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ةمالعلاخيشلاةحاعسةملك

يليلخلادحجنبدا

تامُغةنطلسلماعلاىتفملا

هلاودمحمانديسىلعمالسلاوةالصلاونيملاعلابرهللدمحلا

ةماقتسالالهأنمناسحإبمہعباتىلعونيرهاطلانيبيطلاهبحصو

.نيدلايف

مهداهجومببقانمولضفلالهأريسةفرعمناف:دعبامأ

ضقخوهللاةملكءالعإلجأنممشذبومهتايحضتومهحافكو
یوقتلطابلاحورصكدوقحلاملاعمعفرواورفكنيذلاةملك
طبرتونيقيلاةارملقصتوريخلامئازعفعاضتوناميالاتاكلم

.ةمألاخيراتةلسلسيفنيحلاّصلالايجأتاقلحنيب

نآرقلاةيانعنمهارنامءارونمكتىتلاةمكحلايههذهو
ناكدقلإلمهمأنمنيحلاَّصلارابخأومهتوعدوءايبنألاصصقب

ىلوألةربعمهصصقيف

ةفاقثلانمبناجلااذهنوكينأفسأللاىلاوعدياممنإو

عاضدقف ةماقتسألالهأ انباحصأنمهيفاكةيانعلنيم

مہتداقونيلاصلامہتمئأونيققحملامهئاملعمجارتنمرثك

سفنلامضهىلعًاصرحاهتاذمجارتلاهذهلاملاًمِإنيمهلملا



اَميشالتلاًمِإولوقلاباللمعلابلاغتشالاوةزخافملانعدعبلاو
يذلاحبصأفنتفلالماوعباًمِإوخسنلاةلقباًمِإكلذنمنوُد

رسعلانمدبيمالعألاءالؤهنمدحأةايحنعبتكينأديري

.هدعبسيلامةقشملاو

اذهبةيانعلايفًابيصنرفوأمهبرغملالهأنمانناوخإلعلو
.بابلااذهيفهونودامءاقبيفاظحرثكأوبناجلا

ءاملعلاردبلصؤملاهيقفلاققحملاةمالعللرّيسلاباعكنإو

عمجىذلالاعتهللاهر«يخامشلادیعسنبدجسابعلايلا»

اوناكنيذلامهئافلخوبهذملاءاملعنملوألاردصلامجارتهيف

عمجأودئاوملابيطأودراوملابذعأنمقحبٌدعيليبرغلارطشلاب
هيتفدنيبعمجدقفهتلعىفشيوهتلغیورینأدارأنملعجارملا

هراثآيفكرابوًاريخهفلؤمهللاىزج‹هاوسرفسيفعمجيملام

اندیسىلعملسوهللاىلصولفأيالارونوبضنيالًانيعماهلعجو

..نيعمجأهبحصوهلاىلعودمحم

يليلخلادحجنبدج

ھه١١١٤۱لاوش۱۹ طقسم



::ًالوأ®

ناثعيلانبدماسابعلاوباةمالعلامامالاوهريسلاباتكفلؤم

دمحمنبنامیلسنبمساقلضفلايبانبديعسنبدحاولادبعنبديعس

.يخامشلارماعنبیسومنبمهاربانبیينبرمعنب

يلعنبرماعنكاسيلاريرحتلاةمالعلاققحلامامالاةرسانموهف
.هقفلايفحاضيالاباتكبحاصهنعهللايضريخامشلارماعنب

يمتنيهللاهرفلؤملافكلذل‹يخامشلارماعهدجيفهعمىقتليثيح

ملعلايفةخسارروذبجبةبراضةقيرعةلئاعودتحلاةميركةرساىلا

نيدلاردبوهفنيدلاردببهللاهجر فلؤملابقلدقولضفلاو
بتكلايفءىراقلادجيو.ردبلاهللاقيفانايحارصتخيو.يخامشلا

.Geenردبلالاقو»هءاراوهلاوقايكحتىتلا

ىلعاذهويرجحلاعساتلانرقلانمتانيعبرالايفهدلومناكو
ديبهتدالولددحمراتىلعرثعنملانناثيح.الإسيلبيرقتلاهجو
٥٦۸ةنسيفوتيخامشلادحاولادبعنبديعسناثعاباخيشلاهابأنا

.هعوفيلاةلحرموبابشلاروطيفلازيالفلؤملاو.ةيرجه

لضفلاوملعلاةرسا‹يخامشلاةرسا‹ةرسالاكلتنمهنوكلو
يفقاحتلالانمهرافظاةموعنوهرغصذنمهلدبالناك.حالصلاو

مدقلامءالضفءاملعوءالجاةذتاسامزالف‹ءاملعلاوملعلاباحر
خيشلانعملعلاذخااملوافمهفلايفىلوطلاديلاوملعلايفخسارلا

هلتحاتامث:ايبیلبهسوفننمينريمدنتلاحوننبحلاصفيفعيا
اخايشارادقالاهلتأيهو«سنوتوايبيلملاقانيبلقسلافورظلا



:نملكىلعننوتيفملعلاىقلتفءامظع

.يرومديبلاليلجلاةمالعلا_١

.دمحمنبسنويخيشلا٢
.مهاربانبرماعنبییحیایرکزوباخيشلا۳

.یسومنبدمانببوقعيفسويوباخيشلا٤

ملعلايفةريبكةلزنمهنعهللايضريخامشلاسابعلاوبامامالاغلبو

ملاعلاخيشلاىلاعمتسنلو‹رفاوظحبهنمذخأو.هنمةيلاعةجردلانو

كلتنعانثدحيوهوشيفطامهارباقاحسايأةرهاقلانيفدعرابلا

وباو»لوقيثيحافزنىتلاةلزنلاوفلؤملااهأوبتىتلاةيملعلاةناكملا

مهدابتجاومهدجلمظعنأشملهبننيذلاملعلامالعانمسابعلا

مصتعياملعو‹هبىدتہيارانماہباوناكملعلايفىوصقةلزنماوغلبو
ناكةلكشمهيلاتدراذإو.ةيآناكفنصوفَلااذا.هيلإًاجليوهب

هل.ةيابنلاهيفناكملعلاسلاجمنماسلجيرضحاذاوةياغاهلحيف

«تاهمالانمدعتاهلك.مولعةدعيففيناصتلانم

فلادقف.مدقبهيفءىطوومهسبهيفبرضدقففيلأتلااما

‹اهنعىنغتسيالرداصمتحبصاىتلاةديفملاةميقلاتافلؤملانمديدعلا

:هتافلۇمنمو

.ةيضابالاءاملعمجارتيفوهو(انيديانيبيذلا)ريسلاباتك١
فاصنالاولدعلاباتكهيفرصتخا‹فاصنالاولدعلارصتخم٢

هقفلالوصايفيلالجراولامهاريانبفسويبوقعييلامامالل

.فالتخالاو

بتکعوراومهانمربتعيو‹فاصنالاولدعلارصتخمحرش۳
وهو‹قباساميلاهقبسيملةيهقفلالوصالايفءاراهعدوا‹هقفلالوصا



.ملعلابنيمتهملا'ةذتاسالادحاديىلعايلاحقيقحتلاتحت

ماماللنيرحبلاجرمباتكهيفحرشدقو‹نيرحبلاجرمحرش٤
.ةفسلفلاوقطنملايفيلالجراولا

 زيزعلادبعنيدلاءايضمامالاىنتدقفباتكلااذه

ردبلاناتعميلاريغ»:الئاقهيلعفوقولاهللاهجر لينلافلؤم

ينتيلايفعاضهنكلوابيجعاحرش(نيرحبلاجرم)هيلعقلعيخامشلا
«اييصمهلتنك

.نارقلابارعا٥

نبدماةمالعللوهمئاعدلاباتكو.مئاعدلالكشمبارعاس١

.يرجحلاسداسلانرقلاءاملعنميلامعلايلئامسلايبعانلارظنلا

.يخامشلايلعنبرماعنكاسيباماماللديحوتلا

.هقفلاومالكلاملعيفلئاسر۸

تضقوانيلالصتنااهردقيملىرخأابتكفلؤمللنارهاظلاو

دعبو»هللاهجرشيفطاقاحساوباخيشلالوقيرهدلايداوعاہیلع

هلنارهظيو.نيرثكملانيفلؤملانميخامشلاردبلاناىرايلاف

ىديااہبتبعللب‹انيلالصتملاهناديب‹ةيهقفلاعورفلايفتافنصم

«نيعدعبارثاتناكفيشاوغلايداوعاهبتنثبعويشالتلا

رضاوحىدحاهبرجةريزجيف‹سنوتيففلؤملاةماقالالخو
دبعنبدمحموهنيينامعلاحاشملادحاهراز.يمالسالاملاعلايفملعلا

دف٠بطلا.مولعبماملاهيدليلامعلاخيشلانارهظيويلئامسلاهللا

يباةرايزلبهذهنا.زيسلاباعك باتكلااذهيففلؤملاركذ

خيشلاامهعمينامعلافيضلاهعموىسومنبدمانببوقعيفسوي



بطلايفاملكتفلاق‹اضيرمفسويوباخيشلاناكو‹دمحمنبسنوي

.امهمحفاف

۲۸٩ةنسهبرراوجىلاهناوضروهيلعهللاةرفلؤملالقتناو

ةئيلمنيدلاوملعلاةمدخيفطاشنلاودجلابةلفاحةايحدعبةيرجه

ضعببهذف.هتافوناكميففلتخادقو.تاعاطلاوربلالامعاب

خيشلاهركذيذلااذهو‹ايبيليفهسوفنلبيبنرفييفيفوتهنأىلإ

هتارکذميفرمعینهمذاتسالاخالالقنيانيب‹شيفطاقاحساوبا

هبرجءاملعنموهوبوقعينبملاسخيشلاسمحتيخامشلاردبلانع

‹اہیفنفدوهبرجةريزجيفيفوتهنابلوقلاىلإ‹نيرصاعملااميخرؤمو

«..نيدللةمدخلجانمهمدقالنيدلاردبنعهللايضرف»

ی

:فلؤملا:ًايناث®

ءالجاءاملعلمجارتنمضتيو‹ريسلاباتكوهففلولااما
ارفاواماهسايخيراتلاعقاولانيوكتيفاومهساءامظعةداقوءالضف

مالسالاةعيرشقيبطتهريخلاةيخيراتلاةريسملاكلتيفمهودحي‹اهيزنو

ءىراقلاناو.عمتحملماعتو.دارفاكولسوةايحجبنمومكحماظن

ةماقتسالالهاةريسوةايبطاحايذلايمالسالاكولسلاةعتمدجيل

كلمييذلاكولسلاكلذيرجهلالوالانرقلايفلوالاليعرلاذنم

لغاشمنمةلقنهلقنيوهنادجووهرعاشمءىراقلاىلعبيرالو

كثلوايفلثمتملاداجلايمالسالالمعلاةحاسىلاةفاجلاةيداملاةايحلا

٠فداملامقلاباتكلااذهتاحفصربعمهبيقتلينيذلاصاخشالا

هلالخنمف‹لئلامهتریسومېتامارکومهخيراتيكحيوهو
ةلسلسلادتمتامكحماقيثواطابتراماظعلاءاملعلاكئلوابءىراقلاطبتري

ىلعليلدتللناوالأ.قحاللاوقباسلانيبتاقلحلاةكباشتمةيخيراتلا

ر



ملقلاكسماهاوتحموهنومضميف رّيسلاباتك باتكلااذهةيما
مهارباقاحساوباخيشلاامهنيليلجنيلاعنيخيشلثيدحلااكرات

لوقلابحاصىلاًالوأعمتسنلاف‹رمعمىيحييلعخيشلاوشيفطا

نمو»هلوقيفیلاعتهللاهرشيفطاقاحسايلاعرابلاملقلاوعماجلا
نظي.ريسلاباتكةماقتسالاوقحلالهاراتولاجرلامجارتعجارم

لوخدوهلحارمبوجىلعمحلةردقالوخيراتلانمملظحالنيذلا
تذحخاةداموةورثهنانوملعيالمہنكلو‹ديفمريغباتكهناهنيدایم

تناو‹نيدلاوملعلانيطاساركذبتصتخاوببسبةيحانلكنم

لازاالونوحشملاكلفلاونونكملازنكلااذهعلاطاليلاوبجعبمنم

راتنمقلغاامحيتافموةمئالاخراتلئالجوقالعألاهيففشتكا

نارمعلاوملعلاخيراتةيقيرفالامشبةيمالسالاةمالاطسوةيضابالا

«ناميالاونيدلاراهدزاو

تتآةكرابملاةكرحلاتناكاذاو»لوقيفرمعمىيحييلعخيشلااما

ةقيرطنافةيمالسالاةبتكملاهبرختفتاديجماثارتانلتكرتو.ةبيطارات

اميفليثماهسيلةديرفةقيرطءريسلا»مقلاهباتكيفسابعلايي
مهفطختتامابلاغخراتلايفنيفلّؤملاناف‹خيراتلابتكنمهانفرع

تابالقنالاثداوحنمهعداخلارهاظملانوعبتيوةسايسلاثٹداوح

اريثكتأرقدقل»:لاقناىلا«ماكحلاوكولملاريسوةيركسعلاكراعملاو

٠ينيوہتسيامدجأملفعاتجالابتكنماريثكتأرقوخراتلابتكنم

ةايحشيعاينلعجييذلاباتكلااذه«ريسلا»هباتكيفكلذدجا

ناعيطتسييذلاقفوملايصصقلاتيأرا.نورقةرشعدتمتهيعقاو

هنا۽مشامعاباتهممهبابجعمكلعجيوهلاطباصوخشيفةايلاثعيي

ةرشعلالخةمأةايحةصقيههذههتصقو.يخامشلاسابعلاوبا



اب.ةعتمنماہیفاجبةايحلاةقيقح‹لايخلاالةقيقحلاالاطباو.نورق

نماہیفابلاضنوعارصوةكرحنماہیفاجب‹ینغورقفنماہیف

نمباتكىلایربکةجاحيفةيمالسالاةمالاو.يعامجويدرفلمع

يرجياکو.ةايحلاهبدهشتاكو.وهكعقاولانوروصيزارطلااذه

«ليوطلانامزلاكلفيفيعقاولاخيراتلاهب

الوقهبىفكو٠.باتكلااذهقحيفناليلجلاناملاعلاهلاقاماذه

ةلالجنعنهربتةجحهبمظعاوديفلاباتكلااذهةيمثانعءىبني

بتكلانمريثكلابصمربتعي«ريسلا»باتكناىلع.هاوتحممظعوهردق'
يلاماماللبتكوناورهلاباتكلثماهنمريغكلادقفىتلاوهتمدقتىتلا

‹هقثوملاهيردصملاةفصهاطعااثبتكلانماهريغوينالجراولابوقعي

فلؤملاطخبتناكةلوقنمةخسننمةرهاقلايفةيرجحةعبطمبعبطدقو

ناميلسويلورابلافسوينبدمحمنالضافلاناخيشلاعبطلابماقوهسفن

.يسوفنلادوعسمنب

ابرغواقرشةكرابملاةعبطلاهذهنعهعرفتملاخسنلاترشتنادقو

ءاطخالابةنوحشماهنأديب.امهاوسنوأرقيسانلادعيملثيحب

لصواموهثيدحلاءالمالادعارتقفوةعبطلاهذهانححصف‹هيئالمالا

ةينفلاتاسمللاىلاةفاضإ,نفلااذهيفروطتنمينرعلاطخلااهيلا
نإبسانملالكشلااذهبهجارخإوباتكلاعبطةيفيكيفاهانلمعىتلا

.هللاءاش

طبضلينيجردلاسابعلايلامامالل«تاقبطلا»باتكىلاانعجردقو

المعناكف«رّيسلا»باتكلدفارمهأهتفصبءامسالاوتاملكلاضعب

ىوسهصقنيلفورعملايملعلاقيقحتلانمبرقي دمحلاهللواذه

ضعب؛ةيرجحلا»ىلوالاةعبطلايفباتكلارخآبقحلادقو‹خسنلاددعت



:يهلئاسرلا

نيدلاةبسنركذيفةلاسر١

يورابلاخيشللةموظنم٢
ضعبركذيفةلاسر۳

.ةسوفنلبجدجاسمضعبةيمستيفةلاسر٤

..ةدئافللًامامتِإًاضيأةعبطلاهذهيفاهانستبثأف

ثارتلاةرازوىلاليزجلاركشلابهجوتننأانيلعامازلىرنو

ةفاقثلاويموقلاثارتلاريزوديسلاوماهسأرىلعوةفاقثلاويموقلا
بتكرشنللذبتىتلاهبيطلاهميظعلادوهجلاوماقهالاوةيانعلاىلع
.ديفملامّيقلاباتكلااذهابيبنميتلاثارتلا

.دیفملمعنمهيفهانعضواموباتكلااذهبعفتنينأهللالأسنو

قيفوتلايلوهنا....

يبايسلادو٬'سنبدحج

طقسم





شقنورايخالاهئايلوأةفلابولقلافئاحصيفبتكيذلاهللدمحلا
رودصلاقرنمىحمو.راربالاءايقتالانيبدداوتلارئامضلاحاولايف

نيبملاماناللطارصلانععرشاممهفالخل.راجفلالالضلاىلواةبح
نماصوصخ.لودعلاوءايقتالاهلقنيذلا.مالسلاهيلعلوسرلاناسلب

نيعباتلاو.قيدصلاوقورافلاورامعلثم.لوسرلاةبحصلانبرهاضترا

هنعداحنمویدتهاودشرهعبتانمیده.قيدصتلاوناسحالابمش

ناميالادعباهدکآنمویوهوهللابضغهيلعلحوىوغولضابنت
ةالاوملاونيدلايفةوخاللاىلعةظفاحلاادهعديحوتلادعباهلمكاوادقع

انيلعضرفك.قباسللءاعدلاوةيالولاانيلعبجوفنيقيلاقحلاتاذي

.نيبستحمانيلاهوداو.نيحعصانىدحلاانلاولقنذا.قحاللاقحتاعارم

فيلكتلارجىلعضبقلااومزال.نيفلكتماوناكاللوارجاهنعنولأسيال

سشعلطامهلاىلعوهيلعهللاىلصفينعتريغنملوسرلاعابتانم
.فيرخداعو

ىلعةعلاطملاءاغتباوانرماهمانمتةلاسرتدرودقف:دعبو
هنارجببرضيذلاوانناوخاباهنمناصملااندالبرابخاةفرعموانلاوحا

فوقولاوناتكلاوروهظلاونانتكالاوجربتلانمهيفنحنامةفرعموانودع
ةيقبلاىلواةمئالانمنامزلانمهبفلسنمبسنوناوخالابقانمىلع
حامرلاوحابصلاوحامسلالهانمماناطحقدجملامانسنمماناسحالاو
ةعطاسلاةعيرشلاسفناويحأمهناةلاسرلاتنمضتوناندعفرشلاسأر

وفصلااوبرشووفعلااوعرمهناوءاضيبلاةيقنلاهلحنلاسشعلطَوءارغلا

روجلالهافسخلااوماسَودالبلايفاونكمتودابعلالدعلاباوساسو
مشالالضافلاماملادادجالادجاملادانزلاىراولاداوجلامامالابداسفلاو

فرشلايفىبتنملالداعلاريمالادمحمهللادبعوبالحالحلابابللالذابلا

n



رونعوطسلتحرشنافنادمواٍدْزاواريجنمناکءاوسناطحقیا
جہنمراهظاوانفالسانمیضمنمةجحممهكولسوانرودصمہتیاده

رابخاضعبركذاانااهو‹قدصلاليبارغةداهشباقرشمقحلابهذم
رابخانمءىشبكربتلاولوسرلارابخانمعملبنميتلادعبنيفلاسلا
.فطللاودادسلاوقيفوتلاونوعلادمتساهللانموةباحصلا



ةعيبنلاةريس
هفطلبانيلعَنَمىلاعتهللاناملعا:هتتعبوهبسنودلعهدلوم

هبتقرشاوكلاسملاهبءاضاوكلاحلكهبرّوناباتكانيلعلزناناب

نببلطملادبعنبهللادبعنبدمحموهًالوسرلسراوكلاهماىجد
نبيؤلنببعکنبةرمنببالكنبيصقنبفانمدبعنبمشاه
سايلانبکردمنبةميزخنبةنانكنبرضنلانبكلامنبرهفنببلاغ
لیعامساىلاكلذقوفاميففلتخاوناندعنبدعمنبرازننبرضمنب
ةعزيمتيو‹مالسلاوةالصلادمحمانديسىلعومالسلاامهيلعمهاربانب
ینبیفطصااکمشاهينبنمهللاهافطصاومشاہبشيرقنوطبرئاسنم

بالکنبةرهزنبفانمدبعنببهوتنبةنماهماو«شيرقنممشاه
دلوَو‹ىطسولاةرمجلادنعبلاطيلابعشيفقيرشتلاماياهبتلج

عبيرنمليقوناضمرنمتلخرشعىنثالنينثالامويةكمبمالسلاهيلع
ليفلاماعهنمالخنيتليللليقو‹هيفنينثالواليقونالليقولوالا
نيعبرابليقورهشبهدعبليقو‹هيفسبحىذلامويلاىاليفلامويليقو

نمتیقبةرشعثالثلليقوناسيننمنيرشعموياموينيسمخبليقو
رادبةكمبليقومشاهىنببعشيفليقهماهتعضودحألامويمرحلا
نيثالامويهللاهلسراوفسوينباجاجحلاىخافسوينبدمحملاعدت

نباوهوليفلاماعنمنيعبراوىدحاةنسلوالاعيبرنمنولخنال

۽اماعرشعینٹاةرجحاماعمرحلالواىلاهثعبمنمو‹مويوةنسنيعبرا

ردبةعقوتناكو‹نيبثالامويةنيدملالخدونيبثالامويةكمنمجرخو
مويردبةعقوليقو.نينثالامويهللاهضبقولوقىلعنيبثالاموي
هللاءاشنالدعلالوقلاوهوناضمرنمةرشععبسةحيبصةعمجلا
عبراةنسلوالاعيبرنمنماثلانينثالامويةنيدملامدقليقو.یاعت

مويىلاهنعبمنمناهيلعولوليانمنيرشعمويليفلاماعنم

ت



ماقاليقوماوعاةرشعةنيدملابماقاو‹ةلماكةرشعةئالثةنيدملاهلوخد

عضواذافةمألاهذهدّيسبتلمحكناهبتلمحنيحهمألليقوارشعةكمب

تأرو‹ادمحهیسمٹدساحلکرشنمدحاولابهذیعاللوقفضرالاىلا

ماشلاضرانمیرصبروصقهبترروناهنمجرخهناهبتلمحنیح

امهلرکشتوهللااعدفةبعكلاهبلخدفهدجىلاتلسراهتعضواملف

ثراحلانبهللادبعتنبةميلحىلاهدجهعفدمثهماىلاهدرمثهاطع:

ةينامتنباليقوهبلماحهماوهوباتاموةسماخلاةنسلايفهتدرفهعضرت

هلفکف‹نیرهشنبالیقورهشاةعبسليقو«ةنيدملابهربقوارهشنيرشعو
ليقوةعبسليقوماوعاةتسنباوهوهماتتاموبلطملادبعهدج
نينسنامتنياوهوهدجتامليقوليفلاماعنمعستةنسهدجىفوتو
هرجحيفناکفهباقیقشبلاطیبایلاهبیصوافنینسثالثلیقو

نمةرشعثالثةنسهمععمجرخوهسفنبلقتسافةنسةرشعسهىلا

راجفلامويدهشويبنهنافهباوظفتحالاقفبهارلاىريحبهآرفليفلا

ينيرشعوسمحماعماشلاىلاجرخوليفلانمنيرشعودحاوماع
اذهلاقفةمامغهتلظادقوبهارلاروطسنهارفدليوختنبةجيدخلةرابت

رفصبقعياموينيرشعونيرهشبكلذدعباهجوزتو‹يبن

نباليقواماعنيرشعودحانباوهواهجوزتليقونيرشعوتسةنس

تضارتونينسرشعبكلذدعبةبعكلاناينبدهشونيعبرأةنيإيهونيثالاث
ةسمحماعليقو.دلعهديبهعضوفرجحلاعضويفهمكحبشيرق

يحولاهيلعلزنو‹نينسسمنهثعبموةبعكلاناينبنيبليقو.نيرشعو

هرمامثاهوحنوانينسثالثهرمارسافنينتالامويةنسنيعبرانباوهو

لکومثنينسثالثلیفارساهبلکوليقوهيلاءاعدلاوهنيدراهظابهللا

بلاطوباهمعهراجاوهوبذکوهموقهذبانهللاىلااعداملف‹لیربجهب

بعشلايفبلطملاونبومشاهونبهعموشيرقهرصحوهلتقاودارأذإ
ليقولاوشنمفصنلايفنامتةنسهمعيفوتوهثعبمنمتسةنسيف

٤



يفاوڻکمنادعبنيسمةنسبعشلانماوجرخوبرقاوهورشعماع
هدعبتیفوتورهشأةتسببلاطوباكلذدعبتامونينسثالثراصحلا

ةعبرادعهللالوسرعمتيقبورهشبليقوةعبسبليقوماياةثالنبةبيدخ

ليقةشئاعوةدوساهدعبجوزتوماياةعبراورهشأةتسواماعنيرشعو

دجيملفهمعدعبفئاطلاىلايعهللالوسرجرخاهيفوةنسلاكلتيف
اہیفونیسمخویدحاةنسیدعنبمعطمراوجيفعجرمثاریخمهدنع
٠سدقملاتيبىلاهبيرْسأواوملسافرهشاةثالثدعبنبيعنجهءاج

هجورخلبقءارسالاليقوفئاطلانمهعوجرنمفصنوةنسدعبليقو
.ةبقعلاةعيبراصنالاهتعيابمث‹نيرهشوليقوةنسبةنيدملاىلا



ةنيدملاىلاهترجه

راهظاوهرصندارانیحنیسمخوعبراةنسيفجورخلابهلهللانذأم

رجاهفرشعليقوارشعليقواماعرشعةئالثةكمبماقانادعبهنيد

ةنيدملامدقفةريهفنبرماعامهمدخيناكوقيدصلاركباباهقيفرناكو

هجورخناكولوألاعيبرنمتلخةرشعيتنشألنينثألامويراهنةوحض

ليقو‹قيرشتلاماياةبقعلاولايلونيرهشبةبقعلادعبنينثالامويةكمنم
مويةنيدملامدقليقو‹نينثالامويلوألاعيبرلواراغلانمهجورخ

فوعنبورمعىنبيفلزنفهنمتلخنالنينثألامويليقو.ةعمجلا

مرحلانبموٹلکدنعواةمعفخنبديعسدنعليقوماياةعبرامهدنعماقاف

تتایتحداراهدریالهتقانىلعیوتسامتیداولانطبيفاهالصف

تداعمثديعبريغتضمفتراثمتتکربفمالسلاهيلعهدجسمعضوم

انعلزنفىلاعتهللامكحىعاريمالسلاهيلعىبنلاوتنامطاواھکربمیا

ىتحارهشهدنعلزيملفیراجنلایراصنالابوياىبالزنمىلایواو

ىخاَولاتقلابهلهللانذاوايلالقتنافهنكاسموةنسلاكلتيفهدجسمىب

.راصنالاونيرجاهملانيب



ايارسلاوتاوزغلا

تدقعنملواوةوزغلواىهوىلوألاىدامجيفةزمحهمعثعبو
ماشهنبلهجابایقلفرحبلافيسىلاابكارنيثالثيفمالسالايفةيارهل

نبةديبعثعبمثةنيهجنملجرمہنيبزجحفشيرقنمةئامنالثيف
لبنلاباومارتفاريثکاعمجاوقلفشیرقريعضراعيابكارنيسميفثراحلا

دعسیمراہیفوةزمحلبقتناکةدیبعةيرسليقوةفياسممهيبنكتملو
دبعلمالسلاهيلعهدقعءاوللواليقوهللاليبسيفهبىمرمهسلوا
نبالتقاہیفوةلخنىلاىناثلاماعلايفهتيرسناحيحصلاوشحجنبهلا

دعهللالوسرنأامطااملفىرخالاىدامجنمتيقبةليللىمرضحلا
مايصلاوةاكزلاتضرفوةالصلاماقافراصنالاونورجاهملاهيلاعمتجاو

ىتحءاوبالاةوزغرفصيفايزاغجرخمث‹دودحلاماقاومارحلاولالحلاو
طاوبىلالوالاعيبرنمنولخٹتالنلءاثالثلامويجرخمث٠ناّدوغلب

ايزاغجرخمثهنمنولخرشعلعجروةنيدملانملحارمثالثىلعوهو
ادعسكلذنيباميفثعبدقوعبنينطبنمةريشعلاىلاىلوالاىدامجيف

نبزرکرثايفايزاغجرخمث‹زاجحلاضرانمراوخلاغلبىتحايزاغ
٠یرخالایدامجيفكلذو‹ىلوالاردبىهوردبنمناوفصىلارباج
لتقىربكلاردبمثاهيلعهيبنتلامدقتدقوشحجنبهللادبعثعبمث
ناضمرنمةرشععبسةحيبصحيحصلاىلعةعمجلامويشيرقديدانصايف

ازغمثاهنملضفامالسالاىفسيلوةلبقلاتلوحوناضمرهللاضرتفاو

ماقافمههايمنمردكلاغلبىتحماياةعبسبردبنمهعوجردعبملسىنب

یذيفنایفسیارثايفجرخقيوسلاةوزغازغمثعجرمثاٹالثهب
دعبايلاجرخنافطغديريادجنازغمث‹ردكلاةرقرقغلبىتحةجحلا

یمستوهلکارفصدجنبماقاواہنمارقواةجحلاىذةيقبةنيدملابماقانا

 هنماليلقالاواهلكلوالاعيبرةنيدملابماقاوعجرمثىذةوزغ



رهشاهبماقافعرفلاةيحاننمنارجنغلبىتحشيرقديريايزاغجرخم
دوبيلانمعاقنقىنبزماكلذنيباميفوىلوالاىداجورخآلاعيبر
يأنباعفشتوهمكحىلعاولزنىتحمهايامالسلاهيلعيبنلاةرصاحو

ةدرفلاىلعشيرقريعباصافدجنىلاهثراحنبديزيعيبنلاثعبومهيف

ةيتفيفةملسمنبدمحمهلتقفرشالانببعكلتقمثدجنهايمنمءام
ةنيبسواةنيسمنبدوعسمنبةصيحملتقوكلذبٍدِْْيَعهللالوسرهرما

نمةعامجويعىبللامعةزهحايفبيصادحاةوزغمث‹ىدوبلا
مثةنيدملاىلايعهللالوسرعجرمث‹ةداهشلابهللامهمركاةباحصلا

٠عجرمثاثالثاہبماقافدسالاءارىلاىبتناىتحودعلارثايفجرخ

موياوذخاورفنةعبسيفىدعنببيبخودرمیبانبدثرمیلاثعبم

هللاىلانوعديدبنىلاالجرنيعبرايفرمعنبرذنلاثعبمث«عيجرلا

لختنمعاقرلاتاذةوزغمث‹ريضنلاىنبةوزغمث«ةنوعمريباوبيصاف
نابعشيفنايفسیباداعملةريخالاردبةوزغمث‹ىلوالاىدامجيفدجنىلا

مثةسحخماعلوالاعيبررهشيفلدنجلاةمودةوزغمث«ةعبراماع

ىنبةوزغمثةريثكتازجعماهيفيعهللالوسرلو‹قدنحلاةوزغ

بيبخعيجرلاباحصابابلاطليذهنمنايلىنبةوزغمث‹ةظيرق
لوسرلحاقلىلعراغانصحنبةنييعرثايفدرقىذةوزغمث‹هباحصاو
مث‹كفالاثيدحايفوةعازخنمقلطصملاىنبةوزغمث‹يعهللا
نمهعوجرنملاوشوناضمرهتماقادعبةدعقلاىذيفةييدحلاةوزغ
ِنملضفلايفبرقتوناوضرلاةعيبايفونوكرشملاهدصفقلطصملاىن

ءاضقلاةرمعرمتعامث‹ىرقلاىداوةوزغمثريخةوزغمث«ردلب
عايفلتاقكوبتةوزغمث‹فئاطلاةوزغمث‹نينحةوزغمثحتفلامغ
ةرشعىدحاىهفةباغلاةوزغوىرقلاىداوةوزغىدقاولادازوعستيف
استامناىلاةنيدملاهمودقنمهثوعبوهايارسوهتاوزغتناكلیقو

لعجيامنإو‹ابيفبهذيملاميهةيرسلاوهسفنلوسرلاايفكرتشاامةوزغلا(١)
هريیغادئاقاہلع

۸



ىدقاولاثدحنمَعهثدحنّمعىربطلاركذىدوعسملالاق‹نيئالثو

ٹالثنباوهوهيلاهللاهضبقمثنيتسواتستناكلیقونیعبراوایناتناك

.نيتسوسمجنباليقونيتسنباليقونيتسو



هدالواوعىبنلاتاجوز

رشعىدحابلخدةأرماةرشعسمءاسنلانمجوزتىدوعسملالاق

اهریغارکبجوزتيملوركبىلاتدبةشئاعوةدوسوةجيدخعستنعتامو
ةصفحواهجوءاسنلالمجانمتناكودنهاهمساوةيماىلاتنبةملسماو

ىبنلانمىشاجنلااهجوزةلمراهمساونايفسىلاتنبةبيبحماورمعتنب
تنبةنوميموشحجتنببنيزورانيدةئامعبراهنماهقدصاودَ

بطخانبييحتنبةيفصورارضنبثراحلاتنبةريوجوثراحلا

ىنالكلاديزيتنبةرمعومالسلاهيلعىبنلالبقتتامةمعزختنببنيزو
بقاعلاوىحاملاودمحاودمحمءامساهلو‹ةيدنكلانامعنلاتنبءامساو

وهوهللادبعوىنكيناكهبومهربكاوهومساقلاهدالواو‹رشاحلاو
مهارباوةجيدخنممهلكةمطافوبنيزوموثلكماوةيقرورهاطلاوبيطلا
.ةيطبقلاةيرامنم



دعيبنلاصرم

نمهعهللالوسریشعبلاقيعهللالوسرىلومةبيهبوميبانع
عيقبلااذهلهالرفغتساناترمادقىناةبهبوماباايلاقفليللافوج

ايمكيلعمالسلالاقمهرهظانيبفقواملفهعمتقلطنافىعمقلطناف

عطقكنتفلاتلبقاهيفسانلاحبصاامهيفعحبصااممكلانيلرباقملالها

لاقفلعلبقامثىلوالانمرشاةرخآلاوىلوالاةرخآلاعبيملظملاليللا
تريخفةنجلامثاہيفدلخلاوايندلانئازخحيتافمتيتوأدقىناةبهبومابااي

نئازخحيتافمذخفىمأوتنأىبأبتلقفةنجلاوىبرءاقلنيبوكلذنيب
ىلرءاقلترتخادقلةيبوماباايهللاواللاقةنجلاىثايفدلخلاوايندلا

ةشئاعدجووعجولاهبًادتباففرصنامث‹عيقبلالهاللرفغتسامثةنجلاو

هاسأراوةشئاعايهللاوانالبلاقفاهسأريفعجولهاسأراولوقت

ِكيلعتيلصوكتنفكوٌكيلعتمقفىلبقتمولكرضيامولاقمث

تسرعافىتيبىلاتعجردقلكلذتلعفولكبىنأكفهللاوتلقكتنفدو

هئاسنىلعروديوهوهجوهبٌماتتفمالسلاهيلعمسبتفكئاسنضعببهيف
يفضرمينانهنذاتسافهءاسناعدفةنوميمتيبيفوهوهبدتشایتح

نمنيلجرنيبىشيعهللالوسرجرخفتلاقاعيمجهلنذافىتيب
ىتحهامدقطغتهسأرابصاعرخالجروسابعلانبلضفلاامهدحاهلها

یتشرابآنمبرقعبسنميلعاوقرهالاقهعجوهبدتشافیتیبلخد

ءاملاهيلعانببصمثبضخميفهاندعقافميلادهعافسانلاىلاجرخاىتح

روثلاکاهیفلسفيةناجاهبشبضخحناومكبسحمكبسحلوقيقفطىتح
ىلعىلصفربناىلعسلجىتحهسأرابصاعةعجرخمث«نكدملاو
دابعنمادبعنالاقمثمہلعةالصلارثكافمرفغتساودحاباحصا

رکبوبایکبفهللادنعامراتخافهللادنعامنيبوايندلانيبهللاهريخهللا

ایكلسرىلعهللاقاننېفنابكودفننحنلبلاقفداراهسفننامهفو

س١٠



لوسربدتشاولزنمثرکبیبابابالإدجسملاباوبأدسبرمأفركبابا
رکباباناةشئاعتلاقسانلابلصيلفركبابااورملاقفهعجودَهللا

لصيلفهورملاق‹نارقلاارقاذاءاكبلاريثكتوصلافيعضقيقرلجر
لصیلفهورمفسويتابحيوصنكنالاقفىلوقلالتدعفتلاقسانلاب
هيلعهماقمماقنمبسانلامءاشتيناةيشخةشئاعكلذْتلعفامناوسانلاب

هدنعانکةعمزنبالاقو‹اہیبانعهفرصتبحافثدحلکيفمالسلا

ناكوتجرخفىلصينماورملاقفةالصلاىلالالباعدفمالسلاهيلع

نيافمالسلاهيلعلاقربكاملفسانلابلصمقرمعلتلقفابئاغركبوب
یلصیناکورکبیبایلاثعبفاھررکفنوملسملاوكلذهللاىبأيركبوبا

هللاوةعمزنبايىبتعنصاذامكحيورمعلاقفةالصلاكلتريغسانلاب

نکلوىنرمااملاقفكلذبكرماهللالوسرناالاىنترمانيحتننظام

مويجرخمث‹سانلابةالصللانرضحنمقحاكتيأرركباباراملنيح
داكجرخوبابلاحتفورتسلاعفراملفحبصلاةالصيفسانلاونينثالا

راشافاوجرفتفهباحرفدلعهللالوسربمهتالصيفنوفينوملسملا

نمهارالمَعهللالوسرمسبتومكتالصىلعاوتبثتنأمهلا

ملعفةعاسلاكلتاهنمةئيهنسحأعهللالوسرتيأرامومهتالصيف

نعصكدليمهللالوسرلالاكلذكنوجرفنيالسانلاناركبوبا

ادعاقلصفنيالاهبنجىلاسلجولصهللاقفهرهظيفهعفدفهالصم

نتفتلبقاورانلاترعسهتوصاعفارةالصلانمغارفلادعبسانلاملكف

مرحامالإمرحأالونارقلالحأامالإلحاملىناملظملاليللاعطقك
یاهضرمنمقافادقهنانوريمهوسانلافرصناوعجرمث‹نارقلا

یبالآضعبدیيفرضخااکاوسیارفةشئاعرجحيفعجطضافءیرب
ىتحهتغضمفهتذخافتلاقهدیریهناتفرعةرظنهدييفهيلارظنفركب
لقثفهعضومثطقكاوسبنتسأهتيأرامدشأكنتسافهايأهتيطعامثهتنيل

قیفرلالوقيوهوصخشدقهرصباذاوههجويفترظنفىرجحيف
.قحلابكشعبىذلاوترتخافتريحتلقةنجلانمىلعالا

س۱۲



ةعيبنلاةافو

نيبهيلعهتمحروهناوضروهللالوسرَضِبفَو:ةشئاعتلاق

ةداسوىلعهسأرتعضومثادحاهيفملظاملىتيبيفویرحنموىرحس

الاجرنارمُغلاقفىهجوبرضاوءاسنلاعممدتلاىهفسنمتمقو

تامامهللالوسرناوفوتهللالوسرنانومعزينيقفانلانم
عجراکنعجريلهللاونارمعنبسومبهذاكهبرىلابهذهنكلو

ىلاتفتليملفسانلاملكيرمعوربخلاهغلبنيحركبوبالبقأف‹ىسوم
ةدربهيلعیجسموهوةشئاعتيبيفهللالوسرىلعلخدىتحءىش
دقفكيلعهللاهبتكيذلاُثوملاامالاقفهلبقفههجونعفشكفةربح
طلوص

ىلعلاقفجرخفههجوىلعةدربلادرفادباتومهدعبكبصيملمثهتقذ

اولبقاهمالكسانلاعماملفسانلاىلعلبقأفتصنيملفتصناكلسر

تامدقادمحمنافادمحمدبعیناكنملاقمثهيلعیاوهللادمحفهيلع

لوسرالإدمحماموىلتمثتومياليحهللانافهللادبعيناكنمو
اوملعيلسانلاناكف(١)كنيركاشلاىلا...لسرلاهلبقنمتلخدق

امنإوركبىلانعسانلااهذخأوركبوبأاهالتىتحتلزنةيألاهذهنا

هعهللالوسرتافوىلااوعمتجاوسانلالفتحاف‹مههاوفايفيه
ونبلزتعاو‹ةدعاسىنبلةفيقسيفةدابعنبدعسىلاراصنالاتلزتعاو

نبديعسنبدلاخلزتعاو‹ةمطافتيبيفةحلطوريبزلاوعومشاه
اباىتافلهشالادبعونبمهعموركبىباىلاسانلاةيقبزاحناوىصاعلا

لبقسانلااوكردافةجاحسانلارمأبامكلناكناامللاقفرمعوركب

هنودهلهاقلغادقهرمانمغرفيملاهتیبيفهللالوسرومهرمامقافتينا

رمعلاقراصنالانمانناوخإىلاانبقلطناركبىبالرمعلاقفبابل
مكيلعالفالاقفموقلاهيلعالامتامالاركذفناحلاصنالجرمنمانيقلف

١٤١٤۱نارمعلآةروس(١)

۱۳



ةدعاسىنبةفيقسيفمهانيتأفمهيتأنلتلقفكرمااوضقاومهوبرقتالا

تعفتراوطغللارثكنادعبمهيأرقفتافهبعجوللمزمةدابعنبدعساذاف

نبرمعليقودعسنبريشبعيابنملوفركبوباعيوبفتاوصالا

نيذلانمفميوعامأ۾ىدعنبنعموةدعسنبميوعنالجرلاوباطخلا
هيفو(١)بحيهلواورهطتينانوبحيلاجرإçلمهيفهللالاق
ةماملامويلتقفنعمامأو‹ةدعاسنبميوعًارملامعنمالسلاهيلعلاق
مثهيلعىنثاوهللاادمحفةماعلاةعيبعيوبفدجسملاركبوباتاواديهش

تاساناوينونيعافتنسحانافتسلومکيلعتیلوت»لاق

ىوقلاوهقحهيلازاىتحىدنعیوقمكيففيعضلالاقوىنوموقف
امینوعیطالاقمثهللاءاشناهنمقحلاذخاىتحیدنعفیعضمكيف
لبقامث«مكيلعیلةعاطالفهلوسروهللاتيصعاذافهلوسروهللاتعطا

هنفدوهنفكوهلسغىلوتوءاثالثلامويهللالوسرزاهجىلعسانلا

سواونارقشوةماساوىلعومتقولضفلاوهانباوسابعلاهمعهلكهرماو
نوملسملاهيلعىلصوهئارونمكلديهصيمقهيلعولسغفراصنالانم
فوجيفءاعبرالاةليلنفدونايبصلامثءاسنلامثلاجرلاماماريغنماعيمج

رفحوصيمقالوةمامعاهيفسيلةيلوحسباوثاةثالثيفنفكوليللا
رخاواهشرتفيىتلاهتفيطقهعمتنفدوهيفضبقىذلاهعضومتحتهل

نيملسملاةبيصمهتومبتمظعفسابعنبمقكعهللالوسربادهعسالا
`لهأرثكأمهوقافنلامجنوةينارصنلاوةيدوهيلاتبأرشاوبرعلاتدتراو
ماقفیراوتفاهلماعدیساباتعمهفاخیتحمالسالانععوجرلابةكم
مالسلاهيلعدمحمتومنالاقوهيلعیاوهللادمحفورمعنبليهس

..هباومهامعسانلافكوهقنعانبرضانبارنمفةوقالإمالسالادزي

۸١۱ةبوتلاةروس()

ا١٤



ركبیباةفالخركذ

هنعهللايضر

الاهتعيبنعفلختيملءاثالثلامويةماعلاةعيبدجسملايفعيوبام

دعبولقاليقوةمطافتومدعبورهشأةتسدعبلعهعيابفانركذنم
رمعدارأوهدابعنبدعسالإفلختنمعيمجهعيابوتاعجارموتابطاخم

سانلادهزاركبوباناکوكلذنمدعسنبريشبىبأفةعيبلاىلااجلينا

ةلمشلاوةءابعلاسبليناكوهسابلوهماعطوهقالخايفاعضاوتمهرتكاو

قفناامیصواوهدعبباطخلانبرمعىلاكلذدرتناةشئاعىصوأف

ءادغوهنسحلالاقهنعىضقينامهردفالاةينامتوهولاملاتيبنم

للحلامييلعومهكولمومهفارشاوبرعلاءامعزتمدقو‹مويلامهضعب
نمهيلعاماودهاشاملفرّبحلاوناجيتلاوبهذلابلقثلاىشولادوربو

نيعأيفةبيحلانمهللاهسبلأاموراقولاوكسنلاوعضاوتلاوسابللاودهزلا

ريغدبعفلاهعمومدقیریمحلاعالكلاوذمہمهبهذماوبهذسانلا

هفتکىلعقوسلايفىشميامويفردقوهيزبايزتودهزوعزفهتريشع
راصنالاونيرجاهملانيبانتحضفاولاقوكلذلهتريشعتعزففهاشدلج
مالسالايفارابجةيلهاجلايفارابجنوكاناىنممتدرامهللاقبرعلاو

‹ةينافلاايندلايفدهزلاوهللعضاوتلابالابرلاةعاطنوكتالهللاوال
امويهوبأهعموهلعفبايسأتعضاوتلاودهزلاهمايايفسانلاىلعبلغف

حبصينمىلعهدئاقللاقفقلمتيوهلللذتيوهونايفسيلاىلعحيصي
تیدعتدقلقیتعایكتوصعفرتنايفسىلاىلعالاقفنايفسىباىلعلاقف

لجوزعهللانالاقفهرضحنموركبوبامسبتفكرادقمتزجوكروط
نيرخاهبلذاواموقمالسالابعفر

١۱



سبلكرنادلجمحنسبلفمايأةرشعبهفالختسادعببرعلاتدتراو
داهجلادعاسنعرسحودجلاقاسنعمفرمشوعضاوتلابوثنينمؤملل
امواوكرتينااوراشأفمالسلاهيلعيبنلاباحصارواشامدعببرحلاو

مہفعهللالوسرجلاعاملوطلبرعلابمشةقاطالاوراتخا

مهددعةرثكعمهوركملاوةقشملاوةدشلاوىذألاوبيذكتلاوداهجلانم

اوکسمتینااوضرفمهبرحبمحلةقاطالنوكينااوفوختومهتكوشةدشو
ملولهللاوركبوبالاقف‹مهسفنالاوراتخااموسانلااوكرتيومهنيدب

ىلااوعجريوأتومأىتحىدحوىسفنبمهتدهاجلىنرزاؤيادحادجا

لتاقوليذلاٌرمشفهللابقحلاىتحمهتدهاجلالاقعىنماوعنمولومالسالا
هجومثةرشعىدحاةنسكلذوقحللنينعذماعيمجاوداعفدترأنم

اتئاموفلأنيملسملانمدهشتسانادعبةمليسملتقفةماجلاىلاادلاخاهيف

نبرجاهملاثعباميفونارقلااوعمجةئامعبسمهنمةئامعبراوليقولجر
یاللاقفدیدحلايفاريساهبیتوأفسيقنبثعشالابرحىلاةيماىلا

كبرحلىنقباهلعفءوسوهلئاذرهيلعدعوهيلعدشوهخبونادعبركب
.ركبوبالعففكتخاىنجوزو

ب١٦۱



تاحوتفلا

انوصححتففسرفلالاتقلقارعلاىلاريسينادلاخرما(١رايفو
مهلتاقفىیرسکحلاصمبحاصاہیفیقلف‹ةريحلاغلبناىلاهقيرطيف

وباسانلابجحوةريحلالهاحلاصفنيملسمللهللامهمزهفاديدشالاتق

دلاخىلابتكومورلالاتقلماشلاىلاةديبعاباثعبفرصنااملفركب

ىلعاولزنفحلاصوانوصحهقيرطيفحتفونيملسملاىلعاريماهدينا
مزهفنوريحوةلمرلانيبنيدانجابمورلاعومجباوقتلاواهولاصوىرصب
ماعكلذوفالاةئالثةكرعملايفمهنمتامديدشلاتقدعبنيكرشملاهللا

.ىلوالایدامجيرشعةثالث

هرجهللرشعىدحاةنسيفيا

س۱۷



هتافو

ةرشعثالثةنسةرخألاىدامجنمنيقبنالءاثالنلاةليلىفوتو

.هعهللالوسرفلخنفُدو

۱۸



هلئاضف

هللالوسردنعةلزنمولئاضفهلورابخاولاوحاهللالوسرعمهلو
هلیبسكلسنمريخوهادہبیدتهانملضفاوهوهريغاہیفعمطیال
مالسلاهيلعهللالوسرهيفلاقو‹هرثاعبتانملمکاوهبیدنتقانممتاو

ءادردلايبانع.يتمابيتمافآرأةياوريفوركبوبايتمابيتمامحرا

ريخدحاىلعتبرغاموسمشلاتعلطاملاقيعهللالوسرنا
وهوهفلخهتالصوهللالوسرنيمنعهسلجمناكو«ركبىلانملضفاو
مهصلخاوامالسإسانلالواناكوىشماذاهولتيواعداذانمؤيىذلا

لوسرىلعمهطوحاوةبحصمهنسحاوابلقهللمهفوخاوانيقيمهدشاواناميا

اناکمهللالوسرنممهبرقاوقباوسمهرثکاوبقانمْمهلضفاوعهللا

هدنعمهقثواوهيلعمهمركاوًاتمسوالضفواقلخوىدههبمهيبشاو
هنيقيةرثكوهبرقماتوهلضفلاكىلعلدتثيداحايبنلانعهيفتدرو

ايقتماقيدصهامهللاناكافكوهبقانموهلئاضفيفامبلطافهنامياخوسرو

ابحاصهامسونوقتلامهكئلواهبقدصوقدصلابءاجيذلاو

ةرجمحلايفهللالوسرقفارهناو(١)هاتعمىلا...راغلايفامهذانينثا

اودعقذإهعمماقاواوفلختنيحيعهللالوسرعمراسو‹هركلانطومو
ليقلبةالصلايفهللالوسرهفلختساوربصلامركادئادشلايفربصو
تفعضذایوقیلوتاملفناناهيلعفلتخیالناهلبتکيناداراهنا

نيحرمالابماقواونهونيحضہنواوناكتسانيحزربوتنبجوهباحصا
الوقمهغلباواتمصسانلالوطاناكاوفقونيحهللاةوقبىضمواولشف
اوفعضهنعاملقثلمحفالمعمہنسحاوانيقيمهدشاوابلقمهعجشاو

اماوعزجذِإربصواولفسذِإالعواولماامىعارواوعاضاامظفحو

٠4ةبوتلاةروس(۱)

س۱۹



هيفقدصفصاوقلاهلزلزتالوفصاوعلاهكرحتالىذلالبجلابهببشا

مظعكسفنيفعضاوتمكنيدرمايفىوقكسفنيففيعض»مالسلاهيلع

مالسالانعهللاهازجف«ضرالاوتاومسلالهانمبوبحمهللادنع
.اريخ



هنعلاعتهللایضر

دبعنبحابرنبطرقنبیزعلادبعنبلیفننبباطخلانبرمع
هتینکوماوعاةعبرابةرجحلالبقملسابعكنبىدعنبحازرنبهللا

.لطابلاوقحلانيبقرفهنالقورافلاهبقلوصفحوبا

همالسا

هيقلفهباحصاویبنلالتقدیریجرخوهفیسحشوتهناهمالساببسو
اهجو.ةمطافهتخاىلاهفرصفاملسمناكوىودعلاهللادبعنبمعنماما

بابخناکوامہرمامقيناهرمافلاقفناملسمامشودیزنبدیعسهمعنبا

اوسحااملفةءارقلاعمرمعانداملفامهملعيلاملافلتخيترالانب

اهذخفتحتبابخهيفاهملعياحولةمطافتلعجوبابخىراوتهب
قرفهتخاجشوامہبشطبنایلامهرمالافارکنافعمامعامهأسف

هتفاخفاراقناكوةفيحصلاىنطعاهتخاللاقومدلاىأرالمدنواهل

الااهسمبالوككرشىلعسجنتناتلاقواهأرقاذإاهدرينافلحفاهيلع
دقوبابخجرخفاذهنسحااملاقابنماردصارقاملفلستغافرهاطلا

مكحلاىيابمالسالاديامهللالوقيُدَْيَعهللالوسرتعملاقفهيفاوعمط

يفوهلاقفملسادمحمىلعىنلدلاقفباطخلانبرمعبواماشهنب

رمعاذهلاقفبابلاللخنملجررظنمهاتااملفافصلادنعتي
ارشداراناوهلهانلذباریخدارانافهلنذئاةزمحلاقفافيساحشوتم

ذخافةرجحلايفمالسلاهيلعهيقلفهلنذئامالسلاهيلعلاقفهفيسبهانلتق
یہتنتكارأامهللاوفباطخلانبايكبءاجاملاقفهذبجمثهئادرعمجمب

هبءاجاموهلوسروهللابنموألكتئجلاقفةعراقكبهللالزنيىتح
نماوقرفتوملسادقرمعنااوملعفهللالوسرربكفهللادنعنمقح

ہہ۲ا



احتفهمالساناكفةزهحمالساوهمالسابمهسفنايفاوزعومهناكم

لواوهوضارهنعوهوهللالوسرىفوتو‹ةمحرهتفالخوارصنهترجهو
لدعلاوعضاوتلايفركبىلافيدرناكونينمؤملاريمأبىمستنم

فوصلانمةبجلاوةءابعلاسبليدهزلاومعطملاةنوشخوسبلملاوقالخالاو
هللاهقزروىلاعتهللاقحيفاديدشهفتكىلعةبرقلالمحيومدالابةعقرملا

رمعهبشویسیعومهاربابركبابامالسلاهيلعهللالوسرهبشهيبه

فيللابدودشمهلحرولمجلابكريامرثكاوةفأرلايفحونوىسوهب
اریخمکنمانیلارهظانمهبطخضعبيفلاقوهكلسمهباحصاكلسو

هيلعهانضغبوارشهباننظارشمکنمرهظانموهانببحاواريخهباننظ

ذخاوفعضريغيفنيلوفنعريغيئةدشعبراالاانحلصيالهيفلاقو

مہبرضیفاہبکریرالاقفلیلبارانیاروهلميفهعضووهلحنملام
ابتبصنردقونوغاضتيراغصةيبصباذافمهنماندىتحلورهفدربلاوليللا

كيلعوتلاقفونداأءوضلاباحصاايمكيلعمالسلالاقفرانىلعةأرما

ليللاانبرضتلاقةيبصلالابامومكلاباملاقفعدوأريخبندأمالسلا

لاقرمعنيبواننيبهللاواومانيىتحاهبمهتكساردقلاتبصنوعوجلاو

یتحهعمنبعجرفانعلفغيوانرماىلوتيتلاقرمعمكبىرديامو
یتحهرهظلعهلمحفمحشةبكوقيقدنمالجعجرخافنهدلارادا
كرحااناويلعىرذةأرملللاقفائيشقيقدلانمجرخافلوريمهاتا

كرتواوعبشىتحلازامفاهيفاهغرفافةحفصبهتتأفردقلاتحتخفنيوكل
ريمانمرمالااذہبیلواتنکاریخہللاكازجلوقتىهوماقمثقابلااف

ءاشناكانهىنتدجونينمؤملاريماتئجاذااريخىلوقلوقيونينمؤللا
نوعرطصيةيبصلارصباىتحفرصناامفديعبريغالبقتسمصبرتوهللا
هلامعرمأيناكوتیأرامیرایتحفرصنانادیرااللاقفاومانمغ

ةيزجلامثمالسالاىلااوعديىتحاولتاقيالواوردغيالوةأرمااولتقيالنا
امٹدرفلامانمنيميظعنيطفسبهلامعضعبهيلالسراو‹اولتوقاوباناف
.امهبقحاضشيجلانالاقوهيلا

ہہ٢۲



تاحوتفلا

اباىلووتارفلاوةليالاوصحتحتفهتفالخنمىلوالاةنسلايفو
ةديبعاباثعبايفوندرالاةعقوايفو‹ادلاخلزعهلكماشلاةديبع

تحتفرشعةعبراةنسيفو‹رسجلاغلبفقارعلاىلايفقثلادوعسمنبا

مهضعبهرکذاذكبجروأرخآلاعيبريفصمحىلاافوحاموقشمد

رشعةسمحماعيو‹ناضمررهشيئمايقلابرماايفوكلذريغليقو

محنکيملفةديبعىباديىلعمورلاةكوشاهبهللارسكوكومريلاةعقو
مهنولتقينيملسمللمهفاتكاهللاحنمفلاةئامعبرامهناليقاهدعبةعقو

ةيوهاىلعفرشمناكمىلااوهتنافاضعبمهضعببكرواوءاشفيك
امدعبةكرعملايفافلانيسموحنمنملتقوفلاةئاموحنمنمطقاست

ىلاةميزحلاتهتناولبجىلعداولكيفمهنولتقينوملسملامهعبتواوربدأ

ةيسداقلاةعقواميفو.ةينيطنطسقلاىلالحتراوةيكاطنايوهورصيق
نبدرجدزیلماعمسرسرفلاىلعوصاقوىلانبدعسديىلعقارعلاب

ةمقلعنبلالهلتقونافلانيملسملانماهيفدهشتسافىرسك
اهلكندرالاتحتفاهيفو‹افلانيسموحنرساوفلاةئامهعملتقواقسر

ةيباجلاةديبعوباحتفةرشعتسةنسيواحلصتحتفةيربطالإةونع

عبسةنسيفو٠«سدقملاتيبحتفوماشلارمعمدقايفوقشمدلمعنم
نيرشعةكمبماقاومارحلادجسلملارمعىنبوةريزجلانمرادتحتفةرشع
هيلعيبنلامعسابعلابرمعىقستسافةدامرلاماعيهوةالصلارصقياموي

مهناكماوقسفمالسلاهيلعكيبنمعبكيلاعفشتسنانامهللالاقفمالسلا

نوعاطعقورشعةينانماعيفو«قراسلاديعطقاهيفكرترمعناىتأيو
يهوافلانورشعوةعضبنيملسملانمهيفتامنيطسلفوندرالابساومع

طاشمشواهدلاتحتفاهيفوذاعموةديبعوباتامايفوةلمرلانمةيرق
حتفرشعةعستماعيفو‹روباسينوتاهملاوناولحولصوملاونارحو

۳٢۲



تغلبحوتفلاحتفىمستوقارعلاضرانمالولجماشههيخانباودعس
ىصقايفقبيملوةيراسيقةيواعمحتفايفوفلافلارشعةيناثاهمئانغ
رمعتبثاونايفسىلانبديزيتامابيفونيملسمللودعهانداالوماشلا

هيلعىبنلادجسممدقميفرمعدازاهيفوماشلاضعبىلعهناكمةيواعم
ةيكاطناتحفاميفورصمصاعلانبورمعحتفنيرشعةنسيفو«مالسلا
نوداہیفوزاجحلاوةنیدملابناكنموربيخدوهيرمعلجأاهيفورتستو
كلبقنمیربنتنكناف»دعبامارصملینیلابتکاہیفونیواودلا
لأسنفكيرجيىذلاراهقلادحاولاهللاناكناوىربتالفكتوقوكلوحبو

لينلايفباتكلاصاعلانبورمعىقلاف«كيرجينأراهقلادحاولاهلل
دقوةدحاوةليليفاعارذرشعةتسهللاهارجافمويببيلصلامويلبق

‹اهاوباىضرادقةنيزلاعاونأبةالحمركبةيراجهيفنوقليكلذلبقناك

ةعقواهدعبسرافلنكتملودنواهنةوزغتناكنيرشعوىدحاةنسيفو
رفقاصاعلاىبانبناثعحتفاميفوةيردنكساصاعلانبورمعحتفايفو
اھکلمیریمحلابابلتقوجوتمهريغونامُعلهانمفالاةئالثيف
يفو‹افلانيثالثبةرصبلايفهتقطنمتعيبوافلانيئالثيفوهوكرهش
امديناسةوزغتناكاهيفوىلوالاناجيبرذاتحتفنيرشعونيتنثأةنس
ةحاسملفينحنبناثعرمعثعبايفوةيرومعةوزغوماشلاضرانم
نيرشعوثالثةنسيفوافينوفلافلاةئامجارخلاغلبفقارعلاضرا

نادمشورخطصاحاتفاوبعكنبةبطرقديىلعىرلاحاتفاناك

ةيقيرفاوزغصاعلانبورمعداراوسلبارطوترستحتفوناببصاو
الاهبرودغمةرداغةقرفمامنكلوةيقيرفابتسيلاهنارمعهيلابتكو
.رمعلاقامىلعرمالاناكوتيقبامدحااهوزغي

نبرمعةفيلخلالبقنمنامُعىلعايلاويفقثلاصاعلايبانبناْثعناك(١)
يدزالاروسنببعكمہیفسرافیلانامُعغلهانمفالاةئالثيفراسو٠«باطخلا
.مالسالايفةرصبلاىلعضاقلوا

س٢٤۲



هفقاوم

تمقنكلذلوقحللةقفاومهلاعفاتناكفرمعددسهللانا:ملعاو

مهقحىبنلاةبارقهعنماهنم‹هللاباتكايففلاخاولاقاروماهيلعةعيشلا

هرماىلوتييذلاناكو«ىرقلايذو»هلوقبمحلهللالعجىذلاسمخلانم

ناکوهتفالخلوايفركبوباهارجاوىدسالاةيمحملوسرلانامزيف
اممالدبمهءامإهبحكنيومشاهىنبماتياىلعهيرجيمالسلاهيلعيبنلا

بوقعيوباخيشلالاق.‹سانلاخاسواىهىتلاتاقدصلانمهبمهرهط

دحاهزوبجیملورظنوهاریاربهعنم«لدعلا»باتکيفمهاربانبفسوی
هناكلذودبعتلاوسايقلازاوجىلعليلدوهوراصنألاونيرجاهملانم
اليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاةمحازمنعمههزناطعلابمهانغاا

مهولقةفلؤملاعنماهنمو‹ةاكزلايفنيكاسملاوءارقفلاةهحازمنعمههزن
ايقحمالسالاناكذاكلذلاقفكلذيفهلليقفتاقدصلانممهمهس
نألةدامرلاماعقراسلانععطقلاطاقسااهنمولزبدقفنآلااماو

يفمهضعبدخاهبودودحلااهباردتةهبشاهنارظنفقافألاتمعةبغسللا

لهاىلعهللاهبجواقحلاقوريغلالامبكاللانمسوفنلاةيجنتزاوج
ىجنيلءاملاوماعطلابحاصلتاقيناهلزوجيهنامهضعبركذولاومالا

اهذخاوةدامرلاماعةقدصلاسانلاىلعكرتهنااهنمو‹هعنمناهسفن

لدبتولاومالالاقتناعملدعلابحاصلاقنيترملباقلاماعلايف

تيلاواتيمىحلاواارسعمرسوملاوأارسومرسعملاعجراميرفلاوحالا
ىعمةمالاتعمتجاامدعباهبابرانعدالوالاتاهماقتعاهنااهنمو‹ايح

هنمیأرهلادبمثرمعوركبىباومالسلاهيلعىبنلادهعىلعٌءامانهنا

ةمرحبةمزحتقحلااريخالاتدرااملاقفبتوعفنهيلاومىلعنهقتعينا

ريغيفءامالاماكحااہيلعیرجیواهالومةايحةدمريغالاهعيبعنمىا
فعضاوبلغتىنبیراصنىلعةلذلاوةيزجلامساطاقسااهنمو.كلذ

س٥۲



نونمؤيالنيذلااولتاقإ»لوقيلجوزعهللاوةقدصاهامسوةقدصلاميلع

مهودينعةيزجلااوطعيىتح..هلوقىلا..رخآلامويلابالوهللاب
ميتعضراوبراجتلاناهنعهللاىضررظن(١)«نورغاص
ةيزجلانماوفنافدبالالهلهلادهعنمكلذىلعمهواهنابلابورحلا
نيملسملاىلعىراصتلاةدضاعملةينيمراىلاةلجدوتارفلاعطقباومو

كلذىلعمهحلاصفةيزجلاوفيسلانيبرمعمهريخنيحفيسلااوراتخاو

ةياكنلهااوناكومالسالامهبهللاديأفودعلانيبومهنيبنوملسملامهلعجو
نمسانبنيدلااذهديؤيلهللانالاقمالسلاهيلعهللالوسرنارهظمث

كالمالادزابنمو‹هللاهقفوذارمعهللاركشفتارفلاءىطاشيفةعيبر

مهقتعاونيملسملاشويجاهزاحنادعباهبابراىلاءىفلانملوصالاو
رارحالاماكحاعيمجىرجاومحلاديبعاوناكنادعبنيملسملاىلع

لوسرمسقتبوكلذبضروعفهباتكيفةمينغلامنسقدقلجوزعهللاو
مالسلاهيلعهللالوسرلعفبباجأو‹مئانغوالوصااربيخمالسلاهيلعهللا

دقومهريغوسرفلاىلارظنلدعلابحاصلاق‹مهدلبوةكملهايف
ودعلامهيلعركيفاهباولغتشالضرالامهنيبمسقولواهنوصحبتقلعت
ةريثكمئاغمهللادعومئانغلانممحلهللاداراامعطقنيوداهجلالطعيف

جارخلاكةييرضنيملسمللمهيلعبرضواهبابراىلااهملسو()اتو
دعبزاجحلانمدولاهؤالجااهنمو‹داهجللنوملسملاغرفتواهنوذخاي

عمتجيالئلنارجنىراصنالجاویدفوربيخنمهلوسرةمذوهللادهع
مسقونيواودلاهنيودتوراصمالاريصمتانمو‹برعلاةريزجيفنانيد

ةمذلالهألونايبصللوهيفديبعلاورارحاللبرضوليضفتلابءىفلا
نيملسملايفهلعجوءىفلامسقهللالوسرناكدقولامعلاهتم

٢۲ةبوتلاةروس(١)

س٢٦۲



ريثکوةروهشمةريثكلئاضفهلوةيوسلابمسقركبوباوةقافلالهاهبرثاو
رکبوباوانأتبهذركبیبايفوهيفمالسلاهيلعهللالوسرلوقيام

تفلخامبلاطیبانبىلعلاق‹رمعوركبوباواناتجرخورمعو
.شعنلاىلعوهوهبطاخيكنمهلمعلثمبهللاىقلانابحاادحا

۲۷



هفالختساوهتافو

ةۇلۇؤلىباةنعطنمنيرشعوثالثمامتةجحلاىذنمنيقبعبرالىفوت
ةثالثهعمنعطوحبصلاةالصلربكامدعبهللاهنعلةبعشنبةريغملامالغ
ٹالتنباوهوهيبحاصعمةشئاعتيبيفنفدوةعبسمنمتامرشع

ماياةئالثىلاةتسنيبیروشاهلعجلبةفيلخادحامدقيملوةنسنيتسو

ايحرمدلقتالاقففلختسانطنيحهلليقوبيهصهيلعىلصو
اھکرتوكءاجمثمنغوالباىعاركلناكءولهللادبعهنباهللاقفاتيمو
هللالوسرناوهنيدظفحیهللانالاقفدمحمةمأبفيكفعيضهناتيأرل

سفنتذاهنعهللایضررمععمیشماانانیبسابعنبانع۽فلختسيم

كنماذهجرخأامهللاناحبستلقفهعالضاتضفدقهناتننظاسفن

دمحبتناتلقدمحمةمالعنصاامىرداامكحيولاقمظعرمالالإ

العىنعيسانلاىكزاكبحاصلوقتكارالاقكلذعنصتنارداقهللا

ريثکهنکلوترکاهنالاقهرهصوهتبارقوهلمعوهتقباسللجاتلق

باقرىلعىنبتلمحتلعفوللاقناثعفتلق«حازملاىأ»ةباعدلا

بثوفاولعفللعفولولعفلتلعفولهللاوهللاةيصعمبمهيفنولمعينيملسلا
ىناريلهللاناكامىولبهبلاقفهللاديبعنبةحلطفهولتقفهيلاسانلا

ريبزلافتلقوهزلانمهيلعوهامىلعوهوعدمحمةمارماهتيلوا
لاقضاقوىلانبدعستلقدملاوعاصلايفسانلامطاليناكاذإلاق

فيعضهنکلترکذلجرلامعنلاقنمحرلادبعتلقكلذبحاصبسيل

داوجلافعضريغيفنّيللافنعريغيفىوقلاالارمالااذحلصيالو
..هنعىضرورمعهللامحرفلخبريغيفكلسمملافرسريغيف

۸٢۲—



نافعنبناڅعةفالخركذ

ةرغيفعيوبفانمدبعنبسمتدبعنبةيمانبصاعلاىلانبا
كلذونيرشعوةعبراماعتبسلامويماياةثالثبرمعتومدعبمرحلا
ابااورمافرمعنبهللادبعمهعموتيبيفىروشلالهاعمجدادقللانا

اسلجفةبعشنبةريغلاوصاعلانبورمعءاجفمهبجحينايحمجلاةحلط
يفانکوانرضحالوقتناناديرتلاقوامهماقاودعسامبحصفبابلاب
رمعسفنببهذىذلاوةحلطوبالاقفرمألايفموقلاسفانتفىروشلا
دعبنمحرلادبعىلارمالااودرفكَرمأىتلامايالاةثالثلاىلعكديزاام
اقثومینطعالاقفنسحلااباايلوقتاملاقايلعالإاہنمهسفنعلخنا

مهاطعاومهقانيمذخافاريخةمالاولأتالوىوحلاعبتتالوقحلانرثؤتل

هنسلناثعراتخافراتخينمباوضريناویوهنوداوراتخیناىلعهلثم
دهشيملالجركرمااولوتالهللاكدشانأدوسالانبدادقملالاقوهتقباسو

سلجنامهبصغىتحسانلاعمتجاوناّثعىنعيدحامويرفوناوضرلاةعيب
قدصدادقملالاقفايلععيابفنوملسملافلتخيالاتدرانارامعلاقف

ناکوناثععيابفنالوقفلتخيالاتدراناحرسیبانبالاقو‹رامع

ىبانبهللادبعلاقو.مالسلاهيلعىبنلادهعىلعمالسألانعدترادق
رامعلموزخینبنملجرلاقفةيماونبومشاهونبملكتفتقدصةعيبر
نعرمألااذهنوفرصتفيكفهنيدبانزعأوهيبنبانمركاهللانالاقدقو

لازاموشیرقریمأتوتنااموةيمسنبايكروطتودعدقلمكيبنتيب
نلمعيلهقاثيموهللادهعهيلعذخانادعبناثععيابىتحنمهحرلادبع

مترهاظتاملوأاذهسيلىلعلاقفمالسلاهيلعهلوسرةنسوهللاباتكب

.ةيماونبهعموهرادلخدعيوباملف‹ناعتسملاهللاوليمجربصفانيلع

ینبایلاقفالاولاقیمعاناکدقوےکریغنمدحامکیفانایفسوبالاقف

س٢۲۹



مكلاهوجراتلزامنايفسوباهبفلحييذلاوفةركلافقلتاهوفقلتةيما

راصنالاونيرجاهملاىلاانوكلذناكناثعهلأسومكنايبصىلانريصتلو
.مالكلانماذهريغو



هبراقآهتیلوت
ورمعلزعمهقسفىلعهبراقایلویورمعلامعلزعيفعرشم

نبدعسوحرسىلانبدعسنبهللادبعاهالوورصمنعصاعلانب
مثةريسيمايادعبهلزعمثةبعشنبةريغملااهالووةفوكلانمصاقوىيا
يدوعسملالاق‹طيعمىلانبةبقعنب(١)ديلولااهالووهلزعمثادعساهالو
ىسوموبالزعورانلالهانمهنامالسلاهيلعىبلاربخانموهو

اماعرشعةتسنباوهورماعنبهللادبعاهالووةرصبلانعىرعشالا

هعمسیلوىلعدبعمنبلبشلخدهناكلذببسوكلذريغليقو
ريحتمواهلبننودیرتريغصشیرقرشعمایمكيفامالاقفیومالإ
ىرعشالااذهممعطقاامىلعهمسابهّونتلانوديرتلماخوأهانغنوديرت
وهورماعنباىلاراشاوافنموناثعلاقفامضقوامضخاهلكأيقارعلا

دیعسوماشلابنایفسیبانبةيواعموسمتدبعنببيبحىنبنمهلاخنبا
ديرطوهیدوعسملالاق‹ناورمهنباوصاعلانبمكحلادروصاعلانب
هریغلاقیہتناهراوجنعهافنوةنيدملانعهبرغىذلايعهللالوسر

ءانتقاورمخلابرشرثكوايبافهادريناهدعبنمرمعوركباباناثعبلط

نماہباوبالعجورجحلابهرادديشیدوعسملالاق‹همايايفلاومالا

ىرقلاىداوباعايضوةنيدملابانويعوانانجوالاوماىنتقاورعرعلاوجاسلا

رصعيفكلذلبقنكيملوهريغلالاومادعنادعبلاقمثامهريغونينحو
ةحضاوةداجتناكلبهنعهللاىضرانفصوامنءىشباطخلانبرمع

قفنادقواذهانرفسيفانتقفنيفانفرسادقلهدلوللاقدقوةنيبةقيرطو

رفكلاسوؤرنموهوةعهللالوسرلىذالاديدشطيعميلانبةبقعناك(١)
هلتقدنعلاقوهلتقبمالسلاوةالصلاهيلعيبنلارمأوردبةكرعميفرساو‹هكمب

‹رانلاةيبصهئانباللاقيناكف.رانلامالسلاوةالصلاهيلعهباجأفدمحمايةيبصللنم

نااونمآنيذلااميأايإطىلاعتهلوقلزنهيفف‹نارقلاصنبقسافةبقعنبديلولاو

نيبابرحعقوينأداراهناكلذوةلاهجبًاموقاوبيصتنأاونيبتفًابنبقسافكءاج

.قلطصملاينبنيبويعلوسرلا

س٢۳ا



نبرامعنيبةاشمويلكضرفوارانیدرشعةتساحیاروايداغةجحيف

دوعسمنباوجارخلاىلعفينحنبناثعوةفوكلارغثىلعالماعرساي
هئامدنعمبرشيناكفديلولاامامويلكسانلاملعتولاملاتيبىلع

ینقساوبرشاهدوجسيئلاقلیقیدوعسملالاق‹كدیزالاقواعبرا
بجعاامهللاوريخلاديزمهللاكدازالانديزتال:ناليغنبباتعلاقو

X٭*٭

١ةنيقورخدنعاديعبتسلو
لزعمريخلانعدلصافصبالو

یتماهرمخلانمیورایننکلو
لشلشتلابحاشلاباللاىشماو

:ةئيطحلالوقيكلذيفو

تحتدقویىدان

یىردیياموالتعديزا

اولبقولویىرخامهديزيل
رشضشعلاىلعمهتالصتتال

ولوتیرجذإكنانعاوسبح

یرجتلزتملكنانعاولخ

برشهتموادموهقسفرهظوهلعفةفوكلابعاشویدوعسملالاق

هباوتافلقعيالناركسوهوهمتاخاوذخافةعامجهيلعمجهو‹رمخلا

نمعاوناهعمايدوديلولاذختاومهرودصيفعفدومهرجزفناثع

ب۲۲



رهظاتالايخلانمابرضدجسملايفهارأفهذوعشلاوتالايخلاورحسلا

ةقانیدوہیلاراصمثدجسملانحصيفضكريسرفىلعاميظعاليفهل
برضوهربدنمجرخيوهيفنملخديرامةروصيفهارأولبحىلعىشمي

بعكنببدنجطرتخافلجرلاماقفهمسجوهسأرنيبقرفلجرقنع
برضفناطيشلالعفنمذاعتسانادعبهفيسريهزنباليقوىدزالا

ديلولاهنجسفاقداصتنكناكسفنيحالاقفهسأرنابأةبرضیدوہیلا

ناركسهجولاقلخمديلولاوناثعتاموناجسلالتقوناجسلاهقلطاف

ةوتفوبارشبحاصديلولاناكىدوعسملالاق‹ةعساوتابغصمهيلع

.نوجمو

تم



هتادحا

كېتناوعبرألامرحلانيملسملانمكهتنا(١١لدعلابحاصلاقو
مشاوماومهئامدومهيدىلعهوفلختسااهالوا‹عبرألامرحلانوملسملاهنع
نيبمكحيلةنوخلاءافلخلاوةرجفلاوةملظلانيملسملاىلعىلوفمهتاناماو

مهئامدومهجاوزاومهجورفومهتاكزومهتالصىلعوهللانيديفسانلا
مظعايفهلامعنملماعمہبیلصدقواذهنممظعأیغبیفمحلاوماو

ةالصراصنالاونيرجاهملانمرضحمبةفوكلاوهومهراصمانمرصم
نبالاقفمديزاالالاقوماقفلابورغشفناركسوهواثالثحبصلا
ماهضرتفاىتلااياطعلاهعنمةيناثلاو.ناتنتكثالثنمانبسحدوعسم

هتبارقیوذىلعلاومالاتويبرصقوهنعهللاىضرباطخلانبرمع
راتسالاهكتهوراشبالاهبرضةثلاثلاو‹ةباحصلاءاربكاهنمعنموهماحراو

رذابادرطمالسلاهيلعىبلاباحصالضافانمنيحلاصلادرشودرطو

يفیفوتفهعالضاترسکفدوعسمنبابرماورامعنطبقتفوهريسو

:هلوقىلعقاوسالايفلبنحنبانمحرلادبعبفيطوكلذلالخ
X *

انبدقنمامالاناف

ىدحلاهيلعقيرطلاراتم

ةليغاشرداذخاامف

یوهفامردالعجالو

ءاملعنميرئازجلايلالجراولامهاربانبفسويبوقعيوباةمالعلامامألاوه(١)
قيقحتلايفاديعباوأشعطقو.ملعلايفاميظعانأشغلبيرجحلاسداسلانرقلا
ناهريلاوليلدلاباتكوفاصنالاولدعلاباتكابنمةديدعتافلؤمهل‹يملعلا

كلذركذدقوةيقارلاةيملعلاةميقلاتاذبتكلانمريتعيوبتكلانماهريغوريبكلاريسفتلاو
ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوهتعبطيذلايلاثلادلجملاناهربلاوليلدلاهباتكيئ

س٢٤۳



دابعلاسمحناورمتيطعاو
یعسنمیفكراشتابيهف

مالکیپتنابتکامنیملسملاصاوخيفهلامعىلابتكةعبارلاو

نبهللادبعىلابتكىذلاوهفناثعبتكاماما‹اصخلمبوقعيوبا

نيرجاهمللدوهعلاوقيئاوملاهئاطعاوهتبوتدعبسانلاعجرنيحدعس
دعباماهلامعلزعيواهلطعىتلادودحلامقيوملاظملادريناراصنالاو
منماذكبانالفواذكبهبداانالفومهقانعابرضافانالفوانالفرظناف

دبعاماو۽نیعباتلارايخنمموقمہنموعهللالوسرباحصانمرفن

اهلكةنيدملاهبفاطفريعبىلعهلحوطوسةئامهبرضلبنحنبنهحرلا
اربیخنكسيناىلعدعبهجرخاونجسلايفهبىمروديدحلايفهقثواو

ىلعدرنیحرذیابهلعفکفمهدرطونيحاصلاديرشتاماو‹«توميیتح
تاوىلاعتهلوقبةاكزلاريغقحلالايفسيللاقذإهسلجميفبعك

لقتنافكهجوبيغىلكاذارثكااملاقف(١٠ةيالا..هبحىلعلاما
بولقلاكيلعدسفاالإوكيلارذابالمحاةيواعمهيلابتكفماشلاىلا

نمةسممهبدرطيسبايبتقهيلعريعبىلعالومحمهلسرافهلسرالاقف
قافااملففلتيداكوهذاخفانطاوبتخلسنادقوةنيدملاىلاةبلاقصلا

ىلالسرأدقوهوبذكيلصاعلاىياىنبايهدقوهرضحاةليلنيرشعدعب
تريغامواريغهللاىناماملاقفانيعريعلهللامعنااللاقفاهعمجفشيرق
انينىلعتبذكلاقفتلدبالوهيلعىبلاتقرافىذلادهعلا

انيأردقوانيلعنيملسملابولقتنغضوانيأرتقرافواننيديفتنعطو
ريخىلعمکلدالهلعلاقو«ضرالانمهيفننواهبلصنواهلتقننا

هيلعفابذاككيناءنوعرفلآنمؤمةلزنمهولزناادشربرقاوكلذنم
ملكتناغعلاقنادعب(۲)4باذکلوقىلا...اقداصكيناوهبذك

الاوتملکتینوقدصنافینارذوبالاقفءالؤهكوبذكيىتح

٢۲رفاغةروس(۲)۱۷۷ةرقبلاةروس(۱)

ہہ٢۲٢



املوقيمالسلاهيلعهللالوسراوعمسلههئامسابوهللابماسمثتففك
معنمهللااولاقرذىلانمةجحلقدصاءارضخلاتلظاالوءاربغلاتلقا

اولعجالجرنيثالثصاعلاونبغلباذالوقيعهللالوسرتعملاقمن
ىلعهباجافتبذکناثعلاقفالوخهدابعوالغدهنیدوالودهللالام

ارخاهئيجلادعقمتيبلايفدجيملذإهاصعىنامئاقناكدقومدقتاب

كذخادقناثعلاقفبارتلاكيفبلعلاقفرجحلاكيفبناثعهللاق

تبذكهللاقهنمكتبارقالإكديعطقنمهعنماماقراسهللالوسر

ةذيرلاىلاهافنفرذابااوملكتالناثعايدانمىداضهلوسرىلعوهللاىلع

طوسلابلعهبرضفناورمامهعنمينادارافرامعوىلعهعيشواهبتامف
نابضغكيلعنينمؤملاريمانااولاقفهولسانلاىلاناثعهاكشف

اذكومهريسوةفوكلالهانمةعامجىفنومجللاىلعليخلابضغلاقف
الومالسلاهيلعهللالوسردنعنكيملامثدحاو‹ةرصبلالهانم

اموةيرضوءامسلارطقهبراقاوهلهاوهبابحالىورمعالوركبوبا
لوسرديرطینبااطعاومهایاطعنمافلاافلاردبلهاصقنوامهيبشا
ةئالثامهيبالوثراحلاوناورمامهنمدحاولكلمهردفلاةئامديمهللا

یسوموباهيلاثعبوةيقيرفاسمحهاطعاونيرحبلاتاقدصنمفالا
اذهنياوةفحصلابهتبارقوهدالواوهلهانيبهمسقفالامةبتعنبدايزعم

دلاخنبهللادبعاطعاوهللالاميفهدرفامشردهنبامفنمرمععزننم

مهماعطاوعييالنانامعلهاونيرحبلالهاعنمو‹مهردفلاةئاقس

اباونازمرحلايفهللاديبعهنبالتقبرمعرماوةقدصلاماعطعيبىتح
ةاقرمرمعوةاقرمركبوباوربمايفيعهللالوسرتاقرمىلعهعضو
لالاتيبيفوهومقرانبهللادبعهاتافنيملسملالامنمالامفلستساو

عماملفادباائيشهنمىضقاالهللاوهللاقهيلعخلافهلطامفهاضاقتي

الهللاولاقفنيملسملاةعامجلوهلاهاقلافحيتافملاذخاهللادبعكلذهنم

اوئطووهوبرضىمحلالهانابملظتيلجرهءاجو.‹ادباةيالوكليلا

س٢٦۳ےک



هرضحوالماحكتأرماكيلارفاعنصااملاقفاهدلوتقلافهتأرمانطب

دوعسمنبالاقو‹مويلادعبادحاناثعنعلأساالهللاولاقفىرصب

لجعالاتوميىتحهيلعونحاوىلعونيجاعلمربناثعواناتددو
دوعسمنباناكو‹نمؤملاىلعرفاكلاهللانيعياللاقاذاكلتقيهلليق

دعسىلعلزنفهريسفناثعبياعمرکذيسيقلكةيشعبطخيةرصبلاب
معنناعلاقَمِدقوألاقنابلهاجتفلزننياناثعهلاسفكلامنب

دیراالدعسلاقامدقدوعسمنبانيبوهنیبناکءیشلكنيفشالهللاو

سانلاایالاقفسانلابطخفلزننیاهرماایعافقحلاهيفزواجتتنا

.اهورذحافايقتتوخلستهماعطىلعىشمتنمةييودةليللامكتقرطادق

تررفذإدحامويوردبمويمالسلاهيلعهبحاصانادوعسمنبالاقف
برضفهلًادَوُسأهبرمافانهاكنالاقفتبغذاناوضرلاةعيبمويو

.هعالضااہرسکفضرالاهب

دوسالاقنعىلعناقفختهيقاسىلارظناىنأكف(ىوارلالاقر

نعنفشكالهنعولختلنئلتفلحوباوبالاتحتفوةشئاعتحاصو

دوعسمنبابرماوانادوسكيلعاهنألمألوانتكستلالاقوىهجو
دقوهنضرميهلوحنهتويبنينمؤملاتاهماتبرضفةنيدملاةيحانىلاجرخاف

نادعبهيلعلخدفماعلكالاةسجخهلونينسسمحهءاطعسبح

رمالاناكنالاقفىلرفغتساوكتايطعاىلالسرالاقفةشئاعبعفشتسا
اباوكعفنيامفلوقاكناكناوىرافغتسامدعكرضيالالوقت5

دقوهيلانافعبكرفهزيهجتباولجعفدوعسمنباتامفاطعلاضبقنم

ىلصيلهشبنينأدارأفناثعهيلعىلصيالنارمادقوهنفدنماوغرف

شبانرشایوةلتقىذرشايفهتلتقامدعبهيلعىلصتلبنحنبالاقفهيلع
ههجويفهوباعوناْمعيفسانلارثكاوهترصتخالوطربخلايفو‹تايبايف
ناهتنستقلخواقلخيملهالعنوهللالوسرصيمقاذهةشئاعتحاصو

رمحكيلعنلخدالىهتنتملنئلناثعلاقفهينعتهلثموانوعرفمكيف

— ۳۷



‹تامىتحكلرفغتسااموهللالوسركنعلدقلتلاقفاهدوسولاجرلا

ةفلاقهنامالسلاهيلعهنعىورو‹هيلعسانلادشانمةفيذحناكو
ربنملادعصناثعىلعسانلارثكااملفلاجدلاةنتفنمفوخامكضعب

هللالوسرنافيسلاالامكبيفسةبوقعنوكتالناتممدقللاقف

ةيماىنبىلعفىدعینبرمعوممتىنبرثؤيركباباومشاهىنبرثؤي
ةنجاتناكولوفونالامغرىلعمهنمركالومهنصخالهللاوىننومولت
ىلافناوهللالوسرفناوىفنارامعلاقفسانلالبقاهومتلخدالىديب

لزنورمعوركبىلافناوكفناهللامغرالاقفمغرترمعفناوركب
تبثدقوهنطبقتفوهيلعىشغدقوهتحتنمهوجرختسافهئطوفهيلا
نمو.ةنجلاكدعومرسايلآايلاقمالسلاهيلعهللالوسرنامهدنع

كلتيقبنئلهللاوهللاقفوعنبنمحرلادبعهيلعسانلادشا

نفديناىصوافتامناثبلامفكتلخدااكرمالااذهنمكنجرخال

ناهركمهضعبلاقفهدلومعشفكلذكنفدفناثعهيلعىلصيالكلارس
شارفایةيماىنبایلاقنابةيماینببطخو.هبرضدارافهيلعىلصت
هيلعدمحمباحصاىلعمبللأوسانلاىبمتمأشاعمطلانابذورانلا

.مالسلا

د



هلتقم

لاجرلاهبرضوءىفلابهنايصعوهوتعنوملسملاىاراملف
هلالذإومارحلاهلالحتساودودحلاهليطعتوتاياطعلاهعنمولاومالاهذخاو

بوتيناىلعقفالكنمهيلااوعمتجاءالبلانمهبمهمعاموسانلا
ضعببيدأتومهضعبلتقىفبتكفانمدقكباتفلتقيوالزتعيوا
هيلعسانلاعاقجابمهملعلهيلعاوأطابتفهلامعىلالسراوهيلااوعجرف

لزعودودحلاةماقاوملاظملادرنمهيلعدهاعاممفيملثيحهولتقف

لعففبوتيوهنعرخۇينالعىلالسرادقوكلذهبشاامولامعلا
تددوناورلتلاقوةكمىلاتلحتراوةشئاعىلالسراوفيملفاينا

نبالتلاقوايغاطهتمورحبلايفهفذقاىتحهلمادودشمیریارغيفهنا

ةحلطوسانلاضرحييلعوسانلابىلصيةحلطوسانلاهنعلذختالسابع
مهلكلاقف‹رادلانمىلهانمايلعىلاةبيبحماتلسراوحالسلاهيل

هلنيرصاحلاناتلقنافنامعويقشلاصاعلانبديعسالإنونمآ

نعتلق‹مالسلاهيلعىبنلاباحصانودةرصبلاورصملهانيلتاقلاو
امنالاقفاذهنعلئسدقوفوعنبنهدبعنبمهاربانبدعس
هولتقيونودفاولاهرصاحيفيكفمالسلاهيلعهللالوسرباحصاهلتق
لجرةئاقتسنومداقلاوفولااميفراصنالاونيرجاهملابةنوحشمةنيدملاو
امهريغوريبزلاوىلعلثممهيفوءاغوغلاوبارعاللمهتفيلخنوملسيو
ةئامريبزلاوةحلطضرقاىدوعسملالاق‹هدحوةئاتسلالاتقبموقييذلا

ةعستليقو‹اموينيرشعونيرهشهورصاحوىعخنلارتشألاكلامفلا
لوقيلجوزعهللاولجرةئاقتسنمدحاهرصنامفاموينيعبراو
كلذىلاةباحصلاءاربكبسنىذلاف(٠)«اوعفداوأهللاليبسيف

١۷٦۱نارمعلاةروس()

— ۳۹



ركنملانعىبنلامدعنمةميظعبونذلانمرئابكباكتراىلامهبسن
ةمأريخمنكهلوقبمهحدمدقوفورعملابنورمأيالونورداقمهو

هلوقبلیئارساینبمذو)رکنانعهلوقىلا..تجرحخا
(٢)رکنمنعهلوقیلا..لیئارساینبنماورفكنيذلانعل
نعنوٻنيوىلا..ةمئاقةماباتكلالهانملهلوقبمنمةفئاطحدمو

نيبنيملسملاةفيلخلتقينااذهنمبجعاو(م)
ضعببطخونيملسملاةربقميفنفديناعنميومهئاربكومهتضيبعضومو
هذهيفسانلافلتخاو,ةليغهبصنملوًاطخهلتقنللاقفذئموينيملسللا
ليقوروذعمءىطخلاوروجأمبيصلملاةيدابتجاةلأسممهضعبلاقفةنتفلا

ءیطخلاوروجأمقحلاةينيدةلاسمقحلالهالاقو‹بيصمدهتجملك
)4€.ىرخالاىلعامنادحاتغبنافلليلدبكلاهلبروزام

١٠۱۱نارمعلآةروس(١)
۷۸٩۷۹ةدئاملاةروس(۲)

١۱۱نارمعلاةروس(۳)

٩تارجحلاةروس(٤)



قحهتفالخوهيفلتقيذلامويلايفعيوببلطملادبعنبا
هاتاامناليقفايفةنسلالهاتفلتخاونيملسملانمدقعلالهاعاقجاب

اماقفاعيابفريبزايوةحلطايمقادحانورظتنتلهلاقفىعخنلارتشالا

ىلاثعبوربناىلعسلجليقو‹انبولقبهعيابنملالاقفاجرخمثاعيابف

دحاماقناطرشىلعاعيابفامحامرلارصملهاعرشفريبزلاوةحلط
مہفوكلذىلعهاعيابفنازنعهيفحطتنيالهللاولاقفهعمانمقناثعمدب

نيحهرادلخدنابابصغاهذخايملونيملسملاىضرنعاهنالاقنم

تامدقلجرلااذهنااولاقوديمهللالوسرباحصاءاجفناثعلتق

نورجاهملادجسملايفهعيابفاوبافمهعفادفمامانمنيملسمللدبالف

‹هفيسهيلعرتشالالسوةحلطًاكلتفريبزلاوةحلطىلالسراوراصنالاو
ةعيبلاثكنيفاملرذعلاسامامهدارموةحلطهعيابنملواليقو
لهاىلعةعيبلاهلةبتعنبمشاهاهذخاوةفالخلانعهوجراةئجرملاو

لاملاتيبمسقةفالخلاىلوتاملف‹ىرعشالاىسوموباصبرتنيحةفوكلا
.هنيعبافورعمائيشالإهدالوانيبناثعلاملعجوسانلانيبلدعلاىلع

ت



لمجلاةكرعموريبزلاوةحلطجورحخ
ريمالصوالاقفامهلمعتسيلريبزلاوةحلطىلاسابعنبالسراو

امشىلامعتسانادعياللاقفكلذبسابعنباهربخافاهرنينمؤملا

لايعلاةرثكايكتشافهتاودعارمضافادعقيناىلععوجرلابرمافةلصالإ

ارواشلاقفامهعسيامامهيطعينادارافةنؤملاةرثكوةنيدملاشيعقيضو
امهناىلعاليفكهللاالعجوقيثاوملادكآودوهعلادشاالاقفنيملسللا

ةكماغلباملفةنيدملاالصينانوداثدحناثدحيالوناعجريونارمتعي

هللادبعوةشئاعاهبايفلاواهايطعاىتلادوهعلامظعاايسنوافلاخواكن

ةبقعنبديلولاوهبنمنبىلعيوىصاعلانبديعسورماعنباوريبزلانب

عمجلفالخلاىلاهبنولصوتياهجواوسهتافةيماىنبنمةكمبناكنمو
ةشئاعلاورهظاوامولظملتقناثعنااورهطبنارماعنباراشافسانلا

تعنتمافمهعماهجورخاوسهلافريبزلانبهللادبعفلختساناثعنا

اہیلعازیزعهللادبعناكويّلعوهللادبعنيبحلصلارماانانيزيالازامف

ةملسماافتظلغافاميلاامفوسرتناكفةملسماجرختناالاتبأف
ريبزلاىنعااهبالازامفادباجرخاالهللاوةشئاعتلاقفاميلعترثكاو

ناتناكاذاهلعلولوتقمهناوعجارريغهللادبعنااهاراوةحلطو

نادیریامشودسفامحلصتواداراامعهدرتتجرخوهلتقرفاہنمعمتسي

ليلباودرویتحاهجورخلشيرقرئاسوسانلاجرخفالعسانلاعاقجا
اذهمساامةشئاعتلاقفبالكىنبنمساناهيلعبأوحلاهللاقيءام

هلوسرمرحىلاىنودرتلاقوتعجرتسافبأوحلاقئاسلااللاقفءاملا

دقبأوحلاهللاقيءامبالكلاقمالسلاهيلعهللالوسرناتركذو
سيلريبزلانبهللادبعلاقفةيصعمةبكارهيفيهوفاسننمةأرماحبت

لاق‹سانلاةقاسيفريبزلاناكوريبزلالئاقلاليقوبأوحلاباذه

ناكنممنوسمامهعمدهشوبأوحلابسيلهناامسقافاهقحلفىدوعسللا

قافهريغهلاقومالسالايفروزةداهشلواكلذوىدوعسملالاق‹مهعم

ناعادقوهولتقمهناملعيهللاولاقناثعمدبامهبلطوامهجورخبايلعربخلا
س٦٤س



المجركسعلاةشئاعىطعاوفلاةئامعبرابريبزلاوةحلطهبنمنبىلعي
لبالانمةئامومهردفلافلابرماعنبامهزهجورانيدةئامبهارتشا

اہیلامهقبسدقواهودرونيحةرصبلامهعنامففينحنبناثعىلعثعبو
ىلايللاضعبيفناكاملفلعدريناىلالاتقلانعفكلانعاوحلطصاف

لهاىلعمهفوخهلتقنممهعنموهوبرضوهتيحلاوفتنوهورساوناثعاوتيب
الجرنوعبسمہنملتقفلالاتيبنازخلامهعنامولهسهيخانمةنيدملا

نملواءالؤهوىدوعسملالاق‹اربصاولتقنوس#مہنمىحرجلاريغ
اکسانادهازادیسناکوةلبجنبمكحلتقواملظومالسالايفلتق

يفرهشاةعبرادعبةنيدملانمىلعراسوةحبابسلاكانمنولوتقملاىمسيو

ايردبنوعبسمہنمراصنالاونيرجاهملانمةئامعبرامهندبكارةئامعست
هلماعیسوموباةفوكلالهارفنتساوبکارةئاتسيفطهتتاو

اذهامفاروحدمامومذمانخلانباايانلمعلزتعاهيلابتكوىلعهلزعف

ىقتلاةرصبلاىلاىبتنااملفتانهوتانايفكلناوكنممويلوا

نمجدوهيلمجلاىلعةشئاعواديدشالاتقاولتتقافريبزلاوةحلطعم
رامعاندفعوردلابكلذىلعىشغدقورقبلادولجهيلعبشخلافوفد

مكنالاقنامعمدببلطلاىلاتلاقنيعدتاذامىلااهادانفاهعضومنم

هوقشردقولوقياشنامثناثعلتقىفءىلامملامكيانوملعتلسانلااهيا
:لبنلاب

ليوعلاكنمواكبلاكنمف
رطملاكنموحايرلاكنمو

مامألالتقبترماتناو
رمانماتدنعهلتاقو

دفولاتقلامحتلاوهعضومنعلازولصتاوىمرلاهيلعرتاوتو
الوايلوماوعبتيالواريسا|اولتقيالوځرجىلعاوزهجتالناىلعمهرما

الوارتساوکتہبالولیتقباولثیالوةروعاوفشكيالواربدماوبلطي

س۳



وادبعواعارکواحالسنممهرکسعيفهنودجيامالاالاماوذخأي

هيلعهلوقبريبزلالعركذو«مهتثرولثاريموهفكلذىوساموةمأ
مدبانألواهللالتقةحلطهللاقوهلملاظتناوهلتاقتسكنامالسلا

یداوىلاریبزلاجرخوةبضىنبنمادينوعبسلمجلاماطخىلععطقو
ةكرعملايفدمحمهنباوةحلطتاموهلتقفزومرجنباهکردافعابسلا

ةدشلاليبسهلتقىلادجيملورتشالاهعرصريبزلانبهللادبععرصو

ليقوفالآيلعباحصانموافلارشعةئالثمهنملتقوهبارطضا
رشعلسيمخلاموييفناكو«ةعبسليقو٠فالاةرشعنيقيرفلانملتق
رماوجدولاعقوولمجلاطقسونيثالثوةتسماعىلوالاىدامجنمنولخ
ةحلطماىهوةحلطنبثراحلاتنبةيفصرادازناواهاخالع

نباايففلخوامويرشعاهبماقاوةرصبلاىلعلخدفتاحلطلا

نانيلوقتملالاقفةشئاعسيقنبفنحالاتاوةفوكلاىلاراسوسابع

ناثعلدبیتحلیبمليعهللالوسرلابرسناهبنذبناثعلتقهللا
رادلاولمخلاثيدحو.تامامدعبنافعباتالاق.لبتلاقفهنيد

باتكلانملمجلاورادلاموينيملسملاثيدحبهيلعفهطسبدارانموريثك

ةيمستكلذكوةطوسبملابتكلانمهريغو١١ناوربتلابىمسللا
قحلاومہتاوهشردقىلعكلذيسانلاثيدحرثكاوهريغوىردبنم
ىلععمايفقحلاناةنتفلايفافالخظفحاملوةملظةوهشلاىلعوحلبا

ىلااهعوجروةشئاعةبوتىلعقافتالاوريبزلاوةحلطةبوتيففالخلاو
تیأرامفلمجلادعبرهشاةيناثتزواجةحلطنبىسومنع.ةنيدللا
تتامیتحاهعمدقرامفایکابانیزحالواھوأتاہنمدشاناکاضیرم
.اييدمايسنتنكينتیلايلمجلامويركذاذإلوقتو

يفةعساوةروصبثحييباتكهنارهاظلاو‹رصالوركذيناوربنلاباتك(١)

مقلاباتكلااذهنعفشكتةلبقملاءايالاىسعوناوربنلاةكرعمومكحتلاةيضق

نودةحيحصلاةيدئاقعلاوةيركم'اهعفاودوخيراتلليقيقحلاعقاولاحضوييذلا

اهيلعدمتعاىتلاةمهملارداصلانمناوربنلاباتكنأرهظيوفيرحتوأفييزت
.فلؤلا

ب44



عيتماونوملسملاهيفلخداميفلخديناةيواعمىلاىلعبتكمن
هنعهاہنویوماهاوهلیقیلجبلاهللادبعنبريرجلوسرلاوهتعيبنم
ايندلانممنكمالناثعمهاوهسانلارثكاوىعخنلارتشالاكلام
ىربكلارٹؤيناثعناكوةيوسلابمسقيىلعنوكلوىسومىلاوثعشالاك
ورمعوليبحرشعمتجاوناثعمدببلطلاوةيواعمعمماشلالهاعمتجاو

ىلعبطخوابئاخعجروكلذيفةملكلاتعمتجاوامهريغوصاعلانبا
لهاهعمونيفصىلالعلحتراوهعماناوناثعلتقهللانالاقوسانلا

نمهعموماشلالهاهعموةيواعملحنراوراصنالاونيرجاهملاوقارعلا
بتاکمہنیبترجتابطاخوتابتاکمدعبنوغابلااہیلانکروراتخا

ةملسمنبدمحمورمعنبهللادبعودعسكىلعةعيبنعفلختنمةيواعم
ةيواعموافلانيعبسيفىلعناكوكلذلالهاسيلهناوهتلاقمهيلعاوركناو

لهانمافلانوعبسنيفصبتاموكلذريغليقوافلانيناموةسمحخيف
عئافولاتناكوماشلالهانمنوعبراوةسمخونورشعوةسمقارعلا

ناةمالادنعمالسلاهيلعىبنلانعتبثورامعايفتامونيعست
نمومهرايخوةباحصلاءاربكنمةعامجاميفتاموهلتقتةيغابلاةئفلا
اوقلقاوةنسحلااورعشتساوةماللااولمكاوتاوصالااومملاهيفىلعمالك

تابضلابنتملااونعطاوزرشلااوظحاوةلسلالبقنافجالايففويسلا

مكنافاسفنامكسفنانعاوبيطوحامرلابلابنلاواطخلابفويسلااولصو
رفلااوحبقتساوركلااودواعمكيبنمعنباعمولجوزعهللانيعب
ىذلاورامعلظفحباو٠.باسخلامويرانوباقعالايفمكيلعراعهناف

انومزهولهللاوهلوقوهليزىتىلعكانلتاقاهليواتىلعمكنلتاقىلهديبىسفن
ترہتشادقلو٠لطابلاىلعاوناكوقحلاىلعانكلرجهتابعشاوغلبييىتح
.اهريغوةنتفلايفرامعيفتدروىتلاثيداحالا

٥ےک



مهريغىلعهللالوسردلوتقونمبرعلاترصن:(ةدئاف)
ًادبفتاممويىلارمعملساذنمديزيريخلاناكوهنعببضرالاءاضاو

ناثعلمالسلاهيلعهللالوسرمتاخطقسذمروجلاروهظادبوناصقنلايف

رامعتامیتحلاتقلايفمهرمانمةريصبىلعسانلاناكوسيرارئبيئ

ةملسنباقيقشلئاوىلانع‹مهنماليلقالاسانلاىلعرمألاسبتلاف
هفرعنرماىلاانبنلهساالاطقانقتاوعىلعانفويسانعضوامهللاولاق

.لاتقلانعسانلافكواوكشىتحموقلاتامامونيفصمويناكىتح

٦٤



ىلعورمعراشافالتلاىلامهسفنااوأرالماشلالهاناكلذو

ىراصنلانمماشلاروغثلنمفمكنيبواننيبهللاباتكناباودانيناةيواعم

ىلعلاق‹حامرلاىلعفحاصملااوعفرفسرافنمقارعلاروغثلنمو
ءاضيبةيواعممكيلااهجرخادقلىلعايلاقفرساينبرامعماقفتلبقدق

انيديفانککشاتولاطرہنةنتفکملساهرکنانمورفکاہبرقانم
كاعددقومبنموانمفلاةئامدعباننيديمكحناانرئاصبىلعانددرو

لالحلاضفلاخنمناتمعزوتيبافكلذىلاةشئاعوريبزلاوةحلط

تيفطالوهللارماىلااًؤافامفتعمسدقامللملايفهللامكحدقومدلا

ځارنملهىدانةيضقلاىلانيعراسمهباحصاوايلعىأراملفةنتفلا

مهريغونييدوحالاونييبقعلاونييردبلانمةئامسميفلمحفةنجلاىلا
رخأهنامالسلاهيلعلوسرلاهربخاىتلاةبرشلادعبىقبنمرايخنم
لمحو‹هبزحوادمحمةبحألاىقلامويلالوقيوهونبللاهنطبلخديام
لاقففحاصلملاماشلالهاعفردقوماشلالهامزهفرامعتومدعبلع
عفرناحيحصلاوادباهيلاانوعدامدرنامهللاوسيقنبثعشالا

رامعتوملبقهللاباتكىلاءاعدلاومهفوفصضاقتنادنعفحاصللا

ةودغىنولهمأرتشالاكلاملاقفلعباحصانمةفئاطةموكحلاركناو

لاقفكتئيطخيفكعملخدنالاذإاولاقرصنلايفتعمطىنافسرف

متكسمانيحنآلامانولتقيونولتقيفكرايخلتاقينيحنيقحممنكىتم
رمفهانعماذهمالكورانلايفمهلضفيفنوكشتالنيذلاكرايخو

ةموكحلارماسانلاىلعضرعيءايحالاىلعريسيوهوةلظنحىنببثعشالا
نيالاقفهتلغبزجعىلعفيسلاعقوفهبرضفةيدانبةورعهيلعلمحف
ةيواعملسرامث‹اهلاقنملواوهوءهللالامكحال»ثعشاايانالتق

ثعشالاءاضرلاعبتةيضقلايلعلبقفنامكحياممىضرنوانمامكحومكنمامكحاوثعبا

س۷



دبعورامعلاعبتنيملسملانمرايخالااهركناوهعمنممظعالاداوسلاو
دعبةموكحلابلطلوقيانفلاخنمضعبولتقنممامهريغوليدبنبهللا
سانلاقفتااملف‹ءفحاصملاعفريفرظناوهلبقاهناحيحصلاورامعلتق
ريماهسفنلعیمسواباتکكلذىلعاوبتكوركنانمالإمكحتلاىلع
لیهسراکنارکذورمالااذهروديیدیىلعلعلاقفةيواعمىبافنينمؤمل

نينمؤملاريمانمادرجمهمابتكيناداراوهللالوسرىلعورمعنب
هلوسرلاممكلسيلهناادباكيلاعجريالاتيشخلاقوفنحالاهابنف

ىلعنوعفادتيباتكلاةباتكدعبقارعلاىلاسانلاعجرمثهاصعفةَ
ريمارماتيصعمكنابنيركنملانوضارلاريعيلاحترالادنعنومحازتيوءاملا

هللاءادعامكنابمهيلعنوركنملادريوهللاءادعاايهومتفلاخونينمؤلمل

مکحمتکرتولاجرلاممکحومكبررماميصعومكنيديفممككشذا
مېنمريثكلبقوهللارماىلاءىفتىتحةيغابلاةئفلااولتقالوقيذإهللا

لزناملفاہبمہینیةیواعمناكوايندلاىلالامنمالاهيلاعجروقحلا
یبافاهضقنهولاسوهوبتاعفةموكحلاركنانمترفنهيلعلخدةفوكلالع

ةعبراليقوافلانورشعليقوافلارشعىنثابءارورحاولزنواوجرخف

نمیقبنکمهداهزومهؤارقوذئمويضرالالهارايخمهونورشعو

هعهللالوسرهلدهشنموردبلهانممهیفونیعباتلاوةباحصلاءاربك

مالسلاهيلعهللالوسرهيفلاقىذلاىدعسلاريهزنبصوقرحكةنجلاب
لخادلاوهناكفةنجلالهانممويلاانيلعلخدينملواةشئاعةياوريف

مهئامساةفرعمدارانمو‹ايردبناکویفوانباةرجشورارمثالثىلا

هورظانفسابعنبامہیلالعجرخاوبتکلانمهريغوناورېنلابهيلعف
بانكنمهعانتماوهثادحالناخعلتقيفىدهاهيلعاوناكىذلارمالاناب

هللاباتكىلامهعوجرمدعومهنكنللمجلامويءامدلاكفسيفوهلل
مالسلاهيلعهيبنةنسوهللاباتكىلعمهيدعتومهيغبلماشلالهاانلتقىفو

لوالارمالامرحيءامسلانمرمالزنلهفاولاقدشرلبلاق‹لالضما

—۸س



مکحتلابرمادقهللانامعملعدقلاقهللانيديفمكحملفاولاقاللاق

مالسلاهيلعدمحمةمأرمأبفيكفلاقمرحلاهلتقيريطيفوةأرماولجريف
لودعلاىلاهيفمكحلاهللادرريطيفوةأرماولجريفنيمكحلامكعحتاولاق
نكميالوفذقلاوةقرسلاوانزلاكهللانمهيفمكحلاءاجرمالااذهو
لاقفقراسلاديعطقماماداراولوهللامكحريغباہیفمکحیناناسنال

هللامكحىلعىضعميمأامهمكحيناهلأنيمكحهيفمكحنىتحسانلاهل

صاعلانبورمعوهللامكحىلاءافةيواعماولاقلاجرلامكحيالىبلاق

عابوىغبلاوةوادعلابحرصىذلالدعصاعلانبورمعفااولاقاللاق

سانلاطبثىذلاىسوموباوقحريغبنيملسملاءامدكفسورصمبهنيد
ريغىلعنحفانلتاقيوهوالدعورمعناكنااضياواللاقداهجلانع

لاقفرعشلانماتيبنيعبسيفعهللالوسررانشناكدقو«قح
اذاو‹ةنعلهلاقتيبلكبهنعلافرعشلانسحاالىنامهللامالسلاهيلع

ةلالضولطابىلعاولتقهعمدهشتسانمورامعنادهشنفالدعناك

تعقوفلعمهيلاجرحخمثموقلاكمصخلاقفلعىلاعجرم
ىلارتملایلاعتهللالاقتبجافهللاباتكىلاينوعدمشلاقةرظانم

یلوتیمٹمہنیبمکحیلہللاباتكىلانوعدي.باتكلانمابيصناوتوأنيذلا

نينمؤملاةلزنمةيواعمتلزنانذااولاق()مهومہنمقيرف
نافهللاباتكىلاكنوعدينيذلامهاوناكاذاباتكلالهاةلزنمتناو

قحلاىلااوعجريناىلالتقلابمهيلعمكحهللاباتكنافقحلاىلعتنك
ةعدخهذهتلقفهللاباتكىلااننوعدياموقلتاقنالنولئاقلامتنالاقف

ىسوماباالاةيباواهلحالاةدقعمبحاصدقعيالالجرثعباتلقف

هيلابوتاوهللارفغتساىنالاقانبتفقحلاانناوخاانفرعاولاقىرعشالا

۲۳نارمعلآةروس(۲)یجه(۱)

ہہ۹



ةدارجلايفنيلدعلامكحهللانامهضعبهللاقليقواوعجرواوربكف

ضقنىتحسيقنبثعشالاهبلازامفارمعنيملسملاءامديفمممكحو

قارعلالهاهوجوىلالسريةيواعموةموكحلاىلإعجروهاطعاىذلا
ناورہلاىلااوجرخفىسوماباثعبومكحتلايفىلعىلعنوثحيومهيني
رعسمجرخومهدارانممہنععفاديیبسارلابهونبهللادبعاوعيابو
بابخنبهللادبعاہیفةيرقىلعزاجفةباصعيفةرصبلانمىكدفنب
لاقفةنتفلاتعقواذاىتيبمزلاناىناصواىلانالاقفمكحتلابهربخاف

ةفنوكتالىتحمهولتاقإلطلاقكوباهبكاصواامريغباناصواهللانا

رفوهلتقبهيلعكلذاوركنافربنلاباحصاىتافرعسمهلتقف(١)
اؤۋربورهلالهاهدرطوىرهفلاةسيرهلتقىلوتىذلاليقوهنماؤربومنم
مهاربانبباتعینثدحناورہنلاباتکيو‹سانلاضرعتسيجرخفهنم
مهقانعابرضفاجاجحناسارخلهانماسانایقلبرهنيحارعسمنا

ملعأهللاوهنمافهسأرىلعفقاووهوالاىلعرعشامفنئادملاىامث

يفرمعنبهللادبعاهرضحوجردابنامكحلاىقتلامث‹كلذةحصيف

نامكحلاقفتاىتحرضحنمنيبىامهنيبرمألاالآوشيرقنمةعاهج

ىوهللاعابتاةيواعميفافلتخاورمالانعلبةفالخلانمىلععلخىلع
نماهرضحسابعنبهللادبعنانيفلاخلاضعبركذو.ايندلاىلااليمو

لبٹراحاءیناهنبرشلعلسرایذلا"لبكلذكسيلوىلعةهج
كلذاودجيملودوسالاوبأوأرضحينافنحالابلطوهروضحبلط

رمالاهتافدقوامهعلخوامهنمًاربفربنملا.دعصامهلعفايلعغلباملفسانلاب
ءاحصنلوقبالوةموكحلااوللضنيذلانيدلاءاحصنلوقبذخأيملو
سابعنباوادوسالااباوافنحالالسرااولاقايندلاءاحصنوايندلا

ىلاىبتنااملفاطعلامهاطعاوةيواعمىلاسانلارفنمثنيقيرفلاىصعو

 

۱۹۳ةرقبلاةروس(١)



لهاىلاريستاثعشالاهللاقفماشلانعهنوفرصياهجورابنالا

بانكيفوانسحهنباثعبفميلاهفرصفكفلخرهثلالهاعدتوماشلا

انئامديئهللاكركذننسحايانمديرتامهللادبعانثدحاميفهلاولاقرہلا

هانبلطوهعلخننأانيبافهسفنعلخونينمؤملاريماكاباانينأىلعانلتاقتأ

فرصنافرثکمالکيفكلذىلعانتبثوكشوىبافهودعلاتقىلاىضمينا
مهودسفاسانلااوملكناوموقلازجانثعشالالاقفمهاتقنعنسحلا
ةعضبهللاكاطعااولاقفبطخفناحوصنبةعصعصمدقمثاهيلع

مُأقحلاانعمأايلاانوعددقولعركناولنكلكيفيفاهبلقت
اذهلاقفهورظانفدیعسنبسيقمہیلالسراف۽فرصناوتکسفهعم

نيحهسفنلبضغوهليكوهعلخيملأاولاقهللاباتكبمكحينينمؤملاريمأ

اکهومتلتقابئاتکاتاناسیقلاقهناطلسوهنیدبلسدقوهلمکحی
ابئاتهبمکیتایناسیقلاقلتُفکرمایلعوہومتلتقمتنااولاقناثعمتلتق

مہتلقومہتزعیاراملفهعمنمعيمجبلبقامثاوحرفف
مهامرفكلذمظعاوهسفنبادبيىتحاوباواولمحأنأهلويخءارماىلاراشأ

لاقف(١)تانفثلاىذهللادبعىلااوعمتجامثليخلامهيلعتفطعنافمهسب

الاتقاولتاقوةنجلاىلايارنملهاودانتواهباومرامثنوفجلااورسكا

ینفالعلاقفنادمنممهرثکاوةئاموحنميوحنباديزلتقواديدش
ىلعو‹ليصالاىلاةادغلاةالصنماولتقاودحاولجرنادمتيب

مويرادلاباحصالمنكناهللاولوقيهعمسفةصيقعلاوذهعموفقاو

باحصاونيفصموينيفصباحصاولمجلامويلمجلاباحصاورادلا

لبقاومهبقحلفهسرفبرضفًاذِإنحناميفهللاقفنآرقلاىلتذانارقلا

مہبقحلفكانههلليقفنصحنبدیزنعلاسفمتاحنبایدعلنبا
نبانع‹ىنرقلاسيواميفلتقوضرالاهجوىلعنمرايخايفلتقو

دزانمبسارينبنمهنعهللايضريبسارلابهونبهللادبعمامالاوه(١)
‹دوجسلاةرثكنمريعبلابكركهبكرناياتانفثلايذببقليناك‹ْنامع
هلوصاقويبانبدعسعمةيمالسالاتاحوتفلايفكراشوةباحصلانمهناليق

.مولعمماقماہیف
٥ا



لاتقلادعبىلاىلعواناتلوحتلاقىلعىلومربنقىنثدحلاقسابع
هذهرایخانهاهانعرصكحيولاقكيكييامتلقفىكيياليوطبكناف

ىفناتعدجلاقمثاليوطیکبفیکبافهللاوىاتلقفاهءارقوةمألا

نيذلاءالؤهلجرهللاقومهاياهلتقىلعةمادنلارهظافىسفنتيفشو

لاقوليجنالاوةاروتلالهاكئلواكحيولاقاعنصنونسحيمهنانوبسحي

تللضدقفیدهنیمکحلارماناكناقيرطنيقيرطلانيبامهللاورخآهل

لهاكلتقبتللضدقلةلالضناكناوامهمكتءاربوكدهعأكضقنب

متاحنبىدعنفدومهالتقسانلانفدو.ةلالضلانعكوهذإرهللا
مہيفتاموكيلاىتجاحنيحكتومبىنالتباىذلاهللدمحلالاقفهنيا

الهباحصالعنعقرفتوتاطوسبملايفروهشمهربخوىنرقلاسيوا
ةئامنالثاضياوافلارشعانثاموييفهنعجرخفمهرايخاولتقمهنااوأر

رصموزاجحلاونماةيواعمهلعزنو‹مهموينمرابدالايفهماياتلازامو
هللتتمالومالكهلعمسيالوهلامعاولتقورابنالاىلاهليختراغو
یضرنمتلتقعکسننیایردنالانتکرتمتاحنبایدعهللاقرما
هنباهاقلتواہيضرذإدشارنبثراحلااضيالتقهنالاهركنانموةيضقلا

ىرياللاقمعنلاقموقلاتلتقاتباايلاقفةفوكلالخدنيحنسحلا
تاوصالاكلتىلعدقفاملفًاوبحولواهلخداىناتيللاقةنجلامهلتاق

مهانلتقهلاولاقليللانابهروراہنلادوسانيالاقلحنلايوداهناكليللاب

نباناینادمحلامكحلانبادوعسمىنثدحناورهنلاباتكيفو«رهنلاموي

ونبتهاتااوہيتتنابرعلايفتيبقحألمكنانسحلللاقسابع
تلعجمثابمتدهاجفمالسلاهيلعءايبنةنسبوهللاباتكبمتمقليئارسا
خملااونفادقومهءاهقفونيملسملارايخمتلتقمثمكبرباتكىلعامكح

يفمهسفناومحلاومااولذبوةدابعلانممظعلاودلجلااودهجاومحللاو
ةنيدملامّدَقهنادادشنبهللادبننبدوعسمىنثدحوهيفوهللاليبس

ةصقلاباهثدحفهباحصالعلتقأهللادبعايتلاقفةشئاعهيلاتلسراف
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صوقرحمعنلاقلتقنمًادحاىمستلهتلاقمهملظتلاقفاهلك
مالسلاهيلعهللالوسرنادهشاتلاقوتعجرتسافىدعسلاريهزنب
ةنجلالهانمبابلااذهنملخديلجرلواةشئاعايلاقىلزنميفناك

كلذكولخدفىناثلامويلايفكلذلاقوءامرطقتهتيلوصوقرحلخدف
هللاوتلاقوتكبفٌفاطلانصحنبديزتلقنموتلاقثلاغلامويلايف

ناهللاىلعاقحناكلديزهبنعطىذلاححرلاىلعةمالاتعمتجاول

مهرفنتسافمهاياهلتقلاديدشاحرفةيواعمحرفو‹رانلايفاعيمجمبكي

تلصنوفويسلاتلكودازلاذفنثعشالالاقفماشلاىلاربنلانم

انيفنينمؤملاريماديزيوانتدعنسحالمعتسنانرصمىلاانبعجرافةنسألا

اوللستفمهركسعماومزليناسانلارمافةليخنلالزننفانمكلهنمةدع
ىرماعلافوعنبنايفسراغفمهرثايفلخدفهوكرتوةفوكلااولخدف
بلسوليخلانمكانهامىلجاوهلتقفناسحنباناسحهيلعورابنالاىلع

اهبماقافةليخنلادروىتحهرثايفىلعجرخفارفاوعجروناوسنلا
كلذعفنامفملبتكومهريعوهبطخبمهخبووهنعاوطبافسانلارفنتساو

دقفمكبزافْنَممثمضلانوعنميالىدنجهبطخضعبيفلاقوٌعْمجأ

مكترصنيفعمطاالومكلوققدصاالهللاوتحبصابيخالامهّسلابزاف

لهاىلعلتقالىبعشلالاقناورهنلاباتكيفو«مكنيبوىنيبهللاقرف
نع‹هيفوةيواعمةعيباوهركتالهنباللاقرمالاهلمقتسيناسيارهللا
ترهظاواموقتلتقهلليق‹سانللةمادنلارهظاالايلعناديزنبرباج

حبصااملفنلتقتلوانعلختلمهرمانيزتومهحدمتتقفطومهيلعةمادنلا
هللالوسربحاصةلمرتىلوماعفاناودجوفالجرىلتقلايفاوغتبالاق
نسحلاهللاقفوهاذهلاقفهديلحفلاعطقادهتجماحاصناكويع

نمیقبنملقتنافةعدخبرحلاتكساهللاقةلمرتىلومعفاناذه

.ةليخنلاىلارهنلالها
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بلاطيبانبيلعلتقم

هعداخونسحلاسانلاتعيابوايلع(١)مجلمنبنهحرلادبعلتقم
هللاباتكىلا(۲)ةليخنلالهاهاعدفةفوكلالخديللبقاوهلملسوةيواعم

ةفوكلالهايفنسحلاجرخوةفوكلالهااياردغالاقفهولتاقفىباف

لمعلابهذوةيواعملرمالاماقتساوكلذىلعسابعنبامهبتاعوهورصنو

..هيلعىاالادحاهعزانيالهللاباتكب

اماحقاناورہنلالهاوأهمكحملايفمحقاصخشيدارملامجلمنبنهحرلادبع(١)

نببوبحمةمالعلالوقي..مهفوفصيللوهجمهناعم.اجزمهطاسرايفهبجزو
٠همذينمالوهحدمينمانباحصانمدجاملفمجلمنبنمحرلادبعاما)ليحرلا

لصتمالومہنمسیلهنال«هحدمينمانباحصانمدجامل»ليلجلامامالااذهلوقو

ربدمجلمنباامناو‹متشلاوبسلانعمههزتتومهعفرتل«همذينمالو»‹مهب

ناف۽(هنمملعواةيواعمنمزاعيابكلذمعينايعيبطوسيقنبثعشالالبقنم
دقوسيقنبثعشالاتيبيفبلاطيبانبيلعمامالالتقمةليلتابمجلمنبا

ليقو.حبصلاكحضفدقلمقمجلمنباللوقيوهوثعشالايدعنبرجحعم

اهبحاصولتقلاةمهتتقصلامثثعشالاوخأسيقنبفيفعكلذعمسيذلانا
تیطعاةأرماومجلمنبنهحرلادبعاهالطببحةصقكلذلوحتجسنوةمكحلاب
نبثعشالاتنبةدعجيلعنبنسحلاجوزتاضيأةيواعمنممسا
.ربدتينأثحابلاىلعف.هتلتقفمسلاهلتلمعفسيق

نيذلانيخرؤملانمريثكاهقلطاىتلاةفئازلاةلوقملاعفدتةيخيراتلاةقيقحلاهذه(۲)

یوسمہنمقیملوناورہنلالهاعيمجلتقبلاطيبانبيلعناباضعبمهضعبدلقي
٠مهمعزدحىلعيجراخلاركفلااورشنوملاقالايفاوقرفتصاخشأةعستواةرشع

اياقبنممهمظعمويعجشالالفوننبةورفةدايقبلجريفلايلاوحاوناكةليخنلالهاناف
.يلعنبنسحلاونايفسيلانبةيواعمىلعنواعتدقو.نازرهنلالها
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حدملكسمينااوركذاذإبجاولاولودعمهلكةباحصلاتلقناف

ركذاذاكاسمالابمالسلاهيلعهرمالوهباتكنمعضومريغيفمحلهللا

كلذكرمالاتلقثيداحالانممهتصاخومهتلمجيفىورالوهباحصا
ريكواودترانيذلابرعللركبىبالاقكلذىلعكلديوثدحانمالا

(١)ڳةيالا..ةسفاوقتاو#ىلاعتهلوقلویوروعموبحصمہم

ینودبعيانمامهفوخدعبنممهلدبيلومفىضتراىذلامہنيدمهننكمعيو#

نافهينوقسافلامهكئلوافكلذدعبرفكنموائيشىبنوكرشيال
ابىناقلتىتحاهذخلاقفمالسلاهيلعامهسهللاهاطعاةيواعمناتلق

ضعبيفمانهناكلامنبنوعنعو٠.باذعلاهقمهللالاقوةنجلايف

هناةيواعمربختلىلرىنلسراامناهللاقهنمعزففدساباذافدجاسللا

ربلادبعنبالاقتلق.اباوصهلنسحلاملستنوكيفةنجلالهانم

ةيغابةئفهعابتاووهمالسلاهيلعهامااماذهتبثولولوهجيثيدح

نايفساباناىورورانلايفكبلاسوكلتاقرامعلهلوقلوارامعمهلتقيف
دئاقلاوقئاسلاهللانعللاقفةبتعقوسيوةيواعمهدوقيالمجابكارلبقا

ةيواعمناةيواعمباحصانمنوفراعلاوىلعباحصاعمجاوبكارلاو
يفمالسلاهيلعلاقتلقناف٠كلذنايبىتأيسوءامدلاكفسيفغاب

اذهتبثولتلق‹نيملسملانمنيتميظعنيتثفنيبامحلصيسنسحلا
ريمادعبنينمؤملالذمهومىتحهبييعتىلعهباحصاعيمجقفتاالثيدحلا

نمرمالاناهيلعطرتشيملهلللعفلاناكولونينمؤملاراعاينينمؤمل
باتكبلمعيالهناملعدقوةيواعملاهملسيناهلزوجيالاضياوهلهدعب
اذهلاضغابهلتاقنمناققحتدقفهللاباتكبلمعيهناملعناوهللا

..اوہيتتنابرعلايفتيبقحأمنألهلهلوقيفسابعنباقدصطيلخت

٥٥رونلاةروس(۲)٢۲لافنالاةروس()



هماياوةيواعمةلود

بحرنسحلایاراذِإوهفيسبسانلارهقوكلماسانلابصغام
هسفنلىفطصاونيملسملاباقرىلعةروجلاةمئالالمحوفلاةئاثلثهاطعاو

رجزتیایانسحلالاقفهرجزفامويهدنعنسحلاملكتوءارفصلاوءاضيبلا
كاضراهدمغيفيسفلاةئامكلوحتنكةيواعملاقفهيلعرختفام
ادهزاماوفعضامويلاتنافهنعافعضاماكلذتكرتفكبضغاهلسيو
كناوخاهيفلقيادرومكناسلكدرويالفدهزتناىرحامويلاف

ةيواعلنسحلاعيابالربلادبعنبالاق‹هبهرغصيمالكيفكنادخاو

بطخوهرم!یتحهبلازامفةيواعمهركفبطخيناهرمةيواعلورمعلاق

يهامرومالاهذهيفىرديالةيواعللاقوهيعودبينأورمعدارمو

دبعنبالاقواهدلامدعولقعلاوىأرلافعضىلاهبسنوهلالهجتسم

كولملالواانالوقيناكو‹ةرشعسمحربنلاتاجردغلبنملواربلا

ناثعىلعمحرتلاوهمذوىلعمتشبهرماوةبعشنبةريغملاةفوكلاىلوو
ناثعىلعمحرتوهمتشوايلعمذبطخاذاناكولثتمافهلرافغتسالاو

ةريغملاناكوَنعلوهللامذكاياالئاقىدعنبرجحهيلعركنيفهلرفغتساو

امىلعةريغمللليقفهفرشوهموقيفهتعنملهلثمنعملحتيواريبكاخيش
ىلعءىرتجيهتكرتىلالاقكناطلسيفكيلعءىرتجيلجرلااذهكرتت
ةريغملاكمتشومحرتودايزهدعبىلوتفتامفةلهولوابهذخايفىدعبنم
هباحصانمةتسيفهلتقفةيواعمىلاهبلسراوهذخافرجحهيلعدرو
ضعبىلاثعبفهذخایبانموهقلطاهمتشنمفلعباحصاعبتتو

هفرعااللاقفبارتیبايفلوقتامهللاودعايهللاقفرجحباحصا

ىتحهقتاعىلعاصعلابهبرضفلوقالوقنسحاهيفلاقلعوهلاق
مماقتسافكقنعنبرضالواهنتعلتلهللاقمثاهمزلوضرالابقصلا
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ميناطلسنمافوخديعبلاوبيرقلامهعبتفسانلامعوروجلارهظورمالا
بهذوفارشالاوءاملعلامهتعاطىلعتمحازتوميديايفاميفةبغرو

ءیشمہیدیايفیقبدقوناتکلاولومخلااياوزقحلالهانكسونيدلا
دحاعطتسيملفمهلبقنمهفرعامةملظلاروجنماوفرعونيقيلانم
ةعيشاذكونجسيولتقينيملسملاهنباودايزعبتتوةيصعمنعىينا

باتكيفاذكهلتقالاوهقلطاايلعنعلنمفقارعلالهاعمجارولع
هتعاطيفرمالامہبیقتراةيواعمباحصاناىدوعسملالاق|ىدوعسللا

هنعليوريبكلااميلعكليوريغصلااهيلعًاشنيةنسلعنعلاولعجناىلا
لاقربنلاىلعريمالاهنعليىذلابارتوبااذهنممهضعبلليقربانلاىلع

ةليخلالهالتقفنادعبكلذىلعنوملسملاماقاف‹نتفلاصوصلنمصل
هللادبعىلاهدعبنمرمالاراصمثىعجشالالفوننبةورفمهماماعم

ةوقمهسفنانماوسنافنيعبراوةثالثماعىلاىناطلااسيحلاىلانب
نايبظنبنايحو.یناطلانصحنبنيوجنبذاعممهنماوعمتجاف
اوجرخااولاقفمهريغوبابرلامتىميتلاةمقلعنبدروتسملاو‹ىملسلا
سلاجلايفاولتقانناوخاوانلرذعالفركنملانعىبننوفورعمابرمأنانب
نيقسافلاةقرافميففانلتقناونينمؤملارودصهللاىفشيانرفظنافنينمآ

نيوجنبذاعمنجسودايزمنطففةوسانيحاصلاانفالسابالوةحار

ىلعراسويفجرخفدروتسملانوملسملاعيابو.نايبظنبنايحو

فالاةئالثيفىحايرلاسيقنبلقعمهرثايفةريغملالسرافةلجدءىطاش
سيقنباودروتسملانملكلتقفنيعبراوةسمخماعاوقتلافشيرقنم
امہیلاعمتجانیرشعوحيفنجسلانمنايحوذاعمجرخالو‹هبحاص
بتکهللانافدعبامالاقمثهيلعینئاوهللادمحفنايحماقفامهباحصا

انمنكينمومهلضفبنوزئافلاكئلواوهبنىضقنمانمفداهجلاانيلع
هوعیابفداهجلاىلعهياحصاضرحفمهبحننيضاقلاانفلسنموهفرظتني
ناولحىلاریسننایراذاعملاقفنوهجوينيااورواشتامدعبجرخف
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اننوكرتيالانءادعاناهلاولاقرصملاورغثلاولبجلاولهسلانيبةروكاهناف

لتاقنفةفوكلابناجىلاجرخننايحلاقكلذلبقاننولجاعيلباننولهميو
ىأرلاينابيشلابوقرعنبسيرتعلاقفانبردنعانلرذعكلذفتومنىتح
نعمكلجاعمودعنايحلاقفرفلانيعىلانوريستواذاعملاقام

اولتقفاوجرخفةنجلاكلذبنوردابتمكنالاقفتيأرامىأرلااولاقفكلذ

یعسفجورخلاهللاهجرىسودسلادابعنبدلاخدارامث«هللامهراعيجج
ىعاسلابذكواكسانادهازناكوهللاهنعلدايزنباهذخافهب

لسرافهلهايفةحرابلاتبيملهناكلذدعبدايزنباىنامثلجرهنمضف
یدهلاةمئاانركذوهللاانركذىلناوخادنعلاقتنكنيالاقفهيلا

كتللدوللاقمهيلعىنلدلاقروجلانمهيفسانلاامانركذو
اوناکنالاقرہنلالهانعلاهللاقمهعورالنكاملوىقشاواودعسو

ناثعولاقاريخلاقرمعوركبىلايفلوقتامفلاقهللامهنعلفءادعاهل

ةيقتيفكنالجرهللاقامهيداعاتسلفهللنييلواناكنالاقةيواعمو
نمافساشناكوهلتقبرمافهللايفمويلاةيقتالنكلوتملعدقلاق

ةدابعلارثانمهيلعاوأرامهلتقسانلاهركودوجسلارثاهينيعنيبةدابعلا

هيلااوسدفهلتقبنوملسملارمتئافهلتقفحورسمنبملثملاىتافعوشخلاو

تملعدقهللاقىفصةحقلنعلاسيدبرملابهيقلفنايتفلاةئيهيفالجر
راسفكعمترسویتجاحتکرتتئشنافیفصةقاناذكواذكناكم

یسودسلالجحنبثیرحهلتقفكسرفبلخدالاقفرادلخدیتحهعم
ةعامجتجرخمثهنطبيفهمشارداولعجوىميرصلاقلطنبسمهكو
مهعمتجرخفبعکنبثراحاینبلیلومیلیلوبامھریمایاوملانم

رشحنبرباجكلذىلوتواولتقىتحقحلاىلاسانلااوعدفةليحكوماطق
ىدہبابجعانارقانعماولاقإنولوقتامىلعمهادانفةريغملاهنعبىلجبلا

يفةفوكلانمىلجعلاشارحلانبدايزجرخمثكةيآلا..دشرلاىلا

۲ء۹نجلاةروس(۱)
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اددعمنماولتقفةيبونجالاىقاىتحملعاهللاوطسبلابراسهناليقوةئاثلث

نمدايزمہیلاثعبواولقتنامثهنوسنيالةفوكلامايانممويوهواريثك

ةعامجتجرحمثيفوكلاجرعالايلعجرحمث«مهعيمجىلعى
هللادبعناكدقوياطلاذاعمنبامهيلعنهحرلادبعرهنباوبيصافليخلا

عادونيالتقفةليخنلالهألاتقلةفوكلالهاعمجرخنميففوعنب

:لاقفهللاهجرىدسالا

اهافسدساىتنباخاتلتق

یىدشرتیيقلامكيبارمعل

یىدجراثعوفقوقشلكاذو

رفغاوبرايیتبوتلبقت

یدمعویاطحخينتبساحاذإ

یلالسراوامہنجسفمتینبنمالجروبراحادبعمةريغملاذخاو
ناممتدهشفامهقلطافنينمؤملاريماىناادهشنالاقفةيواعم
لاقفنينمؤملاريماةيواعمنادهشتابراحملللاقفهليبسىلخفنونجي

تددولاقفنونجمالاقفروبقلايفنمثعييهللاناوقحهللانادهشا

ادشراورحتنیذلانمیناتددولاقیرورحألاقفنجلاىحلاصنمیا

نمرثكااميمتنادهشالاقفكليبسىلخاوةيواعمىلعكلذبدهشتالاق

هنباودايزوةريغملاهلتقفهمدىنقساىلالحلاربتلانبةصيبقلاقفبراحم

نبنامعنلامثمكحلامانبنمحرلادبعوكاحضلاوديسانبدلاخو
ةعبرابةصيبقتبشسافنامعنملجرلبقافناورمنبريشبمث«ریشب
یدزالابيرقجرخمثاوبیصافةعامجيففاوطجرخمث,هلتقفدوهش
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امهولجاعبسارىنبةموحبهللاامهرالتقفةلاخانباامويناطلافاحزو

ديبعثعبفةقزالانموتويبلاقوفنمامهومرفجورخللًايهتانوكيملو
لجعلافةجاحةرصبلابكلناكناةفوكلابدايزىلاةركبىبانباهللا

هوباوناطحنبٺارمعمعوهسأرىلعءابطخلاتماقمدقاملفلجعلا

عزنيوعجريناهوباهيلعمزعفامهعمريسلاديرينارمعايأرفءابطخلانم
سانلالاقفدايزسأرىلعبطخيوهوالإهبارعشيملفداعمثلعفف

باتکىلاتعجرفلاقهللاباتكبهتبطخجزامولبرعلابطخااذه

.هللاهرهتبوتببساذهولغاشهباذافهللا



لالبيباجورخ

نبةلظنحنبةعيبرىنبدحاريدحنباسادرملالبوباجرخمٿ
.همالیقوبراحنمهتدجةيداوهباحصاوممتنبةانمديزنبكلام

نذخألربنلاىلعلاقادايزنامالعالابانكيفركذاميفهجورخببسو

لاقفهللاهجرهيلاماقفمقسلابحيحصلاوبئاغلابرضاحلاوءىسملابنسحلا

رزوةرزاورزتالا ىفوىذلامهارباوإ»لوقيذاهللاركذاذكهام
هازجیمتیریفوسهیعسناویعسامالاناسناللسیلناو یرخا

ىنبنمةيمازخلاءاجلبلادايزنبهللاديبعركذورىفوالاءازجلا
ةروهشمتناکوممتنباةانمدیزنبكلامنباةلظنحنبعوبرينبمزاح
هللاقفلالباباىبضلاةشرخنبناليغىقلفكسنلاودهزلاوعرولاب

لهاللعجهللانالاقفلالبوبااميلاىضمفءاجلبلاركذيريمالاتعمم
لصيناهركاتلاقكركذفرسملارابجلااذهنافةيقتلايفةعسمالسالا

لاقفهللاودعاهذخاوهلىقشاوهفینذخانافیببسبهورکمدحاىلا

ابجعاہنممكنيراللاقكلذكاناامتلاقفسأرلاةقولحمةيرورحكلنااهل
هترتسدقلتلاقكنمةعضبنسحانفشكاللاقفمهتعنمفاهسأراوفشكا

ثالثكيلعهللادهشتلاقىلعنيدهشتامهيالاقكماهرتستملثيح

نوملاظلاونورفاكلامهكئلوافهللالزنااممكحيملنموهلوقبتاداهش

ضعفىوعدلكرخاوةينزلكلواناكسفنىلعتدهشونوقسافلاو
ىلعثعبایناملعاوللاقاہتزانجيئلالبوباجرخفاهولتقفهتي
باتکيفو.مقتسمطارصىلعايوسثعباىناتملعلهيلعثعبتام

لاقفلالبوبااہبرمفقوسلايفاهحرطواميلجرواهديعطقهنامالعألا
نمىلابحااهتوماةتيمنمامكنمايندلاةيقبنعاسفنبيطاهذه

١٧ہہ۳۷مجنلاةروس(۱)
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بلطيفهللاٌديبعحلأوءاثبءاجثبلاخسنلاضعبيفو‹ءاجلبلاةتيم
اضرلاىلعةماقالاناهباحصاللاقوجورخلاىلعلالبوباعمجافنيملسللا

ضرايفريسننكلومظعلسانلاةفاخاوفيسلاديرجتناوبنذلروجلاب
ديستناهلاولاقفمېنمانغنتماملظبموقانداراناوافیسدرجنالوهللا

هللاديبعلماعحايرنبهللادبعهيقلفنيئالثيفجرخفمهتيقبونيملسللا
الضافناكمالعالاباتكيفو.لالبىلالاقيدصناكورسجلاىلع

نباىلالمحتالاومااوباصافزاوهالااوتافاوبأفعوجرلاىلعمهدوارف

ملساميلاهجوفمهجورخهللاديبعغلبفيابلااودرومهتيطعاوذخافدايز

انلخدفناسارخدیرنشیجيئانجرخمقرانبسنويلاقنیفلايفةعرزنب
لاقفالجرنيئالثوةتسيفلالبوباوهاذافةيبخاةئالثهيفكساَبْرَذ

انلاتقنوديرينيذلاشيجلااذهنماكيلعواولاقمكيلعمالسلاىمعنبا

الوضرالايفدسفنلجرخنملانانماوغلباهللامكملسلاقالانلق
مهغلبفانتيطعاالاءىفلانمذخأنالوهلاتقىلعانهركانمالالتاقن

امفالاتقدیرنالانافهللاقتاهلاولاقفالجرنیعبرايفمهوكسبملسا

۽ؤامدمعنلاقانئامديفهکراشتوانلتقیلاقدايزنبایاےکدرالاقدیرت

نبثيرحلاقهيلعانرصنافابذاكناكنامهللااولاققحموهولالح

ءىفلابصخيوةنظلابلتقيوةرجفلاعيطيوهوقحماهللاودعايلجح

اودهاجلالبوبالاقهولتقفنيملسملانمالجراومرفمكحلايفروجيو
دبعمداکومزہنافاولمحفاوربصاوهللاباونيعتساومكتبغرهللاىلانكتلو

ناىلابحاایحدايزنباینمذیناللاقفدايزنباهيلعبضغفهذخاي

هيلامضناامعمفالاةعبرايفرضحخانبدابعمهيلالسراواتيمىنحدمب

ءامدلاكفسينمةعاطىلاانوعدتالاقكدرألاقديرتاملالبوباهللاق

ةيربجلابطلستيومكحلايفىشتريودودحلالطعيومارحلالاملاذخايو

فرعنلاقةرذعملبقيالوةرثعليقيالةمهتلاىلعذخايوةنظلابلتقيو
متناومكنمريخوهمتبذكلاقليقوةعاطلاكلذعممفنكلونولوقتام
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ديريناسارخنمىلهابلاةيطعنبعاقعقلامدقو.هنملالضلابىلوا

موييفبرحلابشتناومهيلعلمحفةارشلاهلليقاذهاملاقجحلا

..هثرحيفهلدزنةرخالاثرحديريناكنملولتيلالبوباوةعمج

ملعالوتردغامناوكئادعانمتسللاقفعاقعقلااورساف(١)ةيآلا

هالتقفهارسافسمهکوثيرحهيلعلمحفلتاقيعجرفعجروهقلطاو
انوعدافمظعموييفمكنالالبوبامهادانةعمجلاةالصتقوءاجاملف

مهولتقفمهيلعاولةالصلايفاولخداملفمهوباجافاولصتويلصنىتح
..دعاقومئافودجاسوعكارنب

۲۰یروشلاةروس
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نعباتلاةقبطرک

لهاعمناکونيفصرضحنمهباحصاضعبوةورعهوخاولالبوبا

ىصقالادمألاهوخاووهةعاجشلاوةنايدلاوعرولاوملعلايفهلورهللا
هتعاجشنمو«مالةمولهللايفامهذخاتالىصعحتاللئاضفامهنملكلو
لاقفهيقلجرخاملفدايزنبادنعهباحصارکذةمشرخنبناليغنا

هللاوصرحالجركاقليناكنمؤيامناليغايكنمناكامىنغلبدق
دعبمهتركذىناكغلبيينللاقفهحمربكذفنيفةايلاىلاكنمتوملاىلع

كسرفمہنمباشلاقفملسوفقوفهموقىدانيهسرفىلعرمو,ةليللا
ىتفلالاقوىضمفهللاليسيفكنطبهتاطوولهللاوتددولاقىرورح
لاقوهنعحفصفهنعحفصااولاقفىتفلابهيلااوشمفلوتقمىناهباحصال

بحاصعمزاجهناهفوخنموكسارنالنسحافسلجميفتنكاذا

قافایتحءالابهشريهبحاصلزيملوهيلعايشغمطقسفنيدادحلاىلعهل

لزيملفهيلعىشغفةميظعةنيزابيلعةميسجةأرماامهتلبقتسافاراسم
اذهاملاقفقافایتحهشرفهيلعیشغفالجریأروقافایتحهشری

رانلايفاهبلقتفيكتركفتيناثلاورانلاةنياعمفالوااًمالاقىراىذلا

عجرفنيملسملاسلاجمدهشيهاراامريثكفلجرلااماونسحلاوةماسجلاعم

نمو‹اقشلاقباوسنمتدعتسافةهزنلاوناملغلاوةئيلانمتيارامىلا

لاملاذخااوباوةجاحلانممهفويسىلحنوعيبيمهناهباحصاووههعروت

ىنربخالاقنایفسوبالاقامهتامارکنمو‹مدقتدقوٌءاطعهلنمالا

فاوطلاىفلىلالاقهئابآنعتيبلاةبجحنملجرديهشلانبالعلاوبا

انيبفهيلابغريوهللاوعديبازيلاتحتلجرباذافءارمقةيحاصةليليف
اولاقفاوطلالهاهعمسفرركفىتجاحمهللالاقفحلذاكلذكوه

كلذنمىنرافديراامتيضرتنكنامهللالاقهتجاحضقامهللا

يفباسناءاملابسحااملفٌتارطقبازيلانمهيلعترطقفلاقفاملع
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وهعمتجاهجورخرضحالنايفسوبالاق.لالبوباوهاذافسانلا

ةمالعمللعجيناهيلااوبغروهللااوعدفلاقممتىنبلتيبيفهباحصاو

یورءامسلاىلااورظنیتحتیبلافقسقشنافلاقمهجورخیضرنا
اذافتیبلانعلاسيممتینبیتانارمعنبةرقنعنايفسوبایور

ولولوقیوليلبرادلاةحاسىلاجرخياماريثكوهتيارفميفروهشموه
لعیسفنتصضصرعهباحصاللوقيو(١)«ةدعهلاودعالجورخلااودارا»

نينمؤملاماةشئاعىلعرباجووهلخدلاقنايفسوبا‹ىنلبقيهراملفهللا

ناکو.اہنمناکاٹترفغتساوتباتفلمجلاموياہمناكامماهابتاعف

امدعبعمليللارخاىلاةمتعلاىلصيامدعبنمارباجقرافيلالبوبا
ردقيالهناببيجيفاذهلثممالكواكسفنبقفراهللوقيفامهيلزنمنيب
.هتقرافميلع

برضوهفيسلسوهللاالامكحاللاقنملواوهفةورعاماو
نعهلأسمثةالولاءافلخلانعهلأسودايزهرضحاوثعشالاةبادزجع

تبرضفهبرمافكبرلصاعتناوىوعدلكرخاوةينزلكلوالاقفهسفن
راہنبماعطبهتیتااملاقزجواوهروماىلفصهللاقفهالوماعدمثهقنع

یظفحیفیقبو.احاصهہانلتقاذالاقفطقلیلباشارفهلتشرفالوطق

جرخفمہبذکفهيلعرونلاسرحلانياعةورعبلصامدايزنبانااميدق

نبانامالعالاباتكيفوهمالغلاسونوملسملاهنفدوهكرتفنياعف

مويلاانرصدقوالبقمالايفنكسمةورعهللاقفناهريفجرخدايز
ممشطباذاونودلختمكلعلعناصمنوذختتونوثبعتةيآعيرلكبنونبتانيف

دايزنباهبلطوهناهركرتفىوارلاامهظفحيملناتلصخونيرابجمتشطب
یایندتدسفالاقتیارامهللاقمثهیلجروهيديعطقوهيلعهبمدقو

£6©ةبوتلاةروس(۱)
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نباىلالسرارضخانبالتقالليقو‹هينبلتقوهلتقفكترخاتدسفاو
يارلااذہبرکذینمکادحاعدتالةركبىيانباىلاةفوكلانمدايز

نجسلايفنملتقدايزنبامدقاملفةركبىلانباهلفكفةورعبيتوأو
نمهبوافكنلتقالهبتأتملنئلليفكللدايزنبالاقوةورعبيغتو

دايزنبالاقفبرشيفًارقفبرشيفبتاكلابتكفهللادبعيبرس
لاقكبنلثمالةرواحمدعبهللاقبرشينمهتيلايتفحصوتبذك

ىلاردغدعبعجرالرضخانباو‹تئشامصاصقلانمكسفنلرتخا
هولتقفهباحصانمةثالثعملالهنبةديبعقفتاهباحصاوةالصلايفلالب

دايزنبانالالبیباةنامانمو‹لالهنبةديبعاجنفةعمجلاموييف

تیيقبكتكرتنالاقفهدابتجاناجسلاىأرفنيملسملانمةعامجيفهنجس

مهلتقدارادايزنباناهلهادنعربخلاهاتافمعنلاق‹عجرتأكلهادنع

كسفنيفهللاقتاهلهاهللاقنادعبنجسلاىلالالبوباعجرفادغ

٠كبحاصىأرتملعدقناجسلللاقوارداغهللاىقلانانوديرتالاق

.ناجسلاهربخافنجسلايفنمدايزنبالتقفمعنلاقتئجوتملعالاق
.هللاهمرهقلطافهلعفب

رمؤيناهوبلطىذلاوهوىسودسلالجحنبثيرحهباحصانمو
مامالابۇيليقامتعمدقوادبانيلجرىلعيلأاللاقوىبأافمهيلع
لأسو‹هروجهقثويواهلدعهكفيىتحهقنعىلاهديةلولغمةمايقلاموي

نایراتنکاملاقفثیرحْمُألضفألالبوباآةعامسنبنيمامثيحلا
.ثيرحلضفيفنوكشيموقيفىقباواشيعا

ادباعناكوهماالالهاهلسیلويميرصلاقلطنبسمهكمہنمو

وباصيوحوثيرحولالبوباجرخهماللاقونيملسملارايخنمادهاز
جورخلاهركالاقكريغىلامتلاقفريخمهدعبشيعلاىفالوءاثعشلا
.جرخفهللكتبهوتلاقةطخاستناو
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تامهملايفنوعزفيهيلاوايقتالضافناكوءانعشلاوباصيوحمنمو

تیارامهللاونافسمهکىلااوقلطنالاقاذهانملبقتالاهلليقدقو

صيوحهللاقفنهلجالعوجرلابمهدقوتانبهلوناسغمهمو
كتانبلريخهللاووهو(١)«اهقزرهللاىلعالاضرالايفةبادْنِمامل
اہتخاتماقفاہنعتکسفةلیلبرشتنانهادحاتبلطیظفحيفوكنم
.لفكتملامعنهللانانقيتفاهتقسف

لالبیباجورخفداصفاثرابلطيةرصبلاىلاءاجونابيشمهنمو

.ايندلاضرعىلعهللادنعامراتخاف

رضخانباىلاهولسراىذلاوهوسيقلادبعنبسابعلاوبامهمو
.دايزنباةعاطىلامهاعدفمالسلاهيلعهيبنةنسوهللابانکىلاهوعدي

ىلاځرلايفىشمفحرببرضىذلاوهونوعنارمعوبامہنمو
.تيضراىرنالاقفهلتقفهنعاط

مهرةريغملاوسيبونبذاعمودیزیوليقعنبرمعوبامہنمو
.ایفمھعجهتدیصقيف.ناطحنبنارمعمهرکذوهلل

لصانيدلاجارسوملعلارحبهللاهجرىدزالاديزنبرباجمهنمو
هنعهللاىضرسابعنبابَحاصهماطاهيلعتماقىذلاهّساوبهذللا

یکمبلاطوبارکذتاقبطلايفوهيلعًارقوهبحصنمرهشاناكو
هلأسولفدیزنبرباجاولأسالاقسابعنبانا»بولقلاتوقباتكيف

تيأرةيواعمنبسايالاقهيفو«هملعمهعسولبرغملاوقرشملالهأ
لاقنايحنعنيصحلانعو«ديزنبرباجريغتفماہیفاموةرصبلا
قالطلابسانلاملعاديزنبرباجلوقيمارحلادجسملايفسابعنباتعم
كلامنبسناهتومغلبفدیزنبرباجتاماللاقنایحنبنیصحلانعو

٦دوهةروس(۱)

ہہ1۷



٠ضرالالهاريختاملاقواضرالارهظىلعنمملعاتاملاقف

لاقهنعوسانلاملعادیزنبرباجلاقهنعهللاضرسابعنبانعو
اودصقولديزنبرباجمهدنعوانيلانوجاتحيفيكقارعلالهالابجع
ناکاملفةنسلكجحيدیزنبرباجناکنایفسوباهملعمهعسولهوحن

نوجاتحيسانلانافماعلاحربتالناةرصبلالماعهيلاثعبةنستاذ

اولاقفسانلاهءاجةجحلاىذةرغناكاملفهنجسفلعفااللاقفكيلا

قافنجسلانمجرخفهلسرافلاقةجحلاىذلالهلهدقهللاكحلصا

لحرلااهيلعدشيذخافجورخللاهأيهناكدقرادلايفهلوحهتقانوهلزنم
كدنعاةنمااي(١)كافكسممالفةمحرنمسانللهللاحتفيامللوقيو

یموییریسمبهیربختالفكلاسنملاقفنيبارجيفهتايهفمعنتلاقءیش

اهنارببتبرضففقوملابسانلاوتافرعىلاىبتناوهتليلنمجرخفاذه

ىذلالهتأرةقالقيقحلاقاهكذاهكذسانلالاقفتلجلجتوضرالا

رفاسناكدقوىلاعتهللااهملسمثاذهاهبلعفيالناةرصبلابةجحلا

ىلعسانلاباصانايفسوبا‹هرمعوجحنيبةرمنيرشعواعبرااہیلع
وباجرخفدجاسملاىلااوعزففدعروحيروةملظديزنبرباجدهع
املفةجضوعرضتيفسانلاوهللاركذيسلجفدجاسملاضعبىلاءانعشلا

هنمايیرقناکنماعدفمهزانمومهقاوساىلانوفرصنيسانلاذخاتلا
لاقتماقةمايقلانوكتناانفخاولاقرمالااذهنونظتمنكاملاقف

اميظعارمافخلاقمعناولاقةرخاللءاضفالاوايندلايطمتفخامناو
دقللاقانلزانمىلااولاقنآلانوبهذتنيالاقمثهوفاختنامكيلعقحف

اممكنعنغيملمتفخامءاجولوءاعدلاىلامعزففاميظعارمامتفخ

لمعلالوبقنيحاولمعافكايندمکیلعهللادرذإنآلافائیشهيفمنك
هللانمكؤاعدمكنعنغيملهومتفخكرمالاناكولفهيفمنكاماماف

٢رطافةروس(١)

س1۸



ناکامىلعاهابتاعفةشئاعىلعلالبوباورباجلخدنايفسوبا‹ائیش

نعاهٴاسيلبقافاہيلعرباجلخدولاقتباتوترفغتسافلمجلاموياهنم
فيكعهللالوسرعامجنعالاسىتحاہنعٌدحامللئاسم

هلتلاقمثینبایلسلوقتیھواقرعببصتياہنیبجناولعفيناك

الاهظفحاملائیشهلترکذفنامعنمقرشملالهانملاقتنانمم
نمالجریارولاقاذهوحنواهرکذدعىبنلاناتلاقاہنظاینا

يفسابعنباناكوهلةلبقالىلصملانملاقفةبعكلاقوفىلصيةبجحلا
دلبلانمءىشيفرباجناکنالاقفهبربخاواهلوقعمسفدجسملاةيحان

لاقفرضتحانبحرباجىلعىنانبلاتباثلخدولاق‹هنملوقلااذهف

تومانالبقىرصبلانسحلاىقلاناىبتشألىلالاقائيشىهتشتله

لغببکرفجاجحلانمايفختسمناكورباجلوقبهملعافتباثجرخف
ءاثعشلاىباىلعلخداملفهناسليطبتباثهفلخبكروجرسلاىلعتباث

رباجعفرفهللاالإهلااللقلوقيوهوهيلعنسحلابكناعجطضموهو
اللقهللاقفرانلاىلاحاوروأودغنمهللابذوعالوقيوهوهينيع
دیعساباایلاقمثرانلاىلاحاوروأودغنمهللابذوعالاقفهللاالاهلا

لبقنمتنمآنکتملاسفنعفنيالكبرتايآضعبتايموي
لاقمثملاعلاهيقفلاهللاواذهنسحلالاقف(١)اهناميايفتبسكوا

اذانمؤملايفيعهللالوسرنعهيورتثيدحنعىنربخاديعسابااي
دجوةافولاهترضحاذانمؤملانامالسلاهيلعلاقلاقفةافولاهترضح

مثیدبکىلعادربدجاینامهللاربکاهللارباجلاقفادربهدبکىلع

يفدعاقءانعشلاوباونيملسملانمنالجررملاقهيلعهللاةرضبق

انملعامالاقفاقنعلنمهللانعللاقالجرانعلفهايريملوهرادبابةفيقس

امکنمتبثاتیبثتیاولاقهرماكدنعتبنيملالجرنعلتفيكوكناكمب

 

۸١۱ماعنالاةروس(۱)

س1۹



جرخيملوجحلاىلارباجةجوزةنمأتجرخلاق,هنعلىلعاقعمتجادقو
تنثاوةبحصلاءوستركذفابركنعالأستعجراملفةنسلاكلت

ماعطهلجلوعوافلعهلبالیرتشاوارادهلخداوهيلاجرخفاحييقءان
تاوداوةبرقنمةنماعمناكامهلعفدفامهبهاسكنيبوثهلیرتشاو

هنفاكنفالاقفىراامتلعففةبحصلاءوسبكتربخاتلاقفكلذريغو

لاق‹اريخءوسلاواناسحاةءاسالابهئفاكنلبالهلثمنوكنفهلعفلغم
لاقفاللاقفتداعفهیجورتاللاقلجراہبطخیاہتیراجیلعةأرماهترواش

فوخاذهفنأآلاهيجوزلاقامارحاهتعقوااهنيجوزتملنابطاخلااهل

جاجحلابتاكملسمىلانبدیزیباصاخرباجناکنایفسوبالاق‹تنعلا

لاقضرفتالاقمعنلاقًارقتالاقفجاجحلاىلعهلخدافةرمهيلعدفوف

نيملسمللايضاقكلعجنادحاكبرثؤنناىغبنياللاقهببجعفمعن

ةأرملانيبعقيلاقكفعضغلبامولاقكلذنعفعضاانارباجلاق

لاقفعضلاولاذهنالاقامهنيبحلصانانسحاامفرشاهمداخو

ینععفدتوٍيناطعینیطعتلاقیهامولاقمعنلاقةجاحنمكللهف
الونيملسملالامتيبنمكيطعنامقتسيالاذهجاجحلالاقهوركللا

خيشلانعفختةلصخانهاهملسمىلانبديزيلاقفلاقمفكلمعتسن

كلذكلاقةرصبلاناويدبحاصناوعايفهلعجتنيملسمللنوعايفو
ناويدلابحاصلانوعنوكاینارتاائیشتعنصامرباجلاقاجرخاملف

كءاطعكيطعيوةنؤمكفلكيالناناويدلابحاصلبتكااناديزيلاقف

ناكولاقةلباقملاناويديفناكوةئاقسواةئامعبسهؤاطعناكوالماك

املفةعمجموييفطساوىلاةرمتاذهيلاجرخفربالبحلاديدشديزي

لاقفهتيورباجسأراہبتلففةيلاغبتءاجفهلةيراجديزياعدايدغت
ةلغبلافلاقنوذربلانمىنفعالاقءانعشلاىبالنوذربلاجرسامالغاي
ذخاوهلهامسعضومبدجسملابابدنعىلفقمالغلللاقفجرخفمعنلاق

المهللالوقياديدشاكلداهكلدوهتيلوهسارلسغولزنوةلجديلع

— ۷۰



رضحاملفدجسملاىلاءاجمثموقلاءالؤهدنعىتلزنمكنمىظحلعبجت
هعمناکواریثکائیشهلاتعنصفهدازيفديزياتآرماتسفانترباججورخ

لهانمادحاعدتالةرامعللاقةنيفسلاابكراملفنايحنبةرامع
ىلاامهلمجانابارجىقبلاقةرصبلاىلاىبتنااملفهدازحتفيبكرلملا

نيكاسملاعداوكيحالممعطاوةنيفسلارهظىلعامهبصلاقنايبصلا

اكشفردقلارمانمءىشجاجحلاسفنيفعقولاق‹ىقباممهيلاعفداو

نافهتبطخدیدرترثکیريمالللقهباجافرباجیلابتکفدیزییاكلذ
هبتناكلذدعبمثهبتنيملكلذلكارارماهددرفهنعلأسامنايباہیف

ايكحيولاقەلیداهالفللضينمودتهملاوهفهللادبنمطلاقف

انعنيجراخسانلاىقلتفةعمجلارباجىتالاق‹كبحاصملعاامديزي

تلسرانايفسوبالاق‹دوعاالناىلعكلمهللالاقفكلذهيلعقشف

لسریناوهناريجنيباهئزجیواهرحتيناربنعلارمافرباجىلاروزجبةكتاع
لثمباصاانناریجلکالاقفءاثعشلاىلاءزجيفرثكاوباطافهلهاىلا
واسلعفتالهاتأوساولاقتیبلالهالاذهانبطانكلويلبلاقاذه

لاقلضفاداهجلاىالاقفءانعشلااباباشىنالاق‹انناريجنيبواننیب

دجسملايفنيملسملانملجرهاياهارافهفرعيالباشلاوةلدرخلتق

ذخاوهمسدقرجنخبةبرضهيفتكنيبهبرضفهأطخياللهيلعهديعضوو

ىنلدفترماامناوكسفننماذهلعفتملكناتملعدقيلاولاهللاقف

ةعامجبىعسةلدرخناكوهلتقفاذهكنععدلاقفهانمَوكرمانمىلع

هلبقفهرادبابىلعدعاقوهورباجنباجرخلاق‹اولتقفنيملسملانم
ىناهللاومقدصلقلجااولاقهبحاىنورتاهئاسلجللاقفهسارحسمو

ممهتوخابوهبلزنيتومانميلابحاهبلزنيلزاننماموهبحال

ىلعزعابیهاملاقكدلونمكيلعزعاةنمافاولاقةنمابمثىبلزني
ینمتاکناکوابزاعادحاوامويايندلايفىقبانابحاالنكلومهنم
لاقونامعىلانايفسیبادجةريبهوارباججاجحلاىفننايفسوبالاق

الاقفءانعشلاابأايتافربنعلاىدجوىلامعليحرلاماىلاةدجتناك

ت



لباقلاماعلايفهايتافليحرلااهنعماصفاهنعاموصلاقموصلاقيطتالانمأ
.ربنعلااهنعمعطافابنعامعطافلاقموصلاقيطتالليحرلاما,الاقف

الاوىملعلثمملعالهاجلللوقيناملاعللسيلديزنبرباجلاقلاق
الاوىفعضوىلهجىلاعجراملاعلللوقينالهاجللسيلوكرذعتعطق

لهاجلالاقاذاوملاعلارذعهللاعطقكلذملاعلالاقاذاوكرذعتعطق

لوقیفجراوخلاتایرباجناکمامضلاقلاق‹لهاجلارذعهللاعطقكلذ

ةءاربلاهللامرحومعننولوقيفنيدبنيملسملاءامدهللامرحدقسيلامحل

نیدببرحلالهاءامدهللالحادقسيلوالوقيفمعننولوقيفنيدبمہنم
رمالادعبنيدبمهتيالوهللامرحولوقيفيلبنولوقيفنيدباهميرحتدعب
لاق.نوتکسیفنیدباذهدعباملحالهلوقیفمعننولوقیفنیدباهب
ىنااهلوقىفركفتفاقرتفافكبحاىنانيملسملانمةأرمالرباجلاق

ريغىلعكلذتلمحىنانظتاموتلاقهللايفلاقفاميلاعجرفكبحا

وهوهربقةداتقىلاارباجتاماللاقهللايهللاوىاهللايفبحلا

تاممويلالاقفهربقىلعهديعضوفهربقنمینوندالاقفكاذذاىمعا

حسميوىكبينيراكالانملجرباذافءاثعشلاوباعلطلاق|برعلاملاع

تئجنيونقینماوعزناذهمکبردنايبصلاقكحيوكلاملاقهعومد

ضعبىلارباجثعبفىنقدصيالنافاخافضرالابحاصىلاامه

ةفالخنماتيقبنيتنسلدلو.هيلاامهبثعبفنيونقذخافلخنهلهباحصا

سانلادبعاوسانلاعرواوسانلاملعاناكونيعستوتسةنسفوتورمع
لاقءاعدلاباحمناكوةريثكسانهنعذخاوةميظعةعامجهرونبءاضتسا

.نهيناطعافافافكاقزروةحاصةلحاروةنمؤمةأرماىلرتلاس

دنعةدمعلاوقيقحتلالهاماماىميقلاىرملاضابانبهللادبعمهنمو
ةلالضلالبسقرافولدعلاةجحمهباحصابكلسقيرفتلاىلوابغش
هللامرحعملةكمىلاجرخنممتظفحامىلعهللاهجرناكولهجلاو

دبعلحئاصنلاىديياماريثكناكوفرسمببقلملاديزيلماعملسمنم

ب۷۲



دیزنبرباجیارنعهرمايفردصيهناىظفحيفوناورمنبكلا
.مهريغوجراوخلاعمتارظانمهلو

ااصاعروناکوهتبوتببسمدقتینابیشلاناطحنبنارمعمنمو
لئابقلايفلقتنافجاجحلانمبيغتوةريكهراعشاواملاعًابيطخارعاش

دزالانمهلیمتنافناورمنبكلمادبعريزوعابنزنبحوربلزنىتح
دنعايرغانيدحالواردانارعشعمسيالناكوكلمادبعلارماسمناكو

ركذفهدنعسيلامهديزيوهدنعهدجيفنارمعهنعلاسالاكلمادبع
ةيناندعةغللاكلملادبعلاقفهداشناوهرابخاضعببهثدحفكلملادبعلكلذ
:ةليلاركاذتفناطحنبنارمعكبحاصنظاو

اهبداراامیقثنمةبرضاي

اناوضرشرغلاىِذنمغلبيلالإ

ةسحاوامويةملعألىنا

انازيمهللادنعةيربلاففوأ

ربخافناطحنبنارمعللاقفنارمعامہنعلأسفامشنملافرعيملو

نينمؤملاريماناحورهللاقفهبءىجفنارمعهبحاصكلذبكلملادبع
ینافضمافُتثییحتسافكلذكلأساناتدرانارمعلاقفكارينابحا

هدنعنمجرخفهدجتالفعجرتسكنالاقفكلذبكلملادبعربخافرثالاب

هلبستنافیبالکلاثراحانبرفزبلزنوتايباايفةعقرهلفلخو
ملسفهنمنوکحضيرماعىنبناملغتناکوةالصلاليطيناكوايعازوا

دزالانملاقفنوکینمرفزهلأسفعابنزنبحوردنعهفرعیلجرهيلع
ةرمايعازوأوةرمايدزاأاذهايرفزهللاقفعابنزنبادنعافيضهتيأر
فلخیسمااملفكانزجااريقفتنكناوكانمأافئاختنكناىرخا

—V۳



رفزاهبىیعيتحبصاىتلانا

عابنزنبحورلعءايعتیعا

هنورهظیولالبیبارمانومظعيمهدجوفنامعلزنىتحلعحترامن
برهفنامعىلاهيفبتكفجاجحلاكلذغلبفهرمارهظاومهيفلزنف
:كلذيفلاقوهللاهجرتامىتحمہيفلزيملفدزالانمموقبلزنف

لِزنَمريحيفهللادمحبالر
رخفلاَوسلألانمهيفاميرسن

رصتخيدجملاىوسلعفمهلسيلو

٤سیفدبعنملجروهوةسبنعنبةزهحدجديلولامهنموتايبايئ
لاقلالبیباباحصاةيقبنمونيملسملارايخنمناكنايفسوبالاق

فلانيرشعوةعبراوحننماحالسواليخهلذخاجورخلايفقرزالا
اوعجروهوضفروهبنوملسملاهنمًاربتامقرزالانباثدحااملفمهرد

مسبتفلاماربخهربخاوهيلاجرخهاجوذناکوديلولادييفطقسهنع
لاملمجهءاجفاهاضقدجاالديلولالاقففرعتامريغىلاانرصلاقو

طقسوهلامىلعالضفهبدجوةرصبلانمبرقاملفخيشلاىلاهعفدو

نارمعلاقفربخلاهربخافناطحنبنارمعهيقلفهدريناهرکوهدييف

.موقلاقحنملضفامهيلاعفدففالاةعبرابهبلاطاىنا

ةهازنلاوةنايصلاخيشهللاهجرىدبعلاكامسلانبرفعجمهنمو

٣۷—



بيصنلاوءالضفلانيبىلاعلابعكلاهلةهابنلاوملعلاوعرولايفروهشلملا

هنعظفحاموةديبعىلاملعمناكنايفسوبالاق.ءايقتالانيبىفوالا

الحلاملاسوبيلکنببابحلاووهدفولاقرباجنعظفحامترثكا

لهمحللاقفهوملكفهيلعاولخدفزيزعلادبعنبرمعىلاةعامجيف
هوبتاعفماکحالاىلامشعزفهوملكاملكفائيشماكحالارمانمنوركتت
بابحلابرضوهنعاوفرصنيناديريوهرذعيذخافناثعرمأاوركذو

كديكسماهللاقفلعفتوةملظلارذعتانهاكناولاقوهتبكرىلع
مہباجافجشالانمقفرامكيفاملاقوهبمهفطلارفعجناكوهللادبعاي

الضافكلملادبعناكوهاباهيلااوعداممنملبقورمعدلوكلمادبع

لوقينينمؤملاريماتعم“مهضعبلاقفةيماىنبنملاجرهيلعلخدايقتم
ةملظمهلنملكرمايفةعماجةالصلابسانلايفتيدانرهظلاتيلصاذا

لعفنئلهيلعةدودرمىهفسانلانممهريغواهينبدحادنعواهدنع

هترضحرضحملاسئبولخادبهللاوسئبكلملادبعهللاقتيبلالهاكالحل

مانتناتدراولدعلانمابابتیارلاقفراہنلافصنهيبالعلخدف

كيفهللاكرابلاقكمونيفكيلعثدحميامىردتالوهذفنتنالبقهنع

ةملظمهلتناكنملاقفةعماجةالصلاىدانفجرخفاضوتمثدلونم

بابحلااعدفهيبالبقكلملادبعتامفتناكنمدنعهيلعةدودرمىهف.

رمعلخدهلسغيئاوذخااملفمہبحاصرمااولوفامہباحصاورفعجو
ىلاتجرخولنينمؤملاريماايمهضعبهللاقفعفرفعقووهيلعىشغف
بتكوهوباهيلعىلصوهانفكوهانلسغفجرخفكوثدحوكوزعوسانلا
نسخحلالثملاقفرمعنعرفعجلئسو‹متأمهيلعماقيالناهلامعىلا
.ىرصبلايأنسحلانب

.امہيلعمالكلامدقتوىلالحلاملاسوبابحلامهنمو
ةريصبىلعهللاىلاوعدينمناكسابعلاوبالاقىدبعلاراحصمهنمو

٢۷—



مهوملكةيردقلايفراحصلاقنايفسوبالاق.ةليوطدئاقعلايفهديو

ىلاخويشدحاناکواورفكاوركناناواوضقنهباورقانافملعلايئ

نعوكامسلانبرفعجنعةديبعوبالمحامرثكانايفسوبالاق‹ةديبع

.مهتاداقونيملسملاةمئانمناكوراحص

ةريبهنبربنعلانبليحرلانببوبحمنايفسىلادجةريبهمهنمو
ىلاةريبهوارباجىفنجاجحلاناكونايفسوبالاق‹ايقتالضافناكو
.نامع

كاحضلاهمساورحباباىنكيىدعسلاىميقلاسيقنبافنحالامهمو
ةرمنبلازنلانبةدابعنبنيصحنبةيواعمنبسيقنبرخصليقو
مغنبةانمديزنبدعسنببعکنبورمعنبثراحلانبديبعنب
رفغامهللالاقفدَىبنلاهلاعدوهريملومالسلاهيلعىبنلاكردا

ءاربكيفدودعمءالقعلاءامكحلاةاهدلاءاملحلاةلجلادحاوهوفنحالل

هرابخاوهتزانجيفريبزلانببعصمیشمونيتسوعبسةنسفوتونيعباتلا
رظناةعيبلاهلذخأينادارانبحديزيىلعةيواعمللاقىذلاوهوةريثك

ريشينمیأرصعاوكدعبنمرمالاهيلوتنموكدهعهيلاديشتنم
.ةريثكمهريغودايزوهللاديبععموىلععمرابخاهلورظنيالوكيلع

ءاكذلايفلاثمالابرضتهبسابعلاوبالاق‹ةيواعمنبسايامهنمو

ةعيبرنبمساقلاوهعمجةرصبلاىلاونالاق‹ءاضقلايفباوصلايرحتو
سايالاقفهمدقيفءاضقللامهحلصارظنيلزيزعلادبعنبارمعنمرمأب
ادحالئستالمساقلالاقفنيريسنباونسحارصملاىبيقفهنعوىنعلس

اسايانافلحلاىناعلةعماجةافوتسمانيفلحفلقلاقىنمعمساو

دلقتناكللحيالفىنتبذكناوهمدقفىنتقدصنافىنممكحللحلصال

سايالاقفةبذاكلانبااذهلغمبىلاعتهللازرابينمنيملسملانيبمكحلا

رفغتسیواهرفكينيميباهتمیدتفافرانلاريفشىلاهبتيتاهنمعمستال

ترمعدقرثامهلومكحلااسايادّلقواهتنطفتسلواىلاولالاقهللا

س۱٦۷



.رتافدلااه

اهضعبوءاتلابخسنلاضعبيفعراضملانزوىلعحربتحوروبامهنمو

تکردانمرایخنموهوراسيینثدحنايفسوبالاق.نزاموءايلاب
بسارینبنمنیوخاتکرداتلاقةنسنیناتتنبيهوهتدلاونع

نمیضمنمرایخنماناکونانکانبانزامرخآلاوحربتامهدحاللاقي

اناکوهللامهرةورعهيخاولالبیبایریظناناکوةوعدلاهذهلها

تربدیتحةدابعلانمرتفيالايلصمادباعناكفحرتامافامهنامزيف

ضرالايفابرسذخنادقناكوريعبلاربدكهتببجوهالجروهاديوهاتبكر
.هيفهللادبعي

دعقوةافولاهترضحوكلذهبرستكرداراسيلاقنايفسوبالاق

یذلاوحنلاقهسفنینعیبهذتاهارتنيالاقفقافافهسأردنعنزام

نیکبتالیتانبایلاقفہهتانبتحاصنزامةافولاترضحاملفدبعتتناك

نعراسيلاقلاق۾كحاضلاواىكابلاوهةعاسنعنكاباناىلع
عنقتملجرلخدذانوركذينيملسملاسلاجمنمسلجميفتنكىاهتدلاو
تارامبكربخاینالاقفماقملكتملاغرفاملفهنوفرعيالمهوسلجفهبوثب

ةدحاوةمدقتملانتفلاصتقاوعمویارنمربخنعواىذاهتعمسوینیع

يفادحاتیارامفتلاق.اہنمیلاعتهللاهاجنانمىلعهبنویرخادعب

اذهونزامهباذافهدعبالوهلبقامئاقملكتينيملسملاسلاجمنمسلجم

..نيعباتلاىنعاةقبطلاهذهنمانتداقوانتمئاركذيففاك

— ۷۷



نيعباتلایعباتةقط

روعاناکمہیفیلومناکیمیقلایبانبملسمةدیبعوبامہنم

امہنعهللایضربجاحةافودعبرفعجىياةيالويفىفوتفافقلابرهشو

راشيىذلاوهواهمكحاوثيدحلاتاياوربترواهلمعومولعلاملعت
رجاوزنمعامسالاعرقيامعاتسالمحدزيوهنارقانيبعباصالابهيلا

قيضبكلذعمفرتعاومولعلايفقبسلابصقزوحبهلفرتعادقوهظعو
لوقيوةعفشلارمافعضيهللاهجرناكوعاستالانمهيلعوهامعمعابلا

لاقفهلاسیهءاجفهباحصانملجراہبیلتبافبئاغالومتیىلعسبحتال

اہہجویارباجناربخافرکذاہیفربالھةرصبلاخايشالاسافبهذا
ةديبعىباىلانسحلانبهللادبعثعبنايفسوبالاق.رباجلوقبذخاف

قفتافهيأربملكتفاورواشتفجورخلادارانيحنيملسملاةعامجىلاو
یملکتمنمناکومکنیدیلعیناملاقدقوریثکنبحلاصهيلااوثعيينا

ناةديبعوبالاقف.‹اهيلعنوملسملاهالقءايشاثدحاهناالانيملسملا

مكيطعيالاكلملابلطيوهسفنىلعفاخيالجرنورتاىأربسيلاذه
مکتوعدبرقمانالاقهيلاهنوعدتامىلعمکعواطاذإوهوهتأساملك

قدصدقوحلاصايهللوقتىسعامفقحااناوعرساىلاسانلانكلو

یبنبهللادبعتومرض#انبحاصبقحليلفمعزيكنيدلاداراناف

نایفسوبالاق.مہیأردسفاومہتعامجقرففتوميیتحهيدينیبلتاقیلف

دحاكنعفلختامتجرخولوجورخلانمكعنميامةديبعىلاللي
نيباممقانابحاالوتببحاامتلعفیناولوكلذبحااملاق

ذختيةديبعوباناكنايفسوبالاق.ماكحالارصعلاورهظلا

نمءوضولاعضاومهريكاذمبيصيناكلذبىقتيايفىلصيبراوج
رمالاناكنااننيديفهللااناقشادقللاقفجرعالانايحكلذغلبفهيلجر

ب۷۸



ةكممدقةديبعاباناهثدحنمنعنايفسوبالاق‹ةديبعوبالوقي5

امهجحنماغرفاملفاهتمعواةديعسةدجيهوتايبلهملانمةأرماهعمو
اناوتلقفىوارلالاق٠«لضفاجورخلااهلاقةكمبماقماديراهلتلاق
لاقةماقالابىنرماتوجورخلابهذهرماتتلقفمقافتنالاقمکعمجرخا

فاوطلاینعیاهريخنمبيرقمتنااہنمديعبنحنوةكمنمبيرقكال
دهشنايفسوبالاق‹ةراجتللاهيفماقماهركيهناكاهلهارشنعديعبو
كحلصاهيلعدوهشملالاقةرصبلاىضاقدنعةديبعىلاةداهشىلعنالجر

نایلزاجولوفراعهبانأكحيولاقنالفةداهشىلعادهشامناهللا

ةزمحیتانایفسوبالاقهتداهشبتمکحلدحاولجرةداهشبمكحا

ارظانتفبجاحلزنمىلاانجرخفردقلارمايفهركاذيلةديبعاباىفوكلا

جرخفنالیغتقرافاذهىلعةزهحایةديبعىلانمعمامرخاواريثك

لاقفةديبعیبانمهتبیهنممظعابجاحنمهتبیهناکوبجاحهملکف

ادحاكردتلبجاحهللاقفنيملسملانعلوقلااذهتذخاامناةر

ىلابجاحلاقفكنعلاقف,هتذخانمنعفرباجالإهتكردادقوالإ
املوقااملبقاوىبقفرالاقفهنعتعجراکهنععجرافهنععجرأ

(۱رنمفةئيسنمكباصااموهللانمفةنسحنمكباصا

كاهعسوالااسفنهللافلكيالتلوقاودابعلانمةئيسلاوهللانمةنسحلاف
فرعاانافكنماًماوكريغنمةلوبقمفةملكلاهذهاماهللاقف(۲)

مهغلبمثهزمحباوقفرالاقفبجاحهنعلئسفجرخفالوااہيفكبهذم

ةديبعوبارمافلاق‹مهملكفءافعضلاوءاسنلاىلاىشمهناةدمدعب

هللادمحفبجاحملكتمثنوملكتملاملكتفلاقسانلاهلعمجفابجاح
مشزناوامهاوانمفاڻادحاانيلعاٹڻدحاةيطعوةزمهحنالاقوهيلعىنثاو

۷۹ءاسنلاةروس(۱)

٢۲۸ةرقبلاةروس(۲)

— ۷۹



لاق‹سلجلانمادرطوسانلاقرفتفمهتملانئاخلااندنعوهفمهسلاجوا

لاقفردقلانمءىشبهلوقلهنارجهبرماوةديبعوباهرجهونايفسوبا

ءاشودارانولوقينايتفلاءالؤهورمادقةديبعىلالًابجعاي

هدیبعوبالاقف.مشوقلثجبلوقيالومهیندیوهومہنعیضروبحاو
‹هليزمكهتبثمسيلوهتلازاديريهزموهيفاولغفردقلاتابثااوداراءالؤه

ةمزحبقيناعيطتسينملاقفناميالارفاكلاعيطتسيلهةديبعىبالليقو
كلذعيطتسيلوقاالونيتعكريلصيناعيطتسيمرحىلالحنمبطح
یسیعنيدیلعناکنمىلعنايتفلانمةعامجهلاسو.هللانمقيفوتبالا

ايفرظنافهباجافسوجلانمالجراعّدفمالسلاهيلعىبللارماهغلييملو
ىلاوعديلهفلاق‹رفاكبيجملاوملسمىعادلالاقنولوقتامفلاق

املسمهللاةعاطىلاىعادلانوكيفيكولاق‹معناولاقهنيدوهللاةعاط

نیرسکنمهدنعنمارجرخفمہنمءیریفباوجلاهوددارفارفاکبيجملاو

همهفتسننااندراامناةءاربلابانيلعلجعدقانضغااولاقفابجاحاوتاف

امناربخيلفسودلادبعنبمالسلادبعوعيبرلااوتايلفلاقفمهتبوتبهربخاف

عمتجانايفسوبالاقسلاجملااولخداومهبرماواولعففلاقفمهتبوتب

هللاربجااهةديبعىبلاللاقفىنمبةديبعوباوىرصبلاخيشلاىلانبا

هبيهرتوملهفيوختناكلكلذتلقولواللاقفةيصعمواةعاطىلعًادحا

تلوسنكلواللاقاولمعامىلادابعلاداقىذلاوهملعلافلاقفمهايا

وبالاقهللاملعاممنمناكفناطيشلامحلنيزومهسفنامهل

دمرلانمءىربودمرلانمعئابلاهيلاءىربفامالغالجرىرتشانايفس
هيلاءىربنالاقفةديبعىلارمأباساخنالأسفاضايبهينيعيففلخو

همالغدريوادمرلارجامهيلعفالاوهيلعءيشالفرجامودمرلانم

برغملاىلاملعلاتلمحهنعوريكقلخهنعذخاوةديبعوباهنسحتساف

..ملعلاةلمحقرشملاىلاو



فشاكلاوقيقحتلاوملعلالهانمبئاسلانبمامضهتقبطلهانمو

ذخاامناکوهريیغورباجنعذخاقيضلایوذرصحهنعتالضعملارما

ةياكشمامضیکتشانایفسوبالاقةديبعوباهنعذخااممرثکارباجنع

ايلوقيوهونارمعیمسينيملسملانمالجرهدنعدجوفعيبرلاهداعف

دابعلارماهللانوكيناهنمقيضالىناوائيشلىسفنىفناهللادبعابا

.هنيبومېنيبلوحيمثرماب

ركبىياىلعهّتموهلضفوهديدستوهللاقيفوتاهلتلقفعيبرلالاق

اللاق.لهجىلاىلعهناسحاوهتموهلضفوهديدستوهقيفوتكرمعو

.ةجحلابمقىأعيبرايهيلعكديددشامامضلاق.هللاو

لصويناعنمًامامضوةديبعاباجاجحلانجسالنايفسوبالاق
هتيضفنيلامثدحاناكوامېنانساباممبراشناصقياناكوءىشاملا

شيرجلاحلموريعشلازبخنجسلالهامعطيناكولمقلااهنمطقاستيف
هوبرضيمثحلملاايفحرطيوءاملاايفبكسيفماظعنكارمىلادمعيو
ناکارخابرشنموالیلقلثماناکالوابرشنمفهتوغرجرختیتح
نماوجرخيملوقيضتنمىلعةديبعوبالوقيفمامضقاضايروباذعلا

جراوخلاءاسؤرنمةثالثىلادمعو‹رانلاىلاقسافلاتامىتحهنجس
هيفاوقبااملفاجراخوالخادةرذغلابهالطوبصقنماناينبامہيلعىنبف

ناتدرایسوجمبيبطللاقف٠نجسلالهايتوملاعقوواوتاماال
الكااملفمامضلاقثاركلاوتيزلامهماعطلعجاهللاق.مبذعا

توميهلعللاقاوتامفمهتكرتولىسوجمللليقوانسثاركلاوتيزلا
نملجرناکنايفسوبالاق.(۱)هيفعمطمالفتامنمونوجرخيف
يئردقهلوځاشملاومامضوةديبعىانمةميظعةلزنمبناسارخلها
ماماهبلقفريوهسفنشهدنتةملؤملاةصقلاهذهىلعفقيامدنعءرملانا(۱)

نيربجتملاةاغطلاكلواسوفنىلعتمكحتساىتلاةيشحولاوةوافجلاوةوسقلاكلت

انمنومقنتلهإ»ىلاعتهللالوقبمههاحناسلربعينيذلانيفعضتسملانينمؤملاهاجت

مالسالابنيدياليسوجمبلقنمةهحرلاوةيناسنالاثعبتتنيب(هللابانمآناالإ
.هتاعیرشتحورومالسالاصئاصخنمةهحرلاوةيناسنالاناعم

س۸۱س



مامضهللاقفهصقنفنیملسملانمالجرركذفامامضًامويتاهدلبلها

لاقفكنمهللاًاربتمامضلاقفهنمهللاًاربتلاقفهرهتنافداعفلعفتالم

كنایرتاهيلاینتاجلاویرتامیبتللحاتنالاقمامضایینمًاربتا
هيلابوتاوهللارفغتسافلاقتننظامسئبكالوتاوهالوتألجرنمًأاربت
.كلهللارفغفلاق

اشلاقدقواهجوزرمانعهلاستامامضقراطلاةارماتنو

مامضلاقفهللارفغتسافامبايثتمضفاهدالواىنعيكلاغناىنعيرخا

امهيلعساباللاقفارباجةزمحوباووهقافارباجىقلاىتحىنيعد
.امہيلعهللارتسامارتسيلف

دعبماياةسمخسانللمقاةديبعىبالرحلاوبالاقنايفسوبالاق

هبىفتكيامملعلانمهدنعوالاقفمامضبكيلعهلليقفىبافمسولا

هباوجناكولاؤسلاهيلعرثكوسانللماقافهاتأفكلذقوفواولاق2سانلا

رباجةيوارناكورباجلاقوارباجتعمورباجلئسوارباجتلاس

ناکومامضنعینغلبلاقفءاعدلايفرهجلانعلئسدقونايفسوبالاق

هیفکىلعهنیدیدییوهمردوهرانیدرصیمکدحالاباملوقیرباجةيوار
رتسلانافهسفنلالذابالوايراشنكيملاذافهاياهبلسينمهاقليهلعلو

نمءىشبسيلفهسفنیرتشااذافانیلابجعاسانلابقفرلاوتارادملاو

.ىرشلانمافرشهللادنعمظعالامعالا

كردانمملعلاريزغعرولاديدشناكوناهدلالاصحونوبامهنمو
نایفسوبالاق.هللامهجرهريغورباجنعذخامنمذخاوملعلالها

ىنأكلاقفتاملسملانمتناكوبلهملاتنبةكتاعىلعحونوبالخد

لاق‹ارباجىنعتلوحالاىدنعنمجرخنآلاتلاقلجرسلجمىرأ
امہنیسبلتتنکنالاقنیفحلاسابلنعهتلأستلاقءیشبهنمترفظلهف

س۸۲ےہ



ناوافشکناناونيلابتالفسابالفاهتنوشخواهدربوضرالارحنم

موقیفینمراعتسيىخاتانبلىلحنعو‹امهيدبتالفكلذريغلامهتسبل
یلامسفنانمناکدبعنعو.ةنماضتنافىنمضافهترعانالاقفلامب

كلذنمهيجرخااللاقىتعيضىلعهتفلختسامثهتقتعافهقثواوىدنع

ديعسنبدمحاسابعلاوباخيشلالاق٠.كعفانمنمءىشيهيلخدتالو
ىلاصرحملعتلانهاهاهانتبثاامناواهبلوارباجبقانمبهذههللاهمر

.هبقثينملكنمدئاوفلاطاقتلاىلعحون

فانصاةئالثسانلاتكرداناهدلالاصحونوبالاقنايفسوبالاق

ىلعرمانونيزيافنصوءاجرالايفنوطرفيالورمانونيزيافنص

نمهللامهقزرامومهادهىلعدعبنوملسملاوعيشتلايفنوطرفيالو

ليوطلاكلمادبعواناتلخدحيلملالاققحلاةباصاوقيفوتلاونوعلا
اراکناترکنافةأرماتحتهديلخدالجرنعهانلاسفةديبعىلاىلع

حواباايجورفلااهناةديبعوبالاقف‹اهجوزتيناهلأتضمنوامات

وبالاقمثمعنلاقفجورفلااهنالاقفرباجاہبیتفانکلوتقدصلاق
.ارضاحة.ايبعوباناكاذإىنولاستنانايتفلارشعمايےانالاحون

نيدلاوىوقتلالهاونيخسارلاءاملعلانمناكوجرعألانايحمهنمو
رباجنعلمحنمنايفسوبالاق.هنعذخاوارباجبحصنمءاربکنم

ایفیلصیلبراوجذختيةديبعوباناكوةديبعىبانمانسريكاناكو
نايحكلذغلبفهيلجرنمءوضولاعضاومهريكاذمبيصيناكلذبىقتي
ةديبعوبالوقيكرمالاناكنااننيديفهللااناقشادقللاقفجرعالا

بيضقلااماوهنملوبلاسمنمالاءوضولاضقنياللوقيحونوباناكو

ةديبعوبالاقو٠لوبلااهنمجرخيىتلاةبقثلاسمنمالاءوضوهيفسيلف
رعشلاعضومونايئنالاوربدلااماونايفسوبالاق‹ضقنيهلكبيضقلا
رباجنعجرعالانايحىنثدححونوبالاق.مهدنعنهسمضقنيالف
.ترکنافاہبایٹتحتہدیلخدااذِإةأرلاجوزتينالجرلللاقهنا
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عرولاولمعلانيبعماجلاورخازلاملعلارحبثعشالاةزمحوبامبنمو
هقفلاهنعءاجنمورباجباحصارابكنمناکنايفسوبالاقرخافلا
حارفكلاغناينعيرخااهجوزاهلاقةأرمانعامامضةأرماتلأسلاق

.املعساباللاقفةصقلاهيلعصقفرباجىلاثعشألاةزمهحوباووه

هعمجيىذلاجرحتيفرباجدعبنيملسملانمءاسنملكتنايفسوبالاق

كلذنعفرينانممثوريزولاوبانهقفاووكلذنيشفاولامانمةربابجلا
نمولاقفكلذيفهنملكفثعشالاةزمحابانيقلفةديبعىباومامضىلا

ريزولاىبلافعضنمغلبوالاق.ريزولاوبانلقنلقتامىلعنكقفاوي
نمدقتنكنافكلذنتمعزاذِإلاقونيلعكلذمظعونهانمثىرأام
كلذغلبفمهاطعنوذحخايمهواوتاممنافهباحصاولالبیباورباجىلع

.هللانرفغتساونعجرفنفوقهيلعمظعوكلذيفدتشافامامض

ناكسابعلاوبالاقهللاهردودوموبابجاحمهنمو

حيلملالاقنايفسوبالاق‹افورعمعرولاودهزلابوافوصومدابتجالاب
ےاشملاناكونايفسوبالاقاسلحميبجاحلزنميفناةليلتاذانغلب

قلطنانامعلهانملجرلتلقفليللابسلاجامهعمرضحننااننوعديال
راتخلااندجوفانلنذافلزنملاانئجفانلنونذأيمهلعلفبجاحلزنمىلاانب

ةبقعنبحلباربخابجاحانللاقفاشملانمةثالثوانيلجروفوعنب

موقيفمالكلايفاوذخاةمتعلاانيلصاملفىتافهانربخافانناكمبهاربخاو

الءاضاىتحكلذكفرخآلاموقيفسلجيمثهللاءاشامملكتيفمهدحا

.حبصلا

ءاجفهدعبالوهلبقسلجميفامئاقملكتياملكتمتيأرامحيلملالاق

ناکوهلاخدالعیباوهدرفبجاحتحتهتخاتناکوورمعنببیعش

٠لايماةثالثوحنبجاحلزنموهلزنمنيبناكونايتفلالضفانمذئموي

ةيناثمسومللىقبىتحجحلاىلاجرخيملوبجاحسبتحانايفسوبالاق

س۸



لاقفةعمجلامويمهجورخقفاووهعمةعامجووهجورخلاداراولاقمايا
ىقبامناهللاناحبساولاقفائيشلةعمجلاموينمىسفنىفناهباحصال
یلصیتحبجاحفلختوموقلاجرخفمكقحلااناواوجرخالاقفملعتام

عقونايفسوبالاق‹ةرصبلانمنيتليلةريسمىلعمهقحلفبكرفةعمجلا
الاعناکوبجاحللاقفناكنملهلأسفرفعجىبادنعبجاحلناكمالغ
تنكىذلایالوملاقفهلأسفانیزحهارفامویهيلعلخدفةديبعىبابوهب

هيلعلخدمثابجاحهللامحرلاقفرفعجوياابجاحینعيتامهل

لاقيیالولقیدصتاملاقفانیزحكاراىلاملاقفانيزحهارفكلذدعب

تبهذلاقوعّجرفمعنلاقتامدقهناولاقروعالاةديبعوباهل
.ةيضابالا

ةكمناديريةرصبلانمبجاحوةديبعوباجرخنايفسوبالاق
تنقفةالصلاامهعمالخدفحبصلاىلصتةعامجاذافحطبالاباحبصاف
ابجاحةديبعوبادقفامهئابخىلاافرصنااملفةعكرلايفمامالا
ناكوةالصلا:ديعيناديريىنايحللالعللاقفجرخاولاقفهنعلاسف

نوديريمهومهدهعتنملانالةالصلاةداعاانيلعسيلوةيحللاريبكبجاح

ىلصيناتنقيمامالاناملعنملىغبنيالونايفسوبالاق.اوتنقينأ

.هعم

لهانيبعقوماعةكممدقابجاحنالئاونعنايفسوبالاق
اوعیابودیدحلايفهولعجنيحديعسنبهللادبعرمايئعقوامتومرضح
ءالؤهوالاجرءالؤهثعبفهبلعفامنوهركيةفئاطتفلاخوانسح

امفمکلجانمثجرخدقللاقفدمراوهوبجاحىلعاولخدفالاجر
لهااييکسنءاضقنموجرااموالبجالوالهسةرصبلانمرصبا
لاقفكيأرنمجرخنالهللاكمريلئاولاقانومتبلغدقمكناتومرضح
هللادبعىلعاوركنانيذلالاقفكبحاصالوكديراامهللاوتكساهل



ديعسنباباحصالاقفیراشلالبلاقیراشلاماعفادلارماللابقحاام

اوجرخااوقدصلاقفبرحلابانلةقاطالانافانعاوجرخيلفاورشاذإاما
لاق‹مهاضربالإماياةئالثالوهللاواللاقفارهشاننولجؤياولاقفمنع

هذهلثميفنيملسمللرومالاهذهلثمبمئاقلاوهبجاحناكونايفسوبا

دنسيهيلاةديبعوباوةموصخلاوةنوعملاولامابرحلارمانمءايشالا

.رباجدعبالامالسالارصبيملبجاحناكولئاسملاونيدلارما

ليجوبالاقايضرمسانلايئوايقتاخيشناكربنقنايفسوبامہنمو
ناکاملثمامہنمفصیورانلاوةنجلاركذيىضمنمادحاتيأرام

نولوقيوناکودهاشونیاعویارنمةفصفصيناكوربنقركذيوفصي
نيملسملانمةأرماتناكونايفسىلالثمنارقلابملكتياملكتمانيارام

اهجوزتمثورمعنبافسويتحتتناکوییحیمااشلاقيبالكینبنم
اسلحجمينااهغلبفناشلاةميظعتناكوىمشالاىلعنبناميلسنبرفعج

اهركناةحئارمتشافءاسنلاهيفنوكتىتلاتيبلاتلخدفتلبقافربنقهيف

نارقلاوركذلاسلجمىلانكادحاتأتلاقمثءاسنلاوحنُهَهجولوحف

ريغىففىلحلاورخفلاوةنيزلاوبيطتلانكنمدارانمفاذهبفيوختلاو
تكساملفاههجونعرفستملواهسفنابيلاترغاصتفنيملسملاسلاج
.حورتتمثدربتیتحجرختنكتملوراهنلافصنتجرخنوملكللا

اذهنالاقيفعوشخلارثاهيلعىريلجرلاناانغلبنايفسوبالاق

ربنقنايفسوباناکنایفسوبالاقنایفسیباسلجمبدهعلابيرقلجرلا

نيملسملانمدحاىلعلديناىلعطوسةئامعبرادلجوذخااريبكاخيش

.لعفيملف
اذهلوقيناالارظتناتنكاموهنمتنکودیزنبرباجلاق

ذخايفهدنعنوملسملاعمتجيناكونيملسملارايخنمناكوهللاهمصعفوه

.ايندلايفةداهزلاوهيلعضحيوريخلايفةبغرلاوءاعدلاوركذلايف
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وبالاق‹نيفراعلاءاهقفلاونيخسارلاءاملعلانمناكورايخمهنمو

لهانمءييطنمماسنبرايخهللاقينيملسملانملجرناکنايفس
انافةرصبلارهنتزواجاذاةديبعىلاللوقيناكوالضافناكونامع

كحضيفسانلاىلعددشتتنادحاكباجاامافيرشتنكولوكنمهقفا

امیصوااذامبلاقفیصواهلليقفهللاهجرتامفهلوقنمةديبعوبا

.رایخةتومكةتومالاينولوقياوناکفمهرددحاىلعیلالومهردىلع
ةقلحيفقبسلازاحنممناكمساقلانبهللادبعةديبعوبامهنمو

لاق‹الهكواباشىوقتلاودهزلاروحبيثصاغوالمعواملعناهرلا
برقاهنافلئاوبمکيلعلوقيفمساقلانبهللادبعلئساميرنايفسوبا

نبهللادبعةديبعوباماقانايفسىلانعسابعلاوبالاق‹عيبرلابادهع
ديرااملاقتجوزتولهباحصاهللاقفةأرماهلتسيلوةكمبمساقلا

الاولاقوةرسومنيملسملانمةأرماكانهوباجاىتحهباولازامفكلذ

اهوصقنتالواهلثمرهماهرهمباوغلبافكلذالايبااذالاقفةنؤمكفلكت

تايناكوقادصلانعاسفنهلتباطابلخدواجوزتاملفاولعففائيش

بيطيلضفلاناكوحلموزبخنمناصرقهعموبدنجنبلضفلالزنم
كنمىنعدلوقيفاذهلثمىللعفتةديبعاباايلوقيوهرتكيوماعطلا

موقىرتشافارجاتنيصلاىلاجرخناكوهكرتفالزنمكللخداملًالإو
ىتحهبحاصدنعدوعلانوبيعياولبقافاولعففهوكرشينامشاسفادوع

ارانیدنیرشعمهعمدقنونوقداصمهنانظفهباورتشااوناکاهوصقنتسا

اودربيعالبادوعنوبيعتهللاناحبسلاقفنوحدمياولبقااوجرخاملف

تامنيحةكمبناكوهلامهيلعاودروكلذهنماومنغتسافيلامسأرىلع

لضفلاوةديبعوباناكوةعيبللدجسملاباوباسانلاىلعتذخافرفعجوبا

ةديبعىبالليقفاوجنفمهبهللافطلفىمرضحلايلعولئاووبدنجنب
هذهمہیطعانالبقیسفنهللاوبهذتلاقعناصتناامتذخاول

.ةعيبلا
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رايخالاتاداسلانمناكوهللاهجرىمزراوخلاديزيوبامهنمو

ملاعلاهللاقفالاعىقللجرنعلئسليقرابخالاوملعلايفمهيلاراشملاو
الاعملعتلهلجرلاهللاقفمارحهيفتناواهيلعتناىذلارمالانا

كنمذخاالنكلومارحلااذهكرتاسلجرلالاقمعنلاقفكنمملعا

لاقفتامیتحلجرلالاسيملفكنمملعاوهنملاساىتحكلذ
.ابئاتلاؤسلابلطيفتامذااملسماذهتامديزيوبا

نایفسوبالاق۽رباجنعذخانمناکونايفسیبادجربنعلامهنمو
تذخافةنماهجوزهدنعوةملظمةيفاصةليليفرباجىلعربنعلالخد

ةعنقملالوقيلاقاسابلليللالعجهللانالاقورباجاهبذجفاهتءالماميلع
اباليحرلاوربنعلاقانايفسوبالاق‹ءادرلانعئزجتليللابرامحلاو
نااهرمافموصلاقيطتالوتربكدقوليحرلامانعهالاسفءاثعشلا

معطافاہنعامعطالاقفلباقنمهايتافليحرلاامنعماصفابنعاموصي
.ربنعلا

ربنعلارمافرباجىلاروزجببلهملاتنبةكتاعتلسرانایفسوبالاق

مدعنعهاہنفهرثکاورباجءزجباطاوناريجلانيباهئزجيواهرحنينا
.ةيوستلا

وهورباجرجحيفاميتياريخالضافناکونايحنبةرامعمهنمو
لاق.ملسمنبديزيىلاهعمهدفومدقتدقوهرافسايفهبحاصيىذلا.

لاقبهذاملفعجرالاقفرباجىلعنایحنبةرامعنذاتسانايفسوبا
وبالاقتعجرذاكلىكزاهنااماكسفنيفتدجوكارالاقهودر

رباجرجحيفناکیذلامتیلانایحنباةرامعىحلايفاندنعىفوتنايفس

نهئاريمبىتنباليلاملاقفهيتنبالااثراوكرتيملونيملسملارايخنمناكو
عيبرلاانلاسفلاقنوملسملاكلذريغىريناالادرنبيلعوهفىقبامو
.اقداصالاعخيشلاناكولاقو
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رايیخنماوناکوةملسهنبانباونانسوباهنباوملاسوبامېنمو
نمنوملسملاناكونايفسوبالاق.ةدوجواقتواراسيوادهزنيملسلملا

دجناکوةكمىلااہيلعنولمحيبئاجندحاوريغلناكواجحسانلارثكا

ةدعبئاجنهلنانسوباناکونيملسملارايخنمملاسىلابیعديةملس

ةكمىلاهلةعسالنمتنيملسملاباشماهيلعلمحيبئاجنىلالةملسلاق

ىوذورايخالاءالضفلانمملاسوباناكوهريغوفوعنبراتخلاهبش
.مامضوةديبعىلاعمنجسنمناكوةعسلا

ةجاجدانلوشاانيلعلخديسمناكلجرلانلقفمحللاانمرقولاف

اهلصوااملفنجسلابحاصاميلععناصوةفغراةعبراباهعمانيتآو
انبنطفنوكيناانفخفهيفنحنىذلاتنيبلاوحنةبلجباذإفاهانمستقاو

امانیلعدشااشانحرطناکفانبنطفيملاذاففينكلاىفعيمجلابانيمرف

.ةنياعمللرم
رباجءاقفرنمناکومهلبقرکذيناهقحناكوساقفوبامہنمو

مہنعهللاىضرسابعنبانايقليفاعمناجحاناكوسيقنبدوسالاهمساو
لاقكبحاصنياسابعنبالاقفساقفوباهعمنکيملوةرمرباجهاقالف

مہتمتنااموامعنلاقمہتلهناورباسابعنبالاقدايزنباهذخا

رہلالهاباصالاقسابعنبانعلفوننبنيصحنعىلبمهللالاق
.ليبسلالالبوباباصاليبسلا

ةرثكوهرظنبمالسالارصبانممايضرمناكوىدبنلادمحموبامهنمو
لولغلانمسانلالاعفاىلاجرخفايزاغجرخنايفسوبالاق‹هلمع

ىل!رظنونامالالهاوهللاءايلوالعفنماذهسيللاقوهركنافروجلاو
ىلاعجراملفنيكرشملالعفباذهاملاقفهللاديحوتبمهمايقومهتالص

ثادحالالهالوقيوصقيوهيفثدحيوركذيهلناكوةرصبلا

اوفصووهوثدحفنيملسملاكلذغلبفرافكلبنينمؤمالونيكرشمباوسيل
ملورهدذنماذهىلعتلزاموقحاوهاذهلاقولبقفهيلعمهامهل

س۸۹



اولاقفلوقلااذہبلوقيدحأنأىراتنكاموهيلعىنقفاوينمدجا

دعبنيملسملالضافانمناكواناوعاواذهىلعًاناوخاكلناهللاويلب

نبدلاخىلعهدجسميفوعديناکوهبحوبيورمالااذهرهظيناكو

یسومیبانبةدربنبلالبةرصبلاىلعناكوهللادبعنبماشهوهللادبع

امہرکذنعفکلابهيلالسرافدمحمیبادجسمیلعهقيرطناکویرعشالا
تفتلینکیملفكنعىضماىتحفكفًالبقمىتتيأراذالاقفلعفيملف
.هلهلاقامیا

نافردقلانمءيشيئنسحلاركذتالدمحموبالاقنايفسوبالاق

نبلصاوىبلقىلعدسفاامنإكلذلوقأنأهللاذاعملاقفهيفهتبتاع

وهلاقوهللاذاعمفردقلابَلوُقأنأاًماَوايفختسُمهدنعتنكمابااطع

.ردقلانمسانلادعبا

رایخنماناکونايندملاةملسنبدمحموبيبحنبدمحممنمو
ةديبعابأانيأراملاقلئاونعنايفسوبالاق‹ةدابعواملعنيملسللا

بيبحنبدمحوةملسنبدمحمالإهيلعملسيهسلحمنمٍدحاىلاماق

ةديبعوباناكومهرايخونيملسملادابغنمبيبحنبدمحمناكولاق
ةديبعىلاءابخيفلئاولاقلاق‹امهلاماقامهآراذإوامهمظعي

نايندملاةملسنبدمحوبيبحنبدمحموًارضاحبجاحناكو

عضومىلاةبادیرتکالجرنعمهتلاسفءاملعءاهقفتومرضحلهانم
ةبادللنماضهناىلعمهلكاوعمتجافةبادلاتفلتفعضوللازواجفمولعم

رضحفمئانوابئاغةديبعوباوةميقلاهونمضنيحءاركهيلعاوأرالو

ءاركلاهمزلفهلاسفيمرضحايكتلاسمنعخيشلالسبجاحلاقف

الثيحنملاقءاركلانمضينيانمةملسنبدمحمهللاقفةميقلاو

.ملعت
وعديبرغملاىلالصوىذلاوهوهللاهردعسنبةملسمهنمو



هرخايفتوعيوادحاوامويهروهظىنمتيوهوبهذملااذهىلاسانلا

.ةرصبلابةديبعىلاعضومىلعمهضعبواملعلاةلمحلدىذلاوهو

نبراتخاةزمحوباوقحلابلاطىیحينبهللادبعئيوبامہنمو

ةهرباوبرحنبىيحيونيصحلانبىلعرحلاوباوةبقعنبجلبوفوع
دنعءازبصءادعالاىلعءادشااوناكقحلابلاطباحصانممهريغو

الذهلهااوثرواوروجلااومغراءارمنيباميفوءايقتالاىلعةلذاءاقللا

دبعییوباامااراغصوارابكهلآاومظعوقحلارانماوماقاوًاراغصو
نبةيواعمنبثراحلانبهللادبعنبدوسالانبرمعنبىينبهللا

ىلع.مسيوقلالماعةلبجنبمهاربالايضاقناكفىدنكلاثراحلا

اروجتومرضحونابارهظافنياىلعناورملماعوهوتومرضح
نالاقفةديبعابابتاكفىيحينبهللادبعىلاسانلاتعزففاريبك

نبفوعنبراتڅاةزمحیابهيلالسراوادحاوامويىقبتالفتعطتسا
انثعباناهيلالسراوهميلسینبدحایدزالارهفنبكلامنباناميلس

هيلابتكوىدزالاةبقعنبجلبهيلالسراوهردصيفهليجنالجربكل

دحاىدزالاةبقعنبجلبفلالابىنعيافلاوالجررشعكلاشعبانا

عبتيالوهوهيديىلعهللااهمزهفةروجلاوةرجفلاعوجقالفدوعسمینب
افلانيتالثيفوهومسيوقلادنجىلاغلبىتححرجىلعزيجيالواربدم
ةرامعونورجاهملاوبرحنبىيحيهتنميمىلعوةئاتسوفلايفىيحيوباو

نياهعموبلقلايفهللادبعوىلعنبةهرباوةبقعنبجلبهترسيمىلعو
مسيوقلاهللامزهفاربدماوعبتيالويرجىلعاوزيجيالنأمهرمافىسيع

هللادبعلصلخونميعيبنمجرخورَفَوابنمجرخمثءاعنصلخدو
هللادبعوناريخنباهيلادصقءاعنصءارقفىلعلامنمدجواممسقو

دبعنبفوعنبراتخلاةزهحوبايراحصلايبتوعللباسنالاباتکيفِءاج(۱)

كلامنبهمیلسنبنشاخمنبتماصنبدعسنبنشاخنبنزامنبییحينبهللا
.يدزالامهفنب

.يديهارفوهف۽كلامىنبديهارفنمهبقعنبجلبناروهشملا(۲)

س۹۱



همسقفدجسملاىلاةنازخلانمهباوتافنيملسملانمامشدوعسمنبا

اعاتمهباحصالهنملحتسيملوائيشهنمذخايملوءاعنصءارقفىلعهللادبع

فاخاهومدقاملفةكمىلاةهرباواجلبوةزهحاباهجومسوملارضحاملف

سانلاىضقيناىلااودعاوتفءارفسلامنيبثّشمفمهجحداسفسانلا

حالسلاوليخلابرامجلاىتأيجلبناكوةدحىلعةزمحوبافقوفمهكسن
ىلاليللافوجنم'دحاولادبعجرخرفنلامويناكاملفردغلاةيشخ

اولخدوهباحصاهيلامأتلااملفًاموينيعبراةكمبةزمهحوبأةنيدملا

ضرايئبيرغتوصاذهنيصحلانبىلعرحلاوبالاقنومكحيةكم

ابآبتاکيوهومقيناهللاءاشامابماقاوابطخةكمببطخومرحلا

.ةكمبماقا

نملجرعمديدحلايفٌدشوةكمبناكذإرحلاىلاىلادمحمنبناورم

نمالجررشعةعبرايفىسيعجرخفامهباوراسمثرفصاهمساةضفارلا

اولخدىتحاوعجرمثلحارمبةنيدملااوزواجامدعبمهنمهوصلخفنيملسللا
یبامودقنورظتنياوناکوتافرعیلاوىمىلااوجرخفنيفختسمةكم

مهاراملفتعلطدقلیخلایصاونيفةزمحوبامهأاجافحاورلادنعفةزمح

لسرافةزمحیبارکسعيفانلخدوانمرحاوانلستغافاومرحالاقرحلاوبا
,عمجىلاانضفاوانفقءأاوندابتفمهمحفأفءابطخلاةزمحىلاىلادحاولادبع

مسوملاترضحكاذذإةيبلهملاةيبلهتناكوىنمرحتؤميفانلزنفىنمىلامث

اماعطملتجلاعفةديعسمایهونہتالضافوتاملسلملارايیخنمتناکو

وبامہیلالسرافسرحلاامنذخافنیلضافاناکوهنباومہےلادقاووباهلمحف

امهلسرافمكضقانناماواوفواامامكلبقنمعقوضقنلاناةزه

س۹



ناکونايفسوبالاقكسانمااوضقالهللادبعجرخفدهعلامتو
كمرةزمحوبالاقفحالسلاوليخلايفرامجلايمرلىتأيةبقعنبجلب

جرخومهدهعضقنوانبمهردغنماالهللاقفاركتتمهتيمرولهلل
وحنهيلاعمتجادقوديدقبةنيدملالهاهلضرعتفماشلاديريةزهحوبا

یلاےکوعدنلاقفنمالهانمهعملبقانمعمةكميحاوننمةئامعبرا

ناورمةعاطىلاكوعدناولاقمنااننوعدتامیلافهلوسرةنسوهللاباتك

ةزمحىلاعمبيصاوفالاةعبرانماوحنةزمحوبامنملتقفاولتتقاف
یبابقانمنمو‹نيملسملالضافانماناكهنباوورمعوباةكمموي
لاقفهعابفريواصتهيفاطاسبةرصبلالهانملجرهيلاىدهانارا
.همالکىلاتفتلیملفسابالفدهمیویطوياممناکنالئاوهل

ةرصبلانمهتلغهيتاتوارسومرحلاوباناكلاقةمقلعنبىسيعنع
نيملسملاءارقفيفاهفصنقرفيفنيفصناهمسقيفابهذةدحاوةرقنةكمىلا

مهتنواعمفونيملسملانمهبرمينملهئيبيلهسبحياعبروهتقفنيفاعبرو
هتتافهجئاوحیلويیذلاوهرمابحاصناكونيملسملانمباشهمزلو

ىناثلافصنلاىاهنتىلاجاتحاففصنلانيملسلملاءارقفىطعاوةرمهتلغ

ةعطقلانالاقفكسبحامهللاقفهنعًاطبافاهعيببهرمافباشلااعدف

ءيشنعهلاسيملوكلاهلكنمفلخهللايفرحلاوبالاقفتعاض

لاقفاهفرعفغئاصىدينيبةعوضومةعطقلااذافدجسملاىلاامويجرخف

زاجفًايلُحمفاهغوصالااهوعفدموزخینبنمسانلاقكتتانیانم
كمدخيىذلاباشلاناواقفموقلاتلاسىلاهللاقىرخاةرمهيلع

سلجمرحلابالناکونيیموزخنانمربخلارحلاوباتبشتسافمنماهعاب
ةعامجوعديناباشلارمافسيمخلامؤيونينثالامويركذللهيفسلجي

.دحاولادبعهلعل(۱)

س۹۳



نوکيالرحلاوباملاقلعففهسلجماورضحينانيملسملاباشمنم
اولعففىلتبادق"مكباحصاضعبنافةنامالامظعتيفالامكمالكرثكا

دقسلاجىتفلاوهللاءاشامكلذنممظعرحلاىلاىلارمالاغلباملف

دقىتفلالاقرحلاوباالاتيبلايفقبيملوسانلاجرخفقرعلاهرمغ
تدراىذلاكلذربكاهللارحلاوبالاقةعطقلايفكتنخدقتكلههللاو

نسحايفرحلاىباعمناكوهللارفغتساواهيفىلةجاحالوكلوهللىه
.هتالاح

یتافقففهسلحجممزالياباشناةمقلعنبىسيعنعدمحموبالاق

يفامدفنوهيلعناكامكرتوهفسلايفذخاتلاقهنأشنعالأسفهما

تيبلايفوهوتيتأاذارحلاوبالاقوراهنفصنواًاليلالاانيتايالوهدي
مهردةئاثلثوباوثاةتسهعمورابتلافصنمهاتافبابلاىلعىنيسبحتالف

كعنمامهللاقتيبلاةيحانيفقلخيفىتفلااذامفهلتنذافنذاتساف
نيبوثبستكاوباوثالاهذهذخفكرمايفانأسانيذلانحفانيتأتنا

كسفنىلعاهقفنتسافمهاردلاهذهذخونابوثكتخالونابوثكمالو

نموهللاامهرةكممويرحلاىباعملتقفهتلاحتنسحوىتفلاعجرف

یدعینبنميشرقلاهللادبعنبدمحمنبركبوباىيحيىلاباحصا
.بعك

س۹



مهدعبنممت
هللاهمر«بیيبحنبعيبرلا»ةقبط

حلفاولانفةديبعابابحصملخالامولعلاربومشالابهذملادوط

جلافلاةديبعابابابصاالنايفسوبالاقحجنافلضافالاىلعهدعبردصتو

نبهللادبعببجاحةديبعىلاىلاىضممسولملاىلاسانلاجورخرضحو

اولسرافمعنلاقىنثملافهللاقفلعفااللاقفعيبرلاعمهلسريلزيزعلادبع

اوثعيينماودجواملاقيفاولعفتالامكيلعريشالاقفرضحفىنثملاىلا

ىلاسفنيفهلوقبةبحمدادزافمالغلااذهالاهلضفوهنسيعيبرلاعم

رکذنایفسوبالاقهدحوعيبرلاجرخفاضرمهدنعدادزاوةديبع

عمتجانایفسوبالاق.انتقثواننيماوانيقتلاقفةديبعىلادنععيبرلا

مسوملاىلاجرخيناهولاسفعيبرلاىلاةعامجوةرامعنبرمتعملاولئاو

رایخنمناکونوميمنبرظنلاىلااوشمفهبلمحتاامىدنعاملاق

جحهل.لاقفارانيدنيعبرابهاتافهلوقبهوملعافنيصلاراجتنمونيملسلا

اباايملعتالاقفرمتعملاولئاوهاتافاصاخهبناكواهلبقيملفلاقاهب

ناىلعاهذخىللاقرظنلانملبقتناَتيبافكيلاسانلاةجاحورمع

اهاعفداواهاذخلاقرظنلاىلااعجرفطرشىلعاهلبقاتسلواهبجحت

.اهلبقيناىبافالعففكلذهركيهنانظاتسلوهيلا

قالطلابلصوملالهانمالجررفعجوبافلحتسانايفسوبالاق
هلعندجوفهرادىلالجرلاعجرففلحفهلامواهدنعهنامهتالجرىلع

عمجرضحاملففلاحلارضحينادباللاقفعيبرلاىلاةلأسملابتكف

امولاعنلاىلعنوفلحتسيالكولملاناىلعمهيأرقفتافخايشالاوءاملعلا

اهقارفیرالاقفورمعاباایلوقتاملجرلالاقفتکاسعیبرلاواههبشا
انبحاصنكلوتقدصلاقفلعنلاىلعنوفلحتسيالكولملانابيعشلاقف



واليلقلانمنوكتنالعنلااولختالوريثكالوليلقىدنعهلاملاق

لعنلابهلملعالوهملعىلعتدقعناهنيناسابعلاوبالاق‹ريثكلا

رصقضقنيالاصيصختهيفنالهمرزلامهمزليالىدنعهظفلنافاضياو

نمىلعظيلغتلاىرينايفسوبالاق.ىبتناطوحالابذخاهلعلوفلحلا

.ینارصنوایدوہیواارفاکواهقاٹیموهللادهعلعلاق

نعهلاسيةديبعىلاىلاىدزالادمحموبارصنءاجنايفسوبالاق

باوجريغبباجافهلأسرضحاملفعيبرلابتئالاقمثهباجافةلأسم

دقوالاقاذككنعتظفحىذلالاقوهيفةديبعوباهعجارفةديبعىلا

ظفحىنعهنافهبذخفعيبرلالاقامرظنالجرلللاقمعنلاقتظفح

ةلاسمنعلئساذإعيبرلاناكوةياكشيفكلذهتقويفةديبعوباناكو

نعهقفلاتظفحامنالوقيفاهتذخانمعباجااذاهللاقيوليق

لوقهيلعیفخینکیملومهدحالوقاذهحونىباومامضوةديبعىلإ
.مہمدحاو

دجسیوهيمدقتحتهاسکعضيفِدربلانملمتشملجرنعلئسو
ناكوكلذريغاضملاوباىريناالاىعينصاذهلاقناسليطلاىلعهاديو

.كلوقلوقلااضملاوبالاقةليخنلاباحصاكردادقدنسلانماضملاوبا

نمكناوخانملجرورمعاباايلاقفةيطعنبةهربأهيلعلخدو
نيملسملاضعبرضحفانامزهقفلانعهلأسيوهيلعفلتخيناكفماشلالها

ماشلانملاقدالبلايأنملاقفهيلعانيخاىلعْملَسلاقفهسلحم

معنلاقةيطعنباكلعللاقةريزجلالهانملاقماشلايانملاق
نلخديالفهلبقهوباوناسارخلهأكلهأىذلااذهورمعاباايلاق

رمتعملاوًالئاوىتافلجرلاجرخفلجرلاىلعتعرساعيبرلالاق‹كيلع
نباتبرقاولاقفعيبرلااوتافمهملعافانباحصانمةعامجوكلمادبعو
نعىنلاسيمللجرلاناعمىنيتايْنَمدرأنأىلشبلمجياللاقفةيطع

س٦۹



تننظاملاقفهبجحفنذاتسافیتافكيلعنلخديالفاولاقههركاءىش

سانلاعفتنيامعهلأساامناوىلثمدريهملحوهعرووهملعوهلضفيفعيبرلا

.هراوجنملحتراوفرصناویکبفمہنیدرمنمهب

بيعشوجرؤملاوباوزيزعلادبعنبهللادبعفلاخهمايايفو
نيلواتملاةلبقلالهاناونوداميفقؤتيتلاةأرملاوةعمجلايفمهباحصاو

منمءىربوممتلاقمعيبرلادرو(١)نوكرشمهيبشتلامهويامدرويذلايف
نممهدرطومہیلعاهرکنافةديبعيأمايايفكلذباوملكتاوناكدقو

يفاهورهظامثسلاجملاىلامهداعاواوباتفعيبرلاوًابجاحاوتاوسلاجلا

٤یسیعریمعنباوديزينبهللادبعةفلاخماذكواميلعاودامتوعيبرلامايا

.ةديبعىبانامزيفردقلايفمهفالخفناليغوةيطعوىفوكلاةزمهحامأو

انیاحصالضافانموهویمرضحلابويانبلئاوبوياوبامهنمو
نبهللادبعريغصلاةديبعوبالئساذإو.اينوارماواقتوادهزواملع
لاقنایفسوبالاق‹عيبرلابادهعبرقاهنافلئاوبمکیلعلاقمساقلا

ايندلاىلعلوولمہنملجرلاناكناالاجرتومرضحبتکردالئاو

ةرظانمهيفاءزجتياروهعرووهملعوهملحوهلقعيفكلذلمتحالاهلك
وبالاقهباحصاونالهكهللاقيمېنملجرعمةلرتعمللبوياىلا

الإامهنمامفمولعلايفهقفتلانابلاعيضرامهنافهولتوعيبرلاونصسابعلا
ةدافتسالايفةرهشوةدايزولضفورمعىلالناكناومولعمماقمهيفهل

مظعاهيديىلعابهللاىبحأتافصلاليمجنماعاونالئاولنافةدافالاو

.ركقلخومشبيطنمتافرلانيذلا

يرجملاثلاثلانرقلايفنانانبنوراهاميلاوعديماقيتلايهءارآلاهذه(١)

مامالاىلانابناجلااههجوةشقانميفليحرلانببوبحمةمالعلاهتعدبهيلعدردقو

نم.هعمنمومامالابوصدقو.نامُغلهانمءاملعلاةداسلاورفيجنبأنهما

نيدلاوملعلانعحلاصلافلسلاكثلواهللاىزجف‹ليحرلانببوبحمملعلالاجر

.ءازجلاريخ

س۷



یحیابالتقنادعبةيطعنباانيلعمدقلئاولاقنايفسوبالاق

اموينيرشعوةعبرااهيلعانمقافةيرقيفاونصحتفمهانلتاقفتومرضح
اوباصااممهرکسعيفامعيمجدریناىلعهاناصفحلصلابلطفهرصاحن

لسراوهرکسعیفاوفرعاماوذخافنوملسملالخدفنيملسملالاومانم

مسوملاردايرفنيفجرخوسانلابىلصيمسوملابقحليناناورمهيلا
انظفةنامجانباامللاقينيملسملانمنيوخانيلجرقفاوفهفلخهشيجو
امہباحصانمرفنامهعموايفتابةيرقيئهيلعالخدفامزبتمءاجهنا

مهايفنيملسملاشيجاوبلطومهسوؤراوزتحاوهعمنماولتقوهولتقف
لجعفمدقتاولاقةيطعنبانعمهؤلاسفةيطعنياشيج-اوقلذانوريسي
ناريخنبهللادابعوريثكنبسايبينباعمتامورانلاىلاهحوربهلل

.لضفلالهانماناكو
نيملسملارايخنمناكودزاللىلوموهبدنجنبلضفلامهنمو

لخدوبجاحتامنایفسوبالاقایخسناکولاماذناکومهئالضفو

نيديفنولوقتامةرقلاقفهولسغيلنيملسملاةعامجورمعنبةرقهيلع
بانكيفو.افلانيسمجخهنيدناكوهونمضفةعبرايةرقردتبافلجرلااذه

رايخنمناكوبدنجنبلضفلارضحفافلانوسمخوةئامسابعلاىا

هنعزجعایتحمکنودیلامیفوهلاقفهوربخافارسومناكونيملسللا
بجاحنعیدؤينالبقلضفلاتامفكنأشهلاولاقفلامىلىقييالو

روباسنببیبحیاوهتجوزیلاومساقلانبهللادبعةديبعىلاىلاىصواف
ةجوزتلصلاماىلاةيصولااودرفةديبعوباتامفىنانبلانانسىباىلاو

لضفللناكوةيصولاالبقيملفنانسىلاىلاوروباسنببيبحىلاولضفلا

نسحلانبهللادبعوهوىضاقلادنعهلامعقوفلاملجرىلعبدنجنبا
اهجوزىصوتلصلامأناهدنعاوتبئينااودارافرحلاىلاىخانبا

یلاوةديبعىلاىلاواہيلاىصواهنادهشنمالاادوهشاودبجيملفلضفلا

.نامُغنمهلصاونادحلانمبدنجنبلضفلاناليق(۱)

س۹۸



نانسوباوبيبحلبقيملاذااوشخونانسیبایلاوروباسنببیبح

عببرلااولاسفرمالامهيلعدسفيفامهناكمنيلجرىضاقلالخديناةيصولا
الوتلصلاماهجوزىلاىصوالضفلانااودهشينادوهشللزوبيله
ةداهشلاباوتايناذئنيحمحلدبالفاولاسيناالامعنلاقاهریغاورکذي

نبهللادبعةديبعوبااماومهيلعسابالفاولاسيلناواودهشتساك

.اودهشتسااكالااودهشينازوجياللاقوكلذهيلعقاضفمساقلا
اسياممهيفسانلاعسيامملعيىذلاهيقفلاامنالئاوبوياوبالاق

.طايتحالابذخاءاشنمفقييضتلااماوهنع

ءالضفنممهونانسوباوروباسنببيبحوورمعنبةرقمہنمو

بيبحىلعمساقلانبهللادبعبضغنايفسوبالاق‹مهرايخونيملسللا

لاقفلضفللافلسناكوبدنجنبلضفلاةيصورمايفروباسنبا
توعداولاقةضفلاوبهذلاريطاقهتيبلخدامهللالاقهيلعهللانوعدال

.ةضفلاوبهذلاريطانقهتيبلخديناهيلعرشاءىشىاوهللاولاقهل

دافاودافتساانقتماملاعوالضافاخيشناكوليوطلاكلملادبعمهنمو
.سلجمهلناکو

ليللاباسلجمليوطلاكلملادبعلزنميفناابجاحغلبنايفسوبالاق

ىلعقفراهللاقفهيلالسرافناريجلاهعمسيمالكمشوةعامجلاهيفرثكت
ناولعفنلانالاقنولعفتمكناىنغلبىذلااذهامكلملادبعايكسفن

بحالنورمعتونوفاختنئللاقفاليوطتكسفانكرتلعفنالناانترما

 مکظفحيهللانافمكسلاجماورمعانوبرختالونوفاختالنانملا

رفظمہناانغلبامونایفسوبالاق نوبرختونوفاختالسابعلاوبالاق

ليخلانابربخلامهاتاهنباودايزدهعيفاوناکمہناالاطقسلجمبمغ

مشاعنىلااورظنفةطرشلاتءاجفمحلاعناوكرتونيعرسماوجرخفمهديرت
سانلابلطيانلبتاكمتلاق‹لاعنلااذهامتيبلاافىتلازوجعللاولاقف

اوضرعتالفتركذامتركذدقمهضعبلاقفاهريغولاعنلاهوطعيف

س۹۹



ءاسنلاةئيهيفسلاجملانوتأيكاذذااوناكوةقداصاهلعلفالبللزوجعلا

انيلعرهظيناانيشخهلليقفسلجمنيصحلانبىلعرحلاىبالناكو
٠ڳنوظفاحلهلانإوركذلاانلزننحنلوقيهللاناتعمامالاق

ةزهحىبانعثدحتيليوطلاكلملادبعتعمسنايفسوبالاق

ىفالوةالصيفدازتسياممہنملجرلاناكنانيملسملاتكردالاق

سيلهنافرعناهوجولانمهجوىفالوراقعاالوجحىفالومايص
.مهدنعهتلزنمطقستومبنيعانمطقسىرشلايفصرحلاديدشب

هيلعبيعيناكاذاهيفهبدوياميفليوطلاكلملادبعلبجاحلاق

هوظعوهيلعاورتسافهللانيبوهنيباميفهنمنوكتءايشايفنوملسللا
اوباعناوهيلعبوتيناهللاىسعكدهجهباوقفراومكسلاجمهورضحاو

هتروعاودبافاقتفمہیلعقتفیوبغشيناديرينيدلايفمهفالخيفهيلع

.رذحىلعهنماونوکيىتحهبسانلااوملعاوهورجهاو
لاخعيبرلانبهللادبعهللاقيةديعسجوزناكنايفسوبالاق

نبالوليللابهيفنوعمتجياهراديفابرسنيملسمللةديعستذغتاوىدهللا

مهباجافنوملسملاهاعددقمهدحاناكفةديعسريغنمدالواعيبرلا

هلناکومهئامساومههوجوبخاشملافرعومهسلاجملخدو
اهجوزتيناداراواهماركاديريةدحاوقتعافتاملسمدالواتاهما
ىرخاقتعامثهيلعبضغفكنمىناجنىذلاهللادمحلاتلاقوهيلعتباف
ینتلخدایتحینتعدخامنانفلاقاہتبحاصلعفكتلعففلعفتامرظنیل

بضغفنتيبافنکجوزتانابنکمارکاتدراونکتقتعااملفنکنیدي
ةديعسناببتكومهسلاجمونيملسملااشمءامسابرفعجىلاىلابتكو
باتكلارفعجوباارقاملفاهراديفافبرسيفةيضابالااهدنععمتجت

لاقكلامرفعجوبالاقعاجرتسالارثكاهأرقاملف‹عيبرلانباىلاهعفد

 

٩رجحلاةروس()



یتبیصملتعجرتساویراامیلاراصویفاعیناوجراوهلقعبهذدقینبا
.كلذنمدباللاقهسبحالاقهيف

نکلهرهشانابحااللاقهیوادیابيبطكيلالسرافرفعجوبالاق
انامزدیدحلايفهنبالعجوةيودالانمافانصاهيلاثعبفةيودالابىلثعبا

نبالاقدقو.لقعيالوهوباتكلابتكهنابرفعجىلاىلابتكىتح
.اذهايفلاقيةديعسلثموارفعجىلالعيبرلا

یلوانمومهرایخونيملسملااشمنمناكوةرامعنبرمتعملامهنمو
.لضفلا

نمتلابحالكناةديبعىلالتلقلاقرمتعملانعنايفسوبالاق

ىلامىلتلذبكنالنوكتنارمتعمايكلىغبنيكلذكلاقىدلاو

.ةيالولاىنعيكيبالهلذبت

ىنملبقاةرامعنبارمتعمللفورعملاوبابيعشلاقنايفسوبالاق

مهرمتعملالاقفانملضفامهوةربابجلاعماوعمجنيملسملانالوقانا

رمتعملالاقكلذىنعلمحتاللاقاهككرتواهروضحيفكنملضفا
تلبقاهروضحيفكنملضفامهناتمعزنافةعمجلايفكمالكامنا
يفمهيلعنعاطكناملعتلكلذرمتعملالاقكلذكيطعااللاقكنم

.اشمهروضح

نمرايخنمناکولوقيةرامعنبرمتعملاتعممنايفسوبالاق

نممظعابنذبمالسالابرقينمدحاهللاىقلامنيملسملانمهتكردا
5.ادمعتمةالصلاكرت

امهریغومامضوةديبعىلانمظفحدقرمتعملاناكونايفسوبالاق

نالوقيناكوسانللهدعقيالوهسفنلذينكيملنكلواريثكاملع

.هيلاجتحيملامهملعهللادبعيناملاعلل

ةديبعوباىلاالنايفسوبالاقايقتالضافاخيشناكوىنملامهنمو

س١١



فرعملانبىنشملافليقجحلاىلاعيبرلاعمزيزعلادبعنبهللادبعلاسرانم

عمجرخالعفالتنكاملاقفكلذيفىناىلاثعبفلاقمعنلاق

امالغاوثعبتنامكيلعريشاامفهتفرعموهنسوهلضفيفةياغعيبرلاوعيبرلا
ةبحمهسفنيفهلدادزافةديبعاباهلوقغلبفةيافكعيبرلايفوىلثماثدح

عيبرلالاقف‹ىنثمقدصةديبعوبالاقف‹اضركلذبمهدنعدادزاو

نوموقتنوداکتامفیلیاولاصفحوبجاحوتنارضحتتنكةديبعابااي
فيسالوطوسسانلانيبوىنيبسيلهللاقىبفيكفمكيلعدرياهب
كيلعافلاخمكاتانموتمعنوهيفكلوقبلوقيكلاقفاومكءاجنم

.هدعبانمهللادعباف

وبالاقراربالاءالضفلاورايخالاءاملعلانمناكوحيلملامہنمو

هانلاسفةديبعىلاىلعليوطلاكلملادبعواناتلخدحيلملالاقنايفس

اهجوزتيناهلأةرحلاراكناتركنافةأرلابايثتحتهديلخدانميف

ةليلتاذانغلبحيلملالاقنايفسوبالاق٠حونوباهزاجاوكلذىلاف

نذاتساوالنذافانذاتسافىنامعواناهتيتافاسلجمبجاحلزنميفنا

.بجاحلفيرعتلابربخلامدقتودرفبيعش
ءاهقفلاوريراحتلاءاملعلانمناكودرمعلانبدلخمناسغوبامبنمو

نمناهعمةعامجوزيزعلادبعنبهللادبعىتفانايفسوبالاقريطانقلا

ناسغوبالاقفهنعاوفقيناملنافقحهنانوملعيالاممسانلاىتفا

لوقتامملعنالانافانجحرمانمهبانتیتفاامیفتلقامهللفیوارلل
نبالاقفكلذهللاقفاقحتلقامملعنالانالكنعفقنناانلسيلا
ىذلاناناسغوبالاق‹ءىشبهبيملوبغشلجرتنازيزعلادبع
عسيالابالانيدلالهاةيالوضقنعسيالونيدلايفزوجيالكللاق
.هتفراقم

نيملسملايفلضفهلالضافاريخناكونايفسوبالاقماطسبمهنمو
ناکورظنلاوباهتینکوملكتينملواوهفسلاجلارضحيناكولاقفرشو

سا١۲١



نمىبضلاريهزنببيسملانبرمعنبماطسبوهوايرفصكلذلبق
اندنعلزننایفسوبالاقةرصبلالزنوجاجحلانمرفوبيبشباحصا

هيلعبلغمثةلقصمهماناكوباجافنوملسملاهاعدفدزالايفانراديف

لوقيهتملعدقنمةيالوىلاكوعدنهوعدنيحنوملسملاهللاقفماطسب

هبلمعيوقحلافالخبلوقيهتملعدقنمةءاربىلاوهبلمعيوقحلاب
فوقولاوهبلمعيوقحلاهناتملعفلاقملعتىتحملعتالنميففوقولاو
.هللانيدهناوقحاهناتملعفلاقملعتیتحملعتالنمی

تارافکبیصواورهاطوباتامنایفسوبالاق.رهاطوبامہنمو

هلایعبملاعوهونيكسملكلىطعيكعيبرلاتلاسفالايعكرتوهناميال

.هلايعبملاعوهونيكسملكلاوطعاوصخراهنافريعشلااورتشالاقف

رایخنمناکونايفسوبالاق.الضافاخیشناکوظوفحوبامہنمو
يفانبنوضرعيمہناهللاقفةديبعىلاىلالجرءاجلاقتکردانم

ىلاراشافلوقتامملعينمولاقاللاقادحااوملهفهللاقسلاجلا

وبالاققدصلاقتکردانمرایخنمناکوظوفحوباهللاقيخيش

نمهللادعبافائيشهسفننمفرعنمفسانلابضرعيلنارقلاناوةديبع
.هدعباأ

ةقبطيفركذيناهقحونيملسملاخايشانمناكوريزولاوبامهنمو
امورانلارکذوهسلجميفامویةديبعوباركذنايفسوبالاق‹ةديبعيا

ناکوَبغَرَوفّوخواهلهالايفهللادعااموةنجلاواهلهالابيفهللادعا
ولةديبعاباايلاقفریزولاوباماقتکساملفیحینبامایايفكلذ

هيفتنکالفصواوهنمىلاانسلجلهيفتنكامیلاسولجلااندرا

نحنفمشنوعلاومهترصنىلعضحتوكباحصارمانيزتالاانموقنمكنم
مهرمهعمنموةزماباویحینباینعیهيفتنكامىلاجوحاكلذىلا
وبالاقلجأىلاكسميوردقبلجرلاملكتياناةديبعوبالاقل
ةربابجلاهعمجيىذلالاملايفرباجدعبتاملسملانمءاسنملكتنايفس

— ۰۳



ةزهحابأنملكفكلذىلعريزولاوبانهقفاوفهنيشفامثمارحهنانلقو
.كلذىلعمالكلامدقتوكلذنعنهابتفثعشالا

نيصحلانبىلعرحلاىباباحصانموهوةمقلعنبىسيعمهنمو

يئهتياورتمدقتوهريغوأورمعیبانبیسیعوهناکناملعاهللاو

.ريبکخيشوهویسيعتکردانایفسوبالاق‹رحلاىبابفيرعتلا

وهونايفسوبالاق‹نيملسملااشمنموهوالعملانبسنامهنمو
ايلاوهلمعنباىلاجرخلاقنیملسملانمهتکردانمرایخنم
ةرصبلاىلاسنابرهفلزعذإهدنعوهانيبفهيلانسحافسرافىلع
یشخوهمعنباهبهزاجیذلاهلامهعموبكرميفايفختسمجرخو
.هنعاخامهنعنکسیتحراتخاةزمحىلاىلاهعفدفهنمذخؤينا

خويشلانععيبرلانعنايفسوبالاقنهرلادبعنبنسحلامهمو

اهاباناوةملسمتناكونافعمابطخالضافاملسمافورعمناكهنا

لجراہبطخمثةهراکیهواهجوزينارباجهاہنفكلذتهركفاهرمأتسا
اهجوزيناهرمافهبتيضردقوهيفءانعشلااباارواشفانمسيلاهموقنم

.ةديبعىلاةقبطيركذيناهقحناكو.هايا

هرجهنایفسناکنايفسوبالاقنيبئاتلانمناکونايفسمہنمو
نايفسايهلنولوقياوناکرعجروباتمثاهثدحاءايشاىلعنوملسللا

هللارفغتسانكلولعفاتنكهللاولاقياشملاوةديبعىلانمًاربتتنكا

.نایفسةبوتكةبوتالايلوقيبجاحناكوكلذنم

نماعمجيناامہیعسناکوهللاامهرلایدو«حیحننبییحیمہنمو
نيملسملاءاينغاىلعفوطيفبارببجرخيفىيحياما‹ءارقفللءاينغألا

نایفسوبالاق۽رضحامومهاردلاوانامرلاوارهاوازبخلاهدنعرضح

عمتامومهيلعقرفيءارقفلاىلععمجابفوطيمث‹ريغصلاىيحيوهو
.نامعبدوعسمنبدنلجلا

—ا١٤١



يفةيسكالارجأتساامبروهدعبكلذلثملعفيفديزينبلايداماو
هدنعسيلورثكاوالقاوامهردفلابفطقلاوسفانطلاوديدشلادربلا

فطقلاوةيسكالاكلتقرفيمثنيملسملامثهللاىلعلكتيامناوءىشاهنم
لهايضقيفءاينغالاىلعكلذعمجيفجرخيمثءارقفلاىلعسفانطلاو
باوبالنوحرفيوتاقدصلانورثكينوملسملاناكومهقوقحبايثلا

.ربلا

اذإركذنلانالوقیتکردانمیاشمضعبتعمنایفسوبالاق

راوقيوسلابلامحالامهيتأتلنيملسملانمءارقفلاناكنانابعشلخد

لامجلابلجرلاىتايابثعبنمنوملعيالوناضمررهشلمهحلصيامو
اومعطاواولکةقرخيفبتكيفلخدالوقيفرادلابابىلعهبفقيىتح
اوناکواهدعابئاجنةدعمهدحالنوكيوجحلاىلااشملانولمحياوناكو
هللانيدةماقالترهيتوقرشملاوبرغملاىلااهبنونعييلاومالانوعمجي

.ابجاحةديبعىلامايايفكلذىلوتيىذلاناكو

بجاحعمجةزموباوىبحينبهللادبعمامالاجرخانايفسوبالاق

امردقنيملسملانمرسوملكىلعبتكواهبامہیعیةريثكالاوماامل
كيلعهللاقوالضافاخيشناكورهاطابااعدودحاهيلععنتماامفىري

قلطنافنولمحيالاممهيلعبتكنناهركنانافسانلاطاسواوءاسنلاب

هودجوالاالجرالوةأرمااوتايملفنيملسملانمهعمقلطنانميفرهاطوبا
عفدفلامبحاصهناریملنیملسملانملجرناكوهولاساميفاعراسم

محهللالاقلايعلاىخاىارهاطوباهللاقفمهردفالاةئالثمهلا

الهللاوهعدف؛هتدجوذافهيفقفنااذهلثماهجوتنكذمتيأرامهللاو

ملفاولعففتیقبامیمسابربختالهللادهعنكلممهرداهنمىلاعجري
رسفابجاحاوربخافمهردفالاةرشعرهاطوباعمجىتحليللاسمي

ههجوفاحالسلاومالاكلتبىرتشافدعبةيقبلسانلايفنالاقفكلذب



.رهاطیباىلعوبجاحىلعمالكلامدقتوىقبامهجوو
تکردانمرایخنمقباسناکنایفسوبالاق.راطعلاقباسمہنمو

نالزانامهانيبفراطعلاقباسعماجاحةرمتاذةديبعوباجرخلاق

قباساهارتشافیدجونمونبلبةيبارعاامهيلعتفقوذالزانلاضعبيف
ايكبلانعرحتلالاقفةديبعىباىلانبللابءاجفةدالقوقولخةرورقب

كعحيوةروراقلااذكوقنادوحنلاققنادوحنلاقةدالقلانمتكقباس

ملعاهللاوهلعلومهردمهردللوةرشعللةسمخوانانثاةرشعللنبغلاانا

فصنلاواسدسلاوأثلثلاینعینيمردبهعیبتمهردهنامداراهنا

ةديبعوبااغلاقفةيبارعالاىلاقباسلسرافالفاذهلثماماوهللاق

ةعبراتلاقنمسلاوىدجلانمتولاقهلنمتالتلاقدنعنبللانمت<

نالاملهةديبعوبالاق‹اہیلااهعفدفمهاردةعبراقباسجرخافمهارد

.قباسايكنبل

لاقينامعلهانمانلخيشانربخانايفسوبالاق‹نودرامہنمو

نامعلهانمةوسنناخياشمنمهتكردانمرایخنمناکونودراهل
نهتلاسفنہيلعتملسواہیلعنملسفنلخدفنلتنذافةشئاعىلعنذاتسا

لوقيمالسلاهيلعیبیبحتعممدقلتلاقفنامعلهانمنلقننوکتنم
«نامعلهانمیضوحدارونرثکیل»

لاق۽نيملسملانملضافخيشنايفسوبالاق‹رسوملاوبامهنمو

لهاىدنعمهلكسانلالاقنمحرلادبعیعدينباهلناكنايفسوبا

نعهوباهاهنونوملسملاهابنفهنمهبارباامهنمىلرهظنمالاةيالو

مہتقيرطريغىلعهناسانلااوملعاوهنماوأربوهوعلخفهتنيملفلوقلاكلذ

.ةديبعىلانامزىفكلذو

روصنموبالاقالاعاہیقفناکونایفسوبالاق‹روصنموبامہنمو
ترهطتمدلااہبیدامتاذاادحاوامويةليلنيتسىلعديزتالءاسفنلا

اا



نملجرىنربخانايفسوبالاق‹نيتالصلانيبعمجتولستغتوتلصو

صبرتتاهناةديبعىلانعرثالايفمهدنعناناسارخلهانمنيملسللا

نایفسوبالاق۽لصتورهطتتلفالاوعطقنانافاموينيعستنيبواهنيبام

ةرشعضيحلاةدمىصقالمحلاروهشنمرهشلكللعجةديبعابالعل
.اعستلمحلاروهشلعجومايا

وبالاق.ةديبعىباةقبطيفركذيناهقحناكودقاووبامهنمو

هرکیعيبرلالاقنايفسوبالاق‹نيملسملارايخنمدقاووباناكنايفس

باودقاوةأرماناىللاقفاهتنباهوباجوزتيوةأرملالجرلاجوزتينا
.اهتلاخوةأرماتناكامنأكلذكتسيلدقاو

ترضحةكمةزهحوبامدقذاةيبلهملاةيبلهتناكونايفسوبالاق

عمهتلسرافتاملسملارايخنمتناكواريثكاماعطمفتجلاعفمسوللا
اشتففحالسلاامكعماولاقفسرحلاامهذخافنيلضافاناكوهنباودقاوىلا

نمءاجضقنلامهيلالسراةزمحوباحبصااملفاحالسامهعماودجيملف
متئشنافملاقمسوملاءاضقناىلاةدعاومهنيومېنیبتناکومکتهج

سانلاغرفىتحدهعلامفامهولسرافكدهعباوفوافمتئشناوكانضقان
.مهکسانمنم

عرووةدابعولضفاذناكنايفسوبالاق‹ىمرضحلارجزمهنمو
نملتقونمامدقاهللاهنعلةدئازنبانعمنالوقيالئاوتعمولاق

هلناکوانامزاہیفعنتمافةعلقىلارجزبرهمهریغونیملسملانملتق
هبمدقاملفهافرجزىلعهنماتسافةناكموةلزنمنعمعمغلبمعنبا

ىلعهمہتنالاولاقفارسوةينالعلتقيلاقفةديبعاباانلاسفهلتقهمعنبا
ارسلتقيلاقمعنانلقنمؤينادعبلتقيانعمنافرعيالاقهمعنبا

.ةينالعو

لاقنایفسوبالاق.ةديبعىلاةقبطنمناكويليولاصفحمهنمو
رضحتتنكدقمسوملايفسانلارمابموقيلهثعبنيحةديبعىبالعيبرلا

س۷١



دقویبفیکفمكيلعدريابنوموقتنوداكتامفيليولاصفحوتنا

.ربخلامدقت
ديقملاورايخالاخايشالادحاليحرلانببوبحمنايفسوبا

لاق‹راثالاظفحواملعءالضفلاداسرابخالابئاجعوهقفلابئارغ

ماقمتماقدقفةرهاشملانعاهترهشةينغمنايفسىلابقانمسابعلاوبا

كاذذااناوانلزنمىفءاسنلاةعامجبىلصاتنكنايفسوبالاق‹نايعلا

لاقفءاجنميفرهاطوباهعمءاجومايالانمامويعيبرلاانءاجفباش

عيبرلاىللاقفنهيلعلوطتوءاسنلاسبحتكنابوبحمايرهاطوباىل
ايريثكاذهوعيبرلاهللاقفكلذوحنوارشعونيرشعتلقًارقتمكف
عيرساظفاحناکوةياارقيمامضناكعيبرلالاقمثرهاطابا

أنانكةزمحوبالاقليوطلاكلملادبعنعنايفسوبالاقةءارقلا
‹تاعكرثالثيفةدئاملاانبًارقيفهيفانبىلصيناضمريفبجاحلزنم

وانيطواةنيفسىفواضرمنممايقلاىلعردقيملنمنايفسوبالاق
ةديبعىلالوقوهودجسيالوهسأربءىمويواسلاجىلصيهنافءام

یبانعینثدحناسارخلهانمالجرناعيبرللتركذورباجوعيبرلاو
دبعىنعاهيفتامىذلاهضرميئهرماىلوتىذلاوهوريغصلاةديبع

دجسملاىلعدعقىتحهتلبلغاملفامئاقىلصيناكهنامساقلانبهللا
هعفرالتردابفبلغهناتننظفدوجسلاىلاىوهامثعكرمثربكذ

ءامالاامنالاقلاغرفاملفسلاجوهودجسفةتلسرافىنبذجف
امنافدجسملايفناكنماماوةنيفسواةبادواشارفلاىلعناكنمىلع

لجرلایلصینانوهركيانباحصاتكردانایفسوبالاق.دجسیوعكري

وبالاق‹هيفهدوجسنوکیوهنماجراخمقيلنکلوبارحلالخاديف
نععيبرلاتحتهتدلاوتناكوىتدلاوْتلأسةأرمالعيبرلاىتفانايفس

موصتلاقدبتالتلاقةبقرقتعتلاقرصعلاىلارهظلانعلغتشانم
لاق.نيرهشةرملكلمصتلفلاقةرمريغكلذتلعفثلاقنيرهش

س۸١



ةيرقبرماذافتاولفلايفةالصلاعمجيةديبعاباناعيبرلانعنايفسوبا
.درفااہیفمقیةيرقبلزنناودرفاءاشناوعمجءاشناف

زاحواريبكناكفمولعلايفغلبةرفصنبكلملادبعةرفصوبامهنمو
اماوروهشموهورباجنعمامضنععيبرلاراثاىوراريثكائيشاہنم
هلعلوهاورنمیرداالفعيبرلاباتكبىمسملاةديبعىلانعدنسملاباتك

مهاربانبفسويبوقعيوباهبترامناواشوشمناكواضياىوارلاوه

.قرشملاىلاملعلاةلهحوبرغملاىلاملعلاةلحمبنمو.(١)ىنالجراولا
ملاسمہنمویناسارخاةيطعنبلالهودوعسمنبیدنلجلامهنمو

ءاملعلاريهاشمنموهوةديبعىلاةقبطيفركذيناهقحوهللاهجرناوكذ

فلاخنمرکذننایغبنیوهللاهرديزنبرباجهبتاکينمناكوراربالا
الاوقامشنالهيلاتفتليالهفلاخنمناكناولئاسملاضعبيفعيبرلا

.انباحصااهبذخايديناساوهقفلايف

زيزعلادبعنباوجرؤملاىلانعلئسدقوحلفامامالاباوجىفو
اماولئاسملاكلتيفمهوقبخؤيملفةفورعملئاسممنمتعقولاقف
انئاهقففالتخاودليبنلاباحصاىأرنمفالتخاهيفامفاهريغ

ليلدبهسفنبعيبرلامامالاهنود(حيحصلاعماجلا)بيبحنبعيبرلامامالادنسم(١)

رباجنعةديبعوبا»عفرلاةغيصبوةميركيلانبملسمةديبعيلانمدنسلاءادتبا

ءاشوشمناكو»فلؤملالوقو‹ةديبعوباينثدحمالكلاريدقتو«....نعديزنب
امناو٠كاذنأافورعمنكيملبيوبتلانفنالباوبالابیترتىلعبتريمليا

مامألاابنوديتلاةقيرطلاناىلعطقفيرجحلاثلاثلانرقلانمءادتباثدح

اونودنيذلانالب‹ايلاقبسيمل«طقفةيوبنلاثيداحالانويدتيهو»هدنسمعيبرلا

ةيوبنلاثيداحالانيبنوطلخي(يرجمحلايلاثلانرقلانملوالافصنلا)هدهعف

بيترتبيلالجراولابوقعيوبامامالاماقدقو‹نيعباتلاىواتفوةباحصلالاوقاو

ثيدحلابتكبيوبتعمكلذيفايشمتمةفورعملاباوبالابسحهيوبتيأدنسملا
.دعبامفيرجمحلاثلاثلانرقلايفتفلاىتلا

س۱۰۹



لاقةءاربلااماونيملسملانممهاوسنمةلزنمبمهومهدانساعفديالف

٠برقاةءاربلاىلاوهوادومحمزيزعلادبعنباىنعينيملسملادنعنكيمل
نبهللادبعو‹فرعملانببيعشفورعملاوباو‹حلاصنبلهسمهو

ناليغوةيطعوىفوكلاةزمحىلعمالكلامدقتو‹جرؤملاوباوزيزعلادبع
.حاشملاوبجاحوةديعوبامہنمءیرفردقلالهالوقباوذخامہناو

ةزمحلاقفاورظانتفةيطعوةزهحعمزيزعلادبعنباوبيعشعمتجادقو
ليوطلاكلملادبعلاقفىبصتناانأتنااموتكردانموبيعشل

ةداهشيفراوسدنعةزمحتلدعلاقاهتاهلاقةداهشىدنعكلبيعشل

نمفاثادحاانيلعاوثدحاثراحلاوةيطعوةزمهحناالاقفسانلاةديبع

اہیلعلخدفةديعسماةيبلهىلااعطقنمةزمحناكومهتمانئاخلاوهفمهاوا

كبىسناتملعدقهلتلاقفهبفيرعتلامدقتدقوماطسبرصنلاوبا

هرجهنمفهکتناوكيتافيكلاقینعتاطبافكئاقليفىتحارو

اماماوملعاملفىضماماماتلاقمعنلاقاولعفدقواتلاقنوملسملا

ىغتييلصوملاىلاةرصبلانمجرخهترجهاملفىلعلخدينلفلبقتسي
هناربخيوهنمرذحيىرقلاعبتتظوفحماباهرماغلباملفنيملسملاءافعض

امتعمسدقتلاقاهوملكفباهشماىلعاولخدونيملسملافالخىلع

الیذلاوهتفرعدقفرعاىذلاففرعاالامهنموفرعاامهنمفملف

مالكلااذهىلعاودوعتالومهيدىنیدونيملسملالوقلوقففرعا

.هباوحرفوافوقنمنوملسملابجعف
نعامهتلاسفريثكنبحلاصوزيزعلادبعنبهللادبعاهيلعلخدو

كيأرببرضاتلاقىأرلاقاهتذخانمعتلاقفلاصاهباجافةلاسم

.هيفىلةجاحالطئاحلا
روصنمنبمتاحو‹نيملكتملانمفحلاصهوخاوتاتقمنبصفحاماو

نبنايحاما۽مهامیرداالولوقااممہیفظفحاملفمهلکاشنمو

س٠ا١



.ميفنيملسملالوقفرعاالعيمجلاوبرقاةيالولالافبجاح
قأيسوكلذكملكتملادابعنباوةيالولاىففىرصللادابعنبااماو

ىسومو‹ىنارحبلادايزنبفلخاذكوىلاعتهللاءاشنإامهيلعهيبتلا

نبرينمو۽نالیغنبمشاهو‹العملانبدمحمو‹«ىوكزالارباجىلانبا
ىناوزنلارذنملانبريشبو٠ىنالعجلاريثلا

نكلناوقارعلارئاسوةفوكلاءاهقفاذكوانتمئانممهدعبنمو

نعنووريوعيبرلامهنعیوریًاخايشاركذاسومهركذعنممهبلهجلا

سابعةرقیبانبییحیمہنم«مہبفرعنمتیأراملیھاجمہنکلرباج
یرس«یینبدیلولا۽ثراحانبهللادبع‹دیعس«ةداتقثراحلانبا

رمع٤بيبحیبانببيبحعفاننبیحی۽راوسنببعکملاسنبا

یینبمامضڅرجنباديزينبنابا۽ديزينببراحم‹مرهنبا

۽ليلخوبا۽بيبحنبرامع۽نيکسمنبامالس.ةرقىلانبورمع
نبدام۽دیمحلادبعنبا«شادخسایلانبا«رفعجنبهناوعوبا

نمفةرامعنبرباجاماو‹ىرماعلاناسح‹لضفلانبمساقلا‹ةملس
وبااذکو.ليهاجايفبوقعيوباهدعناوىرصبةوعدلالهاخويش

ةملسمنبانمحرلادبعدمحموباو‹ديدقلانبليعامساو‹ىفوكلارجاهملا
.هللاامهرسودقلادبعنبمالسلادبعو‹نايندملا

نبفسويبوقعيوبامهركذدقفعيبرلادنسمثيدحلاجراماو

امناو.انفيرعتيفهركذمدقتنمالإمهركذلضرعتاالف(٢)مهاربا
انااهو‹مهبقانمومهتماركومهتمئاوبرغملاغاشمبفيرعتلاهيفاندصقم
.ناعتسملاهللاومهبحئاب

.نامعىلاملعلاةلمحباوبقلونامُغنمءالؤه(١)

نبعيبرلامامألادنسملاجرمجارتيفباتكيلالجراولابوقعييلامامالل(٢)
.انيلالصيملهنكلوبيبح

س١۱۱



برخغملابخئاشملارکذ

ًالضافرسياذايخساخیشناكورصملهانمعسيلانبامبنم
ليعامسارهاطوبالاق.نيملسملاءارقفلقدانفةرشعءاركلعجدقو

.ملعاهللاوتدجواميفلالاعساوردقلامظعلجرىسومنب

یضرمخیشوهودابعنبامہنمویرصملامهارباقاحساوبامهنمو

ةافولااهترضحالنوميمىلامانا«لبجلاريس»باتكيفورصمبناكهيقف
املفنوميماباىنعتدهملايفىذلااذهتلاقكتيصَوتلكنملافليق
نمدجيملفاهتیالونعلأسفاہنعجحينادارافهماةلاقمبهوربخاغلب

ملفاہبهمایلوتيناهليتفينمسهلافةيقتمةدحاوةأرماالااهالوتي

محلوًانيتهيلامدقوهلصخرفدابعنباىلعلخدورصمىلاراسفدجي
ناىنعيرضياذهورضياذهلاقفمحللانمىبأونيتلادابعنبالكاف

اذهوةهبشلانمهزنتوبرهوهتايحلاحيفسانلالاومالكايمحللا

.هسفنىلعهفوخوهعروةرثكنم
نموهوىرصملاةمقلعنبىسيعرهاطلاخيشلارهاملامامألامهنمو

ناىفاكلادبعرامعوباخيشلالاق‹اهئاملعقاذحوةيضابالاىملكتم

لاقهنعانغلباميفةكرابلاةوعدلاهذهىملكتمقاذحنملىسيعلثم

ريبكلاديحوتلاباتكيفةثدحمهتافصوةقولخمهللاءامسانالاقنمضراع

ةمقلعنبىسيعوىرصماذهةمقلعنبىسيعوةيافكلاهيفاممعنقمرماب
.نيصحلانبرحلاىلابحاصىكملبقهتركذىذلا

دمحمهرظانیذلایندملادابعنباريغوهواضيااذهدابعنبااذکو

اهدسفاتاداقتعاوتالاقمهلناکودابعنبدمحمهماةكميفبوبحمنب

لاقفًاطخلاعيمجنمثبتلاقفهيلاهاعدوقحلاهفرعوبوبحمنباهيلع
نمواهنمبوتتوكلئاسمدعتناالاكيزجيالونيدتمكنارضحنم
هبنذبفرتعملابوبحمنباهللاقفقوتفةءاربلانمفاخفايفكداقتعا

ےہ۱۱۲



.نيملسملاىلوقىلاعجروباتفضعبلوقيفهنماربيالهنععجارلا

نامزىفیذلادابعنبابوهسیلوةفيلخنباورمعوبالاق
.هيقفكاذوملكتماذهعيبرلا

ىنجلاىريمحلاىرفاعملاحمسلانبىلعالادبعباطخلاوبامهمو

ىلاوعديبرغملامدقالدعسنبةملسنابرغملاضراهدوروببسو
هيبانعباهولادبعمامالالقناميفةيضابالابهذمىنعيةغبصلاهذه

لاباامفادحاوامويرمالااذهرهظيناتددولاقمتسرنبنهدع

كلذبلطيفدهتجافلاقامنمحرلادبععماسمبقلعتفىقنعبرضتنا

ةنيدمبناكوهيلالصوتلافيكىرداالولاق‹داهتجالاوبلطلامتا

یرسکنبماسنبمارہبنبمتسرهابانااہیلاهلوصوببسو‹ناوريقلا
الجرهتجوزتجوزتفتامفنمحرلادبعهنباوهتجوزبًاجاحةكممدق

هلوققلعتودعسنبةملسنمعمامعماملفهماعملبقافناوريقلانم
رمالااذهتدراناةوعدلالهانملجرهللاق.كلذبلطوهبلقب

ةديبعوباملسمهللاقيايفملاعلجربةرصبلابكيلعفهبتفلكىذلا
كلذهلةلئاقلايههماليقوبلطتامهدنعدجتىميقلاةميركىلانبا

هيلاةعامجهلاحتراقفاووةديبعىلاىلغمدقفاملعابلاطالحترمرفاسف

راردنباليعامساو‹تاردسلامصاعمهو‹ملعلاةلمحماعلاكلذيف

نمحلاسومهحفاصهوغلباملفىوازفنلاىلبقلادوادوباو‹ىسمادغلا

هدنعنينسةدعاونكمفملعلابلطناولاقفنوديريامومحلاوحا

برسيفمهئرقيناكوةرصبلاءارماضعبنمهئافختسامايايفناكو

تکرحفرصنااذاونوتکسیفتکرحٌدحالبقااذافةلسلسهمفىلعو

.ةءارقلايفنوذخايف

نيبوهنيبةديبعوبابرضونسلاثدحاباشاليمنهحرلادبعناكو
نملكفارصنالااوداراواوفكتسااملفهلامجبمهلغشيالئلارتسسانلا

نوعدفنلعهلخدافثالثنهونمحرلادبعنميريناةديبعابازئاجعلا

س۱۱۳ہے



ةوقمهسفنانماوسنانامهنأشيفةديبعابااوراشتساجنةكربلابهل

هولتقافیبانافباطخلایباىلاراشاومعنلاقمہنمادحاومہيلعنورمؤيا

ىسمادغلاراردنبلیعاماهلاسمهعادودارااملفمهعمريسملاداراوهو

نوكتناديرتاةديبعوباهللاقماكحالالئاسمنمةلاسمةئامتالثنع

اوسنأومهدالباوغلباملفكلذبتيلتباناتيارالاقراردنباايايضاق

خويشلانمرظنلاهلنمونيملسملارومابتهانمعمتجاةوقمهسفنانم
ىلعمهيأرقفتافسلبارطةنيدمىبرغدايصهللاقيعوضومباورواشتو
اوداراضراببسبمهعاتجانانورهظيوىرفاعلاباطخلاىلاةيلوت

نوعمتجيمولعممويلاودعتافامصتخاهتأرماولجرببسبليقواهتمسق

زئارغيفمهتدعنولعجيوهعابتانمهفلخنمبدحاولكىنايوهيف
ىذلارمالااوضمالاقفمهضعبملكتفمهعمباطخلاابااوجرخافًانبت

ءىشبباطخلاىبالملعالكلذلكونوجانتيةفئاطتماقفهيلعمةمزع

مکحتناىلعكعيابنكديطسباباطخلاىبالاولاقةاجانلانماوعجراملف

محلاقفهدعبنمنيحلاصلاراثاومالسلاهيلعهيبنةنسوهللاباتكباننيب

منمةقيقحلاوّدجلاىأراملفكلذنمدبالاولاقىنومتجرخااذلسيل

ثراحلاةلأسمىركسعيفركذتالاطرشىلعالامكنملبقااللاق

ىهرابجلادبعوثراحلاةلأسمو‹طرشلاكلذهوطعاف‹رابجلادبعو

لاظلایردیالوهبحاصدحاولكلتقيفةيالولالهانمنالجرلتتقينا
امشرمانيبتيىتحامهتيالوىلعامهاولاقمهضعبفهيلعىغبملانمغابلاو
.فقنلاقمهضعبو

ةيحانبنيثالثونينثاوادحاماعاماقثراحلاورابجلادبعناكو

هیضاقواهریزورخآلاوماماامشدحادمحمنبناورملماعىلعسلبارط

دحاولکحالسودحاوتیبيفنیتيمامهودجوفةلاخانباوامالناوخا

ااوفلتخافقرشملالهاامهتلأسمتفلبفمهتيالويفاوفلتخافهبحاصيف
دارافامہنعفكلابجاحوةديبعوبابتكفبرغملالهافلتخا

س١۱۱



امہیلاجرخرابجلادبعوثراحلاناكدقوفالخلاةدامعطقباطخلاوبا

لمعلاوهللاقحبةماقالاىلعباطخلاابااوعياباملفهولتقفسلبارطلماع

كلذلبقفهلبقنيدتهملاةمئالاعابتاوهيبنةنسبءادتقالاوهباتكيفاب

كلذواهلهانمةلفغنيحىلعنيملسملاةعامجهعموسلبارطةنيدملخدو
اوطسوتاملفةقفرلاةئيهيفقيلاوجلايفلاجرلااولخداوةئامونيعبراماع
رفعجىلالماعاودصقوهللالامكحالاولاقوحالسلااورهشاةنيدملا

نيبباطخلاوباهريخفسابعلانبهللادبعنبىلعنبدمحمنبروصنللا
وحنجورخلاراتخافةيالولانمعزتنيناىلعدوعقلاونامالابجورخلا
لدعلارهظاوةريسلاباطخلاوبانسحاوةنيدملالهااونماوقرشلملا

مهوناوريقلاهموجفزَوتلوتوهكلسمهتيعروهلامعتكلسفعضاوتلاو
.ربربلانمنطب

سايلاهمعنمحرلادبعنببيبحلتقامهناناوريقلامهتيلوتببسو
روصنملاعلخمثروصنملاهرقاوةيماىنبلماعنهحرلادبعناكوهيبايف
برحيفبيبحسايلالتقفهعداويناداراليلباردغسايلاهوخاهلتق

یلاسایلاشیجنملفنموبیبحهیخانبانمثراولادبعرفوامہنیب
یموجفرولاليجنبمصاعىلانمحرلادبعنببيبحثعبفهموجفرو
اولتتفافبيبحهيلافحزفعتتمافهعمنموثراولادبعهمعهيلالسري
برحدعباهولخدفناوريقلاىلامركمهوخاومصاعفحزفبيبحمزهو
ىلعهموجفروتمکحتسافساروالبجىلامثسباقىلابيبحفو
مهباوداوطبروباذعلاءوسسانلااوماسواوراجواوغطواوتعوناوربقلا
كلذببسوهنيالوهللابطغباطخلاوبامهيلاجرخفعماجلادجسملاي
نماہيلعافوخةرومطميفاهتلعجةنباالنااباتكهيلاثلسراةأرما

.هموجفرۇ
لحدةيضابالانمالجرناناسحنيانعقيقرلانباىكحو

سانلاواهسفنىلعٌةأرمااورباكنييموجفرولانمًاسانىآرفناوريقلا

١٠۱٠—



ضعبلاقوباطخلاابانافهتجاحكرتفمهيلعكلذاوركنيملونورظني

ىوثيغأنيملسملارشعمايحيصتيهواوجرخاهموجفرونإانباحصا
باطخلااباايتحاصفاوملظليقوباطخلاابأربخلاغلبفٌدحااهثغيملف

یکبورارمثالثیاہاتخاایكيلالاقفاهعمسفاهتوصيفهللادمحف
ربنملادعصف,مىلصوسانلاعمتجافةعماجةالصلابىدانفهنعهللاىضر

بغّرومالسلاهيلعيبنلاىلعىلصوهلهاوهاممهيلعىنثاوهللادمخحف

رسکوهفیسلسدجسملابابنمجرخاملفدادعتسالابرمأوداهجلايف
ةبدجمضراوةريسعةنسوطحقماعناكوداهجللًابيغرتوهللًابضغهدمغ

هللامهدمافرئاصبلالهانمقحلاةماقايفبغرنمهعمنمبجرخف

املفمہیلعهللانمةَّنمموزلزنیومهاحترابلحريهنمنودوزتيدارجاب
عجربلفةديدجٌسورعوادحاوواناريبكناوباهلهیدانمیداناوزرب

لکوعوجرلابربخيوحاعجرلهرثالارظنينمرماحبصااذافليلب
يفةبغرهلنمالإقبيملوعوجرلامدعبربحأاملفىدنلارركيكلذ
هيلعىنثاوهللادمحنادعبهباحصابطخففالآةتسمهتدعوداهجلا

الاةنجلاةوزغلاهذهيفتامنملعمطالاقفمالسلاهيلعهيبنىلعىلصو

مارحشادىلعدعاقو.املظاسفنلتاقلاصخثالثیدحاهيفنم

هللاىلابوتيوةأرملانمًاربتينااهنمجرخلاوةبوصغمٌضراهديىفنمو
لوتقملاءايلواللتاقلاهسفندقيلواهكرتىلعدهشيلوضرالانمًاربتيلو
ريمأاأيفَنعمتجالجرلاقفهللاليبسيفهسفنعفديلفمهدجيملناف
نافلوتقملاءايلوالهسفندوقيوضرالاوةأرملانماربتينأهرمأفنينمؤملا

يلعناوريقلاىلاهريسميفزاحو«هللاليبسيفهسفنعفديلفمهدجي
مہیلعكرتفاوعاطاواونعذافاهلهافعضأىتحاهرصاحفسباقةنيدم

ناكدقوهللاءاشاماهلهارصاحاهغلباملفناوريقلاىلالعحترامثالماع

دبعلتقوهللامهمزهفهولتاقفدعجلانبكلملادبعهيلاجرخ
بلغتتناكوةئامونیعبراویدحاماعرفصيفكلذرهباحصاوكلللا

س١٦۱۱



.نيرهشوةنسناوريقلاىلعةموجفرو

لهاىلعةكوشسانلادشانمناكملعلاةلمحنمةسمخلارفنلادحا

ءاثقىبتشامثناوريقلالهاهضرمبعمسفاديدشاضرمضرمفناوريقلا

كلتعييالاهورمافءاثقلاعيبًاعياباولسرافةءانقاوُمسفكلذمهغلبف

املفمصاعلةمومسملاةءاثقلاكلتاورتشافمصاعلالامّسلاابيفاولعجىتلا
ةياكنلاةدشوداهجلارجاهلهللاعمجفهللاههردهشتسافتاماهلكا

اوحاصمېتلعفاولعفاملفهنعهللاىضرمّسلابتوملاوضرملاوءادعالاىف

ىباىفكلذغلبومّسلابلتقىذلاقتاردسلامصاعنيأةنيدملاقوفنم
مهحالسبليللاباوجرخينأركسعلالهأرمأفاميظعاغلبمباطخلا
اونظناوريقلالهأحبصأاملفنيمزهملاهابشأتناككةيبخالااوكرتيو

ىتحمهعبتفنيربدماولووناوريقلالهامزهنالاتقلاعقووناعمجلاىارت
بلسيملمہبايثباذافىلتقلاعضومىلاةنيدملالهاجرخفناوربقلالخد

زيزعلادبعماياىلاةداقرعضوملاىمسودوقرمهنأكةأرماتلاقفمهنمٌدحأ

مهعورزیلااوجرخوليقامىلعهناہبنُةاَمسفسرافیابیئکملادمانب
یشاوملابالوسانلابالةرضمالوٌداسفايفعقيملتناككىهاذاف
هللاهمردقفتفهلهباحصاةعاطوباطخلاىلالدعنمسانلابجعتف

ائيشىلتقلا'نمذخأنمهيدانمىدانفًابولسممنمًادحاودجوفىلتقلا

لعهحضفينأءاعدلاباجتسمناکوهبرهللااعدسيااملفهدریلف

ىناردسلاليجمازحعطقناواهورجيلمهليخاوبكرفداهشالاسوؤر
هللاهجرناكوهبداومامالاهذخافهجرستحتبلسلارهظوطقسو

هللاقفاربدمعبيملوخرجىلعزجيملمهمزهنيحميفةزيسلانسحا
.انلاومانمنولكأياکمحلاومانملكانقاوللادلاخ

تلخداملكرانلامهعمانلخديناهللاىلعقيقحباطخلاوبالاق

س۱۱۷



۹

ءالؤهانبرمهارخالمهالواتلاقاعيجاہیفاوکرادااذإاہتخاتنعلةما

النكلوفعضلكللاقرانلانمافعضاباذعمهتافانولضا

ةلمحدحاتسرنبانهحرلادبعابيلعىلوَوناوريقلاىلالحترامث(١)

نيادمىلعلامعلانهحرلادبعبترومهركذمدقتلاقرشملانمملعلا

مہلعومهشويجيفةقربةيحاننماولبقاةدوسملانامث‹اميحاونوةيقيرفا

هجوفةساردَوتأىتحباطخلاوباجرخفىلجبلازيزعلادبعنبماوعلا
َماوعلاهللامزهفترسضرابماوعلاىقلفىراوجلانارحسنباكلاممهلا

جرخفةدوسملابىلجعلاصوحالانبرمعصوحالاوبالبقاوةدوسلملاو
مزهفرحبلاءىطاشىلعترسضرانمسادمغمبهاقتلافباطخلاوباهيلا

باطخلاوبافرصناوريثكرشهباحصانملتقنادعبصوحالااباهللا
يفلدعلاطسبناوباطخلاىبالةيقيرفاوسلبارطتصلخوسلبارطىلا

مکنیدنوہبشتهباحصابطاخيناوريقلالهانمخيشلاقىتحمان
هللادودحماقاوهلدعوهلضفيفباطخلاىلالثمنياوباطخلإىلانيدب

ءايلوامظعوةربابجلارهقوةروجلاةمئالااهتامأنادعبلدعلاةريسايحاو

نمهبعقوامًابطاغمجرخقتاردسلاليمجنامث,عضاوتوهزعمهلل
لوخدلابهلنذؤيالةنسماقأفرفعجىلاىلاةحيضفلانمسبلاموبدالا

برغملاىلااركسعىعمثعبتنالاقفهتجاحنعهلاسمثهلنذام

نمجرخوافلانيسمليقوافلانيعبسيفدمحمثعشالانباهعملسرأف
نبعفانكمهريغودنجلاةيقبنملدعلاهركنمرفعجىلاىلاةيقيرفا
دمحمجرخومهريغولولهبلاوباو‹معنانبنهحرلادبعو‹نهجرلادبع
قراخاولالهنببراحاوىميقلاملاسنبابلغالاىعازخلاثعشألانب
دودحزواجاملفثعشالانبالةعاطلاوعمسلابمهرماورافغلانب

٢۳فارعالا)۱(
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هلتعجراملفنيملسملايفباطخلاوباهلًايهتدقونويعلالسرأرصم

لاقفرسفنمالمجناولاقفهدنجوهلاوحاوباطخلاىلانعهنويع

امكئاقلبداهجلانونمتيورابنلابًادوساليللابًانابهرايأراولاقاولها
هدياوعطقلقرسولوهوهجرلمهبحاصىزولبيبطلاءاقلضيرملاىنمتي
بسکنممهشیاعمامناوهنمنوقزتریلامتیبمهسیلمهجاتننممهلیخ
اعرذهئاقلبقاضهباحصالاحوباطخلاىبالاحهلاوفصواملفمهيديا
عناصقارتفالافاخفهلاوبأفعوجرلايفهباحصاراشتسافمهرماهلاهف

دادغبنماومدقمہناسانلانورویهبنولبقيلیلبمهجرخااماوقاباتكيف

نمرومأمهنأكعوجرلابسانلارمأباتكلاارقومهرماكاومدقاملف

رمافلالهنببراحاهنظاوكلذهباحصاضعبهركفكلذبرفعجىلا

هريسيفیطابتواعجاررکوكلذبهرمأرفعجاباناسانللليخفلتقفهب
هركملنطففكلذبوهوربخافباطخلاىلانويعتعجرفلحارملابرقو

نامشلاقمهعورزىلاقرفتلاسانلادارأفعرزتقوناكوهديكو
مشنذأىتحهباولازامفمكمامإنعاوقرفتتالفركمباحصابرعلا

ىلاباحصاقرفتبهوربخاوهيلاثعشألانيانويعتعجراملفعوجرلاب
اولخددقوالإباطخلاوبارعشيملوًاراهنواليللحارملاىوطباطخلا

یتیعرنعودعلاعافدنعدعقأنأىنيدىفىنعسياللاقفسلبارطزيح

عمتجتىتحمقينأهيلعاوراشأاوناكدقورئاصبلهااوناكوةلقىفجرخف

ىقلفنيدلايفهعسيالكلذنأىزيىبأفاوقرفتنيذلاهدونجهيلع

برقنمىنعأةشيرطوةراوهوةسوفنهعمناكواُغْرَوَبثعشالانبا
ىقتساناهباحصاللاقوءاملاىلاثعشالانباهقبسدقومنمةنيدملانم

منوردقتالومهءاقلنوقيطتالهباحصاووهحارتساوباطخلاوبا

باحصاوشطعلاوعوجلاوبعتلاعممهيلعردقانأآلامناوءىشىلع
نارقالاةدلاحموءادعالاةاقالموداهجلاىلامهسوفنتقاتباطخلاىيا
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نيقيرفلانمتامىتحهلتقيفباطخلاوباربصوديدشلاتقمہنيبناكو
مهراودهشتسایتحمازهنالانمهباحصاوباطخلاوبابأفريثكٌرشب
نيملسملاهللاودععبتتورشعةعبراليقوافلارشعانثامهوىلاعتهل
.عالقلاولابجلايفاوقلعتفلابجلايف

سباقبةيقيرفالهانمهعمنمبوهومتسرنبنهرلادبعكرداو
غلباملفناوريقلاةنيدملخدىتحفختسموهوبهذوهباحصاقرفتو
رمعاومدقوهوقثواوهلماعىلعاوماقباطخلاىلاتومناوريقلالها

نمحرلادبعماقوثعشألانبامدقىتحمهسفناىلعىشرقلاناثعنب
لاقبرغملاىلاهللاهجرفومتسرنبنهحرلادبعسمتليبيبحنبا

ناوريقلالهانملجرهيفعفشتفبيبحنبنهجرلادبعهبرفظییوبا
نالاقفمتسرنباالإةيضقمىدنعكلةجاحلكبيبحنباهللاقف
.هلهقلطافكلاسأاذنمفمتسرنباكلأسام

نبانالاقمهروماضعبلهتیلوتنوملسملادارانيحمتسرنباناكو

جرخوبيبحنباهيلعاهدقحفناسناةروصيفناطيشواسلبابيبح
هسرفتامفهلمالغوباهولادبعهنباالاهعماموتسرنبنهحرلادبع

ءايعلاهكرداوىشملانعفعضوبلطلاةيشخهنفدفقيرطلاضعبيف

انكردأنإهبحاصللوقيدحاولكوًابونهنالمحيهمالغوهنباراصفللماو
اوغلبىتحامهتعاجشوامهدلجلخيشلاعضتالةئامسمخلانودامفودعلا
ضعبهيلاعمتجاوثعشالانباهللاودعتافوعينملبجججفوسبورغلاب

هرصاحفثعشالانباهيلالحترافهريغوسلبارطنمةوعدلالهاخويش
نمجرلادبعباحصانمتاموهلهابلبجلامخووائيشعنصيملفانامز

اهطبضوناوريقلاىلاعجروثعشالانباهنمسيأفضرملابريثكرشب
تدقتاوقرشملاىلاهوجرخافدنجلاهيلعماقمثةوعدلالهالتقيفنعماو

.نتفلاةرثكلانارينبوغللا
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ىلومبيبحنببوقعي:متاحوبااهخياشموبرغملاةمئانمو
.يبيجتلاىزوزلملامتاحوباوهوةدنك

وبالتقامدعبنيملسملانمانتوعدلهأنأرمعنبمالسنبالاق

ثعشألانبدمحمهللاودععبتتافلارشعةعبرايهعمنموباطخلا

هلعفلثمىلعارابجايغابالماعىريزجلاجرخاولدسيولتقينيملسللا
الإهتيحللفيالانيملسملاءايحانمهيلعلزننمىلعطرتشيوهتقيرطو
مههايمىلعلزنفةناهزةيحانىلاىبتنأىتحنيملسملانمرئارحلاىراوجلا

ینبنمنتسودنبنامیلسوديزينبهللادبعوستالينبنتيناوهعمو

ملفةناهزدشحلهعمدنجلانمالجرونتيناونبهللادبعلسرافنتلدجي

دنجلاقنعنودرينبثراحلابرضفليللاروهتىتحامہباناوتتةناهزلرت
هدنجبوهباوطاحادقوالإرعشيملوىريزجلاىلااونعظوهللادبعفتكو

نتسودنبنامیلسجرخمثهللادارأنمالإٌدحأمهنمتلفيملومهولتقف
غلبىتحهايلاليلقاقيرطمهبذخأوةلالدلانسحيملفمهبلطيفدنجلاب
مهسفنانمنوملسملاسنااملف‹نيبئاخاوعجرفافورعماعضومرَحالامهب

ةحلاصةأرمانأشيفمهعاتجانااورهظافاوعمتجاسلبارطزيحيفةوق

هيلارظنينملكرضحومهيأراونقتااملفاهجوزاميلاءاساةملسماهمسإ

سلبارطیلاومہیلالسرافنیسوةعبراماعمتاحىبالةيالولااودقع
دجوفىلتقلاهللاهمردقفتفمهمزهفمتاحوبامهلتاقفسرافةئامسجخ

اودرفمکتیالوتلزتعامهبالسااودرتملنالاقوبضغفدرجدقمهضعب
ةيقيرفانمناثشيجهاتاواوفرتقاامموباتوةعاطلاوباجاوبالسالا

ارهشااہبماقاومہتمتزھعمسلبارطلخدومهمزهفسباقبرقمهاقلتف
ناوريقلاىلعلزنفةيقيرفاىغتييجرخاهرماماقتساواهفوحاتلدعتاملف
.هلهللااهحتففًةنسلبًارهشأاهرصاحف

ىلعسانلادشانمیئاردسلامصاعناكرمعنبمالسنبالاقو
مصاعنيأروسلاقوفنماودانوءاثقيفهومسومتاحىلاعمءادعالا
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مدقتوةداقرىداويئمنمکنيحمتاحوبامهعداخفهانلتقىتاردسلا

هاورامبرقالاو‹.باطخلاىلاعمهتوموهتصقناايركزوباهاكحام

امنيفلاغابتکيونوقرزنبناميلسنعهتيورلاقهلالمالسانبا

.ملعاهللاوباطخلاىبادعبايحناكهناىلعلدي
نبناميلسیورامیفٌةنسناوریقلابمتاحوباماقامالسنبالاق

لیکونبنامیلسینربخالاقثعشالانبااهبدنجلالماعناكونوقرز

راصحرضحنمُمليکوناکودمحمنبليكوهدلاوربخنعىناهزلا
نيروصحملاريمأوهثعشالانبدمحمناناميلسلاقمتاحىباعمناوريقلا

.نيتنسمهراصحيفاوماقاف

نباعمدنجلازاحناومہبدياباوقلاوٌةنساهرصاحايرکزوبالاق

دنجلاناقيقرلالاقو.ةنسايفمهرصاحفةرامالاراديفثعشالا

لوألاعيبريفنيعبراوةيناثماعثعشالانبدمحمةيقيرفانماوجرخا

یہتنایتحراصحلابدهجلاغلبودرمرازهنبصفحنبرمعروصحماناو
ىطعاوةريسلانسحاودنجلاجرخاهيلعهللاحتفاملف‹مهردبحلمةيقوا

اذکنوحلصيارجنخومهتبرقاهبنولمحيةبشخوةبرقةسمخلكل
ٴةنيدمنممهالجاوافيغردحاولكلىطعاومالسنباوايركزوبالاق
نيتسيفبلهملانبةصيبقنبمتاحنبديزيرفعجوبالسرامث‹ناوريقلا
لهاردغفسلبارطديريناوريقلانممتاحوباجرخفهيلامضنااموافلا

.اومزمنافمهلتاقفسلبارطنممهلاعجرفهباحصابناوريقلا
مودقرظتنيسلبارطىلاوهعجروىنويدملادوعسمنبريرجمهعبتاو

دونجلاهيلاتمضناوةئامونيسمخوةسمخماعةرخآلاىدامجىفغلبفديزي

رمعاضيامهعمومتاحىلالاتقىلعمهتعاطبنيدينموةليلمبدمتساو
مہیلعیعدفةليلماولاقمهدمأنممتاحوبالاق‹ىسوفنلادوكطمنب

ناكليقوربربلانودمنععطقنيالةملظلادنجلانمةلذميفاولازيملف
ماشلاوةفوكلاوةرصبلالهانمافلانيتسوناسارخلهانمافلانيتسيف
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فسويوربربلالئابقنمهدمانموةيقيرفانمنورافلادنجلاهيلامضناو

هتمدقمديزيلعجومهريغوةراوهنمربربلالئابقنمةعامجوىطيطرفلا
لتقاممہنملتقومتاحوباهمزهفمتاحیابیقتلافیمیقلاةداوسنبملاس

.ديزيقابلاغلبو

ىقتلااملفةبودنجىبلرغلبجبدنتساديزيلدوكطمنبرمعلاقو
.ةداهشلاسمتليْنَموهباحصانمرئاصبلالهأيفمتاحوباتامناعمجلا

عضومبمهاقلتفقرشملانمتلبقاعلاوطبمتاحوباعمايركزوبالاق
رشعةتسوحنمہنملتفوهلمهفاتكاحنموهللامهمزهفسادمغمىعدي
اغروتریسفتامهللاقنابانباحصانمالجردنجلانملجررواحوافلا
سادمغمهریسفتنابهباجافهعمنموباطخلاوباهيفلتقفعضومىنعي
لتاقباطخلاابانامدقتدقوفالاةعبراسدكلكيفسادكاةعبراهيف

متاحیبالاتقنوکینااماريكرشبمہنملتقومهمزهوسادمغمبدنجلا
روهشمهبمشباطخلاىلالاتقنالايركزیبانموھساماوایناثهبمح

.قيقرلاومالسنباهرکذ
لكءىضتسيةكرعملاعضومومتاحىلالتقمعضومايركزوبالاقو

ادعاصادتءاولايفاعطاسديعبناکمنمهؤایضرصیوارونةليل

ءايضوعطاسرونوهوهارهناانرصعلهانمانباحصاضعبركذلاق

.مظع
رمهناروصنمنباببقلملاىنارجابلافسوينببوقعيثدحولاق

عضومبزاجفربربلانمءايحايفىحاونلاكلتلابجبانكسدقوقيفرهعمو
ضرالاوءامسلانيبادتمتءايضواعطاسارونهبايأرفملظمليلبةكرعملا

ةوقوءايضلاةدشنمراغصلاماوحلارثاةكرعملايفمحلنابتسافاهاقشف

دقوضرالاوءامسلانيبدتمهفلخرونلااذافاتفتلافاهنماجرخفرونلا

هللاناوعدياراصفهبناوجوهتاهجعيمجنمهبتفحوةملظلاهبتطاحا

ديدشةرملاىوقاعاجشناكوةكرعملااطسوتنيحهيلانابغريوىل
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.همالكىبتنا..ةعيبطلا

ىلليقوهربقىلعلزنيرونلاناهاراناريغنماندنعرہتشادقو

.ملعاهللاوفكفىبارعاهبنجىلانفدىتحلزنيلزي
بارتاهفارطابدجويهدنعاوتامنيذللاهنالاقيةربقمةهجلاكلتبو

اذهوىضرمللهنولمحيوهبسانلاكربتينامزلاهريغيملمهمدهنالاقيرا

ىلعتحفسةنالثلاجرءامدةسوفنبتدهاشدقوبيرغبسيلمهلثميف

املکوةيقابىهوماوعألانمنوئمابيلعىضمرطملاءامليسمافص
هتممحشوهيفرثافقيرلابالولبمىبوثبهتحسموءاملاهيلعىرجرطمعقو
وباخيشلاركذاذكةراهطلاءاملعلادنعهمكحو.مدةحئاروهاذاف

كتففنوحلاصمنالاهدنعهللانوعديةراملاوتاراهطلاباتكيفىيحي

نبنمرلادبعلةاكزلانمعمجامفهيلاجاتحيامىلعدازاملسريهناو

.روهظلاةيالورومألاىلوتينالبقمتسر

یسرافلاكلملاىرسکنبماسنبمارہبنبمتسرنبنهرلادبعمهنمو
همودقوهلزئاجعلااعدوهنمملعلاهذخاوةديحعىلاىلاهلاحترامدقت

هلوزنوبرغملاىلاهبورهوباطخلاىبالًالماعةيقيرفاهتيلوتوبرغلا
اذهثعشالانبالوقوهنمهعانتماوهلثعشالانباراصحوججفوسب

هتيالوىلعملكتنناانلىقبوججدموأعرادالاهلخديالججفوس

هناينبواهنمنكمتذااشهضفروايندلايفهدهزوهعرووهلدعوهتريسو
.«ترہت»ةنیدم

عيوبنهرلادبعناانباحصانمدحاوريغثدَحايركزوبالاق

ترہیتتناكوترہتبنیتسونیتنٹاماعليقوةئامونيتسماعةمامالاب

نمموقلاهضراشوحولاوعابسلاعاونااهنكسيةفتلمراجشاوليطايغ

.سانلاباپترامعبهللانذااملفربربلا

نيدهازلاءاربكونيدباعلاءاسؤرونيملسملاةيقبناايركزوبالاق
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ازرحنوكتلةنيدمهيفنونيًاعضوماوريختينااوقفتانينمؤملاةعامجو
اونسحتسافدالبلاكلتفارطااوفاطفداورلااولسرافمالساللًانصحو

اجارخاهيلعاهلهالاولعجفاهئانبىلعنيملسملاىأرقفتافترهيتعضوم
نماہبنمهتوصالعابیدانفایدانماورمافاهتلغنمهنوذخايًامولعم

اولعجاواهبنولزانواهترامعنوديرمانافاولحتراواوجرخأنأشوحولا
يئاهدالوالمحتاشحواہباوأرمہنااورکذوایرکزوبالاق.مایاةئالث

لطايغلاوراجشالاكلتنمةجراخىهوملعاهللاواعابسىنعياههاوفا

اہیفاولسرالجالامتاملفاہترامعيئةريصبمهدازواہیفكلذمہبغرف

يفاولعجفقورعلاولوصالاىقبوراجشألانمرهظامتقرحافاران
اوعلقفسيحلاةحئارلريزانخلااهترفحليللانجاملفانوفدماسيحاهفارطا

تعقوفعماجلادجسملانولعجياهيا.ةنكماةعبرانيباوعرتقاف

نم,اوسنأاهونباملفاتويبواروصقواروداهوطتخافعماجلاناكمىلع
ةعامجاودجوفلئابقلاءاسؤرنمةيالوللحلصينماورظنفةوقمهسفنأ

هلضفلنمحرلادبعىلعمهيأرقفتافىقتواملعوةعاجشحلاصدحاولك
باطخلاىلالبقهميدقتاودارأنيملسملانوكلوملعلاةلمحنمهنوكو

ىلعباطخلاىبالماعهنوكلوعئادووسانللهتحتتناكتانامالعتماو

هوعيابفلدعلاقيرطنعريغتاذاهعنمتهلةليبقالهنالواهالاواموةيقيرفا

كلذىلعاهلبقفنيدشارلاءافلخلاعابتاوهلوسرةنسوهللاباتكةماقاىلع

ةموصخيفهيلعٌدحامقنيملفابنمنكمتنادعبايندلادهزوهللارمأبماقاو

رهتشااملف.ايندلاىلاليمالودحةماقاالولامذخاالوةموكحالو

هلثعببرغملاوقرشملابهرابخاترتاوتوكلذبهرابخاتلصتاوهلدع
مامالااوفلاترهيتىلالسرلاتغلباملفلاملاماةئالثبةرصبلالها

مشاونذأتسينأديبعلااولأسفنيطلاهنولوانيديبعلاواهُنيطيرادقوف
اولخدفمنذافنيطلالسغولزنفاوبلطاموموقعمسدقومامالاىلع

اوصلخاولكااملفةكعهيلعرصعوًازبخمفتتفومهيلعدرواوملسف

س١۱۲



ناىلعاوقفتاوهنعاوضرمهنأىلعمهيأرعمتجاوايركزوبالاق
رايخارواشاولصاملفةعماجةالصلاىدانلاملابهوتااملفلاملاهلاوعفدي

ىوذىفهقرفيناهيلعاوراشأفمنمهقفلاوىأرلاىوذونيملسللا
اودهاشواوأرامباوربخااوعجراملفلسرلارضحمبكلذولعففتاجاحلا

اولصواملفليلقبديزيوالاماةرشعنمبرقيابهلاولسراهلدعنم
قایسومهسوفنىفعقوفهيلعهوكرتامعريغتدقدلبلااودجوترهيتىلا
لاماولاقهباوتاامعمهولأسسانلااوقلتاملفهللاءاشناكلذببس
هيلعهوكرتیذلاهلاحىلعهودجواوغلباملفمكنمهلبقنااولاقريمالل

اولصاملفةعماجةالصلاىدانفةريسلادقلاقلامابهوربخاف
لاقهيلاىأرلااودراملفكيلاىأرلااولاقهتداعىلعمهرواشاوعمتجاو

ىلوتسادقضرایفانألانمهيلاجوحاهبابرانافمكلامباوعجرالسرلل

محامومهسفنأىلعهبنوراديروجلامهيلعبلغدلبىفمهولدعلااهيلع

ىعمجتقوىنرضحيملوريغصلانباباتكيفرابخالاهذهطسبومهنيدو
.ةريسلاهذه

مامالاةعاطنمدبمهننکيملولسرلاىلعكلذقشفايركزويالاق
فرتعاوةرخألايفهتبغروايندلايفهدهزنماوبجعتفقرشملاىلااهدرف
.مهایاصوومہبتکبهولصووهتمامابیضابالک

قاردسلامصاعاهلهأةداقواهخايشادهاشموبرغملاةمئانمو

ىلاعمهرابخاضعبمدقتوملسمةديبعىلانعملعلاةلمحنمناكو

یفمسبناوریقلاراصحبهتومرهتشاوهبحصنمرایخنمناکوباطخلا
نبالاقاکمتاحیباعمواایرکزوبالاقاکباطخلاىلاعموهوءانق

ملعلاعمجلاعتهللاهجرناكوفالاةتسهركسعقيقرلالاق‹مالس

.رصعلاديرفورهدلاديحوىأرلاومزعلاةدشومزحلاوداهجلاولمعلاو

س١٦۱۲



ةديبعىلانعملعلاةلمحيفهركذمدقتدقوىسمادغلاراردوبامهنمو

هنعذخاعرولاولمعلاوملعتلاوملعلاىفنيروهشملاخويشلادحاوهو
دعبعادولادنعةديبعىلاللئاسلاوهوراردنبليعامساهماوةعامج

ماكحالالئاسمنمةلأسمةئامثالثوحننعماوعاةسمخهدنعاوملعتنأ

تیلتباناتیآراهللاقفراردنباایایضاقنوکتناتدراةديبعوبالاقف

ىلكردلاسناينبدمامهنعذخأنمو‹ءاضقلابىلتبافخيشايكلذب

.هللاامهرىسوفنلا

ءاسؤرنموهوتازلاسينالتنبالادلافيفختبدحالادبع

.هعمدهشتساودهاشملاهعمرضحومهئاربكنموباطخلاىباباحصا

رایخنممهوديمحوباهوخأوییهنباونينطمتنبرمعمہنمو
.هعماودهشتساودهاشملاهعمرضحنموباطخلاىلادنج

تاریخلاىلاعراسوالمعواملعهنامزلهاداسنتكمينبرمعمہنمو

وباىنربخالاقنيملسملاءاملعنمالاعناكمالسنبالاق‹العفوالوق

لبيبنآرقلاملعنملوانانيتيامونيعبراةنسلبقرزوتبىسوفنلالاص
رمعنالاقيولاق‹نامطافياهللاقيلزنمبهملعنتكمينبرمعةسوفن

نمةراملاوةلئاسلااہیفیقلتیسادمغمقیرطبنارقلاملعتامنانتكمينب

ةجحملاىلاعجرهظفحاذاففرصنيونارقلانمةحولمبنعبتكيفقرشلا

وهولاقملعلاملعتونارقلاظفحىتحكلذكقافرلاوةرالانمبتكيف

هصرحلكلذولاق‹نتكميةأرمااوجردتنبةينادمحلاارمددلورغصا

ناكونادلبلايفنوملعتملالقومالسالالواىفنارقلاوملعلابلطىلع
قرشملانمالبقمىلارعاهيلعرمىذلاوهوترسىلعباطخلاىبألالماع
ةلفغبمكيتأيالهنابهباجافثعشالانبدمحمانلفغيناىشخنهلرمعلاقف

فويسوتارمضمليخونيرمشملاجرنينمؤملاريمادنجيفوهو
هللاهجروهوءاشينلةبلغلاهللاىطعيفاراهجاراهنمكيتأيلبتادنهم
.هتاولءاولبحاصوهوباطخلايلاعمدهشتساونيملسملارايخنم

س۱۲۷



.رمعءاولالإباطخلاىلاعمهتاوللسيللاق

رایخنمامومهارياهوخأونتکمينبهللادبعنبىسوم
.هللاامهرباطخلاىلادنج

مالسنبالاق۽یراولاییحیوباو«رمعنبسوامہنمو
دنجلاهتبراحميفربربلاةداقرايخنمسادمغمبدنجلاةليلباطخلانباعمو

نموباطخلاىلادنجرایخنماناکونایتازلاسواویراولاییحیوبا

.هباحصاریهاشم

یبادنجنماضياامشویتازملاداقنبدیعسو‹یدبلادمحممنمو

.باطخلا

ناکايتفماہیقفالضافاخیشناکوینوانجلایسوفنلاريطغمنبامہنمو

نعلقتنافنوروكذملاةسمخلادعبمدقمثملسمةديبعىلانعذخانمم

نمهدنعهبذوخأملاىلررحيملوةديبعىلانعتذخاىنالاقوايتفلا

.لاوقالانمهدنعراتخلاررحدقوارخااوذخاءالؤهولاوقالا

دبعنينمؤملاريماناايركزىبالهلثموةسوفناشمريسباتكىفو
ملکتفنالجرهدنعمصاختةسوفنلبجحبناكنيحنمجرلادبعنبباهولا

ىغبنيالامبملكتلبءىشببجيملفباوجلااعدملامامالاددرتسافىعدللا

مثدغىلااموقمامالالاقالاولاقريطغمنباانهاهلهمامالالاقف
اولاقریطغمنباانهلهمامالالاقباوجلادرنمىبافدغنمامصتخا

مامالالاقفباوجلادرنمعتماامصتخااملفدغىلااعفترالاقفال

باوجلادرنمعتتماوعبارلامويلاناكاملفالاولاقريطغمنباسلجملبأ
سلجملبامامالالاقهبوثبايشغتسمهتيحانىفارضاحريطغمنباناکو

ىلعريطغمنبابثودقوالاهلوقمامالاميملفريطغمنبا
هکرتبمامالاهرمافنينمؤملاريماايینکرداماماایینشغاحاصوهتبكرب
دیدشریطغمنباناکوقحللنعذاوباجافباوحجلاهددرتسافهکرتف

.ركنملانعىبلاوفورعمابرمالاىفةكيرعلاىوقةميكشلا

س۱۲۸



نکالاعاروهشماخيشناکوةوازفندالبنمبقلادوادوبامېنمو

.دبعمامالاناكوهنعذخاوةسمخلادحالبةديبعىلانعملعلاذخا

باتكىفو‹ملعملاماماىبصلاكهيدينيبسلجاذاهملعةرثكعمباهولا

امالوینمتعماجبتفتالهللاقةديبعابأنإةسوفنخايشاريس

ىباللاقوعمستملاموَتعمسابتفانمحرلادبعمامالللاقوعمستمل

.ىنمتعمامتفاباطخلا

س۱۲۹



مهدعبنمنيذلاةقبطلامث

دبعنينمؤملاريماملحلانيللاىقتلاعاجشلالسابلامامالامهتم

ناکبابنبروباسنبراتسودنبمارہبنبممسرنبنهحرلادبعنبباهولا
ةنيدمبنمحرلادبعهيبادعبةرامالابعيوبىسرافلاقاتكالاىذروباسنبا

یروشاهلعجتولاهرضحالنهحرلادبعناكلذورهشوحنبتربت
ةمادقىبلاو‹نيدنفنبديزيو‹ىسلدنالادوعسم‹نيملسلاخايشانيب

ةديطعنبسودعسقفوملاىباو‹ىسلدنألاناورمنبنارمعو‹ىنرفيلا
دبعنبباهولادبعو‹نامرسنببعصمو‹ىماتكلاحلاصنبركشو
لاممثباهولادبعودوعسمنينثادحاىلعاوعمجافاهوعفادتفنمحرلا

ىفتخافربخلاهغلبفهتعيابمىلااوردابفدوعسمةيلوتىلاةماعلاونورثكالا

لاَموباهولادبععيابنملوأنوكيلاردابمجرخوباهولادبعاوداراف

ناعمطوةينرفيباهولادبعمانالباهولادبعةعيابمىلاةمادقوبا

عطقيالناهتعيابماودارانيحهباحصاووهملكتفهاوسنمىلعهرثؤي
نيملسملاةعامجودوعسملاقفةمولعمنيملسملانمةعامجةروشمنودارما

مالسلاهيلعهيبنةنسوهللاباتكباننيبمكحيناالاةمامالايفاطرشملعنال

درنيحطرشلاركذنعهباحصاوديزيتكسف«هلبقنيحاصلاراثاو
نوملسلملاهعيابمثنوملسملاعباتتودوعسمهعيابنملوفنوملسملامهيلع

هيلعمقنيملودحاهتعيبنعفلختيملفةرامالارادىلاهولمحفةماعةعيب

يفنمجرلادبعاهانبةميظعةنيدمترهيتتناكوارماالوامكححا

ضرااهنامدقتدقوفدلااهريسفتوتمدقاتتيمادلوعبرمعضوم

ىلعنمحرلادبعمهدوارفنيفعضتسمةسادموةجابنصضعبمهوموقل
نمجارخلااوذخاينامهعمقفتاناهلدعوهعرونمفاوعتمافعيبلا

.قافتالاهيلعامنوذخاياوناكواولعففنونييسانلااوكرتيوقاوسالا

رخاورومالانعنيبغارلامدقهتعيبتمتالباهولادبعنا6

س١۱۳



ةبغرلالهانمةعامجهديىفطقسونيدنفنباسفنيفعقوفايفنيبغارلا
عطقيالموقىنعاطرشلانمهنعوكسمااميفاوددجفتايالولايف

قيرفتللاملسواصعلاقشلاساملانيملسملانمةمولعمةعامجنودارما

اوبأفحالصلالهانمةعامجرواشفببسريغلةالولاضعبلزعاوسهلاف
محلاوقابسانلااوعداخوةيوجناومسفىوجنلاوثيدحلااورثكافثدحبالا

عطقيالنأانطرشاولاقنيدلايفهلةريصبءالنماوقلاذافاوبرطضاو

انيلعمدقاولاقمہناوخاباولخاذاوةمولعمةعامجنودىضقيالوارما

انتجردعفريوانمدقيناىلعرمالاانيلودقوميدقتلابهنمىلوانحننم
نيملسملايفناكاذالجرةمامازوجتالاولاقءافعضلااوقلاذاوانرخاف

لابجلاىلاوةنيدملاجراخىلااولحتراولاقلاوليقلااوشفافهنمملعاوهنم

ةعامجحلطصافمتلوهلةريصبالنموءافعضلابولقنماونكمتيل

ىلااوبتکينانيدنفنباعماصعلاقشوقارتفالاديريالنمونيملسللا
هبمهنوبییوهنوریامبجومبنولمعيفقرشلمابمهئاملعومهناوخا
املف.ءانمالاهلوفالخلاهبعقواماوبتكوباتكلاعفرينماوراتخاف

امورابخالاهيلعاوصقوهتعيشوفرعملااباابيعشاهباوفداصرصماوغلب

باهولادبعميدقتىلعسانلاقافتاونمحرلادبعمامأالاتومنمىرج
اهبنيذلاءاملعلارئاساولأسوهطرشىذلاطرشلانيدنفنبديزيركذو
برغملالهافلكدقو‹لطابطرشلاوةماتةمامالاناىلعايتفلاتقفتاو

مهعمنمعمةكمامدقاملفعيمجلادنعنينيمأنيلوسراوبتكاملمحل
نممهريغودرمعلانبدلخموبويانبلئاووبيبحنبعيبرلااهباوفلأ
باوجمهاوبتكيناىلعمهيأرقفتاوهنعمهولأساماومهففخياشللا

لهالوهنيدلوهللرظنلايفاودهتجاوحصنلايفادهجاولأيملوهنعاولأسام

دمحمنبنمحرلادبعىلادرمعلانبدلخمهاقلاوباتكلااوبتكمثهنيد

نمو‹مهدعبنيملسمللةجحنوكيلهخسنبهرماوهيلاهعفدفةملسمنب

هلوقلوقلاناولطابطرشلاوةماتةمامالاناباتكلاهنمضتامةلج

ب١۱۳



اہنععجريناهورماوهيلعاهوباعءايشاالاعنصامهلوبيصمهناو
يفهتبتکباتکيفینماطلغناکهنالاقمكلذلعفيملهناهلوقناكف
.دصقبنكيملولبالانانسا

نمجرخبرغملارمانعرصمبنالوسرلاهربخانيحبيعشناكو

برغملاىلاجرخينامهرايخهاهنلبرصمخاشمونيملسملاةروشمريغ
اعمطريسلااودجفهتعيشنمةعامجوهباحصانملكوتملاوباهعموجرخف
اهوفجعاومهلحاوراوضناواموينيرشعيفترهيتاودروليقوةيالولاىف
ىلعلخدهعمنمبترہیتلصواملف‹اقوساہنوقوسياوناكواہنعاولزنف
ناطرشبلومامانعهنعهللاىضرمامالاهلاسفباهولادبعمامالا

ةحيحصةمامالانابيعشهباجافةمولعمةعامجنودارماىضقيال

وهنمنيملسملاةعامجيفولجرةمامالاىوتيلههلأسولطابطرشلاو
هباحصاوةمادقىلاوحنهجوتفجرخابيعشنأمثكلذزاوجبهباجافملعا

ىلعنيدنفنبارزاوفتمدقتیتلاهایتفىلعمدنفليقرومالاىفهوعمطاف
لزانلاولابجلاىلاةنيدملانمراكنلانمهيلارظنيناكنمجرخفمامالا

باهولادبعةماماراكنااورهظافةيدكباوعمتجامثىجانتلااورثكاف

ةنيدملالوخداورغكامثمامالاةعيباناكناومواراكناوم“كلذلو

هباولغتشيملفمهابنفمهابنينامامالانيملسملاضعبملكفتاعامجلاب

انتنيدمهذهاولاقفةنيدملالابجولزانملاىلاةنيدملانممهجورخيفمهملكف

نولخدياوراصمثانتاةنيدملانمانجورخىفانيصعنافانلزانمكلتو

انكرتةيصعمناكنااولاقفحالسلاكاسمانعمهابنفحالسلابةنيدملا

املفمېتحلساومهرذحاوذخأيناةنيدملالهارمافمهردغنمفاخو

.ةليغوااكتفهولتقيفمامالااوديكينااوداراةلفغاودجيل

'هللاىضرمامالاردغىلعاوقثاوتمنمةعامجناانغلبايركزوبالاق

مفهجتيملفمنيبىأرلااورادافكلذىلالوصولاىفةليحلااوسهتافهنع

اوسهلافهلخادیفهلفقاولعجاوتوباتىفىلولعجالاقفلجرمہنمماقف

س۱۳۲



نومصاختيمهنااورهظافهيفهولعجفتوباتىلااودمعفهتيبىلاىلوصو

اوبغروهميصخدنعهکرتبهسفننئمطتالدحاولکناوهيفامىلع
هلقثبارتساهولاملفمهباجافاوقفتيناىلاهدنعنوكينامامالاىلا

ةالصلنذامامالالتقاذاميبحاصعماوقفتاولخادنمهلفقنوكو
لينباورشبتساوكلذلةنيدملالهايفحالسلانوعضيفحبصلا

رظننماهريغوةالصلانمهدرومامالااضقوليللاءاجاملف«بولطلا
دمعمثهيفرظنياباتكذخاةالصلانمغرفاذاهتداعنمناكوبتكلا

ضيیباءادرهيلعىقلاوهشارفىلعهاقلافخوفنمقزىلاةليللاكلتمامالا

تيبلاىجساملفةييرلانمهسفنىفعقوامةيحانىحبتوجارسلاىفخاو
تيبلالماتفجرخوتوباتلاحتفمانهنانظمامالاةكرحتنكسوىدهو

جرخافةيغبلابرفظلاوزوفلابنظوفيسلابهبرضفمامالاوهقزلانانظف
هتوباتىفهدرفالطباعاجشناكومامالاهلتقفهديىفطقسوجارسلامامالا

لعفيملنااوملعاوعمسيملاملفمهضعبلبقافناذاللاوعمستف

اناذاعملهومہبحاصومامالانعنولءاستيضعبىلعمهضعبلبقافائيش
ىلااوبهذالاقانتوباتديرنوانقفتااولاقومامالاىلااوعمتجافائيشوا

مہبحاصاذافمہنمامىلاهولمحفاوبهذفهوذخفهبهومتکرتیذلاهعضوم

نيفئاخانماوجرخفمہنظفلخاومہیغبرهظاومہیعسهللابيخفاليتق
.اوعنصامماوزاجينا

لتقلابمامالاةزجانمىلعنيدنفنباضرحفرعملااباابيعشنا

اومرباامضقتنيفةجحلامهيلعموقتفقرشملانمنالوسرلاعجريناةيشخ
هبمهنوبسحياممحاوفرخزواروماءافعضللاونيزمهالاوقترامقتفنيو
هجئاوحضعبلامويمامالاجرخفةلفغلاوةرغلانورظتنياوراصفنيقحم

.سانلامهاقلتفاهوخدلبقمهبنطففةنيدملااوردابفةصرفلااوزهتناف

رطشلاوحنهنمرفظدقوهسأرطشميباهولادبعنبحلفاناكو
اوداكدقوةنيدملابابىلعملفقوفهسرتوهحالسذخافرطشلاىقبو

— ۱۳۳



خلسنافةنيدملابابنمىلفسلاةبتعلاىلعهيلجرىدحابشنواهنولخدي

نوکيناحلصيامهتقردميفقييملىتحمهدلاجوبوقرعلاىلاهيلجر
هيدينيبنيدنفنباوهبةنيدملابابىعرصمىدحاذخافةياقو

بشنفنيفصنهمسقفهبرضفناتضيبهسأرىلعوالامشوانيممسانلابرضي

مامالامدقفهباحصاتمزہناتاماملفةبرضلاةدشنمافصلايففيسلا

ةملكلاعاقجايفاعمطاعيمجمهيلعىلصفةنيدملابابىلعىلتقلادجوف
٠ملعاهللاواليتقفلارشعىنثانمبرقتىلتقلاددعليقوةقرفلادعب

اولاقفاوردقيملفحلفاعزنىذلاعارصملانعبابلادرةعامجاوداراف

.هددرایظیغ.یلعاوددرالاقفتعزنامددراهل

نمةءاربلارهظاوسلبارطىلالقتناوموقلاعممزهناابيعشنام
عيبرلاهنمءىربفكلذلثمبجاحلالبقتساونيملسملالتقلاقوباهولادبع

.باتنمالاهعملتقنمونيدنفنبانمو

باهولادبعهسلجمىفلوقيبيبحنبعيبرلاناكايركزوبالاق
نبديزيوبيعشنمةءاربلارهظيونيعمجانيملسملاماماوانتقثوانماما

ثدحياولاق۽ثدحريغنمبيعشنمهتءاربىلعبتوعونيدنف
بسنتةلاسريفتيأرو‹نينمؤملاريماباهولادبعنمهتءاربنممظعا
هبملعيالايفختسمةرصبلانمجرخابيعشنالئاوودلوعيبرلاىلا

هيأرىلعمهنيذلاهتصاخالإهجوتنياالونيملسملانمهريغالوعيبرلا

نعهازاجوهترفغموهيلعهللاةحرمتسرنبا.ةافوهغلبورصممدقف
اوناکرصملهانمارفنولكوتمااباوًابيعشناوًاريخهلهاومالسالا
فلخمنئاخباذكهللاهرعيبرلانامعزفملكتابيعشناومسلجمىف

نماموسلجلاكلذادهشنيملسملانمنالجركلذبهيلعدهشفلهاج

نمةرواشمريغبجرخنابيعشثبليملفمهرايخونيملسملاءاحلص
جرخفبرغملاىلاجرخينامهرايخهاهندقلومهنمىأرالورصملها
دقوهللهجرباهولادبعىلعمدقىنحلؤانلاأبنيملسللادنعوهو

ب١۱۳



دبعمهمامامېتعزانمنمناکدقامهباحصاوةمادقىلارمانمناك

باهولادبعلهباحصانمسانوةمادقوبالاقف‹هنعهللاىضرباهولا

ماقتسایتحكلذىفتركوكريغانرماىلونىتحانرمالزتعا

مهلاعجرییتحضعبنعمهضعبفکیونيلوسراوثعيبناىلعمهيأر

نيملسملالبقنممهاتاامفنيملسملادنعنمممباتكباوجومهالوسر

ةعامجوعيبرلاذئموياهبوةكممهالوسرمدقفهيلعاوعمتجاوهباوذخا
اميفادهجاولأيملواودهتجاواورظنمثمهولأسومهباتكاوأرقفنيملسللا
اوثعبوهباوبتکفنيملسلملارماهبهللاحلصياميفولدعلاوىداقفاوي

حالصوهتعفنماوجرىذلاامهباتكالونالوسرلالصيملفمهيلوسرعمهب
نامثهللاءاشثيحاورکسعفهباحصاوةمادقوباجرخىتحهيفمهرما

اودبومغزانميفمهونيملسملاوباهولادبعىلااوراسهعمنموةمادقابا

دبععمناكنممهيفجاحلامدقفهلجاغلبنملتقفاولتتقافلاتقلاب

ريسملانااوركذفهعمنموةمادقىلاعمناكنممبنمونيملسملاوباهولا
اميقمناكباهولادبعناونيملسملاىلاهباحصاوةمادقىبانمناك

لودعلاةنيبلاتماقفهعمنموةمادقوباميشغىتحهركسعوهلزنمىف

اميفلوسرلاناكابيعشناو.ةمادقىلانمتناكةءادبلاناانملعاميف

باهولادبعمدنامعزولاتقلاوريسملابةمادقىلاباحصارماومہنيب

ئاینانممهلجعاوكلذبرماوهوموقلاعجشولالحهعمنمو
بيعشىلعنيملسملادنعكلذقيدصتناكواکباوجومهالوسر
مدقوبيعشاہنمجرخناکامةمادقیباباحصالتقنمناکالهنا

لبقتسافمهءامدلحاوهعمنموباهولادبعنمةءاربلارهظافسلبارط
نمناكامهعمنوملسملاوعيبرلاىأراملف٠كلذلثمرهظافجاحلا

هنيدلوهللرظنلايفاودهتجاواورظنهلبقنموةمادقىلاريسمنموبيعش

ءیربكلاهوهفبيعشهبلمعاملثبلمعنمنااوأرفهنيدلهالو

هعسيملثيحنمةءاربلااورهظافقحلاعجاريوبوتيىتحمالسالانم

س١١۱



.وهاىبتناكلذالا
یقبنموایدعتمایغابلتقمنمنموةمادقىلاباحصاناايفو

ريعيملباتنمفهلهاوقحلاعجارومدنوباتنمالإكلاهوهفمنم
..یہتنا«مہنملبقوهنمناکاجب

اولزعمہنااہیفو۰اذهنمطسباوهامیرخاةلاسرىفتیرو

باهولادبعنمءىربوانئاخابذاكىناملاقفبيعشنمةءاربلاىفعيبرلا

رکذمثبيعشنمةءاربلابقحاوهفنيملسملالتقباهولادبعاولاق
باتكلالاسراوهيلعاوطرتشااموةعيبلالوانمباهولادبعرماايف

ىدصقوالوطواطسبايفناالاةصقلارخاىلاباوجلابنيلوسرلاو

.راصتخالا

ءاضعالاقرفماليتقباهولادبعنبنوميمحبصاايركزوبالاق
نملووهاسکبلیلاترمنملليولئاقلالوقكيفعمتجاهوبالاقف
هنبالمعتسامثافينعاسمهسسمافناطلسلانباتسسماذاولیلببیصا

ملوقبهدجربخافهمدرودهملانباياولاقراكللاىلاغلباملفةقدصللايباج

مهمزهفمهلتاقفركسعىفمهيلاهلسرافهولتقمهناهدنعحصفتشساف

نوراههودجوفءامسالالقاىفاورظنفىلتقلاءاصحااوقيطيملوهللا
هلعلمېتکوشهللانهوافةئامنالثاودجوفنوراههمانمملتقاماوصحاف
لاتقلابهوأدبفبرحلاهوبصانواىلتقلاهلاوعفدينااوبامهيلعمدقام
ءیدتیيالومرجىلعزيجيالواربدمعبتيالهناهتريسنمروهشملافلاو
.لاتقب

ینعاءاطعنبلصاوبهذمىلعاوناكوربربلالئابقهيلعتكرحتمت
ترثكواصعلاقاقشنانمةيضابالانيبعقوامعقوالهناكلذوةلزتعم

دبعمامالارذتعافمهتكوشةوقومهددعةرثكلةصرفلااوزبتناىلتقلا
دعبةرمءامدلاكفسوطسبلاىلاةردابلامدعىفهتداعمهلاباهولا

مهميعزناکولاطبامہتناکوابغشالإكلذمهدازامفیرخا

س١٦۱۳



لافهرکاسعیفباهولادبعهيلازربفمهدّيسومهدئاقنبا

مېتوشةدشمامالاىأراملف.تاعقومنيبتناكفلاتقلاىلامهرما

نمضتيشيجبهدمينااهبهلماعیلاوةسوفنلبجىلالسرامهددعةرثكو

نونفبءاملعولاطبألاةزرابموبرحلاباوبابنيفراعاناسرفواناعجش

ةزرابملللطبةئامليقوءمارحلاولالحلاونيفلاخاىلعدرلاوربسفتلا
لالحلانونفبملاعةئامودرلانونفبفراعملكتمةئامورسدةئامو

باشمہيفومالكلاىفكانهنمىيعأملاعمهعمةيلصاولانالمارحلاو

ىلاربخلادرواملف‹ءىشلاتقلاىفهلموقيالوهلتقالإدحاهزراييال
نببوياوىنالدبألانسحلااباوايدهموسناينبدماوراتخاةسوفن

نمناهناملغلمدقدقومهمودقبرستسامامألاىلعاودرواملف‹سابعلا
جرعامہممالغناکنیلبقممهوأراملفارحجرخوقتعامهربخبهاتا

ةسوفنمودقنمكلذناملعنوقباستيناملغلاىأراملفةنيدملاروسىلع

ابزافمللاقناملغلاهرشباملفارحجرخفمهمودقبمامالاربخاف

ناکوسناینبدمحمرکذدنعمهربخیتایسواهلسرافجرعالا
هيلعاولخداملفلاطبالاوءاملعلاةرثكهيفىذلاركسعلامودقرظتني

لاصخلانمنمضاموهصخيامودحاولكوملاوحانعمهربختساةعبراب
دمحموةزرابملارمألفكتهناسابعلانببوياركذفايفملثعبىتلا

وباوةجحلاومالكللىدهموةقثلانعهذخاهناونارقلاريسفتسناينب

هللاءاشنامهاوحاومهرابخابفيرعتلاىتأيسومارحلاولالحلانسحلا

ةلزتعملاعمماماللناكوقازرالامهيلعىرجاوةفايضلارادىلامهلخدامث

رئاساذكونيخسارلاءاملعلانممامالانإكو‹عئاقووتارظانموبورح
لاقفامويمحلاسفهللاءاشنادعبمبيلعفيرعتلاكيتايساكهتيبلها

ريسفتلارماكيفكاسدمحملاقوهللاءاشناةرظانملارماكيفكاسىدهم

عقوىدهملمامالالاقفامولعمامويدعوملااولعجالجااولجادقناكو

ثیدحلانمامہنیبعقوامرکذفاذکواذكهلترظانمىفیلزتعملانيبوىنيب

— ۱۳۷



بهذانهاهیدهملاقباوصلانعداحوقحلانعىلزتعملاغازاملكف
ليقوهبسبلاموهنماكمىلعهعلطاىتحةيبشلابسبلانهاهومازلالانع
مهءاشعاولكانادعبليللاعمعجرفترہیتبوهواموییدهمباغ

هئاشعىلامدقتفنيفلاخلانمالاعنيعستتمحفالاقفتبغنيااولاقف
لاقجضنيملةليللاكءاشعالاقهتغلبذخااملفمهئادغنيجعفداصف

ىفهللاتدمجلاقكلذكرمالاناكفنيجعلاتفداصكلعلمهضعبهل

یشخاالویتعوجتددسماعطیابویضرغمونلانملیلقبیضتاثالث

ىكتشاةلزتعلاترضحلجالاغلباملفىتجحىفىنمحفيفلاخمنم
راتخيناطلسلاليخىلالخدافهريغبلطواهئافحوهسرفبعتنمبويا
عقيداکیفهذبجيفهتیصانبذخااهنمسرفهبجعااملکفیبتشیودیریام

هتیصانبذخافرضحافیسرفبیلعلاقفهیضرياماہیفدجیملفهیتبکرىلع
رضحفهبيذلاءافحلانمهرجفكلذنمءىشهيفرثاامفهتوقبهلاذباج

تقاتناركسعلاىقتلااملف٠ةسوفنمودقبةلزتعملاربخلاغلبولاتقلاهب

هناوهتعاجشنمسانلاعمسيالبوياةيؤرىلانيقيرفلانمسوفنلا
‹ناسرفلازجعاونارقالاسرتفيىذلااتيماحوةلزتعملاسرافبلفكللا
ةرظانملااوبلطوىداهتاالإوباواولضهبامكرتىلاةلزتعملااعدمامالانات
|نيملسملاةعامجىفمامالاهعمونيفصلانيبىدهمهيلازربومهلاعجرخف
ینمملعابتسلوتناهرظانلبلاقهرظانسناینبدمحمیدهملاقف
ثيحباصاغىتحارظانتفسنايلبقنمىفىذلاقرعلاتيشخنكلو
ىفخىتحثحبلامهبىداتفمامالاالإنيرضاحلانمنالوقياممهفيال
دقوةرظانملانماقرتفافنوملسملاركفىدهمهمحفافهريغومامالانع

هسرفاذباجبوياهيلاجرخفزاربللابلاطمهتيماحجرخفةلزتعملاىزخ
نيقيرفلاكحضافبوكرلادادزانيحلهاجتفناقيرفلارصباىتح
اولاقینبالتاقءاجتاہیهلاقفهاباالامہنيعاهتردزاوةلزتعملارشبتساو

سرفلالعفيالوهبكرنيحهسرفىلدافيكنورتالالاقكلذفيكو

— ۱۳۸



الطررشعةيناتهتبرحنانسىفناليقوقذاحلاسرافلاتحتالاكلذ

جاتحتالتنکمتفةيوتسمهيفتعقوفهحرالءىيهوءاوحلاىفاهفذقف

هاقلاليقوهمرىفهكلسليقىلزتعملاهزرابفنورظنيسانلاوبيكرتىلا
بويالتقليقاليتقاهتيماحواهديمعترصبااملةلزتعلاتمزهنافالدنجي

بوياناليقودحاوبهبحاصامشدحاتافوحلفااذكوةرينكىلتقمهم

همسقدومعوهاذافاورظنفهتبالصلفيسلاهنعابنائيشتبرضلاق

اهرازوابرحلاتعضوومامالاةعاطتحتةلزتعملالخدفهتبرضبنيفصن
هعنمفهومرکیلهيلااولسرافاکتفواةليغهولتقیوبویاباورکمبنااوداراو

مشوقىلاتفتليملوردغلاهوفاخافريسلاالاىبافمهضعبوانوملسلملا

اوبحروءاشعلاهيلااومدقفصخىفهولزنامهئايحاضعبىلاغلباملف

بطوهيلامدقمثةاشكلذةلمجنموايفاموةدئاملاىلعاملكافهب

لصفحبصاىتحىلصنادعبنارقلاةءارقىفذخامثاعيمجهبرشفنبل

مللفكتفهردغلةصرفاودجيملفهسرفهيلااوبرقينامهرمافهئوضوب

مهباجافةيسورفلامهملعيناهيلااوبلطبكراملفهلتقبمهكاتفضعب

هلتقبلفكتماهيلعلمحذاكلذىفمهعموهفاهبنومارتيانابضقاوذخاف
لمحوةبرضلاىقتلافهبرضىتحهللفاغتفهنعطيناداكىتحرعشيملو
لاقفةيناثلتقوىرخالاةهجلاىلعلمحمثةينامتهعملتقوهلتقفهيلع
.انیفکينلقفنكديزامانكيفكياحلاءاسلل

عطقفلابشاوةوبلودساىلعزاجهناركذامهتعاجشروهشمنمو
اوبهذفىداولابهیلعفهورکملامحللاىغتيينملاقفتحىلعزاجفاهلجرا
ريثكهنعهللاىضرمامالاناكو‹ذخاهوركملالكأيناكنمفنيردابم
ارجاتهللاهرهيباماياىفناكهناهببسوايندلاهيلعتعستانملاملا

راجتلاولاومالالهاايلالقتنانمحرلادبعلدعرهتشاالترہیتتناکو

كانهنمو.روجلاةمئانممحلاوماىلعمهفوخلبرغملاوةيقيرفاورصمنم
ابتمظعفبصخلاةريثكاهنوكعمعلسلاايفتقفنوقرفلااهتلخد

— ۱۳۹



نكمتاملف,هلاوماتعستاوةراجتلاباقذاحباهولادبعناكولاومالا

جحلاداراناطوالاتأدهوةنتفلاوداسفلاةدامتعطقناوةفالخلانم

هلوباهولادبعدجسمروهشمدجسمهلورمدلبجلزنیتحلحاف
نيفلاخاضعبنيبوینیبدعومیفهتیتاتکوفقسمريغیلصمنیواطتیف

.هوفقسفدالبلاكلتلهانمتبلطف
عضومىفولاقملعاهللاوتلالتبىلصمهلناايركزوباركذو

سأریذاحتمويلایهوهسأرابواسمدعقاذااہيلعءىكتيةطالبىلصللا

ةدوسملانمافوخهوعنمفجحلاىلعامزاعةسوفنلبجىلالوحتمثفقاولا

هلولاقةعيرشلاماكحاوهللادودحونيملسملارومالطعتتفهوكسمينا

نمايسوفنالجرلسرافانقانعاىفكتعيبوكريغةيلوتىلااليبسدجنالو

روماعجرمناکودابعنبایلاوبیبحنبعيبرلارمعىلاىلاادزمتلها

لمحونيملسملارومابءانعلاىفكلمناكنمعيبرلاهباجافنيملسملا

دابعنباهباجاوىحوهوهّجحبثعبيناةدوسملانمهسفنىلعفاخو

ناماجحلاطرشنمنالهيلعححالفةفصلاهذهىلعناكنمنا
لهانمالجرلسرافعيبرلالوقبذخاهلسرهيلعتمدقاملف‹قيرطلا
هيلعنوأرقيماوعاةعبسةبونلاكلتىفةسوفنلبحبماقافهنعجحيادزمت

تجوزتونأآآلاىلاروهشمرومزىنبىفىريمبهدجسموةالصلالئاسم
ىلالاقتنالاوعوجرلادارااملفروَمزلهاءامامامألاعمنموسرفلا
رومزلهالینوانجلاديمحلادبعةديبعوبالاقفاہممهدالوااولترہت

..جورسلاىلعاولمحنادعبمهوذخاف۽دیبعاوذخ



سلبارطةنيدمةرصاحمركذ

دنجنيبوةراوهنيبتعقورومزىنببةسوفنلبببمامألاماقاامو
دنجلاهللامزهفاولتتقافلمرلاداوىلامهيلادنجلاجرخفةفلاخمسلبارط

جرخفةنيدملاىلاةوعدلالهانمرضحنممهعبتافسلبارطهنيدمىلا
ةيقيرفاىلعديشرلانوراشلماعوهوبلغالانبمهارباىلانيبراهدنجلا
هللادبعهنبامهارباهجوفنيمالاهرقاونوراهتاموناوريقلابهلزنمو

غلبقةوعدلالهانمةراوهلتاقفعابتالاىوسسراففلارشعةثالثىف
اهرصاحومهاربانبهللادبعاهيفوسلبارطلزنىتحلبقافمامالاىلاربخلا
انامزاہیلعماقافةراوهبابنملتاقیناكوهتانزبابهللادبعدسو

ىسوفنلایدهمتامكانهوةئامونيعستوةتسماعاهترصاحمتناكو

هورصبانيحهلاوحبسفرحبلاءىطاشىلاركسعلانمجرخهناكلذو
.هساراوعطقوهوکسفادرفنم

هعمنمومامالانونعينوملسملامزهناهلاولاقاذاايركزوبالاق

ريسباتکیفومسبتوههجوطسبناةدوسملاتمزهناهلاولاقاذاوسبعت

ضبقنانوملسملامزهناهلاولاقاذافروسلاىلعهساراوقلعمناهسوفن

املفبيرقلکومسبتوهبجاححتفناهنيدملالهامزهناهلليقاذاوههجو
ىتلادئاكملاىفهباحصارواشيمامالاناكوسلبارطلهاىلعراصحلالاط

هيلعاوقفتاامجرخيفةعنملاوةناصحلاةياغىفهنيدملاتناكواهبمهديكي

نبروزمهریزوالاقیملاذایتحجارخالابمهتانمضقنیوىآرلانم

مثدحاولجربةنيدملارصاحنالمامالالاقفربخاملجرخيملفنارمع
نيروصحماكلذبربخافمامالاىلاهبربخلادروفبلغألانبمهارباتام
اجراخناكاموهدوسمللرحبلاوهنيدملانوكتناىلعااصتفهللدبعهنباو

هلامعولادتعاونوكسىفكلذدعبهماياتناكوباهولادبعماماللف

سباقیلالسراوریمعنبنوقزاہیلعهلامعوةيلاطسقىلاوترسىلا

س١١٤۱



ةفزنزوةمامطمسباقجراخناكواهرصاحفىغاوزلاةملسنبناعطق

یضقوهجحمتاملفهبرجاذكوهرظنةيالوتحتمهريغوهغاوزورمدو
سلبارطاذكوعيبرلاىلاتالسارموقرشملاىلاتاعجارمدعبهنمهرطو

مهریغوهسوفنلهاهيلابلطفترہیتیلابرغملاىلااعجارلحترااہیلوامو

وبلطفهوحنمهرومانودنسیوهيلانودنتسيالجرمہیلعیوینالئابقلانم
نبديبعنبحمسلانبباطخلاىلاىلعالادبعنبحمسلاهريزوهيلا

هريسضعبوبرغملاهتيالووهيبارابخاضعبمدقتدقوىرفاعملاةلمرح
لوهيلعازيزعحمسلاناکوهبانينظباهولادبعمامالاناكوهلدعو

هكرتوةيالولاهلدقعوهسفنىلعمهاوهرتانكلهقرافينامامالادري
بيبحنبعيبرلاىلاثعبمامالاناكدقواهيلعالماعسلبارطزيحىف

ثافنهثدحامىلعرمعنبمالسنبالاقرانيدوامهردفلارشعیاب

هاخاهبلسراوهرصبلانمازاهجعيبرلااهبىرتشافلاقیسوفنلارصننب
هزاهجهنماورتشاوترہیترابتباهولادبععمجاهدرواملفترہیتلا
وبالاقوقرشملاىلااعجارفرصنافماياةيناثىفهجئاوحهلاورتشاو

قرشملاىلارانيدفلالسراباهولادبعناانباحصاضعبثدحايزكز
اورتشافلالامهلصواملفبتكلااهبهلاورتشيناةرصبلابهناوخاىلا

اهتءارقلدجورمشتهتغلباملفابتكالمجنيعبرارفوايفهلاوخسنفاقراہب

دمحلالاقفاهمتخفليوارسلاالاهبايثدرجيليقورابنلاتاقواضعبواليل
ولونيتلأسمالااہنمدفتساملویدنعاظوفحاہیفامعیمجتدجوذاهل
هملعةرثكنماذهوبتكلاىفامرااسايقامهيفتبجالامهنعتلئس

نييمتسرلاتيبومولعلاباستكالهسفنءىتوهتحيرقءاقنوهمهفهوقو
نعوموجنملعوةحاصفوهغلوبارعاوهقفنمةريثكمولعىلعىوتحا
:ليقورمقلاتابنياملعتالةمااندنعنوكتناهللاذاعملاقهنامهضعب

امهيلععلطيملفضئارفلالئاسمناملعتيهلتخاعمتابباهولادبعنا

اهاملعتدقامثوالارجفلا

س١١١٤۱



جرخينمبملعاألقرشملالهاءاملعنملئاقلاقمالسنبالاقو
ديزيوباوبرغملابسرنبنمهحرلادبعالااذهاننامزىفةلبقلالهاءامد

دحاايتفبالاءامدلاكفسىلعمدقتتالكناملعاهللاوىنعيىمزراوخلا

باهولادبعمامالالاقوامهظفحتوامهعرووامهملعةرازغنمنيلجرلا
اهدحابواءامدلااهبلحتىتلاهوجولاىفسادرماباتركاذهللهر
سابعلاوبالاقاذكاہیقابنعتکسمافہرکتورکشتفاهدحاترکذف

كافكوهوعدلالهانمنيحاصلاوءاملعلاتاقبطباتكىفديعسنبدما

اذهوهريزوومامالاالافرعاالسادرمىلالوقهلدعومامالالضفىف
رابخاوامهبفيرعتلاىتايوقلاخلادبعىنعيهباتكبهفرعاامناوهراملينازفلا

فينصتلااذهىفاندصقموةروهشمهملعوهلدعوهتعاجشوهملحومامالا
.تاماركلاضعبىلعهيبنتلاوفيرعتلاقلطم

هنمذخانموكرفودنبلهانمنوراهوبالضفالاخيشلامهنمو
یوراموهبفيرعتلاىتأيسوىسوفنلابينمنبفسويوباهنعىوريو
نوراهیلانعبينمنبفسويىلانعىناجرالاريخلاوباركذامهنع
نميفكاشلاكيرشتبءاملعلانملوقينممثلاقهناكرفودنبلهانم
.هيلععمتجماعفد

رخأتيناهقحوروكذملضافخيشوهويلاجرالاريخلاوبامهنمو
فسويىلانعهاوروهوركذاممدقتلهتركذامناوةقبطلاهذهلهانع

تایهنافهلئاضفترثکناوفسويوبااماوهديعأنادراملوبينمنب

مهلئاضفةرثكلبينملاىنبقحوهللاءاشنااذهدعبهيخاعمفيرعتلاهب

ضعبىفوفيرعتلاباتكلااذهنمدصقلانكلومهرابخاىفطسيينا
دمحمىلاعمءاطسرفىفسلجملاىفدعقهنايلاجرالاريخلاىلانعبتكلا

كرشلارئابكنيبزرفيالنمعلاؤسعقوفىناطسرفلاىيحيىباوىوابكلا
عزناهلاولاقفهلوقهيلعاوركنافكرشموهىيوبالاقفقافنلارئابكو

س١١۱



ىسيعاباىنعيىفردلاهعزنيناالاىلوقاهنمعزناالللابفلخفبتو

.مكلقدصهباوقفرایوابکلادمحموبالاقفذئمويىحوهو

باهولادبعماماللاريزوناكدقوباطخلاىلانبحمسلامهنمو

ىلعمهرثافانينظهبناکومہيلعهيلوينامامالاىلاسلبارطلهاهبلطف

برغملالهاىلاهتلاسرىفىلاسارخلاىسيعوبالاقومهيلعهمدقوهسفن

ىضمهنابهيلعینثاوباهولادبعركذنادعبحمسلانبفلخةيضقىف
لهانمدحاهيلعمقنيالةماقتسالاونيملسملانماضرلاىلعهللاهر

مکحویدحلاهمئانمیضمنمةريسمكيفهتريس‹كدنعواندنعريخلا

مهتریسورایخالانمیضمنمبرحبراحنمیفهبرحومهمكحمكيف
اهراسةريسىفالوهمسقمسقىفالوُهَمُكَحمكحيفدحاهيلعمقنيالو

ءاهقفلاةرواشمونيملسملانيدوقحلابكدنعواندنعهللنيديناكلب

ىتحمكلبقوانلبقناكنممنيدلاىفةريصبلاونيحلاصلانمىأرلالهاو
نبلئاوبويااباانکردادقونوعجارهيلااناوهللانافهللاهجرىفوت

نبنايفساباابوبحمهدعبنموخايشالانملبءاهقفلانمهريغوبويا
اميفناکدقوهللدمحلاوائيشهنعنومقنيالهنعنوضارمهوليحرلا

كلتىلعحمسلاناكفحمسلاكدالبوارقضعبىلعلمعتساانغلبا

الوهمكحمكحىفنيملسملانمدحاهيلعمقنيالةماقتسالاوةقيرطلا

مثهلبقةمئالانمىوقتلالهاوهبحاصةريسبمهيفريسيهمسقمسقىل
زیحىلعلماعحمسلاايركزوبالاقهمالكىهتناهللاهجرهليبسلىضع
ةمامابارقمهلاحكلذفهمكحىفلدعوةريسلاميفنسحافسلبارط

حمسلاةافولاترضحاملفهنعايضاروهتيعرىفهلاحصانوباهولادبع

ةريثكالامعاهزايحوسلبارطىفلمعتسادقوهباحصاهوجوهيلاعمتجا
دعبوكتايحىفكوعيطمانإفهللاكمريكرمابانرموانصواهلاولاقهتحت

لاقفاريخمالسالانعوانعهللاكازجادشرانولأتنلكنافكتافو

هنعرجزامعءاهتنالاوهبكرماالعابتالاوهللاىوقتبمكيصواحمسلا

س١٤١٤۱



هيلعىذلاقحلاىلعاميقتسممادامهدييأتوباهولادبعمكماماةعاطو

نا«ةسوفنريس»باتكىفوهللاهجرىفوتفمهفلاخنمداهجومكفلس

اوراتخافباهولادبعمامألانامزنيرئازاومدققرشملالهانمالاجر
اباةسوفننماوراتخاوحمسلاىلعالادبعابأهریزوومامالاترہیتنم

نالنارمعنبروزمريزولالعلوسابعلاوىتيكتلاايركزاباوسادرم
.حمسلادعبهتيلوتوسابعلارابتشا

نعفاكريخلاىفهترهشومامالاريزونارمعنبروزممهنمو

مالساللهتحيصنوهفاصناوهتسايسنسحوهتريسوهرابخاوهبفيرعتلا

.ةفورعم

رابتشالاوحالصلاوىقتلالهانمىسوفنلاسابعلانببويامبنمو
اللاقهناليقوةعاجشلاىفةياغلاناكوداشرلالبسوريخلاقرطىف

ىفريسوةعاجشلاىفرابخاهلوىنزرابيياسرافرصمىلاسافنمملعا

انمدقدقوقاروألانوطبىفتدلخامتلوازمواهسارمةفرعموبورحلا
.باهولادبعمامالاةريسىفهيلعهيبتتلا

هبرلعيطملاهسفنلدهاجملاهللاهجرسناينبدمحمبينماوبامهنمو

دراولفكتنيذلاةعبرالادحاوهوةميركلارثاملاوةريهشلابقانملاوذ

هللاباتكريسفتملعلفكتاصوصخوهومامالاىلعنيغابلاةيلصاولا

ةباجابلبجلاىفاومسونيذلارشعىنثالانموهوهبقثونمعهذخأهناو
لعفلغرفتلاوتاماركلاةرتكبصتخادقودحاونامزىفءاعدلا.

اشيجهلناهسوفنىلامامالالسراالهناكلذنمو‹تاعاطلا

ملعباوموقيىأملكتمةئاموزرابمةئامورسفمةئاموهيقفةئامنمضتي
٠ةئاملاهلعفتاملفكتدحاولكةعبراباوراسفنيدلالوصاوهومالكلا

نمضىذلاوهنسحلاوباومارحلاولالحلانمضامنابينمااباناليقو

رمایويناسناينبدمحممهبلطاولقتساواولحترااملفنآرقلاريسفت

١٤1—



اذامهعمهتداعناکوكلذىلاهوباجافباوثلانمهيفاوجريالمهتمدخ

ذخااومانومهداروااومتاواولصاذامثمهئاشعبلعتشاومهليخديقاولزن

هسفنىلعلمحوةقشملانملمحتاماوأراملفرجفلاعولطىلاةالصلاىف

لاقامهدحاكرتبهيلعاومزعوانتمدخواليللامايقكرتااولاقةقاطلانم

اوحاسفنیتعکرلصایورذفلیللامايقاماوهيلاليبسالاممکتمدخكرت
قلفنافةعكرىفرخالافصنلابوةعكرىفنارقلافصنبًارقفنيتعكرلاىف
مايقلالوطيفةقشملانمهسفنلمحامىلااورظناملفرجفلاعلطوحبصلا

تاذةدرابةليلىفمهضعبهيلارظنواميلاعجرفكتداعىلاعجرااولاق

ةالصلاىفمساقوهوهيلعلزانرطملاوهيلجرهبوثببرضتحرلاورطم
نماوعجراملفةشحولاهتذخاكلعفلعفنمالاةنجلالخديلنالاقف

مهعمسفلخديملفاولخدفمهءابخاوبرضفرحلاةدشمهذخامامالادنع

ىنامظفحاملولدنيأءامرخاوانبلمهدحاىنمتنوېتشيامنونمتي

ثلاغلاناامللاقفاينمتفنيلجرقفارهناسابعلاوبأركذو‹ثلاغلا

رضحيهنایرتاماقمتکنااملاقفاینمتفنيلجرقفارهناسابعلاوباركذو
ثيحبءاملانمىنمتامرخاللبصوانبلهنمبصفافسلامفلحفهاقينمتام
لبجبةريزجلابرقبنيعلدنيأولدنيأىنعاعضوملاءامهنانوكشيال

ةسوفنحياشملريسلاباتكىفزعلاىلانبييحيانمعطخبهتيأروهسوفن

لاقكلذناركذيالنااقاثيمامهيلعوامهيلعذخأدقوةزمدعبءاببا
یفةأرمامهبترمفندملانمةنيدمهذهمبتهجويفاولخدوسابعلاوبا

لسواهثاغافنيملسملارشاعمىوثيغاحيصتىهوامنولتقيةطرشلاىديا
تلعفامىلعكلجاملاقفناطلسلاىلاهولمثاهصلخومهعفادفهفيس
ابتملسناىنيدبفواملوكلامتالنيملسملاوللابثيغتستابتعمساللاقف

هباحصأدجوفعجرمثكقحلاباجياوهللاهانكرتلاقفرظنلاهيفنعمأف

ريسیفو‹یلاحبملعاوهوهللىمايقلاقفهبقاعلاءوسفوخنيفختسم
الجرعمسورصمبناكهناىلاعتهللاءاشناباوصلاوهوةسوفناشم

.س١۱



مثهبلغتشيملفةءورملالهأبوهللابانالاقمثناطلسلابوهللابانالوقي

حتفدقبينمااباهلوقفداصومالسالابولاقوانيملسملابوللابانالاق

ىلاعجروناطلسلاناوعانمهصلخفلجرلاثاغاوهكرتفتيزقز
هولمحوهيلااولبقاةطرشلانامثةطقنهنمقربتملهلاحىلعهدجوفهقز

نيحىنيدىفینعسيمللاقفتلعفامىلعكلمحاملاقفناطلسلاىلا
ىلوتأتاذهلثمبفأهناوعالناطلسلالاقفهكرتانانيملسملابثاغتسا

نبالاقفهللاانلهمامهبفسمشلاانيلععلطتملهلثمناكنمواذهالولو

دجوهناىبنلاورمالاىفهتدشنموةيندتجرخفطقهللاتلعفامسناي

بابلافذقيذخافقلغمبابلاوهدنعةجاحهلريمالابابىلعالجر

حتففةدحلابافورعمهللاىفبضغلاديدشناكوهنيدملالهامتشيوةراجحلاب

هنعنكساملفهتيرصعوةبانجلالسغبهلاغتشابرذتعاوبابلامامالا

لاقاهطسويفتناواناوهنيدملالهامشتفيكومامالاهللاقبضغلا

مامالابقانمنماذهوابنعانلديحمالفعرشلابجومبلمعنملنا

ىلعةوخاةثالثبرضهناليقو‹هللاذهلثمهتيعرنملجرللمحتذا
ملعودجسملانايتاقطيملفهوفعضاىتحهوبرضفاليلهيلعاولخدفطخلا

مهربخافهولأسفاولخدفمظعلارمألاالااهنعهسبحيالهنادجسملالها

اوراسفهسفنلفصتنيناةفاخممهعنمفمنمماقتنالااودارأفهبلعفاب

جرخافرئبلاىفطقسفمنغلاىقسيمهدحأذخأفىلامهتحيبص

ثلاثلادعقوهالعانمعقوفرابكلاىنجيلبجةنقىلارخادعصفاتيم
بناجلابنمنيدعاقلادحاىريالىتحتمظعفهنطبتخفتنافتيبىف

نموهتبوقعنمللابذوعنفدحاومويىفكلذوتامفتقشنافرخآلا
تدعصفدازريغنمارهشةريزجلاىفثكمهناليقو‹هئايلواقوقع

'اہنملكأيضرالاراجشأىلالامفراطفالاتقوتقفاوفةليلهتأرماهيلا
تلکامىلحأهتفداصفلکايامتلکأفیلکاشلاقفحیشوثمرنم

اللاقفتشعاذهبأتلاقفضرألاراجشاهترظنتحبصااملفهنمتذخأف

س۷١۱



وااماعطدوعلككلهللالعجيكافىقلغاوكيديىحتفاوكبلقىقن

هوخأهاتأاذإوهسلجممظعملعلاهنعذخأيليلخوباهاتااذإليقوالسع

ملعتوهللليلخىباملعتلاقفكلذىلعلذوعفهسلجمرقحسناينبورمع
ىلعءالبورمعناكوامهيفسرفتاكاجرخفنيملسملاىذؤيلورمعهيخا
مهتاروععبتيونيملسملاىلعاثادحاثدحاوافلخبحاصونيملسللا

ورمعايهللاانذاعاهيلابتكفمامالايفكلذغلبفمامالااهببتاكيو

دعبنيملسملاضغبنمودابتجألادعبكرتلانموعولطلادعبلوزنلانم
هوغلبلاقفبرابتاشسیلءايشانمونادبالاهيفختقافننمومهتبح
شعنلاىلعالومحمباتكلالماحهدجوفايحهوكردتنانظاالوباتكلا
ماعفملعلاةءارقوجحلاوةرايزلاوملعلابلطنيب(١)هرمعمسقليقو
دنعملعلاارقيماعومامالادنعترهيتىلاًارئازبهذيماعوجحلل
وبالاق.لبجلادهاشمىفهيفدبعتيماعوىسمادغلاراردنبليعاما

حبصااذاناكفاشىعارالهمنغهلتناكسناینبدمحمناسابعلا

كرضيناىبناوادحاىرضتناكاهناافلاقىعرملاىلااهلسريناداراو

ريغلكأتالوائيشرضتالوعرزلاطاسوأرمتفهللاظفحجىفضمادحا

ايفعمطيالةلاسهيلاحورتىتحسانللهيفقحالىذلاحابلاشيشحلا

هلناثدحوسابعلاوبالاقو‹عبضالوبئذاهضرعتيالوقراس
لكىفةالصلاهتوفتالولهسلاىفاهضعبولبجلاىفاهضعبدجاسمةعبس
..ريتكحیبستوذوهواہنمدحاو

ىذلالادجلاملعىفموقملاهللاهجرىوغيولاىسوفنلاىدهممهنمو

لكرصانلاوديمودحلملكعماقلالالدتسالاوناهربلاىفايلعلاديلاهل
لهاهبشنمعدراموهمامابقانمیفهرابخأنمىضمدقوديجيدج

سناينبدمحميا(۱)

س۸٤۱ےس



یسوفنلارصننبثافندئاكمدصنمدحاهناهنعرهتشاوعدبلاوغيزلا

ناريسلاباتكىفو‹الاثمكلذلتبرضوقافلاىفهعدبراشتناعنمو

مہفویتفملاوھویصبصمتارصنزوبامہیفلکردنانینتیفتعمتجاةعامج

لبقأفنومهفيالامهصيوعلالئاسملانممهيلعىقليوهورصننبثافن
نازرحيناذللاناقولسلاءاجنالارصنوبالاقفكسمافسورمعوىدهم

بسنو‹مزهنتومنغلاىلعحبتتفرصنىبأةورجاماوبئذلانم
ةورجلابىنعيانمدقامباوصلاوهللاهجررصاهمىلاىلاةلاقملاسابعلاوبا

اسورمعوايدهمنيقولسلابوةسوفنمنغلابوثافننعهفعضلهسفن
ايدهمىنعانارخأتمامهنألماماللرصاعملاىدهمريغاذهناباوصلاو
ءىشلقأويتوقذخاماعطیانمیاباللاقهنامدقتدقواسورمعو

نيجعلكانيحةجحلاىفىنبلغيالاختىشخاالوىنيفكيمونلانم
اومدقلبجلالهانمةعامجناىورو‹مكماعطجضنيمللاقفمهءاذغ

مهمالحاةنازرومهعروةدشومهملعةرثكنمبجعفمامالاىلعترت
ريخوهنمانکرتیدهمهللاقفمکنمازیحلبجلاىفمتكرتلهلاقف
اجرفهتلاخنباوادهمناةسوفنلهاريسىفوىلوانجلاةديبعاباانم

لغتشادقفجرفنمیقحیلذخیدهملاقفترہیتبمامالادنعامصاخت

لغتشاهنمیقحبىلذخوجرفلاقوهرخأآلاتاوفىلعتفخوايندلاب

املفاباوجمامألادبيملفاهعبتتهترخاىلعتفخوهايندتعاضفهترخإب

اولخدفاوغيولزنممہیلوومہبایٹتلتبافريزغرطممهیلععقوهسوفنمدق
مهكرتاجرفهللاقفايندلاقفارمنمرقفأدهازتيبهوفلافىدهمدنع

ةرشكةعساواهودجوفهرادىلااوبهذفملعفناهنافىتيبىلانوريسي

باهولادبعمامالايا(۱)

۹٤۱—



مدقورانلارماجممحلرثكاوةسبايبايثباهورشنومهبايثاولدبفبايثلا'
مامالالاق‹اوعبشواوفدفةمعطالاعاوناعسوورتاقابطامحل

ةرثكنمسانلابجعتوكنمريخوهفيدهمايجرفكمصاخىدهم
سيلفنيناوكلااماوةراجتللرخديامنهمعطالاوبايثلانالنيناوكلا

ليقوضرألاشياشخنماهعنيسرفللاهلمعتساامناليقوىنعماهرخدل
مويلاكلذىفرئاطلخدسلبارطبمامالاراصحىفتامالايدهمنا

كلتقنماولتقلاقفملكتفهتمامعهيلعلعجيدتوىلعلزنوهيفلتقىذلا

ةريشكئدهمرابخاو.هيلعهللاةمحرلوتقمهنااوملعفلاجرلاديساي

ملعتناسناودقعلاةطساوناکىنالدبالانسحلاوبامهمو

دحاوهواهضفروايندلادهربناطيشلانمنصحتواہجوہلمعومولعلا

ءفلخعمسيغافىفسابعلاىقتلاالومامالاهبلطامباولفكتنيذلاةعبرالا

انركسعىلعتفخهللاقفسادرمابالجریتادونجىففلخو
نسحلاوباهيفرکسعىلعفاخاالسادرموبالاقفانودعةرثكنم

ىلعفاخاالىلأبهباجافكلذلثمهللاقفنسحلااباافىالدبالا
ةباجابنيروهشملارشعىنثالادحانسحلاوباوسادرموباهيفركسع

وباویسورشلاسوطامنبسوطامومدقتدقوسناينبدمحمبينماوباو
نمةيبرغلاةهجلانمةتسلاءالؤهفىلالدبالانسحلاوباوىمطافلارصاهم

تینکستییوباویوفصالاىيحيوباوقوتنسلاءاثعشلاوباوهسوفنلبج
ءابلابهبتكيمهضعبو»ىروغصملاديزوباويلوانجلاديمحلادبعةديبعوباو

ةيقرشلاةهجلاىهووداجةهجنمءالؤهفىتيكوتلاايركزوباو«مملالدب
..ةسوفنلبجنم

ةيابنلامولعلايفغلبتسربتبنكاسلايتاردسلارصاهمسادرموبامهنمو

سا۰١



رمایوسامیارولومخلابهاينديفعنقوةياغلاىتححالصلارمايفىرجو

شیاشحعمجيناءالبلامظعوبدجلاعقواذاهتداعتناكولوضفداعملا

ةسوفنريسىفو‹ءاسنلانمبجتحانمىلااهبلسريواهخبطيوضرالا
قيرطىلعدعقيناكوءافعضلاىلعهلامقفنيدئادشلاىفسادرمابانا

ءامبلولبمقيقدنمةضبقنبيطعيفباطتحالانمنهحاورومدخلاعوجر
هدنعامفتىتحةسيسلادالبلاضعبفرعباضياىمسيوتيمصلاىمسي

نمفطقلالمحيفحيتىلالزنيراصسيياملفشيشحلاقفنيبراصم
هلناكواهقفنيفاهخبطيوهقورعرفحيراصطحقلابسياملفخابسلا
بعشلااذهزواجااممالسالارومأالوللوقيوهيفدبعتيفهكىفدجسم
ىبنیورمأيءارمالاعبتيوىبنلاورمالاىفاديدشناكوبعشلاذهىلا

ظفحالوقيباهولادبعمامالاناكو.مالسالاروماىفمهيلعددشيو

ددشوةعبراالاسادرموباظفحيملوءامدلاابلحتاهجونيرشعوةعبرا
عوجردعبسابعلانببويابحاصوتامىتحمامالابحاصواہیفلع
تامىحديمادبعةديبعیباعمناکوتامیتحترہیتیامامالا

ٹماذاهفیسرجینحناوربكدقوبويانبسابعلابحصمغ مامایشم

ىلعمدقرثأفهكلايفىذلاهالصمقوفتيأرواريصقناكوشويجلا
لوحتهمدقرثاكلذناةماعلادنعرهتشاوقيرطىفناكوءاسلمةافص

افلخاوقالنيحملكتليقو‹اذهانمويىلااهبسانلاكربتيتارمثالث

وامارحشارفىلعدعاقلاالاهذهاتهجوىفتامنملةنجلاعمطاىلاب

هسفنعفروباتناجرخماهنمهلواملظهريغلاملكآلاواسفنلالتاقلا

سفنبلتاقيلفمهدجيملناولوتقملاءايلوالهسفندقيلوشارفلاولاملانع
ناشکمابا:تلبقلاقفیرارزاراجلانكداوماقفتاعابتلابصويلوهريغ

امهنیلمتلمحتیانالیقثنالنيلسادرموبالاقفهلامتلکأو

هذخاتملوهبرضهسفننعقتيملونجمريغنملاتقلالخدفهرمأفنال
لاتقیلاراسنیحباطخلاىبالمدقتاهريظنوكلذهلاودمحيملوهبرض

ےس١١۱اےہ



سادرمبالكلذلبقلسعةطبىدهادقناكوناوريقلاىفةموجفرو

هاتفتساوابجعملعلاراصسادرموبالاقفلجرلاحاصفةيراعهبادلاناب

هيلعررکيلعجوالعفامہنيبلعفيلهنيتالصلانيبنرقنميفرخآ
هسوفنريسىفوملستلاوةماقالاالاامهنيبظفحاالىناببيجيوهولاؤسلا
تاذمامالاهدقففةسوفنبناكاذامامالاعمةعمجلارضحيسادرمابانا

نموسانلاتقاذامسادرموباقاذلاقفجوزتهلليقفهنعلأسف

ٹدحدقاريثکاناينبیأرفتسربتبوهوهلزنمىلععلطهناهعروةدش

رظنامناوىشماذاهتافتلاةلقنمءانبلااذهثدحىتملاقفدلبلاى

ريسلاىفودحالزنملاىفسيلوصوصخلاىلااوجرخسانلانالمويلاكلذ
مامالاترہیتلهانماوراتخافنیرئازقرشلالهانماومدقاشمنأ

وبااولاقسابعلاویتیکوتلاایرکزاباوسادرمابالبجلالهانموهریزوو
وهايركزوباوىتفلامعنسابعلاوةلازغلاىسفنىسفنلوقيسادرم
مامالاىلانولبقيهسوفناشمنااميفوايركزوباوهلبجلاولبجلا
اريصقناكوهيلاماقسادرموبامدقاذافلبجلابناكنيحهيلانوسلجيف

فيكمهعمسنيحلاقفاذهمامالامظعيلقرشملالهانملجرلاقف
قرشملابالجرالااذهلثمايندلاىففرعاالوهكئالملاهلجتنملباال

لاقفهعمثدحتنوهلأسنلانيلعهددراماماللاولاقفمثكبهنمحجرااذهو

اورركفمامالااولأسالاقفهولأسكلذدعبعجراملفىنعثبليال
مهبجامامالاهللاقفمامالااولأسالوقيكلذلكفلاؤسلا

اذهلثمبورغملابالو.قرشملابادحاملعنالاولاقماقاملفمهعمثدحتو

ینتیمسلاقفرفاکایسادرمیباللاقنالیدبالهانمالجرنااہیفو
راصفهللاهالتبافبلكلالثمحبنتىتحتُمالفانامزهنمتبرهمساب

كلامهلليقهنعلازوقافااذافبلكلالثمحبنيفلبازملاىلععلطي

۲



هبضغنموءاقشلاقباوسنمهللابذوعنسادرمىلاةوعدبلوقيفحبت

نوتنسمسانلاونیرکالهاىلعزاجفهلةرقبىلعثرحيبهذهناايفو
مهيلعقدصتفةجاحلانممهبامىأرفعبضلامهلكاوطحقلامهبطاحاو

عجراملفمہنیبهبيصنذخافدلجلامسقومهنيباهمسقفهترقبحبذوةعيرزلاب
ینغتسااترحتثرحلاقفتثرحنیاوةرقبلانياترزرزهتجوزهلتلاق
نترقبنمانيلعددرتملمِلتلاقفلعفامباهربخافةفاهبيصتالورطملانع

نمجرخاهللاقفهترقببهنادفیفٹثرحيلجرهيلعزاجاہیفواذهالا

اهنالةرقبلاكرتاهللاقوهكردافنادفلاكرتوسادرموباجرخفىنادف

هتجوزیلالخدفیتیبنمجرخالاقفهاتفهتیبىلاعجرفاهکرتفیل
لاقفهعافددیریاهلجاءاجاذااسفنهللارخؤينلوىحالسىنيلوانلاقف

كثعبامسادرموبالاقةرقبلاىفالونادفلاىفىلسيلوًازهتسالجرلا

اہيفو‹امهنعهديعفروامهكرتفائيشةرقبلاونادفلاىفملعدقوالاهللا
ايحالصلانماميظعارمالجرلااذهىفىرناولاقهلزنملهانأانغلب

اولصهدعبمهناليقفرقفلاالاىدعبنورتالوتومامحللاقانعديعبهتيل

اہیفوعوکراھسیللاقفمھقوفنملجرزاجفعوکرلابتیمىلع
هلفاقلاىلعمدقملاوهوىلالدبألاصوحالامهعموراتميريعىفجرخهنا
رکفاوعجرفاوعجراسادرموبالاقفمهوعبتفليبسلاعاطقمهيلعتراغف
اوکرتفاورکفاوعجرفاوعجراسادرموبالاقفةيناثمهومزهفودعلا
صوحأايىنكردالاقفلاتقلاهيلعدتشااملفهدحوسادرمىباللاتقلا

كلذاولعفامناوسادرموباتكسفمهوعبتومهومزهفهباحصاهيلاعجرف

هعنمفمهقفاريناىغتييمهاتاالجرناايفومهوعبتاذامہنمتکسیل

لاقفمہیلومدبهنوبلطیموقلبقافرصنااملفمہتبحصنمسادرموبا
بجولهلانبجاولوهتبحصنممكتعنماذهلثلسادرموباكلذدنع

مزاحلجرسادرموباعیبرلاوبالاق‹نوعدياماونيىتحهعنمانيلع
ديدشءافعضللمحردہتجمنطفلقاعقذاحهيجوهيبنعروروماللسرامم

— ۱۳



قدصلاوقحلارثؤيمالةمولهللاىفهذحخأتالنينمؤملاىلعليلذراجفلاىلع

لبجلالهانمةوعدلالهانماياصولاذخاترهيتلهالةرايزلادارااذاو

صخرلاياصولابابراعفنلونيملسملالامتيبعفنلترہتىلااهعفريف

ردقامنوعفريفنيكاسمللنذؤيوهعمججماعطلاىرتشااذافرعسلا

وبالاقوكلذكنولمحيلبمهسفنالنوليكيالودحالليكيالومهن

ىلالاہمترکذونيدحولملاءامداہبلحتاهھجونوعبسمامالالاقعيبرلا

لعفوعيبرلاوبالاق٠كلذاركنم؟نيأنمنيأنملاقفهثالثسادرم

كلذنالهدعبنللصاليكريغباهعفدواياصولاعمجیفسادرمیا

لعفامدحاهيلعرکنیملوترہیتلهاولبجلالهانمملعلاةمئادهشمب

اہببسوهتيؤرلةرافكةنسماصفسأرلاهفوشكمةأرماىأرعيبرلاوبالاقو

سادرموباالاقيلاهسفنىفتلاقفعيبرلاىلادلبلانماوجرخسانلانا

لاقو‹سادرمىلانبيعاهلعتعقوفتيبلاقوفتعلطفادحارظنيالو

هتراجمالکعموهناریجنمتویبعبسبلطفذفنهئوضوءامناركذ

تامزحعبسردقالاامہیتمیخنیباموارارممویلاانتراجترفکلاقف
تعارومهفلخنوطاقللاطقلومهعورزسانلادصحاذاناكوبطح

الجرعمواکورتمهاريهنالهتقفنمهدعبنمطقلمہیشاومیشاوملابابرا
ةراجحلاباهفذقفمامالارادىلاىتأفهبيملوقحلاىلاهميرغوعديترهيتب
نحنفيكمامالللجرلاقفدلبلااذهنكسنمىلعمويلاهللاةلببلاقف
فورعمابرمأنملاذااهطسوىفنحنلاقسادرموباركذيىذلااذهو
ةصقلالعلوسناينبدمحمىادمالاهلثممدقتدقوركنملانعهننملو

سابعلاىبال«خايشالاتاقبط»باتكىفولقنلالبقنمطلغلاوهدحاو

ىفهناوخاضعبرواشسادرماباناىنيجردلاديعسنبدما
هنونجةارماالادبيملولبجلاىفرادفهلثلحلصتةأرماهلبطخيناهلأسو

امعفترا.اهجوزتاملفهتراتخاذااهنونجىلعاهبىضرفتباجافاپبطخف
ارکذنهعفراونهلمكاونېنسحاوةسوفنءاسنلضفانمتناکفاہب

١١1



هسوسولانونجحلابینعینااماسابعلاوبالاقهتقفاوموخيشلاةكرب

نونجيىلعحاكنلادقعنيفيكفالاوقيفيونجينمواقالخالاةسارشو
..ةيفاكدهزلاوعرولاوملعلاىفسادرمىلاةرهشةلمجلابوقيفيال

لئاضفلالكلاملعناكسابعلاوبالاقىتيكوتلاايركزوبامهمو
لبقاقرشملالهانمالجرناهريغوسابعلاوبالاقلهانلكلاملعمو
هجوتمثمهنمهيلاهجوتينملكربتخاوحفصتفةسوفنبزاجفارئاز
لبجلالاقهسوفنولبجلانعهولاسفاضيااهلهالاوحاحفصتفترہيتىلا

یسفنیسفنةلازغلاکفسادرموبااماولبجلاوهايركزوباوایرکزوباوه
لبجلاىلاعجرمثةدجنلاوةدشلابهفصوىعرقمىتففسابعلاوبااماو
نارمعنباهريزوومامالاالادحاابسیللاقفترہیتلھانعہولاسف

جرخسابعلاناريسلاىفودحاولجرالةعامجهناهياكحلاتمدقتدقو

مثرصاهموباویتیکوتلاایرکزوباهعمونرفيینببرحىلاهرکسعب
امهعوجرنوكيناىشخفركسعلاىفامثدجيملفنيخيشلادقفسابعلانا
نانيامرغاباحخلامادنعامدجوفامشرثاوفقيعجرفهتدحاثدحل

ممدعبفلابزعلاىلانبىيحيانمعطخبهتدجووناميمرغاروهشملاو

رتسلااوخرادقوركذلاسلجمىفنونوفلاونوناهدعبءاياهدعب
فويسلاعمللجانمانعجرامناوجابنملاىلعتناالاقىنعاكدراملاقف

املاهتبذةاشباطخلاماتذخاففويسلاعمللمحي:ىذلاانالاقف

‹هركسعىلاسابعلاعجرفنابلجلاامكيفكيامتلاقوهجرخىفابتلعجف
بتکفيعضهنابلتعاوهتهجةيالوةيالولاعفدالةديبعاباناامهيفو

ىتيكوتلانتلصيايركزىبابكيلعفملعلاىفافيعضتنكنامامالاهيلا
هعرووهملعوايركزىلاةرهشوةديبعىبابفيرعتلاىفهياكحلاىتأتسو
املعهسوفنلبجهيفًالتمانامزیفهناكافكوظافحلاىلعىفخيالامم

لبجلاولبجلاوهايركزوباليقىتحمهعيمجنمريتخافالدعوالمعو
عمهبفيرعتلامدقتدقوىسوفنلاىوغيولاجرفمهنمو..ايركزوباوه
..یدهم

س١٥۱



هديعسنبدماسابعلاوبالاقىنوانجلاديمحلادبعةديبعوبامہنمو

نمهيلععبطامىلالاموةسيفنقالخابنيفوصوملاةسوفنءاملعدحا

رومالاذافناىفةياغناكوعمطلاكرتوايندلاوسرحلاحارطاوعرولا

حالصانمرماامبايفاوواهعافدوةاغبلالاوحالةعفادملابامئاقواهئاضماو

لواوةريسلانسحاىلواملفريسلاىفو‹اهنيصحتوايندلاونيدلاوسفنلا
ىلعرجحاہیفوةيلھاجلاةوعدنالفلااياعدلجرقحلاهنمجرخانم

هبدأفرجحلامهضعبرسكفمولعمتقوىلامهنوتيزطرخنوانجالها
كلامىلعكبرضاناهللشاحهللاقسمحفنبايىلامىلعىنبرضتالاق

ةمهتلاىلعلجرنمقحلاجرخاهنایورو«اہیفقحایلعكتبرضامناو
هللاذاعملاقفسمحفنبايىنتملظبورضملالاقفهريغلعافلاجرخف
عضاومىفاهتلعجىذلاكسفنلملاظلاتناامنأسمحفنباكملظينا

ةسوفنبمامالاةماقاةدمىفرومزىنبءامااوجوزتسرفلاناايفو‹ةمهتلا

ىنبلةديبعوبالاقفاہنممهھدالوااولترہتیاعوجرلااودارااملف

هدنعرخابلجركسمتساوجورسلانعمهولزنافكديبعاوذخرومز
‹ةرخالانيدبمكحااللاقةرخآلاىلاعابراةئالثبوارانيدفصنب

نماهريغىفواميفوةليللكاهعيمجىفدبعتيةمولعمدجاسمعبسهلو
باهولادبعمامالالماعىرفاعملاىلعالادبعنبحمسلاتامالبتكلا

ةعاطبوهللاىوقتبهباحصاهوجووسانلاىصوادقوىلاعتهللاامهر

لضفلوهلدعلاميظعاغلبمسانلاىفغلباميقتسممادامهدييأتومكماما

هدلوميدقتىلارومالابهلةريصبالنموةماعلاتردابفباطخلایہاهيبا

مهلعفدرفنينمؤملاريمأبقفواونيملسملابقفراكلذنامهنمانظفلخ
هيلونمهضعبلاقمدقتلابمكمامااوقبستنامكلسيلهنابةريصبهلنم

وبامنماوعنتماوكلذاوباحالصلالهاوهانلزعنينمؤملاريمأىباناف

اوثعبفمهریغوسابعلانيبويانسحلاوباوراردنباليعامابيللا
باهولادبعنينمؤملاريمأنممحرلانمحرلاهللامسبهنابميباجافمامالاىلا

س٦١١۱



عابتالاوهللاىوقتبكرمىلاف(دعبامارسلبارطزيحبنيملسملاةعامجىلا
ةافونمهبىلامتبتكامىنغلبدقوهنعكاهنامعءاهتنالاوهبكرماام

ىلونمنافكلذريخلالهادروافلخسانلاضعبفالختساوحمسلا

دقفهتیلوتنمیبانمونيملسملاةريسًاطخادقفهمامااضرريغنمافلخ
ىلعحمسلامكنمهلمعتسالماعلكعجریلفاذهیباتککاتااذافباصا

اوعجارومكبرىلااوبوتوىرماهيتأيىتحافلخالاابيلعىلوىتلاهتلامع
نمهيفاماوملعوسلبارطهباتكلصواملف..نوحلفتمكلعلهبوتلا
هلمعىلالماعلکعوجروهالونمةئطختوهتيلوتنعفقونمبيوصت
امیفینعسيالهنابمہباجافهتیلوتنماولعفاممشزوجيناايناٹهوبتاک

هللاىوقتبهيفهرمايفلخلاباتكدرفافتلعفلىنعسوولوىرنيبوىنيب
اباتكوسلبارطبنيملسملاةعامجىلاهلسراوةفاكنيملسملارمالزتعيناو

هيلااوعفدلشتماوعاطانافلوالاهيلااوعفدينامهرماوهتيلوتهيفرخآ

ارقاملفنیمکاحلاريخوهوهللامكحيىتحهيغىفهوكرتىباناوىلاغلا
ىلاىلااوبتكوهولو.نيذلاعمتجافربكتساوىبالوالاباتكلافلخ

نمسأرودقعلاةطساوذئمويوهذاهنوتفتسيليحرلانببوبحمنايفس

ناسغىبلاورصاهملاىلاوعيبرلادعبرومالاىفمدقملاوانباحصانمقرشلملاب
مهرماوافلخیلونمةئطختبمهباجامهباتكىفامملعاملفبوياىلاو

دبعةمامااوركناهباوجميلالصواملف‹مهماماةعاطوهللاىوقتب

ةزوحنااولتعاوفلخمهمامانااومعزوثدحريغنمباهولا

قحلالوبقنماوبااملفاہنمةديعبوترهيتةزوحنعةعطقنمسلبارط
هناوهرابخاضعبمدقتدقوسابعلانببويانسحلاابامامالالمعتسا

هلوقمدقتوةلزتعملارمأبنيلفكتمترهيتىلااولصونيذلاةعبرالادحا

ةدشوساباذناكورصمىلاسافنمىلزرايباسراففرعاالىا

ىلااولسراةافولاهترضحاملفةماقتساولدعاذناكوهوباهفةعاجشو

نيملسملارومابمهالواومهلضفااوراتخيناميباجافمهيلعىلوينامامالا

س۷١١۱



ىلوانجلاديمحلادبعرمالااذةديبعىلالغمسيلهناهيلااوبتكوهومسيو

اجبهوربخاوةديبعىلاىلااوعمتجافهرمابهولوينامهيلامامالالسراف
یضقينامهسفناىلعهايامهتيلوتنمهبمهرماامومامالاىلاهببتك

فيعضانالاقنابمہباجافنیحاصلاراثآوهيبنةنسوهللاباتكبمهنيب

مامالاىلاةسوفنتلسرافنيملسملارومابمايقلاقيطاالوفيعضانا

ةغلبوبرعلاةغلبهللابفلحوممباجاففيعضانافيعضاناهلوقوهعانتماب

فيعضانالوقيالجرالامهروماونيملسملادلقيالناربربلاةغلبومجعلا
لاقاذكنيملسملاروماىفلوخدلابهرمايةديبعىلاىلابتكففيعضانا

فيعضلالافيعضهنابرذعتساةديبعابانأةسوفنريسىفو‹ايركزوبا
ندبلافيعضتنكناهيلابتكمامالاناامهلوقوملعلافيعضندبلا

كيلعفملعلافيعضتنكناوكندبهللاىوقينيملسملاروماىفلخداف

كعسيلالاتيبفلالافيعضتنكناوىتيكوتلانتلصيايركزىلاب
اولاقوةديبعىلاىلااوعمتجامامالاباوجمهيلعدرواملفكريغعسيو

ىتحىنولهمالاقفكماماةعاطونيملسملاروماىفلوخدلاالاكعسيال

لاقيعضومبنكستنيدلاوعرولاوملعلابةفورعمازوجعىقتأفريشتسا
ىلاثعبنينمؤملاريمانااللاقفدمحموبالوقياميفرامزاىجراهل

تمدقتفكنملضفاةسوفنىفتملعناتلاقفىلعىريشافةيالولاب
ترخأتفكنملضفاميفسيلتملعناومنهجىفةبشخنوكتسف

ىلثممہیفملعاالفلاجرلارومایفامالاقفمنھجیفةبشخنوکتسف
روزناوريساولاقهولواملفمهروماىفلوخدلالبقفخاشملاىلاعجرف
ةيضقلاىفلدعوةريسلانسحارومالاىلواملفانمئامعنملضفاةياثو
یذلاایرکزیبالثمریخالهاهبیضروخايشالابحصوةيعرلاساسو
مهریغوینالدبالانسحلایاوسادرمیباوایرکزوبالبجلاولبجلاوه
تاراغلانشوربکتساورخمشاهنیالوبفلخعماملفمهددعرثکینهم
فكيةديبعوباهيلالسراوةديبعىلازيحىفناكنمونيملسملاىلع

۸١۱



هفطالينأبهباجافهعافدىفهلنذأينامامالاىلالسرافىبافهلعفنع
ىلعمهومامالاتامىتحكلذكاوثكمفهعفديلفهأجافناالاهنياليو

ناىلعاوقفتاومامالاتومدعباوعمتجاترهيتبنيملسملانامثمحلاح

هيباماياىفهلاوحاحالصبمهملعلمهموينمهومدقفحلفاهنيااولوي

تومغلباملف‹هيلعمالكلاهتعاجشوهسفنةوقوهملعةرثكو
اہیلیامویتمیتةیحانىلاهعمنمزاحناوفناافلخحلفاهنباةيلوتومامالا

ىفهنذأتسيحلفاةديبعوبابتاكفهلعفىلعداسفلاىفدازوقرشملانم

وتعلاىفیدامتوفلخجلفلبقنمهوباهباجاکهفطاليناهباجافهعافد

بصخافاطلغهباحصاضعبلتقولاومالابنوسفنالالتقفداسفلاو

ابلطفلخىلاسانلالامفةديبعةهجبدجاواجاردتساهتهجهللا

هعمنمةرثكىأراملفايندلاوضرالاىلادالخاوءاخرلاوبصخلل

هملعلنيملسملانمهعمنموةديبعاباديريابجرخهركاسعببجعتو
جرخةديبعوباهبعماملفمہتکوشبهذيومهتفأشلصأتسيناومهتلقب
هيلاوموهتوخافلخلسرافهعافدلايهتولبجلانماديعبركسعفلبجلانم

رمأف۔اراہنمهوشغیتحهدیبعوبامہبرعشيملوسرافةئامعبراوحنىف
ةيرقفرذاىلعاوراغفنوديرياماوملعيىتحفكلابهباحصاةديبعوبا

ةديبعوبارمافةرشعوحناولتقليقوسفنالااولتقولاومالااوببنفكانه
مہنملتقویلاعتهللامهمزهفمهوتعومهيغبرصباالمهتزجانمبهباحصا
ىلافلخعجرفةريسلاميفنسحاومهعابتانعفكلابمهرمافاريثك
نمكديتعزننافلخىلابتكونوانجاىلاةديبعوباعجروىتيميت
یفیدامتویبافبرحلالابامفیزیحیفنوكاوكزيحىفنكفةعاطلا

مثداسفلانمهيلعاوردقاموسفنالالتقولاومالابنوتاراغلانش

نمهعمنموةديبعاباديريهركسعبجرخفةنسوحنكلذىلعماقا
نوتوميرئاصبلهامہنکلةلقىفلبجلانماديعبةديبعوباركسعفنيملسللا
فلخركسعوالجررشعةئالثومهددعليقواورصباامىلع

س۹١۱



تبجعاوملعاهللاوةئامعبسةديبعىلاعمنمددعليقوافلانيعبراىف

املفنونسحمهنيذلاواوقتانيذلاعمهللانالفغوهركاسعةرثكافلخ

هتيالوتبثيوحلفامامالاةيالوعلخيةديبعىلاىلانيلجرلسرابرق
قحتسيثدحوببسريغبعلخياةلاسرلابهاربخاالاملةديبعوبالاق

امدروباهولادبعماماللحمسلاةعاطبمهيلعجتحاوهتعاطعلخهب
لاقفءامدلاةقارافاخنهبجتملناالاقفكلذبتازوحلاعاطقنانمهوعدا

مظعاءامدلاةقاراالاقفهنيدوهللارمابمايقلامدعنمنوهاءامدلاةقارا

مهریغویینبهللادبعولالبىباوةليخنلاورهنلالهالعفبمهتلاقمدرو
لاتقللءىپتلابهركسعرمافةديبعىلاىأربهاربخافنالوسرلاعجرف

رابخایفمهرکذمدقتنممیراکنلجرةديبعاباتاففوفصلاتبثو
الهللاقفنیدنفنباعماولتاقنيذلامهوهنعهللايضرباهولادبع

ةديبعوبافلحفهئاقلىفكلةجاحالوهركاسعوفلخبمويلاكلةقاط

هاقلاملولومهلتاقالاهريغوةيمناكوهيربربوةيبرعنماهنسحيةغللكبهللاب
ناكنمملجرهيلامدقتمثفيسلامئاقىلعهديببرضواذهىفيسبالا

تناكنافكباحصابلبجلاىلاوالاقفناركسعلاانادتنيحفلخعم

۽ودعنمنصحیفمتنکمکیلعتناکناومتوجراممتکرداةرئادلامکل

ناهباحصارمافهودعنماهعزنهللاةحيصنهباحصالةديبعوبالاقف

الذمہبنافلخنظلبجلاىلاةديبعوباىحتتاملفلبجلاىلااودنسي

نيتعکرىلصولستغاورتتساوةديبعوباىحتفهركاسعبمهيشغفافوخو
مهربادینطعاهرماتلبقتساذنمهنعضرعاملنمایلاقویلاعتهللااعدف

وبالاقفحالسلابنيكاشافلخنوديرياولبقاسورشلهانامثمويلا
یقبفكلذهللامهمدعاالففوخلاةرارحانيفاوجيهمهرصبانيحةديبع
عمطالاقفداهجلاىفمهبغروسانلا(بطخف)اذهانمويىلاكلذمهيف
لتقوامارحشارفىلعناكنمالاةعقولاهذهىفابئاتتامنملةنجلا

سادرمیبلالاضیاوباطخلاىلالاهلثممدقتدقوالامبصغوااسفن

س١٦٠



نعامهسفناعفربمهرمافارقافنالدبالهانمنالجرهيلاماقف

ىسفنبالئاقامللاقفنييلولادجيملفامهسفناادوقيلوجورفلاولاومالا

نبديبعفلخرکسعنمجرخمثكلذاملدمحفاتامفالعففريغ

كسنلایعدينمدیبعناکوةزرابملانوبلطيهباحصانمنيلجرنيبىديس
كلذلبقحاشمللشابكلاوحمقلالامالمحيناكوكلذلبقىقتلاو

لهمملفبويانبسابعلاوسادرموباوهسفنبةديبعوبامہلاجرخف

ةقشمىقلسادرموباوهبحاصًافاكةديبعوباوهلتقناهبحاصبسابعلا
خيشلاىأرنيحهسفنبةديبعوباىوهوسادرمىلابحاصىلعسابعلاكف
لاقفرانلاىلالاقفةبرضبهسأرنابأمثهتبكربىمرفهبرضفهنمةدشىف
هلكأتانامزةنجلابهلاوعداادسجلاقفريصملاسئبوراطامدعبسأرلا

.سابعلاةبرضىلاسادرموبارظناملفنوعجارهيلااناوهللانارانلا

یباباحصانمالجرنارهتشاورانلاهمصعمتلکاالیتفةبرضلاق
اولعجوهفلختزكروهنمتجرخفلجربتعقوفةبرحبفذقةديبع

ىتحةديبعوبامهعبتفاومزهنافمهيفلتقلاعرساففورعموهوهيفىلصم
فلخمازہن:ادعباوعجرسانلانامثةريسلاننسحاوهتزوحنماوجرخ

رمالامہنمتأنمالاةديبعوبامهلبقفةبوتلارهظانمهباحصانمعجرو

ددسيملناهللاقةديبعاباايتبتلاقفيناطسرفلادئاسهاتاوادمع

فسويهمساوادمعرمالاتأنموهوةبوتلابابىنعيتميجتنبايدعب
نبليعامسانببينمودئاسناکوملعاهللاودئاسمسایانیداسنب

یطعاففلخیلالامنممنیتفونبجاجحفسويوباوىسمادغلارارد
عئابايكدنعنمهتأرماهلتلاقفلوخدلادارافهلهاتأفهقشجاجحل

ىرخالاوبابلالخادهيلجرىدحاحبصلاىلابابلاىففقوفهنيد

ناهلرهظففلخوةديبعىلانيبلطابلاوقحلانيبزيميبابلاجراخ

وباناکوةديبعىلاىلاعجروباتفقحىلعةديبعوباوًاطخىلعافلخ

رهظاوفلخةكوشهللانهوأاملفخويشلالضفانمكلذدعبفسوي
غلبفلدعلاماقوروجلابهذومايالاتنسحورومالاتماقتسامالسالا

س١۱٦۱



ةعامجعمةلاسرىناسارخلاىسيعوبابتكفبرغملاوقرشملاربخلا

هحارطاولطابلاةذبانموهعابتاوقحلابمېنوصويبرغملالهاىلانيملسملا

كالهنممهفلباممهتامساوركذمثلاصلافلسلانممهلبقنمبءادتقالاو

اورکذمثیدهلاةمئامهفالخونيملسملانيدلهانممهلبقكلهنم
النيدلاىلعةماقتسالاونيملسملانمىضرلاىلعىضمباهولادبعنا

ةمئانمیضمنمةريسهتريسكدنعواندنعريخلالهانمدحاهيلعمقني

بويانبلئاوبويااباانکردادقوهنیدوهمسقوهبرحوهمكحىفیدحلا

نوضارمهوليحرلانبنايفسابوبحماباهدعبنموخايشالانمهريغو

موقلاىلتبامثةماقتسالاولدعلانمهتقيرطىلعناكفحمسلالمعتساوهنع

انغلبونطبامواهنمرهظامنتفلانمانذيعيناانبرهللالأسنفكلذدعب
هتزاجاوباهولادبعنماضرريغىلجافلحاولمعتساةيرقلاكلتلهانا

نماوعلخيوهوعيطيوهلاوعمسيناهزبيملورمالاركناذامفىغبنيو
وهفهيلعىغبوهقاشنمفمہلعةبجاوهتعاطوهیأرىلااوهتيوعلخ

دعبناکمثعنصاممهللارفغتسيوبوتيوعجريىتحلاشكفاكاندنع

ىفلدعوةيوسلابمسقوةنسلابلمعهللاهظفحهنياحلفاباهولادبع

هتايحبهللاانعتممسقالومكحىفمكلبقوانلبقدحاهيلعمقنيالةيعرلا
اننيدملاعممكلومحانرسفدقومهيأرالااوباوهباحصاوفلخفلاخف

..ارصتخمىبتنانيملسملاىأرو
ءامدلامظعتبهاربخاوةديبعىلاىلانالوسرلاىتأالايركزوبالاق

ناکاذافامنلاقمہیلعجتحاومہباجاوحلفاعلخوفلخةيالولوبقو

اعجراسانلالتتقينمىلعفهللانيدبمايقلانممظعاءامدلاةقارااكدنع

ةعمجلامويادغناكاذافسيمخلاموياذهناهلالوقوامكبحاصىلا

ةبعشىلابينماوباوفلخواناعلطاوهللاءاشناموصنهللاءاشنا
وهومكنيبواننيبمكحيناونيبذاكلاىلعهللاةنعللعجنفلهتبنفلبجلا

رفكوهانهروكذملارفكلاو‹ةمعنرفكوكرشرفكنيمسقىلامسقنيرفكلا(١)
.ةللانمهبحاصجرخياليذلاةمعنلا

س۲٦۱



لجرمدقتوةديبعىلاىرقىلعاهفكاةطسابليخلاواذه‹نيمكاحلاريخ
امانبحاصللاقفةديبعىلافصفرطىفلجرىلافلخركسعنم
هللاليبسىفعفادنللاقحالسلالاباملاقفهللاركذنللاقفمكفقوا

رکسعنمرخآلاقفهللارمافلاخوانيلعىغبنملاقنوعفدتنملاق

تناكورشلامسحوحلصلاىفاعمطلاقهلتنلأكلامهبحاصلةديبعىلإ

نيرشعوىدحاماعبجرنمتلخةرشعثالثلسيمخلاةيشعةعقاولا

برضيبويانبسابعلاىلاةديبعوبارظنلاتقلامحتلااملف‹نيتئامو

ةرسيملاوبلقلاوةنميلاىحدقالامشوانيمياهفشكيوليخلاضارعاىف
سادرمابانامدقتدقو‹رانلاهتلكالامصعمباقعلاكىنيعىفراصلاقف

ىوقةميكشلاديدشةديبعوباناكونيخيشلاةوعدهيفتدذخافهلاعد

مامالاناىبنلاورمالاىفهتدشنمومالةمولهللاىفهذخأتالةكيرعلا
هنالاقفةديبعوباهاتأفراجشالاىفعاركلاةاعرلالماةسوفنمدقا

ىنعي»اذهاننيبلصفالاوكانملعدقففرعتلناةرضملانعةاعرلا

خويشلاقدصلاقفةديبعوباهلليقفنوكينمهنعمامالالآسف«فيسلا

متکرتلهماسذاترہیتبخویشلالوقرکفتمہنمریخوامهلٹموه
رودتنوانجانيعليقوانمريخواانلثمهدیبعوبااولاقفمكلثملبجلاىف

قيلفتلاتوصةالصلاىلاهمايقدنعةليلعمسوةنوتيزفلارشعىنثاىلع
تبتعجرااللاقفاعضومهلاولعجدجسلملالخداملفًاضوتفةباغلاىف

عيبضتبالاةباغلاسبيتالوةباغلاىفاريسكتتعمسخويشلااهياهللاىلا

روزنباالاهتیالولهانممهلكاخیشنوعبسهدجسمیفناکو‹قحلا
.رانيدةئامىهواهذخاةوشرلةباغلاىفقيلفتلاىلعلاتحاىذلاوهو

اعرووالمعواملعايلعلاةلزنلاىفناكوىنازفلاقلاخلادبعمهنمو

دبعىنعيىازفلااذهوهريزوومامالاالافرعاالسادرموبالاقاقتو
ضرمءاودنعهلاسيسادرموباهيلابتکلیقوهباتکبهفرعاامناوقلاخلا
سادرماباایكلثمنابهباجافمہينغینالبجلالهالهللاوعديناوځرلا

۱۳٦۱—



قزرلاهللاطسبولونعهباجاوبونذلاءاودنعهلاؤسنوكيامنا
دقلسادرموبالاقفءاشيامردقبلزنينكلوضرالاىفاوغبلهدابعل

.توملاىلاعباصالاضعاىنازفلااذهىندر

اعروالاعناكوهللاهجرفلخنبراهقلادبعنازفبانخياشمنمو

یوریوهورکمهناوبالاةبيبرجوزتيالنبالاناهايتفنمناكوايتفم

ببسنعهناوخاضعبهلأسوهيباةبيبرجوزتمثديزنبرباجنعكلذ
مزہنانیحةعيرزىلاههابشةليللحتراهنابهربخافرباجلوقنعهعوجر
لاقفةيراجلاهذهنأشىفسانلاهيلعرثكافامهركاسعبنوبزوومهاربا

تقاضرمالکوةربخلاهيففهبابساتلهسرمألكناوكلذىفةريحخلالعل
هللاترختسافهكرتىفةريخلافهبابساترسعتوهباوباتقلغناوهبهاذم

ةيراجلاهذهباوبانمحتفنادقامىرتدقكنامهللاتلقنابمونلادنع

نمكلأساوكتردقبكردقتساوكملعبكريختساىنافاهبابسانملهسو

بويغلامالعتناوردقاالوردقتوملعاالوملعتكنابرمظعلاكلضف
یسفنىلاینلکتالوريخىلاةيراجلاهذهرمأىفىتيصانبذخأتناكلاسا

ريغصهنایسفنیفاهردقملعتتناوائطخمنوافياوهوينرذتالو

امیفیناریغاشیتیهارکملعتتناواهکرتیفةريخلاتناكولىتیاغو
ةريخلاهيفناهباوباىلتحتفناوهبابساىتلهسرمالکناتربتخا

قرخاویايندوىنيدلةريخلاايفىلتناكنافبراجتلاملعملعلاو

مالستسالاینقزراواہنیبوینیبلحفالاویاهرسیفیرمأةبقاعوىتشيعمو
ىفكلذىنرأفبرايرمااذهىفكنمناكناوكئاضقباضرلاوكرمأل

هاسناالىتحلوسرلالوقيامىنطفحومالسلاهيلعىبنلاديىلعمانل
ةيراجلاءايلوانمةعبراعمامداقمالسلاهيلعىبنلاتيأرمونلاىبقلعتامو

لاقفیطخرشعردقمہنیبوینیبوفرعانیذلاءايلوالاباوسيلمهناريغ
دعقمثنالفلةنالفاوجوزتنامكيلاىشعبليربجنامالسلاهيلعمح
انالفةنالفلاقواةنالفانالفاوجوزنامكيلاىشعبليربجنالاقف

ہہ١٦۱س



تطظفحدقوتظقيتسامثتلاطاهناولتينمتوايؤراهناموللاىفتملعو
ىبنلاوليربجدعبامنونقويموقلرئاصبلانماذهدعبامتلقفكلذ

ناكوببسلانمءاجالاعابتااهتجوزتفنايبدايدزانممالسلاامهيلع

نظانبدسانبمهارباووهامئاقناکونسحلانبنويزولحصنلاريثك
..ملعاهللاوةوعدلالهانمنازفب

دبعىلاىنويدملاىتفنبوانجبتكوىنازفلاسيرداخيشلامهنمو
هللالعلةديبعىلابتكةساردلهيلعمودقلاىفهبغريفلخنبراهقلا
یمایارخاىلعینالكلذليجعتبحاوةوعدلاهذهلهاكبىيحينا

همرکاسیرداانیخابتکنمهفرطتستامكعمنکیلفلاقمٹیلجابارتقاو

.بلطاممدايدزالاوةبوتلابهقفووهناعاوهللا

نموقيقحتلالهانمناكىنويدملاىتفنبوانجنسحلاوبامهنمو
ىتفموهوقيقدلاىفخلامكحلاىفعجرملاهيلاوقيقحتلاموريوىرحتي
هوعديهنالهنمذخاوهذاتساهنانظاوراهقلادبعلةبوجاىلعهلتعلطاو

نبركبیالةبوجاىلعوكلذىفهبغريونامزلاناكمادنعذخالاىلا

.نسحلانبنويزوفسويىلالةبوجاونيدسا

هباتکنمتلقنلئاسمىلعهلتعلطاوینازفلادمحمنبراکبمهنمو

..نوريثكمهؤارظنو
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E)مهدعبنمنيذلاةقطلانم)

دبعنبحلفانينمّؤملاريماحجنالاملاعلاىمسلالدعلاىقتلامامالا

مويلافعيوب.حيفالاطارصلاوءاضيبلاةجحلابكسمتىذلاباهولا

ةرثكنمنماوفاخترہيتبنيملسملاناكلذوهوباهيفتامىذلا

ایرکزوبالاق.لبقنمهوربتخادقومهموينمةعيبلاىلااوردابفودعلا
رظنهوباناكوداسفلاهبقوودالبلاهبهللانكسةيصانلانوميمناكو
ذخاريغصلانبالاق.رماللحلصيهنالاقفنسحاولتاقيوهوامويهيلا

احابصممشكساموهوليلبنولكأياوعرشةسوفنناهبهونحتما

هتبكرىلعحابصملالعجفماعطنمةمقلمهضعبهلوانفهبنوئيضتسي

هيباةاضقضعبتامناهبنحتمااموباشمايمكنظنمهللابذوعا

یلعههرکافیراوحامکحیلعمہیأرقفتافههرکاینوربخاوحلصينم
ركناراكناولاومالاتويبوةاضقلاجيدقتدقعىلتةسوفنتناكوءاضقلا

ةعاجشلاوملحلاىفناكوقاسفلاىلعباستحالاواهريیغوقاوسالاى

لهاىلعنيدنفنبامايقمويلعفاممدقتورہتشادقاملدعلاوةوقلاو

عيمجعنمفةنيدملابابىلعحلفافقوفبئاغباهولادبعمامالاوةنيدملا

ملفهبیقتيةنيدملابابىقشدحاذخافهسرتىنفىتحجولولادارانم
نببوياعمةلصاولاهلاتقمدقتوكلذدعبهدرسانلانمةعامجقطي

نیدنفنبابرضهنامدقتودحاوليتقبهبحاصىلعدازامہاوسابعلا

بابلاةبتعبفيسلاعقوفنيفصنهقشفناتضيبهيلعوهسارقرفمىلع

ايركزوبالاقكسأرحصقااملاقفهسأربابشانلزيملهنانظفىلفسلا

ملعلانونفهنمنوملعتيهغولبلبققلحعبراهيدينيبدعقهناهنعانغلب

س٦۱٦۱



تيبناکوايركزوبالاقكلذريغووحنلاولوصالاوهقفلاىنعي
نيدلانونفوريسافتلاوهقفلاولوصالانمهنونفىفملعلاتيبنييمتسرلا
لاقولاق‹ةحاصفلاوبارعالاوموجنلاوةغللاملعونيفلاخاىلعدرلاو

مشورمقلاايفتيبةلزنمملعتالةمااندنعنوكتناهللاذاعممهضعب

ماماللتعلطاوهللاباتكريسفتنهحرلادبعماماللوركذوةنسحفيلاوت
ماماللاذكونيدلالوصاوماكحالاوهقفلاىفةبوجاىلعباهولادبع
دعقواميظعاغلبمةماجنلاورابغلاملعىفحلفاغلبايركزوبالاقحلفا

لاقفهللاءاشناقوسلاىفادغحبذياملوااماركاذتفهتخاعمةليل

فرطىفضايبلاكلذتخالاتلاقرغالجعاهنطبىفءارفصةرقبحلفا

نوكسولدعىفحلفاةلودتلاطو.ملعاهللاوالاقكرمالاناكوهبنذ

ةدوسملاهتبراحمةلقىفرصننبثافنهيلعنعطوهماياىفبرحلارثكيملو

اهضعبىلعتعلطالئاسركلذىفهلوشيعلاضفخنمهيفوهامو
صقانريغسابعلاوباهوخاناكو,هللاءاشناثافنىلعمالكلاقتأيسو

٠..كلذكالوىتفهنكلىقتلاوملعلاىف

لاقىقتواملعايلعلاهقبطلاىفناكوهيضاقىراوملامكحممهمو
يلعاوعججاهربجاىتحهبىلوملعامثرايااومدقلاقاريغصلانبا
مهایندومہنیدلهوضترامهناهوربخافساروالبیبنکاسلایراولامکح

یفاشن.رکلهندوهعرویفمترکذاکوهحلفالاقفمېتماعومېتصاخلو
ىضرنالاولاقهلضفلضفلاىذلالوهردقردقلاىذلفرعيالةيداب

المهاراملفسابعلاوباهوخاهتيلوتىفحلفاىلعمهدشاوهريغانئاضقل

باتكوحلفانمباتكبلوسرلاجرخفهيلااولسرالاقهريغنوضري
:هيفوةارشلانم

هبىنغالرمانيملسملابلزنهناف(دعباما):محرلانهحرلاهللامسب
نيبوكنيباميففلختلاكعسيالوكمودقنورظتنممهوكروضحنع

س۷١٦۱



ىلعنيملسملاىأروكيأرعمتجيلمهعمعاتجالاومهبقوحللانعكبر
امهوربخافعماجلابلزنومهيلاهجوتلوسرلاهغلباملفحالصلاهيفام

كفسيمدلکوامارحاطويجرفلكىلعناعادقففلختناهناونوديري
هرکبالالبقيالورمقحلانألتعافلحنماللكؤيلاملکوقحریغب
دقاولاقمامالااورواشلاقفاوبأفمكبحلصاىريغومعنلاءانبامكناو

انيبف«هيفاهولمأىتلاةريسلامهيفراسوءاضقلارادبلزتواهلبقفانلعف
ضراىفحلفالرهصوباهولادبعنبسابعلاوباعزانتفكلذىفوه
هسلحيىنداورادلاةفيقسىفهعمسلجفسابعلاوباقبسفهيلااعفتراف

ضعبىأرومصخلالصوفاهاقستسافىضاقلاةيراجتجرخفهثداحو

ىقلماناوىقستسيوهثداحيىضاقلابنجبهمصخناهسفنىفعقوفكلذ

املاقفهارفةردنىضاقلانمتخالفىلاتفتليالرادلابابىلع

تسلجفكبناجىلااسلاجهتدجوفسابعلاىبالامصختئجلاقكتجاح

ىبنجىلاسلجتوامصخىنيتأتسابعلاىباللاقفكلذهبضغافانه

الو:همصخناكمهسلجاوسابعلاىلاديبمالغايىتيراجىقستستو
مالغلالعففهقستلفةيراجلارمأوىبنجىلاهسلجاوهمصخديبذخوحري
نكلواذهبكتملعادقلاقفحلفاىلاهاكشهفارصنادعبسابعلاابانامث

ةيضابالاهوجوبهلعفلصتافانهادمناكهريغلعفولولعفامباوصلا

..هونسحتسافمہجعاف

مامالاناايركزوبالاق‹ىنيزملاىسوفنلامسوسنويوبامبنمو

ببسوةريسلانسحافاهالوامومسوسنوياباةرارطنقىلعلمعتسا
عابراقاسمنمنبطتحااذاهمدخناةرارطنقىلاةسوفنلبجنمهجورخ

یشخفرطملاءىيجدنعءالانكسميفةيوستريغنمرفحلانكرتسانلا
ةيعرلاىلانسحاوةيضقلاىفلدعوةريسلانسحافةرارطنقىلوفتاعابتلا

الىدانيفىندالاوىصقالاهعمسيثيحعضومفرشاىلععلطاايرو

n u



هتيالوىلعىدامتوكلذرركيوىذؤيةقدصلانمرافلاوةقدصلانمرارف
.اديايضرمتامناىلاهلدعو

نامدمناةسوفنريسىفوافاقوايقتاخيشناكىلطرحلانامدممهنمو

مامالادارافهنعهللاىضرباهولادبعماماللالماعواايضاقناكىلطرحلا

رخألاهلعفدلبقولشتمانافهلزعىفنيباتکبهيلاثعبفهتبرجت

ىروصقوىفعضملعمامالاهللامحرلاقلوالاارقاملفهريرقتهيفو

ملعمامالاهللامحرلاقىناثلاهيلاعفراملفىلزعببتكفرمالااذهنع
هفقوتنموارخاوالواهتلاحتماقتسافرمالااذهنمىنلحيدحاالنا

ىلعالاكفللنانسأالةرقبهلعابهناايعدمرخابلجركسمتسانا

اذامامالاىلاهوكشفلأساىتحلاقفاہبویعنماذهلهواہیفنم

فيكمامالالاقفايلعلانانسالاةرقبللسيلناملعيالنممهيلعلمعتسا
.هفقوتلهتلمعتساامنالاقلأساىتحلاقاولاقمكح

لبةسوفنلبجىلعحلفاماماللالماعناكوبويانبسابعلامهنمو

لبجلانماوراتخاقرشملالهانامدقتودالبلانمهلوحامهكرداامىلع

یسفنیسفنفسادرموبااماويتيکوتلاایرکزابااوراتخامثلاجرهئالث
سابعلاوسادرموبابحطصاريسلاىفوىتفلامعنفسابعلااماولازغلاك

فرجلاسابعلازاجفءاملاهعطقعضومبمهقيرطىفاوزاجفامهعمةعامجو
كلثمتبنناردقنالسابعلللاقففقوفزاوجلاسادرموباقطيملو

سادرماباايهللاىلاتبتلاقوسابعلاعجرفلهستننأبكتفلاخمديرنالو

تدعصواقيرطلاتكلسناسادرموبالاقفهعماولهستولهستمن

ادبااہیلاعجرننلاهانفلاخنافاهفلاختالواهكولسنمدبالفطئاحلاعم

فقوااماہيفوقيرطلاكولسىفولوهعابتاىريومهرماىلوسابعلانال
قافنيملسملاضعبفاخفةرثكىففلخناكوسيغافبسابعلافلخ

ىنالدبالانسحلاوباهيفركسعىلعفاخااللاقفهربخافسادرمابا

س۱۹٦۱



يهاملفسادرموباهيفرکسعىلعفاخاالهللاقفنسحلاابااف

نمالاةنجلاانهتامنلعمطاسادرموبالاقلاتقلادتشاوسيطولا

اهجرخواهلثممدقتوالامبصغوامارحشارفىلعناکوااسفنلتق

نافهللاىلاتبتهللاقفسابعلاسادرموباتألاتقلالاطالوةرمريغ

فلخمزہنافهللاىلاتبتسابعلالاقفاذهنمرثكاقحللفقياللطابلا

اذکهلعفينموالاجربرحلاتمدعنكلوسابعلالعفاذاملاقليقو
نعاوعجراسانللسادرموبالاقفموقلامزهنافلاتقللهسفنبلزنف
تیسنلاقفدعبزیایفمہنالةسوفنفرطىنعيتلالنيالجرهللاقف
سابعلانوئنهباولبقااوعجراملفتلالزيحاوجرخىتحمهوعبتافتلال

نسحلااباوسادرمابااوئنهمحلاقفرفظلاورصنلانمهللاهاطعاامىلع
هركسعمىلاسابعلاعجراملفهنابغريوامهبرناوعديامهليلامانيملنيذللا
عرجالاقوفلخعماوتامنيذلامهبراقاىفخويشلاىزعيلبقاولجرت
انماحرامہنکلوانناوخاباوسیلسابعاياولاقفمکناوخایفمکباصمیفهللا

ةنجلاهللاكقزرهلتلاقسادرمىباةجوزناريسلاىفومتناانناوخاامنو

عردلاعلخيملىذلاسابعلاىنعيبويانبقيفوتةنجلالهاتسيامنااللاقف
تناواناانبصاهبوهيفیفدیدحلایدصدجوفمويىلاموينمهقنعنم

وباىشخفهرکسعبنرفيىنبىلاجرخسابعلاناانغلبدقلواندجسم

لاقفیبافعجراهللاقفسابعلابىلخففعضيناركسعلاىلعسادرم

سانلاسابعلاعمجفكيلعاوقرتفيفركسعلاىفتحصعجرتمنا

باودلاتنماذایتحاوعجرافعاركلافعضودازلادفنلاقفمبطخف

هللاقفیرخاةرممهداهجىلاجرخؤانودعىلاانعجردازلااندجو

كرتيوهلثمالجربلطيىذلارصاهمنجاامسادرموبالاقفیبأفعجرا

لاقفملزانمنوديريركسعلاقرفتفاقدغءاممهيلعلزنافهللااعدفهبر

دقفمتةرمىلاجرخوتردقنانالامهددراسابعللسادرموبا

افقفثدحامهعوجرنوكيناىشخفىتيكوتلاايركزاباورصاهمابا

س١۱۷۰



نبایحیانمعطخبهتدجووناميمرغاىفباطخلامادنعامهدجوفامرثا

فلالبقنونوممدعبةزمهبنانيامرغاىفريسلاباتكىفزعلاىلا

رصقمابهانعمواهلبقنكاسلاىلاةزمحلاةكرحلقننمنوكينازوجيو
تناوفويسلاناعملةهاركالاقاتعجرمللاقفركذلاسلجمىفسفنلا

محباطخلاماتذخافهقيطينلفويسلاناعملاكرتالاقفجاهلاىلع

نيخيشللتلاقفسابعلاجرخىفهتلعجفنيخيشللتحبذىتلاةاشلا

..نابلجلاامكيفكي

وبالاقرفعجنبیسومهمساوهللاهرىنامطفالارصاهموبامهنمو
ضفرلبقتلاباجتسملاءاعدلابمركملاولتبتلاوكسنلاخيشسابعلا

تاجردىفقرلابجوتساولزانلاىمسابزافواهعابفسفنلاتاوهش
نينسلانمةنسجرخرصاهماباناخاشملانمةعامجثدحلاقلضافالا

امايااوثبلفهللاامهرحتفنبسورمعووهةيدابلاىلاعيبرلاناوأىف
لاقفرصاهمىلاسفنتردكتفتاولصللنومميتياوذخافءامريغىلع

نيدلاةمالستلقةربغلااهولعتهوجووتنمساممحشلااميلعوبريبولق
عابتالنيدلاكرتنناانبلعجيالهللاوردملاىفنيدلاامناربولالهاعم

هلوقبلجوزعهللاباعنممنوكننافاخا.الىناوانتاوهش

نابسررمعهيلعدرف(١)نوقليفوسفتاوهشلااوعبتاوةالصلا
برصلاحاباوءاملامدعلمميتلاهللاحابادقلهفاختامكلذىفسيللاق

هللالضفنماوغتباوإ»لاقثيحقزرلاءاغتباولضفلابطلضرالاىف
اديعصاومميتفءاماودجتملنافإ»لاقو(ء)ىرباعالاۋلاقو()

٩٥میرمةروس
١١ةعمجلاةروس(۲)

۳٤ةدئاملاةروس(۳)

س١۱۷



نمهعمبحصتسافهلزنمىلاعجرفرصاهماباكلذعنقيملف(١)ابيط
بتنموءارقفلاوناريجلاوبراقالانيباهمسقغلباملفةيدابلافحت
لاقىنسنيملاكتمحرنمهاسنتالمهللالاقفىدوبيلىطعافهتلصاوم
هفطعيامداراامناهلعلسابعلاوبالاقكدنعىغتباامكلذرصاهموبا

دبجتالطىلاعتهلوقلهجيالرصاهموبافالاومالسالاهلخديوهبلقنيليو
تلق(۲)«هلوسروهللاداحنمنوداويرخآلامويلاوهللابنونمؤياموق
ایرقوااراجناکاذاكلذبرماهللانالهللادنعهدجيامنوديريامنا

ةرىطعامثمهاطعاونايبصلاعمجسابعلاوبالاقةجاحاذاريقفوا

دنعةرلاتدهوشدقلوهلهللانوعدياولفتحافةورجليقومهعم

لاقفهورکذاميفیلاعتهللاىلاىعادلاةئيهىلعمهعماهديةلئاشمحلافتحا

نينمؤملابولقاهنكساوةفأرلاقلخهللانادهاشامكلذنمدهاشنمل

باوجوسابعلاوبالاقنيرفاكلابولقاهنكساوةوفجلاوةوسقلاقلخو
لاقسابعلاوبالاقامہنعهللایضردوعسمنبانعیکحدقرصاهمیا
جحناتاهلتناکرصاهماباناانباحصانمدحاوريغثدحوحونوبا

هللاوعديىلصمهلجحلاىلااهجوتمجرخاذاهتداعوتارمعبساہیلع

ممیلصیووعديفهدصقجحلانمعجراذافهناتاقبنتفهيفىلصيوهدنع

ماهجومهماوعكحضامبروهعوجربوهلاصفنابلزنملالهاملعيفقبت
٠مكيلعةجحلاتماقاناتاقاننمنوكحضترصاهموباملوقيف

ىفتدلوةيبظبرمفهريغواناعيبشلابىذلاهالصمىلاةرمجرخو
ايىعجراافلاقفهترصبانيحهنمترففاهالطعضرتىهوقيرطلا

كرضيفقيرطلاىفتدلوالاقفتعجرفرفعجنبىسوماناةنيكسم
هنادحاوريغرکذواهکرتفقيرطلانمهدعباىتحاهدلوذخافسانلا

٩ةدئاملاةروس(١)

٢۲ةيا:ةلداجملاةروس(۲)

س۱۷۲



كافحتفالاقفهبةقلعتمةقلعهرصبافهيفىلارظنفعدفضةقنقنعم
ىفونيكسمايكلتقتناتداكهللاقفهنماهعزنفهافعدفضلاحتفف

زبخلالمحينتارسمادجسمینیینیحرصاهمیبانعرکذریسلابانک
لاقفاهفقسنمنيتبصقاذخاهناوانخسهنودجيفهلزنمنمراخفلاىف

لهاةعامجىلعةرمرموىلولتةبصقوىتبصقارانيدنيعبرابامہيطعاالمش

هتبلطولمتلاولاقفاهعبتيشحجاهعموهترامحابكارةرارعزواىجد
تعنتماوهترامحبراسفهلهاطعافرصاهمىلادنعهبلطفمتيلاماقفهكاطعال

دقفونيرانيدبهنمهارتشافمتيللةفيلخاوذخافاهدلولجانمريسلانم
لاقاهددعومدنعیهلاقفاہنعهدنعتابایرارعزلایسفریناند

ىرارعزلادرفاهتلمحاناهتجوزتلاقفهتيبىلاعجرفهلاهاطعافةعبرا
كوقدصيسانلاتعماذالاقفتعنصامىلعكلماملاقفهنمذخاام

لزنملانيبوهنيبورهظلاهيفىلصيوًاضوتيناعيبشابهالصموىننوبذكيو
لاقفمہتبلکلیطعاوهدنعاوتابفايضایرقةليلىطعاواليمرشعىنثا

تفقوهلنوعدياوماقاملفهروماضعبىلافرصناوىلاوعدافملكااذا

یکتشاابرغموقلهلغبیطعاومهعمیوعتامیدیهعفاراميلجرىلعةبلكلا
ةمايقلامويلاقهدرانيالاقفهيلعلمحفضرملاةقشمورهظلاةلقمهضعب

فيكلاقرصاهموباانلهاطعااولاقلغبلابكسمتفةيقيرفابهاخااوقلف
مساقلاوباهللاقوىخامالكنماذهلاقءاقللامويهذخالاقاولاق

راسكلذىأراذافىلارسفىتيبقلغمىلعحابصملاتيأراذاىروطفبلا

هنارکذولایماةعبسنمديزاامهنيبوسلجلارضحيوفايضالاعملكأو
اهعبتفةبرخىلاتوااموياهارفاهاعارفافجوزالةلماحةأرمابنطف

اهلثمهيلاجاتحيامالايهواهلتعضوفداقرلانكيوةبلغلانوكتلاقف

عابىظفحىفوخيشلالوقبهللاهملسفهبعنصافيكربداىندجوتلاق

كلذركنافربخلاهغلبفتاباحملجرلريناندةعبرابهنوتيزمتيليكو
نممتيلامعطاواارانیدرشعدحابعابفهانجنمهاطعاهناىتهدسفاو

ب۱۷۳ےہ



نماماهمرکرثاامطقسالجرناتسبىلعزاجاضیااذكوةنسقابلا

ذخأتململهبحاصللاقفاهكارداناوألبقريكذتلامدعلوارطملاةلق

لاقهذخایفىلنذأتا..هللاقهيفیلةجاحاللاقكراجشانمعقوام

طحقلامظعوبدجلاىداتفءاعوىفهلعجورصاهموباهذخافهذخ

سمتليخيشلاناتسبلابحاصأفدجويملفماعطلاسهافسانلاتنساو

ناتسبلابهنمهارتشافجضنمريغسومرکالإیعمسیلهللاقهنمذخأيام
املفنيفعضهلكأتاورضخاوناتسبلارصاهموبامدخوةقفصلاب.ىضرو

نجالاقفخيشلاأفهراتةرحوهنسحنمبجعتوهعئابهيلعزاجعنيا

ةرثنمهيفتطرفامكتيطعاامناكناتسبنجاخيشلاهللاقفكتاسب

۔كراجشا

جحاقيرطىفهقيفرورصاهمىلاةلاخنباتيلومنبیحیمہنمو
یفییحیتامتارمیفاعماجحامہنایوروةدابعلاونيدلاىفهونصو

بابیانمةنجلالخداليقوىلعفقوتوملاهرضحذالاقونهرخا

تراسبتاعتناكاياییحیایلاقرصاهمابانایوروتیلومنبایتئش
.هلمحبالمجتطعاولوالولتبتاعاالیلافایشتطعااذا

ادهزوالمعواملعةسوفنلبجءالضفنمىصمصقتارصنوبا
فلخةنتفنمليقوثافنةنتفنمسانلارذحيةرمنيعبرألبجلارازليقو
لاتقلاىلالزنفرصبلاريرضكاذذاناكوسيغافبسابعلاعمرضحو

طغتملوةبرضهبعقتملفبرضاامالوىقتاامرصباالمهللالاقف

هتومسادرماباغلبفناذالامخىلعتامةسوفنريسىفو‹ةبرضهل

نيحليقامىلعسادرموباتاموءايبنالاةتومىصمصقمتااذهتاملاقف

.امهيلعهللاةمحرءوضولانمهيلجرلسغنمغرف

ةعبراةسوفنلبجىفضيبلاوضيبلانموهوزيزعنبمهاربامهنمو

داوىفسفغلاركبوباوسوطامنبسوطامومساقلاوباواذه

١۱۷-



اومدقخايشالاعمتجااذاريسلافوتدامنبرنومسالفسروخيشلاةبلط

نمدحاهللاوهلقارقيوهعرووهلضفلمهبىلصينازيزعنبمهار
ريخمهاربانمدحاهللاوهلقلوقيفردلادمحموباناكوهناسلبةثر

.وداجلهامکتوالتنم

نظااميفركذولمعلاوملعلاىفقبسلااملناكوبينمانبامهنمو
فسويوباوبوقعيوبانيلاصةسوفننمناميقفناخيشامناعيبرلاوبا

اذاواهريغوترہيتىلاناقفارتيامہناامهعروةرثكوامهظفحتةدشنمو
هنمراذحةنيدملارهاظنالزنيلبامنالخديالنالجراوىلعمهقيرطناك

امفىضقينمنانعيوقاقشلاوفالتخالانمامهسفناىلعةقفشو

.رکذورابخاامونيعجارونيرئاسامهبأدكلذناكوامهجئاوح

ىسوفنلاةصفقىلعباهولادبعمامألالماعجاردنبليكومهنمو
.فلخيینبنموهوةوعبلالهاخياشمديقنمهبسناذك

راردنباليعامسابينملاىلاانباورمعوباودمحمناوخالامهنمو

ليعامسارابخاتمدقتدقودمحمدلوبوياوثوانتىنبمهوىسمادفلا

نبجاجحوليعامسانببينماماوهةديبعىلانعملعلاةلمحنمهناو

جاجحباتففلخىلااولامدقفىداسنبفسويوىوغولانيتيفاو

.هربخمدقتو

ترسىلعباهولادبعمامألالماعىتاوللاورمعنبمالسمهنمو
.اہیحاونو

هریزوهوباوهوازفنىلعحلفامامالالماعفسوينبلايممېنمو

.ىتاولاضياوهو

.سباقىلعباهولادبعمامالالماعةفطقنبةملسمهنمو

ىلعباهولادبعمامالالماعىرزخلاقاحسانبدمحممهنمو

س١۱۷ےک



.هوازفن

وهوهرهصوباهولادبعمامالالماعىرمقلانبنوراجمهنمو
.ینانز

.باهولادبعمامألالماعقانزلامصاعنبىدهنمهنمو

.باهولادبعمامالالماعىقازملانتمزيىنبنمءايبناريمهنمو

ايقلفلجرعمبحطصاهناريدييخيشلانباليعاماخيشلاركذوالضاف

فيغریوسامهعمنکيملوامهتمعطتسافاعوجتدبتجادقوازوجع
تلاقفاهاطعأفهبيصنوهوفيغرفصنذخأفهبيصنبهبحاصنضف
‹رثكاةرخآلاىفهلانوجروهايندهيلعهللاعسوفنيرادلانيبكلهللامسق

رشعىنثاوةاشفلاةئامنالثوةقانفلانوثالثكلذدعبهلناكليقو

زوجعبرمفاہبلطیفماقفلامجهلبهذليقواهذخأبلماعلارمأيفاهوبيغف
لاقفةبيحناهاطعافرهظلاةلقبتكتشافتمقامللاقفسانلاامنعلحر

مويهناتربخافءاقللاموينعزوجعلاتلأسفءاقللامويلاقهدرانيا

ةرجشلانمنلكأيهلامجالإهظقويملفمانفةرجشلظىلالوحتفةمايقلا

ربخلاىفوهلهللاهلهسفهبكرفانسرهللعجفلولذريغادحاواهنمذخاو
ىرخألةأرماتدانفةميخلباقملزنفىحلاىلالصوىتحهمنغىلارم
تدرفءاشعالبفيضلاتييناديرياللالابحاصففيضلاىلخدا

هفرعينممہفومدقاملفهتلخدافتردابفتناهیلخداىرخالااہیلع

نمامہیدیابامامبهواواهجوزوةلخدملاقتعافهلاديبعاعيمجاوناكو
ةنالثهيلامدقوالوقواهلعفلاناسحتسااهجوزوىرخالاامهكلمولاملا

ىلعاوتييیکمهجئاوحنعمهلسهتآرماهلتلاقفهفورعمنوغتیبرفن

يغتباٹثلاغلاوالجيغتبايناغلاوافوصیغتبامهدحالاقفمحلاسفرورس

س١٦۱۷



سيللاقفةنجلاهللاكقزرلمجلابحاصلاقفمهجئاوحىضقفبلحاام
لیقوهنمنسحاالمجهاطعافارایخاركبالواىطعملاناكوةنجلالمااذه

لاقفنطففبلطلانعضرعافمتيملايدجلبرغيةجاحبلاطهفداص
ىضقالیرتاملعفاامنالاقواهاضقفهلاهركذفكتجاحتءاجام
هجرباهولادبعمامالالوقهحدمةياغىفكافكوكريغةجاحوكتجاح

نيملسملالامتيببرخنيغلزنببيبيوىفرجنبدمحواناالولهللا
ماقاماضيالاقوماعنالابنيغلزنباوثرحلابىنرجنبدمحموبهذلابانا

.هتازملاوماوةسوفنفويسبالانيدلااذه

وبالاقیجدةيرقبةسوفنلبجنمنكاسلاىتازملاناْثعوبامهمو
ةباجتساىفهيلاعوزفملاءايلوالاتاماركوءاخسلاوراثيالاوذسابعلا

كلاسملاجبنادهزلاوكسنلاىفكلسءاخرلاوةدشلاىفدوصقلاءاعدلا
ةعاحجيناهتاماركنموسابعلاوبالاق.كلاهملانمهدعبيامهدهجىرحتو

ملوىقتسيامويجرخواريعشةقوسومةفرغهدنعوةسوفنلبجبتعفو
ءاقسلامفىلكسمافكريغءاملاىلعدجاملهللاقفابئذالإءاملاىلعدجي

رخداملوىتشيعمليصحتىفعاسانالاقفبئذلاهللاقطنافمنغلاةفآاي

ءاقسلاىتقالعنيبهسأرلخدافلبقافناثعاباايكلثمىلوحلريعشلا

كلذناماوبئذلاىضموهاقسناثعوباًالمفاقسلامفهيفبكسمأف

ىسابعلاوبالاقاعيمجاهبقدصتفةفرغلاىلادمعفلجوزعهللانمهيبت
تطقاستوهناصغاتفجناتسببالناکورکذاملعلبجلالحما

ناهللاوعديهللقفكدلاوىلارسانبالهتأرماتلاقوهقارواوهرات

كتنعباملكتينالبقهللاقلبقاىبصلارصبااملفكلهدقفانناتسبىقسي

ناتسبىلعةباحسلسرأفهبرىعدفمعنلاقفناتسبللهللاىقتسالكما

نسحوهتراضننمبجعتفلجرهبزاجفرضخاومعنافهتقسفخيشلا

كلذناثعاباغلبفقرولاطقاستىلاداعفلبذافنيعلابهذخافهرارضخا

س۱۷۷



نيطلایوهولفطذخالةراغملخدليقفةيصوالباديرفهتمامهللالاقف

قيرطلاباتيمدجوفنيداصحلاءادغلمحليقوتامفاهفقسهيلعطقسف

ريغامركذناربخلاناذهوحيرلااهفسنفبارتلاىفهتيصوبتكدقو
ینعاحونیاولهسیاوعيبرلاىلاىلاتاياورلادنساواضياسابعلاىلإ

ناثعیباتىبوزنمنارکذوناثعیباتامارکنمامشریغونیربخلانيذه

وزنمتنناىلاثیدحلانهبىضفاوةسوفنلبجبنيتأرماعمتعمتجا

هتمدخنمینفلکیوثمهنعزجعیامینلمحیفاظیلغاظفالجرجوزتتنا
ىلعربصاوكلذىلعهعيطافةرشعلاءوسنمعاونابىنيذؤيوىتقاطقوف

اهموقنملجراهجوزتنااهتينماهللاىضقفكلذبىنمحريهللالعلهاذا
یفاشنذاالفنکیفوزنمتناکنالاقفةوسنىلعزاجوالمجبکرف

ةلجارةيفاحاهلعبرثاىفتراسواهءادرتدترافنيفتناكوىدعبماقما

تابملللزناذاومدقلاعضومىفمدلارهظالجرتعفراذاىتحتيفحف

ینبفهنطولصوىتحاهبأدوهبأدكلذناكوهلهدسوتاهئادربهترداب

دادزافةأرمااهيلعجوزتمثنسعحتوءیسيناکوسانلانعهذبناتيباه

ةلفاقابترمفةدايزىفهعاطلاوربصلانماهتمودبيىذلاوةرشعلاءوس

انعبهذيفهللاىفروزيدحاالالوقتىهومهضعباهعمسفةسوفنلاموي
هلنطففثيدحلااوركاذتةسوفناوغلباملفهشحولاليزيوسوفنلامغ

ةنبامالكهناملعفهللاهحرىتاردسلاسنوينبىيحيايركزوباخيشلا

املفناثعوبامهعمولبجلاياشمنمةعامجىفاوراسفناثعىباخيشلا

لاقفةميخلانماجراخاهتميخحلصتصيمقىفةلضفتماهودجواهولصو
كتيبجراخكاراالوةجراخكتزانجدجاناراتخالىناايركزوبااف
فارصنالااودارأفانالثاهدنعاونكمفاہنمناكاثتباتوامباتتسافةلضفتم

اهعادولاوعمتجااملفاولعففىرخاانالثاهدنعاوميقيناميلاتبغرف

اہبےکرکذالانھاھكمدقىلبصناايركزىلالتلاقفارصنالادنع

هللاهيوريناهلتعدفاحدقهيلعتافكافلعففةشحولاىنعبهذتف

س۱۷۸



نموجراوءاضقلاقبسدقوىربصاوىبستحاوبالاقفةمايقلاموي
كيلعهللاجرفيوتومينمتوميناالاماياةرشعمرصتتالناهللا

اهلعبدروارشاعلامويلاناكاملفاهوعدوفبصنلانمهنيدجتامعطقنيو
لوزنلانمهناملغعنموهيلاردحنافرئبلاىفهولدطقسفمفرئبىلعهلبا

ريفحلاذاحناىلاهوعفرفىنولمحالاقاهدشاملفهللاملعىفقبسام
مهادانفهانیعضيبتهافارغافردقياممظعاشنحهلدصردقاذافرئبلاىف

یزاواملفهوعفرفینوعفراملاقمثهراغیفشنحلاعجرفهولزنافینولزنا

ینولزناینوعفرانیبهرماناکفینولزنالاقفهافًارغافزربهعضوماضيا

ةضقضقالاهلاوعمسيملفهتراغمىلالخدوهمقتلافىنوعفرالاقسيااملف

ةيناثلاتنمتوهريغوسابعلاوباةصقلاركذهبدهعلارخاوهوهماظع
مهلبدقودربورطمةليلىفنيملسملانمًالمايلاىوأيناءاسنلانم
مهباممہنعهبليزاممشجلاعافعوجلامهبرضودربلامنمنكمتورطقلا

نيبتعقوولناةفلانلاتنمتو٠تنمتامتيطعافكلذبىنحريهللالعل

تیطعافینریناهللالعلمہنیدرمامهملعاومهرکذالاهجموق
اہبلجالوزنمناحونیباخيشلانعهريغوسابعلاوباركذو‹تنام

هئاشعلاماعطتجلاعوهلتشرفلزناذاىتحهعمريسترجافلاجوزلا

اغلبىتحامبآدوهبأداذكفرجفلاعلطيناىلاليللاةيقبىلصتموقتمث
رکذو.نینمتامنيطعافنينمتفترارعزتنرزةوسنثالثناريسلاىفو
یهوعوجرلاىفهترازناثعىلاتنبىفكتناهريغوسابعلاوبا
اهئادهتقوليقوةنيزلاداسفوبايثلاللبتيشخورطمامباصافناتاىلع
رغصلالاحورطملاباهبايثللبواهتنيزداسفاہیبایلاتکتشافاھجوزىلا
ناواهبايثداسفمدعواهتنيزايلعظفحيناهللااعدفمولعمسورعلاو

هناتاوهبایثوناثعوبالتباواهبایثنمءیشهللاةردقبلتيملفاهرتسي

‹للابالاةوقالولوحالوزيزعبهللاىلعكلذاموىفكتهيلعتبكرامو
ناولالاتافلتخمةريثكاسوؤردجوفهراغىفلجرهيلعلخدريسلاىفو

س۱۷۹



ةاشهللاىفهناوخالحبذنمناتعمسناثعوبالاقفكلذنعهلأسف

فلاخاكلذلوهحبذولنوللاكلذنمنوللاكلذددعىلعرجالانمهلف

عقوففورعملاهالصمىفىلايللانمةليلىفدبعتيهناايفوناولالانيب

لکةبرضتعقوفهابرضفبرضاهبحاصلامہنمدحاولكلاقفناصلهب

اہیفوامہرشهللاهاقوفامهعضومىفنيتيماحبصافهبحاصبامهنمدحاو
یتحصلالوعبسنهرضيملفجحاىلارفاسنيحلبجلاهمنغعدواهنا
علطالواهودجيملاهورصبادقوصوصللاابيلاتعلطاذاليقوعجر
اباناايفواميلاوحبئذلارثادجووءىشاهنمصقنيملاهدجوايلا
ناثعوباهاتاهيلاهتارفسضعبیفجحلاىلالاحترالاىلعمزعالرصاهم

ناغعوبالاقفعجرافكلةعاطتساالهللاقخيشلااهياكعمرفاسالاق
عجرامزاعهاراملفلبالاوامنغلاىعرنانلعلكدعبىقبناهلوقلاركتم
هلوهماعطىلاسانلاقباستفاهيلحهتطعافائيشىنیدیزلاقفهتجوزیا

ريسملاىفكسميناكوهلفكفرصاهمىياىلاعجرفقيرطلالوطلهولممث
نهيلعاعدفنبتملكتقفتافىشمتلبالاعدءاسلاهلتلاقولبالابانذاب
الانهنمعجريملوزوجعةئاملثهيفتاماليسناوسنلاىلعهللاطلسف

ناكوةنسكلذلماصفكلذىلعحياشملاهمالفنيلعاعدنيحهتباجاةأرما

ةرمهلیدهاوهبصاخوهلبرصاهمابااصوصخهناوخالةرايزلاريثك
رصاهموباهللاقفهاشغيامةرتكلحمقلازبخىفهلاهمعطافنمةلق

.حمقلازبختلكارباربلاريخكنا

نيمولعملااخيشرشعىنثالانمىرارصتلارماعوباخيشلامهنمو
دحاولاةمااشلاقيةأرماهلتناكريسلاىفوةسوفنلبجىفءاعدلاةباجاب

تناكوكلذبةروهشمةرخآلاوايندلارمألهميرحةيقتمهحلاصتناكو

اہيلعتناعتسافعانتمالالكجيوزتلانماهسفنتعنمةحلاصهريمدنتبةباش

ابيلعاوحلاواهوملكاملفىرارصتلارماعوباميفياشملانمةعامجباهما

تراتخافااونذافمکنمتئشنمراتخاناطرشبالالعفاالتلاق

س۱۸۰



اميلزنفكتخاىلاىموقدحاولاةمأللاقفهنيحىفهرادىلااهبلجفرماعابا

الاسورعللحلصياممشتئيهفسورعلانلزنيىفاللاةوسنلاعمابتلزنف
امرومابوامہبتماقفهترکذتنیحبابلاتحتنمهبتمروروخبلا

ناالنكماولهترهظارمأىفةيتولاللابنيزاميلاتلسراوامهلاغشاو
ناطيشلاتأرريسلاىفواهنمعقوامنتباتفانلعفلروبقلانيبانروبقرتسن

اباناافسوسوفاهسأرىلعبطحةمزحتلمحدحاومويىفنيترم
ديزتلةمزحلاتمرفةمربلاىفكتمقلكلالعجوهتجوزعمادغترماع

طقلالثمةمزحلانمجرخفناطيشلانمكلذناتملعذابطحلااهيف

ريغتواهنولعقتنافسوسوارمالاتدجورادلاتغلباملفحيصيوهو
لاقفاهزهواهمكبذخافناطيشلانمكلذنارماعوبافرعفاملاح

اجراخحیصيوهوطقلاكاهمكنمجرخفرهاطدسجنمهللاودعجرخا
خيشلالكأيلادراباحبصنيتلاىنجتفركبتاهنااہیفوتیبلابابنم
لکردنانينتیفعمتجاايفورشنتفىنجتفدوعتمثهجوزو
ةنؤمامكيفكااناوسلجملاكجوزوتنارضحارماعىبلالتلاقفعضوم

ريخلانمهيفامنااميفادهتجااميلاتلسرامثةرقبلاوةراضلانباىبصلا

لاقفمتنبغدقفىدنعاملثمرئارضلانكتملناياشمللرماعوبالاقو

نيتخاافنااہیفوكىنيزوتوتناتفشكنالدحاولاةمانمالولحاشملا

امہیلااغلباملفرماعىباعمامہترازفاعمنیمالغاتدلوفتیلصصتباتجوزت
لضفااذهومالساللاعفننانوكيامنالاقفنييبصلاىلارماعوبارظن

نبباولینعاًاباولةزحابارخالاونوميماباامشدحاناكواذهنم

٠.هللاءاشناامهنمدحاولكبقانمیتأیسوفسوي

نوفلؤملارثكاوهيلعهللاةمحرلكردلهانملاصليلخوبامهنمو
بتكملاىفراصلبنورثكالاهركذاماهمظعاوهتاماركركذوهرابخانم

هيلاتعمتجاةافولاهتزضحالليلخابانارتاوتلاكنيثدحماةنسلاوريسلاو

ةبيصموىكبنالفيكاولاقفمكيكيياملاقفنوكييمهودابعلاوخايشالا

س١۱۸



فيكمحللاقةبيصملكعنشاوةيزرلكمظعاكدقفىفوكيفمالسالا
تملعوتملعتوليوطلارمعلاكبرتدبعلاحريخاولاقكدنعىلاح

معناولاقهللادنعكلذبىلنودهشتالاقميركلاقلخلاوريسلاوملعلا
اولعففینفکنيبوینیباهولعجافتماذالاقفاهوبتکفانهاهوبتکالاقف

ةطخلاهيلعنوطخياوفقوفهوسمدوهربقاودسوهونفداملفمهرماك
هيفاذافةوأرقفربقلاىلعةعوضوممهتداهشهيفىذلامهباتكاذافجيرحلل

نیرشعوةئامليقوهنسةئامنعتامليقاندنعوهكلذككدنعوهچ

اهرضحنماهرضحدقفءالسكايسلاجلااوتئاةبلطلللوقيهناريسلاىفو

هيلعقيرطلاعاطقعقوىتحنازفنيبوهنيباموسباقنيبوهنيبام
لکااماموینیعبراایفثکمةراغملخدفاحرجرشعةعبسهوحرجف
ةرظنهندبرظندقوجرخفیقسومعطاهناهمانمىفیأرامالابرشالو

تاداقنمناكوريسلاىفوليلخوباوهلجرلانااونظفطقاهريل
عجريمثىلصيهللاءاشامهيفثكميدجسملاىلاىضميناكونيملسللا

رابداولابقاسفنللاهلاقفخيشايكلذلعفتمهتأرماهلتلاقفاعرسم

هسفنیفكلذدجيملاذاودهتجاومنتغالابقاهسفنىفلجرلادجواذاف

اعاونافلكتهناهنعیورو‹لمياللطشنيىتحاهادأوضئارفلابكسهت

ةدحاوةعكرعمجاهليللعجاميرهناكلذوهريغاهنعزجعتادابعلانم

نيدلاةبسنمهيلعترجنيذلاءاملعلانمناكوةدحاوةدجسهلعجاميرو

ورمعوباهدانسایفیفوسلاورمعوباركذوهريغوةسوفننمبرفغلملاب

دمحمهللادبعىبانعفلخينبناميلسعيبرلاىلانعسابعلاىلانعو

نعفورعمیبانعروسمیباهدلاونعليصفايركزیبانعركبنب
ةلمحنعسناينبادمحمبينماىلانعليلخىلانعمسونبنابارذىلا

لوسرنعرمعنعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعىلانعملعلا
رکذفةسوفناماونيملاعلابرنعظوفحملاحوللانعليربجنعيعهلل

دمحمىلانييقتلانيهيقفلانيخيشلانعنيدلاذخاهنأىروطغبلاخيشلا

— ۱۸۲



دؤادنعوينوانلاییحيینبقیفوتییحییباویلودجملادمحمنبهللادبع

یبانعینوانجلاییایرکزیبانعفسوینبدؤادنعونوراهنب
نعودمحمنبرشبلانعونايفسنبىیينعىمومنبناميلسعيبرلا
دمحمیبانعرصنیبانعوذيزنبفسويییحيیانعىفنبشیلدجو
نعىروطغبلامساقلاىبانعىنلالجلانوراهىلانعدمحمنبنيتيلصي
هلتاقبیاشملاهتتأفالوتقمتامهلانباناهرابخانموليلخیبانعنابا

املفهريغبهيلعناعتساوهلتقليللانجاملفوفعلاولضفلانوسمتلي

لضفاللهکرتلاصخثالثهيلعاوباعواربضفغفهتلتقلاقفهوبلطاوحبصا

باجافهتعیدوىفناخوءىشمدلاىفهلسيلنمبهتناعتساووفعلاوهىذلا

نيناجاوناکهولتقوهدالواربکاذافتوفعولضفالابتذخاولنب

ةعيدولاوزئاجابىحضينمريغبديعةاشىلعةناعتسالاوهيفنولتقيف
لاقوعدوملانذاريغنمفرصتلاهلزاجهدنععدوملالاماهناتتبثاذا

لاقانیکسممعطافردقتملاذالاقموصیلثمىلعلهربكامدعبنابأل

.نابأايابتئجنالالاقالصاموصكيلعسيلهللاقواهبتأتمل

ىفونيقيلاوعرولاونيدلاوملعلالهانمناكودهعلاىلاومهنمو
بينمااباامويثحابهناليقوةسوفنىرقنمسجرملهانمهناريسلا
رخآلالاقونافنفايامشدحالاقناىلاثحبلاامهبعفترافسناينبدمحم

ىنيلوانثلاغلامويلاىفهتجوزلدهعلاىلاولاقفجرحىلعاقرتفافناكنكاي
ثالثقوفهاخارجنانمۇؤملللحيالةياورلاىلعلحتالسلیزاکع

نبااياذهلئمقفاويىذلاكلثمهللاقفهيلعنذاتسابيناوبااذاف

.سناي

سادرمىلانعملعلاذخانمميلاطسرفلاقودصرذوبامهنمو

اولوقهدنعملعتينيحسادرموبالاقريسلاىفونيدلاةبسنهيلعتزاجو
فصنياميفركذيملولبجلاىلاعلطيالفالاوهسفننمفصنيرذىبال

س۸۳



دحبىحضلاةالصلمميتاىايندايكلتكرتءىشیارذوبالاقاہیفو

.تروم

ىفورارطنقىلعباهولادبعمامالالماعسنويىلانبدعسمهنمو

املفىجيتىفسنوينبدعسدمحمابارازيلاطسرفلامساقلااباناريسلا
سانوهضوحادودسمهوفلافنيعلاىفاولستغيلاولزنةالصلاتقورضح

رخاِءامىلااولزنومهسفنااورضوانورضدمحموبالاقفهيفنوموعي

حشرلانمالولدمحموبالاقحشريدسلاعضوماودجواوعجراملف
دیعسنبمسوسنويوبالسراایرکزوبالاقومہبایٹتسخبواوسجنل
مامألادنعاملعتفرصننبثافنهعموملعلاملعتيلترهيتىلاادعسهنبا

تومتقوكلذوامهدلبىلاعوجرلااداراهللادارااممولعلانماغلباملف

حلفامامالاراتخافهرابخاتمدقتوةرارطنقىلعمامالالماعسنويىلا

هعبطواباتككلذببتكوهيباعضومىفهمدقوسانلاماكحالادعس

قيرطلاضعببهرثاثافنفختسافامندلبالصيىتحهارقيالناامهرماو

امہنممدقملانموهيفامىلععلطيلدعسنمةلفغنيحىلعماتخلاكفف

مامالاىفنعطلارهظاناةسايرلابحودسحلاهلمحامدقمادعسدجواملف
باتفهبوتلاقحتساامفهيلعمقتناامهلحضويوهيتأيناهيلالسراف

هنأشىفخاشملاىلامامالابتكضعبىلعتعلطادقوهيافالاوعجرو
مثقرشملاىلالقتناففاخهنامثهنأشىفمامالاىلابتكلااورثكادقو

رباجناويدلهلحوملعلاةرثكوظفحلاةدشىفرابخااهيفهلودادغبا

ناکوارادینبادعسنالیقوايقتمالدعاريمأدعسىقبوبرغملاىلا

یشخدعسیلامهجئاوحسانلاتعمتجااذاواميظعءانبناكواثافنىابلا

كلالضكرتتىتماللاكلذىفلوقيفثافنىلعىضرهناهباونظينا
سیللوقيىظفحیفوخيشايرفكاناهللاذاعملوقيفثافنايكرفكو

نكلوكمدخينمءازجاذهسيللوقيدعسالخاذافخيشايةدابعبمعشلا

بلغالانبالاتقلونامىلاودغلاهركنممدعسومحللاوزيحلاهؤازج

س١۱۸



لاقةرارطنقخادشتقتشاوهللاليبسىفتوملادرتملمهضعبهللاقو

ىنعيدلولااهعبتيوةرقبلاحبذتناتفخنكللوقيامىبسيلهللاههر
.ةرارطنقوةسوفن

الماعناكونيلماعلاءاملعلانمىوغيولامسونبانابارذوبأمهنمو

هللارکذمهٹیداحاسانلامهنيذلاسانلاانكردالاقةسوفنلبجىلع

مهنيداحااسانتبحصىتحتيقبوةبحاوةبحصلاوةدوملابمبتقناعمو

ترطمافةرئازهتنباهتءاجوحاطنلابمبتقناعموجئاوحلامهترايزوايندلا

یريسلاقفتیبملاىفالةرايزلاىفىلنذأامناتلاقيتيبلاقفءامسلا

عساشدلبلاولطاهرطملاولبقمليللاوتضمفهرتسوهللاظفحىف

تزاجفناثعىبالاهلثموةرطقابيلععقتملوهللااهظفحدقوتلصوف
فيكوىلاعتهللاةردقنماوبجعتفطاباسواايلارطملامهعمجةفيقسبموقب

حبصافهيلعاعدفهلناتسبىفهاذأابئذناعيبرلاوباركذوهللااهظفح

ببسلاوربكنادعبملعلاذخاناباناريسلاىفوناتسبلاىفاخفتنم

ناکوهبابدنعناباتیبیفادقرفلاصهلخاووهضرمهناهللماحلا

نابيجيفنيكسمايكلاحفيكنابالنولوقيفنيرئازامهنوشغيسانلا
دبعیباهیخاىلانولخديمثهللاءاشنااهءازجايندلللعجناباشاع

نمماقفملعاهللاومهجورخدنعنابالكلذنولوقيلبهنوثدحيفهللا

ناكوىلشردلاليلخىبادنعملعتفملعلابلطىفدهتجافكلذةضرم

رضحاذامثهتليلدهتجيفلشردىلالزنيمثراهنلارخاىلاهلغشلمعي
اعبراىسدفعلطفةلأسمنيعبسةرمظفحواوغيوىلاعلطحبصلاسلجم

كربخانملاقفنهدعفاذكواذكتيسنلاقليلخوباهاراملفعجرف

صخرلابسانللتفاليلخوباهللاقوهمنغنمةروفنلاىعارلافرعيلاق
ضرمءابخیفنابادعقوكنامزريذنتناوريذننامزلكل
ةمامعىلعءابخلانمتعقوةرطقلوافرطملالزنوىردجلاديبعلاهيف

هتنباجوزالاهقالطبهتأرمالفلحنمنعلاسوكلذبلغتشيملونابا

ب١۱۸۵



ةريثكهقفلاىفلئاسمهلوفرعتالنمماهجوزلاقفاهركالوابحانل
اوباوابوجوبلاقفمامالانامزىفصاخلاةيالوىفحياشملاووهفلتخاو
تنافألاقىلارظنتللاقفسابعلاىلارظنفهحالسبتاوهراداولخدف

حيحصلاوهوةديبعىبالكلذلاقليقوكيلارظناالىتحسمشلاعاعش

مامالاىنعيكتراماانيلعبجوانمعلاقاهتذخانمعسابعلاهللاقف

تداكىتحناثدحتينيدعاقديزينباوسابعلاىلعرموهلوقىلااوعجرف
ىفدعقسابعلادعبلوتاملفهرهتنافديزينباةمامعلصتسابعلاةمامع

نباةمامعحسمتهتمامعتداكىتحناثدحتيديزينباعمعضوملاكلذ

سابعلادعبهولوالوسابعلاهللامحرلاقفسابعللهمالكركذتفديزي

ةعبسزواجتيالفزاجنافماياةعبسنمرثكاايفثكمينالهللااعد

هلناکورهشاةعبسنملقاثكمفماوعاةعبسنودفزاجنافرهشا
ةداعلاكاميلاىتأفاهجوزتواببطخفةبيقفهلاصةأرمادنعملعسلجم

تقلغافكحاكنتدقعوكيلونمكتجوزتلاقفهلتنذأفنذاتسأف

نافايعدمترصنأألاوكلانحتففكتنامابلخدتتنكتلاقفبابلا

دقونيماكناهلتلاقليقوفرصنافالاواجوزكبانيضرةنيببتيتا

نعةرماأسوةلولببهتجوزىهواناباتنكولوءانمالاىلاتجتحا
ريخلاىفةدايزلاىلعةنالفتلاقفةدافالاوملعتللهتيبنيشغيياللاناوسنلا

بابلاىقلغالاقنيتعامجدنعنوكتهنالفوةليتفلاوتيزلاىديزلاقف

كايندلنحلصيثالثليلخوباهخيشوهذاتساهللاقريسلاىفواههجوىف

نموراهنلابمهتمدخصقتستماذاليللابديبعلامدختستناسابألكارخاو
الناتردقناوهازجاباتوهناسلبكلذخسفوابرلالمعىلعقفتا

نابضغوهویدوہبهيلعلخدولعفافرجشلاسرغىفالاتوماكلصي
ایفیرتالناىلعكسفننطوفايندلارماىلعبضغيالكلثملاقف

تقوناكليقوابقوحللاديريدلبىلاهتعاضبمدقنمكنكوكرسيام
زفحنيولفتحيليلخوباناكوةسنؤمنباهعمملعتيليلخىلاىلعملعتلا

س٦۱۸



هبافافختساسكعةسنؤمنبالخداذاونابالخداذاىوتسيوًاتيو
نباوهللملعتينابانالاقفكلذىفاولاقسانلانابهئابرقضعبهمالف

دمحمهخيشلاهلثممدقتوسرفتاكرمالاناكوهبىذؤيلملعتيةسنؤم

ةلولہبهتجوزتناكوهدنعسنانبورمعوليلخوباملعتينيحسناينب

.ةرشعنسحوالمعواملعهقباطوهقفاونهم

اذانادوسلانمبلجتنالبقابنعليقو‹ةما‹هلازغهدعبهدلبيفو

ملستنالبقاهلعجاهيرتشماہبلجاملفاہنطبیفتبثیالوهتءاقمدلاتلکا

اهسفنىلعتدعقةءارقلاتعمساذافقابالاةيشخديبعلاعمةلسلسىف

اوغیولهانملجراهارتشافتملساوتعمتساواہیتبکرىلعتکربو
رضحتفتفرصناهلایعمانوماناذافراہنلاباهالوممدختناابادناکف

طخباهتدجوفريزرونتىفريخلانبهللادبعدمحمىبادنعركذلاسلجم
فینامہنیبوءافوءاروءاياهدعبءازوواونيبءاربزعلاىلانبىحيانمع
سلجماىضقنااذافلابجوباقعوطوبهودوعصهرثكااليمنورشعو

اشنادقينيحابصمدبتوىلصتفمولعمفهكىفاهىلصمتاتفتعجر
اهقتعافاهديسالنطففةالصللمهتظقيافاهلهاتتأليللارخاناكاذاف

.ادحاواحابصمقتعلادعبدجتواهلعفىلعتدامتو

اهقفواملععمجرايخألاتاداسلانموهوىتغيوتلانسحلاوبامهنمو-
اوکحضيف.تقہنتمدقاملکورارمعبسهلناتاىلعجحوامہبلمعو

فرشاحبصااذاريسلاىفوةجحلامكيلعتماقادقومككحضااملوقيف

لقولتیوهللادمحيفمعننولوقيفداروايءامنملهلوقيفلبجلاىلع

هلاؤسنمٍارولارجضو(١)يالاساروغامحبصاناميارا
ةلصلصالااورصييملوسيوراغدقورثئبلاىلااورظنفالبامويهوباجاف
.نبطلا

۳۰٠كلماةروس(١)

۱۸۷ےہ



هلواحاصالجرناكريسلاىفوىوغيولاجاجحفسويوبامہنمو

ءاملقاوبيطاامشدحانارئبدلبلاىفوامهنيبلدعلاماتفلكتوناتأرما
نأدارأاذإوىرخألانمذخأالإواهتمذخاامهيفكيامايفدجوناف

ةئامعبراهلفلتريسلاىفو‹امهبسكيمثامهطلخيفنيتقشذخأامهبسكي

ردنالخداہیفوهتالصلمکتسایتحهلاببرطختملوةالصلاىلاماقفرانيد

عجریتحاهظفحفريعشةبحهتيزركىفدجوفجحلاىلارفاسفمتيلا
اهدجوفاہبلطیفجرخفاهاطبتسأفیقستستهتمالسرااهیفوهلاهاطعاف
ةيشخةبرقلاذخأواهسأرتحتهليوارسلعجومونلااهذخاوتحارتسا

تفرعوةبرقلاتدقفوتطظقيتسااملفةبرقلادقفنمشحوتستنا

تيبىفهسفنلزعايفوةنجلاهللاهقزرىديسلعفاذهتلاقليوارسلا

.اهتبونىفلعفتلفینیتاتناامکنمبحانمهيتآرماللاقوليماةيشخ

نامزیفهنایتایسوحيحصلاوهونيمجسيوليقونيمجزوبامهنمو
تعقوةدشناانباحصاضعبركذكانههرظنافمصاعةيرذنمرماعىلا

حوصتواعوجاوتاموسانلارضاىتحاطحقوءالبوابدجوةسوفنلبجب
هللاوعديهدلوىتاردسلامصاعىلانيمجزولسرافاميشهراصفتابنلا

عجراهللاقهغلباملفهتحرمہیلعلسریولبجلالهاثیغیناهبغريو
ملفهللاقامبهدلاوربخاوعجرفةمالعالراملودعبةهحرلاانتأتم
لاقفاضرممصاعمنغىفدجوفةدمدعبهلسرأمثاقيضالارمالادادزي
الاهابالصيملوعجرفلبجلالهالهللااعدفةمحرلاانتءاجنالامعن

هيبالهعفريجيضنمحقارعهلعفددقوريرشعالتالاوريرهةيدوألاو
قورعىلعلاقترطفاامىلعهللاقفهدلاولهعفدفمنغلاكلتنم
نمتعزنهنمتلكاولهدلاوهللاقتابنلاروذجواهروشقوراجشالا
دعبیلوتمٹاهلئمرماعیبابقانمیفیتایسوتیورغاتنموهوةيالولا
ذاهلهيخاملستبحلفانبدمحمناظيقلاوبامثركبوباهنباحلفامامالا

.قرشلملابدمحمحلفامامالاةافوتقوناك

س۱۸۸



هعرووهملعلحلفانبدمحمىلعاهفالتخادعبةملكلاتعمتجااملف

مالسالارومادلقينالحلصيلدعضاقساماهيفرظنءىشلواناك
ىبأنبهللادبعنبدمحمىقنلاملاعلاىقتلاخيشلاميدقتبهيلعاوراشاف
ارمآىهانملاوملاظملاعمقلامزاحهللانيدىفاديدشافاقوناكوخيشلا

قحلارهظاوةريسلانسحانادعبهغلبركلهسفنلزعمثفووعللاب
مجممهقافننالقاسفلاعمقوقاوسالاحالصاللبجلاةسوفنتدرجنو

نعنوہنيوفورعلابنورمأيمهررضمظعومهداسفرهظوةنتفلاةدم
اوبقاعىتحمهيدياىلعداسفلاهللاحلصافقحلارانمنوميقيوركلللا

اهتقاطقوفاہيلعلمحيناهتبادىلعلامحلااوعنموةاشلاخفنىلعباصقلا

هرمعونيعبراللاوحنهتفالختناكودجاسملاترمعوةنتفلاةدامتعطقناو

ةزانجنفدغارفرظتنيةيزئانجلاىلصمبامويهتيأرريغصلانبالاقهئاملاوحن

دلجنمةداسوهلتعضوةعبرسأرلاوةيحللاضيباسانلاهوجونم
لاقعفرتةمالظنوكتناالاهسلجمىفدحاملكتيالسلجاذاناكلاق
ةداسوىلعسلجعماجلادجسملاىفسلجاذاواتيكساعروادهازناكو

ابيكفلأولمعلاوملعلاعمجواميلاسلجيهبفرعتةيراسهلومدانم
مهسفناىلعهولوفنوملسملاعمتجاحلفانبدمحمناايركزوبالاقةريثك

ةميظعةياغلضفلاولدعلاىفغلبوفالتخاهتيلوتىفمهنمنكيملو
امہنعهللاىضرنهحرلادبعهدجةيالوالاهتيالوبلدعتالةسوفنتناكو

نوأرقيةفئاطهلوحنورهسيدجسملاكهرادبابلعجتةسوفنتناكو

عرواةريسلانسحناكوملعلانونفىفنوثدحتيةفئاطونولصيةفئاطو

نينامتودحاماعتاموةريثكبتكنيفلاخلاىلعدرلاىفهلوهنامزىفنم

اغلبمملعلاىفغلبوارانيدرشعةعبسنيعلانمهتكرتىفدجوونيتئامو
دقواهدحواباتكنيعبراةعاطتسالاىفعضووةريثكابتكفلاواميظع

هيلعدعقهناحلفاهيبانعركذواميظعاغلبمملعلاىفغلبمهتيبنامدقت

هقفلاوةغللاومالكلانمملعلانونفنوملعتيقلحثالثملحلاغولبلبق

س۱۸۹



ثالثالااہمدافتساامفاهرظنبتكةنازخهتتأباهولادبعمامالاناو

ةبطخدعيملليقةيالولاىفمدقتامحلفامامالاثكموهملعةرثكللئاسم

فقوتفهوباهلأسفهراجتللرفسلاةيالولالبقداراكلذعموةعججالوديع

ةريثكناظقيلاىلارابخاو.ابرلامهيلعلخديناةيشخهعنمفةلأسمىف

.اذهىلعانرصتقاو

وباناکوسانلاعروانمناكوىسوفنلاسانرفنبىسيعمہنمو
.ريغصلانباىكحامىلعهينيعبصنهلابقسلجاذادمحمناظقيلا

.ناظقیلاىبابسانلاصخاناكوركبنبدومحممہنمو

اناكومالكلاملعىفةياغناخيشلاناكوىطمللانبهللادبعمهنمو

نبالاقكلذىفابتكافلاوةعدتبلاتالاقمناضقنيوقرفلاىلعنادري

دبعةلزتعملامعزىدانةرظانمللةلزتعملاوةيضابألانيبعمجدقوريغصلا

هيفتسلناكمنملاقتنالاعيطتستوردقتلهلاقهباجافىطمللاهلل
هيفتسلناکمنملاقتنالاعيطتستلهلاقاللاقهيفتسلناکملا

هيفتناناکمنملاقتنالاعيطتستلهلاقاللاقهيفتناناکمىلا

.تئشاذالاقهيفتسلناکمیا

بدالاوعرولاولمعلاوملعلاىفةياغناكوجرعالاةديبعوبامهنمو

ملعلابهلنوفرتعملضفلابهلنورقممهلكهنعلقناميفريغصلانبالاق
لاق‹هيأرنعاوردصهقفلاومالكلاىفةلأسمىفاوفلتخااذاوملحلاو

هعمجيالناكوهنمىلاعتهللعشخاسأرلادوسىفتيأرامفارارمهتسلاج

ناظقيلاابانارشبنبدماىنثدحلاقعماجلادجسملاالاناظقيلاىباعم

هيلاجرخفهجورخبسانلاملعوهسفنبزربوهدارارمالهقدارسبرض
تاذسانلاةديبعابااشاحهلوحمهتيبخااوبرضوءاهقفلاوءارقلا

ادقتفموااملسماماءاجةديبعوبااذهاولاقفةديبعوبالبقأذاموي

س١۱۹۰



ینداوهتجردعفروهببحرهيلعلخداملفناظقيلااباهمودقباوملعاف

نكلوادقتفمالواملسماللاقفادقتفموااملسمالاقفهناكموهتلزنم

مرحلابحاصهذخافالوهلشاعمبلطلةحرابلااهنباجرخىلةراج

ةليللاكلتسبحنمقالطابرمأفهقالطاتدرأفهيكاشهماىنتتأفهسبحف

هکرتوهقدصنمنورضاخلابجعففرصناوملسمثةديبعىلالالالجا

ايدأتذخانميفكلذامناتلقهبلقىفرساامهناسلىلعهراهظاوعنصتلا

ةغللاوهقفلاومالكلابالاعناكولاقهللادودحنمدحهيلعنمالا

برغملالهاناكوبدألانسحملعلاوةنايدلاعمناكوقئاثولاووحللاو

نمءاشثيحاهفرصيمهلاوماةاكزبهيلانولسريوهبنيفوغشممهلك
هسرفةليلفلعقباساباهميدخناهفشقتوهعرونمواهريغوةساملجس
لکاالوماقالفلحوقباسابااياذهاملاقفهملعافلالاتيبنم

املمکوسرفلانعقباسوباعزنفلالاتيبىفدرتیتحبرشالو
وباعجرىتححربامفهنيحنمهدروهلامنمسرفلالكانمصقن
.تنسحانآلالاقفهملعافقباس

سايلاهمساوسلبارطوةسوفنىلعهلماعىسوفنلاروصنموبامهنمو
نمريسلاىفلاقهئادتباىفناكوةسوفنىرقنمهيرقةريندنتلهانم

ىفاحرصاهمسادرمیابیقتلافیجیتیلاةرملزنفةلمجلالها
سادرموبالاقهیلعنهاطعافةدشوطحقةنسىفرجحلاورجشلااهامدادق

روصنموبالاقیضريامكيفدروىضريالامىتفايكنمهللاعزت
بتارملابقلعتلاهسفنىفعقوفىنيشغاباعدنيحتسسحف نمةيلاعلابت

نيملسملاروماىلوتنادعبناكومدقتدقوخيشلاةكرببلمعلاوملعلا

هسفنىلعةبرضالوالبنىقتيالوةلغببكريوودعلالاتقلجرخاذا

جرخوةيارهلسکنتملوشیجهلمزملوهبعقتالوهبوکرميلعالو
لزنوهيبابهذمىلعناكوةغاوزىلابرهدقوفلخدلوبلطىفةرم
لاقفهنمفلخدلوعنموهتعفادموهلاتقىلعمهيأرعمتجافاوميربمهيلع

١۱۹



اوراوکرتتنامکللهةملسابایمسینسارہبینبخویشنمخيش
ةلامعنممكجرخيترهيتبمامالاىلااولسرتواةبرجةريزجباونصحتتو
مکلليفکاناوةسوفنىلامكبحاصاوعفدتواالماعمكلدرفيوةسوفن
ىلعمهرماعمتجافماقفهيأراوهفسفهللامكحوقحلاهيفاوزاجتيالنا

ارشبمہنملتقوهللامهمزهفبرحلاهوبصانمهغلبااملفروصنمىياءاقل
نمیشرامثاهروصقضعببنصحتفةبرجىلافلخدلولخدفاريثك
لجرلاعطقىهوةلاسمتعقومثهنجسوروصنمىلالهعفدفهدنعلز
یظفحفوعجروباتمثبقاعلانودلاقفعطقينيانمهولاسفدحلاىف

سابعلااباناقيقرلانباركذوبيبطلانبثيبخلانببيطلاىمسي
هاقلتوبرغملاداراوابهذلمحهئامرصملامتيبنملقننولوطنبا

مہمرسایلعنموهلاجرنملتقوهمزهفسلبارطبحاصبهرقنبا
نيعبراوةثالثنولوطنباهرصاحوابنصحتوسلبارطبهرقنبالخدو
جراخناكوابستحمماقفىسوفنلاروصنمىلابسلبارطلهاثاغتساواموي
نولوطنباهللامزهفافلارشعىنثاىفروصنموباهاقالفهتيعراسلبارط
ادهزواہنعاعروتائیشنولوطنبالاومانمذخأيملوهباحصارثكالتقو
.هتصققاتسوالمحذخاادحاوالجرالاايندلاىف

سايلاروصنمىباىضاقىسوفنلاىنكاسملاحتفنبسورمعمهنمو
قبسلابصقزاحورخافملالكزاحلبرخازلاملعلارحبسابعلاوبالاق
سابعلاوبالاقاظفاحماطاتحماظفاحاطباضناكارخأتمنسلاىفناكناو

امعملعلاىفرحبتلاههليملوملعلاةساردنعهللاىفةدهاجلاهلغشتم

ىلعطبارمثدابتجالاوسردلامزالمومحلاكلتةرداصمنمهيلعنيعت
عيبرلاوبا:لاقدئاقعلاوعورفلاىفتافنصمهلسابعلاوبالاقداهجلا

هللاامهرريخلانبسكامدمحمىبانعهللادبعدمحمىباخيشلانع
عورفلالئاسمزرفينامزعومههناانغلبوهنامزةياغالاعاسورمعنا

عامجالانمناكاموةنسلانمطبتسااموباتكلانمجرختساامنيبيف

ةيانعلاهجوكلذىلافرصوسابعلاوبالاقهلصاىلاءىشلكدريف
۱۹۲



لاقةينملاهتلجعاوعئارشلامولعىففنصال!زارطهفيلاتنوكيىتح

ىبارضحمبمكحلاسلحبىفنالجرهيلامصتخاسابعلاوباوعيبرلاوبا

داعافتکسفباوجلابولطملاهددرتسافةجحلاببلاطلاىلدافروصنم

هحمروهلجربهلكرفهيلاماقفهددلهلنابتسافلعفيملفداعامثتکسو

اولاقهذهكلاقفهعباصاعمجفلجرلاىلعتلجعءاسلجلالاقف

روصنمىباللاقىثدحاولانمددعلاباًؤدتييملثيحةلجعهذهالاق

نعاطلاوقحلاعناملتقسايلاايىنعكمتاخذخفثالثبىلنذأتملنا

موقىلاروصنموباجرخريسلاىفومهتاروعىلعلادلاونيملسملانيدىف
مهيلعنيعطاقلاوريعلالهانيبرمالاهيلعهبتشافاريعاولكامهناعم

ةفصنعريعلالهالاسهاتااملفهيلاعرسيناسورمعىلالسراف

عيبرلاوباوسابعلاوباكلذركذوقحلاهلزيمتفنيرخألالأسومهتعتما
هقفرلاباحصاءالؤهسايلاللاقهناسابعلاوباوعيبرلاوباركذو

سابعلاوبالاقمبلاكنالاومهسبحنعكلذبىنكيكفايضاءالؤهو

هللامهرسوطامونيرجاينبدوادةرمتاذهعمسلجعيبرلاوباو

سورشلهااورکذوبذكلاوقدصلالهاركذمهنيبىرجیتحاوثدحتف
لکةداهشهزاجاسورمعرهظافنوبذكيالسورشلهاناخيشلالاقف
الاقذاامكتداهشبتمکحامنالاقفكلذىلعهابتاعقىسورش

لاقىقتلاولدعلابنيمولعملاريغةداهشبمکحلانعفقوتفكلذديرنال

اذههيلابسنيواردقلااذهىلازواجتينانملجاسورمعسابعلاوبا
دلبلالهاعيمجبذكلانمايربذاافزابتكلذامرهظاهلعلونوابتل
ناعجرياقيرطاهعمكلسفةصقانلابامههجوينابداتواليصفتالةلمج

وبارکذولئاضفةلمجهذهوخيبوتالوةئطختريغنمباوصلاىلاهيف
ةكماومدقهباحصاواسورمعناريسلاىفركذوسابعلاوباوعيبرلا
بحرواوملسفهباحصانمسلجمیفبوبحنبدمحمىلعاولخدفاجاجح
نعسورمعهلأسةركاذمللاوأوبتاملفسنجللاميظعتمهسلجمىلداومهب

اذهفدلبلااذهنمءيشىفصفحوباناکنابوبحمنبالاقفةلأسم

۱۹۳



هوندیفدازوهسلجمبربحنباعفرفلئاسلاوههلاولاقفهنملاؤسلا

نماذهبوبحمنباراقفرثكاوءامدلالئاسمىفهلأسيسورمعلعجف

اوظفحاهباحصالسورمعلاقفلاهجموقىفهبنلعيالفملعلانونكم
اماوملهسررمعلاقةسوفناومدقاملفباوجلامكلظفحالاؤسلا

باوجلامكلظفحالاؤسلااوظفحاكلوقالاانعمقبيملاولاقملفكت

رصاهمىلارضحمبلجرهلأسريسلاىفواباوجوالاؤسامهبماقف
لاستلاقابحاصهلملعيملوباتفاجرخنولیطنبالامنمذخانمع

دعقااللاقفرصاهموبابضغفهبقدصتفهرماكايعانافهالومنع

نافدعقافدعقتناتدراناسورمعلاقاذهلثمبهيفىتفيسلجمىف

یباتومبعمسوايفوهللاةمحرنمادحااوسيؤيالنانيملسملانأشنم
هديیفاھکسمفیرخالاسبلنعلهذوهيلعنىدحاسبلدقورصاهم
ىلعغرمتفهونفددقوالامهكرداامفعمالاعيظفتواعجفتوالوهذ

لاهجلالاقفةينيدلابئاصملانمىنعيىخاايكلتنماكلاقفقلا

رصاهمىلادلبنامطافالاهجىنعاةيويندلاروماللهولوأتوهنمحارتسا

هعموباهولادبعمامالاىلعىناسارخلامناغنبرشبمناغوبادفوامو
لبجىلعزاجوةديبعىلاةذمالتنعاهاورىتلاهقفلاىفةروهشملاهتنودم

هيلعلمتهتخاواهخسنیفذخاواہنمةخسناسورمععدوتساوةسوفن

عجرامفملعلاءايحاىفاصرحلقتنيفسمشلاهكردتىتحعضولملامزاليو
ةطقندجوف(١)اءزجرشعىنثاىفوهواهخسنلمكتسادقوالارشب

ياغلانينرقلاءاملعنميلاسارخلامناغنبرشبمناغيلاملاعلامامالل«هنودملااباتك(١)

ثيداحألانمريثكىلعىوتحي‹اءزجرشعىتنثايلعقيهنودملاباتكو‹نييرجمحلاثلاغلاو

عيبرلاوةديبعيناورياجلمعلاوملعلاباطقاىواتفبنوحشمهنااكعيبنلاىلاهدنسلل
نبدمحمبطقلامامالاناىتحةرتفذنمدقُفباتكلااذهنكلو.مهنعهللايضرمهريغو

ةييرقلاةريخالامايالايو«اهيلعةيشاحعضوبماقفهنمةعطقىلعالإرثعيملشيفطافسوي
هکسانموجحلايفدحاوءزجىوسفلختيملوباتكلااذهنماءزجرشعدحاىلعرثع

.هللاءاشنابيرقلالبقتسملايفرهظيناىسعو

س١٤۱۹



املفملعلاقراسىنامسلاقهذهتقرسلاقفسیرارکلاضعبىلعربح

ةيضابالاابعفتنيسورمعةخسنتيقباتكتقرحاوترہيتبعقوامعقو
كلذوةيلعنودمتعيبوغلملابناويدريغنمبهذالهاىقبلاهالولو

هتثرولاهعفدوبانکیفهتیصوبتکوهنوهتیننسحوسورمعةكرب
دنعنظاكلذوهللاىدينيبمكميصخاناوهنومضمباولمعينامهرمأف
وباوسابعلاوبالاقوهللاهجردهشتساهيفوودعلاءاقللونامىلاهجورخ
ىضقوربكاملفهتفلختساودهملاىفهيلاتصواسورمعماناعيبرلا

نمدجيملفالماافوعديلاهالوتيلهلأسفجحلااهيفدجوهماةيصو
لبجلهانمنوملسملاناكوابنعجحفاهباهالوتفةأرماالاهباهالوتي
ركذوةيرذلاوءاسنلابنوجحيمهناواجهنمهاكزاواجحسانلارثكاةسوفن

ريغنعجحنماولاقاذغواروكذىبصةئاثلثدحاوبكرىفدلوهنا

نوميمىبالناريسلاىفو‹عيبرلاىلامالكىبتنا‹كلاهوهفهيلوتم

سابعلاوباوعيبرلاوباوايركزوباركذوهللاءاشنااهيلعفقتاكاهلثم

اسورمعناایرکزوبالاقكانهدهشتساونامبةميزملاتعقوالاسورمعنا

ىلعهلاوردقيملوقباسسرفىلعناكومبنعدوذيوسانلاىلعىمحي
مهارباهللاودعهلاسفاريسأهوذخافرثعفاہيلاهورطضاالابحاوذختافءیش

ادباىنماهعمستالةملكلاقفوفعلاهبلطيناةدوسملاريمابلغالانب

اوغلباملفديدحلاضارقمبهوعطقفىليوارسنمىنيرعتالناكلأسانكلو
هوذخافقباسسرفىلعسانلاةقاسىجريسلاىفودهشتسالحكالا
الةملككلتلاقهوكرتيفهيلعوهامععجريناهوبلطولابحلاب
ىفوهيلعهللاةحراديهشتامفنيقفرملاىلاهيدياوعطقفهللابقحلاىتح
تيأرولهوخاهللاقمدقاملفةنسنيرشعملعتيبرغملابثكمريسلا
تناكوكنيداوملعتيافارجاتيأرولابيحمهللاقكنيدادفىفافارجا

تفاخفءاسنةدعىفةريساتذخافونامتعقوترضحوةملاعهتخا

نماهسفنىلعةدحاولكفلختستناترمافقاسفلانمداسفلانهلع

ب١۱۹



لهانمنيملكتملانمخايشالاضعبهيلاثعبوءوسباهدارانملاهجوزي
فورعملاباتكلاهيلابتكفلوصالاىفاباتكهلفلؤينانازف
نيباتكلاعضويذلاوهويلازفلاهاراملفةلاسرهيلابتكوىسورمعلاب

يباعمجرخاميفوىنمىوقاىسوفنلالاقمالكلالوصابنيفورعللا
الاہیلعتمدنالاقلبجلانمهتلغبىلعءاملابنوقتسياوناكورصاهم

اہيفورصاهميلاعوجرمدقتوةالصللاومميتواهوكرتفعيبرلالكااهعفني
ادبعناببسلاویبافعوجرلاهوبلطفثدحريغنمءاضقلانمعزن

طعألاقفارضاحرصاهموباناكوكالومعمحلطصالاقفهالومىكتشا

هتوعدتذفنفكريغهيفدروناكملاكلذنمهللاكعزنهالومنمهقحهل

نمةقاوذلاةلقلاقفمهيفغلياذامهربختسافاينارصنادبعهلنایورو

.ةفرطلا

.ایقتمالاعاخیشناکوىسوفنلاىنكاسملامهاربانبتاردسمهمو

یفلکاتلهاہنطبیفرخآیقبوادلوتعضوةأرمانعلئسريسلاىفو
تخاتلاقفخيشلاسعنخايشالاضعبلاقفمعنلاقاراهنناضمر

هلوبلاتقشنااذالكاتاهاندجوهمالكوهملعسعنيلسعنناسورمع

دلبلانعديعبءامىلاتبهذحبصااذافةنسقشىفاهنباوبوثقشىف

افيصوءاتشكلذكقابلالسغتوتلسغامسبلتمثبوثلاضعبلسغتف
هللاعسوفبوثباميلالسرافليلخنباكلذبعمسفكلذىلعتربصو
.كانهنمهيلع

خويشلادحاسابعلاوبالاقعرولماعملاعمالسالاىفردقلامظعخيشلا

ةياغلاغلبىتحرمعورسلاوةينالعلاىفنيصلخلاربلالاعفاىفنيدهتجملا
لوقيناكوهدعبشاعوباهولادبعمامالانامزىفناكومرلاونسلاى

س۹٦۱۹



الوناوخالاىفالوىسفنىفالوهديرااممامالاىفدجاملىتحتشع
حونوبالاقهيفاناامىنحيريناهللااوعدافةليبقلاىفالودالوالاىف
ةالصلانمىدسيناكامنعرصقوهديباملقوهمسجفعضامهلعل

دقوهفرعنماودقفامىلعكئواهمالبابشلاناعيرىفكرداامدقفو

ناريسلاباتكىفوسابعلاوباوعيبرلاوبالاقواباستحاهباصااممتك

لاقكلذنمتلوامهلتفصووضيحلالئاسمضعبنعهتلأسهتنب
هبتنافةمايقلامويهللاىنتقميناكنمتيحتساناىشخاتلاقىيحتستالا
ردقلاةميظعتناكوسابعلاوبالاقىتينبايهللاكتقمياللاقفخيشلا

ىهتلاقومهلاوقانملضفانوملسملاامويروسموبالاقمالسألاىف

ماسجالالضفديرتناالاماوقاىقبتونونفينيملسملاناللضفامحلاوقا

لسغنمامويامبايثارشنوتاقولخلالضفاملعلافالاوضارعألاىلع
تينتلاقاهئافصوبايثلاةيقنتلثمىبلقرهطهللاناتينمتخيشلالاقف

لاقهالومىلاهلسرامٹبایثلاهذهکهرهطافیدیبیبلقریهطتنوکینا

انيدياانمزلةنتفلاتناكاذاهمالكنموىنامالاىفولوىنمغلباكنا

ناویحلانمائیشدسفانملاقوهللاىلاانبولقرماانلكوواننيعاوانتنسلاو

رصبافهلزنمدجسممادقطايسلابالجربرضيهناريسلاىفوهؤارشهيلع

جرخاىتحءايحألاقحجرخااللاقفدعبىلعةربقلاىفىشميالجر

هلمتاوهللمکامثداوعالانيبلوالاوهبرضفهبیتوافتاومالا.قح

دجسلملاباذوبنماودجواهيفوهللامهجرمشدعمامتنماذهوقحتسيام
هيفوهىذلارجحلانملضفاهلراتخنامالاقفهرماىفسانلاعمتجاف

ةميقلابهذخانكتملواةميقهلناكورخديالامىطعااذافهرمأىلوتف

ىتحهكرتيكلذدعبناكفيمعايرانمتيلالامناهلليقفذوبنمللاعفن

اهدراتلاقفاقحنوعبسكيلعهلنلكجوزاهتنباللاقوهبىمريفدسفي
.اذهونوتکرتیہنناوتلختمارماناوتبجااعدناٹالٹیا

س۱۹۷



هيبنتلامدقتوفسوينبباولةزمحوباهتلاخنباونوميموبامهمو
ثكمرخآلاامشدحارازاذاامهرابخانمورماعىلابفيرعتلاىفامهيلع

ناحرشنيوهدابعلاىلعنانواعتيوملعلاناركاذتيمويىلاموينمهدنع
ةزمحابالزنملالهانمةأرماترازوهللاىفنيوخااناكومالسالارماىف

سلجمتتأفطانوداىلاتبهذفهتطبتسافهمايقترظتنافادجاسهتفلاف

ياىلاتعجرمثترازنمطانودایفترازفقرتفایتحروسمییا
ترضحالريسلاىفوعومدلابنافرذتهانيعوناككادجاسهتدجوفةزجح

جحلاالااهذفنافدهملاىفوهواہتیصوىلعهتفلختسانوميمىلاماةافولا

لهلاسفةدحاوةأرمادنعاهتيالودجوفةيالولالهانمىهلهلاسف

رفاسفكلاهىلوتمريغنعجحنممهدنعواهبهلتفيملفاهباهالوتي

جحفهلصخرفهلاسفىرصلملادابعنبهللادبعىلعلخدفقرشملاىلا

راجشالکأيهنالمحللالكانععتتماهناودابعنبابفيرعتلامدقتوابنع

هعمولبجلابتعقوةدشوطحفنمنوميموبالحتراريسلاىفوسانلا

مامنمهدجووعدوتسملاهكردافةيقيرفابلزنفىسورشلجرلةعيدو

معاطملانمنوميمىباللحيامهلأسفخبطتاملكأكللحيالنوميم

قرهایحیماهتجوزللاقفارانيدنيرشعخيشللىطعافهربخافهللحيالو

اهلكانمزوجعلاوخيشلاهلضفبهللامصعفهتنفدوهلترفحفةمربلاىفام

هترخارمابلجرىلعكبطخاسالاقوىیحيماناباهيلعبطخو

كيلعهللاىضقنافهراغىلاءامةيقاسترسكناوهايندرمالنالسك

نملزتاملفاهبلجفجاوزلابامهنيبهللاىضقفكيلعاهحالصفهجيوزتب
اوركاذتفهنأشترغصتسافلبجلاقوفنمةبقلانمهيلاترظنفلبجلا

الالبجلاىلااوعلطامفتلاقمويىلاموينماونكمفمولعلاقيرطلاىف

لجرمدقتليقواہتنسیفبایثةليدعلمعتليقوايديلمعبهيلعهللا

س۱۹۸



لجراينمجرخاهلتلاقفميدقتلاقحتسيالوهوسانلابىلصي
تناكفهتذبجفضرالانمكيتاياثرثكاءامسلانمكيتايالئلءوس

رذحلاوفوخلااہنمسحفامويقيضمىفهتقتلافهرشنمافوخهنمرذتحت
رومالةميزحتناكوةنجلاهللاكقزرانكللكالولوكنكماكىزوجلاقف

جحلاقيرطىفالجرتعماهنااهظفحةرثكنموايندلاروماوىرخالا

افزنملهانمةأرمااهتسفانواهلكاهتظفحفاتيبنيناثةديصق
تلاقفالايعلةوالحتمدقتحبصااملفلہتسادقلاوشنابتعمسف

بارغلالهاباعدولاولکتلاقحوفتعركقبطلنوكيناتفخاهتم

بارغلاباننيدانذخاامتلاقفىيحيماربخلاغلبفةفشلاةبوقثمةماوا

مويناکونوميماباواہينعاناباامهرازواهلعفبهللاامهحضففةمالابالو

امسبتفاركاذتفهتأرفاببطخنيحالركذىتلاةيقاسلاحلصتاهدجوفرطم

نبحهتعيشداهشتسالابنوميمىبالهللاىضقاملفاهحالصاىلعانواعتف

نكلوهنمغرفدقعكلذلاقكتمالسبتكيناهللاعداتلاقجرخ
افهكهدعبتيقبدهشتسااملفةنجلاىفىلةجوزكلعجيناهللاعدا

ةليلىفنيسماةبازعاهدنعنوعمتجياوناکفرايخاللیوامومالسالل

بينمنبافسوياباتدقفتوةدابعلاىفمهتليلنويحيونوركاذتيهعمجلا

لغتشاهنارذتعافایركزاینامادعبرفكاتلاقفكلذدعبهتقالفةليل

بینمونبلبهوخاوبینمنبفسويوباونزالجابسخبنمهبايثلسغب

فلۇؤمنمبئاجعلانموىقيياميفهبغروايندلاىفدهزولمعوملعراد
بينمىنبتامارکىلعمالكلاكرتفيكممقانموةسوفنءاملعرابخا

بجعلاىفدكأوسابعلاىنبركذكرتهنمبجعاومالسالاىفمهترهشعم

نيحعاضوفلاهلعلوةدحاوةزوحىفعيمجلاوايركزىلارابخاةلفغ

هيبنتلامدقتولفغوهنعلهذفمهبقانمهيفىذلاساطرقلاوباتكللعمجلا

.راصتخالابىضماميفمہلع

نمتورفییحيماىلعًأرقتهرئألهانمةيرارعرلاةركاشتناكو

س۱۹۹



امهسنورشعونانثاهلىطعيسرضلاىلععقيامرادقماملسممعطا

لوانممهعسولفصنلاكلذايندلالهاىطعاولوةنجلاىففصنو
ناةنسايلعفلتختوهمعطيءىشىانمرسفتملفاهرخاىلاايندلا

عامجالانيحلهذتواذاللاؤسلاىلعءاقللانيحتمزعوتركفتتعجر

ییحیماتغلبیتحاذالوقتیھواہتیبنمةجراخیھوامویترکفتف
لاؤسلاناكملعانموتلاقهلامنمماعطبيطانمتلاقاذاممتلاق
ريسلاىفوكسفنىفىقبهناهرسفاملنيحتملعىيحيماتلاقكلذىلع

عنمفنيسمالهاضعبدنعلبجلابعقواملواحلاصلاليلخلاباتكنا
خسنينادارانمتلاقفةرمابيلعهضرعلبهتذخافخسنللهئاطعانم

.تاي

نيظفاحلاةيقبيسوفنلايروطغبلانسحلانبتاردسمساقلاوبامهنمو
هاقسوهعبنمنمملعلاذخانيخسارلانمناكلبنيدلاوايندلالهاداقعاو

همالظادعبلبجلاءاجرانمكلاحلكءاضاهقحتسمنمناشطعلك

دجسملاىلاناباقبسيناكواوغيوبنابادنعملعتهسامطنادعبهايحاو

ىلعتلستغالاقكاطبااملاقفهاجاففرظنيجرخفةليلناباهقبسف

يلصیفهتلیليفوغیوىلاعجريمثهروطغبنمةليللکيفریسیناکوزجوف
دعبىتفيدعقليقو‹ابيلعهبنلايهوةرمالاةنسهدقفيملوناباعم

وهوبيعربكلالوقيوهوةليلومويليقواميلايلبماياةثالثونامةعفو
نيثالثسانلاملعياهدعبشاعوةنسنورشعوةئامرمعلانمهلذئموي
ءاشناهبفيرعتلاتأيسوريخلانبهللادبعدمحماباكاحلاناكوةنس
مالقأبولواوبتكالاقانعمامكنعتبكناهذمالتلاهلتلاقوىلاعتهللا
هاتأفوناممهنبادقتفاونينسعبراذنمتعمامتیسننذاتمصساحللا
تدقفلاقویدنعافهتقدصاهتقدصناهدلوةجورللاقفهربخبلجر

ىماجلتلااناجوىماجلتالالايموىجدلاةبيشاميسالوىلوتمةئامتالثونامب



انلسيللاقفملعملاوسلجلاهنباتخوةعاضرلانمهلخأوهوىتغزتتلا

لاقفسوطامنبییحییباعمیرخاةرممتخمتءیشانسلجمباوٹنم
لجرهاعدوهعیمجانللاقفحلاصلجرسوطامنباعمتخمثهفصنانل
لاقفابحرميترکنمتاهللاقفایدوہایقتلافہدنعتیبیترکنمتلهانم

دمحمياللاقوهكرتوهنععجرفثالثىلاكبهللابحرالمساقلاوبا

ةثرووءاسنلاىلابسنياميفةدعاقلايهةأرملانابمكحاونامدعبهللادبع

يقابلاناكلذلبقهبذوخأملاولجرلاىلابسنياميفنودعاقلامهجوزلا
دقتعتامساقلاوبالاقفدمحموبافقوتفلكلايفدعاقلاوهجاوزالانم

الإولوقلااذهىلانعجرتللاقمعنلاقانسربكاواملعكنمرثكايا

هيذؤتتناكءوسةأرماهرمعرخاجوزتوهيلاعجرفادباكيلعملسا

نيرئازخياشملاهيلعلخدفلاق‹ربكلاعمررضلاهغلبفهيلعتفرساو
تلاقفيتغزنتلااناجةعاضرلانمهيخاةنباهعموسابللانسحمهيلعو

هلاوعمجفةئيلانسحنمىرأامىلعمتناووسحلاىلعموصيمكخيش
خيشلاةلاحتنسحففرعيالفيكخيشلاىلعاهتقفنأوالاهوطعامهارد

اہیتبکرنیبهسأرلعجيفهلمقلفتاہناتروأهمعطتناتدارااذاو

هبتمرفهلجرنمهتذخألكأيهناتنظاملفنامزدعبهتجوزتنطفف

تامناىلااهعمهلاحتناكفكنطبىلالايعلاتددرلاقفناكدلاتحت

اہيفلعفيناكامةمأللتلاقفةلأسمنعاهالأسفهتزانجءاسنترضحف

.فرعاانافيكفتنااميفرعتالتلاقكالوم

نبهللادبعناعيبرلاوباركذوريخلانبهللادبعدمحموبامهنمو
رشعةسمعيضنمكاباتكعيضنملاقيلثملاهببرضيريبكملاعريخلا

خيشسابعلاوبالاقفريزنوتنمیسوفنوهوريخلانبهللادبعلثماملاع

تناكاريثأالضافاملاعناكوصالخلاكلاسمىرحتملاصالخالاوىقتلا
لثمالاعرشععيضنمكاباتكعيضنملاقيهببرضتلاثمألا

س٢۲۰ےس



ليقفهباصاالاعسناسابعلاوباوعيبرلاوباركزوريخلانبهللادبع

حابصلكهيتأيلعجفةقانحلفادنعوءاودةقاننبلىلعروطفلابحبصتلا

اٹوثلممدقيءادغحلفالاقفهنعهلأسفهنوتیزلصاىلعاتیزاموی

هتیفکافمدلااذافاهتعفرفهدیدحيديباصافدیدحببوعشمءانايفتیزب

ءاملعلاتناكوكديتعفرنأدعبالإلسيملمدلالعلوتأطخالاقف

دحاوهجونمةراهطلاواهجونيعستوةعستنمسجنلاهجوتاذالوقت

لاقمث۽جرحنمنيدلايفانيلعهللالعجامو‹سجنلاةراهطلاتبلغ
مواسآیقحرخاىلایدیيفنهرلااذهلقفنهرلاتذخااذاحلفال

خسفنيالوتافآلاهتباصاامىلسيلولجالادعبعيباولجالالبق
الاةالصللنومدقياللبجلالهاناكو.ايرخسنوكيالوىعافنتساب

رهجيناكفهعمسلقنفمهبيلصيناكوةنسلابءادتقاملاعلانسآلاىقتلا

انعستامسنوينبىيحيهللاقفهفلخنمعمسيىتحرابنلاةالصيف
ايكعامسفلكاملهللاقفعمستامالافلكتملتناوكفلخةالصلا

لاقفانموقسولجسلجيناكوربكلاومرحلاوفعضلايفدازفسنوينبا
ةئامىلعتامليقمدقتلاكرتوخيشايكفلخانتالصلاحاماضيا

دعبنمقبيملريسلايفومسونبنابانعملعلاذخاونيرشعو
ملعلاملعتىلاريسلاةينلهدازقلعويروطغبلامساقلاوباووهالاونام
عارزلاداصحمايايفمساقلاوباهرازو‹سانلانيبيضاقلاوماجلاوهو

نافنذامساقلاوبالاقفاورضحيملناسانلاكليناةيشخنذؤيملف

كلاتقوكتنسكليدبترئابكلانمةثالثلاقو,هللامهكلهافاورضحيمل

دعبهلزنمىلامساقلااباىتايناكو٠كتلمنمكجورخوكتقفصلها

ةأرماهلزنميفو‹كانهروهشمامهعضوموانواعتيفكانهمكحيفونام

انکُسهيلعتطرتشاویریتلهانمالجرتجوزتانکمیمستةحلاص
تغلباذاىتحزوافملاابلخدفهيصعتنادرتملفهعضومبلطفافزنم

جوزتمثةلوعبلاءوسوهللايفناوخالادقفةبرغلاعماميلععمتجاهلزنم
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ماقافةشحولاهبتعزنوسنوينبىيحياميلاراسوةقلعملاكاهكرتواهيلع
هرثابىلستتلءانايفةلمرىلعهمدقلعجوهلتعدوهللاءاشاماهدنع
ارئبلزنناىلاریداقملاهتقاسمثاہبامضعبلوزيفمومحلاكيرحتدنع

اہبفتلافةفيطقبىتوأفىتوأنيأنمملعفهسأرقوفمظعنابعنباذاف

ةياكحلاوناثعيلاةنباوزنملاهلثممدقتوءيشهللاطخسنمعفنامف
دعقاهنالىلوایهوريسلايفهذهركذواليلقطسباهذهناالاةدحاو

نازوبجيوسابعلاوباوهخايشانععيبرلاوباىلوالاركذومهتمهنطوب
.نيتفلتخمناتيضقلانوكت

وبالاق‹انطويسوفنلا‹دلب‹يفيزنولايناردسلاسنوينبىبحيمهنمو
ركذودهجلاودهجلابهسفنذخانمودهزلاوعرولالهانمناكسابعلا

ءاشعلاوبرغملانيبلصويناهتداعايركزاباناسابعلاوباوعيبرلاوبا

عيمجلطاتحيمثرتويمثهبلفتنيناكامبلفنتءاشعلاىلصاذامثةالصلاب

هناسابعلاوباوعيبرلاوباركذوهللاهرهتداعوهبأداذهفتاولصلا

سیلواعوجةكلاهاهدجوفنيدهتجلانيحلاصلانمتناكوراكزمأراز
الومتمالاعناکوتبکیبادنعتربانریلارذامنمجرخفقمرالااہب

نبللانمائيشهيطعيناىبافنبلهدنعوزوجعلاربخبربخافاليخبًائدر

لخدایتحلازامفعوجلاةدشنماهنانساتقبطنادقواوسحاجلاعف

ىناجنعوجلابتوملانمىذلااذنمتلاقتقافااملفاهنطبىلاوسحلا
فوةالصلللستغاىمجتسمتلاقتدعقاملفرانلانمهماظعهللااجن
بارتلاهيلعدراهبابدجووىفردلاتيلومنبىيحياهاتاىذلاناريسلا

ناكوقابلاكرتيوهبابضعبقلغينامزلاكلذىفعئاجلاةداعتناكو
اهربخباوغیولهاعمسفهلاعفاءیدرهيلعاهراکنانماهضغیيتبكوبا

فرعامهوريسلاىفاذكاذهانمويىلامهقزرىفكروبفائيشالاوعمجف

كلفتيلومنبیحیالوللوقيىفردلادمحموباناكومهخياشمومهدالبب
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مهترثكلهملعىلاةماعلاترقتفاوجحلاىلاتبكوباىضمووداجلها

بصقلاكاهترتكلهسأرىلعحامرلاتناكىتحلاؤسللهيلعنوازيو

قافتلاللهأاينوبذبذمايمناوهللاقفةلزاننعققولاللجرهلأسف

ىرانيبذبذماسلعجكلاملاقفهنمىنوندالاقفهربخافمهخيشقولاللا

اديحوىقبىتحهنعنوضفنيسانلالعجفكنمىرأككنمنيملسملاهللا

لاقفةاكزللاميلحمّوقيلةأرماهتلأسناهلاعفاءىدرنموخيشلاةوعدب

همرحامالسالاشطعىفاهلتقعاشملالاقفتجرخفهلةسبالكيلعهموقا

اوضقاملفهعرزامویاودصحهذيمالتنااهنمو.ةبراهتلوواهاياهللا

.اولكومكيلاهاىلااوعجرالاق

لقدقفکلایخسناکنواسرمالهانمبئاتلانكولصممہنمو

غروزیشغیاماریٹکناکومهخایشاولبجلاءاهقفنمهماعطلكايملنم
اهلعجفةاشىوتشاوهبايثلسغفنزالجاىلاامويلزنوارئازةيناجرالا
ةمالعولاقمثكلذلةيآهللعجيناوهبونذرفغيناهللااعدفةرفسىف

لواهناوةراضلادنعاهجوزوابئاغوااتيمغروزبلكدجاناكلذ
ةرفسلالفساوضعلاكلذلعجفةاشلانموضعلةعضبلاهذهلكأتام

دنعتلاقجوزلانعوسمالابتامتلاقفبلكلانعلأسفاليلعلطف

كلذلكابتأدتبااملوأفايفامتجرخافةرفسلاتحتففةراضلا

غروزتناكومعنلاقةكرتشمةوعدلالعلتلاقهللدمحلا.لاقفوضعلا

اهعروةدشنمسانلاتلاقوةنامرلاكهيفمالسالابلبجلاءالتمانامزىف

ثلثلاوريكاهيلعفصنلاىبنلاورمالاىفاهتوقنمواهتدابعةرثكنمو
اجلثهتحتاودجوفيصلاىفاهشارفاوعفراذااهتماركنمو.ليل

اتخانارکذوةنجلابافنوعدياوناكفاهتماواهتراضواهجوزتضراو
ىدحاللوقيناهنكمااموعيبرلاىلاليحرلادارافتضرماهجوزل
غروزدنعريخلایرخالابلحتراویتخانیضرمتیدعقاهيتأرما
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ةيضقمكلةجاحلكتلاقةجاحلكتلاقةجاحكدنعىلاللاقف
مظعاكلتوةنجلاهللاكقزرلاقفاهكرتاولتراالفكتخاقضيرمتالا

تلاقفهيلعاهلاقفایعدقوبارتلانمءيشلقنديريناکويتجاح

ةنساهجوزتخاتمدخوريسلايفوةنجلاهللاكقزرلاقفةرقبلابهتلقن

تعضواملفعرتستومانتلاهبوثتعلخفتتامفاهقنعنماهقوطعلختم
غروزایلوقیاهرادبرذىلععقودقارئاطتعممضرالاىلعاهبنج

نمىلانيديرتاملاقفعمستلاهتراضتظقيافاولافالخبةنجلاقيرط

یداويفىتلیليفالجرظقيأنأترمألاقوغروزايةكئالملاهبحتال

بيطلانمءىشبىقآدقواهجوززيحتوةالصلاىلاةردابمتماقفمجلزا
ءاسناهترازايفو٠ةنحلاهللاكقزرلاقةراضلادنعدصقاتلاقفتلاقف

یراوجلاندريملفنالیدبانمءاسناهترازمتيراوجولبلاطيجيانم
نغلبامدعبنعجرفنهدرناهللاتعدفنپناکمبنملعيناالونهنيرينا
ترصقاذااهباتعاهمارثكتنهادحاىلعنلقمثلايمأةتسبرقةفاسملاو
برقىلااهدنعنيقبوكلدعبامبتاعتملوافتعدففوصلالمعيف

ناجراىلعنزجفضرالانفيوطيناهللاتعدفديعبعضوملاوبرغل
راجيمتىلعنزجمثنواسرمأاذكوبرغملاءوضولءاملاسانلاذخأدقو

ءوضولالاحيفسانلاونغلبفكلذكطانوداىلعنزجمثكلذك

تضرعمثنحللانمكلةالصاللاقفاهتءارقنكولصمىلعتضرعو

هللانجعاينبجعالاقفاهناسلمجيوقتقطتملواهنقلفاهرازدقوناباىلع

.تريحتنادعباهصخرفةنجلايفكماظع

هلوءاعدلاةباجايفنيدودعملانمناكويتروغصبلاديزوبامہنمو

مسلابكينيعهللارحتلاقرجفلارهااهلاقاذاةفرسمءوسةجوز

اوغلباملفرامىلعاهلمحفيلهأىلانآلاىنلماةليلهلتلاقفدقراىنعد

اربقاشاورفحفاهقنعتقوطدقانابعتاودجوواهحورتضافوالإاهلها



انرمأديزوباهللاقفكلذكاغلامثكلذكايناثاورفحمثنابعثاذاف

لزنفاهوعضوىتحترمااملعفامثانرمأاملثمتنانعدفترماو

.كلذكبارتلاالعاودرواهردصىلع

ىسوفنبسيللیقوادباعاحالجرناكوىنوانجلاثيللاوبامهنمو

لاقفانترقبنبلصقتناامویهجوزهلتلاقنوانجانکسیهنکلیربربلب

دجوفوداجىلاعلطفقحلافعضنمالااذهعقيالىزاكعىنيلوان
نمةعامجوسورمعوىتنميتنمباتكهيفتأالجربرضيروصنمابا
ملعاىتحلاقفسلجلايفعضومانهاههجراهلاولاقفنورضاحخايشالا

ايسانلابرضتساطرقيفداوسبلاقفهوربخافلجرلابرضيامىلع
نافءانمالاثعباونجسلاىلاهدرتلاقخيشايلعفنامهللاقفسايلا

ملفءانمالااوثعبفهبرضيفكسفننمهصصاقفالاوذفنافهنعكلذحص
.هصصاقوهجرخافهريغلعافلانانيبتوكلذدنعحصي

ملعلاملعتعرولاولمعلاوملعلانيبعمجىلوانجلادبعموبامهنمو
ةمادجوفسابدنتىلامدقفرارطنقبسنوييلانبادعسدنعبورغللب
لهاجايسانلالاومامدختاهلتلاقهئاعويفءاملالعجتنااهبلطفىقتست
هخيشعدواملف‹ملعاهللاوةنسنيرشعثكمفملعتلاىلاعجرف

ىنيلوانيتشيعمبينتتادقوكتمالتلقلحيفينلعجالاقفارصنالل

نمءادوسلاامهمفرعااللاقءاضيبلاماءادوسلاخيشلالاققيربالا

لاقهعوجريفنوانجاىلعفرشااملفهرصبلهضغةرثكنمءاضيبلا

ةرثكنماعيمجضعبنممهضعبمهتثروالمهءاضعااولصفواعيمجاوتامول
ريسملانعىہننکمهریغوسابعلانبحلفاوسنوينبديعسوهوهملع

توعيولزنينكلولاغبلاعزفيمللاقفلاغبلاعزفدقهلليقوونامىلا
.تقولاكلذىلاهللايلايحاالفكنامزخيشنوكتوعجرتو

س٦۲۰



مامالالماكلاملاعلالداعلايضاقلاىناجرالاايركزىيحيوبامهنمو

اماماوااحةسوفنمدقالريسلايفواعرووالمعواملععمجلضافلا

نيتحلاصاتناکوكووشاوكوقرحانالوقينايكبتهتخاوهماتدذخااعفادم

كدلولاصرخاهذخاولاقفارانيدنيعبراهلعمجفدلوهدنعدلوتو
ابنعمهمعطاواهلبقيناىبافةيزجلاتذخالمكنوصاناتردقوللاقف

سانلالاوماىفاهناطلسعمطيالدالبلااذهلثمانيأراماولاقاوفرصناو

اولعجوهووشفامنوانجایرتشااہیفوعبرلاءارتشایفاوذخاف
كلذىلعكريغرساجتيمللاقوهربتنافهربخاوضعبهلمحفمنيبامسقهل

ىذلقحلاطعامهللالوقيمكحللسلجاذاوايفوهدرفمامضهمساو

طلخهافلافرجاتیدوہیهاتاواہیفوقحالبجتحااذاجتحمةجحالوقحلا

ةبيطاهلكلاقفةضبقهلدمفخبطريغنماينهلكأيلهنجعفءاماباقيقد

عمتجيالهمايافواهنمبيطاتلكاامفاهتلكاففرتملاىدوميلالاق

فداصفموينيرخاللومويءالؤفلبةسيمرطورومزلهاوداجقوسىف

ماوکرتیناایرکزیابرومزلهاعفشتفةسيمرطمويمرحلاعسات
مالكباوملكتواوممصواوبافةيشعولوءاروشاعجئاوحاوضقيللوخدلا
اومزہناوةسيمرطنمريثكهيفتامبرحبمبنيبهللاىضقفءىدر
ىلعةماتكتراغايفوخايشالاقحبمهفافختسالوهللاقحبمهفافختسال

تکرتبرقیفیرخاةرممہیلاجرخوهللامهمزهفمهيلاجرخفةريزجلا
رکبنیبتنملیقهباحصانملجرهبرض؛تاموهللامهمزهف
هيذؤيامىدلولكرتااللاقفهبرضنمهولأسفقحلاهنمجرخادقناك

وداجىفسانلانيبءاضقللسلجيريسلاىفوهللاديبعىلادنجةماتكو
هفاسملاوناجرانيبوهنیبرارمعبسهلهاىلاعجريوراہنلارخاىلا
هنباركذنلوهللاهجرعوجلاوءايعلاوفعضلانماثالثليقوةديعبريغ

هولودقیییبانبایرکزاباناریسلایفوهتقونعهنامزاخارتنا
اوجرخفثدحريغنمرمعیبانبهللادبعابااوعزندقونيملسملاروما

ةسوفنريسييأ(۱)
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وباتامكانهوريثكقلختامواومزهفمارحلارهشالاىفةدوسملاىلا

نملجرهبرضءايرکزوبابرضوخاشملانمةدعىفىفردلاىسيع
دیزلاقكدعبانلىرتنماولاقةافولاهترضحاملفهباحصانمةسيمرط

داراالاهتنبالهتجوزماتلاقوماكحالالئاسمملعتيهتيأرتيصفانب

الاايركزىباماىنعانزاولاكلتأتفاابىذخايركزوبااہبلبينا

ذدیبنیبرشتالینوانجلاديمحلادبعريطغمنبانماهتذخالئاسمثالثىف
ماياةثالثىضماذاىلستغتالونيغسرلاىلاكيديلءانحلايلعجتالوءابدلا

.كضيحتقونم

ةجوزللاقناهمالكنمومدقتكاديهشتامدقویسیعوبامہنمو

ناكمقفانملاةأرلابقعتناةمالعلاءوسنمءملعهلكىمالكايركزىلا

تبقعافحلاطلاناكمحلاصلابقعتنأريخلاةمالعنموملسملاجوزلا

.ایرکزیبانبایرکزیباناکمهللادبعیبانباایرکزابا
لالحلارعاشمىلعهبنملامالسالاملاعمىلاىعادلامامالاخيشلامبنمو

راصناىلااهجاہنمىلعمادفاريغصةمكحلاىتوأمالسنبباولمارحلاو

كرابلاىفنوبعليناتيمرغالهامالسنبباولدجوريسلاىفواريبك
لفطلالاقةالصلامقاهلليقاذاولفطوهونذؤيودجاسملاىلامهدرف

عجراليقاذاومؤياللفطلالاقىلصتمدقتهلليقاذاوةالصلامقيال

ةبكىبانمملعلاملعتوفصلاطسوتياللفطلالاقفصلاطسوىف
نمباولعنتماهرکذمدقتامةبكىلانمرهظااملفصينكنتلهانم

ةمئالادحاوهوهريغوةقنلانمذخاامزيميالذامثالاةيشخىوتفلا
ىلادنساولوقعلالهالليلدلاباتكىفبوقعيوباركذنيذلاةرشعلا

ىلاقبسيامتءىشناسنالاىلعسيلهناباولةلاسموءةلاسمدحاولك

ىلعواشرعلاىلعوادودحمهنوكنمهللاةفصىفساوسولانمهنهذ

مزجيوكلذكهناهللاىلعةداهشللعطقيملامحراوجاذواذكةفص

n



ديراءايشاسفنلاىفنالجرهلأسمالسلاهيلعهناليلدبكلذداقتعاب

هيلعهللاقفلابحاناكلاهلبقتمولیناتدوواہنعكلأسانا

ثيدحوناميالاخزاربكلتدوعسمنباثيدحوكلذدبيانلكمالسلا

ءايشایبيبحدعبیلاببرطخیهناتلاقادهاجمنتلاسنيحرباجةجوز
.ءىشكلذنمكيلعسيللاقىلابحاناكلاهلبقتمولتددو

دشالاغلبنيحودهملاىفاريغصاقفومناكوتينسكتىيحيوبامهنمو

عضريالهينارصنهماناهتاماركبجعانمودهجلاودابتجالاىلعىوقو
اہنااہتامارکنموناماماهبرقبوامرحمتقاذورتبرشاذاایدٹاف

یفشاةيحانىفابئذترصباوفورعملااهالصمىفىهوردقلاةليلتأر

اتاماركنمونيشلالبقزمريغبزعلاىبانباىيحيانمعطخبهتدجواذك
دومعبكلذىلعاهبرضدارأففجوزلانذاريغبةأرمالافاكلمابوثتراعا

وهاذافتتفتلافهتاطبتسافاهرهظبدومعلاعوقوترظتناواهرهظهتلوأف

افةجاحلتضمفررضهلعفىفاهيلعارماةآرماناهنموتيم
قوقعىلاانلصوياثةمصعلاهللالأسنفاعطقتعطقتفلبجنمتطقسف

.هئایلوا

ملعلانيبعماجلاءاعدلانيبنيباجتسملاىفدودعملاءاثعشلاوبا

نباهيلعلخدهناهتامارکنمءارضلاوءارسلاىفصلخلاعرولاولمعلاو
یآروحتفنادقدجسملافقسىلارظنفهدجسمىفىلاديملاسنويوباهتخا

الناىلاخايلبجلاهللاعدالاقةماركلاهذهققحتاملفءامسلا

سنويوبالاقوكلذلغمرخألالاقفهمايقلامويىلاةدوسملافيسهولعي

ناکوخيشایادعاقلصهللاقفلجرهيلعلخدفاندجسمیفیلصاتنک

ىسفنبتلغتشالاقفهتبجااذامبهلاولاقفهزاكعذخادوجسلانمماقاذا

ءاثعشلاوبالاقوهتبادثورىفكسملاةحيراودجو2هسفنبلغتشاو

متملظنمتكاقلاالواريخمكملظنممكنمهللاىقلاالتوتنسهدلبلهال

س۲۰۹



رکذتلسغاملفهبهدوماعطیالجرهاعدناهعروةدشنمواريخ

قداهشتکرتلاقفیبافكلهتبهولاقفلكالانمبافةداهشهيلعهلنا
لجرلاكلذلىطعاكلذدعبمثعمجاىبافلالاكلذتكرتلاقفىباف

عزنوخيشلالخدهعنصاملفماعطلاكلذلثماماعطهللمعيمهارد

ىببسبكلامتدسفاامنالاقوجرخفكلايعوتناهلكلاقوءاطغلا

بحالمحوسردوعرزلاباطذادصحمثثرحفجرملاىلاةرمجرخو
ملعتلاقفجرملالهانمهناىعداوقيرطلاضعيب-لجرهاقلتفهلمجىلع
مثلمجلاخونهدلوللاقوخيشلاهعمسفلحىفادحالعجنملانابراي

هسلحمنرضحيةنيدتلهانمءاسنناليقوافرصناولمحلاىفاماغرف

ةماركهذهونهزانمىلانعجرسلجماقرفتاذافنهدالوانهعمواليل
یلصيهناهتامارکنمو.الیمنيرشعوةعبرانمديزاةفاسملانالنهوهل

تیدراتةيحاننماهالصمنمةحلاصةأرماهتأرماهتالصبىلصتوهالصمىف

اخاجوزتتالنااهقيقرقتعبتفلحباطخلاماناايفودعبامہنيبو

یجوزتتمثككيلامءييهتناجرخاافليقفابلقهللابلقمثاهجوز
قلخنمنيعداختالاقفاهتيضقبءاثعشلااباتربخافالعدرفتلعفف

ىراوجلاتدجوفرادلاتلخدفةحلاصتناكوباطخلاماايعادخلا

اطيخنہنمةدحاودزتملفحرفلانمنمقفتاقتعمنكنالاقفنجسني
.هيراجرشعةنالثنهو

ایرحتمایقتماخلاصناکولغالهانمتاردساصوبامهنمو
نذؤاهسفنبطاخفءاهقفلاالوخايشالاةرثكهيفسيلهلزنمىفادرفنم
ادلبنكساالفتاردسايةداهشلارضحاوسانلابمدقتاوةالصلامقاو

ىلاصخبامويهءوضوقلعوىنمرغتلادمحمىباىلالقتنافاذكايفانا
لعدمحموباهبتاعفريغنمهحرفنمجراخنمهذخأفدمحم

.باتفكلذ



ىہلاورمالاىفاديدشاعروالاعناكوىنراشالاقاحساوبامہنمو

اعبرایلاونمضانراشاهلزنملهاللاقمالةفمولهللاىفهذخأتالنه
ملسينارقلاملعتوطخلاظفحوناذأآلاوةالصلااعبرامكلنمضا

عجراذاوطحقلاعفتريومكنعبرحلارانًافطتومكقزرومنيوكرفاسم
نراشالهااياذهاملوقيهلخدادحادجيماذافدجسملاتأهجئاوحنم

ةريزجلاىلاارئاسةصفحهتجوزووهجرخهتاماركنمونراشامترص
ناىلالامشلاتاذرخآلاوةنمهيذاحيامثدحاةوبلودساامهبحاصو

لعفااللوقانانمريخلبجقوفنمیدرتاناللوقيناكوالصو

لحلاءامصخلابلطيناكواكاحىنيمرغتلادمحموباناكوهلعفامثائيش

كترجوكتيبقحلاكلحلصيالوهلحلصتالرمااذهنوراهوباهللاقف

ناكوقاحساوباعجرفةنجلاهللاكقزرهللاقهتالصرمابلغتشيىنعي

یبارهصوهونانيامرغالهانمراکزابااموینجسفهللانيدىفايوق
طخلاىفهمنغىعرنعاييدأتنتارسمادجسمیفهنجسفینیمرغتلادمحم
طحومتىلالزنیهکرتیقاحسایبایادمحمیابعفشتفةبانجهيلعتلزىف
هيلعامضقيلجرلادجيامادمحموبالاقهلىبافعجريولستغي

تيبيناةداعلاونراشااغلباملفامحلزانمىلانيعجارناخيشلابحطصاف

ىفوةداعلاةرامحلاتدارأفاطاشلزيملهدلبنالقاحساىلالآدنع

بهذتةرامحلاعدقاحساوبالاقفاىبافهتعافشدرنمدمحمیباسفن

ركذدقوضرالاوءامسلانيباملثماهبابةنجلاهللاكقزرتفرعثيح
هعمبهذفءاملابهاتافهمدخوا.هیلاومضعبلسراداراولهنابهرذعهل

هللاقالكافراثلانمعاوناهيفقبطبقاحساوباىارادلاالخداملف

.ةنجحلارامنمهللاكمعطا

لمعلاوملعلاىفهترهشوىنيمرغتلادورازنبةديبعدمحموبامهنمو
نباىلاهترجلسرأريسلاىفوفيرعتلانعةيفاكءاعدلاةباجاوعرولاو

باببهللااعدوفقوفهطعيملفءوضوللءالابلطيدمحمنبةديبعهتلاخ

س۱٢۲۱



نہبشیاٹالثتلمع(١)اہیفورطملاءامنمبازيلانمهتلقًالمفهتيب

مهمرمهتداعنموهيلعبكرياراهىطعابذكلانببشياثالثولوضفلا
اولاقهنسحااملاقفهريسنسحتسافاريسيالاباودلانوبرضيالهللا

نسحتسافلكايناخيشلاىلعمزعفانيتنانجىلعرمولزنفمتيللوهمعن
جرخفمتیلهیقاسهيلعترسکنامعنلاقنانجلااذهنيتنسحااملاقف

تقلعتفكديحوتتفرعناكنسحاامابيقلةماللاقولكالانمتاو
نشيىاللاوروذحمىفعقيمللاسيملولهنالاهديحوتاهملعيناهب
ماركذارديملوبئذلااذهتيأرلههقيفرللاقفابئذرصبابذكلا

اهوعديةالخماذخاوهتلغبترفنوتلبقاكماهذهىكبيىبصللاقوىثنا

بنجهتاطقسهذهرمعمخيشنمكيهانفءىشةالخلاىفسيلوعجرتلاهب

ەيذؤتناتجوزهلوهذههسفنىلعدعىتحرئاغصلاورئابكلا

ماعطلانمتلكافةالصلابلغتشافاماعطةرمهلتلمعةحلاصىرخالاو

تعنصوءانالاتقنوهتنفدفماعطلاىلارورعزماتدمعفتتامفقانع
ماعطلانسحتسافلكالارعلبقاهدرونمخيشلاغرفاملفرخااماعط

ناىنعتاهلعلمعنروغزماتلاقفاديجاماعطتلمعرورعزماللاقف

كايالوقتوامنعرورعزمامتشنمرثكتتناكوديجماعطلا
وباخيشلااذكونيحلاصلاهللادابعنمتناكوتكسكلفاهبيجحتومشا

ماتناکوهللكلذلمتحيوهبرضتتناكوءوسةجوزبىلتبانمقاحسا
یفاھلھاجرخلاطیجحیانمیھوهللانيدیفہدیدشةعروةملاعرورعز
اهدنعتملعتفريخلانماهبهللاداراالاهدنعنوكتىيحيمااهتبلطفةدشلا

ءاحاذاىيماافتلاقفهيلعتملسوهيلاتجرخفاهوخامدقف

ةنازخلاتلخدنونمؤملاكناوخاءاجاذاونوقفانلاكناوخا

ريسلايفيا(١)

س۲۱۲



اهنأشبهتربخافامويىيحيماارئازىنيمرغتلادمحموبامدقوهللاىلاتباتف

هءاناهلالقتاهعبتوهءاناذخافبجلانمىقستستلتجرخفايفهتبغرو
تفداصكلعلتلاقفزوجعلاربخافضريملوعجرفهلتألمفامبلطف

هطعتملفءالابلطفدمحموبااهفداصفةرمتجرخفكلذكرمالاواهريغ

نسحتسافاثلاثءاملاهتطعامثزوجعلاةرجتألممثلبقاهترجتألمىتح

تلاقةيراجايةعرزمهلللهالأسفةالصلالجالملعلابتلمعثيح

اہیفتبنامدصحینمهللهولاقمعنتلاقاھٹرحینمهللهولاقمعن
داصحلاوسانلانوثارحلاوايندلاهعرزملاتلاقمعنتلاقنزاخمهللهو
نالزنملالهاىأرعمتجافاهمعىلارانلاوةنجلانزاخاوتولا

هللاباجافهللاىلاهبغرلاوءاعدلاىلاخيشلاعجروملزنمنمجرختال

الاجوزتاالتلاقاهنأالاهجوزتفهريغجوزتاالتلافةيراجلاوهءاعد
اشلاقوهتدارافتدارنمالااهجوزااللاقاهمعوىمعبحانم

ىمرنمکرجالانمهلفرجفلاىلارظننمتعمسىنافامويدمحموبا

یمرنمکتعمهلتلاقمثهیعارتناتلاقفردبمویةلبننيسمخب
نعالزناموربلالامعانمهللاكدازادباكدنعنمةدايزلالاقنيعبسب

ءىشهيجوزلاقوقحنمامهدحاىلعىقييالملاللاحتوالاطقامهشارف

اعجارهتفلافهرثاىفتجرخفترکذتوجرخنادعبرکذتفةرمايسنف
دهازخيشلاوىروشلاىلاتجاتحاراكزیالهتنباجرخاداراالواللاحتف

ايندللةميزحرورعزماتناكوالوخدواجورخهرماراصفريحتوايندلاىف
معنلوقتفاللاقائيشتجرخاملكفاريثكاعاتمتجرخاف.ةرخالاو

نبیسومنعنانیامرغالهانمةأرمااهتلأسوةنجلاهللاكقزرلوقيف
ركناتلمحاملفهتقدصفكيلونمكتجوزتدقلاقواهاتأاهدلبنماناج

نااذهلعفناکناابرتعدویسوموتناتعنصامسئباشتلاقف

لاقفاضوتيوهوهتربخاوخيشلارورعزماتتأوالاسايندلانمجرخيال

جرخيالناكلذىسوملعفناويلونذرفغيناهللالأساوالعفامسئب

س۲۱۳



توملاهرضحوتامفهللارماهءاجفاريسيالاثبلامفالاسايندلانم

ىتحىرخالاىفلخديوفنالاةبقثىدحانمجرخفنابعثهبشراص
ذوعنكلذكهربقىفهولخدافعطقنيناهورظتنافلاحلاكلتىلعتام

دبعوبأورورعزدالواةعبرادمحمىبالوراوبلااهتبقاعبونذنمهللاب

ةديبعىلاذيملتنیزوترورعزماةراضنباوهوةودقحلاصملاعللا

وهوهنامزلهالضفاهللادبعوباجرخريسلافوىسوموىروطفبلا
اللهعابفهمأعاتمذخافهمأدعبرورعزمتفلختوءوسلاةأرملانبا

نوكاالئلموقالوقفمالكرورعزمانيبوهنيبعقوامبرواهتراضهسبلت

قزراهدلولوهلرورعزماءاعدنمءوسةأرماىنوكتواءوسالجر
ادعاسمناکوةنجلادمحمهللادبعاباقزرواهدلوىنعتريخلاارورعزهللا

لکایلارورعزكاخاعدالاقلكاينادارأدذافاريبكواريغصهيبال

ناكوةلادعلاناشنمكلذىفكردلاخيشلالصيناةيشخهوعديف

نمیفویہنالورمأنیبواننیبسیلهناهبتتفاامو«رورعز
تلكاامیونتقلادقورهانمتلكاابهربختنااهقالطبهتأرمالفلح
اددعلقأهناتنقيتامدعتوهربختهناهددعردتملومدعناورحبلايف

ددعلاكلذبهتربخادقنوكتفتلكاامرثكاهنانقيتتىتحتلكأامم

یسنفمولعممويمايصهسفندوعنموهقفاوتنادبالاهنالتربخااميف

لاقنموحبصاامدعبولوةينلاددجيناهلناليللانممايصلاتيبنا

ءىشالناتطقسافىرهظقوفىعلطااهريغلاهلمحبردتملوءاسنلانم

يلفتیهونانيامرغالهانمةأرمااهتلاسولمحلاباملعيماذاامهيلع
اضيحواارهطتأراذاةأرلابسحتتقوىانمةأرمانعلمقلااه

دعبتأرامخاشملاوسمشلاعولطدعبولومويلاكلذبسحتتلاق
ةراجالاوعيبلالجاوةدعلاىفاذكومويلاكلذبسحتالاهعولط

تراغفةنجلالجوزعهللاوعديعارونادلوهللادبعىبالوماكحالا

٢٤۲۱—



داهجهناخيشلاىعارلالأسولاتقلاىلااوجرخفنيمرغتىلةجابنص
لابسذافربصفاعیمجاوتامفنیدیدجنیبوثباجرخهانباوهللاليبسلاقف
بهذيركذلاىنعيهيفامبهذسيكلاحتفنااذالوقياممتومربخنع

نامزلاهريغيملوهاکدجوفنامزدعبیعارلانعليسافشكورجالا
عقوفناضيبانارئاطجرخهولحوهللادبعرباتامالوناكملاالو
ربقلانمهسأردنعامثدحاعقوهونفداملفهيلجردنعرخآلاوهسأردنع

.باسحريغبمهرجانورباصلاىفويامناوهيلجردنعرخالاو

درویاشملاهرازوهللانيدىفايوقاعروناكوسدلايوبامہنمو

راثآلابمكيلعراثآلابمكيلعلاقانصواخاشملاهللاقفطئاحلاىلاههجو

.ینیمرغتوهوثالثلا

لمعاملعملعنيعلاناسناودقعلاةطساوناكوبوقعيوبامهمو
ايركزوباهيلالسراهبرتاذیفمالةمولهللاىفهذخأتالوهب

لثلنونجنبالاقنعلوغشملاقف٬لوسرلاعجرفوداجنم
ريخبوقعيوباتكسابيصخدمحموبالاقخيشنامزلاكسميءالؤه

لبجلانعهبنوراديالامةسوفنلهاعمجولبجلالهانموىنموكنم.
لاقهيلعلخداملفبوقعيوباهلمحفهلمحينماودجيملوةدوسملالماع

بوقعيىبالاريقحتهجولااذهالااولسرينماودجوامهسلجميلهاضعب
هنطبخفتنافءاشامبهللاهبرضمثهرصبدرفةرظنبوقعيوباهيلارظنف

هترفراطفقشنافهسأردنعدعاقلاىريالهيلجردنعدعاقلاناىتح

تریمدنتیلاوداجنمعجريناايركزوباداراوءابخلاىنعيفقسلاىلا

داراهناوةلقلابیکتشافدعبضقتملسانلارومانابوقعيوبالاقف

خيشلاربخبنيمرغتلهالبوقعيوباخيشلالاقفةقفنلايعللسمتلينا

وبایلوتوهلزنمىلاهلاهولمحفماعطنمالمحنيرشعوةسحخهلاوعمجف
بتكوىبنلاورمالافاديدشاعرواحناكريسلاىفوةموكحلابوقعي

—۲ا٢



اہنمافذخوعرولانازيمباهنزوملعلالايكمبكسفنلكعيبرلاوباهيلا
همصخلاقنیماامدحاىلعبجوفنالجرهيلامصاختوكيديىفالذخو

مثبضغفلغتشاوهيلعرركفسرغلاعضاومرفحبهنعلغتشافىلهفلح
عاضوابذاكفلحلهتفلحولخيشلاهللاقفهبحاصعملحنادقوعجر

وهلباذهلوقيالنالفلاقفةميمنبلجرهاتأوهدفغهلركشفكلام

هنمجرخينانمءاربكلاضعبةنسعتتماومئا“هسفننععطقفكنم
ىقلافوأنيانمملعفبئاصملاهيلعهللاىلاهرمالكوأوقحلا
كيفىذلاقحلاتلكودقلاقوىبافقحلاهنمجرخيناهبلطوهيلاهسفنب
رورعزمالدیزماتلاقوالیکنتدشاواسبدشاوهوینمیوقاوهنم

مساوهونريبدابكنفدنولواہيعيشدمحموبالاقانالثكديفاىنيعيش
وهودمحمىلافلخرورعزماترصباىذلادمحمىباىلصمهيفوعضوم

عيشنمتلاقاہتعیشاملفضيببایمہیلعلاجرهبشافوفصهيفیلصي
ملسمللىغبنيالوةنيسهنعتيحموهنسحةوطخلكبهلتبتكهللاىفهاخا

نمهدجيملنافهمومهعمكرتشيوهرسهيلاىشفيقيدصريغبىقيينا

ةيلوحاكنىلعنالجرقفتااذاوءاسنللسكعلاوءاسنلانمهذختالاجرلا

ىقليالفامهرما'اشفامدعبملأريغنمهيلابوطخلاوأبطاخلاعجرمث

.ةكربدجيالواريخ

نينمؤملاىلعةلذالانمىنيمرغتلاىنمومدنألاسومنارمعوبامهنمو
لجرمعنصوراجفلاىلعظيلغهنكلاعروناكنيقفانلاىلعةزعألا
فقاولجرلاوءوسلالجرلااذهنمهجرخاىذلاهللافاولكلاقفاماعط

رمخلاةحئارمشفةجاحلجرخفهمعطيلجرهلخداوتيزلامهلعجف
عجرنادعبتيبلابحاصهعبتوجرخفاهرسكفتاؤلمميلاوخلادجوف
ةنوتيزتحتاغدجووهرشنمهللاهعنموءوسةوعدهاطعافهاذادیری

اعيرصعقوفرجلاةدشنمشطعلاهكرداىتحنهدرطيذخافطخلاىف
نمهلامیمنوهریخرثکفءامنمولدبهعبتيناكومنغلابحاصهاقسف

س٦۲۱



اباىقلواذهانمويىلاريسلاىفلاقهتيرذىفةكربلاكلتتيقبوكانه

ملسفهكرداىتحهعبتفقيرطلانعىحتتفقرطلاضعبىفىفردلادؤاد

هتراهبکريكدجهللاقیدجتامارکنمءیشبینربخالاقمتهيلع

هقرافيهناینعيكدعبنمزوجاوكانهنمزجنينيعلارحالااذهبكرتو
تناكوهدجدنعتناكامعلاوحالافالتخاونامزلاريغتبرذتعاف

ءاضعاتعمجفربصلاهللااهقزرفاعطقاعطقفاهادلولتقنومدنابزوجع

هتامارکنمونوعنصيفيكسانلاىيعانادعباهتنفكوةدرفنمدحاولك

.ایرکزیبابفیرعتلاىفهربخیتایوًاربولمدفاعدوحرجبحسمهنا

ینیمرغتلادمحمیبامافیضیمسیوتنایسمتلهانمنایحوبامہنمو
تلمحفلاقكاذذالفطوهودمحمىلامادنعتابهناريسلاىفركذو

دوزتيمويلامويلامثمويلالوقيوهوبارتلاىفكعمتيهتدجوفءاملاهل
كيلهرشوكلهريخعفريسكلمعبتكيسكلوقةجاحهسفنىفهلنم

هرکذیوهرغصعمدمحموباهظفحوتبستکااماہیلعوتبسکاما

یبانبهللادبعیبامالکنمویمافيضمالكبكربخالوقيوهتبلطل
ايندلابصيايندلللمعينموةرخالاوايندلابصيةرخالللمعينمدمحم

نزيالفلاقياللمعينموءوسلاعراصمهللاهقيةءورملللمعينمو
.هرذلاقنعلاقثمولوهللادنعهل

ةعاطهبأدناكوءاعدلاباجتسمناكىرارطنقلادمحموبامهنمو

فصتنااذافلبجلاقيرطحلصيفوداجىلاريسيهناليقهدابعلاصموهبر

قيرطىنعااليمنیرشعوةعبرابرقامهنيبةفاسملاووداجىلابهذرابنلا

اوغصالزنمىلاةرملصوفهنمرعوتوبعصامیوسيتیکلاتلبج

المهوانلىنغتىتحریستككرتنالاولاقفمهداغوانمةعبسدجوف
هلعفينااوبلطامدبألهناومهريخنمسيااملفصقرتىتحلبهنوفرعي
هيلجركرحفةديعبةفاسملاونتارسمادجسمىفةالصلاكرديناداراو

ناةيربربلابمالكبمهريجتىلعمهيلعاعدوفكلاهلاوبرضوهيبكنمزهو

س۲۱۷



ملواضعبمهضعبلتقفمهيبرشعقوفديعبريغزاجفمهماقتناهللالجعي
نمهللابذوعنفورعمانمويىلاعضوملاوهتعاسىفمهنمدحاوحجني
لايحبهناذآلهفوقوةرخصىلعهيمدقرثاناهتاماركنمو‹هطخس
لهاجرخفطحقوةدشتعقووريسلاىفهلاقاذهانمويىلامهدجسم
هفعضىلارظنفهللاءاشامزاسفمهعم:هتانببجرخفهيقيرفاىلاهلزنم

وهوهيلاةجاحلادراوهللاىلعلكتالاقوعجرفرفسلادعبوهتانبفعضو

هثاغایتحاريسيالاىقبامفةيربربلابمالكوهوهريغويعضومىفمعطملا
رادلامہيلعءيلتمتفنالزغدوذبهللامهثاغاىسمااذاناكورطملابهللا
تبصخوراطمالاترتاوتونهبأداذكهفنجرخيمٿمہتجاحهتانبنبلحيف

عرزلاهللاتبنافنفهحبذيفاهنماسيتراتخاامحهتانبتبتشااذاودالبلا

لهالدصحفهعبرنمدصحاماريعشیدومنیعستدجوفرذبريغنم
دحاولكلىطعافاوعجروبصخلاباوعمسفمحهنزخومهعرازمهدلب
.مهماعطومهرذبهنمناکفهعاممہنم

هجوزتببسوباطخلاماهجوزوهللاهمحريلاذرالاىيحيوبامهنمو
لکايلهجئاوحهلیضقيناكىنارصنىلالسَّرافبنعلامرصدارااف

كدنعالاقفخيشلانهرصبافرودجلارودبنكوهتانبوهلايعوهاتأفبنعلا
معنلاقنہنمةدحاوكتزوجمکنیدیفزاجناومعنلاقلامجلااذه

اشلاقلقعلاةلماكتناكواهبلخداملفباطخلاماراتخافرتخألاق

جوزلانعمهدنعجورخلاناكوكلهاىلاعوجرلاوامالسألاىراتخا
تلستغأفعوجرلاىلعمالسالاتراتخاوىراصنلانيدىفىنعيامارح
اذاوكنيدىلعكؤاقبىدارمتلاقفاهمااهتتاتحبصااملفتملبسأو

قاسنعترمشفاهمالوقبتذخافكنيدلهالضفاىنوكفهتكرت

ةءارقةرمتعمسفخيشلاتقفاووداعملاموياميجنيامترثافدابتجالا

ةروساهأرقاهنذاىفةفلافلاةليللاوتيبلاىفةيناغلاةليللااهتعمسمثاهرادىف

خيشلاىلعامهتضرعفامهتظفحدقوتحبصاونارمعلاوةرقبلا

ےہ۲۱۸



ملفنومیم.وبااہیلعزاجوضرالالهاةءارقبسيلهذهلاقفانسحتساف
ايحتفتحنحتتهنمتبرتقااملفءامباقيقدتتلدقوهتعبتفتربخافاهدجي

لاقفتاضبقعبسهيفدجوفكلذهتطعافخامشرصقلايحبةنوتيزىلا

اوعدفتاجردعبسوتاضبقعبسوبونعبسواذكعبسوفارشاةعبس

رسففمانلاىفتااهاتافتمانفليللانجاملفاقرتفاواعداوتوامهبرهللا

عبسوتدعصاذكعبسوهيلاتشمفارشاةعبسنوميمىلالوقاهل

یطعتتاجردعبسوماعطلاىفدجوتاضبقعبسوائيشاہيفلكايملبون
.ةنجلاىف

اهمظعانموتاماركاذناكوىنسيرغتلانيضوممساقلاوبامهنمو

تاياکدوادوباكلذىفهلثموهافقلغناةيرهيفماعطهيلاعفراذا

تامالعنعهلاسفیجدلایسوموباهرازوهیرلکنمهنهللاهناصف
لاقنيضاملانمائيشتکردالهلاقیدلوایكتءاجلاقنامزلارخا

نمؤملافرعالاقهنااداسفضراللاىفنيعاسلاضعبركذواورماورم

ةراغلاقيطاالفهنم.ونديالوهبرقيالفمساقلاىباىلعهتقلطااذاىسرفب

.هسأرىلعمامحلاعقيهناهنعىوروهيلع

ىلعءايعلانمسعنوالضافناكوتنيدتلهأنمبوقعيوبامهمو
كايندللمعافسويايمقلاقفهتيصاننمائيشكسمفتاهاتافثارحلا

هعهللالوسرىأروادغتومتكناككترخآللمعاوادباشيعتكناك

نملاقمعنتلقفةئامعبرامامتةليللاهللاقفةئامعبرامامتةليلموللاىف

ةمئانیهواليلاہتیبنمتعفراہنادیزمانعیوروهقتیلفهللافرع
اهالصمنازوىلااباولصوىتحتيبلاجرفنافشارفلاىلعاهجوزعم
نمواقاهوعضوفمعنلاقفتلبقتسادقضعبلمهضعبلاقففورعلا

ىفتدقعفةمزاحتناكوةكمباهالصنمكنيتعكرعضوملااذهىفلص

ىلاواهتيبىلااهودرفعضوملاابنعبهذياللادقعاميليىذلارجشلا
اهالصمكانهتنبفاهتمالعتدجوىتحتبهذتحبصااملفاهشارف

0



رانيداهبانوملعاهللاوليقاميفهتوعدةباجاوهتكرباودهاشوفورعللا

ىنيمرغتلادمحمىلاهللاىفايخاىلاتبهذفاجرخمدجنتملوةرافخلانم

اتيفطقسفبرضفادزمتىفكلذهمويىبارعالاراغفةدابعلانعتلغتشاف

ذااهنيتةفقةحلاصةأرمالنيتلاسراحنجعوزوجعلاهنمهللاحاراف

رانهيلعتلزنفاہبریلاهتکشفاهسفننعاهدواردقوهنمتعتتما
.هتقرحاف

تاديمىئوقيافامثالكولهسخيشلانبىمارجلالضفلاوبامهمو
نعواقلاخلانعالاقفنآرقلانعلضفلاوبالأسقباسلمعلاوملعلا

یدحانعهوبالئسوسيلتىفةرهوجناطلسلالاقفىنولأستقولخلا

ضعبلزنوسمشلالوانمهيلعالتفاهمدععمايندلانوكتالعبس
ةرواحمدعبلضفلاوباهللاقفمولعلاىفىوقوهووداجانموقخايشا
فلكلهةلزتعلاضعبلأسانانكلونومدقتملاهافكمكنيبواننيبام
امهفلكلهلضفلاوبالاقمعنلاقهرفكلاحىفناميالارفاكلاهللا

فيلكتىناثلاىلعولعفلالبقةعاطتسالالوالاىلعمزليفالواعيطتسيال

تموالضفلاىباللاقفقاحساوباهمساواباوجدجيملوراحفلاحلا
رفكلابهلاغتشالعيطتسيالامهفلكلاقمعنلاقاباوجكدنعنانيعماسلا

هلوملعلاخايشانماخیشتجوزتنیدلجماتناکواهریغواةنامزلال

نذخايوهعضومءاضيبلاةبرتلانددريوقيقدلانذخأيامنيذؤينكوتاب

كلذكلوقتف؟ءالاكنبلىفنوكيملخيشلالاقاذافءاملانددريونبللا
ةبرتلابسرتفءاملاهيلعبصتوةينآىفهلعجتفقيقدلاذخأتوهللاردق

ءيشبنهاباربختملونهئاذِانمترفصاوتفعضفقوفنمقيقدلاذخأتو
خيشلا.ىيحتساودلوريغبتيقبونهنمهللااهحارافاعيمجنتممثكلذنم

بیجأفاہبریلاتبغرفدلوریغبیقییناهنمتیحتساواہیلعجوزتينا
مهبهللااهعتمنيعباتتمروكذةعبراتدلوفاهرشيافتاهعمسفاهءاعد



ولكاتلالااوتيبتملنافاوتيبتلاقفخحياشملااهرازواعيمجاوتاممثانامز

ةشحوهودازمهفرعاذافمهفرعيالنمعةشحولاليزينماياوتيبتالف

جرخينيملسملابحنيملسملابحىغاوزلااهلاقفبونذلانمتكتشاو
تيزلانمرعشلاعزنياكواهدلجنمةاشلاطشكتكبونذلانمدبعلا
یلصيناونيمرغتنوتيزورورعزماىرتیتحتوتالناابرتلأسو
اوغلبىتحعييرللاهلهالحتراناهللاىضقفتتاماذادمحموبااهيلع
زورعزماتیباتفداصفنانحطينيمرغتىلااہنبااتنباتضمفنیمرغت
هذهناامنيباميفاتلاقفةدابعلابةلوغشمزوجعلارنحطلاىفاتذخاف
تجرخفنيدلجمانعاهاتربخافامهتلاسفامهتعمسفانتدجلثمزوجعلا

ینافتنایعدالبتلاقفهللایعدارورعزمااهتلاقفةرئازاہیلا

نوتيزیرتورورعزمایرتناینعتاٹالٹهتلاسدقیرنمتییحتسا
رورعزماانایعدارورعزماتلاقدمحموبااہلعیلصیناونيمرغت
جرخفدمحماباتربخافرورعزماتعجرفهللاتعدفنيمرغتهذهو
اذااهرمعلوانيدلجماتناکواہیلعیلصفتتاماھدجوفاھروزیل
تتامیتحافدعمستملفهللاتعدفاہبلقكرحتفدلاتوصتعم

.مظعنأشهريغولبجلابزئاجعللو
قوسطسوناوريقلاهنيدمىلرغهنكسملضفهللادبعوبا

ةتانزوةراوهنمهناوخاىلاةخبسلابجرملاىلاجرخيزرحمىلاةراحدحالا

لاقةرماعةدعدجاسمىفملعلاهنمنوملعتيلزانمةعبسنمةيرقةروك

ملعتلانمعجراذاىنعيناوريقلابتفمملاعوهوورمعنبمالسنبا
.ناوريقلابهدلببايتفللدعق

ايتفماملاعاهيقفناكوينادحلاديعسريبكلاهيقفلاريهشلامامالامهنمو

ناوریقلابانئاهقفنمورمعنبمالسنبالاقهاجولاماذناكوناوريقلاب

ةجحلاىفديزينبهللادبعةلاقمدرىذلاوهوينادحلاديعسىمسيلجر

سانلاىلعتماقهللالوسرةجحناينادحلاديعسلاقرامعوبالاق

س٢۲۲ا



اوعمسيملوااهباوعمسةفاكمبتمزلوءاحصالامهدشانيغلابلانه
دشرلاوباوصلاىلابرقاديعسةلاقمنااوأرفنوملسملارظنلاقمث

قيقرلانبالاقركفلاةجحبلاقنممهتئطختىلعاوعمجانمةلاقمنمدعباو
سمةنسةيقيرفاءاضقنعبلاطنبسابعلاابادمحانبمهاربالزعام

هلفقويملءیرقاملفعماجلابءیرقاباتکبتکفرماونيتئامونيعبسو
وباومالسنبالاقالیمجامالکهيفملكتهنافينادحلانبديعسريغدحا

رفعجوبامهلتقفناوريقلابشبكلانيدباعةجحضحدایذلاوهديعس

ديعسبفيرعتلارثااذهركذشبكلانودباعنوكرشملامهولاقرزخنب
.خسانلانمةدايزوبافديعسوباهلوقو

ةسوسةلبقمالسنبالاقهنكسمویراوحلاريدغلاوباثراحمېنمو

.نيملسملاةوعدبفورعمريبكتفمهيقفوهولاقناوريقلاةنيدمىبرغ

قرشةزوحطولقبهلزنممالسنبالاقرساينبناميلسمہنمو

.انئاملعنمهيقفلجروهوناوربقلا

فسويوباهللاقيلجرومالسنبالاقفسويبوقعيوبامہنمو

ةدعلزانموةعامجوةزوحمهوانباحصاءاملعنموهوىلرعوهو
.ةرينكدجاسمو

وباهللاقيمهریبکناکومالکدعبمالسنبالاقحاتفلاوبامهنمو

لجروهونيتئامونيتسةنسلبقىفوتملعلامهملعيىذلاوهوحاتفلا
ةزوحىفلجرةئامسمنموحنمهوترهاتبملعلاملعتهقفلابريصب
.ةدحاو

مالسنبالاقناوريقلاقرشلحاسلاةصفقبهلزنموبيبحوبامهنمو

.هيقفملاعلجروهو

جرملانطاببهلزنمومالسنيالاقىسوفنلانوصفحورمعوبامهنمو

ہہ۲۲۲



ضرافهيقفملاعلجروهولاقرثكاواوحنةسوفننمددعىف
.دقان

عساوريصبهيقفملاعلجرمالسنبالاقىراولاىريسعلا

.لحرتفهيلعىلاوملالوزنبىذوافناوريقلاصحفبهلزنموملعلا
.ملاعهيقفمالسنبالاقىراوحلارابجلادبعنبحمسلامهنمو

نمباتهنالاقنمدنعءارفلاصفحنبناميلسصفحوبامہنمو

نيسحلانبدمحاالانكيملولاباحصاضعبلاقهيففلاخىذلا

الانكيملولوبهاذملاهتعبتلءارفلاصفحنبناميلسواىسلبارطالا

مهلكوهبقانمضعبهبفيرعتلاىفمدقتدقوبهاذملاهتعبتلحلفامامالا

اذخاوسايقلالئاسمبنوذخايةرامعنباونيسحلانبدماالاةيضابا

ابتكهلتيروهقفلاىفةيلعنبالوقبومالكلاىفريمعنبىسيعلوقب
.هقفلاىفرصتخلاهدعبوتالاقملاامنسحاواهلجاةريثك

ركذولئاسملاضعبىففلاخناوريقلانكسيملاعلجرفءارفلااماو
اذاورمعوبالاققحالهابهذمىلاعجروباتهناانباحصاضعب

امهباصااممنوعجارهيلااناوهللانالاقايلعوءارفلاايركزوباخيشلاركذ
.امهملعةرثكىلع

نبفسويمتاحىباركاذلاملاعلارخازلارحبلاورهاملامامالامبنمو

ةفالخلاىفثكموهيباتومدعبعيوبامنعهللاىضردمحمناظقيلاىلا

دحاهيلعمقنيملورومالاهلتدرطادقايركزوبالاقةنسرشعهعبرا

حلفاروصنمیبادعبةسوفنلبجىلعمدقولعفالومكحىفهتيعرنم
دلبلااشمعمجترهيتةنيدممتاحوبالخدالريغصلانبالاقسابعلانب

نبدمحمنبهللادبعىلويناباوراشافءاضقلاهيلوينميفمهراشتساو

هناقتابوهلدعبوهبفيرعتلامدقتوايضاقهوباناكوخيشلانبهللادبع

مترشالاقنيدلاوعرولاوملعلاىفدمحمنودهللادبعامواولاقورومالا

ب٢۲۲



ىسوفنلاباوصنبنهحرلادبعلالاتيبىلووءاضقلاهالوفمنسحاو

وذهنالنيکسمنبمهارباوةبيهوةحيصنوذهنالراكزةطرشلاىلوو
اورهظاواهلهادسفودلبلاابتدسفبورحتناكدقوقحلاىفةبالص

ةطرشلانالجرلاىلوتاملفاراهجرمخلابرشوىنزلاوقسفلارثكوركلللا
مظعرادلکیفیباوخلااورسکفنامزبرقاوتقوعرسایفكلذاعطق

فارطالاىلانورشالادرشولابجلاىلانودسفملارفورغصوااهردق

ىلعسانلاالجواديدشاعدرقارسلااعدروقرطلاعاطقايفنوةيدوالاو

ةنظلاىلعةرمبرضهناالاءىشمتاحىباىلعمقنيملوليبسلاولدعلا

مواةريثكابطخهلتدهشوريغصلانبالاقءابطخهلتناكوريغال

رافصلانبناثععبارلاوسابعلاوباثلاثلاودماىناثلاوسيرداىبانبا

نعركذوةحاصفوملعلهانويمتسرلاناكوروصنملانبدماسماخلاو
مدقتدقوامهريغلواديعلالوةعمجلطقةبطخدعيملهناحلفامامالا

.كلذنممهبفيرعتلا

كيهانسابعلاوبالاقهللاامهحرداوجنبرايوفورعموبامهنمو
لاقفورعملامولعلاةساردبفوصوملاوفورعملاوراثالاىففورعمىب

لاقتالكشملالاكشاةفشاكةبوجاتالضعملاةلئسالاولزاونلاىفهلو

تامیذلاهضرفیففورعمیباىلعلجرلخدعيبرلاوباوسابعلاوبا
اولاقفةوسنثالثولاجرةئالثضيرمىلعاولخدرفنةتسنعهلأسفهيف

باجافسدسدحاولکلاسادساهومتنرویلاموصوااذامبلاقفصواهل

لاملافةأرمالجرلكجوزتفمعونبةثالثومالناتخاوماهللجرهنأب

روصنمیباىلااهعمهمعةنباةقفنىفهمعجوزكسمتساوسادسامهنيب

روصنموبالاقفةريبكیهوىمعةنباىلاددرافورعموبالاقفسايلا
فیسنابهاکشفمټيفورعماباتاووغیوقاسفكبنلكالتلعفنال

ىلافورعموباخيشلالسرافىتخاجوزهلهاطعافاوطلاديىفهيبا

هيرتشينمدجيملفلعفففيسلانمتخالابيصنبمواسلاقففاوطلا

س٢٤۲۲



ناوريقلاريمایدهاوكلذهيلعبيعوهريملوهعابوانانجىرتشالیقو
وهوهدربرمامهضعبفاوفلتخافمهيأرفالتخاهدارمولبجلالهالافيس

هورسکامهضعبلاقوهلطابىلعهلنوعكلذلاقمهضعبوهتييربىلوا

وباءالؤهنموةزئاجكولملااياطعنافهوكسمامهضعبلاقوهونفداو

هایندیفهلهلعجیذلاهللدمحلاسوطامنبالاقهرصببيصاففورعم

هيلالسريناىنازفلاديمحلادبعخيشلاىلاثعبوهترخاىفهلهلعجيملو

هليزيامدارافبونذلاءافشهللاهاطعاخيشلااذابجعلاقهينيعلءاود

دارمفیماهبالعضرایبصلاکینلعجهلوقهغلبنیحفورعموبالاق
فورعميبادارمومثالانمنيغلابستكتاموةبيصملارجاىنازفلا
اذاوةبورخهلدازهریغنزواذافرجتيناکورصبلابريانمبسکیام

تلخدونازيملاةطوحلارانيدنيرشعبىصوافةبورخصقنذخا
ةئامتالغبتصوافةرافكلاىفاولاقةيصولارثكااميفتلاقفىصوتلهماىلع

هتلتقلجربتعقوفارئاطلجر.یمرواہنعفورعموبااهذفنافةرافك
لاقفدمتعيملهؤايلوالاقفمهنملتاقلاذخاففورعمىلالامصتخاف

لتاقهنالانلهعفدامهؤامصخلاقونورظنتمتناولتقيلهتعفدالاواوربصا

مہنیبمکحوالیبسهيلانودجتالوهتكرتالاواوربصالاقفاملظانيلو

تدجوفهتلغبتقرسوافالتخاةلأسملاىفنالكلذمحللاقامناوةيدلاب

رضحنمهلدهشوهدنعىهنمبكسمتسافةفيلخهلحاشملاذخافرصمب

ىتحتدازىتلاراجشالاناصغاىلعزاجاذاهتداعنمواهبهلمكحف

لمعيامويناكواهبحاصناتسبىلااهبیمریواهرسکیفةلباسلاتعنم

املفروسموباهذيملتهيلع.لخدفريغالليوارساسبالهنانجیفالمع
سيللاقكلذدعبهمولدارافتبتلاقفةطخلاىلاهجرخاكلذكهار

رذحلاوعرولاوريسلاءايحانمهللامهجرمهنماذهوةبوتلادعبكلذكل

خيشلالخدافىروطغبلانيتلاراجشاهيفنادفىلعهذيمالتوامويزاجو
لاقفكلذبهرسيلهربخافنادفلابحاصبىقتلافةلالدلاباولكافةبلطلا

ےس٢۲۲



اہبلسراوانتهتلغباورقواففورعموبارمافاہتیانجتقومفداصدق
.هرادىفاہبصيناهمداخرمافىروطغبلاىلا

یئقبسدقامٹالکوسوطامنبسوطامونوراهنبسوطاممہنمو
بنجحتوداهتجالادعاسنعرسحودجلاقاسنعرمولمعلاوملعلانادیم

لماعهعملسرافنہبونیالجاتحاوتانباذنوراهنباناکولسکلا

الواہیلاجاتحمهناواہیلعهللاقفهاتافروصنمیباىلارانیدةئانالثةميتيلا

هللاقفءالارطلاىفىوسيهلراجهرادلخدوهلاهغاسافهلابيطعي

بالكلااهؤاهفسهيلعالشافتريمدنتىلعزاجوءامىدنعكلسيل

نمبلقتيلعجوديدجبوثهيلعوهتيبلخدوسورشهدلبىلالزنو
نمجرخاونملخدانابابمنهجناكوللوقيوهوظيغلاةدش

عطقتىتحلئابقلانيبةنتفلاةيشخادحاملعيملوىظيغتيفشلرخآلا
هنابتربعفبصقنمةبجسبلهناايؤرىأروبلقتلاةرثكنمصيمقلا
لجالهيلاجورخلاىفدشنمتوهوهللاهجرونامبدهشتسافاديهشتوه
دهشتسایتحیرخالابلتاقوهديباهکسمفهاعماجرخواهببرضفهایؤر
هانمتنیذلااذهلاقانولصوتاذهىلابرضنيحهباحصاضعبهللاقو

تعقووراحسالابدرابلاءالابلاستغالاىلاعوجرلانمريخوهوانامز
امهقحليامةيشخسورشنبناسوطاملاجرخفتريمدنتوسورشنيبةنتف

طئاحلامدہنینادیرتنیاسوطام'نبالنوراهنباامویلاقفمثالانم
ناکاذاوكلذكاناونوراهنبالاقوهبلقةمالسلعقونياىلابااللاق

تامارکلاةرثكوربصلالامكبصتخاسوطامنباناكومهيلامدبنيلفدبال

هربصنموءاعدلاةباجابنيروهشملارشعىنثالانموهوءاعدلاةباجاو
ادامرهتمامعىلعتقلافهتأرماثدحیامويناكوءوسةارمأبيلياهنا
جرخفطئاحلاهبتبرضوهنباامويتذحخاوركشلاودمحلاالادازامو

اہبیلتیینادیرااللاقاهقلطهللیقاذاوربصلاالالعفاموهغامد

داراودجسملانمليللابريسيناكاذاهناهتاماركالعانموىريغدحا

سہ٢٦۲۲



لاقفكلذبلجرهحدموهيدينيبرونلانمدومعهقبسهتيبلوخد
هنمةمصعلاهللالأسنفماماوفلخنم.هنكميثيحىلاعفريناطيشلا

.كنجكقبسهللرقتهتأرماتناكو

ونامتدقفلاقمساقلاابانامدقتوىسوفنلاىجدلاةيبشمهنمو

وهوتغزنتیفانجوماجلتاىفلايموىجدىفةبيتشالوايلوتمةئامتالث
ضرالاىفدنبلاتبثاسابعلانبحلقالاقفونامةعقوىفءاوللابحاص

كلذبارميملوكدجوكيبادنعهتكسملاقفهيلعداعامثىبافةبيشاي

كرتوحلفافرصناضرالاىفدنبلاتبثااملفكلهللرفحهلرفحأس
لهاضعبهعرصفءاوللاوربدلااولويناةيشخهلوحنوعقينيملسللا

جورخلاىلعهوهركامهنالاشملاتومهركيملونوقابلامزهنافرئاصبلا
.هلیجددجسمو

ىقتلاىفناك.ةعاضرلانممساقلاىلالخاوهوىتغزنتلاانجاماو

نيذلاةنالثلاىفهلمساقلاىباركذكافكوناكمبريخلاىفةرهشلاودهزلاو

تاروهشمتابهلوهتيالوىفمهنيذلاةئامتالثلانموفولالانمصصخ

ةسوفنلبجىفمالسالاىفاناجتانبنيفليقىتحريخلاقرطىف

.ضيبلابيبارغلاك

ىقتلاوةعاجشلاوةدابعلاىفهياغةثالثلاواضيالايماذكو

نيرئازمساقلاىباىلعاولخدنيححاشملانامدقتوونامباعيججاودهشتساو
هقفتاهديبهولعجواوعمجاماوعمجوتلاقاماناجتانبىدحاملتلاق

دبعىضاقلاىلعهيبتتلاىفكوكلذىفةياغاهنابمهملعلارساهمعىلع
ىفوايناثمهبفيرعتلاةداعانعءابطخلاىلعونمجرلادبعنزاخلاوهللا

حلفاديىلعةسوفنفيسدحاهبلفىتلاونامةعقوتناكفسويمايا

اغلبمعرولاولدعلاوىقتلاوملعلاىفتغلبةسوفنناكلذوسابعلانبا
لاقاذلوبرغملاوقرشملابنممهباهوابذاكهيكاحنوكيناداكياميظع

ب۲۲۷



لاوماوةسوفنفويسبنيدلااذهماقامناهنعهللايضرباهولادبعمامالا

سابعلاىبیاربلغالاینبنمدمانبمهارباناکواذهمدقتدقوهتازم

رثكاىأرعمتجافدسفاهلعلوسلبارطمدقفارئاجالاظناكوةيقيرفاىلع

لماعسنوينبدعسوسابعلانبحلفامهريمامشىبافهتاقالمىلعةسوفن

نيدوفورعملاراهظاوداهجلاىفبغرنممزعوىنوانجلادبعموةرارطنق
نيناثوثالثةنسىفوقيقرلانبالاق‹ايلعلاىههللاةملكنوكتلهللا

املفدشحلابرماونولوطنباةبراحمديريدمانبمهارباكرحتنيتئامو
ىلاةداقربماقافمرحلانمنولخرشعلسنوتنمجرخديريامهلعمتجا
عمجیفةسوفنلهاهضرتعافهعمنمعيمجبجرخمثرفصنمنيقبعبس
نملتقفمظعلاقمهيبناكفلوالاغيبرنمفصنلاىفكلذومظع

دضتعملاماياىفناكوةسوفنلهامزهنامثمهريغوءاسؤرلانمةعامجهدنج

هيفمهلتقوريثكرشبرحبلاىفمهنمحراطتواعيرذالتقمهلتقومهعبتف
اوعدضعبلمهضعبلاقايركزوبالاقءاملاىلعمدلاةرتبلغىتح

ىلانبديعسمنمسانلاروهمجىبافءىشبهلاوضرعتتالولجرلااذه
هللاليبسىفتوملادرتملةرارطنقخادشتقتشامهضعبلاقىتحسنوي

ةرارطنقلجعلابوةسوفنةرقبلابىنعياهلجعاهعبتيفةرقبلاىلعتفخلاق
حلفاةهاركوهبفيرعتلاىفكلذلدبعمةهاركمدقتونظاكرمالاناكف

نامزلاكلذىفهلثمريملالاتقاولتتقافرحبلالحاسىلعونامرصقبهوقالف

جرخفلتقهيلاجرخنملكفهلباقینمدیرینیفلاختانملجرزرابف
نادنبلابحاصىجالاةبيشحلفارمأفلاتقلادتشاوهسفنبحلفاهيلا

كدجالوكوباىنرمأيمللاقفىبافايناثهرمأمثىبافضرالاىفهتبثي
خايشاللرمضادقحلفاناكوكلهللارفحهلرفحاسهلرفحلاوهتابثاب

مهکرتوفرصنادنبللرفحاملفجورخلاىلاهوهركامهنألءوسساجيا
هعرصفمئاقدنبلاورابدالااولوينامشزوجيالهنألرئاصبلالهاىقبو

منملمحوةئامعبراءاملعلانموافلارشعانثاتامفريخلالهاضعب

۸٢۲۲—



اناجوةبيشوسوطاموسورمعونوميموباتاماہيفوالاعنيناثىرسا
ىلاعقرتتملةلفمالسالاىفتناكوخايشالانممهريغودبعمولايمو
لابحهللعجفقباسسرفىلعسانلاىحاسورمعنامدقتواذهانموي

فعتساوكقلطنهيلعتنكىذلانععجرااولاقفهورسأفهسرفرثعف
ضيراقممبضرقيناكوهللابقحاىتحالوقاالةملككلتلاقفكنعفعن
هيلعهللاةمحراديمحاديهشتامفقفرملاهباوغلبىتحهيدينمديدحلا

هنعقرفتفةدايزلاداراوهلتقفهمعنباايفوسلبارطىلاهللاودعزاجو

زيحىلاسابعلاهنباجرخانينامثوعبراةنسىفوةيقيرفإىلاعجروهع

لمحوءاسنلاحابتساوفارطالاىفدجونملتقفبجررهشىفةسوفن
ةسوفنلهانمرفنبواوهيلعاومدقنادعبمهاربامهلتقاريسانيئالث
موقلاملعمكنظالاقفارظنمناكومنملجرمدقومهلتقبرمأف

قسافلوقانایسعاملاقفلوقتاملاقكلذكتسللاقمهماماو
هللاولاقفاظيغمهارباطاشتسافهللاكدعبانيملسملاءامدلكافسملاظ

لعفتسكلرمالاناكنالاقكباحصانمادحاابلتقامةلتقكىلتقال

هباحصابلصفماقفنذّؤملانذافىتمكعنمينمولاقفاقنحهدازفتلقام

هللاودعهلالهللرمالاناملعيلهكرتفهقلطيناهبلقىفهللاىقلاف

سنويىلانبدعسمشرکذامحصفةرارطنقنمهيلعردقنملصاتساو
اقرتفاالنيفصلاناايركزوباركذونيترملاىفكلذكةوازفنلهابلعفم

هنجالقسافلارکسعنمالجرناانباحصانمدحاوريغثدحونا
لغبىلعهاخالمحنادعبرظنهنفديفةكرعملانمهاخالمحيللبقاليللا
ةسوفنتربكفةنجلالهااياوربكلوقيهعمسفىلتقلاىفقولسهبشهل

هوخاحبنضفةدوسملاىلتقتحبنفرانلابالكاياوحبنالاقمثاهعمنمو

بلاصاذكونيهاربلانمهلىأراموقحلابلاطىيحيابابلصىذلا
ةعقودعبونامةعقووراتخلاةزمحىلاعمةكمىلتقنيهاربوةيدانبةورع

ê
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نيناماعنيرحبلانممہيلعجرخدقونامعلهبدمحاروننبا
لاقممتنبنازعنامعلهاةفيلخو"دضتعمللالماعناكونيتئامو
امامارمعتلصلاناحيحصلاوكلامنبتلصلاذئمويمهماماىدوعسللا

كلذمنتغاوةحرجريغنملزعربكاملفةمئالانمنامعبهريغهرمعيم

یتحاولاتحافةيقبسانلاىفوامامارظنلانبدشارلعيابوىسومنبیسوم
اريغکاقلخوانازعلتقوروبنبدمامهيلعجرخوانازعاوعيابوهولزع
ىفاصخشهلرهظانابدضتعملاهللاىلتبافدادغبىلامهضعبسوؤرلمح

ءابطالاعمجفارجاتةراتوهلتقيفهناملغضعبنعطيفةبرحبةراتليللأبهراد

هللاىلتباكلذكوائيشاوعنصامفصاوخلاباحصاونيمزعملاونيمجنماو
تءاسوهلقعريغتفجازملاءوسهيلعبلغوهعبطلاحتساوبلغالانبا
یفكمېناوهباجحوهباتكوهتانبوهدالواوهباحصالتقیففرساوهتلاح

هببسبلتقوهلتقفمداخهباصافهيراوجضعبدينمليدنمهلطقسورشلا

ةوخاةيناثلتقوةيدينيباربصبلغالاىبابىنكملاهنبالتقومداخةئامئالث

یتأوقیقرلانبالاقاتنبةرشعتسامویلتقوهلاجرنماوناکاربص
ىتحثادحالاذختاوكلماهلثمىلاهمدقتيملوهلبقدحااهبتأيملروماب
هغلبوافحلموادقرمواشارفمہنمدحاولكللعجواثدحنيتسواعبراعمج

هغامدراطفدیدحنمدومعببرضنممہنماعیمجمهلتقفرمامهضعبنع

لخداومهرخاىلعیتایتحةتسواةسمخمويلكمهنمقرحيناكو

هباتکلتقوهبیبطوهءامدنلتقومنيحنماوتامومهيلعدسفمامحلامهضعب
اذاكولملاناهتلمجىفوهسفنىلعهفطعتساوهباتكضعبنجسوهباجحو

هأجلاوهلتقفاولتقاوهحرتسااماذاكولملاناهباجافاوهراوهحرتساام

هيلعقابلاطوقسنمىشخوهضعبطقسفةيرقدجسمىلارطملالباو

.ةيرجهنيناثونيتئام
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ابنسحاوىتفمهرصبافرطملاىفاوفقوواوجرخفهباحصاىلعو
مهمعطاوهلاناتسبمهلخدافنيتلانامزناكوتابمنسحابتابوردق

یمرفةبلاقصديبعهلتناکواعیجوابرضبرضفهبرمأفوداراام

اعوجاوتوجيمهيلعىنبواتيبمهلخدامهضعبورصقلاالعانممهضعبب
ذاكلذلنزحوهسفنلتقمثمنمدحاومهلتقفافيستيبلاىفاودجوف

یدیعطقنابمظعرمالالهکیرشوناويدلابحاصلتقواعوجاوتوميمل

ةبحصميدقوةمدخكلناهللاقفهبحاصىلاهسارلمحوهيلجرؤامدا

هقنعبرضبرماوتيلوتذنمادهعكلتنخاملاقةحيرمةلتقكلتقاو
هتانبوهیراوجلتقوهلقعلازیباناهيخاللاقذالاقعاباهنبالتقو

اذهريغلاعفاهلواعوجتتامیتحاہیلعینبنمنہنموقنخنمنہنمف

تامفةيلقصىلاایزاغعجرمثجحلاداراوهبوتلارهظامثهرمابرطضاو

مهکلمهللاداباىتحاليلقالاكلذدعبمهماياقبتملوانوعلماديرطاهب

لعجونيتئامونيعستوةتسماعكلذىفومهيديانمرمالالازاومهكلهاو
مشزانفةداقربنماصوصخهلاجرلتقمهاربانامہتکوشنهوببسهللا

مہنعافعهنارهظامتءيشىلعمردقيملفمهزرابومهبراحوهسفنب
مهسفنانعاولتاقومهبطاحافمنمفلاوحنهدنععمتجامثمهيلععلخمث

نادوسلاديبعلاىرتشامثةبلاقصلاهناملغلتقواعيمجمهلتقمثاديدشالاتق

هبتاکوقاحسایبانبدماهریزولتقوفلاةئاممہتدعتغلفمہناکم

ینبعمةماتکمہیلعطلسومہتکوشنھواوهللامهرمدفدمحمنبءاجر
.هللاديبع

7

ءاعدلاباجتسماميقفالاعناكوىسوفنلافسوينبركبوبامہنمو

نبركباباةيضابالاءاملعنمنأدمانبمهاربالركذايركزوبالاق
ىاهبراعدفاولعففنيتعكرىلصينامهبلطفهذخانمهيلاهجوففسوي

فوفكمناكوخيشلانيبومنيبتلاحفةملظواحيرهللاثعبفمولظم
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.اوركمامجهللاهاجنفهديبهنباذخافرصبلا

دمحانبمهارباهذخاایرکزوبالاقالاعناکوبوکينبامہنمو

نذاتسافبوقرعلاعوطقمناكوناوريقلاىلامهلمحفالاعنيناتىف

هباحصارئاسلتقوهرشنمهللاهاجنفبرهفهلاونذأفبورحلاىفهباحصا

لاقفاکلابنیرکایمهضعبطخبتیارونیرجایونیرجاينبدوادمہنمو
امہنارکذدقودجوةدابعلاىفداهتجاودهزوكسناخيشامشسابعلاوبا

نيقفارتمنيقفاوتماناكوعيبرلاناواىفةيدابلاىلانينسلانمةنساجرخ
لاقینصوادواداینيركايلاقاقرتفينالبقواقارتفالاىلعامزعاملف

نكستالوةرتسلاوءارذلاعضومىفالاكلهالزنتالوكنيميبجنتستال
دنعسوطامووهءاضقلاسلجمرضحهنامدقتودحاوتيبىفكجاوزا

.هبفيرعتلادنعسورمع

لضفلاىفاملكولهسلضفلاوباورمعوبادمحمنبنوميممهنمو
قطانملعلانونفوةمكحلابوقباسلدعلاواضرلاناديمىفوقيافقيفوتلاو

سلجمبعمسريسلاىفوىبنلاورمالاىفاديدشواكاحناكفرمعوبااما

ةسوفنىرقماسورشوسورشنملايماةتسىلعصحفلاىفرمخلا
رورکتلابكرهيلعزاجاہیفومہبارشقاراومہتینآرسکفمہتنیدموداجو
رماواهذخانمىلافرانيدةئامعبراهلاوعمجفنادوسلادالبنممدق

ءارشلاوعيبلابعافتنالالجانمروركتلاىلازوربلاوقاوسالاقالغاب
اوملسفهيلعاولدولدعلانمهنعاوعمالرمعىاةيؤرروركتلابلطف
املعمہنیعاالماملفنوراهنبنامیلسعيبرلاىلاعمناكو

ةينكلابهرابتشالهمسانعاولأساعروتلاملاذخانمىباوءايحوابداو
نوميمناكوبسانوىنعملاظفللاقباطىانوميماولاقنوميمليقف

مظعشیجبعمسفوداجنمامویعجرهناوهتيالوةدمةسوفنىلعةيصانلا
خايشالاقيرطولئاوالاةجحهنالهعمريسلاداراوقيرطلاىلعةدوسملل
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هبردبعيهيفتابفتیکتراغدصقهباحصاماناملفاهفلاخينادريملو
نمونيضاملاقيرطعمراسفمهفارصناربخهاتاحبصااملفهيلابغريو

ناميلساباامويالفىشملاىفولوفلسلاقيرطنوفلاخيالمهنامهتداع

والاقیتبأایاذهنمهنبالاقفهلالالجاهسرفنعلزنفقتريمغدتتلا

هحرطىتحلازاموهتلمحفهرهظنعلمحلالزناىذلااذههفرعتام

ةنسبولوقوملبقحوصنةبوتهللانمىسعلاقفهومالفهرهظنع
نيحفعضوةرغرغلادنعولوةعاسبولومويبواةعمجبوارهشبوا

ىوقرومالاكرتاملفمرهللافقاوةالصلاقطيملىتحرومألاىفناك
رمعوباماقفالولغمهتیبیفایناجسبحولمحینعطحامناکلاقدتشاو

هحرجورمعابابرضفانيكسذخاوهقاثوىناجلاكففةالصللًاضوتفليلب
ناكوهسفنلفصتنيملوهقاثواودشونيكسلاهدينمعزنوهيلاماقف

تدكحاحالاقاحاىلایاشملاهلمححبصااملفهريغكاذذاكاحلا

دعتريذخامكحينادارااذاهنایوروهللاودعايمالسالاىمعتنا

نعليلانمافوخیکیلعجیقحینطعامصخلالاقاذاوةفعسلاك

.قحلا

ةتانزوةدوسملانملذىفسانلاكرداىلوتاللهسلضفلاوبااماو

مهبولقاوألمالةسوفننمةرشعىلعمدقيكئلوانمدحاووبرعلاو
نمةرشعىلعمدقيىسوفنلاراصواهسكعىتححريملفبعرلانم
لزنوةتانزبلطىلاةرمجرخوةسوفننعروجلاعفروةيدابلالها
یخراوهبرىلابغرياهلخدفهتميخبرضودعلانمبرقاملفجاربالا
سمادغهنیدمبداسفعقوومهتتشوةتانزهللامزهفبرحلابشتنافاهبانطا

مهداسفحلصيمهلاجرخوةسوفننملحارمىناثواعبسىلعىهو
قوفامالعاواتاياراورصبالسرلاهغلباملفهدرىفياشملاىأرقفتاف

سمادغغلباملفهودریملوهوکرتفهللانمناهربكلذنااوملعوهسأر
.داسفلاحلصاوثدحلالازاوهللامهمزهفهولتاقوهوبصان
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ملعلاوريخلالهانمناكوىسوفنلاىلكردلاحلاصوبامهنمو
هناهنعرېتشاوهلهاهبدافاولیلخییاهندعمنمملعلاذخاداهتجالاو

اہبایٹترذاحومداخىلعةبرقتلمحوةيفاعلاىمستءاملاىلعةأرمادجو

مداخابوثسجنولواهصخرفمداخلابوثلصيامةيشخرطقيام
ةأرمانبلوهتدالومويىدجلاللبونافرخلاونايدجلاطبرمنااهدازو

سجنلاتيبلارابغومنغلاةلمجىفاهتدالوتقوةاشةريطمةليلىفتبلح

لوحلئاسلاءاملاوهنسلاءامهنمفرغيرئبلانمريطيىذلاءالاوسنكلاو

فجاذاسجنلاءاملابنوجعملانيطلااذكوسجنيابنمءىشسيلرثئبلا

اناتفلتخالاقورطملاةليلمنغلاةنمدكلسنمضقتنيالءوضولاناو

اولاقةضيحلانملاستغالاءادتباةدعلامامتلئاسمىفلبحلاءاهقفو

ىتحاهتدعضقنتالفةثلاثلاةضيحلاانعتأطبأاذاولسغلامامتاهمامت

ةقفنىلعربجانمناوجوزتتمثاماعصبرتتتلقوةثلافلاةضيحلاىرت

.قلطواقفناهللوقاتلقوتللحناتقلطناوقفناهللاقيهتجوز

نوراهوباویسوفنلایسورشلاسوطامنبناميلسىیحيوبامهنمو
ىسوفالانوقرزنبناميلسعيبرلاوباوىسوفنلاسنوينبىسومىلمالجلا
نيدلاولدعلاسومشتفرشاامدعبابرغمواقرشضرالااؤاضامهتئالث
نيلهاجلابولقمهبهللاىبحاونيدلامهبشعتنافونامةبيصمبلوفالاىلع

سوطامنباناريسلاىفودشانللابلطممهلكودقارفلانيبارودباوناك
ىفهنيرقوىقتلاىفهونصىمالجلانوراهوباهضرحفسورشىلعاكاح
برضواهنودامتأفةيئاغلاىلعردقتملنالاقفقحلاريثاتىلعملعلا
لكلاىلعردقاملناتبسحامناهللاكرجأسوطامنبالاقفالاثمهل

ايركزوبارکذوابرغمواقرشنادلبلاىفهايتفوهملععاشولكلاتكرت
يفاطسرفلاىیحيیبانعهيبانعسالفسرودمىلانعىنوانجلاىيحي
سوطامنبایوتفنالاقفةليوزةيحانبءاملع'١ضعبعمتعمتجالاقهنا

تمدقاملفىيحيوبالاقبئاغلالومتيلىريالهناالاةنسحاهلك
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لاقلهاجايقوقحلاليطعتكلذهللقلاقفهتربخافسوطامنباتيتا
اوماقاةذمالتلانممهعمنمویسوماباوڂحاصاباناهريغوسابعلاوبا

مالسىلاةيقيرفاىلااولقتنامثملعلانوأرقيهللاءاشامسوطامنبادنع

سوطامنباىلعنوضرعياوعجرمثانامزبتكلاهيفاوسردفاهنمكيل

جرخيملومهبحصلجرمحاسفرهظلاةالصتقوىلااوراسفميبحصو
تیوننالاقرکبالاماتعيمجلالاقارصقماامامتىلصياهدلبلايمانم

العيمجلالاقةتيمةاشفوصلسغتةارمأباورموارصقىلصفرفسلا

دعبلسغتمثةبضقاةعبسبعيضومةعبسىفبرتتىتحلبلسغلابرهطت
ترهطدقفةسجنهديومميتنموهريغنيلسغتاکكفوصىلسغاركبلاقف

بهذلاقسجنلابهذنيااولاقبارتلاةساجنمدعبلاقوبارتلاسجنو

ملاقاہیفرکبلوقولئاسمابهوملعاخيشلااوغلباملفتابرضلانيب

ةدشنماوأرقامعيمجرهشاةتسىفاوححصؤاركبىنعيملاعٌناطسرفلا

درینمضعبىلعرکناوهبشاركببقانمبهذهسابعلاوبالاقمهدابتجا
اهذخانمنعانمنودريمثتاقدصلانوذخأيضعبناهغلبالهيلع

نماليللجرمدقویلاعتهللاهاضريالامكلذلاقوكلذركناوهنم

ةميزحتناكواماعطهتأرماهلتعنصفاليلجورخلاداراوهدلبلها

تلاقفاہیفلیقفاھجوزءیطونمتلمحفسوطامنباماعطللترضحاف
هلترکذفهتتافحيحصلاربخلاسوطامنبادنعواليلمدقیجوزنم

ءاعدلاىفتذخاليللااهنجاذافةروهقمتعجرفركذتيملفهترذفىسنف

ركذتفىلصيلةليلتاذماقفسوطامنبااوركذرحسلاةكئالمايلوقتو

ءىجمواهقدصبمهربخاسانلاعمتجااملفلبطلابرضبرماحبصاامف
مساقلاىلادعبتأدقسوطامنباناىروطغبلالاقاليلالاهجوز
.ونامعورفدحاوهوابرغمواقرشهاوتفتفلبفهملعىفكروبو

دبعومساقلاوباونامروذجیروطغبلالاقفىملالجلانوراهوبااماو
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ییایرکزوباوسوطامنباویملالجلانوراهوباهعورفوريخلانبهللا

لاقولاقٍياطسرفلاايركزىيحيوباهاماتينموسنوينب
نيڻالثمساقلاىبادنعملعتيناكنوراهابانادمحمنبدمحموباخيشلا

هبتقلعتوزئاجعلاملعهقفلانالوقيوةرظانلاوةجحلاولوصالاةنس
سانلاملعولسوطامنباهيفلاقلاقمهفلانمهللاهاطعااممولعلا

ةديبعىلارادبابدنعنوحدزياکهرادبابدنعاوهدزالمهعفنيام

مساقلاىلادنعملعتنملضفاوهوهارخاوهايندلامزحناكوةرصبلاب

نظاوايدمةئامتالثنيتلاراجشانمىيحيهناركذورجشللاسارغناكو
ةداقلانمناكوقسولاىنلثوحنانتزوحبیدوملاواقسونوسموةئامهنا

ةئاموليبسلاءانباوفايضاللةئاموهنمأينموهلايعلةئاممعطينيدلاىف

ىضميفةيشعلاىلاهعبرىفهلغشلمعيهئادتباىفناكوملعتينموهتذمالتل

هبأدكلذوهلغشاحبصمعجريمثسرديمثملعتيمساقلاىلاخيشلاىلا

ىيحيىروطغبلامساقلاوبالاقريسلاىفوةريبكةعامجهنمملعلاذخاو

اجرخفنوراهاباينعياذهاميسالسنوينباوسنوينبانيذهبنيدلاهلل
ةعاطلايفهقفنأالامعمجارافسارجاتايندلاعساوناكوسرفتك

نيحةريزجلابريخلانبهللادبعخيشلاهدنعفاضوعبرلاءارشنمرثكاو
لاسیعجرمثنوراهوباجرخفةراغناشىلعةحيصتعقوفاهباورصح
اوزاحوسفنالااولتقنالاقفادحااوكردانانولعفيفيكخيشلا

عيضومهولتاقفابنيبومكنيباولاحنافمكلاومااودصقافةصاخلاومالا

ملوخيشلاعمىقتلاوهتلاسمملعتيهدازلمحفانينسهمنغةاكزلجر

ىفامعىطعينابلأسامعهباجافهيلاءاجاذالوهتصقبهربخافهفرعي
قدصلاقوعجرفهيضاملانينسلاعيمجىلعلبقهدنعامرثكاناكوهدي

لمعتسایرمدریجاهدنعناکویقتساءاجنمضوحلاكملاعلاسانلا

قرسمثهيلاخيشلاسفنتنأمطافدوزملاىفهتالصبوثلعجيوعرولا

اريخواىسومايكلثمتيأرامنوقرزنباهللاقريسلافوخيشلاةرقب

٢۲۳



.كنم

وهوهبیدتقيامامايأةداقناكايركزوبالاقفنوقرزنبااماو

ضعبینثدحوایرکزوبالاقهنکسموهدلوماہبوتویداتةسوفننم
ىلاممولعلانمغلبدقوتویداتةيرقبهبتكوهناويدكرداهناانباحصا

ةوعدلالهانمذئموياوناكوةساملجسبديزيوياووهملعتوريثكهغلبي
ریزغارجاتقرشملانملبقانيملسملاعاشمنمناكوعمجلانبامهذاتساو

اقذاحهافلافةرينكروماىفهربتخافعيبرلاوباهمدخفرزوتلزنفملعلا

ءايلارهظيملونيطفكناهللاقفهسفندقوتوهيبتمامتامويريختساف
لاقهاطغفامویمانفقلزنمريغهنابهباجافدارااممهففنيطفهناهارواو

ىلالقتنافزبخللحلصيهنابهباجافاريختيزجبايرومريختيزلا
هرضحفملعلانوفهدنعملعتفنينسهعمثكموهعملقتناوةساملجس

مولبلاىفرهتشاوةيلاطصقىلاعجروعيبرلاىبالهبتكبىصواوكانهتوللا

جرخامدعبةساملجسلهافلتخاوهلجانماهلكةيلاطصقتبرطضاو
نينيمأاولسريناىلعمهيأرقفتافاهيلعنولتتقياوداكةلأسمىفمهدنعنم

امماوذخافمهباجافنالوسرلاهكردافهبمهبيحيامباولمعيفعيبرلاىباىلا

ملفةوعدلالهاضعبديزيوباووهلضوةليلتابواوحلطصاولاق
ىباكالهببسكلذوامهلازنااونسحاوراكنلاضعببرمواونسحي
ىلاعوجرلاىفكللهفنيتفئاطلانيبامىرتالاعيبرلاىباللاقفديزي
ايراکنديزيوباعجرفیاوضرالاىلادلخأأعيبرلاوبالاقفمهبهذم
ىفنوذخأيوديزينبهللادبعمالكلاىفاوعبتاةيضابالانمةقرفمهو
بيعشوروصنمنبمتاحوجرؤملاىباوزيزعلادبعنبالوقبهقفلا
لخدو‹كانهمهيلعمالكلامدقتدقوباهولادبعةماماراكنامهفالخو

كلذحلصافمهيلعراكنلاغاشمتلوتساوتريغتاهدجوفةيقيرفاىلاةرم

نمخيشلكلةرساةعبسهيفاصحةرملخدوقحلاىلااهدروعمجا
:هدصقفعيبرلااباايانهاهمهتمدحاوهللاقفهيلعسلجيريرسةواتسم

س۲۳۷



داكىتحهقفرمبهزكلوىواتسملاىلععقوفرثعءاوتسالانمنكمتاملف

مهاءدغرضحومہلغفہورظانمثكرسكاناتدكلاقهرسکينا

عيبیفنیتحةيقيرفاءايحاىفمهعبتولكاريغنماولقتناواوجرخف
وباناکولبجلاىلاهجوتوهللاهجردالبلاحلصاوميبهذمىلاليمينم
عطقيةنيبهدنعهيلعمقتملوثدحاامهثادحالبق؛اثافنىاويمساقلا

اثافنیلاویمکخیشعيبرلاوباملاقهلاحىلعىقبوهنماربتيفهرذعاهب

ةواتسمنمةءاربلانعةأرماهتلأسونويثافنمكلكفمكخيشنولاوتمتناو
ثافنىلعمالكلامدقتدقوراكنلامهةواتسموةءاربلاىفمهلكلاق.

تلاقفهتطعافهبوثابعقريزوجعلاىلاةقرخبلطوحلقاماماللهتفلاخمو

ةرمبلطوقابلابعقروكسخبىذخلاقوافرظاہنمعطقفةسخباهنا
أتلاقءانالاىفامبعوتسافاليلقبرشاتلاقفزوجعهتطعافءام

ايندلاعاتملقىلاعتهلوقلوأتاليلقتبرشامنالاقاليلقبرشاكللقأ

دلبلااذهلهاءامإرثكااملاقفةيلاطصقءاسنباجربتىأروليلق

مكنيبوىنيبلاقفصخرلابايتفلاهيلعبيعورئارحلاريغىلعنهلمحف

مثدليلااذهلهاماعطرثكااملاقفابطرايشهلجربءىطوونايسنلا
نايقتمنارخاناملاعهعموءاتشلالصفىفءامريدغىلعرمواماعطدجو

نيرخالادحالسغودربلانمررضلاةيشخًاضوتيملفةالصتقوناكو
هالمحوهبايثىفهابحاصهفلفعقوفدربلاةدشهذخافرخالاًاضوتوهيدي

تاولصلنالامميتفةدحاوةالصلمميتتناكسفنىلعنوهتمللاقو

هرابخامامتىتايسوةلاسملاىفةئالثلاهقفأعيبرلااباىراسابعلاوبالاق

.هريغوباطخلاىلاعم

وبالاقیلاعتهللاهریغاوزلانیتنسنبالیسوباطخلاوبامېنمو

ةميسبموسومةقدصلاىفهلاموةدابعلاىفهندبىنفانمىفروكذمسابعلا

ارصاقالوقابسلاىفائيطبالهتقوءاملعناويدىفدودعمهتموحالصلا

ةيضابألانمقرفعبراابدجوفوصيرىلعنوقرزنبازاجوقاحللانع

۸٢۲۳۸



ةيئافنلاوحمسلانبفلخعابتاةيفلخلاوديزينبهللادبععابتاةواتسم

رمافلیسوباطخلاىباماياىفكلذوةوعدلالهاورصننبثافنعابتا

ناضمرةماماوةواتسممهوراكنللايتفلاوباطخلاىبالماكحالاوءاضقلا

ىتفيىراكنلاومهتقلحىلععيبرلاوبافقووةيئافنللناذالاوةيفلخلل
بجعتفىتفملالأسفهنوفرعيالمهلعلواهنعلاسيةلأسمهيلينملىقلاف

لجرلابجاعيبرلاوبالاقفهباوجقطيملوهنسحولاؤسلابيترتنم
عيبرلاوباهباجافلاطعالاؤسلانانظهلعلوتناهبجالاق

ىراكنلاطقسوهيلالاؤسلاعجرففقوتريغنماہیفباجاةلئساہدازف

روضحمهوةيثافنلاوةيفلخلاوراكنلانعهلأسةوعدلالهاضعبنا

اممربخاوبئاغباطخلاوباواوقرفتفضعبىلامهضعبرظنُكرافكلاق

مكنيدمكللصفهناالكباطخلاوبالاقفموقلاىلعلجعهناوعقو

همازتلاوىراكنلاهئاتفتساىفهوبتاعولبجلاةسوفنباطخلاىبلاىلعبتاعو

ىكبهغلباملفايفلخهميدقتوةملظللىماتيلاولمارالاهميرغتوناظقيلرمالا
ريصقتلانمىنممهغلبامىلعىنوبتاعياناوخاىللعجىذلاهللدمحلالاقو

ىملعبمكحاامناوىتفيهباممكحاالىنأبمباجأفةمايقلامويلبق
ىماتيلارمأوناظقيلالهللاباستحاهتمزتلاامنأناظقيلرمالاىمازتلاو

لوقامثیتضیرفیلصاامناايفلخمدقاملومهسفنانعاورادينالمارالاو

ملعاهللاوناوريقلالهاضعبنعهغلباميفايركزوبالاقوىلصتاهل
ینبنمناملعلانمهدنعناکمهریغنموةوعدلالهانمناكنا

هيفىنبيلعضوملاىلاجرخفهللادنعملسموهفتورصانىفادجسم

هفرعياللجرهاتاوفورعلملاهدجسموهوهانبباطخلاابادجوفدجسلملا

ةللانمهبحاصجرخياموهوكرشرفكنيمسقىلامسقنيرفكلانامدقت(١)

.ةنسلاونارقلاهيضتقيمسقتوهوةلملانمهبحاصجرخيالاموهوةمعنرفكو

۳۹



ةيشخبلطامهاطعافبلطلاىفلافكفرعااللاقرانيدكيلعىللاقف

لاقاريقفهاخاهتاکزیطعینانسارهبینبءاینغاضعبهلأسوةموصخلا

كانسبلأذخالللاقكتاكزهطعالاقبافهللاىلابتلاقفهاعدفهعدا

دعبهعزنفعوجلاالاكلتقالفهنمتيرعتنافىوقتلاسابلوهوابوث
ةيرذنمةأرماتلاقوخيشلاةوعدهيفتذخاوهتيرذىفرقفلارثاىقبف

ةغاوزايمتيقبوقحلاتامباطخلاوباتامنبحىرفاعملاباطخلاىلا

.ةجوعتمماكحاوةيسامجلسلاعنوةقربالاكمئامعوةجرخألاكنوطب

ملعلاوءاعدلاةباجاوىقتلاىفباطخلاىباونصبوياوبامهنمو

ليللاامهكردافامهتجاحضعبىفامويباطخلاوباووهجرخءاخسلاو
بوياوباوهترخارمالءاعدلاىفباطخلاوبادهتجافردقلاةليلارصباف

ماقماذهناباطخلاوباهيلعركنافةنجللاببسايندبيصيناوعدي

اہینقزرالفةنجلااببصاملنابوياوبالاقفايندللهيفضرعتتامظع

اذاليقوبوياىلاىلعايندلاوقزرلاهللاطسبووصيرامهنكسموهللا

تلزنورداصلاودراوللةقفنللهديقلطاوةبرجبنمهارسردللهعرزعمج
امرظناولزناهباللاقاولاتکااملفةرومطممحتففاوراتجلريعهب

ريعلالهأبًادتباواهيفابقدصتفةنجلاحمقاهحمقهللاقةرومطملاتلعف

عوجلاسابلمههوجوىلعىأرفطحفقلاةديدشةنسىفلبجلاةسوفنهتتأو

اشبكءاشعوءادغاشبكمحبذيناكوهللاهاطعاامممهيلعقفناومهلزناف

اوراتجياهودارأفةبرجبماعطلاضخرباوعمسفماعطلانممهنومياموارهش
ردنالاىفخايشألاباودقلطاوروسمابامنيبلوسرلاناكومهعنمف
عساتلاورشاعلاجرخاليكلارضحاملفهاكزلابعنصيفيكاولاقلكأت

هتاكزنماعيمجاوراتماففصنلاكلذوةاكزللسداسلاوعباسلاونمافلاو
اولاقامهسىبصللاولعجالاقوهنباهعموىرمدلابوقعيوبامهعمناكو

هتيلوتلاقحبصااملفهربتخيديريةليللاىدنعتيبلاقكللوتمناكنا

اصخشاورصباذاريسلاىفمهانيبفلبجلاةرايزنوديريةعامجىفجرخو

س۰٢٤۲ےس



رعولاباونكمفرعولاباوقلعتفلاغبلانممهباودنعاولزنواودعهونظ
زيفقفلاىدنعلاقنيواطةليللاكلتاوتيبينااونقيتوليللامنجاملف

ىقتلاءرملارخديامرايخءاشعريغبتیبااناواتيزهثولیاموماعطنم

.اهوقاسفخويشلاباوداولقعفاريعحبشلاناكو

ريسلاباتكىفوىلمهمساسابعلاوبالاقىفردلادمحموبامهنمو

لاقیلمهمسارخاخيشاماوابقلیلمنوکیناامافتیصفنبدیزهما

ةساردلاىفبرضنموحالصلاوعرولاىلاىزعينمتوهسابعلاوبا
ىلاهاعدالجرنارکذوحادقاةركاذملاحارنمهيلعتريداوحادقلاب

لاقفةداهشىلعكلنالكماعطعفرالاقفهلةداهشبهركاذفماعط

فرصنافكتداهشبقحنمهيلعىلامىميرغلتكرتىلاكدهشاولك
ماعطلاذخلاقفروكذملالجرلاىعدتساواحاصاحمقدمحموبارضحاو

مدقتوماعطلانمهببسبفلتاالكلذبطاتحاواجاتمىرتنميفهفرصاو

اهلثممهاربانباخيشللونيسلابهبتكيمهضعبوقوتنزلاءانعشلاىبالاهلثم
وداجلهاىلعاحناكوايندلاىفادهازالاعناكريسلاىفوىتأيسك

بهذواہينذادنعهيلعنقفصيذخأفتكربفمويتاذهتراحبكرو

اہبرضفعجرفتکربهترامحالانظاامهباحصاضعبلاقفمقتملوهباحصا
وطاسفمدقمتبکانبرصنناواہبرضنمخيشلاعنمعرولاوتماقف
قتعمللخيشلالاقفاضيامدقرصنهمالاصقتعمكانهوخيشلاىلعمدقا

خيشايايوتسمیعضوملاقهدیریتبکانبانظفانهبیبحاباایعجرا
قتعملاقحتسالاقمحجلاىفعجرافتنااموقتعملاىنعاامناوكنعامللاق
متعمتجامللاقوطاسفةعامجىلعزاجاذافةنتفتعقووخيشايهبتلعفام

هباجافدحاهبیحینانممهرذحيتبکانبامهمدقمناکوءوسةعامجاي

يشمويشممقتسيالخيشلالاقكترامحلوىشملاكلمقتسيلهوخااموي

رذحاهیخالتبکانبالاقاوحلطصيوكلتقيناهللاىسعكبالاراج

هولتقفكلذكرمالاناكفىخانبايكيفىلتعقوفخيشلانمرومزلها

—٢٢۲ا



عسوتلاىفانذخالاقدلوفسويىيىلاهنبادنعدادزاواوحلطصاو

نمافوخءامصخلاهبنتجيهنعليقوهرهدنمملسيهلعلناميلسهومسو
ءاوشهبیرتشیامهاطعافهارتشاءاوشلکایوهونیکسمهاتراوهقوقع

رازفالىبحيوباهنباناكوىسفنلهلكألاذهتيرتشاامنالاقو

اللاقفخیشاییدنعتبدمحموباهللاقفراجیمتنمخيشدمحمابا

هلوهدلوقنعىفالبحدمحموبالعجففرصنافىلصيالكنباولعفا
ةالصلاامارتخافىلصتالكناالابيعىلدجواملاقونجسلاىلا

ياريذخافةالصلاراتخافادباكاراالوالمجبكرتوأنجسلاماودوا

دجسملاىلالبقاوهءوضونسحافهبلقبهللاىلاعجروباتمثانامزاهب
نالفاذههيوزهلاهجوىلعاولاقلبقمہيلعزاجاذاناكهبارتاىلعزاجو

ةربعهللاهارافلبقانبحهنمءايحتسامهمويائيشاولاقامفىلصينادارا

هضرمىفهيلعىشغوراقولابوثهللاهسبلاوهوباهفهتعاسنمةبوتلا
نوغتيهولمحفوداجقوسبهللادبعیباىنبرادبوهوهيفتامىذلا

لاقكلزنماولاقىبنوديرتنيالاقفقافأفسطاماوغلبىتحهلزنم

رادبتاموهودرفینومتلمحفطابرلاعضوموداهجلاىفىنومتدجوىلودر
ايركزوباخيشلالاقليللانجاملفرادلاةلبقنفدوهللادبعىلاىب

لاجرلانمافوفصتيأرتبرقاملفخيشلاربقىرألتجرخفقولاللا
.بايثلاضيبربقلالوحةفطصم

ملعانمناکویوابکلادمحمىلانمملعلاذخافىيحيوباهنبااماو

تدافذاةأرلاىفىوابكلادمحماباىفردلادمحموباىتفتساوهنامزلها

ناهتأرمالفلحنمىفوءادفالاصخرفلبقفهعضومنم.ماقواهجوز

ثنحالاكلابيطعاالتلاقواهلمحنملاهترأفبجلاحاتفمىطعتال

صخرفطلتوهوتیزریغبلکاتوتیزلابلکأیناهجوزلفلحنميفو
تيزلاليلقمهنامزناكودارثالانيحفرغملاهيفرخأتعضومنملكااذا

موجنلابافراعومولعلاىفاننفتموباناكوفرغملاىلعتيزلانولعجيو

ہہ٢٢۲



رخالانوتيزقرسامهدحانانثاهيلامصاختووداجةموكحهيبادعبىلوتو

هدلاولاعیطمناکوذكعضومنمهذخمقییحیوبالاقرقينایباف

یسفنبردابأفاذیذلامینمعطالوقينانمرثكاءىشىلعقشينياملاق

نودةرخآلادمحماباناريسلاىفو‹ىسفنباهئيهاواهخلساوةاشحبذأف

دوادوبانامیلسوةرخألاوايندلادمحمىلانبفسويىيحيوباوايندلا
هتقرفوةعصقلابملعلاتذخاىيحيوبالاقةرخآللانودايندلاىيحيىلانب

ةفيفعةأرماىلععطاقعطقوهريغمهفةلقوهمهفةرثكىلاريشيحادقالاب

دنعىدعقاتلاقفاهرمأىفازوجعترواشفهنمتلمحفنامجرانم

لزنملانعىراوتفناسنالاةجاحىلاجرخنمتيأراذاىتحسبحلا

نيطىلافلخةبعشلانمراداذاىتحىيحيوباجرخفتلعففهبىقلعتف
نالفلىهتلاقفةيبصتدلوفنالفلوهلوقفتدلواذالاقفهبتقلعتف

.كانهنممهقازراىفةكربلاتعقوفاهلثمهيلاجاتحيامعيمجبايلالسراف

نیمکاحاناکفیحییبانبدمحمهللادبعوباونامیلسدوادوبااماو

ییحیوباهنباومېنمةعامجضغييوةسوفنبحيدمحموبالاقرومزلهاىف
سلجمنمماقاذإدمحموباناکوهدجسکعبدوادوباوعيمجلابحي

دوادوباوفرطتساابرواوزبخاملکأيیحیوباورضحاملكاءاضقلا
ةكرابمدوادیبامایاتناکوهتاقوارثکایفنازفرمتوحمقلاومحللالکا

ىلعدوادوبامایاتزاجاماولاقوهللاهمرخيشلاةوعدبةسوفنىلع

نبلودجمهلدشحتسافردارصقمدهیحیيلامايايفو‹طقةسوفن

ريثكرشبىبحينعملعلاذخاوةتانزنمسراففلاىسيبرطلافسوينب

.مهریغولهسوباویفنبشیلدجوفسويوبامہنم

ىلاعتهللاهجرىتاردسلاىفرطلاسوليسنببوقعيفسويوبامهنمو
نيداهجلاوذىكذلاناظقيلاهيبنلانطافلاهيقفلاملاعلاسابعلاوبالاق

هتءارقتناكوىكزلاعرولارتفدلاوىلصملانيدابتجالاورغصالاوربكالا

س٢٢۲



ةيدرلانبايلبقتكارااملاقفىنصواهنباهللاقوترهاتبةمئالاىلع

ىلاسانلاكبدننكياللاقهدجىأراملفماياةئالثكلذىفددرتف

نکوكنمثرحلاىلاقبساكريغنكيالوكسفنكبدننمدكوأريخلا

رمدنملجرهدصقو‹ءامللرامسلاكونارداللليسلاكوبازيلاكسانلل

هملعافقوسلاىفامصخرابىنفرعهللاقهبغلبتيامبلطيةعاجمى

یرتشافةعيدونمارانيدنيرشعوةعبراخيشلاهضرقافلامجلاصخرب
هعابفاهدحاعيببهرمأفاملاحتنسحفاهاعرموابيعرنسحافةثالث
ىلاغلاعابفخيشلاهلاهدرفةعيدولابحاصءاجفارانيدنيرشعوةعبراب

خيشلاولاحنسحاىلعهلهاىلاعجرفثلاثلاىلعلمحامهبىرتشاف

نمءاضقلاهعنميالوايضاقناكوةداعكلتفاببحاصنذابالافلستيمل

ىلصمهلونالجراوبايتفلاىفةيابنلاوهوهربكةلقوهئاكذةوقلهلاغشالعف

.ءاعدلاةباجابفورعم

هذههيلعتبلغسابعلاوبالاقهللاهجرىسرافلالهسوبامهنمو

ةيمتسرهماناكشالوىسوفنوهامناوىسرافبسيلوةيسرافلاةوزعلا

اماوابایمتسروهلبليقورېتشاوهيلعاهبسنبلغفةمامالاتيبنم
وبالاقمہیلعیلاعتهللاةمحرباهولادبعنبنوميمدلوضعبهاباناو

عوجرهلسيلتئافىلعفهلتلاوعمدلالاماهلاوحانمبلاغلاسابعلا

تنودفهلطوعمدلالباوبهيلعءاكبلاوهلهاونيدلايلارمهاريجهلعجف

نمالجزناركبیبانبییحیایرکزیبانعولاقهمالکنمنيواودلا
ىلاىبتنافةيدابلاىلاعلطاديعسىمسيرارطنقةتاولىلاومنمبرعلا

لاقنانغزمینبرئازجبجاجدلااسرمبليقوزرخلااسرمبلهسىلاعضوم
اريكذتواظعواباتكرشعىنثامشنودفةوعدلالهانعهلأسوهمركاف

مامالاوحلفامامالانامجرتوهذااهنسحيناكوربربلاةغلبامظنافيوفتو

قرتحافاهرطشراكنلاسلتخافةوعدلالهاخيراوتنملمجهيفوفسوي
عمجفكلذنمظفحامالاقييملونيجردىنبةعلقتدذخانيحقابلا

س٢٤٢٤۲



رازیروکذملاعضوملابهربقوابابنيرشعوةعبراناكفرودصلاىفلصعحتام
.هنيدبدانلاربقىلاانباوقلطنالئاقلالاقامعرو

ةيقبوهسابعلاوبالاقهللاهجرىلودملاىتازملالاجدمحموبامهنمو

ىضقنينادارااذاضفرملاماقافالتلانيحمهريسىفىلثلافالسالا

الجرلجرهمایاىفضراقویدنلاولمعلاوملعلاىفقابسلانموهولاق

نمنکلهسفنلهارتشافمکحنبدوهریسفتدروذاهترابتیفوهانییف
لالابحاصلاقوىدنعكلامسُركللالابحاصللاقضارقلالام

وباأفهلدحاولكموقبصعتفحبرلانمكبيصنكلوىلباتكلا
امہنیبهمسقفنیتبوتکمريغناتقروهطسوىفاذافباتكلاحتففدمحم

هناسرفتخسانلاليقولعفيلفرخألافصنلاخسندارأنملاقونيفصن

دمحمىلأراوجىفوةعاجمتعقوواوحلطصافعطقلاعضومضيبفمسقي
ةقاناهنمرحنيناعاطملاحشلاهكرتيملولباهلوهلايععوجلارضالجر

مہیلعتراغاوحبصااملفنذاريغبلايعللاهرحتفاهرايخىلاخيشلاماقف

ليقاعوجاوتالخيشلاملأهفطلبهللاالولفلجرلالباتحسكاةراغ

جرخوةديدشلاةنسلاكلتممتقافاودسواهمحلوةقانلاكلتمحشباوغلبتف

مكيلعتفعاضتباملکلاقویشاوملهامهوةليبقىلاةملظلالماع
لماعللدمحموبالاقفازعوةردقالاقرخوةقاحهلوقباوثرتكيملفبلطلا

لاهجلانعطفاولعفولعففكوطعيىتحمهيشاوماوحرسينانممهعنما
ناملاعلاىلعمهتلاقمهتغلبذالاقفملظلاىلعةملّظللنوعهنأبهلعفىف

ةعامجبىلصيناكوهايندوهنيدةمالسهيفامىلعهلديولهاجللرظني

لعافلاليقونارقلایابتنقيناكوتونقلاىرينممفالخلهااهرثكا

ريسفتوهوءازجاةعبرايفعقيريسفتيراولامكحمنبدوهليلجلاةمالعلل(١)
يرجحلاثلاثلانرقلاءاملعنممكحمنبدوهواطوطخملازيالوروثأملاب

م



نوملكتيالمهنااوقفتاوسلبارطىلاةيقيرفااشمهجوتوحوتكلذل
عقوفمهعمجاسلجباهخويشرضحفةبرجاولخدفةلأسملاىفدحاولوقبالا
رهطتالعيمجلالاقفضرالاتتبنااٿتعنصىتلابايثلاىلعمالكلا

ضعبهببنفضرالارهطتهبامرهطتدمحموبالاقوتسجناذالسفلابالا
ارضاحروسموباناکوعوجرلانمىافقافتالانمعقوامىلعهباحصا
ضعبهبنامناسابعلاوبالاقبرضقلحاذالدجالالثمماعلالاقف

ناخيشلاجحلاىلاهبحصوباوصلاوهمهقافتانابهملعاوهباحصا

خيشلااموياعدفالمجرشعانثاهعموريمالانبهللادبعونسادكطم

اذاكنأشامولاقىلأشنمكلذسيللاقااحتراىلعهنيعينسادكطم

املفماياةرشعىفاباتكرشعدحاتبتكىلاكبسحوملقلاوةاودلالاق

ليكلااوفوالاقهمطلفليكلاففطيالجردمحموباىأرنيدماوغلب

رغمايتلزنهللاوانيفلاقفهسأربورضملاعفرفنيرسخلانماونوكتالو
مهدالبىلااوعجرومهكسانماوضقالكلذلةيالابدمحموباهببنامناو

نبهللادبعخيشللجونامنبهللادبعخيشلالاقفخويشلامهتئنهتلءاج
نبالاقىلافاعوهللاىنملسدقلاقءىشبكرفسىفتبصاكلعلريمالا

تومالمجرشعدحاهلحبصافهبباصتءیشبتبستحاولدواجونام

دصقوهنمبصياريخهبهللادرينممالسلاهيلعهلالوقجونامنبادارا

.هرجاهللارفوينا

ناهنعركذوىتازملاىتالسولابجاحىبانبحوتفخيشلامهنمو
نمدحاانهاهسيللاقوبضغفهنمعمسمبةيبهولانيدىفنعطافلاخم
هبضغلبضفغينممهكاتفوةتازمبابشنمةعامجهعمسفتاموشملادالوا

قاقزلاىفهباومرفتامىتحهوقنخوهرادلجرلاىلعاليلاوروستف
احرجهباودجيملوسانلاهرظنوحبصااملفبازلاىرقضعببكلذو
خيشاياولاقفماعدعبخيشلابنولعافلارممثةكئالملاالاهلتقامهللاواولاق

ت



رکشومہیلعینئافمہتلعفهنورکذی؟الواتاموشملادالوانمدحاانهله

هلقرسواتیماہیفحبصافهيلعاعدفصوقفةريبىفبئذهاذاومهلعف

سانلاعمجمطسوتاملفهرهظىلعهلمحءامقزىفقراسلاهلعجفصوقف
تدامتاملفارارمهتقرسةأرمادعبىهوهللاهحضففءاقسلاعطقناوعقو

.اہیلعاعد

فرتغاةياغفمالكلاىف۔اماوةيآمولعلاىفوهبويانبنونحسمهنمو

وباومساقلاوبامہنمةداقموقهادهروننمسبتقاوةعامجهملعرحبنم

هناکمدیمعوهناواهيقفسابعلاوبالاقمهددعرثکينممامشریغورزخ

لزاونلانمريثكىفلئاسملاوىواتفلاهنعتقلعتاقنلاةمئالانمناكو

.سلبارطةهجىفةظوفحمراثاهلو

ريسلاىفوالماعادهازاعروالاعناكوقتاردسلارماعوبامهنمو
ىلایلکتاللاقفاهھجئاوحافيضقيلنونحسماهتصوافسورشدارا

سيلنانظاتلاقفبابذحانجىواستالیدنعايندلانافكجئاوح

نزوتامناونزوتلامعالانأتنظةنيكسملاقفهللادنعنزويلمعال

كلماهنباهللاقفلبجلاسأرغلبىتحءارحصلانمةرممدقو٠بولقلا

ابادجوفهلزنمىلاهرهظىلعهمألمحفكمألمحالاقىمألمحامأ

ىلاةرمهرامحثعبوىشملاىلعردقيالكلذلبقوهوامهقبسرماع

ىلاملاسىرامحلاقفربخافهتقفارىتلاريعلاتبيصافتيزلاراتميةيقيرفا
بابلاىلعهباذافهلمحرامحلانعاوطحاوموقلاقفىلايللانمةليل

عجرفادحادبيملفجرخفهيلعءادنعمسفهراغىفةرممانو‹فقاو
تناکلهللالضفوْنَمالولوهناكمىفراغلافقسنمتعقوةرخصدجوف

حاورلادنعلوقيفىعريلبجلاىلاهرامحثعييرماعوباناكوةيضاقلا
اوتأفاذكعضومىلااوبهذالاقةرمهباوتأفاذكعضومىلااوبهذا

عيبلاىفةتانزلهاطلاخيهينبضعبوعبضلاهلكأدقلبتامدقهتعدرب

۷٢٤۲—



الوسانلالكايناهركفهماعطبنجتبرمأهوباوةولعجفءارشلاو
كنبادنعنمهلليقفراطفالادنعهلهومدقفايبظداطصافهوبالكأي

.الثماهلسرأفسنؤموهفسنوينمءاجامهوحنلاق
لهانمنيمجسيووبالدعالا£اجلالضفالاىقتلاخيشلامينمو

خيشلاىلاناسحاباهنبالسرایتاردسلارماعاباناريسلاىفوتيورغات

جرخيهناهنعتعمىنإافةنجلاهقزريناهلهللاوعدينانيمجسيوىلا

هفوخهناهدنعرخابلجركسمتساهناهغلبهناكلذوهللاهلزنا قحلا

فئاظوبلغتشامثهمادقطايسلاةمزحخيشلاجرخافكلذبرخآلاراف

هزهفطايسلاكلتنماطوسذخأومدقتفرزتيناهرمأىلصاملفةالصلا

لاقفةمزحلاىلعىتأىتحهريغذخأوهكرتفبرضللضرعينمةئيهك
لاقیقحهنمینطعایعدملالاقفدوعاالخيشايتبتهللاقتبتهل

نحنامفلاقفهربخافرماعیلاهيباةيصوبناسحوباراسفهتفوخفافوخ

لامكلابتارمنعافامضهوهسفنلاريقحترماعىلالةنجلابلطنىتح

ىلوعديهللقواہيلعرطفيكيبالاهغلبلاقتارمتهاطعافهلاعدغ

هابأغلباملفناكملادعبلءارحصلابهعوجرىفناسحوباتابوةنجلاب

ىلعلاقترطفاامىلعلاقصحفلاىفلاقتبنيألاقربخلابهربخأو

لجرهعمسوادباحلفتىلتاراتلكاكناولخيشلالاقحابزلاةلقب

دعبهءاجمثتافآلاهبيصتالىنارصنلالاملثملامناكملبرلوقي

.افیجلبالانمعبسیلتامیلحرفتكلناهللاقفرورسموهوكلذ

قاردسلامصاعلنابسنيليقمدقتملارماعىلانبناسحوبامبنمو

اولاقایفہوأطخةلأسمىفةثحابممنيبتعقوفتالتبخايشالاىلعلخدو

يفاطسرفلاىيحيوباناكوىفردلاىسيعوبامهيفوكلوقنمهللاىلابت
باتفهللاىلابتناسحیباللاقفییحیوباملکتمثزوجعهترصنواتکاس

معنتلاقناسحاباتیلوتلههلوقتوقيتلازوجعللىسيعوبالاقف

سہ۸٢٢۲



ىفهعمككراشينانيعدتلهلاقمعنتلاقةنجلابهلنيعدتلهلاق

ةكراشملابوعدينادبعللسيلهللاىلاىبوتلاقمعنتلاقةنجلاىفلزنللا

دقلاقىنیدكيلابسنایکیتفاینكتنمتلاقموصعملاعمالا

یلالجلانوراسیباسلجمناسحوبارضحورماعیبانبانیدنمتالتما
اعبراوااثالثوانيتنثاواةدحاوةالصلاىفمظعنميفهلاسفسورشىف
ضقنلاونالوقنيئنالاوعبرالاىفوةنسلاىهةثالثلانابهباجافاسمحوا

دوجسلاىفهيتبكرنعهيديرحخاىذلاىفهلاسوةسمخلاوةدحاولاىف

ميدقتلاىفضقنلاهباجافسأرلابامناواسواامهطسوواهسأرىلعامهمدقو

بلاجىفلوقتاملاقفطسوتلالومعملاوةاواسملاىففالخلاوريخأتلاو

كحضفهنومزليلاقنوتيزلالثمدوسدالوابتتافةدحاوىرستفمدخلا

رهتنافسلاجلاىفكحضلالاقوماقوناسحوبابضغفرضحنمضعب
لاقاذاماولاقارانيدنيناثبیصواةافولاهترضحالوكحاضلانوراهوبا

هللادابعنمخويشلاةدجتناكربتزوجعلاتناكوءادوسلارانلل
اهنااهتصقواهلجرهظنيحةريصبلاةحاصلاتنبلاتبرهاهيلاونيحاصلا

نمتفاخوتلمحفاهسفنىلعتبلغفءايمعتناکوتیورغاتلهانم
ىتحاهوخالاتحافامالغاهدنعتدلوفزوجعلاتتأىتحتبرهفاهيخا

اهجبذفنحطتاهدجوفلخدفاهمهيامضعببتلغتشاةليلزوجعلاىأر
اهارفاهونفدفاهعضرياهدلووةحوبذماهتدجوفزوجعلاتلخدفجرخف
هيبرعلابهتجرتامىخأللقهلتلاقمانملاىفةلبقملاةليللاىفنيحلاصلاضعب

نزوهلرعشوهوۇلؤللابتينبلزانمتدجوءوسلالعفلاوذبرضيلف

امامااخيشراصوملعلاونآرقلاملعتفشاعلازواهدلومساورباربلاةغلب
دمحموباخيشلالاقىسيعهامدلوهلدلووهبیدتہباملعوةودقو

ايندلامالكنمسيلىلالجويلاعيبرلاوباخيشلاوىسيعخيشلا

ةنيدمتيورغاتوىلاعتللاباقلىتحىلاعتهللاةعاطبلاغتشالاالاءىش

نامیمجسیویامایایفاہیفعمتجاوةتانزاهلهاءالجواهتحتتلالنمةييرق

ب۹٢۲



ناکونالجراوىلااوبهذاهلهارثكاوتاوسنلقلاباحصااخيشنوعبس

ذافناىلعهنولكويسانلالعجوهللانيدىفايوقتلاللهانملجر
تیورغاتلهاهیتایواهذافناىفرظتنيالوصبرتيالناكومهاياصو

نانالفیناصولاقاذاوهقدصاذكىلايعمهنمدحالاقاذافميطعيف

.باسحلاكلذىلعهاطعاوهقدصاذكهلايعوهلذخا

ةيصعمونهحرلاةعاطىفنابئاذلانالماعلاناعرولانايقتلامهنمو

داعاريسلاىفونايسوفنلانايتولاللاريصبنبدمحمودماوباناطيشلا
خيشلااذهواضياكلذغروزمألركذوةدحاوةليلىفةنسةالصداوبا

اناصواالاطقريصبنبدمحمىلعالخداماولاقلئاضفهلوهيفكروب
افىرعالىتلاةيباخلاكهومتكرتملعفاذافعبرابناطيشلانمظفتحننا

.ةبهرلاوبضغلادنعوةوهشلاوهبغرلادنع

نيرمعملانمناكوىسوفنلاتولاللانايفسنبىيحيايركزوبامهنمو
هقيرطىفرموجحلاىلارفاسريسلاىفوالضافالاعوالداعكاحناكو

همجسأنعهلأسوهاقسفهاقستسافمهئامانعءاملاىقسيلجرب

تيأرلاقىقسلاتكرتملهلليقفقاسلافرصنافنايفسنبىيحيلاق

هبترفظونایفسنبیحیهماةنجلالهانمالجرىقساىلامانلاىف

ناکواعيمجمهبىلصيىذلاوهناكونيفلاخانمموقعمبحطصاو
بافهيلعلمحيهلمجبهراجهاتأفهيلعلمحيامىلاجاتحافعرزلادصحي

اضياجاتحافناكملاكلذىفهنبادصحخيشلاتومدعبمثهرهتناوهل

یتکبشلمحاناتدرهللاقهلمجبلطيهراجیتأفهيلعلمحيامىلا
بحاصلاقفمدقتلابرثؤيلثيحخيشلانبابضغفىدعبتنالمامث
هنباوانسفناىلعهانرثاذاانيلعبضغيخيشلابجعلانلاذنالمجلا

ىفصخرلابىتفيذخأفهدنعملعتيعيبرلاوباهاتأوهرثؤنملذاانددهي

وباماقفمقفدرتملناایرکزوبالاقریثکاذهعيبرلاوبالاقهسلجم



هريیغمهفيالفوهمهفيملناهودرةذمالتللايركزوبالاقفعيبرلا

ىلعاوففخنيلجرنوبرضيخاشملاعمرضحوهلادبدقاعجارهودجوف
متددشوهيلعهللاظلغاذهىلعمففخلاقفرخآلاىلعاولقثوامهدحا

ناكوتامفهيلعاوففخىذلاىلعبرضلاركفهيلعهللاففخرخآلاىلع

نجسلايفتيدراتلهأنمالجرخايشالالزناورخآلاهللاملسوايسوفن

جرخيهوکرتاایرکزوبالاقخیاشملااضرريغنمهجارخاهلهادارأف

دعبىأرفعيمجلاىفةوعدلاتذخالبهلهاهبعفتنيملفهبهللامهعفنال

دلاونملاقفسرفىلعوهورجاسونربوةنسحبايثهيلعامالغكلذ
والاقنجسلانمجرخاىذلاةليبقنونعيرمادنالهانماولاقاذه

دعبىتفلاتاممثهبوتلاىسنفددجنالاىلادحانالفدالوانمىقب

محللامهيلعرثكافاشملاهتابوهئايلواقوقعنمهللابذوعنفليلقبكلذ

ملفتيزلاوماعطلامهمعطافىرخاةراتهوتابورذعتساوماعطلانود

ملعلاهنمذخاوتيزلاوماعطلاعمرذعاللاقفكلذهلركذفرذعتسي

دمحمهللادبعیبانعوىصمصقلابيصخدمحمىلانعذخاوريثكرشب
.قولاللانسادلجنب

ملعلارحبناكويسوفنلاىتولاللانسادلجنبدمحمهللادبعوبامهنمو

اودعقالاقفعضكماكحاضعبىفهلليقرخافلاماكحلاماماورخازلا

ائيشتعيضنامقدصفاسبايادوعمهعممميأرنافهباطحلاقيرطىلع

مدقتفدجسملالخدىتحهيفخبىشمفرطممويىفسورشبناكوقحلانم
ترہيتءاملعضعبناكلذوامبرقيامحلفاماماللوامهبسانلابىلصو
رثاىفكلذوةقزالانيطنمهيلاريطيامرذاحيامويهكردافكشلاهلخد
املفهنمرذاحيىذلانيطلانمهيلعراطافادمعتمهسرفمامالاكرحفرطم

نباللجرلاقوكشلاهنعلازوسانلابلصفهبايثبهمدقدجسملاغلب

هبعقيامىداهريغينبللالئمسانلاىلوتمناهيفخبمدقتنيحنسادلج

٢٢۲



زوجعلضفانمةيتولاللانونحسماتناكوكانهنمكلذلثمكرتف

وداجبعقوثدحربخمهاتااوبرقاملفاهترايزلاشملاراسولبجلاب
نوکاناتيشخیخاایتلاقاهربخااهلصواملفنوراهاباالااوعجرف

اذاوجوجفلامهيلعةكئالملادساقسافرايخالاترازاذاميفليقنم

ىضرسوطامنبسوطامخيشللتلاقوةكئالملامهتديقالاصرارشالاراز

تسيلتلقتلاقفكلذدعباهتأرفءىشبتسيللاقكتجوزاممنعهللا
ملنمنتنااملاقلامجلاةعرابمدلاىفسومغملامحشلاكىهوءىشب
.هرابخانمءىشمدقتدقوهللاقتي

قيقحتلاوملعلاخيشقولاللانوراهنبناميلسعيبرلاوبامهنمو
ةنسنيرشعوعبسنباوهوتامريسلاىفوقيفوتلاوىقتلالهاةودقو

ىلاٍفاطسرفلاىيحيوبابتكواعيمجمهولتقفصوصخلانيبنوشمينجيت
نجيتىنبنمطهرةعستناانغلبمهؤامدًافاكتتنونمؤملاوداجلها

ىلعاوردقنامشىنعيعيبرلاابااولتقنوحلصيالوضرألاىفنودسفي

مدقتدقوسنوينبیسومیلالجلانوراهىانعوهذخاوىصمصقا
.ملعلاوعضومتلالوهركذ

رايخالاةمئالانمىسوفنلاىتسفتلا,سنوينبرازرصنوبامهنمو
ريخلاىفةلأسمالإوغلهلكمالكلارصنوبالاقريسلاىفوراربالاةداقلاو

ركنملانعىبنلاوفورعملابرمالاونارقلاةءارقورشلانمهذاعتساو

رشبلالهسوباهاتااميفوربك.هللاوهللاالاهلاالوهللدمحلاوهللاناحبسو
رخآءاملعنموجنينللوقيهعمسفسلجلارضحفهدنعملعتيدمحمنب

ىفتيبىلاتيبنمتعفرقاللاحيباصملانمملسيامردقالانامزلا

اموكتعمسلاقببسلاامهللاقعادوللخيشلاتأحبصااملفحرموي

٢٢۲—



ناشاذهناکاذارصنوبالاقءاملعلانموجنينمةلقنمتركذ
ترضحالودحامہنمتلفيالدودلاهجلالبمهريغةاجنبفيكفءاملعلا

رادتلقايتفلانمافوخلاقكيكييامليقىكييذخأرصناباةافولا

.یایتفاهلخدیملةسوفنرودنم

اناکىللمالاىسوفنلااطملانبدمحموباوىسوفنلانوبلغوبامهنمو

نمهتنباهعمًارقتوهلزنمىفارقينوبلغوباناكنيحلاصنيلماعنيملاع
رصبأفضرألاتءاضافردقلاةليلىأروىداولانمرخآلابناجلانماہتیب

دیدشاطملااباناريسلاىفوراہلابهيفالناداکيديعبعضومبابئذ

ءاسنلاتاقدصناىنعيهعرونيبتينالالاقنملاقفهتأرماقلطفعرولا

عابراةئالثهسفنفصنيلهعبرلانمجوزلادنعامعابراةثالث

هعضومبرقباهعضومعيبرلاماواهقحاهاطعاوهسفننمفصنافلصالا
ناسحیبارکذعماهرکذیتایسورارباللافهكورايخاللىوأمتناك

١.ٍناطسرفلالالمىنبرايخ

ركذواخيشناكريسلاىفويسوفنلاقتالتلاةديبعدمحموبامهنمو
هللاءاشامهدلبلهاقفنيذخأفةدشوطحقةسوفنبعقوناهئاخسنم

عاصفصنوهئادغلعاصفصنذخاينادارأنممهللاقورهدلانم

لسراناهعرونمونيتوارمتواريعشنمِءاشعونىانمهئاشعل
همزحنمودلولاملدرتدلواملفتلمحفبرعلادنعةعيدوىعرتهتقان

نعاتزجعنادعبازوجعزوجعتصواوهديبةمركةئاملثسرغاولاق
ناركذتوناركذتتامهيدلبنيبعضومبنايقتلتاتناكدقوءاقتلالاوةرايزلا

كبيصنىكرتتالىرخالاىلاامهادحاتصوااتزجعاملفناقرتفتمثهللا

نيملسملانمكامهنمهبيصنىيحانمنالىبنلاورمالانمكظحو
نمامشادحاةنجلانمهمهسعابومهلتقنمككلذكرتنموهخمنم

۳٢۲



روازتلاوعاتجالاليجلالهاةداعنموتمرغوتنمىرخالاونياركا
هروماومالسالاحلصيامىلعمهعاتجاناكونولولهااصوصخهللاىف
اهلصانمساشلاةلقبدحاعزناذاىتحهيلعناكنممقحلانوجرخي
لثمعجارورئاسنيبقرطلاىفنوفلتخينوروازتيةعمجمويىفوهوبدا

.مهترٹکنملابجلاضّيبتولفا

4BG BRS

هللادمحبلوألاءزجلا
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ةحفصلاعوضولا

VOيدبعلاراحص

VTليحرلانبنايفسيبادجةريبه

VRيدعسلايميقلاسيقنبفنحالا

۱رربةيواعمنبسايا

VYحربتحوروبا

NWAنيعباتلايعباتةقبط

NWAيميقاةميركيلانبملسمةديبعوبا

۸بئاسلانبمامض

Aناهدلالاصحونوبا

Aجرعالانايح

۸Eثعشألاوبا

AEدودوموبابجاح

Nربنقنايفسوبأ

۸Yملاسنبرایخ

ANمساقلانبهللادبعةديبعوبا

AAيمزراوخاديزيوبا

۸Aنايفسيلادجربنعلا

۸Aنايحنبةرامع

۸Gهنباوملاسوبا

۸A4e.SSسيقنبدوسالاساقفوبا

Nیدہنلادمحموبا

نو......ةملسنبدمحموبيبحنبدمحم

EEEدعسنبةملس

۹قحلابلاطیحینبهللادبعىيوبأ

Êفوعنبراتخلاةزهحوبا

TEةبقعنبجلب
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ةحفصلاعوضولملا

اةهرياوبرحنبنيصحلانبيلعرحلاوبا

O(هللاهحر)بيبحنبعيبرلاةقبط

۹يمرضحلابويانبلئاوبوياوبأ

۹۸بدنجنبلضفلا

۹۹نانسوباوروباسنببيبحورمعنبةرق

AWSفرعملانبىنشلاوةرامعنبرمتعملا

۴رمعنبماطسبودرمعلانبدلخمناسغوباوحيلملا

۴ريزولاوباوظوفحموباورهاطوبا

0نمحرلادبعنبنسحلاوالعملانبسناوةمقلعنبىسيع

Eلایدوحیننبیحیونايفس

RWروصنموباورسوملاوباونودراوراطعلاقباس

۷يلبولاصفحويمرضحلارجزودقاووبا

۸ليحرلانببوبحمنايفسوبا

4ةرفصنبكلملادبعةرفصوبا

۹ناوکنبملاسويناسارخلاةيطعنبلالهودوعسمنبدنلجلا

BREEبرغملابخئاشملاركذ

۸يرصملامهارباقاحساوباوعسيلانبا

۱۱دابعنباويرصملاةمقلعنبىسيع

۱۴يرفاعملاحمسلانبىلعالادبعباطخلاوبا

٣۱يزوزللابيبحنببوقعيمتاحوبا

۱Eمتسرنبنهحرلادبع

AEيتاردسلامصاع

۱۷يسمادغلاراردوبا

۱۷يتازملاسينالتنبدحالادبع

۱۷نتکمينبرمعونينطمتنبرمع

۸نتکمينبهللادبعنبیسوم
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ةحفصلاىےنےل
4ی

۸يراولایحیوباويراولارمعنبسوا

۸يتازملادياقنبديعسوىدبلادمحم

۸ينوانجلايسوفنلاريطغمنبا

۱۹يلبقلادوادوبا

NWمتسرنبنهرلادبعنبباهولادبع

AWسلبارطةرصاحمركذ

۴٤۱يناجرالاريخلاوباونوراهوبا

Ê٤باطخلانبحمسلا

۱66یسوفنلاسابعلانببوياوباونارمعنبروزم

6£سناینبدمحمبينماوبا

NEAىرغیولاىسوفنلایدهم

رىنالدبألانسحلاوبا

NOeقاردسلارصاهمسادرموبا

۱6یتیکوتلاایرکزوبا

60ىسوفنلاىرغيولاجرف

۱۵اىلوانجلاديمحلادبعةديبعوبا

۳فازفلاقلاخلادبع

۱۴فلخنبراهقلادبع

۱16ىویدملاىتفنبوانجنسحلاوباوىنازفلاسيردا

۱6ىنازفلادمحمنبراكب

RSEباهولادبعنبحلفا

۱۷اRRیراولامکح

۱۸ىنيزملاىسوفنلامسوسنويوبا

۱۹لطرحلانامدم

۱۹4بويانبسابعلا

۱۷لامطفالارصاهموبا
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ةحفصلاعوضوللا

VEتیلومنبىح

۱۷Êیصمصقتارصنوبا

۱۷Eزیزعنبمهاربا

۱۷جرادنبلیکووبینمانبا

۱۷6راردنبلیعامسابینملاىاانباورمعوباودمحم

۱۷6فسوينبلايموىتاوللاورمعنبمالس

۱۷6یرزخاقاحسانبدمحموةفطقنبةملس

۷قانزلامصاعنبیدہنویرمقلانبنوراج

NVنيغلزنببيبوءايبناريي

۱۷۷قتازملاناثعوبا

۸ىرارصتلارماعوباخيشلا

NAلاصليلخوبا

۸۴دهعلاىلاو

A۴يفاطسرفلاقودصرذوبا

NAÊسنويىلانبدعس

۸Oیرغیولامسونبانابرذوبا

NAVىتغیوتلانسحلاوبا

AAىرغیولاجاجحفسويوبا

NAAنيزوبا

۹رکبنبدومحمویسوفنلاسانرفنبیسیع

۹جرعالاةديبعوباوىطمللانبهللادبع

۱۹۱اىسوفنلاروصنموبا

۱̀۹ىسوفنلاىنكاسملاحتفنبسورمع

۹یسوفنلاینکاسملامهاربانبتاردس

۱۹ىطانودالاىسوفنلانتيلصيروسموبا

۹۸فسوينبباولهزهوباونومیموبا
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ةحفصلاوضوملا

Weىسوفنلاىروطغبلانسحلانبتاردسمساقلاوبا

۱ريخلانبهللادبعدمحموبا

V۴ىزنولاقتاردسلاسنوينبىح

WEبئاتلانكولصم

Oفنروغصبلاديزوبا

ایوىنوانجلاثيللاوبا

VTینوانجلادبعموبا

2۱ووىناجرالاایرکزیحیوبا

VAمالسنبباولویسیعوبا

V4ءاثعشلاوياوتينکستیحیوبا

W0تاردسحڂحاصوبا

٣فراشالاقاحساوبا

۹۹ینیمرغتلادورازنبةديبعدمحموبا

VOبوقعيوباوسدلايوبا

Y۹ىنيمرغتلاىنمومدنالاىسومنارمعوبا

۷یرارطنقلادمحموباونايحوبا

Aيلاذرالایحیوبا

۹4بوقعيوباوىنسيرغتلانيضوممساقلاوبا

Aلهسخيشلانبىمارجلالضفلاوبا

١کےکلضفهللادبعوبا

AASیادحلاديعس

۸رساينبناميلسویراولاريدغلاوباثراح

YWحاتفلاوباوفسويبوقعيوبا

YWىسوفنلانوصفحورمعوباوبيبحوبا

ALىراوجلارابجلادبعنبحمسلاوىراوملاىريسعلا
VV۴ءارفلاصفحنبناميلسصفحوبا

تس



ةحفصلاعوضوللا

W۴دمحمناظقيلایبانبفسويمتاحیا

YEداوجنبدايوفورعموبا

YWسوطامنبسوطامونوراهنبسوطام eee,a

YYىسوفنلاىجادلاةبيش

W۴یسوفنلافسوينبركبوبا

AASلهسلضفلاوباودمحمنبنوميموبركينبا

۴Eىسوفنلاىلكردلاحلاصوبا

YEیسورشلاسوطامنبنامیلسیحیوبا

ACESSیلالجلانوراهوبا

PAیغاوزلانیتنسنبالیسوباطخلاوبا

WEباطخلاىباونصبوياوبا

WEفردلادمحموبا

YE۴eeقاردسلاىفرطلاسوليسنببوقعيفسويوبا

WEÊیسرافلالهسوبا

YEOىلودملاىتازملالامجدمحموبا

VETتازلاقتالسولابجاحىلانبحوتفخيشلا

۴EVبويانبنونحس

EVقاردسلارماعوبا

WEAنيمجسیووبا

YEAرماعیبانبناسحوبا

WSSنايسوفنلانايتولاللاريصبنبدمحمودمجوبا

VOىسوفنلاقتولاللانايفسنبىيايركزوبا

YONىسوفنلاقولاللانسادلجنبدمحمهللادبعوبا

VOقولاللانوراهنبناميلسعيبرلاوبا

ASSىسوفنلاىتسفتلاسنوينبرازرصنوبا

س٢٦۲ا



ل
ةحفصلعوضوملا

۲۲WEEEوفنلااطملانبدمحماو١۱
٠یسوبىسوفنلنوبلغوب

WEES.وفنلا١دلع١ e. eیسقالتدمحموب i soo aoe ee۰٢٢۲

۲o0اسرهفل ۱

0
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