلاجاتحي

یباحصایعموةرمترفاسینااهترفاسةرفسنسحأفتارم

ىذلامالكلابةقفرلالهااعداذاف,الجرنيثالثردقةبازع
هطحيامف,رعبلانعدازلافيرعلاطحلكالابراعشاوه

پاتکنسحاو,دحامهنمبغيملهبنوقدحمیباحصاوالا

دوادنبدمحمهللادبعوباخيشلاهبىلابتكباتكهتآرق

بوکرمنسحاو.مهلكةوعدلالهارابخاهيفىلبتكو
نوزمهياوناکف.ءبارعالاليخهبتبحصرامحهتبکر

.مهنعفلختيملىرامحورباشالابمهلويخ

ییحیءايركزوبأهنياوفسويحونويأ

امهمحرییحیءایرکزوباهنباوفسویحونوبامهنمو

ءسحبلاناضيفبىرزيمولعلاىفناضيفامهيلكل.هللا
هبنازتلب.ءحنلادئالقیهابی.ردلابیرزیمظنو
سيفنسافنااهل.,ركذلاةديمحرثأمو,رهدلادئاوف

نبدمحمامهدجنعهاثروامايحاناذللاامهوءرطعلا
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خيملامايق
قحلاقاقحاب

هنالغوىف

لب‹رصعلااذهىلاثراوتتهتكربامهيفتيقبوءركب
امهتمدحاولكناكو,رشحلامويىلاهللاءاشناةيقابىه

ادمتعم«ركنملاراكناىفماقىتمهللاىفبضغلاديدش

ةيعاسناكدقفحونوبااماف٠رهجلاورسلاىفقحلايلع
ناكامثيحبداسفلاراثآوحمو,حالصلاةيمنتىفهبأد

يوقلاىلاارخسماعاطمناكو.نفلااذهنعرتفيال

ءممهريغوهبهذملهانمديعبلاوبيرقلاو,فيعضلاو
فلسلارابخاوةوعدلالهاريسهظفحعئاضبعسواناکو

خئاشملابتكنمهربغىفوأباتكلااذهیفتیآریتمف

وبأامأو.هفرعافخيشلااذهوهڦحونیبآنعةياور

هلوهیبانماظفحرثكاناکهناهنعءايرکز

ةديصقلااهنمةروهشملئاضفهلوءبهذملاىففيلأت

هيقفلاىلاهتبطاخمو.داقتعالاىفةديصقو٠.ةيزاجحلا

٠.اراصتخاهلككلدييقتنعتكسماءهريغوقاحسایبا

ءايركزوبأخيشلالقتنالاقهتذمالتضعبانثدحو

لهامهلزناف«ةنالغو»ىلا«ىلسينيت»نمهلآضعبو

عاونامهلاوبهوواغيلباماركامهومركاو.ةنالغو
بوكرمنمةميظعلاكالمالاعاونامهوكلمىتحبهاؤملا

ناکوءايركزیبالكلذرثكاو,نويعوتانجونكسمو

نمدحانععمسىتمناکوءلاوحالارباىلعهتقلحباهيف

ںئابکلانمءىشلعفوآداسفنعةعينشةلعفغيراىرقلها
ناكامكلذانئاكرامعلابيرختوةنتفلاىلاىضفياموأ

هضهنتساركسعىلاجاتحاناوءةقلحلابهيلاضهنيهناف
قحتساوهيلعكلذتبثاذاف,لعافلانمنكمتيىتح

دحلابریزعتناوءنجسنجسناو.لتقلتقنادحبجوو
ةذمالتةلمجىفتنكدقلفلاق,هلككلذذفنالاكنلاوآ
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دربلاناكوءاتشلالصفىفناكوتارملانمةرمهتقلح

لهاضعيهرثآفهملآةذمالتلالانف.اديدشماعلاكلذىف

تيبىفليللاىفاهبنورئدتياوناكف,ةفيطقبعضوملا
«تنرمتنت»دالببكاذذاناكو,مهتيبمناكمةسردملاب

ةذمالتلاتابف,راعدلارهشا.و,كاتفلاكتفانمتاعلجر

اهنعهوعفاديلاوماقف.ةفيطقلامهنععزنفىلايللانمةليل
لعافلافرعدقوحبصأاملف,تاحارجبمهضعبباصأف

هيفتغلبدقوخيشلاجرخفكلذعضوملالهامظعتسا

نيمطقنمءنيكاسمءابرغىلعهيدمتلاميظعاغلبمةلعفلاهذه
سيلدلبىفوبهذملالهانمسيللعافلاناكو.هللاىلا

اوجرخيناىلعمهعيمجيآرعمجافبهذملالهانمدحاهيف

ناهلهانماوبلطيودلبلاىلعاولزنيوميظعركسمب
اوبأناومهنعاولحترامهلهوعفدنافىناجلامهلاوعفدي

اوعفدفتنرمتنتاولزنیتحمهرکسعباولحرف.مهولتاق

قيرطلاضعيباوراصاملف.اهنعاولحتراوىتاجلامهل
.هولتقفديبعلاضعبهردتبا

دمحأنبفسويوىتازملادمحأنبنوميم

دمحأنبفسويوىتازملادمحأنبنوميممهنمو

دقوءعماجريخلالالخامهالك.هللاامهمحرىنايسولا

املكناکف.عواطمريغنامزنیجردینکسیلاامهأجلا
اظفحرثكأامهدحأناكناو,عئاضلاكلئاسملانمءاظفح
.عطاقملاةبوجالابملعاوعئارشلاىفهقفارخآلالب

.ءاكذوةنطفاذناكدمحانبنوميمخيشلانااورکذ

مهالوماهمدقملبقنمنيجردباردصمناکو,نهذولقعو
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ناكوءديدشتلانعىلختفءهرصبفكىتحهرمعلاط

املقفديفتسملاوسةلأسملانعهلأسينمىقليناىنمتي

نسیتوآامہفرتعموآفراعءاقلبوآ,لئاسبرفظ
.لئاضفلا

اناونيجردىنبةقلحتلخدلاقهللاهمحریباینثدح

ابيسنوميمځخيشلاناكفنآرقلاظفحلمكانالبقىبص

ىدلاولالالجاىنمظعيناكهنالباتكلاةءارقىلعىنرمتل

یناعددجسملاىلاجرخىتمهناكلذو,دئاوفلابىنصخيو

ضعبىفتفقوتىتمفارقافباتكلاذخأفارقالاقو

افرحتآرقاذافءبهرتالوكرحىللاقىلعلکشيام
فکالىللوقيناکوكلذنسحتساتفحصوأتبصاف
ةدئافنمینیلخیالناکو.اذکواذکةروسىلعأرقاهرصب

هترضحیتمناکهنافلخییدجنعمهتاالنمینثدحو

همارکاىلعضحيناكونوميمخيشلااهدنعركذةفحت
تافصلاهيفتعمتجادقءدمحانبنوميماومركا:لوقيو

.لاهجنيبملاعو,رقتفاينغولذزيزعثالثلا

نمىلاهقفلماحنوکينادعبيالفدمحانبفسوياماو

فيرصتلانسحيالنكلو.,اظافحناكهناف,هنمهقفاوه

ىلارضحمثهطفنمدقرزوتلهآنمالجرنایتفلب

ىلابسننمیفانیهذملهآنمارظانمبلطفنیجرد
ادرساهظفحيةلأسمىفهركاذففسؤيهلاوزربافهقفتلا

خيشلاكلذغلبف.,عنقتةدئافبملكتيملواهيف
نابجلاكلذمتمدقأ:لاقو.هحبقتساوهظاففنوميم
خيشلاناكو,لعفامسئبومتلعفامسئب؟فلاخملاةرظانمل
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ملعتينممراصتقاولومخاذداهتجالاوعرولايثكفسوي
.دافتسیوهتم

مالسلادبعنبناميلسعيبرلاوبأ

ىتايسولامالسلادبعنبناميلسعيبرلاوبامهنمو
ريسللظفاحلاءرابكلاقلحلاخويشدحا.هللاهمحر
ةريسهتفتمل.ءزابخالاوخيراوتلاهنعىورملا‹راثآلاو
راصتخابهفاصوأةلمجو,راصعالالكىفةوعدلالهال
ةميدقةياورهرغواباتکلااذهىفتدجوىتمكنا

.رايخالاهخويشنعاهيواروهفعيبرلاىبآنع

فلغينبىلعوفلغينبفلخي

اما.هللاامهمحريلعهنباوفلخينبفلخيمهتمو

ىفةبوجاوءةباناوعوشخوذ.ةباسنةمالعفخيشلا
ةوتفو.ةباجالاةعيرسةيعداوءةباصالابتانلعمهنونف

لكفورعملالذببيطتسي٠ةبارغلاوةبانجلاىدىلع
.هبارغبادآلاتدحدقناسللافهملقمهكناباطتسالا

ةباصالاريثكنانجلايكذ,ناسللاحيصففنبالااماو
٠نايدالامولعوبادآلانونفىفدلقينمم«نايبلاو

ةعامجوربربلاةعامجتناكهنامهتاالنمینثدحو

نودصقيةقرتفمبهاذمو.ةفلتخملئابقنمبرعلا
ىفمهنيبىضقياجاوفاهدنعنوعمتجيففلخيخيشلا
هنعبغريالءهمكحبنوضارمهلك.,اهريغوتاحارجلا

ةرضاحلاناكساماوءهلوقهيلعدريالو,هبهذمةفلاخملدحا
لولهبنبهللاديعوباینثدحوهملعىلانيرقتفماوناکف
نوتسحىلعیباانخیشىلعراوزلاضعبدرو:لاقىطفنلا
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بكرلاوخيشلاعولو
ىلهصمىذلا

مهعوجردنعةقئاض

جحانم

لهنمهواسلجفخأفلاقىطفنلانارمعنبدمحمنب

هتیبلهاو.هینبویبازعلافلخيبقانمرکذىفةطفن
‹برغتسيونسحتسيبيرغلارئازلاولوقلاىفاوعسواف

ىجريمهنأىديسايىرتاخيشللءاسلجلادحالاقىتح
بمهذملاكلذىلعمهو؟فاصوالاهذهلهللادنعريخلامهل

اموىديسايخيشللئازلالاقف,تمصلاريغبهبجيملف

.مالكلاعطقناو.,حالصلالاق؟مهبهذم

خيشلاواناامويانلبق:لاقهيبانععيبرلاوباىنثدحو
دلاونارمعنبدمحمانيقلفةطفنةباغبهتنجنمفلخي
اي:لاقمث,لاحلانعلآسو٠ملسفىطبارملاىلعىبا

شمشمةلزنملاق؟ةبازعلاةلمجمكدنعىتلزنمامفلخي

ةطفنىیضاقیدینیباناکنینیسحنیزاولجینعیشفشفو
كناللاق؟اذامبلاقمثههركوهعمسالكلذمظعتساف

امهنانالوقيامهو.اهنمجرختمثرانلالخدتلوقت

‹ءضابقنالادعبطسبنافاهنمناجرخيمثرانلانالخدي
نوروذعملمكناهللاولاق.معنلاق؟تدعانهاهالاقف

.ةعطاقلمكتجحناو

ضرآأنمانلفقاللاقهيبانععيبرلاوباىنثدحو

املقدقوةيردنكسالاانلصووجحلاءاضقدعبزاجحلا

ءةاشملاءالؤهىزىفجورخلاىلعىأرلاعمجافانيدياب

هبیرتشنامدجنالورحبلابوكرىلعردقنالانال
انيرتشاناخيشلارظنىضتقاف,اهيلعلمحتف«ةرعبا

عاتلاطقسانيدیابامةلضفنموانبايثنمهانعبامنمثب
نيهجوتمانجرخمثءرطعنمفخاموتالسملاوربالاك

ناکاذاف,مویلكبارعالالئابقىفريسننحنوبرغملاىلا
هبتاتقنامہءايحالانمانالاواميفانعبراهنلارخآىف
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دازلاذْفندقوالاةقربنمانجرخامف,طقسلاكلذنم

الاليلدالوقيفرانلسیلوءانقيرطنمءايحالاعطقناو
هوريختساوهللاىلعاولكوتفلخيخيشلاانللاقوءىاعتهللا

اندجوامہرف,اهیفءيشالهماهمیفانرسفلاق.,اوربسو
ازرجانکلسوءضرالاتبنتاممهبتاتقنامحابملانم

وأنيمويانرسف,كلاسلداتعمكلسمبتسيلواهبتابنال

ٹلائلایحضیفناکاملفءاماعطقاذنمانمسیلو«ةئالث

هانمميتفءةرمحلانوللفلاخمهنولءىشانماماماقعبارلاوا

ةبازعلالاقءبيجعنبجنمةنبلوهاذافهيلعانفقوىتح
ةرامعضرأبهذهام:فلخيخيشلالاقف؟اذهىفىرتام

مكمركاةماركالاهذهامو,ابرهللعللوقنفقيرطبالو
همسقفنبجلاكلذلوانتمثءهتماركاولبقاف,اهبهللا
نحنوءضرالاعطقيمدقتمثءانددعىلعهدنعناكرجنخب

دجنانیدامتمتءهبیصنبانمدحاولکتاتقادقو.هعبتن

انباصاامهيلاانوكشفاعوجكلهناندكدقوءدغلاىلاريسلا

ءهقذيملوهاذافسمالابذخآناکامهبیجنمجرخاف

ةيناثلاةمسقلاهذهنمهمهسانعملكاوانددعيلعهمسقف
دالبلانمانالاوامانلصووانبهللافلطلفليوطريغانرسمث

٠.هللدمحلاو,لاحنسحاىلع

هکردانسمكردانمموهکردانممةعامجتعمسو

تديقولاهنشنموهمكحلاروثنمنماظافلاهنعنووري
دقهنباناكو.نيدلاوايندللةعفاناهلكنيواودتراص

ىفرسظنلاىلانيصحفتملاةقيرطكولسنعلقنتلاعرسا
ءراعشالامهراعشنيلعاجهباحصأىقبونيدلامولع

رغلااهيفقارفتسالاىفنانيبوكلذىلعمهبتاعامبرف
فلخلامهنمفهتمنوعمسيالوهنعنودصيمهوءراعلاو
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لاقفامويهظعوءىنالجراولادانزلابزوبتملافلخلانبابنشالتشا
لاقف,هقفلابلغتشاوترشکادقفراعشالاهذهنمعلقإ“حصاضعبليمو

راصعشايلا

نباعمةسسلباقم

فوصتملاىدومعلا

:الجترم

ىتثافلخينباايكهقفبىنعد

.ىقتلاوكهةقفتلانا

راكبالادرخلاركذكاسنأآ

نبعاممهتلقنوآنوجمدانزلایفاذهنالوقأالو

تافصهللعجفبدالاىلاهنينحامنالبنوجشناسلهنع

٠.نوجحلا

تيآرام:هللوقيىطفنلاةوزغنبرمعىضاقلاناكو

ناهنمهتيآرامبیجعنمفءسانلانمفلخينبىلعلم
نممدقنيفوصتملاخئاشمنمناكىدومعلانبمساقلاابآ

اوغلابومهتيفوصوةطفنةبلطهمركاف.هتبلطهعمورزوت
نبىلعنسحلاوبابيفينایغبنیالتلقفهمارکایف
ءاورضحدقوهترضحاف,روضحلااذهلثمنعىبازعلا

تلق؟انعمسلاجلااذهنمىللاقىدومعلانباهآراملف
نيذلانموهألاقفءىبازعلانبانسحلاوباهيقفلااذه
هنيبوینیبتلاحةملظتيآركلذلاقاملف؟ايلعنوظغبي
۰همارکابتلغتشااذاوآمهمارکابلاغتشالاىلعتمدنو

اذهنعهاياوينانغاامفیبحاصیلعویسفنىلعتینجمل
اذهكابنانم:هللاقاذههنمىلععمساملفءروضملا

ادحاتیآرلهف:لاق,مکنعنورکذیاذکلاق؟خيشای

ءاهقفنمیباناکلاقءاللاق؟هودعمسابهدلویمسی
ةركاذمىفهعمذخامثلاق,ايلعىنامسدقوةيبهولا
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كلتتلمجفهبلكلموهبلقلامتساىتح.رودصلاىفشت
اقرتفيملو.ميظعجاهتباىفترصىتحىلجنتةملظلا

اذهبیتماقاةدمینقرافتالنادیرانسحااباهللاقیتح

.هبهذمدمحيوهدمحيىدومعلانبالصفناو«دلبلا

ىلارفاسفلخينبىلعناانباحصانمةعامجثدحو
ةنيدمىلاىهتناف,ةئامسمخونيعيسوسمخةنسةناغ

اكرشمكلملااذهناكوماركالاةياغاهكلمهمركاف«یلام»

رشعانثاهتحتوءنوكرشماهلهالكةميظعةكلممهتحتو
سلجاملقكلملاناكف.,ربتلابهذلااهنمجرختسياتدعم

هقلخنمبجعتيناكو.هلاماركاهعمهسلجاالااسلجم

دقعىتح.هنیدىلعهتظفاحموهتدابعةرثكو.هقلخو

ةنسىفكلذناكو.,هتجاحىضقدقولاصفنالاىلعةينلا
مهرمافءمهكلمىلامهباصأامةيعرلاتكشفديدشطحق

ىتلامهنابرقيبنوبرقتيونوقستسياولعجفءاقستسالاب

رقبلانمناويحلاعاونااوحبذو٠مهتلمىفاهنوداتمي
ءاوقسيملف,ينانسلاوىسانالاىتح.ريمحلاومنفلاو

؟انيقسيناديعتىذلاكهالاوعدتالآىلعل»:كلملالاقف

:هتوصمتوهبنورفكتمتناوكلذىنعسيالهللاقف

كلذتلعفهومتعطاوهبمتنمآناف.هربغنوديعمتو

مالسالاىنملعكلملاهللاقف,مكيقسيناتوجرو

فيكهملمف.,انلىقتستو.هيلعكعباتاىتحهضئارفو

.امهملعفنيتداهشلابرقي

رهطتيفيكهملعفءلمففلينلارهنىلاىنبحصالاقمث
(1)لينلاقوفةوبرهبىقروةرهاطابايثسبلورهطتف

ةيعبوهففورعملالينلاالالثمرجينلارهنكةناغراهنانمارهندصقيهلعمل(1)
ةناغنع
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ینارتاملعفافتیلصانانالاقمث,ىلصفةالصلاهملعف

امهتدابع,یفامهتليلاتابفنيمآلقفتوعداذاوءلعفا
حبصلاةالصدعبناكاملف.ءلجوزعهللاىلاةعارضو

ةوبرلانمرادحنالاالواحامفةباحسهناحبسهللااشنا

يفقروزامهءاجفءةنيدملانيبوامهنيبلويسلاتلاحىتح
ريغاعبسةباحسلاتمادوةنيدملاالخدىتحابكرفءلينلا
تعدتساواناميانمّؤلاتدازف«اراهنواليلحيستةعلقم
عيمجاعدىلاعتهللاعنصكلملاىأراملف,رفاكلاناميا

اولاقف:ةنيدملالهأاعدمثاوباجافءمالسالاىلاهتيبلهأ
هتيعرنمةنيدملانماندنماعدمت,اوباجافكديبعنحن
انمكلوكديبعنحناولاقفنيصقالااعدمثمهرشكاباجأف
مث,مهلحمسفانءاباهيلعانيفلاامىلعانكرتتوةعاطلا
ىتموهلوسروهللابنمآنمالااهلخديالةنيدملانابمكح
عئارشونآرقلاىنملعهللاقمت,لتقرفاكاهيفیٌور

وهامنيبف.اهبعفتنيةلمجملعتىتحهملعيلعجفمالسالا
ءىجملاهنمیعدتسيهيباباتكهيلعدروذاكلذىفهدنع

ىضسلاىلعىناملعاكلملللاقفةماقالاىفهيلعرجحيو
انترصبانادعبىمعلاىلادوعنانكرتتناكللحياللاقف

راربانيدلااذهضئارفنمناملعألاقف,ىدهلانيد
املفهباتكاذهو.ماقملایدلاويلعرجحدقونيدلاولا

دمحلاومالسالاىلعاوقبوءلصفناوهبلقنمنسحاهدجیأر
.نيملاعلابرهلل

نمةعامجوفلخينبفلخيناىكحيامبئاجعنمو

مويلاانيدغينملالدالاوطسبلاوةباعدلاهجوىلع
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سايلانبىسومىلااموأ؟انسفناىلعةرامالاهيلونو

بيرقناکو,مکريمانوکاو.مکيدغاانالاقفیتازملا

زهجيامهمنغةلغنمهبحصدقوةيدابلانممودقلابدهع
اوعدواولكآاملف,ءادفلابمهللفتحافماقفمهءادغهب

كنافنكمتالفكتراماامافلخيخيشلاهللاق.,ةكربلاب

نمدلوكلدلويسهللاءاشنانكلو.انمدحاو

ءنيملسملامامامس!ىلعحلفاهيمستو.مكدنعىذلا

هللاءاشناةكربهيفنوکتوینغهدنعنوکینااوجرنو

ءلمحلاكلذنمدلوهلدلوناردقفثيدحلااذهةاورلاق
خيشلاةمههيفترسفءحلفاديعسوباكرابملاخيشلااذه
ركتملانعايهانفورعملابارمآناكف,هباحصاوفلخي

اذهف.ءريخلالاعفانمهيفمدقتاملكىفاعبتماعاطم

ربوهللالضفبكلذناىرتالا,انايعهاندهاشرسما

يلعنبناميلسخيشلا
سفٿةهازنوءاخسوذ.هللاهمحريلعنبناميلسمهتمو
بمهذملاىفعورفلالئاسملانقتمايضرفناكو.,عروو

عستاناو.ةاجزموحنلانمهتعاضبناالاظيرقللامظان
لهآهزيجيالامهرعشىفدجويدقكلذلفءةغللاىف
اهبعفتناوتيوردقظعولاىفهراعشاناالا,ةعانصلا

نملاهناوةافقمىهوربربلاناسلبةيظعوةديصقهلو
.تاماركهلوبهذملاىلعةظفاحملاهرومامهانموءبئاجملا

همحرىدلاوناك:هللاهمحریبالاقدقفهواخساماو

ناکوءنيناتسبوةريودريغهسفنلقبيملوهذفناىتحهيف
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هللانافهلل

مهعيضيال

هتناعاضفري

موغيناهوعديو
هسفنببجاولاب

ةنتفللهلازتعا

اهنمبورهلاو

لالافلتبةالابلاةلقوفايضالاةرثكنمهيفاوآراملك

هللاقتاو.ةيقبكدالوالقبا:لوقياحصانمدعي

مهعيضيالهللانافهللاءايلوااونوكينالوقيفءمهيف
هبآدناکولاق,مهنمیلامبیلوآانافكلذريغاونوكيناو

ىنضرأ.مهللا»لوقيحبصلاةالصىلاهموننمماقاذا

بحاالوترخاامليجعتبحاالىتحىلعتيضقامب

.كلذكناكولاق«تلجعامرخأت

صقتتملوهلاملقالهناینوئدحفهسفنةهازناماو

لاق.قفشمحيصنةياصوزوزعنبةضايبهاصوأهلاعفا

ىفلهف‹ترثكدقكتنوُوؤمو٠لقدقكلامناخيشاي:هل

یدنعنمكلنوكتدمحأنمةاشةئاموأارمتةييونيسمخ

ءدجسملافايضاو,كفايضاىلعاهبنيعتستماعلكىف

هللاىقبااميفناهللاوالهللاقفةوعدلالهاءافعضو
نكلوءرسعىلعولوتركذنمقوقحاهنمیدوةيافكل
كلذىلوتو,كريغهبماقامكمهقوقحبمقفالعافتنكاذا

.كلامو.كسفنب

ةديكملاهنماوجرخالةمونكةيبهونافهعرواماو

هناوخابقحتليدلبلانمیدججرخاهتراکننمتناک
لهآنمعمجبهيلااوماقف.اهرعسمالوةنتفنلعمريغ

موقلاهيقفكرتنفيكمهلئاقلاقف.راكتلانمةنتفلا

هللاهاجنف.هلتقدارآنمةنعطهونعطلبهوبرضووجني

ءهوتلفافهراهصاضعبهعمناکواحیرججرخو.مهنم
الااشيشاهيفاوعديملفةيبهولارودىلعاوذوحتساو
یرتالفآ,ارثکارخذهلاوباصادقاوناکو,هوبهتنا

كلذعمو؟لآلاولالاونصحلاوسفتلاىفهوذأدقمهنأ
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لبقءايشالانمءىشىفىذامهنمدحایلاهنمنکيملف
.اهدعبالوةنتفلا

ائيشيلیوریناعنتماویبآنمهتعمسدقفهمظناماو

عشاتنایللوقیناکهنافءهسفنرعشوآهیبارعشنم

ةعامجىلاءاجالجرناینوٹدحوءیبانمعشااناوینم
توملاىلعهبتفرشاةنمزمةلعاكشفهتومدعب«ةمونك»ىف

ءافشلادجيملفاهلاعالااجالععديملوءيهامىرديال
جاجدلاضيبنمتاضيبثالثبملهمهنملجرهللاقف

خبطاهللاقفینئجفدنلاناکاذا:هللاقف.اهبهاتآف

تايلاوتماهلكوةدحاومويلكماياةئالثىفتاضيبلاهذه

یئربفهبهرمااملیلعلالجرلالعفو.ةدحاوحايصلك
اولأسمثنوبجمتياولعجفءتقوعرساىفهللانذأب
املاقف؟صئاصخلانمةضيبلاىفتدزامجلاعلالجرلا

تملعفءابطالاتيعاةلعتيآأرینارغ«ائیشاهیفتدز

ىسفنىنتجانفهالتباىذلاهللانمةنمبالاربتالاهنا

ناميلسربقىلاتجرخفهئايلوأضعببهللاىلالسوتانا

تيأراماهيفناكفاهتجرختساحابصلاناكاملفىبازعلا
.ةكربلانم

ىرقلهاناهللاامهمحرهنعیباهبیتئدحاممو

نوكيفةفصانملابمهتباغتانجنورمعياوناک«سویقت»

شعلانودويمث«فصنلاناطلسللواهتمتنمفصنلامهل

دحاولکناکو.,دیدشقیضیفكلذباوناكففصتنلانم

لماعدیدادتمالبقكلذنمهبصلختياميفلاتحيمهنم
ىلانوصارخلاجرخنينسلانمةنسناكالو,ناطلسلا

خيشلاةنجنماوبرقاملفرمتلانوصرخي«سويقت»

مدقتفةعمجلامويكلذناكودغدعباهنولخديمهناىلعو
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مىستلهيلعانردقامفيفختديرالاقفمادخلاىلاخيشلا

لكنمنيجارعلانوعلتقياولعجفانيلعصرخينانم
نونمأيامبسحىلععبرلاوثلثلاواهتلغفصتةلخن

سمتلانمهعمجاودارآاماوعمجاملف.لماعلاةلئاغ

اذااليلدلبلاءولخديىتحهليقنتىفنولاتحياولعجو
نادیرتاولاقمهنالءةنجلافرطنماولخددقنيصارخلاب
املف.ةعمجلاةالصانتوفتالئلعلطنوةنجلاهذهصرخت

فاخفدعبنعشمعالاهاريمیظعسدکمهیدیانيبومهآر
لاق«ىتبيشحضفتالمهللا».ءلاقو.هلاثمافاخيام

هللامهامعافاهرمثاوصرخوةنحلاىلااوزاتجادقلهللاوف

لاقف,اهيفوهىتلالخنلااوصرخالوهوريملفسدكلانع
.نيلاعلابرهللدمحلاوةينالعانرمتعفرتفنآلااما

نيدودعملانم٠.هللاهمحرناميمدسنبفسويمهنمو

نيعادلاو‹,ليقلابنيماوصلاو.ليللابنيماوقلاىف
ثدح.نيباصماوناكناونيرباصلاونيبيصملانيباجتسملا

ةوعدلالهاخايشارخآخيشلااذهناكلاقهللاهمحريبآ

يفناکو(سویقت)یرقنمهلزنمینعی«شاقد»لهانم

كلذبددزيملفهلاملقو,هرصببيصادقهرمعرخ

راوزلاناكو.هتعاطىفاداهتجاو.هللاءاضقبىیضرالا

ةبازعامویهدصقفلاق,هباکربتةيحانلكنمهنودصقي
كلذو,اڻدحناكو.دمحمىخأمهيفوهنوروزيةمونك

انملسوهانحفاصفهيلعانلخدف:دمحملاق«هیباةافودعب
؟هفرعاالوهتوصعمسامكعماذهنمةبازعلللاقو‹هيلع
دنعىکبمثلاقناميلسخيشلادالوأنماذهناهلاولاق

:الثمتمدشنامثبیبحلانباایيلالاقو.كلذ
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انبنيفراعاونوکيملمهناک
اناوخاسمالابمهلنكتملو

ملام.لاثمالاومكحلاوظعاوملانمانيلعدروآمٹلاق

.قلحلانمةقلحىفالوهلبقدحانمهعمسأ

نمراسناميمدسنبفسویناعيبرلاوبآانٹدحو

مهلبایفاوناکفبرعلانماسانبحصفرزوتدیرینیجرد

نابمهسوفنحمستملاميظعابصخقيرطلاىفاودجوو
ةلطفننيبماياةثالثاوراسف.مهلباهعرتملوهوزواجتي

ءمهبارشالومهماعطقذيملمهعمخيشلاولاق.رزوتو

لوأناكف,شطعلاوعوجلاهاذآدقوالارزوتلخديملفلاق

یدفتيناهيلااويغرفنيجردلهانمةعامجاهبىقلنم
لاق۽عوجلانمهلانامةدشىلعمهلداماوفرعدقوءمهعم

اوذخأفمهجئاوحاهبنوضقيواهنمنوقفنيةرصمهعمو
مهلاعدواولكأفخيشلاءاذغومهءاذغهباورتشااماهتم

انمقافنوينيجردلالاق,سويقتىلافرصناوةكربلاب
انجرخوانجئاوحاهنمىضقنوةرصلاكلتنمقفتنامايآ
هللدمحلاو.ءىشاهنمصقتنيملاهلاحبةرصلاورزوتنم

.نيملاعلابر

ميظعلاهللادمحبتاقبطلاباتكمت
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ىناثلاءزجلایفةدراولاعيصاوملاونيوانعلاسرهف

تامبطلاباتكنم

201مهريسوخئاشملاتاقبطرکذ

ه50100ةيناثلاةقظطلا

201ىبسارلابهونبهللادبع

202ريهزنبصوقرح
202هيفةلحتنملاثيداحالا

205یدزالادیزنبرباح

206رابتعالاىلاسانلاوعديرباح

207تونالبقنسحلاءاقلىنمتيرباج

208جحلاىلابهذيالىكلسبحي

209ماكانمةربابجلاءاطعمكح

210مايصلانعزجاعلامرهلافرباجىأر
210اهلثمبةءاسالاءىفاكنال

211ءاضقلانمبرهتيرباج
212ردقلاىفرباجیار

214ىميمتلاضابا١نبهللادبع

214نايراشلاةورعولالبوبا

215ةارشلللسفيسلوأ

توملانموجنيسادرملالبويا
217هيلادوعيف

218ةملظلاىلعمهجورخوةارشلاىأر

ىلعمهتظفاحملجالاردغنولتقي
 222:لصلا

223مهبراحنممصتقتةارشلاهقب

ذخأدقودايزنباعمةورعراوح

224رنتقلل

225هللانمهفوخولالبیباةيشخ

226ناطحنبنارمع

228ايفتخمبرعلاءايحاىفنارمعلقنت
232كامسلانبرفعح

دبعنبرمعىلعةعامجعمهدوفو
232

233ىدبعلاراحص
233كلامانبافاحزوبيرق

234ءارشللجورخلابمهئطخنعنورفكي
235قرفثالثىلعذئموبسانلا

235سيقنبفنحالا

236ةيواعمنبسايا

236 اجرحتءاضقلانمبرهتيسايا
فه100150ةثلاثلاةقبطلا

238ملسمةديبعوبا

239ددشتلابمستيةديبعوبا

239هاريامكعيبلاىفنبغلادح

241ردقلاىفةديبعىباةجح

242ىرتكملانامضیفةديبعیایار
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245مسوملاىفعيبرلاهنعبونيناىصوي
246ءاطعنبلصاوججاحيةديبعوبا

246بئاسلانبمامض

248دودوموبایئاطلابجاح
250هتومدعبهنيدهنعنولمحتبهناوخا

251مهعسيامبسانلاىتفينمهيقفلا

ىلعالابحاوريغةملظلاىلعجورخلا

251عوطتنم

252ةعمجلادهشيلهتقفرنعرخأتي

253مساقلانبهللادبعةديبعوبأ

253بارملالالانمحبرلاىفهبيصنكرتي
254ناهدلاحلاصحونوبا

255لاسمثالثنعرباحلأاستةكتاع

255هنانکانبانزاموحوروبا

255ةدابعلاوىوقتلاىفامهداهتحا

257ىدهنلادمحموبا

257ايردقسيلىرصبلانسمحلا

تناوكبهذمىلعاناوخاكلنل

257یردنتال

258یمزرږاوخلاديزوبا

ةزمحوباوٌقحلابلاطهللادبع

258ىراسشلاراتخملا

259لوقلاىلااللمعلاىلاجوحانحن

260ةزمحىباوقحلابلاطةروثرابخا

260بوتيفاتيمهبظعتي
بغريملناةناكملجزرللنوكتال
262ءارشلاىف

262رسالایفرحلایباعوقو

264جيجحلادوفوبهزمحیباعامتجا
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265هةزمحیالةنيدملالهاضرعت

266ةكمبةزمحىباةبطخ
267ةنيدملابهتبطخ

ىفةميكحلاةتقيرطورجلاوبا
269ثادحالاحالصتسا

فه150200ةعبارلاةقبطلا

273بيبحنبعيبرلا

274ملعلاىلعدقعنتنيميلا
هنالةيصولاهنعاوحرخافتام

275اهبنيد

276اوسنمعةيافكعيبرلاىف

278یمرضحلابويانبلثئاو

278ليحرلانببوبحم
279قلابلاطىلاهتلاسروبوبحمدهع

دحاویوتسمیفتاعاطلاتسل

279ىصاعملاكلذكو

282بيعنمنولخيالرشبلا

284هنامزلهاوکسيبوبحم

286مهبءادتقالابىلواءالؤه

286هدضبفرعيءىشلا
287هللادودحدنعنوفقيالةروجلاماكحلا

287مهباكرنومدخيءوسلاءاملع

ةوعدلالمهأهبنيديامةلمج
288هيلانوعديو

290دلخمناسغوبا

ھه200250ةسماخلاةقطلا

291ینوانمادیمحلادبعةديبعوبا

سادرموباویتوکتلاءايركزوبا
291رصاهم



نعانتکناهللاِدغال3

293 il

294 هسفنبرفيلازغلاكسادرموبا

294 ىلاطجلانوميموبأ

اونوكتوادحاونوكأناهللاذاعم
296نيمدعم

296سنابنبدمحمبينملاوبأ

298هقيفرلخيشلااهرهظيةمارك

299هرصنالاطقهللبضغفيمل

دازلانمليلقلاىلعرصتقيخيشلا
299ةدابعللهغرفتءانثا

299ىلكرديلاليلخوبا
300هراضتحادنعهلخئاسشملاةداهش

ركذلاسلاجمةمزالمىلعهدالواثحي
301اهنعثحبلاو

301ميسونبناباخيشلا

اوددشثالثیفسانلللهسناب

303اهي

303داهتجالاوملعتلايلعهزفحتهيخاهناكم

305رفعجنبىسومرصاهموباخيشلا
نماهيفنكمتيالهنالةيدابلامذي
306ةراهطلا

تماقادقویناتانمنوکحضتمل

307؟ةححلامكيلع

308«نامثاب»یتازملانامثعوبا

308رخديالوىعسيىذلاناويحلابظعتي
ريغلاةمدخىفىنافتلانينمتيءاسن
 309هللادنعامءاحر

310ةيعتملااهتينماونامثابتنبوزنم
313ىسوفنلایدهم

315یسوفنلانيتلصيروسموبا
315هلأىفابيرغراصىتحخيسشلارمع

316ةبيصملااهؤارآوخيشلاةنبا

316ريخلانبهللادبعدمحموبا

تدجوامةساجنلابلغتةراهطلا

317اهجواهل
317هلتبتوخيسشلاةالص

318ةرخآلاوايندلاربخنممورحمحيحشلا

فه250300ةسداسلاةقبطلا
319فسويهتباوحلفانبدمحمنامامإلا

320ىسوفنلاحتفنبسورمع

321هتمارصوقحلاىفسورمعةدش

323ةنودمللسورمعخاسنتسا
نبكمحمخيشلابسورمعءاقتلا

323.بوبحم

324دهملاىفوهواهتيصوىلعهمأهلكوت

325داوجنبناردبوفورعموبا

328فرصتلانسحبروهتلاوعازتلامسحي

ريغةئيعىلعهآرهنالهخيشمولي
-هزال

329

329سايلاروصنموبا

331ىفرطلانولهسنببوقعيخيشلا
332هنبالخيشلاةيصو

332يلمدمحموبا
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لمحيهنالهماعطنملکاينآیبآی

333ةداهشهل

333سانلافرصت.وسنممعنلاريغت

334فسويىبانبدعسخيشلا

334نيركينبدوادوركايخيشلا

ه300350ةعباسلاةقبطلا

336ىنسارلااجىسيروسمىباخيشلا

338باوصلانمبناجهلملاعلاىأر

338هتفصوليمجلاربصلا

339بويانبنونحسخيشلا

339نتتسنبليسوباطخلاوبا

340الغيرزح

تدجوامءىسلامكحلاىلاعرستتال
المحم

340

نايرمينبنونجحلاصوباخيشلا
341ىنالجرولا

343هينبلخيشلاةيصو

345ىنودملالامجدمحموباخيسشلا

امهنيبلصفيفباتكلجالنافلتخي
345بيصمیاربخيشلا

همعطيفهلايعوهسفنىلعحشي

346ارسقخيشلا

حلصياملهاجللرظنيناملاعلاىلع
346هل

347ةعامجللةقفاومةالصلاىفتنقي

رورمببايثلاةراهطىفخيشلايأر
نمزلا
349سوطامنباونوقرزنبنامیلس

350اطخلاىفعقويملعلانودبدبعتلا

348
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350هيقفلاوهمكحلاةلعلمهافلا

351ىسرافلالهسوباخيسشلا
رئازجىفهمظنىذلاناويدلا

352هنغزمینب

ه350400ةنماثلاةقطلا

353ليفنزنبديعسحونوبا

353مساقنبركبحلاصوبا

354ةانجلاىلعخيشلاهدُش

354 تالماعملاىفهرابتعاهلفرعلا

355سائلافالتخابفلتخيالقحلا

نعةثرولاىلبلختاذاامفمكملا

355هکرتلا

رثاىلعءاقباللقاشملاخيشلالمحتي
357نيطاصلا

358اهبىتفاىتلاثالثلاصخرلا

361روسمیبانبلیصفءایرکزوبا

362ةريزجلاىلعىومناونباطلست

363مهتناعاوةبلطلابخيشلامامتها

364ىليمتلاورمعوبا

365خامةدعبنولكنيزعملادنج

365یغاوزلایسیعیسوموبا

367فلخبنبديعسحونوبا

368ةعفنمللابلجريغلالامىففرصتلا

369یتازلابوقعينبنالساودمحموبا

370ملعلابلطىفهداهتجا

371هنهملحنمنوبحعتي

372ینارجایلاحلاصوبا

372خيشللتاماركنمركذامضعب

373ةنتفللالازتعانالجراونمهحورخ



هنقبهعروةدشوخيشلثلاجرحت

315هنامياةوقو
ه450س400ةعساتلاةقبطلا

377ركبنبدمحمهللادبعوبا

379خيشللتاماركضعبركذ
380سانلاملكهناليقىذلاىنجلاربخ

اممةيعرشلاماكحالانمةلمج
381نسحلااباىضاقلاهيفبوجتسا

نيدءاضقىلانوقباستيخئاشم
382مهيخأ

383درفلانمىلواومهأةعامجلا

384ماركالابىلواهللافويض

385غيرأنمخيسشلاجورخربخ

386هقفلابتكضعبىفخيشلايأر

387ايندلابانايحاموقتةرخآلا

ثراحلاةلاسمىفديدجنمضوحلا
388رابجلادبعو
389ةعامجلاقرفيىأرلابدادبتسالا

390هتذمالتضعبلهللاهمحرهتيصو

391ةماعلالاومالانمخيشلاجرحت

393سنويمساقلاوباوءايركزیبحيوبا

393ضرالاتابننمعنصامةراهطمكح

394ةلالدلاىلالصتهللاىفةوخأ

395ةمونك'نمةئثالثلاخويسلا

395قبآدبعلةدعاسمميدقتنمجرحتي

396ةلذلابىضريالهللانيد

397ةفلتخمعئابطءامرغال

طقسىتحمهتمزیفنمالالتحا

 398جحاضرف

399ريخلاىلاةتازمعراست

399نآرقلاميلعتىلعةرجالاذخأمكح

400جونامنبهللادبعدمحموبا

400 جونامنبایفرثؤيمیکحخيش
401هدوحوخيشلاةعانقنعرابخأ

401ةلوهجملالاومالانمخيشلاجرحت

402صالخالاوىوقتلاىهةدابعلا

402نيدهيلعوهروزيناهنمیضريال

403ىغاوزلاسورمعلهتيصو
403هوكرتينالبقسانلاكرتيناراتخي

403ناريخنبدمحأ

403ةيليطسقلهأايمكرذعمطق
404مالٽسلادبعباطخلاوبا

هللادبعیبامامالاخيشلاةرزاوم

405دمحم

ءايحالمهنيبميقيوهلهأرجهي
405هللانيد

407اهميدهتونيجردىنبةعلقةرصاحم

ءايركزنبىسومنارمعوباخيسشلا

409ىتازملا

409ناويدللمهفيلاتوةعبسلاخئاشلملا

410هتتافةثالثىلعفسأتيخيشلا

411هرشنوملعلاملعتلضف

412لالمنبميهارباريصبلاليعامساوبا

412ركانملاباونلعاموقدنعتیبملالحيال

413ريمالانبهللادبعدمحموبا

ضيملامةليضفلالحلاىفلمعلا
414ةرخآلاب

415 نمجيونبییحبءايرکزوبا
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طارفالانيبيلعنأشىفسانلا
415طب

ثيدحلاركذيناهيلعىبأيبخيشلا

416هلقعْملبمىلعدبعلاهللابساحي

هنيدیدؤيلبالاسبحيخيشلا
417هنباىلع

417ناميلسنبدمحمهللادبعوبا

418مهيلعقفنيوةبلطلاملعي

419توملاضرمىفجوزتلامكح

420ىفزنزلالودكموباخيشلا

421 یتازملادیزبیسوموبا
421هتازملئاقلخيشلاةدعاسم

نعلاسيامكههاجنعءرملالأسي
422هلام

422نولهسنبفسوببوقعبوبا

422كلذبيسوهناسلیفخيسلاباصم

اهجاوزىعديىتلاىفىعرشلامكحلا
424نالحر

عفدتحاكنلاوقالطلادوقعةباتك
424كسشلا

ھه450500ةرشاعلاةقبطلا
425یتازلافلخينبناميلسعيبرلاوبا

باصيفنيلاصلاةوعدبءىزهتسي
425اهب
426ثراولةيصولاىفىعرشلامكحلا

427هتذمالتلعيبرلایباخيشلاةصو

428؟هبلمعلاكبجاوضرفلابملعلاله
نيزموريحخلانبنسكامناخيشلا

429ناينايسولا
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429اهبحاصملعيالةعابتهيلعنميفمكحلا

430ةذملتلاماياخيشلاناكفيك

ىلانىسكامخيشلاوعديزيزعلاوبا
432هدالوأبمامتهالا

ىفمهلصخريناهنمنوبلطي
434هبهذمىلاباسنالاولاومالا

434مهمدقمبنوجهتبيةبرجلهأ
435اهربصمءوسوةنالغوىفنشف

436ةنتفللالازتعاةنالغونمرفي
437فسوبیبانبدوادنامیلسوبا

ماكحالابسانلالهجوكشيخيشلا

439ةيعرشلا

439نسحلایبانبسنويمساقلاوبا

440ىنيفلزلاناميلسعيبرلاوبا

هرجيولوهورکملاباکترانمیبای
442ةعفنمىلا
انبافسوبهوخاودمحاسابعلاوبا

442هللادعیباخيشلا

443بهذمللهتمدخوسابعلاىبالضف

فالخنولعفيسانلالاوحالابجع
443نوملعيام

444فيلأتلاىلعخيشلالابقاببس

جورخوغيرأبتعقوىتلاةنتفلا

445اهنمخئاشملا

446ىليلولادمحاسابعلاوبا

لوزنوهلترهظلحتهعاس

446هيلعنيواروح

448ءايركزهوخاوییحيءايركزوبا
لامكانودفقوتلاهتذمالتنمىباي
449ةساردلا



ىففرصتلاوعلخلائفةيعرشماكحا
450ةحوزلاونبالالام

450هافکجدزتبنأناسناللىغبني

451سلاجتنایغبنبنم

451ییحبنبلوفلفوىيحينبةلاصم

451هللاىفهتقثةدش

452هتذمالتبخيشلاءافتحا

453نسکوصربنبیسیعیسوموبا

هفترهظفاتاومىبحأخيشلا

453هکربلا

تلصوامدنعىقرويملاليخربخ

454عحضولا

455ريدينبليعامسا

يلعاونواعتنيذلاوةبازعلاناوید

455هفيلات

ھه550ب500رشعةيداحلاةقبطلا

457العمنبنمحرلادبع

457 ةنجلابهتراشبوخيشلاىيؤر

459لیعامسانببوياليعامساوبا

459فويضلاوةبلطلارادنعربخلا
ىباخيشللفلؤملادلاوةوايز

ءاڻریففسويبوقعيىباةديصق
۰لا

462

470ءايرکزیبانبییحیءایرکزوبا

470ىتاوللاهللادبعدمحموبا

رهأكلمنلارارحاهللاانلعجامنا

471انسوفن

471دامحىنبةعلقىلاخيشلارفس
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474هربىلعهدلويعينابالاىلع

ىتاوللادمحمىباخيشلاةيصو

476ةوعدلالمال

481ىثنللادمحمنبهللادبعدمحموبا

482ةنتفريثيجوهأفرصت

483ىفوسلاةفيلخنبنامثعورمعوبا

ضارفقناىلاىدؤتلطابلابةلداحم

483سباقةماحنمبهذملا

ه600ب550رشعةيناثلاةقبطلا

485ىفاكلادبعرامعوباخيسشلا

وهورامعىباخيشلانمناكام

485سنوتب

نمحرلادبعىبأخيشلاةلئسا
488اهنعةباجالاوىتركلا

490بهنلاوةراغالابرهتشانملاممكح

ىتاردسلافسويبوقعيوباخيشلا
491هتباو

492ملعلاةمدخىلاخيشلاعاطقنا

492ةدافتسالاىلعنالجراولهأصرح

493نالجراوىلاةيدحوملاةوعدلالوصو

494تبوقعيىباةيزاجحنعثيدحلا

495نوفلخنبفسويبوقعيوبا

ىفةيازملاعمخيشلافالتخاربخ
496بهذمللنيفلاخملابتكةعلاطم

499لعنبدمحمهللادعوبأ

لمانيبهديىلعمتىذلاحلصلا
4و9

502ىنسارلاحعلاصنبیجبءايرکزوبا

ىلاقيرطلاىفمهوهنمناكام
02%5ةوازفن
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504شكاربنييديبعلاىدلخيشلاةناكم

04دوعسمنبلیصفییحيوبا
وباوءدمحمهللادبعوباناخشلا

نعةبرجلهأىهنيهللادبعوبا
ةنبادملا

507ىسابعلاىيحينبهللادبعدمحموبا

هظفحيلةقفنلاوةماقالاهيلعضرعي

505

506

 

513مالسلادبعنبناميلسعيبرلاوبا

513ىلعهنباوفلخينبفلخي

513هينطاومىدلفلخيخيشلاةناكم

دنعةقئاضىفخيشلاعوقوربخ
جحانممهعوجر

516فوصتملاىدومعلانباعمهتلباقم

ةناغىلافلخينبىلعخيشلاةرفس

514

508نآرقلا
517|مالسالالوخ

اهيلاموجدو508ميركلادبعنبمالسلادبع

519يلعنبناميلس'خيشلاءايرکزوباهنباوفسويحونوبا
هللانافهللاءايلوأاوناكنا309ییحي
520مهعيضيالهمايقو.خيشلابةنالغولهأءافتحا

511
522ناميمدسنبفسويخيشلا۱حالصالاولدعلاباهيف
نبفسويوىتازملادمحأنىنومم

524سراهفلا511دمحأ

4>
ROO

ي4
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ةدراولامالعالاوءامسالاسرهف

تاقبطلاباتكنمىناثلاءزجلاىف

210213«رباججوز»ةنمآ

217ب216ةيطعنبةهربأ

439_428_3ميهاربانبمیهاربا

413فسوينبمیهاربا

بوقعيیاسميهارباقاحساوبا

438491493495فسوي

418نبميهاربا
412ريصبلالالمنبميهاربا

462یومناونبمیهاربا

447ةعبسلالادبإالا

384كاكسلاهللادبا

303ىلا301ميسونبنابا

269ب256_255ةنانكنبحوروبأ

205یکمبلاطوبا

2102632642692710رحلاوبا

208260ريزولاوبا

دمحمهللادبعىبانبدمحاسابعلاوبا

501و495و456و451ىلا6-442

434ب433يليلولادمحأسابعلاوبا

 403405ناريخنبدمحارفعجوبا

477‹ىبنتملا»نيسحلانبدمحا

476نيسحلانبدمحا

216235سيقنبفنحالا

219هعرزنبملسا

444455ريدينبلیعامسا

234سيقنبدوسالا

215235سيقنبٽعشالا

208ثعشالاةزمحوبا

235ةرقنبعجشا

316ىسوفنلاسابعلانبحلفا

291302باهولادبعنبحلفامامالا

8-519

501ىنغرملاحلفا

519دیعسوبایسومنبحلفا
381382حلفانسحلاوبا

210ليحرلامأ

205كلامنبسنا

205236ةيواعمنبسابا

ىلا322329_321سايلاروصتنموبا

331

445ليعامسانببوياليعامساوبا
470ىلا9

232



494_418بويأنامیلسوبا

ےسالس

479هكربنبا

322323یناسرخلارشبمناغوبا

415قيدصلاركبوبا

439ىترهيتلادامحنبركب

360ىلا342مساقنبركبحلاصوبا
396

249262266ةبقعنبجلب

216.217ءاحلىلا

225364ىلا214ىواشلالالبوبا

257ةردبنبلالب

520زوزعنبةضاس

513ىطفنلالولهبنبا

313ىلا308ىتازملا(نامثعوبا)نامثاب

-نےس

215ميمتونب

سنس

207ىنانبلاتباث

ED aD

349 ىلا345ىنودملالامجدمحموبا
365

ىلا341نایرمينبفونجحلاصوبا
4-_477
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206-5دبژزنبرباحءاتعضشلاوبا

243-214232234238ىلا7

5-_450

-C=

211213ىفقثلافسوينبجاجحلا
7-229_230231_240247
8-289

218219یواشلالجحنبثيرح

0-222

202203204ريھزنبصوقرح
206207233236ىرصبلانىسحلا

235ىدعنبنصملا
264ةسلهملاةميلح

241ىفوكلاةزمح

(نومیمرظنا)نتسیروزنبیدومح

381ۇلۇللانبومح
444زعملانبومح
413ىحاهنصلادامح

275بحاحنبنايح

239ملاسنبنايح

ىلا242245250بحاحدودوموبا

2_262276_481

234ملسمنببحاح

215همادقنبةئثراح

1

231پيلکنببابحلا
411تغاروزاتنبةفىلخ



300301302يلكرديلاليلخوبا
.304

208247حجراوحلا

258يرسقلاهللادبعنبدلاخ

ك

383436فسوبنبدوادنامیلسوبا

439455ىا

443فلخبنبدواد

454یقرطلافسويبوقعيىبانبدواد

321نينبدواد

444نالساونبدواد

CW

ب213242243پبىىحنبعيبرلا

416_278ىلا250271_5
498ىشكيلاةمحروبا

231ىلا7عابنزنبحور

uےلد

232233كلامنبتاحز

473یرزحلالبعزوبا

229230ثراحلانبرفز

لیصفءايرکزیبانبءایرکزییحیوبا
ىلا3394395434448

451

یتساربلاحلاصنبءايركزییحيوبا

02_503_504 

292293294ىتوكتلاءايركزوبا
297
436حوننبليغفنز

218نصحنبديز
3571ب356نيلمکنبیریز

235هبانبدايز

هغاوز

ےسسس

340بوينبنونحس
334یبأنبدعس

ب307312ليغنزنبديعسحونوبا

5-353-369-390-396-397

5-411.483-462

367410فلخينبديعسحونوبا

410سنوينبديعس

382ميهاربانبدیعس

218ةداعسنبا

226تيكسلانبا

504505دوادنبنامیلسعیبرلاوبا

349نوقرزنبنامیلس

512ىنايسولامالسلادبعنبناميلس
518فلخينبىلعنبناميلس
414434ىنيفلزلاىسومنبناميلس

0-441_479

403404فلخينبناميلسعيبرلاوبا

431-437-451-430-427ىلا4

0461_479.482

358سوطامنبناميلسعيبرلاوبا
477ىشرفلابوقعينبناميلس
444ىغاوزلانامیلسوبا
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242حلاصنبلهس

351ىسرافلالهسوب!

240راطعلاقياس

231ىلالهلاملاس

236نيريسنبا

سیهس

233ىدبعلاراحص

ب210240حوتوباناهدلاحلاص

4.276

421ميهاربانبحلاصحونوبا

261ةيرفصلا

350حلاصوبا

.359ب371372ىنارجايلاحلاصوبا

E ض TB

248 ىلا208246بئاسلانبمامض
276

msع7

ب291ىنوانجلاديمحلادبعةديبعوبا

5-477

(ملمرظنا)هديبعوبامامالا
327ىنازفلاديمحلادبع
447يليلولاديمحلادبع
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294ىنازفلاقلالادبع

471متسرنبنمحرلادبع

443رمعنبنمحرلادبعمساقلاوبا

457العمنبنمحرلادبع

243سودقلادبعنبمالسلادبع

434ىسكنلانارمعنبمالسلادنع

ىتازملاروصنمنبمالسلادبعباطلاوبا
408ىلا5

369481نوحجزویبانبمالسلادبع

508ميركلادبعنبمالسلادبع

214ضابانبهللادبع

242قيرزنبهللادبع

217ىراصنالادايزنبهللادبع

264ىلعنبنىسحلانبهللادبع

348349413ريمالانبهللادبع

414

398ىلا395نتسيروزنبهللادبع

432470ىنايسولاىسيعنبهللادبع

261ىلعنبهللادبع

ب235ب204205سابعنبهللادبع
300
ب250مساقلانبهللادبعهديبعوبا

254274278ىلا1-252

251دعسنبهللادبع

481482(دمحموبا)ىثنلاهللادبع

296دمحمنبهللادبع

388399ىنودملاهللادبع

349394395جونامنبهللادبع
403413ىلا0



12دوعسمنبهللادبع

488ناممحسنبهللادبع

201218ىبسارلابهونبهللادبع

268ىلا258قحلابلاطىبحينبهللادبع

507ب506ىيحينبهللادبعدمحموبا

316317رخلانبهللادبع

436ريحلانبهللادبعوبا

477ىرازفلاديزينبهللادبعويا

221ىلا214دايزنبهللاديبع

252نسحلانبهللاديبع

240249252ليوطلاكلملادبع

62_2717

227228ناورمنبكلملادبع

485ب393425ىفاكلادبعرامعوبا

494ىلا

292293315پباهولادبعمامالا

2_496

404_372402رانمنبدوبع

219221222رضخأنبدابع

294ىسوفنلاسابعلاوبا

427481ةفيلخنبنامثعورمعوبا
2.483

215222ىواشلاةيدأنبةورع

223

261262كلملادبعنبةيطع

415بلاطیبانب.یلع

236ىخونتلانسحلادبعنبىلع
271ةمقلعنبىلع

254ىمرضحلاىلع

403512515516فلخينبىلع

3813383بوقعبنبىلع

202203415417باطخلانبرمع

232233236زيزعلادبعنبرمع

515ىطفنلاةوزغنبرمع

246ديبعنبورمع
365396ب364ىيليمنلاورمعوبا

403ىغاوزلاهللادبعنبسورمع

319_306314حشفنبسورمع

333-324ىلا0

487رامعیبانبرامع

232ىلا223226ناطحنبنارمع

453

212(بوبحمنايفسىبادج)ربتعلا
515ىدومعلانبا

488491508دمحانبیسیع

431جاجحلايبانبیسيع

486(یسوموبا)ءايرکزنبیسیع
342حمسلانبىسيعىسوموبا

365367یغاوزلایسیعیسوموبا

241262رمعنبیسیع

269ىرصملاةمقلعنبىسيع

220221ىميمتلاكتافنبىسيع

330نيسکوصرينبیسیعیسوموبا

455ىلا453_2.433

206213نينمؤملامأةشئاع 255ةرفصىباتنبةكتاع 
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سغ

214216ىبضلاناليغ

سفےس

347پجاحیبانبحوتف
230قدزرفلا

239250253بدنحنبلضفلا

254

318روسیبانبلصفءايرکزوبا
32_360363

423451ىيحينبلوفلف

سق=

209213ةدانق

220ةيطعنبعاقعقلا

232233كلامنببيرق
250رمعنبةرق

236ىنوحلاةعيبرنبمساقلا

aكe

nمa

302ةسنؤمنبا

215227دربللا

(نيسحلانبدمحارظنا)ىبنتلملا
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276فورعملانبىنثملا

278ليحرلانببوبحمنايفسوبا
9-_477_478

319333340حلفأنبدمحم

242بيبحنبدمحم

242ىندملاةفيلخنبدمحم

383384ريلانبدمحمهللادبعوبا

6-454459

295352ركبنبدمحمهللادبعوبا
409_407_405_404_393ىلا7
7_422-423-425-427-436
476ىلا0-451470

504506دوادنبدمحمهللادبعوبا

509

497ديعسنبدمحمهللادبعوبا

8-499
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