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هونصوعيبرلاوباهنباوىناشولمتانوراهوباىقتلاملاعلاىمسلاخيشلامهنمو

رهدلانوراهوباناكوصالخفسويوبابسنلاىفالىقتلاوملعلاىف

یصمصقامهاربانببیصخدمحمیبانعملعلاذخاویوقعرووريثكملععم

ىلاخايشالالزنريسملاىلعريكلابزجعالدمحماباناهايتفءادتباببسناكو
وبالاقسلجملادعقاملفنوراهوباوهللادبعىلانبايركزوبامهيفونوانجا

روزيناکنبانبایلاهلاقتناببسویتفيكانهنممدقتفتفانوراهىالايركز

لقتنافةرايزلاتقولزنملانسحتسادتناكورومالاهلتعجراملفهيفازوجع

ةحلاصةارماهلومالسالالهالىوأموافهكراصفريسلاىفوادجسمهيفىنبفهيلا
ىرخاجوزتينااشملاهملكواهعمهلدلوالوانيدواعرونيملسملارايخنم
ءوضوللهتيناىفءاملاهللعبتامويهتجوزرمأوةعروةحلاصةأرماالاجوزتااللاق

ابيلعجيوزتلابمتهافخيشلاةرجنمابيلعريطيامترذاحبصلاىفتذخااملف

خويشلاةدجزوجعلاةنباالااودجيملفهلحلصتةأرماهلاوسمتافكانهنم

املفاهوبلجواهوبطخفاهروماضعبىلعمالكلامدقتدقوةيتاردسلاتناكربت

اهعامسقفاوفىلوالاهتجوزتثَّسْخفْنَيلهانمفسويوباىتالزنملانمتبرق
ةراضلانماعزجةدعرلااهتذخاوءوضوللءالاتذخادقوتقولاكلذربخلا

كاطعاوكادهوهللاكربصالاقفبارطضالاةدشنمةرجلاىفءاملاكرحتىتح

ابامانعلازوخيشلاءاعدهللاباجافةيربربلابرعشوهومالسالاهبموقيام

تامیحیایرکزابأخيشللتدلوفافزنانمعماهتراضتلزنافءیشاہبقببملو
ريسلاىفو.ريخلالاصخعيمجعمجدقوهترخاهمةنسنيرشعوعبراىلع
تفراقنأتملعاملاقو.هلهدادتساةوقلىبلزنیتمتولمابیابأاللاق

.اهعضومىفتدعقفسمضشلاىلااهتجرخافلظلاىفةبادتدجوةرمالاطقاتا

نابهيلعاوددشفدربلابهئاضعانماوضعفلتاىتحةالصللءوضولاريثكناكو

ريحتفكلذهيفغلبفدرابلاءاملابهيلعروجلابهكلهاهنالوضعلاكلذبىلوارانلا
.هبىلواةنجلاهبرةعاطيفكلهاىذلاوضعلارامعنبفاوخيشلاهللاقف

مهارباثلاثلاو.عيبرلاوباىاثلاو٠فاوىمعىفتدجواذاملوقيناكو

خيشلاناكو٠عيبرلاىباسكعنيدللالوايندللحلصيالدمحمعبارلاو«ىوايند



نمنوكيقيرشتلاملياموصيونيديعلاالارطفيالورهدلاموصينوزاهوبا

دوادماتناكو.كلذبايتفلااهيلعرجحواهموصنعىبتناوقلفلاريبنكسي
اہتحتشدحلخدنابهللااهالتب'ةلصتةرمتناك.ةعشاخهللةيشاخةعروةملاع

ذفناهناريسلاىفو‹اهتالصضعتملورخآلامكلانمجرخواهمكنملخد
ىبوثنمعضوملااذهلسغاهلتلاغفمانلاىفاهارمثتارمثالثهماهتيصو

ءىشكماىلعىدوہیلهلليقفلاسف.يبافهلسغينالولېبكاخاتبلطدقف

دجوفهماربقىلعزاجو.خيشلاهاضقفهيطعيناىلاوكاخابلطريعشلانم

ملعلاسلجمىفسعناذاونابلجنمءىشاهيلعةأرمالليقفلأسفاتبانانابلجهيلع
ىفذخأيو.ةنسلانمهبامهنعلوزفتوملااوركذهنعمونلاةلازإاودارأو
یدحلاقيرطمہنمعبتينملاقهدالواللصالاءارشىفهوملكفهدئادشفصو

ناهللااعدواعوجهللاهمدعاالفهرهظءاروهذببمواريخهللانممدعيال

نوتيمتابو.ةسوفنلبجىنعأنيمرغتوتلالنيباميفهيرذوهدلوقزرلعجي

املفاتذخافدعباہیلاتلسرامتاہتدرفاھدنعلزنیلسوطاممایلاهتلغبلسراف
هتنذاتساءاجاملفاهبثعبنيحبئاغاهجوزنابترذتعاءاشعلادنعايقتلا

هلتلاقلیقو.ةدابعلابالغتشااملىضقامالكااملفةيفاعاهمساوالنذأف

كباحصاوكذيمالتبةنؤملاريثكتناوةدئافلاريشكةنؤملاليلقكنمريخناسحوبا

.ةعوطقمهديوامئاقىلصينالجرلصخرو‹روضحىلالصنالىتح

املعراصفخيشلاهيلعبلغرهدلاديرفورصعلاديحوفعيبرلاوباهنبااماو
نعملعلاذخاىبنلاورمالاىفاديدشالاعفكلاىخسناكريسلاىفو‹هيلع

ىباوقريمغدنتلادمحمنبرشبلالهسىلاوقتولاللانايفسنبايركزىحيىيا
عمجحلاىلارفاسوريشكرشبهنعذخاوىنالجيلاىفنبشيلدجوفسوي

بوقعياباوهاياالإاوقرتفاوقيرطلالاطفنيلجرنيلجراوقفارتفمهريغوخايشألا

‹ىلوابوقعيىلابقانمبهذهوانقرتفالىنلمتحيهناالوللاقتياشلمتبنكاسلا

٠فردلاهللادبعوباوعيبرلاوبانولوقيفمكملاعنمنعبكرلالهالئساذاو

ليقو.یسورشلارامعنبایرکزمہیخسویجدلهانمیسوموبامهدباعو
فلسذخااللاق.ىبأفاهذخأيناهوبلطاوعجراملفرانيدهنماوفلست



مدقتملاعيبرلاىباقيفرىلربلابوقعيوبانولوقيفمكلضفانماولأساذاوجحلا
هلابيطاولكتلاقفلخبهتماداواماعطمهقيرطىفةأرمامفتخبطوركذلا

ضعبلکافلاوشلالهعولطرېتشاو.اولکأفاهوقدصيالنااوقفتافامويرشع
ىلعیدامتنمىلعرسکیلجرخفةلادعلانوديريضعبكسماوةسوفنلزانم
دېتجاووداجیفناضمرةرمماصو٠ثدحلااذهريغيلوداجغلبىتحموصلا

رسکنموليللاباومانيالنارجحورمعىاللاقفةءارقلاوةدابعلاىف

ضعبهدنعقحتساوكانهرانيدةئامبةرلاكلتقدصتو‹ىلوانجسلافرجحلا

نكماوللاقفاهعزنيناهوبلطفهقنعىفةلسلسلالمحفبدالانياركالها

یلواقحلانكلواهتيطعالرانيدةئامبهللادبعنبفسويطابركرتاناىل
داراففدلابسرعلانوبعليتريمغندنتلهانمةعامجهذيمالتضعبفداصو

همركاو‹.نجسلاىفمحلزناومهيلاراسوهربخاخيشلاغلباملفاوعتمافاهرسک

لاقوعيبرلاوباهيلعبضغفاعروتلكلانمهذيمالتضعبعتتمافلجرهباحصاو
هللاقوةلغبلاىلعخيشلافيدروهوهتيبقحليلفىراجيملاهللادبعدمحمىال

سوبرقبرقىتحهسأرخيشلااطاطفوهمثأيالفتنامثأتملنادمحموبا
انوهسلحججاةبلطلللعجهدرولمكاوةرخالاءاشعلاىلصاذاهتداعو.جرسلا

نوفينبدمحموىروطفبلاايركزنبدمحمهعموهرادىلافرصنيمثليللانم
نمهتتأابتكناكلذوليللارخاىلارخآلاارقيمثرتفيىتحامهدحاهيلعًارقيف

اذافهتالصبالغتشمسلجلانمموقيمثربكلابةءارقلاورظنلانعفعضونازف

سلجملامللعجيمثسمشلاعلطتىتحةءارقلاىفذخارجفلاةالصىلصونذأ

‹ةالصلارمأبلغتشيفموقيفلاوزلاىلاسانلانيبءاضقللسلجاوقرتفااذاف

اوركاذتفهللادبعىنبرادبعمتجاو‹مانيىتمىردنالضعبلاقكلذلو

الاىلعهلللاقمثقرولاوبيضقلاتقعلائيشكرتاملعيبرلاوبالاقومهبويع

اهوعييورانيدةئامعبرابةبعشلااورتشينانيانباىفهدالواىلالسراوةاكزلاذخأ
ىلادنعملعتينيحوداجقوستو.ابقدصتفةئامعبرالاهلاولمحفمهريغنم
خيشلاىلاهبأفاروثاہبارتشافریناندةعبراكانهىطعافسالفسرودمحم

نيرشعوةسق“منماولزنفةروطغبورمعوباووهمدقوهولكأفمهلهحبذفةبلطلاو



كلذنمائيشىلااوغلييللاقطيرفتلاىلعورمعابابتاعفنجسلاىف

یسوموباوورمعوباهعمووداجاضيام۔اقو,ءوسةعامجايملاقاوتكسو
نیدلجلتاقسیتیتنبدوادىلعاومجهفمهعمریسيفردلادوادابااوبلطفىجدلا

هوربخأفیفنبفسويىلاخيشلاباورمفسبحلاىفهولزنفهوذخافنسوالفنب

یتحهوبرضفدعبهوجرخامثیدالواایینوقتعانجسلایفسیتیتنبدوادلاقف
یتمیالاقومہنماکاحمشلعجیلرومزلھانملجرهيلافلتخیناکو٠تام

دقوىنيمرغتلابوقعيوباذئمويكالاناكوتيكلاتةبقعرومزىنبءاسننعلطي
حارافتامفلجرلارفاسفةنسلاهذهىلعربصاعيبرلاوبالاق.هركذمدقت

فسوينبارهاطخيشلاىلالسرأناضمررهشلبقتسااذاو٠خيشلاهنمهللا

جردتحتسلاجرهاطخيشلاانيبفهدنعنوموصيفسوطاممانهيفوزئاجعلاو
لاجرلاةئيهكتيأررهاطلاقسلجلاىفنمضعبملكتفةءارقلاىفمهوناذألا

هدصرفلاطجالهانمالجربداو‹ملكتنيحبايثلاضيبسلجلانماوماق
خيشلابهذاملفهديتسييفهبرضدارافخيشلاجرخفليلبهرادبابدنع

كلذدعبفرتعاوتقلطنالخداملفتسبيفايناثهدارأفعجرفهديتقلطنا

.لحلاهلأسفخيشلاىلا

ىنفيامىلاةجاحلاهبتغلبناوىقبيامرثؤينممناكففسويوبااماو
ناکوسومنوراهیباعمامويدعقريسلاىفوىقتلاوملعلانمرفوالاظحلاهلو

امهتبحمةدشلةرخاللارخذامهلعجيناامهبرايعدفاميديانيبنابعلينانباامل

ةافوبهئاعدةباجابارورسمنوراهابافسويوباءاجىتحاليلقالااغليملفامل

ربصکربصيملونوراهیبادلونوراهكلذدعبتاممثهانفدوهارضحفهدلو

فسويوباىأرفنوراهتومريغبةنجلاانقزريناهللاردقيلاقىتحفسويىيا
اضياكبحاصوهلليقىبحاصولاقنييلعىففسويوباهلليقايؤركلذدعب
رظنافكندبىلارظنتناتعشناورطفرطتناتئشناكلذةمالعهللاق

.ءوضهلومجنلاكضيباىدسجىلاترظنفلاق



رثؤۇينموخايشألارباكانمارادىداشلملاوابسنىفدبلابوقعيوبا
مدقتوجحلاىلاعيبرلااباقفارنيحهربصمامتمدقتوخامزلاىلعةنيكسلاىوذ
تعمتجااذاريسلاىفولمعلاوملعلاىلوانمبكرلارضحنملضفاهنا

بايثلاسبليناكو؟نامزلاكلذيفنومدقينمنياوةالصللهومدقخويشلا

.هريمضوهبلقىلاراشأفكلذىفهلليقفةنسحلا
ذخادمحمنباةينكلاهيلعتبلغونتيلصيهمساوىوابكلادمحموبامبنمو

ريثكقلخهنعذخاوهبيبرناکویمالجلاسنوينبىسومنوراهىلانعملعلا
مدقتدقویفردلاديزنبفسويىحوباوىتسفتلافسوينبرازرصنوبامنم
تلاقومحلةعطقوفيغربهرغصىفهماهتمرىذلاوهدمحموباواميلعمالكلا
لاقهيلعو.هبيبحبيبحلابرضياذهلثمبنوراهوبااشلاقفكلهاقحلاهل
٠كلذكرمألاناكفكنماريخنوكيهيفىتسارفىوابكلاىلعىبالنوراهوبا

سانلاناكوهفيعضمسجلاليحنهنالهتحصوهملعوهلامقدصتريسلاىفو
دسةمالعلاغلباذافهتماعلهتلوعردقةمالعهلوةاكزلامنملبقينانوقباستي

ةراجحلاعزنيلجرهبرمو٠.فرضيامىلاولعجتاللوقيولوبقلانمىلاوبصللا

نكلايندلاىلعاصرحوةبغركلذنكيمللاقخيشايكسفنبلاقولصالانم
ايركزوباناکو.ةنسحفلاهلفلصالانمادحاوارجحعفرنمناتعم
هتزانجرضحتاماملفلبجلاىفاقيرطلعجىتحهيتفتسيهيتايهللادبعىلانب

.لزانملارئاسكترصنآللاىوابكايكيلعمالسلالاق

قبسلابصقزئاخلاوقيقحتلاوملحلاخيشىرويرولانيتنودمحموبامهنمو
هنامدقتویوابكلادمحمابافسوينبرازريصنوبالاسقيقدتلاوثحبلاىف
نوکيكلذنابهباجاوةقلعمويلكتاقلعثالثتأرةأرمانعهخيشوهذاتسا

تقوناكواهنعاضياهلأسفىرويرولانيتنودمحمىباىلعزاجمثضيحللاتقو
لاقفهاتیتحاردابمهنیحنمیضموهبايثسبلفیوابکلاباوجبرْبخاوهليقم

تعقوناو.لاقاللاق؟هءوضوضقتنيمدةقلعهفنانمتعفونميفلوقتام

مهراوناكو.خيشلاايابتلاق؟ةغلاثتعقوناف‹لاقاللاقف؟ىرخا

.دادسلاوقحلالوبقوباوصلاريغراكنانمتاريخلاىلانوعراسيهللا



ملفايندلاحبقنعفشكتنمتٍيناطسرفلالالمنبناريخناسحويامهنمو
هنعرکذواهبراحینادجلاقاسنعرمشواهنمرذحواهردغىلععلطاواببطخي
رجحلاتذخاوللاقوارجحنيعبسبرثالالاوزدعبرامجتسالاىفحسميهنا

لزانملاىفلقتلاهتداعو.هبىلصانالابالابتحسمىتلاراجحلانمرخالا

كلذىفثكمامبيرو٠لافغلاهيبنتولاهجلاملعتوءافعضلاةيوقتونيدلاءايحال

اهنلمعيوفوصلانلمحيوهسلاجمءاسنلاوزئاجعلارضعحتوهلهاىلاعجريالانامز
نهنايتایفةبغرنمفصخرفنرخأتفملعلاسلاجمىفايندلالغشلمعنعنهابنف
ملفردسلاىفتاقلعماهاراناتننظىتحءاسنلاىلعةياقولاسابلىفددشو

ثیغاربلاکجورخلاتدرااذاتيبلاجئاوحنمىبقلعتامضفنالاقو‹نل
ةجحالاجحلاىلاراسنمعملدبامللاقهناريسلاىفو٠.تعجرتعجراذاف

هلالهاانكنافاولكهللاهجولمشعنصماعطىلعهباحصاللاقو.ةضيرفلا

.انکرتواانلکاانیلعءاوسفكلذريغىلعانكناوهنمرثكاللهانخنفهللادنع

یتحجحلايلارفاسنيحنيتنساهضعبىفونيتنيسنبليِسَوباطخلااباعيشو
ناريخايهللایوقتبكيصوالاقىنصواباطخلاىلاللاقفنجيرجالبجحبلزن

الانهركذتاملولتاملكترکذتلاقوباطخلاوباعجرمثاقرتفاواعداوتف

ليللاداوسىفنيتعكرلصليللامايقبكيلعتعجرلكنيبوىنيبءاملالاحامدعب
ىلعةقدصبقدصتو.روشنلامويرحلهرحاديدشامويمصوروبقلاةشحول
نماذهتلق.رومالامئاظعكنعطحتةروربمةجحجحوريسعمويلنيكسم

ةيرويرولاعيبرلامأدنعثكمياماريثكناكوعوفرمليقوىيامالك
اهدنعسلماسانلللعجيورهدلانمانامزماقاامعرورايخاللىوامةيخستناكو

جاتحيامعيمجتعمجوةاشبهتيبىلاتلسراواهدنعوهوةرمىحضالاديعهلظاو

هدنعامواهدنعىحضينالوعدقوةاشلاعمهتيبىلاهبتلسرافديعلاىفهيلا

املفهدنعملعالوديعلامهدنعلكوكدلووكلهاردابتلاقفهيلابهذيام

.ىلواعيبرلامابقانبهذهوهلدقهلاجاتيءيشلکدجولصو

ىلعسلاجلاىفهبيصنامهالكفىيحيوباهنياويناطسرفلامساقلاوبامهنمو
مساقلاباناريسلافو.بقنلاوطاشنلاعمىلايللافىراوسلااقناعوبحرلا

n



الستغيلالزنةالصلاتقورضحاملفسنوينبدعسدمحمىياةرايزلىجيتىلالزن

اعجروايضوتاملفىرخانيعىلاالقتنافضوحلاىفنوموعياموقادجوفةالصلل

اوسجنلحشرلااذهنمالولدمحموبالاقءاملابحشريقلاغملاعضومادجو
اہنمنوقعليلسعنمةعصقىلعاهدالوامونلاىفهتجوزتأرو.مهبايثتسجنو

وبادارآالو«نیقابلاةلاحتنسحوميفريخالهتيرذووهجرخفدحاوريغ

لاقفدلبلاربكيلعانکسمدجیملوسورشیفسوطامنبایتاملعلاةءارقىيحي
سانلاهفرعنمىلعكلدأسوطامنباهللاق.اهقيضأاموسورشعسوأام

ملعتوعجرفىلالجلانوراهاباىنعيةرصبلابةديبعىلابابكهبابىلعاوهارت
ةنؤماولاقمكيلعلقثلغشىالاقلغشلامهعملمعيناهتوخاهفلكوهدنع

امشیمريعضومالإامہيلعدسوهقيرطىلعةراغمىفامهلعجوامذخافنيلمج
امفیمریوسلجماىلاهحاورو.هودغىفسيشحللعزنيناكو.نالكأيامهنم

ىبانعملعلاذخافامنةرثكنممدهنادعبامهجرخاامهجارخادارأاملف

یحییبامساومهاربانببیصخدمحموبامہنمریثکقلخهنعذخأونوراه
لسغاملوتفعریناهتلأسلاقنوراهیبانمذخاةلأسملواوسنوينبايركز

ینعهلاسفارضاحناسحوباناکوكبايثتسجنوتسجنلاقتأاضوتوىفنا

ناتبرضلاىنيزجتناىلصخرفىليلخدلوايعجرالاقمساقلاىلادلولاق

جحمثجحلاىلاهماوهيباعمرفاسو‹ءوضوللةغلاثلاومدلالسغلناتلوالا
يلعنعهلاسفسانلانمهجرخافهديبلجرذخامتاملفتیبلابفاطفةيناثةرم

لئاضفهلو.نيملاعلابرلوسرمعنباونيكرشملالتاقنيملسملاسرافلاقف
ینلاسفاشنمهعمهناكلبجلاخويشنعهلأسفهلئاضفنمرثكاهحئاضفلاق
هباحصاىلايبرمفةمايقلامويىلاربجتتالةملثلاق|تامتلقفورعمىلانع

نوڻالٹوةعستمهو٠هجئاوحىفهيلعنوفلتخيمهوضيرممهدحأاذإف
هتباععجراملفىمابتللتعافةارشنوجرخيوىباومتيناىنودواروالجر

ةأرماباومتتسامهتابربخافعجرمثتعجرواحوتفمةنجلابابتدجواولاقو
سنوينبیحیهعورفوونامیماتینمیحیوباواولتقمثانامزاولتاقفاوجرخف
نمو‹دمحموباومساقلاوباهروذجونوراهوباوسوطامنبناميلسو



نمتهاطعافانبلهاقسفهنایدمیاهدلوضعبلسرأنامساقلاىباعرو

كاسمانمامہنیبامهلدرفصقانهيلعهلوایفاوارانیدرخآنمذخاوهنبل

فيعضمسجلالحانمهكلمىفلافنادوسلادالبىلاىيوبارفاسو‹امهنيبام
هتافصوهللانعهتربخافمساقلاوبالاقتولافوخلاقكبامهللاقىوقلا

وللاقوىنبذكفىصاعلاوعيطمللهللادعأاموباسحلاورانلاوةنجلاوهناحبس

هئالاوهللامعنركذاتلزامفايندلابلطلانيلاتغلباللوةتامكدنعحص

اذاهفلخنمبارتلالقنيليقدقوةوقىطعادقو‹همالسانسحوملساىتح

نوراهوباویحیوباةلفاقلافو.ناطسرفلجرةلفاقىفتاموناريثعبسقزع

ثيحارورسمهخيشوهذاتساىحاباتافتيمالاملةفيلخةقفرلالهاذخاف

ىلااردابمعجرفكروضحبانوجنامناواذاتلحودقكناهللاقةفيلخنكيمل

عابوهنملحرلاعزتفهتمربىفتيملانابصعخبطردابةفيلخلااذافتيملالحر
.افابةمربلا

ناکونیهاربوذعرولجرناكريسلاىفوىتسربتلادوادناميلسوبامهنمو
مهقافومدعلهنامزىلاسادرمىلانامزنمناربدلاوىشالتلاىلعتسربتلها

هقلخاوقفاووهوفعاسونامیلسییاةلزنماومظعفاوتوانیانماوملعفسادرمابا

ماعطبقوااذالیقو۽كانهنماهرثاوهتاكربمهيلعترهظفیبنیوارمأیامیف
هلكأدارااملفهلكأيلمحلبعيبرلاوباهيلالسرأريسلاىفوهافقلغناةببشهيف

همؤيهرامحبهترحيارذبلمحو٠ثبخهلصايفاذافمحللانعاوئحبفهافقلغنا

لجرفلعو‹رذبلانمدرفمهموياوثرحفباودلانمرشعبلزنملالهاهكرداف
لامايهمنغلرجاضلالوقيامامويلاقمثهنمخيشلاىطعافلوألاحبذفنيسيت

تحسلالامايلوقتكتعمسلاقمِللاقلبقيملفهاطعأفىناثلاحبذف.تحسلا

.تاماركوداہتجاوةدابعوبقانمومالكوظعوهلو

ايندلاهيلعتنظنموملعلاىفنيخسارلانمناكدمحموبا
ذخانمنامونلاىفخايشالاضعبىأرودجوامبعنقفابتبطخنعضرعأذإ
یتحتامامريسلاىفو‹هبرنعاهذخأنمكىصمصقلادمحمىلانعةلأسم



امهلسغفىديلسغاءاملاىنلوانلاقعبرلاانلرتشاهنباهللاقوةعيضلاهتلصو

ريسلاىفو‹ةاكزهناىنعي؟خسولااذهلبقنمكلىرتشافيكلاقفءاناىف

دوملاونيدلاذخأيوهوالالوحلاروديالفاريعشدمفلاهتنسىفذخاامير
وباناکوسرباسأراہنمتملسیتتیلایلوقیو٠ةيورشعانثانرفيفرعب

ىصمصقتادمحماباالامنمدحالتكسيالرهقينونجنبدمحمهللادبع

امفكارعنمهتأرماتلاقف‹اهجاتحانمىلعهتبجبقدصتوهبيحينأقيطيال

یفاهعوجرىلعفسأتفةديدجةبجهيلعوماعطلمحبوأفاريسيالاثكم
ىلاراسو٠مالسالاةودعىنبايةسايكلالاقسيكبتسلهنباهللاق‹ايندلا

تامونتبنايبصلاملعمىلعزاجفنوراهنبناميلسعيبرلاىلادنعملعتيلتلال

ءليلدايفملعلاوةملظايندلا.تبلطاممعنلاقملعتللتلاللاقديرتنيالاق

رامریسکلهاجلاةدابع.ةنسنيتسلهاجلاةدابعنمريخملاعنمناتعكر

وداجىلالسرافهرمعرخآىفةجاحلاهيلاتلصوو.حربيالوروديةنوحاطلا
داراولوسرلابهذنادعبهلادبىثعاتجاعضومهنالةلصلابلطيل

اناوهللانالاقهربخافنونجنبدمحمهللادبعابالوسرلاىقلفلكوتلاوربصلا

لصتمالسالامثارجنمةموثرجوهىذلاخيشلااذهلثمولامىلنوعجارهيلا
عجرافتذفننالاق‹هلاهاطعافارانيدنيرشعودحاهبيجىفدجوفةعيضلاهيلا

ةصقلابخيشلاربخاوعجراملفهسفنءاقلتنمادحاربخيملوادحاربختالوىلا

ناكف.هللاالااهملعيالةجاحىفخيشلاىندجولاقفنيرانيداهتملجرلاىطعا

هللادبعوبادمحميفلوقيالفءىشىلعتنكنالوقيكلذدعبدمحموبا

نموىرارعزلاهزهجف‹ايندلاخيشلاقرافوالاتغرفامفاريخالانونجنبا
مهعیضتىلعصمصعغلهانونجنبامالف‹هباستکایفكروبوهلامرثككانه

هتايانمهللاامارافهربقیفتیاشلمتلهانمناحلاصنالجرهلزناو‹نيفكتلا

نيلاياةنقبفقاوىلاكمعنلاقتيأراملثمىرتهبحاصلاهدحألاقنااربع

لثماناورخآلالاق.هفارشالءىشكرصبدريالهيلعتفقواذا«لبجمسا»

ةحصىفانيفكيامثدحالاقاہنمنسحاامشيملهربقنمةحئارتحافوكلذ

یحییبانمملعلاذخاهنامهاربانببیصخدمحمابانامدقتواذهانبهذم



هنعذخاوقتولاللانوراهنبناميلسعيبرلاىلاويفاطسرفلاسنوينبايركز

.هبفيرعتلامدقتوىنولاللانايفسنبيحيايركزوبامنمةعامج

نمولمكالاظحلاولزجالابيصنلاىوقتلانمزئاحلاخيشلامهمنمو

دمحمنبىسيعدمحموباىكزالامظعالامهسلاوىفوالارفوالامسقلاتاماركلا

اريقفناكوءاعدلاباجتسمنيهارببحاصناكريسلاىفو٠ىسوفنلايئاشولملا

لوقيفلكأيناهيلعنوضرعيفهديبهسفنمدخيوهونيتلابهيلعسانلازوجيارباص
.ةلقللكأيمثراهنلاىمحيىتحهحرجزبهنادفىفمدخيف‹نيتلابةرمحمراجشالا
ناهللاعداكلتلاقىماهئادغبهاتأدقوامويهدلوهللاقو.ديلاتاذبام

نيتعكرىلصوًاضوتف‹ايندلاىفكماةبغروكتبغررثكأاملاقاننيدادفىقسي
هتمحرباوباهللاحتفدقءامسلاباذافثرحلاةلاوةرقبلاجرخالاقفهللااعدف

هغلبفهنیدادفیفامویمدخیناکو.ناريجلانمهريغنودهنيدادفتألتمافءاملاب

رظنفینمعطافتعجكدبعاناوهالوممعطتساعاجاذادبعلابرلاقفعوجلاملأ

ةرخاللرخذهلعجابرلاق‹ادجاسرخفهوحختاعباتتمدئاوماذافءامسلاىلا

هلزنملهانملجرهمعطيناکودازریغبجردیلارفاسوتاعجارتدعصف

هرهظىلعدمحموباحسمفهتيوحوهلحرهنععزفةقفرلانعرخأتوهلهجىف
اولصواملفةلفاقلالواناكف.هلحروهتيوحهيلعدروهللاءاشاماعدوملكتو

تيزلانوبلطيةلفاقميلعتلخدمث٠عييهقيفرخيشلاكرتيملومهعماماوعاب

توصقيرطلاضعببعمسفهدحوةيقيرفاديريرفاسو‹اريثكاحبرحبروعابو
همفدرمثهمدقبضبقوخيشلابلقمشفهاتأفُهَسْفنعزفدقرفهبرقبدسالا

ىلعىضموخيشلاماقدعباملففرصنافاسحهبجيملفتارمثالثهبلقىلا

‹هداصحةرثكلهبنجءارجالاتقباستداصحللهسفنرجااذاايوقناكوهقيرط

ءاطسرفلهانمرمنموءاملابسرغلاظفحيواهسرغوهحمرجزبهنيدادفقزعو

‹هلاغشالمعيوهومويلكنارقلاخيو‹ةالصللًاضوتيوبرشيقوسلاىلا
نسحناكوأرقيحتفتسافهنوفرعيالمهودجسملانمسانلاجرخفتركنمتتابو
.لبقناكلهللمهماعطناكوللاقلكأينأىبأفماعطبهوتأواوعجرفتوصلا

ملعتفكلاىخسناكيناشولملاىسوفنلاةعرزنبىسيعىسوموبامهنمو

ا



مزالناهبئاجعنمو‹هدنعنوثكميوحاشملانمهاشغينمةرثكلهرادىفملعلا

دوعيمتامئاقيلصيفهبامهنغلوزيفةالصلاتاقواالاهرهدةدماضرمشارفلا

.ءارقفلااهنمىطعيهمونوهدوعفعضوملباقتهتيبنمةوكحتفوهلاحىلا
وهوايقنرياىفاروهشمايقتاربناكويناشولملاهللاةيطعدمحموبامهنمو

ىفهللالوسرتيأرلاقدحاوريغاهاوربتكلاىفةروهشملاايؤرلابحاص
عيبلاحبرتلقف٠.بهاذملاىنعينايدالارئاسىلعهللاكراتخاىللاق‹مانملا

لهاومظعسلجمىفادعاقخويشلاضعبهارو‹ليقتسنالوليقنالهللالوسراي
ىلودجلادمحمنبهللادبعدمحموباسلجملاةمدقمىفومالسلاهيلعهنولاسيسلجا

ةئيهىفمهيلعفرشمهللالوسرماقموىناجرالافسويوباوىليلمالافسويوباو
لوسرىلالوصولاسلجلاطسوتزجفلاق٠.تاجردثالثهتحنوةنسح

ىلوالاةجردلاتلصوىتحتزجفمهبلغتشاملوسلجلالهأىنكسمفهللا
ريخمتنألاقفنيدلااذهنعكَمهللالوسرتلاسفىفنوكسمفةيناثلاوا

.نايدالا

لمعلنعمتجادقوءاسنلاعمةدعاقةيئاشولملاهللادبعتنبتيديزتناكو

ريقلاوباسحلاوداعملارمأنهتركذونهترجزونيتظعوفنينغينذخاوفوصلا
.ةوالحونزوهلةيبربلابمالكبتولملاو

اصخشرتملوافتاهتعمسفنهعمجمدنعفوصلالمعتلتجرخفليحلاامأو

اہبنبیماتیتناکو.ریخلانمكلذىناماههبنواهتيبىلا.عوجرلاباهرمأدقو
تنظىتحءاشعلارضحيملواهتلصىماتيلاتدوعواهتيبلهأءاشعلاسأرتخبطو

مهنااههبنوابفتهفحبصلاىلامهمهسظفحتناتدارأفتماندقىماتيلانا

اكلذميتطعافهبمہيتأتامنومستقيمهمهسمغتلمحفاهنورظني
.الواهومسق

اركبتناکوبیصخدمحمیبااھخیشعمرکذتنااهقحفسوطاممااماو
اهدييفاقارزمتذخاسانلامانوليللااهنجاذافارَصاراَجاهدلبوملعلاتدارأو.

اهقارزملعجتوتعجرقرتفااذافسلعرضحتفىصمصقلادمحمىياىلاتبهذو

ىتحهکرتتتناکفبابلاىلعمانيوقلغيراصواهوخأعمسقةنوتيزىف

۔١٠۔



ىفكلذدعبتجوزتمثتقلغاوتلخدتعجراذافاهفلخقلغتوحتفتفماني
كرتاونيتسلالخادبستناضيحلالئاسملالصادمحموباىلاطعاتلاقنويتيما

تلقثاذافاتنبتدلوفسلجنلارضحتلغيزودنتىلاترمو.‹اموينيتسلاجراخ

نوانجاىلااليلةرمتبهذو٠كلذكرفسلجلاىفتدلوتسلاتلاقاہيلع

انأكةعامجاهمامأتأرواتمااهعمولايماةرشعبرقامهنيبوسلجلارضحتل
اتنباماعطلاهعباصابهنملعبتةنستيززوکاهدنعثکموضيببايثمهيلع
.تاعباتمةنسنيسممايصلاىلعتمادو

وباهنباوقریمندنتلاسايلاروصنمىبانبررمعىلانبهللادبعوبامهنمو
ثعشلاملفهللادبعوباامالحفءاضقلاىفلصيفولدعمكحامهالكوايركز
ضراىفموقهيلامصتخأريسلافو‹قورخلاعقروقوتفلاقتروثبللافشكو
اورفحألاقهفيسعقوذإاہيفىشميوهانيبفاميلامهعمبحطصافاهدودحتفلت

هناکماولوفثدحريغنمةسوفنهولزعوابيفو‹موختلااذافهطوقسعضوم
تامواومزهنافمرحلارهشالاىفةدوسملالاتقىلااوجرخفىناجرالاايركزابا

ىبابفيرعتلاىفكلذىلعمالكلامدقتوىفردلاىسيعوبامهنمخايشالانمةعامج
ةسوفنلتقنمكنوكاناتفخالوللاقهودريلهيلاةسوفنتعمتجامثايركز

.ادبارومایفتعجرامیرخاةرم

ريسكلاربجودناعملاعمقودراشلادرودسافلاحلصتسافايركزوباامأو

ليقونيتسةسوفنروماىلوتريسلاىفو‹روماللامرباوروغثلادسوريقفلاناعاو
ةاساوملاوأبدالاقحتسينماهلكةسوفنزييىتحةليللكمانيالوةنسنيعبس
ذاباسحلامويباوجلاىفىيعلاةيشخواريصقتلافوخهيلعواقحلاهلنمو

نبرزخوبابرههيلاوةبكنةسوفنهعمرتملوهتيعرنعلوؤسمعارلك
هناهتوهشهعمقوهسفنلهطبضوهعروةدشنموهللاءاشناىتأيسكممتىلا

اهنورقلمحتفلکوللاقهئاشعلشابکةدعمهضعبهاطعأفلزانلاضعببزاج

نادفىلعةأرماولجرهيلامصاختو.ةمايقلاموياعيججاهلمحبفيكفتردقام

فسوياباايلوقتامهللاقهدلبنمامشوارضاحىرفجالافسويوباناكو
تررمناوتلكأىنتمعطاناونوعلاافلاسأوملساةأرملاىلعتزجنالاق
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ایرکزوبالاقینمعطانالکاالوهلنوعلالأساالوملساالهيفلجرلاىلع
امنالفايعمالاقخيشايىلاملاقنالفابأايخيشلالوقيامعمامصخلل

ىنعيكبنجىفنهلعجالهيلاتبهذنانوعرمايلاقىلاملاقخيشلالوقي
لکاالواهرمتبهیتافیسومیبالخنیلایباینلسرآاذاایرکزوبالاقطایسلا

هامسامناونامطافابهبراقأىلالمحيولكايفىدلوىسيعتلسرأاذاوىطعاالو

نمومويلاهترهشبحعضوملاںييبتدارافلؤملاو‹ايركزىادعببرعلاىسوم
هيلعمجهفهلهاتابایناجنوانجالهانمالجرناربخاهناهتامارکوهمزح

ملكتةالصلانماوغرفاملفنوانجادجسمىفحبصلاىلصنادعبديعلاةحيبص

هعفرينمرمأهوذخااملفاوماقفربخلامهربخافةبازعللايركزىباخيشلامداخ
امهنيبوديعلامهبىلصيلهنورظتنينلمالهانأابلتعافلوزنلاهوبلطفنجسلاىلا
ىلصوىحضلاتقوكردأهناةبلطلانيباميفرهتشاورثكاواليمنيعبرابرق
ءاعيلصلابهسرفلهصنولوقيمهناوهسرفتحتىوطتضرالاتيأرلاقهناومهب

تابايناجهلرکذو.ملعاهللاوةريثكلايمأنيعضوملانيبومهالصمنمهوعمسو
اهذخأافايركزابابرضواقيرطمهلعجومهلمحوهباحصاعمهيلعمجهفتافيو
اذهویسفنلثمالكبحالثملاىفلاقيايركزوبالاقحرجفهسفنبلجرهنع

هنعجرفيناهللاعداارضاحناكوىنمومدالایسومللاقو.‹هسفنقوفىبنجا
مدقتوىلوایسومتاماركبكلذوهللانذإبًاربفهديبحرجلاحسموهللااعدف

قیرطلاجراخهسرفبریسیسورشلهانملجربرصباو‹هبفيرعتلا

ىلعمهلكىنعيمهلاجرسننمكمهعمجرسننيذلاءالؤهلاقسانلاروسج
ىيحياباامإتفتسأفةلاسمكيلعتلزناذاىفردلادمحموباهللاقولطابلا

ناكفافلتخإاذإفقوهيلعاقفتااممكحافيوابكلادمحمابااماويناطسرفلا

دهشوتاماملفدمحمىلأىلعدمتعافليواقألاىيوبأهيلعرثكأفامهيتفتسي
ةرمهللاقو.ابيصخدمحماباهدعباتفتسافیوابکایكيلعمالسلاقهتزانج

٠كنعلأاستاللاجرلاتناكثيحتفإايركزوبالاقاذهلثبتأتىدنع
هتداهشبتمکحامىلعنورکتتاملاقفهيلعاشملاهملكفنونجنبدمحمهبتاكو

ىلعنبنسحلاىيادلولتقو‹كرومأبىلةجاحاللاقهيلعاوصقتسااذافطق
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ملفهنمدوقلاىفمهعواطيملفهنأشىفيلعاباياشملاملكفالجرىسورشلا

ةسوفنتأناوريقلالهاداوقنمالماعنامث‹هللانذإبتامفاليلقالاثبلي

یتئامنمرثکاىلعاوردقيملفةسوفنىفايركزوباسهتأفرانيدفلامہنمبلطي
یفجرخفهاعدفلبقينالهسابلهعوزنتقوىلعنبنسحلاابااهبتأفرانید

عجريالناهيلعمزعفسابللاوعوجرلادارأوىبحتساخيشلارصبااملفءادر
لماعلاىلالزنفلعفافءىشىلعملتردقنافاذهالالبلاىفدجامللاقف

اهددراورانیدیتئابیتالاقهبتأاموهنمانرتسيامهریزوللاقفهناکمبهربخاف

لتقیفمکعطاملذشیحلاقایرکزیبایلانسحلاوبااھدرفلعففهنمرتستهل
هنمناكابرو.ةدوسملاىلالزنلمكتعطأولوهتنؤمانافكفهللاىلاهتلكوهدلو

وهوهيلاتلسراهتأرماناهربصوهففعتنمو‹نأآللاعفننكلهركنامضعب

همعطتوهدنعديزدولومىلعهبءیيضتلتیزنمءیشباہیلالسریناسورشب

ةجوزىلاتيزةطببلسرأفلجرعمسف٠بطحلابحبصتستلاقولوسرلادرو

یرتنمرامونباهللاق‹كانهنمهدعبنمهتيرذىلعوهيلعهللاعسوفخيشلا
تلعفدقلاقكريغدحااذهنعىنلاسينأًاربتاملاقكدعبةسوفنلوانل

ىفهلزنمنكلورثكاواغلبااملغمغليبتولاللاايركزوبالاق‹ىنربخأف

هتليبقمدقتتنانوبأيةسوفننكلكلذلثمىروطغبلابوقعيوباو٠فرطلا
یبانبفسويیحییبانبانامیلسدواداباینعیطّوعيدارأناىسيعنكلو
خيشلاضرمو‹همدقفدواداباهتلاقمتغلبتاماملفكلذفردلاديزدمحم

ناكملانعلأسفقافأادزمتغلباملفهدلبوحنلمحىفهوعفرفوداجىفايركزوبا
رابخاهلوهيلعهللاةركانههربقوتامىتحكانهضرمفىلوطحلاقفربخأف

ظوظحلایوذنمایقتناکویسیعیسوماباهناکماومدقوةليلجتاماركوةريثك
مصاختريسلاىفو٠لصففىضقولدعفمكحرادقالاوفرشلاىلواوراطخالاو
قبسفهدحجواهعابفىدوہيلالجرلااهاطعاةبادنُىلعىدوهيولجرهيلا

ىلاخيشلاتفتلامثهنعلغتشاوداعاوماكحالابخيشلالغتشاوملكتفىوعدلا

هربخافمعنلاقءىشىدوهيلادنعكللهلاقفةبادلابحاصوهوىوغيولا
اهلثمملعدقخيشلالعلوهلامهاطعاوفرتعافةلسلسلابىلعلاقفةيضقلاب
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یسوموبالاقفربصيملوملأتفالجربرضو«هبقثينمتربخلاهدنعواىدوهيلل
ادشرىلتناکواہتقذلاقاهقذتملوأبورضملالاقهللاودعاياهترارحكتغلب

يلعنبدوادنامهاربانبقاحساهلاخنعایرکزیبانعرکذو.احالصو

ماقواربکتهفطعینوهبناجبیانوضرعافیسومیبایدینیبقحاهيلعبترت
تعجرلاقفهدحوعجرمثكلذىلعردقينمدبجيملفهودرىسوموبالاقو
ةعفرالإهديزيالمكلثللئمعضاوتناوربكتملكاهعبتيةنسهكرتاثالثب

ملفهبرضيقيطينمقحلاىنماوذخفىريغتدلوةسوفننإو.ازعو

یسفنعزنیفكاضرناكولىرملعتلاقفهدلجفهسفنبىسوموباماقفدجي
مهمدرمایفةسوفنتعمتجاف.اريغصانباكرتوكلذدعبدوادتامواهتعزنل

هرادىلاهنباعجرفنورواشتيليللانمانوهبهذوهعفدنوسمتليمظع

تكردأدبعلالاقهربخافكئاشعنعترخأتمللاقفنسلاريبكدبعهلناكو

مہنادلبنوقنيفاوعمتجاةملظلانممهمااممهبلزناذاياشملانمكلبقنم

ىتمفءافعضلااوساووفورعملااولمعوهيفناكنمتقحلااوجرخاو‹ملاظملانم
خحاشملاوةعامجلاربخافىتفلاعجرفنورذحياممبنعهللافشككلذاولعفام

اهلثمنامدقتواورذحهنماممنعهللافشكودبعلالاقامىلااحبصاوردابف

.ركنادبعل

قيرطنعوباتوريخلاىلعامنالكنايريمندنتلاىلبهووموطرجنبديلومهنمو
قحیدؤيالموطرجنبالاقريسلاىفو‹باوأتاريخلاليبسىفوباترشلا

ىسوموباوهبفيرعتلامدقتو‹ىسورشلاورمعوباالاىدنعتاباذاىريصح
.نامانيالعمجأليللانايلصيامهناىنعيىتايسویجدلهانم

هتأرماتناعتسافةيفخلاومالاذخاىفىلايالهرمعلواناكىلبهواماو

هراجشانيتهفرعتملونيتلاهتجوزترصبااملفنيتبنهاتافاهعمنلزغيءاسنب
لسغفهنیحنمردابوهسفنترسکنافاجراخاهبتمرفانجعةفقلااميلجربتئطو
اذافةطخرانيدلكطخيوسانلالاومأنملطابلابلكأامركفتيسلجوهبايث

ةطخلکبدجوفهللابنجىفطرفامىلعیکیوهو.ارانیدرشعةعبسیه
شبكنمتىقبوكيلاهللاهقاسقزركلذاولاقاهعفرىفاشملارواشف«ارانيد
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نماجراخهللالوحبهوفداصفجاجحلاعمهبلسرأفقرشملاىلارفاسىدوہيل

معنولاقىلبهوباتابجعتملاقفنمثلاىطعاوةبوتلابربخافماشلاوحنىلارصم

مويىلاىلومتیأرالینوفداصتملولوةمامعاہبهلاورتشالاقمثثالثاهررکو
هذهو‹ءىشاهتمعضيملوتطقلفليلبلبقتطقسمهاردلاتناكدقوةمايقلا

.هيقلىتحهبرةدابعىفىدامتمثلوبقلاتامالعنماهلك

ىفاصوصختاريخلاىفنيقباسلامدقتمناكوىرفجالافسويوبامهنمو

هلزنمىفخويشلاناكاذافسويوباريسلاىفو‹تائيسلانبهذيتاللاتانسحلا

اهجوزلةأرملاةدعاقلانوكتابثاىفايركزیبامكحمدقتومہبىلصيفهومدق

ايركزىاللعلوافهلعجواحيرصتالةيانكهربخبهيلعامصاختىذلانادفلاىف

.ةيوقتهمالكوهيفاملع

ورمعوباهعضومىلوتوةموكحلاكرتهنامدقتوقريمندنتلاناميلسوبامهنمو
.ىسورشلا

رخازلارحبلاورخافلادوطلاىسورشلانونجنبدمحمهللادبعوبامهمو
فو‹ايركزىلابتاكناكو.روذحملاعقوتدنعورومألامئاظعىفعزفملاهيلا
لهاجدباعايهباجافرجافملاعايراردملاقفمالكهيخانيبوهنيبعقوريسلا

اکابتنسحاامفلئاسمىلاتعجرفراردملاقًاضوتتفيكفرعتال
نوملعتفوسالكاوبتكاممفمهنوددہبةسوفنىلاةيقيرفاكولمبتكو‹لاق
نيلوالاكلهنلأنمضتباتكبنونجنبامهباجأف«١١نوملعتفوسالكمث
اوقلعاموقناايؤرضعبىأرو«٠٠نيمرجهابلعفنكلذكنيرخألامهعبتنمث
ابيصخدّمحابانامدقتو٠نونجنبانوباتغينيذلاءالؤههلليقفمهتنسلأنم

هناليقو.اريخالانونجنبدمحمیفدحالوقيالفءىشىلعتنكنالاق

مللاقایرکزابانامدقتالاحالودهاشبسیلهنالیطعياموايادحلالبقي

ةكسهللاهبرضذخاتنكنالاق‹هذخاىلعهبتاعفطقهتداهشبلمعا

هللاوةياقواهيلعلعجيوههجوىفكلذمهضعبىأرليقوءايندلايفىهجوىف
۽£۳۴ةيآرثاكتلاةروس(١)
١۱۱۷۱۸ةيآتالسرملاةروس(۲)

۔



ةرصزاكعلاعموهزاكعهلوانوىنيمرغتلابوقعيىلاىخانباهاتأليقو.ملعا

هتصقبنونجنباربخافةيصولاضقندارأاضعبلعلوريثكبهلىصواهمعنال

يبالٹمفنونجنبالاقسلجملاقرفتدنعناكاملفملكتفسلجملاقرفتاذإلاق

نبادعبدحأملكتيملفکالاوهوایرکزاباینعیخيشایهلوقرسکيبوقعي
ناكو.هلئاضفةرثكلهبفيرعتلالمهالنونجنبالثموملعاهللاونونج
امويخايشألادارأوهينكيناريغنميتركنمتانايسأيلعاباوعدينونجنبا

نونجنبدمحمايلوقيلعجفمكلهوعدأيلعوبألاقمهانعرمألنونجنبأ
ناکوترکنمتباوتابووداجهعمیاشملاوایرکزوبادارأو.هینکینأريغنم

ةلئسالاوملعلاىفاوذخاحبصلااولصاملفرحلاةدشهباوداراوانيمسنونجنبا

ضعبنمقیرطلابثدحلافوخايركزىلاسرفبكروجرخفاودارأامنطفف
تويبلاماودربفهباحصاومكليقيخيشلالاقنامطافاغلباملفداسفلاوعاطقلا

مکيلعدتشيالثاوموقايركزوبامشلاقاملكخايشالاوءادغلامغاوئيهو
خيشلاسرفالوهودجيملفنونجنبااوسهلاريسملااودارااملفلزيملاولاقرحلا
محلءىيهدقورحلادشاىفنامطافااوغلبفهيفاوعقوفارمااودارافهتلغبكرتو
عاشملاعمتجافاذهلبققأرماتقلطلاقةافولاهترضحالو‹هيلانوجاتحيام

ةليبقلارسففءاسنلابفيكفلاجرلاىلعاحنونجنباايركزوبالاقهتيضقىلع

.ةقلطملاةدعاهتدعوثرالاالنااوعمجافتقلطهلوقلبقهنأب

نيلماعلاءاملعلانمونيروكذملاغاشملانموهوىتركنمتانايساىلعوبامهنمو
.هنکيملونونجنبااعدیذلاوهوایرکزیبانامزیفوهو

الهدرونمريسلاىفو٠تركنارايخرهازلاىكزلارهاطلادّيسلامهنمو
هکردافهنباسرعبةرملغتشاف.ةرمةئامعبراصالخالاةروسارقيىتحماني

ةءارقلانمىيعلاوللملاوماسلاهلىبافمونللهبايثعضوىتحارقيناىسنوىبعلا
عفرفموجنلارصبافىريوهوتيبلافقسجرفناهمتااملفهدروًارقواهدهاجف

لاقهناسللبهمفتاطخأامءامةرطقتطقسفهبرةردقنمبجعتللهسأر

يفو٠ىمفىفةرطقلاكلتةوالحتبقعاوالاكلذدعبتبرشالوتلكاام

نمذلُأوهاميمفيفلوقيفتاولحلاوتاوهشلابهنوتأيهيفتاميذلاهضرم
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مايا.تاریقحلاوكايالاقفىلاعتهللاهقطناتوملاهرضحاملفهيلعىشففاذه

تیرلاف۽یللعبتملوكلتلعجمايادحانمماقتنالاوكايا‹فيحلاو
انيدلانمريخرانيدلاورانيدلانمريخطاريقلاوطاريقلانمريخهيفةبحلااعضوم

اولسرافهودملفترکنمتخايشاضعبخاشملارازو‹اهدعبقطنامفاهيفا
حاشملاىلاهعمراسف‹قزعيفخايشالاهروزيخيشلاقفقزعيهدجونمهيلا

لاقاولكأاملفائيشمهيلامدقو٠تيبلامهلخداومهحفاصفءىشبهبيملو
.مكلمدقاامدجالىلغشلمعاملولاذهنيبوىنيباومكحا

هبنجتعماهبلمعوةريثكانونفمولعلانمملعتناكىتركنملابوياوبامهنمو
نمابكرماسيسبمهمعطافخاشملاهترازريسلاىفوةريبكلاوبونذلانمةريغصلل
هبنيعتسالهتذختاامناورخفلادرامللاقفةمعطالانمامريغوتيزلاولسعلا

هلجرملمحةالصلاهيفهكردتعضومىلازرباذاهتداعنمو‹ءوضولاىلع

ناضمرىففرخلامرحلادعبياشملاهرازو.ةالصلاتقوكرداناءالانخسيف

هيفمهضعبلاقاوجرخاملفنولكأتاملاقفنوراهىلانبعيبرلاوبامهيفو

ةأرمالئاسىتأوهنمعروالبجلاىفمويلافرعاامهللاوفتكساعيبرلاوبالاق

ترصبافءامبهتطلخااقيقدهتطعافرمقلاءوضىفلبرغتىهوتركنمتلهانم

اولعجوطخلاىفدحاومدقرثاالاهلاودجيملاوحبصااملفهبتربخافاميظعاقلخ

یفةعمججلکسورشلهانمخیشبعمتجيمهخايشاضعبناكو‹ىلصمهدنع
یسورشلالمحف.هنالكأيانیتلمحوهللاناركذيوناركاذتيومملجادجسم
ناکوةرخصىلعاهاكرتونيتلاالكأفلكانانكاملكانانعدهللاقفهتجنعةرم
موجنلابالاعبوياوبا

خسراهنكلوريغصلاووغيولهاىلعاحريبكلانايوغيولاهللادبعاوبامهنمو
برحعقوفمهيفاحىسورشلاةيزوطغبلانباءاتعشلاوباوملعلاةجردىفربكاو

دبعاباینعیدمحمءازجامنأبيصخدمحموبالاقفسورشلهاووغيولهانيب
غلبوةنتفلاتقونيدلبلانماجرخيملثيحنجسلاءانعشلااباىنعينمؤموهللا
سبحلاىلاريسيءاثعشلاوباتأيلفقيرطلاىلعانالاقفدمحمهللادبعاباربخلا

ليكوريغصلاهللادبعوباومتيىلعنارانیدهللادبعىبالوقلخلاعساوناکو

۱۸.



ناكودعبكتيطعاامكيفكيلاقفرخالاداراوهلهعفدفامشدحابفرعومتيلا

.هنمملعا

ءىقتلاوملعلاىفةمالعامهالكفهللادبعنباوىدهمنبناسالفسراومهنمو

نعذخانملبءاملعلاءاربكنمناکهابانالمامإنبامامافیدهمنبااما

هتلغببكرهوبافوتاملفءارظنلانيبقبسلابصقزاحلبىيىلا
ةلغبابنعتلأسولرخاهللاقاہنسحيملفةلاسمنعضعبهلأسفسورشأو

لخدو.هسفنكلذلترسكنافكلذهنلاقىذلاهبحاصوا.اهنعكتباجاكيبا

عقووملعلاسرديةنسةرشعىنثاهيفثكمفةسوفنةنازخهيفوملورصق

سرديهرادیفثکمو«ماوعاةعبسسورشلهاوهدلبوغيولهانيببرح
خاشملاهبرجو‹ملعلاىفماقفناسنالاةجاحىلاالااجراخىريالوهيباناويد

‹ريثكرشبهنعذخافًاطخهدنعاودجوامفاهريغوتالكشملاىفةلئسالاةرثكب

نبدمحمیبانعیروطغبلایورو«يناطسرفلاییحيیانعهيبابتكیوریو
لئاسملاالاسالفسراودمحموباملعيملوللاقهناىروطفبلاءاتعشلاىلانعدمحم
عيبرلاوبالئاسملاكلتفلأو‹هافكلٍيناطسرفلاىيىلانعهيبانعىوريىتلا

الفوغيولهاوسورشلهاىقتلااذادمحموبالاقىروطغبلالاقنوراهنب
ىلإسالفسراودمحموبالسرأو‹ناسنالاةجاحلالاسالفسراودمحموباجرخي
یفهديلجرلالسغیلهلئاسبفوسفغیفوهوهللادبعیبانبايركزىلا
اذانيملاعجريلهوايفهلصخرو؟هلكااذانيتلامامكلاىمريلهوةعصقلا

٠نالوقاميففكيباىلعىباللاقاذاو.نيماعجرياللاق؟كيباىلعىللاق

.هبفيرعتلانعملعلاىفهيباةبترمولعىفاذهىفكو
ءاهقفلانمونيملسملاءاملعلانمناكفهللادبعنبسالفسراوامأو

نيعستوةتسماعتامكلذنالمامالابحاصوهاذهىدهمسيلونيروهشللا

.عبارلانرقلاىفاذهوةئامو

ىدهمالومامالابحاصیدهملابوهسيلوىوغيولاملكتملاىدهممينمو

ظفللاواهريغوريسلاىفو‹ثلاثلانرقلاىفرخاوهلبايركزىيانامزىفىذلا
ملعلابلطىف«لَشْرَدَرانييەىمسيعضومىفاوعمتجاةعامجناانغلبوريسلل
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یقلیناکورصننبثافنمہیفوبیجنلاویتفملاوهونمرصنوبامہیفو

سورمعامثهعمنمورصنیبانعاهباوجرسعامبرولئاسملاتالكشممهيلع
‹ىحلانازرحيناذللاناقولسلاءاجنأآلارصنوبالاقف‹ثافنتكسفىدهمو

امہنمملسولنامدقتوةياكحلاتمدقتومنغلاىلعحبتفرصنىاةورجاماو
.مهبهاذمىلعسانلاعيمجاودرلءارغلاناميلسوثافنونيسحلانبدا

نمونيقتملاةرمزىفنيملسملانمنايتركنملازودنجوسابعلاوبامينمو

.نيلماعلاملعلاةلحىفنيروكذملا
مهلاراشملاخايشالانماملاعايقتالضافناكوىروطغبلاهللادبعوبامهنمو

لكلوىجديفةدشلايفةأرماجوزترثألايفو.ةدملاكلتيفمهنيبايتفللردصتللا
نأةأرملاتعدأفامهنيباملكأفرخآىرتشاوهيسفندبععابفلامامهنمدحاو

امہنیباملکأورخاهنمثبیرتشاوهسفندبععابهنایجدءاهقفتدهشوهيفال

يفافسيلعيبرلاوباخيشلالاق.ائيشامهعابرانمنينسلاكلتيفالغتسيملو
نيحاهبيصندبعلايفافلاقفهولاسفيروطغبلاهللادبعابااولاساوءىشدبعلا

.لصألااهناك
دبعيلانمملعلاذخأاننفتمالاعناكويروطغبلانيدلجةديبعوبامهمو

مايايفرهشأةعبرأسورشبثكميهللادبعوباناكويتولاللانسادلجنبهللا
مصاختيوسورشلهاىلعسوطامنباوتلاللهاىلعاحوهوسوطامنبا

اضیااناملعتاناتدراسوطامنباللوقیوسوطامنبایدینيبهيلاسانلا
نموسكوالاظحلاايندلانمهل٠هدنعملعتيةديبعوباىروطغبلانيدلجناكو

لزجالامهسلاةعانقلانمولمكالابيصنلاربصلانمورفواالاةدابعلاوملعلا

ةرمةعلكىامويىلاموينمالانوخسلاءىشلالكأيالملعتلاماياناكو

ماياىفو‹روطفلادنعهلكأيفهرصيوءاملابريعشلالييمايالارئاسىفهماعطو

زيبخلاهيفتبندقساجنالانمايقنابيصخاعضومهئوضوتقوراتخيعيبرلا

دنعةمعطالاعاونأنولكأيهباحصارئاسوهللادبعوباوروطفلادنعهدصقيف

الفسفنلاقيتتفماعطلاةحئاردتشيومظعيفنافجلاباولخداذافلاقسورشلهأ
تلمكاذافكلذكىقيو.نودتببلزنملالهأالولكألاىلاىنوعديخيشلا
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اذهركذاذإعيبرلاوباخيشلاناكو.لكأيفةروطغبىفهلهأىلادعصةعمجلا
دربلاهيلعدتشاوةبانجنملستغافهيلعسلجلارادمناكوفسأتثيدحلا

انهاهلههللادبعوباخيشلالاقف‹لاؤسلاوثحبلاوسلجلافعضوتكسو
ترضحامترضحوتملعتلاقفدربلابهتوکسىلعلتعاو‹معنبهباجأفنيدلج
نوكيناداككسفنكلمتناتدكىتحلاستغالانمكعنميامكعمسيلو

رخدیوعباصالابهيلاراشينمو‹هنامزلهاملعاكلذدعبراصف‹ةنيدلجنيدلج
نيذلاهباحصابلزنياماريثكوريثكقلخهنعذخاو‹اهحضويلتالكشلملاهل

كانهامويهاتفارهشهدنعثكميفبوقعيىلادنعماجلتاىلاهدنعنوملعتي

دعبتينغتسادقفكتيأرامورهشانهانتلفسوياباايلاقفىتغزنتلافسويوبا

.هکردنملنمتکردادقوخیشايكنعىنغتسااملاقف

لدباايفوفكلاىخساعروناكريسلاىفو‹ىروطغبلابوقعيوبا
هاتأهنارکذو«اہیفو‹اهترتکلفايضالاقرازملاخدانمنكمتیلهرادباب
كلذوهوتابفايضالانمةعامجمعطانادعبطحقلاوةدشلاىفاسرافنونا

دجوفةدشلاىفدجسملانمةليلىناوسرفلكفلعلريعشةييوىطعاواليل
ءاملاباقيقدمطلخفلخدفرمدلهانمالجرنيرشعوةعبسهرادبابلوح
مهتدحاذاوسباقةرامامهدحاىلوناهللاىضقمثةضبقدحاولكلىطعاف

عاونانمىلعفرصتامعمةضبقلاكلتنمدلاتلكااملوقيخيشلاثيدحب
رانيدةئامعبراهلتعاضو.هتيرذوهتينغاللاملاىنملبقيولوتاوالحلاوةمعطالا

مهتانملكدنعسمتليناواذهلثلربصنالاولاقورمالااذغسانلاعمتجاف
اودارأةرخآلاىلاءىشملبهذاذانامزلااذهلهألابجعلوقيالئاقعمسفهب

یسومابارازواذهمكنعاوكرتاواوقرفتبوقعيوبالاقف‹ايندلاىلاهدر

نمرضفهلنيدياعهنوشغيسانلالعجفكانهضرمفىتياشلماةعرزنبىسيع
نامونلاىفتأرفوغيولهأنمةدئاعةيساهترازفهلزنمىلاهولمحفهدنعدقر

نيحلاصلانمتناكونوملسملااهفصواكةنجلاهلتأروةايحللهيفعمطمال

رواشوجحبهلضقيملواهيلعاقافشاوهسفنلاماضهاءاجنملاقفةراشبلابربخاف

وهوسالافسراودمحموبالاقفخايشالانمةعامجهرضحوجحلارماىفءاهقفلا
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امفةئلاثبىصوتوةيناثىلعقفنتوايحةدروجحتناىراذئمويخاشملارغصا
.لاقامىلعامالكدحاداز

عمجوةبصانلاةميزعلاوةذفانلاةريصبلاوذىسوفنلالودجمفسويوبامهنمو

ىفوالابيصنلانيدلانمورفاولاظحلااهنمهلايندلاولاملاىقتلاوملعلاعم

ىلاوىوابكلادمحمىلاهيعبنمنمهبرشوهيندعمنمملعلاذخاىكزالامهسلاو
لقتنافهلجاىفوتوهبحنىضقفاماعرشعةسهمخىوابكلاعمماقا‹ىفردلادمحم

ةرشعناتليلخهلدلواهدعبارقيماقاوةنسةرشععستهبحصففردلاىلا

مايقلاداراىلامىفبحانالاقفملعتوارقنادعبملعتلاوءارقاللهوبلطوةنس
یلایعلاہیفلاباملةنسنیئالثواةنسنیرشعةدشلاتدامتوللاقهناركذوهب

یوابکلادمحمیبادنعملعتيملنمهنعوهبقيليامعونلكلرخداالىلاويحلالو

يباىلاةلأسمبةأرماهتلسراوهبىتفيامهلنيانمىفردلادمحمىيادنعالو

كلذلهفلحیفهمااهتلعجفمتيسأرىلعةرمجافتطقسىوابكلادمحم
قأتسوكلذنمرثكاهعفنتوهيلعمالاتدعقاذاامفصخرف؟مألاىزجيو

هللاقفىفردلادمحمىباهخيشللاؤسلاريثكناكوهللاءاشنادعبةلأسملا

.لاؤسلاالامهلودجمايكلسيلةرم

لهانمىسوموباوبوقعيوبانالماعلاناملاعلانالضافلاناخيشلامهنمو

تاقوالاضعبىفارهشةديبعوباهدنعثكمياينغناكفبوقعيوبااماماَجلتأ

.مهلاراشملاءاملعلانمكلذعموهوهباحصاووه

لصالاثرحينادارااذاهظفحتةرثكوهعروةدشنمفىسوموبااماو

كلعجاملواخيشايلوقتودعبهضبقتملوهضعباهقدصاهنوكلهجوزنذاتسا
ىلالوقتونيتلابةرمحةنالفايانتمركىلعمويلاتزجافلوقيودعبلحىف

.كبلقريغتتيشخلوقيفلحىفكتلعجدقوخيشايىتم
سانلاعروانمناكوضيبلانمهنامدقتدقوىتياشولملامساقلاوبامهنمو

كلذودوجسلاىفتامهناريسلاىفونيحاصلامتاوخبهلمتخوايندلاىفمهدهزاو

.دوبعملاهلمعلبقناةمالعىوقاودوصقملاةياغ
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نمهنيدلاقذاحاعروناكوضيبلانمهنامدقتوىفوسفغلاركبوبامهنمو

.ىتلاةهجلاىلاههجولوحيفعرزلابرقىلاهرامجطبريناكوهايندىفهلبلا

عرزلاريغىلاههجوتلوحلوقيفعرزلارضيكراجليقاذافعرزايفسيل
.عرزلاىلاهللاةردقبتفتليالوهملعغلبمكلذو

نيرمألانيحلاصلاهللادابعنمناكوىسوفنلاىجدلاىسوموبامهنمو
ادباعناكريسلاىفو٠نيظفاحملاهللادودحلنيظفاحلاركنملانعنيهانلافورعملاب

هدرفطخلااہبلخدفاھعبذدیریةاشقاسالجرىقلوىبلاورمالاىفاديدش

٠ءىسلجرايخيشلاهللاقكانهلجرلااهحبذفابزوبتاللاقاهحبذتدرالاق

هتعابتیضقوهروماءییهنادعبهمانمیفیارجحلاىلارفسلاداراالهنعیورو

الاهتبتغاادحاملعاملفتركفتفباتغتناوجحلاىلاضغمتاهللوقيالئاق

ىفینلعجفهتبلطففردلادیزدمحمیبانبفسوییحیىلانبنامیلسدوادابا

ةرمتاذىجدعيبرلاوبامدقو‹رانلاهتلكأكضغبهيفىذلاردصلالاقفلح

وادمحمالانجسلانوقحتسيمهؤاسنوماجرىجدلهاىسوموباهللاقف
هدلوةمالسبسانلاهانهفالاسعلطوځرهصیفهنباعقووهتجوزوهنباینعيهما

.يدلوايادحأكبرملظيالوهدلوللاقف

قيرطيفاروهشمايقتاعروناكیسوفنلایوداجلانسحبوياوبامهنمو
اقوطهلیرتشالیقوهتيبرتنسحاوهبماقفمتيةفيلخناكريسلايفو‹ريخلا
ناهملعلاذههعابهنوتیزنمنصغرسکنااذاوبهذنماصرخوقرونم

.حلصملانمی

٠نيزرحتملاننيرحتللانيلاصلاهللادابعنمناكوىنسيرغتلامساقلاوبامهن

تيلوتلههلليقونيملسملاتيلوتلاقفدمحمنبرشبلالوميلهلأسربسلايو

نسحبويااباتیلوتهللیقونيملسملاتيلوتلاقىفنبشیلدجوفسويابا
عمةلمجلايفالاامهتيالورهظيملهللاهمحررظناةنجلابهلاوعدأوهتيلوتلاق

ةيشخامهسفناامشمضمنأدارأهلعلتلقحالصلاوفورعملاوريخلايفامهترهش

.خايشالانمهريغوىرنالاناميلسوبألعفكبجعلا
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دیدشایهانوارماوالماعوالاعناكىفنباشيلدجوفسويوبامبنمو
يفاليلرضحريسلايفو«هسفنقحيفةكيرعلانيلهللاقحيفةميكشلا

اوطاسفنمةعامجهلدصرفهتيبىلاجرخسلجلاقرتفااملفهللادبعيباىنبراد
دوقووبرحلاةيشخملكتيناىلاوهسفننععفادواحرجرشعةعبسهوحرجو
لاتقلانينمؤملاهللاىفكوإالجرنوعبرااوطاسفنمةليللاكلتتاموةنتفللرانلا

راجتلاضعبهاعدوةيحغيدلوابرقععيسلنيبام«١٠«ازيزعايوقهللاناكو

واهيلعاهدريواهلبقيناهدارموهنودبابلاقلغاوهتيبىفهلامةاكزهاطعاف

جحوطئاحلاعمجرخوهفيسمئاقىلعهديدراهزاحوهلاهاضقاملف‹اهضعب

یفیدانیتامنیحایدانمتافرعیفسانلاعمهناهنعركذوريسلاىفو.اهب

رکذو.ركنملانعىهانلاوفورعملابرمألاتامیفنبشیلدجوتامیوا

نذأيهيلاوداجقوسرماناكوءادنلاعمهيفوةفرعمويتامهناانباحصاضعب

ةيرلالوخدلكلذاوثدحاهرصعفوةبشهلامىفنمعنميوعييناءاشنمل
دلولاقنكتنملاقفامغعيبناهنذاتسأفريتألهاضعبهاتأسلبارطنطو

لاقهنذاتسافلغأنمرخآهاتاوهلنذافمعنلافدیلاتدنعیهلاقنالف

هعبتورففهيلاماقفكيبامارحعيبتوداجقوسىفالاقنالفدلولاقنكتنم

قلعمهحولونوتيزلاطرخيهناملعتينيحهدابتجانمو‹هنععجرمثسطامىلا

یسومنبنامیلسعيبرلاوبأمهنمريثكرشبنعملعلاذخأوهيفارقيهينيعنيب
يلانمويفردلاديزنبفسويياوينريمندنتلادمحمنبرشبلالهسوبامهنمو
ريثكرشبهنعذخأونيدلاةبسنهيلعتزاجويتسفتلافسوينبرازرصن
كلذوهقفتومولعلاىفقافانمخيشهنعذخاهناةقثىلىورىروطغبلالاق

ذخأيالناكوةقلحهدنعتناكوالاعناكريسلاىفو‹هتيننسحوهتكربنم

هایندلغشلیضمحتفتساورجفلالصاذاهتداعوهتريسو.ارجاتناكوةاكزلا

نيصيمقىانيبوثسبلوًاضوتوماقرهظلاتقوبرقاذاوليقيفةلياقلاىلاعجريف
دجسمىلابهذيمثةيساملجسةاسكوةنسحةمامعودحاوقوطبنيتدوقعم
ىلصيونذؤيفرصعلاىلاةدابعلاوةالصلاىفلازيالوىلصيونذؤيفودابجبنتارسمأ

٢۲ةيآبازحالاةروس()
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هللافةمتعلاىنعارخألاءاشعلاىلامثلصيفبرغملاىلاهذيمالتلسلجملالمعيمث

ةدابعلابلغتشيفليللارخاموقيمثدقريمثاهدعبةدابعودروهلناكناملعا

لاقولغالهانمريسلاىفلاقلجرهقبساميرناكوحبصلاىلصيناىلا
ارانیدخيشلاهاطعافنتارسمادجسمیفناذالاىلانوتنسلهانمیروطغبلا

ةبازعوهتبلطىطعاناضمرلخداذاوةسوفنعيمحلنتارسمأدجسموكلذكرتف
ةماهتبلطذخاوهتاکزنممهاردلاررصمہیطعیناکواہیلعنورطفیةمرجرمت

هورواشيملذامہبتاعومهوزومېنماهوعزنفقحلااہنماوجرخيلاوطاسفلهال
.اهذخايفیحیییانبدواداباترمالینومترواشولولاق

ملعلاملعتليقايخسالاعناكوىنالجيلاحلفانبةديبعدمحموبامبنمو

ةعبرامهضعبهدنعثكمابروهدنعنوميقيوخاشملانمهاشغينمةرثكلهتيبىف

ناكوقولاللانسادلجنبهللادبعوباهدنعةماقالارثكيناكوةتسوارهشا

انباحصاضعبركذو.ههجوىلعفوخلافرعيليقوهلامصلاخنممهمعطي
وباوینالجیلاحلفانبةديبعدمحموباهللاةيشخنممههوجوريغتتةثالثنا

.یسورشلانوراهنبایرکزوباویوداجلانسحبويا
ابالالغتشيالاظفاحماظفاحالماعالاعناكوىنالجيلاعيبرلاوبامهنمو

ىنالجيلاعيبرلااباناريسلاىفو٠عيبرلاىلاخيشلانمملعلاذخادقوهينعي

ةعاطبلاغتشالاالإءىشايندلامالكنمامهعمسيللازونبىسيعىسوماباو
املاثماوناذهفلاقمثىروطغبلاركذاذكوهللاباقحلىتحاميفوهللا

.سانلا

هرغصیفقرسوريخلاىفاروهشمايقتناكونسيودينبهللادبعوبامهنمو

مشلحیفهلعجفامردكلتقرسلوقيولحلاهبلطيدعبناكفلجرلامهرد
.ءايحتساههجونعذوليلجرلاناكوهبلطهاراملككلذدعب

ناكاوطاسفنمىسوفنلاىلعوبالضافلاىخسلاملاعلاىقتلاخيشلا
اصوصخرهدلانمانامزخياشملاهدنعتثكمامبرورايخاللىوأمورارباللافهك
كرتينااشملاهملكففايضاللةاشمويلكحبذيريسلاىفو٠ىغاوزلاريخلاابا

مويلکنیتاشحبذيراصفىلعاباايريخلادزهللاقفريخلاابارواشفكلذ
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لاملريثكناكوىلعىياخييشلاىلعياشلاضعبلزنفةدشتعقوهريغنمو
اوثبلفءاشعللةاشوءادغللةاشةعصقلاىلعمشلعجيناكوهريغوناويحلانم

ىدحانعمحللاكرتيناكبحاصملكريخلاىباخيشللاولاقفهللاءاشامكلذك

ةعصقلاىلعلعجيراصفريخلاىفدزلاقىرتشياىلعوبالاقفهملكفنيتبونلا
لاقةدايزلابترمأفةبونصقلكانلسراحياشملالاقفءاشعللاهلغموءادغللنيتاش

كلامبديرااملاقهفصنذخفىلامكمساقاريخلاىباللاقوهتحصنفىنراشتسا

ىلعابأاي

العظفاحفهبرةعاطلضفافراعناكىغاوزلانيزوتريخلاوبامهنمو
هللاهددسفاهساندانمهسفنةيقنتهتمشواهبكتريناةليذرلكنمهللاهظفحف

ضعبرکذو‹هاهنوهرماامىلعرصتقاوهافكفهبرىشخاہبکترافیلاعملاىلا
افينعادينعارابجارئاجارجافناکسيدابنبزعملللومتلوصمتناانباحصا

مدقتلاىوطاسفلاىلعاباهليلخأفلامهلسيلورانيدةئامريخلاىباىلعلعج

رابجلااذهىلعفنعياللفورعملالهاوةسوفنحياشمنمةلصلاىلبلطالاقف

اهاطعافرايدةئاملاهاطعافىدنعىهورانيدةئالايفكلعفشتاالىلعوبالاق

هنیحنماعدفاشانحاونيباعثهيلعتيبلاتراصىسمااملفتلوصمتریخلاوبا

دبعتيهنابهيلعاولدوهودجيملفهعضومیفهوسمتانادعبریخلاابااوعدفهتطرش

ناريسلاىفورانيدةئاملاهلدرفساطعلاوهواهبفرعيةمالعهلولحاسلاب
شفلالهامللاقمثهبونيامريخلاىبألنوكرتيوىغاوزلادالبنودتسيةدوسللا

ةئامكلذدجوفهلكرتامىلعهبساحفبلاطلاهيلععجرفهنعىدؤنالدسحلاو

اهاطعافىوطاسفلاىلعوباهلاهفلسفلبجلاىلاعلطفىطعيامدجيملف«رانيد
لسرافبعرلاهلخدوابنمقفشاوبراقعريناندلاكلتتبلقتليللانجاملف.هل
تناكاکریناندتداعاهذخأدارااملفىنعكريناندلمحالاقفريخلاىلاىلا

قدصتمثكلاهتبهودقلاقواهذخأنمىيأفىلعيباىلااهدرفهللانذأبالوأ
سبللبجلاىلاعلطاذإوقاطلاسبلةغاوزهدلبيفناكاذاليقو«ريخلاوبااهب

يفو.ادازهعملمحيالالزاناعلاطةغاوزولبجلانيبديدرتلاهتداعو.ةءابع

اولسغاانلليقءاشعلاتقوناكاذإفهعمترفاسلاقهتخانباركذريسلا
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كلذكءاذغلاتقوغلباذإفلکانفاماعطانیدیانيبعضوانلسغاذإافمكيديا

الوخيشلابيجيفلاؤسلاعقيفلاؤسللسلجنايفانكاذإواصخشىرنالو
عضوةغاوزىلالزناذإهتداعنمناركذوقرتفنىتحكلذكاصخشىرن

ىنعيهلقصيللبجلاىلاعلطيفادصكلذكيبلقلاقادصاذإافةوكيفاديدح

مولعمىلصمهلولبجلايفوهوليللابةرمىضموهللايفناوخألاءاقلوةركاذملاب

ىلصملالباقمىاىلصملاىلعءامسلانملزانرونوىلصيهباذإافىلعوباهعبتفهيلا
ريخلاوبامدقريسلايفو٠ةالصلايفهتداعكلتوسطعيوىلصيوهاذافهدصقف

برقاملفهدصقفنوانجابةديبعياليذلالفسالاىلصملابءوضولاىلارظنفاليل

رخأاتفكنودهلاولاقفضيببايثمہيلعلاجرهبشةعامجافوحوىلصتةقتعماذاف

ءالابلطمثنبللابرشوهتلوانفبرشيلءالابلطفتملسوتلمكاىتح

اهنأمانلايفىأرمثءامباضوتفهنمتبرشيذلاءانالانمًاضوتتلاقًاضوتيل

كلذنمريحتورخآتجوزتف‹ملعاهللاوتاممثاجوزافدجوفهتجوزنوكب
بلقنمكيلإوكشأضعبهللاقوكلذدعباهجوزتفهللاىضقمثهيفغلبو
روزتاللجروىطعتالديوعشخيالندبولاسيالناسلَومهفياللقعوساق
كيلعومايصلابكمسجليحنَومهترايزونيلسملاةبحمبتسبتسءاودناهباجأف
ضرمهنأركذوهللادنعالنارقلاةءارقَورحسلادنععرضتلاوليللامايقب

تمدقدقفخيشایتناامالاقریخبلاقكلاحفيكلاقايركزیبانباهرازف

نرزغخلاىلعفاخاىدلوايهللاقفحلاصلالمعلانمدارااهيلعفاختالامكسفنل

.سوسلاهلكاينا

یفادهازابئاتناکریسلایفو«ینوانجلانیساینبنتیزییسوعوبامہنمو
بصىفالجركردأريسلاىفو‹رسلاىفهتاقدصرثكاليقوايخساعروايندلا

تلكأالهومتسبحنئلةبقرقتعبفلحوبضغفهوسبحينامهتبازعدارأفهنيدادف

هتفرغترسكناوهسفنلرصتنيناديريالهوكرتفايحتمدامنيدادفلاكلترات

مكنماذهناكىذلاهللدمحلالاقكلذكاميلارظناملفايفامقارسلاذخاو

.ءاعدلاباجتسمىسوموبایروطغبلالاقوانمنكيملو
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فسويىحىلانمملعلاذخااننفتمالاعناكىنوانجلانيزوتريخلاوبامېنمو

دنعنوانجاتابهناكلذوىغاوزلاريخلاىلاةوعدهيفتذخاوىفردلاديزنب.

لسالاقفهلاعدفريخلاابااوبلطوهمسابهومدولومهدنعدادزافاهلهاضعب

كسمتسالجرعمیواتسممصاختوهنامزلهالضفاناکفهنیدهمهفيناىلرهللا

عفدلانيغرسهمزلأفدلبلاكلذريغيفهفلسأافلسناكفىنوانجلانيغرسدنعهب
لاقريخلاوباهملكفىيیبانمذخاامشالكوريخلاىباىلاىواتسملاهاكشف

لاقنيدلاىفكلذتعمسكلعلريخلاوبالاقىيىلانماتهظفحاذكنيغرس

یذلادبعمنباريغوهوبرغملابملعلاملعتىنوانجلادبعمنباوادبعم
ینبنامزیفكلذدعباذهوونامتامكلذناالسنويىلانبدعسدنعملعت

مشلعجفةلودلاىفجرخدبعمنباذاتساخيشلاناىروطغبلاركذوهللاديبع

ملومحداعامثرظنیسلاجممتوباودبعمنبالکاملواولكأفةفايضلاممتوبا
ملعاوهوذيمالتلاوخيشلالكأفملعتللتيتأهسفنللاقفعوجلاهتياغهغلبفلكي

لاقاوجرخاملفمهعملكأفثلاثلامويلامفداعافلكألانمىنعنميامفىنم
ءاملعذئمویتناکویامباذهامهللاوممتوبالاقمعنلاقتلكأمتوباهل

.ناوريقلابةريشكةيضابالا

نمتىبنلاورمالاىفةميكشلاديدشالاعناكوىسيرطبلاناميلسوبامهنمو

راطشلادحاسوالفنبانایروطغبلادمحمنبرغمركذمنالةمولهللاىفهذخأتال

نمهلوخدومهنودغيىتحمهديريالودوبيلادالوأذخأيوقدانفلاىفلخدي
ىلعالامهلاولذبویبأفاهونييمهكرتينااهجاصىلااوبلطةينبمريغةحسف
ارانيدنيعبراكيطعناولاقورصننبالاوكتشاوعانتمالالكعتتماوىبأفكلذ

ینبتیتحمکعمطذخأنالومكعداخنالوذخااللاقواهئانبىفانلتببسنا
شيلدجوفسوياباخيشلاايفىتقتسافىفردلاىیحيىلانباناميلسدواداباملکف

فرصنافدوادوبااهئانببرمأفةرضملانييعتلاببحاصضريملولوينبتاهنأيفنبا
وداجنامیلسوباقافهبعقوامیکتشافیسیرطبلاناميلسىاخيشلاىلااهجاص

عقوىذلاثدحلابملعكعملهلاقفدمحمنبرشبلالهساباخيشلادصقف

Y۸



نبالٹم.ترص.هلالاقفارضاحفسويوباناكودواداباايتافاجرخفاللاق

ايتفبالاتلعفاملاقهنمىضرريغبريغلالامىففرصتلاىفناوريقلابسيداب

ىلاهعوجروهبتوتببسواينبامامدهواباتفهللاىلاابوتاملالاقففسويىلا

اهلكأينماهلكأيناىونوةنسحاهنمةبحىفةورملعجفنيتلاىنجيهنامالسالا
باتوعدترافاہبهسرضرسکنافلکآلاوهناکناهللایضقفهسرضرسکتف

ىلوملعلوقيوهوهناسلةماقتسامدعلنوكحضيةبلطلاوملعتلاىفذخأف

هللانمقيفوتلاوهنامزلهالضفاراصىتحملعلامثنارقلاملعتفاوكحضاو

بدالاهيلعرادودوادىفمتفخاذاملوقیوهرمانوبهوباناکودوادهاو

ىلاهقالطارمألكوأفنجسلاىفهلزنافراسفمجتحنلوداجىلاانبرسلاقف

نجسلانمجرخاملفارهدهيفىقبوهجرخيناهلزناذاياشملانظوخياشلملا

تناکفرجحهامرفابناجیاشملادرطودوادنماورذحادوادومکایالوقیراص
ناکوقحلاهلتقامناهافبرضعيبرلاوبالاقفكلذىفياشملاملكتفهتومببس

.اوطاسفرصقناينبوبوقعيىلاميدقتركي

هذخأتالنموهللانيدىفءايوقالاءادشالانمناكىرنالاناميلسوبامهنمو

دبعیبانبایرکزیباعمهتداعنموارقومابيهماخیشناكر.مالةمولهللاىف

ایرکزوبالوقیباغاذاَوهسفنهلمضلیحیایهللوقیارضاحناکاذاهللا

وبازاجوهنأشمخفيوهرمأربكيَوهمظعيومالسالاةموثرجهللادبعىبانبا
سانلاوانهاهیحیايتدعقناميلسوبالاقفرنادجسمیفلزنفةرمايركز

دارأو.ايشمكلجلاعنىتحةنوتيزلاتحتعجراءىشىلعنوردقيالنيكاسم
.لخدفنامیلسیبالعاوزاجفوداجهتذمالتونوراهنبیسومنوراهوبا
هللاقفخيشلااہیاهللالببتیسومنوراهوبالاقفهنعضرعافهحفاصيل
یسومنوراهوبالاقفهتکرتوتجرخمالسالامثارجنمةموثرجايركزوبا
ىلالسرتو٠كانهكتشيعمكيتاتوتيكوتراغىلاعجرتلاقلعفااذامنذاف

ملسیلهعمنمبایرکزوبازاحناو«وداجىلااوراسهات.املفلعففایركزىلا

اوزاجاوعجر.املف«مهحفاصوميلاجرخفدامدناىفنونج.نبهللادبعىباىلع
ثالث٠ىلاخيشلااأهللاىلاتبتلاقفنوراهیبانعضرعاناميلسیباىلع
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هللامحرنونجنبالاقفنوراهوباهعمزاجفامدناىلاايركزوبازاجلاق

.ىرنالا

يلاهيخأعمركذيناهقحويفردلاىيحييلانبدمحمهللادبعوبامهنمو

ناکوالضافاخيشناكوامرمألرخانکلودمحميناهدجوییحیيباهيبأودواد

ائيشلحأاللاقفلحلاهلأسيتأمثرهاطخيشلاهباتغأفلزعمثاكاحمدقت

مکنمذخأنمهلليقجحالهنأركذو‹لحيفةبيغلانمهلعجيملوهللاهمرح

نوتيذلاوههللاديبعينبرادبةروهشملايهوهبيصنيفدمحميلاكدجراد

ةسوفنامتلوفةأرمإالإسادرميباةيرذنمقييملولوهدلويفوهيفةكربلا
دبعوبأذخأفذئموياحلاوهودوادوبأهوخأووهمستقأعجراملف‹اودشر
يباةيرذيفةكربلاوريخلاعجرففردأيفنوتيزنادفهوخأذخأورادلاهللا

ورمعوبأوعيبرلاوبأووهدمحمنبرشبلالهسيأنمملعلاذخأناكوهللادبع

.ريخاو
.لهسیبانمملعلاذخانمهنامدقتوالاعناكومكحوبا

لقتنانيحفسوينبرهاطدصقهدنعوىتنیدراتلازرحمنبیسیعمېنمو

.دعبىنایهثيدحمامتوةلصوالامهلعمجولبجلاىفهبىشمونرفينم
رغمخيشلالاقءاعدلاباجتسمناكوفسوينبرهاطىقتلاخيشلامهنمو

نموهوةيدهملالحاسنمفسوينبرهاطىمعلصاناىروطغبلادمحمنب
نممولعمءىشبنوتيزلامبيلععطقوسيدابنبزعملاماياىفناكوةغوره
اماوملعيلاوعمتجانينسلاضعبىفهتقورضحاملفامولعماتقوهنوطعيجارخلا
مهيلعناًارقفارهاطخيشلاغلبفدحاولكمزليامباتكلاًارقفمهمزلي
ًارقفهرصببضرالاىلاقرطانادعبارقاءىراقللزعملالاقو.اتيزازيفقنيعبس

ینلوانلاقهرصبعفراملفقرطامثاتیزازیفقنوعبسفسوينبارهاطىلع
تيأرفتربدفخيشلالاق‹ايززيفقةئامعبسفسوينبرهاطىلعًارقفباتكلا
ضوحلمةيقيرفااذافلاقتنالاتدرأفكلذصلخياملالانمىدنعامنا
لبجدارأفابنمهبلقراطفتاييرلاةرثكولاومالاطالتخاللقیامدلا
لزنمنکسيناوةيقيرفالاومانمءىشبلبجلالخديالناهللااعدفةسوفن

۳



ةبرجرحبغلباملفضانلاوىلحلانمهعماملمحف‹ةنجلاهقزريناوفرطلا
اوناکونرفيىلاعلطومحلامابيفىتلاةطيرخلاتفلتفايديلسغتناهتأرماتدارأ
هلاوعمجفةيضابالاقرفنمةواتسمواةينسحواةيفلخاماةيبهوريغكاذذا

هاعبتنارطقنمایداووتفزنمایداونامانلاىفىأرف‹اريعشىدمةئامتالث

دوعقلايلنكيالفىربخياوعمسةسوفنخويشمحللاقفمهعمجفنرفيلامبالواتف

لزنو.مهتابيرنمهللاهصلخوتيدراتىلاعلطوامغاتنملزنفمهارأىتح

ةعمجلاةليلتابفوداجقوسىلاهبرمفزرحمنبىسيعىسومىلاخيشلاىلع
لهأخايشأنمخيشاذهلاقفىسيعخيشلاملكتسلجملانمغرفوحبصااملف

امدحاولكىطعافةلصهلاولعجافمكغلبومتملعابهدلبنمجرخةوعدلا

نوانجاىلاهبلزنوىنيدراتلااهعفرفارانيدنيسوةتساوعمجفهيلعلهس
نبنوميمورمعىلاماياىفكلذوسورشىلاهبرمواتيزازيفقنيعبرااوعمجف
هلعمطنوفرطلالزنموهو‹ىفشاىفنكسفارانيدنيعبراهلاوعمجفدمحم
ضعبركذو.نيحاصلاهللاءايلوانمناكوةنجلاىهو.ةغلاثلاةوعدلاةباجا

هئادغلاماعطهلاوعنصوىنسرغصعمناضمرىفىماعمهترزلاقخايشألا
نيهارببحاصءاعدلاباجتسمناكورمعلالذرأدحىفراصهنألهعمتلكأاف

لاوفسوينبرهاطىمعىلالسراناضمرلبقتسااذاعيبرلاابانامدقتو

رهاطخيشلاونوأرقيةرماوناكوسوطاممانهيفوهدنعاوموصينازئاجعلا
ةئيهكتيأررهاطخيشلالاقةءارقلاىفنمملكتفناذأآلاعلطمتحتدعاق

.ملكتنيحسلجملانماوماقبايثلاضيبلاجرلا
مهيلاراشملانيلماعلاءاملعلانمناكيفاطسرفلانيدباسنويوبامهنمو

ناسحوباهنعذخاوسادرمىلانعقودصرذىلانمملعلاذخاعباصالاب

.نيدلاةبسنهيلعتزاجنمتوهولالمنبناريخ
ىفو.الماعاعروادهازالاعناكودوكطمنبهللادبعدمحموبامبنمو

ادرفنمةرموةرمةعامجلاةالصىفوتارمثالثةعمججلكىفنارقلامخيريسلا

الاویملسترشنعیتکساویمتغتاریخیلوقهاسفنایلوقیوهسفنبدنيناكو
ذخاوبهذيىتحنآرقلاةءارقبرهجادحاةحفاصمهركاذاو‹ىمدنتاذهىلعفت

۔۳



نيانباىفعيبرلاىلادنعاذيملتناكذاناضمرىفهتداعو.عيبرلاىلانعملعلا

ةيناثلاىفو‹ةرقبلاةروسبىلوالاةعكرلاىفًارقيفةالصللمرحيفماعطللاوماقاذا
فصنىلعكانهموصيليقولكأيفهديىفهوطعاملساذاف دحاهللاوهلقب

ىفاعيمجةلمجلالهالزنيهناىبنلاورمالاىفهتدشنمونيانباعاصبعاص

تانبعبراهللجرللاقوتانبعبراهلوكلذاوقحتسامنالنجسلا

انارفعجهمساولاقو‹ىسأرعشنمريحتالكانبناشنمريحتاام

‹هذخأءىشىلامهنمجاتحانمهنزخمحاتفمةبلطلاوةبازعللكرتونهنمريحتم

الناكو.ايتفلاوةماقالاوناذأالادحااهنيبوىنيبلوحيناديراالثالثلاقو

نذأةالصلاهيفهتكردأدجسملكفةمامالاوناذآلاىلعدجسملالهانذأتسي

هديًالمفهعرزداصحىلاةرمجرخايندلالاغشاىلعردقيالناكَو‹لص
٠نیانبایفهخیشىلافرصناوعرزلاهدينمعضوفرحلاهيلعدتشاو‹هتعجواف
ناردقاممحللاورانلاوبطحلاهلعمجولوهلزنملهاهعرزكلذدعبدصحف

ابلطذيمالتلاعمهربكىفوخايشالاعمهرغصىفبحطصالكأيوىوشي
.ةمالسلل

ریسلایفو‹توارفاتلهانموهواحصاناركذمناكوىلازفلارحبوبامهنمو

ىضقاملفةئالاوانيتئالاوحنبلبقملاديعلاىلصمثةئامعبراوحنبديعلامهبىلص
ديعلايلصف‹ناصقنلاىفاوذخامثمكبلحيامملعيىّيرفمعصقتنالاقفتفنلا
عبارلاديعلاغلبامفنوصقانتياوذخامثىلوالاهتلاقمكمفلاقفتفتلافنيسمخب

مهاجاففليحرلاىفاوذخافليحرلاباورذابلاقف.هانباووهةئالثباولصوالا

ةطخسلاو.ربكلانمهيفنولتقياماودجيملوهانباتامواولتقاماولتقفودعلا

.معت

ايندلاهتمدخونيدلامدخنمتىنساريلانيجوينباجسيروسموبامهنمو
نمىسانالاصتتقاوفورعمىياهندعمنمملعلاذخا,ايلعلاةجردلااهنملانو
ةيبهورثكاناركذوأقباسلكنعبصقلازاحفقئافلكداسففيرعتلانويع
عميناكو.ةيضابالانمةيفلخلابهذمىلعلبقتناكوهيديىلعتدتهاةبرج
هيفتعمتجارماامویمهعمجفبيرغاهبهناهنوریالاريغکیذاراکنلانماهب

۳۲



سلجلارضحنمومالكلانمهبىذؤيامفنادلبلابربخلالصتادقوةبرجلها
مهلفحمیفمهانيبفروسمیبألاخاهديمعوراكنلاملاعدمانبفلخسانلانم

انعمهيفوةيدابلاةغاوزلبقنمباتكمبيلعدروذااهتراكنواهتيبهونيعمتجم

كخرصنانملعافحصنإفزمللاوزملابكنوذؤيوكيفنوعقيراكللاناخيشاي
باتكباذإف‹اذهبيلملعاللاقفكترصنيفةبغرحالسلاورزألاالإانيلعامو
ركسعبكانرصنحصنافكيلانوئيسيراكنلانأانغلبهيفورمدلبقنمنا

باتكوالإمهسلجماومتتسإاموملعاذهبيلاملاقف.اندنعهرخاوكدنعهلوأ

يهولصنوفويسلادمغانرسكةدايزونيلوألايفامهيفوةسوفنلهأنمثلاث
الابعرراكنلاءيلمفاودعاوتمهنأكفكلذبيلملعاللاقف‹انيديايفةقصلم
مهديمعناكوهنورقويوهنومظعياوناكفهنعةلفغلامدعودجلاومزحلانماوملع

همدیمدهمحلیمحلنيعجأانمامإيتخأنبأروسموبأ‹هسلاجميفلوقيفلخ

هباحصأهلأسرضحاملفبئاغدمحأنبافلخوةلأسميفةرممهعمفلتخاو

ناوملاعلالوقجوعيالءاملعلالوقتاذهلفلاقفربخلاهغلبفروسمابأقفاوف

ينلأساملاقفتوماهرضحنمهدنعارقيامعروسمويألاسوافلامناك

ىلا..ةنئمطملاسفنلالاقففورعمابأتقرافذنمابنعدحأ

اولکايملفجرخفمدیااولسغنادعبذیمالتلايدينيباماعطةرمعضوو١١

٤مکانمرغانئشنأواولكمكمرغأنأعيشخأنولكأتالمكلاملاقفعجرىتح

هتفصوليمجلاربصلااملاقفةيلستهيفاماوركاذتوهلتامنبايفخويشلاهازعو

لهسالهولاق‹باصملاهجوىلعةبيصملارهظتاللاق‹باوجلاكنماولاق
اولاقاذهنمرسيالهولاقههجوريغتيملاملاقباوجلاكنماولاقاذهنم

لاق۽باوجلاكنماولاقاذهنمرسيألهولاقكيملاملاقباوجلاكنم

.ةحرلانمنوكيءاكبلانالليولابوعديوحصيملام
الغيرزخوباودلخمنبديزيمساقلاوباناتودقلانامامالاناخيشلامهنمو

دنعمالكلااملعت.ةماحلاباممنكسمناكامنعهللاىضرناينايسولافاتلزنب

دنعنونفلارئاسوريسفتلاوهقفلاوةغللانممولعلارئاسوبويانبنونسح

۲۷ةيأرجفلاةروس()

۳۳



ديعسجونوبامہتلمجنمریثکقلخامہنعذخاو‹نوقرزنبناميلسعيبرلاىيا
ىلعبستکیومدخیرزخوباوعساولاماذاينغمساقلاوباناكو‹ليغنزنب

مساقلاوباارقهلاغشاضعيىلارزخوباماقاذافادحاواباتكنارقياناكوهسفن

كلوناترمىلمساقلاوباهلوقيفهدنعبهذىذلاناكملانمايدتباعجراذاف

نيحاصلاريسَوبدالاَومولعلانارقيادعقف.اميظعاغلبممولعلاىفاغلبفةرم
كنباهيبالاولاقوارقينمىلعقفنيمساقلاوباوامهركذالعوامهرمارهتشاو

ةبلطلاضعبنععمسنيحليقدقوةياغلاجوزتو‹ىطعيومعطيوملعي
هتجوزهلتلاقف.هجوزتینغلینانميلابحابلاطلاتومىنغليينالجوزت

٠ىلحرايلاتددشلىدنعتسيلةلاسمتملعولولاقنذإتجوزتملةياغلا

ىنبذعينافاخاامولاقملعلابلطلهدازقلعريخلانبهللادبعنامدقتو

هتالصتضقتناهيتفشكرحيملوارسارقنمناةياغلاتعمسولهجلاىلعالاهللا

یراکننیخیشلادصقو.لبقفيكتتناكاهنال.ةليلىفةنسةالصتداعاف

زہتنيوهوملعتياهعماليوطارهدثكمفةيبهولابهذمىلاعوجرلااملرهظاف
ةالصلمساقلاوباخيشلابهذفءايحالاضعبىفاوناكوردغلاىفةصرفلا

ةرغخيشلانمفداصفهنأشلةبلطلانملكبهذيلانعدعابتو
ناكوهفلخنمهنعطفذيمالتلاحامرانماحرذخادقوهبملعيالوهوهعبتف
سانلاهردتبافهدسجملسوهمامارهظفابناجهبايثتذخافةوشحماسبالخيشلا

نعالااثدحهباوڻدحينااوديريملوهوبحسوهورجفهوذخافبناجلكنم
لاقوعجروةعاسىراوتفخايشالارواشاوبهذالجرلاقف.خايشالاىأر

ايكارهاروةسوفنضعبمساقلاىباللاقو.خايشالارواشيملوهولتقفهولتقااولاق

لبجلاىلاعجرمثىكبفةوعدلالهاةريسباذهسيلبهذلابيلمجرسبةلغب

ناکو.كلهجنمىكبامناهلاولاقىكبفخيشلاظعوهنابلبجلالهاربخاف

ملعلاباروهشمناكوناوريقلاىلااهبرفاسيلخالخلابةالحمالمجنورشعهل

اهلخداذاوكلذبهنوفرعيناوريقلالهاوعرولاديدشةلزنلامظعبدألاو

قفاومنمهدورولاهنورخديلبهنوتفتسيوتالكشملانعهنولأسيةنيدملاتبرطضا
هبشملامهارباىمسيقاروىلعاهبزاجمساقلااباناحونىلانع٠فلاخمو

۔٢٤۳



مهارباهيفلاقريثكثحبامهنيبیرجوهنمبجعفهقلخبىلاعتهللاهيبشتبتكي

«هلاطبادارانمفیکفةروصهلالواضرعالوامسجهللانكيملذا
دشنيفيكتيبنعمهضعبهلأسف.عطقنافكلوقلثملقيلفمساقلاوبالاق

مساقلاوباهباحصالىورقلالاقفمذوهفحتفلابهدشنانموماللارسكبلاق

رغماناطلسناكوكولملادنعهتلزنمتمظعغلباممساقلاوباغلبالوريبكملاع

شيجباهلسرافهيلااهلسرانمىلعهطخسلةمالعءارةيارهلناكوممتوبا

همتشفهدلبةماحلالهاىفعفشفناوريقلانافمساقلاوبااهبعمسفةماحلاىلا

عجرفهلوصودنعشيجلاكرداواهبعرسافهاضرلةروهشمءاضيبةيارهاطعاو

٠عروملاعرزخىلاىفلاقو.هلئمبرعلادلتملمساقلاىلاىفممتوبالاقو

هیرویناهباطفممتیباىلعمساقلاوبالخدو.لداجمیتفلاقفحونابارکذو

هنماملممتوبالاقهدرمثهزهوهلسفهلهارافهعهللالوسرفيسراقفلااذ

مساقلایباةهجنمممتوبافوختو‹ىديلخدوهدریتحهزهذایسفنلع

نبناميلسعيبرلاوباركذوهيفنعطلاهءارزوترثكوكلذبهسفنترمعو
كلتنمهجرخنفريسيالاقبيملهللاقفىدوهبعمملكتمساقلاابانافلخي

نسحاهلاولاقَویدوہیللهرسءاشفالعاشملاهبتاعوممتىبالهرسىشفافةنيدملا

تناكو.ةتازمءايحاىلاعيبرلاماياجرخيمساقلاوباناكو٠.كيفانازعهللا

دعيلجرلاو«سراففلارشعىنثاليقةرثكوةوقىفمهددعومهتدع
اكتفمساقلاىبالتقبةماحابهلماعىلابتكفكيلعجورخلاديريممتىلالاولاقو

مكنالاقتججحدقلاقجحلاىلاريسملابلماعلاهيلعراشأف.هلتقدريملو

٠نيترمجحاناىلعهللسيللاق.هلضفنورتوجحلاةداعانوبحتستةيبهولا

٤ىجاناوايندلانمجرخاناتسللاقنالجراوىلاجرخيناهيلعراشامث
ایناٹاباتکهيلابتکوممتوباهلعفًاطبتسافلعفيملفةسوفنرزلاقىظفحىفو
هاتأوبكرفمساقلاىباىلالسرأفكسأراماومساقلا-ىباسأرامالوقيانلاثمث

ىلصاىنلهمالاقفتوملابخيشلانقيتفثلاثلاوىناثلاولوالاباتكلاهارأف

ىرينادريملولعىلالماعلاعلطفجالسلابلاجرلاهتردابامهاضقاملفنيتعكر
عفادفنيكسمساقلاىاديبناكوةلخلانمامهنيباللاحلاكلتىفمساقلاابا

۔٢۲



بابلاهيلعقلغاوايناثهيلعاوعمتجامثفرشاولماعلاحرفومهقرففهسفننع

هولتقىتحكلذكهعماولازامفمہيلععلطاوبابلالماعلاحتففمهقرفومهعفادمث

مهرهسيهنوكلنجسلالهاهاكشفهونجسفنالسيودمحمابااوردابو‹هللاهر

ةساردلحلصيلاقنجسلانعكلذدعبلاساذاوهوجرخافةءارقلاوةساردلاب

همدببلطلاىلعاومزعواميظعاغلبمةوعدلالهاىفهتومغلبلتقاملف‹نارقلا

اثدحاوثدحينأنوديريالمهنإالإياشملانمهعمنموكلذلرزخوبارمشو
مئاقلاناكوةسوفنوسلبارطىلاحونوباجرخف.ةوعدلالهأيأرنعالإ

مهعمجفهبفيرعتلامدقتدقوروصنميلانبورمعيلانباهللادبعوبأمهرومأب

ابمکنیعنمتايپتاذإنكلوونامةعقونمفعضلامامتيفنحناولاقفمهرواشو
لاقوىنسارېيلالاصوباياوخيشلامدببلطلاىلعةماعلامزعفةبرجقأفردقن

وباعجرف٤اددمواددعمكنمرثكامناففالخلالهامكسفناىلعاوجيتال

سلدنالابةيماينباوبتاكفمهيأرقفتاوسلبارطلهأدنعامبرزخابأربخاوحون
.اقنحكلذهدازوممتوبأهبیتوأوقيرطلايفباتكلاذخأفحونوبابتاكلاو

ناشیفیوجنلارثكادقوحونىباللاقوناليسيودمحموبامهمايقهركنمو

لسراوقفشاجورخللممتوباعماملفكاوتجرختنيانمملعتسمايقلا
دیرجلاوترهہیتنماهومتیلوتتاللایلااوعجرانانمةعامجمهيلا
٠ممیباةبصانمالاتباةماعلانكلورزخىلادارمكلذناكواندالبىفنحنو

رکذو.مهرفنتسيالامجدمحمابانالجراووغيراوبازلاىلارزخوبالسراو
لسرمہتلصوالةدعلاوددعلاىفاوجرخنالجراولهاناقاحسانببوقعي

عافدلاىلعهوعيابوددملارظتنيملورزخىباىلعةتازمعومجتعمتجاورزخىيا

مهرصاحوىاغابىلعلزنوروهظللهوعياباوزفظنافمساقلاىلامدببلطلاو
اولاقواشرلامهضعبلبقف‹مهونميورکسعلالهانوشرياوراصفنوكيامدشا

تراصوعيمجلاىفةميزحلاتناكو‹اومزهنافمحهلاوماىلاةنابةليبقنا

هوجلاذافمهداسرفىلعحونوباناكوسانلافلخنودوذيذيمالتلاوخايشالا

ىنيزكلادوبعخيشلانعليقو‹ريثكقلخىلعسفنوقدنخلاىلاهسفنبىمر
بهذااللاقانكرتتوكسرفببهذتناةركنامعقوناىشخنةبلطلاهللاق

۔٦۳



نباايرکزیبانعو‹اعيمجاودهشتسایتحهسرفلکشولاقاممشافوفمكنع
ملتارشعذيمالتلانمةعقولاكلتىفتاملاقهناامنعهللاىضرايركزىلا

دمحانبدمحمهللادبعىلانعىيىلانبىبحينعةغللابالاحونوبا

عومجیفاوجرخنالجراولهاوبازلالهارفستساالدمحمابانانیدوناونع

ةيبرحلاربخبعمسفليقمالاغابنيبومنيبقبيملولفلفنبنورزخعمةريثك
ثالثةدحاوةليلىفلاجرةثالثىأرليَقَوذيمالتلابانلجعرزخوبالاقَوعجرف
ةسوفنلبجىلارزخوبالقتناو.ءادّهشلاةعقوةعقولاهذهاومسيناتايؤر

ادجممموباجرخودحاولجرالاهعمامولبجىفاموينيعبراىفتخانادعب
البایعریحونابافداصفمهرثاىفهنويعقرفَوهركسعبخويشلابلطىف
عبسلادلتالاولاقف‹مهعبتتهمأوقاوسالاهباوفاطَولجىلعهولحوهوديقف

لاقفلتقينالبقمميتلاردابهولزناورابلارخاركسعلالزناملفةءوبللاالا

هيتأيناكولتقاالىناتملعفدربلالزاوحرتساوءابخلالخدانجسلابحاص

مكنمريخانالوملوقافكمحلنولكأيوكيفنوعقيموقلاتكرتلوقيومهضعب
لوقيَوینیتأيممتوباینعافعنادعبلجرلاناكَوىلعهفطعيفممتاباكلذغلبيف
لاجرنحنلاقهبيبحمحلکيابيبحتيأرلهامويهلتلقفیبیبحاییبیبحای

باتکلاىلعهباحصامتوباعقجاو‹هانهركاههركنموهانببحاهبحانمكلل
ذانجسلاىفاناانيبفهطخبمكيتاانایدومشلاقوةيماىنبىلاهبتكىذلا

كرتوهلرذتعاوكنعوفعيناهبلطاوانالومىلابعكالاقةربحموةقاطببىناتأ

محرلانميحرلاهللامسبتبتكفبتكاتذخافجرخمثةعاسسلجوةقاطبلا

اهوذخااونوكيناتفخفةيماىنبىلاتبتكىذلاباتكلاتركذتوهللاىنمحلاف

دعبمثىطختلدبمثتبتکامتعطقوملقلاتذخافیطخجارختسااوداراو

نيطخلانيباوساقفنيقارولاوباتكلاعمجفباتكلاهتيطعاوىدوہيلالخدةعاس

اوكرتفطخلالدبو‹دحاوبتاكلالاقادحاوالاةدحاوديطحبسيلهنااوقفتاف

ريرسىلعءارةبقىفممتوباو‹رامضالاوديقلاىفوهوحونوبارضحاوهلوق

ةايحلانمسياویأرامهلاهفبارحلامهيديأبلاجرهلوحورهاسابلورها

ینبانیفمتبتاکاقحادیعسایلاقفهسأرعفرمثایلمممتوباقرطاوهيلعملسو

- ۷



لعفيانالومفالاوتملكتیرذععفريوىتجحلبقتناحونوباهللاقةيما

فيكلاقنايبلاريثكناسللاحيصفحونوباناكو«كرذعلبقيلبلاقءاشيام

نيفصولمجلامويورادلامويمهنيبواننيبامتملعدقومهنمأنوةيماىنببتاكن
مسبتوهرسممتؤباهعاملفنارقلاىفهللاركذىتلاةنوعلملاةرجشلامهو

اذهتبتكتنالاقفةيماىنبىلاتبتكىذلاباتكلاىلاعفدفههجوقلطناو

لعجاولاقةفئاطفىنيميىفاوفلتخافىديبهتبتكباتكاذهامهللاوتلقفباتكلا

ینکرتااغابمویینتفداصولمیتوبالاقفاذهللنطفيالمهضعبلاقوةدئازام
تلخددويقلانامموبالاق‹لاقامعيمجىفهقدصفالحونوبالاقكريغل

ةرافككلذلعجيناهللاىسعحونوبالاقملعلابالاجرختالوملعلابكلجرىف

كتءاساىلعلديامكلذىفسيلتلقكيفنوئيسمنحنفالاقوبضغفىبونذل
ةءاسالاتبغيامكلذىفسيلواورجؤيفاوربصيفهدابعىلتييهللاناىرتالأ

رمأوةسيفنبايثبىلالسرافتجرخفىنعىفعفوفعلاهتبلطف‹هبضغلازفهلل
هلکانالوملاملاقوحونوبایبافاهذخااودارأفرامضالاولالغالاعزب

ُتلخدفةرمدعبةرمىلالسريناكو‹ىماركاىفدازفىنعكلذهغلبفنسح

قاتلاقففرعاالتلقفوهنيارزخیبانعینلاسفىلالسرادقوةرمهيلع
مهدالبىفسانللنامالاتیطعاناتلقفهرمایشخنالاقفناکثیحهب

الاباهلكةيبهولاملاقاىفثعبفهتحصفىنارف.هرماىشخالاوهرماىشال

لهاناثافننبفسويبوقعيىلانعفلخينبناميلسعيبرلاىلانعونام
مابانامهاربایبانبمهارباثدحَونامالاكلذىفاذهانمويىلاةوعدلا

وباو.هيفلعجيٌنزاخلاناكَوريناندومهاردالامحونىباكالمنانزاخلارما

انیعحونیبافلخلسرأفممتاباربخافهبموقيالداكیتحهمکیخریحون
ةرالاىطعيولالانمضبقيراصرصقلابابىلازرباملفلاملابلعفيامرظني
لاقكلذلاملابهلعفلنونجيهنأبممتاباربخاوسوساجلاعجرفليلقلاىقبىتح

عمجيهتداعوءاملعلانمممتوباناكو.هبنونجالوةسايرلالحتنموهممتوبا
درلاوةحاصفلاوملعلاىفةياغحونوباناكوهيدينيبنورظانتيقرفلاءاملع
ناليلدلاامحونابالاسوممتىلادنعهيجردكلذبتعفتراوهفلاخنمىلع

۔۳۸



اباتيأرفحونوبالاقةيضرمريغةبوجأبهؤاسلجباجاواعناصةعنصلاهذه

نالكلاؤسنمموهفمكباوجلاقفحونوبابدأتوباوجلاديريهناكمغ

هيدينيبةلزتعلاضعبركذو‹عناصريغبةعنصالوعناصلاليلداهسفنبةعنصلا
ظافلالاىهمهدنعءامسالانالورمعوديزكةرياغتمهللاءامسانااموي

لعجامريغاریغمناونمحرلاريغهللانوکيناكمزليحونوبالاقَو‹ةواتسمك

نأمثهنيعبرفكلااذهلاقوهلوقممتوبأركنأفباوجلادارأفاذهريغاذه

هرمابمئاقلاناكونامألابهيلالسرأفةسوفنلبجحبرزخيأعضومفرعمتابأ
وبآجرخدقومدقتدقوهللادبعيبانبايركزوباذئموياهمكاحةسوفنلبجب

كبحاصزرخاباقلتلاقوحونيباىلالسراسباقغلباملف‹ممتابأدیریرزخ
تناكو«اسرافنينايعملسرافهتازمنماليخيعملسراتلقفسباقبهنا

سباقبايقتلااملفلقامالاممتوبااهدروهئاسلجٌضعبهيفنعطفةوعدلالهانم

انامایلاطعاهنالاقكسفنىلعخيشايفاختاماحونوبالاقايكبَواقناعت

رزخىلاةلزنمعفرممتىلاىلعالخداملفدهعلاضقنيالهتداعو.ادهعو

حتفاو.هيدينيبفوقوسانلانمهريغو‹هريرسىلعهعمهدعقيوهناشمظعو

ناةيشخنيخيشلابَجورخلادارأوايلالقنتلادارأوناوريقلانمرصمممتوبا
دوعقلابفيكرزخوبالاقفامهملكفهلماعىلعمايقنماثدحةيقيرفابهدعباثدحي

تلبامىاريعشلاةلاخنءامذخافرصمىلاجورخلاحونوباهركو٠كفلخ

جرخوهجولارفصموهوهاتأفضيرمليقفهنعلأسورفصاوهبلستغاوهب
فلختساو.ناطوالاوناوخالاةقرافمىلعاتايبأًاشنأفرزخوباهعمَّوممتوبا

ةئامنالثونيتسونينثأماعىفكلذَودانمنبىريزنبفسويةيقيرفاىلعممتوبا
.ةتازمؤةتانزىفهسفنىفشيناهاصواىجابنصلاىريزنبفسويفلختساالو

كلذبىفتكتاسرافلزنملكىفلعجافلزنمفلاةئامةيقيرفابكلتكرتلاق

اوغلباملفرزخوباخيشلاهعمَورصمىلالقتناوكبراحنملكىلعقأتو
ةرمراسو.هيفاونعطفباحصالاوءارزولاهدسحورزخىلاةجرداومظع

كلسنملهللاقفكعابتانعلدعليقوُحيشلاهنعلامَوهقشوعرزهلضرعتو

وأهيقاووأهيقاسةثالثالاعرزلالخديالايرثلاتباغاذاثيدحللكقيرط

۔۳۹



هباحصاللاقوهتهادبنسحنمبجعتف‹هيقاومہنمدحاوبُتِسلَو«هيقان

برغملاملاعبمهاتاممتابأنابرصملهاعموالغبىلعنوردقتالمكللقألأ
نولكأايفاماعطاوعنصيناىلعمهيأرقفتافهوباهوهناحتماىلعاهؤاهقفعمتجاف

خيشلااورضحاف‹هبمحلةقاطالفالاوهيفاوعمطمهمايقلماقنافنوموقيفاليلق
اوكرتوهوباهفهتجاحیضقیتحمهبلغتشيملواورخأتواليلقاولكأفماعطلل

ًالاوماواغايضوارايدممتوباهلعطتقاورصمبخيشلالاوخاتنسحوهتضراعم

ىلاعتهلوقبلمعنلةنجلانمضأنكلَوصخرلالئاسمٌباهذالاىنامولاق
مهكتلوا..هلوقىلا..برغملاوقرشملالبقمكهوجواولوتنأربلاسيل
ةوعدلالهاةبلطنمنيرشعىنمتيهدغروهشيعضفخنمو٠١٠نوقنلا
عيبرلاىبانعايركزوباماعطلاوسابللانمنوجاتحيامملمحتيوهدنعنوملعتي
هعمجاامورزخاباعروااملاقهناحونیبانعركبیبانبهللادبعىلانع

سانلابحبصلاىلصاذاهتداعو‹ةسارفلاوملحلاولمعلاوملعلانمريخلالاصخل

نرفيونبىقتلاوسمشلاعلطتىتحهبرلعرضتيةيحانمثنارقلابحتفتسا
بلسلاىفنرفيونبذخاوىحلااوغلبفنيساوونبتمزہناوبرحىفنيساوونبو
هسرفبرزخوباىمرفاهبلسىفذخافمساقلاىاةجوزةياغلاةبالسلاضعبكردأو

لازاموحلصلاىلاميبلطوميلاراسحبصااملفمهمزهوافقاولبقناكو.مهيلع

ناسناديباحولیأروسمالابمہبلعفاباوٹرتکیملومہنیبتاذحلصایتح

مكببسبكريغىفعقنلانالاقفكلذدعبةذمالتلاهاتامثعجرفىراكنهباذافهعبتف

ضعبىلاحونوباهلبتكو٠.كلاهوهفهللاىفهيخانعههجوبيغنمنأل
لعفناحونوباهللاقلدعلامامالاوىلوتملاالاهقحتسيالابهلاعدوةدوسملا

كلذانعسولةرخآلاوايندلامكلمحانلقولةلاحبمهعماناهللاقرفاكلاباذه

لزتعممدقفلومخلاهرمغوخيشلاقحىفطرفهنباممتوباىلوالو.ةيقتىنعي
نتاطلسلاىلاهرمأاوكشوكلذمييلعقشفرصمءاهقفمحففةرظانلابلطي

برغملاملاعرزخىبابكيلعنسلااووذهللاقفىلزتعملارماىفهياحصاراشتسأف

لوسولللاقفىلزتعملاةرظانلجرخيرزخىباىلالسرأفهكيفكيكوباهبمدقىذلا
۱۷۷ةيأةرقبلاةروس(١)



بکرفةلغبوبايثبهللسرأفبوكرمالوسلاجلاروضحلحلصتىلبايثال
خيشلادالباشاحلاقخيشلادالبىفلاقتملعتنيالاقفهبلغفهرظانفجرخو
تلخدامرزخوبالاقلاقرصمیاهبحاصنامیلسوباثدحواہیفكلثمملعتينا

افحصمارقيوهوهلتلقناميلسوبالاق.هللدمحلاوهتبلغوالانفىفهعم

ةءارقفدفتسيملناواہنمديفتسينماہیفرظنیامنالاقملعلابتكىفرظنتل

ريطلالزنفسانلابةرمىلصهناةدابعلاىفهنوكسوهعوشخنمولضفانآرقلا
وهمساقلاوباتومينالبقو‹متاواوضقنفهفلخنمكلذدبكحضوهسأرىلع
مدقتفمساقلاوبادقفوةالصلاتميقانأرزخىلاعضاوتنمو‹مدقتيىذلا

وباورزخوبافلتخاو.مساقلاوبامدقتورخأتفمساقلایابسحمثرزخوبا
رزخوبالاقفتکسف.ةوقالولوحالو.هلإاللاقنملئاسمىفمساقلا

لمتحياميفلمحلاواريخالاملسملابنظيالولاتحاةلاسممساقلاوبالاقَوكرشأ

رزخوبالاقَو.ةنؤممظعااهنالاقحمظعامالامساقلاوبالاقَو‹اهنسحاىلع

لهانمهسفندهجانمرزخوبالاقو‹نيالاقوقحبذوخأملاهنالمظعابألا
مساقلاوبالاقَو٠اريخلانيالفدهاجيملنموهلنيملاماواريخلانامافةوعدلا

.لمتحيىفاثلاولاحلكىلعاريخلانيلوألا

نبديعسهاونيخيشلارابخاىفهرابخانمريثشكمدقتوحونوبامبنمو

هلهابنالجراودصقَوبرهوفلختلادارالبممتىلانعفلختَوضرامتليغنز
نایرمنبنونجحلاصیباىلاربخلاغلباملفرصمىلالقتنيناةيشخايفختسم

هردقاوعفرواهلهاهمركاابرقتسااملف‹نيملاظلاموقلانمتوجنفختاللاق
ةركبةدئامهيلعىرجاوارتفقسلاىلاةولماتيبلاصوباهاطعاومشلامبهوساوو

كديلعجاحلاصوباهللاقفمالكلاهعملاطفامويهعمدعقوةيشعىرخاو

وبالاقف.ارانيدنيعبسهيفدجوفكبايثهبلسغافهيفتدجوامفىبيجىف

نوعمتجينالجراوةعامجتناكو.ائيشمدعيالفنونجلثمخاهلنابنمحون
فيكلاقتظفحامعيمجبةليللاانثدحمهضعبامويهللاقفنونجدجسمىفهيلا

لاقفهدالبىلاعوجرلادارأمث.ةليلىفحلمةَّرفقأهميلعتىفتلكأامبمكثدحا

ىلاهجوتویبافرنکعبراذناکو.كلمااملكىفكمساقأودعقاحلاصوبا

۔٠.



امهباحصاهللاقىتحااحنعتريغتَوتلدبترومالادجوفةيقيرفا

ناوخالالاقعمجأكرومأبمايقلااونسحادقونالجراونمكجرخا

٠نيجردمدقمنينجيوىقلتو.ةيقيرفاوةيلاطصقنيببلقتيناكر‹باحصالاو
حونىلاعمو‹هدنعةناكموذناكوناوريقلاناطلسروصنملادنعنممدقدقو

اودعقاهباحصاللاقفهيلاخيشلااوقبسواضياةواتسمءاربكهتقلتو2هباحصا

خيشلاىلاراكنلانعهسرففرصهنماوبرقاملفهانرجهانلبقملسناف

بوقعيوبالاق.مهاقلتوهسرفنعلزنهنماوبرقاملفاومدقحونوبالاقف
هوربشاوزخبوثهيلعوخويشلاىلاىعسينينجيوىلارظنأىلأكثافننبفسوي
لسراو.هدعبنمهدلولوهلاوعدوهلعفلاوزتهاومهحفاصىتحهبوثيفذخأي

الفريسملاتدرانالاقفةرجالاتقوهرواشفنينجيوافروصنملاخيشلاىلا

برقوروصنملاهمركافراسف‹كيلعتفلاخولوكتيفكدرتملناوكيلعفاخا

یدینيبوحنباعمامويعمتجاو‹ىحروةيبهوللىفيسناروصنملالاقّوهسلجم
نوكسلاوةكرحلاوثدحلالاقةعنصلاةمالعنعحونوباهلاسفارظانتفروصنللا

الثدحمقولخملكلاققولتثدحملكوهلتلقلاق‹لاوزلاولاقتنالاو

ريغوقلاخميدقلانامزليفقولخمريغوقولخمثدحلانمحونوبالاقسكع
وبالاق.قفاوفقولخمهلكثدحملاحونوبالاق.قلاخهلكميدقلالاققلاخ

بوبرمنذاوهفحونوبالاق٠ىلقولخمرفكلالافقولخمثدحرفكلاوحون
اقولخمناكذاقولخلاكلذىنمزلياللاق.هروكلغفتنأفاًهوُلاَموكل

٠هلبوبرمريغهللاقولنوکیناكمزليتلقلاق.ىلابوبرمنوکيناىل
نکلیپتناةروهشمةلاسملانالمالاريغنماهتححصايركزنبدمحمانمعلاق

اذكموزللااذهنيانمهلبوبرمريغهللاقولخمنوكيناكمزليهلوقرظني

تلقلوقياذامروصنملالاق.ىلزتعموهومحفافبوبرمريغنوكينازوجيهللا
اذهواكيرشهللتلعجدقوهللاققلخابدرفنالكَوقلخهلوقلخهلللوقي
یمحيةرمهرظانوهلهاىلاعوجرلابهرماوةينسةزاجابهزاجافهنيعبكرشلاوه

اعدنمعحونوباهلأسف.اهتودقوملعلاىفاهديمعناكوىراكنلاجرعالا

املسموااكرشمهارتامفةملكةملكديحوتلاهملعيذخاومالسالاىلااكرشم
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ملعاممأكرشااذايفاكرشمتلقناو‹ديحوتلاضعببحصيفاملسمتلقنا

دبعكمامافقوثيحتفقومشتحتالخيشلاهللاقف‹محففىقبابما

٠عمسيملابكرشاهناانلوقوعاسسلابالاموقتالةجحلانامهدنعوديزينبهللا

ناقيرفلاىقتلاوبرحلاىلالبةمتاشملاىلاامهرمالافىراكنوىبهورظانتو

یحیلجركرداو‹ةعامجمبنمتاموسويقتىلاةواتسمتمزهناورزوتصحفب
ىفهنالكرشملاكرتاودحوملالتقااللاقىدوهيىنالىنلتقتالهللاقجرعالا

ةيبهولاىلعاولمحفهوصعوحونوباىفسویقتبمهراصحاودارأاف‹یدوةفص

دوذيوىمحيركسعلاةقاسىفحونوباناكورزوتىلااوفشكنافدحاولجرةلحح

زيزعهنيبومېنيبلاحفةدحاوةلمحهيلعاولمحوراكنلاهيشغىتحنيمزهنملانع

ةرمرکوخيشلانعسفنومهيلعلمحوىسيعنبرباصوخأىسيعنب
یخانمريخانالوقيكلذدعبزيزعناكو٠خيشلانماوسياىتحىرخادعب
ضرامتو‹راكنلاهتلتقلاناالولخيشلاكرتوىخارفو٠خيشلانعتسفنرباص
باملاقهلاحنعهلأسفثافننبفسويبوقعيوباهداعفترارطنقبحونوبا

انومزهوانومواقمثةواتسمعيمجنوبلغيمهءاماوةيبهولاديبعنانظانكلضرم
قفتانالاقدجسمءانبیفةتازمنمةعامجهراشتساو.ىبلقبضرماالفيكف

هيلارظنينماورواشاوضرنافةماعلااورواشحلصيعضومىلعرايخالا
مظعلةيبهولانملانياميفاعمطرزوتلماعهسبحو‹هونباوضرناف‹نيملسللا

نبفسويالاةيبهولانممهيفسيلوراتمتغيرأنمريعتمدقفمهدنعهتلزنم
لقاوانيرشعمنمیرتشافكباحصالاجىلرتشاخيشلاهللاقف‹تنيجوت
اهوذخاوايلااولبقافالابىرتشاخيشلاناةجابنصتعماستفابنمدحاولك

.نُهىلعفءىشمكلعيضيالمللاقوفسوياوبتاعواوعجرفاہنماهلهاسياو
فسويهللاقهتمدخنسحاوهتقانلعفسويهلمحفخيشلاقلطافهبتيرتشاام

لكو٠كسفنلهركتامسانللهركاوكسفنلبحتامسانللببحالاق.ىلدفا

نمفهيلعاوردقامباهلهاهناعافوسغلباملفكريغلهلعفتالكسفنههركتام

یراکنهاطعاف.الامجوالاماہنمعمجوالمجطعمنموايلحطعمنموريناندطعم

هبتبطلاقو.هرانیدهيلعدرفیراکنهناخيشلاربخافارانيدسانلاةلمجىف
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ايلانسحانمبحىلعبولقلاهذهتلبج):مالسلاهيلعلاقلاق‹اسفن

هؤامذفنوةيرقبرمخيشلانعليقو‹(كبحاناهركاواميلاءاسانمضغبو
املفقتسيملوليحرلابرمافةراكناهمساهلليقفءاقتسالاهباحصاداراولزنو

"ليقو٠فسوينمضىتلالامجلاناتاىطعافالاوماةوارفمهلعمجغيراغلب

اخابطكولملاماعطوهنيلوشيعلادغرىلعماقهنااوملعنالجروبناكا

ةكربلاباهوعديخيشلاناكفرفعجماىنبنمةأرماالااودجيملفهماعطلعلصي

نمةمسننوعبساهتولرضحةافولااهترضحالو.اهتيرذىفواہيفكلذرهظف
لاقغلباذاىلوتملادلونعركبنبدمحمهللادبعوباخيشلاهلأسواهتيرذ

ىفراكللاةلاسمهذهلاق٠«فقفالإوةيالولاهلددجفاريخهنمتملعنا

لاق‹رابجلادبعوثراحلاةلاسمبةمولعملاىهوفوقولاىلاةيالولانملاقتنالا

امعهلاسوالواتاذللتقحتسامثعابتالابلافطالاةيالوتناكامناحونوبا

همدقايفرابلاعضيىتحمنهجءىلتمتملمالسلا.هيلعىبنلانعةيبشملاهيوري
مدقمشنایلاعتهلوقكةواقشلالهانمامدقاماهانعمفتحصنالاق

امهبهللايلتبيفرقفلاورفكلاهللاقلخامرشهنعو١٠»١دنعقدص

نالجراوىلاعجرو«رانلاىلااوتامناورقفىلعفاوشاعنانامزلارخاالها
مكيفرهظلاقفامباحصاهوجوعمجفركنتوهيلعتريغتفلاصىلاتومدعب

ىفكاديبعنوقلطتو.ارستجوزتلاقالادحاىلعانزلاركنيالفرسلاحاكن
مترهظاو‹اوقرستنانوداكتففيناركلاوفيللاوديرجلانوذخأيفسانلالاوما

ًاطبتساف‹ءىشبهوبيجحيملفمكيدوهبوانيدوهيوكدجسمواندجسملئاقفةقرفلا

ايدولاسو‹ولوللانبوحدنعسوطامابنيتىفةليللاكلتتابو٠باوجلا

هسقنلتقیتماہنابأفهسفنقنعبرضلجرنعةليوزبباطخلانباىدينيب
لبقیمارلاتاموةيمرلابتامفهريغىمرواتامنادعبواتوینالبق

ةنيفسلاىفناكنمنعو؟توملالاحىفماةايحلالاحىفهلتقىتمفىمرملا

نبالاق.اباوجدجيملوراحولاحىلعهنكميالنوكسلاوةحارلابلطيفيك
تولملالاحىفالتقامناهريغىمارلاوهقنعبراضلاامألاقنيباوجتاهباطخلا

٢ةيآسنويةروس()
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ةكرحوباستكالاةكرحىفنئاكلااماو‹ةايحلالاحىفالعفامي

وبالاق‹هسفنةكرحىلادصقيفنيتكرحلاعاهجاىلاةحارلابلطيفرارطضالا

رئاسباطخلایباوروصنمیاوممتىلایدینيبةلحنلاهذهنعترظانحون

هلاضفنبزعملاهعموهتلغبامويبكرو.هترهقوهتبلغالابهذمقيملوقرفلا

ىنعجويوالالصفمىفاملاقفقوسبالزنىتحةرارطنقنمريسلاىفاًدجو
هلصانمعابوعجروجحلاكيلعلاقفعحونمىلامايشامناكوزعملالاق
توملاىلاًايهتوتارمثالثهتيصوذفناليقوهتيصوذفناوهتأرماقادصىطعاو
نماولاقوتامناىلاركذلاسلاجمىلافلتخيراصوعجرمثجحلاىلاراسو

.ةلاضفنبزعملاةبوتبتيلفبوتينادارا
ةقلحهيلعودعولاقداصايفاوالاعالضافناكوینیزکلادوبعمېنمو

هوركمعقونأانيشخهلاولاقهتبلطنأمدقتواغابمويتاموملعلانوذخأي

تامیتحمہنعدازوهسرفلکشاوهرکامعقواملفانکرتتوكسرفبرفتنأ

.مهعم

تامارکاذایخساعروالاعناکهللاهجرنایرممنبنونجحلاصوبامہنمو

هجوتونيكاسملاوىماتيلالاتونيدلاباطقأدحأوهويفكيامهرابخأنممدقت

نيرئازحمسلانبیسیعیسوموباولیصفایرکزوباومساقنبركبحلاصوبا
هتدهاشمباوكربتوهوحفاصنونجحلاصيباىلعاولخداملفنالجراووغيرألهأ
هتقناعاليناثلاو.هتيلوتهتيأراممهدحالاقفهنعمېنیباميفاولءاستمث

‹ةرهشلابةيالولانممهعمامققحتنونعي‹هتيلوتملكتالثلاثلاو‹هتيلوت
متدراناوزرحلاناكملصتىتحمهسفنابظفحاولوتيناهينبیصواو
زرحلاىفافوخدلبقاهوبلطافاهبلطىلامتجتحاناوافوصاىفتمادامفاهءارش
نورتتستادرفنمانكسممكسفنالاًؤيهفلاقتنالامتدرااذاو‹اهجارخابعصيف

ىذالاالامہيفةعفنمالءارقفالوةحشاالونورذبملاقيالفكرقفوكانغهيف
ءوستيبمتابنمناففيصلاىفءاتشلاةوسكاورتشاو«جورخلاولوخدلاب
ةنسلألفكلاهيفوصخراو٠فيصلاةوسكلةيقبهيفوهفلخيالةدحاوةليل

لبقافريعبلالمحيءاسكردقةميركانضرانابرغملانمهمعنباهبتاكو٠سالا
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لبقافالسعاريعبرقويلجردعقمانضرانابهباجاو‹ءارفقضرابمكنافاميلا

اعروتفقوتوهتجوزةاكزذخاهللهريقفلجرهلأسو‹لخنلاىنعي‹اميلا
هناهرجضةلقوهردصةعسنمركذيامو‹كلذهلزاجافحونوبامدقىتح

اهاکشفهيفترثاوههجوتمطلفنجعتیهواهقفاويملامبهتجوزامويبطاخ
ىقنعیفاقوطتراصفتالقعبینتبرضهذهیرتاهللاقیفرطلابوقعياباهخيش

اهوکشیالفلحو‹ینمربصایاتناتنااصوبالاق‹هسأرنملخدینعی

امہنمدحاولکعجرفامہرشهللاامشایکاشتتاقلعملاباتكىفوادبا

ىلاخيشلانعريدينبليعامسأرهاطوبالاقو٠تتامهتجوزدجوفهرادىلا

مہملجریعارةیشاوینبنملجرنعمہنعهللایضررفعجنبیحیایرکز
هبرضيلىعارلاىلاماقفلاصاباهمتشلىعارلاهمتشفهمتشفىبهواولاقهبهذمام
هراصتنالیعارلابرضمهضعبدارأونيرضاحلاضعبامهنيبلاحفمعشلاهيلعهدرل

قربلابرضفقربايفةباحسهللالسرأفمهسلاجمىلااوعحرفحلاصىباخيشلل

امہنیحیفامہناکماقرتحافیعارلابرضدرانموحلاصیباخیشللمتاشلابعقوف
لاقهناحاجانبسنويخيشلانعرهاطوباركذو‹نيلاعلابرهللدمحلاو
لاقفحلاصىبابمهضعبفلحفهيفنوثدحتيعضومىفنوعمتجيرزخونبناك

مهملكفبالكلاهيلاتماقفهراودیفماقفهمتشفیبهوهللاقهبهذمامرخا

همتشو.هوقزموهولتقىتحاوفرصنيملفهبالكاهنالاوفرصنامهملكاذاةداعلاو

هانیعتطقسفهبرضفهيلاجرخوحئاصهيلاحاصفتيبلاىفوهوتكمداتبلجر
هريغیبامهللاولاقاذکواذكاولاقلاصىياةفصفيكبورضملالاقف

امدفنفءارقفلاىلعقفنيخيشلاناكونالجراوبةعاجمتعقورهاطىلانعو

تيبلااذافهيطعيامسمتليتيبلاىلاماقفليلبلئاسهاتافرقلانمتيبلاىف

رخآلجریأررهاطوبالاققفنيراصفبابلاحتففبابلاقوفنملزنيرمثاو

لوقيكلذلكةثلاثوةيناثهأرمثهللاريغلحلاصوباقفنيامهللاقموللاىف

ذخافهايؤربخيشلاربخافكلذهيلعرركتاللجرلاىضموهللاريغلهلمعهل
املفكلذبكربخانممفباذهلاقفهفلخىلاهبىمرفبارتنمةضبقحلاصوبا

ركذو٠ىمفخيشلاهبىمرىذلابارتلااطخااملاقفةعبارهاتاليللابمان
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ءافعضلاىلعهمسقفرمتاماياهرحنفنمىتحهفلعفالمجىرتشاهنارهاطوبا

هاطعافرانیدبتذخاامینعبلمجلانمائيشذخادقوهديعللاقفمہعوتسيملو

قشفمامالاعمبرغملاةالصهتتاففهئامةيونبلغتشاو‹هلايعلةاشحبذونيقابلل
ىفىدامتمثهبلغتشيملفهروطفبهوتأفةالصلاىفذخافةليلتناكوهيلع

مثنيكاسملاىلعماعطلابقدصتحبصااملفهبلغتشيملفهروحسبهوتأفهتالص

تعقوفربصفهاذاالجرنارهاطوبارکذو.هاعريامعیضعارءازجاذهلاق

نمهريغىطعيامىلعهدازفهلعفركذتفیذؤملاهيلعفقوفقدصتيذخافةعاجم

ىذؤملاةنباهيلعتفقوفقدصتيذخافةعاجماضياتعقونامزدعبمثنيكاسملا

ىذؤملاةنبانباهيلعفقوفقدصتيذخافةعاجمتعقوةدمدعبمثاهدازفركذتف

.هارخأوهانيدلاميزحناكوناطيشلامغريلكلذلكهدازفركذتف

نبانينمؤملاريماباهولادبعنبامامالاحلفانببوقعيفسويوبامهنمو
ناانباحصانمدحاوريغثدحايركزوبالاقمہنعهللاىضرنهرلادبع
نالجراوىلاهباحصایئحلفانببوقعيجرخترہیتىلااھجوتمراسالیناجحلا
ىتحركاسعلاهجوىفهدحوفقومهوشغاذافودعلاهكردافمہيلاهامهعمو

هيلعاولمحيناهنوباہیفمههوجوىففقوهوكردااذاىتحريسيفهباحصالقتنت
الاةنالثمكنمعمتجياللاقفرظنفامجهمناكو.اوعجرفمنمودعلاسيأف

نایرمينبنونجاصوبامهاقلتنالجراواوغلباملفمككلمبهذدقلاوبلط

هوبلطمثهجئاوحبمايقلااونسحاوهتجرداوعفروهومركافنالجراولهاعومجىف
ناكو.الغماهلسرأفمنغلابرتتسياللمجلالاقفعتتمافمهسفنأىلعهولوينا

وحالصلالهانمراتخافنيتنبلاجوزيلنالجراوهوجوعمتجافناتنباونباهل

٠ىرخالاهجوزفدمحمنبزعملاايندلالهانمراتخاوامادحاهجوزفولولانب
ملامىسيعوىسومىلعهللالزنيناهللاذاعمهلأسلجرللاقادبتجمالاعناكو

رثكاو٠.ىرحافمالسلاهيلعدمحمانيبنىلعهللالزنااماماوهانعمظفحاوظفحا

هلباقتىتلاةبشخلاالاتيبلافقسهيلعطقسفةليلىلصيناكوليللابهدابتجا

مایقلاقتننظاماولاقفىلصيهباذافهوكرداىتحاورفحوسانلاعمتجاف

ونیسحلانبدماناويدسردلاقوهنبانمرذحيناكوةليمجراثاهلوةمايقلا
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ةوبرلاكهربقوايركزوبالاقنونجةربقمىفنفدبوقعيتاماملفناميلسهما

هباحصاوبوقعينبناميلسىبالةفايضلانالجراولهاىرجاو‹سردنيل
ثرفلادجواملفابنمةدحاوقشفثرفرثاابيلعنابصعماعطىلعوامويهوعدف

ربخلاغلبفهلكانمرذععطقوهونفداوهلاورفحافماعطلاسجنلاقوابىمر

لکافهباحصانمةعامجىفىضمفرصعلاةالصدعبكلذوامئاصناكوحلاصابا

مويلاقفتافةلهابلاىلامهرمالافةلاسملاىفناميلسابارظانفهوبارتسامهال

خيشلاذخافةميركىلاناميلسوباجرخو‹نيديرستىلالاصوباجرخفةعمجلا
ناوعديايقبفهيلانيقيرفلابحارصنيناهللاىلالابتبالاوةدابعلاىفحلاصوبا

ثرفلاسيجنتبلوقيوهوهللاهحضففناميلسوباهاتف‹اعجرمثلطبملاىلعهللا

قورعلامدو٠ضئاحلاقرعو٠بنجلاقرعسيجنتو‹همأةحوبذملانينجلايرحتو
.ةبارقللةاكزلاكشلامويموصميرحتوةاشلاحبذمةيقنتدعب

علاطنمبجناسابعلاوبالاقىنساريلامساقنبركبوباحلاصوبامهنمو
ذیمالتضعببلکنحلاصابأنأركذو‹سردناوافعامءايحأيفذخأوسردو

ىلعكسفننطوروسموبالاقعقوهبامايكاشهخيشبثاغتسأمثروسميأ
تعقوامقرحتةامحملاةديدحلاكقحلايفملسملانإفهلانمأولاصيلانمىقلتام

ءاجفايناثهبلكفكلذدعبرخآقحذيملتلاىلعنيعتمثايلععقووأهيلع
اميفحلاصابأخيشلاهللاذخأو٠اللاقوهرهتنافهبلعفاميكتشيايركزابأ

ةيدابلابناكالوأنأركذو.هتيفتنتكنأركذكابأنأفكبدأماتنمكرت

برضيالناككلذعموهاتعلاىلعاديدحةاصعلاىلعاديدشناکونارازاب

لسالسوقلحايفةميظعةبشخهلتناكوةنهادمالةيقتةجابنصنمقراسلا

لیللابنوحيصياوناكفبرميالكلهرهظىلعالقيمثابنمةقلحيفيلاجلالعجي
لزالزلاترثكنيحةبرجىلالقتنامثدربلاوأرحلاةدشنمسويتلاحايص

مهضعبملكتفرئبيفابىمرفاهمتالاوةبشخلاىلادمعوةنتفلانارينتبرطضاو
ىذلاهجولاىفهفرصيلكلذذختاامنانالسيودمحموباهدلولاقكلذىف

نالجرهيلامصاختو.هريغیفهبعفتنيناىغبنيالفكلذنمىلختنافهدارا

لاق۽بهذىلعئابلالاقسنجیانمنيبملونيتسبةعلسرخالامهدحاعاب

۔£۸



ذخفالاوركذامذخعئابلللاصوبالاقءساحنلاسيدانحىطعاامناىرتشلملا

دحاورانیدیبهوىلعیراکنلناكو‹سيدانحلابعيابتلاةبرجفرعنالكتعلس

ىراكنلابلطففلخاموهدلواربتةاشالاكرتيملونباهلولوئسملاتامف

اعفترافىنطعاواهعبىراكنلالاقكلامذخواهعبفةاشلاكنودلاقفرانيدلا

رضحنمضعبلاقو‹هرانيدهطعاوةاشلاعبىبهولانباللاقفحلاصىلاىلا

یبامکحناكولدمحموبالاقفلتخيالمكحلالاق‹ىبهولاىلعىراكنلاناعا
اذاايشثراولامزليالنارخآالوقايفنالةلأسملاهذهىفلدبتلفلتخيامم

دېتجيناكاحلاىلعفانيعمالانايدملافلخيملاذاسابعلاوبالاق.ةكرتلانمًاربت

ءاشناباوصلاوهونيدلاىضقيمثتقولاىفهنتىصقاغليىتحءادنلاىف

هدلوعمامويبحطصاو.نويدلاباحصانمثراولاىلعهريغمرقيالكلهللا

هدلولاصوبالاقیهنملایردیملوقمررخايلعةاشادجوفنالسيودمحمىا
یمرفهاطعافانسحابیضقینطعاهنباللاقمثاهحبذفهتبادنعلزنوعنتماواهحبذا

هتاماركنمو.اكورتمءاملعلاهيمسيىذلاكورتملااذهلاقهديىفناكىذلاب

ةبرضاهبرضفاهبهوتأفةينآلانمنبللابرشتةاشهيلاىكتشاىحلالهاضعبنا

ىلعةرمبضغو.نبللابرشتدعتملفةركنمةحيصتحاصفامينذانيبةدحاو

ناکوكلذمظعتساوتحرقىتحايفهطيخرثافةقانىلعرارصلامهكرتلهلها

وباهرمشفاهحرقنمهمكىلعديدصلارطقفاهنعهعزندارافهبويغنممدق
تفقوتفطحقوةدشتعقوو‹هبساباللاقوهرهنوديدصلاهبيصيالئلدمحم

رمدلبجىلعاولوتساراكنلاناحلاصوباعمسودالبلاىففرصتلانعخايشالا

هفدريدمحموباناکولابجلادوعصدباكوةبرجنمجرخفنوفوطيةعامجوةقلحب
ىلعهمالفنيلمكنبیریزمهسيئرىلاغلباملفدوعصلادارأاملكهفلخنم
متناوحافسلاتفتبااهجوزاهاشغيملاذاةأرملانيبانرذعنالاقهبتاعوعمام

مكعمكداوزاباوتأفلاقةدشلامكنعانعنمخيشلالاقةواتسمانتاانوتأتملاذا

الوًامظالمبنابكلذهلوقبنينمؤملاىلعىنثاهللانالخيشلامحفف

ناکوبوبحمنبارصتخمهيباىلعارقيدمحموباناكو«١»ةيآلا..بصن

۔۹.



لاقاذكسداسلاءزجلاالاانيلالصيملوىلوصاهيقفققحممالكلوقيحلاصوبا
املكناكفضيحلاىفثلاثلاءزجلاهيلعًارقواءزجنوعبسوهولاقسابعلاوبا

طلخةغلاثلاىفوتكسةيناثلاىفوملاعلاهيقفلاانهلاقىلوالاةحنسنلاىفأرق

ضعبهرواجو.اهاوسامنودةديفمقرشملالهافيلاتناملعيلكلذوطلخ

ىلعتدرواملكففلخيوباهمساوضيحلالئاسملانقتمناكوةبرجبةسوفنءاملع

یسفنیرااللوقیوهدنعامباہیفملکتیفهيلااهدرضیحلایفةلأسمحلاصىيا

ناميلسنمملعلالاصوباذخاو|حلاصىبأنمباوجلالأسيوكلذلالها

عمستملهناهناسللهطبضماتنموكلذىلعهيبنتلامدقتوىسوفنلاسوطامنب

٤بویعلارشالاقبيعیهلهنانجیفرئبنعلاسنيترمالاطقرشةظفلهنم
وهِءالكولارشلاقةوسنعبراىلعهلدقعفهلجوزتيالجرلكونمعلاسو
ةيشاشلاىنعالاقزاجهرتساذالاقدحاوبوبةالصلازوجتلهىراكنهلأسو

موينوموصتمللاقاللاق؟ديعلامويموصزوجياهلأسو‹هترتساذاتلقلاق
ةصخربىتفاامسوطامنباناركذو.تكسفناضمرىفناكاذالاق؟ةعمجلا

نال.رئاجفسودنحلامهاردينعيوهوطيرارقبةعلسعابنمثالثىفالا

ضعبفواضوتنمو.ةضفلانازواىفمهاردلاوبهذلانازواىفطيرارقلا
ةساجنلاعزنلهيزجيكلذناءاملااهيلعرمواهكردااذاةساجنهئوضوءاضعا

٠نيفلاخلالاوقانماذهنالدمحموباهنباهيلعركنافاهدصقيملولوءوضولاو

هلنيبملوةئامهاطعافاضارقنيسوافلسارانیدنیسملجرنملاسينمو
اهناتركنافتجوزتىتلاةأرملللاقو.زئاجكلذنافلسلانمضارقلا

ةديبعىبالوقوهواضرلادعبراكنالاىلاعجرتنااهسيلواضرلاىلاعجرتنا
مهففارارمیواتسمهيلعدرفهتبلطضعبهيلعارقواذهريغحونیبالوقو
كنمدوجاوهنمباتكلالوانبلاطلللاقفهدنعسيلابخفتنيىواتسملانا

٠ىزخوتہبفدحاوفرحةءارقنسحيملوةءارقلادارأفىراكللاهلوانفةءارق

ىلععقوفرتسلاءاروىلاارجحىقلالجرىفرمدلهانمموقهيلامصاخو
مدقملانالمهسيئرنيلمكنبىريزكلذبرسفةيدلابامهنيبىضقفتامفلجر
ركنافةمئالانعةريسلاهذهاوذخامهنارمدلهامعزو.اهنلثهلمهتداعىف



سيلامةعيرشلاىفدازيالكلمهيلعكلذريغواماتاراكنالاصوباكلذمهيلع

ضعبدالواهيلاىكتشاوكلذعنمف‹ةمئالانعكلذنوكيناهللاذاعموايف
كلاملاقفءارقفانكرتولامافلتااولاقةقدصلاريثكناكومهءابآنسارهبىنب

نيذلاإ»زنكلاةيآهيفتلزنىذلالثمنوكانانوديريلاقكنوكشيكينبلو
هرازو.یماعلانمباوحجلانسحتساف«٠١..ةضفلاوبهذلانوزنكي

اللاقاورذتحافءوضولاعضومنمابيرقاودعقفضيرموهوةبازعلانم
نماعدةالصلانمهدرولمكااذاهتداعوطقسجنبهتاملینافمکیلعساب

.اهدجسيواهلكنآرقلاتادجسهيلعارقي

سابعلاوبالاق.هللاهرىنسارہیلاروسمیبانبلیصفایرکزوبامہنمو
ناكملعلاةيلحىفقابسلاتركذنااعرفوالصاميركلاىعرموادرومبيطلا

ادئاقنارکذو‹زرحادقاهرسأبريخلالاصخلهتدجونوصلخلاركذناوزرملا

ارئاجناکهنکلناوريقلاةتازمنمبهذملالهانموهوايتازمناطلسلاداوقنم

ريبكلادجسملاىلاهتريشعوهلهابمظنيناايركزابابتاكوةبرجىلاهجوتاقساف

ايرکزوبالعفف.ةرعمركسعلانممہبیصتواءیشهررضنممهکردیالل
مہبصيملخيشلابناجىفمهنافنسارہبینباشحابصغوابہنةبرجلماعلاحابتساف

لاقایرکزیبایلالصوهبرایمیونبایضقاملفهتکرببةبرجلهاباصأام
نيرانيدلاهاطعافلاحلاءافعضمهونيرانيدىلعنوردقيلاق؟نوردقيمالعهل

لاقدئاقلاكلذبملعافخيشلاراوجنموهواهدلووازنعنيدلميالباصأف

سيلهنأكللقأملألاقاهعابتانمىدجلاىبأفامهقلطاف.اليدجلاوكلزنعلا
خيشلاةكرببكلذو.هلامهملسوكحضفانعزفاكريحتفكنمعزفلاقاهدلوب

٠ضرعلاةياقووةراردملوألافةيازعللهلثمماعطبعربتخيشلامهمركأاملكو
هرلوقيناکو.الومعطأنمكارابجمعطأنمليقهناىلعهلريفكتيناثلاو

الةبلطلالاصمبمهمتهالكنوكيىنعيبورخلاةرجشكذيمالتلاعضومهللا
لقامالإافوحتبنيالبورخلاةرجشنأكمهريغجئاوحبملرواجملامب
لعجيناكوةبلطلالاصمبمهماتهامامتنوكيلهمشحوهلهأبطاخي‹راجشألانم

٢٤۳ةيةبوتلاةروس(١)
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ةيعوأيفاهلعجاميروذيمالتلاحاولأيفاهقلعيمثررصلاوسيطارقلايفمهاردلا
رابخأوكلذاودقفتاماملفةقدصلاناټکيفةبغرمہبایٹنیبومہنیبومهریتافد

ملعلايفريهاشممهيفوةبرجبءاملعلاونيحلاصلاَةَيَقبهتيرذوةروهشمايركزأ

لهاوهسفنبيعيناكوةودقالاعناكو‹يغازلاىينبركبوبامہنمو

نکلوءارشیفالوناټکیفالوعافدیفالوروھظیفانسللوقیناکوهنامز

ديريالسابعلاوبالاق.اهبمايقلاوقوقحلااوعيضسانلاناديريبئاساننامز

ناهوربخاايركزوبانافنامزل!لهابيعيلبنيدلاىفسماخهجوةبيسلانا
امورجانالبقمالسلاهيلعهيلعناكاموهوناتكلا:ةعبرانيدلاكلاسم

رمانادعبمالسلاهيلعهيلعناكاموهوروهظلامث.ةديبعوباورباجهيلعناك

لهاكعافدلامثنيدلاقحبماقنمممهريغورمعوركبوباهيلعناكاموداهجلاب
بهونبهللادبعكتلازلاتقلالازاذافلاتقلامادامهتمامانوكتنمو.رهنلا

ولفيکفامہنامزهللاامهراباعهریغوسادرملالبیبأکءارشلاو«یبسارلا
.اننامزاکردا

قدصوسابعلاوباهبهفصوامهبىفكوهللاهمرىياورمعوبامهمو
نموةريزجلاباطقادحاوهوهنيرقةهجولكىفملعلاوهنيدخعرولاناك
هلتقاديهشتامواماعنيرشعوةئامشاع.ةريسلاوةنسلاوضرفلاايفىرحت

هرازلیقوربكامدعبحلاصيبانبنالسیودمحمابارازو‹ةليوزنمنتارتووتب
لاقدمحموباهنعتکسفهبعفتنيءىشبهركاذينأورمعوبأهلأسفدمحموبأ

كلابامفالاوكنعففخاىلاؤستلقثتساناكيلعالهمنالسيوايالهمهل

لسغاممیتتنالاقوهرکاذوهيلعلبقاهریغتیأراملفینبجت«ملویلاؤستکرت
هحجبذمنمجرخحبذالهنارکذوتنسحانالسیوايتنسحالاقكفارطا

ةيقيرفاناطلسيجابنصلاسيدابنبازعملاهجرخاشيجنولتاقلاونبللاكءىش

سومکدمحموباویسوموباواصوباوورمعوبامہنمخویشةدعاہیفاولتق
نمءيشهيفىقبنمميفلعلدقفتيةلتقملاىلااليللجرجرخوركبوباو
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ثبليملفكزعلازاوكلشهللاتتشورمعىيالتاقايلوقيالئاقعمسفةايحلا

ةيدهملالاهافنوهلاجردابأوهکلمقرفویینبسنويهيلعجرخفاليلقالا

هتأرماىلابلطنميفحلاصوباوورمعوبافلتخاوةمئاقكلذدعبهلمقتملو
.ءادفورمعوبالاق٤.لبقيىتحءادفبسيلڂاصوبالاقهتدرفلاملادر

وذسابعلاويالاقىنايرلاىغاوزلاحمسلانبىسيعىسوموبامہنمو
ىرحتيهناركذوءاعدلاباجيناكوملعلانونفىفمدقتلاوملحلاوةناصرلا

باحصامهانکرتوهموقنعيءالؤهنمانجرخلاقباوجلاىفظفحتيوباوصلا
لاق۽تارقبوهایشنممهدنعاملثمانعججوانعجروملعلاانأرقوتارقبوهايش

ناىلعاهيبنتو‹ملعلابلطراثياوملعتلاىلعاضيضحتكلذلاقامناسابعلاوبا
لهانعاعفتراىبلاورمالاناهلوقخايشالاهيلعباعو٠كردمايندلابلط

‹هبرودبعلانيبوهامناسانلاودبعلانيبنوكيالءايرلاناهلوقو.نايكلا
بیجاونتيتيینبمہناوخانممہباصاالاماقغاشارفلامزالهموقبيصاامو

دمحمىلالوقنمبيرقوهوفالخلالهاىفىبللاورمالاطوقسىنعيهناهنع

مدقتو‹هراکنایفءىشهنمانیلعسيلفهزیجنالوفالخلالهاهزاجااملاج

نوكيالءايرلاناةيناثلانعو.اذهفالخىلعروهمجلاوةسوفنضعبلهلثم

ناطيشلامهلتخيفباذعطوسالعسيلاهناللفاونلاىفنوكيامناضئارفلاىف

تسلارکیاباای۽مساقنبركبیباللاقنابةثلاثلانعباجاو‹اهتهجنم

كتهاركىفةيحالناكلذكرشهباصااذاوكباصاريخهباصااذانمنولوقت

٠ملعلاخمبمكباجاخيشلانملحلااوبلطاحلاصوبالاق٠.بئاصملانمهبلزنيام

هتجوزهلتلاقبئاغوهوحلاصیبالزنمیتأو.ةعيقولاىفةعفشالنابىتفاو
حلاصوباأف.ةيافكزبخلاىفلاقرسيتاموازبخلاواةاشلاقحتسينممتنا

.ءاعدلاباجتسمناكوتحبذفةاشبرمأف

ةبوجانمًايعيالولئاسلانمرجضيال‹سابعلاوباهفصوىفقدص.ةياغ

انمیفطصيناكواسرفنوعبراهلناكحونىلانعسابعلاوباركذلئاسللا
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حمسيالوهبنضيفةليزجلالاومالاوةليلجلانامتالاهيفلذبتناكاقيتعاسرف

ىلاهبرفاسوهبجحوهربصنمربتخاالدئادشللهدعيودكلمنعهجورخب

ةرصنىفريخلانمهلمأيالليخلاءانتقانمرثكاامسابعلاوبالاق3تكمدات

ملوطقمميتبلصيملهنارکذوةيدابلاىنکسنمرتکیونيدتعملاةعفادمونيدلا

ناكناوةلئاقلامونالوطقىحضلاهتفيملو‹افالاةالصللةدعملابايثلاسبلي

كلذكو.ةلفاقلاكرداوبکرویلصهبتنااذافمانوةلئاقلاتقولزنارفاسم

مهكرديمث«رضحلايئادعام»لفنيواہلصیولزنيةالصلكتقودنعهلعف

لکلترظناذافتاميخعبرایفتاجوزعبراهلوفايضالاهاشغياماريثكو

حبذيامةرثكنمنطقلافئافلايلعوةروشنمهايشلادولجةرثكتیرةميخ

عفدتوااعفنكلذبهيلعلخدتلريغلالامىففرصتلاناهايتفنمو‹كفايضالل

سرفىلعوهواهجرخافعرزلاىفارقبىأرهناركذوهيفةعابتالاررضهنع
نبديعسحونوباهاتأو‹رقبلاجارخاىفعرزلاهلاخدإاسأبريملورهماهعبتي

لزالزلاترغكوةتانزوةجابنصنيببرحلاعقونيحسلبارطىحاونبوهوليغنز
نبللاوريعشلانمعوتنصللاماعطلابهفاضافسلبارطىلاةتازمتمضنافةيقيرفاب

.ةنجلاهلبلطانملرذتعاالخيشایلکهللاقكلذنمءىشهلمدقاملكف

نبدمانععيبرلاوبالاقهللاهجرركبىبانبنالسيودمحموبامهنمو
ةالصللةدحاوةيسكاةعبسنالسيودمحمىبالناكلاقسابعلاىلانعنيجوي

مدنو‹مونللوزاربللوسانلانيبدوعقلاوةعامجلاىلاجورخللىرخالاواهريغلال
نارمعىباسلاجموتالاهجلاةءارقولهسلالهاةوعدلالهاةرايزةئالثكرتىلع
ءافعضلارمأبامئاقناكوحلاصىباهيبانعملعلاذخاهنالايركزىلانبىسوم
ىلانبدوادناميلسىلانعوةقفنلاافةيدتفملالماحلالاقو.ةفايضلانسحمو

یفنمزیزعلادبعنبالوقىفلاقواهتطرتشاناالاافةقفنالفسوي
نمثنحبىتفاوقتعلاوقالطلاىفءاشتسالاهعفنيالهناهعفنقتعلاواقالطلا

یسننموهمیرغنمذخاهنایسننمو‹هلعفيالاهلعفىلعفلحاملعفوىسن
لاقوهيلعامدحجویسننمكالهبوكلاهوهفهيلعىعدأفهميرغنمذخأهنا

ىرتشأوةعبرأبةاشعابنميفلاقو‹هلاميفلقعلاحيحصلاغلابلاىلعرجحال

of



عاصنمرثكأىطعينأىتفينمىلعبضغيو.هيلعرجحيهنأةسمخباهدلج

ةضمضملانأىتفينمو.ةتسلابوبحلاريغزيحينموتارافكلايفلقأوأ
اهلخديالفلحاذإثنحاهركارادلخدأنمو‹نيتبجاوريغقاشتتسالاو

كنيبلاحالاوباتكلاكلذبتتجاهللاقباتكنمةلاسمبلاطهلىكحو

هلیکحرخاو.«رېنلايفهلسغالاقباتکنمهلیکحرخاوكنيدنيبو
وافيينبدعسخيشلاووهفلتخأو‹ءالبلازيفقلاقباتكمسأملعلازيفقنع

وبالاق‹هيفبذخأاميسوفنلايدهمنبسالفسراوخيشلللكايذلاروثلايف
ذخأهلزوجيالدعسلاقوهنمهسأركفيهنألهلهاطعأاملكذخأيوهفلحيدمحم

نيبءارشلابارادلجرىعدأو.اضيأيضاقلاهلهفلعوانمالإلوقيامقوف

ءارشرادلافصنلاقيضاقلاهلمكحينأدارأفةنيبلابىتأفنالجراوبضاقىدي

ركبنبدمحمهللادبعابأنسكامخيشلالأسفيضاقلافقوتفاڻاريماهفصنو

نسكامخيشلاراسفاهريغفيكفلمقلاونابيصلالئاسمىلعانردقامهللاق

.هتنيبلطبألاقاهنعدمحمابألأاسفةبرجلصوىتح

ةراشالاهيلاو.دئارفلاذخألملاعلاروحبيفاصئاغناكووافينبدعسمبنمو

بتكفلئاسمىفدمحموبافقوتو‹دهاونلاىلعاهرشنوتالكشملاحاضياىف
مهونيلوالاهتذمالتلبوسنملاباتكلاايفعضوفىدوكلطللاحلفانبواہ

ملعتللهيدينيبدعقنملوامهو‹نالسیو.دمحمىلادنعنمهيلااوفرصنا‹ةتس
رابخاىفمدقتونالوقفلقالاةحيبذىفهنعتذخاةلأسملوا‹دمحمنبادا

اوعمتجافاولبقيملوباتفرومألهنمةطخلاىلانانسمخويشهجرخاوسابعلاىيا

هتبوتاولبقواوقرفتفمهابنفكيرشلادلاوقيقرتوهتبويغاوكرديملبئاغةتامال
دمحاوهللادبعیبانبدمحاوورمعنبمحرلادبعوحلفانبوحهتبلطلواو
.تیارغاتنبزعملاویحیهوخاونمجيونب

ةدهاجملابناكسابعلاوبالاقتازلابوقعينبنالسيودمحموبامبنمو

ینغیهتداعومنغیعارهرغصیفناکو.اروهشمعرولاوملعلابو‹اروكذم
اذافهدشریوهيدناهللانہیفوعديتاملکبینغتکسینادارااذافةاعرلل

--



ربكلاعمنارقلاملعتىفذخاوهللاىلاعجرمثعنتما‹ءاعدلادعبءانغلاهولأس

هللاقف.جلاعيامةءارقلانمجلاعيهدجوفضعبهبرمفتوصلاريهجناكو

یکیبذخاوحوللابیمرو«هتءارقنمسیاهنأكفحالصلامزلاوكلهاىلاعجرا
لاقارقملفىلع‹ًارقافكحولبىنيتآلاقهربخافكلاباملاقفرخآهيلعرمف

دنعلوصالاونارقلاملعتفملعتلاىلاعجرونالسيوايكنمجرخيملاعىأو
بتارملاىلعاىلاايفولعلاومولعلالامكتساداراو‹دلخمنبديزيمساقلاىلإ

املفءةسوفنىنعيوهوهيرقيلجرىلاتنظولبجلاىلاعؤلطلاىفهمانذاتساف
یتحةوكىفهبیمرهلهانمباتکهلصواذاومولعلاليصحتبلغتشااهفلب
هيلعتدروىتلابتكلاةءارقىفذخافعوجرلاداراومولعلانمهرطوىضق

هيفامىلععلطأولهلابلغشياماہنمدحاولكیفوهماتوملوالاىفدجوف
هيلعامثنحفمظعلاهللابفلحنمعنيعدومخياشملاهعيش.جرخاملف

اولاقريخوهوألاقاعيطتسمناكناابيفريختةوسكلاواماعطالاواقتعلااولاق
نولوقيمہنادیریكدارماذههلاولاقمکنمهعمسانادیراتنکاماذهلاقمعن

نينسعبسلبجلابماقاو‹باستكالاولبجلابنولوقيامنالبجلالهاوريختلاب
نعروتفلامدعهتداعوهلهادنعهسرديوهيفارقيناكفاميظعاناويدلصحو

ليقاذاوفيصلارحهففجيهيتايلوقيءاتشلاةيدنابلتيكباتكليقاذافةءارقلا

ىفهرابخاضعبمدقتوطسبنيوءاتشلاهيتأيلوقيفيصلاىفسمشلابقرتحيهل
لهایذافنجسفلتقذامساقلاىلارابخاىفوةسوفنلبجنمهخايشارابخا

هبهللاهصخاموناوريقلالهانمموقهركذوقلطافةءارقلاوسردلابنجسلا
امويدعقفهناحتمإىلعاوقفتافلقعلاوردصلاةعسوملحلاولمعلاوملعلانم
بارتلاحسمفعرصفىرخالادصارلاذبجفالجردمحموبأعفررماملفهلدصار

.كلذبثرتكيملوهللادمحىلعدزيملوههجونع

ناكوداهزلادهزأودابُعلادبعأسابعلاوبالاقىنارجايلالاصوبامهنمو

ىتلاتاماركلابهصخىتحههجوريغءيشللمعيالوهبرةمدخبالاثرتكيال
بسحيهدهزةرثكلوءالآلاهاسكوهتفرعمروننمهيلعضافاوهءايلوأايبصخ

.



عيبرلاىلانعركذوهلوهبىذلانانظيةرخأللاىلعهنزحطرفلوهلبكلذنا

عيمجیفهليلیفلفتیهنالاصیبانعنوركذيمهنآرانمنبدوبعهلاخنع
عكرادجسمتأاملکلعجفتعمامققحالةليلهتعبتافنالجراودجاسم

امعكريفرخارمأىتأيمثرعشيالوهوهرثاتوفقفرصنااذافهللاءاشام

ىلصيوهومونلالعبلفدجاسملاضعبتأىتحهرثأىفاناوجرخيمثءاش
سلاجمرضحيناكواعيمجاهيلعفوطيهناىنظىلعبلغفجرخدقوالاظقيتساملو

وبالاقفبهساوفيوختلاوظعولاىفامويرثكافركبنبدمحمهللادبعىلإ

معنلاقربداارانمصخرانامزلارخآىفةنجلالاقيسيلأدمحمايحلاص
یسیعنعو‹لمجلالصحتلهكعمسيلودحاوطاريقبالمجتدجواذاتيارأ
ليللانمتقوناكاملفناوريقلابوهوةبازعلانمةعامجفاضالاقنسكزرينب

نوريالوتاوصالانوعمسيمهيلعدرتنجلاتلعجفةءارقلاىفةبازعلاذخا

ىذلاراغلاتأاذاهتاماركنمومهبسنأتوحلاصىاباوسنأتمهلعلوصاخشالا

ارجاهمجرخوامهجرسينمملعيالونيحابصمهيفدجوليلبدبعتيهالصموه

داراوةيفاعلاهللاطسبونينسعبساهبثكمفنالجراوبتعقوجردىلا
وحنابيفةقلحمهضعبىلعوخويشلاوةبازعلاهعمتجرخفنطولاىلاعوجرلا
ديفتسيهتماقاةدمىفلاصوباناكوريسلاومولعلاهيلعنوأرقيبلاطةئامنالث

نوعجرياوناكوةبلطلارئاسواعدومحلاصىلاعمجرخفهسلجبرضحيوهنم
لاقاهقزروايندلاهبلانتامنسحاامهللاقفناخيشلاالاقيلىتحتاعامج

٠.رطضمةقافدسوفوهلمةثاغااميسالنياصلاءاعدلاقكدنعنمباوجلا

هديبناداراوهنیدءاضقدارانالجراومدقاملفریناندةرشعفلستساو

نولمعيموقبزاتجالعحترااملفنمهسفننئمطتوةنيبلانمحيرتسيل
ناىأروزېتنتةصرفحلاصوباىأروةقفنواةلخدسلهبنوعوطتيفورعلاب

لصواملفنيدلاريناندنمرانيدبعوطتوتوفياذهلغمناوتوفيالنيلا

قدصتىذلاوهودحاورانيدنيدلانمىقييناىلعهبحاصلنيدلاىطعاواجرد
ريخنماوقفنتامواہیفصقنالةرشعیھاذافاهدعداعاففاوهباذافهب
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اهعابفنالجراوىلاةرعباهلبانمبلجو«٠المناومكيلافوي

لاقفهلةقفاومهعمريسلادارافتكمداتباہنمیرتشملالاقنمثلاضبقداراف

كلذهللمحفمعنلاقاذكواذكبهعيبتوالحكلجىلعىللمعحتاضعبهل
ملوكانهنملمحلادرفطاريقعابراةثالثليقىمسوهلتقوامىلعصقتناف

ناكوجرحتلامامتنماذهوةديعبةفاسملانالكانهنمعجرنامزالاىفلحري

هنعيضردقفناميلسامأولاصنعلأساىلاامہیفلوقینامیلسوحلاصهانبا

نبیردسویریزنبنارمعلاونامیلسىلاترظناذإلوقيناكونوملسللا
نولوقيةنالثلاهذهوةبوتلاديدبتىلاجاتحمىلاتلمعويسفنترقتحأناميلس

رهظانيبنكسولهنإفخيشلااذهنمانوعدورايخالاةرايزىلاانباوريس
اجروءيشلامعتسالانمهعمسيلوحڂلاصابانونعيريغتالولدبتامنيكرشللا

امويهللاقرئابكلاورومألانمرئاغصلايفهركاذفركبنبهللادبعيلاعمدعق
ارمأتيأرليتدابعويتعاجشةوقويابشيفيدلوايدمحمايينتكردأكارأول
هردريمللیزهيدسجورافصلاكيتيحلوةماغفلاكيسأروينتيأرنكلابيجع
هتبرشلاقهبهوتافهضرميفولدلاءامیبتشاو‹هاشاحمثهاشاحرخافتلاهللا
۔ریدیینبلیعامسارهاطوبارکذاذکدعبهتلکألاقهبهوتأفابنعیبتشاودعب

ملفهردغىلعىطمللامزعوامهبلجناليصفهعموةطلنملجرعمبحطصاو
ءاملابكيتافانهاهدعقأهللاقفاشطعتومينأدارأوهديبهلتقرشانادري

برشفءامنمةباحسلسرأفهيقسينأهللااعدفشطعلاهنمنكمتىتحدعقف

هدجوفهلاحامملعيلهاتأفهلتقشطعلانأىطمللانظفهقزءىلموهنالصفىقسو

لاقاذهنملاقءيشبسحفةرممانو‹هللاعنصنمبجعتفلاحلضفاىلع
كنكماابكديددمأوهللادنعالنارقلاارقالاقىبيبحايىنصوالاقليربج

ناکولاقرهاطیباباتکنمهلکاذههللادنعالءاعدلارثكاوهللماعطلانم

نريدراورصقبيذلادجسملاىلالصوونالجراودجاسمعيمججيفةليللكىلصي
مثةعباسلاءامسلاىلاةحوتفمءامسلاباوباىأرفحبصلارظنيجرخوهيفعكرو
٥حلاصاباايتبلطامتبصایدونمٹنهرخایلادحاودحاوباوبالاقلغت

۲۷۲ةيأةرقبلاةروس(١)
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قنعدنعلافطاهبشباذاوالمجابكارصحفلاىفهدحوةرمراسرهاطوبالاق

اوهزعاوقرفتاذافاوركاذتاوقتلااذانوملسملاىلاوخامبنمدحاولاقلمجلا

ارعلانمصقنیتحهبارجنمهاطعافنیکسمیلارظنواوحارتسااوتاماذاو

ةديدشةليلىفعطاسرونىلالجررظنوناكاءولمهباذافهبارجىلاعجرف

.اصیاباذافهاتافمالظلا

صلئاغننفتمملاعوهوهيباىلعمالكلامدقتوىراوحلامكحمنبدوهمبنمو
ضرعتيملهللاباتكريسفتىفليلجباتكوهوفورعملاريسفتلابحاصوهو
رهدلابئاونىلعهنيعتسينمهاتاونيمدقتملاةقيرطىلعلببارعالاووحلهيف
هعملسراوةتازمءايحانمكانهايحتئاهللاقفهبكرنيدنمصلختلاىلعو
مهملعافمهغلبفةلصهلاولعجامكحمنبدوهمكللاقملقهللاقوالوسر

داكىتحىلحلاومهاردلاوةضفلاوبهذلاهيفنوقلياولعجفهءادرطسبفهلوسر
ءارقفلانمهاشغينمليقابلادولكرتوجاتحأامذخأفادوههبىتافلمحيالنا

اہیفهبتکنهرریناندةسمحهنيدةلمجنمو‹ةبازعلانمهدصقينمونيجاتحنلاو
.یواتسملجردنع

ناحونوبالاققشوةديبعوباةمالعلاملاعلاىخسلالضافلاخيشلامهنمو

ةقلحلابئاونباولفكتةوعدلالهاخويشنماملاعنيئالثونينثاةيقيرفابةيدابلاب
قيملىتحهماقمنوقابلاماقمنمتامنمفقشوخيشلاهيفةبلطلاجئاوحبو

ملعتلاوءارقالاوماعطلاوةوسكلانماهبئاونبماقفةديبعاباىنكيقشوخيشلاالا

ديمالتلاتدارافبصخلانوبلطيسانلاقرتفافبدجوةدشوطحقةنسترادف

قفناودئادشلادنعنوفرعيامناناوخالانألنذاةوخابانسللاقفمهعنمفكلذ

مهاردلانمهدنعامقفنافبافهوعداویلهوتافهریماطملبهلامدفنیتحمہلع

عوجرلاهيلانوبلطيكلذلكو.مهراتماوناويحلاعابمثىلحلامثريناندلاو

بکرتروثوهماهيلعبكرتروثالاهعمقيملومہيلعیبایوهنوتأيفبصخلاىلا

ريسفتىلعهيفدمتعاتادلجةعبرأيفعقيروثأملاولوقنمابريسفتيراوحلامكحمنبدوهخيشلل(١)
.رشنللهجارخأوهقيقحتبرئازجلانمنيصتخلاةذتاسالاضعبايلاحموقيو.مالسنيا

۔4۹



كرجأيوهللالضفبلطنوالازهواعوجتوناللفرصنناولاقف‹هتجوزهيلع
ليلانممهمايقتقوىلااوتابفةجوزلاروثملحبذفةليللاهذهاوتيبلاقفهللا

هوظقوينااودارارجفلاعلطاملفاليلقمانيهوعداولاقخيشلامقيملواوماقف
تلاقفاوبهذينااوداراوهونفدوهوزهجف.هيلعهللاةمحردرابتيموهاذاف

الواباتكاودجواوحبصااملفاهروثمفترحتنفهوعدوةليللاهيلااوسلجاهما

ةيألا4...نوقزريمهبردنعءايحالباتاوماهللاليبسىفاولتقنيذلانبسحت

ناميلسخيشلانمملعلاةديبعوباذخاواوقرتفامثةصاخوشوةديبعىلاىف١

خيشلالوقيوةلأسملاكلتايتفنمعجرالاقهللاىلاهجرخاىذلاوهونوقرزنب

.دجاسملانمىنتجرخاولالضلانمقشوايكتجرخا

رکاشخیشلانعیراواینویدملانادمنبیسیعنعو‹سیدابوبامہنمو
سيدابىلانعمہلعهللاةرىمجدملانورزخنبديعسخيشلانملولامنب
خيشلاةبازعلاراز‹ديعسخيشلالاقهيلعهللاةمحرناديزنبتحباىنشكيلا

ةقورطةرقبةئامئالثملعفدفمهلازنانسحاومهبماقفسيدابنبتحباسيدابابا

اهدعادقاسرفنوعستاہیفلیخلیاعرهدنعوریثکلاماذناکو.اهلكلحفلا

هرصببهذدقو.هنوبصحفيفناكوسدقملاتيبرازوجحدقو.روهظلل
لاقفرهمبهنبانباهاتأولاقظعاومباتکهلوءاکبلاريكناكوهرمعرخآ
حسمفرانیدفلاهيفذخأتهبدأوهتیبرتنسحالاقهلعدافةينالفلاسرفلاهتدلو

ةئامسحخهيفذخأتهبدأوهتيبرتنسجالاقةنالفهتدلولاقرخابهاتأمثاعدوهل

بحاصسيدابنبزعمللاميدہبنأهلضرعفامهبدأوامهتسایسنسحأفرانيد
اورکمفكلذهءارزواوهركفهمركاوامهبوهبحرفوهنمامهلبقهغلباملفةيقيرفا
تيأروكنكمأدقوةيضابالانمهنإفهلتقأاولاقزعملابلقاونبخوهيفاونعطوهب

هورذوهبلقاوبلقفكيلعفلاخيالكلهءاروفلخامفيكوهبكاتأاممظع

هتيدهانلوبقيفيلادلاوىصاقلافرعدقوهلتقيفةليحلافيكلاقةيضاملارومألا
عمجافهكلبيفهسرفبيدانلايراضلادسألاوهوطخسلادسأبعاليهرمأتأاولاق

١۱۳۱۳۷ةيآةرقبلاةروس(١)



يسفنيفحنسهيدينيبتلثماملفزعملاىلالسرأفهيلعاوتابوكلذىلعمهرمأ
بخىلاالاتیعدامىلايبلقعقودقوهيفةكربلاتوجرفيتدجوىدجمالك

بعالتلاقوفعلاتلقسفنلايفنماكلغيأبضركذتوةريرجواروجفيأ
يبرمافاوهساوهزكيبلتلقف.‹ةيسورفلامكنعركذتهتانزمتناوطخلارهم

اودعصوىداعراضعبسقلطاولوألايرهمتبكرفعابسلاناخلخدأنا
هعورجرفاوهيلعنرمورهملاهضاتراىتحايلمرادلايفعبسلاعمتلجويلاعملا

يفوىفعمطىتحسرفلاهيلاتبرقفيتسارفوقذحمحلرهظونورظنيمهو

مأىلعهبرضفريباشالابسرفلاتزمهفسرفلاطاطقديريارومضرمضسرفلا
‹نيلاعلابرهللدمحلاوقوحسلاةلخنلاكعقوفهسأريفهرفاحلفغلغتف

خيشلاةسارفتقدصورانيدةئامسمرخاالايفورانيدفلاهرفاحدنعىلدعف

٠نولمعياوناكاملطبوقحلاعقوفنيداعلاموقلانمىتفلاملسوسيدابيا

دقوةروجلاىلاةدافولانوهركيخويشلاو‹نيرغاصاوبلقناوكلانهاوبلغف
ميأراذإربخلايفوهورجاهوسباقءارماىلاهتدافولرباجنبهللادبعاوجرخا

.مكنيدرمأىلعهومهتافناطلسلاباوبأىلايشميملاعلا

نمملعلاذخأٍياطسرفلايسوفنلاركبيانبركبنقتملاملاعلاخيشلامهنمو

سوطامنباهذاتسأعمهرابخاضعبىلعهيبتتلامدقتدقوناميلسسوطامنبا

.مدقأاذهناكنإورهشأوهذإهنبإبفيرعتلايفهبفيرعتلامامتىتأيو

يذلادوطلاسابعلاوبالاقهللاامهرركبنبدمحمهللادبعوبأمبنمو

مامألاماقمةيضابالاهماقأدالتلاهبساقتاليذلارحبلاوداوطالاهنودتلاطت

.ةريثكفيلاتنفلكيفهلوةريسلادعاوقمفسسأ‹ماكحالاورومألاعيمجيف

ةعطاسلضاوفو.هرهابةريثكلئاضفو.ةرهازلابكاوكلاكتاماركهلو

امجدجيملوحالصلاوريخلالهأنمةعامججفاضأسابعلاوبالاق.هرهاظ
شبکهيفاذافهرادشیرعینعیشيرعلااورظنالاقفةيدابلابهمنغو‹مهتماركل

مويلانأاوربخافمنغلاءاعركلذدعبمدقفهفايضأةفايضهباوزهجفمظع

ةياكحلاهذدسابعلاوبالاق‹دقففيلالفلاشبكلاىلعحرةعبوزتراديلالفلا

۔



نعسابعلاوبألاقو‹ركنيالهلغلاهلئمو‹اوركذامدريالنممةعامجاهركذ
مهعملكلاقنولمعيلامعلارسبمدقفةرمتاذهدنعتنكلاقعيبرلاييإ

ولولوقاناتدرأف٠لاحلاروكشمعواطينملكلاقتعتتمافنامیلساي

ايلاق۽ترتسهنعامفشکوتمتکامىلععلطافتکسمافیغبنیالامیف

جوزناسابعلاوباركذو‹هلهرهظانالبقهبقطنفعواطمبسيلكلذناميلس

اهمهيامبوابلابتهالاريكهللادبعوباناكوهتبيغاهترضوابنعباغةارما
هرثاىفسلبارطةيحانىلاهللادبعوبالسراو‹مهنأشوةذمالتلاشياعمباهمايقل

رهملاهنعتطقسادقفاهقلطىتمهناامهتدهشاویحینبورمعوبوقعينبىلع
ةسوفنلبجىلابلقناايلعنامثهاربخافخيشلاىلااعجرفاهقلطاهالصواملف

ىلصماومہنیدنعاہنولأسیاہیلاسانلاعمتجبزوجعاہیفاھارقنمةيرقبرمف
ىتحنارقلااولتاتسلجفلاقاوقرفتفلزنملالهاعمحبصلاهيفىلصفهيفىلصت

ىرأالوتوصلاعمسأيءازإابارقيينجتوصالإىنظقياامفةنسىتتبلغ
لاقاديدشاعايتراتعترافةديدجيهوكرعحتالهبايثريرصتعمسمثصخشلا

انعىنأابنأفرابخألانمريشكنعهتلأسفهاذأىشخيالنمتىنجانافختالىل

نعومحنانتيالونعىنلأسمثهتربخأفرفسلاىلعىلثعابلاببسلانعىنلأسمث
مكلانتيالووةلمجلابانلمكتيالولاقكدنعنمباوجلاتلقفانلمهتيالو

اموهيلاتوكشفبجعتلاترثكاوتحبسفانرواحتزوجعلاتعمسفصاخشالاب
هللابارقالاققيرطلافوخنمعقوتاامورفسلاةقشمنمهتلبقتسا

نالاقمث«٠»عيمسلاوهوهللامهكيفكيسفهلوقىلا..انيلإلزنأامو

ناكملااذهنعبغتالوبيغملاوفلختلاىننكميالوةريزجلابادعوممويلاانل
انبذخفةمتخلاتقواذهلاقوسمشلاتعلطفهللاءاشنإكيلادوعأىتح

تعدفءاعدلانمىدززوجعلللاقمثاعدمثتوعدفلضفأمكنألءاعدلايف

عمملكتاينجنأةيرقلايفربخلارشتناوىنجلاىضممثحيبستلانمترثكأو
داعيمرظناناتلبقاتظقيتسااملفتمنمثةبرخيفسانلانعتيحتتفسانا

هيلعاذإافتايصحىنلوانوكدبلوتأهنأينتربخأفزوجعلاتيتأفيبحاص
۱۳۷ةرقبلاةروس(۱)

۔۲



سويقتىلعمثةوازفنتكلسفىلهأىلااعجارترفاسفهنيبأداكأالقيقرطخ

ددرأترصفليخانيلعتراغقاطءاسكىعموىتلاةخبسلاانطسوتاملف

نيدشاراوضمالاقذيمالتةبازعتلقمتنانممهريمالاقفىنملعىتلاةيآلا
ملفتايصحلاىلعتظفاحوهليتدعاسمبهللادبعىلاخيشلاةكرببهللاىنصلخف

مساقلایبانببوقعينعو‹ابترفظذمىلءوسياموىرافساىفائیشرا

هليلخهللادبعوبامہیلعمدقفايضاقاوجاتحانلزیتروینبناسابعلاوبالقناميف

اورجضفمہنیبلدعلابمكحفولوللانباونعذخانموهوحلفانسحلاوبا
مہیلینمومېتعامجرضحاوهرضحافهللادبعىباىلاىوكشلاهنماورثكاوهنم

ضعبنودضعبنيبمکحياولاقنسحلاىلاماكحانممتمقنامهللادبعوبالاق

ىصواواهبمئاقلانمةعفشلالطباورارقاوةنيبنودقادصلابلجرىلعمكحو
امنابباجافمعننسحلاوبالوقيكلذلكواهبرئاتسافهلامىفةيصوبلجر

زوشنلابرقالجرلاوعاشملاضراكلتمهتيتانيحاولاقعاشملاضراهيفمكحاال
یرحيىلعاىفتبنلخنىفةعفشلاهيفتلطباىذلاوقادصلابهيلعتمكحف

ىلعهتأرمافلختساتيملالجرلاوضعبنودضعبلايفةعفشلانوكتالفةماعلا

ىنغلبوىدلوتلسرافاهذفنافيكینملعينمىعملسراتلاقهتيصوذيفنت
النانسحلاويافلحمثهلكاملوهراملوامحلةاشعبربهيلعتقدصتانا

‹راغلانسحلاوباووهلخدواوقرفتفخيشلاميفحاصفنينسعبسمنيبىضقي
حبصلاىلامثةيشعالواحبصاجرخيملفليللالواكلذوىلرظنابوقعيللاقو
دعاقاناىتمنمتلقفهللادبعىباىلاتمقفبوقعيلاقاعداوتفاجرخفلباقلا

لئاسمنعینلاسینسحلاوبالزيمللاقلجاتلقلاق.نآلاىلالزتمللاق
نوعراصيكناريجنالاقةالصلاىلاانمقاذاالالاؤسلانعرتفيملفماكحالا

یسیعنبلوکنيخيشلامزالةسوفنضعبناكو«هتعراصمىلعنوردقيالنم
لوكنيتامفارانيدنورشعهيلعهلراصفهنوؤشىفیعسيوتیدجتبتازلا
ريخلانبدمجموهللادبعاباىقلوهتكرتىفهلامبلطيىسوفنلاجرخفةيقيرفاب
رذعتمهاكشوةعامجىفهللامهجرهاربانبديعسوفسويىلانبدوادو

ىلعدیعسلاقیلامنملوکنیةمذصالخىلعدوادخيشلالاقف‹هصالخ

۔



ىسوفنلالاق.نيدلاءاضقبیلواوالامعسوااناريانبدمحملاق.هنیدءاضق

هللادبعوبامہنیبیضقفهيلعیلاملوکنیلتکرتریخلاىلامہتعراسمیأرام

ىلعةديرجذخاومنيبهبيصنوهوسمخلاىسوفنلاطقسيوهنيدهلاوعمجينا
نااجرحتهيلااهعفداواببحاصرظناعيبرلاىباللاقفاهيلعًأكوتةلادلاهجو

ببسينمملجرهللادبعللاقفربادتوعزانتتنالغاوالهانیبعقووةعابتىقبت
نمهللادبعايوهللالوسرالاةعامجنملضفادحاوسيلفالخلاوبغشلاىف

دقفهمالكىلاجتحيملوملكتنموةيلببىلتبادقفهمالكىلاجيتحادقوملكتي

بطربنوناكنبیسومهرثافةذمالتلاةعامجابوتنالغاوامدقو‹نيتيلببىلتبا

لغمبىرتبجتىلعاىسومايلاق.ءابرغلاةذمالتلانودهبصخهناملعفءاثقو

هللافايضاكعمواذببىنفحتتلاقكلذامولاقههجوىفمهجتوسبعواذه

ینعدومہیلاكلذعفداوبهذافرثوانمیلوامهواذهلثمبدحامهفحتيال

بطرلاىلعاهعضوو.رثكاوامهددعىلعزجومهنويعرقيامباسفنبيطا
فحتملاسفنلابييطتمهدحابيصنلثمذخاهلعلومهيلاامهعفدفىروكابلا

رسلاقفالجریآرفاهفلتيداكوهتعيضبدارجلالزنوهدعبنمهبىدتقيلو

لقو«»..هبرهجنمولوقلارسانممكنمءاوسإلًارقاوةعيضلاىلا
هتعيضنعدارجلاعفدىلعمكبمثهللابىمعالافيعضلاخيشلانيعتسيانناوخأاي

تهجوتفةيدابلابوهوهتلغبةرمترفنو‹دارجلافشكنافهبهرمأاملجرلالعفف
هتلغبىمعالافيعضلاخيشلاىلعاودرانناوخااياولوقلاقفمهتزجعافغيراىلا

اذاةنجسلاكنامزلهاهلوقهمكحنمو.افدارنودةلغبلاتعجرفاولعفف

نإواوحطانتاوعمتجاناسويتلاكهلوقو٠تشدختفجناوتقلزتلقب
طاحتيالوطاخيالدسجلادضععطقكمحرلاةعيطقهلوقو‹اوحياصتاوقرتفا

تعمتجافقرطلاعطقوداسفلانماورثكاواوغطزامروىنبناركذو٠طبريالو
ترجامبسحىلعركذومهظعوفهللادبعىباخيشلاىلاغيرالهاةعاجج

ضرالاىفنيفعضسملاونيكلاسلابزادروىنبررضمحفلركذمثهسلاجيىفةداعلاهب

خيشلالاقهيلعردقنناىلسعاموانلةقاطالنابمهلئاقباجافلوقلارثكاو

۱۰دعرلاةروس)ا(

۔٤



تعاضفاماعاہبماقفنالجراویرقنمنارفبلزنوهلهابلحترافانسفناىلعردقن

عمتجافمهداسفومحلاوحانمحلصيناكاموهللادبعابامهنادقفلغيرالاوحا

اهريخوابتعفنمتلبقاكتعيضاولاقعتتمافعوجرلاىفهوبغاروهوتأوغيرالها
لكنمعابسلااهداتعيةسيرفلاكمكيفترصتیيزلاهذهلثمیدنعیهلاق

اهريغوةيلاطصقوبازلاوةيقيرفاوسلبارطنمقفالانمةبازعلاندصقيناكم
اودېتجاواوعجرفهعوجرنماوسیاوةحيبقءايشامهيلعدعوغيراىحاونبنولتقيف
ةاغطلااوعمقوناودعلاومثالااوبنجتوىوقتلاوربلاىلعاونواعتوحالصلاهوجوىف

ىسوفنلاناميلسنبدمحمخيشلاهرازو٠عجرفعوجرلاىفهوبغروايناثهوتأف
نوكربتيهنوريوسانلاىريلنالجراوىلاهعمريسيناهيلابغروكانهوهو
وباوايرکزوبالاق‹حیبقلابنسحلانالجراولهاطيلختةرثكبلتعاوعتتمافهب
ناسردياناكوينتوريلاةرمعنبدمحوىسوفنلاناميلسنبدمحمهرازسابعلا
بتكلاناسرديهاربخافاملاوحانعاملاسفجاجاىنبناريغىفبتكلا

لئمءاملعةسقخخدنعارقينمملضفابتكلاسردينملاقو9متلعفاممعنلاق
ىلارتاعاوناليبينملثمطقللابتكسردينملاقوريخلانبهللادبع
٠هقفلاڅةمئالاةبوجاوملاعلكلوقهيفوحضوادقمناغىلابتكناوهرئارغ

هذهىلاراصملهلاسفةينسلاحىفهبهدهعوةثرةلاحىفهباحصاضعبهرازو

دقفيملهاينددقفاذاانلبقنموهترخادقفهاينددقفنمنامزیفنحنلاقلاحلا

ملعتوهيديىلعباتوةطملنملجرهدصقوهترخألطاتحانمديعسلافهترخا

بعصمىنبلابجبهمنغىفهلسراوهتيشاحنمراصفحالصلاليبسكلسوريسلا

مهضعبهبرضفاهضعبوااهدربلطيمهعبتفترمغونبهيلعراغفمنغاهعمهلو

هلعبجينأهيلااوبغرفباكرلاىلااهدرقطيملوهلجرتسبيتفهلجرب

ةقداصةينبديرهلاولاقفافاحىلعلزتملفلحيفهلعجفهيلعاوركولحيف
ىرخأةرمهيلعاوراغمثهاذأنوبنجتيكلذدعباوراصفهلجرتقلطناولعفف
مهتبقاعناكفاوبأفخيشلامنغاوكرتاويمنغاوذخلاقفخيشلامنغهعمو

ىنعياهطسويفبرضيدتولاكهيأربرتتسملاوةبشخلاكةعامجلالثمهنمو

مدقتنمتدجونأهعادودنعهتذمالتضعبیصوأو٩هببسبةعامحلاقيرفت

١1.



الإوىوقتلاوربلاىلعاونواعتفهعمنواعتتنمتدجونأالإوهعبتأفرومألايف

‹سانلابناجوكدحوقيرطلامزلافالإوامامإنكفكبىدتقينمتدجونأف
مهولزناولزانلالهأضعبمهاقلتفةوعدلالهُروزيةعامجيفلحاسلابناكو

ءاسکهيلعویخویشنعذخأوىعمبلطتنمملجرمهعمناكولاقمهومركاو

هعفريوقارزمهدييفوءارمحةيشاشهسأرىلعوىعلققرقهلجريفوىمشح
ةربابجلاناوعأانيلعلخدأواتيبانلخدأنأبدازوهنارجهىلعتلوعوهعضيو

دعاصتيراوفلاراصوماعطلاذغنمثاعيمجانلكأافاماعطانلاومدقوىبضغفعاضتف

ناوعألاهرشلكلذوماعطلاغارفدعبروفتةعصقاهدعبالواهلبقراملواهرعقنم
اماعطرضحاوانعمطلخالورخااتيبانلخداواوفرصنامثىقنحدازومهبداةلقو

امىفكيوهلهاومالسالاقوقحضعبىدؤنانلعلاولكلاقمهلنلحلصيابيط
اومسالااذهةمرحىفةوعدلالهالاومانمهلكأنانكماعطنمانبقلعت

ہھذملالهاىلعومكيلعةارادملاالاسنجلاريغمكتلكاؤمنممدقتامىلعالج

ضعبلعناونذأوتاةالصلاتقولخداملفهللاانوعدفىبامضعبلعناف

ماقمثاعدمثىلصومدقتفمدقينمدجيملفةالصلاماقامثهللاءاشامعكر

لحناوهنملکشأامرسفيوارقيلعجوباتكلاذخاوسلجمثهللاءاشامعكرو

٠هرکیابهيلعلجعاملذاهللاتركشوهلاحتنسحتساویسفنیفامعيمج

ةئامسمخبىصواواهرتكتسافرانيدفلابىلاىصوالاقبوقعيىلاهنبانعو

رثكاصخشلتعفدنالحىفهللاكلعجالواهذفنافىتيصوهذهلاقورانيد

نکلومكمعطاملواہنملکاملةوعدلالهالاومانمةطوحاهنالمهاردةعبرانم
اوسنکناهعضاوتمامتنمو.هيفهتفرصفحلصاهريغتیأرفاهجواوداراابر
ةبلطلافخيشايحرتساودعقاانضعبامويهللاقفسانكلامهعمعفريلعجفاراغ

ناکوللاقاريكاریشکنذالحافهللاقفیبونذینعنولمحياللاقكنوفكي

ريذنوههيلعلاقخويشلاهبشاذاعيبرلاوباناكو.افناهبانذخالذخۇيكيأر

مهموقىلااولو»مهيفليقنيذلانملبةوبنريذنبسيلوىلوألارذنلانم
ىلاهخيشدنعنمناوريقلاىلاهجوتهللادبعاباناغيبرلاوبالاق

٢۲ةيأفاقحالاةروس()



اخيشدصقفنيريثكاييحاونبةوعدلالهاناكوبارعالاووحنلاملعتيايركز
ىناثلاىلاهباتكبلقتنافىنمملعاوهنمىلاكبىصواهللاقمثهدنعملعتف

خيشلانبروصنمخيشلاامويهلأسو٠مهفلانمىطعاالةدمبرقأىفملعتف
نالأسيامنالاقرمحلامولنعامنعهللاىضرقتازملايتالسولاىنغلادبع

.نمابجعروصنملاخيشلالاقبشاملواىفمكلخنرتنماريخوهنکي
امتدقملعلاندعممهرادوليغنزنبديعسحونىلانممالكلاذخاوهتسارف
٠ةرهشلاىفهنودممنكلوهوبامدقتدقونظاامىلعهدجدجوهدجوهيبانم

راغیفةبازعلاةءارقعمسىلغتاباناهتسايسنموةئامعبراونيعبراماعتامو

ماعطنمةعصقذغتافهللادبعاباهلوقغلبفةعدبلاهذهاملاقةيقرشلاولجا

سلجفكلىهاهكسمالاقهيلااهلسرافاتيزةءولممةطبواناسحلدانموبيط

هرکنمفرکبنبامالکالادلبلااذهىفاملاقفمهتءارقعمسفهعضومىفادغ

ليبسیفرباجلاقروجعفدواملظعفرلةوشرلاوهديىفرلهبلقىفاذهف
بكرملاوةئيلاوسابللانمةنسحةلاحىلعمونلاىفهتومدعبلجرهاروهللا
.ةلامجلاو

روصتملاهنباوقالسولاىنغلادبعناملاعلانالماعلاناتودقلاناخيشلامهنمو
امهفاولاقركبنباهيباهللادبعىباودمحمنبسابعلاىباكملعلاونسلاىفامو

خيشلانامدقتوناوريقلاىلعفرشملبجتالسوواملعوانسامنانيرق
دبعىباینيرقاهنوكومدقتامبهباجافرمحلاموحلنعهللادبعابالأسروصنلا
.امهبفيرعتلاوةرهشلاىففاكنسلاوملعلاىفسابعلاىلاوهللا

اناکرفعجنبىحيايركزوباخيشلاهنباوقتالسولارفعجخيشلامهنمو

مشوقینعمنارفعجهیبانعایرکزوبایورو‹نیتودقنیلاعنیلضافنیخیش
‹الفدعبنماماورادلابيرقوهنلفرصيةبيصمللديدبتثالثدعبةيزعتلا
ىلاخيشلانعركذوبئاغهنباوتاموالضافاخيشناكوولجاىفدلورفعجو

راغلانوسنكيةبازعلاناكفهللادبعىلادنعتنكلاقرفعجخيشلانباايركز

كلذانوفكيةبازعلاخيشايدعقاهلتلقفانعمعفريومهعمهللادبعوباسنكيو
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یللاقاریثکنذاعفراهلتلقفالیلقعفريناکویبونذینععفرتالیللاق

ثالثرفعجخيشلانباايركزىباخيشلانعو«افناذخالكلوقذخؤيناكول
عروتنمعفترتالوضفتخاعدتبتالوعبتاىرفظىفاہتبتکتئشولةمكحلانم

.عستيالف

ايركزىاانباسنويمساقلاوباوايركزىبحيوباناوخالاناخيشلامهنمو

اياجسامہنمدحاولکلسابعلاوبالاقهللامهرینساریلاروسمیبانبلیصف
ةقيقحلاىلعمولعلاظفحوةقيرطلاكولسنسحوباهشلاكءاكذوباحسلاكدوج
سلبارطمدقزانرجنبیحیایرکزاباخیشلاناعيبرلاوباركذسابعلاوبالاق
لیصفنبایرکزنیعمتجلافومہنیدلئاسمنعهنولاسيهيلعسانلاعمتجاوارئاز

‹معنلاقسجناذاسمشلاهرهطتلهريصحلاكضرالاتتبناامعلاؤسلاعقوو

لاق.هبلومعمزانرجنبالاقهبلومعمباوجلااذهسيلايركزخيشلالاق

نيداقنمريغخويشلادالوانالئاقلاقدصزانرجنبالاقهيلعلمعالايركز
مكنيداوقرافتاللنيصخرملاوكاياباجتسملاةبقعدالوالاايركزىبانبالاق

حاصحوناباوایركزیبانبسنويمساقلااباناركذو.‹نورعشتالمتناو
ةرايزلاقحايدأاملفنيرئازجونامنبهللادبعدمحمىلاىلعامدقىمجتلا

ءارسنوياياهارتملأحونوبالاقدمحمیالحافتةرجشبارمنيعجارالصفناو

ینتجامثهریغنظیناةيشخهرثارهظاوهلجرىفامعزنومساقلاوبالزنف
فرعفدمحموباءاجوهضعبدرفحونىبالىطعاوةيافكهيفامةلادلاهجوىلع

ةرايزلاريكسنويناكوهيخالامىفلديهلثملزيمللاقولعفامبرسورثالا

عمجاىلعلىنفلختسافهعمامذخادقجحلاىلعكليكوناىنغلبةرمهللاقفهل
دمحموبالاقفارانيدنيرشعوةعبرابرقةبرجنمهلعمجفهفلختسافائيشكل

هتعانقنسحتساواهدرفريناندةسمخهاطعاوىبافسرعبدهعبيرقكنالكماقن

.هسفنىلعهراثیاو
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هللادبعدمحموباونيردوسنىدمحمهللادبعوباةئالثلاخويشلامهنمو

لهانمةڻالغلانوينايسولاهللامهجرنترزوزنبیدونبنومیمونترزوزنب
ديعسحونىلاىتفوهفدمحموبااماسابعلاىبالاعبتفيرعتلاىفمتعبوةمونك

هتبلطرئاسنمهيلابرقاوهوملعلاذخاهنمهنالرهتشاكلذبوليغنزنب

هرظننسحوهتسايسنمو‹هجئاوحلايتاوموهقلخلاقفاوموهرافساىفهبحاصمو
هسرفلسرااولزناملفمهعبتافنینعاظمهافلاففوطكىنبىلاهخیشبحصنا

ىسرفىلعددرأدمحمياللاقفهيلامهعاتجإًاطبتسافىحلالهأهنعلغتشاف

ىلاىنيعوبوكرللهنأشنمحلصأوسرفلالوازأترصوالقاتماميلاتمقلاق

مهٹيرنعاورذتعاواوملسفسرفلابتلبقافخيشلاىلااوعمتجأمهتيأرفىحلالهأ
ذخأوحلاصىلانمهقفلاملعذخأو|تنسحالاقىلقانتوىلعفبمنملبقف

ىتفلااذهىفربخالاقةلأسمنعلاساذإحونوباناكوحونىلانملوصألا

لعاداوستیأرفاصابأتدصقلاقهعزونمو.اذكحلاصىلانعاہیف

ملواعرذتقضفةمأيهاذإفاوقباستفكاذامايفتنكىتلاريعللتلقفدعب

ورمعوبامهيفوةعامجلاتقلحورهظلاانيلصوةبرجتفلباملفشيعهلنهب
نعتكسماوتأرقحلاصوباءاجاملفرسفأوارقاتنكفاباتكينلوانفيليا

لبقتئکوىلعفنمتييحتسافرسفيذخأفرسفىليلاورمعىباللاقفريسفتلا
فالتاتدمعتامكيلعءىشاللاقىتلأسمنعهتلأسفهرأملوهفرعاالكلذ
امتبعوتساینانظاتنکلاقیدونبنومیماماو.هتفلتاالوسانلالام

هنيدضعبضاقتهيفةميرغنايدملاةيؤرامويلاقفملعلانمىخايشاضعبدنع

سابعلاوبالاق.ةياغمولعللكردتالتلقكلذلبقهعمسالكلذلاقاملف

نمالجرنانوميمیوروهنیدوهضرعىلعىقتيویحتسيميرغلاناكاذا
ضعبدنعةنوهرمهبتككاكتفاىفهنیعتسيیراوامکحمنبادوهءاجةبازعلا

اوردابهتیصوبمهملعااملفةتازمءايحاىلاالجرهعملسرأفريناندىفراكللا

.دوبفيرعتلاىفربخلامدقتدقوءاسنوالاجرهنكماامىطعيلكف
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ناکهنارکذامهعرونمفاعرواملاعامامإناكفنيردوسنبدمحماماو

لجراذافتلخدفلاقجراخولخادنيبسانلاواحوتفمابابیأرفلحاسلاب

یفعقوفتجرخفارانیدیناطعافارانیدهاطعالخدنملکفناکدیلعسلاج

مسبتوىفرظنفكبهذمفالخىلعاناتلقفتعجرفىلعفتحبقتساوىسفن
هرثاهناققحتیتحفلاخمهنانظنمةلصلبقيملهناىرتالاارانيدىلدازو

دمحمهللادبعوباغاشملانمةعامجريبكلادجسلملابنالجراوبتعمتجادقو.اهب

مهریغونترزوزنبهللادبعونيردوسنبدمحموىلودملاهللادبعوركبنب
دبعوبالاقفنآرقلاملعتىلعذخؤتلهةرجالاىهوةلأسمنعلجرمهأسف
هيلعذخۇؤتنذامالعفهيلعذخؤتملنامعنلاقفبجاىنودمللركبنبهللا

عامجاللباوجلاىفنسحيملناوهلاريقوتءاهقفلاتكسفرقبلاىعرىلعلب
لاق.‹بدالاوفورحلاملعتىلعديريهلعلورقبلاىعرىلعةرجالازاوجىلع
ىلايضفيفملعتلاكرتىلاةعيرذكلذناكاهعنمولناهنعرذعلاسابعلاوبا

.نييمأسانلاريصتولهجلامات

دحاسابعلاوبالاقهللاهجرينامللاجونامنبهللادبعدمحموبامهنمو

ناکوربکلادعبباتنمهنارکذورکذتفنيحدعبرکذورصبتسافرصبانم
.سئبو‹ةياهاعرتىتلامنغلامعنلاقفانغىعريةيالنملجرهيقلناببسلا

حلاصاباوروسماباياشملاىتأفهسفنىفةبوتلاتعقوف‹منغلاىعرتىتلاةيحللا
ىلاعجرمثةريزجلابهللاءاشاممهدنعثكمفحمسلانبىسيعىسوماباو
لضافتلانكلولمجللكربتلبالالاقفالواهركذىذلاخيشلاهيقلفهلها

حلصتىناوالاعيمجلاقفهيقلفهلهاىلاعجرمثهللاءاشامثكمفعجرفغيلبتلاىف

راصوهقفتىتحمهدنعىقبفعجرف‹ءاملاهيفىقيياميفلضافتلاوتاعياملاذخأل

امو٠جامجاراغىلانيبوسنملانيروهشملاةعبسلادحاوهوهيلااراشمواماما

نمفلستسيملهناهنعركذامايندلاقئالعبهقلعتةلقوهتعانقمامتنمركذي

كلذعمولاملاليلقواجاتحمهنوكعمهنيعبهدرفارانيدةرمالاطقائيشدحا
ةيفاعلاهللااهقزرناريخبلاقاهنعهمنغىعارلاسو.ةفايضاهلضفتالهتفايض

نوکانابحاالاکةئامىلنوكتنابحاالدمحموبالاقةئامريصتلباقىلا
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ءوضوللههجولمميتيراصهانيعتشمعوهاوقتفعضوربكالليقو‹ايدو
.لاقمميتلابفتكاهلليقوحايرلاةيشخةهجلكىفامحتسمذختاوةبانجللو

,نمهيفسانلاامايركزنبیسومنارمعوباووهركاذتو.زجاعلاةلأسمكلت
امونوملعيالاموكلذنمسانلاىلعلخدياموبيرلاةرثكوقيضلاورومألا
لاقاههوجونسحاىلعءايشالالمحبمويلاسانلاشاعامناامهدحالاقفنوملعي

نسحتساوالفلاومالااماوتاراهطلالاوحاىفكلذبكتريامنارخآلا
دابتجالانمهنوليختيامالصالخالاوةينلالاقفةدابعلااملأسو.كلذرخآلا

ىتفدنيبامظفحيوهوةتفلامقيدوادنباىرتالاصالخالاهبحصاذاالا

ريخلانبنسكامخيشلالاق.هتبوتتنسحودوادباتكلذدعبمثفحصلملا

ىأبهترشتساوهللادبعىباخيشلاىلعتزجبلطلامسربةبرجىلاتهجوتام

لاقىمهفرصقنافتلقعيمجلاارقالاق؟عورفلامامالكلاب‹ءىدتبانم

مظعلكنادوبعايلاقهرازتازملارانمنبدوبعناركذو‹عورفلاملعكنيدف

ىنعدعباىروزتونيدلاكيلعالاقنويدىنتبكرلاقكلاحامفىدنعردقلا
نبىلعايیلردابنامیلسیخافلخينبيلعللاقفهلهاىلادوبععجراملف

ادبعوريعشةرومطمومنغعيطقهنمىرتشانمبهاتأفنيدلااذهنمىنصلخي
هلهاوهلاموهسفننععفادفهيلعةراغتراغفاريسيالاثبليملفهنيدىضقف

لاقفمونلاىفنيلاصلاضعبهارف‹قيرزبهلزنموهيلعهللاةراديهشلتقىتح
یدعباریذنفلخینبنامیلسمکیفتکرتدقوكلذكلقتاللاقانتكرتوتيضع
فعضهسفننمملاعلاملعاذالوقيءاملعلاضعبناربكنادعبلوقيناكو

.ىلوكرتينالبقسانلاكرتاولوقلااذهبذخاوىتفيالفلقع
لضفلاوعرولانمزاحهللاهرىلايسولاناريخنبدمارفعجوباممنمو
وباعطقهيفركبنبهللادبعىبالوقهلضفىفكافكورفاولاظحلاىوقتلاو

ةمئاقدالبیفمکنامعمعزناومکلٹموهفنولقممکنامحمعزناکرذعرفعج

ةمتعلاىلصيناىلاءاشعلاريخأتهتداعو٠.كلذكوهفكلاسلاةريثكقاوسالا

هاياوزودجسملاناكراشتفيمثءاشعنودفيضتيبالدجسملايفىدانيف

رذبعفدهناهرابخابیجعنموفرصناالاوهلمليبسنباواقراطدجوناف
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لوقيفعرزلالاحامهلأسةنجلانمهيلعمدقاذاكلذدعبمثهتانجعرزيعارزلا

نالفاياذهامنانجلللاقفائيشدجيملفهعرزىريجرختقولاتافاملفريخب

وهوجرخفاعوجىدالواتوعيوكلعرزانانظتالاقناحيبقمالكبهاقلتو

ملو«١٠اولاقنولهاجلامېبطاخاذاو»یلاعتهلوقدارامالسمالسلوقي

تررمفلخينبناميلسعيبرلاوبالاقسابعلاوبالاق‹هركيامهنمعمسي

ایرتشاواهاذخلاقومهارداہیفةرصجرخافرفعجیابرانمنبدوبعیلاخوانا

.اهدرفهللدمحلالاقانيدغتانلقامكئادغلايقنازبخقوسلانم

نمدحاوهوقتازملاةنوجزونبروطنمنبمالسلادبعباطخلاوبامهنمو
اورهتشانيذلاءابجنلاخايشالادحاوهوسارمالاافمكحاوساسالاةقلحللبتر

ةقلحلااوبترنيحةذمالتلاعمناكليقوليغنزنبديعسحونىلانعذخانم

تحنسثيحصرفلاحالصلاىلاجمىرحتيناكفركبنبهللادبعىلاىلع

ناتدراىلرفيلانيجويدمحموباخيشلاهللاقوةنشنشلاهذههلتفرعىتح

سلجملاىفدوعقلاليطيمالسلادبعناكوةالصللكظقوالكمونعضومفرعا
اولانامنوحلاصلالاناممالسلادبعايلوقيوهظقيافخيشلاهءاجاليلقماناذاف

لقتنامالسلادبعللاقغيراىلاةمونكنمخيشلالحترااملفتاذللاكرتبالا

هنیعينمعهبءانغالبرحلالخدنمكمهتاجاحبسانلاهدصقينمنالىعم

كلذىلاهباجافاكيشوهكالهناكالاوهحارجىیواديوهدفریوهاعریوهدیؤیو

انتکرتهلاولاقارئازهتریشعقافهللاءاشامهدنعثكمفمساقلاىلاةنباهحكناو

تنكالإونيدلانمهايحأناكامىيحتلكوبأناككانعمنكفكيكراتبانسلف

مثانيحماقامثنسحلايلاتدببنيزهوحكنأفمهتبغرباجأفالوؤسمانع
ىلاخيشلاةنباةقرافمةادراوهيفهموقةبغربهللادبعاباربخاوغيراىلاردحنا

دبعوباكلذبربخافهللاءاشناقابلابىفواوقادصلاضعببتيتأدقومساقلا

ايندلاضاوعانماضوعمالسلادبعنمذخاناهللاذاعملاقمساقلاابأهللا

ةأرملاهتأربفكلذهعنقيملفهتكرتوهيلعاهبجواامعيخجهنعلمحتهنادهشاو

¶۳.ةياناقرفلاةروس(١)



سلبارطىلاةتازمتلعحترااملفهنكميملفهدنعمقتناخيشلاهدوارواهسفنب

٠كانهنمجحفهللاءاشامةسوفنلبجبوهماقاو.اوعجرىتحماقاواهعملعحترا

تانبلاريثكناكو.ةهافروشيعلانمدغرىفامنكسونيجرددصقعجراملف

مظع'طحقسلبارطبعقوةئامعبراونيئالثةنسىفو٠نسحلاىلاتنببنيزعم
خيشلاراوجىفنيجردةعلقبةمغرونملجرلزنفارورفىمستواهلهاقرفتو

اهجوزتفاهلعبىلعىمغرولاةنباةروصبنيزتنسحتسافمالسلادبع
نيجردةعلقىلعةجابنصركسعلزنفةيقيرفاىلاهعمعلطوهرادىفهعمنكسو
دحاولجرجورخهيلعاوجرخراصحلامهيلعدتشااسلفاديدشاراصحاهرصاحف
نوجروىلانباةأرماتجرخفةعلقلاىفامحيبتساومهرخانعاولتقفنولتاقي

نهملسوركسعلالهانملجرنهصلخفاهتانباهعموةتازملاايىدانتیهو
نلزيتروونبهبعمسفلاوحالاكلتىأرفمالسلادبععجرو٠فاشكنالانمهللا

هامسدلوةيمغرولانمهلدلوواهرمعفةميظعاضراهوحنمفولجاىلاهباولحتراف
مدقنيحوخيشلاةيرذتلسانتهنمو.متيخيشلادلولاقهبرشباملفاديعس

فساتفقايسلاىفوهوهرارقايندلانمهمايارخاىفهللادبعابادجوغیراىلا

یتحاهررکيلعجوءاعدلابكيلعواذهنعرصقالاقفهقارفىلععزجلارهظاو

الالظًایفتيةرجشادصاقرحلاةدشىفريسينملثمكىلثملوقيلعجف٠ضبق
اهعئابدارأفانافرخةيقيرفابةرمىرتشاليقوايحاضىحضافتعلتقااهلصواملف

قدصتونافرخلانمتعفدف.تاهةجابنصةغلبىهوىراهللاقفنمثلاضبق

ناتسملهاهلأسوسانللميبصغومهربجتلةجابنصقزرنماجرحتاهب
ترضحفاولعففهوهجراوةلبزمهولخدالاقهيفمكحلاامانزلابهسفنىلعرقأنمع
روهظلانمذخأيناهكلالاقمثبطخوناكنامزلاونيتعكراهالصفةعمجلا

ماكحالاضعبذيفنتاوعاطتسااذاناتكلالهاىنعيناتكلانمذخأيالروهظلاو
.ةيقتلامشزوجيالروهظلالهاوكلذمهلف

هسوؤروبهذملامالعادحاهللاهرايركزنبىسومنارمعوبامہنمو

منعیوروخاشملاكرداسابعلاوبالاق‹هتملظولهجلاىجدهبهللاءاضانمو

ةروكذمتاماركهلو‹رانمونيدلاىفربنمهذيمالتنملكلوراثآلاومولعلا

٣۷“



ةعبسلاءاهقفلاهفلأىذلاروهشملاناويدلاخسنىلوتىذلاوهةروهشمتاكربو
مدقتوجونامنبهللادبعوىيارمعوباواذهنارمعوبا‹جامجلاراغب

بابکو‹مامردسنبارباجو«یسوفنلازانرجنبیحیایركزوباو‹امهبفيرعتلا

وهفلاو‹نانبلالضفلنارمعىلاىلابسنو‹نيزوتربحوباو‹حلصمنب
احابصمتراصهدينامانلاىفىأرلیقومظعظحاذناكو‹نايبلاىفمهدحاك

ینتتافٹالٹثىلعتمدندمحموبالاقو.هللانيدابییحیهدينابهلتربعف

لهاةرايزو٠نأشلامظعمالكلاىفبانكوهوتالاهجلاباتكةءارقايندلانم

رمفةوعدلالهالارئازنارمعوبارفاسو‹نارمعىلاسلاجمروضحو‹ةوعدلا
ىلاةجوزةياغلاةرايزىلاانبرسهللاقفناريخنبدمارفعجىيابةيلاطصقب

اهسأرىلعتلعجوءاملاىفاهبايثبتلزنةأرمانعامهتلأساهيلعاملساملفمساقلا

ةيدواةعبسىفموعتءامىفسأرلاةفوشكمتلزنةارماامانارمعوبالاق‹ةرتس
برقاوهفةرتسلانمتركذامناكاذالاقةصخرنملهتلاقمنهجراننم

٤سنوينبدعسباتكنمتظفحكلذكتلاقاميفكباوجاملاقفةمالسلاىلا

ةفوشكمتلصةمأىففلخينبديعسحونوباوليغنزنبديعسحونوبافلتخاو
مهيلععلطذاةرواحلاىفامهفضقنلاابيلعلهةالصلاىفىهوتقتعأفسأرلا

اہنعہالأسمٹاتمملعاوهنمءاجدقامشدحالاقفایرکزنبایسومنارمعوبا

ةالصلاىفىهوقتعلابتملعنارهظالاوسابعلاوبالاقامهدحاقفاويامباجاف

٤نسحليصفتاذهوةداعاالفملعتملناوةداعالاايلعفكلذكاهتالصتمتاف

عورفلانمةلاسمنينامثملعتكةيبرعلانمفرحملعتناهنعدمحموباىورو

هيفنکیملدلبىلااباتكلمحنموةنسنيتسةدابعكعورفلانمةلأسمملعتو

املعوةرهشوافيرعتهافكوراغلالهاىلعاقيقدلمحفلابقدصتاغنأكف
بحاصرضحمبكلذناكومهاعدتسااملفافايضافاضاهناركذو‹احالصو

لاقهيلعلافعتتمافنارباجهيلابغرفتغارزتنباةفيلخبفرعيهل

دعقاواميبحصااماةرافكلاكيلعتبجودقرباجلاقمببحصاالىلاهللاملعي

اذهسابعلاوبالاقالمانوكيناملعيالاميفتحهنالىوارلالاق

.مسقلاظافلانمائيشركذيملهنالديدشت

۔٤۷



نموراغلاباحصاةلمجنمناكوىسوفنلازانرجنبیحیایرکزوبامہنمو
ارئازةبرجلخدفسلبارطزانرجنبايركزوبامدقعيبرلاوبا.ناويدلاىففلا
اميفةصخرلابباجافايركزىلانبايركزمهيفوهنوتفتسيسانلاهيلععمتجاف
لاقفضرالاكخرلاوسمشلاهيقنتنااهريغورصحلاكضرالاتتبناامولمع
سیلهنابایرکزهدرفلمعلاهيلعلبزانرجنبالاق.لمعهيلعسیلاذهایرکز
حيحصنوداقنيالخايشالادالواناسانلالوقيىذلازانرجنبالاقلمعهيلع
متناومکنیداوقرافتاللنيیصخرملاوكاياهدالوالباجتسملاةبقعلاقايركزلاق

.نورعشتال

هدافتساوهبلمعوملعلاملعتاماحلصمنببابکونیزوتربحوبامہنمو
جامجلاراغلهانمامنامدقتونيدلاامهبهللاروننمثو‹هدافاوخايشألانم

مدقتاکوحلاصیاولیناورمعیبانامزیفامواہنممظعاةرھشالو
.فيرعتلا

اياوزمزالنممناكوهللاهجرىتازملالالمنباريصبلاليعاماوبامهنمو
ىنبنملودبمىنببردبرزوتةنيدمبهملعتودئاوفلاومولعلاءانتجالدجاسللا
باتکتملعتلاقهنالیعامسایبانعنسکامدمحموبایورنیساو

عجردقولاق‹ادوسانأضسأرتلكاورانيدتعمجو‹رزوتب

هلمميتيرئافتیمابدارقلاقلعتاذااذهیرفسیفتدفتسادقللاقرفسنم

ةربقملانقبسناقيرطلاوراغلاوةربقلاىفراجشالانمتبنامو.لسغالاو

ىنجالوراغلالوخدالواهكولسزوجيالىاةربقمللمكحلافالاومفمكحلاف
نمترمغىبةيدكىلعزاجفارئازجرخو.مكحلابعطقيدارقلاوةرجشلا
ملظلاوداسفلااورهظااموقابنالعاتمالالكعنتمافتابلاىفهوبغرفغيرا

رکانملاباونلعاوملاظملااورهظاموقدنعتيبملالحياللاق‹نوحلاصموقاہيفو

دامجمبلزنفاريسيالاثبليملومهزاجف.نونعذيالوقحللنوداقنيالو

ةبرجبسيمخلاقوسبوهوروسموباءاريمدتمهرمدومهالجافركسعب
یلاہدلودرلجرنعوهبهذمیلااهدرففلاخلجرلهتیلویطعالجرنع

٥۷.



هباجأفمارحلااهمعطينملهتيلوجوزنموهفالخىلاهدرفهملعيبدؤُم

.عيمجلاكلهلبنكلهواوكلهمهنأبليعامسإوبأ
باجتسماعروالاعناكهللاههرىدمللاريمالانبهللادبعدمحموبامهنمو

ةعمويىفخوبطممحلهعموحونامنبهللادبعدمحمابارازرثالاىفوءاعدلا

ركذ.هيلعرورسلالخداونمؤملابلقةقفاولرطفافامئاصهافلأفرهظلادعب

امویمحللاقومهرذحيوةئالظعيناكدمحماباناعيبرلاىلانعسابعلاوبا

وبالاق‹حلاطلابنذبحلاصلاكلبصصختةحرلاومعيطخسلاحلاصوبالاق

هتدصقفهلزنمىفهدجاملفريمالانبهللادبعةرايزلتئجعيبرلاوبالاقسابعلا

ىناراملفردنالافارطامضيوهوهءادرحرطفوصةبجىفهباذافردنالاىف

لهوهلتلق.ءاسكلاحارطاىفءاساهنأكرذتعيلبقامثىنحفاصفهاسكسبل

لمعلانسحينمنيأنكلومعنلاقلالحلابلمعلاوهسيلأسأبنمكلذيف
ردنالاىلاعرزلالقنيلاقلمعيفيكتلقحلاصوباكلذسحميامنإلالحلاب
اذكولحريمثهيلصيناكامىلصوهتقانخانىحضلاتقوناكاذافهتقانىلع

ىلاهجوعيبرلاوبالاقسابعلاوبالاقةرخآلالمعبرضيالناكاذالمعلا
هللادبعاہبیتآولکاملانمافرطهبیرتشانایلرماوائیشیسومنبنامیلس

املفیتبادبموقيامءالكلانميقيرطنمتلحوتلعففاهلكأيريمالانب
فلعيلاقفلعلاداتعيرامعبوهامتلقناميلسةباداوفلعاهدالواللاقتلصو

دبععمىتصقتناكاذکكهلاقهماعطنممهافيضلاةبادفلعنافدبالو

هدالواللاقاہیفکيامءالكلانمافتعمجةبادىلعةرمهتئج‹جونامنبهللا

كلذنمدبالوفلعيلباللاقفلعيرامحبوهامتلقهللادبعةباداوفلعا

ءادوسةمأنمهماتناكوهماعطانمنوهاهللادبعايفيضلاةبادفلعناف

نوزعهمااخیشهرافساضعبىفبحصهنارکهنولىلعابلاغكلذناكو

اضرعمنوزعلاقولعفيملفلاوحالاضعببنوزعهفلكقيرطلاضعببناكاملف
ةقرفلاعقتادمحموبالاقسيلتنمهفارطاتناكجاييدنمدبعلاناكولهداوسب

|.ىقتاعىلعبكرافلاعتلاقمعنلاقدبالو

آ۳



اصئاغانطفایکذاعروناکهللاهرنیمونبیحیایرکزوبامہنمو
اميفدمحمنبهللادبعدمحموبالاقاهلكشمنعاطغللافشاكمولعلاراحبىف

ىلعايكيفتكلهرعهلوقىنعمامایركزىبالتلقسابعلاوباهنعیور
ةعيشلاهيفتلاقمالسلاهيلعقدصلاق(طرفملاكضغبموطرفملاكبحناتنف

ةيرفصلاتلاقومهضعبلاقىتحمالسلاهيلعىسيعىفىراصنلالوقب
لاق٠كرشمهناورئابكلالعفهنااولاقوكرشةريبكلكواكرشةيصعملكنا
نععيبرلاراثاىبازعهيفارقيولجاىفسلجمىفانكدمحموبالاقسابعلاوبا

هأرقيامةيربربلابرسفاوةرفصنبكلملادبعهرفصىلاةياوررباجنعمامض
الكلاملاقفىلصيدجسملانمةيوازىفايركزوباودنسلاركذلضرعتاالو
ةرفصىلاةياورباتكلااذهورسفامثهتدعاادنسأرقاملكناكفكتمئاركذت

لاقةلكشمنعنسكامتلأساذادمحموبالاقعيبرلانعةرفصنبكلمادبع
یفخویشلاتعمتجادمحموبالاقایرکزوباتالکشملابحاصأيىتحانعد

اباتكنوُأرقياوناكولاونيتةعامجنيباوحلصيلليوطلانبلوكنيخيشلادجسم

راحكلناكولبرلاقفرامهلویسوماندیسنامزیفلجرةصقبهيفاورمو

لقعغلبمكلذىسومىلاهللایحوافیسومهبمهفهعمهتطبرویراهعمهتفلعل
بويانوبتاعيخويشلالعجولاونيتبكلذرثاباوعمتجاوىسومهكرتفىدبع

ريخىنعيةنجلامهبءيلتمتنيذلاهلبلامكنعاوكرتاايركزوبالاقاوجنب
هنوبتاعياولازامفاونباینعيهتسایکبةزرخلابقثينباولغتشاورامحلابحاص
عضومدنعدجسملاىلصمىفردقلاةليلايركزوباىأرو‹اوحلطصاوباتىتح
ةلبقرادجىلااقصلمابارحماونبفولكادجسمىلبقلاطئاحلايلبىذلابارحلا

هنبالیوقتلالحتنينمتالجرناركذو‹ةكربلابفورعموهوهرادىفىلصلملا
هوسبحفعفدلابهيلعاومكحفايركزوبامہیفوىلاهاعدفهلطامفنيدهيلع

مکحایرکزوبالاقنجسیامىلعلاقفلبقافنسكامعمسفةطخلاىلاهوجرخاو
واهيلعامیضقيىتحجرخيالواهبمكحاواذهاهبمكحوهللادبعوبااهب
مکیحیهيلعامیضقيىتحجرخيالواهبىتسبلادمحملاقحوناباهنباهحرسي

.انوهىشميىنعيابيلعهيشمسحتالوضرالاىذؤيالاذه

۷۷.



هللاعسونموناكهللاههرىسوفنلاناميلسنبدمحمهللادبعوبامهنمو
ةرثكهدنعتناكبلقلاةواخسوسفنلاةحامسوىقتلاولاملاوملعلاةرثكىفهيلع

مشىرتشاءاتشلالبقااذافهلامصلاخنممهيسكيومهمعطيومهملعيذيمالتلا
ىرخالارخداوفخياممحلىرتشافيصلالبقأاذاوءفدايفةديدجةيسكا

نبميهاربانعورمعىلانعسابعلاوبا‹هباهارتشاىذلانمثلاباهعابامبرو
ىلاهبحصاناامويهللادبعوباىناعدلاقالاصاخيشناكوىفزنزلازومري

ريناندةرشعبلاقمكبتلقفابلغتعاضقوسلاىلعةفرشمةنوتيزعيبيلقوسلا

ذيمالتلاوةبازعلاىلعنمثلاقرفانعجراملفارانيدنيعبراباهعاباهمواساملف
دازاملعجفهاونواهبعيبلابهسفنتباطىتلاةرشعلاكسمأفريناندةتسىلاطعاو

ةدايزلالاقنمءاملعلانملاقسابعلااباكلذنعتلأسفورمعوبالاقهلل

ةأرلاوبلكلاوسرفلاىراناديرااللوقيناكوليجنسحهلعفىذلاوءارقفلل
ىشفتةأرملاوعوريبلكلاوةلبزمهتحتوةنحطمهسأرىفسرفلاودعتيبىفالا
اذاىفابآةداعناهباحصاللاقوحوراذطقكلميلليقورتسلاكتهتورسلا

فوجوزفكلذميأراذافايندلاقارفبنذّؤتمهتنسلأىفةسبحاوربك

سابعلاوبالاق.هللاهرفوتىتحهضرمبتماقةأرماهوجوزهنمكلذاوأراملف

اذكو«›«كةيآلا..مكنمىمايالااوحكناوإلهلوقلقحلاوهولضفاجوزتلا
جوزتلاوملعللغرفتلاوةرضملانمهيلعدرتامىشخناالاناويلاباستكإ

ابزاعتامنم)مالسلاهيلعهلوقلوهتجوزريغهيلعفشكتيناةيشخضرماىف
راصفدجيالداکیتحربصوةشيعملاءوسدباكيهبلطتىفناكدقو(اناطيشتام

جرخناكوركذاميفناتفورعمناترجشامهواسرلاوفطقلالبةطقللالكأي

الاهيلعسيلونالجراولخدفقيرطلاىفذخافةسوفننمناليدبانمهلهانم

تاماركللةبلطلاعبتيناكفناضمرفداصوادحافرعيملودحاهفرعيملوقرخ

مدعوهتئيهوهسابللاراكنارادلابحاصهدرةبلطلاتلخداذافمفعنصتىتلا

املفعبصالاهيفخوسيوهسأرمروىتحدربلاوعوجلاسابلهيلععمتجافهتفرعم
سانلاردتباوهللاىلعلكوتودجسملاىفهسفنسبحوربصلاىلاعجركلذىأر

 

٢۳رونلاةروس()
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مزالهدجوولمحينمدجيملفهنبادحاولسراولمحلارثكومهنولمحيةبلطلا
ىبازعبسيلالجرالادجامللاقفهيباىلاعجرفكتيغببتسللاقفهاعدفشارفلا

جرفلانمهبهللاىضقاموهبتئالاقمئاصلاراطفاىفهتبغرنموعجطضادق

هاباربخافدلولاعجرفهتوصفعضدقوبلطتنمتسللاقهاعدوهيلاعجرف

اهعفرةمقللوأفهديلسغاملفهسفنبهرادىلاهبلجفهيلاماقفهعانتماوهتلاحب

ههرکيلجرلالعجفءاوحلاىلارهظىتحتيبلافقسقشرونهنمجرخهيفىلا
ىلاالوأنمهتصقبهثدحفاللاقفيرعكللههللاقعبشىتحلكألاىلع

همرکأوهنيحنمةاسكهاطعأفجاتيامعيمجبهللفكتوكفيرعانألاقاهرخآ

.امولظملتقمثهریغنالجراوبدصقيالراصىتحهللادبعيأةكرببهللا

حاصنلاوظاعولاىفدعيسابعلاوبالاقىفزنزلانّسادكْصَملوديموبامهنمو

ىفةباصالاولاثمالاومكحلاهنعىكحتوحالفلاليبسىلانيدشرملانيعادلاو

بتکایرکزییانبسنويمساقلاابانارفعجنبیحیرکذلاقلاعفالاولاوقالا
‹ملسوهلاودمحمانديسىلعهللاىلصمحرلانمحرلاهللامسب»لوديمىلاىلا

ناکايآمٹکايفمکلبقامىلااوعلطراكنلانمةعامجنابتعمسىنا:دعباما

ىصويناجاتحيالنمتتنأوةمالاعدحخاموقلانافةفايضللولومكضرااودري

مدقویراجیمافلخیونسكامدمحمابافاضاوهلدحامدنعفقوف«..مالسلاو

هعمملسیوهسفنیفملسينمتامدقفالكلاقفةلماكةفايضاليمجاماعطامحل

نيركشلانارتقاىلعهللادمحو‹اركشامارنيحوهركشوهعينصاركشفهريغ
سيلباىلعتعقوامهلثبفيضملاهلباقوركشودمحناففيضلاعمةنعللاليقو
.ةيربربلابظعاومومالكهلوىلعتعقوالاو

نمتسابعلاوبالاقهللاامهرمامضهنباوىتازملاديزيىسوموبا

لضافانمناكو.قيرطجمناحالصلاىفكلسوقيثولبحبعورفلاىفكسمت
ىبانعسابعلاوباخيشلاركذ.ريسلاورثالاهنعذخانمورزخىلاذيمالت

ةتازمتعجتنافطحقوةدشوةنسابتباصاةيقيرفادالبنامهاربانبلاصحون

هيفمهاجبهوملعاوامامضخيشلااودصقو‹ءضرقلاونيدلابرانوراتميسباق
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لمحتيونيدتسينابعوجلانمهيفمهاممهذقنينااودارأولالاةدشنم
معنلاقفرعتلهتنأولاقاللاقدحامهفرعيلهفلاقفهدلاورواشفمنع

حونوبالاقفلعففدهاجفهيفمهابمهذقنتستناكيلعضرفلاهجوتلاق

ههاببمريتنمليقوهلاملضفنعلاسياکههاجلضفنعِءرملالاسيليق
هتمعنبمهصختساهقلخنمهوجوهلل):مالسلاهيلعهنعو‹هلاوزلضرعتدقف
(یقبامیضقواوضقاورسيااملفمهريغىلااهدباہباولخباذافهقلخاهولذبام

رکذظفحالنقتمظفحلاريزغناك‹نولهسنبفسويبوقعيوبامهنمو
ىنلاسوتعجرفنالجراوىلاةرمتاذتلصولاقهنامساقلاىلانببوقعي
رظنالاقارضاحنيزمناکوالتلقبوقعياباتيأرلهركبنبهللادبعوبا

كلذىلعمظعفبوقعيابارزيملونالجراوىلارفاسيىذلااذهىلانيزماي

فبيصابوقعياباناوهلاحبهتربخافتعجرفهلارئازنالجراوىلاتعجرو
بسنينموخياشملاافعمتجافنالجراوىفتلزنةعينشةلأسمناكلذوهناسل

دحاولكتأافنالجراهجيوزتىعداةأرماىهومهتداعكلذوىأرلاوملعلاىلا
امہلعتمرحبوقعيوبالاق.ةلاسملااوددارتفهاوعدةحصىلعةنيببامهم

لجرلاقو‹ةرخالالاجرللحتفبوتتناالاةرخالاوايندلالاجرىلعواعم
نعهناسلسبتحافنيعلابهباصافنالصفلاتقرتفاولحفلاجاهنيرجايینبنم

بوياهنبارمأينادارااذاىتحدحالكعمةسايسلاوقفرلاريثكناكو.مالكلا

الردابببوياناکوهرمأاذاهمالكللميملناقعيالكلةراشأهيلاراشأرمأب

فلتخاو٠بويأكنبالاوبوقعيىبأكبألا‹لثملاامهببرضفمهف
ملسمواهللادنعیدنعملسموههالوتتنللاقياميفركبنبهللادبعوباووه
ةلأسمهذهوكلذلقحتسمىدنعهناهللاملعيهللادبعوبالاقىدنعهللادنع
سابعلاوبالاق‹ةرخآلاوايندلالاجرىلعمرحتةأرملاىفهلوقوطسبىلاجاتحت

ناحاكنلاخسفالاوهبتيضراذالواللىهفالاوةينازاهنالاهبالخداذا

.رخالابضرتملناهبتیضرنملیهواہبضرتملواخراتلالھج



الاعناکلمتنارمعوباوحونوباوعيبرلاوبایوروىايسولاىلمتمهنمو
رفاسوةيدابلاىلارمتابراجتلارفاسوروصقلالهانموهوهرمعلواىفالقم
ةلفاقلامعطتسافلقنلافالتخالةداسوواةوالعواهقتاعىلعرمتدوزمبمهعم

كمامانالاقةكربلاوءاملابهلاعدفعبشىتحىلمتهمعطاوهباوأبعيملفنيكسم

ةلفاقلاتلزنومهلصوىتحلزنيملفمهلصتىتحلزىتالفعوجلامهكرداموق
رمتباعاصعابليقوتغمنوهتداسوىفهللاكرابودارأفيكملعابفمهنود

رقوبعابدقوالاةلفاقلاهتتأامفروسكلاوتماصلاذخأيومهاردنمعاصب
الاومااہبعمجوتکمداتیلارفاسیلعجوهلواحءيشلکیفهلكروبفلاملج
اہیلعابوتکمرانیدةئامسقهيفسیکلکاسیکرشعةتسةنسلكثعييناكو
ینایسولایماحلانوراهدلاونیردسنبیسومنارمعیبایاهللالامهللالام

لمتهبتاكو.اونغتسادقوريثككلاموءالقاكءايلواثعبتالاهيلالسرافاهقرفي

لاستالورزخوبالاقاذكهطعافةوعدلالهانمةريبكهلملعتملنملك

دیعسحونوباهنبالیقویلودملاتيوكصمتنبفلخيهيلالصوو.ادحااهنع
ناكوارانيدهاطعأفاللاقفكبقعوكينغاهللالامذخأاتتنكناهللاقف

.هللالامدحاولكىلعبوتكمةمومنمسايكلاةرثكنمىأرامعثدحي

تامهنامدقتوفلخينبناميلسلاختازلارانمنبدوبعخيشلامہنمو

تناهللاقوجونامنبهللادبعدمحمىلاىلاهريسممدقتوقيرزهلزنمباديهش

هنیدردابفجرخفهرېتنافنیدلاینبکرلاقكلاحامودوبعايىسفنىفمظع

دوبعیلاخواناتررمفلخینبنامیلسعيبرلاوبالاق‹اديهشكلذرثالتقمث
یرتشنمهاردةرصاناطعافناريخنبدمارفعجىلاىلعةرمتاذرامنب

دوبعخيشلاوهسيلوهللدمحلالاقانيدغتهلالققوسلانمابيطاماعطاب

.ملعاهللاوىدنعرهاظلاهريغواتازلاينيزكلا
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ىفصلاهعبنمنمملعلاذخاهللاهحرتازلافلخينبناميلسعيبرلاويامهنمو

فيلاتلانمهلومولعلاىفةياغناكوركبنبدمحمهللادبعىلاءيلملاهندعمو

اقلخدافاو‹ءارقالاىفهرمعةيقبوةءارقلاىفهبابشىنفا(لوصالاىففحتللا)

ةبازعةعامجناورمعوباركذسابعلاوبالاق‹قافآلاىفهملعرهتشاواريثك

لاقةيبهولاقوقعرذحاهلاولاقىلعوباهمااهمدقممهاذافةرطباوزاتجا

اوفداصةعمججمويناكوةبرجاولصواملفءازهتساىلعاوعدينامميلااوبغرامح

مهوحفاصومهيلعاوملسفعيبرلاوبامهيفوةذمالتلاعمايلااولبقادقخويشلا
ةمعنتبلساةملكبرعيبرلاوبالاقهئازبهتساوهلوقوىلعىلالعفبمهوربخاو
باصافعيبرلاوبامتخوءاعدلااورادأوهوعبتفاعدوعيبرلاوباًادتباواوعمتجاف

خيشلاىنلتقلوقيوعجولاةدشنمحيصيلعجوعجوةعاسلاكلتىفنوعلملا

دبعوباتامالو‹عيبرلاىلاةوعدهلطمتملوتامىتحعيبرلااباىنعيروعالا

كسماهدلاوتومهغلباملفعيبرلاىبادنعهنباسابعلاوباناكركبنبدمحمهللا

جرحالوكسماعيبرلاوباهللاقةثرولالاماهنالةقفنلانمىقباملكانع

هدنعنمانعجرهذيمالتنمدحاوريغنعو‹امكنيبةلادعلاهمزلتالوكيلع
انفقوفنينوتنويعقوفىذلاىلصملاىلاانعيشفةئامعبراونيعبسودحاوماع
مكهوجوبايندلااولبقتستنأكايأفمكلزانممعلصواذإلاقانصوأانلقعادولل

رومأوكايأوركذلاسلاحيظفحوروازتلاوةحيصنلاوةفلألابمكيلعومكنرغتالث
عولطلااندرأاولاقو‹مكتوعدلهأنممكيلعدرينميفريصقتلاوكايأوسانلا
اباالوعيبرلااباكلذقفاويملفتلسومتنمبتكلاةساردمسربرمدلبجىلا
يلعمناومکیلاهاىلامتعجرنالاقوییحیوباانعیشفرکبیبانبایرکزیی
لاقوملعلابلطىفبيغرتوضيرحتاذهوادمعمالسالاكرتنمكفةلاحلاهذه

لاقفعيبرلااباربخلاغلبفاعرذقاضفتلبقلاقىتخاكتجوزرخاللهتبلطدحا

خالاناكناسابعلاوبالاق.هتزاجاولوكيلعءىشالوحاكنكيلعدقعنيل
لاقودقعلابرقبناكاذامزلتلبقوهتزاجانافالاوفالخالبدقعنااليكو

ركذسابعلاوبالاق‹لبقىلوعمدقعوااضرلامدعابنمملععيبرلاابالعل

اطخافةلأسمنعلأسردينبدمحمبوقعياباناةفيلخنبناثعورمعوبا
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ناكو‹اهبملعلاانيلعسيلوضئازفلابلمعلاانيلعلاقهناكلذوباوجلاىف

ديزيلاقفسلجمافلخفلخينبناميلسعيبرلاوباوىغاوزلافلخنبديزي
اذالاقاہیفرکبنبهللادبعنعتذخایذلاامنامیلساییغاوزلافلخنب

هباوجو‹لدعوضرفهناوباوثلاهلعفىفهلناوهبملعلامزلءىشلعفمزل
هللاءاشناباوصلاوهوانباوجامهباوجوًاطخوهوراكنلاباوجةلأسملاىف

نيزمكغيرادالببخايشالاهتافوغلبفةئامعبراونيعبسودحاماعهللاهمرىفوتو

مهنوزعيىحاونلاكلتنايعاميلاعمتجافهللادبعىلانبفسويونسكامو

هللا2افعاوفكبوقعيوبالاق‹ليوطلاليوعلااومزالدقوتاہيهو
خايشالانمهريغنعوهنعمتذخاامكسهامكيلعوائيشمكنعىنغيالاذهناف

رذحالاقفارانیدهعدوانيحهتنامألمهاربانبامهاربابحاصکااونوکو

.هینیعىلاةراشاعقيالوناتاهعقتلاقطقسينا

هللادبعنبنيزمهللادبعوباوريخلانبنسكامدمحموباناخيشلامهنمو
‹لزاونلاىفنيدوصقمنيحلاصنيلضافنيلماعنيلاعاناكهللاامهرىٹايسولا

نعهتلاسنيزمدنعنمتئجلاقاوجنبنساجنايىلعلخدسابعلاوبالاق
لاقنالجراویرقنمىبتقلعتدقواہنمضالخلافيكىتمذبتقلعتةعابت

اهنابكلدهشينمدبتالاق.التلق؟امبحاصلاق‹معنتلق؟ةيرقلافرعتا

نرديووبافلختساو.كعضومباهبقدصتلاقالتلق؟ةنالفنبانالفل

ةيصولاهنمذفنيلعجوهعابفهلامرايخىلادمعفهتيصوىلعنيزمىسانطفلا
ءالؤملونيزمايكلاملاقفهللادبعىباىلاهتانبونرديوىلاةجوزتكشف

خيشلااماو.هللاىفىخاةبقروىتبقركاكفبتلغتشاامناونهبلغتشالاق

ىلاهماتءاجفمایاةعبسليقوماوعأةعبسنموهوهرصبببيصادقفنسكام
دیفتسیسهنافبتکملاىفهيدرافتلاقفاہنباباصاامباهتملعافسيدابنبزعملاما
انيقلتنارقلاظفحو٠تلعففهئاكذوهمهفوهنهذروضحوهركفةدحنمهتأرام

ذيملتبجناویکذاناکفةبرجبنالسيودمحمىلاةقلحرضحفتقوعرساىف

هنماوغتباوخيشلاىلاةبلطلاهاكشفبضغلاعيرسجازملاداحهناالااهرضح
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نبناميلسخيشلاووهىخوتوريخلاومهفلانمهيفسرفتالىبافهدرطينا
اذاطقسلاامويًارقواقداصتوظفحينيحهدريوباتكلاهيلعارقيناكوفلخي

وباًارقفنفكلاوتاراوملاالاننسلانمهللعجيالنسكاملاقةقلخلاماتناك

تقورضحفابضاغتىتحةلأسمىلعاموياعزانتو‹تاومالاننسهللعجيعيبرلا

هبلطفءىشهسفنیفعقوهنانظفعيبرلايلابوثبىلصينسكامناكوةالصلا
ناطلسزعملاةجوزفسويماتقدصتوءىشىسفنىفثدحيمللصلاقىلصينا

ةعيشلانيبواننيبلههيقفلئسنسكامنعو‹ءابولاماعنفكفلانيتسةيقيرفا
هتجردتلعوهقفتاملف.معنفليضفتلابلاقنموالفليطعتلابلاقنملاقةثراوم

ولجانمیراوهلادوادنبزعلاوباامویهاتافجوزتواہنمجحفنالجراولزت
لحترافابصلاحيراومستقاتماذافةوعدلالهاتاقدصكدالوالكأتدعقالاقف
مدعباضيرعتكبتككدالواعابتماذالاقفزعلاوباهيلعزاجفغیرالزنو

طئاحيفقيرطلانمائيشهدالوادازناهجرحتنمو‹ابدؤممفذختاف

ىلعبرعلاتراغوهومدهفهبحروقيرطلاطسوعمهمدهبرمأفهونبباب

نبالاقفاوذخااماودريناهللابمهاسفنسكامخيشلامهعبتونالجراوءاما

اهناخيشلالاقفمحلناطيشلااهنيزةدحاوالااهودرفىبازعلالاؤساوبيجارابلب

قالطلابفلحياللاققالطلاباولاقمعنلاقفلعحتااولاقمعنلاقةقيرعاولاقةرح
٠یذخفلاقةقيرعبولاقىمألاقةرحابىنعتامةبلطلاهللاق‹اهودرفملسم

ىنكشيلنارمعنبمالسلادبعوىنيغلزلاىسومنبناميلسواناتمدقاللاق

اہنمانیستکافسلبارطانلخدجحانمرشعینٹایفمھاربانبایسیعنبدمحمو
خيشلالاقىتحكلذاوركشوانلعفاونسحتسافاهبةبرجانلخدمثةنسحةوسك
اوهابمہنالهرکشیدؤنناقیطنالابمکتروزیفانومتلماعایرکزیبانبایرکز
ةلتاقمتعقوو٠جحلانممهمدقمدنعةرايزلابمهرثأتوراكنلانمنيفلاخمامهب

اوردغمہنالنیناٹوحننتيتسنمتامنساجنايوةنالغونيبونتيتسىنبنيب
ددعلاكلذتومدعبمهسفنامهلالقتسالةيوشحلابهذمىلاعوجرلااوداراف
ماقاوتلازیتحلازامفةرهاظفالخلامالعاايفدجوفنسكامميلالحتراف

برهابرهانسکامايهللوقيافتاهعمسهناكلذولحترامثماوعاةثالثاهب
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لقتنااملفاهقورعبةنتفلاتنكمتاذاةآرجلانمريخنبجلافنامزلاباطثيحىلا

ضعبمحلنذاوةصرفلااوزهتناوادجسماونينافالخلالهانمكانهنممزع

.یریزنبفسويوبامهعنموءافعضلا

هلوقلیغصیوهلعفبیدتقینمناکوجاجحلاىلانبیسیعیسوموبامہنمو
لکأيانهاهدعقادوادنبزعلاوباهللاقالريخلانبنسکامخيشلاناركذو

ةيعاونذاهمالكتعمسفابصلاحراومستقاتماذافةوعدلالهافعتكدالوا

هلنذأيلجاحلاىبانبىسيعخيشلاهللاىفهيخاىلاردابلاقتنالاىلعمزعف

مظعاوهاميفلحلالسالاقلاقتنالانمداراامهللاقاملفلحىفهلعجيو

لاقتنالاىفهلنذأيملولحىفىنلعجاكلوقىفةعورلانمىلعتلخدااموهو

دبالوقفاوفلعفافكلذدعبلاقتنالادارااذافهنفديوهنفكيوهلسغيوتوميىتح

هبیصواامهنمیلوتفخيشلاتومبهللاىضقىتحماقوهنمسهلااملاغتمال

.رابخاهلولقتنا

ناميلسوباونسكامرصعىفناكىرمدلاهللادبعدمحموباخيشلامهمو
سریلعنيجتینبلةراغتراغعيبرلاوبالاقسابعلاوبالاقامهريغودواد

ىسیعوىليليولاسابعلاوباونسكاماهرثاىفجرخفمهمنغتقاسفغيراىداو
منغلااودرتسافمميلاهادنعالامهوكرديملفىرمدلاهللادبعونسكوورينب
مہترواشنادعباماعطمشةطبارمةزوجعتجاعفعوجلامهکرداومهدازدفنف

ملساملكفىلصيسابعلالاؤسلايفتذخأبرغملااولصاملفالاونذأف

اهوبصغقاللااهموقلاومأةاكزممتلاسىتحاولعفيملفزوجعلااودرطالاق

سابعلاوبالاقانعىدعباةمومذملاةلاحلاهذهىلعتنأواولاقفاهنوطعيمناف

يفانلمعصخرنأخايشاللنيجتونبتلاقمكنعزوجعلااودعبامكللوقااذهل

منذأنافمارحاهلكانجاوزاواندالواوانلاومانمومكبهذمىلاانعجرثالث

.عمجاكلذيفصخرينمدجناولاقانبهذميفكلذدجنالاولاقايلعمقنناالل

۔۸



ةيقيرفانكسيوابتكفلاورابكلاءاملعلانمناكودلاخيلانبدمحممهنمو

اهلبقاملفدلاخيبانبدمحمعضونماباتكرشعانثاىلعتضرعف‹لحاسلاب

ىلعدریناکوةوعدلالهانمهنایدنعتبثوتلأسمثةواتسمنمهناهبانظ

.هيلعهللاةهحرباهولادبعةمامأركنانمىلعونيفلاخلا

.ءاهقفلادحاينالجرإولافسوييبلنبدوادناميلسوياخيشلاممنمو

:سابعلاوبالاق.داسیتحمدخودافافدافتسانيروهشلملانيروكذملا

نبليغنزقيرطلاباوقلفةمونتىلااوهجوتةبازعلاخويشنمةعامجنااوركذ

وباعجرفهتقورخآىلعهتکرتلاقلجرنعهولأسفحونىاخيشلانبحون
ىركبنبهللادبعوبالاقفانيدهيلعلجرللنالعمامهيلعقشوناميلس

هصصاقفكيلعهلامرادقمكلتبهودقوكيلعهلىذلانمرثكانيدهيلع

ركبنبهللادبعوباناكوهللادبعىلالئاضفنمهذهولعففكيلعاميفكلذب

ىلاىلاهذيمالتبعلطهتعيضثرحنمغرفوءاتشلالبقااذاهردقةلالجعم

نملجرءاجو.هتعيضقتأيفضوعبلايصعمسيىتحهيلعنوأرقيناميلس
هکردتالنأامأوهکردتنأاماهباللاقنامیلسيبالاحنعهلأسفنالجراو

وهوتاقبطلاباتكىفاذكىفوتىتحهدنعماقافهتقورخاىلعهدجوفىضمف

هللادبعابانالنسكامدمحموباكلذلبفلؤملانمامإوحنسانلانمامإوهس
یباىلاهتقلحبلقتنيیذلاوهنسکامدمحماباناومدقتدقونيعبراماعتام

مهوخاشملاهربخغلبوةئامعبراونيتسونينثاماعتامناميلسوباوناميلس
فلخينبناميلسعيبرلاياخيشلالزنمىلاتفزنزنمٺوردحتمكاذنا

فسوينبمهارباوروصنمنبىلعمهنمىلعىنبةعلقىلاخاشملاهعيشفتلسومتب
نبمهارباهازعفنامیلسیبایفهوزعينالبقخيشلاةقرافماوهرکوامشریغو

‹هوعداوةيزعتلاقحاوضقاملفسرفلانعلزنعماملفبكاروهوفسوي
اورباکواورباصواوربصامومهبقانمومهلئاضفوىضمنمريسثدحيذخاو
مهاربایبانبمهاربامالاىهاروبرغملانمانراثآتضقنالاقاودباکو

ليللامايقوءاعدلابمكيلعةبازعلللقلاقومعنلاقخيشايترفظكلعلهللاق

.فورعلاو
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ركذناميلسوباخيشلاهللاهجرنسحلاىلانبسنويمساقلاوبامهنمو

رمالامهايعاالمهيأرقفتافةميظعةرضماهلهأبرضأفولجأىفعقوءابولانا

مساقلاوبامهبىلصاملفةعمجلاوسيمخلاوءاعبرالااوماصفهللاىلااوبغرينا

ءاعدلاةباجاوةكربلابروهشموهوةربقلابارحمىلااوجرخرصعلاسنوي
هللااعدومساقلاوبامهبلصفبرغملارضحفملظلاعزنوفورعملاباوعوطتف

زيزعلاهللاةردقبدوجوالورثاهلحبصيملفهللابغروءابولامہنععفرينا
ةتازمنايتفنم.لاطصقبنمىلابتكهناهنعركذسابعلاوبالاق‹مكحلا

یعرهوعرافنوعةاممتدجواذافتايركبمكجئاوحاولعجافلعبامااهتذمالتو

داهتجالاوةءارقللاوطشنيناىنعيءامللنايرلاجمهوجمتالومنغلانمءامنلا
.بلطتلاىف

تاباجتسملاتاوعدلاوذىنيفلزلاىسومنبناميلسعيبرلاوباخيشلامهمو
نمىلاناسحالابحمستلىسفننالاقهناهنعىیکحيو٠.تاعباتتلاتاماركلاو

هناهجرحتةدشوهعروةرثكنموىلانسحانمىلاحمستامرثكاىلاءاسا

نمدحاتاماذانالجراولهاةداعنمناركذواهمأقراففهتنباجرفرصبا

نونضمتنمقداصلالاصتامفهتزانجنورضحيىرقلارئاسىلااوثعبمهئالضف

بابىلعاوسلجفسانلابةنوحشمهراداودجوفاومدقفسوطمابنيتىلااولسراف
هنعريصقهيلعقيضبابلااذافهتايأمريناهللادارافشعنلابءىجفرادلا

مهجورخعمجرخفيكاوملعيملوبابلاعمشعنلااوجرخافتيمااوزهجف
ةعلقلانمءاجرعلانبناميلسنبدمحموبادروو‹ىلاعتهللاةكرببةفلكريغنم

عدافةعلقلاشيجىفهدلوونسحلانبهللادبعتكرتىنالاقفعيبرلاىلاىلع

لاقئناكفاكلهدقفامشاماوامشريغىفنكلاقفهللااعدفامهكلناهللا

دقفمهاماومهریغىلععداهللاقرفاسینبىلعوعدينسكامخيشلاعمو

تقوهبقرافهفرعتناتدرااذانولوقيةبازعلاناكوكلذكرمالاناكفاوكلها

هللانأركذو‹فورعمبسأرلكىلععوطتيهناىنعيفورعملالمعبعوطتلا
روهشملاناكوهريغوءاعدلاةباجانمةيفخارومااهبفرعيةكرحهدسجىفلعج

دقلوقيتامالعلانمابيلعلديامبىأءاعدلاةباجابسحاواوعداذاخويشلا

“۸V.



سابعلاوبالاق‹ركنيالسابعلاوبالاقادهلثمو‹تكسالاوكؤاعدبيجا
اولعفةمدخلاىفاوعرشاملفمهديبعبهناوخاهناعاواهسنكوانيعرفحىلعمزع

ةيصعمبالارفحتالناكنافىنيعنماوعلطامحللاقفىنغتلانممشاثماهلعفيام

اوأراملفةيصعمىفةاجننمريخةعاطىفكالهسادرموبالاقترفحالفهللا

.هرکاماوکرتكلذهنم

ةلفقدالبنمليليوىنبرصقبنكسيناكوىلعىلانبذاعمخيشلامهنمو
عمییولجایفالاةعمجلاةليلتيبالهبرىضرهبلطوهمزحنمناكوغيرا
فداصفهلهاىلافرصنارصعلاىلصاذافةعمجلامويسلحجبدهشيمثهتليلةذمالتلا

ةثربايثهيلعوعرقاوهوفورعملابلطيىسانطفلانرديوىلادلوضعبةليل
هفرعيالوهوعيبرلاىلااوجرخلزنملالهاوةبلطلاالاانهاهسيللاقوهرهتناف

ناكولاقوقيقحتلابهلباقوهرهتنافىنيفلزلاىسومنبناميلسعيبرلاوباهعمسف
امىلعبرأامهوطعافهتقوهاطعاامهوطعالزنملالهاللاقمثالاصامشوبا

هبلباقیذلاهجولانمدشاباذاعملباقعيبرلاابانامثاركاشبلقناولمأ

كلتو‹مثالةمولهللاىفمهذخأتالناكوليوطمالكببينأتلالكهبنأوىتفلا

اذهلثمهنمعقيناىغبنيالهلثمناىلعاهيبنتايفهرذعيملوخيشلانمةطقس

نایتفریخوذاعمولجاخويشريخلوقيركبیبانبایحیایرکزوباخيشلاناكو
ةعبسلالادبالانمذاعمخيشلاو.ولجاىلالوحتهلعلومهارباهدلوولجا

لاقهللامهجررامعىبانعىلعنبدمحمهللادبعىلانعغيراىفةروكذملا

ءايندلانعءربلاورودصلاةمالسوسوفنلاةواخس.‹ءالدبلاقالخانمةئالث

رصقیفنوهفسيةجراخنملاجرناكوذاعمتنبةشئاعولجاءاسنرايخو

بلقلاىقندهازلاصلجرذاعمخيشلاو‹سوأونبمهلتقفمهيلعاعدفليليوىب

نيتىفهللادبعىبالليسفلانوسرغينلزيتروونبوامويرضحو.ةينوذهلومخم
نالينهلكنهلعجيناهللاىسعايعادذاعمخيشلالاقفهلاوسرغفىلسي

دبعوباهلىفوأفهءاعدهللاباجافولجاىلاهلسرتفرشعلانغليونغليونغليو

.ولجاىلارشعلاهللسرأنبهللا
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ىتفلضفامحلوقكافكفمهاربإامأ‹هتنباةشئاعو‹هدلومهاربامبنمو

¢نيغِناَواَرْوَحمهبتربخانيذلاةعبسلالادبالانمروكذمهناكافكو‹ولجاب

معيبنعمهاربافيرعهبتاكمساقلاعمماعطىلاهاعددقوسابعلاابالاسو

اماو.هدعباللاقرانلاهلفاختاسنويلاقلحياللاقهنتیلاجاتحاهلربدم

ىسيعنبنيروغبتخيشلانعملعلاتذخاولجاءاسننسحايهىتلاةشئاع

سلجلايفدعقتوهبرتتستاهسفنىلعهرودتوريصحبتءاجسلجملادعقاذاتناكو
دبعيلانبادمحاخيشلانمالولوريخلالهاوءاملعلانماريثكتيأرتلاقو

تاولصلابرقانمعىتنللادمحمنبهللادبعاباخيشلاتلاسو.لهجلابتمهللا

لاقنيروغبتخيشلاتعمسىلافبتهلتلاقكرشيملوقفانملاقةدحاوالإ

ىلعنبیسومخیشلاوركبىبانبىيايركزاباخيشلااهنعلأسو‹كرشي
انعذاعمخيشلاتنبةشئاعيتلأسءهللااكرجاهللدمحلالاقهباوجباباجأف

یحیایرکزابأوباوصلانمبوتتأالاق‹تبتفبتتلاقفامكباوببتبجأف

كرشمريغكلاهلاقيبنهناظفحوىسنمثالوسرفرعنمعركبىلانب
تيمسوةفيلكايدمحماباخيشلاتبحساىتلاتسلأافلاقكرشمهناتلاق

وحنلاوروذعمريغوحنلافرعيالنمنااهلئاسمنمةيفلكلالئاسم
.باوصلا

سابعلاوبا٠منعهللاىضرركبنبهللادبعىلاانباناوخالاناخ.يشلامهنمو

نيکرتشمناهریسرفریخلابلطیفاناکسابعلاوبالاقفسويبرقعيوباودا
سانلانالاقهناسابعلاىلانعفلخينبدوادركذ.نانعةكرشلضفىف

ولوربخلادورولبقاہیلعاوناکیتلالالانعاولقتناوفوخربخمهاتااذا

یلوانوکیربخلاكلذلعلوزرحتلاورذحلابمهسفنااوذخاودربوارحىفاوناك
مالسلاهيلعهلوسرناسلىلعناطيشلانممهرذحورانلاهللامهرذنادقو

مهفايضانومركيابجعايورذحلاودادعتسالااوكرتفلسرملاولسرملااوقدصو
نوبتكيمهنااونقيتدقومهعمنيبتاكلاماركلاهللافايضاومذلاوموللانمافوخ

لوصا)ةريثكابتكسابعلاوبافلادقو٠.كلذبنوثرتكيالواولعفاممبيع
ةلاسمىبابىمسملاعماجلاوءزجنمرثكاءامدلاىفةريسلاوءازجاةتسنيضارالا
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سابعلاوبالاق(حاولالاباتكوءازجاةئالثدابعلالاعفانييبتوةمسقلاباتكو

نيرشعوةسخخىفافينصتهرمعرخآىففنصهنامحرلادبعمساقلاىيانع

ناةلاسمىبابىمسملاهفيلأتببسودمحموبالاقحاولالاىفهكرتاباتكواءزج
ارصتخافيلاتعضيناناليدبانمهيلابتكىسوفنلاناميلسنبدمحمهللادبعابا

٩ةلاسماباهومسفةلأسماباركذاهبلاقالئاقناهمانمىفیأرفعورفلاىف

یتحهعبتفضیباالجرمونلاىفیارو‹نیءزجیفوهوعماجلاهيمسيدمحموباو
جرختسافرفحفرفحاهللاقفأفدجسملادصقوةوازفنءارقضعبلخد

ملعلاةعصقلانابهلتربعفكدلاوثرأذخهللاقورانيدايفوةريبكةعصق

ىتحتسلومتبماقاحونوباورمعوبالاق‹هدلاونيدفاصلانيدلارانيدلاو

هيلعنيضورعمنيباتكواباتكنيرشعايففنصوملعلاىفاميظعاغلبمايفغلب

اهضرعفولجابحاولالاىفاضيبمهكرتدحاوباتكريغفنصامعيبضرعدقو

نببوياوزعملانبووليعامسامهونالجراونمنارفاباشألاىلعهدلو

لاقسابعلاىلانعرمعوباىغاوزلاناميلسوباونالسيونبدوادوليعاما
نالوقاهلكأىفلاقفلقالاةحيبذةلأسمتزاجفنودعسخيشلاىلعارقاتنك

ةرينكفيلاتىلعلمتشاناويدةسوفنلبجبناكوناويدلاىلاتلخدفاهبسنيملف

رجفلاةالصىلاحبصلاناذانيباميفالاماناالرهشاةعبراسردلاتمزالف

ءزجفلانيثالثوةثالثنمبرقتىهاذافقرشملالهافيلاتنمهيفامتلماتف

دحاماعغيرابةنتفتعقوو.هتأرقفةدئافاهرثكاتريختفبهذملالهالاهلك

بوقعيوبااہمبرهفغيراةيبهونيبتعقوةنتفلواىهوةئامعبراونيعبسو
ةافوبهللاىضقفتنالغاونمحلاصوبابرهونالجراوىلاهللادبعىيانبا

سابعلااباهاخاهتيصوذيفنتىلعفلختساوىصوافتناومتبكانهبوقعيىا

ملوهدلاوةيصوهنمذفنيامدبيملفهيخافسوينبدمحمىلاسابعلاوباأف

فلختساسابعلاوبارضتحاالواهذفناىتحرسعىفمهوقفرباهجرختسيلزي

ىفهسفنبدوجيقايسلاىفهدجوفاردابمدمحموباءاجفهتيصوىلعىسوما|با

ىلصيناىصواوهيلعهللاةمحرىفوتدقوالاهيلعاهلخديملورفعجنبىيراد
ملدنبنانعناركذوةئامسمخوةعبراماعةجحلاىذبكلذودمحموباهيلا

۹



مهدشحفةيناثلزنمثهودرفةرارغمسابعلاوباهيلعدشحفغيرابلزنىفرطلا
مهمزهاملفاهسؤرلمحوالجرنيتستفوطيینبنملتقدقو‹هومزهوهودرف
اضياعموفلابرقمهناليقنلزيتروونبهعمنمرثكاواهنفدوسؤرلادقنتسا

ىتحخيشلامهبرعشيملفهريسىفخاوهتيبتوخيشلاردغداراواميظعاع

مدهوهدجيملفسابعلاابادصقواليلىرساوساسجعمربخلاهيلاعقوفاوبرق
نبلفلفهللاقفیداولاسأرلهاونلزيتروونبسابعلاوباهيلععمجوهرصق
كاياهنبالنامقللاقوكتيؤربلطناهيلاجرختناكايأفرادغلجراذهرانلف

یباةيؤرنانعبلطف.احشاكلماعتالواحضافرواجتالواحصانفاتنا

عوجرلانمىباناهللادبعوباخيشلالاقهيلاجرخيناسانلاهعنمفسابعلا

كلذوةباغلادسفاوليخنلانانعدسفاوعيمجلالتقنمريخدحاولتقنالهولتقاف

ىنبنمالجررشعةثالثوةئامتالثلحترانادعبهقحلمثةئامسمخونينثاماع

.هللدمحلاواولتقاماولتقواوردقاماوبہنوهومزهفمهریغمهعمونلزيترو

اعونقارياصادباعالاعناكهنعهللاىضرىليليولادماسابعلاوبامبنمو

نيواودلاوبتكلاولقنلاىفرهتشالبهريغوسابعلاوباركذ٠تاياوتاماركاذ

ناىلاعيبرلاماياىفعلطسابعلاوبالاقظفللاولقنلاضعبىففلتخاناو

مايصلاىلعافكاعاہیفدبعتیةوبرمزالفناضمرقفاوفبعصمینبلبجىلالصو
ىلصيوهانيبفةعمجلاةليلتقفاونورشعلاوةعباسلاةليللاتناكاملفمايقلاو
اذإواعطاسارونوةحتفمءامسلاباوبایارملساملفادجاسهعمءیشلکیار

نمريكاامثدحادحاوفاحلباتفحتلاوهوحناتدصقفءامسلانماتلزننيتيراجب

ىرغصلاوهماماىربكلاتدعقفةءاضاامهرونلثمالوامهتروصلثمريملىرخألا
وندلادارأفةنجلايفهاتجوزامناهاتملعاىتحمالكامہنيبیرجوهاتبطاخفهفلخ

ماعلايفكنيبواننيبداعيلانكلوايندلانتنكيلعكيلاكيلاىربكلاتلاقفامہنم

اتدعصمثلاقسابعلايلالزنموهوناميلسينبنملبطلاةلمرةعمجلإةليللباقلا
سابعلاوباراسو‹امهنودباوبالاتقلغوءامسلايفاتباغىتحيرصببامهتعبتو
رمفغيراىلاءاجتقولاانداملفنياعابخويشلاضعبربخأفنالجراوىلا

اوحلافیبافتیبملايفةبازعلاووههيفبغرفىلسينيتبدمحمنبسابعلايلاخيشلاب

۔۹



‹هتصقبهثدحوةعمجلاةليلنيواروحلانيبوهنيبداعيملانأبسابعلاابأربخأفهيلع

امهاذإافةلمرلاىلاهجوتوةلبقملاةليللاهدنعةلودلانافهوعدسابعلاوبالاقف

ةحنجأكرافشالاوحارفالاامهنيعانأكلاقامهفصواذاناكونوللااتفساك

انرسبتحباتلاقريغتلاببساملاقففلخيىنبرصقةيحانكامهيتبقروروسنلا

نيدلهابففختساوركنملانعيبنلاوفورعملابرمألاىلعنولتقيهللاءايلوأو

لادبأنأاتركذو‹فورعملابهرمألنسكاممجروديمحلادبعلعقنيحكلذوهللا

نبییحيوڈاعمنبمهارباوليعامسانبمهارباويليليولاىينبهللادبعةعبستقولا
ليقو.دمحمنبحلاصو.هللادبعنبناميلسليقو‹يلاولانبمعنلاو«ىسيع

ةليلاتلاقونوحلاصمهلكءالؤهو٠«بوقعينبهللادبعليقو‹نمجيونبفسوي

عدودقونينثالامويرهظلاىلصاملفءامسلاىلااتدعصواندنعتيبتنينثالا

تامرصعلاىلصنأالإوهامفاعادصسحالاقهنمدبالامىضقوهلها

.هيلعهللاةمحر

نیلضافناکهللاامهراركزهوخاوركبیبانباییحیایرکزوبامہنمو
اهلهالاوحانعلاسفاعيرسعجرفنالجراوايركزوبارازتاقبطلايفونيملاع
نالجراوتیأرامأوادحأرأملفىرصببهذامالاقفةريصبوةنطفاذناكو

مشلاقكبسنأنفاندنعمقأنالجراولهاهللاقدقوابامفتلخ

ذيمالتنامدقتو‹مهلاوحاةءادرنمهيلععلطاالكلذو.كبلقتميمقاولوق

ابانيخيشلاكلذقفاويملوتسلومتنمرمدلبجىلاعولطلااودارأعيبرلايي
عوجرلابهيفلخدنمهنمجرخيامنايأرلاءوسايركزوبالاقفایركزاباوعيبرلا
‹نيدلاةتامأدصقنمكمتنأفلاحلاهذهىلعمكيلاهأىلامتدمعنامكناوهنع

ككرتيعمطلاكرتألثلايفوعئانصلاوايادحلالوبقمدعبةبلطلاىصويامريكو

كنمهللاضريقزرلانمليلقبضراوكلمحيكلامىلعكسفنلمهحاو‹رقفلا

كتأرمالامكتكرتجوزلللوقييذلايفدمحميلاىلابتكو.لمعلانمليلقب
باجأفعلخكلذلهكلذتزجالوقتفةأرملاىلاربخلاغلبوتلبقلوقيفكيلع
دحاولکلزوبلهاضياهيلابتكو.رمأريغبمدقتهنألءيشهيفسيلهناب

‹ةجوزلاوبأللكلذزوجيلاقرخآلالامةجوزلاوجوزلاونبالاوبألانم

۔۹۲



دقعنيالىلوالايفسابعلاوبالاق٠كلذريغليقوناميدخفجوزلاونبألاامأو

امأوةديبعيأىأرىلعلمتحتوحاكنخسفهدنععلُحلانالرياجلصاىلع

راهظلايفقتعلاوةوسكلاوةقفنلاهلفالإوهرجحيفناكاذإبأللزوجيفةينافلا

هلثمىلعاهللاماهلعبلامنماهلفةأرملاامأوكلذريغيفهلامبقحالكو

نمىلاكقنعبفرشتالكتنيرقبكيلعلاقجيوزتلايفلجرهرواشو٠طقف

نعايرکزىلانعرمعوبایورو٠كنودنمىلاكسأربىطاطتالوكقوف

نملاقهللاحورايكدعبسلاجننمىسيعلنويراوحلالاقلاقهناىيىلا

وبالاق.هلمعةرخآلايفمكبغريوةقطنممكلمعيفديزيوهتيؤرهللاكركذت
ددریاماریثکورمعوبالاقایرکزيبالثمرمعوبالاقو٠یحیيبالثمایرکز
ىصاعملاةرارمبلوحتلادنعمدنلاتاماقمثالثةبوتللذاعمنبىيحيلوقهسلحييف

ةفاولمألامدنلاةفافىلاعتهللاىلاةبوألابةقيقحلاوةدارالاةحصبرافغتسالاو

.ةوهشلاةقيقحلاةفاوةلفغلارافغتسالا

.ءايقتألاراربألاوءالضفلانمفايركزخيشلاهوخأامأو

لاقهنعظفحيامولجوزعهللابةقثلاريثكىحينبةلاصمخيشلامهنمو

لاقوانايندرمالانءاعدنمهللابيجياممانترخارمالانئاعدةباجاىلعانللدتسا

ملعتكناكسفنلمحفملعتالامنالجراولهألمعاذإفسوييلانبهوادك

كنععدوناتكلاىلعكسفنلمحفملاعهبتناوءوسوهامتلمعناو
هلكنارقلالوقيةنسلاوأةلفانلاوأةضيرفلاىلصتامبلأساذإو٠فالتخالا

.ىفكيهنمكالاوامفلسعحدقك

۹۳



ةبلطنمةعامجركذوايكذايخساملاعاخيشناكوىينبلوفلفمہنمو

لوفلفخيشلانعاوزواجمهذاتسأنماولصفتاالمهنأفلخينبنامیلسخيشلا
مشانیلإنسحأوانمركأفتنالغوبهدنعانلزنواولاقريخلانبدمحمنبیحینبا

:رعاشلالوقبلمت

يلاعملاىلاقوتيسفنىرأ

لامنهغلبمنودرصقيو

)۱(لخيبيدعاتيفتن
لاعملاىتغليلامالو

رجفلاداكيىتحرابخألاوريسلاةدافأوةسناؤملابةليللاانيلعلبقاوهدنعانتبو
دبعوباتامالياشمللتلقانللاقوانيلعىقلاامضعبهنعانظفحوعلطي

یتحمہتدعاسفكيلعالهماولاقةديدجتمادامهراثاانباوفتقاركبنبهلل

لقتاللاقعجرامهعيشالذيمالتلاضعبهللاقو‹ريسلاتفعورثألاردنا
امروجأمعيشملانالاقةوطخاهدعبدزيملوعوجرلايفرظنالقلبكلذك

دشناونيدلانعبذلاويبلاورمألايفديدشسابعلاوبالاق‹عجراهللقيم
:ناطحنبنارمعلوقرضتحانيح

هبرساالدعیرآالیتمیتح
اناوعأريخلاةاعالىرالو

..همالکرخانماذهناکو

برعلاءامركنموهويمشاحلايشرقلابلاطيبانبرفعجنبهللادبعىلإةبوسنمتايبالاهذه(١)
نيروهشملا

۔٤



ابسكمبيطلاًابسنفيرشلاهللاهجرنسكوصرينبىسيعىسوموبامهنمو
نيحهناركذو٠بلطملادبعنبسابعلاةيرذنميبنلامعنباويرعلايمشاملا

ناكملاكلذىلعهلدفيفرطلافسويبوقعيابأرواشىسيعالتبلزنينادارأ
اجوزمالإءامبرشيالوالجاريشميالنأهاصوأوهيلابسنوهيلعهركشف

عضوملااذهيفخيشلاغلبفءاملاعمرامسلاكسانللنوكيومدخيالومدختسيو
سرغو‹سانلاهيلامظتنافهللادبعودوادوىيهدعبنمهونباذكواميظعاغلبم

هتءادرلامأرومألاضعبلليخنلاضعبعزناذاناكوةريثكاراجشأاهبخيشلا
تطاوامتهرامجلمحوكلذريغوأهخلسىرخأىلعقيضلوأاراكدهنوكلوأ

هللاكرابوكلذبكربتيخاشملاوةيازعلاىلاهيدهيفشحولانمديصياممحلعم
هحلصاىتحلیلیوینبنيبداسفلاحالصسمتلیلازاموهلواحيامعيمجيفهل
ركبنبهللادبعوبامنمخايشألانمةعامجهنكسوعضوملاةكربترهتشاوهللا

وباونسحلايبانباسنویويلعيبانباذاعموريخلانبنسكاموريخلانبدمحمو
نمو‹ةفورعممويلاىلااهبمهراثاونوجزوىلانبامالسلادبعوحلفانسحلا
ماعرزوتبةلباقلانباهثدحامعسابعلاوباهبثدحتامعضوملااذهبمهتامارك

نيبامانلقتنالاققاحسانبیحیيفرويلاليخيفناکوةئاټسونيڻالٹو
نابارعالاودانجالادارأوىسيعالتىنعاعضوملاىلعانزجفغيراونالجراو
اذهلاقومهرذحوهلهاقوقعفرعينمضعبمهابنفعرزلايفمهلويخاوقلطي

دمعتوضعبعمسفمهقوقعىقتينمةبازعنيحلاصلاجرىلابوسنمعضوم
اعاطممہیفناکويترویلابتاکرمعيقشلاملاقىتحفقوتنكلوضعب

ةئامعبراهتميقروهشمهسرقو٠بصخلااذهىسرفعنمأفيخسلااذهمالكبا

سرفاہنماسرفنيرشعوةعبسجورساوعفرفعرزلايفمهليخاوقلطافرانيد
ركمينأدارأو٠بابلألااولوأربتعيلتتاماهلكهبىدتقانمليخوهللاودعل
هتلغببكراملفهودصرفغيرأىلاهجوتلادارأوليليوىنبنمءاهفسلاضعبهب
عجروابنعلزنوهللاراختسامثتبافافواحوريسلانمتعتتمافمقتستلاهبرضو
يناصوأامعيمجدنعتفقولاقمثهللاءادعأركمهلرهظكلذههجونع

..هللاءادعأركمنماجنامهبوكرنمالولينعيبوقعيوبأهب

۔۹



ركذسابعلاوبالاقاثدحمالاعناكهللاهرريديلیعامسارهاطوبامہنمو

اولهسيبهذملاىفباتكفيلأتىلعاوعمتجاةبازعلاناخياشملانمدحاوريغ

باتكبليعامساخيشلادرفنافاءزجنيرشعوةسخخىفهوفنصفهظفحنيئدتبلالع
ركبنبنسابعلاوباعمجوةدئافاهرثكاوانييزتوافيلأتمينسحاءاجفةالصلا

باتکاصنبدمحمعمجوحاكنلاباتكبويانبنتفلخيعمجوضيحلاباتك

نيبوسنملانيباتكلافيلأتىلعهذيمالتعمتجافسويىلانبدوادتامامواياصولا

سابعلاوباامهضرعفحاولالاىفامهكرتورمعوبالاقوامهفلؤموهسيلوهيلا
دمحموىسوفنلابويانبنتفلخيخيشلافةبازعلاناويدباتكاوفلأنيذلااماو

تیدجیتنمویسومنبفسويخيشلارارطنقنموىنانسملاىسوفنلالاصنب
دبعخيشلاغيرانموىنازملاايركزنبىسومنارمعىلانبانارمعنبفسوي
تضرعومهاربایبانبامهارباخيشلاووههنبرباجخيشلاومالسنبمالسلا
فيلأتلااذهىفنعطيالعيبرلاوبالاقنسكاموعيبرلاىلاوسابعلاىياىلع

ةسمخلاليمكتىفةلخادةمدقتملاءازجالالهىرداالسابعلاوبالاقناطيشالا

.ملعاهللاوايلعةدئازما.نيرشعلاو

ةقلحلالخدنيحوأرفعيبرلاىبانمملعلاذخاىسيعنبنيروغبتخيشلامهنمو
هللاهرةضفنمماجلبمجلهناىأرهلهاداراوهقفتاملفبهذماجلبمجلو

مولعلاملعتالمعمهدشانمواملعمهرتكانمواردقسانلاملظعانمناكو
ةهابنىلعلدتدئاقعلاىففيلأتهلوداسفىلعلابلطودافاودافتساواهملعو

.ركبنباسابعلاىلانمزیفوهوةعامجهنعذخاوهتجردعفروهنأش

نعلقنوناوخاامهلعلوةطوشلمنمامالكورسيعنبلالفتسومهنمو
.هريغىفةوقهلناكناوهيلعبلاغلاوهومالكلايفلئاسمنيروغبت

ملعلاىفهمدقتلركذلابمدقيناهقحوىسيعنبرباصدوعسموباممنمو
هسفنیریكلذعموهوةعامجهنعملعلاذخاوحونىيانمزىفناكونامزلاو

مويهيخالوقمدقتو‹نيفورعملانيروهشملانموهوةيلاطصقبنكسيوةراقحلاب
نعهذیمالتهتلأسو‹هوخارفوحوناباعنمذارباصیخانمريخاناةواتسم

اوذخاو.اوقرتفافخيشلاكرشااولاقمعنلاقف؟هسفنهللادارالهىهوةلأسم

۔٦.



توصهللادبعوباعمسفةماحلانمرارطنقىفهللادبعىلاوحناوفرصناومهحاولأ

كلذنافمكخيشىلااوعجرالاقهوربخافاذهاملاقفليللارخاىفحولالا

ةلمحجلابوبوتاالسيلبابتسلىلافىلوبيتستْمَلمِلمحللاقفاوعجرفهنممهو
رهتشاوملعلاوخويشلاهيفترثكنامزىفناكومهيلاروظنملاةمئالانمارباصنا
.رشکهنعلقنومېنیبنم

نالجراولهانمنيملكتملانمناكوقتاردسلادمحمنبىدانصخيشلامهنمو
لاسیدانصناعيبرلاوباركذو‹ىسننالةظفحانلعجيملهللاناهبصتخاامو

همزلیلههحالصبرخاهدنعدهشمثیسنمثدیزحالصبنیماهدنعدهشنمع
‹هيلعءىشالوىسننالةظفحهللاانلعجيملىدانصخيشلالاقفءىشكلذنم

عزفةجحناشثالالاقفهتلاسفهللادبعىلاخيشلاىلاانمدقفعيبرلاوبالاق

ةجحلاونايسنلااذهىفرذعيالناراشاهللادبعاباخيشلانأكفهلوقىدانص

ةمئالانمهلعجوةلاصمىلاةلاقلاهذهليلدلابحاصبسنو.ةمئاقهيلع

خيشىدانصىفوسلاةفيلخنبناْثعورمعوباتالاؤسلابحاصلاق‹ةرشعلا

لعفهناةلمجلالهانملجرىلعىلوتمدهشنالاقساکرمینبنمقتاردس
سیللاقءیشهيلعسيلفكلذلثمبهيلعناثىلوتمدهشهتداهشیسنمثةريبك
اباربخلالصووةجحنانشالاعيبرلاوبالاقىسناالاظفاحنوكاناىلع

امعيبرلاوبالاق.هلوقعزفىدانصربخلاغلبفةجحنانشثالالاقفهللادع

.كلذلوقينمءاملعلانمناهلوقعزنىدانصلاب

الاعاخيشناكهللاهمرهللاعمناكوىلعملانبنمحرلادبعديزوبامهنمو

تروغيتدجسمبةقلحلاسسانملوأسابعلاوبالاقةعامجهنعملعلاذخاايقت

وباانثدح.قافألاعيبنمريخلابالطهدصقواهدوقعمكحاواهقيرطمتاو

ءاقلبرشبوهتافوتناحاملهللاهرنمحرلادبعخيشلاناةدعخويشنععيبرلا

نادارافريبکعمجیفهدنعاوعمتجافهذيمالتوهناوخایعدتساهبرقققعحتوهللا

یوقتبمکیصوالاقفهلیلقريغةريثكتابآكوهليلكريغةميلكبولقبمهيصوي
ناوىدحلاقيرطىلعهللاومكنافاوريغتالواولدبتالوهيلعمتناامةمزالموهللا
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دقةمايقلانأكةحرابلاتيأرىلامكثدحااوعمساونوحلفملقيرطلااذهلها

ضيبااريبکاعمتیأرفیربقنمترشتناومهروبقنمسانلاترشتنافتماق
نماورشتنادقةحلاصمحاوحاورهاظرهابمبنسحبايثلاضيبهوجولا

ترطفنيحانجىلهللابهوف.ةيبهولاةبازعلااولاقءالؤهنمتلقتيدبتةربقم

یرخاةيحانىلاترظنمثريخلابترشبومهدحاتنکفمهبتلصتایتحامہب

دقلو‹تنيسكتونبوبارعالااولاقءالؤهنمتلقفةقرحملاعوذجلاكاسانتيأرف

مبتلقفنتتیسینبتایحنممہنایعأبمهفرعاالاجرلوالاعمجلاىفُتيأر
لهاونيدهتجمابكنظامفكئلواناكاذافةوعدلالهاةمزالمباولاقةوقشلالها

زارطقفاويىنومتنفكوىنومتلسغاذامكلتلقامقدصةمالعو‹نيدلاولضفلا

ىلعتايكلذلكوتارمثالثهنولوحتفهليوحتنوديرتفنميالاىقتاعنفكلا
متففصاذافضيبتامامرشعمكتعبتىلومتلمحاذامثهوكرتسفنميالاىقتاع

ةلبقنمةعامجلبقتامامااومدقتناتمماذافمكفلختامامحلاتفصةالصلل

یذلاورکذاکرمالاناكفهللاءايلوانمىلووهودحاومدقتيفنيرئازغيرا

لعلسابعلاوبالاقىرحكلذبوهوريخلانبدمحمهللادبعوبامهبمدقت

.تاعابتلانودلقتيالنيذلانمتايحلا

تاقبطللاعبتهيبالبقهتركذهللاهرليعامسانببوياناميلسوبامېنمو

فذاقترحبسابعلاوبالاقةمئاةداقورامعمنالهللاءاشنامهركذىقأيسو

نعاوورلاق‹داسمهرتکاخويشخيشوتاماركبحاصو‹نفسلاهبراوغىئ
ريثكبوياانخيشناكلاقهللاهجرىسوفنلاىراجيمتافلخبنبفلخيىدج
امادحاذختاطاباساهقوفقيرطامهنيبنالجراوبنارادهلناكوهذيمالتلراربالا

دارااملكفاهلخادنمحتفتوايلاجتحيملاذاقلغتوهذيمالتلىرخالاوهانكسل

انبرضفامويانيتألاقطاباسلاىلعانمهبتوافايضالاواذيمالتلاهبمركينا

طاباسلاىلعانمالزانخيشلاانفداصالوخددنعفانلتحتففةحابالارادىلع

نكلواللاقحتفنمترماتسلوانلقبابلاتقلغادقومكلحتفنملاق

راصفرادلاكلتامويخيشلامزالو.هنورتالنمماهحتفنمرادلاىفناملعا

ءوساىفہانيأروعرصفبيرغصخشلخدفیدارفوینثمنولخدیةجاحهلنم
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نيكسملابيرغلااذهَوكْلاَماببطاخيناكدلوتاذىنابطاخوخيشلاقأفةلاح

ىفىتباوبابلاةداضعبتنكىنملظلاقاصخشرنملواتوصانعمسففيعضلا

الوىنیذؤيالفقيرطلانمىنبایحنافلمسبونذاتسالخدنملكفیرجح

هعجوفینباضکریتحلمسیملونذأتسيملفىفاجلااذهلخدىتحهيذوا

كنمهباصاامهنعیلیزافنیکسمبیرغهنافاذهعمواهلاقكلذنعهتيزاجف
...ریثکاذهلثمولاحءوسنمهبناکاملالايفبهذفةعاطواعمتلاق

نبفسويبوقعيىلاةديصقأرقدقوهدلاونعسابعلاوبالاق...ىبتنا

:اغواىتلاةيئابلامهاربا

بوياالبوياامبويا

بولججاىدرلاردقهبیدوا

..هارتعاضرملهاباىلسيل
یدلاونمریغصاناوعماتنکوبويانامیلسابااہبٹریاھاشناهللاق

ةيليطصقىلاعجرفهتجاحىضقىتحبوياىلعارقينالجراوبناكهناناميلس

قراذخايلرفاسفهريغثراوهلسیلونالجراوبهمعتومهغلبفةمونكبماقاو

ېلتباامضعببتبادقهنابتربخافبويانامیلسابایخیشترزتلصواملف

هيلعتلخداملفمازلالادشابنجتلامزالوماذجلاهدسجمعنابهللاءايلواهب

نابتسادقوبرقتافاحىفسيلوناميلسايىنعكيلالاقفىنفرعفناذعتسالادعب

ضعبتیفشیتحیکباوهلبقاهلعتطقسوناميلساباكرذقاناهللشاحتلق

كيملوطقاهاكحىباتملعامفديعسىدلاولاقسابعلاوبالاق.يمايه

اهُييكحتملعالویکباویکبالاطقاھاکحدیعسیباتیأرالودمالاق

نعرتفاالیتماقاةدمىفتنكوناميلسیدجلاق.ثیکبالاطق

ةومعوَءاعدلاىندوزوهئعدوىرطوتيضقورفسلاتدرااملفهيلالوخادلا

عمُثجرخوةريبكةقشموةميظعةدشنمللاىنصلخيسهنابىفرشبوةكرللا

لامیباحصاعمواصلامیعمونالجراووغيرانيبانرصاملفةريبكةقفر

املكتنفدفیهبرعلایانمدمحایسندقةریثکليخانيلع.تراغفليلج
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ةقفرلاىفامعيمجحابتساوهبلدتساانستكرتةبرحدوععمىعم

نامالاىلاوددجواتبفمشخاىنأكميتيحصفهوركمبدحاىلضرعتيلو
ديعبنمعملينّسلااذافهنمتبرقاملفعضوملاىلاىنبحصنمترجأتساف

.خيشلاةكربباهروهظعمنعهللااهافخاو

ىفةميكشلاديدشالاعناكهللاهجرايركزىلانبىيايركزوبامہنمو

تالكشملاحضواواهنقتاومولعلاارقسابعلاوبالاقهللارماىفىوقهللأنيد

دجوهناايركزیباخيشلانعورمعوباركذواهمكحاوةريسلابتروامنيو

تاذحلصفىعسفنيمراصتمیسومنبفسويوىسيعنبهللادبعنيخيشلا
هللادبعخيشلاىأرناببسلاوقاقشلالازوقافولامظتناوهللاهممتفامهنيب

نينوتمدقففالخلالئاسمىلعفارشالاباتكنمءزجىفارقيفسويىسيعنب

قاحللابتعرسافلاقنارجحلابهللادبعلاوثعبفمهربخافخايشالااهبعمتجادقو

دحاولكةشحوتلازوامهُسوفنتباطىتحامہنيبلازامفینماولبقوُثبتف
مهريحوهراعبابدجسملاريغشافخلاىلارظنهناورمعوباهنعركذو٠هبحاصنع
.سابعلاوباهركذاذكبدالاىفذبنهلواتومطقسهرصببهيلاانداملف

دمحمنبهللادبعوههللاهرقتاوللادمحمنبهللادبعدمحموبا

ةقربةميدقلاهتبرتوهللامهحرحلفامامألاريزوفسوينبلايمنبرصاننب
رابخالاظفحبىنتعاءابدالاماماوءابجنلابيحنوهسابعلاوبالاقاولاقاميف

نيسمماعغيرادمحموبامدقلاقعيبرلاىلانعسابعلاوبارايخألاريسدييقتو
ىغاوزلافلخينبديزيخيشلاةقلحىفناكوةنسةرشعنامتنباوهوةئامعبراو
ُتلقفاجراخهلهاىلاعجرونسكامخيشلامهحفاصولجااولصواملف

ةحلصمكلذىفتيأرنامهقرافاناىلزوجيلهفاوقرتفيالنااوقفتاةبازعلانا
ببسو٠نسكامخيشلامزلومهقراففانرومأكلغالاارارحاهللاانلعجامنالاق

نارقلاريسفتتكرتهللاقىسوفنلاراردمنبناميلسنادامحةعلقىلاهرفس

نعلأسوفيرخلامايااهلصووعيبللةعلقلاىفهبىدانيمتسرنبنهحرلادبعل
ةمصعنبدمحمسلحبرضحيذخاوهمودقلبقعيبدقهناىراكنهربخافباتكلا
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قوسلاتلخدنساجنيینپلاغناهنباللاقناهنمتنسحتساوهتبلطنمدعیو

حدمىفاوذخافءاهقفلااموياوركاذتو.ماياةثالثءارثتلانعكاسمالابسأبالو
ةفينحوبا٠ملاهفذقناطيشةفينحوباكلاملاقدقوفيكُتلقفةفينحىلا

ىأرلابنتسلاهضقنلوءاجرالابهلوقلكلذومجرلاناطيشلانمةمالاهذهلضا

يفومهضعبىلاماقفديعبريغتمقوةباكوةمجومهيلعتعقوكلذتلقاملف
لاقكلاملوقوهامناائيشتلقامتلقتلقامىلعكلجاملاقفلقثهناسل

ىفتبيصافةقفرىفاهُيهجوفابتكتيرتشافرئارضلاكمنيبءاملعلافكبسح

تلقكتبيصمىفكناعاناطلسلاتملكولاولاقفكلذىباحصاغلبفقيرطلا

ىراکنلاىنيقلوىرخاابتکتیرتشافمکبتنعتساومکتفلکكلذتجتحانا

ىلعنوملستمكلامتلقاذهىلعملستكلاماولاقهيلعهتددرفىلعملسف

بشلافقومىفمهمدحاوىنارومالسلاهيلعدمحمةماىلعملساالودولا

بطاختناكللحياتلقةبعكلابروىفالجراولاقنالجراولهابفورعموهو

نالجراولهاتلتقةدملاكلتىفوتلقامسئبسانلاهللاقفاملسمالجراذهب
نظامهلتقنفاوجرخيمشلقلوقيامويمنمالجرتعمسوةرعاشالانمةعامج

تکردااملفمهعمتجرخفارکسعناطلسلاجرخافیرماتزجنافهباحصاىلع

كرمابلغتشاتلقفانجرخملتملعدقوىلصتاممهضعبلاقفتيلصةالصلا
تحرخیلبیصااماوعمالءیشبینونیعینااوداراالاستنالغواتلصواملف

الاسلوانتتلصوفرهظىلعاناوالاخايشالانماهبنمملعيملوةيفخ

تنالغورصاحیرزخلاليغزاباناعيبرلاىبانعسابعلاوباركذو.هلل
الباوارطمهدنجىلعهللاطلسفهللااوعدوخياشملانمةعامجودمحموباعمتجاو

لاق؟دعبةلودجراوخلاهذنوكتليغزوبالاق٠.مهسكراومہنهوافالاطه

هيلعهللاهلعجفمادفلاتقريغبلخدنفمهناطيحمديلرطملاهللاطلسامناهءارزو
نوہتشيامنيبومہنیبلیحوهءادعاهللالذاو.ابصختنالغاولهالواباذع

ناكهنالرعشلابهيرتعياموهلاوحارثكالناهتداعنمو٠نيرغاصاولحتراف

لاقمثتفتلافةأرماتزاجفقيرطىلعهعمتدعقعيبرلاوبالاق.اعرابايدا

فوهلملاةثاغامالسلاهيلعهلاقاموهوهقحىدانملالاقيرطلاىفدوعقلازوجيال
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نعورمعىلانعسابعلاوباركذو٠ةمرحلانعفرطلاضغوىمعالاةيادهو

يفماقلتنناىغبنيامنامحللاقفةيليطصقنماومدقةبازعةعامجىقلتدمحمىلا

ريخبىتمالازتالرلاقودعاسمريغنامزلانكلوتنالغواىففالاوفوس
مکئیحهللالعج(تمحرتمحرتسااذاوتلدعتمکحاذاوتقدصتلاقاذاام

دمحمیلالو‹ماقمفرشامهدنعمالكلااذهماقفتومرضحىلادودومىلاءىجم

نمفةبوجالاوةيصولاوريذحتلاولاثمالاوظعاوملافوريثكمالكبدالاىف
لئاسمبتابتاکمایرکزامهریغوعیبرلایباباتكؤوتاقبطلابهيلعفاهدارا

ةئامسمخونيرشعوةينامتماعتاموكلذضعبمدقتوايفهباجافاهباوجبلطي

.هنسنيعستوةتسنباوهو

هنمخيشسابعلاوبالاقهللاهرىتنللادمحمنبهللادبعدمحموبا

ناولبقاوطسبناهللاىفبحانادراوملابيطتبذعلاهلمىفودئاوفلاصتتقت

ةقلحهيلعو٠نيرئازنيتبءیرقيدمحموباناكو٠ضرعاوضبقناهللاىفضغبا
فلخينبناميلسعيبرلاىلاةذمالتناكعيبرلاوبالاق.ةريثكةبلطوةميظع

نيتبدمحمىلاىلعاوقلحةيليطصقوبازلاونالجراووغيراوفوسلهانم

قابلاونتوريىنبةيبهولافمهتيكلامومهتيبهوتينسكتىنبنيبةنتفتعقوفنيرئاز
ىضقفهنوعمسيالواهوركمنوفاخيالناماىفابنمةبازعلاوذيمالتلاو٠ةيوشح

دعفلاقفنيرضاحلاىلعةلهجلاضعبفرشافنتوريونبرضحناانبر
مهئاهقفضعبىلااوفرصناولاتقلااوكرتكلذاوعماملفمهنعلفمهتمئانمةعامج
ىلااوقرفتواليلاوجرخفةيازعلاربخلاغلبفاوبساواولتقاواوقرحالاقهوربخاف

.مويلا
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مولعلايفامامإناكهللاهمحرىفوسلاةفيلخنبنامعورمعوبامامالامهنمو

ضارقناببسنعلاسدقوىنينحةمحريلانعسابعلاوبا٠مالكلايفاميسال

زاجفرزخىباومساقلاىلادهعنمرابدالاىفلزتملاهنالاقةماحلانمبهذللا

رذحوظعوفبهذملاةيقبنمابنمتبثيناداراوليبسرباعورمعوبااہيلع
ةوقالنااوقفتافهترظانمىفاورواشتفظيغلانملمانالاةيوشحلاهيلعتضعف

اوعضووهيفملظالابنوملظتيوهيلعنوعنشيفيكنولاتحينكلوهترظانمبمهل
ناقحلابباجافانئاسنحاكنمكبهذمىفزوجيلهوهوهنعهولاسفالاؤس

دوہيلاةلزنماولاقةملسملابفيكفاهحاكنزوحيباتكلالهانمتانصحلا
نممهوفنىتحادرطواعفصوامشدحاولجرمايقهيلعةماعلاماقفىراصنلاو

دجاسمنمريبكلادجسملااولسغوميبهذمىلاعوجرلابىقبنماوهركاودالبلا
هللاطلسفهءاعدهللاباجاومبيلعاعدفهلاريهطتكلذنااومعزوةيبهولا

ُمدلاغلبكلذىأرنملاقءامدلاتلاسفةئامعبسوأةئامعستلتقفقرويملااميلع

بويایللاقفاندلبدیرانالجراونمثجرخوورمعوبالاق.ءاملاغلبثيح
۔یسومیللاقوناعمتجیالملعلاوةطوطولا٠«ىنعدوينادارانيحليعامسانبا
نمهلوناسحةريثكرابخاهلوءانبلانمءىشهيلعتبثيالبلقتملارجحلا
اهريغهلوملعلانمهتلزنمهيفرهظاديفمفيلاتوهوتالاؤسلاباتكفيلاتلا

مہتكيومهمحفيكلذلكونيفلاخلاعمتارظانمهلوفيلأتلانم

نماذهنياف٠هضيغبلاهنفعتلاةيبهذملاةيبصعلاىلعةغلابةلالدلدلةئداحلاهذهنإ(١ر
هاجتهيضابالاهرهظايذلاريبكلاهلحارمربعقحبلجسيلخراتلانإ.مهيفلاخمعمةيضابالا

ةحصنابةماقتسالالهاناميالكلذو.ىرخالابهاذماعابتاعماليثمهلدبتاليذلاو‹

نعالضف٠بصعتلالاكشانملكشيأىلإةجاحلانود.تابثلاةدشونيقيلاةوقحنتأادبلا

.ثداوحلانماهريغوةثداحلاهذهيفك.فنعلاببوحصملابصعتلا
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بهذلماونيدلاىحانمقوانتلابوقعيىانبيفاكلادبعرامعوبا

ىفزجوملافلأ.ةيآاصوصخمالكلافوةياغنونفلاىفناكوافيلاتواءارقا

باتکورفسیفتالاهجلاحرشونيءزجىفقحلافلاخنملكىلعدرلا
سردیانامزهرغووحنلانمبدأاللاملعتيسنوتبماقاو.اهريغهلوةعاطتسالا

ةلاسرلاارقيالفةلاسراهعمباتكورانيدفلاماعلكهدلبنمهيتايواراهنواليل

بتكءارشوهتوسكوهتقفنىلعفصنلافرنصيوفصنلاكلذنمهخيشلىطعيف
ةافواهواىفدجوفلئاسرلاوباتكلاارقهلهاىلاعوجرلاىلعمزعاملفاهجاتحي
نييطفنلاةبلطلاضعبىنثدحسابعلاوبالاق٠ىناثلاةافوىناثلافونيوبالادحا

بلاطمهخيشىلعمهعمرقهنانوركذيمهخايشانعسنوتباوأرقنيذلا
قلخلاعساوعرولاديدشفكلالبسفنلاىخسلقنلاريثكمهفلابيجنىنالجراو

هبهذمهقفیفاباتکهعمنوركذياوناكوبرعلانمالومجعلانمهلثمرنملاولاق
اہنمتامارکاذرامعوباناکومئاعدلابانككلذتلقفدئاصقىلعىوتحا

ىتحةيربلاىفاولغوتفهمنغببعصمىبةيدابىلاعيبرلاماياةرمتاذجرخهنا

دقوهنباینعیرامعءاشعاوعنصاامويهلهاللاقفدشارىنبلابجنماوبرق
ىلانالجراونمجرخنيحمهربخاليو.رامعمہیلعتابفنالجراوبهفلخ

اناترضحرامعوبالاقماياةثالثريسمويىفهلقيفرعمراسوبعصمىتب
مهاربانایهواہتیأرایؤرتصصقفامویايركزىلاانخيشسلجمبوقعيوباو

لوقيلعجفايؤرلابخيشلاسفنتقلعتفنالجراوىلاءامسلانملزنمالسلاهيلع
تافصلاهذههيفتلمكادحاملعاالبوقعيوبالاقفىفاكلادبعايكايؤرفيك

تامفماعلااذهىفتوميسهنابسحاوخيشلااذهالانامزلااذهىفةوبنلاريغ

برعلالاومانعبوقعيوباةكمبهلأسو٠ىلواايركزىبابقانمبهذهورهشادعب

نمزاجحلابنولعفيمهانياعدقوةكمبامنورتشيوبرغملادالبىفاهنعنوهزىتي
هذهرامعوبالاقمذاوحبقالببرغلدالببهنولعفيامسانلالاومابصغ

هجوىلعالااهولخداموربربلادالببرغملاوممهيديأباملصالاومهتريزج
الفالاوحلصلالابحالافنينمؤملانيبةنتفتعقواذالاوةراغلاوبصغلا

همزلوةنتفلاىفلخددقفىرخالاامنادحابلغتنابحانموةئفةئفبلغت

.امدرطقيهفيسناكوةنتفلاكلتلهامزلام
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رخسملارخازلاملعلارحبوهىتاردسلامهاربانبفسويبوقعيوبامبنمو
ىفوهياغنآرقلامولعىفناكقاففمولعلاسرد.رخاومهيفكلفلاىرتفعفنلل
قطنملاولادجلاورظنلامولعيفوةيافيرصتلاوةغللاووحنلانمناسللامولع
ماكحالاوعورفلاوراثالاوننسلاورابخالالقنوثيدحلاملعفوهيابنمالكلاو
لبمجتتلاوباسحلاملعوثيداحالالاجرةفرعموثيراوملاوضئارفلاملعو

هدجيالفماوعاةعبسرادلامزالدناركذ.همالعكلذعيمجىفنيمدقالامولع

نيواودللوااخباطربحللواالعافةساردللوايرابمالقأللوااخسانالارئازلا
ةقثلاىنثدحسابعلاوبالاق|ضرفءادالماقناالاارفسمبتكللواالباقم

.انالثتیآرفانانامتواهطخبلدعلاباتكنمخسنعبسىلعفقوهنا

ىنضوتملالوحنملكفرصناءوضولاداراودجسملاىتااذاهتداعنمناكو

ذخأيفدحاوبوثىفالاىقيالىتحءاسكلاوةمامعلاوحاتفلاوباتكلاعضيف

لاقةرهطملانمجرخوهءوضومتااذافالكشمالاؤسیهوةجاحةبلطلالك
اذکهفهبينادعبذخاامدریفهتلاسمنعدحاولکلاسیفقالعاعاودر

ةثالثهقفلالوصاىفلدعلاباتكفيلاتلانمهلتيأرو.هبرىقلىتحهلعف
هلو.ةرثكنالاةبوجالانمهلهتيأرامىصحاالوةبوجالابةعبرالبءازجا
نماهعدواالهملعةرازغىلعلدتاتيبنيتسوةئامتالثىفةيزاجحلااهنمدئاصق
ةغللاوةءارقلانمملعلاعاوناهعدواهللاباتكريسفتضعبهلتيأروملعلانونف

ثيدحلاملعىفبيترتلاباتكهلتيأرو.اهريغوججحلاوفيرصتلاووحنلاو

نعمامضنعهريغهاورامهيفدازوثيدحلاىفبيبحنبعيبرلاباتكبتر

ىأرهناةبلطلاضعبتعمسو.باتكلالاجرةيمستىفةساركوامريغورباج
ناميلسىباباحصاضعبنعىاىنثدحسابعلاوبالاق.هقفلاىفافيلأتهل

دمعبوقعياباانخيشهللامحرلاقةماجنلامولعنملصحامعحوننببويا
اندنعدجووهنبااهلهحوناسللاملعوهقفلاونارقلامولعنمةعفانلامولعلاىلا

لاقققحلامجنملاةياغامتلقفانلاهملعوةماجنلاىنعيعفتالمولعلاماهفا

اذکواذکموييلجأموينوكيلوقيبويابوقعيوباناكوىقشمآديعسأملعي
عادلوأنأنالجراولهأضعبنعسابعلاوبالاق٠لاقاكناكفاذكببسب
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يلاىلانالجراولهاعمتجافىشورتفلاىدهملاةعاطىلاوعدينالجراومدق

الابقاواميظعازعهعمنولانتبوقعيوبامهلاقهباحصاوهلتقباومهدقوبوقعي
جرخينم£دالببرخاغامشلاقكلذكرماالاناکفهتوعدوباجافاناسحاو

دالبینعیةساملجسبتوميورحبلانمجرخيوأرحبلايفتوميوةساملجسنم
ةئاقتسونيرشعماعاذهتعمسسابعلاوبالاق.‹نادوسلانيبواننيبىذلالمرلا
اھکرتواھروسمدهونيرشعوةتسماعنالجراوقوريملاقاحسانبىيحيبرخو
سلدنالاىلالحتراهبابشىفناكوسمالابنغتلناكاهرداغوافصفصاعاق

وهةلمجلابواهريغومجنتلاوثيدحلاوناسللامولعلصحايفوةبطرقنكسو

.ةئامسمحونيعبسماعىفوتورونهيلعاملعراصىتحمولعلاهترهشا

ركذناوبدالاملعمامامهارباخيشلاسابعلاوبالاقهنبامهاربامهنمو

هدنعوببسىوقاببسبلوصالاوثيدحلانمكسمتدقوبجعللايفعورفلاىف

٠داهتجالاىوذونيكسمتملانمدحأهكرديالامعضاوتلاودهزلاوعرولانم

ةقسابامهدحأناونصيفنيتلخنهمانميفىأرقاحسأابأنأسابعلاوباركذو

دعصوهيلادوعصلاقطيملوةقسابلايفىنجيهابأىأرفاهتمرصقأىرخألاو

لاقهيبأىلعاهصقفقطيملفهوباثيحةريبكلاعولطجلاعواهيفىنجيةريصقلا
.ةئاتسماعىفوتواهنودتناوملعلاىفىتلزنملواحت

ناكسابعلاوبالاقهللاهرىتازملانوفلخنبفسويبوقعيوبا
وبالاق.ةبيصمةعنقمةبوجاوةبيجعتاقيلعتهللوصالاوعورفلاملعىفةياغ

الناوخالاعمهتخبفعضنمبحجعيهظفحةرثكوهتظفاحمعمناكسابعلا

ريثكناكهناانباحصانمدحاوريغىنثدحسابعلاوبا.ةرشعلاىفهنوفصتني

هنمخايشالامقنففالخلالهافيناصتنمهريغوفارشألاباتكيفةعلاطملا

اورهظاو.هنعتبغروبهذملاتكرتمهضعبهللاقهتنيملاملفهنعهوېنوكلذ

لاقنابهنالعاهنماومقنامونارجمحلاةلمكهيلعاوبجواوعاصلااذهبليكلاهل

مناغنبرشبفيلأتوهوايتفلافالتخاباتكالااباتكمكلتملعامهللاو

زيجعتىلاهوبسنواضياهلوهوىغناغلاوةديبعىياةبلطنعهلقنىناسارخلا

۔٦١٠.



كلذنمهاشاحوسابعلاوبالاق٠نعثحبلاومهفيلاتمذوةبازعلا

بسنهنالايتفلافالتخاوىمناغلاهليضفتوتاقبطلاىفطوسبموهابهنعرذتعاو

عيبرلاوباىنتدحوسابعلاوبالاق.هبذوخألادمتعحملاوهامنيبولاوقالاهيف

یدجنعیکحیناكهناهللاهرديعسنبدمحمهللادبعیباجاحلاهيبانع

عماجاجحانجرخهللادبعوبالاق.هبفذقاممهتءاربىلعلدتةياكحفلخي

اللجرءاسملاتقوىفانيلعمدقباقعبانكاذاىتحفلخينبفلخيانخيش

تمدققتازملاحابصنبالاقلئاسلااذهنمفلخيهللاقفانعلأسيهانيأرفهفرعن

بوقعيوباانبلحاملفةلبقملاةليللاكدنعتييونوفلخنبفسويخيشلاعم

انخيشبىساتلاالاانلامالقونارجحلاىفهنااندالبنمانجرخنيحاندنعملعلاو

هوبسنامهيلعدعوانعايحنتوفسويديبفلخيذخاناخيشلاىئارتاملففلخي

لوقيهانعموخيشلادنعهرذعتبثاملفرذتعاوباتائيشهيلعدعاملكفهيلا
انبسنتوهبانسناتوهيلعانملسفانمقفاقنتعاواماقو٠.نيملاعلابرهللدمحلا

مهہقفمهعمونامُغلهاانناوخاكانهانكرداومارحلاهللاتيبىلااعمانرسف

نماندعبالوانلبقدحااهجحيملةجحانججحفةيجاننبةيجانمهبجحىذلا

ءاهقفلانمادحاودبيهريغواهكسنمىفةلاسمهبتلزننملكفبرغملالها

نعو٠هنعىضرمضاربوقعيوباوانعجروءافشلاهدنعدجيفهلأسيفةثالخلا

نارمعىماوهللادبعنيخيشلاىلعىنءارقدعبسلبارطنمتعجراللاقهناضعب

هيلعضرعافىنكشيلاةمحراباىقلالنالجراوةهجتدصقفنييسوفنلاىسوم
لاقنارفابةمحراباتیتأوبوقعيوباابوسوطمابنيتىلعتزجوتذخاام

سابعلاوبالاق.كيلعملساملهيلعتملسوللاقالتلقفسويىلعتملسله

اہیفبنذالنیخیشلانمةشحوتناكوجحلانمهعوجرلبقربخلااذهلعل
ةسوفنضعبابنعالاسىتلالئاسملاىلعةبوجالاهتاقيلعتنمديقامو3امشدحاىلع

فالخلاىصقتساوءاملعلالاوقاايفبسننابملعلانمهتلزنماہیفنيبدقونظا

.ةسوفنلبجلهاىلاةلاسرهلوةلدالانيبو



ادياعايخسالاعناكهللاهمرفوسلاىلعنبدمحمهللادبعوبامهتمو

لاقسابعلاوبا.مثالةمولهللايفهذخاتالهرومالامزاحءاعدلاباجتسمايقت

سفناللاباهذوناطوالاجورخىلاتضفافةديدجلاىلفسلانيجردبةنتفتعقو

اوبعصتساوىشالتلاىلعنيقيرفلاالكىفشانابهذملالهاىلعمظعفناوخالاو

ضبرىلایدامتنيجردغلباملفمهيلاهللادبعاباهللاكرحفمهيبتاذحالصا

خيشلامهيفةبازعلاوءاهقفلانمةطقن.رطبربنمهيلاجرخفنيجردلخديملوةطقن

لاقوعبتماوةفايضلاىلالوزنلاىفهيلاانيغروديعسنبدمحوفلخينبفلخي
مکیلارجاهملکیلاورضحتنابهيفامکتنوعمدیراوهریغبلغتشاالومهلتئج

ىلااوبهذفنيجردلهانممهفايضانممهعواطنماورضحافهنطولقرافم

الکنمنيجردلهاهيلاجرخايلعلارارطنقدجسملوحاولزنفنیجردجراخ

مهعيمجبدنواتعاوفعفءامدلاءايلواىلابغروثوروملاوثراولاميفنيقيرفلا
ةعبسیدیانمتایصحعبسبیعدتسامتاملفمہنیبهدقعواوباجافحلصلاىلا

ذخافهقتاعباغىتحلمرلايفرفحودوسالارجحلاتملتساجاجحلاجر

دقنيجردلهاةنتفهذهلاقواهنفدوةرفحلاىفابىمروميديانمتايصحلا
اعدفمويلاىلاهللااهعطقوهئاعدلاونمأفهسأربهسابهللالعجاهراثانمفتنفد

اورثكواومنفنيفاعلاىلعاعدوريخمهبقعيملفضبرلابنمتاوباصاخشاةئالثىلع
٠حلصلامامتىلعهللااودمحفةنتفلاببساهناللئابقلاباوعدينمىلعهللااوعدو

نيماعدعبعجراملفرانیدیتئامىتغراملاحلفاخيشلاعدواجحلاىلعمزعالو

ىقلىتحابنعهلأسيملفدمحماينامزلااهلكألاقحلفاايةعيدولاتلعفاملاق

الوهعضوملهجيالثيببهذملالهاىفردقلامظعهللادبعوباناكو.هللا

فسويبوقعيوباخيشلاةديصقكلذبدهشياممف.هلضفركنيالوهقحدحجي

:لاقذاةيزاجحلامهاربانب

نالجراوزيحنمقرشلامؤنانجرخ

رثئاشعلاهوجونمقدصةيتفب
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اهلكةتانزايلعةوارغمو:دعبلاقم
:الواوهللادبعوباالاةوارغمنممهعمنكيملو

رجاعلاتاوذنميريذعيريذع

رجاحلاضيبلجنلانويعلاتاوذ

غخيشلاناويدهديىفوارارمدمح'سابعلااباهيقفلاترضحدقسابعلاوبالاق

هلملسوىلاريغبكرلاىفاملوقيةديصقلااللارقاذافهيفارقيبوعيىلا

هلئاضففةلمجلابوةليبقماقمموقيدحاونمكيهانوةوارغمنمرضحنمعيه
.بتكلاىفةدلخمةريثك

هللاهلضفسابعلاوبالاقهللاههرىنساریلااصنبایرکزییوبامہنمو
ىفايلعلاديلاوهريرسلاوةينالعلاحالصىواستوةريسلاموزلواخسلاوعرولاب
ىفةياكحخياشملانمدحاوريغنمتعملاق.هريغصلاوةالصلانمةريبكلا

نمةرمتاذايركزخيشلالصولاقةمحرىلانمارارمهتعمساماہنمهبقانم

فلایتئامبرقمهعموهباحصاعمةبرجديريجرخونالجراوىلاةساملجس
اوفرشاقيرطلااوطسوتواةوازفننماوبرقاملفالاقثمىنعااربتابهذافلانيسو

اوسيأوءايحااهئارونموىعارملاىفةريثكامعناورصبافلمربيثكىلعانم
لئاقوانفلخعجرنلئاقوانعمامنفدنلئاقفاورواشتففالتلاباونقياوةمالسلانم

یمعالثمانلئملاقةكربلاخيشايكعماماولاقمثانيلعلعاجينممہيلالسرن

نملضففارونرصبانافءامعلاءالجلءاجرامهحدقيلحداقلاىلاهینیعملس

هللالضفبفحجبنافىأرانهاهولبقنمىمعاوهفرصبيملناوهبهفطلوهللا

عيطقبرقاىلاباقحألاضعبعمريدتسنناوهودسالاتاونيبنحفالاو
بحاصالخدنحناودانفبللليلامهتردابفاولعففهيلاجرختفمعنلانمانيلي

مكليخاوبعتتاللاقفضكرتليخلاباذاوهللاناماملمهعموهولاقفعيطقلااذه

سابعلاوبالاق.ةوازفنبمهنمأممهفلبامثمهمركاولاقاومرحدقف
هتلزنمتمظعفشکارمبناکهللاهمريبامهنمخويشلانمةعامجنماضياتعمسو
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ناکوهتامارکنممهدنعرهظاموهعرووهتلادعوهتنامأنمرېتشاالاهکولمدنع

هجوحيداكيالوخيشلاجئاوحبامئاقناكوةرازولاىلوتينالبقبوقعيباصتخم
نينمؤملاريمأنمهلمأتاملكبينفرعامويهللاقفهيبأىلالئاسملانمريثكيف

بتكالبخيشلالاقاريهظكلنوكيميركباتكيفكلاىعساوهبكللفكتأل

كعفنياليباتكلاق.ةفالخلاهذدعبىلوتييذلاكنالريهظلانمديراامتناىل

دقتعاالو.احيحصالوقفالإكلتركذاملاقهتركذامكلنيانموانئيش

ىلاهرکاسعبلزنوىلوتنأهللاىضقو٠بحاامهلبتكوكباتكيفالاعفنلا

عيمجيفهعفشوهجئاوحىضقوهبعكىلعاوهبرشبتساوهباتكبهاتاف.ةيقيرفا
.بهذملالهارثكالبةريزجلالهاهبعفتناوهيفعفشام

ضابقنالاوطاسبنالااخيشدوعسمهوباوىنساريلاليصفىيحيوبامينمو

.ضارقنألاىلعىفشاامريسلانمددجدقو٠ضارعألاوايندلانعبوزعلاو

لهادامعوحامسلاوملعلارحبهللاهجردوادنبدمحمهللادبعوبامهنمو
لاقدوادنبدمحمهيبانععيبرلاوباىنثدحسابعلاوبالاق٠حالصلاوىقتلا

مہحصینااوبغروفلخينبفلخيانخيشبلبجلاةسوفنتكسمتفانلفقوانججح
نبناميلسخيشلاىلعتمدقىتحهقارفانشحوافانعداووفعاسفمهرايدىلا

نمىبامىنعلازاوردقلامظعاليلجاخيشتفداصفهللاهرنينوتبدواد

اولبقتساثيدحلايفو.عدافتنالبلاقةللاعداتلقثملساملف.ةشحولا

ةماقالادقتعالاقرفاسماناُتلقفةالصللىنمّدقمث|ىزاغلااوربدتساوجاحلا

ثیبافبرشالاق.بارشاہیفةجاجزرضحاالكااملفماعطلارضحولصو
ماعطلانمذخاو.ىفعضلماعطلاقيطاالوهبُتاتقابالجلابارشاذهلاق

.ةئامسمخونيسوماعىفوتواكربتهعبصاب

كرتو.ىوقتلاوريسلابكسمتلاصخيشدوادنبناميلسعيبرلاوبامهنمو
دوادنبدمحمهللادبعاباناانباحصاضعبركذسابعلاوبالاق.هينعيالام

ةدحاواهبمهصخومهركذومهظعوفهيلااوعمتجافارئازةبرجلخدهللاهجر
لاقلیصفیییباىلاودوعسمىياخيشلاىلاةبونلاتضفأىتحةدحاودعب

كوفرعاذاعورلامهلخديفكنيدىضاقتلمهيتاتمثةبرجءافعضنيادتكناىنغلب
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كيوبالوكسفنلىضرتاعنصوهبهللالعفلبقادقايركزىلانبااذهنولوقيف

.تانيادملابنجنوباتو۲اذه

نموايخسالاعناكىسابعلاىسيعنبىيحينبهللادبعدمحموبا

لاقيلعنبنمحرلادبعخيشلانع.ةصاصخمبتناكولومهسفناىلعرثؤي
جرخفىينبهللادبعخيشلالزنمبانررمونالجراوديراغيرانمتجرخ
انيهتشاامانلكأاف.ابيجعانيلوالسعمابسكارمتمحلمدقومههزناوةبازعلاىلعملسف
دحاوبلقاواةرشعنحنانبرشىذلانبللانمهجرخادبزهيلعاماعطانلمدقمث

ةياغىفنحنوهنعانردصفانيدياانعضوورخآهعمواهلكأيهنادحاولكردقف
كلذبهملعالهيلاُتثعجروةبازعلاتجرخاملفةحلاصةيقبهنمىقبو٠عبشلا

سبايشرحافشحوةخضرمهيدينيبوناريجلاىلعةلضفلاكلتقرفيهّئيفلا
ءامنمةعرجباهغاسواهلكأافاهاونلازاواهخضرةفشحذخااملكءامزوكو

انتيطعاىذلارقلانمَتلكأالهتلقمنغلافلعلىونلاضقواهريغذخا.زوكلا
یدینيبیذلاورخدمكلذَوههجومدلكاهلامرايخلكانملاق
ىأریفكللهنجرلادبعايلاقمثءاملاوفشحلاىنعيريكريخةيفاعلاعم

ظفحلایوقناكومعنتلقفاهبعفتنتدئاوعودئاوفعمنارقلالصحتومقتنا

ىلاعيبرلامايالايعلاضعبجرخفهمتأوشيعدغرأبهدنعتمقأفهللاباتكب

هظفحاوىحولبتكاتنكفخيشلاماقوىنجرخافىعارمللابلطلزانلافارطا

ابيطارتجرخاوىتشیعمبلفكتنمرمأوهيتحفصىتلكبهيلعهضرعافهيتام
.الامتبستكاودئاوفلاونارقلاوريسلانمهللاءاشامُتظفحفىمسرب

ىفدابتجالاريثكلاهنيدىفعرولاىتازملايركلادبعنبمالسلادبعمهمو
ىلعناسحىلانبفسويهلأسةقلحلانممدقاملواسابعلاوبالاقهتدابع

مالكبهلجخافعوجرلاتلجعهللاقفاہنمةدحاونعهبيملفلئاسمةثالث
هلئاسمباجافعجرفهللاءاشامماقافدمانبىسيعىلاةقلحلاىلاعجرفهلهركذ

رفسنسحالاقهنعو.هنامزلهاهيلااجاتحمهناکملهالایتفمعجرف.اهريیغو

طحلكألابرعشيامبةقفرلاىدانمىداناذافايبازعنيثالثعمتنكهترفاس
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بتکباتکهتأرقباتکنسحاو.دحامہنمبغيملیباحصااذافدازلاْفيرعلا

بوكرمنسحاواهلكةوعدلالهارابخاهيفنمضودوادنبدمحمخيشلاهبىل

یصعيلاقو.ىلعةفلكالبمنعفلغتالوبرعلاليخهبُتثبحصراههتبكر

.تاقلعملاىفابلطافلئاسمةلمجىفطوغتيواعماجيواىجنتسينمىلاىغصانم

ناكوالماعالاعاحلاصاخيشناكوهللاهجرفسوينبحونوبامہنمو

.هللبضغلاديدشاينوارماواملعهثريسییحاوركبنبدمحمخيشلاةيرذنم

بيرقلاوبفيعضلاوىوقلاهلرخساعاطمناكوداسفلاراثاوحىفايعاسناكو

اہبینعملاوهفحونيلانعةياورتعمىتمفمهريغوهبهذملهانمديعبلاؤ

.ةعامجهنعذخأو

ةرتكبهيلعدازوهلاوحاعيخجىفهيبأبىدتقاهللاهرايركزوباهنبامهنمو

داقتعالاىفىتلاةديصقلاوهتزاجحلاةديصقلاهلوبهذملاىففيلاتهلوظفحلا

تنالغواىلایلسينيتنملقتنالاقهتبلطضعبىنثدحسابعلاويا5كلذريغو
تانجوبوسكمؤبوكرمنمبهاوملاعاوناهلاوبهووهومركاؤوهومظعف
لوحتةعينشةلعفبغيراىفعماذاهتداعنمناكوةبلطوةقلحبايفناكونويعو

ایوقاركسعواهبراساشيجتقحتساناودسفامحلصيفهتبلطوهتقلحباهلا
.هبدالاكنلاوبدالاواهلتقلتقلاواهنجسنجسلاقحتسانموافيعضوا

ناكواهنورثدتيةفيطقبملىتوأفءاتشلاناوأضعبىفةذمالتلاىلعدربلادتشاو
ذخافىلايللاضعبةبلطلاتيبفداسفلابروهشمكاتفلانمكتافنيفلاخلادالبضعبب
هيفسيلدلبىفهناورمالامظعتساحبصااملفهحرجفمهضعبهعمماقفةفيطقلا

مشاوعفدينااوبلطفمہبلزنفمظعشیجیفجرخمتبهھذملالهانمدحا

.ديبعلاضعبهلتقفقيرطلاضعبىلاهبنافاولعففلعافلا

لقعوةنطفاذناكسابعلاوباهللاهرىتازملادمانبنوميممبنمو

الدعهمکحناکفيلعنبامهالوممدقينالبقنيجردباردصمناك.ءاهدؤ

ناىنمتيناكوديدشتلانعىلختفهرصبفكفهرمعلاطهنكلالصفهلوقو

ىوريو.افرتعموأافراعىقليوأ.ديفتسملاؤسةلاسملانعهلأسينمىقلي
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.ليقثايىلوتللاقنماربيو.هبونذترفغاسمةعمجلامويسطعنمهنع

خيشلاناكفنارقلالمكانالبقنيجردةقلحتلخديلالاقسابعلاوبالاق

دئاوفلابىنصخيويدلاولالالجاينربكيناكوبتكلاةءارقىلعىننرمينوميم
فرحيفتفقواذإو.ارقاناىنرمأواباتكيناطعاوىناعددجسملاءاجاذإف

ناکوانومیمخيشلااهدنعركذةفحتهترضحاذإفلخيىدجناكولاق.هنيبلاق

ملاعو.رقتفاینغو.لذزیزعهيفعمتجاهنافهومرکالوقیوهمارکايلعضخ

.لاهجموقنيب

لاق٠.فرصتلانسحبالهنكلاظافحناكفىنايسولادمانبفسويمبنمو

نمکارظانمبلطفنيجردقامٿ.ةطفن.رزوتلهآنملجرمدقسابعلاوبا

ملكتيملومثعلتفادرساهظفحيةلأسميفهرظانففسويهيلازربفهقفتلاىلابسني
فلاحاةرظانلاومدقتنممتدجواملاقفهظاغفانوميمخيشلاكلذغلبفةدئافب

عرولاريثكفسويخيشلاناكو.لعفامسئبومتلعفامسني.نابجلاكلذالإ
.دافتسیوهنمملعتينممداصتقاولوماذدابهتجالاو

فايسولاهللادبعنبناسحنبمالسلادبعنبناميلسعيبرلاوبا

رابخالاوخيراوتلاهنعتيورىذلاراثألاوريسللظفاحلارابكلاقلحلاخويشدحا

ىباتکیفثعمسىتمسابعلاوبالاق.راصعالالكفةوعدلالهالةريسهتفتل

ريسلاىففيلأتهلورايخالاهخويشنعاهيواروهفعيبرلاىبانعةميدقةياور
.نسخ

ةرهاظةبوجاهلو.هباناوعوشخوذهمالعملاعخيشفلخيخيشلامېنمو

ينثدحفلخينبفلخيهدجىلعسابعلاوبالاق.هباجالاةعيرسةيعداؤهباصالا
ضعبنارمعنبدمحميلعىلاانخيشىلعدرولاقیطفنلالولبنبهللادبعوبا

اوعسوافهتيبلهاوهينبوىبازعلافلخيخيشلابقانميفهؤاسلجذخأفراوزلا
خيشلاءاسلجدحالاقىتح.برغتسيونسحتسيبيرغلارئازلاو.لوقلاىف
ءىشبهيجيملفةيبهومهوفاصوالاهذهللادنعريخلاملىجريمهناىرتا

عيبرلاوباىنثدحولاق.مالكلاعطقناو.حالصلالاقمهبهذمامرئازلالاق

نارمعنبدمحمايقلف.ةطفنةباغبهتنجنمفلخيخيشلاواناثلبقالاقهيبانع
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ةلزنملاقةبازعلاةلمجكدنعيتلزنمامفلخيايلاقمثلاحلانعلاسوملسف

اہنمو.یسوفنلافلخينبفلخيوهو.انيزاولحىنعي٠شفشفشمشم
ةيردنكساانغلبوجحلاانيضقنادعبانلفقالتلبقالاقهيبانععيبرلاوباىنثدحام

ربالانمعاتلاطقسىرتشنناانيآرقفتافرحبلالوخدانهركوانيديأبامذفنو

راهنلارخىفانكاذافبرعلاءايحاىفريسنانجرخففخاموتالسملاوطياخلاو

ءايحاانععطقناوذفنىتحةقربنمانجرخامف.لكأنامطقسلاكلذبانيرتشا

خيشلالاقو.هللادنعمعطنامالإماعطالوهللاالإليلدالوقيفرالوبرعلا

نماندجوامبرف.ابسيناالهماهمىفانرسف.اوريسوهللاىلعاولكوتفلخي
نيمويانرسفاہیفتابنالارارحانکلسمثضرالاتبنتاموهبتاتقنامحابللا

ةرحلانولفلاخمضايباذافىحضامويانرسمثارمالواولحقذنملةثالثوا

ضرابىهامخيشلالاقهبنورتامةبازعلالاق٠نبجهباذاهيلعانفقواملف

دحاولكلكأف.رجنخبهمسقوهلوانتف.هبمكمركاهللاناالاقيرطبالوةرامع
جرخافخيشلاىلاانيكتشاف٠.اعوجكلهناندكودغىلاريسلادجنتانيداتف٠هبيصن

٠ايشلوالانمقذيملوةمسقلاهذهنمهلكافهبيصنذخاو.همسقفهبيصن

ولةريثكمكحهنعلقنو.دالبلانمانيلوامانلصووانبهللافطلفانرسمث
هباحصابحبصلاىلصو٠سابعلاوبالاقاذك.ةعفاناهلكاناويدانمراصتنود

مويلاانيدغينملاقءاتشلالصفىفكلذونآرقلانماومتخاملف٠ةطفنضبرب

دهعبيرقهنالتازلاسايلانبىسومىلاىمواو.انسفناىلعةرامالاهيلونو
اولکااملف.مهادغفاهفرطنمةيدابلانمائيشبحصتساو.ةيدابلانممودقلاب
دلويناهللاكلاوعدننكلوانملباهنمدحاوتنأفةرامالااماخيشلالاق

نوكتنااوجرنونينمؤملاريمامسابحلفاهيمستفمهدنعىذلالمحلانمدلوكل
اعبتماعاطماًيهانًارمأناكفدبعمنبحلفاخيشلاوهدلولاناكف.ةكربلاهيف

.انایعہاندهاشرمااذهوسابعلاوبالاق.ريخلالاعفانمهيفمدقتاملكىف

ءاسانملانسحمءاعدلاباجتسمايقتالاعناكففلخينبىلعهنبامهنمو

لاقىلعهدجلعسابعلاوبالاق٠یلوتوربدانموىعسيلبانمريخلاوعدي

ناهرمابيجعنمففلخينبيلعلثمتيأرامىطفنلاةوزغنبورمعىضاقلا
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ةبلطلانمسانلاهمركافةطفنمدقنيفوصتملاءاربكنمىدومقلامساقلاابا

نعنسحلاوبابيغينأىغبنيالتلقفهماركاىفتلفتحافمهريغونيفوصتللا
نباىلعنسحلاوباهيقفلاتلق؟اذهنميدومقلانبالاقاورضحاملفاهلثم
تمدنوةملظهنيبوىنيبتلاحفبلاطىلانبايلعةضغبنموهلاقىيبازعلا

اذهكأبنانمىلعهياجافىروضحلااذهنعىبحاصونانغااموهماركاىلع
لاقاللاقهودعمسابهنبایمسیادحاتیآرلهلاقمکنعنوركذياذكلاق

ینقرافتالنادیرالاقوهبلقلاهسایتحهبلازامفایلعینامسو.مهتودقياف
دنعرہتشاامهتامارکمظعانمو.ىنيعنمةملظلاكلتتلجنافةطفنبتمدام

هامسوهمسيملهناالا«كلاملاوكلاسملا»ىفىركبلاكلذركذوفلاخلاوقفاوملا

ناکواهکلمدنعناكمهلواہبماقفارجاتةناغلخاودىلارفاسهناوهوهريغ

تکتشافمهدالببطحقلاعقوو.ربتلااہنمجرختسياندعمرشعانثاهتحت٠اميظع

اهباوتاغتساوحئابذلامهمانصاللاوبرقف.ىلامةنيدمبكلذوناطلسلاىلاةيعرلا

انثيغيهلعلكبرعداكلملاهللاقفلاحتراىلعيلعخيشلاناكو.اوثاغيملف

دحوىتحهبلازامفمالسالاةفصفيكلاقهريغنودبعتمتناوزوجياللاق

امىلعهعبتيويلعهبىلصيراصفةيدكىلاهاياووهجرخفقحلاةملكبملكتو
نيبولويسلاتلاحورطملامظعحبصااملف٠نيمالاقاعداذاوهلعفي

املف.اراهنواليلحستاعبستمادفلينلاعمنفسلاىفالااولخداموةنيدملا

مهغیتجباجافبرقنممثةنيدملالهامثهئارزومثهتيبلهااعدكلذكلملاىار

رفاکلخديالنامہیلعطرتشاواننیدلدبتالوكذديبعنحناولاقودعبنمىباو
نيدلاضئارفوةالصلامهملعيذخاوكلذاومزتلاف.لتقاهلخدناوةنيدملا

ولوماقملاىفانذأهللعجيملوءىيجملاىلعهضحيهيبابانكهيلعدروفنارقلاو

دعبىمعلاىلادوعنانكرتتناكللحياللاق.رفسىلعهنأبكلماربخافاليلق
نمادبدجاملوةماقالاىنعرجحونيدلاىفةبجاودلاولاةعاطلاق|ىدحلا

مېبتعماستاہلیامواناغبنادوسلادالبمالسالالوخدببساذهو.كلذ

.مہهذمىلامهودرفبوألكنماهودصقفنوفلاخا

.١-



ةهازنوءاخساذناكسابعلاوبالاقهللاهمرهنبايلعنبنامیلسمېنمو

مهانمو.ايوغلضئارفللامظانعورفلالئاسملانقتمايضرفناكوعرووسفن

ریثکیباناکلاقیدلاوهبیثدحامفهتواخسامابهذملاىلعةظفاحلاهروما

الاقبيملوهذفناىتحهيفديلاطوسبملزيملف٠ضانوراقعنمةمونكبلاما

٠ةيقبكدالوألقبالوقياحصانمدعيالكلذءانثاىفناكونيتاسبوةريود
ماقاذاهتداعو.هنملابقحااناىصاعلاو.هللاهعيضيالمنمىقنملاهباوجو

الوترخااملیحعتبحاالینحلعتیضقاممینضرامهللالوقيهموننم
هتداعنمصقنينانمىباوهلاملقاملفهسفنةهازناماو3تلجعامريخأت

ةيونيسمىفكللهفكلاملقوكتنؤمترثكنوزعنبةضايبهللاقهلعفو
.دمحانمكشلاةئاموا٠دجسملافايضاوكفايضاىلعاهبنيعتستماعلكارت

.رسعىلعولوتركذنمقوقحهنمىدؤاةيافكىعماميفو.هللاوالهللاق

وبالاق.مهقوقحكسفنبمقافالعافتنكناف.ةوعدلالهاءافعضاذكو

قحليلاہنمیدججرخاہبمھوداکةدیکمباهتيبهوةمونكةراكنتجرخاالسابعلا

وجنيموقلاهيقفنوكرتتاراكنلاضعبلاق.اشنطبمالوةنتفنلعمريغهناوخاب
مهفاكيملواليلجالامهلاوذخافةيبهولاروداوبهتناوتوملانمهللاهاجنفهنعطف

الوهرعشنمائیشيبایندشنيملو9هعروللبقهنمنکيملاکكلذدعبهوركمب
لاجرینثدحولاق.يأنمرعشأانأوينمرعشأتنألوقيوهسفنرعشنم
رديملوناميلستومدعبةمونكةعامجىلاهبتمادةنمزمةلعىكتشأالجرنأ

ينطعانيرضاحلاضعبهللاقف.هلصيالامالإتاجالعلانمكرتيملويهام
رطفافةدحاومويلكخبطاهللاقىتتأفادغلاقاہبهاتفجاجدلاضيبةئالث

لاقهيلعاورثکافتاضيبلايفدازامهولأسو٠.تقوعرسايفءىربولعففاهب
تذخافهللانمةنمبالاربتالءابطالاتيعاهتلعتيآرىاالاائيشتدزام

ءافشنهيفلعجتنااذهكيلوةكرببمهللاتلقفىيازعلاناميلسربقتيتأفضيبلا

ینثدحامولاق.میأرامماہیفناکفادغاہتجرخُسافہربقیفاہتتفدفلیلعلااذه

نوعفديمثفصتلاىلعمهتانجومهتباغنورمعيسويقتلهاناهللاامهرىياهب
سانلاناكفرخألافصنلانمذخأياموناطلسللفصتلاففصتلانمملظلا

١-



جرخولماعلاديدادتمالبقسلتخیفيكلاتیدحاولکناکفمظعقیضیفهعم

امفيفختديرامادخلللاقفهتانجىلاخيشلاجرخفنوصرخياميلاةرمصارخلا
اعبروااڻلٿاماوافصناماةلخنلكنمنكميامنوففحياوناكفهيلعنوردقت

نولخديمېناودغدعبمېنوتایصارخلانااوأردقواسدكاوعمجامنولعجيو

مہدینیبومهاراملفتانجلافارطانممہلعاولخدصارخاباذاوالیلاوعمجام

ةحيضفلاالاهلقبيملوهلاثمافاخيامفاخدعبنمشمعالاهاريمظعسدك

هتبيشحضفيالناهللاىلابغريوهوتانجلاضعباوصرخفهللاهرتسيناالا

لاقاوجرخاملفةعمجلانولصياوجرخفرتااهيفىتلاةهجلالناوصرخيملو
.ةينالعانرمتعفرننأللاهللدمحلا

هجریباىنثدحسابعلاوبالاق.نيباجتسملانيعادلاورابتلابنيماوصلاوليللاب

سويقتیرقنمةيرق٠شاقدلهانمةوعدلالهارايخنمخيشلااذهناهللا
ادابتجاوهللاءاضقبىضرالاكلذبدزيملفهلاملقوهرصببيصاهرمعرخآفو

یخامہیفوةمونكةبازعامويهرازفهبنوكربتيةوعدلالهاهروزيو.هتعاطىف
خيشلادالواربكااولاقمكعماذهنممشلاقهيلعاوملساملفاثدحناکودمحم

برعلانماسانبحصو.رزوتدیرینيجردنمراسناميمدسنبفسوينا

مهلباهعرتملوهوزواجينامهسوفنحمستملفاميظعابصخقيرطلاىفاودجوو

نملوافعوجلاهاذأدقوالارزوتلصيملفةطفنورزوتنيبماياةئالثاوماقف
ءادغومهءادغاوقفنافعوجلاسابلههجوىلعاوفرعونيجردلهانمةعامجىقل
فرصناوةكربلابمهلاعدفابنممهجئاوحنوضقيونوقفنيمهعمةرصنمخيشلا
نمانجرخوانجئاوحىضقنوةرصلاكلتنمقفنناماياانمقااولاق.سويقتىلا

.ءىشاهتمصقتنيملالابةرصلاورزوت

۔۱۷.



ةقيرطلاامزال.ماماوةودقالكو.هنبادمحاوناميلسنبديعسمېنمو

هرعشوةريثكدئاصقهلوتاقبطلابروهشملاهفيلاتسابعلاىبالو.ةريسلاانسحاو

ليعامارهاطوباابنمعمج.ضئارفلازاغلازاغلالافورعشلابةبوجاهلو.قئاف
اهضعبىفركذدئاصقهيفناويدهلوةلمجباسحلاوضئارفلاباتكىفىسومنب
بدأالاىفعابلالوط.يفةعسلابهلدهشيتاقبطلاباتكوغولبلالبقاهدشنااہنا

.هدئاصقنمائيشتبثالةلاطالاالولواهريغوةقفلاوةغللاو

هنمحوفتاخلاصاخيشعيبرلاوبالاقىنانولاىتفمنبسيرداخيشلامهنمو
اذامهسفنلاريقحتمحللوقيفهنومشيلهنودصقيسانلاناكو.امئادكسملاةحئار

ىعنصاهتارماللاقفنيجتىنبسيئردنعخيشلاتابو٠دبعلانانصىفمكبجعي
هتأراملفنالجراوكلمىلارظناستلاقلكايللخداملفنالجراوكلمةفايض

أولحناركذو.كاقتاهللادنعمكمركاناملعتملودوسامهكلمناتلاق
رفعجمانبانالجراوناکسنموهوةنيعنباىلایکشنیفلاختاءاملعنمملاع
دجسمبرمف|رفعجمانبانعةنيعنباثحبفةيبهولانيدىلاعجررجاتلجر

نممكيفامهلوحنللاقهنعلاسيهلوقعماملفسيرداخيشلاهيفو

دمحمخيشلاو.اعيجوابرضهوبرضفةبازعلاوةبلطلاهيل!ماقفاذهةنؤمانيفكي
دعبدحاونالجراوةالوىلاةنيعنبامهاكشفمكيفكيلوقيةعمصلاىفىنوانتلا

نا.عمجاكلذببسىفلصالاونالجراونملحترافىندعبالوقيلكفدحاو
همدخیرفعجمانباهعملمحومهعمولحجرخواجاجحاوجرخنالجراولها
مهتالصمامتومهعروومهظفحتوقيرطلاىفخويشلادابتجارفعجمانياىأرف
سلبارطاولاقمکبهذمیلاعجراناتدرالاقفةركبوءاشعلادنعمهتيعداةرثكو

اوضقاملفةبازعلاىلاعجرواولحكرتاهوزواجاملفانيلعوكيلعىشخنوانماما
هلاسفمهريماىلاولحلخدنييرزخلاكلماوغلباملفبرغملاىلااوعجروكسان
مهایاوهبنتلاقدیرتامولاقهبعطففیکورفعجمانبایکشفهقيرطنع
لهاسيئرناکوكلذبساوناذربخافجرخفیدوہبسلجنافوكلذىلاهباجاف

مهريغوةتازملئابقهلدعفناطلسلاىلاهنيحنملخدفدالبلاكلتىفةوعدلا

۔۱۱۸



مثكيدينيبنوبرضياوناككيلعمهمثكلءالؤههللاقةوعدلالهانم
لاقنالجراولامبہتنمهبكسفنكتثدحىذلللاقمللاقكبقعنوبرضي

تکسالاقهيلعاقفتایذلاىلاهضبنولححبصااملفءيشكلذنمنكيمل

نباىلاهاکشكانهفنيلاسنالجراواوغلبواولحترافهرېتنافروثلاشرکایینع

.هتبوتتنسحفساونیذيلعهللانموةنيع

سنويكلاخةجوزجوزتهلليقايقتمالاعناكوىشولازوردجوبامہنمو
نملقعمینبناهتمارکنمو.هربقیفهکرحاناتفخلاقیشاولالباسنبا
نهولمحفزوردجىلاخيشلاتانباوبصغفةيشاوىنبىلعاوراغبرعلا.لئابق
هللاَبجفداسفلانهبديرينهيلافلختفءىشبمهسيئرنهداراوةوازفنىلا

ةوقوناطيشلاوةملغلانامث.هباحصابقحلفراسفةبوقعلافاخو

هركذهللاٌبجفنهديريفلختهركاذمهيلاتعجرنادعبايناثهتكرحةوهشلا

هسفنىلعفاخوهركذهيلاعجردقوهباحصابقحلمثهنمنعنمنقيتف

ةوعدلالهانماهبنمنهمضنيدلاتالاسةوازفنمهعمنغلباملفلاميتسالا

له!ناربخازوردجیبانامساقلایبانبابوقعينع٠نهومركاونهوواو
حاصیبانعلاباسنبسنويینثدحلاقوعجرتساففوسىلااوجرخنیجرد
لاقتناةمالعنالجراوىلافوسلهاوفوسىلانیجردلها!جورخنایتسارہیلا

.تالجراوىلاضرالانمنيرجايىنبعاتجانمدباللاقوفارعجىلاسانلا
یباىلاثعبثکربثيئارجایلااصابانایسومنبنامیلسعیبرلاوباركذو
فصننااودهشازوردجوبالاقلالحلااهنمجتنتسيلسنللةقانهللسريزوردج

نمثلافصناصباللسرااہنمائیشعاباذاكلذدعبناكوحلاصىلاليبا

..بلطتلفبقانمولئاضفزوردجىالو

نبىردسوىنارجايلالاصىبانبناميلسعيبرلاوباةثالثلاخويشلامهنمو

ةئالثلاءالؤهىلاترظناذالاقحلاصابانامّدقتىريزنبنارمعوناميلس

دقفناميلسامأوحلاصينيٳنعلاساامنالاقو9ةبوتلاىلاجاتحاىناتملع

خيشلااذهامأورايخالاةرايزىلاانباوريسنولوقياوناكونوملسملاهنعىضر

۱۱۹



ةدابعلايفةياغاوناكونيكرشملانيبنكسولولدبيالوريغتيالفحلاصابأنونعي

لجرعمثعبهنانارمععرونموربلاىلعةنواعملاوناوخالاةرايزوةداهزلاو

لههلأسعجراملفهبربخيلهبهربخافلاخرمتهيفوعيبللةيدابلاىلارمتلج
هللادبعاباىطعاهناهنعو٠نمثلاكرتوهسيلتذخأفاللاقرتاكلذبربخا

هللادبعیبادينمهذخأفهللانومعطالئاسىدانفهلكأيلمحلقارعركبنبا

هعممهارداہبرصیلاهذخاوقيرطلاىفةقرخىأرؤهلاحدمهريغاذهلعفيال

لاقفهدينمتطقسفةرصهليفوةرمماقهناحونهنبانعاجرتاهاقلامث

یوذنماناةأرماهلتلاقو.هریغلنوکتناةيشخ‹ىبأوكترصذخحونهل

اوغلبف.ةبرجةعامجىفرازو٠كقحنعتعيضامملحىفىنيلعجالاقكمراحم
النارمعلاقفهتقناعلاوأيهتفايركزوباجرخفرهظلاةالصريبكلادجسللا

ةرملاقو٠مہيلعملسومهقناعلصاملفسرفتاكرمالاناكفلصيملاملعفي
ةرایزىلاانباوریسلاقفغیراىلااوراسفرایخالاةرايزىلاانباوريسهباحصال

٠رايخالالهلاقامهوحنوحلاصاباوايركزاباىقلوةبرجغلباملفرايخالا
تیأرلاجریاوتیرالاجرنسحااملوقيوهوهفلخشعتیهوهمأهتعمسو.

راياروزيالىذلارايخالارزحونللوقيناكوةبرجلهالاقمهنمهلتلاق
.هينيعحتفيالىذلاورجلاك

۔دیعسرابخانسحانموونونبفسويهيخانباومهاربانبديعسمہنمو
ٹيحرارطنقلهانمالجراهعدوافارانيدنيتسباغلجرعابعيبرلاوبالاق
یهمولاقیتناماینطعالاقفادیعسدصقفعجرمثانامزباغفادیعسنكسی

ىلصوةالصلاىلاسانلاتعمتجااملفنيتسهاطعافمنغنمتارانيدنوتسلاق

واتعدوایدنعلجرلللاقفیدنعلجرلاقهتنامااذهعدوانمدنعلاق

فسويخيشلاداطصاو.هلامخيشللىطعاوهتناماذخافاذهدنعلاقاذههنع

تمدقترضحاملفخيشللاهخبطتلديعسلاخةجوزاهبىنافةجاجدهرغصىف

ررکيراصفاهداطصاكتخانباتلاقنيأنماهلاقةجاجدلاهيلعوهروطفهل

فسويخيشلالاق.اهلكأيملوتلجخىتحادايصريصي٠قزرايوريخاي

۲٠-



نوداربصدجاالفدحايلاءاسااذالاقهقلخنسحنمو.داطصاتدعامف

هوذخادقناطلسلاناوعاوهيلعزاجفرانيديفلجرهدحجو.هيلانسحانا

رذتعاونيرانيدبلجرلاهاتأمايادعبف٤میدیانمهقلطافمهاطعافرانیدیف

اوذخاناطلسلاناوعاامويفداصوهرذعلبقفهيطعياممدعلهدحجهناهل

اوبافاهوقلطاوهوذخلاقاذكواذكىفاولاقاهومتذخاءىشىاىفلاقفةأرما

تلعفامسئبهباحصالاقفاہنیبومہنیبلاحفهحالسذخأافنيملسمللايتحاصف
املفناطسلابجااولاقنولبقمناطلسلاباحصاباذافةبينهالانكيملوانب

اوذخاينامبتبلطدقونيملسمللايتحاصلاقتلعفامىلعكلمحاملاقهغلب

اوفرصناديبعلللاقفهرشهنعهللافكفةصقلاهيلعصقواوبافهيفتكسمام

ىسوفنلاسناينبدمحملعفبكلذىفىساتواذهلثعبالاتاومسلاتماقام

مهركذنيذلاةعبسلالادبالانمهناركذدقففسويبوقعيوبااماو٠مدقتدقو

.دمحمنبحلاصليقواحالصوافيرعتوةرهشهبكافكوىليليولاسابعلاوبا

وبالاق.ةودقالاعاخيشناكوىنایسولاريدينبییایرکزوبامہنمو

ایرکزویالاقایرکزیباىلعظعاوملاباتكسابعلاىبانباقاحساوباارقورمع
ىذلابلقلاوفصيىذلاناسللالمعلافلاخينالاقوهاملاقثلاثلاانايعا

حلصيايركزبابمكيلعلاقنالسیودمحمیباىلاايبازعموقبلطوملعي
لاقدمحماباینعیاذهىلعتدنتساناایركزوبالاقمكلزاونل

.هللابقحىتحمهروماعمجوداسفلاحلصاوريسلاىبحأواودعقفمعندمحمنبا

امجاهدولجواهسؤرباورتشالاقوعيبرلاىلاةقلحلةاشنيرشعةرملسراو
.ذجوىبحيرمشدقعيبرلاوبالاق.ةقلحلل

ركذو.هللاهجرىسوفنلاىرارطنقلاثافننبفسويبوقعيوبامبنمو

اهجوتمرارطنقنملیلیوینبىلعزاجثافننبفسويناهللاهمرورمعوبا

املفاولمعامهلاولمعوةتاردسهللادبعوبااہيفرجاهماياىفنالجراوىل
تاركبلاذخافهلةمزالخيشلاةمالمناملعدقونالجراونمهرطوىضقوغلب

داكىتحهاتوفسعتوقيرطلانعلضفهللادبعىباميرحبنجتوهقيرطى

. ۱۲۱.



خيشلاةراغماواطخاامفىلسينيتبمهوالااورعشامفاشطعنوتوميهعمنمووه

هتردقهللاانارآبوقعيوبالاقوىرقلانسحاوخيشلامهفاضأفهللادبعىيا

:هيفوهيفهبتاعاباتكخيشلاهعبتافةحارلادعبهدلبىلاهجوتمثهملحانارأمث

رمأتناوحخاللكيفوا

ناوخالانمءيشالكارأف

انؤاجرَباخَوثار

نارقالاعمابيبةادعلاتش

وبارکذو.اهررکيراصوناوخالانمءىشاللاقبوقعيوبااهأرقاملف

.نبدمحمكنيجردباوتامنيذلاخايشالاةلمجىفاديهشتامبوقعيناحون
نبزعملاناكلذوراربالاخويشلانممهريغونابامانباهللادبعونيردس

ملابیصانانالجرمہیفهلاولاقفمهرصاحفراطقعماشیجمہیلالسراسیداب
اولدفاجرخينانامالااهىطعافنابامانباوبوقعيوبانايسوفناموحلفت

لاقفارازإالاهيلعاوقييملوهبايثنمبلسدقوالاضرالالصيملفهللادبع

نبیسیعرکذو.ةئامسحجتوفلامهوذئمويلتقنميفلتقفهودرفىنوعفرا
٠.صخرلانمةلاسمةئامتالثمنيباورجافاوعمتجاةبازعلاناهريغوناميمجس

۔فسويیبانبادوادنامیلسوباو.نولهسنبفسویو٤ثافننبفسويمهو

.لئاسمعبرااہنمروکذملاواهلكاهوبسنومهلكاشنموىنودملافلخينبديعسو
ةاكزلااهىطعتةأرملاو.لخنلابحاصىلعهيفةاكزالونوجرعلابلخنلاريبوت

ولویماتیلالامیفلحیفهتلعجنمعفنيو.اهدالواىلعتدعقلبتعطقاذا

مدقينازوجيواومستقاولوةعابتهيلعنلكيرشلالحعفنيوةفيلخنكتم
..هبهنمًاربتيامرهظيملاذاةلمجلالهاةالصلاىف

۔



یکزجاحیخسدبعهنارکذوهللاههرینسغداملافلخينبديعسمہنمو
بابىلاجرخهلهللاردقاموةمتعلاىلصاذاهتداعنمو.لادبالانموهو

هبيملفةليلیدانو.ایواطککدحاتیبناومکایافیضانهلهیدانیفدجسملا

لاق.معنلاق؟فيضتنالاقلصمباذاففايضالانعثحيلخدفدحا

ناكخيشلانالاريعشاهاطعاوماعطلاىديزهجوزللاقاغلباملف|ىعمرس

هيلعىأرالبئاغلارضحيىتحرضاحلالكاىفذخافماعطلالقتسادقوالقم

رظنلاهقراساتنكخيشلاجوزلاقمهيدياتحتماعطلاىمنفنيحلاصلاةمسنم

لمانالاىلاىرجماعطلاىلااهبىوهاذاوقفرملاىلاىرجهديعفراذاف
ىلاهنمىقبوهناريجاينمىطعاةلضفهنمتيقبوماعطلاكلذنمهللاامهعبشاف

ىتلاةلقلانمريعشلاالوتيزلااهيفلعجىتلاةطبلانمتيزمغرفيملودغ
دربلانمهبرثدتيامهاطعأو.هفورعمةرثكىلعمهتنسةماعريعشلااهنمجرخأ

عجرفرثأىلعهلفقيملفهفيضنعلأسفةالصللدجسملاىلاخيشلاجرخف
نمهلاسناكواهلمحيملمأامهبرثدتأرديملوهتميخىلعهاسكاذإافهتيبىلا

كؤادنیتفداصوحلاصلجرانبیلص نایتفدجسمببرغملاتيلصلاقلبقأنيأ
لصىذلالجرلانعلاسو٠.فارعجترستدجوفةربقملاىلصمدنعةمتعلل

ربخأفديعسعجرمثينيجردلاىسومنبفسويوهاذإفبرغملاةليللاكلتمهب
اذافهرثانعمهلانمريثكنعهانلاسانتربخاولاولاقفهتصقبخويشلا

اهسرغاوردتبافنوجزونبمالسلادبعةخبسىفرخاو.ةربقلاىلصمدنعوه
ىتمووهنيالوقلاهيفاورثكافارعجناملعاو.حلاصلاةكرببةياغتءاجف
نامزلارخاىفةوعدلالهاونوحلاصلاهنكسيفارعجنالنامزلارخآىفنوكيس

كلذريغلاقنممہنموولجاوهلاقنممہنمفضحمفرصلالحهبامناو
اولاقفنونجلااهذخانساجنيینبنمةريغصةيبصناظافحلانمدحاوريغركذو

كلمةجوزاهنافةفيعضةنيكسماولوقتالاولاقةفيعضلاةنيكسملاهذهكرتا

.ولجاىفركبنبدمحمهللادبيوبااهجوزتفهللاىضقففارعج

.روكذملادعسدلاوىنساغداملاایرکزنبفاخخيشلامہمو

۔۲۳.



یفداصلابنسکوزرینوبتکیویسابعلانسکوزرینبیسیعنبییمہنمو
دبعنبسابعلاةيرذنممشاهنمهناو.هيبابفيرعتلامدقتوىازلاعضوم
ىلعىيليليؤلاسابعلاوبامهركذنيذلالادبالانمدودعمايركزوباو.بلطللا
دمحمیباعمفلتخاهنارکذو.هيلعاتلزننيحنيعلاروحنمهاتجوزهاتربخاام

ةيدوہلاىفدوادوهللادبعوىيىسيعدالوانامدقتوهيخاىسابعلاهللادبع
نبايركزییاباامشوقغلبفلصألانموااتريغنادعباتمذلهةينارصنلاو
یفیفکواتریغنادعباتمذامہنادمحماباقفاوفینساریلادیعسنبرکبییا
ىقل٠.یسیعامہیبانعاورکذو.مہہابفیرعتلانامیلسیاودمحمیبافیرعت

فرضيلاقفهرجزفحلتمريغاطعتقمهللادبعىبانباسابعلااباخيشلااموي
ىفاذهبسابعلاوبازبخاوتحبذاهتيللاقموقلحلاسأرةمصلغلاوىتمصلغىف

ىطسولاوةبابسلابهيلاراشافحلتيملوحنبرباجىأآرفةبازعلاىفرظنوسلجا
ركذو.ىحلتلاكرتوهوديدشتطاعتقالاىفملو.قنعلابرضلهاتسيهنا

عضومتلکابتبهمنغدروانسارہبنمالجرنارامعیبانعحونوباولهسوبا
دعبفرصنافبايثلاىقنضيباليجمسولجرهبقلعتفهولدىلدافةبرجىلع
هلاسفتعجرفاہیلاراشافیمنغلعددراینسارہیلایدانفمنغلاهتعبتفعلطنا

لاقفىحلتوممعتمثةيبهولالاقبهاذملاريخامحالصلاوريخلاهيفسرفتام

كرتوممعتمثنيطايشلاسابلاذهلاقف.حلتيملوممعتمثنيملسملاسابلاذه
هونظف.رثاهلريملوبهذمث.ةقدانزلاسابلاذهلاقف٠حلتيملوهسأرطسو

ممةصخررزخوباايفىكحو٠لدبلاهيلع.اطعتقملصنم٠رضخلا

هينبضعبنمرجزلالعلوفرطلابوقعياباكردانممىسيعخيشلاوامنععجر

..سابعلاوباهکردا.یتحهرمعلاطوا

هللادبعىبالارصاعمناكىليليولانيجزونبسنويمساقلاوباخيشلامهمو
غیرالالاقتنالادارانيحهللادبعاباناهرخمدقتوايفاصماقيدصوركبنب

خيشلاناوةئامعبراوةعستماعكلذواراغهلرفحينامساقلاىلاىلالسرا

خيشلاةنباةقرافمدارأفهوجوزوهباوقلعتوهموقرازمثهتنباجوزتمالسلادبع

۔٤۱۲



انعموانعمجوانعمتجاامنالاقومساقلاوبااباواشلمحتامافیضقيناداراف

تاردسدمحموبارکذو.ةرينكلئاضفمساقلاىبالواهقوقحنمهتأربأافهللانيد

لالحنملئاسفعبسسرغنمناباتكلانمظفحمساقلاابانادوعسمنب

..منهجباوبانمابابهنعدستةدحاولكنا.نذخاىتحلالحىف

مدقتهللادبعىبالاقيدصاضياناكوميزحملاعىقتخيشبوقعيهنبا

هدبجتلاقفالوسرةرمهيلالسراهللادبعابانااوركذوةرايزلادصقبعجرو

هيلالصواملفخيشلابجالاقفلوسرلاهاتافهدنعءاملاةبوننالهنانجىف

حيبالكيلاتعبلاقىئسملابنذملاعزفيالالاقتعزفكلعلهللادبعوبالاق

اہتکسممللاقانیکسیدیبیارروصنمنباجسیناوهویسفنیفرمابكل
حرطهيبهرسوهربخثباذاءرملانالرذتحاناهنممهفيمالكلاذهىرتا

ةنتفلانا,هللادبعىلارذحببسو.كنانجىلامقلاقمثهمشامرطشهسفننع

رمافنبدمحمیبانعبوقعيفسويوبایوروةيكلاملاوةيبهولانيبتكرحت

مودصقاذإفايضالاىلاىلابالكمكقبسيالنالئاسمبهبرمنمىصويهنا
معبلطفاعضوممتدصقاذإوةريبكدوعتتيقباذإةريغصلانألةريبكلاةاشلااوحبذاو

..مكماماامنوردتالمكنالاوتيبفهنودتابملاىلا

هللاقایرکزیبانبسنويهيلعلخد.یغاوزلاسومکدمحموبامہنمو
هيلعلخداملفاعرسمهبافیرمعرخاینلتاخناطيشلانافكيبابىنرداب

هفیکتاملكایرکزوبالاق؛؟وهنياكبرفيكىللوقيناطيشلانا٠ىنثغالاق
لازهللاقاممهفتاملف.ءيربهنمهللاوقلخلاةفصوهفكلاببرطخيوكسفن

امئاصایرکزوباناکو.اتیابزنعلامدمحموباهرضحاوهدجیامبهذوهبام

لاقكلذلعانتمالالكهلكانمعنتماف.زعاملامحلالوتيابلامحلكايالو

خيشلابلقةقفاومدارانكلهرضيهناىلعهلكأفهلكأتناهللابكتلأسدمحموبا

یأرةلبقملاةليللاىفماناملفرهدلارخاهلكاىلعىذالاهنعهللافرصف

نعىورو.ةنسكتدابعنمريخخيشلابلقلكتقفاومهللوقيالئاقهمامىف

۔٠١۲



تیأرامفءاعدلانيباجتسماخيشرشعینثالبجلابتکردالاقلبجلااشمضعب

اقلعمافيسادلقتمةبازعلاضعبهأرو5سومكدمحماباىنعيىغاوزلادابتجالغم

خيشوهو.ىداىامقتسملاليبسلاىفاعمطلاقاذهتلعفللاقافحصم

ىفبلطتلاوحاوتادابعورابخاخيشللوهيلعهللاةمحراديهشتامريبك

..ةطوسبملابتكلا

اکاحايقتمالاعناکینالغاولانوراهنببوقعينبهللادبعذمحموبا

لهاسلبارطاشمرازو9اريبکمرهیتحیدامتواريغصمكحلاتواالدع
وهوايضاقبوقعينبهللادبعاومدقمهودجرتنالغواولصواملفبرغملا

لاق.رومألاهييربتوهبردتمدعلمهلعفتنالغواشمىلعاومقنفنسلاثدح
هحلصيالكدقفتوهلهاومالساللكرظنىفهللارجاتنالغوخياشممحل

رومالاانيأروىتفلااذهىفريخلاانسرفتاناانرذعنكلومكناوخالمكحصنو

قفريثيحوقتريفيكهملعنوهموقنوهبذبللانتايحىفهانمدقفهيلاعجرتس

ملحلاوربصلاوىذالالاتحاىلعهنطونواهلصافمورومالافيراصتهرصبنو

مكحهيلعمقنيملوىشهيلعذخؤيملفالاعامزاحناكوهيفمهسرفتقدصف

ماتبوليمجلاءاشلابهيلعنسلالا.تدقعناوافعضوامرهواربك.رومألاكرتىتح

وحنواسرفطوسمہنيبوهنيبوناينبلاةيدكنمتامكلاىنجيهماياىفلدعلا
ةعبسلالادبالانمهناركذهناكافكولامحالادعبلامحلاباهتمنودعيكلذ

..وغوفسويليقو

رکذاظفاحاظفاحاروهشماخیشناکنیردسنبیسومنارمعوبامہنمو

خيشلاةعموصيفعلطيوةمتخلاىلعافيرعلعجنارمعاباناحونوباخيشلا
الإةمتخلاعضومىلالصيالفةمتخلاىدانسمشلاغوزبرصبااذإافرزخىا

نایرمنبنونجوحونيلارصعيفنارمعوباناکووعديومتخيفمتدقسلجناو
..انمضهرابخاضعبمدقتو

.



نبنونجهدنعهبلطاباتکفلاايقتمالاعناکنوراههنبامہنمو

حونوبارکذو.نايسيوىبنمىمامحوهوحاولالاىفهكرتورفسلاهلجعاو

نونجحلاصىباخيشلاىلعرمنارمعىبانبنوراهىسوماباخيشلانا
ديدشةقلحلارمأنأاولاقذيمالتةقلحاودعقينانالجراولهابلطفنالجراوب

مثاهذخأنممياورانيدةئامبهوتأواهرمأبمايقلاقيطنالوةريثكاهقوقحو

هعديورفسلاكرتيناركبنبهللادبعوباهيلابتكوةناغىلارفسلاىلعمزع
0۱

!درولانبةورعلوقبهباجافةرخالاوايندلاريخةوعدلالهادالبيفناف

سهاوهللادالبفرسف

ارذعتفتوتواراسياذشعت

هسفنلاشاعمبلطيءرلااذا

ارثكافقيدصلامالوارقفلاىكش

تکشواواکنندالالعراصو

اركنتناهلیوذةالص

نوحلفنعتنغاامفةهجلاكلتىلارفسلاعداناهللادبعوباهيلابتكف

:لئاقلالوقهيلابتكوهلمعوهسفنتبهذفاہفتامیتحقاحسانبا

صرحقزرلافدئازبسيلو

اورايغاىلاجرخاهلصواملفهللادبعىباىأركرتودالبلاكلتىلاهجوتف

..هيلعهللاةمحرايفتامىتحهتيبمزلفةارعمهدجوف

..برعلاكيلاعمنموهو(۱)

۔۷



لفسانمةدحوملاءابلابرمأبمهضعبىور‹رماتنبدمحمهللادبعوبامهنمو
نموىقتملاعلضافخيشوهوةوازفننكسيققوانتلاقوفنمءاتلابوا
نيحاہتنباتصواتسوطنارکذو.بنيزهتنباوتسوطهجوزهلهللاحلصا

كدلاوىنريملو.ةعكرنيسمىلصاىتحتمنامتلاقاهبیدتقتناامتزھج
دقوكيبالتلقناىهو٠ةدحاوةرمالاطقةبذكىنمردصتملو.طقةسباع

تمدقوهتيطمفلعتىتحرطفيالومئاصوهوبعتدقوةلغبلابفلاىنلأس
اميفلحىفىنيلعجاتلقفهبامتيتاواهفلعىفةلغبللتدزومعنتلقهروطفهل

٠لحیفتنالوقينمةبشاهسأربتموأفكفلعىفكتدزدقوكيلعُتبذك
مالسالاترصبافاهءاعدهللاباجافةيوشحىهواهمدختةفيلخماتناكو

اهظفحبياميلاهللاهداققيفراونيملسملارايخنمتناكوةوعدلالهاىلاتعجرف

ىوقتلاوعرولاوتادابعلاتذخامالسالاترصباالليفوتلفغاذااههنيو
رادلااہلخداملفةاشیرتشااہنبانااہتلمجنمو|تامارکاشتناکیتح

اهنارقافاهعئابىلااهدلواهدرفمارحاهناةاشلاىنتربخااهدلولتلاقتحاص

نارکذواهريیغیفكسميفهدنعرهظتناىشخو9همنغىعارىلعةطيلخ
عضوملكفاهدلواهلمحفافهفصوففارعجىفالانيتومتالاهلاقاهقيفر

رکذو.تتامهيفوفصولاتدجوفولجاتتاىتحاشفصوامدجتملهتلزن
ىكشفةوازفنىفةرمتاذخويشلارازسانلاديساخاروصنملانبهللادبعنا

ةوازفنءارماذئمويمُهَورزخينبًادبعرماتنبدمحمهللادبعوباخيشلاهيلا
لخديوباوبالارسكيوناردجلاروستيوناطيحلامنستيمهيلعلقثومهاذأدق

نظوريصحاميلعوةرومطمهلرفحدقوهاعدفهومتيفكهللادبعلاقفنذإريغب
ىلعهللانمفهلتقفةرومطملاىفطقسهبرقتسااملفماعطىلاىعهنا

ادئاقلمعتساسيدابنبزعملاناركذو.ةزهحهوخالعافلاليقَوةبوتلابلعافلا
اناتسبكردافهبصغاہنمهيلواملكفنيتاسبلابصغىفةبحمهلعقوفسباقىلع
كنكلوقداعتلمعلكريغلناكولهللاقفهاعرفةوعدلالهانمخايشالاضعبل

ناتسبلاذخاالإىباوُحيشلاهفطالوعتتمافهيهتشتنُىصقابىلهعبفكريغكتسل

لاقفبضغفكلامذخاىلزوجياللاقفهيلعحلاوخيشلاىبافرانيدفلاهيطعيو

- ۱۲۸



سباقبةيبهولادجاسمضعبلىنالفلادجسملاىلابهذاوءىشريغبهتذخاناتسبلا

لعففمعنخيشلالاقفةعمجلاةليلتناكو.ةليللاهذهىفهيفىلعهللاعداو

افتاهعمسفرحبلاىفاهزنتماقروزبكروبهذحبصااملفهلليقام
:ءاعدلاىفدهزتالوقي

هيروءاغُدلاىفدلا
A4عَدلا۰صاملو(

نركلَوةتياقلكلاُماَهِس
ُءاضقذادلماللوذأل

نملسراذافهلحاسورجلافيسلااوعجرفانباوعجراهباحصاللاقف

عجرورحبلاىفهدسجباومروهسأراولهحوهولتقفهلتقبمهرمافسيدابنبزعلملا
..هرشنينمؤملاهللاىفكوهنانجىلاخيشلا

ةمئالاونيملسملاياشملانموهنيردسنبدمحمهللادبعوبا

سانلاتيأرذالحاسلاىفىشماايبهللاهرلاقنايسيوىنبنمنيروكذملا
یناطعافارانیدلخدنملکیطعیالجرتیأرفتلخدفرادیفجراخولخادنیب

ىندازومسبتفكبهذمىلعثسلتلقفثعجرفىسفنثبتاعفتجرخفارانید
..ارانيد

فيرعتلامدقتودمحمنبىحيهنباوريخلانبدمحمهللادبعوباخيشلامهنمو
اوخاهامعودمحمنبریاهوباونساجیینبنموهویینبلوفلف9هنبانباب
ركذو.ىبلاورمالاوحالصلاوملعلاىفاورهتشاتيبلهامهناةلمجلابوريخلا

هدونجبةوارغمةيدكىلعلزنالنيغلبنبدامحهللاودعناعيبرلاابانظاخيشلا

رهظلاةالصىلاةلصتمهيلعرمتىهواهاريلاحابصلجرفقوةريثكتناكو
جاجحنوحلاصلاجرهیوخاوریخلاناهلرکذواهلهارصاحفمهددعةرثكنم

جرخيملفهلةعاطتساالنموءافعضلاىدانونامالاباوجرخاناهيدانممهادانف

. ۱۲۹



دبعهيفاجربالاارهقمهذخأفددممهاتأامفرهشوحنارصاحممهلتاقفدحا

دوعسملتقفهعمجابركسعلااماياالتاقفىرامزرولاروصنملاانبادوعسموهللا
ىضمفاجراخجربلانمهسفنيهللادبعىمرفجربلاىلانارينلاتمرضاو
ةأرجوةدجنوةعاجشهيبأكنوكينااعمطهلمحوهنبادامذخاومنمهللاهاجنو

نايبصلاةرضحمتناكواريغصذئمويتنكوريخلانبدمحمهللادبعوبالاق

انعمسيلوءوسبدحاانتلضرعتيالوعجرنوملعتنوايلاجرخنرصقلاجراخ
یدحوهنمذخاتنكویدیلخدمالاهيفكرتيملوىلاهطاخفليبنزالارهتانم

هللادبعدمحموباهيلعملسيملانالثثکمولاونیتخویشلارئازدمحموباءاجو
لالحلاةمدخانعكلغشاىذلاهللدمحلالاقهيلعملسوهاتأمثهتعيضبهلاغتشال

.انالث

فسوينبسازوُرنءايقنالاةرربلاءالضفلاتاداسلاءايقتالاخويشلامهنمو
هللادبعدمحموبالاق.هللامهمحرايرکزیحیوباهدلووهللادبعوباهنباو

هحولنسکامدمحمیباىلعسازؤزنخیشلانبدمحمضرعرصاننبدمحمنب
امسبتفىرخالاركذتفائرقفاميلاتيغصافباتكىفرظنامنيباناو

هرکذویسنفرخآعمةداهشذخااذالجرلاناىهوةدئافالاقاقمسبتملتلقف

نسحلانعیورو.اہبدهشیوهبحاصلوقىلعیضعيهنااهضعبركذتفهبحاص
اهانذخالاقهوخاهرکذفدیعسهیخاعماهذخاةداهشىسنىرصبلانسحلاىلا

..كلذدعبنسحلاكلذركذتفدهشفهيخابىدتقافاذكعضومىف

٠لاس.ةعطاسلالئاضفلاوةققحملاتاماركلاوذعرولايقتلاخيشلامهنمو

تءاضفولجادجسمنمردقلاةليلىأرهناركذو.هتجردعفروهبرماقمفاخ

ةمالعيفعضوملاكلذيفدتولااوبرضولمرلايفعيباريلابيبدىأرفضرألا
مفنمعطاسرونلاودوقرمهاذإافماقفمهتوكسبسحفنوأرقيةبازعلاتناكو

نع.هودمحوهوبغروهللااوعدوهربخافدجسملافقسىلامهاربانبقاحسا
ةنجلاىفىيحيىلانبالدعلتيأر٠لاسخيشلالاقلاقنادمحنبىسيعخيشلا

ىلعوعديلخنلاتعملاقهنعیورامو٠نالجراونيبواننیباملوطااناتسب
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ريعشلاقهناهنعیورامو.هللاهذخافلیلیوینببہنمایاعبسنبنارغاو

لبقاهفلعهناكلذو.الفهترذاماو٠سفنةبيطنعهفلعهناللوبقمنسحلا

انخیشةرضحمىفريغصاناوتعمسوابسفنهلبطتملفةريغصیهواهکاردا
نعجرهتانبنا۽هريیغنمواهنمهنانظاايشافاعامسحوننباصحونىا
ملعهدنعوىفدللاملعلاملعيوىريهناوانعامساىفكلذرثكواروكذ
قاردسلامهاربانبفسويبوقعيوباظفاحلاخيشلاركذىذلاو.تافشاكملا

ضقفاورلاوةعيشلاهيلعاهتمقنونبدمحمهللادبعىباخيشلاباوجىف

ىفرصعلالهالناكلالجرىثنادرواىثناالجرهللاخسموللاقناب

هايابصتلعجىذلاىنسارہیلااہنماننامزیفتاثدحملاهذهتلزندقوماکحا

هلوبازلالهانماعُبسخسمناىسيعبفورعملاو‹ةروهشمهتصقواروكذ
نافةصقنيبملوبعصمىنبىفىثناخوسمملالجرلاو.ةبيجعةصق

نسارہبویرخاةصقهلعلفیتسارہبریغناکناووههلعلفینسارہبلاسناک

..ةوعدلالهارايخنم

لمجمحنمكدوهيلعراطناهتبوتببسوربحينبىلعنسحلاوبامهنمو

رانبفیکفاربصقطاملواذهىبلعفاماورظناهباحصاللاقفهقرحافهنووشي
نيلجرلتقناكو.دابعلاملاظموهتعابتدرف.هللاىلابئاتىناكدهشاةرخألا

لجرلالعففحبذلازناوةمامعلابىديللغاوىنديقلاقولوالاىلاهسفنداقف

حبذاحاصفائيشعنصيملفنيكسلارجمث٠ىتتييعالاقايشنيكسلاعطقيمو
ركذاذكهقتعافكلتقهللادارااممقلاقفعطقيملفانلاثرجمثاديجاحبذ

قفنافهقتعافرخألالوتقملاىلوىلارمهناركذمثريدينبليعامسارهاطوبا

ليقفهنعلاسفلجرةجاجدرسكو.ارمتةييوفلاةرشعيتشثاورانيدفلا
ىفالمجعفدفهغلبىتحرفاسفُتِسغَدْوَأىفادلوكرتوىنالفلاعضوملابتام
.همدختامداخوهتفايضلاروثورانيدةئامهاطعاوهلمجهيلادرفةجاجدلاةعابت

عوجلاررضهبیوقتوجاتحافافرشهللااهدازةكمبرواجنارهاطوبارکذو

هدرفهديیفارانیدلجرهللعجفاہبلطیفجرخففاوطلابًادتباوةتيلابلطف

تددرملهللاقفلجرلاهاتافعجطضاوجرخفيلعوباهدرفلجرلاهدرمثهل

۔۳۱.



ىتحلكفاماعطذخأفهفرصفةقدصهلهاطعافكلاممقحاتنالاقرانيدلا

اهيغتيجرخفةتيلاىلارطضافىرخاةرمعوجلاهيلاغلبفقابلابقدصتفعبش
هنارهاطوباركذو.ةيقبلاكرتوادحاوامهردذخافمهاردوريناندقاقزلااذاف

ضعبىلاهبتكهنعلجرلمحفنالجراوادصاقةقفرعمةيلاطصقنمرفاس

نعفلفتجرعالمجبلجرهبرمفهيفارقياهنمارفسذخأفهلاهامروقيرطلا
ةقفرلا!وغلبفهللاةردقبءايعلاوجرعلانمهباملازفخيشلابتكلمحفةقفرلا
خيشلابحاصلجرلاذخأفرخآلمجهلتقلوالالجرلالمجتامفةقفرلاتلزنف
هومسقفقابلاكرتوهبونيامهنمذخأففصنلاوهوخيشلارمأبرانيدبهمحنم

خيشلابرضفةعاسلاكلتالاىبافكيطعافهللاىنيطعيلاقفكانههرانيدبلطف

هللاىرتاسانلالاقهنزانادباللاقفهلهاطعافارانيدذخافلمرلاىفهديب
خيشلا٠ىبافهناحجرذخأنخيشلابحاصلاقفحجرودازفهنزوفاصقانهيطعي

كيلعهللاحتفيهلاولاقفلئاسلاسفنايرمينبنونجدجسمیفدعق‹رهاطوبا

بارتلاعمجيراصفائيشدحاهطعيملفرخآتأمثةبجىفىقبوهاسكهاطعأف

انايرعىقبينالبقنونجملااوكرداهوخاىسيعوبالاقهتبجهيطعيلهسفنيلع.

ىلاوعزنالاقفالاماهألمفبارتلاىفهديببرضفهتبجعزننمهوعنمفمكنيب

لاقفءارقفكدالواكرتتالاقفدجواملكقفنيهنااضياهنعركذو.اضيااذه

ةعامجهبلاقباوجلااذهودجوامىلاباالىصاعلاوهللاهعيضيالمنمىقتلا

..زيزعلادبعنبرمعلنظاميدقوهوانباحصانم
رہتشاومولعلاىفداسنممناکنسحلایباوخاربحنبیسیعیسوموبامہنمو

نمهتيبزرفياکهبهذمزرفيملنمنایتفیهنارکذوىنايسیووهوحالصلاىف
اندنعنانایرممنبنونجلوقدرفهنيدفرعيملعروةملظتاذةليليفتوييلا

كلذوباجتسملاخيشلاكلذبىنعيودمجدمجاءاملللاقولوكلذفرعيملنم

نالجراویفانهوكلذلوقتملحلاصعوباهللاقكلذبيتفاالىسیعابانا
لاقارقاذاودمجدمجينانالجراوءامىلعهللااعدولوكلذبموقيالنم

فقوخيشلااذهناكلذوترايغاتلهانمخيشلااذهو.دحاهللاوهلک
ترجحءاملللاقفهريغءامفرصينمرضحيملاهلمكااملفءالانمهتبولل

- ۲.



ىذلاوهودمجليقوهبحاصلهيراجمحلصاىتحمكءاملاعجرفىضراكيلع
..نونجاصوباینعي

عجرومالسالارصبافايراكنناكىنايسيولاجرعالاىلسودمحموبامهنمو
ىريفكشلاهلخدمثنيملسملارايخنمايقتالافناكوةوعدلالهابهذمىلا

مساقلانبلاصوباناكو.رهطتيملهناىريولستغيوهلصيملوهلصوسجنلانا
یدییفتثککشلوقیفلکفماعطلارضحاذاهللوقیفكلذهنمعزنينادارا

ثسجنلوقیف٠لکواهحسمالوقیف«یدیلسغامللوقیف.لکومسلوقیف
..لكواهحسماكلتلقهللوقيفلوبلاب

نمیابهذملاافنوهوبوياهيبامساوىسوفنلانتفلخيديعسوبا
ريغصوهو؟لضفأةبازعلاىأهماهتلأساذاوةيبهوهماورصننبثافننيعباتلا

اذاومحلةعطقهوطعاوهوكحاضودلولاباولفحاهوفاضاذامهنالكبازعلوقيف
ءاتلامضبنينتبعيبرلاىلادنعماقربكاملف.هيلااوةفتليملهاباةيئافنلااوفاض

مولعلاىفةياراصىتحاهبماقافتطوامتىلالقتنامث٠ماوعاةنالثنوللارسكو

مدقتنملةياورهيقفريبكوهورمعوبالاق‹ناويدلااوفلأنيذلادحاناكو
رمعىلانعةياورنوعبسىهاذافهنعاوظفحاماوركاذتهتومةبازعلاغلبالو

یفلحاسلاىفلكاناتكلاقیغاوزلالیصفنبایرکزنبیحیایرکزیبانعو
واناتيدافانيدياعفرنناانيلارظنوهدينتفلخيخيشلاعفرفاجنفساةنايطش
.هیهتشیےکلاقوانیدیانیبنمهعفرفلیدنملاىلاهديدمفسابعلاىلانباقاحسا

خيشلالاقفةريبكةمقلانضعبهاطعافلكاننحنوانفلخدعقوقاحساةرمضرمو

هخیشنایورو.ةرمهمفىفعضيامالافلخنملدميالهنالالمجكولعج

ىلانعنارمعوباركذومزعلاوسردلاىلعمهضرحيلةبلطلاروزيدمحمابا
محاوحانودقتفموةوعدلالهلراوزةقلحةنستاذتعلطلاقنتفلخيديعس
طحقماعناكو.ذيملتنيتئالاوحنىفاوناكوىحاونلاكلتوةيقيرفالهانم

تدرأ٠عاطممہیفوھوهییتازمیتفلاقفةيدابلاىفْنَممهبعموبدجو

ةلزنممهولزناواولعففمهوفيضتنأبلعاونمتنألعةفلكلاويتجاحاوضقتنأ

ىلعكلذكمويلكيفوةعصقنيرشعةليللكيفىتفلامهيلعىرجاو9ةنسح
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هتاوملعاملف.مېبمزتلموهوهللاءاشاممهدنعاوثبلفةرفومةاشةعصقلك

ىعساامنإوعدلاقو٠ىبأفمحللاعدننأديرناولاقهدحوكلذمهيلعىرجأ

ىلمىنغينإافلإاووأتالواولعفتاللاقموصلاىلعاورمآتفادغهدجاىكل

نيرهشاوثبلفىمنغمأوتالإملزنذمتحبذالوزوعنمنولكأتاماوريحتتال
لهالةقلحلاقديعسىلانعنارمعوباركذو.ةمعنوريخىلعهدنع

یتحهئانبترثکوهلاملقمهئاربکومهفارشانملجرميفناكةيقيرفابةيدابلا٠
هللاكالتبالاقهريغواهدبعىلعوعدينادارأنمفلثملاهببرضيًةلثمراص

.فيضتامىجحلاىفبلطاخيشهللاقفتانبةرثكوثاثبةلقانالفهبىلتبااب

كثعشمليوكمدقتبثيوكثعشمهئاعدبليزيفممبرنوعديلعلةبازعلاهب
راشااملبقف.مويقلاىحلانذإاباًسبايبطرلاوابطرسبايلادريمهءاعدناف

هذهذخلجرهللاقهتلیلنمحبصااملفةكربلابهلاوعدفهللاقاملخماوهب

هللاقفارانيدنيعبسحبرفايبىضمفكلوهفاذكةميقىلعتحبرامفمنغلا
دلوناهيلعهللانمفرانيدباعبرااهذخافالاحراهذخ.الواهيلعراشاىذلا

لزنينانہنمجوزتنملكىلعطرتشاؤهتانبهيلااوبلطفةرشعاروكذادالوأ

واةفحتلهدالوأدحااعداذاوةورتلاوفرشلاىفلغملاهببرضيراصفهعم

..هتیببالكهاسنیتحةهجووعضوملكنمهيلااوعراستةفرط

درلافيكلاقلئاسءاجنيسوىنبنمىسوفنلاقاحسانبنوحلف
امشالکفراتسفیغکاماورایسفیفخامامسجلالاقمسجتلابهللافصونميلع
الملكتينامالکلالهانمموقمعزدقوتالاهجلاحرشىفو9هللاىلعلاحم

ريبكلاديحوتلاىفزاجالاقمثىلابحاهزاوجفرامعوبالاق.هللاىلعزوجي

زوجیولاقمٹسرخأبسیلملکمینعمومالکلللعافهانعموملكتمنمىباوملكم
ىسفنفوملكتيالوملكزوجيالونيينعملاىلعملكموملكتملزالاىفهللاىلع
ليغنزنبدیعسحوناباناانغلبو.ملعاهللاوءىشملكتموملكتينيبةقرفتلانم
دشابنوحلفهيلعرکنافملکتموملکتیسناینعميلعلاقملکتملانعلأس

اضياسرخلاىفنلعملكتموملكتيناىلعملكتمناخيشلالوقىنعموراكتالا
وحلفلجعامبرورخألالطيامامهدحاركذىفسيلوزئاجنيينعملاالكفهنع
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نموحونىلاءارظننمروهشمخيشنوحلفواصخلمىبتناملعاهللاولعفامي

یاءارظننموهلبةبترمبةدايسلاىفناكوريشبنبىيحيايركزوبامہنمو
..فسويىلانبدوادوفلخينبناميلسوسابعلا

لجرلاىفلاقىلعنبنونجخيشلانعتاقلعملاىفلاقىلعنبنونجمهنمو

كردتسيلريبكتلابلجرلاموقيوملسيوةالصلاضعببهتافدقومامالاىلعلخدي
ركبىلانبىيخيشلانبمهارباخيشلاىلعمكحهيلعةداعاالاتافام

..اهقالطبفلحدقوهشنحهتأرماقادصب

عيبرلاىلانعذخاالاعاخيشناكىسوفنلاورمعنبمحرلادبعمهنمو
تاقلعملاىفركذاميفامويهعمناكو.ملعاهللاونظااذكىسومنبناميلس

ترکشهللاقف.اريعشوارمتهرهظهلًابعفتعاجكديبعلاقفنيجههاتاف

نمؤملاهنعىورامو٠لكأيامشوشغملالمجلاعفنيالاىشخالاقخيشايكلعف

..داصحلاوجريوعلقيقسافلاوداسفلاىشخيوعرزي

٥كلاهوهفةتيمنمثبعفتنانمهنعىورييدمانبليعامارهاطوبامهنمو
..اهريغةوهشباهءاجاذاةجوزلامرحتو٠بيعمحللاتيبمو

هنعیورسابعلایبانعذخاشابابنبایسوفنلادمحمهللادبع.وبامهنمو
باتوائيشبصغنملثمتالماعمعجرتتايدعتلاوتايدعتعجرتتالماعملانا

نمثلاىفنوخيناادقتعمائيشىرتشانمو٠یسنیتحدجيملودرينادقتعاو
راشافموقتىتمةعاسلانعهولاسذامالسلاميلعهلوقىفتركفتلاقو٠ىسنن

سمخلانمةعاسلاناهنمتمهفوتاليوأتثيدحلاىفسابللوسمخلاهعباصاب

اروكذماخيشناكو(ةيألا)ةعاسلاملعهدنعهللانااهملعبهللارثاتساىتلا

..ملعلاوريخلاىف

یور.اطاتحماعروالاعناكىوازفنلايلعنبليعامارهاطوبامينمو
املفتطامتىفىلعنبدمحمنبسابعلاىلاخيشلادنعهعمتابهناسايلإخيشلا

٠هديليعامساخيشلاعفرفلمحلامحلماعطلاىلعاذافانلسغوءاشعلاانلمدق

ىهوهللادبعىبانبسابعلاوبااهاتفأةلاسمذخلاقاللاقلكسابعلاوبالاق

۔٠١۳



لاقثلبقلاقماعطلااذهبسايلإايكيلعُتقدصتوةييربرعلاىديابامنا

تلاقفلكف.لالحلالصالاو.هباومدقلامبرعلايافلاقاللاقك
ىرخاةفحصبوأفماعطلاىحنينارمأفاًبصغانماهوذخاانلبإىهلب

رفاسامزحايقتمالاصیتوانترمابنیتنمخیشلااذهواهنملكأفنأضمحلاهيلع

اہنمبتكوةعبسلامايالابجحىتحةكمبرواجوءوضوريغبلصيملو.اناغىلا
هلو.ةرثكلاقلخلاةفصىفو.ةمظعلاهللاةفصىفةكربلا.هنعواريبكاناويد

..فيرعتلاقلطماندصقمورابخا

ذخاالیلجاخیشواريبكالاعناكىنيودصلاحلاصنبولعيلاصوبامېنمو
اكشملاوراربالادصقمورايخالاىوأموهوولجاهنكسمو.هنعذخاوملعلا

دمحومبيلعملسفهيلااوعفتراوهللتبضغةبازعلاناركذو.رارشالاملظنم
٠مهعينصمركشو.هكلاسلقوافعوسردنأقيرطهللبضغلالاقو.مهلعف
ناکاذاناهدلالاصحونوبالاقلاق.ثرويواثريلهىلوملانعلاسو

سابعنبانعهلثمدیزنبرباجیکحوتلقینثریوهثراهنعلقعاوینعلقعي
نمهيلاقبسنملهلامايتفلاهبترجىذلاوبهذملاروهشمو.سايقلاوهو
جرخاثدراوارارماهقالطبتفلحلاقنأبهيدينيبةأرمالجرعداخو.هسنج

.هللاهقفواللاقفاهكرتوبرههتأراباملفحاكنلاددجمثلعفافكثرابتلاقف

باوصلا.ةئامعبراوةينامماعةرايزلاماعخويشلاناحونوبالاق.قفويملف
ولعيخيشلاىلعاورم٠طلغواحنسانلانمفيحصتةئامعبرالعلو

ملودوعااللوقیوبوتيلعجفهنعترکذءايشانعهوبتاعفريبکخيشوهو
لاقو.هنماولبقفنوهرکتاممءيشالوضرمَوفعضىبامناومكفلباملعفأ

ىفىمعأولعيخيشلاتيأردقةوعدلالهاىلاخويشلالوسروهبوقعيوبا

ةئامسخورشعةثالثماعهللاهرفوتو٠فعضلانمءىشىلعردقيالهراغ
باتفلاونیتبمهغلبفیسیعنبنیروغبتىلعاومقناہیفو.هنسنيعستوسميلع

لاغيرأبخيشقبيملواوليقوباتفسابعلاىلانبليعامااوفقواوهنماولبقف

..ةطخلاىلالاونيتخويشاوجرخاوهوبتاع

۔٦۱۳.



هملعوملعلاذخاةقلحوذملاعىقتخيشىنيراصلاديعسنبناميمجسمهنمو
ةرثكنمطقهتقلحىفماداهلغرفيملهناهريبدتنسحنمرکذو..همتکيملو

انيدلاىلاتفتلمريغناكو.ولعيلاصىلانمملعلاذخاهتسايسنسحوهقفر

لبقادہجمتنکوریناندةسحخولجابولعيىخيشدنعاناولهاىلثعبلاق

اهدجاملفاهترفحفتعجرمتاہنفدتردابفيمزعنعينتلغشفينتريحمثافوصو
..هللاتدمحفةءارقللتغرفتف

كافكوالماعالاعايقتاخيشناكيتنورايلاهللادبعنبناميمجسمهنمو

لاقو.ىلاولانبمعنلاليقو٠لادبالانمركذنأهتبترولعوهتجردعفريف
نأكشوأرئاغصلاىلعهذخأيوألفاونلاىلعملسملارجؤيالهللاناكشنم
٠كرشموهفرئاغصلاىلعهذخاؤيالوأةعاطلانملعفامىلعقفانلارجؤيهللا

یسیعددشو.عيمجلايفرفكفسوينبىسيعىسوموبالاقو‹ديدشتاذهو
قفانلاعمىتلاةعاطلاوملسملاعمىتلارئاغصلايفركبيلانبىيحيودمانب

فالخلاببسو٠فسوينبىسيعلوقحضوألاورمعوبا.يفاقفوو

رافكلايفوء١٠نممهلمعنممهاتتلااموىلاعتلاقالمأصنلادرله
..اهاصحأالإةريبكالوةريغصرداغيال

ةمئالاناويدىفاروكذم٠ىقتواملعاماماناكناميمجسنبرصن

مل.ةكمبنامُعةمئابىقتلا٠ننوبالصا٠نمىسوفنبسنلاىفوهنيلماعلا
نآرقلانعمهلاسفنالعفاولاقف٠ىسوفنهلبحاصووهاضرلاوطخسلانع
ةلأسملاو.رذعلاعطقنمالارذعلاعطقيالفسويانمعو٠قولخمريغاولاق
.نانوعمحجباقرشموابرغمةيهولانالدياذهو.نارقلاقلخيفهتبوجاىف

الانارقلاقلخىلعاوعمججاك٠مهعامجافلاخنمالانالعفاضرلاوطخسلا

قارعلالهانودنآرقلاقلخىففلاخنامُغلهاضعبفمهعامجافلاخنم

فلاخبرغملالهاضعبو.ةيضابالارئاسوبرغملاوةكملهانودو.رصمو
ىسنفكرشماذهلعافنأذخاناوتالاؤسلاباتكفو.اضرلاوطخسلاىف

٢۲روطلاةروس(١)

۔۳۷.

 



ناميمجسنبرصنخيشلاةلأسمىهوةصخراہیفو٠رذعيالفرفاكهناكسماو

ملعلاذخا٠نيملكتملاءاملعلادحاىريصتلاناميمجسنبهللادبعمېنمو

باتكمہيلعضرعنيذلاخويشلادحاوهو.ةفيلخنبناثعرمعىلانع
ىنافریغتوااریغتفنادهاشدهشاذاتالاؤسلاباتكفو٠تالاؤسلا

الامیفالاءیشبمکحاالفامشدحاعجروااعجراذااماو‹امہتداهشبمکحا

توملاوةلاكولاَوةفالخلاوحاكنلاوقاتعلاوقالطلاكاذكبتمكحكالالوقي

اذاءاملعلاضعبلاقىريصنلاناميمجسنبهللادبعدمحموبالاق3بسنلاو

٠كلهةنتفهيفلزنمىفتابنملاقو‹ءىشبمكحاالفقافنلاةريبكبريغت

..رفکانمريخوهلاقوافلاخمةلاقمبوصنمو

..اروکذماخیشناکنامیمجسنبهللادیبعهوخامېنمو

٠نكسملاىنالجراولابسنلاىسوفنلاناميمجسنبىسيعىسوموبا
٠ةعبرابليقوريناندةسمخبقدصتيلاقضيحلاىفءىطونمةرافكنعلأس
ءیشبليقوعبربليقو۽فصنبليقو‹رانيدبلیقونیرانیدبلیقو.ةنالثبليقو
هيلعتمرحةيناثلاوىلوالاىفهيلعسابالىنامعلانسحلاوباىضاقلالاق3ام

ذخانمو۽سايقنمناکنارظنةعبارلامكحصيصختفوةعبارلاىفادبا
بیغملبقرتولالصنمٺوقرزنبانعیورهناهنعیورو.ورمعوباهنع
هکراترفکيالوضرفلاقهمكحامورمعوباهلاسو.هلصيملنمكقفشلا

..ناسنالاةجاحلنيترفحنمهدنعدبالومالسلادرك

یدتقینموهنامزلهاریهاشمنمیسوفنلارارزنبفسويبوقعيوبا

ةدشومهدجاسممهريمعتومهحالصروهظنمبجعتفنالجراورازهلاعفاب

طلاخواهبماقافناطيشلانمتجنفيكلاقفةءارقلاةرثكوتادابعلاىلعمهظفحت
..هلامعضرالاىفقلطاوناطيشلانطوتساانهلاقومهروماملعواهلها

- ۱۳۸



مهدنعروهشمرايخألاىلاراوزدمحمنبىسومبارمعوباخيشلامينمو
ناميمجسنبهللادبعخيشلاووهفاكلادبعرامعابارازهنااوركذراربالاىف

٠لامنيمئاقنيدلاوايندلالازيالرمالسلاهيلعهلوقىنعمنعلاؤسعقوف

مهزایخصخريملامومهراجفمهژاربامظعيملام:رامعوباباجافملامملام
ةكئالملاوهللاةنعلملعفكلذاولعفاذافمهئارماىلامهءارقلميملامومهرارشال

..تالوطملاىفاهبلطااملعوامكحامدافاواياصوبامثاصواونيعمجاسانلاو

٠.هيبامساىفكشلاىدنعو.ىسانطفلاركاشنبتاميلسعيبرلاوبامهنمو
ولهسوبالاقتیدجتهنکسم.رکنملانعايهانفورعملابارمآاخيشناك

سرغلابهورمعواوقفتافناميلسخيشلاباغفتيدجتباعاشماعضومناحونوبا
ثدحلااذهاملاقودجسملاباببفقوو.هركناومهلعفباعمدقاملفهريغو

فسويبوقعيوباخيشلاناكوزئاجكلذنابنارمعىبانببوياخيشلاهباجاف
یدهمنبسالفسراوكخيشنمتظفحامهللاقف‹ارضاحبوقعيخيشلانب
اهلككلملاماكحاهيلعىربتوزاجهسرغىلععاشملالهاقفتانالاقىسوفنلا

ةديعببتسيلوغيراةلبقبمولعمعضومتيدجتو٠عاشملاىلاعجزابارخداعناو

دجويملامحالصلالهاوةبلطلاوءاملعلاوةوعدلالهانمهيفعمتجاو‹هنم
بدالاةهجنمالارخآلاىلاةلاسممهدحادريالملاعةئامايفدعو.هريغىف

اماۋتابلاطنوناتو.باتكىتئامنوظفحيناتئامو٠حونىلاريقايفو٠ربكلاو

مارحالاةريبكتربكاذاو٠سرافةئامنالثةالصلارضحيو.ةريغكةبلطلارئاسو

لخدو.دحارنامزیفاذهودقتعاىذلاىفولجانمةبيرقىهو٠ىشاوملاترفن

نوسنديمهنادقتعافعضوملاقيضوقلحلاةرثكوةبازعلاةرثكىأروةجابنصللماع
هنیعههركتاءىشبرفظيملفاميلاوحوايفرادفدامسلاوالخلابضرالاهجو
٠هللانموااذهنمالاسانلافاخيامهفيسبهديدمدقولاقفهسفنهباعتو

اوناكو.هللافوخالاكلذنممهعنمامو.هعضوماذهسيلفيسلاىنعياذهف

خيشلانعىورو.نفدلاورفحلاودعبتلامهبدانمو٠مهتاجاحنونفديونورفحي
٠ءاعدلاةباجاعنيكلذنافامهطلخيالونيعضومرفحيهناتاميمجسنبىسيع

واتاردجلااهيلعىتلاسانلاتانجلخديالسابعلاىلانعرمعوباىورو

- ۱۳۹



ایرکزنبایرکزنعرمعوبا.هتدعقمتاردجلالصتملوًاطختناالارئاظحلا

هيلادعقنمهمشيالوامہیفلعفامنفدیونيتقيمعنيترفحرفحيناىغاوزلا

مكلوبلاودترا)مالسلاهيلعهنعو.دوعقلالاطانلريساوبلا.رضتهتحئارو
.مالسلاهيلعهنعظوفحمكلذلكف(اوءربتساواورتتساواورمجتساو

ملعلاذخاىرجتلالاميتنببوقعينبفسويبوقعيوباخيشلامهنمو
ناهنعاورکذو.مهرایخیفهنامزلهاقاففیدهمنبسالفسرونع
تيلاةعيدوىفىتفاونفدتواشرفحيفمهتدعذخؤتناردقاذاةاغبلا
هرضحنلاهاطعااذاهدنعیهنماربيناهعضومملعيملوةثرولاضعبباغاذا

هُماقاتناكویسوفنلایدهمنباهخيشنعايفلقناموعاشملاةلأسمتمدقت
..ةنسحلاوقاولاعفاَورابخابوقعيىبالواماعرشعىنثاهدنع

لهاهلأس.اروكذماريهشالاعايتفماخيشناكسابعلا_ويلهنيامهنمو

بحاصلعرزلاوةيدعتلابتثرحاذاهضراناصقنضرالابحاصلنانيتاكرفت

سابعلاوباهضراعفلسنلامرحيالمارالحفلاوهتميقراكدلابحاصلؤورذبلا

نبدمحاخيشلانعةرنعلهسوباىوركلذركناودمحمنبا
زوجيمارحلالحفلاومارحلارجيالمارحلارذبلاناودبلالهألىتفيهنافسوي
ريناندلانمككسملاناحونوباهنعىورو‹اهبثارحلازوجيمارحلارقبلاوهؤازنا

ناملعملابلكلالتاقىفىتفاو‹نيرئاجلانمتناكولواهيفةيرالمهاردلاو

امهریغلتاقيفءيشالو۽شبكهيلعفعرزلاوأعرضللىراموامهردنيعبراهيلع

هيزجيالامهسبحوأدجسملاناطيحنمائيشدسفانميفىتفاو٠بالكلانم
.نعمالسلادبعخيشلاىور٠لعفلادعبةعابتلاعزنوةميقلاهيلعلبهحالصا
انیلعسيلناتنلنبهللادبعنعدوبعنبحلاصنعفسوينبدماخيشلا
دبعخيشلایوروىلوتميمرملانكيملاذإءيشانزلابوأكرشلابىمارلانم
نعتنلنبهللادبعنبحلاصنعدوبعنعفسوينبدمانعمالسلادبع

هتعبتاف.ةلئاقهربقنمجرخىباتيأرلاقروصنمىلانبمحرلادبعخيشلا

فسوينبدمالاقو۽ینعباغفلیلخنبفسويبوقعيىلاربقغلبىتحىرظن
ةلحوكتكئالمدهشاوكدهشاىنامهللاتارمعبراحبصلاةالصدعبلاقنم

۔٤٠۔



كلكيرشالكدحوتناالاهلاالناكقلخعيمجوكلسروكءايبناوكشزع

.رانلانمقتعكدنعنمقحهبءاجاموكلوسروكدبعادمحمناو

ایرکزنبیسومنارمعیبابفیرعتلامدقتایرکزنبیسومنارمعوبامہنمو
نوكيناو.رهظالاوهوهنوكينالمتحيو.روهشملاوهوحونىبالرصاعملا
ٹدحانملواهنارکذو.الواروکذملابوقعيىلاىخانباوهلهوهريغ

هدالواللاقتوملاهرضحاملفنیعبرابانانجیرتشاتاقلعملاىفو٠عوجرلاعيب

نعنيرمزنبناميلسوباهلاسوالفالإوهودرفنيتسنانجلاىفكاطعانا

٠خيشايةنجلاهللاكقزرلاقحرلاوسمشلاهيقنتلاق٠نايدجلاهيلعلابرت

بوتيفناسنالاةجاحنمعجروسلجنانمماقاذانارمعاباناحونوباركذو
اينثلاةلأسمىتفاهنالخايشالاهجرخاذاركبنبهللادبعنبناميلسخيشلاهيلا

اماعرشعىنثادعبالااولبقامولعفاءيشىانارمعوبالوقيف‹تیدجتي
..هنماولبقمثهايتفلهبهولعفامرشتناو

لاقهناهنعیورو9ایتفمالاعاخیشناکفسویبوقعيوباهنبامہنمو

ناميالانمهللاءاشنابونذلانمهللارفغتساةليللوالالحلارصبانملاقاذا

هنعیراوتفادیصیمرنمعلاسو.كلذهعفنرهشلارخآىلاىلمعهللهجول
دوأالفمويىفاملعددزاملاذاهنعوهفالخروهشملاولكؤيلاقفاتيمهدجوف

ريخلایفاریهشایقتماریبکواریغصارثومناكومويلاكلذنملكآناىسفن
دهشو٠.فسويريغهعضومبدالاعضينمتيأراملاقسابعلاوباهيفدهش
هریغتذخأاممہیلعكديتررجوافصسانلاناكوللاقريشبنبىياضيا

٠.فسويالانيلوالاهبشينمتياراملاقفلخينبناميلساضياهيفدهشو

ندا.اهدسينادارافسلجملاىفةجرفىأردقولاقفسويىلانبدواددهشو

..یتفناکاذاذه.ةيكازةبحاي

دعبمثةيباخنمتيزفرغلجرهلأسنارمعىلانببوياهوخامهنمو
٤فرغامدعبطقسهنالمتحهنالهبعفتنياہنمفرتغاام‹اتيمارأفدجوكلذ

زاوجمدعروهشملاو‹دحاوليكبناتعيبلاليكملاىلعدازاذازوجيهنأهنعو

۔١١۱.



اوذخاةتانزناهعروتنمو.دزيملواليكملاىفدازءاوسدحاوليكبنيتعيبلا

هتبارتساولحفلاةهاركاهدالوادرفمهدنعتدلودقوهلاودرفمهاتافهمنغ

..لحفللنبللانالعطقناونبللاىضقناىتحءافعضلاىلعمنغلاقرفو
هنعو.الماعاعروالاعناکهنبا.نارمعىلانبابويانبةفيلخ

هبرشفارههاونوابنعرصعنمهنعو‹كلاهةبكرلاوةرسلانيبامفشكنم
دحلانالروهشملافالخوهودحياضيالاقو‹هنيحنمهبرشولو‹كلاهوهف
..ركسلاىلع

..روهشممہبسنیفوروکذمخیشروکذملانارمعیباوخامحرلادبعمہنمو
:لماعناريةيرذنممهونامزىنبنمءالؤه‹محرلادبعنبنلصيمينمو

منمكلذعطقنيملمالسالاوريخلاىفةرهشوىقتوملعرأدباهولادبعمامالا

ةزمهبهبتكيمهضعبوةروسكمىلوالانيءايببتكيونارييبفيرعتلامدقتو
هنباوفسويبوقعيوبامهنملهوهللاءاشناباوصلاوسايقلاوهوةروسكم
..ةيربربلابدسالاوهوراعمجنارياىنعمو٠كشهيف؟الوأدا

یفروکذمریھشلضافخیشایرکزیبانبالیعامارهاطوباخیشلامہنمو
راكنلاماعطلكاهناوعخويشناناركذوهبرةعاطىفهرمعىنفانيحلاصلا

لحرابوياهنباللاقاریبکاخیشناكوربخلاهاتآاملفنارجهحلابهيلااولسرأف

هنباهبداقوبکرفعيبرلاىلاجرخهنکلونالجراوبهنکسمو.ةقانلاىلعىل

ةنميقيرطلاهللاقناالاهنباملكيملوتساماتدجسمىلعخاناىتحبويا

عرضتيوبوتيدجسملابابىلعفقوو‹مهنارجهرسكةيشخةرسيوا

دوعاالوتبتلوقيوهنوموليوهنوبتاعيمهوةبوتلاىلعديزيالوهنعلوبقلا
لعفاملیتخیشمایاولبقنادعبملاقمثهنعاوضروهنعاولبقفهللارجا

تدفتفةجاحلابالاهللاهتيميالناكلذهيلابسننمىلعاعدومكفلبامتاثيش

اودجيلخيشىفىقترالضفكافكوةمصعلاهللالأساخيشلاةوعدهتيرذىفوهيف

هلوحابممظعاوهوفلاخمماعطلكاهناهيلااوبسنناالاهبباعيابيعهل

ناهقرافذإركبنبدمحمخيشلاهاصواو٠تاطوسملابتكلاىفاهبلطالئاضف

۔١.



نمتدجونامدقتفالاواناوعاتدجوناكراشفتمدعناورايخالاعبتا

..ةقيرطلامزلاوكدحومقتسافعيمجلاتمدعناوكعبتي

..نيدودعملاةمئالانمونيروكذملانموهوايركزوباهوبامهنمو
یورو.نیروهشملاخايشألانماضياوهوليعامسانبمهارباهنبامهنمو

ءاعدلاتقوكرحتلجرىفلاقهنانايرمينبنونجخيشلانعمهارباخيشلا

..تردنادعباتقانبلحانعنمنمهدنعسلجملاىف
..نیروکذملانماضياوهوهنباليعامسانبدمحمهللادبعوبامبنمو

..نیروکذملانماضياوهوليعامسانباسومنارمعوبامہنمو
تافيرعتلاىفنيروكذملانماضياوهوليعامسانبفسويبوقعيوبامهنمو
..خايشالاب

هناىلعهبنالانههانرکذامناو.مالكعبشابهبفيرعتلامدقتوبويامبنمو

..ايرکزنبليعامساینبنم
۽الماعالاعوالضافاخیشناکلیعامسانبمهاربانبقاحساةزهوبامہنمو

ةلماعمنعنونيخويشلانامهاربانبقاحساةزمحىلاهلاخنعايركزوبایور

یفبارعالاکمہنالساجنیینبونافسروینبوةرمغینبربربلانملئابقٹال
كديعفرافمهضعبماعطهناكلنيبتفلكأتلتلسغاذاولاق.ةراغلاوبضغلا

ارمانونکیخيشلاملكتلاقةزمحىياهلاخنعايركزىلانعولکاتالو

دجسمللابطحنولمحيبرعللالاهجاوركيناءاتشلااولبقتسادقوةعامجلل

لمحنناهللاذاعملاقةزمحوباخيشلاملكتفدحاهيلعبعيملوخايشالاتكسف

انعمدعصيوءوضوللءالانخسنودجسملاىفهدقنوبرعلالاجىلعبطحلا

لصوتيالوةعاطلاعفالاهذهناديري٠بتكلاهيلارظننوحيباصملادقنوهناخد

هراکنا۾بوصولعيلاصاباهلوقغلبالو.ةيربرعلاىديابامنالةييرلاباميلا

لجرنعةزمحوباىورو.ةوعدلالهاعيمجدنعةييربرعلاىدياباملاقو
هيلامکیداونمهایلالصتهطسویفمتنافارعجنعهلأاسدقوةيشاوىنبنم

ىنعانيملسملاناليقولمرلابعضومفارعجو.هنعلضيانهنمهدصقنمو
..هيلعهيبنتلامدقتوهيفنوعمتجينامزلارخاىفةوعدلالها

- ۳



رامعنعريانبنسکامیور.الضافاخیشناکیغاوزلارامعمہنمو
هتالمفرئبلابتیأرفءاملاىلاتقبسفسلبارطنمةلفاق.عمتلبقالاقىغاوزلا

هتلاسفحمسلانبىسيعىسومابأخيشلاتدصقةبرجتلخداملفتبرشف

كيلعضرعأنأتدرأنارقلاظفاحرامعلاقو‹هبلومعملاوهتلعفاملاقف

٠نسحيملهناىنعيقوقلكتءارقلاقيتءارقتيأراملاقف.هلعمستفيتءارق
نيرانيدطبرىتحرمألاهبغلبفهنذأىلاهمفعجروهوقللابهللاهالتبافنيمآلاق

رابخاهلو.ينمقنترامعاياهتأرقةءارقلكهيفةياورلاوهللابذوعنهلتقين
..لئاضفو

ايركزىلانبمساقلاىاعمامهنامزورامعنبديعسخيشلاهنبامهنمو
ناءاملاىفناكنملزاجاهناهنعركذو‹ركبنبدمحمهللادبعىلاخيشلاو

ناسناايیلوتللاقهنعو‹نالوقءاملاىفهلسغىففههجولسغالاهيفًاضوتي

..هبحاصنذاريغنمليدنملاىفمحةعطقدرينلصخرو‹هنمأريءوس
رضحنمناهنعیوروالماعایتفمالاعاخیشناکراجتنبنومیممہنمو

لصيالفةأرمالواسرعلاابرضحلجرلهبايثىطعانمولستغيهنإفاسرع

رمجہیرعتناکناوكلهةدقومرانلىرعتنمهنعیورولسغییتحاب
ىلعزاجنمو٠.كلهةبعكللىرعتنمو٠ىصعدجسمللىرعتنمو٠ىصع
..ءوضولاداعاءاسنلاهيفلستغتىذلاعضوللا

اناوةينكهلظفحاملىتاردسلاهللادبعىلانببوبحمنايفسوبامهنمو

رکذو.هنعیوروهنعذخاوملعلاذخااروكذماخيشناكنایفسیابهتینک
دجسملاناينبنأشىفاومدقنيحايركزىلانبىسومنارمعاباخيشلالأسهنا
ةعامجلاىلاهادعتيلوالادجسملافلخهرادنمللهفهيلاسانلاعمتجاوهونباذا

بوبحمخيشلانعاوركذو٠لضفامهنافنيملسملابكيلعنيملسملابكيلعهللاق

ةقرسلاوانزلانمرشةعدبلاهنعو.ةئيطخلللهسموكيرشورمانهادملالاقهنا

اهبحاصبوتياملقةعدبلاواهنمهللارفغتسيوبوتيهذهلثمنالرمخلابرشو

..اہنم



كلسيناليبسلاكلسنملةوساوهيلاداقنمخيشىنودملاهللادبعمهنمو

لاقهماحرانمیهاذافاهارتشافةبقرهيلعتبجونمعلاسهنأركذو.هيلع

امىنودملاهللادبعدمحموبالاقءاعرلاايتفهذهنالسيودمحموبالاقهيزبت

ىفخيشلااذهونالسيودمحمىاباضيرعتءاعرلابفيكفخويشلادالوااهدجو
..روسمیبانبایرکزیبارصع

اروکذماخيیشناكهللادبعنباوهوىغاوزلاسورمعصفحوبامہنمو

لاقفسومکدمحماباارئازةبرجلخدتاقلعملاىفو٠حالصلاوريخلالهاىف
لاقةشحولانمدجاامىنعتلزادقلسورمعايهللاكرجاهللاكرجاهل

سمخلاتاولصلاىلصنمكلذلقتاللاقةشحولانامزلاهذهلهاليزيلهوهل
وبالاق.ةدابعضرالاوءامسلانيبامألمدقفبونذلانعفكواهتاقواىف

لاقسورمعايكلاحامهللاقفجونامنبهللادبعاباسورمعرازعيبرلا

ابتمهفلاقسانلانمولاقسانللةرشعلانسحاوةنجكلاهنافهللاقتالاقريخب

..اضياايركزىلارصعىفخيشلااذهوسانلامهنوملسملاسورمعاي

هنكلجاومالامطتلمرحبليلجخيشوريبكملاعةلودحنبزعلاوبامينمو
هللالاقيلهةرمحونوباهلاسونساهناالاحونىلارصعىفتارفبذع

بضغفزئاجكلذلاقفحونوباهذبجفىحريصبعيلاقيلاقرديرْرُيةيربربلاب
مامالاكحونابانافربصالاقفزعلااباثافننببوقعيوباكردافاقرتفافزعلاوبا

ةلاسملافوهودرفباتفذبجلابهليجعتلةطخلاىلاحوناباخويشلاجرخافهالسف

..فالخ
نمادہتجمامزحاعروایقتماےاصناکینالغاوخیشرتیدمحموبامہنمو

باقرعبسقتعاودجويالثيحوهايملاةليلقلاعضاوملاىفرابآةعبسرفحهمزح

یفهنارکذو.تاجحعبسجحورارمعبسهتيصودفناودجاسمةعبسىنبو

ةيقنتىفنوهرافةفوطيىفمكناهللاقفنايرمينبنونجخيشلارازهبابشمايا
لاقليكاتعلاعطقداراولسلاعزنوعلطفاضعباهنمىلمرصافاهمرصولخنلا
فيناركلاوفيللانماهاقنفنونجعلطفلزنفلزنالاقاللاقاذهريغنسحتله

..ليكاتعلاعطقمثولوللانماميفطقسامعيمججنماهسنكوسبايلاديرجلاو

۔“١٥.



رٹؤمیکزماماویقتخيشینیلیسیولافسوینبمهارباقاحساوبامہنمو
نممهبامعمهبرتاضرملاعمطهلايعوهسفنىلعةجاحلاىوذوءارقفلل
ناميلسعيبرلاىبالارصاعمناكوهنامزىفتعقوةدشنااوركذو‹ةصاصخلا

هلايععاضوعاضفداوعلاوفايضالاوليبسلانباوةبازعلارثؤيناكوفلخينبا

..هلایعنمولحنودهجاولزهفهلايعرثافعيبرلاوبااماو‹اودهجاف

الاعواروكذماخيشناکومهاربانبقاحسامهارباوباهنبا

..اروهشم

ليبسلنيعباتلاوحالصلاوملعلالهانمناكوهنياقاحسانبمهاربامهنمو
..حالفلاوريخلا
ناکوادجايداخلاصادباعادهازناکعیبرلاوبا۽«بيبحىلانبزعملامهنمو

نباسنويوهوايبازعهلاقيدصدصقفرانيدبهلميرغهبلطولاق‹اريقفاجاتحم
ناکو.هدجوهيبأبفيرعتلامدقتو‹ايبازعاميقفناكو‹نارمعىلانبىسومىلا

یدنعاملاقو‹امسبتوةشاشبرهظانادعبريغتوسبعهملكاملفمظعلاماذ
قلخعمجةرمناكنادعبكلذدعبهتمعنهيلعهللاريغفءيشالبهفرصفءىش

..ايفاماوذخااذااهوقلاىتلاررصلاىنعاةعدرباهنملعجفرمتنمعابامناما
نمونيروكذملاءاملعلادادعانمىغاوزلاراكبنبدمحمهللادبعوبامهنمو

ضعبهبلاطهريغوانهحرلادبعوباثدحَولاقعيبرلاوبا‹ايندلالاوحادباكي
فرصفلبقهينناكاينغهلاقيدصردابفهيضقيامهدنعدجيملفرانيدبهئامرغ
هاقتلافعنصيامىرديالاريحتمفكلارفصهدنعنمعجرفريذاعملاىلاكلذ

هريغتنعهلاسفههجوىلعكلذضعبرهظدقولالاكلتىفنمحرلادبعوبا

دنعناكوهقيدصدعيامزاجنلاةلقوءافولادوجومدعومرغلاةبلاطمبهربخاو

ىباىلعهللاحتفرخيشللهعفدفهعضومىلاردابفدحاورانيدنمحرلادبعىنا
..اذهیمويىلاارانيدعضوملاكلذىفمدعاملولاقكانهنمنمحرلادبع



ىفنيدودعملاولئاضفلاىفنيروكذملانمناكو٠ىلسوثارمعوبامهنمو
رتولالاقليغنزنبديعسحونىلاخيشلانعىسومخيشلاىور.لضافالا
ةالصنمغرفثيحنمهلصيملوادمعتمهکرتنمفبوبحمنبالوقوهوةضيرف
نمهتوبثلانيلانيلوقلابحاكلذو٠كلاهوهفٌرجفلاهيلععلطيىتحءاشعلا

ناميمجسخيشلانبىسيعخيشلانامدقتدقَوملسوهيلعهللالصىبلاةنس
هلدعيملوقفشلابايغلبقرتولاىلصنمنانوقرزنبانعىورىسوفنلا
همكحامرتولانعورمعوباهلاسو.ءاوسهلكراتلاووهفرجفلاعلطىتح

ملورجفلاهيلععلطنمفهلُتلقفمالسلاهيلعىبنلاةّسنمضرفلاقكدنع

مالسلادركرتك‹هكالہبحرصاالىا‹ىدنعكلاهبسيلَوبنذالاقهلصي
..اهكراتكالهبحرصيالىتلاضورفلاكرتنمهريغؤ

تنحبوخيشلااذهتلقننیانمیرداالهوبالاقلسوخيشلاهوبامېنمو

..هبرفظاملفهنعحيحصتلانيح

ديقتلابحاصوهوتاياوروملعبحاصدمحمنبفسويبوقعيوبامبنمو

هریغؤلیعامسانببويانعیوری.ةيربربلابخايشألاراعشاهيفتركذىذلا
وهماكنيدىفتناايركزنبليعامسایراکنلجرلاس«بوقعيىيانعو
هباجأافرکفتفائيشنہیفلبقعمسيملوكديقوكءارووأهعلختوأهسبلتواكيف

Uیءاروهذبنأالوهريغىلاهزواجتاالیایندیقویفوهوهملعایاینیدیف

..ةبراغملاريسبهيلعفهنعتيورنموةياورلكطسبدارانموهعلخاالو

نالهلبقروكذملافسويوهسيلَوقوانتلادمحمنبفسويبوقعيوبامبنمو

نعتاياورلاةرثكهلَوتالاؤسلاباتكىلماىذلاوهورخأتمينايسوكلذ
ىفاكلادبعرامعىلانعىوراضياوةيفاكهترهشوةهفاشموةطساوباماخايشالا

ليعامسانبفسويبوقعيىلانبرامعوباوهورامعىلادجدمحمنبفسويو
فيرعتلامدقتفرامعوبااما.ءاملعمهلكؤودمحمنبفسويبوقعيىلانبا
اماو.ةديفملاهتبوجاةرثكوهفيلاتةرثكوهنعنيذخألاةرثكلمهرهشاهنوكلهب

نيصلخلانمونيقتلاخايشالاةلحجىفركذدقفليعامسانبفسويهوبا



نالجارویضاقهاربانبفسويهلاخىلارظنناهتاماركنمونيباجتسملا

اهذخافبيجعدوزمیفءاسکهدنعوخيشوهوةيلوحهيلعودربلاةدشىفاميتفمو
ءاسکاذافدوزملاعزندارافانامزهمانمافوخاخوفنمدوزملاكرتَوهلاخاهاطعاو

مدقتو.هللالضفبكلذوديعبنوبهيلعُءاسكلااذافهلاخىلاردابفبيحن

وباو۽تامهنانظاواہنمنسحاهلعجرفةبجىطعاةسوفنخويشضعبنا

فلاماعلكرامعبالثعيبليقلاماريثكاينغناكوسنوتببئاغرامع
یوذنمونيملسملاءاملعنماضياوهففسوينبليعامساهدجاماو.رانيد

نبفسويهنبانعايركزوباركذو.نيفراعللالابسنتالىتلاتاماركلا
ليعامساخيشلانفدُتثرضحلاققاطلانبمهاربانبفسويهلاخنعليعاما

امههنعطيمالىديتلخدالعدحللاانددساملفهربقىفهعضونموتنك

خيشلانفدىفمدقتوهكرداملفىدهجاهتددمفىديهلصتملفةرضملانمهقحلي

ربقلافرطارصيملفتياشولمتناخيشلاهلزناذاصمصمتنمىذلاىسوفنلا
..ارطعربقلاعوضتو

ایرکزوبارکذالضافدوکطمینبنماخیشناکحلفانبوحخیشلامہنمو

‹نامزلااذهىفاهثعيناةفيلخلللهجحلابتيماةيصونعخيشلاهلأسهنا

نكللاق.نماضاوهفلبسلاردذعتوقرطلاتعطقناثيحاهلسرأنملاق

..ءارقفلاىلعابقدصتي

ناربخاوهرقىففسوينبليعاماخيشلااولزنانيذلانمهنامدقتنالجراو

..هلصيملوهديدمثيحبعستاربقلا



رايخالاىفاروكذمالاص_اخيشناكققاوللاهللادبعنبسايلإخيشلامهنمو

ناهرمأوءاعدُهَملعنممانلاىفىأرايبازعنابوقعيوباركذو.راربالاو
دعسىبيعرتسا٠ىبنذرفغأمهللا):وهوهارخأوهايندلهعفنيهبوعدي

لهس۽برکفشکایمجرفیناشحلصا«یلمعرفو«قزرعسو«یحور
ملغ.ینيُڏضقا.ینیدملس.ییعسرکشایعمطققحیفوخنماتوم

۔یرذعلبقایلمعكزیحورسدق٠یبرکفشکا.یفْغضوفىلج
سناینطبعبشایشطعوَر٠یندبع.یمسجصلخیرهظوق.یلرظنا
حرشا.یمظعیلبه.یمزعددجن:یرمادشرا.یرطوضقا.یتشحو
رفو٤یحشخسیظلغنيل.لحففخ.زولقث.یرمارسییردص

.يلمشعانزحبهذایرجامظعیعجونکسیتخبدعسا|یظح
دها.ینعفرصااملعیندزیرینمنغ.ینملبقا.ىبفطلا‹ىنيعرق

دقوهموننمماقف٠نيمحارلامحرأايتاملسملاونيملسملاو.ىهجوضيب٠ىبلق
سابعلاابانامدقتوهللاههرىقاوللاهللادبعنبسايلإخيشلاهناركذو٠.اهظفح

هلکاينايبافلمجمحلمهمدقفیوازفنلاىلعنبليعامساخيشلاووههفاضا
نمناکودهازقتمسايلإخيشلاوةيرمهيديأباموبرعلانعهنوكنماعروت

.مېتقفاومۇئنينمؤملاعابتالعراسي

یبانعیوریونالجراونکسینممحوتفنبفسويبوقعيوبامبنمو
ةباحسىأردقونذؤيلههلاسفهدنعنذؤيناكرفسويىلانبدوادناميلس

وهىنالغاوخيشلااذهناذآلاتكرتولاقةعدبلاوكاياهللاقءامسلاىف

..نيملسملانمملعلاولضفلالهاىفنيروكذملانم

وباهنباوةلاصمنبدوادناميلسوباناتودقلانامركالاناخيشلامبنمو

دوادخيشلاناكؤةرشعلاةمئالانمهناوةلاصمامهبابفيرعتلامدقتوسورع
ديحووهنامزخيشهناودمحمىلابفيرعتلامدقتَوتاوللادمحمىبالقفاوماقيدص

ناهردقوهللاءاضقنمناكؤوفيلاتدارفاىلاجاتحيهرابخاطوسبمناوهرصع

رهشودحاوماعىفاتامفماوعاةعبراامهدعبايقبودحاورهشىفامهجاوزاتتام
..ةدحاوةعاسبومويو
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نالجراوخيش.ىنينحةروباريبكلاةمالعلاملاعلاريهشلاخيشلامينمو

رصعىفوهوامهملعومالكلاوملعلاملعتقداصقيقحتلالهانمماماَرقياف

ةأرمابرضنمناهنعیوریامونوفلخنبفسويبوقعيباورامعىلإ
نورشعوةعبراةقلعلاورشعةعبراجزتمملاوريناندةرشعهيلعةفطنلاتطقساو

حورلاهيفخفناذاةئامتبنملاونونامتروصملاونوتسفدتماناونوعبراةغضلملا
تدازاملكوارانيدهيلعنااداعتلكأةسرغدسفانميفلاقو.ةلماكةيدف

مهاردةعبرااهتميقكلذدعبمثماوعاةسمخريناندىلاارانيدتدازاماع

ةعبرالمجلكىففرفاحیذومنغولاجنيبموقعرزیشلملابیشاوملادسفانا

لاقَو‹مهردبةرشعلكمنغلاىفَوةئالثليقَوفصنومهردةكمرلاىفمهارد
٠ىهكلكالاعضاومكرتيرهفصننومدقتملالكأيةبازعللعنصيىذلاماعطلا

لاق.نيعباتلانباغتيالللبقتيوساكمهعضومیوسيدمحمنبهللادبعلاق
فكؤوبيرلابانتجااهعمةبرغالةئالثليقواهماعطثلثنيلواللورمعوبا

ىلعنبنارمعخيشلانعدمحمنبفسويخيشلالاقو٠بدالانسحوىذألا

سكعلاىفهريغرفاكهناسكعلاواايراكنىبهولالعجنميفةمحرىلانع
..طئاسبلاىفامبلطافةريثكهبقانمَوهتاياوروهرابخاَوبذك

بئذهاذالیقتامارکاذایقتماخیشناکاجرنبقاحساوبامھاربامہنمو

..ءاعدلانيباجتسملاىفروكذموهواتيمحبصافهيلعاعدفهنانجىف

هتأرماولجرهيلاعفتراهناخیشلانعركذو‹مهاربانبقاحساهنبامهنمو

ةهركماهناةيفخقاحساخيشلاىلاتراشأفاهقادصكرتىلعلبقاهفوخدقو
كيدينيبتكرتخيشلللاقمثهيلااعفتراوهتمصاخكلذدعبمثهلتكرتف

..هبهيلعیضقفةهركماهناىنتربخالاق

عيبرلاوبالاقو.اجرنبمهاربانبقاحسانبمهارباقاحساوباهنبامہنمو
بئذلاىلاركسعنمىقلاامافوخنالجراوىلانيعبسوعبراةنستلوبتنظا
ريثکلاقفقاحسانبمهارباقاحسایبادنعتطاوامتدجسممادقتسلجف

متمدعناورخانمولمجانرادنمحريالناانيصويواندلاوانضرحيام
ءاجهركذعطقنااذافنوملسملاهركذيفارعجرمأنالمكعمامرايخاوعيبف
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..سانلارمأجوموتلزلزوركاسعلابضرالاتكرحتاذاهتمالعوةأجف

اناکىسيعنبلوكنيوىجادنزلاىوكصمنالضفالاناخيشلامهمو
هبحاصجاجوعاموقيدحاولكنيقفاوتمنيقداصتماناكورايخالاىفنيروكذم
انفاضالاقهنادوکنمنبمساقنععيبرلاىلانعايركزوباركذَّوًاطخااذا
نبديعسخيشلاانعموةبازعلانمةعامجىفنحنوبازلاىفىجادنزلاىوكصم

حونوبالاق٠قبطلاانعزنوماعطلاانلمدقاملفىسيعنبلوكنيخيشلاوفلخي
نماونانافمالسالاىلعمشتحبذالصمحلماعطلاىلعناكوفلخينبديعس
حيحصلاوضيرملامحنيبزييناكوبلطتامكللصحالإوهوقحتساهلها

.لاقاممءايحهسأربًاطاطفمادالابمهسوؤرىلعافقاوىوكصمخيشلاناكو
هدقىذلامحللانالاذهوكنورياميككسأرعفرالوكنيخيشلاهللاق

عقومحلهدنعوةبازعلافاضاحلاصىلالعقوامهريظنو٠«ضرمنعناكمهلا

وباىوراميفنيملسللامدلاقارهإلضفلةاشماوحبذالاقفضرمنمهدنع

..هنبانالسیودمحمىلانععيبرلاىلانعايركز

ايقتماملاعالضافاخيشناكىوارغملافلخينبنسادمسمالسلادبعوبامينمو

نمىلعريشالاقهنارکذو.مهمىلعخايشالاعتججااذامالكلاهلفايهانارمآ

ةوارغمناركذوةتبلارضحيالملعيالنموتكسيناملكتيفيكملعي
نميفومهيلعاهزطرشطورشلةطخلاىلايباشملامهجرخاذااهرسأبتعمتجا

نبییحیو٠نوجرزونبمالسلادبعوهللادبعىانبسابعلاوبامهجرخا
رثاخسانلااهدازةبراغملاريسنمةدايزمشانماونسحلایبانبسنویو٠نمجيو

ىلعمتقفتالاق.مالسلادبعاباايملكتنسادمسخيشللاولاقفدمحمانمعطخ

لضفلاوملعلاىلواميدقتوليكلاءافيابمهرمأفمعناولاقمالكلالامتددرنا

..ةطوسبملابتكلاهنعركذومهنعاولبقواوباتواولعففركانملاعيمججكرت

رکذ6ايقتالاعایکذاخیشناکىتازملاىدوكطلملاحلفانبیدومہر

ىفاهنعييناةفيلخلللهجحلابتيملاةيصونعوحخيشلالأسهناايركزوبا

لاق.نماضوهفلبسلارذعتوقرطلاعاطقناعماهلسرأنملاقنامزلااذه
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مدقمنبیریزنارکذو.طخلانسحاقذاحناكوءارقفلاىلعابقدصتينكل

بتکتاملاقفالغتشمهدجودقوكولملاىلابتكةرشعهلبتكيلهاتارمزىنب
اهعيمجاذافهيلعاهأرقفاہبتكغرفتاملففرصنافهدوصقمبهربخافنمىلاواہيف

هناهنعرکذو.دارآاممكرتيلَوائيشاهنمصقنيلَوهدارموهاضتقمقفوىلع

٤بتکاکیهاذافةعطقمريغتدجومثهسفننماهلمكافةعطقماتكدجو
ضعبَولاؤسضعبامارةبوجاافعضوةلئساامارةلئساالعنصفةبوجااماىا

اولاقسابعلاىبالاؤسىفنالجراولهاهلأسوامہنمىقباملمكفباوج

..نالجراوبلبجمساةميركوخيشلااهلقيوةمقلاهلعجيوةميركعلقي

رامللیصفنبایرکزنبییلاقنیدوناونبهللادبعدمحموبامہنمو
ةبازعلانيبمحللانامطافانملجرمسقرمدىنبىفةرمالاطقبضغهللادبع

هلهجوالنمهبرثؤيلهکرتهللادبعالاهمهسةبازعلانمدحاولكعفرف
تالاؤسلافو3بضغفنيرضاحلانيبهمسقفكلذريغمساقلاهبنطوهقحتسيو

وكرشيففانهيفنيعضومنعىراكننيدوناونبهللادبعخيشلالأسدقو
دارفابسیللاقنمدیحوتلاهناخيشلاباجافهيلعءىشالرخاوقفانيرخآ

عنصيملوراحومجوفخيشلاهلأسونوكسالوةكرحبسيلواقولخمبسيلوا
هضاوملاضعبىفّورومزىنبنموهوكرابملاىتفلاوههللادبعخيشلاوائيش
مامالالوقبىلثمتياماريثكوىرخالانممعاامهادحانيتليبقلالعلوىتنيسهنا

:حلفا

للمنمدبلذاكملعلطشنا

هلطاشنلاتاعاسرطاوخدصراَو

اراكنالوقلاضعبلتدرأذا
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رتولاىلصنمناهنعركذياموةمالعملاعٍتفمخيشرغمانبوحمهنمو
.كرتنمكوهلبكلهلاقيالهنامدقتوهدعيلناكلهقفشلابيغملبق

نملکسیلناميمجسنبایسیعنعاہیفیورورمعابانامدقتومالسلادر

یورو.هکرتنمىلعةرافكلاىريبوبحمنباناوكلههيفلاقياضرفكرت

رادقمةيانحجلالسغٌرحأنموكلههيفهبراقالِيملوادلبلخدنمناهنع
..ناضمررانكلذلعلَوكلهلستغيام

هنعیوزنیفراعلاةرمزىفروكذمخيشىلعنبیسومنارمعوبامہنمو

..قافنرفکرفکضرفبسیلوادیحوتبثسیلدمحمةفرعملاقنم
ةيالوبلاقنمماريلاقهناهنعيوريلعىلانبىلعنسحلاوبامهنمو

الذاشلالوقلاهناهنعركذو‹ةطيرشبىلوتيالياةطيرشلاةءاربوةظيرشلا

‹ءوسناسناايىلوتللاقنموَسايقلاعنمتالةذاشلاةياورلاناواًفالخدعي

نبالهلثمَواهضرفيملواهُجوزتاماذاترالاوقادصلاةارمللناوهنمأري

قادصب«ىملسالاقشاوتنبعوربل»ىضقهنامالسلاهيلعىبنلانعىوردوعسم

..ثرالاولغلا

ذاهللاق.الابدمحمابانامدقتوىمجدلانسادوكصممهارباوبامہنمو
فاشنمكلذسيللاقلامجلاىلعلمحاناىلعىنعاجحلاقيرطىفاقفارت

ىفاياترشعدحاتبتكىناكبسحَوملقلاوةاودلالاقنذاكنأشامولاق

مادقرمةبازعلاناىورو‹اطاطشهفلكيملوهباجاامنسحتسافماياةرشع

مشزناىتحفارصنالانممهعنمفمهماَمأنممهضرعفقيرطلاعطقفبكرفهيح
..مهمركاومهلازنانسحاف

دوادنامیلسیالایؤریارهنامدقتَوالضافاخيشناكمهارباهنبامہنمو

دعقفةماعلاقيرطىفهيلعراثفرصحلاضرمهنایوروهتومدعبفسويىلانبا

زاجاملكوعيبرلاوباُحيشلاركذاميفسوطمابنيتىفكلذوهتجاحىضقىتح
فرصنافهبتأاماوحبقتسامهنأكمهارباخيشلااذهلاقسانلانمدحاهيلع

اولجعتالفهلثمنمحبقتسيعضوم“ىفملحلامتيأراذارذتعيلاقفةقلحلاتأىتح
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بعصلاقمهارباخيشلاناركذو‹ىهاودلانمقاطيالامهبلزنهيلع

ءرئبلانمذباجلاوفراغلاىنعيامهتظفحيالدعبفحتاملاواملانيبامقارفىلع

ماصتىتلامايالاايفىتلاىهنالسيودمحموبالاقفمارحلارهشاىلعتبعصَو

اذههرماءادتباىفاذه٠بجرمرحهلاَوةّجحلاوذوةدعقلاوذىهَولضفلل

یفامهقافتالنسادوكطممهارباوباوهمهاربایبانبمهاربانانظةبلغىتنم

..رخااخيشمهارباوبانوكينازوجينامزلا

ايوحتمالضافاخيشناكققاوللاىفوسلاليوطلانبسيرداخيشلامهنمو
راجشالالهاىلعقدصتواهحبذفسانلاراجشاتلكأهلانايدجناركذَو‹اعرو

اہبلطتواًهيغتبتتجرخفْثلضةحلاصلاةيتاوللاةراّسلامُّهُبناركذو‹اهموحلب

يبتنياتريحتبورغللسمشلاتناحورابنلالفطاملف نتیبتفتاهاشلاقفتیبت

لوصووهلهالعيطمهيدلاولعيطمهللعيطموهوهدنعايندللةميقالنمدنع

سيرداخيشللتلض.هللاهجرليوطلانبسيرداخيشلاكلذناكفهناريجل

تلاقتناىعدااهلاقفهللاعدنتلاقةينجهلتدبفاہبلطىفجرخفمَعِن

لكائَوىعرتىهاذافكلامجقحلاهلتلاقمتااملفهللااعدفانيلعمكللضفلا

,نباینعيراركزنبسيرداخيشلاىلعرمو‹ةيربربلابارعشهلتدشناورجشلا
.بيطلاراتخيفارمتهلمدقفهبفيرعتلامدقتوىسومنبناميلسخيشلاليوطلا
خيشلانعیورو.الزهتراصوتعاضاہتلكااذاىنالىبیبحاياهلكلوقيف
جرخفاسفهنمذخانمکهحصاننمةحيصنلالبقنمناركبىلانبادمحم

..هدسجىفعطقيراصوهذخانمكاهلبقيملنموارعشلانمبطتحي

تيدبتةقلحىفمهاتأاماعطناهنعركذَوزيزعلادبعخيشلاسرافوبامهنمو

هبیصنءامہنلاضعببعوتساوهدعبنملكرتَوانملكاةعطقذخانملكف
نأكانهنمرمافةعصقلايفاذهتددرملزيزعلادبعخيشلالاقفمظعلادرو

مسغقي امهببسومحللاةمسق3يفاودبكانهنمفنيرخأتلاونيمدقتملانيبمحللامسقي

عديوابناجلكأيرافقلاوثلثلارخأتمللكرتيونيثلثلامدقتلالکایلیقوترکذ
..اناج
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هنوکلفنمجیونبهاربانبنامیلسنبمهاربانبیحیلهسوبامہنمو
مهاربانبییحیاما۽نمجيوىلاهئابآىلعهتمدقهفيلأتلوهنعذخانمةرثكلرهشا

ةفصىفدحاولاركبىلانبىحايركزىلاخيشلانعىورّونالجراوةمئانمف
ىفنَوءازجاىذبسيلىاةلصتملاةيمكللىفناهيناثوامثدحاماسقاةعبراىلعهللا

دحاوعبارلاو٠ةفصلاىفدحاوثلاثلاو‹ددعىذبسيلىاةلصفنملاةيمكللا

.هتاعرتخميفدحاووتافصلالاكيفدحاووتاذلابدحاوةثالثليقو‹هلاعفاىف

قحتسيالووهالإةدابعلاقحتسيالوهيبشتلاالوىزجتلاهيلعزوبيالةعبراليقو

نيروكذلانمفنمجيوهدجاماو.اہبلطافتاياورهلووهالإهتافص

دمحمنبیحیهدصرناهتامارکنمفنمجیونبمهارباهدجاماو‹نيروهشملاو
فرصناىتحهللاةردقبتلشهبرضيلهديعفراملفهيلعمكحهنوكلهبكتفيل
یینامتنمجیونبییحیووهلتاقتسانوذاباناكلذىفببسلاوخيشلا

لاق‹امیداتوامہبرضىلعاوعمجافُحويشلاامہنجسفاحراجتفسانوذیابقحل
اوبرضفهسفننععقادهنالسانوذوبابرضيالنمجيوخيشلانبمهارباخيشلا

اهعفرالهديتلشفهبكتفيلمهارباخيشلادصارشعتنااملفطوسةئامعبراىيحي
..هلدمحلاو

نكميفركنملانعًايهانفورعلملاباراماخیشناکولهسیبانبدوادمہنمو

نااورکذوازموهوهريیغنوکینازوجیوروكذملاوهلهسوبانوكينا
ريسباتکفو.اهخويشىلعتبتعفغيرادالبلعاوزاجةرايزلاماع

ىلعتبتعدقلهسىانبادوادخيشلاايفىتلاةرايزلاتناكؤةبراغملاخويش
خيشلاىفخيشلاظفلومهتماولبقفاوباتفدمحمنبهللادبعخيشلاالاغيراخويش

دوادمهجرخافديارجلابهنومرينايتفلاهعبتفسرفلاسابعلاوباكرحروطنمىب
مهدرفاوباتفةطخللاىلالهسىانبا
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مدقهنارکذواسیئراخیشناکونیواینبیسیعیسوموباخیشلامہنمو
اوعجرومہنماولبقيملتنالغولهاناكلذَّواهبىقبامحلصاوخايشالادعبغيرا

ناكوىقبامحلصاىسيعخيشلامدقاملفهيلااوبهذاماوضقيملونالجراونم.

هنعركذو‹هريبدتوهتسايسنسحلمهنودهيلارمالاعوجروةبازعلاىلعاكاح
..كلذبهنمأريهنارتاهتكنماذهىلوتللاقنميفلاقهنا

هللادبعدمحمىباللاخوهقتاردسلادمحمنبهللادبعدمحموبامينمو

هتسائرنموةرخألاوايندللامزحاملاعاسيئروالضافاخيشناكىتاوللادمحمنبا

لزناذافلمجىلعاهلجاتماصاهلكهترابجتلعجفنادوسلادالبىلارفاسهنا

هتراجتلعجیرضحهعموهلحلصياموةدابعلابلغتشاوهيفلخدوهابخبرض
ناحبسلاقةحاروءانهىفوهوخيشلاىلارظناذافقيرطلاىفهيلعاوقشفاديبع

نوكالاقىنمتتامهلليقو‹هحاراوءالبلااذهنمهللادبعصلخنمهللا

یناوللایادمحیباناویدرثکاناکو‹مهلهاجملعاومهریقفیساوایموقطسو
هللاقوهلالاعناکوامېنعهللایضردمحمیباهلاخناویدهتخانباهللادبع

لاقهقفلاملعتفمالكلانمكيفكيهلقيدصوهوهللادبعنبناسحخيشلا

..رئاجعلاملعكلذ

هناهتامارکنموتامارکاذاخیشناكتاردسلادمحمهللادبعوباممنمو

هلهللارهظافةيآهيريناهلمعىضرناهبرهللالأسفهالصمىفامويىلصي

لهاهمدقناابنمو‹سمشلاىلالظلادروسمشلاءايضبلغاميظعارون
ماقفليٽابزرخلاهيلاءاسنلامظنيرونلاديدشمظعمجنرهظفاكاحنالجراو

هاوههبلغنمىلعلقثَرلدعلاببداوةيوسلابمسقوطسقلابمكحوهلاقحب

..هللادبعىلامجنهنومسيناكومجنلالازفعزتفكلذ
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تامارکلالهاضعبهيفرکذالصف

حلاصیباتامارکاہنممهرابخایفاہبلطافةسوفنیفاهرٹكاورثكالامدقتو

اہنمو|اهضعبمدقتوربحينبىلعتاماركاهنموهبفيرعتلاىفاهبلطافىنارجيلا
قاحسایباتامارکاہنمو٠.اهضعبىلعهيبنتلامدقتمدقونونجحلاصىلاتامارك

ملفارارمهتملكفىحضلاتقوىلاىلعتلخدهنبالاقاهضعبمدقتواجرنب
ءامسلانمىلااتلزننيتليمجنيتأرماىلاترظنىللاقكلذدعبهتملكمثىنيجحي
اتلجعوىناترشبفةقرلاوةقافصلاةيغىفضايبلاىقنضيبادحاوبوثىفنيتفحتلم
ةباجاوتاماركلاىوذنمو٠بيرقنعتامفاتعلطفايندلانعلاقتنالالا

..كلذمدقتوركبنبهللادبعوباءاعدلا

..مدقتوناريخنبدمارفعجوبامبنمو

ماوعالاضعبىفتاموماعلكهمنغثلثبقدصتيناكوىنساجنايلامهنمو

ادحاوىقلااملكرشعىناةدحاوةاشهلتدلووعاضامهللافلخافهنافرخ

ءىشلکىلعوهولقااهريغهلدلوونهدالواتاماللانمهتلبقةاشىلااہنم

..ريدق

نبسنويمساقلاوباخيشلاهوخاناكوحاجانبناميلسعيبرلاوبامهمو
ىلاهيخاىلایکتشافدالوانودعتمتيناداراوجورتءاملعلارباکانمجاجا

ناکفماوعاةعبراادلوقزريالناهللااعدفءاعدلاباجتسمناکوعيبرلا

.كلذك

راصونمسفجحلاقيرطلالمجفلعيناكققرايغاتلانونلاوذخيشلامهنمو
ةجوزاهتوهشبتربخافهمانسمحشتہتشافلماحةأرماهيلاترظنفمانسلامظع

جحلانعفلختوتهتشااماميلالسراوهرحتفكلذبهتربخالخداملفخيشلا
یرساجحلابمارحالاتقوناکاملفريدينبليعامسارهاطوبالاقرهظلامدعل

سانلاربخافهدلبىلاهبیرساجحانمهکسانمعيبیضقاملفةكمبحبصافهب

مهدنعرہتشاناوهوقدصيملوهوبذكفجحلاىفنيذلامهباحصابوهتبيغبوهربخب
..كسانملاعيمهعمىضقهنااوربخاجاحلامدقاملفقدصلابكلذلبق
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ربصتملوربصفةيبصونايبصهلتامهناهتاماركنمىلارجايلاخيشلامهنمو

هدالواباذاقيرطلاضعببنالجراوىلارئاسةرموهانيبفاهربصوتعزجومالا
تعزفلاقسبالملانسحانوسبالةلخنعذجىلعةسلاجتنبلاوليخلانوبكار

یراحصلاضعبیفهباحصانعةرمفلغتو‹اونوكيملمهناكاوبهذفقوشمهنم
ءارٹیهاذافهتحتةدورببسحواہتحتمانفةرجشىلالامفديدششطعهكرداف

رفحلابءالاكلذعبتفارصنالاداراالوىورفبرشفءاملاعبناذافاهرفحف

ىنارجايلالاصىلالهلثممدقتوءارثلابهذوهللصاالاذافهلصانيانمرظنيل

..هلهذهلعلوةرمريغ

الجرناليعامساريديينبارکذامىلعامهربخولامرلابنكاسلاافيضمهنمو

هفاضفءاجرعةركبواهدلووزنعىوسهلسيلوفوسبرقلامرلابنكسي
امہببحروامہیلاماقفاماعطاميغتبتةرفاسمفوسبةبئاغهتأرماونايبازع

اميلامدقواهمحلخبطواهحبذفزنعلاىلاماقوامهتالصبالغتشاوالسلاايحاو
ظقيتسااملفمانفاملردقامالكأفهلعفامهيفغلبفاهداؤفنموهلكأوردقلا

ءامدصقوهتركببكرحبصااملفهيبحاصبملعالواهدلوعضرتهزنعدجو
ىلعمهضحفخيشممفوتكمداتنمتلبقاءاملاىلعةقفرباذافبازعاىمسي

عجرفنادوسلادالبعاتمنمهتركباورقواورانيدةئامنالثهلاوعمجفةقدصلا

دغراىفوهوةبازعلانمةعامجكلذدعبهفاضو.‹هيلعهللاعسوفءاينغاللانم

رمتونبلبمہتتاومہبترشبتسافاهصخینبتیهودعبنمهتأرمامېترصبافشيع
تقوانيلعمتمدقلاقورشبتساومہبرسمهاراملفالبإقوسياهجوزءاجمث
ربخمدقتو‹هتصقبمهثدحومهاطعاومهءارقانسحاومهمعطاومكيلاانقايتشا

..ىلمتخيشلاربخوليغنزنببيي

اهلمكاءاملانمهتبونناهتصقوهضرابلحيناءاملاىلعرجحىذلامينمو

ىلاعجرفهضرألخديناءالاىلعرجحفمتيةبونتناكوءاملادرينمدجيملو
لاقنملاقَّوءاملاىراجمومتيلاةيقاسحلصاوهيلعركسىتحمكارتوةيقاسلا
ربحتیسیعیالنایرممنبنونجحلاصوبارکذالبرقاوهحلصاىتحدحج
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نيبنمهتيبفرعيكبهاذملانمهزرفيملوهبهذمفرعياللاقذاىلايسولا

اندنعواذهلوقتملنونجلاقفشارشرويروباحسومالظتاذةليلىفتويبلا

لهانموهوتركابموقيالودمجلدمجينانالجراوءامىلعاعدوللجر
..نالجراونمتارایغات

ىلوايكيلعمالسلاتلاقفحيصفمالكبةلخسلاهيلعتملسىذلامهنمو
ىفنامزذنمتعمسونالغاىفرازيروهشمعضوملاكلذوةعجاروةرئاسهللا

ضعبملسملاو.نوتيزلاةرجشتحتنمهيلعملسايركزىلانبسنويناةبرج
..هدنعهللانوعديمہتیأروناويحلا

هللاكلتقلسغلاىلعتضقنلاقفءوضوىلعوهوةيحهتشهنىذلامهنمو
ءازابوهورازيىلصمعضوملاىلعونيفصنتدقناىتححبستتلازامفةحبسلاب
..نالجراوبطاوامت

خايشالاهرازاذاف٠هریغهنحصعسيامهيفدبعتيشيرعهلوبيبحوبا

شيرعلاعضوموادجسمهيلعاونبفاورثكوااولقهللانذابمهعسوةبازعلاو
..رازيفورعموهوبارحلا

ليخنتلخداملوایهوهليخنیفةنرفعدجوىذلابيبحوبامبنمو
اذكواذكثدحنيملسمللايوموقايةلزانتلزنهتوصلعابىداننالجراو

اشوبنماربقاودجوفرباقملاىلااوجرخمثائيشاودجيملفاوسمتافسانلاجرخف
..هونفدوهونفکفابولسماتیمو

تيأرلاقةباحستيأرلههدئاقللاقفرطملالسريناهللااعدىذلامہنمو

ىلصمهيلعءاملاةرثكهللالزناالانيوصيمتنيتاولصيملفانبعرسالاقةبيحس
..رازي

ليغنزنبیسومنبناميلسخيشلانعركذو‹ؤلؤللانبلدعخيشلامهنمو
لضفانعرايخالانماهبنمماسةبرجاوغلباملفةوعدلالهااورازنا

ىسوماولأسمث.ىفلزلاليغنزنبىسومَوۇلؤللانبلدعاولاقفهباومدقنم
ىسوملاقفالدعاولأسمثقتوانتلاؤلؤللانبلدعلاقفمهلضفانعليغنزنب

هادانفیحضلاةالصىفامويذخاالدعناىسونبناميلسركذو‹ليغنزنب
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فرصتينادريملوىلصيهافلأفبشلاهيلعلمحيناهلهقوسيكربتينادارانم
ملسفاوبيصافخيشلالجفلختفهتلفاقعمرفاسفهأطبتسافهدروضقينالبق

لاق‹ءاخسلاوعرولاوةدابعلاباروهشملدعناكوةالصلاهميظعتةكربب

ةوكنمهيفرطفيامىطعاىلصَوبرغملاةالصلنذااذاناكوايركزوبا

فوةرقبلابىلوالاىفنيتعكرلصيفةالصلاوةدابعلابلغتشيمثدجسملاىلاةذفان

ناكوايركزوبالاق‹هبأدكلذفةمتعللنذؤيفملسيفدحاهللاوهلقبةيانلا

نيتدصقنأهئاخسنمودعبوبرقنمهتالصبىلصيسانلابىلصاذافاتيص

اندصقلاقليفنزنبیسومامناقالتفهقيفروقداصلااصخيشلاسوطما

تاموةاشعابراةثالثماعطلاىلعامللعجفنبلدعكنمىخساوهنم

نالجراولهانمبرعلاهلتقليتقلواوهوتناعزواقيرطىفاديهشهللاهر
..نيباجتسملالضفىفركذنأهلضفىفكافكو

ایرکزوبالاقتامارکاذايقتمالضافاخيشناكوهوخاۇلّوللانبوحمہنمو

ترضحۇؤلؤللانبوهتىبنمؤملاماهئدلاوتلاقحوننبدمحمخيشلالاق

الزننیرضخانیسرافهبشتیارسانلافرصنااملفةريغصاناووهىدلاونفد

نااضياابنعو‹ءامسلاىلااعلطواجرخفاليلقانكمفربقلاالخدفءامسلانم

قافجوزتهناسانلاىفربخلارشتناوعيبرلاىلاةرمتاذهلايعلسراوماهابا

جوزتنمناینعاوظفحاواہیلوبیوسامتنبمیرمثجوزتینالاقفسانلاعمج
ىوأمتناكهذهنمؤملامأو.هنيعوهسفنانزلاكلذفاييلونذِإريغبةأرما

نبدمحمخيشلااہنبارکذایرکزوبالاقتامارکاورارباللارازمورايخالل

تلاقءىشبانيثدحاولاقنسلاىفتنعطدقوةرمتاذاهورازياشملاناحون

دیرتیمأعمتبحطصالاقهنعوهومترهظانولوالاهنفداملكمكثدحااذاميف
امويتلاقفءاديبلاانققشوءارحصلاانلخدفراردناىفكاذنااموايوخاةرايز

مرحاغولبلاتقهاركاذنآاناوُبلقفانلهرسييناهللاعدنتيافامتيبتشا

ةأرماهبشاہنمجرخفةميخباذافايلمانرسفهدوجولاداعبتساانههدجامحلك

تلعجفةاشرهظاهعماذافاندعقفادعقاناانيلاتراشافدوساعانقبهعنقتم
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تضقاملفتبأفینیطعتنااہیلاتراشافلکأتفیمالیطعتواہیاطمنمخلت
..انقرتفااهتوهشیما

نمايقتمالاصاخيشناكىفلزلاليغنزنبىسومنارمعوباخيشلامهنمو
ىفمدقتوىوقتلاوعرولاىفنيروهشملانمناكوسوطمابنيتنمنالجراو
..هرابخاٌنضعبلدعبفيرعتلا

اهارفةماميهيلاتعقوناهتاماركنموتنيسوتنبهللادبعدمحموبامبنمو

اشلاقفاهسأربتأموأفةنيكسمايخارفالانيبرتكبسحالاقفشيرلاةفتنم

لاقفاهلصوحسملوهيلعتتأىتحهتطقلفهفكىفحمقباهاتافلخدفىربصا

نمبرشاامیدنعسیلوبجرانلظاهللادبعلاقوتراطفكخارفاىقحلا

تدعقفیرادتیتأفهتعفرفیمامارانیدباذافتیلصفدجسملاىلاتمقفطقالا

امویدعقو‹برايىنافكتلقفىبوثىفعقوىتحريطيرانيداذافىالصمىف
نماهتوهشىبیضقتاماہیطعیناهتلاسفهيلعتلخدلماحةسمومباذافهتيبىف

ناكومحللاكلذنمهبىرتشتاماهاطعافرازجىدينيبهيلعتزاجمحللا

اهعمجفمهاردنالمعضولملاباذافعجرمثجرخوبابلاقلغاوانزلانماهلج
هدجيفعفتريفهوريلنايتفلالبلافطالااعدفرارمثالثىلااهطقلفاضيفتدازمث

..عفترافخيشايهلكاذهكلعقوىتمنولوقيمهواوطقلفةجاحلاتقو
نااهنمو‹ردقلاةليلىأرناهتاماركنمونيغرسنبنونجخيشلامهنمو

لاقففوسلهانملجرهاقلتفهيلااهلمحفلجرنمريناندةئالثبترمعهتمذ

لعفيفيكريحتفءىشبتقولكىفاميلالسریهتداعوكتمعىلاىصوتله
یهاذافلمحامهاطعانيدلابحاصلصواملفارانيدهاطعافهسفنىلعبلغف

..دمحلاهلوهفلخيوهفءىشنمقفنتاموةثالث

.اناغىفةدلوناهتاماركنمومتسرنبدمحمهللادبعوباخيشلامهنمو
ليللانمودهىضمىتحهءاجرأفنارمععمهلكايفاشعاورخأهلهاللاقف

سانلابجعتفدحاهبيملفهنعابئاغهنباىدانفعبسلاةرخصىلعدعصوجرخف

..هعمهءاشعلکاولبقانارمعباذافعجرفهئادننم

۔۱۹۱.



اودارافقحاعنمةتاردسضعبناهتاماركنمو٠فولخنبكلملادبعمهنمو

ايفهللاهسبحفكنجسكرادهللالعجهللاقفعنتماوربجتوىتعفهنجسوهبدا

عجريفحيصيوهعزفيبابلاىلعهللاءاشامءىشهللثمتجرخينادارااملك

..امغتامیتح

نيهارببحاصناكوىسوفنلاقداصلابروهشملادوادناميلسوبامهنمو

هبلطفترایغاتلهاىلعلزنرکسعدئاقلعاعدناهتامارکنموتامارکو

هردصىلععقوىتحهناسلهللاعلدافهءاضعاهللاقرفناعنتمافمنعلوحتينا

۱..تامىتحكلذكمثنفدفعطقناو

رکذاماہنمفتامارکاذاضياناكوقداصلابرهتشاخيشلامهمو

نولجعيالنالجراولهاناىسومنبناميلسعيبرلاوباركذامعايركزوبا
بناجىلعهولخدافقداصلالاصتامف‹رايخالاعمتجتىتحهيلارظنينمنفدب

یفهجراخناکنمورادلالخادناکنمفلتخاوجرخجورخلااودارااملف

..اذهمدقتوبابلاقوفنمجرخواعفتراوبابلاعستالهجورخلاةيفيك

٠ةعبراملسملاسلاجملاقهناهنعىورياهولدعنبورمعصفحوبامہنمو
.هيفمدخيهنانجثلاغلاو.هيفىلصيدجسمىناثلاوملعلاسلجموركذلاسلجم
..صئاقنلانعاهزنتممثامللابنجتمهرادعبارلاو

‹ةسايسلانسحاقيفرالاعناكوىفردلاردينبدمحمبوقعيوبامهنمو
املفدانجالاوناطلسلاناوعاتيبماوقفاووءايحالاضعببةقلحبتافناابنم

ةيحانناوعالاجرخونوأرقيوهللانوركذيةيحانةبازعلاجرخءاشعلااولكا

املفاوتكسالاقفمهنيبدعقفهاتففطلتفريمازملاورهازمابنينغملاوةفزعلامهعم
ابنوعفتتومكنادبانوحیرتلاقهيفمتناامريخوهاميفمکللهلاقاوتکس
وبارکذامابنموبعللاوبرطلانمهيفمهاماوكرتو٠قدصاولاقملكا
بوقعيابااوفلأفاوعجرفةتانزىلعتراغةجابنصلةراغنادمحمىانععيبرلا
اودانفمهليخىلعدعبىلعاوفقوفءاملااىلعمهتبازعوركبنبدمحمهللادبعاباو

دحاولاقفثالثىلامہباولغتشیملفبازعایہاشطعاوهاشطعاومهتاوصايعاب

hi



ابامهدحادجوفءالانعمشاوحتتواوعمسفنارئفلاكنولتقيمهناىرأمهنم
لاق.هبرفحاوقارزملاذخلاقفهلقرف‹اهبلسغيلهديبةبرتلارفحيبوقعي
نسحىفقفرتفةيرلالامعتساديريالخيشلاواذهريغلحلصيكحمربوقعيوبا
اهركذاذاهللادبعوباناكو.ىنمريختنالاقفهللادبعوبامدنفصلختلا

ةسوفنىفخيشلااذهناكوملكتملامالكلبق.الواءالامشكرتيملذامدن

بدالاوريسلامهملعيوهدنعنوأدتبيفمميلاهانمةبازعلابلجيهتداع٠نانسما

مثوحنلاوبارعالامهأرقيفىنايسولانيردسنبدمحمخيشلاىلانولقتنيم

مهولئمفلوصالاومالكلاوملعلامهملعيفركبنبدمحمهللادبعىلاىلانولقتني

نمىلاراجنلااهعفديمثراجنللاهعفديواهحلصيوةباغلانمداوعالاعطقينهب
اہبکری

هنارکذناهلضفىفكافكونيقتلانمناكودمحمنبحلاصخيشلامهنمو

..دمحمنبسابعلاىلانمزیفناکوومنونبفسويليقولادبالانم
خايشالانمناكوهيباعمركذيناهقحوؤلؤللانبوحنبهللادبعمهنمو
..نيروكذملا

ةلمجىفنيروكذملانموهوىتاردسلانوميمنبدمحمنبحونخيشلامهنمو

..خايشالا

..لادبالانمركذدقوىسجنايلابوقعينبىلولانبمعنلامهنمو
دبعىباخيشلاىلعمدقعيبرلاوبالاقىلاولانبفسويبوقعيوبا

خيشلاهللادبعىبادنعو٠طحقوةدشةنسهرورفةنسىفركبنبادمحمهللا

ىیکشفهلاشدبافلفلفهردابفةثربايثهيلعتناكوهمودقباحرفوهاحفاصفلفلف

لصیناکناهرواشفارانیدنیرشعهاطعافةجاحلانمهيفمهامهللادبعىلاىلا

اذاواعوجاوتومينالبقكلهاكردالاقفىدانصودوادنيخيشلاىلانالجراو

هيلعهللالهسيناهلاعدفهتوقفعضىكشفمنعتاطبانالجراوتلصو

ىلاةلفاقجورخقفاوفنساجنايىنبىلاهعمهجرخاالجرهيلعىصوافريسعلا

اوناكوهدالبىلاصوصللانمةعامجعمجرخوةوازفنىلااريعدجومثفوس
الزانعيبرلاوباهاقلتوهيلعهللامهفطعفحرتسافتييعاذانولوقيوهبنوقفرتي

۔۱۳۔_



ةليمجللاةلاحلاوةنسحاةفيظنلابايثلاىفهفرعيناکوةخسوبایتهيلعةيقيرفانم

نمنولوالاوهارخادقفهاينددقفنمنامزیفنحنابيحملاقاذهامهللاق

..ةرخألادقفيملايندلادقف

ملعلاذخااحاماماوالاعاخيشناكىنتساغداملاحلفانسحلاوبامينمو

دبعوباهمدقفركبنبدمحمهللادبعىلالاقيدصناكوؤلْؤللانبوحخيشلانم

رابخایفكلذمدقتدقونينسلدعلابمكحيمهيفماقافنلزيتروىنبىلعدمحمهللا
..هيفهلرهظاموهللادبعىيا

فوهتقویفاروهشماروکذمالضافاخیشناكونسحلانبهللادبعمهنمو

رعشبتسارویتلیلبفتہبافتاهعمسنسحلانبهللادبعنابرغملالهاريس
فسويبوقعيىلاتاياورىفركذاذكمهتلصونيقتملاةاعارمبهيفىصويةيربربلاب
..خايشالانعدمحمنب

هتیاوریفدمحمنبفسويبوقعيوباهركذىسلبارطالادوعسمخيشلامهنمو
..ةيربربلابارعشهنعىوروخايشألانع

هنعیوروبوقعيوبااضياهركذصوكريىسيعىسوموبأخيشلامهنمو

لمعلاصلاخبلقلافاصاحاصاخيشناكايركزيلانبحلفاخيشلامبنمو
نمةرمتاذلبقاايركزىلانبحلفاناتراسرابخايفركذوضرعلايقن
افتاهةراستعمسفمهمتاناويحهلكأتلهيلانولحتريذإضرالالقبوهورشجلا

رشجلانملبقادقايركزيلانباحلفخيشلاناهتمجرتةيربلابارعشاشلوقي

هفصوفهتكربذخأتوقبستوعوجلاوشطعلاهنمعزنتلهنايتأباهرشبفرفسلاو
اهعمىتلاهذهايبامبطاخوهللاىفهالوتناوبلقلارهاطهناوهللاىلوهنوكب

رعشبكلذوةقيقحلاىفملسملاملعيىذلاهللالاقمث‹ناميالاصلاخهناوريسلا

لوقياميلااولصيملوااهولصيملامتبارقناالاميلسيىرخاةرماہبفتهو

سنويمساقلاوباونسادلجنیردیوایرکزیبانبحلفااهتوخاناةيربربلابارعش
اههبنياهبنساهللالعجةدباعةحلاصفوساهنكسمةيتاولةأرماةراسوهللاةيطع

۔١٤۱۹



یفاشةلقنمارمتلکاتناتدارااہنااھرابخانموریخاوفورعملاباهرمأيف

هذهىلعفاةرمافلاقوعوجىفسانلانافلكالانيرثكتاللاقفطحقماع

هللاكاطعاامةقدصلاوةعمجلامويَموصوىحضلاعوكرتبصاثيحلاصخلا

رحلانمتريحتففوسىلالامرلانمخاشملاةرايزةرمتدارأوىربصاو
عفراكعفرواكناعاهللاتدصقواعضومتلبقتسااذالاقناباههبنفدعبلاو

هسفنىلعلمحنمةرماغلاقو.هللاةردقبفوسبىهاذافتعفترافءامسلا

نبديعسىملعاو‹نولضافتيوةمايقلاموينونباغتياهلمحيملنموةدابعلاةقشم
ةوسنتعمتجاوهللاءاقلىلعاومزعيناهيخاىنبَوليعامساَونسادلجَوىلوىلا

موصلامثةالصلامثروهطلانلىلوقاللاقف‹رانلانمنهيجنيامعاهنلأسَواهيلا
لهجلاولابجلانممظعاوهامرفغيهللانانهيربخاَوةبيغلاكرتوةقدصلاغ

دقرو‹دجاسملاوملسملاولالحلاءابرغةثالثافلاقورانلاىفهبحاصبىمري
اطعلابوهقدصلابمونلاةحارتبصالوقيهتحتنمافتاهعمسوةلمرىلعلجر
ةيدكلافصوفمهربخاففوسمدقفرونلاودازلاتبصاةينلابوىلرةمحرتبصا

مدقتو.اهَمهبتلضذاليوطلانبسردادنعابتيبممدقتّوةراسربقكلذاولاق

اهؤامدفنفتلضافمهببلطیفةرمتجرخو.ایرکزنبحلفاعماهرابخا

لایعىلعقفنتتناکو٠.فوسیفاہبیمرواھدیبذخاوارعشاھدشنافتریحتف

نماہتقلافاههبنفاًهيفىفاهبتمرفتلفغفرمتةبحةرماهتبجعافاَهلكوبئاغ

ملاذلوربربلاةغلبرعشلانمهباههبنامعيمجوانرصتخاورثكااهرابخاواَهيف
..هتبثا

ريخلابفوصومامثالكرديهنباونسادلجنايقتلانالضفالاناخيشلامهتمو
..ةراسعمامېيلعهيبنتلامدقتوحالصلاو

..انضيامدقتوهللاةيطعسنويخيشلامبنمو

اذهلهالىضرننسارديخيشلالاقتاقلعملاىفونسارديخيشلامهمو

مهلصونماولصيناومهرئارسنولوالاحلصااكمهتينالعاوحلصينانامزلا

لالحلاىفنولوالادهزكمارحلاىفاودهزيناومهعطقنمنولوالالصوك

١٦-



نولوألاقتيكمہنيدىلعاوقتيناومهلفاوننولوالاماقاكمهضئارفاوميقيناو
..مشامعالوبقمدعنمنولوالافاخكبونذلانماوقفشيناومهلاعنىلع

ىأرفسلجلاىفهلحسفنمءعيسجاحلالاقتاقلعللاىفوءعبسجاحلامهنمو

..كلاهوهفكلذقحتسيهنا

هحرطسجنيالضيبلادلياملكلاقتاقلعملاىفّوحرفمنبةيطعمهنمو

ءابحرمىلوتملاريغللاقياللاقو‹هريغوغزولاوزولالثمهببشوجاجدلاالا

هديعفراذاایرکزنبیحیلاقهنملکانملکرجاهلفماعطهللعجنمو
..هریغهنملکاینادیریوهوهنم

زیوبجتهنعاوور٤یمحلابرقنمخيشيلعنبدمحمهللادبعوبامبنمو

وهوةلمقواتوغربملاىلعةالصلاىفربصنمهنعو«ةيربربلابهللاىلعظافلا
ركذتفلفاغوهوناسناللاةجاحبةلبقلالبقتسانمو.هبونذترفغةالصلاىف

الایوتسيالرامجتساللارجحلمحيلىنحنانموهبونذترفغامنعفرعحناو
..هبنوذترقغدقو

ةمئانمةودقوقئافملعلاخويشنمخيشروصنمىلانبمحرلادبعمهنمو
نبدمانعدوبعنباصیور.لئاضفوتاماركوذقداص.ةوعدلالها
اباهابایارهناروصنمیبانبامحرلادبعنعتنلنبهللادبعنعفسوي

٠هنعباغفلیلخنبفسويربقلصوىتحهرصبهعبتاوهربقنمجرخروصتنم
كشرعةلحَركتكئالمدهشاوكدهشاىلامهللا»حبصااذالاقنمهنعو

ناوكلكيرشالكدحوتناالاهلإالناكقلخعيجَوكلسرَوكلئايبنا

نماقيتعناکتارمعبرا«كدنعنمقحهبءاجاموكلوسرؤكدبعدمحم

..رانلا

۔٦



نيتأرماناركذَوبرغملاريسىفو٠محرلادبعنببوياخيشلاهنبامهنمو
ناترجاهمناتخاناتأرماتجرخةيوشحاوعجروةرطبنونكاسلاةتاولتريغتام

ىلانبمحرلادبعخيشلاثيرقَماهمساوتجوزتفتيدجتىلاامهيدب

ىسيعخيشلازعلامااهجساوىرخألاتجوزتؤوبوياخيشلاهلتدلوفروصنم
..دمحمخيشلاهلتدلوفمهاربانبا

..یئازموهوهوباروصنموبامہنمو
نعیوروخايشالانمملعلاذخاخيشتنلنبهللادبعدمحموبامبنمو

نعدوبعنباصیورفسوينبدماهنعیوریوروصتنمیبانبمحرلادبع
..ءیشیلوتلاريغیمرنممانيلعسيللاقتنلنبهللادبعنافسوينبدما

ءاعدلاباجتسمايقتمالضافاخيشناكليلخنببوقعيفسويوبامتمو

یفةقاطتحتمانو«لطسىلعةحمقىنلعجامهللاب»عديهناهنعىورياممو

ناكف.عبسألاكلتقاللاقفارجحهيلعطقسافاهنمهاسكضعبذخافدجسللا

سهسطعنملاقهناهنعیوریامو«روکذمخيشدمانبنومیممهنمو

حسمنموهنماربي‹ليقثايلوتللاقنموهبونذترفغةعمجلامويتارم
مدقتوهبوثباقصتلممادامهلحبسهضفنيملوهبوثبهتېجبارتةالصلادعب

..هرکذ

نایدجلاهيلعلابرمتنعنارمعابالاسنیرمزنبنإمیلسعيبرلاوبامهنمو
تناولاق.خيشايةنجلاهللاكقزرلاقمعنلاقسمشلاَوخرلاونامزلاهيقنيأ
مهنالليقةكئالملانملضفامدآىنبنمملسملاهنعو‹خيشايةنجلاهللاكقزر
..بابلكنمةرخألاىفمهيلعنولخديؤانيدلاىفمهنوظفحي

نامیلسعيبرلاىلانعذخانممنسكوصرينبفسويبوقعيوبا

ىمفتاللاقنمعولزنيوعلطيهللاالاانهسيللاقنمعهلأسو٠فلخينب
ةرثكوناميالاليواتىفكلذنابهباجافزبخلاكىمفىفهللالاقنمعَو.هللاىف

..للابفلحلا

۔۷.



اذهبرماهللاناذخانملاقتاقلعملاىفو‹ملسمنبدمحمهللادبعمهنمو

٤سکعلابوةيصعمهنافرعهنعىبهللاناذخانموسكعلابوةعاطهنافرع

سيلىبنلاورمالاناهنعیورو‹ءامدنعهدحوهلسغفتامهلادبعنایورو

ءىطوفمهقبسفمحلهعنصماعطىلاةبازعلااعدهناىورو.مويلاءىشهنمانيلع

اورذقتسيالناداراءوضولاىلعلزاملاولكلاقفتيزلاةعصقىفهلجرب
..تيزلا

تیدبتلهانمروهشمخيشيراوهلامهاربانبىسيعیسوموبأمہنمو
هلتدلوفروصنميبانبمحرلادبعخيشلاةجوزتيرقمتخأزعلامأجوزت
نماترجاهنيتللانيتاصلانيتخالانيتأرلاىدحایهوىسيعنبدمحمخيشلا

ىسيعنأريسلايفو‹هللادبعيبارصعيفخيشلااذهو.امهنيدنيصحتلةرط
هتیأرلهلاقهلتقافيبالتاقیلالاقدیرتنیالاقفهللادبعيابرممهاربانبا

ریغبسفنلتاقتنكالإوعجرافلاقاللاقدوهشكلدهشلهلاقاللاق

الضافاديسايقتاخیشناكوهنبایسيعنبدمحمهللادبعوباخيشلامهنمو

خيشلالسنىههجوزهلهللاحلصاوزعلامااهنيدبةرجاهملاةحاصلاةارملاهمأ

ملعاهللاودبعدعباهجوزتميركلادبعنبمالسلادبعماركبنبدمحم
..ریایفاورہتشادهزویقتوملعتیبهبیبروهجوزوهماوهوباووهناکو

خيشلاهنعىورملعلاخويشنمخيشنونجنبمهارباقاحساوبامہنمو
ناعجريىتمنیناوةنيبلانعهتلأسلاقهنعىورامو«دمحمنبهللادبعدمحموبا

هيفةنيبلافمهنعباغاذادوهشلاهيفنودهشيالءىشلكلاقهيلعىعدملاىلع

الهانيعتحتفناوهافحتفنااذاتيماناهنعىوروهيلعىعدملاىلعنيجناو

ءاعدلاناهنعىوروسابعلاىلانمملعلاذخاحلفانبلاصحونوبامهنمو

ىذلاحلاصحونوبااماو.ناطيشلاهفطتخارارمعبسمهنيبموقلاهعجاراذا

مهارباخيشلانبلاصخيشلاىنظبلاغىفوهفراردنابامهتنيعظبرامعاباىقل
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دنعَولوزنلادنعهلأسهاقالالهناكلذوقايسَوتالاؤسلاهيلعضورعملا

..ةيالااكرابمالزنمینلزنابر:لوقتلاقباوجلاكنمحونوبالاقلاحترالا

٤نسحاندنعهؤالبو‹دومحانبروانلحرلوقتولاحترالادنعنيتعكرىلصتو
..هللاركذينممويلاكبرملهلبجلالأسلبجلاناملعتملأهللاركذتو

ىذلاهناةرهشواملعهبكافكوىسوفنلاىسيعنبىسيعىسوموبا

فسويبوقعيىلاخيشلاءالماورمعىلانعتيورىتلاتالاؤسلاباتكفلآ
..هبفيرعتلامدقتودمحمنب

باتکهيلعضرعیذلاهناةرهشهبكافكومهاربانبلاصحونوبا

..اضياخايشالاءاربكنممهارباقاحساوباهوباَواخيشناكوتالاؤسلا

لاقوتالاؤسلاىفوءاملعلاءاربكنملضافخيشىلعنبنارمعمهمو

ةكئالملانمسيلبالاقنمايركزىلاىبسنويمساقلاىلانعىكحيىلعنبنارمع
ءافولاهلیرنیتحدوہیلانمدحونمةيالونمانيلعسيللاقواہيفو٠كرشا
..تاياورورابخاهلومساقلاىبال.لاقىفريمضلانانظاَوهللاهرهنمةصخر

مساقلاىبالرصاعمامالكوحونوباوىنيجوتلامساقلاوباناخيشلامهنمو

زرحمدنعقحلاىلاارخآوعديالجرعموتالاؤسلاىفو‹ايركزىلانبسنوي
بجامساقلاوبالاقفهاعدفىنيجوتلامساقلاوباهللاقفبجيملفنایفسنبا

ريمضوايركزىلانبمساقلاوباعماسلانانظاوحونىلاخيشلاىلاباجاف

‹مساقلاوباكنيبوىنيبىاًادتبممساقلاوباوىعادلالاقلعافوبولطمللهل

یبافحونوباالاهعمسیلوقحلاىلاهاعدفقحلجرىلعهلمساقلااباناايفو

هللاهمرلفغحونوباامہبٹثوتکیملوقحلاىلاةباجالانمىاقحلانمهيلع
ىلاهعدالاقفلبقفهيلعىذلاكتيطعاحونىباللاقلفغمساقلاوباهاراملف

هذهوارغاصقحلاىلاءاجفمساقلاىبانملجرلافاخفخيشلاهاعدفقحلا

..نيخيشلابفيرعتلااندرانكلوىلوامساقلاىلابقانب

ىلعنانيمادهشناوتاالاؤسلاىفو‹ىتشاولالاباسنبسنويخيشلامهنمو
هانعمملعيوهفصيناكلذكعماسلاىلعفةفصواهللاءامسانممسااذهنا
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سنويهلأسمىهَوهانعمملعيناةصخراميفَوكلذىفرذعيالفهانعمملعيملناو
..هللاهجرىتشاولالاباسنب

٠تالاؤسلافورخاتمرامعىنانمملعلاذخاخيشحوتفلاوبامبنمو

نعتالاؤسلاىفىوريامارينكولعفاتفصطخسلاواضرلانالديامماذه

ورمعىلاريغاففلؤملانامدقتهنالورمعىلانعارخأتمناكناررامعىلإ

..هریغنعیورابروهنعةيورماهرثكاواىهلب

٠ىقتملاعلضافخيشىنويدملافسوينبىسيعىسوموباخيشلامهمو
نبىسيعخيشلاىسومىانعهللاهجرورمعوباخيشلاىورتالاؤسلافو
اذکوغرفوءىشناکلاقءیشنعلاساذاائيشهلقعیفسحالفسويخيشلا

اضياخايشالانمهوبا

هللاملعيلاقفةفيلخخيشلااعدفخويشللاماعطعنصارباجناهريغوورمعوبا

تعشناوضمافَتئشنافثنحلاكيلععقودقرباجلاقكتفايضىلاىضماال

واهلعفهناهللاملعدقواذهلعفاملىناهللاملعيلاقنمةلأسملانايبوعدف

نايصعلاوىصعَواقلطمةرافكلاهتمزللعفيملهناملعَوتلعفىناهللاملعيلاق

نبیحیخيشلانعیوروورمعىلانعاذككلذريغليقَوريغصليقَوريبك
٠ملعامفالخىلعهللاملعىرجاهنالكلذريغريسفتىاكرشلاهناركبىيا

ةهفاشمدمحمنبسابعلاىبانعايركزنبىيحيايركزوبااهاكحةمحروبالاق
نوكياذهناهللاملعيلاقناوكرشادوجوملاءىشلانعهللاملعىقبناو
..نياةلزنبوهفهدريملناورفكمتحلاداراونوكيالوا

خيشلانمذخاتیتخبنبابرهتشابويانبیحیایرکزوباخيشلامہنمو

كلذلبقذخايملوالعفلعفنمىأرناوتالاؤسلاىفوركبنبهللادبعىيا
نبابفورعملابويانبىيیورو‹نانيماالاةجحهلنوكيالفةريبكهنا

لئاسملاةنحطمباضيارهتشاَولعفلاةدهاشمىلعهنمأريهناهللادبعىلانعتيتخب
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ةنحطمببقلملابويانبىيخيشلانعىكحوتالاؤسلافو‹ىسوفنوهو

ىفايندلاواىنفتسايندلاناملعنناانيلعلاقهناتيتخبنبابفورعملالئاسللا
..انداهعحجوقارفلاىلاتنداهنالكلذبتيمسوامهيفاموليللااهسفن

دمحمىبابفيرعتلامدقتولاجدمحمىلانبدمحمنبجاناسخيشلامهمو

خيشلاىكحتالاؤسلاىفو‹ةيبهولاىفةيلصانيدوملعتيبلهاعيمججمهو
جاناسیللاق.لاقهنانیزوتخیشلاربحمیبانعیغاوزلایحیايركزیبانع
لاقاکتبتمٹةريبكتلعفناهللاهجرتازلالامجدمحمىلانبادمحمنبا

یکحویلوتلالثمهسفنلعجفهنمارباالنافاہیلعینمارينمءاجفهللا
تبتمثةريبكتلعفناجوناسلاقلاقهناىنويدملافسوينبىسيعنعخيشلا

اهدصقيملوااهدصقءاوسهنمارباىنافاميلعینماربينمءاجفهللالاقاكاهنم

..ىلوتلانمريكاهسفنلعجف

مدقتیمجدلابوقعينبنالسيودمحمىلانبانیتنبدیعسناْمعوبامہنمو
ىفوهللادبعىبارصعىفناكفديعسخيشلااماو‹دمحمىباخيشلابفيرعتلا

ةريبكاماوهنماربيالفهيلعهنماربينمءاجفحراوجلالعفلعفنموتالاؤسلا

یبانبانيتنبديعسةلاسميهوابتفرعمىلالصيالهنالهنماربيهنافبلقلا

هللادبعيباةقلحيفلاقيذلاوهويتازملاىهجدلابوقعينبنالسيودمحم
دبعوثراحلاىلعهيبنتلامدقتوثراحلاورابجلادبعبىلابأالويتلأسمتذحخأ
تیبلهامهوخياشملايفروكذمخيشفدمحمىلانبانيتخيشلاامأو‹رابجلا

ثالثاہیلعتانیسثالٹهطبضوهيفةداقوبهذملايفةلاصأوذوىقتوملع

..اهلمشأمهضعبوطقن

٠ورمعىانعىوريوهللادبعخيشلانبامهارباقاحساوباخيشلامهنمو

نبامهارباخيشلااهاكحءاسنلاودبعلابةيالولابلوقينممبنموتالاؤسلايفو

..روكذمخيشاضياهوباوورمعىلاخيشلانعىوريهللادبعخيشلا
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یورینممحونوباناكوتدمحاخيشلانبدمحمهللادبعوباخيشلامهنمو

يفو.خايشألانعتاياورلاريثكهناوحونيابفيرعتلامدقتو.هنع
يتيالولهآيفتفقولاقوأيتيالولهانمتئربلاقنااماو‹تالاؤسلا

.يتيالولهامكنمءیربلاقنأالإءيشهتمانيلعسيلليقو.هنمأريهنإف

خيشلانعحونوباخيشلاىورو‹العمنبنهحرلادبعخيشلانعهتماري
العملانبنهحرلادبعخيشلابفيرعتلامدقتوءيشهنمانيلعسيلهنادمانبدمحم
.ملعأهللاو

سيلباتالاؤسلاىفو‹رامعىبانمذخأنممىيحينبليعاماىيوبامهنمو
انرمااکألانمیضشتسينازاجرمالاهلمالوناجلاوهىذلانجلاوبا

مداةيرذنمهلنوعيطملاوهتيرذنمهلنوعيطملافلاقمث‹انماوسيلونجلاعم

ناجلاةيرذنموهتيرذنمنيدلاىلعهعبتاومداعاطانمو.رانلامفتناك
ایرکزیبانعرامعیبانعیحینبلیعاماییحیوباكلذىور.نوملسملامهف

نيعباتلانمةعامجونسحلالوقوهوهللامهرىنساريلاركبىلانبىي
ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعسابعنيانعحلاصوباهاورومهريغو
مساقلابالارصاعماخيشناكوىسوفنلاردينبدمحمبوقعيىلانعركذو
ةلأسملاماتىفتالاؤسلاىفو«ركبنبدمحمهللادبعىلالوايركزىلانبسنوي

‹اهوذخافلاصلجرنجلاوباناجلاناباتكىفاؤدجوىبحيىانعةمدقتللا
»19راننملبقنمهانقلخلاوللاعتلاق٥سیلبامهوبالب

كرشاةكئالملانمهلعجنمولاقمثسيلبابهامسفهتصقرخاىلاربخلالصتاو
ىلاىلعىنساريلاايركزىلانبسنويمساقلاوباخيشلادرىلاةلأسملاىهو

هللاةمحرانباحصانمريسلالهادنعثيدحىفىسوفنلاردينبدمحمبوقعي

..تالاؤسلاىفةلأسملاطسبوهبفيرعتلامدقتومهيلع

بوياخيشلانبناميلسعيبرلاوباناتودقلاناملاعلانالضفالاناخيشلامهنمو

فيرعتلامدقتهنانظاَونولضفالاخويشلالبورمعىلانبدمحمخيشلانب
۲۷ةيارجحلاةروس)۱(
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نعركذدمحمنبفمويبوقعياباخيشلاناتالاؤسلاىفركذومهضعبب

هللاهرقوانتلاورعىبانبدمحمخيشلانببوياخيشلانبناميلسخيشلا

لازتعالابهرماوروماىفلوخدلانعهاهنىحهيخاىفليقلارثكاللاق

هيلعاولخدفكلذنمريحتفهتيبناميلسمزلفهيلاغصيلَوهعطيملف
هنمنوديفتسيوهبمہنیعيالهباكربتمهسلاجروضحلاوميلاجورخلاىفهوملكف

:محلالوقبملٹمتف

سوُعنمرىفتنكاماإ

سينااليثئفُدريقوخت

مہبفيرعتلاىففلكاذهَوتوانتخايشاىفنوروكذمخايشالاءالؤهو

..بتكلاىفاهعبتفمهرابخاتدراناو

ميلعتضرعنيذلاخايشالانموهوحوتفلانبوانجنبزعملاخيشلامهنمو
ىلانمنظا ملعلاذخاَوهقفلاَوةغللاومالكلاةمئانموهوتالاؤسلا

..ورمع

ارصاعماملکتماخیشناوقاحسانبدمحمنبناميلسعيبرلاوبا

..مهاربانبفسويبوقعيبالورامعبال

تالاؤسلاىفو‹هريغؤرامعىيانمذخارموينبناميلسعيبرلاوبامهنمو
‹تاذلاىفدحاوو.ةفصلاىفدحاو‹هوجوةعبراىلعهللاةفصىفدحاولا

انالقىلاعتلاقهريغةدابعلاقحتسياليأةدابعلايفدحاوو.لعفلايفدحاوو

رامعوباخيشلارمأو..تمهمنودبعافاُالإهلاالهنا»دودهلاوه

۱۹ةياماعنألاةروس()

٢۲ةيآءاينألاةروس
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ناميلسنعورموينبناميلسرامعیبانعیوارلاوهبتکیفینعیعبارلادازينا

یسومنوراهیباریغوهویسوفنلانوراهنبیسومنارمعوباخيشلامهنمو
دمحمنبهللادبعدمحمیبانمذخارخأتموهلبنيانبابنکاسلانوراهنب
ناخيشلاهبلطفسقافسىفقاسبىسومخيشلاىقتلاتالاؤسلافوىمصاعلا

هتأرماللاقنمنهولئاسملاهذهىلبيجتىتحكيقسااليقاسلاهللاقفهيقسي
رخاللاقنمو‹نيتقيلطتةقلطمىهلاقةقلطمايقلاطلبقلاطالقلاطتنا

٠.حدماذهلاق.ليمجلافالخوهىذلافالخوهىذلافالخلفالختنا

‹مذاذهلاق.حيبقلافالخلفالخوهىذلافالخلفالختنالاقنمو

لصوافةنجلاكلأساالوابايثهنمىلعطقتارانكلأساىلامهللااعدالوتمو

لاقو‹ريرحلاققشرانكلاوزئاجكلذلاقباطخللامنامهوينيماللابنيفاكلا

ادمحمناسابعنبالاقدنعنایلوتمامشوسابعنباوةشئاعىفلوقتامهل

ىلعمظعادقفهبریأرادمحمنامعزنمةشئاعتلاقّوهسأرنيعبهبرىأر
هبینعيالو‹لقعنملالدتساوزييمتبهلمعسابعنبادارالاقةيرفلاهللا
..هاقسفسأرلاىفلقعلانامعزتءابطالاوملعتبلبريكفتلا

حتفلاوباىوروتالاؤسلافورامعىلانعذخانموهوحتفلاوبامهنمو

رتاوتلاةهجنماناياملسوهيلعهللاىلصلوسرلاغيلبتىفهجولارامعىانع
..ملعاهللاوحوتفلاوباهلعلوامهلماوةنسلاَوباتكلالبقنم

ناکوىلعنبیسومنارمعوباهنباوىلعىلانباىلعوباناخيشلامهنمو
بوصنىنعمىلعدترملاةباتتسابنيدنوتالاؤسلاىفو‹خايشألاىفنيروكذملانم

اهنایادترملاةباتتسابنيدنىلعىبانباىلعخيشلانباىسومخيشلانعليقَو
نيدتنوبوصننيينعمنيدنلنالانيدهوذختنىانيدلانماهناداراةضيرف

تالاؤسلاىفو.هبتاكيناكدقورامعىلالرصاعمدوعسموبامېنمو

نيلقثلاالاىشالتلاىلعاهؤانفَوايفاموىنفتسايندلاناملعنناانيلعَوراصتخاب

لکناملعنناانیلعومهريغلافطاىفملعاهللاونيملسملالافطاَوةكئالملاو
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تولملاةقئاذسفنلكتذخاناالاءىشمهريغىفانيلعسيلَوتوملاقوذيلقاع

ةفرعمانيلعوءالقعلاىنعانوبساحيونوثعيبمهناملعنناانيلعَو‹مومعلاىلع
(رانلاوةنجلاو‹نآرقلاو‹دمحمو‹مداو‹ليربجوهللا)ةيبرعلابءامساةعبس
ملعنناانيلعواباقعهببشيالاباقعّواباوثهببشيالاباوثهللناملعنناانيلعو
بتكىتلاهوجولاهذهولاق‹مہنموهالومهبشيالدحاومهتدحمواوثدحمنا

ةياغامنسحتساوىيىلاىلعاهضرعفدوعسمىلاخيشللرامعوباخيشلا
..بجعلاهبدتشاواهغوسَوناسحتسالا

نبىسيعخيشلانعىورينمناكوىنيواصلانسكوصرمخيشلامهمو
هلكيرشالهدحوهللاالاهلاالناةداهشديحوتلاتالاؤسلافو٠فسوي

كرتناوةيبرعلاباذكهاذهبىتايقحهبءاجامناوهلوسروهدبعادمحمناَو

ىسيعخيشلانعىنيواصلانسكوصرمخيشلااذهىور‹هيزجيالفائيشاہنم
..مهنعهللاىضرىتنللادمحمنبهللادبعخيشلانعفسويخيشلانبا

يفتالاؤسلايفوالضافاخيیشناکوزيزعلادبعنبحلفاخيشلامہمو

نعفاہيفملسموهوهنمربتوأةمدقتلابتكلايفرفاكوهوالجرىلوتىذلا

ىكحو٠باتكلااذهيفامالإانمزليملواذهانعسييغاوزلاايركزنبىيخيشلا

فالخانعسيالهنافسويخيشلانباىسيعخيشلانعزيزعلادبعنبحلفا

..بتكلا

یفروهشموةاورلاىفروكذمنادححنبىسيعىسوموباخيشلاممنمو
..خايشالا

نادمحانبىسيعخيشلاركذو‹ىبعصملاىنيزكلانهحرلادبعخيشلامهنمو
نيقيلانعالئاسنالجراوخريشىلابتكىبعصملاىنيزكلانمحرلادبعخيشلانا

هقفاوورامعوباهباجافكلذريغوةعاسلامالعانعوامہنیبقرفلاوردقلاو

ناصوصنمةعاسلاطارشانمنانئاَوهلللعفردقلاودابعلللعفنيقيلانابخويشلا
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4..ةيألاةعاسللملعل»4١٠...ةيألاجوجاموجوجابتحتفاذا

موياہبرغمنمسمشلاعولط٠صنلانمناجرختسمیسیعینعیي۱
ةبادمحلانجرخالوقلاعقواذاةبادلاجورخو٠كبرتاياضعبناي

المهرشحمىلاسانلاقوستندعنمجرخترانو»4۳..مهملكتضرالانم

فسخواهمدهيسأفبةبعكلاولعيىشبحو٠كلذىفمالسلاهيلعىبنلانعىور
..برعلاةريزجب

فلخينبامهارباوباهدلاوومهارباقاحساوبانالضفالاناخيشلامہمو

مدقتدقفنسادكصموهمهارباوباناكنافىنامرغتلاىمجدلاتازلاكلامنب

هللافملعلاونيدلاؤنامزلاَوةليبقلاومسالامهعجوهريغناكناوامهبفيرعتلا
اريثكاهنمعمجَوبتكلاىلعرانيدفلارسكميهاربانارابخالانمدازياموملعا
بوياخيشلاهعمىقتلاودمحمنبسابعلاىلاخيشللابىصواتوملاهرضحالو

نذانسحلاقفةيدمىعمتلقفنظياميفهوركملااهبعفديةديرجريغبهآرو
..كتددرلاقفتبتهلتلقفعجراف

ىفو‹الضافاخيشناكىسوفنلاىنايسولارزخنبىلعنسحلاوبامهنمو
رزخنبىلعخيشلاىلعدروأوافينبدعسخيشلانابرغملالهاريس.ريسلا
ةبوتلاىلاردابهيلعاهدعيذخااملفءىرباہموهاهلمعهنانظلاصخنام

ملتناوكسفننععفدتملمِلهلليقفهنملبقفاهيلادوعلامدعورافغتسالاو

دارالوقیفلمعاامیفینرضلهتددرولواحصاندراناهللابذوعالاقفلمعت

..ركبنبهللادبعىبالرصاعمخيشلااذهّوهنماريختسلولبقيملفنالفهحصن

فيرعتلامدقتوخايشالاىفاروكذمناكوهنباىلعنبدمحمهللادبعوبامهنمو
..هب

1٩ةياءايبنالاةروس()
۱٩ةيأفرخزلاةروس()

۸۲ةيالمنلاةروس
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تضرعنيذلاخايشألاةلمجنمنالسيونبدوادخيشلاناميلسوبامهنمو
..حاولالاىفكرتىتلاسابعلاىباْبتك

اخيشناورمعوباوحونوباركذوىلانسملاىسوفنلازيزعبخيشلامهنمو
هلفرعتملوةوعدلالهانمكيلعزاجنملةاكزلاىطعتلهلأسنانسمانم

نبيلعَورزخنبيلعَووافينبدعسهيلعركنافنيحولواحولمعنلاقةريبك

ةرامخةمالاهمعطينمنيبمناَومكلثمالااهذخأيالناكدارممللاقَولهس

..عبرىلعفلختسموفارتحالاىلعردقيىوقَو

ءاملعلاونيروهشملاخايشألانموهوىسوفنلالهسنبىلعنسحلاوبامهنمو
..رابخاوريسهلونيروكذملا

خايشالانموهونانسمانمىسوفنلالاصىلانباهللادبعوباخيشلامهنمو

ىلعاوزاجغيرانمةبازعلانمةعامججناحونوباوورمعوباركذو‹نيروكذملا
؟دوعسةوقنمواتخبانممظعاةوارغممتنالاقىسوفنلالاصىلانبادمحمخيشلا

۽ملعلا:اہبزاتمالاصخسهيفرکبنبدمحمهللادبعوبامکيلالقتنانا

..ةسوفنةورذنمو‹ءاخسلاَو.ةعاجشلاو‹ةدابعلاو‹عرولاو
انکرناکینالغاولامهاربانبدمحمنبمهارباقاحساوباخيشلا

راوناىفةئامسحوةينامثماعفوترايخاللاًصحَوىوأمَونيدلالهاناكرانم
انارهللادبعوبالاقايفوةبرجىفركبىلانبوباتامةنسلاكلتىفو

بحاصىلابتکهنارکذو‹انهاهنمةملثّرانهاهنمةملث(نوعجارهيلااناَوهلل

رکبیبانبیحیایرکزوبالاقهیفووجلاباقعهبتراطدقفلقعلااماهل

..ةيراسلاىلادنتسيكةغللاىفهيلادنتسي

ناكلذَواديهشتاماعروادباعايقتمناكوميهاربانبدمحمهدلاومهنمو
ىلصيخيشلاناكراميظعارشبمنماولتقفتنالغاولهاباوردغرفاسمىنب

هللاكدرمهبمتردغمهلاقدقوهولتقفهيلعاوفقوىتحمهبرعشيملفىحضلا
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وباركذو٠.فلخهنباوىغاوزلافلخينبديزيناتودقلاناخيشلامهمو٠
لمعلاانيلعلاقهناكلذَواطخافةلاسمباجأردينبدمحمبوقعياباناورمع

نبناميلسعيبرلاوباناكَوةواتسمباوجوهواهبملعلاانيلعسيلَوضئارفلاب

هتيفيكبملعلاولمعلاانيلعهناباباجأفسلجلافلخىغاوزلافلخنبديزيَوفلخي
تعزنامهلقيملفهتقلحدنعاتاباناكَولدعَوضرفهنأبَوباوغلاهيلعنأبو

ضعبةسوفنلبجىفناكديزيخيشلاناركذو‹بتهلالاقالوىلوق
باوجلابنولجعيالةسوفنةخيشمةداعنمناكوايمسمكبرلنوملعتلهةواتسم

عجريمثنيمرغتىلاتلالنملبجلاعيمجلاؤسلاروديىتحاهئاملعةرثكعم
ةعراسملامدعىفلاؤسلااذهاورجاَو‹هبيجيف الواهنعلاسىذلاخيشلاىلا

ملعناملاقنابديزيردابفاعرذزئاجعلاوةماعلاتقاضفكلذكباوجلاىلا
..هتلزنمتلعو‹مهدنععفتراوهللاودعايايمهل

اعروايقتالاعاخيشناكو‹ىغاوزلارامعنبافاودمحموباخيشلامهنمو

ىلارصعىفخيشلااذهوةعامجهنعلقنو٠خايشالاىفاروكذماروهشمايتفم
خيشلانباايركزوباىتفتساىذلاوهوىسومنوراهىلانباناميلسعيبرلا
ءاملابءوضولاةرثكبهسفنىلعراجذاياشملاهيلعتدشنيحىسومنوراهىلا
ةعاطىفكلهاىذلاوضعلارامعنباىفاوهللاقفهيديىدحاتلشىتحدرابلا
فيرعتلاباذهمدقتو٠ىفاوىمعىفتدجواذاملوقيناكو.هبىلواةنجلاهللا

اممةنوحشمبتكلانوطبو٠عروميزحخيشهناةلمجلابونوراهىلاخيشلاب
نملجرمهضرعتفجردىلااورفاسةسوفناشمناهتهابننمو‹هنعاوور
ريغبهيلعاومکحكلذلبقمهنوکلرامعنبفاومہیلعیبافمهفيضيلاهلها
دمحمابااوصعفكلذىفهحالصاورظنَوهميرغنمهيلعافوخلاوقالانمروهشللا
..مهمركيملوتيبلاىفرت

هدبجبفيرعتلامدقتىنوانجلاريخلاىبانبريخلانبىيحيايركزوبامهنمو
ینکوهابیموهلیعدذا‹ىغاوزلاريخلاىلاخيشلاةكربهيفتذحخاهناو

 هفيلاتةرثكلهدجنمرهشااننامزیفایرکزوباوهتیرذیفاهرثایقبوهتینکب
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عيبرلاىلاهذاتسانععجرنيحسانللىتفيهناهرحبقمعوهلمعةرازغنمو
ةرثكعمةدحاوةلأسمىفولوفقوتيملو‹رهشاةتسنوراهىلانبناميلس

لهانملجرهفاضناهلدعةدشنمو.اولاسنونفلانمنفىاىفنيلئاسلا

اماتاماركاهمركاناكوایرکزیبادنعهلميیرغووهمصاختحبصااملفنيطبت

وهساذهلبةناهاوابرضهسفنبخيشلاهبدافخيشلاهمارکالماكحالارجيملو

ناکوحاکنلاباتكرخايفركذو‹ينوانجلاقيفوتىيحييالاذهقفتاامناوىنم
اندصقولاقمثانكردانمراثآنمهظفحتياميفةبغرهانبتكامناوًالقتسمًارفس

نبناميلسعيبرلاوباخيشلاهاتفااممهلامعتساىلاسانلاجاتحيامةجاحلاىلاهيف

هاندنساامبرفهنمليلقلاالإهاوثممركاوهحورسدقوهنعهللاىضرنوراهىلا

وهفهنملجلااماوفرظتسملوقوةفرظتسمةياورنمهدنسنملابروهریغىلا

هخیشنمعموهنعظفحامماباتکفنصناتوبثةوقواظفحكافكو.هنع

ناكوريكرشبهنعذخأونيدلاةبسنهيلعتزاجو.هريغنمعمامماليلقالإ

٠لاوقألانمهبذوخأملاهيفعدوأهنوكلايتفواظفحهبتكىلعةسوفنلهأدايعا

ىلادنعماقاهنعركذامو.ماكحالاىفةديفمبتكىهوفالخلاركذامبرو

فصلاىلعةرتساولعجيناةسوفنةداعنمو‹نيانبادجسمىفةليوطةدمعيبرلا

ةالصللوملعلاعامسلءاسنلاهلخديمهدجاسمعيمجىفكلذَودجسملانمرخألا

ةعداوملاوهخيشدنعنمفارصنالادارأاملفاباجحلاجرلانيبونهنيبنوكيل
نمكيهانفابنعلساناىلعلواهرظنالةرتسلافلخلخداىتحىنولهمالاق

ريغىفعضوملااذهواعروتاهملعيملوهناكراربتخيملاماوعادحسمبماقالجر

..ةالصللودوعقلللاجرللحابهعاتجالاتاقوا

ملحلاوعرولاوملعلاىفةياغلاناكنوراهنبدوادناميلسوباخيشلامهنمو

ىذلاوهو.ةديفمةبوجاهلوريثكهنعذخاوريخلانبايركزىلانعملعلاذخا

یفویییبانعیدهمهيبانعسالفسراودمحموبااهلقنىتلالئاسملافلا
ملكتمهللاىلعزوجيلههتلاسفهسلجمُتثرضحنادحجنبىسيعلاقتاقلعملا

مالکلللعافهناىلعلاقملكمَوتلق,هنعسرخلاىفنىلع‹ملعأهللالاق
لزالاىفزوجياللاقملكتيتلققلخلاقلخدعبزوجيلاقملكملكتتلق
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لاقورهاملجرلاناُتملعفلاقهباجافكلذريغنعهلأسَونالوقمويلاهيفَو

نوراهنبدوادلثمراملفابرغّوفرشدالبلاترسةبراغلاضعبلاقىروطفبلا

لبالادابكاهيلابرضتهماياىفهناةلمجلابَودمحمنبدمحماباىنعيخيشلااذه
ىقتلاىفهترهشولاؤسلكباوجَوبيرغلكريسفتولكشملكحاضياىف

..یفختنانمرهشابرغملاعيمججىفلبةسوفندالبىفعرولاو

نبیحیایرکزيبانامزيفناکدمحانبفولانبوقعيوباخيشلامهنمو
ةبوجأهيلاهلونوراهيأنباناميلسعيبرلاابأهتالكشميفبتاكينمتناكوريخ
..اهدارأنلبتكلانوطبةعودوم

ياةبلطنمخيشلااذهراجيمتبفورعملايلودجناهللادبعدمحموبامهنمو
هيلإعيبرلاىبالوهدلبىلإعجرنأدعبهبتاكياماريثكوهبصاخوهوعيبرلا
ةلغبلاىلعهفيدرناكلقتنأوأرفاساذإوذيمالتلارئاسىلعهرثؤيناكوةبوجأ

لكيملفلزانلاضعبيفهتبلطوعيبرلاابامعطاالجرناةسوفنريسريسلايفو
دمحمياللاقفعيبرلاوباهيلعبضغفلجرلاماعطبارتساهلعلذيمالتلاضعب

دمحموبالاقفهتيبقحليهللقةلغبلاىلعهفيدرناكدقويراجيقلاهللادبع
یتحهسأربءىطأطيلعجفقحلافرعخيشايوهمثيلتنأمثأتملماابيجم
هریغلتقوأحرجنمنأاهنمةريثكهلهتبوجأوجرسلاسوبرقبرقهسأرغلب
ايطعيوحرجلايفهلابيطعيولتقلايفةثروللةيدلاىطعيوىطعيورفكدقفرمأب
‹رادلاتلخداملكقلاطتناهتأرماللاقنمواضيارفكدقوةثروللرمألا
كلذعفتريوىلوألاةلأسملايفقالطلااهمزلتلخداملکفادبارادلاتلخدناو
ةلمجلابونالوقةيناثلايفوةدعلاالثالثموزلبهريغاجوزتحکناذِإ
كلذلبقنيملكعفتراهريغتحکنمثٹالثباهجوزنمتنابةآرمالک
هذهترتخاامناوةتباثةءاربلاناامهدحاعجرمثنييلوةءارببلجرنماربتنمو
..انسحلوراصتخاللابلطةبوجألارئاسنم

نوراهنبایسومنوراهيبانبانامیلسعیبرلايبانياوراهخيشلامهنمول :,ىلامدقتىسوفنلاىنورابلا نيروكذملاخايشإلانماضياوهوهترهشلهنبابفيرعتلامدتىسوفنلافوراب

۔۸٠



دمحمهللادبعيالهتبوجأضعبيفدوادناميلسوباهنباركذو‹نييتفملاءاملعلاو

مهعماودینأاوبآنیحیجیتلهانممہتعامجوتیاشلمتلهانعایرکزيبانبا
مکلاوماىلعاودایجیتلهاللاقفهتایحيفيااولسدقمہنايخشایملعالاق

وبالاقف۽محناومأومهسفناىلعهبنورادياميفتياشولمتلهاعمتياشولمتيف
ناخيشايلاقمثهللادبعيبابالودواديابلغتشنامرازنمعنبافسوي
ىدنعويلامشلاقامبكتربخادقفهولعفينأقحلامهيلعبجويابكلاوباجأ

هلاميفهتيانجهيلعالطاببرعلايفرثعنمنأذئموياوملكتوكلذلئمانا
رثعفاعيمجنوعفادياوجرخنأاذكوهلاميفءىشهيلعسيلفهيلعاوراغأنأو
..عيمجلاىلعملعاهللاوىنعيدحاو

اکاحواروکذماخیشناکيسوفنلاينورابلامهاربانبیحیايركزوبامہنمو
نامیلسعیبرلاابایتفتسیناکوريخلانبىیحيایرکزيالرصاعمهنانظااروصنم
عيبرلايالو٠مكحلانمهلكشتسيامهمايايفةعقاولالزاونلايفنوراهنبا

..ةبوجأهيلا

الداعاکالضافاخیشناکییحیایرکزيلانبادمحمهللادبعوبامہنمو
اماواميظعتامأيخیشايبهبطاخیونوراهنبدوادنامیلسوباهبتاکیاماريشکو

ینوانجلاريخلانبىیحيايركزىلانمملعلاذخأهنادوادنعروهشملاوةقيقح

نبدوادماکحالايفهيلعلزاونلانملكشتسياميفىتفتسيهللادبعوباناكو
..ایرکزيباهيبأدعبةسوفنىلعكاحناكوةريثكةبوجأهيلاهلتيأرونوراه

ايضاقااحوطارصلاىلعاكلاسامامإناكايركزيلانبروصنموبامہنمو

اضياوهوةسوفنلبجيفاحمدقوهمايأيفرهتشانماضياوهوطاسقالاب
هتبوجأنمو‹مظعتلابهيلاهباوجونوراهنبدوادهتالكشموهلزاونيفيتفتسي
كرسيوىوقتلابكنيزوىنسحلابهللاكالوتايركزىبانبروصنمىباخيشلل
ابنمغلباةيصوالىتلاهللاىوقتبيسفنوكيصوأىدرلالبسكبنجوىرسيلل
يخیشايبهللادبعابابطاخيكاضياهبطاخيوريثكاذهلثمواهنمعفناةيادهالو

هلبقرهظالاوهدعبمأهللادبعىلالبقىردأالوهيبادعبهتموكحتناکو
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ولونيدلاىلعةثرولاذخؤيلوقينمنمءاملعلافلتخاهيلادوادةبوجأنمو

مهانيأرلوقلااذهبونوذخاؤياللوقينم‹ةكرتلانممهنيباماومستقيم
..اومستقيىتحنوذخاؤياليأنولعفي

نبدوادنامیلسيالارصاعماضیاناکومهاربانبایرکزیحیوبامہنمو

ایرکزنبمهاربانبیحییبانبمهاربانبايرکزیحییبادجوهومهاربا
نوراهیاهيبابفيرعتلايفهعرووايركزىلعمالكلامدقتونوراهنبىسومنب
..نوراهنبڊوادبتاکينمماضياناکواروكذماخيشناكو

هلزاونيفهیتفتسيایرکزابانامدقتونوراهنبناميلسعيبرلاوبامهنمو
هتبوجأنمونظاريخلانبايركزيلانمملعلاذخأوايقتاخيشوايتفمالاعناكو

اذکرهشيفبئاغتومىلعةلمجلالهأةداهشنأمهاربانبىحيايركزيال

خيشلاتعمولاقاومہتيملاذاءانمااونوكيملولوةزئاجنالفلبقنالفتاموأ

ىلعاوراغااذاةملظلاناولوكلذنمرثكاوهامةلأسملاىفركذيايركزابا

ینعيزئاجمشوقنانوتراوتينممهونالفلبقانالفانلتقاولاقومهولتقفموق

فلختسانمناهلهتبوجانمو.الوالوتقملاثريموقىفرخالوتقملانا
دوهشلادنعهلزعمثهلامذخاوقوقحلانمهيلعامءاطعاىلعلُكوواةفيلخ
ناكلذباودهشفهليحوهعادخباوملعنذإهنماوعمسنيذلادوهشلانارفاسو

هلةنوعممهنالمهتداهشلتصنيالومهبفنعيومييلعظلغيونوخبويدوهشلا
ذفنيناهيلعطرتشيناةفيلخذختينادارأاذاكاحللو.ءافعضلاليطعتىلع

كلذةفيلخلامزلهيلعكلذطرتشانافهلزعواباغناوهيلعهفلختساامعيجج

..ةفيلخلالعفامهمزليوهعزنولو

نبدمحموىسمرطلاىصينكنتلادمحمهللادبعوبانايقتالاناخيشلامهنمو

نبدوادلضافلاخيشلالاق‹نيعرونيلماعنيلاعنيحاصنيخنيشاناکنيکرب

اکوداجیفةلأسملاىفانعمتجادقوايركزىلانبروصنمىلاباوجىفنوراه

اننیبنکیملفنيکربنبدمحمهللادبعىباوىصينكتتلاهللادبعىلاعمتلمع
دبعوباو٠فيرعتلادوصقملانالهمالكترصتخاَرضامعيبلاناالاةلأسملاىف
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واةيرلاىفعقيناةيشخمحلالكأيالهناىلاعرولاهبغلبىسمرطلاهللا

رهاظبذخأيناهناوخاضعبهيلالسراواريط٠.نوكيناالاملعيالفيكمارحلا

لوكأملاومحللاىفكمزلامورذعتمنيبلالالحلاكاردافالإَوثحييالوعرشلا

.انايرعىقبتماشيرلانماسوبلمذختتأسوبللاوفوصلاىفكمزلي

۱۳۹



(ةياكحر

نبایسومنبناميلسعيبرلاوباخيشلاركذدقو‹اموينيدمتجلاضعبلتعقو
ةماقاوملعلاوعرولاىفاوكردااموةسوفناشمىلعنبرماعنكاسىلاخيشلا

څاشمتغلبخيشاینيرضاحلانيدهتجملاُضعبلاقفتاماركلانمملاموقحلا

هللاىلابتهللاقوهخبووخيشلاهرهتنافُءايبنالاهغلبتملامهللانيدىفةسوفن

دازفهاكرتيناهلبلاولهجلاىباوءايلوالااهكردتالءايبنالاةجردنالعزناو
دازفبوقعيانديسدالواتيضرامىسمرطلاهللادبعوباضرالهللاومعنلاق

..بكرملالهجلانمهللاانمصعهديدهتوهخيبوتىفخيشلا

ةبوجافوريخلانبایرکزیبالارصاعمناکنتلصینبییحیایرکزوبامہنمو
نوراهيلانبیينعنتلصينبيييىورهناوخاضعبلدوادنامیلسییا
٩.مهردبانصغرشعینٹایاشملاهيلعلعجفواباکیفمتیةرجشنملكاهلمجنا

دحاونصغىلعتناكاذاونيتسليقومهردانصغنيعبسىلعفةنوتيزلااماو

فيرعتلاىفهعروونوراهىلانبايركزفيرعتلامدقتورانيدعبرف
..عيبرلاىلاهيخاوهیباب

خيشلاهعبنمنمملعلاذخالماعملاعَولضافخيشدوكصمنبهللادبعمهنمو

اصاخناکونوراهنبدوادناميلسوباهنعذخاوهبفيرعتلامدقتوعيبرلاىلا

ىبانعىروطغبلاىورو٠تأيسَودمحمىادجوهوهريغىلعهرثؤيَوهبحيهب
ینثدحیةنوتيزتحتتیدراتدجسمقرشیفةرمتاذهعمثدعقلاقهنادمحم

نزایرونبالاقاذالهللاقفكضغباثنكلاقفدعقفنزايرونباخيشلااناتاف

مونلاىفكتيأرفتمنفكبيكرثؤينوراهنبناميلساباخيشلاُتيأرخيشاي
ديريرمعىلاماقفلوخدلاُتدرأفامكتيتافةميخىفباطخلانبرمععمادعاق

كانهنمىبلقنمكلذلازفدوكصمنباضغبتاذامبلاقفهديىفةردبيرض

..هللانذاب
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روبىفصاغونيدلاوىقتلابزافخيشىللمالافسويوباشيلدجومهنمو
هنعهذخاونوراهنبدوادهندعمنمملعلاذخانيدلاولهجلافشكفمولعلا

ایركزیحییباخیشلاذاتساهناددؤسهبكافكونيدلاةبسنهيلعتزاجوةعامج

هناهلرکذځایشالاضعبنانيدلاةبسنركذىفىروطغبلاركذومهاربانبا
نيسلاجلاىلعهتجردومظعسلجمىفمانلاىفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىأر

ةثالثهتمدقموسلجنلاردصىفومهيلعفرشموهوةيلاعمبنعهتبترموةعفترم
ىلدجملادمحمنبهللادبعدمحموباوىناجرالافسويوباوىللمالافسويوباخويش
..ىناجرالافسويىبابفيرعتلادنعمانملامامتىتأيس

ملعلاداقتساخيشدوکصمنبهللادبعنبدمحمنباهللادمحموبامنمو

دمحمنبدمحمابانکلهدجنمهذخااکنوراهنبدوادنممّلعلاذحخاهدافاو

دمحمنبدمحماباخيشلاناىروطغبلالاقهنعذخانمةرثكلهدجنمرهشا

مهعمرضحهنأكمهرابخاَونيلوالاةريسبالاعناكَوُتثكردانملضفأهللاههر

ةينرثكااننامزىفادحاانكردااموهلثمَوكلذىفهرمعرخاىفهسلاجيرثكاف

نوراهنبدوادلثمراملفاہبرغدالبلاترسیبرغمناسنامشلاقهنم
ةسوفناشمرابخاىفةريسَوةياورتدجواملكدمحماباىنعيخيشلااذه
..ظعاومولئاضفهلوريشكرشبهنمملعتاًماماناكو‹هیواروهكلذنمرثكالاف

داسودمحمنبدمحمیبانمذخایٹوانجلایحینبقیفوتیحیوبامہنمو
نبدوادنامیلسیبانعهنعیوریاماريكوهنعمثهريغنمذخاهلعلوهعم

تاديقتوهرصتخمفيلاتهلوهنيدامہنعذخاهنایروطغبلاركذوهبتكىفنوراه
ىروطغبلالاق.هبفيرعتلامدقتوىلوانجلاىسومىلاخيشلاةوعدهيفتذخاو

رمفنوانجاةبصقدنعىذلاىلصملاىلالخدهناهللاردقلوقيىحيوباناك

ىسعلاقفمالغلااذههللاهللاهللاقهيلعلخداملفهعارذيفىنلمحوهيلاىيا

فاطعاولاقهريغونوانجاةيقفهللدمحلاوجرخفدلبلااذهرونهلعجينأهللا

سجنمداینبنممدلکوتاراهطلاىفهرصتخمىفو‹هتلقعةدحاوةنامو
ءادهشلاعضومدنعةوعدلانكدقوءادهشلامدنمهوصختساامالا
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ةناتناذافافصلانمىبوثبمدلاثحسمفهللاهجردمحمىباخيشلاعمنيسماىف

كلتنعثدحتيهنعمسفدمحمىلاانخيشفلخانيرجفبوثلاىلعةرهاظمدلا

مالسالاىلعالتقاماعنيتسبىبنلاثعبملبقىسيعنيدىلعنانثالاقءادهشلا

لتقفىلصيوعضوملاكلذىفدبعتيناكرمدلبجنمثلاثلاواملظديحوتلاو
ءاملاىرحجيافصلاىلعةئالثلامهۇؤامدتيقبرةرهاطةثالثلامهؤامدتناكؤواملظ

تسيلءادهشلاءامدنالاقفمهئامدنعدمحموباخيشلالأسفرطملاءام

اهبهللاصتخاىتلاتاماركلادحاٌءامدلاهذهو..اصخلمهمالكىبتناةسجنب

هتحسماذاَورهدلالوطىلعرطمءامىرجيافصىلعءامدءاقبینعاةسوفنلبج

عماناَواهّيأراملواو.دهعلابيرقلامدلاةحئارهنممشتهبقلعتبوب

.هتراهطبملعاهللاولاقفىبوثبهتككحوهللاهرحوننباصفيفعىلاىخيش
ةيشامَولبجنمةطباهافصلاىلعالاتبىذلامنغلارثاةسوفنلبجتاماركنمو

درفناامرَوضعبرثاىلعاهضعبرثاعقواميرنيطلاىفةيشاماهنأكقيرطلاعم
لبجوروخصوافصىلعكلذلكطسوتملاوريبكلاوريغصلازيينايبمتأنيبتيف
لوطبقيرطلانعلوحتوأبارتلابروخصلانمنفدامالارهدلاءاقبىقبؤ
نكاسلاناثعىيارثاانمواتباثافصلاىفَوايلاخبارتلاعضومديتاذلَودمالا

هالصمدنعافصيفسادرمیبارثأاہنمو٠افصىلعہالصمیفہرثاینعایجدب

خيشلاىلصمدنعبلكوةبادوةقانرثأىفكايفىذلارثالاابنمو.مادقأةئالث

فرحنيبواهنيبوروهشمهتقانوهبلكوهتبادلةبلطلاةنسلأىلعهبسنورهاطىمع
اہنمو.ملعاهللاودحاوريغهنالرثالاقرفتلعرذاىلاعباصاةعبرانملبجلا

دعصنيحثيللاىلاىلاةبلطلاوذيمالتلاهبسنودابتحتةرخصلاىلعىذلارثالا

الجربرضيروصنمابادجووهترقبنبلصقتنااذاوداجىلانوانجانم
ىمستوةلككىفلمرلاىفىتلاءامدلاابنمو‹هبفيرعتلاىفةياكحلاتمدقت

ىتلاةرخصلانعىكحياماهنمو‹متاحىباباحصالاهلعلوءادهشلاءامد

الَوڵلوزينااباولبجنمةميظعةعطقنموىلصيخايشالاضعبنعتطقس
ٌبشخاہنمو‹ملعاهللاوهللااهكسمافهلانتناتداكىتحهيلعتنحنافتفتلي

نمىديبامهُسقَوتالاتبىرخالاوتلالبنيتبشخهنمُتيأرَوخيشلا
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ةسوفنلبجناةلمجلابو.ةدملالوطلىنمكشلااربشرشعدحاىلارابشاةعست
ناركذَوهريغبدجويالامءاملعلاواصلاةرثكىلعَوتاماركلاىلعىوتحا

جاتحتالةريمدنتواوغيوونوانجاالاايتفللةيرقىلاةيرقهيفجاتحتالةنمزالاَضعب
ديمحلادبعةديبعىلاماياىفالاعنوعبسنوانجاىفعمتجااولاقَّورادىلاراد

ىلانجرخواندرواذاراصعالاكلتىفةسوفنءاماناركذوهتيالولهانم

یضمامیفمدقتَرسوطامباتکلئاسمنرکاذتيىتحنبحريالبطحلا
ةيقيرفاكولمضعبنيبوىنيبةرظانمَوةرواحمتعقوومهخويشضعببفيرعتلا

نوحلاصالوُءايلوامكيفسیللاقنآیلارمالاانبلافنیعستونينثاوادحاماع

لوييميأرْنَمنوكتقرفلاياىففانيفُءايلوالانكتملاذاهللاناحبسايُتلقف
انلبجىلاةوهشلالسرانكلَويلووبوذحماذهةالصلاكرتيوهيبقعىلع
هيلعاهدعاتنوابنعىنلأسفليوأتلالمتحيالامتاماركلانمهيفاماورظنيل

اهنمهبشخاولمحلبحيشلابشخوهترهشلمنغلارثأكاهضعبىفربخلامهدنعو
..تكسومحفأفاهورصباومهلا

ىنٹدحرابخالاضعبىفلاقَوىروطغبلاهنعربخاىنوانجلاىسيعوبامهنمو
..هتدحنميفهدعونوانجاخويشكلذب

ملعلاملعتوهملعوملعلاملعتالضافاخيشناکینابرالافسويوبامہنمو

ةثدحخايشالاضعبناىروطغبلاركذو‹هنامزلهاداسنمتناكوهبجومبلمعو

سلجمىلعافرشمةيلاعةبترمىفمانلاىفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىأرها
دبعدمحموباخايشاةثالثسلجلاةمدقمىفوتاجردثالثهتحتَومظعسانلانم

ىتمهوسلجلاطسوُتزجفىلاجرالافسويوباوىللمالافسويوباودمحمنبهللا
تلياملفمهبلغتشالَوسلجلالهاينكسمأفماسلاهيلعلوسرلاىلالوصولا
هللاىلصهللالوسرذئنيحتلأسفىنوسبحفنيتنثاوأةدحاوُتيقرَوتاجردلا

ىنعابهاذملاريخهدارمَونايدالاريخمعنالاقفبهذملااذهنعملسؤوهيلع

..ايؤرلابحاص
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ةياغلاوهينورابلانوراهیبانبايركزنبمهاربانبايرکزیحیوبامہنمو
ملعلاذخاقلخانادعببهذملاددجىبلاورمالاولمعلاملعلاىفىوصقلا

دمحمیبانعَونوراهنبدوادنامیلسیبانعیللمالاشیلدجوفسويىلانم
لابکاتولبابوةلككونرفيونبتعجرهماياىفّودوادناميلسىلانعدمحمنب

نبفلخعابتاةيفلخوةينسحَوةواتسمكلذلبقتناكَوةيبهولابهذمىلا

عابتاةواتسممهضعبَوىضابالانيسحلانبدماعابتاةينسحمهضعبىاحمسلا
جرؤملاىباوزيزعلادبعنبالوقبقفلاىفاوذخاوىضابالاديزينبهللادبع
باتكلاردصىفمهرابخاضعبمدقتوفورعملانببيعشَوروصنمنبمتاحو
ةلككونرفيىنبوةسوفنلبجعيمجىلعقدصتهناهنعىكحيايندلاهلتناد

نمُثَوتيبلکلةعبراىلامهاردنممهاردلانمءىشبلابكاتولباب
ىطعاعادولااودارااملفنرفيونبهمرهىفهرازو‹كلذريغرثكاواتيز
مهمدقمزيرحنبنوعلیقبامیطعينادارافمهاردةرشعمنمناسنالكل

دحاولکلضبقليقَوايندعمطایدالبنمُثیتآاموةكربلاالاديرااللاقف
اعدفهبوثهلرشنفهللاىلعدالاقفزيرحنبنوعلقابلاىطعينادارافةضبق
ىلاهتيرذىفةكربلاكلتتيقبفهبوثضفنهرادغلباملفهبوثفارطامضَوهل

اوناکاذاةسوفنناهلئاضفنمونرفيىنبتاداساوناکو.اذهانموي

لفکتعاجشلجرمہیفناکقوریلاقاحسانبیحینماہبنینصحتمةریزجلاب

نااوداراهتبلطنااہنمو‹مهاردةعبرامويلكهيطعيناكفلخدملاسارتحاب
نينابرقليقامىلعاوناکوانخیشبانررضااولاقَوةدشّوءالبَوبدحجلاوقرتفي

لاقفمادإريغبماعطىلعمهعمجهيلعاوعمتجاامهغلباملفمهيلعقفنيناكوابلاط

مثالامهدجوفعضوملاىتأفهلهامستيبلاىفعضومنممادالابمهيتآمهضعبل
الاهعججاململاقفَتيأرابمهربخالاقفعضوملاكلذريغنممادابمهاتا

قفنيذخافاوماقافةجاحلالافرصنينادحالنذاالوةبغسملاىفمكيلعهقفنال

یفعيبلانملاقفهعمجنيانمهلأسمهضعبناليقوطحقلالازىتحمبيلع
لسرااذاهناهمزحنمو.ءايميكلاملعليقومظعالامسالاهعمليقَودئادشلا

ثافننماريبخمهعملسراةليلقةفاسمنيدلبلانيبوىكدنمماعطلابهيتأينم

AA



هتايحةدمَوهذيملتيياطسرفلافلخيخيشلابفيرعتلادنعكلذثيدحقأيسَو

نمةريثكدئاصقبڭرَوهبهذملهاَوهّيبلطهيلعتنزحتامالَوقحلارانمماقا

نيسمدلبنمحوننبديعسوخاحوننبنيجويهيلعىلصَوةلمجاهنمُتيأرهتبلط
بيطخلاماقلاقذاهتيثرمىفحوننبحتفرصنوباخيشلاريشيهيلاوَسانلاظعوو
خيشلاناةلمجلابومهضعببفيرعتلاتايسَوةعامجهتبلطنمداسوَسانلاىكيي

هللاةهحرىصاعلاوعيطملاوديعبلاوبيرقلاهفورعملصورهايندلوهارخالمجيزح

..هيلعوانيلع

ملعلاباوكسمتنيذلاخايشالادحاىروطغبلادمحمنبنيرقمخيشلامهنمو

وهوريسلاىلعظفاحوبهذملاىلعظفحنمموهوقيرطلااوعبتاولمعلاباومتاو
ذخارسيتامهقفلاىففلاوةسوفنلبجخايشانمهلبقنمريسنيفلؤملادحا
َباتكلالمكاهناركذورابخالاورّيسلاهنظاَوىنوانجلاقيفوتىيىلانمملعلا

نوانجىفةرجحلانمةئامسمتونيعستوةعستماعرخالاعيبررهشرخاواىف

..هللاامهرقيفوتىييىاخيشلاةرضحمىف

دمحمیبانمملعلاذخاالاعاخيشناكنيجينبهللادبعدمحموبامبنمو

خيشلانعهلىورةقثناىروطغبلاركذوهريغهدافاَوهبلمعَردمحمنب

صبرتتاہنإنيتضيحتأرامدعبضيحلااهنعسبتحااذإةقلطملايفنيجينبهللادبع

سايالاتقوبراقتملولوتءاشنإجوزتتمثةدعللةنالثولمحللرهشأةعست

دنعملعلاملعتنمتيروطغبلالاقهللاهجرهنمةصخراهبىتفاوتلزندقو
خيشلانعتذخأاملوالاقنيجينبهللادبعوبادمحمنبهللادبعدمحميا

سابالفهنعجرخاملکافءيشىلعفلحنمىلوالا‹لئاسمةئالثدمحمىيا
اباذعهيلعنافرعيؤاهلعافركيناهيلعفةريبكهذهناملعنمةيناثلاهيلع
ذوخأمريغوهوةصخرهمويداعاناضمرىفلسغلاعيضنمةفلاثلابتيملنا

..هب

ملعلاذخأقداصظعاووقئافملاعحوننبحتفرصنوبامهمو

فلاامظرقَوايوغلناكوةيڻرمهيلعهلومهاربانبايركزىيىلاهلاخنم

۱۹



ةنالثىفىسومنبليعامساخيشلااهحرشونيدلالوصاىفةينونلاهلارعش
نمىلعدرلاىفةينونلاهلو.حرشافعضويملوةالصلاىفةيئارلاهلورافسا
نيبمكحينادارااذاهنعركذو٠ظعولاىفدئاصقلاةيقبو٠نارقلاقلخبلاق

واهمايافوسفنلاليمةيشخهريغوبابنمارتسامہنيبوهنيبلعجنيمصخلا
حاسنلاهيففحصامحلصف«مئاعدلا»باتكلفاصونبلحدروليلقبهلبق

..اتايباهيلعدشناو

مهاربانبایرکزیییبانمملعلاذخاشیلدجونبییحیایرکزوبامہنمو

ريسلاوملعلاهنعاوذخاةقلحهيلعتناكونيدلاةبسنهيلعتزاجوهريغلهأرقا
نارقألانيبازربمزافوناهرلاةبلحىفهتبلطنمقبسلابصقنيزئاحلادحاوهو
ناميلسخيشلاىنعيىذلاوهوهيلعهللاةمحردافاَودافتساولمعملعناديملاىف

بسنىتلاهتديصقىفنارسلااييهلوقبىلعنبرماعنبىسومنبعيبرلاوبا
..هنیداہ

ىبحيىاخيشلاانمعنعملعلااضياذخافلخيخيشلامهنمو

ناهباتكىفخيشلانبادمحمانمعهللادبعوباخيشلاركذَومهاربانبايركز

ىسمرطلاىسيعنبىسيعخيشلاناىنواسرملاجاجحجاحلاوهوهلركذةقث
فلخيخيشلاىلاىنلسرالاقءابلابةروغرباهبتكيمهضعبوةروغزمدلبنمهلسرا
ذيمالتلاوةبلطلاىلعاهقفنيلعمجيىتلاةاكزلاوفورعملانعهلاساىناطسرفلا

ىباخيشلاةريسامهلأساَومهريغوبرعلاابنعىراديوهنمىطعيلهجيواحلاو
رثاهيلعتدجوهّغلباملفهتبلطنمفلخيانمعوهيفمهاربانبايركزىح
هتلأسوهيلعاهبُتقدصتفمهاردةرشعىعمناكَوهتهحرفرقفلاةلاحَوفعضلا

هدلبنملامحلاثعباذارهنمیرادیناکیحیاباانمعنالاقفةلاسملانع

لسراةبلطلاةقفنلَماعطلاهللمحتلةلصتمراجشالاوةييرقةفاسملاوىجدىلا

نوكيَودحااهضرعتيناةيشخدالوانمتنراتنبةمالساهعم

ىتمرحىلعطقكتلكتاملاقَوابنمةرارغهاطعاتعجراذافمالسالاىلعةصقنم

ةرايزلزاجوىلعفقفاذاجاجحجاحللفلخيخيشلالاق.مزحلانود

۔۹٠



خيشلللقلاقَوهعادوثدراوثعجراملفلاقنيانبادلببءاهقفلاوخايشالا
لاقوهامتلقیسيعانمعلهطعالاقوائيشیناطعافىعمىشمَّوكيلعسأبال

ىلااهورخديناحايشالاوُءاهقفلاقفتاوىسيعانمعاهبرايدةئامعبس
٤نسمدلبیفحوننبديعسناثعىلاخيشلادنعنوكتنااوعجاوةجاحلاتقو

ةليقعهتجوزناهديبلاملاةرثكببسولاقمثةليوطاهتصقَوهللادبعوبالاق
سلاجمترضحفةبرجنماهلصاوءاهفسلاةطلاخمبةروهشمنرفينطوبتناك
خيشلاوىلعرشأتلاقفخيشلاتتأَرتباتّرتظعتافركذيذاىيىلاانمع

یونقانعالاتلواطتهسفنبیحیوباواملعاهللاوىيىلانبیحیانمعكاذنا

ىنبطخوانرفيخويشنمنالفّونالفىنبطخجيوزتللابلطسوفنلاىلاتدتما
انالفىجوزتفايندلاتدراناايركزوباخيشلااهلاقففلخيانمع

تلاقففلخيانمعفةرخالاتدراناواعدقكلذتعمسوازيرحنبانوعهنظا

املکوءاسكرشعینئاماعلکعنصتتناکفهتجوزتفايندلالهانمُثعبش

..اديلمعنمهلصاايندلانمهدنع

ىذلاوهنيجينامدقتونيجيهوخاوحوننبديعسناونصلاناخيشلامهنمو

یفةكربلابروهشمفديعساماوهدنعركذومهاربانبايركزخيشلاىلعىلص
املوزندنعنوثيغتسيهبورازمهربقواذهانمويىلاباهتهتيرذتيقبؤوهنطو
..قياضملادنعوهعفدبمحةقاطال

ديفمباتكوهو«عضولاباتك»فلؤمهنظاويوراجلاىحايركزوبامهنمو
خنيشلاهمعنعهللادبعوباخيشلاىوروملعاهللاوهقفلادارانمءادتباعقيهب

ارهشتفلتخالاقهنایوطاسفلاديعسناثعىلاخيشلانعمهاربانبزيزعىلا

فرضحنملةاكزلانمليلقلاىطعالههلاساىوداجلاىحيايركزىباخيشلاىلا
لهانممهوةيالولالهانماونوكيملاذاليكلادنعنيرضاحلاءافعضلانم

لهاىنعياهلهالةرشاعلاطعاَولمحاةعستلالوقيفلاؤسلاهيلعرركاَوةوعدلا

ىناعملالهاَوءاغلبلاىلعةضورعماهنامعزوىبحيىباىلعةيثرمهلنانظاَوةيالولا
..طخنظلااذهلعلَوملعاهللاوكلذةباتكلاتقوىلرضحيلَواهونسحتساف

۔۱۹۱.



ناميلسنبیسیعاما«زعلاوباهوخاَونامیلسنبیسیعیسوموبامہنمو

ىفروكذملاروهشملاخيشلابوقعيوباوهوفسوينبناميلسنبفسوينب

ريسلاديقنممىسيعوةسوفنلبجنمنيمرغاتبمهانكسونيمدقتملاخايشالاةلحج

وراملویينبقیفوتیییبانعملعلاذخأنممهنظاوابيلعلمكانمملب
هيديلع«ريسلا»باتکباتكلامتهناركذالىروطغبلاناالاةقثنعكلذ

ىفةسوفندالبنمنوانجيالزنمىفةئامسمخونيعستوةعستماعرخألاعيبرىف

وههريغهرکذوهنمالیلقالاهللاهجریینبقیفوتیبىلاخيشلاةرضحم
رٹکواهلهالقَوبارخلاىلعنيمرغتتفرشاالليقَوىخامشلاناميلسنبىسيع

الامہمسمتلياللبقاوناكؤوهديبوقعيىلاةيرذىلااهخيشدمايفملظلا
ةعمجلاتكرداامفمهليلاويحاوهربقدنعةعمجةليلاوعمتجاحلاصلاءاعدلا

وباو.هللدمحلاوهكالههبناكوبلكهلكأنأبهلهللاببسوالاةلبقتسملا

ىنتذخاواهبفيرعتلاونيمدقتملاخايشالاىفهلئاضفتركذاىرداالبوقعي

..هلثمنعلفغينممنوكينأىغبنيالوهوةلفغ

ناهللادبعوباركذوعروقتمخيشىجازالامالسلادبعخيشلامهنمو
هتاکزیطعینایوداجلاايركزوباهعنمالیوطاسفلاناثعیبانعهلیورهمع

ايركزىبلالاهاطعافوتاملفىجازأللامالسلادبعخيشللاميطعيراصىلوتملاريغل

..فرفيلاحلاصنبمالسلادبعخيشللايطعيناكفنرفيىلالقتناتامناىلا

..نرفيىلالوحتوةسوفنبناكوىوطاسفلاديعسناْثعوبامهنمو
دبعوبالاقاذكايقتناكىنرفيلالاصنبمالسلادبعخيشلامهنمو

..همعنعهللا

نعهمعلاسهناهللادبعوباركذَوىفرفيلاسورمعانمعخيشلامهنمو

سفنلاوءاهقفلاوعرشلالهادنعلكؤتاللاقكرحتتملواهمدىرجاذاةحيبذلا

اولاسفكرحتتملوةرقباوحبذنواسرمالهاناليقَولاقمثمدلاةغللالهادنع

نافءاملاىفاهمحلنمةعطقاولعجالاقفراجيمتبناكَوىفرفيلاسورمعخيشلا

..اهولكأتالفلزنتملوىفطناراهولكفلزن

. ۹۲.



دبعوبالاقالاعاخیشناکَوىینرفیلانمحرلادبعنبایرکزیحیوبامہنمو
ترضَودحانادفىفتناكاذادجسملاةرجشنعزيزعاباانمعُتلأسوهللا
لاقكلتكسميَونادفلاجراخهلةرجشباهدياهضوعىطعيناهلزوجياهب

ىفرفيلانمحرلادبعنبايركزانمعخيشلانعاوركذولاقو‹هلكلذزوجيال
..الاعناكواهريغبدجسملاةرجشلدب

نبىيخيشلانعملعلاذخاىسمرطلاىسيعنبىسيعىسوموبا
ملعلابهلاغتشالطقجوزتيلَوملعتلاوملعلاوعرولابرهتشاوهريغلهملعوشيلدجو
الئامهنولناکوةئامعبسوةعبراماعجحوةئامعبسمامتماعةروغزمىلالوحتو

فوتوهنعذخانمةعامجداسءاعدلاباجتسمةدسجيفرعشلاليلقضايبلاىلا

ةسوفنةبلطىلعبتكلانمفلخامسبحوةئامعبسدعبنيرشعونينثاماع
..امكرتينااعمط:هوجوزلوقيبارعالاضعبناكواهئاهقفو

اخاسنناكوهملعوملعلاملعتهتوخاوزعلاىلانبىيايركزوبا

نيرفسىفمياعدلاحرشملعلانعخسنلاالوخسنلانعملعلاهلغشيلوبتكلل
هلرکذهمعناهللادبعوبالاقدهاوشلارثكافذحوفاصولاةقيرطعبتو

هخيشجنحماعىخامشلازعلاىبانبىيخيشلادنعملعتينيمرغتبناكهنا
ىرتشينذؤمللمهاردةسقتيطعالاقىسمرطلایسیعنبیسیعیسوموبا

مامالاملساملفاريعشاهارتشافادحاكلذبملعيليبسالهلتلقواريعشىل

عدالاقفنذّؤملاماقسانلانمهللاءاشامهيفلبةرثكسانلابتصغدجسلملاو

لاقوكماردنمتىلععاصعبركلدازىنمومدنالانذؤمللزيزعاباانمعايهللا

ذانيمرغتبهلأسالجرناینورابلامهاربانبزیزعیباهمعنعهللادبعوبا

سانلاةرثكلموقيناىبحتساومالاهيفبسحولكأنمعىحيانمعدنعارقي
تسلجاملفظيلغتلاةرافككيلعتلقفلكالاىلعتيداهفمدلااذافهديبقصبو

لاقفزيزعاباانمعتلأسلاقءىشهيلعسيللاقةلأسملانعهلأسخيشلاىلا

نيددشملانمىنعيهالغلادالبىفشاعنمععمستالىحانمعلاقةظلغمكيلع

حارشوريسافتلانمهطخبةريثكابتكهلتيأرونانبلالضفىطعاايركزوباناكو

۳



..هطخنمةسوفنبتكنئازخنمةنازخاولختالكلذريغوءايضلاومئاعدلا

اکناکهنانظأوةقلحهيلعتناکوییحییبانبیحیایرکزوبامہنمو

ظعويوهبنيوسانلاركنيدالبلاىففوطيةقلحبنرفيبناكهنامدقتوةسوفنلبجحب

..فاطسرفلافلخيانمعةجوزةليقعهتراشتساكانهو

انمععنصلاقهمعنعهللادبعوبالاقىسوفنلاىجازالابوقعيوبامهنمو

خيشلااعدوىناعدفاماعطزعلاىلانبىيانمعىخانباوهوىخامشلابيعش

تلأسانجرخاملفاولكفىحمقةاكزكلتلاقلكالااندرااملفىجازالافسوي
..هانلكأفاماعطانلعنصدقوهيزجياللاقةلأسملانعفسويانمع

یحیىلانبمهارباانباخيشلاوزيزعوباىلاغوباناقيقشلاناوخالامهنمو
عجریذلاوهفزیزعوبااماامهریغهاملعویسیعنبیسیعانمعنعملعلااذخا
دمحمهللادبعوبالاقواعرالاعناكوهسلجمىلوتوهتومدعبهخيشةبترمىف
ةدحاوةرمالاهتبلطالوفورعمللتضرعتاملاقزيزعىلاهمعنعخيشلانبا

لاقفنسماقوسىلاةروغزمنمیسمرطلایسیعنبیخیشدنعنمترس
هتوخاتناكوكتوخاوكتقوىلعفورعملانمكلنيعنانيتأتنواسرماجاجحىل
ءاشعلاسانلاىلصاملفايندللاضرعتمرهظلاةالصلبقنواسرماتيتافىماتي

بئاخديلارفصیخیشىلاتعجرتحبصااملفایواطتبواوفرصنارخآلا
ةروجللًاعماقوالدعاحناكفخيشلااماو.نيعبراوةتسماعىفوتوءاجرلا

خيشلاانمعدنعاسلاجناكلجرىلركذخيشلانبهللادبعوباهنبالاقالسب

انمعىلعملسفريبکدوزمهرهظیلعراجیمتلهانملجرباذافادازمتبهللاهر
جرخمثهلخداودوزملاذخافامهلكاحمقناتيوكناتلاقفدوزملاهاطعافخيشلا

لخدوماقفرهظلاةالصاننيبمكحتلىلاطيجلاانالفتدعاوىراجيمتالاقف

تکرتوهللاىلاتبتیراجیمتالاقفرادلاقلغاوهلاهامروهدوزمهلجرخاو

اضياركذو٠فرصناوهدوزمعفروءىشبهيجيملودوزملاكسماونالفلىقح
دبعدنعخيشلاانمععملكاتنكهللاقىروغزملااصانمعوهوةقثنا

یبادالواتدعاولاقلكالانمانرطوانيضقاملفنوانجاىفنوحرفنبزيزعلا

نتكخيشلاانمعىللاقنوانجيادجسمىفرهظلاةالصكدنعمكاحتلريخلا

۔٤۱۹



نمو۽جرخوعديملومهاردةعبراقبطلاىلعلعجفنامردتلقمحللاوماعطلا
وهفوتوققوتنزلاءاثعشلاىبالاهلثممدقتوماعطلادعبءاعدلاهللامهرمهتداع

نيرشعلاىلعفينوانيرشعونينثاماعىفمويىفليقودحاوماعىفهخيشو

الولورجافملاعنوانجابناكوعمجلانيحىلرضحيملوفورعمتقولاوىنمكشلا
دتماخيشلاانمعتامالوسانلاماكحانماريثكدسفالهعمقخيشلاانمعنا
انمعرابخاو‹(ىحتناونوحلاصلاتومت)هلوقبرهاطوباخيشلاىنعياماياو
..ةريثكخيشلاانمعوزيزعىيا

ابااتمعبحاصوىسيعانمعنعملعلاذخاىجازالانسارديانمعمبنمو

تسلوتعمسینانظاامیلعیفوتاہیفوةئامعبسونیٹالٹونینٹاماعجحوزیزع
زیزعاباانمعتلأسهللادبعوبالاقوايقتاعروالاعناكوةقثىلعكلذىف

امیوسماقاذاومعنلاقسانلابوبصىفناسنالاةجاحدارأنمرفحيله

یمرهنانساردیانمعنعرکذوعضوملكىفرامجتسالارجحىمريالورفح
رضيالثيحالاهبىمريالواريعشنيعاصبقدصتوليقامىلعةرمتاذهب
..ادحا

فوطيناكوةقلحهيلعواعروالاعناكوىتياشولمتاسنويةاجنلاوبامهنمو

ةرمعجرليقویہنیورمأیوظعویوركذياحياروايداغةسوفنلبجىفهتبلطب
هونحتمانرفيینبناهعرونمواماعنرفيبماقاليقوماوعاةعبسىلعهدلبىلا

خيشلاىلاناسحالاريثكمهئاربكنممظعنيبوهفرعيالفيعضنيبةموكحب
ناكنافداهشالاسوؤرىلعىنحضفتالناسحالاوفورعملابحاصهيلامدقف

ايناسحالاوذلاقفهبحاصلقحلاىطعاكاملفىنرتسافىريغلقحاتيأر

كتيطعاناخيشلاهباجافداهشالاسوؤرىلعىنحضفتلكيلانسحاامناساطرف

..طقجوزتهناظفحاملونورقاذنوكافيعضلااذهقح

الماعالاعواظفاحاخيشناکیلاطجلایسومنبلیعامارهاطوبامہنمو

ىسمرطلاىسيعنبىسيعانمعنعملعلاذخأىبلاورمالايفاديدشاظفاحم

ةثالثعمتجاهناخيشلانبهللادبعوباركذوانامززيزعاباانمعبحاصو



ةرثكنمونسارديانمعوليعاماانمعوزيزعوباانمعةروغزمدجسمىفخويش
وحنلاىفجاجزلالجسرديوهسرديولدعلاباتكظفحيوارقيهناهظفح
لدعلاورثكيامتكلذريغوةتسلاراعشالاوماعدلاباتكوىريرحلاتاماقمو

رطانقلاانمو.دعاوقلا:اهنمبهذملااهبىبحاةليلجفيلاتهلوءازجاةئالثىف
خيشلليهونيدلالوصاىفءازجاةئالثىفةينونلاحرشابنموةريشكءازجاىف

عمجاماہنمو٠ضئارفلامسقوباسحلاىفباتكاهنمو‹حوننبحتفرصنىا
عمجاماهنمو‹كسانملاوجحلاباتكاهنموءازجاةثالثىفةمئالاةبوجانم
باجتسمناكوهظفحةوقكلرهظهبتكترظناذاودئاصقهلو‹لئاسرلانم

لبقاوناکوةيوشحلابهذمىلاهلهاعجرالنايرغنطوناركذو‹ءاعدلا

عدنعلهلاقناىلاهرمالافسلبارطةنيدمبمهعيبداراديبعهعمولزنةيضابا

هانجسیتحبابسالاهيلعنوسمتلياهريماواميضاقلازامفانلهوجرختفملعنم

یکمنبااہبحدمةدیصقدشناوةدمنجسلاىفىقبو٠ملعاهللاوهعماماذخاو

سلبارطبحاصدنعهيفعفشتفهديتحتةبرجةريزجتناكوسباقبحاص

یقتيالوابرفاخيالاودعكيلعهللاطلسلاقوابيلعاعدجرخاملفهقلطاف

ةلاسرهلتيأرجرخامدعبمثىراصنلااهتذخافةليلقماياالاتضمامفابنذ

هلکحدملاكلذقحتسيالهناهربخيویکمنباىلارذتعيهنانآلااهبموقاالو

نيذلانمنوکيالناوهرعشيفبذكنوكيالنأهعرووهظفحتنمكلذو

اہیلانولخدیالذئمویاوناکوةبرجوحنرفاسهنارکذوداولکيفنومي

سرافيبازيزعلادبعمايايفتينبامناةرطنقلانألةرطنقلاءانبلبقنفسلابالإ
هعمنموليعامساانمعماقأفةئامعبسونيئالثوةعبسماعفوتوةيقيرفاناطلس

اولخدفةنيفسمبتتأمثعوجلاوةبغسملاةدشممتغلبمهدازذفنفةنيفسنورظتني

ضعبهبنیغرسونيتلهامعطتساوهعمنمضعببلطفةواتسمةهجنم
امفلاقاماعطمعنصفءافعضلاضعبلسنافاكولممنوعبراهدنعليقمهئاينغا

لوالاتامامفلجوزعهللاهلاعدفماعطلاىفةكربلاتفرعىتحلكلااوفوتسا

ىنغلارثامہیفیقبواکولمنوعبراہدنععمتجایتحمعطملاتامامواوقرتفاىتح

اوفلاخمېنوكلعنتمافمهدنعةماقالاىلاةواتسمهبلطواذهانمويىلاةكربلاو

٦۱۹-



هقالطایفاوببستنيذلامهروسمیبانبایرکزیبادالواوةيبهولاىلالقتناو
فوتمهدنعویکمنبالهحدمنممدقتامعمالامهنعاولمحتونجسلانم
ةبرجبءاهقفلاسوؤرواثيدحواميدقملعتيبايركزىادالواوريبكلادجسملاب
ىفةبرجىلاةرممدقليعامساخيشلاناركذورمالاعجرموةراشالامهيلاو

بنعبضعبهاتفليقامىلعاهئاهقفضعبنمعقورمالهولخديملفبنعلامايا
قرتحافاہنمهللامهمرحاانمینومرحالاقفهنسحهبجعافرظنفرحبلاجراخ

برقاذافكلذلبققرتحتالركذاميفتناكوايفكلذىقبوهللانذاباهبنع

٠هضعبواهلكقرتحاابرواعيمجملساعرفنيقفشمهلهاديتهجاضناوهبايطتقو

هفتكىلعهدرفهبوثفرططقسفةبرجبريبكلادجسلملابةليلتاذىلصيهناركذو
هتيزقرهنيملورسكنيملامئاقضرالاىلعتبثوطقسودجسملاليدنقفداصف
یفالجراولانارمعوبالیقامىلعمهوةبرجاشمضعبناكو.هرونًافطنيملو
بجعتلاهجوىلعليعاماايبيختكتاولصنظاتنكلوقيوددريلعجفارضاح

نعطوظعويوقاوسالاأيىتحىبنلاورمالاوريكذتلاسانلاىلعرثكيناكو
اهوملعتفابنعمهانيهنانونعيشغلالئاسمةقوسلاملعاولاقوهيفنودساحلا

تاهاتافمقتسملاليبسلاىلعمهلمحوماوعاةعستةسوفندالبنمءاطسرفنكسو

هيلالسرأفحالصلالهاوءاهقفلاىفهيلاجرخفمهضعبدنعارحناهلركذ

دلببمقااللاقفسانلاهبقلعتفلاحترالادارافهدرفبارعالاضعبموبتلالها

مهيلعهللاكطلسهدرىذلابرعلللاقوىبنأالورمآالوقحلاهيفمقاال

هحيبتسينمتهنكجبهلهانمةلفغىلعرصقلاىلاهللانذابلخدفكيلعمهطلسو
برعلانامثىبارعالالتقفهعضومبفراعريغرصقلاتويبضعبنملجرجرخف
ناکهناهنعرکذو.رهدلانمانامزةنتفوبرحىفكلذكاوقبمثمنماولتق

لقتنينادالبلاكلتلهاايبارعاهيلاتلسرافزيزعىلاخيشلاتومدعبةروغزمب
ةباحسبهللامكقرفملقهللاقىبارعالاهربخااملفهتليبقنيبومهنيبةوادعل

لوقلااذهبمهسفنابهورشاييناهوباهوباوجلانورظتنينيعمتجباوناكورطم
ةباحسلاقولمكبفيكفلوقيىلارعالالعجفمهقرففارطمميلاهللالسراف

ضعباودسفاونوبعليمهناهتبلطىفاوملكتموقلضراىلعاعدهناركذو‹رجح

. ۹۷-



رخألاءاشعلادنعلخدهناركذورمثتملفًارارماهوسرغفةكربلامدعبروسجلا
نعهلاسيهيلادعقفباتكىفرظنيرماعانمعناكولاطيجهدلبدجسمىلا

دعبهنعلأساذافةدحاوىففقيملوحبصلارجفناناىلاتامهبلاوتالكشللا

..ةريثكهلئاضفوهرابخاوةبرجبنيسمماعتاموهرصعديحورماعلوقيكلذ

دقعلاةطساوىخامشلاوافسينبرماعنبىلعنبرماعنكاسوبامهنمو

زيزعاباخيشلابحاصوىسيعنبىسيعىسومىلانمملعلاذخادصقلاىبتنمو
هللاقهنارکذوجحلاىلارفاسنيحهناعاوخايشالانمهريغىلعهرثؤيناكو

هددجلبهساسفقرتفاالاوىقبهتسايستنسحانافكيلاهتغلبابهذملااذه

ربصهيلعاولهاذافىراصنلالتاقيهناكمانلاىفىأرهناركذوقلخانادعب

:دشنيوهو

رفاالةعمعموباانا

رخیراىیتح

ىبحاوقلخاامهنمددجكلذكرمالاناكونيفلاختاوبهذملاىلعاهولوأتو
بهذملاملعىنعاهيلاملعلانممهعمامعجريامنابرغمابىبهولكوتامام

ناقباستيناهریسرفکرهاطیباعمناکوهلبقنموهدعبنمنيبةطساووهف
هلقعصقتنيملهمرهعمليقريبکخيشوهونيعستونيئثاماعتاموناديمىف
ىلالوعحتمثاماعرشعةثالثمولعلاءىرقينويتمبماقازيزعاباخيشلاقرافالو
هنعذخاوتامناىلاريبكلادجسملابماقاوةئامعبسونيسوةتسماعنرفي

جرخولوسرلاهتأيملوهيلالسراهسفننمزيزعوباسيااللیقوريفکرشب
ىلاانمعةبلطهيلاتعجروهاصواامبهاصوافهلجابرقدقوهفداصفهلارئاز

بوقعيوباوناميلسهنبانباویسومنارمعوباهنباهنعذخانممداسوزيزع
فسويىلانبیسومنارمعوباوخيشلانبدمحمنباخيشلاوحابصمنبفسوي
مهاربانبمساقلاوبالضفلاوباوىلاطجلابوياانمعوايركزنبىحايركزوباو
ءايضلاوباوىلاجفتلادمحمهللادبعوباوىلواسرملامزاحنبحونانمعوىداربلا



هرخاوملعلاارقيهرمعلواناكومهددعرثكينهمهريغوىسمرطلاوافسي
انمعتوملبقوىسيعانمعتومدعبنيئالثلاةرشعىكةناويدفّلاوءىرقي
٠لقتسمرفسةالصلاىفلوالاباتكلاف‹هلضرعرمالهلمكيملوزيزعیا

٠مخضرفسوهوقوقحلاوناميالاوروذنلاوجحلاوموصلاوةاكزلاىفىناثلاو
تابحلاواياصولاىفعبارلاو٠لقتسمرفسنهرلاوةمسقلاوعويبلاىفثلاثلاو
اليلعتواعمجهلثمبهذملاىففلانظاامفيلأتلااذهوهقفلاليمكتنمعنتمام

انتقوىفبرغملالهاداتعاوهورركمالولممريغاليوطتولخمريغاراصتخاو
ناویدناویدلاامهریخلانبیحیايركزىلاناويدهدعبوةسوفناصوصخ

خيشلاقلطااذاوةنمزالاىفةديصقومزاحنبحونانمعلاهفلآةديقعوخايشالا

مزحلاوةدابعلاوءارقالاىفهدابتجانعركذيامو.ىتعملاوهفاننامزفرعىف

رخاوهمرهىفسانلابىلصيهناركذو.ريبكرماريسلاءايحاوةقيرطلامازتلاو
رهظفرصعلاةالصتقوكلذوءاعدلاىفذخااملفريبكلادجسملاىلصمىفهرمع

لاقفیکبفرصبافرظنفهوربخيناسانلاهرفوومرحلانمهكسميملهتحتنمهلوب
ليقو.هتلسغفةباحسهللالسراففيصتقولانانظاوهلسغيناهللانمعمطا

نيتيرقلایدحالهانامتامہنیبحلصافنرفییرقنمنیتیرقنیبعقوابرحنا
نيرداغلاىلعاعدفةعامجمنماولتقدقومهناوخاهيلانيرخألاباوردغ

نيرداغلاردنامهبرودغملاىنعانورخالاقرحاواذهانمويىلاةلقىفاولازامف

ةكريلابنيرخألاىلعةكربلاةلقبنيلعافلاىلعاعدفمهعرزبلعفامهيلااوكتشاف
راقولاوملحلابفصويو‹للزلاَوًاطخلانمهللارفغتساو‹ملعاهللاوكلذكمهف
هدجووبارعالاُضعبهيلعزاجفةرقبىعريهلسراهوباناكرةدحلامدعو

سانلاغرزىشغتناةيشخلاقلافطالانوداهتكسمأمِللاقفهترقبنسراكسام
اروهشمهوبأناكو.رقبلاىعرلالةءارقلاوملعللحلصيكتبانالاقفهابأأف

نملفاوقلاىدعيناكوقفاوموفلاخملكهباءاعدلاباجتنمحالصلاب

نرفيبتابهنأركذو.ةبهراوعجرريغعمهورصبااذإونيبراحاوصوصللا

هتعبطدقوتادلجمةعبرأيفعقيولوادتملاروهشملاحاضيالاباتكوهدوصقملا(١)
.تادلجمةينامثيفنامغةنطلسبةفاقثلاريموقلاثارتلاةرازو

۔۹۹.



عجرفنادفلارسجىلعىلصيهدجوفليلبهدصحينأضعبدارأفعرزنادفهلو

..نرفينمعجردقهباذإفحبصااملف

انامزرمدلبجنکسریخلابافوصوماخیشناکيبرجلاشيعياقبلاوبامهنمو

هنعملعلاذخأاخيشاضياناكىسومنارمعوبأهنبإوةبرجىلاعجرمث
..ةعامج

فَلَايذلاوهوالضافاخيشناكىئالدبالاىسيعنبايركزىميوبأمهنمو
عادوباببهلمكاوةنجلاباوبأددعىلعباوبأةيناثىلعهلعجوكسانلاباتك

وهوباوبأةرشعراصفجحلابةيصولاباببومالسلاهيلعيبنلاربقةرايزوتيبلا
..ةودقاماماناكةلمجلابوكسانملاوجحلاىفبرغملالهاداتعا

ءاملعلانيبنمناکَواروهشماماماناکعيمجنبرمعصفحوبامہنمو

داقعاىهوةيبرعلاناسلباهدبافةيربربلابتناكىتلاةديقعلابسنتهيلاواروظنم

..اهردقىلعاحرشاهتعدواوةبلطلاءادتباىفةسوفنريغمهريغوةبرجلها
هيلعبلغهيبانمملعلاذخاىخامشلارماعنبىسومنارمعوبامېنمو

فاطفريبكملعهبقلعتيلَودهتجاهرمعلواناركذو.عورفلاوهقفلاملع
مهدنعوكلذبهوباهرماليقَوهلباجتسافهللااعدفاهدجاسموةسوفندهاشمب

روهشمرمااذهوكلذبهءاعدهللاباجارماىلعهللااعدَوابفاطنمنا

ىفوتهنانظاَواهوظفحَوبتكلاىفاهورطسودهاشملاكلتاونودَواهئاهقفنيب
..ةيناثماعواةئامناثدعبةعبسماع

فوتوهدجنمملعلاذخارماعنبىسومنبعيبرلاوباناميلسهنبامهنمو

فیفعیاانخیشنمكلذتعمىلانظاَواباتکنینامتهيلعارقليقليلقبهيبالبق
‹هتبترموهدجسلجمىلوتىذلاوهوناكمبعرولاوملعلاىفناكوحوننبحلاص
ابلطةروصلاليمجناكهرادباببنامرنانجلخدهناهبابشیفهناهنعرکذو

عانتمالالكعتتمافابزاعناكوهتدواروتنيزتدقوةأرماهيلعتمجهفةلوليقلل

بولقلاىفهتبهتناكوىنتضرعتكناهربخاوكدجنيتاللعفتملنئلتلاقف

نوهايندلاٌةحيضففتئشامىلوقَّوفرصنااللاقفرماعانمعةبهىنعأةميظع

ەە



هيلعلزنيرونلااهلهاٌضعبنياعدقوسلبارطبتاموةمايقلامويةحيضفنم
ىذلاوردجاانصيقنتىلعمهصرحعماذهلثبكلفلاخلاةداهشونوفلاخممهو

..تامهبوابمسلاهومعطالیقوروهشماہبمھئاربکنمہرصبا

املفليعامساانمعنعةءارقلاءادتباىفذخاىلاطجلابوياخيشلامبنمو

لدعلا)باتكةءارقدارافىخامشلانكاسىلاخيشلادنعلوحتةبرجىلارفاس

خيشلالاقفىنالجراولامهاربانبفسويبوقعيىلافيلأت(هقفلالوصاىف
هيلعارقينمقبيملوةبرجىلارفاسرهاطابانالاقفهيلالصتىتحهريغارقا

سلجمهلوكلذدعبداسوهيفارقيذخأفهيلعارقينمعطقناتمنافكاوس

ىلعفرتجيهارخأوهايندلاميزحناكوىبنلاورمالاىفاديدشايقتمناكرمظع

دجسملاىفىدانفهيلعاومدقءابرغهتبلطناركذو.اهريغؤاياصولانمهتبلط

'ادحاوهللاكيطعيخيشلالاقفادحاومدخااناءاينغالاٌضعبلاقفمهمدخينم

یدانوهللاكديزيخيشلالاقفاًدحاوديزالاقفايناثىدانفهلدلوالناكلبق

ةكرببدالواةعبسهللاهاطعافةعبسىلاىبتناىتحهللاكديزيلاقفٌديزالاقفايناث

فاطسرفلاايركزانمعممتلمجنمومهأرقيوىماتيلاىلريناكوهئاعدَرخيشلا

..نامیلسانمعوبا

ذخاخيشفهللادبعامادمحمهللادبعوباَوهللادبعدمحموباهانبامهنمو

اولاطحاهدلبوهوسورشبناکهاباناالاالدبالاملعوهيباعضوم

.ةئامناثونيرشعوةعستماعىفوت

لاغتشالهبلغتشانمرأملَوارعشهقفلامظناخيشناكفدمحمانمعاماو

..رصنىاخيشلادئاصقرمماعدلابسانلا

فلخوتاماہبَونرفيهدلبىلاهباهدعبلوحتَوفوتاهونيسمابهفقواَوىلعنب
هللادبعانمعنمملعلاذخاىسومنبدمانببوقعيفسوياباىمسيانبااهب



تنكؤمولعلاىفامامارهدلاديرفَورصعلاديحواققحمناكوهريغوىخامشلا
امىلعاهلكمولعلاىفاققحمناكوىرومديبلانمةيقيرفاةرضحسنوتبتعم
هلتلقفهلاحنعَوفسويىلاخيشلانعىنلأسدقَوهيلعارقاتنكوىعدي

ارقاہبناکو«وحنلابملعا»یاهنماحناسنوتیفاملاقفایحذئمویناکريخب

ىفارابخاسنوتءاهقفنمتعمسو‹لوصالاوقطنملاونايبلاووحنلانممولعلا
ركذو‹هريغىلعرختفيهنمذخانمواهبهتبلطتناكملعلاىفهتجردولع
برقياماهتابثاىفرضحافوحنلاىفةلأسمىفابخايشالاضعبعمفلتخاهنا

ماقاوةسوفننمةيرقنيسماىلالقتنامثبرعلاراعشانمادهاشنيرشعىلع

هتشحابوارارمهتسلاجدقو.ةئامناتونيعستوةعبراماعلاوشىفىفوتناىلااهب

ترفظامكمويهتسلاجولهنماراضحتسارثكاُثيقالنمعيمجىفُتيأرامف

ملعهمالکلكفةبينهولَوتكسيالوفيرصتالَوبارعاىفايفنحلةملكب
رخلاؤسبهضراعتناالاانملصفنيالةلأسمنعهتلأسنأناسلةعرسعم

ايففيرصتلاوةغللااماو٠حرخيوهيفلخديفيكفرعيىذلاهشعفوحنلااما

٠بذكيملريسفتلانمءىشهيلعدشامنادحاىعداولفريسفتلااماو٠.بجعلل

هانعموهلكشوهطبضبنوقفاوملاونوفلاخلاهاورامظفحيهنانظاثيدحلاملعو

قئاقرلاملعو٠مهبحصومهعمرضحهنأكفءاملعلاوةاورلاةيمستوخيراوتلاملعو
نيبمكحيارارمهدنعترضحهقفلاوهملععزفموهوةيافريكذتلاوظعولانم

هتيتاواذهلثمالاسانلانيبمكحيناىغبنيالتلقفهليصفتنمُتبجعتفسانلا

ارقيوهاذافُتثعمستفنيتلاةرجشتحتسرديهّئيفلافريبكخيشوهوارئازاموي

نايبلاوعبسلابهللاباتكارقيهنظافتاءارقلااماوقطنملاىفىجنوخلاةمدقم

ةلاسمالكشتسملبقتنكوامويهسلحميترضحو.هينيعبصنامهفنالصالاو

هتشحابفاہنعلأساناريغنمةضراعسلجلاىفتعقوفالاكشالازانمدجاملف

ىفمئاعدلاباتكلكشملىبارعاىفثحبلاضعبتعدوافرہباامهنمتیآرف

ةسقخهرمعرخاىفىقبهناهتبلطضعبىلركذو.اهريغؤزئانجلاديصقلوا
تناكو.رهدلامناصناكوشارفلاىوطامئانضرألاىلعهبنجعضوامماوعا

نارقلاارقيواهيلاسلاجلاظعويهتداعو.ةالّصلاريثكناكوارسهتاقدص

YeV.



اليلقموانتساعنلاهذخااذاو‹بتكلاىفرظنيوامولعلانمظفحامسرديو'
سرديوهسرديناكواموينيسمىفةغللاىفقيرحنباتظفحىللاقكلذك
ُتيأرامنآرقلانامجرتنوكتناتدكامويهلتلقظفحلاريثكناكَوتاماقملا
اضيرمهترزو٠ظفحلاىفهلصاالدحاولادبعنبهللادبعانمعلاقكنمظفحا

هعماملكتفدمحمنبسنويانمعويلئامسلاىنامعلاهللادبعنبدمحمجاحلاىعمو
ناتلصخبشتمدانباباشاذإسنويانمعلاقوامهمحفافبطلاملعيف

اهتاغلباهفيرصتيفذخأوهيلعركنافنظابشتنيشمضفلمألالوطوصرحلا
ةلمجلابو٠بلعثحيصفوأتيكسلانبالقطنملاحالصايفرظنيهنأكفاهرداصمو
وذهنأعمافيلأتكرتيملوتاموءاملعلارابخايفهبثدحتيامريملهريملنم

..ثيدحلاوريسفتلااصوصخدارأملعيأيففيلأتلاىلعةردق

نبرماعنکاسیباخيشلانمملعلاذخاايركزنبیحیایرکزوبامہنمو

نمملعلاذخاايركزنبحوننبلاصفيفعوباهيخانباناكوىخامشلاىلع
ءیرقيملعتنادعبهبداناكوداسفىخامشلادحاولادبعنبهللادبعدمحمىلا

ةعبراماعىفوتمثمولعلاضعبتذخاهنموةريثكبالطهيلععمتجاوملعلا

رخاموقيففيصلاىفاماادهتجميريسلاونيدلاىلعاظفاحاعروناكَونيعبسو

واسمشلاعولطىلانارقلاارقيدعقحبصلاىلصاذافةدابعلاَوةالصللليللا

ىلافرصنيوىحضلاىلصيفرابنلاعفتريناىلالودلاهيلعًارقتفاهعولطبرق
برضىفنوذخأيمثاوبتكامنوححصيفعجريمثمهحاولأةبلطلابتكيفرادلا

ىلصيفموقيفاليلقسمشلاليتناىلاباسحلاملعتَوثيراوملاةمسقَوضئارفلا
رصعلاةالصبرخؤيفةصاخلوصالاَوهقفلانملودلاةءارقىفنوذخأيفرهظلا
اذامثنارقلاةءارقىفذخابرغملاىلصاذامثهرادىلافرصنااهالصاذاف

ىفذخایفعجريمثهلمحافيضناكناولكأوفرصناهدروىلصَوءاشعلاىلص

ءاتشلااماو‹ليللارخآموقيمثمانيوموقيفليللانمنوهىلاضئارفلاملعت
ذيمالتلاولودلاوريسافتلارظنىفذخايمثهللاءاشاملصيفليللارخآموقيف

نآرقلاةءارقىفذخأَحبصلاىلصاذافمهحاولأنوأرقيمهضعبَونورظنيمهضعب



اماتاعافترازابتلاعفتريىتحريسفتلابءىدتيمثعولطلالاوحاىلاةبلطلاعم

ةالصبلاغتشالاىلاموقيكلذدعبمثىحضلاىلصينادعبهلهاىلافرصتيمث

وهذخابرغملاىلصاذافرصعلاىلاةالصلادعبهقفلالودنوأرقيمثرهظلا

ريسافتلارظنيفرصناهدرولمكاَوءاشعلاىلصاذافنارقلاةءارقىفةبلطلاو

ةسوفننمملعلاةبلطهيلععمتجيوهبراقالهرادىفاسلجملمعايروحارشلاو
فلخؤنوضارهنعمهريغوةسوفنءاملعلاوتامو‹برغملاونرفيؤرَمدَوةبرجو
مولعلاىفاوننفتىقبنممہنمو٠تامنممہنم‹ملعلاوةريسلااويحاءابجنادالوا

..اهوققحو

نكاسىلاخيشلانمملعلاذخاىنواسرملامزاحنبحونانمعخيشلامهنمو
ناكوهماياىفداسوريثكهنعملعلاذخااخيشناكوىخامشلاىلعنبرماع

ركذو.انيدلاىفدهزلاوةدابعلاوملعلاةمدخىلعهللاهاطعاءاعدلاباجتسم

ملولئاضفاشوةحلاصةجوزهلتناكو‹هرمعءارشالوعيبةدقعدقعيملهنا

ینجیناهرماهاباناءاعدلاببسَروكلذبهيلعاعدهاباناركذو‹ادلوقزري

جرخفقرولارسكينادارافنيتلادفنىتحايجيذجافةلمجراجشاهلونيتلا

اهلكافاهذخأفحوناياهذخلاقفهسفنىلعهنبااهبرثافنیتةبجدجوفهعمهوبا

لکاناانذایللعبتلتنالاقملولاقفیماعیفتلکةبحلوایھلاقف

عوريادلوهللاكاطعاالىبلقتعورهوبالاقكلذىلاكبلطاناتيحتسااناَو

لوسرلاهنامدقتوجاجحجاحلاوهوهدجاذكواخلاصاجاحهوباناكو.كبلق

ةاكزلابةارادملانعهلاسيىناطسرفلافلخيانمعىلاىسمرطلاىسيعانمعنم

ةلزنمبوهذاَبارعالاهنمىرادينازوجيلهةاكزلانمهيلاسانلاهعمجيامىا

لوحتمثةسوفنىرقنماوطاسفبنكسيناكَوكلذزاوبجبهباجاوالوامامالا
روهشملاريغبهلىتفيناهيلانسحينمضعبهيلابلطناببسلاوةروعزمىلا

هسفنءييهدقواليلهوتأفةروغزملهاىلالسرافتكسفهميرغىلعهلمكحي
دارانملاقفهکاسمااودارأفربخلاعاذافوطاسفلهاٌضعبهبنطففليحرلل

اذاهنیدنوقرسیففورعملانورثكيمهناىنعيىهسيالولفغيالمادلبىنكس



ملعلاةبلطلهديريوهفلخامةمسقةسوفنءاربكداراولوحتَوىهسوالفغ
ىبتلعفمِللاقغوبصمهباذافهبوثفرطذخاهنأكمونلاىفمهضعبهارف

مهرذحوهلوقلوبقنماوبأفمانلابمهربخافاتيمَوایحغبصاحونانالاقاذكه

اَمِإهللاهرمدهنمهریغذخانموهلكروبٌوائيشذخأيملفاوعمسيملف

ناهللاوعدينكاسوباهخيشناكو‹ءاعدلاةباجابمولعمَوارقفامارالاصتتسا

تامفحونانمعمهنه٠كلذىلعهُلطهعبتوةسوفنةملظلاكلمينالبقهتيمي
ةسوفنضعبسرافوبا.ذخاوةئامناثدعبتسةنسناضمرنمرشعىناثهللاههر

..ملعاهللاوعبسةنس

فيرعتلامدقتوىيىلانبنبخيشلانبدمحمهللادبعوبامهنمو
نينثاماعدحاومويىفىسمرطلاىسيعانمعهخيشؤووهتامهناوخيشلاهيباب

فلاالضافاخيشناكَوزيزعوباوههمعنمملعلاذخاةئامعبسونيرشعو
اياصووتاريكذتَوظعاومبهليذوروهشموهوهمعنعهلئاسملقنىذلاباتكلا

نيعستوفينماعنرفيبىفوتهتيرذىفكلذىقبوسفنلاىخسناكو‹ْمُكحو
نعةجراخلاشيشَودجسمىفةعمجلاةليلىيحيناكةلككبجوزتوةئامنانو
..ءاعدلاةباجابةنظمَوةكربلابةمولعمدالبلا

رابخاكلذىفهلوديلاطسابوريخلاىفاروهشمناكخيشلاهنبامهنمو
ذختاونورئازلاهاشغيواہیفسلجيهرادلخادیفاهانبدجسمهلوةروكذمةروهشم

هرماهيلعلخدنملكفهبأدكلذكايناثاهألمذفناذافسيسبلاباهالمفةنفج

تاعامجهنوشغيبارعالاناكفكلذهنعرهتشاولقمَورثكمفلكأينا

كلذكاذهانمويىلاىهفكلذىلعهونبىدامتو‹مههرشةوقَومهمعطةرثكل

عيبرلاوباهانبااماو‹ىخامشلاىلعنبرماعنكاسىلاخيشلانمملعلاذخا

دمحموباتامومزاحنبحونانمعنمملعلااذخافهللادبعدمحموبارناميلس

جحلاىلارفاسموهوسلبارطةنيدمىفنيرشعوةعستماعخيشلانبهللادبع

رومأبمئاقلامويلاوهوحالصلاوعرولاباروهشمورمعصفحوباهمساانبافلخو
انمعتامو.نيئالثوةثالثماعخيشلاانمعتامو٠كلذريغّوماعطالاَورادلا



ريبکخيشوهوانخيشهيلعلخدناضمرعساتنيتسودحاماعخيشلانبناميلس
ماعطلاىلاهوعدينمهاتافمهئريسفيكَخايشالانمكردانّمعهلأسيذخأو

اباايىعادلاعممقعيبرلاوباهللاقفلاؤسلاعطقينادريلَوةدئافلارثاف

ميدىفمهتدشلانفلخاولصيملكاياَوىنوكرداولخايشالاعابتأتکردافیفع

..مهعروةوقؤ

ىباهلاخنمملعلاذخاىخامشلادحاولادبعنبهللادبعدمحموبامبنمو

ذخاویخامشلاىلعنبرماعنكاسیباهدجنعهذخاویسومنبنامیلسعيبرلا
ىحهمععمهبفيرعتلامدقتؤحوننبحلاصفيفعوباانخيشمنمةعامجهنع
یسومنبنامیلسهلاختامالودحاولادبعنبديعسهوخااضياهنعذخاَو

عجرمثةنسهدنعماقأفىلاطجلابويأنبهللادبعدمحمىلاخيشلاىلالقتنا

تعمسو‹ةالصلاريشكةدابعلاريثكهرغصنمرهدلامئاصاظفاحناكو.نرفيىلا

ةقثنمكلذُتثعمسحبصلاىلاىلصيناضمرىلايلوةعمجلاةليلهنإ

ادصقوسلبارطلماععمسنوتنمنيفلاخاءاهقفٌضعبلبقا‹ءاعدلاباجناكو

نرفيبريبكلادجسملااوتافةيوشحلابهذمىلاَسانلادريللماعلادنجعمةسوفن

اوفلختفنرفيبعامشجالاىالماعلاعمةسوفنقافتابكلذناكواهماماذئمويوه

الاهتيبىفةرظانمللرضحيملوهمحفافهللاٌلبعانمعهرظانفةرظانملاُةيقفلابلطف

دبعانمعهمحفااملفزيرحنبانوعنبدياعنبنورقشنرفيخيشؤلماعلا
ةيربربلابهيلعةيشخحاسنرفيخيشهللاقففيسلابهرهقينالماعلاداراهللا

هاقلتواوجرخهربااملفكسفنبلغتشاهللادبعانمعهللاقفاهمهفياللماعلاو

كلامبهذمىفيلارصحنيململلاقفىخامشلاعملعفامهنولأسيسانلا

ناكباتكلاضعبىنثدحو«٠»اريخاولانيملمهظيغباورفكنيذلاهللادرفإل

اولزنَوةسوفناوتأفسلبارطبحاصذفنمورمعنباعمناكهنابدالاىعدينم
انعمَولاقنرفيبهوخاىقبَونرفينماميلالوحتهللادبعانمعناكَونوانجا
ةرظانمىسنوتلادارأَولاقنونفوذهناَوققحمهناىعديسنوتلهانمماع
ةرضحءاملعنماناولبجلالهانمىلعىشختالاقفورمعنباهاهنفىخامشلا
٢۲١بازحالاةروس(١)



هيلااندعقفدجسملاىفهاندجوفهعمترسولاقاذهنمبيرقمالكواسنوت

نباىلاانعجرَوهمحفافذيملتلاكهيدينيبانبحاصعجرفهرظانيوهلئاسيذخأف
تفعليالومالةمولهللاىففاخيالنمتناكو«هتنتملفكتيبنلاقفهخبوفورمع

ديلالاسيهللانالاقفهيخاىلااوكتشافةتبلاةربابجلاحفاصيالناكَورابجىلا
هتامافهيلعاعدفهارتشانوتيزىلعاملظبارعالاُضعبهنعذخاو‹ديلاحفاصتم

ةربابلاضعبفقوَوناتسبىلعةسوفنلهانيبماصخعقوو٠بيرقنعهللا
ةيضقلاهذهنعكديعزناكلضفبهللاقفهيلافقوفقحلابحاصريغعم

نالفهالوتيناتسبلاهللاقفقحلاكرتاوىديعزنافيكهللادبعانمعلاقف

فاحوةيقيرفاناطلسنمةناكموذرابجلاواذهلثممالكواتهركوأتدرأ

لتقفدیعبریغفرصنافهيلعاعدفمشلماعوهوضعبنودبارعالاضعبىلا
هاخانانرفيینبضعبینثدحو.هئايلواقوقعنمهللابذوعتفقزمَوهتعاسىف

مدقفهوخاهيلالسرافنیدساحلاضعباهقرحافنوتيزداوعانرفيبیرتشبااديعس

قفتانموهملعنمواذهلعفنممتملعنانرفيونبهيلاعمتجافنرفي
ةليلقماياالانكيملفناسنالااذهىللاقسانلاقرتفافمهرايدهللابرخيهيف

٠ىرقلاكلتلهانمدحاوىنثدحىذلاَودحاومويىفارقسمحتلخىتح

هوپهلادبعاتمعلافانوتيزلاصومنوفيلماعناكلاقاذهىثدحو

ةيرقلاكلتغلبىتحلماعلااوكرتؤهيلااولبقاناناهبرصباملفىرقلاضعب
لماعلابضغففاريكماعطلاناكواولكأيلمهوكسمفماعطىلاايلاىعددقو

هللامسقلاقفعقوامبربخافهللادبعانمعممشَومهمتشفهنعمهئطبَومهقارتفال

ُتيتأَولاقهرهظ دقوىشميالوفقيالهرادبابىلعهباذافسلبارطةنيدمتيت

مہنیبعقَوبرحنرفیلهانیبزجحیناکهناهتبلطٌضعبینثدحو‹هرهظسی
توتلإهنطببعقتناتبرقاملفةلبنبهامرففلاخملجرنيتفئاطلاىدحاعمناكو

نرفيلهاُضعبىنٹدحو‹هعمارضاحتنكلاقهنانظاَوهللاظفحبتطقسو
یفثیشمفیلاقاھدجیملحاورلادارااملفیعرتةقانهعمَوثرحيناكهنا

هللادبعانمعةكربتبلطفسأفالإىعمسيلَوىناقلت.دسأباذافاهسملااهرثا

دجسملانمافرصنمهيَقلأفدلبلارخأللاءاشعلادعبُتيتافىهجونعهللاهفرصف



ینثدحو.لاقاامتدجوفدبجتادغلاقمعنتلقنالفكلذىللاقف
هلبتکَوفغختالهللاقهللادبعانمعقافهيلعبضغنرفيلماعنااضيا

نمفاخسنويجاحلاةسوفنخيشاذكوءىشبىفرضاموهتيتافلاقازرح

هرضامفناطلسلاىلاراسوهلاعدفهاتافهيفنعطاملهلتقيناةيقيرفابحاص

ًادهوليللانكساذافابناكذاوطاسفدجسمبدبعتيناكانخيشلاق‹ءىشب

یباراغیتافرطمتاذتناكةليلهتعبتفبهذينياىرداالوحرخسانلا

ةشحونمفئاخاناوتعجرفةرامعلانماجراخبارخىفناكوهلخدفهللادبع

اهنالاقیوتيكتدجسمبةرمفكتعاو٠فكتعيناكرطملاوبارخلاَومالظلا
ینثدحنمیللاقنییراوحلاىلابسنتادجسمرشعدحالبجلاىفَو‹نييراوحلل

حوللاىفطخلارظنىتحدجسلملاهيلعلخدارونىأرناضمرنمةليلرخاىفو
اناوةميظعةدشتعقوتلاقهتخاىنتثدحو.ردقلاةليلاهنانظارهعمناك

ضعبىلاىماماقبسيفماعطلانمائيشىنلمحىشاملانكسرليللاىجساذافةلفط

نمربخاالناىنيصويؤفرصنيوبابلاىلعبرضيفءارقلاضعبوالمارالا
حلفاامءاعدلاباحهناةلمجلابوراصتخااهتكرتهللاهرةريثكهرابخاونوكا

هسفنفلکنماوريملمهناسانلادنعرهتشاوفلامالوقفاومنمهريغنم
هيلعذشتالناداکيىتحةيضابالاهقفظفحيو.هلثمةالصوموصنمةدابعلاب

نارمعىلاهدجعمهبفيرعتلامدقتَودمانببوقعيفسويوبالاق.ةلاسم

ُتفلتخالاق‹امرمالهریغیاهنعلقتناوهلاخیشناکفسويىلانبایسوم

دجسلملانمافرصنمهتدجوفهتيتافعفانَوعفايىفةغللاملعارقااناَوىخيشَوانا

لاققارهمتلقحرشلاىفاميلعبتكاملاقعفانماعفايةظفللانعهتلأسف

داکيالولاق(امرهتمياعفايتميملنمر:رعاشلالاقءايلابعفاي

رظنياملقورعشنماتيباهيلعدشناالاةغللاىفةظفلنعلأسيناهظفحنم

ىنثدحو‹لقامالاديعسهيخاىلابتكلاةنازختعجرلبلودلاىلعحارشلا
ًاطخلاوبذكلانمهللارفغتساونارقلاهتاظوفحمنمسرديامعبسناةبلطلاضعب

ملعاہیفارقَوسنوتىلالحتراوهنمملعلاذخأدقفديعسهوخأامأو.للزلاو

٠موجنلاملعبةفرعمهلَونيفلاخلاعمتارظانمهلولوصالاونايبلاوقطنلا



هدلببرقىلاتأدقوهيلالسرأنيفلاخلانمالاعناهباحصاْضعبىنتدحو

كلاسامباوجَتئيهىتمهلتلقانعجراملفةرظانمتعقوفهتبحصف

ریثکداوىلعنیفرشمانکوةريصبىلعتنكىتحاهنعكلاسيهناكربخانمو

ةريبكاهنوكواهعضوموةدحاولكىداولااذهلخنكىبلقىفلئاسملالاقلخللا
نباقافادازتدرالاقفلاحترالادارأفةاضقلاهدنعماقاو٠ةريغصوا

كلذكرمالاناكفلبقماريزغارطمناللحتريالىضاقلللقلاقفريغصهل
نبیحیايرکزوباوفيفعوباانخيشهنعذخاو‹كلذبهتجوزىصواهلعلو

ىباخيشلابفيرعتلامدقتوخيشلانبادمحمنبزيزعىلانبامهاريانبرماع
ةاكزلاىفةديصقعنصدقومهفلاىوقظفحلاريثكايركزوباناكوهيبابوهللادبع
انا۾ضعبثدحو.نيعستوةعبراماعتامةبلطللًارقمبتكللاخاسنناكو

ىلعلاقلديامىلعانلقفادعرانعمسفرصعلاةالصدعبدجسملانمانفرصنا

ملعيفةريشكرابخاهلوكلذكرمالاجرخفعماجلاىفالوتقمتوميسنوتىضاق
نيضمثالثللوألاعيبررهشيفءاعبرالاةليلنيتسوسمحماعتاموموجتلا

بجعلاىضقيامهيفهنعلقنوايلعلاديلابطلاملعيفهلو.اتيضمنيتليلللبهنم
الريسفتلاملعيفهنأدحاوريغينثدحو.ةدحاوةرمزواجتتالهتيودأرثكأو

٤نيرشعوةعستماعهللادبعهوخأووهجحو.هقفلاملعيفاذكودحأهيراجي

یومناکوتکردانمرایخنمناکوایرکزنبانامیلسعیبرلاوباينثدحو

يفبازحأةتسبليلافوجيفىلصيناكهناركذوتاجاحلاىوذونيكاسملل
اعضاوتمناكوةجاحنودفرصيودحأهيتأيالةءارقلاليقثناكوةليللك

رهتشادقومهعماطسبنمالاادباهارتالفةبلطلاَوتاجاحلاووذونورئازلاهاشغي

هابرىذلاوهوىلاطجلابوياانمعنمذخاهناهيبأبفيرعتلامدقتَوكلذب

ترشاعووطاسفبهللادبعانمعىلعارقاتنكناميلسانمعىللاق.هملعو

ةفرطبهللادبعانمعاناتافتكردانمرایخنمناوليدنمنبوافسيانمعاهب
مهدجوفةبلطلاضعبدنعقبسفمهعجاضمسانلاتذخانادعباهبانفحتي

الودىلعحارشلارظنناندجوفانيلإفرصنافادحأاوكرتامونوثدحتيونوضوخي

..ايشمهوطعتنامكلنذآاللاقَوانبيصناناطعأفهيلإانجرخفهبنف

-۹



فيرعتلامدقتوحوننبديعسدالوانمزيزعىلانبهللادبعدمحموبامهنمو
بويانبهللادبعانمعنمملعلاذخاهللادبعانمعناكونيجيهيخأبوديعسب

..نسمهدلبهنكسموهتومدعبالاةلككولابكاتولبابدالبنوفلاخلالخدامو

رابخاهلوطقجوزتيملايقتالاعناكرمعنببوقعيفسويويامبنمو

..ملعو
هنامدقَتَوىرمدلاىداربلامهاربانبمساقلاوبالضفلاوباخيشلامهنمو

ىفرجلاشيعيانمعنماضياذخاَرىخامشلاىلعنبرماعنكاسىلانمملعلاذخا

لهارابخانمكرتامممتارهاوجلاابنمةلمجفيلاتهلو.اوداسةعامجهنعذخأو

ىتلاةلاسرلاوءاملعلاتاقبطباتكىفديعسنبدماسابعلاوباخيشلاةوعدلا

قئاقحاہیفرکذیبرجلاینایغدصلادمحانبادمحمهللادبعاباخيشلااهبباجا

ملجاعدلاحرشباتكؤوديحوتلاوداقتعالانمائيشَوملعلالئاسمرثكادودحو

ىلاهدعبنمحاولالانمعمجو‹لوادتملاوهوتاراهطلاىلالوالارفسلاهلمحي

خيشلافيلأتهقفلالوصاىفلدعلاحرش٠باتكوديفمفيلأتوهونظاةاكزلا

هدلبنکسءاهرأملهذهريغهلرکذوهلمکيملومهاربانبفسويبوقعيىلا

سلوةقلحهيلعتناكوبيبزلاداودجسمباهبماقأفةبرجىلالوحتمثانامز
دبعمهسأررمدلبجلبجلابوةيرجياوداسءابجنًادالوافلخوابتامو٠مظع

ارقاسنوتبتنكلاقهتبلطضعبینثدحو.اننفتمالاعاخيشناكدمحموباهللا

فقوتخيشلاناكَوىنرضحامباهيفتملكتفةلأسمتعقوفنيسحلاسلجمةرضحب

امسلجملالهاللاقىداربلادمحمىباخيشلانمتلقاهتذخأنيأنملاقفاہيف

هللادبعىريجبلللاقفهلوقنمنيرضاحلاُضعببضغفىداربلانمملعاُثيأر

ىفاذهكراشيَومولعبكيلعديزيَوةيبرعلاىفككراشيهناةيبرعلابالاعناكو

يفاطسرفلاايركزىبانبناميلسعيبرلاوباىنثدحو‹رخامولعبهيلعديزيهملع
لبجلامدقفةبرجنكسيدمحموباخيشلاناكَورمدلبجبهيخاىلعارقيناكهنا

ءاملعلاضعبلاق‹ناميالاىفةلأسمنعىحتسماناهتلأسفهيلالاؤسلاعجرف

ىلاايفرظنلامهضعبلاقو٠هيضقيَوظفللاهيلعلديامىلاناميالاىفرظنلا
مهدریلةبرجلهاىلالسراةيقيرفاناطلسسرافوباناكوىلواوهوتايللا

ANE



ىتثدحؤكلذلدمحموباخيشلانيعتفةرظانمللءاملعلابلطوةيوشحلابهذمىلا
تعقوفسلجلاىفهعمتنكولاقءاملعلاترضحفجرخفهعمناكهناهتبلطُضعب

ماقافیباوجاونسحتساوتملکتفملكتىللاقفهرییفوبارعالاىفاماةلاسم

ناکوبوقعيفسويوباىنثدحىذلاو٠.نيسحلاهفرعكانهنمؤماقااممهدنع
ناكؤمولعلاىفايلعلاةقبطلاىفوههراملیحیايركزوباهمانباهلواكراشم
ىلعلدييفاتايبأالكشتسمهلنيلئاسلاضعبلهباوجُتيأرَوًاققحماخيش

بلاغلاوققحمهيفوهوالااملعظااموةبرجبسلاجمهلوملعلايفهتجردولع
لهاهبنورختفيةلمجلابوةمّكحلاولوصالاوقطنملاونايبلاوىناعملاملعهيلع
ایرکزوباناکناودمانببوقعيفسويىلابنورختفيةسوفنلهانااكةبرج
ادحانانظاامفسويوباَوهيلعًارقوفسويىلانمذخأدقفاققحمالضاف

هللادبعانمعنمذخانموةمالعامهالكفةلمجلابوظفحلاَولقنلاىفهبنراقي

الضافامیلحاخیشناکوىبرجلاحلفانبىيايركزوباىداربلامساقلاىيانبا
لحاشىتلاىنعاارعشبارعالالمجمظنرعشلاىلعةردقهلوسانلاىفاعاطم

فیرعتلامدقتوايركزنبىينبرماعنبیسومانمعاهحرشَوافلحالىتلا
..اصفيفعىلاانمعنمملعلاذخاهدجب

ىانمملعلاذخانمهنامدقَتَوىلرجلاىناجفتلادمحمهللادبعوبامبنمو

رظانهنارکذوتکساتهخیشقرافنادعبنکسیخامشلاىلعنبرماعنكاس

اطخلکنميرهللارفغتسأوملعأهللاواروهشمكلذنكيلَونيفلاخلاضعب

..للزو

اخيشناكىنرجلاىنايغدصلاديعسناثعىلانبهللادبعدمحموبأ

درلااہیفنالجراولهاىلااهلسراةلاسرهلوةبرجبهنامزىفدوصقملاوهوالضاف

هوجوركذوةيضابألابهذمىلعميبهذملضفمهَّضعبناببسلاَونيفلاخلاىلع
ىتلاةبشلادرومهباجافدمحمىلاىلااولسرافنالجراوبنمككشوليضفتلا

..ةيضابالاهبصقنامعباجاَّواهودروا

ء۱۱



ملعلاذخااخيشناكرىلايغدصلاىبرجلادمانبدمحمهللادبعوبامهنمو
ملعلاضعبدودحنعمساقلاابالضفلااباخيشلالأسىذلاوهوةعامجهنم

نيبوهلمعايفرهظامساقلاابانالةديصقهيلعدشناوايفهباجاواهقئاقحو
..هيفهتجرد

ةيافكلاهيفاممهنمانركذوةريغكءاملعلاوىشكيودسلاديعسناثعوبامهنمو

عضولانيحاناكمدجالَونيلاعلابرهللدمحلاومهبفيرعتلارخآاذهنكيلو
دالبلاىفنتفلامقافتنمةليلقريغةريثكبابساللاوحالارذعتولابلاتتشتل

‹داوسلاةلقوىوكشلاةرثكوداسفلالهأوتعودابعلالزلزتوطحقلاةدشو

محرلاباوتلاهناقحلاهيفانفلاخامانلرفغوقدصلافلاخيلوقنمهللاانمصع

ةودقومامالاخيشل!هركذامىبتنا...ملسوهلاودمحمانديسىلعهللاىلصو
دبعنبديعناغعىلانبادمحاماركلاةلالسسابعلاوبامانآلاةدمعومالسالا

ةنحجلالعجوهباثأوهلرفغوهنعهللاىضرادلبىنرفيلاابسنىخامشلادحاولا

ناوهللاهرینورابلاايركزنبدمحمانمعلاقبقانمولئاضفهلوهاوأموهلزنم

رسیتامهرکذيملنممهريغلرکذاواہنمرکذارودقملاىلعناعأورمعلاىفهللادم
همحرفنصملافوتولاقمث..لمعلاولوقلاىفقيفوتلاهلأسنوريسيتلاىلووهو
هعبطمتباتكلااذهو..ةئامعستدعبنيرشعوةيناثةنسىدامجهللارهشىفهللا

همحرفلؤملاطخبةخسننمةلوقنمةخسننمتلقنىرخأنمتلقنةخسننم
..یلاعتهللا

۔٢.



محرلانمحرلاهللامبا
ملسوهلاودمحمانديسىلعهللاىلصو

دحاونعدحاونيملسملانيدةبسنهذه
مالسلاهيلعدمحمانيبنىلااننامزنمةقثنعةقث

ىلعهتالصومقتسملاهطارصىلعانتبثويوقلاهنيدلانادهىذلاهللدمحلا

هللالاستفملستلاوناسحالابهلنيعباتلانعاضرلاَومركلاىبنلادمحمهيفص

ینورابلایسومنبایرکزنبدمحمهبرةمحرىلاريقفلادبعلالوقيف:(دعبو)
ءامسانمىلایہتناامضعبعمجانایبلقینیجانیاملاطدق:هنعهللاىفع

خيشلاناكناوضرغلااذهلئمىفاعزفمكلذنمعومجملانوكيلمهريغؤ

هنامزنمیقبدقفهيلعهللاةحرىفكؤكلذىفافشىروطغبلادمحمنبنيرقم
نمنيعبسلاانبراقنأآلانحنَوةسداسلاةئاملارخآىفهللاهجرهنالاذهاننامزىلا

هللاترختسافماوعلانعالضفصاوخلاضعبكشلاجلخياليكلةرشاعلاةئاملا

عيفرهناههجولاصلاخكلذلعجيناهلأسنفتاريخلاىلووهوكلذىف

نيعمجاهللاقلخنمنيدلامنعانذخانيذلاهللاهجرىروطغبلالاق.تاجردلا

نمظوفحملاحوللاوليفارساوليئاكيموليربجنوملسملاوءايبنالاوةكئالملاةئال
..مهاربااهانيتاانتجحكلتّوإلطىلاعتهلوقكلذَورشعةينامتءايبنالانموةكئاللا

تاولصنييبلابهئادتقاکهبنحنانیدتقافدمحمایینعی«١١هدتقامهادہبفهلوقیا

..ةأرماوالجرنوئالثءاهقفلانمولاق‹نيعمجامهيلعهللا

نمقابلاؤتسرنبنمحرلادبعوةديبعوباوديزنبرباجوسابعنبامنم
اهركذانالافايفعقاولافالتخالاوةبسنلاركذمث‹اصخلمىهلا..ةسوفن

نيلوالاماماو'نييبنلامناخدمححانیبنىلااننامزنمیدنعحصامبسحلع

نيبيطلاهلاىلعوهيلعهللاىلصنيرخآلاو

٠٩ماعنألاةروس(١)
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دنسلاوركذ

رجلاينالتلامهاربانبدوادناميلسياخيشلانعاذهاننامزةبلطرثكأوانأينيدتذحخأ

لوالاقلوألافلوالامهنملكىلالاقفدنتستنمىلاهلتلقوةدعخويشنعوهذخأو

لوالاقلوالافلوالامہنملكىلالاقفدنستنمىلاهلُتلقَرةدعخويشنع

ىنورابلایسیعنبایركزىاانمعىلعاهريغَرديحوتلاةديقعةديقعلاتأرقام

فسويىلاخيشلانعىنورابلاىيىلانببییایرکزیباخيشلانعوهذخاو

خيشلانعهربقاہبوفوتاہیفونيسمانكسىذلاىلويدملاىنرفيلادمانببوقعي
تأرقَوةبرجىلاةسوفننمَتمدقمثلاقىخامشلادحاولادبعنبهللادبعانمع

بوقعيخيشلانعوهذخاَوىشكيودسلاسنوينبمساقلاىلاهيقفلادنعاهب
٠حلفانبايركزخيشلانعتيراعتنبرهشديعسنبسنويخيشلانعحلاص
نكسىذلاىسوفنلاقريغدنتلاحوننبحلاصخيشلانعسنويانمعاضياذخاو

..افہدالوافلخَونوانج

لاقدحاولادبعنبهللادبعانمعنعبوقعيانمعنعبوقعيانمعمنم

خيشلانعوهذخاَوىراولامهاربانبايركزىيىلاخيشلاىلعتأرقمث

لاقافناروكذملاحوننبلاصخيشلانعىخامشلاديعسنبدمحاسابعلاىلا

فسويياخيشلاىلعتقلحفنوانجإىاإُتمدقفةسوفنىلاةبرجنمُتثجرخمث

تعقومثهريغنعىذلانمرثكاهنعتدذحخأيذلاوحلاصنببوقعي

تجرخفتفخفددعبرعلانمتامفلبشدالوابرعلاوةبرجلهانيبةلتقم

انمدقناىلایبارعاعماننکموخیشلاانعيشوةبرجلهانمةبلطعمنوانجانم

ُتأرقفهللاهجررؤصنمیباةيرذنمدمانبمهارباانمعدنعةهجىفةلاقبىلا
خيشلاوبوقعيخيشلاةءارقونايبلاوقطنملاكلوقعلابتكنمرسيتامهيلع

نعحوننبحلاصخيشلانعافناروكذملاسنويةاجنلاىلاخيشلاىلعمهاربا

نبناميلسعيبرلاىباخيشلاهلاخنعىخامشلادحاولادبعنبهللادبعخيشلا

نع.‹ىخامشلاىلعنبرماعنكاسىلاخيشلاهدجنع‹رماعنبىسوم
ىنورابلامهاربانبزيزعىلاانمعوىسيمرطلاىسيعنبىسيعانمعنيخيشلا
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خيشلانعشيلدجونبىميخيشلانعىسيعانمعنعذخازيزعوباانمعو

بوقعينبشيلدجوفسويىلاخيشلانعىنورابلامهاربانبايركزىيىلا
یحیايركزیباخيشلانع‹نوراهنبدوادناميلسىلاخيشلانع‹ىللمألا
نوراهنبیسومنوراهیبانباناميلسعيبرلاىناخيشلانعىلوانجلاريخلانب

بيصخدمحمىلانعنايفسنبانمعخيشلانع‹نيانبانكاسلا

نع‹ىملالجلانوراهىيانع‹يلاطسفلاىيىلانع‹ىصمصقلامهاربانب
یبانعےسونابارذیبانع٠یروطفبلانسحلانبتاردسمساقلاىياخيشلا

نبدمامبينملایبانع‹ةسوفنلبجنمةيرقىهولكردلهانملاصليلخ
ةسمخلاملعلانع.مهريغنمليلقلاالاةسوفننممهلكءالؤهوسناي
دوادوىرفاعلاحمسلانبىلعالادبعوقتاردسلامصاعومتسرنبنهحرلادبع
ىميقاةميركىلانبملسمةديبعىلانعىسمادغلاراردنبليعاماوىلبقلا

هللاهرسابعلانبهللادبعنع‹ىنامعلاىدزالاديزنبرباجنع٠ىرصبلا

نمةعامجنع‹قيدصلاركبىلاتنبنينمؤملاماةشئاعنعو٠بلطملادبعنبا
نممهدنعامتيوحفةباحصلانمالجرنيعبستيقلهللاهجرلاقوةباحصلا

نعليربجنع‹مالسلاهيلعىبنلانعسابعنباىنعيرحبلاالإملعلا
نيملاعلابرنع‹مالالاكلمنعظوفحملاحوللانع‹ليفارسانع‹ليئاكيم
نيملسملاتاداقمهوريسلاونيدلاوملعلامبنعانذخانيذلاانتمئاضعبءالؤهف

انعفنيَومهجابنمىلعانتيمعَومهراثاانبىفتقيناهللالأسننيبلاقحلامالعا

لاهجلاةموكحبضرنملولاجرلااننيددلقنملوهيلعرداقلاوكلذىلوهنامهتاكربب
ءاملعلاةليسوبلجوزعهللاباتكاندلقامناَولاقملاىفهللاباتكاوفلاخنيذلا

ءاوهالامهرغتمنيذلاةبقارملاوةيشخلاوعرولاولمعلاوملعلالهانيدشارلا
٠ةمصعلاهلأسنومهيلعهللاةراجدلارانمَوىدعلاةمئامهوايندلالَو
خيشلاثمزالوبعصمىنبلبجىلاةئامعستونيتسَودحاماعاضياتثمدقو

یفةمجدئاوفهنعُتذخاَوهنعیضروهلهللارفغلیعامسانبیسیعیدمحمابا

خيشلانع‹ىبلرجلاىريخلاىلعنبديعسخيشلاىلعوههتأرقَوهريغوديحوتلا
ىلاىسوفنلاحوننبحلاصخيشلانع‹افناروكذملاديعسنبسنويةاجنلاىلا

- ۲



ذخاوىنايغدصلاحلفانباايركزخيشلانعةاجنلاوبااضياذخاوةبسنلارخآ

ىبألضفلاىباخيشلانعىيرجلاىشكيودسلادمانبديعسخيشلانع‹اضيا

دخاو‹ىخامشلاىلعنبرماعنكاسىباخيشلانع‹ىداربلامهاربانبمساقلا

مجمنباصنعو‹یریخلاىسومنبشيعيخيشلانعاضيامساقلاوبا

٠سيتکتنبنوميمنع‹ىنالدبالاوافينع«قارزلاناثعخيشلانع‹ىوارغلا
ةفيلخنبناثعورمعىلاخيشلانع٠ىضابالافسوينع‹ىفرفيلاىسيعنع
ناميلسعيبرلاىلانع‹ركبنبدمحمنبدماسابعلاىلانع٠فوسلاىنغرلملا

یبانبلیضفایرکزیبانعركبنبدمحمهللادبعىلاخيشلانع٠فلخينبا
٤مسونبنابارذیبانعفورعمیانعروکذملاروسمىاهدلاونع‹«روسم
٠ةديبعيلانع‹ملعلاةلمحنع‹سناينبدمحمبينملاىلانعليلخىلانع

نع٤هللالوسرنعرمعنعسابعنباوةشئاعنع‹ديزنبرباجنع
نبدمحمهللادبعوبأاضيأذخأو٠نيملاعلابرنع‹ظوفحملاحوللانع‹ليربج

فاتلزو۽بويانبيلغيرزخیبانع‹لیغنزنبدیعسحونىلاخيشلانع«ركب
٠حلفامامالانعسنويىلانبادعسنع٠بويانبنونسحنعهمامسا

نعرباجنعةديبعىلانع‹نمحرلادبعهيبانع٠باهولادبعهيبانع

۽لیفارسانع‹ليئاکيمنع‹ليربجنع‹مالسلاهيلعىبنلانع‹سابعنبا
٠مكحاوهبيغبملعاهللاونيملاعلابرنع,مالالاكلمليقو٠ظوفحلاحوللانع

راصتخاللابحاهتكرتقرطةمدقتملاةبسنلاىفو.ىتثدحنمعتذخااذك

خيشلاىلعاهتضرعوزجرلارحبنمةديصقىفاهتمظنوادحاواقيرطاميفثكلسو
لئاوافوتو٠هوحنورهشبهتوملبقكلذواهنسحتسافمهاربانبدوادنامیلسییا

تفلاخالیکرتلاىلعنبتوغردهلتقوةئامعستونيتسوعبسةنسىلوالاىدامج

ىفهورصحوىنمدمسلاحلاصنبدوعسلملاهدئاقىلعاولخداوةبرجلهاهيلع

ةواتسموةراوزوبرعلابتوغردكرعحتمثوارهشاةعبراوحنليتشقلا
ةئامسحخواةئامعبراوحنمنملتقوةخبسلاىلایداولاجربنمةيبهولاتمزمناف

ىباخيشلاىلادولجلاىبانبرمعنبىسومتأةميزملانممويثلاثو‹لجر
ىلعملكتنلتوغردىلاانعمترسولهللاقفدنجلانمةعامجعمناميلس
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توغردىلاتأىتحهللغبىلعابكارهعمراسفمعنخيشلاهللاقف.ءافعضلا

ةعامجنحنخيشلاهللاقف.اهلهانمناكاموةبرجةفلاخمتىفتوغردهملكف

لبهللاقفنامزلااذهىفملزعالوءارمالاةيلوتانيلاالوانيديأبسيلةبازعلا
ائيشانلعفامخيشلاهللاقف.متلعفومتلعفودالبلاتدسفاودوعسملامتلخدامنا

كعيدقتلكلبقنمداسفلالبىشىفرشلالهانمهللاءاشناانسلوريخلاالا

نعطلاةرثكلهلتقمثلقأوأرهشوحنهنجسوخيشلاذخأفكلذريغولفاسالا
ةينامثهدعباوئكمف.اليكنتدشأوًاسأبدشاهللاورافكلاوةدسحلاوراكنلانمهيف

اريخبصيملهلتقىفببستنملكفىراصتنلاةرامعتمدقف‹ةرشعوامايا

.ةتومرشاةعامجمنمتتامدقو.ةرخالاىفالوايندلاىفالريخهلىجريالو

اديدشاعجوهيلعهللاطلسمثماياةعبراهدعبثكمهلتقىلوتىذلامنم

اتاوماهللاليبسىفاولتقنيذلانبسحتالوإل»مهيلعَوهيلعهللاةنعلنيمويىفتامف

رکانملالهاعمقىفادهاجهتايحةدمادهتجمادهاجمناكو«١١..ءايحالب

ىتحقاسفلارانهبتدمخوقافالاهبتراتسافملعتلاوملعلاىفادهتجملطابلاو

ىفوهنعىضروهيلعهللاةمحرةداعسلاماتةداهشلاىلعلجالاهلهللالمكأ

نيملسملانمدحاىلاهنيدبسنيناديريىذلاو»:هصنامخياشملانعرثالا

خيشلانعخيشلانمائيشهدنعنمملعتيىتحهيلاهبسنيالهناف
هنيدهنعبسنيناهدنعملعتينممدحاهبلطاذاعيبرلااباخيشلاناايركزىيا

خيشلانهأرقاذافديحوتلانهبمبىتلاتاملكرشعهيلعارقيىتحهبيحيالف
هللاهرخيشلانماذهفبسنيناهرمأيذئنيحفهنيدبسنينادارأنمىلع

لاقمثهللاهمحر«ىنورابلادمحم»انمعخبدجوامىبتنإ..ءافعضلاىديأبذخأ

ةبسنلاىلعىلوالاةقيرطلاىلعهللاهجرخيشلاىلعةضورعملاةديصقلاهذهو

..ىلوالا

9٦۱نارمعلاةروس(١ر
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بنذملافيعضلادبعلاق

بغراادهمهللاكذا

بايالاوقيفوتلاوِنوَعلاف

بآوألاىبنللاىَلَعانئالَّص

هلازهَصنعاَصَرِلامن
هَرِلْوقلعبالكَو

مالغالوُسَرلاعباْنَم

ُمالَسلاوةمحځحرلامهلَع
هدمنیډةبْسنهذَهف

ةمكحَمتوقايوٌرُددقعَك
ايغُمكامليبَرمحب

ابيخمىسىبهذمىف

وهلىفليذلارجالَو

ابلاًرهَرنكيمو

سانذألالزنبىضئزأ.الَو

ساكنألاىَّوَهلاَوءانحلالا

دللىجدلاىفرسالَو
ديلاوًالفلاىفمهالَو

اَماَفثيَعبْلاَوقدزَرَفلامن
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ءاغوَعلاَوكوُلُملاىفرغشلاب

ءاوهلللامرِيَرُجممث
ركناكسيقلاٌءرماىدىكلا

رقْنَعَوغباوةفرطو
مُهَرْهَدیوهلایفاوُماَعَواوُماَه

ُمُهلْيَوىَميلَسَولجانم
باجغألاوٍرْخفلِبىمقناالو

باوصلاَونيدلالُمالنل

یدیفیدنسنعیلئاساي

نيتلاوةوعدللثتدِشز
ةمجُغرغباُحاَصفا

ةرّمُغَوٍةَهْبشلكخزي
لالجبجلاىِذليزنتاًنُدَنَس

لامکلابصخىلع

یدتهنسابعينباورياجب
یډدَتقنضاَبأنْباَوىبسارلاو

ْمُهلىَلاَلاَولوُسَرلاةباحَص
مُهلاَحفرُغاَفاَفَحاًُئاَداَق

نعهانا

الَوْلالهابرْغَمَوقِرْشَمنم
رانآألاةلمخهبىئأ
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. 3 ُمامالااىلادْبَعْمِِمَف
مهامهامصاعؤا

اَصقْلاڌدنِعُهَفْبَسرارَقنبا

ىضئزرملاىسِرافْلا٠ْمُهُماَمإ

اوُراَحدَفاذلكالْعفَوًالْوَق

هسوفنلجنمَمُهْلِجَو
ةَسوُبَعْنِمىفاوُدَهاَجمك

برقملاادبنيډلااوره
بئكلاىفاذَكمافْمِهَفْسِب

بامردعبهئِكل
اَمَحَجُماديِرَطلباييرغراَص

رايحلَأالاديساذلعصن

راجثيِدَحلاَواًيرغادب

لقَوَعَضْغَض

ُهفغضكَلادبدقِناَمَزلااذىف

ثّسرَدلَاٴلَلطالاقتمل

ثركتلاذَقرايحألادئاقَعو

'“سكنلاىفُهلْهَأْناَمَراذه

7اهيوشحاوُمَجَرذَفْمُهرتكا
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3عامظطألابَمَلْوَأ

رَهظَأ_
كلَهلاِنوُيفنماهرْيغَو

ِكلحلاىفامءوُسىر
ادَتلااًذاَياَنْيِدَوُهُنيَذلا

ادجنماًدَْسماًالَك

باَبلألاىلؤأنيدانيىف

باگرلابُتْسَلباوّصلاأ

ِلوُسرلاَوهللاَنيِدتدا
لولفیذبَسيَلِةَوذقَنَع

Wiىَرَوَلايف.ځيشوادهمس
ارماليهيَءاَضاَقْلاَمَر.

.خايشالانعَنيدلافقل
2ےکَح

س
.ءا

َمولُعْلاَوِنوُنفلابحاصنع

الحرمثخاهللادبعنَع
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و
۰

لډاجُالحلاصنببوَقْعَيْنَع

لضانئلموُلُعلاىفقافدَ

دهاَجملاحلاصنَعسنويْنَع

دجاَملاهللادْبَعهخيشنَع
ايزكَرنعٌذححا'دلاثَو

اًيهاَسكئَأالىخامّشلادَّمُحَأْنَع

یړرامتالروكذملاحلاصْنَع

يراقايهنبإْنَعاَعباَرَو

ظفاخاياوُعمَتجاىخامشلادنع

ظفاخحُمديبلالادبع
عيبرلاىلاْنَعذَاهللاُدْبَعَو

عمَْساَولاصافهدجننَع

هرصَعیفراعَوُهرماعوُه

هبرافذَقَوحاضْيَالابحاص
`راعىقلتةنَعىلورابلاىلعلاوُبآ

رهاَملالولاىدْهَمىبآْنَعَو

هتينکفايرکزنَعييينع
هترهُشثنغأيذلايجيوباوُه١

رهاَملادوادنعيللمالانَع

رهاطلاهيقفلانوراهنباوه

فرعلزاونلايفىواتفلاهل
فّشكتدقهبةهِبُشَلکو
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ِنايبلاَوفيلاقلاىِذىيْنَع

`نايبتلابزافناميلسنع

بيصخىلإنايفسنبانع

قتلاىڍاَهلانوُراهىلاْنَع

ققحخملاِنَسَحنياُهُدَس

ةلوَدلادعبَنيدلااتلىخُم

ةلوُهَسلاَولذَعْلالها

هلْهاَوِنامَرلاَكاَذىلَعىل

هضزاىفاَنبَرفئالخحىلَعَو

اوُمجَنسرفلاَنِع

هللاىفمهبُحمريتأ

هابشالانعلَجمهي

اتَبَرهِلَعىَلَصةهُلوقَو

ِنَعثتغَأمهئرْهُش
راسلاىفثرّطُسْمُهْرَيَس

ليلخيبانَعرفييآنع
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لوُسرلالاوسابعُنْباَو

لوُقلابذحأْمهلُجْنَع
اوذحَادقڌدَمحانَم

اوذهَتُجاَواوُدجليربجهبىئآ

.ليفارسانعذاليئاکيمنع

ىلئاسايذححظوفحلاحوللانع

ىلُعلابرنَعمالالاِكَّلَمنع
المكلادذاشرلاهللااَنَمهْلا

كالشآلاوقلخلاريحواجب

كالمىدهْلاوكاضرىلْبَه

'ةالصلاَوهللادمحبثٿ

تابخألاىوذَوىبنلالَع

نسحوهللادمحبةديصقلاوةبسنلاتحت

اتيبنوعبسؤانانثاانهاهيهوهنوع

مدمحماندّيسىلعهللاىلصو
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محرلانهحرلاهللامسب١

ملسوهبحصوهلاىلعودمحمانديسىلعهللاىلصو

ةيبهولاخويشضعبءامارکذ

نيمآمہتاکرببانعفنونيعمجامنعهللایضر

مدایبىلاٍََْعادمحمهيبنثعبروهدلافرصمورومالاربدمهللدمحلا

رفكنمةجحعطقوهبرمأابعدصفةفاكنيعللاسيلباناجلاىنبىلاوةفاك
مالسلاهيلعلاقومارحلاولالحلاوماكحالاوعئارشلانيبىتحةعتميملوهب

نيلاغلافيرحتونيلهاجلاليوأتنوفنيهلودعفلخلكنمملعلااذهلمحي
‹(یدعبنمنيدشارلاءافلخلاةنسوىتنسبمكيلع)لاقونيلطبملالاحتناو
رجاهلهيلعمتنأاملثمبذئمويكسهمتا)هلزالزةرثكونامزلارخاركذي:لاقو

یفمنارلاقو(ایردبنيعبسیوریومکنملبلاقفمہنماوناقفمکنمنیسم
هبرمأامرشعبهيفلماعلانامزقايسوكلاههبرمأامرشعلهيفكراتلانامز

نيدلااذهادبرمالسلاهيلعلاقكمهيلعلزالزلاةرثكلكدحاهبرمأىنعي(جان

هللالوسرايذئمويءابرغلانمواولاقءابرغللىبوطفادباكايرغدوعيسوايرغ
ببحنيحىتنسبكسمتملا)لاقَو٠(ىتمأداسفدنعمهسفنانوحلصينيذلالاق

هنيدىلعذئمويرباصلاواهنيدبكسمتملالاقَو‹(رافلادعبراكلاكابنعسانلا
نملجرىمدقتحتثعبت)ةنتفلاركذيمالسلاهيلعلاقَو(رمجلاىلعضباقلاك

ايكلآنمليقونوقتملامهىفايلواناالاىنمسيلوىنمهنامعزيىتيبلهأ
نيدلاىنعمىلعاذهبنيدلانیهجوىلعلالاو(ىقترابلكىلآلاقهللالوسر
ءاملعلازرفو(دمحملآلالودمحمةقدصلالحتالرلاقدقوبسدلاىنعمىلعلآو

مالسلاهيلعلاقوةقدصلامهلحتالنيذلامهوبلطملادبعىنبَومشاهىنب

نمعازنلامهوىلوريملوىدعبنمنوتأيموقىناوخاامناوىباحصامتناامنا)

نورهاظكلذىلعمهومهأواننمةوادعمهرضتالبرقلاىلعمهولئابقلا
نموهللالوحبميلالصيملمهنيدوميبهذمةلازابلطنمفهللارمأقيىتح

„» ۲۵



مكنولبلوژتىلاعتهللالاقاک‹(رثكاودشانينمؤملاىلعاهءالبفايندلاضرعبلط
لاقوهبمہيلتيياميفنيذلاركذيملو١٠٠(ةيآلا..عوجلاوفوخلانمءىشب
نينمۇؤملاىلعنيرفاكللهللالعجينلوالطمہیدیفمھرضیالمہنایف

اباذكنيثالثةعاسلالبقنارمالسلاهيلعلاقو«٠٠ىذاالاورضينلإ»لاقو

رورسلاوةرضتنلااناقلوريرطمقلامويلاكلذرشهللاانافك(ةوبنلاىعديمهلك

كلذمضاوةيبهولااشمنمهتيمستوهتفرعمىلاتلصوامضعبركذتدراف

هبحيامىلعكلذمامتهللالأساوراصتخاللابحةيمستلاىلعديزاالرصتخمىف

برغملانمو‹ونامرصقسلبارطنمةوعدلالهالزانمدودحناكلذوهاضريو

ةاضرملابلط.نالجراوةلبقلانمو.ونايرصقةيليقصرحبلانموونامو‹هتانز
اوبلطوهيلعانوضرحوكلذاولأسدقوانباحصابولققفاويالايرحتوهللا

نيعتساوهللاركذبأدباو‹نيقباسلانمنوكنلتاريخلاىلاانعرسافهيلاةعراسللا

هجرليلخوبالاقاکراثآألاباحصاهللاءاشنانحنوهضئارفءاداىلعهللا

مالسلاهيلعلوسرلانيبوىنيباموةحضاولاةقيقحلاىلعالامكتكرتامهللاوهللا

ةديبعوبالاقو٠سابعنبهللادبعوديزنبرباجوملسمةديبعوباةثالثالا
لبهانکلسلرادجلاانباوكلسولراثاباحصانحنهللاهجرىنوانجلاديمحلادبع

فوهلملاةئاغاوفوتحلامداصمونونسلاتابشوفويسلاتابلحانباوكلس

نبهللادبعلاقَو‹لجوزعهللاىضرسوبعلامويلابيكرتوسوفنلانيوهتو
باهولادبعمامالالاقَو‹راثآلابعيبرلاباحصاانبلغامناىراكنلاىرازفلاديز

دمحمواناالوللاقَو‹ةتازملاومأوةسوفنفويسبنيدلااذهماقامناهللاهر

دمحموبهذلابانانيملسملالامتيببرخنيغلزنببيو٠ىلرفيلاىلرجنبا

..ماعنالابنيفلزنباوٹثرحابیٹرجنب

٥۱0ةرقبلا)۱ا(

١١٠ءانلا(٢ر

١۱۱نارمعلا(۳ر
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ةسوفنخويشةي

قلحلاوناويدلاوملعلالها

مہيلعهللاةرذيمالتلاو

سورمعصفحوباو۽مسونبنابارذوبا۽لکردلهانملاصليلخوبا

نتلزيروسموباو۽نونجو¿مسونبديعسدمحموباو‹نکاسومانمحتفنب
٠یدهمو‹ىتيكوتلانتلزيايركزوباو‹فردلاىلموباوتيلصصتلهانم
قلاخلادبعو‹ىنازفلادانزنبمهاربانبقاحساوباو‹وغيولهانمجرفو
ريخانبهللادبعوباو۽سمادغنمنانافودمحمنازفنمديمحلادبعو

وباوینوانجلاديمحلادبعةديبعوباوزودنجوبينمانبابوقعيوباوفسويوباؤ

اطسرفنميلعلادبعنبفسويو‹نامطافيانمرفعجنبىسومرصاهم
۽اطسرفنملالمنبناریخناسحوياو‹نایاطسرفلاىیحيوباوناسحوباو

رايوفورعموبأولکردلهانمنيساياصوبأو‹اباکنمنسحلايلعوباو

٤نالیدبانمنسحلاوبأو..وغيونمسوطامنبنامیلسو.وغيونمداوجنب
نبسالفسراونوميمو.وغيونمنوميموباوريزولاوباونسادلجدمحموباو

٠نالیدبانمناميلسنبدمحمو‹وغيونمیدمحمنبسالفسراووهللادبع

دبعلماعدیعسنبامسوسنويوباو‹تریغدنتنمسايلاروصنموباةالولاو

نمجاردنبليکوو.‹رارطنقىلعحلفالماعسنويىلانبدعسوباهولا

حرتتلهانمفسوينبركبوباو‹ةصفقىلعباهولادبعلماعفلخيىب
دبعوثافننبفسويبوقعيوباوركبنبدمحموىلعمنبىسيعو‹ركبهنباو

ییحیوباونوقرزنبنامیلسووافسينبدعسو‹رارطنقلهانمنابامانبهللا

نبدمحمولولهسنبحلاصىلانبدمحمورزخنبیلعوزانرجنبایرکز

رصقنمنيتفونبدمحو‹نانسمنمءالؤه‹بويانبىحيورزخنبىلع

حڂاصنبدمحونيبشتنمرمعنبمحرلادبعوركبنبدمحمنبداوفليا

امہدمانبیسیعودیعسهدلووبويانبنتفلخیو‹نانسمنماصنبیحیو

Y۷.



نبمساقویحورنبیسومو.ننوبالصانمنامیمجسنبرصنونانسمنم
دمحانبقاحساودمانبلیعاماوزعملانبومحو٠نانسمنمامهمحرلادبع

.راجیمتلهانمدمحمونتاردسیونبایرکزوباودمانبفسوينبحونوباو

ںبیسومومالسنبباولوبامیمجسنبیسیعونتویالزالهانمیسومو

۸٢۲“



ةوعدلالهانمةتازمخويشةيمست

هنباومالكلالهانمديزيىسوموباو.باهولادبعلماعقرمزلاناري

ديعسحونوبامالكلالهانمىمجدلابوقعينبنالسيودمحمواو.مامض
ةديبعوباو٠ةسوفنلبجىلعرزخىلالماعنيملكتملانمىدوكطملاليغنزنب

۽نالجراوىلعرزجیبالماعینودملالاجدمحموباومالكلالهانمقشو

وباویدوکطملالالمنبمهارباريصبلاليعامساوباونيملكتملانمغيراو
رومرتنبيلع‹هذيمالتوىنيزكلادوبعو.مالكلالهانمىنايليلاةلودحزيزعلا
هنباوهوبامحرلادبعوروصتموباو.ىفودملافلخينبديعسحونوباو٠ىنودملا

هوخاوبوياهنباوایرکزنبیسومنارمعوباهیخانباوفسويونیرمزنبدهم
نيتلهانمیسانطفلانرديووباو‹روكذملاناريادمحموفسويؤمحرلادبع
ةماساريغاهلكةناهزنماربيياشملاتلاق؛ةناهزنمحوننبةماساو٠نالسي

هدلوومهاربابوقعيوباو٠قرمزلابوقعينبفسويبوقعيوباو؛اذه

ةفيلخونسحنبةفيلخو‹مامردسنبرباجو‹نيرمزنمريبجوباواصمهاربا

ةفيلخوىنرمزلامحرلادبعنبنتلصيونيرمز٠نمنارمعىلانببويانب

ديعسهدلوونوجروىلانبمالسلادبعوىدوكطملاحلفانبوهوتغروزاتنب
نورزخنبديعسوىنسكتلاهدلوونسادوكطممهارباوباوولجانمىناجرالا
نالسیودمحمیبانبانیتنبدیعسولامدمحمیبانبدمحمنبجاناسو٠ىمجدلا

یانبدوادرفلخنبنامیلسویمجدلاملسمنبدمحمهللادبعوباو٠ىمجدلا
فسوينبمهارباو۽تيلصنبنيزوتربوباودمحمو٠فسويهدلوولهس
نبڂحاصنبدوادوولسیوینبنمءالؤهقاحسانبمهارباهدلووقاحساو
ىنغلادبعهدلاووىنغلادبعنباروصنملاوروصتمىلا.نبمحرلادبعنبىدهم
هدلوویحینبةلاصمو.ىتازملاةيطعنبدمحموولجالهانمتشاموالهأنم
هللادبعوىنودملاىدبعنبانونكيو.ةراصمىنبنمسورعوباهدلوودواد
.ىنودملا

۔۲۲۹



.مصاعنبدہنوهرهصوباهولادبعلماعناومأنمىرمقلانبنوراج
نمالغيرزخوباودلخمنبديزيمساقلاوباوءباهولادبعلماعىوارغلا
وباو.نيردوسنبدمحموهدلونوراهونيردوسنبیسومنارمعوباو‹فاتلز

ناميلسوريخلانبنسکامو‹هدلونیزموباو‹دیعسنبیسیعنبرباصدوعسم

٤یدونبنومیمودمحمنبیسیعوباو‹ردينبدمحمو‹مالسلادبعنب

..نایسیوینبنممهلكءالؤهنوديزنبدوادو

ییحینبرکبوباولیصفادلوسنویوایرکزوهدلوایرکزوباوروسموباو
هدلونالسیوومساقنبرکبوبااصوباوسنوينبنامیلسو.هدلوایركزو

..نساریینبنممهلكءالؤهف‹دمحمونيسايهانباو
٤نساریینبنمءالؤهزرحمنبفسويوهدلوىیحيوسابعلاىلانبابوياو

دمانبریخاونیرغصمینبنمیوونبفسویهيخانباومهاربانبدیعسو

نمنيجريونبرمعهدلاوورمعنبدمحمولوفلفىيدمحمدلوودمحمهدلوو

نهرلادبعو.ةنالوتىنبنمیحیىلانبییحیومسمرامعوباو‹رومزیتب

نساجنایینبنمءالؤهبوقعينبىلاوملانبمعنلاوزعملانبليعامساوهللاعمنب
دمححوهدلاومالسوباومالسیانباهللادبعونوراهنببوقعينبهللادبعو

وباوحوتفنبدوادوینیجردلایسومنبفسویومهارباهدلاوومهاربانب
اوراکینبنمرتيدمحم.وباوحوتفنبفسويوبوقعينبىسومنبحوتفلا
دبعوناجرنبتخفسیدابوبافنشکیونباماو‹تنالغاویبنمءالؤهو
رتوبنبناميلسوهللادبعنبناميلسومساقلاوباهوخاونارمعنبمالسلا

‹هللاعمنبريغملاو‹ةوارغمةخيشمنمءالؤهبوبحموبوقعيومهارباو

ءالؤهفیینبهللادبعودوادوىيهادلووىسيعوهللادبعنبناميمجسو

نيساينبدمصلادبعوحلاصنولعيوباهولادبعلماعهانمو‹نتوريىنبنم

ءالؤهديعسنبناميمجسوحوننبیسومویالعمستیتو٤یسومنببوقعيو

بوقعيدلوفسويوهدلوبوقعيونوراهنبمالسلادبعو‹نيواصىنبنم

. ۳



ینبنمبوقعیونسايتاينبییحيو‹ىلومتيس.ینبنممهومساقلانبىنينحو

نبدمحمو۽نساجفعینبنملوکنیو.ةمغرونمناميلسنبدمحو‹نتيتس

نوهلسنبفسويبوقعيوباو.ةوازفنىلعباهولادبعلماعىرزخلاقاحسا
هللادبعوفسويىلانبادوادو‹نوينربلابوقعيبويادلوو‹«بوياهدلوو
ىلمنلارمعوباو٠ىرفغلاليعاماوباوديمحلادبعو‹نجاروىنبنمدمحمنب

ىنويدملافسوينبىسيعوىتمللانورزخو‹ىتنللادمحمنبهللادبعدمحموباو
ةفيلخنبناثعوىرتيسملاةفيلخوىنويدملادمانبىسيعو‹هدلاوفسويو

دبعو‹ريصنىنبنمباهولادبعو‹ناميمجسانباهللادبعوهللادبعوىنغراملا

یسیعنبیالغنسو«یسیعنبنیروغبتو«رومزینبنمنیدوناوینبنمهللا

نبفلخيو‹نيندازنبنمییحينبليعامساوحلفانسحلاوباو‹نايطوشلللا
.نساغدامینبنمءالؤهلكدوبعومحرلادبعوديعسهادلووايركز

كلمانبلوكنيو‹هدلواًيركزوهدلودمحموفسوينبساروزنىسيعوباو

سیرداولاباسنبسنویوزوردجوباومسونبیسیعو‹یسومینبنمءالؤه

ءالؤهنسحلانبنوميموبوقعيوترازتو‹ةيشاوىنبنمءالؤهفليوطلانب

هوخامهارباوهدلوبویاوایرکزهدلووایرکزیبانبلیعاماو.ةنورازتنم
٤نایبیعنمءالؤهنسحلانبهللادبعوحلفانبدبعموليعامساوقاحساهدلوو

نبسنوينبمساقلاوباوليوطلانبلوكنيوةزمحهدلووىيىلانبلدعو
نبڂاصوحلاصنبیدهموديمحلادبعونمحرلادبعوبوقعيهدلوونيجزو

نامیلسویرزینبنارمعوىلعنبىلعو‹ليلوىنبنمءالؤههدلاووايركز

دبعودمحمنبناسولیومهارباهنباورکبیبانبییحیوىلعنبیسومویسومنب

..نیرجايینبنموجنبهللادبعو‹ونبنبهللا
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ةراوهنمنيملسملاخويشةيمست
مكحو.امنعهللاىضرباطخلاىلادعبعافدلاماماىزوزلملامتاح.وبا

نبروزمو35بحاصدوههدلووباهولادبعنبحلفایضاقیراوها

دمحمو٠نيمحيونبىبحيو‹ريماللانبهللاهمرباهولادبعلماعىراوهلانارمع

تنبلیسیتهتدلاووميركلادبعنبمالسلادبعوحوننبمهاربانبىسيعنبا

لهانممهاربایبانبريدينبليعامساو۽ىسيعنبدمحمجوزركبنبدمحم
هدلوونایرمينبنونجو٠.قتاردسلامصاعفةتاردساماو‹مهاربأوثيدحلا

یدانصو«تسربتلهانمرصاهمسادرموباو«یحییبانبنوراهودمام

سنوينبیو٠فرطلابفورعملانسكاسنببوقعيفسويوباو٠دمحمنب
حونودانمنبمهاربانبفسویو٠یکاطلامهاربانبفسویوایرکزوباو
حونو٠ترایغاتلهانمزعلاو۽بيبحىلانبسانلاديسو‹ناورمىلانبا
قتاردسلادامحوةرطنمىسيعنبدمحمنبهللادبعو‹نوميمنبدمحمنب

هللادبعوباویوازنبدلویساملجلالوفلفوسانودنبرسيوو‹ةرطنم
دمحمیبانبهللادبعو‹هدلوبوبحمو,نالجراوىفماكحالاماماوهوىوازنب
.ىكاطلا

هتوانتخويشةيمستر

هدلودمحموهدلوورمعوباو‹ىسمادغلاراردنبليعامابينماوبا

نباةيرذنمءالؤهبويانبناميلسو٠ىلعنبليعاماو.دمحمدلوبوياو

لیعامسادلوولیعامسافسویدلوو‹دمحمنبفسويو‹نايطشنممهوورمع
.الغیاتنمءالؤهرامعوبابوقعيىلادلوو٠بوقعيوبا

نباوحنبهللادبعوكسانملانبحونو‹ؤلؤللانبلدعوؤلؤللانبوجو
..ۇلۇؤللا

- ۳۲.



ةتاولخخويشةيمست

فسوينبلايمو‹اہیحاونوترسىلعباهولادبعلماعورمعنبمالس
نببوياو.روكذملامساقلاوباو‹ةتافنترحوةوازفنىلعحلفالماع
مهةراوهمهفتفزنزاماونتصفانبییحیوهللادبعنبسايلاو.تفولاتت
اماو:‹نتفلخيونساذوكطمو.نالسيوهدلووبوقعيوبا.مهخويشفةيالو
نبليسوباطخلاوباوسباقىلعباهولادبعلماعةفطقنبةملسف:ةغاوز

سورعو۽یرسینببویاو٠حمسلانبیسیعیسوموباوبوياوباو٤نینتس

یحیہدلوولیصفنبایرکزوهدلوفلخوفلخنبديزيو9هللادبعنب

ىفاوو٠یغاوزلانيزوتريخلاوباو.ىغاوزلاركبوباومساقلاوىغاوزلاايركزو

..رامعنبريبجورامعنبا

هدلوقاحساو.اجرنبقاحساوباو.نالفساودوادوباف:ةلبقاماو

.دمحمنبنارمعو

دبعلماعهدلوحمسلاو٠حمسلانبىلعلادبعباطخلاوباف:برعلااما

نايسلبارطالارابجلادبعوثراحلاو‹نحياريفاعمنمامثوةسوفنلبجىلعباهولا
رخألاوماكحالاماماامشدحاةرفعىلومرخآلاوتيحتىلومامهدحانالوم

.هيضاف

..یلولینبیسیعومہيلعباهولادبعلماعرازقعف:رمدونبامأو
..ىبجادنزلاباطخلاوباف:ةجادنزاماو

هدلوودولوملاخویشلاف.مہنممهةتازمىفمهركذاناتیسنف:نترمزیاماو
..محرلادبعهدلووريديتو‹دمحمهدلوودمحمنبةيطعو.ديعس
نمحرلادبعمہنممهةتانزىفمهركذاناتيسندقف:بعصمونباماو

..ءاهقفءاملعمهلكءالؤهفدوعسمو‹دانمنبامهارباو.قركلا

نباىلعلادبعباطخلاوباف:ةديبعىلانعملعللةلمحلاةسمخلاااو

نبليعامسابيلاوباو٠ىناردسلامصاعوتسرنبنهحرلادبعو٠.حمسلا
..ىلبقلادوادوباو‹یسمادغلارارد
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نمومهلبقءاجومهلبقملعتوةديبعىلاىلامهقبسدقفريطغمنبااماو
ضعبهيفدجرامعىلالرصتخلادصقيلفمنمدحاولكنامزفرعينادارا

هیلعفاہیلعفقينادارأنمفاہبءاضتسيمراكموبقانممهنمدحاولكلوهدارم

هبحاصونامیلسنبمهاربالهسیباباتکوعیبرلایباباتکبوايركزیباباتکب

تاملسملاونيملسملاعيمجىلعوانيلعهللاةمحرمهاربانبلاصحونىلاباتكو
..جيركلاىبنلادمحمانيبنىلعمالسلاوةالصلاونيعحا

نيلاعلابرهللدمحلاو

ملسودمحمانديسىلعهللاىلصو

.٢٤۳



ميحرلانمحرلاهللامسي
ملسوهلاودمحمانديسىلعهللاىلصو

لبجلادهاشمةيمست

.تلالقوفىلصمنودصقيو‹نايفسنبىحيانمعلنيجيتىلصماهوا

تغیتیفامسیتیفیقاردسلامصاعیلصمو‹هدجسموريناىفرماعیباىلصمو
هنمبرغملاةيحاندجسملاءاذحتليامتىفنوبلغىباىلصمو.ةربقملاءاذح

تربانناتیرولونیزیداویفیغتیروو‹یلطرهملانامدامىلصمنودصقيو
ىلسنتوناتراغو٠تمرغتدجسمنودصقيونيواغنىريغتونيتولانتراغو
وابکنانیودجسمتىلصموىداولاطسوىفىلصمو٠تميلجىفىحماىلصمو
دعسدجسمو‹اطسرفيفةثالثو|سادرمىلالدهاشمةعبسو.اطسرفةسينكو

یفدهاشمةعبسو٠.بيصخدمحمىلادجسمنودصقيوصمصغمتىفسنوينب

نودصقيوېسيایمعدجسمو‹ترزنزوتدجسمتیاشولغیفو.نیزمتت
یبالصمو.ةعبسسناينبدمامدهاشمونافنفاىلصمو‹نامرغاراجدجسم

صمصغیفدهاشمةعبسواطسرفىداوىفتلامتىف‹یلصمورارصتىفرماع

ءاذحىذلاىلصمسورشىفو‹ةريزجلاةسينكوهراغوليلخىباىلصمنودصقيو
قوفىذلاةيشلاىلصموةرخصلاقوفىلصمو‹بتنابرجاىلصمو٠جسوعلا

وغيوىفماملجادجسمونتیلیستةرخصواجسنىلصمونالغاودالوارسج
٠تفوتدجسموةلازغىلصمووغيوىفنابادجسمولشردنانينوتدجسمو
ىلاىلصموفوسفغلاركبىلاىلصموةروطغبةسينكوةلاقبىداوىفةرخصو

ىبالىلصمونيطبنتتةسينكورصاهمىلالدجاسمةثالثوحرديوىجدلاناغع
غوزىلصموناليبسحنىجيتونالدبامادقنانيمرغأةسينكوىنالدبالانسحلا

مفیفیلصمنودصقيولاطيجايفنوميميلاىلصمونكولصمىلصموناجرن
ىلصمنودصقيوادزمتةسينكوتيكوتراغوىرنالاناميلسىلاىلصمو‹هراغ
ديمحلادبعةديبعىبالدهاشمةعبسوقنروغزملاديزىبالةعبسوربقلادنعجزنتىف

ردابنليقوردامنرغرغوةتارسمدجسموةباغلاىفنيزوتىمعىلصموىنوانجلا
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ىلصموهللادبعىنبرادونايحونرغرغىلصمونيويلتىلصمونيمركتىلصمو
ىفیغاوزلاریخلاباللصمولابیحیباللصموةداعسىلاليقوةداعسنبا

تیدراتیفنرقمریروایلصمویفشایفرهاطیمعیلصمولادیتدجسموردم
ءانعشلاىبالدهاشمةثالثوتيكوتةسينكو‹اضيانيجوتىلصمنودصقيو

دجسموتمدجتىلصمو٠تورزتىلصمنودصقيوتطولبجتىلصموققوتسللا
جايدلادجسمنودصقيوفرداىلصمنودصقيوقاحساىلاىلصمونراشا

نريبدالصمنودصقيونسادوكطمىفنيمرغتمادقديمحلادبعىلصمنودصقيو
نودصقيوديزماىلصمورصقلاتحتىلصمورصقلاىلصمونونجىمعىلصمو
تراحدجسمنودصقيومسنةسينكوتزيلجدجسمنودصقيوىداولاةرخص

یلصمنودصقیونليبسمنتریرونوتریرنونیفنيدلجماىلصمونساكنایب
یلعودمحماندیسىلعهللالصونيعمجاهيلعهللاةمحرمتاحىياريقءاذح
..ملسوهبحصوهلا

ایرکزنبدمحمانمعطخنمینارولارمعانمعطخنمیپتنالصالاىفلاق
همزتلمةمذىلعباهولاكلملاةناعابباطتسملاباتكلااذهىبتنادق..ىنورابلا

ىسوفنلاىنورابلافسوينبدمحمخيشلاةرضحهبرلريقفلاهبنذنارفغىجارلا
نبنامیلسجاحلاهکیرشةرضحنمهبلطيلفهليصحتىفةبغرهلنمو.هاكرشو
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يهةحيحصلاةرابعلاو..قيلعت٢٣۳صلوألاءزجلانمتارابعلاضعبتطقس
نرفلاءاملعنميرئازجلاينالجراولامهاربانبفسويبوقعيوبأةمالعلامامالاوه»
٠يملعلاقيقحتلايفاديعباوأشعطقو.ملعلايفاميظعانأشغلب.يرجحلاسداسلا

ريسفتلاوناهربلاوليلدلاباتكوفاصنالاولدعلادباتكاهتمةديدعتافلؤمهل

بوقعيوبامامالاربتعيو.ةقيمعلاةيملعلاةميقلاتاذبتكلانماهريغو..«ريبكلا

يفكلذركذدقو.ةيقيرفالاةراقلايفءاوتسالاطخنيفشتكملالئاوانمينالجراولا

ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوهتعبطيذلاءناهربلاوليلدلا»مقلاهباتكنميناثلادلجلا
..نامغةنطلسب
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۱۴۴ينسغداملافلخينبديعس

۱۳۴اينسغداملاايركزنبفلخي

"£



٤۱۳يسابعلانسکوزرينبیسیعنبیجب

۱Ê,ىليليولانيخرونبسنويمساقلاوبا

,VOeeeیمساقلايلانببوقعي

۱۵يغاوزلاسومکدمحم.وبا

۹ينالغاولابوقعينبهللادبعدمحموبا

۱۳۹a.aeانیردسنبیسومنارمعوبا

۷نارمعيلانبنوراه

۸رماتنبدمحمهللادبعوبا

۹٣۱نيردسنبدمحمهللادبعوبا

۱۹یحیهنباوريخلانبدمحمهللادبعوبا

۱۳یحیوباهدلووهللادبعوباهنباوفسوينبسارورن

LEبلاس

۱۴ربحنبيلعنسحلاوبا

N۴ربجمنبیسیعیسوموبا

۴۴جرعالاىلسيودمحموبا

۴نتفلخيديعسوبا

,Eاقاحسانبنوحلف

۱۴۵ریشبنبیحیایرکزوبا

۱۴يلعنبنونج

۱۴ورمعنبمحرلادبع

۱۴۵دمانبلیعامسارهاطوبا

۴6شابابنبايسوفنلادمحمهللادبعوبا
۱۳۵يوازفنلايلعنبليعامسارهاطوبا

۱۳۹,eاينيودصلااصنبولعياصوبا

۱۳۷aaينيراصلاديعسنبناميمجس

۴يتنورايلاهللادبعنبناميمجس



۱۴۷نامیمجسنبرصن

۳۸يريصنلاناميمجسنبهللادبع

۴۸نامیمجسنبهللاديبع

N۴۸.نبیسیعیسوموبا eeeEES

۴۸رارزنبفسويبوقعيوبا

۱۳۹.اراوزدمحمنبیسومنارمعوبا

۴۹يسانطفلاركاشنبناميلسعيبرلاوبا

£ee,eلاميت.نببوقعينبفسويبوقعي.وبا

£,eافسوينبسابعلاوبا

٤۱ایرکزنبیسومنارمعوبا

٤۱نارمعنبفسويبوقعيوبا

٤۱aنارمعيبانببويا

رنارمعيلانببويانبةفيلخ

١٤۱انارمعيباوخأمحرلادبع

AESایرکزيلانبليعامسارهاطوبا

,6۴eمایرکزوبا

Eلیعامسانبمهاربا

۱6۴ليعامسانبدمحمهللادبعوبا

رليعامسانبیسومنارمعوبا

۴٤۱ليعامسانبفسويبوقعيوبا

۴٤۱مهاربانبقاحساةزمحوبا

,EEeenاaيغاوزلارامع

1eا...رامعنبدیعس

,EEاراجننبنوميم

.EEاهللادبعيلانببوبحمنايفسؤبا

E٤ينودملاهللادبع

٢٥٢.



£۱يغاوزلاسورمعصفحوبا

66ةلودحنبزعلاوبا

LIEرتيدمحموبا

6ينيلسيولافسوينبمهارباقاحساوبا
۱مهاربانبقاحسامهارباوبا

Êقاحسانبمهاربا

RESبيبحيلانبزعملا

6يغاوزلاراكبنبدمحمهللادبعوبا

۲Uیلسونارمعوبا

۷ىلسو

۷٤۱دمحمنبفسويبوقعيوبا

ريتوانتلادمحمنبفسويبوقعيوبا

E۸حلفانبوج

۸٤۱قاطلانبمهاربانبفسويبوقعيوبا

۱6۹يتاوللاهللادبعنبسايلا

REEحوتفنبفسويبوقعيوبا

۱6۹سورعوباهنباوةلاصمنبدوادناميلموبا

6ينينحهقخروبا

0ااجرنبقاحساوبامهاربا

LESSمهاريانبقاحسا

LOاجرنبقاحسانبمهارباقاحساوبا

۵یسیعنبلوکنیويجادنزلایوکصم

۱۵فلخينبنسادمسمالسلادبعوبا

۱6يدوکطملاحلفانبیدو

۵۷نیدوناونبهللادبعدمحموبا

۱O۴زعملانبوج

٢٢۲.



۱۴يلعنبیسومنارمعوبا

۴يلعيلانبيلعنسحلاوبا

۴....يمجدلانسادوكصممهارباوبا

۴نسادوکصممهاربا

6Êيفوسلاليوطلانبسيردا

LSSزيزعلادبعسرافوبا

۱6هاربانبیحیلهسوبا

8لهسيبانبدواد

AWSنيواينبیسیعیسوموبا

AESيتاردسلادمحمنبهللادبعدمحموبا

6يتاردسلادمحمللادبعوبا

۱۵۷تامارکلاضعبهيفركذالصف

۵۷ناريخنبدمارفعجويا

N۷ىنسجنايلا

۵۷جاجانبنامیلسعيبرلاوبا

ايترايغاتلانونلاوذ

O۸يلارجايلا

O۸لامرلابنكاسلاافيض

O۸ءالارجحيذلا

۹ببیبحوبا

۱۵4ۇلۇؤللانبلدع

RESۇلۇللانبوج

۱۹ليغنزنبیسومنارمعوبا

RSEتنیسوتنبهللادبعدمحموبا

۱۹نيغرسنبٽونج

١۱۹eنبدمحمهللادبعوبا

٧٤



۹aفولخنبكلمادبع“

١۹:.............يسوفنلاقداصلادوادناميلسوبا

BE..يسوفنلاقداصلادوادناميلسوبا

١۱۹.eاقداصلاحلاص

۹TEESلدعنبورمعصفحوبا

۹۴يفردلاردينبدمحمبوقعيوبا

یادمحمنباص

Raيتاردسلانوميمنبدمحمنبحون

۱۴يسجنايلايلولانبمعنلا

۴يلولانبفسويبوقعيوبا

Eينساغداملاحلفانسحلاوبا

6e,eeنسحلانبهللادبع

Êيسلبارطألادوعسم

6صوکرییسیعیسوموبا

۱Êaايرکزيلانبحلفا

RESرديهنباونسادلج

طایهللاةيطعسنوي

۵انساردی

هاجارووووووعبسجاحلا

REEحرفمنبةيطع
۹١۱۹.ايلعنبدمحمهللادبعوبا

د٦یروصنميلانبمحرلادبع.

۱Vea,eمحرلادبعنببويا

۱۷,e,aاروصنموبا

RSEتنلنبهللادبعدمحموبا

۱۹Vليلخنببوقعيفسويوبا e.e

۔۸٢۲



۱۹۷لدجحانبنومیم

N۷نيرمزنبناميلسعيبرلاوبا

۹۷نسکوصرينبفسويبوقعيوبا

۸aملسمنبدمحمهللادبعوبا

N۸مهاربانبیسیعیسوموبا

۹۸یسیعنبدمحمهللادبعوبا

۸نونجنبمهارباقاحساوبا
۱۸حلفانبحلاصحونوبا

۱۹4يسوفنلایسیعنبیسیعیسوموبا

۹مهاريانباصحونوبا
يامهاربانباصحونؤبا

۱۹ايلعنبٺارمع

۱۹۹حونوياوينيمجوتلامساقلاوبا

۱۹لاباسنبسنوي

ےلحوتفلابا

۷فسوينبیسیعیسوموبا

NVتغاروزاتنبهفیلخ

.Veابويانبیحیایرکزوبا

۱۷دمحمنبجاناس

۱Vاانيتنبديعسناڅعوبا

N۷هاربااحساوبا

۷eدماخيشلانبدمحمهللادبعوبا

یییحینبلیعامسایحیوبا

۱Vبويانبنامیلسعيبرلاوبا

NVحؤتفلانبوانجنبزعللا

V۴ee.Aدمحمنبناميلسعيبرلاوبا

۔۹٢۲.



V۴رهوينبناميلسعيبرلاوبا

,VEانوراهنبیسومنارمعويا

یاحتفلاوبا

VEنارمعوباهنباويلعيلانبيلعوبا

VEدوعسمويا

۱Vينيواصلانسکوصرم

۵وووزيزعلادبعنبحلفا

ونادمحنبیسیعیسوموبا

۱.اينيزكلانهحرلادبع

هےارمهارباوباهدلاوومهارباقاحساوبا

یينايسولارزخنبيلعنسحلاوبا

۱۷۹,eايلعنبدمحمهللادبعوبا

۱۷۷نالسیونبدوادنامیلسوبا

۱۷۷بينانسملايسوفنلازيزعب

۱۷۷لهسنبيلعنسحلاوبا

٣حلاصيبانبهللادبعوبا

۷۷ينالغاولادمحمنبمهارباقاحساوبا

NAEيلالغاولامهاربانبدمحم

VAفلخهنباويغاوزلافلخينبديزي

۱V۸,Aيغاوزلارامعنبيفاودمحموبا

V۸eeaيلوانجلاریخلايلانبیحیایرکزوبا

۱Vنوراهنبدوادناميلسوبا

۸دححانبفولانبوقعيوبا

۸ايلودجملاهللادبعدمحموبا
۸عيبرلايلانبنوراه

۸۹يلورابلامهاربانبیحیایرکزوبا



۸ایرکزيبانبدمحمهللادبعوبا

N۸ایرکزيبانبروصنموبا

NAمهاربانبايرکزیحیوبا

LEنوراهنبناميلسعيبرلاوبا

,۸Yeeeنيکربنبدمحموىصينكدتلادمحمهللادبعوبا

NAÊةياكح

LLنتلصينبیحیايرکزوبا

۸Eدوکصمنبهللادبع

۸Oيللمالافسويوباشيلدجو

۱۸۵هللادبعنبدمحمنبهللادبعدمحموبا

N۸يلوانجلایحینبقیفوتیحیوبا

NAVيلوانجلایسیعوبا

AYينابرالافسويوبا

۸Vيلورابلامهاربانبايرکزیحیوبا

۸يروطغبلادمحمنبنيرقم

۸۹ننجينبهللادبعدمحموبا

۸يفاشولملاحوننبحتفرصنوبا

۹شیلدجونبیحیایرکزوبا

۱۹يناطسرفلافلخي

۱۹نيجيهوخاوحوننبديعس

۱۹۱يوراجلایحیایرکزوبا

۱۹زعلاوباهوخأوناميلسنبیسیعیسوموبا

۱۹يجازالامالسلادبع

۱۹يلرفيلارسورمع

۱۹يوطاعفلاديعسناثعوبا

۱۹يلرفيلاحلاصنبمالسلادبع

Yo)



۱۹۴ينرفيلانمحرلادبعنبایرکزیحیوبا

۹۳.....یسمرطلایسیعنبیسیعیسوموبا

۱۹۴زعلايبانبیحیايرکزوبا

۱۹6یيلانبیحیایرکزوبا

۱۹Êيجازالابوقعيوبا

۱۹یحیيلانبهارباانبا

LLيجازالانساردي

۱۹6يتياشولمتاسنويةاجنلاوبا

۱۹6يلاطیحلایسومنبليعامارهاطوبا

۹۸يخامشلارماعنكاسوبا

EWSeaينرجلاشيعياقبلاوبا

W0ينالدبالایسیعنبایرکزیحیوبا

WOعيمجنبرمعصفحوبا

Yaيخامشلارماعنبیسومنارمعوبا

Weeيخامشلایسومنبعيبرلاوباناميلس

ايلاطيجلابويا

.Yeaeنايلاطيجلادمحمهللادبعوباوهللادبعدمحموبا

Veفسوييلانبیسومنارمعوبا

Yaاایرکزنبیحیایرکزوبا

Êينواسرملامزاحنبحون

VOمهارباخيشلانبهللادبعوبا

یايخامشلادحاولادبعنبهللادبعدمحموبا

Aمهاربانبمساقلاوبالضفلاوبا

AEيلاجفتلادمحمهللادبعوبا

قیمناٿعيبانبهللادبعدمحموبا

یييرجلادمحمهللادبعوبا

۔٢٢.



VWيشكيودسلاديعسناثعوبا

VNنيملسملانيدةبسنيفةلاسر

YAنيدلاةبسنيفةيرعشةديصق

,VYeeةيبهولاخويشضعبءامساركذيفةلاسر

WVةسوفنخؤيشةيمست

Y۹.هتازمخويشةيمست

AEهتانزخویشةيمست

WWWهراوهنمنيملسملاخويشةيمست

۴هتاولخويشةيمست

۴Oلبجلادهاشمةيمستيفةلاسر

۴Vهيبنت

۸Aتسرهف

۔۳٢


