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ةجرت350.1174

صتخملابحاصناتسازبليلخهينجلاةمالعلاK4ار

جابيدلاةلمكتباتكنمتلفنيهو/یو

يكبننلاابابمحاخيشلل(هل

ةزوملاوبايمربيفبيعشنبیسومنبقاحسانباليلخوه

ءاوللماحةماقملاةجحلاةوجفلالماعلاةمالعلامامالانيدلاءايض

منجنمهنالاقوجابيجلايفهتووهتفرهچمهبهذملا

نيباعماجايندلالهأنعابفنماقفنممهيزيتيةروصنملا

اثيدحواهفجيغيةهافلابهترضحملعللارشانعلاوملعلا

اعتممااتساهنيووهلضبىلعاقحاهئامعرودصزمةيبعو

چدضابنونجلاهاگراشمثعبلاهينجنهذلايفاقفیفحتاو

بجاحلانبایلعنسحخیشهلهبهللاعبنلفنلاعمهبهوم

يالخلانعةروهشملايفصتخموهليصحتىلعسانلاىلع

میباغتوكسانمهلوةبلغلاهسربزاجنإلاغيلبعماقجةيثكهعويب

ومجحنبالاقوهیهتناةلیجہصافمورواجوجةريجم

يجبشلازعلوصالوةيبرعلاةحاويجاهلاعبعزباخمعمسرملا

مثةعاجهبجتحتةرعبلاغتشالايفعشويونملاىلعهغجلاو

اهينابيجعانينحينجلايزهيغيملويتجاوةينوخيشلابیسیو

عممالسلاعبعنبانمهافتنأتاولجتسچبجاحلانباحرش

يماحملاناونعىلعرصتخمهنولاكشالاحاضياولاوفألاوع

مزالبايهنحهوبأناكولوصألابهيلعىلعهبچونملاةيرقو

چونملا



ريغنمتعمسفوزهمنبامامإلالاقواكلاممرلولغشبيونملا

ةياغلاىلاملعلاوامهتجمحالصلاونيدلالهانمهنامحاو

بعلتعولضلامعباريسبنامزالاتافوألاضعبيفمانيالىتح

ةسردمربكاةيفوخيشلابیسردبتكلاوةعلاطملاةهجنمةحارجلا

يننحوةيوجلاىلعاقزترماهعبتترقأييافوةريبومه

نيعستلاةشعچهبعمتجاهناعستتلارصانلاققحملاةمالعلا

یبتحاولاقورمعلانمةيردنكسالاصالختسالمنلاعمرانزيح

قاحلازيمتلايصوةمغلاوبصلاوبجاحلانبالوغبمهب

بجاحلانبایلعزيلحيشهلوویمتنابهشالاهالحهب

ىلعاهعملوفنلاهيفونعيهنيوفنسحلوبقلابسانلاهاقلتةرابم

ىلعايشتيأروهتناكمبهملعلهناعاومالسلادبعنبالفن

لصوبيذهتلاحشهلوتلفویمتناهلهناليفةصالخلا

تينريملوةنسنيرشعيفهنايخيزاغنبالافللهيب

زمبهلزنمىلابهخبهلزنمبیبنكهنيئلمهخويشضعبزاوصم

نوفنيسانلاهبفلعهسجنبںینجمرعبليلخءاجهيفني

جلخمالعتساجليلخنيفانهنملافجخيشلاءاجهنمنوبجعتيو

انيشتعمسوهههوةكربلانجةفعاصةينبهلاعمج

تفاوهعشاكبةنيتممحلعيببسلاخابطبمهنالوقييروغلا

خابطلاهلئسمزايتفباغوتلفوىهتناهيديىلعباتو

یاپهنارتخدوهنامارکنمےچونملاةچرتوخيشلااهركواهنا

سانلاىلعمفوهيلعىلصنملكلوےنهللاريغلافجهقوممعب

بيغلامذبچاوحتفاىتحابرغواقرشصتخموهيضوتىلع

عاراصفراصبةفجرصتخملاىلعتفولااذهيفشكارموساجک



وهوةنويلانعالضببجاحلانبابایندعمارتنأفةلاسرلاعم

اماهترثكىلعهحورشنمسيلجهيضوتاماوملعلاسوردلیلع

نبامامانمبهذملاةاقحاهيلعمهعارصناالوهنمعجناوم

هصتخمىلعسانلاعضووهتمامایلعهبیبكوعيغوةجع

عمجمهسبمهعمثيمروةيشاحوحرشزیبامزیتسنمرثكا

راصتخابمهعمثحعمهحارشنمةشعزمعيزامالكةربز

ںہکولثيحباهيلعلوفنلارينتوهناموصعموهنافوطنمريغتو

يواشلاميهارباهينجلاازجهنميطعاواباغهيغىلاجتحتمل

مهتعيرابهببابهفجلاةمدخعمشكارمءامغبربكاوهو

اضياتبتكوهباعلانيبهنساحمىلعينثيوهسیروتوهيلع

زالاتلخدوينابمنعنمهتالكشمنمريثكىلعاتکنوتاريرحت

تاهمنایبےنلیلخلاتلازنماهتبههيلعةيشاحعضوو

هاهبعبنوعضونسحأىلعاهلامكایلاعتهللارسيليلخ

ةنسهنعهللايضرفوژرزلافامىلعىلاعتهللاهچرهونو

چاعيالانيدلارصانيضاقلاينبحافوزعمنبالاقونيعستوعست

لوألاعيبررشعتلانيتوتهناهصتخمةاقحوهباجازمناكو

هنایحوهصتخمنمصخاهنآهناوةيأعبسونيعبسوتسماع

هباهاهعمجةروسمقارواچمجوهيباموطفبحاكنلاىلا

اوهلبقامخااذهلعلوههىمتنالمکمصخامهوو

نمهبخزالةيايعبسونيتسوعبسةنسهناجولامجزاهک

هعمعزانتينوهرلايشلانأنإاضياريغاهووهبام

ينوهرلاهاجووماياععبينوهرلاجوتبليلخهيلعادجهلئسمچ

هنعامىلعتالتوانوحرفنبانافامىلعنيعبسوسخهنس

نب



ضعبزعركعيعيغبمهانيشعمسوهلعاهللاوجزبا

میهتناةنسنيرشعواجینهمتخمیيثأتچیفبهناخويشلا

هناونيعبرأوعستةنستامهنافونهلاهخيشةجهنچیکعفو

وهؤاغبزکعالوةقانهجعمينعيةلاسرلاينعيالةينيح

یبونيونيسحلامعبهبلغشينأالإخنإةروكذلاهيلاهجيلأت

صتخمتأرفمفوهملعایلاعتهللاونيعبسویبنمعب

ةمالعىلعريغتوفیفقوثحعميريغةءارفويناهارفهتفخو

يهويملاويمیسينزاجاوروكذملاانخيشهففعوهتفو

انیش،افوهنبعمتقولاةكربهيزعهارفوهوهتازاجا

مامالانعايوجيعسزبمجاهينجلاىلعوهدلاوىلعروكذملا

یغملانامثعخيشلازعوهواباهزبعميجيس

يهاسبلاسهنلازعيروهنسلارونلازع

لیلحةيمالتنم

ومجلاهللو



هفملارصتخملا

نسنازبلاممامالابهذمىلع

يحرلانمحرلاهللامسب

یوغملاورمعلاةلهههاخرسكنملاهبرةجردفضلاعبعلالوقي

،هنعهللالجعةجتانلابوقعينبقاحسانبلیلخ

نمانالوأامىلعهتركشلاودقنلانمديازتامیجاويامجهللامهملا

هلأسفوهسجنىلعيننأامكوههيلعءانثيصحأالمركلاولضعلا

هسمروناسنالانولحراحولاوحألاعيمجيفةناعالاويطللا

ممألارئاسلثوعبملامجعلاوبرعلاعبسمجمىلعمالسلاوةالصلاو

لضفاهنمأوهنيدوهجاوزاوهباهاوهلآىلعوهيلعهللاىلص

انبخلسوفيجوتلاملاعممهلويلهللانابأةعاجينلأسحفبمعبوممألا

هللاهچرسنانبحلاممامإلابهذمىلعارصتخمويهعهنامهبو

اريشمةراختسالامعبمهلاؤسبجأبىونجلاهباهانبمیلاعت

رايتخالابواهيهجواهيحراشبالتخایلالوأبوةنودمللاهيعب

هسجنوهرايتخالجلوجلعجلاةغيصبناكنانكاليمخلا

طلخكسنوينبالعجهتلابويالخلانمهرايتخالطلخبمسالابو

يالخلفيحوالوكيرزاهروفلابوطلخكدشرنبالزومغلاو

جلوبداوفاوانيلوفركونيحوريهشتلايفيالتخالاطلخب

ميهاجملانمربتعأوةصوصنمةبهراىلععيبلايفميدقلامدعل

یيغاعبشنأىلانسساوابرشأوهلغجهرشلاعومجم

نيغلا



وزیخأتملامهتلامهتلابوهمفتساوااخهصمهتمقفزيولا

ناراسأةللاوةيصخمیالخیلاولبونيمهفتنملاقنمدعلوارفنلا

هللاوهنمءيشےپیعسواهلصحواهارفواهبتكنمهبعبني

بابلألايوخترذتعأمثيعلاولوفلاوانفقويونيزلانمانصعي

عوشخاوعضتلاناسلبلأسأوباتكلااذهوعفاولاريصفتلانم

ناكاهباوصلاواضرلانيعبرظنينأعوضخلاوللذتلاباطخو

تاوبعلانمهصمصلختمافجهوحصأاهخزموهولصفنزم

،تارثعلانمیؤمونيووا

باب

دبهامماهیلعفصاموهوفلملابثبخلاكحومحلاعجري

یچناحواههيهبروشناكواموهجمعبباغوایونزمعزاوجيف

ةشواريغيملسخبطلخاريتكوااهتراصفةلضبواينجوا

ةحئاربوافضالنهبزاوهرواجمبيغتوارضيلههينغمو

ولوحوطهواعوکیرارفبواهنمعقوتموارجاسمءاعوناطف

بلسلاىلعفاجتالاوحلملاببلسلاخركلاوعموابارتنماصف

نمابلاغهفراعياماروااهعفواانولريغتيالهيتعنزاهب

ضيوهتغيكهكحویکطصمراغتواةلاحنهكيسجنوارهاط

زبنوارجنفروبربواةيشامتوبیبمغكةيناسلبرغتيب

بلاطاکقباوطلاةلاحلالعجچوزاوجلااهصبةيجابلارئبيهفالاو

هژيعتسمءامهقونالوفمجلالعجاهریصقتلاوغن

یتغيملستنبيسغووضوةيناكژيسبوههیتهیغچوتمح

ةيلخدااموجبراشرؤسوهيجلستغكارولكهيجغيووا



اماعناكوأهنمزانحالارشعناكءامنماسجنیقوتيالاموهيب

تاماياواهيلعريغهلامعتساتفوهيبىلعتئرناوهنمك

عفوناكاهرمفبہنبمتريغنيملوهحاربهلئاسیسجنوهيھب

ةيروهظلانسكاجفلكمهنكبالسجنلاريغتلازناوانيم

الوابهخمفجتاوااهجونيبزامحاولاربخلبقوجرااهمعو

،هسکعكةساجنلاىلعءاملاهورووهكرتنسحتسيرافج

هتايحتلاطولويعبلاوهلمهالاميمرهاقلارصم

عشوشیرغزوبووقوولكألاعمالهوجومتاموتب

هنعرصبنموجريغمسجوهوةاجاوتزجنارينخنمولو

لكأولوهضيبوههلاغوهباغوهقرعوهعمجويعاوخملا*

غبانهيغبلوتيبملاالعمجتربتوتوملاععبجراخلاوريملا*اسجن

ماعطلانعريغتملاو،يفوسجنبيټغتملا*حابمنمةروعولوبو

سجنبعرزوهراجوهسموعمسيملوحابمةرارموغلبو،اربصو

،لځوارتجترجو

امعأوةليفولویکامريغيمويبنتسااممجنلاولصو

يلفومظعوذفنمتيمويجزمزيبأاموهتراهمهفالاو

نمالاغلهمهیبرتوغبولويلجوشيرةبصفومغوجاعو

چقفوتلاوجاعلاةهاركاميجوءاموسبايوهغبومعبرينخ

عموجبةبوغروجیوصوعفويجوويخمونموتيكلا

ةروعولوبوهناخدوسجنهامروءادوسوبابكومهسزمولوحومسم

عماجلفسجنبعئامماعريتكسجنيوهوكموههومدآنم

خڅيحوةلوختيزمهيالوهبشيجالونايسنلازكماوناخزا

السجنتمعجتنوصاوغبژاتوسنبفلضيبونوتيزو

يتن



الوهبسنبالكرباكیسابلبىلصيالوهآوةجمریغچيمتن

ييابالوهسأركالاصمريغبايغبالوخآصمهيبمانيام

الابهمةلأوةفظنمولوىتمړکلامعتسامحوملاعريغجب

هضعبامالةطجلامناخوافلكميةبروقنألاوقبسلاومهملا

هقيملاوىشغملايوهأرمالناوهؤانتقاومفنءانإوقفولوهخ

افلخمسوبلملاءارهزاجونالوفرهوجلاءاناوةفلتخملايفوببضملاو

.،ریسکالالعنولو

هتماهیهونوصمبوننعةساجنلاةلازإنملصو

الاورقوكتزاهبجاوواهتشهيصحيهالهناكموهنوبو

هبةالصيفاهوفسویالخرابصاللزيمملاءالعا

اټهغواهعلخهلعنلبساتناكوأاهلبقالاهيباهرگنک

بونوپوتواهرلارثكزاميچروسابللبومكنتسمتخرسعي

افلممهنمعرجنوهوةالصللبوتاهلبحتومهتجتةعضرم

ةريغزمبابعينأوبحرأبزاغلیسیجلوبوچيصوجفو

لوأوتفولاوملعاالاولسغليبالبعمةماجحعضومو

البيصلابةرذقلاتفلتخاناومزيطكوقالخالابوزابسنلاب

یتسللراقمةأرمايهواهتيعباصازااوؤجعلااهرهاظوتبلغزا

نمينعنوقوىرعباهزاههيسبيسنجناتلبيلجرو

هينيوهعمءامالعناملاهقلخيبهيغالاكنااهلوبوباوجشور

زامىلععفاوونالوفنيهأتهتهيغويبغجلالجرفاخإراتخاو

لمینأوحابممهنمماسجإلیفصيسكويشلافصلأسناو

تمرفكيوهالصچالاثيغاربيمكشحاجنزابعتوأكنيمل

هبعكهمبةوكشملاعيمجبالاویہناهلسغبهنالبةساجنلا



عمهمعمليالوطلخكلصجنمروهظبیفیفهیبوفبالخ

نيعلازولوةسجنهيغتملاةلاسغلاوارشععرونولالهيعفراوز

اهتباصإيشناواهلحميفالمسنتيملفلكملاريغبةساجنلا

میلابیشروهولسغلاكةالصلاءاع]خنناوهيفبجوبونلا

بونلاكسجارمواهيبوابیصلاةساجنوشنادهنالب

یتسجنواسجنتهروهههبتشااذاوبالخهلسغبجوا

ضوحوياعهالفايوهلمءانإلسغبعتوءانإةدايزوسجنلاعمعب

دبرامعتسالاعصفجنعهيغالافلمبلکغولوباعبساهبعت

،بالكوابلكغولوبهټعتيالوبيتتالوهټن

یعشيبانموزينغألانيباملسغؤضولاىئاربرصم

ةهبجلاريراسأوهتولالسغيجةيحلارهاظويفخلاوءانعلامسالا

وایھبارجالهتحتةعشبلارهظترعشليلقبهيتبشرهاظو

بكنمقككعطقزامصعمةيفبوهيفجمبهيجيوارئاغفلخ

ةمجمجلاىلعامتيموهيغضقنوهماخةيلاجإيفهعباصاليلحتب

ةأرماالولجرهجضضفخيالويخرتسملاعمهيغدصيفعب

هيلجرلسغويجهلسغوعيبملاةرپهتختامهيجينكميو

جيعيالوامهعباصاليلختبجونيفاسلايلصبهنييئانلاهيبعكب

ةالاوملالهوةلعلاوذالوفهتيخووهسارقلحواهبقفوم

ملامزعناوافلكميسننأةينبينبورقفومتتناةبجاو

ثدحلاعجرهيفوبالخةتواالمتعانمزبءاضعأرابجنزب

جحاوايبنعمناوعونممةحابتساواتيبلاوأههجونع

واهرامغلاقلطمیونواهجخاداناحيسنواحابتسملاضعب

نيبتبهجواهلبنوحاتنکنارافواهبتبونامةحابتسا

هلمح



ىلعةينفلاوهبوالضعلاةينبتلسغناجةعملدهنواهلوح

یتنغماهضفروةرعباهبوعوةقلاريخألاومغالاوءاضعالا

اهبعتاننالواهيميسغهتنشوبالحربسيباهمهفتچو

ضضمونيتفرتعمهئاننأيهمحاوازيتجيفنولوةينفوقلطم

ةجيغباهامحاواازاجولطباتسباهلعجوهعمغلابوفاشنتساو

هسارمهرواهئامهيمحتونياكيهجوتموژاتنتساو

هعباتعمالاویابجنمعبزاتحوگنهاماعبهضئارجبيترتو

هلئاضفولبقتسيامياملقبةشوةالصلابوهبينأاضربيرتنمو

حتفزاءانإوءاضعاهنولسغلاكقحالبءامةلفوماهعضوم

واجلوکنالجرلالهوهنيلننوهلسعمشوهسارمتفه،مبو

واهننشبيترتوبالخعنمتواةعبارلاهكتلهوءافنإلابولطملا

عرشتوةيمستوهنمنيغبةالصكعبصأبناوطاوسوهضئاربعم

يلوخمونيجسوهاجبوكروةركوبشوربكأويفولسغو

يوعصوههووحابصمءابهإوبابفلغويبلويجمونملهضوا

ةبفلاسموةغلاةلاقإبجنتالوهريغوتيمخييغتواربنمبيطخ

هتشکلافزاوفامنهارکهبهنلاڈےچبتشناوءاضعألاعمةرتو

،نيعلاوهنمةبرقمويموص

اهعاويسجنوربعنمويولجةجاحلايضاغلبجنلصو

اهتسغويمألايبناهبونبيسيعيبءاجنتساولجرىلع

هلبقيمغتوهئووهليمهاجعإوهلحمیلارتسوةعببارتكب

ةروكخوهتابنلاهدعوهسارةيطغتوهؤاخرتساوهیبوخمتو

ءاضهلابومالاثوكشوةعيزاهبعجناجناجمرعبوهلبق

بينكبويلونيفونيفويرومورورمءاغتاوهعبوتست



سكعاجورخهنوالوحمهارسيعيجفتوىلاعتهللارفغىتم

ةلبفليفتسملوبو،هلونهزاجواهبهانهنننملاوةجسم

یتسبوءطبلاوالفالغإلابويتاسلابلوأوأجلتملناواربحتسمو

ءاربتسابجووسطغملانيبونيمهفلاالطرتلاراتخملاواهلتحتزالوف

ءاممثرجوءامغچبجتواقحيتنویوتلسعمهينبحأعابتشاب

اريثكجرخمنعرشتنموةأرمالوبويساعنوبحوينمچنیعتو

جراتوااهكراتةالصدعبوةينلايفهلكهلسغبيمو

يؤمريغنمرهاظسبايبزاجوعرزميجنتسيالونالوفهلك

بوتكموهوعفمنممهنمويعوتلمأوينوتبمالهنمالو

ميلاكتأزجاتفنأنإبيظعونوروراوجوهطبوبهذو

.،تكنلانومو

2هقلاوةاتعملاجراخلاوهوتمحب.ءوضولاضفتلصو

ىلعرمقيخمںیلسنرتكافرامیسلسبوهتببوتوهومتوىصح

تفروةمزالملارابتعاوقشزادرثكامزالزابجوهعجر

اهسناناةرعملاتحتنيبفتواهيجنهنمههرتافلكمواةالصلا

درطفولولقثمونبناولفعلاوزوهوهببسبونالوغجالاو

یعشوارمغكوتوةراعهبهبحاصةتليملولاخزابجوق

الاهوجوواهلمضفزاقالطإلابويبخلابلوأورئاحوا

يفالوةجرواعاجولهنابعتساواهبناوعجبةلبقلاىلاايهتنا

يتلاهتخیمقلطموخالاىلعمتحتبيلوهلاعنإكرظنب

شحأاهئازناوعبصاواقكلبجوانطببدیشیتنخولو

وةشبوحكنتسملاىلاهغرمهمغبتجحچةشبوةبو

عنورونجزكأو،ےہواةيغصجيموانيتنأواربںیمالامهفباسم

ةماجو..



مدعباضياتلوأواهجربةأرماںیموهالصبصفصفوةماجو

هبیلزاوضوةيمنتونبلويحنمعجسغبحتوباعلالا

اجاوفوةالصاحعنموةعبيفمفلازابمثهتالصوةشولو

ةعتمأبالاةداسوواةفالعبناوهلوبیضفبناويعمشمو

•اضئاحزاومتعتموقعلجولویسجنويرجالراكىلعزاوتمص

،ضئاحمزاویتاسبزوغلبناوتعنمءزجو

باهومعبوامونبناونبسجارهاخلسغبجتلصو

أضوتيوةاتعمريغواةزتدباللستغيملوهبواعاجالبةل

ةفشحبيغموهالصلاجيعيالوینمامثلستغابعماجنم

فهاملبحويتموةيهبنمزاوجربواهرجفوايهارمالغلاب

ییاجنونيحوتقتلاونوجيبلللصويهغلاباهئوهيغصت

لسغبجيوهعاقفنالبجتوةضاعتسابالةيغبوزسساوموب

المالسإلاىلععجامفواهلبقومتامةداهشلامعبیباک

ةمونرخآنمملعأولستغانممايومأشناونجعلالاهدسالا

ةبانجلاوبحلاتونناوءوضولاكةالاوموهنهبجاووهففعتك

ةعيبلانعةباينواةعجبلاوةبانجلایونوارخاللةيساناتحاوا

رعشتيلختوايهتنااهنعةباينمضفواةبانجلايسنناودصح

واةفرختواءاملابصمعبولوهلووهطفناليوبضمغضو

هينغأځاصوالواهيديلسغهتنوةقسرعتناوةبانتسا

هئوضوءاضعامثيمألاةلازإبءدببحتوفاشنتساوةضضمو

لسغكةحالبءاملاةلفوهساريلقنوهنایموهالعاوةمةلماك

عايجيالابيملويټيتالموننهئوضووعاجبةوعلبنجچب

لوخدوةوخنوةوعتلةبآكالاةءارفلاورغصألاعناومةبانجلاعنمتو



سه۱۴د

علهةحاروفقوتةينهلوملسمنيأناويباككازاتجمولومجم

تسغوهتبانجمدعنيبتزاوءوضولازعيموينيعوا

زعناواهنمةعملکهتبانجايسانولوهلحملسغنعءوضولا

،ةيبج

یمربسوارضخةضاعتسمزاوهأرماولجلصقلصو:

نيفتلئاحدببخىلعولوقخوهنابوههافهلبروج

نكماوضرملاعمرتسوزرهاطلجةرشبةالوزاهجلاالا

هجسواهسبلبينايصعوهقيتالبتلكءامةراصعبهبيشملاعباتت

فصتلازالفادةشبزاومحفلاتلروففهوعساويهلب

اهلخأبدجروانتمتاهسبلبهيلجرلسغوارغصتبنهک

جيتچوفضيملةينالوناكلالبفیسوبلملاعلختىتح

هراركتوهلسغهوهكياهیجومانبواسملاهجمبالالوهت

لجريتكاعنبواريثكهفرخوبجولسغبرهبوهنوضغعبنتو

لجسلنرجاباهوحاواهيبلعأوااهعزناياوباعلا7ةقحیناسنا

هیهتهبتفولافاضویخالاترشعوالجرعهنناوهكاوملاک

لكهعزنبجولاوفاومالاوهثهيفترثكناواهیلعهموا

اهرهواهتحتهارسيوهعباصايهىلعهانميعضووةعمج

هالعايموناليوأتاهفوجیسيلاوأطلخكییسبلانهوهيبعكلا

-،تفولاهبهلجسأالهالعاجهنزاتلطبوهلبساو

رضاحولجنوىربكعيبأرعسويرموومهيتيصو

اومعنإةشالعيعيالوةعجريغحرجوتنعتنأةزانجلا

شطعواګرڅأتواهتایزواارمهلامعتساباوجرخوااماکام

واروانمممعكتفوجورخوالامقلتهبلعبواهعممتحم



یاهد

هتسوومجرخویلحهلامعتسابهناوجناخزارهوةلا

بیرختردودربهنبهتعكرویاوهوةءارفوبحمیشحو

هيالةخرنسصولوعيانلارهبوادصزاوخآمیربد

ةدحوهحرفوينمالءامةبهلوبقوهتالاومهلوبكتسمل

يتوروةوصحلهبلطوهتمخبناوهتجحيفهيعازهب

رددوحوأهليلفهفوكهبقشيالابلخهمجعققحتال

ربخهتنوهولصلاةحابتساةينوهبمهلخلهجزاهبتك

دیشرحتهيمكوههجوهيعتوةمحلاعبيالوتركتوتوزاك

نولعنونولضبألاوهوبارتكرحلةيعصوهناخغنو

هخيمليجوةخوميجنيوهيمييمجاهيبواهخو

ةناحيطوجلموتشكريوفنموموجوجفنريغزجعمو

لواشیالابتقولايفهلعجويشخونیصحدرجموازبل

اهيهوهتخأيجارلاوهفسويوجوواهنوپرتملاوراتخملا

هبمميمتوزيفجملاىلاوهبيترتوفعشللبيغملاهيخأت

خمهنوجملاىلاهارسيبهانهرهاظب،بوةيهستبجوهیویل

دوجوبوءوضولادعبلغبوطلخهارسيمثعباصألارخآلزهابلا

تگوتفولاوطفملاعيعيوهيسانالااهيبالةولصلالبقءاملا

والیئاخوهلحربهازاالهلحروأهبفبةرحاوكةعيعزإ

یمییافوهفوخچمتموعتفحاروالوانممدعضيموعبس:

باصمىلعمهتمكوةبضىلعالإهيعونىلعرصتنمكاهدعب

ةراهطبلئافلتفولاىلعرصتقاوقحلابوخوكشلابلوأولوب

الالستغمغاچوۓوتمليبقتءاممدععمعنموباجحابضرألا

هعموتامءاموهعقواسچمهبیسمخلايمحايسنناولوطلا



هالصةقسنوهتيفزيضوامهلهنوككعيوخالاتنج

،جيعصوءاممجعباهؤاضفو

متهنریبجمثسممهتلاكعجسغييحنارصق

ناواهعزنبييخةماعوغمصییاغرفويرامومصمكهتباصع

ضيملوهتفاواهرسجڑججزاترشتناومهلبوالسغب

ناوأزجالسغناویکامجلفناكمهيتلاهرمجالاوهلسغ

زاهيتباهتلانجالاوأضوتواهکرتههتءاضعابيهواهشمرعت

ةالصبناوتكفسواءاودلاهعزنناواههعمجتاهعباروهك

،هشار،يضوتممولغخناوعتمواهروعقف

لبقنمهسفنبجرخةرمكواةبضكمهطيحلالصو

یمفلافاكرهشصنهنأمتبطهنکاوةعجوناوةاعلمحتنم

يممثهزواجتملاماهتاعرتخاىلعاراهفتساةنالفةداتعملو

یتكابةتسهوهوخوصنلارهشاةثالثدعبلماحوماه

ةداتعملاكوأاهمعباهكةثالثلالبقاملهواهوحنواموينورشع

يميفاهليصوتىلعففجمعلاماياتفجترههلعقفتناوزالوف

ينهملاوأضوتويلصتوموصتوعقفنااكلستغتوةضاعتسم

یاهجرهفلاوخالاىلعرهظتسنالويحمتیمهععب

ةأجتبملاچوراتخملارخآلااهرظتنتباهتعاتعمغلبايهوريفوا

صلاومونلادنعلبرجهلالبقاهرمهرظناهيلعسيلوهت

جيبةووةع"جبوافالخواهبوجووموصوةالصةعنمو

لوخموةبانجولواهنمحعجرومهنوءافنمعبولورازإتحتوا

مجیشاجنلاوةءارفالهمشموىوطتالومكتعتالبمجام

امهلتختناجاموينوتسهنكاوزيمؤتزيبولوةالوللجح

ناساجنج



سا۱۷ د :

یعفالاوجاصبوضوبجووضيحلاكهعنموهغهفتوناسابنج

،هيبن

باب

لاولاريغريغبةماعلارخآلسهنلالاوززمرصلاراتخملاتقولا

پلهواهامحاروفباتكرتشاورابصاللرصعلاتقولواوهو

سهنلابورغبغللوبالخةيناثلالواواىلوألاةماعلارخآ

تلنللنجشلاهجحبوغزمءاشعللواهفوشمعباهلعجبرفب

یطسولايهوىلعألاراعسالنفاصلارجحلانمحصلاولوألا

ضبقوتوملاقيزأالايعيملءابأدبتفولاطسوتامزاو

یمقلاريغمفتةعامجلاوةخآةعاجىلعوافلخماهمفتمل

ءاشعلاريخأتبحتاهبجوملاشلهازوةماغلاعباهريخاتو

يروضلاوهيبتعقوولويجتملتفولالوخدوةشناوتيلف

يرجللونيمظلاوبويغللوحصلاوعولضلاراتخملامعب

نيصغلاوهايأكلاوقفأالةعكربعيصلاهيبجرخيونيئاشعلا

يجافویقاسرضاحهيحألايفىلوألازعةعكرلضعبزیئاشعلاو

ةلمغومونونونجوءاهنإوابصوةيبناوىمكبرفغتالامتأو

اهكاردإفزاومهللاهلرفيرباکریغرونعملاويسالضیح

مدعنيبتواقمحأبرقتناوةيخألاىضفتفولاجهنمعقرب

يبغلفحرخعةفسأوءاضفلاببتربامركتوأءاملاةيرومخ

منعنمويشعلبطوعبسلاهبصرمأوةرجملانايسنومون

بويجيمعبهكوةعجةبصخواهبورغوسمشعولطتفو

ةرولاومجحلايتعكرالابرغملاىتوپرةيفعبتینأیلارصع



مو{۱۸د

راصاوراعسالبفةوالتةوهوةزانجوهنعانلضرعلالبق

جهنمولوةبغهکمنغوارفببمبتزاجويفنتفوبممعقفو

ىلعةراعإالبالاوسجنلانمتنمأنأةرموهمونيلبمو

ولولبإنهعموةعتملوةسينكبتهروفقتلزانسحألا

اهبناجبةعكرءاغبترقأاضربجتنمونالوفةاعإلاوونما

هیلعیلصولعجأانالافولواقحبيسلابلتقويرورضلانم

.،رباكحاجلاوىلعةنئاجالهيفسفيالولضابيف

ولوةينفومربواهريغتبلهةعاجماغألالصو

نيتداهشلاعجهممونلانمريخةالصلاوبویتنموهوةعمج

ینبومالاسكلةراشإبولولصبدبهونجمالواهنوصنمعبرأب

هتخوليللاسمشببقصلاالاتقولاىلعمهعمریغلغبزا

الامئافعجرمتيصقفتمبوغولبوةروكذوريفعومالسإب

یتنمنيتماهشلايهتنمهعماسلهياكحوعاهإلبفتسمروع

اهريغبلقتملةعاجهراسزاتبايأواضرتعمالدقنتمولو

ژكمهعچوبيغملاالمهبرتويعتويعأزاجوراتخملاىلع

عمواهبلعجأوهلبفهتياكحونأنمريغةماقإوهناوأىلع

جيعموابكارةماقإولمكهيلعهكسواهيلعوةالص

ءاضفناوحرجتاهريبكتيتنوةيجمةماقإرستوهفايأكهتالص

وااهعمعفنتوسحاوسةأرملاتمافأناوامعتكرتولوتخو

،ةفاصلارجفباهمعب

اهلبفىعرناويبحوثيحةراصفةالصلطرشرصم

نفوةزانجواايعناواهيجوایلصويرابتخالارخآرقأمادو

جيلتواهبأتبوخأموأوعجسمشربنبحلزااهنأهلهماود

هبوت



نعهازناجهارسيمانأبهلتجروغيملزاوميسجالهبوت

بهنوعضفلاهلبالاوعجسمتولتشخواههدزاعقفعرو

نیمناکمبیفازواجتيففالسغيلهبنأةسمجيبءانبلا

ناكزااوهسوتوكتبواسجنأضيورفعلبةلبفیباتسیونف

الامتعيملانباناوىالخةجلاءانبچومامإلايلختساوةعاجم

یفالابالاونكماوهماماغابرفزاهناكمتنأوتلكةعكرب

ةعجاچومهشغبولوةشواهءاغبرفزاعجروتلخبالاوهيلا

امنباةعجاوةعكرهيملناوتلخبالاوعماجلارودافلطم

الوهلبقالهمامإمالسدعببعرزایصناوےتسوماحإبامف

لطبتمل،يفهعرزموهيجنرهضبجرخمهتفكهيغبينبي

اهامحإوازييمسولاجرواىعاردءاضفوءانبعتجااهاوهتالص

هچیسلجوءانبلامتفرصيوخوارجاسمةينانجرمارضاحوا

،هتيناننكتملولومامإلاةخآ

يسجنوابلطواةراعإبناوبيتكبهتروعرتسلهرصم

ةالصللةولخمناوروفویقزایشهغموهويتکمخو

هتشنيبةأرماعمخوةبئاشبناونيمأولجرنميهوبالخ

اهباهاواهردصلتداعاوزيمتلاوهجولاريغةيبنجاعموةبكرو

یاهالاوهجولاريغممتعمولجرالاخخمأيشككتفوب

الوهلثمعملجکمهملانموهمرحتنمهاريامةينجالانمیتو

یتسهيغصوهلوةذلوةولخماهرتسبحوسأرةيطغتبةمأبلقت

تکینناهيبحراصأللتفهارزاتداعأوهللاىلعبجاو

ہوجوبواریغبیسنبواعيبناناويبحبوتبصمكعانفلا

یتصزجاعرهاطبىلصوهیالممعهلزاویشهم



۔۳۰*

عشويكقككهأرماباغتناوبالهمهوهتئابكانريم

تعنمالاویتسب،اهواقاسواارفصرتشمیشكهلقوةالصل

فسواابهپوااریمحیسبزانهوىصعوهعمریمالءابتحاك

یتختاهتلاتبهيجيبمحارتسالاعمعزاواهيبامعرقنوا

اونمتالاونيروتسملاكممالقباوعمتجاناجاناعىتزجعنمو

وتلعنابمعفشومهمامإزيطاغامايفاولصزكهيفزاج

بفزاارتتساابوننايمهجوواسأرةجوشکمفنعبهدج

بوتعمحألوااياغبااولجبونهرغناكناوتفوباملعاالاو

،مهتراعإهن

قشنإةقهزمةبعكلانيعلابقتسانمألاعمولصو

تضفنناكاعامتجااهتمجرمغالابالاوغنعامتجالايب

طفبةباعبحريړضفربسبوصوبحاصزاواهجلاخزاتلعجو

روميبنيجساللاهلءامتبزنفسزاوارئوزاونینچجبنمبزاو

ةيغمهتمهلفيالوناليوأتافلغمواأموأنارهونكمانااهعم

اهلحمهيغهلفوهلهألانعلأسويهأناوصملالااباحمالو

نسحتاعبرایلصولوىيحتعمتجمريختواهبمناجاباحموأاجراع

اريسيېنموىعاريغعقفةالصبأطخنيبتناوربتخاو

يسانلايعيلهوراتخملاتقولايفةلعااهدعبواهنالبفتسیب

چهاعمقربالةهجيأرجلاواهيبهتتزاجوبالخاعبأ

اهرهظىلعحرجلطبوفالغإلابونايسنلابلقأوتقولا

ءالعانیاناواهريغلزاوعبسکنمبوخواملعنالالابكارلاك

لصيؤيوضرمواهبلوهنلاقيطيالاهخالاوتفوبیئاخلا

،ريخألاةهاركاهيجواهلبضرألاكاهيلع

لصب



قوبسمالااهتایفومامحلاةيبكتةالصلائاربلصف

ةنيعملاةالصلاةينوهقسزجعنإوربكاهللايفاناوناليواتب

نأبهيفوامالسانیبمطبلاوةفعلاباهتلاخنإفعساوهقعلو

ونيملوأتبعواهتفيملناکالبالاوعترواتلاغنارجنب

لوخمهلزاجومومأملاءاهتناةيفوهضوا،اجألاوأتاعكرلا

ةحتامويالغالوهکزااهغبسبتلطبومامإلاهبهبحاامىلع

بيجاهلايفوهسجنعمسيملناوۂجومامإيلعناسلةكم

بحتوامهضوفراتخملابانعمعزاجتناالاونكمانااملعت"

واةعكرلکوهحناجلابجتلهوهعوكروهيبكتزيبرصب

هیجهتحاربيغتغوکروةمساهنمةيآاتناويدحتلا

ىلعوهوهنمعجرواهبصنواهنماهنيكمتبقوهيتبكرنم

هيتبكروهیموفیاهملاىلعريوتفوبهجنأجتنةاعاوهتهبج

چولأبيغهكسومالسدشولجوهنمجرومالاىلعهبمیک

مكيلعمالسةيلاةهيلستهأزجاوىالخهبجورخلاةينكارتشا

نخاوخالاىلعرامتعاوءاقأبيترتوةنينامطومالسلاكيلعو

اهلايفوةيناثلاوىلوألاوةحتافلامعبةروساهتنشوهيبنىلع

الاةيبكتلكواهصتمبمیسوهيلينموهشبنعمسينأهللاهجو

لوالامولعلاومهتتلكونيبومامإةجزملهللاعمسومارحإلا

يتفمةروةنينأمطلاىلعويناتلانممالسلارمفىلعهئازلاو

ےسزاوطفبليلعتلاةيلستبهجوهحاهبويراسيمثهمامإىلع

ارویمایشخزابومامإةمولبتعتكنمثهراسيىلع

يجوةرتاودعاريلوهورطلغهلغشمريغتبانرهاطب

صموةحوجنمهلژامميأوناوفميخملاوةيبنجاوةخوعجاو



سا۲۳-

هيديعبرمرسأناتبموهمامإتكسولوحتفمصناوضرعت

اهرصفتواهيلترمغلاوحصةءافيوشتوهعوشزیحهمارحاعم

لوفولواييولجویلوانعةينانوءاشعبهشوتکرصعوبرغم

ةفلغمةيمأتويوجسوعوکرببسنومهلاجلوانبربوتفم

هبعراسإوصخألاىلعهعهسزاهجواسبيومأموتيبماماو

انإمهللاوهوهقعلوعوكرلالبفوهفجعصبارسنونفو

هلالغتسالبنيتنفانمهمایفچ8عومشلايفهبكنوهخآلانيعتسن

اهماهبإواهيلعينملاوضرالاىلاءاضمإبهلکیولجلاو

هينعأوغحاهعضووهعوكربهيتبكرىلعهيديعضووضرالل

هيتبكرهيفجموهيفخمهنهبهيجلجرةاجاجوهوجمباهتمموا

لهولوهزاوالجنلاوضبفلازوجيلهوهیمیدسوءاجرلاو

رامضإواهبوجوءاغتعاةبيخواءامتعاللضرعلاوهتهارك

مايفلاعنعاهيخاتوهومسےچهيمييمفتواليوأتعوشخ

اهتيحتوماهبإلاوةبابسلاايفامنكنلاهيجشتچهنمهفعو

ةالصلاوهقشنلاهجتلهونانمهشتبءاعدومالسلابمايتوامئاد

الوبالخةليضبواةتستسوهیلعهللاىلصمهمهيبنىلع

ةءارفلبفءاعمكحرجباهرولجنبنوعتكتزاجوهيبةلمسب

مالسمعبوجشتلبفوعوكروةروسءانثأواهئاننأوةحتابدعبو

نميهوايندلاناوبحأاماعدوهبنجتنيبدلواريقشتومامإ

ىلعةوجسهڅوغبتملامكابهللالعجنالجایلافولوبحا

وهوهيلعميدياميمومعبرونسحاهكرتورصحالبوت

مجههتفزمءابحلفنومكيهوأةماهروكىلع

تلجتلاورجافلةنيهجبوااحاعدوهوجسواعوكربةءارفو

ةيبشتو



هعبروهمصبيهغنوتخوهلعفإواهتعفربوعباصاةيبشتو

لجويوينبتجتواهصئارفإوىخاىلعموفعضووالجر

ثبعوهکیتصيلهيبىحميعتوةلبفيونتوهبواقحبءيش

هبهالصلاهكيوعتمریغعمجمءانبكاهريغوأةيهب

.،نالوف

لبفواامیبهبهجوخواةقشمالامايفحرجببجتلصف

مالعاامهلوضئاحوبنالهانتسامثعرجوممهتلاكارض

هینامیزیبهتسلجريغولقنتملاكعبتوطلختیولجمتتفوب

منزهاىلعبجمتهڅالاوتلغبماعلاوبرجافةقسولو

جوجللأموأسولجلاعمومايغلازعالاجاعأموأويظقمنیسیا

لهوردبواتهبنأىلعمسزاوعسولاهيفبجتلهوهنم

هتماهرشحراتخملاوهوضرألاىلعاهعضيواهيجيبموي

ةعكرهناىمنيالهجناوركلاىلعرقفناونلیواتعوبسب

اهافةحتامنعزجعناویلعدنلفتناژوذعمقحزاوسلجمث

الةيغولاغبيغبءاهنإعموأةينىلعالارجفيملناویسلج

2يسولجیمتأزيعجفزاجوبوجولابهذملاىضتغموهن

یماغجیسجنرتسبملواضيأهرمعواعبأعيعببءافلتسا

زااهئانثأيچولوشولجلقنتملوحجرألاىلعيملاكيلصيل

.،القاناوعالضا2ماهتإلاىلعلمعي

نينرضاحیرترثوعموافلغمةتئإجءاضفبجولصو

اهتفوجهخناوةضاحعماهريسيواهسجناچیئاوجلاوارش

ةروضلاتفوبمالعاامعولویلاخزابالخیسخواعبرالهو

عقفةعجولوةالصويسيلارتچناويدخهمومأمةاعاچو



ةعولوتقولايفميعیبهنؤمالهمومأمومامإوعكرزاعبشوهب

نيعلمجزاواهريغنمندنکبیغملانمعبشمعبتجرټكو

هلايواناهدصاهموينوجامهعناواسچیتافلغميسنم

چويميمغتبجواتسیلصاهتيناقوةالصيسنناو

خلایلصويسنملابيتنيطلخكاهتسماخوااهتعباروااهتنلاف

نيموينمنيتالصچواهترشعةيداحواهتساسوزیم

وةشلاعموةأدتبملاةاعاواهالصةعباسلايرجيالزینعم

نالفاعبراواعبسالوکانالفوةيتسةيحكرنإهاعارصقلا

المويزمةبترمتالتویتونيتعویمحااسخوةشع

،اعستاسجوايناماعبرأواعبسىلوألاملعي

ةرايزعمواةرثومتسمفنبرمکتناووهسلصو

یمج!هنکمقشتةاعاوةعجاپعماجابوهمالسلبقزاتمم

عجشىلعرصتفموةشيفهعبجالاوزيجشتوضرعبةيروسو

هنعةمتوةشلاهتنتساوارببیسارنوارئوبمأهبوهأش

ماحإبيهشمعبناومغالاىلعهبعشيهزاتمبلوقك

ومسلاهكنتسازادرقأوامهفزاوارهجمالسومهشتو

عجرمهیچهتشهپةرحأوهجواىتسوااهسرهشوالصتو

افوااهريغلةروسنمجرخواهيخأوةروسجاززازيتنلا

سوارهجريسيوهشتکفقؤمريغوةضيوبتالوسلفواةبلع

غيتباهلاحبإوةيبكتواهلهلغجهروسيناعإوةبآكبينالعإو

تسواءاجرحالصإوةنؤمةرادإالوندایوانهسکعومرچزمهللا

هنباوباهووارامعجووأهجمواهتشنيقصيشكواتقفس

نجنوبوانتهيجسويقوزاهماماىلعجابوةفصغوابنجتزاو

بونب



م ۲۵ د

لجريبستواهريغلهبلاقبإلاهمعراتخاوفتكةجاحبوتب

عجرومالسمعباهحالصإلهالکوزفقصيالوةروضلةأرماوا

سفرعيهالواهجمهترنكلالانقيتيهنانيلوعتطفبامإ

يفوهيلجريوقويفنطنإزئاجالوهكرتبجورشبموا

عجولنينأكتهنتمىلعالةجاحوامالسلةراشإوميمتبهفع

ةعفربويبتالوضرتجمىلعمالسکمالكلاکمالاوعشختءاكبو

ةرسجةحوهنانسانيبامعلبدعتوةجاحالبناجنلاوعباصا

هعمسلزمىلععمكتلفبلاوهلهبهبمهجتلامصفركوو

رمغيعزاهومأملاىهاموةهفصغبتلطبوخالاىلعهالصو

تمخوةتئاجروماحإهبنالبعوكرتتهيبكتكارتلاىلع

پميعيهتزعويربنعلغشوةيبكتواةليضفلةدوجبو

وايفواةربسكمهعتبوةيئانغلاونیتعکرعبراةرايهبوتفولا

لايهأءاهنإلبجوواهبناوهدكوا،هواهشوالكأ

بشوارقأنااميجويشوريخأومالسبومینکبجاهحالصإو

ناليواتعمجوایلوالاومالسللدوايالتخارهوربجنا

ناهارمغمثماهتإلاودشتسیکهیبنزيبتمثنمخمباصنابو

فليعزاالبقواايدعبمامإلاعمقوبسملاعوجبویعفألاىلع

الويمعبلارقأوهبجومدرملواههامجرتولوعمسالاوةعكر

لاغوزنشنالزعةيلبفجرتبوةوجغلاةلاحةنؤمىلعومس

ضعبكبالواهركافكبتلطبوةالصيهزاوةوجسالبقفاال

هيغعقفولبنلامتنأوتلطبعترواةءارفلالاعفأنإجربزه

یربچریجنزمومالسالبعجرالوةعكردقعزاعاعشإلابعتو

الوالواةتس!هتهعتبلهوعتروااهلاهازارفنهکیمامت



لوقسيملناهكرادتوهرشکلامونکرتبوبالخةوجس

یبکتویمکءانحنالابجعوکرطرتلالاسأرعبروهواعوكريفعي

ینبواهبوهوهيلعبغمةماقإوضعبيفوةوالتةرمسوميع

ىلعهلسلجوهکرتبلطبتملومارحإبعجسملانمجرختملوبفزا

ةلبغلازعيمحملازاهجوةقشتلامالسلاةرانماعاومهألا

ةومتالوهيتبكروهيديبضرألافراعيلزالوألاسولجلاةراتعجرو

ةدعبملسوهمومأمهعبتوفتساولوعجرنالطبتالودابالاو

هلبفحجنوافلكمةسماخلاچواعبرارټكالاوهتنلافىفعيهلجنک

نينوجسالیسلجتيرعتوأرقينأبجوامنإفعجربعوکرراتواهميج

عبرازمناججسعبرابلطبوهتينانيوبهكواعوکربجتالو

پاشناومامإوةجلاهنالطببىلوأةينانفلاتعجرولوألاتاعکر

ثالثبيبنلافمايفوةعكربيتأيةيخألايواهومساهلمرحيملةرهس

هبحشوعبتيملمافوةرمسمامإمجسناوحقشتونيتعكربةعبارو

اونأتسايإبةنلانبهوعفكاومافسلجاذإباوماقيفعقيخنإو

واعوکرنعهتؤممجوناوهلبفاومسويمحأمهقأوةعكرب

يمسوااهعوجنمعجريملامىلوألاريغيفهعبتاهوحنوایتعن

اهيجيالاوةعكرىضفویمامتهمامإجفعلبفاهيبعيطيملنإو

اهبجومءاهتنافينجةسماخمامامافزاونقيتناهيلعةوجسالو

ينايجاوهسالاهيبتلخبامعيلاخناوهعبتاالاوسلجت

همزلزلنهبجوميفلافناوعبتملااهجيعيوةعكربسلاجملا

نمةراتخملاىلعهبوجولوأتعبتکےسزاهلبرغملوهعبتوهعابتأ

ىلعافوبسميهعوعبتيملورمألاسجنوهعابتاهمزن

ىلعهمومأمعمجتنأالايهجتواملعبعزاانكلمواهتيسماغم



ناةسماخلاهئزجتالهدالوأكنمةريسةراتوزالوفبجوملاهيف

،اهعت

عمسمويرافيدسومارحإالبةالصلاةرشبمهلصو

عمسلجتملوةؤبنزايرافغلاطرتولولعتيلسلجزاهفج

واةتسلهويغلاويفاغشنالاومجنلاوماةيناندةرشعىدحإو

بانأوهوهدصريغبولوعجروخمخربكوبالخةليضب

ةءارفوعماهبرهجوةلزلزویکشهومسهونودبعتتلصو

ةويعجيملاويرافلامهيفأوميلعتلالاهلشولجوةعاجمنيحلتب

اهجاوناتياورمحاولاىلعةعامجلاةءارفوکچوهيغوایسیج

زواجتلمجالاوزاوجتفوىقطنملاهتزواجموةجعمويءاعدلا

وهونافةيآلاوةملكلابلوأواهيلعراصتناوناليوانةيآلاوااهم

مربوأرفزاوافلغمينبنالبصخواةضيبباهعنوهبشالا

مجسييسيماهزواجوعبتاالاوةينيدلاماماهجوبطخالمت

لبفاهلعجيفهتينافولبنلابوزفيملاممرجلاباهعيعيينكبو

یالتوهسالوهبمتعااوهسعكرباهوضفناونالوفةحناجلا

ابحرمكزاهيکتبهذملالصأولافاوهساهلبقجوجسواميركت

هعوكرلبفةءارفباعإلاعجاسلبحوةملوأبةعتملاوملعملاالا

هبينتعااوطسوهفوخمرفواهکرتناوعوکراهنعيكيالو

،هبقأصازاعبسیبمساقلانباالطلامهنع

البصعكاهلبقوهکبیغممعبيكأتولجنبحتلصو

عمةيتوينوبيكأتوديدهجواراهنهبژسوىلاوقح

مالسلالبفةنيدملاعمجماهبمبومرجبنيتأتورامهرتزاجو

هللاىلص،صمهبلعنعاغياوقسوهيلعهللاىلصهيلع



ےس۲۸د

وایاویاوعلاهتمعجسمهتعتولوألاقصلابحرجلاوتسوهیلع

نالفيمةروسواهيبمتخاومجاسملارعتملنااهيبجاربناو

فيوهتينافاهقوبسميقحوزينالفواعستتلعجمثنورشعو

هلزهلالزیخوعموصالخإبرتوونویباكلاوسبعبشمةءارقو

یلصمثمقفمهثعيملوليللارخآهبتنملهلعبواهيبهنيهبح

هلوهخوزاوبءارتفالالامالسبلصفنمعجشتيفعوزاجو

یربچیمهرظنوںؤالمءاهتناریغزمزافةءارفوةرحاوبرتوو

معبهالكوالالويهتشاناکهوالبنلريثكهوهيؤاهلجنءانثأو

يجعلايتعكروعصزیبهعمومممعبالعولضلابيغتعبص

ءاشعدعبهتفووءاغستسامثقوسكمثةبعمثمقأةتسرتولاو

2ةجتهلاهعطفبهتوعيصللهروضحوهلليهشوةيع

2هکرتزيتعكرنالاتفولاعستيعزاوناتیاورمامإلاچونؤم

ةبيغريهويمجعلاجازعبسلومولوعجشنلاىلصیبسچوندنل

متبولويلاهمارحإهوفتنيبتزايجتالواهصختةټننرفنت

ةينلانعتبانوعجسماهغافيإوةحتافلاىلعراصتنالابحو

ناولاوللجيهالاضرمريغيضفيالوعكريملهتيبباهلعجناو

تاوبیخلتزااهعقرهجراخواهکرتمجوهومحلاتهنأ

،دالوفمايقلالوغواهوجملاةنكلضجالالهوةعكر

لحاناولضاجتتالوةتسةعجريغحرجبةعامجلالصو

عيعينايأماالهيصبمکهلصحتحزملبحوةعكرباهب

لوهاعأزاویتومعبءاشعبرغمريغةحاوعمولوامومأماوجم

ةتؤمةاعاوبفزاةعبابینأملسولومتنأزاوعبشالوعقفجفعب

لاقيالوتأزجأاهاسجوایلوألامدعنيبتزاواخاخبااعبامیعن

عوکر



مه۲۹ د

ناوةماقإلامعبهالصأعبتالوةعاجمبتارلامامإلاولخادعوکر

وأةلجانلاناالاوةعكرناوجمشخزاعقفهالصوهوتهنأ

اهوفعزایدوألاكعجشنعةثلاثلاويصناالاواهريغةضيب

ضحمىلعمجهتهفأناوهااناويانموامالسبهفلاو

اهلصيلزيكهتمزلالواهريغالواهلصيملوجرخهبوهولضعلا

وایفنحواةأرماواارجاکنابزمءاجتفابتلعبواهميهتيببو

هؤمىلعوامعتزاانومواامومأمواةحراجملفسابوأانونجم

مجونايأبواژئاجهلنهمعافلاكألانعوانکرنعزجاعبو

وصواةعجومبعوادوعسمنباةءارفكبيرافوایراف

یيغبوهحاجلاوواافلكمزحبلموجزاوهتهيغبومرب

هفاهيفويروتلکوتفوبماعاوبالخءافوهاضنيبنم

نمةمامإوعملجيفوسلسوهوأرفأزاوهيغلةاعاوشاو

مبعولاحږومجموانزجلووقلغاونوبأمومخبقرتوهكي

نمءاهتفاوةروضنبمامالامامأوانيفاسألانيبةدصوضرعب

ءاسنزيبلجرةالصوسيبقيبأكاهالعابنمةنيجسلاليساب

عمةمامإويسكعلابو
ةعاجةراعإوهبابهلقنتوءايرالب

ایتکرخؤيملناهلبفهيغعچناعلاهلونيأناوبتارلامعب

نتفواهولخمزاءانبأاهبنولصيبهنكنلاعجاسملابالااوجرخو

ءاختفازاجولكشتساوهجراخاهخرفزوجاهيجومجاهمثوغربك

هتشينأالامدعونيتعوجوجهوزكلاوعويبلاويلاخويمأب

نمهراسيوامامإزيهىلعنمقاصلإهدعوهلنمصوةيلب

اهنمأطخوهوادحابذجتالوقصيلخيرجنمةالصوهوح

هبمراضحإوعجرأبوابنعلتفوببحالباهلغارسإو



م.م

مثهيصحتحتوابصحناهبقصبومهتاياقكيوثبعيال

ءافستساوجيعلهتاجتنمجورخوهمامأمثهنيهمنهراسيمثهيقف

مامإبنهشيوجءاتفاوهباهجوزىلعيضفيالومجههباشو

المسبولومومأمولعوفيهلواریغصرهنبمومأمصبو

زوجتلهويبشکبالاريبكلاهبمومأمومامإحصفبتلطبوهسکع

ةيؤربواهبءاقتفاوعمسموجهنعيغكةعئاضمامالاعمناكنإ

ةعالاةزانجولومامألايذخهتښنءاتفالارشورادبنإو

يالخريخألاراتخاوةعاجملالضجكاجلختسمواهوخواعجو

نيموينمزيمقبواءاضفوءاجأبناوةالصلايفةاواسمونكالا

ضيمچوسكعلاكةعايبةرجنملفتنبالوحرجىلخالجنالا

ناوةاواسملابمالسومارحاوةعباتمودالوفخبهلثمیچتفا

الوعونممهغبسزكلاهريغكفواسملاالةلهبةيمومأملاوةشب

بحونبخناالهعجرلبفهکارجإملعزاهوعبعبارلارمأوهک

هأرماكاوبعزاوطلاملاىلعرجأتسملاورانمثرمثناطلسجيوفت

مالسإسبمثابعمتءارفمثيجحمتهنجهئازمتتجلختساو

يكواعنمطفنمغزاسابلبمثنممتننلعتمثبسنبمت

لقعيصوهعلخنينناوهنيمينعړکویوفوکیفانلاةبانتساو

غروالاواهمفىلوأةباعلابروعبجلابلحءاسنوغلابلاكةبقلا

يبيتدنولتاقمعاشتناوعيغىلعمعلاوبألاوماولمعلاو

مافویسولجللكريخأتالبدوجسواعوکرکقوبسملاربكواوعرتفا

ینبولوغلاىضفومقشتلادرجمالاهتيناثوسلجزاريبكتب

هحارجإضزاقحلازوجةعكرناوجمشخنمعكرولعجلا

واامجاسبالاعفارواامئافةجيفحآلنيقصلاكبجيعجلالبق

ܐܚܝܢܐܟ



واجفعلاهبىونوعوکرتربكناواهاغلأحارجإلاوةشناواسلاج

هوهفجمومأملایمامتهکایسانهونيعزاوأزجأاهونيملوااياون

،یناتسارتكيملناومهرتهوجملاريبكت

يجبةمامإلاعنمتواسجنوالامفلتيشخمامإلبجلصو

واعوکربناوقالتتساهخواتمحوبسواىاعربةدصلاوا

ولوىلختسيملنامهلوهلبفهعجرباوعبرنالطبتالودوجس

یخأتونمچمالكطرتوبيفألايالغتساوراشتنالابمهلراشتنا

هسولجنزاوبهفزاهمهفتوهجوخيهجنأةسمونجلاواهؤم

اوهناواهباوحتفيملوانونجميلنتساناكتتهيغمهفتزاو

عتباولوألاءاهتنانمأرفوةعمجلاىلانيمامإبوامهضعبواانامحو

هسجننیتناجالاوعوكرلبقامجاردإبهتقوملعيعزاةيسب

ءاجناواهماهتإلمامإلادوعتالجالوتتةتلاثلاوأىلوألابىنبوا

ميغلاالوهلباکقوبسملاةمالسلیسلجوهينجأكبريعلامعب

هيغموغيوجاسملاتسيجهلهجوارجاسمروعتلراسمهفلختسي

لافناوهبكالاواوراشأجراشایلصاملهجزاوءاضفلا

هلبفحجتوهبالخملعيلزمهیلعرهاعوكرثقفساقوبسملل

،همامأةالصدعبةرايزمتتملزا

یعببولوهبةعبراالوهبيماعريغرجاسملصو

تلوؤتوةفوكسملانيتاسبلايملبلاادعزاهعجونيصفاباه

لحناوهتلحيجوهعلاوةعباةيغبلايمأةنالفةزواجمىلعةيا

لمىلاهلهأباينونناوهيجيتناجواةيتفوةبعابرفامهريغ

اهنوجلعجارالوهعوجروةجيعنهجوخيةكيكرألاقفأال،بلا

يلامويئاهالورذعالبيبصفنعزجاعالوهبسنءيشلولو



۳۲0هب

نأالاةفجرىفتنيصجنمالوهلبفةجاسملاعضفملعينأالاير

هتکنوتمالاحربناوهرابلوخمهعفنواهنومريسلابمهجت

ناكمواهنهولوخمهعقفويبسلاايوانعجرواهانكسنتر

هنيبسيلوهلوحمةينفوةبلاغبناوطفباهبلخمةجوز

كسعلاالاهلالخولوحلمماياةعبراةماقإةيفوةحاسملاهنيبو

اهاونناوهبسرگانناوةماقإلايفةداعاهبملعلاواباراهب

تقولايفهاعااهدعبوةيجسالوةيضحينجتعوعبشةالصب

هعبتويكأتوهسکعكهوهنتسىلعتكبهبهغهیچتفاناو

هتياعإخالاوعمجباوطسناوامامإىونرفاسمتناناومعيملو

ضفناكتلطبالاوهعبتازايروضلاجرالاوتفوبهمومأك

یصفةينفمعبهمومأموهناناكووهسلاماكحأكيهاسلاوامه

تسوهعبتيالوهمومأمعسوتفولايبالمجوااوهسوامه

زاوتفولابهفجعاعأواياغباةعبهيغمتنأوهمالسبيجاسملا

چوهسکعکارجاسمناكنااعبأءاعأهبالخرهفبارفسمهتف

هلوخملاوةبوألاليجعتبحتوهرتمامتإلاومفلاةيتنجرت

فرشاهيجوهکالبةجتملوضفناوببزيمقلاغيجهلصقرو

لبفوبویغلامعبلوزنلاىونوهبتلازلمنهيمأجاردإلةجلا

زااهرقأابكارتلازناواهيجيحمرعبومعلارقأرارمحالا

هلوهنطبضيالنهكاههيتفوهجالاوهلبقواراهبصألاىون

متفوندبواتجلوکناءاشعلالهوهلعبمهللونوطبملاكو

لحتراوارتربلوهيفواجسناوعبطاوضبانلاوءاهلايئاخ

نيئاشعلاعجچوتفولابةيناثلاماعأعمجمرنعرننواناولالبق

نأةهفوانيهلالهلفعمزيخوارغملاعمكبطفن

برغلل



جبنمزاونأرمفال15وايتمثاليلقرخأوةداعلاكبرغلل

جربنزاجواهمعبالوهعنميملوامهنيبلقنتالوةماقإومجسه

معبرهملاعقفناناكمجسملابيكتعملوءاشعلابعمجتبيغملاب

ناالوةنكثلاعجاسملابالانجشللركؤيماوغربناالعومشلا

رجنمالواهمنیببميعضلاوةأرملاالوىلوألامعبببسلاتجح

،مهيلعجرحالةعاجممجاه

بويغلارهظلاتقوةبصخلاباهلكغوفوةعجافرشلصو

ناقيتساباهيلعتيورالواضوصعلانمةعكرجرعأنارهو

یأتناوفينعللةعجاومكنمينبمعماجوهچالصاصخاواملب

ةماقإوهباههيبأتعصفوهمغسةارتشاچوقحءانبيمالءايأ

تلصتاواقاضنإةلصتمفقوهتبحربتقوههرتسوا

ةعامجوينوناحورادوهسوليجانفلاتيبكايمتنااليوبصلا

اهمالسلزيفابیشعيننابزوجتالوةحالبالواةييفمهبیتفتت

مسجتاهريغبوهيلعبجتالوةعجةيفبميةعيلخاالميفمامإب

يفرذعلهراقتفابجوورذعلالبهاخاهنوكبومهيلعوهيلع

اهرضحتةبطخبيعلاهيقسنامةالصلالبقنيتبهومألاىلع

يتامملهمايفبوجوچولوالاقصلاريغهلبفتساوةعاجملا

يمكبةيئانةيغبنإونقوتملارمعدبرغلاوحاقلعملاتمزلو

مهفمثیمخلایلصواهلبفءاحنلارماسملاجرواناکرانملانم

لبجوةئيهيسحتبحتواعبتالةمافالابالهرذعلازواغلبوا

اهتفوبافلكمقوسلالهأةماقاويهاتويشموبيهوبايغ

اههنیبوالوأهولجوةيوعصالهجويخبيطخمالسو

اهرضاحرذعلهبالغتساوهتوصعجروصفاةينانلاواهريصفتو
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هللااوركأأزجأومكلوانلهللاريغيبةينانلامتخواهيبةءارفو

جاتألهوقوبسملناوةعجاةءارفوسوفكىلعووتوهکرحمخي

يجمويبعويصوبتاكمروضحونوفجانملاواجسبةيناثلازاجو

یبغوليجعتلاهلجالوهرخعلاوزجارمهللارقأواميسنيأ

دارملاعهجتالوينمتملةعكرلاكردمرصقلاىلعزاروزعملا

وينجتمالاواونمأوعنمزاتبجوومامإنوؤتساوربعوک

ارایتخامانوایټغتزاعاعأوهملتولوحاولابلصتملسغ

هدكواهيجهابتحاوبيطخلاىسولجلبفتزاجوقحلكألد

فركوىلعلابقإوزجالبتيكجورخوةالصلااهدعب

بيطخعقواسسكاعمهمببسلانعةوعتوزيماتکارس

عبعكغيبواهمويلمعلاواهيبیمهنهوهتباجاوهمأو

روضحوناوألاعنعیلاجوااهلبفمامإلقنتواهتفوقوسب

هيتبطخےکمالكلاونلابمحوهلبفزاجوهلامعبمقسوةباش

مالسكوراتخملاىلعوغلينأالاعماسريغولواهنيبوهمايف

زاوهجوخةالص،اهتباوهبهراشاواهبصحوغالصنوةرو

ةلاغإوةكرشوةيلوتوةراجإوغيبولخدزاعقفيالولخادلا

2مساجلاعيبلاكحبفلازيحةيفلابتناجزازانزاوأبةعجشو

وامهمويحوهتشةعاجلاواهكرترذعوةفصوةبهوحاکن

والامىلعيوخوهوخنوبيفباشنإوضيرمتوجرمويازج

ومعءاجرويعويعميسبحوامالاومغلاوبضوأسبح

ميعةوهشوایهواسرغةريلبةبصاعیکمونلكاوجوف

،مامإلانيأناو

ةاجوناومهمسفضعبلهكرتنكمازئاجزاتفلرصملصب
ةليغلا



-۳۰د

یلوالابةماقإوناذأبىلصومقعوزیهفمهباوبىلعواةلبقلا

هچائراغواايعاووااتسمانهبنیتعکرالاوةعكرهئانفلاےک

ىلصمثتبصناوىلوألاتنأوهڅرتاهريغبهماينيوةيئانثلا

ضعبوانيمامإباولصولومهسجنألاوتناوتسويبامةيناتناب

ناكاءاميإاولصويرايتخالارخآلاوخانكميملزاوزاجاب

هجوتهجعوعضوهکروشمةروضلاقحواهبؤمععمج

الاهدعبونمأهالصتهنأامباونمأناوهكلمطاسمإوهالكو

تنجینوألاعماهسناوهیبنرصقباومعفجاوسكةاعإ

ىلصنإوءاضفلامعبيمعبلاوهعملبفلانجالاواهلامكإمعب

ةعابلاوةنانفلاوىلوألاتلغبةعكرلكبهټعابرواةنالفچ

-،هبالخوجرالاىلعاهريغك

الوناونللةلجانلاجزمةعمجلارومأناتعكرجيعترصم

یبغسمخبمثمارحإلابتاريبكتعبسبحتتفاوةعماجةالصلاىهانب

یتکوعمسيملؤمهارتولوفالبمؤملاريبكتبنایلاومايغلا

هلبفنؤملاریغمعویمامتالاوةرعبمجسوعكريعزاهيساف

نإومايغلاباعبسمتاسخربكيةيناثلاةرمهبرتكيةءارفلاةرجشو

ءايحإبجوناليوأتمايغلاريغبلهوتسبیدوألاىضفتناج

چشموصمریغلناويوبيصتوحبصلامعبوگسغوهتليل

یسهنلاجعبجورخويعنلاوةيخأتوىطعلاوهلبفطهوهباهو

يفرهوهبهجوهبالخوهلبف2ةئنيحهيجيبكتو

اهغاغيإوىلصملابهتخاهنوناليوأتةالصللهمايغلوأمامإلا

ںیهشلاوعيباهتءارقولغب،الوأوهيعيعجروةمالاهب

ناانيبعأواههثتدعبوهلابقتساواهغاهبوةعاکناتبطخو
د
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اهبرمويملنمةمافاوةحالبهباهللختويبكتبعاتمتساوانمف

یمنميعبلااهدوجوةضيبةشعسجرنإةيبكتوهتناوا

هوموبيفزاهيسانرتكوافلكماهيبيضفمونيلباندرمنلاموي

نيتريبكتدعبنافناواندفربكاهللاوهوهظفلوهمامإهكرتزا

یتمرهنتونسحمهلاهللونيتريبكتمثهللاالاهلإال

،اهيجعجتالاهدعبواهلبق

سهنلايوسنلهيسجتيفيباسمويدوعتناولصو

یهفیوسخناتعكرناتعكرونيعوکرونيمايفةرايهبايناتعكر

واهنايلاوممثةغبلاةءارفودجسملاوبحوعجنبارهجباونلاك

ميعنلاكاهتقووعوكرلاكعمسوةءارقلاكعكرواهمعبةعووتامايقلا

اهماهتإهجاهئانثأهبتلجناناوركتالوعوكرلابةعكرلاجرختو

يخأوةيعمثقوسكمتهناوجیخربمقونالوفلباونلاك

،رخآمويلءافستسالا

ةنيجسبزاوهيغوارصنبهبشواعرلءافستساللصو

ةاشمعشختوةلذببةاشميفاوجرخویخأتزارڅوارهجناتعكر

عنمتالوضئاحوةمهبومهنملفعيالنمالةيبصوةلاجعتمو

رابغتسالابريبكتلالوبوعيعلاکبخهنمويبالهيبناويما

دبهراسيهتيههءادرلوحمثالبقتسمةينانلارخآءاعدلايفغلابو

مايصوضرألابةبطخبحتواهوعفطفبلاجملااذكوسيكنت

ةعبتروبوتبربمامإلااهمبرمأيالوةفصوهلبفهنالف

لافجاتحمللجاتحملاريغةماقاراتخاواهمعبواهلبفلقنتزاجو

،فنهیجو

هيلعةالصلاوهنمهبولوقحلمنملالسغبوجوےکلصو

هذهوک



- powy Dom

اهبعتةبانجاکنغوامزالتويالخاهتتشوهنجحوهنجوک

ءاضفلابرساجنوجينأالاحاكنلاجزاناجونلاعقوةيندب

معبتعضووابیعایمحأبوأءانبلبفواهيسنيأافيفرناو

ةعجرالهيغتجوتوااهتخأجونتزاهيبنبحألاوهتوم

نملسغلاعبتقبنوهتهولاةحابإوملسمةضحالةيباتكو

واهتسنلهوهخمةأرمامثينجأمثهئايلوافامثنيبناجلا

هعبتومسجلاعيطقتوءاملاميعكهيفجملمهنمثناليواتهتروع

بينأةأرملاوهعزنىتهزارومجکامزكماحومجمىلعو

تنمثبوثفوبهحمثيبضيالواهرعشقثوةيبنجامثةأرما

عبراوةينلااهتكرواجوزناوهيتبكرلهنارسزمرتواهيعوك

راتخملاىلعةعبارلامعباعدو،اعملاويفتنيملهازناوتاريبكت

ةيلستويبنلاىلعنجناومالعأنالفمعبلسواهلاوناو

تکرتزااعدوهيبكنللقوبسملاربصوهيلينممامإلاعقوةيجح

ريغنيمىلعزجحلاةنؤهکمقوةعمجهسوبلمنقحویلاوالاو

لكأكنبجلاحفمزاثروصوغوهجوزامففولونهترملا

نمریغجلاوةجوزاليرواةبارغبفجنلاىلعوهوتيملاعبسلا

یلاعتهللابهنفيسحتبجوزيلسملایلعجالاولاملاتیب

هلبنجوطئاحتجتومفمثنمياىلعمامحلاعنعهليبغتو

هلصاجميبلقویضفاغاهئيحشوهضيغتوةداهشلاهتيفلتو

هنطبىلعليفنعضووبونبتسوضرألانعهعجرولجرب

عفترمىلعهعضوونيتوردسلسغلاوفرغلا8هيهتغارسإو

هنقبعوتلسغوةساجنلؤضولاكمقيعوعبسلزجحلاكهراتياو

تطضازاءاضعالاهلوةفرخمةيجهنملسغوءاملاثحووجيب



م۳۸هم

ممعوةضضملهسارلاماوةفرخبهچناوهنانساقعتوهتيضوتو

ضايبوهلساغلاستغاوبشتوةيخألاوروباكوزیعمریغروضح

ىضفيالومحاولانعةرايسلاولسغلانعهخأتهمعوهييجتوزجحلا

هتسببوتبجاولالهوهنلهبيصوينأ8راولاخفنزامئازلاب

مهاولاىلعنانثالاوهقوويكحةتسيفابلاوةروعلارتسوا

ةرزأواهيبةبغعوهيمعتوهبيغتوةعبرألاىلعةندنلاو

صلبنطفىلعوةجاجدكتخاوونحوةأرمللعبسلاوناتجاجلو

ةرتعموامرحمزاوهقاموهساوحوةرجاسمهپوهيبروجاكلاويرجانه

ةارماوبكارخأتوهمفوهغارسإوعبشمشموهایگوتبالو

ىلعهالصومهبءادتباوريبكتلاىلوأبنيميلاعجروهبفباهرتسو

قلاىلعريغصعبروءالع:ژارسإومالسلاوةالصلاهيلعهيبن

مبفعجروهنيمينعتيملامارةأرملاكنموطسولابمامإقوفوو

هيببيفونحوتسيبهتهاركىلعاضياتلوؤتواهسمربشک

هيبعجوهللاوهغههمعوةيعنوهلهألماعطةئيهتوانحن

هرتكوهيلجرسيکنتكةضحاببوخزاطروتودبعمزعاىلع

مثنيلبهرسوهيغتلايختزاراكلاةبغمملسأنمينبجولسغلا

زاجوتوباتلانمىلوأبارتلاوسوبصفمتیجآمتدومرفمثچول

دلولاهمعورخسلاءاملاوةعيضركجروعبسکباهأرمالسغ

ةعبراریغلحويرومواړجعزموايسوبلميبكتوىتوملاةنك

اهنمشلزاوهاجتمجورخوعدتبميعملاوةيحانيأبهجبو

قفنواهعضولبقشولجواهقبسوخأونبأوجوزوبأكوةنجلا

عجوكبفلوفوتوصعبرالبةرعبوهتومينعاكبوودبنمناو

مامإلايلبةالصبواضبالاةليفلايلووةروهضلربغبتاوما

لمیر



صلااضياينصلاچوطلخكيتنخيصخعبعبلبطبلجر

هطوةعدبوهوهمهلفوهعشقلحوحالبروبغلاةدايزو

هنومهنعةءارفواهوجعةخؤيوهحويفأكنتالولعفزاهعم

اهلاوبغتسالوفواهجلخحايصوهبفیلعوہعبوراخلاريتك

دباهلجواولوطيهزانجإدبواهالصالباهنعيفاصناو

بنجيسغنواهژاتنوهيبهيلعةالصلاوهجهبهلاخدإوءوضو

ابيعسيلوراجبهنجعوهيلعةالصوهتيهستوهفينحوةفسک

ةيبكرهظموأةيعمبيلعلضابةالصوضئاحدريبكلايدحت

هفوجيشانلاهدوتناويتحواةوقبلتفلارحنمىلعمامالاو

نكمأيبصعموضخأكییجنويحيبكتوهيتبهلبفتامناو

يبكتوامناوءاكبلءاسنعامجاوةسچیلعلجرةرايزوهيغ

فلكبالهبابوامجاهمهبءاجنورانبهغابنإويبحبهشربوشعن

يوعتوهيلعءانبوهضييبتواربفنييطتوهلايفوهختوصب

لسغيالویشفنالببشخواركزیبمللزاجوهحهبیموبزاو

ىلعبنجأناولئافبلوأمالسإلاجلببوتوهفججزتعممیمش

هجاینبزبورويغملاالاهلئاغمتعجنأناوابحعبناالنسحألا

هبلفمناخواهتمتفةفظنموةوسنلفوقميزالوهترتسزا

یونواةترااريغصزاوهبحبةوكمةوآلازوجوجنسويرجال

اوقلتخازاوهيوبأزمرقنوحلسأناكملسينأالمالسالاهيباسهب

متسيملةفيالوةالصلايفةينلابملسملازيمتواونمتواولش

همالسوةايحلاققحتتنأالعضروالابواسکعواجرحتولو

بئاغالواهريغبنجوينأهربقىلعىلصيالويروووةفرخمو

الاهغربالةعيلخلامثهيخيجموةالصلابىلوألاوركتالو



ءاسنلاىتحوةأرملاةيوولونولضفأوةبصعلاتيقايفهبقناعم

ماجلمشبنيالوهيلعىشمنالربغلاوهبرتوةعجو

هعميسواهکلمربنواهبيغنمكبرغبنأالاهبحاصهب

عنمامهلفاوهتهفمهيلعونبيولاهيبطلمهيامناكناولام

نینجزعالينيهوجهاشبولوهكرامزعرفبوهسرحوهتحئار

هلحمنمهجارخإىلعرمقناويجنارغبلاىلعاضيأتلوؤتو

ةكرشتنبوهلكأوفضملهلكأزاوجمدعهنلاولعب

تيمميمرتومهتلبفالوانتلبفلبقتستالومهتربغهملسمنمتلج

موييفءاكبببقعيالوهيغتلبفربلاجهبحزاانقكمهبعمجلا

هلجمالوارباكوبألسملسغيالويماكلاهټوللسمحرتيالوهب

يبغلااهبماقاءالبنلانمثحاةالصلاوهراویلبعيضينأالهيف

،اعاصواراجناكنا

..تاب

ةلماعوةجولعمناودهفلوحونممعنلاباصنةاکزبج

مويبهلوحلبفناوهلةرئاجلاتهوشحولانمواهنمالاجاتنو

نعملاحلبلاميغجنكيملناةنئاخسوکولبإلاقفألال

ناجضاخمنبجنيشعوسجیلاريعبءازجإخألاوهتجلاخزاو

يتسونوبلتنبنینالفوتسچونوبتبابهلسهلنكتمل

نوبلاتنبزيعبسوتسوةعمجنیتسویدحاوةفجنيعبراو

ناتفحعستىلازيشعویمحاويأموناتقحنيعستویمحاو

نکمکاجرجنماهحانيعتويعاسللرايخلانوبلتانبتالتوا

ةقحنیسحتکچونوبتنبنیعبرالكچبجاولاريغتبیشع

هنبو
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وخغیبتزینکنتکچفبلاخلخكجنةنسةيقوملاماعلانبو

زيتيأيکنوشعوةيأموتالفناوةنسنيعبراكچزیتنس

انعمولوةنسوةعجواغجةاشنیعبراهپهغلالبإلانم

ةايشدفياشوزيتيأموزاناشزيشعوىمحاوةيأمچو

رايخلاجربناولوطسولامهلوةاشةيأمنكتمثعبراهيأمعبراچو

یهخمتوهيغصلايفةبيعملاةخأيعاسلاىرينأداراشلاوا

ةحاوتبجوزايعاسلاريخوعمأطوینبلیشوماجوبارعلا

باصنقفالاواايواستناكزمزاتنناوتكألازيبالوايواستو

الاوةفلاتلاويخواهمنهايواستوكفوكالابالوصفوريغ

اسوماجنیعبراهوهيامركرتكابةعبارلاومتعاويلوتب

ولواهتاكزبخخأةیشاملادبإببمنمواهنمةعفبزيشعو

ليبمكیلجوابيعبةعجارچینبوجرالىلعروعالبف

مالعتسالولواهعونوأنيعبباصنزومزاوةراجتةيشام

ءافلخوةيشامانیعواةلاقإبةعجاروامهلاحمالةينفباتک

ملسملكوتيونزاينصويبورفنمبجواهبإلاوةيشاملا

حامزمرتكإلاوةعبنمواخلماعمجاولوحاباصنخلمح

هکیشهنمهوخأملاعجارولجبلحواهنذإبعاروتيبموءامو

يعاسلاروأتكةهيغلاراجحألفوحرجناولوهيوجعةبسنب

ىلواابعالةفلخممازواهمحلوااهعلباصنزمخألا

وازيناميوخاهميمصتبهلاخنیناوخوبطناهلركي

هيبغىلعوةاشهيلعمحاولاةيلخاكنیعبراايفهفبيصنب

وهومهلاباتتلاعولخبجولويعاسلاجخوةيغلابصن

وازابنالاوشرولالبقتسيهلفوغلبوزاگزابوجوطرش



س۴۳رد.

یتختنإببلكمفوعجرمتةصقاناهبهروهكيجتالواهب

يضاقليفنلاوهينلاىلعلمعالاوراتخملاىلعأرجأتجرخأو

یبنعبةبصلاواباصنلافحالاصفنينأالالوألاماعلاةئوبتب

هبتهازناوابراهتصغنناالفضوريكجفانعهجتنک

تصفنجلأسناونالوففصيلهولوألاهئوبتبهيجامكلف

هتهیهلاوتصقنوفصوافصيملناةوجوملابتازواو

چواهعنملاوجرختنأالاءاجألااوعنبنأالايضاملابجراوخلارخأو

دعرلاوقفرةيأتسوىقلأةيجارخضرأبناوهتكاجينشوأةسمخ

نمةبحاونوسنكامارچنورشعوةينامثوةيأم

قجتملناوباجحلارفمیقنمكفبمنوابحنمريعشلاقلطم

يجتالاموتيبلايريغيهوهيزهلامتيكهشغصن

فجنأواعبسلايهتشاولوشغلابالاوةكابيفنارضخايوجو

يالخرثكألابلغيلهواهمكحىلعباهصبعيفشناوهيلع

اهمحأعرزناناملببناوتئشويبعشوحفگيناضفلاةضتو

يحويبلقلالتلانرواالامهلهلولاةضيبيخآلاةاصحلبق

2نوتيلاكعرفلاولجعلابومسمسلاويسانجايهوزرأوورو

كاتفرجأتساوهبفصتامويملعلاوزرألارشفبسحوناتكلا

يشلجهللابيهلوبحلاطاباببوجولاواهسرجچةتالكأ

الااهدعبعئابلاىلعناكملاوبصنهدريملاهلبقثراویلع

الزجمنيعملاهلىصوملاىلعةفجنلاويرتشملاىلعمدعينأ

قحامابنعلاوىقتلاصختاهتاوتيبملاىلعنيكبوأنيكاسملا

اهيفسالاهصفنفافسإبةلخمةلخناهلصأةجاحتجلتخاواهمغیب

هتباصأنإو،زجكنيبالاويعألاباوجلتخاناوةحاولايبكو

ةاج



مه۴۳هح

جارخإلابحألابيراعيبختىلعنهازناوتربتعاةعئاج

ناكفيكبعلانمذخأوناليوأتبوجولاواهماىلعلهو

واةعيشعرجهتيأمواهطسوأنيبالاونيعونوأطونتلاك

وارمغلزاوشغلاغبجابايهنميوارتكاجارانيدنيرشع

الاوةلماككتجاروريباضاواصأءاجربواصفنوانونجم

وهتعتبهتعقونيعملاريغلوحوةنهامجنناصلاخلابسح

ةعومجموةعئاضوينوبجموةبوصغمكرجأباهيبيجتوةعجوم

ناتثروةفجنيعيفةاكزالوزاالابلماعللةلازاىلع

قصومالواهيفواههتفمعبلوحمعباليفوتلوااهبملعيمل

ناويلحوةيوجوةغايصوسوينيمموفيفريلامالواهتفرعتب

الاءاركوالجلناكوأهحالصإمجعونبعوهتنصتيملنارکت

عضتناوةراجتلاهباونموأيادصواةبقاعللامعمواسبللاعم

هلصألىلامضویتالاورضالبعنناةفزلاىزوهوجم

معبفقنوهنعهلتوعدنيدعرولوةراجتیتمةلغت

لامنعالتهجتةرئاجبنبغتساوءارشلاتفوهلصأعمهلوح

ماهتمعبناوةصقانمضتویئتفمهنکیگزمريغوأةيكعك

ناوالوأةلماكلاكاهلوحیلعجةلماكاهلوحمعبالاهتلانوأةيناثلا

وايلوألالوحينعباصنمامتاهامحاهچوااهعيبعيفاتصفن

ىلعةيناثلاوهنيبيمشمعبواهمحرنيواهيلوحيلعبهلبق

لاحزاوهتعبكهنهباهمتألهيبشوأةيفانلالوحمنعواهلوح

مجتملابوةاكزالبةحفانةينانلالوحلاحيفاهغجنأباهثوح

الایهتشمةمثوهتباتكومبعهلغكعيبلبةراجتلاعلسنع

هیشبنهویگزةراجتللعرزویتکاناوماتلاقوحلاوتوملا



ةاكزتبجوناوةراجتللاهمحأنكيملناالهرتاهترخبلانوك

نايمیزيامنإوةيكهتلالوحرمتلاىوزمثیقزاهنيعو

وأةبهبولوانيعضبقوةراجتضرعواهيبانيعهلصأناك

والوحولماهمعجةرئاجبواهعملايلتولوهسجنبرهكيلاحإ

نعناكناهيخأتبنمولوهلصأنمةتسلوغملاىلعنيعم

ةراجإنعوكلجلجألهعابوةينغلایتشمنعالیښرأولةبعك

بوجولامعبصقنزاالماهلانمهللالوحوزالوف؛اجميعوا

نکبیرتشابیتاجارانيديضتفاناوفناووبغملايزمث

یحألاءارشمعباهاوحاوااهعابنإزيشعباهعابةعلس

لوالخآهلاوحافالتخالاهطونيشعوايحاالونيعبرالیتر

نابهنمركأنهتةئاملاوافاضمهلنهءاضتفالاومئاوقلانع

مثاهلوحمعباهفجنأوةشعماجتسامتلوحمعبةسچیضتفا

یگبامأوةسخیضتفازایدوألاونينشعلايترهشعيضتفا

واةلغةينعموارتتةينبةضراعمةلممهنيعوةاکزالثم

اهواهلغواةینفةتنبواةيتنلبالماوراتخملاىلعنيينف

نيجلاعمجالهتسالناونيعبعيبوفزاوانیعواهلصأكناكو

الاوؤجملاالاعفنلاهنيعوهنيعيزةوقوسلاهبمصرزا

اضرفناكواهجبعزاالنرابولوهعلسكمسقاعملولوهموف

نموهنمطسورارصالاهلوحلهوضرفلايوفتباضياتنووتو

غبتلاومفلاويهنلايلحبالخةاغلمهتايزمثنيرادةرادإلا

ةينغللاهوراکتحالفراملالفتفاوهيغكجيبتاكملاوسلجمنم

راكتحاوةراجإعمجاناوةراجتللالواناكولوىكعلاالةينلاب

الوةراداللعيجباجالوهكحىلعتجیتكالاىكتحاواايواستو

موفن



سا۴۰مس

ناوفزنلابهلابقتساواهمالسازملوحيباكلاعوفتچويناوألمؤفت

ناربصوهيغنملماعلاواارادازاهژرهيزبضاحلاايفلاو

صفنناواملبفءازامهفسواهيباملصبلاةنستیگزببلغ

كتحازاوهلبقامىلعصنلابيضفضفنأوةيزأواهيبامكلج

تبسحوافلخمضارغلاةيشامةاكزتلغونيدلاكبلماعلاوا

ریزوناليواتةفجنلاكيغلتوأطلخكةريبعلهوهبرىلع

نيوكبنيهسمزیخاناكوالوحهريبمافازاقفناولماعلا

الويكحاريجاوأاكيرشهنوكچوباصنهکبهبرةحو

یواسناويسأواچفجوازيوبزمعموةيناموفرحةاكزةفست

نيجولونيعلاجالعهلنمهيلععبعنعرطبةاكزالمریبام

هبمکزاچلوواافلخمةجوزيفجنوارھکواالجؤمواةاكز

نيعبالیتستنامكحلاووانديوانرسيمهفتيهنالهو

ةهفوامعمواهکیشعمهنعنوكينااليجهوأةراقك

نمهثبفروايتحوالجألقتعمةمكحوارټومةبفروأةباتك

ناهلوحلحنعواوجهمةيفواقحنيبمعواهبهعجرم

نانياوايجناوقيأ2یسلجمىلعبوجولاتفوموقوعيب

یجوھکرمواهلوحلحلوهيبلعجاموانيدلابهوناوجييف

هلةيأميمموةاكزالجلوحنينستالفارانيدنيتسبهسجن

بلسلاتعقونیعتیقزویلوالهبةهيبجرةيأموةيمرمةيأم

نأمهيلعنينعمريغواعجاسمىلعهيسنواناویحوتابنك

نالبملوفاخإوباصنكتلصحزاوهتفرعتحلاملایوت

مامإللهكحونيعكعمىقبامناوزالوفعيبغوانينيعملاب

یحایتناوهفعةنيغبوهلجعاصةكولممةنيعمضرأبولو



-۴۶د

قلعتواهلوحراحةرئاجمضچورخآفرعالوهاعملمعلا

مففريغةجأبهعبوزاجوههرتهتيبصتواهجارخإببوجولا

نالوفنارفاكءزجولكجمربتعاوهلعوجمهلجرخملانأىلع

واقفاواةشبناويلهاجنجووهوزاكرلاکیتلاهقرجنچو

هفجهصيلختچيهوأةفجنريبكلةرباكواجبعہجووارضم

اشيجولوضرألاحلافهيفابوهيببلقلاوهبفهحهوةاكملاب

امبرادبرهرجتنأالامهلجنیحلاصملازججالاوکرجاولجالاو

البرجاولجربنعكرعملاهذهلاموةهفتوواملسمجووهلب

.،سیمخت

ةبيجالاافصوجوحأوهونيكسموريغباهقصمورصم

ةونبمجعوةعنصوأيباجنإوالیلغبةيابکمجعورختوحلسأزا

بسكلاىلعرجافوالومزاجوهيجعىلعبسحيبلقلاويناهت

نيجهلاهعيبزاوجچوهنسيياعكوهنمرتكاعجووباصنلامو

هناهريغامكحبملاعهعژبموبلجوهرتاهذخأمت

یراحیلعالوهيبصوبيغجلاوخأوهبيبواينغزاويماكو

بيعبولونمؤمقيفرويفابهکحوملسیجاکقؤمواهنمةهجلا

واهلههرتشاناونيملسمللهؤالووهيبةبحةفعالاهنمفنعب

اهذخألالوهاسجپالهيهسبحتامولويجموهيجيلاهبسااب

زجونيعنمهريباميفعازانسحألاىلعبوتيناالا

بيغوبكيموروسالسوساجكاينغولوهتالآوهماواهريغ

مراببةيلموهواهكسممجنملوةيصعمريغيفهلوباهلجاتحم

بحتوهتينغتسبمراغچوزاغهنمتعزیسلجناويفو

هلهوبجحفوةبانتسالویادصإلاموهزوجرفضملارانيإ

ܪܵܚ݂ܝܟ



مسر ۴۷رد

هکیوااجوزةجوزءافعإعنميلهوهبيفصصختخئنيح

افلكمهتفويصبهكعوفروزعهخجارخإزاجونالبوان

سكالهههنهيغوهيجيغاصالعونچولوةكسلاةيفب

هبوابوجولاعضوماهتفرعتواهنتنبجووطبسلالاطوکسم

ممعكاهلنميشاوتعيبالو،مهلانمةجأبهلاهرتکابمدعألال

اطعواانيووااشعمهقفزاولوحلاهنعلصيلعقوقحتسم

زعتوقتسمريغلعامتجابتعبوامهنوجلتلفتواضبقلالبق

ال،يجتملةهفبوااهجمویناجاهعجوبعاضوأمامإللالااهر

ناجنييشاموانیعےکیمشکبتمقفوأمهلفطتلفتواهمأزا

ءادالانكميملوباصنازجیلتناويفابلازعبميتفملاعاض

نعاهرخأنانيحواهلصاعاضنادتعاضباهلزعكتضفس

هکیتزمتفحأوهتبالاوانتمالاهرجمهشغلخماوالولا

ناوانيعناولمعلامامإللتعجوبأولاتفبناواهركونيملا

باغاموهعمامیجاسمیگزوحرالايلعةيانجهيبةبعرغ

،ةروضالوجحنكيملزا

توفوهقوفزعلضفهنعهوجوغاصهتسلاببجتلصف

يلغانمىالخيجلاوايبعلاةليللوأبلهویتستبناوهلايع

لكنعوهيغناتغيناالملعريغطفأوارشعمنمنوفلا

ابتاكمولوقروااهمداخوبألناوةيجوزوأةبارغبهفوهيملسم

همقمیلعجةيحالاممورايخوأةعضاوماعيبموعيجرتاغبأو

امسابییتشملاودبعلاىلعءيشالولاملارجفبيتقبملاوتتشملاو

هقوفنموةالصلالبفرجعلامعباهجارخإبحتوهبتشمىلع

همويقروارفجلاواهعجووتلغلاالمفلاةلبغونسحألا



-۴۸د

عجوو.هلهأجارخإزاجويجاسملاجارخإوةرايزمدعولمعلاماماللو

هلبفهجارخاوخالانويألاهنوفوهحاولعضأونيكاسملعاص

اهنمزيفطفستالوناليواتفجمواافلخملهونيمويلاكب

،ریفجملسمرخعمجتاهنأو

باب

نإمهوعبولوةيلمعةيؤربوانابعشراكبناضمرتبث

اهنعاهصبلفنزاعوةضيجتسموااباوهنینکنمعببد

وجیموالمعىلعوهمأبمهلءانتعاالنموهلهأك*هيبنجالا

الاةرامعلاوءاضفلاباوهباناواهريغوراتخملاواهتيؤرعجر

روصقلانمأولولاوشبجبنمرجيالومتنهالناليواتلیواتب

يلاتلامكحبهمولوهخآخآلهلوأدهاشيبلتچوعيب

نارقكوطسمااراصنتبتناوةلباغللاراصنهتيؤروهتجماشب

اعوفتوةاعةيصوطشلامويهتيصبيهوهتهغناوجهتنا

ةيكهتلالفقتيلهكاسمإبحتواطايتحااليمارخنلواءاضفو

هضهکناضمربملعلاعمىهجلاهلحابمرمعلاوزوأنيدهاش

روسیخأتوهبنيهتوناسلقكوترطفةجوز،هومهافلج

مزاةجعمويموصومجعلامعبهلوخدىلعناوجسبهوصو

نابعشوبجروهماوءاعوساتواروشاعوةتلايهیشعو*

نعهتعباتموءاضفلايجتوهؤاضفوملسأنملمويلاةيفبطاسمإو

ةيعجوتقولايفضيحلزاعتمتموصتب،عبوهعباتتمليملموص

ضيبلااهنوكهویهشلكنمةنالفهوصوضعومهل

*هنمزيقحةاوادموهجمبمثالعوحلموذولاوشنمةسک

بوخ
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تمغزاثبوةلبقكعاجةمهفمورممويرخنورضیوخ

ءاضفوارخنلبقعوطتوهفجضيمةماجوتمحالوةمالسلا

تسبتلاناوروعشلانهکریسأكاهريغالوةيؤرهنكمتالنمو

يفبواهلبفالومعلابهرعبامأزجاویتختالوهماصارهشيفو

عموأةنيبمةټنبافلكمهتهوهتهتفطصمچوهشىلع

تیوروزیعممويوچوسمالهعباتتيجتاملةينتمكوهجهبلا

ءافنبومسواخرهکبهعباتتعطفناناكاهيبءاهتنالاىلع

تقشزاءاضفلاعموةفخناويجبلالبفترضحزابجوو

لوهتفاواهلجوااموييمغأوأةينكنينسولوزجناولفعبو

ينمجارخإوعاجیتبوهبصنولولسزاالءاضفلابهلواتسب

ةنفحبهنيعمراتخملاىلعهيغوالتعملاصيإو،يوېخمو

نكمانايغلبو،يوړوخوينيعوينعأوينأنمناويفلحواعئام

.صربلاويضفواوسواةضضمنمبلاغواافلطمهره

چاٹاشهلكأكوةمئانةعماجكامئانهفلحےکتصبناوافلخم

فانحإالوقدتسملابىوتفاهليلرظنيملنموهشلاةضوايمجعلا

ولومارحلاديعلابلجنلاچونایسنواضیحواضرملنيعملاالا

البمټعتنارټكواهلحتملنإوخيشوهلاوكهجولالاثبفالخب

وااراهنةينعبروااعاجهفجناضمرچلهجوبیرفليوأت

هبهمامإبناوانمواءازوججربتسابنإوهفجعجبابشوادكأ

ناليوانجيقنمعنبينمأناوراتيجلاىلعهتداعيلاخنأال

وانيهشمايصوالضفالاوهوهمتكانيكسمنيتسماعطإ

البةبايناههركاةجوزوااهئهوهمأنعورامقلاكةبقرقتع

مضتزاتعجروترقكسعأناوهمأزعينعيالوموصي



5. --

ىلعاههركانأاهنعهيبکتچوماعلاليكوةبقرلانمفالاب

نالوفعماجيلجرهكمریبکتچونالبوانالزنأىتحةلبقلا

مجفواهبيرقتوارجهلامعباللستغيملواايسانرخبأناالا

بالخةحابإلااوتفباراهنكاوشىأروارصفلازوجقاسواالب

والصحمثضیحواهځهنیموابغيملوءامکلیواتلاميعب

عوطتلاوءاضفلاوهلتناكناءاضفلااهعممهلونيبيغواماج

وايفيفعوافيفرابغوبابو،يبلاغواضفالواهبجوم

نموةعئاجيهوليلحإيفينفكوهعناصلسبجوایک

زاجورجهلاعولطججوابوشموالوكأمعزنويخمواحكنتسم

مجهوصوةبانجممنابصاوشطعلضضموراهنلالكاوس

هيبهونيملوجهبلالبفهيبعشرصفيقسبهجوهفجةعجو

معبههجكرهسبهيونينأالاةراقكالواعفدولوىضفالاو

وااكالهباخزابجووهيواهتواهنيابزباخخرهوهلوخد

یلعاتباخهيغواراكنتسااهنكمييفعفرولماحينأةيوش

نديواناهلاموأبألاياملعمثهلولالامےکجألاواهميملو

هاضفیكزاهماوناضمریبغهموصعميبأنمزبعمعلابءاضفلاو

ابئاتيتأينأالامهعجشابأويالخءاضفلاءاضفبوجوو

لكنعهلثملناضمرءاضفيهرجهمالسلاهيلعهمماعقاو

لصتازاالنابعشبهواضفنكمازامئانلابةتعيالونيكسمموي

البهبلهلفحازارتكالاوهروخنموهرعبواءاضقلاعمهم

الاماضفوةنسأدتباولالهلابأعبيزازیندنبیشکهټن

وصباهيفابيونيوهنمقوفيوااهيمسينأالةنسچهموصي

مويومويفلاةحيبصوويبسنهببالخءاضفلامليالو

ةموجف
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ميسنزاهعمجلامامصوالبالاومیعريغةليلموفزاهموطف

عتفم*هفباسالانييعتزاوهرعاندرألاغباروراتخملاىلعمويلا

ءاضفواةيغبسےناضمربیونناوماياوارهشواةنسعباتنال

اهلجاتحمهيفسيلواهنمةحاونعيجتملارنوهاونواجراخلا

،نمإكبعوطتجوز

باب

*جمورخولوموصفلخمنممسهتخوهلجانباكتعالا

جحالاوةعمجلاهيبمتامماجربهببجتوةعجاهضربزا

ةوتلوتبجوناوةراهشكواعماههزانجالهيوبأمركلطبو

چودیلهشكوهموصلطبكوةركوهنعلفنوامسالاب

هشابمویطوةوهشهلبقوههوممعبونيوانهبیئابكلاقاحلإ

زاهيغكعمالابرونچةأرماوأةبعلنيأناوةيسانطئاحزاو

خفنتبنوميعبناومهزاالينعواهنمقبسامتناوالخو

هيسبتاكمعنميالوفتعزاهبلعباروفهربععنمناولفبيو

هونموهفلكمهچهعباتنومويضعبيفةليكرنناهويمهلو

هيبمليالوةجللابجكفجراهنلادراوملاىلغيکهلوخدنيح

هبموصرونتلحاسایناوناليواتهلوخجمویچوموصئنيح

هعضوهببالاواهببوكعرانلةغبةندنلاعجاسملاوافلخم

ناوهکنمهوحمويكميبغهفاكتعاومجنملاجراخهلكأهيفو

ةريغلعجوىثکزاابحمناوهتباتكوملعبهلاغتشاوهئاغل

وارانمنامألةوعصوتفالولويزانجوةرابعكيوالتوةالصو

هارفإزاجوهبييملنأةموكحهجارخإوةمامإلاهبردوچس

.
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هسلجبكنيوكنينأوهبيطتوهبمهنمىلعهمالسونآيف

هبوتلسغراظتناوابراشواامةعلسغللجرخاذإمخأو

لبفهلوخدوميعلاةليلهكموبوتءامعإبجوهجيججتوا

مجسملارحأبوةشعباكتعاومهلالبفلحمزاوبويغلا

ماعلاباهنوکهوهبةبلاغلارجفلاةليللريخألارشعلابوناضمربو

ناونبینبويبامةعباسبةارملاوتلقتناوبالخناضمربوا

جحوميعواضیحواضرملموصلانمعنمناكنونجواءاهنإ

ةرتشاناوهمويوعيعلاةليلالالحبهخأناوهتمرحهيلعو

،ةهيملءاضفلاةوفس

باب

يالخناوجلايوخهيخارتوهتیروبهوهمةيغلاتتولاضرف.

بطموهيملايفوعيضرزعنيبوهبمالسإلاباهتقو

هأويبعلايالخءاضفالوهليلحتهلبالوهنإبيهملاوىمغمال

عضحاوعوكروةيبلتكالیاوهكاهلبفزاهنعبانكاوهزوحفم

ميصءازجهلوجالوةعيضييخزاهيلعةفجنلاةدايزوقفاوملا

قيلعتوةيحاضژبهعوفوکهبوجوطرشوةروضالبةيمبو

دبلوصولاناكمإبةعاطتساببجوولبنهنالبهمارحإتفو

تنبهفاملافخحألالاياموسجنىلعنيمأوتيضعةقشم

ىلعروفوهبموفتةعنصيوليلحاروجازدبولومغالاىلع

متونهبزاواهصنمهنعزوجملاربتعاالاومئاغبیأكيشملا

ناةفيصللهرلوهکیتوأهرافتبابواسلجملاىلععابيامواینز

هبربامربتعاوافلطملاؤسواتفعوانيجبالاكالهشختمل



نكرعيضيوأهبقعبلغينأداربلاكربلاواعايضمشخزا

نأالارحببوكرويشميیعبوالالجلاكةأرملاوميكلهالص

ءابتخالاوضرعبتنمأةفجرکچوزواهثمةرايزوناكمىضت

ىلعلطموىصعومامحلابخوهرتعوجلابواړاجرواءاسنب

ةفصكهيغبهنعهجوغؤفتوتفموبوکرویوخالاونغ

وتنيعتوهيغكةنوضملابغالبىلعنامضةراجإوءاعدو

ةواهڅهولوتامزاباسحابهلوتيملاتافييكفالغإلا

عتمتنيجمكطارتشازوجيالوءاهتنالازمرجوتساولباف،اغبلاو

ىلعوفلكمملعىلعولوألانيعتوماعلانيعيملناوهيلع

غالبلاویشموهنيویقوزاینجومهفامىلعوةلاعجلا

ټعتيملةبمفويبهويغلابادوعوايبهغبنيامءاطعإ

ناوضرمومحأواعيبنارتساوبسلابهيلععجرواهبجوم

هبغالبلابيصوينأالاهجآیلعهتفجنفالوعجرهلبقتعاض

ةرابلاجهنواهرشلاماعىلععقفناأزجاوهسولوهتلتةيغب

البالاوتيملاههرتشيهناهيغلاهارجإىلاخوااهطسغبعجرو

نيغزاتخبوهرشااغيمواءارجإباعواهسکعوانافبعتمتت

لهوعتمتزاعاعأوهسجنلهبصونيفوهيغكممغواماعلا

نعهيكيبتاغيللعجهبنأالاوأنيعلاوهسجنترتعاناعم

؛يبكهڅالوضرعچمههبانتساعنموناليواتهئزجيجتيملا

فلتلانمهبةيصولاتفجنوهسجنةيراجإوهيغنعهبعيطتسم

هوجوکاریمالاوهنمالهبرافوعسوزاجبهنعو

نالیواتجحاذكبيتعتلوفينأالالهويغعوطتواقفأب

هلهؤاطعإمهبيدربعمهترجأىلعهازناویهملاعجو



امه۴{

مثاهلهلنمةجأبضريملناةيزهتسبوتواوىيغنيعناو

نمضيملوةأرماناويصوةبعريغطفبةروصلارجأصب

نممهناكمنمیاهجويملناوامهتجمامهلعقويحو

اهشإلاالهسجنبلاهمزلواريهعنمينأالا،اهنولونكمملا

هقسيالوةجتومزخأينموهماغمهراوهافويعينأ*

هتفوومارحإلااهتكرتوءاعدلاوةغجنلارجأهلوهنعجحنمرب

يغلتوخوهتغبارهوهناکهکهلبفهوهجارخالناوشال

هناكموعبارلابوغربفواهمعبهوهیتعنھبمالااعبأ

نايغلتواهلوهناغيفسجنلايوجومتكعجسملابحتوةقميفهل

هيعسوهباوهملعاجرختملناوهعنتلايفىلوأةنارعجاوقحلا

دفولليوةجحلاوةعيلخلاوهاهملجالوولحزایمهاوهدعب

رارمببوتونموااعحاویواحثيحواهفوجكسموفمناكو

همارحإكهغورعجرطبخزاویلواوهجةجيلخلابرهيمک

هبعكواهکمهبنزاهبژاماوهبطبلاوهنعشةلازإوهتوا

ناليواتبعيطتسملاةروصلا*مهحازاوقالوهيلعمتاحإالب

ةاسأومارحإلابجوكاوطلخكيرمألاهلاعواهتنااهيمو

ملعولومهالواهجراشناوعجرهواكسنمصفيملزاقوالوهکرات

اهنأوتاجالهسباولوهمارحإمعبعجامکهحلابانوبىهلام

يلعجوالوفعمعاجتناومعالوهعماهجئاخناوةينلابجفعني

نافجمیسنزاونايفنيايغلاولهبموجهبأوأنيبهبافلعت

هيلعةمهماغلوعتمتماجيجأهتشکهفبهنمیتولایوفو

بحوهتميزماحإكهوهضفرونيترموانینجويناثلاك

تمزااهباوضبهقيوااهمفواهصبمهمنأبنايفمثءاربا

هلكو



مه۵۰ د

يعسمعبومعبالعوكرلالبفهوجردنتویعسيالوهلكو

ناواهمعبنأبعتمتمثهلعبولوهأتتىجهأوفلحلامهو

ناواهلعبتفوىؤخیمواهثمةماقإنيجعاهعمجفرشونایفج

ةماقإلايونياهبموفوااهريغبعضفنازااهجاحجخوااهبعاصفناب

نالیواتربتعيبنكاامحأبميفينأهلهونيلهأيخلبجتو

قفأبكزاجنابولوهلثمواهدلبلهوعهمععتمتهلوهماعنمو

هجوجهنمحاونعاهنوكفرشچوهتفرهچاهنكرضعبلعجو

نيملاباعبساهليتاوللامثهلبقأزجاوجحلاماحإببجبعتمتلا

نهبلاكجوخوهراسيزعتيبلالعجوءانبنملفبوتسلاو

لخاوهتمافربفملابصنويجازمعرواةتسوناوخاشلازع

غیجزاهضعبيسنوأةفجنواهزانجعضفزا.أمتباوءالووةجسملا

ملعوايعرزاینبوكوشلاںاہکبحوةضيبللهعفوهيعس

یئافسبزاجوةشنالفألاىلعومفلابهيتعكرةاعاویسنب

ناةبعلبفيعسلاكبجووقوالوهلعجربوجاعاالوةهزن

الوةضابإلامعبیعسالوهخبیوبملونهاربلوقحلانمهيمحا

هيبلاهنمهوجملاوابصلانيباعبسعسلامثمعيملوموفزاهچب

عجروهجهوهتيضربیونوباوخمهفتبهتخویخأهوعلاوةم

*هيعسمعبمحاناوهفلحىدتباوامرحمغیاوهخيزا

عوطتينأالةضابإلاومتفاوهرعبیعسزاموجهلایاوهكرافج

نانكالاوقعاوبيطلاهقوچيصوءاسننمالدجمجالوةعب

واهاونزارمولوىتلاةليلةعاسةبمعءزجروضحهلويلو

ةنرغنطبعماجلايفةفورشاعبمجلاأطخاواناولالبفءاهنإب

ميالولصتملسغةتسلاوتاجولوىتحوهكباهدجسمبأزجاو



سمہوھح

بوفولتوىؤهبةكمضئاحریغلوخجلوهيتخللةنيدملاببجتو

رجلاوناتعكرمثهراعشإمتيجههيلفتونيلعنوءاجرورازإبلو

لاحريغتنمجوةيبلتوىشمامااطاوىوتساامامیتیجن

مقبهكواتكرتناوبالخياوضللواهلهو؟الصىلخو

ناويغنمعباهوؤاعواهيبوهتوصولغهپونوراهزا

ناغيملاهعموعجسملابلبهگمهيفوةجعیلصمجاولعجسملاب,

الويشملاباوصلاوتويبلايعنتلاوةنارعجلانموهماهئاو

ةجلثونالوفتوصلاوهلوايجبمجحلیبفتوةرعبحرجافوج

مروةحالبءاعدلاویتحهنهبجىلعاعضوويوغمثمیبیا

ةفاضلاةجزللودايبصواضيمولولوألاةندنلالجر

نیبغارسإوالخزاهأرماكاهيلعهفومجحلاريبفتيعسللو

اهبوجوواباوضلايتعكرهتشچوهلعجولمرلافوجزيضخألا

ميتلملابءاعدوماغملابوصالخإلاونویجاکلابمارحإلاكابوهت

یلصلوسرلاةيبلتىلعراصتناولوألامعبناميلاومجحلاهالتساو

يجمهلاوقفوملءاجتنموتيبلاواراصنهقملوخموتسوهیلعهللا

معبياوهللةعوکرویزمهجورخوةبيشينببابنم

ةضابإلابواهعنتلاكنمينلمرومجسملابوهلقنتلبقبرغملا

وشيعسللوهلفنوهنمزءامبرشنكوعادووعوهتالقهارم

خسانملابريخةحاوةقهبعباسلارهفمعبةبطخوةالصلا

ةبعلةبسواهبهنايبومفلااهبرميامرفیئهجوخو

نيبعجولقأملاوعلامعبناتبطخوةمهتبهلوینوعولضلاجعب

هبوكروؤضوبهقوفووبویغللعضتوءاعدولاومارنإزيمغلا

هلناواهبهنايبونيئاشعلاةباوبهتالصوبعتلالاهيفمثهب

ںینب



معببمعناوةجعوينيكاهلهاالارفوعجوجلابرینپ

اهداعاهيلعاتمزاوهتفوککبالاومامالاعمرجنزافعشلا

راهسإللوعجيومتكيعشملابهفوفوواسلغممصلامعبهلاحتراو

یمنزاببغاسإومصلالبفالوهدعبيوفوالوهبهلابقتساو

اهبقحواهريغويشملاوابكارناوهلوصوزيحةيفعلاهيمرو

امغفلواهعباتتوةاصحلكعمهيبكتوبيغلاهويصوءاسنريغ

معزاةرونبولوهقلحمثفلحيلهلهتنعبلهوراونلالبقو

نمجلاوةلمنالارجفذخأتةأرملاةلوهوريصفتلاوهشار

هبهلبفیئاوناوفلحزاينبامهبقحوضيبيمثهلصأبهف

لكيمروےعللةضابإلاوأةدلبفلخلاريخأتكميصلايلخت

بينتسيومجاعوايمہلانسحهريغصلناونیلعيجلاوأةاصح

نمبویغلابناوجلالبفزاماعاوربكويملاتفویتیف

يميبالویمروفيطلوءاضفليللاوهيلالك،اضفوعبارلا

ےہیتلاحزااليملاىلعةضابإلاوافلحلاميحفتوهيغيکےپ

واهوجليججيتناوانالفةبقعلايفوبیئميتيمللءاعويف

طقسيجيناثلانمبورغلالبقامواهڅهتابوتولجعتزانیتلیل

تلاتلايتأيويصنيناةبقعلامعبعانصقروثلاثلايمرهنع

بيصعتلاةينوةجلجللةلاوةبعصلاميحفتونيمويلليميج

ںاونلانمةبغعلابمتخوتالتلامويکیمروهبیتفمريغلا

ناوةهجلاىلعسنتمناويمرويوخااحرجهنخوبورغلا

الواهلاهريغتراغازاواهفوجالةوغبتبهوزااهريغتباصأ

امعاعاوهبيترتبوجتءانبلابيفوامءازجإونجعموزمه

نإوهعباتتبحتوهفجاهموييفاهمعباموةيسنملامعبضح



س۵۸د

ةنعاهاصحعضومرميملناولوالايسنلابمتعييسحيسخنیمر

يمروةاصحةاصحولومزعوهنعأزجاوىلوألانمتسب

هقوفوويمفلاربفلاولازنإالاویسهنلاعولطمويلواةبقعلا

عجارلايصحتوةيناثلاوهابنوةغبلاعاسپرجفنييلوألانإ

ميعنتلاكالةجاحلجرخزاعادولایاوهوتاولصعبرايلصيل

لطبویفصقلاعجويالوةمغلاوةضابالابيتأتواريغصناو

هباهناناوجیقتملزاهلعجروقحلغشبالمويضعبةماقإب

چهفجلاونمأناميفوهرجفساجنواضيحبولاويكلاسبحو

واةرايسلاىاوخةضابإلالانيناكهبیمرهممرهڅونيمويك

هيلعهبنمواهيلعواتيبلاوةتسوةيلعهللاىلصهيفانوز

هباوخبمضفناوجاوباوصلايالخلعنبمالسلاوةالصلا

نيلوممكاهنعيعسلاأزجاواوحاویتنجهلهلومحمعمهجن

،اههيب

یتسلالهجوتسوزاقفىبلهأرملاىلعمارحإلابهحرصو

نبناووضعببحملجرلاىلعوةيجججالوهبروزمغالب

ابیسأروأهجوتسواهلخديملناوءابغوجناتفعوارزوا

وامارتحاورفعدلبولوبيسوةيججالونيهكارتاسةعي

والعنمفجلبعكنملجساعطققحزاجوهفجلمعلرابتتسا

یملفتوعجترمفمواجيبروایهنءاغتأواحاجهلغ

ءابخوءانببرتغتوناتیاورنیواسلاوچوصيغبءادتراوسکنا

لجوبالخةيوجلابوجوهبصعببوثكاهيبالةراعو

شجلاالهلسغيالخمهغيبواهبوتلاحبإويجتدبيفجوةجاح

هبعيملناهصبوفجيبهخامهحوهحرجهبوهفجءاملابج

هشو



ةيمعجالاوهيغيفجنةباصإوةدلجىلعهنفجنلةفطنمهشو

یقوىلعاهقتواعرجكهفرخيفصلواهيأرواهحرجبصعك

وابهةفجنيوهنواهيغبصبیسارفواهينغأب”نطفوا

سأرثكومزخوايضعبهتفهنهشهويلحوحةأرملوهلاهر

يههبناكمبثكموناكهنوهبیمتفهغوبصموماسوىلع

فنوةرشبهقيعتويسارشغورغعالبةماجوهباجتساوا

ناوییالاوةبعللارمعاهيلعواغلطماهبفةأرمابلوهار

ةفاستوهلیمهیمیقشغالاووارعشواربفةنابإواقلخ

هلعيبيغتوابيضهلجروككمسجلاهجوبوکرواءوضولرعش

واهڅربهوناویسروكببيطتواهيلعترصتحازالوفاهلو

اخوبطمونشةرورافالانلعيلواماعطوولولةروضلا

ةبعكيفولخواریغواحرءاغلانمابيصموهمارحإلبقامتحايفابو

الوامئانهسارةيطغتكیخارفزایچتفاالاوهبسيعهنپتخو

لجافلملاىهتجاوىعسملانماهيفنوراقعلاماغيوجامایافلخت

هسارقلحناكهيملاجتجيلبمجنلزاوموصالبهمزلتزا

ىلعناتيدجيفلملاعيمجلاىلعوموصبجتجيلزالفألابعجرو

قلحزاوهیلعجالاوےحملاىلعنيابامرمڑچفلحناوجرال

یبفلاوناليواتةيمبواةنجحلهومعطالچیشارهحن

تاليفواوليفوتارعشواهعشكةنجحاذألاةطامإلالهحاولا

ليفلاهنقفتينأالاةماجحلاعضومهلنملميمتفلكاهيفو

هبهبتنياهبةيوجلاوثوغربوأةفلععهکالهيعبجيرفتو

ءاتببضخوهكررتفويمفوأبراشلاهفكيهأنيبو

فزاتجاوراتحملاىلعماقيهوتربكنأةعفناو



ىلعبونلامهفواراكتلاىونواروجباهبجوم؛عتواةحابإلا

هناكمعونزاالوبوارحزمغابتناسبللايفاهرشوليوارسلا

وایلعاجهاشبجسنيهورفعللعجنامثأيملوذالوفةالصچو

ولوماياةثالثمايصوأةراقحلاكنامعنيكاسمةتسماعطإ

يجهلاتخلابيونينأالاناكموأنامزبیتختملوينميمايا

هنامهفموعاجملاونيمغلبيملزااشعوءامغیجالوهکب

هدعبواافلخميوفولالبنرفنبزاونمءاعدتساكافلكمهسجاو

اهنإكيجهجالاوهلبقوارحنلامويةبغعوةضابإلابفعفرزا

نچسجالاوهتريغويعسمعبهعوقووهتلبقوهئاضمإواهتبا

الاهؤاضفعفيملوهحأناوهيلعوهالاومسجلاامنإبجوو

ويمرخوءاضفلاءاضفواعوطتناوءاضفلاةروجوهنلاپےپ

نتزاازجاويدجوميصبالخمءاسننركتناوجحلاوءاضفلا

تعکرلبفعقوزايفويضفوهتاجمانرافعسجاناةنالفو

تعجرومجعازااهيلعوهيبغتنزاوهتهركمجاجحإوياوهلا

نامزىعاريالوهللعتلهمارحإنمهعممسانمفراجومهفتملاك

نععتمتأزجاوهوجهقعتناوعمشزاتافيميالخبهمارحإ

ءاضفيملواهسكعوعتمتوأءارجإنعزافالهكعوءارجإ

ةيؤرومالسلاتختلاطلختولهملاهلجهوبجاونععوطت

وحننمتابوهبهدحوهرمأوىوتملاواهرعشيفاهيعارو

نموعهفهلةينامتفايعلانموميعنتللةسچوالابماةعبراةنيدملا

هنوويايسيغيوةبيقحلارخآلةشعةجنموةعستةجهم

هضيبوهئزجوءامريهوالكولوایسأتناويتبعت

ميحاناورهوهتیببالهنعهلمنازوهتفجواهريبهلسريلو

هنم



مهوامد,

هعجوممجزاهروهعجوتسيالوهكلمعجتسيالبزديواتهنم

اغلطمبهفعلاوةبحملاوةراجلاالازاوفهئارتشاهتچويفبالاو

بکزابوكعبسيجاعويالخاهریغصوةأمحوابايغو

دلاوعمتجاوهارجلامعناكمهتيغزووهلتفبالاىقيخیهگ

ناوهلتفبءازجاوچوکمونهپناوةنبحةرحاولاوهتهفب

هقيرفنيعتيلكومهلابمعهسکرکنونایسنوريمجوةصمحم

ممحنمهيفوهجراختفجهبیفبلسرأواهطبروقفوا

ولوهنمكلسققحتتملوهجهجويلتللهضيرعتوهلواهنميبرو

نيكرتشملانملككهتومففختيفدشلجرخانارهويفنب

ضبهتداجإبرمأمالغرتفبوهلدهشبصنواعبسلاسرإبو

وجتاولوببسبوزالیواتالواهيبميتسلاببستنالهونتفلا

ةلالجوءاميتبوهفافشکهبالخخالاوهفالاوتاههعزجك

هبتالماعتوتيمواةمحلابهلصأعيبىلعهيمروجواهيف

زاهلسهكسماواراتخملاىلعخفنيملنااذكوهلتفمخجنازا

هاصاموناکیشلتفللوفالاهللاهغوهیلعجالاوےممهلتف

اهلكأوهركأوملعزاءازجلاهيجوهضيبكهتيمهليچواعم

سيلوتجةصامهبهوهييسنإوتيجميصمزاجو

هسجنبتبنيامعفنهبمحوماجنايالخديصبجاجدلاوزوألا

ميصكءازجالوجاعيملناوتبنتسياهكانشلاوخالاىلا

نيلمعمكحبءازجلاوجيبواهيباهرجنورانلانيبةنيدملا

يلتلامويمصلاةيغباعهلإوامعنلانملذمطلخبنيهينج

الانيكسمههىلععئارالوهيغبیجالوهبىقببالاوهتهب

هسکتنتخوموبهودهكتواندبواتبهعسيواسينأ



مه }۹۲

غبصلاوةفبةغبوشحولازاجونیماغتاغبليجلاوةنجبةماعنلاج

بنرأوضوحلومكحالبهماعومهخاوهممایخهاشبلعتلاو

هيغكليجاويطاويغصلاواماعطةهفلاريطلاعيجوعوبہبو

*لفتنينأهلوهيبهيجيورناوامهتجاواهعمطلخبهټلهوفو

صحفتوسلجمباهموکیلوالويوباافلتخاناونالبوانجمهتليزأ

اهتيدودتولوةألاةيشغيبلاونينجلاوأطخلانيبتزا

منفبببابحويمهبترمچيصلاوةيوجلاريغولصتسازا

ىلعهقفنزامفنبیئممایاماصوهمارحإنمةنالفمايص

هجوفوىلعتمقفزایملوینمزمعجرامأنيعبسویوفولا

معبهکعوجلابحوةلببلااجتسممجوواهلبفرسباموصت

وههبیقووهخچناكناينيرغلاوقفاوملاهبهفوفوونيموي

هبىفوناكيجرخأنأأزجاوهڅهبالاواهمايأبوهقهبئانوا

یجراناوفلحمثاهيعسمعبهقمةمغلاجورخواهلفملصب

نمكمثاهيبهفاسمناكهنارهعوطتلاأزجاضيحواناوجیوخ

وهوجملاةكموجنملاوعتمتللقيساخااماضيأتنوؤتوهماع

یمرناهلامسأرنميجهلابعتتمتلمزاوهيخألاكهيعرتخم

هييلغتوهبوجونيحربتعملاوةيملاكهبيعوعيبايوةبقعلا

هشأوهبعوطتنأهسكعيالخيفولوبيعبحلفميجتدب

پهبنيعتسيضرجلايوهبفصتالاوغلبزايمهپهنمو

بجويلفنوايقسمةبقرللرسيألانماهراعشإنويبغ

غبلاتحتفوعجترتملنااهقشواهليلحتوضرألانابنبنلعن

افلخمريغزیکاسمروننمركؤيملومنغلايفةيسأبالاكفب

نيعيملارظننايقختهوبيرقلاوينغلاماعضإةلبعيمجلاىلع

ةيجعلاو.



یقلتجهلحمربفبقعزاعوهتيجهولحملامعبءازجلاوةيوجلاو

همأبلوسرلاريغونيوهلوسرکیسانللیتختوهمجبمئالف

رخفبنيغنيكاسمرونالالهوهلوبعونمزمهلكأكءيشرخأب

الأزجاهكمعبفشناومكلاکردجاوهافخاوهالخهللا

ةتشيلهكرتنكميهناالاواهيلعمثريغىلعهلولانيوهلبق

قزاهبیشبضازاهغولضبناونبللانمبشيالوعوطتلاكب

لونلامهليلجرةعالباهبوكرمدعبجوهلعجبجومهلولاوا

ةيغهنععوناازجاوةلوفعمواةيئافاهرحوةحارلامعب

مجوناويچهوهتشيالوهلغزاهسجمزعیونولواوتفم

،ةحاوعيبالواملفزاارخنهنزبفوهلفنارحهلبیحنمعب

هلبهنواقحالسبحواةنشجواودعهعنمزاولصو

هیوهركنبقجالوهناوجلابفهلاوزنميسيبأوهبملعيملزارتتلا

زاهمارحإءافيإوةبيخمنيفهمزلتالوهتأنأنمالوهفلحو

وهويضمياهلانجالوهتفولخمنالتكتيالواهلخدواةكمبراف

ناوءانبلاونبحلزا،دوبمسجبالوضرملاهنعكفسيالوعتمت

يمللهبلعوةضابإلابطحتالومتهجحمتيبلانعرصحويفو

ةضابإلانعرصحناوعيمجلانايسنكيجهةجيزموىنمتيبمو

الاقحهلقحبيبحواهمعإخوارمکریغبیوفولاناجوا

ىقتلزاهعمهيعهسبحوهوجفيبكيالومارحإالبةيغلعجب

ےہیتاويجراوامحمحأناتيفجمخوناونعهئزجعوهيلع

ةمعبناوسکعلابواتلاجمثهسباناومهفزاازجاوءاضفلاتاوقلا

تئاجللةعتمونايفوالنايمههيلعواهنوجهاضفولحترتفلا

صاخلاملاعمجزوجتالوهلوصحرتكتلاةيتنهبغواضرمعيبتالو



مه۹۴د

چجونكهيهسعنمدولنومهتافلخمنانفلازاوجيورجكزا

نمهنأويبعلاكءاضفلااهيلعوليلعتلاةلجنيأبعزاوعوهت

يتشهولحمزاالجالوتافيملالبفةضيباهترشابمهلولبقب

ىلعءاضفلانإهمزليملمسجأبنيأناوهليلحتالههرملعيملزا

الوجارخإلاوبسلاهلنيأنإوةروضواافخزعهمزلاموخال

-،هلهعچهبرضاناهعنمهلمټعتناوعنمدبماص

باب

عبرالبمغلانمزيجولاومولعلامامتتانبزيمغطفةاكزلا

موغلحلايصنبءافتكالااضيارقشوهبلبعفركألاچوماهنلالبق

ناوهلقتسمهسجنلنورظنتايسوجمواايماسناونيجدولاو

زاهکقحربغوامحلوةنرايبصالبغيملناةتيملالكا

يلستوهيفءارشوهريعتةراجإواعيبوهتراجتهڅالوانعرشبتبن

وابیلصوموصيمكنواهاضفهنزحأالهبعيبوارخزم

چوساجوصخوینتخناكوطلخلهبفصتملوبنویسیع

هنعزجعيسنانزاوايشحونمملسمجوزالوفملسمباتکو

قغناويحوهحمحالسبهبیهتواههشيعنةرسعبالا

بملوالكاواهريصمهعتولوجينروصفالبهربنملاسرإب

ناالهبالخرصفواحابملانمهعوننقيملواةطبغواړاغب

ةكرشهچحبايقتيملوأهيلعلسرمریغوخأوأامارحهتف

ىلعرمفامهشهنبوايسوجمبلكوامومسمېضوأءاكهيغ

هنأققحتينأالهعابتاچاخارتوأهتولاےھارغأواهنمهصالخ

هغوامهواابواجخمواريغعمةيآلالجواهفخيال

حجالب



م۹۵هد

والتفولقاحسممعباينانلسرأواعجوامحضفوأحجالب

نيواتبهيغوبضخملايونينأدارياولسرأببرضا

زاجورقفزاهیغوربارغوقعزاةيهستواهتينبجوو

غموربألامايفوهيامحلاوعيماكيلابهنببرغبلاالةروضلا

عجنأحصيججويهجوقحلاحاضيإوههجونويسيالاىلعو

وامظعلابوأدصجناناوأيلاومفلابعضلازاوجهوهلتفم

ییننبالاةاكزلاةټنبدلوكأمةايفصايحوالخاهعنم

واطسوةبحروبعوهوهنمسيأنالكؤيالامةاكزكزوجيب

سارةنابإمعنوطيلاوانمهللامهلوفكتوملالبفهف

نيبأبصنزوجوالواةصفزالكألامدعىلعاضياتلوؤتو

ةنزاومهنيبجنورجأفعزانتناوريابملامصلاحلموسارلا*ةتيم

يجعمةراحجيتشاويشتوتيملوىسنأتزاالينانللفرتشمنمولو

سيأومصفيملناواميلعتبسحبعفيملاهالولواهحضفةلابح

اهبلقاهلهركيآلاآلإراملاكهلجاهريغبفيفختىلعواهبلجهنم

سجننمحلمتسمصيلختبتكطنوهتاكوهتنكماژامنمضو

يچهاشلتفچواهعيقفتوأةفينوجاسمإبواهيباهشواهريبامو

بارشوماعغضبوأةعئاجةيخبتبجوةاساومجهنودهتقح

یتخملالكأومجوزاهنلاهلوژامجلاعغيجبشخوعوفضمل

الاتهزامهلیسوالفلفميوفلتكهتايحنمسيأناو

ةوشحواغامجرتنواعاخنعضفبرئاغملاةنوجنملااهعماموةنوفوملا

قاملكااهيجونالوفجحولاقشچوناصميفقوجوويهجو

همأةاكذبنينجلاةكيواهعفنيملنأشيعيالهنامغامواهنع

وترملاوتوهیبردابينأالإمتاتحجرخنأوعشبوتزا



}۱۹د

رجيملولوهبنوعامامتءارجاوحرفنجاوهلنمييحزا

،حانجعففك

ةدجولوريفوانمناويعبلاورهاظهاعفحابملالصو

عبنفوبنرأومبووهلځوعوبیکیسرتجيملشحووعنوبلخماخو

ايبوشوعاقوريصعوضرأیشاشخواهنمأهبحوبوبضو

ماقوةغلةرخويمدآريغةسبامةروضللوهکزمأجيفعو

عقفلايقتزاریغماعطوهيحالمهييصويننخىلعتيملا

ایشحوولوراجوسرجولغبويبنخوبعتلاهلاوهيلعلئافو

ليجوايشحوزاوهوبئذوبلعتوعبضوعبسةوطملاونج

ميغلاهكچوءاكبةبنوزيفيلخبارشوهبینخوءاملكو

،نالوفهعنموزيطلاو

عوجيامهتيناوىمحتالةخىنيمجاحریغشلصب

چالادشكلبیمخونالفوةنسيوباويفيويعمينفونأض

ناوهيلعفجنأوهلبفوهعمنكسنأةعبسنمرثكأناورجألا

ضرمنيبکیمجأناالنهفةروسكموممشتةرقفوءاجناواعبت

ةيصخريغءزجتئاجوروعوجعولازهونونجوينبوبوجو

عضةسبايوءارحوءاكبوءارتبوهتشحويأيفواهجهاعمو

7بذجتليبهاوويبواراغناريغلؤمهروسکمونيأةفوغشمو

ةالصلاماماوايسابعلاوهلهوتلاتلارخآلامامإلاعلونميخأ

مهفايمتنملا*هقباسماعاولوألاريغيفهمفىعاريالودالوف

راصنلاوناولرھتناهبوهرجفرذعالبیناوتواهزيبعئاکماما

باعمولبافموءافرشوءافرخريغوهلسوةيجواهزاربإبجوهرش

أضونهنايخانكيملناويباوفاوخويهو

افلكم



يلحةہتوبدحلبإوارمغلاوهوغبنممترعممتنافلخم

ةريباهمتخوينثعوةفعصىلعةيحوةجحلايفرشعهليفو

لوألمويلاوةحالبءاطعإوةفصولكأعجواهاجنإثراوللو

خآىلعثلاثلالواةيلضفاچونالوفناولاىلاواهعيجرهو

اهبوصوجهڅوهزجنعبوكخلالبفجحعلووههتيناثلا

زبتيشوهعيبواهذخأنيحهونيملوكلذتبنيملناهلبف

اهبجيلاغتلاومیتهلابعچولوواهلتعبنالعويباكهاعملاو

عفلالبففالتخالناوينوباهلاحباوةينعكتمزعاهلعجو

ةجلبةبانإونسحالاىلعينعبتفلتخازاضوعلافخأزاجو

المتجالوبييفكةراعبواهسجنزعیونوالصيملولومسازا

وامامإلالبف35زاوعيبلاعنمواهمحازعيجلجهلغزا

*لوبلاوةراجإلاوالهجابيعمعوواهلبفواكوخلاةلاحتبعت

غوتيملزانوجلاوضوعلابفوطتوتنبوهيلعىلصتمل

اهنأوءازجإلاعنميالبیعضرأكهمزليالاهبيصونخإدالب

ءاشاماهبعنصوهلبفتبعتنأيجتالفحولاورخفلاببجت

تخڅولويسغلاراوللومتنااذهنأالتقولاناحىتحاهسبك

ةدالولاعباسيةيخينجتةحاوتخبجونيبيهدعبغيبال

سكزاجوهعشةفزبيفصنلاورجهلابفبسنااهموييغلأواراهن

،اهمويهاتخواهمحبهخاوةيبواهلمعواهبقع

باب

معاوهللاوهللابكهنامصواهللامساركذببجملامفیفختنيهبلا

همالكوهيلامكوهيعارإوهيلالجوهتمظعوزيرعلاوهللاقحوهللا
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نيبلعجألتأدتبامثهللابتفيوثيرألافناويعملاونفلاو

نأالاهللاةمعيلعوةرمعوهينامأوهللاةعكوهناسلقبسبال

لافزاهعأوهللابىونزامهأويسفأوىلحأكوفولخملاعيب

ايمعخيطعأواهعيلعةلبالزالوفهللاهاعأوهللاب

يبنلاوريبكواعارهللاوهللاةاعموهللااناحوهللابجيلعتمعو

ىتحوةشوازفنابیوغويجوهيوهواةنامالوفلخاوةبعكلاو

مكجميقعتلايغلاكبعصفناوهللارفغتسيلوفوصزبتالب

ءانثتسالاكهللاريغهپمهيالوهيجنرهقجهفنعيامىلعوغلالو

ىلعيضفيواعيبواهللاءاشينأالإكمصفزاهللاءاشنإب

ءانثتسالاىونوضراعلةلصتاناعيمجلاواكبءابأومفلا

الواهنیهبلمعينأالاهناسلهکرحمارسناوهبقطنوةصفو

نيملاومهبارخنلايوةرشاعملايهومامحيلعرذحلاوةجولاک

لعبذبنينحواتلعبالوهلعجنإبربىلعةفعنملاوةراقحلاو

ریغببحتوهمكنيكاسمةرشعماعطإلجؤيملنالعجأملناوا

وامهعبشكموأباربخندهرواهبصنواهنلتةرايزةنيدملا

عيضرلاوهلهأطسوتيغولوراخوقرحةأرملاوبونلجرلامهتوسك

يجتالوماياهثالثهوصمراهفلاكةبقرقتعوااهيبريبكلا

لهورټكينأالىصنكزيشعفانونيكسهكموةفقلم

ةاوجيخازاةينانفزاجوةعرقلابنيبزاهغزنهلوناليواتیبزا

هبهکدناهبتبجووهننحلبفتازجاوراهفوزيهكناوهت

هفتعوهکلهنمثبمحاىلعمحاخحأامعشاتلعیو

ةنسيفوصينمزلتناعالاوةيزوةراقكويفشموهنلبةفصو

هلالحلاميتوهتراصفيهشعونچوهبقلحةبتعازا

یبغ..



ناكواثنحلارثكتمصفزاترفووغلهمألاوهجولاريغ

النأىتحوأالودناغواتاراقكیونوارتولاجوتمدعكينغلا

اهعمواهخبواعهچبهبوواباتكلاويكملاونآغلابواتنحم

الوليجنإلاوةاروتلاوينآفلاومصفناوهللاومثهللاووامیتمال

تبانزاتحتفويلاحلاةينتنصحوادغمثهدعبوااوغهک

اهتايحجوتيالهعماهنوككفدهكاهريغوهللاهپتواسو

هتخألواانهآالچنأنهکهفجنرهاظتجلاخناك

هړایفإواهنټبوةعجارمالاهبضيالوهعيبيالوهليكوتو

ةتيمةارإالقحةفقويفافلكمبلساواهفجيتعوفالخ

یمغمثهنيهبطاسبمثیونعبناومامحواهوفلاخچېكو

طاسبالوةينهلنكتملناثيحوعرشمثيوغلصفممجنيلؤف

پماجنومكبالينفرسوايعرشعنامولوهيلعهلحامتوجب

یكعضعبلابويلهازانايسنلابوهضىلعهمزعبوهتغبک

ياوجویشعنأالچمتالوءامالگاالوزبوافيوسبويتلا

قفأاليتسنملهيغيعمسيلوينكادوجوبوهجوجلصيمل

هتاجبولوخمکهبالتبثأالوبكرأالوهسبلوهبوكرءاوجبو

نوخلامحلبواذكهتبضألپهاوسألاعمجوهتباوچةربع

يسيمونانکشوطغكبولصفلکمپبقرلالسعوهضيبو

منغوةجاجموهکیجونعمونأبوهسكعالعبخوةيمأو

نايبعزبوفيوسوخلصتسازمسبویحآلاواهمحأبالجاجمو

ينتلبفواخلبفالواهلءاخرتسابوخيخبالماعهچ

ناوهرجيملولوهقحبالاينتفرابواطفراعأاليچهمغرابو

علضلااخهکنمآالچعمبوسكعلاومحللاوجلابوهلاحأ



هيغوامحلةفيموبيبزةيبنبالااعلهوعلضلايفعلخلااذهوا

ءاجهؤملایونناةطنحلاتتبنأاموبنعريصعومفزبخو

یعشتيبواهراجراموتيبلايفماهابوماعهةعنصوسک

هکلهبتیبےچاتيمهيلعهلوخمبوعمسيالقحبهيلعهنأسبح

هعقنالوهنيبكتبوةعماجلاونيملناهيلعىولحملوحمبال

یصوازاهماعضتلكأالواهمسفلبفهتكرتنملكأبوهتايح

يونيملوهټكالهيلوسروالصوزاباتكبوانيدمناكوأ

دهعهنيملولوهمالكبوهلةراشإلابوفدهلاوفنعلاوباتكلا

ةالصبهيلعهمالسبالونيإالبهيلعمحاةءارفواهبلغبهيءارف

همالسبوراتخملاوبوصألاىلعأرفولوهيلعىولحلاةباتكالو

هيلعتعبوهیشاحتنأالاةعاجچواويغهناامغتعمهیلع

ناوهتقذهلعممعبويننإباليجهتتالوهنذإىلعالابو

هملحچينافياوملعوانديواتملعهنأملعينأالالهولوسرب

الوةفوصلاوةبهلابوےنبوتالونوهرهويفنچلوألا

الوالیلولوءاغببوةبهزعةفوصوالايونوسکعلابوهراعأ

واانغنامهنكاسأالهلغتناونوخالولفتنألالتنكس

اليتلامضفزاهرايسلابوراجلاةزعباميجوتوارادجابض

چمفلارقاسوضرمالبثبيواراهناهرنكيملناابعلوخدل

هلحرءاغبإبولولغتنأكهلاکبجوهشصنةكمویجاسألا

واهضعبفافختسابوميتهلهدوعمجعیونزانهوراهسكبال

ىلعثبتزاكېيزاهلبفناججساجعيببولجألامعبهبيع

ةنټبياصشواهلامنمناوهنعبيفعجوواهکهتبهبوراتخملا

عبعيملناومكاحلاعقووجناديزخامثهعبعبالاءاضفلاب

ندونج



م}۷۱دم

سيلوةعجلامويادغتيضفألچمغچءاضفممعبونالوغم

بوازعهبهعابناالوهتلكآتيالخبهلبفىضفزاالوم

ناواةعيضليكومثلهوزوجموازافنليكوءاضفببلغزا

فقتيملنامكاحملايفئبوناليواترثكالاهيلعومكاحلامجغ

یساروةليلومويهلوعوهشبنيمسملاةعامجبالاوهروج

هلالهتسالواناضمریلاوتهتسااياواهسارعنعوارهشلا

هفيضلههركزاالهبحأالوةماعوأءابفبونلعجوابعش

ملزاهلعأالويبغبابنمهنوخمبوهجيبىلعهعضوالو

لكأبونالجخجأالوییکیوهمفىلعمايغبوهفيضهمي

هيلعهتفجنتناكنإملعيملناوهيلعيتولحمهلعقوملوزم

لهوماتاکچةنالفوروهشلاوامايالاهلكأالچاعبأمالكلابو

يهوومعونمزوزيچچةنسوزالوفرهشواهئرمألچجلوك

لقكنأالوهجولاناضبوجونألوهئاسنريغبواحيبيامو

نمناكناهلضأالهليكولهبوميقلامدعطرتشيزا

يبغلهنإفهتننظامهلوغبوناليواتهبملعزانهوهتيحان

هلوفسيلويلعجتىتحاټکهرفإنآلايهوأبوهسیکےجیبن

دناليةلافكبوينأعبتىتحجتحاالرخآںوغلامبيلابأال

الامنجناالوراتخملاىلعنهنارقأنادييهناائيشهقحنم

الايجيخالچاماعاهكرتبوهذخأيفهناكمهدجومثيرجتلب

وخآطلمهعباهلةروعبوملعالابتهازجمألنيأناالينواب

راج3هلتمادامونبعزاهزهنالفزاجواراجلانمركسأال:

واهنمعابالهوهبرمأيهناافيهتراصوتبرخزاالونالج

لافجثولحاناعيبلازيحلافناوهتيحاننمناكناليكولابهک



نأالچثراولاريخأتأجاوعيبلاعيلوهلعاتباهنأجثيلوه

يخاتورتيوالويفنلابيحويخأتورالوخموالينوت

چواضئاحاهتقوباهتأهألپهبهوأربأوهاحأنايف

نالوفاهجاسممعبوأتلكأواهبوجقشمهقاهنمضتامتنت

عجاهيفواهنوسکالچاجحأبثنحلااهیجویناوتتناال

،لكشتساو

ودبينأالالافناونابضغولویلحمملسمماعلارخنلالصو

هبملياهتاوهتئيشمجنالبءاشنايالغهنماريخىرأواهب

.هکهوركملاهكوقلطملابعتوةيملعواملعهللكبجتام

يغهابشغبسمثةفيجزجعنإواهرخنبةنيبلاملوهینفلعلا

لیبسکوامنیباهصقنينأ*هنيهزيحهلويغتبمايصو

فصتلالهيغزمهيلعقفنأوقيخمبطابلاوءاهجلاوهوهللا

زاویټامونالوغمالاوجرخازاركويجاجزعمىلعهب

عيبلصيملناوهتححالسویسربثعبوعيمجلاىلعىنأانعم

لضفالاباهبإلعيباناهيبهبوخىلعابيعمولويممكضوغو

الواهموفيلهيلتخارهوهبیجهأوهتعبهيفوعيببوتكناكناو

ينمألاموعزمناجتالیواتنیهبناكناهوفتلاواابونالوا

مظعاوهبفطتالاوتجاتحازااهیبیصيةبعكلاةنزخمث

مالسلاوةالصلاهيلعهنمةبكوهنالعيغمهعمجشينأهلم

واهکهمغبيتأواهبنمجرخوةالصلولوهقميبيليشملاو

واىتحالویونثيحنماكسونيملناريغالهئزجواتيبلا

فيفكةجاحولهنملاوبكرميتعانمزعتوهبثنحزاهلنم

ةضابإلامالجرالىلعبتعادهرهضارعتونميتعایبیف

اهيعسو



سا۷۳ رد

خسانملاواهتباسمبسحاريثكبكرزایمهأوعجرواهيعسو

هلجالوزعملالثمچبيراميشهجدبافيصملاوحنةضابالاو

هفبیمهاوبكروةروجفمیشمالوةرجفلاالافزاةيلاغلا

رجفيلواهضفيثونيغماعكوهلغجةضابإلاكارجافولوقفيفاك

ةبغغشهبعيمجلاهوکهورذعالبولوهفرمناكويفيجاكو

وجنيجسانملامهشرهبالابجاويجهلاوناليواتیيحأبوكرو

هناجناوتافيملانمهنافویشموهمأمسجاولوعيمجلامشولو

واايرجمهضربوةرونايوانناوهئاضفوبكروهغههلعج

ةروصلاىلعوزالیواتاتجرونيهنالهورونلانعأزجاانراف

مہمانأوماحإلارتوروجلاىلعةكمنممثهمغوهلعج

جتا2ةبلعممعيملناافلكمةمغلاكانكمويبمغزامرحأوا

الویمغالاىلعلصيثيحزهجالاولصوزا«هشألفيشملاو

هتمريغليجهواهبستكأامكوااهبابواةبعكلاويلامهپهلپ

زاابيرفولونالبحنيلعواهکلمزاهبهلزاريغيلاموا

رفنكئنيحثحاومهارباماقمركخيواهونبوايجهلابهجلب

بعتلاىونزانالجلجواءابحارفنکهغبمتةنجبيمملا

هتهبوكرلاوباهذلاوسملايلعاغلويجهالبهبجوبيرالو

اهلمحتزاوفباجبيرقلاالیاكتعالاوهجهلعشمويشملاقلعمو

اهمسيوااهيوبابةالصونبحلزاءايليإواةنيجهليشمو

ةنيدملاوقالخلضفأبهنوكلوأاهضعببناكناولهوبکریب

،ةكممثلبا



{۷۴د

ابتهكد

؟منهددباب

کمنیبدنهدرمةبعكلاةرایکابراحمباخناوةنسلكةهجيأنمعامجلا

تكىلعرئاجإلاوعمولوةبابك نوکاس،رلعبمايقلاكرجافيبتكمر

نبدمحمنبمامإلاوقاهشلاوءاضفلاونيملسملازعضلاويونجلاوعرشلا

سنتتلاهدمألانيبوتازیهجتومالسلاةروةمهلايلاويوعملابرمألاو

دنبنبريبعتبواوجزامهبمفىلعوةأرماىلعناوومعلاهجوبنيعتو

دنضعبنعزعوةنونأوجعویونونجواصورهطقسومامإلا

نادهمهدرهخواربةياجكصربےننیدلاوقحينيموقروهلجاتحم

دضلانينمؤمببجمتمالسإللاوعوهيغوهيغكباكلاومج

فينخشكهوتعملاويبصلاواهتلفاغمچالاةأرملاالااولتقواولتوفالو

دعبلابمهلحيقويأرالبنيعموصواربوبلتعمبهارویهاوينمزوناج

هدعبداباونيجناوةوعجهغلبتملنكمهلنافرعغتساوطفبةبابكلا

-دعبندنكيملنارانبوهلأوءامعضفبزاتممةبهارلاوبهارلاومهتيفج

نامردویغتويحريغبلصحابوزبسبناوملسممهيفنكيملواهريغ

یلاونبیسرتلاحصفيململسيوبوخالااوكرتةيروباوسنتناوةينعم

ناريالاطرشبةناعتساوهمبنمحونيملسملارثكاىلعيختلزا

ےنشیجچالاهأرمکمهضرألهبرعسومهليحملاسرإوةميخ

اناوالااجلأرشعيننأاوغلبيملويصنلانوملسملاغلبزاژایبونيأ

یبسأةنايخوړاوواهلبحسأرلجوةنتملاوقيچزاازثتواافوخ

زاجوهیلعرصفزابتأونولغلاوهسفنىلعولواعئاضزمئا

حالسوبوتکاملعوايعفنإواماعفوةياوامازحولعنجاتحمخأ

ةلجابهلاتضموهبفترعتنإىكنارضملاةروةيليباجو

مهنيب
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-۷۹هد

وتراوهعمنكيملنا،هناهباندنعتامزاولصيىتحهنامأ

هنيوعملسرأاولتقمثيسأناهلناغلونيمجنلاىلعلحمي

ريغلهفوزاوفهچواهکرعمهنتفناونموهتعيدوتهفراول

ةيعهتوهامعبتناواهلمهتجهبوهبتناجوهعلسءارتشاطلاملا

ميغهمالسإبحلمومهباومهفنوهسمژايحأدرصقألاىلعهب

قتعموهټسنلتنمربوملافتغوهلولامأتيبوملسملارخا

زاقراسونازةحوثراوللرايخالوءيشبنوعبتتالوةعبرجألا

زااهريغويفاعلاوياشلاومكرالاتيفووماغملازيح

ےئلسوهيلعهللاىلصهنألةيجاوهاواهجارخمهيلعبجوأ

هنملهنوتكألاجوحالالفتولاملامهيفنمبئجبوحلاصملمث

بلسلاهلجرتفنملاتفلايفنيملزازجلوةلصملبلسلا

راوسالميتعابلسلغجملسمللوياغملالبفهلهبيملناىضمو

الاواليتفلقيالنأهتعتواعمسيملناوهبادويعويلصو

تختوايځنملقيمزامامإلاكلئافتملنأةأرمللنكيملولوالاب

مسفوهمالغجيبتناكنادلغبىلعلافناةلغبلاهلوهسجن

اجخواحتافناريجأويجانكرضاحغلابينفاعملسمرفةعبرألا

قالخلاتافويجأناهيجبيحلاىلااولئافولوعاضالوغهښنب

ةجاحيلتموشأوجعأوىمأوءاغللالبقنکمهلخيالو

نييموهلبېالخحبناواندلببقاضوشيجلابقلعتتزا

الاوةينغلاىلعينانأمعبضرموامیهرسرجكمهش

اريغصوانيموانووبواةنيعسبناوهسراجگنمیسربللونالوغج

ةينغلانمبوصغمويبهويجضيمونجلاومكلاىلعاهبرجفي

لغبوهبعفتنيالريبكواقجاالهتهنموشيجلاريغنموا

يبعبو



ومکیشيجللةنتسملاوهکبشرجأعجوولئافتتشملاويافويعبو

نمومودخالاىلعاهبعوتوحسمیتچوضلتههلبهللاو

نالوفجسفيدعيبيلهوعلببمتفلانأشلاواهمسوالجسلا

یمغامامناويعمظحأوحجرألاىلعنكمأناينصحيرجأو

هلعيبداواريخناكناهللوهكلمهنأبلحواناجمهلبفهل

يالخنيعتيملناكنسحألاىلعلوألاهمسفضهيالو

هلوهملوتأالةباتكويامولجألقتعممممختعيبوةغللا

نفلاىلعهلولاماویبجأوهعتزالوألابوهنهثبمخأةعب

لجألقتعمءامبهلواهيسيوايهتومتنأالمجعأناهبعبثاو

ءاجيتسالبفريدملانامناواهنممخاهسمايمرتواهلاحربعمو

پارذعواهمخواملسيكيفباهعبثاوتلثلاهلحناوخ

يالخبضراولترايخالوهيفابقهضعبلمحناويمأباهنوكس

يجواملسأفجالاوهلاحىلعفهنمثبتاكملايأناوةيانجلا

يتناوهيخيلبصتيتنيعمجلهملعزارخآلاىلعو

هبهرىلعةنخأيمزامدیتسابحزميتشملاكىضم

يراجبهوبهوامهحأوواملسوهيلجؤملاونالوغمالاو

نسحالوهئازلاوافلاهكلامويضيبعبيملناهبضوعبواناجم

هوخويمميواعمملسأناوءاكبلابهحاقلزميمجملايف

ةبعوناوففباوازملابفنعزاعبتيلهمثهتمجختبجوتسا

هرسمالسإمعبجرخزاالمنغىتحينبوارزإمتملسيرحا

هلوومدعبملسویبسننأالحاكنلاييسلامجهوهمالسإبمبوا

رابكلهوريهسموانيبهباتكلريغصلودافلغميفهلامو

،اهكلامةمألاهلووزالیواتاولئافناوا،ةلسملا



هباصموهلعتابناوىسعملاتيملانيبءاضفوةرواشملاويلحملا

هلآىلعوهيلعنيتفوصلاةمرحوركنملارييغتوينكلاومعلا

حاكنوهجاوزارهبتوهتهراكجاسمإوائكتموأموكهلكأو

لاولئاغيىتحهتمألعنوهيغلهيلوخجموةمألاوةيباتكلا

توصلاعجروهبراحمنيبوهنيبيكحاونيعألاةنئاخوینکتسیل

هقميوخجولاصولاةحابإوههنابوناريجلاءارونمهئاحنوهيلع

ءاشنموهسجننمجوتوساومنغملاوناتغبومارحإالب

ماحإبوجوهشوبووهمالبوعبراىلعجئازوةبهلاةجلبو

،فروبالوهليمحتوهيلووهسجنلملعويسفالبو

باب

هفباهيبكواههجوىفنویگبحاكنةبهأيفجاتنهبهت

ةبطخوریغبۓثمتوجلاكجيبلارظنىتحاهدحوهلعب

نيلمعاهشإوهلءاعدلاوهتئنهتوهالعاواهيلغتوجفعوةبقنم

هعونواشعزاقحالوهدبلحمزاخسفويرفعبةيولاريغ

نببعزاخسفوفاوصرقفبمولوفساجريغلةنكارةبطخمحو

يتأتوىنزنمةأربسکاهلوحاهثعاوموةنعمهبطخو

هسكعكحلموااهيبهتامغمواهمعبولوةهبشبناو،ةوبامهيمحت

زاجوملاكجوزلبفنوتبمواحلمنعحلمواینزبواهفعبال

عولضاجلةفعلايلولابوجنو،امهإلاوبغارخيمكيعت

اهدعباهلحصموأةينازونتواهبحانمةدعهويواسحلا

لهوقادصويوهتكرتوهيلعريغلةبكارضرعواهفارببحو

ضتفيةجحكلهوبهوفاحصبوهجوزوهنأبهفصو

ءاغبلا



م۸۱د

هناوهنولعجيجينجوبوتلبفكومتثغيكةايحلاةرمءاغبلا

ضعبلامالوهشكعةراضإدباعبعوةمأخلإاربجوري

یمبالخمبتاكموةبئاشبىتفأالوراتخملاوةيلاوةيالولاهلو

ةنونجملاربجومتأمثلجألابيغيوجيسلاضرعيفنالجألينتعمو

واتيغصناتنلاومألاىلعمكبالااسناعولوىتكبلاو

ناومساجبدزدبواتىنزلارکتزانهومارحواضراعب

ویبجوتركناوةنساهتيببتمافاواندشارگبوةهيجس

زاووبينلايفوهويدخالاوجوملانيعواهبمأهمأ

مثنديواتهنومبيفبليفنالهوضرميتنباتجوزمفبمت

يضاغلاروشوارشعتغلبواهاسعييخةميتيألاغلابلاربجد

هعمهجمهنبابةأبتأجهباجوباهفولافولخمناخالاو

هبوبسألانممثیلوهراتخملاوخالاىلعفيفشلامقوهتباج

فوشياموااعبراواارشعلمكنارهوباكجوالواترسم

پامبوملسمةماعةيالوبهكرعمةءانجلارشاهرهاظوهن

وابیفاللببفناولاولخدةبيشکربجلاخعمةينج

عممعبأبوناليواتهلبقلاسزاهحتچولاباغنايكرحلا

هصرحبلايضيوزيغتعملامحأزجبلویبزامهفا

لیواتیچهلمجیوعدربعيالوهباهمالعإبجتواهضبوجنک

بيثلاوتكبوانكممناكجوتيفترمنواتعنمناوتكألا

بیعواقیبواضرعبتجورتواتلضغوانجشكبكبعت

هبفيملودلبلاباهاضربيفزاواهيلعتييبتوأةيتيوا

ةنټببهرومأهلومجوخأوينباومغزاجاناوةفعلاناح

وهتنباهيغوأمكاحموتعموناليواتبفنارهوزاج



-۸۲د

اضياتلوتوصمزمروةيفييفاكومكاحلاجوزویشعك

يوكعبألابمفبوارسأناوتكنلابينألاةبيغناطيتسالاب

ةكلامتلقوونايكلابلسونيسبالةنونأورغصودنعوقر

بلحمةمأوناكمويصوأعبعكايبنجاناوةفيعموةټصوو

ةيسمربككهنالثلامحازممامحبعتموهټسهکزاونطب

لسرباكلاجوزوهينجلاءاسنريغنمفتعموةمألالاهيلعو

هوهټونخإبيأنلاوهةيجسلاجفعومهترباكدملسمجفعزاو

اهوبقوءيقلةباجإلاهيلعووفكالاوالعيمجلاجوزليكوت

ىتحرتمةيباركبألضعيالوجوزمثمكاحلاهمأيبیلوا

المعبولوةزاجإلااهلجالاوزيعبحأنمهتلقوناوققحتي

اذكبتجوتبهسجننماهجوتنعزاهوخومعنبالوكعلا

هاعاناليكولانممفعلاتركناناونيجهلایتوتوىضرتو

كرارقنچولاوأجفعلاچنوواستملاءايلوألاعزانتناوجوملا

ولوىلعلبيناثلاعلتيملنالواللاهقعبزييلوتنأناو

مظألاىلعمفعلامتفتولوهاجوجعهچنكتمزاهضيوبترخأت

عفأناالينافهناهلعبةنبلوانمزبادقعزافالخالبسبو

ىلعوزالوفثرإلاهبقحألالمجوتنامناونامزلالهجوأ

قادصالوترإكبردجلاتامناوةرئازجالاوفاوصلابثرإلا

ناوصوممسقوةأرملااهتفصولوةاغلمنيتضقانتمهلدعأو

ابفرغوليولخديملناماياوالنمواةأرمانمجوهشيكب

رايخوااراصنألاهيتأتنأىلعابوجولوخدلالبقوةوهشلاو

ءاجوحاكنالبانکتفامصلابيتأيملنإىلعواريغوااهمحألا

ینؤيوااهلحسفيداكفانيفرشىلعوأهفاوصلعشجاموهب

اهيلع



و ۸۳ .

يحونأانأبىصشىضمناوارجألحاكنلاكافلكمويغلأواهيلع

هئووةفعبيتلاوراغشومهتكهيبيلتخازافالخوهو

ىلعفقثاناالةأرملاويبعلاحاكنإوضيرملاحاكنالافرحلاهيجو

حسفاموهلغجهؤطوهتحوةسماتترإالوقالهالبماسب

حاكنلاهلبفعيبلابطقسوانملاقامصبالاویهملابعرعب

سبيغصبولواهبيقلتملامماعتوهفالكاهصنبنيرجلا

هلبهوغلبوزيجأوأةوهشبجوزناوةزعالوشمالبيرفع

وفعلانإاهتلوفلاواهبرهنالوففاحصلابصنچوفيلغتلا

هغببعزاةنئابةغبةفلكبربعحاكنةرمتسللوريبكوهو

بتاكموعبععبتاولخدنارانيععبراهلوهفنعيوأهبةهينأال

بيفزاهزاجإلاهلوناطلسوامیسهلیبعزاايناوينبا

تنامونوهرفعیبهیجسولوهصفوةشيوايسجلاريملو

ریغوعبعلاةفجنونخإالبناوسنينويأموبتاكموهنولزعتو

بأبجوجوتلاندإبمسهنضيالوهملاكفغل*يسكوجاح

مهفاوصويالخهيبسلاواريغصوجاتحاانونجممكاحويحوو

هوهژضهرشولوةغباوسيأواتامناوبألاىلعاومدعأزا

نالهوهمالوسببأوجیشرهحراطتناوكرشلالامهيلع

اضرلااوركنأةأرماونجاومیشرزیتحوهيلاغلامتالاواهلح

عجروےلاربنکلافناومهيلعهبعباوكنبيفنااروضحرمألاو

غيياونالفلابقصنلاهتنبالنماضوةيغجوزرجفيذوبألا

معبنوكيواهلاحابحتيناالامهنممحاعجبالوجاسملاب

هنوقاعلاةخأتورفيىتحمحأرعتزاعانتمالااهلوجفعلا

ةءاجكلاوهتنباجوزالثراوزعهضرموقيضزانهبودهنلا

ص

ن

ع

ت



عانتمافلمبضربولسيلواهفرتيبوللواهلولاحلاويخلا

نماهيفبوغرملاةيؤملابألاعونتوتكنلاةذلوتجاحدب

نالیواتاجولهوينبرضلالايسافلاباينلابتبوژوهيفج

محوناليواتيبعلايوؤماهاجوألاوبيشلاريغویلوملاو

هلوصارواروصقواهتجوزوهئامزمتفلولوهلوصفوهلوصا

اهتوممعبناوةزقلتبوهتجوزلوصاولصأكزملصبلواو

هیلععمجتزامجزاوهفعلاىتحوطلماكاهتوصبفنبولو

هتجوزباولترواحناوبالخانزلاوةحااوجزاهوفوجالاو

مصفجنعةمأتئطووااهتنبألافناوهتجاهتنبأبةتلاب

غجوزالیواتاشبزاهبوجوهوهنتلابنركنأودلونبالا

اهئطوتهحاركوةباترفوزيتنناواةعبارلاةبعللوسخ

ةأكفالغالبمهنیلحالاوتفصةيناثحاکنخسفوحلملاب

ناوانبرتناورإالولحمزااهمهتهبأتوهفعباهتنباو

نكلورالاجةغباسلاملعتعزاومألاتلحةرحاوبلخدي

واةعباسلاةنونيببتخألاتلحوةسماخلاملعتيفناكاهفاحص

يسأوأةنونجملاحاكنإوأةباتكوالجألناوفنعبحلملاوز

ةعويحوهميليسابالهيجیتوعيبوايسايإنابإوا

ماجحإوثالنةرمغورايخوءاربتساوراهفوجاحلاوعروةهبش

ناهيلعةفوصبالخمعيببناوهنماهرصتعيزمةبهوةنس

هيناثلايفبازاجميلهئهونايفؤوينسمامخإوتيج

ةزولتمعبمفعوائهوناجیلوالایهتنشابمفعناواهأربتسا

البةعشملاروفلابچوپیتحنونبلاولوالاكبجلباهتخأب

هفجةجوزوةولخيلعومزالحاکبچراشتنابهيبكتالوعنم



يرعبتبنيملزامساجبالنيهلةهبشمريغجونكايصخولو

باجعإلاعماهكاسمإهبنعمزاورتمکهغیتلوألاچوزاف،يطوب

تنمأةضاكوينلاةيراطىوعدلبفووغلاهتينوفتكملاةينو

فالخدبأرطزاوحسفويلوواهتلموزكوفاهريغومغبزا

نمءارشهسهرزاداهنعفنعیلامعبعبولواهجوزوةأرمک

بجقحأباهعزتنيلدبعلااهتبسكعيمجلاعيبلابمصفوااهلزنأيمل

تمرحوةيفلابهنولتبهنباةيراجمأحلموةبهلاىلعيبعلا

ةريسةنباجونتهبعلواهجاومىلعتفنعواهائونااهيلع

ینزباخنإوالاوةجاةمأكوهکهدوبدرخهيغحلمورقنب

هبعلوهتخهتحتوأةباتكولوهيلاغمريغهتهبجوتياممجعو

جولچغوريصنتةريسلارعشرگننيمغويئاكموجهنالب

ةفلقباهسجنوخاعمخاتربخواهلنكيملناوهزاوجيورو

الوینکاتجلأبةحاوباهيلعواةينانوااهيلعةمأجومتكهنئاب

نمعضينأوأوبتيفنمرجسلاجيسلوېمعواهرشالبةمأأوبت

هضبفيىتحاهعنمورانيدعبرالااهتيوهعنميملنااهفارص

اهنيهجتهمزلياميجولاقتالميعبناكماهعابوأاهلتفناوهخأو

نماهزهجواأوبتلوألاوارثكالاهيلعوبالخوهلهوهب

هوفسلامهلسننمءانبلالبفاهعيببطفشونالبوانهدنع

ولولهواهفانصوهيلعقتعأامأجوزتلابءاجرلاوعئابلايت

نالیواترهنلانمهبعجهيالنكالودواسلجنناملسعيبب

سيفلايدانةفجخعماهعجناةمألاهلقبواهلاكهدعبو

تنأ161ةركاهجيسوتنيأنانعلااهجوتواهمشوةأرملاو

ةيموميولوبهللاراجبمقأتوهبهباتكلااذاالاةجاحلاو



م۸۹لدم

مهتنأومسازااهيلعرفوحلملابمهتمأوسكعلابونرظنم

هشلاكمعبيملوتملسأوتفنعزاهتسوجملاوةمألاىلعوةرساج

وحلسامثتملساواةفجنالوناليواتافلكموانبغنارهو

تنابءانبلاربقونسحألاوراتخملاىلعةفجنالواهفلخولواهنع

ولوهلايدانورجألاوةدعلاءافنالبقوميخملاالااهسأوااهناكم

الباهمحأمالسإعقوتمالباهنابأنامقعوانالفاهفته

ةغلتالتلامونچوهتجوززيولولوةنئاببهناورالفالخ

ديجمفاجلابوامالسالايفاميهناكناواانبلااعجارتواهفته

لخدوضبقزافاعسإلاوامساجلامهفاعضىضموتالیواتالوا

ناواعبراملسملاراتخاوناليواتهوتتسانالهوضيوبتلاكبالاو

"اهعمنأواهميملاهتنباوامأوافلكمنيتحأيجحاوىخاوأ

راتخاواهفراجنمهوباواهنباجوتيالوتنيعتاياجحاواتمرح

یمغوااهحاكنهنإيغلاوءيضووأءاليإواراهظوافالخب

هرايتخاكهبلحمبهناهريغلءيشالوزجونيحلامتاوخأهنأ

عبراهيلعوهأرماهتعضرأوهجوتتاعيضرعبرانمةدحاو

مالسإلانعتاباتكعبراىلختزاثرإالوهتختعوتامزاتافص

هيتجوزيمحأفلخناكهيباتكوةملسمنمةفلكملاتسبتلاوا

اهصلااهبلوخمهلجةدعلاضفنتملواهامحابلخموتلصو

لهوفادصلاعابرأةثالثوهغباهريغلوناريملاعابرأةثالثو

يالخجحتملناواثراولانياناويونملااهمحارمعنمي

نموهنمقفألاهنلزمحيرملایلعویهسملالوخدلابةضيرمللو

هحاكنعنمواهنمينملاجينأالاهلابلغوتنملافادص

،هبالخراتخاوخألاىلعةمألاوةينارصنلا

لصب
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بلحولنيواضريجوايفلعلاقبسيملنارايخلارصم

هبجوهئاصخوبأماغجالماغجوةفيعومرببهيبنىلع

لبفاهئاطبإواهلقعواهرخفواهفيرواهنفبوهضارعاوهتتغو

الهرعبزينواخارملايبلاونينبلاماخجابةلاهفباهلوةفعلا

دجأةدعبولوخدلالبقرعشلاوةمناواهنونجوضارتعإكب

ةمالسلاةرشنااهريغبوةنسايؤبيجياوجویربچوهيب

الههتةهلافرشناةلاوةبطخلاهنعبولايصوبولو

نأالاةبوينلاوعجلازتنوضيبنم؛اوسلاوعفلاكفلايل

يالغةبعلاةحاوةمأرخاجومتالوهرترکبچوارفعنوفي

ضرتعملالجأواتغينأالاةينارصنلاعمملسملاوةمألاعميبعلا

ماضلاواهبصنبعلاوضرمناومكحلاموينمةهلامعبةنس

لگنزاهنیهبهلولااهيبىعازافقواهيباهلةفجند

واهكرحلافتهيلهجالاواهفلخهعيملناوتيغبالاوتملح

فاوصلاولجاالباضرلامعبهفارجاهلونالوفهبمكحتمنهباهرمأب

هتوعطقنافدهلاليجنهچوبوبحلاونيعلاروحمكاهوعب

ناكناهيلعربحالوعامتجالابءاوهلاءافترلاتلجأونالوفامیب

ضارتعالاوفصوهوحنوجاينمبونىلعىشجوةفلج

وايهتملحواهتراكبوأجفعلالاحةدوجووااهئادوةأرماک

ناممشتنيتأرمابىتأناوءاسنلااهرظنبالوةهيبشتناكزااهوبأ

ىلعهلاجولجمتكو،يغودبامتبوبنببألاىلعناوالبقهک

هبيععيبمعبوةيروغكقادصالبءانبلالبفيرلاعموخالا

نباكبغيمليلوىلعجدولاةهفالهعيبعجراهعموىهقملا

مثنیمهنأكاهروضحاهجوزنااهيلعوهيلعواهيلعيشالوخأو



رانيدعبرالمعلانبأكهچاهيلعوشكعلاالهنممزحأزااهيلعولا

نبراتخملاىلعهماهتإكهلعيعجاناهجلحوبيغلاكبىلعنإ

ىلعةجوزلاىلععجرلکننإفهيلععجروهغهناىلحرکن

اليبويغهنارينأىلاةفعلایتوتيبويبغزاغىلعوراتخملا

یسملانمفالاهيلعوتهفجارومغملاهلووهگوتيملنا

الوالوهتجتالمكحلامويهلامنوچهدولاةيفونملاناوصو

هتهفزمفالاوهنوهتهفسوهتجملاوملولامأبرغلاىلعوهل

هممعلوهحرجهتفلأنااهصقنامواهنغنموارنهزاهنيووا

تيفووهسفالاءالولانمهلونمةخؤيالونبالانمخخؤت

هنأجوزلالوفلبقوبألاىلاتعجرتنأنإبةبتاكلاملوهيف

يبولوممعلاكبرایخبجومىلععلطامتاناموااهفلخولومغ

یفوزممخجإلاعنمالاوانغلاهتكهيلعوهوحنویيعلاهک

هجوتتةشرفلاىلانيعلايفبستنملاىلوملاهرهبعللوهئام

،شرفهناىلع

واةنئابةفلكبضفبعبعلااباصقتعانملولصو

ناكوجتنملاهضيفزايفاجلاوءانبلالبقاهفاوصةتسونيتنثا

اهفنعمعبهضرجامةضوعميهوتيضتولامكاهلةرعبواهيمع

اماهنأهنمتهناتفطوهرتشيوامسلاهذخأينأالااهل

المكحلانلعجولوهنقهتواههفستنأىلاةنسمعبناوتيضر

ةعجبداهنيبيوارنملاقامصوىهشارتكااهلوقنعلا

لبفتجورتناوصيخریخأتتالارايتخالالبفوتعوا

يخأتامبفوأنااملويناثلالوخمبتناباهلوخدواملع

،هيجويفنت

لصب
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هبلقوهئاضووهاليههراتختهبعکزملاکاوصلارصم

يهاذإبقحهلفبعقوناوعيبلاكهضعبواهبييعتوهقافتساو

رنميفاوصويفيفروالباکزميمعوةروشبزاجوهلنهبمه

هنمنانإلاونالوفنيفلاسنجوفرشچوالاحهسولااهلو

ايلمناكناسيملاوامغزالوخدلاىلإوةرمغالويلهأزا

بجووهسجنزعوااهنعاهابأفنعيوانالجلعبعلاةبهىلعو

لوخدلانمةبيعمناواهسجنغنماهلجالاوزعتزاههيلست

قحتسينأالا،كولامعبدحاميلسنیلاربسلاوعرعب،ضولاو

جوزلاغلبناخألاهتربجأرهابنموصخألاىلعاهغيملولو

لطبالاوغجواةبغتلترتشاناةنسلهمتواهؤفونكماو

اهمأاهنمئيهيامرفوعامجلانيعناملارغصلاوضرملاونكاد

تابنإلرجأهدجتملناوضيحتالةليللالخحبكىلحتنأالا

چويهشوةنسبلغويفنلابمقتمثعيباسأةنالفهترسغ

بجووهيلعفلمثنديواتهمجعوماویجبالزهمولتلا

ةماقإودحاوتوموهحزاو،یهوبرغتوبیعچدهفصن

ناوهيعنيوةعمشعنامناوءامتهالاةولخچتفقوةنس

ةهببستناكنأذخأهلغجهبیفاناواهنمرئازلاوةمأوهيعس

نالیواتاهسجنتبذكأنإواطلخكةريشرلازافإلامامانالهو

اهبموغمواةصلاخعارجهنالفوارانيدعبرنعصفنزاجسو

واویهقفجلهداهوأيفههيملنإوكاولحمزاهناو

هضعبوااهتسهوانالراجوايبأواماصفگواهفافسإب

نيعموأةنسنيسمخىلعجازوالجألاعيبحواںومجملجأل

ةرشبالةنيدملازمرهكزاجوسنألانمناسارخعیعب



واناجزاضبفلاجعبهتنضواجبيفلاالاهلبفلوحملا

واوهاهعقوراجكعيبعمهعامتجابواايحاالهيلعبوصغم

واابملیهننينأرماجوزيوجتلاومألانمزاجواهوبأ

لثملاقادصیسزاواییحألاجوتتهرشناولهواهادحإل

هلبفعلاوعنملابليواتلاىلعرتکدواهمعجبجيالونالوف

عبعلاعبرکهعقرهنابنإنضتوأةهاركلايفةعباتملايفاوصو

هلتناكناوينأبواةنوضمراهبواهکلمتءانبلامعبوهفاحصو

اهيلعجوتوااهعلبنماهجرخاناويبلأيالخزاجنأبةجوز

جتجرخأناكىتلاخزاةيناثلايمألاالوهڅورشلاعلبالوزاجأو

رتغتامكفسنأالاطلخىلعنفعلالبقاجلأهفسأوأيلأجتب

لجوزأنأىلعةيأهاتخأينجوکواهنمنیهدابجفعلامعب

چزاوهيجعمبوهرصبسبوعزاوراغشلاهجووهوهباهيتخأ

وارچوياموهجولايفاهلواهبأةمألاملوةيحىلعوةرحاو

ةازولورتملايفاحصویمتسملانمرثكألاايبواتوملنيبامويام

اذإاهباضيأتلوؤثوهيبناكنامولعملاريجأتلابرمتوعيجلاىلع

واعبانمهعنمچولنملافامصباهليمتنملابلخمواهمحألىقم

هيهاركوعيبللهلمعةهفبعجيوامجامجإواانافامهلعت

هجوبالوااهنعيلأبهمأناونالوفلجألاوهيبةالاغملاک

یمعتزااجلايحولاعضوىلاجوزلاىلعلخدنإبنيجنأب

هلجوزلابيلحتچوجوملابلحزايفهبلحتبالاوينبوارارفإب

ملاهحاعضرولخديعزاونالوفةيناثلاىقتألاويغونکنزا

ةرايفإجيجياهبيخآلاقيلحتدلويبألاتيكولامهتلاناالرخآلا

كارمأامجوجلاىلحةأمبروههمتاناہتالوةنيبهفتزا



|•-۹۱د

الاونيفالبجوتلاىلعةنيبتماقأناعيمجلاةأرمللمثيأب

ناجلأسكعلابوهنأبيتعتلابتلعزاونامصلافالتخالاكب

هفباملعبملعزاوناملأبملعيملوارحألاثعبىلعوكيلعناو

فاوصزوجبةبحمريغةيآجومتمهليملونامأجسكعلابوفلأب

عوجہلاتعازاهتبلحوهيغانلغأايارسلافانصبنولغملا

اعفنةشعنينالتبجورتناوهلصأالنلعملاناينببالاهنع

هضبقتفماذكاهمقنونطفسةشعنعاتقشولجألاةيشعو

سقوتبهونبهمرگدابنعميلعتلاوضيوبتلاحاكنزاجو

توهاليفولابهتقتساویئزهنأوهلبفاهسفنتبهوزا

بلطاهلواهوعبهيجفصتالوىضرتوحرجينأالايفالفوا

لهوهمزليالولهازربنارجهلاميكحتوهيباهمزلوميجفتلا

همزنفاواهمزلزنملاىرجناواجلوكريغلاهيكحتوااهمكحت

هفألاوهويقحلاوجوعلااضرنمهبالواسكعلابرتلاوةفج

ةيصولاولوخدلادعبولوبأللوةرشرهلهنومبىضرلاوتالیوات

ةمخلاچوفراولةيصوبهضرمچیربناوةلمحلايفهلبف

تأربأناكنامهلوونادنملاةئازتقرونالوفةمألاو

هببغرياملنملارهموهبوجولبقافرشتضفسأوأضرملالبق

بألواةفيفشيخأوريلبوناموبسحولاجوزيرابتعاباهيجهلثم

تمحانارهملاةحاوىفولامويمساجلاوةټعلاويألاال

زاجوةمركملابوأاهبانزلاكيعتاللاوةهاعريغبطلاغلاكةهبشلا

هتومقأأطيالدرشوتواعونوةوسكوةشعواهبضيالأطرش

الوةغباسلومأالخألاىلعاهنمةعباسلا6ےیلهموا

نمواهنمامشلعبنالفيملولوهوهشضعببرايخلااهلوىسنأ



مه۹۲د.

وااهيلعوامهلهلاصفنويلعوجاتنکهتبایبقصنلاةفعلابحلم

نفلاصنواهموييتعملاوبوهوملاةهفصناهيلعوجالحد

زامنوتعلاموياهرسعلجوعلاهتيبنأالافنعلاةبالوعيبلاو

ةيمهوجفعلامعبةيمویتشتوءاضفدبيصنلافتعاهفته

یسملاربفقالطلابهنمهخااهلوهلبقاملولوااهلتفرتشا

نهبالاواهنمهيلعبلغيالاناكواةنيببجلهزاهئاضو

یتكالاهيلعوافلخملهوجوزلانمهترتشاامزتعتوهريهپيخلا

هيغنمناواهزاهجزمهترتشاامونالبوانیبجعللاتمصفزاوا

ءانبلالبقوةفعلامعبههرشنچوهفجتوملابميملاطفشو

اهنممئاقلايخأيبءانبلالبفعمجينأالاتقتملناوهل،يشالوا

متونالوفاجیتھباءاضفلاچوناتياورهبمهزاال

ةمغلاةفجنبصنبهيلععجهتوةقشاملاةجأزوإةيلولابءاضفلا

ةنؤمةريشرلاواييولاىلعونالوفةعنصميلعتةجأويبعلاو

اةداعلاىلعزيهجتلااهمزلوهرشلالاكرتشملاءانبلاحلبريخلا

نأالالحامنيبفاهاعدزاهکنفوءانبلاوبسزاهتضبق

رانيدلاكوةجاتحملاراانيويضفتوهنموجنتالومليف،عشیه

ىلعمهمزليملاهزاهجزابابمهباضباهنولاهفارصببوولو

لصألاهعیبچونيهجتلاهلجوزلاهفاسقيفرعيباهيبأولوغملا

ناونيهبةنسلاواهلهتراعإوةفجبألاىوعدلبقوزالوف

امنلهجهتفصناجمهشيملومعبناكةنبإلاهتجلاخ

اهلبألاهارتشاوااهلعمشلاوااهتیببهروازاهبتمتتخاو

لبفهباهفصياموافاوصلاهلتبهوناواهمأكهنعهعضوو

نأألاممعلاكبوهوملابهضعبواهعبوهلفاعجوىلعربجءانبلا

تهیهت



سا۹۳ د

ةميجنهتمعأناوعمقبطلخلهتكعكهشعلاماودىلعهبهت

هتبهوناوهلثمهلامنماهيطعيوحاكنلاتبثهباهكنيام

نأنيبتنأالاهيلععجهتملواهعبنأفلخمثهضبقونجلا

موينرسيأناقلطملاويهتربجأهضرفيملناوفامصبوهوملا

الابيفاحصزملفتملوةشعواهبعكىلعهتعلاخناوفالخلا

لفتملوةشعىلعينفلاتلاقناالهنرهتضبفولواهبصن

نماهفوصازاعجريوىضولابرتغتوفبامصنبفاوصلانم

ملعيملناافلطموابوضوتحشرنالهواهيلعهفنعبملعت

هيلعهفنعچواهيلعفنتعيملاهفوجملعناوناليواتيبولا

ءيشالجهنهساناوهلمالكدجةريوهبعلاىنجناونالوف

اهترأبهنوقناوهيفةكرشلاوشرألايصنعبوهلبيانأالهل

ةاباحملاكمرتحأبوهتهفىلعهازناوطلخبالاةزخأيملفأب

نعركبلاهيأوبعزاجومثواعبعىلعتفجناامةأرملاتعجرو

ةحلصملهلبقويساغلاوبانيدفلامعبولوخدلالبففادصلايصن

مقتملولوافويصوويبحمهضفوزالیواتفاجووهلهو

اهنأوعجولامويترسبانأاهلامواهفلخزاعجرواهلحوةنينج

وأءانبلاتيببهراضحإوااهلهعبعبةنټبدهشتزاهجءارشهئربت

بألالافولوجوزلاوأهتعبتايفناوةأرمابالاوهيلاههيجوت

،ماياةشعلاکهپونلايلحهطبغأيفضبقلابحاصفإلامدعب

قحلابعامسلابولوةنيببتتبثةيجوزلامهاعزانتاخارصو

تنرووهعمتبلحواعهاشيعتملامالفاولونيهيلبالاوناخدلاو

الابهبتأيملنإوهبيهمعزيناثجهاشاهلازتعابجوزلارمأو

عهستملمثةبييفةنبلهراظتنإبترمأونيجوزلاىلعزيه



-۹۴د

هسجفيلعرفازالوبقلااهرهاظوهجيعمضافهتعزاهدنب

سيلواهفالفمعبالاةسماخوهتنالپيخلسيلونجعلاب

ماغاواهمحأوااهتركنأبنالجراهاعاولوافدهجوملاراكنإ

نيبراضلاريغنيجوزلارايفابنيرونلاونیلولاکاخسفةنيبلاك

رایفإوزیئراطلايالخىالختباثراوهتسيلوفراوبرافإلاو

واينتفتهتلافواىلبتلافبتجوتهلوفونيغلابلاريغيوبأ

چئابواهامحوارهاظمنماناوايميغلتخالافواينتعلاخ

نرکناجقفاوامقأرهظكيلعتناوابجتملناالينفتهباوج

عفواهلحهسنجواهتبصوارصملارجفچوکنابمعنتلاقمث

معبالاعيبلاكهيغويلاتلاماهمبحاكنلاحماسجناوهبشأللعوجہلاو

ينعاضيوعتىعاولونیهبهنوفجنوموايفالحواءانب

فوبهللونكيملامهسنجهچتنملاةروةيبصلاورجفلايهيداتعم

ولوةهيجستمالكالوحاكنلانبنوهاوعدنوجواتعاامةهيف

امهنيبفالخروامزلنيرفعيفنيفامصىلعةنيببتماقا

اهلحمأتلافججاربأتفصألافزاوءانبلامعبهنأقايبتعلو

قحامقحبفچواهلاهؤالوواغتعهنوكتبلحزاوبألافنعو

ناالاباهولاةبعاميجنيهبهلوفةرعبواهتوفجءانبلانبغج

عاتمواجءانبلانعرخأتيالنأبيعامساوباتكبنوكي

هريغلااهلوزيهبهلجالاوزيهيبطفبءاسنللةاتعملاةأرملاتيبلا

اهتريغلانأنايبتبتكتيسنناوناكيشبهلناتكلانأتبنينأ

سكعلاکهبهلضفوىتحاهلامءارشىلعةنيبلجلامالفاناو

نمةباجإبحتوامويءانبلامعبةبوهنمهميلولازالیواتاهبلحچو

روصويحیشرفگڑگنوهبیأتبزمرضتتملناامئاصزاونيغ

ىلع



مرج45 د.

ةنكوخألاىلعةئيهيچچولوحابمبعلعمكرامجىلع

لخديالوهرتراعشالكأبوجوهوهنوجبابقالغإوماحز

لجولولابرغلادرسلاوزوللارثنهونخإبالاوعجمریغ

ةرامزلازوتوةنانكزباربكلاهزوجباهلانرهزلاويرتكلاوو

،فوبلاو

هلولاعنتماناوتيبملاوتاجومللمفلابجياهتالصو

راضډال،هلولاالءاغترواهنمرهاظموةمرمكاعبطوااعرش

ىلعوهتناهإنونجملايلوىلعویخألاهنورقوتتلهتكك

ةمدخهيبلخزاتاجوءاشنمينعجعيطتسيالناالاضيرملا

ةمألاوةدحاولاهنعتيبملاوليللابءانتبإلابجتونبأيهضعبقتعم

عبسلباجتالوةضفالوتالتببيتللوعبسبيكبلليضفواک

اهيلعنألازاجوةجاحىلااهموييچاهنضىلعلخديالو

اهنماهمويءارشواهكاسمإىلعاهئافعإكالواءيشباهاضرب

نااهترضعنعنايبلاوبابلابمالسلاواهنغإباهتضوفوو

اهمعجهاضربواهترجحتيبيرجفيملوهفوجاهبابتفلغا

ناالليلومويىلعةرايزلاوهلحمهؤاعدتساورامزمزیلانه

چویلوالبولویاربواهعجواهبماقلوخدوايضريمل

الغنملاهبهضنماهتبونتبهوناونالوفهيهاركونيتمألاعنم

ماهداراتخارقاسناوعوجلااهلوهنميذختخواهل

اهرجهمثترشننمةعووافلكمرايتخالابتؤؤتوعفتبوغلاو

موفزيباصنتسومكاحلاهجزهيقعتبوهتداجإزفوااهبضمث

لخديملزاوزیکحتعبلكشلاناومهنيبنكتملزازيحاص

ريغمكحلطبونيراجاهنوكبحتونكمانااهلهأنماهب



زريملناواهفالخةقنوطلخبهينجىيغوأرماوهيعسولمعلا

اعفوأةدحاونمرثكايفاههتهجنمناكولومكاحلاوناجوملا

مهشندونورضلابيلطتلااهلوجمعلاناجلتخازاملتو

افلخجوملاءامسأنإفرقعتنإوحالصإلااهيلعوهركتبةنيبلا

لهجءاسأزاواهرظنبهلاعلاخوااهيلعهانتئایسکعلابوعلختالب

یتكالاهيلعوضنلاباعلاختنااهلواعلخالبفالخلانيعتي

محاوةماقإزيجوهلتواهقحعقنوهربحأبمكاحلااينأونالیوات

غالفإلااهامافازااهلوجيتيفاعلاونييلودلاوةحصلاىلع

چاجلتحاوافلخزاومكحلاىلعامزعيويشكلاابعوتسيملام

،الهالبهمزتلتملنإولاملا

باب

نااهريغنمضوعبومکاحالبوضوعبفدهلاوهولغازاج

نمزاجوتنابولاملاةروقريخوةهيعسوةيغصزماللقأت

ةهيبسلانعبألاعلخچويصولابالخةبحملانعبألا

نالپهغجنوطسولاهلوفوصومریغوزینرغلابوبالخ

هبصنهعميبعلانابرگنتروعيبلاعمواهتناضحهافساوناك

الاةيبورعارچنژوهتيفباضياتلوؤثوںومجمبلجؤملالغو

الواضعبناوبوصغمومخهايحلاوقتساهبعكهيفوةرشن

اهلهليجتواهنكسمنماهجورخوهيلعانيواهريخأتكهل،يش

دبولوتنابونالیواتالوأبجوزاطلخكلهوهلوبفبجتالام

ىلعةزعلاولامءافعإكةعجهلاىلعوأهيلعتضرع

مكخيذهواهيبموللايراتخاواهجوتوأاهعيبكاهيهن



مه۹۷دس

واضوعالبةعجلايفنفرشناةفنبيسغوءالبإلالهب

نالیواتعلخلاحصفينأالواافلكملهواضعأوتاصوافلخ

اهريغواامنيسواابأريغصهيووامیجسولویبتجمجوزهبجومو

ةيمكاهنوجهتشرووضيرملاعلخفقنوغلابټسوديعسوبأال

واتساواهيجهتثنحاواةنغمواهنمیلوموهيجهكلمو

عقفنيامهناوةصعچناواجاوزاتقرووهيغتجوتواتفع

فدهلاةعوالفتملاهفلعبضرممتولوةنټبريخب

هتومدعبمهشولورافالانمةرتعلاوهئاشنإهيجهبزایفإلاولوالا

یئاووهمفمثیبسچهبمهناناوضرملابفالغلاكمهفالغب

هتغلبفاهجوزتمتاهنابأولوةحالونمةداهشلارکناو

هنرإلرواجملاواةلهوةضيرملاعزجتملوضرملاوجوتملاكم

عمليملهاقسمزعهليكوصفنناوندبواتهيلاىفوواهنومموي

هيلعجاهليكوهازناورشملاعلخءارأهنأىتحاهلواهلفلخلاوا

جهاشعماهنيهبورضلاىلععامسةاهشبلاملاةروةرايزلا

اهنوكبوخألاىلعةاعرتسملاةنيبلافافسإاهرضيالونيتأرماوا

لافواهبرایخبيعلواقالغالبعمجيهنوكتواةيعجرالانئاب

زاجوناتفلفهمزتواندنلقيعزاالانالففلاخينأبجتعلاخزا

ةفجنتعفسويلةفجنلبهعاضرةماهدلوةفجنهرش

تعلووااهنبلعقفناواتنامزاوهنوہکفرشهئازوهميغواجولا

نينجةفجنالفرشالايراشلاوقيألاةفجنهيلعواهيلعنيدلو

بيملمثةفجنچوهمأعمهعجىلعربجأوهجوخمعبالا

قنختملءاوألاوضابنالابفلعناوةافاعملايبقوناوفاهحالص

ينتبقعازالافناةنونيبلاوبلاغلاىلاوهيلوهنيعالايسلجملاب



}۹۸د
هل

ينفتوأاهقروناهعولاواماهتلإلامهجنايقرابأواتفراجاجأ

یصنينفوابلأبيتبأواسكعلابوةرحاوفلعجينأبانالف

والاحلاوتلبفجامغيلأبلافوالعبجمشلاعبچچواةفلخ

ىلعالوالوقمهيجواهدييفامواتوموهاعإبيوههلااذهب

ينتبقعازاهچهبانبوأهيجاهلةهبشالامبهتعلاخزاهنسحألا

یعازاوتلابةدحاوتلبفجيلأبانالفتفتفواهبعلاخأام

جوعلاياهلتحازاهلوفلوفلاوتنابوتملحاسنجواارفواعلخلا

،ةرمغالبةرعبهنومتبقناوهلبقهبيعوامبعتومهاوعرک

الوةتعالبهيجهیملمقبةدحاوةتسلاقالخلصو

لسغلارفكةعجهلاىلعربجتملونيخاريغوهووبب

ياضياممعلاةدواعملولوهبجأوعقووهيبعنموعئاجلايهنلاواهنم

مثهقفيبأناوةزعلارخآلاهمجعسحألاوحجرألاىلعلوألاهيج

راوتلاوهبؤهولازاجوهكرحلاعجتراالوسلجمببطمثنج

چهعنمچومقتمثضيحتمتيضقتىتحاهكسمينأبحألاو

لوخدملاريغولماخلافالغزاوجاهيب"ةزعلاليوطتلضيحلا

هبجوثیضرناوزاوجلامدعوعلقلاعنملاهثعتهنوكلوأهيجاهب

لاخدإوضئاحاهنأتفقوىالحمقتملناوةعجلاىلع

مساجلابلغوهلوفجارهاظاعجارتينأالءاسنلااهرفنيوةفرخ

اموبيعتالةعجبلاىلعربجأوىتوملاىلعفالخلاوضيحلاو

فدهلارشوتكنلانموناعللاكةفجنلابهسعتواهببوس

واهيفةرحاوبالاواهبلخدناةنسللاندتفلافهوهوخو

هطعبوأهعيبللالغوصغلاكوأةحيبقوأةهفعةحاو

اهيبشالتجةنسللهضعبوةعيبلا

و

و

و

و

ن

رحب
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قالهخیاهنأوةملوعوةصفورمأهنکرولصو

ہنافلكموازمبآلأآلإرهوامارحریسولوبتكملاملسملا

پهناسلقبسزادرمولومهلوهعيبكلوضجلادعو

لاطامهمازملافواضرمیغهواعمجلبنقوایونجلا

ةصجحایرافواهناسلتاجتلافراهوهنملبقولاملاب

ولوهنأوأةنيبلاعماتفلخوةوعدملاباهفلغبهنهتباجأب

اهنجعمعمةيروتلاجهتنينأالالعجچواعبعلاةنجلموفنكب

ةؤورميخلعبصواجيفوايسواهضوالثفنملوميونم

ىلعابمأوهنجاالهتهکزانهوهلاموايرلورتفواد

هسوربلاامأوهوخویهلاورارفإلاوحاجنلاوقنعلااذكوىتسیل

هسيامعجتالةأرملاکرتفلزوجتاهنأبملسملاخفومالسلاهيلع

نأوهنطفوملسملارتفدرجاهبصواهبينيزملالااهنمو

اعئاضفالغلاكهتزاجاکنالوفاهيلعهنأةعاطموہچوينيب

يمهيبنجاهلوفكافيلعتناوهلبقحلمامهلعوملانيسحلاو

فلكتواهحاكنمعبىونوتلخمزاوااهتبطخنعفلاخ

لخمولوبوصألاىلعشالتمعباليصنلاهيلعوهبيفع

یشخباريتكىغباناكملعيملوهتنحمعبءيفاوكهفجیټساج

اهجوتاي*هنحتزهجالارهاظهنعهغلبينامزواجلبوایسنج

اهوبأنهبهټصملايفمهلوهلكوءامإلاحاكنواهحاكنهلو

یونزااملعوعلبصمچوهفلختفلختناةئراطلاوجلوك

يغباواءاسنلانيعزاالاهبةرعاوملاهلوةعجلاموجنملعالو

یتحواةيغصةييفنموااضيوعتالااهجوتأةأرماكككيلف

لجؤملاوبشخواسكعلابوابنكمعبراكبالاوايمعباهرقنأ

. 7 .



یتحىلوألانعهقوفوبووةأرماجلاوايتسنلارعتوتنعلا

ىلوألاالاهراتخاويبوثاكةجوفوملايفوهوطلختمثةيناتكني

تجتاهريغنمجوتبيلاخيهجةنيدملانمجوتأملنالافناو

اهريغنمجوتاخأفالغلاهمهلياهتناهنأىلعنوؤتواهفده

هيلعىولحلاتلعجولجةوبنلالاحهيلعهتيالوویبتعاواهلبق

ةصعلانميقبزاثيحهتلعجباهنولوهليملاهتنونيبلاح

اهفلخولواهريغواهبجباهلىولحمالراهفلاك،عيشاهيبفلعلا

جوتيملهنأهلةتجالوةيبنجألاتفلغاهجوتمثجوننمث

نيميلاىلهوامهنيبعمجيالهضفنأةينيعاناواهيلع

تشاعاهجوناليواتةنينبهيلعتماقوااهلىولحملاةينىلع

ىلعتكنلاجبعفتعولوهتحتاهنوكةناالااهتايحةرم

ةرحاوفتولامكةرحاوتيغبنيتنفاوتمزلتلخدوفنعبلوخدلا

عبنيملهقومىلعهيبألةكولمملاهتحوزقالخفلعولوفتعمت

المزاليقدصلاوأةفلغمواتنأوافلاخانأوتفلفهملو

دناهیبنےچفويجتعكرنلاةينلالةدحاومولعوةفلتخم

هلأستملناوينفلحأتلافوةفقومتناكوأمعلاىلعطاسبلا

واةنئابةدحاوواطبراغىلعبحوةتبوكنلاونالیوانب

لخمبعزافأيونيناودنلاويلخداواجليبستيلخباهاون

لفنأاموايناواجلمأجودروتبهوويدلاوةتيملاكواهب

حاكنلاةدارإدنعىتحوانأواةنئابواةيلخوامامحلهأنمهيلا

جيلععيبةيصعدچشالفوهيلعطاسبونآهیجنےجنيو

تيلخوافلطمقفايونينأالاالنوءامبالاهنماهترتشاوا

هصنآوهيهجآوهمعچوهيجيونتوحتفراجوةحاووجلیبس



ةغتعموا«تناوادرافبةأرماوألجرهللافواهجوتألوا

الرافناوريخألاوفلعينأالاهأرمأبيلتسلواحلصأبقحتلاوا

يشالبجيلعينتيبسالواايلعهيلمدواجنيبوينيبحاکن

لهجونمعمجوبمتلهوناتبجالاواباتعناكناهيلع

هيلعءيشالوامامحهیجشيعأاموأمامحهجويلعواناح

لومارحالماامغيجوايلعهايحواماحدحاواهاماياهلهلوفك

جنيبوينيبسيلواةفينعوايتمةبئاسلافناوناوفاهلاخدإوهی

بغوغوهمعهپيوئرگننإبهيبنىلعبلحمامحالولالح

وانئابتناهلوفمعبفالخلاعفركنازا؛معلايفيونيالو

ةتبهزميبهللاجتبولةوأاهلوقلاباوجهتبواةيلخواهيب

فدهلابةقلنلامصفناالملمالكلكبواءاملاينيفشاباضفزاو

تكسوفلاخينالافجنكنلازنيزاءاراواالغاذهبةجلب

هلاسرإ،بوةهجملاةراشإلابميلويتخأايويټأايلئإفهقو

همالكبهمونلچواهللحونادواامزاعةباتكلابولوسرعمهب

هدنججواءاجواواوبيضعبفالخلاركزاوىالخيسجنلا

اهبلوخدملايفالتوضعالبوافلكمنيتفلاعمكلقعزا

ولو،عتهفلعمریغواهيفجیثأتهټنلالاهفسفزااهريغك

موکهبهرابخإونيملناففلاخيناغجتلعبامهلریغبفلخ

ةفلفصنوانيتفلكوأةفلهيصنوفالوفنيتنثاوأةفلخ

رهكوتلعبامىتمواةدحاويفةدحاوواةفلخنلوصنوا

وةرحاووةفلخيصقوةفلكعبژچناتنثاوةفلغاعباقلاخوا

كنافمثيتجوتزافلاختناوهبحنالهلكالغلاونيتننا

بصنالاوكفوفلاغيهفةيرفلاةهزماهجوہنانم



اغآواامىتموااقكواتضحاقكوانيتنفاينيتنثاوأةفله

زاواةحاواهفتهوفلاهينأبيفالهجيلععقوواتفتهام

كنيبهتلافعبرأوةفلغوانالفهلبفزلافتنأبحتفت

ناوانكفانالفرفلهاشناوزونكةعبارلاىلعةمعلايريملام

زیتنناتفلهامکیشتفاوةتلاخوانالفةفلكمةكيرشتنالاف

عشبمیلویکناونجنتفيكينجملابقأوانالفنيبفلاو

وعمجويفاصوراعشبالنسحألاىلعجمالكواولاه

ةرحاوالاانالفألاتالفهبفغتسيملولصتاناالإبءانثتسا

الانيتنفاوةرحاووناتنفاةرحاوالانيتنناالاهتبلاواانالفوا

ىلععازامءاغلإچوتالنبالاوةحاوبعيمجلانمناكرانيتننا

واةاعوادنععنتممیاهفلعزازتونالوفهرابتعاوتكنلا

اهصمتولبهبشيوفقمريبغتسمواحضفتئجولكزئاجوااقرش

انهنكيملزاواءامسلايتمأملناوايبومقوبوأةنسمعبكةراع

بلاغواتيفناكهنعربصالاواسمأقلاطكهلزمتوااجرجلا

ناكزاكالاحملعيالامواتيلصاکبجاولمعوايحناك

لهانمالجوانابلفةزوللاهذهجوانكيملوامالغجنطبےک

پهنمةءاربلاىلعتلمتوينوكتملواالماحتنكناواةتجا

ناكهيلعانعالانكميلوانیعلاعمهراتخاوهيجیتمیملیه

هيلعقتعمىلعةئيشملايمواواواةكئالملاواهللاءاش

ءامسلارومتناكواهغجهیلعنلعملاوييوجبينأالايالخ

هبلارظتنيلهوتنبةراعتقلعتوامزلاتعينأالاامغ

ناالانزأهيفاكهبوازالیواتتناكزيوارتكألاهيلعو

الاحنكمانانيوالاموالاحملعيالاموازيجنتلاربففقتي

هلعاو



نکیملواابارغاذهناكناكضيفنلاىلعنانثايلحولجهعقاو

تسدزاکعنتمربفتسمهفلعزاتنحمہوتفلانيغيعيملنا

هبشيالواهتئشهفلعملاةئيشمملعتلوارجلااذهءاشزاواءامسلا

نأالاناوایتمواماراواټصاناوجلتفلمكواهيلاغولبلا

ناوةتماهأطينأالايلهاياواةيراجيحلوزاواهيبنعيب

تبنازایضتناوبلاغریغرمحمواتعضوويلحناكهنيهلبق

ءاشينأالاوهبصنومحفزاهواعوفولانيبتوميزموجنمویک

لویبنزاوفنعلاورغنلاكينوجبينأاليالخءاشنارتمعیز

لهواهأفأهناواهليحأيفناالااهنمعنممهفيملناكلجؤي

یبستفوسيلوماعلااهموجأهيفاكچداواافلطمعنم

سأرجفلامزاوالجأىلاواافلمحفتهأملزادندیوات

ولوعفيوهيبنآلاوأةتبلارعشلاتأرفلاينأبةتبلارعشلا

يفتكأملنالافناومغانالجیکنامويلافئاطكهمزىضم

تيفالوتأزجأاهلزاجةتبلانآلافلاخينأبمشمعبةرحاو

هسجنكبلاهبهیغلعجىلعبلحناوتفابناواهتلمعامإهل

ناوفهبمولتيوءاليإلالجأهلبضيالواشنحلاوطلختلهو

معبهرايفایالتنزيهيبفهلعجامىتحمثلعجبفازاو

زيمتتالوتنابوهرايفإتعمسزاهتجوزهنمالونيجنيهلا

مأونالوفاهترواحمدنعهلاهلتفزاوجچوهنمجتبتكواهركالا

بيجتنأالاواافلكملهوينيضغبتواينيبيننإوفاجلاب

ناهالابواهتمياماهیجوناليواتربليجنحاينتفيا

وهوهنتسيناالاالمأفلخرمشنارمؤيالواهيبوكشملا

لهوهيلعفولحملاهنوكوهشلحاويخهبوکرفاخالاس



مه۱۰۴رصح

وافلاخاهامحالافوااهريغمأعمينمأشناوزالیواتربجت

تفلهتناالوريخيناوالافزاواتفلهينالبفلاخيفا

وانيتنناواةرحاوفتهأةشناوبارضإلامييناالاىلوألا

اهجوہتنامتةعلاوقوزافقوجوزمعبالالحتملانالت

بالهيغىلعماعطعناصىتحناوبيناالطلخكاهفلخو

نايكنالافناولألاتتحتلخمدرخآلاىلعلخديزا

واهتببهآومامحبمهاشموشناواهبالاقلختمليلخو

اهيباهلوخدبواةجملايفوناضمرورابلوخدىلعهقيلعتب

ةتمامويوصماموياهفتههنأبواعجسملاوقوسلايفهمالكبوا

یتحزجالومئازلاىلعىتحوميزأبرخآوةحاوبيهاشكتفقت

یخآولوخدلابهفيلعتبمحاوکںوفولعجبوانيلعجبالىلجت

قلخامىتحوربغتملاهاسنوةرحاوفالخبامهشناولوخدلاب

،هدنلاجلکنونیهبهنالفمهشناوةحاو

ارييختالقحولعتتدارمعلاهلعاليكوتاهلهضومزالصو

یتمةنسيلانافناوتيفووبيجتىتحامهنيبليحواکیلمتوا

فالغلايفحصلااهباوجبلغومكاحلاههفسأالاويضفتبلغ

معباهرواهرييختموييضموةعئاطاهنيكهكهروهفدهك

ییسجتلبقوههتالوافدههوخواهشافنلهواهتنونیب

مرگانوءاغبوايفالفواةربينتكلماموايمأتلبفواتلبف

رهابواهاونزاهفلخىلعهارزاافلخمةكتهولخدتمل

ناالااهجيباهرمأرتيملوعاجترالامدعبالاولقعزاىتحو

ىلعهلچچومفعلاوهرتشيملويهاهفسنكهيكاتلايوني

افده؛رأيفهلوقدعبةدحاولاةارالبقونالوففلملانافرشلا

خألاو



مهاهد

تفلکتلافزاوفلغمرييختولخدزاهلهكنالوهبالخألاو

رييغتلايفتمزلندنلاتداراناجمرعبوسلجملابتلئسيسجن

ىلعلمملهومييختلاهتلفبةدحاوتلافزاوحيلمتلاویقافو

.زااهلاؤسرهاظلاوزالیواتةينلامدعدنعقرحاولاواتكنلا

یراتخأويلحوناوفرييغتلازاوجيواضياعبسجنتفلفتلاف

ةفلغيراتخأالةدحاوةفلفطسجنيغلتنأچواةدحاويف

نيتغيلفتچوانيتفيلكتيراتخأوةدحاوبةضفناربو

ضفزاقلطملاهلطبوةحاوبالايضفتالبنيتفيلكتنمو

ىلعهلوخدبتراتخازاتعضووانالفنتفگندنلازوجب

وايفوتملامقلهملايفاهعيبامئاغبىلاطلامعجرواهترض

وائشنإلعجچوهوفسلابيسافلاباخحأويئشیتكأؤت

نعناواهغلبوهبئاغتناكايأامكتفلكملاکواینهكايا

مهفتللمكلاجسکعلابواهجوزوهسجنرتخاتافزاونيعتارما

هبيغماهفلعولوفدهلاكهيفوينماهمفبلعتلزيجنتلاوايو

عيمجملعنملوهروضحونييلولاكبتجوتوملعتملوعجفجارهش

افوتىتحوانزمزالهواهغولبلبقرييثكلاربتعاواهرايخىلع

يفنلاهلوزالوفهليكورمعهللهواهريغلضيوبتلاهلوزالوف

الااهلجینکادنيموبلاكةبييفابئاغناكوارضحزايمكراصو

مهشاناوهئاغببيهشيكوضاحبيغيوااهسجننمزتهتنأ

یسیلجنيلجرحتمناونالوفةجوزلالفتنيوأهريبهئاقبيج

،نیلوسرانوكينأالاءاضقلااهمحألا

يبيغافلاجيسنثإمدعوماحإكبناوتنبنمعبتهبلصو

وااهتكسمأوتعجهكهبنعملوفبهؤطوقحكيهنعونئاب



الوصافلاوالهولونوفبواهبالحومقألاىلعهيبن

الومهتلاعبرواتیاشمعأكةيندبلهمروغبالنطابلا

هفدهاهفيتضفناوتساناوقاوصالو،ىفوكاهنولعجب

لبف،يفولاىلعظفاحتناولوخجملعيملزاالوخألاىلع

فيوصتلاىلعايماتزااهوعباهلهاوغمكاهراتفإبانحأوفالغلا

هلو،ىضولاواهقحفتكتالوفجنلاةفجمللوبوصألاىلع

ةرابزهچهفجهبفازاالورانيدعببهفععيمجتىلعاهربج

الوناليواتةفزآلاوامغكزتزااهلاطباوءانبلايذخ

وااهسجنةمألارايتخاكاهتعجترامغبهلحمنابيغينملافنا

مفبيجوزهلعجزالوغتفرشلانايالخاهفنعربعفنباهجوز

هييبموهبتواهرافنإىلعةنيبتمافزاهتعجرتقوهتفراج

اهبكيابهلبفاهلوفىلعةنيبمانأبةنلافضيبتلاغوااهيب

نودنملوواتضفنآتناكنإفمثتنصباهتعجيبمهناوا

اهبملعتملناويناتلاىلعمرحتملوهتعجيبتروىهشأةتس

ةيعجلاونييلولاكبيسةمألاءىهوواتجوتوتضفنأىتح

اهعملكألاواهيلعلوخدلاوعاتمتسالامتپالاةجولاک

لونكماامنيعالبعضولاوومنلاةعءاضفنايفتفقو

الوعقفناومهلالوأتأراهتأالواهتجناهبيذكتعيبيالوءاسنلا

ةرحاوناضحأيفتلاغوةنسكمعباهجوزتامولواهلءاسنلاةيؤر

ههفتتناكناالافصتيفةضيموعضريغتناكنإف

نمتباصأوعاعشإلابجويشعوةعبرألاكالةتسلاكوتملحو

معبهلاحرهفىلعةعتملاومجعلاكجيسلاةداهشوهلتعنم

چالمزالحاكنوةفتضمحكاهتنروواةعجهللةدعلا

هف



- ۱۰۷ د

تفلواهلقحربواتعلتخازمالزيجولامحاجلموناعلكسب

،ةكلموةينهموهبيعلوااهفنعتةراتخموءانبلالبق

باب

وهوعناضيرمناوهعافوروصتيبتكملسمزيه،ليإلا

وارخشأةعبرانمرثكاةيعجرناوةعنصملاريغاغيلعتزاوهتجوز

يأفأدوأجغجارأالهللاوكمرعبهفنعبلفتنيالوهبعللزيمش

وأةبانجزملسغأالوااهعميفتلأالواينيتأتواينيلأستىتح

نسحتلزارادلانمجواهبتكتاعاملبلانمجرخأىتححأفأال

ةيغببىونوحتفوزاوافلاخينأبملأفأعزاواهلاهجوخ

ىتحزافدهلاليجنچواهبلوخدمریغناوةعمجلاهفو

هنمنعالواعیبنالوفرجألابضوانسحألاوهوتكنلاب

الوااهقرعأالوانيلااومكاحتينأالاحلسازاویباکدراهفلاك

وامألوفتومهتجاواراصنواليلاهتقوالوااهتينك

ىلعرجاالبةرابعلاجمرسوأابئاغناوارض،هولاجوازتيبأال

طخواركهلمأكولمككمقهنیهبهمزليعزاالوخألا

ةموانيترمالاةنسلامزهوحتفوالوااهنمهکلمربفاهلب

لتهوناوارشأةعبراىلعبلحزاالوةرملايفبتوأطيىتح

زمجألاواهتغبماص،یطوزاعقنةعبرألاهذهيفوصيلع

هنیهبهژمتلفتحازاال،كولاجہنوةعرصهئيهتناكزانيميلا

رقفزارهاظملالهومكحاوعجولازهثنحىلعىتحواتفا

جرألاوهوينانلاكواترصتخاهيلعولوالاكعنتماويجكتلاىلع

واةئيبلاميياليبعلاكراوفانوؤتهيلعورضلانیبنزموا



ھ۱۰۸*

هفنعببلحنمطلمناوهب،اليإلالحاويئاجهجوبةوصلاعنم

اهبيولحلاوةياغلانعرصاقلافالخلاكترإيغبدوعينأالا

زااهتسلواهلجالاویقكيامريبكتبوتنحلارييجتبواهلال

8ةبشعلابييغتيهوةئيبلابلجألاجعبةبلاطملااهؤهوعنتم

زیخنیب،یفوبالنونجعمولوقحزارحبلااضتعاولبقلا

یبثاالومولتالباهنأدقافزافلوجبلايونيناالاتيبحو

هئيقوهيلعفتوفالغلابيمأالوهاعانافصوةموةم

هلبفربكتامهنيهنكتملناوهبلعفيامبيسوبحملاوضيرملا

نيعمريغفنعويأبهلموصواهريغوااهيفةعجرهيجفالخ

متوثیضرنأةوعلااهلوزيهشبناوبئاغلاتعتوةعولاب

اكامحإتقوزاوةئيبلايبأناوتغتالاولحنازاهتعجر

أضيالهللابفلحنميباهيجواياجحامكاحلافلخفلاغیمحألاب

یقكولهروأوهفصتملوعجوايإامىلعلجويومهنأيبنتساو

لهنءانثتسالانأبولاملاةرشبفقوهفصتملواهنع

،عاریغ

باب

زامفهئزجواهرصقباهأزجوالحتنميلحملاملسملاهيبشت

تنتفقصبويفوتملاماهجيبوهواهتئيشكبنلعتزايفوتو

فلعملاوخيملوةميزعلاواسأيلاجنعبجاوزمدعبوامتأتتفوبو

ملساسوهومژموتوموةيعجرزمخوهمولبفهتراقكهحفت

نمهتچوخألاىلعتزعولوهبتاكميفءافشروتسامت

.یمغوااهوضغوااهميرحتجؤمرهظبهرصوتالیواتبوبحم



عمهاوناخأهعمفدهلابخخؤيلهوقالطلليمنيالويقو

عقأكهنيانكوناليواتميقأكوايقأرصقمامحينأكةنيبلامايق

فالغلايفاهيبيوقوةببنجارهفكوةماركلامصفلالمأتنأو

ينباکواټعتسمهيونيناالاةيبنجألاةنالعكينأكهلتبلاج

نابالهاونمالكيأبمهتوباتكلاهمرحءيشلكواهيمالغوا

ةعجارأالوايقأيتمأىتحريشملهوعأالوأمأتئفوحئطو

هافمثءاعزارابكلانيعتوهيلعءيشالبيتأعجارأىتح

كتجوتنادکنيأواتلخمنملكواهلخدنمعبرألرافوا

يونينأهللاعمهفلعواهرکواهئاسننمرهاظواةأرماکوا

اهلبقمجنوجرألاىلعةرحاومعبيشملاهلوهمزلتتارابع

هوکزاجومكاحلااهعبرهتجاخزابجووهغنماهيلعوعاتمتسالا

أتواتكنلافدهلابزتيملوفلعتناهقسونمأنااهعم

اهبلوخدمریغلهلوفكيمأرهظكيلعتنأوانالففلاخينأك

حتجوناکبحاصوامتفتناالمأرهظكيلعيناوفلاغتنا

حاكنهيلعضرغناوهتأرمغتىلعتنأوانكثقلاطينأب

بجتویئولابمتعتتوجوعلاببتوراصفبميقأيمناغجهأرما

جاسمإلاعموايئفولاىلعمهعلاوهلهوهلبقنمالوجوعلاب

یلهواهتومواهفالخبأطيملناتكفسومدخونالیوات

هعضومعبقتعوينينجيفةبقرقاتعإيهوناليواتامهنأنا

ليسيىتحىفولاچونیوانیتمجعلاوةنمؤمربخعففنمو

يرموفناوينونجويكبويوعبصأعضفزعهلسنالوف

يمهبوماغجونئمیوشجرعويموممصونينعأعضفویرشب

هيلعفنعينمالهلهرمفنعللىیتشمالضوعبوشكابجلبو



مه۱۱۰د

بتاكماليتعلاوندبواتيرامغزعوههتيرتشازاچو

زعانالتقتعاواهفنعاواهيلعرټكباهصنفنعاواايوخويبحمو

جعوميرموايوتبازاياجونوهرموبوصغموروعأىنجوعبر

ءاعزانمأيملولوهنعريغلاقتعونأيععجوةلهناوناجيبخ

تفوهنعرسعملمثموصيويلصينأبحتويخاهلوهيضرو

ةبقرالمواصنموانريكتهيلاجاتحمطلمناورجافالءادألا

هويرابكلاوعباتلايونملالهلابنيهشموصاهنمرهاظهغه

هوهتميخضازاعنملامسللوثلاثلانمرسكنانالوألا

قتعمتلامفوةئيبلاببوزملوقلايفنيعتوهجارخو

ابموهيجينأالايجاهنهیجیسیاناوزينسرشعلهکلهزم

یقوبهغبانتعطفناوزاجیسعملاهبتكتولوزيموبلاكچقتعلا

نالطبكايسافكيناوةراقكهيبزهتةرحاووااهنمرماغملا

ههجوميكهبلزاالهجاهجرهویمسلارطعبوماعطإلا

نالهوهلهجالهرعتزامیعلابونايسنواهيجوبورغنيفو

ناليواتينبيوهريعيوأىنأتساالاوفيشنلاماياوميعلاماص

اضيارقشوءاضفلالصببوحجرألاىلعميعلاكناضمرلعجو

عضومزیراهفزعةعبراموصمعبرجيملنإفنايسنلابطفلا

اهماصامهعامتجارجيملناوزيهشیضفواهماصزیموب

نانلوهمکدنیملسماراحاانيكسمنيتسةيلهتمثةعبرألاو

ءاشعلاوءادغلابحأالوهلمعبضعبلاولجنوااهتاوناتفازاواڑب

مايصلاىلعهترطفنمسيأناالالغتنياللهويخألاةيمك

هلحميفلوألانأىلعاضياتلوؤتواهيبنالوفةشزاوا

نيأناهجاحإةبعللوزيملاكجنيشعوهيبأممعهللاناوةراقحلا

ةريس



وهلهوماعطإلايهلنيأناوموصينايلابحااعيجوةريس

عنملواعنملاهوعميسلكبحاوابوجوللثحاوابجاولاهنألاو

نااهيبوتالیواتطفبيئنيحزجاعلاىلعواموصلاهلمټسلا

یجالوءيشهنمپلفچوهازجأزيهلاومعغينأهلنيأ

امعمیونوتونيبنصبيكرتالونيكسمهپنیفراقكطيشن

نعانالثقتعاولوتامنمقحهفسوركعيجلازعوا

ةحاوتنامناوةعبارلاجهنمىتحةدحاوأشيملعبرانمنالف

،تفتوا

باب

اهجوفزااتداقوااقشقواهحاكنججناوجوزوعديامنا

ملوامهبیهتناوهيغةرویهأهنقيتقحالاوهحاکنےنیئزب

هعتواتامزاوليحهيبوءاربتسالايعيناالانجالاوةتسل

عضومعباهأطيملناهلولاوىنزلاكمناعلبمونلاوأعضولا

اججاتولوةضيحبءاربتساوأةنكواةلفحهلولافعيالةرموا

لجايجصوهوارهشأةتسنوملهبيتأتناالاهيبنىلع

وايظفلاوبعبهتحچویشمىلعةيبرغمهتعاوأبوبجموا

ءاربتسالاقمعواهلبفهلولاىعاوةيؤمنعالناوىالخهناع

قفزافليومماغلاوبااوفأهيجنوهمدعوهبهمازلإوطالب

الوهاوسبناوهيغلةهباشمالولمعىلعهيبهتعبالواهموي

ملوهلبقهنأزاناتنإيغبءيهوالولهنأزانيذخفلانيبيهو

ةخونئابنمناوةزعلاوةيؤرلاچوافلغملاهزعالولبي

اهبيناهلاةبهستوناعللاجعبعفننأالامحولافالتساكاهدعب



هلناكزاتيبملاقحلتسملاثرووهباهقفرتناالهتحتلعأو

همعمعبمقأوایلاوناواهافونکیملواملسمرحهلو

امواينهتاهتيأرگاعبراهللابمهشوعنتمارفعدبهحواعضوت

نيبعاللانمناكناهيلعهللاةنعلبهتسماخرصوويتمزجلااذه

ينزأينآرامتمهشوبتکواسخألاراشأواهتبخكتنكناوا

نااهيلعهللابضغةسماخلاواهيببخكهفلواینزامو

علبلايهشأبوبضغلاونيعللاومشأبجوونيفماصلانمناك

طوصخواهفيوختوةالصرتإبجتوةعبرااهلفاةعامجروضحو

تأمبنااهتداعإچوباذعلاةبجوماهنأبلوغلاوةسماخلامدع

تروتبأتبأناویبجتملواهتسينكبةيمخلاتنعالویالخ

بصغباهامرناانعدنوياحلجرعماهلعجوهلوفكاهتله

ںوفقویهفيملوتبنيملوهتفصواهتركنأوةهبشبءیخووا

عميهشناوأضوتةيغصتطفبنعتلاالاوتبلغيفلوينزام

هتجوزبملعيملواتلکنزاالةفالخلاةحوتنعتلامتنعتلاةنالف

قفأوةمألاكهشاةتسنملومثهتجوزيتشناناوتچیتح

ىلعهباجيإوهتمغلاوةمألايفبدألاوملعلاعبرهكوةجولاكب

تکلممناواهنمزحةيبأتاهناعلبوهبسنغقفوزعالتيفناهأرملا

فعتساناویعفألاىلعةأرملاكربهبلاءاعولواهلحهناوا

تفأنالافهنأالانانبجةتساهنيبناكناواقحتنيمؤملاجحأ

خأتييفهنإزلفزابءاسنلالئاوألاجعبأفأهلاغوينافلاب

،قحملاذكه



باب

نكمابوبجمریغغلابةولخ،هلولاتفاهأةيباتكزاوةتعت

واهبرغتنأالااهريغبالاهراقإبانحأوهيعنناوهنماهلغش

غيجونآقملايفورامعأءارفأةثالثبهجنيملواهرمغي

واةنسلاکوهنماتعاولوحجرألاىلعهفجلوالادءاربتسالل

نمارابعضلاهلوغازتناجولوتزيموتضيتساواتعضرأ

وازتلناوهلولابرضيملاياةعباروااهتخأجوتيلواهترتنأ

ةعكهنالفبتنعامتةعستتحتتضرمواببسالبیخأت

ےغلويشكلاوعبارلانممهوقيبولوةسئابلاوضيحارتهزم

نامتةنانفلاوةيناثلاتفتناةنسلايفتضاحناوفدهلاهوي

أطيالوهبشواینزبتناوزابجووةنكثلابةعلتجاتحا

اهلعجيالوتشمواباسوابصاغباغوامفعيالوجوملا

ناوفدهلارصخبتقتعاوهرتهچبوايلولاءاضماچواهروف

ضيبتفتناةعبارلاواةثلاثلاةضيحلالوأبلقبةظحل

انهضيحارجفچعجروناليوانهنيؤيبرتذايغبنيلهو

ةنعنبهکمدويهايننأواهيفعوقفملاناچوهضعبوامويوهله

هيغصلايدخبءاسنللضيحوهامةسيألاهارتاموالواهجوز

اهمعبتتأناوةرابعلاكرهضلاوءارفأللتلقتناواهطيحزكمازا

ناتصتمتوناعلبهيجنينأالاقيرحلايمأىصفأزوجيملوب

سخلالبفتجورتواهيبوىالخاعبراوااسخرهوهبتباترا

تلكشتساوتقحواهنممحاوبقليملةسيفنتملوبىهشأةعبرأب

الاوعمجااناوهلكاهلجونالفواةجويرماعلانعو



م۱۱۴-

ناوتشعومشاةعبرابالاويبوتحتةملاكمسجنأةفلكملاكم

.دلاواهبةبيرالءاسنلالاقواهتضيحزامزلبقتهتناةيعجر

یمشافالتججتملناوقلابتبصنتواهبلخمزااهترظتنا

الونجوهنولواهجوزلسغتعضوزملوةعستبباترتنأالا

فالغبرفاناوتملساةمغجوزومالوةماةرعتقتعلاقفخي

هاوعىلعتضفنآزااهربوهرایمنمةعلاتجنأتسامتفتم

ةفثكملاتفجنأامعجهيالوهلهنټبمهشننأالااهيبهتقروو

ةرتعمنیتشنازاوتراولاواهنعىونملابالختجتستاممغيو

ةنالفونالفلاةنستضمزاتلحاهتضبحتعجترابفالخ

اهنعيونملاتكرتونيلجألاىصفأوهجونمةدتعموأءارشلا

ولوغوبصملابزيمتلااهجوزاهوفجموةيباتكولونيغصزاوطفب

يتلاوهلهوتتفتلاويلعتلاوةوسألاالاهيبغعجونازحأ

ريسلاونيدلاوحنيالخمتكواءاتحبطشنملجيتلاوهيب

الالتكتالواهدسجيلهتالومالالخدتالواهامعتساو

،اراهنهعموبيهبناوةروضلا

الاوءاملايلاوويلاولاويضافلاعفدلاةوفجملاةجوزلولصو

اهجضنبعلاواهتفجنتماجزازینسعبرالجؤتنيمسملاةعامجب

الوةفجنلااهبتهفسوهاجوباكتقتعامثهبخنعزجعلانم

فقتفالخرفواهمعبءاغبلااهلسيلونإلاهيبجاتحت

واحهنأنيبتواءاجزانیتناهفلعزالوألعتبيناثلاروحمب

ةعچینانلاتجوتولواهبهلضفنالوالتقروونیلولاكبتام

فطبةبئاغايعمفلافههلافوااهلمعننإامأوهيغلب

مثةفجنلاعجعلةفلخملاونيليكورقونالفوخوهتبنأمثهبلع

یهف-



ھ۱۱۰ د

تجوتواهباهنتعوجوتتجوفجملاتاخواهفافسإمغ

ىلعناكهنأرمگبمنيمزيوعريغةداهشبواتوملااهاوعدب

ناومنغبليضةرحاومضلاولوخمبنوجتالبةهلا

خرشلاضرايونعمویيسألاةجوزوهلاموهدحويأتيغبويبأ

نيعبسوسمختكحونيناهتناخيشلاراتخاونوعبسوهوميعنلا

يجفتلاىلعمهتداهشزوجتوفألابهتسهچعومشلايلتخازاج

چتقتعاوعوفلاىلعيسأرصنتناوةئنیحضراولاىتحو

مولتينهوزيقصلالاصفنادعبنيملسملانيبجزتعملاجوفحم

چوانوعاقلاملبلعجتنملاكنئنيحهلامثروونايسجتجهنمو

ةرتعلاويقنلامعبةنسمغبراقلاونيملسملانيبيفجلايوهنمز

زااهنعتوتللوینکسلاهتايحيفهببسبةسوبحملاوأةفلغملا

الاواافلطملهوجفنالبال،ءارچعفنواهنكسملاواهبلقع

تنكسواهمكيتالاهنكسينااللخديهناالوناليواتةبيجولا

هيغبتناكوامهثاواهلقنناهلتعجرونكستتناكامىلع

ةعلانمءيشيفناةفيفعمو،تيبلاوعاضرةراجارپطرشزاو

عوطتلاچومايألاةنكانلاكواهفتكواتابةروصتجحزا

ةماقإلولوسحألاوتلصوناومامتابکتجهخناهيغوا

وااهبفأبنعتلاغتنإلاچوهبالخراتخملاويهشأةتسلاوحن

وأةمرحملاتضمواعجارءاركلاهيلعونكمانااهناكموااهيعبا

ةئنيحاهلوأوبتملةمألىنكسالوتصعوتمرحأوأةمكتعملا

نكميالروعتوأةفجاهلصألحتراةيتوچبكاهتاعاسعملافتنالا

تلاثلاويناثلاتمزلءوسراجيوخوهفوفسکاهنكسمبهعمماغملا

تعجروةضاحمراوجرضلدراهنلايفاهاوحچجورخلاو

8 .



اهجوزتنتشنمینکساللهولكشأناجرخمنمعفأوهتاه

هبنتبمهلوةغبنكهيغبتماقازاتطفسونالوفاهفلخمث

يتشهنوفحأعيمجتباترازااهنعتوتملايراجلاعيبءامرغلاو

تلاززاعابولوزلوفضيحاعقوتعموىهشألايفجولثورايخلا

ناملايضفنملارجأتساوراعملاومجهنملاوتايبأومسجةبيهلا

ناوعجافلااهجهتالهوحنوممألاةأرماوتبيجأنيناکمواجلتخا

توهملوةألوهيبججمسبحیالتبهتايحيسبحلاكتباقرا

ةهبتشملاوةنرملاكرحلاةفجنفنعلاعمعیزوینکسلااهنع

ىلعوااهيلعريحتملزاجونلاتاذةفجنلهوتلحزا

،نالوف،یفاولا

نكيملةأربلارفوتملزاحلملالوصحءاربتسالابجيلصو

وا،هولاتفاضأةيغصزاولبقتسملاوهحتملواحابماهؤهو

یپسوابصغنمتعجروااركبوااشحوواةاعزالمحتالةيبك

ةءوطوملاكءانبلالبقتفتوةجوتمولوتیمشاواتيغوا

هيعمزميتشهبزاجواهجيسلوفلبقوتجوواتعیبزا

هابتشابةءوضوملاكمحاوىلعيرتشملاوعئابلاقامتاوهلبفاهجويف

تنجةبتاكمواوبجموابئاغللواجختينعزيكرتلاءاسوا

تضفنأواتئربتسازاومتستوموهيغعماهلسرأواهيبعضيأوا

ملهنأىلعةبيغباغواتئربتسازاتعنتساوفنعلابواهنع

واتضرمواتعضرأواترخأتناوةضيحهفجعدولانأمهفي

ءاسنلارظنوةسئايلاوةيغصلاكرهشأةنالنفزتملوتضيعتسا

الوعاتمتسإلاهنمزيهحوةعلاعضولابوةعستبةبنرأنإو

عيبموةعوکهربتحتتضاحوا،كولايفهناةربتس

رابخاب



ییتشاواجونقوقتعأوااهجيساهيلعجيملوجرختملورايخلاب

تامواقتعاوالخوجفوةارتشملاعابنإءانبلامعبناوهتجوز

نينرقبالاجوزالومسحتملحلملايفولبفبتاكملازجعوا

نيتضيحواةضيحمعبهلوصحةضيحتمرعبوحاكنلاعمةرع

واءاربتساةضيحيضمتناالالهوضيحلالواهلمحوا

ىلعتوؤتواهئفومثهنباةيراجبأأربتساوناليواتاهرثكا

هلړايخرتشماهيلعباغايأنسحتسيوقفألاهيلعوهبوجو

عئابلارفأشخوواةيلعلاعضاوتتواضيابوجولاىلعتنوؤتو

سيلجاهريغبانيضراذاوءاسنلانأشلاونمؤينمهنعاهئفوب

جلافةدحاوبهيكيلهواهمحأنعايهولاغتنالااهمحألا

ةينازوتعمونيماحوةجوتموةعضاومالوناجهتلاىلع

هقفزامسجويتشملايغيملناةلافإوا؟اسجوابيعبةوجملاك

باغيإىلعربجاچوهبهکيضفنمهتبیصمواعوطتالةرشب

،نالوفزمهلا

لوألامجهناءاربتساواةعمامتلبقبجومرهزالضف

افلمتوهواءانبلامعبفتكيمثهتنئابجونهکتعنتقاو

وافتهشمهلناوعجتكوفتهيوامساجنمهأربتسكو

تمتملناةفلطملاينبتبريوطتلابرضمهجيناالاتام

هجونمالاهابتشاكبامسابهيغوانتفملااهناوةرتعيكو

كارتشكواهجوزتلممساجءيشونمهأربتسيکنيلجألاىصفأو

یناوةثامساجبوهيغعمحاكنبقيألجعضومهوةرتعم

اهامحازینأرهكسابنألاعمىصفألالكىلعوهاجولاالقالطلا

ةجوتمةراوتسكوجوزلاتاممثةعتمماامحاوامساجحاکنب



ه۱۱۸رد

زمرتكااهينومزيبناكنإقباسلاملعيملوجوملاوجيسلانام

هعفألايفوةمألاهبأربتستامو*هتعبلمجواةمألاةع

،نالوفرثكأواقفأكاهيفلهوهت

باب

نوكيهنفخواطوغتوروجوبةريغصوةنيتمناوهأرمانبللوصح

.ناهتمهباتحاوههبویبصأءاهتالوبلغالهلكوااهانغ

امامیبوتوينغتسيناالازييمتلاةرايربوانيلوحلاولح

املوةجوحملوملوهأوهتخأواةيخأمأالابسنلاهمرح

نمنمرحتالمفبطيلاخوةلاحهأوخيهوطقةأوجحلوتخأو

نمهبحاصلوينبللاةبحاصلالوةضاحبضلارفوعاضرلا

الإماحولوميحفلاعمجشاوزينسمعبناوهعاطفنالهئفو

املاجوزناكنمتعضرأناهيلعتمرحوهبهدولاقحيالا

تعضرأناواهنمعضترمواةنئابةعضرهنباةجوزاهنأل

تبقأوعيمجلامحاهبىنبيفناكناوةيخألاناوراتحاهيتجوز

ىلعةنټبمايفكهيلعنيفداصتملاحاكنخسفوجاسمإللةعتملا

طغبملعتناالالوخدلابىقسملااهلومقعلالبقاهمحأرايفا

متعاناوبصنلااهلوهراناپوخأتركنأبهلعاناوةراغلاكب

لوبغمنيوبألارافإوهلبقمهلابلقىلعرجفتالوعبجنيمليگناو

راذتعالاءارأهنأهنملبقيالواهبحاپآںوفكعرعبالحاكنلالبق

لبقاشنانيتأرمأبوةأرماولجيبتبنيوهنتلاباهمحأمأبالغ

انتجولوةارمأبهزيلجهبومینوشلاعمةيلامعلاكرتشتلهوجفعلا

زوتوعضرلاؤفوةليغلاويبتعمربخلاغاروافلغمهنتلابجو

باب



باب

توفاجشماهمحأسيلوغلابلاىلعءوضوللةغضمهنگمهبج

ناويعسلاوحلبلاواهلاحوهعشورجفبةداعلابكسموةوسكومامإو

مليلجركألاةليلقوةضبملاالاهبیوفتامعضرملاعازتوةلوكأ

نالعإلاىلعروريملامليالوبوصألاىلعرثأتامالا

هللاوحلملاوبقحلاوتيلاوءاملاحرجيباهتعانقلةينجملاىلعو

ضتستةنيزوةلبإفةهجأوهلجيتحاريهسويصحوملامعبهملا

ءاركبناوهلهأمامخإوشموءالحوزيماتعمزهوركاهکرتب

الاوةبيرقلاتبحأزااهمداخاهليضفوةدحاونمرثكأبولو

جينلاوينغلايدحتينربويسنكوينجعزمةنطابلاةمجنلااهيلع

همهليالواهتروشبعتمتلاهلوجتنملالينوةماجوءاودوةلخد

نأهيغنماهدلوواهيوبأالموتكړكأنماهعنمهلواهلجب

ةنومأمتناكنااهتدلاورونترهجلحيلحنأتنكواهلاولخدي

رابكومويلكراغصللضفوجختالىتحناكةباشولو

نكستنانمعانتمااهلواهيهتأناةنيمأعمونيدلاولاكةعجا

الازضاحهلناكنااهدحأليغصهلوكةعيضولاالاهبراقأعم

ةنسوارهشواةعجواموينمهلاحبتوقوهعموهوينبينأ

الامثولاةفجنكافلكمضبغلابتنضويبصلاوءاتشلاةوسكلاو

*هنيعبةقافلاوهمزلاهزملاءاطعإزوجوعابضلاىلعةنيبلا

وا،هولاتعنمواعانتمالااهلوهعمتلكأزاتكفسورضل

تنابوالمحتملنااهيلعرجفيملونهنإالبتجرخواعاتمتسالا

هساواهبانمهيفرهشألايفوهلاوةوسكلاونجلاةفجناهلو



مغبةوسكلادنهلايشاجناكةفجنلاتجروتنامزاالتامزا-

تناكناوةفلخزاوهنوسکبعجهبهلولاتومبالقشأ

روهظبلباهاوغمبةفجنالواضياعاضرلاةفجناملةعض

الويمأوةنعالموجةفجنالوهلوانمبحتبهتکرحورجلا

هتسبحواتسبزادرسبتقفسوةيعجلاهللامبعىلع

یشبمعبیسعأناوانترزاوضةفجناهلوحرجلانموا

هيلعتفجنأامتعجرومکاحهضرعيملناوهتقوچيضاملاب

ريغصلاىلعويبلجلالانجاىلعفجنگارسعمناویسریغ

ناےسجلااهلوعجريلفجنأهنأىتحوينملاهيلعلامهلناكنا

هتأواهنجتلعنادنوبعناوةيضامالةضاحةفجننعزجع

نامكاحلاهمأيوعقفناوءاشعلابرهتشيواهکرتیناالالاؤسلانم

ماهتجالابمقتالاوفدهلاواةوسكلاوةفجنلابهتغتبنيمل

ةايحلاطمناممجووأابئاغناوفلغمثنمواضرمناةيزو

ناةعجلاهلوةينغناوةروعلايراوياموتوفلاىلعرقفزاال

عزاواهيبةفجنلااهلواهلثمبجاوبموفباراسبةتعلاعجو

اهليفيوااهلاهعجريللبقتسملاةفجنبهجسمدعهبلطوعجتب

ىلعةنيبلاةماقإوهنيدوهتعيدووبئاغلالامچنرفونيجك

لیبكامباهنمذخؤيالواهفافتساباهبلحمعبیبنلا

اهنأوهكلمتوبنمعبهراجتعيبوهيفاهاهتىلعوهو

هانزحيذلااذهةلئافةزايحابنيبمثمهلعوهنعجرختمل

یربتعاهتبيغيفهشعيفاعزانتناوبئاغلااهكلهمهشيتلايه

مكاحمموينمتعجرنااهلوفلوفلافاهلاسرإچوهموجنلاح

اهتثعبالاهتضبقيفيلحوضاكاكهلوغجالونايجولوجعلال

اهجو



- ۱۲۱هط

مرجلاىنمتاالوةبشأنااهتوفبداوةبشأناهتوفجهضرباهبو

،ناليواتهبشألايمبلحچو

عيبدلاويعرمنكيملناهيباموهفيفرهفجنبجتامارصع

اهجاتنبرضيالاماهنبلنمزوجتوفيغيالامنيعلانمهجيلكتك

نیهبالمجعلااتبناونينسملازيملاولاةفجنرسوملاىلعةبارغلابو

اهمواخونالوفمجعلاواءالملاىلعروهمةفجنلاببدواءازجإلالهو

تناكزاهعتتالوةدحاوةجوبهباجعإوبألاةجوزماخو

اهقفسيالونباجلووةجوهمأجوزالاهرهاظىلعهمأاياجحلا

وايرإلاوأسولاىلعلهو،الوألاىلعتعزووميغجلاهجوت

بسكلاىلعاردافدقاعغلبيىتحركذلاجلولاةفجنوںاوفاراسيلا

نمزلايمريوهلانعطفستواهجوزاهبلخديىتحيتنألاو

الفلخمثةنيزلحمزاترمتساوعبتمريغفينيواةضفالا

زااهملوةفجنةبتاكملاىلعوةنامزلانماعوأةغلابتمالعزا

ىلعوةباتكلانعازجعاهنعوجیسیلوةباتكلايفبألانكي

نابلاکرجفولغهرجأالباهعلوعاضرةيعجلاوةجوتملاةألا

ترجأتساوهيصلاتامالوتوهواممألاةمعيوااهريغربفبقأال

هعضننمهجوولولثملاةهجألبقزااهلونابتاهلنكيزا

یتنلاوغولبلارثخلاةناضحوليوأتلايفحجرألاىلعاناجماهنع

هبأوهيفاعتبأللوملومأوااهلوفنعةمأولومأللةفجنلاك

قأنعينكسلابتاجنازاةألاةرجمثاهيأمتبتكملهثعبو

متبألامثبألاةجيفاهيلاخمفةلاخلامثاهتناضحتفس

وهوهنمابكألاواتخألاوأخألاتنبنممثهتعلامثيتخألا

جالهنبامثقعلامثهنبامثخألامثيحولامثژاوفارصقألا

ا

ن

د



۔،

منفيعشلاعقوريبسألامثىلعألاىلوملامثهبالخراتخأومألا

هرشوةغبشلاوةنايصلابنييواستملاوعيبلاوبألامثمألا

باخمتنبلاوناكملاحوهتسيكالةيابكلاورفعلارضاحلا

توهكسإالةشروضماوهوعواهتبناوةنامألاواهيلع

ضختزمرقوللواهجوزملساةيسوجملاونيملسمقیچزا

نوكيوأماعلانكسيوملعينأالالخمجوزنعواىننأللو

هدولاربعيالوانيعلازئاكالوواناغاکهلةناضحدراوامرخم

نضاحهنولنوكيالوأهمأجنعةعضملاهعضتلواهنأريغ

ةيصولاوهتختيهواعبعبألاناكواازجاعوانومأمريغوا

يهيجاسنوااعيضرزاوولونعویباسبارناتیاور

نمأليقاسزازیویباهرهاظوهبةتسىتحويراجتاليلفنرهس

ةوعتالوفأالهعممهرجاستالارحبهیبولوفيهلاينيأو

واربكتالاهلافسإلاواحجرألاىلعمساجلايبوافذقلامعب

بفةنضاحوههعلبفاهنألواةيلاخهلاوةرجلاتومل

،اهلجألزضاح،يشالوعامتجالابينكسلاوهتفهن

باب

ةتغبروغيبمينغيبوةافاعمزاواضرلاىلعلديامعيبلاعفدني

لافناےندلاوبلحواهعيبيخآلاىضريوةتغبواثغتبأبو

ةيأبلافجهتبلافجاهبفقسنواهباهبتيأاناوااذكباهتعيبأ

يلكتهمونلوهیتجیکبدازییمتهرفاعرشواهثوحأراغم

یبجيفىضمونمثالبهيلعةروامارحاربجهیلعربجأناالا

هجارخإىلعربجأوباكتريغصويهموملسمعيبعنمولماع

فنعب



نهروةباتكبالجرألاىلعريغصلااهملولولوريبهوافنعب

لټغداونيعيملوهمالسإبهنهتمىلعناةفننهربينأو

هئاضفنالنممملسمرتشرایخچوبيعبهيلعهژرزاجوهفنع

عنميعئابلاجوةرتسةبيغنمعبومسازاهعیبکرباكتارتسيو

ريغصلاعنملصومهرايخملسانمعيبزاوجوءامإلانم

ناليواتهوبأهعمنكيملنافلغمواهبیتشمنيبىلعنكيملا

هيغالهبمافأزاهنيوىلعغلابءارشهلوبضوةبوهتهبجو

الةراهفهيلعجوفعمللهرشوحجرألاىلعريغصلاوراتخملاىلع

بلككاليهنهدعوېشأهمکدغابتناویسجتتيبزوںیہک

وباكالهيلعةركفوبهفماحوملعغبسوهزاجوميص

يفةرمهټېنهزانهوهبصاغنمالابوصغموتليأيبأو

ىلعوهرمیفؤوهارتشاالهنزوزاهعابامفنبصاغللو

يناجلاهبعلاويرتشملاىلعولوهاضرىلعهيفطلموهنهترماضر

قحتسملمثعيبلاباضرلاهيلعىعاناىتحواهقحتسمىلع

عجروهنمخأهلویقرألاعاتبملاواةينسلاهلعجويملناةقر

عيبلاواهديعتزااريتشهلوقفاناكناهنمتبوأهبغاتبملا

ناعئابللءانبهيلعدوهعغيبزاجوهکلمهروزوجمامهتبضألو

ناءاوهفوجءاوهوعئابلاهضفنوهسكنمأوةعاضإلاتهتنا

ةمركؤينأالانوضموهوهئاحوعوجزغوءانبلايصو

نوهنهلهجوهضعبلولوةمرحهدعوهماجهنإبحجنتةراحإف

بارتواشزمريفروانكبنيلجريبعكاليصبتولوينموا

هبوابهويمعمةرجألاهلوهصلخولوهيهتشمهژروغئاص

نامازجفوزیکبزاينبتولبنسوهنحواهخلسلبفاشو



|

ةطنحقيفووتختنأالايلتختعزانزوبنوتيزتيزوانوجنم

ياشوظعبلاعيرأواهنمالتلمجزاوهزمعاصلكوعاصو

ءانثتساو%موهبصواهريغمثةخأيالوناكرأةعبرأءانثتساو

يتشملا،دونوافلخمءزجوةفجربسبفاسوجلجونلنرجف

وایسأرعجوچوناغرألاىالاهيبلخلاىلعربجتملو

نامونونالوفيتشهدواعئابللرييغتلالهولمعتيهواهتهف

يانجواهنألاهفاسواهلجيرتشملانميعمهنمينتساام

دبمقيملوهضرأتوتسأوارخوهدهجواهجنكيملویئرزا

لمزاومريغالهنمنتغيناالاهارجأةصفتملوةقشم

ةيحریباصعوزینهتسکپالاهغيبتمعباينانولويف

زاجالاوجمعلابلماعتلاوةشناجفنوايفوجماجوصحفب

ةيتغاکمسجالواهلعأناویهرجفبحآلاملعبايحاىلعنإ

عمالهليكمعمضرأيانجويرأواهنمليكمعمبحياجو

لیکیلعنابازجوضرععمقانجونالیکموناجازجزوجوبح

زاجوافلكمهيغريكىلعيانجياضيالوةحصلاوريخلامتازا

الةيؤبویهألانموجمانربلاىلعوناوصلاوةينملاضعبةيؤر

مجعوبوتكمللهتفجاوماجمانربعيبلعمبلحواهدعبريغتي

ىلعىصوالبولوبئاغوةشقاةبصلاءاغبوچفانوايورعبو

ناسارختمعبيحلزاهعئابيغهيصووامويىلعواةيوهلابرایخ

چفرشلاعموهيبمغنلاوةقشمالبهتيؤرنكمتملوةيفيبانم

الاعئابهنونیموبلاكبفزاهیغچويتشملاهنضورافغلا

ابرماعطوعفنچمحويرتشملاىلعهطبفوةعزانمواطرشلا

وااببیفونومخؤمواههلنمهيغواعرجورانيدالءاسنوضب

هبلغ



ھ۱۲۰ د

والاخواهمحاخفنباغواضبفلارتوووفعواةبلغ

نهرباغوااهمحازمناولأتزازیمبواةرعاوموااياحفن

ناالاغیجزابوصغموةيراعويجأتسيكشونوةعيدووا

نييوبرهلهابيكهيجفيرصتبونياكمهتهفزمضيببهذي

یصوعيبوهلجأربفړموملسلاميأرولجأبعيبمويرغمو

نازيمرجالارانيوبةعلسوهيباعمجواارافيجغيبلانوكيناالا

يبعتوااهليجأتبالحزيوفنلاةحاواةعلسلاواعيبلارجأت

ةلوکنیمرحلامولضميملوةظاغملابرينانأنمعارذكعيبلا

نوتيكةهجألاوةقزلاىطعيغئاصويصلاوعيبلاكرنکاچو

بضلاراوهقرجأويجاسملاهيطعييبتيالغهعمهترجأو

هيغوایولجوبصنبمرجیالتوهبالخرهظألاوهتنزةحاين

نيهرمالارانيمكعبجلاجفتناوزولاىغوتمحاواقشوعيبچ

ناالاواافلفملهواهبيعلالهبيعلةدعبةرايزتروالبالاو

وانزوصغنبةضحابيضرناوتاليواتتنټغزاوااهبجوي

یبجأوخافلخمشوشغمواهمامإبيضروأةضحابصاصرب

لهو؟معلاطفنکهبمافزاضفتناهزاوزعتيفناهيلع

ىغصأبصفتيحومهنهتبلاهيفزوجتواولوكشغامعم

رانيمكتسبولولهويحلايفهنمربكأوهاعتيناالارانيد

لوبللةرشونالوفعيبلاوااهالغأةكسلاےکیبنيلهوجهن

واړوواةفراعممعبةنيعمقحتساناوگیتوةيسنج

قتسفلوهتايضارتنالهوخالاوضفتافلخمغوصم

حبشناهنمجرختابوقناوىتمزاجويصملاربختناهتزاجإ

تناكزاهبصنبوافلخمنغونهتوتيبأنازيجغنلامحأب



یو۱۲۹د

اهمحأبيجيامبيلنإوقالخنزولابواةميقلابلهوفلخلا

نزوأبةعبسنوججوجعملاليلغلاةلعابمتزاجووجلااعبتناالا

زاجالاوغنتمةتسوجأواضفنأوجألاویسسباهنم

جرألاىلعانزويملولونيتقكواةعنصبهلنمنيعةلحارمو

ىلعرثكألاوةوجأوينعأالةوجأهطعبوأايحاناكناو

هغألاوصلاخوهلنمیشوشغموةوجاكةغاصلاوةتسلالیوات

زممسبونمؤيالزهلهكوهبشغیالواهشکیزملوهبالخ

ىلعمئازلابوأعيبلابفصتيواهكلهيلمجنوجيناالاشغي

لجألقحزاوةبصلضجاوواسمضرفءاضفواوفاشغيالنم

ضراووانایمزاهركالانژوواايوعةيزاالارفوةبصفأب

ضبلارادویتخأبزاجوطلخكزيعلانمعيبملامثونيبناجلانم

ةميغلابتممغواناجسولجتلعبناوينوجوريغاصوهتسب

ناكاركولوىتحتامفطتومجعلاوفافتسالاعامتجاتفو

يهوجلبسوءاشنلابماتبكهعيبيلملاعلاالاطلخكيهتشانوكي

.،محللاخفنويجروريبج

شيعلاةبلغللهوراحاوتايتفلاابلاماعفهلعلصح

ورموريخوزرأويلعوشنجيهوتلشويبعشوبحزالیوات

يحوبيبزويمهوسانجايهوهتساهنمونيينفویسانجايهو

ناوعبرألاتاوذوءاملاتاومکهتفرمتجلتخاونوسنجوهويه

زیسنجزمخوبطملاةيسنجچوبالخهتيبوبرچوواهتباوايشحو

يهوماعنلاضيبشفیننتسيوومکهلجاوهضعلاوماونالوف

زابخألاوةزبنألاولولحلاذلوسعلاكفانصاتوبلاونجكنيز

يلصموريسعويشوزبوراهبأبةعكلاىلاةنطفاهضعبولو

نبل..



مرچ۱۴۷ -

موتورصبوعهحصموجتتضخازالهوبلحونبل

سانجايهونيينووراهنتونوسينأوءايوامكوهبولجلجكريباتو

تخاولوهمکاوزوموزيتوءاودوضويناربعزوږوخد

زملاولجألماعطبزوجوةلموممصزابوفجنكوهب

يفخفوهلخيتلفنيالهيبنتلاوسمرتلااللصلاونيعلاو

متزاجوينهموييوسومفيلفوبحاواهبهعيبتوهيشورانبأب

نيمسوةبزوبقوةيوفويوشموبكروبيلحوتنبمفولو

هلتلولبمواهسبايباهبفالمحوزوتيكاهلنمهنأو؟بجو

زيمكهلنهبخوفيفخلاربتعاوهبزجرخمنأالاعبنمنبلو

تبثعاومهبانزوزالهوفيفعبمهفزاجويفواةطنحم

ديمعتلازاجنزولارسعنابةراعلابجالاوعرشلارايعمةلثامملا

ناویحلیلجبالاهنعيهنممسجوهترتههيمحتىلعرجفيلزا

هيبةعبنمالوأهتايحلوطتالاموامهيملزاهسنجمعلب

ريغلاعيبكويناضتلجألماعخبزازوجمالبتلفواملاالا

متیلوتواهاضرواربغمکخواهکىلعوااهتيفباهعيبت

ملیبهیخبانموبوثلاةسماليكومالاباهنهتوااهرتخيملةعلس

امىلعوأاهعوفوبمليوااهاهتنمغيبوهلهوةاصلاعيبو

نوطبيفامعيبكوثاريسجتعفتامممعبواعصفالبهيلععفت

نفاللاونييماضملايهوجاتنلاجتنينأىلاوااهروهظواربإلا

واوجنأامةيفبعجروهتايحهيلعةفجنلابهعيبكوةلبحلابحو

بيسعكوتوميناالاةروحجرألاىلعافرسولولغزاهلنم

تقعأزابارموانامززاجوىثنألافوفعىلعرجأتسيلحلا

والجألمتكاوااحقنعشعبمالاباهعيبيةعيبوزتعیبحوتسجنا



ماعطالاهمهفتجلتخاناوءاجروةوجيالنيتجلتخمنيتعلس

نمرسخينتتسيعئابلاىلاتالحمنمةيممةلخنكهيغعمناو

مصفيفةجاحريسبرغربتغاولحلاةرشبلماحعيبكوهنانج

ايحأرتكزازاجوهسنجنميلوهجموامولعملوهجمةنبامكو

ةقولايفامعهلنمیناككويسولجدروتب.یاويوبرريغو

نیععبانموأةعضاوموبئاغكهطبغرقأتيانعمولوهؤمو

ولوبئاغوتيمنيوغيبعنموملسلالامسأرريخأتونيعبهعيبو

ىلعايشهيفعينأنايغلاعيبكوفيزاهرضاحوهتبيغتبف

ةهفبزاواهدلونمةغجمأينيبتكوهبلاهعيملعيبلاةتناهنأ

ةببسملاتفصواماتعمرغنيملامرخآلاعيبسةبعلليمحأعيبوا

ضوعريغبلهوطلمياهاعمجتملناعموقرتملامثراوتالو

غيبواههجصنغيبزاجونالیواتفنعلاكزوحمیبتكيواطلخت

هنمهارتشالاولوةفرعتلاجهاعملهمأةباتكعميلولاوفنعللاهبحا

یبتجموفنعلازيجنتبالعيبيالاكهوصغملاضفانيشوعيبكو

هتاهنأكقتعلاباجنإىلعءارتشالاىالخربخلاكمهنأزا

هرشبخوایوزاويلسوعيبكزمهلابوأءارشلاب

هیجوهبالختلووتوباغونوجاونیچونهرهرشکیببوتلا

ينجتلاكوشكعلابالاويشملايلسأناههفلاورمنلارتكاتلعزا

لاؤسزاجوهيفلابتاجزاوهژريهتشملبلغناوغيلعيب

هلاسرإبولويبويعلرضاحعيبكوعيجملايفةايحلانعكينضعبلا

علسلالتكوهلءارشلازاجوبأوعقونالوفيویفنرهوهب

هتسكىلعةمزاجوحسميالوةبجبعلبلايفاهذخأكاهبحاصوا

الوةروضبقلابمساقلاناطلفتنيامهنأوهيلاجاتحمحأرابما

ةلغ



لنموةنيحهتهفزهالاوهيبيلتخملاىضمتاجنإوةلغ

مضاهيبوناويحنمزلوضيورافعوةيلنمریغفوسريغتبةينملا

لنموصوغلغنبوةداهشنبلاقوبالخهتاراتخاونامشو

يتعتوعيزعجورخونمريغتاريغتنبونطولابةجلبجلب

ةنوؤملايمظعءانبويسقوينيعوينببيرأوهتراجإوهنهرکقح

ىلعاهئافهيغلاهلوقفاالهفجعبملاعمةهجاهبتناجو

ضفزادناليواتافلكمهضفلبفهعیبچوصملاولوغملا

،قوسلاىغتبالإملعزايجهلاعبتراوةناجإلاعيبلاب

لفكةعجنههلسوېلسوعيبكامفرثكامةيهتلاعنمولصو

هنمثسنجبهارتشامنلجألعابنيبةملسأوينولسأوالعجيناضت

لنرنتاواقفأوالجألوااهفناقابرقوماعفونيعنم

اذكومألاةيبلتاميهونالتاهنمعنرتكاوارتفاوانمثلا

نيلجألايواستکهضعبواقفألاهيبلتامغنتمهضعبنأول

انأمعبرتلايفهطلخلونيعلابنيعلاةضافملاهنهرشزا

نأالاةطبوبهخبعنمووهنكلاوةلقلاكةوجلاوءاملاواهارش

لجألاهئارشلجأىلانينتسبواجيتأتملاةيفزمرتکارت

دنتزاجهنمثیلاخضرعبییتشازاوهټينيبعابامهيومب

زادعبواهلجألقفأبعنهيهلتكاوفوةبحيلنملاوةفججفنلا

دواقلاخمريعشوحمفكهماعطينصريغلهوهبهبتشمباغ

محأىهتناناواريثكاهرغتكهيغكهلنيباموغمعابناوهت

یيغبعنتماونماواهلنميالعنتمااحفنتفأواافلكممعألهبوت

ةعلسعمهارتشامثةشعبهعابونولملارثكيناالاهنمينصح

ةعلسوةشعبالعنتماةعلسوةسمخوارنخأبمعنألواافلخماحفن



م۱۳۰*

ناوغبليجعتلابيضرمثهلجألتفابیتشاولمعبألقفاونمو

ملساناولألاجنعةرايزلانملقاهيفاميلتمعئابنیکمنک

ولاکافلخمعنمةسيفعمهلثمةيتسامتفباونأةيشعواسرب

قؤملاوأةمغلاوايلعلانألاهلجألةسجلايفبتنأ*هتسا

لجؤموااقفنارانيهوهیتسامثلجألةشعباراجعابناویتسم

عيبونيعریغةیزنإولمألازمهلايسنجوالاافلخمعنم

طغجلاجآلاعويبزملواهوهيملالحمزازاجمبغيملمفنب

ةيغلاتناكزاواافلخملهوناخسجيفيناثلاتوجيزألا

،يدخقفا

ونولاماهعيبيلاهيرتشينأةعلسهنمبولطملزاجلصو

هیبنتئمويواهيتشآوانینامبامةيأبهوهعبرمتؤم

لجألرشعيننأبامخآواهفنعشعباهرتشآيالخعمجيملو

ةمهلافتومتزااليبلقيفناهلاچويتنافناريإلاتمزلو

اعفنةشعبيلاهرتشآيالغونالوفرشعينثالاهمولواهئاضمإوا

لعجزمقفألاهلوةرشبرومألاعقنزااعقنرشعينثإباهحآو

منکهیغبزاجوهتلعجالخألاوخألاواهيبزيهرملاواهلنم

مياهرتشآيالكوزالوفةهاركلاوزاوجلايفميلفيملناويما

لجعتالوىقسملامهلتماوفنةشعباهيرتشأولجألرشعيننأب

دلهجيبفيملناوهلغملعجهلونوخأتلمزاوهشعلا

افلكميناثلاعيبيواةشعلاةركلاىلعسيلوناجاغاعيبلاةي

.،نالوفةميقلابنوجينأالا

وةعيكونكسيالوراجچیمشکهرشبرايخلااهتالصو

ةرشبیتأبالواهبوكرلمويكوهتاچيچةنالتكوهمانتساوفيفر

عيبلا



-۱۳۱هس

بونوهندنكوهههناهالخهنوگچوزیویبلاوبهشأجيبلا

مسجويرتشملائنيحهنيبوناليواتمففزانهوتبمعبةو

الامىلعةبيغواةلوهجموأةرئازةرمواديعبهرواشمهرشب

مغلاكوهوهئافنابمهليوهترجأةروبوتيسبتواهنيعببرعي

امټرزمویےکضرأونيعضاومونالفةرمعوبئاغكيقنةرشبو

وهرشالبناوعنموارهشرخأتريجأوعرزجبةراجإولعجو

ىلعړتشمواعئابةبتساورايخملسوزضءاركوبئاغوةعضاوم

یتشموهيبنىلعاضيأتنووتوهاضروهرايخالهيغةروشم

ىضرواهيبليكولاكهلاىلعوةغبرايخلاوهيبنىلعو

هشأوارآوانهروايلتمضفوااهبعولوجوزوابتاکیتشم

واهبناجهبعواجيبلارظنواهټعتزاینجواقوستوأةعنصلل

لبغيالوةراجإلاالاعئابلانمهروهوةيراجهمجزاالاهجو

لهبلقبناجیتشمغيبالوةنيببالاةعبرواراتخاهنأهنم

بتاكمسلفتناونالوفهطفناهبلوانیهبراتخاهنأفصي

ضراولوهلاةحازأالاثراولمالكالوهنمةاحأميغلومجع

لهوةيجازيملاخأراسكنتسالاومهضعبةرزاعبجاهرايفلاو

یمغارفتوافطلسلارفنجناونالیواتطلخكعئابلاةقرو

هلامينثتسيناالاةبعلبهوياموعئابمدياوعمجلازاو

یتحوهنمناضلاوعدولاىالخهلةينجاىنجامیشرأوةلغلاو

يتشملازهوةنبالاهيلعبلغيواهبكرهظيناالارتشم

رايخاوعئابةبيغكوهرايتهلابىلحتزاالارثكألاعئابلايزا

زابخيتشللبأطخوهباههرايخلاوغئابینجناوهيغل

هيلايهتشللبمهعتوهيغيځزاواهصيبيجناتملتناوبيعلا



-۱۳۲-

واافانةنخأهلجأطخأناوينكرلانفتجلنناوةيانجلاخأوا

اوهاهبيتيملوهنايخلاويتشمینجزاوهناتجلتناوهر

ناورهنلانيباهملكأناوصقناموهژرهلباهاطخویروهمج

نابزمهلاواةيانجلاخأهلبأطخوااهینجوهيغرت

یعاجراتخيلاهضبقوزيبوتقحایهتشاناويتحألانمتجلت

عايضوااهمضابقإلأسولوهفجنمنلابامحاوزیناهعايض

ةنالفىطعيجارانيدنيئاسکيابلارايتخاهلوهقصنزینمحاو

االكباهراتخيناكناواكيشزوکیجزيننايلتمعزبراتخن

صنلاهمزلياوحألمويلايفوهريباهوةرملايفهمزلوعيبم

رغهيبهوشممدعبةروءيشهمزليهرايتخالايولكزم

ةداعلاامويجتناناالةاجانمبناواركبايوبيبنيهيلبنك

ءاربتساةضيحعبروةضاعتساوءاطخوعقفوروغكهنمةمالسلا

نيدلاوويمعويتويبوتيبةرايزويزويعوبشوینزوتقو

جيهعبهبهنونجوابأماذجومتأالووجالولووا

هيدوعجوفولوكفجاهبببشوةدحاولاةعئارلاونینیبوفستو

یکنپتفرویفربچيوبواشخوولویئزةلوهنوكوهتبوعصو

مبعیتختوهيغهنعترفأنايتحالاوعئابلاهنعتبثزا

يلفونالبوانهبشتلاوالعجلاوهلهوترهتشازاةمأهلوحو

امةرمعبعيبكاههبولجميفتخوةماقإلانييوغواوميتنأویک

طبضالهانعملهمجعوزحويتعومهركوةءارببهارتشا

اهنوكولبيفيضيشحممجعواهنمقتفيالنهبالاةبويثو

اموهتءاربترهظمثاهيبسبةفرسبةيهتوصفنيملوءال

ةهيفالوءانفوزوجلاوبشخلایسوسكرغتبالاهيلععلطيال



{۱۳۳۳لد

عجصكهنهيغبعجروهنهرجفچورادبفبيعوضيبلاةرو

ةعونمعطفبوااهتهجاونوكينأالاهنماهيلعقهراوج

بيعهنكالمختملةروتسمانأتلافزاوةوالحلارمباهرئبلک

عبعبوتخيطلتکهرشلاكناويحلاةيصتونيبهبيضرزا

اههعزادنبللاةرهحوتوفلابلاغنمعاصبهتيبمامه

تفووتيهتشاومصفناالانبللاةنكرفومتلواهارمه

هعتونسحألاىلعةيصنلابیعريغبالوهتكوباللا

رابتخالالصحنإبنلاذتبلخناوحرألاوراتخملاىلعاهيعنب

نالبواناقالخهنوکچوجلوهلةيزاوملاويروهجةيناثلاب

یتشمريوراهنانيبهفعافيفرثراوومكاحغيبهنمعنمو

ناوهتماقإتلاقنأملعيملامهيجاهريغوبتواهريغهئف

لهمالاهلاوزوهلهمتملوهلهارأواهعضووهبهنأنيبهيلع

وانسحألاولوألاوهواهفالخوةجوزلاتومهلاوزوجوعلا

الامالاىضرلاىلعلدياموناوفأدوارهظألاوهوتوملاب

يجاسمالمويلاکهپروعالبتكسزاىلحوراحلاينكشكصقني

یعنإفهمشأهعئاببلغنإبضاحاهوفرعتوااهترطضا

ملعتيفناكهموجفيجناواةبيغلاحيعبومولتبيضافلاىلعأ

يالخلاىلعهلچچومولعلاناضيأاهيجومألاىلعهعضوم

يلحتزاءارشلاةهوةخرؤمةرصعتبنأزايضفمثزالیوات

نمةخأيوابيعمواطاسبمغيجريبجتوةباتككاتحهوجواهيلع

ةوعكغنيغزاهروهصالخهنهروهتراجاچیقووةبسنلانمثلا

نجألهعابنإفيربواةبهواعيبكىنأتسمطلموابيعبهل

ةرمثةرالاوعوجرالبیسلچنارتكأبواهنمنلنههلواافلكم



ھ۱۳۴هح

هترويمفلاةحأهلبهشوتناعيبملاريغتورقفأبهلوهيلع

هازناهلوينضملاهنهکهويعيبملاعوفتباموقوتماخلاغبمو

هبربجومغألاىلععيبلامويهازاماهتشيوةيزاغبصكب

مزحأوسبلوتلازمهکدمكصقنزاهیغویسلجمنيبنمونمالا

یعبزاهلحمعيبمودغجراسهمروملعيملامنيبتوینكأبهنم

جوتوللشويهوامنهسواةباجيکتاجالوبفزارتالاو

مقرويلغوکمجعلاكبژفيواتماخابهلبغيزا*علولاببجوةمأ

باتعمعطغوبینیئهوويهييجخویبهلباهذوعادو

ناتباومهوريغصربككشرألابيجةوصفملازعجينلاو

هنمزيواهبوایسيلاوتلابيعبحلصيناالاءاتعمريغعضفویگب

سلجملاىلععجرهبيعبملهويرتشملاهعابناوهفابإرهنوه

لمعصقنزاومناغلالجءازناجنمنلاعيمجبهعئابىلعنكميزا

ةءارإلاىوعدبالهتيؤرتيعارتشمیتحوزاوفيناثلاهلك

بقلابهفابإوبأبملهنأغئابالويخمىوعدبالاهبىضرلاالو

وأعيبلابهلفأومئازلابعجهيبيعلارتخازیبفجيرمو

ضعبةرولاوفاالواهنټباهبهيدهنيبواافلخممئازلاب

یتكألانوكينأالاةعلسلاناكناةميقلابعجروهظحلعيبملا

هنحاقحساقفأبجهتلازوجيالواهتلوواقاوانيجوومةحأوا

تابوةعلسلاتقحتساببونبةشعيواستةعلسونایرجناكنإو

نيرتشملامحاةروزيهرملاةروهلامكببوتلاةهيفهلجبوثلا

اهشبالاةمجفوابيعلانيبعئابلالوفلاونيعئابلامحأىلعو

يغرقعلاربقوهفرصبعضفيملنمىلحويرتشمللةداع

وهاموهتضبفاوةيجوتلايميوهتعبهنيعيونيكرشمزاولوجع



- ۱۳۰رد

ہنہوعيبللهلةلغلاوهخاپملعلاىلعوماضلاواتبهب

ماسجويسيلبتويفاغتساوةعجشكمتيوصوتربأوهوعلوېكخم

ناومكاحينعتبتواضبغلابيضرناعئابلازارپتلخمو

ةداعلاىتاحولوزنيغبالوههابيهتزاهلغبةيملومكحتمل

ةرمعوةروهتهنمأتسيواهلهجبهبخوملستسينادارمو

ةفجنلاوءاربتسالاوتلخدوةارببعيبيزالاضماحلكبثالثلا

ماوةنسلاةرمعچوهلامینغتسملاالاهلبوهوملاكشرألاو

اهفافسإيرتشمللواهيتعاوااهرشناةبضكبالينونجويربو

واعيميجاصمواعكاخواهبجتنمهيفهنماهمعبلمحلاو

عيبمواناكمهبعقاغمواةجحىلعواضرفواهبواهيبحسم

وابيعبروانیمزعنيوخأموافنعللىهتشموایسلجھکیلع

نموامیزنمهعيببىطوموأاهجوزاهارتشاوابهوواتفرو

فنعباتكفسواحساجعيبملاواهبتاكوأفنعللهئارشبوابحأ

هيلعةجألاويومعموزوزوهکنيكبهضبقنیکمغئابزینواهيب

متساوضرغلاكبحجرألاىلعةكرشلاوةيلوتلاوةلاعإلابالخم

یغلابهيغوةيلخلابرافعلايفويهتشملاهدوتولوهرایعم

بئاغلاالاونهرلاكبياهشإلاوانمنللةسوبحملا*عفعلابنطو

ةحاجراهلاناوةضيحلانماهجونبجةعضاوملاىلاونبغلابب

یټوهتيواهبعئابلازاتفويلتلاوعزانتلليشملاىبو

هضعبقلقوفناوعئاشقحساوابيعوابيغزايرتشملا

مجاولمالكالويلغملاوقفألابخشتلاةمقوهببعکهافتساوا

نكأالهتصحعبإلامازتلاعئابللةجناناوعافكةجنبدريلفچ

وةيمستللالةهيفللعجروافلكمهنضحبهمازتلايتشهلسيلو



-۱۳۶هد

عئابلاوبفيرتشملابدنإواهلعوجلااكرشناالانكسوتو

ىلعةبصغلابالهأناوهفالتإطلختوةغلابجوييبنجالاو

تلمجزاهغلابهنجاواجنرايخالوهيقویبایطاجليكلا

صقنناوعئابلجلضبناجیقويامعئابلاىرتشامثةليكملا

ولوةضراعملاماعهقلطمالضبقلالبفغيبلازاجوفافختسالاكب

حوكالهسجننمضبقيملوهاشزبلکواريكبفخأناففزت

لهوهنمبتاكمىلعامغيبوةفوصكوقازجةفعلابزاجوههتيل

هغيبوحرفزعهؤافوواهضارفاونالیواتفنعلالعزمزا

نهکهوبالائيشقوشريغتناوعيمجلانمةلاقإوضرتفملا

اهلثمعمجهلونيعلاالاحلنملنموةمألايالخباهلاموةباو

ةحبارملاوةعيشلاوماعطلانالاغيبهلاغإلاوةيبتناكناو

اهاوفعیوتساوجنععفنينأىلعنكتملناةكرشوةيلوتو

طقصوهتلياماعطوزعملايرتشملانيوهيغكغيبجالواهيج

اهتکرشلانلأسناوبصنلاىلعفلملاناولهكرشأناو

هلوهمزليملنازاجتيرتشاامتيرتشاامتیوزاوثلثلاهلب

قيضألاوهلطلغجةكجزمتلابيلعمثهبعهنأبيضرناورايخلا

بونوعةلاقإمثهيبةكرشوةيلوتمثماعههلافإمثقم

،هؤادتبامتنيذلاعيبمثنمونيدلا

لهومقفمىلعولوهبالخبحألاوةعارمزاجولصب

نيعهلامربسحونايوانيهتشملامدعناكناواافلخم

پءازاملصأوةيهتوتبجوجيكوةهابخوضفوزهوغبصت

ملالوةعلسلتيبءاركواهترجأةينغايهوةشوةلومحنمثلا

هباممهلافمةنوؤارشوأعيبلانيبنأمتعيحراسمسکبس

اهلصا



م ۱۴۷هم

محاةشعلاعمنيبوةحارلاىلعوااخكاهچواجكاهلصا

جلخكةعيضولاولصألاشغعیزولاهلامدجيملورشع

لموربييفواذكباهبعشواهشتمافوااذكبتمافكىهبأال

ةرعوهرقناتهكبامييبتبجووتالیواتشغوابوكوه

یئازلازواجتوهنامزلوفوعفتلاىلععيبزاولجألاولفلفم

اهتالووةكرتلانمواةيتولبتسيلاهنأوتميتعانإةبهو

الاهيهتشمةلاقإوهتيوضوتهتنأامةجواهعماهملوعابناو

المسنمالاافعتمولوييفوتلاويسبللاوبوكرلاويفنوأةدايمب

ثرإلاعفتنانموهضعبضفروناالهئارشلیهگتکعبرهلع

امعجوواةرتبنأولفقومفنبهلغناونالیواتافلكموا

مويهيهنوهجروعملانيبهبتشمربتاجزاوهخروزبت

هحزايتشملامهلبتكناوهعروطلغلانعصفنتملامهعيب

چوهيغلاوزمهلاتفأشغلاهبتداجزاوشغلاىالخهعبرو

بذكلاىلعةيتملاماهنمفواهچروعملانيبرممبعكلا

،اهريغكةعارملايجموهحبرو

رنبلاوعرهلاداهتلوانتوقرألارجشلاوءانبلالوانتلصو

مفعنملاکفرشبالاهتلارارمتؤملارجشلاالولهجولكانوجممو

فيسلاايلكتوهحكلمصنلاربأناوليصفلاةجلخويبعلايامو

اهتينافوجبةينبمارويروبابكتبانلاراعلاويتآلابضيملام

هرشبیقويلهوهتنهمباینهبعلاودالوفهبغویهتمتو

ةرمغالناوبقيملامةاكزهرتشهکالوارمغألاوهواهمجع

امواعيبالبانكنهتلابتأيملناواةحئاجالواةعضاومالو

هحالصامبهونویمنغیبوہتوةيلامالوهيفقرغال



ه۱۳۸هد

عجنزاهعطفىلعواهبقحأواهلصأعمهلبقوینتسبزا

چهوجوفالغإلاوهيغبتلاىلعالهيلعالامبلوهنضاو

وهولقأبزانهبدرگبيملزاهسنجوياكلئاحضعب

هحاتجنابرونلايوچوجنلینییمتلاوةوالحاروصفووهزلا

تبتینییمتلاواژاربصألخبلاهوهلهواهماعطإبيوغبلاو

بجوومشکبزوجيالوعانقمويهايکوهبيرتشملاوتالوف

هسبلبفةرجأيتحغيبىضموزوملاكسانالجألامض

امهارتشاطفجةمهلاءارتشابناوهماغميئافويعمصخوهضبنب

اهصرخناكواهالصامبوةيعلابةجلنإزوكالزولکیسبیب

زوجيالوفأجفوأةسخوةمخلايفءانحلاعنمقوياهعونو

پابارعیعازفألامألاىلعنيعبهعمهيلعمئازخأ

عبرلجرألاىلعةجلبالفاجلأبناكناةسچكوهئاوح

زاجولصألاهعيبوهئاعلاژككاهضعبيتشیببویعللوارضلا

تلعجوهفجيوعملاتمصفزاهصرحباهئاحچلصأءارشلل

ناليواتاهرمتعلقيزاوالوصألازوحوهلهوزوحلالبفتلمزا

عضوتوبهاولايلعتلټګويغملاىلعاهيفسواهتاكزو

الهتيعنموةجلاىلعتعیبزاوينافلاوزوملاكراملاةحئاج

يهتنيلتيقبوينيبويناميصكنمولوةليكملاتلثتغلبنارهم

بيصأامرگنوهعمواهشكعالاهلصأيفحأوأتججأواهبيه

ىلعرجهتسيالوعيبلاةويالهنمزيففبامیلانوعبلانم

عاغتسيالاميهلهوناليواتراجلاةعباتلاةيهاملاچوخألا

عضوتوطلخكاهبييعتوبالخيراسووايتيجويواهسکهعجو

توتلايرووهقلاوناخرلاونابعزلاولوغبلاکتلفزاوینهعلازم

بغمو



اهسانجایتشازاوفزااهیفابيرتشملاعمجوريجاكرحألابيعمو

هنمعمجأوعيمجلاكلتهيفتغلبزاتعضواهضعبعمجأب

ںیبايوولحلاصفلاكةغاجلجهلاتمانتناوهتليكملت

عجأزاهکتواعيمجلافيسنيبةفاسملاماعلاريخوبقا

نععضيعضوباهجاحامنزمريكیننتسموتكأبتلثلا

،ةرمغبهبتشم

سبواقلحهعونوازهلايسنجهپناعفابتملافلتخازالصو

وارجأروفواهفوهنهکهرجفچواهعيبقوياهتهفتاوقلاعمةرو

اهلقانتتانهلابوارهاظهبمکحزاعبواهلحزیچوازمر

ناونمنلالهاجتهنموناجزايتحوةبشألاىعجارتشمفصو

فيفختعمهصخیوغهيجنىلعىتحوعئابلاىقبوثراوزم

ضبفچويضفتلارينتوفلابرجألاءاهتناچاجلتخازاوهاوعد

ولوهبزابریغبواهکیغالااهؤاغبلصألابةعلسلاوازمهلا

عبرلاربفيرصبالاونحألامعبهقفویعازادبلاوثث

يتفمزهلابيهتشملاءامشاولاوفادوانأشلاوهاهجوا

هضبغبعئابلامامشإكرملابزاهعئابىتحوهنمضبفلا

لهوماسجلابلغيملناةهلايمکهيعمتبلاو

عمهيلاجسملاوجنهرجفكبزهلااههبىلتختنأالا

نيعلابيرتشملاكةعلسلاواليوفلازمزلابنيعلاتاوب

كسيهبشيالامايعاناواهبشمیعازاهلوفربفم

غئابلابالاوةفععضوميعميفهعضومچوهلسو

زاجومهبفبامهکیبواتلاحمحاوهبشيملناو

،ناكميأهجالاواهنوسبيضقوءاخسلاب



م۱۴۰-

باب

چوطرشبولوانالفايحأتوأهتكراملاسأربفملاسلاهرش

عفنيملنارخؤيامرايخزاجوهيناجرتتملناةايحلابهراسج

ضرعلاوماعطلانموفرشنبناویحریخأتوبازجوزعمةعبنهو

الاورتغویئازةروناليواتنيعلاکوارضحأوتیکزاطلاخت

نمماعفكهيجقيدصتلاونسحألاىلعغيهلاالهلباغياممسج

الاجلعوجرالجالاوطفنلاويوعملامئازلاةبلعواطنمثعيب

هعابمفلوایهامیجوأحفلىتحوفراعتملينټبوافيوصتب

ناوتعجروتملحالاوهيهتشمملعأناهيلاهببتامىلع

ىلعواعجواوارمازاهنموهبجیباتمباضرعتمسا

الوبلحوعلسلاضفنوفقوتللعضووهنيبعقتملناكنموعابتنالا

يناجاعبتيوتباثهسلاجارافغوااناويحتلساناورخآلاريبخ

الايسكعلاكةوجأوارثكأيفائيشالونيجفنالوزيماعكانوكيالاو

جالعالريخلاوباسوةيبارعألايفيماهياجكةعجنملايلتختنأ

یننأولوةغبلاةوغبوهفبسبوونهارینكهجونووبكال

زييغصتوهبالخونأضلاوهاهرهاظوةاشلازبلهنكو

هبالخىلعنوؤتوةنبازملاىلاةويخزاهسكعوريبك

چعفافییسكوهيغوظيلغلبوهعضومغلاومجاك

نطقلافيفركهعبنملاتبرافتولونيسنجلاكوهنوجزیجیس

ضيبلابالةغريفكواهمحأرغهلنمزيلجيلجةناتكلاو

باسحوةياهنلاغلبيملناهوغوايجآولوةنونألاوةروكذلاو

يصنىلعمئازمولعملجؤيناوهرفهلنمهپ،يشنلاوةباتكوا

یمش



-۱۴د

تافیمربتعاوجاحلاموجفويمارحلاوءاصحاوزوينلاكرهش

ریغبوارببةئنيحجخزانيمويكعلببضيفيناالاهيفعم

مسجوهلوأبقحعيبريلاوعباسلازمرسکنملاعوهلهألابرهشألاو

نزوواریکنمهناعبطبضيناومويلاوالروفلاىلعهيب

لصفکوهزجوهحواضيبلاوةيخميفونامرلاك؛معوا

ندیوانهوضكروغيوهبينأيواانكرجفبلهوعقبوازاوجبال

ةنجحوةيئوکزعملجرعارذبزاجويغلأهبسنزاوںومجمبعسو

اهبىلتختيتلاهتاجصزيبتنأوزالوفتانجعملاوتابيولاو

ونوللاوامنيبوءاوهلاوةوجلاوعونلاكةداعملسلاوةهفلا

رجفلاوةيحانلاونوكاومهلاچوهاعرمولسعلاوبونلاوناويحلا

جلببةلوهجمواءارهسواهبزمهلايلتخازاهلموهتجوهتبلاو

نلعلايفوءارهسلاجماشلاوةلويملابضمبالاتنیلابولوهباه

اصخومحللاعواهميضورهسلاوةروكذلاوهسوناويحلاچو

لافنوللاوةراكبلاوهفلاوفيفرلاوبنجنمالامولعمواايعارو

هوايميضوةفاحصلاوةقرلاوبوثلاوهجولاملكنويجاكو

بلاغلاىلعيلاوديجلايلومعيامهوهنمعملاتيبلا

الهلبفعطفناناوهلولحينعهوجووانيوهنوكوطسولابالاو

هؤاهزإاقيبالامسهتزاهرشولئاحواقفوريغناويحريسن

یهشصنلناوهغوشوهكلاموهضبفةيعيكوهئاملاةعسو

لهوهضيفبىضمهبهرلارهنفرشنإواهوااسبهزخأو

عقفناناجناليواتمساجلاعيبلاكوارتكألاهيلعوطلخكيهلا

نديوانةلبكملاوارتكألاهيلعوةيفلاىلعلهويفيامعجر

وااهیبمغنلالبكتبوجوےجالوأطلخكةيغصلاةيهفلالهو



-۱۴۲د.

ناباهلامعطفنازاوتاليواتهلةلمازململسلايفوهیبهجلاخت

بجوضعبلاضبقنإوءاغبلاوعمجلاويتشملاريخهيفنموا

اهيبزوجواموغمناملایأرناكولوةبساحملابايضريناهريخأتلا

لاحأوخينرلاويجاوجاجزلاورهوجلاوبنعلاوةولؤللاوخ

نيرونويويسلاوربجلابالنزولابيوصومدألاوبهنلا

تسوهجميملناوغيبوهوزابناکنهعلامئادنمءارشلاو

یتشاناوهنملوهعملانييعتبعشجوجہسواېيسعانصتساك

نكميالاهمالالمأهلماعنیععیشنازاجيجأتساوهنملومعملا

ميمحوعجويالاموبازجاوراجلاوضرألاوزجعملابارتكهفصو

پيلغزاتکوسکعلابوایوبسچیويسلاهنمجرختملناو

ةعنصلانيتهموعيالمهفعونصمورټکيلونوزغيناهفيفر

زاوجألاربتعاهلصأمتفناومفلاباينألايبنلاىالخرغلاك

لبزاجوةعجنهنرقنيزادوعيناعونصملاواهيببتعاماع

نأماعلايوافلغمضرعلاوهلمريفكطفبهتجصلوبقهنامز

یجراوةرجازاجوباغناصاغكاهمعبمهتواهارکعجوينزاح

یيغبوهسكعومفزعفيفجالوءازامارببوهلنمنعرتفاال

نأوةجانمهيبمسلابهعيبوهضبفربفهعيبزاجزاهسنج

قرولاملاساروثهجوناويحمخوماعهاللاملاسارهيجملسي

هعارجلتزاهليفكالوهلةريبكةدايزلاهلجأمعبزاجوهلعو

ولوهلميغبهعجامهليالويبصأواضرعأالهبسانيرغو

...،هلچقح

ضرغتسمحتةيراجإلاكفبهيجتسيامضرفزوجتلصف

هټوههحوهرسابكةميقلابيساجلاعيبلاتوبمتوعتزاالتقو



-۱۴۳د

معبولوهلماعوضارغلابتكبجومتمحتوااهلثمهقفنيملزا

واهحاسمهتعيابمويضافلاوهاجلايفوجرالاىلعلاملالغش

نمزبواجلببيبعكوايفيفعوملاسبنيعةرشکهعجنمريج

نيعكىوخلامعيناالاةيتهكاهجةفعنیعواهتم

هقبضرتفملاعجنحصفلاناىلعنيلجنوفيبناالااهتماقإتهرك

هسرديوهصحهيلعهتنؤمتقحجصعتسمزاهجكعيمجلاو

يغبةنحأكةراعواةرشبالاهرهليملوخلموهتليكمةيو

،نيعلاالاهلحم

اروفاهحتازاافلكمنيعلاينيعيفةقافلازوجتلصو

واعونلاجاجحلاعمةبصاجلتخاناوالمأايمحاوادحةجصو

ناماعضلاوعيبنمةنزاهلتحانأكالبالاودحزاطلختبهجالتخا

زوجتعيبوضرفنمونيفوتمولوعيبنمواعنموطلغكصرفنم

نيضرعلاوزوتواهمحاقحوادحتملزاددحوافجلازا

اهلتخازاودجأافجتاواسنجاهلنخازاكةمصواسنجاغبتازاافلخم

وأةفجتمةجصلاواسنجامحلاناواهمحاوادحزاتعنمدجأ

،افلخمنبالاورجألانجتاناتزاجةفلتخم

باب

ةفيفوهفعلاوهرتشاولواوغواعابيامعيبلاهلزمروبهرلا

ناهتبغروأاهنميحوتساوةباتكويباوينوعأموبتاكمويبوكقح

هتمدخلفتنيلهوهتبغرالهنهپزجیژناوىتومهموخومجع

قاحوعابيرقتناوهحالصهبيملاموراجنیبحروصفكنالوف

فخأامروزابتعیبتعاياجيملعلاوتوملايفهتهرم



ه۱۴۴د

ناويونينتوةتيميلجوزیټصولامحأكاليبااامرفالو

هعييجزيجوعاشمومكاحبهفارصاريختناولتفتيناالاةغل

متسيوعيبيوسفينأهلوهکبشنيأتسيالونهارلهيجيبزا

هتحزقرباکیشانأولوهلزترملاهبغيوهيغ،مجراجيتساهلو

اهروحورفاسملاوجأتسملاواهوحلفبلوألانهارلاانقأونهترهن

ملعناهتلضبوهيلععبزاهيبانعولوينملاوباكلوألا

یضعموةفكتسملاةصحلامهتلوالااهنضيالوعضرولوألا

مسقلوايناثلالجألحزإبهبصنةيبوهبصنيبوتسیلارانيد

امواهتهفبهبحاصعجروهتراعتسملاوايضفوعيبالاونكمازا

ياوالفلفملهويلاحزاواهيلعتلفتهنمثنميأ

لكبوندیواتريعنلايلعلوزعترملايلاخوهمعريعتسملافأ

موللاهيففمساجعيبوههارتشابوطبضبالاكيانمهرشب

عمضرفچواعجروةيملامونفهنأنهارلاىئهنلاىتحو

ولوةزوحلبفهسلجواهنهارتوهوعيمجلاوهوهيدفزيو

هدوقوزكسيلواهراجاواناكسإوایهووهنعابوهيبمج

نهربنيبزازهلافبويلحالوملسوعيبچواهفخإبهترملا

وايرلاىلعوتفلفأهيراعبوهتهفتخأوةيانجبهنوبكروألاك

ءابرغلاعايفواريبجتوايتحوافنععبهنومبالاةوخأهلارابتخا

لماعوخهوجابضغىفوناوافلكمهتخأهلجعابضغو

اذكوهزوحچنهارلابتاكمليكوتبونبالاواهتهيفوانيعلا

نيمألاهيوحتبلاطلوفلاوهفيفروهړوجحمالمألاىلعهوخأ

هتهيفززعترمللاهصنوانوچهسزاوهكاغارفنهنییعتو

ةلعاللحنيجوينجومتقوصجرحناومهلاوااهتضحنهارلو



م۱۴۰ د

هلرهعيواعابواضرفازانهتراوعبعلاموتيجوناوةمثو

ةرشزاجوةنجازمهباتكيجوهيعبنموازعمچهلعجچزاو

یبجأومرتقلتزاهناخچويفرفالعيببتنغاماهتعبنم

ميجيالهعناممعبوحاوةغلهربالوريغوعيببهرشناهيلع

وارههبوهلبفزوحلاىلعةنيبيكتلهويمألايهشولو

هنهترمهربزاهضبقلبفهغيبىضمواهميلواهيجويوقلا

زاجاناواضرعهنيمواقفأبعيبزاارهلبمدعبوناليواتبالاو

عجاولغوهتباتکویسواقتعىضموهتهبزایبولت

هلوهبعلاعنمونهارلايقابلاوهلكعيبهضعبغيبرتعتاياجىغبي

نبموفنونخإبالا:ىهونصقرمةخوامعموهنوهرملاهتمأ

ينآيفنارقيملناةفعونابهغيبزيمأللوالمأتلچملو

اصيإهلسيلونيمألالعيالواهيبىضمالاوهرغبنهترماك

نغأبعولوةموغلايفهتفجنبهتهنرمعجروعنتمازاهكرحلاعابوهب

حتفجنلافناولهواهبزمرهنأبهيناالاهبانهرسيلو

ناوردبوانهبحصمةجللزمرلاراغتبايجندبواتنهرلاو

ىلعتؤؤتوةعفنلابیمبهيلعقيحرجتكىلعنهترمنجنا

مفعلاععبعوطتلابجييغتلاىلعوافلكمهيلعزهارلاربجمدع

هفربهنټبمهشتملوهيلعبلغيامهريبناكزانهترمهنطو

يتمأوافرتحمهضعبءاغببالاهلحماتحامغواةءاربلاةرشولو

ںووعهبكيناالاهدوبنهرتشاولوالبالاوملعلايفهممعب

ةسلجالبیلتهنأهيلعبلغياهبىلحوةباجتومهوعمو

نأالابهووانيعلاضبقزاهناضرتساوهعضومملعيالو

هرلاىنجناوطونعهكرتالوفيبمزحألهوعديواهضح



و۱۴۰*

مسأالاوةمجزاهبالاوےجعأنافصيملهتهاریتعاو

همسانابهلساوابتعاواتتبنناونيعلاعمدولجألامعب

چهؤاوجبهنإىيغبهمهزاوهلاوهيلعينجمللاضياهنهترم

سیلبهنإبولجألايفالاغبيملوهلامنمربزاهغجهتبغر

يفباهبزمرلاغیجهفساوازيحلاضعبىضفاعاوهبانهر

رجفچههاشلاكوهوةنهرلاينيملوغلاوهضعبفافختسإك

چشيملامخألاىلعزيمأعيبولوهتهفىلاسكعلاالنيذلا

نهارلاىلحهاززابهگنجبحلزاهزخأوهنهترمبلحوزمارلانا

ةهفچاجلتخاناوهتيفبهتجيملناهنأواملحصقنناو

دهاجتنأزهترهنوغلإباهلتحانإبمقمثهبصاونيلات

يلاتلامويلهوهبزامكحلامويهتهفتربتعاوهيجامنهرلاب

نهارلالاغجضوبغمچاجلتخاناولاوفایقلتزازمرلاواضبفلاوا

،ةلاحاكاهبلحمعبعروزمرلازيزع

باب

هتبيغبقحزاهبسوهعربتنمهلامزيولاهلاحازمغنمميغلل

ىلعهيلعممتملةرافكهيبامكوأهلجأربفهيغءاطعإو

چوجوهتلاهلونالوفهتباتکچوهنهروهضعبالمألاوراتخملا

لعيزابلغوارضحسلوهبابهعوطتواعبراهجوت

امينبواهلامىلعهازلحانيجهيغيبأناوهبلطبهؤالم

هفالخوهعلقهنموچدیلامیهمتنمعنبرمتؤملابهيال

هبحوفزااهلاماهعبتوةركوةأيفنعوهوبعوهماصفو

تيمهانکنزاوائيلمبئاغلاميقواءاركنياولولجأنمتوملابو

ىتح



-۱۴۷د

هرارقإلبقومألاىلعهنيغركفولوهتصحةخأوومتكىلح

لبفوهتقويفوهوةنيببدرارفإبهتيجتبتزاهبرقويسلجملاب

لوفلوبراتخملاوهلصأبةنيبتمافزاةعيدولاوقارفلاهنييعت

ولومكحالبولوةبناولامهتزااضياروةنټبدبعناصلا

نيلوألاروحمالبعيغزياعمناوهتناوااوعابجهیغلامهنم

هترضحبهلامعيبوةيانجیفرأوةلصوتراكالامكاحلايسيلبتك

عيبهواهمهفنرتکزاهتعجپوتواابتكولوانالثرايخلاب

بشکتبمليالوهنولوتسميدخبهفيفرجوأوهتعناصلاةلآ

مدولهبهوامواهفيفرلامعازتناوةيجلاوبعوعاعشتساويتستو

نويعلاةبسنبمسقونيحشلاكهرافعبهينوتساوناويحلاعيبرغو

هفبتوملاونیملابیمناهبنوتساويضحةنيبالب

ىضموهقحامهنمهليتشاوصاصحلاموييفنلاقلاخمموقو

هطسووأهرفوأميجهرشویتشیرهوالغوایرزا

تفجنأامبهجولاتاحوءاضتفالاكعنامالانهتلازاجونالوف

عيبمقساوايورقفناوهلولاةغبنيالتوملاكاهفارصبو

ناوهلنمىلعهلیصومواثراوكةحابعجرهسلجلبفزاو

نعمتلمخخأوهيلععجرفأوهتراوىلعوانيوبتيمرهتشا

ميغلابةءادبلااهبجوميغلاىلععجرمثهضبفامزواجتملاممجعم

ںیمبئاغبيصنىلنناجنديواترييغتلاىلعواىالخلهو

هنيمكبنوكيناالانهويرعالهئامرغتيفونيعكهنهب

هقرسيفلهيلعةبجاولاةفجنلاوهنوفهلطرتونالیوات

مغزاهکبهودعيبهابأثروولواهانعماتجژکمهتوسكو

هلاحلمجزاهسغنوبنکسبحوهيلعقتعيهنأهبهاو

10 .10 ,



تبنأولوهبينأبملناةيغبههجوبزيهجبهلربصلالأسيملو

مويلاريخأتلأسوءاضفبعقوناویسلاجتزاهؤالمرهقواهماع

یاهضرغعيبلرجأوءالملامولعنجولاملابالیچیضعأ

لغناوهتضانلامدعىلعهبلحچولاملابنیچیفعا

يعيالهناهسعبمهناوهممعبامبوهؤبيفقافنلاب

يضفیکمرجوناوهازوطلخكیتحهابالوهافامهک

شيتفتلأسناومجعلاىلعهيلعىعانابلاغلاىتحونأو

لاهزالومجملاجرحأوتنيبزا،كلملاةنټبتوومهنهیججهراو

يناغواةنيمأهنعءاسنلاسبحوصخشلاونيعلارجفبهبح

الانيهلاكهعالهيبألةدولاوهجاوهبتاكمةيتسلاونيمأ

نيجويلاونيوخألانيبفجيملوهيغتقحاهبقلعتملاوةبلغنملا

باهواهلجرخأوةجوزىالخامهاخواقسعنميالودخزا

هيخأويلووهيوبأضرملههجوتيبكبزسكساوهدوعلهلفع

ميغللوهسأواهلتفيوخالومعوجيعوةعالسبلامجيفو

اغباوااكوكسمولوتوملايفسلجملايفهنعزوجملاهلامنيعوحأ

عضبالنكماومهلاولوهؤامرغننجيملناهجلنأهمزلو

لثمريغبلځواةنحلاتنزاهلفتنيملوحاصفوصعو

يريجأكهبههنواهشبكحواهبونرفواهبززقتوا

نييزعتفخأناوبيعبةعلسلاروهباهبنوناحيجوهوحنو

جهلويالخعيبلاكوهضرتفمهضبقيملناوجلوكرفلالهو

تناةطاحملاضفنويناجلاءاجعبيفهئاوجبضاحونهرلا

هشرأفحأبنجاواهبتشمزموايواهمبيعبطاحملاواهروبيعب

ضبقنمضعبةروهصفنةبسنبالاوهتئيهلماعومزخأوا

ܐܣܟܵܐܕ



تامناونحلومأعيبتتئاجلابقاحوهضعبحأواصخأو

وامتاجوصالاهلغلاومهلاعحأوةضحالبعلولاعابوأاهبحا

تنيسلجلاواهعرزچمفوهضرأوهتباجيكلاةحأوةتؤمةمجن

زاالبالاوهريباهتوهولوقحأغنالاوهتوقرمهنهیفاس

يتكملاوهتيغبحراشيميملكبمعنلاالاائيشهنعنصلقضي

نكيملناولومحملاباهبروريوأوتوتضبقزااهريغبوةنيعلاب

ماسجلعجتةعلسلابقحأيرتشملانوكيوهټرهضبقيملاماهعم

تعیبناةعلسلابوهنهبقحاوهوناوفأجفخلايفواالواعيبلا

اهعيطقتواةفيفولازيمملارخأبيضقوتفتساوةعلسپ

هيبنهارلواهفوفسیعټازااهراهتملويضفيفاوصالا

مهشيملواهفوفسامبرمعزةغينوكنيذلاعجوبهنهر

.،اهبالااهجهاش

باب

ضيحلاواملخاواةشعزاهبهغولبتهصلاوةفاجإللروجحمنونجملا

بيملزافقوهتیلاعتهقحيرنهوتابنإلاوارجاوا

عقوواهغولبدعبتيحولوهشزاهلونممیتهريلوللو

ناهيجسلاكهتيصوتقوهيلعنمؤيملنامسجاامرضوعقوملا

مرحكالمتغمواقحوبوهرعببألايلامغلبحىلافلخمل

ماصفوهنولوتسميدعوهیبنوبسنيفاعتساوهفالخالهشيعت

طلمهنعةزاجإلاىلعرجحلالبفهفتوةيوفعبرارفإوهيبنو

مةيزورعبمشراناهبحتوشكعلاميلعويساغلازباال

هتحولواهلاححالصىلعلومعملاةداهشوجوزلوخميتنألا



سم۱۵۰د

ولوولاكاهلوخدلبقاهحيشرتبألاوحرجلاىلعارجاهوبأ

عيبلاهلوبألاهنولاوبالخيضافلامهفمواهشریہعيمل

الاوأبألاكنموةغبناوهصومتهببسركذيملزاواغلم

عابومكاحمثباونللةبههلسيلوىالخببسلانايببجعبرلا

هلهوهشلاةزايحوىلوألاهناوعيباههكلموهلاعإوهتيتوبنب

ءاهنأبهحيرصتچوزمهلايفجاجسلاوهئازءابلإمجعويفوستلاو

میتهحهونيسيلاءاضمإبلهوةنضاحكنالوفهوهشلا

هقتعىضموربعيالوناطفسیبیاصفلاوعفشتلاةينلولو

يسبحلاوةيصولاوعضوحشرلاويكحتاهتاویسیازاهيبأكضوعب

هتيلاموماصفونيحوءالولاوبسنلاوبئاغلارمأوبقعملا

ةضحوااهفقومهنوكمواطبغواةجاحهرافععابياهتاوةاضقلا

واوسناریجوازیمنیبواهبالخلدبتسيبهتلغتلفوا

باخاواهرايعلالافتناةيشخواهتامالواعيبهکيشةرارد

وولونإبالاقيفرلاىلعرجويلوألاعيبلاوهلواهلامالو

يلأتسازاقيضيومويوعضينأهلوضوعمزيكوكمعون

هعنمهجعاهنممهفأوةبوکچیتبوهعبطيوظارفخحأيو

هريباميخأوماكهيلعجاونإالبرويفلانمأزمريغلواهنم

كناليواتافلكموانيجلانمنارهوةفعكهتولوتسمناو

هپيجتنميقوزتمالوهيغكبمغنكيملناوهتبقروهيلع

هنکبهللامكحضيمىلعوزالوفبالاوهيسنرجتنإمت

والتفليسوبعوةتسلماحوةوفیوچنلوفویکهبتوملا

ولوتبباموبيجماللاتغلاقصرضاحوتوملاقيحناعمف

هغبتيقووةبلامهضواعموهبواجتوهتنؤمریغولوملالصح



و۱۰۱ د

ىلعوىضمالاوتللانيبنامناجرافعلاوهونومأملاد

هوهلامكبناواهتلتىلعءازعبتواهبعولواهجوهجولا

ىتحملعيملناضيبةبىتحزئاجوهودالوفاهضارقإ

ناعيمجلاهرهلونيدلاءاجووهبعلاقتعتايجحاتاموأتهات

،معبينالاغبتتلثلامعباهلسيلومئازبتعربت

باب

زاجوةبههضعبىلعوهراجاواعيبىعتملاريغىلعحلصلا

لتودحزاهسكعوافروببهوزعوهبعابيازيزع

وازيهزمءاهتجإلاىلعواهميتيأمنععرهورانيجةيأهک

تحتالومكحلارهاظوژکیوعدىلعزاجزاراكنإلاوأتوكسلا

هنأنلعأومهشأوااهملعيملهنټبتمهشواةعبرفأولجلاخلا

غيوازلعيملزهکهطفنهلبمرعبهتفيفومجووااهبموقي

عايضرعاوامهشيملوةنيببملعزاهنسحألاىلعنفجاي

ترإنعوهجويفحئاصبهبیئابتباقجقحهتقيقجةصلا

هنماهترومرجفةكرتلانمبهذببهوويرووضرعزمةجوز

ناضرعبالاافلكماهريغنمالعارجلاتلفزارتكاواقفأب

اکرتیرعوعارجزعورضحويرملارفاوضحواهعيجاجع

قفاميعلازعوهعيببنيواهيبناكناويصوعيبكبهخب

مقفمناوهنمهنمزبيلوهاشزمركريغدقو

زاجاوعضفوأةعاجلتفناوعلخوحاکنکهتهفبعجربيعب

هلدبولجتاهبيننمثعوهفمحئاصناوهنعوفعلاوكلصح

ىلعميمبجوناوافخاوةيوللعضخأكةماسفبنفلاوةر



م ۱۰۲طح

هضرمنمتاممثهبغواهشرأبهضرمےپتاصباوهةيجاجر

ناليواتهیلاںؤيامكهيلعامزاوألفلفملهوهنوزاج

ماوعوکرتفلاكفسوهعملوخملارخآلابزيمتوةحالاحزا

عقوامواافلخمنموهمزلهلامإفخژحاصزاویكنأبهتلص

افلكمهببلزاهزویتحوهمونلمجوتبثزادندیوان

هبحاصلراكنإزعزاوزینراونيجلومحاقاصزاومجووهبلقوا

نالاهتهبعجتاعضلاالايلامواباتکواهلقعلوخمد

نكيملناوعنتهبةلاكولاچواجورخلايفهيلارخعيوصخشب

باتکچیتقواهلسيلاهجوزيباتكبنوكيواىضتفملاريغ

ىلعتامناوحلصزاوهيغلاىلعاهراتخازاعوجرالوزالوف

عجريوهکبشزمةسةخأواهمالسإخلجهنبسچزمةشع

جلهتسمنعرمتؤمحاصناوةسيرخآلاةجأيونيعبرأوةسمخ

هبعکهبعابياموهوطلخكهوواقفأبهتيفكعارجبكازجيف

يصنبةعبشلاباهخومهنمومنعصفشبقاصزاویبآ

،ندیوانحجنايلتخازاطلخترموةيوهلاةيبوصغشلادهف

باب

هبعأنإومزالزیمتوبنوةفجالاوريشلااضرةلاوحلارش

زالیواتتوهواسلجيناالالهوخمةءاربلاةرشوهممعب

نينيعلايواستوهيلعالةباتكناوهبنالالولحواهتغيصو

نماماعطانوكيالأومهنینعألاىلعهلؤتوةبعصوارف

ىلعلاملاقحلوحتيوهيلعلاملاةقونعهبشکالعيب

ىتحوهلغجهسالجإبيلامعيزاهواسالجاناوهيلعراجلا

ىلع



-اهمس-

ةرےکزملابىتشمىلععئابلاحأولجلعلاهبززاهيبنىلع

یعازاليملالوفلاوهفالخريتخأوحجنتملوكساوابيعب

،ابلسواةلاكوهوعدےپوهیلعراعلانيدلارونهيلع

باب

نوخأموبتاكعبنلارمأنمخوقحلابیمحأهمولعشراضلا

سيلوفتعزاىلاوخهبعبتاوفلميموهجوزواهيسزيأزا

زاداحلجؤملاونماضلاوسلجملانيمازعوهيلعهبجحيسلل

لجألاوسويملواهغرسيازاهسكعولياممزاك

لعجربةباتكدلياوامزالنیدبعیجلبكرسعملاوارسوملابو

هلوزيواتهبلمعيامميغيلهوتبتاههلواندلبزئاجو

هيفاعيتسانكمازاهبمضانأويلخايالخةلماعملالبفعوجرلا

انغالاقفوهناحأكهنویيغبوهلزموالهجزاوهنمازم

یعزادزدوادرهظألاوهوهعئابىلعزالهوهئارشکیم

هبخآيفناركنمىلععفلافوارخاجنرضببئاعىلع

ةراعإبلهوةنيمبهقحتبنييفزاهبتأيملوزماضانأووغل

يخلابادغخبوأنزيومويلايلجأهيلعىعفالوفزلیوات

زاجوغبجلاتبقزااهوفصووىتأامعجروقحيلعهيعون

هتيفوأهنمتفلابعجروځألاىلعيغلتزنجاهمهنعهلص

هراوعجروزماحلاتومتهسكعالبرحلانمزاو

واسوهمعلارضحزایتخبدلوهکدزامعلاوأهلجأدعب

هساعبأذخأرشينأوهنموةنيوعلاوهيلعهعاجنايغبي

وويدصتلازيحلابروهججايجخيشکفصزاواهيجفتو



{۱۵۴دا

لاملاميلستبالهلجأهنعهصيلختبقحتسملابلطهلوراضحإلا

وارمعلاهبريجأتهمزلوهبرسرأالهاضتفازاهنوهبلا

یکناناواطغسممهكؤيملهناىلحزاملعيملواتکسنارسوملا

لعبوملحتزا*هيخأتبهيغرخأتوهمزلوهفسيملهنأىلع

ناضناوهنيعمهبرريغنملعجبتدشبواهبنممشچزا

ىلعاهمضرفكهعيبواامنيب،يشءارتشاهبالاهنومضم

مهضعبةلاحهرتشيناالهنقحكعبتا،دجعتزاوخألا

املكبهسفننعىتؤملاريغبينيؤملاعجرومهبرتكضعبنع

يحأفلمةلاحلابةيبأسبتسیتنانإفةاواسمثىفلملاىلع

يلنإبنيتيأممثةيأمةنحأيوحأيفنامتعيمجلاهنمخخا

اعبارثلاثلايفنابنيعبسوةسمخونيسمخهزخأانلانايحا

عبروتسوبصنویشعيننابمجناهلنمونيرشعوةسمخةزخا

هيلعوالواعيغىلعقحلاناكنااضياهطختامعجريالنمو

هميلستبئبوهتجوزنمةرجولاوهجولابوزالیواترتكألا

سلجمريغبوقحاقحناهبهمأزاهجنههيلستبوازجیسبناوهل

الاواهمعولومكاحهبناكناهدلبريغبوكرتشيملنامكحلا

ةفسيالومويلاکهمغهبيغتبننامولعییجخمعبمغا

یيغبولوهتبيغيفهتوموأهمعتبنازاالمكزاهراضحإب

واهبلطبزیچانأكماصفچناوبلطلابوهبعجروهلب

هيلعىوغيامهبلقوههجوالارضأاللافوالاملايفكرتشا

فلكمريخوفوغوهبمواهبنامغوفامقلحو

ىلعههبشويلاوېدنعويبفويخأومعزوایجانأ

ةموصخليكوبجہواجلتخازادرصقألاوحجرألاىلعنالا

الو.



{۱۵۰و

فوسلاكبةنيبىعاناوجهاشبالاىوعدلابهجولابريبكالو

،هنعيضاغلاهبقو

باب

لهانميفتاهنأواهسبناعمايهليمتلاونمإةكرشلا

نيفرووانيبهخبانكرتشاكاغلوياهبتمزتولكوتلاوليكوتلا

ثكوافلطمنيضرعبوضرعبونيعبواهنماهبوايصقموجنا

يلاتلابالاواگوتوافلخزانتزاتابرضحأمويةيفتاب

كالهونمثلاصنيلتهلاىلعواهنيبجةيغبعبتبااموهبرنم

مهنهلخألايعيناالاافلكمواهيلعوهلبيلتلابملعينا

فروبوبهخبالهروضحرعتيملوةعبيحلزااهمحأباغولو

الوةضوابهعونبزاوقصتلاافلهلازامهافجتاولونيماعفبو

قحواهبيتأتسازاعبتينأهلوءيشباهيحاهارجنااهدسجي

نضحالاورذعلعدويوراغيوعضبيوةسكعجووةلآةراعإ

محآلايبأناوبيعملالبفيويويوديفيونيعموطراشيو

ةباتككهبءارشلادنيولابعيبيوهبلعممتيدزمنیوبرفيو

حارفةخآةبتساويضوابموةراجتودبعلينإولامىلعينعو

یسخاوعلابةعيدوبرموةكرشلاناونعالبهتاهريعتسمو

ىلعةيمريكولكوةعيدولاوهيعتبهگیہشملعيناالا

سفلاوہلاوىفتناالاوهتبيغتمغبزابئاغلاكروتينلضاح

هلوهکلهلهجأينكلوتابنلاةرشبعمجتوةيلاملاريغب

وارسخلاويلتلايتلوفلاوةفعلامعبةبهلاويبلسلاوغبتلا

طارتشالتواهمعزانتےکهيلعلجوصنلايعاطوهلقئالةحألا



ه۱۵۰د

نبااهلهمهفتملعنالتلافزاوهفرإكىلعةنيبلالااهمحأعيباهب

ابلايفوخألاىلعاهبرارفإلابمهشيملولوةضواعملابمهشزا

تسبنرفواغخألاعنعامبمهتنازاةيفاباهتاةيأميخأبةنيب

=دنمةنسنوكتناالاةضراعملانمهناوهنعفاحصعبجكهتملا

تسشنوافتمعبةحاوتفاناولعنالتافناوهتراكبهنيببالاو

الودشناواهتوسكواهتفجنتيغلأوهبيصنریغچههاشوهبيوم

ںیهنايحاءاربناكابسحالاوابرافتزااهلايعكرعسلافلتخمنيدلبب

لاشناوهفعإبىفوتذااهرخلبهسجنلةيراجییتشاناوهب

=اهخلمالاوتموقتلجوهيغبواهفخإبةكرشللةيراج:يهو

انبعميبهليخلزاجوقانعبجاعبتسالايفاهرشناواهتاوافموااهؤاغلإ

الوىقبةلاكوبطلوميیتشآوخاملاوةكرشلاىلعافعتيناهيهيفو

تابلاطناالااهشبحهلسيلوالاهعيبأوژقيملزايتععفناوزاجو

ناعروهيصبكتةزاجيرتشملاريغيقلسأنإونهرلاكباهبحأولوغي

فونةينفواربسكلالهفوشبایشیتشازااهيلعربجأويهتشملا

دوبنالوفهنيبكالفافزلاچولصو،رازمكتيملاحهيغو

ےہنالالصحوابرافتواهيبايواستومزالتواهحتازانيعلابتزاجو

بالطلاخألانمهرامتساوةلآكجارخإزاوجچونیناکمناونواعتلا

ےہرافنيمئاصوءاوهلاواكرتشازيبيبطكناليواتءاركواطلمزمابالوا

ردزمعموزاکرتبنيماحواهصيلعتبورافرتفاناورهونييزابلاو

داعامهمزلوهبيملاممتقومامإلاهقفاوهنفبهتراوفتسيملو

تسپهاهصتبيغونيمويكرميغلأودقاعتناوهئاضوهبحاصهلبغب

نانادنامويلايغلتلهوةلآلارينككهطارتشابتطسبوگناد

فراعوهولامالبايتشينأرمخلاباهمكارتشابوجهتةعمجلاک

اهنيب

ب
ه

د

س

ت

د

ا

د



موخ۱۵۷ د

يخوىحرينكوهحرنمءزجلماحلامهيجوعيبكوامهنيب

اوغارقوةلغلاياوواسقوءاركلاواستيملنااولعيلةباجيهوتیب

اهؤاکهيلعوهلهلغلابهباولابرنمةرتشاناوةيكألا

نإلبيوكعيبيوارټعيزايسفنيالاهبخيشىلعيضقو

ةرايزمجعبوتالاحرمتنكوىفسلاويلعتلاهيلعووهو

ماجبينتعتمالبكارللةباجلابولجسألليفسلابوبيبحلاالاولغلا

فجنأاماهنميحوتسيومهلةلعلابايبأءايحرمهمحامافاناو

تبلزاهتهفبوهوحنورامجحالصإلهراجلوخمچنخإلابو

حالصإلالارضهمجهزاهيغلرئاتسلاةداعإبوظرعهلوطبيف

روملاةينبأبةعابسولجوضيملولوفيهبءانبةهبوموهوا

اهبلحهسجيرأتنبهوكةسجوعکقباسلاوقخزاعيبل

وارامجریموتيبلبفردناوغابوکهحئاروماكناخدعنمو

نارامجهبشنمضاامعضغبوبابةلابقبوناحوابطصا

ءانبولغورونألالارويهنتوءوضعنامدنالوغجناوتجت

نابناجلاهلزناباسونيشوروةزجانةتسببابوهيككنوصو

ةلخنيبوعصوبتزاابابالامهعيجحلملاکالاوتمعنهتسب

وءامباجرإوةبشخزغلهرادجةراعإبجتوهعولضبرخفأو

هتفجاومهوهتهفوازجناامعجونإاهيجوعجينأهلوبلج

،يتهيجلاعو

ءاركنماهسزاتقورخبيملناةعرازملايبرعللصو

هلحوجفعلامعبعربتلالاايواستوواسماهلبافوعونمضرألا

بستحتملمغواهحارجبتبنيملنإباهجارخإبولوناكنارخب

رخبصنژکیلعجالاوتبانلايصننمهيلعومغزاهب



-۱۰۸رد

هوسا
هن

دتنول

دعبوائعاهمحارخبلبافواعيوجاچايواستنإكاهلغرلاوخألا

نادنواهرخبةبسننعلماعلاامهفنبحلزاهضعبواهرخبوهضرا

انعماباافلخلاوأةراجإلاالةكرشلاةجلباملعزانيعلاالغيجلااهمحألا

سخلادعبىلععوةصيخرضرااهمحألوااهريغايواستوضراءاغلإ

=خايبرعلماعللبالاوهيبغاهارتوامهنيبجعمانجاکنونمسجناوخألا

-نادب،كتكواقرأوالهعمرغبهلناكهجالاهيلعو

باب

تويلبةبوفعوقحيبفوبوهفعزمةباينلالبافهپهلاكولانم

غيويناهكناوةموصخوحاوووهنكنلاهلهجناوءاربإويلاوحو

ےنومهیامنیجسکےچیتحورفعلألاتالتكههصخمقافناالهيصخ

همأىلعضوعيملنازارفإلاالوهسجننعهلالوهلزعذئنيحهلسيلو

ولاينأبيعرفألاغناونابهبلاهرافضاهصخوهللعواهک

نينلاعلبجلو؛مالادعوياهرامقكةيصعموزیهکچهژایفاج

-مغالوابقالطلادارفنریغولوغيناالارقنلاىضهجضوعبیتح

۔ازاجيفةنييفواتنبنيعيواعيبعوهانگسرابعيبوهکبحاكنإو

-ماعطلازهلابلطهلبعيبىلعالاةغيالبیغلإبعفنومتو

طفنلارشهلومهنيعيملنابيعملاهروعيبملابفهلجءارتشاواهضبنو

فماعفالهعيبنلالجينعبكةءاربلابحصيملامينهمونهتنببنوو

تبلاملاعيففئاوحلبلاهفنفلكملاونيعتوملعيملامةرمعلابوجنميتشألا

دثحبنملامالايسولعكرالاورتملارمتوهتجزمنلايقسينأالاهب

يلانفلاةفلاخمكونأشلانوكينأالاةضعببهويمكهنقحدلوهنأش

توبلبولاارينكرنأبهئارتشاوارتفأبهعيبوانامزوايوسواټغیتشم

نیرانبوک



يحوريملامےسزاواهعجوچفقونیعبراوزیرانید

تغيناالابيعيوكهلكومهضربيفزاهمزلءارتشاویلاخ

مهتليحلزاهلنماوبرولوهنومريفبعيبچواةصرفوهو

واءارتشاوصقنواعيبيفهاززادزسحألاىلعمئازلاريكولا

یتشناجرانيمبةاشواهكعواهدقنوهقولاچیتشاجاهبتسا

مهسهچخخأوأةيناثلايفىتحالاواهءارجإنكميملزيتننآهب

يعارمببهوچوخاضروهبدهعلبفهنيبوانهرواديج

چقعنموةټنبالاهلعجأاليچهلعجبتنحونذالوفهسكعو

ملسوهتجلاهباضرلاوهومعىلعؤمعوضافتواءارشواعيب

زاهفيفروهتجوزبالخيروجموهسجنلهعيبوزمغلاهلعجهزا

فتعوهلكومهنيعيملوىلعناهيلعفنعينمهؤايتشاوبلاحيف

لمعنبالبنكيوأهبقيليالأىلاهليكوتوهمآیلعجالاوهيلع

هتجلاعمبهاضروناليواتهبیتعتزاهاضرچولوألادعبيناثلا

ةيفلابیجونإبقيبوناجزازیمبواهاقسمنمثلاعجوزاملسو

اهضيغيلربصبوةيمستلامغريلولالأسناومغالوةيهتلاوا

ةعلسعيببرمأزاوفأباهلنمهثهيفتناكنازاجيفابلاعجريو

هلجألماعطلابينوتساوةميفلاوأةيمستلاهيعأماعهچاههسأب

مهشيملونيعلاضبنفأزازهوملةدايعلاومفنلاقفوعيبب

یکناواعزوتجنيإلاىعاوهبعابيالاماقفنماعفكبعابوا

نيغلافولونايوماكىلتلابةنيبتمهشبةنيبلاتمافجنبغلا

لكوملاملوةنيببالاميغلاربيملویھبقلتوثبفموجهلا

ةهلايفقوهبهعجويالناهبرصينأىلارهنلاهمم

هرشنالاةايبتسالانيليكولامحألو،اهشإلارگؤيالبعجوملاک



ةنيببتبنناولهلسيفالوضبنبالالوألاعابوتغبزاو

تيزبزمهلابيهتشيناالاهلةجصوانيإلاىرعتانااتلوفلاو

تلقوتهبتنأوةشعبهعيببتيمأهلوفكىلحوهيغبهترمأانأ

ىلعهتلقوناوملحتملوتميملواهنيعلاونبعيبملاتاجوتكأب

اتهزهلافويحأبمهفمنتئفباهبثعببةيراجةخأ

واهلوكبتومتنأالااهوخابلحونيبيملنإبةعيدويدوألاو

ةيأاهذخالاغبةياههقرماناويخألاةتمزلوةنيبنالاريبعت

ةيألاألاطمزليملالاونافاماهوخاوتريختمتملنإفنيسحو

:ةضبقناولهوطتمزلةرومأماهمعنإبيکجارجتناو

تعجوامرومأملاممعنواافلغملهوتملحاملبفناجالاوزدیواد

چوغابلايلحوطلخكبلحالاونالبوانهتمزلوطيعوامايجالا

هلزعچوزنيواتبالوملعزاهلكومنومعناوزالیواتةبهلا

اقبلعجواةجأبتعفوزاواهلتهلهوبالخملعيملوهلزعب

،ههنعملتملالاو

باب

پعبعلاكمهتيملوهبتكييرمألةرانإبرجالبفلكملاةخاؤي

نطواهجهالخوادعبألتهلوهقروزايمويترخأوناريغ

واژباهنروولمجوااهلهضغبمغجونكهلاحلومحمواهنريمل

هرايفاكنالوفةبصعلاوثانإلاعموريغصلابهيبنتناالانونب

يواسحلايفيفاوةعباهلتفيملنمألواهمألواقاعلاهلولت

نارهتملوهتموصخعجروتفااناوةنسلينأكيفألاو

نایبنالاهبوتنيبيوسوهنكالبالاوهلفألعضووتفو

لضملا



و۱۹آ*

هللاءاشنامازولوكنمذخأوايدنعواعنمےپوالغبلطبلا

ينتضرفاامأواينتضفأواهنیوواهتغبواهبهتبهووايضفو

وامعنوامويلاةضفالوايماهنزتاواينلهاسواينضرفتنأول

يلعواروأاليسيميپتسیلواځونعهبسيلأياباوجلجأوایلب

یتحچواهنمجرعبأاماهرخأتبضيانموانالبىلعوا

ملعااهبىتأيلعمتكنالوفهخواهتاواههبشويليكويباي

ملودبعوایچزمزمیلاوکونزاهلويملعوارتفاوا

ىلعاهماقازااليلاوهابارهنأةنيبمافاوابلاهاوعمكهضفا

تینشاواينأباميتناواابيلاايمنیبعفيملهنايعتملارارقإ

مغزاهسردماتكصانأوانكبتريفاواهضبقاملويلاباعبع

چهلنملجالبقوخألاىلعاركشضرفبوااراذتعارتفاواهمهفن

والاغسنيدهبيتاكويرمويتاكچينأيسجتوضرفيفعيب

چتزرألاواراحلاةزهنمهلهپبابوعخجيالنالوفجبصغ

هننواذكو،يشکميسجتنسحألاوباصنلامونسحأىلع

اذكواذكونویشعاهرجاذكوءيشوةيأكوهفسويينوةشعتو

واةينكوةنالفعاردواغبویشعمحأاذكاذكونوشعوقحأ

هشلبقوعرشلابالويراعتملاعرجوةعبراةليلفالوةينكال

واهلبقواهيلعواهفوبوأهتحتواعرجعمغرمولصوزاهفنو

وارجرجونارانيدلبالوطقسونایرجمنوارموواهرغب

ةيأبخآچوةيأبيتخچياهشإكاهدارأامىتحورجعرجب

ماهتجإلابتأجنانلتلااهوحنوأاهبمهواةيألاوتكنلانيتيأمو

چبونونالوفةيأموانورشعهشعوةشعيهمزليلهو

لبقملاوةباجالزالوفهجهلموکچوجپثیزوافودنص



مهشوايوعملاريغويلحناكهليلهيراعأواعمسازاقلاو

-اهيلعبلحوةاشلاهتمزلةفانلامزهوأةاشلامزهولمعلاريغنالب

:هتيغبينانلليضفولوألوهجرخأنملبالنالعزمهتبصغو

:لاغناوىتحاهدوجأهلژفملانيعناجالونيعزيبونحاالو

،هنوهيغكانهءانغتسإلاواكرتشاوملاعلايفىلعاقلحيردأال

-أربأزاوههيفتطفسوابعالىنأكىسنجلاريغبويبتيبلاوراجلا

:یوفلانموافلكمیهبهأربأواقحكنمواهلبفهلاممانالب

واهأربازاومرعبهنأةنيببالصبناویوعدلبفتالبةفرسلاو

،يئملاناةنامالانمهبهعم

باب

وةراعلاواهغصلفعلاهبكيزابسنلالوهجمبألافلكتسياهمتا

افصياضيااهيبوهبفليهتلدیوموأهبتكهاقرنكيملو

وهقرووتاموأربكزاوهبذكىلعوتسيملزاهیهتشمهفنعاناو

:ىلعةميخهلنكتملناهتفجنبعجروضفوهعابوازباهقروزا

وتنلوباهعابناوامیبنالوغمقباسباهجالیتسایعازاوجرألا

،ةهاجووانمنمجعواةبعبعمثانااهيففصيلوقتهفدهتساب

اهيغتةلملاوهفلتسمییتشاناوافلخمهلوناهبقفواهنمةرو

:نكيملناهنريململويبغقحلتساناوهنعاهشنبجهاشكقنع

هالوألرافزاوژایفإلايفلامآاهراتخملاهخوىالخالوفراو

ناوربكألالتوطسوألاالورغصألاقتعيجلومهحاهتمأ

خآةمأولجرةجوزتدلوانأوةعرقلابةحاوبمهتاهمأتفرتعا

يخأاهتنبعمتنمجونهبمساقلانبانعوةجافلاهتنيعافلتخاو
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تفأزاونبجيملبأىلعةجافلاعمتعتاهتاوةدحاوهبفقتال

الوبسنالوضريوهعمىلعلمعوبسنلاتبثتلانبنالمع

ينانللوهيبأثرإصنلوأللاخمربيخأاذهوناركفلاةطحم

ناوسمشلااهنمهلخأبتفأباخأوانأجہنزاوفبامصن

اضياناتنبااهلوةنالبهنمنولوهتيراجةنالبنأبثيرفأ

ثاریمهلوزاحأهبةقرولاةلفبفازإوةنبلاوةقرولااهتيسنو

الابهلولاتاممثهکنآمناملوناتساناوءيشقتعيملالوتنب

هؤامرغمافزاوهنيمهبيضقوهتفرولبتامنإوهلامىقووهفري

،هوذخأيحوهو

باب

ترسكنازاالاهيلعءيشفوفسبنضحولامزجعليكوتعاديإلا

نامثزارحإللرينانيبعارووهلنهمفك*امهلخواهلثملفنےک

ىلعرمفزاهبسوااهبهعابتنابونيهيزاالاكنیببهضعبىلع

يلغملاوطفنلاوممعموهوفمبلسيحوةطاسةرتزا*نيمأ

تجتحآنالوغيوانخإب*ماريغارنایئبوهللاوةراجتلا

راتعبهمأسافبعضوبوأيصنبلعفبوةفجةوخألاضوخل

ميلابخخأبقحبةبيجرمأواراتعلاوسکعوادقفهازناالا

اهبماقاهلوخمبواهعاديإعضوممهاهنايسنبوراتخملاىلعهبيجن

الوتعفوبهتواهتيننأالتجلتهکاهتفيباهبهجوو

اهينعاريمأوةجوزيغربسبزاواهعاديإبوناضلاهيلعهرشزا

بجوويبسبعدوأناويرلانعهنعربسلواتلمحةروعلالالوب

یونزااهاجهتساهيلعوةملاسنعجرنایئابوروغلابامنإلا
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اهتجوزةمأكةدالولانمناونتفباهيلعهئازنإبواهلهثعببوبايإلا

هوهنوهوبالخةلاةنټبلوبقےنمثاهبهوةالولانمتناه

اهيلعةباتكبتبننااهوخاونينسرشعكلالعجوتملوموي

توهوراصامبهيعسبونيتملاهلخواهحطلواهلاهتا

ةبادلابوكروبونلايبلكبوهيلالصيملزاملبلهعملسرملا

تعجروهكملاهاركأناولعجتابفازاملاساهرهناهتلوفلا

ءاركالوهئارکمويامهفطلجاهفاوسانعاهسبحهنااهلاخن

يقلحالوتبلحوهبهترمأةناليعماهعبطبواهحأوخأوا

لامهيلاتثعبناوضباقلاىلععجرومألاىلعةنيببالیھبو

زاواافلكملهودهاشلوسرلابتركنأويلعهبتفصتلاغب

هيلالسرملاواةنراوىلعةرلاىوعدبوزالیواتهريبلاملاناك

ممعوايلتلاىوعدبالةروصفمهبنټبهلتناكناايلعكركنملا

لکنناجاهيجنهرشهزجيملومهتملاىتحوعايضلاوايلتلابملاعلا

لبفتبلتهلوغبوةټنالبهيلالسرتعجولاةرشناالوتملح

يرجاهلافزاهروغالبمعبهلوفكاهقفوهعنممعبينافلتزا

لافزاالةنيبنكتملنامكاحلايتأيىتحاهعنموتبلقیتم

سيلوضارغلاكاهبحاصرضحولواهوجرأتنكونينسنمتعاض

كتواهتحمبالخاهقجحجأالواهلثمبهلفزملاهنمخألاهل

نهضيمليلنأبهعابواهضرفاوااهيعسوأايبصعدواناوامڅرت

فتعزاهيغةغبولجاعنوثأملاةقوبتفاعتوهلصأنابناو

تمسقواهلاحهتبسنواهمحأمهلافزاوهتسلاههفسيملزا

،ندعألاعيبلعجزينناعمواناوامنيب
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باب

عابتناجلامالاريعتسمناورجنبةعبنمطلامةراعإبجتو*

ةيراجوامسموکالةحابمةعبنلانيعهيلععبتلالهأنم

ةيعفألاواهليهوهيلعفتعتزملواهريغلةميخوا،هلول

نضوةراجإةنيعألطمالغبيتعأزاجوحيارفهوفنلاو

هرشبولوهيغالهرتهیجنفرشناولهوةنيبلالهيلعبيغملا

یسکچیھبوهبامهنایسوسكهببسالبهنأمغاهبقلحو

لعجوهلثمبضهببضواءاغلايفهعمهنأهلدهشزاییسک

وااهتهيفهلجهببصعتامهازناوضأالهنودوهلنمونويألا

تمزلوهؤارکبالاوةراعإلابملعيملوممعاناعبثاوییایکهؤارک

زاءانبكچجارحإلاهلوهانعملابالوهئاضفنالزجأواريعبةريغملا

هتشيملناهتهفوابالخرهوههيفاضيااهيبوفجناامعجو

وأءانبلاةرمتضفنآزاوتنبواتریثکنبغبةارتشاوالاكزاوا

نيهبهکلوفلابءاركلاةئاملاوخآلااهاعاناوبصغلاكبيبرغلا

هنهريعتسمللجالوهيبهناةجاسملامئازكهنعهلثمينأيزاال

معزناونضيملامةرةوعدكیلاخںوسربناوءاركلاونامضلا

قلحوهفصزاهنیهمهنقلنويبلحةراعتسإلشرمهنأ

چهبعلاوهمانضءاوعلابیتعازاویھبولوسرلاقلحمثهبو

ةنؤمويهلامهيلعوهيلعجمهلهتلصوأنافزاوقتعزاهتقو

،زاوفةباجلاىلعهورهظألاىلعاهرکرمعتسملاىلعاهذخا

.



باب

ىلعهبعکژتمبأوةبارحدبايعتارصفلامةحأبصغلا

نامناكهتبالوءاليتسالابوضوزاوفلوهجملاىلحچوحاص

ىلعدبلكأوأةعيدومهواووابكروالاصفبعلتوا

الميدهملاهيلعمتوايعتارئبرجحوايلتلاىلعهيغةكاوا

انفاعريغىلعوأنبأيالیلعبعميفعابوانايسبنيعم

ةلبلوهوجولربصوهلنهءالغبولوةينملاازمحواهټرةبحاصم

لازابيعمهغيبهتزاجإكهتةردوفقوتلاهنمعنموهبحاصولو

رخبوزحتمفوزتتزيطوتغيصةيفتكهئافبفلرجألافو

يلتختناوهخريصعوزضحزاصابامالخيبايبوعرز

هثيغجلثمريغويلحوریغكعزاوهيغلزعتويغلاهلقننک

پتخوايعنهلتفولوابلكواغبجيملةنيمةلجزاوهبصعموي

نممئازلاهلقفاهبرةخانإبيناجلاوهعبتهعبتنإبيبنجألا

چراجوعبعيصوريعتسمةلغوهيلعءانبهمهلوهفجبصاغلا

ةكبشةيصوةمئاغهلنيعالامةخأوړخنيکرکتینضرأهاركو

تخألابواهبادهعهعنمهيجهاطعانارهوةلغلايفجنأامو

هنيضتهلبهلهريغوهيغبهبصاغمجزاوهتهميقلازموهنم

ةبعيسنواةيراجتلزهزاهرريبكتجحتمزاهرخأهعمو

پهیغبونىلعسلجواصفنيلبهصخواملعمتةعنص

هتيغباهريغىلعوهلاحىلعاغوصممالعاوااقلقوواهالص

واةجایضهگلامهلكأواماخلاتبلتجةعجنمبضغواهسکع

يتعتچهلوفراسكةغبولوربسزماهبعجروافوسللتحفن

مجأتسک
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ناوهنفواهتهفهوهیجرتالوتملسنامئازلاءاركرجأتسک

هغبصكهيجيحيبنجاواوهینجواامممنرسككقفناوبعت

عباوةزخاهپهئانبچوغبصلاةهفعجووهبوتوخاوهتهفچ

تيوجتلابلاوعيبلاةعينمواهقوتيملهبلهوفسمعبهضفنةهف

مغهیکاشنهضيلموتاوملاباهريغوهغوجررثعتوهعاب

هارتشازاهكلمولاوفاالواعيجاواهلغزالوسرلارجفىلعامئاز

لوغلاواهابخاةلضعبهيلععجروةونعزاهتهيفمغواباغولو

هبلوةيؤريحآمغمثهنميتشکقلحوهرخفوهتعنوهبلقيفهل

پملعيمليتشمرضوهتزاجإويرتشملافتعفنوهعيب،امإ

هبوهوموهراوونالیواتميعلاكأطخالهولغويواهباله

ناجهبوهومةلغبهيلععجروبصاغلابیمالاووفكامعزا

بصغلابهرايفإىلعرخآبصغلابهاشفقأوبوهوملایلعبرعا

عمىلحتنأالااكلامدويايتلعجوحبصغبانلملعريهاشم

دبقئالريغىلعاهارکتساتعازاوءاضفلازيموجلملامهاش

ةوصفملاتلجانإبابلاغضعبىلعيناجيټعتملاوهبتقحليتلعت

وههاشزبلواهناسلیهوااهيأوأةئيهيهةباجبنإعمغك

ناوهثهفواهصفنوهرخاهلجهيعيواعبعينيععلفواهوصفملا

موفزاهیلعقتعوهنيعواعبعجيوةغبنبلكهفنبهثجيمل

عجأوافلكمتونلاامروجرايلعحاجلاوهبحاصلعنمالو

،نالوفبيبطلا

الوئشالبرخأعرنلابعبتنيغنابتقتسابعرزناوراصو

راتخملاىلعهنهفبهخاهلوهلهارتامقفوتفيمزاهغلفهلج

نيباهباهقرحبتناجوهلاحلمجواةهبشيخكةنسلاءاركبالو



ةعأهلتیفیباناجنيحلاءامکعجوواهخاكتسمللوينتكمويعم

یعزایضموا.عجينينسوهعيشلباهبشأالوةنسءاک

وهنمأولوألاهفتنازامفتناوةرمعلليتكهرايخالوةبسنلا

مليتشموبوهوموثراوكمكليومجملاواةهبشلايفةلغلاو

زاهلنمىلعأرطثراوكثراویلعزيميويدخاولعي

هلجیبأنإامنإفهتهفههغأحناوتتیفینبوأسغناوعجتني

ةسبحملاالمكحلامويةيفلابناكیشیبانإبضرألاةهفعجو

ةيوةحأنالفألاومكحلاموياهيلووةقحتسملاةهفنضوىفنلاج

فنلاقحتسللبايعتړتکمموهناواهتلغواةتحقاوصالا

قتسمیالخقسامثجبعيراستهيکمهأربأزاومجهلاةيفو

عيبلاكبثعبقحساناوعجسمهمههلوليلغلا*ةيمحعم

تاصزاكةتحباهلباقتسانیعبعمحاهرهلوموفنلعجرو

نالیواتعيبلامويواحلصلامويلوأموفبلهويخآببیعزع

هبالوثبيملهبتفمچعجرهيعمجيبامقسابقاصزاو

هيلعىعملاعيباموةموصخلايلاالحجرألاىلعراكنإكهضوع

هلعكعجهيدرایفإلاچوهتهبجالوعجواهبعجیراكنإلايج

واهنمجرخامدعبخمچوهاجلافناالهعئابحلمةغ

وابتاکموايبعزعهباعطاغمومهبةصواعلخواحاكنالهتيف

ېمغننااحويونضيملهبقحتسمةيصوتخبنأناویہ

تروعزاهنوههوهشهزهلابثبلوغيبامديسلاخخاوهيلاب

،ریغصربكواربوولاهكهنلاجتاجاموبصاغلاكبالوهتنب

.

باب.
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باب

انيلااومكاحتنیمختقوفحلسملاعابامولوخيشرخاةعجشلا

ناوراجوهيلعيلولوهیلعںیمالناطلسکیسیلاسبحموا

هجتنمنالوفناريجلارضانوءاركويفويفانوافرطتةلم

ىلعنيكاسمللهعيببىضومولوةضواعمارایتخامزاللاهكلم

هسفنازاهبقفانموتواراغعءزجعيببهلیصومالراتخملاوخألا

هنماضوهنهربهیهفواانيوولونمثلانمهبرغوقالطإلااعيبو

علصفشلاةهفواهيفيسكملاوءارشيفعولاموجأو

يرتشملاعموهيغبحاصزاهطختاموعفنياجومهيلصو

امهعايواستيناهلتويلمهنوارسیازاهلجأیلاويفابلا

ةحأيلرامپنجانمةخازاکهبعئابلاةلاحإزوجتالوراتحملاىلع

طغسيلهرعبلامخخايالخباذخألبفعابواهلخأالهنهبو

ناهیهتواهضفنبريعملامقويعموايسبحخيرأبءانبومجك

نا*ةرمولوناجنيابویناغموةمتكوامئاغبالوهتراعيامىضم

وایسبيتيفاماهخااهيجوتيتأواتهزأنااهتقحویسبیب

ناوتخأهفجاهلصایتشازاونالبوانيالتخاومرهوج

ةركلاباضياتوأودبالواهضرايسفنيړيبكوهنؤملابعجروتربأ

هضرأبولويرزوهسكعولبشىلعولغوينيدويباتكويبرعد

ةبهونرإوهئاتپالايناويحوهغوبتمهسوةصرعوريغبو

زاهیهتشملتبجووهبمجعبهرايخوةرعبهيجالاوباونالب

ةهيغنابجتوجيناالعسبعيبويضمأبالثبمتارايخنيبصنعاب

اهحاركنيناالطلمقبسرپعانتوهيجزمنلابجيفعيببال
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عابوارجأتساوایفاسواهواسوایتشاوامافزاتهفسو

ةنسالوجفعلارضحزازیهشوأءانبوامحصبتكسواهتطح

فقومعتزابلحوقيعباهلبقةبوألاغيزاالباغبملعزا

چواقلحوزمهلاوبخللطغساوادوابلغزاالهلعرگنازا

واهسجنلعجشورظنالببأوأيحوطفساواهيايبناوايتشملا

ىلعيهوهعئابهبرفأوقلحوءارشلايرتشملاركناوارخآیتیل

هلبقالهئارتشامعبرخألاببلووهقحعيجشللةرقوءابصنالا

زاههعلمهلاوفوصوةبعكيفوضفنهلوهلاغسإهمزليالو

عقووامكعمحلمواهفصنقساجاراوبهوزاالهعيجشىلع

ةعاسكاليتشهداضفوالايترامصفزارجتساواهشإوانمث

تکسناجتسزايرتشملاونفللعيببنمثلايعوةخازاملو

تمحازاوتفسالومغنللاندنجأةحآانالافناوهضفنهلب

ىلعيرتشملامعتكضعبيفعئابلاوىصحلاتدقعتوةغبصلا

هتحرضحزمويهتشملاةداراواباغوامهضعبهفساناكوخا

هلاغاولوهيغككفبيتشملاىلعوايتشملاىلعواهيلعرمعلالهو

بألتخأكناوعمسلاوهراشمتفونالیواتاهلبقسبزاوت

ىلعيراووثراویلعمهسیخكهيغىلعلخمواسمشتفخا

هيلعهلمهعوعيبيأبةخاوهيبنجالامتثراولامثمهلىصوم

نهضيالوهيفهئارکوفعےبچوهتلغهلوهدعباميفو

ةبيغلامإطفنلاعيجشللواهئافهثهيفهلجمجهوینبناوهصفن

قتساوانمثلاوبختلهتواهنعيافواهليكوماغجهعيجش

نهملاةبشاوأةاعةناةبهلوابیعمتامظحوااهبصن

هحفشةيغبعئابلاعجراهدعببيعبةوالاقساناوهرعب



ه۱۷۱م

يرتشملاوعيجشلانيبامضفتنيملوهلنهيفنلاالايلنمزملاناكولو

اهبزيمبيشللنوغلابزلاچاجلتخازاوتلغباهلبفعفرزاو

ةرواملحاهبشبعزاوعيجشللبالوهترواجموبغريريبككهبشي

ناونالوفیماوایعټااهبظحألاهبرتشملکنزاوطسولاىلا

لطبعبشتساوةفجاهبصنقساجرضحألااهعرباضراعاتبا

ءازإبزانجزمةعضفيتشکضرأالبهئاغبنعرلايصنهپغيبلا

ةرويشملانانجقسامثهيهتشمنانجنمهاروتیلهنانج

واعبشيزأنيبالواعيعشلاريخوعرلايصنهلوزملايصنعئابلا

،فبامرپعاتبملارميال

باب

ةراجالاکزینسراینکسوارهشجبعةممزمزهچهويامتةمسقلا

یبکوقحزييمتيهوةعرفوعيبلاكبةاضارموامويولوهلغهچالا

عيبأوةهفلابهيغورافعلامسقوهوهمعلابهجاوهوفمالهنإف

ةبغروةهفتواستنایصوبولوةحرفأوروجعجوعونژک

ةجوہعماجيسودعبولوحاهيلاىعجزانیهاکتبرافتو

لجسلاوولغلاچوهبالخاضياتنوؤتواهعمنوغلابينكسلاب

ةفلتخمرهشهیبهناخهرقحازاحاقثكينصكعيبأوزالیوات

یصنكتناوجنارعسىلعيوصزاجوةفرتممرجشبضراوا

اهطحاخاوهغيبزاجزاانیورخاواضرعثراوحاورهش

تعلغنازایخارغوعيبلاكاهمحارايخواهفرخآلاوةنطف

يراجلاطمنبناجبهسرغكرضانكتمزاخیغرازمانرج

ىلعحضتلوبرعلاىلعهتسانههچتلوهضراهچ



م۱۷۲ص

چوهلماهشةراملاتيبنمهقازترازاجوةعستمجوزاهتجاح

نينالتکچوةءانبلانيعواديكجاززا2هبنلتایمحأحأریجف

ناازيبفزيشعوعارجةشعاهمحاخااهرجزينالفوازيف

تلثلاىلعهتلعدازناعيبلمفةلجمتبجووةقچفلافجتا

بغوارنبناغولعبكدريحويرصحوتوزبچوتبعتالو

ماسجهیبوااروااتفواهلصأبههسفکهاجبمزاعرزواړمو

ايابنعلاوارتلاةلفبكمهنابهلصاچوانيقثواةنوفایک

یسنممحلاوهعيبلحوفولكأهنكبناوهلهأةجاحتجلتخا

لجألاویفسوريبكلادبلاكيمعتلابةعرفلابمسقوړمتالبهلوا

ينبتوالغبزاالعجارتهیبواملسيىتحهترمثيبنتسملاهعئابك

تکشزاتعوافلطمجرخمالباومسفوانیبلضعلالعوضو

ملقلابمسقوءاملاىهجممسفىلعربجتالوهبعافتنالهکيشنوهنع

اوعيبةجومعمالعاضربالنيبصاعنيبعمجاوامهنيبةهتسک

اهعأوموسغملابتكواىمرمثءاكرشلابتكونروومهسيخكالوا

هبلغواروجیوعييرظنوهلوجراخلاءارتشاعنموتكندك

اموفمالحجازاهاضارهلاكتضفتتبثوایتحافتناجرملايلحو

ةجنمهکیشهحتصفنناعيبلقولکعجتناناكاهتربجأو

نإواهرهلبرتخابابيعمجوناواضعبیهتشاواةلغعتكالا

ملساموهضبفمويهتمهفصنهرمامحبهبحاصعیبامناج

يصنبعجرالواهنيبملساموهتهفيصنةرةريبامواهنيب

فلتوايصنقساناواهنيبيعملاوانهتمربواهبيعملا

ىلعةمعبهلىصوموامغوكرتنپتفقوةبدري

ناكناوراکموسغملاوفلتلابهلیصوموثراویلعواةقرو

ܐܝܩ

.



عبجزاواوملعيملناهيلعرسعازمولكىلععجرالثمواانيع

اوعجارتمثعجوایجوتساوزبغالبمهعيبكتضمةقرولاغيج

هلیصومواثراووامغارهزاواولعيعزاهيلعرسعانمو

ترقأوهتصحمدکعبثاثراویلعزجبهلیصومواهلنمىلع

يصووابأريغصزعمسفونالوفةيصولانولجعيف

نعباوااخاينكواةفرشيهالبئاغنعزيافكهفتلمو

ةعيفيهلهوالدتعازاهنوتيزوةلخنيفاهيجوباغناوریبک

،زالیواتةاضارموأةلفلا

باب

لغزاهعرزمهزملسبوضمعفنچرختىلعليكوتارقلا

هضحتوانبغيملامهساوهيلعنيدبالاشوشغمولواهرجف

هدلببهبلماعتيعربتبالوهيبناوةعيدووانهربالومهشبو

منتيميدوانيوىلعهلكوزاکهعیبیتوتزاچرعوسولجك

الودشجلكهعبروهلثمارفمثهيلوتوهلثمرجأبلمعي

اهنهنرجتامثنالجعةعلسرتشاوانوارأوايهبمواةاع

اهجوهبشيالاماعجاوہلاواهجالتخالفياموانيعبوا

انیماواهيعجارمواهريهارتشاكةقولايفهلثمةجاهيغمسج

وازمحواهيخنأكوهلبيصنبنيعریغريدغبالخهيلع

هنارتشامعبواعلبیلارتشتالواعربواعضبواطلخواځراشي

جهتبتالامغحأناكدقواامزوااصخشنعوارفجهبخازا

زاجويجأتسانارجهوزيجيجحلالاورشنلاكهيلعويشيجعلبل

وهواهدحاىلعهتاكزوطلغىلعةعباهعاضروهتوالفمج
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ناهلتلاهپهنواهريغوااهمحلیلاوبعتعزاهرتشالا

بيتكلاوهيبادواهبرمالغلههفرشواارفمبلوهجنيمل

اصخاهيمحامهفتبياحزاباوصلاوهوهلازاوهفلخو

يبعجواوهلغشلبنرقزاهجسوهتهفبدجؤمهاززاجراشو

هلوبقطئاهنوبيعبهژروضرعبهعيبوهيرتشأاصيخرثمجوجغج

وازيلامغبيوهيجأوهربعةضراغمويعملاوعيجلاناكزا

هلغشواافلخاقرشزانیبلتهبناولوالالغشلبفنيبقاعتم

هټرهارتشاواهونجنجئاویواسنارواضوضنکههرتشيملزا

عاتبيواربواليلبيشهواابجاودنيرهارتشاوزاهنم

هکرحواهلروجعضومیفاسواعرزناکیلاخزاوةعلس

نخإالبمرافوانیبعابوأالماعناوجراشواانيعهنوممعب

غلاوهلهابغناوهسرتكاىلعلخدنامناغلالماعللةغو

ینجواهلبفنيعلانعهاهنزاالیتعتبةيمنتللرامخخآككاهلا

ناوةئيسنبواهټرنمهؤارتشازوجيالوةنجاحمأيشقحاوالك

الولوالانعهلغشييناثلاناكناهيغنمخأالونأبوانيأ

ناالاهلمعلبقزاوىلتاموهسربجونإلبةعلسهبرغيب

هعتزاوهتمزلوبلخلامهليملهغيچېلتناوقلخلاهلوبغب

یغتلامالمحاوهتجوزبينبيلویماسزافجناولمعلاكلاج

یسنكاوءاويالرقأمزامدختساوناملاوبویعطابوغوولها

ییتشاناوهوتویتکازامعبناوةجاحجحزاعزووةغبزا

هنمثرجفبعيبالاوسباناهيلعفتعاماعهبرىلعوتعينم

هيبهرلماعلاوهټریلعجملاعريغوهيفابفتعوهلبفهجرو

چنكيملولوهيهنوهتهفزمرتكالابفتعىلعوهيلعفنعبنمو

لا



فنعازاوبجوابغيباللاوامیجرسیازاهتهفبجالاولصبلا

نإبهتروخئمويهتهيفخارفليوهتروهنمثغفنعللیتشم

لمحتزایغباواامبرموفهماىهوناوهتلاههنمعيبرسعا

لبحاناوهلامروفبهلعابواملولاةقعواهبهعبنارسعاناج

هبمکهلعلبفهتسبتعلوىسعاناهبعبثاوهلابهلولةارتشم

ناومكاحلابهتنتسازاوهضوضنلجوزعفيملويبسلهونتناو

ارجماوهسالاولوالانيمأبينأالوهلكينأنيمألاهنراولبتلم

ضايفلافواهنټبالابضبنزاهروهسوهبلتچلماعلللوفلاو

تفجنالافوابصغلاهيلعىعإلاواهسكعورجأبةعاضبهرو

زاوةعيدوواهريبلاهاواهبشمیعازاخلاءزجچوهيغنم

ةعيدوواضایفچفلاغواهفبهبشلاىعټازاهبملوهت

لينالماعلاهنضةعيدولافزاوافلطملمعلالبقنجچوا

ضاحوعجويملناوةحأارفكهلبقوةلمنموهقلايعملو

لماعتيغبنيالوضرملاوةعلاومتفوةيصوبنيعتوهءامرغ

الاولقعتلاحصفيهناهيغكماعطبيتأينأعووةيلوتواةبه

،هنجاكيلجيبأنإهللعتيلج

باب

الايلختملوهغيبقحهلمنيمدغبناورهشةافاسمجناما

الوةئاملانمقفنالوتيفاسبلغوعاشرتکوافهزجنماعبت

رابوامهلهيلارغتجي،امعیجلماعلانمواهمحألاةدايزالوةيمجت

یلحواهيبناكنمةجايفاسكوفجنلاوةرجأوتاوموةيفنتو

لصبوبصفوعركخألاىلعترامكضرمواتامنم
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طلخكلموهحالصهبيحوريبوهنومقيخوهبرنمزاهانعمو

خاخبلابتقوزالیواترتخألاهيلعولوالاكواهعلاوهوخوهرودلا

فیاوزاعرزوالخنضايبكونانطرتشيعزالواىلعتلمتو

ههلایتشاکمسجالاوةمتلاةملكفافسإبانلناكولماعلاهرخبوزجا

زاجواعرزعبترهشتخوهرتشاواهنعاتکسزالماعليغلأوهبر

تاغبصوالازجبتجلتخاناوطئاوحوعبتریغزاوجوغرز

امزینسوةاكزلاءزجهارتشاوهبيهلبفهلوويصوزاتئاغو

نوتيلايفوريبكلامامالغواهباجماعوقحدباجرنكتمل

ةيفحمسونیعیسنكورامجحالصإوامحاىلعهصعتابح

ولورخآلماعلاةافاسموارجمامهيافتوقفامواةيبضحالصإو

اروههمساانيماعمجتعونجعنإورضواهوضىلعرجوةنامالفا

يجلبينايجمويحوةافاسمویفاسمعيبوهترسلجببجنتملو

مراءافعإواهټرةكراشم7ارخهتحرصعيملةغلهجوو

غلبتيهوزينسسخغلبتمليجشوأةرفاسمتناكتغلباعاجىسرغت

ینتانمةنسدعبواهئانناووارهدبرساجتنبواهءانثأ

جاوزانإكاهنعاجرخزالنملاهجادعبولثملاةجاتبجوزا

واعيبعموامعفارمثعمهنافاسکلتملاةافاسهبوضرعواانيع

هيمكيواهلزنملهلحواريغصوهومالغواةباوواهبرنعكرتشأ

اهبشيملواهجالتخاكطئاوحوانینسزایلتخاوارخآةنؤم

هعيبكهنمققحتوجيملافراسهتیمكأبهتيتكاواهتيفاسناو

هقلايعمللوقلاوةملاكبيلكلعنلاظفاسوهسلجبملعيملوهنم

،هتبسنبهلهرشاماعرفناو
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باب واياعواهرشبوازغزارتغوعيبلاكرجأوعفاعبةراجإلاتمت

ةنومضمچ
زاتمسجوةموابالوميسيلاججاركالامیبعشيمل

ةلاخوخسنملحوعيبدنععيکزيعملاريجهتیمیهتنا

پجخواهفساونالانمزوعيضرواجانبوننزوزا

ضرألاءاركوهبصنالوشرآوصخأكمصعوانونيزضبن

ماعهلچوبشالاهتبنتامواماعطب
ناالاهبصنبملبل

يباوىلعلمعأوانکبجالواايكبمويلاهتطخناكوزألهضبني

اهيكنيكعاهترجأهيلعولماعلاوهوهبصنخلبرصحاهب

ايلنمنفلانكيملودجأنأملبلابالاابصنعيبينأباصنهعيبكو

يصنبزاجو
2تيزنمواهنمفيفجعاصواهيلعبهتام

كلاهاراجيتساوفلتخم
ةصخأومزحأنمةنسهلمعبهميلعتوهنم

ناىلعنكلةتاوةراجإوهفصنالبمصحاموهبصنالواعم

فنلاوهعبنمینثتسموارجؤمرايتساوبساحاهيبىنغتسا

ةنتنلضرأءاركوةنسحةيمستلاهمعوابلاغريغتيعزاهيب

ماصفلاوةتيمحمىلعوتضفنازاهبرفنلاوماعجتنم

لهوكنمبوثةطايخومويواماعرشعةسخيبعوبعاللاو

معبضيفتكرامعيبوبالخافلكمواايواستوامعجزاحسمت

يفرجرسغکچیعلاوغارتساويشعلضرأواماع
هباهجولو

هيبأيومونيفلامحانيوموتلحزالبقلارمأكنعأبعزا

هوأرجأتسمروهظكوعوطتماهبعوطتيناالاةجاضيفتملو

عفرتناكربسوضيعونو،طوزمعضرجوزعنمودولاهلكأب

)



رجتيناىلعةعلسهعيبوهسکعكةناضحعبتتسيالوهعم

هجآىلعيلخاهلجالاوتنيعمغكبلغافرشناةنساهنب

بصملیسموراجویهواتيبينبيلطمنيتجاحوبتارک

هيغوماعفبءامىحرهاركوهضرايفطلزنملالابازیمالماحم

كرتشتناواهذخأوفافحلاىلعواةهاشمنآيفميلعتىلعو

هكبوةلاعجوهراجارئبرجحىلعورفوةعصفکنوعامةراجإو

نايبوهفجملعتوهلثملجتواةباورجأتسمراعاكيلح

يباكلهبعكءاركوسمغلېعموقءاركوزعبهارفوهبتكعيبت

اهميلستىلعرجفمقفتنةعجنهبهفوجینکشوءاركلاعجسمءانبو

اهؤامرغاضراوامهمولوټعتورفحالواهضفريعءاجيتساالب

هترمنخحأالنسحألاىلعاهيلعيبيجتلاروهفاشکنارقفو

الوموفنلابتلثلاىلعهبهلامضرألايفامربثغاواهنبللةاشنوا

اهعيبكةسينكةخننړابوامجلطئاحلوخمواءانغميلعت

يتعككنيعتمالوحجرألاىلعرهنلاةلضعبوءاركلابفتوطلغ

ىلعءانبوتوناحورادوعيضروعنمنيغوةياجكلاىالخرجهلا

عونونجتنزاوبوكرلهتاویصويعزاریورامج

هرتشيملوتفتواطراشناوفبزایخايريارتیسيلوةروكذو

يرهمزليالوهسفنرجآهمخريجأكيجأتسههجأمالوهبالخ

یلعجالاوءانبةيلآواحرلايشغنوطيخلاوهبليوېيغلالاعلولا

هئالوولمازلاوقيلاعملاولزانملاويبسلاچوههبشوباكأىکعهب

وهوةلبافناسليفلاعنكهيجوتولويملاماعطلايهبوريهب

نهدبنعواتيملاةهيبينأبزاهتابنإفرشوتورانالبويمأ

لعجب"غبولبحلاعطفناواةعتيملوترسكناجةينآواماعطوا

یسراف
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مهلالاىلعهبخرهفناراسهسوعناصلبجاوايماټولویتراک

ینناواهرشیغرمیلاخزاالغباسلعجبهتنيجستفرغنوفو

الهعونصمهپعناصوايلاتلامويهتهبجلعجبرغوانبإنب

باغوهسفنبصنزایمجأالبواتیببزاولمعهلاجاتحمولوهيغ

موفنزاالنزحأاعدواهیبنفرشولوهعقومويهتهبجاهيلع

يعانافصوهفرشبهبهضحمزاوةجألاةفستبةنينب

هيبعزوتجلغبصوایسضغلفواهروصنمةفرسواركنبنومیوخ

وهنسيبوعيضروةعتصالهبالهنمیجوتسيامىلتبتماقو

بصغوراملابصغبوماصفلاوبعكتنكسبعلغتسوحورو

رجفتالموارئفرييوتيناوحلاقالغإبناطلسلارمأواهتعبنم

هتيفجوعجريزاالومعلاکتهبموجبعمرموعارىلعهعم

عشبوفراسهنانيبتزاريخوختمتعبسبهتباومهمیالخ

يفبوهغولبمجعهللايلوهعلسىلعوأهيلعةفعريغص

لبفتامويجآيفوقحتسمنوهونينسثالثهيجکرهشلاك

نیعمریغچةتاوتبريلخواجلافاراسفإبالخألاىلعاهيضفت

واټكيملنامكاحارجآویجأتسميجواصغمتاجزاوچو

خهناءارازاهتسدهرجاوقملاىلعهكحوجبعيتعب

.د.د،...،اهيعب

ماعفوااهيلعايلعناىلعزاجوطلخكةباجلاهاركولصو

واامشاهبزينواهجئاوحيفاهبكريلواةماعفهیلعواامبر

هوهبلمجالمحىلعوكلامعموةيأمهباوبىلعزهجت

الةفالخلااهبوكرءانثتساواهعيبوهنولوملوبالكحاجلاهمزلي

یيغباضرلاومفنيملزاارعشهجاوهاركوهشوتملاوةعج
12 .



|۱۸۰رد

هيلعرجأتسملالعجوضاوعفنواعفنيملناةكلاملاةنيعملا

ةدافإوتواجتيملناهيعواهنزوواهليکواهتيوهبگچوهنوجو

يبتكملانمالاالجاللاوهيلعبغيملناىرعبومونلالبقةرايب

یہناةكمةنيمهطارتشاوریثکریسمعبوأاتفازاضغب

هانأةنيعمتامزاهلاشناالوهمنمرجالريجألاةبغعو

مغنناونيعمقفنبیغلانكيملوأةنكمألواراجفتاومكاهيغب

ءاشناكمواءاشاماهيلعلهجلوايلخاهشبالاتنغرينانعبوا

واايکبجاذكچتلصوناواسانلاءامکلنمواالجرعبشیلوا

هاركلاوعميلجوأطبلحهباجرإكهنإبالاتواسناوملبللغتني

تبضغوازیماریغتییکازانهوةنيجسلاكةنزلحتزاات

ناالابطعتملناك،كلاجالوهببطعتلحواةجاسمةرايهب

حوجواضوضعمالواهيفوامئازلاءامكهلعجاريثكاهسبح

جرجبنيتورامویرتکابزلينأكاشحابهبوایشعاوا

جلالجليكلاهبشيامضفنواهازناوابوراالازهيالمجوب

،جیلعالو

یصنوااهبصنوااهعيبكةبئاغړايومامت،اركزاجلصف

نایبۓوعوةتغبلاحلمناےکاموينکسزایلعامشوعبع

هرفجعفنبالااهململيملوةهاشموجفعلانيحزملوءادتبالا

ةنسچوانكيلاواامشوارهشلااذهوااذكرهشبةبيجوك

ةنومأملاالاةنسلاوحفنيعزااشعرصمضراونيواناذكب

نمرجفوتيوراغارينلاةنومأمپبجتوروجيبةنيعملاوالينلاك

ېغزااهلبمبواانحنامنخنزایلعوتواستوازیعزاضرا

هشوعرزالديغتزاوهلبقتسمنينساهبيجيخكنينسيراو

ینک



نموابجعزاالبجوءامنمزييطتوةقمواماحیمیسنک

نيعيلواافلطمعميرونوامالايلهايجوايتكملاينع

واهاباهبليكو،اكويغالوفاهضعبوشغوهانبضرألاچ

هبصنواضرالتوهبتضفنااءاجسغلةمجراواصعب

عرزهلوتهتنابروهشلابيفسلاوةاصعلابرطملاوةنسلاو

وهبدبافتبنجبحينكرتتنااءاومئازلالثمءاكبضخا

ةحناجمسجزاونهتلابءايمكلاعلوهيلائيسلاةجزهرالهت

تاجیشتممهناواهنجسوااربهماعواتيملانفومعبيغوا

واقفناوءاكذلاةيفزمصفنزا3هضعبهينجانكسواتيبلا

شطعواىلعالاتشبنأبلواهيكمهنکسوااهنمتيبمدهنا

امكلابيفبزاجلمکمپتخوهتضعببقغواضرألانيعب

•نالیواتضرالاىلعاوحاصيزاالواافلكملهوعضراشفع

لوقيلغلايفوايملعوااهرابوااهجوجهنكلعرلابلقىلع

ةرملاةيغبهلحلصانکاسیالخافلطمحالصإىلعرجآربج

الاونكمانایسهمغموکءارأبانوناحايتكلاناوهجوخلبف

هقحتفجناهعرزدعبنینسیکفنيعتراغزاواهيلعينأ

لوغلاونيبتنأالامكالبءاكبناوتیبتنأوجوتزاوطفبةنس

یلوځواةعيدوهبرںافوعنصتساهنأوأاباتكلصوهنأيجألا

ناوهتلبهترهچالوءاتبكالزاجوةبشأناةجألاوةبصلاو

غبصلاةهفعجوهنحاءاراوميتمفیشںافوهاعاناوةنټبالب

عبجناجهنيضتراتخاناواهيلععناصلايوعمنمازنانیهب

شيپاجناختناداكتشاواهلحالويهالبضيباهتهفعناصلا

نیهبںاهوهلوهفيوسگنهثالثلاهلاقامعبوزمیباوفيوسلا



ناونیهبهیکلبںومللالةياغلااغلبناوهجألاضبقمجعو

لفواريسلاماغناعمواهلحةيفيقالنبلافوةفبلهيبألاق

هفجهلوغهبشأزاهفمةجاسملاويمهوعيبملاتوبكومففزاو

زاهلاقامناتاملويتكهلايلحعفتنيملناوجفتناواهبشأوا

سبويتکلایوعدىلعةبرسملاةقحهلبهرعاامىلعىلع

تيجاناغزاویشماهبلنملاءامكبعيبواقلحاهبشبعزاويفابلا

ںامںوغلابىرغننإوقفأبةدلبلاقواهاغلبوةيأبةنيدملل

ويتكلاوةباسملاوناجلبعفنيملناوعقواهلحوهبشيامب

هبلوفلابهفجيكملاقوفهبنازاواهنيهيمعبكامماهتصح

تیتکارافزاواتهفسالواهلامعأبيضفنيتنټبامافاناونیهب

عفنيملواضعبعرزناوعنمواقلحةيأاسيلافوزيسخناشع

ناوةبشازااهبرنوفجالوقلحوةبشأنايكملاهبفااماهبلج:

افلميفابلاعقوىضماميلغملاءامکبجوواقلحاهبشييف

،هتبعفننإو

باب

ماهلابعماسلاهقحتسيلغالعجةراجاللهاماهتلابلغملاهت

ولووكسازاوينانلاةبسنبماهلاىلعرجأتسیزاهزمشلاءاكب

مهنالوءاشامجهنةرشب*نمزيبيغتالبهتومیالخةيخم

عيبكالريثكلاجولوسکعالبةراجالاهيجزاجاملكوهتش

مزونالوفلعاجلاةعجنمهشچوعيابالائيشفخأيالعلس

الاوةيتهبحواههجلاختمعباههجلهاعازاهلثملعجعمسي

وووجردوخهبءاجزاوهتبسنتكلمخآهبءاجتلجأنإفةفجنلاج



م ۱۸۳ د

مساجلاوعومشلابرعرجلاتمزلوعيمجلااهيلكوهيباتشالفأ

،هترجأبافلكملعجيهرتملالعج

باب

ءايحإ8تسرهناولوهرايعبصاصتخالانعملسامضرألاتاوم

فيضيالاموهلبلاحاورواومغفلييعموهبهتهكاههجو

بارتحضموةلفغبةحصمهيباموئبلءاضيالوهراوىلع

ملامعابتنالتكتوحالمابةبوبحمهتختالوراجلبازيمصمو

هيلااجاتحممامإیحواكلمهونعلاروهعمعفنيالوعاطفابوضي

مامإللجالوبيفزااهسمناوزوإلرفنجاووغلابعملبزملف

برعلاةيجریغبامولوديعبلايلخنايعنمهلعجواهؤاضمإ

مراطيعتبوثرحویسغبوءانببوهجارخإبوءامريجهتبءايحألاو

بحو،ككيروهيوعتبالاهتيوستواهرجرسكبومجنعضفبو

ءافوحاكنةفعوةابعللهجتأجلينكسعمجهزاجوةيشامرنب

نالوبيءانإوةيرابمجاهمقييضتوةلئافبهونوبنعلتفوزیچ

هكوسجنبكموخرجارخاكهشكععنموهتحترنيكاعبسباخ

اشنإويبسلسوءارشوعيبوصميلعتوهقحوهضرأبقصبينأ

لیتوحمورانهيفووملعبعجوکتوصعبروتيمىتموةلاض

هځنمهكلهيءاهکیهمریاسرموينبولجأيخأوأكتموایشیبولفنلا

عرزیئبلضبكنملابراوهعمزهنالوهيلعقيخنمالاهعيبو

لضاجکهیلعربجأوحصيخخأوهنبعمهبهراجعرزىلعميخ

ةيراعهلویماسیجبوةيكلملانیبزاارجهءاهبةيشامرئب

لاسزاودوهجملاںیبجنبجالويملاعيمجباهبرباجمثرضاحمثهلآ

.د ه
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-۱۸۴و

نیقئاعبالوةيوستلابرمأوبعكممتفتناىلعالايقيحابرطم

تاشنللعرفأوهيغواملغبمسقالواخلمزاونینلاكنيلاغللمسقو

هفجةونعلاضرايلعوهيلمزمزاوجهنةيصعنميالوقبسلاو

هغرزهجنتكيملءابعومشبهدكالوزالیواتواحيصيزاالوا

،هاجوهجیمبالخم

باب

يصفتيفىضمىلعيبعكافيفرواناويحولوةجأبزاوطولممقفوم

مخوهلویسنهکاتمنلننمأىلعمتماعفكىفوچوهض

باتككوااهبصيلهنانزمهنعلستهرتشیبواهبیفرعفتملناو

يباكووحوةيصعمىلعهبوهبصموهبصمعبهيلايلع

واماعلبفهنکسمینکسلماعواهتانبنوجهینبیلعومجك

خیشبولوهسجنیلعواهروجحمىلعناكنازیولهقبسلهج

يلووااقيجسولوهيلعيفويبكهبلواهلرضنلانأىلعوا

الاهضموهيوموهسلجربفعجهکزیبوسانلانيبلختملواريغص

خرهفراویلعواهانكسوکنلوهلهلغلايمومهشأايأهروجحم

ةعبراوهالواةيالنكتراولاتاريبهتلزمجخابقعمالاهنوم

ةعبراوءالولامونالخدتبةجوزوامأجيتوهبقعوالوأهالوا

ىلعهنوكاهلمدوثوحبمسقلاضفتناوقفويلولاملولهعابسا

تفووتسبحبهلولةيزاهبانلخدونالخمتبمألاوةجولاخف

محناولوهجمواعقفنتالةهجواهيفهنافنإتفصتوا

بصعتلجوليرماويسحلاةبصعءارغجبيفعطفنازاعجرو

نمبيصنءارفجلاىلعاهدعبوزينناىلعوتانبلامففافزلا

تام



س۱۸۰د

جيملهنفکچودعبحلمبمهتايحةشعىلعالامهنتلم

يفنيقاسللواهلبزيالبجلةفوصوامليفوواملثمچاهوع

ةيوسنکهیلعفالخلاهجويفتلاطرتشيالوعامتجالاباهنب

ةفللجالوبلاغپیوهبممییعتالوهيبأتلاالويتنبىتنأ

هفرشعبثاوعطفنكبةرنإبنمألازيعملاىلاهقحتسملوبفالو

نمنإواذكبنالبهيوبنوارغانوابهخمصصقكزاجزا

نمجاتحانمزاواماعكهلغنمقيملناماعينانهلغ

هنراونواهلعجرهيغواخافهيلعروسنسزاواعابهيلعهللا

ضرأكهقتسمىلعهحالصإةرشبالهلةلوالويدلوىلع

هيغبنوهحالصإب،مبممعواخمىلعاهتلغزمرةجوم

فجنأوهکیکینحصيملناینکسلاهيلعقوفوملاناسلاجرخأو

حالسهبطوغوعيبممعنإبلامتيبنموغلسربچ

ناكهجفشواهلنمورافعريغنمهبعفتنيالامعيبوبلكولاک

بحزاوژافعالتانإوثانإلانمربكاموروكذلاضجوىلعأ

هنملعجاومأواربجولوعبسکعیسونل*بحريغبولوىفنو

البيجلووةيبرغلالوانتوهناعاهيلعبامفوممهزموهيغل

يجلوويفعويلسنالةجاحلايالواوثانالاوروكلاواةنالجو

يملوهوهتنبونبوينبويدالوأةالواويدالواويجوهلوو

ونويغصلاعؤاسنويتوخالاجرویتفألاوةوخألاونالوفعجوو

تبقعتلجرتولزموةبصعلايلصأويلإومالاوروكلاهتوخاوأ

قتعموهلووقتعملاهيلاوموارصنزاوافلغمهیتمجترافأيبراقأو

زلريغصوصوبوهفجهتبصعهقوفوهنباوهيبأ

نهنوڅشجالاونیتسلسمكبالاونيعبرألمحوباشوغلبي



-2۱۸۹ج

عيبنمعنمهنراونوهلجهلغلااليفاوللةلهاونمرألاکیتفألا

فانیکاوهنمزيامرثاممسفيالوةايحهؤارکعمجيالوهحالصإ

ینبزاورشعلاكهلامغجرمزملوزيتنسلاكزتعمىلعناكنا

واهبهلاالنمىلعوقفووهجزبيملوتامنإهيلعشتحم

تهأيتونملالطبمهنيعيملوهلوکىلعوأمهبافعأوموفىلع

واطرشبالاهيغلزئاسجرخموینکسوهلغولايعلاوةجاحلا

،چيعبواعاضفنارعس

باب

جولتكچتقوةفرصةيآلاباونلوضوعالبةيلهتةبحملا

بهوزاهارباوهوانيجوابلكودومجمناواهبغبتهلزلفن

هنهترمعضرواهتهاررسباوضبقيملاهروزمرلاكبالوهبلعزم

لجألادعبليفبالاولباقمنيدلاناكناهجبهيلعضفالاو

هزابهلوفعمريبابدةركوةيلكلعجيناواميهجوأةغيصب

واهيمنيدترخأتزاتلطبوهیلعربجأونغإدلبنإونيحو

بهتساواةهيفالوهلوتساوابهاولافنعاوازاحونانحبهو

نمتعجونإمهشيعزاهلةنيعملاواتاممثاهلسرأواةيوه

بوهوملامعلبفهاوعابوامهشولامجنعققحتي

الصتاوةرمواجوااهرسكوءافلاعمجبتیوریعهلنهنناجالو

ةجوایوهتبلطبفنإوهنوخلبغيملوعجوبهوواهنوه

نلعأوجهنباايآبهووأعابوأفنعاواهاشةيكزتچوا.هیج

زايجوموافلخمريعتسمومجحوحوهنومدعبالااهبملعيلوا

تعجرناكوةراجإلابهينأالرجأتسموهترموبصاغاللع

هيلا



4 ۱۸۷ص

ايجتحمعجرواةنسبالكاهبفجرأوااهرجآنأببغبمرعبهيلا

راجةجوزةبهواعاتمرخآللنيجولامحاةبهوتايباجيضوا

الامالاةروجحمالاهنعتيغبناالوسكعلاالاهجوماهانكس

ناوىنكلاهليکيواهقفأنكسيناالاةانکسرامومتولوىعي

ترمأكیهلاتزاجوغيجازمبرثكألاوهفجقحبقحتلانكمي

اليفلماکرخآلاوهواهيلعيبحتهنراوواريعمللتعجروانراووا

لخبمكةلقتلاوداهجيلبفیمنإالافنيراديوخکیبفرلا

نينسغيزمیسیجوابوهوملاىلعفسلاونينساهترمنینتساو

نماهراصتعابألاورجألامعبلهعيبيالوعوجحملاهيلعينجنيو

وراتخملاىلعامهتيوتوانونجمناوبأاهبتبهوهفجهنأكهنو

ریزوافوسةلاوحالتقتملناكشالبةفوصتهخآلاهبةيرأام

بهاوكنميوااينولوأطيوااهلنايبواركنيملويفنوا

هوراتخملاىلعمهملاتويبوالاوحألامزهىلعبصيناالا

نأدارمواهتتعلخيالواهبكريالوناربمريغبهفرصتهت

اهنمرفنجابأىلعينيوزنبواتنبللابعشبريبكلاربإلاىضري

مهوباونلاةشراجویصغتسبوةروضللربعوأةيراجهوفتو

سعدناوهتضلقرغمهشبعزاهيجبهاوفصوهنييعتب

یيغوهرشبالاجوكسملاریغوزالیواتلكناناواىلحتلهو

غخأيالوينغتاريفجزاوهموجفنعمجاعورخآلنيجوزلامحأ

منیبتوجالاةهفلاهلبوهوملايفاهبهاوعموةيئافناوهتبه

ناوعيببهنعيضفيامبينأوةضبقبیتحاهعنمهلوصفنوا

ةبصلاملوںامچبأللونوعأوهخاملبالببطخالابيعم

يفزتعيملواهريغبواافلكمنمهبةفصيراجلافناوباونلا



ملسمنیبضفوزدوفنيعمهجمچوزعملايدحهيلعضقي

،انيكحاهيبيو

باب

ةبجعمواراچواسربوابلكزاوعايضلانعموصعمرامةظفللا

نزولاوةزعلايمىلعهليضفوزيمالبهيعوهبوهيجموهشم

لنيتنټبکتمسقواملحامبنييلولوایضوزانیصوناو

هنټبتمافزاویصوبعبامىلعناهالومحفأللجمالاواخرؤت

مضألاىلعةلغالاهريغلمجزإةحاولاوينوتساوةيغت

هتنايخلعزاالزئاحبوخهخابجووهريغبهلمجهنيملو

اجاتدونوكولوةنسهقيعتونسحألايلعهتالاويبوم

نمواهسجنبهنالفوانيمويلكوعجسمبابكباهبلطزاغم

الواهنيبتمجونازيولبلابوهلثميعيزااهنمهجأبوايټ

هلوةقوةيغبنمجوزاربحتعبوراتخملاىلعاهسنجرخي

ةينكاعيبانماضهقهوتوهتقلاواقصتلاوااهمعباهبح

قحلاوهوناليواتببيغبالةجمللاهوخأمعباهيرواهلبقاهوخا

ءاجيجبةاشوةيفبولومسجياملكهلوهتبقروةنسلالبقوطلخت

تكرتمثتبغنضحأناونبإكتكرتالاویوخهبرغبک

هعضومةباوبوكروانوضماماهبلعاهوحنویغب،اكوامتهب

وأةفجنلابامكبنيبامبرىتحواهلسننوداهتلغوزدلاو

عيباههجوولیالخزهنلاىلااهباهباهدعباهعابناواهمالسإ

يحأنإهيلعغوجهلاطفنلهلواهخاهلبهنمعاتبموانيكسملا

ةينفمعبتضفنناوهسجنزعاهبفصتيناالااهتيفهنم

اهكلمت



-۱۸۹نم

ةيابكةبتربهةفلبجوواهتيفوااهخاامبلبامبثم

عجويواهبجتملنا،ےهلانمةعيمزاهتفهنوهتناضحو

هيبأىلعهعوجروةعفرهعمتناكناهتحتنوبجمواهعم

هؤالوووهوةبجوجنيملهنأهتلوفلاواوههحرهزا

الااهيبنكيملناكنيملسملایفچهمالسإبمكحونيملسملل

هطغتليفكيملوطرشجرشلاىفهوملسمهطغتلازاناتیب

هعجومزخأيناالاةزخامعبهتريالوهجوبوأةنيببالاهيغالو

الاويلوألامثقبسألامقوفوخمعضوملاوهلبقيلبمكاح

ميسلانإيغبهافنلاهوخوبتاكملسيلواهشإلايغبنيوةعرقلاب

البالاویعیزفلبآتخابحتوهيغنمهمالسإبموكحمعنتو

ةحأوريصيالوعيبمتةنسیفوومامالبعبرةزخانابهزخأي

يغلهتبهوهقنعهلوهتفنعأتنكهبررافزاوهغيبوضموهتفجن

يجأتسانهکهنمفوخالهلسرازاهنيوهومحلاهيلعماغلوباونلا

هسهفتساوقلحوانهتمزاوهنمقبأناالهيببطعياهيب

مامإلاعموهفصزاهاوعدالانكيمزاهرخأويهومهاشب

افباتكبلجرينأناوهلبهزاهقتسمبعيملايا

ةربعهنمبمزالباذهيباتكبحاصوأيدنعمهشيفهنأ

،طلغبهيلاعجريلبهجوو

باب

ةيزوملعمنمأجكاوهجوزادهتجمهبتوعءاضقلارمأ

ةكبأويمأهكحنجنويتفملوفبمكحميفعضعألامامإلا

عايضواقوتيملناةنتجقئاخلاوايعتملامهلوهلزعبجووىصأو



-۱۹د

نټغناوبملاهلبالاوبضبزاوربجأوبلقلاونوبغلاقحلا

هنملحةينغعروكةقعرهشبحواينيصافوالهاجو

عنموءوسةناطبوءاهدلاويئازوةحونيعدبریشتسمببس

نافياهيمزمةلاحاوناوعألايبختونيبحملاوهعمنيبكالا

ینتالثمپالاهيلعءامسأنمبيجأتوهومشوهيكحوهتريسهپ

نمعبةهجپهلهعسوتىلايلختسيملوهبقجیلجيمايهللا

ةبيلقلاولويمألاتوهوهالهنوهبعناوهيبيلنسااملعزم

والبقتسمةعتزاجواذكبىضفهنامعبهماهشلبقتالو

عيفأداوهلوسرقبسنمحتفبلاطلالوغلاوعونواةيحانبتاخ

يجولامزیهريغويجاكوهاجوصخريغيكحتو،اهتالاک

مكحزاىضمويتعويالكوبسنوءالووتفويناعتوبحال

اهعباروصلاالااهلاقيساجويماويبعوصچوبقأواباوص

لمعرهشزاعبنيملوةحلصملهلزعوةكمصخبطويساجو

هحتالةجهبيبعتبيبخوةخريغزعربلوهټکشهب

ةاخاوهوحنوارضموهجوخوجاحموجفوميغريغبهبیتلجو

لاضمثمافمولبهامويحومنغسوبعبجبوباوبوبجاح

بتروموصخلاومثاهماعجرويجسوميتيةلماعمعنمیهافو

ضحاويتملاكرحممجهتملاواهراتخاوكاهرشالمعابتاك

یسلجمبرشيملوةموصخچثعيملواهوهشوعراشواءاملعلا

يوبفوحاكنلالاةميلوروضحوعاضبإوزارفوبلسکهئاضف

لبفاهجاتعانمةيوهچوبیرفنمالااهيلعاجاكولوةيوه

هتبسباهكحيجوهيمالإوائكتمواهبشمچههكحةهاركوةيالولا

الوزدوفمكلمكحتلاواضرلاماوجوجهنهسلجمبهنيدتو

مكع



هدملاهرونبامهاشرعوىضمويكبلانعشهديامعممكحت

بقأناوهتهلوبفچمثهتسبالوهتبحمواهسارفلختالوءاجنب

لفاببتمهشبالجهاشوايمواهصحىلعءاسأنمومأمبئانلا

جاسملامفوايجاكواهسضزاونيصغلانيبسيلوتبخكهصنك

يغبنيوعيفأمثلوفالبنيقحتزاونافقباسلامتهناوجیشنمامو

هلوف،جتعممأويسردملاويتجهلاكءاسنللامويواانفوهيبيزا

فقممولعميتيبعيفنأالاوباجعجالاومالكلابفقصمزع

ىلعلجوهجوتوثعبهاجكوهأكعمسيملالوءيشاذكولاف

هتوفيتهيلعىغممتببسلانعهكرحلاهليلجالومهلا

ةداهشبناوعيبرتوازيجبههكاخزاهباوجلصاوادوهع

نعمچوقيضلاوةعتملاوعناصلاالاتحرجةنيببالهأرما

عئابوازیمیوعدوهتغبرىلعرجاسملاواهلهأىلعةعيدولاو

ههيبنتمکرهوهيلعهلمشألاهلجرفاناوةديازملارضاحىلع

رفعلالةنيبالبهبلعتساواهاجفزاجةنيبةكألافركنازاوهيلع

هبلحتملهناهنيهبهلولوأهيمنيهعموأاينانعجووانایسنک

بحوةجزلتبفبأبروعأوهوهشفسجبملاعهنااذكوناخروا

يسلايموههجومويسلجملاواةهاشلاالاهيفهعتمهیجوت

مكحمثماهتجاباهلهفنأوهنمىشختنموةوامعریغبزملاو

سفوينعويبحومجوالاهيوعتجملانعملواهيبتك

ىغطوزیمالبمكحمثبأويسبحبجيملناوهبتكوينالخو

بولطمرگناناوزيمالبهقايسفلبقوببسلانعلاؤسلاهيلع

ةيلعالقحاليالخبءاضفلابهتنبلبفتالمثةنيبلابةلماعملا

حاكنكةينالواهوجبزيميدجزيلمعبالاتبنتالىوعدرثكو



ردنبنبمكحتالومألانيفاجتيشخناکےحلاولضعلايووحصلابرمأو

تنبالورواشيلهاجوارئاجمكحةبثوراتخملاىلعهلمهشبهزم

هشبدايبوفنوملاعلالمعلامكحبقعتيالوروجاريغىضموبقعت

نادندةعبشوفتعمءاعدتساكسايفيلجوااعفافیلاخامافلخمببسلا

ویلوموامحريجتاريمويباكةداهشبوأودعىلعيكحوراج

ناخكمضفهنأوأةدحاوةتبلعجواهلجمزبسلعبوالجسا

وازیټبصوانیباکوازيوبعبىضفهنارصقوأةنيببأطخأب

يلحنإهنمةخأالاوبلحنإةميالبلاهألااهمحأكنيفساب

ةوهشمغوتلکنزاوهبصاععمزیسحصاصقلاوقلحو

ةلهاباصناغوعفملايلحعضفلايجومامإلاةلفاعیلعجالواومع

يأروأهيأرنعجحوابوصاهیغنارهفزاهفبوههضفنو

ميهفتوامفعیبواجليفنوامارحلحأاليالحاعجروهرتفم

هجتزازبریاهعتيملويتجأواهيجأالكلوالبحاكن

چاهريغكيهوةزعةحوکنمجیبأتوريبكعضربعجكاهتجالاب

پالاهلعلجنتسيالوههجومغزادصلوعديالونبغتسملا

یکناناوةلامعلابصخاوایفإوأطلخبةمشلاكجتاونيمعتلا

هکناواهيسنمكحبامهشناوهتجيملةعبهرايفإهيلعهوكم

افلكمزيمهاشبوهتيالوبكناكزاةهجاشمبهيغلىهناوهاضما

ايعأوةرحوةجيملوهقحبحوهباتكاهلاخناواهيلعمهتعاو

رانإلاكهخواهكحهيبامأاهجهتنازاهاباوهيغهنعنإو

ینبويناثلاةقنباهريغوةبحومسانمهبزيمتيامهيجزيمو

البالاوطميضافوادشأناكزااقحزاویرخأةخلفنإك

تبثتىتحالواهئادعايجزميملناوانبمزاوهيغهكراشنإك

هنوحا

ا

=

=

*
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يضفةيفيباكاجيعبلاوضاحاکبيرغلاونالوفهتيجحأ

عمناموبلاواشعلاوضفتالوعومشلايقسوءاضفلازيهبهيلع

نيقياهبمكحورافعلافافعتساریغواهعمهيلعىضفييوخلا

ىلعناكنالوسروامناخمصخلابلجوزيوكةبصلابابئاغ

تسيلةأرماجونبالومهاشبالالیمنیتسکرثکا7یومعلاةباسم

هفأوهعتملاوارهبوهيلعىعتملاثيحيعيلهوهتیالوج

|..،هرتهلاكوالببئاغلىوعملانيكمتچواهنم

باب

يجراتروأتناوةعدبورجونسجدبغلابلقاعیسمژوعلا

تعلوةهاعسوةشخةيغصوابذکريثكواةيبكرشابيمليرجفو

ةكايحوهغابروءانغعامسوماحزمفئالريغطرتبهویموخ؟هن

سمتلعبومصاوالوفچیعازاوجنشةمامإوارایتخا

اهجوزويأوالعناوبأكبيفلامهأتمالوسبلبالاهجزالقعم

لككةحاوبأعمنباةداهشواهجوزوتنبتلجسنإوهلوو

وتوزبناخألخأيدخبهكحواهتماهشىلعوارخآلاهنع

هضواعمويخالمویلوموريجأكهجالثاباتووقوريمعتب

نمةحزاوةيكزتوةشمعبركاذوفنمواچئازوهتضواعمریغ

عماليراعينطبنمورمعهنأةصشأببيغلاالبویعم

رثعتلالاهيلحمواهفوننمعامسالةشعروخىلعمهعم

نماهعمسةيكزتبحتوقحلهبزاحهجزعتزاتبجوو

وهوحمايالخببسلاركذيملوامسالايعيملناوةعتم

اهمالتوهنىلوألاةيكزتلابءابتخالايفاينافعمشزاومحفلا

13
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قمعالوهنریمرصقيملناهيوباوارخآلاىلعهيولومحألا

ینیصتناهدعبهلوفكاهبرينتويباكويلسمواهنباىلعولو

ةنيفوةبهبراسعإومهتعاوايكاشالاهاخنونجملابينهبشتو

ةاهبصغنةلازإىلعيحزإالوزيجولارضكربص

واهيبانزلامدوةداهشکيتأتلاىلعواقروایبوافسعتهيب

مومشمةصاعكنوبغلاىلعمرحزاالوهبجقحاهبةزم

ةيمألاوحموبلقلالبفعبرواقلحوعمشواافلغمهيلع

ههيحتعمتسازاناكمإلابةردابملابجتیلاعتهللاقحنمو

ىلعصرحايالغانزلاكرحالاوعاضرويفووينالفوفنعك

واهعهسزابالخيضحيودبكمعبتسازاالوهننملاكريكنلا

الونايعألالأسيوائسيلزمیالخريثكهلئاسالوهبم

واريغجلاالاديعلايتفواانزلابزصملاهفرومیلعكاهبرجزا

هيلعفقنهفينحلايالغبهنيدمزيوبواهئالوومهتيزمفنعب

ةباحےکضعبلمهضعبةلعافلاوسلجملابناورخآلاكاهشو

هصوبهيغلوینکبهلةصشزمالوزيشعكالانوبولجملاد

هوهشفسجبةلفاعلاضعبةراهشكعجوناالواهللبقالاو

امناكناهيتجتسمىلعينبمالوهبیسعملايناملاوالتفلا

ناالوهلهتعبانالافوفافختسابعمشزاالوعبرالاوهيجيوني

يلاعالوةوادعوعقووجةيصتيالخءادألامعبسجتمح

الوءاملايالخبيمنعزكاواراغلانمةخانإالوهلثمىلع

فنعبيلحورقموزوینببعلوحصخزیفلنوةوشرلاکبصعتزا

بحضرأبراجتورذعالبانالفيضافلاسلجمءيجوفدهو

هنابتلابوأضوتالنم،فوبوهیشهلوعمواةبوصغمینکسبو



ه۱۹۰-

وضولاماكحامدعومجسملانمةراجحهضارتفابوهالصلا

حمقوهيبأيدعتساوروبنظوهنعيبوهتمزلزملةاكزلاولسغلاو

ىلعاهريغكهنووبزاوهبايغوةوادعبزاتمملاچولكبهسوتملاو

زموةحالبهلاىلعبلغياهيسجلاوةرامعلالاوزوراتخملا

هيلعتعنتمانموهيلعادهاشجرختوةرهاشهیملهلتعنتما

ةهاشلاوزئفواحرجےپسکےپءاسنالنايبصلاالاشكعلاب

ةفقومهنيبقالخالويبيفالوومعبسيلمعنكتريخ

الوهلواهيلععشيواريبكرضحتملواهلبفمهيلعمهشيناالا

امحلاايؤروتفوبةعبراطاوللاوانزلاوعمتجتالومهعوجرحجني

ةروعلاىلارظنلاكلواهجهبيهجهبلخملاهناكفباوفقو

یآالونامسيلاموتفخأبيكويهامةفرسلاكمهتأوسبحتو

اهحاواناتأرماودعبالاونالجعيباتكويتعجرويتعكهل

هباتكءاجأويلاموااطخحجوهراجاونيعجشورايخولجأكنیهب

نيومهفقوهتجوزءایشکهبهلمكحهنأبواهيبيحتبءاصباو

بيعوةالوکنانارمالاجملاعقيالاموحجپياصفواقنع

الونومواهنفبسواتومدعبحاكنويبحوريدصتساوجج

نیمدبهيلعوهلبسنلاوثرإلاتبنوهوخویبومالوةجوز

افلكمةمأهليجورخآهبعلتفكةفرسرپعقفلانودلاملاو

هنمثيفوومسجيامعيبونيگزمزینناوالمعبتبلزااهريغك

هنټبوالمعلاولأسناوهيبيغبيوىلعلمعلايفاهعم

هکمهشيملبىلاهببهذيليبعلاةهيفعضوعقفتملناوتعه

نيمويکبزاوهنببيبأبنهباغيإتلقوايهتنازاالبيجأهنيعىلع

پهبرقويوىفویبهبتبنياعامسوأةضاحهنټبيعتيناالا
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ىلعتزاجوهبهکضغملاىلعةفجنلاوءاضفلاهلةلغلاومویک

لامریغبناومعبباغواتامجهاشخوزیمدبرفمهلخ

الالمعاملقوةرهشبعيناكهناونيعملاكهنجعزااهیج

بيعيالنمىلعالوعبندبیأواهركويبىتحهسجنهخىلع

ىلعالوزالبةنبااهناتهززمیلعلجسيلوهنيعىلعالا

اوهلفاهجعنالكوةبقنتمانتجهتنااولافزاوءادألانيعستلةبقنتم

ملعلالصحنإ،اجألازاجواهونيعمهتليفنإاهجارخإمهيلعو

تافتنعاشبعامسبتزاجوالفنألانيهاشبالةأرمابنإو

هتأعامسبالاجلملاةنتبتمقواليوغيتمزئاحجلهیغو

ةبيرالبنامزلاراهزامعببنومويفوومئاقلايبأكنماهارتشا

علخمزاواهضوحاكنويجسومكوحجولعكزاننامهشوقلحو

ينعورسأويمعونابإويبارحوةالووييصووةبهوجوزرضو

زيجيربكنمءاجألانيعنوةياجكربهیلارتسازايتلاونولو

هبشمرسعلهبوكرالايجعجتناناواهبنجزاتلانىلعو

ةفجنوةباوبهنمعبتنينأهلومفلاةباسكالهتباومجعو

لافزاوسبحلكننإبحاكنالينعوفالخےکدماشبقلحو

بلحوقجناناوهوبأوهصالجهاشعمةيجسوهبعيلحوز

نوكيناالاهلبفهتراوکغلباياىلينلجأوهيبجرتببولطم

ینوألابولطملانيهيبهتكالکننإونالوفهجلحيجالواتكن

بيلتوهعمهقلحچوهضناجرخآبيتأمثبولطملايلزاو

يفوبيهاشكضعبيهيرتعتناونالوفهلحمزابولطملا

هبتامزابشبحمالاوقلحءافشلاىلعوامهبفعوهينبىلع

مهشيملوهتونانلانيطبلاوانيلوألاةتغبنمهقحتسمزییعت

ىلع
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واوبماهشىلعىهشأكماهنإبالايدنعتبتلافمكاحىلع

الوهنمءايآلامهليالناكملجروهولصألابلغزااهيؤبهار

واسجأرطيملوهرمواتاموأمايألاةفالخلادومحلاوهكي

ميغكبىضمالومكحلالبقهلصاهبكبلوجبالخمةوادع

واركنعةعبراانزلاچوصااهذحایسیتناتناتكنعرفنو

ثفنوهلصالفانةيكزتزاجولصأبفنفقثونانثازينناكزع

انقفسانهوهربانهوالافناوهتماهشبابچلجرعمزينأما

مهغوجرالانزلالبفهجوانتفزمةايحمهبذكتبثزاضفتو

عوجہکناصخألاجهاشمهكراشيالواوعتولوةيووهلاماغو

ةعبرألاةحاعوجہکافلكمانزلاةوهشويخفكهچابأويتلا

ةممدلبةتسنمنانثاعجرناوهفجعجارلاةځهرعبومكحلالبق

ةبعلاوناعجارلاةيببعةعبرألاةحازانيبتينأالاقحالو

اومرغوزاغباسلاووهةكنلاتعجرنامتةيولاعبرهفبامرغو

تماخوهنيعءقبمعبشجاسعجرناواهقطنبغباروةيولاعبر

سجعمةحوملاسمتيناثلاىلعهقوممعبغباروهتهوممعب

اعوجرعمزموهفجسجنلاةيجعبتثلاثلاىلعولوألاكنيعلا

نإعوجرلانعاهغوجرنبغيالوخلبینازازيهيكةنبزم

مغالبفالخزعاعجرناواصفلابمكحومهبذكبمكاحلاىلع

ةفلكملوحمنعاهعوجكصنبالاولحمزاماصفلاوبعك

ىلعلوخدلاامهاشعجروفالخلانعلوخدبناعجارلاهتحاو

ةانوباماهيلعجوملاعجروفدهلارکنانإةجوملاتومجوملا

نإونامصوثرإزماهناجاماهيلعتعجروميغامنوچنرازم

ضفنامهبسللامرغةمأيالفيدهاشفيلغتوأعجتزعزاك



*
*

*

ةنيحةيفلابوبابوابهتملةمهمبعلخناكولواهتيجورب

نسحألاىلعةنبحةهيغلاريغتملوصلاريخأتالبیالتالاک

نامرغيلجألناكنارهوهلهؤالووهتمهفامرغفنعبناكناو

لاوقااهيبمتختواةعفنملااهنمةفسنوااهلهيلاةعجنملاوةهيفلا

نومفتعنإفهتمجخزمايبوتساوةميغلابريبدتيفنعبناكناو

زاكناوةيانجلاكهضغبوانيجهرزایلوأاهواهيلعنينس

هديابناكناوهتبقرزقرزاوهموجنزمایجوتساوةهيفلابةباتكب

ناكزاوزالوفهنجاجتسااهبواهيلعةبانجینرازماخاوةميغلاب

مغالبهونيبناكناوةباتكلاببتاكمتعبوامغالباهفنعب

نامزامجنالواهتيغباعبعنوكيناالاثرإبلاملاخخأمعبالا

زورماناويفابلاقصنهکاميفویحاللةيفلابخآیتو

اهلقإلاىلعاعجروةهفلابلټوهفصنلكنمذخأنغتسم

نيعتسالمتحتالامغدیرخقيبناكناوهغللهبعلاهمغ

جوتالهنټلعهلوهنعثرووهبجوهشملاهذخأيالوعهتنالامو

ناوهنجومعننيسحاقرغهیهتالافمثوهوهيفهيأمناكناو

عاضلاوهعموهوءاسنعملجركقحلاقطنميغاهحاعجر

هحلافتسيزمعجرناوضعبلاىصنقرغهضعبنعونيتنثا

اهتبلاطمهيلعضفللوعبجابهيغعجرءاجمغالبهممعب

ناوهيلعيضفملازمرتعتاناجلوهلةضفمللوهليضفمللعجولاب

جلمالجاتنونكطلمببسبتالوعمنيتنبلانيبعزكما

ىلعنيدهاشبوجمعالةلامعميموهمهفتواخيراتوايساغملانم

حلملابويلجبهلياغمةنيببيتعزايبيبونيتأرماوانيعودهاش

عزانممجعوبصنلابكلملاةغوةبحتسمىلعلغنبوزوحلاىلع

زوحور

*
*
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ىلعنووقومهملعوهكلمنمجرختملهناوىهشاةشعتراهڼوحو

جیتروعتزاوبهتسارارفإبمهشزاوءارتشالابةريخألاولاملا

نكيملناىوعدلاىلعمسقوهفيزمواهئاحميبيبواتطفم

نامساخأيعازاوةريبناكهنابهزخأيعولوعلاكاهمحاعیب

نامورصنتهتأبالملسملاةنټبتمقوةناصنلالوغلالاساهبا

ةيوسلابتاهجلاىلعمسفوزيولاںومجمكهغيبهلصالمجزا

قحأهفقاونهثلثلاىفويونابلحتلمجلجهلاهمعمناكناو

يصنلاريغصللوامسقواهلحنامزاورخآلاىلعةروهتضح

نکیزاهخاهلبهنیشیلعرجفزإونالوفمالسإلاىلعربجمو

نأبئاغلاحئگومينأبالافناوةليوروةنجنيأوةيوفعریغ

ليمكبههبشوباسحعامتجالابلهمأةنيبعبمللمهسانمو

اضيااهيجوهجولابليبجةنټبةماقإوازانةماقإءاراناکلاملاب

تالیواتهتبعيعتنزاواهمزاليكوهارملاواقالخاموهيجن

قحلكويهلاوةريسلاضرألانعوةبعلاماصفلانعبيجتو

يفاصنلازاىلعاضياتلوؤتوايباتكولووهالاهلإاليذلاهللاب

رانلاتيبوةسينكلاکعماجرانيدعبروتفغوطفبهللابنوفي

تجرخوهفجمالسلاوةالصلاهيلعهبنهولابقتسالابالمايغلابو

ناواراصنجرختالينناالااهيلعيعواواتعجااهبةرونملا

نتمىلعاءاضفتیعازاواهتيببفاوىلعوديلجةروتسم

یغوانبصفغنچیلحوهتقرونمملعلاهبزفينمألاىلعهلل

يهونيفواهيباةبتكميوفشىلعلابلامهتعاواع

هيغونیعزااببسیبنوهنمءيشالواذكيدنعهلامبولطملا

عتممعنميمليملوکواقفولافناوهژربجنتابلسیونيضفنإو



علبىلحنإفهيلعيعارضحزانالجلافناوهتنبنم

ةنټبوازييهمزلباغواهنوجاممغوقلحلنناوفامیلحت

فصبهلفحلاءاجزاونیمالبهنأركننإهلةموكحلاتلقتناو

عهملامهعيةعيباكواةضاحةنټبهلوىلعتساناوةزقأرفحلا

مكاحلانيبوققحنازیمهبتساهقحولامورکفناو

تناوعجرمثاهمزتلاعمبالخرکفزااهنمرميالوهكح

بصتوطيشريغهنجازاحناوىلحاهلبانمزتکسوعتممىلع

الاهتنيبالوعمستملنينسرشععنامالبنكاسرضاحیعامث

طيشلاچوینبوممهنإاهيبزاحهنجاطيشکهوحنوناكسإب

لوقينأالاةبعكبالاهنباوبأنيبدنالوفاهعمبيرغلا

نمراجلاقيتعتاهتلاوملعلاعفنيوتانبلاحلصتاماهعم

عبعوهازيوناتنسلاةمدخلاهمأوةباحلاهبينجألاواهريغ

...،مزعو

باب

زیحمالساواهيحهئازالويحريغقرنإوقلحمیلنازا

نمزنافلاكنامأواناهإبةباصإلاويلتللاموصعمةليغلالاىتفلا

وتوانيغةوقلابفراسبيونصحأنازوةنرکبقأوقحتسملاريغ

اهتدارإمضتزاالايلطمياعتةيالوخثأربأينتلتفزالاف

مجيلوقحتساويبعلانعةوبعكعنتمازاهقحىلعيقبويليب

يناثلايلوهاضرانإوهخةيمكعفاغلاميعقفواقداغلالتفزم

ملسأنأدعببولانمولوميتعطقوالناغلاينيعتفجزاوهلب

زابخلاوملسميبعبباتكىلعألابينمألالتقوةوقلاهلبهل

مهضعب



يعويتيوقملايوخكينمؤمويسوجمويباتكنمضعببمهضعب

هايتسانإبيولارټكريماسفواةنيببمههبعلتفناواهضو

عنموينتكبيضغبناوابضهضفزاهؤاوجواهمالسإريتسلج

یبغمكوارورغمتامواهلتفمخجنازاةماسفالولقنموماعط

فلمعضووهتیببزاونبرمعوةيوجالاوةوادعموعلانسحم

رضللامضفهبحاصلمهروفغبلكءاخلاوفيطبهتاوهبرو

ةبحهیمرومويسممهفتوهاركإلاكوةيملابالاوهوصغملاةلهو

طفسزاوةوادعاهنيبوهبلقوتهجببسبهتراشإكوهيلع

محاوبعيبالتفيولتفللجاسمإلاكوأطخطفبهتراشإوةماسفب

بأكوةكموهرشابملاعمبسانملاوهلوسهوسبناونوكلاهتملاو

رومأملابتتنابافلكماهبعرمأهټسوااريغصالويمأعموا

الهلتقىلعامتاصفلاةصحلاخیشیلعوهفبهنمتفا

هسجنجراجوعبسطيشنمقتفيلهوينونجمویللخجيش

امهاصتناونالوفةيوجلاصنهيلعوادهجلامعبرمويبحو

سكعهيلعالوةوفلابايحاوااتاهبايصفزاغلطمابواجتوا

لكةيحبالاوميهفوافيغيوتكيالةفيفحزجعتالانيتنيجسلا

مقعتناومبعلازهتکرحألانامچهرجورخآلاةلفاعىلع

لتفلاكفسيالویوفألامفالاوعيمجلالتفيةألاملايفرشابملا

نوملاوةباصإلاتقووهومالسإوفنعباهلاوجبةاواسملامدع

لماكةيجافانالالوعفملاولعافلاولعجلاوسجنلاكجاو

ةعومنمقتفاوهلعجتكزهيئاهنالبتایانجنبزاو

ةيمازماهغباسوبإكنإوزبخلاوةهبجلاوسارلاةفعتغوأ

ةيكانمومحللاتقشيعضابوهتفشكيفاعسوملحاتقشهصراحو



حارجوةوسلاةبضكمظعللتبهفءافلموجعتبهيجتصاغ

الاوامهجازبيبطكحملايحلاناةحاسملابةلقنمزاومسجلا

يهيأزيعوسكعلابوةمهبعجنلاتممع.دشيركفعلاب

ءاوملانمماعلاشاربراكةلقنمنمهعوملامعبامومكبأاسنو

نيعربشوةيفلكهتفيختفرخريغماموغامدلاتضمأنيمأو

مخاعقعيناالاوبدألاوهالااهخاكمهويخوبجاحو

ىلتينانيينفألاقرنماخأاهيبوروصلامقعكاهريغو

ملاةيحبالاومازوالصحنإوهنمقتفاحجرصبتبهوناو

ناكفعلابالاوطلخكعيطتسانإوهئافيعلاوبهزاوبهخب

ماصفوأهفرسوايوایسبعفافخبتعطقناوةبضبريتلش

فجملانممكلاعطقاعضفناوهيلعينجملل،يشلبهيغل

ميلاعقفوةبشخلاعوطفكةيجلاواصفلاهيلعينجمللج

چوهيبرتلاتحفنزارومهفنالبةلماكلاباعبصاةحفانلا

الونكاالاماهباولوهوفلابهيلعىنجملاميتضفنناوةيملا

ةجيعضلابةميلسلاريعلاةخؤتواضرناوفجميغلعوكبزوجم

هباسكببالاومعتنإةوغلابةيمركدوايرمجوربكنموأةفلخ

ناوهلامنمةلماكةيوخاواځوفلاهلجروعانیععاسأغبناو

اهريغوطرتامةيوواىاصفلاهلبهتلقامملاسنمروعاأفب

ةيولاصنوةوقلابملاسلاينيعأفجزاوهلاميهفجةيعصنب

ءاجيتسالاوططخلاةيكلمغاچوهوغلابتتبنبقستعلقناو

چالالهوتلتلاىلحتونايسبةوخإلاوةمجنلاالاءالولاكبصاعلل

هيربموىغموهتبيغهعبتملبئاغرگتناوندبواتخأكبمهعلا

هواسموزنرولاءاسنللوهيلعتوبثلاىقوتيملغصووهال

بصاع
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تبنوتارمملانإكمهعامتجابالاوجعالونتفلاتكتوبصاع

هقووةيولانمهبيصنهغناريغصللوهنروگراولاوةماسفب

قفأبزويجرسعلالاىريعطغكةلماكةيولاوانتفلاعرقنلا

نمقتفيوهربعيناماةحابحألاوةصاعلبهلتفیالخ

نعيمنوةيولتةفجلتفلامكاحلاوقتسملانمةجأبيعي

ناولماحلاوةبئاجوتوططخةيمكبيكرتويربرقأوثبعلا

عضرمدوجولعضرملاوةحاکتسبحواهاوعدباليوخعمجم

ةشابیئابواهيلعردقيملىلاعتهللانيعبارهألاوةالاوملاو

ینوأتنبلاويفابلاکرجرابعناةفصومہاروحجبالېخمهل

چوهكاغارونتانبزمتنبتبعزاوهضووجعپتخألانم

ثعبلاهفسایمهمواهضعببوأايهبالاكفسبءاسنولاجر

هنرإوهسجننماطسفولوهفرإكمهةيهنمهبيصنينبزيلب

ضهيالوزيملاعيبكاغلاوتكاوفأبمهوهفصزاجوناشاک

معبزاوهيباياصولالخدتوةصوباجعزاهسكعتةلفاعىلع

لبرییغتلاهنكمياماهدعبشاعاناءيشبواهنلبوااهببس

نإوقوةيملاهتراولبقيوهلتفمخجنينأالامهعلايلختريغي

عجروتفلاوةماسغلاهئايلوألابتاهباصواهحرجزعابع

بلحرکنناجومعلاىلعيدعتسالارتافلتوهنميخأاهيبهيناجملا

هخمالارانونورتفاهلتقوةبئاغلاهتنيبوهلهوتویوبوةرحاو

وغیجنالیواتهروفومهتجتواهملاوعولوهيامويسوطاولو

نمقحتسمنمونيوصعيوكتوهللاصعلاببورجوفنعو

هتلنمحصفيملهيغنناوهټعتزاییامجرجناوافلكمبيسلا

ةلووضاخمتنبةسميعابلاىلعرطخلاةيدوحبلاوعباصألاک



م۲۰۴د

ما
ا

دنهدبألاوتنلوزوبللانبايرحبمعوتعبروةعغجوةقحونوب

مد:زینالفوهقحزینکنبهحرجمهبلتفيملوهوايسوجمولو

ےہہغملاويصملاوماشلاىلعويسةحالبةيلخنيعبراوهعمج

سبءازجةنتنملايفالاعرجىلارشعانثاقفارعلاىلعورانيجىقلا

منرملاويسوجمللوهبصنهاعملاوباتكلاونيتبحلانيبامةبسن

چونمازناوهتهفقيفرلاچوهبصنفکیتفأوسثلث

هيواستةريلوواعبعاغوااقفنةمأولوهيأرشنةفلعزاوزينجلا

هلكاهلیاززااكملسملايبعلانمةنينارصنلاواهعبسنمةمألاو

راسلانيعتناوالجاعتامولواوسفازاةيلاجییحنأالاةيح

بجاولاهټعتويالخماصفلايجيساروانطبوارمغمضب

ناصفنةبسنبةموكححامجلاوضئارجلاىلعتفرووهعتب

الاةمصبلانينجةيولانماضربايبعهتهفنمیبواةيانجلا

شعبةيناثلاوةلقناویشغنبةوهلاوتلثمةقلاوةيئاملا

هبعللةهيفلاوىلعأيفواساربنإمیجنیشبناوهبصنو

هخوملايوعتكنوجنةعئاجبجاولادقعتويبوفتالفالوةيولاك

ةيولاوتابضنروببناودبالاورصتنمزاةقألاوةلقنملاو

يوغلاواتوصلاوافطنلاوأيننلاوارصبلاواعيبسلاوانفعلاو

همایفواهيوستواهبربتواههوتواهلشفواعامجاهوقوا

ةتسللروعألاينيعوانينيعلاواىوشلاوانيفوألاواهسولجو

نيلجرلاونيميلايوهبصناهمحاوقابجوزلكىالخ

هلصأنمالايهنماهباسحبامهضعبهچوهمشحلاوينألانرامو

اهبزاةأرملايبعشچونالوفنيعلاركچوافلكمنييننألاچو

ةيغصلابينوتساوبللانطبزااهيتهحوااهبيجتچومقعلا

يسو



م ۲۰۰ د

زااهفسوةنسرگتناالاوهوفغلاكسابالترغنيملرغصلاينسو

فعلابجواهباسحرغصايلادوعچوتامزاانرووتداع

بسنوةكيملاةسعمةجلتخمزكامأنمحاصينأبغيسلاوتاولخإب

رتاوهلوفيلتختملوىلحزاهتبسنهنوطسوغمسجالورخآلاهعهست

قطنلاوةتاحةحئاربهنلاوطلخكهيهلافالغإبصبلاورمهب

نیهبعيجلاباهذيعمفصوغلابفوخلاواجاهتجامالكلاب

اهيلعينجملااذكوهيغكةفلخاهوخويلجرونيعنمقيعضلاو

هعففامفطنلاعنميازاوفطانلاناسلچودنعةخأيملزا

نيسوةأرملايتبثأوةعاسلاواءالشلاحيلاوسرخألاناسلكةموكح

يبوجهوبجاحوةبشخلامعبرکټييسعواجهبهضم

لاةراكبلايدخرصمتحتجردنيالوءاضماواصفلاهيجو

هبصنمماهبإلاالاهلهلمهنالاوشغعبصألكوهعبصأب

ناوسکچوتيرجأزارشةيوقلاةرئازلاعبصألاچو

ءاوسلاكابرغاناكناةبواهڅوااهبواجادوساواعلفجءاموس

هذخأاهلفعةحاربفريبكتتتبنناواجاهبارطضابوا

نبللاةعفنموعاجملاةوفوصبلادوعوةروةعبرألاتاحارجلاک

ةعبنملاالااهمعبةيولاتمعتونالبوانتتبثزانمألاچو

هعتمواهنيدلعجرتبهنيونللجلاةأرملاتواسواهلعب

يفانملاوجاوملاونانسألايفعباصألاوحلملاواهكحچوالعجلا

ىلعبارتعادبأطخارخاةيوتهتوتبعناواهخممهو

غلبيملامويناجاواهيلعينجملاةيوفلتغلبنإيناجاوةلفاعلا

قتفيالامىلإهمعلطفاسوتقلغةيجومهعمهيلعاه

ناناويدلابىمبوةبصعلايهواهيلعبهجالتحرجلانمهنم

د
ن



و۲۰۹رد

مثنولجسألامثنولعألايلاوملامتهنألابيمألااهبمتناوفغأ

روكهوهنيمووهقخلابالاواهسميناجملاناكنالاملاتیب

نعلفغوضبالاملكىلعبطوهلصلهاهصلاوضم

بضلاثفوبتعملاونولفعيالويراغويبيغبوأرماوينونجوص

عميوجبتقوخمالوهنومواهسعبطفسيالوبئاغموقناالا

اهرخاوأبلحتنالفوةلماكلاافلكمصمعمماشالويضح

ةنالغلاوبصنلايفمتوةبسنلابنانلنلاوهللاومكحلاموينم

ةبانجلفاوعىلعبجوامهكحوةنسمئازلاوثيلننلابعابرألا

ةيأمعبساهحلهواهيلعتايانجلاةعتكةدحاولامكحةرحاو

واابصزاوهاركالناغلاىلعونالوفيلاىلعمئازلاوا

اهزجعنوةبقرقتعأفخاموصعمهلنملنفاغاركيشواانونجم

نينجيفتبموهتيمكهسجنليافويئاصحالرامقلاكزارهش

لتغبناوةنسسبحمجنةيأمجلجافلغمهيلعوجبعوعوفيفرو

ةماسغلاوهبلحوتوبلايوىلعيعملانوكنواهيبعوايسوج

ينلتفهلسمژغلابزوفينأكنوللانمهبحلسملاحلالتفاهببس

هحوهتأمدلاوىلعاملوواعروىلعافوخمواأطخولوزالب

وااوجلاخالاونيبوفلملاواحرجناكنااهجوزىلعةجوزوا

اولکنواملعنالثعبوامهضعبنافزاالومهعوجرنبغبال

اووتساواهميجاوجلتخاناوهبيصنذخاوىلحاهلباقخايوېالخ

يريغلوكنبميعلايمقحلطبوافخاةيجعيبلوژکبلح

منامهواأطخلوتفملارارفإواافلكمبضواحجننيهاشكو.

توملاتبتزاافلغمطلخبههاشبواتامهبضوميغيتوملارخأتي

هلعافلارارفإواافلميهاشعمهرارفإكامهنوتفملارارفإبوا

اهخا



وهفجرمعلاكولبهاجهاشاجلتخااماومهاشبطفباهنا

تبجووهناهيلعهبمهتملاوهمچپهتيهيوالتفلاةنياعم

هنامهشولوعادوموفةيغبةوجوهنمسيلونوللاجعتناو

ىلعوامهيلعةيجلاوزسچگبلساةعاچچلخمولتف

لعافلالعيملویلتفزعةاغبتلجناناوةماسفالبرکننم

واريهاشوةيمعتزعهتزاواافلكمةوفالوةماسفدلج

ةعماجىلعةجحازكرجهباوتوأتزاوتالیواتطفبعهاشلازع

لغاواهبلحتابئاغوایهازاواتبةيلاوتمانيهنوسچيهو

كاواهسكرتلاىلعنيميلاةهبجوةأرماوأاجحاوناونريزم

ناوهضحرضحزمبلحمثاهمعبالاةحاخخأيالوعيمجلاىلع

الومفألاىلعهتحلكنزيبهلفاعلاتبلحرثعبوأاولکن

ةناعتسالاةبولقواوهالاوةبصعزيلجرنمقفأميعلايفيلحم

تعزوواهبصنىلعةزيملزارتكألاىلحةفجييولتوهبصاعب

هيغيالخربتعمریغزيعملالوكفوتكانملعافزيننابيجاو

نکننمونيسحتىلعيبمهيلعىعدملاىلعةرثعاومغبولو

يالخلقبهسجنثعببكازاوةناعتساالوىلختیتحیسب

یيغملاىالحریغصرقتنالوةيولانمهبيصنيفابللةوبع

بجووهعمريغصلاوهتحريبكلايليجهيغمجويرالإيسبلاو

مافانمواهلنيعتمحاونمديعلايفةوفلاورضخلاوةيولااهب

يحأوةرحاوىتحنينجواريبعوارباكزتفواحرجىلعامهاش

ينينجويممتلافولجسبالاوبلحزاراجایھبلكنزيوةيولا

،تمتساولونينجلايفءيشالوةماسفلااهيجيزالبينع



باب

ناومهلاتفلمعللهعلخواقحعنملمامإلاتجلاخةفرجةيغابلا

حامرابمهسوؤرعبتالوعجشمفحتہواوفرتسيالوراقتلاكاولوأت

ناوهيغكامثهلجيتحازامهيلعمهلابزيعتساواهبعوعجيالو

هيبألتفلجرلهقوعمجىلعيقخيملومهمزهنمعبتيملاونمأ

ةحوهيضافمكحىضموالاموااسجنیلنالوأتمرهضيملوهتروو

هعمقخلاولاملاويتجنلاةياعملازضوهنقلهعميهروهماقا

،لجرلاكهلئاغملاةأرملاوىضفان

باب

ءاغلإهنضتيلعجواهيضتفيةجتواحصبملسملارجرلا

چقشوأهئاغبواملاعلامدعبروفوورانزيشورخفبيعم

اكرشىعاواریخنسنجکچهلوغبواحاورالاانتبوأجلو

باستکازوجواةيفةبراحمبواملسوهيلعهللاىلصهتوبنعم

بشلاكتساوارواقیاعواءاهبللمعصيهنأىعإلاواةوبنلا

بیتتساوهيبةداهشلاتلصفوخألاىلعارباكهللاهنامأبال

الوباتنإببتيملناونيبقاعمويتطعوعوجالبمايأةثالث

اهسممرلوفبو،يبالوهريسعبعلالاموةضيحتتئربتساولتق

ملسمالمعواجبعىلعامعىنجامهنمذخأوجرتناك

مزحأكلاملاتيبىلعاهحاوةبجلاقحالبرحلاءدبلبهناك

متسملارتفواههيبمسلاكرفوهلهناهبباتناوهيلعةبانج

ملسانمرخغلبقوهتفرولهلاموابئان،يجتناالةباتتساالب

لافو



همومأمماعاوىتصوتوتناكرهفزإفيضزعهمساقافو

ليميهنأةرحاسکمئاعدلاىلعيفويملوهقشنزممهأو

ارنومغتاجوةاكزوامايصوةالصتهفساوملسمىلعارض

دروافالخالةيصوواناصحاورامضبواقتعبواهللابانيهوا

نممالسابمكحويخأربكتلفتنارباكفأوهأرملاةتربالخمرتحم

ةوينملاوقهارملاةزيمنإكهفجهیبامالسإبنونجوارغصلزيمل

نكيملناهيباسمالسإبوهرإيفويوعنتمازالتنبربجتالباهل

ناوهضارثاتبنبعزاعوفلاىلعريسأكزمنتملاوهوباهعم

ىنتساواهجوفواهباعواهنعلوامزعناواكلمواابنبس

واهتلخواهنوبچناوطفنهبفعاواهتبصرټغواهقحم

زوجيالامهيلافاضأواهيهزواهيلعروجوواهتبترمنمغ

ليفواقخلافيطىلعهبصنمبقيليالامهيلابسنواهیلع

اقحبتتسيلورتبفعلاثيرألاقونعلبهللالوسرقحهک

روهتواړکوالهجهقوعيبيفهنأرصخناوىماكلاجسيناالا

نافوالاباوجهيلعىلصنمىلعهللاىلصهللافنهبو

یتحصنلامهفليرشبلاغيجواينمتنلاباوجنومهتيءايبنألا

هبيذكتبنلعأوأةهيچبينتساونالوفئسوهيلعهللاىلصيبنلا

ولوينللحشأوأياعامتجابقأومفألاىلعريسينأ»أبنتوا

هبينتعتلاغبرغملابريغوابطمىلانبايواهنيبستهتمينبس

والاموارکنمهجوهنأكنابضغرافوامنغلايعريفهينلاو

مفنلهبشوأهيغلواهلةجحايندلايفهيلعزئاجضعببمهشتسا

ينبوأبرعلازعتوأاوبعفجنبناکينأتلاىلعالهفح

نانرففجنجبحاصكچهيلعهشوزيهظلاتدرالافوهناه



ع۲۱۰طح

هئاباوتسوهيلعهللاىلصهنتخمحألعبفچوايبنناكناو

وارمعهیلعقهشواهنوفرتحاوهلبستنانإكهبملعلاعم

واهدوبنىلععمجمهزمسوالتفلانعفاعبيجت

ثيغتلافنهکیالخملسملاةباتتساچوجلوكهللابسوايباه

،هبجوتسأمليهومكبابأتلتفولامضرمو

باب

ناواميعنفابثابهيجهلةلصاليمعاتنجملسمينكموويزلا

اهؤغوزكيغصواجوزريغنمواربعبةهيبنجاايناوااهاون

ةمرتحموااهتيخملعيوأفنعتةكولممواهيغواهلولةجأتسموا

ةنوتبمواهبحوامغمتناعوأةنوهرمواةسماخوامؤمرهصب

واءانبلالبفةفتفموانديواتهمچتتباناورموةعتناو

ناالاةصحلايالخنونجمواامڅولمماهأطينأكمفعالبةغتعم

بقأوةبحاسمالحاولاالاهلنملعجنإمكحلاوازيعلارمع

ضراعلهحنموريخألاوعونلانماهريغكيهوةهمبكاعامتجا

يفقأىلعينبوافنعتالةكولممواږنعموأةكرتشمواضئاع

باتكلاباهمهتتبسنلاتخأالالهواهتخأىلعوأاهبلخدي

ءالغبةعيبموأةهركمواايبأنإوتموقوهلثمريمأوانالیوات

راتخملاو،يفاولاىلحوعئابلازعوةمأءارشىعواناهفألاو

عجرينأالاةمرارفإبتبثوهبالخىلعرنخلاوجلوكةكهازا

عبراةداهشبةفسبالعةنيبلابوةحلاچناوبمبواافلكم

نبغيملوهبتفممیستاجوهجوتمریغروااهتراكببةوسن

باصانالسناژثاىكملايجبوهنيفكببصغلااهاوعد

همعب



مامإلامثةنيبلاةأجببعيملوةلدتعمةراجتيفمزالحاكنبهمعب

قشنوةيأمىكبلاژناملجوزییمابونييبعنإوافلغمهئالک

بغوهرعب،یولاوفنعلابهبحاصزوجتكنحوقفزاوقل

لاملاتیبنملامهلنكيملناوهیلعهجاواماعطفبعاركلا

ىتؤتوةينانجرخأماعناوةنسنجسبةنيدملانمربخوةجمك

زاهتسلاوةكرحلاهمالفاوءاوهلالامتعاملجابوةضيحةجومتملا

ةنسنيرشعمعب،كولاتركناناوهيلعريغبهکلمریغبجوتت

ةلویواهبرفيملامهفسيلجلاوهنعوهاجلجملااهجئاخو

تکسبهتاواطفبلوألچجوهلابالغواىالحاىلعالوأوهل

یعقاوهعمينزتلافزاوتالیواتزيشعغلبتيفةيناثلاالوا

.هاعاواحاكنلاايعاوهبارفأوتیبچامجواةيجوزلاو،هولا

و،اقحهشنملالافواملووهتفصب

باب

غبتناالوأدجوابأنعبسنچنباساڑځيتكملاخف

تغلبنإكغلبوةلآبهلابجويهوزعقعویتزاینزوا

مهجأنإبأريغقرعوااهنباوةنعالمنإوالوهجموا،هلولا

ىلعهبصنوهدعبالعاجواعحاولرتناوةرلجنينامثبجوي

.يتبعلواجيبلاييجعواةهركمواطبعشنزوانانبسلکعبعلا

لفالافناكوهرجىالخهټعلهبسننإمورایواتناام

ناخوانابكرلاةلزنمنباوانانرفوأةبحمایکواینزهلووالغت

ضيباولوهيغلاسنجبشنقاذاهنكعواهبتلعبواةيالا

قكامواځنمريخاناهيغلیلومرافوابعلانمنكيملناموسألا

14 .



دناکزانوباموةخويتاذمكحاةعابنافوالصبالوصا

چوطلخكهئابآوزکيزايزرألاوأةيناصنلانبابچوتثأتي

نباراچایبواةجاجلاوأةفاجلازبابچبقأويلختزانتم

مبتلاغناویجابایوافساجایواةبيجعناوابيجعاناواراچ

نإوهبمايقلاوفشوهيبأهحهلوېخفلاوانهلاتقحتينزياباوج

بأوةيووملونمتوملامعببخڅناوهتراوکهسجننمهيلع

وامامالابفمعلاوبألاوهنملصحزاوهبمايقلاكلوهيبأو

ییسبیفجينأالايعلىدتباقحلاوهقفزاارتسءارآزاهعب

،لورکیم

باب

هلجهبعباصألارتكاصفنواللشلرانلابمستوىنميلاعمف

معتنإوسبورغهنهلرنهيمنیسلاةريليهويسبلا

ينهلاهلجمأزجاأطخويفابةحاوةوقلابالواهارسيهيغوااما

امواةصلاخيعاردةنالغوارانييفعببواهلنمزحزملجفةفرسب

هععمعبةيلجواهيلعيراجواءاكنإواعرشعلبلاباهيواسي

وااغراببونلاوااسولجاتفوااباصنهغبوجاززاهنیمجلجوا

واةليلچراهملكتناالوهتباجإلريهالوبأالةيصهکرش

هټرهبولويغخلمباصنهبيملوكتفتسانالچچاكرتشا

نهترمنمهجلمالةبسنأنافقولاسرإلايعاواليلةحأوا

يواسيناالروبنظويخالمهتهجويخلبفهكلهكرجأتسمو

اهچبالخاهحومعبيخأوافلكملكالواباصنهسکهمعب

واةينغلاولاملاتيبنمناوهيبهلةهبشيفحلملااتریغبنم

ںام،



مه۲۱۳ د

الوةالولوةجحلايفاباصنهقحفوبیسوهنعبجزاهکرشلام

اعيضمهيجغضاولامعينأبزمزمجرخفهقحرهاموامحاجزم

راشاواباصنهنملصحامهزهتاوااژعلتباواوهجهنمعزاو

واتوناحوواهيبامواهابخاوامالاواتجرخيلعلابهاشیلا

ةحاسوازيجمواهنعتبغناوةبايرهفواخموااهصئانب

اهبجوزواناغناللياخواةنيمسلاكهيلعرجزاهنجالراب

نجکلهبهمنمرخواربفواهبغواعيبلهتاويفومواهنعر

راطفواتقرطمواهبحاصةضحبءيشلكواةاسرمةنيجسوا

واةمحواهليجانفجرخاواهقفوامجسملابابںازاواهوخو

واروستوايفنواةفرستلخمزاياواهبتکرشزاهتسب

مهملامبعنلچوااطخايعمفقوبيلفتچنمأيملسراح

بيضكضاخيتخإالهلماعلانمالايووهجرخاواهعمحوا

اهبالوهجرخملاوهلفنزاالوهعيجنمجرخولوهنعرجام

سلتخازاالوجراخلاهنملوانتلخامىلعالوهعمواةيحىلع

واهيلعمهشينمينأبولوزيخايهزخامعببههواربوا

فلعمړموافيطلابهضعبابوتوايوسواعجسمباببةباجيخا

هفجتفنزاالویساتزااهلانبہصحمعبالونالوغجفلغبال

يفيلكتلاهرشواععجراخلايزجمهقبروابفنلاطسوايغنلازاو

رارفإبتتبثوميتسقيفرلاالمهلنهزاودهاعملاوةبعلاواعضف

ولوهغوجرربقوليتفلاجرخاواةفرسلانيعولوالبالوعاهزا

واناتارماولجرمهشوابلاطلاىلعنيميلاةرناوةهبشالب

كعلابيبعلارفاناوعقفالبوهلاجمتسلارفاواقلحوهحاو

خحألانمهيلارسیازاعقفواافلغمعقفبلزاراماهربجوو



اهنامزناكناوةلامعوةبوتباليواهسبوضغلاةفسزاهلاطفسو

،ترکتوایشوینفکبجوملامحتازاتلهاجتو

باب

ىلعيبغواهسملامهللاواخولسعنملفيضلاغفافبراهلا

الولناکيسلافسكهنيمهيربناناوثوغلاهعمرثعتيهجو

پراهنوالینلحاجلاوهعماميخأيتهيغوهصلاعواو

بلصيمننكمازاةرشانملامعبلتاغيجلاملاعفايلئافراعوافافز

الویسيلاهلجروهتيمعقفتواىنزلاكژخایجنوالتفم

يبوللسيلوابئانءاجولوةناعإبوارباكبولوهلتفبجلتفلابو

تعفوزملواهريغلوعقفلاشطبلاونتفلاريبعتلايفبعتووجعلا

اهوحنوةيتعزفالمامإلانييعتلاومضلاوهنلاةكلمهنم

نممهيديأبامعبوفراسلاكعبثاوافلطمعيجلازعكةقو

اهسجنألالةنجلانمنيلجرةداهشبونيملاوءانمتسالامعبهبلغ

اهؤحهفسواهانياعيعزاوتتبناهبمتشهلاهتازانناعمشولو

.،هيلعوهامجرتوأاعئاطمامإلانایناب

تباب

واةرورضوروغدباعوفهنجرسيامبتكملاملسملابشب

ولومهعبهفلةمرحلاواةلابوجورمجوالفناواريغهتف

قلابمتشنوهوهمعبنونامثهيبنوعيبنلابهشبانح

ةغاسإوأهاركإلزاجواجلوناوهنوابشبمهشوارفازا

هبردباوعافنيلتعمبضوطوسبةودحاواهالطولوءاوجال



بهنوبضلايفيامةأرملاولجرلاهركوهيبتكوهمفبميميشالو

امولوابحيمعاقحواهللاةيصعممامإلارمعوةبواهلعج

واقحلاىلعءازناوهیغواهوسبابضوةماعلاعنوةماقإلابو

نيإالبوارضفوالمجبيبطكیساموسجنلاىلعينا

مويرانجيجأتكويناتحواهماجوامصعبعبعنغإولویبتعم

هطعواهکراجتزكماوهبحاصرخناوقامرامجفوفسكويصاع

البالاوهنيعةصفبهوكزمهلرظنواهنانساعلغجهریتسج

غبعزاجواهئجفلاهنافاهفرحرانلعريغبوابازیمفوفسک

الهنأىلعنإهلتفصفونامزعناوعاجادراخنإلامعبلئاح

هتجلثااموةضمالببعلاىلعرجفزاځجالهبالعجرن

ءاجرلاىلعهتيفباهتهفىلعهازناواهبریلعجالیلمئاهبلا

الاوعرازملامعبتحروعاراهعمنكيملنااراهناليوخاو

،يعارلاىلع

.باب

هضعبواهژرهغلونيعةفاحإومجحابیتکمقاتعإخباهتنا

لافيفرعيبلاعوجنلفولوالامةيجيواتوفيواملعينأالا

البمويلااذهناوييتلاوةبقرلاةجوهبمزالقحهبیتعنب

جيلعليبسالواحلمالبوسکمعقوواېلځواحدمهنييف

هينلاببعآواهوآواينفشاكبوطسبنوتتبهوکبوباوجالا

ءارتشالابوءارشلاوعيبلاىلعيرتشملاووهفلعزاعئابلاىلعقتعو

هأوتوملاوطفشلاوايساجهسجنیتشانإكجيتشازاومساجلا

ےنواهكلمينمبءاشناللاوهنیهبمعبناوهتمأنمةربعهلووملو



بجوواهبالماكريبعيبعاليكيلاموايخیبعوافيفروا

نمعنموهموهوهصوصخهبوهونيعمتببالاىتفالورظنلاب

هباوجومبعللهكيلمتووضعيفنعوثنحلاةغيصویهووعيب

اهؤطوهلبتلجناورايتخالاهلجاامحاولجألالافدهلاک

زااهحارفتسيملنيننالهفنعلعجزاومرصفکو

هيلعءيشالبةحاوتلخباهلحمزالافزاوزیلوسرانوكي

تنبكلجسناوهلولاواولعناوناوبألاجلهاسجنبقنعواهعيب

ولويلغملاىلعزاييصووايفوصواةبهبزاوافلطمتخأوخأو

يغصهيوهلبقواريبكهلبقيملءزجلكيالوهلهؤالوولبغيمل

نیشنمهزايكشابوعابيجزياهيلعوءارشواترإبالهلبقيوا

هلتهيتخويبعوديعسيغريغصهلولواهفيفرينيغرواهفيفرب

نغأضعبعضفويفعلفكينيمموفلتلاحئازويميموةجوزو

ةيحواةعيبرةمأرعشيفلحوينايخوااملسوايسواچسجوا

ميسلالوفلاوزالوفهيباهريغوهيغدرانبهجويئووارجات

يقابلاوأرجفنعازاهغیجمكحابولامعفتعوالميعلايفو

ةبعلاوااهسمقتعملاناكناوهمويةميقلاعبوزاهيغلهبناکهک

ناوسلجملاخویتمنعتلضبواهلاغيفاهضعبوااهبرسيأناو

ضعبلاناكزاالفنعلاأبنبازاوترابالهرايتخإبهقتعلصح

يسوملایلعجالاوارسبازااهصصحیلعجالاولوالاىلعهقفو

لماكموفوموييفنيمىلعهقفيعونمأنيمفلتهلو

ليجأتوهنمغيبهلضفوفنعلانمهکیشعانتمامعبهلاه

یسعلهعيببمكحاذاواهمحأهرايتخامعبلفتنيالوهببدنوينانلا

هلبفهماكحاوةبعلارضحوسعلانيبناكزارسامثهلفكىضم

تفاك
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ةميةميفلايلخاوريغلالاموبفالومبعلا،اعستساملياورفلا

فتعيلهيلعمومتلجألهنضحفتعانموخيشلاىضربرسعملا

یتوناوهلاحىلعلوألابيصنبيناثلابينأالاهنعهغیچ

هلبهبيعقيعملاىعازاويميوأهلكقيدهيواغتهتصح

لاموموفازجهربعرثعزاجاوامټسلانمأزاوهجالعتسا

ولويناثلافتعيململولواقتعازاوفتغملاعيبلجتحازاوميسلا

لسرمجونالاريارتكألناومهبواانينجقتعانإبتام

ینثتسيالوفژونيوفتعلاوبسزاتعیبوهتغالباهيلع

هلاهریغصهلوىلعفتعينميلوهارتشازجتملويتعواعيب

نمالامةبععجوناوهريسىلعفنعیزمهلنذؤيمليبعالو

هلامیناتسازاهيلعءيشالجطسجنلينيتشآلافناجهبهیتشپ

هلءالولاويبعلاىلعهبعوجرالوهيبعيبوعيغتعتلکهقرغدقاو

فنعازاوقرالاوهلامینتسازاهعئابلهؤالووميبجنتنافناو

واتلثلامهلمحتوعامتسولومهفتعبىصواواهضرمواهیبع

ناالاةهسفلاكعيفارتحانمهاقسيمعبوأمهنلتفنعبيصوا

ميسعبتاومصنالناومهباصنأواكتلشلوغيواعبتيببتري

نيومهفتواهقربهاشعمشزاقروهلامينتسبعزانيعب

الزيملاهناناغفاواهاشءاوتابمهزاامابنوتساويقلحو

هحامهشلاوءالولاجلخبزوجتالوقلحوهراوواهالومهتاناعمب

ىلعمهشنإوهيلموفوجبملاعبعفنعاهابأزارفاواةقرولا

نكألاوهکیشرسیاناژهاشلابصنمهبيصنفنعبهکبش

،هسكهيبنىلع
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باب

الهنومقنعلاتلثلاهئازيچةجوززاومیشریلحمقيلعتيبوتلا

هبعزايبوممعبوااذهيمسواضرمنميزإكةصوىلع

نمژواربممتناواهترمبمويبينومجعبژواهنلعيملو

هلوكامعمروالوانتوهلرجوأوهسهيناصنریبعتعجنويتمرب

هيلعبألاحتفوقنعناهبملوةأتراصودعبهتمأنمربمم

هجارخإيفهتباتكوهتهروضرملزاهلامهنمټسللوفيضلايچ

ناجینجزاوبتاكملاكهلءالولاوفتعيعزاهعيبعقوةيحريغلا

ناعجروايناثهيلعينجمهطاحوايضاغتهتماخملسادلاوهاجب

تخوهتحهضعبوايغابلابعبثاوهرسنومبفتعناویتو

هضعبالهللانمعزاوهلاهموفوهبواقراممالساہچراولا

ییومرضاحىلعرجؤمنيوهريسمناكناوهريبهلامرفأوفتع

بئاغلارضحنإفعيبالوهطبفيفوتساهتبيغتبيفناوعفنلابعيب

يبوملبفژتناوناكثيحهنمفتعهعيبمعبمجعملارسباوا

ةميخلابعبثاجيزابرقتاماهاوىفويملايلمهنيسلاناكناةنسب

يفويلمریغزاكناوعبتيملوفلتلانيبالاولاملاسارنمقتعو

لتفبيبونلارقبوهيهنممخاميفواهتسلايقعيمتهنشجارح

هلوتللاةزواجمبهضعبوةكرتللوهلنيدلايفاعتسابواامعةرتس

معبتناوةئنيحمجواهبفنعییتحهنيستامزاوقلامكح

معبرافزاوعوجرالواضيافلخلانمقتعنالبنوموينوم

،لاملاسارنمرجألانعمشبنالبنوم



تباب

اهيلعةبعلاربحلواحآزجهحوعبنلمأةبتاكعبهت

يمجنلاطارتشااهرهاظوااذكبهوحنوتبتاکبربجلااهنموحألاو

یصويملولوهزينجوزالبعبعویباکریغبزاجوهفالخو

فروپبهذتوارخؤموهيلعامبوهلنمةبتاكلعجروهکوا

لامنبزاويغصوةمأةبتاكموةحلصملابهروجهملامنيبوةبناكمو

يتسهلقالولواللءالولابيقوزاجيجنالءزجواةباتكغيبوبسكو

الوةاباحمالبهتبتاكموةلالكريغقروزااهضبقبنيمزارفإو

قويءاوزلاىلعمهنوفىلععزوتبحلامةعاجةبتاكموهنلتهب

عجربوغيصلايلملانمةخؤیجافلغم،المحازمززاوعوعفعلا

توهءيشمهنعطفسيالواجوزنكيملوعجاملاىلعفزعيمزا

اوہمنةزإباورفوغيچايضرزامهنمقوفنعمنيسلاومحاو

نیلاموااهمحاالمحاويازكيشةبتاكمواهيبرايخلاوهقع

مجعلعجرويخآلاعيجفتباهمحااضروعميجنيجفعبيتموا

عهافملارټزعناجهشعىلعزيشعزمهنإبهعقافناكهنضح

ىلعهلعوجرالواقرهنضحمالسإوهقيشهبلضيامةرزیب

هوهکرتناصفنالبهلامآلاخخاتامزاوتخاىقبفزاونعآلا

تلعجنإكفنعلامصفزا8هلامعضواهوحاتعوهلشالب

بتاكلونجعنإهلكقروصنلاعضودعبمغهبتاكبطفصنب

ملاعمالعتساوةبتاكموةضرافموةكراشموءارتشاوعيبنإلب

زاهفإوهجنهیملعهزبسوقنلابتنجزااهؤامجوااهمسإوهتمأ

زافإوومنوةفحصوةبهوابيفناوىتعالهتعجشهافساوهتبقرو



هنرصقيملواغبتازاهسجنزيجتهلونخإبةعبرجسوقخةبانج

دودحملاينعباغواءيشزعزعزاكلامهلرهفونوقبلام

هبالخةرشناوةعاطفلاكهوجزلهقلقومكاحملاعمجوهلام

لامزعنإوتلمزانتساوهلجألبفزاوهيسباغزاىبفو

نمهثرووةلاحىجؤتوهيغواةرشبهعملخدهیغواملولالا

يعسلاىلعهلويوفو!ءاجوطرتيملناوهيلعقتعينمطفبهعم

ابيعمضوعلاهجوناوهلوهأكنمأنإهلولتهقوعمجرتواوعم

هلنكيملناةهبشبناونهعهكاجوصومقحساواهلنهب

هزمهعمعيبومساناكتعيبومسرباكةباتكتضمولام

اموااهلجءانثتساوةبتاكملاىفوهارتشاوموصلابتكوهفع

نأةمجحيلفوةباتكلامعبهتمأنمبتاكمللملوياموااهلملوي

فلاکقهریلعزاوهتبانجينيرأواءيشزعزعزإوغلیو

نركتلحناوةمركملاشفنهيلعوممالب،يهوزابأو

ةحواوضريمل:ايوفأوااهعمءابعلالاعلولاةمومأوءانبلاو

وااتفلهوعبسللةيفلابلتقناوةمومألاتراتخاناامتح

نمنإفنعوخهيسىلعفتعيزمیهتشاناونالیواتابناکم

هناعأناوسنجلاولجألاورمقلاالءادألاوةباتكلايفمسلالوفلاو

مسلاىلعةلضعلاباوعجرهيلعةفيصلااودصفبعزاجةعاج

نادنملاةباتكبهتبتاکمیصوازاوالبالاومعنإهضبفاه

الاوتزاجهتهيفلتلازجحزابمجنبهلىصواناوفلتلاالح

بتاكملجکیصواناوفلتلانمفنعواةزاجإلافراولاىلع

ةهفواهتباتكةهفثلثلازجناتزاجةفنعبواهیلعاهوا

ملجيلعووااقلاةيلعنأىلعژتئاوبتاكمهناىلعةبقرلا

فنعلا
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واعجوتناىلعرخوولاوماهتالاهةبعلاريخوناماوفنعلا

،هوحنواتبضعازاوايتؤت

باب

هاجنوةضيحيأربتسانإكهكنازایهالوىفوبيسارفازا

فوججةفلعءاغلإتبتزاهنكألولوهبقحومشاةتسلتدلوو

اههلوولامسارنمتفنعهنايأراهفياهناعاكنيتأرمابولو

واقبسيلوبالالماحهتجوزءارتشاكقبسنيبهربالوهيغزم

وارعهعجويالوةيلوواهبناكةمأالاةهبشءیشوزميلو

ىلعقتعواهتزاجإاهاضربزاجونهنازانيوخوارببوشو

ةيانجشرأوهيغنماهدلوياهريتكواهيجةمدخريلفهلولام

ضرميملاماهلامعاتناواهبعاتمتسالاوهتراولبنامناواهيلع

ةرواهعئابنمتعیبزااهتبیصمواهاضربناواجونتهنهو

ولافزاونرألاومكحلامويةيفلاقفأبشنجزاتيمواصقنع

ميمرفاناوملوهثروزافضاهلةلوالويتمنملوهضرم

ءوضوزاولامیيارالوثلثنمفنعيملهنخپفنعواهديإب

ةيفلابهعابتاچرخرسعاابيخآلابيصنمغتلهمخیش

نإوهلولاةهيفيصنبوفبامهعبتوطلخلاهعيبواءالولاموي:

لسهباهتکرشانإامبعواامناكولوةباغلابمهبامائفو

تمرحوالواتامزاهافرووهجوتملنإكاهمحأغلبامایلاوو:

الوبحلاراهدزمناهتوکتیفووملسبیتحمتومأةنرمىلع

،نأزاتفنعواهتباتكزوجت

دبهنعريغينعواهسجننمعيببناوفيعمءالولارصم



افيفرواهسمفتعارباكالافنعىتحهفنعبهرټسلعبجوازيإ

ملساناوهتقوةبئاسكمهلءالولانيهسملازعوهلامعهتنيزاكزا

ناةفنعملاهالواكوتعملاملوهجومسلامالسإب،الولاءاعةبعلا

فنعأناواهفتعموخفثعواهرزمبسنمهلنكيمل

لوفلاويألاوةجلافنعنمهتعمل،الولاعجرفلتساوأبألا

ناواهفنعزمةتسلانوعلعضتنأالااهفتغتالبألازتعم

نباواهالومهنأناعمسيالازبملاعلانانفاواءالولابةحاومهش

صاعموقوءانیتسالامعبلاملاغخأيوىلعهتلالتبثيملهټ

هفرتالوهفتعميعممثهالصلاكهتبصعمثقيعملامثبسنلا

بایتشاناوينعواالوب،الوهجوافنعبهشابتحلزاتنأ

بالهقروبألامعببعلاتاهبايبعبألاىهتشامناهابأتنبو

اهتأعبراوفيعملاىصناهفنعلصنلاتنبللجروابالتامناو

محلابصنلاتنبللبألامثبألانامناوهيبايصنةفنعم

و،مهلاوءالولابغباو

باب

واضفانتيملزانهواريغصوامیجسناويلامزيمرتءاصيإجح

نهكهكلمتةيزملسغريفكبالاارجاكوناليواتهبهبىصوا

نيغملالوبقوةهجموراشإواةجلبهمعلعؤورمتسانانوكيس

ملوةعبتلصحةلغبموفوتوملابهلحلملابتوملامعبطرش

اهلو،كولاةيراجتريخوهفنعبءاياكلوبفچندورجاح

مجسخوةبعلاهبجيرأيباتبوامحتلاناهفراوهبعتولافتنالا

خلوهنراوواهنيوهبهنوهلعتيلوهتحصمویضو

لئافو



ءاصيإوةتربتلطبوزالیوانبالاوببسلابيصوملالعزتافو

ةيضعبزيجأناوةيمنتلامويتلثلاهئازبهيغكضراولوةيصعم

ناواهيجعوجبوسكعلاىلختنيحاسملباوبجمزانافولو

لوغنوعرزوصحوجاليإوةباتكويفنعوعيببوالوفبمره

نمءاصيإوةقشليصنوهاشونوشحوةطبغوصو

هجرخاواهجہہوباتكبناواهيبشمزانافايهتناربسوا

نمحینمرافواهتسبزالاصفلهاولواهدعبهترتسامث

ومعلهبمقمیدءيشبهئاصبإكاكرتشاوةصرعلاىنبواتوملا

هلامثلثبىصواناالوئطووهميلعتوفيفرجولوزهربالو

يالخبهارتشاوهعابجبونبوااهريغىلختساوهبايثكهعابج

هلوصوللقيوسلاهلوبونلاغبصوراعلاصصجزاالوهلنم

يخامعبةصوبىصواناونالوفةصرعلاضفنوهنایب

اهرثكأوالاوةضموبهذوجئابسوعارجونيعونگناتصولاج

الاوهيفإبخخاوهلچزاونعهنلنبةبعلىصواناومتفتناو

ماحرالاوبراقالچوهسكعزيكسملاويغبلالحموهلامےکموف

يالخبهيغكضراولاوبألجرافاهلنكيملزاهمألهبراقاريمألاو

ىلعهنباوخألامهفيجنايبلالاععبألاجاتحملارفواووههبراقأ

ملوهوهسعمهبعكهناريجوةجولاوهتختالوةجلا

ونولجسألاوهينتسيملناةيراجلارهاونالوفركبويغص

كزيلسملاهريبعوةيصولامويحسملاوهلولايلاويلاوملا

هعتمیلبولیبسلانبايجاكلاالومهينبوامتويلاوملا

بضويسفلالبفهتراون،يشالومهعممینکمهتجاوةازغك

یصوملاونالوفةصحلاىلعمسفيلهوثلتلابینگاجںومجم



سکع2۲۳۴س

لبدمبحانمعيببوترومننوتسامثهتهففلتلهازيفنعللهئارشب

صوللجةرايملوتلغبالخیباوزالجءارتشاوةيابالاصفنلامعب

امهنليفنعواهعیبچراولاريخالوهلصفنفنعلهعيببوهل

واضاحلاتلتنمجرختالعبعفنعبوهلچنالجلهبءاضفلاوا

اسنهنمهتمثضاخلافلنفتعلالاوةيسيهشالناكنايف

-لاچهنوکبرخغزيبتلالاةزعبخيملضرمثراولاةزاجإملو

دیابلهجهناهلنملمجتنمىلحتناالاهناطلسواهنيمواهتفهن

نابهكعونراوييغريصيراولاوبسكبولوهخبالةيلاهنوا

تساعوهتواړامغلییتشمزمثهجهتجاوملعيملولوهلامربتعملا

پهبځروهللاقفوااریسبعوهتچیمزابناهارجفب

هبهضعبوأهرييمرمغبفتعناوبتاكممجنرخآبالاويبع

=اتلثلاغلبملهيغيشافتعيملوهئارتشامعبنامناورباغلاقر

ابهنوهبهاقسامالاقبيملناوءزجلابةراشهلامنممجعواةاشبو

ےلاوةاشهلجهغهلزكيملناوتوهبينغتلنالنلنلاهلچزا

هريبعنمدبعفنعتلصبهلمنغالوينغزمرافزاوهلسو

عضيمامصمثهتربجممتیبساهبنلنلاقيضلعقواوتامو

ینلاملاسأرزهبيصويواهلولحمينتعبناالااهبىصواةاكزمث

نبعفاورتفوراصفنعمنتهفجلامثمويعزاوةيشاملاوناك

وہلتبملامثرونلامثةيمنتللمثناضمریھبمثهنيميةراجكمنامنیب

رهوارعشکتوایهتشيوأهنعانټعمهفنعبىصوملامثمهملاىتومو

منتهعبرجألافنعلاولامعفنعملاوهتباتكبىصوملامثهلتعبنا

ناقاتیبةروصلالانزتعيملقتعمثينتالاىلعةنسلا

هيلعقتعبنمهارتشايللوهئزجوهبغنيعمونيعيملفنعك
هنلب



هيغىلعبالامفوفنعوهنباءارشبىصواناالثريوهنلب

مشبهنومدعبهربعفنعبوااهيبسيلاوانيعمعبنمیصواناو

بيصنبوعيجلانلنعلختوازيجتزازبثراولاريخهتيفتلثلاهحتالو

واايئازجهبهوغلاواهعمانراوهولعجايفعيبلابجهلنمواهنبا

مهسبجمهسوا،ومهسوؤرهجعزمبجهتفرومحابيصنب

عبععبانمویتهبلثمواهلنمهجعضنوکچوهتضييبرم

لتفزابرجأتسملاكمنمزباهجحناوهلیصوملانعتقروو

راولاواهريخلاهيمعيزاالينجزإكةميقلاواافلاثراولب

یمعلاوهيجتلخدومولعملايرهزاكناربجمويهوتست

اهيبالنالوفةمالسلاترهظمثاهصقلترهشمبعواةنيجسچو

واهظحاهجفعزاتبقناوثراولهبىصواواهضرموهبرفا

مقشتلاعيجفتاهيببجوذقنتملاهوخجنالغبوامهشيملواهارف

جهنازاوهدنعتناكولوةقنثوحتفالوهویفيملناوةداهشلامهلو

نيكاسملبيبامواهيباياجتكتمعتناممتنالجلجفبامواهيبا

ةوفصبينلثبهتيصواواهوفصبزدبجنعاهتبتكواهنيبنم

يوکهبخماخكىلعومعبهفجيحووينبالفيهنافصي

عيبىلعىصومجوززاوىتجوزجوتتزایناوازالبعجفيىتح

وأبأهيلعروجاملاىلعموياهتاوحهنويعيفوهتكرت

زاوياكنعملسمیلکماهنعثرووبوالوفزاةأكهصو

یصومعيبباكالاءارازاوهرسنابیتواهبعوةأرماوىها

نسحماجبعيصولاعيبيالوهلزعيفسجلاوهلوغاصألليهتشا

متاحالببئاغىلعمسفيالوريبكلاةضعالةكرتلاالومهبمايغلا

الومكاحاجاجلتخاواايحأتلمناجنواعتلاىلعلمتنیننالو

15ےس
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نيدلاءاضتفاولتوانضالولاملانيسفامهلالوءاصيإاهمحألا

ةريعوهسرعوهنتخچوبویعلابلبهلاىلعةفجنلاويقنلهتبحأتو

مكاحناكزامكعجروهتاكزوهنرگبجارخإوتلفهلةفعنعجوو

نمهارتشاالوهبوهليعيالةعاضبوااضارفهلامعجووهينح

ضحلاامهبقوستوامهنملفزیراکدارفنلاببقعتوةكرتلا

یبأنإواهمعبليقولويصوملاةايحيفهسجنعهلونجسلاو

يإلةفجنلارجفچهلوغلاومعبهلروبفالبتوملامعبلوبقلا

،هغولبدعبهلامعبجوتوملاخيرأت

باب

نوؤممثينجعبعوزومرماکزیعبقلعتقحتيملاةكرتنمجرخت

يفابلامتنيفابلاتلزمهاياصومثهنویویضفتمثبویعملابهبعج

ثاوتنبزکتجزازباتنبوتنبوجوملارصنلايوزمهنراون

هجاواهيواسيخألكبقعوةفيفشنكتملنابألواةفيفش

ناويجشلاىلوألاعمةينانللوناتللانيعتلونايلوألانيبخألاو

افلكماهتجرديفنبالاالااهفوجناتنبواهفوجنبااهتجوزتك

هلاالطلخكرتكأمةفيفشلاعمرتكأببألتخأوعيجلجساوا

هلوااهلزمغلاوتكأبةجوزوعمجبجوملاعبلاوخألابصعيامنا

یتكأباهيعلووهاتللاوهعتزایصخلايفنيتللاوفجالعبب

يفابلاتلاهنوافلكمزاتخاوزاوخاولبسزاوهلوسمشللاهبجو

هفسوافلغمةألاجدوزمةحاولامهسلاوزيوباوةجوزواجوز

زاوهلوعممألاوأبألاوةجويأوتلجسناوتنبوهنباونباب

هتهجنمةرجلابألاواقلطممألااهتطغاوينكأبةرجاولجس

یبرقلاو



م۲۲۷ید

محاوانكرتشاالاوبألاةهجنميجعبلامألاةهجنمیبهللاو

وأءافشألاناوخالاوةوخالاعمهلويننأبيندملاريغمجلاموي

ةغيغشلاكعجرمثةيغبقيفشلاملاعوهساغملاوأفلتلانمريخلامألا

يفابلاتلنوامكلااهعميبيجعمهلوةجزکیحولاهلام

هجوجوزءارغلاوةيرجكالايالهعمتحالخبيالوةهساغملاوا

اهتزاكناواههسافبمنهلواهلمميجبألواةفيفشخأوهأو

دعبيفابلاوالاملاقروبصاعتوكفسنألةوخأهعموبألخأ

ةوحألاوهجلامثبألامثهتخأكبقعوهنبامتبالوهومهملا

ةيراجلانالهماعجنعليغشتلاكوهوبأللهتقيفشلامنعفتاک

واةدحوقيفشوةألامعاصبزاوخاوهجواهوجوزةكرتشملاو

ةفيفشلااضباهلفساويتنأترتخلامالاةوخالنوكراشيجهيغعم

مجنقیفشلامعلامثاهونبمنرتخأبزباتنبواتنبلبصاعلاكيتلا

يواسنلاعممهفوقیفشریغزاومهفأكاجبيفألاةمجلاهنعجتنبألا

عميالوهيبالولاملاتيبمثهقفناکقيعملامثافلخمقيفشلا

ناوتنبعممامتفبألاةبوصعوضرعبضريوماحرألايوخا

یپفجتاناویوفألابنيضربوکثرووةألخأمعنباكتلجس

هنيولمالةيرحلليجوملارحلاينانكلالامونحاينبوامأكنيلسملا

یشعانناوةتسوةنالفوةينامثوةعبراونانفالوصألاوهتروکزم

ةينامثنمرثلاوةعبرازمغباوزیننازمصنلابنورشعوةعبراو

نميسيسلاوالتلاوغباوةتسنممحشلاوةنالفنمهللاو

مهبالاموزيشعوةعبرازمثلثلاواهساومهلاورشعينثا

تهازناويتنالاىلعركخلليقطواهتبصعجعاهصأبهيج

اذنالويشعوةعستوةيبناجوةعبسلةتسلالئاعلاجتليعأتويبلا
15 .



مرم۲۲۸د

نوشعلاوةعبرألاویشعةعبسویشعةسخویشعةنالنترشع

ضراوروفناتنباوناوباوةجوزةيبنملايهوزيشعوةعبسلا

ىلاهماهسهیلعرسكناينصلكةرواعستاهتنراصهنعهللا

زيلخادتملارثكاوزيلنملامحامحاجنيننازيبلبافودرتالوهفقو

انيابتزاهلكهجالواغجاوتنارخآلافجوچاهمحأبضلصاحو

اضيالوعلاوبضوطلغكمفثلاثلاولصاحلانيبمت

هماهسیجاوينااماينصكنالةروصةشعاننانيبنصلاچو

واكحاجنبزاامالكمثيخآلانيابيواهبحانجاويوااهتيابيوا

الوارحألاايجحاينبينالخادتلابكناتيواانيابتيواافجاوتي

ينميلاةمعللةيجهلاةبسنبةفجاوهلاجةويابتيبمحاوفبزاجالو

امىلعةكرتلامسفنواةلسلازمهظحةبسنبةكينلانمرثكتو

ةكرتلاوةنالفجوزلاةينامثنميخأويبأوجومتةلسملاهنمتفخ

خخازاوابصنوةعبسهخايبموغبةيناملانمةنالعلاونوشع

ةلسلالعجاجهتهفةبيعمدراومهسبهزخأباضرعيحا

ةسخجازنإبةبسنلاحلتنمهماهسلعجامثذخألاريغماهس

ةهسفلالبقعبتامناوهسفامننيشعلاىلعاهيزبخخأيل

یسیلمهعمجونكثعبوايمحاتامزینبتلتکنوفابلاهنروو

يناثلابيصننسفناناجةيمانلامتنىلوألا*الاومجعلاكبيابا

نيبفقوهواتابصاعواتخأجرتوتامتنبونباكهتقروىلع

نینباکیلوالوةيناغلاقجوبطوهتلئسمهنمتتاموهبيصن

ءيشهلزهجنباينبةنالفواتنبوةجوزجرتوايحانامزيتنباو.

فجويفةيناثلانمءيشهلزموةيناثلاةجوچهلبطینوألانم

هنمتتاهيبهلئسمهنمتجامبضاغجاوتيمزاويناثلاماهس

یلوالا



1 ۲۲۹د

تراوبهفجةقرولاحارفازاوتنبوزبازعاهمحانوہکیلوال

امنيبامرقنامثرارفالمثراكنالةضيبليعترارفإلاهصفنامهلب

تفابصاعونيتفيفشکينانلاولوألاقباونوزيابتولخادتزم

باتفازاونبابفازباوزيتنباكنلانلاوفيفشبوأةفيفشبةحاو

ةسخزميهوةعبرازمهزارفاوةنالفنمزاكنالابزبابنبوتنبب

ةينامثيهوةشعبالاةريةنالفومثةسچچةعبرأبضتب

نمراكنالابابحتجلواهناهيوخاةحأولماحةجوزترفازاو

یصواناوةينامثوبضنةنالفزمزبالةضيجورافراكةينامث

هسفنانامثهيصولاجهنمةخأرشعمحازمءزجواعبعئاشب

يفابلانيبفقوالوخاوبتلبىصواونينباكةضيرملاىلعيرابلا

اهلماكبالاوهالواةعبراكهيصولاجهنمچقجولابطوةلسبلاو

لصايمنةعبسچةتستبضعبشویسجسبیصواناوةنانك

قيفرالوناغيغتاهامونوةنعالموعالمثريالواهفجوواةلسلا

امهنافالوبتاكهلاالثرويالوهفرإغيجهعبقتعملاهتسلو

عملسكزيچچبلاخمالوةيولازمیقمكةهبشبیناناواناودع

رابكلانيبمكحوهلماهاوسوةيناصنعميجوميكوميغواةقرم

اونوكيمزاجلخكجمهضعبملسيزاههعببابهلزاملسلامكح

نهليسفنلاقفووهتومألمجزمالومهكعببالوزييباتك

يفووانيموايحرمفهورومتامناوهنومبمكتلجوفميلاامو

تحأويبأوجوزناوکںومجملابريبعتلاةتمتضمزابجوكشملا

بضتوةيناهروعتوجلوکهنوموهتسرمهتايحىلعجوفجمبأو

يفووةعبرأةالوةعستجوزللزيشعوةعبرابلماكلاهبفصولا

ىضمواهنومواةينامثبأللوهنانجویللججهتارهظزابيفابلا



یکپیصنصنرکشلایننفونانفامطلوةعستتخطلجيعتلا

مكلاواقجولابصتمثنايبوفنلاىلعةلئسألاصتیتناو

ةعبراوبصنلانينثالانمبيصنكنمةحاقویثنخاميلاحو

ثينأتلاوزيننازمريكغنلاجیتنحویکبيصنبعمجااهبعبا

پهکیتفخايتلاحيفمثاهيبنينتالابضتبهنكننم

هيغجلذكوةسخاهفصنبةعبراةنونألاوةتسةروكلا

ةعبرأليمتنتلاوحاةعبرأببصاعونييثننتو

نإناغنابصاعللوشعةحاکنيشعو

تنبنواقبساوارتكازاكوادحاوزملاب

یحلصحوايمتواةيحل

لاكشإالبنموا

هلعأهللاو
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باوبالاتسرهج

. . . . . .

باوبالاءامسا

لبابمچاخيشللىتوملاةجہت

.....................ةجابيدلا

..........................ةراهطلا

...........................هالصلا

...............هركلا

.......................مايصلا

............فاكتعالا

................ما

هفيفعلاواياجلاوميصلاونابغلا

................نوخنلاونامألا

.. ........ .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۲

. . . . . . . . . ۰۰۰۰۰۰۰

۷۹ . . . . . . .............................ةقباسملا

..خلامعلصیبنلاقح

..............حاكنلا

..............................................علخلا

..............،ةبكلا

.............راصفلا

۱۰۷ . .. . . . ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



.

۱۱ا....... س

ه

.تس
ب
ه

و:

ةبيعمباوبالاءامسا

........ناعللا

...................ةربتسالاوةزعلا

......................................عاضرلا

.........تافجنلا

................ةناضلا

.................................عويبلا

................مفلاوملسلا

..............نوهجلا

۱۱۹ . . . . . . .

ي
ه
ن
ي

۱۴ • . . . . . . . . .

۱۴۳

............سيلجتلا

۱۴و...........................نا
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.................حصلا

و
ي
ن
ه

۱۰۱ . . . . .

.ةلاوحلا

۱۵۸ . .

... .......... .. .......... ....... . . . . .'

......................................نامضلا

۱۰۰................................ةعرازملاوةكرشلا

.................ةلاكولا

.......................رايفألا

...............ناعتسالا

...............ةعيدولا

.........................ةيراعلا

..............فافتسالاوبصغلا

........ةعجشلا

۱۹۲ . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .۱۹۳

۱۹۶۵ . . . . .

. . . . . .14

. . . . . . . . . . . .
۱۱و

ةهفلا



ةفيحص

. . . . . . . . . . . . .۱۷۳

۱۷۵ . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .۱۷۷ . . . . . ... . . .

. . . . . . . . . . . . . .
۱۸۲

۱۸۳ . . . .

. .. .. ... .
TAN

. . . . . . . . ....IN

باوبالاءامسا

.................ةهفلا

..........................ضافلا

............ةفاسملا

.................ةراجإلا

...............لعجا

..............ناوملاءايحا

.............سبحلا

........ةبهلا

..................ةطغللا

.....................ةيضفالا

................................تاباهشلا

................ءامدلاوحارجلا

................يغبلا

.........................لا

......................يفزلا

.............................................يخفلا

...................................ةفرشلا

...............ةبارحلا

..............ريمعتلاوبعشلا

...................فنعلا

................ريبعتلا

ال...................................

. . . . . . . .۲۰۸ . . .

۲۱۱ . . . . . .

۲۱۲ . .

۲۱۴ .. . . . . .

. . . . . . . .۲۱۴ . . . . . .

۳۱۸ . . . . . . . . . . . . . . .



-۲۳۴حسم

باوبالاءامسا

۲۴ا................

......................ةباتكلا

.....................الولاوهلولانأ

................اياصولا

..............ضئارجلا

۲۲۲ . . . . . . . . . .
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AVERTISSEMENT.

le premier texte de jurisprudence malékite qui soit imprimé ; les

traités de jurisprudence publiés à Constantinople et dans l'Inde

se rapportent aux autres rites de l'islamisme.

La présente édition a été faite sous la direction de M . Reinaud ,

membre de l'Institut, par M . Gustave Richebé, élève del'École

spéciale des langues orientales.Malgré l'autorité dontle Précis de

Khalil est en possession auprès des indigènes , les copies qui cir

culent en Afrique, tout en s'accordant pour le fond , diffèrent

quelquefois pour les expressions. Cette édition a été faite avec le

secours de trois exemplaires , dont le premier appartient à la Bi

bliothèque impériale , où il porte le n° 539 (ancien fonds). Cet

exemplaire a été copié àGrenade, l'an 877 de l'hégire ( 1473 de

J . C .) , à une époque où cette ville était encore au pouvoir des

Maures. Le deuxièmemanuscrit est la propriété de M . Reinaud .

et le troisième celle de M .Grangeret de Lagrange, un des conser

vateurs de la bibliothèque de l'Arsenal. Dans le choix des leçons,

M . Richebé a adopté les formes qui s'accordaient le mieux avec

les règles de la grammaire; il s'est,du reste , attaché à la rédaction

qui se prêtait le mieux à la clarté du sens.

A l'égard de la notice consacrée à l'auteur, notice placée au

commencement du Précis, elle est tirée d 'un recueil de biogra

phies des docteurs les plus célèbres du rite malékite , composé par

un savant de race berbère , originaire des environs de la ville de

Tomboktou et appelé Ahmed Baba. Ce savant florissait au Maroc

dans les premières années du xie siècle de l'hégire (xyliº siècle de

l'ère chrétienne). La notice dont on lui est redevable a été commu

niquée à M . Reinaud par M .Auguste Cherbonneau , professeurde

langue arabe à Constantine.Certains passages de cette notice sont

susceptibles d 'être éclaircis à l'aide d'un opuscule que M . Cher

bonneau vient de publier à Constantine , sous le titre d'Essai sur

la littérature arabe au Soudan.
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AVERTISSEMENT.

Ce Précis arabe de jurisprudence s'adresse aux musulmans qui

professent le rite malékite , rite qui est suivi en Algérie , à Tunis ,

à Tripoli, au Marok , au Sénégal et dansl'Afrique presque entière.

Il a été rédigé par un docteur égyptien du nom de Khalil, qui

florissait dans le viir siècle de l'hégire (xivº siècle de l'ère chré

tienne).

Le livre a été rendu par l'auteur aussi concis qu'il lui a été

possible , et souventcelui-ci a omis une partie des mots. Les tha

lebs, en Afrique, l'apprennentpar cæur, se réservantd 'en entendre .

le développementde la bouche du maître; quant aux maîtres , ils

ont à leur disposition des commentaires , dont quelques-uns sont

considérables et qui jouissent de plus ou moins de célébrité.

Comme le Précis de Khalil est celui qui a le plus d'autorité

auprès des indigènes , le Gouvernement français en fit faire , il y

a quelques années , une traduction française par M . le docteur

Perron . Cette traduction renferme la substance des commentaires

quele traducteur avait à sa disposition , et formesix volumes grand

in - 8°. Leministèrede la guerre,voulant satisfaire aux besoins des

indigènes en particulier, a engagé la Société asiatique à donner

une édition pure et simple du texte.

C 'est en vue des musulmans d'Afrique qu 'on a fait usage ici

des caractèresmaghrébis nouvellement gravés pour l'Imprimerie

impériale. Du reste , cette publication ne sera pas inutile aux sa

vants d'Europe quicultivent l'étude de l'arabe; c'est probablement
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