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 تدوح دجا هماخ را
 ہہ

 یابو لّوا ءزج

 سالا یحاص یسهناخشک تعانق : یرشابو بحأص

 ردظوفحمم قوقح فاك

 ردډاوثس ییابو عب اط بولواهتخاس رلهخسن نابلوا یواحیم رپم ككنسهناخبتک تعانق

 رز ۳
 ۳ 41 هم 23

 یس ہم لعد تعائ س ترام رو 92

۱۳۳۱ 





 مالاسلاهیلع مدا ٌهصق

 ندقاریوط ی ( مدآ) و یدتیا راو ندقوب یلاع «یراترضح یلاعتهللا
 ۳ زکیدا هدحیس او و یدریو حور هنیدسج تاشو رکن

 . یدروس ۳ ود

 ندندسحو رک «سلبا طقف .یدلیا هدحس همدآ ترضح «رلکلم به

 یدلوا نوعلمو دورطم ندقح روضح نوجا كنو . یدعا هدحس یثاب

 .یدلوا نمشد دا یدوا نددسوب .یدلسد ( مجر ناطشر هنری

 همدآ ترضحو یدنارای یب ( اوح ) یرلترضح یامت قح ءرکص ندنآ
 . یدتا شآ

 نکل . زگجما . زکیی ه و یدیوق هتنج «قح بانج یخد یتسکیا
 . یدید « زگسمشالقاپ هجاغا وش

 راپا و ىدا هننای اوحو مدآ و یدرک هتنج هلسرقت رب هسیا ناطمش

 هزکسرولسیدتا فر ندا اا یر «زکیر» .یدرو هسوسو

 ` «دننچ ًادیوم « زالوا مواوا نوا مس یترا رک هنيا ز ندا زل ۷۲
 تودادل | و هلی هطع سا و 8 نی ادا كرهد « زکسرولق

 . یدودپ ندنشمویم تین | وا ی



 ج اسا صصق دع ٤

 یدراقح ندتنج ینسهلج « یرلترضح یلاعت یراب هنیرزوا كنوب
 6*2 دسود فلاح 6 و هنف رط دنه « مدآ . یدردنا هسزوب رو

 <« قح بانج تیا . یدراولب هقح بانجو یدالغ | قوح < مدآ

 .یدردنوک یو رد « تک هنفرط هکم » و . یدرویب لوق یتسهیوت كن ۲
 . یدشولو هلا مالسلااهبلع اوح بودی هیاروا ید" مالسلاهبلع مدآ
 2 ۱ مو هو یدهروا ندرلنآ < ساب راس هرکص ندنآ
 ۰ یدهرون راناسنا

 قمریدزآ ییدافحاو دالوا كمدآ و یدلافوح ی رذ ید كناطش
 . یدلوا لوغشم هللا

 همالسلاهماع ( تبش ) یلغوا كلمت هرکص ندننافو كمدآ ترضح

 ندشاط ادا یک . یدلوا لزا فح یللا ک | ندقح بناحو یدلک

 . ردوا ندیا اس

 مالسلا هلع سیردا هصق

 اک | و یدلک هماللسلاهللع ( سیردا ) كلربمغس هرکص ندتش ترضح

 . یدلوا لزا فح زونوا ید

 یرللغوا مدآ د وا ندن | .ددوا نکید هسلاو نازای یزاب هل لق ادتبا

 ید سیره ناوبح

 ا .یتشملحا یرارسا كركوك همالسلاهلع ییردا
 . یدردلاو کوک نکیا یرد ۳

 یضوط « یرللغوا دا عکس ندک دلکح هکوک « سیردا ترصح

 (حو ) هرلنا « قح بانج . رابدلوا راباط هراتب و رایدل رب آ ندلو

 : یدردنوک یعالسلاهلع



 ٥ ج افلخ عراولو

 زکلا . یدلیا توعد هدسحو ینموق رالم حس « حول ترضح

 زآ كپ رکیدو یرلهجوز هليا ( ثفای ) و ( ماح ) و ( ماس ) یرالغوا
 ( مای ) كنسودنک یتح . یدمصا قالوق یرتا بودا نام رهسمیک
 . یدلک هناعا ید یلغوا رب هدنمان

 اذاو روج اک | « رانآ هکدتیا تحیصت هنموق « مالسلاهیلع حوت
 . یدراردبا ازساو ربقح و

 دلوقم یماعد . یدشا افد دی هرات | و یدک ساب هو و

 . یداک جو هودنک ندنفرط هللا ود « پاي ۳ و یدل وا

 . یدالشاب هتعاب یمک هدلح رب قازوا ندوصو هدربق « حون ترضح
 رکلود < لدیا ريمغس » و یدرلرونلک | ا کک نداروا « یعوق

 « زرونلکا هل رس هد ! یدمتشوخب » ید وا . یدراربد « دل وا

 . یدیا رد

 رانمّژم « حو ترضح . یدتیا روهظ یرلتمالع نافوط «یدتبب یمگ
 . یدلآ تفج ررب ندراناویح عونرهو یدنیب هبیمگ هلی

 .توعد هب یمگی خد یاب یغوا « حوت ترضح .یدیرو وص ندفرط یه

 ن و 9 دمو بل یخ « مرولبتروق « راقح هغاط نب » . یدلیا

 تحصل « حول ترضح ويد « ردقوب رر قجهنغیص هقشب نده ص كهللا

 . یدلوغوب مای « یدریک هغلاط رب هیهرآ نکردیا
 هل ءقح بانج هک هراجهل .یدلوا ردکم « حون ترضح . ایوب قلاباب

 ا ندنغیدلوا رشم ید مای . یدنشمروم هدارا يک راه كركر

 . یدلساق

 Se ىدا نم ناعاط ۶ وص . یدالباق قرطم نافوط

 . یدلوا فلت به راناوحو رلناسنا
 . یدژژول«ءننسدزا نلاطلاط كرس یک راغاط یسک اک

 كهللا هرکس". یدزاوس زدق یا یا یک تناول 9 8
 ۰ یدلبکح راوصو یا یسهقرآ كرلر وای هلی ما



 >> اسا صصت ح 5

 1 و

 .یدلو تمالاس ,SAS یدرونوا هن يرزوا كنغاط (یدوج ) کا

 . یدلوا ع هقشب رب « )ع

 ك ۰ یدهروا ندنلغوا يوا كح و ترضح € سان هو ندا

 . یدلیئد ( مدا یجنکیا ) همالسلاهللع حوت نوجا

 ( ماح ) یساباب كنقلخ نادوسو ( ماس ) یساباب كمورو سرفو برص
 ۰ رد ) ثفای ( یساباب تكکرت لئافو

 رایدتز | 2 هرکص و روک الب كوس رب هلیو « یرالغوا مدآ

 مک هتن . لایدیاط هراتب . رایدنونوا ینیراب دیحوت . رایدتباص یرللوو

 . ردقجهللوا نابب هدغاشآ یتالصف"

 مالسل هءاع دوه ةصق

 ۳۳ ار تو رضح۱ هدنراید نم ءرکص ندنافوط
 . یدتا روهظ یعوق ( داع ) هدرب نالبد

 ندلوبیرغوط نکل . رلیدپاب رلانب لزوک و رلیدتبا رومعم یییلاوحوا
 . رایدیاط هرلتبو رلیدیاص

 كي ندنراجمآ . یدردنوک یعالسلاهلع ( دوه ) هرانآ « قح بانج
 . یدلاق هدتلالضو كرش یرتناس . یدلیا ناعا راهسمک ز |

 تو یا اله ها راک زور ولتدش یرلنا « یرلت ضح ىلاعت هلا

 . یدلوتروق بولیکج هرب رب « راندیا ناما اک | هلبا دوه

 و دسر راح هبا ماش مرکص ندنموق ا داع

 . یدلیا روهظ یعوق ( دوع )۰
 رلوا مک تیا « رایدیوا یراشاط < رایدلهد یراغاط یخد ران آ

 ۹ رلیدباص ندقح قیرطو رلیدب اب



 ۷ ج افلخ خراوو

 هنموق ید وا .یدردنوک یعالسلاهیلع ( اص ) هرانآ « قح بانج

 . یدرتسوک راءزجمم كويب
 یفک "تین اک یر یا یوا ناجا هک دا لب تارا

 . ايدا مد

 اص ترضح . یدلوا كاله یسهلح « یدلک هحصر, ندکرک

 . رایدلوا لوغشم هبا تداع هدنآ بوراو هیهکم « راندا ناعا اک | هلبا

 مالا | هملع e هو

 راشلوا نک اس هدنراید ( قارع ) ادتبا یدالوا كمالسلاهلع حون

 . یذیا راشی شرهش.( لباب ) هد برف کد ال
 (نصوم) یدمشو هدنرانک (هلجد) بولبربآ هفااطرب ندنراجشا هرکس

 . یدیا راشم انب ییرهش ( اونی ) هدنسهق وشراق كرېش زمکیدید
 رایوس یناسل ( یایرس ) یوق ( طبت ) نالوا یسیلاها مدق كلبا

 . یدرایا e هفرط هم نداروا تودیا تخ یاب یاب تفو قوحو

 یاونیو یدلک بلاغ ( هب رولا تلود ) ندیا روهظ هداونب هرکص

 . یدلوا عبات هیاروا یخد لباب بودیا تخت یا

 مولع كنموق طنو شلوب توق یسهفاط ( ینادلک ) هدلباب ارخۇم
 . ردشلوا ثراو هتفراعمو

 هراز کیدقعا رّوهط "ید ( غا ) هدتیب یسلاعا لب
 اک او یدردنوک یعالسلاهلع ( مهار ) هران | «قح باج .یدرازایاط

 . یدردننا فک یعرکی

 « هقشپ ندنراقدعانیا .یدتبا توعد هدحوت ینموق < مهاربا ترضح

 . یدجآ هنا نا دورع ۱ نالفا



 ج اینا صصق دع ۸

 . یدریا هتمالس «مالسلاهلع مهارا . یدقا شتا « یدالقاص هللا

 ةیدروتک ناعا ۳۱ بوروک یهزحعم وب «راضعب

 هرصمو یدّسا تره هنیراید ماش راز هلا رانمّوم « مهاربا ترصح

 ۱ اس هد < یدک هبا نامنک .هرکص . یدتک

 مالاسلاهملع طول ٌهصق

 هک مالسلاهبلع (طول) نالوا یلغوا (نارح) یشادنرق كمسهاربا ترضح

 ۱۳۳ ار تملك هاا ماش ندمراید لباب زبارب لکنآ
 . یدلوا ثوعس

 یدرردک زسلوب . یدیا روحفو رفک لها هسیا یسلاها كتهحات وب

 . یدرازدیا ارجا یاشحف ینیدعاب كموقرب چھو

 قوحو N «یدتاتوعد هلو رغ وط یران ۲ < طول ترضح

 . رليدملا لوق « ىدتيا تحصن

 كنبرابوک هللا هلزازو یدریدغای شاط هنسشاب كرلنا ید قح بانج
 ۲ یدربتک هنتسوا ا

 نللهحکک هل لها « مالسلاهلع طول زکلای . یدلوا كاله یسەلم

 . یدلوتروق بوقبچ ندنرلجا

 مالسل اامملع قحساو لعامسا ةصق

 ( رجاه) یدزامروغوط قحوح (هراس) یسهجوز كمهارا ترضح

 .یدغوط مالسلاهیلع ( لیعاسا ) ندنآ . یدالشغاب هنسهجوق یهراح مان
 تح ص E ید قح بانج . یدنلردک هدایز 6 درام یالوط ندو

 . یدروغوط یمالسلاهلع (قحسا) هدنتفو قلراتخا . یدّسا تیانعو

 عاربا ندراید و » و یدناشصف ییسعاسا ىلعوا هليا رجاه هرگص

 . یدصاب قایا وید « رانوسلوا



 ۹ >> افلخ مراوو تک

 هیکمو یدلآ یلبعایسا هلا رجاه نامه .یدلاق راجا مالسلاهلع مهاربا

 هدنراوج کم ثقو وا یراق ( مهرج ) .یدقارب هداروا و
 نواو یدلآ زق ندزرلن او یدتا تفلا هلرانآ .« لنعامما ترشح + را

 هداکم تولک یراضعب ندنراهلسق مهرج هاتسانم و . یدلوا یدالوا ییا

 . زدزاشوا نا 8

 ترضح و یدتک هیکم «مهاربا ترضح هلیرما كقح بانج هدعب
 . یدتیا انب ندیکی یەم رکم ٌةسک هدکلرپ هلا لیعامسا

 تقو وا کیدلوا ثوعم هبهقلاعو هنلئاق نی < مالسلاهیلع لعاپسا
 . رلیدیا ا ماش كيرعلاةررزج « یراهلسق هقلامع

 هفارطاو یدلاغوح یرلتوروطو یرللوغوا ثلععاسا ترضح ۹

 بوروس ندراید وا یهقلامعو رایدلوا بلاغ هيا رایدراو هبهر . یدایاپ
 ۱ . راید راک

 ییاو یدک مالسلاهلع ( قحسا ) هنیرب هدننافو كميهارا ترضح

 . یدیا ( بوقمب ) یرکیدو ( صیع) یرب .یداوا لغوا
 قوح ندا و یدلآ ی زق كمالسلاهلع لبعاسا یسهجوم « صعع

 .رایدلوا كلام هنفرط ماش قشمدو رابدلاغوح ید رانا . یدلوا یدالوا

 هنر E هدننافو كمالاسل  هسلع قحسا یردب هسیا توقعی ترضح

 ONE ۱ E یدروب كنردیو یدلوا ریمغس « ید

 . یدلافوح یدافحاو دالوا هدراید وا ید

 هنیرللوغوا نوحکنآ ۰. یدیا ( لارسا ) یقل كمالسلاهلع بوقعب

 . یدلیند ( لیئارسا ی ) هنیرانوروطو

 مالل اام لع فسوو بومعل 2

 ی (فسو ) هدنرلجما . یدیا راو ییغوآ ییا نوا كب وقعع ترضح

 . یدیا روس هدایز ندنسهلمح



 >> ابا صصق = ۷

 زیدلس رر نوا : هکمدروک » یدلیوس هننردپ بوروک ایژررب « فسوت

 . یدد « رایدتیا هدحس اکب « یآ و شنوکو
 هنشادنرقرب نوا كفسو «زیدلیرب نوا : کی دال | مالسلاهلعبوقمی

 ! مزنحلغوا » ردکجهدبا قلاف هراشادنرف فأ « قح بانجو ردتراثا
 هک دیاش . ردنمشد هناسنا < ناطش ارز . هللوس هکیراشادنرق ی ایور وب

 هعدخ رب اس ا .رروشود دسح هترابلقو رر و هسوسو هکی راشادن رق

 هفسون و یدید « كحهرو تلود كوسو تور کس « قح بانج . راردبا

 . یدّسا تنم هدایز اهد

 3و هلا هلو رلیدتنا دسح ۶ ۲ ا یرلشاد رق هود كقسو

 . رایدتآ هیویوق رب بوروتوک هربق
 هنیرلردپ وید « یدب تروق « نسوي » و رلیدلیا تدوع ورک ندنآ

 . رایدلیوس نالی

 ا یدشمروتوک كم هقسوت اإ

 رکید بونود .شلراقج ندوبوق « فسوب « شلک نابراک رب هنشاب وبوق
 یدیا شهلوک مزب وب » رایدتک هیاروا ناه . یدریو ربخ هنیراشادنرق

 . رایدناص یتسوب هليا اہ زوجوا كبو رلیدتبا قلرازاب كرهید « یدجاق

 0 ابرف ینا هدنشاب رک نوا تفو وا ءتفسو

 . یدتک بولبتاق هنابراک قرهلوا لکوتم ههللاو یدتبا توکس

 لصاو هرصم هجررار, ید فسوب .شمرویدک هرصم رکم « نابراک
 .یدلآ نوتاص ین «یرظان هلام كرصم كلم یی نع ) و یدلوا

 ۱۱ 9رو دشر ۰ یدبا قو یرظتو دننام هدکلازوک كفتسو

 . یدیا قّثاف هلاتماو

 ندنزوکو ندنزو یتحهلوا تاد لوس رو یدردبا ناعل روت هدنزو

 . یدرولوا وللب

 اک او یدنکب ییراوشمو روط كفسوب . یدزالوا یدالوا كزب نع



 ۱۱ ج افلخ ع راوتو

 [*] هب( اخلز) یعرح وید « تیا رابتعاومارک ۱ اک 1» یتح .یدلیا تبحم
 . یدلرا ص

 هنادنز نکیا قوب یحوص چیه . یداےغوا هیارتفا رب « فسوب هرکص

 . یدلنوق

 كلم یسیرب . یدرک هنادنز اهد هلوک کیا ربارب هلفسوب هلک تسار
 ینرلانعمو راشمروک ایر ررب .یدیا یسیجکک | یرکیدو یسجت رشالرصم

 هدیحوت یرلن او تحبصنو ظعو زارب « فسوب . یدیاراشمروص ندفسوپ
 هنسیدنفابوقح زیر ! یراشادقرآ نادنز یا » هرکص ندکدتیا توعد

 شعب« ردو یرصتلزیراایور هتشيا . قجهلصا زگیرکیدو قجالوا قاس
 یعالخندسح كنسودنک كرەيد « تیا دایی هدننایكکیدنفا » هیت رشو

 ..:یدبا .شمتسفا تعاقش ند ا

 ندنادنز «یحرش . یدقبچ یک ییدتیا ریعت كفسوب هلینیع «رایژر
 ندنادنزیئد یکک | .یدلواردیا كلقاس هرصم كالم یک یلوا بوقج
 . یداصآ بولیراقبچ

 بولک رالی هچب . یدقج ندنرطاخ كني رش یساجر كفسوپ اما
 . یدمهدیا ضرع هرصم كلم ییلاح كمسو . یدک

 هنناشراربمغس طقف « ردلکدمومذم كمتسيا ددم ندلوف هدتحاح تفو _

 . ردنشل رب زامشقاي

 ییداررهو كملا ضیوفت ههللا ینشیاره هروک هناشیذ یترب یک فسوپ
  یساغواددم نکس یسمتسا تعافش لدن رش نکیا كمتسا ندهللا

 . ردشلوآ سس هتسلاق هدنادنز "هنس ایل

 شمروص یتساضم ندراربعمو شمروک اؤر رب « رصم كلم تیاهن
 درایور قشپراق هلو .ردایور یحالب یی « ردشود قشیراق رب « وب »

 . راشعد « ردقو یربصت

 كمالویمض كناز هدرلمجع .هللرسک كمالو یحتف كناز « رلبرع یهلکو (*)
 . روولوا ظفلت ( اخلیز ) هسيا هدنسازآ ماوع و هدهکروت . رلروقوا هلیحتف



 >ب اسا صصق ج ۱

 و هرس ن کی واوط IE هش رطاخ كن رش تقووا

 ینسایّوركکلم بوروک ینسوب « شمتکهنادنز بوید « مهرردتياریعت یایژر
 . شما اجر یرریبعتو شموس

 قالوب هنس یدی » هک شع د بودیا رببعآ ینسایؤر كکلم یخد فسوب
 هدنراقاشاب یتسبقاب بول | ییردقزگکجهبب ندرانک ۱ زککید . قجالوا
 ۳۹ یک ۱ 00 ::قجالوا طخفهتسیدب هرکص . زکفایم
 ۱ رووا ےک ندناا کسر یراهخد ردغعالوا

 یناذ وا » ید كلم . یدتیا ضرع هکلم یریبعت وب بوئود ی رش
 . یدید « غجایوقل | مدح یدک ا ا كروت کب

 توشیروک هليا كلمو یدقح ندنادنز مالسلاهلعفسوب هنيرزوا كلوب

 قلارا وویدنکب هداعلاقوف بوقابهنتب ورو دشر كن | ء كلم . یدشلیوس

 ۹9 یدلیا بصل یرظا هللام ییسو هیر, كن | هلغلوا توف « زبنع

 . یدر و ۳1 هلا حاکن یاخیلزو یدسا رزو سواد

 ترضح . یدیا یزارفارس كرالزوکو یزبق كرادمکح رب هسیا اخیلز
 هدنمان ( تحر ) هلبا یلغوا یکیا مان (اشنم) و ( میارفا) ندنآ كنفسوب
 . یدلوا یره 7

 ك هدنجما هنس یدو یدتلافوح یتعارز هدرصم « فسو ترضح

 . یدتبا راخ دا هریخذ قوح
 ندرصم ملقا . یدروس لس ید . یدلک یرلهنس الغو طحف هدعب

 . یدیاراو الغو طحق ید هدنفررط ماش هقشد

 سکه . یدلوا زاملو هربخذ هدر رب هقشب ندنرلرابنا یربم كرصم

 . یدلوط هلبا دوقن یراهتیزخ رصم . یدرولآ هرخذ توربو یراو

 هدایزندنمو زل را راکعمط ماط ر هسلر و هربخذ ردو ييدتسيا کک یھ

 اهد 7 رب هدبویالقاص نوجا قعاص ولاپب هدایز اهدو بولا هرخذ

 هبهدوج وم سوم ینهربخذ «فسو ترضح ود رلرولوا بدبس هتسالغ كراعسا

 . یدررو هروک



 ۱۳ ج افلخ غ راونو

 هربخذ بوقلاق ندب, ناعنک ید یراشادنرق كفسو تقووا هتشيا

 هسیا مالسلاهبلع بوقعي . یدیا راشلوا روب هکمتک هرصم نوجما قلآ

 . یدرالغاد یرکح هلشتا نرو یدرالغآ یلالیربآ ندفسو

 .یدرازگیهفسوب هنوز ندنر اشادنزق یاس ماندا هاو

 یدژولوا- سقم هلن زار نورت هتبرب تقسیم

 رکید بویوقبل | هدشناب ینیمانب « مالسلاهبلع بوقمی یشان ندیبس وب
 هرصم«شادنرق نوا . یدردنوک هرصم نوجاكمروتک هرخذ ینلغوا نوا
 ل . یدساط E فسو . رایدرک هتنروضح كفسو « رایدراو

 هلتهج ینیدسفلآ ربخ رب ندنآ وربندرلایب هجو اریز . رایدمهیناط یتسوپ
 هرطاخ ینسلاق غاصو رلرید « یدتک « یدلوا توف هدهرت « رولیب مک »

 هنزو كن | ندنفیدلوا ولتاهم یاود كفسو : هکیدلاق . یدبا راضروتک

 و رز سم »هرات >l فسو ترضح .یدرلزامهقاب ولتقد هدك

 . یدید « زکسهلوا سوساح ؟ رده

 «ردمرتګر رب زعردیو ز یدالواكیابابر ءزب .زلکدسوساح ز اشاح »

 ۰ 1 < ردب وقعی یدآ , زر دیاسلد یت

 . یدروص ود « زگسشادنرف چاق »

 « قدلاق رب نوا « یدلوا فلت هدرق زیر . كدیآ شادنرف ييانوا 7

 . رایدرو باوج وید

 ۰ یدید « رددوحوم زکحاق هدارو یدمش »

 . رایدید « زره نوا هداروب »۰

 ۰ یدید ٩ هدر زگیر»

 هرولوایستم هلخن |هنیرپ كزمشادنرق نالوا فلت .ردهدننای هلزعردب »

 ۱ . رایدید
 . یدید « یراو نک دهاش هشیدلوا یرضوط دار رازوس وب »
 بدید « روناط ےک هدارو یب « ز رایدلا برع زر »



 ج اسا صصق هع ۱

 هربخذ هروک هنسهصح كن یه «مالسلا هلع فسوت هنیرزوا كلوب

 هتسهلخو یدریو هصح رب هجهقشپ یخد نوما نما هرکص ندکدریو
 . یدتیا تیاعرو تفاض

 مرودیا تلادعو تقد ردقهب هدنص وصخهرخذ هکزکسرووروک و نکل

 یزکشادنرق وا هدزگشیلک اهد رب . مرویدیا تیاعر لصق هرارفاسو

 نهروتک ینآ رک او مهليب یزککیدایوس یرغوط هکز کیروتک ید
 . یدد « زکسک هما ۰ ردقوب هریخذ هرس 33 ها

 « زیر دعا ر هنر اكترلکوت ی رالدبهربخذ نیزسقلوا هاک «رانآ »

 . یدلیا هینت هنیرارومأم وید
 هسیا زمتنک ریاربهلمزب نیماينب رکا ! اباب » رلیدلک هننایكن رلااب «رایدنود

 هاهجوره ین آ « زی . ردنوک ربارب هلمزب هد ی | . كجهلریو هرخذ هرب
 لصن هدنقح فسو امدقم » مالسلاهیلع بوقعب ۰ رایدید « زرلیا هظفاحم
 یلاهت هلا نکل . مرولوا نیما هجهلیوا ید هدنقح نیما هسیا مدلوا نیما
 , یدید « ردنیمجارلا حراو نظفام ارخ

 زن سا ه اهد » او ى رلادب هربخذ بوحا رکو هدرب

 هربخذ هدایزو ممدک هرصم هني ناه . شلرو ورک هدنمراهام رس هتشيا
 كعزوک ینماشو رایدید « زمشتب هزر هرخذ یکی دوروتک و ۱ !هروتک

 یحدیسماشو رایدتا ناع ودهع ههللاو رایدررو زوس یوق هتیراردب هرزوا

 ۱ ۰ ال لا هلع فسوت هدنراقدراو هرصم . رایدتک هرصم بولآ

 نم » بولو ا یتماش قلارا ریو یدلیا تیاعرو مارک | هدایزو تفاض

 . غجهیوقیلآ بوردنود ندلوبیتس هلیاهلیسو رب وللوبهفطل . ئشادنرق كنس
 . یدلیوس هجوزک ويد « همنا دق

 نوتا ربهنک وب كنيماينبو یدریدتیا رضاح ییراکوب كنیراشادنرق هلج
 . یدرو تصخر نوجا راک توتودو یدردب وقف ساط

 یا » یدشتب صوصخرومأم ندنراهقرآ نکرلردک بولیزود هلوب مامن
 2 یدیعاح ود « که زبس ! هلفاق



ERNE 

 ٩ ۰ ج افلخ راوو بع

 . رایدید « ردهن زکیغ » بوئود یرللغوا بوقمی
 هربخذ یو هود رب هسرروتک ےک ره و یساط كکلم »

 ۰ یدید « لفك هنسادا هد ن . راو یمهدّوم

 زد هدر « داد نوح داف هارو ز ۷

 « رده یسازج كنالاج هسا نالی زگیزوس » هکیدید
 رساو ذخا ST ىع «ردوا یسازج هسرونلوب 5 كمك س «

 . رایدید « زردیا ازج هلیوب هرازسریخ « زب . ردکما

 لوسب ادتباو یدالشابهغمارا یراکویو یدریوج یهلفاق هنیرزوا كلوب
 . یدراقحب ندنکوب كسا یناط تاپ دارا یر ام
 ترنج . یدیا قو كما یسیاو ذخا یر هو

 هنیراشادنرق ینتعیرش كانیردپ . یدتسیا قموقل | ینمانب « فسوب
 یدل آ ندنرللا ینیمابنب هلبیرقت ویو یدردتلیوس

 یردپ رابتخا رب كنيماسفب ! زبزع یا » هکی دید یراشادنرف كوب
 یزعر مزب هنر ۳ زامهن اباط هے وا < روس كب 1 ردراو

 ۱ 4 نوه وا شنا ناسحا كوس .یوقلآ

 ی هت رزاوا رک اوفر و و ید سو

 ورک قحیلوا سا نا 1۰ زرولوا ماط ده هسیا رول | یسهقشب هلن اذاعم

 هلردیا باطخ هنیرارکید کوس كتل . رایدلک هر رو راد کک

 هدنقخا تسو اامدقم ١ یدا ا: دهع نمر زگیردب 6 رک 8

 مردپ هکرکم . ممتک بولیریا نداروب « نب .زگسرولیب یخد یزگقیدیاین
 تروص ر هشيا و ندنفرط لا دوخاب « هرو تصخرو ندا E ندنفرط

 قحن آ زب . یدتیا قلزسریخ ڭلغوا كنس هزگ اب  زکیدک . هلیریو
 ؛لابای زب .كلدروک «یداراقبج ندنکوب كلا ءساط .زدهاش ءزمکیدروک

 .روص ندهلفاق نانلوب ربارب هلمّر .روص ندرصم .تیا قحم ڭەسيا زاعانبا

 . یدلاق هدرصم بود « راکت



 ج ابا صصق »< ۱۹

 هننای یرلردب قرهلقصو یقرهناتوا ء رایدنود شادنرق زوقط رکید
 . رایدلیوس 3 یرلکدروک یتفکو رایدلک

 . ردیالود ر هدو » و یدلوا نوزحم یر « مالالا هلع بوقعل

 ۱ ۱ ا یتکیدلدیا را كقراس هدزمسیرش مز هسخوپ
 « هروتک ندر, یشادنرق چوا اکب « قح بانج هک الوا . ردبش لزوک

 ندقمالغ | هل نزحو یدید ( ! فسو هاو ) یدیود هفرط ور . یدید

 یدک قآ و

 .رایدید «نیسقح هل وا لاله د وخ ی« هتسخ هيد هد فس و «نسهللاو»یرالغوا

 0 ات ها ىح ۲ ردك و نرح ی هدملق نی »

 هزکغار هلاح ی . ما لاح ضع هب هسمک یربغ قد 6 مردیا ض ص

 . یدید « ردمولعم اکب هکراو یئ زگکیدملیب
 ربخر, وربندنقو وا .یدشلوا لرب رب یعرکی یلهلوا باغ « فسوب

 .یدیا راشمسک ییرادسا ندنغلغاص نا | یراشادنرق هلسلوا ش *مامهنل |

 . یدروبلس یغیدلوا هدنابح الح كفسوب هسیا مالسلاهبلع بوقمی

 «یدیشل ری دل ینیدلواغاصكفسوب كر هک حوا | ندنف رط لاک ردوا ءاي

 ارظنهایور ینیدلواشل وس هتسودنک هدبوروک هدکلکوح وک كفسو دوخ اپ

 .یدرولس ینکح هم اتافو هقدمراو هبهدحس یراشادنرق هدنروضح تلف |

 زکیروصبویارآ ینمابنب هلیافسوب ءزگیدک ! مرالغوا » كلذیلع ءانب
 . یدید « زسا لوا سوم ندنفطل كهللاو

 هیروضح كمالسلاهلع فسویو رایدراو هرصم هنب « شا زوقط

 زلاح ندقلجآ ! ع یا » . یدیا رضاح هداروا یخد نیمان . رایدرک

 . ردش ینزج یخد هیامرس یهدزلا . قوی كجن « قوج یحیی .ردناع
 ا رو مرد هروک هزمجانتحا < تيا, ناسحاو فطل * نس

 .ردنوزح كم یلهلیریا ندفسوب « ردیناف رپ شعردپ . الشغاب یزشادنرف
 یرازوک ندقمالغآ .ردالب هنتسوا الب اک | ۰ ینلیریا كنیماين یدمیش
 . رایدراولای بوبد « یدلوا نمروک



 ۱۷ ج افلخ خراوو بع ۰

 رسا كرهدیا مس و ید فرطر یهفطل قترآ 6 مالل ا هلع فقس وب ١

 . یدید « ؟ زگسمرولبب یزکغیدپای# هفسوب هلکللهاح _

 بود « ناسمقسو ء نس ۱1 » :ابدلوا هک | تفووا «یراشادنرف 8

 . رایدلاق هدر
 ناسحاوفطلهز قح بانج .ردمشادنرف هدول . مفسو « ن .توا »

 . یدید « زاشارب مورحم ی رللوق ندیا ربص « هللا .یدتسا

 ا اطر ا یا دراز رس عید

 .رایدلبا رافغتساو هبوتو راندلرد ردع ويد

 نوکو ه و یدریو تلست هرانا « فسو ترضخ هک اک

 . زدنا ومع یزرس . ردنمارلا حرا « یلاعت هللا ۰ ردفو- شورت 6

 یسهدرپ كنيرازوک « زگیروس هنیزوب تعردپ « زکیروتوک یمکلموکوش
 هاروب بول آ یزگلاعو لها هاب هد مه . رور وک یک یلوا بودک

  هلفاق هک اتقو .یدرهدنوک هنفرط یراردب یران آو یدید رک
 لاح ردو یدل | یتسوقوف كکلموکوا ء راکزور ھا .یدلیرب | ندرصم

 یسوقوق كفسوب » مالسلاهماع بوقعی تقووا ناه هکی درو وک هنلبا ناعنک
 رنانلو هدنناب .یدروس وند « رگیدب هه د اعدز وک هک هر روسک

 طارفا نسو . ناسهدنرزوا ,قانقشاش یساو قلشل اب یسا او 6

 ولد خجاشولوب هنا و ناس صر وشود نەك ندخگیدوس هرزوا

 کرک :تافتسر E یاد یکم ۰ رایدید « نتسرابا و

 یسوقوق كفسوب هزس « نب » . یدابجا یرازوک یک یرلقدیوق هنیزوب
 : ۳۷ 6 ید دید روسلک

 هرصم هليا یرالاعو لهاو یرللغوا هلم اب « مالسلاهملع بوقعی هدعب
 . ید

 یرلن [قرهلواهدکل رب هللایسلاهاوی(تلم) كرصم «مالسلاهلعفسوب

 یتساباب .یدروتوک هن ارس بولا یران او یدالوشراق هدنسوراشدط دا رصم

۲ 



 ج ابا صصق ک ۱۸

 ۱ ۳ ۱۱ CE 0121 ك .[«یبهلج .یدراقحمر ممیسان | و
 ەهلنىعەكر دوب یریصت كنار مکیدر 93 دقم من, هتشيا» هنسابابتقووا «فسوب

 یزسو یدراقبح ندنادنز ی هکیدتیا ناسحاو فطل کب مر . یدقبج
 فطلو قوح یتمکح 2 ریدر دتسشلر یس ء یدروتک ندلوح

 . یدتسا رکشو دم هقح تانج بونودو یدید « قوب تیاهن هنمرکو

 . یدرا هدا صو یدشواق هنفسو < مالسلا هلع بوقعب هلهج وو

 .یدروس رم اهد هنس یدب نوا هدرصم رار هاب رالعوا هله هرکی نا

 . یدیا هدنشابیل | یللا «مالسلاهللع فسو هدننافو كبوقمم ترضح
 رد هی فا را

 هدرصم قرهلوا فنص رب مرتحمو زاتم ا سا ی هلهحوم هتنشا

 . رایدلاغوح بو.دیا لساننو بوشهلرب

 فسو هدعب . یدّسا تافو « كلم ندیا ررزو ییسر ترضح ادتا

 < رصم كولم نلک هرکص ندنا . یدتک هیاقع راد یخد مالسلاهلع

 , رایدعا راتعا.هاسارسا ی

 مالرسلا هم ء تواا دف

 مالسلاهللع ( بوب ۱) ندندالوا كصیعنالوا ىلغوا كامالسلاهبلعقحسا

 . یدبا راو ی الما هڪ هدنف رط قشمهدو یلام قوح كب , یدّتا روهظ

 ندا ی الماو لاومادلح .یدکح هناحتما كح یا ء قح بانج
 «یدلبحا راهراپ هدنندب .یدساربص «یدلوا ضير .یدّسا 2 وا «یدتک

 زکلاب « یدلوا زامراو هسمک هنناي < یدنالتروق یرهراب ,یدتسا ربص هن

 ماود هتنداعو ردیا رص «وا .یدرديا تمدخ e ( تحر) یسهحور

 . یدیا رلیا

 لاو و او ر یک يلوا یمنج .یداو اقش هرکص

 . یدلوا لئات IRE ترغتا و اند یدلک هتیرپ ی الماو



 ۱۹ ج افلخ ع راولو ج

 یدک هر 0۹ رو E بولوا یغوار هدنمان ( رش )

 . یدلوا ریمغیو
9 
3 
7 

 ناجا نوک ینیلتا هشنآ كمسهارا ترضح «مالسلاهلع ( بش )

 كوو ردندهلسقر نالوا شا ترحه هماش راید ریارب هلکنآ هدبودیا

 . ردیزق كمالسلاهللع طول یسهدلاو

 یزوسو یلید یلتاط .یدلوا ثوعم هنسلاها ( کیا ) و ( نیدج (

 راتحصن لز وک لز تدم اغ وب ا هنم وق نکل .یدبا یر

 . یدمهریدتبا رأت « یدلیوس رازوس ییرثأت قوح كبو یدلیا
 .یدلبا طلسم قاحبص ییتدشرب هننرزوا کیا باح ا « قح بانج تاه

 و .هت زور وا هد رتط .یدانق راقامربا نو .یدروس نوک یدب «قاحصو

 شت | ندطولوب .یدنالبوط هنتل | كنا یسه بوحاق ندقاحبص .یدلکطولو
 . یدلوا فلت ها هحبص رب ید ندم لها . یدناب یسهلج « یدغاپ

 نا یدک هم بولا یراندیا:ناما هود د

 ى نیکد هننافو هر

 EE مکه تن .یدشمررو هاسوم ترضح یرزف رب نکیا هدنبدم

 . ردقحهنلوا ناس

 مالسل امملع نوراه و یسوم هصق

 بوبهروا هدایز توب لسارسا ی هدرصم هرکص ندفسوب تربهح

 . رایدلاق هدزوا یراتسیرش كمالسلاامملع فسویو بوقمیو رایدلاغوح

 هرات و هراز مسا یوق 6 )و ےدق كرصم

 ::یدرارافاب هلزوک تراک ا یو
 بودیاهععر هنیراودنکییسارسا ی ید یرلکلمرصم یحی «رانوعرف



 س ابا صصق دع ۲۰

 و یدراروتالل وق هدراشیا یتقتعم و سغآ یک رسا یرانآ

 یورو نت رلطرخ بوک

 ا اعا و ندیراهلماعم كنموق طق «لمارسا

 (ناعنک ) نالوا یرادروب یدق كنسرلهدد . رایدیا شعاصوا « شمزب

 ندنسه كنوعرف یراهقای وارد رب نکل « یدرلرتسیا كمتک هنیرايد
 یدرازاماقح ندرصم هدبوراتروق

 بوقعی ترضح « هلسق یهو یدیا هلق کیا نوا « لیئارسا ی ارز
 هرلنو .یدیا راو یش رب كنهلق یهو یدیا بوسنم هنر ندنرللغوا

 ورو ئاسا ى طاساو

 لصاح توق هجیلخ هسلک هرب رب یسهلج كلسارسا ی طابسا وشا
 دوجوکی دار هش هار یسه هکیدیا كرک شاب رب هنسهلج نکل «یدرولیبهلوا
 . راتوسلس هرانروق ندنراسا یرلودنک هدبولوا

 وو شرو رخ هنوعرف «نهاکر هدنآ وا

 ۰ شعد « قجالوا بس هنلاوز كنود كنسو قحافوط

 یراقجوج كکرا ناغوط ندلینارسا ی بوکروا ندنوب « نوعرف
 . یدلبا ناصت رادالج تو یدالشاب هک ردلوا

 كکرا ناغوط یی بوشالوط یر اخ كاسارسا ی « رادالج

 ا ( یوال ) دالا یراقدلوا هدکمرداوا یراقجوج

 كتاذ مان (نارمع) ندنرانوروط كنیوال نالوا غوا یحنجوا كيوقغي

 ۱ . یدلک هیایند ( یموم ) ترضح ندنیلص
 بوق | هليا لین .یدن | هلنرهن بوبوق هنجما هقودنصرب یآ «یسهدلاو

 یاسوم بوجا . یدئوط ى (هیسار یسهجوز كئوعرف نکردک

 کل .زکسرداوا قو ناما» .یدتا تبح ندلکوک و ناح اک ۲ هحنروک

 یآ و یدید « زروسدیا لوعوا 31 وچ ا ارا ویا درو



 ۳۱ ج افلخ مراونو <
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 كنسیرب چیه «یسوم . یدنروتک رلانآ توس قوج كم نوجا كمري |

 ۰ یدلآ ىس ەگ

 ب کی

A OS۳ ۳  

 . یدشموق یحزوک هنسهقرآ هرکصتدقدقارب هل نا هسیا یسهدلاو
 هذلانا توسو یدرکوا یعیدنارا ا١ توسو یدل | هنوعرف یا ٩
 ..یدردتسا ضرط نسو 8

eكن وعرفو یدلآ یتسهم و «یسوم .یدن روک ا  

 كنوعرف ینلغوا یدنک <« یبهدلاو نقلوا .ماک ا.ه 8
 . یدو تور شما هدنیارس

 6 دور رک هدرصم نوکر هک ندک دو <یسوم ترضح

 قووی رب هنسکوک كنطبق . رویدیا اغوغ « یطبق رب هلیر, ندلینارسا یب
 . یدر وقح یناح كنطش اراّصف < یدروا

 ندنوعرفو یدتیا فست هفیدقج اضقرب لو ندنلا «یموت
 كمالسلاهلع سشو یدتک ه ( ندم ) هليا رارف ندرصم ناه بوقروق

 .یدلاق هدن :م هنس نوا هلتهج وب .یدلآ ییزق رب

 زوم آ ته هشت ی نکردک هرصم بولا یلابع و لها هدعب

 دوس بوراو هرصم نان اه یدشهلب وس اک یاعت هللا هداروا

 . یدشوروک هلبا ( نوراه ) یشادنرف

 ندنراقدلوا رومأم هئوعد ینوعرف < مالسلاامهلع نوراه و یسوم
 لارا: ی » و رایدشا توعد هقح ناد ینا و رایدتک هنناي كنوعرف

 «طهدک هنامنک راید نالوا یراهدقنطو كنمدادجا « الا یرلنا .قارب

 . رلیدید

 هد زار ىس مر نکیاقجوح نس» هیاسوم ترضح كردیا بحعآ «نوعرف

 نولود یدمش . كدليا رارف ندارو و ڭدەلشيا جوص رب هرکص « ٌهلدوس

 .یدید « نیسروشسیا كد ه <« فكسشاک

 ییطبق رب . یدقیح اضق رب ندلا . توا » ید مالسلاهیلع یوم
 کی « نیلاعلا بر یدمش . مدحاق ندموقروق و مدردلوا ءاطخ « مدروا



 >> اس صصق = ۳

 باوج ود « رد نو ما توعد یس و یدرو تلاسر و توس

 . یدرو

 . « رده نیلاعلابر » هکی دید نوعرف

 .یدید « ردس ر كناقولخ رتاسو كراكوكو كرلرب » مالسلاهللع یسوم

 ندنس نس ۹1 . ردق وب تر هقشب ندنس هدرصم » بواکهضغ «نوعرف

 یاسوم ترضح ويد « مروف هنادنز ىس كەسيا روناط هل و 3 هقشب

 . یدن وفر وق

 «یدلوا ردژآ لوس رب ناه . یدقارب هرب یتساصع «مالسلاهللع یسوم

 . یدالشاب هتکرح
 و قجوح ییدریو رخ كنها امدقم و یدکروا ندنآ « نوعرف

 رگ روت هد هتسایرفیهدنفارطا..یدشود ههشدناو رکف ود نوسلوا

 یک 9 2اا ج :ردزحات لو رب نهام هدنتعنض قوم
 . یدید « سیا كعا طبض تم کیش رصم هددوزون

 را 9 ٩ 9 درک نارومام هفارطا .تیا لاهما زار » ید رلنآ
 یار وند « ا هنوراه هلآ یموم .رانوسروتک هسراو رارحاس

 ۱ . ریدر و

 ا لجاوت ك هدلاع « قلزابرحس تفو وا

 : . یدیا شلو رابتعا

 ها ت ۰. ییلردتوک رازومام هیهسحات ره ندنفرط نوعرف
 مارب یهدنشاب هنس كرلطرق و یدلروتک هرصم هسیا راو رارحاس رهام

 . یدلیدا نالعا هسکر ه هرزوا قعالپوط هدنیعم لح رب یوک
 یخد رازابرحس . یدنالبوط هداروا ء یسلاها رصم به نوک وا

 قح ینع كنوعرف » بوقج هنادبم « رازابرحس . یدنلوا بلج هیاروا

 یی رلکنکدو ییرابیا نالوا رجس تاودا و تالآ كرهید « زلاغ زب نوجا

 راشرتسوک یک رویزک رانالسیب ماط رب هلا قلاب زوکو رلیدن | هیهتروا
 . رایدتسا
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 ۲ ج افلخ م.راوو

 بولوا ردژا كوس رپ « اصع .یدقارب < ینساصع مالسل اهللعیسوم ناه

 . یدیو یاوداو تالا

 رک ۱ هکو لاح . راو كنکد هن « راو بیا هل هکرایدروک رلزابرحس

 یالوا وح یزاششتسک یدک کلا هتساوا رخت ید ی

 اقلطمو » . یدیا لالو دوجوم تاوداو تالآ یک كنکدو بیا نکلو

 .نایدسا ناعا هباسوم ترضح و راپدید رقم سیم رب رم دل مشب قوط

 .شعا رد هتسوا كرس نیموم رکم و و ید هضغ هدایز کی ۶

 طا یرصم هدکلر .هلبا لیارسا یو رکن مرو یا

 یزگراقایاو یزگرللا .مداپب هن ءزس نر زکفاب . زکسشمرو رارق کما
 : یدید «مراصآ هترللاد امرخ یو

 قغ | زر لدسا ناعم کت كناسوم ء قو سا

 .رایدید « زرتسیا ییتمحس و وفع ك

 . یدرتسوک رلهزحعم قوح ےل « مالسلاهللع یموم یک هرکص ندنوب

 . یدلک هناعا یعوق هلرکو نوعرف كرک
 كقلخ « یلاریو نادم ردق و نوح هیاسوم » یفاطرب كنموق طق

 هناصع قلخو تکلم داسفا اتداع « یتکرح كنا .رودبا لالخا ی رانهذ

 . یدراردبا كر یوغرف كرد 6 د

 قرهلوا عبا هیاسوم ترضح یسهفاک كلسارسا ی طابسا هک وب لاح

 هلاح رب كجهلس هراتروق ندنراسا یتراودنک هابس ویو راشلوا دوج وکی

 . یدیا راشلک

 ی قرهلوا ندشلبق الب عفد قلارآ رب ید نوسعرف كلذ ىلع ءانب
 مدا هرکص . یدشمرو تصخر هنبرامتک بوقح ندرصم تینا

 . یدلوا

 هليا لارسا ینب نوتب كردیا نیست تقو رب هسیا مالسلاهیلع یسوم
 شیوس ینعی (مزاق رحم)و .یدراقبح ندرصم یرانآ نیلهحکو یدشلربخ

 . یدروتوک هنیرانک یزکد



 ج ابا صصق بع ۲٤

 كلسارسا ی .یدالبوظ ییرکسع کهدفارطا ناه بوبوط « نوعرف

 هلساصع «مالاسل هبلع یسوم .یدشالقاب هرلن | نیاحاصو یدشود هتسهقرا

 كطابسا ییا نوا .یدلحا لو کیا نوا « یذلبرای زکد .یدروا هزکد
 ین . یدّسا بقعت ا ELS نوعرف . ید ندلو رب یر ره

 ربارب هلیرکسع «نوعرف بوشوواق زکد هرکص .یدلوتروق بوک لئارسا
 . یدلوعوب

 لا یو یدلو رفظ هتراتمشد 6 مالسلاهللع یسوم هلتروص ون

 . یدلوا مزاع هناعنک راید ربارب هلبا

 7۱ ۰ ادا غوا هدر كموق ین ندهقلاع مدلوب
 راشلوا علا هاسوم ترضح ردقهه ره هسیا ا

 ا ا هراتروص وللتم و یرازوک کیا هد صم هدهسا

 یرلکدروک یترلتروص زوک وا كموق وا ندنغیدلوا شمهمشلرب یرابدحوت

 و ها اقا یسوم اب ۶ ناهو رابدشا لم هرات یک
 ۱ را
 ا داغ دارا سوق لهاحر رسو یبوم ترضح

 ردو كا یکیدرو كنبراترضح نیلاعلا بر زس ؟ یمرولوا هلآ یربغ

 هزس < نوعرف « یدل زاتعندرلموق راس E زکسرولس ین رکش و

 ىا تحصن رد «یدراتروقیزس هللا ارا

 ندشیدلوا (سدق)و (یلبا) و (احرا) رارهث كوس هلا ,دنامنکراید تقووا

 . یدتک یضوط هنسهدلب اخرا نلک هنیرروغوا ناه

 بولوا هدنلا هریابج قاط ر ندنشاوط هقلام تقو وا یرلاروب طقف

 . یدرولک مزال قمراقح هللا هبراح نداروا یران آ

 ترضح .رلیدلکج وریک وید «زمهدیا هبراحمهلبا هریاج «زب »لسارسا ینب

 ها( هیت ) یشانندبسوب .یدتا اعد دب هرلنآ بونجوک ید یسوم

 ۰ رایدمهدک بوقح هفرط رب «ءرلیدشالوط هداروا هنس قرقو رایدشود



 ۲ دع افلخ خراوتو تک

 کشاک» و رایدنونوا یرلتلافس و تیذا هجوب یرلکدکح نکیا هدرمعم
 رایدالشاب کید « قدیهسامقح ندرصم

 رردنوک یساولح تردق « قح بانج هرانا هحقدنلوب هدنسارح هنت

 . یدرارونک هحشوخ هل ران و ید ناف .یدیا رردنسا یشوق ا

 یک ناغوص و هلق « زب » رایدناصوا ندنشوق یولس هایساولح تردق
 . رایدید « وسلا هزبس و تابوح

 زگیدتسیا .زگیدکه رصم یدیاه » بولقص یاجقترآ كناسوم ترضح
 .یدرو باوح هلا در ود « ردراو هداروا راش

 ندنیدلوا دوعوم كلردتا باتک رب هاسوم ترضح ندقح بناح
 یوراغ شاد رف حد مالسل اهللع یسوم . یدارویب توعد هنغاط روط

 1 یدتک هروط ۱۳ یدتا لکو هنر

 بانج قرهلوا زسهطساو بودیا تدابع و تولخ هدروط نوک قرق
 .یدلوا لزا ( فیرش تاروت ) 1 تفووا هتشبا .یدتشیاینمالک كقح

 ندنموق طق وید مارپو نوکود نکیا هدرصم «لینارسا ی هک وي لاح

 نیزسنآ بآ و راشملا تاسلح عونصم ندنوتل آ مقاط رب قرهلوا یتهرکیا

 . یدیا راشمهررو هنیرابحاص یراثآ بوقج ندرصم
 كشموک و كولا ندغیدلوا هصق و یون هبا هدنسا

 کهدنرانوبب یایلح یهرکیا وب «لینارسا یب هلتهجوب .یدیا قوب یرابتعا
 . یدرلروشاط بودیا هلو ةت رود هد وهب یک یرللابو

 ناتلع واو یدیالآ رانا بواوا یفاشرب هدنماب را

 یغازوب رب ندنوتل آ هلتعنص و یدتیرا بویوق هشت | ینسهلج . یدنالبوط
 كناسومو كرس هتشلا » ېدر رو سس ۷# یعازو هک یدیاب فرو

 کک دد ور نر اا ہوم ردو ا
 .رایدالشاب هفعاط هبینازوب وا ید ران | .یدید « زکیاط اکوب

 : توت ما قالوق هدهسیدنا تحصن ردق ه ره « مالسلاهلع نوراه

 .رابدلبا تفلاخ هنوراه بوید « مک زاو ندیغازوب زب كدهحناک یسوم»



 ج ابا صصق = ۳

 هک نوسروک هن . یدلک ندروط هللا فیرش تاروت « مالسلاهلع یسوم
 هماتنعل ییماس .یدنالبضغ هدایز كي . رلروساط هبیتازوب لا رسایب

 تر و » ۰ قدنا هزکد هرکن ندقدقای قروض یازویو ئاشنا

 ندشلاقص كمالسلاهلع نوراه وید « رلیدنادل | هییهاس هدلدعزوک

 . یدنوط

 هکیدلاق زا .رابدمهلگید « مدتیا تحصن ردقوب .مهباب هن نب » نوراه

 . یدتا رادتعا ود « رایدزاب هر دلوا ین

 رایدراولاب . رلیدلوا نامشپ هنیرلکدتیا یخد رانالوا شهاط هبیعازوب

 . رایدلیا راقغتسا و هوت هنیراهانک و
 هادم ینیرش تاروت هدع) و یدحک یئدح كاسوم ترضح هلهحوو

 ۱۳ ها لم هلساضتقم كلا «لسارسا یب هرکص ندنآ .یدیوق
 . رایدلس هردشلر هدنرنهذ هلا لاح چوک ییداب دیحوتو

 ندهبراح هليا هربابج .یدشیکهد نرقربو یدجک ر لایه هنیرزواثنوب
 شموس هدلوحهنیرب ا ریدلوا توف یغوح كراننواد ورک هدبوکروا

 ۱ و ا راك نمرو شمهمروک هنصقو رتو

 . یدلک هلاح رب قح هلوا رداق هبهرضو برحو قجهقح هنسوشراق نمشد

 یدروتک هنفرط بونج كطولرح بولا ییئاربسا یب «یسوم ترضح

 کآ ویدتبا ا0 كلم مان (قنعنب جوع) هردیاتکرح ورلیا ندنآ و
 .یدلوا كلام هدالب يهدنفرط قرش كن(هعبرش ره) هلتهجو .ی.لکبلاغ

 ک هدنسوشراق كني ر شاحر او ۍدنیاهنسیلا هب رش رهن ننید(ندرا) (یتح)
 اشاع یراید ناعنک نالوا دوعوم هلسارسا ینب نداروا و یدقح هغاط

 . یدسا

 مالسلاهلع یسوم هرک وب .یدشلوا توف مالسلاهلع نوراه امدقم

 هنیربأذ مان(عشوی) ندنطبس ك (میا ۱: كوا فو رشد

 . یدتک هیابقع راد یسودنک و یدتا نیمآ هفیاخ



 ۲۷ ج الخ ع راوتو بع

 ,دننافو كناسوم تربضح ۶ یراتماها تدم هدنسا ره تا

 . یدیشلوا غلاب هیهنس قرق ماع

 . زملس هسمک هقشاب ندهالا یو ؟ردلیپ چاق یالبداراپ ایند

 ردق هسروهظ كح ون نافوط ندتقو ییدنا هیزوبرپ كمدا | تب

 ؟ ردشمع لیپ چاق ردق هننافو كناسوم ترضح ندنافوط و

 یش ۱ یت ع وط رم قدس اقالدخ ادب هد راد وتر ا
 .ردقوب رات رب شلزاب هدرانامز وا ارز . رولبب یرلترضح یلاست هللا

 هدلا یدمش هک و لاح .ردروک ذمهدش رش تاروت زکلاب «یلاوحا دارلتقو وا

 ؟!هلسب هن ردیرغوط یسغق .زاعوا هنر ر یرلهحسن تاروت نانلوب

 ناف رود 9 و و نالوا ریتعم و روم هدنس راذتر وه طو

 هنتافو كناسومترضح-ندنافوطو ( یباقرق زوکبا كس ییا ) ردق هنافوط

 دا رود و ردم ONES زو و ردق

 كعد شک لب ( زکس شل ۲ زور زکس كيب چوا ) ردق هیاسوم تافو
 . رولوا

 . یدلاق قاب ردق هنتنعب كناسع ترضح « یتعبرش كناسوم ترضح

 هبا ماسلا لع ینوم تمير به ءراریمشب نک بوک دنا

 . یدلوا اقف ثوعس هرزوا كعا لع

 یروم] كاسارتمنا ی تفو قوح كی هرکص نیما سال و

 :یدتنا هرادآو ریدب راک اهن نلک مر ی

 یرایضاقو یراسیئد كلارسا ی دوهج بویلوا كلم راک اح وب
 . رلیدیا هدنماقم

 تعاطا هننکح كران ١ ید یسکیا نوا كیا ا ی طابسا طقف
 . یدراراتوط یر تلکوام « نان | هلتهح و

 هرکص لاو عشوب یسیکل وا هکرولنید (لیئارسای_ ماکح) هرانوب هتشيا
 .ردندنرارتعش (لسار سا یا یدیتیکیا .ردنهالشل اه وتلع (ل



 ج اسا صصق ۲۸

 مالاسل اهبلع مشو هصق

 ترضحو یدک مالاسل !هبلع ( عشوب )ەر هرکصندمالاسلا لع یسوم

 .یدراقبج ندلوچ بولا یلشارسا ی هرکص نوک چوا ندننافو كناسوم
 هزحعم هدلاح ینیدلوا قیاقو یر قدر وتک هرات | یر هعیرش

 ورايا ناهو یدروک فا یر ەل رشا ںیہ لسارسا ی قرهلوا

 . یدلیا حتف یتسهدلب اجرا بوسروب
 كنرهددو رایدلوتروق ندقمشالوط هدرالوح لا ی هله رطو

 . رتیدلوا لخاد هنیراید ناعنک نالوا یراعدق نطو

 بول ریارب یتوبات كفو ترضح نکراقح ندرصم «یسومترضح

 یدتیا میلست همالسلاهیلع عشوپ نا هدسافو ید ورک هتسارگ دن

 یه رشدسج كفسو ترضحو یک هسا أت 8e نکا حنف یاحشراو

 ۱۳۳۳ تا قد هدر بدوا شلاش ندنفرط یراشادنرف امدقم

 یدتغاطرارومأم هفرطرهو یدتبا طیضیماشراید « مالسلاهلع عشوب هرکص

 ا هاقعرادمرکص ندک دتاربد یروماكاسارممای هتسزکسیم کیو

 . رایدلوا سبد هلسارسا ی بولک را اح قوج كب هلیسهرص هدعب

 هتعیرش هلبا نابغطو ناصع هاکو رلردک هدلوب یرغوط هاک « لسارسا ین
 را رب یا

I 1رب هشرزوا هل ران «قح بانج هتدس یا تک رج رسل و هاب وا  

 هحىهاکو رارارعوا هتسصم ولرد هک و هنراسا هک هلکعا ی نمشد

 رال ون بوداولای هلال هللا ءرکص و رارولوا ناشیرب بولاق زبسک اح
 بولوا 6 اح E 0200 ىدا رارور ژوو ندراک ااف

 . یدتیا سدن یروما تارا هنس ر نوا

 ناسقط زو ترد ندننافو كناسوم ترضح هدنماتخ كنەنس ر نواو

 كوام)و ید یرود كلبنارسا ین ماکح تقووا هتشيا .یدشمک هنس وا

 قدا روهظ یرود لارا ی



` e 

 ۲۹ >ج افلخ ع راولو

 یسهش هقلاسع ندیا تموکح هدنراید ناط سلف هدانلا وا : هکهلیوش

 . یدشلک لاف
 كملمال | ماقتناندهقلامع هدبوریش وهد بورەد یراودنک «لسارسای

 .رابدایازاسن ندان ومشا ترضح یتسعلواتصن كلم تر نا

 .ردوب, یی رب تلارثا ی كولم تبا ییا بکا ےک )و آ
 یریدن كمالسلاهلع ل ومشا و نداد هتنطلس تحن ءتولاط

 . یدتک هنیرزوا نیطسلفو یدتیا بيتر ودرارب ندلسارسا ی هرزوا

 یلیوب تیاف هک ( تولاج ) نالوایرل-هرو یدلک وشراق یسودراهقلامع
 . یدهلدرا بوقح هنادبم .یدیا صخشرب یلکهروو

 نالوا ندنلس كنادوم لغوا كبوقعيترضح ینعی .ندنطس (ادوهم)

 . یدلیا لتق یواحو یدقح ندنفرط تولاط ید (دواد) ترضح

 مار لئا لسارسا یو یدلزو یسودرا هقلاع هنیرزوا كنو

 مالسلا هملع لیتو ما هدع) ى ترهش هدایز ید دواد ترضح .یدلوا

 ردق كدواد کما تو لس هدواد ترضح لمارسا ی هدقدلوا توف

 . یدلوب قرت اهد هبت رب یرابتعاو
 .یدشقلاق هکمردلوا یدواد ترضح كردبا دسح اک هسا توط

 هب هراح هللا هقلامک هن تولاط هدعبو یدشواص هفرط رب بوحاق ید وا

 . یدک لغوا هنر ۰ یدلوا لوتقم هدنلا هلا تیا و يا ۷
 ادوپب ییا یمهقرف رب .یدشود هقرفت هتسهزا لمارسا ی 8

 . یدلاق هدنمکح كنلغوا تولاط هلسقرب نوا یقاب بولوا عبات هدواد یطبس

 هلو یدتسا تعس هدواد ترضح ۳ هلق نوا وب E نکل

 . یداوا مار اک | لیارسا ی

 مالس !امهلع ناملسو دواد ةصق

 كاربمغسب همالسلا هلع دواد ءرکص ندننافو كمالسلاهلع ل
 طابیسا هرکصو یسهلش اد وم ادا الا کوو هدناقو كي ولاط و یدک



 ج ابا صصق < ۴۳۰

 ۱ فک تا ا ى ظابتا لصالا . ید كفش هراس

 ۰ یدک

 ندنامنکدالبو یدلیاممج یتطلس هلیاتوبن « مالسلاهلع دواد هر وصوب
 یرارب اسو یتراف رط سدق نالوا E هندی السا رسا ی زونه

 بلحو یامع دالب هقشاب ندرلنوب . یدتبا تخم یاپ یفرش سدق هلبا طبض
 . یدلوا دزان روبز هدواد ترضحو یدلیا حتف یخد ییاتسنمراو نسصنو

 . ردقوب هعرش ماکحا هدنآ .ردنرابع ندناملاو شاصت به «روز نک

 یسوم تمیرش لا ا ءاسا راس یخد مالسلا هلع دواد هبلع اب
 . یدیا لماع هللا

 كاسوم ترضح و یدّتسا تموکتح هرزوا لاونم و هنس قرق

 1 یدنک هرحآ راد د هنس شب زونوا زوشب ندنناقو

 واو یدک هنیرب كنا نکیا هدنشاب کیا نوا «مالسلاهلعناملس یلغوا

 ۰ یدّسا عمه ا هلا تنطلس ی ید ید

 دحسم نعي «كسدقلا تہ هرزوا یتصو كرد شر ترش ناو و

 هدشرش سدق هدعب . یدلیا ماعا هدهنس یدیو یدالشاب هتسان كناصقا

 همانخهدهنس چوا نوا ید وا . یدشرک هنساشنا ییارس تموکح كوسب رب

 در۲ ( سلب ) نالوا E نی ندرج كولم هرکص هنسرو یدشرا

 دورو هاتیآ

 رایدرتسوک تعاطا تروص اک | به «كوام نالوا هدیرغو قرش هدعب

 رلهده قوح كو
 ۱ : نایدزدن هک

 کا ندکدتا 0 هاو ر اس قرف ید ناملس ترضح

 2۳ ۱ کط نکل ..یدک هتفالخ تح لعوا و . یدشا تافو
 .بولیریآ هلسفنوا رکیداما « یدلاق هدنتعاطاریز كن یراطس ( نیمانب )

 هنیرلودنک ینو ندنسهصاخ ۀمدخ كناماس ترضح و ندنطس ( مارفا )

 . رابدلیا لکشت تلود رب هقشاب و رلیدتبا باخا كلم



 یت یاپ كننلود ادو . یدلسد ( یتلود لبا رسا ) هنیرکیدو ( یلود
 یرلنوروطو یرالغوا كباملس ترضح ید یرلکلم بولوافب مش سدق

 . رایدبا هدنماقم مالسا یافلخ هکناص رانوب و یدیا

 تاتار ی ءاملع هدهسیا تراع ندطس ییا هحرک | <« تلود و

 سدقلاتسنالوا یهاکترایزو دصم كل ارسای وهدش رش سدق به «یراک

 ۳١ ج افلخ ع راوآو هک

 ادوم ) هنسټر . یدلوا مسقنم هتل ود کیا E ی هللروصو

۳ 

 به هضرش تاناما یک یساصع كناسوم ترضح هليا فیرش تاروت و

 عورشم هنیراتموکح بولواربتعم هدسان راظنا « تلودوب ندشیدئلوب هداروا
 . ید رولمفاب هلی رظل حس و

 ( طابسا كولم ) هنیرلکلم بولوا ترابع ندطبس نوا «یتاود لنارسا
 هنیرلهفلخ ادو تا هد نواب نا كالس ترضح رانو و رولید

 بولوا سلبا ادتبا یتخ یاپ ثطابسا كولم . یدیا رولاص یاب و یحاع

 ذاا تخ یا ینآ و رایدتناتب یترهش ( طس )ید )9
 ا

 قحن آ .یدیا حبات هنتلود لیئارسا وبشا «یسهلیبق نوا كلسارسا یت
 یترایز فیرش سدق یتح . یدزاملوا ارجا هلَشال هعرش ماکحا هدنراجما
 فلآ كلتسر تب هدنتلود لشارسا و قلارآ رب . یدیا راشعا دارت یخد

 نوتب هدیک هدنکو رابدلوا راپاط هتب نلیند (لمب) یتح .یدتیا روهلن ید
 . رلیدلبریآ ندهیوسوم تسیرش نوتب

 هب ماسلا و هارش وللتم و :یلارا رد هدتساود دو

Eنوهااهد هلسسن هنتلود سا لات كیا هدهسیدتسا روهط رلتعدب  

 دجسم و روللو الع قوج كب هده رش سدق تقو یه ارز . یدیا
 . یدیا رونوقوا فیرش تاروت هداصفا

 ی طابسا « مالسلاامملع ( عسلا ) و ( سالا ) هدرصع وا هتشيا
 ..یدبا زاشلوا توم ۳



 چ اس صصق بک ۲

 مالسلامملع عسيلا و سابلا هصق

 .رایدیا هدقعاط هت مان (لعب) یعوق هدقدلواثوعبم «مالسلاهبلع سابلا

 تدابع هنیراترضح یلاست ها نالوا یتلاغ كنملج و زك زاو ندلعب»

 قالوق ءیدتوقروق هلساذع تاهللا .رابدمهگید .یدتبا تحصن وید « زکیدیا

 ۱ ل يالا تر ضح توما

 ۱۱۳۱ را یادرتدلاق یک ندنرلهدلب كران | 6 قخب ناتج

 ۱۳۱ را الا ترضح تالو نایدپ راهتشال ندنفلجآ
 وب ندنرزوا ران | یخد یرلترضح یلاصت هللا ۰ رلیدلوا لماع هلتحبصن

 . ىدا عفر یاب

 یدناصوا ید مالسلا هللع سالا . رابدلوا رجافو رفاک هنی هرکص

 یدتک هفرط رب بوقح ندنجا هرات او یدلا نذا بودیا زا ههللاو

 ..یدّسا تل نع توت ند زا

 3 ا وا ىد توت :هبسودنک هدصب . یدلوا لوغشخم

 . یدشلاح هحالصا ینلاوحاكلسارسا

 ۱ ها یا باکو ادارا هتوک ندنوک هيا لسارسا ی

 قح تبانج تیاه اوا ر رتا خوا .هلیراهعزانم تکلعو كلم ناهو

 ٠ .یدلیا طلسم ی (هرولا) تلود هندزوا لرلن |
 هنسلاها یرهش (اوس) نالوا یت یاب 1 تلود ید مالسلا هبلع

 ْ یدشلوا ثوعسم

 ثوعس هنسلاها اون بولوا ندلسارسا ی ءاسا ید سنو ترضح

 هل ۶ ۰ رلیدللا ارت ی ات رانا . یدتیا توعد هدحوت یرلنا و یداوا



 ۳۳ تو راولو رم

 ود «قحاباب هر یرهشاوشس ردق هن وک قرفو كج هلك باذع ندنف

 , راندا قالوق ج ۶ یا

 تدحو بضع « یدلوا نھ ابد یدلیراط ااا ج سلو ترصح ر

 . یدنبب هبیمگ شلوط ربو یدنیا هنیرانک هلجد 4
 ینراترومأم لحما كرارامغسا هکدلک یو ندنفرط یلاعت ها هکولاح 6
 ی گر یدبا لکد ز اح یرلمر و دک هفرط ر هددوقآرب

 همک لات ۲ هعرف .یلالوا مدآ ىلحوص رب هدزمجما» فو یبک .یدموروپ

 .یدید « مات آ هزکد هسردنا تا

 بود « مت یلحعوص » یخدوا . یدتیا تباصا هسنوب « رایدت | هعرق

 . یدنو قلاب لوس رب یا لاح رد « ER هب وص سد

 بانج .یدلیا رافغتساو هوت . یدلوا نامشپ هنکیدتا <«سلو ترضح

 هرانک ر بوراقح یا قلاب نامه و یدتا لوق ینسهون ید « قح

 ۳ فد

 بانج . یدل ل ؤا یک ہذولاب یمسج كنو ترضح هدننراق كفلاب

 : یدردنوک هتوعد یتسلاها اوس و یدروتحخوتوق هزان تر

 شمراراق یزوب لوک نوک ییدنیب هبیمک كسنوب ترضح هکرکم
 رلشمار | یو بوقروق « لاها .شمالباق نامود هرف ر ف اونو

 O تیکه ر هلهحو کیدرو رخ كن | یک یک یراقدمالوپ

 دایرفو راشمقح هل نلنید یه هیول هدرهش جراخ ناهو راشمالک ۲

 ینسهبوت كران | ید یرات ضح یلاعت هللا .راشمراولاب ههللا كرءهدیا نا

 . یدیا شمردلاق ندنرارزوا ییاذع نالوا دوعومو شمرویب لویق

 غیلبت نیما ماکحا هنسیلاهاو یدتک هیاونیا بونود «سنوپ ترضح
 نوصم ندیاذع تدمرو رلیدلوا لماع هلتحصن كنا یخد رانا . ىدا

 ه .یدلک هروهظ راهعقو كوب وب هدیفو قرش یرلهرکص . رابدلاق

 ادب راتعاجو راتلود هبکی ندنکیو یدلوزوب یرلهطبار كرلتامو تلود
 . یدلوا



 س اسا صصت = ۳۶

 هاد یسهف اط ( نلادلک) یهدنلایالبایو یعوق (ایدم) هدقرش هلج زا
 ناصع ههیرو | تلود قاالاب یرللاو لباب هاا ایدمو یدقح ندتعاطا

 :نلیدسا هرصاحم یرپش اوس نالوا تلود تح یاب هرءدیا

 یدلو توف ندکی یلود دلار و آ ٩ یدلوئروق ندهرصاحم یربش اوس

 ۱ ی فر فرش ©. یدلوا رولا هرادا للا لاو رب هنت لبابو

 . یدلاق هنشاب ولشاب یتموکح ایدم بوس هبروتک

 راودراهعو قرش نوجما قعازاق کوس یيسا هنس «دروت | تلود

 ۱۰۰۱ ۱ ی هوزوا یلود لمارسا هداننا ییدشا قوس

 . یدلآ رلربسا قوحرپ نول ایما ی قلارآ

 .یدلوا روڪ کمر و وکر و هنسهس زخ اوس « یلود ا تدمر

 . یدلک وشراق هب برو | تلود هلا عانتما ندنساطعا وکر و 2

 هنرزوا یتلود لیارسا هليا ودرا ور « یلم اونی هنیرزوا كنوب
 كنتلود لمارسا االت ا یترهش هطسبس نالوا یتخیاپو یدتک

 هنیرلفرط ناسارخ یران آو یدتوط ینرلذلک ورلیا هاج ابو ین رادمکح
 .كاسارسایم توووتک قلخ قوح رب ندرلمادلکو اد . یدتغاط

 . عدسا ناکسا:هتب راهناب

 هدقاحوب هدهشوک و رانالوئروق بوحاق هدهعقو وا هدبولوا ندطابسا
 سدق ندندافحا كن املس ترضح تقو واو رای دنعبص هنلود ادوهم رلنالاق

 ۱۳۱۱۱۱ اف ماقر ),نالوم لح مدض ریش

 زو کتل ندننافو كاسوم ترضح ا هاروص و هتشبا

 یسهنس (یل | شل ا زویشب) هسیا یروهظ .یدناب هدنرومهنس (یدیزوتوا
 زونکیا) یراتموکح تدم كطاسا كولم هروک هباسح و . یدیا هدنلئاوا

 راع نوه ا ئ نیا
 هت ران ور وط كباس ترضح اکی لاا ی وا گی ضد[

 ۶ کا یا ارو لاا ىو دادو و یدلوا صحت

 . یدلاق قاب هنس ( ر شالا زو ) اهد



 o ج افلخ غراولو ۱

 ااد و راروناقصف یر رب هحرک ا ءیلود لسارسا هود ادوب 8

 ندنراقدلوا كد یرللغوا شادنرق نکل .یذیا رارونلوب دعك ر و
 ینا وا رفا تلئارتما ی هو و ضرقم هیج ووا توت

 . یدلیا رثات هدایز كب هنتلود ادو

 مالا هلع اعشا ترضح نانو تاحر هده رش سدق تفو وا یتح

 . یدتسا اعددب هرایرون |

 اود ادو هرکس ندد دنیا و لود لشارسا ها هر

 ودرا ر هشسرزوا فرش سدق بوم قوح یسرا و یدک 8

 لا فرط نم كنبرکسع هبروئآ «مالسلاهلع اشا ترضح نکل .یدردنوک
 مو دا هو وا یتحالوا مزهم

 فلت رکسع وات هليا روهظ كلهتسخ هدنسودرا هیروئآ عقاولاف

 هللروص وو یدشا تدوع هاوس قرهلوا سوبام یلم اوس . یدلوا

 . یدلوتروق یلود ادوه

 ترضحو E و اه اکا ءلسا ماش وا

 . اب دلبا دش ینیرش تاد وا تباه . رابدمهلکید ین اصن كناسشا

 . یدلوا ردیا یدعت و لظ هقلخ « یلغوا نک هنیرب هدننافو كناقزح

 ۱ . یدلاط هروحف و قسف و یصاعم عاوناو

 هترزوا کلم نالوآ زاکبنک ورافع وا « هرونا تلود
 رادقم رب یونس رک ندسح تدم ر بوتوط یآو ىل طلت

 .یدردنوک هغ رش سدق هلردبا بصن کلم ادوپم هن هرزوا كمریووک ریو

 رایدن | هفرط رب یهبعرش ماکحا . رایدتیزآ هن « لسارسا ین هدعب

 . رایدتونوا چ و ما و

 هلسارسا ین مالسلاهبلع (امرا) ترضح هدشرش سدق تقووا هتشيا

 ارحا یهسعرش ماکحا . یدیوق هادم ییرش تارو و یدلوا ثوعس

 . یدالشاب کمر دنا



 س ابا صصق کک ۳۹ ٠

 تایرفط . یدّتسا رج هتنق رط یقرش 6 هری تلود هدانا وا

 یدلیا موم هنیرزوا فیرش سدق كرديا هجوت هبرغ هدعب . یدمهلوا

 .یدسا فلت هدنجما یرداح طی ترش ودرا « یزبق یدو رد. نکل

 . یدلو صالخ یلود ادوہ و یدلوزو یرکسع هبروت | هلتهج وب

 وا ار ز .یدامالوروق ام كعلن وعزو و « رو[ تل ود اما

 .یدلیا نایصع راموق قوج رب نالوا ندنسهعبت هیروث هنیرزوا قلنوغزوب
 رب هلففلوب یلتوق یسبلاو لباب و یدلوا زمجک یمکح هفرط رب كناونین
 . یدلک هنس ص لقتسم را کع

 كنسلاولبابو رلیدتیا قافتا هنملع اوس «یسلاولباب هام وکحایدم هدعب

 ایدمو یدتک هللا ودرا ار رب ( رصن تخم ) نالوا یرکسع رسو غوا
 E ا ٠ احا صاع اون هدکلرب هلیرکاسع

AAR SAR 
 هدنندوع هلباب ندنغيدلوا شلا تافو فذ دل رصت تحب هدانا وا

 . ردشلا شولج هتطلس تخت

 کیا هنیرب كنآ و یدلوب ضارقنا نوتب نوتب «هبرو ۲ تلود هلتروصوب
 . یدلوا عاق تلود

 . ا ۳ راز سید نارا ید هک ردسشلود ادم یر

 هنسهصح كن ا یفرط برض كنتلود هب رولا: کرد لود ینادلک یرکید

 . یدلوا تحس یاب 5 یرهش لیابو یدشود

 «رصآ تح 3 ندقدل وا تخ یاب رارکت هلهحو و « یرهش لباب

 راماو نییزت هليا همسح تاو هلام ةا قوح ر . یدنوس 1

 ا

 شم لیب چاق ردق هنسولج كرصن تخم ندنتفو كنیسوم ترضح
 نالوا ربتعمو روهشم هدنس راخرّوم طقف . ردهلئسم ر یفالتخا ینیدلوا

 ۱ . ردهنس ( زوقط شم زوب زوقط ) هروک هتیاود
 موج هنیرزوا لیناربسا ی هرکص هنس چاق رب ندنسولج «رصن تخم



 ۳۷ ج افلخ غراور بع

 زسهراح .ردلکد لاق قمروط وشراق هک یدروک لار ین كلم .یدّسا

 یدلاق هدسدقیک یاور شخلوا بص ندنف رط کی .یدلبا ورفرس 1

 . یدلوا عیطم اک ۱ هلهح و وب هنس چ واو

 .یدروط وشراق هرصن تګ كردبا ا سا رشا ی ثلم هدعب

 یدربکع یلغوا هنر و یدردلاق ندسدق یا و یدردنوک رکسع یخدوا

 ین فارشاو املع قوچ رب « یدریدنوط یخد ین آ بویمع قوج نکل
 . یدلیا فقوتو سبح ینسهلج « یدنروتک هلباب ریارب هلیا لیئارسا

 ندراریسا وب ید (ربنع) ترضح هلبا مالسلاهلع ( لایناد ) ترضح
 شمالک | یردق كلاتناد ترضح رعت تع ندمرکس و 8

 . ردشطا تیاعرو تم رت

 هنر رص ند دنا تلح باب لسارسا ی تلف اه روا
 هدنمکح ماقمُماق رب ندنفرط یدنک یلاذ مان ( اقدص ) یلغوا یسجوم
 . یدردنوک هسدق بودیا بصن ثالم هنیرزوا لارا ی هرزوا قلوا

 یدتا تموکب هد سو یا عیطم هرصت تخم تدم رب ید وا

 رصن تحب بولوا هدفرش سدق «مالسلا هبلع ابمرا ترضح هدانا وا و

 یرامتنا هوت ندنراهانک ید هلسارسا یو یدرودوقروق یبقدص هلبا

 . یدردبا تحصن نوجا

 هلا < هلسس یرلهانک یک یرلقدلوا یصاع ههللا هسیا لارسا ی

 :یدرارتسیا كما ناضع ید هرصتتخم نالوا طاس هد را
 طظعو و مک زوس هلنارسا ی هکیدروک مالسلاهلع اسرا ترضح

 اقدص . یدشوواص هفرط رب بوقج ندنراجما ناه زنا زنا
 . یدشفلاف هتک رڪ وشراق هرصن تح یخد

 یخدوا .یدردنوک یر زو هليا رکسع واتلک ءرصن تخم هنیرزوا كنا

 ورحا هلا روز کی نان دنا و یییرش سدق تدم رب توراو

 یسک كلسارسا ی ۰ یذقب یندنشلا تاو دنا 8

 . یدردنوک هلباب بودیا ریسا ربارب هليا اقدص یتسمک و یدردلوا



 ج ابا صصق دع ۳۸

 .یدلوتروق بوحاق هبهمرکم کم یرایضمب و هرصمیرلضمبنداینا سا ین

 . یدلاق یورک ارتفو هز زکلاپ هد رش سدق

 سدق بوردنوک قلخ قوجرب ندرافرط راسو ندلباب «رصن تخم
 یدریدتا ناکسا قرهلوا قشیراق هليا لس ارسا ی هش 5 نف رط کش مش

 . یدلیا صف ماقمعاق رب ندنفرط ودنک هنیرارزواو

 هعوقو هدنسهنس یجزوقط نوا كنسولج رات كرصن تخم هعقووب

 یلودادوم .یدلوا ناشیرب یخد یراطس نماشو ادوم هلروصو .یدلک

 ۳ و ندنرلا تلسارسا یو یدناب لوس نوش

 كالم ندن را هرکص ندن |بولوا کوص كلارا ی كولم «اقدص

 راسم ندنرلجا هلسارسا ی قلادا رب یراهرکص هچرک او یدمتا روهظ
 كه رش سدق EUS بولوا هدنماقم دلل خش سا هدهسیدنل وا بصز

 : رو دیشب فا یراح هنسراشید

 ۱ صدا بارخ ییرش دق هاهجو وا رض تخت

 فارطا . یدنورو ردق هرصم یامرف و صا و یدّتسا طض " یاش راید

 یرافلخ كنسودنک هرکص . یدنوقروف ینئاوطو ماوقا نانلو هدراوجو

Ekیدک هنر ا ك تنم  : 

 EDI e A ردق ۲ یک «هنادلکتل ودهلهج و وب

 یهینادلک تلود هلبا طض یاب بولک ( یتاودنایناک ) ندیا روهظ هدناربا

 ۱۱ لدراا ید لسارسا ی تفو وا . ىدا و

 دجسم ناروط بارخ وربن دهس شم بوتالپوط هدفرش سدق و رلیدتک
 . ایدتآ ان ندکی یناصفا

 ع مداد ندکت ییا  هدنراتدوع ندلیاب هک ون

 . یدیآ ربع ترضح ید یسبر یتح
 تارو تقو ینبدلقس یخد سدقلاتب بوناپیرهش سدق امدقم نکد

 هع رش ماکحا هدنجا لینارسا ینب ورندتفو واو شلوا عياض یخد فیرش

 .یدیا شلوتوئوا



 ۳۹ ج افلخ غراوو بک

 هری هلی .لیئاربسا.یب عامو ایاع قوجرب ررر ,تربضح هلع ما 8

 تعیرش و رلیدزای بوبهلکید یراس .یدوقوا رزا ینیرش تاروت و ید
 . رلیدیوق هنادم ندیکی یتماکحا كنب وسوب

 کوک نکل . رلیدلوتروق ندللا دراسادلک « لسارساین هلهجو و

 هلرصت تخم وا هدعب . رلیداوا عبات ءرابناریا بوسهروک هنیرللا ودنگ
 هلغ هنتلود نارا (ردنکسا وب روهشم هدنسهنس ینشب زوتوا زوینوب

 « لیارسا ین هلکمنا طبض ید یسدق راید هدهرص ییدشیا حتف یاب |

 :رابدرک هللاا یک 8

 راید هدنرلکدتیا طبض یهسانو كلام بوقىج راولام وار رک

 . رایدلاق هدننل |یمکخ هكراولامور «لسارسا ی هلراقا ا یخد سو

 .یدرونلوا بصن سئررندنرلجحما هنیرزوا لشارسایت راتقووا هتشيا

 . یدرونلوب هدنماقم دلبلا خش و ماقمماق راسئر وب کز

 تاروت هدسدقلاتس .ردندنلسنكمالسلاهلع ناملس ( ای رکز ) ترضح

 .'یدرو توس اک ١ قح بانج .یدیا سند نک و 8

 یشادنرف زق تعا 2اا. یدزامروعوط قجوح ( عاسیا ) یسهحوز

 . یدیا یسهجوز كناذ مان ( نارمع ) ندنرککوب كنا 8

 . یدزالوا یدالوا یخد كن آ

 هنتمدخ سدقلاتس هسردیا ناسحا قحوح رب اکب «قح بانج » هل

 شعاب وادا مدیا فقو

 .یدیا تداع كما نعت هنتمدخ سدقلاتس یرلقج وج كکرا تقووا

 ..ئدشما رذن هلهجووا ندنغیدلوا قجوح كکرا ییدتسیا ید كنهنح
 كن وله ید فدا اوا تافو « نارمع یسهحوق نکیا هلماح

 . یدیوت دا ود (ع) اک | و یدروغوط زق قرءلوا یفالخ



 د ایا صصق 3

 بانج وید « تیا لوق ین آ نس « مدروغوط زق . عهای هل برای »
 هدحیسم «یو زکلا « یدرونوک هسدقلاتس تولا یاو یدراولاب هقح

 ندنغیدلوا یرق كناذ كوس رب .یدرو هسدقلاتدب ار بود «ردردن

 ا رکز ترضح و یدرتسوک تبغر هک ما هیرت بودویب ینا یسلج
 . یدروتک هننای یسهجوز بولآ ینآ «مالسلاهلع

 هرکص . یدوبب هدننای كعاسیا یسهزیت « می ترضح هلتروص وب
 ترضح .یدردای هطوار صوصحم هدسدقلا تس 5 اشنا ترضح

 ندای رکزترضح هنناي .یدلوا لوغشم هلیاتداعو یدلکح هنسهطوا <«

 . یدضەهرک .هسمک هقشب

 یدالوا قجاتوط یر هرکص ندنسیدنک « مالسلاهلع ایرکز ترضح

 یسیدنک بوسروغوط قجوح اتاذ یسهج وز . یدیا ردکم ندشیدلوا

 . یدشمالاق یلاتحا قلوا ینجوج قترآ هلبسلوا ینافریپ ید

 لبربجنوک رب . قو تییاهن هنتیانعو ناسحاو قوح ینیطل كتحبانج
 هدنمان (یح)ندعاسیا .یدلک ها رک ز ترضح ندنہلا فرط «مالسلاهلع

 ینکج هلک هیاند یخد كناسبع ترضحو یدریو ربخ یننجالوا ینجوج رب
 . یدرردلمب

 ندنهفایو یدراو هنناي كع ص ترضح « مالسلا هلع لیربح هدعب

 . یدلاف هک لالایف مرم ترضح « یدروفوا

 یخد هرکص یا لآ . یدروغوط احب بولاق هک «عاسیا هع دقم

 یدیوف کشب < یدراص 1 ؛ سم ترضح . یدعوط (یسع) ندع ص

 لاو وک ا كامو تولا و

 هشحاف یخد ڭا | .یدبا لکد مدآ انف ٌكاباب ؟ ادبی ه نس ! مد

 كعیا ممر ینا ناه بوید « نيسشملشیا شيا اف رب نس . یدیا لکد
 . رایدل | شاط هترللا هرزوا

 ۰ یدلیا تراشا هیاسع هللا ود « زکیروص نت » : حم ترضح

 . رایدید « |هشهلیوس لصن هلقجوچ یهدکشب زب »



 3 1 ج افلخ خراوو هع

 باتک کی .<یوق كهللا « نی » : یدالشاب هزوس یسع ترضح نامه

 خيدغوط . یدلق كرام ی مهسلوا هدهراو یدتیا ربمغس یو یدریو

 . یدید « هرو تمالس اکب نوک مکیدلبرید هدعل و نوک مکیدلواو نوک

 لا ندع ص ترضحو رایدلاق هدنربح ایا یک دفا یزو رم اید

 ۱ نایک
 یدوف « یدید هدنس رایدوم ود « ؟ یعرولوا قجوح زساباب » نکل

 دهش او نارا مي یو 0 ترضح . یدلاغوح

 . یدیا هدنشاب زوب مالسلا هلع ایرک ز تقو وا

 قرالوا هنالاپو را ۱ كبد ا ترص < یابد وب جرد

 هشیدل دارای قرهلوازساباب نکلا كناسع ترضح نکا راروناسا هیدلداراب

 . رثیدمهناسا

 ( رام فسوب ) یلغوا یسهجومعو یدلا یاسع «مالسلااملع مرم

 . رایدلاق هداروا هنس کیانوا . یدک ءرصم ریارب هلبا

 رایداک هسدق راید . رایدنود رار هلا اسع یغوا « مرم ترضح هدعب

 ده رک هنشاب زوتوا < یسع ترضح .رابدنیا هنسهبرق ( هرصان )و

 . رایدلوا نک اس هداروا

 ین « یدلآ هنلا یقیرش تارو نکیا قحوح كحو «یحم ترضح

 كنا ت رح یک یاب و یدو شابک تفت و قو
 وا ثوعم هلسارسا ینب هرزوا كما لمع هلتیرش

 تعیرشیب «ر. هدقدلواغلاب هنشای زوتوا «مالسلاهللعیسعترضح هدمپ

 هلستعیرش كن او یدلوا لزا ( فیرش لا ) کا و یدلوا ثوعسم هلا

 هنتعلرش ك د مالسل اهملع ىح ترضح .یدلوا خوسام <«یسوم تعبرش

 . یدلوا عبا

 كنشادنرق هسمک نالوا سیر هت رزوا لیئارسا ینب هداننا وا یتح

 هام ترضح ینحاکن دقع هرزوا یسوم تعیرشو یدتسیا ۳ زق



 > اسا صصق کک ¥

 ا مارح قلا یتزرق شادنرق هداسع تمیرش تقو وا
 . یدتیا عانتما ندحاکن دقع یخد یحم ترضح نون آ

 رابدلبا رارصا نوما یسلریدلوا كنا ترضح بونج وکی سان آو زق
 هدنر وضح ر ہک یاب ترضخ "ید لک نالو سدقسر

 . یدنالزاغوب

 كراروک همغوط ندان | و یدتلیرید یولوا رب «مالسلاهلعیسعترضح

 رله زحعم قوح هدلو و اهد و یدورو هدنرزوا وص . یدجا یرازوک

 یدرتسوک

 31 ۱ اد (نوبراوح) ءران آ هکی دا. ناعا ینکی نوا کلا

 رولمد ) کز ( ۰ و اراصت 4 رد ) ا a ( یسح رب

 ک 1 CR E هکر دیر 2 ) نوعمش ( حد یر و

OA) 

 ۳ شم ديروط اوج ك هناما 6 رشیدوپ رات
 كوص «مالسلاهلع یسع ترضح . ریدر و رارق هکمردل وا ید یاسع

 .یدرودیا تسحاصم هحل زک بوشل رب هحک رب هلا نو راوح قرهلوا هعفد

 . یدرونارآ هبیقص یقص نوجما كمردلوا ی آ هسیا رايد و
 ندالوا حاصءینعب ندهعواسورخ» هک یدید هلو راوح«یسع ترمضح

 ام هرات زا تو, كح هدیا رکنا ی زکیرب هم

 ندرلیدوم «یدراو ندالوا حایص (نوعمش ادو) ندنو : راوح عقاولاف

 . یدرو رخ یر كناسع ترضح وا توشر رادقم رب

 رایدنرکس نوجما كمردلوا هد بوتوط یناسیع ترضحناه «رایدوهب
 .رایدنوط ینادوب ناخ وا بولت اب هلبا شالت و صرح .رایدتک هیاروا و

OEEرایدّسا نط قوس یناسدع اح و  . 

 ماللسلاهلع«سیردایمالسل اهبلع یسع ترضح هسیایرلت ر ضح یلاعت هللا

 . یدراتروق ا اسد و یدردلاق کوا یک



 ۶۳ ڪچ الخ مراولو <

 اه... روت وا هابراقش موش ااا یمن د یا
 . رارد ادو هدر كج هد یشک 9

 فیرش سدق«رالامور که ندک دلکح هک وک «یتسع ترضح

 سدق . رلیدلبا ربسا ینمک و رابدردلوا یمک كرلیدومب هلبا موج هنیرزوا

 یسدقلاتم و رایدقای "الماک ی راباتک یدوهب .رایدتیابارخ و امغی ینیرش

 . رلبدقارب اخ ندلشارسآ ین یررهش سدو و رایدقم

 هدنونالپیوط هدر رب هرکص ندنآ .یدلوا رامرات ء رایدوهب هنروص وب

 hs و رلیدلو ارقحو روخ هدرب یه ,راپدمهدیآ لکشت تسمه رب

 . رابدلاق
 ید كسر) ردق هنتدالو كاسع ترضح ندننافو كناسوم ترضح

 یدشمقت هنس اوا زو

 توس هد هتک" هد ا هنشا زوت وا « مالالا هلع یسع ترضح

 یشک یبا نوا تبا . یدتبا توعد ییموق هنس یوا . یدک تلاسر و

 هدنکوص یسیر یخد كرانآ . رایداوا قفر اک | هدقح قیرط بولک هناما
 یتصو كمالسلا ىلع یسع«نو راوح 19 E تناخ هو

 . رایدلوا لوغشم هليا نیقلت هسان ییوسبع ندو رایدلغاط هفارطا هرزوا

 یزارب . یداییای راباتک قوج رب هنادیم وید فیرش لبجتا ندهرکص
 . یدلیدا دانسا هتیرادرک اش كران| یزارو هنیرلضمب ندنوب راوح

 اا والو جم ران هدنقح یسع ترضح ریس هسیا رلتوت

 شازاب یناصوا و لاوحا ضعب كمالسلاهلع یسع هدرانو بولوا

 قیاطم هنر رب کت روت شلدیا جرد ا فرش لحا هدرب ا

 . ىدا لکد

 ندزوک یتسهلمح . روعوا هنر زر راول I اراصت ی5

 هت هلتسن هنیرثاس یرانآ . رایدرپآ هخسن ترد ندنراجا و
 و ندا: لوادنهدننب ارانب ودر(تفیرشلحا) هتنشیا ۰ را



êج ابا صصق <  

 هلا «فیرشلسجتا لصا .زاعوا هنیربرب هلماعیخد رانا هکردهخسن ترد
 ا

 هسان یه وسعتءیرش كردک هرالع قازوابولغاط «نو راوح

 یوسع نید .یدیاولوط هلبا لرشو رفک اند تقو وا هدهسا راشعا ملمت

 «رایوسع .یدلونوط موتکم هدایز ندهنس زوجوا بوسهنلوا ارجا ًالع
 بولویوط . یدراردیا تدابع هجوازیک هدرارب یکنزخو هزاغمو هدنراتل آرب

 ررولوا راحود هک شا و ر ا و روج « رلنالو وط

 یا

 زوبحوا ) نداسع دالسم ے رات ( نلعنطسف ) یروطاریعا امور تباه

 . یدرو تصخر هنسارجا لع كنوسع نيد ۳# هس ( نوا

 امورنال وا یتخح یاب یسا كنتلودامورو یدیابی رهش هنطنطسق «هدعب

 یوسعیخدیسودنکو یدتیا تح یاب ی رهشهنطنطسقوش اهلا كرت ی رهش

 یدلاغوح راندیا نامیا همالسلاهلع یسع ترضح هرکص ندن آ .یدرک هد

 . یدلسد (اراصن) هرلنالوا یوسعو یدلسای هراز قوحكي یوسعنردو

 طبض هسطزوک یعورفو لوصا كنایوسبع تمیرش هلتقو نکل
 فالتخا هللا ضایعا ماطر و یدلاق هنس رالا راسوشسب «شیا ندنفیدمهنل وا

 یتح یاب هک رد(ینلروطاربعاقرش)یرب .یدنلوب هبییاینل ودامورو یدلاغوح

 یرهش امور یتخیاپ کرد (ینلروطارپعا برغ) یرکیدو یدیا لوبناتسا
 . یدیا

 هب کیا (ینل ود امور) هلتهجوب .یدناقصق یر رب «راتختیاب یساو یکیوب
 . یدنلوب هبییا اراصن یخد هحبهذم یک ینیدلوامسقنم

 (كلوتاق)هرانوب .رایدلواعبات هنسویقسپ امور یعب هب (ابابعد ) یقاط رب
 (سقودوتروا) یخد هرانوب .رابدلواعیات هنقیرطپ لوبناتسا یشاطرو یدلیئد

 نيدو یدتیا روهظ رابهذم قوح رب ریاغم هنیربرپ یرلهرکص . یدلیند
 . یدلیراقح ندنسلصا عضو نوتب نوتب اراصن

 اراصن هلتهج و بولوا قمنفاص ندک رش یبصا دصقم ندتناید یتح



 3 ج افلخ ع راولو ع

 یراهرکص نکراردیا بانتجا تیاغب ندرلتب نالوا صوصخ هراکرشم
 هنیرادعم كراکرشم یعاس ءرلاسلکو یدلصا راربوصت هرلدصم اراصت

 یک

 یخد ریمغیب تقو یل .رلیدیا هرزوا كرشو رفک هسیا رلتلم راس

 . یدلاق هدتالخ اند نوت . یدلوا ترف نامز نوزوارت .یدلک
 رایدو یییلوطان | هقشب ندکدتبا ط.ض یتسهعطق ایوروا نوت ی ولامور

 هراس للم راولامور هدرارصع واو رایدلا یخد یارعو ماشو رو

 هليا روحفو قو تهافسو التم هقالخا ءوس هدراهسا ندمتم هلتسل

 راتداع اق كپ ریارب هللا تیئدم هدرلر یراقدراو ندنراقداوا فولأم

 هکنوسریو تکرب .یدلوزوب یقالخا كماوقاو للم رنک !هلتهج وب .رایدقارب
 یرلبوخ ناکر ج لولو رایدمهر وک ا یرعلاةر زج «رولامور

 . رایدماریدشالو یرلبع هللا یراتداع انفو

 یاو یارو ها e نوت نوت ید برع لئاف طقف

 ر تولوا لا E یو یک کو هشد اراصت e یدسشمالباق تلاهح

 مهارا ترضح یک و كما لسغو كشك قانرط یخد یقاط
 یراقدلوا هدکعا لع هلا ماکحا هلاق ندنراتمیرش كمالسلاهملع لىعامساو

 9 لئاف هد مسوم هنس رہو رایدیا تسرب تب ید یشاط رب هدلاح

 ات ؟ راردبا تراز ینهمرکم ةمک بولک هبکم راهسمک قوج كب

 . یدروللوا شتسرب هرلن | یخد ندفرط رب بوروط راتب هدمارحلا
 یحالصاو شلکهلاحرب قشیراقو قتلك ارق كب ایندهدرا رصعوا لصاحلا

 . یدیا شلاق فوقوم هنیروهظ كربمخیبرب



 كن راد ضح لسو al لا لص ینطصم دم اس دا اخ

 هداعااقراخ نددا روهظ مدعم ندنىدالو

 ل

 بتک یچ هلک (اسالا متاخ) ندلبعامسا دالوا هدیرع راید هدنامزارخآ

 فا رعلو فصو a یحدیراسضع) ندهفلاس ءادا . یدیا جردنم مد وا

 : یدشعا

 كن | هحنمکح كتقو وا . ردمدا ی لضفاو ماع رخف هک ابنالاماخ
 . یدیا تحلصمو تمکح یاضتقم یسعا ررهظ ند ع

 كراولامورو بوسشالو هراقلانفنالوا شملمابهاندتقووا «راب ص ارز

 ي هام تیودب هدیزعلا عرب زج و هن رلت داع نکربح

 هرم ندعیانصومولع < رد رع هح رک او یدیا رلشلاف هرزوا یرلهلصا

 ارعش قوح كو شمشلهدایز قار تغالبو تحاصف هدنراجما هدراهسیا

 . یدیا شمش اطخو ابدا غیلو حیصف تياغو

 تعرا اصف امادو نارابوسراعشالزوک تیاف هدلاح یراقدلوا یعا

 ۱ یر هلاراوش کم ي رارلیاتاهاسو رخ هل
 و هماروا ندفرطرم .رولور وق ری باب لوس رب EAN REE لس سه

 ۳ رو روا لال مدیزکو رارمش لزوک «رونالب وط اغلب و

 رولیصا هنیراوید هک یرعشو رولا, نیرفآ رلنالوا شاب «رولوا راشبرا
 . یدیا

 تاقلعم) هرلنآ هک یدیاراو هدیصق ید شملصا هنیراود هسک هلل زر وصوب



 ۶:۷ دج افلخ غ.راوو <

 یراقوب كاك یدیا یسهدصق د(سقلا یار ىس زن هرات [ . رولند (هعیس

 . یدیا شلاق هج هللوا ردق هههدمم تشبو شالا

 همانا روهح هليا رلهطخ رتومو رارعش لزوک اطخو ارعش لصاحلا

 . یدرردیا تمه قوحكب هماوع قالخا تیدمو تحصنو طعو

 تود یرللورلیا هحردو هحتعالبلو تحاصف كرل رع هدتلهاح نامز

 هن وا تاتا 6 تشک ر"قجفلا ترعوت یو

 تراشا هتفجهلوا لزان باتکرب هرزوا ناسلو ندنفرط لا ءیک لاک
 . یدیا

 لععامسا ترضح یغوا « مالل هبلع مها ربا ترضح اس الاوا

 دالوا كلرهدیا لوف یتساعد كا ید قحبانج تودیا اعد هماللسل اهلع

 ( تاروت ) ینیدلوا شا ریشب ینکجهدیا روهظ تلم كوب ر ندلبعامسا
 ۲ دز وک ذم هده رش

 ندندالوا كمالسلاهلع قاحسا ترضح یلغوا رکید تاھا را ترضح

 هلبعابسا لسن قتزا بوتب, یرود كرلنآ و شم بولک راربمغس قوجكي
 هرزوا شلتوا لیاقمزمرا ریش هک ون لک ندی لس نت

 ا كج هلک اس الا متاخ ید نالنعاسا لسن

 طفح ینسل ید 6 هلق ره بودا راشعا هدایز هباسنا ٍِ < رلب رع

 بولا زق یربه بولوا ییاحجرو لضف هلتسن هنیریرپ كرلهلسق و ردیا
 . یدیا ریدهزوک یوفکو رارآ یتارقا هدکمریو

 هنف رطره كب رعلا ةر زجحو یدلافوح یدامحاو دال وا تالععامسا ترصح

 دنا رای رمو( رضمی )م دعا رانا دعو ( نایدع )نا
 (یلوق ےشاھ) ید هدنجمآ راشیرف .یدلوازاتع ی راو یسەلسف 5

 . یدلو فرشو لضف هدایز ندنسهلمح

 ینا تاو ھن ) یا تاو فاش 7 سنا
 یسابب كن او ( بک )یمالب كاد( ) ییا تاد (

 (یضن) یساباب كنآ و( كلام ) یسابابكن آو ( رهف ) یسابب كنآ و ( یو )



 ج اینا صصق »ع ٤۸

 ۱ یاب فلت 1و یو یاب لب آو (هنانک) یسابب كن ]و

 ( زا ) یمالب كنآ و (رضم ) یسااب كنآ و ( ساسلا) یباباب كناو
 ۱ ) ع+ ناندع رد 6 ناندع ) یمانب كن او ( دیم) یساباب كن او
 . ددل مالل ا هلع لىعامسا نا

 كنیربره هکردرلتاذوب یعاظع دادجا كمالسلاهلع اسنالااخ هتشيا

 دلرتاشعو لئاق هو یسید كراتعاج قوجكي یربرهو شلاغوج یترذ
 . ردشلوا یماپابو یسهدد

 لوق کیا هلسقفردوخای هسلوا یلغوا کیا كنیر تقوهنره طقف
 رهو رونلوب هدفرط نالوا یلربخو ییفرشالا ینوص كناسنالامتاخ هسلوا

 .یدیا رونیلب ندنرکلواکهدنزوب هسیا مک یسالعا دجكی | هدرصع

 یک یزیدلس رکلوا«یدیا راو روتر 0 كلىعاسا ترضح کنوح

 لاقتنا هدالوا نددالوا دوا شللق ندنردب کا ,تیارونو . یدیا رالراپ

 . یدیا شلک ۰(راز) 9 ( دعم) اف هناندع كردیا

 و مرولک ند(نزن)نالوا هتساسمیئر زا هجرع(داز)

 هحروک یرون ا كنا )8 اا هدک دلک هیاسند هکردوب بیس

 نوحالغوا هلیو» بوریو تفاض لوس ر هنموقو شاوا نون هدایزكي

 ۱ اا ا ندر زا تفاض رذقو
 لاقتنا هدالوا نددال وا و ریندمدآ ترضح بولوا یدیجرون هار ووي

 .ددشملق رارق هدنرلترضح اسنالاماخ نالوا یحاص لصا تیاهنو شلکه دیا

 2۱ الا را ید روت ددنجا نایدع ی هلتهجو هتعیا

 تایزوب هسیا ےک تاذ نالوا ندبوص و هدرصعره 3 یدشلوا ادس یوص

 هيا هدهلسق یفنقو رولبحس ندنرلراس هلسح یتناروو تحالم هداعلاقوف
 . یدیا رولوا زاتع ندرلهلسق راس هلسق وا

 هدایژ ندنرارزان (یضمی) ددعا یدافحاو دالوا راز كلذ ىلع ءانب
 ٍ . یدلو ترپشو ناش



 ۹ < انفلخ غ راوتو =

 .یدلوامسقنم ه را هلسق هڪ .یدلساب هئارطا « یدلافوح ید رضم ی

 .یدلبحسیسهلسق (شیرف)ندن راجا
 كنآ بولوا كد یدافحاو دالوا ك ( كلام نرهف) یسهلسق شیرق

 مرتعو راتع ندیرا زنا( تا )۰ دنا یرالغوا كنا | و(یول)» دنا یرالغوا

 ۰ ید وا

 . یدروفوا هطخ هلا عح ینموق یرانوک هعج (یو ن تک) وسشا

 اک  هسروشش مک هننامز كن و رایوس ینکجهلک اینالامتاخ ندنلست یدنک
 . یدیا رایا تحصل ويد نوسشا ناعا

 هدنجما یسهلسفشیرق ید(یصق) رک دلا فلاس نالوا ندندافحا كبمک

 بوالبوط یراشیرق نالواقرفتم هداروب « هداروش : هکردناذرب كوي

 . یدلوا لئان هنتسایر کمو یدلو ت

 هدندافحاو دالوا كلعاسا ترضح لصالا ق «یتمدخ كهالا تب
 ه۸ )۶

 کم هاب ا ترحجءدعب و شم هنس هلق (مهرج) هه رش تمدح ول ه E نکیآ
 ۱ ۶ 

 یاد کمو یتمدخ هسک قلارا رب « یسهلس (هعازخ) ندیا.تماثا هدراوج

 .یدلآ ندهعازح ینراراتخان ا كهسک هلسرقرب ‹ یصق .یدبا شا طص

elیدلاق هدنسهلسقشیرف ید ی مدح ها  . 

 SENET ك
 اسنالا ماخ هک ی دا وب تعفرو فرش هدنجما یسهشاط شرف ۰ یدلاغوح

 . ردد كن | ( هما ) تانج نالوا یاو 8

 ی رالعوامات (ی زعلادع)و(را دلادع)و (فانمدسع) هدئدلوا توف« یصق

 تداسو تسایر . یدلو فرشو ناشهدایز ندا را «فانم دع . یدلاق

 ین رالوا همک همدخ یخد ندنلسن دنرادلادبع . یدلق را و كي |
 .یدلک (هیش

 .یدلوا یلغوا تردان(لفون)و(بلطم)و(سمشدبع)و(مشاع) كفانمدبع

 كسمش دبع « هوما هقاطنابند (هسمای) نج .یدلاغوحیرذ ك ره

 ندفانمدع هکرد(مشاه) یفرشاو لضفا كنسهلج نکل . یدشک نت 3
 ِع



 ج اسا صصت کع ۵۰

 ۱ ۱ تست كلا .یداوا < یسولوا كنموق شیرف هرکص

 . ردندران | یخدیراترضح اینالا مناخ .رولیند (یمشاه)و(م شاه
 هماش نیزایو هنع نیشدق . یدبا قاط رب فولأم هلترامشءیموق شیرق

1 

 . یدیاراردیا شیریو لا قوح ك ید هلفرط ییا هنس یه « راردک

 یهنیدم نکردک بوقیچ ندکم هلبا ماش "افق ید مشاه هیلع مان
 .یدتیا ج وزتیزق مان(یماس) ندنسهفناط راج ین) ءداروا . یدارغوا

 . یدلوا توف هد ِت (> یدتک هنیرايد ماش نت

 كکرا رب لرون یزوو لر تاغ بوق هاماح ن هالا یملس

 .یدیوقدا هید (هببش)و یدروط قجوج
 نت . یدالشاب گمرک نوقح رار هلی رلهداز یاد < یدوس هش

 « دالراپ یک یآ لآ « راو یرکلوا هدنزوب . یدنمهزکب هنیرب چیه

 لا الو ندر ر هب « رولاق ناربح نروک لاک اب لام
 . یدیا رولوا

 وا(تبا) یردب ك (ناسح) روهشمرعاش نالوا لور | دم ندراصنا

 ن او هر ندبشاه بودک هم ندیدم هداشنا

 كەسروك ی هدشییغوا كشادن رقرک | ا ا یا

 فارع ردسحاص لاو فرش لصنو رک ردق هر هيرب هم لر دیا بحعت

 یو كمروک یهبش هنلق كىلطم هلکعا فصو ی هش هيد «زاعلوا

 . یدشود

 همشاه « تون رون ناکهدیا لاقتنا دج نعأبا دنا ی وقف شارف

 2 0 2لا . یدیا.شلوروک هدنزوتناو شلک

 هک یا 8 رق رب وادا(همطاف) زکایدنا هدهسیاشلوا لغوا رب هدنمان

 اا كنهبش همشاه رظن هلاح وش . ردسهدلاو كانلع ترضح

 یا - ینو ید یسهدافا كشسات . یدیا یسط سا رب یسالوا

 1 و هب هتیدم بوقلاق ندکمناه قرهلوا روج هکمروک ینهبش «بلطم هلع ءا



 ۱ د افلخ خراوو ع

 .یراقحوح راجتی هدلڅ رپ « یدراو هبهنیدم « بلرطم هلهحو و

 .تحالمی هدنزو و هز رطو روط 111 ه رک رب ٤ یدروک ینهببش هدر

 .ندنرازوکب وان یغیدلوا یسدازردارب نم وسەك ۶ دف 6
 ه که ۷ شا

 .ینکیدلکشای ندنراز وکو ینکیدلیب ندنزرطو روطیهبیش «بلطم مک هتن
 . ردششا هاکحو ناس قرەلوا یشزوس كب هدنرامشا ضعي

 هتسهدلاو ندن او یدریدک هنوز تاق رب هبهبش هداروا ناه بلطم

 ۲ یدرونوک هک بول آ یل هبیش كرديا اضرا ىسەدلاو هدعإ . یر

 «؟هلوایمیسهلوک كبلطم «قج وجوب اج هرانروک ییهبیش نکر رک یکم
 هنیربهدننافو كبلطمو شلاق ( بلطلادبع ) ید ا كنهبش ندنآ . راشعد
 هر دل وا یس رو هد كنموف شرف « توا

 هلکن 1 ؛یعوق شیزف . یدردبا نامل ید رو هدننل ۱ تل

 ۱ . یدرلیا نتو ك ربت
 هغاط (ربم ) توشساب هلا كنا سلوا الغو طحف منا ۲

 ناچ : یدیا رازسیا دوغاب ندقح بانج هبوس یزد 0
 .یدردبا ناسحا تک و تمر 9 هنتمرح ید رول یخد قح

 قط رشت كن اءرانهاک هغد شالقای یسلک هبا كنیراترضح اینالاماخ
 ۔'یدالشاب هکمرلب اتمالع هداعلاقراشو الاغا تیرغو بک

 یژررب نکروبوا بوتا هد فرش مرح نوک رب « بلطلادبع هلج زا
 . یدشا رب رفت تسایور توراو هرانهاک . یدنایوا هلا و رد 8

 6 | یقلخ كوكو رب « قجهغوطقجوح ر ندلس كنس ه ید ٩

 . رابدید « كجهروتک ناما
 .یدل | زقربولد | (همطاف) ندشی رقتاردخ ءبلطلادبع هنیرزواكنو
 . یدلوا نایاع دن [.كنا ید رونو یدنک دا: ف ) را

 هلفلواطلسم نمشدهنیرزوا یسهلسق(مهرج) ندیاتموکح هدکمامدقم
 اشا لخ رب ندنسهننزخ هسک هدنراقدلوا روح هرارف هنراید نک



 > اینا صصت
 یر بوکود قاریوطو شاط هنیرزواو ناتشع ۱۰ هتسواوق معز بو 1
 ناجا زسرلب

 ا ینیداوا هدهرن كمنمز .یدلاق هرزوا لاح وب رالی ةه
 شلرو رخ یر, كمنمز هدنسایور هلطملادبع هکر .یداکد یعولعم

ANE 

 ی آ ربارب هاب رالوغواو یدلوب ینسویوق معز «باطملادبع هلتروص وب
 ی لو ك هک" هجا a راهرزوراحبلق ندنجما . یدالشاب هغمزاق

 ارس كر هکر و یدلا یرلن آ «بلطلادع . یدقح

 منصر هجاسح بوبالقییا "الماک یتسووف مضر و یدلبا حصو هنکوا

 . یدالشاب هغمر دشالوا

 ارام رب هلاق ندلعایما ترضح نالوا یرلالعا دج «یعوق شرق

 ۰ ام نوت هداعلاقوف یالوط ندنسامقح هنادىم كتوبوق

 ۱ و ناش هدایز ندنکل وا حد بلطلادع ندزوب وب
 . یدلو تو ردق

 (قادیخ)(بیل وبا .( بلاطوبا ) «( ثراح ) یرالغوا كيلطمادبع

 >( (رارض )< Cee وقم ) « ( هبکلادبع )۰ ( لج )
ECE TOSCO)ن ا 9طق  

 . ردشلوا تّوف

 ارز . یدرهوس ی ( هللادبع ) هدایز كا هدنحا یرالغوا بلطلادع

 3 ۱3 رو ىلا وا تغ بصاص هدایز كاو لزوک كا هدنرلجما
 . یدنا نایاع هدنزون

 كني رازیق شیرق هجبسنو بسح ( هنمآ) یزبق (بهو) یخیش هرهزیب
 . یدل آ م ( لادع ) ی آ بلطملادبع هلقلوا ىلضفا

 ك (هللادبع ) ناهو یدلاق هلماح هیاسنالامناخ ند ( هللادبع ) « ( هنمآ )
 ۱۳ ال ملا ك نما ) تخالم روت دداا

 هدکبکح هقاضم هدایز بولواالتم هیالغو طحق ء یعوق شیرق هدانئاوا



 o ج افلخ ع راولو <

 نلامق یخ و رخ ابر[ یک ییدشود هنر ۳ ا ا

 یسهلح هکیدریو تکر بو ضف ردقوا هنیراهحغابوغاب كشيرق «یراترضح
 . یدل وا نکنز

 لبی ترسمو تاحوتف هکرایدید (جاهنالاو حتفلاةنس) نابع هبهنس وا
 یدتک هیهنیدم هلسهلفاق ماش ( ةلادبع ) نکبآ هلماح ( ها ) . ردکعد

 هدنناپ یرااد هدلاح ییدلوا هدنشاب شب یرکی بولهتسخ هدارواو ر

 . یدّسا تافو

 كټ نکیا هدننراق یسان | یک مت ر د ۰ یراترضح اسبنالامناخ هلتهجوب
 . یدلاق مو

 (یسهعقو لف) روهشم قرهلوا ندناعوقو هداعلا قراخ هداناوا هتشا

 . یدتا روهظ

 فعض هنبراتوق ری كوام) ندیا تموکحهدنم للیب + :کهیوش
 E ی ی رایدیا و هنس هفای ناتسب ع «راشبح کلک

 نالوا ن تحت یاپهدکدلک کلم ما (ههربا) تنطلس تبون ندرل شبح

 زاو ندننرایزهمک ٤ئ رال رف : یضع ندنو .یدیای اسالك كوس ر هد(اعنص)

 . یدیا كمر وح هباعص یرلزوب و كمري

 هديا ترایز یەک بواک هب کم چک عدس مردف زا هتسیا رو

 هلیوسش كم هج وتو ليم هیاسیلک رب شما یکی هداعنص هلبوب ندنرلکدلک
 دنا اسلک وایسر ندنراجما ین بزقاب هلزوک تراقح کا نوس 9

 . یدهلس بورک

 قمقس یک ناھ . یدلک هضغ هدایز كیءههربا یالوط ندنوب

 . یدلیا کک یضوط هکم هلا ودرا كوب رب هرزوا

 ید وا , یدردنوآ هب کم ا هلرکسع رادقم ر هدکدلک هغ اط

 ید كنلطلادبع هدهرص از . یدروس یراناوح كنسلاها کم بولک
 ۲ یفروتیک یک زو ترد

 ود«یدلک یسئركشيرف » یدتک هتسودرا كیههراناه «بلطلادع
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 ۱ و تمرح قوح كيو توعد هتنای یا . رایدربو رج

 . یدروصود «ٌكلدلکنوع » و.
 .ىدشلا ین رهودد<«بلطلادع

 . یدید « كدلك هزاس ود ملمقم یهبمک هکمدناص نب » ههرا

 كن هک .مرتسیا نا 6 میحاص كرل هود « ن» هک ی دید بلطلادبع

 ۸۰ راافاص وا یا « ردزاو یحاص

 . ریدر و ورک ییراناونح « یدتا یا « ههرا نا

 یآ «یحاص كتب ار یدروتک هکم یدل |یتراناوح «بلطلادىع

 ۱ O ۰ کیاقورف ربا هتفاع
 یرلتداعس دلوم و شمشود هنجر ۱6 رب حس ابن الاعاخ کنوح

 راتمالع هداعل|قراخ هح راد هسراقحهروس فا رشت اسرق <شمشالفای كب

 یهالا تس كههرا هلتهج وو مرو یاد تاطلادع و شمرولب

 دا NT یدک یخ مات

 هلق ینهبیک هدعب و كجهلک هیایند ابنالا ماخ هرکص یآ ییا عقاولاف

 .یدیا قحالوا تربع كوسر هلاع ید یلاح كتسودرا ههراو كحهدنا

 ۱ یا اگاد .یدیا داو لف كو رب كنههرا :ک هیوش

 . یدیا روللو هدنداقتعاقلوا رفظم هسراو ههر هلکنا و روتوروب هدنک وا

 . یدیا شمهللب هجهلیواو شملا هرج هلیوا
 هک ۲ اسم غو کوا كتسوورا لف وا , ههرا یحد هرک ون

 . یدنورو هتیرزوآ

 .یدکوچ هری « لف نکیارونالرضاح هکمریک ورجما هدبوشالقای هیکم
 43 درب وح هف رط هقشاب یتشاب . یدهمورو « رای دشنلاح کم ورو بو ر دلاق

 .یدیا رانا هر بویمتیک هکدریوچ یرغوط هيکمو ردک بودریکس ناه
 4 (لسابا)ل قوحرب ندنفرطقحنکیا هدشک اشکوتراتآ

 ا را او اط یاففا زرب مدنرافیاو هدنوخآ كشر ره

 حورح هسرلیا تباصا هنسکناه . یدرارب ر ولاص هنیرارزوا 1



 ۵ چ افلخ ع راوتو

 هقلاق هشود یسهشو یدلوا فلت هنروص وب یعوح ر . یدرولوا فلتو

 . یدلوتروق بوجاق هپ
 نس ع هدلاع اف هدهنیا شملت هراو هناعتص رو وا ید هوا

 هلسهرص ؛یغوا یا هرکص ندن او ردملوا فا بوس

 یراتلود تومروس قوح هدهسیا شما E هداتعض تدم زار

 دشلو ضاره

 ءیسلاها همرکم کم هدقدلوا ناشیر هلتروص وا یرکسع كنههرا
 . رایدل | ییاشاو لاوما یراقدلوب هدنسودرا كن | بونارغوا وراشیط

 ندن رش نمشد كويبرب هلیوا مه « یسهلسق شیرف هنتمرح اسلا ماخ
 رو رلیدلوا لئات هتمښغ لام یخ رب هج زستهز هلون هد مه « رایدل و رو

 . رلیدلو ا ترهشو ناک اهد تاق

 هلیارلن | قترا « برع لئاق نالوا هرزوا هضراعم هلسهف اط سشیرف

 هنس وب . رایدلیب دیّوم هلا فرط نم یرانآ بوک زاو ندلادجو كنج

 شعل | زویشب) كناسبع ترضح دالبم هک رایدیوت دآ وید ( یل لیف ) رابرع
 . یدیا یسهنس ی (زوقط

 الب هجورب كنههرا هکیدغوط لب وا ید یرلترضح اسالا مماخ

 نوک ردقوب یللا .یدیاهدنطساوا كا ۶ یسمتس کک تیک 0 و هلا ل

 . یدلو عوک و هب دی ۳ یعد هدنحما ل والا عببر 3

 ل چ و موج



 . نوا تاعا دوالا میبد هدنجما ناسین ندهمور رومشو هدنلس لف

 ینیدراغآ یر ڭاط زونه قرضوط هحایص یسهحکک یستریرازاب ینکیا
 هیلع لا لص ینطصم دنحم اینالا متاخ ینمی : یدلوا ماع هقشابرب ء ع تقو
 0 یدل وط هلا روت « اع ندامعوط نر و یدعوط یرلت ر صح لسو

 FEA e تحالم رون ةو مع هل | ك( ا ( ندەللادىع

 RE رو نلکهدیالاقتنا هدالوا نددالوا ور ا نود و ید

 . یدلش رارف ا قترا و یدلو ینحاص یدمش

 هنتوا یزوب « رلتپ په نیلحابص ینوک یستریا داژاپ یسادرف
 .یدلاق هد ربح راک یدنلو شمشود

 یتح ز كل هک ۱ ا :«cù ا رد هردو ندا

 ا ا ا ىزا نالوا نضراخ مراهک « مدمکح
 هليا نیملاعلارځ نس هک نیسلملیب ققح ! هنما اي بولک هسمکرب .مدروک
 هدک دشرب |تدالوتقو .یدیدنسهبوق (دمجم)یندآ تقوینیدغوط .ناسهلماح
 هیداناق < یدلک شوق قآ رب ناه . مدکروا « یدلک سس لوس رب همغالوق
 :مدقاب هعایرب E یرللاح هک رواو هقروق < ندنسب .یداغص یمهق رآ

 رول یفرطره یک مکیدجا بول آ . رایدنوص تبرش هليا هساک ضایب رب
 :هکمدروک «مدقاب هفارطا .یدلک هبایند ( ع . ص دم ) هدن آ وا .یدالپاق

 ی « رازیق قوحرب یلیوب نوزوا تیا طقف « رزکب هنیرازبق فانم دبع
 .مدید « ؟ هلوارامک رانوب ! برای .مدتا بحعت . ررودیا فاوط

 هلهجووا بولبریدلاق هدربندنزوک كن ( هنمآ ) هدهدم تدالو تقو



 ۰۷ چ افلخ ےراوتو تک

 اشام رللاح هداعلاقراخ هغ اهدو نمرو یارک هکنالمو یا ٩

 . ردیوم یتیدلوا شمدویب
 یسهدلاو كنراترضح ( فوع نب نهجرادسع ) ندهرشم ةرشع

 تقویخد هنیزوک كن | وشلوب هدنناي كن ( هنمآ ) هحکوانوناغ [6]۱افش)

 هم یک قلوط هليا رون اید نوت كدهبرغم ندقرشم هده دم تدالو

 یخدوا .شللوس «(نه را دع)یغوایتیدلوا شعوروک راغ ءا
 لا هب اکح ا

 هرزواتاحانمو هجون هقحبانج هدمارح دحسم < بلطملادع هحیک وا

 یدوحو .یدغوطقحوح ر ندا f ) یدمش !بلطلادعاب هدژم» نکیا

 هناي كن ( هنمآ ) نامو شتشیا سس ر ندفناه ود « ردتخر هلاع -

 . ردشما اشاع راش هداعلاقراخ هج یخد هداروا شمتک

 .یدشح و طهدلاح ینیدلواشملیسک ی وکو یلتنس «یراترضح ان الااخ
 هک یدیاراو ینهاشن ر هدتساذح كنلفات هدنهرا یر یا

 . رولیند ( توبن رهم ) و ( توبن متاخ ) اک 1
 ىد رزق کدوم زا 1 EAE .ردیوم ندهشياع ترضح

 درد ارا هحکو ب بولک هشيرف ع یادو كنسهحیک هب دمت تدالو

 رب كلطلا دبع ن هللادىع . توا . شمروص ود ؟ یعدعوط نالغوا رب

 یتمالع هدنسهقرا و ردوا اسالا متاخ هتشيا ۰ راشد . یدلوا یلغوا

 < یدوم را سه وز یا مرام وا و شمر ريخ ود . ردراو

 ندنشاب یلقع هجروک ینوبن متاخ یهدنسهقرا بوقاب هنلئامشو لکش كن آ
 ریمغس هقشاب اک ندنو . دفا اا ی ا « تورنو شم

 یربخ هک كحهرولا توطسو تلود هنر هشیرق . یدتس یدسا كلك

 . شید . كحهربا لده رغم ندقرشم

 ( دحا ) هاکو ( دم ) هاک یراترضح اسنالامتاخ « لیئارسای ءاسنا

 خد یناحا هم غ مولعو یراقدلوا شلاوس یراتمالعو شنا رک ذ ود

 . ردهاورلافلتم هرزواقلوا ( انش ) و ( افش ) یمسا كنواخو [۱)
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 اسنالاماخهدنسهرا یرانهاک دوم تقووا ندنرلکدتیاجارجتسا هلتروص ررب

 ۰ یاب رولوا راظتنا هشرشتو رونلیوس رازوس قوح راد هتیرات رضح

 . یدیا راشیا نییعآ و فشک هلهجو وب یخد یتدالو خن ران لع ءا

 ۱ ۱ ۱: کشد .ردیوم ند ( تبان ناسح )

 بورشاح هرلید وہ e یدوم ر هد هدم نلحابص نوکر هک مری

 . مدتیا باسح نا سد ۰ یتعوط یردلس ها (دجا) هحیکو ب

 « یدشود قفاوم هنس هحیرک یدم دلوم

 یدلوا نونم هداعلاقوف بوروک یراتمالعولرمخ والثهوا « بلطلادسع

 هلیواندنفرطهللا ودك .یدید « قجهلوا كوكب یاش كملغواو » و

 لز رب راد هتخیدلروس ناسحا لوغوا لتداسرب

 « رایدحا راد «رایدلک .یدلیا توعد موق شرف بواپ تفاض هوس

 . رایدروص ودام دی وق دا هن هفح وح نالوا بس هتفاض و »

 . یدرو باوح ود ( رر ) ‹ بلطملادع

 EE دد هلدصقم ندقع وقیدآ ناال وا هلو هادسا هاب و و 2

 قوح ك قلخ هدرو قح و هک وب مکیدتبا ته مدصقم»

 . یدید « هليا اسو حدم

 ىرلروہشم كا . ردراو یرلمسا قوح كب كنيرلترضح <« دالا اخ

 نالوا شعلوا اوده قوح كب ج ) .رد ( دجا ) و ( ج (

 : ردکعد ادا

 بحاص ) ۰ (ماعابحاص ) ۰ ( نابیلا بحاص )۰ ( ییطصم دوم )
 ۱۳ ار للا جام ) «( دونجلا ماقما
 . ردندنراهللج باقلا كنراترضح < اس الا متاح

 قد لا ندرالاح هداعلاقراخ ناک هروهظ هد دم تدالو تقو

 : رونلوا رک ذ هک رد رانوب:
 یدل قب ییشنهش ترد نوا . یدلص راص رک ناف دع تدالو

 وري دهنسڭ هاراتس رپ 0 هد رد مان ) دابآ اا ( هد الو سرافوب



 ۹ حج افلخ غراور مع

 دیدیا بونا هر 4 هواس )و یدر وس وس کر نالوا هدقعاب

 كسراف هک [*](نادیوم) و یدشاطروصسکعلاب هدنسیداو (هوایس)و یدلوآ

 یالارب : وو داوو ید وا هحک وا ۰ ردکعد ییاضقلا یخاق

 بوک یره هلجد ګرهدب ییرلت | برع كولبر, « راو هد شکر سو ترس
 اهم هنا سراف دالب

 ناوبا هلهجووا ( ناورشون ) نالواحع هاش ند(ناساس لا) تقووا

 ی هئسموب هلسانرف قرهلوا برطضم ندساملقس هراتشنش هدبولصراص

 . یدک یرخ ییدنوس كیهدکصتا ند( ابا ا

 . یدلیدشیا ینادشاط كرلوص هدهواسو یییداب توت 9 هدورصوت هنب

 . یدلوا فداصم هتفو ییداشمس در انشنهش به . رایدتبا تاسح

 وب هليا بلج یادوم ناه بودیا شالت « ناورشون هنیرزوا كلوب
 یایور یتیدلوا شمرو حک وا یخد وا . یدایا ناسمرد ی

 . یدلیوس

 « ؟ هلوا هنراتمالع ویا » بوشود ههشیداو شالت هدایراهد «ناو رشوت

 هحاتسا ع » ناه .یدرولس یغحهلوا« «نادیوم . یدروص ندنادیوم ولد

 . یدرو باوج ولد « ردکرک كگ مر مظع ضار

 نامعن ) نالواعبات هنشودنک تفووا ند رع كولم « ناو و

 ما ود « E راد : کن تووش هک نا ۶ ۰ (ود م

 . یدردنوک یعانب لضاف مان ( حسسلادبع ) یخد ( نامت ) هک ا

 یدراو ۰( نادم ) رهش نالوا یرسک تک یا ناه ( حسلادع )

 . یدرک هنیروضح كناو و

 ود « ؟راباتلالد هیانعم هل راتمالعوب » بولیوس یاعوقو « ناورشون

 لئاسهکردنمعتاد ءرولواهدسوع .رد و هداف « لاا رک : ۱ ۷

 ینسهجرت مطاقناهرب .یک یتفمو درتم .هنلواتیاورلقن ندنآبوریو باوج هبرلکشم
 .رمدا هدافا لأم (ةاضتلایضاق) کردقفع ند ( نادیوم دوم هسیا ( نادوم ]
 . ردرلشمهلبا لق هنراناسا هدنلکش ( ناذبوم ) ییهلکوب « رلپرع
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 ۱ ا ايد ماش مش ها دا( عشملادقع ) .-یدروص

 باوج وید « رولبب ءریو « وا قحن | ینا كرلنوب . ردراو میاد رب

 . یدرو

 ندن ا .راو هتنای 2( حس ) قوباحیدیاه » ناورشون هنیرزواكت |

 ناه ید ( حسسلادعع ) . یدتیا ما وید « روتک ییاوج اک « روص
 : یدتک هماش رايد بوقح ند ( نادم )

 رامدآ جنکلم ماطرب رونید (هنارع)و (نهاک) هدنجما رابرع تقوا

 راررو رخ یراسش كح هلکو رلردیا ثحم ندهنلا رارسا هک یدبا راو

 هک یدیا تاذ یرلکدید ( نهاک حطس ) و هتشيا یراروهشم كا . یدیا

 (یضم) لغوا یتاربم هدننافو كل ( راز ) یتح بولوامدآ رب یلشاب هداملاقوف
 بولوا ندن یلصا .رارید یدیا «وا ندیا سقت هدننی, یرالوغوا رکید هلا

 هدنندب 6 ون لاح . یدیا شلاق بوشلر هدهعموص ر هدنفرط ماش 7

 هفررطرب ورانای هنتسوایسهقرا اعاد «قوسما لثم هحتفاقو لکش « قو كىك

 هنیرزوا ناویح بوریشوهد یک همهشود یتسودنک هدقدلوا كج هلیروتوک
 یساضعا هقشاب ندنناسل « شمهزکب هناسنا لصاحما . شعا راریدهلکوب

 رایوس رازوس غیلبو حبصف تیاف طقف بولوا بیع صخش رب زامانیوا
 ۱۱۰۲ لا تک ااغ حلوا هرکص یلاس هو

 هلیا تعرس هبنرم یروشا (حیسلادبع ) : هك هددص هتي

 . یدرو مالس « یدرک هننای . یدراو هل ینیدلوا ك ( حیطس (

 ندنغیدلوا شع اق یرازوکو شعهشود هنک هشودمولوا هسیا ( حط )

 . یدبا رویمتک هنغالوق یمالک ایندو رویمتیشیا ینمالس ك ( حسملادبع )
 ناهو یدلبا ربثأت هدایز كب ۰ ( حیسلادبع ) ىلاح وب ك ( حیطس )

 هدنصق ر یواح یرزوس یشزوس كجدیا رثات هنناح كحطس

 . یدلبوس

 ؟یعروسدبشیا هسقوب « ردیمغاص ,یسولوا كنم احع » : هک هلیوش

 خسش یا ؟ یهدتبا سوم نوتب نوتب یرازب هدیدتک بولوا هسقوب



 1۱ ج افلخ مراوتو هک

 هاش «لهداز ءربشمهنالوایخبش كاتعاحمرتحمو كوبر ! لکشم لالحو لضاف

 یهدرالویو بویعدزودنوک و هحیک «زودوغاط هلیسلوا شلردنوکندنفر طمج

 هاراحگلب هل .یدلک اکس هلباتعرس هداعلا قوف بوش ادق یار طاخ و كلاهم
 ۰: یدید را كمع یک وا بوروص ندنس یهمضع روما ینیدلاف زحاع

 6 حسسملا دبع » هک یدیدو یدحآ ی راز و5 ۷ حط ) هنرزوا كوب

 رددوا تمرک هرق هسیا حنطس . یدلک هحطس هليا تعرس

 یسکوس فتهدکشل او ییملنصراض كننارس . یدردنوک نل 8

 یرست كنایؤر ییدروک كنادیوم هدر « رووروص یتکیدلیا تلالد هه

 كرەدب N TE کس یال زا هک روشسیا

 وا ! ح سملادبع EL E یفیدلغاط هتک بوک یهلجد

 هوس سراف رانو هلوا رهاظ ( هواره بحاص ) و هلافوح توالت هکمد

 ماش نوجا ( حطس ) قترآ ماش ء هناب یلوکە واسو هشاط یسیداو هوا

 کلمو ثلم ترد نوا هح ددع دل رلنشنش نالقم ندباساس حل

 . یدتیا تافو ناهو یدید « رولوا قجهلوا قترا و رولک
 یيدتشيا ند(حبطس)و یدلیا تدوع ند ( نادم ) « ( حسلادبع )

 . یدلیوس هیاورشوت یرازوس

 فوخ نددوهط قلانف ی هدتنلس نامز كنسودنک هسا ناو را

 مرز, » و یدلوا نونعو نه ندربخ و ینم هنک وديا هدکعا هشداو

 . یدید « رولوا رله هلدهحدک بولک رادمکح ترد نوا ندزملست
 تولک یراتطلس رصع هرزوا تداع راد نوا اءفاو

 ندناورشون کوب لاح . دولک مزال كمك بولک رلنرف هع 1:0 ٩

 هنس ترد زکلای؛قربلوا لت لاج تنبناساس تلود نا

 نظیدم, ككرایناساسو ردشمتک بولک رادمکح نوا ندناساس | هدنف رظ
 شمس هلا مالسالها یراتکلم هدنفرظ تقو زا بوضازوا 8
 كنامع ترضح ( درجدزب ) نالوا كلم يجحدرد نوا هرکص ندناورشونو

 .ردشمتب بولوا ضرقنم «.ناساس تلود هلکت | قرهلوا فلت هدنتفالخ
 -ج> و هو بس
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 : ۶ مس

 ۱ الو تن رترضح اس الا مناخ

 دالا قراخ نلک هر وهظ

 ا

 بویعوط هدنکم یبراقجوچ ناغوط یکی وربندهتوا «یسیلاها هکم
 هدرلر فطل یساوه هدنجحما يا دعو رلرر و هاب | توس ر ندر

 . یدبآ رلرر دتا هسرت

 ۳ ااا تو هم مر هرا ندراتع هلتهج و

 هنساپاب هنسان | هدبودوبب یرلقجوحو رول [ قجوح ررب هرزوا كوو

 . یدیا رارولوا تیانعو مارک | لثان هدنراکدتا ملست

 د و نت ق ع ی ) هدنماکنه ةد تدالو

 ا تیبا قجوح رر ىر یهو یدلک رااب ا

 ید ا ۶ ( دم ) ترشح ید ( هملح ) یسهجوز كنهسمک مات

 : یدرونوک هتدرو

 ( همیلح ) . یدنا راو الغ و طحق هدنراید ( دعس ی ) هنس وا

 هدنسهناخ ویدلاغوح یدوسكنب راناوبح یک ییدروتوک هدبول آ یلاع رخف
 ا اف و( تراخ ) يارا ادب تكر هداسملاقوف
 .یدلوا رب لاک ءوا .شعا یلروغواه یینایآ كم كکيدربتکوب

 . یدید «ماقاب هجا اک ناما

 هدبوبویوب یتح . یدروس هدایز ندندالوا زوا یل ا هسیا ( هملح )

 نکل دا I ۳ تن ) هدقدالشاب مک هد ززفا قابا

 مر اهد كيحندم رب . زکیاعوقوط ناما: ردربغآ یساوه كلم » هملح



 0 چ افلخ خراوو =

 ۱3۲ ۱ و یدر دیاق ف( 9 درد « نوسلاق هدزعاب

 ۰ یدیوقل آ

 الصا تونفاص ندرارور یو توس ی قاح تا همىلح

 ا زا ندا

 یئادنرق زبق توس دوا شا تافغ ( همسلح ) هسلصت یه نوک وب

 ( همیلح ) هدنرلکدلک . شمتک هتنای كرلبزوق نلکوا هدکلرب هلبا ( امش )

 «زکسرویقح وراشط هدنتقو ییتدشكشنوک هلو نوچ » هب ( امش ) یزبق

 ر هدنح وا یاب كمشادب رف . كادمر وک قاحبص 7 ۷ ی امشر ۰: کف

 هدر رو روبیدک رار ید طول ون هسردک هیهروا .روشالوط طول وب هزاب

 ۰ شم ر و باوجود لک هدکلرکلوک به ردق هیار وب .رو وروط هسر وط

 هنزرطو روط كاع رخف ( ثراح ) و ( همیلح ) هرزوا كلوب

 هلیسح یتاحور كنسامسو یتنارو كنيزوب : رک رازروک تردا

 هنیداوطا لراقج وج راس ید یراوطا یک ینبدلوا زاتم ندراقجوح راس

  زاشیداف هوبوا بوقاب ندوشراف < وا کروا ا را

 هقشاب ر هدب | بوقاب هتراوطا رال ون كا ( هملح )و( ۲

 و هان زا ته رخت تا هدایز ندکلوا و راشمالک ۱ یغیدلوا لج

 . رام ااشا

 هداعلاقراغو یدلوا روشالوط بوزک كرهشیربا هغا ترد هک اتقو
 ! هملح اي » هتسهجوزو یدکروا ندرللاحو ( ثراح ) .یدلاغوح یرللاح

 . یدید « زیمرو هنسهدلاو يج وح وب هلسفو

 ,ی- همرت هدلاو «و یدروت هک هباکم بول | یہ ۲ راحا ید ( هملح )

 . یدرو هب ( ها 3

 نالوا یرهدا# یادو یدرونوک هر هب دم تولآ ۳ ) ا ) هدع)

 . یدرودشوروک هليا ( راجت ی )
 بوفاب هلئاشو لکش ان یرانهاک دوم نالو هدهنندم تقووا

 . یدراربد « دف رد هوا قجوح و هتشيا یربمغس كتما و »



 دح ابا صصق = جد

 ا لأ تدوع ههم ندیدم یار هکنا ( هنما )

 ی آ بلطلادبع یسهددو یدلاق مپ ید ندان | « ماع رخف . یدلیا تافو

 ها ید

 ۳ اف ید راو الغو طحف هدایز هدنراید کم تقو وا

 كلاع رحف یخدوا . رلیدلبا زات یتسمقبح هنساعد رومتاب بولک هلطلادبع

 ۱۱۳ ى هياط ( سیقوا ) بوعیاپ هلا
 ضد مظعو یدردعغای روعاب هتتمرح كلاع رخف ید قح بالج

 . یدر و تک رو

 ندو و رانشل وس راعشا راده هصقوت تفووا «یرادضعندبیع ءارعش

 . ردراشلا رکشت هلطلادع ینالوط
 زو < تلطلادع 0 ةو .یدیا هدنشأب ید تفووا « (اعرخف

 یسهج رم یرلت رضح ماع رخفو یدلیا تافو هدلاح ینیدلوا هدنشاب ردق وب

 . یدلاق هدنسهناخ كل ( بلاط وا )
 هللاطوا « یەم اط شیرف هلغلوا الغو طحق هدنراید کم ید هنسوا

 ندنلا كلاع رخپف ید وا .رلیدلبا اعدتسا یتسمقبح هنساعد رومی بولک

 .یدسا اعد تی ط هن زا وی د هک و صد هه رش مرح کو یدن وط

 .یدالشاب هغعای رومای یک ینیدربنلاق یرغوط هکوک یتغمراپ « ماعرخف

 یهصقو هم وب هدرکم تقووا «تاذ ما ( و ن ر 2 هتن

 کم ندالغو طحق .مدتک هجم هنس رب » هکردشعا لصفت هلهجو وش
 (ینعوتال) یراضعب بودیا تروشم هدنراش هلغلوا نام یلاح ثكتسلاها

 هده رص یرلکدید .ددیادادمتسا ندس مات ( تانم ) یراضعیو ندرلتب مات

 یە ك ( ميهارا ) "هلالس هدزک ارا الاح : هسمک راتخارب هدنراجا
 ناه «شبرف فارشا هلکعد ؟ و ار بس هقشاپ نوح نکیا دوج وم

 . رایدتیا زاب یتسامقبج هنساعد رومعایو رایدتک هتناي كلاطوا بوقلاق

 هیاعد,یدربو هنیراوید هبمک ینسهقرا . یدلک هغرش مرح بوقج یخدوا
 یا راو قحالغوا ر دالراب یک شنوک یزو ههنناب . یدزاشاب



 1 ج انلخ ع راولو بک

 نکیا قو طولوب .راپ رب هدنزوب لوک . یدلیا تراشا هکوک هلبراقمراب

 وید « یدقآ رللس . یدغای رلرومغای بولوا ادیب راطولوب ندیناحیه
 رسا نام

 هلا تغالبو تحاصف لاک _هدنسهدصق رب ید بلاط وبا ییهصق وب

 ردع وس لازوس راد هندامسو تمار كلا رس یا
 هاسهلفاق ماش هدننمض تراحم «بلاطوبا نکیا هدنشاب کیا نوا « ماعرخف

 . یدراو ول ناز حد یا بوق

 هتسوشراق هعموصر هدنرراکدشر ا هدنسهدلد ی عقاو هدنتیالوماش

 .رایدنوق هتل ۱ جافا ریو رایدنیا

 (سیجرج) نالوا فورعموید [*7( اريح ) هسیابهار یهدهعموصوا
 . شعا تاد ر یوزرمو دهاز مان

 طولوب رب ریارب هليا نابراک : هکدروک بوقاب ( اریحم ) نکرولک نابراک
 هدنرزوا كجاغا وا یخد طولو هدقدنوف بولک نابراک . 9
 نکیا شلاق بویوروق وربندندم یبخ جاغآ واو رویوروط بودیا رارقتسا

 ّ نشت ل لاحرد

 : کرولس هلا قسطت هال ون یتافمک و تامولعم یدنک ( ارم )

 تفاضرب ناه .ردهدنتل | كجاغ | واوهدنجا هلفاقوب «یراترضح اسنالامتاخ

 .یدتنا توعد هنسهعموص رار هلساقفر «یلاطوا تونسایعاشا هلا ارت

 رار سافر ناس برقا تنا هلاکت ی رس ها

 . یدتک هیهعموص
 ندزوک ور رر یر | ءار هان راقادل دک را

 كطواو وا هقشاب ندکدمووک یرلتمالع دارا هدنزب ر .
 نەک دک N ناهو یدروک یغیدروط هدنرزوا جاف | الاح ید

 «یدلاققجوح هلوحوک ریزکلاب » یتدوا .یدروص هلاطوا هید «؟یراو

 ٠ ةروصقم ءار هرخا هیتحتلا ةانثلا نوکسو ةلمهلاءاگارسکو ةدحولا حتف [])

 ۰ هيبلحلا ة ريس
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 وبا هلکمد « مردبا زا ید یفرمشت كاا د ارم . یدریو باوج هيد
 SNE یا اونا

 ءاسنا هدنقح اسنالاعاخ : هک رروک بودیا تقد هدمامط یانئا « ارش
 هدش رش تاذ وا به <« راتمالع نالوا ئو ندهضام ءاملعو ندهفلاس

 .غجءهروص رایش زارب اکس هو یدل | هتناي ین !ماعطلادمپ نامه , دددوج وم

 . یدید « هلوس یرغوط نوحقح ی نعوتال

 هدایز لا هدلاع ست ارز . همرو نا هبا نعو تال » حد ترضح وا

 . یدروس ولد « رد راس مضوخسم

 كن مضح واو یدرو نیم هنس رات رمح یاعت هلنا « ارحم هسرزوا تا

 ۱ ۱ اا رر نوا قمالک ۱ هلشال یلاوجا

 دل ا یدافتعاو دمات یداهتجا كنسودنک "ید راباوج یتیدل آ
 یوم ماخ ب وحا یتسهقرا رام كئرضح وا هار رب ناهو یدشیا

 نوا ها یاوعاف تدآ لو یر
 ردق لوس هل كد هدندنع كناربحم « شیرق فارشا هدفرطورپ

 هلاط وا < ارم نیا راروشلیوس كردیا بحعت ولد « راو یراتعاو

 . یدروص ود « رد مک یادف تداعسو فرش و و رده دا ,

 م. یدرو باوج ود « رد دا هدو .رارید بلاطوتا اک » ید وا

 قلوا متی رد رب هسریلیقاب هنلئامش و لکش کر ۱ ۰ قول « یو و ار

 . یدید « زد ا

 ردپو ردیلغوا كمشادنرق < ردلکد لغوا یلص . توا » « بلاط وبا

 لغوا هلغلوا هدمهسرت تح من طقف . رد مت هلکعا تافو یسهدلاوو

 . یدد « ردهدنماقم

 ى یا نیش نما تبایصا هدنداهنجا .« اربح

 كنلسضواسا ءقجوحوب !بلاطابااب » هک یدیدویدنکمات ناثمطا هتسودنک
 روناط یرامالعو روا ینفاصوا كن | هدنجا یرایدوهب ماش . ردىعاخ



 1۷ ج افلخ غراوو ب

 .. همرونوک هماشق ۱.۶ نس .راهشود هدف تناها هکدیاش .ردزاو 8

 . یدتبا تحصن ود ۾ روح ورک نداروب

 .هدنسهدل یرصب-یلام و یدنوط یزوس كارب یخد « بلاط وا

 . یدتک ورک ناهو یدنام
 یارون یزوب . یدربا هایش نسو یدریک یتوابص مایا < مع رخ

 .هدژوس < لدی ی هدتب ورو دشرو لزوک ین اوجو باطخ « ییاحور یزوسو

 .یسهفااط شیرف هلع ءا . یدیا قئاف هراس هو سو لا
1 

 .یدلو ترهش ود ( نمالادع ) و یدلوا انتسمو زاتع هد
 دکر ها (بلطلا دع ن سز) یسهحوم نکیا هدنشاب یدب نوا

 رالاح هداعلا قراخ ند وار یل من فیس ول دریا بودک هنع

 . یدلروک

 هدنجما شیر هک اهماکحو لقا یرالاحوب « یراقفر هدنراتدوع هبکم

 . یدلوا رونلیوس وید « قجهلوا كوب كب یاش كناذو +

 یاس هود یکم شر غلاب هنشا نما کوب

 كجءردشیرا تیاده هلاع نوتب هتشيا » بودیا تراشا اک | : کلوش

 .یدراود ۶ یدهمش را یو مایا زونه نکل . ردون

 هنوک رب ید وا . یدحا هبلاط وبا هج تالاح وب « ماعرخف

 جالعو ید رسوا هنر ندنرانهاک برع ۳ ود نوسلوا یرا تالهتسخ

 . یدروص ینساودر

 دوجوو .هماهشیدنا !بلاطابا ای» .یدتیا هنساعم هلیاتقد ین | « نهاک

 :هکنالم هسیاراش نئوروک هنیزوک .ردیر ندضاماو للع ولردره «سدقب

 « هلوا ءوب نامزلارخآ ی هک لاټحاو ردكرک قلواحفنالتاب هتعسناهلبا مارک

 ۰ یدید

 .هدنمان ( هشدخ ) شلاق لوط نکیا چنک ندشیرق فارشا هدناوا وا

 .هیامرس هلا قلقاروا هاو ضعب . یدیا راو نولات رب )8

 . یدیآ ری ریو



 ج اس صصق = 1۸

 » ر قو رخ لح ڭەسرو هام رس رادقمر هنمالادم «

 یک هترضح وا یخد هګدخ هلغملوا راطخا هنسودنک ندنفرط رایضعپ ويد
 . یدردنوک هماش كردیاقفرت ید ین( هرم ) یسهلوک و یدریو هيام رس

 یسهععوص كناربش نکردک هليا ماش "هلفاق یراترضح « ماع رخف
 . رلیدنوق هنتل | جاغ ارب هدکلرب هليا هرسیمو رایدنیا هنکوا

 ۱۱ ۲۱ ۲ ) نع هر هلفلوا توف امدقم هتسیا ارم
 یدشوروک هلکن | ندنیدلوا یتفلا ندنکسا هليا هرسبمو یدلک هیاروا
 ه6دبا تداپش E اعم داد و کلر تكلا یدشررک هزوسو

 هماش .ردوب هتشيا « اینالاماخ ییدرو ربخ كناسع ترضح ! هرسبایهو

 ۰ ۱ ام تاهاو رازوناط بوروک دوهم ةنوخ .رکیهمتک
 شیر و شلا هدارصب بوبهمتک هماش یخد « اعرخف هبلع ءانب . یدید
 . راید ود ورک نداروا هر دیا

 لبارانیداق چاقرب « هحشدخ .رلیدلوا لصاو هیهکم هدنوکرب قاحبص كب
 : هک رایدروک . یدرارودیا اشاع ینشبلک كنسهلفاق ماش بوروط هدلحمرب
 یک دداحو رولک بورهک داناق «شوق ییا هدندزوایثاب كنيرب ندرایطوب

 ( نیمالادح ) .یدلک هقج هرسیم نکرید «؛هلوامکوب » .رادوبدیا هکلوک
 داناق هرزوا یشاب كن | «كلم کیا هدرلتفو قاحص و یدربدلس یغیدلوا

 كن(اروطسن)و ینکیدروک رالاح هداعلاقراخ هچ یک كمريدناکلوک بورەك

 . یدرو رخ ی رزوس

 ۱ و راک لک هست مراهتس راس,« یدلوروک هبساحم

 : ید زیور رک یتعقسو راک كنترامت ماش هنیزوک كن هحشدخ نکل

 ه(لفوتن هقرو) نالوایمهدازیمعبوروک ایژرر «همدخامدقم اریز
 ۲ ۰ 0 ۱ وز ارمعن نامزلا رخا ء نس ه هدکدنا رق

 . یدشعا ريع

 تاروت ) و ( لحا ) بولوا هدنید اراصت هسیا لفو نب هقرو

0 
0 



 ۲ ج افلخ غ.راوو =

 . یدیا روهشم نهاک رب راتتخا تیاف ریربو ربخ ندرلش كجهلک و روقوا

 شمداقحندننهذ یراش رتاسو شمراص کوب یراکفا كنهشدخ هلع ءانب

 . یدیآ

 مع رخف كنهدخو یدلوا ادم رلهطساو نده رط هددرص وب هتشلآ

 . یدایر و رارف هنص وصخ یجاکت دقع هنن رلت ضح

 كنسهف اطشیرقو یدنلوا دقع حاکن سلجم هدنسهناخ كنه دخ ناه

 ۰ یدنالب وط یرلولوا

 وی هدکلر با هو یسهجوم ید یراترضح « اع رخف

 . یدلو هداروا

 یسهجرت هلهجو هصالخ هکیدتبا اشنا هفلب هطخ رب ء بلاطوبا الوا
 : رونلوا دارا هدادو

 ك ( لعابسا ) و ندترذ ك ( محاربا ) یرلزب هک « ههللا رکش ۾

 ىز و یدنارای ندرصنع كل ( رضم ) و ندنلصا ك ( دعم ) و ندنلسل

 1 كسا هلتهج ویو یسحتمدخ كنهرش مرحو یسحکب كنمرکم تب

 نب دمم) وشایلغوا مشادنرق . هلک هددص هرکص ندنوب . یدتیا یسیرو
 هحیسآ و بسح E | < وب هسلل وا هنزاومناوج ون کناه ندشب رفهلبآ ( هللادىع

 .زاملقابک | هدهسا]آ زا یلام هحرکاو رولوا سج صو قاف هحتلضفو لقعو

 .ددشرب یهرکیا ء دولبریو نوتل او ردلئاح سماو لئاذ لظرب ۲

 هلزس هکوب لاح . ردقجهلوا لوس كي یناشو لاح كن | هرکص ندنوب هلو
 .یدروبب تبغر هه دخ زکهعرک نالوا یسبحاص ناشو فرش هلهجووب

 «. یدربو هلجُومو هلحعم رد و

 اشنا هطخ رب یخد (لفون نب هقرو) هنیرزوا یسهطخ وب كىلاطوا

 كنيدناصوبیدناراب یک كکیدتسا ناس یرازب هک « رکش ههلا»: 9

 یراولوا كيرع ء زب یدعا . یدتنبا زام هلا فرشو لشف دا
 زعا راکنا یزکلضف رس « ترشع کسب هدزس . زر یراسس رو

 هتیارق بسک هلکزس هدز, .زالادر یزکفرشو ریخ كزس هسک رب جیهو



Eد اسا صصق ج  

 2 اع ن د ) ن .زکلوا دعاش ! تعاح یا . زیغار» ¬

 . یداوا دهاش یرلولوا كشيرقو یدید « مدتبا حاکن ی ( دایوخ تفب
 ۱۳ ۱ ۶ ج بواوا هدنشاب شب یعرکب تقو وا ء اع رخف

 . یدیا یلشای هحیلبخ
 ردق هتنافو كت الاد نلینهد (یربکلاةحدخ) هتشیا

 هقشاب هدفلغاص كن او یدلاق یضارو دونشوخ ندن | « یرلترضح (اعرخف

 . یدعا جوزت نواخ

 لغوا رب هدنمان ( مساق ) ادتبا ند ( هجدخ ) ترضح كلاع رخف
 ( مساقلاوبا ) هلاع رخف هدزوا برع تداعو فرع هلع ءانب . یدلک هیایند

 . یدلبا تافو نکیا كوچوک مساق طقف . یدلیلهد
 (هقر) نکیا هدنشاب جوازوتواو (بنز) نکیا هدنشای زوتوا « !اعرخف

 ۱ ۱ یک یدک هاد یراهعرک مات ( موئنک ما ) هدعب و

 ی آ ء لاعرضف هکردشمغوط یرلهمرتح ٌةعرك مات ( ارهزلاةمطاف ) هدناوا

 .یدروس وند ( ءاسنلاةدس ) هدنقح كن او یدرهوس هدایز ندندالوا لح

 ا ر ما ها ) هرکص ندوب كلابا خف هن

 ۱ با تلف نکن هل رک ىا رک
 هو یا ال ۰ یدنا هدنروط روهج هیله انطانغیرق تقوا

 ندلاظ قح كمولظم هلتفرعم كموق فارشا . یدراردبا انتعا هدایز كي
 مس

 ردع هبهتسمک هدهمرکم کم توا سلح هوس رب یک یدرولیرب ول ا

 اع رخف هدسلح واو یدیآ اجا ناع و دهع هرزوا كمامر دتا 0

 1 یدشعلو ید یرلت ضح

 هبهمک قرهنلوا ذاا هتیزخ بولوا ویوق رب هدنجما كنهسک امدقم

 یرللم ضعب كن همک نا . یدیا رول وق هیاروا راههده نلیروتک

 كشيرقو شلاج ایشا ضعب ندنسهنیزخ هبک وبشا « زسرخرب هلقماقیپ
 . یدیا شملسک یرللا هدزوا رارق نلیریو هدننب یراواوا»

 او رایدالشاب هنسانب اددحم كنهمک « یسهفا اطشیرق هتیرزوا كلوب



 ۳۱ >ج افلخ مراونو ع

 زغجايوف ۳ هنلم ی ( ا رخ ( بلاو ۳ ضعم هدق دقح 9 حض وم

 یدلوا ادس هلداح هدهرآ ٠ ثفلاخ هسا یارارکید رای و

 ندرارفو ۳ لیدر و رارف هب هب را هرز وا كاك ملحق یاوعد وو

 هنمکح كنآ گرد بصن مكح ی ( نمالادح ) ترشس یک

 ی ( دوسالارخ ) بوروتک ر هحراب رب ید ترضحوا . رایدلوا یضار

 یدنردلاق وراقوب نوردوط ندنعوا رب ههلسقف هو یدیوق هنجما كن |

 . یدتسا عضو هر فو[ ی ( دوسا رخ ) هلیرالا كرامو

 هلروص ویو یدتیانیسحم و لویق یربیدنو مکحوب كنآ « یعوتشیرق
 . یدس هلداعو هعزانم هد رل

 یدب زوتوا . یدبا هدنشاب شب زونوا « یراترضح ع رخف تقووأ

 ضعبو هنعلوا ادل ود « دم اي» هنسودنک ندقتاه هدقدلوا غلاب هنشاي

 هلا هم دجم زکلا یرا رسا و .. یدالخاب دیو رول هدرلف ر ط

 ۰ یدر وشاب وس

 (دایا)یخد یسیرب ندرانالوا شمریو ربخ هطوا ینکج هلک . اسنالا ماخ

 رم يقوج ك کو دعا لب یل ) دوشم نا
 رابیاذا و هدیز كب هلا تحاصفو شلوا

۶ ۰ 

 هدنرزوا هود لیزف رب هد ( ا قوس ۳ نکا یاف رب < یتح

 هناغلب هطخ رب هدلاح یتیدنلوب رضاح هداروا « برع یاغلبو ینیدلوا

 : یدشم قوا

 كن | بونلوب هد ( ظاکع قوس ) ید یراترضح ماعرخف تقووا

 . یدشمالوا و هام هه وعد یاب رونه طقف . یدىشم هکید یتسهلصخ و

 هدایز كيمدنش برع یاغاب < ین طخیوا کن ( دعا ست (

 ییسهج رهلهح و هصالخ ید زب .ردشلوا ناتساد هدرلل.دو شلو ترهش

 : : هديا ه واللع ۳1 جرد هیارو

 «رواوآنایاشاب ۹۹۹ تربع « زکیهللب عرب کی رک ! ساتیا »

 .رافوطراقج وح .رتس راتوا ءراغاب رومغای .رولوا قجالوا . زولوب انف نلوآ



 د اسا صصق = ۷۲

 ۱۱۳۱۱ وا رخ یه هرکتص ا راوط یر كتسرااپاپ كتسرلا

 < زکتوط قالوق .ردیا لو یر ناه .زملسک یسرا یدرا كناءوقو

 رب ۱  ش قجالا تربع هدرب « راو یخ هدکوک . زکیدیا تقد

 رازکد «روروب رازیدلسی .ناواطكسکوبرب یزوب لوک «ناوباشرف رب یزوب

 دونشوخ ندر یرافدراو اج . زلک نیک < زالاق نلک . روروط

 ؟ رارونلاط یهوشوا هدبولقارب هداروا هسقو . رارونلاق یهدبولوا

 اهد ندسد نکشدنلو یدمش 4ردراو ندر هدندنع كهللا . مردبا نا

 . یدلوا ناش كب یسلک هک ردراو یربمغس كج هلک رب كهللاو ردولک وس

 ا | وه تسکوا ولطومه .یدلک هتتسوا زکشاب یسکلوک
 . هلبا تفلاخو ناصع اک آ مک هتحشدبوا یاو . هلیا تیاده ۱ یتدوا

 ۱ اس ها تلف یار نریلوا افرا

 روع ندشاطو رلهناشاک نم یناه « دادجاو ابا یناه ! دایاتعاجیا

 كويبكا كزسن » هنموقهدبولوارورفم هنلراواندیاه «(دومن)و (داع) نابای

 هم ردقوتوقو نکنزاهد هلتسن رم هلبانوع رف ندید «مزکبر

 ۶ ی ۱۱۰ ا و وا هدنمرکد یرلنآ 6 ریو ؟ رابدکد نوزفاندزس

 .یدلافسصبا تولقس یرلوا .یدلبغاط بومروح هام یرلکه .یدتنغاط

 ا ا لو دلت کاک یدمش ییرادروب میرارب
 1 ا قبر ددناف نه كمك هلوپ كران ۲ كيمعا
 2 ۳ ردوا را قجایاط . ردقو یرظنو كيرش «ردر

 1 ردقوح ۳ قجهل آ تربع هز ا بولک لوا . ردشمامروغوطو

 <« كوس .ردقو یرب قجاقح اما « راو یرارب كح هرک كنعامر | مولوا

 هبهماع هکم دتیا مزج .رویلک ورک ندک .روییدک بوجوک په كوچوک
 « . ردقحهلوا هداکب نالوا

 جارختساو فشک ینکجهلک ابیرق كنابنالا مناخ ( هدعاس نب سق )

 رخ ییندن آ «هراج نکیارلیوسسانلا"المیلعهبوب هد( ظاکعقوس ) بودیا
 . یدیا رظان اک | و رضاح هداروا ید « یراترضح اسنالامناخ هکیدیا



 ۷ ج افلخ غراوو

 تلاسر و توبن هنیراترضح اسلا متاخ بویهمع قوچ یسرآ
 تا ور هدبولک هلکعا تافو ( هدعاس ن و ( نکل . ید

 . یدلوا بصز هودنک

 كنا ید تاذ مان (:دورام ) یسولوا د ( داال ۱

 هدکلر هلفارشا كنموق هدلاح ییدلوا دقتعم هیوسع ندو ا ی

 هلکن | تولوا فرم يلا مالساو یدرک هيیدمم روضح نوکرب بولک

 ۲ ید رکا ناعا به ید فارسا ثنموق رار

 ن ساق SRT اینالااخ

 . یدروص ود « یراو نلیب یهدعاس

 اعاد «نب صوص الع .زرولس مهل ! هلال وسرای» یخد ( دوراح )

 . یدرو باوج ولد « مدرلندک هدنزیا كن ا

 هوهد هدظاکع قوس « كتهدعاس نب سف » یرلترضح اسلا ماخ

 هطخ كرهد ( رولوا قجالوا « رولو انف نلوآ « رولوآ نایاشاب ) هدنرزوا

 نط . یدیشلوس اهد رازوس یخ رب . زامقح ندمرطاخ ینیدوقوا

 . یدروس ود « نوسلوا شلاق هدرارطاخ یسه 0۳ ما

 ! هللا لوس راي » بوتلو رضاح هدسلموا « ىرلترضح قیدصلا رکیوا

 رلزوس کیدل روس «كت هدعاس ن .مدیارضاح هد ظاکع قوسنوک وا هدن

 .یدوقوا ردقهنیرخا ندنل وا ییهطخ روکذم كرهد « ردهدمرطاخ په

 < بوقلاق ۹1 یر ند را كل ( دوراح ) < هترزوا ك 1

 ند( مشاهی ) هدشرشمرح کی دوقوا ین راعشاضعب « كنهدعاس نسق

 . یدشعا ناو اد ۵ "ةحارص ىب كمالسلاو ةالصلا هلع رغ

 هدتمافزور ؛قحبانج هک مردیا كرما ید « یرلترضح اس الاعاخ

 .یدروس ود « هلیا ثعب قرهلوا تما 2 هجوربآ یهدعاس ن شف

 نلک هروهظ ی ندن او هنتفگ كنه دم تب < یدمسش زب

 هک هتنالصفت كیاعوقو



 و وو هتیرصح معو هيلع ةللاىلص دم اع رخف

 . یدنک تلاسد نکیا هدنشاب چوا قرقو

 درک ه نه هدنسایژر ردق یآ یل | بوبالثاب هلبا هقداص یایر « یوبن
 ً یدردرا روهط لماع هلا

 ید فک ه (ارح لیج)و یدروس ین یو هیات وا

 ی

 یدنوروک هتسودنک بولک « مالالا هلع لیربج « تقو وا هتشيا

 ۱ اع یم ناسنالا قلخ قاح ىذلا كلر ساب ارقا )و

 ۲ ۲ ریس ۳ ) لام ۳ کت ٤ ىذلا

 . یدر و تشهدو فوح هلاع رد 6 یاهم كنہاا یو هدالوا دلهو
 کف

 ود * كتروا 4 كتروا ی » یدراو هشساپ لیهشدخ در هب ەزت ناه

 و
 س رادقمر دو 6 روا ی 9 د وا مد رمّه> ء وأ هک دج لاح رد

 1 یدتسا نأس هره دخ E عوفو ا ندفدروس تحارتساو

 ت ۱  لالوا دار فول یرضخ وا 2 هزخ

 ا هر اک 51 شیما ۱ یو ِ رلیدتک هتنای

 ی ييدرو رج لایک نه نر یسع نیس ! ار 9و مع » هعرو ناه

 سوماتنال وا لزاب یخ دەاسوم ترصح «تالم نابر و و ۱ زا رو

 مدهش را هنق و اکج هدا تاوعد MENAL هدب ولوا جد ۳9 6 ا

 ۰ یدبد ) مدیدبا مد رای E تف و جە رام ها یس تم ووو



 5 ج افلخ خراوو ت

 ندنکم ی موق « ای» یراترضح لسو هلع هدالص مرکم یت
 ۳ لاوس ود « ؟ یمقجهراقح

 ندنحما یعوف هسدلروس ناسحاهمک یھ < توس بصنم . توا » هفرو

 « ردکر کرلهسراقیج ندنکم كموق هدینس .ردشلک هلوا ادیب رانمشد اک ۲

 . یدر.و باوج ويد

 بولک مالسلاهلع لیربجو یدایسک یسهقرآ كنلا جو هرکص ندنآ
 . یدلقص هدایز كب 1 < ریمغس ترصضح . یدلوا ا

 د همرکاا لورو دک تول هرصهرا هع لی سا
 . یدروسردق هنس چوا « لاحو ی ا را

 ليرد توقا یک راقوب .یدږا ادن رنک وک هغ ترف ۲

 . یدروک یتیم
 هنسابل < یدراو هنلاپ كنه دخ بواک تشهدو تدشخ هرس اولا هنن

 ( ردلاامااب )و قدر رک توک مالساا هلع لیربج هن تقو وا . یدنروب

 ۱ یدزونک سا

 « نیما لیربح نا . ردو یلدبم كله دم تلا

 هرزوا لاحو هنس کیو دا کمتک تو هلا ها تای و ند

 ا ماود

 ٹ وعم و NT ها | تعل رش یر < ی رلت رمضح اعر و لا

 تولوا نام لا ماخو یدلوا خوسام < راتعلرش راس هلع رش كاا یدلوا

 . یدلاق لاا كک س 6

 یک ییدلبا جارختسا كنس ودنک هلغلوا توف هوا « لفو ن هقرو

 یدمهشنتا توعد توو كم ۱ ۲

 لوسر هدنولوا و هلا مالسا كردا تاعا ادا هل وعد و

 . رداہع هللایضر ( هشدخ ترضح ) نالق زام ریارب هلا

 اع ملا یضر 6 لع ترضح )ها, (ییدسلا کوا تر
 . ردرلشملوا ف رشم هليا مالسا امههجو هللا مرکو



  = ۷٦اسا صصت >

 | یدشمانوا لصاو هعولب ی زونه «ىلع ترضح تفووا هحرک .

 او هدسهاگدامس كمرك ا لوسر نکیا هلوحوک نکل ۱

 ط و ديما ناعا یخدوا ا هب وعد یسات «مرک | لوسر هال وب

 یدرات وط لاک بوما راهظا ینمالسا .

 و اغ نامز «یرلترضح قیدصلارکب ونا اما
 هدا ضفب هراس وربندکلکوجوک «یرات رضحماعرخیف هک لصن هدلاحینیدلوا

 كشيرف ا او یدزا هدخس هرات وردوا یخدوا هسيا شلک

 تراالف 5 ۱ ظقف بونوشود یغیدلوا ندر لوقم هلل ادنع هقشب ندشد

 یک ینیدالشابه وعد < مرک الوسر .یدزامالو زوغالوفر كحهدیاتیادهو

 .یدالشابه وعد ۲ لا هدیاوذییدتناتسنما «یدلبا ناعالوا ندهلمح

 یخد ( هثراح نب دز ) نالوا یسولدازآ كمرک | لوسر هدهرص وب

 ردشلوا فرمشم هبا مالسا .

  2(نافعن ناعع) ترضح هنرزوا یلوعد ك وا

 ماوعلانب ریز ) و ( صاق و یبا نب دعس ) و ( فوع نب نمحرلادبع ) و (
 ن اس ترتمخ و رایدشا ناما ( ةنادسع ن هحلط) و

 .ممع هلایضر .رایدلق زام بولا تسدپا و رلیدتک هبیدم روضحب

 ردراتاذوب «مارک باحا نالوا فرشم هلا مالسا لو اب لوا هتشیا .

 ترآ نب بابح ) و ( حار ان هللادبع نب ةدسعوا ) نا

 با( لقق نیو رم تب ارن دمس) ندنراهدازمع كياطحلا نب رمعو
 را ) و ( دسالا دبع نب هملسوا ) و ( باطخا تنب همطاف ) یسهجوز

  ۹ازم وه وتو ۳

 همادق ) یراشادنرق و ( نوعظم نب نامع ) و ( یعوزحا مرالایا نب (

 لاا )و € فانم دع نب بلطملا نب ثراحملا نب ةدسع ) و ( ةلادبع ) هليا
١ ٠ ow ۵ و 

 رسای نب رام )و ( یعور بیهص ) و ( یشبح لالب ) و ( دوعسم نب (

 ا سان هدمب . رایدلبا نامعا ( هبمس ) یسدلاو هللا
 رایدالاشاب .



 ۷۷ ج افلخ مراولو <

 نارق هدزاع یتح . یدیا ولزک یوعد كربمغیپ ترضح هدما یادت

 . یدزاع وقوا هلا رهج ید مرک
 كغیدلوا رومأم هکیداوا لزانیسهعرک تیآ (صوت ام عدصاف ) هرکص

 . ردععد تا روا

 ارهج یک نآرفو وعد الع یبا ید .مرک ۱ لوسد هتيرزوا ۲
 . یدالشاب هب والت

 قازوا ند | هدكب هد هسدسا ناما یوک ۱ كنموف مد

 فی | ید رانا هتل وس روس مدنقس یر دارن ا < وا و ۳

  رایدمر وک اور یوم اف

 لاتا یکلایو راد هتشیدلوا تلالض و كرش قعاط رب
 جوک هشيرق هسیاوب . یدلوا لزان رلتآ سا ینسعلوا تدابع هنیراترضح
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 بولس یسهلج یتیداوا ودام نالاب ندمرک ۱ لوسر دف

 نکیا راروناتا هتنزوس يه هلغلو تربث ود (نیمالاد)

 . رایدعاق هدهسیدرتسوک راهزحعم ردق هنرهو رایدعاتیا هدصوصخ وب

 یسقاب .یدلک هناعا هسیا یدشرا هلا ,تیاده هاتف و 8
 , یدلوا قفتم هرزوا كعا توادع و صد ۰ ۵

 ) و (هع) نالوا یرللوغوا ك( فانم دیعنر هعیید ) هلتهجو

 ا ماشهنبا لهج وا )و LD و( او ا ناقسوا )و

 صاع) نالوا یردب ك (صاعلا نب ورمع) و (هريغملا نب دیلو)یسهجوم هللا
 كلاطوا نالوا یسولوا كنسهلح بونالپوط «شیرق راک راسو (لئاو نب

 « رویدیا ضرعت و لخد هزعد مز « ییغوا كشادنرف » رایدراو های

 ىلإ دوخاب ء ثلا یمن یا اب . روند یدبا هدنتاللض.هد رب
 . رایدید « چک زاو ندهیاح

 لوسر .یدتیا عفد هليا زوس مالمو زوب یلتاط یرلن | « بلاطوبا

 . یدلبا ماود هتوعد یسان یک کل وا یخد مرک |



 ج اس صصق < ۷۸

 .رلیدراو هتناي كبلاطوبابوئالپوط رارکت .یدلک نارک هشیرق هسیا و
 ییایراب .نوسلوا هسیا قجهلواه .زب همهدیالمح و ربص هلاحو «زب قترا »

 ا نوتلاف هزژواتحار یرکید هدتولوافلت یرب ندهفرف

 .رایدید «زرولبریا ندنس زب كهسیا زمع زاو

 همرکا لوسرویدالک | ییکیدشلحوک اهد هتم رب كشيا <« بلاطوبا

 . یدلبا هناکح ود « رود هلو هل مش كم وق»

 ینعم وا ندنشلک كسزوس هدهسلدگد « مكجەمەدا هاه ىس قترا »

 1 یدلشالک |

 او رم و نورا هدایز كب ندنوب هسیا مرک ١ لوسر

 . یدلک شا ندنرلزوک كرابم
 هفت ندنفرط یرلترضح یلامتهللا «ن !ممع نالواهدنماقم مردپ یا»

 رلت وسنای هسیارلرابای« یه ء راد ا .مروبح کمر تک دیار ین ساكنا «مرومأم

 . یدرویرو بوقلاق ناهو یدروب ود « مه زاو ندو ن

 ا ۱ لوسر هدهیاشماک هاما ردق هره « نلاطوتا

 . یدردیا مامها هنسهبامح هلهح وه و یدره وس هدایز

 لب هلاط وا یسمتک بوقلاق قرهلوا نوزح هوا كمرک ۱ لوسر

 . یدغاح هدنسهقرا ناه هما رثأت هدایز
 یشرب اکس «ران | هحقدلوا غاص نب «قاب هکشیانس !مهداز ردارب یا »

 . یدلیوس ت ات ا اوب و یدلبا مات ود « رلزامهاي

 یخدوا «یدرتسوک تابث هدنصوصخ یسهیاج كمرک ۱ لوسر معقاولایف

 . یدروس ماود هتوعد یا قیاسلایفاک

 یدنک یر یه تولوا هدایز كب یربغ تارف و تابع هدنس رابيع

 دوج وکب هلسفیه هدنناحشاو یدرهدوک یتربغ هداعلاقوف كنسابرقاو تربشع

 1 یدردک وشراف هنمشد قرهلوا

 قافتا یی « رب هنرزوا تناید هد رانموم هدنروهظ كمالسا ند

 . یدلاق ورک قاشا قلابرقآ هلتتسن اک | ۰ یدلوا ادم



 ۷۹ e سر

 ,یور كس راترضح اہ ء هللا یحد (سز) ین ا كم 2 لوسر

 علیا سا باک سم بوک هناعا ( صاعلاوا ) نالوا یسهداژ هزبتو

 یسان و توالت یر ۱ تی نالوا لا یردیپ e لوسر

 « دیش » و روشالوط یه ( تهلوا ) هلا توعد هقح ۱

 سکس لا E نافاس ,رتسیا كمردود ندسد 0 اب یر

 ىدا رد « زکسانبا ها کک

 یسهجوق .ددشادنرق نق كنافس وبا هک(لخما) یسهحوز وا
 رانکبد یتح « یدرلیا افج و اذا همرک | لوسر هللید و لا یی را ٩

 . یدراجاص هنرزوا رالوپ یجهک كمرک | لوسد هجنک بویالبوط
 ثكيهلوبا «یراترضح اع هلایضر (هقر) ندنراهعرک كم ا لوسر

 گیت تال وبا راترضح اع ا ( موئلک ما ( و ه ( تع ) وا

 یرلان |ندراقدلوا كرىشم یخد یسکیا نکیشملوا حاکت هب ( هبتع )وا

 : ابدل نمد مهم ۳ هدکنلزت لا نر

 قرهلوا زا یسهعرک ا نرقالا 0 رذناو ) هک ولاح

 هقح ند قرهدوفروف هلسادع كهللا یتسابرف | نیش هصاخحاب «مرک | لوسر

 هنیدزوا افصو یدتک هضرش مرح ناه هحنلوا رومأم کما توعد

 . یدتیا توعد یوق بوقیچ
 كن راترضح مرک ۱ لوپسر و رشاج هداروا بوک بس

 . رلیداوا رظتتم

 1 !یرللعوا رهف یا «یرالغوا باطلادعیا » مارتا ا لوسر

 مهسید شک نوجا كما تراغ یرس راو نمشد و

 . یدشا لاو ۲ زکیدسروناتیا

 . رایدید « توا » یل

 كننوک تمانش یهدزکک وا یرس ن هسیا هوا ۲

ll 2زکیدی ناما  » TT 
 هما ۰ ° و



 0 >> ابا صصق ک ۸۰
| 

 E.3 غ كمرک ا لوسرو یدلیا ردکت ود « كلدربغاج یموجا

 . یدلیوس رلزوس

 . یالوا لزاب یتمروس ( بتو بهل یا ادب تم ) < هتيرزوا كلا
 ۱۳۱۱ اس او هد ودتک ك( تهل وار

 یالوط ندنسعلوا ریهشتو دای وید (بططاةلاح) ك( ليج م۱) یسهجوزو
 . یدلقص ینأح هدایز كب

 ( هقر ) ترضحو یدغاح ین ( هدتع ) هللا ( هبتع ) یرالغوا ناه

 ۰ یدر و سما اعطق نوجا یرلاماشو ی ( مونلک ما ) ترضع ها

 ۲۳۰ ۳ رها وت لاحرد ندنراقدلوا هلرشم یخد راتآ

 ندنرللا ینداعسو تلود ر یک ینلداماد كنیراترضح اسنالا ماخو

 . رابدراقح

 هننیداشو یا كلا ( هستع) نالوا یسلحاکت ك ( موئلک م۱)

 ۲ ۱۱۱ ۰ لس ند قدك هیوندوضح بونا تم
 2 مع ا ا « داو ییزبق نوجا كن آ .نیسنموس ی هدنس

 . یدنرب ینکلموک « یدئوط ندنساقایو یدسا موج هنیرزوا

 ندکرلراواناح هنیرزوا كن | ! برای د ید یرلترضح اسالا مماخ

 . یدسا اعددب ود « تیا طلسم یراواناح رب

 «هبتع : 4 هلوش . یدلیا لوق ساعد كنمرک | بح < قح بانج

 . یدالاراب 711 بوقح نالسرا ر هدنس هلح صه ( 7 ( نا رد هماش

 ییراترضح اهنعهلایضر (هنقد) یسهعرک هرکص ندن | «مرک | لوسر

 ؛ ردشمریو هرات س هنع هللایضر نافع نب ناڼع

 مان ( هلادبع ) ارخومو یلغوا مان ( مساق ) امدقم كربمغيب ترضح
 ندشیرق رافک ندشیدالاق یدالوا كکرا هقشاب ندران | بولوا توف یلغوا

 یدا یک یی ذوا توف . یدالاق لخوا قجانوط ینرب كد » یراضم

 . رایدید « رولیدون وا



 ۸۱ ج افلخ غراوو <

 یو. شهر وز هلم رکنا تج کیچ تاک ک کنی
 . ردشمردشیرا هرلەبتر كوسە

 یم و( ق ج لاق ناد مایک یر شاو كن | کیدرونک هرات
 . ردقحهلوا هدنماقم یدافحاو دالوا فتو

 تنطلسو تلود ر قحالاق هدالوا نددالوا « یراترضح اس الاعاخ

 .نوسنلوا هشیدنا ويد یدالاق یدالوا كکرا هک یدلک نوجما كما لکمت

 هتماق . یدلک نوجا كنا صالخ ندنلالضو كرش یلاع قح | . وا

 . یدلک نوما كمتک بوقارب تمیرش رب قجملق ردق
 وو تراشا هبهتکنوب یغد قمالاق یدالوا كکرا ندنهقرآ « هکلب

 . یدیا تمکح قفاوم هلتهج

 راریدیجا هللراناسل هلو هجقدلو تصرف ینرضح وا « راکرشم
 یر هقشاپ دوا هدنبشام ل ( بلاط وا ) ی

 ۱ . یدرلزامهبا

 5 ۲ ندشیدلوا قوج ینرشع كنيراترضح هنع هللا یضر ( رکیوبا )
 . یدرلنصهبد یشرب یخد

 کمردنود ندمالسا ندو یدراردبآ افحو اذا وارد هرات و

 . یدراروشلاح قوح كب

 ندمالسا ند هوا ( همس ) یسدلو در با

 یهراج هليا هبرح رب بولک ( لهج وبا ) نکراردیا تیذا نوجا كم ود

 ۱ : ردشللا دهش

 نالواف رشم هليا مالسا ادتبا ندرلهلوک هکهنعهلایضر ( یشح لالب )

 .یدراردبا راتذا ولرد اک | «شیرق زافک . ردوا

 هدنراقاقز کم بوریو هشیرالا كراقجوحو بوقاط بیا هو یتح

 هدنندو رد « ر هللا < رب هللا » هسیا لالب ترضح . یدرلر ردشالوط

 . یدیا رايا تام



 ج ابا صصق = ۸۲

 ولزک بوسهدیاراهظا ینمالسا « یراضءب ندمالسا لها كلذ لعمان

 . یدیا ررات وط

 ۱ او لا« ا هع هلا یضر قیدسلا رکیونا
 نلک هناا و ردا دهج هعاّقا اک ییدروک دعتسم هقشاب ندکدشا

 ۱۱ ادا یر نواص ندنراحاص یره وک

 هدقلوا ا ندنوک هسیا یرافح و اذا همالسا لها « كرلكر شم

 . یدیا

 كمالسا لها هدنلب یحنشب كنتوبل « یرلترضح ماع رخف هاتهج وب

 . یدررو تصخر نوجا ىراملا ترجح هشدح راید

 یسهمرتح هعرک كمرک | لوسرو یسهجوز هلا ( نافعنناهع ) ادتا

 ( نوعظم نب ناغع ) و ( ماوعلا نب ریز )و ( هقر ) ترضح نالوا
 بوقح ندنکم ( فوع نا نمرلا دسع )و (دوعسم ن ٌلادع )و

 نالوا یلم شحو رای هنساقای اش رف آ ۳ رایدراو هایرد لحاس

 ,رایدتک هنا كن ( یا (

 ) بلاط یا ن, رفعج ) نالوا یردارب كوس كنلع ترضح « هدعب

 . یدتک ا ران آ و یدتیا تری یخد
 رب هنیرارجاهم مالسا لها هدلاح یییدلوا هدننید اراصن ( یثاحم )

 ا  وط . ىدا تیاعد و تمرح و یدرتسوک
 . یدّسا

 .رابدتک هباروا ندنسهقرا یربرب راتاذ یلض رب ندمالسا لها « هدمب

 . یدلاغوح هجا مالسا لها هدنناي ( یشاح ) هلتهج وب

 ا لوح اح راد ء ةاهج و تمالسا لها
 راجود هبهشیدناو رکف «یسهفاط شیرق ینالوط ندنساملمیاب هفارطا
 : یدلوا

 فا نب هللادبع ) نوجا كمريوج ورک ییرارجاهم مالسا لها «نامه
 . رایدردنوک ی ( صاملانورم ) هليا ( هعیبر



 ۸۳ ج افلخ مراوتو هک

 هننرودنک كمالسا لها نن | « توراو هننا كنفا شد

 . رایدتا بلط سلوا ملست

 ملست هند یرانمشد «یراتدیا احتلاو تلاخد هنسودنک یهسا یشاجم

 هلتیح و . یدرو تاوح هلا در هرات 1و یدروک راغم هتساسلا یا

 . رایدلک هیهکم بونود قرهلوا سویأم ید یسکیا
 هد ( افص ) نوکر هدنسهنس یجنتل | كننوبن « یراترضح اسالامتاخ

 . یدسا بس اک | بوک نداروا لهجوبا نکیا رروطوا

 هللادبع ) هدهسیا شمرویوب توکس بویهید یش رب رب لس رو

 . یدتشیا قآ یسیداجرپ 2 ( ناب ۲
 ندوآ هلغملوب هدوا نوک وا ( بلطلادبع نب هزم ) نالوا لوسر مع

 ییدلوا هدنرزوا یراحالس نوجا فاوط داتعم رب نکردک هنیوا بولک

 . یدتک هفیرش مرح هدلاح
 ك ( لهج وبا ) هراجوا نکردک هضرش مرح ( هزم ) هکوب لاح

 . یدرو رخ هود کا م یرک ۱ لو

 زوس انف هدنفح یسهداز ردار هدهسیا شمال هناعا زونه اک

 عم ناه هلکمیا تکرح یرارامط تبارق تیم هندی یا ینکیدنلیوس
 «نیسیمنسندیجما ین رطاخو ندیابس یهداز ردارب من » .یدراو هشيرق

 . یدرای یشاب (  لهجوبا ) هلبا ینا قوا یهدنیوب كرەيد

 كجهدیا موجه هنیرزوا كن ( هزه ) ناسک ضمب ناثلوب هداروا

 .یدزای هقج هدبرع كوبوب رب هکیدلاق ز | .رایدلوا كج هدیا
 كنآ ن اریز . ردراو یقح كنءهزح .زکیاموقوط » ء لهجوا طقف

 فاصناو یدلوا عنام وید « مدایوس رازوسانف احب هدنقح یسهداز ردارپ

 ۰ ۳ تساقحو

 , زکیهمشلیا کا ۱ یاب هتنارات یدو یدواص نان یدزج

 ود ؛:زولو توق اید هلکن اد رولوا ناملس لا تدح 6
 . یدر و تحصل



 ج ابا صصق بک ۸

 یدیا مدآ ر رداهم تیافو مر و رب. نص هدنحمآ شپرف « هزم کنوح

 ۳ ا ع هد رابص هدهسیا شمالك هناا زونهو
 ۰ BENT هنیزوک یششه نوما یسهداز ردار ندنغیدلوا

 هدیرع هدنراس هدهسیا قوح یارادف رط و تاقلعتم كلهح وا

 عبطل یخ دوب بولوا ادم هقرفر ید هدنفرط كل هزم هدر دقت ييدوو

 . یدرونلوب رادفرط همالسا لها

 ۱ او توف تمالسا هسیا یرکفو لقع « كلهحوا
 هد و ا شرف هاسس كنءزح هلع ءا ..یدیا فورصم
 . یدرونقاص ندنسلو توق كمالسا لها یخد هاتهج و

 افا یزوس و رطاا یعم ندنرلولوا كشيرق « لهجوا هسقوب

 . یدیا فیرح ر قو یساور ندهسمکو قوح یرادفرط « رّومو

 باطح انیرم دوخای «هلیا لهجوبا یدو !برای» مرک | لوسر یتح
 . یدشع) اعد هقح بانج ود « تیا رب نع هلا

 یی رطاخو ندورو ییزوس هدایز كا هدنجا شیرق تقووا هکنوح
 ید نرتسوک توادع هدایز كلا ا لوسرو یدیا یسکیاو نار دیاص

 ٍ : ی

 هنتريغ كليدمم نوتوب نوتوب یهزج « لهج وبا لصاحلا
 ۱ اا نا نکیا شراي شاب نوجما كمامروشود
 . یدهمشود

 هب ید روضح هدلاح یتیدلوا دعتسم كب همالسا فرش « هسیا هزه

 . یدرروو تلسا كردبا هناکح یارجام نالوا هلا لهح واو یدراو

 ر ۱ ۱ اقا تان سودنک قج | یخد ء مرک ا لوسر

 تداهش هک لاحرد ( هزج ) هنیرزوا كن ۰ یدروو ناس ینغحهلوا

RE 

 لوسر دعب امف هحل وا م هلا مالاسا < هنع هللایضر هزح ترضح



 Ao دک افلخ ع راوآو <

 هدصق لزوک رب هدلأم ویو یدلبا نالعا هشیرق ینکجهدیا هاج یعرک |

 . یدلیوس

 مالسا لها . یدلوب توق هدایز كي « مالسا نيد ها ناعا كنا
 ۲ یدنک جوک هدایز كب هشب رو هسیا و . یدلوا نونع هداعل|ق وف

 «رایدح » رایدتا تروشم بونالیوطیراولوا كشيرق هسرزوا كن ۲

 هجیلشاب اکوب هلبتقو . روینیروک انف کوص كشيا وب ۰ رویلاغوچ هکدتک
 . رایدید « ردیلع وشود هراج رب

 ندکمریدلوا ید » ید ( لهجوا ) . یدریو یأر رب یرب یه

 ردقوو هوهد ردق وش 6 ] هسرولوا نایرفظ مک اکویو ردقوب هراج یربغ

 . یدد « مرردرو هداپ

 هتشاب ندنلغوا باطخ « یشیا و » یدقلاق ندر < باطخا شن رم

 . یدید « ردقو قجهبای
 مهروک ! یلغوا باطخ یدیاه » را.دالشقل | یرمع « رانالوا هدسلم

 . رابدید « ینس

 ن معن ) هدلوب نکردیکو . یدتک بوناشوق یجلف ناه یخد رم
 گفت و 1 هللا دع

 « !رمعای هیهرت » رویدک یلتدح كپ هدنلب یللق ءرع : کیدروک من

 . یدروص ولد

 ندامند ییدوجو لدم نروشود هقرفت هنسهرا كع تلم » یخد وا

 . یدرو اوج وند « مرویدک هغمردلاق

 یثاب كن | « یناحا كد .نیسشعنلا تبشت هشيا لکشم !رمعای » معن

 . كدلول رفظ هک /هتوط دک یوم رفظ E روشالوط هدنجوا

 . یدید « نیسنمهلوو صالخ ندا كىلطملادع ى هرکص

 ادا... ناسندرابدم هد نس هسا هلوا .ه,یدنلتدح نور کک
 . یدروا لا هحیلق ود « میل مروتب یشبا كس



Aج ابا صصق »<  

 نیدعس) یحوز هلا ( همطاف ) كەرىشمح .قارب ی نس ! رمتای» م

 ىد ردن درلید م ید اکا دز

 .یدعاتا هنمالسا ران 1 5

 . یدید « نیسرالک | تبا قح سیا زاعانیا رکا» من

 تشتارز .یدیا ولكل تیاق هحنسو دنک عقاولاق «یتکرحو كرم

 ا یساوعد نید لاحرد هسلوا شلک ضرفلاب ندنسهدهع كشبا ییدلیا

 شیرفو قجهلوا ادیب یساوعد ناق لوس رب هدزوا برع تداعو قجهلاق
 . یدیا قجهلوب عوقو راهلناقم لوسب هدهرآ بولوا هقرفکیا یعوق

 باطخ نادناخ نوتب کلب « باطشانب رم زکلای لکد هجریذقت وب
 . یدرولوا فلت

 مدآ رب ردامو یرح تیافو رصم هدنمنعو و یدک ر نکا

 . یدنآ هنادم یسودنک هدنلوب كاسادف هلو ندشیداوا

 یحوصخ _یعالسا ك ( دعس ) یحوز هلا ( همطاف ) یسهررشمه طقف

 ۱ یدتک هنسهب اح و ناه ندنغیدلوا قا ی

 (همطاف) هلا س) ا  ش هروش (هطا) داسا وا رک

 ۱ ی از تتمارک احا و بوریدزاب هتیدزوا هفح رب یآ
Eاروا عت  

 2 e 202 ندتشاب هشوک كنەاخ وا رع
 یدلاح یو هليا تدش ناه هح دسشیا

 همطافو دعس هلکلروک ییدلک هدلاحر یلتدحو هدناب جنلق كرمت

 . رایدلزک هبهشوکرب ینانخو رایدالقاص یهفی وا كردیا شالت
 « ؟یدیاهن زکتیدوقوا » یدربک ورجا رم بولیجآ وه هلروصوب

 . یدروص ولد:

 درو باوج ر هللا شالت كرهید « قوی یشرب «ربخ » دعس
 هنن رحس ادع ددرس .شعا حک کتا ۱ تولک هضغ 2 یک

 ۰ یدنا هر, «یدنوط ندنسهفای هلدصس كرەبد « زکسشعادا ۳



 ۸۷ ج افلخ خراوو .ع

 .یدروا تاقوطر هدهنزوب كن آء رم نکرد ممهدانروف 1 ءهمطاق

 . یدلوا ناور ناق ندنزو ناه

 قلنامشپ هنسودنک هجروک یننیدقآ ناق ندنزوب كنشادنرق زق « رمع

 . یدلو تنوکس ییدح هلتهح و و یدرولا

 تنه بولک هتربغنکل .یدنای یناحو یدنایو هناق لآ هج رک | ,همطاف
 ۱ یدناط هقح بانجو یدنایوا ی.هشد

 ییدردنوک هلبا تازحممو تایاو نیسزعانوا ندهللانوح ؛!رمحعای » نامه

 .قدلوا فرشم هليا مالسا فرش «مجوزو نب هتشيا . نسزامانبا هریمغسب

 : یدرونک تداهغو یدر ود « ز هود نو 1

 زکفیدوقوا وش هله » یدرونوا هر ناهو یدریشاش ییفجهنای ه « رمت

 : ید تروص هر هب د » زکیراقح ناتک

 قموقوا یزاب « رم . یدریو هرم « یدروتک یه وا « همطاق

 . یدالشاب هغموقوا ییسهروس هط .یدر ولر

 یتفاطلو توالح كنسايانمو ياعفو یتغالبو تحاصف كعرک نآرق

 . یدلیا تات هداعلاقوف هنلق ارم

 ضرالاقامو تاومسلایفام هن » كردیا توالت یرغوط هغاشآ ندوداقوب
 کا ES al « یژزلاتح او امسامو

 دلا كغارب وطو OT كرلت و و هدب ز و رب و هد لک ول: نیا

 . رولوا كع د راک ات یاعت هللا یی ردکن | به رابش

 رکف نیرهدر كردیاتفد هتسانعمو یدلآ هنرهذ یھ تا < رمع

 ۱ . یدلاط ه هعلاطمو

 زکفیدیاط كرس به «تاقولخم ردقوب ! همطافاب » ًاباطخ هنشادنرق زق

 یوو
 . یدرو باوج ويد « ؟راو یهش ۰ اي هبوا « توا» همطاف

 چیه راو زعراس ن ضو وو زوشبكس مزب ! همطافاب » رمع



 >> ابا صصق هک ۸۸

 تربح لاح كرەلبوس ود « قو کلم طارق رب هدنزویرب كنسیرب

 . یدلاق هدددرو

 . یدقاب هنفرط تلا كتا واو یدق ا یلبم هجا هقح نيد طقف
 ۱ رک تيآ يا ءایمالاهل وهالا هلال )

 لل ردوا ىع ا ۰ ردقو قجایاط هقشاب : ییمانعم

 . رولوا كمد . ردكن |

 .یدتکندنلا یسهدارا . یدتبا هعلاطم یتسانعم تنه تیا و <

 ۱ یر تک تداهش هلک ار هب هلروک یسکوک نامه

 هب ادىم ندر ینیدلوا شعازک راه راکت هدک دتشیا ي 6 لاح

 . یدرروبقبح
 دوخاب « هللا لهح وا ید و ! برای « ريمغب ترضح ! رم اڀ »

 تداعسو تلودو هتشيا .یدشمنا اعد وید .تیا زینع هليا باطن رع

 . یدرو هدزم هر واد « یدلوا رسم اکس

 22095: هتسکع همام یراکفا نالوا هدنهلع مالاسا ند كرم

  یدروص ید ۶ ردهدەر مرک ا لوسر »

 هجولزک هلدمارک باصا هدهناخ رب هدنراوج افص « مرک | لوسر نوکوا
 .یدروت و هاروا بول | یرع «هنع هللایضر هات .یدرویدیا تحاصم

 یر, ندمارک ب احسا هدوق . یدلاح ینسوق كنهناخوا بوراو « رمع
 . یدررو رخ ۳ قرهلوا حلسم كرمع هلغملوب یحزوک

 ندنشیلک هلهجووب كن ۲ نوجما ینیدلوا مدآ جوقروق رب ًاحیح رمت
 . یدکروا نیزگگ باضا

 رک ۱۶ راوه قحهقروق ندرع » هسیا یراترضح هنع هللایضر هزم

 ندهمکحینحیلقوا الا . یدلک افص ء یدلکشوخ هسیا شلک نوجما كليا
 ۱ یدرک و رجا و نکرد « مررروشود هر یشاب ك “ن

 0 ى اعل ییدلفا یتنما هرع كماركباحتا

 . رایدروتک هبیوبن روضح قراتوط ندنلوص



 ۸۹ ج افلخ راوتو <

 روضح ناهو ینکیدلک هناا كرمت بولک نیما لیربج هوا کوب لاح

 . یدشمربدابب همرک | لوسز یتیدلوا هدزوا كلک یو
 مرک ۱ لوسد نکردیا شالت ندنشیلک كرم بارک با هبلع ءاتب

 . یدرویدپا مس
 « زکقار » ریمغس ترضح هدن رلکدر ونک یرجا یرمع هلهحو وا

 .یدکو ح ريد هدو روضح تولک یخد وا .رایدفار ناه .یدید

 .یدروبوت ود« !رعاب لک هناعا» بوت وطندلل وق كرم «مرکا لوسر

 . یدروتک تداهش هلبا بلق صواخ یخد وا

 هناا هسمکرب ردق هتقووا هکرایدلوا نونم ردقوا «مارک باا ندنوب

 :ک هلیوش .رابدل | کت هليا زاوا دنلب نکیا لکد تداع قملوا نالعا هسلک

 : یدلیدشبا هدنرلفاقز کم به

 هاتسعا ناعا كرمع ترضح نوک چواو كەز ترضح هل وا

 هلهجو وا یاشو فرش هيلع ءانب . یدلوب توق یلبخ ندیلخ مالسا نيد
 .یدلیدیآ نالعا

 « ؟ ردردق هن زکاراپ « یارک هنع هللایضر رم هشس رزوا كن |

 . یدروص ود

 . رایدید « زشملوا غلاب هقرق ماع ریارب هلکنس » رایدباص

 ءالعا و مهدک هفرش مرح «هقح یدیاه ؟ زرویوروطه هسیا هلیوا »

 . رایدتبا تکرحو ماق ندنرارب یسهلج کمد « مدیا لاک
 هدنعاص ا لوسر هدع) و ىلع هت و غ ھ5 هک هل وش

 هه رش مرح كرهوروب مارک باخا را هاتف راه هزم هدنل وض و هر 8

 . رایدتک

 هدکمهلکب ربخ رب ندنف رط رمبونالپوط هدف رش مرح «یرلولواكشيرق
 .دومنک شمشود هنکوا كمالسا تعاح ءرمع هکرایدروک نک

 ." نشلنآ هتسهفرا یرلیدحم نوت رع | رگ هسقاب » را 8
 « روبرت



 ج ابا صصق = ۹

 .یدمنکب یشیلکوب ندنغیدلوا فیرح ناطشرب یلرکف نج «لهجوبا
 . یدروص ويد « ؟ هو رای هلوا رخ » یدراو ورلیا بودرکس

 نا دهشا و هللالاهلالنا دهشا » كرهسروتک للخ هنیراقو رمع ترضح
 ینکجهیده « لهجوا هنیرزوا كنو .یدریو باوجوید « هلالوسر ادم

 . ید ووا تربح ید هشيرق نابعا راس . یدرشاش

 اال هره هع هلا ىر رغ تری
 | . یدید « ماطخلانب رع هک نوسلیب

 هفرط ررب ناه .یدلک قانقشاش هداعلاقوف هنسهف اط شیرق هلتهج وب

 ۱ . رلپ داغاط

 هليا رهجو رایدلوا فص هدشرش مرح « مالسا لها نول وا هتشيا
 : رابیق راک هدنادم,قر ۱ سکت

 ندو رویلاغوج هنوکندنوک «مالسا لها : هک رايدر وکی هغ اط شیرق
 هد هسا شمام اناعا هج رک | «بلاطوبا نالواموق سر .روبولو ت وقمالسا

 راناسعیا ناما راس ندمشاه ی «رودیا هیاخیک یدالوا یربمغیپ ترضح

 یرلاروب . رویودوک یتربغ تبارقو تربشع بولوا ریارب هلکن آ ید
 . رليدڪ ءرلیدحم وا هنود کا بودیا هرواشمو E هدن راس

 مسریخ هلرکو دم كرک هدنلئاوا یسهنسیجندب كنيد توبن تی
 . رایدک زاو ندطالتخاو تقلا هلبا مشاه ی مومملاییع نوسلوا

 قمالآ زو او كماعا شیرو a هلراسمشاه دعب امف : هک هوش

 هماندهع هعطقرب هدلاموب كردیا قافتا هدنراتب هدزوا كمامریو زیق هرلنآ و
 دنا هدزوا كماعا تکرح هنفالخ كنا < رلیدصا هنجا همکو رلیدزاپ
 ا

 هد (بلاطینابعش) ىا ءلرمشم كركو لسم كرك «رایمشاه هلتهج وب

 ا ا ارا نورا «بهل وبا طقف .یدلاق یکر وصح
 . یدلوا

 كمشاهیم .ردهلحمنالوای دلوم :هکر دس هلح رب كن هکم (بلاط یا بعش)



 ۹۱ ج افلخ خراوو =

 وا ندنکودیا بلطملادع یراسبر امدقم بولوا هداروا به یراهاخ

 موق نمد « بلاطوا هرکص ندن | ..یدرولنید ( بلطلادبع بش ) 5
 . یدنید ( بلاط یا بش ) هیاروا ندشیدلوا

 بولاق هداروا ربارب هللا بلاطوبا ءراسشاههلمح ادعام ندیهلونا هرکوب

 نالوا" یراهناغ هدرا هلک کید < رابداتسک ندطالتخا لا رب و 9

 : رایدلکج هياروا هلا كر ی را هڅو تمس یخد مالسالها

 روشبلاج هبهظفاحمندنرش نمشد یعرک الوسر هل ریغ قلابرقا «رایمشاه
 روشالوط یک هناورپ هدنفارطا كترضح وا اعاد هسیا رلنالوا مالسالها و

 . یدیا

 (رف قاقشنا )هدنسهنسیحرکسكنهدحم توس ینمب « هداتنا وا هتشیآ

 . یدلو عوفو یه زحعم

 ندمرک | لوسر هدنسهحنک تاتهمر < یراضعب ندا ۰ هک هلي وش

 یسهرایر یتح .یدلوا هرابيیا یا «یدشا اعد ید وا .رابدتسا هزحیم

 1 یار و هک رگید

 یدروییوید « زکلوا دهاش ! نالفو نالف یا » مرک | لوسر هدلاحوا

 .یدروک به ینکیدنولوب هبکیا هلیوا كیا رانالوا رضاحو

 یيدلکهدیا راهظا هد هدو » بوبعا ناما هنن « رک رشم

 هرابمشاه هلمحاب هکلب و همالسا لها قباسلایف اکو رایدید « ردندرارحس
 . رایدتبا رارصا و ماود هرزوا كما تاودعو ضقفب

 یدروس هدایز ندهنس کیا ی روصحم كمالسا لها هدلاطیا بعش

 . یدریو بارطضا هدایز كم همالسا لها تفکوب و

 اذا هبتم زاملوا لمح «رلکرشم هستکهرازاپ یرب ندمالسالها ارز

 شیریو شیلا هلمشاهی « یرب ندراج هدج مسومو یدراردیا انجو
 . یدرارولوا عنام هسل وا كجهدیا

 یلع . ید غ هدرازابو یشراح 6 مالا لها ا



 >> ابا صصق = ۷

 هدلاح ینیدنلوب هدنسهناحشداعس كمرک | لور تقووا هلبب ههجو هللامرک

 ً یدرازک بومدا راهطا ینمالسا

 ا ا ال حلق هع هقایضر هم ترضح اما
 ۳ یدروشال وط بو زک هو یا

 هيه هچ هليا رلکرشم هسیا هنع هللاضر باطخلا نب رمت ترضح
 . یدروشا غوا اوری ر هلک

 هنع هقایضر قیدصلا رکب وا .نالوا یسولوا كمارک باسا هلح
 تاذ رب رولبباص یرطاخ هدایز كب هدنحا یسهف اط شیرق «یراترضح

 الصا نکل . یدریروک لاقثتسا ندنموق یخد وا هحرک | هدلاح ینیدلوا

 قباسلاف اکو یدرالیق زام هراکشا بوبفاب هسرازوسلر لک شمو بوبا دىق

 .یدروشلاح ا ندنتل | لا یرلتاذ ییدروک دعتسم همالسا

 2 عو مدنقح السا لها كنسهفاط شیرق
 كمالسا نيد هسیا زالوا چبهو كمردنود ندمالسا نید یرلن [ یتجحن آ

 . یدیا یم هنضیغ كما عنم ینسهمهلو رلبا هدایز اهد

 « موم ینیدقای كهللاو زاعاویص هلا قاب شنوک هک یدراروبع وشود
 . زعوس هابراسف قوغوص كران |

 یراهیمالسا تربغ بونامشاش ندنکیدلیب «مالسا لها راهسپایه ران |
 هدقاملسای فرطب فرط « مالسا ند هلا هدم تازحعمو هدقلوب ت وق

 . یدیا

 هه یانف راد وب نوجا قلوا لئا هتنداعس اش راد « رانموم

 هلبا لر ی رانطو یمک بولیا ادف یش یه هدنروغوا یرانیدو بوتا

 ی الا هتیزوک یمرظاح ولرد ره نيكو راشمتک هاتسشح

 . یدیا راشعا رابتخسا یتماقا یک روصحم هدیلاطینا

 2 ا هل ىلا نانالوا یناصتاو لقع راس
 ۱و سا هدکطک هناما زرب رر كره یتیدلوا ارم

 رب نالوا ربخی ندنلاوحا كنهضام ما «یراترضح اسالاعاخوا ارز



 ۳ ج الخ مراوو <

 هدبودک هراید هقشابو یدوو هدرمشر یاخندنامولعم تاحاو هدنحما موق

 ..یدنا یما یا. لصاتا ا ینا یی تاک ی ٩
 یهسیغ مولع هچ هليا یماهلاو یو كنیراترضح یلاعت هللا هکوب لاح

 یروما ق هد واس تاتو هد ( لحا ) و ( تاروت ) و رر دلس

 . یدیا ررو رخ هرزوا یتح

 كجا .هناسا هلهجو هقتشاب تولوا قاک لنلد تب و لب

 گاز ر ها هچ اهد نکیا قو

 هفعاص یرلن آ . ردقوح كب یلازحمعم كنیراترضح ماع رخف وا

 . ردقو یبمحم كنهلاسر و

 هرکص ندو ید ,یرا سفید شخلوا نکا دا یراشسب

 : ردشل و ممصم قعلوا رگ و هجک دلک یه ٩

 هتماق هک « رده رک نارق یسیجترب هکلبو یرب ندنراهزجعم كوبوب كا
 . ردقاب ردق

 ثوعم هدرصع وا هسیا هدراپشاو رانعا هک هه هدرصع ر کنوج

 . یدرولوا ر کک یازحعم دریمغس نالوا

 هدایژ ك «یازابرجحس مدنرصع .كمالتسلا هلع یوم تر

 هبلغ هرارحاس یک قتلوا ردژا یساصع اک | « قح بانج هلفلو ترهش
 . یدرو رلهزحعم كحهدیا

 هدراعا هدایز كي «تمکح یخد هدنرصع كمالسلاهلع یسعترضح
 یک كمتلیربد یراولوآو قمآ یترازوک هارلامعا ینآ «قح بانج هلعلوا

 ۱ . یدروبوپ ثوعیم هلراءزجعم ینجهیمهپای كنابطا
 هدایز كب « اشناو رعش هسیا هدنراتداعس رصع كن راترضح اسالامتاخ

 . یدشملوب ترهشو رابتعا
 هناسنا «تغالبو تحاصف هد یرابودب كرک و یرادم دارک كرابع

 . یدشلوا تلضف راصمو كح

 تغالبوتحاصف هنیربرب «رابرع هک كدشمبا نایب ید هدوراقوب مکهتن
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 رلءدیصق ریظنن یک ییاحا هعبس تاقلعم یمک بودیا تاهابمو رخف هلی

 یربیاناپ ( ظاکع قوس ) یمیکو یدزاروقوا نادبم هیارعش راس هكرهلیوس
 راهطخ 1 هدیزوب تحصا و طعو هب هماع هدرلتعج لوو

 . یدرلروقوا
 ید یرایود 1 ینیدلوا تا تغالبو هقاال تحاصف هدنراندم

 یسهلحو یدرلبا اشناو مظن راهطخو رلرعش لزوک هداسو ع وبطم تیاغ

 : یدزرایوس نلزوس یک رحس نوا امظن

 نالوا هدنسابلع ل كتغالب هنیراترضح مع رخف كلذ ىلع انب
 . یدلوا لزان ےک باتک رب

 هرظن هتسروس رب هسيا زالوا چبهو ندکمهلیا نابنا ىلثم كن آ

 . یدلاق زجاع افلبو احصف هلج ندکمهلیوس
 مرکا لوسر هحقدلوا لزا تیا هب تیاو هروسه هروس هکوب لاح

 احیصف هاب وید « رک البوس هرظن اکو » و یدروقوا هتتما ین آ

 . یدروفوا نادس هاغلبو

 ثم نوتابال نارقلااذه لث اونأي نا ىلع ناو سنالا تعمتجا ول »
 كنأرقو ه ی .یداوا لزا یسهعرک تا اریهط ضعل مهضعب ناک ولو

 یځ دراي هنربر و رل هسلک هرب ر, نجو سنا هرزوا تاک نو و للم

 . یدلوروبود ود « رانمهریتک هدوج و ینلثم كلا یخد راهسلوا

 دوخای « صخش ر ندنجما اغلبو احصف هجحموب نالوا ضراعمو رک
 ۱۳۳۰ رظت هلی یتسهروس هصق رب كن | هدبوقح تعاج رب

 راو یتلالد هیانعم قوح كظفل E ایه < ك تا

 . راو یتفاطلو توالح رب هداعلا قوف كالصم یهدنسضب و

 هنقوذ هلشالو رولسب رانالوا تغالبو تحاصف لها قحن آ ینرلاروب
 راف 0

 رولو توالحو افص ناسنا هللا توالت ارگ زار رک نآرف

 . رولک یتحهوقوا هحفدوفواو



 ۹٥ >ج افلخ غراوو تک

 ندقدنوقوا ه رک چاق رب هسلوا العا ردقهن اشنا اي « رعش رب هکوب لاح

 . روناصوا تعسط هرکس

 مالسا فرش نامه ءرلنالوا یاصناو لقع نداغابو احصف نوجا كنو

 مالک رب هدنجراخ ڭرشب قوط ید رلناسک هناعا . رایدلوا ف رشم هللا

 راک ر رب بو زاو ندهضرامم هلا فارتعاو را وا 8

 نو هرفل ی دیلو ) ندنراولوا كشیرق ناکر شم « مک هتن

 ۰ م هلکید تب ناف رالقم رب اکب » بولک هتناي كنیرترضح اسالادسس

 ۰ یدید

 فرقلا یذ ءاتیاو ناسحالاو لدعلاب یمأ, لانا » ید مرک | لوسر

 ىة رک تا « نورک د مکلعل مکظعی ینلاو كلو ءاشحفلانع یهو

 . یدوقوا

 توالحرب هدنو «هللاو » یدهلکید هلغالوق ناح ین آ « هربغملا ندلو

 .ردمالک رب دم تیافو نیرهد كب . راو تفاطل نسح رب هدرزواو راو

 كزس » هنموق بوئود و یدلیا انتو فصو وید « نمههلیوس رشب ین آ
 ینعو نه كرعش .ردقو هسک رول العا ندنب یتلاوحا رعش هدزکجما

 كرانوب <« مالک ینیدوقوا دم . مرولس العا ندزک هلح ییرارعش نجو

 مالک رب چیه 5 ۱. رولوا بلاغ همالک یه «مالک وا .شهءرزلگن هو چیه

 یدلیوس ود « زامهلوا بلاغ

 هدنسهشوک رب كه رش مرح « یرلترضح اسالا اخ نوک رب هني

 ندنراولوا .یدروسروطوا شیرق نک رشم یندهدفرط رک د نکروروطوا

 زکسرید# » هنیرارکید ( هعییرنب هبع) نالوا فورعم وید ( دیلولاوبا )
 یتسو مهر و اانا رتسا4ب ندر مەست تح صا E ج هدبودنک

 لخد هزعدو ها زوس هنهههلا مزا كت . مهردشیرا ههر كکيدهتسيا

 مدک دید «ر دیک شا اوت ندا هدردیا لوق هک دیاش مهسید هما ضرعتو

 ۰ رلیدید » رب وب دیا تحصل 2 ر راو ساب هب »
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 «یدلبوس رلز وس قوح 7 هدل و واو یدلک هنناپ كمرک | لوسر < هنع

 . یدلیا تحصن هحیلخ هحنز

 ود « توا » هشع .یدروص ود «یعیردلوا مام كزوس » ا ا لوسر

 ود « هلکید ی یدمیش هسیا هلیوا » مرک | لوسر . یدرو باوج
 ۰ یدرو و

 ود « مح را نمهحرلا نم لیزنت مح » . محرلا نمحرلا هللا مب » نامه

 یدلبا هدحس بوقلاق ین ادو یدالشاب هوالت ینەدحس هر وس

 وا کو

 «قوزویو یدتبامافندنرر كرهبد «وا هتشيا «نس هتشيا .مدتشیا » همتع
 . یدتک هنا یاراپ نزود

 هدمرم هکمدتشیامالک رب .كيامروص چه » رایدروص هد « ؟یدلواهن »

 یا « لکد تناهک «لکد رحس «لکد رعش ؛ زوسوب لاو . مشامشیا یللثم

 . یدید « زکقار هنلاح د ییا وب یک هتک دا !شپرق تعاح

 تان تایآ نالوا لزان یردیپو بوروک یقازجمم هجنوب ۰ نیکرمشم
 ۱ TS ER ر تولا

 قشقای كنبرب اا رابدید یعاش یمکو نهاک یمکو نونچ یمک

 هفارطا كمالسانید «یعوق شیرفیتح ,رابدالک آ ید یراودنک ینغیدلآ

 كج هیده هدنقح دم .ردهرزواكلکبرع لئابق ندفرطم» رایدنالبوط
 «لهمراقج هنالب یزعربر هداهدیا رب یزوسو )هریو رارق اک | سیا

 . رابدید

 نهاک » هریغلا نیدللو هدکدید « هد ردنهاک » یرلضعب ندنراجما

 . یدید « ا کن اترو نهاک الصا < یرلز وس .ردلکد

 مک كهسید نونجم» هریغملاندیلو هدنرلکدید «مهید ردنونحم » هسیا هلبوا
 . یدید « قو یتمالع نونح الصا هدا ؟روناتا

 هرز رب A یمسوم جج هنسرپ هلتهح ی ۳5 دنا فوج ندنسملساپ



 ۹۷ ج افلخ غراوو =

 عاش » هرغلاندلو هدک دید « )هد رد عاش » یراضمب هنیرزوا كا

 هنیرب كماسقاوب «یرازوس كنا .زرولب یماسقا عح كرعش ارز .ردلکو

 .یدید « زام وا

 هرحاس » هریفلاندلو ید هدنراکدید «طهید رحاس هسیا لکد عاش »

 رحاس « قوي یسالغاب موکود « قوی یسروفوا بویوقوا ؟ رزکب یسهر
 . یدید « زبمهید هدرحاس هلتهجوب . قوب یشیا رب رزکب هنیراشیا

 طقف .مملس یلعد ه » هریغملان دیلو .رایدید « هد هل هيا هوا »

 هلهسلیوس ینسبغتقو زالآ قیشبقای یسیرب چیه كزوس زککیدلبوس وش
 . یدید « زالاتا

 :کنوح .رایدمهر و رارفرب هنن رلکج هب دهل هدنقح مرک الوسر لصاما

 لئاق رانا یخد کون .رابدمهلون تفصرب رولآ قشقاب هقشاب ندکید 9
 .رایدامال و

 ندفارطابوقبح هیاکم جراخ هدنمسوم جح هتسره هسیا مرک | لوسر

 هلاح یاضتقم كردیاباطخ هقشاب هقشاب ود « !یرالغوا نالفیا » هلناقناک

 . یدرلیا توعد هقح ند یران | و ت والت یە رک تایا نالوا قفاوم

 مالسا نیدو هدقلوا ف رشم هلبا مالسا « رلهسمک هچ ندلئاق هلتهج وب

 . یدیا هدقملیباب هنفرطره كناتسپیع
 تایآ ضعب .رایدلک هیذکم « تیکی چاق رب ندنسهیق ( هملس ی ) یتح

 . رابدلوا فرشم هلا مالسا هديدمت روضح ناه بوهلکید یهسارا

 ناب هراراس ینفاصوا كمرک | لوسرو رابدتک هراز تو 8
 . شیدتب

 ندناذ وا » هنلغوا ( وج نورمع ) نالوا یسایاب كنسیرب ند راک
 .شموقوا ینهحاف روس یخدوا . شعد « هلیوس اکب یرازوس فاکیدتیشب

 ۹ ؟ردلزوک هلبیو هدیرامالک راس . ردمالک لرو » حوح نورم

 ۰ شمر و باوج ود « راو یرلالعا اهد » یلغوا . شمروص و
, ۰ 



 ج ايبا صصتق بع ۰۸

 ییدتشیا ینسهیرک تیآ ( صوت اب عدصاف ) یرب ندرلبع یودب
 . شید « مدتیا هدخس هنتحاصف كزوس و » شمراو هدحس

 ۱۰۱۱۱ کیا روتوقوا ( فسوب ةروس ) ی
 قولخ رب چیههکمردبا تداهشن » هدکدتشیا ینسهعرک تیآ « ام اوصلخ

 Ih درس یکی
 کیو 8 داما كت رات ضح هنعهلایضر (رذوا)

 ۳و او رس لا (نشا) یاد رف تولوا ندماثب یارعش ی ۳

 : ید قئاف هنلاثما

 كنيراترضح ماع رخف هرذونا یرداریو شمتک بولک هذکم « سیا
 اب فای واو لاو جا

 سا . شمروص ولد « ؟رونلیوس هب هدنقح ك | » قلخ « ردونا

 یزوس رانهاک « ن اما اوو د < ردرحاس « ردنهاک <« رد عاش »و ید

 هرکص ندنوبو زاوا هنیرب چیه لاو . مدتیا ساق هرعش عاوناو مدتشيا

 ۳ تدام ( ۱ ) لصاما . زامشفاب هتنرغ آ كنهسمک كد عاش ک ۱
 هنع هلایضر رذوبا هنیرزوا كن آ . شمرو باوج وید « ردبذاک ران آو
 . ردشم رول وا ف رشم هلبامالسا ناه یعخد

 کیا ۰ ددروئنم مالک هد « ردموظنم دا : مرک نارق « عقاولا

 . ردغیلبو حصف ایا رس < رد فطل مالک رب هان را كق

 هتسضع) تنسیضعل تولوا هدهجرد رب ۳ > هک تا هلمح

 ییلنم ینعب . ردزحعم یسهلح طقف . ردالعا اهد یسهحرد هحتعالب هلتتسن

 . ردزحاع ناسلا OFS هدوحو

 هزاوم هللا راعشا ضمب ینهینآرق تای < برع یافلب هدرا یادتبا

 کیدم هزکب هنیزوسس رشب هکلبو هی چیه تیام . رایدلیا هسیاقمو

 ۲ لی

 رص ۳ بوروط لیصا هدنراود هک هن ( هعتس ترا ) طقف

 . یدیا رونل | هناسل هدنثحم تغالبو تحاصفو رونوقوا



 ۹۹ چ افلخ ع راوآو ع

 .نضرا اي » ندهعرک تایآ ناللو هدنسهجرد العا لا كتغالب تاقا

 .یدولا ىلع توتساو مالا یضقو ءالا ضغو ىلقا ءا( ايو كئام ییلبآ

 هدایز كہ هباغلب هحلوا لزاب ا « نيملاظلا موقلل ا لقو

 . یدههلشیا هنرلکیلیا :هکهلیوش « یدلیا را

 یهعیرک تیا وا .یدیا غاص یشادنرق زیق ك ( سقلا"یما ) تقوا

 یخد یرعش كمشادنرف . یدالاق یجهید رب كن هسک قلرا » 8

 ینسه دصف كسقلا یا « یدراو كرەد « زاماروط هدراختفا نادس

 . یر دتا ندنراود هسک

 .یخد ران [ ندننیدالاق كجهدرب چیه هناقلعم یهدنفرط تلا كنآ

 . یدلیرردنیآ درب درب

 تغالبو یدلاق مرک نارق زکلای هدرامتشا و راضتفا نادیم قترآ
 . یدلوا مزامو توہم اغلبو احصف هلماب هتارقات ك

 هنفنم نومضمو رایدناق هنغیدلوا یعالک هلا كع ناو 2 ۳1

 . رایدنانیا بلقلا مص نع
 هناتسشدح یمک بودیا ادف یش یه هدنروغوا مالسا نید «راتموم

 روصح هدبلاط یبا بمش یمکو رلیدک ندننارایو ابرقاو نطو هلبا ترجم
 . رایدنالتاق هتسافح و اذا لرلکرشم بولاق

 یتغالن كع رک نارق و ۳ نر هر هحم و « یراولوا كشيرف

 هدزوا یراراکناو دانع یرنک ۱ نکیا شمروشود هتریحو زی یتراودنک
 . رایدلاق هدتلالضو كرش هلسسح یرادانعو رایدلوا رصم

 یدیا مسقنم هلن اف و راشعو ق رفتم « یموق برع تقووا : هکنوح

 هدنرللا كرلنآ تموکح و مکح بولوا یرلسئر كهلسقو تربشع یهو
 . یدیا

 هئاذ رب ندنراجا نکيا یعوتمو سیر كنیراهاسقو موق «رلن | هتشیا

 . یدرلزمتسیا قلوا عبا

 یوقو فبعضو ینغو ربقف مالسالها هدفرش ع رش رظن : هک ی دلاق



 >> ابا صصتق = ۱۰۰

 ندقلوا ربارب هلبا سان داحآ هسیا شیرق یاسور . یدیا یواستم به

 . یدرردیآ راع

 ناملسم یاسک نالوا قلعتم هیودنک یرب یه نداسور ¢ كلذ یلعءانب

  ردق ييدلک ندنرالا هعنم ندقملساب هفارطا یمالسا ند و ندقلوا

 . رایدامالوب هراح کوب هدهسیا رایدشنلاح

 2ا قضت یعالسا لها هلهجو زمکیدتا :ناس هدوراقوب یتح

 | بوریدزاب هماندهعرب راد کویو رلیدتیا هقالع عطق ندرلبمشاه مومعلا ىلع
 | منام هنیراشتناو عوبش كمالسا نرد هني هدهسيا رایدصا هنجما

 . رایدام الو

 | هقرفکیا هللوا كنموق شرق نالوا یفرمشا كبرص تفئاوط : هکوب لاح

 عطقنم كنالماعم ول رد یه هد راس ورتدندم بلرف هبهنس ج وا هدتولوا

 اواو. یدشلک تمادنو روتف هنغوح یخد كرلکر شم یالوط نا

 ۱۱ ا ك( همرکع نت روصتم) نالوا شمزإي فةمادهع
 ۰ یدشلوا

 ۳ رخ 6 سس یوم ی

 كجو ر ندنعو هو وک ههماندهع وا ندنفرط قح بالج هدر

 ایوب 0 ااو يزاي ردقەرهقشاب ندهنلامسا و  یرفاما طاح

 . یدیشمبا وح
 3 ید وا ,یدر دلم ام رک لوسر نو بوک مالسل اهبلع لیربح

 . یدرو ربح هلاط وا

 هباکح ینکیدتبشیا ندهنک | لوسرو یدتک هشيرق حق ناه «بلاطوبا

 یهدنجمزآ وش «زکیدیافاصنا هد زس قترا هسلا حس ييدبد كد د و

 زاو ندهباح ین ا هدنب هسراقح هنالب ییدید كلا رکاو مل مربدلاق یهقرفت

 . یدید « مرک
 یهماندهع وا ناهو رایدروک لوقعم یزوسو « یرلکویب كشيرق

 : نوک

o .ی 



 ۳ اا
 ۱۰. ج افلخ خراوو بع

 ىزا ردقهن هقشاب ندنسهراع « مهللاكمسب » هدنشا :هکرابدر وک بوقاب ٩

 . شلوا وع به هسیا راو

 رارصا هدندانع هنب « لهجوا هحرک | تولوا بوححم یسهلج ندنوب

 رایمشاهو رایدتربب یهفضیس ٌةفوا هبا ارآ تیک | هدهسیدتسیا ك
 . رایدتا ضه قافلا و دهع نالوا هدنهلع

 .یدلوا تسپرمس هدنالماعم راسو هدشرو شیلا « رایمشاه هلهجووب
 هدکم و یدلوتروق ندنسالب تیروصحم هدیلاطقا بش« مالسالها

 . یدلو لوصح هموم ترسم

 هقشاب بویمع قوج یسهرآ . یدمروس قوچ راترسمو حرفوب نکل
 . یدک هعوقو راتصم

 .یدتیا تافو ( بلاطوا ) یسهنس یح وا كنهبدمم توبن : هک هلوش

 نداسد ید اع هلایضر ( هشدخ ) ترضح ه 2 نوک چوا ندنآ

 . یدتک هیاقع راد بوحوک

 نزح هدايزكپ همرک | لوسر یرلتافو هدرا یربرب هیوب كنسکیا

 . یدرویب هیمستوید (نزْلاهتس) یلبوب هیلعءانب . یدریو لاو
 قیدصت الف یتوبن كناو ییدلبا راختفا هلا. مرکا لوسر كلاطوبا

 . رولشالک | ندنراعشا ضع ییدشا
 هدنلا كن | هسیا مرک | لوسر بواوا یسر كنموق ود 8

 . یدردیا راع ندقلوا عبات ک ۲ هدبودپا رارقا هلناسل ندنفیدلوا شمویب

 رودص ندنآ « زوس لطابو زلاوس نالی « دم هکمرولیب « ن, » یتح
 عبا اک | هسمتا بیعت ی. « یرلتروع كنسهف اط شیرق رک

 . یدیا رید « مدرولوا

 نالوا هدنماقم مردپ یا » یراترضح مرک | لوسر هل وا ندننافو

 .تعافش اکس هدنرخآ هکروتک تداپش هک هلکناسل کر یر 8
 هناا هدیدقروق ندمولوا « بلاطوبا هکمراقروق » هدکدید « ےهلیبهدیا



 > ابا صصق »< ۱۰۲

 شعد «مدرروتک تداهش مهسهعاراع ندنوب هتشيا .راردیامول ی وید یدلک

 ید

 شمالبوط یشیرق ناعا تقو يجهدیا تافو « بلاطوبا رار هلکنوب

 . یدبا شمالرامصیا وران | یعرک | لوسووت

 مکج هلیبهریوهزس من .ددیرب,ندنالب ردي غوط .ردنما دم » هک هیوش
 الرق كلف دا مالسا نيد ییدروتک . ردعماح بهوا یراتحیصت

 | یک دروگهلمزوک ن هاو ,ردناسلقحم | ندیاراکنا لآ .ردشرب یجهدیا

 ۲۱۱۱۱ رطاو راتشنهبواو یبافتضو ارقف كشيرق کمدولم
 قوروق یراشاب كشيرف . رد رهشا قیدصت یز وسو لوق ی وعد

 لللذ به ا آو ركاناعا تعاطا اک | یی د ردکرک هدلوا

 نمشد 1۳ 1مهسل وا غاصن هللاو !شیر# تعاجیا ۾ ا لوا رقح و.

 شال تصو ود « زکسلعا مراپ i هد را .مد ربا هيام و طفح ندنرش

 ی یا

 طلو زامالو ىح قیرط هسک یکیدمنا تیاده كقح بانج

 .زامالوا لئات هنداعسو تلودر هسمک هخدلوا تر ناسحا *

 |«ءاشینم یدهم هللا نکلو تببحا نم یدهنال كلا » هدعرک نارق ےک تن

1 ۰ ۲ ۱ 

 ESAs هللا نکل .نیسصهدیا تیاده کوش ناد او یعب

 . رولوا كعد « ردبا تیاده

 یخد واو رتسیا هدایزكي یتمالسا كلاطوما « مرک | لوسر نوجکن |
 داف یدهما دارفا یون كن 1 هلال نکلاروس هداعلاقوف ا

 ۱ ا او دنسودنکا ینو یعوق هرکس
 A قلوا ی كم وق هر كن | «بهل وا O :هکنوح

 لهجوا و قمامراقح ندلا ییراتسایر كن راتیشع ودنک ید شیرق راک

 هد: س هبعاد قعازاق تشحو دوش هدایز ندنسهلح هدنجما شرف هسیا"

 نایت
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 ۱۰۳ ج افلخ راولو <

 رایدلس تصرف ی راتافو كنهحدخ ترضح هبا بلاطوبا هبلع ءانب
 . رایدلوا ردیا افجو اذا هدایز تاق تاق ندنکل وا همرکا لوسرو

 بوقج ندنکم قرهلوا رازب ندنرلافجو اذا كران | « مرکا لوسر
 . یدتک هش اط هدکلرپ هلبا هنع هلایضر ( هراح نب دیذ)

 همالسا ناد یفارشا یتش( ) نالوا نکاس دف اط تقووا
 ۱ . یدتبا توعو

 نامدا ارج یک ۱ لوسر 4 نوسروط بوش تک ها 8
 . رایدن | راشاط اک ۱ یرات و 8

 لدراشاط نالبتآ ك لوسر « هنع هللایضر هراح ن دیزژ یتح

 .یدنلهربو یدنالارای ندنرب چاق رب لکا رپس ینسودنک نوجما هظفاحم

 یسهفاسم لح رو کمو یدنود ورک یراترضح اس الاعاخ ندن |

 . یدنیا هلع مان ( هام نطب ) نالوا

 ن نج لا » یراترضح اینالاتاخ نالوا نالا درر « هتل
 راشمهلکید بواک هورک ر, ندنسهف اط ( نج ) نکردیا توالت یتسهروس
 . یدیا راشملا ناما 6 1و

 هرکبص ندکدتا تماقا هد ( هل نظب ) تدم سس

 . یدلوا نامهم هناذ مات ( یدع ن مس ) و یدلک هبذکم

 ییاو یدتیا مالبتسا ی (دوسا رج ) . یدتک هفیرش مرح ناه
 . یدزووو تدوع هننداعس تس هدعب . یدلق زام تک

 لترضح وا پا یعاماو دالوا یدنک ( مم ) هدزوا برع تداع

 تسو ترغ را هداعلاقوف هدنسهاحو ظفح بوشالوط هدنفارطا

 : یدرتس

 یرات یف اهع ها شب دس ) نیمه فر لب
 . یدلیدیا موز همرک ۱ لوسر

 ( هشياع ) یسهیرک كنم راترضح هنع هللا یضر ( قیدسلا رکپ وا )



 ٤ = اسا صصق >

 یدلسق یحاکت همرک | لوسر هدانا وا ید كنسراترضح اهنع هلایضر .

 یدلورویوب ربخأت ینافز ندشیدلوا وج وک كي طقف .
 هدنمايا یراناب ( ظاکع قوس ) و هدنمسوم جح هنس يه مرک | لوسر

 یران | كرهش وروک هليا لئابق نلک ندفارطا بوقبح هنجراخ كنيرهش هکم
 مسوم یسهنس یجنرب نوا كننومن یک یکیدلک هديا توعد همالسا نید

 رب ندنسلاها هنیدم هدنبرق ( هبقع) . یدقح هبذکم جراخ یخد هدنج
 ب علل هما هتعاج

Eا راجرزخ .راشعا ندنسهاش (جدزخ) ر  
 . یدیا راو هار تارق هسیا

 فربشع ۱۳۳ ی راز

 . یدیا یسهبعش رب كنسهلبق ( جرزخ ) وبشا ( راجت ین ) نالوا
 جدزخ » . یدروص وید « زکسرلمک زس » هتعاج وا مرک | لوسر

 . رایدررو باوج وند « زادنسهلسق

 . یدروو وند «؟یمزالوا هاهسشلیوس زا رب هلکزس هدزکهسروطوا»

 . رایدروطوا بوبد « !العا كي »

 یرلن او توالت ےرک ن أرق رادقمر 2 «ی رت رضح مرک | لوسر

 . یدلبا توعد همالسا ند

 یدنک وبد « كحهلک رمق رب ندندالوا رهف ن بلاغ » هسیا و ۲

 تقو كجهلک ریمغس» ید رایدوم ییهدهنیدم .شمراریدشیا ندنراراتخا

 .شمرار,د « یدشالفای

 . رایدشیقاب هنیربرب هديا توعد هنید یرانآ « مرکآ لوسد هرک وب
 . رایدشهلبلوس هدنراس وند « ردوب هتشيا « ربمغس يییدید كرایدوهم»

 كردبا ناعا ناه ینم هنغیدلوا توادع هدنرس هلرایدوهم وربندهنوا

 ۱ هک موم روضح
 فوع ) و ( كلام نب نب عفار ) هليا ( هرارز ن دعسا هماماوا ) ران 1



 ۱۰ س افلخ خراوو بک

 نب تراح ) و ( یضاع ن LE FS ( هات نت هم

 . یدپآ ( باید نب هللادبع
 تك 1 و نالوا ا هلا مالسا فرش له دن هتشا

 : مع هللایضر .ردیاذ

 هنیراشتنا كمالسا نيدو رایدلک هبهنیدم هرکص ندم مسوم رانوب

 . رایدلوا ردبا تربعو یعس

 هقشاب ندقدلوا رشتنم یک یرک هدننب راجرزخ السا نيد هلتهجو

 . یدیا تیار ید 2096
 ( هرارز ی دعسا ) هدنخ مسوم یسهنس یجنکیا نوا كنهیدمت توبن

 ی E) یرلقفر هللا

E.ةدابع ) و و ( سيق دبع ن نا )و ( ثراح ن  

 ( هاضفن ةدابع نب سابع ) و ( هلع ن دیر هللادع وا ) و ( تماص ن

 ( هدعاس نب جوع) و ( ناهت نب ميلاوبا ) یخد ندنسیق ( سوا) و
 تع دفع نورو  هلا تانک ره( هقع ) هنيو رایدتک هیکم

 . مع هللایضر . راندا

 یردالواوكللا بانتجا ندارتفاو تقرسو انزولرش دعبامف : هک هلیوش

 ۱ . رایدلبا دهعت هرزوا كمامرودلوا

 كکرایدالواو راختفا هلیا دالوا كکرا قحن | «رابع هدتلهاح نامز

 .یدراردیا راع راتالوا زیق هدتونالوا

 هليا نفد یرید یرید یراقجوجزیف نافوط یکی « یغوج كب هلتهجوب
 . یدرایا فلت

 هدهرادا ی رللابع و دالوا بولوا راط یشعت رادم كرابرع هدر

 زق هلسهناهب هقافورقف « یرابضعب ندنراقدلوا هدکمکح هقاضم و تمحز
 كردیا نفد نکیا یرید هلبوا ید ییراقجوچ كکرا ًاضعب و ییراقجوج
 . یدررر دلوا



 چ اسا صصق ک ۱۰۹

 كمامردلوا ییدالوا هدتعیب نالوا دقع هلبا رالهتیدم كلذ ىلع ءانس
 هدنقح تساسلا « هداموو یدلیدیا طرشقرهلوا هصوصحم ةدامر یصوصخ

 یشک ییا نوا الاب هجورپ « راندیاتعس هلهجووا .یداوا تیانع كوس رب

 كنسهلج و یدیا ندنسهلبق جرزخ یسقاب « ندنسهلق سوا یسکیا بولوا
 : یدا ( هراز نی ته تا و و

 رایدلک _هبهتندم توت ود ی ندک دتا تعس دقع هلهحو وا یسهلح

 . رلیدلوا لوغشم هلبا رشت یمالسا ند ناه و
 مالسلا هبلع لیناربج :هکهلبوش .یدلوبعوقو ید جارعم هدناوا ء وا

 . یدروت وک هیاصقا دحسم یا يا ۱ لوس و یدک هک رب

 ا وا هدعب . یدریدتنا رش یناوامس هل اب . یدراقح وراقو ندنآ

 بئارضو بئاحع هچ هتسودنک . یدلبراقح هنجراخ كدوېش مع وب ءادخ

 هدهاشم یک ابلاح و یدتشیا ماك تاذلاب كقح بانح .یدای رب دتا اغا

 EUS E al هحیک وا هس . یدتنا

 هحرک او یدناق ضرف یسهحک جارعم وشا « زا تقو شب هتشيا

 ی اف زا یرهوابت قو ر نکل .یدرونلف زام یخد لوا ندنآ
 دن وات ها هحک وا

 یدلیوس هنتما ینجارعم «یرلترضح اسلا اخ وا یسادرف

 . یدلبا كي ربتو قیدصت مارک باحا راس هدمیو قیدصلارکب وبا ادا

 لوسر .رایدروص یراهاشن كاصفا دحسم تودیا راکنا < لک شم

 . رایدروط تودیارارصا هدنراراکناهتب «رلنآ . یدریوریخ هلع «مرک |

 صوصخا ىلعو هدقل اب هنفرط یه كناتسب ع «مالسا نيد هلا هداتنا و

 . یدبا هدقلوا رشم هللا تعرس ك هده دم

 یتسلردنوک,ه هنبدم كنم رب ندنمار ک باحا ؛یراهیق(یدزخ)و(سوا) _س
 ملعت یم رک نارق ۷ مرکل لوسر ندنراقدلوا شا زا و ضاع

 هب هی ده ی ( ربع نب بعصم ) هرزوا كع رکوا ى4 EF تادا و كما

EE 
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 ۱. چ افلخ غراوو

 یددع كمالسا لها یهداروا هدنل وصو ههنیدم كنعصم هک وب لا

 . یدشمراو هقرق

 هدکلر ها (تعشح),نالوا قرات و ( سا ) نالوا یر

 زام هليا تعامج هد رب بوقیچ هنجراخ هنیدم یرانوک همج یمهلج
 . رایدالغاب هغملق

 نالوا یسر كنسهلسف ( سوا ) و یسهداز هزبت (  دعسا ) « طقف

 شمال هام از ونه Cs نیدسا) نانلو نداسور هنب هللا ( داعم ندعس )

 د را وا رشتنم هلساع مالسا نید ندنرلقدلوا

 هدنر, ندنرلهناخ (( رفظ ی ) « ( دعسا ) هليا ( بعصم ) نوک رب
 هدلاح ینیدل وا ا یسهبرح ( ریضح ن ها ) نک راردبا تحاصم

 بودادل ۲ یافعض# قاط رب . رده زکضیغ » . یدلک هنیرزوا كران |

 .:یادرتشوک تدشو .نادحب تووضا ود وا

 < کد یزو رووا دوطز 1یهله و هناکذاب ک ۱

 . یدروطوا ید ( ا ) هلکعد « هک ینصدصتقم

 یدوقوا نارق رادقم:ربو یدتبا تفیرعت یوا نیک 25
 هندو » و ۹ » dl هن ا کا نا هو و هننارق تعال

 . یدروص ود « ؟ ىلە نوجا كمرک
 .یدلوا ف رشم هليا مالسا یخد وا . یدتا ند ناقلت اک بعصم

 قترا هسرولک هناا ید وا رکا . ممدهدنوک یر هزس « مهداو ن »

 ی( ذاعم نب دعسن) و یدتک "پوید « زالاق هسمیک دعا ناعا هدهدلب وب

 ۲ یدوهدن وا

 را ۱ نو یدلک هقح قرهلوا تدح رب هباروا هسیا « دعس

 نکاربج زکفیدقوص هلا نمرلسق هلیوب هبسلوا. تارق د ا هک"

 . یدلیا ددېتو ریدکت وید « مدنعهدیا لمحو ربص هراشیا

 کن هايد < زکبروطوا 1 زکیروطز | ر هاه » ید E بعصم



 ج ابا صصق < ۱۰۸

 0 دز زکهسا زب. زکیدیالوش که تک یکی دا

 . یدلیوس هناک زان وید « زرک زاو ندفلکت یشیا زککیدروک

 هنرازوس كبعصم و یدروطوا « ذاعم ن دعس هشرزوا كلا

 . یدرو قالوق

 رادقمرو یدنالک | یتیدلوا كد مالسا نرد اک ۲ یخد « بعصم

 . یدتا توالت رک نارق

 ناه . یدربلهب یرلهداما ناجا هدنزوب هادعس نکیا رونوقوا نآرق

 .یدروص وید « ؟زکیدرویپی# نکیا ررک هنید وب زس »
 ۱۳۳ درب یادآ و ناکراكمالسا نند اک ۲ ۶ بصم

 . یدربک همالسا نرد هللا بلق

 یدّتسا تدوع بوقلاق ۳ ندکدسا ناعا هلهجو و ء ذاعم نب دعس

 . یدتک ا كنسههااط ( لهشالا دع ی ) نالوا یوق یدنک ناهو

 نس » ید Et .یدید « هاوکسر وان لصا ی !تعاجیا » هر |

 . رایدید « نیسزملضفاو صولوا مز

 دعب امف هک دعا ناءاو زکسلعا ناما هللوسرو ههللا هدزس هساهلب وا »

 نوکواهدنیا یئریشع  لهشالادبعب ) هلکعد « مهشوروک هلزکیرب چیه
 . یدالاق هسمک كدعا ناما

 هدنسههاخ كټ هرارز نب دعسا « بعصم هلا داعم ن دعس « هدعی

 ۱۳ اا توعد الملا ناد خو: یمان یاس بوروطوا
 هکیدلوا عياش ردق وا هدهندم مالسا ند هدنفرظ تدم زا

 ندنسهناخ ك ( دیز نب هيما ی ) هدنجا یراهلسق ( جرزخ ) و ( سوا )
 . یدلاق هناخ قدلوا نشود هلیامالسا رون هقشاب

 نطو .ردهقرف رب شلربآ ند ( دزا ) لئاف « یرلهلسف جرزخو سوا

 نامز رویم یدیا ( برأم ) ةنیدم نالوا فورعم وید ( اس ) یرایلصا



 3 ج افلخ مراوتو <

 هارو هیاروش « دزا لئاق هحللوا بارخ یرادنب وص كنهدلب ون هلبا

 . رای دلغاط

 نالوا نط وتم هدهنده تقووا بولک یخد یسهقرفرب ككرلنآ هتشیا

 . رایدلاق هدنراید هنیدم كردیا هلواقمو هدهاعم دقع هلسهشاط دوې

 (یشت )ون ەق )رايۇ نالوا نط رم مدت

 . یدیا مس هبهلسف کیا هلیمات

 (جرزخ )و ( سوا ) هدقدلوا توف ( هثراح ) نالوا یسر كرلیدزا

 یا ید رابدزا هلکا تصم اکو یسهقرفرب . یدلاق ییغوا یا هدنمان

 . یدلوا مسقنم هب هلک

Evرابراح قوج كېو یدشود توادع هنسهرآ رلیدزا هليا رادو  

 . یدلوب عوقو
 قفتم وشراق هنمشد هدهسیا رلشملوا مسقنم هب هلسق کیا ردقه یه «رایدزا

 . یدرارولوابلاغ هرایدو ایرثک | ندنراقدلوا قلقوح هلتسن هرایدومو

E.هلی رب رو یدرک توادع اقرا یرلهلسف جرزخو سوا  

 . یدلک فعض ید هنسکیا قرهشاغوا

 هاتهج وب و رایدشرابو رایدشهلر هلبا هسمالسا تدحو تهج هٌ رکو ب طقف

 . رثیدلوا بلاغ هرایدومو رایدلود توق

 تدوع هر کم «بعصم دنخ مس وم یسهنس یجنح وا نوا كەد توس

 هکم یخدنوناخ ییاو كکرا چوا شعب ندمالسا لها ریارب هلکن | .یدنآ

 .یدیا ندنراهلبق جرزخ یسمکوسوا یسمک كرانوب .یدتک
 (دلاغ) ترضح نالوا فورعم وید ( یراصنا بوب اونا ) ندراجت ین

 . یدیا یسر رانا یو

 رابدشولوب هلا مرک | لوسر هدهبقع هني یسهلج هدنرلاوصو هینکم
 . رابدشهلیوس ییصوصخ یسمرویب تر ههنیدم كمرک | لوسرو

 ی راسه رگه نق دروس توالت هع رک تایآ ضعب و «مرکا لوسر



 ج اسا صصق 1°

 ین راقج هنقاص هلهجولوا ید ینا هسیا رارونقاص لصن یرللاعو دالواو
 ا ی ندرت ۲ هدووآ لا دا

 هر ههسوولوا هدکروغوا كتس.! هللالوسرای » یلیدنشاط ءرایدنوشود

 . رلیدید « ؟ راو هب

 . رایدید « ریو کلا هسا هلبوا د هحهد « راو تنج » مرکا لوسر

 بوریو ناحینعی «رابدلباتعسنامه .یدنازوا ینلا كرام .مرک | لوسر

 هيهنيدم بونود ناهو رلیدتیا شیریو شیلا ر ولریخ كيو رایدلآ تنج
 2: واد

 2 درو كجا ترم هیهتیدم قترا «مرک الوسر هبرزوا كلآ

 در ید ورا ار

Eكرت یرانطو کت ربا رفص «مرحو رلیدتبا ماق هرجاهم ناه  

 . رایدتک هبهنیدم ندنسهقرا یربرب هليا

 كرافكو شک هبکم ارخوم هددودنآترح هشدح رايد امدقم 6 نوش

 هنع هللایضر ( دسالادنعنا هملسوا )نالوا شلاق رازب ندنسافحو اذا

 . یدتیا ترج هبهنیدم بوقلق لوا ندهلج یک ییدتبشیا یتمخروب
 2 ید داالغا قو رپ ندنسهقرآ

 ( هعیبر نم سابع )و ( دیز ) یردارو باطخانیرم ترضح هدعب
 كن هنیدمو رلیدتک ههشیدم هدلاح یراقدلوا رفت یعرکی < مع هلایضر

 . رایدتیا تماقا هدنرلبرق نالنید ( یلاوع )

 نناعع ) نالوا یریمغس داماد ندرانلک بودک هشح امدقم تیام

 : یادتک. ید یرات رضح هنع هللایضر ( نافع

 قیدصلارکبوبا زکلای ندمارک باجا هدکلرپ هلا مرکا لوسر هداکم

 . یدلاق یرلترضح امههجو هلامرکو امهنع هلایضر بلاطونا نبیلع هلا

 نوا یسودنک و2ا بولوا هدنتن كمما تربه یخد مرکا لوسر

 .یدیا رظتنم هنیدورو یپللا نذا



 11۱ ج افلخ خراوتو بع

 مرکالوسر تا كمتک هبهنیدم «یرات رضح وین سا هی یتح

 ود « هلیا ناسحا قفر رب کت قح بانج هک لزماه . تیا ربص »

 . یدرروہ

 یراهلبق جرزخو سوا هگدتیاترجاهم هبهنیدم ینردیب «مارک باحا

 راردپاتنواعمو تمرح هدایزكي هرلن آ و رارریدنیراب یرانآ بورت سوکر

 . یدیا

 باا ندا ترجاهم هلا كر یترانطو هلهجووا هدنروغوا ناسنید

 . رود ( نیرجاهم ) همارک
 .ندیا ترصن همالسانیدو تیاعر هلهجووب هرلن | هدبولوا ندهتیدملها

 . رولتسد ( راصنا ) ید همارک باتا

 ند 4نوتسلوا یار هلآ ندو « راصنا دارو و ن ۲ 6
 . ردرلشعا تمدخ كوب كب ینیرعوط همالسا

 هج و يح



 و .یدلک هناعا یرلهلسف جدزخو سوا : هک یدروک )کل رفا نک م

 یهدهقع OE یدشلر توو توق هدهندم «مالسا ند هلتهح ۱

 يا ییا رب ناهو یدتبک ندنرهقرآ ید مارک بانحا هرکص ندنراتس

 E ET تورا و هبهنىدم فک“ هدنف رظ

 ا را ید ےک | لوسر :هکیدربا یرلاقع كرلکرشم

 مهم ك هدنلوب ماش كهیرفو قجالوا اديب هممالسا هوق كوسرب هدهنیدم
 . قجالاق هدللا مالسالها « یراید هنیدم نالوا یهاکرذک رب

 تروشم نامهو رلیدشود هشالت هکدنوشود یرلاروب یرلولوا كشیرف

 . رابدشل رب هد ( هودنلاراد ) نوجا

 ومکیدتسا ناس هدوراقو هک ردسهناخ ك( مکح E ) یودتاراد)

 بوبالپوط یتسهعناط شیرق نالوا قرفتم هداروب هداروش < یصق هلهجو
 یر تروشم « یساخ كن | ندننیدلوا شعازاق ینتسایر هکم قرهلوب توق

 بونالیوط هداروا هسلوا یشیا مهم رب كشيرق تقوهنره قرهلوا ذاحما

 . یدراردبا هرواشم

 ا نوما د و بوتالیوط هداروا ینو ء کوب
 . رایدهلوس روس رر یر یهو . رلیدهلبا هرواشم ويد

 ۳ یاو تنام < رلیدید « )هديا نج ةدلح رب یا » ی رلضعب

 لوق چیه هسیا یار وب « رایدید « هديا ینن هفرط رب » ید یرایضمپ
 . یدلدیا



 ۱ دج افلخ 2.راوو کس

 ره طقف . ردقرب هراح یربغ ندکمر بلوا « ی آ » لهج وبا تیام

 ناعم لتاق هکردلهمردلوا ءدبوروا ندرب یسهلجو بوراو مدآ ررب ندهلسق
 شيا هلتروص وب . رازولوا یضار هتد زسهراح «رایمشاه هدلاح وا . هیالوا

 a را ر اب کالبد 6 ردک بولواوحم هدنحما لئاق یساوعد ناقو رتب ۱

 : یدلبا بشور لوق تل 8

 یسهلجو رابدلجس بولیریآ «راثیبخ ماطر, نوجمایسارجا كرارق وب
 رظتنم هنبموتوا كا بوکس کوا ییهاع تر

 . رایدل وا

 [*]( فلخ نیهمآ و ( بهلوبا ) و ( ساعنرمکح ) و ( لهجوبا )
 . یدیا نایب رنا ید از لاا دریا رک نا 6

 هبهنیدمو یدریو ربخ همرک | لوس یتفک بولک مالسلاهلع لیناربج
 e روو هدکلر قیدسصلارکی وا و توام هرزوا كمما ترحه

 . یدردلس ییغیدل وا

 هدنسودنکو یدرغاج یراترضح بلاطیانبیلع ناه «مرک ا لوس
 .مروییدک هبهنیدم «ن !ییعاب » .یدر و یاشانالوا یرلتناما كوب «كبوش

 وک ۶ هم وطهد نس هر نشدن . تا ملست هن رابح اص یرلتناما وب

 .یدروس ود «راتوسشانط روساپ ی «راکرشم تاک و e یدمش

 يدناب هنکشود كمرک | لوسر ء یراترضح ههو امر لک

 . یدنروا هنیرزوا یدنک يسرح لش تم 8

 I اب IE قار وط چ ووا رب ناه مرا لوسر

 مهاتشعاف لس مهفلخ نمو ا مدیا نا نم الحو) ندنلوا كنسهه رش

 « یغاریوط وا . یدوقوا ردق هنیرخآ كنسهعرک تیآ ( نورصبب ال مهف

 بوقج ندنراجما و یدجاص هنیرزوا كراکرشم نیهکب هدنکوا یسوق
 هرکص تدم 7٠ ایرو ا و رایدروط بوقاب نکا 6 ۰ یدک

 « دلو رکا ۰ رونید هلاص دلو نالاق هنءرکص نینرش لد
 ۰ یسهچرت سوماق . روید ( فلخ ) ها ناکسا ینمال هسیا دساف



  Neاسا صصتق هک >>

 ید » یدید «زکسرویلکی ه هدارو» یدلک یرب ندنراسنج مه یدنک

 ندزکحا و بوحاص قاریوط هزکشاب كز « دم » هدنرلکدید « زروبلکی

 كرههد « زکقاب ۳۹و هر یه ۰ وا تو یخ یلهدک بوحاق

 یدتیا ازمسا یرلن آ .
 .رایدروک یتیداوا شلاق هدنجما قاریوط هزوت یرلرزوابوقاب هنیربرب

 کا لوسر تواب هتسورحا كندافس هناغ. نکنا ۱ ۱۳

 رایدروط بود « روسای دی هتشيا » كرهروک یینیدناب كنلع

  ۲۳۷ی رفدایغوآ هە یک را . یدقلاف ىلع ترضح

 نا روش یی همت دوو تاوان

 یرلقجاپاب هل بولاق هدنربح « راثبخ ه هد « مملی» ىلع ترضح

 رایدریشاش .

 كب هنیراولوا كشيرق یسمر ول وانام ندرازوک هلبو كمرک | لوسر

IS E, ا ا تسوا تلآ کمو یدک جوک 

 .یدلقص هدایز كب یرلناح

 نه ود « زریریو هود زو هسيا روروتک بولوب ید#» ناه

E ADAR 

 راو لئاق یلەد زملس یرشو رخو یلناق و زسرخ ردق ه هدنرلرچما

 رایدنریکس هفارطا بوقجهیذک» جراخ هلیا رلابوص یمیکو راجیاقیمیک هسیا
 هدهرت یهو یدنلزنک بوقیح ندنراهناداعس هحک وا هسیامرک | لوسر

 | ساک ها ی

 ؛یدرا و هتسهناخ كس رات مضح هنع هنلا تر قیدصل ارکب وا نلکوا یمادرف
 وا کمک ورحما » هدزوا فیرش عرش بادا . یدروط هدنک وا یسوش

 یدروص ويد « ؟ یراو یذا كنحاص .

 ورجا مرک | لوسر هدک دید « هللا لوسراپ زکیدوس » رکبوبا ترضح

 . یدردلس ینغاووا نوذأم هت رحه ندیراب فرط و یدربک



 ۱۱۰ جج افلخ غراوو

 . یدروص ود « ؟ میهدکل رب هد نا » « یرلترضح ق دصلارکب وا

 . یدر و یاوج « تواد» را لوسر

 ردق وا هنکجهدیا تره هدکلرپ هلا مرک | لوسر « قیدص ترضح

 ةا هناخ نامه یدتقآ ناشاب نرس نرش.ندنرازوک کی او 8

 . یدتا ضرع همر | لوسر یر نرل دوج وم

 «مرولآ نوناص «معا لوق هب دهیدمش آما «العا كب » مرک | لوسر

 . یدرو و اطعا یتسهراب ناهو یدید

 نوجا رکیوبا ید هومد رب رکیدو نوجا ربمغی ترضح یهوهد وا

 یهسک مان ( طقرا نلادعع ) نالوا هام هدقلزوغالوقو رایدتا ٩

 هدنسم قو یزاهومد وا و راد رل ها تبرحا مرور ۲
 ء(روت لبج ) مقاو هدنسهفاسم تعاس ر امو هدنفرط تل آ كنکم
 . رایدتیا ملست ک ۱ یرلهومد كردبا هلواقم هلبا هللادع هرز وا كمروتوک

 هدنسهناخ ك ( رکیوبا) ترضح ردق هماشقا « مرکا لوسر نوکوا

 . رایدتنک هرو لبجو رایدقج ریارب هلیارکبوا هک بوروطوا

 .لاحرد . رایدرک هیاروا . یدیا راو هرافم زسصیا رب هدرو لج

 ریو یدرهک ىغا هتیرغ | كنءهراقم وا بوک كعوروا ر هلنرما كیآآ

 . یدالطروموب بوک ناجرا ۳ تفح

 ر. . رایدشالوط یفرط یه دارو لبج بولک یراع ارا كشف
 ..رایدشیریا هنیزغآ كنهرافموا رار هبا( فلخ ن هما ) ید یسهقرف

 . رایدشلیوس هلیربرب وید « لایارآ یخد یهرافم وش و

 هداروا ؟ راو زکشیاه هداروا . نوسرو رلاقع هلا » فلخ نب هما

 « شبی اووب رانج رک وک هرکص .شمرهک غآ رلکورواوب ندامغوط دم

 ۱ رلیدتک بو ود یسهلح هلکم د

 ترضح هلبا مرک ا لوسر ندورجا هدنرلکدلک هنیزغ | هراغم هک وب لاح
 PN ی رتضحت کیا و ناو نکل 1 یدرروک یراثآ 6 رکی 8



 0 ج اسا صصق ۰۹3

 ۱ ۰ ۱ کیو تاوضحهدننلکدلک هتیراروج هام ران | یح

 اما « مصخیش رب نب . مغەن هسیا رارریداوا ی ! هلا لوسراپ » قرلوا

 ۱۳۱ ٠ روا تحت ردشرا نایز ري اكسس نوسمرتسوک هللا

 «ردرار هلمز هللا «همکج مغ » مرک | لوسر هدک دید « رولوا یا هنک اله

 . یدررو تلسل ويد

 ۱ ا رب ویا تصح هرکص ندک دتک نونود لنآ

 هدک دید « یدروروک یز, یدیهسر وقاب هنکوا هحهلیوش یسیرب ند راجما

 ۱۱۱۱ و ییا وا نسردیا نطو نیاید مرک ۱ لوسر
 . یدرونو ود « هوا هللا یسحنح وا

 نال نداروا ؛ یدروک كلود 1 هدک درک هبءزاغم 6 کوا ترضح

 نوسما نایزو ررض همرکا لوسر هدبوقح ناوح رضم رب یک ناسحو

 ۲۳۱۱۱ سا وتو . یدزوطوا بوباقط هعاآ لآ ود
 . یدراو هب وه وا

 ۱ ا یدقع نالس رب ندکنلمد وا کوب لاح

 E لب ات
 قیدص ترضح هيد نوسلوا زستحار هدبونایوا ندوهوا « مع رخف

 یرلشای زوکو یدق شا ندنرازوک بویجا یناج نکل . یدمکج ییغایآ
 «؟رکبابایراوه » یدنایوا ندوشوا هلفمالماط هتسزوب ارابم ۱

 . یدروص ولد

 . قو ساب اما . یدقوص یش رب El ! هللا لوسر ای » ید وا

 . یدرو تاوج ود« نوشلوا ادق اکس ماباب « مآ

Eلاحرد . یدروک و هر یندقوص كالس <« یدقلاو ها  

eTیدلو افش « قدس ترضحو یدلوا لئاز  . 

 هدرو لج ( ایف صاع ) نالوا ES كرکب وا ترضح

 توس رادقم رب ههراغم بوعاص یراهحنکو روس ناتو یر و هر

 . یدبا روروتوک



 ۱۲۷ د افلخ خراوتو

 بولک ههرافموا هحیلزیک یرلهحنک ( هللادع ) ییغوا كرکبوا ترضح
 . یدنا:نیرتک نار راد هسرتک عو لک 8

 مدد رام وار رو لات و هحک جوا « یداغرای هلا مرک ۱ لوسر

 3 . نایدس . یدرببشک جی ول اود ( طقرا ن هللادع ) هدعل . رلیدلاق

 لصاو هلح ما ( دیدق ) كردیک هللوب لحاسو رابدا | ربارب ید یصاعو
 . رلیدلوا

 نوتا نک رک ندنکوا" یردات ل یم وا ر نالوا لا
 . رایدزوص ود راو هس س كح هت راس دوخابو امر هرز 8

 كن (یازج دل )و یسهجوژ طقف توست هارو یا

 دات هم یوم یار ها ما کناع ) نالوا یک

 . یدرو باوج وید
 .یدروصوید « ؟ردهنوب » یدروک نویوقر هدفرط رب « مرک | لوسر

 هليا یروس ندنفیدالوا یلاحم ءتیروب هکردنویوق نویز رب » دعم ما
 . یدروبوب وید « اغاص لهسرر و نذا » هدکدید « شلاق بوسهدک

 ندناوبح فیعضرپ ناسهدک هفمالتوا هلبایروس ؟ نوسیده « دبعم ما
 هدن | العا كب » ندنفجهیامالوا زاح كمد زالوا هرفاسم اما ؟ راقحه

 "یدید « رواص هسرواو تا

 نه رلا هللا مسپ » و یدافص یتسهب بوتوط یووق وا ء مرک | لوسر

 یویوقو یدهتسیا باق كوبوب رب کلک یدوس كنویوق . یدید « محرلا
 هرانانلوپ هداروا راس هدعیو هدصمما ادا . یدلوط باق . یدغاص

 هب < یدغانص زارکت . یدجما ینیدنک هرکس لاو یدرخا 8
 بوقلاق ندن | . یدقارب هدصم ما ی آ بوغاص هعفد یحنجوا . رایذجا

 . رایدلوا ناور هلو رار هلا یراغراپ

 یدوس یهدنجا باق وا . یدلک دب» وا بوک قوچ یسرآ
 . یدروص ود « ؟ هو » یدر ولو



 ج ابا صصق < ۱۸

 « یدید هلیوش .یدلک تاذ كرابم رب هیاروب لاو » دبعم ما یسهجوز

 . یدلیوس لیصف رب یتیفیک كرهید « یدغاص هبوب ینوبوق
 «یدیالصن یسایسو لکش كناذ وا . راو تمکح رب هدنوب » دعم وبا

 لزوک هرق « یلشاق هرف « یلبوب هروا » ید یسهجوز . یدروص ويد

 نایب ی ا اود « یدیا مدا فطل رب یلزو ییارون تياغو

 . یدیبا

 روهطهدنحما شیرق « تاذ كکيدید ثكنسو هللاو » « دم وبا یحوز

 مرگ مدرولوا حیا e مدنهسآ ول وب هدارو ن 1 . ردریمعس ندا

 نالو عوقو هدنتفالخ لر ترضح «نووق.وا » هکر د وص نددعمما

 نکیا زامالوب یش كجهبب راناوبح هدنزو ر . یداشای ردق هنناوا قلقاروق

 . لک هزمهیف نحام زر . شا رد « قدراغاص حابص « ماشقآ ین آ « زی

 ۱9۱ و هویت ذوب كتر هراتربک هلا رک | لوسر

 هدنجا ی ریسشع ( دم ا 0 هدلاوح وا ندخ سلف

 ید رک تو كینک ترد هلا هوهد ییا ندنلوب لحاسو شلو وط

 . یدیا شلدشیا

 یل «شمشود هعمط هوهد زود ( لا كلام ن اب ( اا

 . یدبا ۱ كران أ توس ا

 نکیا ردک ندنرداح ك(دبعم م۱) زونه هدلحمان ( دیدق ) هسیا ران [

 .,یدمش PE 6 هقارتس

 دلرهید « قدلوتوط !ههالوسراب ناما » یرلترضح هنع ةلایضر رکیوبا
 ۰ یا واو 4ساله

 نکیا رریو تلست وید « ردریارب هلمزب هللا . هي مغ » همالوسر

 ۰ اف لرد یرافایا كن نکل . یدناح بولک هفارس
 هک نوسلوا جروب همونیو . ےالوتروق < تا اعد ! دمت ای» هقارس

 . یدراولپ وید « هديا عفد بوواص یرابعارآ ناک ندوریک



 ۱۱۹ ج افلخ راوو

 یتساعد كن | ید قح بانج . یدتیا اعد یراترضح اینالا متاخ
 شماغوا هلهحو و « هفارس . یدر و تاج ههفارسو یدروو لوق

 ینلاح كران | ردق نوک وا . یدک هنناي كرلن| بولوتروق ندالب ینیدلوا
 نادم. كنهنمالسا ےک واش هدوراباو یدلبا دهمت هدزوا قعوط موتکم

 . یدتسا «هادناما ر كردبا هظحالم ینفحاقح

 بوریدزاب همانناما رب هتیرزوا یرهد هبهریهف ن صاع « مرک | لوسر

 ۲ یدتک هلوو یدرو هب هقارمس

 ینرلاروب ءن » هتیرادعارآ نلک ندورک كشيرقو یدلاقهداروا .هقارس

 ورک یرلنآ كرهید « لاقاب هفرط هقشاب . قوب رهسمک . مداراط بولارآ

 . یدر وح

 هضغ هدایز كب دی دول فاو لاک فارس ملی ی
 هب وحیه ةو ر هدنقح كرديا تح نیک كن هقارس بولک

 1 رد

 یکیدلوموک هر لسا یراقابا یا رک ادا ۲ و
 باوج هليا هعطقرب وید « ُكلدردیا ناما هنکلربمغیب دم هدنس «كديهروک
 . ردشمر و

 ر و ه هعفو و ید یراترضح هنع هللا یضر قیدصلا رکیونا هدعل

 تا مظن هدصق لز

 ۶ ها ساهدنتدوع ندا ند كمك ۱ كرنا
 هیون تافتلاو ف رشم هلبا مالسا و شلک هبیوبن روضح هلبا همانناما وا

 . ردشلوا لا

 ی رلکیزهلسبب كنارسک نسلصن ! هقارس اب » اک | « مرک | لوسر

 هک مرویوروک یک هدنکوا كموزوک ا و شعد « ؟ تفو ثنحانقاط

 . یدیا شمروبوب وید « روینقاط ی_رلکیزهلیب كنارسک « هقارس
 رکج: یدیا شماملیشالگ 1 یک یگرک یسانعم كرازوس وب تقو وا

 هبهنیدم قرهنلوا مانتغا یلاوما كنارسک هدتتفالخ « كرم ترضح |



 دع اسا صصق دع ۱۰

 نده دم تازحعم تقو ینییدنفاط كنقارس یراکیزهلس هدبولیروتک

 هزعددص هن زب .ردقجهنلوا ناب هدنلح مک هتن . ردشمقح هنادیم یتیدلوا

 : هلک

 بولیرا ندلسحم مان ( دیدق ) ییارب هلا یرافرای « مرک ۱ لوسر
 رواغاص» نابوح .رایدتسیا توس بولک تسارهنابوح رب هدلوب نکیا رلردک

 . یدید « یدالاق یدوس هدكن | . راو یک رب هداروش « قوب مویوق

 ییّعوا ید نابوج . یدرویوب ود « روتک ین آ » ربمغیپ ترضح
 ً یوو

 یدوس ناه . یدیوق هتتسوا یسهم كنآ ىلا كرابم « مرکاآ لوسر

  یاوط ملا توس« ناقلاف .یدنوط یتاقلاق ءرکبونا ترضح . یدلک

 . یدرجا هابوحو ههللادبعو صاعو کی وا ترضح ê ماع رخف

 . یدجما یدنک بوغاص هنی هدعب
 یکیدنک اکب ناما . مدمروک مدا یک كنس نی ؟ نیسک نس » نابوج

 . یدراولاب وند « رب دلی

 وید « مهلیوس ڭەسيا زامدویوط هبهسمک رک ۱ » مرک | لور

 « مع رخف . یدریو زوس هنکجهمهلیوس هیهسمک یخد نابوچ . یدرویوب
 ندننید كشيرق وش ! اه » نابوج هدکدید « مث یرلکدید هلالوسر دم »
 2 هتلا » یخد مرکا لوسر . یدید « ؟ناسمنسیر لک دید ف نود

 . یدرویوب ويد « اي رایوس هلیوا
 یا تغ و كود قح.نس هک مردی تداهش ن » نابوج

 ىڭ 6 مردک راز هام ن . هلوا ریمضس کم 6 زاماياي ما

 كغیدل | ربخ یعروهظ من هرکص . زالوا یدمیش » « مرکا لوسر

 . یدلوا ناور هلوو یدید « لک تقو

 ندشیالواشک بودکهماش ه رک قوجكي «یرلترضح قیدصلارکبوبا
 ود « ردمک یهدککوا و » . یدیا قوح رلنابناط ی آ هدنرزوا لو

 . یدریو باوج وید « ررتسوک لوب اکب . ردزوغالوق » ءراناروص



 ۱ ۷ >> افلح غراو و <

 زونه هلیسهلفاق ماش « یراترضح هنع هللایضر (ماوملا نن ریز) طقف

 هلبا مرک ۱ لوسرو یدلک تسار هرلن | نکيا رولک هکم بوقح ندهندم

 ۰ یدربدک در ههاخ یئیو قا را

 هیوست یرروما بولک هیدکم هليا هلفاق « یرلترضح ماوملا ن, ریز
 . ردشعا ترحه هبهنندم یخد وا کک ندک دّسا ۱

 6 مالسا لها هلفلو وط هدهتیدم هل وا ینیدقح ند کا لوسر

 فیرشت ردق هیهجنیصاب قاجبص بوقچ هیهنیدم جراخ نیلحابصنوک جاقرپ
 . یدرارولوا رظتنم هب یوم

 راشع ود ورک هدقدصاب قاحبص هدایزبوقبج ینوک یستریا رازاپ رب هن
 < یدوه رد نالوا شمقح هنتسوا یعاط كنسهاخ نوا شا رب . یدیا

 هدناح یراقدلوا شع وروب هرلهماح قآ ثنیراغراب هليا مرک ۱ لوسر ندقازوا

 همالسالها وند « رولک نی دنا هتشیا » و یدروک ی رافدلوا هدکلک

 . یدرو هدزم

 مارتحا لاک یلاع رخفو رلیدتربکس هفرط وا بوتالحالاس « مالسا لها
 لوالا عیبرعقاو هدنسهنس یجشدردنوا كن هدم توبن هک رایدتبالابقتسا هلی

 . یدیا هدنلتاوا كنا

 تعاسر هبهتندم . یدیا نوغرو ميرگ لوسرو نوک قاحص ك

 یدنزوقهتسهاخ كر - لد راع ی ویدا ( اقا ناو
 .یدروواشنادحسمر هدارواویدریو رارقهرزواكّمناتماقاهداف زوردنح

 سما نوا  یزاودنک 6 ی راست نالت لف 8
 وشا ٤ دجحسم ناللوا اب ادا كا نوجما ناملسم تعا هدهسیا راشم اب

 ردا دیش
 هبهس دم زاید بولک به مارک راصنا [*] هدندورو هب(اق) كمرک !لوسر

 خيش ناک هنال ( مدہلا نب موثلک دنع ) لسو هيلع هّلالص هلوزت ناکو []

 دیسل . ةيدمحا رائالاو ةيوبنلا ةريسلا ۰ سوالا نم نطب مهو فوع نیورم ین
 ۰ نالحد یز دما



 ج ابا صصق = ۱۳۲

 نالوا یرعاش رومشهو هام لا .كنهتیدم هده رص یراکدلبا كل ربت یمودق

 رب راد هییوبن فیرشت ید یرلترضح هنع هللایضد ( تباث نا ناسح (

 !اعرحف ۹1 قرهلواهارکش هب یوم مودق و یدلبوس هح دم دصق لزوکرب

 . یدلیا ضرع هنیرات مّوح
 7 نوک چوا ٤ رک ندمرک | لوسر « ههجو هلا مرک ىلع ترضح

 ندکدتا ملستو امعا هناا یراتاما نالوا شملفار هن ودا هوا

 ید وا نیکیا هداف زونه مرک | لوس ۰ یدسشقح نداکم 7

 . یدلوب لوصو هیابق بولک
 رفت زوو یدس هنسهوهد یدنک. یتوک . هعح ا ٤کا لوسر هدعب

 . یدلوا مزاع ههتندم نشو یدقا اق نداق هلبا مالسا لها

 هدندرو ( فوع ن لاس ی ) هلا لىم هنفرط لوص هدهار یاتثا

 ۱ ا هع تسوا كشنیداو نلشد( وار )
 یدلف یزاع هعج بوت وق وا هطخ

 ی ادتاو ردوب یزاع هعج ینیدلق ادتبا ڭا كنىرلترضح االام

 .رونلوا دارا هداروب یسهحرت هاهجو هصالخ هکردوا یسەطخ

 هلهج و ینیدلوا قیال هنیراترضح یلاعت قح بوقلاق « مرک | لوسر
 : یدشمر وی وب هل وب 9 ندک دسا اود

 ققحم . واک كراد نوحجا ا اات ! سا یا »

 ینیدقار, زسنابوحو قجالوروا هنشاب كنیرب هدتماق موب هکز کسرولم

 اما | قخ بانجهرکص . قجالوروص ندننویوق

 هدبولک وسرن E هک كح هيد تاذلاب « قوب یرادهدر « قو ینامحرت

 نس . مدتیا ناسحاو فطا اکس « مدریو لام اکس نب ؟ یعدعا عیلبت

 رب « قجافاب هللوص هنغاص یخد هسمک وا ؛ دتا كرادن نوجا لدنک

 هلیوا .كجهبمروک یش رب هقشاب ندمنهج قجاقاب هنک وا . كجهمروک یش
 ندشتآ نوسلوا هليا امرخ مراب رب هکولو یتسودنک هکمک یه هسا
 هسیا ژامال وب A نوسهلشیا یربخ وا ناه هسیا كحهلس هراتر وق



 ۱۳۳ ج افلخ ع راو و بک

 ندنلنوا هرخرب هلن ارز. نوسدادوف:یسودنک هلا هبط هک ٩

 هللا ةحرو هللا لوسد ىلع مالسلاو . رولیریو باوث ردق هلثم زوي ید
 « هناکر و

 یجنکیا هرکص ندکدتنا ماعا هلهجووب یهطخ یجنرب « مرک | لوسر

 : یدیشمرویوب هلهجو وب بودیا ماق ید هبهطخ
 ك نعراسه .مرتسیا م.ددای نیو مردیادح ههللا < نوسلوادح ههللا »

 یتکیدتا تیاده كمهللا . قدنتص ةا ندشعرللمع ون رک و ن

 نمهدیانیاده هسمک ید هنکیدتیا لالضا كهللا . ضدنا لالضا هسمیک

 . ردهللا باتک ییزوک لا كمالک . هل كيرشال هدحو هلال هلال نا دهشا

 کیا رفا یو وف نوع یآرق .دنلق تنا ۶ ی با 8
 هتشيا . هليا حبجرت هرازوس رایت نیا و هديا لاخدا همالسا

 لاو یلزوک كلا لرامالک « هللا باتک یسیرغوط . رولو حالف هسمک وا

 كهللا . زکیوس ندلکوکو ناج یهللا « زگیوس ینکیدوس ثهللا . ردیغیلب
 . نوسلک توسق هزگلق ندنمالک كيللاو زکیاعاصوا ندنرک ذو ندنمالک

 لر وق وینسواریخ كرالم .رحس بورییآ یتسالعا كئبش یه « هلمالک اریز
 یمارحو لالحو ردیا رک ذ ینسیا كراهصقو یراربمغیپ نالوا یسهدیزک
 . رکيا كيرش رییس اک او: کیدا تداعی ههللا یتا و 9
 یرضوط ههللا ید زکزوس وا هلبا زگیزوس لزوک .زکنقاص هلقحندن ۲
 یلاعت هللا هک نکتسلماس ققحم . ی انا هل مالک هدزگنسو نوسلوا

 « کیلع مالسلاو . ردیا بضغ هرلنازوب یبدهع

 ء رک ا لورا فوم نه ء یارک مارک داما
 قانمودهع هرزوا كما هظفاح ی آ هاهجتو نه هبنزولک هتیر اب

 . رایدیا شعب ا
 تماقا هداق تدم رب بولک هتراید كرلن | « مرک ا لوسر هم وا

 ا ندشدنلو هرزوا كمرک هبهنیدم ا هرکس نیک

 . یدلوا كد شاک تقو یرلقدلوا روبم هدهعت یافا كران ۲



Yêس ابا صصت 4  

 یدهع كقح بانج ةهدنرخآ .كنهطخ وب « مرکا لوسر هلع ءال

 . ردشمرومب مالک مخ هلماس یجهدیا بضغ هرانازوب
 هرکص ندقدلبق یزاع هعج هد ( انونار ) هاهجو وا مرکا لوسر

 هن کها كمك نکل . یدتا هحو هن ژېش هندمو ید هنسهوهد هن

 . یدیا مد یولعم كنهسک ینجانوق
 هدنراقح و تنواعم یرلکدتبا هتیرجاهم رخ ومو مدقم كمارک راصتا

 . یدبآ هدهحرد زاعلوا فی رعت یسبیغوط تیاعرو تمرح ى

 ماراب < نوکود اتداع هسیا هدندورو هبهنیدم كربمغب ترضح هرکوب

 ماریاب هلوسب ع هدنقح رایلهنیدم نوک وا . رلیدلیا كلتش هنسهجردپا

 . یدیا ینوک
 «راروشیعاح وید «یدلک هللالوسر » هدراقاوز تونوهس یرافوجوح

 شر ٩و راروفژا رارفش لژوک لزوک بوقنح هناسوا داراماط یرانوناخ

 . یدیا راروشیرغاب وید « زگیدلک
 ۶ الو اب کرو هک ناک وا یسهاخ ثتسکتاه سه

 کمردن ود نوتوط ندنرالو كتسهوهدو راردیا توعد هنسهاخ ود

 . یدیا راروشلاح

 اک ۱ و ها لوسر هے رابراص هنرالو كيهوهد هلهحوو < ان ۲

 : روسیدسک هلع ینیدل وا زا ندنرط هلا « ردز ومأم ا

 5 «مرک | لوسرو یدردا عنه ود ۾ كج ەدىك ههر « قاب واط

 هلوص هغاص ید ناوبح كرابم وا . یدزاعوقوط چه بوقار ینرالوب

 : یدردک ندنکلودنک قداقاب

 «یدکو ح هدهصرع لاخ یهدنکوا یسهناخ 1( راح نب كلام ) تباه

 ندراجح یی كرهدك بولیزوس یک سواطو یدریوشلاق بویمروط نکل

 و یا عع لا ر یراتصتا توا ربا ) تی ( دلاخ )
 توتودو یدقلاق هنپ بوسروط نکل دک رخ هدارواو یدراو هنک وا

 . یدربغاب بودازوا ینونیوب ناهو یدکوح هدر, یبدکوج یلوا



 ۱۲ س افلخ غراو و تک

 كيهوهد كرد « ردسارو زمعانوق هللاءاشنا » ید مرک ا لوسر

 «یدراوس فی مشت یسهاخ یراصنا داخ ,بو !:واو یا و

 كنهومد راز هلا ( هئراح ن دیز ) هنع هللا یضر دلاخ ترضحب

 : ا a بول 1 یراش مد ربا

 یرات رضح هنع هللایضر ( ۷۳ ندعسا ) نالوا یسولوا كا هلراصنا

 . یدروتوک هنسهناخ یدنک بول ینمومهد ا ید

 دوعسمو ف رشم یرهش هنیدم هام هدق فرش كنیراترضح اسنالاعاخ
 . یدلوط هلا رون « یداوا

 هژاب هنیرحاهم نالوا نوزحم یزالکوت هدبوشود ورا 8
 یدلوک یزوب ید هلراصتا . یداک ناح

 رک ۱ كوسر تولک هتسهناخ هلدلاخ ترضح «یسلاها هنیدم نوک وا
 لینک ید ( مالا U هللا دبع ) نددوه ءاملع هدەرىص یراکدتا تارا

 هردلکد یزوب یجمالاب ءزوب وب » یدقاب هنیزوب كربمغس ترضح هلا تقدو

 .یدریولوا ف رشم هلا مالسا ناه بود

 كا نامهم هس ها ,یدک یر ا لوس یر د

 هرلرطاخ یساوا نوزخ كنيرارکید هسنلوا حبجرت یسیکناهو یدرتسیا
 در

 .یدالاقیج ەس در كنهسک هحدیاناصت هوهد یرب قانوق :هکوب لاح

 :مد دیاناسب ف ؟یدیآه و باس ا ون هدهصع لاخ وا طقف

 یدبا نوروم كلم تعور ینا ندرامخ ی 9 ۲

 یوتل | رادقموا .یدا | نوئاص هب وتل | لاقثم نوا ۳1 « مرث 11 لوسر

 ۳1 وب ید وا . یدروس هلاوح هنیراترضح هنع هللایضر قیدصلارکبوآ

 . یدر و هن رابح اص

 ی در دتا لوا او یدریدسک چسرک 6 مرک | لوسر هدعز

 رهطوا نوجا یسیدنک هدنفرط رو هنساشنا فیرش دحسم رب هدهصع وا

 . یدروس عو رش هنسأتت



 >> ابا صصق = ۳۳3

 رومعم هذه ةلاا قرهنلوا هوالع هلاع هنبا ها تقوهب تقو رلهرکص
 هلن هوهد ی-وفو ردش رش عماح و هتشيا « یون دحسم نالوا نب نحو

 . ردرب ییدکو حب

 ربارب هلا یمارک باحا « هللا لوسر نکدوایپاب فیرش عماج وشا
 . یدنا راریشاط چب رک هلیرللاو راریشنلاح هدن | تاذلاپ

Eفیرمشت یهنیدم «مرک | لور هلغعلوب هدنلا رلکرشم « همرکم  
 . یدرالق زام یرغوط هیاصقا دحبسم ینعی « هسدقلا تب یربندللهدیا

 هرزوا قلوا یتهج فیرش سدق یسلبق ,كفرش دجسم وب هیاع ءانب
 از EL تر عام ایت

 امدقم « یراترضح اپنع هلایضر ( هقر ) ندنرلهعرک كمرک ۱ لوسد

 تره ههتدم هدکلرب هال راترضح هع هللایضر نافع نب ناّیع حوز

 . یدشعا
 «مرک | لوسد هرکص ندقدنلوا ترشابم؟هنسانب كفرش دحسم ه کوب

 یراولداز آ ودنک هرزوا كمروتک ف ( 3 ) یسهجوز هاب رلهعرک رکید

 . یدردنوک هیذکم ی ( عفار وبا ) هليا ( هلراح ن, دیز ) نالوا

 © ۱ نیر تانک ا لورو بوراو ید رانا
 امع هللا یضر ( هدوس ) یسهجوز هاب رات رضح امهنع هللایضر ( همطاف ) و

 ۲ ۱ از وز كرا ن دیزو ی راترتظع
 : فهم بولا یناممع هللای هر

 1 اغوا كفدصلا ركب ویا ترتضح یارب هلراتآ

 . رایدریویلک ید یعابتاو لایع
 كني رات رضح اع هللایخر ( باز ) یسهعرک هلوسب كمرک | لوسد اما

 ترضح هلتهج ینیدلوا شما همالسا زونه ( مییرلان صاعلاوبا ) یجوز

 هیهنیدم یخد وا ارخوم هدهسیا شلاق ورک بوماقیچ ندنکم « بنی
 ۰ ردشمروس ت رحھ



 ۱۳۷ چ الخ ع راولو ڪک

 كمركا لوسرو یدلسک یرلهقالع ندکم هساکلاب كنيرجاهم لصامل ا

 نطو كسراودنک قترآ «یرهش هتسدع نالوا EE ق هاش رشت

 . یدلوا یعرتم

 یشبح لالب هلیا قیدصلا رکبوبا ترضح بوبهمع قوج یسهرآ نکل
 یتساوهوبآ كنم نک راتوط همسض : رایدارغوا قلع ههه ها

 . یدراردبا رسحم راهطا هللا رک ذو دای

 نی هتع) صوصالعو هرانالوا بس هغامقح ندم « یشح لالب

 . یدرلیا اعددب ۰ ( فلخ نب هما ) هليا ( هعیر ن, هیش) و ( هعیبر
 ید یقهشدم یک کم هز نس ! برای » ید یرلترضح ماع رخف

 هقح بانج ود « رو تشبعم تعسو و تکرب هز هدارو و ر دوس

 هنرجاهم یههدمو یدروس لوق ییساعد یخد قح بانج . یدرراولاپ

 ۱ . یدردوس

 دلو كنس اک ! بزا و یراترضخت هلک هلا يسر نا ک

 اعد ؤا زدقم كلوا دنسب كلور و تا تک 8

 . ید

 « مرک ا لوسر ردق هنماتخ كرلهطوا یهدنناب هليا فیرش دجسم

 . یدروس تماقا هدنسههاخ یراصنا ب وبا وبا ردو یا ید

 هلبا تبون نوجا هلالوسر هیاروا نوک ره « یارضح مارک راصتا

 . یدرارروتک ماعط

 هلو یر یه دلراصتا هرزوا قلواب هنارکش هفت كم

 نب سنا ) نکیا شلک هریو یش ررب یرب یهو شقا تنواصم هلتروص ورب
 هنگ در بور وت وک یش رب چیه ندنغیدلوا هرقف كب «یسهدلاو ك ( كلام

 . یدردیا فسات

 یدنوط ندنلا ك ( سنا ) یلغوا نالوا هدنشاب نوا « ناور تیاه

 ںوقارب كرد « نوا تمدخ هزس هدوب ! هللا لوسراپ » بوروتوکو



 د ابا صصت ± ۱۳۸

 ماود هوم تمدخ ید ع لا یضر ( سنا ) هرکص ندنا . یدتک
 . یدّسا

 «مرکا لور هرکص ندقدلوب ماتخ رلهطوا یهدنناپ هلبا یوبل دجسم
 . یدتیا چوک هرانآ ندنسهناخ یراصنا بوی وبا

 بولوا یسهمرتحت 3 توام هغ لا وضو قیدصلا رکن وبا

 ا ( هشياع ) نالوا شلدیا حاکن همرک | لوسر نکیا هدکم
 ۱ ا او ىلا ارجا :هدانناوا خا, فافز كنب راتربضح

 . یدشمع یآ زکس ندهبوبن ترحه تقو وا . یدلیچا لوی رب هفبرش
 همرودنوص یتسوا هک یدیا راو رب هدنفرط رب كه رش دحسم

 ۱ اروا ارق كمازک باعا هد ۱۰ یدیا
 هدف دل وا ماشق | نوک یه .یدبا قوب یراکجهس ماشف 1 كرل .یدرولشد

 ارتا دنا یدک ءمرکالوسر یبزآرب

 .یدرب كع هدهاخ ر توراو یره. یدیا رر دشالوا هتیراهناخ

 هنسودنکویدردیا لوق هیده جګ | بوتا لوق هقدص «مرک | لوسر

 ناکو اا باحا یرثث | بومروس لا هراش نلک وید هقدص

 ا راقج اا یخد ندایاده

 ۱۱۱ اب ما هدف 2 دجماع اد هةم باح ا
 هلبا ریمغسس ترضح كرهلک هفرش دحسم هحللوا یتقو زام « مارک باحا
 .یدرردک بولق زام ل

 یشح لالب هسللوا یتقو زام . یدناق عورمشم قموقوا ناذا ه هر

 ۲۱ و ایا , یدروفوا ناذا 6 یراترضح هسع هلایضر

 .یدرارونالپوط هفبرش عماج یک یرلکدتیشیا
 ها ( یمهسلا لئاو ن ضاع ) ندنساسور هلرلکرشم هدکم هنس و

 , رایدتک هازاحم راد بوحوک نداد « ءرفم ن دلو )

 ۳ وا یر دا كمازرک زاتصنا ید ماطهرونم هتیدم

 ۳۹ )سا اند یرلت رضح 2 هلا یر ) ءار ( هلا ) هرارد



 ۱۳۹ س افلخ مراوتو

 هاش راد هرزوا ۳ ییایزح رجا كتمدخ یرلکدتا همالسا ند

 . رایدتبا تع نع

 ندیم هدنسادتسا هکر ولتد لس تصخر ین ( نذالا هنس ) هبهتس ود

 رات |, بولر و تصخرو نذا همارک باجا هرزوا كعا ترخ ۰

 هر هن دم نداکم یردس و راشعا ماش هب رحاهم ما مرح ناه ید

 بوقح ندهکم هد رفص یخد مرک | لوسر تیام . یدا را

 . یدشلو لوصو هنراید هدم هدلوالاعییر

 را تعا یئدبم كمالسا عراب رح هرغ كەل « وب ارخوم
 ن

 ىللا ) كن بدم تادالو. 4 دو د ترحه ا ا

 . ردیلیب ( یجنکیا یعرکی زوشل | ) كناسع دالبم خم راتو ( یجندرد

 هج رک رشم هدرظن كلبا یرادتک بوقح ندکم ام نا
 هران | قرالوا یلاخ ندراسغا قترآ « کمو یدروینابب تیرفظم ع و رپ

 . یدرویوولوا نظ یدلاق
 ك راکرشم كرهشلر هلا راصتاو كرهشلر نیرجاهم هدهنیدم هکوب لاح

 . یدروینالپوط ودرا كوب رب هنهیلع
 لها وشراق هرافک « یم رح لاله كتهنسو هراناقاب هیزوک تققح

 . یدروشروک تیرفطم حالس رب یک حسلق نیلای ءدنلا كمالسا

 یرلافج وروج ردقو نوع كرافک » یراضمب ندمارک باحا امدقم

 ءرزوا ك اهلباقم هلا الس هرافک ندیاضرعت هنیرلودنک هارهید « ؟ کج
 .یدیارید « گد نوذأم هلاتقو برحزونه » مرک | لوسر هک دیا تص

 تصخر همالسا لها ید نوجا تعا اقم ا رانا 6

 . یدلیر و

 توق « مالسانید هلکلک هنابیایراهلسق ( جرزخ ) و ( سوا ) هکنوچ
 ههجرد كجهلس هديا. كنج هلا راکرشم یتکوش كمالسا لهاو شو

 .-یدنا 9



 بابا صصق ۲۳۰

 را رک ندک دتا رود ص یا ىلا < شب نده و ترحه هبلع ءانب

 ن هزم نالوا ۳ تک | لوسرو بسر هقرف رر ندنرجاهم هرص

 ( فا غن بام نب كرا نب ةدع) نالوا یبهدازّمعو بلطلادتع

 بضن غویشاب یر, دنا رک باا راک یک یرلترضح اد لا یر

 ضرمتهن رانابراک كانیرلکرشم هکم قرهلیرویب اطعاقاریاب ضارب رو نیصتو
 : یالطا روابراقع نداتبسم هرزوآ كف

 نیرجاهم رفت شملا مرک ا لوسر هدنرفص یسهنس یجنکیا كتر

 هدهنندم یرلترضح هنع هللایضر ( هداعن دعس) و یدقح ندهتیدم هلا

 هنلا كسرلترضح هنع هللایضر هزم تک یش رس ءاولو یدقارب 2

 هن رب رق (ءآوبا) و ( ۷ ( عقاو کم هلا هدم ناه . یدر و

 . یدروس تص یغوط

 هننابراک شیرق رب ندک بوک ندیلاوح وا دصقم ندپوبن رفس وب

 ۱ ۱ ی یر نالوا ندنسلسق ( هنانک ) و كنشش
 . یدیا كلا لاخدا هداشاو

 مک و شویاس فار هدقدلیراو هنسهرق ( ءاوبا ) هکوب لاح

 . یدهلد ناما بولک یخش هرمض ی . یردلبا ققح یییدل وا

 كماعا مدرای هنیرانمشد كمالسا كلها دعب ام یخد مرک ا لوسر

 هلاصم دقع هلا هرمض ی هرزوا قلوا رادفرط همالسا لها هدنباحاو

 تدوع هبهنیدم هرکص ندقدروب اطعا همانناما هعطق رب هتنراودنکو

 . یدلیا

 یيدشا تع نع هماش بوقح ندنکم هلا هلفاق رب كنابفس وبا هدعب

 مرکا لوسر هدنسالوالا یدامح ینهنلس یجنکیا كترحه هن کم دشا

 نب هملس وا ) هرک ولو یدقح ندهندم هلبا مالسا لها ردق یللا زوب
 كنز ترضح هب یوم ءاول ۳ ماقمک اق هدهنندم ی ( دسالادنع

 . یدیا هد زوموا



 ۳۳۹ ج افلخ خراونو ج
olor 

 .توشوواصهب كشپرف نابراک .رایدراو هل مان (هرشع) هدنفرط جلب

 )دمی )نال وا نک اس هداروا ندهنانک ناهو ید ربخ ینیدلوا شمتک

 و اطعا هماشاما هعطق رب یک هرمض ی ید مهران ا و ا ها

 . یدلوا تدوع ههیدم 2

 ندشیرف فئاوط نالوا نیشن هیداب هدنتهج کم هدنروص زور دنح

 هقرف ر ندنک رشم (یرهفلا راج نیزرت ) ندنلسن ك(

 شداوا شلا تراغ شراتاوح كنسلاها تدم برک ير 8
 : ى یربخ

 ماقمُء اقهدهنیدم ین ( هثراح نب دیز ) لاحرد مرک الوسر هنیرزواكن |

 ندهیدمهلا هقرف رب ندن رجاهم تورو هیلع ترضح ییرش ءاولو نوقار

 ندرالو اس E 1 یدشود ECE ك ( راح ن ز EF یدقح

 .یدنودوریک بویمهشیتب اک آ مرک | لوسر ندنفیدلوا شمتک بوشوواص

 (یدسالا ا نهلادع) نالوا یسهداز هلاخ ثمرک | لوسر هدعپ

 هسناح کم هرزوا ثعا سس یلاوحا كشيرق هليا نیرجاهم ردق نوا

 هد مان ( هلت نطب ) هدنسهرا فئاط هلا کم هدجرخاس . یدیشلردنوک

 ی ا دلک تسار هننابراک و . نالوا هدکلک هب کم ند اط كشپرق

 CN مکح ) هلیا ( هلادبع نب ناهع ) بو لوا یر ل

 (ناعع) و رایدتا مادعای (یعرضح نرم) ماللسا لها .یدیا راز یخو

 یخد(شحج نب ةلادعع ) یدجاق یراقفر رکید .رایدئوط ی (مکح ) هلی
 رباربهلبا یراقبفر بونودو یدل | یاشا ینیدلوب هدنابراکو یربسا کیا وب
 :ردوف تطتغ یر _هدهبمالسا تلم هتشیا ع ههتدم اه 8

 نب مکح) . یدلوتروق ندنراسا هلساطعا لدب هدعب ۾ هللادبع نب نانع

 . یدلاق هدهندم بولوا ف رشم هللا مالسا فرش هتسیا ( ناتسک

 شیرف ئرلامرۋا نابراک هد بودنک ردقهنیراوج کم هلو كمالسالها

 . یدن وق وط هدایز كب هنسهش اط



 ج اس۱ صص < ۱

 . یدنلبق لیوحت هیهمک ندسدقلا تيب هلق هسیا هدننابعش كنهتس وب

 زام یرغوط هیهبمک دعب اف نکیا رونلیق زاب یرغوط هیاصقا دجسم ینی
 . یدنود هیکم یزوب كمالسا لها هلتهج و . یدنلوا سا قمللق

 هنیرلرطاخ یراید هکمنالوا یرانلصانطو كنیرجاهم هدزاع تقوشپ

 . یدو روک

 .یدلوتوقو تدش هدرالکوک یرلوزرآ كما هبلغ « هنیرلک رشم هکم
 رک اسعنلک هنلوا لاسرا هیارو . هباروش ندهرونم هدم ردق هتقووب

 ناقح نوجا اغ زونه ندراصنا بولوا ندنرجاهم به <« هبمالسا

 ؛ ی ال یراوژرآ انغو داهج یخد هرات | قرهقاب هنیرجاهم هدهسیدالوا

 هک یدیاراو راقفانم ثاطرب هدنګا یرلهلسش جرزخوسوا رار هلکنوت

 . یدیا ( لولس نب ییا نب هلادبع ) یراسیر
 ك هده دم بولواندج ر زخ فا رشا « لولسن. نان هللا درع :هکنوح

 3 اف یدوق کسا هرکص ندمالسا روهط نكر یزوس هدایز
 دوه هدکلرپ هليا راقفانم رکید . یدشود هنملع مالسا ند یثان ندندسح

 الع نکل «یدرازالوا یلاخ ندداسفو هنتف هجولزک بولواقفتم هلسهف اط
 . یدیآ هدلاّ یوق اموات ek ا تراسح هتفلاح

 هدناعمر لالخو یدلوا ضرف قعوط جوروا هديا ناضمر هن سوب

 . یدلوب عوقو یسازع ردب
 كن رلکرمشم ةکمو یدلوک یزوب كمالسا لها هلتیرفظم یهدردب

 . یدابرق ینوقو توطس

 كن هلاسرو هغمزاي لصفر یتسهكاورع نالوب عوقو هدیداعس تفو

 . ردقوب یلمح
 ندنسانغ ردب ناهو م هليا نایب الاجایرلازغ نالوا روہشم كا طقف

 هدزوا تعرس كمالسا نيدو ًأشنم هنسلا نادسكتهممالسا تلمهک مایالشاب

 . رداربک هوزغوب ًادبم هنسملییاب فرطب فرط



 رد ةو نع

 یدلو عوفو هد سام و یسهنس یحنکیا ك رحه مرا > اک رد

 همظع هعقور کاو بوشوا هر را 9 شعلوا بسر و ر وص هل واو

 . یدلوا

 ن هماش بوقح ندکم هلهح و یی نام هدوراقو : هک هاب وش

 ل مان (هریشع) بوقح ندهنیدممرک !لوسر هرزواكمشش هننابراک یش

 یسهفااط ( جلدم ی ) قحن بویمهدیافداصت هنابراکوانکیا شمتیک ردق

 ۰ ىدا ا تدوع هب هر ونم هندم قره آ هناماو دهع ی

 .یدنودو رک ىر لامولتلک ندماش بولوا نابضسوا یس ر كن ابراکوب

 ودق یللا قج1 هدنرانایو یدیا ریارب هلبا ناضسوبا ید ( صاع نورمع )

 . یدیا راو مدا

 لوسر هنیرزوا یسملآ ربخ یراقدقبح ندماش هلا لاوما ولتلک هلیوا

 . یدروس. قلوشتو بنغرت یعارک تاتا نوجا مانتغا یلاوما

 نی دعس ) هليا ( هلادسعن هحاط ) هرزوا كما سج ینلاوحا كنابراکو

 یدردنوک هنف رط ماش ی رات رضح اممع هللا یر ( دز

 ما (احور) بوقىحندەندم هدش رش ناضمرلئاوا « مرک !لوسر هدول

 لیلعو یراقحوح قافوا . یدروس هناعم یتسودرا هدارواو یدراو هلح

 . یدریوح ورک یرانالوا طقس و

 یا هنعاما یوس دجسم < ی رات رضصح هنع هللایضر ) موتکمما نا (

 یرلترضح هنعهللایضر ( یداهنالاةبالوا ) و شلاق هدهدم قرەلوا

 . یدیا شملقارب ماقمعاق نوجا یسهظفاحمیما كن هنیدم



Eج ابا صصق =  

 ثداوح ضعب راد هقاقشو قافت هدنراهرق نالسند ( یلاوع ) كل ەنىدم

 ی رلت رضح هنع هللایضر £ یالجعلا یدع ن مصاع ) ندنشدلوا شلدشیا"

 شاردنوک هیابق قرهنلوا بصن گاح هنیراهبرق ( یلاوع ) و ( ابق ) یخد
 . یدیا

 یسهحوز هقشب ندقدلوا جا مان « یرلت رضصح هنعهللایضر ا نناعع

 هتبخ ید یراترضح اهنع هلا یضر ( هقر ) یسهعرک كمرک ۱ لوسرو

 ) ا ( ا هدکلرب هارا و نامع ترضح هلغلوا

 قلاقهدهیدم ندنشدلوا سقم ها یسهدلاو كن رات رضح هنعهللایضر

 شا وا نودا هرروا

 لوسر په « ینارضح نیعمحا مہاع هلاناوضر مارک باح ا راک راس

 ۱۱۱ ) وایت رنج اور ) مداح :يراقدلوا مدکلرب هئا مرکاا
 . یدلروس تع نع هنسهلحیم

 یدرد شهلا بواوا رف ( شب زوبجوا ) « هبمالسا رکاسع عومت

 راو واتا رفن جوا زکلای هدنراجما .یدیا نیزک راصنا یسقابو نیرجاهم

 ( یونغ دم ) و ( ماوملا نب ریز ) و ( دوسا نب دادقم ) : هک کدی
 1 : ئادا

 0 0 یورو با تیوتریولوا هومد شخ هدنزافاب

 هوهدرب نوجا امهع هللاضر هراح ن دیزو بلاط یا ١ نب ىلع ترشح

 . یدرنیب هلبا تیوب یجوا بولوا
 ۳ ار مش صج ) ینعاخحتس ضاب كت راهم

 هنسهلسف سوا یرکیدو هنسهلسق جرزخ یرب بولوا یعاحاس کیا یخد

 . یدیآ صوصح
 0 رر تاخطق كنضرا رک یرلهرکص :
 . ردوب هتشيا یسودرا یحرب كنهممالسا تلم نتهرتبت یلاع هدبوحا

 هلغلا رخ هلوا ناضس وا یک رح: هسرزوا زنابرک فلم رک | لوسر

 بو وط هلرحا هرزوا قلوا یحدایرف ف ( يرافغلاو رم ن معمض ]



 ۱۷۳۰ >> افلخ مراوو هع

 هیشالت یشیرق بوراو هیذکم هلا حیرسرینس یندواو شمردنوک هیدکم
 ۰ یدیا شمروسود

 ندنلو لحاس ربارب هلکمردنوک یدایرفههکم هلهچ ووا هسیا ناشسوا

 ینیدقج ندهتندم كمالسا لها كردیا تک رخ ها ترش یروشآ

 . یدرویدک بوشوواص ندنساذح ( ردب ) هلا نابواک یدوا هداتنا

 تنب هکتاع ) مدقم نوک وا ندنلوصو هییکم كمطمض هکردبرغ

 تعا اذ بولک هکر هبنکم هلباهوهد :ک شمروک هدنسابور 6
 ( سيق یا لبج ) هرکص ندکدتیا ادن وید « زشت هبکرعم كدهنوک چوا

 « ایق وا و شعا هغاشا تورابوق ندنرب فایاق كور قرهقح هنیرزوا

 . شّعا تباصا یسهدابرر هتشماح نه كندکم بولوا هرابهراپ

 هد رانوکوب » و شل وس ه ( سابع ) یردارب ینایژروب « هکتاع نیلحابص

 راطخاینسعوط موتکم كردیا ریمت ود « كجهشیریا تبصم كویبر, هشبرق
2 

 یردب ید وا « هپ ( هتع ندلو) هنامرح یتفک وب هتسلا اع

 قرالماب هنغا ندنغآ و شما هدافا هلاسک ض عب ید واو +( هعسو ن هتع)

 . یدیا شمتک هنغالوق كشيرف قا 8

 فاخن هتماوآ لهجوناو هبش یزدازو هعسز نس هتع هرکص نوکرب

 بوتالپوط هدهیک مرح « شیرق راکرتاسو یرتخیلاوباو دوسالانبا ةعمزو
 . یدراو هنناپ ران ید سابع نکراروشلیوس یتسایژر كندکتاع

 ؟ یدلک تون تفو ه کدر شنی ۱ ابا هتاټغ < لهجو ا

 تعانق هنکیدتا روهظیساوعد كاربمغم هدزک ر لکک را !تلطلادع ی یآ

 والو « ؟ قحاشقلاق هنساوعد کال ریغس یعءاد رک رلیداق یدمش هدبوعا

 . یدلیوس,رازوس قجانوقوط هتنادناخ بلطلادع نوسو یالبا یا
 « یدلو عوبش هدنما 2 نوت نوک وا < یرلزوس و كلهح وا

 . یدلوا لصاو هنیراقالوق هلرانمداق یتح
 بلطملادبع ی به هدقدراو هنسهناخ ۰ سابع هدبولوا ماشقا



 ج اسا صصق »< ۲

 نوح هلهجوا » ندا رب یسهلج و رایدنالپوط هنشاب كن آ ۰ یرانبداق
 بویقار, زوس كدللوس هدنفح زکیرلککرا ؟ زگسرورو زو ردقو

 و رکود توکس یمهداکوت بقا هتعار وا لی هد زکیرلیراق لمس

 . رایدنلیوس ود

 ا ك وك هام یاب هرات
 وید «مالآ یجوا نوسلوا اناسلویاشالوب هنهجوباینعب « هفیرحوش بوراو
 1 -ِ تس

 یصوطهنناب كلهحوا بودک هشرش مرح حاصلا ىلع یساد

 د ارآ هناپم رب هب هل دا E ۱ و 9

 یا » بولک یرافغ ب «یسح.دایرف E تقو وا هتشيا

 رک ۱ هک هو تود هللا د نابراک ماش هو .زکشش قوا !یشیرف

 یدروس دیا دایرف هلیحو یيدروک هدنسایور ثن کتاع كرههد « ردک ندلا

 . یدرویدک بوشوق یرغوط هنسس كنا سکی هو
 ران آ بوسلاق نادم هنسهلداحو هرواح هلیالهج وبا كساىع هلع ءانب

 كنجدایرفو رلیدشود هتراکفا قمالک | یفیدلوا یلصا كدایرفوب یخد

SEER 

 مدرای هنافسوا ناهو رلیدشوا هنشاب كنج دایرفبه < شیرف فارشا

 . رایدشقلاق هشوشتو بغرت ییا هرزوا كا
 هرفس هلیتروص ماع رق یتسبلاها هکم نوت « لهجوا ا

 یان هتیرااماد تىهو تربغ كسا یخد ( ورم ن e رايا توعد

 . یدیا رلیوس رازوس كج هديا

 برح نوتب هلیتروص ماعریفت بونالرضاح په « شیرق فارشا تیاهن
 یابد رزق ا اغا تکو

 كبهلوبا هللع ءانب . یدروشود همهو ینرلهچ یسایؤر كنهکتاع طقف
 تراسج ةکمتک تاذلاب هدلاح ینیدلوا ینوادع هدايزكي هدنقح مالسا لها

 یردارب كلهجوباو یدریو رارق هکمردنوک بوتوط لدبرپ هنیرب كرهیمهدیا



 ۱۳۷ چ انلخ خ.راونو

 یآ لباقم N مهرد كيب ترد ال وا هدد O ن صاع)

 .ىدردو ک بوتوط هر یدک

 ا قل اقو رک ید هش یردارب هلا هعږر نب هشع هددرصو

 . رایدمهرانوق ندنلا ثالهحونا ی رلهفای هدهسیا

 نوحادادمااک | ارن هتیارق یهدنرهرا هلیا نافسوبا كن هنع :هکیدلاق

 . یدیا روبجم هک ریکس
 یغواكن (هبما نبرح) یندناینسویاو یلغوا كن (هعر) . هبتع اریز

 یدبا یرالوغوا ك (فانمدع ناسمش دنع ) هسیا هعسر هاباهتما بولوا

 كنهتع یخد (دنه) روہشم نالوا یسهحوز تافسوا هقشاب ندو

 . یدیآ یر

 «لهجوا هدهسیدتسیا قلاقورک هلثحم ندنغلرانخا ید فلخ نب هما

 اردک هتسهناغ كنها بولا نادروخرب طسم یا ن هبقعو ال
 هی رل أ ض رمآود «روشقای رلنو«رانداردح ندحلفو ندقوا يک رایراق «

 . یدلوا روح کما رفس ا ی دوا

 کلیو شملوزوب یسارآ كلهجوبا هلیاسابعینالوط ندنسایژر كنەكنام
 هما و یصنم مرز تیاقس هدهسیا شم راد هلهح وا بلطلادبع ی نوش

 E | هلتهج یتیدلو هدنسهدهع كساسع < یاما تارعمعت تي هم ك

 زمتسیا رتسیا ید بلطلادبع ی راس . یدبا لکد لباق قلاق ور
 .رلیدلوا روح هکمتک هدکلرب هلا یسودرا شیرق

 7 یسهلح هسا راو شیرف فارشا ردقه هقشاب « ندهل وا تعا

 ا نو رمت هلا نافس واو او بوقىح نداکم هلا تبع كوس

 : رایدتا تکرخو سرا تعرس لاو

 كرم ترضح زکلاب . یدیا رار په هدودرا وب « هکم شیرق
 . یدیا راد هدکلرب ( یدع ی ) نالوا ی ۲

 قانوق ره ردق ههم راو هنسهرق ( ردب ) هدبوقلاق ندهکم « ودرا و

 ( ورم نا لیپس) و ( هما نب ناوفص ) هدعب و ( لیجوبا ) هدنلحم
 سابع) و ( هبابص نب سق ) و ( همید نب هبتع) و ( هعیید نب هبش ) و



 ج ايبا صصق تک ۱۳۸

 بوک هود رزوقط اب ‹ رثوا هبوانلاب ( یرخیلاوا )و ( باطلادع نب

 . رایدلبا ماعطا یشیرق رکسع

Eهلل وب ا نافسوا نکیا رولک هردب هدتوقلا ندّکم «  

 ۳ تد وع ورک كن ودرا هلکمردشی ربا هتمالس لزنم باوک بوشوواص

 . یدشمردنوک ربخ نوجما

 بویهع ود ورک « یسهف اط شبرق هنیرزوا یامموشت كلهجوبا نکل
 . یدیا راشک زدق درد هرزوآ قلا ماقتنا ندمالتنا لا

 ۱۳۳ وا هاو دستم هلا مذ ی ) طقف
 مزال كع ود ورک قترا لوا لصاح صضادصقم م یدل وتر وق نایراک »

 ناهحک قافتالاب هللا تاوذ نانلوب هدودرا ندهیهز ی كربد « یدلک

 . دنا رفتار ندود را

 هلهجو وب يخد هرهز ی بوما تکرح هللا ودرا ًاتاذ ء یدع ی
 ندهُم ابط ییاوب هدنیسهعقو ( رد ) ندنراقدلوا شا تدوع قرالیرآ

 هدهعقو وب په « شپرق بئاوط راس اما . ردشمالوب ع وقو تافلت یخد

 ار اوا نوک هسرازایقمو لا قزل

 نکیآ هدقمردیشارا لزا هدهر كشيرق نابراک « مرک ۱ لوسر

 ینادلوا شمقح ودرا رب هایوا ندهکم هدندورو هنسهلحص ( ارفص )

 . یدل و مدلکشم عقوم رب مالسا یودراو یدنل آ ريخ

 شعلوا قوس هنیدزوا كنابراک رب نانلوا هظفاحم هللا یشک یللا ارز "

 .. یدیا راوشد قمراو وشراق هودرا لمکمر هاب وا هلا تح رب

 هنسودرا شيرق هدر رسنامار هسلوشود هنشس كنابراک : هک وب لاح

 .یدیا راع هومب ا كل ون ود واک یدا راو یلاحا قعلوا فداصت

 هراشتسا هلا عجو باج فا رک تاحا < مرک | لوسر كلذ لع هات

 ا ا كازا ؟رکسرید# » هرانآ هدنمض

 ییاوب هله ؟ زکیسردیا حیجرت یمینیتروص قمراو وشراق هتسودرا شیرق
 . یدروس وید « ردشما دعو قح باثج کب یر ندهف اط



 ۳۹ ج افلخ غ راوتو ع

 هلا ودرا كور هليو :A قدقح هلت نابراک « زب » ید ۳

 رایدرو باوج وند « قدراقح هحیلکرادت اهد كد هسا ینغحهنل وا هب راح

 . لیدرتسوک لم هنفرط نابراکو

 رگیوا طقف . یدلوا رظاشارثم ندناوجو كرنا مرگ لوس

 رازوس كحهدیا بسطت یون رطاخ « یراترضح هنع هللایضر قیدصلآ

 .یدلبا یلآ یخد ا هنعهللایضر تاطما نر یدو

 بوقج هلادیم «يراترضح هنعهلایضر (دوسان دادقم) هنیرزواكنآ

 هلکنس هدلاح یهو زرلپا تعاطا اک | زن هيا يرما كهللا ! 6

 واو ۶۱ شم دل هستک ردق هنيا كلا كنهرومعم "یضارا < هال | ۶ دراز

 . یدید « زردک

 مدایزلب نینززوسو لس راتربشج هنعهلا ضد دابقم مرد ۱ 1

 لوس هدنراکدسا تعس هدهقع امدقم « مارک راصنا طقف . یداوا نوه

 ندش یه 119 یرالاعو دال وا 3 هسر ولک هنیرلهدلب I مرک |

 هبراحم هدهنیذم جراخ هدهسیا رلشعا دهعت یراقجهنقاص بو هکر يسا

 هلکلک مزالقلوروص یرلیأر رانا ندنخیدلوا یرادهمت راد هنیرلکحءدیا

 . یدتسا ما وید کیو و یارر « رازس » ا

 یعیرازب ! لا لوسرای» هنعهلایضر ( ذاعم نی دهم ) نک رانا
 .یدروسوید « توا » مرک | لوسر . یدروص ود « زگینرو وو دا

 كکيدروتک ندیراب فرط .قدناسا اکسز ! هلالوسراپ » ذاعم ن دعس

 هرزوا كما عابناو تعاطا اکسو ادا داقتعاو داعا هنغیدلوا قح راش

 لا نردن وک یس .زکیدیاسا رکورد رس قتدا : لدابا یا 8

 ورک زیر چیه « زرهرک ریارب هلکنس كهسررک هزکد رک | نوحیقح

 . زب هود ورک هدهرام تقو . زیمنکح ندقمراو وشراق هنمشد زب . زالاق

 راهیا رکج هلوا نون ندزب هکمردیااحر ندقح بانج .زراقداص « زرار اص

 ) زرو تع نع هفرط کک دپا دا هلمز لاک یلعنامه . ۲۶۳۲



 >> ايبا صصق 6

 «زکیورو هلا ةكر  لعهسا+ابوا»قرهلوانونع هداعلاقوف«مرک | لوسر هڪ هد

 . یدیرول یعوط هتسهیرق ردپ ید تداعس یودرا . یدروب ويد
 ندهف اطکیا اکب « یرات رضح یلاعت للا هک مردیا هدژمهزس » مرک | لوسر

 یراقجالوافلت بوشود كنموقشیرق هکناص نب « لاو .یدتیا دعویرب

 . یدروس ولد 4 مروشاب هرل رب

 « لتقم كالف یساروشو لتقم كالف یمارو » هدهدقدلیزاو هردب

 : یدرتسوک هللا راس ود

 ندرلک رشمخش «یدامشاش یر كر چسه .یدلوا هوا به

 هداروا < ا سم وا هدهب رام ماکنه هسلا یا نوحا یسغنقیه

 . یدررو ناح بوشود

 هدعف وم قلموفرو یدراو هل بیرق هزدب <« مالا لها هلئر وص وا

 . یدرایاق یرلقایآ هاراتاوحو كرلناسنا نکدورو هک یدروف ودرا

 لها هلیسالوا شالا طبض ییوص ردب بولک یسودرا شیرق هل وا
 هل تراس ید نط بوکح تعز ندقلزسوص . مالسا

 . یدرو هسوسو دارءدیا اقلا ییمهو قرف ندقل رس وص

 وقروق ر هنحما ك.سودرا شرف هحک وا « قح بالج : کولا

 . یدریو وشوا یلتاطر همالسا لهاو یدروشود

 نکیا هدایز تاق تاق یراتوق هلتسن همالسا لها كنسهفاط شیرق

 .یدروب وا هرزوا تبنما هسیا مالسا لها بولواهرزوا هشیدناو شالت ءرلن آ

 راروتایحابصلالع .ردینوک هعج (یجندینوا) كف رشناضمرهکیمادرف
 یهدنلق كنیراضعبو یدناقهوص مالسا لها . یدقآ رلاسو یدغاب

 تاوپس هتکرحورپس بوشهلکپ « راریو یدلوا لئاز هیناطش ۀسوسو
EUS 

 هرزوا یرسدنو خو كرات مصح هنع هللایضر ) 7 ن ا (

  یداب رز دشک دد یک ر كنداعس یودرا

 ۲۳ اور ك ا یشوف یهدنشابب كا كندز يدي: هک هئوش



 ۱:۱ جت افلخ 2 راوتو

 .یدلورودلوط هللا وصو یدل اب ضوح كور, نوجا مالسا لها هدا

 یمودرا شیرف هلتهجوب . ید بوچروچ هنیرزوا كرایبوق رکيا
 . یدلاق زس وص

 امرخ نوجا هلالوسر « یرلترضح هنع هللایضر ( داعم ندعس )

 . یدر دای كلکلوک ینعی « همخر_ ندن رالاب

 هدکلر هل رلت رضح هلع هللایضر SNS یراغراب الرو

 ET كيەمخ و

 راصنا بوقاط ینحلق یخد یراترضح هلع هللایضر ذاعم ندعس

 EES هدنس وق لب هممخ دات هلا تاذ چاقرب ندما

 «نکرشمهورک .یدنوروک بوقح هنادسیمودرا شيرق هدلاحوا هتشيا

 . رایدیرو ورلیا هدلاح یراقدلوا قرغتسم هردو 8

 زوبیدیو ولتآ زوب هدنرلجما بولوا ردق رف كسب یرادقم كرانوب
 . یدیا راو مو

 هدلاح یراقدلوا هدایز ندشلنم چ وا كمالسا لها هحددع ل

 بولوا یراقارباب چوا ۰ یدیا هدایز تاق تاق یرلتوق هجهحلساو باس

 ریو ( تراح نب رضن ) یررب رکید و ( ربع نب هدارز رک وا )

 عقومو رایدلک هرحنادم . یدروکح ( هحلط ن هحلط ۱ ید یر

 . رایدلوا فص توت ول

 بب عن نکل . یدروط تولوا فص وشراق وان ید مالاسا لها

 یرادقاریاب یجنرب كنسودرا شیرق ( ربع نب زنعوبا ) هکیدیا اشا
 كنب رجاهم « یراترضح هع هللا یضر ( ربع نب بعصم ) یردارو

 . یدبا یرادقاحنس

 یژک اكن رخ اھم ید هللا یناسورو فارشا راس 8

 . یدیا یسابرقا كرکیدکی په هسیا هن ره نیقای قازوا
 (:فلخ ن هسا ) نالوا یراتمشد ءلوس كمرک | لو بر

 نهم ) نالوا یسالعادج كمرک | لوسر ( فلخ نب یا ) یردارو



 > اسا صصت هع ۱:۲

 كنانسوبا تقو واو ندنیوص ك ( بک نر صیصه ) یردارب ك ( بک
 ۴۳۰ ۰ جب (صاعلا نور ) نالوا ینادلو هدنابراک دوهعم

 لا ی راقدلوا ندناسن ك صیصح) كلذك هنيا ( میس یی ) و
 هلا یضد ( دیز نب دیس ) و ( باطخلا نب رع ) ندمارک باح راک ا
 ۱۳ ۱ او یر 2 ك م رخ ) ید یرات ضح امهع
 . رایدنآ ندنلسا

 ۷:۶ هها یر قیذسصلا رک وا نالوا یسولوا كمارك تاحا هل

 نبمت) یراترضح هنع هللایضر هحلط ندمارک باح راک هن هلیراترضح

 ا یربک ۱ ودع كمرک | لوس هدلاح یرلقدلوا ندنیوص كل ( هرم

 .. رایدبا ندموزخ ی یخد ( دلولا نب دلاخ ) هليا (ماشه نب لهجوبا)
 . ردندندافخا كن ( ه ص نب هظه ) هسیا ( مورخ ی )

 كس رات مضح هنع هلایضر قیدصلارکبوا : هک یدیا وب یت اهد
 ( نجرلادع ) لغوا رکیدو هدنناب یدنک هنع ةلایضر ( ادع ) یلغوا

 . یدبآ هدننابم شل رف ناک شخ شد

 لوسر یتح بولوا یوادع تدش همرک | لوسر هک « ثراح نب رضن

 5۰ دونلیوحس یرالاضام یتسا هزس ۶ دن ۶ نکیا روقوا نارق مرک |
 ( رادلا دع ) نالوا یردارب ك ( فانم دبع ) ید وا . یدرلیا ازمسا

 هلایضر (ماوملا نب ریز ) ندمارک بادصا رانک هدلاح ینیدلوا ندنرالوغوا

 .ردندندالوا ( یزعلادع ) نالوا یردارب کس كفانمدع «یرلت رضح

 ی زعلا دع « یرلت رضحامع هللایضر یریکلا هحشدخ ءاسنلا دات هن

 كوس كمالسا لها هسیا ( دلیوخ نب لفوت ) یردار بولوا ندندالوا

 . یدبا ندنرانمشد

 قوادع تدش همرک | لوسرو « ناضسوا نالوایس و كنابراک دوهعم

  (فاسدبع نا سمش دع ن هما ) ید ( طعم یا نب هبقع ) نالوا

 و ( هشع) رومشم نالوا ندنراس. ر كوس كلا كنسودرا شیرقو یرادیفح

 هدلاح یرلفدلوایرللوغوا كل ( فانم د عنب سمشدنع نب هعسر ) «(هسش)



 ۱:۳ ۱ جج انلخ مراوو <

 ثرح ) ید یراتربضح هع هللایخر (هدسع ) نالوانی رج املا خىش

 .یدیا یلغوا 4 ( فانمدع نر بلطم نب
 (هننذح وبا)یلغوا رکیدوهدنناپ یدنک ( دلو ) لغواكنهعسر ن هبتع

 . یدیا هدننابم مالسا لها
 :كمرک ۱ لوسرو ییغوا كلطلادع ناسلوب هدنماقم کم رما امدقم

 نادیم هدلاح ینیدلوا ندنرلکویب لا كنسودرا شیرق یخد ( سابع ) یم
 هنعهللا ضر ( بلطلادبع نب هزه ) یردار كوب هدنسوشراق هحنلک هب رح

 . یدروک ی راترضح

 (لفوت ) هللا ( نایفسوبا ) نالوایرللوغوا ك ( بلطلادبع نم ثراح )

 . یدیا رار, هليا نک رشم هورک یخد

 هل( بلتطلا دبع نبلاطوبا ) نالوا یسر كنموق هرکص ندنلطلادع
 لقع ) یردارب لوس هددرح فص «یرلترضح ههجو هللامرک ىلع یغوا

 . یدرویوروط وشراق ۰( بلاط یا نب

 یحوز تی رات مضح اع هللایضر شرر یسهب رب تب و

 یفرش هوم تیرهص ییالوا رهظم یخد ( ی صاعلاوبا ) نالوا

 . یدرویلک بوکح حالس وشراق ههللالوسر قرهقارب هفرظ رب

 ندهلصو موف رب هاب ون نکراردیا كنج هلسربغ تىموق درج < رلب ع

 تونالغاب فص وشراف هرکیدکی هدنولوا هقرف ییا كقلخ قوحر نالوا

 . یدروشود هددر ینغوح قاب شرف یرلامروط

 راس در یرانشیرک هیرحت كنیرللوغوا بلطلا دنغ صوضلت زع
 یادوهدازمعو ردارب هدنرلوشراف : هکوبلاح .یدیاهبروز كشيرق فارشا

  یدرولا تاربحو دد ر هنراودنک یک راک هر 8

 نیرهد رب كرءدیا رطاخرد ینرلاروب « هعیبر نب هبتع موقم هتشيا
 : و یدراو هب هعلاطم

 دوخ اي «ییردارب كرکیدکی ؟ كجنهدیا كنج هلگمک مک ! تعاجیا »
 هزویزوی لصن « رلنوب هرکص .ثجهربدلوا یبرلهداز یاد دوخایو هدازمع



 هد ابا صصف عج ۳:۶

 . زکشنح ندهراو ك زاو ندشیا وب زس ؟ یمشیا رولوا و ؟ راقجاقاب

 هسیا رارولورفظ هد «رانا رک ۱ . زکفار هع لئاق راس ید

 هزگسزالواشعا عیاضیثرب زس الاو رولوا شاک هلوصح زد ارم هدكزس
 .یدردنوک ربخ هلهجونا هليا ( مازح نب مکح ) وید

 كقلخ و رايا كيرحنو قیوشت کنج یتلخ ینردیب « هسا لهج وبا
 . یدیا رایوس رازوس قحاتوقوط هتراراماد تمحو تربع

 ء رز » قراقح ورلیا ندبرح فص بولو یا « نوک وا یخ
 نوک ون « زب . رتعاج رب زملیو زاطراو هنیرزوا . سرب دوج وكي

 ۱۱۱۱ هلغو ىدا رد « رجال | ماقتنا ندنبایاو نددت

 1 یدروبما همش

 تاق تاق یوق یدام كنسودرا شیرف هلتبسن همالسا لها عقاولاق

 . یدبا هداعلاقوف یتوق یونعم كنداعس یودرا نکل . یدیا هدایز

 تموق هتنراودنک و یدیا قوح رانهمهتسیا كنج هدنسود را شرف

 . یدیا قو فک رب كجەر دتا ادق ناح هقشاب ندننریغ

 یسلج اردیا حجرو مرده هاش ره ی هشید تربع هسیا مالاسا لها

 یرلکجهدک هدنراقدلوا دہشو یدیاقفتمو دحتم هلبا همالسا تدحوتهج

 ےل وذا عا ندندامش هدنردنع هلتهج یرافدلوا رولس روروک یر

 یدیا قو تداعسو

 نوحا قعازاق یهبرام قرالوا لفاف ندرلهقفد وب « لهج وبا هتشيا

 موزاکمردلوا ا ص » و یدردیا مز وید ردیا تیافک یترنک كرکسع
 « زکحهروتوک هیذکم كلرهدب هدبونالغاب هنیراهةرا یرللا كرا | . قوب
 ۰ یدرا رد

 ۱ وا ا ن لدو كنهعسر ن هبتع « كالذلع ءانب
 . یدتیا مول اک | كردیا لمح هفل راکضغ

 یراکفا كقلخ هلهجو وب هدبویهکریسا یهفذحوبا یلغوا « هبتع د



 ۱ -> افلخ خراوتو

 رلز وس كحهروشود كوج وک ینهبتع هدن رظن كقلخ وللو « رويدا لالخا

 . یدنوروح یار كن | هلا

 نالوا لوتقم هدتسهعقو ( شحج نب هللا دع ( ەد ( ع نعب )

 « كلهجوبا ید ( یمرضح نبماع ) یشادنرف كن ( یعرضح نیورم )
 . یدّتسا دایرف هلا دای ینمسا كنشادنرف بۈ هلبا یتیوشتو ملعت

 . یدت | قوا هنفرط مالسا لها هرزوا قلا یاق كنشادنرق هحنمعز

 كانیراترضح هنع هلا یضر رع « قوا ثنمرضح ن يصاع اه

 ندنآ و یدنوقوط هنیراترضح هع هللایضر ( مجهم ) نالوا یسواداز آ
 .یدّسا تافو «مجهم ترضح ارا

 هتشيا . یدروس ويد « ردادهشلادس «عجهم » مرک ا لوسر تقووا

 هلع هللا یضد . نوو نالوا دش تو الاراب ادتا هدهبماللسا تلق

 ا 6 لو لوا ند ز مش رب هب هب را نفرط هدرا رصع وا

 هرلهسمک وا و ( هزراس ) اکو . یدیا تداع كما هلتاقم هدبوقبح هئادىم
 . یدرولنید ( زرابم )

 نکیاتداع قم ردشزق ي یتلخ هدبوقح هنادس « رازرام ادا

 اوعد یتاق كنيردارب هدبوقح هنادم كرماع هلشوشت كلهجوبا ه رکو

 هرام لوا ندهزرابم ینالوط ندنسام آ قوا همالسا لهاو ندنسما

 . ىدا هبهرا و یدشیزو

 ندنضوح كرایدم « نبا » « ( دسالادبع نب دوسا ) ندموزخ ی
 « مرولوا هدنناب كضوح وا دوخایو مردیا مده یضوح وا ایو مرا وص

 هنضوح كمالسا لها كردیا فس لس هدو كالسا دفو یدتسا نام ولد

 . یدتریکس یرغوط
 یدشوقهف رطوا « یرلترضح هنع هللایضر هج یالسرا كهللالوسر

 یسهقرآ < دوسا . یدروا جسلق رب ناه . یدشش هدوسا هدنناپ ضوحو

 یا ولد نوسلک هسرپ ینگ هحیلطاپ د نکل . گ5 هرزوآ

 .یدسا لتف هدا ضوح 9 ید هر ترصتست یدک هنا ضوح
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 ج ايبا صصق = ۱۹

 یدتلهزود یرافص كمالسا لها بوقح هادم < ملا ۱ لوسر

 كرههرودهحفشخ هلا اصع یهدنلا و كرابم هلغمروط جراخ ندفص یرلضب و

 رکا موخه هنیرژوا نمشد هک دعا ضا نا » و دز وتک هم

 .یدروب هشو هبصوت ولد « ۹ 1 ی هدنراکدلک هلزنم قوا ماع طرف

 یمام كلهح واو یدلک ناسلغ هناهذا یخد هدفرط يا ء لصاما

ENIS 

 سومان لاک | ندنکیدشود كوج وک هدسان راظنا هسیا هعیر نبا هتع

 یلغوا هنفرطرکیدو یهبش یردارب هنفرط رب ناهو یدلبن یرلبا نوجا
 . یدهللد را ینعب « یدتسیا زرام بوقح هادمو یدلا یدلو

 ۳ روا لو ىد كنوتاخ مان (ارفع) ندراج ى

 مان ( 7 هلا ES ینعب « یتلکیا و رلیدیا رضاح هدردب

 ینارضح مع هللایضر ( هحاورنب هللادعع ) ندنسهلبق جرزخ هنو راناوجوت

 . رایدقح وشراق هرات |

 ؛ الف و نالف » ید ران آ ۰ یدید « زگسرامک زس » من آ « هبع
 ۰ رایدرب و باوج ود

 وید « زرتسیا ینهرلهدازمع « زب . قوب زمشیار, هک زس مزه « هبتع
 یدلبا در یرات [

 .یدرارونک هللا تحالفو تعارز ٤ یسلاها هتیدم راید : کنوح

 هراحتفح قرالوا لوغشم هرات راحت و هتل اط نشر

 . یدراراقاب هلیزوک تراقح

 ! دم ای » بوما لزنت هزهرام هللا راصنا ۰ هبشو هبتع نوجما كن آ
 . رایدتسا ادن ود رک یاری نالوا زعارقاو وفک دو

 ۰ لعاب قلاق « هزخ اب قلاق « هدسع اب قلاق» ید مرک ١ لوسد
 . رایدروس

 هتع < بلطم را نل هدسع ترضخ بوقلاق ید یوا



 ۱:۷ ج افلخ خراولو

 هدنلو «بلاطینا نب ىلع ترضحو ههیش < بلطلادبع ن هزج ترضحو

 . رایدنک و8

 ر یرگب « یعو ا یللا « هزجو چوا شعلا « هدسع تقووا

 یدبا یارفا كنمصخ یهدنسوشزاق هححشای یرب نه تولوا هدنرا 8

 ترضح صوصخاییع . یدیا یناعجش رولک ورلیا ا كبرع « یسهلجو
 زونه هحرک | .::لع ترشح :یدیا نالسرا واتاهم رب تیبا 6

 یسورواب نالسرا رب حق فا نکل ّ یدشماعلوب هدراهعفو كوس هلو

 . یدا یللب ندنسامس ینیدلو
 ی ران رمشو مسا هرزوا تداع توقح ه هژراببم نادم ید یوا

 . رایدلیوم

 هزفیروس زکسزهارک:نارقاو وفک ماع » ید دلو هللا هبشو هبتع

 . رایدلیا فس لس یسهلجو رايد.

 كوس 8 نالوا لسو روهشم یزاقلردام ندشدرف فا تا هلب وب

 .یدیا دودعم قدناعوقو اشامت نایاش هحنمکح كتقو وا یراهزرام كا

 هتل ا فای قوا كنمک قرالوا اینو رضاح ی < نفرط هلع ءانب

 هنسهلناقم كراردام و نفرط هدلاح ینیدلوا هدنسهضف كنحىلق یا كنم

 .,رایدروط هناشاع بوکید زو
 راتخآ ییاو یدلبا هلح ییا رب هرکیدکی « هتع هلا هدسع ترشح

 . یدمهدیا ماعا یشیا كنیرکید یسیر هدهسیا یدالارا ییربر

 بونودو رایدردلوا یترامصخ هدهلح رر هيا یلعو هزه ترضح

 روضح بول آ ینهدیبعو رلیدروتی یشیا ید كنەبتع هليا هناعا هبهدسب

 . رایدروتک هبیوب
 هیون روضح قاراق | یرلناق هلفلوا یسهرای جسلق هدنغایا كنهدییع |
 . یدروص ولد « ؟ میم دیش ۳ هللا ل وسراپ و ہک

 سودرفلا هنح « یرو یدرو باوح ود « توا » مرک | لوسر

 . یدرویب ریش یغیالو



 ج ابا صصق بع ۱ ۱:۸

 هدنروغوا « مالسا نيد قرالوا رورسمو نونم « هدسع هنيرزوا كن آ

 رثّومو لزوک راد هنکح همکح تواسق الصا ییالوط ندنسملسک كنغایا

 ۰ یدلیوس رلتب
 nN هرکصنوک چوا ندنغیدلوا ربغ | یسهرای « طقف

 هنع هللایضر . یدلیا تنج راد منع هدهار یانئا

 ندنساسور رولک ورلیا لاكنسودرا شرق یک بیش و هع هدفرط هنتوا

 ندربجوا كن ( هبتع نب دلو ) نالوا ناوجون هدرب هليا یشک كوس کیا

 6در و تشهد دات یرلالاق بوشود هدهزرام نادسم

 ..زکیاقا هبهیشو هبتع « زس » بویمروتک روتف الصا « هسیا لهج وبا
 ود « رایدروشود هبکلهم یراودنک كردیا کر ارو اا

 . یدیا رلیا سما وید « زکیوروب ناه » و رر و تراسج هنموق

 الاحرلادع لغوا ء یراترضح هع هلایضر قیدصلارکب وا هداتنا وا

 هرزوا كما هلناقم هلکن | هدبوقبح هادم هجحروک هدنسهرا كرلکرشم

 € ‹ نس 4 نیسمزماس ! رکدابا اید ا لوسر EET تصخر

 یدمریو تصخر لرهبید « نیسهدنسهلزنم معالوق ریدشیاو مزوک روروک

 . یدامرییا ندننایو

 هيا راقوا . یدالشاب هفمشالقای هرکیدکیو هکموروب و رايا فرط ییا
 . یدبا رلشا یاوتلایع ندفرط ییا

 هدبوروط هدوریک هکناوجون مان ( هقارسنثراح ) ندنسهلق جرزخ
 زدفرط نمشد . یدیا هدنجما راندیا اشاع یتسهلناقم كنامحیش یهدورلیا

 یدنوقوط اک | «قوارب نک ندنرزوا كبرح فص یهدکوا هدبولب |
 . ردو نالوا دش ادا ندراصنا هتشيا . یدسا دیش یهراچ و

 0  تص یهدورایا هدنکنخ قوا یک ادسا

 بجوم هیهلج یساعوقوط هبهثراح هدورک كقوا رب ندک بوشآ ندنرزوا
 . یدلوا تربع



 ۱:۹ س افلخ عراوتو <

 راک هدوراباو ییداقرف یراکهدافرآ هلراکهدُک وا كنيراقوا لجا
 . یدلشالک 1 یفیدالوا هدایز ندنسهکلپت كراکهدورک یساکلپهت

 بوک هبیوبن روضح ( میبد ) نالوا یسهدلاو كنهثراح ًارخۇم
 < مدیا راساسوزبو تیلست ههدنک هسا هد زغوا !

 « لکد رب تنج » مرک ا لوسر هدکدتیا لاّوس وید « ٩ مایه هسیا لکد
 : اک هددصهنب «زر هردشمروس ولد « ردهدسودرفلا هنج كلغوا كس .ردد دا

 كذاعم نی دعس ینعی « هدهمخ هدکلرب هللا یراغراب « کک | لوسر

 یرصن كیدتنا دعو اکب 1 برای د بونلوت .دکلهکلوگ ی شر

 هجیفشخ رب هنسودنک نکی رابا زاینو اعد هلبا زادگو زوس لاک وید « ریو
 ةککالم هتشيا ! رک ابا اب هدوم » . یدنابوا كردا مسبت ناهو یدلک وشوا

 . یدرویب ود « یدلک هدادما مالسلاهللع لئاربج هلبا مارک

 تیا ( ر دلا نولوو ججا مزمس ) بوک ینهرز مکا ل

 . یدقح وراثیط لدهمخ كرهدیآ توالت یس

 . ردکعد « رارر دنود ۹" بولوزوب تعم وا هدشقاب » یسانعم

 بولوا « رصتنم عج نحس نولوم ما » هبرک تیا یهدنفرط تسوا و

 رب دوجوکیو ولبوط زب « شیرق نیکر شم هسقوب » ید یماضم كنآ
 . رولوا كعد « رارید یزعاج

 هدردب مول وشا « لهجوبا عقاولاق هلهح و کما ناس هدوراقو

 ماقتنا ندساحا هلدم نوک و « زهرصتنم تعام رب دو و 6 » 

 . یدشعد « زغحالا

 نربوربخا ندکج هک "قردلوا لزا نکیاهدکم امدقم هنا ۱ 8
 . ردندنازحعم نالوا یسنلع للد كاهیدمحم توبنو لا

 شنق اجت هدقدلوا لزانهعرک تیآ وب » هکر دیو ندرم ترضح یتح
 مع امزس) هدبویک ینهرزمرک | لوسر هدردبمون .مدید ؟قجالوزو تعم

 هردشمروس وند « مدالک | یشدلوا ه « داص تقو ییدید ( ردلانولویو



 چ ابا صصتق = ۱9

 كتسلاها هنیدم هددولک ردق هسراوج هنیدم همدقم : هک زدی وی

 نیشنهداب كن (یرهف رباج نیذرک ) نالوا شمروتوکب وروس ی.رلناوبح
 یحهلک نوجا دادما هنسودرا کم شیرق هرک و هلا تب رفا فئاوط نالوا

 . یدلیدشبا نوک وا

 هدایز تاق تاق هلتسن همالسا لها ًاتاذ یوق كنسودرا شیرف هک وب لاح

 هسرولوا قجالمتاق هران | هدبولک ید نابرع مورک نالوا ناشنهءداب نکیا

 . یدلوا راحود هبهشیدناو شالت مالسالها وید رولوا هداعلاقوف یرلت وق

 ینج هللوا دادما همالسا لها هلبا رلکلم ندیراب فرط هنیرزوا كلا

 ۰ یدلرویب ریشبت
 شهلوب هدنتبن كما دادما هنسودرا هکم شیرق عقاولاف « رباح نزرک

 نددادما یک ینیدلآ ربخ ینفیدلوزوب كنسودرا شیرق ی آ هجورپ هدهسیا
E O 

 بوقح راک زورر ولتدش تباق شمهلوروک لم هدانا وا : کرد وص

 لیناربج هليا مارڪ هکئالم «رکم هسياوب .شلوا نمروک یزوک زوک
 راناسنا شُع هرلتا قلباو راشلک هبرح نادم هکشعا یشلک كمالسلاهلع

 . راشمروط تونالغاب فص وشراق هراکرشمو راشگ وررک هدر وض

 هابتقو هدنسهرآ ( هنانک ) ا شیرق هکردندهرومشم تایاور یدوب

 ذاا تمینغ یتصرف «یسهلسق هنانک هرکو ندنکودیا شلوب عوقو رلهبراح

 نکردیا هشیدنا یسهف اط شیرق وید رانوسما موم هدبولک ندهقرا كرديا

 ا لایت هقارم) روپشم ندنراخش هنانک
 راسخ زانا كرهبد ۳۱ رم و تولک :هخسودزا شرف

 و
 هلبوا نکیآ رارزک بوشتوط هلالا ( ماشهنب ثراح ) « هقارس هکو ب لاح

 لو | یترکسعو بولیربآ ندنراح < ۳9 هحنلک راکلم هلا ارون ولتدشرپ

 هشالتو مو ینسهفاط شیرق یسمتک بوشوواص ار اور نمش ووا

 . شەو



 ۱۰۱ ج افلخ غراوو هک

 لاد كن آ .زکسفا هیهقارس رس د هنیرزوا كن «لهجوا یتح
 هنلزنم (دیدقا) هدبونود هرکص ندکدرون یرابذخم دراو یافت و۲

 نام رد رکو ا ننیدلوا كد یازادفرط داد E٢ نک
 . یدیا شمریو تراسج هنموق وید « زکیوروپ زس

 هنما زا هل رکسع » هدیرلقدراو هب هکم هدبولوزوب یسودزا نتیرف

 رس ن ءهلاو » هدکدتشيا یا هسیا هقارس . راشعد « یدلوا بس هقارس

 . شعید « مدتشيا یزکتیزه طقف « مدعوط یزکتعنع هردن

 كرامدآ مقاطرب نددم یو سیلبا نوروک هدننروص هقارس ا

 . شما راناطش نالوا یسهوع كسالبا راننوروک هدنتر وص

 یتساروب هدقداوا فرشم هلبا مالسا یرارناسو هقارس هرکص تدمرپ

 هددص هن « زر .راش#ا مزج یغیدلوا یشیا ناطیشو راشمشلیوس هدنراتی
 . ملک

 (هوجولاتهاش ) بول آ راشاط قجافوا جووآ رب مرک الوسر هداتنا وا

 .یدنآ هسرزوآ كرلنمشد كرەيد « نوسلوا هراقو حسف یرازو » ینعی

 هنبرلکلهد كنيرانور و هنیرازوک كرلكرشم « یسهناد رر كراشاطوا

 .یدتیا ماسرس یران | هلا تباصا

 سوز كسودزا :نشیرقو ندهد تار « 2
 . دندهبونعم باسا نالوا

 هدلاح ینیدلوا شلک لزازت هنسودرا شیرق یالوط ندرابس وللثموب
 . یدرو صا نوحا موجو هل « ریمغس ترضح

 رابا تاسهدیوشزاوحا رو ندا نزگ ور مکه د : وا

 ناکاو . ردقحایوف هتنح یآ هتلا « قح بانج هلا رلبا تافو اد

 وللو « ردرظتنم « ناو ضر ا رضاح سودرفلاة نج هرلنالوا دنهش

 كرەديا (e اک باا هلا راز وس رۇم هدمه « حک مه

 . یدروہ ود ا موحو هله ولتدش یدیاه»
۵ 

 نکو ب امرخ «یرلت رضح هنع هللایضر (ماح نریم ( ندنسهلسق جارج



 >> ابا صصق کک ۱

 , هدنلا كراش رح وش نوجا كمرک هتنج ! هه » هدک دتشیآ یسهدژم تلح

 هر یرلامرخ یهدنلا كرهید « یا كب ؟ یلکد مزال یثرب هقشاب ندکلوا
 راس رّومو راع تكف كتداهش كرهدیا فس لس نامهو یدنآ

 یک شم هچ بویعود ورک قترآ .یدتیاموجم هنيرهزوا نمشد كرهلیوس
 ۰ اه یوا ا شید ینودنک تیاهم هرکصندکدتبا لق

 وبشا یسجرب كرانالوا دېش هليا حالس هقشپ ندقوا هدهبمالسا تلم

 ید ( فوع) یلغوا كوب كنواخ ارفع . هنعهللایضر . ردماح ن ربع

 ندننرص ینهرز كجهلسالوا عنام اک | نوجا قلوالئان هنسهبنیم تداهش
 . یدتیا موج هنیرزوا نمشد كرديا فيس لس ناهو ید ا بوراقح

 دارم تولوا دپش یندیمودنک تیام . یدردلوا ییراهع ندنک رشم

 هنعهللایضر . .یدربا

 فرطو رایدتریکس ورايا بولوا جیلقلاد به ید مارک باححا راس

 . رایدنریپ ی.رلفص كنمشد هلا مومو هل فرط
 هلوف یغتفه « هنعهللایضر هزه ترضح یالسرا كهللا صوصالع

 . یدرک بورای یبراهقرف نمشد هستیا موم

 ی رلکم شم نلک هنکوا قرهلوا ورم اک | یخد هنع هللا یضر ىلع ترضح

 . یدرچ هبیيا هليا جسلف

 لیا هزم ترضح ( دوسالا ن ةعمز ) ندنراسُیر روپشم كشيرف
 یردارب ۰ ااو لتق ىا لاحرد هلکلک تساد هنیروغوا كنیلع

 - یدنلوا لتف هدمربصو:یحد ( دوسالا نب لقع)

 رار هليا نافسونا « صاعلا نب رم ن0ا ندساسووپ كا( مس یر

 . یدعلوب هدهعفوو هلغلوا

 هدهجحاهم وب یک ترد ز نالوا یراتبسر لوس كا كمهس یاما

 . یدنلوا لتقف

 یراترضح ( یراصنالارسی وبا ) یب ( یمہس جان, هبنم) : هکهلیوش
 صاف ویا نر دعسترضح هليا هزه ترضح ی( جام نب هبن ) یرداریو



 ۱.۳ چ افلخ غ.راوو س

 ین ( یعسسدق نب صاعلاوبا ) ہدربو ی( جا ن, هبنم نبصاع ) یلغواو
 . رایدتبا لتف ىلع ترضح

 یع كنهحلط ترضح ندشیرق یاسؤر ءیلع ترضح هقشب ندرلنوب

 لقوت ) یردارب كناربکلاةجدخ ترضحو ( یمیتلارع نینانع نور )

 لتق یخد ین( هيما نب صاسلا نر دعس نبا هدبع ) هلیا ( دلیوخ نب
 1 یدّسا

 شمتک بوشوواص هل نابراک دوهعم «ناضسوبانالوا یسركنهبما ی

 یعدوآ نولو( هلظتخ ) لغوا سف یدو مدارک
 . یدنلوا لتق هدءهرصو

 هدانناوب ید ( ماشه نب یرتخیلاوبا ) ندنراسهد روہشم كشيرق

 ..یداوآ لرتقم لا ( را
 تاهام بج وم كمردلوا ییھج وا نالوا ینمشد كوس كمالسا لها

 . یدرارتسیا كمرونک تسار ی | مارک تاعا به ند لوا 8
 ندموزخم یو ندنکرشم یاسر « هزج ترضح هلن لهجو ایتح

 ىلع ترضحو ی ( دیلولا ن سو وا ( نالوا یردار دادن ولا ن دلاخ

 . رابدلیا مادعاو لتف ی ( ردلا ن هللادىع ) ندموزح ی هنب

 نی دوعسم ) نالوا یئادنرق كن ( هملسم۱) ندشیرق یاسر هنب

 كب ( هملسوا ) . یدک ندنحلق كەز ترضح ىخد ( یعوزخلاةسا

 مادعا و لتق هدهرص و یخد( دسالا دع نب دوسا ) نالوا یردارب

 . ید وا

 درمتمو دونع یزوب ځوقروقو یلزوک كب هدنشاب شم هسیا لهجوبا

 راهظا ويد « ردشمروغوط نوجا نوک وب ی « مالا » بولوا نوعلمرپ
 نالوا یربشع یدنک و یدیا رروس کنج ین رکسع ناهو ردیا تراسح
 هننای ندنراقدلوا ینیقج خس بولآ ینفارطا كن یراتکی موز ی
 . یدیا زامالیراو

 هللایضر فوع نب نم رلادبع هداننا ینجاشوواق هنیربرپ رکسع ییا



 ج ابا صصق ۱ ۵

 E ندراح ی هدنلوصو هدنغاص بولوا هد رح فص « یراترضح هنع

 . ىلا شو ناوجو

 ! هجومع » اک | هجولزک بوکچ ندنکی كفوع نب نجرلادبع یرب
 «؟نسقج هایه» ar OES ؟؛نیسمرواط یلهج ون انس

 بودیا هله هنیرزوا یک مکیدروک یلهجوبا . مدتیا دهع هلیا هللا » هدک دید

 . شمریو باوج وید « مکجهلوا هدروغواوب دوخاب « مکجهریداوا ی آ اب
 فوع ناو شمروص یلهجوبا كلذك « یخد یرکید ندناوجون ییا

 . شلیوس یک ییدلیوس كنيروا « یغدوا هدکدید « ؟نیسقج های« »
 ییدرسومرگ كراک زور هدتقو یلوقروقرب هایوب «فوع ن نجرلادع
 ۳۹ نکا دونوشود ويد مدلاق 1 قوحوح کیا 7

 . شا حعت ندنرازوس هناروسح وب

 ا ارا (ارفع) رکم هنيا ناوجون کیا
 یا یی

 بولوا یوط زوموط هلبایراتیکی موزخ ی «لهجوبا هدهرصوب هتشيا

 .شمرتسوک ی هجوبا وید « زکشیدارآ هتشيا » هرانآ فوعنبا نکیا رارولک

 كاهجوبا بولوزوس یک نیهاش هتفجو بویالربف ندر, یسیکیا ناه
 . راشعا هاحو موج هیرزوا

 ید قادفر ما ( خوح ناور نی ذاعم ) ندراصنا هنب : هکوبلاح
 هنغایآ ثالهح واو شمروشود تصرف هداتنا وب 1 یر درو لیوا

 كن | هلیا عو یلغوا كاهجوبا طقف . شمروا جیلقر

 ا ع درو ا نشالارال یلوق
 ع ا كلهحوا توشش

 روا ا د نالوا ےک لئاق فرشا یسودنک « لهج وا

 كلوا وا لا كرلنآ نکیآ رولک هديا ربقح ود یجتفح یهنیدم لهاو

 هللا جلف Se یراترضح ذاعم و یح کا

 . یدشعد « !یدیهسردل وا مدا ر هقشب ندرلصحتفح ی یشاک » هدفدر وا



 ۱۰۰ ج افلخ مراوو =

 ندنآ هدبودک مک « دوییایهن لهجوبا ایج » مرک | لوسر هدانا وا

 «یراترضح هنع هلا یر دوعسم ن هلادمع هدکدید « ؟ریروتک ربخ رب هزب

 یتشاب نامه . روشنکح ناح هک یدروک . یدتک هتنای كلهح و او یدیریکس

 < لهحوا . یدصاب هوو هاعغابآ و یدنوط ناسا حس هر روا تو

 . یدید « ؟ نیسمنس لهجابا ا د هدقدجا یبرازوک
 هدوعسم نبا اور ین هدلاح ینیدلوا شلک هسفن كوص « هسیا لهجوبا

 موق بیشک لوسیب رب . نیسشمقبچ هر پرص كپ ! ینابوچ نویوق یا »
 .ردش ناغالوا ءو .|لکد شیارب شلوا یدمش ناه كمرودلوا یسهلقو
 . یدروص ولد « ؟ ردهدفرط يناه هلع لمف

 ود « یدرتسوک زو همالسا لها هلغو ترصن » یخد دوعسم نا

 . یدروشود دو تلاح یلهجوبا ید ندزوی وو یدر و باوج

 هب یدمش 5و هدم » هحل وا ام ندتهح یه هلو ء«لهج ونا

 . یدید « یدنرآ اهد تاق و مکلنمشد یدمش . مدیا ینمشد كن | ردق

 ج ی یاب ناه ید دوعسم نا

 لدا و یفک» نوک هاما ید دلش هوش له و

 بویالرایصیا همنهج یناح قرالوا سویأم ندزوی یهو یدتیا رارصا
 هلع هللا هنعا . ید

 یاب كلهج وباو لوچوکو فیح یسەئج كنیراترضح دوعسم نا
 تیفک زب اشاع نااش یسروتوک بونهلکوی ینا هلتهج ینیدلوا كويب
 روضح كرەد « یاب كلهج وبا یمشد كهللا هتشيا » هدلاح یتیدلوا

 . یدروتک هبیوبن
 « ینوعرف كتما وب » یدتیا رکشت هن رمن كهللا ید مرک ا لوسر

 . یدروس وید « ردوب هتشيا

 رکو ,ندک دووک هراشیا هج (ذ وعم ) لغوا تكیوناخ افغ ۲

 اع هللایضر وا دش یخد وا یک ( فوع ) یردار

 مادعاو لتق هدهرصوب یخد ( ماشهن صاع ) نالوا یردارب «كلهجوبا



 ج اسا صصق < ۱:۹

 ۱۳ ۱ ا لها ( هممط ) ندنراسر ژوهشم كشیزقو یدئوا
 . ید ندشسلف كنهزخ ترضح « ید وا هرکص ندکدتنا دپش

 تویالافهسمک قجانایاط هدنسودرا شیرق هرکص ندنمادعا ء كلهجوبا

 . رابدرروج زوب مومعلا ی لع
 ۳۱ اید اا رازف . یدلوئروف رلندیا رارف قترا

 ۲ یداس ته

 مه هک (فلخ نب هبما) نالوا ندنراسر یکهدهجرد یجرب «كشیرق
 نکل .یدناباط ردق هنیرود كوص كهبراحم . یدیا نامشش هد مه «راتخا

 هنیراترضح فوع نر نهرلادبع ینسودنک ریارب هلا ( یلع) یلغوا تیاهن
 . یدلوا روبج کما ملست

 هدزوا ققارب غاص یران آ ینم هبهیدق هفراصم ید « فوع نبا

 فاح ن هما نکیآ راردیا یدریقال راد کو بورو رارق کما رسا

 شمروص ود «؟ رداهب ناتربب یرافص بونورو هراروع وش ردمک »

 « تبلطلادع نب هزج ترضح نالوا هللالوسر مع » ید « فوعنا

 . شمررو باوج وید
 نایوق هلاح وب یرازبو ندیا یراشیا وب هزب ! هآ » فلخ نب ها

 . شکید « ردوا به

 3 ۱ هنع لا ر یشح لابا ء هما نکیا هدزوسوب انآ
 . یدشلیا روک

 شما رهحنکشا قوحكي هلالب ترضح « هما نکيا هدنکم هک وب لاح

 كنءرحفو هرفک هتشيا ! ةلاراصناای » یک کیدروک یآ « لالب ندنغیدلوا
 لغوا كنوتاخ ارنع هلکعد « زکیریدلوا « زکیروا .فلخن هما یسر
 یرلکدردلوا ینلخ نب هما بودربکس « یراضبب رکید ندراصنا هلیا ذاعم
 لق یهبما نب ىلع یلغوا كنآ یخد یراترضح سای نراسمع هداننا
 6دا



 ۱:۷ ج افلخ عراونو =

 كوس مال سا لهاو یدلوزوب هدلاح انف كپ « یسودرا شپرف نصاا

 . یدلوا لئا هترفظم

 ندا تافو هدعب هدبولوا حورح هلبا رلت الاق توشود هدهبراح نادس

 جدزخیستلآ و ندنیرجاهمیستل | بولوارفت (تردنوا ) یعومحت كنادمش

 . یدیا ندنسهلسق سوا یسکیاو ندنسهلسق

 كشیرف یدرد يمرگي بولوا ( رف شم ) هسیا یرللوتقم كرلکر شم

 . یدیا ندساسٌورو فارشا

 ی هلربمغیپ ترضح بواوا ( رفن شم ) ید نک رئم نالوا ا
 نیلفون ) و ( بلاط یا نیا لبقع ) یراهدازمعو ( بلطلادبعن سابع )

 هل رارپساوشا ( عیبرلانر ساملاوبا ) یجوزكنیز ترضحو ( بلطلادبع
 :ردراشلوا ف رشم هللا مالسا به رانو هرکص تدمر . رایذا لو

 ندنفا رشاكنارسا وب ید ( رم نیزنعونا ) یردارب كريم نب بعصم

 دوا فرشم هلا مالسا هدردب مول هدلاح ینیدلوا

 ك(فلخ نیا یا)و ( یعوزحاماشهن.دلاخ ) و ( ییصاعلاورمنب لیهس)
 بز ادع ) یردار فن دوس ) ترضع و ( هد

 ید E ) نالوا ودا ك( فلخ ن هسا )و ( دىل ولاندنلو ) و

 . یدبا ندفارنا كا ۲

 یرادتسج تعرف یاسور نالوا لوقما . یدتنا ما مرک | لوسر

 ندنفیداواشمشیش هدنجا یهرز ( فلخنهبما ) طقف .یدلیتآ هنجماویوقرپ
 دارفا را . یاو روا قرالتا قاریوطو شاط هنرزوا هدر ینیدلوا

 . یدلبدیا نفد هدارو هداروش یخد نالوتقم

 هلایضر ( هنراح نیدیذ ) هرزوا كما هدژم ی رفظموب « مرک الوسر

 هدژم ههتدم لها توراو یغدوا . یدردنوک هه دم ی رات رضح هلع

 ۰ یدرو

 اع هلایضرا :( هتفر) یھ رک كما لوسو+ سنا

 نفد زونه هدنلوصو هیهنیدم كدیز ترضح هلکعا تافو یرلت ضح



 ج ابا صصق = ۱۸

 . یدیا هدنجا متامو نزح <« مالسا لها نانلوب هدهنیدم قدتک فدا ندا

 : )هلک هنناعوقو كتداعس یودرا هن « رب

 2 ع ا رر باططانترمع نوجا قماغاق رارسا

 شمراعب قیصفكب اع نالوا یسواوا كنسهلج هلغاوا رومأم هغمالغا
 . یدرلکیا هحنک ندنفیدلوا

 ۱ ا ناكا كن هتک وا هسیا مرکا لوسر

 . یدمرک وهوا هنیزوک
 ي یتسمالوا ار الما كمرک | لوسد . یارضح مارک راصنا

 بولک یراضعب یک یرلکدتبشیا ینغیدلاق زسوشوا هحک ندنراقدلوا ردیا

 . رایدتا اعدتسا یقالطاو وفع ًاناو رابدزوح یبراغاب كساع

 زونه رادهنکجهلک مزال قعلوا هلماعم ولردهت هدنقحرلریسا : هک وب لاح

 مزال قملوا هلماعم هلبا یار هدنقح رانوب ندشیدالوا دراو یہلا جو

 . یدرولک

 ماعرحف كما هرواشم هلبا مارک باحا هسیا هدراشیا نالوا هلیا یار

 . یدیا یراهنس تنس كنبراترضح

 صوصایع ۰ یدرایوس تسبرس یار سکرم هدنروسشم سلجم
 ا ا لاا یو «یرات رضح .هنع هللایضر باطخلانب رم

 ۲ ۳ ا ید هدراعیا قخالوا هلایار هسا ررتسوک تیالصو

 هدنیأر ایرثک | . یدیا ررردسک یزوسو رریو ییطق یر ددرتالب بوتقا
 قفاوم هبیملا یحو نالوا لزا ندهرکص یار هعفد هچ بولوا بیصم
 . ردشمشود

 یتسهرآ كلطاب هلباقح هک ردشملنید ( قورافلارحع ) هتسودنک هلعءانب

 1 ردک٤د یح دا زمو قرف هلاک

 ء ربمغیب ترضح اد هنکجهلک مزال قعٍای# ید هدنقح ارسا «رکوب
 . یدروس هراشتسا هلارک تاتا



 ۱۰۹ ج افلخ ع راولو تک

 یدمش . یدتا بایرفظو بلاف درا یر م و تا » هکەلبوش

 . یدروص ولد « ا قعایه هدنشح كرات آ

 « رددروا یونوب كنسهلمح ! هلا لوسر اب » « قورافلا رع ترضحب

 . یدلوب هدیآر وب یخد یرلترضح هنع هللایضر ذاعم نی دعس . یدید

 یلاوس ی وا ندشیدالوادعابم هر وسوپ یعفسو و تم د
 . یدّسا زار

 نسل . رد مه یاسور 1۳ ! هللا لوسراب » « رگ ترضح

 مرک لوسد هدهسیا یدلیا رارصا هدنیآر یدنک بود « یلامروا یتوئیو

 . یدمرویب لوو ك
 قرهلل | لدب ندارسا بوقلاق « قیدصلارکبوا ترضح هنیرژوآ كن آ

 . یدلیا بست و یأر یرالروس قالطاو وقع
 كم ردرد نذارسا بودا لوف یاد كا یخد مدل 8

 ..یدتبا یا ی رال ر و لاس قرهنلآ لدب مر

 رضن ) هليا ( طبعم یا نب هبقع) هدهار یانئا نکردک ههنیدم طقف

 . یدریدتسا لتف ی ( ثراح لب

 هلا نویاه یودرا هرکص ندقدلاق هحنک چوا هدردب « مرک | لوسر

 . یدیشهروس, تدوع هبهنیدم بوقلاق
 ( بکن ب هلادبع ) ندراجحت ینو یدیا ربار, یخد عانغ لاوماو ارسا

 . یدیا رومأم هنیرزوا تانغ لاوما وشا

 هللایضر ( دیز ن دعسو هحاط ) نالوا روی هم یشیرف ناب راک

 لوسر هدنراتدوع ههنیدم كردیا وحتسج قارطا یخد یراترضح اممع
 راشی رک فرطوا ید رانآ هلیرال | رخ تفرش هرو تا بل 8
 بوشولوب هدهار یاسا نک رولک هبهندم هدبولود ا لوسر هر 8

 . ردرلشعا كيربت یتسازع
 تاواسم یمانغ لاوما ء مرک | لوسر هدقدلقح ندنزاغوب ( ارفص )



 چ ابا صصق = ۱۰

 هبهنیدم بوقارب هدوریک یارسا و یدتیا مسقت همارک باسحا هرزوا

 یدک

 هدننیبیسالوب لوصو هیهنیدم هرکوب هلسامقج ندهنیدمكمرک | لوسر
 . ردشما روض نوک زوقط نوا

 ۱۱ اییرو یدادوتک هدم ید ارسا هرکص نوک رب

 . یدتیا هش وید « زکفاب هطزوک هران آ » یدتغاط هنمارک باحا
 تالوک و داقاب هلزوک هرسا E O م هلتهج و

 . یدیا ردبا مامها هننابو مشمو

 ا « تلطلادع ن ساع ىع تمرک | لوسر
 بور و نوت | ولتساک هنسهج و زینب« ° ) لضفلاما ( نکراقح ندکم .یدبا

 هلکنس راتوتل | وب هسیا رولوا لاح رب کب هکدیاش . مدویدک هبهبراحم نه

 لا فا هسمک هقشاب ندنسکیا کو طقف . شيد « ردکمدالوا

 نا

 هحیلبخ یخد هنناي هرزوا كمتا فرص هرکسع « سابع هقشاب ندنوب

 ا و ل ا نوا

 كرکو نوجا تک رک e EF و ا مرک | لوسر

 صا یتسمریو لدب نوجنا ( لفو )و ( لقع ) نالوا یرلهداز ردارب
 < ا ر لارا نالوا شعلا ندنلا هدهبراح هدك دشا

 . یدتسا احرو بلط

 ڭغیدسشاط هرزوا كما فرص هزمملع مزب » یخد مرک | لوسر

 . یدمنا لوق یتساحد وب كن آ كرد « زاماقارب اکس یلوتل آ

 . یدید « ؟نسمکجهر دنلید هدبوردجآ جووآ ی « اید سابع

 «؟ رانوتل | كغيدقارب هاضفلا ما« ىناه » مرک | لوسر هنیرزوا كن آ

 ۰ یدروس ولد

 س ها نکد رو هنسهحوز یاب وا « سابع : هک و لاح

 . شبا قو



 ۱3۹5۹ س افلخ خراوو =

 . شهروص وند « ؟ یدرو ربخ مک ینوب اکس 1 هبلع ءان

 ۰ شمروس ود « یدریو ربخ عد « مرک | كوسر

 تذابش لکو شع د « نیسقداض نس هک مردیا تداہش نب » یخد سابع

 . شمروتک
 اطعاو كرادت یتصم لدب یک ناریسا راس بوسهریدتبا وفعیلد نکل

 ۱ . یدلیا تدوع هرکم كردیا

 هندوع یردیب یخد اسؤر راس ندیا اطعاو باج یننتعم لدب ندکم
 ۱ . یدالشاب

 ندراصنایخد ارسا نالوا یسزایهدنللا هدتونالوا یرادتقا مرو لد

 هدهندم هرزوا ی هب کم منام الب ءدعب و كعهر وا یزای هفحوح رتوا

 ۲ یدل وق |

 تعنص هسبا یسلاها هنیدم بولوا قوح رازاپ روقوا هدنسلاها هکم

 راهسمیک رازاب روقوا یخد هدهنیدم هلبا هلیسو ون نکیا بیصن یب ندتباتک
 . یدلاغوح

 یرلترنضحاهء لا یضد ( بشر )یوی رک تامرک ۱ لوسو د *

 یهدنونیوب هرزوا قلوا یلدب ك ( عسبرلا نبا صاسلاوبا ) یجوز یخد
 : نیدردن وک هدم بوراقبح یلندرک

 یسهدلاو هننونیوب « تقو ینیدنلوا ج وزت هصاعلاوبا هسیا یلندرکوب
 . یدبا شفاط یراترضح اهنع هلایضر ( یربکلا ةع دخ ) ,اسنلاةدبس

 الت كکلندرک نالوا یراذک رب هنسهع رک كوس ك هشدخ ترضح

 باتا یسقح هنادم قردالوا تراسا لدب یک لام قلبتاص رزک هدنلا

 ` ىدا را 8
 یأراد ا: یدل تف رذهداعلا قرف هریک چا کد , هم

 ورک ید یاد « زگیروبلاص یوا اول بیذ) رک هسردیا بستتو
 رایدر,وبلاص ی ( صاملاوبا )ید مارک باحا . یدرویب وید «زکیریوچ

 . رلیدریوج ورک یلندرکو



 ج اینا صصق ۱2۲

 طقفوشمتک هیذکم بولوتروق ندنراسا لدب الب « صاعلاوبا «لتروصوب
 «یراترضح ا اا کر بنیز ارخّوم ندنتردلوا رصم هرزوا كرشو رفک

 . راد شا تره هبهسدم تا زر

 ا اش مان ( یجملا:نعوبا ) ندارسا
 الب هلطرش قماملوب هدنهيلع مالسا لها دعب اف . یدیا قوب یبهامرس

 . یدلیر و ىلاص لدب

 E (هیافر 8 ینص) ۱۱ صع ن تل رند تسا هک
 . یدلروس ۲ اا

 0 هرطف هقدص هدنرخاوا كشرش ناضمر
 .یدلوا ضرف هنسو یخد كمرو تاک ز .یدنلق یزاع مارب هدرطف دعو

 لوتقم یرفن شعب كنسهفاط شيرق نالوا مزهم هدردب الاب هجورپ
 هبکم هقلاق « هشود قرالوا رامرات یفوسلا ةا بولوا راسا یرف شو

 راز هلرلن | سد تلطلادع ن ثراح نا نافسوا . یدیا راشمتک

 یسهلوکو (لضفلا ما) یسهجوز كساسعهدک دشروک هلبابهلوباو یدراو هیذکم
 یرلقدلوا سلجاب رضاح ید (عفاروا) نائوط اوارگ*یتمالتسا تولوا

 . یدروص یتسهعقو ردب ندنراح نا نایفسوا «تهل وبا هدلاح

 هدزمغدلوا قالام هراب دم ا . لکد یشر,چسه هللاو » یخدوا

 .ریدتبا ربسا ی رلکدهلیدولتق ین راکدهلید .كدتیا میاست هرلن | یزمراهقرا
 یراوس یالارب نئمشب هرانآ قلبا ارز .مانا ید بیصتو مول یسان نکل
 . یدررو باوج وند « یدیا لکد نکح تمواقم را .یدبا راو

 < تهلونا هڪ هد 6 یدیاهکئالم «یراوس زککیدروک وا / یجندعفاروبا

 . یدروآ هلسر کا بولک هضعغ

 ود قو هدارو یسیدفا « یهلوک هراچ » تولک هربغ هساا لضفلا ما

 . یدرای یتشاب كبهلوبا هلا یهرید رداجرب كرهبد « نیسرویوک ود
 دک هتفهر و یدلوا وفا ندنردکو مع ع «تهل وبا هرز واكت 1

 : ا راد بول راصا همنهج یاح



 لو د افلخ غراونو <

 یاسر نالوا لوتقم هدردب ردق یا رب هدّکم یخد شرف را

 ۱ . یدّتسا مام هلبا دای

 هدکدتبا تدوع قرهلوا رفظمو روصم ندردب هسیا مرک | لوسر

 ۰. یدلس صرف بهو یدلو توف هدایز كب مالسا نيد

 <ددوب :نامزاا ا کد نالوا ی رک دم:هدنارون دامو ع ی
 .یرلضعب « یدلیا ناعا ی راضعب ندرلنسما ناعما زونهو یدالشاب کد

 راقفانم یخ رب هدنجما مالسالها هلتهجوب هتشيا .یدلک همالسا | رهاظ یخد

 . یدلوا ادس

 كم هاب كنج هلا مک | لور: یم ەھ اط دو هرکص ندا

 راشما هدهاعم هدزوا كمهلا كرو قیوشت کج ترا

 . ى

 ءا (ریضت ) و (هضیرف ) هحواشاب هک! عرایدوج وا

 ا (عاقنق ی ) نددوم هقشاب ندران و ۳ . یدیا مسقنم هب هلق ييا

 رسج ) هدنراوج یسهحات نالنید ( هلاع ) ك ەنىدم کا راو هلسف رب

 هبا تداسج یرلودنکو نیتم یراهعلق بولوا نکاس هاج مات ( ول
 . یدیا یسماحو دهاعم كاا یسهلسش جدزخو یدیا فورعم

 مرک | لوسر ندنراقدلوا شمل ادهع ضقن هلبالتق یر ندمالسالها

 .یسهلسق سواو ندراصنا هدنطساوا كنلاوش یسهنس یجنکیا وبشا كنر

 ماقمع ق هدهندم ی رات رضح هنعهللایضر ( رذنملادبع نا اوا ) ندنفاشآ

 تور و هلا كش رلترضح هنع هلنایضر هزه 9 ینیرش ءاولو بوغار

 یاقنق ی ردق نوک شبنوا بودکو یدقح ندهنیدم هلا مالسا تاغ

 . یدتا هرصا#

 ندجوزخ فا رشا. نایداوا روح همس هدست ید
 یوفع ندلتق كرانآ ید ( لولس نیا انب هلادبع ) نالوا نیقفانلا سیر

 یرلنا ء مرکا لوسر هلکما مارو رارصا هدایز هدصوصخ و و ماحرتسا



 س ابا صصق ۷۳

 هدنراهعاقو یدتا درطو ین هنفرط ماش كردیارظن فرص ندمادعا و لتق

 تا یتسقاب بزلآ هلالاتبب یخ كنهراس لاوماو هحلسا نانلوب
 . یا مش هدنس نیماسم

 ندنسهقرآ توراو هبکم هلا نابراک دوهعم <« همان برخ نب ناضسوا

 هدنراقدلوا لصاو هیکم نزود قوزوب ید رکسع نالوا مزڼم هدردب

 ندنفیدلوا راسا یمکو فلت یمک «یراسر یهدهجرد یجنرب كشبرق
 رقسرب هنیرزوامالسالها قرهلوب هدنماقم یس ر تشیرق عطلاب « نایفسوبا

 .یدشعا نب هدزواكمهع وروس تای رطعو قمامراو هنناي كرابراق هکدعا

 ه ورايا هدکدلک هبهنیدم راوج بوقح ندنکم هلیاولت | زوکیا هبلع ءانب
 ۱ رک ار دم ید رلثا .شمرمدنوک ولتآ زارب

 . راشعا دهش یاذرب ندمالسا لها بولک هاحرب

  TIESو وتو یاو ناسکس ی ۱۳۳۰۰

 رلیدتبا تب نع هفرط وا بوقح ندهسدم هلا .

 شاعزنوا ینسجا ینانوغزو ( ردب ) زونه هسیا یسهفااط شیرق

 داز کهدنراناب نوجما كمهلاففخو رلیدنوط زوب هزارف ناه ندنراقدلوا

 . رایدتک وزک بوجاق هليا تعرس لاک قران آ ینرالاوج هربخذو

 یرللاوجوب ندنرلهقرآ طقف .رابدمهشتب هشیرق « مالسا لها هلتهج وب

 . رایدلوا لئات هبهرخذو داز یخ هجزسنجز بویالبوط

 كن هحایذو شلاق هدهنیدم جراخ هحبک شب «مرک ا لوسر هدرفسوب

 . یدیا شلوا لصاو هیهنیدم ینوک یجنزوقط

 یخد همارک باحا ء یدسک نابرقو یدلق یزاع ماریاب « یسادرف

 . یدتیا صا نوعا یرامسک نابرق

 (۱رهزلاهمطاق ) یسهمرتحم ةع رک كمرکاا لوسر هدا هجا یذوب هل

 هنع هللایضر ( بلاطا نبا ىلع ) یتهدازمع « یراترضح اع هللایغر
RCT NE RST ra 



 ۱3۰ >> افلخ مراوو

 رب یعرکب « ىلع ترضحو هدنشاب ش نوا« همطاف ترضح تقووا

 . یدیا هدنشاب

 هتسوب چرا مک ع لا یر( ن نت نایعب )6
 . ردشعا تلحر هام راد

 نان كد ن( تاسلا نا هسا )۰ ندسیرف یاس یا

 . ردشمتک بوچوک
 < شلوا علطم هپ هيو تشبپ هليا هعلاطم ینهب وامس بتک « هبما وشا

 هلا ص ییطصمدمحم نکیا شمشود هنلما قلوا نامزلارخآ ین یسودنک طقف

 رارتفا مدتلالضو" رفک ینا نت هکعا زوهط یون لک مسو هيلع

 ردب نکیا ردک هیکم هدعب بونلاوب هدماش هدنسهعقو ( ردب ) . ى

 یاسر نالوا لوتقم هدنسهعقو ( ردب ) هنسودنک هدقداضوا هنسهبرق

 .یراهداز یناد و شلرتسوک ویوق دوهعم یراقدلوا شملیتآ كشيرف

 شرو ربخ یرافدلوا هداروا كن( هیبر نب هبش) هلا (هعییر نیهبتع) نالوا
 هدصق نوزوا رب قرهلوا یسهئرم كرلنا بوراو هنشاب ویوق وا ندنفیدلوا

 ا مهج منع یخد یمودنک اقاو شل و1

 هدنل والاعیبر كنهنسوبو یدلوا یسهنس یجنجوا كنهیوسن ترج هدعب

 ك ( فرشا نا بک ) ندنماسور یسهلبق ( ریضن ) و ندنسهه اط دوهب
 . یدلوب عوفو یعادعا

 .یدرداویش یعرک | لووسد_بولوا صاغ «فرشا نا بل 8
 رله رم راد هنسهعقو ردب نکیآ کمد شک توا ه کم هداج

 . یدیا شما كيرح هحىلخ هنهباع مالسا لها یشیرق كرهلیوس

 ندنراروالدیمهلسقیدنک «( هملسم ندع ) ندنسهلسقسواو ندراصنا
 . رایدرتسوک تیربع هرتاسو رایدسک یشاب كسک بوراو هلقفر رل 8

 .رایدتبا تیاکش یالوطندنوب بولک هبیوبنروضح نالحابص «رایدوهب



 >> ابا صصق < ۳۹

 رلیدوم هلکعا نایب یغیدلوا داسفلاب یعاس ولرده كعك یخد مرکا لوسر

 . رایدتک بویمهید یشرب
 یراقدلوا هدکلکب ودک ورندهتوا نوجا شیرک هرکصندنسهمقو ردب

 بودک هماش قرهشالوط هللوب قاع ندنیدلوا ولءهرطاحم یلوب ماش

 . رایدالشاب کمک

 نب ناوفص) بودیا تکرح ینابراک شیرق رب هلبلوی قارع هدانا وب

 ۱۳۳۳۱۱ leo طر )ھا هما

 (هنداع ن دیز) هلبایراوسزوپ هدقدلوا رادربخ ندنآ «مرکا لوسر

 . یدردنوک یرلترضح هنع هلایضر

 ۲۳ او رلیمراو هشایونص مان (هدرق) هددجم
 هکر ایدزاقیج یم نوجمالالاتببو رایدروتک هیهنیدم بولا یلاوما نالوا
 . یدلوا غلاب همهرد كيب یعرکی یتمیق كسم وب

 ا ا اکورد هرزوا ییدنلوا ناب هدوراقوب

 ۱ ۱ ور تیر ضح هنعهللایضر نافع نب نایعو یمهرک
 كن راترضح هنعهلایضر قورافلارح هدعب .یدشع,ا تافو یراترضح امع

 TST ملا هات نا-سنح) یداماد
 . یدلاق لوط یرلت مضح اع هللایضر

 هنامع ترضح ی (هصفح) یسهعرک « قورافلارمع ترضح هیلعءانب
 ۱۰ ۱۱ ۲ سو هدشو یخد نامع ترضح بوتسیا كمريو

 ۳ ا  «یوراقار ثرضح هکمکس

 یرعترضح هایاجوزت یهصفح ترضح هدانا وب هسیا مرک | لوسر

 (مواک ما) یتهقنرک یدنکو یدروسداشلد هاف رشیلردب ناقكسراودنک

 نانع) کا هلع ءانب . یدریو هنافع نب نایع ییراترضح اهنع ُهلایضر
 1 :یادلبد6 نروتلایذب

 moive PIU flue نا یی
 یا کھو چ ا اک ن



 نب ناف وا ا یسهعقو ردب هرزوا یییدلوا ناس هدوراقوب

 نالوا بیس هتسهعقو رد بوشوواص هلو لحاس «صاع ن ورعو برج

 . یدبا راشمردشالوا ه کم یابراک دوهعم

 ی كس یللا یسههامرس بولوا لام یو هوهد كس هدنابراک و

 بولوا یمەصح كرهسمک قوح ك ندشیرف فارشا هدنو . یدیا

 . رایدیا هدنکنح ردب یر .E هک ب لاح

 هب (ه ودنلاراد ) «یسهدوجوم لاوما هدنلوصو هیکم كنابراک هللع ءان

 . یدنلوا فیقو و عضو

 ه کم قرهلوا هدنک ار و ناشیرپ هدلاح اف یسودرا شيرق هدردب

 نا ٌهلادبع ) و ( لهج یا نبا ةمرکع ) و ( هما نیا ناوفص ) هدقدراو

 هشناپ كنافس وا « رانالوا فلت یرلردارب دوخاب یراردب یک ( هعسر

 , یدقارت شکن یرازب ۰ یدردلوا یزمرطوسب مزب هنگ مو رای
 « ال آ ماسقتنا ندنآ هکزکیدیا هناعا هزب هلیا یتم و راک كنابراک وش

 . رایدید

 یند یترلحاص هبامرس راس بودیا تقفاوم لاحرد « نافس وا

 . رایدناص یلاوم' یهدنابراک و رایدتبا عانق

 ج هرک ون .یدراردیا راک ,Ge ندنتراح ماش ۱ یسەف اط شی رق

 . رایدر و هنیرابحاص یوتلا كم یللا نالوا یسهامرس « رایدناض یرللاپ

 . یدلاق راک ردق نول | كس یللا



 > اسا صصق ۱۹۸

 ندنابرع هلکن آ بورییآ قولا كس شب یعرکی ندراک و هتشيا

 . یدلیر, و رارق هرزوا قمالپوط رکسع
 نوا ران و كرهلیا دا یشیرق فارشا نالوا لوتقم هدردب طقف

 چاق رب هدزوا كما كيرح و قیوسشت هکنج یسان كرهلیوس رله
 ۲ یداروک ندلاح بابا یرللا تمه هشدا و كناذ ییهقطاب

 ( بهو یا نیا ةرببه) و ( صاع نا ورم )نوجا كلوب هتشيا
 ۳۱ یر وا لا( یا وا )و ( برا نارو

 . یدلردنوک

 مالتسا لها دعبامف بولوا ریسا هدنسهعقو ردب « هنع وبا هجرک |

 یترومآمو ندنکودبا لوا قالطا و وفع ًانام هلطرش قماملو هدنهلع

 ناوفص ) نوحما ا دادما هنموف هلابز غی هدهسلا شلا ددرت

 مالعا لها بوسمهنابط هاربا كن هلکعا مارا هدایز كب ( هما نا

 . یداوا لوغشم هلا كالوس رامشا هدلوب ویو كم لا كيرح تلخ هنلع

 ( رخ نیا نوه ی ) و ( قلطصم ی ) یسهفلاط شیرق هلهجو وب
 رابدالپوط رکسع ردق كيب کیا ندنراهلیق ( تام دع نا ثرح ) یو
 یزو یدی هک رایدقح ندکم هليا ودرا رب بک و ندرف كس جدا و

 .یدیا راو یرلهوهد كيب چوا و یدیا ولت آ یزونکیا و ییهرز

 ( دنه ) یسهجوز بولوا ( نایفس ولا ) یریما و یسر كنودرا وب
 یسهجوم هليا ( هبتع ) یردب نالوا لوتقم هدردب هک یدیا رار ید

 قیوشت یرکسع نوجما قل آ ینماقتنا 4( دیلو ) یرداربو كن ( هبیش )
 . یدرابا كيرح و

 یزق ك ( ماشه نبا ثراح ) یسهجوز ك( لهجیا نبا همرکع )
 كب ( هرغمنب دلو ) و یسهجوز كماشهنبا ثراح و ( مکح ما ) نالوا

 كن ( ینقل دوعسم ) و یسهجوز كنهما نبا ناوفص و ( همطاف ) یزبق

 یزق كن ( یعیس هبنم )و یسهجوز كصاع نیا ورم و ( هزر ) یزق



 ۱۹ چ اخ جراونو =

 یردارب ك ( ريم نبا بعصم ) یک یراقدلوا هدکلرب هلیراهجوق ( هطیر )
 زینعوا یلغوا ید ( سانخ ) یسهدلاو ك( مع نا رع وا ) نالوا

 . یدپا ربارب هليا
 نوناخ شب نوا یعومم . یدیا راو یخد رایراق رکید هقشب ندرلنوب

 راروقوا راعشا كجهروتک هتربغ ارگ و رارالاح فد هدلاح یراقدلوا

 . یدیا

 هلثش ندشیدایغوا هتک الف هدنسهعقو رد « باطلادبع نا سابع
 ر راد هنتکرح و لاح و كشیرق هقشب ندقدلاق یرک كردیا راذتعا

 ند ( رافغ ی ) هرزوا قمردشالوا ههیدم هدنوک جواو یدزاب توک

 . یدردنوک بوتوط یعاس رب هلترجا

 .یدروویوتککم قرهلوب هدنسهبرق ( اق ) یعرک ۱ لوسر بولک یعاس
 هنیراترضح هنعهّقلایضر ( بک ن یا ) یوتکع وا مرک ۱ لوسر

 . یدتا هش ین وط موتکم و یدنوقوا
 ( عیرلانا دعس ) ندراصنا راک و ندنفارشا یسهرق ابق هدعب

 یتفک وب هلکن | قرهلوا هنامرمو یدتک هنسهناخ كنبراترضح هنعهلایضر

 . یدتنا درک 9

 یلاوحا كنسودرا شرف و یدروس فرشت یهرونم هنسدم هدعل

 رر .هنعا نیا یشر نردبان تع و نوا مت

 ٍ . یدردنوک

 مان ( ضیرع ) نالوا یسفاسم قانوق رب هبهنیدم بوقچ یخد وا
 بوسلک هیهنیدم كرديا قیقحت یلاوسحا و یدروک ینسودرا شیرق هدلح
 . یدرو ربخ همرک | لوسر یفک»

 نا صانع «یاققح كنبراترضح هنع هللا ىضر رذنلا نا ياخ

 . یدلک قفاوم هلماع هننارب رح كيلطلادع

 هنش راهح مون هک هدنلئاوا كل وه یسهنس یحنج وا كن بدم تره

 (دحا لج )و یدک هنساذح هرونم هیدم «یسودرا شرف .یدیا



 > ابا صصق = ۱۷۳

 هداروایرانوک هعجو هنج .یدنوف هننای لبج مان ( نینیع ) عقاو هدننا
 . یدلاق

 ۱ ۱ اا اؤر < مرکا لوسر یسجک هبج
 اد كیدکر ب بولیرق یحوا كنجبلق مان ( راقفلاوذ ) « رویالزافو
 هتسهقب كهرز وا یلا كرام بوک هرز مک رب هشرلهقرا و شلوا

 یدلیوس هنمارک باا فایر و : مرک ۱و سو ات رف مر و

 یهدنجوا كمحىلق و هناوذ قج هنلوالتف ندعاحا ءراربغص نانالزاغو » و

 هدم هرز مک 9 درسا ها لبق كىر ندمت E رک

 . یدلیا رسعل واد « ردکعد

 هسردیا موګ ورجا نشد « زکیروط هدنجنا هنیدم ارظن هلاح وش »

 یرل.ضب ندمارک باا .یدروب ود « زنکیدیا كنج یظفحم و ییفادن

 ۱ یار رز مات نرو لو

 هلن او و اف ( واتس شا یا نا هللادبع ) نالوا نيقفا_لا س

 وراشط تفوه «ز هدنروهظنمشد هدتلهاحنامز !هالا لورا » و ید و

 كهسداردا هعفادم هد بولاق هدهنیدم تقو هو قدرولوا بولغم

 : یدید « كدرولک بلاق

 ا ار تکرخ یهادن هوا مفاولاق

 « یرارب 3 و شو و بلا راراوید و راس « قرط ۳ كه دم

 رو ا هعلق ر ندنک وا لدا دس هلا راماکختسا

 . یدیا هدنسهانم یوق هرز ر ی ییدروک 2 اف و

 ءیسهف اط شرق هسالوا تابثو ربص هدهرونم ةنیدم كجتدمر هلع ءان

 د یراقدلوا رظتنم ورح كمالسا لها نوروط هدیراهاکودرا

 موج هنیرزوا هنیدم و یدردک بوشوواص یسیلبخ رب كرهلک روتف هنایرع
 . یدرواسهلیدیا فلت یغوج رب قرهلبتآ قوا ندورحا هدریدق یراکدتبا
 و و تو ےک هتسودرزا شب رزق ید هدنروسص.ییا

 .یدرولوایالوق قعازاق یهراح هاباموجم هنیرارزوا قرهلینایغوا وراشبط



 ۱۷/۱ ج افلخ ع راولو

 ینیدلوالئات كرلیزاف نالو هداروا «راتکی نالو هدنسانغ ردب طقف

 ا لوسر یناحرد یدلوا لصاو كرد یادش و ینابوثم و رجا

 !هللالوسرای» هلبرالوا فسأتم هرترع یروشا هنیراقدملوب هدانغواهلکمتشیا
 سکوک هلیا زعرانمشد .راقح وراشیط یرازب .كادرتسیا یوکو ندهللا «زب

 . رایدید « هديا كنج هسکوک

 مزب « نمشد قهسزامقج وراشبط رک | » یراضعب ندمارک اک

 ینج نادیم هد بوقيج ولد « ررراهش كرهدیا له هزمغلقاقروق و هزمفعض
 . رلیدتیا حجر یروص كما

 قرهلوا تاذرب ردامو حیحش تیاق هسيا بلطلادع نا هزج ترضح

 ناه هلتهح یتیدمالوا لمحتم یسهلصوح هفمروط بواسق هدهنیدم

 ..یدرتسلا كما موج هنرزوا نشد هدبوقح

 نادنم مد ب وقح ,وراشبط زسهراح ید مرک ١ لوسر هنرزوا كیا

 ید هرکوت زگ هسردیا تان و رص » و یدربو رارف هرزوا ا ی

 .یدروس ود « ردا ناسحا ترصت هرس «قح باح

 تعاج ی زا ا و یدتا ناب یداهح لئاضف هدن۔هطخ هعه

 قورافلارع و قیدصلا ركب وا یی < ناخبنش هرکس ندا 8
 : یدنک هنمرهطم ءرخ رار ا وا

 یسە رفس هسلاو راد هزود RS NNR هدکلرب یک

 . نایدتنا سابلا

 بوناشوف یخو یدک هرز یکیآ هندزوا یربر « مرک ۱ لوس
 . یدقح وراشیط ندنسهرهطم هر راز لا رانآ هب

 یسلاحا یرابرق ( یلاوع) و بولوا رضاح به « مارک باخ راس

 .رایدبا رظتنم هنسمقج كامرک؛۱لوسر هک 8
 رکسع رس هده رح تاکرح « یسهفیظو مهم كا كکلرکسع :4ک ول لاح

 هنیریدت و یأر كرمدیا تعاطا هنیرعا كن آ هلبماع نوسلوا هسرولوا ےک
 کنج یظفخ « یراترضح مع رخف ارظن هلاح وش . ردقمامشیزاف الصا



 >> ابا صصف < ۱۷۲

 داور, «یراما دوبجم هغمقبچ وراشبط ینا كسان ضوب نکیشمتا بیست
 . یدیا اطخ

 نالوا یسولوا كا كمارک راصنا و یسر كنس هلق سوا هلع ءانب

 كرهبمتسا یهللالوسر « زس» ( نا دیتا ) هلیا ( درب نا دعس )

 كشباو دولک یحو اک ۲ .زکیدیلاقارب کآ یشیا . زکیدتیا روبج هن.قیچ
 . رایدلیا خسوت هرلن | وند « رول العا ندزس « وا ینساضتقا

 هر «مرک لوشنر هرک و و رایدلوا مدا هتیرلکدتیا یخد رلنآ
 . ز هعیا تفلاخ ا كفرا ! هللالوسر اي » هدقدقح ندنسهرهطم

 از »دلش یک
 تم ها توااخالتس هترزوا يارا كرل هسنا مرک | لوسر

 ۳ هر ندفدلاحالتس هزوک هریمغس رب » ندشیدلوا هرژوا

 تداعس یودرا بوس هنت آ نامه و رابدروس وید « زاشفای یخد كم ود

 ماقمک اق هدهسده ی ( موتکم ما نا ) . رایدقنح ههندم جراخ هللا

 . ریدقار

 ۱1۳ ار اعنا )با داف نا دمسو
 . یدرارروب 1 كمرک | لوسر هدلاح یراقدلوا

 ا ها 2 ا رابدلیا تع یرغوط هنغاط دحا

 یرای بوسداو ردق هاروا نوک وا قحن آ . ردزآ ندتعاس رب « هفاسم

 . رایدلهحک هدعقوم نلیهد ( ناخش ) هدلو

 وبا ) و ( تباث نیا دیز ) و ( رمت نا هللادبع ) و ( دیز نبا هماسا )
 ورپک مرک ا لوسد نداروب « یراقجوج كوجوک یک ( یردخ ادعس
 ۱ ۰ یدر وح

 < یرات رصح هنع هللایضر ) TLL نا دم ) هحییک وا

 هرزوا قمشالوط یفارطا كتداعس یودرا هلا هنمالسا رک اسع رفت یللا

 . یدقح هلوغهرق



 ۷۳ دع افلخ ع.راونو

 هلوغ هرق هليا هقرفر ( لهجیا نا همرکع ) یخد ندنفرط نيک رشم
 . یذیا هدقمشالوط بوقج

 ودرا هحک یخد یراترضح هنع هللایضر ( سقلادبع نا ناو ۴ (

 د ىدا هدکعا هظفاحم ی._رداح نام وا لوسر بوشالوط هدنگا

 دحا بوقلاق ندعقوموا هللا تداعس یودرا «مرکا لوسر یتفو رحس

 رف كی یعونم كرکسع یهدنناب . یدروس تکرح یرضوط هنغاط
 . یدا یرادقم

 هنیدنک ( لوس نا یا نا هللادبع ) نالوا نیقفاسلا سر نکل
 . یدود ورک هاب | ناقفانم ردو زوبحوا نالوا عيا

 یتسهفاط ( هئراح ین ) ندنسهلیق جرزخ « یسمتک بونود كران ا

 . ,یدروشود هدر یس اط لس ین )نک
 .یدشرا یاده كقح بانج . یدیا هرناطش هس وسو درحم هسا و

 هنکتا یغاط دحا هلا تداعس یودرا بوباع وا هنقفانم « هغ اط ییا وا

 . رایدراو

 ید ا « یدلاف ترادع ندرُم زو ید «یعوع كنواه یودرا

 . یدیا یهرز یره زو زکلاب

 رر كنيراترضح هنع ُهلایضر ( هدر وا ) هلبا مرک ا لوسر زکلای

 . یدیا هداب به هیمالسا رک انعاش تووا

 فاص وشراق ههنیدم و یدریو هقرا هنغاط دحا «یسودرا مالاسا لها
 . یدروط تولوا

 .رایدلوا فص هدر قاروح یهدنسوشراق كمالسا لها یخدرلکر شم

 یک یغیداوا هدنرالوغوا ( یصقنرادلادبع ) وربندهتوا « یعاجنسشپرق
 شیرق.( هخحلط یا نبا هحلط ) ندنرللوغوا ( رادلادبع ) یخد هرک و
 . یدیا یرادقاحنس كسودرا

 رادلادع هب یتغاحنس نیرجاهم یخد مزک | د وسر ه ا

 . یدر و هنبرات رضح هنع هللایضر ( ربع نا تمم )ن ا



 چ ابا صصق = ۱۷

 ۳ ی نیا دنا )ر سیا عاجل كتاف سوا

 ( رذشا نبا بابح ) یعاحنس كنسهلسق جرزخ و هدلا كنیرات رضح

 . یدیا هدنلا كن رلترضح هنع هللایضر

 ۱ ۱ ۰ تك راشکتاک تووا ( نانفس وإ ) یربما كنسودرا شرف

 لوصو ( دیلولا نب دلاخ ) ینادناموق لوق غاص و ( هءییر نبا هلادبع )

 ۱۱۳ وفا كدا لاج نا نا همزکع) نادناموق لوق

e 20رایدیا یادناموق هقرف رر 2  . 

 نبا ةدبع وا ) بولوا هدنطسو كنوباه یودرا یخد مرک | لوسر

 ( ورم نا دادقما)ل و رادشبب ( صاقو ىا نا دعس ) هلا ( حارا

 ۱۱۱ 0 اش قنا نع نا هشاکع) و راذغد

 . منع هلایضر رلیدیا اچ دسالادع

 بولوا یداو رب هدغاط مان ( نینع ) یهدنترط لوص كنوباه یدرا

 ا ی اقا ظوخلم كجا موم یسراوس نمشد نداروا

 ۱۳ اش اا فرح هع هلا یضر ( يج ناهقادع )
 ا ۱ یفر وی اها كنداو لوا نوا عنم یهو

 ۱ لس نوسلوا بولم لر و نوسلک باغ

 . یدرو ییطق سما ود « کسر

 هدقلقاقروق ) هحرع هدنرزوا هکیدل | جیلقر هلا «مرک | لوسر هدعب

 ندردق هلیا قلقاقروق یشک کولا .راوتزعو فرش هدکمتکورلیاو راع
 «؟رول |مک یعیلقوب هایطرش كجا اغا ینقح » یدشلزاب وید ( زامالوتروق
 . یدبد

 6 مرک | لوسر هدهسا رایدید « زرول آ ز » یراضع) ندمارک باما

 : یدشا رارکت یزوس يلوا هنن توما, تافتلا

 ها ندراتصفا نارداب تیام
 . یدروص ولد « ؟ رده ېټح كحق و ! هللالوسراپ »



 ۱۷۰ ج افلخ غراوو هک

 هنزو كنمشد هلدهحتلک وب بولک | «ییح كنا د یخدمرک الوسر

 . یدروس ود « ردقمروا

 مربا لوسر هڪ هد ) مرول | ن هلا طرشوا» هنع هللایضر هناحدونا

 . یدرو 0 یحبلق وا

 تودرگهس اوری هدیرح نادم « هنع هللا ضر هناحدوا لالا یف

 هحیل وا رهظم هصوصحم تافتلا رب هلو هدلاح ینیدلوا ندراردام ناشالوط

 . یدورو ورلبا بوکح یحلف ناه

 ترشاسم هاتو برح ناف رظ دن ر ر هلا قفانم ر هسیا هدانا و

 : ىد

 «مرک ۱ لوسد ءزکوب بولوایفانمرب هدنمان [*] ( نامزق ) : 5
 . یدشلاق ورک وا هدقدقح ندهتیدم هللا نواه یودرا

 لاح رد a هنسومات ینا امسا یا ر چ
 شلوا اسهم کنج بوک ورلیا لاو شلک راع یودرا

 0 صخشر . رولند ( بهارماعوبا ) ندنسهلسق ( سوا )

 هدیدم روهظ نکیشمرو ربخ ینفرشت كمرک | لوسر مدقم ندتشعب
 تولبرتآ ندمرک | لوسرو شما دلواس هلو تلالضاو رفک" شات 8
 . یدیا شمتک هیکم هلا یعاشا ردق یللا

 « رولوا عبا اکب ىسەله مهسرولوا فالم هع وقف ن هده راح نادم »

 . یدرو ون وکوا Es ما شیر و ود

 او د 26 یا اوا ما «مرکا هوس

 .یدیاقو یامحا كما لوش 5 1 هل ییعوا یدنک یعوف لئد ندنغیدلوا

 هنجما نابرع نالوا لباقم هنسهلسق سوا ء صاعوبا هرک وب هبلع هانب
 «!فیرح قساف هری» یسهلسقسواهدکدتا ادنوید « مصاصوبا « نن » كرهلک

 . رایدلب ۱ بس
 لسو هيلع لا یلص ماع رخف هکر دقفانم مان یسبعلا ثرالانا هدننزو ا ناق (*]

 . رایدرویپ ( رجافلا لجرلاب ندلا اذه ديل لانا ) هدنقح كن | یراترضح

 یسهجرن سوماق



 >> ابا صصد دع ۳

 « نب » هجروک یهلماعم رب ینیداعوا هلیوب ندنموق یدنک « صماعوبا
 ۱ ۶ شلوذو یراکفا كران أ یلاقح ندنجا كعوق
 ۰ . یدالشاب هلادجو كنج

 ینیداوا شعالصرح هدایز كب کنجو شعانوا ندرلبراق « هسیا نامزق

 عورش هبرح هلا تدش لاک قرا كل ؤا لدنك یه هاتهح

 . یدلیا

 یرلشاط « رلیدنوط هشاط یرماع وبا هسیا یرلروالد « یسهلسق سوا

 دوغا یک روماب یراقواو

 (نزاوه) ناو هدلوف وا هقشاب ندقدلوا روح هرارف ء قساف یماعوبا

 . زابدنایاد هفص یهدورک تام و رایدنود ورک بوک روا یسهلسف

 ۲:۱ یا هحلط ) نالوا یدادملغ كمترف هسرزوا كأ

 ۱ یدهبد را بوقىح ههزرابم نادسم

 یدقبج وشراق 6 | « یرلترضح هنع هلایضر بلاط ییا نبا ىلع

 . یدلیا مادعاو لتق یرفاک بوروا حسلفر هنشابو

 ۲ یدشعاوط (هحلط نا یا نابع) یتغاحنس كشيرق هرکص ندنآ

 ۲:۲۰ یااورضح هعب ا (یلطلادع نا هزجح ) یالسرآ كهللا
 . یدالاراب یلوف هللا حسلف بودیا هله هنیرزوا

 ید 4 یدل | ( هحلط یا نا دیس وبا ) یعاحنس لاحرد

 . یدروا هليا قوا « یرلترضخ هنع هللایضر ( ضاقو یا نبا دعس )

 نا ماع ) ید ی آ ۰ یدتوط ( هحلط نبا عفا ) یغانس ناه
 . یدتیا لتف بوروا هلا قوا ( حلفا یا نا تباث

 یخد ین آ « مضاع هدهسیدنوط ( هحلط نیا ثراح ) یغاحینس لاحرد

 . یدروشود بوروا هلا قوا رب

 لا یدلآ ةا ناخ ناه محتاط نا بالک ) یرداز

 : یدردلوا قآ كردیا هج « ماوملایا ریز



 ۱۷۷ >> افلخ غراونو =

 یخ وا رب یدا صا ا
 .یدلوا لوتقم هدندی كنيراترضح هنع هللایضر (هللادسع نیا هحلط )

 هجوم و رداریو لوغواو اباب رفت یدب ندنرالوغوا رادلادع « لصالا

 ندان ,رادلادع اه عاج مدعی رب یدلاق باوشود

 لا لد ءمزج ترضعب شد یا. یا.( لس
 یزد ندمل رک باا :هدقآ . یدتوط طرق نا. رش

 ۱ . یدسا لک

 هنب ندشیدملوب هسکقجاتوط یعاحنس ندنرالوغوا رادلادع « قترآ
 كنامزق یخدوا . یدلآ یتاحنس صخش مان ( باوص ) ندنراهلوک ككران آ

 . یدلوا فلت هاس هلح ر

 هدنقح كن | مرک ۱ لوسر هدنلوا دای یمسا كنامزق هک ردبیرغ
 .یدیا رد « ردمنهح لها »

 ی لی ریشه 5 یدّسا كنح هنادم ردقوا و هسلا نامزق

 هده زا نادسم قرهلوا حورح یحد یو تیامو یدروشود هر

 . یدرویولوا ناور ناق ندنرب قوح كب بوشود

 : مردها وا هو یرلت رضصح هنع هللایضر ) ê نا هداتت ) هدلاح وا

 ینرطاخو لاح كرههد « !نامزق اي نوسلوا كرام یسهبئر تداهث »

 <« شمروص

 یخد یصوصخ یسهظفاحم كنید .ردلکد تداهش طا من » هسیا نامزف

 ررض هنیراقلامرخ هنیدم كنمهفل اطشیرق طقف .ردشمامع ندمرطاخالصا

 تیام و شمرو باوج وید « مدالاباج بوشبلاح نوجا یسامهدیا نایز و
 ییدنک یدنک بورا یراق هلحلق یدنک هحنلوا سوبام ندننابح

 . ردشمردل وا

 ( مارح نا ورم نا اج وبا ) نالوا دیش ادتبا لا هدهیراحم وب
 . ردیراترضح هنع هلا و

۱ 



 ج اسا صصق = ۱۷۸

 هضع لای ( حوج نیا ورحع ) نالوا يحوز كنشادنرق زق هدمب
 بانج كرهد « همردنود ورکی ! برای » نکرولک ههبراح هک یراترضح

 و یرالوا لوتقف یناعق "4 ىدا زا داش هنر ندقح
 . امهع هللایضر . ردرلشلوا قحلم هتسهصز ادهش رار هلا ( ور نا

 ۱ ر طخ ) لغوا كنقساق" ام ون

 رب زونه بودیا جوزت ین ( هلبح ) یشادنرف زق ك ( لوس نبا یا نبا
 نقفاشلا ی یردار نیاقو دص یردب . یدیا 3 کی كلەحىك

 نامه هلغلوا ندرلتکی ندیا ادف یاح هدنروغوا نید یسودنک هدلاح ینیدلوا

 كنافسوا نالوا ینادناموق شاب كنمشد و یدروا هنفص نمشد یسودنک
 . یدراو هسرزوا

 تا مان ( سوا ناهدادش) نکل
 هع هلا ضر + یدربجا

 مولعم طرش ندمرک | لوسر : هحنلک هنیراترضح هنعهللایضرهناحدوبا

 ناک هنکوا و یدراص یغراص یشرقرب هنشاب هرکص ندقدل آ یحبلق واهلیا

 < یدراپ ییمشد فص كرهدیا فات و حرج توروا هللا جسلف یارط رشم

 .یدراو هننای ا (دنه) نالوا یسهجوز كناضسوا بوک هفرط هوا یتح

 ۳ قرهلاح فد هدورک راز هرات وتاخ راس ها دنه

 هن هجراو هنیرزوا قرهلوا جساقلاد « هناحد وبا نکردیا كيرح و قیوسشت

 دو یداماراو هتناب هسمک نوا قمرانروق یا و یدرشاش ینفجاب

 قيال قمروو هنشاب كنيداقرب سکیب هلبو هليا یجیلق كللالوسر » هسیا
 . یدر وسود ورک كريد « ردلکد

 ۶ 2 اح نک هروهط ندهاحدوا نوک وا
 ۰ یدر و

 یک نالسرا <« یرلت رضح هنع هللایحر بلطملادبع ناهزمج هده رص ود

 كن هلسیروس 6 لک شه نلک هنر وغوا هسردیا موش و هل هف رط هل سه

 . یدراراحاق بوشوواص ندنکوا



 ۱۷۹ چ افلخ غراوو <

 . یدیا ترابع ندقلوا بایرفظ ک | هسیا یرارظن حمطم كراکرشم

 هدبوروا ندقازوا ی آ ندنفیدلوا نالسرآ شمهرکوکرب زال راو هتناي نکل

 . یدرارارآ ینسهراح كنهمروشود

 ك( هتسط) يبدوا شا لک ةدنسانغ رد ك ف
 يشح هسا ( یقعو ) 2 يلم نا رج ) نوا

 هلغلوا ام كب .دقلزادنا هب رح و یلوصا ناتسشح تولوا یس و

 ید دنهو شعد « لوا دارا .هاهبیسا رر دلوا هزم رک » 6 1 « رج

 . یدیا شا دعو رانفاکم قوچ كب هبیثحو نوجا كنوب
 هقشابو بورک هوصو هدنسهقرا شاط رب « یثحو هرگوب هلع ءانب

 . یدیا ریدهزوک یهزج ترضح ناه بویقاب هبهسمک

 هدلاح انف یسودرا شیرقو یدلو تدش هدایز كي هبراحم : کون لاح

 ۱ . یدلورو

 یرلهحاب «رانوتاخ راسو یرلهبحاصم هلبا دنه نالاح فد هدورک یتح

 رک اسع و رابدلوا ردا رارف یرغوط هغاط كرهبد ( الیواو ) بوباوص

 . رایدلویوق هیامغی و تراغ « هبمالسا
 نوتب < ناشد .. یدلوا بلاغ زمراشاداو » هروک, لاو 9

 .رایدید « تمضغ ! تعاج یا تمینغ ؛ زکسرووروط هن .یدلوزو نوس

 ین سا كهللا ل وسر: زس» یراتضح هنع هللایضر رنج نا هللادبع

 زارب هدزب » بوسهلکیدهدهسیدتبا یہ ندکلرک امفی كرهید « ؛یزکیدنوئوا

 .رلیدلاط ككرهید ءلالا تمشغ لام

 قداص رف زکس ,یدب «,یراتربضح هنع هلایضر رج لا 8

 هدعقوم یراقدلوا رومأم هنسهظفاحم هارهدبا لانتما هبیوسنما هلبراشادقرآ

 . رایدلاق بودیا تام

 هسیا ( دلو نا دلاخ ) نالوا یادناموق لوق غاص كنسودرا شیرق

 هنحانج لوص كنوباه یودرا هدبودیا روم ندعقوموا هلیرکسع یراوس



 ج ابا صصق = ۱۸۰

 ارجا یتیم وب بونیقاص ندراشکناک نکیشمنا روصت هرک چاق ما موج
 . یدشم همهدیا

 تمبنغو یداسب تمبنغ یتصرف هحروک ینراقدلءغاط كراشکناک هرگوب

 . یدتیا موحه ولتدش رب هنیرزوا راشکناک نالغاط نوجا
 هلب راشادقرا ی هدننایو یدلک هتنای كلربج نیا هللادع كره هنکح یرلنآ

 . مع هللایضر . یدلیا دیهش یخد ۳ راز

 كنوباه یودرا هرکص ندکدتا طض یقوم وا دلو نا دلاخ

 یدنربشاش یعالسا لها هلبا موم ندفرط هقرا بوئالوط هدنحانج لوص
 . یدروشود هره مظعرب هسراحماو

 بولوا سکعرب  ةعفد ء شيا نکشلوا بلاغ «مالسا لها : هک هوش
 هنکوا « هزه ترضح هداتناوا .یدریولوا بلقنم هتسولغم ناه « تیلاغو

 رداهب مان ( یزعلادبع نیا عابس) نکیا هدقتغاط بوروا نكر شم نلک
E1 : یدر وط وشراق  

 ا ندک درودلوا بورو شود هدشوروا ر فا « هزج ترضح

 ندوصو « یشح مان یثحو رک ذلا فلاس نا ردیابا رب هف رط رکید بوئود

 . یدتیا دیهش بوروا ینهز ترضحو یدنآ ینسهبرح بوقیچ
 کرم رادمات ف کش N هزح ترضح نالوا الاد

 - هرحر كنشحو هلهحو و یخد 1 کنم ندک دروشود توروا

 . هاضراو هلع هللایضر ۰ یلدا دیش هلس

 هنع هللایضر ج نا هللادع) رومشم نالوا یسهداز هرشمه

 . ردشعا دیش ( ا سنخالانا مکطاوبا) هدءرصو یخد ییراترضح

 وا ید یراترضح هع هلایضر ( نا نیا سامث) ندنیرجاهم هنپ
 ار ها دش داسا

 یدراب یراق بوراو هتناب كنهرج ترضح N 7 « یشعو

 . یدروتوک هدنه بوراقح ین رکجو

 كنرضح وا هللا صرح هرم یروشآ و یدلوا داش هداعلاقوف ٤ دنه



 ۱۸۱ ج افلخ خراوتو کک

 هدننایو یتاساح نانلوب هدنشاب هدنتسوا «یدهنکح تولا ن ا ینرکج

 . یدریو هبیثحو یژەلوا هنارکش ینلاوما نالوا دوجوم

 دعو ینکجهدیا ناسحا اهد نوتل آردقوش هدنندوع هکم هقشاب ندنو

 . یدلیوس راس راد هنفجهلوا هرکشتم هبیشحو هحقدلوا غاصو یدلیا

 . یدیا تسصم كوس رب هدنقح مالا لها « یافو كەز ترضح

 یدنک سکيهربويلوا یقو كج هو شود یا هسک اک

 . یدشمشود هنساق یشاب

 یسعاموحه ندورک هادیلو نبا دلاخ هلهجو زمکیدتبا نایب هدالاب ارز ˆ

 ۱ . یدشع وط زوب همازهنا نوباه یودرا هنیرزوا
 «یدلیدشیا شو وید « !تعاجیازکقاب هزک هقرا » هدانئاوا :هک هلیوش

 . یدلک قانقشاش همالسا لهاو قاقشیراقرب هواه یودرا ندنا

 یهدنراهقرا و رایدنود ورکه ليا تشهدوشالت «رانالوا شعربکس ورايا

 . رایدتبا موحد هنیرارزوا هلنظ نمشد « یعالسا لها

 هوا نوجما قعاط یر رب هدهراسح یانئا ء مالسا لها هجرک |

 . یدیشفلوا عضو یرببت (ردلوا ء ردلوا) ینی (تما«تما) هدنراشب
 زیو قرف ندنمشد یتسود هلتهجوب . رابدنونوا ینآ هللا قلنقشاش نگل

 . رایدالشاب هغمرق یر ر ناهو رلیدلوا ضعهدیا

 بونود ورک و بونالبوط یخد نکرشم نالوا شملغاط بولوزو

 . رابدلیا موحه هنیرزوا ماللسا لها

 . یدلوا فالتو حورح رلتاذ قوج كب ندراصنا هدقل هشاغراق وب هتشيا

 . ممع هللایضر

 نالوا یردپ كنبراترضح هنع هلایضر (هقیذح) دمارک باحصا راک
 ردشلوا دىہش هدهرصو یخد هنع هّلایضر (نام)

 برح بولوایافرپ «امینعهلا یر ( شقو نباتباث) هليا (نامب) وشا



 >> ابا صصق = ۱۸۲

 هنسانغ دحا « مرکا لوسر هلتهج ینیدا ۱ مولعم یراقجایاماراب هبرضو

 . یدیشمهتسیا كمريوح ورک یراب 7 نکدولک

 كسك هدکلرب نوجما قلوا لئان هتداهش بند یخد یسکیا نکل
 ه رک و . یدشلروس هدعاسم هن راعدتسا هلتهح یراقدنا و هدنسوزرا

 . رایدلوا داعرب یخد نکا

 لسو هلع هللالص ماعرخف هرکص ندقدلوب هجرف هلهجو وب « رانمشد
 .رلیدتیغاط ییهیمالساتیعج یهدننایو رلیدتبا موجه هنیرزوا كنب راترضح

 . رايد آ راشاطو راقوا قوح كب هنرزوا
 نوعلم نالوا یردارب كنراترضح هنع هلایضر صاق و ینا نیا دعس

 .یدرف ییشیدر و یدراب ینغادود كربمغس ترضح او یا کا زل

 ۱ ج راب يد نوملم ما (هف نا ةیادع)

 ۱۳۳ و اا ج قرایوق بوابربق یسهقلخ ییا كنهرزو
 یالوط والاد هن زون ر یناق ا e لوسر

 موق !براب) و راس یراناق ناقا ندنزو وید نوسلوا لزان باذع هنموق
 ا ا د (تباتیاده مران ۲ نهم ز دلها

 هدکدتبا موحه هنیرزوا مرکآ لوسر «یسهقرف رب كنکرمشم هداتنا وا

 یر 1 بوقح وشراق « هیحو هلامرکو ع هللایضر ىلع ترضح

 . یدتیا رارف یراشادقرا هجمدیا لتق ی ( یوزخما ةمانبا ماشه) نالوا

 هدکدتیا موجه ا ناو رمع) هلا قرف رب رکید ًارخوم
 هرارف یراشادقرآ هجندیا لق ین آ « هنع هلایضر لع ترضح یخد
 . یدنوط زوب

 ها رانآ <« ههحو هللا مرک ىلع ترضح هدنموحم كنەقرفر Ss هدعل

 اا قترآ ا لنق یخد ی ( یراع كلام نیارشب ) نالوا یسیر

 . یدتِک بوشوواص
 ۱ ا روا < لع ترضج لصاخحلا

 . یدتیا تابثا یغیدلوا یناللسرا رب كهللا یک هزم



 ۱۸۳ ج افلخ راوو

 هادم یخد ( نوناخ هبسل ) نالوا فورعمود ( هراعما ) هدانا وا

 1 یدروب دیا كلج هادم تباغ بوقح

 ندندالوا ( راحت نا نزام) یراترضح اعا هكا یر هبسن وشا

 . ردبسهجوز ك( مدام نادیز ) ندراصنا و یزق كل ( بک ) نالوا

 . ردندراند !تعیب همرک | لوسر هدهبقع هدیودک هکم مدقم ندنرحه
 یغاردام بونلوب هدنساع دحا هدکلرپ هلا یلغوا کیاو یحوز هرک وت

 . یدردنایوا یراوا ردام هڪ و یدردنکب هرابعا و راي

 كنيراوسر ندراسادف ندیا موحه هنیرزوا كم کا لوسر یتح

 . یدردلوا بوروشود عام ندا و درا یراو هلبا جسلف ىغا

 یتسهجوق اورپ یب نکراقآ یراناق بونالاراب ندنرب چاقرب یسودنک

 . یدرلیا عیجشتو قیوشت کنج یرالوغواو
 یجوز ناه هسنیاموحه هنیرزوا كمرک | لوسر ندفر طه «نمشد

 .یدردبا هعفادم بوشش هلبا یرالوغواو

 « هلیا قیفر هدننج اکب یرانوب ! برای » مرکا لوسر كلذ ىلع مان
 . یدّسا اعد ود

 كرەبد «ناب «وااب 9 1 ید کت « ) شنا ( نوعلم هد رص وا

 ۶ اسع هللایخر نوتاخ هس هدد دتا ES هرز وا مرک | لوسر

Eیر ر « نوعلم نکل . ی دلاح جاق هر هه نا ه رک واو یدقح وشراق  

 هلا جسلف هسا هه ۳۸ یدمه رب دسک ندنغیدل وا ی هرز ییا هسرزوا

 نا بعصم ) نالوا یون رادملعو یدالاراب یزوموا كن هدست ترضح

 ندنکیدهزکن همرک ١ لوسر هدکدک یهارز «یرلدمطح هنع لا ی 8

 .. یدلبا دېش بوروا:هلنظ مرکا لوسر نآ ۶ هتق نا

 یدررو هیع ترضح ییرش ۹ مرکا لوسر هنرزوا ف

 یدر وح ورک ی رزو كراتمشد ناک هترزوا و

 ود « مدردلوا ید » و یدراو هننا كنافسوا ناه هيا هئه نا

 . یدر و هدزم



 ج اسا صصق بع ۱۸

 گ < ثداوحو .یدلوانونع هداعلاقوف « نک نشم ورک خو

 لتف « درج » هد یر, هليا سس و ندرزوا غاطو یدلسای هننجا

 . یدریغاب ود « یدنل وا

 زاملوا فیرعتو یدنرشاش نوتب نوت یعالسا لها « ثداوحو هتشیا

 . یدروشود هتریحو سأی هبترص
 هليا موجه هنیرزوا كمرکا لوسر ینردیب هسیا نیک رشم هورک

 . رایدتنا هطاحا یآ ندف رطهو رایدتغاط یهبمالسا تم يهدنناپ

 بورک هننروص ناسنا « مالسلاامہلع لیاکمو لعارج تقووا یتح

 ا ا یرظدتا هظفام یآ بوروط هدنناب كمرک | لوسرو

 هلفع | هنیرزوا كرانمشد بول راشاط قجافوا قوجرب هلأ « مرکا

 ۰ ردب و سم یرلکدتک بوشوواص

 ینیدلوا لتق هدلاح یراقدلوا روک یعرکا لوسر هسیا مالسالها
 . رایدریشاش ی راقجاپای یکیرلکدتشیا یتداوح

 اضق هدلاح یراقدلوا ناربحو شوهدمو ناشیرو هدنک ار یسلج

 . رایدیا رظتنم هراکماجما كردیا ریس ییراهتس هتیراقوا البو

 هلزمشاب هدزب « شعلوا لتق مرک | لوسر هکنوج » یراضعب ندنراجا

 « رلیدتبا دانتسا هرلغاط بولیغاط یشا-ط رب كرەبد « زب یلاشاب هدنسهراح

 . رایدتک ردقههنندم بوئود ید یزارب

 نالوا یسهجومع یراترضح هنع هللا یضر ( كلام نا سنا ) تقو وا

 لتق دم ! نیملسم تعامج یا » یراترضح هنع هلایضر ( رضنناسنا )
 قرهلوا دش هدبودیا كنج هنیروغوا نام ند .ردقاب یسیرگت هسیدللوا

 دېشو شمر و تراسح شا ات كرهبد « 1 و سده شبا قمشواق 6 |

 هنع هللایضر . ردشعا كنج هیدهحولوا

 الصا ندنرب قدهلوا مدقتباث یک مع بطق هدلاحوا « مرکا لوسر
 د یدمادلمق



 ۱۸۰ ج افلخ راو و =<

 هدنفا ط۴ كم رکا لومو نیک هاوو ید یزار ندیارک تاک را

 . رایدریوینالیوط هنجوا یشاب كنآ لاحرد هلتهج یراقدلوا رو
 نحرلا دبع ) و ( ىلع ) و ( رم ) و ( رکبوبا ) ندنیرجاهم رلنوب

 نا هحلط ) و ( ماوعلانا ریز ) و ( صاقویا نیادعس ) و ( فوع نا

 ( هناحدوا ) ندراصتاو (دادقم) هليا ( حاد را نیاهدسع وا ) و ( هلادسع

 لس ) و (همصلانا ثراح ) و( تباتنامصاع ) و ( رذنم نیا بابح ) و
 (هدانعننادعس ) هلا ( ریضحنیادتسا ) و ( ذاعم نیادمس ) و ( فشحنا
 . روت یار منع هلایضر (هماسم نا دمت) و

 نا بک ) ندا رک تاعا ناتشالوط یک نشود د ۱ 9
 یعرک ۱ لوتسر* ندوشراف. < .یرلتمضح هنع هلایضر ( یر ا ٩

 . یدریو ربخ همارک تاختا یهدنفارطاو یدروک

 زوتواو رلیدلک هننای كربمغیپ ترضح بونالپوط رشیکیا « رر, ناه
 هفعالپوط بولک یخد مالسا لها راس هدعپ . رایدلوا غلاب هرفن
 . رلیدالشاب

 ندراصنا یخد یرلترضح هنعلایضر ( نکسلا نا دایز ) هداننا وا

 .رایدلیا دوجو تابا هدیوبن روضح بولک هللاراتنکب ینادف رفت ترد نوا

 ماط رک 2 لاا نشاطو یوا هم کا لوسر هاک هسیا نک وک

 . یدیا راردیا موحه هنیرزوا ماط

 تونایاقهنبدزوا كمرک | لوسریخد یراترضح هنع هلا یر هناحدوا

 قوج كب هلتهج وب . یدرلیا ریس یتسودنک هنیراشاطو هنیراقوا كنمشد
 . یدلوا حورح ندرب

 n OE كرهدیآ ريس ا هلع هللایضر هحلط ترضح

 . یدلاق قالوج بوئالارای ىلا هللا هبرض ولتدش ر نکردیا هظفاحم

 هدو روضح یخد « یرلترضح هنع هللاوخر صاقو ینا نبا دعس

 بوروقوا كرديا اعد اک | «مرک | لوسر : هک هل وش ا ینح قوا

 . یدرات | یخدوآ



 ع ابا صصق < ۱۸۹

 قوا كس وشراق هنممشد ثنرلت مضح صاقو یا نا دعس نوکوا

 . ردیوص ینیدل وا ا

 «مرک ل الوپ ا موج را دش یس رفا كنك رشم هدهرص ول

 . یدروص وید « ؟ قجاقج وشراق مک هرانوب »
 ۶۱ را مرافع ن د یزلترضح هع هلا يضر 0 دايز

 بوقبح وشراق رارب هاب راشادقرا یادف او یدر و باوج وید

 : مع هللایضر . رایدش وک ود ردو هب هح ولوا دیش یسهلح

 كمرک ۱ لوسر هدکدشود هری بوتالاراپ هليا جسلق « نکسلانبا دا ز

 كربمغسترضحو رايدر دلاق ۳ بوشش «یراضعب ندمارک باصا هل رما

 درو هنر

 كمرک | لوسر هدف كوصو یدل ] هنغاح وق 37 مرا ۱ لوس

 .هنعهللایضر . یدلوا ناور هیابلع تنج تورو ناح قراقاب هتیزوب كراىم

 . ردقو هرم ر هدنفوف كنسهبئر تداهش هرکص ندنون بصنم

 . ردت رب لوس كب هسیا كمرو ناح هدنغاحوق كلاعرخف

 ( بقع نبا ثراح ) یسداز ردار هلا ( یل سوباق نبا بهو )
 یک" لوسر درحم هدلاح یراقدلوا رخ ف ندهعقو اممع هالا ضر

0 ۶ 

 كم ۷ لوسرو راشلک هب هدم بوقلاق ند ( هنن لج ) نوجا ترایز

 ۳ شمل آ رح ینهرشت هنسازغ دحا

 زونه هسیا تقووا . رایدلک هواه یودرا بوقح ندهنندم لاحرد

 کنج هنا رمو رایدرک هنادم ناه ندنک ودیا شلوا مزپنم « هبمالسا رکاسع

 ا

 كلد ص نالیروک ندنرلترضح هنع هلا ضر بهو تقو وا هتشيا

 . یدررو تربح هنفرط یسیرعوط قلردامو
 وبشداق هراهقرف ندیا موحی» هنیدزوا كمرک | لوسد هعفدییا ی

 . یدریوح ورک یرانمشد بوقج



 ۱۸۷ ج افلخ غراوو

 مک هرانوباب » مرکا لوسر هدنموجه كنهقرف یحنجوا رب رکید هدعب

 . یدروص ولد « ؟قجاقح وشراق

 باوج ود « ! هلا لوسراینب هنی »یراترضح هنع هللا ضر سوباقنابهو
 لونگ ا كهو « ىرلتر صح تاولصلالضفا هلع تانک رخف

 . یدروس ود « لوا شام هلا تنجو قلاق !بهوای » قرهلوا

 ترامع ندا | یهو تداهش هدیون روضح هسا یما یاصفا كعو

 .یدروج ورک بوروا هدا و یدراو وشراق یخد هبهقرفوا هلسل وا

 هنع هللایضر . یدربا هیدایم قرهلوا دېش یخد یسودنک هرکوب طقف

 مالس هنحور . یدراو هنناپ یمهزانج كهو < مرکا لوسر هدع)

 . یدروس وند « مدونشوخ ندنسنب » هدهرص یيدتسا اعدو

 یکی غواسوباق » یراترضح هنع هللایضر قورافلارع نوحکنآ

 ۱ :یدیا رد « مرولس تنم هما 6

 راسي بحاص هد مه و تاضفو و مه هدنهات ( قیر ) هدهسدم

 . یدیا راو یدوم ر تورو

 هشیداژا نام زلارخا یب نالوا روک دم ده وا بتک كمرتا لود
 : .یدیا ناق

 . یدزوشءدیا راهظا ینمالسا هدبولیرآ ندنراشادنسد هر ندر طقف
 هب هب وامس فک « بودک هتناب دوم یاسور E «یاوک دا هوزغ

 نام زلارخحا, ین له ریش تاو نذار داق یو كج وو نر لا
 یخدران | هدک دید « ردضرف هزع رزوا كما دراي 6 .ردقو همش هدنغبدل وا

 «راشع د « مهدنک لصن هب هب رام . زیاماشی اب هشيار . ردتتس مول نوکوب ر

 ۱ !هدکز کقلاق .یدتیاخسل ینمسر توس مو « یتهیرش كنا » قیر

 .رلشمهمهلکید هدهسیا شد « مهدیا مدراب هناشیذ ین وا

 . یدلکهب یوم ناوضج كرهدیا.مالتا نداعا بوس هاب شا
 هداهج روما یلاوما هلمح مهسرولوا دیهش نب رکا ! هلالوسر اپ »



 س ابا صصق »ع ۱۸۸

 و ۱ کرمتیا ت هادم و ید هبهروا یتسودنک هدعب

 یدک هتنج راد

 « ردسولربخ لا هلدومب تلم ءقیربخم » مرک | لوسر هدنقح كن | هتشیا
 هنع هللایضر . یدید

 روا ١آ لرو یو دزقم نا نامع) هدانا وا هن

 ۰ یدروس

 شمزاق نوحما كمروشود یعالسا لها كقساف صعاعوا هكون لاح

 ۰ یدریویشود هبویوق رب ینیدلوا
 هلبا جسلق و یدشنبیرلترضح هنع هلایضر (همصلاناثراح) لاحرد

 . یدریدلوا بوروا یوعلم وا

 ندوریک ( یرماع نبا دبع) نکریروتک بولا ینسهحلسا و بسا
 . یدالاراب یزوموا كرا و یدشربا

 یدشتی یک هقعاص ندور « یراترضح هنع هللایضر هناحدوا نکل

 ۱ . یدلیا مادعا بوروا یدسع و

 ( یهزنبا كلام )هلبا ( هقرملا نیا ناسح ) ندنراشکناکرهام كنک شم
 جاعزا یمارک باح ق رهآ قوا بونالقاص هنسهقرا شاطر هدرب نا

 . رایدیا هدکما

 ۲ ۰ ا 6 نما ا یسولدازآ كمر الوز ین
 زا بونآ قوا رب «نابح نکیا راقاب هراولهراب و رریدشالوا وص هرلیزاغ

 . یدزای هریدلوا ینوتاخ ہرا هک یدلاق
 تا » یدریوقوارب هصاق و یا نبا دعس ءمرکا لوسر هنیرزوا كن آ

 ی رلت رضح صاق ویا نادعس .یدروسود اوت ناو یاعت هللا ! دعساب

 ی ناح لاحرد بولقس ناح . یدشا تباصا قواو یدنآ ید

 ندهقرآ شاط یک نالس هدزوا قعا قوا « رهز نبا كلام هدلاحوا
 و یا یی ید E ترضح زامراقح ریراقح یشاب

 . یدردلوا بوروا ندنشاب ید



 ۱۸۹ س افلخ مراوو کع

 قاط رب ندمالسا لها هسیدتبا موجه ندفرط ه یه « ادعا لصاحا

 :رابدال وش راف هبا ترا .مداملاق و 8
 وع نوت نوت یدمالنسا وف یک یرکدتسیا قترا ید ا کک

 . رایدالک,آ ےک
 قحا هلیوا «مارک باح هدهسیایداسواطز | رب یرازاپ هبراح هلتر وصوب
 نمامر, ربارب هلا مرک ا لوسر بوسروک بسانم یتمروط هدرب وا را

 . رایدرو هقرآ هدحا لبجو رلیدرک هبیداو

 نا ) نالوا نارام هوم كاا ندو
 كال !د ای» دک دنا .فداضت همرک ۱ لوشر نکیاهدنیم 8 6

 لوسر نود « یجمریدلوا بوروا یس ن کیا دنا كن ا .مرولسب

 « مریریدلوا نس نب نکيا هدنرزوا كنآ نس یاعت هللااشنا» یخد مرک |
 نکشلوتروق هلتساطعا لد تولواریسا هدردب «فلخ نا یاو شا رد

 ۰ شیا ردیا رارکت یزوسواهنی بویمالصوا
 هک دیاش کد نبما ندفلخ نا یه م کوب «مرک ا لوسر اک

 هنمارک باحا وید «. زکیدبا هک | ی هسرولوا كج هديا موحه ندهقرآ
 یدشعا هبشت

 درههد « نياي « نسای» بوروا هرعت « فلخ نبا یا هدو صوت هاک ات

 ندمارک تاعا هجثدیا موحه هنرزوا كمرکا لوسر نکزید یلوط

 . یدتسیا قمالوشراق یا < یراضعب

 یدنآ بولآ هبرحرب هلا .یدرویب وید «زگیاعوقوط » مرک | لوسر
 . یدروشود اشا E بوروا فاو

 «یدردلوا دنع »و كردیادایرف ناه .یدلیریق یک هک | ءرب كنوعلم
 . یدراو هناب كنم وق بوحاق كرەد

 ناق « قوب یسرای هدهسيا راو یسهرب هکیدروک بوقاب « ناضسوبا
 . یدرو تلست ود « ردقو یشرب « ناسرو دیا شالت هدوهب » روش

 . یدیارید مریریدلوا ینس نب اکب « دم امدقم» هسیا فلخ نبا یا



 جس ابا صصق = ۱۹۰

 .یدیارد « ردقو صالخ نوجا ندهرضوب ارز . یدردلوا عقاولاف

 هدهار یاننا قرهریغاب یک زوکوا نکردک هیدکم بونود عقاولا یف

 . ردشلوا كاله

 مرکا لوسد وید «نومتیا راسک اخوروخ یەم نبا «قح بانج »

 مرکب نوک اقرب بودیا تدوع هب هکم < هئم نبا ندنغیدلوا شاد

 هلیرازونبوب بولوا طلسم یسک ناسرب اک | هل ما كهللا هدنکیدتک هغاط
 . ردشعا هراب هداب ی هكرهسوس

 ود ٤ نوسعالمکت یلب » ید هصاق و یا نبا هبتع «مرکا لوسر

 كاله هدلاح یتیدلوا كرشم هدنحشا یسهتس هدوا ندنفیدلوا شما اعددب

 . مہلع هللاهنعل . ردشمتک بوبالرامصیا همنهج یاح قرلوا

 وا كدحا لج هرزوا حورشم هجو هلیمارک باحتا « مرک | لوسر

 . رایدنالب وط بودک هتسیداو

 بولک هاروا یخد مالسا لها نالوا قرفتم هدارو « هداروش

 . رلیدنب زاب
 یداقس ی زوب بوروتک وص همرک | لوسر « ىلع ترضح هدعب

 . یدلق ینزاع هلبوا بول آ تسدیا و

 ( آرا نبا ةديبع وبا ) یبهقلح ییا نالوا شعب هنیزوب كرابم
 نکیاریراقحو یدراقح بوتوط هلیراشید وا « یرلترضح هنع هللایضر

 یدو یشد یبا كنسودنک

 هنیرزوا كن | : یدناشو ناق ندنرارب هرکص ندقدقح « رهقلح وا

 یراناق ناف آ ( یردحعا نانس نبا كلام ) یردب كن ( یردٌا دسسوبا )
 اع للا یضد . یدما

 هحل ول یلاخ یادم « شیرق ءاسن راس نالوا یراشادلو هلا ( دنه )

 . رلکیزهلسب ندرلنآ و رایدسک یراقالوق و ییرانورب كنادهش بواک
 ۰ راید ای رلکلنادرک و

 یشردل وا ادس هسالاسا تعم رب هدنسداو وا هلدحا لبح « ناضسوا



 ۱۹۰ < افلخ غراولو ع

 هقشاب هلا نکر شم هقرف رب هززوا كنا وع بودغاط یرلن | هجوروک

 . یدتسا قمقح هنفرط تسوا هاران ناو

 یدتا اعد ود « راثوساماقج هاروا قترآ ! برای » مرک | لوسر

 . یدلوا باحتسم یساعدو

 كمرک | لوسرو یداماقح وراقو هدهسیدالاباح ردقهن ره « نابفسوا

 . یدک تنوکس ههتفو ترک نافوط قوا 8

 ندنفیدلوا یسهبشكنافسوباهدنفیدالوا بولوا غاصكمرک | لوسر طقف
 . یدرتسیا كمما لح ی آ

 «؟یمراو دنهدز کجا » ه رک وا ًاباطخ هبهممالسا تبعج وا هيلع ءانب
 ۰ یدر وص ود

 ول د » زکیهمر و باوج € E 2 A باوا 4 ا لوسر

 «یدروس

 .یدیتاحوبد « ؟یعراو رکب ونا هدزکجا ید ه رک یواهن ناضسوبا

 « ؟ یعراو باطلا نا RE 7 چوا ندنفیدامقبح سس هنب

 . یدیغاب ود

 ینآرک نا رکید قتزا « نافسوا یک ییدامشح سس ۲ک
 2 . یدامروص

 ندنغیدلوا یورج ینیداوا هلران | قحت ! ياق كمالسا نید هکنوح

 هنموق E بونود ناهو یدمروک موزا هغمروص تونارآ ین رهقشاپ

 تافو هدیجوا كرانوب . یدرارریو باوج هتیلا رهسلوا غاص رک ۶

 .یدید « شم, شيا قترا و شا
 نالاپ 1:یمتشد كهلا» بوبامانایاط یترآ « قودافنا ار 8
 «ردقاب راکج هلک ندکقح كنس . ردغاص به « راتاذ كغيدياص . ڭدليوس

 . یدید

 «یدید « ردلدب هک ا 6 لک و ردهلتوت هب را « « نافسوا



 س ايسا صصق ۹۲

 هدتنج ضرالوتقم مر ارز نازکو 3 اح

ce SS 
 ۱۳ ۱۱۰ لبه لا ع لح لوا لام *ناقسوا

 )ی دعا رکشتو اعد

 ا اولا اوت ن هدهمک « لبه : کنوخ

 هعرقوید « ؟یمیهبتک « یممهدیک و شمتک ها كاا هدفداواكحهدیا

 E كرهلس ندله یسهلع و ندنغیدلوا شەقىح ود ( توا )و شع |

ERE Xa 

 لاو ا ع ت ل ما كم رك | لوسر هتنرزواتب آ
 . یدید

 ا كرەد « قو ع كرم «راو ضا نع مز » « ناضفسوا

 یدلیا تاهاىم هلا تب یراکدید

 « ردق وب رگ الوم تم زدشمالوم مر هلااد یو 6 رک ترضخ

 . یدید

 لوسر ید رم ترضح . یدد « ! A BEY » نافس وا

 را یا را توا ندا لدم

 لتق ید « زب . هللوس یرغوط نوجا هللا ! رمت ای » « نایفس وبا
 ۱ . یدروص وند « ؟ ار

 كکي دایوسكنس یدمش « مرک ا لوسر . هللاو قو » <« رم ترضح

 . یدرو باوج ود « رودشیا یرازوس

 «مرونانیاهدایز اهد ندهنش نا اکس «ن » یخد نابفسوا هتیرزواكنوب
 . یدید

 اک سهنس كج هلک » هدقدلوا كجهدک بونود نانفسونا هرکص ندن آ
 ۶ یادید * ماش ولو هدردب

 « هللا ءاش نا » هلا یمسلعتو سما كم ۳ الور ٥ یو ر ترضخ

 . یدید



 ۲۹۳ ج افلخ غ.راوتو ر

 هن نم راملق كران یخ باک نکیا یک بلاغ هو

 ینلوب هکمو رايد تيا تغارف نونو نوتوب ندهبراع ناه . یدریو وقروق

 . رایدتیک وریک بوتوط
 2 ۲ ردم دلاح هب 6 عیرلا نا لوس اب « 6 مرک ا لوسر تقو وا

 ییا نوا یضوط E ا ؟ ردىمەدنجما رلىلاراي هىقوب « ردىمەدنتسەرا

 قلوب بویارآ ین آو یدرویب وید « مدروک یفیدنلوا موجه هلبا یراق
 . یدردنوک یتراترضح هنع هللایضر ( هملسنا دمت ) نوحما

 (عیرلا نبا دعساب ) هرک چاقرو یدراو هلع ینیدلوا كنادهش یخدوا
 ید وب کس ی < هللالوسر » هک ات بونامقح سس رب .یدیغاح ود

 تاوج ود « مهدنجا راولوا « ن » هلا سس فعض رب هڪ هد « دعس اپ

 ى

 قوح ك EI OES اش ف ‹ هما سم ن دم

 هعز تلاح و شملوا ڭىشەد كلهد یمسح هلرلاراب قوا و یعراق و جسلف

 E نا دو یدخا ینزوک عسبرلا نبا دعس هدلاح وا

 .مرویوط یسوقوقكتنج «نب : هکهیوسو هلیا خسلست یمالس ههللالوسر »

 کیو شد هغ دادا مق کی راک رک : Ee و هاا ماللس لدن هدكموق

 ملت یقعرد و یدید « زکسزامەلوا رودعم ةللادنع هدنص وصخ صالخا

 . یدلیا حود

 باا راک ندا تعس رپ لوسر هدهقع 6 مسراا نا دوس وشا

 .یدبا ء وا یسواوا كراصنا هرکص ند (هرارز نا دعس ) ب

 هاضراو هنع هللایضر

 علب یمالکو ماا دیس تولک هی ومر وضح هیت نا ۳

 اعد ولد « لوا یضارندعس رلانبا کورس نست ! برای « مرک | لوسر هدک دتا



 ج ایا صصت >> ۱۹

 :هکیدروک قهزجترضح .یدروبب هنیاعم یرادهش «مرک |لوسر هدعب

 . شلدیا هراپ هراپ یمسج « شا رای یراق « شملسک یراقالوق و ینروب
 هدتفور, چه هکیدلوا ردکم و نوزح ردقوا « مربا توسز لا

 الدو ییداوا رتاتم ةن وا

 كهللا ) هدرلکوک هزه ترضح و یدلوا لزا نیما لیربح تۆو وا

 .یدربو ربخ یتنیدلوا شلزای وید ( ینالسرآ كهللالوسر و یتالسرا

 نا دعس ) هللا ( شحج نا هللادبع ) نیلحابص نوگ وا هکردیبرغ
 دعس .راشعا اعد هقح بانج بولکح هرانکرب « امهنع«الایضر ( صاق و یا

 ۱۳ ۳ ۱۶ آ گنج بولک تسار هنمشد كويز ۱ بدای » صاف ویا نبا
 هرکص ندکدید ( نیمآ) اک آ « شحج نبا هلادبع . شعد « مالوا رفظم و
 1 <. الوا دهش تیاه و مدیا كن تولک تسار هنمشد كوس ر هدن و

 اکب «یراترضح یلامت لا هدازج زور نرای .نوسلسک مراقالوقو منروب
 هدنلوپ كکلوسرو كنس !ب رای هعهد یدلسک هدر كراقالوق و كنروب

 نا دعس هدنسهنیاعم كنادهش هرکوب . شما اعد وید « مهد یدایسک
 . ردشللا بحیمت هجوروک هدلاحوا ین « صاق و ینا

 نیا هلادنع .یدیا لوس شاب ییا ندمرک ! لوسر « هزج ترضح

 . یدیا زواحتم ینشای قرف تفو وا ید « شحج
 هراب هراب ردقوا یخد یرلترضح هنع هللایضر راح ویا ندمارک راصنا

 . یدلیب هنلیب ندنرلقامراپ هليا لاح جوک یفیدلوا ےک هک یدیشلدیا
 قجهامشقاب هتناسنا الصا هدنقح ادهش كنسهفاط شیرق لصاما

 . یدلوروک یرلقدلوا شا ارجا رالماعم هناشحو هدنروص

 تاحرب : هک هلی وش .یدریدتسا نفد هدلاح وا یادهش «مرکا لوسر

 نفد هرب رب رحوا رشکیا « اد 2 نالوا تقلا و سنا هدنرانب نکیا
 وات

 ( شحح نا هللادعع ) یسهداز ه رشم هلا ( هرم ( ترصح هله زا



 Me >ج افلخ م.راوتو <

 نا ور ) نالوا یسهجوق كنشادنرق زق هلبا ( راعوبا )و هربقر یسکیا

 . رایدلونوق هربق رب یوا ( دیز نیاهجراخ)و (حوم
 ینیدلوا هدنسهرا رفن زوتوا هللا یعرکی ینافلت كنک شم هد هبراحم وب

 . یدیا رف ( شع ) یرادقم كنادهش هدلاح

 شم وب . یدیاراو ید یراحورح یلیخرب كمالسا لها هقشپ ندنوب
 راصنا به یسقاب بولوا ندن رحاهم a ر زکلا هلدهش ره

 . یدیا

 هدلاح یتیدلوا تسصم و ال كون رب هدنفعن مالتسا لقا تو 3 ۲
 . یدبا هبونعم ةر ر هلافرطنم هب هسهالاسا ۳ اف

 را قمشیراف هنشيا هرکسع ربس رب چسه هروک یھ ركع دارفا ارز
 هلخادم _هتربدت و یار تام ۱ لوسر « هتمالسا رک اسع نکیا لکد

 كما كلج ییفادت هدبوروط هدهرونم ٌهنیدم « مرک | لوسر و رایدتیا

 . رایدلیا رو کما یسهبرا نادم یا نکا 8
 .دیدراو وشراق هنمشد «مرک الوسر قرهنلوا ونعیرااطخ و لا 8
 ر یهمالسا و نکیا قو یسیراوس لباقم هتسراوس كتمشد

 ا لاو زکلا ثاح هل هديا موحه یراوس هک یدتیا هست هدنروص

 كنمشد هلتبسن همالسا لهاو یدناق هلباراشکناک یغد ین بولاق عقومدب

 . یدتا ناشیرپ و مزمم یتسودرا ,نمشد نکیا هدایز تاق تاق یوق

 هنسهظفاح هلسادوس كلرک امغب « لیرنک | دراشکناک هک هدناف هح

 ببس هغلنوغزوب ككویب رب هلیوبو رایدلغاط بوقارب ییقوم یراقدلوا رومآم
 . رایدل وا

 هنیراکفا ید تولوا ترابع ندتعاطا هنیما كا « كرك

 بار یرلکدلک الوا بیس هراقلاقف كوس هلو كد دارفا نایوا

 : ردمل

 ندنو یئیدلوا تیانح كوس هه كمما عقوم كر هد رام تفو هتشيا

 . رولوا مولعم اعر



 سس ابا صصق < ۱۹۹

 یلقو حورح یزوب كرابم د کس دا قاد ینادهش «مرک ا لوسر

 . یدلک هبهتندم توقلاق ند دحا رار مارک اشا قرهلوا نوزح

 نونم « ناقفانم هورک هحقدالغآ یرلابرقاو لاعو دالوا كنادهش

 .یدرامش ید ی هف اط دوم هسرزوا یت ولغموب كمالسا لها .یدرولوا

 ران الوا ناملسم حس و ا را ییمشدو تسود كمالسا ید ا

 . یدلبحس

 رتاس ( لهج یا نبا ةمرکع ) نکردک بودیا تدوع یسودرا شیرق
 ی رابدخ نکشلوا رهظم هبهملغ ردقو ؟ زکیدروک شيا » ًاباطخ هیاسور

 راروتالب وط هب < شن 1 7 قوح ا ورک ند هم ریت نوتب نوس

 ههندم تولود : کریو لقاعراک . و نوجا ماقتنا ذخاو

  هکدیاش » ید ( هما نبا ناوفص) شید « |هدیاوحمندکوک یران آ و امدک

 فالوط ندنسلوا فلت كنيرامدآ ردقوب « یراهلبق جرزخو سوا

 ةف كرديا ما هماقتنا ذخا ید یرلنالوا شمامقح هکنج هدبوزق
 هل زیزغآ نکشلوا رفظم رضاح .دولوا سکعرب « شيا هسیا راردیا تکرح
 . شما حرج یار كنهمرکع كرەيد « مراو هیذکم هایداط

 ثحم هلهحوو هدلاح یئیدلوا ددرتم هدننب یار يياو هسا ناشسوا

 هدبو ود ورک ندارواو رشمراو هتسهلح,رم (اعور) هلردىا هلدا عو

 . رلشمر و رارف هکلک هترزوا هن دم

 تودبا هداحو هثحاسم هلهجو وا هدهار ئانا « رانا : کو لاح

 ییرازوس هلرانآ یترهلوب هدنراناب ( یتزلاورع نا هللادبع) نکیا اردک
 لوسر ینکیدتشیا بولک هبهنیدملوا ندنتقویزام حابصیماد رفو شمتشیا

 امهنع هللایضرقورافلارمعوقیدصل ارکب وبا ءمرک الوسر .شمهلباهدافاهمرک |

 :یدرومهراشتسا هلباهدافاهران | ینکیدلیوس كني نمو یدربغاحی_رت رضح
 [وکیدمشود فعض كمالسا لها فالوط ندهرام ینود ید را

 هنراهقرا هدبوقح هرزوا كمريو یعاد زوکرب هنمشدو كم چاو

TOهک سیمای  



 ۱۹۷ >> افلخ خراوو بچ

 هدف رشدحسم هللا تعاج یتزاع حابص « مرکا لوسر كلذ لع "ءانب
 هنع هللایضد ( یشح لالب ) هدزواكما توعد ینمارک باحا هرکصندقدلق

 .یدتیا صا هنیرلترضح
 رانانلوب هدنکنچ دچا « نوک ,یتود هلحو داوا رومام یا

 . یدلیا ادن ود « راک هل وشواد هنسهقرا  كتمشد .ران وسلک بولوا رمضاح

 ای رانالوا جورج یتج ء رابداواب رضاح مارک با
 . رایدلک بوراص یراهرو

 هنغلماقمم افهنیدمیرترمضح هنعهللایضرموتکم مانیاناه «مرک الوسر

 .یدروهنیراترضح هنع هللا ضر بلاط یا نیایلعینیرش ءاولویدرویب نییعآ
 ردق زوتوا زوبتلآ و یدنیب هننآ هدلاح ینیدلوا حورح یخد یسودنک

 « یدراو هنقوم مان ( دسالادارح) بوقج ندیدم 4 راز
 (هفلطاوذ) ندهتندمو هدندمز هفاسم لبم نکس كیهندم : دالا

 «مرک !دوسر هک ردنمسا كرر هدنفرط لوص كلوب نکردک هلحم مان

 . یدروف ودرا بوراو هاروا

 هیاروا نکردک هبهکم ةحلصل ( دبعم ) یلغوا كن( یعازخ دسموبا )
 كنمارک تاعا نوک یتود بولک هشناب كمرک ا لوسرو یدارغوآ

 . یدتک بوقلاق هدعب . یدتیا تیزعت ییالوط ندنسلوا باصم
 اک ۲ « ناضفسوا هدک دشروک . هلیا نافسوا کرک نداحور « دصم

 . شمروص ود « ؟ راوه هدوربک »

 تسمه هل وا هدمرمع هکش مقح هللا ودرا لوس رب درد ید وا

 هنیراقدمقح یخد رانالوا شلاق ورک ندهبراح نوک ینود ۳ مدمروک

 بوبهلسیب شید نوجنا كزس . راشعالبوط یسهلج نوکوب قرهلوا نامشپ
 . شمرو باوج وید « رارویلک

 « ؟یعیدلاق لاحم هتکرح هدرانا ؟ ناسرولیوس هل نس» د

 لدازوت رس هک رءدیا نط .:نایدلک مد لالا ءارح « رلثٍ و دعم هدک دید

 . شد « زکسکجهروک ییرانلا ثنسراتآ كرتا ندا 8



 >> ابا صص ۱۹4۸

 یدیاه . یدقبج مکیدید من هتشيا ؟ یعزکیدروک » هیما نیا ناوفص

 وقروق یحد هنلق كنافسوبا . یدید « لهدک توشوواصندامایعوا هیالبرب

 . یدک هبهکم یرضوطو رایدتبا جوک بوریدلاق یرودرا ناه .یدشود

 كمالسالها طقف .یدشمالوا فرم هليا مالسا زونه تقووا «دهم

 بوشوواصو یدنوقروق هلهجووب ینسهفاط شیرق ءانب .یدیا یرادفرط
 . یدتیا رامشاو راضا همرکا لوسر هلللاسرا مدارب یخد یراکدتک

 كمالسالها ه رک و ءیشک یک یا نالوا شلاق هیورک ندنسودرا شیرق
 ۹ . یدشود هنلا

 هدبولوا اا هدردب یرکیدو ( هربغم نا هیوام ) ندهنمای یرب

 نکیا شملوا قالطاو وفع انا هلطرش قماملوب هدنہلع مالسا لها دعباغ

 صاش ندیا قیوسشت هکنج ینابرع هلهجو زمکیدتیا نایب هدوراقوب هرکوب
 . رد ( ه نعوبا) روهشم

 كمالسا لها ءلرهلیوس رازوس هناغللب و هناحصفیخد هعفدوب « ه نعونا

 ید یسکیا بولوا دضم نکل . یدتسبا قمراتروق یهقای ندنسهج

 1 ا مادعاو لتف

 هدعل « یدلاق هدحراخ هلا نواه یودرا زور دنح «مرکا لوسر

 . یدک هبهنیدم بول ود
 تن بنز ) یسهحوز كنبرلترضح هنع هللاوضر شحج هللادع

  بودنک ندنشیدلوا ردیا مامطا یارقف اماد هک (ثداع نبا هعزخ
 موزت همرکا لوسر ندنغیدلاق لوط هرکوب . یدرولنید ( نکاسلا ما)
 هنن . امع هللایضر .ردشما تافو هجهرکص یا ىيا « رب نکل .یدنلوا
 ةدبس هابراترضح هنع هللایضرو .ههجو هللام رک بلاط یا نبا ىلع هداتناوا

 هتع هللایشز (نسح) ندنراترضح اع هللایضر !یهزلاةمطاف ءاسنلا
 . یدغوط یراترضح

 . یدلوا مارح قمانیوا راقو كمجا بارش هدناوآ ء وا هني
OT eچ  



 یسهعوو هن وعم #0

 ترحه( رفعح نا كلامناا ضاع 0 نددج اشو ندضاع ی

 مرک | لوسرو یدلک ههرونم هدم YS یحدرد كەد

 لهسرهدنوکرلهسمک زار ندکباا هدجلها رک !دمشای » بوشوروک |

 . یدید « رارولوا ف رشم هلا مالسا هکمراموا

 ردغ هاا هکمراقروق « بوىمەدي| تسنما هد لها ۵ مر | لوسر

 . یدرویب وید « راردپا
 ..رولوا شمرک هنتلآ عاماو دهع مت هدنراکدلک هد « ران آ » ءار وبا
 . یدرو تاثتمأت ود ( زاماای یر هتک

 نالوا یسهداز ردارب كنار ؤا یخد اد مرک ا لوسر هنیرزوا كن

 نارق میلعت هدجلهاو یدریدزای بوتکم رب ۰( كلام نیا لیفط نبا صاع)
 هلا ضر ورع نارذنم) نالوا ندنراولوا كرانستا د لاک لا
 0 2 ارق رف شع هاب راترضح هنع

 ا هربهفنرآ صاع ) نالوا یسوادازآ كه دصلا رکن وبا ترمضح

 a بلطم ) یخد یرازوغالق .یدما ریارب هلران | ید یرلت رضح هنع

 . ىد

 هشام ب وقح هلا | رق تعاس وشا « ۍرلترصح ورم نبا ردنم

 ندارواو یدراو هلح مات (هنوعم ری) نالوا یسهفاسم قانوق ترد هبهروم

 لیا هبنع هللا یر ( ناحلم ن مارح) نالوا.یساد ۸6 كلام دن 8

 ۷ هلفط نا صاع ین وتکم كمرک ا لوسر



 ج ابا صصق دع ۲۰۰

 نا مارح نداموقوا ینوباه بوتکم هسیا لفط نا عام نوعلم

 . یدردلوا توروا یناحلم

 ی نالوا ئوق یدنک نوجا موجه هنیرزوا ارق تعام وا هدعب

 . یدلبا توعد یماع

 عانتماوید « زیامال | هنتل [قایآ یاماو دهع كنارب وبا « زب » هسیا رلنآ

 را

 ) لعر ) و (هع) ند ( میس ی.) لیفط نیا مع هنیرزوا كنآ

 تعم وا "ةتنبو یدک هیهنوعم رب بوبالبوط یراق ( ناوکذ ) و
 . یدسنا دیش یتسهلح هللا موحه هننرزوا ارق

 توف ینراترضح هنع هللایضر ( دیز نبا بک ) ندراجن ین زکلای
 قلارآ ربو شملاق غاص ءوا ندنراقدلوا شقارب هدنسهرآ ادہش هلبنظ یدلوا
 1 E هیدم بوشوواص نداروا

 ك 0 ندراصتا هليا (یرمضلا ةتما ناورمع) هدرب
 هدهلناقموب هلدهجیراقدلوا هدکایعر یرلهوهد هدفرطرب «امنع هللایضر

 نا رذنم ندنرلقدلوا لاح 0 هليا دورو هيهبراح عقوم ًاقاعتم بولوب

 .ناه » یخد ورم شمروص یار وید « ؟ ایا هن» هورمع یشادقرآ « دم

 .شمر و باوج وید«( هديا هدافاهمرک | لوسر یتفکو مهدیک هیهندم بونود

 هدبولیربآ ندربینیدلوا دهش كور نا رذنم ءنب » هسیادح نیا رذنم

 یخدوا تیام كرهدیا هلناقم هللا نمشدوید «مهتسیا یم ود غاص هجزکلای
 . ردشلوا رسا ورعو ده

 رابراع بور و ربخینغیداوا ند( رضمی ) كنسودنک ءورمع قجمنآ
 شما داز| ین آ ۰ لفط نیا صاع هلتهج یراقدنلو ندنلسن رضمیخد
 ّ E ر داس یخد وا هلتهج ويو

 و یدلوا نوزحم هیانلاقوف ندقدلآ ربخ یهعقووب ۰ مرکا لوسر



 ۷۰ >> افلخ غراوو =

 دلرهمتسیا هلماربا كن | یحنا ینوب « نب .ددشیا كنار, وبا « تیفکوب »

 . یدرویب وید « مدشکٍ
 فساتم هدالایوف کسا روو تمد لو ی

 . یدلوا توف بوللهتسح ندنردک قرهلوا رثاتمو

 یدنکهرزوا برع تداع ندنسلوا لامپ هلهجووا كنناماو دهع طقف

 . یدلاق کل ر هدنرزوا ینادناخ

 صاع) نالوا یسهدازمع ینهکل وب ( ءارب یا نا ةعیبد ) ییغوا یتح
 یدشعا دصق ا تا و قماقس هلماق ك ( لفط نبا

 ردق یآ رب هقشاب ندکدتیا اعد د هصااب ک ۲ هسیا « مرک | لوسر

 . یدتیا اعددب هنیراهلبق( ناوکذ ) و ( لعر ) و ( هیصع ) حابص یه
 یدراقچ هجوصوب رب ( لیفط نبا صاع ) بویمک قوج هلع ءانب

 . یدتک بوبالرایصیا همنهج یتاح لاحردو

 طحقو او ابو یخد ینراهلبق ( ناوک ذ ) و ( لعر ) و ( هبصع
 .یدلوافلت مدآ زو یدب ندنراجا هدنفرظ تقو ز | هلکما البتسا الغو

 نه



 ھه ا ۰ 3

 رص ی هوس
۱ 

 .ردهلش كوس 5و 1 مالل ا هلع نوراهو ندنتلم دوم « رضن ی

 یرلراصح مکح بولوا نک اس هدهبحانرپ نالوا یسهفاسم ليم کیا هبهنیدم

 . یدیا راو یراحالس لمکمو
 راشملآ هدهاعم هليا مرک ا لوسر هرزوا قماعلوب هدنهملع مالسا لها

 ۱۱۱ وا بل ه هرکص ندشرنظم هدردب كمرك | لوسرو

 هسدم نقفانمو کش لحرف نکیا راشمالشاب هکعد « ردو « نامزلا 6

 . یدبا رللکد یلاخ ندهراخ ا

 نوت نوت یراروطو کف هرکص ندنسهعفو دحا صوصحایلع

 هامارک باحا ردق نوا شب « مرک | لور نوکرو راشمرب دشک هد

 رارق کا ماد ءا E ا و رب هد هنس هح ا دل ران 0

 . راشم رو

 :زگکزاو ندراکفاوب ء زس» هرانآ «( مکشم نیا مالس ) ندنراجما
 زگیدصق و .رولیر و رخ ندملافرط < [ ر ءوس هرس وب هللاو

 موها را تحصأ ولد « ردکعد ضف یدهع یی هدزمنب ا هسلا

 . ناشهامضا فا

 ییدصق ءوس ال( ربضن ی ) بولک « مالسلا هبلع لیربج هکوب لاح
 ید و ربع همرک | لوسر

 « رانوستک بوقبج ندراید وب هدنجما نوک نوا » یخد مرک | لوسر
 یدردن وک رخ هربّضت ی هلا ( هملسم نا دیگ )ود



 یر ج افلخ عراوتو <

 هدقعالرضاح هکمتک بودیا نطو كرت یخد ربضن ی هنیرزوا كنوب
 هدزکبرب » هرلن | ( لولس نبا یا نبا هللادبع ) نالوانیتفانلا سیر نکیآ

 زکشفتمو دهاعم هلیاهضیرف یر دوپ .ژرایا مددای هزس < ر .زکیدیا تأژ
 ندنشیدلوا شمردنوک ربخ هجولزک وید «راردیا دادما یدنافطغ هلق نالوا

 ناتق ندزمتطو < ز ه : كرەنک زاو ندنراس یلوا 8
 : رایدردن و ريخ هه کا لوسر ويد « هوقو ورک یک ندکلا

 یمهتس .یجدزد ونشا كتر .مرک ۱ لوسر «:هنرزوا

 ہرزوا كما تماما ہدف رش دحسمو یدالبوط یعارک باح هدنلوالا عید

 . یدلیا رومأم یعوتکم ما نا

 هر هدام جراخ هلا تداعس یودرا بورو هلع ترضح ییرش ءا ول

 . یدتا هرصاحم یریضت یو یدقح

 نافطغ هلا هضی رو ی . یدمهدیا تراسح هتواعم اتلع لوس نا

 ۱ . یدک دادن یخ د ندنسهلسش

 قسضا یره | شاطو قواو هرصاح نوک لا رطل ی هلعءاثب
 . رایدهلد ناما هرکص ندا

 یراکدلسهدهلکو هتیرلهوهد ندنرللام نالوا ادعام ندهحلسا : هک هلبیوش

 . رایدلبا اطدتسا هدعاسم هززوا كمتک بوقح قره 8

 ه هوهد زول ىل هلقمروس هدعاسم هروص و یخد مر 3 ۱ كولو

 هماش راید یمک و هرببخ یمک كولا اسشاو لاوما ردق یرطالت 8
 . رایدتیا منام هجوازک یخد راقفانم . رایدتک

 هلا هرز ردق یللاو یدلاق همرک | لوسد یرالام را كربضن ی

 . یدک همالسا د « جیلق قرق زویچواو ساط روم یللا

 بول | هنیرارزوا ییراشبعت صا كن جاس « قارضح مارک راستا

 یرلهرادایما كنیرجاهم.ندنرلکدلبا رادهصح تام هنیرللام یدنک ی 8

 . یدیا كوب رب هجا هنیرزوا راصزا

 ندربضن ی مرک ۱ لوسر «نوجما ففخ ینکوی « وب كرا هتشيا



 س اا صصق دع ۳۹

 رکا » هراصناو یدتسیا كتبا میسق هنیرجاهم زکلای یمنانغ لاوما نانلا
 هرزوا كجا رادهصح هزکلاوما یرجاهم قباسلا فاك رك هسیا رتسیا
 یدنک زکه سیا رتسیا رک ا قوب . مهدیا مسقت هزک هلج یمانع لاوماوب

 « مهر و هنیرجاهم یمانغ لاوما وب هرزوا قلوا كزس ارصحنم زکلاوما
 . یدید

 مسه هنن رحاهم «یاوماوب ۱ هللالوسراپ « هد ینارضح مارک راصنا

 هزکی رو ءرانآ بولا ع ردت زککیدتسیا یخد ندزعرالام مز .زکیدومب
 راكد

 همارکزاصنا بوقلاق « یراترضح هلع هلایضر قیدصلارکی وبا تقووا

 نور ویو ) هدنقح یسانو حدم هاراصتا تقوواو ردشلا رکشت ض الع

 : هک ردشلوا لزا یسهیرک تیآ ( ةصاصخ مہ ناکولو مہسفنا ىلع

 .راردیا حیجرتو مدقت ین رجاهم هنیرزوا یرلسف هل هسلوا یرلجایتحا
 . ردکعد

 هنیرجاهم زکلای « ممانغ لاوما نالاق ندربضن ین ہر کوب كلذ ىلع "ءانب
 . یدلیدا مسق

  ذاعم نیا دعس «یحیلق رومشم ك ( قیقحنا ) ندربضن ی یاسّور طقف

 . یدلوروس ناسحا هتیراترضح هنع هللایضر

 كنيرات رضح اممع هللایضر(فینح نیا لپس) هلیا(هناحدوب )ندراصنا هنیو
 . یدلیر و یش رادقمر ی دەرت | ندنغیدلوا یرلجاتحاو رقف

 كما موجه هبهرونم ةنيدم كنسهلبق (نافطغ) نددجت لئاق ًارخوم
 یرامرکم داماد < مرکا لوسر هک دشیا ی راقدالب وط کام هرزوا

 یودرا بوغارب ماقمعاق هدهنیدم ی راترضح هنع هللایضر نیرونلایذ ناّمع

 قانوق کیا هبهندم ندنافطغ "یضاراو یدتبا رفس هدجن راید هليا نویاه

 وشراف « یسیلاها نکل .یدتک ردقهلم مان ( خدش ) نالوا یسهفاسم
 تدوع نزسقلو عوقو هراح هلتهحو و شملعغاط هراغاط بوسروط

 2 ردشلروس



 عادی

 و

 اف

 ۲۰ ج افلخ مراوو =

 !یهزلاةمطاف ءاسللا ةد هدننامش كتههرحه هنس یجدرد وشا

 اتع هلایضر ( لع نا نسخ ) ترضح ندنراترضح اع هللایضر

 . زدشلا دل و

 لا یر ( هملس ما )ل نالوا یزق كن ( هریفمنبا هما ) ندموزخم ی
 6 مرا لوسر . یدیا نوتاخ لوطر هدنشاپ تاود قرف هک یرات مضح اع

 . ردشمروس جور و هدانناو

 هباروا ندفرطیهو یدرولوا ری نایت 0 هدعملایذ هنسیه هدر دب

 . یدرولک قلخ قوجرب نوجما تراجم
 نکردنک بونود نددحا « ناضسوا هلهح و زمکیدتسا ناس هدوراقون

 هنع هللا یضر قورافلارمع بود « ماشولوب هدردب هنس كاج هلک هلکزرس »

 . یدشگرد « ۲ »هل ما تار لوسر خد یرلت رصح

 یماقمُاق هنیدم یب ( هحاور نبا هللادبع ) مرک لوسر كلذ ىلعءانب

 زویشب كبو یدریو هبیلع ترضح ینیرش ءاو . یدرویب نابعتو بصن
 . یدراو هرد هدهدعقلاید ءغ بوقح ندهنیدم هلا مالسا لها ره

 . یادبا راو ید واتا رق نوا

 گاررکمالووسر نکا نتمقج نداکم هلبسودرا شر ید 8
 بوقروق هکتشیا یغیدلوا شمقح ندهنیدم ها هرنشک تعج هلب وا

 . ید ود ورک

 مالاسا لها . یدلیرف یراشعا كکم شیرف هدلئاف راظنا هلتهح وب

 . یدلوو فرشو ناش قوج كب هسیا
 هدایز ك « مالسا لها ندنا بولوا شریو شیل | زوک هدرسانا

 . رایدلک هبهتندم توتود هليا تد ون و حرف لاکو رایدتا راک
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 >> اسا صعق = ۲ ۰۹

 لر یجنشب كنرحه

 ۱۳ اا ر ىن لعب كندو تر
 . یدتنا رفس هتسهدللب ( ا

 هللا قشمدو كلنوک شب نوا را هليا هرونم هنیدم كلهدلب و

 ها ا اک دا

 یرلن | هلتهج یراکدلیا ضرعت هراوب بولوا ابقشا قاط رب هداروا

 هرزوا كللا نیمأت راض هلیا ماش راید كمالسا لها هد مه « كّما بیدأت
 ندهنیدم هليا هبمالسا رک اسع رفت كيب هدلوالاعسر لالخ « مرک | لوسر

 هتیرایروس ناوح كنسلاها هدلیوا هدقدشالقای ه( لدنا ةمود ز بوقبح

 هدنمب . یدلق هدنادسم رلناوح هلکما رارف رلنابوح . یدلک تسار

 . یدلیراو هتسهدلب لدناةمود

 رب ندنراجحما زکلای ندن راقدلوا شما رارف بولغاط به یسلاها
 E فلکت مالسا ند E مرک | لوسرو یدل روک هلا مدآ

 . یدلوا ف رشم هلا مالسا

 رکسع لوق لوق هفارطا هليا تماقا نوک جاقرب هداروا « مرک | لوسر

 تدوع ههسدم هب رام الب ندنعیدامهنلوا فداصت هب هسمک چیه . یدراقح

 ۰ یدروس
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 ور عفاو هدهفاس تعا
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 ثرح ) نالوا یس ر ثنعاع وا ) قلطصم ی ) ندنسهلس ) هعازخ (

 ندننشع یدنک كلرک هرزوا تاغا كنج هلبا مالسا لها ( رارض ییا نا

 ی | عن ییدداوا هدقمال وط ۳ لا EE E دلرکو

 * زلایع ا نابعش هلا همالاسا 7 اسع ره كس 4 مرک ا لوسر ناه

 . یدقج ندا
 هللا یدر (هملس م۱) و ( هشياع) . یدیا راو ولت | رف نوا هدنراجا

 . یدبا رار یخد یر: رضح اممع

 مالاسا یودرا هدف و مس : ىدا قوح قفانم هدن و اه یودرا و

 . یدیا قوب ینردقح قفانم ردفوب هلیا

 ثرح . یدلیدشیا هدنجما هعا زخ یییدقح ندهسدم كم 1 لوسر

 7 هدننابو یدل وا ضراع وفروف مظع ی يهدنشاب كرا رض یا نا

 یدلسغاط نابع نالوا

 نکیارالوص ناوبح ندوص مان ( مسی ) قرهلوا هدنک ارب « ران آ

 . یدناح بولک نوباه یودرا "ةا

 ندرکلام و ناح زکیهد هلاالا هلال » هزلنا « مر ۱ 18
 ,یدتبا فلکت یعالسا ند وید « زکسالوا نامآ



 حج ايبا صصق ۲۰۸

 قوا ناهو رلیدشقلاق هتمواقم هدنزرط قوزوب یشاب بوبمهلکید ران آ
 ز ای ارگ هتک

 تشه یرات او یدخا فص نهبمالسا رک اشع هسیا مرک | لوسو
 . یدنوروب هنرزوا نمشد هاب رهعوم

 قرهلوا ناشیرب لاحرد بوامانایاط هموحیهوب ء یسهاط قلطصم ی

 كس نوا هلبا نوق كس شب . یدلوا بسا یراسو فلت یرفت نوا

 ۱ یدلریک هلا ی راهوهد

 یخد یسیرب ندراتآ بولوا هدایز ندزو ید « یرادقم كرلربسا

 ك ( سق نا تباث ) هکیدیا ( هبریوج ) یزبق_كرارض یا لا ثرح

 کلا ET ي یخدواو شمشود هنسهصح

 هنسودنک ویدر و ا «یرلت رضح E هللا یلص 6 ماعرخف

 . یدروم مت

 «؛رولوا ریسالصن یسابرقا كهللا لور » هور وک ین آ « مارک باا

 . رایدلبا داز | یرلربسا یهدنرالا به كرهید

 هیون تجوز مه نکیا ربسا هدنوک رب هک شما زیق رایت « هبریوج

 . یدلوا سس هسالوتروق ندنراسا كنموق هد مه < یدل و یتداعس

  Nیر ندس رحاهم هدهار یانسا نکیا رولک ههندم هللا تدوع <

 یانیاهلادبع) نالوا نیقفانملا سیر هدکدتبا هل داع و هعژانم هلب رب ندراصتا

 هل نم هناعا مرز هکز کفاب هتیرجاهموش هله » هتیرامدآ یهدننای ( لولس نیا

 ا ار شا ما بقا یرازب ,نکیارادونک ۲
 «نالوایسهبلغو تزع هدایز اهد . ماراو هبهنیدم هله : رانو-تک بولیغاط

 ندارواهدقدلیراو هبهتندمو شعد « ریراقح نداروا یالوا للد اهد هلا

 . شما دصق یتسانعم ! مریراقح یعالسا لها

 ا یراترضح هنعهلایضر ( قدانبا دیز ) ییزوس وب كن | « هکوب لاح

 هلع هللایضر قورافلارع هدک دا هداقا هم 1 لوسر تولک هلکمششیا
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 ۹ ج افلخ غراوو ڪ

 كقفانموابوراو رو نذا !هللالوسرای » هلغملوب هدنداعسسلحم «یراترضح

 .ردشمهمر و نذآ « ا لوسر هدهسیا شع د « ماروا یوسو

 یوادرا هدناضمر ءضو یدرروس نوک نکس رکی « قدم

 ۰ یدرک هبهنیدم نواب

 شا در ی هنع هللایضر ( یسراف ناملس )

 ندنسلاها ناربا یعی «سراف لصالایف .ردندنمارک باحا را ندنما دع

 ت هماشراپد بورک هننبد یراصن قلارا ر نکیا نده ا سوح ر

 هنیرافرط (هیرومآ ) و ( اونی ) هرکص ندکدتیا هنید مولع لیصح هدارو
 هورک رب ند ( بلک ی ) و شتشیا یرروهظ كمرک ۱ لوسر بورا
 . شما تع نص ههرونم هتیدم بناح قرهلوا شادلوب هلنا اراص

 .راشعاص هه ید وهم ر, ا كرديا رغ هسيا اراصن نالوا یرلشادل و

 وک ر 0 1 نول 1 نولاص یدوم ر a ند

 ینسودنک ویدتیا نایب یلاح بولک هبیوبن روضح قلارا رب « ناملس
 كن [ مرکا لوسر هدانناوب . یدریدتبا طبر هلدب ینمی «یدریدسک هتاک
 . یدروس ها یلد

 هنسوب ید یراترضح هتع هلایضر یسراف ناملس هاتر وصوب هتشبا

 . ردشمک هنسهرض یراواداز ا ۱ 6



 قدنخ هو لع

 با E ا او زمکیدتا ناس هدوراقوب

 . یدشعل وا قلو درط ندنراید هنسدم ( ریطت ی (

 قبقلا ییانیامالس) و ( مییرلایا نبا هنانک ) و ( بطخانایبح )
 رزوا كما كنج هلبا مرک ۱ لوسر بودک هیذکم « دوه یاسور یلاثماو

 ۳ ا هایم هرکس نانک دتبا قاغا هش اط شرق

 . راشمتا لاخدا هقافتاوب یخد یلئابق ضعب رکید هبراهلبق ( ملس )و
 اا رک الوسر بونالپوط هدهودنلاداد « شیرق یاسژر هنیرزوا كن

 ات یزوبجوا هکر اشمالپوط رکسع كيب تردو راشمریو رارق هکنج
 اف سونا یراسسد . یدیا راو ید یرلهوءهد زوشب كس بواوا

 , یدبا ( ناهع ) لغوا كنهحلطوبا یرارادقاحنسو

 ا غ توقف ندم هلا ودراوب نافسوبا

 رازف) یرانادناموق شاب هکیدایناق بولک یرک اسع نافطغ ندنف رطدج

 22(2 ) بولوا ( نصح نا هع ) دوشم نالوا یخبش یسیق
 ۱۳۰۱۱۱ ا فرعنا ترا )نالوا ضش
 . یدیا

 محشا) و (دسای )و ( ملسی) نددجن لئابق هداروا هنب
 . یدلوا قحلم هنسودرا شیرق بولک یخد یرلهلسق

 بز ندرف كس نواو یدو هکدتک «یسودرا كنابفسوا لصاحا
 . یدیدون ییغوط ههرونم هسدم هیاودرا یوقرب نالوا



 ۹1 >> افلخ غراوو دک

 یزک باحا یک ییدتیشبا یتاتشتوب كشیرق هسیا مرکا لوسر
 . یدسا هراشتسا ها عج

 .هدزمالو مز, ! هللالوسراپ » یراترضح هنع هللایضر یسراف ناملس

 قمزاق قدنخ هنفارطا هدقدلوا كحهدیا موم نشد هنیدزوآ رېشرب

 . یدید « ردنداع

 .یراطخا و كناملس هدهسیا شمالوا تداع قمزاق قدنخ هدیرع

 قعلوا نصحو ظفح قرهلیزاف قدنخ هنفارطا كنهرونم هنیدم هنيرزوا

 . یدلوروک بسانم ینروص

 راو هیرفح تاوداو تالا یلاثما كنلوکو همزاق ردق هدهتیدم نایه
 . یدنالب وط هسیا

 ینیدلوا هدهاعمو هلاصم هدنني ( هضیرقیب ) دوه هليا مرکا لوسر
 هیرفح تالا راسو هماق لر قزلوا يمرکیا ید ندرت ا

 : یدللآ

 قدنخ بوقبج هرهش جراخ ةفاک « مالسا لها هليا مرک | لوسر ناه

 . یدیالشاب هنرفح

 رشاط قاربوط تادلاب نوجا یقیوشت یمالسا لا « مر

 . یدیا ریشبلاج هنیرفح قدنخ هلیرللا كرابمو
 قدنخ هلبا ماها هبنرم یروشآ <« مالسا لها مومعلایلع هلتهجوب

 . یدرالاباح بوشلاح هنشیا

 هد مه « یتوق ًاندب مه هسیا یراترضح هنع هللایضر یسداف ناملس
 . یدروروک یتشیا كنشک نوا ندنیدلوا قشل | ءراتشیا ۲

 راروروک شيا كرهمتسیا نکل . یدراروللو هدشیاوب یخد رلقفانم

 . یدیا رارونارواط غا كبو

 ندنر ات رضح 2 هلغ هللا یلص ماعرخف نا رولیزاق قدنخ هلهحو وا

 . ردشلوا یهاظ راهزحعم بیرغ یکقمرویوط مدا قوج هلبا كب زا



 چ ابا صصق = ۳۲

 ك ( ربشب نبا نامعن ) هکیزق ك( دعس نبا ربشب ) ندراصنا هل زا

 نیا هللادبع ) یسیادو هربشپ یردپ هلکنآ یسدلاو . ردیشادنرقّرق
 نکرع زغجزقوا مع هللا يضر ۳ ته اهدا هک رخ زار هب ( هحاور

 .یدروس ود ۶ روت ارح وش » و یدرعاح یآ « مرک الوسر

 یرلج وفا , یدیوت هنجووا کلا كفرک | لوستر یرلامرخ ید وآ

 هنیرزوا كزبوا یرلامرخو یدروتک زر « مع رخف : هکولاح . یدالوط

 . یدنیغاح یرانابلشیا هدقدنخ . یدتیا صا هنیرب ندمارک باجاو یدیای

 بوسشلهدایز امرخ هکدی رانآ . رلیدپ هجنویوط به « رایدلک مثاط ماط
 . یدراشاط ندنفارطا كيهمهشود وا

 راو ینویوق فعضر كنيراترضح هنعهللایضر ( راح ) ندراصنا هب

 هبرآ هدزاربو كمریشیپ یویوقوا نکردک هنیرفح قدنخ نوک رب . یدیا
 ا وا ماش .یدشعا سما ههجوز هرزوا قاب یکا
 . یدسا توعد هنماعط ماشقآ یعرکا لوسر نکردیا

 هرزوا كما ماعط هدکلرب هليا هللالوسر ماشقآ وب » ید مرک ا لوسر

 لو ۳ هسیا را یل صاح لالد ود < زتکیدوم هتسهناخ راځ

 ینلرضاح چیه نوما تلخ ودرا رب هلیوب بولوا شما توعد یعرکا
 هنسهناخ ناه .قوب هراح ؟ نوسپای قترا . یدرشاشیغج های ندشیدالوا

 و وا با کا ةيرآ رادقمرب و یدلک

 په هدعب . یدی بوبد هللاممیو یدتیا اعد هليا تکرب اک ۲ « للاعرخف

 رایدب هجنویوط بوروتوا مقاط مقاط . رایدلک قلخ نرهلشیا هدقدنخ

 .رایدمهروتب یویوفر و
 : هکردوب ید یر ندهد تازحعم ناک هروهط هدانا وا هنس

 باحا . یدلوا ضهلشیا SPIE یدقح اياق كوس رب هدر رب كفدنخ

 . یدریو ربخ همرک ۱ لوسر بولک یرابضعب ندمارک
 بود هللا مس و یدل | یلوک هنلا كرام .یدراو هیاروا « هللالوسر

 . یدرابوف ندر, ی رب هدحوا كنایاق وا . یدرو!



 A چ افلخ غراولو -عکع

 هدتعاسوش ءخ هماو .یدلیر ویراراتخا | كماشاکب .رک | لا » نامه

 .یدروبب ولد « مرویوروک ین راکش وک ینعربق كماش

 هدحوا رکید كنایاق واو یدروا هليا كنلوک بود هللا مپ هنپ « هدعب

 . یدرابوق اهد یر

 وش نب لاو .یدلیریو یراراحاا كنمسلقا سراف رک | لا » ناه

 . یدروس ولد « مدووروک ین رلکشوک ضاس كنار ناک

 نا تنش نود لامپ هنی قرهلوا هعفد جنجوا ۱ راک

 . یدرابوف ندنرب ید یتسهش كنایاف واو یدروا

 كنامنص يدمشن لاو .یدلیریو یراراتخان | كنع .رک ۱ لا » هثب

 . یدروبب ود « مرویوروک ینرلوق
 نایب هدالاب كنك رشم هدعب . یدلوا مام قدنخ هدنجما هتفه ییا

 . یدلک یسودرا كوس نانولوا

 نوک كنهرونم ةنیدم « یرک اسع هانکو شیرق هلباناضسوا : هک هلیوش

 . رابدنو روک بولک ندنفرط یسبطاب

 یسیغوط نوک یخد دجت لئابق هلبافوع نبا ثراحو نصح نبا ةنيع
 . رایدنوق هدنتهج یعاط دحا تولک ندنفرط

 مان ( علس ) بوقیچ هرهش جراخ هليا هیمالسا نک اسع یخد ٌهلالوسر
 . رایدروط بولوا فص وشراق هنمشدو رایدر و هقرا هغاط

 راو یرلت ۲ یل زونواو یدیا رس كس جوا « هیمالسا رک اسع

 . یدیا

 كراصناو هدنلا كنبراترضح ( هنراح نبا دیز ) یعاجنس كنيرجاهم
 . یدیا هدنلا كنيراترضح ( هداع نیا دعس ) یعاحنس

 هرونم هشدم هرزوا كمري یعالسا لها هدهلمح رب < نک رشف و

 . یدورو تشهدو فوخ یتلخ . یدوروب هنیرزوا

 .هنن رلکوا نکرارولک بودا موحح هلتشهد هلبوا « رلکر شم هک و لاح



 ج اسا صصق 2

 بیرغ شقن رب كدلک هنیرارطاخ هلیوبو رابدلاق هدوط یک ینادقح قدنخ

 . رایدلوا ناربح بوقاب یک یرلکدروک
 هفرطهنرهو رابدامالوب «رایدادآ رب كجهک «رایدشالوط هیور هوا

 ا ا هلی شالو قوا ندفرط ورب هسیا رایدنریکس
 . رایدلیق رارق هدنکنج شاطو قوا یخد ران |

 قدنح « مالاسا لهاو یرلکدتا دهع ضف كيهطیرق ی هدهرص و

 ۶ ۱ ۲ ی ا فولک نلەحك « ران آ نکیآ لوغشم هلسهظفاحم

 . یدلو عوش یداوح

 هدنحراخ هرونم هنده ںولوا هلق هوس رب ندنتلم دوم « هضیرق ی

 : یابا راو یراراصح نام هداروا ۰ رایدیا نک است هدهبحات رب ناک
 هدهاعم امدقم هدننیب مرک ۱ لوسر هلا ( دسا نا بک ) نالوا یراسیرا
 ی ضه نکیآ نما نده رطوا « مالسا لها ندنشدلوا شملماپ

 . یدلوا هشدآ بج وم یداوح

 مقاولاف هدقدناوا تفک قیقح بولیردنوک مدآ هنسهحان هضیرق یت

 شهری دناقیدسا نیا بک بولک طا ناي )نالوا ید هلریضتی
 0 یداشالک | یندلوا شم دشا دهع ضه ه هضب رف یو

 ی لا یاماو دهع كنف ( سوا ) هنا هضيرق ی

 ا لو( داغ یادش ) و ( دام ادعس

 ۳ یر ي یارضح هع هلایضر ( دج نا
 ا اا تحصن هلا ناب .یتماش ددهع شه
 رزوس انف هدنقح مرک ۱ لوسرو رایدلبا نالعا ی رلکدلیا دهع ضقت

 . رلیدلیوس

 هضیرقی » یتح بولدقص یاح هدایز كب كذاعم نیا دعس ندهلماعم وب

 . یدشما اعد ود « نوسالا یماح هللا هکدمنا كنج هليا

 ندنراماعا لوف تحصل هد وم < هنع هلا یضر داعم نا دعس لاا



 ۳۰ دع افلخ راولو :

 زو فوود ار هلیراشادقرآ كرد 8! یدمشوخ و
 . رایدلبا هدافا یک ینیدلوا یتبفکو رایدلک ه یوبث

 یا هزس هدژم » و یدید « لک ولا منو هلا اتسح » 6 مرک | لوسر

 . یدروس ولد « ردریخ نوع ثكشيا و هک نامللسم تعاح

 كن هضیرقی ندنراقدلواهدرهش نورد «نادصوناوسن بهریارب هلکنوب

 . یدروشود هشالت یعالسا لها یثیدیا دهع ضف

 نوجا هظفاح ین رهش هنیدم یرله کک « مرک ا لوسر هلع "ءانب

 ) مسا نا اک ۲ کک ین راترضح (هلراح نا دیز) هلرف زوحوا

 یدال رات ر صح

 ینطخ قدنخ ردق هحاص هلا همالسا رکاشع قاب ید یمودنک

 ندنیدلوا شمامالیزاق هدهولطم تروص « لحرب كقدنخ و یدرلیا هظفاح

 مرک ۱ لوئسو هلتسلوا ظوحلم یتش هک نداروا د 8
 . یدرلکی تاذلاب سا 8

 تلافس هداروب هدبوقارب زکلاب یزلاعو دالوا » هسیانقفانم هورک

 یداقتعاو ففخ یم ماط رب كربد « ردلکد یشیا لقاع كمهلکی هللا

 . یدراریرو هسوسوو مهو هرانالوا فیض

 هبیوبنروضح « یرابضعب ندرانالوایمهناخ هدرهشجراخ «كلذیلع ءانب

 دالواوكمر و ماکحتسا هتسراهناخ كرب د «ردلکد کحتسم زم رلهناخ مزا » بولک

 .رایدتسیا تصخ رهرزواكمتک بوشو واص هاسهنام كجا هظفاح ی رالاععو

 هبهمالسا رک اسع . یدروس ردق نوک شب نوا ۶ هرصاح تدم هدرپ

 . یدلوا هدایز هنوک ندنوک یرلهشاضم هلبا الغو طحف و یدلک رو

 . یدلبقمص یراناح هدایز كي هلتهج و
 كنارسکورصق هزب « دم » و رابدلبا داتا تصرف یرللاحو «راقفانم

 بولوا سوبح هدنجا قدنخ نوک وب هسیا رازب . رویدیا دعو یبراهزخ
 رایدالشاب کمد 6 زروسهدک هر ےدا ۳

 .یدیارالکد قشبل | هنیراشیا هرصاحم هیو برع فئاوط 6«



 ج ابا صصق شرت

 هسا رولوا هله بولغمو بلاغو قمشوروا بوشیراح یرلهبراحم كران آ

 . یدیا قمشوواص بوریو هجیت رب هکنج نوسلوا
 هج رهتفه هدنفارطا كقدنخ رب نایالوا تداع هدناتسب رع هلیوب هبلع ءان

 . یدیا شملقص بوناصوا ید نمشد یهدوراشبط ندقشالوط
 هدکنهرتن بوئوشوا یراودنک ندنغیدلوا یمسوم شيق صوصخ ا ىلع

 بوشاش ندنکودیا هدقلوا فلت بویامالو فلع كجهس یراناوحو
 . یدبا راشم اق

 ناه بومساشیراح هلی رب ودرا کیا ندننیدلوا قدنخ هدهرا لصاحا
 . رایدا هدقمشت | قوا

 ۳ ۰2 ۷ ( دودع نیاورع ) ندناسن ( یوا نیا سام ) طقف

 لفو)و ( بهو یانبا ءریبع) و ( لهج یا نبا ةمرکع ) ندموزخم ینو
 ۱۱۱ ار دار ترضخ اللا رغم نا ادلع نا

 بوالروز یترات | « رایدنج مان ( براسح نبا ثادم ) و ( باطخا

 . رایدنالت | هفرط ور ندنلحم راط رب كقدنخ

 هرزوا قلوا هقرآ هرلن | ید ( دبلولا نبا دلاخ ) هللا ( نایفسوبا )

 بوسهک قدنخ طقف . رایدلک ردق هنیرانک قدنخ هليا نیکر شم هقرف رب
 . رایدروط یک یجربس هدفرط هتوا

 را بوروس تا ورلیاو بولیریا ندنراشادقرا « دودع نیاورمع
 . یدهلد

 هلغ هنسادعا «شمروک بوروک راعقو قو كب هسا ورم وشا
 رب قو یارفا <« شمتغاط بوروا یراتسج هچ هنشاب زکلایو شا

 ١ « برع لئابق هلج . یدیا یراوس رب هام هدقلروشحالسو رداهب

 . یدرارانوط لباقم هییراوس كولب رب
 دا کو تولوا یک كمشلهجع هلا < EE 6 رکود 0

 وشراق اک | هنسمک هنلعءاتب 9 لک تارجو تراسح هداملا قوف

 . یدعا تیغر هغمراو



 ۱۷ >ج افلخ ع راو و =

 «لالوسرای مراقج نیوشراق اک ۱» ىلع ترضح ینالسرآ كهللا لوسر
 .یدروس وند « ردورم نلک ! ییعای روطوا نس » مرک ا لوسر هدک دید

 نادم هدزکجا »و یدوقوا نادم همالسا لها رارکت « ور

 زگکیدتیا نیست هزگراولوا كزس یاه ؛ ردشوب را قجاقج هبهزراب
 . یدید « ؟ هدهر تنح

 تصخر هنپ « مرکا۱ لوسد . یدتسیا قمقج رارکت « ىلع ترضح
 . یدمرو

 . یدیغاب ندهدرب تسوا كرهبد

 « هللا لوسراب مراقح هسل وا هدو رم » ىلع ترضح هنرزوا كن |

 یدردک E ینهرز TO رک ا لوسر هدقدقلاق ندنرب كرهبد

 « هدسع مم ۱ برای » و یدناشوق هنلب كن آ یحیلق مان ( راقفلاوذ ) و

 .یدلاقیبع مهداز ردارب رب هدعاب . رایدلوا دیهش هددحا هزه مو هدردب

 .تیدتنا.امد ید « هقارب زکلاب ہا لا 1

 .یدراو یرعوط هورم بوقح هادیم قرهلوا هدا ‹ ىلع ترضح

 نيد یورحع ادتبا « هنع هللایضر ىلع . یدروط هیاشاع تلخ ودرا ییا

 . یدلیا توعد هقح

 ینجاقح هم وشراق فلت هسمک لب هل نغ [ وب هر هل وک هلا ههقهف و « رم

 . یدروص وید « ميهقاب هلیوس هله ؟ نسمک نس . یدزلک هعرطاخ
 .یدریو باوج ويد « ملاطیا نیا ىلع » یخدوا

 ؟یشوبید, یلشاب لشایقجاقچ هادم هدنجآ كراهچوم# كنس و ورم
 كي هک ردپ كنس نب . رافوق توس الاخ لزغ  كنس ؛ مهداز رادار |

 اکب كود یگناق كنس یدمش . مدشوروک یک شادنرق تقو قوچ

 . یدید « رولک چوک
 . مرولوا ظوظحم هلککود یگناق كنس ن اما. . توا» لع تّرضح

 . یدید « ثكسلالوا هداس یک 2 هدبوسآ نیس هد نس طقف



 >> ابا صصق بک ۳۱۸

 یدنلکفوا هدایز كب . یدنوقوط هنسهلهاح تم كورم « زوسو

 , نسل بت اھو

 وشراق یتاقلاق یخدوا .یدنناموجم هنیرزوا كنیلع ترضحیک هقعاص

 . یدن وط

 كنلع ترضح هکیدروا جسلق رب هلا تدش و تدح هلیوا « ورم

 . یدالاراب زار یتشابو یدلیا هراب ییا یتاقلاق

 لتف یورع هدشوروا ر هلا راقفلاوذ هحنلک هب ىلع ترضح تبون

 . یدلیآ مادعا و

 ( ماوعلانیاربیز ) یدروس تآ هبهزرابم نادم ( یعوزخملفوت ) هدعب

 هکیدروا هلیوا هلبا جسلقو یدراو وشراق اک | یخد یرات رضح هنعهنایضر

 ۱ یدودمک یرک ۱ یمدنسل | هاردیا قش کیا هغاشا ندورافوب یفوت

 « كدمروک جیلق یک كحيلق كنس » هریز ترضح نوما كنوب
 , ااو رع یتیدلوا شد « ردکلیب « ردنکد جسلق ناپای یت آ » ہدنرلکدید

 (رارض) یشادنرق « ی رات رطح هنعهلایضر قورافلار ترضخ هدعب

 همرکع ید ار ریز و یلغ ترضح هدک دتیا موم هنیرزوا

 رلبید ود ورک :ندرب یدرد هح دا موحه هسرارزوا ثادم و هره و

 : رایدتک بوقح ندر یراکدلک و

 شمروشود ینغاررم نکردک بوجاق هاسوقروق ناح « همرکع
 ا لب داددناتقعت ی,« هنع هلایضر,ناسجترضح ندنشیدلوا

 ینبملسم « یسلاقبوشود هدهژرابم نادم هلهجووا ك دودع ناورمع

 نوک وب » ناشفس وبا و یدتیا نود هدایز كمي ینکرمشم و نونم هداعلاقوف

 هنعاکودرا بولبکج ندنشاب قدنخ كرەد « قو شيا ولربخ رب نوجا مری

 ۰ یدتک

 3 ا د رفیع دوم < نکرمعم هاب یسادرف
 بومردحآ ژوک همالسا لها ردق هماشق | و رلیدتا هطاحا یعالسا لها

 . رید | قوا ی ردس



 ۳۹ > افلخ ع راوتلو ع

 شمشود لا یو فبعض هدایز كب « مالسا لها هلا الغو طحق

 قسضتو هطاحا ندفرطره یکت ولوب هرق هلیوب « ادعاهورک هدلاح یراقدلو

 ۱ . یدلوا نا كب یرللاح هجثدب
 سفن رادقم رب ید مالسا لها . یدلبکح نمشد بولوا ماشق | هله

 ۱ یدل ا

 هسردباقسضا و موحه یلتدش ندفرطمم هلو هن نراب « ادعا » نکل

 قح بانج . یدیآا هرزوا هشیدنآ و شالت و كرەيد « ؟رولوا هل زلاح

 . یدشمالرضاح یاسا نالوا مزال نوجما یصالخ كران ۲ هسپ

 زونه قب آ بولک هلایا هدانا وا ( یافطغ دوعسم نیاممت ) کە لیوش
 . یدشماعا راهظا ینمالس

 ناش. یدک هفرط ور هلسذا كرللوغ هرق بوک همرانک قدنخ

 زونه « برع لئابق » و یدروتک تداہش لک و یدربک هبیوبن روضح
 تمدخ رب همالسا نرد هدلاح وش زکهسردیا سما .رازملیب یمالسا مت
 ۰ یدد ۲ مرولسهدب

 نوحما مز هد نس . ردهلبحو هعدخ هم ر « هراحم » ا لوسر

 . یدروس وید « ریویدیا هابح ر
 « لرکف نج « رارای هشيا یه ندنفارشا یسهلسق ( عحشا ) هسیا ےن

 . یدیا مدا رب رب 8

 هلا ( دسا نا شفا "و 2 هنسهحات هضیرق ی بوقلاق ناه

 . یدّسا تاقالب

 وب «معل هدلاح یدل وا هسمنک چاق رب نددوم ناربتعم هدنناپ كىك

 درج . زکسرولیب یمکیدوس ردق هل یزس ! هضیرق یب فارشا یار
 هح د « مرومنوشود یزکلاح كرس ردن وک چاق 4ای سح مب و صوولخ

 . رلشعد « ماقاب هیوس . ردراو زمتبنما هلهجو سه اکس مز » رایدوپ

 شیرف لئابق کمروبنوشود یتساروش « نب » معن هنیرزوا كما
 . رارویدیا تربغ هرزوا كمروت یرایدم . رلیدلک هارو « نافطع



 > اسا صصف = ۳۰

 < لئاسق و . رارومروط ورک چیه نانا د و توالت نکل

 ,راردکب وغارب زکلای یزس هسیارارواقص كب .یدالشاب هنعاصوا قترآ

 لتهج زکغیدلوا مہم هلا دهع ضقن . زکسرشود هنسهچن كرایدمحم « زس
 ف ل رولا اکب .زکسزاماراتروق ندننلا رانا یزْ هقای قترا

 وخد ران آ هکزکسسلالآ نهر یرامدآ قاط رب ندقارشا كنانطغ و
 زو س كن[ < رایدوم هعد « اک توشو واتش هک دمروس یشیا

  رشعا قیدضت

 یعراو زکربخ » شمداو هتسلحم كنافس وا بوقلاق نداروا « ےن

 جولزک هلکن او راشلوا نامشپ هنیراقدزوب یدهع كد ,یسهفاط دوې
 دنفارشا كنافطغو شیرق هرزوا كمردتبا وفع ییراجوص .راشما قافتا
 /دیاش . راشمتا دعو یمریو کا هدبولآ یتاوذ مقاط رب هلیتروص نهر
 زکفارشا ماط و زکسرو نقاص هسيا رارتسیا نهر ندرلزس

 ۰ شمروشود هیهمش یشیرق یاسؤر كرەيد « رولوا قیزای

 ارو « زر » هرزوا قمالقو یراکفا كن هضررق ی ید ناضس وبا

 ۳ 2: ۱رواط را .یدهش,زیس + كدلک هلضوشت كزک اسور كزس

 دقلحا .ردلکد رب قحالوروتوا هبیدازوا نوژوا هروک هزب هسیا یبارو

 ا یراب . رویدک بولوا فلت زعراناوبح . رویدنا تیاکش زعرکسع

 د « )هرو تیاهن رب هشيا ناه و مهدیا موجه یلتدش رب هدخلرب به
 تگ ی نل

 زام ه شا هشيا رب چیه زب . ردبسهنربا هع نيرا » هضیرق ی
 0 زر کهلطرش وا غد ۰ زوولنهدبا كنج نوکرب وا
 ما ندزس و !هدیا فقو هدزعراصح یران | هک کسلما نهر ییشک
 . راشمررو باوج وند « مالوا

 دحح یکیدید كمیعن » یکیرلکدتشیا ینوب «نافطغو" شیرق یاسر
 رسا دادما ندزس St زر رو نهر هن هرس « زر » و راشعد « شا

 او زه سزا « زکسردیا كنج ربارب هلمز بوقبج هسیا رتسیا زکناح



 ۲۲١ د افلخ مراوو ع

 زکسرولوا راتفرک هنس وليدو زس .زرمنک هرم ۲ 4

 ۰ اعمر ەد رخ ههضیرق ی ود « زگسرولو یزُک البو

 لوسر دارهبد « شعا حح ييديد كمن » ید هکزرق ین

 ناهو راشلوا نامشپ اح هنیراکدتا ضقن ییراهدهاعم نالوا لا مرگ

  ناشموروط ورک ندهرام پوناف هن رلراصح

 يدشود فالتخا هتسهرآ دوم هه اط هبا ,ترع لئاق یا ف
 ۱ یدشک هد يند كشیاو

 هدهبراح هدهسیداوا دتم هرصاح اهد نوک اقرب هرکسندن | هچرک |

 . یدلاق,تدش 8

 هقح باخ هدنسهرآ یدنکیا هلبا هلیوا ٤ مرک ۱ لوسد نوکرب تیاهت

 . یدلوروک تشاشب رانا هدنزوب نکردا زا و امد

 راک زور ندنفرط یراترضح یلاعتهلا بولک مالسلاهلعلساربج هک رکم
 ید مرک | لوسر ندشیدلوا شمریو ربخ یفجهللوا دادما هلبا هکئالم و

 هنتروف كويبرپ هدنسهرآ ماشقا هليا یدنکیاو .یدلیا هدژم هنمارک با

 ییتدش هدنروص كدلروک یلاثما هد مه قوغوص مه « راک زور .یدلیا روهظ

 . یدالشاب کم و

 هني راز وکو هنیرازوب لر لکم شم «قاریوطوزوت ینیدرب دلاقندرب كراک زور

 . یدلوا نضروک یزوک زوک بو 9

 یرلقدلوا شوق هنیدزوا شت آ نوجما كمروشیپ یماعط ماشقآ
 . یدلیروهد یعاشآ شاب یرلکلموح

 .یدالشاب هنح وا هداوه یک نا وقلبیراقدروح وا كراقج وج «یرلرداح

 مو اهد هبت صرب یلاتروا , یدصاب قلک ارق « یدلوا ماشق ًاقاعتم

 . یدالباق تشهد و

 .یدیاقوب یشرب هدجراخ بولواصوصخ هنسودرا نمشد « هنتروفوب
 بولغاط ندقلحا یمکو ندقوغوص یک ید كنهممالسا رک اسع طقف
 . یدشلاق مدا ردق زوجوا هدنناي كمرک | لوسو



NTد اسا صصق =  

 ا ا هرزوا كمروتوك هدبولا ربخ ندنلاح كنيشد

 : 2 0 ی راث مضخ هنع هللایخر ( نام نا سر ن

 2 . یدرک ا كنسودرا شیرف بوراو یخدوا

 دوروتک روتفو سأی نایفس وبا و رویملیب ینغج هایم بوریشاش یودنک
 طا رقیب هکوب لاح .ردلکد رب كجهنلکا بوروتوا یساروب ! تعامج یا »
 جوک هدزبس « مرویدک ن ۱ ید فالتخا هشعهزا ید هلا

 . یدروید « زکیدیا

 ؛الم كس ندکوک هرزوا كمر و تشهد هنمشد «تقووا : هکر دیوم

 -السو یرلادص ۲۰ اقا رطا تانسودرا نشد یا ,,«یدنتسغا

 . یدرولیدشبا یرلیدربقش

 هزوک هدهار یانئا نکرولک بوئود « یرلترضح هنعهلایضر هفذح

 ااعتهلا ۰ ریو ربخ هکتسود » هک راشءداک | بونیروک یراوس ردقیمرکی

 « . یدتغاط ی رانمشد كا یران ضح

 ؟ینیدلوا یاتوقو . یدرک هیوبن روضح بواک هفذح ترضح
 . یدتیا مسبت یلتاط یلتاط « مرک ا لوسر . یدریو ربخ

 ۶۰ شرف قاوط یاس .یدتک توس هتسوهد «نافسوبا لصاما

 . یدّسا تک ا كن آ

 دمد هلیایراوس رفن زونکیا ءدلولانادلاخ هليا صاع نیاورمع طقف
 ورک رلنآ كدي هحنل | ینسهقرا كنسودرا شیرف ندنراقدنلوا بصز

 . رایدتنا تاب بولاق

 ۰ ران" هدنراکدروک ینکیدح وک كنسودرا شرف « نافطغ لئاف

 . رایدتک هدج راید بوقلاق

 شاو هریخذ یلبخ نکردکبوقلاق نیلهجک هلیوا «نیکر شم فئاوط
 ران | « مالسالها یسادرف ندنراقدلوا شقارب هدنرب ودرا ییراهراس

 . رابدروتک هواه یودرا بوالبوط



 E کس افلخ غراونو

ETی «ناضسوبا هک راید رو هلاید ه وهد یلکو ی رکی هقشاب  

 هرت اش رتاعذو اتری دوا نشر درک کت )ر
 یعوح كرلەوەد وا « همالسا n یدیا شمر وح ورک بودهلکوب

 . رایدروبوط ین رانرق بویپ لوب لوب یخد یامرخ . رایدروشیب بوسک

 یودراو یدلوتروق ندنسالبالغو طحق « هنمالسا E هل روصوت

 . یدلوا ادس قللو ةعفد هدنوباه

 ندنوب .یدلکهزس تبون قترآ » ًاباطخ هنمارکباحا « مرک | لوسر

 . یدروس ويد « ردلکد كج هلک هزکیرزوا كزس شیرف رگ

 ندمالسا لها .یدا تراع ندرف ترد ینافلت كراکر شم هدرا و

 جدزخ یجواو ندنسهلسف سوا یسکیا هک یدل وا دش رف شب ید

 . یدیا ندنسهلسق

 هی راتلضح هنعا اینو (ةامم*نیادشمل نالوا یعواوادلا دارا
 . یدشعالاراپ هجرغآ ندنلوق هلبا قوا هدنرود كو كنهراحم

 یداوزو یمودرا نمشد هلبارکسع زع روک هز وک وراک زور راد اک

 . یدلوا رفظم مالسا لهاو

 هلباتدوع ندنسازغ قدنخ « مرکا لوسر هلاق هتفهرب هنبا هحایذ

 . یدراقح ی.رلحالس بواک هتنداعس یا

 نوجما كمنک هنیرزوا هضیرق ی بولک مالسلاهلع لیربج بقعرد

 . یدروتک عا ندنهلا فرط

 هنعهللایضر یشح لالبو یدنالحالس رارکت « مرکا لوسر
 یزاع یدنکیا ءرانالوا عیطم هنيا كهللا » بودیاا هنیراترضح

 . یدررردتا ادن ود « نوسلق هدنسهبحاب هضب رفیب

 ید س وک دو مولا یآ تورو ه ی عترضح یییرش ءاول

 . یدروب تمنع ندورک بونی
 یراصح هضیرق ین هلا فیرش ءاول «ههجو هللا مرک لعترضح ادتبا

 ۰ یراق هنکوا



 ج ابا صصق = ۷۳۹

 لور یتحو هکلاوس رازوسانف بونلتدح هجنروک ی آ ۰ رایدوهب
 . رایدلبا ماق هبهعفادم ناهو رلیدالشاب هکملا بس یعرک |

 هنهالسا رک اسع . یدنیا هنشابوصرب بوراو هیاروا مرک | «لوسرهدمب

 .یدنالبوط یسهلج ردقهماشقا لرهدک بوقآ جوف جوف یخد

 .یدیاولت |یستلازوتوا بولوا ردقك جوایعوم كاهبمالسا رکاسع

 و ارا ییلقداضوا هه تقو وا « رایدوم

 . رلیدلوا نامشپ هدايزكي هنیرلکدلبا دهع ضق
 سلجم دقعو یدالبوط یرانآ ینوک همجر ( بک ) نالوا یرنسیر

 ینیدلواتاذو «نامزلارخا ی نالوا روک ذمهدزع راباتکو » یدلیا تروشم

 ۰ یابد « مالوئروق ندالب و و مالوا ناهلیم زک هسا NE یدلشالکآ

 دالوا » هيا ءایوا ید بک . رایداشانای ېه هفلناملسم « رایدوهب

 لس هرکص ندن ا. نوسلاق زمکج هنوشودرپ هدورک . لهریداوا یزلاعو

 «ریرتسوک هنقح ممروک .!هلیا موج هنیرزوارایدمم بوقج كردیافیس
 ۰ یدید

 لرد « ؟ مزالهن قماشاب در هرکص ندکدتک زلاعو دالوا » رایدوه

 . رایدمیا لوبق یخد ییآروب
 یسهحک یسترا همج هجکو ب . ایارآ ربیدت رب هقشاب هسیا هلیوا » بیک

 "ةتشب ,رازما تیاعر احلا ردقوا .ردنما ندزب « رایدمح هلدسح قلوا
 . یدید « زرولوا بایرفط کلاتحا ۰ )هديا موجه هسرارزوا بوقح

 رک لغ هتموح كتنوک یوا همج زا » رایدوپم

 . رایدلیا در ید یربیدت وب

 كمتک بودلکوی اشا ردق کج هلیب هیشاط كنبراهوهد یک ریضن ین
 ۱۳۳ یا ملا رک ا ور هدزوا قمقح هاطزرش

 یرلهرصاحم تدم هکو لاح .یدلیدیا در نديون فرط یرلاعدتساوب

 یا ا ندفلخا دلرابدوپب,:"یدلوا دتع. هدایز ندنوک یعرکی

 . یدلکر وتفو سای یک کرک هنسهلجو یدایسک



 ۲۲ ج انلخ خراوو ڪک

 < یرات مضح هنع هلایضدبلاطیا نبا لع یالسرآ كيللا هدلاحوا هتشيا

 مع نی اب » بویلورایا ۳ هلیراترضح ه-نع هلایضد ماوعلا نا سز

 كراصح وب دوخایو مرک ندناج یلتاطوبو مرجما ندتبرش ییدجا كنهزج
 ..یدنالرضاح هرزوا كعا موج هنيراصح هضیرق ی گرهبد « م رالاط هنا

 مدنتل اب راقایاد نادسو ناوشز همون هسایرک هراصح ها شدا

 . یدبا رولس هلک هروهظ راشبا احانو رولاق

 ههل طرشو, دهعالب :ندنغیدالاف لا هتمواقم العا ها ۲

 . رلیدلوا روب

 .رداق هرضو برح هدنرلاګا . یدنا سوه ردق زو زوةط یعومع

 . یدنالغاب هتیرلهقرا یرالا كرات آ هلنلوا ردق زو تود یرانالوا

 یک یرلقدنلوب هدنناماو دهع كنسهلسق جدزخ یسهف اط عاقسف 7

 لها هدلاح یرافدلوا هدنناماودهع تان هاب سوا ید هضیرق ی وشا

 ..یدیا رلشعا ناو دهع هلبا مرک ۱ لوسر هرزوا قماعلو هدنملع كمالسا

 هرک و .رابدلبادهع ضقن هدنتقو راطرب كب كمالسا لها : و

 ..ایدایوسرازوس نیک ربع كم یک كغابسیهللالوسر هدقداراو هتیرارزوا
 . یدیلاوب تار (یمادعا دارو وک تست هلع ءانب

 یسهلسق جرزخ نکیا شمرک هلا هلهجو وب ید عاقنق ی امدقم طقف

 شخبدیا دازا هلبا یارباو زابن كلولس نیا یا نبا لادبع ندا رشا

 .یسهلسق سوا یراملوا دازآ ید كنهضیرق ی هرکوب ساق هنیراقدلوا

 . یدنلوا تعافشو اعدتسا ندنف رط

 .ییراترضح هنع ةلایضر ذاعم نا دمس مرکا لوسر هنیرزوا كنا
 .یدیا هدقاتب هلغلوا حورح هدنسازغ قدنخ هسیا دعس .یدلیا بصن مکح

 ۰ ادراک هیوس روضحو . رايدر دن هاوحر ف ناه

 م یدلیا بصن مکح هدنح هضب رق ی ینس هللالوسر « دعسای» راہسوا

 , نایدراولاب وذ« هللا تج وع اھ ران ا ام ونوا یک

 ندنرکدلبا دهعا ضقن بجومالب ی دای ی
\ ۵ 



 حج ابا صصق بع ۹

 هدایز كی یالوط ندنراکدتا هلماعمدی هدک دتا تحصل هنیراودنک بودکو

 ا و تصرف :نوجما قلا اقشا ندراناو شمنجوک

 سوفن نایاراب هبرضو برح كنهضیرق ی هکمردیا مکح نب » ناه
 ۲ زسهدیا سقت یرللامو ریسا یرالاعو دالوا و مادعاو لتق ییروکذ

 . یدنلیق ارجا یک کیدیدو یدید
 ۱9 ۱ ۶ یادم ك ورز زوجواو حلق زوشب كيب

 ۱۱۰ رها هراس تلاوت و رزومه قوت
 تازغ یسقابو یدابراقح ىح نوعا لالاتس كانغ لاوما هل اب

 .یدلبدیا مسه هتملتسم

 اوا نید هبایتقفاومو اضر كمارک راصنا < یسضارا هضیرق ی

 . یدلوروس ناسحا هرحاهم نالوا روحهم ندنرارایدو راد

 باخت |یزق مان (هناشر) ندنجما راربسا نوجما یرلودنک « مرکالوسر

 . یدتیا جوزت هلا

 ادنش توشالانف یساراپ ثنیرلت رضح هنع الایضر داعم نیادعس هدعب

 ۲ یدتک هتنحراد قرهلوا توف

 یخ د ییضفا كراصنایکینیدل وا قی دصل ارکبوباترضح لضفا كن رجاهم

 <>< هسقالتاو روطو یدیاذاعمنادمس اوشا
 مرکا لوسرو یدریو ردک و نزح هدایزكي همالسا لها یو

 كلم كس شم هسهزانحو یدهرنس یلعا شرع هلہتافو كذاعم نیا دعس »

 . هاضراو هنع هللایضر . یدروس ود « یدلوا رضاح

 ۱. ك ناسا یدک ی وه لالب) ءدانناوب

 . منع هللایضر رایدلوا فرمشم هلیا مالساو رایدلک

 نبا دجم ) ندراصنا هدنمرحم یسهنس ین | وشا كنهیوبن ترحه

 یدتکه دج رابد هلی | یراوسرف زون وا « ی رات رضح هنع هللایضر ( هملسم



 ۳۳۷ ج انلخ راوو

 یدروکهلا نویوق یلخ رب هلبا هوهد یللا زو .یدروا تربشع رب هدارواو
 ..یذتنا رشا یاد مان.( لاا نا ماش نارا

 داز | انا یا « ےک الوسر هک دلروتک هبهروتم هتیدم « هماق ورا

 . یدلوا ندمارک باا راک و یدلک هاما یغد وا افاعم . یدایا

 . هنع هلایضر

 تعاس چوا هیمرونم هدم ءهنع هلایغر ( رذوبآ ) هدلوالا میبرلالخ
 یترلهوهد كمرک ا لوسر هدکلر لا یلغوا هداع رب نالوا ے4

 ینلغوا هلرذونا بولک هلبا ولت | قرق (یرازفلا نصح نبا هنیع) کر ەد

 ءمرک الوسر هلکلروربخ ینیدلوا ی یراذوهدو شمرو

 با یراونس یا و یدرو قاس ر هلا لوسا نا

 بوش هلئا همالسا ر ؟ اسع ردق زوشب ید یراودنک . یدردنول ور

 ۰ یدروب تع نع هنافطع راید عفاو داكا دی

 اع مان (درتود) نالوا یسفا سم كتر ي
 هدعبو یدنل ۳ ورک رل هوهدو یدلربدلوا حاق رو یدل شت هرلنمشد

 . یدلورویب تدوع 8
 هدکمتک یرغوط هب کم توشح ندیاش ینابراک رب كقيرف هداتنا وا

 هدالوالا یدامع- لالخ لوسر هترزوا یدل.دشیا یشدلوا

 هلبا همالسا رک اسع رف شع یتراترضح هنع هلایضر هر نا دیژ

 1 یدراقح ندهتبدم

 اع مان(صع) نالوا یشفاسم لم ترو ندم بوت وا
 .یدل ا یاوما نالوا دوجوم بوروا یابراکو یدلک تسار هتنابراک شیر

 . یدا راو یشوموک ولتیلک كنهبما نا ناوفص هدنجما لاوما و

 یارک كمرک | لوسر ید: لخ رب 1 6

 ید (عسرلا نا صاعلاوبا) نالوایجوز كني راترضح اهنع هللا یضر بنیژ
 .یدلیا استلا هز ترضخ هدکدنک هیهدونم هدم بولر دنا 8



 ج ابا صصق = ۳۳۸

 ۱ دارا الح يا < رک ١ لوسر هلکعا هاج یخدوا
 ک | یز هپ مرک | لوسر هلغلوا ف رشم هليا مالسا ید صاملاوبا

 ۰ یدر و

 هلع هللا یچر ( فوع نا نم رادع >“ | لوسر هدا عش لالخ

 كما توعد هنید ینسهلبق ( بلک یب ) هلرکسع رادقم رب ین راترضح
 چوا یرلن | بوراو یغدوا « یدردنوک هبءدلب مان ( لدنلا ةمود ) هرزوا

 هدد د اراض هک ( ورم نا غسا ( ی رایت . یدّسا توعد هد تک

 . یدلک هناعا یع وح كنقلخ یهلسق هحنلوا فرشم هليا مالسا . یدیا

 هللا یر فوع نا . یدلاق هداروا هرزوا ثمر و هبزج ید رانامع ا ناعا

 0۲ ا ا جو ی( رضاع ) یزیق 4 ( عصا ) هنع

 درر رو

 هلا ( ربخ ) دوه < یسهلیق ( رکب نا دعس ی ) هدنابعش لالخ هنپ
 لد شیا یراقدلوا هدقعالبوط هرزوا ثعا قافتا هنملع مالسا لها

 ۱۳ وا اع رادقمرپ ۶ هنع ها یر لع تریضحب
 یدتیافداصت هنیراناوبح ككرن | هدلح مان ( جم ) قحا بوسهلک تسار

 ۱ در هتسبم تولا نویوق كس ییا هليا مومد زون یو

 تازغ ینسقابو یدراقح نوجا لالاتس نج هلران| ید مرک | لوسر

 . یدروس مسه هسملسم

 یدلوا راز و هدنک ار « رافک فثاوط هدا نع قدنخ لصاطا

 اوری هفرط سو یدل | نادم دا ¢ مالسا لها هل رامتک توشوواص

 . یدلو فرشو توق هنوک ندنوک مالسا ندو یدلوا رولیردنوک رلهقرف

 اس
 فالو لوا ءزح

rT 
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 سایلا یحاص یسهناخبتک تعانق : یرشان

 ردظوفحم یقوقح فاك

 ردلوئسم ییابو عباط بولواهتخاس رلهخسن نایلوا یواح یر هم كنسهناخبتک تعانق

 یس عاید تعانئ تاق رو
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 لمس هام هفافو رقفو كک ود ناق هر قحاب « رل ع ه دتللهاح نامر

 انف نایامشقای هتناسنا یک كعوک هعاروط یرد یرد ی

 رازمهکح .ندراتشیآ نک را یک از و فرس و رازاقا ۲
 ۱ . یدیا

 یداوا:قاسای راشبا لک رخ و رابوخ مومذم وللثم و هده دچا تمیرش

 ..یداورو وب تحصت و یا هلا هالاص لامعاو هدش قالخا هات و

 كمالسا ندو یازحمعم كرمغس ترضح « رانالوا یاصناو لقع

 ۳ رايدر وک ناعا بوروک ات

 نارف دشا قلوا لاب «یقارغاو هوجو رنک ۱ كرا و

 یشدانلوا یعالک ناسنا بوقاب هنتغالب نالوا هده ص تیام 8

 : رابدالک ۲

 ی راتاو ندنرلقدلوا شمشبل | کا تسایر هنیراهلسقو موق نکل

 دارصا هرزوا قعوط هدهلطاب دیاقع یسا قلخ نوحا قمامراقح ندلا

 . رايا

 بوش هدنراجما یدنک « یساسور" كنموق شیرق صوصا یلع



Nدوج ایا صصم  

 راع ندقلوا عبات قرەلوا ریارب هلیا ساب داحا هناشیذ ی نالوا شمویب

 . یدرلردیا
 رز ۲ ا ا و تغالب نالوا ندهیهاپ تازجعم یراسضمب یتح

 فأاطو ( هریغلا نبا دلو ) نداکم فارشا « نآ رق وب » بویمالوپ زوس
 هد و CC ا نا ا ) نالوا یرما كنس ەدلب

 . رايد د « یدیالوا لزا

 لوس هجراستعاو لام هدنراس یدنک : هکءرلالوخ لطاب وش قاب

 ۱ و تصتمو راروناص لوس هدلاح تقشح ییاسشک یرلکدلم

Eید رارتسیا كمردتا هج و  . 

 ۱ ا نا دلو ندرامدا یرلکدلس كوم : کوب لاح

 .یدلیدیا هدردب ید یعوح رب « یدلوا توف هدهکم و

 .یدلق رارق اغوا « کم تسایر هلتهجو

 هدش اط بولوا تاسح رب زونه هحرک | , قلا دوعسم نا هورع

 ۱ وا یار رداو نکل . یدا هدکغا تموکحو تسایو

 ۱۳ ی ها مان (تال) ند( تلامی) ۰6 یقلا ةمش

 كن ( هربنم) هلا ( كلام ی ) یالوط ندنویو شمرودلوا ییشک وا
 EN رکو توادع مظع ا ىسەلسق

 كنيدك چوا نوا وب بولوا مدآ رب رطاخلا یعصو ردم « ةورع

 . یدریدشب راب هلر ر یهقرف کیاو یدرو یراسد

 هلا مالساو یداک هبهرونم هتس ده E ع قدنخ هسیا هربفم

 : یدلوا ف رفع

 ناش یک یسهجوو یلرکف نجو باوج رضاح تیاغ « هریفم وبشا
 ۱ ها كنا هلع ا ىدا مدآ رب یحاص ترپشو

 : کتک هچوک رشتو یدنیا نونم
 نبا ةمرکع ) نک هنیرارب كرانالوا فاتو توف ندشیرق یاسور



 NEY ج افلخ ع راوآو ڪج

 هدنلو كنبراردپ ید راس ر یی یک ( هسا نا ناوفص ) و ( لک

 .یدراروساروط وشراق ههماع راکفا ردو وا هدكي هدهسیا هدکعا رارسآ

 داحآ نالوا عبات ءرلن آ ندنراقدلوا براح هلبا مرک | لوسر طقف
 هلتهج یراکدمهدیا طالتخاو تفلا هلا مالسا لها « یک | كات

 . یدررومهلس یاس تعارف ند

 كنابراحم یهدنسهرآ مالسا لها هلا. شرف ید هراس ا لئاش

 . یدررولوا رظتنم هنسهحشآ

 صوصلا لغو رام رک وا یان كمالسا ند ل و رب هبفامعم

 . یدرارولک هناعا رد ید راندوک ییزوب كرام كمرک | لوس و

 ندسک یه كنبراترضح سو هلع یلعت هلا وص م و : یو

  ,..یدیا لمکم یرسو لو
 یناصوا میجو هدلاح رب اشتسمو بسانتمو مات یساضعا به : هک هلی وش

 . یدبا هدلادتعا ۶

 تقالط هدا <« تفاطل و تسالس هدنزوس < تحالمو رون هدیز وب ۶

 . یدیا راو تغالب هداعلاقوف هدنناس « تحاصف و

 هو یدیا تحصل و تکا یا نه توسمهلبوس روس هدوهب

 ..یدیا رایوس زوس هروک هک ۱ ۱8

 نا غا و هنادخ و هت لتهآ تولوا لزونس لتا کک

 هلماعم هلیا فطلو قفرا یخد هسان راس یک يیدتیا همام نسج هم 8
 ۱ . ىدا رلبا

 رار هکنوب . یدیا عماج ییاسنا تالاک هج و ےک
 . یدیا راو یتاهم و راق و لاک

 ی آ و یدرولوا بایحرف و دنم هدناف ءرانالوا لخاد هتئدامس سلجم

 ا تاهم وا بور ها هسکر نەما

 دوج وم هدن | یلاک كنهدیدنسب فاصوا و هد قالخا ٌةفاك لصاطا
 . یدیا دوعسم و كرابم دوجو رب شمال داراب للم یدبآ



 دم انا صصق هتک ۳

 هلیربرب یتلخ فرط ییا هدبولبباب هلاصم رها شیرق ارظن هلاحوش
 لوسرو ل تمالشاند «رلکرشم به زلهسل وا هر وش وار کد هیتسوررس

 . یدرلرولس هنرکوا بوروک یتازحمم كمرک |

 ینحالوا لصاح یوم لتمر همالاسا نيد هدف رط سه هسا هد روصو

 ینحالو اقشا و ع ونش فرط فرط مالا ند هدنف رط تفو ر او

 ۰ ىدا راکرد

 لاس ر نوحا یراشتنا هلقلبالوق هدناتسبرع كمالسا نید لصاطا

 ۰ یدبا راو جایتحا

a ر > 



 هم

 ها دح هلاصم

 كنهبرجم هنس ییلتلا «یرلترضح لسوهبلع یلاعتهلاییص مرکالوسر

 بوقح ندهیدم هلبمارک تاجا ردق رو شب كس هدنسهدعقلایذ زی

 ی رات رطح اهنعهللایضر (هملسما) یرلهمرتحم هحوز .یدروس تع

 . یدرونوک رار ید

 هليا فاوط و ۍس ینب( هرم ) درج بویلوا هبراحم یراهرش تس

 تالا لیکم هدزوآ یاوا للد هوا توابع نا یهمظعم هک

 رر .نالوا یحالس یو هنماررک ناجا طقف تونمروت و هبرح تاودا و

 هل مان ( ا ) نالوا یناقسم كيهندم لها و ید ردقاط حسلق

 . یدروا ناشن هرلهودد قلنابرف ردق شع و یدرک همارجا هدفدراو

 وند ,رارویشنقلاق_ هيه را او تمناع:یسهض اط شیرق هکدیاش طقف

 یود ناشاو هيف طر طا »هدم یک. ( هنیهج ( و( ی (رافغ)

 . یدروس توعد هرزوا كتا دکل ر ید یراهاسق

 هرصاح هدهنندم یک « ریہخس » هسیا نابع لئاق وشا

 . رو دیا 2۱-۱ هب کم و تر ۰ ره هنا یسهش اط نشت ندا

 . رایدلیا عانتما ندکمتک هدکلږ.ود « ردقوب احا كلك ورک قا

 O E یراهسیک قجهقاب هنیروما یر هات 8

 سوساح هینکم باح نوا سسح یلاوحا كشيرف « مرک ۱ لوسر

 .یداک نو ود سوساح وا هدقدابزاو هلحم ما ( NT یدم دم ردن وک

 یک. یراق 1 ريخ ینغیدقبح" ندهنیدم تم ۱ لوس یس هش شو



ilج اسا صصق <  

 .یراقالوا شعالرضاح هکنج هلبا عج ینابرع لئابق ضعب و شمالپوط
 كن | هلیرلالوا شمردنوک هیورلبا ی ( دیلو نبا دلاخ ) هليا ولت ا زویکیاو
 . یدروتک ین ربخ ینیدلوا هدکمهلکب هدعقوم مان ( مغ ) یخد

 یرلترضح ع رخف هدقدلوا تکرح ورلیا ندنافسع هسلعءانب

 و قم كنو قرط غاص »

 برص رب هليا ليم هنفرط غاص كلوب « نواه یودرا هلتهج وب
 . یدروآ هشوفو

 هنناي كشیرق بونود لاحرد هحروک ندقازوا ینا « دللولا نبا دیلاخ

 . یریو ربخ یتفک و یدراو
 .كشيرف یک ینیدلشآ ندن | هکیدراو هبه رب هسیا نواه یودرا

 ۱۱۳ ۱ فوت یراقدروق ودوا ایل مان ( هنییدخت) هدنکم مراع
 ا ا كيك لوسر هداروا یلاست هناةمکع

 | یک ناوبح نورح یدامقلاق . رابدیدیاه « مارک باحا . یدریوکوج
 . یدروط تودنا دانع

 هلیو و یدمروط ربخ » مرک ا لوسر رایدید « یدروط اوصق »

 ید ین « ندیا منم ندکمرک هبذکم یلف طقف . ردقوب وخ قمروط
 عنم ندکمرک هکم ىلف باح ا « یراترضح یلاعت هللا یی « یدرودروط

 اد یدمرو خر هکمرک هلبا .تشه و لاح وب هدمزب یک ییدتیا

 ۰ یدروس

 مزال قملوا هبراح لاحهمهب هسلیراو هنیرزوا شنرق یضوط هکنوج
 ۰ یدرولک

 كنملسم جا ندنکیدلک ربارب « لئاق یهدنفارطا هنیدم :هکوب لاح

 هلتهج یراقدلوا شلک هلت جح هدلاح یرلقدلوا ردق زوبشب كيب یعوم
 ۰ یدیا کد لمکم دیر برخ تاکزاذب

 هداکم راوج هدلاح یراقدلوا هدایز هلتسن هرلن | هسیا هکم شیرق

 . یدیا راشمریوسالپوط هدییئابف نالوب



 ۲۳۷ ج افلخ غراونو

 دنا, نابرعو 6 یتلا ,دوتسس نا هورغ ) نکی کد

 ید.( رسلح ) لش ( شنا ) هلق نالوا فورد 8
 . یدنا او

 ته رب هدنت مات طاضتاو تهحکیو لدکی « مالسا لها هجرت |

 رب هدزرط قوزو یشاب یسودرا شرق هلتبسن هواه یودرا ندنفیدلوا

 . یدیا تعم

 لومام ی فاطم هلا یژاب تیانعو نوع كمالسا لها | را ۳

 هب هم رک رم هلعوفو تافلت قوح رب ندنف رط هدروص ون هدهسیآ

 .یدرولوا شم دیا كلزستمرح عون رب زسهراج هفرش مرح كرهلىريك ًابرح
 . یدیا راغم ههملا هدارا هسیاو

 ی یناما یک یا هدبوسهدیا راهظا ینمالسا هدهمرکم "کم هدرب
 راو . یدیا راو نیملسم یافعض قوح ر نالوا ولزک هدننورد

 . یدردیک بولوا لاماب كرهبمنلب ید ران |

 ۶ اار هک نش رف فارشا نالوا شهلک هناا زونه : هک یدلاق

 یراعبا راتمدخ كوب كوب همالسا ند هدبولک هناا هددهعلا بیرق

 . یدا ردقم یرامر دشت دالوا ولرخ هجو

 یر, وکو ج هللا فرط نم قرالوا تداع فالخ هلیوا كنموهد هتشيا

 . یدیا تراشاو شر هراهقفد وللثموب

 ندنرپ هدنرلکدتسیا كعوروب بوربدلاق یهود « مارک باح ا هبلع ءانب

 بوقلاق هح دیا قوس تاذلاب « مرک ا لوسر هدعب نکیا شماهادلبمق

 . ىد ويو

 كن ( هییدح ) قرااص هفرط رب بویمتک هليا لوی یرغوط طقف
 هنفارطا بولک ید قلخ .یدنیا هنشاب ویوق رب شملیکح ینوص هدنتیاه

 د یدوق

 « مرک | لوسر هلکمنا تیاکش ندقلزسوص هداروا « مارک باشا

 . یدریدقار هنجا ویوق ء وا یا و یدراقح قوار ندنشک رت



 ج اسا صصق دع ۳۳۸

 ؛ یدحا هجمویوط « یقاخ ودرا نوتب هکیداناق وص ردق وا ندوبوق

 * یدواووص ی راباوخ « یا تا

 نبا شارخ ) نوجا كمريداب یتفیدلوا هدنتین هبراحم « مرک | لوسر
 . یدرهدنوک هشيرق ی ( یعازخلا ةمما

 < راشعا موحه هنیرزوا نوجا كمرودلوا ی (شارخ) هسیا شیرف

 بواک ناه ید وا راشمراتروق ی بوربک هیهرآ (شبباحا) نابرع هله
asیدر دلس وک لوسر  . 

  قغالک ۲ هلزوکهشیرق یاسر ینتیدلوا هدنتب هبراح ء مرک ا لوسر

 . یدتسیا كمرهدنو یترلترضح هنع هللایخر قورافلارمع هرزوا

 مظاغوظیغ هبترمهن هدنقح ران | مث < شیرق یاسر » رع ترضح
 هدمتربشع هداکم نورد . راردیا دصق ءوس اکب مراقروق . رارولیب یتفیدلوا

 ۱۱۱۱۱ ۰ هستک نافع نا نامع طقف . راو شا هماج ی هکقو

 یسوقروق هحن-ف . ردقوح ییابرقاو تربشع هدناکم نش كن | ارز

 . یدرد « ردوو

 هما نا برح ) یردپ كنایفسولا نالوا هکم شیرق سید عقاوا
 هع یلاعت هللا ضر نیرونلایذ ناځع . یدیا ( فام دبع يا سمش دبع نا

 ۱۱۰ از ید یزدی 1 (نافع) نالوا یردب تن ات رض
 یرلهدازمعكنسودنک به «هسای نالواندنکم فارشا هلغلوا ( سمشدع

 . یدیا

 ا شیرق راسو نافسوبا « مرک | لوسر هلعءانب
 كمريداس هرانا یغیدل وا هللاتد ترایزو فاوط درح <« یربمغس دصقم ۰

 یخد هرانآ هدیوشوروک الا رانالوا ناملسم ولزک هدنحا کم شیرقو-

 . یدردنوک ینامع ترضح هرزوا كمریو تاست

 ۳ ۱ راتمالوشراف هلا تونم ىا « شیرف یاسر

 : زا فسکت ود « تی

 هلکعد « م هدا نب هکدمنا فاوط مرک | لوسر » هبا ناهع ترضح



 ۲۳۷ دس افلخ غ.راون و =

 هدنشا, نابیعو ( ىنقثلا دوعسم نا ةو رع ) نکل ىف هدالاب تح

 د نطل ) یاش نشه ۱9ھ نالوا فورس کا ا
 . یدیا راز

 تنه رب هدنتم مات طاضتاو تهحکیو لدکی « مالسا لها هجرت |

 رب هدنزرط قوزوب یثاب_یسودرا شیرق هلتسن هنویام یودرا ندنفیدلوا
 . یدبا تنعم

 لوا ی مام هل یرابتیانعو نوع تمالسا لقا ۱

 ههم ركه "کم هلعوقو تال قوح رب ندنفرط هدنروص و هدهسیا

 .یدرولواشلبدیا كلزستمرح عون رب زسهراج هفیرش مرح كرهلبرک ابرح
 . یدبا راغم هب هلا هدارا هسیاو

 ى05 یا هدبوسهدیا راهظا ینمالسا هک هدر

 ازا . یدیا راو نیملسم یافعض قوح ر نالوا ولرم هدنورد

 . یدردک تولوا لاعاپ كزهمنلیب ید ران آ
 < رتاذ هع ندشیرف فارشا نالوا شمهلک هناا زونه : هک یدلاق

 یرلعبا راتمدخ كو وب همالسا ند هدبولک هناعا هددعهعلا بيرق

 1 یدا ردقم یرامر دشش دالوا ولري هع و

 یسریوکو ح هللا فرط نم قرالوا تداع فالخ هلیوا كنهوهد هتشيا

 . ید تراشاو شعر هراهقفد وللثموب

 ندنرب هدن راکدتسیا كعوروب بوریدلاق یتهوهد « مارک باح ا هبلع ءانب
 بوقلاق هح دیا قوس تاذلاب ء مرک ا لوسر هدعب نکیا شماعادلمق

 . یدریوییدو

 كن ( هییدح ) قراباص هفرط رب بوسمتک هليا لوی یرغوط طقف
 هنفارطا بولک ید قلخ .یدنیا هنشاب ویوق رب شملکح ییوص هدنتیاه

 یدوق

 .« مرک | لوسر هلکما تیاکش ندقلزسوص هداروا « مارک باحا

 . یدردقار هنجما و وق « وا یاو یدراقح قوار ندنشک رت



 >چ ابا صصق بک ۳۲۳۸

 «یدجما هجویوط « قلخ ودرا نوتب هکیدانباق وص ردق وا ندوبوق
 . یدراو وص یرلناوح « یدل | سا

 نیا شارخ ) نوجما كمريداس ینغیدلوا هدنسن هبراع « مرک | لوسر

 . یدرهدنوک هشيرق ی ( یازا سما

 < ناشچا موجه هترزوا نوجا كمرودلوا ی (شارخ) هسا شیرف

 بواک ناه ید وا راشمراتروق ین بورک هیهرآ (شییاحا ) نابرع هله
 . قدر دلس رک لوسر لگد

 قغالک 1 هلزوکهشیرق یاسور ینفیدلوا هدنتب هبراحم ء مرک ۱ لوسر

 . یدتسا كمرهدنوک یترلترضح هنع هللایخر قورافلار هرزوا

 مظلعو طع هرن صه هدنقح 3 r € رف یاسر » رم ترصح

 هدمتریشع هدکم نورد . رلردیا دصق ءوس اکی مراقروق . رارولبب یتفیدلوا"

 . رولوا تسانم هبستک نافع نا نابع طقف . رانوسشیا هاج ی هکقو

 یسوقروق هحینس# . ردقوح ییابرقاو تربشع هدنکم نشت كل | اریز

 . یدید « ردقوپ

 ما نا برح ) یردپ كنایفسوبا نالوا هکم شیرق سد مقاوایف
 هنعیلاعت هلا یضر نیرونلایذ ناځع . یدیا ( فانم دع یا سمش دبع نی

 نا ةسما نا صاءلاوبا ) ید یردب ل (نافع) نالوا یردب كرات رضح

 یراهدازمع كنسودنک به «هسای نالواندنک« فارشا هلفلوا (سشدبع

 هیدن

 هدبو ا شیرف راو ناقسوا «مرک | لوس هشع ءاتن

 كمريدلسب هرلنا یتفیدلوا هلاتب ترایزو فاوط درج « یربمغس دصقم:

 ید ۱, دور اا رانالوا ناملسم .ولرک مدنجما کم شیرقوم

 . یدردنوک نابع ترضح هدزوا كمرب و تلات

 فاوط یهسک » و راشالوشراق هلا تبون# ۱ ۶ سر یاد

 . راشلا فلكي ود « تباع

 هلکید « م هديا نب هکدعا فاوط مرک | لوسر » هسیا نامع ترضحا



 ۲۳۹ ج افلخ راولو ڪج

 راغل | هتسح زوک هلا فقوت ناو رلشلوا یکلد « شیرق یاسور

 : ی

 یدنک ( رو نا لدا ) نالوا یا یسهلسف ( هعازخ ) هدانناوا

 . یدلک هنوناه یودرا لبا رامدآ ماط ر ندنموق

 رب مت نتلهامن ینامزم بواوا, تینلئاف ا همین یل

 روهطظ . یدیا راشعا قافا دقع هلبا ( ماه یر یالوط ندسص وصخ

 ندقل رادف رط درک ا لوسرو رلیدع ون وا یدهع و ید 7 ندمالسا

 . رایدمروط ورک

 نکیآ راشمالوا ف رشم هلبا مالسا زونه « یسهلبق هعازخ هبلع ءا

 . یدراردیا هرباخم ولزک رتاد هنلاوحا كشيرق هلا مرک | لوسر

 روضح قرهلوا هد لوب قلهاوخ ربخ یخد یشیلک ك ( لیدب ) ءرکوب
 هنیرارب یلوص كنهبیدح . مدروک یتسهف اط شیرق » و یدرک هیون
 تعنابمءهربشر ::یللک» هد تاید ورک . اعم یک زا و 8
 . یدرو ريخ ولد « ی را هسدیآ

 «درع واكو نوجا كنج هلا ه مک «زب » یحد 9۳ مرک | لوسر

 رلهبراستح یمدق» یسهفاط شیرف و كدلك نوحما فاوط و یس ین

 هسیا رارتسیا طقف . .یدلاق یرللاحم هرض و برح . یدشود فبعض هلا

  رارتسیا هدنراشتیا و روهظ كمتر من هرکس, مدیا هک داتم رب هر
 هسیا راردیا عانتما رک | قوب . رارولوا عپات یک یرلراس ید رانا ها

 ءقح بانج قترا .مردیا كنج ردق هیهحنلاق زکلاب هلران| «نب هدلاحوش

 , یدروس سد « rae هسا هه یما

 كرەبد « مهریو رخ هشیرف قو « ماراو نب هسیا هلیوا » لیدب

 . یدراو هنسودرا شرف بول ا تصح ر

 مدوب ساک ندشناب كناذ وا نرو بویر رک هلا شرف یاسّور

 ) مهدیا ص ص ه رس نش هسيا ا 1 یدبا رولوس روس ر مدت شيا



 >> اس صعت دع ۲ ۰

 كن ۶ اهفس"ضعب یک صاع نیا مکح و لهجیا نیا ةمرکع هدکدید

 . زاشعد « قو زجاشحا هربخ كکحهربو

 ها ر رولا زگبهلگید ییزوس كلبدب » هسیا قلا دوعسم نا ةورع

 * لا تحصد« ركنا هسیا ضمربولا ء زکتوط

 هوش د هلدب یهنما نا ناوفص هلا ماشه نیا ثراح هنیرزوا كنا

 د نديك ا لويد ید وا ناسم د .« .ماقاب

 ۰ ا هاباطخ, هنشیرف یاسر فوقلاق-« هورع
 . راشعد نما هلهحو ره ندنش ء توا » هدکدید

 . شمرتسوک. لوت رب هنافصنم و هناحلصم هزبس « مدآ ون » یخد وا
 « قاب تک » ید رانا .شعد « ماراو هنناي كن هرکرب « ی زکغارپ

 او

 مک ۱ لور . یدلک هواه یودرا ء دومسم نا ةورع هبلع ءان

 ۰ رک و ىا

 ینس و رالیدقح هلا هلک تاکرادت یفارشا و هوجو كشيرف ! د ای »

 ار ا اا رایدتا هدهاعم هدنراس, هرزوا قماعوق كم

 زکلا هدنادنم یس توحاق یسهلج نیراي . ردنراع ندکلهلغ یترد رب

 ۰ یدید 6 رلرر وقار

 ۱۱۱ TO ندا رد اول تلتءورم 1
 یربمغس ترضح هدبولبغاط عزب » و یدناح یی را شاق بولقص یناح
 . یدتا PRE و رذعت یەو رع دكرهد « ؟ زغحاقار زکلاب

 ۳ ا ا لوتسرهزژوا تبرع تداع « هورع هدمب

 ۱ . یدتسا قماشفوا

 هد ورع مرکا لوسر هدلاح یئنیدلوا تشک رب فانم همظعت هسیا وب

 فورا ا هلبا.تک از و لفل

 یدرو وروط هدنج وایثاب كمرک الوسر هک (ینقثلا ةعشنا ةربغم)نكل



 ۲۳۹ ج الخ غراونو و

 رام | هنتسح زوک هلیا فقوت یاو نالوا رکلد « شیرق یاسور

 . یدیا

 یدنک فرو نایت نالوا یل یسامق ا
 . یدلک هنوباه یودرا هليا رامدآ اط رب ندنموق

 رود اها نامزنآتواوار ندنلتاف 6 هما ) یف 8
 روهط . یدیا را شما قافلا دقع هلبا ( مشاح ی ) یالوط ندصوصخ

 ندقمل رادف رط همرک | لوسرو رایدع ووا یدهع و یخد کش ندمالسا

 ۰ رایدمر وط ورک

 نکیا راشمالوا ف رشم هلبا مالسا زونه <« یسهلسق هعازخ هلعءاس

 . یدراردیا هرباخم ولزک راد هنلاوحا كشيرق هللا مرک | لوسر

 روضح قرهلوا دلو قلهاوخ ربخ یخد یشیاک كل ( لیدب ) هرک وب
 هنیرلر یلوص كنهبیدح . مدروک ینه اط شيرق » و یدریک هبیوبن
 تعنام هرس . نالکد هدش كمود ورک : را قاب یلکدادنو راشع وق

 . یدرو ريح ود « ردکرک را همدا

 «هرع ین آ .كدک نوجا كنج هلباهمک زب » یخد 6 | ء مرک ۱ لوسر
 رلهراح یمدق» یسهه اط شیر و كدلك نوجما فاوط و یس ینعل

 هيا رلرتسلا طقف . یدلاق یرالاع هبرض و برح . یدشود فیعض هلا

 رارتسیا هدنراشتنا و روهظ كمتعیرش من هرکص . مردیا هکراتم ر, هلران |
 هسیا راردیا عانتما رک | قوب . رارولوا حبات یک یرلراس ید ران

 «قح بانح ین مردیا كنج ردق ههحلاق زکلاب هلرن | ءن هلک وق

 , یدروس ود « وزوت هسا ه یصا

 كرهبد « ممرو رخ هشیرف یو « ماراو نب هسیا هلیوا » لیدب

 . یدراو هنسودرا شرق بولا تصخر

 . مروساک لدا كناذ وا , ن » بوشیروک هلا شیرق یاسور

 « مدیا ضرع هرس رگ هيا رتیا « یدیا رویلیوس زو رپ مدتشيا



 جاسا نمصق ۲:۰

 کات ٩ ایفا شعب یک صاع نیا مکح و لهجیا نبا هد رگ یدک دید

 . رشید « قو زمابتحا هربخ كکجءرو

 هسیا رربولا زگیهکید ییزوس كلبدب » هسیا ینقلا دوعسم نیا ةورع

 . شا تحصت وبد « کت سا شعر ولا ء رک

 هابوس » هللدب فسما نا ناوفص هلبا ماشه نبا ثراح هسرزوا با

 ۱ ۰ یییتشا ندمرک لور ید وا . ناشمد « قاب

 ۱ اس تا اوت رااح كيرف قار توقلاق.« مورع

 . راشعد « زما هح و ه ندنس « توا » هنگ دید

 . شمرتسوک لوب رب هنافصنم و هناحلصم هزبس « مدا وب » ید وا

 « (اقاب تک ه ید رانآ .شعید «میاراو هنناي كن ا هرکرب « ی زکغارب

 . رلشعد

 مرک | لوسد . یدلک واح یودرا ء دوعسم یا ةورع هبلع "ءانب

 . یدشیرک هزوسو یدشوروک هلبا
 یس و رلیدقح هلبا هلک تاکرادت یفارشا و هوجو كشیرف ! دم ای »

 ۱۱۱ ل “٠ راستا مدهاعم هدنراس.هززوا قماعوق هیذکم

 زکلای هدنادیم نس بوحاق یسهل نیراپ . ردترابع ندکلهللغ یترد رب
 . یدید « رارر وقارب

 ۱۱ ا ا حر ییدتصلا ركب ولا ندر وس وب تهوع

 یربمغیب ترضح هدبولبغاط یعزب » و یدناح یتراشاق بولقص یاح

 د یدتا زفدکش و ربذعت یهورع كرهید « ؟ زغجاقارب زکلا

 بو ات تفرک ۱ لوتسر هوزاوا تزرع تداع < هورع هدمب

 . یدتسا قماشق وا

 هب هو رع کا لوسر هدلاح ینیدلوا تشک رب قانم همظعت هسیا و

 یوا ا ها تک ازت و تفطا

 یدرو وروط هدنج وایثاب كمرک الوسر هک (ینقلا ةعشنا ةرغم)نکل



 ۲۱ ج افلخ مراولو

 هلا فذع هن-هحوم كرههد « کا كج » و یدتا ینلا تهوع ناه

 . یدسا هلماعم

 . ردهربغم یواز  زدارب یک ولد ؟ ےک و « هوع

 و یدمش .مدهلزع زونه سک ناق كکیدک ود تانش نا 2 رادعغ هر »

 . یدید « ؟ رده ٌكهلماعم و روط

 قلوشراق اک | ید هریغم . یدلیا ریدکت یهرفم هلهجو و « هورع

 روضح و رایدنازوا یزوس هلهحو و . یدلیوس رازوس ترس قرهلوا

 . رابدتبا هلداحم هجیلبخ هدیوس
 یکج هلس هدیا هک راتمدقع و ینکیدلک نوجافاوط درج «مرتح ی هدعب

 هدافا ینکعهدیا هلئاقم ردق هبهجرد وص هسردیا تفلاخحم رک ۱ شیرف و

 . یدلیوس ید ههو هسیدایوس هن هلدب لصالا . یو

 ینلصا و تنفس هدب س .ڭداک بلاغ نس هک ما وط ۲ دی ای » ہ۹ ع

 . یدید « ؟ یعراو هسمک شمروت بودیا فلت

 روط هدیونن روضح كمارک باتا. هدننساتنا رلهلاکم و « هور

 كلاع رخف یک هناورب "مارک باحا هک یدروک بودیا تقد هنیراهلماعمو

 هنسارحا هللا تعرس لاک هسا سما هنرهو راروشالوط هدنح وا یئاپ

 قو ها مظمت لاک هدنروضح بوشاب هليا تدح هنیزو و راروشیلاح

 هدبول | یراءهرطق نلوکود نکرول | تسدیا و راروشبرک هزوش مابا 8

 كج هشود هرب لق رب و رارشوا هنشاب نوجا كمروس هنیرازوک و هنیرازوب
 کناص . راروشماق هرزوا كنا ناحزرح هددوالقاص و بولا هو
 ی راقدالوا تعمر قجالبغاط هدبوقارب یلاعرخف یک ییدید كنەورع

 . یدیا رل رب دام هلیا لاح ناسل
 ن! تعاج یا » هدفدراو هتسودرا شپرف هدبودیا تدوع « هو ع

 .مدشوروک هلا الو ان مک هڪ .مدروک ی راناوید یشاحو ىر رو

 : مدمروک یتعاطاو تم رڪ ييدتا كاا هد هدنموق كتر « هللا و

 شا و یهلاصم كرهبد « ردلکد تعج رب قجەلىغاط هلقلیالوف

Na 



 ج اسا صصتق =< ۲:

 هدن هله » سالح نالوا رز كسشساحا نار 9 1

 Eg ۱ رام یودرا بوقلاق كرهید « مهروک بودسک هرک
 مارک باسحا . شمللتمالع رلهوهد قوسح رب هرزوا كللديا نابرق هیهسک

 هلبوب » كرهدک هناي كشیرف بونود ناه . روشیرغاح وید ( كسل )
 اعقاو « زب ؟رولیبهنلوا عنم لصت ؛تعاج نالوا شلک نوجا ُهلاتبب تدایز

 « زلکد دهعتم هرزوا كما عنم یمالاتس را وز نکل . زقفتم هل زم

 شم ر وسد

 راشمرتسوک اضر هیهخاصم زسهراح ید شیرق یاسر هللع ءانب
9 

 ی ) ورم نا لى 3 رو شم ندنسع یاحصف نوا حلص دفع و

ST۶  

 یدشوروک هليا مرد | لوسر بوذک هواه یودرا « ور نا لنس 71 . ٩

 ۰ یارک هک زک ماذیم یار طورش ناه و

 .یدلوا عقاو رلهنحام قوج كب هدست رب ام تەل طور

 دف رط تدم و قرهنلوا هحلاصم دقع هلا تدم هنس نوا تیام

 ااه ندیومن فرط و یدلیریو رارق هنسماغلوا ضرعت هرکیدکب ندنفرط
 هادم یطرش یرامعا فاوط یهمک هدبورک هب کم كوا سا لتها

 . یدلونوق

 ا , زامالوا یدمش و هرهسیا لس
 رواک للخ هنیراتعاو ناش كشيرف هلتهج وو رولي هنحا برع فلاوط

 و ي هلکعد « رواسالوا هنس كج هلک طقف

 . یداورویب لوبق ید ندیوبن فرط
 رس » : 4هیوش یدتیا نامرد طرش رب ۷ كب < ليس هدمب

 ۳ هسل وا دپ مدا رب دیس نادر اما )ها در هسر واک هز یر

 . یدید « و کیا در

 هر ؟یمش رولوا وب چيه » . رایدناتدح ندزوس و « مارک باحا

 . رایدید « ؟ !هدیا ملست لصن هنلا كرلکرشم ین آ هدلاح ییدلک سم



 Oy >ج افلخ غراولو دع

 ,یتکجهمهلیرو رارق هيهلاصم هقدعلوا تقفاوم هطرش وب هسیا لیهس

 .یدتنا لوق ید یطرش و زسهراح « مرک ا لوسر هجا ناب اف

 دا یطرش ها هلا لوسراپ » كرودیا بعل کو مارک باح ا

 . رایدید « ؟ نیسمقجهر.دزاب
 غاریا ندزب لا یرلندبک هرات آ ندز ۰ توا » « مرک | لوس

 «ر.داراي هراجر, هتبلا قح بانج ید نوچما رلناک هزب ندرلن | . نوستا

 . یدروس ولد

 فاش فاوطو جح ید لئاق اس را هنیدم : هکنوح

 هبت قجاریدلیب یزوک كشيرق هدنواه یودرا رایدیهسلوا
 رک اسع ندنرلکدلک هدکلرب بوقروق رلن آ نکل . یدرولوا ادس كهلغ
 .هج هب رفس باسا ندنرافدل وا شمقح هلس حو 1 هحددع ۲ هبمالسا

 . رلیدیا زسکرادت ید

 .هدلاح یییدلوا E یرلهب رح تاوداو هک هدنر هسیا شرف

 هلتبسن همالسا لها ندنراقدلوا شمر ودیا عج یلئابق نانلوب هدنکم راوج

 . یدا هدایز تاق تاق یرلتوق

 ,یشیرق هدیودک ردق هتیرانک كندکم رهش ات كمالسا لها هدلاحوش

 وشراق هنمشد یوق رب هیوا طقفو تعاحش رب هداعلاقوف یرلاعاص هحیه
 یا تشکرب ولدرطاخ ید یمروط بیدازوا تورو ۲

 هلیاشیرق نوسلوا هسرولوا لصف ره هروک همالسالها ؛ كلذیلع "ءانب

 . یدیا تمکحو لقع یاضتقم یک هلاصم

 .دتع هراح مایا هلفلوا هدشرف یاسور چر وس هداکم : 6 یدلاق

 هلا لادجو كنج یقرهلوا عبا ا هلمسیروس ید ساب داحآ هحفدلوا

 .قوج كي ندنیفرط نوجما یرشن كمالسا نيد هلتهج ویو رولوا لوغشم
 . یدیا رولک مزال كلوکود ناق

 هلوسر بوشورو هحتسرس هرز « نفرط هدنعوقو هام ایا

 یان « كمالسا نیدو یتاداع و داوطا نح و یار کک
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 كنکرمشم داحا رر رک ییرح یتیدلوا رهظم كنملسم دارفاو كرهدشیا
 هدنقح مالشا لها هلبا لح همالسا نيد یمکو قجالوا ناماسم نک

 قحالاق زکلاب شیرف یاسور هدلاح واو قجالازا یرتوادع نالوا
 . یدیا

 هنیرلتوق كشيرق یاسؤر ندنرلقدلوا هدقشاب هشیرق هسیا هراس لئاق
 یرلکجهدیا لم هناسالسا فرط ید رانآ هدکدلک فعض هلتروص وا

 برم نوت تط هدنفرط تقو زا «مالسا نرد هلتهج
 . یدیا

 ند « یطالتخا هحتسبربس هلا مالسا لها كانکرمشم داحآ لصاما

 ۱ ین" یال وا تس هننواهساهدنفرط تفو ز ۱ تاعالا

 ی د هک هسیا یش قجالتارا هدهلاضم دقع -تفو له
 . ردنراع ندداوف

 را یا نا راکدمت وشوک یک کرک یارو مارک ناععا نکل

 ۱ . یدتک هنیراجوک كي « یلوبق كراطرش
 هلمارک باحا هدنسايژر نکيا هدهنیدم « مرکا لوسر : هک یدلاق

 ینکجهدنا روهظ هلدبعو شمروک ی رلکدتیا جح بوراو هیذکم هدکلرپ
 نط قحاقح هنس و ناه اؤر یخد مارک باحا . یدبا شمرو ربخ

 هدنر لکح هدنافا وط یهبک هدبورک هکم هرک و هللعءانب . یدیا راشما

 فاوط هد بولاپ هلاصم رب هللا راطرش سما هلیوا نکیا رازعا همش چیه
 یدلک نارگ تباغ هجرت رک لود ورک قرهلوا مور یخد ندهسک

Pgیدزاب هقح نیا طا را یعوح 7 هک دلاق  . 

 مزونیسیلکد یلوسر كهللا نس » هدیوبن روضح « رم ترضح یتح
 . یدید « ؟ زرودبا لوق یراقحو تلذ و نوع ؛ یلکد قح ردن

 .مامالوا یصاع اک 1 نکل ۰ میلوسر كهللا نی » یخد مرک ١ لوسر
 . یدریو باوح وند « ردم دراي وا

 کتک دنا فاوط هددوراو ههللاتس نس « اي » رم ترضح هدمب



 ۲: ج افلخ خراوتو <

 .. مدد هنس و اما « مدد . توا » را لوقو مدک دید 4 ۶ نی

 . یدرویب وید « زکجهدیا فاوطو یس بورک هیذکم : هکمروید هنب
 .یدلیر و رارق ههحاصم داوم هرزوا ینیدش وا نام هدالاب «لصافا

 .یدلوا ا هغمزاي ی همانحاص « ىلع ترضح و

 وب » لیهس هدکدید « زای محرلا نه را لا ےس ادا » مرک | لوسر

 « زای ( مهللا كمساب ) هلهجو یکیدلک هلیزاب وریدهتوا . ماعاط یهرابع

 : ید

 ىظفل عازت رپ هدهسیا رلیدتسیا كما تفلاخم اکوب ۰ مارک باحا

 كمسای » مرک | لوسر ندنیدالوا قرف هدننس مالک ییا هحانعم بولوا

 ) هللا لوسر در ) هتناونع ثكتهمان حلص هدعلو یدروس ولد « زاب مهللا

 . یدردزاپ ود

 کس هادیهستیا قیدصت یفغیدلوا هللالوسر كنس « ر رکا » لبهس

 . یدید «زاب یتمسا كل ابابهنرت ب | .دادا زما ا

 ۱ ےیلوسر تهان هدزک هست | دک .I مرک | لوسر

 .یدتبا صا ود زاب ( هللادبع نا ) هدزوب 1 ! ىلع اب .قو قاب اما

 < مرک | لوسد هلکعد « مامازوب یلظفل هللالوسر « نب » للع ترضح

 . یدلیزاب ود ( هللادع نا دن ) و یدژو هللا یدنک یک

 0 ندقدنل وا رب رحم ییردل وا اتم دی تدم 4 هدعب

 هتس كجهلکو كعود ورک نیزسکما فاوط یەک مالسا لها هنس وب
 قمامدوط هدایز ندنوک چوا طقف « كما فاوط بورک هینکم كرەلك

 . یدلیزای یراطرش قمقح وراشبط ندنکم ء یسهه اط شیرق تقوواو

 هدام وب طقف . یدلیدیا جرد یسهدام یدر كرلنلک هنابمالسا فرط هدعب

 . یدلوئوط انثتسم هراس لئاق بونلوا صصخم هشیرق
 هب ید ناماودهع هسا رارتسیا «لئاق نالوا ادعام ندشیرف : کهن وش

 . رایدلقارب رب هرزوا قلوا لخاد هنناماو دهع كشيرق هسبا رارتسباو

 یسهلیق ( هعازخ ) ناه یک ینیدلوا قیدصت یساروب : هکوب لاح



YETع اسلا صصت دع  

 ( رکی ) « رایدلیا نالعا یراقدلوا لخاد هبیدم ناماو دهع بوقلاق
ATE, 

 فارشا هنلیذ هرکص ندقدلوا ماع حورش اونم ر « همان حاص

 یر ۱2 هسک نالوا دهاش ندنکرشم یاسورو ندراصناو نرجاهم

 . یداک هروهظ هعقو ر یجحآ كب هدهرصوا و یدایدیا هوالع و رب رحم

 ند ةیداوا فرمشم هلی مالسا ( لدنج ویا ) یلغوا كليس هکهیوش
 زارف بنولوتروق هدانا و هسلصت . یدشعا سج بوبالغاب یا « یردیب

 .یدلک هقح هنویاه یودرا رو و سخت و كرهوروس یتیحز هللا

 ی در ندزس ادتا هحنساضتقا همانحاص هتشيا» همشروک یا « لیپس

 . یدید « ردوب مکج هتسیا
 رو . یارو ار هر هلا صم یدمعش زونه » ندفرط ور

 در رلکح هک هرکص ندنوب . رولک مزال قلوا اتسم نالوتروق بوجاق.

oزاعلوا ماست و در هتسودنک یلغوا رد ۱ 6 پس 232 ی  

 ۳ ا یکعهقا دع هننکح نكي نأک یهمانحاص ا

 هداج واو یدلیرو هنسودند « لدنحونا ىلغوا ابانتحا نددهع ضهآ

 تلس ود « ردا صالخ ندهلبوب یتس « قح باج 99 ء تیا ریص

 ۰ یدلوروس

 شهوآلف ءالاح ینیذاوا کک لدوع كنامع ترضح هداساو هتب

 ورک هکدغپ هراس قترا » و لو سر هو وا زوم روح
 . یدلوب ع وفو ( ناوضر تعس ) تقو « وا هتشیا . یدید « ز همه ود:

 باحا په .یدروطوا هدننل | جاخارب « مرک لوسر : هکهلیوش

 قع هرزوا كماعا رارف الصا هابا تاشو ربص ءادههحنلوا بولک مارک

 ید ۰ د ( سق نادج ) زکلای . رایدلبا تع

 ترضح بوبالغاب هنیربرب ینلا کیا «مرک | لوسر . یدمتا تعیب بولک و
 . یدلیا تیب مسد یارجا هناساغ ید ندنفرط نا

 ترصح ناه .یدرو تشهد و یوح هشل رگ <«یتعس و تام را لها



 ۲ ۷ ج افلخ عراونو بک

 یهلاصء و منکر ی طور رایدردنوک هواه یودرا یناْمع

 . یدس ید یدوق یدید . یدّتا نالعا

 كن یاشار یاو یدک سود یلنارف <
 شارت یبراشاب یک و رایدسک ین رانابرق ید مارک تاک هنیرزوا

 . رلیدسک یزاحاص ی

 نوجا یرلکدمهددا فاوط و ییس هد بورک هر کم نورد هحرک |

 مرح ینراحاص كرنا بوسا راک زوررب هداننا وا قحم | .رایدلوا نوزخم

 . . نایدلوا نوتع و لستم کمر و 5 2 ٩

 ماش و هک اطنا دلرءهدیا هلغ هسلود امور « یتلود سرف مدقم ندن رم

 یعون رب درک شم هدبور دلاق یا راتصت ند هدنرافرط فرش سد و

 اراص هسا یسهط اط مور . یدنشعا تفت کک ورود ا سوع نالوا

 نا همالسا لها هلسح قلوا باتک لها ید اراصت بولوا هدشد

 نوع دو یرلکدتشیا یتسهلع همور كسرف ؛ شیره نت رس ندنیدل وا

 هتسلا اشنا هلع هزگناوخا 0 4 عا وخلا مر م هما سا لها قرهلوا

 ندامراو ههنس نوا قرهلوا لزا یسهروس ( مورلاتلع ۸ ) هسرزوا

 یامت لا یضر قیدصلارکب وی" هافلرون سعد یجنهدیا هلع هر ف تم
 هبهنس نوا ی و رد وا » هشیرف لای تفقو وا « یرلترصح هنع

 ا ( فاخ نا یا ) ءدک دید ۰ N هلع 4سرف € مور زامراو

 جد کا وا ا بود 4 مدیا ج :Ia لک » هارد دیا تیکه

 «:تفلخ نس يا هبا ردنا هنلع مور هدفرط هس زوقط هلکعا تقفاوم

 هودد زول 61 6 وا تط ها ا هللع و كمر و هوهد زون ۹

 ::یدا راهلا تم هوزوا و

 مییاش یسهلغ یک یرک هسرف امور هسا ی

 شرح رب اتل رک ۱ لوسر هدنسازغ دحا-هسیا تلخ نیا یا . یدلوا
 0 نا ییا یرلءوهد وا ك وا ترضح نداد وديا شوا فات بول ەر

 س



 ج اسا صصت = ۲:۸

 ¦ یرلهوهد ءرکب وناترضح .یدرو ید او «یدتساا ندسهرو كفلح

 هلا EE هارقف ا » یخد وا دیو کا لوسر بول ا

 و 2

 . یارقف هرهدیا قدصت یهود زووب « کات ترضح كلذ ىلع ا

 یعوش كننداوح یبهلغ هسرف كمور هدهرص ون . یدرونوط ینملسم

 . یدررو حرف هندنموم هله

 هدوراقو بولوا ردق نوک یمرکی « یتماقا هدهبیدح كمرک | لوسر

 ربارب هلیمارک باسحا هرکص ندکدسک یرانابرق هلهجو زمکیدتیا نایب
 . رایدروس تدوع ههیدم

 ردکم یالوط ندنرلکدنود ورک نیزسکغا فاوط یهسک هحرکا

 غ ةد كرار مدهار یاتنا قحا . رلیدبا
 هليا تمالس كرديا توالت ینآو رایدلوا نون هلغلوا لزا حتف روس

 . رایدلو لوصو هبهنیدم
۳ 

 مالا 02 تاد مان ( یه ریص) وا ) یدمل تفو قوح ندهرآ

 هب هر ونم هیدم توشوواص ندنجما كشیرف ناهو یدلوا فرم هلب |

 هد

 ندنفرط كشيرف هرزوا كمتسيا ىنا هرکص نوک چوا ندنسهقرآ

 رر یا حادا بولک زوما .ییا

 . یدلوا روح هکمریو ید ا لوسر

 ندڪ رش باکرح رونه کف نب » ردق هنره « ریصب وبا

 هدهسیا یدلبا دایرف وید « ؟مرواسبهراولصت هنجما كنکر شم نکشُما ریهطت
 زب ! ریصبابا ای » مرک | لوسر ندنکج هلک مزال كل دیا دهع ضه هشرو

 < قح بالج . تیا تام و رص زار هدنس و . رامزو یمدهع

 تاج قیرط رب همالسا لها نالاق هدنجما نکرشم یک كنس و اكس هتلا

  ETیدلبا ماست دلو شام وا ۳۹ هیات هر هب د .

 بوروتوا هدنرافدراو هلحم مان ( هفلطاوذ ) بوقح ندهرونم هنیدم



 نا ج افلخ راولو =

 دلرهید « ؟ ردلصت مهقاب » هنحییلق كنیر, ندرانآ « ریصبوبا نکیا رار, امرخ

 . شرودلوا بوروا ینا ناه و شمراقبج ندننیق

 هم رک ٣ كوو لوک هر ون دهد یرالوا ز وفات و
 ۶ ید ست ندریصب وا

 < نس ! ها لوس رای » یدربک هبیوبنروضح بولک یخدریصبوبا ًابقاعتم
Eقح بانج ی یدمش اما . كداوا شما اغا یدهع هلا ملست م  

 . یدتسیا قلاق هدهرونم هنده كرد « یدلیا صالخ

 هحنساضتقا هدهاعم هسلوابلط ندنفرط شیرق تقو ه یه : هک وب لاح

 قج » و یداموقلا هدهنیدم یا « مرکا لوسر ندنکج هک مزال و

 . یدلبر و تصخر ود و 6 ی هر كکيدتسيا

 ندنکم و یدتک هنفرط ایرد لحاس بوقبح ندهنیدم ید ریصپ وبا
 . یدنوط ییقوم مان ( صع ) هدنرزوا لو ندک هماش

 نالوا یخ هداکم . یدرلیا ضرعت هنکرشم ندک هماش ندهکم امد
 هننای ریصب وبا بوقبج قاط قاط ناه یک یرلکدتشیا ین آ « مالسا لها

 كنسهفلاط شیرق و رلیدلوا غلاب هرفن شب هدنفرظ تقو زاو رثیدنالب وط

 .. راد ی

 راردیا امفی یلامو رلرائوط بوشیربا هسقیح یلوب تقو هنره ندهکم
 . یدرارالق زاغ بولوا ماما هتغاج یءدتس کا 9

 بواوئروق ندندنبو دق كنبردپ قلارآ رب ید لش نال وبا طقف
 تماما « لدنج وا هتعاج وا هرکص ندنآ و یدلک هنا لریصب وا رارف

 . یدلوا ردا

 و (لسا) و (رافغ) یک یکیدلیدیشیا هدفارطا یحورخ كلدنجوبا

 قوح رب نالوا ف رشم هلبا مالسا ندهراس لاق و ندنرلهلسق ( هنهج )

 زوجوا هدنفرظ تقو زا و رابدلبناق هتعاجوا بولک هنا كنا را

 . رلیدلوا لاب هرفن



 > ابا صصق >ع ۲۰۰

 هليا تراحم هيا شیرق . رایدسک نوتب نوتب یرللوب ماش كلكم
 | ۱ هدر لب ن رک

 كا باج ههندم عام وا بوردنوک یعلیا همرل | لوس ر ناه

 ندهمانهحاصم كط رش نالوا راد هند ر كرلناراو ههندم ندشیرف هرزوا

 یسماملوا در هسردک هب هن دم مک سه و E ندو و وا یط

 ۱ جد یصوص
 نوا توعد یراشادلوب هلباریصیوا ید مرک الوسر هنیرزوا كنآ

 . یدردنوک بوتکم هریصبوبا
 اه توتکم یولوا هتسخ ريغ هداتناوا < رمو ويا

 ف هيز ود ا هلا یوتکم ¢ یدشلک هسف كوص هدلوصو

 ع لات هللایضر .یدایا حور ماست هرز وس

 ا ا وا مرکص ندکدسا نفد هداروا لأ « لدج وا

 ۳  تولوا فرم هنا مااا ندفرظ یه هرکص ندنآ و یدلک

O Eسس  



 کم حجت 2 ی

 < رک
oro 

 رەخ حق

 رب نک هدلحمرب قلقانوق ترد هبهنیدمو هدنتهج ماش كنهتیدم « ربخ

 راهعر نو رلقلامرخ قوح كبو راهعلق ددعتم هدنفارطا . یدیا رش كور

 . یدیا راو

 كرلیدوې نالوانطوتم هدهنندم راوج هلهجو نا ناس هدوراقو

 غاتجاهدرببخ یغوح كنسهمش هلغملوا مادعا و لتق یمک هالجاو ینن یمک
 . ىدا رام

 U 7 ِ ) نالوا یسر دلش
 . یدشما نفد هدر لز رب هدربخ تورو جساشا

 هلرلیدوم هدنرزوایل و ماش هدلاح ينيدل وا هلباماش راح كو لا كبرع

 . یدیا رضم هدنقح مالسا لعا یراعا اد توف هدبونالپوط هلی وا

 ینیدلوا یسهسوسوو همش اغاد ندفرط کم شبرق كمالسا لها نکل

 هد ها دح ۳ ۰ یا ل کم وشود یقرط ماش هاتهج

 .یدرب وا تصرف کم وشود یتهج ماش قئرا عملوا هلاصم دقع لا شو 9
 هدهتندم ردو نوک ی رکب هلا توع ندهسدح « مات توس هلع ات

 اس وسرد كا هدنلالخ رع یا ید ار »8

 . یدرویب تعزع هنفرط رببخ بوقیج ندهنیدم هلا یراوس زویکیاو
 . یدّسا هرصاحم .یراهملقو یدراو هربخ ندنک را نیلح اص نوک

 . یدروس هدایز ندنوک نوا « هرصاحم تدم
۵ 7 

 هلایر ( یسود ورم نا لفط ) نالوا یسر ینه و ( 93 )

 ف رشم هليا مالسا بوراو هیکم مدقم ندنرحه هک یراترضح هنع یامت



oYج ابا صصق =  

 هدقمالاباح بوشلاح هکمروتک هناما یقلخ یسهلسق ورندتقوواو شلوا

 كمرک | لوسر بولک هیهنیدم هليا ىدا زویترد هر وب . یدیا شفلوب
 لاش وو یدلک هواه یودرا هحیل | ربخ یغلدقح هنسازغ رخ

 . ید و هدهب رام

 یلاعت هللایضر ( ۱ روهشم ندسهلف سود وشا هدانناو هن

 . یدلوا قحلم هب هص باح ا بولک یحد یرلترضح هنع

 یسهظفاح هوق بولرا ندنناپ كني را: رضح ماعرجف هرکص ندنآ
 . ردشعا تیاور فرش تیدح قوح كب ندنغیدلوا ناتم یخد

 نا هلادع زکلا نلس ثیدح هدایز ندس » : هکر دیوم ندنسودنک

 هنس « زر . شا رد « مدزامزاب نب « یددازای یکی دوشا وام نت

 : )هلک هددص

 ۲۱۱۱ یر شب نوا ندمالتسا لها هدنراهبراحم ربخ وشا
 : یدنلوا لق یره چ وا ناسقط هسیا ندرابد وهم

 .یدلوروک تعاحشو توق راث | هداعلاقوفندللع ترضح هده راحو
 یرلهعلق رببخ تیاهن . یدناللوق یک ناقلاق بوراپوق ینتسومق هعلق رب یتح

 هدالاب كققح و دایر ا اشاو لاوما قوح كب .یدندل ۳ ررب ررب

 كتالحو یلاوا ناقح ندهنفد وب زکلای .یدنلو یبهنفد نالوا روک ذم

 .یدنیلبق نیمخت نوتل ۲ كيب نوا یتمیق
 ر شملمرازف هم کا لوسر ندقفرط یرلیدوم رخ هدانناوا

 هبهرفسهرزوا كي ین | هلیامارک باحا ضعب هدقدنلوا مدقتو ادها نویوق

 بوراقح ندننغآ س ندکدهنکح ۳ رب ییسهحرای ر . یدر وطوا

 ود « روسیر و ربخ اکب یغیدلوا یهز نویوق و کز ککح لا» و یدنآ

 .یدشعوب همقلرب ( رشپ ) یلغوا ك (رورعم نا ءا رب ) نکل . یدرویب
 هسدوجو كرام هلکمهنکح هدنش | 9 و ی یهزوا « 1 لوسر

 ندنسهرا کهروک ییا هليا ماق هئاوادم بقعرد . یدشلوا یرثأت رادقم رب



 Yor ج افلخ غراوآو =

 هتسخ رضا كپ « رشب اما . یدشوواص یارثأت كرهزو یدر دتا تمام
 .یدشود

 تنی بلیذ ) یماجوز 2( مکعم نا داس و دا مشت ورق زا
 تارک لسا هتناسخ و و ار وتک هبیوب روضح هلفلوا ( ثراجلا

 . یدلوروص ولد « كدا

 یا یجتالپ رکا و زمنا راک سیا ربمغیپ قح رک | » یخد بنز
 ریمغس قح یدمش .مدتا تراسج هشیا و ود زرولوا شلون روف ندکلا

 رک | لوسر . یدریو باوج ود « مدليا ناما eer مدال [ یگغیدلوا

 . یدرولاص ناف

 ید ناز هلتفرعم یرلثراو كلی | هح دیا تافو «رشب ۳۷ نکل

 . یدلیدیا مادعا و لف 3

 یاسص و ناوسن و یدنلوا طض نوجا لالاتس « یسضارا رخ

 قورافلارمعو رلیدلغارب هدنرلرب هلراحراب یئد یسلاهاقاب .یدلیدیا رسا

 ندنلاوح وا « رابدوهب امو هدنتفالخ مایا كنیراترضح هع یلاعت لا ی
 . رابدلاق هدربخ ردق هتقو یراقدلوا الجا و ی

 < یتلاها هرف مان ( هلدف ) نالوا.یسهفاسم قادوق 4
 یراضا را كرهشود هتشخو فرخ یک یرلکدتشیا یخیدل وا حتف كل ریخ

 اعدتسا یراملوا اشا هدنرارب هلقلح راب هرزوا قلوا كمرک | لوسو

 . رایداروسب اقا هدنرانطو یخد ران | هاهحو وا ندنرک

 هک یدیاراو ید ( هیفص ) یزیق كبطخانبا ىح هدنجمایرارپساربیخ

 جوزت نا زون» ( هنانک) لغوا 4 ( ققح لبا مسد ) نددوم هاو
 ینیدلوا نالک یی «هسفص هلغلوا لوتقم هدربخ ه رکو ب هدلاح لوا شما

 . یدشلاق لوط هدلاح

 كمك نه هدنسقت كرار ندشیدلوا لزوک هداعلاقوف هسیا هیفص
 . یدیا قحالاق ییلکوک كنب را رکید هسشود هنسهصهح



 ج ابا صصق عج ۲ ع

 هرزوا قمالاق یرطاخ كنهسمک چیه « مرک | لوسر هلع هات
 : یدربآ بوحس نوجا یودنک نههفص

 اا ید ینیدلوا هراج نکل
 یعولعمكمارک باحا یماروب ؟قجالونوق یعهنسهرص تارهطم تاحوز

 ۱ ام و قلا هتسهقرا درو باح ندشیدلوا
 یرلات | یدنکب ه «مارک باحا یراهجوز كريم ترضح :هکنوح

 ارد اتم ۳۳۰ را اب لرایراق . یدراوانوط هدنماقم
 اا .یدیا صوصحم هرانوناخ نالوا ه رح « تفکوب هدهمیا شمناق

 ۲۳ ۱ وا ول وەر

 هحل [ ورا هدرب و تاج ی هیغص a ۳ لوسر افامم

 ۳۳۱۱۱ ٠ یراشالک ا ىجا هتسهرمص ننموم تاهم

 . یدروس جور 1

 هتسهحا ( یرقلا یداو) 2 دنا تدوع ندربخ < ا لوسر

 . یدتا توعد هند یراید وه داروا و ا

 1 وراشیط یرب ندنراجا .رابدروط وشراق بو هناما «رایدوه
 ۱۳ ۰ نا 7 یرات ضح هلع امت هلا يضر سز . یدهیدرا

 . یدلیا مادعا ید یا ریز ترضح .یدقح یرب کید

 هللامرک لع ترضح یر كرایدوم ناقیح ههزرام یردس هدعب

 و . یدرودلوا یراترضح هنع است هلایذر هناح وبا ام ههح و

 . یدّلف مادعا یرفش ر نوا كرلیدوم هللروص

 لاوما ناو هدنحما بولیدیا طض « یرقلایداو هللا شورو هدعب

 هدنرارب هرزوا قلوا یجتفح یک رالربخ یسلاها و مسقت هنازغ « ابشا و

 . یدنلوا اها

 هلا هتیدم و هدهفاسم قاتوق زکس « یدیههرونم هدم هترزوا كلوب

 ۱۲۳۰۱۰۱ ی یسیلاها ین اچ ) نالو مدنسمدا ماش
 . رایدلیا تعاطا



 ۲۰ چ افلخ غراوو ج

 ندهمالسا توطس « راشع و لئابق نالوب هدراوجو فارطا لصاحا

 ندقدلرویب تدوع هیهرونم هنیدمو رایدالشاب هداقنا ضرع ررب ررب بوکروا
 هنمالسا توطتس هدفررطره و روایردنوک رلهقرف هفارطا هرص هرآ هرکص

 . یدلوا رولیرتس

 بونازاق توق لوس كب « هبمالتسا تلم هدنفرظ تقو زا هباع ءاتب
 . ردشلوا ردتقم هنحتف كلكم .هلقلبالوق هرکص هنس یا ندنو

 رکا ارز . ردندننانسح كانسهحاصم هبیدح به هسا تاحوتف ون

 شیافلوب نامطمو نیما مالسا لها ندف رطوا و شمافلوا هحاصم هلا شیرق

 . یدزامالقاب هحتسب رس هلیوب هنیراشیا كفرط ور « یدیالوا

 یراتنهلا ضارتعا هد تور وک ضم, یتطورش كنهلاصموا یثات ندبسو

 . ردراشعا رافغتسا و هیوت قرهلوا نامشپ هرکص

 قوحر ندنسهلسف ( یرعشا ) نالوا نطوتم هدنع راید هنسوب هنس

 مالساو رایدلک هبهرونم هدم هدکلر هلا ( یرعشالا یسومونا ) راهش

 . رابدآوا فر

 و و س



 یریمدس ءآ رقس
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 نالوا ثوعسم ;e سا هفاک هرکص ندقدلاروس تدوع ندهسدح

 هفارطا كولم نوجما توعد همالسا نيد ندنفرط یرلترضح اینالاماخ
 نواه Ss 2| EL یس ه رحه e یاد هرزوا كنردنوک

 «یدلی ردباب رهم رب ندشوموک هلسلک هللواراتعا هرهم كوللادنعو یدلیزاب

 . یدلصاب ةرلهمان واو قدی ریدّنا كح وید ( لا دوسر دم ) هنیرءزوا

 . یدلیروس لاسراو نیم یحلیا رر نوجا كمروتوک یهمانره

 « ( رحم نبا ةمحتا ) نالوا شبح ناطلس- ینمب ۰ یشاجن : هک هیوش
 ۱ او وات ك سو ( یرمضلا ةما یاورمعر

 ۱۱ ق ناو ور رصقو هب نیا بطاع)
 بهونبا عاحش ) هب( یاسغ رمش ینا نبا ثراح ) نالوایلم ( اقلب» و

 هب ( ىلع نا 9 ) نالوا کلم هماع ندهفنح ی هددح رایدو ( یدسا

 ۰ ( ورب ورسخ ) نالوا م یارسک و ( یماع ورم نا طلسم )

 و O هفاذخ نا هلادع )

 یلاعت هللایضر ( هیج ما ) و كمهتسيا یعالسا ن رحاهم يهدناتتشدح

 یترومأم كنهما نیاورمع ید كللا حاکنهمرکا لوسر «ینراترضح اهن

 . ىدا ندنساضتفا

 كنافسوا نالوا شیرق سر « اهنع یلاعت هلایخر هدح ما : کنوج



 ۳۰۱۷ ج افلخ غراوو

 هح ما بورک هننید اراصت « ٌهلادسع ارخْوم هدلاح ینیدلوا شما تر
 ییوفک یرانوتاخ برع و شلیریآ ندنآ هكرهدا تاب هدننید هسیا
 هدتبغداید هلیوا كنوناخ رب هدازاصا هليو بونا لوق یحاودزا هحقدالوب
 جوک كپ هبي ما هراچ ندشیدلوا لکشم ید قلوب یوفک ندنراشادنید

 . یدیا شلاق هدلاحر

 روحهم ندنناقلعتو ابرقاو رود ندننطو هدنروغوا نم نيد هليو
 ندنفیدلوا مزلا هسیا ینیطلت كنوناخ رب هدازابصا نالق سکی قرهلوا

 . یدیا نثلوا تغارو بلاط هج وز ۲« مرف | لو

 هلهجو یقبال هنیراترضح هنع یلاصت هلایضر هبما نبا ورم « یثاجت
 نالوا یسهدازمع كمرک | لو سر « ندنیرجاهمو شنا مارتسحاو مارک |

 مالسا هدنروضح كنیراترضح هنع یلاعت هللایضر ( بلاط ینا نیا رفعج )

 لبا ران او شمریدتیا حاکن همرک | لوسر یهبیح ماو شلوا ف رشم هللا

 هنفرط ناتسبع بورردنب بیک ییا یالسا نیرجاهم راس روا

 . گذیا نشر

 لوس و رایدلک ههنیدم رلن | نکیا هدنسازغ ربخ « مرک | لوسر
 یتح . یدلوا نون هداعلاقوف بوشوروک هلران | هدنندوع ندربخ «مرک |
 مودق هسقوب « یهلربخ حتف ؟ مانالحرف هلسیغنق كئبش ییا وب مملیب د

 . یدرویب ولد « ؟ یهلرفعج
 لوسر و ا نانمۇم تا < هلح ما هللر وص و

 ادس ه ربص تبارق هد نافس وبا نالوا یسادعا نشد ها مرگ |

 . یدلوا

 مارک | هنیراترضح هنع یلاصت هللایضد هعتلب نا بطاخ ید سقوقم

 (لداد) و هبراح ترد هرزوا قلوا هیده همرک | لوسر و شما مارتحا و

 راح رب هدنمات ( روت هليا رتسا ر ضایب نالوا روہشم و فورعم وید

 . یدیا شمردنوک



 ج اسا صصق = ۲۰۸

 تمرک ۱ لوسر هکرداپنع للامن هلایضر ( رام ) یر, ندرهراح وا

 . یدلک هاند یلغوا رب هدنمان ( مهاربا ) ندنآ
 شمروس هنیزوب بول | هلا هلیا مظعت ینویاه ٌةمان یخد مور رص

 . ردشمر,و ید رلههده قوح رب بودیا مارتحا هدایز كي هب ( هحد ) و
 هدیدش تابرام وربندندمر هدننب یرسک هلبا مور رصق : هکنوح

 نوتبوشلیا طبض یتسهعطق هیروس كردیاهلغ «یرسک امدقم بولک هعوقو
 مومعلالع ندنخیدلوا هلرشم هسیا سرف لها . یدیا شمهس یناتسبع

 هدننید اراصت نالوا باتک لها یسهه اط مور و یدیا ینمشد كباتک لها

 كلذلع ءانب .یدیا یسهفااط اراصت هسیا تلم نیتشبل |همالسا لها بولوا

 فالوط ندنسهیلغ هرامور كسرف لها هلهجو زمکیدتبا نایب هدوراقوب
 و یدشلوا ا 2 مالسا لها و نوع « نشنرف نک شه

 مالسا لها یک ییدایدسشیا نکیا هدهدیدح ء یربخ یمهلغ هسرف لها
 ۱3۱ ۲ ههرگ لسدق ء مور رصف هنيا هداتنا وب . یدشلو حرف
 كما فلأتو فطلت ینسلاها یلاوح وا قرهلوا لوغشم هللاوحا حالصا

 ماسآ واه ا هسودنک بودک « هحد هدهرصو هتشيا . یدرتسیا

 . ردشلوا رهظم هبیرصق مارتحا و تافتلا هدایز كب ندشدلوا شک

 ندبیعفلاوط ندیاترجاهم هرافرطو ندنع لصالاق « ناسغ لولم
 طقف . ردراشلک هدبا تموکح هدلاوح و وربدراتقو قوح كب بولوا
 هنیرزوا نابرع یهدنتهج ماش ندنفرط كن قرهلوامبات هموررصق «رلنوب

 . رابدیا رومام

 هدنمکح یسلاور لرصق ( یناسغ رمشنا نا تزاح ) ارظن هلاحوش

 کا بودک « یرلت مضح هنعیلاعت ار یدسا عاحش هک ون لاح . یدنا

 كنا «نهتشيا » و ا هر تون وقواهدک درو یتسهمان كبکا لوسر

 بورهدنوک بوتکم هرصق و شما هلماعم دب كرهد « مروراو هنیرزوا

 تصخر اک آ ءرصق هدهسیا شا ناذتساهرزواكما موج هبهنیدم هلیرکسع

 . یدیا شمامر و



 ۲۰۹ ج افلخ غراولو

 هدافا یتسهلماعم دب هلی وا ثي راح بولک هبهرونم هسدم < یدسا عاحش

 .یدتیا اعد دب وید « نوسلوا لئاز یلم» هثراح «مرکا لوسر هدکدنت

 تو الرامصیا همنهچ یاح كرهدیاتافو هرزوا رفک «ثراح ناو قوح

 یدک

 نهم لباس ہلا یفیلوا هدشید اراضت ید دروع ) 8
 هدکدربو یتسهمان كمرک | لوسر 6 | بوراو «یراترضح هنعیلاعت هلایح

 مهدی دراي او مرولوا ناملسم هسردیا دهعیلو هنسیدنک ی رک 7

 كن نس ! برای » مرک ا لوسر ندنیدلوا شید «مرلبا كنج هلکنا الا

 ینددلوا رفاک ید هذوه تیک روش ا یدروس ود « لک ندنقح

 : رد تافو هدلاح

 كالم 9 ما ( لاحر ) نالوا شۈدنوک, هتد ندنفرط هذوه

 قرهلوا دنرم هدنندوع هما نکیا شللا امت یخد مرک نآ رق هجا بولو

 « یدتیا كيرش هنسیدنک هدنوبن یاذکلا ةملبسم « مرکا لو » او

 . ردشث وس نالاب رب لوقعم ات و.

 هبارسک تخجیاب یخد یراترضح هنع یلاعت هللایضر هفاذح نسا هللادىع

 درهنلتدح « زیور ورخ هدکدتیا ملست یتسهمان كمرک | لوسر بورا,

 كلمكن آ « هلا » مرک الوسر ندشیدلواشللا هراب هراب بوتر قوناه هما

 . یدلبا اعد دب هزیور ود « نوسلهراب یتلود ر

 ء(ناذاب) نالوا ندناساسلا و نالوب یلاو هدنع ندنفرط ودنک «زیورپ
 ۳ رهدنوک اکب کا ندیاتوس یاوعد هدنفرط زا وش » بورهدنوک رک

 هناي كنارمسک ناه » همرکا لوسر یحد ناذاب ندنغیدلوا شا او

 رارومأم هلکمدهدنوک هبهنیدم هلیارومأم کیا بوزای بوتکم وید « نیسهړا
 كنارسک ن اه » و رایدریو یوتکم كناذابو رایدربک هبیوبا روضح بول
 رکا و دازاب همانتعافش هیارسک نوعا كنس یخد ناذاب هوا 8

 باوح نيرا » یخد ما لوسر . رایدید « ردیا فلت ینس كەسيا ردیا |

 . یدراقح ندنروضح یرانآ ود 8



  teابا صصق هک >

 لغوا « هزورب ندپلا فرط .یدلک یهلا جو همرک | لوسر ًاقاعتم

 .یدایریو ربخ ینیدلوا شمرودلوا ین آ هجیکوا قرهلوا طلسم ( هیورش )
 مو یدروربخ ال[ فک ۷ یدرعاح نیرو وشام وا یخد مرکا لوسر

 كيهایوس هناذاب .ردکجهشیريا هرلر, ییدشبراكنارسک ت اود هدنقب متعیرش
 . یدرویب واد « نوسلک هناعا

 رب . راشمریو ربخ هناذاب یتفک و رلشمراو هیامنص بوئود رازومأم وا

 ترضحو راد هنفیدنلوا مادعا كنيردپ ندنفرط هیوربش هدنروم نوک چاق

 . رابدتیا باسح هحنلک هماننامرف .هناذاب رعشم یتسماعلوا ضرعت هریمغب

 ۰ هکر ایدرووک

 فداصت هنسهحک كنوک ییدریو ربخ كمرک لوسر « لتق لزورب
 كن | ندسداف لها كرکو ناذاب كرك هجوروک ییهزحمم وب . روییدیا

 . رابدلک هناعا به « ناسک نالو هدنتصم

 ترضح هتشيا . یدا بصن یسلاو اعنص ییاذاب یخد ا لوسر

 نك هاعا ادا ندم كولمو ردو ىلاو ییدتیا بصن ادا كريمغس

 . ردوا یخد



 یس ینعی « ( هرم ) هدنلئاوا كنسهدع2لایذ هب رحه هت یج دی وشا

 شل آ قلنابرقو یدقیچ ندهرونم هنیدم « مرک ۱ لوسر هلبتیآ همک فاوطو
 . یدیا راو تا زو هدک دهبو یدروت وک ەۋەد

 یخد مارک باا رفت كسب ییا قرالوا هقشاب ندناوسنو ناسص

 . یدیا ربارب
 ندقازوا بوقح ندهکم « یسهفاط شرق هدنراقدشالقای هیمکم

 . رایدلیا اشام یمودق تم ۱ 8

 هطاحا ینفارطا ارد ںاحا تولوا هدنرهزوا هوهد « ردا لوسر

 لوسر « هنع یلاعت هللایضر ( هحاور نا هللادنع ) هدلاح یراقدلوا نکا

 - یدیا روقوا رامشا لزوک هدنزرط یبلاو رورو هدنک وا 0

 تعب هدهقعو ندنسهلسف جدزخ « یراترضح هسحاور نا هللادىع

 اعاد تولوا ندماس یارعشو ندمارک راصنا نالو هدنسانغ ردب بودیا

 . یدرایوس راعشا هدنلوب حدقو مذ ی رالطاب نید كرافك

 ۔یدزدک بونلیوسراعشا ولردوا هدنکوا كمرک | لوسر ید هر و

 فاوطیهللا تم مرک | لوسر نا . رایدرک هیهمرکم کم هرو

 . یدسا یعس هدننب ( هوم ) هلیا ( افص ) و
 همظعم هک ترایزو رایدتبا سو فاوط كلذك ید مارک باجا

 . رابدروتوک هنیرب ینماکحا
 < ایور ییدلوا مرد هوا ندنسهعقو هسدح فلاح لوسر

 یسهجور تک و 6 ساع و یدقح هلنع هرک ود هلا



 ج اینا صصق بک ۲۹۲

 همرک الوسر ی ( ثراحتنب هنومیم ) نالوا یشادنرق زیق ك ( لضفلا ما )

 ۰ یدر دتا حاکن

 باح ا ب وقح کن ندتماقا هدهم کم 9 نوک چوا مرکا لوسر

 « یدروس تدوع ههیدم وا را

 یسهنس ی كن رحه

 ( صاعلاناا ورع ) و ( هحاط ییا نیا ناع ) و ( دلولا نبا دلاخ )

 هليا مالسا بولک هبهرونم ٌهنیدم هدنرفص كنه ریش هنس یحزکس وبشا

 . رلبدلوا فرشم

 یراوس برو بولوا ندنفارشا كموزخ ى « دیلولا نا دلاخ
  یدیا تشک رب قح داد هنسودنک برح نف و یدیا هدنماقم یغوشاب

 ۴۰ ۰۱۱۰ ال بلاخ كلوا بولغم ینهفاط شیرف هدنساف دحا
 لوس كي همالسا نید هرکص ندقدلوا فرشم هليا مالسا . یدیشلوا

 . رذشعا راتهدح

 كن همظعم هک بولوا ندنرالوغوا رادلادبع ید هحلط ینا نا ناع

 . یدیا هدنلا كران | هبک حاتفم و یدیا یراد هدر,

 كبرع یی «ندبرع تاهد و ندنفارشا كمہ۔ ی «صاعلا نا ورم
 هدنسهیوستولح كراشبا لکشم بولواتاذر مکحو لقاع ندنراولرکف نج
 . یدبا قو یدننام

 یرلعا نایا بولک هدکلرپ كناذ لوس چوا هلو ندشیرف فارشا

 . یدلوا تدونع ثعاب همالسا لها

 قرهقبح هبمالسا رک اسع اط قاط ندهرونم هتیدم ید هدناوا وب

 بلاغ هاکو هدکما تراغ بوروا ی 0 ا تسار هدفا رطآ

 هدکلروتک مئانغ لاوما هیهنیدم هرمص هرآ هیفام عم بولوا بواغم هاکو

 - ىدا
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 ۵ ات ) هدتسلف A CIS ) دیرابد دات
 رک عبا

 هبراجم كوس ې هداروا.هدنتسالوالایداح كو رڅ هد ےک ۵

 . ردشلو ع وفو

 و یسهبراحم نلک هعوقو لوا كا هلا مور رک اسع كمالسا لها

 . ردهعف و

 یاعت هللایخر ( و نا تراس مرک | لوسر : کردو ی

 ۰ یدشمرءدنوک هنسلاو یرصب هللا نواه a یا هنع

 ندنسایما كمور رصق هدقدلوا لصاو ههتوم هنعلاعت هلایضر ثراح

 یتیالوا ینیحلبا .تامرک ار لوسو:یآ ( یاسا ورک نا
 كما لوښو: هقعی نسا و یدضما لت دا شا 8

 : یدیشهاع وا لتف یسحلیا رب چه

 هدایز كب هدقدلوا علطم هتفیدنل وا لتق كنسحلبا « مرک ۱ لوسر

 لا یضر ( هراخ یا دیز) نالوا یسولادازا یدک ناهز یار
 یفرش ءاول كردیا بصن رکسعرس ینمی « شی اربما ی راترضح هنع یلاعت

 یدراقبج ندهتیدم ین آ هلی هبمالسا رک اسع كيب چوا . یدربو هللا

 هل مان ( عادولا ةن ) هدهنیدم جراخ ۰ یراترضح مع و

 . یدروع یرلنا بوقح ردق

 یخدواو بلاط یانبا رقفعج هنر هیسرولوا دېش « هراح نیا دز »



 ج اینا صصف دع ۲۹

 لها هسیارولوا دېش ید وا . نوسک هحاور نا هللادبع هسرولوا دهش
 . یدروسب ود « نوستیا باعا یر, ندنراجا «مالسا

 سودس) یردار یک ییدتشیا یک رح كمالسا یودرا « لسحرش

 رکسع ولتیلک ریاربهلکما قوس یراوس یرادقم رب هیورلبا هلا ( ورم نیا
 ۰ یدیا شلا دادمتسا ید ندیرصق بناحو شعا تنشق ةع

 هلیرکسع مور نانلوب هدماشراید هدزوا كلک وشراق همالسالها هیلع ءانب

 .یدشعلوالکشت ودرا رب مسج تیاغ تک يه ندا رع نالواعبات هرصق

 ۱ ا ترح هلآ تعرمس هدایز «ورع نا سود

LEیدلوزو یرکسع ۶ 5 دیشرک کنج نکل .یدلک وشراق هب هبهالاسا  

 . یدلوا لوتقم یسودنک و

 ا ا ار 2 ( نام ) بوقلاق ندنآ هبمالسا یکاسع
 یاسورو یدلیدشیا ینیدلوا شا تکرح كنسودرا مور رب لمکم هدایز

 . یکی لت هعروط هرکسع

 كج هلک هداهزای همرک | لوسر ۳ رلیدتاتماقا هدناعم نوک ا
 . رلیدید « مالوا رظتنم هباوح

 عیحشت را رکید «یرلترضح هنع هللایضر هحاور نا هللادع نکل

 . رلیدیروب ورلیا لا رع " الکوتم ناه کا قیوشت و

 .یدنوروک بولک یرکسع نمشد هدنراقدلوا لصاو هلح مان ( هتوم )
 ی لیکمو مسج ردق وا هجهبرح تاودا و تالا كرکو هجددع كرک

 . یدیا لکد نکم قمراو وشراق 5 هلرکسع كس چوا هک یدیا ودرا

 . یدیا لکشم ید قمرانروف یهفای هدبولکج ورک نکل
 بول آ ا یاحنس «یرلترضح هنع یلاعت هلایضر هثراح نبا دیز نامه

 بوبالغاب فص هدنفارطا كن | ید مالسا لها . یدرک هبرح نادىم

 . یدروط

 رفعج «یعاحنس هحنلوا دیش بولیروا هليا قارنم « هنع هللایضر دیز
 قوح كي یخدوا یدنوط « یراترضح هنع یلاعت هلایضر بلاط یا نیا



e O OT O TSU LLL را 

 ی .یدتیا تاش هدزب يوپمدوتک دوت السا نکت ا
 ید یلا لوص . یدلآ هناا لوص یاجنس نامه . یدلیسک یا غاص
 . یدلوا دیېش تیاهن و یدلیراص هغاحنس ناه . یدلسک

 یدنریکس « یرلت ضح هنع یادت هللا یر هحاور نا هللادنع ناه

 . یدتیا ماق هبرح بول | یتاجینسو
 هدهرص ویو یدلاف زسغوشاب « مالسا یودرا هحل وا دش یخدوا

 تولوژ وب هبمالسا رک اسع هجو ریا دیهش مالسا لها ردق نوا اهد

 ۲ یدلىعاط

 لات هللایضر ( یراصن الا هو ) ود نوسهمشود هر قاحنس طقف

 قجەنلوا باتا مکه هتراما ندنفرط مالسا لهاو یدل ا یراترضح هنع

 هنع یلامت هللا یضر ( یاالجت مرقا نبا تباث ) هرزوا كما ملست ک آ هسیا

 . یدرړو هنیراترضح

 دىل ولا نادلاخ نکردک بونود ورک قرهلوا مهم < هسالسا رک اس

 قعوقل یر ۲ pe هنرلکوا « یرلاترضح هنع لاف هللا یضر

 بونابط هليا باخ عقوم رب یسودنک نکل . یدلوا دفم هدهسیدتسیا

 . یدروط

 هنگ وا هلرکبع «یرلت ضح هنع یامتدلا یضر ( صا نا تا

 ك رحمت یهبمالسا تم كرهبد « ردولربخ كمرب و ناح هردیاكنح نادر

 . یدوبوح ورک .یرکسع نوغزو"هلرازو 8

 یخد مرقا نا تبات . رایدنالپوط هننای كدیلو نب دلاخ بولک یسهلج

 . یدرو E بوو ءاول

 .نسقحتسم هدایز اهدندنب کان « بوسعا لوق « دلاخ ترضح

 «نیسندما رک باحا راک نالوارضاح هنسانغردب هد مه «نیسلشابندنب ارز

 ۰ یدید



Vo TLجا 6019601095۳ وز  

 ن, . نیسرولیب العا اهد یبرح نف « نس » اک | یخد مرقا نبا تباث
 تاج یاد 5اک ندکد ید » مدل! نوحما كمرو شب ق یعاحنس

 رایدید « توا » سکیه هدکدید « ؟ زگسمضار هنتراما كدلاخ ! نيملسم

 . رلیدربک هنتلا یما كن | ناهو
 الا ترت هلخزوک یرکسع و قلا هلا یغاحتس یخد دلاخ ترضح

 دن رب رکسع ییاو یدشیا ماشفا تیاهن . یدشرک ههعفادم هناديم

 ۰ یدلیرآ

 یخد یتعاحش راث | ردق یتراهم نالوا سم هج برام كدلاخ نوک وا

 . یدلیرق جیلق زوقط هدنلا یتح . یدلوروک
 ییدلوا ز | كي «یتوق كمالسا یودرا هلتسن هننوق و ترک كنمشد

 هناراک ادف و هنادم هلو هدهراح نادم كنهمالسا ی

 . یایبو یدلوا بحعتم بوقاب هلیرظن تريح « یرکسع نمشد هنشینارواط .
 . یداس یرازوک

 ندشیدلوا 0 وک هداملا قوف هلتسن همالسا لها رار هلکنو

 هدنتبن كمربتب بودیا هطاحا ندفرط ره یهبمالسا رک اسع ناه یسادرف

 . رلیدنا

 ییدتیا هبعت و مظنت یمالسا رک اسع حابصلا ىلع هسیا دلاخ ترضح

 یدرب دشک هد ییعصو هدهرص

 یهدحانجغاصو یدتیا رادشیپ یرادمد و رادمد یرادشیپ : هک هلیوش

 .یدروک هحانج غاص یرکسع یهدحانج لوص و هحانج لوص یرکسع
 ندرکسع ییزدلوا ی نود هر FT «یسهفرف یه كنمشد

 ا را وا دادم همذلتسا لها هکمزوک رکسع هم
 یدلوزوب نمشدهجندیا موجه ولتدشر تغب هنیرزوا كران | «دلاخ نکروروط
 یدابکح ورک توغار هر اتو اا قوحرب هدهرام نادس و

 یعالسا رکاسع قجحنآ تحلصم . یدیا قوج یسورک كنمشد نکل
 . یدیا قمراتروق توراقح ندتک الف یایرد و



 ۲۹۷ ج افلخ ع راولو بع

 تمینغیتصررفویو تصرف یمازهنا وب كنمشد «دلاخ ترضح هلع ءانب
 . یدلبکح وریک ناه كرهلیب

 ال بوئود شاوای شاوای هاربهمروتک للخ هسهعو ته كرکسع
 تراهم هدایز كب هح رح نف هدصوصخ و یسیرغوطو یدلک هبرونم هنده

 . یدرتسوک |
 یزوک ینهبراح وا مرکا لور نکرونلوا هبراحم هلهجو وا هدهتوم

 : یدروبلس یتغیدل وا هن یک ردیا اعاع هدنک وا

 دجسم EL 6« مرک | لوتسر نو یتیدنل وا هب راحم هد وم یتح

 بولوا هج وتم هیانعم مع هلیزوک تریصب و روروطوا هلمارک باحتا هدشفرش

 رادقمر 9 نددک دەل و یغیدلوا دیهش كهراح نا دیز نکیا رور وط

 كبلاط ینا نب رفعج قرهقا شاي ندنرازوک كرابمو یدروط هرزوا توکس

 ندنرلحساف كهللا » هدعب .یدر ورخ یغیدلوادهش یحد كنهحاور ناو

 « یدلوا حتف ندنزوب كن شيا و یدلآ یغاحنس « دلاخ نالوا یسیرب

 ه یدو
Eعقاولاف .یدلوا بقل یریبت (هلا فس) هدیلو نبا دلاخ  

 یخد هرکص ندنآ . یدیا حلق نکسک ر كهللا هدنلا كمالسا لها

 . یدلک هروهظ تاحوتف قوح كب ندنزو

 « قح بانج لدب هنلا کیا نلیسک كرفعج » مرک | لوسر تقو وا هني
 ود « یدرو وح وا هتک هلا رلکدم :هک مدر وک .یدرو دااق کیا 6

 رفعج » هرکص ندنآ ید بلاطا نیا رفعج یثان ندبس وب . یدرویب
 ..یدلوب ترش ږد 8 ٠

 ا اهم مت خم



۱ 

 ۱ ۱ رفاه( مرذع)و (یب) ندنفثاوط هعاضق
 ربخ ینیدلوا هدکمنا عمج هدنسهقرا ( یرقلا یداو ) هرزوا كما تراغ
 ید

  صاع) نالوا یردب كنيراترضح هنع یلاصت هللایضر صاع نا ورع

 < مرکا لوسر هلسلوا ندنسهلسق ( یلب) هسیا یسدلاو ك ( لئاو نا

 ۳ ۰ ا ن ىت اا یمام با ورم
 هف رطوا هليا رف زوحوا ندراصناو نیرجاهم هدنسهرخ الایداح كنهب رج

 . یدیا ا یره زوتوا دلرلنو . یدردنوک

 رخ ی رافدلوا هرزوا تا هتقدشالفاب هب ه اط وا صاعلانا ورمع

 بورهدنوک همرک | لوسد یهنع یلاعت هلایضر ( تکم نا عفار ) هلنلآ

 .:یدتسلا دادما

 هلایضر حارجل اننا ةدسعوبا نوجا دادما اک ۲ ید مرکا لوسر

 «ءزکسعا فالتخا » و یدردنوک هیاروا هليا رفن زومکیا یبراترضح هنعیلاعت

 4 یاو وید هک دنا تک رح هناقتش

 و ید یراترضح امهغ لاها خر قورافلارعو قیدصلا رکی وبا

 . رایدیا هدنجنا یشک زویکیا
 یدتسیا قلوا ماما هرکسع هدقدراو هنن كصاع نبا ورع « هدسعوبا

 . یدید « مت شیطاریما لصا .كدلک نوجما دادما اکب «نس » هسیا ورمع

 وید زکسُما فالتخا « مرک لوسر » ندشیدلوا تاذ رب عالم « هدیعوبا

 <صاعلانا ورمع هلکع د « مرایوا اکس «ن ڭەسیا زاموا اکب نس .یدتا ما

 . یدرردلبق زاع بولوا ماما هنملسم تعاج



 ۲۹۹ ج افلخ غراوو هک

 قورافلارحع لنا قیدصلارکب ویا نالوا یسولوا كمارک باحا هلتهج وب
 مرک هلا یتشایو تضاف یا ورع یر راک لات

 0 . یدلوا

 هجرد كمالسا لها بولوا مدار رب دم و مکح « صاع نا ورم

 هليا تدش لاک كربادت نالک مزال هح رح ناه هح وروک ینطابضناو تعاطا
 . یدالشاب هنسارجا

 راقای شتآ مک یھ » كرەدیا غاسب یقبص ینسعای شت آ هدودرا هجیک یتح
 .یدلیا نالعا وید « مرات ا هنجما شتا وا «ینا هسیا

 لآ قیدصلارکیوا تولک رکبع ندشدلوا قوغص ك ۶

 یرکسع « مدآ وب ؟ كعد هل » رمع ترضح هدکدتبا تیاکش هقورافلارمع

 هدهسیا یدتسیا قمردلاق یغاسی كورم ود « ؟ یمقحارف ندفوعوص

 لاوحا درج 1 « ریمغس ترصح ! رم اب اع وقوط 2 رکب وبا ترصح

 . ردغوشاب هدتعاس و هک مادام . یدتیا بصن غ وبشاب نوجا یفوقو هبرح

 توکس ید رع ترشح هکعد «ردلکد ز اح قمشداف ۶ لا 8
 . یدّسا

 . یدیآ هیدن لزوک رب هدیهالاسفن هسا« یاس وب كسا 8
 نام ندوشراق ینیدلوا ردق ه كمالسا رک اسع هسناب راشت | هدودرا ارز
 . یدرولمهنلوا

 ندرف زو شب كمالسا یک اسع ندشداوا هرزوآ ترک ها

 . یدروروط بوئابط كرها شالت هسلس ینغیدلوا ترابع

 حابصلاىلع ناه بونا هي هسمیک یی رت یندروف هسلا صاع نا ورم

 . یدتیا موج ولتدش رب " ةتغب هنیرزوا نمشد
 هو ندر هلنهح ییدملس یفیذلوا رادقم ه كمالسا لها ید نمشد

 زو هرارف قرهلوا رامرات هلبا كرت یتاناوح قوح رو یدلوزو بوکروا

 . یدنوط



Nج اسا صصق =  

 هلرکسع بولوا راج قمشراق هنشيا كركسع رس رب هدنقو رب چیه
 .ردحضاو لبلد هعقو و هتغیدلوا ترابع ندتعاطا هنيا یسهفطو یح رد

 باحا راد هلو نکشلوا فرشم هلا مالل سا زونه « صاع نا ورم

 هنندوع ههسدم 2 هدںولوا ریما م هقرف ب ندمارک

 مناحجرولضف هرتاسم هدندنعمرک الوسد » و یدلیاب بونیوس هداعلاقوف

 رب شاک ای وللوب «یدمریو همتیعم من ینمارک باجایکوس هلا هلو هسلوا

 . یدلوا بهاذ هرکف
 غوشاب همارک باحا ردق زوب چوا ندراصناو نیرجاهم هرکوب كن آ

 ندناود ردتقم مرگ لامعا و رب دم و مکح درج هسا یعلوا بصز

 2 هشیدنلو ندنلسن هعاضق < یسدلاو كوب رار هسلوا

 ا 1ک ر دهان درج ید عب 6 ۱ كنءدسع وا
 . یدیا ندالص تاشام نوجا قمالوا

 هب هش اطر هلتهج وا هدبولوا زاتم هدصوصخر كنهسمک رب : هک وتلاح

 : زلک مزال یلوا قلاف هدصوصخح سه یالوط نت سرو قاف

 9 دات داوع هب هرونم هند < صاع نا ورم كلذ ىلع ا

 . یدروص ولد « زدمک كخيدوس هدایز كا ! هللالوسرای » هدیوسن روضح

 . یدرو باوح ويد « ردهشلاع » یحد مرک | لوسر

 كگیدوس هدایز لا هدنجار لککرا «لکد ندناوسن » صاع نیاورمع هدعب

 ۱۱۲۱ وا یددپ كاش یخد مرکا لوسر هدکدیم « ردسک
 . یدروم

 «؟نیسروسیمک هدایز AK GOAT <« ای » صاعناورم هسرزواكن |

EEیدید « مروس ى «  . 

 ورن یک رکنا ه ورم
 : ی اک باححا واس هلدسهرص ید

 هنسودنک زونه بوللوا دای یرلمسا كمارک باحا یخ هلهجو وب

 ا ناور ندفع توت



 ۲۷١ هک افلخ غراوو

 نالوا عقاو هلا مرک | لوسر هلو : هکر دیو صع ندصاع نبا ورمع

 یشا ندفوخ ود مرولاق ص لا » ۷ نکا هناکح یتسهر وات

 ۰ شعا رد » مدص وص بوسک سال

 هدهسلا ندمارک بادصا راک « هنعیلاعتهللایضر صاعنا ورم عقاولایف

 ولکوس اهد هللالوسر دنعو هللادنع هلتتسن اک | هدنجما مارک باا تقوی

 راهقط ىلخ هدنفرط تسوا كنسهقط ك او رلتاذ قوح كب لضفا اهد

 هرکص ندقدلیاص نیزک باح ا راک نانلوب هدرلهقط وا هتشیا . یدیا را

 بوعازوایزوس هلکعا كرد یخد یسودنکی نکج هک تبو هصاع نیاورم

 زد هصب

 دا رطتسا

 (یربکلاهجدخ ) ندیا ناميا لوابل وا یسهقبط یجنرب كمارک باحتا

 ( نافع نا ناع ) هليا ( هثراح نبا دیز ) و ( هفاحق یبا نبا رکبوبا)
 (ماوعلا نا ریز )و ( صاقو یا نا دعس ) و ( فوع نا نجراادبع)
 (دیزنا دعس ) و ( حا رطانا ةدسعوبا ) هدعبو ( هللادسع نا ةحلط )

 تا رمت هلا ( یشح لالب ) و ( رساب نا مرا و ( نوعظم نبا نامع )
 زوقط زوتوا هکردنبزک هباح رتاس نلک هناا مدقم ندنمالسا كياط

 هدنسهناخ نالواهدنرزوا ( افص ) ك (مرا) ترضح هدلاح یراقدلواغلاب هرف

 . یدراردیا تبحاصم ولزیک هليا مرک | لوسر بونالپول
 یددع كمالسا لهاهلکن او یدلک هناعا هدهاخ وا یخد رمع ترضح

 . یدلیدیا نالعا مالسا ند هنیرزوا كن | . یدلوا لاب هفر

 هلبا تنچ ٤ مرک ۱ لوسر نکیا هدنراناح لاح نیک نوا ندرنآ

 . یدهلهدز

 رمت )و ( قیدصلارکبوبا ) هکرولیهد ( هرشبم هرشع ) هران | هتشیا
 نا هحلط ) و ( بلاط یا نیا ىلع ) و ( نافع نیا نامع ) و ( قوراف

 نیا دیس )و ( صاقو یا نیا دعس ) و ( ماوعلا نبا ریز ) و ( هادی



 ج اسا صصت = ۳

 .ردیارضح ( حا رانا ةدبعوبا) و ( فوع نا نهرلادبع ) و ( دیز
 . ( هنع اوضرو مهنع هللایضر )

 هسروطوا هدلحم ر « یرات رّضح لسو هلع یلاعت هللا لص « ماع رخف

 ( نامع ) هدنسوشراقویدروروطوا ( رم ) هدنلوصو ( رکبوبا ) هدنغاص
 ۰۱۱۱ ی لع  یدردنا-اسا یسهفطو تاتک رس بوروطوا

 . مع ها حر . یا یزا بیا مرح و یک َ

 ن(هصفح) یزو كرمتو ی(هشیع) یزق هلرکبوا «یرلترضح ماعرخف

 Wl; E هنامعو یدنشملوا داماد ید هنسکیا بودی جوزت

 نالوایسهعرک ولکوس الا ید اع ےک ییدرو ES هدننافو

 ال ع امت هنایطر (اهزلا ةمطاف)
ESیدشما داماد  . 

 , راردلضفا كغزك باحا لج 4 رد ( ندشار یافلخ ) یدرد و

 ؛دتلهاح نامز « رکب وبا ترضح هاهجو زمکیدتبا نایب هدوراقوب
 . یدشماعاط هرلتب الصا نکیا و

 ف رشمهلیا مالسا نکیا یص بوبویوب هدنداعس ناخ هسیا ىلع ترضح

 . یدشلوا

 » « قلوا شما هدحس هراتب چنه هدنجنا نیزک باا هلعءانب

 . (امههجو هللا مرک ) . ردتیزمو فرش رب صوصخم هنسکیا

 شب نلک هناعا ل واب لوا هرکس ناه زا نا دیز « هحلط ترضح

 هرزوا ا ل ولو ئر نوا فک هدنسازغ دحا . ردسي رب تک

 ا ندهبرض و تودیا عفد هللا یهلج وا هحلط هد هلا وح جسق

 . یدشلاق قالوح

 عو یسداز زدارب كناررکلا ةدخ ترضح « ریز ترضخ

 الاغ به  ردشهلاخ تمرک | لوسرید یسهالاو.. ردیداماد هلزکیوبا

 ۰ ددشه وب دلار هللا مرک ۱ لوس



 VY ج افلخ غراولو <

 . ردندراندیا ناما ل واب لوا ید (صاقو یا نبا دعس) ترضح

 (دحا ) . ردوا نکود ناق هدنروغوا ندو نان | قوا هال ادا

 نوک وا تورا ندننای كمرک ا لوسر هکردیرب ندراندیا تا هدنک
 - یدشع | قوا كس

 زف فا ۵ ردوا زی كرم ترضح «دیز نا دعس ترضح

 باس هنماللسا رم ترضح دکل هلسهحوز . ردشعا جور یشادنرف

 . یدشلوا

 تا ۱ لوسر و ند» ضز یب « قوع نا نه را دع ترضح

 ر سرک هدنکنج ( دعباء )لا هود فا كنوتاخ (

 . یدبا شلوا لابوط هلغلوا هدنغایا یرب كنءهدایو شعاالاراب ندنرپ

 كمرک | لوسر هدنکنچ ( دحا ) یکم حا رطانا ةديبعوبا ترضح

 یرلشید كوا ییا نکرراقح بو وط هل رلشید « یراهقلح ناناب هنیزو

 . یدشمشود بوقبج
 هرکص ندنمالسا كرمت ترضح : یسهقبط یجنکیا كمارک باا

 . ردرلنالوا ف رشم هلآ مالسا

 : اد راستا ندیا تعس ات هد( هقع ) : یسەقىط یحنح وا

 و ندیا تع هد ( هشع ) هعفد یتا : یمهقط ا

 یاد
 هد (اق ) زونه هدننرجم نددکم كمرک | لوسر : یسهقبط ینشپ

 . ردن رحاهم نالوا لص ۲ هدتولک کل

 کردراصناو نیرجاهم نالو هدنسازغ ( ردب ) : یسهقط و
 . رواد ( ردب باس )

 ترحه دا عرف (هسدح ( هاسازع (ردب ) : یمهقط یح دی

 . رد ران دنا

 تع دقع هدا ( ناوضر ءرحش) هداتیدح : ی 8
 . ردمارک باصا ندا

۱۸ 



VEس ابا صصق  

 هک ردرلندبا ترحم ا ند ( هسدح ةهلاصم ) : ىسەقىط یحز وقط

 : لک هددص هنب زب . ردندنفارشا كرلن | « صاع ناورمع

 e عیلقو صعل

 «یرلترضح هنعىلاعت هلا ىضر حا رجلا نا ةديبع وبا هدبجر لالخ

 .یدلبرهدنوک هنفرط لحاوس هلباهیمالسا رک اسع زوبحوا قرهلوا غوشاب
 . یدیا هدنتعم كن | یخد یرات مضح هنع یلاعت هلایمر قورافلارمع

 نکل .یدیآهسرت و pl ین ەغاط رب ندنسهلسق (هنهج) دصقم ندوب

 . یدلیدیا تدوع نزسقلو ع ووو هب را

 نوا «یراترضح هنعیلاعت هلایضد (ییدنا هداتف وا) هدناعش لالخ

 زونکیا  یدروا ینریشعرب . یدراو هد بناح هبا مالسا لها رفت شب

 ا( ےک تیرو یی و وو کک ای او مد



 کک ییدنلوا هلاصم دقع هده ردح هلهجو کا ناب هدورافو

 یسهلسق ( رکب ی )و هنناما و دهع كمرک ۱ لوسر « یسهلسق ( هعازخ )

 .:یدبا: راشلوا لخاد هنناما و دهع ا 6
 وشا ندنغیدلوا هدف توادع هد ۳ ی هلا هعازخ : هک ون لاح

 بودبا موم هنیرزوا هعازخ تغب ءرکب ی هدنلالخ هیر هنس ىج زکس

 لیپس) و (لهج ینانا ةمرکع ) و ( هما نبا ناوفص ) ندشیرق یاسر
 ید ( صفح نا کم ) و ( یزتعلادسع نا بطیوخ ) و ( ورم نا

 A چوا E ندهعازخ كردیا م.دراپ و تا راشیرف رادقم رب

 . راشجا لف

 ( یارخ اس نا ورع ) ند فرط یسهلسق هعازخ هنیرزوا كنآ

 لاح ضع همرک | لوسرو یدلک ههرونم هسدم توس هللا رف قرف

 . یدتا

 ضرعت هبهعازخ رارب هلا رکب ی « یسهضاط شیرق هلهجو وا

 .لوسر هلتهج وب . رابدلوا شمزو ینسەلاصم E یالوط ندن رلکدتیا

 . یدریو زوس هنکجهدیا عدرای هدایز ندنرالومأم هبهعازخ یخد مرک |
 < زکر وئ راند كلرامدا نالوا لوتقم ندهعازخ اب » هنسهفاط شیرق و

 .یدرهدنوک ربخوید « زگیک زاو ندهیاح یرکب ی. دوخا
 یراودنک هدهسیا رایدعا لوف خدا یروط کیا ۸ یافت اک 2

 , نایدشود هشالت هک دنوشود ی راقدلوا شا دهع ضه

 هلا ناوفص ( هعسر یا نا هلادع ) و ( ما شع یا ثراح ) یتح



 >ج ابا صصق = ۳۷۹

 نالوا هدزمس هلا د « و و عنص هرس » توراو هنن راشادقرآ

 . رایدلیا حسق و بیست یران | كرد « ردکعد ضقا یدهع

 هلا مرک | لوسر تیاهن بوسشود هنیرب رب « شیرق یاسؤر لصاحا
 . ریداللوت ههیدم یافس وا هرزوا كم ا دیدع و دد قا

 اع هللایضر هح ما ERT 0 هنیدم «نافس 2

 هلاصم دیدم .یدشولو هلا مرک | لوسر هدعب . یدشوروک هلی رات مضحت

 ۱ ولوا لکابج دنا مک نخ نکلتی یت اعدقس از ی ص وصخت

 كراصنا وبلاط یا نبا ییعو نیرونلایذ ناغعو قیدصلارکب وبا هدمب

 باخا راک یک ییارضح مہع یلاعت ُهلایضد هدابع نبا دعس نالوا یسولوا

 ناماودهع هبهسمک ندزمکلودنک ءرازب » هدکدتاتعجام هنسهاح كمارک

 کا هاه ا هدز هسردنا هاه يک سه » را لوسر . ز همهرب و

 .یدامال | یفاش باوجرب ندنرب چیه هلیرالوس زوس ررب وللوب « زروبج
 تعافش توراو هتیراترضح هنع یلاعت هللا یضر قورافلا رمت اما

 شادقرا رب کب هدلاع ؟ مکجهدیا تعافش یمن » رم ترضح هدکدتسپا

 كره دیا قفر هعدنک 0 مه سلوي هڪ راق هدرخ رب زکلا هدبوالوا

 باوج هلیا تدش نال هفجا ندقبجا ود « مدرابا داهجو كنج هرس

 . یدشمرو دز

 ولکوس كا كمرک | لوسر هحل وا سوبأم ندف رط و ناضسوبا

 اب تا اع لات هلایضد (۱نهزلا همطاف )نالوا یسهعرک

 یلاعت هلایضر نسح ترضح غرو كمرک | لوسرو لغوا هک یدداو

 1 یدرزک هدنرزوا قایآ « هنع

 «؟یعزالواهسلیا هیامخیم نس یراب !دم ةمرتح هعرک یا » نافسوا

 . یدراولاب ود

 یهسمک . عولاخ رب « نر » یراترضح ابنع یلاعت هللا یضر همطاف

 . یدررو باوج ويد « م هديا هیاج

 ینکیدتیاهیاج ی بوقبج هسان عمم کتیا ما هگلغواوش » نافسوبا



 ۳۷۷ عج افلخ مراوو تک

 .نوت ردق هنرود وص كناند ید وا : روشش اکب « نوا نالعا

 . یدرتسوک یتسح ترضح درهید « رولوا یسولوا كيرع
 ثح هدیا هاه یهسمک رونه . رد وچوک لغوا » همطاق ترصضح

 رادذستعا كرهد « یدالوا لاب ی كحهر و ناما و دهع هبهسمیک و

 ۰. ید و
 ! ىلع اب » . یدراو هاب كنلع ترضح هنو یدربشاش « نافسوبا

 همشياو تبا تحصن رب اکب 1 ا ۰ مدالک [ یغیدراص هراص كشيا ن

  ید ر دشاقص هحعاض ی ىلع ترصح هر هب د )» تب وا رب ی رب قحایاراپ

 < قبح < :نسیسولوا كشيرف نس » بولاق راحات < ىلع ترصح

 نه رەد 4 شر قنح هدعب . تیا نالعا هباح یعوم رب ہدنجحما ساب

 ۱ یدهتسلا قمواص ندنشاپ

 ترضح هدک دید « ناسر دە ؟ یعرولوا یک « رب دن و » ناضس وبا

 کا مام الو ید رەب لب هقشر طقف . مهلس یتساروا » ىلع

 ًباطخ هسان همام بولک هبیوب تجسم ناه , ناشسونا هک ۲
 همت هللاو . مدل [ ا ماماو دهع ید قرط ییا ی ١ ی۲

 نا یقددصت سودی و یدید « مردیا نظ زامرق یعدهع

 دالوا
e 2حج  

 رابدشول وک بوقاب ةر ر ندنسهف زا كنا كرەد

 «؟ هلو » ید مارک باح ا . یدتنک بونی, هنسهوهد ناه هدلاح ین

 یسهفاطشیرق ندنکیدنلک | هجهدایز هدهنیدم «نانفسوا : هکوب ل

 دارید «یدلوا عبا اک | هج ولزک هلبا لس هبیدمم فرط ید وا الاف »

 . یدیا راسا ماهنآ قآ

 كنموف <« شمرب ۱۳ شمراو هر کم نیل هحسک « نافس وا

 <«نس» و شریدلم کوی « دنهیسهجوز کارا ماا هلیح و وا یسو8

 دنه . شمر و ربح یتغیدامابای یم رب حد ها شمروص ود « ؟ هادی ایهب

 هر وا 0 ۶ هتک وک کا 1 كرەنلتدح هسا

 ندنسهلماعم RT ودنک كنموق « ناس وا



 > ابا صصق = ۲۷۸

 ا نیلحابص نوجا تمذ ثبت و شمسوک هاند یالوط

 شمسک نابرق نوجا رلنا بوراو هناي كراتب مان ( ها ) و ( فاسا )
 ناي و دهع دات 1 ولد « مال ریآ قهر کتیا گام ودق ههحیلوا » و

 ۰ شمرو

 هلکن | «راو ربخ هن ند دم » بولک هتناي كناضسوبا « شیرق فارشا

 ا وه ون یک شاه اسم نیر

 . یدمرو باوج ر اکب « مدتسیا هلاصم نددم لاو » ناف ونا

 ا ا ا 2 .مدمروک ربخ رب یخد ندنآ «مدتک هنناب كرکبوما

 « مدشال وط ید اڪ ا ا مدلوب و نمشد كوس لا هزب « مدتیا

 : مدمهروک تن واعم ندنر . یدواص ندنشاب ی هللا روس ر یر نه

 دیدح هلتهج وب . مدمروک موف رب ردیا تعاطا هتم وب هنیرارادمکح

 هموک E ۳ کودک دلراظخا كنماع تیام « مدمهدیا دلساضم

 شمررو باوج وید « مدتیا نالعا

 هدنرفدروص وند « ؟ یگردسا قیدصت یگنالعا و كىس < ید

 » مدامالو هدد راح هاب اما . یدعا قیدصت وا « ريخ » ناشسوبا ید

 ن

 Ss . نیسشماماب یش رب چیه نس هسیا هلیوا » ۷ و

 اتداع هلکنس للغ ؟ راو 9 تاعلصو دهع كکیدسا نالغا ههیدنک

ES6 1 نامطمو نما هک كدمروتک یربخ هک طرز و  

 وا ین آ ولد « مان ال رمضاح کنج و انقاص 5 A هب را

 . راشعاا خسوو

 تاکرادنهب قص یم هردص-ندنندوع,كنافسوا ۶ هسیا مر کل ور

 . یدالشاب هبه رقس

 یرکبوبا»و یدروطوا هدنکوا یسوبق بوقبج ندننداعس هرج نوکرب
 . یدلیا سما وید « کرا



 ۲۷۹ . ج افلخ مراوو =

 م رک ا لوشرا توک یری رش هع یا لا مضر شدت و

 ءمرک !لوش» هرکنص ندک دتنا ,یدزقال یلزک هحیلبخ . :یدروطوا هدنکوا

 یراترضح هنع یلاعت هللا یضر قورافلا رمعو یدروک هنفرط غاص ی آ

 ۱ یدربعاح

 هنام رگ 3 رو یدروطوا هدیوس روضح بولک ید رم ترضح

 0 ! هللالوسراپ » و هزوس ندهدر تسوا و ندتسحاصم

 ناد یحالب « یرنفم رد لپ | نیا نهاک «رحاس کوشا اب ردشاپ كرفك

 و بضع هداعلاقوف كرەبد « ردوا ۷

 هاتهج یرلقدامراو هنناي كن | «مارکباحا هکدعا ما « هک لوسر

 بوما یشدلوا هترزوآ هه ثح و یدرلردیا اا و ندوشراق

 ها رع اصع » هلکنششیا ینرایدرفال هابوضغ دارم ترشح 9

 . یدراروروط توشقاب لرد « ؟ یدلیراط هبت

 تاعا راسو یدرو هنفرط لوص یرمترضح «مرکا لوسر هدهب

 . یدسعاح یارک

 ییا و هزس ه مرک | لوتسر . رایدایزاد هوس رو کو

 ۳ » رب و یدروس ود « ؟ یمعهلبوس یلاتف دل زگشادقرا

 . یدروح 5۹ ندرکب وا ترضح یزو كرابم هیرلعد « ! هللالوسراپ

 . یدروس ود « یدیا الم اهد ندغاب « مهار هدو هللا »

 . یدیا یناق ندشاط « حوت هدلو هللا » توقاب هرم ترضح هدعب

 همارک باقا ود « كلوا رضاح هرفس نامه .زدکیدید لر ۰ 8

 .یدزو سا لوک یرامروک هلرادب

 ی[ . یدلبریو رارق هتیرزوا هل ء یدیا هب هلئسم هسیا مارک باحا

 هدایز اکا رم تارنضح .. راندامروص ندمرک ! لوس هات ی 8
 سلجم طقف ؛ رلیدامراو هشناپ ید كن | ندشیدوا كات غ و

 ندن | یتالصفت كتفکو رلیدراو هتنای لرکب وا ترضح هرکص ندقدلیغاط

 رايدر 6



 چ اس صصق = 9

 تا ی هنززوا شیرق « مرکا لو را یک رکیوبا تم

  ردگموق EAE ! ا لوسراب هدن . یدروص اد هدنص وصخ

 a 0 .مدید دوم هام جم نا الا عییطم اکس سهالاةیامم

 ۱۱۱ را دا كرك « هسیا رم . یدروص ید ندنآ
 یرلکدلیوس ELS مرک | لوسر اک ربع رەد . E ناد

 ۱۱ اط رر افقاو . ئالاص رز رر یرازوتس
 نوا ) الوا رضاح هتن رفسکم یخد هللا لوسر هتشیا .زها نوو هراس

 ید مارک باسحا . یدلبا حاضیا و حرش یهلتسم ولد « یدریو سا

 . یدالشاب هب هب رفس تاکرادت

 ریمغس ترضح رار هلغملوا تبشت هناکرادت هاهجو و هدهرونم هنیدم

 هه دم هدنلناوا كه رش ناضمر <« راندا ناما هازح زور و هادخ »

 (هنیزم) و ( عجشا) و ( ملس) و ( سا ) و ( رافغ) وید « رانوساک
 م 6 و

 E هن رل هلق ) هنهج ( و

 را هلسق نانلوب هدراوج هرونم 4. م هدننسادتسا كه رش 2 ات ناه

 . یدالغاب هکلک ماط مثاط

 ینماقتناكنسهلسف هعازخ هداننا وا « هنعیاعتهلایضر ناسح ترضح

 .یدرابوسرازوس كج هدیاقیوشتو عیحشت کج یالسالها هزروا ىلا

Eyكرهم رو نادسم هفع ال رضاح ییسهه اظ نرد لا مر ا  

 رر 1 اراد نوما ك ۳ یدرنسیا قمصاب

 ۱ ایر ارت ارل دم یتسودنک یخ
 ا ياخ اع لاتا یضر ( هداقوا)

O 

 راد ۳ .یدنتشاا سا هنسهلسف هعازخ هرزوا قم وط یت رالو هک هدر

 رکید ندفرط رب بوتوط یرازاغوبو یرللوب . رابدلبغاط مقاط ماط یخد
 . رابداوا زامدوحوا شوق هنفرط



 Ai چ افلخ عراوتو دع

 یاسّور هکنوناخ مان ( هراس ) ندنراولداز | كمشاه ی : هک ویلاح

 لول سر اشد :ددنا:کاعدنناوخ ء ( :لطخ یار صوصت ۳
 ٤ ر6 یران ا بو وقوا هلا ینغت یرله وح نانلیوس هدنقح مرک 1

 ههر ونم هدم هدانئا و . یدیا و تون یسودنک هلهجو و

 مامو نزح یراقدلوا راحود یسهف اط نزف هرکص ي ردب بولک

 رادم هدنکم هلتهج یراقدلوا زعا راتعا هرلهدنناوخ ی ک یلوا هرز وا

 هوهدرب اک | یخد مر ا لوسرو شمهتسیا هقدص هلثحم ندشیدام الو شعت

 بطاخ ) نکردک هیکم بوئود هعفد وب . یدیا شلا ناسحا هربخذ کوب
 ے0 ےس

 ا كامرک ۱ لوشر ( تب
 ۳ یدشمرهدنوک هلن بوزاب ا را E هشیرف یاسؤر

 ندنفیدلوا شل ر دلم هاو همرک | لوسر نا فرط «تفگ و

 هلع نالف » یدرغاح یارضح مع ىلاعت هلایضر دادقم و سز و ىلع

 هدنناي كن | .زکسرولوب یراق یلوب رب ردک هلبا هود هداروا . زکیراو

 . یدروس ود « 5 بول آ شا . ردراو بوتکم رب

 تالاا رایدلوب ینهراس « رایدراو هیاروا خد رات |

 یوتکم ناه .ز ۲ وس نالی « هللادوسر » هد ید « ردقو توت هدنن »

 راحات < هراس + ابدید 4 رر و او بوو ص یس هسفو « راقح

 ی بوراقح نوتکم ندنجا ی راحاص

 : یدلسحا درو همت ا لوئسو بول آ یوتکم یخو اا

 یحعت و ترحب هداعلاقوف ء یدلوروک ینیدلوا ندنفرط همتلب نیا تطاخ
 . یدلوا بجوم

 ر كوس كمریو تامواصم هنمشد راد هد تاکرح ارز

 ناب تا ناناوب هدنسانع ردب هيا هعتلب نا بطاخ < ردح وص

 باكا رات | پولوا لوس كي ید یراتشح و ردق كرد باش

 . رایدیا انتتسمو زاتع هدا ما 8

 باتعو تاطخ هطاخ ود « دهاشا یشیا و نوع » مرل ك لوسر



  AYابا صعق دع >

 « ردشمالک للخ الصا هعایا . تموم نب لاو ! للا لوسراپ » هدکدتبا
 مرید عكج هديا هيا هداروا یرلن | . راو مابعو لها هدنجما شیرق طقف
 رذع ود « مدتسيا كما ادب لا هدنحما شيرق هلا هلسو و . قو

 . یداللد

 كتفانموش ! هلال وراي رو تصخر » بوقلاق « قو رافلا رم ترضح

 . یدید « ماروا یوسو

 ؟ نیسرولس "یالل ول هدسارع زدی « بطاخ اف ی و رک الوند

 . ردمیشمتا وفع یزس نب « زکه سباب هنره هردب باح ا ء قح بانج هکلپ
 . یدروس وند « هلوا شعد

 ورک بود رد « و لوسرو هلا » رم ترضح هرزوا كن |

 . یدروط

 هسیدح « لئابقو رتاشع قوح كب نالوب هدنملع مالسا لها امدقم

 الاب جور ه رک و ندنراقدلوا حبات ا وسو کک ن ام

 نانلو هدراوح و فارطا هرز وا هنس توعد نالوا عفاو ندی ون فرط

 0 ا يرد هدف رش ناضمد لئاوا «بره لئاق

 . رایدلوا رضاح ید مارک باصا

 ندنناطمر هرج ۀنس یجزکس وبشا ناه یخد مرک | لوسر هلتهج وب
 ةتيدم لآ السا رک اسع رش كسب نوا هرکص ندکدتا روم نوک نوا

 : یدقہح لدهر ونم

 <یرلت رضح هداتفوا نالوا شنرهدنوک هدح راید نوجا شام ر هوا

 كلذک بولک یخد لاف ضعب . یدشتپ ا لوسر هدلوو بونود

 وا یودرا رر, . یدشیریا همرک ١ لوسر هدهار یانئا

 . یدلوا غلاب هرف كيب کیا نوا یدوجوم
 روش كم مالا یودرا نادا شک هر ندهتندم < ییسهنس هس دح

 كن ودرا نالبراقح هنرزوا هکم هرکص هس ییا نکیا هدنسهدار رفن

 ۰ ردسهرگ 3 as هی دح کوا لاب ه رش كس کیا نوا



 YAY چ افلخ عراوتو مع

 رات | هلیوب كحلص « رانالوا شتا ضارتعا هیهلاصم تقووا هلعءانب
 . رابدیا هدقلوا بوححمو نامشپ هکدروک یتسهنسح

 شا ناغا صدقو مج ل دا ییضرت سابع ست تام
 یتسهش رژ تمدخ مز تیاقس هللا تماقا تک راک نیم هدهسلا

 هدکلرب هلبا یلاعو لها كردیا نالعا ینمالسا هرک و , یدیا رلیا 21
 هر هني دم یار و یدلک تسار هنو اه یودرا نکرولک هو بوقح

 . یدلوا مزاع هیکم هدکل رب هليا مرک | لوسد یسودنک بورهدنوک

 نس ! شایع ای » بولوا نو هدایز ك ندا ء مر 9
 . یدروس ولد « كدلوا یەک كس راهم

 ( باظدادع نا ثزاح .نا نابفس وا ) یسهدارم ل

 ك (بلطملادبع تن هکناع) نالوا یسهلاخو ( نایفس یا نبا رفعج ) یلغواو

 ةهمرک | لوسر هدلحم مان ( ءاوبا ) ید ( هما یا نا اد )
 هتیرازون ران « مرک ۱ لوسر نکل . رایدهبد رذع بوک و ٩

 . یدشآ

 مرک ١ لوسر « مدقم ندتشب « ثراح نیا ناضس وبا وشا : هکنوج

 كپ همرک | لوسر هرکص ندتمب نکردیا تفلا بوشوروک ,تاط تیا هلا
 رز و باوج ۳۱۲ هم هارو رلیوس رله وه هدنقح كرهدیاتوادع دا

 .یدردیا اذا همرک ۱ لوسر كلذک یخد هبما ینا نیا لاد . یدیآ

 تاحوز E کل یھ تو E 7 لوسر هلع ۳

 لوسر کجا تعافش « یرلترضح امنع یلاعت هللایضر هملس م۱ ندنارهط#

 . رثیدل وا ۳ هلا ماللسا یخد EE . یدتا وفع یران | 6 مرک |

 شک وط یرللو « یسهلسف هعازخ هلهجو كدا ناس هدوراقو

 د اطشیرق هلتهح ینیدلواناک بودک هبهکم ندهتیدم ینم هنیراقدلوا

 تلفغ بویمال | ربخ ندنسهمیسج تاکرادت هلیوب كمرک ۱ لوسر هوا

 هبیداو مان ( نارهظلارع ) نویاه یودزا دلاس یرافداوا 8
 . یدراو



Aج اینا صصت ع  

 ید رشت و ید ر دواب e كس نوا هداروا «دیک « مرک ا لوسر

 . یدربدلس هشب رق هات ود E كور ر هلبوا

 رلیدشود هشالتو تربح یک یرلقدلوا رادربخ ندا «شیرف یاسور

 2 وا نقاب كنافس واد نالوا. یرانس وهو

 هدکلرب هلبا ( یعازخءاقرو نالیدب) و ( مازح نا مکح ) یخد وا

 «ودرا ناقاي شت | ردق و هو رایدقج هیت E O توک

 ندنویاه یودرا نکیا راروشالوط بونوشود ود « ؟ هلوا رامک اج
 . رلیدشود سا هنل وغهرف یراوس نالوا شل راقح

 < یرلن رضح هنع یی اعت هللایضر سابع 2 تم | لوسر ندفرطور

 هبکم ةنفب ها كلهلغ و نکیا لفاخ < یسهض اط شیرق نرراپ » ید
 ۳ ملقح یراب . ردظوحلم قلوا قلاف كوس رب هسرولوا كج باب

 لوسر درهد « رلث وسلید نام ةد واک . ےہ ردن وک هشب رف هدبولوت ماد

 كناضسونا ندقازوا . یدشمقح وراشبط ندودرا بوند هنیرتسا كمرک |

 ود « توا » ید وا توروصود « ؟ ندع اس وا » ا یتسس

 . رابدشوروک و رایدشلیب بور و باوج
 ا وزا یافتن وا قاف ترضح

 9 رک .دحا هدرا ناک هیو راهسک ندنناب رامک نکروروتک

 ترصضح هدنرزوا یرتسا كمرک ۱ لوسر تور دلاق یتراشاب وند ا

 هنس راکو ای رلشاب كرهبد « لوسر مع «لوسر مع » هنر ر ورو یساع

 1 مدیا

 ترضح هدنرلکدلک هنساذح كنس راترضح هنعیلاعتهللایضر یودافلارمع

 بورک هبیوبن روضح . یدنریکس هلذعاط بوروک یایفس وبا « رم
 » ملروا قو ناه ء رو تصخر . روساک ناشسوا ! هللا لوس را »

 لاو رغ كناضس وا بوشش هللا تعرس لاک ء«سابع ترضح نکر ید
 . یدسا زار

 وفع یید كساسع ترضحو هدنسهضف كحق « ىلا كرم ترضح



 ۳۸۰ ج افلخ راوو بک

 ترضح مرگ 1 لوئسو :هلیراالوا ضرامم ءرکیدکی هدا ا

 . یدروس ود « تیا فقو هحیکو نس هله » هسا

 هلا فقوت و سبح هدنناپ یدنک هحیک وا بول آ ینافسوبا یخووا

 . یدروتک هنیرداح كمرک الوسر حابصلایلع یسادرف

 تقوشکج هيد ( هللاالا هلال ) زونه ! نافسابا اب » « مرک ۱ لوسر

 . یدروص ولد « ؟ یعیدمشرا

 و مهسید قو قجایاط یی « هلا هقشاب ندهللا ET ناضسوا

 بولو شود ز ولد « ؟ مک لص ندا نعو تا ٩ ای یرلت ردق

 . یدرروسد ( هللاالا هلال ) تیام . یدروط

 اهد تقو كکج هد ( هللالوسر د ) « اب » مرک | لوسر هدعب

 .یدروس ولد « ؟ یی دمشر

 ندو ایر ر والهم ر وب نوجا كيوب ! دمای » ناف وا

 . یدریو باوج ود « راو كيشليا زونه هدمنهذ یالوط

 ناتفس وبا! ها »و یدووب زکب وشالوط دور ها کک

 هیودنک ودنک ود « دش دنا نایزه هلیو « كلهسلوا هدوراشط نس

 . یدرولبوس

 هنشاب یکلقع ! نایفسابا اي ؟ نیسرویایه » ید « سابع ترضح

 نوجا كمسک یگشاب كنس . رویلکب هليا جیلق هدوراشط ۰ رمت . رشوءد
 . یدرابا تحصن اک | ود « رودهزول 8

 ندنسەه ككر كرهید ( هللالوسر دمع )ناه «نافسوبا هنیرزوا كن |

 . یدرانروف یتساقای

 فرشید( ءاقرو نا لید ) هلی ( مازح نیا مکح ) هدسلم وا هنن

 . رلیدلوا ف رشم هلیا مالسا

 ی ست یافسوا « ترضح «.مر |۱ لوسر

 . یدروس ود « نوسننا اشاع رک, اسع كهللا هک روئوک هزاغو



 ج ابا صصت = ۳۳۹

 ایا یاهامو رخف « نافسوا ! هللا لوسر اب » « ساع ترضح

 : یدبد « زگهسریو زابتما رب قجالوا راختتفا رادم اک ۲ . ردناذ رب
 . ردنما هيا ررک هنسهناخ كنافسوبا هکےک » ید مرک | لوسر

 1 ردشما هسروناباق هنسهاخ هک مک ردنما هسلا ررک هه رش دحسه هک مک

 هسررک هنسهباح كمازح نبا مکح کمک . ردنما هسردیا حالاس كرت هک مک

 .یدروس ولد « ردنما

 كي واه یودرا بول[ یافسوا > سابع تروح 0

Eیدروئوک هنیزغ | كزاغوب  . 

 یخد سابع ترضح « راروص نایفسوبا هکدک جوف جوف « رکسع
 . یدیا رایا ففیرعت یراقدلوا رامیک

 <یرلترضح هنع یلاعت هلایضد دلونبا دلاخ هلا فس ادتبا : هکهلیوش

 هدنر لک هنساذح كناضسوبا هلبراروالد یسهلیق ( ملس ی. ) رفت كيب
 . رایدل ] یکن ندزغآ رب یسهلج

 « دولا نبا دلاخ » سابع ترضح . یدید « ؟ مکوب » نایفسوبا
 . یدروص ود « ؟ یدلاخ ییعوا دلو مر وش » هڪ د

 . یدرو باوج ويد « توا » ساع ترصح

 جا هک « یراترضح هلع لات هللا ضر مآ وعلا نیا سز هدعب

 طرمل کت تلذک هلبا راتکب < ولهرز رفت زومرد ركح ینغاحنس
 یغد سابع ترضح . یدروص وید «؟ مک وب » نایفس وا نکرک بولک

 «؟یم زک هدازءهریشمه ءاه » نافسوبا .یدریوباوجوید « ماوصلانا ریز »
 . یدید

 رفت زوحوا « یراترضح هلع یلاست هللا یضر یرافغ رذوا « هدعب

 رانوب» نایفسوبا نکرک هلیراتیکی ( رافغ ین. ) نالوا راتفر كياجو راکبس
 هلرلت [ » هدکدید و « رافغ ی, » سابع ترضح ,. يديد « ؟ مک

 . یدید « قوت ی هد زمى

 .ند ( ) نالوا یسهبعش ر كنسهلسق ف ( هعازخ ) ه کش نا 1



 TAY ج افلخ عراولو .ع

 یرازادناربت یسهلبق ( هنیزم ) رفن زوی زکس هدمبو یراوس رفن زوی شب
 .رایدک بواک یرانال-رآ ( ءرمض ی ) هلیا ( ثل ی ) رفن زوی تردو

 نک رک یسهلسف ( محشآ ) هللا برص ناعجش ره زوب جوا « هدعب
 «یسهلبق عحشا » سابعترضح .یدروص ینفیدلوا هلق کناه «نایفسویا

 . یدررو باوج وید
 یدمش .یدما رانا یتمشد كوس كا دج ! هلا ناخس ۲ ٩

 . یدید « راشلوا داقنمو عبطم اک | بیت
 دو وه ی لر 6 مالسا رون » ید ساع ترضح

 ,یدید « ردشانعو لضف رب كهللا

 «راشعولئاقضمب رکیدو یراروالد ( هنیهج ) رف زوب زکس « هدمب
 . یدلوط یزوک كنافس وبا هد بولک جوف جوف

 نخ یکی یتسهلمح و بوالبوط یراهاسف ردق و هدنحما تقو زا »

 ود < ردرادتقا كور هل كەر وديا قوس ردق هم هج زس ريخ ەدبوىليا

 . یدلاط هراکفا نرهد

 یوم قوم لصا ندقازوا هدر نک رووشود یتسارو < ناضس وا

 ا كراولاهرز و كراولتاو یدیا رکسع هدیزک ردق كيب شپ هک یدنوروک

 . یدیا رار, یرلهدیزکا
 راح واش تکو لبر نسو ہک مان 6و
 زس نادا ) هدنلوسو قیدضلارکب را د

 ر را مع یلاعت هللایخر ۹ باحا ا هدنفارطا و

 . یدرلرویلک قرەل | ریبکت یشک كيب شب هدلاح یراقدلوا قرفتس
 یتطلسو كلم كنلغوا كشادیرف !ساسعاب « هور وک ۳1 «نافسوا

 ی لکد تنطلسو كلم وا ! صوص » یخد وا هدک دید « ! شموس قو و

 . «یدید « توت < توا » ید نافس وبا هلکی د ) ردو

 سابع ترضح واگن ندکدع یزاغو وا« هبماللتسا رگ نوت

 . یدریولاص یافس وبا « هنع یلاعت هلا ی



 ج ابا صصق ± ۲۸۸

 مرح و یدراو هب کم هدکلرب هابا مازح نا مکح ناه « نافس وا

 وشراف . ردد نلک ةتشيا ! یان یا » ًاباطخ ههشیرف بودک هف رش

 . یدریدلس و سر ید ود « رولک هللا توق رب زگتجایامار وط

 نرک هنسهناخ كنافس وا » هدنراغدروص ود « ؟ یدید ه دمت » و

 ردنسا نایاباق یتسوبق هدبوروتوا هدنوا . ردنیما نرک هدحبسم . ردنما

 . یدرو اوج ود « یدید

 ولد « E تا كلوا ملسم ! شیرف تعاج » یا هدعب

 ۲ درد یروس

 یدتسا مو هیرزوا كنسهج وقف ناه هدنه دوهعم یسراق كنافس وا

 ود « لوا ینیرح هوتعم وش ! بلاغ لا یاد یدنوط ندنلاقص و

 . ید رهاح

 تل سا زالوا ناملتسم هللاو . قار یلاقص » ید نابفس وا

 ینسیراقو یدید « امراقح e :تک هیوا یدياه . رولیروا تتوب

 . یدعا اخ توشوواصا ید وا . یدتا تاکما

 یننج هاب هن « قلخ . یدشود هلفاغ مظع رب هنج هکم هنیرزوا _كیا

 . یدرشاش

 یدنک یمک و ریدریکس هفیرش مرح یمکو هنسهناخ كنافس وبا یمیک
 ایک « دوشالوط هدراقاقز بوساروط هدر رب یمن و روناق هنسهناخ

 .یدیارلرولمغاط هک رارونالبوط هاک « رات آ یتحالس یمکو روئالحالس

 همالسا یرنک ۱ كشيرق هلسسلک هناعا كنافس وبا نالوا موق سند
 . یدتا لس

 ناوفص ) و ( لهج ینا نبا ةمركع ) هليا ( ورم نبا لهس) طقف ۾
 ( شیاحا ) و ( لیذه) و ( ثراح ی ) و ( رکب ی ) « ( ها نبا
 مال ( همدنخ ) هدنفرط تلآ كنذکم بوبالپوط رکسع رادقمرب ندنراهلسق

 اک دع



 ۲۳۸۹ س افلخ غراوتو ج

 هللوب غاط مان ( ءادک ) هدنفرط تسوا كن « هسیا مرک | لوسر
 ندفرط رکیدو یراترضح هنع یلامت هلایضر ( ربز) هرزوا كمرک هک
 هقرف ررب یترلترضح هنع یلاعت هلایضر ( هدابع نا دعس ) هرزوا كمرک

 تکرحت لوب ( نج )لند نف رطا تل ۲ كنکک یک ی
 رب یخو رار اغ لات ها نشر( لون دا

 . یدروس نیعلو بصآ غوشاب هبهفرف

 (یهجر) و( هی )و (دافغ)و ( لا ) و( اس
 . یدیا راز هلا دلاخ ترضح به یرلهلسف

 هب رح هحقداملوا ضرعت ندنفرط شيرق » « یراترضح اس الااح

 .یدرویب هیت هنسهلج وید « زکیهمشرگ
 تادآ و مظعت لاک كرهعا ضرعت هب هسمک «هنهاللسا بکا هبلع ءا

 . رایدیروب قرهلوا لوق لوق هرزوا ثامرک هیهمرکم کم هل
 (همرکع)و (لبهس) هدهمدنخ طقف ,یدعلواضرعت ید ندنقرط یل اها

 هنسهقرف ك ( دیلو نبا دلاخ ) « رک اسع ییدلبا عج 4 ( ناوفص ) و

 هده سدا تحصا هرلن | « دلاخ ترضح . رایدتسبا قلوا هاز ده

 هللا ( یرهف رباح نا و ) ىح . رابدالشاب هبهراحم ناهو رایدم هلکید

 . رایدلیا دیش ین ( یرعشالا نا شک 8
 هوا هترزوا ران او یدلوا رو کال ید لا ترضح ۳

 « یدتیا مادعا ینیکرمشم رفن چوا نوا لاحرد هکیدا موم رب ولتدش
 . یدتغاط ینسقا

 كنهدونم ۀنیدم هج دقم ندنسانغ ردب « یرهف رباج نیا زرک وشا
 باخ قرهلوا ف رمشم هليا مالسا هرکص هک ردهسمک ندا تراف یا

 هرکس ه هقرف رب ندنفرط مرک | لوسر هعفد رب یتح بولوا ندنیزت

 .یدلوانابرق هنحتف كلكم ریارب هللا ( شیبح ) « رکوب . یدیشملوا بس
 . امهمع یاعت هللا یک

 هبرام « ن » بود شيا ىسەبراح كدلاخ ترضح « ما لوسر

9 



 >> اسا صصف = ۳۹۰

 ید وا « یدنلوا ضرعت هدلاخ » هدک دید ۰ ؟ یم دعا هس ولد نوساعلوا

 . یدلیرو باوج ود « یدتیا كلج زسهراج
 قاط قاط اک اسع شقو برام الصا هدف رط هقشاب

 . رلیدرم رک کم

 هایس هدنشاب « یراترضح ایاحتلا لضفا هبلع اسالامتاخ هدلاحوا هتشیا
 هبهمظعم هسک ناهو یدلوا لخاد ههف رشم ۀکم هدلاح ینیداوا همام

 . یدلیا تم نع

 هل هجنلآ ریکت « یراترضح اسنالامتاخ هدکدنوروک همظعم هک
 . نايل رکن مارک باحعا

 ندراغاط کا : یدلکیا راغاط هلیراربکت كمدآ كس ردق وا

 . یدرولک یرلادص زکیدلک شوخ

 مالسا لها . یدیشلاق نوک نوا هرطف دعو یدیا هع موب « نوکوا
 . یدیا نوکرب دوعسم هدنقح

 هدنسوبف كهرش تب . یدراو هفرش مرح « یرلت رضح اس الااخ

 : یدروط

 مکج هدیا هلماعمه و رکعت .ءاکشراموا نکن نشوف .تعاضج یا و

 . یدروص وید « ؟ زکسردیا نظ
 .رکو ردارب یحاص مرک . زراموا رخ » شرق فارشا نالوا رضاح

 . یدرو باوح ود « هداز ردار یحاص

 ۳5و11 زکیدک »ید «یراترضح )اع رخف هنیرزوا كنآ
 . یدروس ولد

 العا یعومع وفع هدنقح یسهفااط شیرق هلهجووا « مرکا لوسر

 امت دا ا2 ا داد یاسک ضعي ندنرلجما هدهسیدتیا

 . یدلف

 لادبع ) و ( هبما نبا ناوفص )و ( لهج ینا نبا ةمرکع ) هجا
 ۰۱ 2 زا قابم) رد ( یر رس یا نبا دمس دا



 ۲۹۰۱ دج افلخ مراولو

 ( هبابص نبا سیقم ) و ( دقت نبا ثریوح ) و ( لطخ نبا یزعلادبع) و
 وا ندا ةف اط هللا ( یشحو ) دوهعم نالوا ىلتاق كنهزح ترضحو

 یرهراح هدنناوخ ۍیا كلطخ ناو ( دنه ) نالوا یسهجوز كنافس

 . یدشلدیا رده ,یرامد كت ( هراس ) ندنراولداز | كمشاه یو

 ندی د (ناوفص) د یدرز کی هتساپاب هدیوادع همرک لوس

 . ید ندنرلنمشد لوس كمالسا

 نکشلوا یو .بناک مدقم ندر کسا رس یا نیادمس یا
 . یدشلوا دنر 8

 روهشمكنکم ید ( دش نبا ثریوح ) هللا ( یرعبزلا نبا هللادع)

 رزوس انف كب هدنقحو رایا وحه PE لوسر بولوا ندر عا

 . یدیا رلیوس
 رک دلا فلاسو یدشلوا دنع هرکس نکس, هناعا امدقم ( لطخ نا )

 رر دنوقوا هلا ینغت ینراهیوحه ثامرک | لوسر هراهبراح هدنناوخ یا
 . یدیآ

 امری ۱ لملئر ید وار ف زاوا هدننا وه هر اوهتعد ریو

 یدیا ریردنلکا ینآ بویوقوا هدنسوشراق ك ( لطخ نا ) یراهوجه

 ی E هع دقم قائ حف هلهحو KE 5 هدوراقو و

 فطاح ) هدمب 6 شل آ هقدضو ناسحا ندمرک | نوسر تواوا لار 8

 هدنندوع هب کم ۋ سل ول و ن کیا روروتوک هب a كن ( هعتلب

 دیا شلوا دن

 ن "ءاطخ « یرب ندراصنا نکشلک هناما امدقم < ۳ نبا سقم
 ندهنیدم بولوا دتر كردیالتق ینیراصنا وا یخدوا هلکمردلوا ینشادنرف

 . یدیآ شمشراق هني رلکر شم کم هلبا رارف

 هرج ترضح نالوا ادبشلا دی هدنساغ دحا لدنه هللا یشحو

 . زلوروک تجاح هنالصفت هقشب هلغلوا مولعم یرلهلماعم هدنقح
 مادعا قحتسم ید رانا . یدنلق رده یرامد به رانو هتشيا



 ج ابا صصق ۲۹۲

 بوشوواص هفرط رب یرب یه یتوک هکم حتف وشا ندنرلکدلیب ییراقدلوا
 . یدنالفاص

 لایضر ( یملسالاژرب وبا ) هلبا ( یموزخلا ثیرح نا دیمس ) طقف
 هدنناوخ کیا . رابدتبا لتق یا هلیرامعا فداصت هلطخ نا « امهنع ییاعت
 . یدنلوا لتقف هدهرص وب یخد یسیر ندنراهبراح

 نبا ثریوح)ید یراترضح هنغ یلاعت هلایضر بلاط یا نبا ىلع

 . یدسا لتقید ییسکیا بولک تسار هی(هراس) هلیا (دقن
 هلمناراپ ماطر « هباص نبا سقم هحنلوا مزهنم رلکرشم هد ( همدنخ )

 هللایضر ( یلکلا هلادبع نا 4 ) . یدراروجا بارش بونلزک هریرپ

 «یدروا هلاجلق یسقم «یدراو هیاروا قرهلوا رادربخ ندن آ « هنعیلاعت
 . یدردلوا

 مولعم یرامسا ككران ا . یدیا هدرارف به «رانانلق رده یمد رکید

 ۱۳۰ روا تیم نه م سا را ندا
 ۱ ۱ لا با تطیوخ ) ندشیرف فاربشا ىح

 ۲ 2 اب نا ء:یرلت رضج هنع یلامت لا قصر رذ وبا . یدشهلزک

 هنسهقشب ندصاخشا نیکیتا یا 6 هدک در وربخ همرک | لوسر

 رخ هطیوخ توراو یخد ات وا . یدروس ود « ؟ یم دمریو ناما

 . یدلوا ف رشم هلبا مالسا بولک هيیوبن روضح یخد وا .یدرو

 ه رک یدب < ریمغس ترصح و ندک دلیرب و ناما هب هماع هلهجو وب

 . یدتیا فاوط یهالاتبب
 هنیزیا كن | ید یعارک باحا نکردیا فاوط « یراترضح ماعرخف

 . یدرلردک بوصاب
 مهسالبوط ودرا رب ! ها » نکردیا اشا بوروط هدربرب « نافس وبا

 .شمرونوشود ود « ؟ رولوا لصن مهساللشاپ کنج هنب هامدآ وشو

 هب ینس « مدا وا » نکرک نانا كیا تقو وا یخد مرک | لوسر
 یدمش » و یدتیا رافغتسا و هیوت « نایفس وبا هح هد « ردنا لیلذ و لیذر



 ۳۹۳ دک افلخ راولو دک

 ود « یدیا راو یوروف رب هوا هدمنهذ اعقاو . ناسریمغس قح هک مدلس

 . یدلیا فارتعا

 کردی و E dd E ییا وا نیا نا لا
 کا هرکا لوسر هدقدشالقای هتناي شاوب شاوب هلت كما مادعا بوروا

 . یدربو باوج ود « توا » ید وا یدروص ود « ؟ ننسمهلاضف »

 مکیدنوشودیث ر. چیه » یخدوابوید « نیسرویووشودهن » مرک | لوسر
 هدکنهذ » و یدلوک مرک الوسد هدکدید « وفشم هليا هّلارک ذ نامه .قوب

 كن ا لا كرامو یدروس ولد « تیا رافغتسا و هیون ندبش كنیدروق

 كن آ و شلوا لئاز یتوروق یهدننهذ كنهلاضف لاحرد . یدیوق هنسکوک

 هاکح یسودنک ندهرکص یک وديا شلو توق و خوسر یاعا هنرزوا

 ۲ ردشلا

 تولیرف ین نوک وا . یدیا راو تب شمل آ زوسحوا هدهسک

 . یداردیا ریهطت ندرلن آ هللا تس و یدل |

 ّلایض ماوملا نا ریز نکیآ رولبقیب بولیریق تب و مان ( لبه |
 راختفا هلدوجو هدنسهعقو دحا كنس » هنافسوا « یراترضح هنع ییاعت

 قارب یخ وت قترآ » نابفس وبا هدکدید « ؟ نیسبمروبوروک یلبه كکيدتيا
 هقشب راشیا یدیهسل وا هلا هقشب ندنملا كدحم هک رووروک ! ریز

 ۱ . یدید « یدرولوا ولرد

 < كلبجاح !سا یا » بوروط هدنسوق كل همظعمةبعك « مرک الوسر
 ردق هل هلاق ندکسا هقشب ندتیرومأم مزعز تیاقس هلبا یتمدخ هسک ی

 ود « مدتیا لاطبا و الا یتسهلح هسیا راو هبداع موسر و هعادو اوعد

 ۰ یدروس

 تقو وا قرهلوا طورشم هنىدالوا باطلادع 6 یصنم منهز تاق

 كلبجاح یک ینیدلوا هدنسهدهع كسابع ترضح « هفرش تیرومأم وب

 طورشم هشدالوا ( رادلادع نا ةحلط وبا ) ید یهض رش تمدخ



 ج ابا صصت >ع ۲۹

 هد (هحلطیانیا ةحلطناانامع ) یراتخان | كنهمظعم هسک تقووا قرلوا

 . یدیا

 ندنسهناخ یخدوا .یدهتسیا ینداعس حاتفم و ندن آ « مرکا لوسر

 . یدرو همرک | لوسر كرهد « یتاما از یدروتک یهمک حاتفم

 زاماحآ یهبیک 1 هقشب INS یرالوغواو هحلط وا

 . یدرردیا نط

 یدریونحا یهمک تاذلاب بول | یتداعس حاتفم هسیا مرک | لوسر

 . یدریدلاق ینسهلج « یدروک رلتروص قوج ر . یدرک ورجاو
 هنتمدخ مزهز تیاقس كکلبجاح « هنع یلاعت هللایضر مان ترضح

 چ یدشسا امدتسا یتسلروم صصخ هلطلادع ی هلسهوالع

 تمدخ كلجاح ! هللالوسراب » یخد هنع یلاصت هللایضر ىلع ترضح

 . یدید « نیسیلمرویب صیصخت هگتیب لها ینسهفیرش
 كنهفرش تمدخر نالواصوصحم هنیدادجاوابا هسیا هحلط نا نا

 . یدرولوا ماتمو یثأتم هدایز كي هکدتشيا ییرازوس یسمقح ندنلا

 یسملعار هدناسا هحیاط وا هن كکلجاح و یدلک نیما لیربح هدلاحوا

 . یر وک ترا

 ًادیؤم یهللاةناما ! هدیاطیا ین یا » مرک لوسر ناه هنیرزواكن |
 هب هحلط نا ناغع ین راتخان | هعک كرەبد « زکلا هرزوآ قلاق هدرزگ هدهع

 ۰ یدر و

 ي ۱ تماس اتم هدننافو كنهسلط نا ناعرا
 هنیدافحاو دالوا ید ندنآ . یدک هپ ( هحلط ییا نا ناغع نا ةبش )
 lo E E تمدخ تلحاح و هه قلا . یدلق

 « یرلترضح اع ییاعت هللایضر ( ياس ) یسهدلاو كركب وبا ترضح

 ۳ لوا ا یردیاما < ىنا ندراندبا ناعا لواپ لوا
 . یدیشمالک اعا زونه هدلاح

 ویا ترضح هدقدلوا لخاد همارح دجسم ء ربمغس ترضح هرک وب



 ۲۱۹۰ >> افلخ غراولو

 .یدروتک هیون روضح بوتوط ندنلا كنهفاحقوا یردب « قیدصلارکب

 . یدلوا ف رشم هليا مالسا یخد وا
 هارو واز اه و لسو هيلع یاصت هلایلص ماع رخف هدمب

 یدروط هدنفرط تلا ید قورافلارع ترضح . یدروتوا بوقح

 .:یدالشاب کلا تعس ررب رر تولک سو

 ههللا ید مرک ١ لوسر . رلیدلیا تعيب هننرزوا مالسا «راککرا ادتبا

  یدلیا لوف سم داران هززوا كا تا و

 كنلع ترضح . یدلک هرانیداق « توت هدقدلوا ماع یتس كراککرا

 یزق كن ( هبما نا صاع) و ( بلاط یا تنب اه م۱) یسربشم

 (کتاع) و ( یورا ) یراهاخ هل ( دیسا نا باع ) و کک 1
 نالوایسهجوز 46 لهجیا نا ةمرکع ) و یزد 2( ماشهنا ثراع ) و
 هدنجشا شیرق یک ( هتخاف ) یثادنرف زق كلدیلو نبا دلاخو ( مکع ء۱)

 هب یون روضح ۳ فاس هم اط) را وا ولراتعاو ولئاش

 ابو

 ید (دنه ) نالوا یسهحوز كنافس واو یزبف كن ( ا (

 ۱ yT هنا كران آ كردا تفاش لید

 یرادالواو كجا ناجا لدا رو فرو كرش رانا

 ید قا ت روزا امام نا ھاو نچ
 .یدتا فلکت

 هدنه هدک دتا فلکت یطرش كما باتجا ندک رش ادتبا : هک و لاح

 فیلکتهز یطرش كکید | فلکت هراکک را « نس < لاو » بوقح هنادیم

 . دید «زکحهروتک هنر یا. هدر هسیا ۰

 مده سيا قلرسرخ کا لاو » دنه هدک دلک هنثح ترس « هدعب

 . یدید « مدرابراح رلش هج ندنلام كنابتس 8



 >> ايبا صصق ۳۹۹

 .نوسلوا لالح اکس هسیا راو یشمک » یدیا رضاح هداروا نافسو|
 . یدید « ماقاب هکج هلک

 ويد « ؟ نیسمدنه »و و یدیناط یدنه تقو وا « یراترضح ماعرخف

 . یدروص

 « نوتشا وفع ینس هدلا . تيا وفع یثمک . مدنه نی » یخد وا
 ۰ یدر و باوج ود

 هرح) دنه هدکدتبا فیلکت ینطرش كمهّما از « مرک | لوسر هدمب

 . یدید « ؟ یعردبا از چسه نوناخ نالوا

 اف مک دک هنثح كمهمر ودلوا ی رادالوا 6 مر لوسر هدعب

 هدردب نس یرلن | نکیا كویویو كدنویوب نکیا لوجوک یران آ «زب
 «هزکسرولم یا اهد و نس یتساروا هسیا یدلواه را . ڭدرودلوا

 ۰ یدید

 هوس وب دنه نکیآ راو یراقوو ناکع هداعلاقوف كر۶ ترضح

 4 یدلوک بوبامانایاط

 ۱552۱ فلت یرامتقاص ندناتب كرانوناخ « مرک | لوسر هدعب

 «نیسروبدیاما هلیاقالخا نسح هزب «نس .ردش نکربح ناتهب هللاو » دنه

 . یدید

 هب یلاع ناوودو « زر » دنه ید هدکدلک هنفیاکت كمهعا ناصع تیام

 2 یدر دسک یزوس ود « كدلك هلست كجا ناصع هرکص

 هرزواقل | تعرب ندرانیداق هلهجو و « مرک | لوسر هنیرزوا كن |

 ندرلنداق هژاکولابو یدرو 11 یحد )ره ید ا صا میز ترضح

 3 ا

 ناماو وفع رهظم هلهحو و نکیا شملف رده ید همدقم دنه

 . یدلک هناا هلا بلق صولخو یدلوا

 هرس توو ردق و » هلا راو راس ردقهب ‹ بوراو هنسهاخ یتح

 * . یدلیا وحم یتسهلحو یدالاراب بوربق ررب ررب كلرهبد « رشعادل |



 ۲۹۷ ج افلخ مراوتو <

 ندراصنا نکردیا انئو دح هقح بانج هدنرزوا افص <« ماع رخف

 «یدشوواق هننطو « ریمغسترضح » بوراو ههعلاطم و رکف < یرلضعب

 4 ؟یع رد ه نه دل مر هدبولود و چسه . یدشوروک هلس ریشع

 . شمراردیا هشیدناو فسات وند

 یدروتک یحو همرک | لوسر بولک مالسلاهلع لیربج ترضح ناه
 . یدر دل ی راهشیدنا و كراصزاو

 یتفک وب ءرکص ندکدتا ماع یتساعد هدنرزوا افص « مک ا لوسر

 . یدروص ندراصنا

 یدک هارظاع رب لوا هزمنهذ ! هقا لو سراب توا
 . رایدید

 یلوق كهللا نب ! راصنا تعاج یا » یخد یرلترضح اینالاعاخ
 «ردهدزگنای كزس مامو تابح . مدتبا ترحههزگ هداب كزس . میلوسرو

 . یددوت 9
 هداصلا قوف ندننافتلا و كمرکا لوسر « یارضح مارک راصنا

 ..نایدشالغ ] .ندنراش وسو ابد 8
 بوقح هنتسوا هریک « هلع یاعت هللایضر لالب ترضح هدک داک یتقو هلب وا

 . یدوقوا ناذا

 ) نک هج وق نالحاص «هدنرزواهسک : هک ردهنسح تابالقا گلوب وبە

 ناذا قو هوا بولوا ناسکی هللا كاخ هددحاو نآ نکروروط تب مان

 وع ندرب یسهلح نکیا راو راتب هجو هدفیرش مرحو رویوتوقوا ید
 دوش رکت ندزغآ كيب ردقوب هدنفارطا كنهف شم ةسک بولیدیا
 هنیرات ضح للامت دوجولابجاو رکنا نکیا رونلوا شتسر 8

 . یدیا روشوا تداع

 یکو شعلزک بوحاق هفرط رب یک قرهلیغاط + یسهفااط شیرق
 هدکشا اشاع ندقازوا بوقح هزاراو ءراغاط ی 8
 ۰ یدیا شعلوب



 ج ايبا صصق = ۲۹۸

 هلی بوروط هدنسیلوح هبمک هدکلرب هليا نایفس وبا یخد یقاط رب
 . یدرارویقاب هلا بحمتو تريح رظن هیهمیظع تالدبت ناک هروهظ " تغب

 ناسحاو فلمل اا «هللا » هرو ) یزبق كاهجوبا تقووا هتشیا
 «,یذمروک اداب هدیدزوا هک كلالب هدبودیا تافو هلنقو هک شما

 سد

 هبهمروک ینوکو هدبولوا توف هوا کشاک » یخد ماشه نبا ثراح
 ۰ شد « مدیا

 رو هلفات و ید شیرف فارشا رکید نانلوت هدکلر هرات |
 راغ سا زور

 ندکوک اک | ارز . مالوسیث رب هدنقح كدمم « نب » نایفسوبا طقف

 . شید « رولیرو ربخ

 هجولزک هدنرنس و یدراو هناي كران | « مرک | لوسر بقعرد

 . یدرو ربخ هنیراودنک ررب رر, ی_راکدشلیوسهب

 ا سس هکمردیا تدان « ننه ناه ء ثراع

 : یورو تدان هلک كرەد « یدالوا علطم هم هزي رلزوس وب مز

 كرلیرارف روک دم هدالاب نالوا شملق رده یرلمد امدقم ز یدمش لک

 : هنلاوحا

 ناو یدرو تراسج هرابرارف راس یبلوا ناماو وفع رهظم كدنه

 قرهلوا ناملسم . یدیشملزک بوحاق هک ی رب ندرلبراج هدنناوخ كلطخ
 وفع نا ید مرک | لوسر . ىدالد ناما و وفع بولک هائوس روضح

 . یدلبا

 هایشو نرونلایف نابع ید ( حرس یا نا دعس نا هلادع)
 ل اا توس ترا مضح هلع ییامت
 ترضح هرکص ندکدلک ناثمطا و تبما هیهماع . یدیا شمهلزک ی آ
 .ید ر دتاوفع « یدرونک هیونروضخ .یدراقح هن ادىم E «نامع



 ۲۹۹ ج افلخ مراوو

 هدراهرام قوح كب بولوا ناملسم یوق « تاذ وب هرکص ندنآ

 ع ردشعلوا بصن یسلاو رصم هدنتفالخ كامعع ترضح و شعلو

 هنفرط نی هرکص ندقدلوا مزبنم هدهمدنخ هک لهج یا نبا ةمرکع

 ندمرکا لوسر بولوا ناماسم « مکح ما یسهجوز . یدیشعا رارف

 هدنلحابس نع قرا بودک ندنسهقرآ و یدلآ نامآ و نما نوح کی[
 ناماو یاراکس ندنفرط تاذ نالوا یعرکو ملح هدايز ڭا كسان » یدلوب

 همرکع .یدرونک هیون روضح و یدروح ورک یا ,خكداید مدلک هليا

 . .یدلوا :ف ارس مالاسا ید

 ) یحج بهو نر J4 ىدىشما رارف ههدج ید هسا نا ناوفص

 : دیو دل يا > ناوفص ! هللا لوسراپ » بواک هیون روضح

 مرک ا لوسر . یدید « رو ناماو یار اک . یدحاق بوقروف ندنس

 . یدرو ناما ید

 ::یدشور وک هلا ناوفص .یدراو ههدح « ییہ ربع هسرزوآ كن

 ینغیدلوا رادافو هبنم هل هنسابرقا و مرا و ملح لصن كخ رک (| ل

 وع كنس « قش ونع كاا. دن هدازغ كس واد و یدتنا لو

 روطحو یدروتک هبهفرشم هکمو توروح ورک ناو ى ردکف رش

 . یدراقچ هبیوبب
 ءنس :هکدوبد « مدآ وب» كلردیا تراشا هربحع هدیوبن روضح « ناوفص

 .یدروص ود « ؟ یعرغوط .نسشمریو ناما اک

 . یدریو باوج وید « ردیرضوط » ید مرک | لوسر

 « ربو تلهم یا یا اکب نوجا قلوا نامل هسیا هیوا » ناوفص

 . یدید

 . یدروس ولد « ناار یآ ترد و مرگ ا لوسر

 ناماو نما هدلاح ینیدلوا كرشم تدم رب ۰ هبما نیا ناوفص هللع ءانب
 . یدلاق هرزوا



 ج ابا صصف بع ۳.۰

 كنيراترضح یفاه ما یسهریشمه كنیلع ترضح (یرسبزلانیا هللادبع )
 ۱ ام )یار هلن ( مورخ بهر یا نارا ) نالوا یجوز
 بونودهسیا یرعبزلانا . یدسا تافو هدلاحیتیدلوالرمشم هداروا « هره

 ندا . یا وفع یا ید مرک ۱ لوسر . یدید رذعو یدلک هیدکم

 راهحدم همرک ا لوسد و رلرعمش هج هدنسیداو راذتعا ید وا هرکص

E 

 هدفانک او فارطا تدم ر ( یشحو ) نالوا یلتاق كنهزج ترضح

 لبخد همرک | لوسر تیاهن بویامالو رر قجهنغص نکل . یدشالوط
 » هع وروک همز وک » طقف یدّتسا وفع یجخد ا مرکا لوسر 1. یدشود

 همرک | لوسر نکل . یدرزک تسبرس « یثحو هلع هانب یدو ود

 ۰ یدزعوروک اللصا

 لح مان ( دیدق ) نداروا هک غاط مان ( لّلشم ) هدنرزوا رحم لحاس
 كنيراهلسق (جرزخ) و ( سوا ) هدنرزوا غاط وا هتشيا . رولنیا هروهشم
 نا دعس ) هلاق نوک .یلآ هرطف دع . یدیا راو ی رب هدنمان ( تام )

 رومأم کما مده ی آ « یراترضح هنع ییاعت هلا یشد ( لهشا نا دیز

 . یدلیا مده بوراو هلغلوا

 ) یر كشيرق هدلح مان ( هل ) عقاو هدهفاسم قانوق رب هیکم

 هرطف دع . یدیا ۳ ا هرات هدنرادنع هک یدیا راو ی رب هدنمات

 یلاعت هلایضد دلولا نيا دلاخ ید نوجما مدهو رسک ین | هلاق نوک شب
 81 بوراو هلا یراوس رادقم ر قرلوا ا یرلترضح هنع

 . یدالاراب

 ا ا تال لق ( ليه ) هدهفاس لسم يوا هم
 ۶ ا ها ید سالا ناور هداتناوا , یدبا راو یر

 :یدلیا نابسکی هلا كا ۽ یدربق «'یدروا ىلا بوراو یخد



 . هفرط یه نوجما توعد هنید یلئاق « مرک | لوسر هرکص نداکم حتف

 < ندنندوع ندهلح ید ی ( دل ولا نا دلاخ ) کمر هد رد راز 8

 (هعیذخ) هلبا هقرف رب بک ع ندنسهلق ( ملس ی ) هليا راصناو نیرجاهم
 ۰ یدرهدنوک هنسهلسق

 كفوع نیا نرلا دع « یسهلسق هعیذخ هدتنلهاح نامز : هکوب لاح

 ندران | «دلاخ ندنرلقدلوا شمرودلوا ینسهجومع لدلولا نیا دلاخو ییردپ

 . یدرارا تصرف نوجما ماقتنا ذخا

 ا ( ربر نالوا ىا ایاکم دنا لاو

 یزگراحالس » هدنراقدقبچ وشراق قرهلوا حلسم « هذخ ی . یدراو
 تعانطا ید ران . یدید «یدلوا ناملسم « قلخ ارز 6

 . رایدقارب یراحالس كردیا

 ارات دلل ننکیا لکد زا اح اللبصا :ققلوا رخت ه را ۱ ۳

 یدنک « سک یه » كردیا میزوت هرکسع ینراودنکو یدنالغاب ین رللآ
 . یدتا صا ود « نوسرودلوا ی ریسا

 . رابدرودلوا یرارا نالوا یهدنرانای یدنک « یسهلسف ماس ی

 یهدنرناب كردیا ابا ندکمهلشیا یشیا نکربحرب هلبوا «راصناو نیرجاهم اما

 . ریدر ولاص یرارسا

 ینجوصیتح . یدلوا شیارب نیکریج كب « یتکرحوب كدلاخ مقاولاف
 ( فوع نا نجرلا دع ) نالوا ندمارک باصا راکا نوحما قمر دصاب

 یرلترضح فوع نا هدک دید € مدل 1 یماشتا كنیردب » هرات رضح



eج ابا صصت ±  

 نامز هدمالسا رصع نوجا قلآ ىماقتنا كنهجومع نس . لكد هوا »

 یدلبا ریدکت ی آ وید « ٌلدهلشیا ینشیا تیلهاح
 ییدهلشبا كدلاخ نب ! برای » هدکدتشیا یهعقووا . مرک | لوسر

 هب هب دخ ی «ی ىلع ترضح هلا لام قوحرو یدروس ويد « یر ندشلا

 ی در اک

 ۲۰ را نت امد نالوا فات . یدراو ههیذخ ی « ىلع ترضح

 « یدالاق رخ » . یدروص ود « ؟ یعیدلاق ER ر اهد» یدر و

 ۶ :] ,خ ا راو تاعیاض اهذ زهکیدهملس» ىلع ترضح . رایدید

 ا ید یراام ناف هیضف هدا كرتید
 .یدررورخ هرمغسترضح ی یدلک بونود ىلع ترضح هدعب



 .یدلوا ناملسم یرنک | كنموق شیرق یک ینیدنلوا حتف همرکم ۀکم

 اهد هر « مالسا ند هلتهج وب . یدلاق زا كب « رانیهعا نامعا

 ۱ 2 نادىم

 فرط عبطلاب « راشعو لئاق نالوا یرادفرط كنموق شيرق امدقم
 تره ناک هدفارط نه مالسا ندو یدلوا هجوتمو لئام هنامالسا

 . یدلو

 < یسهلسیق ( نزاوه ) نالوا یرب ندنراهلیق كويب ڭا كيرع طقف
 ها ی هدنرانب هرزوا كما هبراحم هللا مرک | لوسر
 . رایدالشاب هفعالیوط مدیداو مان ( نینح ) هدسهزآ کم

 . یدلک هیاروا هلسسهلسف فش ( یقه دوعسم نا دوسا نا براق )

 هلیسهلبق ( رکبنا دعس ی ) ییدما توس نکیا لوجوک كمرک | لوسو
 . یدلتاق هرلن | بولک ید لئابق ضمب رکید یک ( منج ی )

 هدایز ندرف كس یعرکی یدوحوم كنسودرا نزاوه هلتهح و

 . یدلوا

 یفیدنالبوط كنودرا لوس رب هلیوا هدنملع یدنک « مرک ۱ لوسر

 / یدتسا تشآ هب هلک تاکرادب ناهو یدتشیا

 یعایضغ » ناوفص .یدتسپا هحلسا یءرکیا ندهنما نا ناو
 . یدروص ود « ؟ داي

 كدهبجنل وا هداعاو در کس هکلپ « لکد ًاصغ . رخ » مرک | لوسو
 . یدروب ود « مرتسیا قرهلوا تیراع هاطرش كعهدوا هسرولوا فلت



Ekجس ابا صصق »ع ۱  

 زوجوا قرهلوا تیراعو یدید « قو ساب هسا هلئوا » ید ناوفص

 . یدرو هرز

 قارزع زویچوا هلهجو وب ید ( باطلادبع نیا ثراح نیا لفوت )
 ۳ یدّسا هراعا

 نداکم حتف و یدلیا ماعا ینسهیرح تاکرادت « مرک ۱ لوسر لصاا

 ) دنا نا ا ) ندشیرق فارشا نالوا فرشم هلبا مااسا هرکص

 ینس كباّتع تقووا . یدئار ماقمک اق هدنکم ی رات رضح هنع یلاعت هللایضر

AGیدیا هدنسهدار  . 

 ۱۱۳ ك ٠ درر نوجا ناد مكا ملعت هیذکم لها
 . یدقار رار هللا باتع ی رلترضح هنع E هللا یضر

 راو س هنیرتسا مان ( لدلد ) مرک | لوسر ینوک یجدب كلاوش هدعب

 . یدساتع نع هنینح بناح بوقح ندهکم هلرکسع كسب ییا نوا قرلوا

 كيب شبو راصنا یرغ كيب تردو نیرجاهم یرفن كيب كركسع وب
 كيب یياو یراهلیق محشاو رافغو ماساو ملس یو هنیمو هنیهج یرف
 . یدبا هکم لها یر

 ۱ ۳ ر ندرلنا بولوا هارشم رف ناسک هدکلر
 . یدیا هما

 بولوا یهخرج یعب « شاةمدقم یرکسع هکم هلیسهلببق ملس ی
 ۱۱۱۳ ا 2 یراوس نهامو ردا هدايز كلا تقو وا یراسر

 . یدیا یرلترضح دیلولا
 هدنرب نوا كلاوش « مرک ۱ لوسر هبا ودرا لمکم رب هليو هتشیا

 . یدلوا لصاو هننح "یداو

 و » بوقاب هنتوق و ترک كنوباه یودرا ء یراضمپ ندمالسا لها

 . یدید « زالوا بولغم یالوط ندقلزآ هدتقو رب چیه « رکسع



 ۳۰۰ د افلخ مراوو <
 باسا هحرک | « توقو ترک : ارز .یدیا زوسر, شلک ای هسیا و

 , ردقح تاج نرو یت رمن هدهسیا ندهلغ
 ندقح نا یرصل نکل راما رضا نامزد ناتتشا 2 تا

 ائاو «نتمووکهننوق یدنک و روناتوا ءرکص «ننکپ ییدنکهسقوب .ردیلملیپ
 : رونادل |

۱ 

 تعزه رپ هبهممالسا رک اسع ادتبا هدانع وب ن وجا كمردلس یغیدلوا یسودنک قج ۲ ندیا رفظمو بلاغ یبییح ید یرات رضح یاعقح
 یسەلا تیانع اضح هدعب . یدرتسوک یفروس

 س
۹ ۰ 

 لوس رب هرزوا قلوا
 . یدروب ناسحا تب رفظب

 یخش كسهلسق نزاوه و ینادناموق شاب كنسودرا نمشد : هک هلیوش
 هار ادفءرلن ]و كمروتک هتربغ یرکسع ( یرصنفوعناكلام ) نالو
 هبرح عقوم یتاناوبح هلا ناییصو ناوسن هاب هرزوا كمرردّسا كن
 ود « زگیدیا موم هر, ندر, قدهلوا دوج وکي « زک هلج » و یدروس
 . یدرو سماهننر#

 کرک تب ودربکس هنالااال هدنینح "یداو ۰ یرلت رضح 6
 موج ولتدش ر بوقبح ا 6 یرکسع نزاوه نالوا شخلزک هدرلوص
 :یداوا ورب هرانآ ید یرکسع هکم . یداوژوب ی مس ین هه
 یودرا نوتب كردیا تیاربس هبهمالسا رک اسع راس یتزه وہ كرات
 . یدلغاط بولوزوب مال

 واو ا رخو ساغر یع زکلای هدننای كربمغیپ ترضح
 . یدلاق مارک باعا زا كب ی نیا ةماسا ) و ( یع) و ( رگ )4 ( رکب وبا ) هلبا ( ثراح نا نا
 رب ندراناملسم هزات نالوا فیض قاما هنیرزوا قلنوغزوب ا
 . یدلوزو یراکفا كنغ

 نا نایفس وبا نکیا رادوشلیوس هلیربر, « یرایضمپ ندهکم لها یتج
 شک زامل آ یسهقرآ ردق هزکد كتعزه و » ب



 س ابا صصت ۳۰۹

 صس «نوکوب » ( هدلک ) نالوا یئادنرت رام ا نا ناوتت

 هللا .صوص » نکشمالوا ناملسم زونه هسیا ناوفص بوبد « ! یدلوزو

 ۶۶ تدفیرف هسیا ندقنوا 6 ير ندنزاوه «اکب . نوسترم شیغآ

 ۰ شما ریدکت ییهدلک وید « ردکی قلوا 2

 راط ألا . یدیا قاف هان هله هدتعاحش و تاس هسیا کوا كوسر

 ۱ . یدزعبا هلو شالت ید هدرلتقو ولءرطاخ و

 کیدنک ه تص زمشابهددولو تدش ع هبراحم» هکر ديو صه ندنلعترضح

 ۰ شما رد « قدرونغص ههللا لوسر به « زر تقو

 وغیدلوا ییجشا كسان هلم « یرلت رطح (اعرخف یخد هعفد و هتشيا

 : یدرتسوک

 قدا زکلای « ماع رخف هدبولوزوب ودرا الاب هجورب : کوش

 شراق هنمشد یلدلد بویمرتسوک شالت چیه و بومروتک روتف الصا

 کز بد كلدلد ود نوسهمتک ورايا ها سابع ترضح . یدرهروس

 . یدرانوط

 رط غاص هلا یزک باعا کهدنناب « یراترضح اع رخف تقووا

 دمت « مهللا لوبد نب . کلک + سان یا و . یدروط بواسکح

 ۰ یدروس ادن ود « مهللادسع

 ریهج توسص بولوا تاذ رب یل روک یخد سابع ترضح

 ۱۳۰ 2 ۱ ناوضر وجعا ۱ راسنا ندیا تخيب هدهقع یا »

 . یدیغاح وید « ! باجا نرو زوس هرزوا

 هر بولکنامو رایدنود كريد « كيبل كبل » مارک باحصا ندسیا

 . رایدنالبوط هنفارطا كمرک |

 سوا ب ) یراترضح هنع یلاعت هللایضر ( ریضح نبا دّسا ) هاه

 ۲ جرزخ اب ) یراتضح هنع یاعت هللا یضر ( هداع نا دعس )

 لا ررونالبوط بوشوا هن غاب تاج راک « رایزا هک لصن هدن راقدعاح



 ۳۰۷ ج افلخ خراولو =

 كران او رایدشوشوق بودریکس یخد یراق ( جرزخ ) و ( سوا )
 . رایدشوا هنشاب

 كمرک الوسد بوشوق ندفرطره « رکسع نوغزوب هلتروص وب هتشيا
 . رابدشرک کنج هلا تدش لاکو رلیدلک هسا

 ترضح نکدولک بودیا موجه هليا تدش لاک « یرکسع نزاوه
 .یدزودلوا یراراذقارباب كزان | بوراو وشراق ء هنغ لا هلایمز لع

 ندر و یدروسوید « یدزیف نورف یدمسش» مرک ا لوسر هداتناوا

 رلکلمندک وک و یدنآ وشراق هسرازوب كرانمشد بول | قار وط چووآ 1

 زو هرارف ناه « رانمشد هلتهجو . یدتا م.ددای همرک | لوسر بونا

 . یدنوط

 لق ینرلکدهید بوسشود هتیراهقرا كرلن | یخد هبمالسا رک اسع

 . رایدتا یسا ی رلکدهللدو

 هنع یلاعت هللا یضر ( هحلط وبا ) ندنسهلبق جرزخو ندراصنا زکلاپ

 .یدشعا لتف یر یعرکب ندراکرشم تقووا « یراترضح

 یسقابو سا یعوح رب و فلت یردق و شم كراکرشم هلتهح و
 .یدک هنلا همالسا رک اسع یرللاعو لاوما ةفاکو یدلوا ناشیربو مزو

 . یدیا تراع ندرف ترد هسا یرادهش كمالسا لها

 هدقدلوا لصاو هبکم لها یربخ ینیدلوزو كن هسمالسا رک اس

 یعوق برع نو مر ندنو . شملغاط راد و نخوا E یرلضعب

 . راشاا تونم راهظا كرد « رارنود هننید هک ید

 یراترضح هنع یلاعت هلایضر ( دسا نیا باتع) نالوا یاقمماق هکم

 شه و دزد سرم ردقاب یتهیرش هسیارولوا دم » یخو

 هحلل والصاو هبهکم یربخ ینیدلوا رفظموروصنم كمالسا لها ًاقاعتم

 هتسهحشلک هاند ندنکی « امهع لات فا یضر لج نا ذاعم هلبا تاک
 . زد زلشا نون



 ج ابا صصق < ۳۰۸

 هرد ن

 ندمر وسب ٿک رح ندەنىدم ا لوسر هرزواینردنلوا ناس هدوراقو

 اا هلرکسع رادقم رب یراترضح هنع یلاعت هللا یضر ( هداتق وا ) هوا

 : یدشمردنوک هدم

 . راشما فداصت « ( طضا نیا یماع ) هدنراقدراو هلح مان ( مضا )

 نکیا شمر دل ینغیدلوا ناملسم كنسودنکو شمریو مالس هرلن آ « صام

 ندارجام ی ا رب ( همانج نا رحم ) ندرک اسع یهدنتیمم كءداتق وبا
 3 2 ويد تمسنغ لام یتساشا هلسهوهد و شمردلوا یماع یالوط

 یودرا هسیا مرک | لوس بودیا تدوع هلیرکسع « هداتق وبا هدعب

 هلبراشادقرا یخد هداتقوا ندشدلوا شا تکرح هنیرزوا کم هلبا نواه

 راشمشتب همرک | لوسر هدهار یانئا قرهلوا هجوتم ههکم هدکلرپ

 ؛ یدیا ناشمقج ید هتسانغ نانح هرکص ندقدنلوب هدف کمو

 رب هرکص ندکدتبا ادا ییزام هلیوا هدننح "یداو « مرک | لوسر
 بولوا فص هدنفارطا یخد یمارک باحا . یدروتوا هدنسهکلوک جاف |
 . یدروط

 ۱ ) نالوا یسر كساب (هدازف) ندنافطغ تفووا
 . یدلبا یوعد یتاق كطضا نبا مام بوقلاق

 نیا للحم ید ( سباح نبا عرقا ) نالوا یخیش یسلیق ممت ی
 ۱ . یدشدقلاق ههعفادم كردیا هبا ی همانج

 ۳ و هک ندهد اج بیدازوا نوژوا دیو روضح
 نو ۱ ۱ ۶ مرک ۱:لویسر :هدنوسسلک ع هاو رادیو زارف ةو

 و نوا وات

 .,یدروتوا هد وبن روضح « یداک ملحم

 ۰ یدروص ود « ۴ ردە دا و مرا لوسر



 ۳۰۹ ج افلخ غراوتو و

 . یدریو باوج ود « همانج نا ع

 ی آ نس نکشعا راهظا ینمالسا ء طنصا نا صاع » مرک ۱ لوسر
 ۲ یدرویب ود « ؟ یه دتیا لتق

 نوجا قلوتروف ندمولوا یا ,یسعا رارقا یمالسا كا » لح

 . یدید « یدیا

 یمالاب « یعیرغوط هک یڈد رای ینبلق كنآ نس « اب » مرک | لوسر
 . یدید « نتسهلس

 .یدید 6 ؟رولشالک 1 هسایراب .ردسهحراب تارب یلف كن ا » «لحع

 « ؟لعایه .نیسزامانیا یخد هنناسل «نیسزملیییلق » « مرک | لوسر

 . یدید

 نوجا مث ! هللا لوسرای » بویامالوب یش رب كجهيید هقشاب « حم

 . یدید « تیا رافغتسا

 ندو م هن هد « نوسهٌما وفع یت « هللا » مرک | لوسر

 . یدشا تافو هدنفرظ هتفه رب ندنردکو یدتک بوقلاق قاراقآ شاپ

 نفد رارکت . یدن | وراشط بوبهمنا لوق ین آ « رب هدقدللوا نفد
 . یدنا ن قآ ۰ 8

 < رب و » مرک | لوسر . یدریو ربخ همرک | لوسد بولک یوق

 «رتسیاكما ظعو هزس « قح بانج نکل . ردیا لوق ی رلانف اهد ندنآ

 . یدروس ولد

 رل هننرزواو رایدتبا نفد زارکت یوق ی( لح ) هرکس ندن ا

 . رابدتک بویوق راشاط

 شالموآ هعقو

 هرکص ندقدلوا ناشیرپ و مزهنم « یسودرا نزاوه هدنبنح "یداو "
 . یدنالبوط هدیداو مان ( ساطوا ) هدنراید نزاوه یماط رب ندرلیرارف



  Eابا صصق دع >

 هاروا هلا ا هقرف رب < یرلترضح هنع یاعت هللایضر صاعوا

 هللا يضر (یرشالایموموبا ) هنیرب هجللوادهش هدکدشرک هبرح بوراو
 هی هلبا راربسا قوج ربو یدنازاق کنج بوک یراترضح هنع یلاعت
 ENES ورک بول آ مانغ لاوما

 امش ) یزبق كل ( ثراح ) ندنسهلسف ( دعس ی ) هدنجما رارساو

 یدرو رخ یغیدلوا یثادنرف زیف توس كمررک لوسر . یدبا راو ید

 . یدلوا تم بوس اط ۲ 6 مرک ۱ لوسر رک هک روضحو

 ی ( اش ) بوبهشود هر ینسهقرخ . یدلک شاپ ندنرازوک كرابم یتح

 رب ک آ . یدتا ارو تمرح قوح كو یدنروطوا هنیرزوا كن آ

 هنناي یسهلسق و موق و یدریو نوبوق رادقم ریو هوهد ییاو هیراحو هلوک
OT : 

 اخ هرصاحم

 لئابق قترا هحنلوا ناشیریو مزهنم « یراودرا هقفتم لئاق الاب هجورب

 . یدلاق تقاط و بات كحهلک وشراق همالسا لها هدیرع

 رایدتک هنسهدلب ( فئاط ) نالوا یرانطو « یسهلسق فق طقف

 ۰ رایدسا نصح بورک هب هعلف و

 ربارب هلران آ ید ( فوع نا كلام ) نالوا یسر كنسهلسق نزاوه
 . یدناق هنسهعلق فلاط بوراو

 وا هوم كعانغ لاوما هلا ارسا « ويعم ترضح هتیرزوا كأ

 ۳ ۱ ی هدمقوم مات ارج ) نالوا/ییسهفاسم لس ردق وب

 ۳ ۱ ۵۱ کم رادقمر هداروا نوشآ یراهظفاعو یدتبا
 ناملس) یتح .یدتیاقسضتو هرصاع یتبص یتص ینئاطلهاو یدتک هش اط

 .یدناللوف ید قسنحنم هلتفرعم كنراترضح هنع یلاعت هلایضر ( یسراف

 ۳ ۱۱ سس نا )نالوا یبیر كتسهیق فقل
 یتکحهورو هنیدزوافئاط كمرک الوسر هرکص ندنحتف كلكم ( هملس



 ۳۱ ج افلخ غراولو =

 فرط ( شرج ).نوجا كم م کیا یک یم هارد را
 كف اط هرک ون یک یراقدلو هدنسهعقو نتنح ندنراقدلوا شمتک

 ۱ . رایدمهنلو ید هدنسه رصاح

 ولتدش ندهعلق « نیروصح راس نانلوب هده اط هلسهلسق فق نکل

 . زایدن | هراسو قوا قوح كب . راد
 هنیرب رب و راح واهداوه یک یال آ هکریکچ «راقوا یراقدن ۲ : هک هلیوش

 ,  یدیآ رشود هتیرزوا مالسا لها قره و فول
 .یداواحورحراهسمک قوح ربو دیرشیشک ی با نواندماللسا لها هلتهج وب
 .رایدلک هنوباه یودرا بوحاق « راهلوک قوح رب ندف اط هدهرص وب

 . یدتیا داز آ یتسهلج سا لوسر

 نادس هعفد چاق رب « یرات رضح هنع كا هللایضر دلو ن دلاخ

 . یدهلید را بوقبج هبهژرابم
 وشراقاکس هدهملق نورد » صخش مان ( للایدبعع ) ندنکشم یاسور

 بوناط ردق هب هحل وا مات ەر د < رز . ردقو هسک قحا

 بوبا عوا وراشط ندرب زع وط تقو وا هسیا رتب شضهربخذد . زروروط

 . یدلیا باوج در وند « زروشاغوا ردق هبهحیالوا

 كس اط . یداوا دنع ردق نوک زکس نوا رضاع تدم ۲

 او و ر زونه هسلا یحتف

 ندع اط هلا نوباه یودراو ۍدک زاو ندنآ ءءرک ۱ لوسر هک

 . یدیا هداروا په مئانغ لاوماو ارسا هکیدلک هبهنارمج بوقلاق

 یعرکی ممانغ لاوماو سوفن كيب یتا | یعومم ثاناو روک ذ كنارسا

 ..یدیا هوش قوح كيو نونوق هدایز ندکس قرقو هوهد كم 8

 مانغ س

 هدهنارمج نوجنا مسقت یمانغ لاوماو ارسا زور دنچ « مرک ا لوسر

 . یدروس فقولو ث



 ج اسا صصت = ۳1۲

 توق یرالنایا هدنرابلق زونه رانالوا ناملسم یکی هرکص ندەکم حتف

 ا ارو( نولقلا هقلوم )هک زانالوا مالو
 . یدراقح هصح هجهدایز ندعانغ

 هیواعم ) و ( نایفسیا نیا دز ) یرالوغواو (ناضسوبا ) : هک هلیوش

 (همرکع) یلغوا كلهج وباو ( یزملادبع نا بطیوخ ) و ( نایفسیا نا
 هدهجرد یجنرب یک ( ورم نبا لیپس ) و ( ماشه نبا ثراح ) یرداربو
 یحنکیاوشموک رادقمررو هوهد رزوب هواقلاةفلّوم نالواندشیرق فارشا

 ا غ و رمد رفرف ه واقلاهنللوم نالوا ندفارشا هدهحرد
 . یدرو فو

 ل یوق به یم نكباندبولقلاةفلۇم تقووا «رانو

 «ی زعلادعنا تبطروخو هواعمودیزپ یرالوعوا هل انافسوبا صوصایلع

 ی ردراشعلو ناک تمدح كك | لوسر

 راب ید هرکو ب یغیدلوا یحاص مرکو دوج ها هل « مرک | لوسر

 . یدرردلس هرابغاو

 ندنسنجالعا ا هدیداو وب نکرونلوا مسقت هلهجووا مانغ لاوحایتح

 هه تورو یراثآ « همانا ناوفص .یدشمالپوطهوهد ردقزوب قرهلوا

 ود « نوسلوا كنس هسيا هلیوا » مرک ۱ لوسر هدک دید « !رلهوهد العا

 . یدرو EF ىرلەوەد ناهو یدروس

 ۱5 یا ترد نوجا قلوا ناملسم امدقم یخد ناوفص
 « رداسا تلصخ قم آ «اخسو فطل هار و و بوشاب i قترآ

 . یدریولوا ف رشم هلبا مالسا نامه كرهید

 سباح نبا عرقا ) هلبا ( یرازف نصح نبا ةنيع ) نددجم یاسر
 هن هجرد یجرب كشيرق فارشا كرهلب ریو هوهد رزوب ید هب ( یمیع
 . رایدلو وط لداعم

 ندنکیدل ریو هصحردق ییدلریو هراراس ندئانغ لاوماهراصنا هرکوب

 . راشمنلیوس هدنرانیب بولیقبص یراناح كنيرایضمپ



 ۳۷۳ ج افلخ ع راوتو

 ماطر « نب » یدضاج هنتداعس روضح یران | « یراترضح !اعرخف

 لاوما نوجا ینولق فیلأتو بلج كراناملسم یی نالوا داقتعالا فعض
 هنراتکلغ بول آ شام تر مدررو هصح هج دايز هرات | ندیم

 یضاد.کمروتک رک رايد یدنک بول آ یهاالوسز هدزس که 8

 . یدرویب وید « ٩ زگسیکد
 نون ندیربمغی, تافتلا ویو رایدید « زدونشوخو یضار » یسهلج

 . رایدشالغ | بولوا
 هلرلن | و هراصنا ةصاخ بوربدلاق یرالا ید یرلترضح ماع رخف

 . یدتیا اعد هلا رخ هنیدافحاو دالوا
 ف رشم ها مالساو رلیدلک هبهنارعج یفارشا كنسهلسق نزاوه هداتناوا

 هدیوبن روضحو رایدلیا زای یتسهداعاو در كنیرالاعو دالوا . رایدلوا

 . رایدلیوس رازوس روم تیا
 « رد زس به ارسا ندیاتباصا هتسهصح كمشاه ی »د مرک | لوسر

 . یدید

 په « ارسا ندیاتباصا هنمراهصح مزا » یخد راصناو نیرجاهمراس

 .رلیدتا تعبت هران | ضهتسیارتسا هدرلهلسق رکید .رابدید « ردکهللالوس]

 فرط هنسهلحو یدابدیا ۳ رسا كس یلآ هدن وک ر هلئروص وب

 . یدلیردک هبور تاق رر مارک | ندیوو

 مالساویدلک ( فوعنا كلام ) نالوایشر كنسهلسق نزاوه ًاقاعتم
 «یدلوروسناسحا هو هد زو ندیوم فرط یخد E .یدلوا ف هلا

 یدوع هر هند دم نت اف € كمركا لوو

 عیاقو ضعي نلک هروهظ ةد ا

 ندهنارعج هدهدعقلایذ طساوا «یراترضح ایاحلالضفا هیلعاسن الاعاخ

 هللا یضر دا نا باتعو یدتا ترایز یهللاتسو یدتک هب کم بوقلاق

 .یدلیا بصن یسلاو کم یی « کم ریما یراترضح هنت 6



 ج اسا صصق = ۳۱

 هنعیلاعت هللایضر لبج نبا ذاعم نوجما كمريدلبب یهمعرش ماکحا هسان

 . یدقارب هداکم ید ین راترضح

 هدهدعقلایذ رخاواو یدقح ندنکم هدکلر هلمارک باحا یسودنک

 . یدلوا لصاو ههدم

 هدژوا یئداع کسا كيرع هلبا سان هنسوب « هنع یلامت هلایضر باتع

 . یدتا جح

 ا ها یروتاید نایع ترضح ۸ باتع ونشا

 ا ید لعوآ كن هما نا صانملا نا
 ۱۳ رب مدنی هما یو لاسو لداع مولتدش هدنقح
 - قشا ناو وا ر ردتقم هتکلع

 < ندنلادغو نونع ندنتراما كأ < سان یافعض

 هدسرون هایوا «شیرف راک نالوا شمشبلا هتساير هدنکم وربندهتوااما

 ۱ و دوشوخ ندا او

 كناوجونرب هلیوا هروک هنافسوبا نالوا یشر كنسهاج صوصح ا ىلع
 . یدیا چوک كمرک هنتلآ یتموکح

 ندشیرق راک رکید نالوا ناماسم یکی هدنکم حتف هلیا ناضسوبا طقف

 . رایدتیا چ وک هبهنیدم ندنکم حتفلادعب یراهچ
 هب واعم یلغوا .یدلوروس ناتو بصن یسلاو نارح « نافسوا

 . یدلوا یحو بناک یخد

 ا ی اجا نزا روو (هروذحوتآ ) هدنکم
 بودیا ناذا میلست ۲ تو لوتسر مدکم حتف . یدیا راو قجوج

 دۇم هدنکم ردق هنسهنس زوقطیللا كلر یخدوا .یدقارب هدنکم یقآ

 ترضح هدنجمآا یرلندوم نص ربمغس هتشيا . یدلوا توف هدعب . یدّسا

 را لات ها ردو نالوا ووم كأ هرکوص نداالن

 یرادمکح (نرح) هدانا ییدتا تدوع ندهنارعج «مرک ا لوسر



 ۳۰ ج افلخ غراوتو بع

 (یعرضلانا "الع ) و شمدپدزاب همانرب اح هب (یواس نا زدی
 . یدیا شمردنوک هلبراترضح هنع یلاعت هللا یخو

 ردم .یدرو هرذدنم ینواه همان . یدراو هن رح « یرلت رضح الع

 : یورک ناعما ید رابرع ی ہد رک هک 8

 ناد وک اما: اال وفور ناتلوب هداروا وا
 هعطقر هربمغس ترضح « یواس نیا رذنم ندنرلکدتیا رارصا هن او
 . یدروص ولد ؟ مایا هل هدنمح 7 بوزاب هضبع

 هراهلوقموا بوریدزاب همانا زب ًاناوج هرذنم ید مزکا لوئسر

 . یدروس ود العاب ههزج

 کک لا لا ) یریضت"ترضح نمناک ندیوبن فرط 2
 یری انار هلملق كرات رضح هنع لاق هللایضر ( یراصنالا

 ورعو شمل زاینویاه ةمان .(دبع) هبا (رفج ) یرالوغوا (یدنلج )نالوا
 .یدیا شل ردنوک هابراترمضح هنع یلاعت هللایضر صاع نا

 هدنع یردار هللا رفیج نواه همان . یدراو هناع « صاع نا ورع

 1 یدروتک ناعا رار هللا دنع e ند ددر زار « رفح . یدرو

 یتاک ز كنسامنغا برع یهدنفارطا نامع « صاع نیا ورع هدعب

 هنسهئاط سوح نانلوب هدهدلب نورد . یدلیا میسقت هنیرارقفو یدالبوط

 . یدالغاب هبزج یو

 همطق رب ه( مانا ةلبج ) نالوایسیلاواقلب ندناسغ كولم هدانا وا هنپ
 . یدلوروس توعد همالسا ندو « یدلیزاب نويام همان

 هلا همانناوج هعطقر همرک | لوسرو یدرتسوک تعاطا ید هاج

 : یدرهدنوک ایاده ضعي

 یساز یسهلسش 3 ) ندبع لئاش نالوا نطوتم هدقرط ماش ۰

 یفرصتم یسهدلب (ناعم) ندنفرط مور رصش هک (یعاذلا ورمع نا دورف]

  مرکا لوسر هدانناو . یدیا یربما كبرع فئاوط نانلوب هدراوج واو



 ج ابا صصتق »< 1

 ااعا ودلا تعاطا یخد وا , یدتا توعد همالسا نيد ید یآ
 دک

 هلا بلج ی | یک یرلکدتیشیا یغیدلوا ناملسم كنءورف هسیا راولامور
 ۱ ا6 هفایعز ۰ رایدلبا مادعاو سد
 مان (میهارا ) ندنسهیراح مان (هیرام) كمرک | لوسر هدهحایذ لالخ

 یلامتهلایضر ( بنیذ) یسهعرک كوس تكمرک | لوسرو یدلک هابند یغوا

 . یدتِک هیا راد بوچوک ندانف رادهنسوب یخد یراترضح اهنع
 هکیدتسیا قلخ هلقمقج هیاهب تالوک ام هدهرونم هنیدم هنسوب هن

 یر. و خر » هکی دروس یحد ا لوسر ۰ هر و خر مرکا لوسر

 .« ردهللا قح ا

 8088م



 یسهنس ىج زوقط شر رجه

 فرط هرزوا كما میقت هراریقف هدبوبالپوط یتاکز كرانىكنز

 .یددرر.دنوک رار 7
 یسهلسق (میع ی ) نکيا هرزوا كمریو یرلناکز یسهلیق هعازخ

 یراقدلوا هدنددص تمنام كرەبد « ؟یمراقح ندلا ن وچ یلاوما ردقو

 . یدلیدىش
 رادقم رب ی( یرازف نصح نبا ةنبع) مرک | لوسر هنیوزوا كنآ

 . یدردنوک هنیرزوا 3 ی هل و نا

 هنف رط 0 بوقح ندهرونم هنیدم هدمرح لالخ یخد هسع

 رب و یدروا یمسک " ةتفب هداروا .یدراو هلحم مان (اقس) كردک یرضو
 . یدروتک بولا منغ لاوماو ریسا لی

 هبهرونم هنیدم هرزوا قمراتروق ین راریسا « ینارشاو هوجو كمي ىن

 بولک هثداعس بابو رایدروتک ربارب ییرامدآ غیلبو حبصف لاو رايد
 . رایدرظابوید « هشلیوس هیرخفو هديا هرعاشم هلکنس .قبح !دا

 یخد هلیاههرخف .مدلوا ثوعبم هیارمش « ن» بوقبج مرک | لوسر
 . یدروس ولد « ےاقاب زکسیوس طقف . مد

 9 یاد رام زا داوا یبطخ غلبو حبصف كا كمي

 هطخ رپ هناغبلب و هناحبصف ثیاغ هدنقح یمانثو حدم كرف ک
 . یدو

 راصناراک و ندمالسا یاغلب هرزوا كمریو باوج اکا « مرکا لوسر
 هنیراترضح هنع یلاعت هللا یضر ( سامش نب سق نم نبا تبائ) ندما

 . ید



 >> ابا صصت هک ۳۱۸

 امرکا لوسرو هنتمظع كقح بانجو بوقلاق یخد سبق نا تباث
 . یدلک بلاغ هدراطع بویوقوا هطخرب لزوک كپ راد هنتئعپ تشک

 هوقلاق ( سباح نا عرقا) نالوا یرومشم عاش كميع ی ہدعب
 . یدوفوا هدصق رپ هد]و ه رخف

 یراصنالاتباتنیا ناسح) هدزوا كمريو باوج اکا ربمغس ترضح

 . یدلیا صا هنیراترضح هنع یلاعت هللایضر

 9وک ر ههادنلاب رباد هتناشو فرش كمالسانید یخد ناسح ترضح

 1 . یدلیوس هدصف

 زمسطخ مزل < یبطخ كناذو » بودیا فاصتا « ساح نا عرقا

 شعراسس مزب « یراسس كرانآ و هدنقوف كنمرعاش مزب « یرعاشو

 . یدلک هناعا رار هایراشادقرا و یدید «ردهدنتسوا

 اتناو یخد ندنرلفرط یرلکب ( رج )لئاق نالوا نطوتم هدنب راید

 ورشو رابدتنا تاقالم هلبا مرک | ۳ بولک راحلیا هبهرونم هنیدم

 . رایدتک بونهرک وا یعالسا
 :هلتهسن هرلن | بولوا ظبلغ یراجانم ثانی راثوعبم یسهلسق مک ی

 ام هریمغس ترضح ندنرلفدلوا رامدا فيرطو زا كب < یرلیحلیا

 . رایدلوا رهظم هساننو

 اةرمح) یدلک شک کیا نوا ندنسهلسش 4 هدانا لوا هنن

 و بوروتک یتیراتاک ز كنيراهلسق . یدیا هدنجا كران | یخد ( نامعن
 درط وا .ردهلبا ماش زم راجت مز ! هلالوسرای» رلیدروتک ناعا یسهلحو

 کدنلوا و یثر ۳ هدف كا .راولقه یرصف مور هسا

 . رایدروص واد

 ‹ لف هو ردقج هل وا حتف ماش هلن | هک هزس هدژم» مرک | لوسر

 . یدروس ولد « ردکجهدک بوشوواص ندىلاوح

 ۳ زعاع ندکلوس هرظن هعرک نآ رق 6 برع یافلیو احصف



 ۳۱۹ ج افلخ غراوو دع

 كرديا رارصا هدنرالطاب ند « یشاطرب هدهسیدل وا ناملسم یعوح هلتهح وب

 . نایدشود هنسادوس هلغ هليا حالس

 ی رادضعب یک مک ی هحالاق زجاع ید ندتمواقم هلا حالس نکل

 . رایدشقلاق کمشلکنح هلبا رعش و هطخ كردبا تعجام هنحیلق ناسل هب

 تیاهن . رایدلک بلاغ هرانآ هدتغالب "یداو هسیا مالسا ءارعشو اطخ

 . رلیدلوا روح هفارتعا ی رار ید رلن آ

 هراس « هنع یلاعت هللا یضر ( سق نبا تباث ) هدنجما مالسا یاطخ

 (یراصتالاكلامنا سک ) هلا (تباتناناسح) ید هدرعش یکی یدلواقئاف

 . رلیدیا نارفالاقئاف یرلترضح امہع یلاعت هللایضر

 ترک ییا ترک ید (ارهز نا
 . یدلوا لوغشم هاسانو حدم

 كرعاش مان ( یملس یا نا ریهز ) رومشم ندبع یاغله : هک بوش

 یک كن 1 ید یسکیا بولوا اغوا ییا هدست ( بک )و(
 . رلیدبا هام عاش

 ندننافو كنیردپ بولوا اش رب نابز قش هداعلاقوف 6 بک هه

 :.:یدلاق تار اک | یر ۳

 «ربهز نبا ريح ا تدوع ه هنیدم 55 مرک ا لوسر ار

 . یدلوا ف رشم هلبا مالساو یدلک هبهرونم هنیدم

 نوع » هتیرداربو ی داسقص فا هدکدتشیا ف < رهز نا

 بوبا هدصقر وللوب ریدکت و خسوت ويد « ؟ دنود ندشتید ك اباب

 : در ەد

 ریکلد « مرک | لوسر .یدوقوا هدیون روضح یهدصق وا « رب

 « ردردهیمد .نوسرودلواهسرولک تسار هریهز نا بک «مک سه » یدلوا

 ۰ یدروس ود

 لوسو یدرهدنوک بوبای هموظنمرب واقلق همانتحبصن هنیرداربید رګ

 . یدر دلم هنسودنک ینغیدلوا دک



 ج اس۱ صصف < ۳۲ ۰

 شالت هدایزكیو یدالک ۱ یغیدلوا هدلاحرب یلهرطاخ لصن « بک

 هنع یامت هلایضر قیدصلارکب وا بولک هیهرونم ةَيدم نامه . یدلیا

 . یدراو هنناي كسرلت مضح

 هلا لوسرای هو یدروتک هفیرش دجسم بول | ین آ یخد قیدص ترضح
 . یدراقح هیون روضح كرهبد « كجهدیا تعيب مدآ 2

 ۱ وط اا كير الوتر یخد بک هتیرزوا كلا

 . یدرووا بوکو ج رد و

 هزکتداعس روضح نوجما نامتسا قرەلوا لسمو ا «ریهزناسک »

 ید مرک | لوسر . یدروص ود « ؟ زکسمردیا لوق لا كک

 . یدرو باوج ود « توا »

 یر ندراصنا هڪ د ۰ رهز نا کیک هللالوسراب ۱ بک لاحرد

 لوسر هدک دید 6 ملروا یو كوش ! هللا ل وسراپ رو تصخر » بوقلاق

 « ردشلک بودیا هبو هبا لسم همالسا نيد اریز . چک زاو ندنآ » مرکا
 ۰ یدروم ولد

 ييدتسا مظن هرزوا قلوا هبحدم 20 ناو اد تا تفو وا
۵ | 

 . یدالشاب فیت یتسهدصف ( تناب )

 هفرخ هم ع هسلا ( هدر ) . ab هدمس صق ) ههحدم و

 لوسر نکروقوا ینا «بک : هکردوب بلس هتسهتمست هلهجو وا . ردکعد

 هسک بورا_ةح ینسهش رش هقرخ ندشرص قرهلوا ظ وظحم تباغ کا

 هلا تداعس راذکرب وا هحفدلوا یر بول آ 1 ید بل ۰ یدرردک

 . یدلبا راخقفا

 EEN بور,و مهرد كس نوا « ناضس یا نا هب واعم ا یتح

 ۱ ی  كللالوپسر «ن »بک .ترضحب .مدک دتتسیا

 هدننافو كسک نکل 1 یدیشعا در وند « مەديا حیج ر هم نهسمک

 نیامد هقرخ وا بورهدنوک مهرد كس لس کت هاو كن | < هب واعم

 ا



 ۳۸ >> افلخ مراوو ع

 ندا لولد یی نم اقلید نیطالسو ها وامپ هرکس ندنآ ها
 . )هلک هددص ا ردهفطل هدر وشا « ههرش هفرخ

 هبا اخسو دوج هداعلاقوف هدلاعو نالوا یمولوا ثنسهلسق ( "یط )

 بلوا یس اش رب كنسهلمق "یط دس اع ( یئاط ماع ) نالوب ترهش
 . یدیا راو تب ر هدنمان ( سلف ) هدنا

 هنیریو یدجوک ندایند ( یئاط ملاح ) هدنسهیرج هنس زکس نک

 تاد قووم نشف یک یددب و لو ( اح نا یدع ) ییعوا

 . یدیا

 ناخد نکیل ده زو نم: تیا ااغ یک هدراو و فر
 . یدیا لئد اورو ار اع یسلاق هرزوا لب كساط

 ىن ر چا ةنسزوقط وشا هدزواكما مده ی اک | لوسر هلعءاب

 وا هلا هیرکسع ُهقرف رب یراترضح ههجو هللامرک ىلع هدنرخ الاعیبد
 . یدردنوک هفرط

 یدراوهتسهلحم یناط عاح ندنکریا نلحابص نوک رب یخد یلعترضح

 . یدرف یىلفو یدقس یا وا ناهو

 تنب هنافس ) یشادنرق زق نکل . یدحاق هنفرط ماش « متاح نبا یدع
 . یدک هلا ( متاح

 ربارب هليا هنافس بولا معانغ لاوماو ربسا قوج رب « ىلع ترضح

 یدروتک هبهرونم هنیدم

 هنناب كعاح نا یدخ یردارب تودیا گاز یهنافس 6 مرگ ا لوسر

 ىر ەد و

 فا هليا مالساو یدلک ههر ولم هدم «اح نیا "یدع هنسرزوا كن |

 0 . یدلوا

 هنع یلاعتهلایضر ( عاح نیا یدع ) نالوا ندمارکباا راک هتشيا

 . ردناذ و « یرلترضح

۷۷ 



 ور

 n هونع

 بیترت ودرا كوسب رب هنمع مالا لها هدماش هليا كمور رصق

 لبرکسع مود ید رای ( ناتغ) و ا منجر نشر
 یدلیدشیا ود شعا كجهدیا تکرح هدکلر

 هلشلود امور و ترش و رو لوز ےرزوا كلا
 ترشاسم هنسرو عج ودرا كوس ر هدهرونم هسدم هرزوا كما كنج

 و

 ا ا اج كع ندیرم لازا ند
 هرکسع كرانالوا تردقیذ ندنغیدلوا الغو طحق مایاو یدردنوک رارومأم

 . یدتبا ها یترلمعا هناعا

 یتح . رلیدلیا هناعا قوح كب هرازستردق « رائالوا یردق هسلع ءانب

 . رایدتبا هیده هرکسع یراتابلح ءیرلنوتاخ مالسا لها

 هدروغواوب ینلاوماعیج ؛یرلترضح هنعیلاعتهلایضر قیدصلارکب وبا

 . یدلبآ فرصو لد

 قرهلوا هبرکسع ُهناعا «یراترضح هنعیلاعت هلایضر نیرونلایذ ناغع

 ید خو كس اش هریخذ یو هوهد زوحوا

 یدسا اعد ا هن امع ترضح <« مرک | لوسر هسرزوا اف هتشلا

 ینیدلوا وفعم كنناربصقت هلمحاب كجهدیاو شا رودص ندنسودنک و

 ۰ یدرویب ریشم
 هفرط هقشپ هدقدلوا كجهدیا رفس هتمس رب ربندهتوا ء مرک ۱ لوسر

 قاحبص رلاوه هعفد و نکیا یرافیرش داتعم كما شرتسوک یک كجهدک



 ۳۲ چ افلخ خراونو بک

 اک | «سک ندنغیدلوا قازوا «رب كج هلبدک و یوق نمشدو قاروقرب یهر

 . یدریدلیب یو تمس كج هایدک نوجا كمروک كرادت هروک
 هبقلخ ود « هند هلو هدراتفو قاحبص هلو » نیقفانم امام

 قراووخت انج ه ابار هان ۱۰, یدیراردیا ین اهداف
 . یدلیروس ود « ردولتدش اه.

 یتلود امور » ( لوس نا یا نا هللا دىع ) نالوا نقفانلا سد ۱

 ینراقجالوا رسا بولوتوط رار هلا ا كن آ ؛رویناص یقاحشویوا « دم
 . یدرریو تشهدو فوخ هسان كرهید « مروبلیب یک شمروک هلزوک

 داهح و عیطم هن صا كرك ا لوسر هسلا رانالوا نوَس یداقتعا

 یدراوونالرضاح هرفس هلا تعرس لاک قرهلوا ولکتسیا تیاف هان

 هدایز كي ندنراقدامالو هوهد كح هدهلک و یراهرخذو داز یراسضعب و

 یدرارالغ | قره وا ا نوزح

 : زانا تولوا, كجد ماران ایل وار یر ادق مویفس ا هو

 . رایدلاق ورک هلتهج یراقدلوا روذعم " ةقبقح
 راذعا قاط رب هدلاحیراقدالوا روذعم " ةققح ید یراضعب ندنابرع

 . رایدل | تصخر هرزوا كمهمتک هرفس كرهدیا درس هبهاو

 رک اسع نلک بوق | جوف جوف هلیاتریغو قوش لاک ندفرطره نکل
 و هب هاف دح هبمالاس

 هيو هلاک لع نوای فا اعد دالوا « مر و
 یلاعت هلا یضر (هملسم ناد ) نوجنا تبژر یکی رات 8

 . یدقار هدهندم ی رات رصح هن

 اینالاعاخ ینوک هنشج هدنجد یسهنس یجنزوقط وبشا كتر

 . یدقح ندهبدم هلا نویاه یودرا « یرلت رصد

 رذع الب هدکلرب هلبا هورک رب ندنقفانم « لولس نیا یا نا لادع

 .تفلاحم هن صا كمرک | لوسر هفیجآ ندقبحآ ۳ ورک ندرفسر

 . رایدا



 د ابا صصق کک ۳۷

 هنوک رب كلذک یخد یرایضعب ندمالسا لها نالوا داقتعالا حیحح
 . رلیدلاق ورک ندرفس بوحاق ندتقشمو تجز هدلاح ینیدلوا یرارذع

 هدایزكي ندقل رسوصو ندقاحص قاولاق اندک هلا نویاه یودرا

 ء رابدلوا لئان هاو و وجا كوس :نکل . رایدکح كالحوک

 قدرفن كبب زوتوا یرادقم رک اسع ندک هدکلرپ هلبا مرک ۱ لوسر

 . یدیا ولت | یس نوا بولوا هدایز

 دیز ) ندنقفانم یدلوا ئاغ یسهوهد ثمرک ۱ لوس هدهار یانا

 کود لاح . رزرو رخ ندرلکوک و ررد مربمغس < د » ( تصالا نا

 . شعد «.زملس یغیدلوا هدهر كنسهوهد

 لوب « هوش هدمقح من ۰ صخش رب » یخد مرک | لوسر تقو وا

 ادر هللاو « ن » و یدلیا هیاکح هناا یرازوسو كلا كرهد « روید

 ؟ب « قح بانج یدمش . مربلسب ینکیدربدلب كقح بانج الا . مملیب
 روشلیاهنلادكجاف | رب یرالوبهدرب نالف « هدیداونالف «هوهد هکیدریدلس

 و هوهد و رایدراو هاروا ناه . یدایوس ود « كرو 6 کو شمل اق:

 : رایدروتک تولو الاخ وا

 !یدراو هبهلحص مان ( كومت) هلبا نویاه یودرا مرک ۱ لوسر هدعب
 . ردلو یراب نکردک هماش قشمد ندهند

 یدروف۲ ز ۳ تیاخ هکیدنوق هشاب وص رب « نوباه یودرا هداروا

 . یدیا لکد یفاک هنتسهرادا كنودرا كون رب هلیو

 ردلوا هردم ءزحعم ناه . یدلا 1 ۴ مرک ا لوسر

 .یدلوا یفاک هنسهرادا كنودزا نوتب هکیدلاغوح ردقوا « وص
 مورو یئارطا یتاهم هللا تماقا هدنسهلح ص كو « نواه یودرا

 ناب رع نالوا عبات هرصیق كرکو ندهبمور رک اسع كرك هدلاح ینیدلوا

 . یدالو عوقو هبراحم هلتهج وب . یدلوروک تکرح رب
 دیم هنود امور هددولک ردق هتندودح ماش كن واه یودرا نکل

 ۰ یدر و تشهد هف رطه یساموئوا



 ۳۲ چ افلخ خراوو ع

 تاب ما ها )متن راک نکو دراز( هرم 7

 هرزوا تیر ورک نوتا اهزوحوا بوک( اح و ) نالوا
 هماندهع هعطو ر هلهحو وا E جد مرک ا لوسر . یدهلد ناماو دهع

 . یدلبا اطعا

 جاوا یسمزآ تكنسکیا لاب مات ( مدد )و ( ابر ) لا
 هبزح نوتل ا زود یونس ید یسلاها رانا . ردن رابع ندهفاسم لس

 هلهجووا یخد هرانآ < مرک | لوسر .رابدتسیا ناماو دهع هرزوا كمر و

 . یدرو هماندهع هعطق رب

 دلاح ) هلا تفت هلا ولت یبلا زون تود « مرک | لوس هداتنا وا هب

 د ل هک لادن ةمود ) یراترضج هع لات ها ی ی

 هنندزوا (.كلملا دبع, نیا ردک | ) نانلوب هدننید اراصنو نالوا یرادمکع

 : یدرەدنوک

 نک دزک هلبعابتا صاوخ هدهعلق جراخ یردیک ۱ «یدتک هیاروا هللا فیس

 . یدروتک هنوباه یودرا بولا و یدتوط

 هلط رشوا یامرکا لوسر هلکعا دهعت یساطعا هبزج یخد « ردک |

 . یدررولاص
 باسحا و یدروط هدنءقوم كوبت ردق نوک یعرکی « مرک | لوسر

 یا دلولنا نوجا كلك ورا اهد بودا تر 8

 . یدروص

 ندیراب فرط رک ۱۰ یرلترضح هنع یلاعت هللایضر « قورافلارمع

 . یدید « لهدک ڭورويب هسیا زوما

 یزکیأر كزس مدیهسلوا رومأم ندیراب فرط رک | » ربمغیپ ترضح
 . یدروس ولد « مدزامروص

 رلتعحو توق هدماش راید ! هللالوسرای » رع ترضح هنیرزوا كت

 هران | «زُک امشالقاب هبنرموب هلزس :هکوبلاح .قوب چه مالسالها . قوج



 ج ابا صصق = ۳

 هدو رابآ اقاب هدم هديا افتک | هلقجردق وب هنسو . یدرو تشهدو فوخ

 . یدید « ررتسوکهن قح بانج
 نوعاط » یخد مرک | لوسر . یدلیدشیا ینیدلوا نوعاط هدماش هدر

 . یدروس ود « کک ههدلب نالوا

 ههندم نداروا ناه بو هلل دک یرایا KS < كلذ ىلع 8

 . یدلوروس تدوع

 ا ا نا راع ) ییتسموهد كير ا لوسر

 یرلترضح هنع یلاصت هللا یخر ( نام نبا هفذح ) « ردهب یراترضح

 . یدیآ رهزوس ندورک

 كادصق “وس هليا موج هنیرزوا " ةتفب نکرک ند ( هبقع ) نلهحک
 ترضح كردیا قافلا ولزک هدنراب « نوعلم ییا نوا ندنقفانم هرزوا

 . شمرار,دهزوک تصرف بوروط هدر, کج هک كربمغيپ

 شم ریدلیب هلا یحو همرکا لور هسیا یدصق ءوس وب كران |
 یکییدروک ینستلاراق كرانوعلم وا ندوشراق بوللو لطاتخنا ندنشیدلوا

 ین راقدلواقفانمو یدریدتبا عفدو درط یران آ هلردباما ههفذح ترضح
 . یدرو ريخ هههدح یت راکدلک هلا دصق ءوسو

 ندهعقووب « یرلترضح هنع یاعتهلایضر ( ریضح نادسا ) یسادرف

 كمريدتبا مادعا هسیا راو قفانم ردق هل هدنوباه یودرا هحللوا رادربخ

 ید

 هک( هلبراناسل هک مادامهو یدلوا یضار اک ۲ « مرک ا لوسد نکل
 . یدروس ود « زالوا راح قعلوا ضرع 9 ر اوت تدا

 طقف . یدزعا نالعا نکل ۰ یدرولس یراقفانم به « مرکا لوسر

 . یدرلیوس ه هفلدح برضح
 اکل. یدروناط یراقفانم به ید هفلذح ترضح كلذ یلعءانب

 ۰ یدرلزک یرارسا وللثمو

 :هک راربد یتح .یدیا یرارسامرح كمرک ۱ لوسر « هشذح :هکنوح



 Y۷ ج افلخ غراولو ع

 اک ۲٠١ مرک ۱ لوسر « هسیا راو راش قجالواو شلوا ردق هن هدایند

 . یدرایا نام

 زا ضدحس) دلا فرظ همرک | لوس دعا یاس

 ۱ ۰ یدلیریدلیب یتیفک

 « راقفانم قاط رب ندامقیج هنسانغ لو « مرک | لوسر : هکهیوش
 راشمروق ین اب دجسم رب هدنراوج هلیضع قعرایا یتعاج كناف دجسم
 نکع هنجماو زکیای دجسم رب هلیوا زس » هران | « قساف صاع وبا دوهعمو
 واتلک هرس . مرویدک همور رصق هد ن. زکییوق هحلسا ردق ینیداوا
 بولد « مر راقح ندهسدم رايد یاحا هلا دعو مررروتک یتکیع مور

 هنیدعو كاع واو راشعاب دسم رب هلیوا ید ران آ هلکمتک هماش بناح
 . راشهروط واوا رو

 هیهنیدم هليا تدوع ندکوبت هکرولیند ( رارض دجسم ) اک | هتشيا
 هنیرزوادساف ضرض هلبوا لدجسموا ندہلا فرط همرک | لوسر نکرولک

 . یدلیردلس یتیدنلوا انب

 یدع نا نعم ) هليا ( مشخد نبا كلام ) ناه ءیخد مرک ا لوسر
 دحیسموا بوراو هلکمرهدنوک یتراترضح امهنع یلاعت هللا یضر ( یالحملا

 . ایدلیا مده یرارض

 لوصو ههتیدم iam هدش رش ناضمر لالخ <« مر 1 لوسر هدعب

 . یدلوت

 قوح كب « رانالوا شلاق ورک رذع الب ندنویاه رفس و تقو وا

 . یدلوا نامشپ

 بویمالوب زوس كجد <« یرایضب یک( هبابلوبآ ) ندنراجما یتح
 زودنوک هجکو رایدالغاب هنیرطرید كغرش دجسم یراودنک ودنگک
 ( عییرلا نبا ةرارع )و ( كلام نبا بک ) ىنعي یرفن جواو رایدالغ ا
 . رایدهلید وفع بولک هبیوبن روضح ( هما نا لاله )و



 ع ابا صصق ع ۳۳۸

 ہلکا عنم ندتحاصمو طالتخا هلران | یتلخ « هسیا مرک | لوسر

 مورح ندتفلا هليا قلخ نوک یللاو .رایدلکح هبهشوک رر ید یجوا

 . رایدلاق

 كنسهلجندنفرط قح بانج هدعب . یدلوا نادنزهنیراشاب ایند هلتهجوب
 . یدلیدیا وفع یرلحوصو یدلوروس لوق یرلهبوت

 ۶ ع زاد ء همالسا توطتس تنص « هدا وب

 یاوسر نوتوب نوتوب « ناقفانم هورک هله . یداحس بذاکو قداصو

 . یدلوا



۷7۲۱۶۰ ۲۰۶ ۲۰ ۰۱ RODEN EY ۹ 

 یالسا كف اط لها

 كنسهلسق (فقن) نکرولک هبهنیدم «مرک ال وسر هرکس ند 3 ۲
 لوسرو یدشرا هدهار یانآ بولک ( ىفقثلا دوعسم نا ةورع) یسد

 . یدشوروک هلی مرک |
 همالسا ند یموقو یدتک هش اط بونود قرهلوا ف رشم هبا مالسا

 . یدّسا توعد

 برعلانیونالوا یراس رد هسیاییئاساو لذارا مقاطرب كنسهلسق فقت

 رایدوط هقوا ی (دوعسم نیا ةورص ) وسشا نانلوب ندناوذ ربتعم تیاغ

 . رایدتیا دهش بوروا هلا قوا یهراحبو

 نا كلام ) نالوا یسد یسهلسق ( نزاوه ) هسنیا . مرک ا لوسر

 . یدشمررو نما نوجا قیبضت یس هلق فقت هی( یرضل» فو
 ینسهلبق فب هجقدلوب تصرف «( یرصن فوع نیا كلام ) هلتهجوب

 بوماقج وراشبط ندش اط « یسهلبیق فق ندنفیدلوا ردیاامغی بوروا
 زجاع ندننازواحش كنقلخ « نزاوهو رایدلاق هدلح رب یک روصح هدهعلق

 هدزوا تلالض و رفک هدفاط <« یسهلسق فق هلتروص وب . رثیدلوا

 هدندوع ندننازغ هلو كمرک ۰۱ لوسر ناهو رابدالک ۲ یراق هاب ایا

 تعاطا ضط ع بولک ههرونم هسدم قارشا و هوجو كن سابق فق

 . رایدهاد ی رلاعلوا وفع ندزاع طقف . رایدلیا

 « ردقو رپ هد ۰ هالوا زام هکهدنید رر با ر ترضح

 . عدد ولو

 هنس چوا كس مان ( تل ) یراق داط ورتدهوآ « فش یاسور هدر



 ج ابا صصق = ۳۳۰

 ی ۱ ا لور + راپدهتسیا یسملقار هرزوا یلاح ردق

 . رلیدلیا زاس یتسملقار ردق یا رب یراب

 ینیلکت یھ « راوافشت تیام ندنکیدمنا لوق یخد ی آ < مر ۱ لوسر

 . رایدلک هناا هلبلوت كرديا لوىق

 ناضسوا ) نوجما قمقس مان ( تالا ) مرک اا لوسر هنیرزوا كن |
 یندران | هلکمرهدن 2 ا نىقا هبعش نا ةربغم ) هلا ( برح نا

 . رایدتا اماو رک ی نوراو

 یرلیراق كنسهلیق فیق نکردیا مدهو رسک یت وا « ران | هکردبیض
 ۱ ا هرکص نکل . رايديا رالغآ ارح 6 | بوقحب

 . رابدتوت وا هلس ییدآ كتال بولوا

 ۲ و ید نقط ىنا( ركيفا نبا دعس ) مداننا وا

 یدنهرک و ایعالسا طورش « یدلوا ناملسم « یدریک هی وبن روضح .یدلک
 تال.» هکشلوا وب یزوس ی ادتبا هنموق . یدراو هتسهلسق بولودو

 نونچ اکس ! مامض اب صوص م یعوق . نشيد « شعبا راش انف ی نعو

 یلاعت هللا یضر ماض . راشد « ناقاص . نوک تلخ وب یک ماذجو صرو

 کو لاح . ضەرو ررضو هدیاف ی نعو تم ال ا قیزا ع

 ا ا و یدرمدنوک . ریمغسل ةزس,< ىرلترضح لات هلا
 هناصااخ هنموقو شع وف هادم یمالسا كرههد « یدرابروق ندتلالض یس

 ن یسهلح ناهو راشموط ینتحبصن كن ید رلنآ . شمریو تحصن
 ندناناوروک ذ هدنسهلسف ( دعسی ) ردق هماشق | نوک وا :هک هابوش . رلشما

 . ردشمالاق هسمک كدلک هناما

E ها 

 شبح ینعی « كنبشاج نوک رب هدفرش بجر لالخ مرک | لو

 هدکلرب هاسارک باحاو او یخ فق اکا )نالوا یرادمکح



 ۳۳۱ جج افلخ خراوو مع"

 ینیدلوا شلیا تافو كنیشاجن نوک وا عقاولایف . یدلبق ییزام هزانج كن

 . یدلوا مولعم ندهرکص
 كنیرونلا یذ نا و یسهعرک كمرک | لور هدمظعم نابمش

 < یرلترضح اع ىلاعت هللا یضر ( موشلک م۱) یسهمرتم هجوز

 . یدتک هیاق راد بوچوک ندانف
 ( لولس نبا یا نا هلادبع ) نالوا نیقفانلا سټ ریند هدنیآ لاوش

 . یدلوا توف

 ینمسح كرد « یراترضح هنع لات هللایضر ( هللادع ) یلغوا

 یردب و یدل | گلم يك رمق ترضح نوجا هظفاح ندنعت | مهج

 هرزوا كما رافغتساو اعد ید مرک | لوسر . یدتیا نفد بوراص اک

 اب » بوروط هدنجوا یشاب هسیا قورافلارم ترضح . یدتک هنس رق

 هلن رش نوک نالف «وا ؟ نتسمکجهدیا رافغتساو اعد نوحاكن | ! هلالوسر

 .یدردیا دادعت یتائسس مایا كن | كلرهبد « یدید هلیو نوک نالف « یدید

 ندراندسک بولوا توف هنیرزوا رفک هلیوا » . یدلک یهل ۱ یحو ناه

 . یدلورویب یهن وید « همتک هنیربقو هما رافغتساو اعد نوجما یسیرب
 . یدیا هبلب كويب رب هدنقح مالسا لسها « یا نبا ةلادبع ویشا

 هنیرزوا ییافو كن او یدلوئروق ندنداسفو رش كن | ۰ مالسا لها هلیتافو

 . یدلوا ناملسم هللا بلف صولخ « قعانم ردق كب

 قیدصلا رکیوبا یراغرای « مرک | لوسر هدکدلک یمسوم جح هنس وب

 یشک زوبحوا رهدیا بصن جح مسوم ربما « یرا:رضح ههجو لا رک

 . یدردن وک هم 8

 16 سقم کس ندەنسوو كعاتوالت یتسهروس (ةءار) هجا هدعل

 كمهّما فاوط یهللاتس هسمک قرهلوا قالسحو قماثالقاب همارح" دحسم

 ی رلت رضح ههحو هللامر ۲ یلع هرزوا كل ا مت هات یاهونصخ یک

 . یدروس لاسرا ندهفرا هلا هصوصحم ET ید

 قیدصلارکبوا ترضح یرلهطخ هدرلفقوم هدنراقدراو هیهمرکم "هکم



 ` س ایا صصق هک ۳۳۲

 .یدتیاجح هلهجووا « مالسالها .یدنهرک وایجح كسانم هسانو یدوقوا

 . رایدلیا جح هرزوا یرلتداع یهدتلهاح نامز یخد رافک

 هدا موب و یدوفوا یتسهروس ( ءار ) هسا هسیا ىلع ترضح

 فا وط یهللا تس هسمک قالسحو نوسعا جح < رلکر شم کس ندهنس و »

 هتنرلدهع ردق هتیراهنعم تدم كرلنالوا یدهع هلا هللالوسر . نوسلا

 . یدتا ادل ود « ردقحهنلوا تیاعر

 .یدلوا ناملسم شیرف هتشيا » رایدالشاب کما مو هنیربرب « رلکر شم
 . رایدلیا نامی ید رلن | تیاهنو رلیدید « ؟ زکسقجهبای ه زمس

 تیرذ كمالسلاامملع مهاربا نیا لیعامسا « یسهف اط شيرق هکنوح

 هدنفورب چیه « برع لئابق راس بولوایسلاها كفرش مرحو یسهصلاخ

 ۲ یدرازعا داکنا ینفرشو لضف هل ران |

 لئابق بولوا یعوق شیرف قحن ا ندیا برح نالعا همرک | لوسر
 .رایدیا رظتنم هنلاوحا هحبش ران | فاس

 هبمالسا تباهم هحنلک هناا ید یسهفااط شیرق هدبوللوا حتف هکم

 کتک بولک رلوعمو راجلیا یردیپ ندبرع لئاقو یدالباق قرط ره
 1 ۰ یدالشاب

 رک ینسالعا كنسهسلا « مرک | لور هسلک یجلیا رب تقو هل یه

 كن هلسقهو هنناشو لاح كسکرهو رايا مارک او ارادم هبترم لاک هبجلیاو

 . یدیا رلبوس زوس هروک هنحالطصاو فیض



۰ IW یسەنس ىج وا ك رحه 

 راثوعسورابحلبا هبهرونم ةنیدم ید هرکص ندنلوخد كنهدیدج هنس
 ate نادکمتک بولک

 ندهمیظع “هلق نلیئد ( سیقلادبع ) نطوتم هدنیرح راید هلج زا
 رار ید ینارصن سس مات ) دوزاج ) دوشم ہک یدلک یشک یف [ نوا

 . رایدلوا فرشم هليا مالسا هدیون روضح یسهلج . یدیا

 بولک ید یراثومبم 2 ( قفتم ی ) نالوا ندنسهایق ا ی
 .یدر و لا ا «مرک ۱ لرلو رایدروک تافتلا ,رایدرت مي یود روضح

 بو ودهدنا نا تاتو دراین و یل ا راک مک | لو

 . رایدتک هنیرلهلسق هدلاح یراقدلوا ف ربشم هلبا مالسا فرش

 (یر دالا ےک وم وار ان وا نقلب یاش ید دنع راد مر او

 ذاعم ) و هنیرافرط ( ندع ) و ( دیبز ) ینراترضح هنع یلاصت هللا یضو
 نالوا یسالاب هعطق رب كن ی ف یلاعت هللایضر ( لج نا

 ارل رز كنع بودک یخد یسکیآ . یدرهدنوک- اکا ( ن ال

 ردت ر الساد ندو نادر وا یهبعرش ماکحا هسأت

 لاسراو بصن رالاوو راربما فرط فرط « مرک | لوسر هداتئا ون

 یتراترضح هنع یلاعت هللایضر ( یراصنالا دل نا دایز ) هدهرص ییدلیا

 : یدزوس لاسرا هفرط وا هلبا صن یسلاو ( تومرضح ) ید

 نوا نداق طمع ) نالوا ینلمی رب ها( دزا لثاق ) ءداننآ و
 هران | « مرک لوسر .رایدتبا هدافاو ضرع ی راقدلوا لس فول و8



 دج اسا صصق = ۳۳

 ناعت و بصن ریما یراترضح هنع یلاعت هلایضر ( بک نیا ییا ) ید

  یهردنوک مدماع عازم هرات او د لاوس

 ۱ و را هاو ی نده (هونشدزا)

 هل وه یا ( یدزالا هللا دىع نا وو ( یواشسو . رلیدسا ضرع

 0 2 رایدو یدرهدنوک بودا لاو لع یدنکق | «مرک |

 کک ید ها یدو هنو سما ییا اغ هتیرژوا
 لها نکل . یدتیا ماق هکنج ید رلن | . یدتک هنیرزوا یسلاها هدلب
 . یدلوا فلت ناسک قوح ل ندنسلاها شرجو یدلک بلاغ « مالسا

 . یدک یشک یيا هیهرونم هدم ید ندنسلاها شرج هداننا وا

 هدقعالزاغو كنيراهلسق رانا ېر | لوسر هدنراکدرک هیون روضح

 نوکوا عقاولاف هدنرلکدستک هنیراتکلم بوئود . یدریو ربخ یراقدلوا

 هنیرلهلسقو موق یتفک و رایدنهرکوا یراقدلوا شل رق كنسبلاها شرج

 < راهسک قوح ر.ندنسلاها شرج هنیرزوا كن آ . رایدرو ربخ

 . رایدلوا ف رشم هللا مالساو رایدلک ههرونم ُهتیدم

 رب یراسیر كنساراصت یسهحان ( نارجت ) عقاو هدنب هدانا وا هب
 كمرو هزح رادقلا مولعم یونس . رایدلک ههرونم هسدم هاب رامدآ یخ

 مدآ نیما رب هرزوا كمروستک بولا یترابزج و رایدلیا دهعت هرزوا

 حا رم لا نبا ةدبعوا .یدید « ! هدنعابا اي قلاق » مرک | لوسر .رایدهتسیا

 و هتشاد مرک ا لوسر . یدقلاق هغایا « یرلترضح هنع یلاعت هللایضر

 لرد ه نا حت رار هل ران ۲ هدسعواو یدروب ود « ردو « ینا كتما

 . یدروتک بولا ینراهزج
 هزس » نکردیاتحاصم بورونوا هلسمارک باحا « مرک الوپ ر نوکر

 .یدرو ود « ردراویمهناشنكلم هدنزوهکروسلک یشکولریخ رب ندفرطوش

 3 ۱ ار اط ( هل ) توك قو ىلا

 یدک نسب هليا یشک یللا زو ( یحلا



 ro دج افلخ عراوتو =

 ندتعاح وب « ریرج . ردتعام رب ندنسهلسق ( دعم ) هدنع هلم

 E ET فوق نو ۲ كلم «ندنع فا او

 . یدلوا ندمارک باا صاوخو یدلک هناا هدکلرب هلسدا یللا زوب

 خب اسامی ا یەبعرش ماکحا E یراترضح ماع رخف

 . یدتیا رومأم هنیرختو مده كنهناخم مان ( هصلطاوذ ) هدنم

CDرب دا اود تاتو ( متخ  
 قلخ یو ا ندفارطا هلبدنصف ترایز یا ی یار

 نکیشلیدیا وع به هبرفک مالعا وللثم وا هدناتسبرع . یدردک بولک
 ی آ مرک ا لوسر ندنفیدلوا اور یسلاق هدزوا لاح كنهناخ وا هدنم

 . یدردنوک هفرط وا یرلترضح لحم رج هرزوا كما مده

 ینا وا بوراو هليا ولت هدیزک رفن یللا زو ید ر رج ترضح

 ا هكا توتود هدعب . یدرق ی یهدنحاو یدقم

 ( عدلکلاوذ ) ندنم ءان لغت ریرج وشا « مرک لوسر ارخّوم

 همالسانید یران | بوراو یخدوا .یدرهدنوک هب ( یریه وروذ ) هليا

 كنسودنک « عالکلاوذ یتح . رلیدلک هناعا یخد یسکیا . یدتبا توعد

 داز آ زف ثبت ترد هرزوا ,قلوا ترافک هنیراهانک یددتلهاح نو
 مر نا |

 هرزوا حو رشم لاوسم دو قوح "1 یحد هدنگ لئاشف رگ

 یش یسهلسف ( سنع ) ندنع لئاف هدءهرص یرلکدتک بولک رد

 بولک ید ( بک نبا ةلہع ) نالوا فورعم وند ( ی دوسا ) بولوا

 هدنند وعهنع هلهحو یا ناس هدرز دک هن توتودو یدت اناما

 . ردشما ماق ةنساوعد تومن قرهلوا دم

 هلا مالا بولک قلخ قوح رب یردیب ید نددح راید هداتنا وا

 ورک رب ند ( هفنح ی ) نالوا نا لها هدهرص یراقداوا فر

 هلرلن ] ید ( انگل اهل ) روهشم هکر لیدلوا ف رشم هلبامالسا بولک



 رم اسا صص ےس ۱ 1

 ماف هنساوءد Pa قرالوا دم یخدوا هدنندوع هیهماع . یدیا رار

 . ردشلا

 ا ا ام ۱۳ كاف ديا ین: هدعرص وب هن

 a رب فورعم هلبا تعاحش طرف هکردشلوا ف رشم هليا مالسا بولک

 ۱و ع هساوعد توس قرهلوا دن هرکض یخد وا . یدیا

 < یرلت رضح هنع یاعت هللایضر دل ول نا دلاخ هدلوالاعیبر لالخ

 ا اروم . یدشترءدنوک هفرط نارجت هلبا هرکسع .هقرف رب
 نید قلخ و یدتک هفرط وا هلبا ولتآ زوحوا یخد یرلترضح ههجو

 . یدّسا توعد همالسا

 یتح تودیا تباحا هننوعد كنلع ترضح « یک ۱ كتسلاها نع

 ا قلا ناما هدنزک ر ةف یسلاها ( نادم ) کمدنع
 زد راهمالشاب کا ناعا بولک هورک هورک یحد

 یر و ¢ مک لوجو ای وکم كنللع ترضح ی کو

 ترضح و یدراو هبهدحس ارکشت هنفطل كقح بانح قرەلوا نوع هس

 2 2 د نرالا تیوغ یترا_ كنیلع

 2 یراتضح هنع یلامت لا یضر ليج نا ذامم مدنب

 زوبکیا ارخوم ید ( ورمع نا ةرارز ) ندنسهلیق ( مح ) نالوا شک
 . ردشب ردننا هنهناخ رفاسم تولک ههرونم هتندم هلا یشک

 ۲۳ لا ج لغول فنوناخ ارفع )اها رفا

 ال وتاخآ € ال نالوایزیق كل ( یراتمتراح ) ویسهجوز !كنبراترضح
 هاروا ءرارفاسمرطاخلا یعرمو رابحلبا نلک همرک | لور هک ردسهناخ

 . یدیا رولیر دنیا

 اروا یخد یراشادقرآ ا هنع یلاسآ ةلایضر ( هرارز ) هتشيا

 ۱۱و اف اهم تر هدنزاقحو :یشلرودنوف

 درک ۱ لوسدو شمروک رلایّور ببر هدهار یانئا ( هرارز ) وشا



 1 ج افلخ ع راوتو

 هر وهطهرزوا هحو یییدل وروس ریست هلع به و دمر لا رم

 ۶ رسم

 به «یسهفاط شیرق هرکص ندشتف كنهمرکم "کم « لصاطا

 هناعا رز ء رز یخد راهش راس هدمب . یدلوا ف رشم ا مات

 ید

 < سان .یدالاق لئاقو فئاوط قحاروطوشراق همالسا لها هدناتسب رع

 . یدالشاب کعا ناغا بولک ج وف جوف ندفرطه نه ۰ قازوا قت

 یسهدوس (حتفلاو هللا رصت ءاحاذا ) ره هرات رفظمو ترصت و « هتشيا

 ترصا ندفرط هللا هک مد وا » یم یاتسُم هدا هکردشملوا لو

 . راروبلوا لخاد هند كهللا ج وف جوف سان هکنیسهروک و هلک تاحوت

 . ردکعد « تیا رافغتساو حسدسآ ردا رج هکر ل

 شالف زآ یرم كنيراترضح اباحتلا لك | هبلع اسلا متاخ هسيا وب

 . یدبا تراشاو نر هنغیدل

 . یدیا تم هنتمکح كا ا یعالسا نک قف كن | « ارز

 . یدیا شک هلوصح دصقم وا هدقدالغاب هراشتنا هلهجو وب « مالسا ن

 حساس کا بک 4 هاللسا جوف جوف كيسا ووو

 هب رفس تارا و تيا هحو هفرط ور زا » ندکعد « تا رافغت

 : راقسح یسانعم « لوا رضا

 یاعت هللایضر نتاع ترضحنکرونلوا توالت هه رش هروس و « ىح

 . شمالغ ۲ بولوا رثأتم ندنآ و شمالک | نهتکنو 8

 .شمروص وید « ؟ نسر وبالغ انوع :و شیروک ی آ «مرک !لوسر

 5 بودیا عادو هب یناف ماع رس « وب! هلا لوسسر ای » یخ

 «ردیک ٌكکیدید .توا» یخدمرک الوسر .شروباوح ود هروبدیاتل»

 .ردشلو عوقو هداس اقا یخ د ( عادو حج ) هتشبا .یدنا شمروس ز

 2 )جسم

۳۲ 



E 

 كني رلترضح اياحنلا لک | هيلع الا مناخ یسهنس ی وا وبشا كنرجم
 . یدنلوا نالعا هسان یجهدک هیهمرکم ُهکم هل فیرش جح

 ندفانک او فارطا هرزوا كما جح هدکلر هلبا ماعرخیف ید سان

 . رایدالشاب هفعالپوط بولک هیهرونم هنیدم جوف جوف
 هرکص ندقدلبق ییزاع هیوا « مرک ا لود هلاق نوک شب هیهحایذ

 ۰ ۱۱۰ هلال اوق و دهن دم لبا یعارک تباحعاو یت لها
 ۱۳ ۱ ا ا قدرك نارا ینادرف . یدلاق هداروا جک
 . یدروسب تعزع ههمرکم هکم هللا جا كبب قرق بوقلاق نداروا هدعب

 جح "هلفاق مظع رب هلبوا حاصلایع ینوک رازاپ یجدرد كنهححایذ

GERنر هی )و یتزاو  E RE 

 او ناشو فرش كس و نس ۱ براي د هدکدروک ینیرش تس

 :رزوا افص هرکص ندک دنا فاوط یهللا تب ناه . یدید « لق هدایز

 ید اه هو ص س ند دشا اعدو زامو انتو دم هیادخ بانج . یدقح

 . یدتا یس « و

 با هلفاقرب كرديا تدوع ندنع ‹ ههجو هللامرک یلع ترضح هدانا وا

 2 یدش وروک هلا مرک | لوسرو یدلک هب هف رشم گم

 سومویدلک نیملسم جا قوج كب هلفاقب هلفاقیخد ندرافرط رکید
 . یدشیرا هع رش حج

 نهجک هلیا نوک هدنجما ترام ینعب ( راذآ ) رهش یمسوم جح



 ۳۳۹ ج افلخ غراوتو

 زوب « نیلسرملامتاخ بولوا هفرع ینوک هعج و یدیا نامز یتیدلوا یواستم

 . یدلیا رک | جح هلا نیملسم جا كيب ردقوب
 هدنسهبعخ وو یدوفوا هطخ رب تا « سا لوسر نوکوا

 ینرلاوعد ضئاف شمهلشیاو یدتیا غاسی ییرلاوعد ناق هلاق ندتلهاح نامز

 . یدردلاق

 اما . ردراو زکیراقح هدنرزوا زکی رایراق كزس ! ساب یا » « هدعب

 هزکقوقح ی ۳ . ردراو یراقح هدزکیرزوا كرس ید كران |

 كنیرب رب به «رانموم . زکسلما هلماعم نسح هران | هدزس ءردلما تیاعر

 هلساضرنسح هکرکم .زالوا لالح یلام كنشادنرف هبهسمکرب . ردشادنرق

 هزسو مدیا غیلبت یهعرش ماکحا نالوا مزال هزس « نب . هلوا شریو

 در سالاق دلال تقوغرب چسه هک دتا لات SR کم دقارب یش یا

 ماکحاهعاهد ويد «ردشنس كنيريمغس یرکیدو یناتک كلا «یرب ی رات 1

 .یدروص ولد « ؟ یم دتا عيل ! ساب یا » رکن ندک دسا ناس ین هبنید

 SOG زاب لات ده اش a چوا هلکعد « توا » ما رک اھا

 : یدروس

 ندنکیدمهدشیا یتسسكمرک ۱ لوس سک یهبولوا هار كل كلهیلغ
 كنيرلت رضح اع رخف « هنع یلاعت هللا یضر ( فاخ نا ةبما یا ةسر )

 . یدردیا عیلبت هراضح ینسهطخج

 لالب . یدیا شماتمسلش یزاع هوا کو لاحو شلک یقو یدنکیا

 ادتنا , یدروتک تماقا و یدوقوا ناذا « یرلت رضح هنع اخت هللا یضر

 یدنکیا 6 یدروتک تماقا هن « لالب ترضح هدعب « یدنلش یزاع هلب وا

 ۱ : ید یزام

 تلك | مولا » نکیا هدغفوم زوتح «ربمنس ترضح یتسوا ماشق |
 یه ۳ تیآ ۰ د مالسالا مکل تضرو یتمعت مکلع ته مگنید مکل

 . یدلوا لزات

 ءزکیرزوا زسو مدتیا لاک | یزکسد كرس نوک. و » قطا یانعم



  = eاس صصق >>

 رابتخاو مدنکب یعالسا هرزوا قلوا ند نوجما كزسو مدلیا ماعا یمتمعن

 ۰ ردکمد 6 مدیا

 ماسه « هبنید ماکحا ینبداوارومأم هنغیلبت لربمغی ترضح : هکوب لاح
 . رولوا شم یشیا هدیناف ماعو یخد كن [ هجلوا

 قلوا رظتنم هناصق رب هسیا رولنید یدلوا ماع شبا رب هکتقو هله

 . رولک مزال

 ندیناف ماع وب قترا كنیرلترضح اسنالا مناخ « هعرک تیا وب هبلعءانب

 . ید تراشا هتکجهبا ,تلصاوت هالا ترور تاجر

 یيدتشيا یهعررک تیا و < یرلت ضح هنع لات هللایضر نکن ونا ادعا

 )و ۰ ا تافو ترک ا لوپز و, یدالک ۰ یراشاوا ۶ .یک

 . یدالغ |

 ۱ ی و 10 0 1 )ا تلا اق مدت مش تورغ
 ندنافرع . یالا هتک زت"یع راترضح۰ هلع یلاعت لا یضر ( .هماسا) و

 . یدلیا تلصاوم هب ) ت هلبا راقوو ناکع لاکو تک

 ندنعیدلوا شمشیرا ها یفو ۳ بونالوا شمناق یزام ماشق |

 . یدلق یرزاع یسنای ندنسهقرا و ییزاع ماشق | ادتبا « مرک ا لوسر
 هنسهوهد هنی هرکص ندقدلبق ینزام حابص ندنکریا نلحابص یمادرف

 .یدلک هب( "۳ )و hE ) ساسع نا و هتسا ر ۱ یس

 یدلوا شارو یدک نابرف هدهرص ییدتسا ماق هنماعا فاح كسانم

 .یدتغاط ا هدزوا قلوا راکدای هنمارک باحا یراجاص ناسکو
 . یدشا ناعزرح بول ا یرلاق كرام و یخد,رات |

 راعآ و غ ها درو ردا هاا هلو كلام رف
 ۰ یدیا

 < اما مملیب . زکنهرکوا ندنب نخ كسانم ! سان یا » هدانا وا

 : E « زکسنمهشیروک هداروت هلُغ هرکص ندنو هکلب



 ۳ ج افلخ غراوو <

 لاو ناف دل زکیرب یه 2 بال هنتما هدنسهبطخ یتیدوقوا هدام هنس

 یخد وا اف E هننروضح كزکبر هدتماق مو . ردمارح 2

 نفاس .ردقجاروس تارا هروک مرک رو قحارو حس 8

 .دکسامزوا بو درگیر و هد نوا هفرف هقرف ی راه ۲
 لوسر هلیراعد « توا » راضحو یدروصوید « ؟یمدسا غيلبت ا سان یا »

 باغ ۰ رانالوا رضاح » هرکوص ندکدید « ! برای لوادهاش » یخد مرک |

 ۰ يدتبا عادو هلشماءولک وسو یدرومب وند نوا ما ۷
 سابع نا و یدتیا عادو فاوط . یدلک هینکم « مرک | لوسر هدعب

 . یدحا معز ندنلا

 یترجه راد یخد مرک | لور . یدایغاط جاسح . یدلوا مام جح

 . یدروس تدوع هبهسدم نالوا

 ربخ هنیزک ةباح یغیدلوا وعدم هیاقب اع نکرولک هبهنیدم بونود

 هبهندم یادرف و یدلاق هداروا ه چک هدکدلک هبهفلطاوذ . یدرو

 ى

 ندایند ( مهاربا ترضح ) یلغوا كنیراترضح ماع رخف هدانا وا

 . یدّسا نود ینم ۴ رد . یدتک هیاقع راد بوح وک

 مزال یسانوا ی هسلوا غاص رکا ».هدنقح كلا مرکا لوسر
 . یدید « ردقو ی ها )و ندزک ین كرس 1در واک

 كنار اتار طح »"هکیدید سان .یدلوتوط نوک ء یوک یافو كلا

 . « یدلوتوط نوحما یلافو

 تسادح و كقح بات 4 ن تودیادر ET a لوسر

Eتاح نچ کر چیه « زانا. ردشیا یبا نالوا  
 .یدید « . زالو وط نوجا یاعو

 ندرت دشخ اهاضراو اغ لامتهلایضر ( ۱رهزلاةمطاف ) كم

 . یدالاق یدالوا هقشاب



 ج ابا صمق ۳

 ییرلترضح امنع هللا یضر ( نیسح ) و ( نسح ) یرالوغوا كن آ
 . یدرهوس یک یدالوا زوا

 ا لا ا یر یر یا دز )هدر
 ۱۱ او الا ین یبراترضح هنع لات هلا یضد ( هاسا ال

 . یدراب وط

 ۱ ووا ندنرتولداز | كمك الور « هيراح یادیز

 « هماسا وشاو شا 2م وزت یتراترضح اع یلاعت هللایضر ( نما ما)

 2 طب تتلو ندرت ۲

 هد (هماع) ( باذکلا ةملسم ) هدنلالخ یسهنس یحم وا وشا كئرحه

 .ةلهبع ) نالوا فورعم وید ( یسنعدوسا ) یک ینیدشیقج هنساوعد توب
 . یدشدقلاق E Ea تفک نا

 نوعلم رب روم یزوسو یهام هدقلزاب هقح « هلهبع وشا : هک هیوش
 ءیسلاهانارح و یدنادل | یرلهسک قوح كب ندنسلاها نی بولوا رفاک

E۲ىدا تج  . 

 یداسف ةراد هللا طض یخد ینسارواو یدتک هیامنص « هلهبع هدعب

 . ىدنويوب
 را ا یلنافیرب ههتمالشا نیدومأم ی هدنم هلتهخ وب

 ۱3 ا لس « یراترضح ,هنع لایق ملا ضر ( لج

 ۱۳۱۱۱ را 2 وارو داروا بوراوت هتشهدلت ( ترام )و

 ه (تومزرضخ) بوقج ندیرأم هدکلرب یسکیا .یدشوروک هرات ضح هلع

 ۰ ابن

 رومأم همالسا لها یهدنب هحیلوا فقاو هتبفک و « مرک ا لوسر

 ندنقح كنهلهع نوسلوا هسیا رولوا لصن یم» و یدرهدنوک صوصخم ۱

 ۱ . یدروس وند « رکا

 ا قلا همی ) ىد تمالسا لها نالوا هددج رايد
 فلت اسرق كنوعلم کیا وو یدریو رها نوعا یرالک ندنقح بوراو



 »1 س افلخ ع راولو بع

 یتفک یدوا ندنغیدلوا شلردلس ات رک اب لاو هوا ل یرلقح ال وا

 . یدریدلس هنمارک تاک

ECE OSیر یاسر  
 رادقم رب یخد هنیرزوا كن آ مرک | لوسر هلکعا تو یاوعد یو

 ۱ یدردنول رگ

 یسهنس یر نوا كل رحه

 لااتخا كن  یسع دوسا) هدنع و 2 ( تاذکلاةملسسم ]و

 ینلدلوروس ثاشت هب همز ال رسان نوجا فرط کیا هن رز وا یراامراقح

 یفرطوا نوجا مالسالها ندنغیدلوا هلا ماش ینراحت لوس كا كبرع هدلاح

 . یدیا شیارب مهم كب قم
 یعرکی كرفص « یرلترضح ایاحتلا لک | هلع اببنالا متاخ كلذ یلعمانب

 ر هدزوا كمرءدنوک هتفرط ( اقلب ) ندنناقحلم تفرش ما
 . یدالشاب هست رت ودرا

 هنع لاحت هلا یضر ( هراح نا دیز ) نالوا دس هدف رطوا امدقم

 که ی یر رخ هغ لات ای ( همانا و

 : تلکس هرانآ یراتمشد و "تک هر یتلدلوا دېش تا ۱۶ 8
 . یدلیا صا ود

 هداهج سما نکل یدلوا هتسخ « یرلترضح ابنالاهاخ ر

 . یدهمر ونک یکی الاصا

 هبهماسا ترضح هدلاح ینیدلوا هتسخ هلاق نوکرب هلو الا عير یتح

 لا یش 0 ملال تصل نا هدر ریاست یت دو

 هد مات فر ( توقح ههتیدم جراخو یدرو هن رلت رطح هنع یاعت

 . یدروف یتسودروا

 راک یک ( هدبعوا )و ( دیمس) و (دعس ) و ( رع )و ( رکپوبا )
 الدنا هدکمروک كرادت هاتیح یرلودلوا 2 هرفس به « مارک باحا



Eس اسا صصق کک  

 یدلوا باس هلکل هتسخ « یراترضح لسو هلع یلاعت هللاىلص ماعرخف

 (بلاطیا نیا یلع) ندنفررط رکیدو ( سابع نبا لضف ) ندنفرط رب هدلاح

 . یدروطوا بوقبح هربنم قرانوط یراترضح امنع یلاعت هلایضر

 ۱ فرا ات یه ! سان یا » Ee ندک دتا دم هقح بانج

 كمک مو نوسلوا صاق «نوسروا نوسلک . مهقرآ هتشيا مهسا شمروا

 . یدروو وید « نوسل | نوسلک . ام هتشیا هساراو ینح ال |

 یدوا بوقج هربنم هنيو یدلق یزاع هوا بوتیا ندرینم « هدمب

 . یدالرارهن یزوس

 ادات یا لاحرد کما اعدا مهرد چوا ندنسودنک « مدآ رب هعفدوب

 . یدلیا رافغتساو اعد نوا دحا باحا هدعبو یدتا

 ۲ ۱ اراق ندیرعلا هررزج كرلکرشم هدمرص وب

 هح هلیوا هن هسیدرونلوا تیاعرو تمرح لصن هدننامز یدنک هرابحلبا

 < یلاعت هللا » : هکیدروس هدد ص وب هنیو یدتبا هصوت یتسهلوا مارک |

 كن ۱ یخد لوق. یدلف رح هد یسهببلا تلصو هللا اند « یلوقرپ

 . « یدسا راتخا ی اقالمو تلصو

 هباقع مع هلهجووب تولوا هیانک ندنتاذ كمرک | لوسد « یریصت لوق

 . یدلیا راعشا ینکجهدنآ لاحرا
 ۱۳۱ ۱ ۰ یراترضح هنع لات هلا یضر قیدصلا ركبوا

 ؛ یدالغ | هلرهید « ! هلالوسراپ نوسلوا ادف اکس زمسق » و یدالک |

 التصن هنمارک اغا . یدریدسک ییزوس كنا هنيا مرک | لوسر

 ۴ یدررا یتالوا دونشوخب هدایز ك ,ندرکبواو یدالشاب هتصوو

 . یدرویق | شاپ ندنرلزوک كرام هکوب لاح
 كنس وق رکب وبا طقف . یدناق یراوق نالیچا هفرش دجسم هدمب

 هرخ كرد « مدالراصیا ههللا یزرس» و یدتیا يا یتسلفار قبحا

 ۲ یدنک بت داعس

 هسیا مارک راصنا . یدلوا دتشم یلهتسخ كلاع خف هرکص ندنآ



 io ج افلخ عراوتو هک

 هغ شال و طا يک اور هدا رطا كم رخ .دجنبس یوو یک

 دا
 كچ رک لدل ریس عل لام لا یر نیما ,ترضح رم وو تل

 یلاعت هللا یضر ( بلاطیا نبایع ) هلا ( لضف ) یلغواو بوشود هنکوا

 . رایدروتک هفیرش دجسم ینرضح رارکت بوریک هنغوتلوق رر, امینع
 ! سان یا » : ًاباطخ هراصناو یدقبج هربنم یرلترضح اسنالاتاغ

 دب ؤم هدنحایتما « ربمغسرب .زکسشمروییدیاشالت بونوشود یلاحترا مث

 ترضحنب هک نوسلوازکمولعم ؟ مهلاقدبوم هدزک ارا هلزس هدنب هکی دلاق

 محیصهزس . مقحتسم هدایز ندزک هله هتلصو فرشوغج هلوا لصاو هقح

 . یدروس ود « زکسهدیا تیاعر و تمرح هل وا نیرجاهم کردوا

 لزوک هراصتا : هکردوب میصو ید هرلزس ! نرچاهم یا » : هدعب

 هت راک یدک یزتب .. رایدشا كلشا هرم « را

 یرازسنکیا راو يراهاضم هده « رور دنراب هدرا هو
 فا «مک یه . رایدلیا قاتروا هنیرالام هلپا حبجرت هنیرزوا یرا-ش

 راندیا روصق هدنراجماو نوسلیا تیاعر هرلن | هسیا رولوا ؟اح هنرزوا

 : ًاباطخ ههو یدرو تحبصت وید « نوسشا ءلماعم هليا وفع هسرولوا
 بود ط وم هب

 كنهسمک < قح بانج . ردقوت هدیاف هدنلحعت كشيا قحالوا هلتفو

 بولفم ءرانالوا هدسادوبب هلغ هتیردفو اضف كهللا , زا هک
 ئاخ « روتادلا ء راناتبسا كما هعدخ هلا فرط .

 .زکسقجاشوواق اکبهنب رازس . مولتحو ولتقفش هزس « نب .رولاق رساخو
 هل هدضوح رانک « مکره . ردیرانک رثوک ضوح <« رب زمفجاشولو

 .یلاردقو اصو 6 رشا ندا نابرح مداح ۱ ساب یا »

 هانک ! سان یا . نوسنفاص ندشبالام یلیدو ینلا هسیا رتسیا قمشولو

 هسا رولوا عبطمو نابع قلح رد رام وفا تمهت راغل بس « تدصعمو

 هدران آ هسیا رولوا رجاف « قلخ رک او رولوا هیوا یخد یرلآ و ریما
 . یدید « رارولوا هرزوا لاحو روط وا



  WETاسا صصق »ع >

 ( هشیاع ) هلقافلا كنتي لها 0 ر

 ندنکودیاش ریو رارق هتساعای هدنسهرخ كنسراترضح اع یلاعت هلایضر
 تحصنو ظعو هلهجو وا هنتما « یراترضح اببالا مماخ یخد هرکوب

 یدتک هنسهر كن ( هشیاع ترضح ) هنب بونیا ندربنم هرکص ندکدتیا
 ۰ یداب دودو

 ماماو زاقح هفرش دحسم هحقدنوقوا ناذا اعاد هدنساننا یلهتسخ
 . یدیا رالق یتزاع هلا تعاج بولوا

 هه رش دجسم ا یدشالغآ یلهتسخ هلق نوک يوا هننافو طقف

 ENN راداقخ

 یتماماود « نوسر داف زا همسان .زکیهلوس را » توو وا هتشبا

 . یدلیا ضبوق هرکب وا ترضح

 هنملسم تعاج ء قیدصلا رکبولا هدنتابح كريمغس ترضح هلعءانب
 . یدو داف زاع تقو یدب نوا قرهلوا ماما

 ملل یعلثربج ندح بناج ینوک یستراهمج یوا والامر
 . یدروص ی رطاخو لاح كنيرلترمذح نیلسرلا متاخ بولک

 یاوعد هدو یداک نوجا رطاخ راسفتسا هت یلوک راژاب یسادرف

 [ ] یدریو رخ ینغیدنلوا مادعا كن ( یسنع دوسا) یگان ندا توس

 . یدریدلس هنمارک باحتا ید ےک ۱ لوسز
 ( ینعدوسا) یسهحیگ رازاب 2 نوا كلوالا ست مقاولاف

 كن او شلردتیا مادعا ندنامالسا فرط نکيا زوايا هدنیارم هداعنص
 تدوع هراز « همالسا قرومام نالسغاط هفارطا هل-دس یداسفو هنف

 یلامت هلا یضر (لبج يا ذاعم) اا ارآ قاشا هدرا هتتراما امنص بودیا
 ۱ ردشعا ناس هدعب ییادلوا ا احا < یرلتضصح هلع

 (هماسا) یتح . یدلوادتشم هدایزیلهتسخ ثمرک ۱ لوسر یتوک رازه

 : یدرک ا روضحت نولک ندودرا « یراترضح هنع یاعت هلا یضر

 , یدمهلوس یش رب هب ( هماسا ) ۰ یدروماب نفغلاط هيا مر | لوس

 . یدیا یرلترضح (یلئد زوریف) ندا مادعا [)



 ۷ ج افلخ خراوو تک

 یيدتسا اعد اک | . یدروس هنیرزوا كناو یدردلاق هکوک یرالا طقف

 یدلشالک ۲

 زازاب یسادرف حس. یدک هو تو 6 مرک | لوسر هدعب

 6 مارک باتا به . یدا یتوک یحنکیا نوا كلوالا عید کی سەر

 كنيراترضح ههجو هلام رک قیدصلارکبوبا بویالغاب فص هدفرش دجسم
 هغ رش دجسم « یراترضح ماع رخف نکیآ رارالبق ییزاک حابص هدنسقرآ

 یراقدلوا هدکعا تدا ع بوزوط فص فص لو ا 8

 دوتا تر یو یو ی مس قرالوا نون . یددوک

 . یدلق زام بوبوا

 نوش OE هدش رش دحسم یریمغس ترضح «مارک باحا

 ۱ . رایتلوا رورسم هدایز كب هت یالو فا
 یراق ی اتش ثكهشاع ترضح هن هسا مرک | لوسر

 . ىدا هنکه شود تکا

 لع «قترآ E مرارا لوسر هدک درک ه یون روضح بواک هماسا

 5 ناهو , یدتک هنسودرا بوقح ی دوا . یدید « تک هللا ر

 . یدسا معا هرکسع هرزوا كعا

 یدلوب تدش یلهتسخ كنیراترضح ماع رف هداتنا وا : کو لاح
 بو ضاج هنا یر لت ر تح اهنع یلاعت هللایضر |رهزلاةمطاف یرلهمرتحم هعرک و

 .یدهیوسیشرب هنب هدعب . یدالغآ همطاف ترضح .یدهلوسیئر 8

 « كرک مهسلوا نب » هنغالوق كنهعمطاف ترضح ادا رکم . یدلوک ید وآ

 ل وا لا ندمس لها » ا «شمالغآ بوتر ید وا . شروم ولو

 شلوک بونیوس یخد وا . شمرو هدژ» ود « ناسنس كجهلک همای مث
 امملع لشارع هلا لارج ترضح هل وا ندسمش لاوز تقو هدعب

 رایدلک هتداعس باب هدکلرپ مالسلا

 كمرک ورجاو کید ؛ هدو كار نع .یدرک ورا «نیما لیربج

 . یدر و ربح ى تصخر نوجا



 س اسا صصت دع ۳۶:۸

 .یدرک ورجاناه «لسنادزع ترضح هلکلل ربو تصخ رندیوب فرط

 . یدرردلب یا كهللا و یدریو مالس
 هتیزون كلی ربج ترضح «یراترضح ااا لک | هلع اسالا ماخ

 . یدبد « رد رظتنم اکس ىلعا الم !هللال وسراپ ه د وا القا

 ود« Fy ET دز ومام لک ! لسارنع اب » ماع رحف هنرزوا |

 ۱ ر یدو

 هنبلع یالعا هلباضق ییدج حوتفرپ حور ید لیارزع ترضح
 ۳ هلع هللایص . یدر دشالوا

 قح | «یقاب .ردانفیعاحا هساشاب ودقه «یشک .ردو لاح كاس هتشيا

EEE 

 .قوب نلک بونود اما « قوچ ندیکبولک نوکه هغانوق وب
 ۲ و اب ا2 ك ىلراو اند . زالاق هبهسمک انو زسافو

 ۳ و « دولوا هلیوش .« رولوا رابتخا ءرولوا حك .رولک هاد ناسنا

 رولوآ تبان . رولوا
 لزوک دارانهلسشبا ربخ طقف .رولوا یک شمالک هیایند هکناص «راللوا

 ۱ . رولاق ضا

 ۳ رح ید رازدنا كلوتوک . رروک یتافاکمو رجا «راندیا كلسا

 . رولو

 HUET بونایوا ندنسوهوا ت OE بوقاب هرات ون

 : ملک هددص هن زن

 ع یاعت هللا یضر ا هدک درولب یرلتمالع مولوا المال لوتس

 . یدرهدنوگ رخ ههماسا یغوا «یرلت ضح

 لردک رب هلو 2 ی ممع یاعت هللایضر هدسعوناو رم و هماتسا

 . رایدلک هیون دحسم بوقلاق ندودرا ناه یک یرلقدلآ ربخ

 وکیدتک هنسلع یالعا بوحوا كند حود «ندنمّومتاهما :هکوو لاح

 دم نت دحتسم هسیا یاغف و دایرف داران . رابدالشاب هدایرف هحروک



 ۳:۹ ج افلخ ع راوتو <

 . یدروشود هبارطضاو شالت مظع و یدتریشاش یعارک باح

 ترضح . یدلاق کوط هدر یتیدلوا ی « ناح ی ب اق « لع ترضح

 . یداوا ها بولوتوط یلید كناَع

 هجیلیق قرهلوا شوهدم هجم روک یلاح ولتشهد رب هليو « رم ترضح
 « مرروا یو هسا رد یدلوا توف ریمغس ترضح «مک یه » .یدنارواط

 . یدلاق هروط هدنرزوا قایا و هدنلا چیلق كرهید

 9 تولک . یدیا هدنس ها یدنک « رکیونا ترضح

 حود 4 یدروک 6 یدحآ ی زوب كلاع رخف . درک هرج ناه

 نکربح یهدنراهزانج كسان راس طقف .شمتک بوحوا ید عوق 2

 یک رون هنب قرهلوا فظن و فطل « ییرش دسج . قو هدنا «رللا

 یدالغآ « یدیوا كرد «لزوک یک فناسح ید كاا و
 ..یدریو تلت هت لها ء یدتروا ی و اک

 کره !یاب یا » .یدلک هغ رش دحیسم بوقىح A رای وا هدعن

 هسا رو اط ههنلا هک مک ره و یدلوا « دم هک لملس هسلا روساط هد

 تلخدق لوسر الا دامو ) ناه و یدید « زلوا . ردقاب « هلا هک ملی

 هبقع ىلع بلقنی نمو مكباقعا ىلع ملا لتق وا تام نافآ لسرلا هلق نم

 یدوقوا یتسهع E E کاملا هللایزحس و اش هل رض نلف

 توک رالوسر هڪ ل واندن 1 E الا لکد د ( ییشمیأنعم

 ؟زکسمکج هود ورک رس هسیارونلوا لتق دوخایو رولوا یک اوا .ردش 8

 ی رکش كماللسا تمعن هسیا هللا .زمیا درضرب ههللا هسیا رود ورک مکره

 . رولوا كعد (ردکحهدیا تافاکم هرلندبآ

 دا سسر ود (یدل والقدم ) هدنسانع دخ هع رک تا و

 . یدشلوا لزا هنیرزوا ی ہک قلناشیر و قلنقشاش هدایز كب همالسالها

 تامفدو راشمتسا هلا تارک ک یهر E a وارا ا ورندتقووا

 . یدیا راشعا توالت لا

 هيواو رابدلاق هدنرمح هم وا هتیرزوا یلافو كمرک | لوسر نکل



 ج ابا صعت ک ۳۵۰

 یک شمهمشنشیا چیه یا وا ایوک هکرابدلاط هراکفاو مع یایرد نیرهد رب

0 
 ا ا لا فايز ییدصلا ركب وا زكلا

 باح ا فولک و یدروک یربمغس ترضح « یدراو بوسربشاش

 هاشا هرات ۳ هلا توالت یهعرک تر واو یدرو رخ ی همارک

 ۰ یو

 ۱ رخ ترضعت نکیآ زوقوا یا وا « رکیوا ترضح

 < یدلوزوح یغاب كنیرازد . یدنانبا هتنافو كمرکا لوسر . یدلک

 . یدشود هر

 یتسهعرک تیا ( نوتیم ماو تبم كا ) رکب وبا ترضح هدعب
 ۶ ۱ هو کوا نس لاح هم ! دمای ) هک یدوقوا ید

 . رولوا كعد « ردرلکح هلوا ید رلک شم عل

 را نالوا نادرکرسو نارخ هلتشهد كنسهعفو یرمغس تافو
 رب  ةتنب کناص هنیرزوا یتاطخ ءلرکبوا ترضح یخد مارک باحا

 ا ت ع ںولک هتراودنکو نایدایوا ندوشوا ضا

 . رلیدناق
 ۳۰ ا لا لغ یطسلا دم اد بيج ء ىع
 اا

 ك 2 یهدنسودزا تن هماسا ترضح هداتنا وا هتشنا

 ترضح بوروتک ینیرش غاجنس ید ( هدیرب ) ترضح . یدریک
 تشهد هسان اهد هبت رب هسیا وب . یدروکید هنک وا یدوف كربمغیب

 ۰ یدرو

 یفوک یرلذرمشت هیهنیده هلیا تربع ندنکم « كانیراترضح ماع رخف
 هسیدل وا انشورو رونم هدنروص زاملوا فد رعت | Ê یرهش هت ام

 کک ونزح .تاملظ هستم وا هدم رهش ید هدشنافو 9

 . یدالباق



 ۳۱ چ افلخ غراوتو و

 رجل لز رب هنکهرو « كمالسا لها کناص « ردک و نزح

 . یدالباص

 كلر نت رپ شتر. رالف یراشایزووو ۶ الا

 . یدیا رالغاد یک

 هارهکو دیشای زوک « یتبب لها راسو ( ىلع ) و ( سابع ) ترضح
 .رایدبا لوفشم هليا یسهفیرش تمدخ ینیفکتو زیهجت كربمغیپ ترضح

 ا | .یرهلوب. هی ترضحا ناک دایبس.یتد. کو و
 . یدیا هدققاب ههفرش تمدخواو هدقملقاب بونای ریارب

 ماکحا و كمروک یتما لاصم بويت شيا هلغمالغآ بونای نکل
 قجهلوا هفلخ همرک | لوسر مدقم ندشیه نوجا كا ارجا یتیرش

 «یلواو قحا ندهلج هللج بصنم وب تقو وا و یدیا مزلا یاحا ریما رپ

 . یدیا قیدص رکپوبا ترضح نالوا فر هدءرافم هني رات رضح اببنالامناخ

 صاوخ ندیا ناما هدنکم ادا « یسالع هقط كمارک باح ارز

 . یدبا رکبونا ترضح یلضفاو لوا ید كلنا بولوا نازک تاک

 همرک | لوسد هدایز دول هحاارق یلع و سابع ترضح هچرک |
 كناحا هلح یرکیوبا نالوا یرافرای « یرلترضح ماعرخف هدراهسیا نیش

 عادو هتما رک باا هدنساننا یلهتسخ و یدراتوط هدفرط تسوا

 * . یدریدلس یعیدلوا نوم ندرکب وا هدایز كا هحتص نوک ییدتا

 یسوش رکب وا زکلا بودا به یرلوف نالا هه رش دخ سم

 یدرویب ضیوفت هرکبوبا یتماما هلاق نوک وا هنلاحترا و یدربدقارب قیجآ

 . یدروک هنکوا كنهلح یا هدزاع نالوا یمظعا كد ناکرا و

 نابه هاا واهتم دسشعآ نست هرکیوناترضح هفالش |رظل» ٩
 . یدوولک نال يراا باعا اسر یا هدبوشلز نزا 8

 هنلما كما باخت ريما ندنراجما ودنک یراضمپ ندراصنا :هک وب لاح

 . رایدشل رز هدنسهفص هدعاسی و رابدشود



 > اس۱ صصق ےک ۳۰۲

 ءدلاح یغیداوا جانمان (هدایع نا دعس) نالوا یس كال جرزخ
 یدلبا تاطخ هراصزا تولک هباروا

 تینماولضف زکفیدلوا لئانهحد هارمس ! راصتا تعاجیا » : هک هلی وش

 هدنحمایموق رلاس هڪ « مسو هيلع یلاعت هللا یلص دم .ردقو هدرلهلسق هقشپ

 هناعا هتسمک زا كب ندنرلجما ۰ یدلبا توعد هتد یرانآ « یدنلکا

 هک اتقو .رلیدامالوا رداق هزانعا یعالسا نیدو هداهح هلبا رافک هدهسیدلک

 با ماا فرش یزس . یدرونب دارم یزکتداعس كزس « قح بانج
 ند هللا داهح و یتسهظفام كنناحما هللا مرک ا لوسر و یدلق فرشم

 2002 تورا راهش . یدلیامسم هز یتسالعا و زانعا كمالتبا

 هدنسهباس زکر احلق ها «بسع فااوط .زکیدلوا رازس نوا تش

 هدلاح یتئدلوا یضار ندرلزمس « مرک | لوسرو یدلک هتعاطا زمتسیا رتسیا

 هنس هقشل قآ رد کقح درس" تسایز و تداما یدمش . یدّسا تافو

 . یدید « زکمریو

 تباصا هدکیآر, . هلیا قفوم هللا م اک | ید رانالوا رضاح ندرایصنا

 . شدید «نرای باعا هرامآ یتس هدز .تدلیا

 تغ ندنزویس.یناخا هراما كنیرابسر یدنک « یسهلسق جرزخ

 . رایدل وا نونم

 )ریال وا رام رب یدنک ,« یسهلسق سوا اما ۲
 . رابدشود هه هشيدناو ددر و رابدشوا هنشاپ

 یرافدلوا یرالوغوا شادنرف ییا «یرلمل.و جدزخو 3 کنوح

 . یدیشلو ع وتو راهراحم هللا روهط توادع هدنرتش امدقم هدلاح

 بولوا یشادنرق ند بهو رلیدشیراب قرهلوا ف لا مالاسا « هدعب
Ebدیو  

 تعيب هربمغیپ ترضح هد ( هبقع) بوراو هب ( هکم ) مدقم ندر
 تو تر اتم «هتمک کیا نا قدي راك قرلتا هدنردتنا

 : یدشلوروس ناستو بضل نسرو



 ۳۰۳ ج افلخ ع راولو دک

 ید یر رکیدو ( هداع نا دعس ) یرب ند کیا نواو هتشا

 . یدیا ( ریضح نا دیسا
 یسر ندنسکیا و هدردقت ینیدلوا قجهلوا باا ریما ندراصنا

 . یدرولک مزال قعلوا با

 یتباقدكفرط رکید هسنلوا باخنا  یسکناهیه ندنسکیا : هکوتلاح

 ۰ یدرولوا بج و

 هدنروغوا مالسا ند « بولوا هلا لو سر راصنا « یسهلج اعقاو

 نوجا یربرب « بولوا یشادنرق ند یسهلج و رایدتیا ادف شابو نام
 . راب ود ر

 و یعاقصف لا ء یرکید هسلوا مآ نداق یا

 . یدیا یعببط صارب قمقبج هنادم ینریغ ( كلبجرزخ ) و ( كاسوا
 نوجما یرکید یرب هدنباحاو ردهدوک یتربغ كشادنرق « شادنرق

 هنسودنک كن رکید «یسیر هحنساضتقا ه رش ترطق کل و 8

 . نعاکج ید ینقوش
 هدایز كپ نوجما تعيب هب ( هدابع ناادعس ) « یسهلیق جرزخ هیلع ءانب

 «تداماهو رایدنالب وط هنناب ك (ریضحنادنسا ) هسا راسوا . رایدنالصرح

 یزو را رشود هنسهبعاد مکحن دع امف هسلا 1 هنلا كراحر زخ هر

 . رایدراو هیدلصف وند « رازام ریدشیراق هشيا اللص

 . یدیا یو احا كعا لوق یتراما كر ندراصنا هسيا نرحاهم

 ككنهلسق رب هقسشابهلتهج یرافدلوا برع لئابق فرشا « راش رق ا ٩
 . یدرلنمهربک هنتل | یر

 ناه ندنکیدتیا ربثأت هدایزكي هراصنا قطن كن ( هداعع نبا دمس ) طقف

 . یدیا هرزوا قعلوا تعس ک

 كج هریک تباقر هننیب ( رایسوا ) هلیا ( رابجرزخ ) ادتبا : هکوب لاح
 لصاماو كج هديا تفلاخ هرلن ] «نیرحاهم رله تا قافتا هراس 6

۳۷ 



  = rotابا صصت >

 هدنقحهمالسا تلم هاو .یدیا كج هشود هفرش مظع ر هنا مالسا لها

A لو ر 
 (قورافلارمع)و (قیدصلارکوا) دقو رب یلاکلهتو راط هلبوا هتشيا

 رضخ هیاروا « ینارضح مهنع ىلاعت هلایضر ( حا رجلا نبا ةديبع وبا) و

 . رای دن را بوک: قنک

 ی رلکدتنا تعم هلهحو وا كراصنا  قورافلارم ترضح : هک هل وش ۱

 ؛یرکب وا ترضح . یدراو هنئداعس هجا كريمغس ترضح ی ییدششیا

 . یدرو ربخ یتفک < ید اح

 ترضح هلا ( رمت ) ترضح یخد (قیدصلا ركب وبا ) ترضح
 انسهفص ( هدعاس ي ) هدکلر هلا رلنا بول ا ف (هدسع وا )

 . یدراو

 السا ء رلزب .زاوسر راصاا « راز » بوقلاق یر ندراصتا تفو وا

 ع بولک هدزمجا مرآ « رلزس ! نیرجاهم یا . زا ی رع اهم

 ۱ نام شراب رفاه
 قرط غاص هسنولو هدسلحم یناه یه « مرک لوسر : هکوب لاح

 دنقح (هدسعوبا ) . یدرولآ ی ( رع ) هنفرط لوص و ی ( رکیوبا)
 . یدپا رد « ردنما كتما و » یخد

 ارواوشل رید مرک | لوسر هکناص ةا هنادنم ندرب جوا هرکوب

 ظر ورانا سک یهو یدلیا ربثأت هتیرابلق كمالسا لها یک شلک
 . یدروط تولوا رظتنم

 ۳ 2 ۱ ۱ لوس ۵ لصت ء ید قیدصلارگیوا ترضح

 و هرکص ندک دا سو دم هقح ناتج ادا هلهحو وا هسیدیا رالشاب

 : اباطخ

 رانج . یدراباط هرات همای ندجاغآ و ندشاط ا تما و »

 وسر هان نوحا یراعا درحوت یتسوادنکو تداع او دک قح

 رج . یدلک جوک كما ارت یشد كنرلاباب « هنموق تبرع . ىد نوک



 oo ج افلخ ع راولو ع

 < ران آ : یدلق زاما هلا ناعا یل وا نرحابیفا  یرتر

 اذآ ,كزک رشم هدکلر هکت او رایدلوا راتشکعو را هر
 نایاط هقح ادتنا هدنزو رب هتسشیا . رایدتا لمحمو ربص هنسافج

 ییدص ریصنو یداک افو رای كمرک | لوسر . ردران آ نديا ناعا هنلوسر,
 . ردالواو قحا هدايز ندهلح هتراما < رلنآ هلتهج و ۰ ردرانآ یزشعا

 ! راصنا یا . هلوا ماظ هکرکم . نعهدیا هعزانم هسمک هران | هدباب و

 < قح بالج . زامهنلوا راکنا ر نو لضفو زکمدق هڪ د هدكزم

 یت رع كنا وسر هرلزسو یدتا با ا نوجما ترصا هل وسرو هند یزم

 هدزگ هبنم هرس هرکص ندنل وا نیرجاهم ید هجز . یدل رسد

 یوعد نوجا نا رکا ترصن ههللا لوسر . ردقو هسمک هقشا

 .ردقو جهد ر كنهسمک اكو : زکسلها كف رشو لضف زککیاب

 ک داما تنسهقشاب ۰ رول یشنررف ا < دص لاف هدب تراما طق

 ردلضفا كب هجبسلو تسح « یوق شیرف ارز . زعا لوس

 . زکسارزو « زس . زاما « زب . ردطسوا كيرملا ر یراتکلق#

 ما رب هق دال | زکیار ا زکسزاملقارب ورک ندتروشم رب چسه

 . یدید « زود و

 نکیا هتسخ « مرکا لوسو » : ًاباطخ هراصنا ید رع ت رضح

 هرس یو ی الوا یال وا اا ی ا تدصو هز یز

 یتا ات یتمالک كركبوا ترضح ود « یدرلیا تبصر

 طقف . رایدلاط ه هعلاطمو رکف توامالو زو س كج هدر « راصتا
Ed ۰ ۱ ۶ 

 ندزسو ریمار, ندزب » . یدقلاق ( حوج نا ردنم نبا باح ) ندنراج
 . یدید « نوسلوا ربمار ی,

 ندهلسق کناه « ربمغییو زامالوا عم « ریماییا » قرافلارمم ترضح

 تعاطاو لوش « یموف بص هللاو هثدانوا ندهاسقوا ید یسهفیلخ هسا

 , یدید « 8

 یوق برع هند و ! راصنا یا » با در یو و نا باح



 >> ابا صصت دع ۳۰

 ۱ زکیامردپاق هنسهقشاب یزکفح . یدلیا تعاطا ها زکیراجیلق كرس
 . یدید

 اتم با اوج ترس ید وا . یدلیا ردکت ی. ء ربع ترضح

 . یدالشاب ه هلداحم و

 دتا ! راصنا یا » بوبالشاب هزوس ( حارطانا ةدبع ) تقووا

 5 تو او یتیا ادا نقاص ه:نکیدا راز ندبا ترصت هنید وب
 ۱ ۸« دید« زلکسایالوا

 رکنا نامعن نیا دعس ) ندنسهلبق جرزخو ندراصنا هنیرزوا كن آ
 ۱ ۰ ى لاها ییضر ( سعی ) لغوا كا( جرزخ نا

 EAN <یع وق O TS دی ! سان یا » : یدقلاق

 ردراوزمقح ترصن و داهحو تشاسم همالسا هحرگ مر . ردالواو قحا

 زدن « زب . یدنا یرلاضر كنلوسرو كهللا « سدا م ندنآ مزب نكل

 . یدید « زب همهتسا تافاکمو ضوع هحاند یالوط

 ۵ هداع نيا دعس یتمی) هک هدازم ء نس ! رشباب » رذنم نا باح

 . یدید « نسرودیا تاسف دسح

 اقوقح تموق وب نکل . لکد هوا هلاو . قوب » دعس نا ريشب

 . یدید « مرومروک زا یزواحو ضرست

 مدتناباعا یناذ ییاوهرس » قیدصلارکیونا ترضح تقووا هتشیا

 یدرتسوک ی ( هدیبعوبا ) هلیا ( قودافلا رع ) وید «زکیدیا تعيب هنیر
 یدروک ورلیا كرم ترضح » و رایدتسا عانتما ندرب یشکیا

 . رایدید « ؟ رولس هک ےک هک وا كاد

 مس ر ندافف یه . یدلاغوح کتک . یدوبو وتلوروک هدهرص وب

 , یدلوا راقبح زوس رب ندنغ آ مو:

 درضحو یدردسک یزوس ( قورافلارع ) ترضح هنرزوا كن آ

 ۰ ۱ را مک لوسر » : ًاباطخ هقدصلا رکیویا
 تاز وا ىلا . یدلبا ماما هه یس یدسا هفلخ هتسنودنک هدزاه



 oY ج افلخ مراولو دع

 ه (رکیوبا ترضح) هدکلرب هليا ( هدیبعونا ) بوبد « مهدیاتمیب اکس «ن
 لوا نوران | ..یدنزگس ( دعس نا. رشب ) هدنرافلوا كجا 6

 . یدسا تعس « یدنوط ینا هلرکبوب

 هلی ر رب هدقرط ورب هديا تع یخد ( هدعوبا) و ( رمت ) ترضح

 نیدیسا ) نالوا یراسد ر ید یسهلسق ( سوا ) نالوا هدکعا ی و
 : ,نلیدلبا تم نوک دکل ر ۱

 تعس هب ( هداع نا دعس ) یدلوزو قالا هكراحرزخ هاروصو

 . یدلوا فرطرب .ییحش

 كما تعيب هرکبوبا ترضح ندروغوا رب « نررجاپمو راصنا په
 ی(هداع نا دعس) یدلاق زا هکرایدنرگس ها تعراسم هنرع وا هرزو

 ۱ . رابدزای ەي هنکبج

 (ما وعلا نا رز یک ییدمهلا تعس بوک لع ترشح هدا لوا

 راع ) و ( یرافغ رذوا ) و ( یراف ناملس ) و ( دوسالا نا دادقم ) و

 تاوذ ضعب را ندمشاه ی یک ( بهل یا ناةتع) هلا ( رسا نا

 ترضح هددولک هلتهح و . رایدتسیا كما تعب «(یلع) ترضح ید

 هلالوسر هفاخ یقح بولک یسهلج هرکص نکل .رایدمهلا تعیب هرکیولا
 . رابدلبا تعس هرکی وآ تن

 هنع یلاعت هللا يضر (ریز) و ههجو هللامرک (یلع) ترضح : هکردیويم

 < هللا لوسر . ردراغ ققد « وا . زرولس یتلضفو فرش كل رکب وا زر »

 یخدلوا الواو وا ندهلح هتفالخ . یدرو هتماما نکیآ هدننابح نو

 نوجما زمغدلو وط ج راخ ندتروشم هدصوصخ و طقف . زرایا قیدصا

 . راشعد « كدنح وگ

 ٠ ددتحلصم رب كويب كا هجهبمالسا تلم « تفالخ صا مقاولا

 هدبوسشل رب « مارک باحا راک هلجاب هنرزوا یتافو كربمغب ترضخ
 ترضح هدلاح وا . یدرولک مزال یرلغا باما یبرب ندنرلجا قافالاب



 > ابا صعت = ۳9۸

 یخو قملوا تمجام هنیرلیآر كنيزک باحا راک یک ( ریز ) و ( ىلع )

 . یدیا یرورض سا
 .یدریشاش ینفجایایهت سکه هنیرزوا یلافو كربمغیپ ترضح هکهراح هن

 ندنربغیح یشا یرلهمشقلاق هنا ا ريما ندن رلجا ودنک یخد هلراصنا

 . یدراقح

 نیادعس ) رایدپهسهمشتب ( هدسعوبا ) و ( رمت ) و ( رکبوبا ) لاحرد
 ( راس سوا ) هليا ( رابجرزخ ) هلتهج وب و قجهللوا تعيب هب ( هدابع
 الصا هسیا شیرفو كح ه ولو هب کیا  راصنا ادا لرهشود تاقر هنن

 . یدیا كحهشود هقرف لوس رب هنجما همالسا تلم بوما لوق

 یدلوا قفوم (قیدصلا ركبوبا) ترضح هنءفد كراقلانف و « هتشيا

 .یدلوتر وف نددکلم كوس ر « هنهالسا تامهلساملوا هتفالخ تا و

 . ( ههجو هللام رک و هنع یلاعت هللا یضر )

 ینکیانوا كل والاعیبر هک یوک ییافو كنم رات مهح اس الا تاخ هتشيا

 یدلوب عوقو رلهرواحم و هلداح بیرع هلیوا . یدیا نم ی

 . یدلوا هللالوسر هفیاخ ا رکن ونا ترضح هدنسهحبا و

 ۱۳۳۰ یک هعوقو هماع:تعس یوک لاص یمادرف

 هقح بانجو یدقح هربنم بولک ههرش دحسم « رکب وبا ترصح

 لاو ووا 6 ن ۲ سای یاد 2 ندک دنا و دم

 .EUS کد زک ولربخ كلا كزس : هکوب لاح . مدلوا ریماو

 زکیرتسوک ا یرضوط اکب مهسراشیا انف رک او زکیدیا هناعا اکب

 هدهدنع مث « زکفعض كرس . ردتنابخ قلبجالاب . ردتناما قلی وط

  كنسهقشاب ندن | هکردفصض هدمدنع مث ءزکیوقو مریریول | ینقحهک ردیوق

 یداهج .نوسعا آر یداهح ء زکیر .ییاعت هللا ءاشنا . مر و | یقح

 هدزس هکدتنا تعاطا هللوسرو ههللا نب . رولوا لبلذ « موق ندیا كرت
 اک هدكزس مهسرولوا یصاع هلوسرو ههللا « ن ر ؟ او :کیدیا تعاطا کی

 »۶۸ ©. تر . یدید « هللا کر هزاع زىكىقلاق رک مزال زکتعاطا



 ۳۰۹ >> افلخ م.راونو =

 . یدریدتا نفد ها نفکتو زه ی رت رصح اس الااخ < هدع)

 هک فیرش غاحنس نالوا شان رب و هب ( هماسا ) ترضح ندیوم فرط

 یا ( مدیر ) نالوا یرادملعا كن( هقاسا) هدننافو تم ۱ 8
 6 کیا ترس ید شمر ویکید هنک وا یر ها بوروتک

 یدریدکید هنکوا یسوق كل ( هماسا) و یدرو هب (هدیرب ) هني یا

 . یدریدتبا ادن وید«نوسلاق ورک ندرفس هسمک » ۱

 جراخ هليا فیرش غاحنس « یراترضح هنع یلاصت هلایضر هماسا

 . یدروق یتسودرا هداروا هنو یدراو هنر ودرا ا بوقح هيهنيدم

 .رایدنالحالسناهكردیا تعاطا هبللالوسرهفلخ یخدمارک باا راس

 رلیدالب وط ههاک ودرا

 هلع كن | . یرایضمب ندراصنا ندنغیدلوا جنک كب « هماسا طقف

 . رایدتسا يكل تر ندمارک باخا یامدق هنر

 بصضن كمرک ا لوسر » یراقص یاح كشدشلا رز ۱

 .یدید « ؟ مرولسب هديا لیدسو لرع لصا یر ييدتا

 ترضحویدتک ههاک هدرا « هللالوسر هفیلخ هتسه كرخ الا عيبر

 ا عسشت یا قرەلوا اياب یسودلنف تور ۹ ا یهماسا

 ىد مەنا هدن دوخای « ناب هدنس اب » | هما ترشح

 هد زار مدنلوت هلا. نا نس ةده < میدن ن هد یرلت رضح هفساخ

 یودرا داره وروب كدهلح نلک مزالو .یدید « ؟ رولواه هسنالزوط م راقایا

 ۱ قد و یال

 هسيدسا عاهل اکس « هللا لوسرو و تمالاس هللا » هبهماسا

 قفاوم ار REE یيدشا عادو ولد « تیا .A هدوک 8

 یندهماساترضح . یدید « ریوقار هرزوا قلوا ناعم اکب یرم هسروآ

 .یدقار .یرع ترضح

 تدوعههندم هدکلر هلا قورافلار « یراترضح هفیلخ- هللع ءاتب



 ج اسلا صصت ۳۹۰

 ۱ هنس هنج ات اقلب . یدتک هماش تناح هلا مالاسا ع ید هماسا . یدتا

 3 یدرودلوا بولو ینلتاق كنيرد و یدنهنکح مرام یرانمشدو یدراو

 ۱ ٠ .یدلآ مانع لاوما هچو یدلوا رفظمو روصنم

 ألا كن سهفلخ ىح ربو ىكيدهلبا زیهجحت هركص لا كهللالوسر هتشيا

 . ردو ودرا ىدا قوس ل وا

 نەعچ | هب احصاو هل | لعو ل لع لص مهلا

۳۰ SS رام 



 هع هللا یضر قیدصلا ا هرزوا ییدنولوا ناس هدا ءزج

 هنسهطمش تمدخ ,یفد كلاع خف هرکص ندقدنولوا ت هنیراترضح
 . یدنولوا فالتخا هدنقح یفدم نکل . یدنلق ترداسم

 هد ( عبق ) یرلیضمیو هدفرش دجسم « یرایضعب ندمارک باا
 ةولصلا هسلع مهار,ا یدح یرابطعیو هدنسهربقم هرونم هنیدم یعب

 ىل از قعلوا نفد د یرلضم و هدنناپ یرق كمالسلاو

 "یش ر ندملسو هلع هللاییص هللالوسر « نب » هساا ق ترضح

 نفد ۷ 1 یدعا ضمف ی ربیع گپ 4 كا هللا ۰ مداع ونوا الاح و مدنشیا

 كنک هشود نا یدروب وند ,. ,یدسا ضف هدر یبدن را 8

 دن هاخ اهنع هللا یضر هشلاع ترضح هلکعد « زکیدا نفد هدر یتیدلوا

 درب . یدلیزاق یر, و یدلیر دلاق یه

 . [" ] ردكرابملحم نالشد ( ء رهطم هضور ) الح هکیدلیاب

 لع نلینهد ( هرهطم ةضور ) نوما یوس فیرش نفدم « موحیح اشاب ("]
 E فی رش رهنه هلب | تداعس رەق ( ه رهطم هضور ) هدهسا شد .ردیسارو

 ریبعت ( تداعس ةرجح ) هسدقا مقوم ینیدولوب كنيربمنیپ ربق بولوا هسدقم همش
 [ححصم] . روتولوا

 سود ییدلوا 3 راد مزاع هدیرزوا



  > TYاسا صصتق >>

 هلایضر ( هحلط ا ) ندمارک راصنا ناباب بوزاق یدوعسم دل و

 . ردب رلت رضح هنع

 ا ا قدامس اونا ید تقو ینجهنلوا لسع
 . یدلوب عوقو فالتخا باالانیب هدنصوصخ

 ی آ » هدهرص و . یدلک وشوا هللافرط نم همارک اا قلارا و

 ۱ او ود كلا لب نکیا هدنرزوا اولا
 . یدنولوا لمع هحنجوم طقف یدمهنلب

 (بلاط یا نا ىلع ) راتانلو هدنسهش رش تمدخ یوس نفدو لسع

 متر ۱۳۳ ا یرللوغوا هلبا؛( تباطلادبع ن ساعر و
 (قارقخ ) ندنولدازآ تمرک | لوسد و ( دیز نی ةماسا ) و ( سابع نب

 سوا ) نالوا یدج كل ( فوع ی ) ندردب لهاو ندمارک راصنا بولوا

 ( منع لا یفد ) . یدنلوب رار وا ۲ ید ( یلوح نب

 ر ها نقراتش نلوروک داعم رب هدراهزانچ یاس

 هیا سانعو ردیا لسغ راد « ناسا هدکتامو هدکنابح » یلع ترضح

 . یدیا رکود وص ( نارقش ) هلا ( هماسا ) و ررر بوج یرالوغوا

 راقوجوح و رانیداقو رلککرا . یدنولوا نیفکتو لسغ هلهجو و

 . رایدلق یزاع بوریک كولب لولب « راهلوکو

 هللایضر (نارقش) و ( مق ) و ( لضف ) و ( ىلع ) رانا هنشرش ربق
 ! لعاب هنقشع هلا » هنع فا یر ( لوح نا سوا ) طق . یدیا مع

 .یدتایما <« لعترضح هلکع د » تورو فو طح ندهللالوسرمزب

 . یداوا تاهامو فرش راحو یدنا هفرش رب یخدوا

 شمصاب قلناراق قاف | بوشبریا هجیکو شمکیک یشیا نیفکتو زیهجت
 ار یر تا ندا ام سا یا. یدنا
 ییدوعسمسج كمرک ادوسر نالوا رهظم هبیملا یحو راونا ارز . یدیا

 . یدیا تبصم كوس كا هنمارک باحا ترک



 ۳۳ >ج افلخ غراوو =

 ما نر لیلا ةمطق ) تری ل نما درف
 قرالا قاریوط جووآ رب ندیوس ربق « یرلترضح اهاضراو اهنع
 رمعلارخآ ىلا ؛ رولواه یلاح كنايالقوق یارت ءاراتخ دما » بوالقوق
 راتیصم قاط رب هعرءزوا من . رولوا مزال قمان ا یسوقوق شآ شمانیاق

 مزال یرلالوا هجک هسلوکود هنیرهزوا كرازودنوک رک | هک یدلوکود
 . یدرالغاد ین رکج وو یدرالغ | كردیا مظن هن ص واد رولک

 : یدلسک ندتفلاو سناو یرلیکح ده رگ ند

 كم وك بوئوق هدلزنم وب به <« راناشیراق هرشپ "هلفاق « هک هراج#

 كمهلا تمدخ هنتعیرش از 2 ا لوسرو ردن ده بعسط لاوحا

 . ردندنساضتقا كصالخاو < اک 1

 یراقدلوا نازوس هلقارف را كربمفس ترضح « نیزک باک هللع ءانب

 زاکفا رصح هناجحا یان د ماقحا یتیدلوا شاور سن
 ها اس كمرک | لوسر ء قیدص ترضخ هم

 هنبرومامتمس هدنقع یون نفد « یتسودراهماسا ینیدلوا شمروو زبه

ena Ps O N 
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 .زامغص ه هلاسر كوجوك هلو «ینبرعت كنهدمح لئاشو هفرش ةلح

 ۱۳۳ و تع زار هانلابندزات | هدنلات ,زج طقف

 ۱ ۱ یا ی اتو
 < یرلترضح لسو هبلع هللا یلص ییطصلا دی اع رخفو و كلور

 . یدیا یی | كمدآ ی عون هجقالخاو هجتقلخ
 لزوک و اضعالا ما « یارضح مالسلاو ةواصلا مملع ماظع ءاسا به

 . یدیا ا E «ادخ باح تولوا ولزوب

 عوبطم بات یمادنا « بسانتم یساضعا په « لزوک یمسج كرابم
 یوو 6 ا یزاخووآ و ته كنرازوموا یاو کوو ك

 یرلر دلابویراوزابو یرازوموا « فاص یک شوموک و نوزومو نوزوا

 یراقمرایو یرللا « همشوزوا یراقمراب « نوزوا یرلکهلس « نللاقو یربا

 یدیا لکد نامشش بولوا ریارب هلیسکوک یفراق كرام . یدیا هحنلاق

 هتروا بيرق هنوزوا . یدیا لکد زود بولوا روقوج یا كنيراتابا و
 < فعض .  یدیا ییتوف Es یهدووک یرا 6 ی تا < یو

 ۱۱ ام . دا لتا قص و یسهروا یسکیا كلب « نیمسه

 . یادی قاشومو ندکسا

 « ولنورو همکج « یلشاق لاله « را كوو هرزوا لادتعا لاک

 وصوو ولزو نامش . یدیا ولزو هجو وسو E یعرک هد زآ

 . یدیا لکو یلقانا

 كنشاق کیاو كجويوب لزوک و هراق یرازوک « نوزوا یرلکییرک



 ی ج افلخ مراوو هک

 یدیالکد یلشاق قیاح . یدا بیرق هنیرر, یراشاق طقف « قیحا یسهرآ

 تورابق»هدبصغ فو. کیا ناو زاماد رب هدنتنارا ك 8

 . یدیا رونوروک

 ۷ یک جریک هن یی « یدیا نوللامزا « یتح ی وا

 ینارونو ضاسب لئام ه«ینمرق یک لک و یسهنروا یسکیا کلب « زغای
 وا یعدمدنف | كتبرزوک .یدردبا نام نوت هدنزوب درام ی
 نک رایوسبولوا رادباتو راد آ يک وا ء یراشید . یدیا راو قلینمرف

 دش .تفطلا و ء قدامس" مکر < رواحاص رو
 . یدیا رولحا قاراحاص رلاض یک

 یبدنازوای راجاصو یدبا زودكي هده «قجر وف كو « 5
 . یدیا ماتو قص یلاقص . یدردیا زواج ی راهم كنیراقالوق تقو

 . یدرول آ یتسهدایز ندماطوط رو یدنا للد

 بوبالشاب هنمراخ | زونه یلاقص « جاص هدنراقدرویب تلحر هیاقب ماع
 ۰ یدیا راو لق ضان ردق یرکی هدلاقسو زا و

 نوسهعوروس «نوسنوروس وقوق .یدمافطایسوقوق «فیظن یمسج
 هفاصم هلکن ا هسمک رب ۰. یدراقوق العا ندراوقوق كزوک كا یرتو ی

 كغوج وحر هللا كرامو یدرابوطیسهسط ۀحمار كن | نوک نوتو ا

 OE راقوج وج 0 E هل هسط هحار هشا حسم یتشاب

 . یدیا رولوا مولعم

 قرلوا كسک ی بوکو لتنسو یدیا ابو فظن ید تقو ینیدغوط

 . یدیا شحوط

 كنهمکو ریدشیا ندقازوا كي . یدیا یوق هداعلاقوف یساوح
 . یدیا روروک ندهفاسم یحهممر ١

 هلوصو غاص و هل هدنتعنع هری رب . یدیا لدتم یناکرح به

 هیاتلومسو تعرس طقفو ردک هلو یرغوط هلا راقو لاک بوما لبم

 . یدیا رورو



 ج ابا صصت ۳۹3

 هلا تعرمس ءراندک هدنناب نکل 6 رونوروک یک رورو ادام : هک هلب وش

 . یدبا رارولق ورک هدلاح ی رلکدورو

 ۱ کم لا هدزوا یدنولوا ناس هدا ءزج لصاحما

 . یدیا كرابمو دوعسم دوجو رب شتداراب

 هبهسمک و نمهالوس زوس ۳ هب هسمک .یدیاولزوس یلتاط . ولزو راوک

 « یدیا عضاوتم و مالم < ۳ كنهسمک و ندبا هاماعم دب

 رو هدومب < یدا روفو و بهم طقف . ید 0 طالع و نشخ

 یدبا مسبت صد .N یدنمهلب وس

 تحاصءو تقلا هلکن او یدرول | تباهمنهسک نهرو نیزسن | ۳ ۳

 هاضف لها . یدرولوا حو قتشاع ندلکوک و ناح ا هسک نالا

 . ید رايا مار ۱ دایر كہ ید هنسابرقا . یدرلیا مارتحا هروک هنسراهجرد

 . یدزقیا مدقت هتیرزوا كرانالوا لضفا ندنراودنک ی یک

 I هسریگ هلو رب تک دراو شوخ كب ی راراکتمدخ

 . یدیا رریدک یاو ریرید« یا ید

 هدیدعوو دهع . یدیا ملح و عیحش « میحرو قسشش <« مرک و یس

 هح وک ذو لقعو هحقالخا نح لصاما . یدیا قداص هدنلوق « تبا

 .یدبا قیال هاو حدم ولرد هو قئاف ها هله

 كصاوخو ماوع هدلاح ینیداوا شمامزاب یزاب < شماموقوا باتک
 هسنوشودمدآ رب یف رصتو رپ دب نسح نالوا عقاو هدنروما ینطابو ییهاط

 تاملظورالک | لاحرد یغیدلوا یساک ذو مهف و لقع هر هب كبرضح وا

 ك تلا ةرزحو بول ولو ll بص لئاق شلاق هدنجا لهج

 ۱۱ ادا يل مدتها دوهط هال ارم رب
 دد رتالب هسا ات یحاص ملس ع ا ینکیدتبا رونم هللا قراعمو م ولع

 . ربا قیدصت امزح یوم یاوعد كب ا

 یدرابا ابا ندنسهدابزو |S هلا ترو رض ردو هدهمک < هدهم هی



 ۳2۷ دج افلخ ع راوتو =

 .یدزمهب هجثولوط ینراقو هجلوبوط مانو یدریگ یغیدلوب « یدریب ینغیدلوب
 ید یا بولوا لوسمعم ندیرهد <« كشود ییدووا بوئاب هدنرزوا

 . یدیا یل امرخ

 همالسا تادراو و شلوا رهظم هناحوتف هو هدنجا تقو زا

 داع هنسودنک ندمانغو یدمهلیا تافتلا الصا هلام اند نکیا شلاغوح

 نوا یشعت یدنک بودا هفدص هسراقحتس یرنک | ك

 . یدرولوا روس ام هلتهح و . یدزاوفل ا ی ر زا كب

 هیاقعرادو یدا امرخدوخاب < یک | هبرآ یراکیدهب اینک | كاتم لها

 كش رر اهنع هلا یر هفیاع نالوا ینجوز لگو

 هدندی یدوهم رب یهرزو یدیا قوي كجه هقشاب ندهرآ زج هدنسهرخ

 بول آ حودوا هیرآ [*] غاص زوتوا نوجما یسهقفن كنلابع هکی دیا نوهم
 .یدشعا نهر یهرز

 سو ی هنر

 . ردهرد قرق كس « عاص رب (*)



 د ك او كس زات ضح مسو هيلع هللاىلص < مرک | لوسر

 وص چاق ریو فشراج ریو ملک یکیاو هسبلا ۰ یدالاق یدقن شوموک كرک

 ندنساشانالوا موزللا یرورض یک كاوسم «صاقم قاراطو هطاواقو ىناق

 ود ( هللا لوسر د :Es هک یدیا راو یرهم سه هقشاب

 «ینارضح مهنع هلایضر ( نان ) و ( رم )و ( رکبوبا ) .یدشملوا كح

 E لا

 .یدیا ندحاغآ نلشد (جاس) اب کیا ناو

 ۱ تیرلت رضح ( یراصنا ب واوا) هرحیهلا دعب « مرک | لوسر

 .یدشا مدقت ۱ ۳ ۲ د هع ھا یر رار ینسا )نکا

 هنیرهژوا كن آ هدننافو . یدروبوا توا هدنرهزوا كن آ « مرک | لوسر

 هدنسهناخ ا هلا یضر ( هشياع ) ترضح هدعب . یدنلش یزاع تولونوت

 ا و ی لا ر هدنرءهزوا كلا کت سان هرکص . یدلاق

 ۱ لا ید یرهزانج ك( قوراق )و ( قیدص ) ترضح

 . ردشلورونوک

 راو ا سار یعرکی « رالتوا هدنفارطاهرونم ةنيدم

 راز, هلرلهجوز بولک توس هبرف ییا ندرلنو نوک ره : هکیدیا

 . یدیا ریریو هبهفص باح ینسهیشو رورویوب یدفت یراودنک

 ید یرلدونم ءارلن | بولوا ۳ ردق یدب لاو یوو زوب

 . یدبا رونولوا فرص هدلو وا

 بولواترابع ند ( رتسا ) ضایب رب هایراحالس : یسهکرت هقشاب ندنوب



 ۳۹۹ ج افلخ خراوو

 هتیراترضح هغ هلابیضد (یعترلالع )۰ یرانآ ( قید )8

 . ددشهرووت ود « ردهفدص یسادعام » و شمر

 ( دف و یتشازازا» رود رر تد كمر | نو 8
 دنا لاح نکل . یدیا راو یسهصح رادقم رب هدنسضارا ( رببخ ) و

 ."یدشمزویوب نیست ید ی زا ہک بودیا و 6
 رارفاسمو راجلبا ندک بولک یتا راو ک۷ ندرلن آ : هکهلیوش

 . یدشعا صصخحم هنف راصم را و و

 صصخ امرخو هرآ رادقلانعم نوجما یراهج وز ندنناللصاح ككربخ

 . یدبا راروروو اطعا هتنرجاهم « هارقف یخد یتسهلصف بودا

 یان وب هدنتفالخ مایا « یراترضح هنع هللایضر ( قیدصلا رکیوبا )

 . یدعا رشت الصا بودا فر یک ینیدلوا هدنداعس تقو

 مسقت یتسیضارا رببخ هدقدلوا هفیلخ « هنع یا رم ترضح
 ندضاران هتسیا و یاست قیاسلایفاک نیهتسیا » لبا ریخت یهرسهطم تاحوزو

 ی یخارا یراضع و یاسعت « یرلضعب كران 1 بود « نوسل 1 ییسهصح

 . ردراشعا راشخا

 او رک دا ام ندقدلوا یضقنم یراتدم راس داف نالاف لوط وا

 هبهسمک ندن راقدل وا ناتموم ت ترا «ءرهطم تاحوز اما .رارولس هراو هرا

 زد ا یرلحوزت

 نک اسو شلک مزال قلوا یراح یراهقف هحقدلوا تابحرب هبلع ءانب
 كمرک الوسر .ددشل دیادلرت هتیراودنک ردق هت راتاو «راهناخ یراق ۲

 اهاضراو اع هللا ىضر (۱یهزلا ةمطاف ) یسهمرتحم ةع رك « یراتراو

 هل ها حر 4 ساع ( ۳ و نهنع هللا یر یزاء روم تاحوز

 . یدیا ییارضح

 تقو بويا مش یه وبن هکر « هنع هللا یضر ( ركبوا ) نگل

 ( همطاف ) ترضحو یدروو ارجا اهمپ یاسرت نالوا یراح هدنداعس

 « هز . مدتيشيا ندهللا ا ریو کا یتاربم "هصح « اهنع هللایضر

۱ 



 ج اینا صصت بع ۳۷۰

 . زدههدص « یش کی دشا كرت مری . زامالوا ثراو هسمک هراریمغس یی

 هک مرافروف ارز . ما ریخت الصا « نب هسدرابای هن ره « هللا لوسر . یدید

 .یدرړو باوج وید « مایاعاص هلو شک ای رب
 مک اکس » بولک ء ( قیدص ) دز ( همطاف ) ترضح : هکردیوم

 «رولوامدالواو لابع» ( قیدص ) ترضحو شمروص وید « ؟رولواتراو
 . شمرووب وند « مروشوا ثراو همردب نوع < ناي » هدک دید

 رک ۱ لوو نالوا كرد كنس « ن » یخد ( ىد ) ترضح

 . زامالوا ثراو ةر 9 هک ی در ویرون وډ . مدتشیا ندنرات مضح

 ١ میسهفلخ كنا ۰ ني نکل . نیسزامالوا ثراو هدنس نوجا كنا
 یگفراصم كنس « مردیا قافلا یرلهسمک ییدلبا قافلا هدنناح كنا

 .Et یدرړو باوج ود « ردمتمذ هفطو < تبور ید ا و

 یتسیدرقال ثاربم اد ریو یدتبا توکس < همطاف ترضح هنیرهزوا

 ؛نیدعا

CE SKIDمس  



¥ ۱ 
۱ 

۱ 7 ES 
 نتا

 (ىركلا ةعدخ) ىلضفاو لوا كتارهاط تاعوزنالوا ننمّوم تاهما
 اع هلا یضر ( ایهزلا ةمطاف ) اسلا: ةدتس : هکردیراترضح اهنع هلایضر

 : ردسهدلاو كن رات رمضح

 تابحرب «وا .ردوا نالبقزاع هدنسهقرا و ندا ناعا ادتبا هتان اکرخف
 . یدعا جوز ا هقشاب هن رهز وا CN مرا لوسر هحفدلوا

 ند ( همطاف ) ترضح كمرك | لوسر ارز . ردندنا یخد هوبن تب وو
 . یدالاق یدالوا هقشاب

 هنع هلایضز قیدصلا رکیوبا «لضفا كنهرهطم تاحوز هرکص ندنآ

 نان ۱.ردبرات رضح اعا ضر ( هقادصلا ها ) یمهع و
 کب كمرکا لوصر . ردضتهوا تاور فرش تی 8

 یرلقدلوا لوط به ییراراس . ردوا قحن آ ییدتیا جوزت قرەلوا
 كب ین ( هشیع ) ترضح « مرکا كور تب رد جوز هدلاح

 لوسر « هګدخ » هک شما رد هشياع ترضح اذه عم . یدروس هدایز

 رب چبه ردق كن نکسدلوا توف لوا هنس چوا ندنج وز ی كمرکا

 بوسک نابرقو یدرلیا دای یآ اُماد < ُهلالوسر ارز . مداعاقصبق ینوتاخ
 كشوک رب ندوحنا فوح هدننعن 6 | و یدردبا ادها هتناقلعتم ترا ندا
 « یدنشقنا سا لات بر همرک ۱ لوسر هرزوا كلا هدوم هلبا

 ( هعمز تش 3 همرک | لوسر و ندنناوو كیهشدخ ترضح

 ی هشیاع E « یرلتر صح قیدصلا رکبونا pe e یدشعلوا جور

 هسدح و یسهداز یمع ندشیرق فارشا امدقم « هدوس . ردنا +2

 یسهجوز 4( نارکس) یردارب ك( ورع نیلبپس) رومهمنانلوب هدنسهلاکم



 ج اس صصف هک ۹۷

 . یدیاراشماترجهشح قرهلوافرشم هلبامالسا ندىکسا ریار هلکن | بولوا

 شلون تلستفرش هلجاودزا تمرک !لوسرو شلاق دوط هاسافو كنارکس
 | شح ههشلاع ترضح ینو هدن لک قلراتخا هتس ولت 6 یدیآ

aهللایضر ( هصفح ) ع كلتس رات ربطح هنع هللایضر رمت  

 ا0آ و هدقدلاق لوط قرهلوا توف ىج وز كني راترضح اهنع

 یسهرسشنه كنیردپ درکص ندقدروب فطلت یرنع ترضح هلیا جوزت

 ۱ اا ن دیز)و یرف د ( تلظلادع تب همسا)

 را و د ها( شخ تبتسر)

 ما ) یزق ك ( برح نب نافسوبا ) ید یر, ندنایهاط تاحوز
 قرهلوا ندنلوا نیشاس ریارب هلا ( شخ نهلادسع) یجوز هک رد ( هببح

 . یدیا راشللا ترم هشبح
 هرزوآ مااا < هح ما بولوا تود قرهلوا د هداروا « هللا دسع

 عوقو هدنلوپ قلزاون سکیب ندیوبن فرط هلفلاق سکی ب هدتبن رایدو تبان
 حاکن همرکا لور هداروا ىلا ( یشاجمن) هنیرزوا راعشا و ما نالوب

 نامز وا  نافسوبا یردب كنهسح ما . شمرهدنوک هیهدونم ةنیدم كردپا

 ۱۱ ال هر یا انوراشز هدکم بوک هاعا زوله

 ۱ یک دا( هملسوا) لغوا ك( باطعلادعا تن
 .ددشمروسب جورا مرک | لوسر ید یی ( هملس م۱) یسهجوز هدک دليا

 ( هفص) هدنحتف كربخ و ( ید هدنسانع قلطصلا ی هدعب

 ینیشقاطصل این «هیریوج .ردشملاج وزتیخدیران آ مرک الوسر بولواریسا
 .ردیزبفك ( تطخانا ) نددوم یاسور « هفصو ك( را رضیآ ن ثرح )

 هب کم نو ه رم رکا لوسر هرزوا ینیدنلوا ناب هدشلاب ءزج

 ی (هنومیم) یشاد رف زیو ك(لضفلام) ۱ هو ی اع ےک هدودراو

 رغ هللایضر .ردشلا ور هریمغس ترضح

 ٠ يح ي س سس مرسسج سس



ATT 
  A MM MEا 7
 ۱ 2 د مر e ۱ وسر

 اب

 كلام ی رله راح و 1 ¢ یرلت رضح سو هلع هللا یلص رک لوسر

 بولف رخت یرلن او ید رانا او او شد 3 دو ا ینیدلوا

 شمالوا دارا هدننافو ناک .یدیا روقلآ هدنرهنس تمدخ یراناتسا

 ندنسهدلاو ادا .ردقوح SEES .یداملوب یسە راحو هل وکرب چھ

 «نعاما نکل . ید ا E یهبراح شدح ما (نعامار نالوا ثوروم

 ۰ یدرولوا معاق هدب رل هس تمدح هس

 ) هب زاح ندير ( همر ۱ لوسر 2 هللایضر )ی ر ( هدع)

 نوغوا هنتسودنک و دارا یا ید مرد | لود م, یدالتاب یهلوک مان

 ود « لوسا ج وزت ا نهتسا ۳ نوناخ كلتتحر » و یدلبا ذاحما

 لوسر ۰ یدلیا دلوت ( هماسا) ندرانآ و یدتیا جوزت ینا « دیز هلفمرومب

 . یدروس ۷1 دال لس ید :EE ا

 Ns ردد ناڪ | صا وخ كمك الوسر یخ د یسکیا «لوغواو اباب

 نوناخر نرم تم كرام ید یاس :TOE رس هدنداعس تقو

 رام هرلولهراب و رر دشالوا وص هنانغ بولوا رضاح هنسانع دحا . یدیا

 تراز 6 رم و ین ملا ترصضح نم و وا لوسر .یدیا ردا

 ۰ یدراردیآ

 هرو

 تراف یرلاروا « رلمور بولوا ندنسحاول لصوم ( یعور بهص)

 یخو ندنابرع . یدیا راشعاص هنابرع ضمب و راشعا رسا ی

 یرایلدازآ (*)



Eم ابا صصح هک  

 هلبا مالسا ل وا لا .یدشمرهدنوک همرکا لوسر بولا ( ناعدج نا )

 . رددت زكا باحا نالوا ف رمشم

 ۱۱ ار بولوا ندتسلاها ناربا ( یسراق ناملس)
 ۱ ور رزرو وانا هدنابهزجو شملساص هیدوم
 ۲ ایا صار ید وا .زدعما صالح

 د تا هل تو یدل هدنسانغ رد ( نارقش)

 ۱ ر لغ كمر ۱ لوسر .ردشسا دارا یا .ءریمغس

 , . . ردیر, ندرانالو
 نر لوسر I بولوا E EO ترصح ( عفار وبا )

 ا ا رم ینهالسا كسابع ترضن .یدشمالشغاب

 نب هلادبع) ندرانآ .یدروسب جوز اک | یی ( یملس) ندنرهقتم و دازآ

 . یدیا یتاک هدنتفالخ مایا كنيلع ترضح هک یدلبا الوت ( عفار یا

 . یدیا راشمدویب دا 1 ۳1 نولوا ید ر هدنهان ( هنفس )

 . ردشلا دلو ( هنفس ن نه رلادع ) نا

 . راو یراهقتعمو قتحم هڪ ادا كهللا ل وسر هقشاب ندرلن و

( ere هللایضر ) 

۳۰ OS 



 ( كلام نیا سا ) یرب ندرانالو هدنسهصوصحم تمدخ كهللالوسر

 هدار نده زوو شا ساعت تودا تمدح هتل لوس

 ردفا هح

 كمرک | لوسر تولوا ندهفص تاعا( یعلسالا ےک

 هحاصود ؟ یعردیا روهط تمدخر ابو یدا رونلو هدنتمدخ شش

 . یدرلکب هدنداعس باب زر

 هلحم رو یدبا یرادک اوسم كربمغس ترضح ( دوعسم ن هللادىع )

 < توو ی رافدراقحو رر دد یته رش نیلعت هدنرفدلوا كحهدیا ف رشت

 . یدبا رلیا هظفاحم بوریک هنیرالوق یرلن آ

 اع . یدرهدهب یرتسا كملاع رخف هدرارفس ( ا ا (

 .ردشلوا یسلاو رمعم هدننامز هواعم . یدیا ناسالا حیف یعاشو هشفو

 هدلاح ینیدلوا ندنباحا صاوخ كناناک رخف ید ( یراغغلار ذوبا )

 هوم تمدخ فرش هقغاب ندرانو .یدبا رونولو هدنراهص وصخ نمدخ

 .ردراو تاوذ ضب اهد نالا 6
 هدنناب لریمغعس ترضح یخد ( یراصتالا ةداسع نب دعس نب سف )

 . یدیا هدنسهباتم یرظان هطض كل ( هرونم هتدم ) کناص بووو

 وید ( دوبسالا ی دادقم ) ربارب ها ( ریز ) و ( یلع) ترضح
 ( یراصنالا هملسم ندمت )و ( ورع ن دادقم ) نالوا فورعم

 ارجا یرلازج كرنالوا توقع قحسم هسا ( تا ن مصاع )و

 ( نیعمحا مہلع هللا ناوضر ) . یدراردیآ

— A HR کس 



۶ ۰ 

 رت ذوم

 موتکم مانا ) و ( یشحلالب ) هک یدیا راو ینذّوم ترد كلاعرخف

 ` ۶ طرق دعس ) و ( هرمي هروذ وا ) و ( یترقلا
 نالعانکیآ هلوک .ردیرب ندرانالوا فرشم هلبا مالسا لوا كا « یرلترضح

 ترضح نکیا هدکعا لمحو ربص هنرلاذاو روج كرلكرشم هليا مالسا
 ۱۲۳۱۱۱ دارا ف ةو نوتاص یآ «قیدصلارکوا

 هرحهلادم .ددوا نروتک تماقاو نریو ناذا ادتبا .یدلوا موادم هبهیوس

 هحفدلو تصرف قرالوالوغشم هلباتحالفو تراحم هر تر اجا

 تقو.یدزالریآ ندهیوبنتمدخنآ رب هسیالالب .یدیارلرولک هی یوبنروضح
 یقو زاعو ریردنایوا یدحیمت باحا هلبا ناذار رۇم تیاف لوا ندرحف

 هرج هدعب « ریربتک هف رش دج سم تاک دف هدفدلوا رضاح « تعاج

 یتمدخ ںھ كریمغس ترضح « روروط هدنداعس باب رزرو م

 ۴ رخف . یدزا سرا لدا نآ رب ید هدرفس مایا . یدیاروروک
 ۱۳۱ ۱ نت . یدلو هدشدع ېلندوم هلهجووآ ردقتنافو

 ترضح .یداوازاماروط هدهنیدم هلقارفو رم كمرک | لوسر .یدلکراط

 كلالب ندنعیدلوا هدنلما یسمالنوزو الصا كلاوحا یهدندامستقو « رکیوبا
 «لال ترضح هدک دنا فلکتو تاط یا ثالندّوم ید 2

 نوحا لا رکاو یوقلا هسیا ادا نوتاص نوجا دف ی رکا» اک آ

 ۱۳۰۱ ۰ او راد « قار هلا یدنک یهسا كالبا داژآ بولا

 < لالب ترضح هلغم را ولاب كردبا داي یادمان < ی رات رضح قیدصلارکبوبا

 ۱۳۰ ا اا ا نکل . یدنهشلاف هدکلنذوم تدمر
 . یدتیا قاحتلا هنملسم تازع « یدتک



 VY چ افلخ مراوو

 یک ا لوستر هفت اور" نکیا هما ا ی رات بس :لالب 9
 « ؟ یمدلک تقو كکحهدیا ترایز ی « ردهن افج و ؟ لالبای» توروک
 هتسهوهد ناه .شکایوا قرهلوا نیزحو فئاخ «یشسح لالب .شمروبب ويد
 هرهطت هحورو شاو هدر وتم هدف قرءراب یرلاوخ او تو

 «نامرکم نیطس نکیا هدقمالغآ كرهروس هراقاروط ییزوب بونابق هنیرزوا

 «لالب . راشک هقح یرلت رضح اهاضراو امهمع هللایضر ناسحو نسح ین

 .شلبراص هران | بوغارب ینیومنربق كاپ كاخ كرهدیا اکب هلیارسحت و نزح هنب
 كمتشيایاذا كغيدوقواهمللالوسر هدف رشدحسم كنس !لالبای» یغد ران[
 بوقح هنحطس كه رشدحسم « لالب ترضح لاحرد هاب رام د « زرتسیا

 هنیدم یک یيدید ( رک | هللا) بوروط هدر, ییدرو ناذا هدنداعس تقوو

 ادم نا ) یدناقلاح هنیدم هدکدید ( هلال هلالنادهشا ) یداشیوا ندنرب
 .یدارضوا هرافاقوس « رازاق كرەبد شل رید هللالوسر هحسید ( هللالوسر

 ردق وا هدهیدم هم دما لوشز .یدلوا تسوا « تا.

 ماع ادا « وایداک تربح ید هلالب ترضح . یدسشمالوروک شیالغآ

 . یدمهدیا

 هنادح رس هان داتش یورو تدوعء هنفرط ماش هب هنسرزوا كنون

 ادتیا هدقدلوا عورشم فیرش ناذا هکنذومر . ردا: تم رع ى

 كنآ . هلوا مدمح اک | امادو هلوا ماع رخف یماماو هلیدیشیا ندنناسل كمآ

 . زاوروک تحاح هغ ندا 8

 ءیشح لالب .ردلغوا یساد ثنارکلاةشدخ ترضح ( موتکم ما نا )

 بور وناذا لوا ندرحف تقو نوجناقمر دنایوایدحم باحا الابهجورب

 ناذا هدکدلک یمادا تقو ماع كنيزاع حایص هسیا ( موتکم ما نا )

 رار ( یشح لالب ) هدک دتا رفس هفرط رز 6 مر لوسرو یدررو

 «مرک الوسد هلا تارک .یدیارولاق هدیوبن دجسم «موتکم ما نبا هلکمتک
 . یدششارب ماقمع اق هدهبدم نا

 .یدیارب ریو ناذا لزوک كب بولوا فطل یوص كن ( هروذح وا )



 ج ابا صصت دع ۳۷۸

 یدالوا . یدمشمروس نیم نذّوم هدنکم حتفلادمب و هللالوسر

 . ردراشلوا نذّوم ردقهبهحم ولوا ضرقنم هدننامز ( دشرلا نوره )

 ۶ ۱ لوس .یدیآ نالو كرا نرامع ( ظرقلا دعس )

 هنفرط ماش « یشح لالب الاب هجور . یدبشمرووب نعت نذّوم هیاق

 یوم دحسم هلا لق هیهرونم هدم ( ظرقلادعس ) هدک ا تک نع

 نامز قوح یدالوا هرکصو یسودنک ال وا . یدلیدیا نامت هنکلنذوم

 . هنع اوضرو مع هللایضر ۲ ردراشعا كلنذّوم هدهللا لوسر دحسم

 مجیوچ



 را صاشو رامطخ

 هچاو راندیا قطن لزوک ین « رابطخ قوج كب هدنجما مارک باحا
 ترہش هلا رعش اب « تباطخ یراضعب ندنرلحا طقف . یدیا راو رارعاش

 . یدا راشل

 كنابطخ ( سامش نب سق ن, تبا ) نالوا یطخ كراصنا هلج زا

 ۰ یدیا یرالترهش كا كنارمش ( یراضنالا تا ی 8
 هبقع . یدیا عاش مه ؛ بطخ مه ( یراصتالاهحاور نب هللادع )

 ( هوم ) و شن هدرلاغ رکیدو هدنراهعقو قدنخو دحاو ردو هدنتعع

 . ودشلوا دېش هدا

 تسن - رددمالسا یارمش ریهاشم ید ( یراضالا تكلا ن 8

 , ردشمامک هنسا رغ كوس ط2ّف « ردشعل و هدهر وشم عفاوم او هدهقع

 نده رک ید (ریهز ن تک )هرزوآ یشدلوا ناب
 مهع هفایشر . ردسشلوا قحلم هبهمالسا یارعش بولک هر 8
 . ناعم



 هب احص یاهمف

 ( فوعن نحرلادبع ) و (یلع) و (ناځع) و ( رمت ) و (رکب وبا)
 لج نب ذاعم) و ( یراصنالا بیک ن یا ) و ( دوعسم نب هلادنع )و

 .یراصنالا تباث نب دیز )و ( نايلا نب ةفيذح ) و ( رسإي نب راع رو
 (یسرافلاناملس) و ( یرعشالایسوم وبا ) و ( ءادر دلاونا ) و ( یراحینلا

 :یدرلرب ریو یوتف هلس هدنداعس تقو بولوا یساهقفو املع مارک باحا

 . رایدیا هدنسهاثم یراضاق كمرک | لوسر « لج نب ذاعمو ىلعو رمت

 E < فوع ن نج رلادتع هليا هيرا یافلخ

 6 RE TR ید هوا ES هن وسن همدخ « دوعسم

 8 رط نوجشآ نآرق ملعت « لبج نیذاعم - ردندراصنا نديا تمیب هدبقع
 ۳۱ اعا ساوخ ساب نارام . یدل رمدنوک هنع ندیوس

 هدنناتک تمدخ . یدیا یرارمسا مرح كهللالوسر < ناعلا ن هفذح

 ا لاا « مک ۱ لوسر ۔ یدزونلوپیخد
 ۶ رم ترصضصح . یدیا شا وس یرامسا هراقفامو شا ناسو تفش

 یهنذح هدنعوقو هزانجر و یدراروص ندنآ یراش نالوا راد هرارسا

 تاسحر < رم ترضح . یدزهتک ههزاشج ییدمتک كن آ و

 مع هلا یضد . یدشمرو رخ ید ا روهط هنتف هحقدلوا

 : هع اوضرو

2 a TONE 



 یریمعمد ترصح تا
N ۳ 2 

 هدنسهباثم یرزو ییا كناساک رخف « رعو رکبوبا ینعی « ناخش

 . یدراردیا یلبناک یحو ید بلاطیا نب یلعو نافع نب ناع بولو

 هچور یراوو شم بولوا یشدیرابتاک هقشب ندرران ا كم 0
 : رونلوا نام یا

 یتاکیحو ( دلاخ ) ییغوا ك ( سمش دبع نی ةسما نر صاع نر دصس)

 ترجح تولوا ندنل وا نشاسو ردوا نازاب ادا یههرش هلي بولو

 EE EE هوس هدم اا ريخ حتفو نشا هشدج هدللو

 كمرک ۱ لوسد بولوا ندنبرجاهم یامدق ید ( همطاف یا ن بم

 هدب رلتفاللخ مایا كف وراقو ا ترضحو شعل وب ها ا قاراد [

 یخد ( ام لب ناب ) یردارب دخ ردوا بس
 . ردشلوا یاک یحو بواک همالسا رک جت

 نالوا نعاس ردد رانا یو ی ادا ےک ی

 هر هسدم E نا هاش ماو شن ترحه 2 ںولو

 . ردشمزاپ راهمان د وام ید ۲

 د( رض ان ءالع) ندمارک باخعا راکو ندنسلاها لا
 . یدیا ندنرااک یا

 یو هدهون ترحه SEG یار نالوا روک دم هدنسهرص اهقف

 . ردوا نازاب اضما ا E ادتبا . یدشلوا ی

 هدراش هقشب بولوا ندن رابناک یحو یخد (تبا ن دیز) نداهقف هن :

 هاب صا ا لوسر نوجا هجرت یرابوتکم نلک ندقارطا . یدرازا

 هلهج ویفح هل وا ناس هدرز .یدیشٌالیصحت و ممت یتیانک نایرسو 8



AYج ابا صصق =  

 دعس ن هللادع ) . ردوا ندیا عج هک ناف هل صا ا ترضح

 ,نداکم حتف بولوا یشادنرق توس كنامع ن ناعع ترضح 2 یا ن

 1. © . ىدشملوا ىاك یحو تولك همالسا لوا
 . یدلوروسوفع هلتعافش كن ام ترضح نکشمناق رده یمد نو کم حتف

 . یدلوا ناملسم یوق هدع

 .هرزوا ینیدنلوا ناب هدا ءزج بولوا ندشیرق یاسّور هک نافسوا

 ندولقلا هفلّوم قرهلوا ا هلا مالسا رار هبرالوعوا ینوک کم حتف

 هبهصقویلشاب كویب . یدیاندنبنمژم تاهما ( هیبح ما ) یزیق . یدیشلوا
 حتفلادعبیرالوغوا كرکو یسودنک كرک . یدیا مدا رب ولیوب هیروا بيرق
 € دنر ) یلغوا كرك ء ںاضسوبا رک . ردراشملا هناخ لق هیهرونم هنیدم
 هسیا (ناضسیا نبهواعم) یلغوا رکید . ردراشملوب هدنتمدخ هیوبن تباتک
 . یدیا تاذ رب یحاص ترصبو تیارد یخدوا . ردشلوا یاک یحو

 -هملایعوم «یسولربخ كا كن رالوغوانا فس ىا » : هک رد ناخروم ضعب

 رد ( نابفسیا نی دیزب)
 نامز طقف . ردراو یحد یلغوا رب رکید هدنما ( دایز) كناضسوبا

 ,ندیدلوا از دلو یخد هحساضفا جور لوصا نالوا یراح هدتلهاح

 فا « هواعم ا . ردکعد ( لغوا كنساباب ) هکرارید (هسا ن دایز )
 . ردشعا قالا هننسن نافسوا كردیا لوق هکلردارپ

 ف رشم هلا مالا یسهنتس هکم حتف هک ( یشرقلا مقرا نی هللادبع )

 ۱۳ ۰ اا توتکم مراسو هکولم نيو فرط . یدشلوا

 . یدیا نعؤم كب
 سا E BE ربح حتف هلا ( ماوعلا نربز ( نده رشم هر شع

 یرابناک تاکز لاوما ( تلسلا نب مهج) نالوا فّرشم هليا
 راس رار هلبا ( ربع نم ناصح ) یخد ( ییقثلا ةعش نب ةربغم ) . یدیا
 ۱تشعلو هدناوضر تعس « هعشن ةربغم وشا . یدیا رارازاپ ینالماعم

  تاهد ) هرات رد ر ندناد ترد نالوا فورعم هلا تیاردو E طرفو



 AY >ج افلخ خراوو <

 دایز ) و( هبوامم) و ( صاعلا ن ورم ) و ( هریغم ) هکرارید ( هعبرا
 . رد ( هسا نا

 ندنکم ء مرکا لوتسر هک ( یملسالا ییهسلا ببصتا شا هدیر)

 یدنک و ندمهس ی هدنرللوصو هل مان ( مغ ) نکردیا ر

 فرط هعفد رب . یدسشغما ناعا بوک لیا تک ار رف شع نک لها

 . ردشهزاب بوتکم هما ی 8

 ن ور بطاح ) ندننرجاهم یامدق یردار ( ورم ن لبو

 تباتک تمدخ یخد ( صاعلا ن ورمع ) و ( یراصنابو | وا ) و ( هرهف

 7 ردندمارک تاوذ نالو هد هب ورن

 هب رکسء یا سما

 < هرس . یدلرو تصخر و هداهح یسهنس ی رب كنه ون ترحه

 .یدلوا ردیا ضرعت هرلکرشم بوقیچ ندهنیدم هرص « هرا یرلکب هتچ ین
 یسهداز مع و (هزمح ) ی كربغیب ترضح « هیرس یاما ی ادتیا

 . ئایا (شحجب نب هلادع ) ینهداز هلاخ و (تر 6

 و ( فوعنب نه رلادبع ) و (قورافلارنع) و ( قیدنصلارکبوبا ) ءرکص
 هليا (بلاطیان, یلع) .ددراشلوا یریماهیرس یخد ( حاراناةدیعوبا)
 .ددرلشلک هلیروس مادختساهدنراتراما هقرفوهبرس اباد هسیا ( هراحندیز)

 ن دادقم) نالوا فورعم وید ( دوسالا ن دادقم ) ندمارک باا

 نصح نر ةشاکع)) هليا ( هحاور نب هلادبع) ندارعش و اطخ و ( ورم
 ( یراصتالا هملسم ندم ) و (یدسالا بهو نب عاحش )و ( یدسالا

 . ردندن رلکب هرس ید

 قرهلوا فرشم هليا ماللسا ( دیلولا نبا دلاخ ) و ( سصاعلا نب ورم )
 مادختسا هدقلغوسشاب ید یسکیا هدنراکدلیا ترحه هیهرونم هنیدم



 ج اسا صصق دع ۳۸

 ولد ( هللافس ) مزک | لوسر یدبلولا ن دلاخ صوصا ىلع . رلیدلروس

 . یدروہ ما دختسا هلا هن رکسع تراما نا اعاد لر دیا بقلت

 ا

 سق) و ( یراصنالادیز ندعس ) و ( یراصنالا ةداتفوا ) هدهرص وا

 ۱ مارک تا ضب نکید و .(یرانصتالا ةدابع نا

 كسرعشالایسوموسا هرزوا ینیدل وا نار هدلایءزح . یدراروللوا مادختسا

 یرما كهفرف و هدنیهزام ساط وا ید ( یرعشالا یماموا ) یم

 . یدیا

 ا یو ء صاقو یا نب دعو هدقمروا جساق « اولا نا رفت

 نب هحلط ) . رلیدبا ردا و عیحش تیاف ید یسکیا و هام هداعااقوف

 ۱ ال تمرت | لرز . یدیا ندمالسا ناخش ید ( هلادسع

 هرزوآ ینیدنلوا هدنلا ءزح هکرد (دیز ن هماسا) شل اریما ييدسا

 . ناجا مہاع هللاناوضر . ردشعا ذافلا یرماوب « قیدص ترضح

 (یرمضلاهبما نب ورگ) ندنرجاهم یامدق ید یرب ندنراکب هرس

 ۷ ج رفاح « قولاح ف كالاح و یرح تیاغ 4 یدیا هنع هلایضر

 ندرلهرطاخ هج . یدیاراو یسهقاس قوح هدتلهاح مایا و یدیا راع درم

 . یدیا راوطالا ببرع تادرب شلاق هرا « شلوروق

 هتک وا یو م وید (یسجاس رھن )ید هدُمالسا صع

 یس رغ تایاکح هدهمقح بورک هنکلاع نمشد و هدنالسام غیلمت و

 . ردراو

 < تعاج رب ندنسهاسف ( هراق ) هدنسهنس یحدرد كن رحه : هلم زا

 نارق ۱ رودنوک مدآ چاق راو مالل سا هدر » تواک هریمغس ترصح

 ۳:5 ۱۱۳۵ | لوسرا هایرامد 4 رانوسقا ید ملعت « رانوستوقوا

 شمرویب نییعآ سید هرانآ ی ( تباث نب مصاع) ندنراجما و شمرهدنوک
 زا رب ندیم یاسر هد بوديا ردغ را هما ی هک سم یدیا

 تفلاخ «یتیفد رفن چوا هليا مصاع «راشاموحه هنیرارزوا .شعاقمبق "یش

 دحا بوتوط ینسکیا قاب و راشعا دہش یرلن آ هایرلالوا هدندق هعفادم و



 ۳۸۰ ج افلخ عراوو

 یرلن | کم یاسور .راشعاص هیدکم نک رشم نالوا فلت ینابرفآ 8

 هرزوا كما مادعا یربمغیب ترضح .راشملا ردص “نشت هلیامادعاو بلص

 .یدلوت وطیخد صخش رب نالواش رهدنوک هه هرونمهتیدم ندنف رطناشسوبا

 نوزع ندیون فرط هرزوا كما مادعا یافسوا كلذ ىلع ءاس

 قیفرت اکآ یخد ( مسا نبةملس ) ندراصنا . یدلیرهدنوک هم « ها
 . یدلیدنا

 هب کم . یدیا ر ردن, E د یهماس بولوا یسهوهد ر كورم

 . یدقار تودیا دن هدن سمرا كلىج کیا یسەوەد « ورم هدرلب رقت

 « هرو دنا مادعا ی آ بوراو هنناپ كنافس وا یرغوط یدیاه » ههملس

 رشکیاو ك4ا فاوط تودک هفرش تس ال وار SEN شو

 وا . راشملق زام و راشغا فاوط بودک هلکعد « قه لق زا تکر

 نب ورم هتشاد هلق اط ورو ىو «هواعم ىلغوا كنافسوبا هدانا

 مدا ر جوقروقو یهقاس هدتنلهاح نامز هسلا ورم . شماب ويد « هما

 دارهد « ردشلک هليا تشدءوس هتللا هارو « ورغ» را شا 8
 هما » هشادقرا « ورم ۰. راشمشود هن سهقرا كورم و راشمشوق

 هنسهراح كزمشاب ناه « زب . قوب لوب هنافس وا قترآ .یدیا و میدقروق

 راشمرک هبهرافمرب بوقبح هغاطرب هدنکم ج راخ . راشحاق بود « اقا

 (یمعلاكلامن ناثع ) ندراناقح هغمارا یورع . راشلاق هداروا هحکو

 یک نالبق « ورم هدکدلک هنکوا كنءرانموا نیلحابص قرهلوا راوس هنآ

 کش مهیا دایرف هیوا هلیسبجآ ناج هجتوروا ینانع هلا رحنخ بویارحیص
 ۱ سدا ند

 هبهراغم هتي < ورع نکیارارولک بودرکس ءراندشیا یسس هدفارطا

 « ؟یدروآمکیتس » و راشلوب هدفلوص یناع «رانلک .شعالقاص بورک

 « ران | .شعهبد « هدهراغم ور » شمر وناح بود « ور » هدن رلکدید

 یورمع هسیا رلعارا . راشمشود هنشالت كعا نفدو لق یهزانج

 یسهقزآ :دلراسعارآ » ید ورمع . راشمشوق هنارطا نا
۲ ۵ 



 دج ابا صصق = ۳۸۹

 وا اهد هک کیا ریارب هليا هملس كرهبد « ماقح نامزوا هد نوساسک
 هیدمو شمس تولوت یهودد « هملس . اشمقنح ه رکص ندق دلاق هدهراغم

 بویروب نوکوا هسیاورم . شمریدلبب همرک | لوسر یتبفک بولک هبهرونم

 ۱ ۰ ما 0 ) یتسوا ماقا هرکص ندقدلآ لو ییخ

 لاد یی هومرص یکیدنلزک بولوا لخاد
 اک د ید ورم شید ۰ ؟تلسمک نه ی مر تو

 بوتای ناي نابوج هلکعد « مدنسهلسف

 ( تب )

 مالوا راع كل كلاس مام وا نام هحفدنل و عاص

 هندم بوقح کک دشا مادعا ۳ <« ورم هدفدو وا كردیاییغت ود

 ۱۳ ا ید یلاوجا كمرک ا لوستر نكتو هبهرونم
 بوروا هلباقوا یترب فداصتلایدل هسوساح ىيا نالوا شا راقح ندنفرط

 هسیا هل لاح عقاو كرهریتک هبیوسن روضح بوت وط E شمدودلوا

 . رد شما اعد هور و شمرویب مس <« مرک ا لوسر . شمریو ربخ

 د ["] راصاصق هرکص .ددراو یرلهصق بیرغ هچ اهد یکوب كور

 . ردشعاق رللاصام قوحرب هراثآ

 رسم

 هلام و کا یزاوما

 E .«یدیا شلروتک هداشنا و مالا هلا ا ع ( قلطصمی )

 | كار ناهع ترضح ن ريا ف یک ز كران آ

 مظمت هدقدشالفای هدر وب ا تولیرهدنوک ( طعم یانب ت هقع نردلو)

 یلاصام « ناوخهناسفا « وک هصق : صاصق )3



 AY“ چ افلخ خراوتو بم

 نامز هدنرلهرا هلیادلو : هکوبلاح . یدیا راشمقح ورا اک ۱ نوجما

 ءوس هنسودنکه ګور وک یاهلغوا « دلو ندنیدلواتوادع هلاق ندتلهاح

 روضح هلا تدوع نامه قرهلوا عبا هفوخو مهو ود رلشمقح نوجا دصف

 . رلیداک هلبا حالا هعرزوا .شلوا دص « قلطصم ی » بولک هیون

 رکسع هنیراوزوآ هلکعد « رلیدلبا تفلاخو تنا هتساطعا له

 .یدلوروس تسو ماق کمر ٤د و۲

 اوبصت نا اونسبتف انب قساف ؟ ءاح نا ونمآ نیذلااهیاای ) هدانا وا هتشیا
 . یدیشلوا لزان یسهعیرکتیا ( نیمدان متلعفام ىلع اوحبصتف ةلاهجم ًاموق

 ها ۳ رخ رب هرس « قسافر ! ننمّوم یا : هکردوب ییبنم موهفم

 هدبوئوقوط هلا كاوت وک هموقرب كره هملس هک هكدیاقشحم و صحف كروط

 . زکسهیالوا مدان هزککیداشیا

 ققح یرافدلوا هدقملق زام بور و ناذا كقلطصمیم هرکص عقاولاین

 ور را gE بواک هیون روضح « قاری ضعنو ردشعا

 ىلع ترضح . یدیا مهم كي مونا تا E لیصح هدلاح تبادب

 هد هباس تمدخو « مارک تاوذ ضعب ند هبا راک یک اط اح یدعو

 نوجا تاصوصخ راسو تاکز لاوما لیصح . رد_شلوروم مادختسا

 هدادحت یتسهلج . ردقوح رلرومأم يراقدروم مادختسا كمرک | لوسر
 : رونلوا ناو رک ذ یا هجور یرعاشم ضعب طقف .ردقو تجاح

 نده واتر ( یحرالاطم ن سبق ) ندنحاشمیسهلسق (نادی) هدنه
 وک یا دوغ قرم) وا و هلباماللسا ب واک هتم رک ا لوا

 هد وا یمرک الاسر ناش ‹«سقەکلک هام | یعوح كن ریشع کا نالوا

 ههر ونه هنس كام هوا ۰ مک الوتس ها هرزوآكمروت و هن

 قرهنلوا سصز ؟ احهنموق هدک دلک هب هرونم هدم ندنک ودنا شمر و ترحه

 < یت زملا لغ ترضح ارخوم :ردعلور وس هداعا لانو اغ همانا 8
ie a 2 ۰ a“ت  

Afف رشم هلا مالالا ندب وط 3 یسهلسف نادره وشا هو دشا صل رم  



 دج ابا صصق دعع ۳۸۸

 یسلاو نع ندنفرط یرسک امدقم بولوا ندنلسن ناربآ كولم . ردشلوا

 لا ۰ الو رز هدفذلوا فرشم هلا مالسا ارخوم نادار نالوا بصق
 روما ملعت هب یحاوت ضعب طقف . یدروس نعتو بصن یلاو هلع ملقا نوَس

 .یدرهدنوک انما ا ضف ینللاوما هیزجو تاک زو اهقف نوجا هنید

 هلعلوا دراو یربخ ینافو كناذاب هداننا یرلفدروس تدوع ندعادو جح

 ه ( ناداب نرهش) یغوا كأ « یناعنص مسقتلاب هرلتراما ددعتم « ییع كلام

 ءدلبو «( ساملانیدیعس نیدلاخ ) ندنرابناک یحو ینتھج (دیز) و ( ممز )و

 ین( هدنک )وه( یرمشالایسوموبا ) ندنی رجاهمیامدق ونداهقف ی(برأم)
 ه ا 2 تاب ات یا غ اھو هبت منم وام ا

 ا اا نا دایز) ندمارک راصنا ینسهعطق (تومرضح) و

 . یدروس هبجوت هناذ ررب ندنمارک باا یخد یراهعطق

 هیلاوح وا یخد ( لج نب داعم ) ندننل وا نّهاس كراصناو نداهقف

 حتف امدقم و یدردیا رود هدنسهرآ تومرضح و نه هلفملوا بصن رلعم
 فئاط ریما ( ینقثلاصاعلا یا نی نانع ) و ةکمریما ( دیسان باتع) هدنکم

 ی
 یداو) صاعلانب دیعس نب ورموهب ( ات ) یخد ( نایفسیانب دیزب )

 یددارب رکید و هتسارق ( هنیرع ) ( دبمس ندمس) یردارب و هب (ارقلا

 ااه مای( طر درع ( دیمس ن ناب )
peنعم  . 

Co 

۰ ۱ ۰ ۰. 

 یار فس و ید وعنص ۳

 همان هدکدلبا ندوع ندهسدح «یرلت رضح لسو هلع هللا لص مرتم ی

 مع یارک یني « یدرویب لاسرا یعلیا یلآ هفارطا كولم هلا نویاه



 ۳ Ea a BR ور

 کلم هماع و ف ( ىمهسلا هفادح ن هللادسع ) ه ( زور ورسخ ) نالوا

 نالوا مور رصقو ی ( یرماسلا ورم نب طبلس) هپ ( ىلع نب ءذوه) ۱

 رش یان تراح ) ندناسغ كوامو ی ( یلکلا ةفیلخ نیتیحد ا

 ۹ و نالوا"رصم کاخ و ی ( یدسا عاحش) ندرت یاصا

 یاما هتیزادنکح شیخ یش 6 هب ( یشاجن) و ن( سلب یا او
 .یدرهدنوک ی ( یرمضلا هما نب ور ) ندههرکسع

 دنا زا ا ترا یادت ی اد رد ا ی به

 .ردیردارب كورم نر لیسو نارکس « یماع طیلس .یدیاندرانلک بودک

 ‹ نیمالیربج همرک ا لور بولوا تاذ رب یحاص لاجو نسح « هیحد
u.هلا بهو یا ن قع یردار « یدسا عاحش یدر ولک هدننروص  

 لها د هعتلبیا ن بطاح . ردشعلو هدهراس تاو و هدددب 9

 هجرت هدالاب ار 1 هما ن ور .ردناذر فورعم ندردب

 .ردورع رومشم نالا ناب یلاح

 «یدلیرهدنوک هنف رط ماش یارصب هل رافس « یدزالاربمم ن ثراح هدعب

 لتقاو اذخا یا شا قاتا («یاسلا ور لحارت ) ندا 8

 1 ددا تأعن ندو 0 هب وم هتشلا . یدّسا

 ن رذنم) نالوا ن رح كلم ندسقلادع ی لا نواه مار اف

 ندیا تموکح هدنامع و ( یعرضطا ن ءالع) ندنرامناک یو ه ( یوات

 . یداورویپ لاسرا ( صاماا نل ورع روپش» هنیرالوغوا 6 )
 سز .ردشلوروب نات یاو هنامع « صاعلا نورو هنیرح « الع هرکص

 بوتکم یخد ( ماوعلان بئاس ) ندنیرجاهم یامدق یردارب كما وسلا

 . یدشل رهدنوک « (باذکلاةملسم) هبا صوصم

 هلک اح (هلبا) (هتسح نر لسحرشا) ندنرابناک جو هلتراقس هت
 .ردشاوروسلاسرا هنسهلسق (لئاوی رکب ی )( یسودسلادییعنب ناسظ ) و

 رم

 هرزوا لباس رج هسلا رتزعا لوقو كالا توعد هد یررلسوح ( رحه)



  ۹٠اا صصتق >

 رار ا یعرضلتان ءالع امدقم ( هررهونا) رومشم ندهفص باا

 هفص ) یسهربش#ه كقورافلارع ترضح ارحم .یدیش! رهدنوک هف رطوا
 نوعظم نب ةمادق ) ندرد لهاو ندنیرجاهم یامدق یحوز ك ( باطلا تذب

 . ردراشل رهدنوک هی واس نیرذنم ربارب هلیا هرریهوبا ( یشرقلا

 هقارطا هلتیرومآم یصوصخای « هلترافس ندوبن فرط هقشاب ند رانوب
 رز اا . ردراو رلتاذ لح شملوا لاسراو ثعب
 یاعاضمب هلترافس ( یعوزخما ةعسر نب سابع) ندنیل وا نعاس «یردارب

 ا لود هرزوا ییدنلوا نايب هدالاب هرکصو شلردنوک هربج
 . ردشلوروس نعلو بصا

 ندنع « لح ریرج) ندع فارشا هوا ندیوبن تافو

 اوا فرط هلغلوا فرشم هلبا مالسا بوظ هیربمغس دز هلترافس

 . نیعجا منع هللایضر . ردشل رهدنوک هنم ءاصعا ضعب هترافس

 یکی راقدلوا Kee یرللاو تا ( راز دم نرم )

 . رابدیا هدنمکع ا رفرف یخد ( هلبا کاح )و ( ناسغ هلوام
 هلع هلالص مرک ۱ لوسر نکل .یدیا دودعم ندنتالایا كرصبق ید رصم
 كلم بولوا ثوعم نوا نم نرد یالعاو نالعا « یرلترضح ِِك

 هليا رصنقو یربس تورم ربا ندعوتم یبا ندنفیدعل وب ددد تلودو

 ینتسهلج هليا لاسرا یعلیا و همان یغد هکولم نالوا عبات هرانآ ربارپ
 نوحاقملشالک | هلال یرلارو .ردشهروس توعد همالسانید هدواسرب

 . روللوا ناس الخ يا هجور یلاوحا كنامزوا

 تحمل سو یوم ی سم او ی

 لاوحا لاجا

 یر, هکیدبا راو تلود كوس ییا رواحم هبرعلاةر زج هدنداعس نامز
 او ىدا ىل صنف هنططسق یرکیدو یلود ناریا



 ۱ 2 ترم رک

 هليا التسا ینهیروس « مجت یارسک بودیا رلهرام یلتدش هاب رکیدکی

 نکیا شعوقروق یهنیطنطسق هبا التسا یییلوطانآ و شبا زواجت هرمصم

 ردق هلص وم هللا دادرتسا ا وا كردیا هسلع هراساربا « لفه رص

 . یدیا شمهلفعض ید تلود ییا هاهحو و و شنا یطخ

 ضرقنم ( ریج كولم ) نکیآ داو یراتلود كوبر ےک هكرابرع هلبتقو
 رک من ی اا طض ی هلا روع هفر طور « رل شح بولوا

 7 ندرابربح ها 3رط ند ی رال دح كرەديا قوس ر e ناورشو

 رولو یننلاو نعد هداتعتص.ندراتنازبا مرکض ید 2 8

 « یدلوا

 ياواذتورادتس 4( ترام ایی کک د

 CR ETE FEES ینیدلوا بارخ تکلم كرەلوا مده

 .یدیاراشایاب هفارطا بوقج ندنع ( می ) و ( یل )و (9
 بصن ع راشلا خش ىنعب « كلم هنیرودنک ییاذ ربتعم ررب ندنرلجما « راتوب

 یوفو كو هليا توف دز « یراضمب ندرلخ,شوا هرئص . ید

 توراو هام < فر دادزا ی ا هالوش زد راشکا نشت نت موکح

 یدنلح ندرت 1 یتموکح نا هدنداعس تقفو .یلیدلوا زدات و هدار وا
۵ - 6۵ 

 . یدیا هدنلا ردارب ییا مان (دع)و ( رفح اب

 هللالوسر راستا 4یدّسا نطو هدهتندم ییعی « هدر < یمسق رب

 . رد ( جدزخ ) و.( سوا ) نالوا

 ماش( هنفجن كار ندرانآ .تولک دودج رر

 رایدرک هننید یراصن و رایدتسا ات تمور هدن سف رش بوو

 رهن وه مد )ند اقلب ) :یراتم رکعب رود و
 هدنراتموکح نکل . یدلوا رادیاب رلهنس زو هع و دتع رذق ا لا 8

 ثراح ) نقرا ا .رایدپا هدننکس یرابلاق تور رصق بوشوا ل



 ع اسا صصق = ۳۹۲

 < یراترضح ملسو هیاع هللا یلص ماعرحف نکیا رادمکح ( یناسفلارمشیا نب

 . ردرلشلوا ثوعس ها توس

 ۳ 1 لوح (هیا) و ( عوبنی) تد ماذج ی
 ناللو هدنسلاوح O ندنفرط مور رصق ( یاذما ورم ن:ورف)

 بوعش «یسهلبق یط ینعی «"یتطی « یدیا ؟احو رومأم هنیرزوا كرابرع
 . ردراشلوا قرفتم هفارطا و مقنم هیهرثک

 8 )ا هربح ) ( رصن لار نداد | تولک هقا رع دالب « می اما

 یراتموکح « رولنید ( هریح كولم )و ( ءرذانم) هرانآ . رایدشیا سیسأت
 للا ناسغ كولم . یدلوا قاب راهنس زود هچ و یدلو توق و تمسو یخ

 لقتسم هدنراتموکح ید رانآ .ردشلوب عوقو راهبرام قوج كب هدنرانبب
 . رلیدیا نا یرالاو كم ی تا بوشوا

 ۱۳۱ رد ن ناتمعن) روپشم نالوا یسعاع هارانآ
 فا( زیورپ ورنخ ) نالوا می یارسک هرکص ندکدتیا ینارادمکح هربح

 سای ) ندنساسژر یسهلبق یط بولآ ندم ی یتموکح هربح هلا مادعا

 ندنسهلبق یط هنیرارب هللا درط ندهربح « ی و یدریو هب( هصیق نا
 : ار وب رااح

 . یدلوا ثوعبم هلا تااسر « یراترضح ماع رخف هدانا وا هتشیا

 عوقو یسەبرا_۶ RE ) روپشم 2 م و بع 92 تا

 . یدلوت

 ۳۳ یانک کا درط ندهربح یهرذانم « یرسک : هک هلیوش

 لئاش یالوط ندنلتف كنامءن : کون لاح ۳ نو و شعا دوق دسر

 ۱ 2 ندا نارا توکو نوع

  هلئسح قلوا ندنراخمش یسهلسف برع كوب رب ردق ه یه « سیا
 ور ندهنوا اک | هلتهج یراقدلوا شمامهننصیا اک زونه هدهسیاندنراسنج

 هکوبلاح .یدرازقنا مارتحا ردق ( هرذانم) یراقدلواشمشبل آ هنیراتسایر
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 یمهلسق ( ناسش ی ) نالوا بعشنم ند ( لئاو نم رکب ی ) كنامعآ

 ییراحالس ياسو هرزولتساک نالوا هعیدو هدندز ( دوعسم نفاع ) یتش

 ردتناما هد » هلا یناه بوتسبا 9 6 بیل زاها ندا كا

 كا اعا ی راهلسق لئاو نیرکب نوتب كرهلک هضغ «یرسک هلکید « م هرړو

 نالواعبات 6 ۲ تاذلاب یخد یئاط سایا .یدتیاقوس ودرارب هيهریح هرزوا

 هفوک رار هلباناریا رادرس تودباقاحتلا هودراو رار هللا برع راشع

 تکرح هشیدزوا رکب ی نالوا شعوق هعقوم مان ( راق یذ) هدنراوج

 رایدلبا .
 هرللوح « دوعسم ن وا حح تودیا شالت ہد صا ىدا رک تك

 ۵ م ح

 (لحیغ) تمم ندلااو نی رکب نکیا شقلو هدنار قمشوواس

 ناک . یدریو تراسج هرتاس و یدرتسوک تاب ( هلظنح ) ییش یسهلیق

 هرکسع یسهحلسا نالوا تاما هدنسودنک كار یا د 8
 . یدتعاط

 كنسودرا ناراو یدنالرضاح هیهعفادم هدنلوب كل ادغ «رکب ی به

 عوقو هرامرب ولتدش كب .یدالشاب ههلناقمر هنازروخ تیاغ هدندورو

 هن یسادرف .یدلوا روح کما عقوم لید «یسودزرا نارا . ی

 مازا تروص « یسەلسف دایا ناو هدنسودرا نارا .یدلمشبر# هرح

 یخد رلناجاق . یدلیریق یغوج كي . یدلوزوب .راولنارا هلکمرتسوک
 . یدلوتروف بوحاق هلا لاح جوک ءیناط سانا . یدلوا فلت ندقلزسوص

 و او لسو هب هلع هللا ىلص مرک ۱ لوسر نوک وا

 نوک وا هلکعد ( یدل آ ماقتنا ندمج ا نوک ون کا باح ا ناو

 نوکوا باسملا یدل و یدلک یرخ كنسهبراح راق یذ هدعب بول وا طض

 . یدلوا مولعم یودیا شلوعوئو

 فض لج ندلخ هنیذوفن یهدناتسپرع كنارسک « هبراحم وب هتشيا
 . ردشمروتک: لات

 بولوا مقنم همسق کیا ود ( هعرا) و ( رضم ) ناندع ی نوح



 ج اسا صصا = ۳«

 ( مع ی ) و ( فیقث) و (نزاوه) و ( شیرق ) و ( هنانک ) رضم ی

 هني راف رط دحج و زاخ قرهلوا بعشنم هرلهمشو نب هڪ هن ) و

 . رایدنا رشق

 هرلهبعشو نطب یک ( لئاوی) و ( سیقلادبع ) و ( هزنع) ید هعیبر

 . یدیا مسقنم همسق کیا وید ( رکب ین) و ( بق ین) ید لئاو ین و
 هه رهشو توق هسیا لئاو ن رکب . یدبا هد ( هررزحا ) یلزانم كلغت ی

 ۱10۳ ۰ یک ( نابش ی ) و ( لج ی ) و قلاف هنیرارکید
 رکب ۰ رایدیا رشتنم ردق هنیراتهج هفوک و هرصب ندسنع و نامع قرهلوا

 یراید ( هما ) یسلسف ( هفنح ی ) نالوا یسهعش رب كلئاو نب
 . ىدا راشد ا طض

 ابونج و زا و نم دودح ابرغ و مع ی. راید و نیرح ًاقرش : هماع

 . ردهلحسع یعرکی یلوط قرەلوا دودح ءابا دج ضرا الاش و نارح

 ۱ ااا فارن ( لع ن هذوه ) نالوا یسر كيهفنح يب
 بودنک هنع اریز . یدزالوا یلاخ ندفلأت و تلج هلبا ایاده و ایاطع ین آ

 . یدیا جاتح هنسهیاج و هظفاح كلا « یرلهفق ناربا نالک

 ۱۱ ا ابرو سراف رحم اقرش : هک یماکلا نرخ

 . ردیواح یرلهءطق (فطف) و (رحه) و دودح هليا یراید هرصب الامشو

 یدیا نطوت+ یراهلسق لئاو نب رکب و سیقلادبع هلیا می ی هدنرلهیدا

 ۱ ۱ ) نالوا یینهمشزو كم یلمنرح هدنداعس نامزو

 نیازی توق هدایز هدتهج وا كلئاو رکب ی لصالا . ( یدبا یواس نا

 جاتح هنفوس رودرا مسج نوجا ككا عزرا رک . یدیا راو

 ناس هدرز ینیدانوا دعاسم اک | یلاح كنتلود نارا کو لاح . یدیا

 . رولوا مولعم ندناعوقو قج هللوا

 ن امدقم كنسهلسف 6 هتک, ) نالوا نطوتم هدنتهح توهرضح كن

 توق هجیلیخ « هدنک كولم قلارا رب بولوا یراتموکح ءدنرافرط زا و



 ۳۹۰ س افلخ عراوتو =

 رخعا هلع هنک ولم هربح و طض یرکب رایدو یطخ هرافرط ور قرهلو

 ثراح ) نالوا یسهعاخ كرانو .ردراشلوا قرفتم بومروس قوج هدهسیا

 كارد ( سقلا "یا ) دوشم صاش یغوا هدقدلوا لوتقم ( ی

 نوحا دادمتسا ندتغیدامالوا قفوم هدهسیا یدشبلاح لبخ هطض ینتموکح

 ۱ هلا سرت رکسع نوا هناعا دک ا بولک همور رصق

 .ردعلوا توف ءدعار یاننا نکردک ناسی ع مد یک
 كنیرخبش یدنک بوی | نوبوب هتموکح رب « برع لئابق راس

 . یدیا رالکد یلاخ ندلادجو كنج هایرکیدکی قرهلوا عبات هنساوه

 اعا یا ترد وب بولوآ ]رک ربشا ) یا تر
 یراکدهلد قرهلوا تسبرس هد رلبآ مون نفس وا مارح ضر ەركى

 . یدیاررولک بودیک هرالح
 بولوا مرتو ززعم هدندنع برع لئاسق هلج هسیا یسلق شیرق

 فرم مرح 0 هکنوح ۳ هدرلرب یر کد هتسیا تفوه

 حس

 هدران | جاتفم كف رش تس نالوا یهاکترایز و فاطم كرابعو رایدیآ

 هدلاح ینیدنلوت ردا هدنکم هلتهح یییدنلوا بلح ندقازوا دیذل ءامو یدیا

 هدشک راطامس هدش مایا . یدراررجما ذس کلیو ذیذل ءام هداوز «راثآ

 . یدیز رارریدپ كی, هجا بودا
 ندناضرعآ ولردیه دار هد « صرح لاها «ز » هسل واهددرت يه هلع ءانب ۱

 تسبرسورلرواک بودک هفرطیه شقو زای هلهجوو . یدیارارولوا نیما
 كتمس رر یر يه ندنلغوا ترد كفاتهدعو یدراردیا تراحم قرهلوا

 هشبح ( سمش دبع) و هماش ( مشاه ) : هکهیوش . یدیا فول ام هلیتراجت
 ات هتک رب ھو یدرولک بودک هنارا ( لفو )و هن ( بلطم )و

 . ىدا راشملا ناما ندخ وشو كولم نالوا .دنراک 8

 بودک هلسناما E RIES ههر وک ذم دال ید و را را

 ۱ . یدیارلرولک
 . یرلیا مرحم « هحلایذ « هدعقلایذ « بجر [))



 س ايبا صصت هک ۳۹3

 هدلاح یرلقدلوا زاتع هدا شیرف هلق هلهجو و « .فانم دع ی

 هشيرف « یا ریهطتو فشک یتسویوق مزمز كمشاه نر بلطملا دع

 رب هدننامز بلطلادعو یدریو فرش اهد هبنمرب همشاه ین هصاح ابو

 . یدربترآ هداعلاقوف ینتیرمو ناش كشيرق هداعلاقراخ ٌةعقو

 be ا كلف باحا ناك ندن نوجا قمقس یەک : هک هاب وش

 .یدرو توق هتیراداقتعا نالوا هدنقحتس كرلب ىع «یرلانوا فلت هدم

 ۳۰۱۱۱۱ )و یراق هبهخرد رب تسکوب ا یفرشوناش كعيرق

 ۳۱۱۱۰ را روه مهم ما رب بولوآ هداکم ( یروش راد )

E٤ یراس ر نالوا غلاب هنشاب قرف كرلنالوا تسایر لها ندبرع لئاق  

 هدهودنلارادیخد یرلحاکن كشيرف . یدراردیا تروشم هللا عاعجاهداروا

 . یدر ونل وا دّمع

 رهفظو و صنم نالوا رابتعاو فرش بجوم لاقلانب هليو لصاحا

 قوب كم ر قج هل وا عج سم هدروما هله هدنرلجماهحرک او یدیاهدشد رق به

 (رادلادع) و ( لفون ) و ( هما ) و ( مشاه ) «یسهلیقشیرق نکل .یدی
 (مهس)و ( حج ) و ( یدع) و ( موز )و و

 هفظو ییعی « هماع تیالو رب فخر یھ تولوا مقنم هنطب نوا هلب رانا ونع

 هلهحو ررب یسهلح قرهلوا فرصتم اک | ء یراسس ر هکیدیا راو هنسعم

 ۶ یاد رو ولوا را و یک راھ

 :قهفظو وب امدقم بولوا هدمشاه ین ( جاح تیاقس ) : هک هلیوش

 ۱ ن سانع یردارب هرکص . یدردبا افا ( بلطلادع نب بلاط وبا)

 منمزهجاح هدمالسا تقولرکو هدتلهاح نامز كرك بودیا لاقتنا هبلطلا

 تاحتلا لک | هلع تادوجوم رخف هد موم تح . ردشم ردشال وا

 . ردشمحا مز ندنلا ساع ی ید یراترضح

 ا کیا غو رب داع همشاه ی یخد ( مارح دجسم ترا )



 ۳۹۷ ج افلخ مراوو بک

 لیدنقو نییزآ هليا شرفو فیظنت بوروبوسو ریمعت هروک هنباجما یفیرش
 كعد كعا ریون یوتعمو یدام هللا مولع سیردنو تداععو رک کو مومو

 یخ دەل ندرلش قح هامشقای هنیر تابع یک فا یسیدرفال اند بولوا

 توصعفرهدمارح دجسم یخد هدنیلهاجنامز هلع ءانب . رددودع» ندنرامغ
 یدیا ندنسهموم بادا كشيرق كمهللوس زوس افو كاللا وتاوژوک یا
 . یدردیا عنم ٤ سابع ترضح ندرلهلماعم ولرد و یساو

 یدرابق بوجآ رانا قرلوا هدنرالوغوا رادلادبع یحاتفم كف رش توب
 یک كران ا هدنسانغ دحا .یدیا هدرلنآ ید یسهفظو ( قارادقارب ۲

 .یدلاق هب ( هحلط یا ن ناع ) هفطو و . یدلوا حور یک لوتقم

 هدیرح تفو ۰ یدبا کلا همای ید یناحنم شرف نا 8
 شا ريما بوليرو اک ۲ « باقع هسیا رايا قاقنا هنرزوا كمک شب ٩

 و وا 4لامدنلا كمک «باقعهدریدقت یرلکدع| قافتاو یدرولوا وا

 . یدرولوا ربماو

 هدنسارغ ردپ .یدیاهدنلا كنابفسوبا ندهبما ی ء باقع هدنداعستقو

 تداماوتسایر ندنغیدلاق بقر هنافسوا هلغلوا فلت یرانادناموق 8

 (كمریوتفایض هجا هدخمسوم ) . یدشعا ررقت هدنآ عبطلاب « شچ

 . یدرویدیا افیا ( ماع ن ثرح ) ندافو ی ید ینسهفیطو

 بولوا هد ( دوسالا نب ةعمز نب دیزب ) نددسا ی یخد ( تروشم )
 . یدرل هدیا تروشم سلجم دقع هیون ار ندامشب اد 6 «شبرگ

 . ردشلوا دش هدنسارغ فئاط « هعمز نب دیزب وشا

 یسهفطو كم دصلا r ترضح نق ی ( تانمضت و تاید )

 تفع لاک یخد هدتلهاح نامز و یدږ ربو رارق وا قحا هرانوب . یدیآ
 كشدرق ناص .یدیا راو یتنما اک | كتهماع تولوا فورعم هلا تماقس 9

 . یدیا هدنماقم یرومأم هبادع روا

 وا 2 روا نالور و نوا یھ كد رک تامهم هک ( هبق )



 ج ابا صصت = ۳۹4۸

 ۷ یراطن یراوسرل ي یدیا هدنلا هادلوا نب داخ ندمورحم ی یخد

 شدی و ید

 کلا .یدیا یسهفظو كياطلحا نیر ندیدع ی ید ( ترافس)

 ۳۰ ام یرومام هجراج روما كشف
 كن(هسانناوفص) ندح ی .قمحا لاف ءابرلقوا راق ینی ( مالزا )

 ا ر كقوا کیا تقو ینج هللوا تشت هشیارب : هک هلیوش . یدیا یسهفطو

 بوقوص یلا ءرکصندقدوق هنجما فرظرب بوزای (یهن) هنیرکیدو ( سا)
 < ناوفص یو بولوا ینداع كشيرق كما لمع هدنجوم هسراقح یسغق

 : یدزلا تشن هشیا وا « شرف هاما ارحا

 ,ندمهس ی یخد (یسهظفاحم كلاوما نالوا عدقت و رذن هرلتب )

 ۱ ۱۳ هو و یا سس
 طقف و اغلا و عفر یارابتعا و تافیرشت وب مرکا لور هدکم حتف

 اشا هدسابع ترضح یعنمز تیاقس و هدنرالوغوا رادلادبع ینداعس حاتفم

 . ردشمروس

 .بولوا مرتحت و ربتعم هدلئاق راظنا هلبا راهی وا هتشيا « شیرق یاسؤر

 لا قیدصاا رکپوبا . یدرلرولوا عنام هنیراشتنا تكمالسا نرد هليا توق وب

 ,یراهیایو هفطو هدبولوا ف رشم هلا مالسا « امهنع هلایضر قورافلا رمع

 ا < یّزلاط ربا ندهرشع یاسور كردیا ادف و هر هدن غوا نام ند

 هب ییحص تا رع لئاف هدج مسوم هدهسیا شمرو قلنقشاش یخ

 .ندطالتخا هلا مالاسا لها و هریفتت ندمالسا ند یشات ندنغیدلوا را وات

 یدرلر وشلاح هدعس

 هدهسدح مرک الوسر یتح . ید دعتسمكي همالسا هسا تع لّاق

 ۲۱ مال بوک ها تعاج رب ندنموف ( یعاذطا دز ی ةعافر ) نکیا
 ۱۳و شسمرو توتکمر الاقات اک۱.«مرک ١ لوسو هدقدلوا ف رشم
 . یدیا شمر ودنا لوق« یعالسا ند ید و مردی هو

 .یدلوا هلو هنیراطالتخا هلبا نیملسم كبرع لئاق « هبیدح هلاصم



 ۳۹۹ ج افلخ مراوو بک

 . یدلاغوح تنغر و لبم همالسا نيد هدنرلجتا كرهروک یعالتسا نسا

 . یدالشاب ههراخ و هلسایم هلا فارطا لولم ید تا اک رک

 یسامداو هنترایز همظعم هسک هلیاهمظع تسمح را كمرک ١ لوسر هدمب

 هم جراخ كشيرق ران وکوا و یسامدویب تماقا هدهمرکم هکم نوک چواو

 . یدلیا رات هدایز کب هیهماع راکفا.« یسامروط

 نددرشع یاسر رار هلا مدآ رب دهر یک ( ساعن ورم ) ًاقاعتم

 ترحه ههرونم دیک كردیا ناجا (دیلولانیدااخ ) و ( هحاط یا نب نامع)

 دقع و ا E یدلازا یرلت و اهد هجردر تي جم او هک |

 ( ییہ ناوفص ) و ( یوما نایفسوبا ) یی « یشک كوسچوا رداق هروما
 منمز تیاقس یخد سابع : کولا .یدلاق ( باطلادع نم سایع ) و

 ینه هللا تغرو لسم, همالسا نيد دهسا دسقم و لوغشم هلسهفطو

 . یدیا ترحه

 تام ییا .یدیا یراصت « تلم نالوا نقاي لا هبهمالسا تلم نامزوا

 هک دم رباسو.هرامجع نالوا تسرب شا هج قلوا ۱ 8
 . رلیدیا نمشد

 دوج كرلكرشم « مارک باحا هچ مدقم ندنرحه ههرونم هنیدم
 ترجح هشح رايد. نالوا اراصن یسلاها قرهلوا رار ندنساوآ و

 یناح ها هما نور ) نلیدهدنوک هیاروا هل رافس ا .یدرابشل

 . ردشلوا ناملسم هدمه « را مارتحا هدایز كب

 بولوا رشتنم اراصن ند هدرصم نالوا دودعم ندننالابا كمور رصق

 هوس كرامور < یسلاسصا یلر مدق كرصم یني « یوف طبق ما

 تاودو هدکعا وزرا یرالالقتسا یسا قرهلوا رازب ندنرلهلما-عم

 (سقوقم) نالوا یرلسیر . رلیدیا هدنلما قلوتروق ندنسهج كنه رصق
 تعرح هدایزكي هنسحلبا ثمرک ١ لوسر . یدرلیا تمدخ هراکفاو ید

 . یدرهدنوک راهده همرک ا لوسرو یدلیا 8

 یکلام نالوا باوخ هبرلدبراع نارا وربندرلاس هع « لق



 دع ابا صصق جع 0

 0 ا بوقخ ندهنططسف هرزوا كما رامعا بوروک
 . یدرتسوک لوق نسح هلردیا تاقالم هداروا هایایوس

 ۲ ۲ لو ندساما کموز وو ندازاصت تلق ندنموق برع

 كلم نکرولک مزال كما مارتحا و تیاعر هدایزاهد هییوبن ريف ( ناسغ
 هلماعمدپ هب ( یدسا عاحش ) ( یاسفلارمش ینا نر ثراح ) نالوا نایناسغ

 . یدسا

 قوبسمهلبامادعاییومن ریفسر, رکید ید (لیحارمش) ندناسغ یاا
 . یدلیا ارجا تناخ و تیانحرب نايا لوا للاب

 رصیقو یسیركنسهلیقماذج و کا ( ها ) مقاو هدننهج (مزاقرح)
 ( یاذج ٌهورف ) نالوا یصوصح رومام كنسلاوح ناعم ندنفرط مور

 ییاسع ربما ینا هارهلتدح « رامور ندنشیدلوا ف رشم هللا مالا

 . رلیدلیا بلص هدهروس نورد وط

 ۳۰ ۱ ردشلوا یداب هسملجا كنيرارفس ماش عرللعوب هتشيا
 االغ تموکح تولوا هالاق*۶ رمشتیا نم ثراح

 ندنفرط كناو شارهدنوک ( یدسا عاحش ) هنب هلترافس هب E مه

 ید هذوه نالوا هما كلم . ردش"رتسوک مارتحا تروص هنتسودنک

 ۳. وتو یدلآ اطددب تودنا هلماعمدب هنسجلبا كمرک ا لوسر
 . یدلوا كاله

 بوترب یواه هما < زور ورخ هرزوا ینیدنلوا ناب هدا ءزج

 نالوا یسلاو نع نوجا كمرهدنوک توت وط یریمغس ترضحو

 ناصع ندیا روهظ هدناربا افاعتم هک ولاح . یدبا شما راعشاو سما هناذاب
 بوروک ینهیومن هزحعم « ناذابو یدنلوا لتقو علخ هنرزوا لالتخا و

 هلبا مالسا ید نم "یلاها رتاس . یدک هناعا ریارب هلبا رابناریا یهدنناپ

 یدبنوا ( هوش ) یلغوا نالوا فاح هزیور ورسخو یدلوا فرشم

 نارا ندنتلع نوعاط نالوبعوقو هدعب . یدلوا مایدب هللا مادعا یردارپ

 ۳9 وا 2 و ید هورمش هدهرص یتیدلوا فلت یسهدانز ندنلن كنسلاها



 ٤۰١ ج افلخ ع راولو ج

 هسارا تلود هلغلوا نارا ۷ سلاح ( ریشدرا ) یلغوا نالوا هدنشاب ید

 . یدلاق هدنلا یصو

 ناربا ) رومأم هنسهظفاحم كبور دحرس «ندناریا رباکا بوس قوح
 ه( نادم ) نالوا ناریا تحت یاپ هلبسودرا كردنا ناصع رادرس مان (رهش
 هلبا مادعا ید یریشدرا رارب هليا تاوذ هچ ندنلود ناکرا و شمتک

 هلتهج ینیدالوا ندتنطلس نادناخ هدهسیا شما سولج هتنطلس تخت الت
 ندرلهدازهشو رایدهلکوروس بوقاط بیا هنغایا هلمادعا ی آ و ماق ءولناریا

 ورسخ هلغلوا توف E قوح نکل . رلیدلپا سالعحا هت یر

 تونمراوهبهنسقحش رب .رایدریک هتطاس تخت [*] ی( ناروب ) یزقلزیورپ
 . وا توف یخ دوا

 یر رکیدو هرکص نوک یعرکی هليا سالجا یر ندراهدازهش هدمب
 ( تخدیمرزآ ) زور ورسخ بودیا مادعا ءدنفرظ هلق ا 8
 . رایدلیا سالجا ییزق مان

 خرف ) یسلاو ناسارخ هلفلوا لزوک هداملاقوف « تخدمرزآ
 هنیرر ی ( متسر) یلغوا كرهشود هنلما كمتا جوزت ینا ( نمره

 هعغازوط رب ا تخدنمرزآ ) هدک دلک هادم توغار ماسقمک

 كنردب هدقدلوا لاح فقاو « مسر یغوا . یدرردتا مادعا بوروشود

 لتقو علخ یتخدیمرز | بولک هتختیاپ هلبا هلک رکاسع نوجما قمل ا ینماقتا
 هلا ههالسا رک اسع هد(هسداق) ارخ وم .یدلوا (تطلس كباتا )و ى
 و ( مسد ) ندیا هراح

 تدم ءزکش ندا فولوا ردق یا ۳ 6۰ یاس تس تاک كتخدسرزآ

 ندتنطلس نادناخ هدنادم .یدنلق مادعاو سالجا هدازهش ییا هدف رط هللق

 . رلیدلاق ریحتم هدنرلکج هدیا سالجا یمیک « رایناریا . یدللق هسمیک
 لغوا نالوا ینتخ هدهدکشنار ك( زیور نب دایرهش ) تا

 . رلیدتبا سالحا هدلاح ییدلوا هدنشایر یف نولو 0 درک

 یدیا تفکر اخ + یطلس كنا تولوا دلو ناف را ۶ 8 نکل

 . رد ( تخد نارو ) یمسا یهدنرلغرات ناربا ("]
۳۹ 



 چ اسا صصت کس ¥

 (ءرساک ۱) هلکنآ و یدلیدیا مادعا تیاهن «یدک هلیا همالسا ٹابراحم یامز
 . رولک هدر ز لصق . یدل وا ضرقنم

 . ردشعا لیهست یهبمالسا تاحوتف « یسهلالتخا لاوحاوب كناربا

 وا یراح هلب وا هللاة داع

 
 ھم

 هر

 لئاف هلسسح قلوا فیرش مرح ناکسالاب هجورب « شیرق یاسور
 . رایدیا هدررب هدنکوا برع

 هفلویراشت:اوعوش هدفرطره «مالسانرد یکی نیدقلاق هدرپوب هداک» حتف

 . یدالشاب هغلوط ها مالسا رون برعلاةرزجو

 نرم كلم .یدراو هنر هلا نواه همان « یمرضلانیالع هداتئاوا

 اعا . یدلک هناعا به رابرع یهدفرطوا ۷1 یواس ن رذنم ) نالوا

 . یدنالغاب هبزج یخد هراسوحمو دوهب ناما
 یدنلج ) هدقدراو هنامع هلا نوان همان ید صاع نب ورع كاذک

 ۰ یدلک هناا هرکص نددرت زارب ۰ رابع نالوامبات ءرلن آ و ( یرالوغوا

 هدتکلم نورد .یدریو هنیراربقف بولآ یاکز كنيراننکنز «صاع ن ورم

 . یدالغاب ههزح یخد یرابدوم نالوا

 رصقو یدلمیای هفرطره « مالسا راونا هدنفرظ تقو زا لصاا
 زاملسم پھ « رابع ادعام ندنرلبرع قارعو ماش نالوا عات هیارسکو

 هاتخ ء تحلصم نالوا دام ندو ثعب بولوا مام نک + یدلوا

 . یدلوت

 مارک باعا ینحتف كکلام نالوا دوعوم هنتما ید مرک ا لوسر

 . یدتک هنتیهولا هاکرد كنب ر ینیدلوا قاتشمو یدتیا میدوتو كرت

 : لسو هو هلا ىلعو هلع هلاص



 Se ج افلخ عراواو

 یا كمارک باصا

 ,نداکم حتفلا لبق ینعی «نیرجاهم یر, . ردفنص چوا « مارک باا

 همالسا ندو تنواعم هسرحاهم ی هراسنا یر یرکید 3

 . ردباحا رکید یننص یحنحوا . ردهنیدم لها نیملبا ترصن

 .هناخ لقن هیهرونم هنیدم هرکص ندنکم حتف یک یرللوغوا و ناضسوبا

 . ردرالکد دودهم ندننرجاهم بولوا لخاد هدفنص و « رلندیا

 ان مرک ا لوسو نیک رداع ترج یوض دا
 - رع یتح . یدرایا مارتحا هدایز كپ اک | «مارک باح ا ندنفیدلوا برقا
 .,ندنآ رلهسلک تار 6 | نکا هدنززوا تا «نرونلایذ نایع 8

 .ممع هللایضر . یدراردیا مظعت كرهید لوسر مع بولا

 هللا كربغب ترضح « مارک راصنا نیهلیاتعیب هدهبقع هرحهلا لق

 ناخ نسر چوا ندسوا و زوقط ندجرزخ هرزوا قشاب هنبراشیا یدک

 هدجرزخو سوا نکل .رونید (ابق) هسر ییا نوا وب هتشيا .ردراشعا
 کت لر و دج هلو سد درب نالوا ییجم كنلج اعاد

 ن, دعس)) یسر كجزرخ و (ریضح نب دیسا ) یسیئر كسوا هدننافو
 . اممع هلایضر . یدیا ( هداگ

 یه بولوا ( لواس نب یا نب ةلادبع ) سر كجرزخ هرجهلا لبق
 وا . یدلک للخ هتیذوفت هرکض ندمالسا روهط . یدیا فن

 . یدشلوا نیرفن رهظم و نقفانلا سسر ندندسح و ظغ ید

 قورافلارمعو قیدصلا رکبوا یی ( ناخش ) لضفا كمارك باحا

 هرشع هرکص ندرلن آ و یضترلالعو نیرونلاید نامع یک ( نن ا

 .ءادبم كنەمالسا تلم یعب « ردب لها قاب هدعب و نیس ۲ یاب كنه رشدم

 درکصاو من رک تاب یو اد را یاقرت و تیرفظم



Eج ابا صصق  

 هرحش هدنرفس هس دح هدعب و راتانلو هدنسهعقو دحا یعب « دحا باا

 ۲ ارا و مهنع هلا ضر . ردراندیا تمیب هدنتل ناوضر
 ۱ ۱۱۱ ۱۰ و ید هجا زانلک همالسا هرکص ندناوضر تمس

 «فوع نی نجرلادع یتح .رازاماقح هنسهجرد نل وا نشات « رلن | نکل

 لوسر 5 تیاکتش ض ص نددلولا ن دلاخ همرکا لوسر و

 نوتلآ ردق یغاط دحا . هنا اذا هنیرب چنه ندردب لها ! دلاخ اب » مرکا
 . یدشمروس وند « نیسزامهراو هنسهجرد كتسير ٌههسلبا قدصت

Îهمهم عقاوم یرلقدنلوب « یرلهنر و هجرد كننارک اوا  

 . ردلکد هلبا تبارق و توق « ردهلیراستعا هبناذ لئاضف یراقدلوا زٌاح و

 ۱1 ا ان همرک ۲ لوئسز-هدانا هرشیم ءرتشع الثم
 برقا ندنسهلح ساع ترضحو ردلضفا ندنآ « ناخیش هدلاح ینیدلوا

 . زاماراو هنسهحرد هرات | ا یغیدلوا

 درب یهرشم هرشع صوصحطا ىلع « یا ا صاوخ « مرکا لوسر

 یراتتنمو لصف . ردشمروم اشتسم زاتم هلتهج رر یره و ان هلهحو

 لضف كنبدشار یافلخ هله . ردشلوا دراو راه رش ثیدح هڪ هدنقح

 ۰ ردراو رلش رش تب دح قوح ك هدنمح یراتشم و

 دا کی هرشم 2

 یراتارق جرد 5 همرک | لوسر .ردشرفق یسهلح كنهرشمرشع

 . رونلوا نایب یآ هجورپ

 نب متاهنم بلطملادبع ن, هللادبع نب لسو هلعهلالص ( ینطصملادم )

 . رهف نب بلاغ نب یول نب بلک نب هرم نب مکح نب یصق نب فانم دبع
 ردیالک ا و هربغم یمسا كفانم دع

 بلطملادبع نب ( بلاط یا نب ىلع )



۱ 
 ا

0 ۳ sa e 
 ) فانم دعن سمش ةع نروار صابعلا یا ( نب نافع ن ناغع

 ) یصق نر ی زعلادبع نر دسا نب دایوخ نب ( ماوعلا نب ریز «
 یصق نب هرهز نب ثرطا نب فوع دبع نب ( فوع نر نهرلادبع) <

 نر بک نر فام دبع نم بيها نر كلام نب ( صاقو ىا نب دمس)
 مکح نا هسهز

 ) هر نب مت نب دعسنببک نیرمع نبماع نب ( هفاحقیا ن, رکبوا
 ورم نی نامع نب ( هللادسع نب هحلط) <

 ) «بمک نبیدعنب عارزنب طرقنب حاید نبلیفننب ( باطخلانب رمع
 ) ليف ن ورم نب ( دیز نب دعس <

 ) .رهف نثرطان_ هبضن بك نب ( حا را نب هلادبع نب ةدسعوبا

 لاوحا لاجا كنه رشبم هرشع

 هج ولاحببص «ناسللا حیصف « یراترضح هنع هلایضر قیدسلارکیوبا

 . یدیا یلنیلا ومو « وازوک روقوج « ولزوب هجوروق « مسجلا فح

 كوج وک شاي کیا ندمرک | لوسر بوغوط هرکص هنس ییا ندلیف خم رات
 <« فقاو هنسایاشع كم رک نآرق ‹ قراع یش اک ینهبعرش ماکحا . یدیا

 .یدیافصنمو لداعو ففعو قتتم هداملاقوف « فصتم هلبا هده قالخا

 هدنسلج « ىلع ترضح نوک رب یتح . یدیا میش كپ ریارب هليا هلم وب
 « نسس » و شمروص ولد « ؟ ردمک سان عجشا « ندرلنانولوب رضاح

 یهوا هيا مدقح هادم هژرابم هلکمک یھ عقاولاف « ن » هدنرلکدید

 ۲ ؟ردمک .زروملسز » شروو ويد « ؟ ردمک سان عجحشا ۳ مدل |

 رر نوجا مرک | لوسر ینوک ( ردب ) هکردرکبوبا » هدنراقدروص وید
 .یدلنسد ؟ كج هب هلکن مک ۰ نوسعا مو یر, ندراکرشم . یدلساپ همخ

 گمرک الوسر هدلاح ینیدلوا هدلا جسلف . یدلاق رکبونا بونامئاناپ هلا

 عفد تون الوشراق هلا جلف هسیدتبا موجه مکه . یدروط هدنجوا یثاب

 . یدید « ردوا ییحش لا كسان هتشيا . یدردیا



tTج ابا صصق دع  

 هتوعد ییراس بولوا ف رمشم هلبا مالسا لوا كا « قیدص ترضح

 ندراهلوک نامزوا . یدیا شالا لاخدا همالسا راد یتاوذ هو یشمالغاپ

 ا را تیدا ةدایژ كم < ركز شم مرانالوا ناملتسم

 ییدلیا دازآ هل هسح بول | اجو وب . یدرلیا داز | بول! نوتاص

 . یدیا یراترضح هنع هلایضد ( یشبح لالب ) یر, ندهلوک یدب
 یدقن مهرد كب قرق هدنسهاخ نوک ینیدلوا فرشم هلبا مالسا

 لا لوسرییراو هل اب . یدبا شلاق مهرد كيب شب هدنرحه نیح بولوا
 رز و ا كا < كا لوتسر . ردشما ادف هدنروغوا

 ۱ ۳۳۳ اا ن اد و رقسو یدیا رابا فرصت

 ندرکبوباهرکصندراربمنیپ » كنیراترضح سو هيلع هللایلص «!اعرخف
 .ردبوهینیدلوا شعد «.یدعابوغو عولطشنوک هرزواهسکرب لصفا

 : ا ترضح هدقدلوا غلا ع رووا یددع < كمالسا لشا

 ضددع زونه ! رکبابا ای » مرک | لوسر هکدد « (اقج هنادم قترا »
 هرزوآ یال ا كن آ نوک رب . یدیا رارورووب راذتعا ود « ردز |

 بوبالوا تعاج « نکل . یدتک هغرش مرح رار, هلسباحا ءمرک | لوسر

 هدنقرط ررب كشرش مرحو هدنجا یرلتریشع یدنک « مارک با

 یسان بویوقوا هطخ رب هليا مابق ۰ رکبوبا ترضح . رلیدلوا قرفتم
 . یدلوا یطخ یر كهممالسا تلمو یدسا توعد هللوسرو ههللا

 ینملسم اک هلرک 6 دک درک هلا موحهو مارق ۶ رک کک

 . ایدلیا ریقحش و برض
 هدتولوا و سا هلا مالا 6 هع هللا یخد هزج ترضح مرگ

 وزح هحنلک هاعا < رع ترضح ا 6۱ زا توق هنر رب همالسا

 تعامحو یدروتوک هفب رشمرح بول | یعالسالها هرزوا ینیدنولوانابب هدا وا
 .یدلوا قفوم « واهلح ىنا وزرآ كمدص ترضح .یدردلفزاع هللا

 « یدنولوب هيا یدمیش « زغوق هتشيا » شیرف یاسر نوک وا
 . یدروبو هبمسآ ولد ( قوراف ) قآ ید « مرک | لوسر . رایدید.



 )¥ >> افلح غراوو =

 یخد یسهبیرک تبآ ( نینمولانم كعبتا نمو ةللاكبسح ىلا اهيا اب )
 راتموم ندا عابتا اکسو "لا کس رع یا ) کیدلوا لذا 8
 . رولوا كعد ( ردیفاک

 هبه دم بوقح ندهکم هحیل زیک < مارک باا به هدنرحه ناح

 ینحلق : هکهلیوش .یدلبا ترحه قرهلوا ینلع «قورافلارمع الا . رایدلک

 <« شیرق یاسور و یدل |هللا ینراقواءیدصا هنیزوموا یاب « یدناشوق

 هشرش مرح نکیا هدقمروطوا بولوا هقلح هقلح هدنسلوح همرکم هک

 . یدلق زام تعكر ییاو یدّیا فاوط هعفد یدب ینیرش تب . یدتک
 ندنراناپ ردي. اغددب هشیرق یاسور ود « نوسلوا هراق ر رازو ٩

 نهتسیا ققارب لوط ینسیداقو متی ییدالواو قعالغ آ ینسانآ » نک ریک

 یدقح 9 بود « نوسشوواق کن هدنف رط هنوا كنیداو وش « همت

 یو دحا ) هعقو . یدالوا نشود وا یدتا ترحه ههسدمو

 هدنناي كمرک | لوسر نامز یراقدلوا قرفتم هدبوریشاش « مارک باجا
 لفاع و ماع هد مه < رداهو عیحش هلون مه . ردیر, ندرانالوا رادباب

 هل وب عوفو فالتخا ر و مارک باحا نامزه . یدبا رب دمو

 . ردشمنوط هرکص هنس وا ندلف ے رات . یدراقیج یرغوط یار كب ا

 .یدبا راو قلبنمرق امعون هدنرازوک .یدیا یلهدووک یربا «ءولی» نوزوا

 ا ا نلف ے رات « یرلترضح هنع هلایضر نیرونلایذ نانع

 لزوک « نوللارمسا « یللاقاص كوو ء یو هتروا . ردشوط هرگش
 قالخا و ناغناتوا . یدنا راو یعوزو كحبح هدنراقانای . یدیا ولزوب
 ییدنولوا ناب هدلوا ؤزج .یدیافقاو هبهبنآرق ماکحاو فصتم هلباهدمح

 كا هلیتوعد كرکبوبا ترضح هرکص ند ( هثراح نب دیز ) و (یلع) هرزوا
 .ردوندیاترحه هشدح ادا كا .ردیسحمرب تدنصک» شب ناک هابا لوا

 روماو شا فرص هرثک غلابم هللا لبسش بولوا یحاص انغو تور

 ردفطا هاما قوح ك هب هب داهج

 «یساباب .ردسشاه نداباب «ندانا « یرلترضح هنعهلایضر یضترلا ىلع



 ج ابا صصق = ۰۰۸

 یزق كمشاه نر دسا یساناو ( بلاطوبا) ىلغوا كمشاه نب باطلا دبع

 بولوالوس یلاقص .یدیا ولبو ه روا توک هب هصق «نوللارمسا . (ردهمطاف)

 .یدیاقوب اص هدنفرط كوا كنشاب « یدیارریدلوط یتسهرآ كنیرازوموا

 یرلکلبب « نیلاق یرللاو یرازوموا و شبنک یسهدآ كنرازوموا ییا

 ` رد  ینبا ردوکس یک نالسرا هدکنج .یدیا یوق یراهعو
 ي سا هتسلا یازده . ردشک بلاغ هسيایدتا كنج

 هب هبن | رقراربسا « عضاوتمو مرکو ملح < ولبوخ لزوک « ولزو روک

 . یدیا لداعمی تطخو غیلبو حیصق و لداع و مع < فاو

 یدالوا زوا تولآ el نکیا كو وک یآ 6 را لوسر

 كرش .تاملط . E ia توجا ینزوک یخدوا . یدّتسا ی رک

 نوک دنح ندو تب نکیا یص . یدعا هدحس هرات « یدمشود هنا

 E DSA مالسا هرکص

 هنس نوا ندلف حرا < یرلت رضح هنع هللایضر فوع ن نجرلادع

 كوب « یزوب لزوک « یلکند ضایب جوزم هلیزمرق . ردشمغوط هرکص

 نیلاقیراقمراپ « یربا یرللا « یلنوروب همکج « یلکیبک قوج « یلزوک
 كنيشك شب ندیا ناما لوا ا هلوعد كرکبوبا ترضح الابهجورب . یدیا
 ندنربیعرکی نوک وا . ردیرندرلنالوا مدقسا یوک دحا و ردسحتکیا

 . یدلاق لایوط لکا تباصا هنغایآ یرب كرلهراب و و یدنالءرای

 «ولیونوزوا « زیغایهراق « یراترضح هنع هللایضر صاق و ینا ندعس

 مالسا نکیا هدنراشای زوقطنوا ء زکس نوا . یدیا یللق قوح یسهدووک

 ا فا ٠ ا تفلاتس ندیا ناعا لواب كاوا. یدلوا فرمشم هلبا

 نان آ قوا ادتبا اال ی .یدیا یزارفرس كراشکناک .ردسحنجوا

 . ردشلوا فورعم ويد (مالسالاسراف) . ردوا « نکود ناقو

 یراترضح لسوهیع ها یلص معرخفو شع آقواكیب هیادعا ینوک دحا
 شما اعد وود « لق باحتسم یتساعد كلا ۲ برای» هدنقح كن آ

 .یدزولواباحیتسم هس ااعد هدنقح وک « یرلترضح دعس ندنغیدلوا



 ۰۹ ج افلخ ع راولو <

 «ولبوبهتروا < هج زمسورمسا « یراترضح هنعهللایضر ماوعلان, ریز
 كنبرلترضح اهنعهلایضر یرکلاةحدخ ( ماوع) یردب .یدیا یللاقص لآ

 .رد ( هفص ( یز كيلطلا دع نالوا لوسر دا یسهدلاو . ردیردارب

 تاب امسا ) ي نالوا فورعم ود ( نقاطناتاد ) كم دصل ارکب وا

 . ردشلوا یدالوا شب ندا بودا جور ی ( رکب یا

 ادتبا . ردسجدرد كنشک شپ رک ذلافلاس ندیا ناعا د واب ل وا

 ینیداوح هلربمغیب یه ملک | لوسر , ردوا ندیا فس لس هلال ٩
 . ردشمروس ود « ردسز هد.راوح . ردراو

 هب هصق . ولزوب هح نعرق « یرلترضح هنع هللایضر هللادسع نب ةحلط

 .فلاس . یدبا نلاقو یربا یرلقایآ 6 شیک هل ٩ ولبو هروا تبیرف

 . دیر ندرلن الوا مدقساب دن تا . رد سحنش) ڭا شب ۳۳

 ,هحلط ترضح هدکدتیا هلاوح يلق رب همرک الوسر نوکوا «یرب ندرافک

 تور یخ . یدشلوا قالوح ندهرض وا بودیا عفد هللا یملج لوا

 شب روک ذم « یراترضح هنع هللایضر حارجلا ن, ةديبعوبا . یدیا یحاص

 . ردندرانالوا مدقتبات هددحا موب . ردسجترب كراندیا نامیا هرکص نک
 هلبا یراشید ی راهقلح هرز نرک هنکرام هجو كمرک | لوسر یتح

 و » هدنقح كن | « هلآ لوسر . یدشمقح یشید كوا ییا نکیاربراقح

 و روفو هبحللا ففخو فحم .ردشمر ورود « ردهدسع وا « ینسا كتما

 لیلجو دهاحو دهازو دیاع . ید ولیو نوزواو ولزوب نوزواو ولزوب
 ۰ یدبا دمامارثک تاذ ر ردقلا

 نیت یک یداهسلوا كجهدیا بصن هفیلخ هنسیدنک «مرکا لوسر »

 ال وا» هدقدنلوالآوسندنرات رضح اعهلایضر ةقدص هشیاع هد
 هردشمرو باوجود « یدرلبانیعت ی هدسعوا ۳ 1 6 یرکبوا

 ناما رارب هلا هدسعوبا « یرلترضح هنع هللا یضر دیز ن, دعس

 تنب همطاف ) یئادنرق قو یسهدازمع كقورافلارمع ترضح . ردندراندیا

 . ردسهجوق ك( باطخما



 ع ابا صصق = °

 ندرت  هح لسو هبلع هلا لص مرکا له

 ایا صعل نلک هروهظ ماگ

 غیلبت هتما ندیوبن فرط و رولوا دراوتم املا بو داف تو

 . یدیا رولبرومپ
 باعا هجا ےرک نآرق طقف .یدالاق یلاتحا كلک یو هرکص ندنآ

 تنس هدنقح راهلئسم نایانوا حرصم هدع رک نآرقو یدلاق هدنظفح كمارک

 رب هسمک رب دوخاب ؛ هسیا شهاب هلو شید ه هللا لوسر ینمی « هليا هینس
 .یدلوارولیدیالمع هليا قیفوت اک | هسیاشمهمیا عنمهدبوروک نکیاراپای شیا

 طوضم هما كمارک باجا به ؛ هفرش ثیداحاو هبنس تذس نکل

 . یدیا لکد یرلظ ون و

 هدنرارب داژاب یمک هلنسح قلوا یراشامم قض كمارک باحا :هکنوح
 ندنراقدلوا لوغشم هلیا تحالف هدراقلامرخ یمنکو هلا شیریو شیلا

 رارونل وب هکدتیا تقو سالتخا قحنآ بویامالوا عمتحم هدتداعس سلحم اماد

 . یدیا راروتالب وطو

 هدقدلرویب ملعتو نایب عرش مکحرب ندیربمغیپ فرط كلذ ىلع انب
 رضاح نکل . یدیا زملب یآ « رانایالویو رالب یرلنآ « رانانلوب رضاح
 . یدیا رلیا غسلت هرلنالوا باغ « راناتلوب

 ثیداحا رکید یرلرکیدو یهفرش ثیداحا ضعب « یراضعب هلتهجوب

 . یدرارونهرکوا ندرانایب ی راکدملیبو یدیا رارولیب یهفیرش

 ( فوعن, نح رلادع ) ( ىلع ) (ناع ) ( رمت ) ( رکیوبا ) یتح
 ( رسای نب دام ) ( لبج نب ذاعم ) ( بلک نب یا ) ( دوعسم نب هللادبع )
 (یرعشالا یسوموبا) ( ءادردلاوبا ) ( تباث نب دیز ) ( ناملا نب ةفیذح )
 رارر و یوتف هلهدنداعس تفو « یار صح مع هللایضر ( یسرافلاناملس )

 باجا رکید بویا لوا ىظوفح كران| « رافیرش ثيدح قوج كب نکیا



 4۱١ ج افلخ غراوو =

 «؟ یمراو فیرش ثیدحرب راد هیهلئسم نالف » و راردیا تعجام همارک
 لم هجنجوم هسیا رونلوو فیرش ثیدحر, و یدیا راراروص وید
 ۰ یدراردیآ

 هدنفحیفدم هدنتافو كربمغس ترضح هرزوا یتیدنلوا ناب یتح
 فرش ثیدحر ییدلیا تیاور كهدص ترضحو شلو عوقو فالتخا
 . یدیا شلدیا نفد هدرب یراقدلوا مزاع هنللع یالعا هحنجوم

 فالتخا باالانب هدنقح یمسق هرولانب كهیون “هکر كالذک
 وند « زالاق ثاربم ندراربمغس » قیدصلا رکبوا هنی هدلاح ییدلک هعوقو

 . یدیا روا لم هحنجوم فرش ثیدح ييدلبا تیاور

 مرکا لوسر » هکردیوم ندنراترضح اهنع ُهللایضر هشثاع نینمۇملام |
 برع « یدریدلاق شاب قافن هدکدلبا تافو یرلترضح ملو هيلع هللایلص
 ءرلالب ننیا هرزوا كعر.ب رکا .یدلکح هفرطرب راصنا « یدلوا دنم
 فالتخا هدصوصخ هره نکیا هیوا .یدرزآ یدیهسنیا هتیرزوا 8
 .ردشمروس ود « یدسا لکشم اب « یدشن « مردپ هسیا رایدتسا

 هيا رازامالو تحارص رب ید هدهبنس تنس رک ۱6 مارا 0

 . یدرلردیا لمع هحنیجوم بودیا داهجا هليا سافو یار
 با لرکو یدلبجا یسوق داهتجارب هدلوا رصع هلتهجو هتشپا

 ههانشاو ددر قترآ هدکدتبا قاشا هدهلئسم رب نیدهتح راس كرک ٤ نیزگ

 . یدلنید ( تما عامحا ) اکوب هتشيا بویلاق لحم
 ئام هع هبرشللا بسحم هلا هدانمجاو یار یک : 8

 حبا < ساب رتاسو او ES دج هو یدلوب عوقو ارآ فالتحا

 . یدلوا روبحم هکمتا لمت هللوف كدہج یراقدلوا

 یافو كرس  ترضح هرزوا ینیدنولوا نایب ا هدتلات ءزج

 هدهض رشتیداحا هک ردنداسقو ید ( یسهلئسم تفالخ ) ندیا روهظ ینوک
 ارآ فالتخا هدنسهرآ مارک باعا ندنشدالوا تحارص رب راد 8
 . یدلو عوقو
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 (یع)و( نام ) و (رمع ) و ( رکیوبا) هدهفیرش ثیداحا هج هجرک |
 یدیا راو تاراشاو تاحیملت راد هنیراتفالخ كنتارضح مع هللایضر

 ثیداحا ضعب یراقجالوا هفلخ هرکس ندرکیوبا ك ( نابع) و ( رمع) و
 یدبا لئد ناعم یقو كنر چه نکل . یدنا ی ندهف رش

 شیالنرویوت راعشا ینجالوا هفللخ مدقم اهد كنسکناه ندلعو رکبواو
 . یدیا

 ربمغس ترمضح بولوا كد كمرو ريخ ندکج هلک به « اتو هدر

 ا باحا تارو شهعا صا ود زکیدیا تعس هنالف هرکص ندنب

 طراما نوک یرافدروس لاحرا هیانقعراد هلع ءاي . یدیا شقار هنباختا

 . یدقج هنادم یأر وا هدنقح تفالخو

 فال و تداما ندا ترصن همالسا نید کردار كراصنا : یسحترب
 مز « برع لاق هتد و » ردا ذاا ساسا ینسهدعاق قلوا قحتسم

 یدنکو راپدید « رد زمقح مر ترام. یدک ژوو هدنسهباس كنم راحىلق

 لآ تع ےراترضح هنع هللا یضر ( هدابع نب دعس ) نالوا یراسر

 . ردها

 یتما اصم هدیاب وب « ران | هکردیآر كنهباح روپج : یسنکیا

 شیرفو راد ا رظن رطح هتناضک و تردق نالوا مزال نوحما تیّور

 لوسر بولوا یسلذوفو یسلتوق لاو قرشا كبرع لئابق به یسهلق
 2 یر ر هحرنا ید یسالوا یشرق كمرکاا

 ا ار فا با ا یاد نالوا لضفا ندنحا كران ۲

 هاردبا رابتعا هتبارق توق « ران آ هکردییار كراسشاه : یسحنحوا
 هلغلوا یسابرقا نیش كمرک ا لوسرو قرشا كشيرف “هلق < ماھى »

 هنع هلأ یضر بلاط یا نا یلعو رایدید « ردمز ال یسالوا یمشاه كىەفىلخ

 . رایدتسیا كلا تعس هنراتمضح

 ۱۳ ۱ هلو برقآ ایست همرک ۱" لوسر هج رک |
 ۲۳۱ وا نقال نولوا یوص كا كننرجاهم هدهسیا



 ۰۱۳ ج افلخ ع راولو

 ندرابمشاه هلتهج ینجهیالوا لباق یناخنا كنآ نکيا راو هرشبم و
 یعسط یاخا كنلع ترضح زذ ييدنک مزال قلوا هفلخ یر

 . یدیا

 كراصنا اریز . یدیا یر كهباص روهج قت نالوا باوص هدیاب وب
 نایاش همارتحا هداعلاقوف ندنغیدلوا یرلترصن هداعلاقوف همالسا ند

Eةد هنيا فرش كوس رب ید ماف اتش مک لوس  

 غارق توق هد «یدرواسالوا تأفاکم ههقاس تد * ۰ ی
 . یدرولم هلاق ثاربم هیربمغس یابرقا هروک

 "دلالس درج یخد یرلما صصخ هشرق یتفالخ كنەاح روهج

 کلپ بوالوا نوجما نم و كربت باستنالاب هليا هنس تیازف كن« ٩
 ین هنفیدلوا یراستعا و دوف لئاشلانب و یوق و توطس نامزوا كشيرق
 . ید

 هرزوا هدحاوۀکو هطبار هدنسهرآ مالسالها هیون تفالخ : هکنوح

 رس رب كقح بانج هسیا تراما . ردنراما رب نالوا هطساو هنسرلعاهجا

 دصقم اف ردطورشم هلا توق و توطس اباد ا هک ردتکحو

 ین هماع طلاصم هبا داهح روما مظسو دالاب شیاسآ طفحو داسف عفد < یلصا

 تداع . ردطونم هنوق و توطس ی دوب ۰ ردنراع ندهوسآ و مظنم نو

 . ردشلکه لوا یراح هلهحو و « ههلا

 راکشالا دحتم كنهمالسا تلم نامزوا < 1 رک باحتا هلتهج وب

 لو یرغوط رب نوجحما ی ا 7 و ت و ER شک رح قرەلوا

 . یدبا فاتح یرلیار هدسقعت یو و طقف < یدرارونارآ

 ۰۷ فلتحم تباور اما رب یدوضقم تا9

 تداما ندنرلقدلوا قفوم هرلترصن كوس لوس « راصنا هدنداعس تقو

 راشمشود هنسهبنما كما تمدخ همالسانرد قباسلافاک هليا زارحا ییهیمالسا

 راشمهم هديا هظحالمو رکف یککرک یرلاروش هدالوا لهو نکل . یدیآ
 ندنا بولوا هدیربمغیپ ترضح "یاس یراتقفوم یمدقم كران هک یدیآ

۱ 



  t٤ابا صصف هک >

 قفوم هراشیا كویب هلیوا دوخ دوخ كردیا ریغت نوتب نوتب «لاوحا هرکص
 بولوا رصحنم هنیراوج هرونم ۀنیډم « یذوفل كنیرلودنکو یدرازامالوا
 . یدیا ندناملسم یرلقجهیالوا عبات هبهدابع نر دعس كبرع لئابق هجثوب
 ندندلوا رشتنم هدنفرط يه كبرعلا ةریزح <« مالسا ند هسیا نامز وا

 تما لاصم مظنت هدرب یه هلبا ذوف یارجا هدنفح برع لئابق هلا

 هشدرق نامز وا هسا یدرولک مزال شاد اب تمام ماکحا دفنت و

 . یدیا رصحنم

 توخا ) هنیرب ( هموق تربغ) نالوا یراح هدتلهاح نامز هحرکا

 نالوا ندهعسط لاوحا هدنننب رابرع هدهسیا شلوا معاق ( مالسا داحاو

 قآ یرارکید هسک ههلسق یننق ره « تفالخ هحن ساضتقا هبصع راکفا
 ظوحلم كمسشود هقرفت هنسهرا همالسا تلم هلا ابا ندتعاطا قرهناقصق

 . یدیا راکرد یرلکحهبعا ورفرس هحرزخ و سوا هله و

 یرندهوا هقشب ندقدلوا یحاص توقو توطس ًاتاذ «یسهلسف شیرفاما

 ۱۳۰۱ وا شرق ید كال وسو بولوا مزح لئابقلا نا
 یدزک نارک هلاق یاس تلمرک هنلا یعورشم مکح

 صیدخت هرایمشاه نالوا ینعب رب ندنطب نوا كشيرق یتفالخ طقف
 ا۳ز . یدیا لکد تمکح قفاوم هدلاح یشیدلوا ترو هنوک ر کما

 ۳ 2 سام ووخ «یدارفا كموف ندیا ىس هنسسأت كتموکح
 کوس كکک | « رون هيام روح قوح ردق وا را هسرولوا قوح

 ووح ردق# « یراسسوم كتموکحر هناع ءانن . رولوا ندنغوح كروم

 ما هداز ردفوا یک وش و تمسو.كاتموکح وا هسرولوا

 تمکحو یعومع رات .ردیراح هلهجو وب هللاةداع هدداسفو نوک مع

 . رولوا نابع و حضاو هققد وب هدقدللوا هعلاطم هلا تقد هیخشرات

 . یدیا راشماموقوا مرا و تمکح « مارک باحا » هک نوسملنید

 رلکح « رانا ارز «؟ یدرارولس هنوشود لصن یراهلئسم ققد واردو
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 ۱۰ چ افاخ غراوو =

 قیاقد وللثم وب . یدیا رلشعا ذخا ندنداعس م نالوا تمکح و لع ندعم

 . یدرارواس العا ندسک یه

 هوجو قالطالا ىلع هرکص ندشنافو كربمغنب ترضح مالک لصاح
 قعلوا تعب هناذ وب رب قجالوا رهظم هبهماع لوق ندشیرف فارشا و

 ناک كلکویب هجهلسق و موق ینمی « هحتسصع طقف . یدیا ندلاح همزال

 . یدرولک مزال قلوا لضفا هعالسا بوالوا

 یسولوا كن ( هسما ی. ) نالوا یلهلغ و توق هدایز نامزوا الاو

 نالوا یردپ ناق كربمغ ترضح و یسلذوفن كا كشيرق ردق هیدکم حتفو
 هدنسهعقو دحا : هکوب لاح .یدرولوا زن اح یبا ك ( برح نب نایفسوبا )

 رک . یدشمامقح ندرارطاخ زونه « تاراسخ ناوروک ندنزو لا

 ةفلوم هدنکم حتف و یدنمهربک هنتلآ یمکح كن آ نیرجاهم كرك . راصنا

 « مالتسا لا دهسا سلا ناملسم وقف هرکص نر 2
 . ید دنا تم 8

 یراباخا كشيرق هوجو نالوا یلاثما رک « كنابفسوبا كرك هلتهج وب
 ی تا لزا یوا باما یرب ندرایوما و یدیا لکد لباق

 . یدرولک مزال یناا كنيرلترضح هنع هللایضر

 هرناد ید یانع ترضح هدبولوا ق شم هلبا مالسا لوا لا نکل

 تعاع هدزام هلضرش ضا. هدننوم ضر كمرک | لوسرو نالا همالا

 كنيرکید هنیرزوا كلا نکیا راو یربمغسب راغ رای نالوا ماما همالسا

 . یدیا لکد لباق یگ

 ترقح هدر ییدرو ,تشهد هسک نه «یافو كم !

 بوراو هحارحا نب ةدسع وا ترضح هلکمریولا تربح یخد هقورافلارمع

 هرزوا یتیدروہ كهللا لوسر ارز . مدیا تس اکس . تاژوا یکلا «

 كکیدلکهمالسا كنس ! رحعای » : هدسعونا هدکدید « نسنما كتما وب نس
 هدهراغمو قیدص هدزکحا . مدمروک یکی أر فسخ رب هليو ورندنامز
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 ترضح ود «؟ كسرابا تعس لصن اک نکیا راو یسحنکیا كنکیا

 . یدشعا ظافا یرمع

 ۶۱ ۰ واتر هوم راکفا ارظن هلح وش
 اغا تالخ تشدصلارکیونا

 هنمها صا وب هرواشلاب هدبوشلرب نیزک باما به كلذ ىلع ءاس
 كراصتا هرزوا یئیدنل وا ناس هدا ءزح نکدولک مزال یرامرو رارقر

 « یر مایق هنباعا هفیلخ دوخت دوخ هللا عاتجا هد ( هدعاس ی هفیقس)

 . یدروشود هت وعص یثیا

 زه « نیزک باحا ضعب رکیدو یلعو رکب وبا ترضح : هک هلیوش
 ( هعش ن, ةرفم ) ندنبرجاهم نکيا لوعشم هلیمهم معا یوبن نیفکتو
 رارف هنشرب دوګدوخ یدنالبوط « راصتا هدهفقس » بولک هرم ترضح

 < رم ترضح هلکی د « ردا روهط هب را هد زمن E هسا رار رو

 نیدعس كراصنا . رایدراو هبهفقس بولآ یهدسع وبا هلیا رکب وبا لاحرد

 ۲۱ تر اندرو یتراقدلوا هرژوا كلا تع هبهداع

 دشت و هرکصلدک دا دهعو طب یلئاضفكنب رجاهم نالوا ندنلوا
 . یدتیآ هدافا لژوک ك کجا لوف كع لئاف یتراما كنسهقشاب

 ر ندزسو ر ندر » راصنا هقشاب نت دنا ۷ 1 ید رم ترضح

 ` یدلناتاسا یغج هامغص كحق کیا هنف رب هدن رلکدید « نوسلوا ریما

 نورقم هصولخ یت كراصنا . یدلیوس رازوس روم كب یخد هدسع وا

 ههدص ترضح اان اهن نانلوب هدهفقس بوناق ید ران | هافلوا

 ا هدر هداع ندعس زکلاپ . رایدرب ودیا تعم
 . یدل وا فرطر هعزانمو یتفلاحم كنا ندنغیدلاق

 بانج . یدرولسهلوا ثعاب هداسف كوب . یدبا هلب كور « هعقووت

E I e aa 
 هدهسیدالوا یراح هرواشم هللوب هد بونالپوط «نیزک باح ا به اعقاو

 راقو نالوا مولعم ۰ رکی وا ترضحو یدّس هلقلبالوق « اغوا لات هنع



 iY س افلخ خراوتو هک

 رکید هنی « نبعل ناطنش طقف . یدتبا رارقتسا هدتفالخ ما قم هلبا یهو
 . یدتسیا كمروشود هقرفت هنسهرآ مالسا لها هلا هعدخو رکم

 ارهزلاةمطاف یسهجوز بویمراو هیهفیقس « ىلع ترضح : هکهلیوش
 ها مشاه ینو شما تلزع هدنسهناخ كنيراترضح اهاضراو اهع لا یضر

 یداماد كحتفدشلارکب ولاو ینراوح كمزکا لوشر ن 8
 (دوسالان دادقم ) ندمارک باعحا صاوخو ( ماوعلان ریز ) نالوا

 ( بک نب یا ) هلبا ( رای نب رام )و ( رذ وبا ) و ( یسدافلا ناملسو )
 . یدیا شمتک هیاروا یجند ع هلایضر

 شعالبوط هدنناب كن آ هرزوا كمءابا تعس هب ىلع ترضح به « راتوب

 جراخ ندهرواشم كنيرلودنک هاسارجا "تب هلیوا هدهفقس كياخا او

 . رایدیا شمنجوک هت راق ا

 باح راک یک ( ساع) و ( ریز ) و ( ىلع ) ترضح « عقاولایف
 یران ] هکهراحهن « یدیا مزال قمل یرایارو قلب هدباخنا سلحم « مارک

 یفد كنسهداح هفقس . یدالوا دعاسم توو ههراشتسا هلا توعد

 هقرف و هدر . یدلک مزال كمروشوا تعس تا ترضح نوجا

 ا » ندفرط یر وشراق هضارتعا نالو E ندنفرط هسشاه

 ودد « رایدبا ی ک هب هقمقسس هد بود ریگس هدرلن 1 یک هدیع واو رو

 . یدرو ونولوا ضارتعا
 تعس اکسس ن لک » ه ىلع ترضح « سابع ترضح هداننا وا هتشا

 ندننودح هلتف « ىلع ترضح هدهسیا شد « رلیا تعس هدسات < مدیا

 . ردشمەخا لوق هلبا زارتحا

 هحتسصع هلتهح ییدلوا ندرلتاملسم هژات < هسا برح ی ناضفسوا

 شمامقخ ندننهذ هما زونه یسهعاد كلکوو هخه فو رو 8
 توق ینعی . یدبا هدهعلاطمو یار هقشاب نوئو نوتوب هدیابو ینم هنغیدلوا

 هدننآر كل دءزوک یتهج تسصع توق ءدلاح ییداوا قح هات لقب 8
 كمدصلارکونا ترضح هلتس هب ( همای ) نالوا یو یدنک ۰ 9

۳۷ 



 >> ابا صصق = 2۱۸

 ا ندشیدواذآ ( مت ی.) نالوا یوق
 هدنسهعشهلوج وک لا كشبرف «یتفالخلریمغس »و یدشیراقهب هسشاه تسعه

 هدّسلهاحنامزو هب ىلع ترضح و حس ینتعم هفبقس هد « ؟ردکع دەن قاق

 یکلا» هب ىلع ترضح هقشاب ندک دا خسوت هساع ترضح نالوا یمدمه

 هلا هدابو ولت ا یفارطا كهسیا رتسیا هللاو . مدیا تعيب .E تاروا

 هتسهرآ هبمالسا تلم نس ! نام مسابااب » ىلع ترضح هډک دید » مر, رر دلوط

 دو 1 ود « ناسر ومايا ققار قاقش

 هدنجما نادناخ ی ید هون تفالخ یک تنطلسو كلم ء ناضسوا
 ن e نظ قج هلق بودا ثراوت

 رب معاف هلناذ كقیدص ترضح یتفالخ « هسیا نیزک باحا روهج
 ۱۱ سنا يا ید قلد ص ترضح ..یدرارواس هقطو

 ۲۰ ۱ ۵ همالسا تلم هرکص ندنشودنک توس یک تسلخ

 ۲۱ تا نایت < لما دصقم ارز . یدیا هدنيأر كجا لاقتنا
 . یدیا یتحلصم قلوا مات ( مالسا داحا ) هنیرب ( هبصع تریغ )

 كرک < ص ترضح كل ۹ روي E ندهحورشم لاوحا

 ود هف ره و قاقش ها هما سا ا به « ىلع ترضح

 ارز . یدرارو ون ولو هدلکشم عفوم را رب جد یسکیاو یدررونفاص

 i 2۱۱ :تعس هت دص ترضح « ها روهه

 كلا باخا ها 1 1 ید تعه نانالبوط هنکشاپ كاع ترصح

 هخداملوا غو ما وعلا نیز یتح .یدراروبیدیا رارصا هدنرکف

 كردیا روت ید رع ترضح بولوا رصم ود « ماقوص هننق یمحلق

 ۰. یدروپید كلاح هشاط « كلا یجیلق كنا »

 «شیاوب » ید ( بهل یا نه )تا ا ما لوز

 تاذ رب یک ( لع ترضح ینب ) نسعاوا صوصایلعو ندمشاه نطب

 لا ا زا نل ردا هجو هبیرغو رواد. ندردقلا لیلج
 . یدرولیوس رارعش هدنفاس ۳۲



 ۹ ج افلخ غراوو

 كتخو شما هدنساوعد تفالخ د لو یک اک ا

 . یدلیدیشیا رازوس والوب « شعا رویا لوبق ینتفال كق دص
 ار ىد تروشم هال و هدنقح تفالخ « هبا لع ترضح

 یوعد هلیوا هدهسا .شملقص یناح یالوط ندنغیداع ولوا تعحام یخد

 تام زا دار هلنکح هیاوزنا و شو قح ا توام ولوت هدرهمعادو

 . یدیا هدقملفای بوناب هلشارتفا ا

 درک « كنسودنک هلرک ها اوزنا رابتخا هدنقو مهم هبوا « نکل

 هشدخ هرانهذ یرامهلا تعس هه دص ترضح هدبولک زونه كساقفر

 . یدیا هدکمر و ناحاخو

 « لاح و هدهسیا نشه ی و رص اهد تدم رب « قید ترضح

 رول جا ی كنفرطو رولوا یداب هنعوقو تیام هدهاسمو یدامم

 بلقلا عضو لد هداس دوخای « رابللقع یروبس اب « نالهاح رورغمو

 ندنکیدتبافوخ وید رول ا لوي اف شيا « روشیراق هزوس رامدآ لاصیواو
 ردوا روس ابا ینسهراح یجالصا

 تارضاح ) كنراترضح ( هرس سدق ییرعلا نیدلایحم ) : هکهلیوش

 یداهلاهجرهبلع (یدامع دماح ) و هدنباتک ماب ( راخالا تاماسمو راربا

 مان ( حا رجلا نب ةدسع یا اديس ةجرتق حاصلا ءوض ) كنيرتترضح

 ترضح الوا « و اتش ترضح هرزوا ینیدولوا ناو طر هد ات

 ترضخ مارکوص ندد دنیا هروانشمو هرک ادم هات دانا

 یسیکیا « رانآ بوریغاج ینرراترضح هنع هللایضر حا رجلا نب ةدیبع وپا
 ک١ « قیدص ترضحهدک درک هني رانا :هدسعوبا هدلاح یراقدلوا هدکل

 .ردراکشآ لصن ربخهدک زوب .ردنمشم ٌهلهبصان كنس ! هدسع ابا اب ه ًایاطو
 هددومشم مول رب . كدا هده صع ر قجەنولوا هطع هدیدنع كهللا لو سر

 كتما و هدسع وبا ) هدکقح كس هلالوسر دع تعخ رز 8

 یتداسفو زرع, یعالسا هلکتس هعفد هح « قح تانج . یدید ( ردننما

 هلوا نبعم هگناوخا و جور هنینمومو احل هنید اياد نس . ردشٌما عفد



 ج ابا صصق = ۰

 ت هسلا رولفار هرزوا یلاح هک مدتسیا ن وا نفی ردکسعک

 كلبم كنس « هرایوب ! یلغوا حارج یا . ردبجاو یحالصا . ردولوقروق

 عفدنم هلبا كتوسفا كن « یر كنالبوو زالوتوا هلا كتعالمو قفرو

 هراجالعجوک و یحآ اهد هرکص « رولوب تدش مر ول نااهل و

 یتسالوب ماظتنا هدكلا كنسو یتسالوا ماع هلکنس كشياوب . رولوا جاتحم

 تعاجوب ونوجما هلالوسرو نوجا لا ! هدیععابا اي ىدا . مرهلید ندهللا

 كرها روصق زوج هدییسو دهج ولرد یه نوجما یتمالس كتهبمالسا

 . ردگتعمو یعاحو افا كنس ةا: نارواط هلیا تکازنو أت هشیاوب

 كبلاط وبا « وا هک توط هدکرطاخو تیا ملکت هنامضاوتم « تک هيلع
 هلع ةلا لص تافصلا یمدق تاذ زمکیدتبا فا نود« كن | و ردسهلالس

 6 یداک ۰ ردهدنرب ینه ص دادن كن رات مهح لو

 « قلث اراق هحک « یلکنز زو اوه <« ولوقروق هرق « کله زکد »

 < ردعتم قمقح ( ردقو قامروا «یوا ی. ردقالسح رب « قحا لوک

 . بجوم یدشو فنع « لطابو بلاح یتقفشو محر « قح . ردرسعتم كما
 هلا تما عاما یی ) .ردیدّوم هوادعو رش « جګو یداب هک ناف دی

 زنا عامجا هرزوا تلالض . هیدحم تما . ردهاظ یمکح كتفالخ

 ( ردقو تمالس قیرط هقشاب ندا . ردراو رطخ هدقل را ندعاما

 قسف . روشلاح هغفارب توادعو هقرفت هدنسهرآ همالسا تلم « ناطش
 هبهنما ناسک ریرش «ردادلا قاسنا 4 راو هسوسو هدنلو روحفو

 صالح ST اک ردو ییداعو تأ یر دز رود . روروشود

 ندلجاعو ندلطابو قمروط بوقص یشید هنیرزوا قح هک رکم . زامالوب

 هنسهس كاطش نالوایمشد كندو .كهللاو قملقرظن فرص(نداندیعی)

 هبا كمما بلق ط٫ر هلصح ین لا و قمصاب یدج و یتدش

 ررض ا 9 راز ال روس را كج ەر و جاوا یا هلو صالخ

 داشرایس « نریددب یناوح با ,o یالوقروق ندنسهحش « یدریو

 .ردا قلتسود صلاخ «نامل يا تدوم ناس هلا باتع کس .رولوا سا



 ٤٢١ > افلخ غراوو دع

 مدکنهذ . رابا قلهاوخ ربخ اکس « ندیا راستخا ینلاق هدکلر هلکنس

 . كسروقاب لتقد هلجوا زوک « كسروسدیالس الف اک ؟ ردهن كفيدروق
 هرکص ندک دلیوس نایب « نانع .دوطوس كنار هدكتسوویکح یا

 ند هقشب ندپلا نید ؟یوولوا ماما هرکص ندحاضیا ؟یعراو كمهلیوس

 هقشب ندیوبن كلسمو قالخا هقشب ندقالخا نالوا جردنم هدعرک نارق و

 یک كنس هسقو ؟ یعرونلک ندوصو هجا یک. مت ؟ یراو لو یرغوط

 O « ریتم هام هیزوک و قینافو راط « نادیم شنک هناذرب

 ؟رده راسس ندهدرپ تسوا و رزوس قشیراق ؟رده راوکتفک وب هدهتروا

 ههللالوسد و تر هلا ةسحو یزعناحا تسفک هننوعد كنلوسر و كهللا
 ندزعاراپ و لاوما و دالوا «یزجورخ ندرانطو هدنلو ترصن

 راتفو تر قلراک ادف هلبوا مز . كسرولس العا كب نس یزمغدلوآ

 .«روش وا دایعه . كدا رولر دنلک او رولیدیا هبرت هدنلاع قلقحوح « نس

 هرکص قد مود ددو « لدشعهدیا ظفح و مهف روسلق ادن هين

 .كاضفو لوهح كردق یدمش .لادشیربا هدوصقم لزنم « كدربا هلاک نس

 كناتسا و ,قحءردلاق ندنرب یراغاط راتقو وا «ناما . ردلکد و

 هنیرلرب نیرهد بوشود هنا رالاح موقروق قجهدراغآ یراجاص یهدننلآ

 یل « راجآ ییرارب یلاق «رجما ییراوص یحا كرەنب هنیراهغلاط و قرەلاط
 هلدسح راز وک : هکوب لاح . كدا رکوب یبراییا كنس وق « ردیا ماکحا

 رخف رانویوب ۰ رونلهلعش هليا ظبغ راسکوک « ولع هليا ربک رانوروب « ولوط
 .یدیا رونهربد ندوقروق یزوب رر و رونهایب هلیارکم راقاح و رونازوا هليا

 .كدیا لکد راودما هزمغجاقج هماشقا نلحابص ء هحاص یتسوا ماشقآ
 .هحقدأع ون راهص۶ع هع .كلدشمدیا هعقادم هبهسهک هدام | همز وک یعولوا

 یادو الآ و اباب هدنربیه كرالاحوب . یدزالوا نکم قعلورضوط ینیرکا رب

 بلق تاب و رطاخ بیط یزلانم و لام هلمجاب قوج زآ و ینمرلهجومت و
 هڪ یک رانوب اهد . كدرهدیا ادف ههللالوسر ها زوس یئاط و زو راوک و

 توت رغص , ٌكدیا "لفاغ ندرانآ نس هکردراو رلربخ فخ و رل رس موتکم



 > اسا صصق دع 1۳۲

 كناسل « قالراب كركف هك نیسرولوا لفاغ لصن . كدزالوا لفاغ هسالوا

 اهد كج هنلیوس راد هه دى لاصخ كنس . ردحودع كراوطا « حيصف

 ندعم «شردشیرا هلاک همنم یسقح بانج یدمشو ردراو رازوسقوح

 لو نب یکیدتشیا كس . ردشم وف هنکوا يداص « شملف رخ

 کس و امدوط بوشلیا هدر رب هلو « افص یبرللوق . لوا رظتنم کتقو

 .ردنکهونم هزات زونه « شیاو .امردشورو زوب كره زبح نای هب هسمنک نلک

 هک ا كتماو نس .راو ردک هدرلنهذ ود نوسع وط رو کعروح قباح

 . نیسحیلف ناکسک كتما و . اعالتروق هدبودیا رارصا . ناسک قیتاق
 ا ووش اط كنا ويب . اطوار منك هدتولیرک ۱
 ! رکبابااپ » هکیدر و تاوج هلو .مدروص ندهالا دوسر یثیاو « ن هللا و

 وام نوما كن آ هدبولوا تغار اک | .ردکنایالوا بلاط اک | « شیاوب

 .ردلکد كنديا ربکت و مظعت . ردکنرتسوک كلکوجوک اک ۲ . ردلکد كندیا
 .یدروس ود ؟ ردلکد كم هسد ردع .وا .رولسد تک وا CNT وب

 شرف تودا تاروتشم هل هدنطوصخ قلداماد « هللالوسر هکرواس هللا

 مديد ؟ زککسررومب هل هدنقح یلع» هدکدشیا دای ی راضعب ندنراولناقلد

 زکلا « هدک دید «مروسروک بسانم هب همطا ي هلم سح س ا وکو

 د هنسکیا هحقدلوا روظنمو ىع هلا زکنواه رظن و روئسم هدنالا

 مدلیوس رلزوس قوح اهد و مديد « رووا لودسم « تمعن و لماش « تکرب

 قوب مدوصخم ضرب هدنوب من . مدلیا بیغرت و مشورت یغلداماد كنس

 5 ۱ قح 0 ن رو موفق كتنراهقشاب هکیرب كنشا , یا

 ولربخ اهد ندک هلماعم یهدمقح من یدمش كنس « مهلماعم وا مث . مدید

 تراشا اکس هّللالوسر ( هدتفالخ ضا یغی ) هدشياوب : هکتیا داّمعا . یدیا

 اش هتکقغب تشو ردشعا رلاعا هلیوا یخد هنسهقشاب ندنس هسیدتا

 اا5 ءدگنهذ رک ۱۰ ردعمهلا توکس"هددنقح كنس ەقشاب هسیدلیوس

 «قح و عومسم < باوص و یضص یمکح كوا . لک هسیا راو ددر و

 هرات رسم و قضش هدنرلقح و دونشوخ ندتعاح و « هلالوسر . ردعاطم



 4Y >ج افلخ راوتو بچ

 هکنسمزملس .یدروسلاقتناهباشع رادءدلاح ینیدلوا ردکم لب راردک و رو رسم

 «زاتم هلا تلضفرر یر ی ندنساقدصاو ابرقاو امدنو باما «مرک الاوسر

 یتمایهدفرطیه رکا .یدقارقرءهلق درفتم للا تلاع رم نمتم هلیاتب عرب

 ات هضم او یز و دباو او الا زجام :ندنرلدراذآ ننح هوب ا
 ندقحو نوتفم هلطاب و ناشیرو شو یثاب یتماو «هلالوسر . یدنا زالوا

 .هللاو لکد هابوا ؟نسروئاص یدقار یهو یسحمدا «قو یسحقاب «لفاف

 زا ی نع هتناوضر هاکرد كن آ هددولوا قاتشم هننرلتسح یلاعت یر

 لیبست ییرارب وصو یرلفقوم و نیمأت یرالوب هلا عضو راتمالع ندا

 كقات یلاعت هللاهج ولو یدربق ینغامد ثکرش یلاعت هللانذاب . یدتیا نیست و

 كناطش یلاعت هلانومیو یدسک یتروب كنهنتف نوحما هلا ء و یدراب یزو

 راصنا هتسشيا نیزا دعب .یدروس نالعا یهبلا اوا و یدروکوت هنیزوب
 € 6 ا ردەدەدلار قەدر ر هلکنس و ا كس «ن رحاهمو

 كلا كنس ىملا «نب هسيا راردیا تراشا اکس هدعای مث و رارتسیا یمتعسب اکس
 هدنس هيا رولوا تروص هقشاب رک ا و ( مرابا ت یسب) مزوق هرز

 كرانآ و ( تیا تمسب هنکسلبا تعس كران ) رک هلو ییدرک كنم ٩
 داشرا یراناریشاش ی رللوب و حتف ی راشیا قلغم و لوا نیعم هنلاصم

 قمشالمددای هنیرزوا ثالبیا « لات هلا : هکنوج . تیا عنم ی رانیغزآ و

 یر قارب و نالرضاح هغفشالءدراب هترزوا قح ناه . ردشعا ما هبا

 مريد رب را همانتخ 9 اند وش هلا رشک رک یراق ندضفب و دقح

 راد ,رذفعش کات سان افدعب | ماش وواقههللا هلباراذکوک ماس ندنوادع و

 هنفو همرو تهز هزمسس مر و . لوا ۳7 هدنقح ران 1 و یا

 وا كشاو ندا مول هده «راو لاق و لق هن ترا . قارب ىلا یسوف

 «ردرظات هلاح زمغیدنلو و رددهاش هزمکیدید مز, « یلاعت هللا .راو نایالاوق

 نکیا راقلاق بولآ تایلعت هلهحو وب ندهدص ترضح « هدصوا

 مزوس اهد اکس .نلکا زار هدوبف » رک e هنع هللایضر قو رافلارع

 تشاشپ «رمع ثرضح هرکص ندکدنلک | زارب هدونق « هدسعوبا ہلکی د « راو



Yéج اینا صصق =  

 تالاخ قوب یلصا ءووا : هکید هب ىلع ! هدسعابا ای »هک شید بوقح هلبا

 كشيا «سوهو اوه .ردتفکرب یدومهرح «تموصخ .ردتلاحرب نرتسوک
 « عاشم و قحو ی ولعم ماقم مع گرگ هر هد رد رابع ندتماعاص کاو

 یناحاق < یک رد كا كناک ذا EE یعوتکم ا « یهاط رخ « یعوسقم اب

 یربخ و ناتداط هلبنازمم یک ره و ندیا فطلت یالاق قازوا و فلات
 هنر كنشيراق و (نایامانبا هنکیدتشیا یه ینمی) نایامرردشیراف هناع
 نالوا فورصم هلهح ءو هدتفرعم قشیراق هلا مہم ی نایاموق یتسهرس

 نیغزق یه .زلکد یک رلهوهد نانوجوق ندنسهرای « زب .ردقوب ريخ هدملع

 ندنرلزج « یوکس كتعامح و .ردراو یرارق رب كلبس یه و یران كئيش
 ۳ ا ,ردلکد ندوقروق هدیرامالک نوک و۰: یدبا لکد یثاب

 یلید كنجالاب یه و یدرق ینلب كرابج یه و یتروب كربکتم یه هللا
 ندنتل | لاو مظعت و ۳۰ اسم ا ندیلولخ د کم نادق یدک

 شنا و . یدلوا مزاع هاقع راد < مرکا لوسر ؟ ردو سسج و ا

 یتص وصخ اک | كنهسمک .ىدلاق فوقو٬و فا هسيا ( تفالخ ضا ینعی )

 ا یشر هحارص هدکقخ .كنس « هلالوسر ء زدقوب

 هللا قدص و قح کلب . زلکد عبا هیهرباج تلود رب یک مور و سرف
 یجدوک و یلا یلترصن و کلیپ یوق و یلق نیم بورا هتیاده
 ۱۳۳ لو بوت رو مدنسهدآ تبار نالوا ,یزوک
 هکنسدمردیا نط . زهدتمصع لط و تمعن ناونع و تیرحو کت

 نظ . یدباق قراما وارخص كردبا رکم و ربج هما وب « رکب وبا

 E رازول « کالا بس یراروعش كتما و < رکی واک نیسمردیا

 . یدربتای ییرلوص « یدزو یترللقع  یدزوح ی راموک ود « یدالغاب

 .یدرونوک هک اله قیرط « یدروشود هتلالض « یدراقح ندلو اا

 ینراحالص . یدتیا وقوا ینراهظق « هلک یترانزو « هجک ینرازودنوک
 ۳م یرکمو نم ى كن هسلوا هلیوا رک | :.یدلبا بلق هداف
 لت | کناه هسلوا هلیوا . لکد هیوا نوحبقح هللا . رولوا كد شا



 ۵ س افلخ ع راوتو =

 هربخذ یناهو هلا تنش توقف لصن و جلف و یعراق یناهو هداس و

 تعسوو هلسو لصنو تربشعو هلسف یناهو تدشو لا یتاهو تامهمو _

 بانجیلاعو نع هرزوا یتیدلوا كمولعم ء رکبوا یسبغوط . یدیاب هابا

 .یدنالزان «وا لاو .یدالوا لئان هلاتروصررکیدو توق هتفالخ .ردناذرب
 . یدلیراص اک ۲ « تفالخ .یدنکح « وا .یدلوا نوتفم اک | « تفالخ

 رو یدروبوب ناسحا اک | ۰ قح بانج . هکردتیانعو هبطع رب وب
 تماوب هلسراما كن | . یدلف بجاو اک ۱,« یلامت هلا یرکش 8
 ون یخد هدنتداعس مایا كهللا لوسر . یدلوا رهظم هنفطل كهللا ید
 یتقووزما تافتلا اکو « وا نکل .یدشالوط هدنشاب كا ء تداعسیاه

 هدنراقح . رده را هنیرالوقو لعا یتاقولخم « یلاصت هللا . یدیا زعهزوک |

 هدتمکخ به و تااتسرو توس تس.هدتانس . ادا 8

 . زاعولوا راکنا كقح هدلع ییدررو کس كهللا . ردلکد لوهحم كماقم

 هللابرق هدايز اهد ندگتارف كنسو هلزوموا ویو ندد زوموا كس نکل

 كنسو هدنمرشو .مالساو هدلهاح نامزو هللا, نس لغ نک چ
 محانعاکس هلا تسایرو تداس هدرلهعقو نایاء ولوا دای كدا و نایالوا كىيصن

 ( كمهع هلا یضد یساقفرو ریز یعب ) كراکهدخفارطا . راو نالوا

 موتکم ندرکیوبا كهسروروک روذعم یکیدنک هدکمهلکید ین راهع هدر وموک

 توط روذمم یخد یز, هدککیدتشیا یزعرازوس عالم زمفجایاعوط
 کس ققحتلا ىلع 2هسرولوا قجهروط نوقاب هتنرازوس كرا و

 رالاح كحهبمریو نادم ههعلاطم یرازوس ویو قجهردنونوا یرازوس وا

 هدنهلعو هدنهل رک ۱ ء تاد زمکیدما حرا ینمسا . رولک هروهط

 مرح هدروما ضعب ی | هدنس . یدشعهلبا توکس هشاس ینعزاکفا
 یلق یادیوس كمرک ١ لوسد اعاد « قیدصلارکبوا اما .لدمهلبا د

 . یدیا یروظنم و لوبقم و یرادک او نازحا كيرتن و یوارا 8
 .ردینغم ندنلالد ینرهش بولوا هدنراروضح ءاراصتاو نیرجاهم هلاب هدو

 . نیسبرقا ههللادوسر هعارق « نس . |هلیوس ینسیرغوط نوجا هللا



 چ ابا صصق کک ۲1

 هج هبت . ردناق هليا تا « تبارق . ردبرقا هجهبنرم « رکبوبا نکل
 یا « رانمّوم . ردقرف لوس رب هسیا وب . ردسفن هلیا حور هسیا برق
 هک هعا كش هدنون كهسرديا كش هدن | . ردرلشلوا قفتم هدباب وب كرهلس

 نوک و اکس یدعا ۰ ردهلبا تعاطا لها یساضرو هلبا تعاح ىلا كهللا

 یسش نەشىليا هد زاغو و تیا لوخد هلاح نالوا یلهداف نرایو ولربخ

 زمتتس«رثسی ۲ هسیا رولوا دعاسم لجاو نوزوا ءرمع رک ا .تآ « راقجن
 بوس هدتقو ر هبوا اما . كل سکجهجمما شوخا شوخو كسکحهب

 قج هالوایدنا دو یبژوس هقشاب ندرانالوا یتصوصخ اکس هک كسکحهحا

 ۳ ۱۳ و اره یراجوا كکیراداناق و هلرهما ییرءد كنسو

 ۲ قج هاع ولو نالوا عات هة شاب ندرلندا عمط E هرهدیا بدعت

 نامزواو كقجهدو وص یناقو كسقجهدادرحسغ یگیراشید هلتمادن هدلاح

 ا و فسات نوعا كموق ندک هیرخآ و دارم نك

 هداعا هلاح تک زا قمقح ندنجاو ینءولوا یقس هلا هساک كکيدتبا

 كقح بانح ,SE هدزمقح مز . لا یگ ییمناق

 ا تم روس ء وا قحا يو کراو یمکحو بر

 لاعتهلا . رونولوا دما ندن | قحم آ تیانعو نوع هدراتقو یلردکو یلحرف

 «. رددودو رونغو ده یو

 هدنتفالخ مایا اغ ترضح هرزوا ینجانولوا ناس هدنصوصم ثحسم

 كرم ترضح قدهلوا تربحو فسات راحود ندهملاوتم تالکشم ناک هنشاب

 . ردشک هروهط هاشع قرازوس

 قرهلوا لمح یخد یتاغلم و دارم ترضح « هدسع وا ترضح

  نیرهدو كرهوشود یتکر ارزو ترسبع بكشیا بوقح ندهدص 2 اک داف

 قیدص ترضحو یدتک هبلع ترضح ناخ تولخ كرهشود هراهعلاطم

 . یدتیا غیلبت هلبماع اک | یرازوس ینیدل | ندقورافو
 هنکلیا ا یناریأت هارازوس وا . یدلکید هللا تقد « ىلع ترضح



 ۷ ج افلخ ع راوتو =

 تو و هط ولعم شاه 9۳ هک یدد ودا ناس یا هحردو یدهاشیا

 . اعل لوق نم اهل لوا سمتلا . تلحال لح . ةطورم

 ماظن

 . سیرعتلاب للا یمعتنال یسه یسهت كيلال یدحا

 ۰ یدحاق ه ده 9هد ها یو 6 یدک وح ه وهد لا یو ۰ یعل

 هللا هسیا ندکعد نوسرو یتسالب EE لوا زلک ! رس رب یدیاه

 . رالوا كعد هر و راربخ

 تل

 هحک و قو روطوا ءروط .یدیاهیروب ردیر ندندک رهحنک یییاص

 . ( ردم ولعم یتیدل وا نو رم هدندنع رلص كيهوهد نالوا هعا یو )

 3تا » > دو یاد ندک دابا دارا یرالثم برض و « ىلع ترضح

 هدول وشود « یعرتتسم هدنراریمض كموق به « رازوس وب ! هدسع ابا ای

 . ردقوب باوج هدنب » : هدیعوبا هدکدید « ؟ راروییراقیح یرلانعم هلیوت
 <, یجیگید ین ی كمالسا و یحع هدوا رو نالوا هڪ د ۳ ۰ ن

 غادو ملق ناجلخ ۰ رولبب هللا ینساروب .میجدیا دس ینکیدک كتبا

 17 وأ « وب رها ر شک لک تروح هک هد « رایا تلالد ۶ 7 مورد

 رب دوخایو راکنا یفورعم صا اب < بلط یتفالخ « مثوروط وا هدسنعاحو

 هبواو یدیراح ی « یارف كهللالوسر هکلب . ردلکد نوجما باتع هملسم

 یدهلهزات یم درد هسا مدنا وب هدتعه کناه هرک وص ندا هک ی دتا دوح

 هقشابویاک اکب « قانشا قمشوواق 6 1 . یدلبا تاق تاق یردک و نزحو

 لوغشم هلا ( لا باتک یی ) هنلاذهع هکرولبب هلا . ردینم ندعمط 8

 كن ] شاو صالخا ههللا ینلعو مروییدبا مج یرانالوا قرفتم .
 هایدما قلوا لئات هباو نالوا شعالرضاح ہرادیا ملست هنسهداراو ع

 قوس نوجا تو عفاو قاها رب هدمملع كلذ عم ٠ . مروقاب ههللا باتک

 _یدانو شلوط یداو هیس من هکمادام . مدملیب یتیدلوا عنام هت-



 ج ابا صصت دع 1:۳۸

 قلاق هدرف رب ندنیملسم قترا . شلوا عمتح ( ناوید و سلجم یب )
 هسالوا قیاس « دهعو لوف | . راو مالک هدنکوک . قوب اح هندی

 یل | كمرلقایا و مدردیا شاف هلیا مغامراپ زسدا و مغامراپ هجرس یمظغ
 ردو هره ولوا یالم هير نکل 1 مدرالاد هل را نکنا هلا یسهم تاشو

 لزس حابص نیرای . مررروک هدیراب روضح یعاوعد . مامحا یعزغا
 قوم یاس 6 نور ی . مرهدیا تعس مردک هزکتعاح

 شه « لا . هلوب یر « ردق مکح هک ات . مرايا ربص یخد هلاح نمهدیا

 . ۲ رددهاش

 : رکب وبا ) هلیا تدوع هنیرزوا كلوب : هکر د یراترضح هدیبعوبا
 ۳۲ ۲ ها مدتفيات اط ء یحآ ١ لك ةا ك( علو
 ت رش دجسم « ىلع یسادرف . مدلیا رابخا ینکجهلک كنيلع نیرایو مدلیوس

 ]زوک .یدلیا تعس « یدداو هتل لرکبوا كره بوراپ یتعاج . یدلک

 . یدروطوا هلا راقو یدلیوس

 الات 4( ع) ترضخ 6 یرات ضح قیدنصلا رکبونا « نامز وا
 هاضر لاح «ناسراقر وق ندهللا هدضع لاح قاسم رک و را هج زل نس»

 االضف ییدلیا ناسحا كهللا که بیشک وا « ولطومهن . نیسرلیا احر ید
 ا | ندهللاانلعو ارسو مدیا لکد بغار هنراما < ن. نايا افتک |
 مدتیا لوق راجا هدبولک تشهدو فوخ وید ردا روهظ هنتف نکل

 قاط اک | ہک یدنلوا دیلقت « مظع سما رب اکب . قوب محار هدنراما

 و لغ نلیدهلکو هک رص ت . هرب و توق هللا نگه : قو مردقو

 ودواب یلضف كنس . زجاتح اکس ¿زر .یدریدننا ند هقرا كنس ء لا

 الخ ید ( ریز ) و ( ىلع ) ترضح و شعد « زبغار ههللا هدلاحره
 .راخ ندتروشمو رارقا ینیدلوا قحا ندهلح (  رکب وا ) ترضح

 اظتعا هلسناس یرلکدلبا رات هدتعس قرهلوا رثانم هلتهج یراقدلقارب

 ددور يا هدام بو ش)ورویوب لوق یراراذتعا ندهفلخ فرط بودیا

 . ردشلوا فرطز اک



 ۹ س افلخ ع راوآو <

 « رع . یدقلاق هلا ناذتسا « ىلع هدعب : هکرید ( هدییعونا ) هت

 ۰ مشی هلک ردق هیدمش» : هکی دید ىلع نکردیا عیشت ا: مارک

 « نب . ردلکد ندموقروق مشیلک یاهو ندمکیدعا لوق یزخعاو

 كع ‹ یتیدصاب تكمعاآ و در و كع کام مرلیوس یدح یعزوس

 هدنقحالب نلک هرزوا الب نکل . مرولیب یر ییدشود كقواو ییرلنکح

 یون تافو « الب ناک هرزوا الب ) « مدنوط AT ًاداتعا ههللا

 <« رع ترضح هنیرزوا كلوب .(ردیسعولوا ماهتا هلبا تفالخ بلط هنیرزوا

 < زی . مولعم لاح لزمتعام . امتغاط یزوس « اعازوا ىح » هک یدید

 دلهسیا رنا هبویوق « زرراقح شتا لهسیا راقاح یغاشاح هک ضوق رب

 هلهسیا رکید . زرتاناق قهسروروا و زر ریدلوط ردق قجاردناق ییاوو

 ت هدنآ مساس . مدتشنا یرا برش تا
 هکگیدهایوس هدهککیدتشیا هکمدرایوس رازوس ماطر هن رزوا كکيرازوس

 . یدیراج ی « یقارف كهللا لوسر : کس شعد . لدرواوا نامشپ

 زکلاب « قارف كهللالوسر . مدروطوا هدنغاحو رب كوآ و نوا كنآ

 . ردمظعاو ربغآ ندوب لاح كنالوا باصم کا: یدیراح ی
 كناطبش هدنسهحش و كمهمر و هقرقت هتعاج هللا رازوس نایالوا یطیر ارز

 كناذ نالوا باصم ید كمهبا طاتحا هدلاوحا نانلوا فوخ- ندنرکه

 هسنالپوط هزعرزوا حابص رب « برع یهدزمارطا وش . ردندنف اظو

 هش هقشاب « قانشا قمشوواق ههللا لوسر : 5 تا .زالاق هماشقآ

 ین عاوا كهللا هدیاب و ترضت هش رش كا یدعا . زد 8

 هلادهع : هک كسشعد . ردندنتاباحما كقاتشا اک | ید تنواعم هراناتوط
 هلاد هع ید تحرص هقلخ و تحصن ههللاداسع . مدیا لوغشم هلا

 نانولوا قوس نوجما كنسو عقاو قافتا رب هدکپلع هدر . ردندنساضتفآ

 شلوا عقاو هگماع كنس قافلا ناه . كسشعا ثحم ندننیدلوا عنام هقح

 ی راقدیایهو یراکدیده كراصنا نود ؟ شم ولوا مک كقح یناهو

 تراتشا رب ئاد اکتسا دوخاپ ءیعژلیدلبا داب یس . ردشنوا 6



 >> ابا صصق = °

 دوخایو الا هناسل باعا كنس . هدارو نرحاهم هتشيا ؟ یرایدتا

 یم رایدیاصندقح قیرط نوجا ثنس « سا ؟ (a روصت هدننهد

 هاب وا لاو ؟نیسر ودیا نط یم رایدناص یل وسرو یهللا ابا لهاجت هدکقح كنسو

 ؟كسرولوا رظتنم یههرواشم هلکلم و هبح و ,ٌكدَسا تاع نکل کد

 یط هرکص ندملسو هلع هللا یلص در سرش | «یاعت هل هکر دصار هسا وت

 شعلوا دس هلیراقار ای شماق دوخای < نیما هوا سا . یدتتا

 ۳۳.روا هاو ظف ا ؟ نیسزویناص یعشیا رب یالوف ,یدامشک و لح

 راقمحاو زبمس رافیعضو حیصف رام به . شعالقارپا رلج اغآ < شمالباق

 قباس « دهع و لوق : هکردوب یر كلا . ردشلوا وشوخ رانکید و ناطف

 هنر ندنید لها « مالسا ندای . كسشعد مدردیا شاف یمظع هسالوا

 هکردهلهاح تداع رب و ؟ یمدقارب کما ظغ نشت هللید و هللا یدنک
 حود او یدرا روق ندنن رضم كن | یسانو یدرب دلاق هتک کد[ « هللا

 ۴ تسشعد ماجا یعنغآ قترآ نب . یدروس لیدم هاهر و للد و ناشر و

 « راق یتزغا « رانوط یتاسل ؛ ندیا رابتخا یتساضر هلا فوخ ندهللا

 ۰ ردا یس هربح

 هدزوا قمزوب یمغیدپای هللاو » هک یدید ىلع هنیرزوا یادافا وب كرم
 < نروک نایز.هدایز كلا هدهمیابم هللادنع . مدعا رارقا هلن كعود و مدام

 ره .رونلوب یلست هليا هللاقحم | هدهنلب یه .ردندیا مازتلاقاقشو رابتخا ققافت

 دلرع ترضح صفح وا ) صفح ابا اي . رونلوا لکوت ههللا جلا هدهلداح

 طسدنم قترا ( ردمارتحا عونرب كما باطخ هلبسهبنک هناذرب .ردیسهبنک

 نسحو نوع هدنجراخ كککیدتشیا . تیک هکسلح « نود قرهلوا مررتسمو
 یتنلا « كحهریدتا وفع یحوص كحهریو توق هبهقرا هليا یپلا قفوت

 ترضح « .ردقوب یشرب هقشاب ندنالاح كج هدیا عفر یتفلک « كجهدبا عج

 هقرف ءیدتک هسلحم بونود « رع ترضح هنیرزوا یسدافا و كننلع

 یفالخ كقدصترضح «یدلواعفدنم فالتخا .یدتیا تمیبیند هبمشاه

 . یدلوا عقاو تما عاجا هدنقح



 ۱ ج افلخ خراولو

 ناک هجشاب مرکف ندنقارف كالا لوسز > کد غوا رو
 « ردو یحوک كلا كرللاح

 هدنوب « قح بانج . یدیا لحرب یلهرطاخ و لکشم كب یسیرغوط
 هبمشاه هقرف هليا هبات روهج نامزوا رکا . یدهکربسا یمالسا لها یخد

Eeلها « یدیالوا ثداح هنتف ر هدهرونم هنیدم هلروهط هسفانم  

 یرببادت كلدقع و لج بابرا و یدرشود هقرفت مظع هنسم رآ مالسا

 حالصا هرکص بولک هعوقو راتک الف كدلك هلابخ و رطاخ . یدراشاش
 قچهالوتوا ردق هتماق هدنکهروب كنهمالسا تلمو رولوا لکشمكي لاوحا

 قرهلاق ورک همالسا باد هدنسهرآ راهدبرعوا کلب و رولبحا هرا رپ
 یاسر رکید دوخای « نافسوا هدبوقج هنادم یراکفا تسموق فرص

 . یدرولک هرطاخ رللاعحا یک كلا تسدرد یتسایر یر نیت

 كب « لع ترضح كرك قیدص ترضح الرک هدهثداح و یسرغوط

 . رد راشع ارواط هرزوا طاتحا و تعصب هدایژ

 هنشاب كنلع ترضح ارهروکسوب شتآ « هبمشاه و : | هسقاب

 هک اب . یدامراو هسرارزوا هد بودنا روم ا ترضح هدقدنالب وط

 یهدیعع ویا ترضح هدکدلک داټعا هنسودنک هليا رارقتسا هدنفالخ ماقم

 یخدوا اریز .یدید « مردنکنیرای » بوم اهل هد لع ترضح .یدرهدنوک

 هدلناغ .یدتیاتعس « یدتک هدعب . یدیا جاتح هننکست كنهقرف ی هدنشاب

 ۱ . یدتیب
 ندنئودح هقرفت هدنسهرا مالسا لها ید یسکیا هک روباشالک آ

 والثموب كرلنآ . یدیا راروشبلاج هليا صالخا لاک هداسف عفد و رارونقاص

 . ردنربع سرد هفالخا و ee ناع « یراتکرح و 8

 اطخ یسملنکح هیاوژنا "هشوک هدبوستک هبهفقس كنيلع ترضح اپ
 نوک وا هک احا . یدیا تباصا نیع ید وا هکلب ؟ رولیب ےک ؟ یدیگو
 ه درب هبهعزانم یهدنسهرآ نیرجاهم هليا راصنا یدیالوا شمتک ههفیقس



  A2اسا صصق عج >>

 و وق اهد و راراص هبراص اهد هب رب «شیا قرهلوا صنم یئحمب كلىمشاھ

 . یدیا ررک کند

 ۰ ۱ اس هتک هک هم ایلاوحا كران |: هکیدااق
 . ردیرازب دل تیاده به <« اقا . ردها نورف یسولریخ كلا كن همالسا

 ۶ هررش تیداحا ا یدلننهرکوا ندرلنا «یرسفت كعرک نارق

 ندرلن [ . یدایدیا ذخا ندرلن 1 « هنید ماکحا . یدلیدیشیا ندرلن آ

 كعا هکاح یتراتکرح كرانا هدبولا هلا یهنید دعاوق کید رک وا

 . ؟ یمزعدح مر

 نکل ۰ ردیا اطخ یخد رادبتحم . ردندنناش كناسنا ءاطخ هجرکا

 . رولوا لئات هاو ر هسیا رلبا اطخ و نوا هسیا رايا تباصا « دهم

 ناهعزانمو فالتخا نالوب عوقو هدنرانب .ردتعیرش ناکرا به «رلنآ

 هدرلهشا فالتخا هجدامجاو یدیا ندناسق هبدامجا هرطانم و هثحام به

 . یدیا راریریوبدیا داحا و قافتا هلا ملست یک یرلقدالک | ییاوصو قح

 .یدرارولیب یردق كنيربرب هل رلهسایوس هرس هنیررب هداثحابم یاننا
 .یدزال را ندنردپ ناق هساوا یسهظحالم تابتاذ هجهرذ هدربز ترضح
 ناشاغوا هدایزكا هلا لع ترضح هدنسهعزانمتفالخ نان والصفت هدالابو
 . یدیا ندرلنلس یتردق هدایز كا كنلع ترضح « قورافلا رم ترضح

 :شمروص هلئلسم لکشم رب ندیلع ترضح نوک رب «رم ترضح یتح
 ینیداملو كنللع ترضح »هنیرزوا كلا . شمریو باوج لاحرد هدوا

 .ردشمروس ولد « مرونفص ههللا ندنروهط هلکشم هلئسم رب هدا تعا

 5: وا « یسلوخ ها كتماو هرکصندمرک ا.لوسر » ید لع ترضح

 دیک دنا رد.« ردرمع و

 هملع تاثحاس یتم هداهنجا به « یرافالتخا كنیزک باحتا لصاحا

 ۳م الف هارلتا ۰ یدنا لکد یشا نده وسد ضارا . یدیا ندنلسف

 . یدیا یراع ندتسابس صا و تسایز بح یرلهرونم و



 E E غراوتو ع

 ح ورمشم هجورب نکیا رونی هليا تراجم قیدسلا رکبوبا ترضح
 بولآ رازب قاطرب هنیزوموا دانعمرب نیلحابص یسادرف كنفيدوا هفیلخ
 نیسرویباب هل » رولک تسار هدیعوبا و « رم نکردک هرازاپ ءرزوا قعاص
 یلاع ناب » هدنرلکدبد « یدنلوا شیوفت اکس یروما كنملسم ؟ رکیابا ا

 « زردیا ریدقت هقفن هبموپ ندنیملسم لام اکس « زی » هلکعد « ؟ مهلسپ ها
 هدهنس هرزواقلواقلشدق « قازایونویوقمرای هسوب|هلقافتا كمارک باحاوید

 ها ساف صیمخت شبوکدقن مرد كن ییا یوسو ها ٩
 م 6 زس هکو لاح . راو مه اع م - زکیدا هدایز یو » رکب وا ترضح

 زو شب كس کیا قرهلوا مض مرد زوشب هلکع د « زکیدلوا عنام هع رام

 ییدلوا مهرد كيب یتلآ كنسهالاس هدلماک خراتو ردشعلوا غالبا همهرد
 دو رک

 ندنملسم لا وما « قراصم كناذ نلبا تاقوا رصح هنملسم طاصم

 هلئسم رب شمفج هادم یکی دو طقف . رددهعسط روما قعلوا فرص
 . ردشالآ ا رارف هلا تما عاجا هدلاح ییدلوا

 نکا روقوا هطخ بوقنح ام وا ترصح یا ر

 یتلافکو تافک هلا و كناذ ر هقشب ندنب ققحتلایلع ! سان یا »

 زکه سراتوط هدنکلسم كزکریمعس هلیماع یب « زس رک ا .مهدکما وزرا

 یو ندکوک اک ]و یدياموصعم ندناطش .وا ارز .کد زد 8
 بح هدنرالف كراتاذ هلیوا .ردشعا روصقو رجع فارتعا وید « یدرولک

 .؟ یروللوا نط ءوس هراتاذ هوا < یرول و 6

 تفالخ یتوک ینافو كنيراترضح نو هلع هللا ىلص ماع رخف لصاحا
 فالتخا ر هجدارتجا هدهسیا شلا روهط هعزانم رب تسها نااش 9

 هلا راصنا ندننیدلوا نورقم هصولخ هيا یرلتب كنیزک باا بولوا
 همسشاه ٌةقرف هلباباح روهحو نوکوا « یالتحا کهدنسهرآ نیرجاهم

 لا یسهلح و شف فا فرط ر هدنفرط هلو مایا ید فالتخا ەد

 : ردشل راص هشنا هک رب

۳۸ 



 ج ابا صصق ج 4

 قارف كنيردب «ءیرلترضح اهاضراواهنع هللایضر امهزلاةمطاف هج رکا

 ههج و هلا مرک یلعی رکم وز هلذلوارادغادوهتسد هدنا نعهشوک انا ینارشو

 هکرد قرهلوا روبحم هاوزنا رابتخا هدکلرب هلکن او راکم اک  یخد

 ددحم هدننافو كن ( همطاف ) ترضح نکل . شعا زالوا موادم هتفالخ

 هلا تموادم هنروضح هقیلخ ا و تص وصح او تعم

 . ردشلوا راشتسمو رهط هدتبّور كتما خاصمو رايو روا 6 1

 تدامارب هلمناونع ( تفالخ ) هرکص ندنداعس نامز « هلهجوو هتشیا

 ااکعت هلضاف دم مک هل وا تور چھ هدلاع هک یدّسا لعشت همالسا

 . ردشماع ولوا

 نانولوا نایب هدوراةوب لاح همحرت بولوا ندنرلهقتعم « كالا لوسر

 راک اضعب بولوا هرمشبم هليا تنج هک یراترضح اهنع هللایضر ( نمی )
 كنابمشهیر هنس یجربنوا وبشا . یدراردیا نی هللا ترایز یثآ « هیات
 هجوزو یتح ی همرتحم هعرک هکناصو شا اش راد لاحرا هدلئاوا

 ۱۰ ۱۱۱ ۱ او اش هنایتر ( ارهزلا ةملناق ) ىقتزملا لع ةرهطم
 ۱۰ ۰۱۱ سوق هس شی « هرکس یار . ردشنتک یفانرق
 یدک نیش E اند ( همطاف ترضح ) ید یسهحک یلاص وا

 ا یتیدلوا ینک ترسح وربندا یلا . یدحو مارا

 . مالسلاو ةالصلا هل آ و لا لع

 یرالوغوا مان ( نسحم )و ( نسح ) و ( نسح ) ندیلع ترضح
 ۶ نکیا لوح وک ۶ نسخ تولوا یرازق ما ( تیزذ) و( موئاک م۱) و

 .مهلع هلاثراب . ردشللق تابحرب ءرکص ندنآ یرازکیدو -نشلوا

 ۳ افت رصضح درک وص ندنرلت رضح سو هلع ا ر

 ( نیسح) و ( نسح ) نیمرکم نیطبس یوبن لسن بویاملاق یدالوا هةشاب
 ( اهاضراو اممع هللایضر ) . ردشعا روهط ندنرلتر صح



 No دج افلخ عراوتو ج

 ( رکبیا نب هللادبع ) یلغوا كنیراترضح هفللخ یخد هدلاوش لالخ
 . ردشعا اهراد لاحت را امهع هللا یضر

 هلمج و ینجانولوا ناسب هدریز هرکوص ندقدلوا هفماخ .قیدص ترضح

 ی ( رم ترضح ) هدک دلک جح مسومو شمالشاب هبهبراحم هليا ( نیدنم)
 . ردشملا مانعا هبهمرکم كم هليا جاح "هلفاق كرديا بصن جاحلا ربما

 هّمح ال

 كي ندهقاس تالبصفت ینیدلوا مدا كووب ردقهن ك( قیدص ) ترضح
 شم رشاشینفج هاب سک نه هنبرز وا یلاحت را كلاعرخف کر دشملشالک 8

 هدنداعس نامزو شمالبوط هزک صرب یسان راکفا بوقح هنادم « وا نکیآ

 قورافلا رع طقف. . رذشموف هنلوب یسهدادا كنهمالسا تلف ی و
 یراتواعمو تم كلوب كوب ید كهدسع وبا نالوا تما ناما ابا

 ۱ رده دنآدبم

 ته نالوا دهاشم كم دص ترضح هدنقح یبلازا كسهلاغ دادنرا

 . ردلملد رب هحهقشپ هنگ وا كنود یسهداعلاقول

 مس ص1 6۱1۳6 1۳

 نی انس رابخا

 ی رعلا ةر زج نوش یا را كس رات رصح ملسو هلع هللایلص )ع رخف

 < هرونم ٌهتیدم .یدلک هدوهظ راناصعو رللالتخا فرط فرط .ی
 بودیا روهظ یسهثحاس تفالخزکلاب ءداروا ندنغیدلوا نیزک باحا عمت

 . یدلوا فرطر هلا تعس هه دص ترمّهح

 هب ريح یییاها .یدروا یک میدیدلیب « هعفو یلتشهدو یەم رکم "کماما

 < یدرشادش ینجهاب 4 (.دسا/نر باتع ) نالوا کم را . و ۷۲

 : یدنلزک هدلح رب هلبا ناح قوتا

۲ 



 ج اینا صصق دک 1۳۹

 هدنسوف هماظعم هک ( ورم ن, لیپس) هدنامز رب یلهکلهت هلیوا هتشيا
 .یدنالبوط هنشاب كن | ید قلخ .یدرغاح ويد (هکم لها یا ) یدروط

 ناملسم هرکص ندهلح ا 0 لا ىا د ایافخب هرانآ ۸ لبس

 ییدروس كهللا لوسر . زکبالوا دب لٴوا ندهلح « رکا زکیدلوا

 بوبالوعوفو دادنرا هدهمرکم کم هلکعد «ردکجهدیاماعا یشیاوب « ہللا یک
 ا ا تنا هرزوا مالبا ند به < یسایق شیرق

 ( هفاحف وا ) یردب كنيرلترضح هلایضر قیدصلا رکب وبا نامز وا

 « ؟هو و كاردیا شالت «راتخاهرا هح روک یتارطضا كقلح هلغملوب هداکم

 هک شعید « شمرویب لاح را ربمنیپ ترضح » : هکراشید . شمروص ولد
 معاق مک هنیرر ہرزوا كمروک یشبا كن اما . مظع صا رب عقاولا یف »
 یرللوغوا فانمدع ۶۱ اید هک شعد « كلغواكنس » هکر اشع د « ؟شاوا

 جد وا . راشىد « توا » « ؟ ىمرلشملوا یضار یرللوعوا كب هرتغم و

 بانح و شعد « ردقوب قحار دلاق یشدیوفو قجایوف یفیدربدلاق كنس »
 ۱ . ردشلوا رکشنم هنفطل كفح

 قوح ك « شمربک شمدوک نکل .یدیا یف ریپ نامزوا « هفاحفوبا
 ۲۳۱۱۱ ۳ روا تاد ر نده رج بایرا م شمرتشآ راهعقو

 ؛ردشعارطح یفبداوافوقوم هنلوف كنيراولوا شيرف «یرارقتسا هدتفالخ
 ( ی ) یک شرق یدانوب عوقو دادنرا ید هد اط یک همرکم "کم

 .یدلوئروق نددادنرا هلب ید یسهلسف

 ۲ راضمب .یدلوا ترم ًامسق یمکو امام یمک «برع لاق رکید اما
 بود یا لا تیغ رب كرهبد « رهمرو تاکز اما «زرالق زام » یخد

 لوا کتک مزال قملوا هلماعم هن هدنقح راندیا عانتما ندکمریو تا ز

 قوزافلا رع ترضح ینح . یدلوا هاتشاو ددر لح باجالا ناب هدما

 .یدید « ؟زرکج چبلق لصن هنیرزوا راند هللالوسر دم هللاالا هلال »

 4 یدیدو یدسا لح هدهصطق تروص یهلتسم وب « هللا لوسر هفباخ



 1:۳۷ ج افلخ غ راوو ج

 ( یعالغوا قللیبر, یی ) یحبچ یشیدر, یرلکدررو ههللالوسر « هللاو »
 . « مردبا هناقم هلبا راثآ هغدتوط جیلق ما سیا راردیا ماتا 5 ٩

 سشماعا اغا ینقح لدحوت هك < راندا قیرفت ندزامن یثاک ز عقاولا یف

 ر٤ ترضح . یدبا راکرد یراقجالوا قحلم هندن هلتهج یرلقجالوا

 یغیدلوا باوصوقح كنهفلخ یأر هظحاللایدل یخد نیزک باحا رکیدو

 . رابدلبا قافلا هرزوا كما هبراح هللا ند ص مومعلالعو قیدصت

 تفالخ یدیهسنولوا هحماسم هدنسافتسا كنهلام قوقح تقو وا ا

 . ید هدیاآ ا یوطسو توق ینیدلوا دعتسم « هسالسا

 . یدیا هدنامع « یرلترضح صاع ن ورم هدننافو كربمغس ترضح

 ی(یواس نب رذنم) نالوا نرحب كلم هدکدلک هنیرحم بوقلاق نداروا ناه
 . ردشلوا توف « رذنم بوسک قوحو شر هدنلاع مو

 هدقدایغوا هسراید صاع ی نکدولک هه دم ندن رح «صاعن ورم

 مارک او تفاضاک | « خشو شمروکر کسعەجىلخ هدنناي كخبش ماعى
 ندقلآ .تاکزو شعرس یک ۱» كرهشیر وک )هنامرع کلا رولت 8

 :شعبد * زلا تعاطا هزت بع زر 8

 بونالپوط هاب آ «مارکب اتا دورولایدل هبهنیدم «یراترضح ورم
 ههتیدم ندنسهدلب ( ابد ) مقاو هدنام » هدنرلکدتیا لاوس یلاوسا و
 6 ن رک یا ندشیدل وا شمرو باوجود « شلوروف راودرا به ردق

 ۰ راشمالاشاپ هکمشلبوس بولوا هقلح هقلح قرهلوا هشیدا راحود

 هرزوا كمشوروک هلا صاع ن ورم یخد قورافلارمع ترضح
 ريزو هحلط و نانع و یلع ترضح هکشماغوا هنناي كنهقلح رب نکرولک

 . شمراردیا ثحب ندهلئسموب صاقو یبا نب دعس و فوع ن, نهرادع و

 هدشح هن» رم ترضح و راشمصوص یک یرلکدروک یر ترضح
 شاما زکسافروق د رع ترشح : راعمهعد یر هک بد

 بوید « رریک ندزکهقرآ كزس «برع زکه سرک کیل هدر, زس لاو !شیرق
 . ردشمک



 دیس ابا صصت .دع ۸

 كس رایووس برع لئاسف هدتلهاع نامز « شرف هوجو مقاولاف

 اب را ی اف هبسقک هفرط هن « راثآ !نایدنک ىرانم هنس وك

 یراز دلس تیاده مر اتش ا هسیا هدمالسا تفو . یدرولوا هح وتم

 یلوب نکل . یدبا ییییط كما عانا ہران | « برص لئابف به . رایدلوا

 كاماسهدیا عمح هدهلطق رب یتسهفانتم راکفا كلراشع و لئابق هوب هدبولوب

 هسم هن و تربغ لصن و بلق ناتم ردقه و شاب یلاقع ردقه نوح

 . ردنکد جات هلیصف یودیا مزال قلراک ادف

 .یدورو تشهد فرط نه «یدوراش هر ندر هسیا یسهلباخ دادن را

 هدرالحم رکید كرک « هدنع كرک .یدالبات یرلطولو ناصعو لالتخا یتافآ

 هرا به ندرللح دسب و برق و کلا تدوع « همالاسا نیز ومام نانلو

 نوقشلوتوط هرومتاب هدهحسک یتلک ارق < مالسالها .یدالشاب هکلکر لربخ

 . یدلاق هدنشخو تربح کک یارو

 ۱ ۰ ا الاف هتساوغد توبن ( یسنع ادوسسا ) امدقم
 یوبن تافو نکیا شعلوا هداعا زونه شیاسا هللتق كن ا هدلاح ینداوا

 لاها ئ رکا دنكلاغ تومرضح و هلن 8 نم نوت هشرزوا یربخ

 . یدلوا ادیب رللالتخا مظع قرلوا دنع

 توسو جورخ د ضرب هدنمات ( یدزالا كلام ن طسقل ) یخد هدنامع

 نامت . یدروشود هلالتخا ینیلاوح « یدریدزا یسان هلا ماف هنساوعد

 ماقمو احتلا هراغاط بوحاق ( دبع) یردارب هللا ( رفج ) نالوا یرلکلم
 . رایدلیا دادمتسا ندتفالخب

 كنسلاها نیرحم هنیرزوا یافو كنيواس نب رذنم یرادمکح نرم

 هدنبرحن یرلهلسق ( لئاو نبرکب ) و ( سقلادع ) . یدلوا دلم یڑک |
 ( نامعن ) رومشم نالوا یسهماخ كنك ولم هربح ند ( م ی ) هلیا عاجا

 باخحا هقلرادمکح ( نیرحم ) ی (ناسعن نب رذم) یلغوا ( رذنم نب

 ۰ نایدتسا

 روہشم نالوا فرشم هلیا مالتسا بولک هیون روضح هدندامس نامز



 t4 چ افاخ مراوتو ج

 .دایدتباع وحر همالسا ٤ یعهلق سقلادبع هتیرزوایحاصت ك( دوراح )

 . یدلاق هرزوا دادنرا « یسهلسق لئاو نن رکب

 كمر هدنما نونلاود 6 » (هعلط) شش یسهلف دسای هدانا وا

 یط و نراوه و نافطع بولیا توم یاعدا كرەبد « ! روس راک یو

 ۱ . یدیا راشلوا مبات ک ید یراهبق
 (باذکلاهملسم) ندبارختست ین ( هفنح ی ) هلیاتوس یاعدا هدهمام

 ۱ یتس هر نھ

 ا )ن مت ی ) هدانا وا ت

 ندلئابق رکیدو یراهلسف ( بافتی ) و ( مع ی ) هلباماق هنساوعد توبن
 هسرزوا هماع یتح و شمالئاب هراف ینارطا كردیا لالخا یاب رع قوح رب

 . ید ی تا ره

 هنلوب هسسد و هعدخ توک روا ندرت تا باذکلا هملبسم

 تجوز هدنراهابم و راشمش وروک بوراو هننای كن ا راغ ا قرهلوا كلاس

 قیدصت یتوبن كنهملبسم « حاحس .راشمشیراب بوشویوا كرهلک هعوقو
 یدرو كلختیم هرکص ندقدقلاق بوناپ هدکلرب هلکنآ نوک چاقر كرديا

 . ردشا تدوع هنناح ( هریزحا ) نالوا

 «مالسالها هلتسن هنیرادقم دلرانمشد نرتسوکشاب هدف رطیه هلهحو وب

 السا یلاوحایهدنداعس نامز الابهجورب « هلالوسر هملخ هدهسیاللق لقا ۱

 هدنمرج و. منه كم وتک هناا هایماع »ی هباوبت.هیف تا و كنه ہا
 ترضح طقف . یدیا شعا ممصآ یهب را هللا ند امومع یرهلوپ

 , یدرو ربع تقو هلبا هراخ قرهلوا رظتنم هتندوع ا

 یرلقدل ندتفالخ ماقم « یراربما فاط و همرکم ٌهکم هکردقوش

 هلا رکسع قوس هتیرزوا راد ص ندیا عمجن هدنتهج نمب هحنح وم صا

 . رایدیا هدقمنغاط ی.راتممح

 هنیدم یراهلیق ( نایبذ) و ( سبع ) بویمررو تقو هسیا راد
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 ندراشع نالوا عبا هب هحلط و رلشعا هلح مان (قربا) هدنزاوح هرونم

 . یدیا رلشع وق هعقوم مان ( هصقلاوذ ) هدنتهج دج بولک یخد هورکرب
 افتک | هليا زام هرزوا كمهمریو تاک ز بولک هرونم ةنیدم یراثوعم

 یدریو باوج هلبا در هرانآ « هلا لوسر ٌةفیلخ هدنراکدلبا فلکت ینساغلوا

 ن هلادبع و هحلط و ریز و ىلع هیهظفاح ینراشاب دیک كنهرونم ةنیدم و
 دحسم یهنیدملها ۱ یدرددن رک یار مع هللا یر دومسم

 . یدروط هرزوا طاتحا هلا عج هه رش

 ینتلق كنتهنیدم لها هللا تدوع هنیراناپ كنيرلهلبقو موق « راثوعبم وا
 هنیرزوا هرونم ۀنیدم هدنلوپ كلرک امفی نیلهحک « رادنم هلکمریو ربخ
 یک ییدلک ربخ ندنرافرط راظفاح نائلوب هرزوا دصرت هدسیا رلیدک

 یرلدن ص بوقح هللا مالسا لها نالواممتح هددحسم « یراترصح هفلخ

 . یدربحاق

 هتیرزوا هتیدم هریااب هلبا رانانلوب هدهصقلاوذ . رانالوا هدقر | هدعب

 (سرکشع نالوا دوحوم « یرلت رصح هفلخ نکیآ رای بال شاخ هموم

 شهقج یلتدشر, هنیرزوا كران | هدرجف تقو كردیا هست و بیرت هحکوا

 . یدتغاط یراتعح ریارب هلا سمش عولط و یدتیا
 تدوع هایم و) اهیفظم « یرلت رضح هنع هللایضر همانا هدءرص ود

 هب هس دم جراح رار هلا راصنا و نرحاهم « یرلت مهح هفلح . یدابا

 . یالشراق ینا بوقبح
 یداب هنتلق لرکسع هدهرونم ةنیدم « یشرهدنوک هنفرط ماش كنهماسا

 یتوکس كلئاف نالوا دادنرا دمتسم هدتهجوا یرفسو كنآ هدهسیا شاوا
 . ردوا ى

 < یراترضح هفلخ ندننیداوا نوغروب یرکسع كرك .«.هماسا هلرک

 (نایبذ) « هد (هذبد) و (قربا) یسودنک بوغارب هدنسهظفاحم هنیدم ینآ
 یبراتعج .یدتک هنیرزوا رادنیم نالوا عمتح ندنراهلسق ( رکبی ) و

 . یدسا تدوع ههتیدم و یدتغاط
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 هوق هدهدونم هتندم قرهالیوط بولک ندفارطا یرکسع كنهماسا
 تعع هنعفوم هصقلاود تاذلاب ء یرلت رضح هفلح هدقدلوا لصاح هفاک

 ر نوا هرزوا كما هب رام هلا ند ص و یدربحاق ید يه یهداروا هلبا

 هصوصخم تایلعت و قاحنس ررب هنیرب ره هلبا نبعت و بصن شیایما

 راهمانناس هراشع و لئابق . یدروس مازعا هتمس رز یره و یدریو
 : ردرلنوب ريما رب نوا روک ذم 1 یدردنوک

 هس مان حاحیس رک ذلا ةفلاس هدعب و هحبلط ادتبا ( دیلولا نب دلاخ )

 . یدلوا رومأم هتکرح هنیرزوا ( هروب نب كلام ) نالوا مببت هدا
 هماع كرهليديا رومأم هنیرزوا باذکلا ةملیسم ( لهج ىا نب ةمرکع)

 ں لس رش ) ندنسهقرآ ردوا كجا تاشلا اک بید
 ۱ . یدلوروس لاسرا یخد ( هنسح

 دن ندنسهلق هعاضق ( صاع نورمع) و هتتهج ماش (دعسندلاخ )

 (نرقم نب دیوس) و هیناج ین (هبما نررجاهم ) و هنیرزوا رانالوا
 رانالوا عبات هران |ندنزاوه هليا ملس ی ( زجاح نر فیرط ) و هنعٌةماهب
 . یدلیرهدنوک هنیرحن ( رضا نب الع ) و هنیرزوا

 یخو ( یدزالا ةه نب ةجفرع) هلبا ( یریح نصح نب هفیذسح)
 (هرهم) هجفرع و هنیرزوا (رابو) لها « هفذح و یدلیرهدنوک هنامع
 بولوا لقتسم صا هدننقوم ودنک یخد یسکیا . یداوا رومأم هنیرزوا
 « یربما كعقوم وا هسیا راروشلرب هدعقوم یننف هدنرکدشل رب اضتفالا یدل

 . یدیا ندنساضتقا یرانایلعت قفلوب هتیعم كنآ یرکید بولوا رمآ 0
 تاج هر راع: تانلاب دوار هلرکسع ناشتا وک یر

 < ههحو هلام رک ىلع ترضح نکل . یدشمس هنسهوهد ىح بوشلیا

 كهللالوسد اکس ؟ هّلالوسر هفلخ اب هبهر » . یدنوط یرالوب كنهومد

 یز, هلکسف . قوص هننق یئحباق ) هکمرایوس ینکیدلیوس هددحا موب
 « مالسا هسیا رولوا لاح ر, اکس هللاو . یدشمرویو وید ( همتا یلقیجا
 . یدید « زالوب ماظتنا دعب اف
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 هفلخ هخرزوا كلا ۰ یدتبا قیدسصت ین آ یخد نیزک باح رکید

 . یدلیا تدوع ههرونم هس ده ی رات ر صح

 هنیراتک رح و لاح وش كرلتاذ نالوا غراف ندنسهعزانم تفالح زونه

 ىح بولوا باتحیلاع تاذ رب رعبا هنهادم ههسمک « ىلع ترضح . قاب

 رخ أت ۱ اس ترمحت هد یدنعا نایرحت ءدنلب روات صا

 داو را .یدتا عنم ًامطق سی هداهح ۳ هعفد و . یدشعا

 لا ۶ ۶ ۱ هدنوسنک فاح نوسراو هسلوا یوند ضرر هجءرذ

 توکس هسيا زالوا چیه كرهدیا روصت وید مرک هشيرب « ن هسرولوا
 . ید رابا

 نب هم هکر بسا یتاح الصا هدر وع وا ناسم ند کا یادش ترصح

 ا اا تع ها سمار ۳3 داهج ید كناذ و

 یسهک ود ندس هلقلوا راکرد ىح هەم هلبا تم نع خسف نوجملا یرطاخ

 ۱ کوبا تراص«ندمابنا هاوس یار كنلع ترضح دارج

 كم هباتمدخ نسح همالسا ناد به « یرکفو رک ذ كنسهلح و زامن و لوا

 :ارواشاط, ودنا ی هس هلا تب

 « راقباص ندیا ماجا هللا یود ضرع ی راضعب ندنیزک باعا
 هلبا نط ؤس هدنقح راتاذ كوبوب هلیوا رلهسلیا تقد هنلاوحا وللثم وب كران ا

 . یدیا رلنمرک ههانک كوبوب

 یملسو هحباط رخ

 ه رج هنسس یر نوا « یراترضح هنع هلایضر (دلولا نب دلاخ )

 ..یدلبا تکرح هنیرزوا هحبلط هدنسهرخالا یداج

 قجایاللشاب ندنسهلببق ( "یط ) هبه راح هلبا تکرح ندنرزوا ربخ طقف
 یدرتسوک تکرح ۸ ا

 (یط) هدمهدک « ن د هلغمل وب ا CE ماح نر یدع ترضح ۱

 ,یدید « مدا عج هرزوا تا تکرح هنهملع ادعا ربا لک می ینسهلسف
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 ترضحو يدروتک بودیا لاخدا همالسا هاد ینسهلسق ( "یط ) بودک

 (نسعناقت 9م ) ها ترش مزاناوا یدزودت واوب دس
 یو فلا ق ترضخ امینع هقایضر ( یداصنالا مرفقا نا تبات ) و

 یتسکیآهبا فداصت هرات ۲ « هحنلط . یدنشمرءدنوک یرابا نوجما لاوحا

 . یدلیا دہش ید

 ء لانا | همر دزوا وب نک رلیا ٹکرا یرابا ۷ هال
 د شیدنواص رخ هماقتنا ذخا قرالوا راس ءدوز كلب هع ورکا یا

 هلا ( متاح نب یدع ) كرهدیا هیعآ یرکاسع ناه « دلاخ ترضح

 (سقنتبال )و یدررهتیا موج هنیرزوا ( دسا ی ) یرکسع ( "ی )
 شر ید یتسودنک : یدرووب نالت هلوف زر یا و
 لیک 4 لوتقم یمک كراس . یدربدلاص هنا كنادعا یک نال سرا(

 هتف رط ماش هبا هحلط ۰ یدک هنالنسا ید ید
 . یدّسا رارف

 (صاعی) و ( ماس )و ( نزاوه ) نالوا رظتنمهنلاح ماحنا كنهحیلط
 ء ( دلاخ ) دز هنیرزوا ییوکشو تیولفم الاب هحورب كن | « یراهلسق
 . رابدلبا ناما دیدجم بولک

 تكنيرلهلبق ( "یط ) و ( ماس) و ( نزاوه ) هلبسءلبق ( نافطع ) هدعب

 ( یاس ) یز كن( هد ن فلام ) دع مان ( تار )يا
 . رایدلیا لکشت تواقغ تس رب بونالبوط هنشاب كنمراق یهدنماز |

 هللایضر ( هشماع ) نیما مابواوا ربما هد داعس تفو ( یماس ) « و

 جاوزا ( يملس ) وب نوک رب . یدشمهلبا دازآ ی آ یراترضح ا و
 هنبرانای یراترضح سو هيلع هللایلس هللا لوسر نکبا هدنجما تارهطم

 هدنفارطاو كحهوروا « فکر تا تار هزککناه هک م هسلاس 9: بورک

 ااو هتسشيا . ردیوص یتیدلوا ش-روبوب ود « كج هلوا راها قوح

 . ید هننالپرش ایتشا ءورد رب هنشاب كل ( یملس ) هدباوح
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 نالسرآ و یدراو هاروا یک ینیدلآ ربخ یتعح وب « دلاخ ترضخ

 كناقشا بوروط هدنرزوا كسهوهد ( یملس ) . یدر دلاص هنیرارز وا یک

 كنسهفح .یدتبا موج هنیرزوا كن | « هیمالسا رک الع هلغلوا یداب هنا

 یو نکا ه رابه هل کنش ییسهومد تیاهم ۰ یدک ندحلف یشک زو هدنفا رطا

 . یدلوا رامورات اقشا تبع هرک وص لند رایدلیا لتق

 ا بلط ینابع مد ءا رع هللا یضد ( هشلاع) ترضح « ارخوم

 نکردک هنناح هرصب هلا امنع هللا یضر ( ریز ) و ( هحلط ) هرزوا
 وید « ؟ یوصه » هلکموروا رلکپوک هدبوبارغوا هنیوص ( بأوح )
 ترضح « فیرش ثیدسح وا یک ییداینهد ۰ وم بأوح » هدقدروص

 هعقو ) صفت . ردشمهتسیا كمنود ورک كرهلک هنیرطاخ كن ( هشئاع )

 . رولک هد ( لم

 ( دسا ) هرکوص ندکدزک یرسرس هدنفرط ماش تدم رب « هحیلط
 ید وا عاسالا یدل ی راکدلیا تدوع همالسا كنرلهلسف ( نافطع ) و

 . ردشمتا جح بودک هیهمرکم ۀکم یتحو شلیا تدوع همالسا

 كلام هعقو

 ندنشیدلوا شا تصبت هساجس ( ءریوت نن كلام ) یخش ( حاطعب )

 ندکدسا ا یراک ك ( هحلط ) « یرلترضح هنع هللایضر ( دلا )

 هبه رز لا(حاحس) هک وب لاح .یدیاكج هلبا تکرح هنیرهزوا فن آ هرکوص

 ( هررون ن, كلام ) هلکعا تدوع همالسا یخد ( مم ی ) بولیا تدوع

 . یدشلاق هدددرو تربح لاح ر یرهلوا مدان

 ندراهتح ینیدلوا شمتغاط فرطهب فرط « كدلاخ ترضح نکل

 دزن یک رلدنم بوتوط ینرامدآ رفن دنچو یلابعو ی ( كلام ) یرب
 < یرلترضح هنع هلا یضر ( هداتقوبا ) نانلوب هدکلر . رلیدروتک هدلاخ

 كهللا لوسر هفیلخ . یدلیا تداهش هنیراقدلیق زاب بویوقوا ناذا كران ۲
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 ۶ ۵ چ افلخ .راولو =

 یسمالونوقوط هنقلخ كرب نلیدشیا ناذاوینق كرانبهلک هناا هسیا هدنناملعت
 . یدیا جردنم

 نکدولکمزال قمالونوقوط هرلنالوا هدننقافرو ا ( كلام ) !رظنهلاحوش
 ییما ید مدا نالوا رومام هنیراسح . یدریدتنا سبح یرلنا « دلاخ

 یمادلدلاخ » هدسا ضبا . یدرودلوا یران | هک بونالک | شلک ا

 نالوا كلام هلاح و نح هداعلاقوف ال ( كلام ) . رایدید « یدبا هلبوا

 «یدتبامادعا نوجا كنو درح کلام » هلکعا جوزت ( دلاخ ) یسهجوز

 . یدلوا هدراسد

 ندنسهلماعمو ل( دلاخ ) و تدوع ههتبدم قرهلوا كانضغ « هداتفوا

 < یدتیا ماق هنساوعد ناق بولک یردار ك ( كلام ) . یدلبا تیاکش

 . یدولو یوءد

 یا ( قورافلا رم ) ترّح مو دلک دتلام دلا اقاعتم یتح

 . شلوا شا رب ءاطخ » یراترضح هفلع . یدتسیا كن ا 9

 « نوسن ولوا لزع یراب هسیا هللوا » رک ترضح .یدید «زلک مزال صاصف

 نی یف ییدربص هنیرهزوا راک رشم كهللا » یرلت مضح هفىلخ . یدید

 ۰ یدید « مامافوص هنذق

 نالوا لوتقم هدنرهزوا برحو حسق ینسهلماعم وب ك ( دلاخ ) طقف

 یا ندنشیدلوا شيا رب نکر هدبرع زاظنا « قلا سس

 اطعا ندلالاتبب ییرلتید كرالوتقم رکید هليا كلامو افتک هليا خوت

 نلیروک هدهرصوت ۳ هحور كرهدیا اها ن رد ی ( دلاغ ) و

 1 ردد ا هد اح هماع ۳1 هسرزوا مو زا

 هماع ةو و

 ند( هفینحین) هکوب لاح بوراو هنیرزوا هماع ( لهجا نبةمرکع )
 «همرکع ًارظن هنفیدلوا عمتحم دتر ردق كيبقرق هدنناي كا ذکلاةملیسم
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 كرهديا هلع نکیادولک مزال كمهلکب یلبحرش نالوا هدزوا كلک نهورک

 . یدیا شلوزوو شمشوت وط هيهواح
 تو فرخ 4همالتبا رک اضراب هنيا یمجد هورک امزپنم شنا

 (هفیذح) نالوا رومأم هنتهج نامع ینآ ۰ یرلترضحهفیلخ ندنکحهروتک
 هماع یدیلولا ن دلاخ هلردیا مانعا هفرطوا هرزوا ثمشلر هلبا (هحفیع)و

 ا ما ازار هم فلآ یدال رنو شما رومأم هتیرزوا
 رو رها

 عح ک٤ هدنااوش هرج هنس یر نوا وا « دلاخ ترضح

 لرکسع كجەديا عمحم ندفارطا طقف . یدقبج ندهرونم هدم كردیا

 .ئادسا فو را ر هدحاطب هللا راظتا هسدورو

 همرکع بوشونوط کنج هلیا هملیسم كردپا هلګ « لیحرش هدانا و
 ترضح «هلالوسر ةفیلخ .یدیا شملکج «هرطرو شلوزوب یخد وا یک
 ۱ تم ها کا جالایدلو هظفاع ینو طخ كدا
 ندنتیدنوا شملغاط «یرلوتنوکودحاحس ندیاعمح هدلاوح وا هلکمنا قوس

 هم دقم یلسحرش هلا لک ضورلیا هدلاح ییدلوا نیما ندنتعحر طخ « دلاخ

 عج ی رکسع ید هملنسم . یدرو هنرزوا هماع دردبا روما هشدحما

 لتدشكب قرهلوا قالم هرکیدکی نافرطو یدنالرضاحکنج ككردبا سرو

 ترضح«هقنحی_یتح . یدلوزوهممالسا رک اسع ادا .یدنالشاب هببراحم

 . یداویوف هبامغی بورک هنیرارداج كالا
 ین 6 ماحتقاو مو لتدش بونود . همالسا رکاسع , ءده

 1 یدلوا فلت ال کی قوحو یدهززون هدلاح انف ت « هفشح

 نالوا یلتاق كن رلترضصح هنع هلایضر ( هزه ) ادمشلادس هدهرص وب

 یاذکلا ةملیسم هلباب رح ييدلبا دیش یهزج ترضح ( ینحو ) دوهعم

 . یدنس ید هال اغو اغوغع . یدّسا لق

 < هملسم .یدلوروک یسهنسح ارا او للم كن همظع تیرفظمو

 لبخ یسودنک و یدلوتو وا یدا یحد كحاحس .یدلو ضارقنا یاس



 4۷ س افلخ ےراوتو بیع 1

 ندنساوعد توبن هرکصاهدویدلاق هدنجا یسهلسف بلغت ی هدهریزعا تدم

 . یدلوا فرمشم هليا مالسا كره زاو
 كمالسا لهاو کس یہ لو افت كن هفننح ی هدنسهعقو هماع وشا

 . ردشعا زواج یکیب ییا یسادهش
 ندراصنا یردقوا ربو ندنب رجاهم یردقو شملآ زوب جوا كنادهش

 هدهب رام وب بولوا یردار هوس كو ترشح م (یدیا ندنمبا یسفاب و

 نا تاس ) یردار لرد ترضع او ( تابطخا نب هد )نانو را

 ةناحدوا) رومشم و ( یراصنالا سق ن تباث) یوم بطخ و ( ما وملا

 لقع بولوا ىتتعم كنههذح وبا (هتع نب ةفذح وا) و ( یراصنالا

 ارق هدایز ندشع و هباح راک یک ( ماس ) نالوا فورعم هبا تیاردو

 .یدیا حورح ید یرنک ۱ كىال غاص .رابدیا قحلمهنسهصحز ادهش به

 هللایضر  «rfاجمعن 

 نا مج

 یدیراضب . یدرولنید (ارق) هرانالوانآرقلا ظفاحندمارک باخا

 راشمزای هنیرزوا راهت و رلیرهد قرهلوا قرفتم یهفرش تایا و روس
 . یدیآ

 نآرق ظافح بولوادهش ءارق قوح كب هدنسهعقو هماع الب هجور §

 . یدلوروک موزا هع كعرک نارق قترا و یدلازآ

 هما كهللالوسد هقلخ هتیرزوا یراطخا دارم ترضح هلعءانن

 هنع هلایضر ( یراصنالا تبان نب دیز ) ندا یاهقف و ندنراناک یو
 رهدیا دوه لذب هدنلالخ یسهنسیجنکیا نوا كنم «یرلترضحیرالا

 هفیاخ و یدلسد ( فحصم ) ر تودنا عج هة کک هفت یفرک ناو

 فلنآو هدنناب هرم ترشح هرکص ندنآ . یدابدنا طفح دی 8

 هدنسهناخ كنيراترضح اهنع هلایضر هصفح نبنمولا ما هرکص ن

 . ردشلاف ظوفحم



 ج ابا صصت هع 1:۸

 نیرح میاقو
 «یرلترضح هنعهّلا یضر یمرضط انیالع نالوا یرکسعرس یتهج نیرحم

 هماع ) ندهماع كولمو ندهفینح ی هدقدراو هنساذح همام نکردک هفرطوا

 هنا ندیم ی و شلوا عبات اکآ ییارب هلبا اشم ضعب رکید ( لالا نب

 شلوب توق هجیلخ یسودرا هلتهح ویو شملیاق لثمر, كنیرکسع یدنک

 مان ( مطح ) ندیا جورخ و روهظ هدا یسهلیبف لئاو ن, رکب . یدیا
 لالا و هقشب ندکدتسا عج اقشا واتلک هنشاپ نزل دنور هسیا ع ادملا خش

 لکت تسمه وب و رب هلغع الب وط هنشاب تاب حد نلک شه نیک هناعا

 نیر . یدیا شمروق ودرا مسج رب هدنسهرآ ( فطق ) و ( رم ) كردیا
 «مطخ .یدیآ هدنناي كن آ یخد (نامعن ن رذنم) نانلوا باخت ا هتفلرادمکح

 هد( ناوج) و شمریو تبوقت هبهمزال عقاوم كرەردنوكر ارومأم فرط قرط
 . یدیا شمرردسا هرصاحم یعالسا لها

 ودرا وشراق 43 توراو هتیرزوا ك یضوط « یرلتمّهح الع

 یسەلسق سقلادعیخ دواندنغیدل وا ا تاوعد ی(دوراح)هل واو یدروق

 : یدروتک هاروا نالا

 كنيراترضحالع به «رانالاق تباث هرزوا مالسا هدلاوحوا هقشاب ندنآ

 1۳ رک دالب اتا ندنسلاها نراد . یدنالبوط ها

 یخد فرط ییاو یدنالبوط هننای ك( مطح ) ید رلن | هسا راو كرشمو
 . یدنالشاب ههبرامرب دیدمو دیدش بوریوح قدنخ هنفارطا كنیراودرا

 - ودرا هدنراقودلورویو ردا هاناقم بوقح هنادم نفرط <« نوک یه

 ر تیام .یدلوا دتم هلهحوو « هبراح رانوک هع . ید رد هن راهاک

 « هبمالسارک اسع قرهللوا ققح یرلقدلوا شوخ رس كرادنیمو كرشمەجىك

 .رلیدروشوا جیلقرب ها هرلن آو رابدرک یرجما ندقدنخ بودیا نوخش

 لوتقم یمیک « یدلبغاط یراتیعمج . یدلوتروق رذنم هل « یدلاق مطخ هن



 ۹ د> افلخ غراوتو عج ۱ ۱

 طقف . یدتیا رارف هفرط رر, قرلوا دامرات یسهش . یدلوا ربسا یمک

 . یدتک « ( نراد ) اک اد هراشا ی 8

 قعوط یرالوب كنيمزپنم ندفرط یم <« سس رضح الع هنیرزوآ كنوب
 هب(یمک هفصح)و هرانالاق تباث هرزوا مالسا ندنسهلسق لئاونب رکب هدر

 لاوماو یدزاب هب ( هنراع نب یتشم ) دوپشم ندنتاتم یا ا و
 ؛ یدلبا تک نع هبزاد 0 ندد دا مس هنا نع یگاق

 قوب قیاق هدلا هکوب لاح . یدیا راو جیلخ رب مساو كب هدارا نکل

 هدمرق هرس(. یراترضح یلامت هلا! رایزاغ د اط مرا 8

 نمشد یدیاه . کس | تربع شان ا ید هدر هک ات یدرتسوک یا

 . یدروا هبوص یاو عدروس,ود 6 رکب رک هبایردو زکیورو هنیرزو

 هبوص هدلاح یرلقدلوا هدننربص هوهد ا تا یک کا یرکسب

 دمص اب دحا اب ملح اي حرک اي نیمارلا حرا اب ) ندنغآ رب بهو رایدرو

 كوس وا كردیا اعد ود (اتر اب تنا الا هلا ال موق اي یولا یح اي ۳

 بلا ل وا كنجرد توتا هنمشدو رایدک ۳1 روروب هدنرزوا موق یخ

 . رایدتا مانتغا ی رالامو دالواو لاعو ماع لتق یتسلاها نیراد كرا

 هدقدنلوا مسقت تازغلا نيب یسقاب جارخالا دعب یسخ كيان لاوما ر
 هود كس رشکیا یراهصح ءارهدایو كسب رشا ى

 . ردشلوا

 شک هاروا ید یاش یاتسو یم هنو نسل 0
 . رلیدلیا تدوع هنیرحم هدکلرب ندب 8

 .ردندنرات | یسهناصریادت كهللالوسر ٌةفاخ به « همظع تاح وتفوب

 . یدیا راو ید یسهّمارجا طاسو لزوک یک العو دلاخ نک

 راتاذ هداصلاقوف هلو هدرصعوا هنتمرح یعرک ۱ ببح « قح بانج

 . ردشمتا العا ید تمیرش هلیتطاسو كرات | و شاد
۳۹ 



 >> ابا صصق = ۶9۰

 و

 نو هرهمو نامع لاوحا

 رفس هما ( لهج یا نب ةمرکع ) هرزوا یتیدنولوا ناب هدوراقو

 شذح ) هدبودک هنفرط نامع ینا « هلالوسر ٌهفلخ هدقدلوا مزبنم

 راو هن هرکوص ندکدربتبب یراشیا نامعو قمشولوب هليا ( هرع» و
 . یدیشمروب و رومأم هرزوا

 ا هدهار یانئا < همرکع ندامراو هنامع زونه ء هحفعو هفذح

 ۳ او عمان ( ماد ) نالوا بيرق هنا هدکلرو یدعت

 . رایدتنا هساکم هليا ( دبع )و
 E رطسع همرزوا یدک ( طبق ) نالوا نادت سد

 .یدشمروق ودرا بوبالپوط هنسهبصق ( ابد ) یرکسع عایسالا یدل
 مرکع) و رایدروق ودرا هد ( را ) یغد (دبع) هليا (رفج )

 ` ا اقر یرلبا ی (هحفرع)و (هضذح رو
۱۷ 

 ۲ تسع ۱ یدلو عوفو هرام رب یلتدش تیاف تاقاللایدل « هدابد

 رسقلادبع ) و ( هجان ی ) نکیا هرزوا كلا تمجر ناه « همالسا

 رادقم كس نوا كرلدنم . یدلوزو نمشد . یدلک دادما ندنرهلسق

 . یدلی ربق

 .دم هليا ( هحفرع ) یسخ . یدلا مانغ قوح كب هبمالسا رک اسع

 . یدلاق هدنامع ( هشذح )و یدلبرهدنوک ههرونم

 - لح ندریاشعو لئاق رکیدو ندنسلاها نام ( همرکع )اما

 . یدلوا مزاع هب ( هرهم ) كردا عج

 اکیا هعزانم هلب رکیدکی بولوا هقرف کیا «یسلاها ( هرهم ) هدانناوا

 رف نامه هلفلوا فرمشم هلبا مالساو عبات هی( همرکع ) یسهقرفر, .رایدیا
 . یدنلا معانغ لاوما قوح كب « یدنولوا هلغو موح هنیرزوا یرخا



 ٤٥١ >ج افلخ غراوو =

 .< یدلک همالسا به یسلاها یحاو یهدراوج هنیرزوا تیرفظموب

 .یدنلق یهطتو هلخ ندرلدنم ید یلاوحوا

 مسج رب كرەديا عج رکسع یلیخ یخد ند ( هرهم ) « همرکع هدعب
 رک اسع ند اطو کم یخد ( هسا نیرجاهم ) . یدراو هنع هلبا هقرف

 یخد یرادنم نیهدنفرظ تقو زا ندشیدلوا شمتک هنع هلیا هرثک

 . ردشلدیا ریمدنو رهق
 نالواداع هلالاتس قرهلوافرطر, یسهل اغدادنراهدفرط یه « هلتر وصوب

 .یدلو توق همالساتراماو یدلوارولک ههرونم هیدم یقردس <« تادراو

 تموکع نالوا عبات ءرصبق هلبا یتموکح ( هری ) نالوا ما هنر
 . یدلوا لخاد همالسا راد رابرع به هقشاب ند ( هیناسغ )

 فارع تاو نع

 دالب نالوا عبات هناریا هلغلوا فرط رب یسهل اغ دادنرا « الاب هجورپ

 . یدیشلک ینامز یجتف كبرع

 نالوب هدنتبمم (یعرضحا نب الع) هدنرفس نررح « کوب لاح
 قارع قرالا تصحو ندهللا لوسر هفلخ (قاسشلا ر ن یو

 . یدیا لوغشم هللا انف هدنساکلا برع

 ( هلا فیس ) یراترضح هفیلخ هدنمرحم یسهیرجه هنس کیا نوا وبشا
 رومأم هنحتف كبرع قارع ییراترضح هنع هللایضر (دیلولا نب دلاخ) ینعی
 ك(دیلولانب دلاخ) یعخد هشاشم ضمیر کید هليا ( هئراح ن, ینتم ) .یددویوب
 . یدرهدنوک تاریرح نوجا یرلامراو هنتصم

 یرلقفد هلیا ( ین ) . یدتک هللا یراوس كس نوا « دلاخ ترضح
 رک اسع .یدتنا قاحتا اک | بولک هلبراوس كم زکس ی و
 . یدراو هکیب زکس نوا یرادقم كيهمالسا



toد اسا صصق جع  

 ییا ما (اموسرب )و ( اقشاب ) ندقا رع داوس « یرلترضح دلاخ
 ناما هرزوا كمر و هیزح نوتلا كس نوا « یرالامها هدقدراو ههبرق

 ك وا ياترا كرودا تقفاوم یشد وا . رایدهلید

 ۱ ۱ و ا لا0 یشلاو مرا. یدک« (مرس)
 ۱۳ ا ا نیک كي ناقل بژقج هللا هدلب
 . یدلبا

 قراب ولوا حسق هدندز هسارا تلود « یسهطاصم هلهح و و كسایا

 یسیلاو ( هربح ) نابزم مان ( هیوزاز ) ندهیناریا یاصما هنیرپ هليا لزع
 ردوا تبع

 هشدطاةمدقمق ( ینثم ) هدنتک رح ند( هرح ) هسیا ( دلاخ ) ترضح

 یسودنک .یدنوروب ی (متاح نب یدع ) ندلوق رب رکیدو یدتیا رومأم
 ۱۱ ۱۱۱ او هد (مایف )و یدوروب  ندنرلافرا كران آ یخد
 . یدر,و تاهلعت

 ۱۱ أ فدک 6 نمره )نالوا تاير« طايع وا
 ۱ اح هراع هرات ارلو یدبا رااح یتسهنر

 هليا ابناو ضرع هنتلود یتیفک عامسالایدل یکی کا دی )تر

 ندرلنامرهف روہشم و ندنرهدازش نارا بودیا عم یرکسع دار

 هللا باتش هیهلباقم كرهديا رومأم هحانج ررب ی ( ناجشونآ ) هبا ( داق )
 ۱ لر قوم یخ )بوراوب لوا: نده سالا رک الع

 < نره هدهسیدتیا لس هنفرط ( همظاک ) بوروک ی | « دلاخ ترضح
 دورو هبهمظاک لوا اهد بولوا رادرسرب هام هدیرح نف مه و دام مه

 . یدتبا طبض ینلحم وص هلا
 تا هیورایا و یدروق یتسودرا وشراق اک آ بوراو یخد فا فس

 نادص تاذلاب وشراق a نع .یدوقوا نادم همه « یدروس

 ۰ یدقح هە زراىم



 or} ج افلخ غراوو -دک ۱

 :رلبدتا هلم دک قدهلوا ایا تونا نا ا ییا

 بوبالقاح وق ینمره ناه هلا فس . یدتک هشوب یخد یسلح كنسکیا
 ترضح فا ل نح یه نکیآ هرزوا كعا ما ی راک و یدشا تلا

 موم ( یمهلا ورع نب عاقعف ) هدهسیا رلیدنیکس هرزواكما ردغ هدلاخ

 یمه كرهبعا شالت چیه هسيا هلافبس . یدتیا لتق یرانآ كردیا

 هدنا را هکنوج . یدیا كلکس زوب یا زکلای . یدل [ینسهسلا هلیا مادعا

 جان ثاکب زوب كراناقچ هبهبنر نالوا یماهتنم كنهیرشب بتا هلیوب
 . یدیا ندنساضتقا یناه مشت كنهنارا تلود « فرا

 > همالاسارک اسعو یدلوژو یسودرا نارا هنرزوا هعقاو یتشهد وب

 . یدلوئروق راتالوا كوروب 3 ا هلکمشود ا

eهفلخ یتسخ :كغاسنغ لاوما ؛ یارب هلیا تیرفظم هدوم  

 كن رش هارب ارخ وه بانک او زایا هرکس ندک دیبا لا ۲

 . یدنوق هلع ینیدنلوا ان

 دو قد( رقم ن لقسم ) و هیوا نوا ادا ۶ نام

 ۱ یدرهدنوک هنینامت

 هدننهح قوم رطل و هدنابتتما الاش تكلتراف رخ ( با 9 ۲

 . یدیا هدلب رب
 ندنرارادرس نیک جات كلکمب زوم هنپ كناریا نوجا دادما همه هحدقا

 . یدشملف مانعا ندنفرط یربنک هلا ودرا رم « رادرس مات ( نداق ) ۱

 هناحشوناو دابق هلرکسع نوغزو هدهاریانئا نکرولک هلیرکسع «نراق
 .یدتسا ا ورلیاو یدناق هنس رگسع یدک هدایت . یدسا فداضت

 ید ناحشوناو داق ریارب هليا نراق هرکو . یدلشیرک هبهبرام ندبکی
 . یدلوا لوتقم هدهزرابم نادبم

 یرارکسع ردق كس زونوا .یدلوزو هلتروص انف اهد یسودرا ناربا

 رک اسع .یدلوغوب هدرلوص نکیا راحاق یخد یغوجرب هقشاب ندنآ .یدلیرق
 قاملعتو سا كهللالوسر ُهفیلخ .یدلآ ممانغ لاوما قوج كب « هیمالسا



{ofس ابا صصق بع  

 لاوما « ران هلا ندرابراحم هدراهراح وب هدزوا ینیدلوا ندنساضتا

 بونلق راذکهیزج « تحالف بابرا اما . یدلیدیا بسا ربارب هلیا یرللاع و

 عدل طوفح ندضرمت فرد انآ

 یره راع [ ](سبل) و ( هلو )

 هلا نامرهق روہشم کیا ندرلهدازمش و نابزم كویوب کیا الاب هجورب
 . یدروشود هشالت یراناریا یسالوا فلت كتارا رک اسع هو راز

 ۱3 ههنیوک تاره مان (غ زردنا) ناه هسناربا تلود

 ا یا یدزاقح ودران لمکم هدر هللا دادرس مان ( نمه)

 بویالپوط رک اسع یک ندرافرط رتاسو ندرابرع یهدنسهدا(رکسک ) هل
 . یدروق ودرا كوبوب رب هدعقوم مان ( هلو )

 «یدروا یرلنآ بوشیربا یک مریداسی هدریعارفص لالخ هسیاهللافس

 ۲ ا ندحیلف

 .یدلوافلت ندقلرسوص نکیا راحاق ریارب هلا فوسلاهش « ضزردنا

 اما . یدلاف نوصم ندضرعت قهلوا راذک هبزج هنب « تحالف باپرا

 دوسا ) دنا( رج ) ندنساراصت لئاو ی هدءرص ییدلیدا ربسا رابراحم

 . یدلوا ریسآ ید یرللوعوا ك ( لحم

 ی ( ی دوسا ) و رایدلندح یالوط ندنو « یساراصتن لئاو ی

 عقاو هدندزوا تارف رهن هدنراهبرق رابنا لردیا بصن نادناموق هنیراودنک

 . رایدنالپوط هدير مان ( سل )

 یهد (سبل) نامههلغذلوب هدلحمان انانشنق ( نمہ ) رک ذلا فلاسهدانناوا

 ( ناباح ) نانلوب هرزوا كمتک هفرط وا و یسامراو هنسودرا برع اراصن

 هنسودنکنوجا یسهملشیرک هبهبراح هليا فقوت ردق هنلوصو كرادرس مان

  Eیدشل رهدنوک همانما ندف رط ۱

 )[ .ردررح هدنلکش ( سیا ) و ( سيلا ) هد(نادلبلارجس)



 9۰ س افلخ غراوتو

 هلقمرشاش یتغج یاب بوبالک | ینفیدلوا كان رطخ هلرضاح لاح «نح

 یدتک هنیادم نالوا ناریا تحت یاب هرزوا قل ا هحضوم تاملعت هرواشل

 . یدتیاهصوت ء ( ناباح ) یتسمهملشیرک هبرح ردق هنتدوع كنسودنک ۱
 یدراوهنعقوم ( سل ) هدرفس لالخ هللا باحصتسا یرکسع « ناباح

 . یدروق یتسودروا هدنناب برع یا راصت نالوا عمتع هدار وار

 مالسا رک اسع نکیا راشمرس یراطامم نوجا ماعط زونه « رایناریا

 «یماهشیرک کنج ناه اج » نارا یاسر . یدنوروک ( هللافس ) هلی

 ناباج هدنرلکدید « ؟ هدا كنج یعهرکص هدبورویوط یرکسع هسقو
 ترضح نوکیا رد« زکسرولم هب كع هسیا زازیرو نا
 . یدریک هبهزرابم نادم ناهو یدروق یتسودرا بوشیرا ( دلاخ )

 < لا فس . یدقح وشراق اک | ( سق ن كلام ) ن یاسور
 . یدرودلوا ی | لاحرو

 ندروغوار یخد رلسارا . یدشرف هب رام هدننب راب یعهسرژوا كنون

 یتدشو تابث قوج هلیدبما روشیربا بولک نمهب ناه . یدشریک هبرح
 لیس « ناق .رایدلبربق قوج كبو رایدلوزوب تیاهن نکل . رایدلیا تمواقم
 کسا شع یرللوتقم كبرع یاراصت هبا نارا نکرشم . یدلوا ناور یک

 . یدراو

 هرازهلال رب عساو تیغ « یدنایوب هناق لآ پارس هبراح نادیم نوکوا
 شلدانوط هلبا رلهقفو ضاس ككرابناربا هدنجوا رب كراز هلال وا . یدنود

 حر کی هراز ات وطالت رکحبح ضا رب رب ید یرلطامس

 یو تفاض کک 9 .E e هلا ۳ « داخ ترضح

 - رب رشد اقرا ندنکک یوا ندنرلکدعا لامعتسا كلا ۰ رابع

 شلای ندننوا یادغب صلاخ . یدیا 8 هبرآ یرلکد اینک او یدرا

 نالج هجوروک یراهقفوب شاب وب . یدرازملیب هقفوب و كق | شا
 .ریدید « ؟رده رلیرهدضاسو » رایدناص یدغاک یزاب شملماب ندنسیرهد

 . رایشناداد هبهقفوت ضاس هزکص ندناو رابدتنآ ۰ 8



  DÎابا صصق بع >>

 و کس ندقذرویوط "یترکسع «ادلاخ ترضح
 ۳ ۱۶ 9 توبمالول تقو هتل ىش رب  ییسلاها . یدتک هتسسهدلب
 اس « همالسا رک اسع «یدلاق هدنادم یرلاشاو لاوما راسو تالمحت

 :ایدلآ مئانغو لاوما هدایز ندرارپ

 تیرفظم ٌهدرمو یدتیا بارخ ینسهدلب ایشبغما « دلاخ ترضح هدعب
 . یدریدلس هتفالخ هاکرد ییرادقم كعانغ لاوماو كنارسا هلبا

 دلاخ «رلسداق » < یرلن مضح هذع هللایضر تم رکبوا نامزوا هتشبا

 . یدرویب وید « ردزجاع ندقمروغوط رار یک
 هرهح حتف

 ینسهدلب اشدغمآ « یرلترضح هنعهللایضر ( دلولا ن دلاخ) الاب هجورپ

 .ردشلاحتف ی(هریح) هدلوالا عیبر لالخ هرکص ندکدتیا بیرخت

 هدنتک نعهب(هربح)هلبا لمح هرلهنفس ینلاقثاو لاحانداشدغما :هک هایوش

 هب هل اقم بوروق یتسودرا هدنجراخ هربح ( هبوزاز ) نالوا یسلاو (هربح)

 شلاق هدهرق رلهننفس هلکمسک ییوص (تارف)بوراو ىلغواو شلوا رضاح

 ارف ینلغوا كنلاوو یدترکس هلا یراوس ناه . هلا فس نکل . یدیا

 . یدتیا لتق ییرامدآ و ییآ . یدلوب هدنرزوا ی ( یلقداب )
 هن هدناربا رار هلکمتیشیا یغیدنل وا لتف كنلغوا هدهرص وا « هیوزاز

 ,یدتک هناریاو یدتیا كرت یهربح ناه هلغلآ ربخ یتیدلوب عوقو لالتخا
 یخد « یسلاو هربح . یدنوق هنهاکودرا كلوا بوراو یخد دلاخ ترضح

 . یدناش هرلاسلکوریدو هتنرل رصق نالوا مکحتسم یک هعلق

 |یخو هممالسا ۱ ارت ۳۱ تر سس یاب و
 هیزج بولاق راجا ندنرلقدالشاب هفمربق یرلوق كردیا موم فرط فرط

 ۱ . یدرو ناما ید هللا فس . رلیدهلد ناما هرزوا ثمر و

 هلا هدلب فارشا بوقبج .شیبا هدنرب كرارصق « یئاط سايا هداننا وا

 یدیا رارپ هلرانآ یخد ( حیسلادبع ) روہشم . رایدلک هدلاخ روضح ربارب



 }۷ > افلخ مراولو =

 ءزح ىح تولوا سم نامز قوح < حسسملادبع .یدیا «وا نهلوس زوسو

 ه(حطس) نوجما ایۇرریبعت ندنفرط ( ناورشون ) هرزواینیدلوا نایب هدل وا
 .ردش رمدن و

 رو چ اقرب » یدروص وید « ؟ كداشاي هنسچ اق » اک | « دلاخ ترضح

 ی اردو مدد دشا لاویس ندا ییددرگ ویدیو بازج و م

 هتناب ۸ نا نم یدشل ند ناب وکر هدنیشمرا ید هللا هلج هک مدروک

 . یدید « یدردک ردق ه(قشمد) ند(هربح) نوا كەروحرب زکلا

 ناسقط زو «رلولهربح هدک رلشیرک هنشحم یرادقم نیعت كم هبزح هدعل

 «دلا ترضس هقشاب ندنا.طقف , نلیدلوا یضار مرو نو ۲

 طرشت ید یت ناف رمان تنش ) فن مارک ) یزف ا
 . یدلک ربغا كب هرلنا هيا و . یدلق

 بوروک نکیا جنک ین ( همارک ) امدقم « كيرش : هک شما و یبس

 كنتما « یراترضح لسو هيلع ةللاىلص ماع رخف . شما شتا ليم ک [

 ییدرو و رشد هنمارک باا یکجەدا حتف ف ( هربح ) و ی( سراف )

 هتسوردنک كب ( همارک )هلو, مدندامس روضح ید ( تل را

 :شورووت دعو یخ ندو: تفرط بودا زا و

 یدعووا « هددلاخ روضح « كيرش هدقدنولوا حتف ( هربح ) ه رک وب

 هذافا یون دعو و « دلاخ ترضح ندنغیدلوا شلا تاما هلبا دوهش

 ::رکی هما بمصت یشیا د هدکدتا عاتما ندنوب ء راول رسو يا

 ران | ۰ یدید «رونولوا صیلخت هلا طبر هلدب رب . زکیروتک اکب یزیق
 دعو هللا ملست ه( كيرش ) یا « دلاخو رایدروتک ین ( همارک ) یخد

 فلکت « ( كيرش ) یطبد هلدب بسانم رب .یدروتک هنیر, ییوبن
 .رایدل | وریک ی ) همارک ) بورو لاحرد .یدتسیا مهرد كس هدقدنولوا

 ندنفیدلوا زآ لدب مرد كيب هنیزیق كناذرب روپشم یک ( حیسلادع )

 « مدزملیبییدلوا قاس هدايز ندکیب » ندنرلکدتیا موا م ( كيرش ) هدمپ
 ۲ ردشملا رادتعا هد



 >> ابا صصق = ۶:۰۸

 تاعوقو نلک هروهظ اک ندنحتف كدهربح

 ه(هربح) ناه «راراتمو راخش يهدنفارطا هسرهزوا یجتف <«كنهربح

 فرط ندنرلکدتیا نبیعت یرادقم كنراوک ریو هلبا دابقا ضرع بولک
 هدنفرظن نوک یللا هروک دم تادراو هتسهطساو رومأم نلیرهدنوک فرطب
 . ردشهلوا لاسرا هلالاتسو لصح

 (ینس) و ( عاقعق )) و ( باطا نب رارض) و ( روژالانب رارض)
 یرکدلیتراغ یهیناریا دالب هلیارافلیا ردق هنلحاوس ( هلجد ) هلی ج9
 یراماربا هلا لاسراو ربرحم رابوتکم ید ( دلاخ ) ترضح هدهرص

 َ یدشعلو هدکلا توعد هماللسا ند

 رابنا حتف

 یرتاخذولرایناربا هکییسهداب ( دابنآ) نالوا مکحتسمو طاع هليا قدنخ
 .یدیا رونولوب هرتاسو هرخذ ولتلک هداروا امادو روئولوا رابنارد هداروا

 . یدبا ظفاحم هداروا ( دازرش ) ندهناربا یاما
 هلسودرا هرکص ندکدریو ماظن هنیراشیا هربح « یرلترضح هللافس

 یترازوک كنروصحم هلا عح یرابحفوا و یدتیا هرصاحم یرابنا بوراو

 . یدلبا هش هرزوا قمل ا ناشن

 ابلاوتم دومسک وزا و رايا یواقوا ندرب به « راحقوا
 . ږاید تیا روک یرازوک كنيروصح ردق كيب . رایدنوط هقوا یهداب

 نارد هدهسیدلوا ضار همللست ی (راسا) هلا ( هریو )۰ دازررش

 توردسک یرلهوهد فعضو یدالوا یار ( هللا فس ) هراطرش ییدتا

 نووصحم . یدنورو رکسع ندنرادزوا . یدنرودلوط یقدنخ لا راتآ

 ا یدک رشراق هبهمالسا رک اع هدیقدنخ ید

 لاوما هننای « یسودنکو قملوا نیمأت ینابح زکلاب هليا مزج ینفج هیاماقیج



 0۹ ج افلخ عراوتو

 طرش و . یدلوا یضار هنملست كنهدلب هلطرش قمالآ هنسن رب نداشاو

 1 یدتیاملست ° ) هللافس ) هلا یساشاو لاوما عیج ی ( رانا ) هدب هلا

 . یدتک هنناب ك ( نمهب ) بولوتروق هجناثم « ! داز آ مناج هجشوق »

 رملانیع حتف

 هدنسهظفاحم ( رانا ) یخش مان ( ردب ن, ناقربز ) یراترضح هللا فیس

 . یدتک هنیرهزوا یسهملق ( رملانبع ) یسودنک بوقارب
 ا ع نارا ولتک ( نارهم ) یلغوا ك( نیوح مار ) هداروا

 ( بلغت ی ) و ( رع ی ) یند حااشملا خش مان ( هقع ) . یدیا هظفاح
 .یدیا هدنتعم كن | ربا رب هلیرکسع برع یلک ندراهلسق رتاسو ( دایا ) و

 1 رولس العا اهد یلاح فابرع توغو ایا ه ( نارهم ) « هّمع

 ( هقع ) بولاق هدهعلق هنونملا عم یدوا هلکعد « قارب هزب یدلاخ نس

 . یدلک وشراق هدلاخ ترضح هللا برع رک اسع

 « داخ ترضح نکیآ رب دلهزود ی.رافص بواک هبرح نادس « هقع

 یرلفص زونه كنیرکسع برع . یدتیا ریسا بوبالقاجوق ین آو یدنریگس
 . یدلوا رسا یعوحو یدلوزوب ندهلهژود

 ربارب هلرکسع نارا بوقح ندهملق یک ینیدل | ربخ ینوب « نارهم
 هظفاح نکل . رایدرک ههعلق یرکسع برع نوغزو . یدسا رارق [

 ید ی ( هقع ) E ندحلف یتسهلج «یدرکدلاخ هلتهح یرلکدمهدیآ

 ( یمهس تاثر ن ورم ) ندنرجاهم یامدف هدهبرام و . یدرودلوا

 . ردرلشلوا دیهش امهنع هللایضر ( دعس نب رشپ ) ندمارک راصناو

 ۰ ۶ بم

 لدنحلا ةمود هعقو

 یهدنفرط ماش هدنیقع یجتف كنسهعلق ( رعلا نبع ) ء الاب هجورپ
 ريما هدنعقوم ( دنا ةمود ) راد هنیراکدلبا دهع ضقت كبرع یاراصت



 س اسا صصق = ۰

 « لا فیس هلكلك بوتكم ندقرط ( منغ نب ضاع ) نالوا مالسا رکسع

 . یدتی هجوت هفرط وا

 (هییدن, یدوج)و ( كالادبع نردک ۱) یسهحان « لدنلا ةمود

 ا (ناسغع) و ( بلک) هنیرلناب . یدیا مبا هنمکح كد ىيا ما
 . یدشمیا عمجت هلک رک اسع ندبرع لئاق راسو ندنراهلسق

 ۱ لا هام هد دنیا یتک ردت كهللافس « ردک |

 ند ( لدنلا همود ) یخد وا ندنکیدلا تتفاوم ۳ یارا رکید هد4 س

 ۱ ردو ندنفرط ( كافتسا) نکردک بوقح
 00 )هاف . ردراشما مانتغا ىلاوما هليا لتق ی رامدا و

 (یدوج) . یدیآ هدنفرط رکید ید ( ضابع ) ۰ یدنوف هنف رط 7, بولک

 .یدلک وشراق ه (هللا فیس) یسودنک بودیا قوس هقرف رب هنیرزوا ضابع
 یدلوزو یرکسع بوسهدیا تمواقم هنموجه ك ( هلا فس) نکل

 هب هعلق ٤ ع مزمم . یدلوزو ید هقرف ۳ . یدلوا رسا و

 .یدلاقهدوراشبط یعوح بوبالا یلهلغ ردقوا هعلق نکل . رایدلیا احتلا

 2 1. و( دلاغ) . یدلوا رسا ینکو لوتقم نکا

 . یدللا بسا یرالابعو دالواو یدتیا لتق ی ( یدوج )

 یدل | نوتاص ینزیق نالوا فوصوم هلا لاجو نسح كن ( یدوج)
 . یدلاق هد ( لدنا ةمود ) تدم یو

 قارع میلقف هی
 نامزینیدنولو هدلدنطاهمود « یرلترضح هنع هللایضر دلولا نیدلاخ

Oهشرهزوا (راسا )و رایدشود هنلما یدادرتسا  

 ییا وب . رایدرهدنوک هقرف ررب هلبا رلهدرک رس مان (هزور )و ( رهمدز )

 س یا ادرس مان ( او ) . رایدشلرب هدعقوم ا( را ا



 0 د افلخ غراوتو بک

 یوم زن دنفوالق كن  هّقع) .دنسمو ( قانع ) « الجور ۱

 ۳۹4 ا ) « (نارع ن لیذف ) ندننابرع هربزطا نالوا ن

 (ی) عقاو هدنسیقرش بناج كن ( هفاصر ) « ( اتتا نب ةتیبد) و
 (ریمرز)وشموف اانا واک هدرامقومآ مان ( لمز ) نی( ۲
 رثیدبا شلوب هد كمشلرپ هلا ( هزور) و

 و 5 اع عو نارا هدر دق ل < هقرف شيو

 تقو هغمارواد « لکد هغمالپوط نکل . یدرلردیا لیکشت ودرا مسج رب
 . رایدامالوت

 «یمیع عاقعق نالوا یماقمعاق هد ( ءربح ) كدلاخ ترضح : هک هلیوش

 ییا وشراق هرلن | یک ییدتشيا یراتکرح هك ( هب زود ) هللا (رهمدز)

 .یدسشمرهدنوک هقرف

 ی(عاقعف) هلا هقرف رر ناهو یدلک هللا قىس ندا 6 ًاقاعتم

 . ىدرەدنوك هنرەزوا سفانخ ف ( Si یللوبا ) و هتیرهزوا دىصح

 ی ( رهمرز ) یدریک هیهلناقم نادبم . یدراو هدصح « یمیم عاقعق
 ینودزا ناربا + یدلوا لوقما ینا( هب زور ) ا

 «ههالسا رث اسع . يدلوب عوقو تافلت قوج كب ندنرلجما « یدلوزوب

 . یدلآ ما ۱ 6

 هسیا ( لوبا ) ۰. یدتسا رارف هسفانخ « قوسلا هش كرابنارا ۱

 بوجوک نداروا ( اذوب ) ندننیدلوا هرزوا ثمنا هیاروا یک شوق ءرق ۱
 . یدنش ٩ ات کر ( لیده ) نانلو هد (حیصم ا ا

 هج وتم ه ( حیصم ) ی ؟ ینیدلوا E ندناعوقو و « هللا فس

 هلا ( عاقعف ) ود « غهشهلرب هداروا هدتعاس نالف هحگ نال » و یدلوا

 1 یدردنوک تار رحم هر ( لبلوا)

 هليا ( لیذه ) . رایدشلرب هد ( حیصم ) ید یحوا هدنسعم تقوا
 ء رلیدصاب ندفرط وا یرانا نکیا هدوشوا رک انسعو اور 6

 . یداس هدیا رارف هلا مدا زآ كی < لیذه . لایدسا فلت ۲



 ج ابا صصق =< ۲

 هليا ماللسا امدقم هک ( ریرج نب ديل ) هلا ( مهر یا نب یزعلا دبع )
 هفایضر (قیدصلا رکب وبا) هدنرلناي راد هنیرامالسا یتح بولوا ف رمشم
 شلوب هدننای 4( لیذه) . یدیا راو یخد یوتکم كنیراترضح هنع
 هلیواقی دص ترضح . رایدنولوا لتق هدهعفو و ید یسکیا ندنراقدلوا

 یراتید ندلام تیب یخدكنسیکیا یکی نیدل [ ربخ یفیدلوب عوقو اطخ رب
 . ردشمروو هصوت یرالاعو یدالواو شمریو

 ینحد یلتف كرانو یک ( هریون نب كلام ) هنع هللایضر رمع ترضح

 ۱1 ایا ید قیدس ترضح « رايا داتنا هدلاخ ترضخ

 . یدیا رد « رولیب هيا غوا هیاضق هلیوب « رانچوک
 بوسعا فقول چه ا نک را س ا هلا هللا فیس

 هرزوا كمشلرب هدنعقوم ( یت ) ینیدنولوب كن ( یلغت رب نب ةعیبر )
 هلو یرلنآ و یدرویوب نیمت تعاس رب هب ( یلیلوبا ) ها ( عاقعق )
 بوشل ر هدنعف وم( ی ) یخد یوا هدتعاسو تقو نانلوا ناصت .یدراقح

 .رایدسک « رایدریق یتسهلج . رلیدصاب یتسهقرف ( هعیبر ) ندتهج جوا هني
 یرللامو یدلوا ريا یرللاعو دالوا ةفاک . یدالوئروق لید ندنرلجما

 ههرونم ام ینسخ كعانغ لاوما « دلاخ ترضح . یدلیدیا مانتغا

 ید رب

 لع ترضح بونولوب هدنجا راریسا وب یخد ( اص ) یزق كند
 مان( هبقد ) هلیا یلغوا مان (رمع) ندناو شلآ نوتاص ی آ « هنع هللایضر
 . ردشلوا یرف

 هلی رکسع برع یلک هدکدلبا رارف ند ( حبصم ) الاب هجورب « لیذه
 .یدشٌمیا رارف هتناب ك ( نالف ن باتع ) نالوب هد ( لبمز )

 «دلاخ ترضح ندا وط ینسهقو ( هعسر ) زونه < و تاج

 ندحلق ینژکا . یدروا یک رالی ا  دراو هاروا هه

 . یدرهدن وک هب هفلخ کرد یسک كعانغ لاوماو یدرک

 « باضر ) یفیدللوب كن ( هقع نب باتع ) هلیا تکرح ندایمز هدمب



 2 ج افلخ راوو دع

 یخدیسودنک بولیغاط « نابرع یهدننای كياتع نکل . یدنریکس هلحم مان

 بواک ناضمر رهشو یدتیا تکرح ندیاضر ناه ینبم هنغیدلوا شما رارف
 تحارتسا هرکسع . يدراو م ( ضارق) ندشدلوا نوغرو یخد رگ

 ۰ یدرو

 ندشیدلوا یدحرس ( هریزا ) و ( مود ) و ناریا « هسیا ضارق
 هباروب كتهمالسا رکاسع «همور رک اسع نالوا رومأم هنسظفاحم دودح
 یهیناربا رک اسع نانلوب هدراوج واو رایدزیق هنیراقدلوقوص بولک ردق

 ( دایا ) و ( بلغت ) . رایدشلرب هلا رامور یخد رانا بودیا توعد
 ودروا رب مسج كب و رایدشیراق ہران | بولک یخد ینابرع ( رمن ) و
 . راد یتارف ندنفرط تلآ كلنهبمالسا رک اسع هلبا لکشت

 هجا كج هللا رارف رامک و كجهدیا تابث رامک نوکوب» امور
 . رلیدلوبوق هبهیراحم هليا تدش و رلیدلیریآ ندیم كرهید « نوسلشالک |
 ندنرارکید دارهربو تافل قوح كي بوسانایاد هنیراموجم دل نکلل
 ارگ ود « زکات را ندرلهقرا » هسیا دلاخ ترضح .رابدلوزو ل وا

 كنبرلوتقم رايدر وب تافلت هدایز اهد نکردبا رارف « رامور هلکشنا صا

 . یدلوا غلاب هکیب زود یعومج
 و. هرکی ندکدلیا تماقا هدضارق كدهبهدعقلایذ « دل ترضح

 رومأم هرادمد یی « هبهقاس ی( ضالان ءهرجش) .یدوو یا بو

 ضعإ هک و ۷ در لک یومقک ات هدهفاس یو یدروس

 هبن هردو قارحا .ندراددح بولیرآ ندضارق ابف
 یدلک ههررح « یدنود . یدتیا جح هجولزک « یدتک هیهکم هللا ریس

 یخد ندفرط رب یدردنوک ییاسنثم هفرط رب هليا هقرف رب ناه بویمروط و

 (فزوقرقع لت) و ( لبرطق ) و ینرازاپ دادب . یدتیا رافلیا یسودنک
 . یدلیا تراغ ی راق

 زاعلو لئمو زملس تحارو مارا «زامرو وا «زامروط « داخ ترضح

 نیس هب کم نوازا ندنسودرا دوګ دوخ نکل . یدبا رکسع رشا



 ج ابا صصق دک 9۶

 وب كنا « یرلترضح هفیلخ ندنغیدلوا لوبقم ان تکرحرب لوصا زا جراخ
 . ردشلا خیوت و باتع هنسودنک یک ییدنرکوا یتکرح

 ۳ فا لا هدر هرزوا قلوا ارج مون رب هدمرکص

 . ردشمروس لبوح هماش ندقارع ینتیرومام

 تب no Dro Bet r ا

 یلاتو هب رحه ا یجنحوا نوا

 < یرلترضح هنع هللایضر دبل ولا ن دلاخ هرزوا ینیدنلوا ناس هدالاب

 ا ا اومدن" كنج هللا یاب ص: هز زغا و یرک اسع ناراا

 یخد هابا رامور ارظن هنفیدلوا شما. هبراحم كوب رب هللا همور رک اسع

 لا اا کج
 مبات هرصبق یک کید هلا یرابرع یتالو ہریح نالوا عبات هناریا

 یدشلک یامز یرلاملآ همالسا ءریاد ید كراع نالوا

 دیو برق « یراترضح الع ةلایضد قیدصلا رکبوبا كلذ لع ءانب
 هدنلئاوا یسهنس چوا نوا وشا هلئنمروس توعد ها نع یس لها ندرللح

 1 . رتیدلوا ردیا دراوت ههر ونم هنیدم جوف جوف < ناملسه ندفرطه

 ودرا هدنحراخ هرونم هدم ردیا عج رکسع یخ هدنفرظ تقو

 یرلترضح هنع هللایضر (حارحلانب ةدسعوبا) ندهرشم ٌءرشعو بولیروق

 نب دعس نب دلاخ ) « یرلترضح هفلخ . یدرلیا تماما هرلثا بوقح

 ۱ تور دقت هارکسع رادقمر یتارات مضخ هلع ةللا یر ( ییصام

 هلکشا تباحا هدرانا و توعد لئاق یهدنارطا هدقدراو هدودح ینو وا

 ( ارب ) بوئالوقشوق ندنوب « رامور . یدنالپوط رکسع هحیلبخ هنشاب
 ولتلک ندنراهلسق ( ماذج ) و خر و (ناسع) و ( بلک) و ( خیلس) و

 تولغاط هلقمراو هتیرزوا رانا « دصس ن الاخ نکل . رایدالبوطرکسع

 نا اف



 410 س افلخ غراوو

 مان ( ناهام) و یددلرلیا اهد زارب « دعس نب دلاخ هنیرزوا كلوب

 یدزوب ید ین آ هبراحمایدل دلرهلیا فداصت هنسودرا كنلارنج مور

 ینیدلوا شملا تماسج بسک « شيا نکل . یدربق یررکسع قوج كب و
 دال رک سع لج ندنج مداتنا و ۰. یدلیا .دادمتسا ندشفالح اب 8

 یرک اسع ( نیر ) و ( نا ) و ( رحش) و ( هما ) و ( عالکلاوذ)
 «یراترضح هفیلخ ندن راقدلواشلک هبهرونم هدم «لهجیا نی ةمرکع هلا
 . یدزدنوک هتیدادما هادصس ن دلاخ ناه یرانو

 احا رومأم هلاوما لصحت و یدربو تنها هماش تهج هرکض ندنآ

 ..یدووسب لیدبت هیهرکسع تداما یراتز ومام ك اش 6

 نب دللو) نانلوب هلتیرومأم لاوما لصح ندنسلف هعاضق هجا

 هدبوراو هنناب دعس نب دلاخ و كما حج رکسع ندرافرطوا ین ( هبقع
 هد 2

 هاب ر ؟بع هعاضفخدوا تو | ویا ر ا ( ندرا ) ندنآ

 ۱ یدتک هما

 ممردع )و للدم )دس )ددا مس تفو اس
 ینیدا ودوس لاسرا هنامع ندیومن فرط نکیا رومآم هنلاوما لصحت تن
 یم هنکو دا شلوروس دعو یسهداعا ا یسا هن هدنتد وع نامز

 روک ذم هنب e هلال وسر ةفلخ هدنندوع ندنام هرکص ندیربمغس تافو

 ۱ یدل مر وتک هنر ییوم دعو كرديا و دم هلاوما لیصحت ها راه

 ینیدزای هنسودنک راد اکو بونتسیا كعارما هب هقرفر یصاع نب ورم و

 . مدشعا نیست روا و یس نوحا زاحما ی یوبن دعو» هدب

 . مدتیا وزرا کن هتیرومأم رب یلریخ اهد هجرخآ و هجایند كنس یدمش
 ورمع هلقمرویب ويد « هنیروک حجیم اهد هجنس تیرومأم كفيدنلوب هکرکم
 یرلنآ . موا رب ندنراقوا كمالسا « نب » هدنسهمانباوج ید صاع نب

 یوق اهد یسغنق ؛قاب . ناسنس هرکص ندهللا كح هذنا مه و قجهتآ

 فا « یراترصح هفلخ ندنغیدلوا شمزاب ود « تآ نا هسا ىلا

 .یدردنوک هنیبطسلف بناج هلی رط ( هلا ) بودیا ریما هیهقرف رپ



  = Nابا صصت >>

 هلبش رط اقلب بودا ریما هبهقرف رب ی ( نایفس ییا نب دیزپ ) هدمب
 رکسع یللکوک قوج هدننلآ یناحنس كنا .ددشمردنوک هنیناج ماش قشمد
 كوبر لاتا ( ورم نی لیپبم )ا ندکم فارشا هدنرلجما . ردنشعالیوط
 شمدویب عیشت,فآ هدلاح ینیدلوا بای «یراترضح هفلخ .یدیا راو رلتاذ

 ییس9نپ » کرد شمار و تحصن هلو هده رص کیدو تاملعت 5 او

 - رويا لوا كلهسرلبا تکرح لزوک . مدتسا رومأم هرزوا كما  هبرجت
 یم كهسیا رلبا تکرح انف رک ا و مریریو بصنم رب كوب اهد ندکتب

 لصن کیهاظ كنسوا اریز ..امراقج ندکلق یتسوقروق هللا . مردیا لّزع
 هلدمع اک ۱«نالوا بیرق كا ههللا . رروک هلبوا ید یک زوی جیا هسرروک
 هتفصوا « هللا اریز ..نقاص ندتلهاح ریو ربکت . ردندیا ترقت هدایز كا

 هلن راها هدکشندراو هتنای كکيرکسع . ردبا ضغپ هنالوا فصتم هلکنا و
 هصق یزوس هدکشیدلوا كج هديا تحبصن هرانآ . هللا تحاصم لزوک

 یسفو:رریدتونوا یتسضعب یسضمب هسرولوا نوزوا « زوس اریز . هلیوس
 هدنسهنصم: تافوا یزاع تقو شب . رولوا حلاص اکس سان . تیا حالصا

 کتا یرابحلیا كنمشد .. لبق هليا ع وشخ كردپا ماعا یدوحسو عوکر

 ارا تلکیمرکشع E ان .ب همنرهدنلک, توجو تیا مارک ۱ هاراتبآ  هدنک.دلک

 للخ كنودراو همریدلس EGR راجو ست بوقیج ندهب رکوا

 نوسلوا لتخ كاروما هکاموق هنادم یرارسا هدلاحریه .همرتسوک یرروصقو

 ..نوسلوا یرضوطتروشم هکهیوس یرغوطیزوس هدککیدتبا هراشتساو

 رلهدرب و هلک رلربخ اکس هک هليا تسحاصم هلبا كياحا بولوا قنایوا یراهحک

 . تیا ریثکت ییرللوغ هرقو تدلکب تبول ہکیرکسع یرهجیک . هلیچآ
 هرزوا تلادعو هلدلو یرلنالوا لفاغ . شالوط یرانآ زستقو « لتقو
 لس طه. اقروق نیک شا ازج هناتالواءاذزج :قحتسس < هليا بیدات

 لیذورت یرانآ هلا سجا یرللاح طقف ..رولوا داف "یداب هک الوا لفاف

 .هلبا افتک | هلیا یرللاح یهاظ ..امراقبجب هنادم ییرارسا كسان .هعنا ید

  لوا سلح مهیا افوو قدص لها .امقلاق بوشود هلا بجو ربک لها



 2۷ دم افاخب غاراوتو

 یراسف ارق. رولوا علام هنرصنو رروتک" رقف هلا تناخ هتمینغ,لام

 مران[ 3۰ زکهسکچنمووک-(رارهارا یتعیب)ا ناموق «نشع اد شیخ هدول اقا

 ..« قار هز وار یرللاح,یرانوا.. اعوقوط
 همزال ماصتو هفاک تاهلعت.هلبوب,هرانالوا شیاربما « هلالوسر هفیلخ

 6۱ یار نه تنا او ردو دن هاش تناح ماط ماط كردیا اطعا

 هنیدادماكن | «یرلرکید هسیا رولقص یشاب كنسربو كجهدیا ازغ هتهج رب

 یاد كن سیف هدنراقدلوا ممتع هدمقوم رب . يديا ك د
 یساهلوب هدنتیعم كن كنيرارکید بولوا شیاریما « وا هسیا یرومأم
 یندیرلترضح حا رجلا نم ةدبع وبا طقف .یدیا ندهدختملوصا نامزوآ

 كاسا نانلوا رک ذ هدقدلوا رومأم هنتهج صح هلا هقرف رب هرک و
 . نبعجا مهع هللایضر . ردشهلوا بصنرظان هتسهلج

 هدن رقدرازهننای كديعس نى دلاخا «(عالکلاوذ) و (همرکع)و (هبقعنیدیلو)
 هلنا باحصتتسا ینحوا وب ناه بوسمهلکی یاما"رکید كزدیا هلجم «.دلاخ

 . یدرک هماش قشمد بولنکح ورک «ناهام . یدیروب :هنیرزوا" كناهام

 اقوم مان (رفص جرم ) هددنا قشمد هلا کرک ن یو 8
 شیقح ییتدش رب 2 ی < ناهام اقاعتم . یدروق ینسودرا

 .یدتا دېش بولوب یدلاخ ندعس هدلوبو یدنوطیراعمو قرط .یدتیا

 ربارب هلیرکسع بولوزوب یک ینیدلا ربخ یتداہش كنلغوا « دلاخ
 ن دیلو) . یدنوق هلح مان ( هورلا وذ ) یکن یهاش قیربق یدانق هلبا رارف

 . یدیا ریازب هلکنا ید ( هبقع
 هتسفود . یدروط نونهرید ینغایآ هدلحم رب تیرق: هرهش « همرکع اما

 .یدرولسهدیا ررض قوچ همالسا رک اسع بوشش یک شوق هرق «:ناهام

 هب هرونم ةن ده هليا تدوع ندفا ع بناح « هنسح ن خا هدانبناوا

 یرپما یبهقرف نددا هنر كدنلوب نبآ «یراترضح هفیاخ ندننیدلوا شک
 لدصس نب دلاخو بولک هنسودرا ماش « یرلترضح لییحرش هلکمیا نیت
 . ندعي. تنم هنترومأم تمس بولا یفصن ارگ



 ج اسلا صصق بع 1۸

 «یرلترضح هفلخ کما عجم 2 رادقم رب هدهرونم هدم هدعب

 كناضس ینانم دیر « یددارب یا بوریو ۰( نافسیان هیواعم ) یرلن |
 ۳۱۱۱ ۱ سس لاح "وام ندشیدلوا شمرءدنوک هتتمم
 ۱ وك نولآ ا یاب ی دنا

 نب لسحرشو هنطسلف ضرا « صاع ن ورم ندمهلا راشم یایما

 هیباج « حا رجلا نب ةديبع وباو هیاقلب « نایفس ینا نب دیزیو هندرا « هنسح
 . مع هللایضر . ردراشمروق یراودروا بوراو هنتهح

 قارع كردیا توق دییزت هنوک ندنوک كرلبرع ( لقرم روطارپعیا )
 هم وروک ین راکدلبا طخ یخد هماش راید و ندک دلیا طض ین

 رادقم ر ik هسراید ههروس بوقح ندهنطنطسق كرەشود هشالت

 ۱۰ ا ت هلاصم هلا رل هدزوا كا اطعا وکریو

 ندبرع یاراصتو ندرلمور یخد وا ندنرلکدملیا تقفاوم 9 نیما شا

 ۲ و رخ یرهلوا هدنسادناموق تح كسردار بودا عج هک رک اسع

 كيب شعلا وشراق هیهدبعوبا هليا لارنجرب رکیدو كيب زوب وشراق هصاع

 لمکم رب وشراق هنایفس ییا نب دیز, هليا لارنج مان ( یروب ) هجروجو
 یدتبا قوس ودرا رب رکید وشراق هلبحرش هليا لارنج رب رکیدو ودرا

 . یدلیا رارقتسا هدصمح او و

 تاق تاق هلتسن هنیرلودنک «رلودرا نالوا یلباقم كنهمالسا ٌهقرف یه

 یخد ندتفالخ ماقم بودیا یار ینعالیوط هری رب ء اما ندنفیدل وا هدایز

 ۳: ۱ ۰ ا رل ءدنسیداو, ( كومرپ ) لكك تایل هدلوپ و

 .رلیدتا ریس هنیرلیدنک ین رلموروح واو راي (هصوفاو) ندقف رطر و كومر

 یراودرا نالوا هدهنتلخ مقاوم یخد اتو هریک نوا نامور

 . رایدروق ودرا كوسب رب وشراق هبهبمالسا رک اسع هليا عج هنعقوم كومرپ
 ۳ هتکرح كنفر ط یک كدنخ مسج رب <« یرلموروحوا كومرب

Eیزواحم ا هلتهح یندلوا لقا هلتست هادعا ؛ هبمالسا  



 ۹ ج افلخ ع راوتو ع

 هفرط وا رلهسرتسوک شاب ندلحم یننق ره ؛ رامور قحا بوبا تکرح
 قرهلوا دا ندم لح ۱۸ لاح و .یدرلر ودیا هعقادم كردبا ید وشوا

 . رلیدلبا دادمتسا ندهللالوسر هفلخ < | يا

 یدورو هما ندفاع دادو ن ا

 ەدىلو ندلاخ 6 هللالوسر هفلخ هرز وا یدادمتسا الا هج ور كنا سا

 نالوا یتعم دوج ومو بوغار ماقمعاق هنر, یانشمو یدرهدنوک هما
 ی

 .یدروس هدارا یسامراو هماش ًاعیرنس نوجا دادما ءدبوا یا 8
 ترار هدول ا  ةفاك یعارک باح نالوا هدنسودرا « دلاخ ترضح

 « ن » توالوا یضار ی همه ول هدهسلدتسلا قمار زا همش

 ندهللا هتتمرح یوص یزو كلا . مردیا نع هلا هللا لوسر باجا

 یدید « مرولیب ندنزوب كران | ی رفظم . مراید ترصل

 ینحالوا ضار كنار یرکسع ید دلاخ ترضح

 . یدقج ندهربح هلرکسع هدیزت ردق كيب نواو یدلوب هبا هلهجو
 یسلاها هدکدلک هعقوم مان( نق ارق ),نالوا لخ وص ۹

 هدمب . یدلا انغ لاوما و كب . یدروا یرلنآ هلفمروط وشزاق

 تنسهلسف (ارم) دنا و هاب ارىس ندرللو همر دسک و .ندرللوح رس وص

 قوج كي هنب بوروا ینسلاهاو لصاو همقوم مان (یوس) نالوا یرروص
 . یدلوا لئان هتم

 هرج یسلاها كنار ۰ یدک هاغ مان (دارا) هلا را 8۵
 0 . یدلوروق هلا هلاصم هرزوا كمرو

 کنن هسا :رایدناق ههملق بوک روا ییسلاها مک دک ېک

 . رایدتاب هحلص بویمشیرک
 مانغ لاوما لیخو یدلوارفظم هبراحمایدلو یدلک ه(نترف) ناف ۲

 . ی



 اسا صصق ۷۰

 كلردیا هبلغ هیراا یدل هلسسلاها بولک هلع مان ( نیراوح ) هدمب
 نیک دنیا سا یمک در ل یک

 ین) نانلوب هداروا.ندنسهلیق هعاضق هدندورو هعقوم مان ( مصق ) هدمب

TTترضح . رایدشا نابیرک صلح كرديا هلاصم دقع  

 هتسهقع كغاط هدا قشمد رش هلنا تكر ح یخد ندنآ « هلافس

 اعماق یناقعم) كنبات ولف لسو هیلع لا یلص ماع رخف دورولا یدل
 اع . یدلیا :داشک یی هدارو ندتغیدنلو هدنناب عفا | :یغاحینس زلکنر

 ۴ ۰۱۳۱۵۵ ) طرق یاب نار دل درا رغ ون قوس كانتا
 ۱ ۰ ردشملسد

 ع 6 هاو مع دالا هاتف با یوبن فیش ءاو

 ینمک ها ۳ "ةفب نوک ماریب یرلکدید ( حصف موب) هنیرزوا رایناسغ و
 . یدتا رسا و لتف

 ناسنلکرب یخد هتج ییدرهدنوک هنیرزوا ( قتشمد ٌهطوغ ) نداروب

 امور ..یدروتک ههللافس روضح نعانغ N لرد تّراغ بوروا

 ا ندنراووک و نای؛نکیا رظتنم هدا وح لوم ربو نظاف :هنتهج :ناروح

 اب یدتویشاش,یرلن آ یم ودیا روهظاتاهللا فیس
 هداروا تن . یدراو هب (,یرصب ) هللا عیلرس ریس هتسلا هللا فیس

 یرصب . یدسا ناشیرب « یدزو « یدروا یهمور رکاسع نانلو

 ۴۱ ۳ اید ناما هرژوا كمرو هزج « یسلاها
 .یدزهدنوک ههر ونم هنیدم ی كعانغ لاوما نداروو ینلانا مد

 یدلک هب ( هصوقاو ) عقاو هدنناب كومر بابا تو رب ندارصب ۳

 . یدشلرپ هليا اما کهدنسودرا كومرب هدرخ الاممر لالخ و

 مسجرب هلرامور تولو هدضقوم ( روغ )صاح نب رم هدانناوا طقف
 ۳ ۱ رس قوم 6 قوا )مد( قلحب ۲ هبببا یسورا

 اید ر کس هسدادما كصاعلان ورم رار هلا دلولا نب دلاخ « اا به



 32 ج افلخ راوو دک

 یسودرا مور هراحملا یدل هدلاح یتیدلوا شی اما < صایعلان ورم

 ضعب ید ندمارک باسحا . یدلوب عوقو یافلت قوج كب و یدلوزوب

 ینلدارای قوح كب كدلولا نب دلاخ ید هدهراحو . یدلوا دیش تاوذ

 . یدلوروک

 كلومر هتب « ایهابه هدعب بولوع وقو هدلوالایداح طساواهعقو ون

 روهشم هلهحو ینحهنلوا ناس هدريز قرهلوا عمتع هدنعفوم هصوقاو و

 . ردشلو عوفو ( یسرام كومر )

 یدصتو مط د لاها هدفرط یه تولوزو یالخا كرامور ,نامز وا

 هتسیا ماللسا ,لها . رایدیا هدکعا یدصت هتاشحف عاونا هدنرلودرا و

 تد وف هلن اهنمالاسا بادا و اه هاباقالخا نسح "ةفاك لوح وک « لويو

 تئاقح هدصوضخ هو :هلماعم نسح هسک نه هدرلرب یراقدراو < قرملوا

 .یدرلردیا باتجئا ندشحاوفو تاشحف ولرد هو تر هرزوا تلادعو

 یودارا نوجما لاوحا ققحم كنيرب ندنرالارنج مور.« هدانا و یتح

 هدنجما.مالسا لها هحنک رب نوک رب « برع رب ینیدلوا شمرهدنوک همالسا

 یيدلبا .هیاکح هلارنج ینلاوحا ,كنهمالسا رک اسع با تدوع قرهنلوب

 د کل یسه نیزودن وکو بهار به نلهحک < N هدد ر بص

 ودنک « قراسو راردیا ممر یراندیا از نوجا قح قاقحا هدنرانس

 ه دا هایوا لارنج مدک دد « راک ىلا. هسلوا هلس ا تب

 « ردح اهد,هزب ےل الر هسا ندقشاوضوا ها انا

 ۰ ردو ص ییدلوا شید

 ینەعفو دلومر

 زو ,ییا < یزک اع یهدنتهجب,( گلومرب )ےک :( ,لقوه )بوطاریعا

 قرف هبمالسا اکا e نالوا لداقم اب ۰ یدیا هدنسهدار كم قرف

 ندردب لها یزوب هکیدیا راو یناح كيب هدنرلجما بولوا ردق كيب یت آ



 ج اسا صصق دع ۷۲

 0 قلوا بکیم ندرفن رکیب ینرارکسع ء رامود نامزا وا . یدیا
 هبمالسا رک اسع هجنسهدعاق لثلاب هلباقم ندنرلکدلک هديا مسقت هرابالآ

 . ردشعلوا مسقت ۳۱۱۱۰۱ اوت وا هک یک هاو ماش یخد

 .یدنک « ریما یه ردق هشدورو ندقارع ك ( دلولا نب دلاخ ) طقف

 . یدردبا كنج هشاب یلشاب هلسهفرف

 كنسهلج و یدیاراو یسهماعتراظنكنب راترضح ( هدسعوبا ) هحرک |

 . یدیا لقتسم یرب یه كلاما هدرا ضا نکل . یدیا یسولوا

 قرهلا هنتلآ هدحاو تداما یرلن آ « یراترضح ( دلولا نب دلاخ )

 . ردشعاللوق یک دوجوکی یتسهلج
 ردق یا «رب بولک هتیراودروا یراسسقو بهار كرامور : هکهایوش

 هماحتقاوموجه هناراک ادف هرکص ندکدتیا عحشتو قیوشت هکنج یرلنآ

 . رایدالشاب هتک رح هدجر لئاوا بورو رارق

 داتعم رب هلتهج یرلکدتیا سح ییرلتک رح كران | ید مالسا لها

 . رلیدلبا ماق هتکرح هقرف هقرف

 بانجو یدقیچ هنادیم یراترضح ( دیلولا نب دلاخ ) نامزوا هتشیا
 E هحور و یدوفوا هطخ ر كردیا هدب هلا انتو دمه هقح

 . یدسا

 تل وا ۶ لول ول اار ندنرانوک لناس كهللا نوک وی د

 یضاد یهللا هلزکلعو صلاخ یزکداهح . ردطد رویال كعا تاشو

 كنج هرزوا سرت و ماظن . ردراو کوص كن آ هکردنوک رب وب . كاق

 . زالوا قیالو زاح كمنا كنج قرهلوا قرفتم هليو هلا موق ندیا
 زکفیدادوا رومأم . یدردیا عنم هسلیب یلاح وب « تاذ یهدزک هقرآ
 «. كدا یار هدنروص قجالوا قفاوم هنیار كرصا یو هدصوصخ

 هلکملسد « هلوس ؟ رده یأر » هنرزوا یزوس وب كدلاخ ترضح

 . یدتبا ماود هلهجو وب هنسهطخ یخدوا



 t9 ج افلخ ع راوتو =

 .راروشویوا هلتلوپس بودیا هلماعم هلیا قفرهرکیدکی یزس « رکبوبا »
 .یدزعرا عج یزس هسلس یغحالواو یغیدلواه هسقو . ردشمرەدنوك واد

 ندیا هطاحا ییرایدنک هدنقح مالسا لها « لاحو عضو زکفیدنل و

 . ردعفات اهد ندکلاا دادما هرلن | هدنقح ادعاو رددشا ندهدیدش لاوحا

 ندزکجما . شمروشود هقرفت هزکهرآ كرس اسد مدل نوح ها
 هزس هدندنع هللا لوسر هفلخو هدندنع هللا هسنولوا باخا هراما زکضیپ

 : راشم وا انهما لصن : رگفاب موانمشد اوبس ۲ رکا
 هسوطدتخ یرانآ رانو یب ک١ ١ ردراو نو

 هسرازو یزب ءرانآ رک او زروتروکسو یزان | اعاد لهسیا روتروکسو

 ها ندا( یلرطعسعا رس ) ی زاما رک یدعاو رو حالف دعب امف

 نو ار کیر وا 2 ناب رکیرکیدو نوک و کیر رک ۱

 . یدید « زکسالوا ریما هلا هرص زکیریه هک ات « نوسلوا ریما
 ًارظن هنیراقدلوا ینعاضم فاعضا كمالسا لها « رامود « عقاولایف

 . یدیا لکد یش زلک ءرطاخ قلوا ادف رکسعربس رب نوک ره

 نوک وا یترلترضح ( دلولا نب دلاخ ) قافتالاب اصا هنیرزوا كنوب
 . رایدلیا با ا درک تب

 هکر لیدقبج هرح نادیم هرزوا ماظنرب لمکع هیوا « را

 یرایالآردق وب زوب کیا . یدیاراشمامقج مظتنم هبنر وا تقو رب چیه

 . یدروبدنآ جوع هدنادم

 بصن كي ررب ندمالسا ناش هال | ردق و قرف د هلافس 8

 چیه « رابع هکیدتیا هسعت هدندوص لزوک رب یعالسا رک اسع كرهدیا

 . یدیا راشمامقح هرح نادىم قرلوا مظتنم هلوا تفو رب

 هی(هقاس ) و ( همدقم ) و ( هرسیم) و ( هنمیم ) و ( بلق ) یریالآ
 ( ادردلاوبا ) .یدل | ههاکلق ی( هدسعوبا ) نالوا ( تما نیما ) هلیا مسقت

 . یدیا یضاق یحد



 >> الا صصق ج ؟ ۷ <

 نب دیز,) و هحانج غاص ی ( لیبحرش ) هلبا ( صاعلا ن ورم )

 نِ تاق) و یدروک هحانج لوص ی ( عاقعف ) هللا ( برح نب ناضفسیا

 یخد ( دومسم نب ةلادبع ) .یدتیا رومأم هنیرهزوا راهعلط ی ( مشا
 . یدیا هدطاشحا

 عیجشتو قیوبشت هکنج ینهیمالسا رک اسع « برح نب نابفس وبا
 . ردشلروک ینریغ رثا قوح كب هدلوب وب هدكنآ بولوا هدکا

 (لاسا هروب) هد رح فص رار هلبار دب لهای د ) دوسالان دادقم )

 . نمجا مهع هللایضر . یدیا هدکمرروا یرلیوت كتعمتسم تون وقوا

 نافرطو هفمشالهخرج «رلیراوس بواشیریک هکنج هلیرما كهللافس
 , یلک يعاس رب ندهرونم هنیدم هدهرص یفیدالشاب کما هل هرکیدکی
 هرزوا كعهرکوایلاح كنآ «تاوذ ضیب هلغلوا جانصا یراترضح هفلخ

 هلتهج ینیدلوا شمیشیزق هیراحم زونه هدهسیا رایدنالبوط هنشاب كنعاس
 بور دش هلرازوس یک « ردهدزوا كل رهدنوک دادما ندنفرط هفلخ »

 یرلترضح هنع هلایضر قیدصلارکب وا رکم . یدشما مك یلاح تقیقح

 هفلخ « یرلترضح هنع هللا یضر قورافلا رع ترضح قرهلوا نانج مزاع

 كلرکسع رس « يعاسو شمدویب هجوت هبهدع وبا کلرکسع رس بولوا

 ا الرا نامز كج هشک ہد لا نکل .شمروتک یا
 .ردشلا نالعا ندهرکص هلا مک یا ءوا "ةقوم ید یرات

 . یدلک هئادم ( ګرو ) روہشم ندنرللارنج مور هداننا وا هتشیا

 « نفرط . یدراو هناي ید وا . یدتسیا یراترضح دل ولا ن دلاخ

 .رلیدشربک هبهرواحم بوغارب یهبراح هلا نيمأت ییربرب
 رح ارز . هوس نالاب « هلبوسیرغوط ! دلاخاب » یکروب : هکهیوش

 .زملیا هعدخ « مدا نالوا مرک .هعادلآ ی .زملیوس نالاب « مدآ نالوا

 یننق ینآ هکیدریو یماکس هدوا هد یدنیا ج لق رب ندک وک هزکریمغس كاس
 داخ ترضح هدک دید « ؟ ننسرووزوب یعوق « وا كهسرص هسدزوا موق

 هرزوآ یسعید « ؟كدناوا همست هللا فس نوع نسای» کرو هلککد «ربخ»
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 کت نا ۰ یدرنوک,,سیمغسامرازب < یاعت هللا » دلاخ ترضح

 اک ] :هلکمشهربا هبپملا ؛تیاده کی .مرکص ...مدیا ءدونجما لدا ك و

 ( كسیجبلق ینیدریص هنیرزوارلک رشم كهللا « نس ) اکب هدمکیدلبا تعیاتم
 ۰ شید « یدتا اعد هل رصت و یدید

 « ؟ زکسدویدیا توغد هی هکر رو ربخ اکب »:کروبا هنیرزوا كنآ
 كئيلش خوا وب . هبراح ای" ؛ هیزج ای « مالسا اید دلاخ ترضح .هلکمد

 مزنکیحا هلساحا هزکتوعد درس » یدو هدگادید «زرلیا توعد هر

 نحهبنر مزی هلسهبنر" كن | » یخد:دلاخ بود « ؟ رده یسهبنر كرانرک
 تافاکمو حا ۳1۳ كزس هدنوجا i اه رو هسرزوا یل د « ردرب

 : وداتفا ندزب ء واهکلب ..توا » یعخدا دلاخ نشنروص ود ۰٩ ودسراو
 ربخندیغ هزب هک كدتبا عابتا اک | .نکیا غانص نمربمتب زا ارز
 نروک ی در وک . كدروک تازحعم و باج 02 :« یورو و

 مز هسیا زس . دولک مزال قلوا ناملسم هسمک ندشیا یزمکیدتشیا و

 همالسا نید " هلبا صولخ ندزس . زکیدمتبشیا یک مزب « زکیدمروک ,یک

 . شمرو باوج ولد « رولوا لضفا ندز نالوا لخاد

 تدا ش هک هلضقلت كدلاخ و شمریوجا هنسرت یناقلاق ناه «یکروب

 ییا هرزوا,یملعت كدلاخ بودیا لسغ «یروبهنرزوا كنو ..شروتک

 نملتشد یار لنا دلاخ . لودیا شب لتس ناه ءرکص ندقدلنق زا تک ر

 ناملسم هدیرح نادم كالارنج رب روپشم هلو و شعلا هله هتشرزوا

 . ردشمتک هنجوک كب كرامور یسریولوا

 یهمالسا رک اسع.هلیا موج رب .یلتدش هداعلاقوف «رامور هدا لوا

 لیچمدل ن ةمرکع نالوب؛هدنوزوا یراتجر طخ وب نایدریدلاق ندن رمقو
 . رلیدر وم ود هن رزوا

 رارف ,یدمش .مدنولوب هدرلهراګ هو هلا هللا لوسر « ن » همرکع

 ادن ويد « ؟ یعراو ندیا قاثم دهع هنیرزوا مولوا هلغ . ردکعد هن كمتا

 هلا یادف ردقزوب ترد ( روزالانب رارض ) و ( ماشه ) یسهجومع هدکدلیا



 س اسا صصق ± ۷7

 حورجم ةلح هدنکوا یرداج كدلو نب دلاخ بولوا یرا مولوا هدکلرب
 یرادقم ارو هرکص . رایدلبا كنج هادم كده هح وشود قرهلوا

 . ردشلوا دش ىسقاب و شلو تفافا

 . رایدتیا راهبراحم دیدم و دیدش كپ « یروب لارنج و دلاخ رکسعرس
 هدمرص وا . رایدابق هلبا اعا ی رلزام یدنکیا و هلکوا « همالسا رک اسع
 هلوص ككزودنوک . رابدلیا كنج هنادم اح ید یرلنیداق مالسا لها

 هبهحرد رب لوس كا هدنحما نویز . یدل وا دهش < یر لارنح هدنمد

 او هو هلع هلاهحر یدلو لوصو

 كرات | « هلا فش هدهرص یراقدلوا لزلزتمو باس كرامور یهالاةیاهن
 . یدربک هنسهزآ كانبراهداسب هلیرایراوس . یدتنا موج رب یلتدشكي هنهاکلق

 ۱ ی اقا كراتا یراهداس . یدحاق بوغارب یرلءهداس «رایراوس

 .یدشودهن راهقرآ هالا اسع .یدلوزونوتنوس یرلودرا .یدابزا

 .ردمولعم ینیدلوا لکشم ردقه قلوتروق بوحاق ندنکوا كنسولتا برع

 رلنالوا فلت نکيا راحاق هلتسن هنیرانالاق بوشود هدیرح نادم كرامور

 هنسراموروحوا هصوقاوو لومرب ید یرابالآ قوحرب .یداهدایز تاقتاق

 فلت یرانیداق مالسا لها نکراحاق یخد ینغوحرب .رابدلوا فلت بوشود

 قح . یدلو عوقو تافل قوح كب ندنساها و هوجو كرامورویدتا

 . ید کسب رو عوج كنافلتو یدلوا فلت یخد یردارب لروطاربعا

 هدرا . یدلوبعوقو دهش یرادقم كس چوا ید هدنامالسا بناح

 یرالوغوا لدعس و ( صاعلا نب ماشه ) و ( ورم ) یلغوا و ( همرکع)
 ( ثراطان. ريضن ) و ( یمهسلا ثراملانب دیس ) و ( نابا ) و ( ورحت )
 . یدیا راو مارک تاوذ هح ندنرجاهم یامدقو ندربهاشم یک

 نا ۱ یللوا یا اناا قوا « یزوک رب ید كنافسوا.
 ۲ . ( ناعما ممع

 یداب هنحتف كيهمماش راطقا نوو اقاعتم « همظع تبرنظم و هتشيا

 وا



۳ 
 ّا
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 VY >> افلخ مراوو دع

 ۰ ۰ هی

 لحف عفو

 ( ناروح ) كرهلک یلک فعض هرامور هتیرهزوا یسهعقو (كومر)

 : ردشمع هللا ماللسا لها ۳ هڪ 6 نالوج ) و

 ل رامور هدعقوم مان ) ل ) هدنتهح ( ندرا ) ا

 هدهدعقلا ید لالخ كرهدک هیاروا اا هجا هلکعا عج رکسع كس

 . ردشلو ع وقو همظع هيراڪ ۶

 رب ( صاع نر ورم ) و هشيحا ةمدقم ( دلولا نب دلاخ ) : هک هلیوش
 لصا .ىدشملا هنلایسهراداكحانج ر یخد ( هدسعوبا ) بولواریما هحانج

 .یدبا هد(هنسح ن لسح رش) نالوایربمایتهج ( ندرا ) یسهرادا كنودرا

 شضابع) ید هنیرهزوا هداو ( روزآالا نب رارض ) هرهزوا یراوس
 . یدیا رومآم ( منغ نب

 كرامور . یدراو هنعقوم ( لحف ) « یراترضح هنسح نی لسح رش

 . یدروف ودروا وشراو هنسودرا

 نکیا منام هب هب ز واح تکرح « راقایابو راوص قنات ودروا کیا

 (لیبحرش).رایدصاب یهیمالسا رک اسع بوک هلبیرقت رب نیلهجیک < رامور
 ردقسابم ندنتیداوا رونولو هرزوا طاتسا واما لف یر
 . یدّسا هعفادم لزوک كب

 كرامور . یدلو دادتما ردق هماشقا ندحاص هبرا ید یا

 .یدلورو یرلودراو یدلوا لوتقم یرللارنح ینکیاو یح رب

 هرلوص . رایدرشاش ی رللو ندنفیدلوا شمصاب قلک اراق : هک و لاح

 . رایدنالباص هرافاناب « رایدشود

 ناسکسبودیا يات ی رلکدفش هللا بقت هبمالسا یک اسع
 . ودشملس الوتروق بوحاق یزا كب ندنرارق ۲









 تدوج دا هماخرا
 ی ی س س صحیح حج حجم

 ی کج

 سداسو سماخ ء رح

 سایلا یحاص یسهناخبتک تعانق : یرشان وبحاص

 ردظوفحم قوقح ةفاک

 ردلوئس ییابو عباط بولواهتخاس رلهخسن نایلوا یواحیرہم كنسهناخبتک تق

 سه یک یہ یہ یک

 یسصمات» تبعات aE تدام-رد
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 فورا تفالخو ید تافو تشک

 یسهیریش نس چوا نوا « یراترضح هنع هللا یضر قیدصلا رکیونا

 ن ند نوک سی نو نت دسید

 .یدرونو هلاوح هنیراترضح هنع هللایضر قورافلارمع یتماماو یداماقح

 هللاوخدفوع ن نجرلادنع ادتاو یدزوک شاف فا ید
 .یدروصود «؟ناسر ده هدنقح یتفالخ كرمت » ید ربعاح ی رات رضح هلع

 كن [» هاذک ك ید «:روراو یدش زا رب طقف ,ردالعا ندکنکیدتشا » ید وا

 تدح هدلاح ینیدلاق هنشاب یدنک « شيا .ردنوجما لیدعت یمتقر من « یدش

 همدا رب « نر . مشق تقد اک آ « نب . رک زاو ندرللح یک تدشو

 دک درسا وک هتيم الام هنر و اورتس وک تعالمو توتر «وا هك دنا بضع

 ..یدرون وب وید « ررتس وک تدش « 1

 ترمضحو یدربعاح یراترضح هنع هللا یضد نیرولایذ ناعع هدعب ۱

 كلا هدزمحاو ردالعا ندنشط « یجما» یحدوا . یدروص ندا یرمگ

 . یدرو باوح ود « ردقو یرظن

 راک کیدو ضخ نب دنا :یسواوا لزاضتاونیز لب دک

 .یدتیا هرواشم هليا ینارضح مهنع هللایضر راصناو نیرجاهم

 «ردفو یسنا ندرمع و ردمزال تاذ ردتقمر هشيا و » یضح نیدسا
2 



 ج ابا صصت ۸

 یر نسا» یدرک یرحا < یراترضح هنع هلایضر هحلط هرکوص

 ۱ وا لس هقاخ كن ا نکیآ راو نش ؟ هادتنا یمدهع ىلو

 یهیعر هدکفیدراو هنیروضح كهللا .زاعٍیت هدلاح یفیدلاق زکلای .لدروک

 . یدروو ود « زکیر دلاق ی » E ترضح یدید « راروص ندنس

 ندن هدبولوا یقالم همر » اباوج هیهحلط هدنراقدنروطوا بور دلاق
 هلاوح هنسولربخ لا كرلن آ یروما كیرللوق ! برای : هدکدتبا لاوس

 ۲ ۱ تا ناع ترضح هرکص ندکدید « مررو باوج ويد مدسا

 : ردوب یسهجرت هک یدر دزای هماننصو ینعی « هماندهع

 ه» ء 3

 ںادص همان دهع

 مح را نمحرلا هللا مس

 ها رکیونا یسهفلخ كملسو هلع الص: ةنالوسر دم « ی آ دهعد
 هناقا كرجافو هناعا كرفاک « هدنمد لوا لا هحرخآ و وص هلا هجایند

 هتفالخ یاطفطا نا رع ء نی . ردتصوو دهع ییدسا هدلح رب ییدلک

 روصف یرخ .ثيمبا تعاطا E NEON مدیا لاا

 روج رک او رولوا عا قیدصت ى هسرلبا تلادعو ربص رک ۱. مدعا

 دار ربخ قحن | « نب .مدوذعم « مملیب یبغ نر هسردیا كلسم لیدبتو

 راتفرک هلاح ًابرق «راندبا لظو رولوب یتسازج كنلمع < سکه . مدتیا

 « هللاةحرو مکلعمالسلا .رولن ی رلتج الوا

 ینشاب هرکوص ندکدریدتبا ریرح یهمان دهعو « قیدص ترضح

 رب هزس ًاباطخ هنیزک باحا نالوا عمتج هدوراشبط بوراقج ندر
 ةفيلخم اي زب یضأر » ۰. یدروص وند « ؟ زکسمیضار . مدتیا باخت هفیلخ
 . رایدید « ! هللالوسر

 هنسهقشاب ندرم » یراترضح بلافلا هنع یضر بلاط ییا نب ىلع



 tn ج افلخ مراوتو ڪڪ

 ی هماندهعو یدروو ود « ردوا » ون ترصضح .یدید « زالوا ضار

 . ىدرەدنوك وراشبط تورو هتسهلوک

 ,ندمک هو دید « ةعاطو امم د کک یدووا ت
 كشيا و » . یدراو هنناي كفورافلا رع ترضح « ىلع ترضح ل وا

 .یدروو ود « ردناذ نالوا نماو یوق وش هتشیا كح هلک ندنسهدهع

 رک ۲ هلا .رایضسا هاب قوراف ترضح, قیدص د

 . یدلیا تبصوو تحصن قوح

 < منع هلایضر نیزک باحا ضمب رکید هليا یسراف ناملس قلارآ رب
 « الوا لماع هحننجوم هکزکیدیا تحصن رب » بورک هشدص روضح
 كلنوک چاق رب . قجهلیجا یرلوق قزد هدایز كپ هزس ًابیرق » هدنرلکدید
 «یدبد «زکیالوا توححم هدیراب روضح نیراپ هدبونادل | هرم

 كنیرکسع قارع « دیلولا نب دلاخ هرزوا ینیدنولوا نایب هدعبار ءزج

 هدننراما هربح ( ینثم ) هسرب كن | هدنتینع هماش باا هدبول آ یفصت
 ( ضر ) نوالب وط 0 9 ر 6 یلود نارا هدانا یدشلاق

 « یتثم ندنفیدلوا شلا قوس ودرا رب هنیرزوا ( هربح ) هلیا وادرس مان

 لا رابناریا هدنناي لباب بوقبج ربارب هليا ( دوعسم ) و ( یتهم ) یراردارپ
 برع بوئولو لف رب هدنسودرا ناربا هدنرافدشوئوط هبهبراحم یلتدشرپ

 : یش نامرهق نکا لک للخ هتل س هم زوا
 ندنرلکدتیا لتق ی | هللاموجم هنیرزوا كلف قرهلوا هدایب هليا راتنکی ز ارب
 ردق هنیادم یفویسلا ةيقو شرق یوج كبو شلوزوب یرکسع نارا
 . یدیا شعنا لوباح ردق هنلحاوس هلحدرپ « هاا ترا

 تدم رب هسیا ( ینثم ) بولوا یسهبلک تاکرادت كراتارا « نکل

 نب رشب ) ناه قرهلیقیص یفاج هلتهج ینیدامالآ ربخ ندنراترضح هفیلخ
 تک رح نداروا یمودنک بوقارب ماقمماق هنیرب هد ( هربح ) ی( هصاصح

 ةنيدم نوک ینیدلوا هتسخ رغ | كنيراترضح هفلخ « الاب هجورب كرءدیآ

 قورافلارمعناه « یراترضح هفىلخ .یدرکک هب هفىلخر وضح ویدلک هیهرونم



 ج اسا صصق ک ٤۸٦

 قلخ ناه « نس . مرایا تافو نوک وب هکمراموا نب » هلا راضحا
 یزنس هدنشد یا ۔ ا توعد هداهج هرزوا كمتک رار هلا ( ینشم)

 یمغیدبای من هدننافو كمرک | لوسر . نوسعلا لوغشم تبصم رب چیه

 هدر , رد شماعا تناضا تسصم ز یک تا شاب هک و لاح: دلدزوک

 ۱۲ اب 0 5ا نا ا ٹر هامات رک اسع «.قحا باتج
 ۱۲۱۱۱ ۱ با هوا هفارع یرکنسع قارع نالوا شمتک هماش
 یمهنس چدوانوا وشا ینعی « مریض ندماشق | .یدروو تاصو وید«ردلها

 هدنسهزا وسنابهلباءاشق | ل یلاصهلاقنوکز کسهنتیاخ كتسهرخ لایدا

 < یآ چوا « هنس کیا . یدتیا تافو هدلاح ینیدلوا هدنشاب چوا شعلا

 هللاوضر . یذتک ها كنان اک رخف یییدا وا E نوک ا

 . ههحو هلام رک و هنع

 ۲۰ لا لا یقلاو امسم یفوت) يمالك هاوص

 ( هللا قام لا هرالاص یو تیا ضق یمحور هدلاح غیدلوا لسم ! ترا )

 . ردکعد

 ۲,۰ ۱ اس هلع لس مرکآ لود « يسزاج
 ,یرلق هدنسهرآ یتم.هلبا ربق غ ترضح یزاع . یدلوروتوک هدنرهزوا

 « یثاب . یدنلوا نفد هدنناي كنیراترضح سو هيلع لا ی ص ماع رخف

 یخد هدرق یکینیدلوا قنفد هدراغ . یدنوق هنساذح یض رش نیفتک كن آ

 هللایضر هجیلط و نانع و رمع هليا نجرلادبع هنيربق و یدلوا رواج اک |
ereیدنیا ییارضح  . 

 ( ی زعلادبع تنب هلیتق ) یکیدتیا جوزت هدتیلهاج نامز كرکب یبا ترضح
 مان (امسا) نالبند (نیقاطننلا تاذ ) و یلغوا مان ( ةلادبع ) ندننوتاخ مان

 ( نمحرلادبع ) ند ( امور ما ) یکیدلبا جوزت هدتلهاح.نامز هنب و یزق
 ((۔۱) ییا جوزت هدمالسا نامز و (هقدض هشیاع ) ندنمولا ماو لغوا

 جور .هدمالتسا نامز هت . ردتشعا دلو یلغوا ما (دم )ندنوتاخ مان



 4۸۷ دج افلخ غراونو ع

 بولاق لماح هدننافو كنسودنک ( هبراصتالادیزن ةثراح تن هسح ) یيدلبا

 . ردشمروغوط ی ( موثاک ما ) هدعب

 . یدالاق یدالوا . یدلوا توف هدشفالخ لئاوا كنبردب « هلاذسع

 ی(یییز نیهّلادبع) بونلوا م وزت هماوملان. ریز ندهرشم هرشع ( اسا )
 هب؛رکیص ندهللافبع ی .« نئلوا هرممم تقو قو كي و شروط
 یل ولا یمن نامز لخ هرکتصاندنردب .ند(عوچرلادع )کک
 . ردشلاق یاقعا و دالواو

 ترصح . رددودعم نده اح داهز 6 اردن و و دا در

 . ردشعا حاکن هیهحاط ندهرشم ٌهرشع « یعوثلک ما ارخوم « هشام

 . یدیا هدهمرکم "کم هدلاع ینیدلوا افر هسیا ( هفاحق وا ) یردپ

 . شهرک هنبررب یلاها هدقدلوا لصاو هبهمرکم "کم یربخ ینافو كنلغوا
 « یدلبا تافو كلغوا » شمروص وید « ؟ رده قلاشاغراق و » هفاحف وبا

 ولو « ؟ یدک مک هنیرب» مردن شف دک کیا 6 تسصم كوس ر » هدنرلکدید

 . شمیاو هوکس بود « ردهدهو راپ » هدنر ظدید یک شهزوص

 افاق شا هدتمرح نیس عا هتسا ترد نوا یھی ر٤ هرس یا

 ۽ هنع هللایضر ۰ ردشملا تافو هدلح س دلوا هدشان یدب ناسقط ید

 هنع هللا یر ( مرالا یا ن قرار ینوک ینافو كد تارضح

 مرکالوسر بولوا ندنل وا نیشاس . یدلوا اق راد مزاع ید یراترضح

 راج ترضح و شمر واحلا هدنسهناخ كا هدب لئا و 6

 . یدیا شلوا فرشم هلیا مالسا هدهناخ وا یخد قوراقلا

 وا نالواتما نیما یتسهلام روما هدقدلوا هفلخ ۰ قیدص ترضح
 . ردشعا هدهعرد یرلترضح هدسع

 هنهعفام ثكنشک ییا هدنفرظ هنس رب بولوا قورافلارع یسضاق

 . ردیورم کید
 ن ناغع و تنات نی دیز .. یدیا یرلترضح بلاط یا نا ىلع یتاک

 . یدرازاب ینراوزای هر وک هنیاجا ید مارک تاوذ ضمب رکید و نافع



 س اسا صصق ٍهع ۰:۰۸

 هجرت نکل . ردقوج كب ىلئاضف كمدص ترضح . نما منع هللا ضر
 . ردقو تجاح هرارکت , یدک هدرلوراقوب اج

 . ردلضفا كمارك باحا هلج و ردیسهفلخ یجنرب كمرك | لوسر

 . یدیا قاف هنسهلح هج هده قالخاو هجاوقو تفعو لضف

 یشرق رجاهم رب نانو هدلاح هتروا هلا همت نانلوا ریدقت ندلالا تب

 : یداعلوب یدوحوم دق الصا هدننافو . ی اک

 ا کو یدیاراو هور ااه زك ر هدتناب نده سما لاوما
 ۱ ۱ یدشل رو ناتفف هدر

 ین راترضح اهنعهللایضر هشياع نانمّولا ما یسهعرک هدکدلک هراضتحالاح

 اباق .لدع ی.راسدو مرد كسماسم ورتدل الوا هفلخ « زر » و شم اح

 « ناتفق و هوهد و هلوک وب . لدک ینرلابور یناق و كدب یراماعط یتایبو
 عافتنا هليا رانا نكيا لوغشم هليا نيملسم طاصم « زب . ردكلاملا تیپ

 . شمروس ود « E هدینحوا هدعافو . كدردیا

 رم ت رضح د5 ىزا « هنشلع ترضح یک ييدتا تافو

 هدک لیرمتکرارب یجوا نکیاروروطوا هلا فوعن نجرلادبع « قوورافلا

 عفوم < ةلدق وص هتحر و اس ناک دکر ۱ یکیابا ان وار ترضح

 كل » نکیا رولک ود هری یشای كنرازوک بوبالغ[ كرهبد « ڭدوف هلکشم
 7 هللا ناحس » فوع ن, E » كدا ملست هلالاتس یرلنو

 كلمه رد شەهلا هوهد رو هلوک 3 ناسکج هدیایمهرداصم یلاع هرکی ونا

 «رانوسر وچ ورک یرلن | هدللهسنیا صا ؟ راو یرکهد هن كناتفقکسا رب

 ین در كرنا «رکیوبا .زامالوا هدعامز مث «وا» رم ترضح هنیرزوایهد
 عقاولاف .یدید «مردکبوصاب هنیزیاكن | .مردیاعابنا اک | «نی .شعیاما
 . ردشملا تکرح قیفوت هنیراوشمو روط كقدص ترضح هدراکولاحره

 گر وا ندشتفالخم هدصال وا ارظن هتندشو تدح كن آ « تاوذضیب

 ضاق هنسودنک فیع ترضحو مازتلا یلوب تباقحو تلادع مات هدهسیا

 ا دونشوخ ندنسهنالداع "هلماعم كن | سک یهو شما ذاخلا



 ۸۹£ ج افلخ عراوتو <

 ترضح یک ییدلنید ( لا لوسر ةفلخ ) سالانب هشدص ترضح

 ( هلا لوسر هفلخ هفسلخ ( اس و ( هللا لوسر هفلخ ) ۳ ید هقوراق

 . یدالشاب کا باطخ هلسا ونع ) نەنمۇملارىما ) ° هرکص یدرولسد

 دادنراو عفد یرافالتخا ناک هروهظ باحتالانیب « قدس
 تلود یتلایا ءربح و عج هز زکيم رب یهبمالسا مو هاى | عفد یتس اف

 .یدشمالرضاحیِابسا كن هبماش تاحوتف هرکصندکدتیا ع زن ندندب هیناریا

 هجور هلا لامعتسا نسح یرادتقا "هامرس و « قورافلارع ترضح

 . ردشلوا رهظم هبهمظع تاحوتف ی آ

 یرکمعرس ماش یراترضح ( حارطان ةديبعوبا ) یکینیدلوا هفیلخ
 دهسا رکسعرتس رب زاملرب لم دلولا نب دلاخ : هکنوح . یدشعا بصل

 ندناصوصخضمب یک یسهلداح ( هریونن كلام ) هرزوا ییدلوارک ذ هدالاب

 |مالاریما «ینهدبعوبا هلع ان .یدیاریکلد ندنآ « رم ترضح یالوط
 هدنناي كنهدسعونا هفام عم .ردشلاق هدتعم كب | ید « دلاخ بودیانیعت

 و ع مقر زر یا 7 هدا ت ا وب
 لا ۳ باا راک نالوا نایاش هتفالخو

 تعيب « رم ترضح هجنیجوم یتبصو كفدص ترضح الاب هجورپ
 : هکیدیدو یدتنا توعد هنسانغ قارع یسات هدنسهبطخ كلا نیو

 .ردنرور قجهیارا قالتوا قحن آ بوالوا ربقجالوا رقم هزس « زا و
 یسهظفاحم كزاح ینی) رولبباتوط هدلاهلهج و و قحا « زاح لها یزاح
 ۱ . ( رولک مزال یراامارآ یعم هنیراودنک كردیا رارفس نوهچنا
 ثوروم هرس كهللا ؟ ەدەر نرحاهم . ردرلنامز یحهدیا زاحا یدعو

 ناد هد رک نارق ..یامت هللا ۰ زگیوروب هرارب ییدانا دعوا 8
 هند و راهظا ینید هلکمتا دعو یغجهلق بلاغ هنرزوا رانی راس یعالسا

 هحندب د « ؟ هدهرت یرالوق لاص كهللا :ودکح ودنا درادروخر یرلندیامیدراپ

 هدنیو (یراصلالا دعا نب دمس) هدمبو ( یتا ن 8
 .رایدلباتباحا هئوعد لواندنرتاس بولیریآ ( سقنم طیلس ) ندردبلها



 ج ابا صصق = ۹°

 ماظعا ردقوا یشیا وب ! سان یا » هبا مابق ید ( ینثم) هدءرص وا

 رومعم كرانآ « قدلوا بایرفظ « كدتيا كنج هلا سراف لها زب .زکما
 ۱ ی ید « ردموز ناف :مومهزکبط ندنو هلا هاشنا ۰۰ قد4! ی رارب

 ریما . رایدلوا دنعان هنیرفس قاع « رلتاذ قوج كب هنیرزوا كلوب
 بصن یرکسعرس قاع هنیرب هلدلولان دلاخ ی(ینقث دیعوبا) « نما
 . یدروس ناعل و

 ه(دسعوبا)و یدریو هنتسم كن | هليا هقرف ررب «یطیلس هليا یراصنا دعس

 ود « هليا ك رشت هدروما یرانآ و هلکید ینتحیصن كهللا لوسر باجا »

 یضد . یدراقح هلو یولغا نوک یجندرد كنتفااخ و یدروس هصوت

 هدننمض یدادرتسا ثكبرع قارع < يلوذ نارا LN A ممع هللا

 یدشعا تشت هبه وق تاکرادت

 ندهر ونم هنن دیم 6 لدم هلا طلسو یراضتا دعلسو یه دع وبا

 هبهربح ل وا نارا | ولردبا داعيا < E هدنراکدلیا تع نع هقارع بوقبح

 ید طالسو دععسو دسع وبا هدعب . یدّسا مادقا هنعمج ا یی

 یرادرس مان ( ناباج ) هسیا ( متسر) نالوا ناریا ثباتا . رایدراو هقارع

 (یسرن)نالوا یسهداز هلاخ كنارسک و هنرزوا (زدا تارف هلا ودرا رب

 هقرف هحهقشب هنرزوا سه شعا قوس :فرط ( رک ) یرادرس مات

 "هقاک هلتروص ماع رف یتسلاها یرق نالوا هدننوب تارفو شمرهدنوک

 . یدبا شمر دتا ماو هنملع مالسا لها

 ۱۲۱ ۱ نرم هدقدلوا رادرخ ندلاوحا ون < یتیم
 . رایدشل رب تولک هاروا ید یراقفر هللا دسع وا . یدنوق هعقوم

 بولکهلحم مان ( قراع ) ناه هلغلوا ممتج رکسع واسط هدنناب كاا

 , یدروف یتسودرا

 هنیرزوا كناباح كرديا رومأم یانثم هنیرزوا یراوس یخد دع وبا

 1 . یدیرو
 . یدلوژو یسودرا نارا ء یدلوب ع وفو هرام یئدش رب هدقراع



 ٤۹۱ د افلخ غراوو

 ندنرهقرا دیعووا ۰ ,یداغس هتسودرا یمرت نالو هدرکبک «,یرایوارف

 یسودرا یر هدو دی دش هبرامنالوعوقو هدف طلا ها گیل و یدنرکس

 هدقدل | ربخ یننیدلوزوب كناباح « متسد نالوا تنطلس كاتا .یدتیا مزینم

 نکل . یدیا شمردنوک یرادرس مان ( سونیلاج ) نوجما دادما هبیبرت
 قوس ندنفرط ( هدیعوبا ) یک یتیدلوزوب « یسرت مدقا ندنلوصو كن
 هدبونالبوط هٍیراتفرعم یرقو تابصق نابعا ( صاع ) و ( ینثم ) نانلوا

 رایدتتغاط بوروا ی راتعم ماع ربع نالوا رظتنم هنندورو ك (سونیلاح)
 . رلیدتا ل صح یسە زج كقارع داوسو

 ییدلا ربخ یدورو هب (اسوراب) كسوتلاح هدهرص و 4 ا
 ناشیرب « یدزو « یدروا یخد فائدن هشرزوا لاحرد 17

 . یدلک هبهربح اسم ¢ هدعل و یدتا
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 یسهعقو یر وک

 ناس لود ی هللا تدوع هننادم e الاب هج ورب « سونلاح

 یرادرس مان ( هوداح نمهم) بورو تا هدایز هشبا « مسر هد دا

 (یابمکشرد) روم نالوا صوصخ هارو یدردتا

 ا ا ودرا كوو رب كردبا ملست هنممو یدراقسح یعاحنس مان

 عاوناو عونصم ندنسیرهد نالپاق ( یایواک شفرد ) ۰ یدهردن ول هما

 نوشرآ ییانوا یلوطو زکس یضرع قرەلوا مسلطمو عصرم هلبا یهاوج
 هلکن | هدندنع رابناراو رولمناللوق هدراهرام وب كا بولوا قاحتس رب
 . یدرونلوا ك ريق

 یدراو راک .تاررف هلا تک رح ندننادمبو انا 2

 . یدروف ینسودرا هلحم ما ( فطان)و

 تا رف ندو یاو یی رک هینسوشراقن كن | بک یا ۶ دغا

 . یدلوروق رابر وک هنوز ا



 ج ايبا صصق دع ۹۲

 كەسيا رتسیا « چک كهسیا رتسیا بولبق رب یدیعوبا « هوداح نمهب

 . یدردنوک ربخ وید « مک نب
 عم لاک هل ونلشراق یدسع وا « اا ا هلا طلس ترضح

 هدنناعش یه رحه هم چوا نوا وشا بوس هلکید < وا هدهسیا رایدّتسا

 . یدشبرک هبرحو یدک هفرط وشراق
 ید هد رززروا تولوا رالف قوح رب هدننسودرا ناربا : کو لاح

 «یراتا برع . یدیا رونلاج ریز قوح كبو یدیا راو راحکنج قوح
 رءهدیا ا رللف هسیا رابناریا . رابدهلورک بوکروا ندران

 . رایدر دعای ار روا یرافوا

 قرالوا جسلقلادو ایا بور,دنیا CELE E دعونا

 ۰ یدردسا موحه هسرزوا كرالىف

 5 یرلغا كسانو یالوف كلف ر یمودنک

 < هبمالاسا E . یدرودلوا یتسهلحو یدروشود هر, یراسکج

 یراهفحم یهدنرزوا كرللف هلهجو وب بهو رابدنلتراسج هور وک ف

 ۾ رایدتیا فلت یراجکنج بوروشود هرب
 یموطرخ هللا حسلقو یدلک وشراق هلف ضا ر « دعونا هدمرص وب

 .یدلیا دیهش و یدلآ لآ بوراح هلغایآ وا ین | ید لف .یدلاح
 هدرانا نکل ۰ رایدتبا فاتلف « را هنو كن | ندفع ی یاسا

 . رایدلوا دش ررب رز

 هنسودنک کید ندفع یاا اک داود ؛دسعوا

 9 ۱م هرک وهندرات ۲ توللیا دادعتهلسهرص هرزوا قلوافلخ
 ندقدلوا دیهش بوک هتراما ماقم هدیسیدب . یدنشالا تبصو یتسعلوا

 هدنناب كن ا «یرنک | رک اسع نکل . ید هتراما ماقم « یتثم ءرکوص

 . رایدلوا ردیا روبع ندير ك بودریکسو رلیدلبغاط بويل لا تابث
 ۱۱۱ ا یاد بوک یورک « ققلادترم نب هلادبع
 ۱ ۱۱ هم دیشب کلوب



 ۹ ج افلخ ےراوتو تک

 یر رب ء رکسع نوغزو هلکها موحه هنشاب یروک هسا رلسارا

 . رایدلوغوب بولوک و د هنارف یراهع كر هيهنکبج
 هبهظفام ندنرلاقرآ یرلن | هلیایراوس نالوا عیطم هنسیدنک « ین

 ی رگ یا زکیاقروق <« زکیروط .عهدزک اقرآ « نر و یدتیاماف

 . یدید « ا هل که به ا . كە فلت

 .یدشگهیاروبرباربءلیا ( ینتم ) بولک هبهریح ةحلصمل (یناطلادیزوبا)
 كي بوئاباد هدنناب كناشم ليس .نییهمموق تج مداح ین

 . یدبا هک تا ۲

 فیربوک كرەديا ادب هرانالوا شم نوع هوا ۰ یا هد رص ول

 ره لاو یدرک ندر وک كرنا هظفاع تفر دل رکسعو یدنالغاب

 . یدک مدلح ییدلوا لترا ی

 . ردشلوا دیش راثاذ روپشم قوح كب هدنسهراخ یشاب یریوک وشآ
 رکیدو یراردار هلا ( هللادسع ) و ( هقع ) نددحا باح « هله زا

 ك (دسعوبا) و ( یراصنالادیزوبا ) و ( نکس نم سق ) ندمارک باحا
 ( کلا نت یجا) یتداز دارو( قلا دونم نا د

 pre هللایضر . رد راشلوا دهش

 هلع لا یر ( سف نا طاس ) نالوا دنهش هک وص كا دا یر ۲

 قرهلبغاطرکسع نالوا شلکندهرونم ةسادم هلتعم كنوابولوا یراترضح

 . ردراشلا ثدوع ۱ م

 رک اسعنالوغو هدرنو نالوا دهش بوشود هده راغ نادم هرکو

 هيا (یشم)و كس یيا یرادقم كرایرارفو كسب ترد یرادقم كنهمالسا

 . یدیا ردق كيب وا راندیا تابت ریارب

 ؛هبراحم نادم نکل . یدیا راو یتافلث ردق كسب ترد یخد ا
 . یدلاق هدران ۳

 نکیآ هدنددض .تعا .تقعت یعالسا لحاء بوک ناو ۴
 (مسر) یرب بولوا هقرف یکیا « یلاها كرهدیا روهظ لالتخا رب هدنن ادم



 دی ابا صصق = ۹

 برح <« هجمولوا دراو یربخ یراقدنولوب ربار هللا ( نازورف ) یرکید

 ادا تکوع هننادم هبا تغارف ندنهبا

 تا 6 .اتلادره ) و ااغ ) نالوا یرانادناموق لوق لوصو غاص

 .راشمشود هنیرثا كن | هلتهج یراقداوا رب ندنکیدلبا تدوع نوجاه

 نرمصاع) یردار, كعاقعق یک ینیدلوا رادربخ ندنتکرح كران آ «ینثم

 هللا وات | درج رادقم رب یسیدنک بوقار ماقمعاق هنر ی ( ورم

 ا ید یا یدشرا هرات او یدشود هنیراهفرا

 ماست ا ںوت وط یرامدآ ید یسلامها یسهرق سل

 هنهاکودرا اما و رفظم ؛ یه هیت بر القا یا هر هلا

 . یدلیا تدوع

 شمل اوجنا

 ۳ ا اا یو یری < هنغ هلا یر ںی ترج

 ۱۳۳ ا داع یمالسا لها نوحا دادما هاننم یرهاوا راتب

 نوجما یرلامراو هنتصم ( سم ) ناه كلارا دل تا قاع

 نالوا عبا هنسودنک ین ) ىضلا هلادبع نب تمصع ) . یدلیزاپ رلهمانصا

 یې هلایضد ( یلجم ریرج ) . یدرهدنوک هنتبعم ( شم ) ریارب هلیا قلخ
 هدفارطا وا . یدتیا بصن ریما هنسهلسق ( هل ) نالوا یموق یدنک

 یخد ( ینثم ) . یدتیک هنیناج ( هربح ) بوبالبوط ینموق نالوا قرفتم
 کیک ےک هنشاب هدک ا توعد هداهج ینرع ریاشعو لیا قوی را وج

 هلزعوق زی » هدلاح یرلقدلوا اراصن یسهلسف ( رع ی ) یتح . یدنالبوط
 قرهلوا هدنتسایر تح ك ( لاله ن سنا ) بود « زرهدیا كنج ریارب

 رایدلک هنتسعم ( قشم ) ها همضع تعم ر

 قافالاب « باتک لها وشراق هنکرشمو برع وشراق هم لصاحا

 : لیالوا بسا



 ۹٥ ج افلخ غراوتو

 یراډرنما (یادبه نارهم),مدقبا ا یک ناک و ٤ها

 . یدرهدنوک هبنباخ (هرح ) لا
 یتکرح كنارهم نکیا هدنسهرا ( نافخ )هبا ( هوا ۳۴

 نوک هموم ماا( بدع ) هدنواوخب فولو تراک ا یا

 . رایدشل رب هليا دورو هارو ید ( تمصع )و ( ریرج )

 ناهویدشیرک هکنج بوک یتارفو یدلک هنسوشراق ران آ « نارهم
 . یدشیراق هنجئا كنهبمالسا رک اسع هلا موحه

 ینثم . یدلوا دیهش ( هثراح نم دوعسم ) یردار كام هدهرصو

 .یدنانیواندنرب یلارهم كرهديا مو یلتدش رب هننلق كنسودرا نارا هسا

 . یدتیا موج هنیرزوا یربرب یخد راحانج هده رصوب
 یرکسع ناریا هدنسهح . یدنوب عوقو هبراح رب یناق تیاف

 ندرت © یم کل ردن هرژوا نخ نت و یداوزو

 تارحیژافو « اشا بورشاش ی راقح های هلقعوط یاب ۱ ۲

 ین رلکدشت ردق اقا كرەشود هنب رلهقرآ هبمالاسا و .رایدلوا ردا

 . رابدرف روا

 (طاباس) هقرف نالوا قوس ندنفرط ینشم نوجا بقعت « یفوسلاةش
 نالوا ردق هنلحاوس هلحدو سا یتسلاها . یدروا « یدراو هتسمدلب

 . یدلا معانغ لاوما قوح كب كرهدیا رضیست یدالب

 یسودنک بوقارب ماقمُماق هدهربح ی ( هصاصخ نب رشپ ) ینثم هدهب

 كنیرانب ( سفاتخ ) و یدلیا تعیزع هنیرافرط ( رابنا» و ( سل )
 . یدلیا تدوع هرابنا هلا معانغ یلکو یدصاب یسفانخ تغب هدنعامجا مون

 (دادغبقوس ) لردیا تکرح نللهحک هلبا رازوغالق یيدلبا كرادت هدرابنا
 نوتل ا قوج كبو یدلیا امغی بوروا ین ربانپ دادنبو یدالحاص هدننا
 .یدلک هرایئا هنیاالاسو ااغ ها تدوع قد ۱ هسفن یانشاو شم و

 ندبلغت ی بورهدنوک هنیرزوا ( ناکر ) ی ( لج براضم ) هدمب
 . یدرودروا یرشع رب



 ج اسا صصق ع ۶۹۹

 ۱۱۳ ۱ ندع ) و ( یلقت نایخ نم تارف ) ءرکوص
 هلتهح یراقدلوا شلا رارف ءرلتربشع نانلو هدارواو یدلک م ( نبنص )

 « یدروا نرشع ر ندىلغت ی. هدنسهقای هر زا هلا روع ی ی

 ید مانتعا ی رللام

 : ی راقدنالب وط هدنلحاوس هلحد كرلترشع نانلو هدتهح وب « هدعب

 . یدشالوا هتسج وا هد ( تیرکت) و یدلیا تکرح هبیرلیا هلکمتشیا

 تدوع هرابنآ قرملا تغ لام قوج كيو یدروا ید یرانآ
EN 

 ناقص هلا روع ار رم هدنراتدوع ید ( تارف )هلا( هتع)

 . رایدروا یرتاشع صعب یرلکدلیا فداصت هدنفرط

 هللا تارفو یدلوا رکروا ریاشعو لباق هلح ندمالسا لها هلتهج و
 اد دلا ید تمالسا لکا شام هلجد

 e د ۳ لعرس

 ورندتقورب رلدادرس مان ( نازورف ) هليا ( متسر ) نالوا ناریا كباتا

 قاع الاب هجورب « هنمالسا رک اسع هدلاح یراقدلوا هدکمنا یشیرای ذوقت

 بوراو هنازوربف و تسر قافت الاب « ناریا یامظع هلکمعا التسا ییع
 هرزوا قاش |1 . قحالوا یداب با كتلود ع زکفالتخا كرش و

 . راشعید « زرلیا ما ار لردوخاب 6 زکیدبا کر
 قافت الابهدننل | یرما دل ( درجدزب )یرسک هدکلر هلا هم یخد رل

 . راها دیس تک ره

 ۱۳۳ ا د ر یامرف ك( درجدزب ) هلعءانب

 رودراهقشاب هقشابهنب 0 شعالبوط

 . ردشعلوا قوس

 قارع داوس نکیا رظتنم هباوج بوزای هبهرونم ةنیدم یتیفک ۰ یثم



 44۷ ج افلخ ع راوآو دع

 هعقوم مان ( راق یذ) هلا عج ینرکسع ندنکیدتبا ناصع « یسلاها

 . ی دانگ
 هما تورهدنوک تار رحم هفرط یه « هسا یرلترضح نینمولارما

 :!یدلیا توعد هکرفس قلو یتعاحشو یار باا و یاسژرو خم اشم

 هلرلوص وشراق هرلن | هدبوقبح ندنسهرا رامحم كمالسا لها یخد هانثم

 برح باسحا هاب كنبرلهلیق (رضم)و ( هعسر) و یترااملیبای هنیوت
 ٍ . یدزاب نی زااعلوا قوس مرفس هاوخان هارو 8

 یلقلوشراق هلرامح كد (هلب1) ند( هلح ) یعالسالها « یتشم هیلع ءانب
 هرفتس یتسهفاک كرانالوا هدناخاد یتموکع رادو یدرود و 8

 . یدلیا توعد

 هنع هللا یضد رم نیمولاریما هلکا لولح یمسوم جح هدانئا وا

 .یدتا تدوع ههرونم هنسدم جطادعب و یدتک هب هم رکم هک یرلت رضح

 یضغوط «رلنالوا بیرق هفارع ندهنمالسا رک اع ندیاممج فرطه فرط

 هللروصوب . یدیا هدکلک هبهرونهنیدم راتالوا دقو هدکنتک اب 6

 نب ىلع « یراترضح هفیلخ هدکدتبا عمت رکسع هحیلخ هدهرونم ةنیده

 كما رفس منع تاذلابو بوقارب ماقمعاق هنر هدهرونم هنیدم یلاط یا

 ترضحویدروق ودروا هدعق وممأت ( زارح ) بوقح ههنیدم خر هرزوا

 (ماوسلان ریز ) هلبا ( فوع نب نمحرلادبع )و هشيحلا ةمدقم ی (هحلط)

 . نعجا منع هللایضر . یدروبوب رومأم هحانج رر ی.راترضح

 كن آ «یلارضح (فوع نب نه راادبع)و (رییز)و(هحلط)و (یلع) نکل
 یتسل وهدنوک هلکل رکسعرس كتر ندمارک باا راک هلا را ق 8

 لصح هداشتسالایداو یدروک باوص یار, كران | یخدوا بودا بیس
 هنع هلایضر ( صاقو ینا نب دعس ) نانلوب هدنزاوه هلبترومأم لاوها

 یا لاعود « رع ترضخ هلفعلوا تبسم کوک را 8
 و یدروبو نیصت نوک قا هللا راضحا و بلج

 رورغم هنر اکدید یس اخو یساد كهللا لوسر اکس ! دعساپ » : هکی دید

۹۲ 



 ۱ ج ابا صصق = ۹۸

 ۱۳ ۱ یا < زا و ۰ یانس هللا تاب « ىلاغت هللا . الوا

 ۳ و عكا ندتعاط هدنسدرا لوق هللا هلا . ردیا وح

 ندنریرب هلرابتعا هعاخو تبقاع طقف .ردیرالوق فلت راه یار هرات

 ۱۱۱۱ و اكر ا قاب هلا تعاطو رولوا لضفا
 . « تبا مارتلا یریصو پای هلبوا هد نس هسلد رابه

 هرکوص ندکدلیا تحصل هنیرکسع رس هلهجو وب « یرلترضح هفیلخ

 ورع ) و ( نامعن نب ةصح ) هدنرلجما هکیدریو رکسع كس ترد هنتصم

 كنريشع رب « یربره بولوا اما ندناهجش ریهاشم یک ( برک یدعم نب
 ۱ یا سر

 هدعل . یدقح ندهبدم هل رکسع كر ترد و « یراترصح دعس

 ا د رکسع لدغ كسب ییاو لم كم ییا ندنشهقرآ

 كیبچوایخد یسهایق ( دسا ی ) بولوا یرکسع كيب زکس كنانثم
 . یدشمراو هنیراوج كب هل رکسع

 عقد
 ۳:۱۲ ۲ )ادع ها یضر ضاقویا نب دس

 ۳ رک ورا یدو زکال هنا
 ۳ ۳ ی رو سا تافو. ارات بول یسهزای كناتمآ هداتناوا
 كولو فافو هدنرزوا برح هلو هرداهم رب ردا یلثم هل وا . یدبا شمتک

 7 یدیا ندنامیاض

 ی راک نی سوباق) ند ( هرذانم ) هداشا وا « هساریا تاود

 هدلاوح وا هلا نیصت هنفلرادمکح ( هربح ) نالوا یصنم كنيدادجاو ابا

 ۳ ۱ )ی وا ودا وومأم هتفلأتو بلجت كرار نانلوب
 یردارب كلام موح س نکیا هدقمشلاح هفلأتو باج یابرع هلا دورو

 : ردشُما مادعا یرامدا و ینسودنک بوصاب ین ١ ( ینهم )

 ۰ ردشمس هلکن | 6 نادناخو . ردو یعهعاخ ك( هرذانم ) هتشيا



 ۹۹ ج افلخ عر اوتو <

 «رللییزو هچ كنهرذانم هلغملواانب یرهش هفوک ندنفرط مالسالها رخ

 كنهرذانم قرهلوا بارخ یخد یرهش ( هرح ) نالوا یراتموکح ره

 د ردا بولوا وح یراث | هلم

 ه( راقوذ ) دک ند یکتا مادعا ی ( سواق ) هلهحو وا « تم

 یتصوكنانثمو یدلک هفاربس قرهلآ ی ( یملس) یسهجوز كنانثم بول

 . یدتیا ضرع
 قالواضارع هدعنترشخ هدقدلفا سونام ندنناح « یے

 ہللا سراف لها . زکیهمرک هسراف دالب » : هک شملا تصو هاهحو و هرزوا

 یسهنوا هسردیا رفظمینملسم « یلاعت هللا . زکیدیا برح «دنرزوآ دح ٩

 وك ۲ فا داگشرلبا اتا خوک ی نونود الاو ردک رانا

 بانجک ات .زکسرول تراسج هدایز اهدو زکسرولوا شعهرکوالعا اهد

 . یدیا شید « زکیدیا تکرح هلیوب ردق «هجدیا بولغم یران | « قح
 هدنناب رک و دس كرک هدکدشا برق تو وب تردا . 8

 . رایدىجا هدایز كب هانم قرلوا راس یساقفر ناو

 هشو هصوت هرزوا قملشاب ا ا 0 یرلتر صح دعس

 هلا جوزت ی ( یملس) و ا هتیرب کت [ یانهم یردارو یدروبو

KFیدرو تلا  . 

 هنسایاصو كنانثم ید تاملعتنالوا دراو ندنفرط نینمؤملاریما هدانئاوا

 . ردشعا قفاوت

 تا صاقو ییا ن دعس

 کد رح هب هیسداق

 هشدلاةمدقم نکیا هدقاربس « ی رلن رضح هنع هللایضر ص اقوا ندعس

 ندناوذ بر حو روپشمو ندمارک باح ا هبهقاسو هراحانج لوصو غاصو

 .یدکید شاب درب هلیمان ( فیرع ) هبیشیک نوا یهو یدنیا بصن راوما

۱ 



oج ابا صضتق = ٠ 

 ردو كسو یدیا راو رلتاذ قوح ك ندع فارشاو هوجو هداروب

 هداز یا زوب یدیو یدیا ندردب لها یزوقط ناسقط بولوا مارک باحا

 . یدیا راو

 ]وای شو تفقک «یاراترضح هنع ملا یضر ىسرافلاناملنس

 یدیا رلیا قیوسشت کنج یرکسع و روشالوط یودرا یاد بولوا

 هع هللا یضر ( ىلحابلا ةعبر نب نمحرلا دبع ) ندنفرط نينمؤملا رماو

 . یدشعلوا بصن یسضاق ودروا « یراترضح

 هنسهب ر رج روما كنودرا یحد ( هان دایز ) روہشم ند رع تاهد

 . یدرا ا

 ودروا ا تراع ندرفن كس ترد زوئوا یرادقم كزكسع

 . یدیا مظتنمو ناف

 ۶۳ وا دالوا شك همانش هبا ( دلولا نم دلاخ ) امدیقم هدر

 ۴۳۰۰ انا ندنک ودبا نشعلوا صا ینهداعا كن رکبسع قاع ردق

 . یدیا قجهلوا غلاب هرفن كرب ردق وب قرف یدوجوم كنودرا

 لوق رب كئارفو یدراو هی هسداق توقلاق ندقاربس « یرلترضح دعس

 هدنسوشراق یروک ی ودننووا قد هسداق هللا یره ( قتع ) نالوا

 . یدروط بولوا رظتنم هتیدورو كرلبلناریاو یدروق ینسودرا

 امان قیمد ید «یراترضح ( هدیعوا) یرکسع رس ماش تقووا
 . اممع هلایضر . یدروشنلاح هنحتف

 ر

 هکلذف
| 

 باه ولا هنع یضر باطا نب رمع هرزوا ینیدنلوا نایب هدعبار ءزج
 ناریا و مور ینعی « هلا تلود ویو ییا هدقدلوا هفلخ « یرلترضح

 . ید راو هبراحم هرات ود

 هنظنطسق بونا غوا هب همیظع تاراسخ « رامور هدنسهعف و كومر

 ۳ یدا شرق یداناق یبوف ك ( لقه) یروطاربعا



 2." >> افلخ غراولو

 شلوا دیهش راتاذ هچ ید ندمالسا ربهاشمو ندمارک باحا نکل

 نایضر ( حارّ لا نب ةدیعوبا ) نالوا یرکسعرس ماش كلذ لعاب
 كمر و تبوش هنسودروا هرزوا كلا حتف یاش قشمد « یرلترضح هنع

 . یدیا شعلوت لوغشم هلبا

 یرلت رضح هلع لا یضر ( صاقو یا ن دعس ) یز کت قارع

 یک یرکو كمکج هنیرزوا یدنک یرابناربا هليا تماقا هدهبسداق یخد

 ید یسکیآ . یدبا رتتسیا كمما زواج یزلبا هرکص ندا 8

 رهطما دنا وتق هند هجزدنا شراب هل ی نواوا ندا نا

 . ردرلشلوا

 ندهبماش عیاقو ادتبا و لهلیا نایب یلیصافت كناحوتف وب یدمش

 . ایاللشاب

 قشمد تف

 لنا رارقتسا هدصح لئه روطاربعا هرکص ندنهمقو « لوم
 . یدیا هدکشا اشعا هتنراهظفاحم كماش قشمد لکو كج 8

 هنع هللایضر ( هدسع وا ) هدنلئاوا یمهرجم هةست وشا

 (ماشهطوغ) توورو هسرزوا قشمد هدکلر هلا اا :N یرلترضح

 نصحت بویاپاق یرلوبق قشمد ربش « رامورو یدلبا حتف ین رلاسیلکو هیرق
 . یدتیا هرصاحم ندفرط سه قتشمد ‹ هنمالسا رک اسع لکم ا

 هد(یقرش باب) دیلولا نب دلاخو هد ( هباطا باب ) هدیعوبا : هکهیوش
 هد (سیدارفلا بای) هنسح نب لیحرشو هد ( اموت باب ) صاملا نیورو
 (هزر) ید یجرزخ ءادردلاوباو هدنفرط (ریغصباب) نافس ییا نب دیزیو

 . رایدیا شوق هدنعقوم
 . یدبا )اد ههظفاحم یلو صم هلا هقرف رب ید < عالکلاوذ

 رادقم هلبا لارنج رب نوجما یسهظفاش كصمح هسیا ( لقمه ) روطاریعا



 ج اسا صصق = °۲

 شع وطعقومرب هدجراخ قرهقىچ ندصمح سفن یسودنک بوقارب رکسع یفاک
 . یدیا شما هلاوح ه ( ناهام لارنج ) ینسهظفاحم قشمدو

 هقشمدوشمر_و تىما هدایز هنسهظفاحم كرهش ییا و « لقه نضاعا

 یرانا « عالکلاوذ نکل . یدیا شمرهدنوک هقرف رب نوما دادما
 ۳1 چاق رب « هرصاحم و یدلاق مورح نددادما یرهش قشمد . یدزو

 . یدلات وب هدایز كب « قشمد لها قرهلوا دن

 هرکسعنالوا روصحم هلکلک هبانند یلغوا رب كلارنج هدحر هام لالخ

 قرهلوا لوئشم هلکمحما بو « رکسع ندنفیدلوا شل رو تفاض رب

 .ردشلاف شو یرلعفوم

 یراهحیک 6 دل ولا ن دلاخ هدهسلا یخ ندب و هبمالاسا ا

 ا او یدا هدکما لم یلاوحا كند بوناموپوا
 اضف الایدلو یدرولآربخ ندنتکرحو لاحره دهلران | هلتهجو .یدبا شما
 . یدشمالرضاح رانابدرت ندسا هرزوا قعاللوق

 ناه ققحتلا یدل یفیدلاق شوب هلهجو وا كترللحم هظفاحم هرکو

 ۳ ۱۶ یک اروا روس « رس »و یدالرضاح یرکسع نیل حک

 .یدلیا هیت وید « كدیا موم هیوقو كقج هزعاي مز یک زککیدتشیا

 بولا یرانالسرآ یک ( یدع نب دوعنم) و ( ورم نب عاقعق ) هنا
 .یدنآ هنیرزوا كنجرب هعلق یرلنابدرت ندسا و یدتک هنناي كنيروس هعلق

 دلاخ .رلیدلف تبا ییراحوا كرادابدرت بوقح وراقو «روعنم هاب آ عاقعف

 بوغارب رلظفاسح هدنرزوا جرب و یدقبج وراقوب هلیرامدا یهدنناي ید

 مادعا یراجوق بونبا یغناشا یسودنکو یدتیا هش یرلالآ کت

 رکاسع یک یرلکدید ( رکا هللا ) راکهدوراقوب . یدجا یوقو یدایا
 ۱ . رایدرک یرجنا كرەديا موح هيو و هرانابدر « هبماللسا

 ی راقحایایهه بوبملس ینغیدلواهب «یاها . یدشود هلغلغ رب هنشا رهش

 ا

 هلاصم دقع هرزوا قلوا راذگجرخ هیهدسعوبا «رامور هنیرزوا كنوب



 o۰۳ دج افلخ غراوو =

 ندنفرط ( هرباح باب ) هدع وا .نایتنلآ ی را ا کف ىا كرهدیا

 هلرهدیا تکرح یرلیا بورک ًابرح ند ( اموت باب ) دیلولانب دلاخو ًاحلص
 الع ءاس .یدراشمرک احلص ید ارعا رکید .رایدشوواق د 8
 «هدسعولاو یدلوت وط نا شملآ هلحاص ید تهح ییدرک ك دلاخ كلذ

 . مع هلایضر . یدلیا ضرع هنینمۇملاریما یحتف ربخ

 كنبرکسع قارع ردق كسب نالوا شلک هماش هلبا دلولان دلاخ امدقم

 ندعس یرکعرتم یا رف و هنکو ديا شعلواا ندتفالخ ماقم « یسهداعا

 هلا رایناریا قرهناوب هدهبسداق هدانئاوب یرلترضح هنع هللایضر صاق و یا
 هلا تاشو AR قاع « هدسعوبا ترضح ین هنغیدلوا برح "یپمه

 بوبالماع هاسهوالع رکسع رادقمرب ندنسودرا ماش ی راناصق نالوبعوقو

 ی ( صاف و ییا نب ةبتع نب مشاه ) یسهداز ردارب كصاق و یبا نب دعس و

 هداعا هنارع بناح بویلیا رومأم ی ( عاقعق ) هشللا ةمدقم و ریما هرانآ
 . یدابا

 ( نیطساف ) ضرا صاع ن ورم و یریما ( ندرا ) هنسح نب لیبحرش
 یدتیا مانعا هے زاتز وسط لع اوا | «هدسعولا ترضح هلغملوا یریما

 دلاخ «یسودنکبوغارب هدنسهظفاحم ماش قشمد ی (نایفسیا نب دیزپ ) و

 . یدتک هنیرزوا ( صح ) هدکلرب هلا ل

 لدرا )جا

 بوراو ۵ ( ناس ) < یرات رضح هع هللایضر EE 3 لسح رش

 . یدتیا حتف یناسبب كردیا ناشیر, یراناقبج هیهلباقم
 « یسلاها . یدیشعا هرصاح ین (ایربط) یخد (روعالاوا) هدهرصوا

 . . یدلوا طض هلحلص ررب رر ید یرهدلب ندرا راس . رایدایا

 ى IE هنلا مالا لها "الماک ¢ یسداو ندرا هلروص و



 “ > oاسا صصت >

 یب ( یلک هبحد ) د ( مدت ) نایفس یا نب دیز, نالوا یسلاو ماش هدنرط

 تحت یترلاروب بودیا رومأم یب ( یریشقلا هزالاوبا) ہ ( ناروح )و
 . رایدل | هطابضنا

 هشيم اةمدقم ی ( هیواعم ) یردارب ید یسودنک «نافسیا نب دیزب

 ۱ لاو شمتک .هتفرط هلحاس دالب یی.« ماشلا رب كرديا دومأم

SC Ss۱ فرزاد 6 توربو  
 مظع هدنیطسلف ضرا ید صاع نب ورم و هدنتهج صم « هدیعوبا

 هدنسهرص یباقو هبت | هنس «ینالصفت .مهنعهلایضر .ردرنشلوا رهظم هناحوتف

 . لهدیا نایب یفاص تاوزغ یدمش . ردقجهنلوا نایب

 قارع لاوحا

 هدالاب «یراترضح هنع هلا یضر صاف و یا نب دس ا قارع

 مان ( هسداق ) هدنلالخ هرج هنس یحدرد نوا وشا هرزوا ینیدنلوا نایب

 . یدیا رظتنم هیدورو كرلولنارا بوروف یتسودرا هدعفوم

 ۱۶ رطا هلبا لاتسرا رلهتح هنسارا ( رابنا )هلا ( رکسک ) هداننا وب
 ندنکیدلکهنل وا مانتغا تاناوح قوح, كب هلتهج وب . یدزالوا لاح ندنراغ

 . یدیا لوذسم ال ٩ اساس تا هدودزا

 ( ىلا ةلادع نب ةرهز) نالوا رومأم هشيملا ةمدقم هدهرص وا

 هریحرکم .یدیشم لر هدنوک هیهریح هلباهتچ ر, ( یل هللادبعنب رکب ) ندنفرط
 زویو یراق ردق زوتواینیلک « یٹلرکب .شعیافزموب كنشادنرق كننابز رم
 رار هليا هی یاشا قوحرب نایالوا مولعمیتمق هج رلب معو یرلهعش ردو

 .یدیا شتا مسقت رک اسعلانیب یران | « دعسترضحو شمریتک هیودرا تولا

۱۱ EC 

 تراغ یفارطا ردق یا رب هرزوا حورشم لاونم « همالسا 5 اس

 اجا روهظ تکرحرب ندنفرط رابناریا . یدلیا تماقا هدهسداق كردپا



 9۰ س افاخ مراوو

 ندنشیدلوا باس یسلاهاو بارخ راپوک یهدنلحاوس تارف : هکوبلاح

 عبات هبرص "ةفاک زکهسیا زما هیاج یزب » و راشملا تیاکش ضرع هیارسک
 . راشعد « زغجالوا

 ودرا همسر نالوا تنطلس كیابا «درجدز یرسک ةت رووا كن |

 ا هدلاح ینندقح هجراخ <« مسر هدهسلا شعا صا یسامقىح هلا

 نادت یاب هلسەظح الم یرلکحهلیا Sb هدنملع ETE كنيرلسقر

 ششمرتشیاثمرهدنوک یرادرس مان (سونلاع ) هللا ودرا تو ی 8

 یاوله ردم و یهام هدیرح نفو روسج كا: كناريا هدرصعوا یسودنکو

 . رددوعسم ییلاط كب رع » هلسسح قلوا محنم و نهاک هدلاح ینیدلوا

 ددعتم هلا ندقمایغوا هتي زه كوس رب هدب وقح هلزع و عوتج یدمش

 لوحتم هح نددعس كيرح اط كربلبدیا هعفادم هللا لاسرا رلهقرف

 هایش هليا هرجهزب نما ید« ندالوا یم ار تر
 شعد « میمتک نب ای « نیسلمتک نسای » همتسر قرهلوا رثأتم ندهعقاو
 ه ( طاباس ) بوقح ندنادم هلا ودرا زمتسیا رتسیا « مسر ندید وا

 ۰ ردشلک

 یراکدلکتودک هننادم كنا

 هنیلمؤملا ریما یتفک « یراترضح هنع هللا یضر صاق و ینا نب دعس

 ندهللا . اماسنوعوح یادعا ) هدنسلاع باوج نالوا دراو هلکعا ضرع

 یناذ چاق رب ندندالجو یار باحا . لوا لکوتم ههللا . هتسیا مددا
 شلوروش ود ( نانوسلیا توعد هند یرابناربا . رمان وله و

 ( مهر ییا نب رسي ) و ( ن رقم نب نامعن ) ید دعس ترضح ندنغیدلوا
 "یدع)و (نابح نب تارف )و ( میرلان, ةلظنخ ) و ( هتیوح نب هتلح )و
 نب تعشا ) و ( هرارز نن سق ) و ( بجاح ن دراطع ) و ( لسن

 یدعم نب ورم ) و ( ورمع نب مصاع ) و ( ماسح نر سراح ) و ( سیف
 .یدرهدنوک هیارسک بناح هلکلبجلیا یتاوذ مان (هئراح نم ینهم) و ( برک



 چ ابا صصق 9۰ ٩

 رر . رایدتک هنیادم یرضوط بوبامایغوا هنسودرا كامتسر «رایحلیا

 یشرب یلرکهد هقشب ندنرلحالس هدنرارزوا .رابدیا شعورو هسونرب سا
 تاهم هدنراتاذ نکیا درک هنادم لرهبهنشک یراتآ نکل . یدیآ قو

 . یدیا راو

 هراشنتسالا دعب ها بلج ندطاباس یمتسرو عج یسارزو «درحدزب

 زکدورو بیس » هلسهط ساو ناجر و یدراقح هیروضح یراحلبا

 . یدروص ود « ؟ رده

 ۱ سا رسا » هنراشادقرا 6 نرقم,ن. ناممت

 ران آ. یدید « نوسلیوس «زگیدیاباخم | یرکید زُ هسیا رتسیا . مهلیوس

 حص هزب « قح بانج » كردیا زاغآ هزوس هلکعد « هلیوس نس » یخد
 یدیا رايا یهن ندرشو رايا ما هليا ريخ هزب هکیدرهدنوک ربمغیپ رب
 رر رله . یدسا دعو هورخاو هود تداعس هنیرزوا زعاحاو

 ندنرلفلاع كبرع هز هدعب .یدلیا تفلاخم یر رکیدو تقفاوم « یسهفرف

 ًاعوط لو اهرک ی قدالشاب ندیع هدز . یدّسا صا یتمالشاب

 ا ا 2 ركض یرانالوا احرك .رابدلوا لخاد همالسا ند

 هنیرزوا یعرش كنا تیاهن . یدلوا نوزفا یراختفاو فرش كرانالوا
 سا ۳ . قدالک | یتنعو لضف كماکحا یيدروتک و قدلوا عمتح

 توعد هفاصنا هدیرانا _بوالشاب ندرلتما نالوا فلاح هز هک یدتسا

 ناسح ینسح « مالسا . زرویدیا توعد هزغد یزبس هلع ا !هدیا

 .ردنوها ,هیزج زک هسردپا ابا ندنآ زس رک | .ردنید رب ردیا حس یسقو

 لخاد هزعید مز, یدعا . ردهراح « کیف زکه سزا لوق ا

 ضعب هدزوا كما مکح هلکنآ و یناتک كهللا هداروب هدلاح زکغیدلوا

 لوبق هد ىلا زه سرولوا كجهرو هیزج رک او زردک بوغارب یناوذ
 . یدرو باوج ود « زردا كنح الا و زرلیا هاه یزسو زردیا

 هحددعو تح دب اهد ندزرس هدنزو رب » هک یدید « درج ذر یاس

 یزگشیا كزس ورب ندهنوا « زب . مملیب تما رب هدلاح انف اهدو لقا



 ¥ >ج افلخ غراونو .وع

 اف هوا 6 ۳" . كدردیا هلاوح هنتسلاها كن رلهبرق یسحاو هرح

 یسهحیتن هزس رک ,زگیدیا زمنا عمط هماق وشراق هناریا هدزس . یدرلیا

 زگشلک رک ا قو . زکیاعادلآ 6 ١ هسیدنک ماخ لابخ رب یهرطات

 زر رب و كج هک هزکهوجوو كج هس هزک ارقف هسا یا ندجاسحا

 . « زرلیا بصن فالم رب كجهديا هلماعم هللا قفر هزر زوا كزسو

 رانوب ! كلم یا » هلیا زاغ هزوس ( هدادز نب سيق ) هنیرزوا كنوب
 مظعت هفارشا <« فارشا . روناتوا ندفارشا « فارشا . ردفارشا كبرع

 زلاوحا وس مز . نوسلوا دهاش رانا هدعهیلیوس ن . رلیا رفوو

 ییرازوس كانغ هرکص ندکدید «:یدیا هدایز اهد کل یا 68
 .جلقا « هیزجاب » تیابن ,یدلبوس هشریدو یدلبا هدافا هدزوا ور 8
 « راتروق ناخ بولوا ناملسم دوای . تيا راتخا یر ندنسگ#آ

 . یدید

 یدیالوا كلم رب شمروداوا یعلیا لّواندن » كردیا روت درجدزب
 قاروط لسزرپ و ی د » مدر رب دل وا یر بولوا ىس «ن

 هلا ےک E كا . قو یش هقشب نوجا كزس هدنن ۰ یدنروتک

 هنقدنخ هسداق یزگ هلح کز کلسو نفی روت وک ره هدنوسالکو یو

 نوحا كمهنکح هدنروص یادش اهد ندروارش یز دالبو كل ا نفد

 2۳۷ کاخ مهدزوا كمرهدنوک یمتسو

 درهید « م یسولواو یفرشا كرلنا» یدقلاق ( ورمع نب مصاع ) ناه
 هل راقفرو یدلا هنترص یلسز . یدن» هاو بوقحو یدناکو لس

 ران | ۶ لا لار هدوم ۱! لعاب ۵ ا . یدلوا ناور هلو ریارب

 . ردشعد « یدرو 5 یغاریوط

 یلسز هک ردقحا كا یو وا هرات و » بو ریغاح یمتسر « درج دز

 هدقجاو لکد یرلکوو كا هک مردیا نط « مسر هدک ديد » یدر وین هلکو

 یغاروط نارا كنآ و شعد « یدسا لواش هلکتو نکل . ردلکو

 ردا مّواشآ سود هل..مروتوک



 ج اسا صصت = ۵۰۸

 فلت مدآ قوج ندنابرع كنهاش ناریا مان ( فاتک الایذ روباش )

 اق ووا هکوت لاح بودیا تاهاسم هلکنآ « درجدز, ۰ ردروشم ییدتا

 . یدیا راو قرف قوح كتقو وب

 شلوزوقالخا كنسلاهاو شلوا ل دم هفعض « یوق كنتلود نارا

 نالوا روم هلا ناما روت یرلبلق بودیا قالخا بید زونه . یدیا

 هقاقد والثم و « درج دز . یدیا راکرد یراقحهبامار وط وشراق هراب رع

 كعا هفاخا یمالسا یارفس هلبا دای ینسهعقو رواش ندنشدالوا فقاو

 ندشیدلوا فقاو هلاوحا قیاقح هحقدلوا « سر اما . یدیا هدنسالوخ

 . یدیا برطضمو سوبأم هلا هعلاطم یلاوحا ماجا

 ۳ هد هبسداق قول او هب ه راح تا

 یلاط كمجتو دوعسم یلاط كبرع بوقاب هموح ماکحا « تسر

 هخهربص ینهقای ندنتیرومأم كلركسعرس هلکمبا جارختسا یفیدلوا سوحنم

 وقف سرا هتیرزوا یرارصا « هلدرجدزب یرسک هدهسیا شمشلاح

 ۲۲ طاباس ) نالوا یهاکودرا ءرکص ندنندوع كمالسا یارفس الابهجورب

 هدعاسم هدهسیا شلا احر ییوذع هلمعدق هضا رع E دزرا) هنن و

 ینسودرا ناه بورو رارق هتکرح قرهلوا E لعفنم ندتغیدعلوا

 . ردشلیا تکرح ندطایاس هليا هسعتو مظنت

 یسونلاح هشدلا همدقم نالوا تک ندرس كس قرف : ا

 | یسودنکو بیئرت رف كيب یعرکی هیهقاس و قوس هییرلیا كرهدیا رومأم

 مان ( نازورف) و ( نارهم) هنیراحانج و تکرح هلرف كيب شم آ
 یشب نواو ههاکلق ینیزکس نوا هليا زیهج لف زوتواو نیعت یرارادرس
 ماکحا بولوا مجم یک متسر یخد < سونللاح ردا صصخت هراحانج

 ( طاباس ) ندنغیدلوا شا جارختسا یغیدلوا دعاسم هب ص كنەىم وجم

 یمکیدروک من « نس » هدقدلوا یقالم همتسر نکرک ندنسیریوک



 ۰.۹ س افلخ غراولو

 هلبا رالو رب ناما . توا » یخد مر . شد « ؟ نیسم وتهز وک |

 . شمرو باوج وند « مروج هداشا ۲ مروشیدهب

 هدارسکدزن كنسودنک نکردیک هیهسداق هليا تکرح ندطاباس « متسر

 هدنوتکم (ینیدلوا شرا هدینزرط كاخسح ه (:ناودس )ی 8

 < زکیالرضاح یهییرح بابا « زکیملیا ریمعت یزکراهملق » هک ش عید
 یک قجاشالباب یزکدالوا و كالما دازنم < ترع . زکلوا رضا

 ؛ نسلمتک نم اب اکب كهاش یس ندک چروک دار لا 8
 هلا E هرادع تدم ر « م 3 ردسالوا شهید میعتک نب اب

 توح هکنوح . یدیا قعازاف تقو ردق ههجمولوا لوحتم هسح یرادعس

 هد ( هصز ) لوا یرار دل ( میهن ) . یدر دن الو وص یر

 هنماکحا كموجحت وب . یدتک ( خم ) . یدلوا لدشم نازبمو لزوک
 نادناخ . دانا تلود وب . رولآ یکلام ویو رولک بلاغ هزب « موق وا ًارظن
 نوجا رایناساس «مدلوا نایرک هنلاوحا هلرابناریا . رولوا ضرقنم نایناساس

 هبهدلاو یرلزوس وب !قیزاپ هلرادتخشوا .قیزای هتحو جات وا . مدلوا نایب

 0 یلکوک ندناهح یارس و . هللا عادو هلکن | ندشرط . هوس

 م . كجهبمروک یعوزوب من. هاش هرکص ندنو . یدلاراد تقو ارز
 هرایرهش ناهج هکنوح . نوسلاف شوخ نیمز ناربا . قوب صالخ نوجا

 زنکلای ندنادناخ دوپشم وا . تیا. ناح یادف ءدنروغوا . قحالوا 8

 .هلبا هظفاحم ین آ « نس ردق به ولو لصف مشیا هلبع من. . یدلاق « وا

 یراکدای ر كنارناساس هقشاب ندنا . ردقو یدنفا هقشاب ندن | هداهج

 ه]ربنم کن وح ت 0 زلوروک هسمک ندناماخ و ۹ ندن | . یدالاق

 هدنکوا كشوقوب وب . هلوط هلیمان رمو رکیونا « ماع په . هلوا ربارب

 . رایرهش #نروزوک ته. هارکتس:قدن ا راو
 < یدلوا نوخ رب کوک مت . رولوا رادهصح برع 2 ندقل رات

 هدننامز ملناولهپ مث کیدیروق ییوص كعيزغ | « یدلوص بوراراص مزکی
 رک مهسروا هشاط «هغاط یوکنوس رک | . یدلوا سوکنم یتخم كرایناساس



 ج ابا صصق = ۰۱۰

 « محیلق . روسهلشیا هرامدا قالبج یدمش نکیا راد یروم مراقواو
 یتسیرهد كرابرع نکیا دوروشود هرب هسشود هوب كنالسرآ و كلف

 AS انف . یدبهسالوا لقع کشاک . مدروک نایز ندشلس . وک

 ءالوارکلد هلمدرد من «نس ,ردمنفک « هرز ؟ مربق ( هسداق ) .مدنهسالوا

 .«نوسلوا داش هلکتس یلکوک كهاش ءلوا غاص نس + اغ ران داخل هاش

 نکر دک یرغوط هیهریح هلیاراوطاهناسوبامو راتفر غ آ « متسر هدمب
 ندن | « متسد هدنرلکدروتک هنیروضح كرهدیا ریسا یبص رب « رایناربا

 ید وا . شمروص ود «؟ زکسروهتسیا هل « زکیدلک هه هارو »

 یرارب ییدلیا دعو هزب كنیلاعت هلا هدریدقت زککیدتا ابا ندمالسا »

 رونلوا لتق لوا اهد رک اه اک | متسرو شمریو باوج وید « زرتسیا

 هزع ران الاق ورکو ردک هتنجا نالوا لوتقم ندزب » هڪ هد « ؟ زکهسبا

 یر ٤ هللا هسیا هلب وا » متسر . شعد « ردیا زاحما یردعو « قح بانج

 <« ندیا ماست هز یزس » هدکدید « ه لهسید شما ملست هزکلا كزس

 هلبا ناسنا « نس . اعادلآ هکلهلغ كکيدروک هدکفارطا . ردزکلامعا ءوس
 روه « متسد هلکید « نیسرویدک وشراق هردق و اضق . نیسروبمشاغوا
 . شمدوا یتیوب كع كردپا

 ضیع كتهو لاوما بصغ قرهلساب هفارطا یرک اسمع نارپا هداننا وا

 هک اکتشا و دایرف یلاها ندنرلکدشیرک هراشیا نکربح یک سوما و

 وا بوید « شلبوس یرضوط برع لوتقموا ! سراف لها یا » مسر
 ۱ و و اح هرکص نیک د تبا لتف راضي ندرلرکسع

 .یرب ندنرلجا هدک دا ردکت نوح یراکدلا تمواقم هبرع هليا راضحا

 هردشٌعا هلباقم اک اوبد « همنا مول هز هدر هدبولوا زجاع ندنرصت نس »
 ندکوک هک شمروک هدنسایژر هجک هدقدراو هنعقوم ( فج ) متسر

 نینملاریما هلیراترضح سو هيلع هللالص مرک | لور . شا كلمرب
 .كسراف لها « كلم . شا رار یخد ۍرلترضح هنع هلاضر رم

 ح نلحاص < مسر . شمرو هر یحدوا ا لوسر كولا ی رلحالاس



 ۱۱° ج افلخ ع راوو بع

 نکیا هدنعقوم فح یسودنک و شلوا نوزح و ا ندایؤر و بونایوا

 تراغ یفارطا ؛ رلهتج یفیدلوا شمراقبج كولب كولب كصاق و ىنا نب دعس

 . یدیا شلو دک

 لاحعتسا نا نت تاو كرهوروس قایآ یلاقح ندنبادم هسیا مسر

 . ردشلک هبهسداق هدیآ یتلآ هلا لاح جوک قرهلوب هناهب رر, هدقدنلوا

 هل رل هغلاسم یراک مجحم حل یا سست ع كيا ءمسر لصاحما

 هک راتم و هحاصم هلسرق رو كع وک روا یرابرع هلبا راشیاع هتخاس و

 ثح ندنکلکوس كتتلود نارا هرابرع اعاد و یدرتسیا ك اضرآ

 هاش هدنف وف لو بولوا یدضح كناورشو روهشم « درحدز, » كردیا

 .ددراو ینافوطو کیوک لوک و یلهمساط كم ییا نوا زکلاب . ردو

 كرس .تیا ساق 6 | ءراو ییرادقم كنسهبرح اسا راس و كني راف
 ؛قالدح زکر کسع .كشک | كب زکهبیرح تاودا راسو قود رک رلف هسا
 «تکرح وشراق هناشلامظع هاش رب هیوا هليا لاحوب . قالبح زکر کسع رس

 ۰ ره مه ی مه ككك ار زس . ردلکد لقاع راک

 هزکیوحم یدنک . مریجآ هزس قیزاب . مهریوبل آ راناسحا ندهاش « مهریو

 هدوېب هلیوب كنا هسیا رابرع و رایوس رازوس- وللو « زکیالوا بس
 . یدیا رايا توعد هند ینآ هاصلاخ توئاصا قالوق ها 6

 یبهعقو هرس داف

 زون وا یودرآ كن رات رصح هنع هللایخر صاق و یا ن دعس هدهبساق

 ً یدبا ترابع ندره كس تو

 هداعا ندماش هلا ( عاقعف ( و ( مشاه ) هرزوا ینیدن وا نام هدالاب

 هنسهدار كس تردقرق یبودرا هسداق هدندورو فا رگ قاع ناللوا

 هد هبسدأق لوا ندندورو REE و رونه ىا , یدیا قجهلوا لا

 ۰ ردشعالشاب هب برام



 س اب صصت = ۱

 هدتفاق وب هللاذاعم » هدک دید « ۶ یک دست ما روس لک هو حضاو ی

 6 ؟؛نیسمرومروک ی راهور مع دیا لىم هّشدو اب وا هلقع كه رح نالوا

 هتریسو هیأر و هزوس . زکسرویقاب هیهبور هک هزس قزای » متسر هلیرلهيد
 ج یفرش و ناش . رها راتعا هسال ی زکىقاب

 ۰ شعد

 ETAL ترضح . یدتسیا ینسەداعا كنصبر < مسر یسادرف

 . یدرهدنوک . ی ( نصح ن ةشذح ) هسرب
 هدنرزوا تآ < یدراو قروه وا هدنتفاص و یز كت (یبر) ید هت ذح

 نوح ءرفسیلوا ۱ متسر .یدروطهدنکو ا یرداح كمتسر هدلاح ینیدلوا

 EE هدزمس مر ہدلاح یه ؛ نریما و هه دح . یدروص ود « ؟ یدلک

 . یدریو باوج وید « رد تبون نوک وب . رايا
 چوآ ارابتعا ندنود » هشدح . یدّسا لاوس شدم تانک را مسر

 : مد نو ود . یدعا یدید « ا

 نب ةریغم ) یراترضح دعس هلکمهتسیا رومأم رب هنپ « متسد یسادرف
 ارادو تمشح هدانر اهد ن ؟ و مسر یدرهدنوک ى ( ۹ءش

 راهمهشودلزوک و رلهحىلاق ردقبهفاسم ی قوا رب ندنرداح . یدرتسوک

 شما سابلا رلابور همرص موص E یاصا و شک هشود

 , . یدیا

 كن او یدراو هنیرداح ثمتسر ها تاک سرش رب « هسلا ه رغم

 رایدرتسوک زر هقغایو راد ردا ندرب رس ۳ ناه . یدروط وا هناي

 یک كزس « نب » کی دید بوابقیص یناج كل ( هریفم ) ندهلماعم وب
 95 ی رس جا داحا لوق یزمضعب « زمضعب مر ۰ مملسب موق رز هبفس

 ,زکیدیا یلهمرو ربخ اک ینفیدلوا یر هزکشمپ ۰ زکضعب . مدناص هلیوا

 وک ون زکیدلیا تاوعد ی رس ۳ هد ندمکلو تک هر 1 اذه عم

 . «زاملوا تاق هلیا تریس وب « كلم رب اریز « زکسبولغم زس هکمدلیب
 .راشعد « رودبوسیرغوط برع وہ « ةپاو » یقاط یعاشا كرایتاررا



 ۰۱۰ چ افلخ 2 راوت و دم

 لئام دلمراراکتمدخ و هلرالوف هنادنم « فیرحو » ها یهورک راک

 .راشلوا سکلد برود.« ید ا روک ر

 ندا تملک ربا ا ربا اما اناطخ 7 متسر هدعب

 6 رکا نها ك »هلا تع ا نادنغل تاشو ندنکلکوج وک كب عو

 هزس هدزب . زکیدرولک هر هدننامز الغو طحف . یدیا هداح ان

 هاب وا ۱ و یدمش » كردیا نانتما ود « درب ر و هبرآ و ام رخ

 درب هزکدارفاو مهرد كسو رتساو-هوک هزکرما . ردنم جا 9

 « مروبمتسسیا كما فلت یزس . زکیدک بوئود هداهریو امرخ كو

 نکل . كدنا هدلاح اض كب ۳ زککیدد و ر, » هرم هدک دید

 هلراتمعت ییدتبا ناسحا كقح بانج ء زس . ردهوانمو ا و
 ریمغس قح بالج هزو یدلوزو زکلاوحا ندزککیدمعا اشا ین رگ

 « یدلوا لدسم هلاح نتسخ « زلاوحا:ونس هبا تیاسآ 8 | 8

 2 هدنس هب زاحم و ه زج و مااا 1 ۰ را ریس E ا ندک دید

 کوب قترا . رایدناط یماصط رک داب كزس « نمرامدا مر » و یک

 « ؟زک هسرولوا توف ندالوا مار لئان » متسرو یدید « راروید زیامانیاد

 هزنس شعراتالاق ورک « ردک هتنج رنالوا لوتقم ندر » هرعغم هدک دید

 . یدرو تاوح ود « ردیا هبلع

 ¢ ما ا ا دفع هک دعا مادعا یزکهلح E هبصع 6 سد و

 یدک بولود هد ( هرغم ) . یدسا نع ود

 هسیارولوا قج هرف ییربوک د بور دشوو رومأمر ۰ مسر ندنساق |

 هاش توش « ا رو ربخ ولد « م ردالاطاب ینزوک نر

 .كدتیاریشب هلا رجاوریخ ین » اک | ( هربغم) هدکدتیا غلبت یتسهدافا وب |

 ا داهج و كنج هلرلکرشم یک هلزبس هرکض ندنوک و 8 ۱

 . شمر و باوج وند « مدردیا 3 ن .دتک كز کک مهسلوا ۱

 .یدرلیا تدالح راهطا هل ود هح رک | هدنناب كمالسا یارفس « مسر



 چ ابا صصت بع ۰۱۸

 عن ركع (دسا ی ) نوجما دادما ا ترضح . یدشود هقرش

 2 رلیدر وح ورک یرالف رک ناه < دنا ى یدرهدنوک صا

 یا » ًاباطخ هنساننف یدنک بوقاح هنادس ( یدنکلاسقن تعشا )

 قفروط بولوایخربس ءزکتسمروسروک ىلا هلدسا ی ! یراردام هدنک
 هدنراذح یدنک ادیاموش یلتدشرپ :رالهدنک هلکمد « ؟ یروشقاب هز

 .رلیدرحاق بوروس یتسهفرف نارا نالو

 (بجاحاوذ) هکر ایدتا موخ هننرزوا دسای ندرب به هسا رلسارا

 . یدیا رار ید ( سونلاح ) و
 هدهنماللسارک اسع هم | کت ی درد «دعس ترصح نامزوا هتشیا

 . یدتیا موحه ندفرطیه

 ا یجرت د مرا قرهلوا مدق تان هدنرلرب هسيا دسا ى

 .ردشلوادبهش ره زود شب ندرت نک وا هبلع ءانب .یدرو ور وط بولود

 هنیوزوا كرلحانج لوص و غاص یرالیف به « رامجح هنیرزوا كلوب
 هنسهبسعت كن هبمالسا رکاسع بودوکروا ییراتآ برع و رایدریدتیا موجه

 درو للح

 هد یمتعلاورمع ن ماع ) هرز وا قاب هنسهراح ر كرالف «دعس ترضح

 هنرارزوا كرالف هليا قوس ی راحفوا م ق یا ء یر

 ا هقرفرب ندنتراهمو تقاذح بابرا كمسع ی و یدریدغاب قوا

 هنیراهقرا كرالف یخدرلنا .یدریو ما وید « زگشالوط هنیراهقرا كرالف »

 < وك ىر ثشراهفحو راتالوقف بتونشالوط

 - دا تفلت یراحکنح وود ا . رایدروشود

 ج وقروق نلیدسشیا نکراحاق بو ود ورک كرالف هنرزوا كلوب

 نادم « یرایدنج برع هدنسهرا یبیدلیوج كرافوا هلا یراسس

 هرزوا تدش هبو هراحم ردقهماعقا » رایدلو وف هحسار هرلمګ قرهلو

 . یدابریا ندنربرب نافرط بوشیریا یفلک ارق هحسک تیاهم . یدلوا دت



 ۰۱۹ ج افلخ غراونو

 یرالهرایو یدر,دتسا نفد یادهش حایصلایلع «یرات مصح دعس یسادرف

 . یدربو هیاست ةف اط نانلوب هدودرا هرزوا قدلوا راج

 برع قاطر, ناک بودریکس ندنفرط ماش یک ابصداب هدانا وا هتشيا
 بلج یرظن تقد كتمک يه یدالشاب کعوروک .یرانلا كرام كس

 . یدلیا

 هلبا ( صاقو یانب ھ ةع نب و E هرزواینیدنل وانام هدالاب رکم

 (عاقعق) نامرهق نالوا ا هنشدمح اهم دقم كنب ع قاع نانلوا هداعا

 هدعق وم ر رک هدننرش هي هسداقو بول ورايا هلا ولت 1 كس

 هللا هلصاف ردق كجهروک زوک كرهديا ماطر یرغل نوایه بولیا فقوت

 شلک هب هبسداق یس ا هسا یتسعلوا قوس كقاط رر

 هللا ودرا كنب رات رضح مناهو یدرو مالس هردسع یک ییدلک

 عبحشتو قیوشت کنج یرکشضو ندب یقیداوا هدزوا دک
 . یدلبا

 حالس كن نکیارونلوا فات هنسسامهلوب هدنکرعموب كن م وح
 قوش كنهمالسا رک اتسع 4 یسریوبلک كعاقق رداسپب نالوا یش

 . یدلهزا ی ربعو

 ینیدنلوب كمدآ رب یکع اقعق » ك رات رضح هنع هللا یضر قیدصلارکیوبا
 هدول .یدلولوق هادم «زوس ینیدلوا شمروس ود « زالوا بولغم ودرا

 تآ هیهزرابم نادبم ناه ها عاقعق ۰ یدلوا تیلست "یداب همالسا لهآ
 . یدلیا مادعا ی(بجاطاوذ) ناقح یثراقو یدهاید را بوروس

 ها۱ لا 6 < ىت فن | ینم هنیدلوا ندنارا یامظع « بجااوذ

 یدرو روتف هراساراو رورس

 «رکسعبه هحقدا | ریتکت كرهلك مثاط اط ندورک یرکسع كعاقعق
 . یدیا رلیا موحه هنمشد هدنسهعفد یه <« عاقعفو رولآ ربکق

 ندنرناولم ناریاهدنسهعفدره بوقبح ههژرامم هعفد زوتوا نوک وا « عاقعق
 ۰ ردشعا لتف یر



eدج اسا صصضق کک  

 رفظمو شمقخ ههزراس ید یراضعب ندمالسا نارداه رکید
 . ردشلوا

 هدقدقیج هءزرابم هلستلاو ناتسحس «یراترضح (هنطقناروعآ) طقف
 . ردشمتا لتقف یربرب یسکیا

 ER هدهسلدتسا موحه هتسرزوا كمتسر هدهرصو یر ندمگ ی

 . ردشلزا دهع تیسودنک بوسه لق

 نادض نوکوب ندنشزدلوا شا رق یرلهفحم كرالف دهرات ینود

 :۶ تورو سیار «یلزک هد ید رلسارب ا ادم لوا قوس راغ

 و هنا .زگلوا جیلقلاد + نیملسم تعاجم یا » هسیا عاقق
 ماحتقا و موحه هابافس لس «یرایدنج بص هلکعا ادن وند هرولسع هلا

 ۱ زاید ندحبلف « راد رف ی یرلمناریا هلردنا

 یت زلفارطاو یدریدش رامدا ویدکح راهدرب هنیرزوا هلراهومد «عاقعق

 موحه هشسرزوا یرلیراوس نارا كرديا هیاجو هطاحا هللا یراوس

 . یدردتا

 ندنزاهق را هد هر ییدبود ورک بوک روا ندزلهوهد یرلتآ نارا

 یرلکدراوک ندرلهوهد نوکو ككرابنا را هلکمتا موجه یرلیراوس مالسا لها

 ندنارابنخ یراقدلوا شمروک ندرالف كنهممالسا رک اسع نود «تارانخ
 .یدلوا هدایز

 ی رار«. ناف رط ءرکص ندنآ بولوا یسهبراحم یراوس كدهبقو هيوا

 ر یناف و لتدش كب ردق هن سيرا هحک كرديا ماحتفا و موم هنیرزوا

 . یدلیدیا مادعا به ادا رومشم كنارباو یدو عوفو ه رام

 ۱ ۱۱ را ) نما یارمش و ندنامش ریهاقم

 ترفق وشاب ونس هنطق یب ئاد هتد كبارش یغی « یدیا شماوا
 دننو سنح هدن وکر یدنک هلوا ندنآدب كنه راح 11 ید دعس

 كدعس ترضح « نححم وا یوک ینکیا وشا كيهرام . ىدا شلا

 یغارصتق مان (اقلب) كدمسو ریویلاص ین » بوراولاب هی( یملس ) یسهجوز



 ١ د افلخ ع راوتو

 مرولک هسر رو تماللس اع هللا عدنا وب هدهک رعم وش . راو & فتا

 مداد | ( یملس ) هدهسیا شعد « موروف هدنب هن یعرافایا و

 ( ینلس دک د اوس عش رب. یلشزوس كی قرەلوایلوبأم ندنکیدمدیا
 2 شمر وىلاص ل1 ثوباماتایاط

 كنودرا بوس هب ( اقلب ) و بورک هنلق رب كحهبمنلس « نجح وا

 هنلوق لوص كنمشد كره بورا یرح فص هدقدراو هنساذح للوق غاص

 قرهشالود بونود هدعب . یدناق هير ږوب یزرایراوس نارا هلبا موج

 كجهریو تريح هسکه ردق هنسیراپ هحک هللا موم هنلوق غاص كنمشد

 . یدتسا رب رام هدنروص

 یمکو «؟ردمرضخ « زدسکلم « مک بوە اط 9 هسمک

 ۽ راشن 5« یال وا یونگ هوخاب یر نیترات كمشاه »

 مک بچ 6 ردا و » هلا غ ندنماط فاکتور کی د < دعس تارضح

 0 مدیا اد رداّملب یيدنو ردوا « ِع هسالوا سو « نح وا ؟ هل وا

 ۰ شعرد

 ناحرد «نححوا تفو یاب را ندیر رب 2 ییا یسراپ هحیک

 نوت یا دمت ین قو تیز اه هر
 .مدمیک هعانک بوجما بارش » ید وا .شعروص ود « ؛ یدتیا سبج
 هبارش ندعاسل ۰ دا عام رب ادال ترشع لها هدتلهاح نامز طقف

 «یدنا.نسل یل « لملش_نوجما كتل .٥ یداریوللوا رذاح لفش ز 0

 . شر و باوح ود

 ةا راسا ف ستم لا نکلعش + ےنچرا الا بعم تاما ولو

 ید دعس تیرتضع . شعا هباکح یتسهرقف نحعوباو شمشیراب بوراو

 زکلای ینتس هکدما :باکترا یعارح لعف قترآ * و شمریویلاص قآ
 كر اف » ید نحیعوا . شروو ود « مع ول قلب نوجا كزوبس

 . ردشمرو زوس وداد « مع دعا هه تل هرزوا كد وس روس انف ہد

 بولا "ردق كس کیا یراحورحو دهش كمالسا لها .دهراع ینوکوا



oYس اسا صصتق ج  

 02 0 س ییا هدیرح نادم یرالوتقم ردق كس نوا هسیا هرابساربا

 . یدیا رویای

 هرلشداق « راسلهداب و یدلیدآ ¿ نفد ادهش نلحاسص 6 یمادرف

 باک توق هنملسم هدو « یدلاف هدنادنم یرالوتقم داراساربا . یدایر و

 . یدلوا

 كنيرک اسعهشوشمتک هعقومینیدلیریا ندنرکسع نودهجیکوا «عاقمق
 هاو ید هلرک اسع یهدنتعم كمشاهو هش عفا قوس رزو رزو

 ید از شا هصوت ییفوس یرهلوا كولب كولي

 ۱ ٠ رکاب كعا ةا نکیا راغوط نتلوک نیلحاص

 ررولاربکت ربارپ هدرکسعو رول آ رکن یسودنک هکدلک هیودرا هڅ درا

 . یدیا راردیا موج هنمشد فرط فرطو
 ۱ دش شش خرکسع « مشاه رداهب هدنرلدق زا ها

 سکت كوصولایدل هتهاکنلق كنودرا تولک هلولب كولب هلبا ےس هراکو لب

 هزېو یدک بورا ینرلفص هبا ماحتقاو موج هنسودروا نمشد قرهلا
 یدلک بودک ردق

 ۱ وانا يعالج ا یا اشنا ككراهفح < راماربا

 ۶ ران هد نوهسلنک یزادنبو» یرانالوق طقف . نایدنا قوس یغ رالف

 هسیا هدیروص و . رلیدرړ دتا هام هللا یراوس یهداسب و هطاحا ژن وا

 ۱۱ را امد و ىزا یهدفارطا داربنا ,یرلتا برع

 ۶ لیتو رها ربق ی وا

 راحکنح یهدنررزوا بولوا ۳ هعاق رب كرحتم « رالف هیفامعم

 ندماش .یدراریرو هقرفن هجا هبهمالسا رک اسع هليا موش قره | قوا

 هددرص و « ردابم مان (حوشکلا ن دک ) نالوا 1 بولاق همشاه

 یکتا ا هداملا قوف بولاط هنحما نمشد هلی رکسع .یدنک

 یرابنا ربا هلباموجم هنیرزوا كننيراهقرف ليف ید ( برک یدعم نی ورم )
 . یدرویاق هنر رب



 o ج افاخ ع راوآو وع

 هلا ليف ضایب رپ نانلوب هدنساذح ك ( مصاع ) یردارب هليا ( عاقعق )

 زکید نالو هدنسادحا كت «لسز ) و ( لاج ) ندنساسژو « 8
 دنس ترضع ندید وا يک نرو تراسخ هدایز همالسا لها ء لفرب

 . یدردنوک ربخ هرلنا وید « زکفاب هنسهراح كلف ییا و و

 ضایب بویلورلیا هليا یراوسو هدایپ رادقم رب ( مصاع ) هلیا عاقعق

 ی آ و رایدقوص «تیرازوک كلف ین رابغراق و رایدتیغاسط ینسهقرف لق
 . رایدشا.فالتا یراسکنج 8 8

 رایدتیاهلح هلهجو وب هنیرزوآ كليف رکید یخد ( لیبز ) و ( لام )
 یدرای یغادود یخد ( لیبذ) یدراقبج ین ,زوک رب كلف € لاح) و
 بودرگسورپ هتوا هلیسیجا ناج هسّیا لف .یدالاراب ی ( لیبز ) یراسو
 . یدسا اقلا رهن سود 8

 هادم كره بوتر یرافص دلرامو قرهلوا ورم E «رلاف رکبد

 الضو یدلوا فلت به هسيا راحکنج یهدنرزوا . رلیدتک یفوط

 . یدلاق هنشاب یلشاب نفرط هم دیک

 هات ۲۰. یدهیرت کنج ر نفرط ..یدتشوواس لاو 8

 ی کیا « یدصاب قلک اراق . یدشیزف هدایز اهد « هبرام . یدلوا

 ۰ یدشیراف هترر

 راتاربا نلهحک نددکع یهدنفرط تلا كنود : 8
 «یرلت رض-دمسندنفیدلوا ظوحلمیرلام | ین راهقرا كمالسا لها هدبوگ
 ی (ورعع) و (هحلط) هلرکسع رادقمر ندماشق | هرزوا قعوط یقوموآ
1 

 هنسهقرآ كراارا هدبوک زب » هدنراقدراو هیاروا . ید 6

 هقرا دكرامناریا هلهجو وا ( هحلط) كردیا تروشم ود « قشالوط

 یرلکدشودهتسهقرآ كن | «رابناریاهدقدل | کت هرک چ وا بوشالوط هنفرط
 موش هتخاس ر هنیدزوا یسهفرف نارا قهدنقوم دف و9 ) هدهرص

 یر اقا غوا هەن « رابناربا .شمربو قلنقشاش یخ هرامنارا و

 . رایدیا ربخیب ندلاحتقبقح ید هبمالسا یاما رکید یک یراکدملب

۱ 



 جیب ابا _صضقا ك ی

 یدک« فو ادوخ بویامانایاد ( غاقعق ) هتیوزوا هدرع ون طقف

 ( بسا ی ) نذندوآ + كت یک )ییدتیا موج هنیرزوا نمشدا های رکشع

 ۱ یتا موش نجل یراق ) کب )و ل ) هدي ( حح ) هدعب و

 E نفر 8 e ی یا ۳ نوع نی د دعتس تن رمضح تام
 ۱ م ) < قاع مل١ ها: ییا وان ماجتقاینیرزو 4

 حالا 2 یداسک ا سن 5 دا قلک اراق هرکس ادن 1

 کو : دامن اس ر یدلوا ی شا سس هقشاب ندنسیدرقش

 تاحام "هقخا ل باج ادل ىر اتم . كنهشالسا الع
 ۴ JU x مهر > ۱ E . ید رلیا

 ۲ یدک 93 ید وان اتم دالا ق وف رووا
 و تو ضع رد قیوشت 5 و ی رکسع هسیا ( عاقعق (

 یسهصاخ E كن و ین موحه ا یرداح كمتسر و

 یک یک ماشا رکاسع یاس قرهقاباک ١ ییز هتل

 3  هدایز اهد « ریز ا موجه هنیرزوا هیناریا رک اسع نالوا

 1 , یدشیزیق هدهبراح هحفد زیق 9 ا یدلوت

 یا بوم اورک ۳ ناو نارا . یدتالفاب قۇ وا

 9 یدروچوا یرداج كمتر بوقح راک زور ET یدلچآ

 (e لردیا موج ید ( عاقعق ) تقو وا 1 E یذروشود

 ردق
 9و اد
 " ر

oe), E OT 71 E ر 

 هپنیرروا: یر رس. كن ie م ؟ وص ,ن نیک دشا ۳ يدر و 1 يآ

 ود« مدرودلوا متر کلا باب .! نامل تعا :ی.» یدروطوا

 ا را وو مغ اور هنونالبویطا هنا كنا "بل خر
 اس كنتسوهرا"ناربا قرا نیز وا ,نیتق تاقتا رایدلوا ارکشتمو



 d70 س افلخ اوتو تک

 ین رها, تچ نن ولکن ہن اشیا ی رب وک سوتلاج )< یداد لاق لاج

 تا ا هر 6  هعلد ۱و

 یمزکب الف < ی زن ناتلاوا:» ناس هدوراقوب را ما

 و ۳ یو و هر ۳ نگر نی
 ی 4 3 / E] : « رایدلاوغروب

 (نالوار وخ وی ( فایواک نش زد ار رضا 2

 ینا مرق بولوا و و یعاوج دو هک یدل آ یتعاجس كولو لا

 ندنغیدال وا موأعم ئ د كرس ورد وب اج رابرع نکیا هدایز ندنولم رم

 هتفالخ EN راز اب ما بد ۳ و زرد" كس زو وا هل دی

 لاا ےدھ

 ا هدو زب چه هک ید ال ر لاوما ردقوا هده داق

 EN ۱ '. ردشم ور 8

 ن لاله ) ینساشا و هلا كمتر « یرات مهح دعس رک

 رابرارف ی( طمسلا نی لسح رس )ا ( عاقعق ) و یدرو هپ ( همقلع

 ملست4 یالفک تولا ةي ید-.انوو تقی «یعدرمدنوک ر کک

 هد رمص-یرلکدلیا .مادعا یراندنا ماسق هب همفادم تودیا ؛رییسا یراتال وا

 نکیآ هدا و خا یزایرارف تەلبا 0 زو چوا:(.هرهز )

 { , يدتسا لت a یدناح )۰:( سونلاج )

 ردق و: قزق الاب-هج ور « یزادقم كيهمالسا را ؟ اسع هد رام وب

 غل اهدسیءذاد. ذوب شی. لس نکس ةعرامقه كنادنننیلاح یی الو

Nی رولو تلاع رد هيت لا 9 ,یاجناخ تل سال  

 راشلوا .دیهش ید توخ ضمب یک اا نی سق ):نداسور

 . ,یدبآ

 روو یدلوا , فلت ته یرلناولم و و واومشم كا كيازبا اهن

 : و ید هدنا:نصحهدلباب هبا رارف یز فی ؛ناننرارکابلع ا یک



 چ ابا صصق هع 0۲5

 طوب ص هنسهحیش كانسهبرام هسداق « یلاوحا ماجا كمجعو برع

 تك لا هوا اللا رک اسع . یدیا رظتنم ک ۱ یکیه هلفلوا

 . یدلیشالک | ینجهلوا رجم هی `

 هنیدم 6 یسهمات حتف كشیرلترضح هنع هلا یضر صاقو یا ن دعس

 قوا هدمانا روضح ًانلع هدقداوا لصاو هیهدونم

 حرمشنم لو هدایز كم <« یرلترضح ةع هللایضر ( قورافلا رع )

 . یدلوا

Eربهاشم رانو تسر و لحمضم كنسودرا هسیا درج دزب  

 . یدلاق ربحتمو أتم هداعلاقوف یشان ندنسالوا لوتقم كنساما

eتدم ر 4 ندترفظم و « یرلترضح صاقو یا  

 شمرو توق یک یرک هنسودروا هلیا تمه هناص لاک او تماقا هدهسداق

 ۱۱ اد نیادم هلنا نینمژاارپما سما ءدمیو

 لبا حق
 هدنلالخ یسهنس ترد نواو هدنسانئا هیقارع مږاقو رک ات

 . ردشملوا حتف ید یسداب ( هلبا ) یهدنلحاس سراف رحم

 ییانشم موحیم ۰ یرلترضح هنع هللا یضر رم نینمژلاریما : هکهلیوش

 (هبا)یحد ىب ( یسولسلا ةدانق نب ةبطق ) یک ییدرهدنوک هنناج ( هریح )
E۱ و  

 ۱0 ۲ میش ترتضحب كنا دادا « هظق
 ۱ تن ( واوها) هدنلوصو هفرط وا یشدوا بورهدنوک
 (ناورغ ن ةتع) هیاروا ءرعترضح هلغلوا دہش هبراحمایدل هلا رانارا

 ۱ اما او مرو رومام یرات ضح هدع .هلایضر
 همان صا ید هرات 1 اخر ( ی رضا ن ءالع ) یسلاو نیر

 یاب یر وا هلا برف هنلحاوس ترعلا طش 3 هع ۰ یدیآ شمرهدن و



 2۳۷ ج افلخ مراوتو و

 ًامزهنم هدهسیا راشمشوتوط کنج بوقح یسلاها لوس ا یا 8
 ذخا ینرالام یغا هداهیو فیفخ هدکوب قرهلوا عبات هفوخ هدنرلتدوع

 . رایمتک هتناج نارا بوک یل
 هنمالسا رک اسع ( هبتع) ندننیالاق یلاخ یسدلب ( هلا ) هئروصوت

 هبهدونم هنیدم یتسخ قرلوا لئان همانغ لاوما یلک بوریک هب ( هلبا ) هلی
 . ردشا لاسرا

 هرتاسهبنیاو دسم هدارو و یدنوق بولک هنعقوم هرصب ( هتع ) هدعب

 . ردشعلوا اب یرهش ( هرصن ) هدارو هدعب . یدناا-اب 8

 هم رع

 شا موجه هشرزوا هرصب « یرکسع ناربا هقرف رب قلارآ رب

 چنح هد ( ا «و نوا وشراق ه رلن| یخد همالا سا رک ا

 ها زمرلکک را هدزب .راوهن » یراسداق مالسالها نالق هدورک . راشمالشاپ

 .راشاتکرح ورلیا بوبا قاریاب ندنرلیتروا شاب كرهید « |هلوب هدکلرپ

 مبات هفوخ هلیّظ هیدادما قرف رب شک ندورک یرانا هسیا 8

 . ردشلوفا رفطم همالاسا ا شلوزو قرەلوا

 هداف

 یراکدسا رخ ترش هنانک ضعب «یراترضح هنع ا 8
 . رد ( هللادع ) یغوا ید ی3 ا . ردشمروا دح نوا

 بولبغاط تعامح هرکص ندنزام وساای هدف رش ناضمر ردق هبهنسوب
 هده رش ناضمر كيهنس و . یدرالف هدن رل هباخ یدنک یر جوار

 توناماغاط هرکصندنزاع وسآایویدقای رللیدقهدش رش دحسم « رمت ترضح

 ید هبهبمالسا دالب راس . یدتیا هی یراملبق 2م وارت هليا تعاص

 . یدرب دل تا



 س ابا صصق عج ۰۲۸

e ۰ 

 هر ر>حه س ی ۱ ۵

 ماش ءداقو
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 لح رش ز «(هدنعوا ) ی کینه ماش هرز وا ینیدتولوا ناش هدالاب

 ا ا ضزاو ندرا ی( ضاعن ورمع ) هلبا ( هتسح نب

 .یدنا ۳ هرز وا صم رار هلا ( دل ولانب داخ ) یىنودکو شا

لاجص ) بوشولوب هلا ( عالکلاوذ ) هدهار یاتنا
 هعقوم مان ( مور

 ۱ : ers هللا یضر . رایدن وق

 ( سنا ) و ( رودوت ه ) وشراق هر ها لقه یروطاریعا مور

 بولک همورلاجسم ید رانا . یدشمرهدنوک هدروا کیا هلا رللارنج مان

 هدنساذح كن(هدسعونا ) ترضح (سنای) و ك(دلاخ) .ترضح ( رودوه )
 ۱ زاید هجسک

 یقشمد و یذلوروک .ینیدلوا شمشوواص كنسودرا (رودوت ه) نلحاص

 ۳ :1یرج نیا تیوضج 2:یداشالک ایی وا نشمتک, ت ززوا

 . یدشوف ندنسهقرا

 لوتقمیسودنک نکل . یدتیا موجه هنیرزوا (هدسعوبا) ید « سناپ

 ید (هدسعوا) ترضح . یدلوا رونح هرارف یغوط هصح یر و

  ینسود هنسرلهقرآ

 |[ رودوت ت ) بوقح ندقشمد ( نافسنا ن دیزب ) یظفاح ماش قشمد
 . یدشش دلاخ تدورک ردا كنج هلا

 ا ا ارا هقرف کیا : یسودرا رودو
 ۱۳۰۰۱۲ ۱ یا تدوع هقشمد رش (دز ) هتنرزوا كلا

 . یدشیرا هب ( هدسعونا ) كردیا راغلیا

 مزیم هم و راج 1۳1 هلا ) دىل ولا را داخ ( هدسع وا ترصح



 ۹ ج افلخ مراوو ج

 یررش ندفرط یهو رایدتک هصح دلردیا بقعت یتسودرا ( سنای ) نالوا
 . رلیدّسا هرصاحم

 هر زا ۱ یدتک ههفروا (اهر) نوا صلح یه < لقه

 یرغوطهصم هلبا ماقا ندنرارب ید رانا . یدتبا قیوشت کنج یراق

 :.یدالشاب هتک 8

 هللایضر ( صاقو ییا نب دعس ) هدزوا یما كننّولاریما نکل

 ( تبه ) رلهقرف ییدلیا قوس ندنسودرا قارع كنیراترضح هنع
 كنبرادرو « یراشع هرزملا ہلکا هرصاسحم یراهدلب ( استقرف )و

 زسدادما ٤ یسهدلب صم هاتهح وا , داو تا جا نوعا یسهظفاح

 هست هرزوا كمرو جارخ و هبزج ۳۹ قشمد « یسلابها و ی 8

 حیف ها حلس .هابوب ید _یسهب ( كلب ) داکار : یلوا 8
 . ردشعل وا

2 27 ۶ 

 یر رات رشح ( تماصلا ن ةدابع )ا یرات رضح هغر لا ی

 اج هلا ودروا یو نوقار هدنسهظفام كصح هل رکسع رادقم ر

 یاجهرزوا كمر و جارحو هب زج كلذک یخد یسلاعا . یدورو هنیرزوآ

 ِ رلب داب | ملست

 ی رل ددل ) ه رعه )و ( رزبش ( 3 ی رن محح ) ہدسع وا { هدع)

eمر  

 حتف یخد ( هیملس) هدهرص وب . یدلیا حق ابرح ی( هبقذال )و

 . ردشعلوا

 كالو بلح یدیلولا ن دلاخ تربضح « یرلترضح هدسعونا هدعز

E ۳1(سانم)ثالف ره . یدرهدن وک هنس رژوآ ( ت یا ) نالوا  

 .یدلوژو هدلاح اف كب هب را ا یدل نکل : یدلک وشراق 1 مات

 . یدلیا بیرخ هلبا حتف ی ( نیرسلق )  ةونع « دلاخ ترضح

 ..ئدوزو یرغوط هاجر ند(نیرسنق) لغ تر 8

 ن ور ) ندا صا یسودرا قاع . یداوا وری 5 | ید ( 8
۳ 



 ج اسا صصق هع ۳

 كلذک ندنتهج لصوم ( منغ ن هللادبع ) و ندنسهحان اسیقرق ( كلام

 . یدتیا هجوت هیاهر
 یفیدلوا ییهرطاخ قمروط هدنسهرا كنبراودرا قارعو ماش « لقره

 یدلیا مزج ینغجهشوا لباق یسهظفاحص كنهماش راطقا قترا و یدالک |

 ۳ ا رب دورولا ىدل ء ( طاشمش ) ندهفروا ناهو

 قماشولو دو اف هلکس قرا ! هروس یا » توقاب ابا سی رظن هتتهح

 ۲ ۰ ۰ ۲ موم هبهنیطنطسق ندنآ و شعد « عادولا هرزوا

 مور دحرس هلبا هک ان | كوديآ دارو هل یرلهعاو را سوسرط

 ۳ ار ناهار لا ی لوح سزا

 هرصاح یلح هرکص ندنحتف ( نرسنق ) هسا e هدسع ونا

 . ئدسا جف اا

 ندهراس عقاومو ند ( نیرسدق ) . یدیروب هنیرزوا هک اطن | هدعب

 ندشدل وا ادس الهملغ هحلخ كردیا عمج هارون به « راثدیا رارف

 بوناباق هبهعلق هلا تعجر امزمم هدهسیا رایدنلوب هدنددص همقادم بوقح

 ۲ رابدلوا روح هملست ید ناک اطنا كره هد ناماو یأد تیاپن
 هلا نینمولاربما صا ندنعیدلوا ا زوم كش رش هک اطن | تفووا

 0 یراهءطعو قلوا نشل دحرسو ( طباص ) یرلترضح هدسعوا هدازوا

 هماقا یرکسع ظفحتسم رادقم رب هدزوا قاریدشالوا هنیراودنک عطقنال

 ۰ ردشعا

 ی(نیرصلارعم)لو یدتعاط ءیدروا یرلن آ . یدراو هیاروا « هدسعوبا

 . یدّسا حتف یدالب ی هدرا وو

 0 ا لاا ق یا( شم وتود هدعب

 ۱۳ لا ته راز نالوا ارد "هنازف رهن هدنتهج وب كفانشو
۳ 



 ۰۳۱ ج افلخ غراوو مع

 م ( شعرم ) ی (دلولا ندلاخ ) « یرلترضح ( هدسعوا ) هداننا وا

 ناماو یأر هرزوا كعا نطو یالجیسلاها بوراو یخد وا . یدردنوک
 دم ات رج و حتف یشعررم هلآ

 هرانوبو (هک اطن آ )و ( بلح )و ( نیرسنف ) و ( قشمد ) لصاا
 < هدقع ی ادت یک انااا ایونلوا ےتف "الماک رارب نالوا قحلم

 ركشا هد اح نط اف ضرا

 ك تولوا یرات ر ضح ( هنسح لسح رش ) یریما یسەعطق ندرا

 بولبراو هنیرزوا نط سلف هرکص ندقدلوا حتف یسیداو ندرا هلبتفرعم

 مبطلاب ید ( لییحرش ) هلغلوا ( صاع ن, ورم ) هسیا یریما نیطسلف

 . ( صاملانورع) نردس ندقرط نتملارما . یدشمزک هم
 .یدا نکس زہد رک هدادنا 8

 . یدیا ندناود رهام هدیرح نفو ندب رع تاهد « صاع ن ورم

 یرکف نج یند لارنج مان ( نوبنرا ) ینادناموق نیطسلف كلقره نکل

 . یدیا مدا ر ساس دو

 كوسب رب بودا ع هساک رک اسع هدفرش سدقو هدهلمر « نوبترا

 . یدیا هدکا تماقا هدنفرط ( ندانجا ) یسودنک ید هلا ودرا

 هنیرزوا سدق ی( نالفلان قورسم ) هللا ( همقلع ) صاع نم ورم
 رک اسع قهدفرط یبا, توردنوک هترزوا هلمر ی ( یلام ت 8
 ماش قشمد هبا یرما كنیمولا ما هعدقاو يدا لاکا یا
 هساح نطساق ف ( هواعم ) یردار ( نافس یا ن دیز ) یسلاو

 وا هلکشا ءرصاح یتسهدلب ( هرات ) بوراو ء هوا . ید
 ندنفیدنل و رگ a . یدیا لوغشم رامور ید ندتهج

 . یدیآ هدقمرف توزو نا  هب واعم کرتا موڅ ه وراشدط ردم

 - هدسدق و ( تو اوا) یهمور رک مای طب ( هلمر ) لصاما

 ( هیواعم ) یغد نییرابت بودیا لاقشا ( قورسم) و ( همقلع ) ینراک
 ورم . یدمایالیوط هرب رب یتوق عوم « نوسرا ندنفیدلوا شما هرصاح



errج ابا صصتق  

 هنرزوا كلا بورو ماظتناو توق هنسودرا یک کرک هسیا صاع نب

 ىا تاب لاک خوا ۰ یدیووم
 کت نوعزوو یدلوزو « نوسرا تیام . یدلو عوفو ا

 . یدته هسدق

 تدوع هنناي لورم بولحا همالسا رک اسع ندیا هرصاح یسدق

 E2 صاع ن ورم اقاعتم 2 یدرک هسدق نورد یحد نورا « رلیدلبا

 ندک دتبا ج ییراراوجو یراهدب ( افی) و ( سلبا ) و ( هیطبس) و
ke2 یر یخ یا رو شل  

 ناماودهع هدبولک تاذلاب یرلترضح هفىلخ « یارشاو ناعا كسدق

 ؛ تشک ندنرلکدریو یناوج یرلکجهدیا ماست یهدلب تقووا هسریریو
 . یدنلوا ضرع ههرونم یم

 هدقدلوا كجهدک هسدق « یرلترضح هبع هلایضر رمع ننمولاریما

 ه هزکهمتک تاذلاب » یرلترضح بلاغلا هنع هلا یضر بلاط یا نب ىلع

 0 هلکعد « زکیروس هلاوح هنیرنداصا «یشیا ؟ تجاح
 ۱۳۳ را ار وبا هک هداهجت دوا ناو كاع
 هدنتفالخ ك اع ترضح عقاواقو شعد « رولیزوحیرلتاق كنا رش هزس

 . ردشمالشاب هروهظ رلقلام ولرد هرکص ندنناقو كسا ع ترضح

 بوعار ماقم < اق ی ىلع ترضح هر هدهرونم دم < رم ترصح

 ماقمعاق درب هنیرلرب كماش یاصاو یدرویب تعرع هفیرش سدق یبیدنک
 نوجما یرلهک هنسهیرق ( هباج ) هدزوا كمشوروک هلیسیدنک بوغارب
 . یدرهدنوک رابوتکم كردیا نیست نوک رب هنراودنک

 .îl رابدشوروک هلسودنک بواک ههماح 6 ماش یاما نوک وا

 هک ی.دیا ( دلاخ) هدعب ( نافسیا نیدیزب ) هلا ( هدسع وبا ) ن هليا تاقالم

 < ران | نکرولک هبهساح HP و ا تا ک اا ربع تی طح

 بوراو ورلیا هدلاح یرلقدلوا شمک رلبور لزوک بوس هرلتا یلعا

 . رایدتا لاقتسا



 ۰ ج افلخ ع راولو ڪڪ

 ندنناوح . یدنلتدح هر وک سیلم هاب و E <« رم ترضح

 رکفقوباح هن زاس ه و یدنوط هشاط یران ۲ بولا راشاط نیر « کا |

 وید « ؟زکیدقح یهلابقتسا ین هلقلق و . زکسشعود ندزکیارو
 ندشیاع یروق ر « و ! ننمولارما اي »* ید ید زاندا, . یدتا رب دکت

 : رایدلبا راذتعا وید « . ردراو زمراحالس قج١ هدزعرارزوا . ردنراع

 . یدراو هبه اح و یدنب هاو بوند « ویا كب » هسرزوا كن آ

 ین زید.بولک ( لسحرش ) لبا ( ضا نب ورم ) نکیا هدندزوا ناو

 . یدلیا تافتلا « یدحوق یرلن | یخد وا . رایدپوا

 .. رایدشو هک هلک( بولک یاو هوج و شش, سیف نکا
 1 یدتاهاصم هلبارات آ هرزواكمر و هیزحو یدر و ناما هر ید وا

 هرزوا قلوا ( هلمر) کرک ی یر و مسه هعاحنس ییا ینطساف ضرا

 )ردوا اواوس شوک ی رک ی رکن و مکح ن ةمقلع)

 ّ یدتنک هسدق هد و یدلیا هحو ه ( دزحم ن

 شمشو واصهرصم بوصعادوق یهخاصم رند لوامباناک 7 هلا نوسرا

 . رلیدلءا ملست هرم ترضح یهرش سدق « لاها هلتهح یرلقدلوا

 ینج هلل واحتف كن هیماشدالب < یراترضح لس وهباء ةلالص مرک الوسر

 . یدشمرو رخ هناا

 ندنروهط هدښنامز ودند ؟ كتهزحعم ون « هلع هللایضر رم ترضح

 هدکلرب هليا مارک باسحا هج ءرکوب هدلاح ینیدلوا نون هدایز كي یان

 یهللا ةرخص و یدلوا لخاد هلا یداش و حرف ل فیرش سدق

 هب هر ونم هدم د كرد | ما یتسانب فیرش دحسم رو یدهلزع بورو وس

 . یدلیا تدوع

 ناود نیودنو اطع بی لر

 رلاطع ىنعي « هبطع ندلاملا تيب هقاقحتسا لها وربندنداعس تقو
 تچ هب تیل و هنرد نوجمآ ا طق, ید ناسحا

0 



 جس ابا صمق بع ۰۳

 ندشرش سدق « یرلترضح هنع هللا ىضر قوراشلا رع هرکوب . یدیا

 ی رافاقحتسا و یماسا و سرو مه هاحرد قاتا دک دلبا تدوع

 . یدرویو نودن رارتفدو هدیرج نام

 عمتج دلرانو هرکص . رولتد ( ناود ) هرارتفدو هدیرجو هتشيا

 . ردشملند ناود ید هلحم ینیداوا

 .یدشما بیرت هایرابتعا مالسا هقاس یاقحتسا باجحا « رع ترضح

 : یدشع وط هدلاحر یثاسم یعارک تاوذ ضعب طقح

 بودیا سلجم دقع هلا نیزک باحا نوجا ناوید بیئرت : هکهلیوش
 « الشاب .ES 6 اممع هللایضر فوع ن نح رلادنغاو لع ترضح

 . مردیا ادب ندنالوا برقا ههللالوسر « ن ربخ » رم ترضح هدنزلکدید
 ادا < راشاک نالوا 2 هب | وب د برو یدید « مردک و هدعز

 . یدیا راشهژای یوق هلا رم هدعبو یموق هللا رکیوبا هدعبو یمشاه ی
 برقا هریمغ ترضح او ی » 9 7 یار ترج

 مر .رکیزاب ۳ ۰۳ شرط هدی رم کیدا بدار هلسهرص یرانالوا

 مزب « وا .ردهلسس مالسلاو ةاولصلاهلع دمت حت آ ءزمليل هنراد تداعس
 ۱۳۰۱۱۱۱ تا لرکص درد قرشا یوق كنا وا ردزتفوش

 اردک لع هدبوراو هللع « رام یک هللا و » E ند

 نالوا رصاق ا اریز . ردالوا ندزب « ران آ هدم ترضح هدتماق موب

 . یدید « نمروتوک ورایا یسن یهسمک
 عرب دایواشعا تا یقاقحتسا ياا عرمع ترضح لصامسا

 طلاوذ ضعب طقف . یدنهزوک یعالتسا هقناس هدنرادقم نا طعو دشا
 . یدنوط هدلاحرب یثتسم نما

 هن رات رضح هنع هللا یر (باط)ادبع نسا .ع) نالوالوسر مع :هک هایوش
 هتیراترمضح هنعهلایضر (بلطلادع نب بلاط ییا نخ لع)و كس ییا نوا

 ردو هب همد ددح ندردبو كس رشب هردب لها لاو هدعرو مهرد فا وک

 و (نسح) و (نسح ) و ریدقت مرد كس ردرد همارک باخا نالوا



 ۰۳۰ ج افلخ راوتو ڪج

 یراقدالوا ندردبلها یارضح مونع هللایضد (یسدافلاناملس) و (رذوا)

 . یدلبا قامعا هردب لعا هدلاح

 (یرادمع) هکیدیا راو یثیکشپ نایانوا لصالا نرع هدنجما ردپلها

 . ردندران | ید ( یشح لالب ) هلبا

 هک یدلیا ربدقت مهرد كسب رجوا هما رک نیما کو نده دح

 ید رانانلوب هدداهج ردق هتسههرام هیسداق هلا ران الوا ناملسم حتفلادمپ

 .رداخاد هدفنصو

 هداعلاقوف ندرلنال وب هدنرلانع ماش هدانوا و هدنسهبراګ هسداق هدع)

 كس رشکیا هناعجش هاشم دقو یرکی .نالوا دعا 8

 زو رزمی رک اهدو ۳3 ا ندنراهعقو هبس-داق كرهر و

 . یدّسا رده مهرد زو رحوا و

 مرک !لوسر یهشیاع طقف :یدتیارب دقت مهردكيپ روا هنا رهطم تاحوز

 هلایضر هشياع . یدلیا ریدقت مهرد كب کیا نوا اک | وید یدروس هدایز

 .یدعا لوق یمهرد كس ییا نالوا هلضفو یدال ربا ندنرلقفر هسیا امع

 هدلاح یيدليا رردقت مه رد كرب چوا ه ( هللادنع ) یعوا ید ےک ترضح

 كنهماسا نوچ » هللادبع کما ریدقت مهرد كيب ترد «( دیز نب ةماسا )

 هدکدید « مدنلوب هدهدومشم مایا هدایز اهد ندنآ ء نب ؟كادلق داد یتساطع

 اهد ند اب تنسب «یساباب مشت | وندنس هوا مم رک د لوسد # رک

 یدو و باوح وید « یدیا ولکوس

 كردب لهاو یدتیا مه هراهجرد ید یاسن راس « رمت ترضح

 زوب ردرد هتساسن كياحا نالوا ردق هیهسدح ندنا و زوي رشپ هنساست

 هنساسن كنيرابزاغ هسداقو زو رجوا هنساسن راک هرکص ندهسدحو

 . یدلیا ریدت مهرد رزوب هراکهرکص ندنآ و زوب رشکیا
 نالوا صصخت یر یه ندقاقحت-ا باجا بولوا یونس به « هطعوب

 یدرول آ ندلالاتب هیسل هنس ساطع رادقم

 نوا ردق قجاروبوط ی رانراف یخد هراننکسمو ريق « رم ترصح



 ج ابا صصت = ۵۳

 .یدرولب رو هاگءهام یتعی «ههاشم بولند (قزر) کو هک یدشما صاص

 ندشیرق مظاعا (ورعنم لیپس)و (ماشه نب ثرح)و (هبمانب ناوفص)
 ۱و سفیر اتضح هرز وا حورشم بیرت هدلاح یرلقدلوا

 رمعترضح هدنرراکدید هردقوب هسمکم رکا ندزب لاو » هلکمریو هطع زآ

 ید «زروسرو هرزوا سو بسح «زرویرو هنرزوا مالسا هماس ۾

 هندناح ماش بوقحو رایدید ( العا كي هسیا هلیوا ) ید رانا هنیرهژوا

 . رایدلوا لوغشم هلبا داهج ردق هنیراتافوو رایدلبا تع نع

 یراقدنلو ینراهلوک وادازآ هلرلبرع . رم ترضح هدنباب همطع
 نیا ندنرارومأم ن "نوک رب ی دضع وظ یواسشم هدهحرد

 هلکسما كرت ییرلهلوک ولدازآ بوربو یتسهبطع كرابرع هدکدلک موقرب

 روشتب كلوتوك ردق كما ربقح ینشادنرق ملسم هبیشک » اک | «رمع ترضح
 . ردشمزای همانریدکت وند « مالسلاو

 باا ا کشا 7 یایاطع حورشم هجور, « رم ترضح

 .مدرب ریدنک یلاع هلت رام .مدیایشک رجانرب ن » هکی دید نایب رک

 جرخ ندلام وب ؟ زکسردیا یار . زکیدتیا لوغشم هلیا شیاوب ی «زس
 ترضح .رابدلیوس زوس ررب یربره هدکدید « ؟یعرولوا لالح اکب كما
 . یدرودیا تاوکش «ىلع

 ید ىلع ترضح .یدد «؟ ىلع اب ناسر ده نس » رم ترضح

 605 ندفورعم ردق كجهدیا تیافک هکلاعو اكس »

 .یدسا قیدصت ۳۹1 ید یراس < یدید

 طقفو ردیا دخا ندلالا تس  یتسهموب تاوفا « رم ترضح هلعءاس

 رکح هقاضم یلاع هدهرادا رما هلغعوط راط كب یرادتم تیافک

 . یدلوا

 بول یترلهطع هروک هنیراهبنيم « مارک باسحتا به : هکوب لاح

 قال یسکع هقاضم كننمُولا ربما هدلاح یرلقدلوا رونک هرزوا هافر

 رکیدو ( ریز )و ( هحلط )و ( ىلع )و ( ناغع ) ترضح ندنکیدلوروک



 ۰۷ م افلخ غ.راوتو دع

 ك (رع) ترضح هلبا عاجا ۰ ینارضح منع هللا یضر نیزک باحتا ضعب

 كا هدافا هتسودنک یتفک كردن بشو رک دن یا هدایز یتسهقف
 هنناپ كتر رضح امع هللا یضر ( هصنح ) نتسمُولا ما ى هع رك هرزوا

 ضرع یتیفک و هتیردپ نیزسقموق هنادم یرامسا كنبراودنک و رایدتیک
 . رلیدتیا اجر ینا

 ناسل یصوصخ یدسز كنسهقف هنیردپ ید ( هصفح ) ترضح

 كحوز كس » و یدلک هضغ « رمع ترضح . یدتا ضرع هللا بسانم

 ود « ؟ یدیا لصن لاح هدهمهشود و دامك 4 هده كهللالوسر

 ولد « یدیا هدنسهچرد ناو ید ( هصفح ) ترضح . یدروص

 . یدر,و باوج

 یی « مقبفد کیا » هک یدرویوب ( رمت ) ترضح «هنیرزوا كنا

 .دزکبهبیلوب ېوا ندا كولس هلویرب « ملاح من هلبا رکبوباو مرک | لوسر
 نراك | ید یسحینکیا . یدرا هلرم «یدنک یل شسهاو 8

 ادا کا . یدلک ینسحتحوا" هرکس یش 5 ۱ 2 8

 . « زاماشالوا الاو روشالوا هسردیا افتقا هنیرتآ

 قاع علاقو

 یرلت مضح هنع هللایضر (صاقو یانیدعس) هرکص ندنسه رام هس داق

 هرزوا یا كندنمؤملا رما E ندک درب و تب وه کو هنس ود روا

 ینودنکو یدشبا كرت هدهتسداف-هبا رکسع نک نالت یاوتتو یا

 . یدتک ورلبا هلس ودروا

 یدلک وشراق یسودرا ر هلرالناربا | هنشدط اهم دقم كن هسمالسا رک ات

 بقعت ردق ه(لباب) ی ۳ هیمالتسا رک اسع ندنراقدلوا بولغ« هدهسلآ

۳ 

 «راننابا ."یدیرو هتندزوا لباب:بوشیربا /نیراترّسح دمس



 س ابا صصق دک ۰۳۸

 یسهقرف رب قرهلوا ناشیرب نکل .رلیدشیریک هبرح بوقج ندنراصح لباب
 یارما ضعب . یدحاق یغوط ۰6 دنوام ) یسهفرف ر و هە( زاوها )

 .رلیدری و رارق هنصح «رلیدربق ینیریوک «رایدراو ,(نیادم) ید هیناریا

 ا السا لها قزل للاخ ء یرهش لباپ هلئتدوص وب

۲ ۵ 

 . یدیا هدلحا س هاحد بولوا ی یاب كهسارا تلود « نادم

 یر, ندرلهشنىدم 9« ىدا حج رہش 4 7 نده و هدم

 ۳۲ اف رذقتندمآ نالوا هدنس#ه رغ بناح كرپش هکرد ( یشدرا )
 مو

 ۱۳۳ هو ام در « هیدم و ۰ ردراشعد ( ربسره )

 . ید هدنساقای لوص رو

 هقرف رب نکیا هدلباب ۰ یرلترمضح هنع هللا یر صاقو ینا نب دعس

 عفر اک | ید ییارما ضعب رکید و یدردنوک ورلیا یب ( هرهز ) هلیا

 . یدروی وب

 ۱۳ طاح هدنرابزفت هتسسهدلب ( شوک )انآ
 نوک هرهزو یدلوا ناشارب یرکسعو ل وتقم یسودنک طقف .یدقح

 ی

 ۳, هزویدلق هداروا كحدمربو یدلک هب یو ءدنسترضحت اقاعتم

 ۱ ۰ رم دید کا و رايا

 هلا دام اضرع «یسلاها هدکدتناتکرح ییغوط ه ( طاباس ) هرهز

 .رایدلیا هلاصم دقع هرزوا كمر و هبزج

 [یدزو یرانآ و . یداک وشراف یسهصاخ کیی كنارسک هدعب

 .یدتا ناشار

 ۱ ( هبتع نب مشاه ) یسهداز ردارب هلدمس رکسع ریس ہدەرص وا
 , یدشما لاا یا « یرسک . یدرودلوا نالسرآ



 ۳۹ جج افلخ عراوو

 هشدل اةمدقم ی آ و یدیواییشابكمشاه «یرلترضح دقس هرزوا كیو

 . یدردنوک هنیرزوا ( ریسرپب ) ةنیدم كردیا رومآم
 هدبوراو 2[ یفدزا 9رچ لب زکسع هدا ید ظساوا 9 9

 .ریک اا هنعهلایضر (باط انرارض) هدکدنروک یرسک نارا ندقازوا

 .یدید « ردو یيدلیا دعو هز كهللالوسر .یرصقضاس كنا رسک هتشيا

 .رایدل یکتا ندزغآ رب « رکسع په یک: دلا ےک هاو

 الی فرق اه رو ی داران ےک لسع هناا وک تری

 ههرضاح تک یرسره قزهلا یکن هلهج ووا هکدژ ویا ناو

 اغلا

 لص را لوسر هدنساف قدنخ هرزوا ینردنلوا ناب هدرا ءزح

 HR وش . یدلبر و نما راکت ۲ كس را کن » یر رضح سد هلع هلل |

 هرک وب هلع ءانب E IC مرویيروک ی.رلرصف ضاس كنارسک

 كنيادمو رابدل آ ریکت یک یردکدروک یار ناوبا « همالسا رک اسع

 ۱ .راینلوا نطو نما ند

 یلاقو هنس ىج ۲

 اووم الاب هحورب « یرلت ر صح هنع هللا یخر صاق و یا ن دعس

 .یدالشابهقبضت بوریدروق قنحام ردق یمرکیو یدلیا هرصاح یرشدرا

 فر طلاق طب نادار دیس میا نا ا دن ۲

 هیزج هرانلیا تعاطاو رولوا مادعاو برض « راندیا هلباقم كرديا رافلیا

 هنلا مالسا به یس غ بااح كنيرهم هلجد هلروص وب . یدیا رونالغاب
 . یدک

 نادم تف



otع ابا صصق بع  

 فالج دو راذک هفرطوشراق هللا روع یره هلجد اک ار هرلقاقو هنلختو

 اا اا هدرا ده يهدننسرغ ا

 دشا هدم هدکلر هلا السا اسع « یرلت ضح دعس

 هک ید رتسیاكال | حتف هدیرل هندمی هدنف رط وشراق كنیادم بوک یهلجدرهن

 ا ا یل ید ا بقوا ید یرپک ناوا

 نادر ایا ندن راودل وا دمو هفرط وشراق به یرلهات نالوا ردق

 . یدلوا روح هنفوت

 یر دک زب كي هلجد بولک هدعس تربضح ا هدورمص ول

 . یدررو ربح یتجاقح ردف هنلب هرات | 1 < وص هداوواو:یدوس وک

 راب ع بولوا ہدکمنا نایرج هالاتعرس قرهحاصالویوک «یره هلج د نکل

 ۱ ا ر راقدالوا فول امهروبع ندرارپن كوش هايوأ هسیا

 ۱ ااا تراسح هرایما یرکسع ندادوا « ,یرلت رخ

 هلجدكنیرایراوس مالسا لهآ هدانعم ماع « راض . یدیا رفص هام طساوا

 هدقابس ربعت یایژر وب ید یرلترضح دعس بوروک ین راکدک ندنرزوا
 تل لوا هدنمنع كم ىر هلا داریاهطخ لزوک ریو یدلیا سلحم دقع

 . یدلیوس

 میحشتو قیوشت یسان ید وا . یدرتسوک تقفاوم اک | « راضح
 نب مصاع ) هدکدید « ؟راتوط یرانکوشراق هدبوک مک ادتبا لا » و یدتیا

 .یدلوا سر هران >l مصاع .یدلبجهس ییادف ردق زوب ی اهلا ( ورم

 هنیراوص ىق وشراقو رایدروا هیهلجد رهن یراقارصقو یرلت | نام
 ناربا هوژوا قمامریدصاب هیءرق ینغایآ هكرلبرع یخد رابناریا . رایدراو

 کمری وح ورک و رابدالوش راق هدنجمآ رغیرابع « رایدروا ههوص یتسیراوس
 . رایدلبا دهح

 كنادعا .زکتاورظوط یرلبغراق » ًاباطق- هنیراشادلوب ناه « مصاع
 ا هلیرادغراق « هنمالسا رک اسع هلکعد « زکیدیا دصق هنیرازوک

 . رایدنوط ینییق وشراق هلعفد یرلن | كردیا روک ینمکو مادعا ینمک



 ا ج افلخ غراوو بع

 موءملایلع هع روک ینفیدنوط ی یق وشراق كمصاع ۰ یرلترصح دعس

 . یدریو سا هنیروع كرس

 ۱ م و هلا ات . هلع لکوتنو ساب نامتس ) تالغا رک اک به

 هر كردیا هحبص ويد ( ملظملا ىلعلا ةللاب الا 2 وق الو لوح الو ليكولا

 . رایدتا ماحتفا

 شف هک لوک كوس رز « یرادغراق . یدرهزو « یرلئاوح

 یرافدلوا- هدنرءزوا؛ كاننراناوح ید یتزلودنک ف

 . رلیدرلیا تحاصم هل رز رب هدلاح

 . یدردیا اعد هقح بانح نوجا یتمالس لرکسع « دعس ترضح

 راهرق همالسا لها» كرهدک هناي ناي هلکن | ید یرلترضح یسراف ناملس

 هبوص جوف جوف هلیوب . رولوا رخسم ید رلایرد یک ینیدلوا رخسم
 توف ثعاب < ۲ والو « رلراقح هتمالس لحاس هج هوب هی یک. یرادنک

 ۰ یدرلیوس راز وس قج هلوا تلف

 هب هقاي وشراق نیزم-قلوا تامیاض هن وک رب یک ییدبد كناماس عقاولاف

 هیوص بولیریص ندننرص كغارصق « یبیرب ندنرلجا زکلاب . رایدک
 اه ا ردا اط اما فوط كن ۱: اجهع اتو عاقمق هددسیا شمشود

 . رد شما لابا هفر ط هوشراق الاسو 9
 ندنسادم هر وک ا ر نایالوا هدنرلیاسح مغ ةن هلو « رلسارا

 هاا قلاع هلوا هبا یرسک د رایدتا رارف هقرط ( نا یا
 .یدلاق لا نادم تهجر . ید 8

 یسهفرق كعاقعف یردار هدعبو یسهفرفكمصاع ادتا كا هادم رهش

 رصق ) « یمسق رب كنلاحا طقف . یدیا قوب هسمک هدراقافز . 8
 <« نروصح . رابدتنا هطاحا و رصح نا ندنراقدلوا شعاباق 0

 . راب دلبا ملست یہا رصق 6 هلا ناماو یار هرزوا كمرو هزح ناه

 هفرفر ندنسهقرا كرایرارف .یدنوق هضسا رصق «یدلک دعس ترضح

 تكر زکسو یدلیا ذاخما یلصم یارک ناوبا « یدسا قوس ینءمهز هایا



otچ ابا صصق =  

 ند ازا خف هدأ «فشخ هدک وب نکردبا رارف «رامارا .یدلف حتف ز زاع

 یک زامهنلوا تاثف ریدقتو زلک هباصنو دنح هدهسیا راشمروتوک ی رادقمرپ
 هقشب ندءرخدو تاناوحو قیراهو یر ااو اواو هه هبسلا

 . یدیا 3 رب ید دوقن ولتبلک هدلالاتب

 كران | كرهشش هبمالسا رک اسع نالوا رومام هنیرابقعت فرط فرط

 دارهدیا صالختمسا ینغوح كناشا و لاوما یراقدلوا شمروئوک بولآ

 ماست هناذ نالوا رومأم هظفحو ضبق كّمانغ لاوما بوروتک هبهنیادم
 . ردراشا

 ندنتاتوتو وک ( ناف ) هلبرلرتسا كوب «تاعاجر ندراماریا هلم زا

 هدرلکوو « و و شمش هر ٤ یرکشسع كيه هز نکیا هرز وا

 . ردشما روهظ یجان عصمو یهرز موجو کلکو کو یسهبلا كنارسک
 هکه کیا هدنایو نیا مادعا بوشش ak ٤ب یدو رک عاقعف

 راو راهرز رح راو جسلق یا: هدنرکیدو شب هدنرب . یدیا شالا روهظ

 2( دنهكلم ) و 26 ناتاخ )و ك( لةره ) ید یرایضعب كراهرر .یدیا
 ددراهرام یرانآ هراولنارا هکیدیا ك( نامعن ) و 1( نیوح مار ) و

 یخد رلحبلق . یدراردیا ظفح قرهلوا تبرفظم تمالع بوروع هلا

 و ( لقره) و (زورف )و (داش)و ( نمره ) و ( ناورشون )

 .ندنراحلق ك( نامعن )و ( شواس )و ك( دنه كالم ) و ك ( ناتاخ )

 ییا

 ۶۷ ءدعس ترضح .یدروتک هدعس روضح ET < عاقعف

 ۳ كلف ره یخ د عاقعف . یدل وخ 1 هدنقح رلحلفو یدر و ینهرز

 یدلا
 ۳ اجاق یناممنو كنارسک او ااغ سم ؛یرلترضخ دعس هدعب

 .یدرهدنوک ههرونم هنیدم یتالح هلبجات كنارسکو

 لیمح ههوهد زو زوقط ینو عم یمانغ لاوما « یراترضح دعس

 یرادقم لرکسع .یدلبا مسقت هرکسع ینسبقابو لاسرا هبهرونم هنیدم هلپا



۰ 

 ot ع افلخ ع راوتو بع

 رکا نوا هنسهصح كره . یدیا یراوس یسهلحو یدیا كم شد

 هرکسع یراهناخ كننادم « یراترضح دعس . یدلیا تباصا مهرد كيپ

 ۰ رایدلو" es هلا مسه

 هنا دحیسم یرلنآ < رم ترضح هدکدلک ههندم مانغ نوش

 < رصفو یرئک رک 3 -كمرک ٩ لور » هللا عج یسانو یدرودکود

 .یدروس ولد « زنا وا تک رک کن کد ) ردقح هل واف رص هللا لنس یف

 اک[ «مرکا لوسر هرزوا یتیدنلوا نایب هدینات وزج هک ( هقارس)
 یدشمروسوید (؟تقو كغيدنىقاط یبراکیزهلسب كنا رنک نیسلصا هقارسای)

 ین رلکیز هلس انک 6 سس ترمضح ۳ یدیا رضاح ہد دجح سه ه رک و

 كنا رك یدقلاق یخدوا . یدید « نیئاطیرانوش «قلاق ! هفارسای» هر وک

 رکناصن ) مرکا لوسر » رم ترضح . یدنقاط بولا راک زو

 ۰ یدشمروم ولد (مروسدنا رظل هب راکب ز هام كثار هاا فن هفارمس

 2 . یدید « لسو هیلع هالا یلص هللا لوسر قدص

 الا ا یرلبش قح هوا تحعل یداب ه رب ع » ی رلت رضح دوس

AE BS SSزا  
 لاد ق نام یتمش نکل ۰ ی تامرداب و یک ینسهحبلاق مات

 ۰ یدمهدیا مس ۵ لالا ۰ یدمهتسلا 85 قمالەحراپ ۰ یدمردّتا

 یا او ندزکیرلهصح سخ ترد رکا» هرکسع هلتهج و

 تولد » نوسوق o7 ييدهلد شا نامولاربما .مرهدنوک هب هر ونم هنده

 AS هتدم ۳3 € دوس ت رھ هلغملوا یخار ید رک

 هدنلکش هچتاب رب عبر هد ضرع و لوط نوشرآ رشیعلا « هچیلاق وب

 وڪاو فدص هدنراهرا و ررم و رالو هموقوط همرص هدنرزوا ںولوا

 ٤ندر رح یراقارباپ و ندنولا یرللاد و رالاثک و راحرط ندنوفای و

 .شاراو راجاغآ ندیهاوجیرلءویم ۰ ندراهبح شوکو نوتلآ یراکچیچ
 هدنرزوا كا « هرس اک او رریدنآ یراه مایا و رنهشود هناوا نیسشیق



 39 < رگ ترصح . یدبا قو ر كج هب هشود یآ هدهرونم هنیدم

 ندم قنات لری . یدیهلس ینعحهای ه و یدامالو لوب همسق

 یرلضعب تودیا فالتخا ید ۳ . یدروص ود « ؟مابایهب یو » کم

 اات هللا ! نەنمۇلارىمااي ۱ ىلع ترصح طّف . رایدید « ناس ريل نس »

 قحماآ اکتس ندابد هک قوب همش ۰ یداملش تش ینش و لهج یکملع

 EE اکب و كدلبوس یضوط ٩ ر ترصح هدک دید » رولاق كکيدر و

 میس هما ۵ را ا ا هحراب ا و یدید « ها رابآ تحس

 لکد یسالعا لا 3 هح راب نا تاصا ۹س هصحم كنلع ترضح . یردلبا

 و همه رد تس یر E « ىلع ترصح ۳ یدبا

 او و لصومو ERE حت

 حتف د یرهش تیرکت هدنطساوا هرج 0 یی | نوا وا

 مور رادقم ربوقلاق نداصوم ۰ یرب ندنرالارنج مور :هک بوش . ردشهلوا

 شلاا ماق ههعنادم هلرهریوج قدنخ هنفارطا هللا دورو هتیرکت هایرکسع

 اد یابرع یراداسق ( رع ) و ( لغت ) و ( دایا) نانلوپ هدننید اراصتو

 دا شمالبوط هباروا

 « ی رات رصح هنع هللایغ ر صاق ویا ندعس هرزوا یا كندنم ولا ربا

 ن یبر) شرحا همدقم و رما ی ( قم ن هلادسع ) هر هف رف ر ید

 كردیا رومأم یب (هعره نر هحفرع ) هنیرزوا یسراوس و ی ( لکفا
EEیدشمردنوک هسرزوا  . 

 هداتناو < یدتسا هرصاح نوک قرت ۱9 ۱ و مفم لب هللادع

 هدهسیا رلیدلیا برح كردیا شقنح یلتدش هعفد ترد 9 نیر وصح

 . رلیدلوا رسکنم و بولغم هدنس عقد یه

 هلا روع هنسقرش ناجح كتر هلحد هلا راهاق « رامور تیام

 همالسا ا رع و او دایا هدرص یراقدلوب هدنک رادت كعا رارف



 ۰: ج افلخ غراوو عج

 وشراق كرامور هسرزوا رارف نلیر و كردبا هراخم ولزک هلبا هللادىع و لس

 بوتوط یتهج لحاتس « هبمالسا رک اسع نوک یرلکجهدیا روص هفرط
 الماک رامور هلکعا موم ندفرط ورب ید نابرع ناک همالسا زونه

 . ردشل رک ندجیق
 هنرزوا اون و لصوم یاکفا یا را مفم 1 هللادع هدعل

 هسنکوا یابرع رعو بلغت و دایا نالوا ناملسم یب یی هلکمرهدنوک

 . یدیرو هنیدزوا اونو لصوم بوتاق
 تهج رول دم رم 6 لصوم هدننشنفرش تناح ات و

 ندننابرع هررزطا « یسلاها هملق ییا و . یدیا هعلق رر هدنسد سک

 تکرح هدکلرب هلا داقا همالسا لها كتیرلهلسف رق و بغتو دا!

 هرزوا كمربو جارخو هیزج قرهلوا ی ندنرللاح هحوروک ین راک اا

 .رایدر ودیا ماست هبیبد للصومو اوت 8
 هبهرونم هنیدم یخ . یدنلا مانغ لاوما هحیلخ ید هدرفس وب

 كيب رچوا هنسهصح یراوس .یدنلوا مسقت هرکسع یننقاب توی 8

 ندنحتف كنهعلق ییا وب . یدلیا تباصا مهرد رکیب هنسهصح كرلەداس و

 حتف رز رز یخد یراهدلن نی نالوا ندشناقحلم لصوم درک

 . ردشعلوا

 6.۱ ¿۾ ص۱ ۰ 2 4 ۱ ی 2

 نادیس ام و ناولح حنف و الولح هعفو
0 
 دقوم مان ( الولج ) هلا رارف ندیدم الان هو لا 0

 .رولبرا یرالوب ناتسغادو ناجابرذ | و سراف نداروب هک یدیا راشالبوط
 هرک رب» هکوب لاح . یدیا رولک مزال قرا ماط مقاط « تعجوا هلتهجوپ |

 ه راب رع هدبوروط اعم هدار وب ۰ زامانالر وط دعل ف كەسأا رولغاط

 ا هل | یا كراد رس مان ( یزار نارهم ) كرهبد «ز یلعا هعفادم

 یتفکو هننمولارما <« دعس ترضح . یدبا راشعا نصح هلا قدنخ و

 هنشدلا ةمدقمیعاقعقو رهدنوکیمشاه هلرکسع كس ییانوا» هدکدناضرع
0 

| 



 ج ابا صصق و ۰:1

 هدنسهزا لبج هلبا قارع داوس « یعاقمق هدنمازپنا كرابناریاو لق رومآم
 ندشدلوا شمروم راعشاوما ود « تبا نیست هنسهظفاحم كلروغل و دودح

 ۳ ۱۰۱ اه ا یراوس هدیرک كس ییا نوا « یرلت مصح دعس

 . یدشعا قوس هساح وا هللا ناصت هنشدم اهم دقم كن ا ید عام و

 هیدتنا راح یتسودرا نارا نوک ناسکس بوراو هالولج « مشاه

 مزهم هدنسهعفد یه هدهسیا رایدتنا راشیقح یلتدش « رلتارپا هرص هرا

 ا © هددمشاید لالخ تیا . رایدلوا رسک و

 زوب .یدلیریک ندحبلف یژکا كرایلاربا «یدنلواحتف "ةونعالولج هلو
 ۳۱ لی رتالوئروق بوحاق .ردیوم ییدلوا فلت كنسرامدا ردق كم

 یدتک ردق هفت اخ تودرکس عاقعف ید ند قرا كرل

 ا سقف الراح نکیا هدناولخ ءدرجدز یربیک
 ۳۳۱  (یر) یسودتک الا هلاحا هرادرس رب یتسهظفاع

 امزهنم هدهسیا رایدتیا مای هبهعفادم «رابناریا هدقدراو هناولح « عاقعق
 هدنسهظفاش كناروا تدم ىلخو یدربت هناولح « عاقعق هبرلهعا رارف

 . یدلاو

 یسقاب جارخالا دعب یسخ . یدک هلا ممانغ لاوما یلک یخد هرکوب
 ه اد رزوقط هلبا مهرد كس زوقط هیراوس رم . یدللوا مسقت هرکسع

 هب هر ونم هنده هلا ( هسا ن دايز ) یرلترصح دعس ياھ یدلیا تاصا

 را

 E هدنروضح كنم واارما روت هفت یا وما و « دایز

 ضرع هناغیلب و هناحیصف تیاغ یرلکج هل هبا هلو یتراقدپایه كنهبمالسا
 . یدلیا نام و

 لاوما وا هحک ندنیدانوا هنا قجهلا یلاوما ردقوا هدهرونم ٌهنیدم

 هظفاحم ( قرالا نب هلادع ) هلا ( فوع نب نجرلادبع ) هدیوبن دجسم
 . یدلیا ےسقت یلاوما وا هللا عح یسان « رم ترضح یبادرف . رایدلیا

 لک دلبا تدوع هادم ندالواج «مئاه هرکص ندتیرفظم نانلوا رک ذ



 ot جڪ افلخ غراوو جع

 رب « یراترضح دعس هلفغوط ینفرط (هوا) بول یسهقرف رب هكراینارپ
 هی (هوا) ءرارض .یدرهدنوک هفرطوا ی( باطل ان رار ) هرکس 8

 كرديا تقعل یرنآ و یدسا ناشیر یرانارا هراجا یا بوراو

 ,یرلنآ «رارض هدەسيا شعارارف .ءراغاط یسلاها هدقدراو « ( ناذسا]

 ید وا و تعواطم اک | هللا ناکسا هدنرارب توک ید راتوا 8
 . ردشالا تماقا و فقوت هدهموقص هد

 ( هیدام ) یسهیراج كنیراترضح ملو هيلع هللالص مرک | لوسر
 هتسوب هپ . یدلوا توف هدنهرم یسهنس یتا نوا وشا « اهع هلا

 هلیرات رفح هلع هلایضر بلاطیا نر ىلع « هنع هلایضر رم ترضح

 . ردیعا عضو ییرجه جرات هرزوا قلوا مرڪ دىم هرواشلا

 .فرشم هلا مالسا امدقم ( مآ نج ) نالوا یسهعاخ كا هلولم
 .یدراو ههدونم هنندم كر هلکح یرلکدب هدنک وا هتسوب ندنک ودا شلو

 6 رم ترصح ..یدنآ نفع رپ سد ۳ رله ور لزوک و8

 نکیا ردیا فاوط هد هبعک ۱ یدتک رار یجدوا ندنکو دا لا تس 2

 < یدروآ هس رم ۲ 6 هلبج هلقمصاب کتا ۶ ےیر ندا
 یتمصخ اب ه هبهلج یخدوا .یدلبا تیاکش هرم هسک وا . یدرف

 فیرح وا . مکلم رب نب » هلبج هلکعد « مردیا صاصق دوخای « تیا اصر
 < ؟ نیسردبا صاض + اک نوعا كنآ . ردمدا رز 3 8 هسا

 یدید « ا عج یزک ءرآ نت 6 مالسا ESE ترصح دک

 هدایز هاو لدن کود لعاح نام € م نع ا هک مدراموا نم هلحر

 زالاق ورک تعا رش € نت ۰ رد لب وا « ی ترضح هد » الو

 .E « ا ترم یدبد 6 ؟ رولوا هر مه سر دیا صعق ظ لج ید

 اکب ردق هنس رای هسا هلوا » هلبج . یدید « مرو روا ی سردي

۱ 
1 
۳ 



 دع ابا صصتق ج ۸

 < هلج . یدید « نوسلوا هلوا ه رم ترضح . یدید « رو تصخرب

 یدتا رصنت « یدلک ههینطنطسق بوجاق ریارب هليا یعابتا هجیک وا
 . یدلیا تافو هدارواو

 ۱۳۵۳۹ و ی

 یلاقو هنس ىج دپ نوا

 ه رصل و 4ِ د

 هدن راهحهل كن هممالسا رک اسع نلک هبهرونم هنیدم ندقاع بناح

 ندنساوه تماخو كرلهدل» _یرافدراو لاوسلا یدلو یو ال تفص را

 د یتفک و « هنع هلا یر رم ترضح . یدلیرو ربخ ینیدلوا

 ات رضح دهس هدکدتا مالعتسا ندنراترضح هنع هللایضد صاقو یا

 ۱۳ ار ال نالوا قفاوم هنارهوهد ىج ۱ هح اله كراب ىع »

 نوحما ییا ا تالص رب ید رم ترضح . یدرو باوح وند « رولک

 ۱۳۲ با شنح ) نالوا ها لوسر شاد بم هليا( یسداق ناملس)
 ا یکی ید وا .یدرونو رامشا هدعس یتلدبا

 ريح كرديا ریس هدننس غ بناح ثاارف رهن بولک هرابنا « ناملس

 د ( هفیذح ) . یدنکب یتقوم ( هفوک ) عقاو هدنسهدا تارف رهن هلا

 سام یتساروا و یدلک هیاذح وا هللا ريس هدنسقرش بناح كیارف

 یدروک

 سا لهاو كرامو رایدلق زام هدسقوم هفوک بوشهلر یسکیا

 ۱۳۱ ی و لدا اد نوجا یسانوا تابش زك

 . نایدرب دلس

 منفلانب هللادبع هلا ورمع نب عاقعق « یرثترضح دعس هنرزوا كنآ

 هس ترشح . رلیدلک هادم بوقار ماقمعاق ررب هنیرارب هلکملا توعد

 هفوک هدنمرحم هری هنس کد نوا و شا هللا تکرح ندنیادم یخد



 ۹ ج افلخ غراوو -ع

 ,نهتسا . نوسلاق هلتفص طظفحتسم هدنادم ن هتسیا » و یدنا

 .ضرع هتفالخ ماقم یتیفک و یدایق ری یرکسع وید « نوسلک هیهفوک
 . یدّتسا

E Eناسا رگ اس یمدن خان( هبا)  
 هرک وب . یدیا راشما كرت نکیا راشعوق هدنعقوم هرصب هعفد جوا امدقم

 هتراعا كننارپش هرص) هرفشلر بوت وفرارکم دمر لالخ ید 8
 . رد راشما

 نر مصاع ) هدهرصبو ( كلام نر جابه وبا ) هدهفوک یر وام ناسا

 یآ چاق رب هدهسیا شنای راهناخ ندشبماق ادتبا . یدا ( ایرلا وبا فاد

 هشیدلوا بجوم یراسخ لخ هکشا روهظ قیرح ید هدنسکیا و

 ۶ رفع لاساپ هانا روا ند اا ق

 نشو اشنا فرش دحتسم رز اادتنا ددر كو 399 8

 عیسوت رارهش و انب راهناغهروک اک | قرهلوا رابتعا رهش طسو رادجسمو
 . یدنا شو

 كرات |قرهنلوا تلج هلفعلوت رلکەر د ع هلاق ندد رساک | هد(هریح)

 هادحسمو یدلیدیا اشنا كلکلوک یی «نابیاسرب هدندحسم هفوک هتيرزوا

 .یدابزبح هرزواقلوا نوشرآ رشید «راقاقزو رشم رکی .رالوب یهدنرهراو
 یرادح رس تولوا قاع هرادا رک لع < یرش هفوک هلهجو و هتشپا

 ( لصوم ) و ( ایسیقرق ) و ( ناذیسام ) و ( ناولح ) هکیدیا هداب ترو
 ح
| 

| 

۱ 

 هداسقرقو ( باطا نرارض ) هدناذسامو ( عاقعق ) هدناولح . یدپآ
 بولوا یرلکب دح رس ( غم نب هلادبع )هدلصوم و ( كلام نرع )

 . یدیا راروفارب ماقمک اق رز هراز هدنرلتب وغ |

۱ 

| 
 ا هہنمرا هل اهر زحلا

 ىرلمورهرزوا كملا موجه هنرزوا صم قافت الاب « یسلاها هر زا



 ج ابا صصق < 04٠

 ودرا ر هفرط وا ید ( لقمه ) روطاربعا هلکما عیحشلو كبرح

 ى

 هللایضر دنا ولان داخ و ‹ یرلترضح هنع هللایضر هدسعونا

 هنناي ریارب هلیرارکسع یناصا راس اهد ندهرلاس عقاومو یراترضح هنع

 هنع هللایضر رم نینمّولاربما یتفکو یدروق ودرا هدمه جراخ هلا بلج

 ندلالآ تی "هلضف هدهدلب زکس هسیا رم ترضح . یدریدلمب هنیراترضح

 صن رارظان و رارومام صوصخ هنیرارزوا بوریدکیرب تآ یلبخ
 ۳۳ لب یاوح یوم كب ترد, مدهفوک هلج زا . یدشما
 یا نب دعس)هدزوا كلا دادما اک | یک ینیدل | یتاریرح كن(مدیعوبا)

Eات یر  
 ی ( عاقعف) نامرهف هلا یراوس كس ترد ناه ید دعس ترضح

 هللادبع )و ههفر ف ( یدع ن لپس ) هلا هقرف رر و یدراقح ندهفوک

 ی (هبقع ن دلو و هفرط هفرواو نارح ندنرزوا نیبیصت ی ( نابتع نی

 يوا دو هنیدزوا یراهلبق ( خون ) و ( هعیبر ) ندشنابع هرز
 . یدرهدنوک هبناحوا ید ی ( مغ نر ضاعع ) هرزوا قلوا ریما هیهقرف

Eكنسلاحا هر زا « ینا جاهم فرط فرط هلیو كىەىمالسا  

 هلا تدوع قرالوا قرفتم هللا تعارف ندهاعا هرلمور هحلوا یعولعم

 هنیرزوا صم هل روص و . رلیدرکس هتسهظفاحخم كترلدروب دن

 هلا ( دلولا نم دلاخ ) ید ( هدسع وا ) هدقدلاق زکلای « رامور ناک
 رلیدلک بلاغ هبراحلا یدل هلبا ماحتقاو موجه هنیرزوا رلمور هرواشلاپ

 ندتیرفظم وب . رلیدلآ هربثک مانغ كردیا ناشیرب یتسودرا كرامورو

 لاوما ید هنیرکسع كنآ و یدلک ه صح یخد عاقعق هرکص نوک وا
 ملت راقح 4هیح ندم اغ

 هلا تع نع هماش بناح نوحا هاعا تاذلا ههدسعوبا « رک ترضح

 تدوع ههرونم هسدم ندن | قردل | یر تیرفظمو نکشلک ردقهی(هسباح)

 . یدروس



 ٥٥١ س اناخ ع راولو دع

 رکید هلا تماقا هدنسهتروا كنءریزلا « منغ نب ضایع هدفرطهتوا

 هدک دتنا هرضاح نقد ( یدع ن لس )ل داردیاما هنا ا

 دورولا یدل هنیببصن (نابتعن هللادبع ) ویدلوا روم هلوق یهزج یسلاها
 هب ( هقع ن دلو ) و رایدلوا راذک هبزج كلذک یخد یا كناروا

 راید كرت هللا رارف یخد یسهش بولبا تعواطم یرنک | كننابرع هرزا

 ۰ ردا

 و )من ورمی رر رز «یراهداب هرب زا هلروص و هتشيا

 ردتعلوا حق ید ( طالخا )و ( سل ) و

 یا ن هبواعم یردار كنابقس یا ندیز, نانلوب یربما ماش هدد رص وا
lo 

 ردا حتف یهداب مان ( 3 هیراسیت ( ندنط لف ضرا ید ناءفس

 تاحوف نالو عرفد هدند اح ه رصل

 4 9 0 رلادناخ ر وشم ید كارا هکراد مس مان ( نازعیم )

 اا زکس ۵ زا وها)دالب هرکصندک دا ارام زنمهدیسدق زدن وسام

 ضرعت هنیرلدحرس هرصپ هیاطبض یراازوا بولک ه ( ناتسزوخ) نالوا
 . یدلوا ردا

 نیدعس « هنع هللایضر ( ناو نقب 27 نالوا هرس ا هلع ءانب

 دادما 5۱ دوا: کلا دادمتسا ندن هر هع و نو یا
ew 2 

 « مع یياو . یدرهدنوک ی ( دوعسمل ر هلا ( نرقم نر معن نوحا

 (ناقلانیماس) ندننرحاهم ید هتع .رایدیوق هسدودح زاوها هلبا هرصب

 بوراو هنیدودح هرصب یخد رانآ . یدرءهدنوک ی (هطیرم ر ةامرع]
 . رایدلبا توعد یتسهلسف (كالامنب ملاع)

 رولک بودک هناسارف- هدلاح یراقدلوا ندبیع لیاق هسیا رانو

 لئاو ْن بلک ) و ( یئاو بلاغ ) ندنرلجا هلبا تباحا هتوعدوب ندنراقدلوا



oorع ابا صصق =  

 كما میدراپ هدهبراحم مویو رایدشوروک هبا (هلهرح)و (یملس) بولک ( یاک
 . نایدرو زوس هرروا

 كردیا نیعتو برت یرارکسع « هامرحو یملس نوک نانلوا ناعت

 ,رایدیروب هتنرژوا ناص هدکلر ۳۱ الف ید یو ا رح

 ینددل وا ےہ «ی ربمآ تان رفع هو رک یاس یریما جز ه رصل

 . رایدشیریک هبرح هایانا نمره هدلاح
 رکاسع همعنو یملس هلباعطق ینتعجر طخ كانا نمره هسیا بیلکو بلا

 و هدادما

 یدلبارو 025 رهن هلیادارف ًامزینم هجر وک یلاحوب « نانمیم
 . یدلوب عوقو تافلت یلک ندهناریا رک اسعو

 . یدلوا روم هحلص بلطو یدلاق راحات « نامره هتنرزوا كلوب

 قلوا دودح هدننیب نفرط « یر ليجد ناذیتسالاب ندناوزغ نب ةبتع
 بلاق .یدلنغار راظفحتسم هدنر دوا دودحو یدلبرو رارق هحلص هرزوا

 . یدلاق رار هلبا راظفحتسم ید بلکو
 روهظ یسهعزانم دودح ارا نانعره هلا تلکو بلاق 7

 ۳ یک هارو یملس هلا هلمرح هرزوا ققای ههعزانم .یدتا
 ضقن بویالوا عناق همکحوب هسیا نازمره . رایدروک یلقح ییلکو بلاغ

 هنیرزوا كلا «یدلیا ربثکت یرکسع هلا هناعتسا نددارک او یدتیا حلص

 ۱ ارزو یرما كيرلا زما ىد هڪ
 ه یدزهدنوک هسرهزوا نانعره

 قرهلوا مزمم « نانحره هدهبراحم نالوب عوقو هدنناي ( زاوها قوس )

 | . یدلیا رارف هیهدلب مان (نمرهمار)
 تم ا اأ اط بش یزاوها قوس ید صوقرح

 یناحوتفو یدروک هلا یهناریا دالب نالوا ردق ۰( تست ) یدلیا میسوت
 - ربماو یدتیا لاسراو مدقت ین كعانغ لاوما . یدزای هننمولاریما

 . یدرهدنوک هنیرهزوا كنازمره ین ( هیواعم نب ءزج ) هلییما كنينمۇملا



 eo ج افلخ 2م راولو

 و

 هبزج ینسبلاها نالوا شملغاط «فارطاو طبض ینسهدلب ( قرس ) یدوا

 دارقتسا هدنراتکلم بولک یخدرانآ .یدلیا توعد هتعاطا هدزوا كمربو
 «هیواعم نب ءزج بولاق هدنبناح زاوها :صوفرح .رلبدلوا راذک هبزج هلا
 2 ردشسا رومعم ی یملاوحوا كولا احا یرلر و قرهحا رللانو هسلا

 هرزواقلاق هرلودنک « رار ییدلیا طض كمالسا لها ید نا شعره

 ۰ وفا روح هب هل اصم دّمع

 یلاوحا ضعب كه ر هل و یرفس نیرح

 هدن رله راع ن دن سم «یرات رضح هنع ها یضریم رضحل انا الع یربمانی رح

 هنع هللایضر صاق ویا ندعس ا .یدشع ازاق ترهشو ناش لو کا

 .یدردصاب یر شو تص كنراس ءراسرفظم ییداوارهظم كس 8

 « یدرتسیا كعا انف هاربا كلام كردیا هطغ اک | « یراترضح الع

 ها هنع هللایضر رم ترضح . یدیا روڪ e 2 ندن رح نک

 :للعو رونوجوقندنرلاملغاط ,بوانناپ یرغوط هراورابا ےک 8
 هباع ات یا رونفاص ندیرحم رفس نالوا تارطاحم بلاح ص وصخ ا

 . یدشما عنم ندیرح رفس ینا صا به

 یسان بوناصوا ندقمروط یک یحریس ندوشراق « یراترضح الع

 OEE تی جوا و ,قیوشت 3

 هرزوا وا یا تكنسهلح و یدتا بصل ریما ی ام ی زا وا

 . یدلبا هلا هک رفرب ید یک دلخ ) ییغوا كب ( یواس ن رد

 هدیق وا . یدریک هنبناج ( رخطصا ) هليا رلهنیفس ندنیرح یتسهلج
 . یدیا راو یسویرا ناریا رب هدتیم رادرس مان [ ]6 دیره ) هسیا

 هنتبشزرآ هتهاسا لک اسع هل ناهس توتا کب لحات

 هدکسشت ۲ هکردهنسانعم اوشیپ هدسوج هللا ابتفو ار نوکس : دیره (*)
 سوقسو قیرطب هداراصن ردا تو لصفو قلیضاق هدنرلنی ام بولوا هدنتمدح

 یسهجرت عطاق ناهرب ۰ روللوا قالطا هب هدکشت آ اح مدن دنع رلضعب . ردهدنل ریم



  ootابا صصت >>

 هشالت یشات ندنعاطقا كني راتمحر طخ « همالسا Ee رلیدرک

 ا  راق الرا ۰ یدسا قیوشت کنج یرانآ «دلخ . رايد شود

 .رایدتیا كنج یلتدش كب هدلح مان ( سواط ) و رایدشوتوط کنج هرکص
 ا. یدلوا دنهش « راوس هلا دوراح

 . یدریو تافلت قوح كب « رابنارا .یدتبا ماود هکنج

 هلع ءانب .یدلک قلنقشاشهمالسارک اسع ندنفیدالوا هدلا «راهنفسنکل
 «رلسناربا هدهسبا رایدلیا تکرح هرزوا قمراو ههر صب قرهشالوط ندهرق

 .رایداوارومم هتکر حیفادت بوروق ودرا هدررب کما هطاحاندف رط يه

 ةنع نالوا یربما هرصب ناه هدقدلوا هاک | ندتفکو « رع ترضح
 دادما هبه مالسا رک اسع هلا ودرارب لمکمو یدرهدنوک همانهاهناورغ ن

 یرطخ ر نادتسا الب هلبوا كنبراترضح الع و یدریو صا نوجا یساا

 هلرکسع ین آ هرزوا قلوا ازج عونرب نوجما ییدلبا تراسج هتک رح

 . یدروم ام هنثسعم كصاقو را ن دعس رار

 یراوس ا کیا نوا هسرزوا یا لاا « هع

 مصاع ) هدنجما لرکسع وب . یدرهدنوک هنیدادما ك ( دیلخ ) كردیا بیترت

 راتاذ روهشم یک ( سبق نبفتحا) و (همره نب ةجفرع) و ( ور نب

 . یدیا ربما ( مهریا نب ةربسوآ ) هنیرزوا كنسهلج و . یدیا راو
 هلشرط ا كدی ییراقارصقو تآ بوس هرارتسا «رکسعوب

 هنازبروخ ر هلا راسناربا . رایدشالوا هم یټدناوب لدلخ و رلیدش ال وط

 یدلخ و رایدلآ مئانغ داوما قوح كپ بولوا رفظم « رایدشیرک هبرح

 اردو هو توراروق یار هلس ودرا

 . ددشلوا بجوم ینتیها و بلاج یرهش كن هرصب « هعقاو وب هتشيا
 شمتکهح ناذیتسالاب ندننمولارما ( ناوزغ نب ةبتع) هرزوا كنآ

 هدهسلآ سا افعتسا ندننراما هرصب هدندورو هبهرونم ةن ده هلا تدوع و

 هدهار یاننا نکل : یدشمرهدنوک ههرسب بونا لوق « رگ ترضح

 . ردشع وا بصن یریمآ هرصب ( هعش نب ةرغم ) هلغلوا توف



 ۵۵ >> افلخ خراوو ع

 وا . یدتیا داسقنا ضرع اک ۲ سکیه بولوا ندبیع تاهد <« هربغم

 منا هليا از بویمک قوج نکل . یدالشاب همیظنت ییروما هرصب یخد
 هرصب ی (یرعشالا یسوموبا ) هلا لع یا ع ترشح نا

 هک ا هلا بلج ههرونم هسدم یردهاش هليا هربغم و یدتبا بصل یریما

 . ردشمانوا تان یان از نکا

 ( نامه ) تراسا و ( رتست ) و ( نعرهمار ) حف
 هد دفع هلا یربما هرصب « نانهیه هرزوا یتیدنلوا ناس هدالاب

 : یدما دکل تماقا هدسءدلب 6 شعر نا ) 8

 كردیا عحشت و قیوشت یتقلخ ناریا نوتب هسیا درجدزب را

 یندیتسلاها ( زاوها) هدلاح ینیدلوا هدکمرهدنوک دادما هنانمره یردس

 . ىدا راع۲۱ داسفا و كبرت هرزوا كأ ماق و
 .رایدتا اما هننمولاربما عالطالایدل هتفک « یر 9

 ندهفوک هلتصم ( نرقم ن, نامعن ) وشراق هنازمیه یخد ننمولارما

 یقوس ودرا رب هل تعم ( یدع ندعس ) هصاق وینا ن, دعس یقوس ودزا رب

 هبودرا کیا هد (مهر ییان ةربسوا ) .یدزای هبیرعشالا یسوموبا ید
 . یدتنا صا یتسالوا ربما

 . یدتک هتیرزوا یسهدلب نمرهمار یرضوط هایرکسع هفوک « نامعت

 نامعت هلذحاق هتسهدلب ( تست ) هردیا فوخ یک ینیدل آ ربخ یا« نل

 نکیا هدزاوها قوس « غ هرصب , یدتا طض ینمرهمار یخد

 یخد نامعا . رایدتک هنیرزوا رت-آ یرغوط ندنراقدلوا رادربخ ندتفک

 هرصاحم یرتست كرهشلر هداروا به هلت نع هرتسآ بوقلاق ندنحرهمار

 لتدش هلا جورخ ناسناریا هدن-اتنا هرصاحم نالوا دت هام دنح . رایدتبا

 < یدلبریک ءرتسست هليا موج ندنلوپ وص تیا . یدلوب عوقو رلهبراحم
 كرم ترضحو یدنابق هب«ملق جا « نانمیه .یدلیدیا انفا هیناریا رک اسع

eیدلوا ملست قرهلوا یضار  , 



 ج ابا صصق هک ۵

 یراوس هدقدلوا مسقت هرکسع جارخالادعب ین كمانغ لاوما

 . یدلیا تباصا مهرد كسب هنسهصح هدا و كر چوآ هنسهصح

 فحا) و ( كلام ننسنا) یانمنهو یتسخ كعانغ لاوما ء هرسوا

 : یدرهدوک هیهرونم هشدم تار هلا تاوذ ضمب د و ۸ سل

 :یدتک هسرزوا و كردبا بقعت ینمزمم رار هلا نامعن وا

 ( روباسیدنج ) هلیا هقرفرپ ید ( بیلک نبلادبع ن رز ) ندمارک باحا
 . یدسا کک هسرزوا

 «فنحاو سنا نالوا شخرءهدنوک هبهفیلخ دزت هلیاٌانغ سمح الاب هجورب

 كمرتسوک همارک اغا هاسهمسد هسلا یانعره هدنرابرقت هب هر ولم ٌهنیدم

 یتحات عص سم هلا توقاي و ینسهسلا لومعم ندرلاسد یهمرص هرزوا

 ترضح . رایدرک هبهرونم ٌةنیدم هلبا هداعلاقوف شيام رب و رایدریدک
 ۳ یاریا تولا رح یخیدلوا هد رش دحبسم « نایدروص یر

 یسحماق . شعورو هتسوتروب هددحسم « نم ترضح : 4 ادر

 ا نادا كلا .روووا هدلاح ییدلوا هدنلا

 ود « ؟ یرلبجوم و یرلحکی یه اب » رایدید « وب هتشيا » یدید « ؟هدرت

 باوج وید « ردقوب یس زای « یسجوق و یسجکب كن » . یدروص

 کلب < لکد ریمغسپ یخ » یدید « یلالوا ریمنیپ هسیا هلیوا » . رایدریو
 ندنراسس كرانا ء رع ترضح . رایدید « ردیا لمع هلبلع هلراربمغیب
 «توا» یدید «؟یعانمره » توئاب هامره .یدروطوا بوتلاقو یدنایوا

 یدید « یدلبق لبلذ ینلاثما و ینو « مالسا هک مردیا دم ههللا » هدنراکدید

 6 او یدنردک هسلا ففخو یدنراقح یهسلا یهدنرزوا لاحرد و
 « ؟ دروکلصن یتقاع كنبملاصاو یتیاہن كلردق !نامره یا » هکی دید

 لشاب یزسو یز, .¬ هللا هدتلهاح مایا ! رای » هکی دید نانمره

 «یدلوا ریارب هلکزس «هللا هک اتقو .قدلوا بلاغ هزس هدزب .یدقارب هزمشاب

 ۰ ( ا هہاع هر



 ۵۷ دی افلخ غراولو

 ییا یونس 1 ید رم ترصح ۰ یدلوا م 3 نآنحره هدع)

 . یدروم صصخ و ر دقت اطع مه رد كس

 رواس دنجو سوس حنف

 «هربسونا الابهحور .یدیا ظفاحم هدسوس (رایرش) یردار كيانمره

 یسوس هلیاهرو < یسلاها هدکدتا رادتبا هقسضتو رصح بوراو هسوس

 نامعن هلکعا عامجا هددنواهن « هناریا رک اسع هدهرصو .رایدتیا ملست

 .. یدلبا تک رج هفرطوا هل رگسع فود

 داد ندو دا هرصاخ یرواس دنح تدمر ید هلل اد. ن رز

 دلتا حف ا

aer ۹0406۳8 3۳9 Paمس  

 یعلاقو هنس ی کم نوا

 او و طحق روهظ

 دلو «قاروط ءیدوروف ررب .یدامایر واز هب رعلاةررزج هنسو

 ۱ . یدلاق جا راناوح « راناسنا .یدلوا راحوا هلا راک زور

 یرمآ هروس ادتبا . یدلیا دادمتسا ندفارطا یایما « رم ترضح

 ضرا ید روان رک رسا لو كس ترد «یرلت رضح هنع هللای حر هدسع وا

 كرادت هرځذ ندرصم بناح یخد هنعهللایضر صاعنورم یرما نطساف

 هددزونم ةا ها قیرطو دعا قوس ها اهن فس ندمزاف رحم كرهدیآ

 . یدلوا ادس قالو

 مرا لوسرو یدقصت هنساعد دوجاب رار -هلبا لعاب 6 رک کک

 ندنلا كني رلترضح هنع هلا ىضر سابع یم كنيرلترضح ملسو هلع لای ص

 « زردیا لسو و بره اکتس ها ۳ كکیریمغس ! برا » یدنوط

 ترضح نامزوا .یدالشاب هزابنو اعد هلبا عرضت لاک «یدکوح زید كرەيد



 جیب ایا صصت = 9۸

 ۲۳ ا یرلغا كننرزوکو راولاب هقخ نانج ید سابع

 ۰ یدیا رولوکود

 ترضح ردق هتقو وا .یدالشاب هغمتای رومعای «یدرولب رلطولوب لاحرد

 ناک هدهابا راظنا كنه وس تارف . یدرووروط بوکوح و

 ا ل رم - ىلاو دادزا قرشو
 . یدلوا

 روهظ نوعا ط هدهیرف ما ( ناوک ) ندنسارق شا یاد ی اوت
 ماشقشمد ریارب هلیامدآ ردقكيب شبیعرکی ندن | .یدلییاب هفارطاو یدتیا

 (ورمت نب لیهس) و ( ماشه نب ثراح ) و ( نایفس یبا نب دیر, ) یسلاو
 . یدلوا توف رلتاذ روهشم یک

 زر یک ما هلا کک ع ندنتس لها یدنک « ماشه نب ثراح

 ك (نایفس ینا نر دیزر) . یدلسب هدیآ تدوع یره ترد زکلا ندرلن و

 نت و بصن یسلاو ماش قشمد ( ناشس ییا نب هیواعم ) یردار هرب

 ید هدرلاروا هلبروهط نوعاط هدهدننهح هرصب او و . یدلوروب و

 . یدلوا توف رامدآ قوح ك

 دماش ندهسدم « رمع ترضح هدنروهظ نوعاط هدماش الابهجور

 هایسودنک بولک یساصا هيرو هدک دلک هبهیرق مان ( غوس ) هلتعزع
 ورک دوخاب « كمريک هماش . رایدتیا نام یتدش كنوعاطو رلیدشوروک

 < رم ترضح . یدلو عونو فالتحا ا تب هبا هدنقح كع ود

 نهرلادع . یدریو یا تدوعو ید حجر یر كعود و 5

 و یدک هداتسا وا تولوا هد ر یرلتشح هنع هللا یمد فوع نب

 ندا لوسر اک . ,یدسا تیاور فرش ثیدح رب هدنقح ابو

 دوو ڭيهمتىك هیاروا کودتا یغیدلواابو هدر ر ) مدتیشیا

 تدوعو یدید «یدروبوب وید (كیامقیچ ًارارف ندن آ هسرولوب عوقو هدر,
 . یدلوا تا یرلقدلوا ا تاصا هدنرادامحا كرلنالوب هدنار



 ۰:۹ جج افلخ خراولو دع

 یدلبا تافو ندنوعاط یخد ( حارحلا نب ةدبع وا ) یریما هیروس

 هدهسلا شا باعا هنغاماقمعاق تراما ی ( لج ن ذاعم ) تافولالقو

 باخ هغلماقمعاق ی ( صاع ن ور ) و شمتک ندنلعوب یوا
 هللاةمکحم و یدراقنح هرلغاط بولا یسان ( صاعن. ورم ) . یدیا شا

 . یدل وا عفدنم نوعاط یاعت

 ر ندمارک باا یاهقف « یراترضح هنع لا یضر لک نب ذاعم

 . یدیا ردقلا للج تاذ

 هجرت بولوا ندهرشم هرشع هسا یراترضح هنع هللایضر هدسعوبا

 ینیدلوا تافصلا لیلج تاذ رب كوبوب ردقه . یدک هدرلورافو یلاوحا

 اهع یلو یآ رع تربضح دقو تج رار .

 .یدرتسا لو

 . ردشلوا توقف لا نفت نیت

 نوعاط هدهسیا یدلیا تدوع ههرونم هنیدم ء رع ترضح الاب هجورپ

 بوقار ماستمک اق هدهرونم هده ی ىلع تر ضح هرکصندقدا وا فرطر

 هدبووتروق ندمظع تسصمو و كعاقشم ینلاوحا كنههروس یسودنک

 تج ع هماش بناحن هلضرط ( هلبا) هدزوا كمر والت هلن لا 8

 . یدروبو
 هرزوا یماقس و تاک نکتک ودنا شملمربب یلموک هدیدورو هليا

 هنسودنک هقشاب ندقداقس بوکید ید وا . یدریو هنسوبقسپ هلی ف

 کسا بوما لوق ینا « رع ترضح . یدریو بوکید كلموک یی رپ
 هدبولواماما اونو اب یدلوا یتفو زاغ یدک هاش و یدک یکلمر#

 هلالب ! نینمّولارمما اي » یرلضعب هدقدلوا قجاریدلق زام هننملسم تعاج

 كلالب ترضح . یدتیا يا یدوا بود « هبشا كانذّوم ەد صا

 یلشزوس ردق وا بولوا نزح و رادغاد هلبا یوبن قارف شتا هسیا یلق

 6 مارک باعاو یدرروا یرلیو كراضح به هکیدر و ناذا رب رژه



 ج ابا صصتق = 01°

 یخد یتسباتو رایدالغ | هلبا نینحو نیا یک یراکدتبشیا ینسس كلالب
 ۱ االغ

 ا ا الحا ورفدتنرک ینافو  كناغ رخف

 : ردشمهلوروک

 داعش ادم رک ندکدتا هب وست و مظنت یناصم هروس « رم ترضح

 . یدلیا تدوع ههرونم ةن دم

 راوس ن بک ۳ هبهفوک ی ا ثراا ن )ر هنس ول

 . یدتنا بص یضاق هبه ر صا ى ( یدزالا

 هدهسلا شمشش هنداعس تفو هکرد ( حرش یضاق) روہشم « جم رشوب

 . رددودعم ندنعبات هلتهج ینیدالوا لئات هنفرش تامر یعرک ۱ لوسر

 یاب هدنماقم تساقحو لدع ۰ ردا قلضاق هدهفوک رەس قوح كب

 22۳ ۰ ۱ I نرصض

 سس( موسس

 یملاقو هنس ی ٩

 هدیراوح هرونم ا دلل ه رجه دن یح ز وقط نوا وسشا

 ۰1 رس هلبا ر ياا هدصقوم مان ( لبل ةرح ) مقاو
 48 دص نوک . یدّسا سا سه وا قدصت هنع هللایمر « رم ترضح

 . یدنوس ید شنا : ىد

 هدانا وو یدتسا جح . یدتک هبکم هلا سان « ری ترضح هنسوب

 تافو ( یا ےذح نی ءصاع نی دعس ) نالوا رومأم هنیرزوا صح
 . هنع هللایضر . یدا ندمارک تاعا یالضف . یدلیا

 هدهمالسادالب ثک او الغو طحق ناک هدوهظ هدیرعلاةررزج هنس نک

 تاننشت هچ و یدلوا یقاب تقو یلیخ یکلمسرس كنيراهیلب ابو ندیا روهظ
 هل رس رصم i هجور هدانا و « صاع ن ورع طقف .یدلاق ورک هوم

 . یدبا لوغشم



 ۰۱ >> افلخ غراوو

 تراجم « هنع هللا یضر ( صاع نب ورحع ) هدتلهاح نامز : هکنوح
 دل رصم راید بودک هبههردنکسا هل ره رب تفو ييدلک هسدق بااح هلش رط

 هک یدبا صیرح ردق وا ه رصم حتف ندنغیدلوا دو یراسیو تور

 : یالیروتک ناف الصا هنمنع ك | قلناشیر یيدرو كساومع نوعاط

 هل رضم اک | «)یصاملا نب قیر هدکدلک هماش اع 2ک
 ترضح هدکدتسیا تصخر نوجا یرفس رصم هلیا حاضیاو حرش یلاوحا

 شمهمریو تصخر ندنکیدمهتسیا قمتیغاط _یهمالسا رک اع « رگ

 یرم ترصحو قرهحا را کو رارکت یو < صاع ن ور هدهسیا

 : یدشمراب وق تصجر تیام هر دا بعرو قیوشت

 هرصم باخ. هللا: یراوس:ودق كنب :ترذ هداتنا و < كف ت ۳

 ىا تشک راعشاو ضرع هرم ترضحو تعز

 چ وق رب هداروا هلغلوا فداصم هاحضا دع یدورو ه ( شایع )

 ا

 .یدالشاب هکنح هدنسهدلب ( امرف ) بورک هرصم راید ناهو یدلیا نابرق

 ندنعیدنل وب یک طفح سم هحالخ كرلمور هداروا : کنوح

 هعطق نامز وا . ردراشعا هعفادم ردق یا رب ناه هلبا ماق هتمواقم ادیدش

 قج ه وطهدداضا تح یران | بولوا یوق طق ردقنولم یآ | ەدە

 ترامارقم نامز وا صوص | ىلع . یدیا دوجوم ید همور رک اسع ردق

 یرکبسع مور قوح كب هدنرپش ( هیردنکسا ) نالوا تاو 8
 ینج هنلواقوس هفاک رک اسع هليا نافس نداومناتسا هجالایداو ی 8

 ۱ . یدبا راکرد یو

 «یسرک هرصم هليا یراوس كس ترد كاع نور | ۶ 8

 «یعوفطق نکل . روونوروک ندنلسق تأارج ر هدنجواخ ك 8
 تحت ران قرههاصوا ندنسهامکحتم تالماعمو هنالغتم راوطا لر ۲

 یسلاو رصمو نالوا یرابسز . رابدیا هدنسوزرا قوت زر 8

 | نوجما كمليمراتروق ندتموکوب یموق یخد ( سقوقم ) ناو
۱ 

۳1 ۱ 
۱ 

۱ 
1 



a0ج ابا صصق هک  

 ینلناتسرخ یربادندم یخ یوق طبق طقف . یدیا هدکمهزوک تصرف

 یک نه یرلهعزاتم بعدم نالوا عياش هدبردنکسا هدهسیا راشعا لو

 . یدشع رشاش

 ا قوفو در دمو لتارج هك هسیا صاع نوزع

 ال وارده هان ا و معدتا هرات ولرده هلموق طق . یدیا تاذ

 رب هدنهان ( نیما وبا ) كراطق هدهبردنکسا طقف . زهملبب یدناللوق

 قترا » هرابطبق عاعتسالا یدل یدورو هیامرف ورم .یدبا راو یسوقسپ

 هلا ( صاع نو رمت ) ناه . یدالاق یراتموکحو مکح ءداروب كرامور
 هناعا هرلمور « یعوق طق یم هنغیدلوا شمزاب ود « كشو واو كشور

 ؛ یدیا اانا نام "هضاع .نب ور سکفلاب بوسا

 ییباتو هرس ۷۳ ۲۰

 یاامرف) هدنف رطتقو ز 1۳ هنع هللا ی ر صاع ن ورم « كلذ ىلع ءان

 E رکسعو وءروک توروک رلتمواقم هحفشح رک ندک دسا حتف

 كرهديا ارجا رلهعدخ یک كمرتسوک قوح «نیرزوک كنادعا بوبا

Jالا کا ندکد سا حتف حد 9 هدنف رط یا رب یدراو « ( و  

 (هو ( ناللوت هداروا و یدر وف ودر وا « یدک هل ع نلسد ( رص» ین (

 9 مک هداروب كرلمور بولوا مکحتسم «هعلف طقف .یدّسا هرصاح ین-هعلق

 . ردشلوا راوشدو بعص جف نده د) وا یحد

 ینمک_نعه صم كصاع ی و رم الابهحور ¢ ۶ هللایضر رم ترصح

 ۳۱ لا راه هاا یضر نزونلایذ نایع

 تراما ڪڪ ™OS ردم دهم و ی رح < ورم a ننمّولا ریما ۲ «

 هکلهم را ینملسم هدبودیآ ت چ زسطاسحا هک مراقروق . ردراو

 زوحما دادما هصاع ن ورم « ی ترضح ندنغیدلوا شعد « ه همروش ود



 a۳ ج افلخ عراوتو جک

 «یدوملاهفاذح ن ةجراخ) و (تماصلا ن ةداع) و ( دوسالا ن. دادقم ]

 هرزوا كل رهدنوک هرصم بناجهلتسم رلربما دوچولاردان یک مہنع هلایخر
 : ردشطا شب ا ا یيا نوا

 داملا فلا هع يضر ايلا ن ریز نم رشم ےک ا
 . یدزونسا كاكه هج زس هک اطنا هلس انف « یرلتضح

 هدقدروص ود « ؟یعراو كتعر هرصم تبالو » ۳ < رم ترضح

 دادما و هناعا هنملسم تازغو داهج هلالسس یف . مهتسيا كللاو ريخ و

 هسا شا حتف رکا « صاعلا نب ورمع . مردنک هرصم و مرتسیا ك
 رک او مرنیا هلحاوس ضعب هرزوا قلوا طباع قحن ا بوما هلخادم هنشیآ

 < رم ترضح هلک گرد « مرولوا ناعم 6۱ هتل یا یرصم زونه

 : یدجنا ریما هرزوا ییهلمح ےرلربما هلا ر روک ذم ینا

 ورع «یدش را هیصم هلا, رکسع كس ییا نوا ی

 ۰ یدیا هدکعا قسضت یتسهعلف هو « ورم . یدشول و هللا صاعلان

 ندهبردنکسا عاسالایدا ینکیدهلورلبا هلهجو وا كور < یقوقم

 كمالسا لها هدهتسیا شما ماق ههعفادم و شلک هتسهملق هوب بو
 كرت هنلارنج مور ینسهظفاح كلهعلق هلرهدیافوخ بوروک یادش و شطب

 یهدفرط وشراق هبا, راشاق هدکلرب هلباطق یاسر شعب یسودنک بو 8

 . یدشعا راذک هبهطآ
 یدیا هدکلبا قییضت یهصلق بوروق قینجنام « صاساا نب ورعع

 یلاعت هللا هک مراموا . مکجهدیا كالسیادف « نب » ًاباطخ اک 1« ریز ترضخ

 بوبایاد نابدر هنیراوید هعلق و یدید « هبلیا حتف یهعلق و ندزوب وا

 ۳ e ی E A ‹«ىیدقىح ه وراقو

 نردهاح نسب ید (یراصتالا ةملس ندع ) نرد لا لا
 لاد ء ربا ترضح .رایدالشاب هفمقح وراقو بودریکس هادو راز 8

 همالتسا رك اسع به .« ناعوو : یدللمت ! هنجما هعلق هدلاح ینیدلوا حلق

 و رم تودرکس هب وق و كرەشود هشالت و قوخ هلنط یدسا ماحتفا و مو



aCچ اسا صصت  

 . رایدجا یوق هلکمریو ناما ید وا . رلیدهید ناما و یار ندصاع نب

 . یدلک هننای لورم بوقج ندوق ریارب هلبا رانا یخد ریز ترضح

 راجلیا نوجا هلاکم هلیا صاع ن ور « سقوقم هنیرزوا كنوب
 نیو تیصو نالوا هدنقح طبق موق ید صاع نب ورم . یدرهدنوک
 یرصم) ندنراترضح سو هيلع ها لص و رو ماوس

 یرلتیرصو محر كرلنآ ارز . زکیدیا كلا هنسلاها هدزگکیدتبا حتف

 < یرلترهص كطق موق . ردشعوا تیاور فیرش ثیدح ر ود ( ردراو

 لوسر و ند ( رجاح) یسدلاو كمالسلاو ةولصلا هلع لعامسما ترضخ

 نالوا یسهداو كميهاربا یلغوا كنيرلترضح مسو هیلع هللاىلص م کا

 . ردسالوط ند ( هطف هب رام 1

 ثمر و هنزح رادقلا ناعم یونس هدنسهحش فن هلاکم و هلسا

 بولوا ندنرللارنج مور نکل . یدلبا تقفاوم هیهحاصم « سقوقم هرزوا

 را شغل رارف هرصم ام زمو هبراح هلیا صاع نب ورع هدنطسلف ضرا

 موجه هنیدزوا هیمالسا رك اع ةتفب بوطا تقفاوم هحلص ( نوبترا )
 یرکسع و لوتقم یسودنک هدهبراسح رب یلناق كپ نالوب عوقو . یدتیا

 . یدلا ممانغ لاوما و رسا قوح كب « همالسا ها ایی . یدلوا ناشیر

 رب هرزوا طارش نالوا ررقم هدنس سقوقم هللا صاع ن ورم هدمب

 < رانالوا یضار هطلارش و ندرلمور . یدنلف اضما و مظنن هم ات هدهاعم

 جرد هب همانهدهاعم ید یحوصخ كيك بوقح «رانایالوا و قلاق هدرصم

 نالوا یرادقاحینس و یسهلوک كصاعلا نب ورم یهمانهدهاعموب . یدنلوا

iها ماوعلا ن رسز . یدلیا اضما رار ها ورم و یدزاب (  

 هدهع و « طو موف < یدابزاب دهاش ید ت ) و ( هلادنع ) یرال وعو

 یعب « ییطاطسف هدە.الب جراخ ید صاعا ن ورم . یدلیا تقفاوم

 ۱۳ ) ۶ هلع مان ۰ یدالشاب هماکعا یارجا و یدروق ین رداح
 . یدلس د

 لغوا کیا رک ذلافلاس هلا ماوصلان ریز هدنحتف كرصم الاب هجورپ



 ۵1 چ افلخ راولو =

 هلا سز و نادرو یرادقاحنس و صاعلا ن ورع نالوا شا ریما و

 نالوا یرلربما هقرف و (یراصنالا هملسم نب دم ) ندراناقح هنابدرت رار

 ند (هفاذح نهجراخ) و (یراصنالا تماصلا نداع) و (دوسالان دادقم)

 . یدیا راو یبا قوح كہ هقشب

 (یراصنالا دز ندلاخبوا وا )و (ادردلاونا)و(یرانغلارذوب ا) هلم زا

 ( یصاعلا حرس ینانب دعس نب هللادبع ) و ( یراصنالا داخ ن هماس ا

 ك ( تاطا نزع ) ترضح و (یرهفلا سنا ن دیر نجرلادعوبا) و

 كا (هنسح نب لیبحرش)و (هلادبع) یلغوا ك ( ساعلانورم ) هليا یلغوا
 ندیراقسم كنار لوسر و"( همسر ) و( نعرا ) 8

 . رایدیا رضاح هدحیتف نیح ( عفاروبا )

 ها ردنا حق

 هن طو ینکیدلیا هحاصم دقع هلبا ۱( صاعلان ورم )الابهحور «سقوقم

 هدنفاسحسق ودر E كسف وقمو یهدهاعم و ‹ رصف هدودزأب هن رصش

 ندرهش كس کیا نوا < راد ص نلک هرصم « هد یس همان ها یلدزاب هسق وقم

 ندەراح 1 ‹ طف .راو یعوق طو زاک هباسح و دح هدرصم . ردنراع

 حسجرت هزعدزوا مزز یرلناو رارتسیا یمریو هیزج هبرع هليا لوکن

 باس اوهحاسا ب ول وا دوجوم مور هدایز ندکسزو هد رصمراید هسیاراردیا

 زکدهاشم و مولعم هساا یرالاح E 2 رد ع رد لک یرءهرا و

 كن راو هبات رامور E ا راو توف ردفوب تكلا. یدلوا

 رامور هدکتسم «نس یدعا ؟ كدلوا یضار لصن هغلوا یتح و لللذ هدللا

 وب و شا صا ولد « زکیدا تال كدهح وا رفظم ر توفاب زا هلا

 5 ردشم زاب هما صار ناطق همور تعا هدا

 یرانلک ورایا كرامور «سقوقم هدکدلک هببردنکسا ینوتکم كرصق
 «رلبرع هک مرولیب نب » هرکصندک دتیا نایب یا كرصق هليا راضحاو عج



 >> اسا صمق = ۰۹1

 مزب « یرفن ر كرنا .راردیلتدش و یلتوق ندزب رار, هلفلوا فعضو زآ

 ندنابح هدندنعلرلن | مولوا هک موق رب رانا ارز .رولوا لداعم هزعرفت زو

 هرزوا كمهلا تدوع هنیرللاع و دالوا و نطو « رلنآ . ردبوغیم اهد

 لٹا همظع رجا كننرالوتقم و داهج و كنج هدلاح یراقدلوا شمقح

 ردف قحالوا شبعت رادم .راروسدیا داقتعا هنسراقجالوا لخاد هتنج و

 . قوب یراتبغر هیهیومد اذل راس كرهليا افتک | هلا كجهک و كجهب

 . زروس ییهیوسند اذل و ینابح و زریروک هیرک یعولوا هکنموقرپ هيا زب

 : هکنوسلوا زکمولمم !مور تعاجیا ؟زرولسهدیا هبرام لصت هلرانآ ءب

 لوق من هدزس ًاببرق هک مرولبب ققح و ماماقیچ ندهدهاعم میدپابهلرابرع
 . شع د کک مدیا ین ود كدهدبا تعاطا هدزب کشکو عوجد هعارو

 ییکیدعا لوق یەلاصم كر وطاربعا ی حد هصاعلا ن ورم هدعب

 رار هبا غیبت ا و تعاخ و هنسودنک هرزوا كما هیراح و

 ممکح طقف . مامقبح هجراخ كهدهاعم مکیدلیا دعع هلک ٤و

 ا طبق موق هلکنس . رک هراتالوا عبا اک و هسق

 افو هد-هع رار هلرانا هدنب . ردشماعلوا ضع ندقرط رانا و ردماع

 ۶ . یدید « نس هتشيا رنا هتشيا . میر ندرامور و مکج هديا

 قرط نالوا ردت ,tke قم آ تودا لوف یو یخد صافلا ی

 یخد طبق موق . یدتا فلکت یتلرو قازرا هرکسعو هوست كرياعم و

 هلروص یه و حالصا یراعم و قرط نالوا ردق ردا و لوق یو

 . ردرلشللا هناعا هیهممالسا یک اسع

 موم ر هوا هرزوا هلرصم نک گرا هدهنطنطسق « لقره روطاریعا

 ودرا مج رب هدزوا كلک هر هنرن ا تاذلاب عاتسالا یدل ینفیدنلوا

 هسفام عم .ردشمامهلوا قوس ودرا وب هلفلوا توف نکردیا ههم

 طاطسف هلا هردنکسا . ردشاکه دبا دراوت رکسعهجیلخ ارحم ههبردنکسا

 هنتکرح كصاملا نب ورم عاتجالاب هيا راو مور ردقه یخد هدنسهرآ

 هدهاریاننا نکردیک ههیردنکسا « صاعلا نب ور هلیرلالوا هدندق تعنام



 ۰۷ د افلخ ع راوتو

 هلوا مزینم « راهور په هده سیا شاوب عوقو راهراحم یلتدش هلبا تارک

 هنا بقعت ردق هتیرازاوید هیردنکسا یرلن | هبمالسا 1 اسع ندنکب 8

 یهیردنکسا یا شیوروب ءرکص ندهرصاحم یا چ وا . رایدتیا ءا

 <« رصم ملقا هلتروص وب . رلیدل | مئانغ لاوما قوج كپ و رلیدابا حتف

 ر هلأ مااا لها الما

 هدهتسا یدرهدوک هقرف سا هتراد (هو ) صاعلا ی

 توامالوابایرفظ همالسا رک اسع ندنراقدلواهام هدقع | قوا «رادنادوس

 . ردرلشنا تدوع قرهلوا حورحم یژک |

 هد رفتم

 ا یک هللادىع هب رحل اونا ز ەدلالخ هب رجه ف یجنمرکی وشا

 | رفس همور راید

 ةن ناعس# ( ننطنعسف ) ییعوا هدفدلوا توف « لوه الاب هحور

 و یروطاربءا

 او را رج 6 مغ نر ضایع ) یحناف هریزا هنس وب هني

 یدلیا تافو یراترضح ابع هنایحر ( شحج تن بو 8
 .اممع هلا یضر

 ون ید یراترضح ( یشبح لالب) یربمغیب ترضح نذؤم كاذک
 هدرلوراتو ییاوحا همر . یدلوا مراع هیاشع لفحم هدماش قشمد هنس

 ۱ ردشعا تّقس

 ! خوا » لالب ترضح نکردیا ها تونالغآ یسهحوز هدننافو ناح

 بیا راک و هنناحا و هد 6 هباسحا نراپ Sk ولط ومه

 لماکناعا هتشیا ء یدروسر دتا نسج ا مولوا ۳ ناما توالح

 . هاضراو هنع هللایضر : دل رک هل ون هللالوسر بحو

 هدکلر هلا صخیشر بسنلا لوهحم ندماش (ی راصتالا عفا ر ن رهظم)



 ج ابا صصق هعع ه۸

 ۲ ۶ صتش ا هارابدوهم هدندورو هربخ نکرولک هبهرونم هتیدم
 . یدشعا لق

 رخ هلبا بیرغتو ین یرایدوم رخ یخد هلع هللایضر رع ترضح

 یدلیا مسقت نیملسلانیب یتسضارا

 ۱۳۱۱۱۱ زا دوب نارحت نع ترضخ هدانا وا ةن
 . یدّسا

 قارع لاوحا هش

 (یر) درجدز, یربک هرکص ندنسهمقو الولج نانلوا ناب هدالاب
 هل اب عاتسالا یدل ینکیدلبا حتف یزاوها كمالسا لها و شمتک هنبرمش

 ..یدبا شعا سغر و توعد کنج یتسلاها هناربا دالب

 ۳ ابا ءاف هرح ًامومع بولک هناحنه «یقلخ نارا هللا هلع ءانب
 رایدالشاب هفعالیوط هددنواه هللا تکرح ندفرط ره و

 ض ص هننم ولاربما ك «یرلترضح هنعهللایضر صاق و یا نل دعس

 . یدننا رادتا ههبرح تاکرادت رار هلا راعشا و

 «ناسک ضعب ندنسهلسق دسای و ندنسلاها هفوک هدتقو رب یلالب هليو

 یزام یتح » « رلیدلیا تیاکش ندصاق ویا نب دعس بولک ههرونم ُهنیدم

 < رلیدید « ! روم ر_دلف یا
 . روناك هسلب 3 هزک راید رس یدم.ش » هلع هللایضر رع ترضح

 الب ناک هزکشاب كزس هج, هدهسیا لکد یامز كنهمشایغوا هليا رلبش هلیوب
 نمک نامو وید « زالوا عنام هنقیق كفالتخا یهدزکنیب ید

 ههفوک هلبا یشک چاق رب ین (هملسم نب دم ) نوما لاوحا قیقح و

 .یدرهدنوک

 كن هلسف ره بول آ ۱۳ ۱ ۰ 2 یدواو ةف ی هملسن ن دی

 ینلاح نسح كنا IR . یدروص یلاوحا كن | . یدرونوک هنیدحیسم

 . یدروسدیا س < راک اش طقف ر یا اغ او کش یدلیوس



 ه۹ ج افلخ عراوتو =

 وید (هدعسوبا ) هدقدروص بوراو هنیدحسم كنسهلف یسع تباہ
 تاذلاب هللا راه رس » یدعس ترضح ( هداتف ن ةناسا ) نالوا 8

 ويد « زملا تلادع هدناعفام و زمنا مسقت هیوسلایع ىلاوما و زمتک هرفس

 . یدلیا حرج هلهج و چوا

 هنملع كن او دعا هو كب لدعس ترضح یارک و

 . یدّسا اعد هلهحو وا

 نوجا هعمسوایر هدبولوا یحمالاب كلوقوب كنس رک | !ب رای» هک هلیوش

 ضورعب هراهنتف یتسودنک « نوزفا یترقف « نوزوا یر هبیآ ی 9

 .یدید « لىق نورقم و

 كدعس !ب راپ ) یراترضح لسو هلع هللا یلص مرک | لوسر : هکوب لاح

 را نا 199۳ ( لق باحتسم نساعد و یرغوط ین

 باحتسم یخد یماعد هسیا نايا تباصا هفده هک لصن یرلقوا كدعس

 تاصا یک قوا یخد یساعد هلهحو وا هدنقح هدعس وا . یدرولوا

 شا هنیرزوا یرلزوک یرلکسرک بوناشای قوج « مدآ وب هک ردشمهلبا

 راحود هتلاذرو تّلد لاحرب اف كيو ههقافو رقف بولوا یدالوا قوح و

 ندنوشو رولقاط هرازبق هدراقاقز ًاضعب بولوا نوتفم هیاسن هدلاح یبیدلوا
 رام » هدک دلد « ! هدعسابا اي رده تلاذر وب » و ریدشیا ردکت ندنو

 : شما رد « یساعد دی لدعس

 ندهرشم ٌهرشع و ندنل وا نهاس « یراترضح صاق و ینا نب دعس

 شلوا راجود هراتقشمو نح عاواو شلاق چا هدنروغوا نیبم نيد بولوا

 هنسودنک وید ,روبمر دلقیفا یزاع هدلاح ینیداوا شا لمحو ربص نکیا

 رک و ناف هدنلو ند « نی »و یتح ی ها یسعلوا نعط

 كنيرلترضح مالسلاو ةالصلاهلع دمع .میسجترب كرانات | قوا لا لسسقو
 جافا تونامالوت كجه .مدنلوب هدا تعاج ر ندیا انع ندناا

 یزاع ( دسا ی ) یدمش . لدیا رب ین رلءووسم یجافا رفاسو یراق

 مکیدتیا !هلاح یاو هسا هلوا . رارودبا ریدعآ ی ويد روسر_دلف یا



 دج ابا صصق = 0۷۰

 e ا راهطا ود « ؟ یدلوا یعاه « رلتحز مکیدکح و رلعس

 ما

 طقف . ردشلک الوا عقاو « رلارتفاو وزع هلوقم وب هدنقح رلکویوب

 « هملس ن دم . ردندنالاح نالوا بحوم یراهجرد تعفر كرل | هدوب

 یراک اش هرکص ندکدریدتیا هک زت هرزوا حورشم هجو یدعس ترضح
 . یدریدلس هر ترضح یتفکو یدروتک هیمرونم ٌهنیدم رار, ها

 .یدروو ولد « ؟نیسروس رب داف لصا یزاع !دعس اب و رگ ترضح

 ھه یدل ا لور یزاع ا ن » یتذ دعس ترضح

 ا ا دازوا یسکر کل وا ییا كونا .مددوسربدلق
 رو باوح بود « مدر ولش فح

 تباعر هطاتحا و ردهل و زمنط به نک و رم ترصح

 ۳ ۰ یا E © ا قجهتلوا هدنفح هارانآ هتسالوا یسهعلاطم
 ۰ یدروب و

 لداعو یلعا اهد ا 6ا رک ناد اا یا ندا عقاولاش

 هبوزاب یوق راو كتتلود نارا نکل . یدبا مولعم عرش اور

 یحهدیا ماحتقاو موجه هبهبمالسا دالب هلا توق كوو رب هدبوروتت

 ۱۳ الا نوسلوا یزح هکولو هدنسهزآ هنمالسا رک اسع هدهرص
 لاصقا ندنتراما هفوک كدعس ترضح "ةياع رهطاتحا ندنفجهالوا راح

 . یدشلو روک ندلاخ باخما

 « ؟ردمک كماقمک اق هدهف وک د هدعس ترضح « رم ترضح هماع ءاتب

 باوج ود « رداتع ن هلادع نب هللا دمع 5د وا . یدروص ود

 . یدر و

 هفرک یا ۶ رمغ ترضح بولوا ندمارک راصنا هوجو « هلادسع
 یار كدعس ترضح هدنقح نارا رفسو یدروو اقاو ریرقت هدنتراما
 ف رطفرطهنا کر یزواحن هرزوا كمريو تشهد هرابنارا هدقدروص
 . یدتا ضرع یروص قعلوا ماحتفاو موحه هت رارز وا



 ۷۱ جع- افلخ ع راوآو تک

 تاذلاب « نب » هلیا عج ینزک باححتا « رمع ترضح هنیرزوا كن |
 هنیرزوا نارا ییرکسع كفرطیم هدبوروط هدعقوم بسانم رو بوقح
 یروص و یمک هدک دید »؟ نک تن را یار زس . مرتسیا كعا قوس

 تکرح هنارا دودح مومعلالع « نعو ماش لها + ف ۶ یدتسا بیوصت

 كنکرشمو تک هنفرط هفوکو هرصب هلا نامرح "یلاها هدنس . نوسهلا

 .یدید «تیا قوس یراهعومم تاهكمالسا لها وشراق هسرلعومحم تشه

 ماش ! نمولارما اي » ىدقلاق ههجو هللا مرگ بلاطا ن ىلع « هدعب

 هنیرزوا یلاع و دالوا دارا « نامور كەسردا قوت ی رگسع

 ییلاوحوب .رک ورب «رایشبح كهسردیا قوس یرکسع نع . ردیا موجه
 اکو ردیا ماق هناصع «برع نالوا هدزفانک او فارطا كهسروقارب یلاخ

 یراتو . رردنوتوا یثیا یهدئوا بيورو قلنا د
 ء نوتساوا مسقنم ه هق رف چ وا « یقلخ ه رصب هک تا او یار هدیرلرب

 یسهظفامكتمذ لها یرکید «نوسلاق هدنسهظفاحم كنيرالاعو دالوا یرب

 هن ا هفوک یځد یسهفرف یحنحوا « نوسلو هرزوا طاتحا نوجا

 یک یرکدرو .هددح رت یس لی . نوسایا تب رب 8
 بولیراص هبا عمط و صرح هدایز اهد كريد برملارما . د

 هلا ترثک. ردق هیدمش : ز هحنلک هح یراددع ترک . رار کک

 . یدید « هلدر هک شیلا هلا ترصن. . دعا هب راح

 یر ندقا رع یاسا» و یدتا بیوصت یار و < رم ترضح

 . یدید « مدیا ضيوف اک | ینروما كدح رس وا کز کیدیا باا
 ارز. ناتسژواس :لعا اهد یلاوحا كركم یی ۰

 رع ترضح و رایدید « ٌهكدلوا ملطم هنیرللاح رایدشوروک « راک 8

 یتلها هشيا و كن ا ء هدکدتیا نامرد ی ( ی رع ن رقم ی ناو

 . ریدتآ قیدصت

 (سوس) و (رواسپ دنح ) هایرکسع هفوک هقرف رب نامز وا « نامعت

 بوت وق هنیرز وا: وصرت :+یدزای همانا کرک تربضح . تا 8



 = اسا صصت ڪک ۵ ۷ ۲۲

 صا ینا موجه هنیرزوا دنوامن هليا عج هننای یرکسع یهدنفارطا

 ( نارقمننامعن ) یسان یخد ء ( نابتع ن, هلادبع) یربما هفوک . یدتیا
 ( برتقم) و . یدزاب هرجا قیوشتو توعد هداهح هرزوا قمراو هناعم

 (نایفصا) و ( سراف ) هلیرکسع زاوها هراریما مان ( رز ) و ( هلمرح) و
 سما ی رالا عطف یدادما هدنوام ندفرط وا هددوروط و

 . یدابا راعشاو

 یعلافو هنس ىج ۱

 ییدلوب هلیرکسع ( نرقم نب نامعن ) هرزوا یرما كنينمۇملاريما
 . یدروف یسودرا هترزوا وص هدتهح

 هرزوا قعلوب هدننصم 4 ( نامعن ) ینا یخد ( هللادع ) یربما هفوک
 . یدلیا توعد هداهج

 هرلن | ( نا نب ةفذح ) . یدنالپوط یاا برضو برح به
 ندهفوک یسهلمج . یدیا ربارب یخد ( نرقم نب معن ) . یداوا سیر
 E ناز هل توش

 «یدراوهننای كنامعت هلنا یتکسع هرونم هتندم ید هعش نل ةریغم

 ۳۱ لاو وا . یدنالیوط دنع ردق كس زوئوا هدا كناسمنو

 ۳ الا رو هدنتسف كرادرم مان ( نانورف ) نالوا ناربا رکسعرس
 هدن رلحا و یدیا هد یرکسع كياممت ست ۲ یدشعالبوط 2 ردو

 كوب وبیک ( رحت نبا ) و ( همش نب ةريغم ) و ( یلجم هللادبع نب ریرج )
 كيبیک ( برکیدعم نب ورم ) و ( دایوخ نب ةحيلط ) و راتاذ روہشمو
 . یدیا راو رلردام ندبرع ناعجش نالریاص هبیشک

 کت یا ماف هسنا وعد تون قرهلوا دص Rê هحیلط وب

 . ردهخىلط روپشم نالوا ناملسم

 یروط هدنوان ی ( ورم ) هليا ( هحیلط ) نوجما فشک « نامعن



 ۰:۷۳ ج افلخ خراوو بع

 . یدلیا تدوع ندلو بوسهدبا فداصت هبهسمک ( ورک ل یدردن 8

 هبهسک هدهار یاتنا 9 تک بودک ردق هدنوام هسیا ( هحلط )

 . یدلیوس ینکیدعا فداصت

 بولوا هدایز ندتعاس یعرکی ها یسهرا كدنواهن هلا مالسا رک اسع

 ییرکسع ناه « نامعن هحنلوا مولعم ینیدالوا هعنام رب هدنرزوا هفاسم و

 . یدلیا تعنعهدنواهم كاردیا همس

 یردار ی و هشحا همدم <« ا نب معن یردار : هکهلوش

 لوسو غاص ییراترضح ( نام نر ةفذح ) هبا ( نرقم ن دیوس و
 درح ی( ورک ن عافعف) و هب هفاس ی ( دوعس ن عشاحم ) و هرلحانح

 ۰ یدلیا تکرح ورلیا كزدیا رومام 8

 هليا رادرس مان ( قرز) هنیرلحانج لوص و غاص ید نازورف
 رومأم یدادرس مان ( هیوداح نم ) نالوا مّلاق هنیرب ( بجا ایذ)

 . یدقح ندن وام هلس ودرا نارا كر

 E < نامعن . یدرو یررب ؛رکسع یا و هنشراهح رب

 : ید لر هتسودزا یار یدل |! ریکت هیهالاسا رک به

 كب نوجا یرارکسعررمم و رایدردنبا ییرلکوت ء هنمالسا ٩

 . رايدر وق رداح رب لشیالآ

 هبنشج یسادرف و نوکوا . یدردشیزق یرح نوناک ناه « نامعت
 . یدتا روهظ هدهنوا هاک و هدورب هاک « هلغ .رایدسا كح ینوگ

 كب و رایدریوح قدنخ هفارطا كنراهاکودرا « رلماربا 1 هم

 : . ریدر و ماکحتسا قوح

 یرلکدهتسا < ناساربا لکا صاع نسودرا ناربا

 رک اسغ , زایدلوا ردیا كنج یفادت تقو یرلکدهتسیا و رابا شب 8

 نیدناص وا تولّهتص نددادتما هلهحو و كبرح هيا هیءالاسا

 كراضح . یدتیا هراشتسا هليا مج یار لها و اما نوکر « نامعن
 یدالشاب وا هزوس ادا ندنغیدلوا ( ناملس یا ن ورع ) یسلشاب 2



 ع ابا صصق < ۵۷

 ندنسامازوا ثكشیا هدناح یرلفدلوا نصحتم هدنحما قدنخ هاو «راعارا» و

 ۲ ا ود ردق یرلکدهتیا «قارب .رولقص دايز اهد لتا
 . یدنلوا در یار هدکدید « تیا كنج هلیا راناقبح یراشبط ناه

 موم هنیرارزوا ناه ؟ زکسراقروق هل ندرلنآ » برکیدعم نب ورم
 یخد یار تك ا ود « ؟ماشوروا یمسوط هللا راراوید » هک شد » ا

ET 

 یراوس رادقم رب هیورلیا هکر دوب مار مث » هحیلط هنیرزوا كنآ

 رارف « زعراوس هدنرقدشراق هیانمشد بورردشیزق يهبرام .زکیرهدنوک

Eندنجما ماکحتسا به ارهشود هعمط . راینارا . رانوسرتس  

 ا ۵ هدر نامز وا اا . راردنا موم بونا غوا یراعبط

 كن(هحلط) . یدید « ریریو هرانآ اب« هزب اب هلا . زرلیا ماحتقا هنیرزوا

 یما ارجا هیبرح هعدخ رب هایوا « ( ورم نب عاقعق )و یدلیکب یا 7

 «یدقبج ( عاقعف)ندنک را نیلحابص ینوک هع رب . یدنلوا صا نوجا

 ی رکسع نارا به هليا راتکرح هتخاس ماط رب . یدریدشبزرق کنج

 . یدنراقح وراشط ا

 ̀ 2 داع یتمجر كعاقمف < راساربا : هک هلیوش

 ۳۶۱ یالریا ندنررب و رایداغوا وراشط ندناماکحتسا ةفاكو

 قرهلوا ماط رب یترفت ید یه یک رازوکوا ولو شوق هغورودنویوب
 ا ا! یه ء ى هدلاح یرلقدلوا یمالغاب هرکیدکی
 نوجما یراما لوا مزپنم هللا تدوع ورک . رلیدایریآ ها ندن راماکحتسا

 عاقىق ا رایتعا یزانکید روج نلید ( ا زوموط ) هننراهقرا

 جد رلسارا . یدلک ردو همالسا یودرا كرەب هل ورک بوشود هس راکوا

 .رایدنوط هقوا ینهبمالسا رک اسعو رایدناح هیودرا قرهنالصرح

 هحقدعلوا صا كردیا تاب هدنرارب هیهمالسا رک اسع هسیا نامعن

 یرلمش وهسعت یخد ران | ندنفیدلوا شما هز نوجا یرثمها مایق هکنج



 ۵ ۷ و چ افلخ خراوتو ج

 هلا قوا یراضعمب ندنرا ما یتح . رلیدیا رظتنم ءرعا بوروط هرزوا

 .یدیا رد « لا ربص » نامعن هتلی ۰ i هب اھد » هاقع الا راب

 یرکسع ء ید 1 دا یر | لاوز تفو « تیام

 یدسا سغر هکنح E بوروط ۳ كعاحنس یه . یدشال وط

 هد زس . مکج هدیا هله هنمشد هدنسحنح وا 6 مجالا رک يوا «ن»و

 « ردناع ن ةهفذح « شما رما el لوتقم نو رک 8

 قج ەل زر نع یعالسا نوک رها ا مرلید ! برای » هرکص ندکدید

 هدک دید# هلا صف یجور هدلاح 2 تیا رورسم ی هليا تاحوتف

 . یدخالغا < ردسع به

 هسا رگسع 1 ىدا کت ج وا < یدلک هنعق وم یدک 2 هدر

 . یش هرحو داقنم و عمتسم

 . رتیدتا هلح را کن ا هدا: یک هلمح "1 ناه ۶ نایت

 ید هدنشاب بوک راضاببو یدرویولوزوس یک شوقءهرق یعاحنس كناممل

 . یدیا رو ولوا یللب هدنحما رکسع هلتهج شالوا هوسنلق

 هکر ایدتنا هبراحم رب یلتدش هلیواو موحه ییتدش هلیوا هنیرزوا رثسناریا

 ندنسیدریقش هحلسا - ردخمهل دشا یعوفو ثكثهرام ر دشا ندنآ

 . یدلوا دم هبراحم ردق هنو وسناب «ماشقآ .یدزن دشیا سس هقشا

 را اب ٠ یدل وا ردنا نالبس ناق هدرا ن را دم < یدلوروب راینارا تبا

 ةبا

 ا 1 1 یردارو یدلوا دم هلکع تاصا قوا هدر هنس ودا

 اور ىلع ٠ یدشود هرو یدیاف ید ۳ ثبامعت . یدالشاب هغعاق هلس

 ءیسکیا .یدررو ه ( ناعلا نر ةفيذح ) بول | یغاحنسو یدنروا هاسهبور
 . ریدر و رارف هرزوا كمهبا مک ندساب یافو كیامعت هدن راس

 زوموط یهدنرافرط هقرا و رابدرشاش یرالو هحک هسیا رابنارپا

 . یدنالباص هنیراقابا . یراقاآ
 لاونمیو رایدشود هنجا راستا یراقدلوا قاب نوا ےک

 رکید هسشود هباکلهم رب یر, ندنفیدلوا یلغاب هرکیدکی ءیسیدب یه قپاس



 ج ابا صصت هع 9۷۹

 اقا ی راهقرآ ا هنمالسا رك اقع . یدرشود راز ید یسلآ

 : . یدرلیا بقع

 یدل و ع وقفو فا ردو كم زو هدهرام وب هارتسارا هیاع ءاس

 هدرارف یاتنا یسقاب تولوا هدهراسح نادم یس زوئوا زکلای كنو

 . ردشلوب عوقو
 هنادمههلا صالخ یزآ كبو یدسا رارف یرغوط هنادمه یفوسلاهش

 هللا ببقعت ( نرقم نبمعن ) هليا ( عاقعق ) ندنرلقرا اریز . یدایب هراو

 ۰ رایدنا هدکم هلن ی رلکدشش

 دس رلکو هدزاغور نکردیارارف یرغوط هنادمه یخد «نازوریفیتح

 قرلواهداب بوتاندنت آ نازورف لكما قعت « مع ندنسهق زا و غوا

 .ردرلشما مادعا ین | بوبالیرشآ یرامدآ كعاقعق هدهسیا شمقبح هغاط

 یامعت یراریما هرکص ندترفظم ماعا ٤ هنمالسا رك اسع هدفرط ورب

 ۱۳۳۱ نرم ن قدم یردارب تكیامعت . رلیدالشاب هعمروص

 هتشا » اراد « یدرو تداهش هر هامعنو تبرم وح بالج ظم هزس 6
9 

eرایدل وا حیا ( هه دح ۱ وا 1 یدرتسو ی (ههدح ) ولد «  

 لاوما یراقدلو هدنفارطا درک و هدرهش نورد كرک بورک هدنوامو

 ° ) عرقا 2 باس ( نالوا رومأم هنس هرس ا كي ودرا توالبوط یاشاو

 كتى راشادل و ۳ هندیاح نادم هلا ( عاقعف ( و ( معن ا ماست

 . رابدل و تولوا رطل هس دوغ

 ES بولک هب هه لح ) در یه نالوا یحاص که هدو رص ول

 هرلمدا ییدهلید و ووا قمراقح ی یهاوج نالوا ظ ومع دانا

 . یدرو اما حق هه دح یدتا اعدتسا یسلر و ناما

 « هفذح . یدروتک هلس یکیا ولم هلبا اهنارک یهاوج عاونا « ذی

 ۱۲۳ ا ا آرا ‘ىا ینلزار اب هداملاقوق هده راسحم
 ۶ ۳ 2 ۶ م ۰ ۹

 لت 4 عرفا ن تاس) راز لا مانع سم یتسفاب و یدروو

 ۰ ES تر صح



 ۷۷ س افلخ غراوو

 هرلیراوس هدقدنلوا مسقت هرکسع « یسخ ترد قاب كعانغ لاوما

 . ردشمهلبا تباصا مرد كسب رشکیا هراهدایو ك و
 6 یدروک ئر ترضح . یدراو ههرونم هنیدم 6 عرقا ی فاس

 .یدریو ید یرلهلس وا ریارب هلیا مانغ سو یدریدلیب یحتف تیفک
 .هلباملست هلالاتس یرلهلس «وب » و یدالغآ قوج هنامعن .رمعترضح

 هننای كکيراشادقرآ و تیا تدوع ناه « نس . زراپایهن یرلن آ « زب اقا
 . یدید « تل

 رم ترضح نیلحابص یسادرف . یدلیا تدوع نوک وا نامه . باس

 هدلوپ | ءرومأم .یدرهدنوک دومآم زر هرزوا كمر ورک 8
 : یدرزوتک طهتیدم یدلآ نا 3 یدلو هدهف وک بوسه

 < نال كکیدروتک همدشاب مث یهدروک باس رک ترا
 تدوع » رم ترضح . یدید « ؟ نانمؤملا رماای راو ه » هدوا . یدید

 هرلهلس وا ی كلهرهنهلوهلا یک شت | «ثالم کیا «یسهحیک كنوک كکيدتبا

 لآ یرلنوب نامآ . رایدید «زفجایالغاد ینس هلرلنوب بو هلک و روس یرغوط
 « یدد« تیا فرص هرکسع روما یا . تا 8

 قلبتاص « یدوق هنیدجسم هفوک . یدروتوک بولآ یرلهلس وا بئاس
 نوتاصهمهرد نولم کیا یرهاوج وا ( یعوزناثراح ن ورمع ) یدتا

  ردشعاص هنساپ تاق ییا بوروتوک ہیک راد ۰ 8
 2 e هلا تاعصصو تارهوحم قوح كب هلو هدنررفس نارا

 مهرد كيب یم رکب ندب راکدملس یتمف كراش هلوقم وا « رلب رع نکل

 .یدرولساص ردق همهرد شب هعند قوح « رهوج نالوا یتمق

 ناهفصاو نادمه حف

 « هنع هللا یصر (یرعشالا یس وم وا ) نالوا یرعما ی ه رصل

 نده رصاسح نوک شپ تونا عوا هتسهدلب ( روند ) هدنند وع نددنواهم

 .ردرلشعا هدهاعم دقع هرزوا قلوا راذک هبزح « یسلاها رک

۳۷ 



 چ ایسا صصت -ع ۰۷۸

 یهدلب وا و 9 هترزوا ) ناوربش ) یرعشالا یوم ولا هدع)

  ردشعا حق هلا حلص هلو ید

 یورهدنوک هننرزوا یسهدلب ( هرمص ) ی ( عرفالا ن باس ) هدعب

 .ردشمهلبا حتف بگم كلذک یتساروب یحدوا

 (نرقم ل معن) و ( عاتءف ) ندیا بقعت ردف هادمح ی رایرارف نارا

 قلوا راذکهیزح « یسلاها ندنراقدل ا هنتل | هرصاحم یتدش یادم یخد

 . یدشلر و ناما ید هرثن آ هلیرامهلید ناما هرزوا

 حلصلدب رادقم رب  اا نالوا شک ندفارطا نوجما دادما هنادم
 . ردرتشما هلاصم دقع هلبا ( هفذح ) كرءر و

 سم مچ

 هللادع فا ) نانلو یسلاو هفوک رع ترضح هدهرص وا

 ۳ را شتمرودیوک هساع نارا یرات ضح هلع هلايضر ( نانتعا نب

 راعشا یتسمهلبا دادما Ek یحد كن راترصح هنع E ( یرعشالا

 یدیا شمرو و

 یب (اقرو نب هلادع ) هنحانج ر 6 یرلت رضح u ك هللادبع

 ةهذح ویدتک هدن واهن هلردیارومأم ی( هللا دبع ن تمصع ) هنحانح رکندو

 قرهلوارومأم هسرزوا یراهبقاس هلحد نالوا یسهعدق تب ماش < نام نت

 . یدتا تدوع

 قر#ل | هتتسم یخد یرکسع نالوا هدفرط وا « هلادبع نب ةلادع
 . یدتک هناهفصا باح

A ahا اها قار (  

 . یدیا زونام ( هوداح نب رایرهش) هنشدلسا همدقم و یدبا راو یرکسع

 ههدراسم هللا رایرهش ( اقرو نب هلادع) ع ورشلا یدل هه را

 ( نادسسا ) و یدلوزو یرکسع ناهفصا . یدتا لتق یرایرهش بوقح

 ۰ یدلبا كرت یقاتسر هلبا ناماو یار
 هتسرزوا ناهفصا هدر سه نانل وا هیمسآ ۲ ىج ( هیمالاسا رد 7 را هدعت

 . رایدور و



 ۷۹ ج افلخ عراوو

 یيدهلد نیهمهتسیا بولاق نەتسيا یاحو كمر و ه زج « ناهفصا كلم

 . یدتا هلا دق هو اقا كمتک و

 هد(زورب) هرکص ندکدهلورلبا یرغوط هنا ناریا « هبمالسا رک اسع

 وا یسوموا) یسلاو ه رص) هاذع الب وط كل هباع قوح كب نددارکا

 ( رذاتم )یا ارت ری ) هدناضمز لول بود رک فر وا ۲

 : ردا ناشیرو مزمم راد هده را نالوا عقاو هدر

 هبا تعرزع هناهفصا بناج ( یرعشالا یسومویا ) هرکص ندتی رفظموب
 (هنادعن هلادع) و لصاو هیاروا هدندقع یت رفظم ناهفصا رک دلا فلاس

 . ردشلوا لخاد هنرهش ناف 8
 یحارخوهرح یک ۱هدهسیاشمتک هنامرکیزآ رب تنسلاها

 . ردشلق هنر ها ال

 هه رقم

 نارا ی ( نان ی هللادىع ی هللادبع ) الاب هحور « رمت ترضح

 یخ تعا هلا ضد«( سای ن راع )هرکس :ندک دا ۱ 8
 (دوعسم ن هللادبع ) نانلو هدصح . یدرو و ناعلو بصل یسلاو هف وک

 یدرملوک *هفوک "هرزوا قلوا مم ید یراترضح هع هل 8

 ند راد 1 یجدواو کشا ندرامع ترضح < رف ت قوح نکل

 یسلاو هفوک ( همش نب ةريغم ) لكما افعتنسا ندکللا و ها 8
 ۱ . ردشلوا

 هنر هلغلوا توف هدانا وا یخد ( ا ن الغ ) یسلاو نار

 . اع هلایضد . ردشعلوا بصن ( هر مونا )

 بول هتسخ هد صح یرلت رضح هنع هللایضر ( دل ولا ن دااځ ) هنسو هس

 ود « ؟ مکج هدیا تاقو یهدنگاتس تیام .مدنلو هدراهراح هح وب ها » و

 . ردشا حور ماست كرذ 68 ء۲۱ ور ملست كردا فا

1 



 جج اسا صصق »< ۵ ۸ ۰

 هب باح ندنفرط ( صاعلا نورم ( نالوا رصه ریما هنس وب هل

 ی ی تا شور ) احلص ( یرهفلا عفان نب ةبقع) نلیرهدنوک

 . یدلیا دایقنا ضرع یخد یسیلاها كرار, نالوا ردق هب (هقرب ) ندبوز

 ییلاقو هنس یجب ۲

 هبناح واتاذلاب «سصاعلانیورمهدنلالخ یم هیره ةنسیجنکیایرکی وبشا

 .رایداباهطاصمدقع هرزواكمر وب زح «یسلاها هدفدراو ههر هلا تک رخ

 کم نده رصاح یا رو یدک هع سلبارط « صاعلا نورم هدعب

 یزآ كب ندنراجا . یدتا مادعا یرامور نانلو ظفاحو حتف نار

 . یدلبب هديا ناج صیلخ بونی هنیرایک یهداحاس
 : هيەیقرش عییاقو هنی م هلک ز

 نادمه علاقو ضعا

 رلشعا هحاصم دقع هرزوا كمرو هزح الابهجور . یسلاحا نادم

 اهر هفایضر تاطط ان رم ترضح هكا دهع ضقن هرکص نکیآ

 ۱۱ ام رولا رو ۱.یارقم نا مع ‹ یراترضح

 هناسارخ كردیا حتف رارکت یادم ًابرح بوراو « نرقم نب معا
 . یدتک ردق

 یردار كمتسد رومشموكنسلاها (یر) و كنموق ( ید )دان وا

 رخ یراقدلوا هرزوا كلک كنقلخ ناجابرذ | یا( رایدنفسا ) نالوا

 8 هنسهظفا نادمح ین ( یناذمهلاسق نب دیز, ) ناه هلغلوا دراو

eكوو رب هدهمظع هبراحم نالو ع وقو اردک وشراق و  

Aیو  

 . یدلوب عوقو یتافلت یاک كنامناريا یخد هدهبراح وب



 ۵8۱ ج افلخ مراوو ڪج

 ۳ و

 نازو ن نیوز رق حق

 هلبارکسع هقرف رب یراترضح هنعهلایضر ( بزاع نر ءار ) هدانئا وا

 ناباو :یاز هرکس: هلا رایدتنا ماق هبّزح یسلاها دق ا لا
 هنیرزوا ( نیوزق ) هرکص . یدریو ناما هران | ید ( ءار ) بو هلبد

 دادما ید رلن | . رایدتسیا دادما ندلد یسلاها نوزق . یدیروب

 یسلاهانوزق ندنراقدروط یک یجریس هدنرز وا غاط قحا بولك نوما

 . ردرلشملوا ناماو نما ةراد لخاد هليا هحاصم دقع

 اعم الع ( نالط ر و ( نالک رو هد اد وا کوص ندنآ

 ردنا حتف 3 ناز ( برگ

۰ e 

 ناتسربط و ناجر جو سموق و یر حتف

 .كنتهحنادمه بونازاق تبرفظم كوو ر الاب هحور « نرقم نر معت

 . یدورو هتسرزوا یرهش ( ید) یار ندک دشا ما ینشا

 .(ممن) و هلاصم یاهدتسا بولک ( ناخرفوبا ) ندنفررط یسیلاها « یر
 نالوا یسلاو و یلم كنکلع ( یر ) هدهسدسا هدعاس اب 8

۵ 

 واد ) و در یهلاصم وب ( نییوح مارهب ن نارهم نب شخواس)

 لان و دادمتسا ندنسلاها ( ناحرج ) و ( سموف ) و ( ناسک 6

 فا ندلوخد هرهش هرهلک وشراق همعل « شخواس هلکعا دادما ۴1

 رس .ردق وح وای دز کد هتمنعل ( ناخرف وا ) نکل ۰ یدتیا عنم

 و « ن يرسقلوا یامواعم كرا ء ربو یداوس زا ر وب 8
 هدزب « تیا موجه هنیرزوا ادعا ء نس .مهدیا لاخدا ءرهش 8

 . یدید « !هریو قلنقشاش هران | بوقح ندرهش



oAYحج اسا صصت =  

 ی (ورمت ن, ردنم ) یسهداز ردارب هللا یراوس رادقم رب ید مین

 ۲۳۰ را ) وکو ىدا لادا هرپش هبا قفز اک |

 ء رذنم هدهسیا اا تنواقم ًایوق هدکدتبا ماحتقاو موخه هنیززوا
 فوخ هرابناریا یک ینیدارغوا وراشبط ندرهش ةتغب قرەل | رییکت

 هبهالاسا و رایدلب رم قوح كو رایدلوا مزهم دلرهلک تشهدو

 ۰۰۰ ۲۰ یادم ناهو نناوا لاب هت رفظم كوو یخد هداروب

 : 0 ممانغ لاوما

 دافحاو دالوا ءرکص ندن | کما هدهاعمدقع هنمان یلاها «ناخرفوا

 هدرزوا كترنظمواو ردشلک هلوا رابتعاو فرشز اح اماد هدنسهدب (یر)

 ۳۳۶ ا ا كمربو لام راد ملا ناعما ید یسلاها ( دنواند )ب
 ندننمولاریماو یدرهدنوک هیءهرونم هنیدم یتسخ كمئانغ لاوما « معن

 هللا هثرف ر ی ( ر ) یردار هحنجوم تاملعت و صا نالوا دراو

 یسموف هلغماًملوا تمواقم ندنف رط هسمک و یدّسا 2 هنفرط ( سموق )

 ۰ یدلیا هلاصم دقع هرباخاب ید یسلاو (ناتسربط) . یدتیا حتف ًاحلص

 یدروف یتسودروآ هد (مالمسب ) بودک هلاجرج ۰ نرقم نب دیوس هدمب
 .یدلکیدوا بوزاب هرادرس مات | € لوصنارز ) نالوا (ناحرح) كلمو

 هرزوا كما هناعا هلحیتف كاحرجو كمربو هزح . یدشوروک هللا دوس

 ا ار یار هلکنا « .دیوسو یدتا هطاصم دقع
۵ ۱ ۵ 

 هدلو و و یدلیا دس هلل راکرت ( ناتسهد ) یروغت و دودح و تیابح

 .یدتیالبصح ندنراس هليا عفر یهیزج ندراندیا ماق هدودح ٌهظفاحم

 درد و روز رهش وناجمابرذ | جت
 و

 ثیرزوا ناابرذ | ( هللادبع نی رکب ) هلا ( دقرف نیتع ) امدقم

 ۳۲۲ ۲۱ ۶ ) یرکیق و ندینفرط ( ناولح ) یر بولوا را

 ۰ ردررحم هدنلکش ( لوص نابزور ) هد ( نادلبلامجعم ) مساوب [)



 oY ع افلخ ع راوتو

 ندنجتف كنسهداب ()یر ال. یدا راقحالوا .لخاد ء « نااب 8

 كن(یراصنالاشرح نی اس ) نوا دادما ء ( هنادع نت رگ ز

 . یدتا راعشاو همسعل ‹ نم ترضح یتسارهدنوک هفرطو

 كفو 6 هدرا ندد هناحابرذ ۲ هسیا « هللادع ى ركب

 رارف قرەلوا مزپنم هدن سه راح یهدنناب ناده كم بولوا یردار

 AEF هلا هبلغ هبراحملا یدلو فداصت ه ( دازخرف نب رایدنفسا ) ندی

 مدیا طرر هحلص یدالب و . توط ی » e نایت ) یدشع

 رک هلکعد « راردیا نصح هدارو هداروش تدم رو زار
 « شنا طض ًاحلص یاحابرذ | الب قرهوط دفا تم لا 6
 . یدیا شللاق رلهعلق طق

 (دقرفنب ةبتع) یدلک هیاروا كلردیا حتف یرارب یهدنراوج هسیا كامس

 حرف نب مار ) . یدیشفا حتف یرارب یهدنراوج ودنک تلد شا

 نکیا روروط هدنرزوا یلوب هرزوا قلوا عنام هتک رح كانهبتع ( دار

 برام یدمش هتشا » هحللا رخ یغیدلوا رسا هد( ریکب) دز ك(رايدنفسا)

 وو یدلبا هلاصم دقعهلبا ( هتع ) بود « یدنلوا ماعا هطاصمو یدنوس

 .یدتا لوبق یسلاها ناجمابرذ [ نوتوب یهلاص

 نددارآ ابو هسرزوآ ( دقرف ) و (روزرهش) دقرف ن همتع هدعډ

 ندا حتف م ( ناتماص ) لا ( روز رهش) كردا فات مدا قوح ك

 . یدشمهلورلیا یرغوط ه ( دنبرد ) ید هللادبع نب ریگ
 شار روما ی ( ورع نب هقارس) هفرط وا هنا , 8

 نحرلادع ) هشاةمدقم هدننکرح ورايا ندنجابرذآ « هقارس ندنک و د

 رومأم یریکب رک ذلافلاس هلیا (هفذح) هنیراحانج لوص وغاصو ین(هعیبروت

 : یدتک هنیرزوا دردو ید
 رس

 ید ی ( هملسم ن بح ) نالوا یریما لص وم 6 و ترصح



 ج ابا صصت هع ۸

 ۱۳۲ ۲ ی دوز ا) هلتصوم و یددهدنوک هشیدادما كنهقارس

 ِ یدروس

 هج روک ینسهجاهم كمالسا لها ( رایرہش ) نالوا یرادمکح دنبرد
 ترصن همالسا لها . یدشوروک هلا هقارس بولک قره | ناما و یار
 : قره واقاعم رانانلو هدبراحم هلهحو وو كملا تربع هنسهظفاحم لدودحو

 .یددل وادقع هدهاعم رب هدب رل هرزواكمرو هیزج یاهانالوا مقم هدر

 هرزواكمروتک هتعاطا ینسلاها راغاط نالوا طبحم یهنمرا « هقارس هدعب

 ۱۳ ی

 نحو ۰( سبلفت) یببحو ء ( ناقوم ) یهللادبع نب ریکب : هک هوش
 و طقف . یدرهدنوک هفرط رکید یهعیر نب ناملس و هنیراغاط ( نال )

 رالیدعاط فرط فرط هلیوا هروک هنفلیراص كنیراغاط و هنتعسو كکلام

 وفوم « یکی زکلای نداما وب هلعءانن . یدیا زا كب یرادقم رکسع

 را حتف ی ( ناقوم ) قرهلوا

 دحرس دنېرد ( هعیید نر نهرلادبع) هنیر هدقدلوا توف « هقارس
 وب کیا بوک یدنبرد ( وق روهت ) نمحرلادبع هدعب و ردشلوا رومأم
 . ردشعا انغ ردق هرالحم هفاسم كلتعاس

 ینلدنل وا ماحتقا هنجما نارا فرط فرط

 تلیوط كن ەمالسا رک اسع « یرلب رضح هنعهللایضر رمت نىنمۇملا رىما

 ودردیا ین ندقملیباب هنجما ناریا هدبوبلورلیا كيو رلیا ما یراتک رح
 دفرط رب و حلص دقع هلبا داسقنا ضرع ندفرط رب هسيا رایناریا

 . رایدیا هدکا دهع ضش هلبا ناصع

 رضح هدقدراو ههرونم هشدم ندهرصب امدقم « سقف ی ا

 لوخد هناربا لوق لوق » ید وا  شمروص یندس كلاح وب ندنآ « رع



 9۸۰ ج افلخ عراوتو =

 ود « زامل آ کوا كرالالتخا وب هجقدعلوا احا هبناریا تلود هلبا ماحتقاو

 . یدیا شمرردناق یرمت ترضح هصوصخ ویو شمر,و باوچ
 ی ( سق ن فنحا) هنلوق ناسارخ « رم ترضح كلذ یلع "ءانب

 یی ( ینقثلا صاعلا نب ناعع ) هلوف ( هرخ ربشدرا ) هلا ( رواس )و

 هنوت (نامرک) و ی( منذ نب ةيداس) هنلوق (اسق) هليا (درکیآداد )و
 نب مصاع) روہشم ندیاحا هنوف (ناتسجس) و ی ( یدع نر لیس)

 دودا رومام ت( یل ریش نمک ) تلوق (نارفس )
 هدورک ید كنیرعشالا یسوم وبا و شمرهدنوک قاجنس ررب هنیرب یه
 راعشا و سما نسما هناعا هرانآ هروک هشیاجما قرهللوب هرزوا طاتحا

 . یدیا شمرویپ
 هلا توعد کنج یقلخ ناریا نوشب الاب هجورب « درجدز, یرسک

 هلا ودرا لمکم ر ندشدلوا شلا رادتنا ةع ودرا لوس رز

 هدر وص كح هم هلهز ود دعب امف  راسارا هدنسهعفودنواهمو شرو هدب واهن

 یداوا شلک یامز یرلتکرح كنامما رک ذلافلاس ندنراقدلوا شلوزوب

 یرلالووقهیارغ فرطفرطو یرلاملسای بورک هناربا راید لوفلوق ناهو
 . یدلیررو صا ندتفالخ بناح نوجما

 یخد رابناریا هدانا یرلکدلیا تکرح ندهرصپ كہلا یعوم یایما

 بویامراو هنیرزوا كران ۲ « ایما . یدیا راشعالپوط هدنسهداب ( جو )
 كس راهدال یدننک ید رانارا کما هجنوت هننرومام تمس 8

 4 e هسلا یرلقرش هلهجوو . یدلغاط نوجا یسەظفاح
 . یدلوا ندنلسف م | زن

 ضشمتک هامرک ندن او هناهفصا ندنربش ید امدقم درج ی ۲

 (وم) هلیاتیزع هنیراید ناسارخ بیاهن بویمهریدنوط شیکید هدر ربو
 . یدبا شما رارقتسا هلبا اشنا هدکشتا رب هداروا بوراو هنیرهش

 یارجا هداروا هليا عابتا هنسودنک « رایناریا نانلوب هدراوج وا



 ج ابا صصق هک °۸7

 ۲۱ اغا تارا :دالب یاس هدلح ىيدلوا هدكللا تموکح

 . یدشلوروک مدقا و مها تف كناسارخ هلع "ءانب . یدیا لکد

 چ حتف

 ۱ ۱۱۲ سل تفت )ندارم نالوا ررح یرامسا ءدالاب

 ی( یدیلانالف نب راحت ) .یدتبا حتف ی(تاره) ةونعویدربک هناسارخ
 هللادعن ف رطم ) و یدتک هنفرط ( ناحماشوم ) ودنک بوقارب هدناره

 .یدردنوک ۰( سخرس) ی ( ناسح نثداح ) و هروباشیآ ی ( رخشن
 ۱۲۳۱۱۱ روا ددر هدنبرف هنابهاشورم كفا

 . یدتیا لوزا هناحهاشور عنامالب یخد فنخا . یدتک

 همان هتنراهاشداب نيدو E 2 ناقاخ نکیا هدروروص «درجدزا

 یا هاو ندا تورا

 ۲ هنر ) نایه « فا هلکمشیرا یرکسع هفوک هسیا هداتنا وب

 (زوروم) یسودنک بوغارب هدنسهظفاحم ناحهاشوم ین ( ییهاب ںامعن

 . یدیرو هنرزوا

 ۳ یدبتک ه اب ( بوتماروط هدزورو ص را « درحدز

 یرغوط هخلب « یرکسع هفوک و یدتبا طبض یزوروم بوراو یخد
 ۱ ریست هفرط وا ید فتا ندنکبدلبا تکارح

 کنج هیا ران | ؛ درجدزب هدقدراو هخلب « یرکسع هفوک : هکوبلاح

 هناتسکرت ینعی « هناروت هلا روبع یر نوحبج قرهلوا مزهمم و رادتا
 ۰ یدبا شلا طبض یخلب « یرکسع هفوک ندشیدلوا سا رارف

 ا ) روا ) مدقدراو هخیلب ىد تفنجا ًاقاعتم

 تدوع هزوروم یخد واو تعاطا اک | ء یسلاها ناسارخ نالوا ردق

 تیفک و یدرهدنوک ی ( اع ن ییبر ) هنسهظفاح كناتسراخط . یدلیا



 ۰۱۷ ج افلخ مراوو ع

 كارا « رم ترضح هنیرزوا كو . یدردلس هر ترضح یتف

 راعشاوما هفنحا ینسماملوا زواج هرلاءاروام قرهنلوا افتک | هلسهظفلحم

 3 ۰ یدروس

 بودیاهاعا اک | ( ناقاخ ) هدقدراو هرلاءاروام الاب هجور « درجحدز
 م ۱ 6 س

 . یدنالبوط رکسع لخ ید ندنشیلاها:( دنس ) و

 رو ی وحیج رم زر اب هليا كر ناتاخ « درحدز, یرسک هللع وات

 هلن ا دارت لم: یرک اسع هفوک هدنرلکدلک هحلب هللا راذک هيفا نا

 . رایدیروت هنرزوا زورو ص هللا هلک یخ د ناقاخ

 NM امح 4 لەو كس نوا و ىلەرصب كس نوا هدشنناپ كفنحا

 « یدلیکج هنکنا غاط ناناوب هداروا . یدیا راو هبمالسا رک اسع كب
 . یدبا ظوفحم هللا رم ید فرط رب . یدایاد هغاط ی

 یتسودراكفنحا هدلاحینیدلوا هدایز تاقتاق « رافک رک اسع 4 وب

 .یدیا راروروک تمواقمو رارولوا روح هموحهندنسهمج بوسهدیا هطاحا

 چاق رب تنفخ . یدیا راردک هن راهاکودرا هحیک بودیا كنح نزودنول

 یتسودرا هب كرديا ماشت ندهزاحم وب هلفلوا فلت یرامدآ لشاب
 ِ یدتک هخلب تور داق

 یسودنک هلیا كرت یناقاخ هدنسوشراق مالسا لها هوا هسیا درجدزب

 هرصاحم ی( نامسن ی ةنراح) ناو طفاع مداروا بود 8
 . یدیا شمراقبح یرلهنزخ نالوا نوفدم هدارواو شعا

 نادعاو یاکا هدقدلوا كجهدک هنناي كناقاخ بولا یراهنیزخو ءدرجدُوب

 هد مه .ردلکد ,زاح یلقن هراید هقشاب . ردیلام ناربا «راهنیزخوب » سراف

 ارز . ردالوا قمشووا هلراب رع .زاغلوا داعاو تبنما هنقلخ رهلاءاروام
 ندنراکدعهدیا عانقا یدرجدزی هدهسیا راشعد « ردل وقام افو هدهع ند

 کیا :هدزوا كمربو هرحو راشمرو هقنحا تولا ندنلا یر 8

 لوغشم هلا یرابسکو راک قرلوا بلقلامرتسم هدنراریو راشم ا هدهاعم

 . ردراشلاق تولوا



 ج ايبا صصق هع ۸۸

 روع یوحج ره راز هليا ناقاخ نداروا بوراو هخلب هسیا رجدزب

 لوغشم هلیا كيرح ینقلخ نارا هن نداروا و شملق رارق هدهناخرف هلبا
 . ردشملاق بولوا

 2 ه لا ءادوام الاب هجور + درجدز هلا ناقاخ

 یتفک یخد فنحا . رابدشلرب هدنراعقوم بوداو هخلب یرکسع هفوک
 . یدلیا ضیع هبهرونم هدم

 لج هفرش دحیسم یسان لوصولایدل هرم ترضح « حتف ربخوب

 . یدوفوا هطخر ها عجو

 ۱۳ کلا تلارق یتسهمانحتتف كفا : هک هلب وش

 یدتبا رکشت هنفیدروس زاجما یتسپلا دعو نالوا هدنقح ناریا حتف

 یرلرب شیراقرب هرکص ندنو . یداوا وح « یتاود سوح » هکیدیدو

 ۳۶ روم مزم یلاوماو زاید كلراثآ ءقح بانج .رلنعهدیا دادرتسا

 اید ی کلاع یدعا . هروب رظن هزککجهدیا لم هنوکهن كرس هک ات
 تماوت « ن . دروس لادبتسا هلیا موق هقشب یزمس هدوا هسقو . زكا

 . « مراقروق ندزکفرط یدک كرس الا «ماقروقندف رطرب هدنقح

A 

 یناحوتف یسهنس ۲

 عصاج) ۱۳ نام ا )ندا صا نالوا روک ذم دالا

 هدهیدتا ماق هبهلاقم یسلاها 9 هدک دلیا تک رح هتمسوا ( دوعسمن

 رصح یج وت یخد عشاحم . رایدلیریق قوچ كيو رلیدلوزوب هدلاح انف ك
 . یدلا عانغ لاوما قوجكبو یدتیا حتف هليا قیبضتو

 هتمسوا یخد ( ینقثلا ساملایاننامع ) نالوا رومأم هنلوق (رخطصا)

 هدهسیا رایدشیرک هکنج بوبالوشراف هد ( روج ) ینآ « رایناریا نکردیک



 ۸۹ س افلخ غ.راوتو =

 ( نور زاک)«رکضندک د لیا حتف ی( روج ) هبمالسا رک اسعو رایداوژوب و
 . رایدلوا یوتسم یفرط

 (زارش) هدکلر هلبا نا توراو هاروا « یرعشالایسوموا هدعب

 . ریدلیا حتف ی ( زتس )وب

 (مریخ» . یدسا حت یتسارواو یدتک هنفرط (انح ) نامع هدعب

 یدزوب ید یرلنا همداصلایدل هلا راارا نالوا عمتج هدنس هبح ات

 . یدلیا طض یرهحو

 ( یثدلا مز نب ةيراس ) نالوا رومأم هنلوق ( درکبآ راد )و (اسف)

 شمشونوط کنج هداووارب هللا راسناربا بوراو هفرطوا هدانا و یو

 هباروا یدارک ا به كسراف هلبا دادمتسا ندفرطره هسیا رایناربا . یدیا

 هرزوا كما هطاحا یهبمالسا ده دات نده رط ره ندنکو دا شعالبوط

 . رب

 هطخ هدنرژوا ربنم هدهرونم 4هتدم <« رع ترصضح نامزوا هتشيا

 هدهطخ انا نانى ا كنودرا اک | ءقحبانج .یدرو وقوا

 .ردکعد .هغاط «هغاط !هیراسیا :هکیدتا ادن وید « لملا لا ةيراساپ »
 دانتسا هغاط یهدنرافرط هقرآ بودشیا یساقفرو هراس یی 8

 بلاغ « مالسا لها و شلوزوب كرهلک ندزورب زکلاب « نمشد و را
 . ردذلوا رفظمو,

 بجوم هتعاج یسعید ( لیطاةیراسای ) هدربنم الاب هجورپ كرمت ترضح
 تولک هتیراترضح هجو هللامرک ىلع «یراضعب ندمارک باحا هلفلوا بحع

 ید ( لا ةبراساب ) قرهلوا رستسانم هدنساننا هطخ تیم 8
 ۳ زا وس زوس رام « ننمولارما » ىلع ترضح هدن رلکدید « ؟ هلواه

 . یدشد « رلیا دوهظ هن قاب . زگیدلب نوک وب . دک رک قلوا 8
 نوکوا هدقدنلوا حاضبتسا ندیجهدژوم نلک هليا همانحتف ندنفرط هیراس

 هغاط بولیکچ ورک كرهديشيا ینسس كرمت ترضح نکیآ هدیرح ناديه
 . ردشعا نایب یراقدلوا رفظم هلهجو وو ی راکدلبا دانتسا

۱ 



 > ابا صصق < 0۹°

 شمتک هفرط وا ( یدعن لپس) نالوا رومأم هلوق ( نامرک)

 امر . یدیا شا قاحتلا ا یخد (ناتع نب هلادبع ی هللادع) و
 رک اسعو رلیدلوا رامرات « رایدلوزوب هدهسیا رلیدسا ماق هب هلباقم «یسلاها

 . رلیدلآ هرفاو مئاتغ یخد هداروب هیمالسا

 کا ( رسخنیهلادبع ) و شمتک ۰( ناتسجس ) ید ( ورم نب مصاع )

 .یداعساو اهد ندناسارخ «یتالو ناتسحس نامزوا .یدیا شما قاحتلا

 . یدیا رلردیا برح هلبا هراس او كارتاو هلسلاها راهدنق « یسلاها

 رلیداعاط یرلیدلوزوب هدران انکل .رایدلک وشراق همصاع بونالبوط هرکوب
 . رلیدلوا كلام هناتسحس نوت قرهلوا رهظم هبهلماک هبلغ < مالاسا لهاو

 ( قراحلان باش )و شمتک« ( نارکم ) ید ( یلغتلاریم نب مکح )
 . یدیا شما قاحتلا اک | ( ناتعنب هللادبعو ) ( یدعن لپس ) و

 رک اسع لنخ یدوا تولا دادمتسا نددنه كلم «یسلاو نارکم
 اک رشم .یدلوب عوقو رهرام یتدش تباف هداروا هلکمرهدنوک هبدادما

 هاب رالوا ناشیرب بولوزو تباہ .یدلاق یرللوتقم قوح كب هدهرام نادم

 . یدلوا منم هب هماللسا ككلاع ید نام رايد

 رع مابا هکلذف

 مایا كنیرات ضح باهولاهنع هلا ىضر باطن رع نینملاریما
 ندو تعسو هدایز < هبماللسا كلام هدنفرظ تقو زا الاب هجور هدنتفالخ-

 قرهلوا دراوتم هرفاو لا وما ندفرط ص . یدلوب توق هداعلاقوف ۰ مالاسا

 EN نام اله ناماسم لام لا تس

 ند وصح انعو تور هرن سه ول هر نادر دنا كتامر کون لاح

 ءا هسودح هنتفو لالتحا هدو و ثداح هود ضا عا سال ا ناب یالوط

 ۶ فح یسارو هلغلوا ندنلاوحا یاضتقم لداسفو نوک ماعوب قلوا

 ۱ . یدرو دیا شید ینهذ



 ۹۱ >ج افلخ ع راوتو بع

 کمو هبلغ هنیرلادعا ككنتما « مالسلاو ةولصلاهبلع مرک | لوسر هدر

 ی راکجهدیا مسقت یراهنیزخ هل رمهيقو یرسکو حتف یماشو سدقو نمو
 هنکلسم هفلاس كولم قرهلوا تداح راتناسفو لالتخاو ف هدنراهزآ و
 رهاظ هنتف هحقدلوا تاسحر « رعو یدشمروس نا ی راکجهدک

 . یدشمرو رب ید یننحهالوا

 نالوا راد هناسغم هلو « یرانرضح سو هباع هللا یلص مرکا لوسر

 نالوا یرارسا مرح یتسهلجو هنباحا صاوخ ضعب « یسیضعب كرارسا
 . یدشمر دلم هنیرلت رضح هنع هل یضر ( ناعن هشذدح )

 هللالوسر » همارک باعا ضمب نانلو هدنروضح رغ ترضح نوکرب

 « ؟ ردهدنرطاخ كزکشنق یزوس نالوا هدنقح هنتف كملسو هلع هلالص

 هدنشح هتف كم رک الوسر ! نەنمۇملارىمااي » هه دح ندذنرلحا .شمر وصود

 ندندال واو لامو لاىء كنبشنک هکر دهدم رطاخ هلشع یزوس نالوا

 موص هرلهانک وللثموب . ردیسالوا راحود ههنتف یالوط ندنسوشموقو

 باوج ود « رولوا ترافک رکنملانع یو فورعلاب او تاولصو

 . شم و

 یهنتفغ كج هدیا جوع ک6 لگد .روآ مدام » ر۶ ترضح

 ساب ر ندن آ نوجما كنس ! نمولارما اب » هشذح هدک دید مر 8
 . شعد « راو یناق یلاپاق رب هدنسهرا كن | هلکنامز كنس . قو

 هک ید »؟ یمقجالجا وا ۰ یمقج الی رق یاق و » رع ترضعح

 « زاعابیاف قترا هسا هلوا » رع ترضح هلکعد « قحالبرف » هل دح

 a . شنا تیأت راهظا 8

 تیاور ندهقذح یهرواح وب ( لئاووبا ) ندنئدحم راک و ندشبات

 . قدقروق هفمروص ندهفذح یننیدلواهت كنیاق » هکرید هرکص ندک دلا

 هه دح .یدروص هدوا . دهد .روصنس « ه ی نالوا ندهما راک

 . یدرو باوج ويد « ردرمک یاق 1

 : هک یدید هقیذح ؟ ید مرولیب ییاق « رمت : هکكدید هر هه ذح



 > ابا صصق < ۰

 ۱۱۱ ۹ ۱ رول ل كجك كماشفا هرکص ندحانم

 ندنلبق هطلاضم هکمدلیا تیاور فیرش ثیدح رب 6 | « ن . یدرولیب
0 

 كب ندننودح هنتف هدنسهرآ هبمالسا تلم ء رمت ترضح لصاحلا
 بجوم یهود ضارغا سالانب الاب هجور . یدیا هرزوا هشیدنا هدایز

 ۰۱۱۱ تب یرادادمتسا هتف قیرهلوا لصاح اغوا تور نالوا

 ۲ یدشمالشاب

 ی هبماللسا تلمو یاهم نالواراکرد هدماناراظنا كرمت ترضح نت

 . یدیا عنام هنیروهظ هنتف یتعاطاو دابقنا هداعلاقوف هنسودنک

 مسقت لام هجرانوللسم هروک هنیرلهجرد كسان « رم ترضح هکنوچ
 ۳۳ ا یرصت لاک یک رجاهم رب هدلاح هتروا یسودنک نکردیا
 ۱۳۳ یا نوا تكلير نکیآ زوقوا هنطخ نوک رب یتح
 . یدشلورو

 ندنا « تکیه .یدیاقو یحهدرب كيك اک آ < كلد العا

 تادلابو تقد هشیا یه «وا . یدیا روتقاص بوقروق ندشاهمو روناتوا

 . یدیا رزک هدرلقافز هحیرک نوجا هظفاح نیشناتسآ و او رليا دقت

 «یدلاغوحشا .یدلو تعسو هدایز الابهج ور همالاسا كلام : هک ون لاح

 ندلح و « رم ترضح . یدلوا لکشم یسارحا هلماک تلادع هدرب ه

 . یدالشاب کد سا شد ىم و ت راپ « بولقىص

 تارف هکمیامالغ | لصن » هدقدلوروص یبس نکرالغآ نوکرب یتح
 ود « رولوروص ندرمع هک مراقروق ه.اوا میاض قالغوا رب هدنرانک

 . یدررو تاوح

 ا كما فالختسا یناذرب هنیرب ید یسهشیدنا كويبرب كرم ترضح
 . یدبا یسلئسم كالا نیست دهعیلو ین

 ۲ یک ییاوا شبا فالختسا ىا « قیدص ترضح : هکنوح

 ۳ ارولو ءدرکفو یئدواو رونلوا راظتنا هتسمافالختسا یر یخد



 ۰:۹۳ ج افلخ غراوتو ع

 ید هدنجنا كلنا بولوا رد لها « یمالع قط ثمارک یا کا
 . یدیا نالاع همزال یالختتسا كرت ندرلن | هلغلوا زاتع هرم 8

 ءدسع وبا ندهرشدم هرشع هتفالخ و ا < رم ترضح

 . یدرویوروک بسانم یتراترضح هع هللا یضر حا رجلا نب

 نکیا اسالارما هدماش هدزوا ییدلوا ناس هدالاب هسیا هد وا

 رب و یراحالس زکلاب هدنسهناخ هدنتافو نحو شلوا اقراد مزاع ًانوعطم

 ا یالحتسا مام . یدیا شلاق یسنسد وص رو یتسو نو وق

 ددرتم هدیاب و یمودنک هرکص ندننافو ت ١ تولوا تاذ ییدارآ 8

 . یدلاق ریحتمو

 تفالخ طقف .ردفقو تحاح هلص .ردقوح ییئاضف كەرىم ه ریش

 كنسخنق هدصقم وب . ردتما خاصم هيوستو مظنت « ىلصا دصقم ندنراماو

 . یدبا هعلاطم یاح ییدلوا بسا

 تا رنامزوا « یرلترضح هنعهللایضر دیژ ن دعس نده ر شمة مشع

 . یدیا تاغضلا ح ودع تاذ رب هوعدلا تاحتسم و دهازو داع و یدیا

 اغا کد هدندق تسایرو تراما بولوا صدا تر فرص نکل

 یسح درج نکل. یدللو هدنحتف كماش قشد و .دنب فو 8

 . یدهلو هدنتراما و تساید هقرف رب بونلو یک رف دهاحم رب قرلوا

 نشلوا یتبسودنک ندهلوا . ,یدشنا تماقا دا روا و یدک +۶ و 8
 كنسهر شم و OES و رفحا کی دلاق . نیا نوک هنگ

 هتسهعلاطم كلر ترضح كما فالختسا قآ ندنفیداوا و 8

 . یدنعرب وا

 نب لع ) یی" «ندتشتلآ قاب كنهرشم رفع هتفالخ رظن 0 9

 (ماوسلاربیز)و(صاف ویا نیدعس)و (هحلط) و(نافع نب ناثع) و ( بلاطیآ
 قهلوابااو نیست یرب ندننارضح مهنع هللایضر ( فوع نهج رلادع )و

 ارز . ىدا رحم و ددرتم دن وا ارگ ای رضا و یدرولک مزال

۳۸ 



 ج اسا صصق = ۰۹

 یتلوئسم یونعم هسیا زدیا روهظ هنتف هدننامز كياذ یجدبا یالختسا

 . یدردیا فوخ وند رولوا داع هتسودنک

 دحا «نحرلادع نکل .یدردبا قیدصآ یتلها كفوعن نجرلادع

 ۱۱ ۱ دعا یر درا یتح بونالهواب ندنرب رکی هدنساوغ

 هاعل وا مضنم یحد ییعض قلراتخا هنفعض نالوا راکرد هحدوحو .یدشلاق

 . یدیا لکد لمحتم یدوجو هنسافا هلشال كتفالخ روما

 هدهسیاشبا تقابل تابنا هدنکلرکسعرس قارع « صاق و ینا نی دعت

 ۰ ۱ هوا قفوم ید هدنا تولوا سیار هقشاب «تفالخ

 . یدیا قو یداععا كرم

 ندزوب ویو شلاط هنجما اطعاو ذخاو شما تذل ندنراجم « ماوعلاریز

 . یدیا شلوا نیکنز قوچ كي
 ۳ و كلو قالما هدرصمو مدهفوکو هرصبو هنیدم

 و « ریز .یدیا راروریو جارخ هنسودنک بولوا یسهلوک كم و یدیا

 یدزاموقلا هدشاب یتسهحفارب بودیا لذب هراناللوب هدنسلحم یلاوما

 هرزوا یشدنلوا ناس هدالاب یتح . یدیا لکد هدندسق تداماو تسایرو

 طرح بونا لوق هک والا تشتت ینکللاو رصم کا « رم ترصضصح

 شما هناعا هصاع نی ور هدنحتف لرصمو شمتک هداهح قرالوا یسح

 ۳و ار دار ترش هدیا تاذ قجهلوا هفلخ نامزوا + یدیا
 هنتیژر كنيماسم طاصم قرەلوا لاسلاغداف ندوزرا ولردره هروک
 . یدرولک مزال كحملا رکف رصح

 هتقوواو رونک لزوک بولواتاذرب ندراسیو تور باا یخد هحلط

 یزمرق هنغامراپو زمنک هبور یلهمایو قیتربب یی « رزک یلسوس هروک
 . یدیا راقاط مناخ ندنوقا

 « یدرارا هفلخ یک هج فوصو كالموک یلەماي هسا رع ترضح

 هسنیا روناللوق اشا تمشذو رولا شوق بونک لزوک هلبوا « هفلخ اریز

 هلتهجوبو رشود هن سعاد لاوما راخ داو عمجو راپا دیه 0 قلخ



 ۰ >> افلخ خراوتو ع

  ود راقح ندنریفیح شيا هلا روهظ راتناسف و ضارا ماطر سانلانب

 . یدرلیا شالتو فوخ
 نکنز هلا ترا كنهفلخو یدیا ندانغا یخد ناسفع نب نا

 : هکنوچ .یدزمروک سأب هدنسالوا عماج یهیورخاو هیویند تداعس بولوا

 .یارقف « نیرک اش یاننغا . ردلکد روصقرب كلنکنز « ردلالح ترا

 .. ردلبلد اکو یرالح كمالسلاامملع ناملس و دواد . راق: هنیریاص

 .ندمارک باا یارتف . ردراو a لوس هدهلو کیا ندهللا لها

 هلبا لام لذب هرب هوجو هقشاب ندک دليا تدابع یک مز « انغا » یک

 كنيرک اش یاسشغا وید « رایدقح هیاباع تاحرد قرهنازاق باو هلضف

 . یدراردبا هطع هني رالاح

 هسرولوا عج سالفا هلا و العاب هسرولوا عج اند هلا ند )

 : ردشملسد (

 ل رضح هرجا عی فاح نامز وا هدندنع رک 8

 هفولع هیافک رادقم ینجالآ ندلالاتبو یسهعوشود یتما طاصم زکلاپ هلا
 رب هجداپنجا و یار هسیاو , یدیا زونیروک ندلاس همزال ےک ۷
 . یدا تراع ندفالتخا

 ..یدبا راو یخد هظحالمر هقشاب هدنقح یتفالخ كنامع ترمعح طقف

 -تفارشاو ,موجو هل اب هدلاع .ینیدلوا ندهبمای.ء نا غ ترک : 8
 رابوما هدقدلوا هفلخ نکل .یدبا بولقلا بوس و مرتم تیاف هدنع شرف

 كب یخدوا بوشود هنسهععاد قعاق تیرومام رب یر رهو بوشوا هنشاپ

 هلتهح ینیدلوا تافصلاحودع تاد ملسو ملح هدایزو بوححم و الم

 صوصللالعو, كرافعشو هلق رکید هسیا وو کج هدا کک 8
 دراو ینجهلوا بجوم یتودح هتفر تیا مو بلاح ینتباقر كرامشاه

 یدروب ولوا رطاخ

 تادذرب عناق ههمقلر و هفرخر و دهاحمو دهازو دباع « بلاط یان لع

 . یدرلبا قیدصت یتبلها هتفالخ كنا ء رمع ترضح بولوا فا
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 راعش یویو رايا تبغرو ليم هبهفطلو حام اضعب « ىلع ترضح طقف

 یرلترضح لسو هیلع هلالص مرک ۱ لوسد . یدیا روک قام هتفالخ

 . نمهلوروک ا رب _هدهفبطل اناذ اد هاتهج یرلفرومس 8 هب هفطل ی

 نک لاک اباد هلیا بانتجا ندهفطاو جانم كنهننخ هيا رم ترضح

 هحدامحاو و هدوب نکل ۱۵در و ندلاح یاضتقم یا هرز وا راقوو

 هنیراس ینلع ترضح هدبابوب « رمت ترضحا ذهعم .یدیا فالتخارپ

 ۰ یدرلیا حج ر

 د فید هسيا دیر . ىدا ردقلاللح دینخر یر ره كلنا

 ۱ یدردنا لی هاس ار یا رب ره بوبا لوا مزام هل وق

 هوضم تلوئسر هنیرزوا اعانا ههدص ترضح یخد رمع ترضح
 ۳ ۱ یدنک درد ینیداوا كجهدیا فالختسا یرب قرا

 . یدیا ل هدقمارا هتل ر

 ۱۳ ۶ يا لک هددربج هلا هتیدزوا یتلوتسو
 ندنغیدلوا شمار, هتما باعا یتفالخ سما « یرلترضح لسو هيلع هللا یلص

 . یدرولب هدک هدهلووا « رع ترضح

 هحشجنودنک ورتدفوا هدیابو « قورافلارم ترضح كلذ ىلع فن

 هلایضر ساع نیهلادع . یدیا یحتمو ددرتم بوسهریو یعطق رارقرب
 مومعم مچ دلودنک مدراو هناي كرم نوکرب » هکوید یرلترضح اممع
 بوقلاق « مروبملس یمقجایای# هدنقح تفالخیما : هکیدید . مدووک

 . مربحتم هدیابوب . مرویوروط وا

 < ىلع ققحتلا ىلع : 26 یدید ؟ یعراو كتعرو لم هیلع : هک مديد

 هزکص ندنبو ردراو لسم هحاشم زا ر هدنجانم طقف . ردها هشیاو

 بغرتو قونس هقح قیرط زککیداس یزس ققح هسرولوا هفلخ « وا

 ینا: هکیدید ؟ رده كيار هدنقح نامع :هک مدید . مهدنداقتعاو یار ردبا

 140 هدب . ردنا الاب هنشاب كات ی( ۳ ار مهسا فالختسا
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 یا « ن لاو . دولوروا يو كنبسودنک تیام ء روا را تافل

 6 داباب هو هدبرع <« راپا هلب وا مهسا یفالجتسا

 یانهبقع ندل و) نالوا یشادرفر e رووا هفىلخ «نامع ینعی)

 رفت ندنسمربک یرابا یرلمدآ یکوب كنآ ہد برص .رلیامادخیتسا ی( طیعم

 ( .ردنعدرولوآ تت هلق تنسودنک تیاهنو ردیا ماف هلع 1ک
 : هت 4 وش زدم روه هلع ar ر لرمع ترضح هدو

 هفوکیدللو هدقدلوا هغلخ «ناهع ترضح هلهجو ینج هنلوا لصف هدنلحم

 نارا ءونس ةلرابوما-صضعب رکید لرک «دلدلو كر . ید

 ردشملوا بس ء«اتداهش ثامع ترضح قرەلوا ثداح هنتف ییالوط

jهننژوس كني رلت مصح سابع نا ےک «  : 

 رتا فالختسا ی هحلط هسیا هاب وا :هکم دید هرمع هر هدعب »

 نا زاولس یلاحو کیا ۰ هر ا زبمآ كنر

 .راو صاق وینا ندعس : 5 ؟مدید . ,زاملق ی وتمهنیروما دم تما

 . زامالوا الا یو ن ؛یل ردیزا برح

 ندکحوا هدنرب رازاب هکیدید .داو ماوعلا نیریز هسیا هلیوا :هکم دید

 ا ی و یوا هتلر ونا ردا ے2
 نکل تا لزوک هن : هک یدید .یدلاف فوعن نهررلادع :ک م دید

 6۰ ردقعض

 <رعترضح هرزوا ینیدلشالک | ندنسهلاکمو كنیرایرضح يا

 رب زونه هدصوصخ وب نکل .شىرويوروك حج میل ع ترضح هدیابوب
 هل وعام وغ همقورب نالوا لج وم یتداهش كنسودنک .ندمرو ی

 ۰ ردشلک هروهظ

 هدنسوشراج هرونم هتیدم « یراترضح هنع هللایضر رم نینمؤملاریما

 قالماک |یسهلوک«ینارصن مان ( ژلولوبا ) كن ( همش نب ةريفم ) نکرزک ۳۹ ۳ ۶ 0 1 5 a هه
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 . یدتیا عضو جارخ سا هعرزوا مت « هربفم ! نینمولا ريما اي » بولو۲

 . یدید « دا فىفح فا

 هلکع.د « مهرد کیا هموب » هدکدید « ؟ردهل كجارخ » رع ترضح

 . یدد « ؟ رده كتعنص»

 وب » رم ترضح هدکدید « می ریمد « مشاقن « مداح » ۇلۇلوبا
 ۱۱ لا هد . مروممروک فوح یکجارخ ارظن هرانص

 ترضح هلکعد « توا » ید وا هدکدید « ناسشعید مرولیب هاي ینمرک هد.

 نمرکهد رب اکس » یخدوا بوید « پای ینمرکهد لیرب اکب هسا هلیوا » رمع
 . یدتک بود « نوسلوا ناتساد هدرالید ردق هبرفم ندقرشم هک مه

 یدک هنسهاخ كرهد « یدلیا ددم ی « هل وک رم ترصح

 هوست رافص .یدلک هفرش دجسم هرزوا قمریدلق یزاع حایص یسادرفو .

 لح رب لشاب ییا ؛ یدرک ولولوا نکرونلوا
 بوقبج هرکص ندکدتیا مادعا بوروا یلاذ اق ریو یدالارای ندنرب
 کلا زا ره

 ۱۳ اما رس بوشود هر اور « ربع ترضخ
 بودا صا هنیراترضح هلع هلایضر فوع نب نرلادع هرزوا قمریدلق .

 ۱۳ ترش و یدنق یزاسم با تعاج بولوا ماما یخدوا
 . یدلورونوک هنسهناخ

 هدک داسد ما دهعیلو یاذ ر !نەنمۇملارىمااي » وک قم وا

 وید هلدتیا نوع و مدردیا فالختسا یا هسلوا تابح رب هدسعوبا »۰

 (ردنماكتما وب « هدسعوا) كکلوسد ! بداپ هسرواوروص ندیپلا فرط
E۱ لارا كن (ههذح ۶ا)و مدر ریو باوجود .مدت شيا  

 هسردیا لاؤس مرو مدردیا فالختسا یا هسلوا تابحرب ( ماس )

 باوجوید .مدتیشیا ینکیدید ( ردناذ نوسهدایز كا یهللا اس ) كکلوسر

 , یدید « مدر رو
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 ر ندهاخ ر » هدک رلد « تبا فالختسا یهالادع كلغعوا » هدعب

 . یدید « روشش نابرو

 «مروتسيا كالا دهعیلو ینس «ن » یدغاج قوعن نهرلادع هدعب

 5 » ؟ناسەم وليا تحصل و او ود تیا لوق کن » ید وا بود

 .یدد « م رک هشياوب ادا هدن هاو » نم رلادسع هلکع د « برای مهدیا ,

 هنرتروشم كرلتاد وا یشیا و « كروط هسيا هلبوا » رم ترضح

 دوم نگران ۲ و هلع هللاىلص مرکا لوسر هک عهدیا هلاوح

 هلاوح هروتم ىشلا و یدید «یدشلا تافو هدلح ییدلوا یضارو

 ۰ یدرو و

 (هلط)و( ناهغ) و (لع) یعی « یاذ یلدا نده رتشم هرتذع

 هلایضر ( فوع نب نجرلادبع ) و ( صاق و یا ندعس )و ( ریذ) و

 باخت ا هتفالخ رب ندنراجا كرهديا رومأم هتروشم سلحم یتارضح مهنع

 . یدلیا تبصو یراطا

 و هدزوا كمریو یار درع یخد یهنع ههایضر ( اع ) لا

 ..یدتنا طش )یس موا باخت اتالخ تودا
 كلك قرهللوب هدر نقأی هدهسیا لکد هدهرونم هدم تقووا « هحلط

 . یدبا هرزوا

 نی نهرلادبع هرکص ندکدریو رارق هتفک هلهجوو « ر ترضح

 : ید عاح ی(دعس)و (رسز) و (ناعع)و (یلع) هدلاح ینیدلوا هدنناپ فوع

 باغ یو ندزکجا هقالخ ..نکبسیراسر بما و

 ۲ مامر وق A یک دل ی زکلوا ناعمو ریه 19 زکیدبآ

 : مرافروق ود رشود هفالتخا ید ساب هدبورک فالتخا دا كل رس

 ها زاک ء مو هسر واک es ۳1 نی جوا . ردزکقفر هحلط

 كنهحلط یرارق نابرب و هدلاحوا هرکص ندکدید « زکلیا ذافنا یزکرارق

 «E صاق و یا نا دوس ا « ؟رلیا دهعت ک اک ینکحهدیا لوىق

 . ید « مدهمتمو لیفک
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 هسیارولوا حالا یو . نوسلوانوجحما ها :ییعاب » رع ترشح هدم

 نوحاهلا كهسیا رولوا حالا یو : نا اب . هما راب هنشاب كسا یمشاهی

 لهسیارولوا معالا یو ! دعس ای . همنا راب هنشاب كسان ین رالوغوا طعم یا

 . یدید « همتا راب هنشاب كسان ک ابرقا نوعا هلا
 ۶ زکیهلکید یا . دیار بحاص لزوکه « فوع ی نهرلادع »

 . یدروبوب هبصوت ولد « زکیبا داشا ۱

 یالتخا LG » هک ی دلبا تحصل هلهجو و یحد ههللادع یغوا

 ۳ ۰ ا هدرایار نک او لوا عبات هتیرنک | هسیا رولوا عقاو

 هفیلخ مک ره . یدید « نولوب هدفرط یتید لوب كفوع نب نجررلادبع

 . یدلیا تبصو ینسما هلماعم نسح هدنقح مارک راصنا هسیا رولوا

 هسیا زاملوا . ردلها هبا روللوا باما هتفالخ رک | ء دعس »

 هفوک یفآ من . نوسلیا هناعتسا هلیا مادختتسا ی ۱ « تاذ نالوا هفیلخ
 ؛ یدیا لکد یثان ندنتحاق دوخای ندنفض « مشیدیا لزع ندشتراما

 . یدید

 كا هدنحا كراصتا هک یرلت صح هنع هللایضر ( یراصنالا هحلطونا )

 هدنقح كن آ بولوا راعشترپش هلا تعاح هداعلاقوفو رادلام هدایز

 ود ( ردولربخ ندتعام ر « یسس كيهحلط وا هدودرا) مرک | لوسر

 هدهعفد قوح ! هحلط ابا اب : ی 5 رم ترضح . یدشمروو

 تروشمبایرا . هللا تمدخ هدهعقدوت . ردشملف زب نع یعالسا هلکس ا

 . هلکب هدوق هلا یشک یللا ندراصنا هدنس . راقجانالپوط هدهناخ رب

 باا یرب ندنراجما هدنوک چوا . همریوبلاص یرجما یهسک ندجراخ

 . یدید « تبا بغرت یران | هرزوا كما

 ي اعا ه ىد ااطخ ءدوسالاندادقم)

 ا ر ندنراجما .تایق هیهناغ ریو البوط یاروش
 ۱ . یدید « توط هداروا
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 نش یرام اها نوک چوا ! تیصاب » اباضخ ب6 یمور تی

 . روط هدنچوا یراشا هدنس توافق ههاخ رب یاروش باحاو ریدلق

 قاغا یدرد . روا یتشاب هلحسلف -.تردا ابا یر ہد بودا قاشا یش

 "یواست رک او ر 3 یی راشاب هدشاتسکبا هسرلپا تشلاغ یکی 8
 رازالوا یضار اک ۲ : رانوستیا بضن کع ییللادبغ هسرولوت ع وفو 8
 رارصا هدتفلامو زکلوا راز هلفرط ینیدنلو كفوع ن, نهرلادع هسیا

 . یدروبوب ود « زکیدیا لتق یرلندیا
 رخو یدرهدنوک هنیراترضح اع هللایضر ( هشياع ) یهللادع لغوا

 . یدرو تصخر ید وا . یدتسیا تصخر هرزوا قعلوا , نقڌ هدن داعش

 « یدیاو « شيا مهملا . هللدمحا » هدکدلبا تدوع هلا باوجو « هللادبع

 رکبوناو لسو هلع هللاییص مرک | لوسر هرزوا ینیدالوا ناسب هدالاب یدید

 تاهما . یدیا راشعلوا نقد هدنسهناخ كنهشیاع ترضح , هنع ةلایضر

 < رع ترضح هلغلوا كنيرلودنک هقدلوا تاحرب هسیا یراهناخ كننموم

 .ردشمروکموزل هناذتسا ندهشیاع ترضح هرزواقملوا نفد هدنداعسٌءرحح

 دو کد رو هنداعس هرححی هدعافو » ههللا دععیغوا الابهجورپ

 سیانمریو « زکیدیا نفد هداروا هسرب رو . زکبتسیا نذا ندهشیاع هنب
 » یالبا تبسو مد « کیر ودیا نفد د کک عق)

 . یدلیریدتیا هنیاعم یرلهرای كنسودنک . یدلوروتک بیبط رب هدعب
 تبصو» 5 ۱ بطندشیدلوا هاظ هکلپن هلغلوا نر ەد « هراب یهدنل | ین

 . یدید « مدتنا » هدوا یدید « ! نننّولاریما اب هللا

 هلغلوا وتلوروک رب هدوراشیط نکروتای ًاحورح هلیوا « رم ترضح
 هدنرلکدید « رونسیا امر کا < سا ءو . یدروص ويد « ؟ رده »

 . یدر و لا

 هدن رلکدید «تیافالختسا یناهع ! نینمولارماای » بورک ورا هو

 ندقدةح وراشدط ۳ یدروس وید « روس یتنج . مه روس یلام مد
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 یلاط یا نب ىلع ! ننمولارمای» بورک ورجا هورک رب رکید هرکص

 ء قح قیرط هکروروتوک هلوب رپ یزس «وا » هدن راکدید « تا تالا

 هج الک | ینایم هبیلع ترضح كنیردپ «هللادبع یلغوا . یدید « ردوا جن آ
 یا » هدکدید « ریویدیا باا ینآ هتشيا ؟ راو عنام هن ! نینمۇملاريما اي »
 « ؛(اشاط یعهدهدزعاملاح « كدناکوب هدزعابحلاح کوب « وب ! مزفحیاغوا
 . یدید

 غور منع هحیک و یدلوا لوغشم هلا هللارکذ و تداپش هک را

 . یدتا ناوضر

 د رر روکو یا ىلا « هنس نوا .6 یفالخ

 . یدیا هدنخاس كنم هحخایذ هنر هنس یجنح وا

 ریرس ینشعن . یدلیق یراترضح هلع هلایضر ( یعور بیهص ) یزاع
 , رایدروتوک هنسهناخ اهنع هللایضر هشياع ترضح بوبوق هرزوا یون

 قعلوا نفد هدنداهس هرخ « رع ! هشياع اب » هللادع ییغوا هرزوا یتصو

 كنبرلزوک ید هشباع ترض> یدید « ؟ یعراو كنذا . ردیا احر هرزوا

 ۳ لاعدا هتداعس ءرخ هسرزواكنا .یدربو نذا قرهوط دهاش یع راثاپ

 رار هليا ( نجرلادبع ) یلغوا هنیربق .رلیدتیا نفد هنناي كقدص ترضح
 .یدیا راشغا ( صاق ویا نیدعس) و ( فوع نب نه رلادبع ) و ( ناغع )
 . هاضرا و هلع هللایخر

 . ردشا دیا افشا یود بولماص ی الما هلک-عا تافو 9

 قوراملا E دالوا

 نهرلادع) و (هللادسع) لد (بز) یدلوا أ جور هدتلهاح نامر

 یرلترضح ( هصذح) نالوایربمغس ترضح ةجوز هبرللوغوامان ( ریکالا

 . یدیشوط یلغوا مان ( هلادبع ) ندنسهحوز مان ( هکلم) و

 ردشم وط یلع وا مان 1 مصاع ( ندنسهحوز مان



 7 ج افخ ع راوتو ع

 نالوا دلوتم ندنرلترضح ۱مع هللایضر (همطاف) كبلاط یانب ىلع هدعب

 (هقر) ید ندن آ بودیا حاکن هلیارهم مهرد كيب قرق ی( موتاک م۱]

 . ردشلا دلوت یلغوا مان ( دیز ) هلآ یزبف مات

 . ردشلوا یزیق رب مان ( بنیز) ید ندیراج مان ( ههکف ))
 هم

2 

 یلاوحالامحا .ردقوح ینامدخهبهمالسا تلمو یاحوتف كرم ترضح

 « ردهلکید یزوس . ردقو تجاح دا رک هلکعا روع هدراوراق و

 ربو زا رذح ندنعاط نعطو ندعال مول هدنید ما « ردا هسروروآ
 قلرادف رطاعطق هلا مارتلایتادع هدراکو لاح یھ « ۳ هدص وصخ

 . یدیا زمتک هنلوم
 . یدیا دماحلا ریثک تاذ رب دهازو دباع « ریاصو عناق « ریدمو لقاع

 ( هاضراو هنع هل یضر )

 سموم لب هوس روم سس



 E هنتس یحنح وا شب را سلف ناب ا

 ۱۳۳ همش نورم ) هدنرانوک كوص .تانسهجحفایذ
 وروا هلرحاخ ییراترضح باهولاهنع هلایضر باطن رع «یسهلوک

 ۶ هقبلخ هدلح ینیدلوا صواب ندنتابح «رمع ترضح . یدشمالادای
 یضد ( دوسالان دادقم ) ینعمح هررب كناروش بابراو هلاوح هباروش

 ۰ ىدا هداراو صا هتیرلت مضح هلع

 هراصنا » یخد هنیراترضح هلع هلایضر ( یراصتالاهحلط ونا )

 اتا ین رب ندنرلجما یناروش باحسا قرەل | هننای هلیاباسخا یشک ی للا

 9 روس بده تا تغزو هلاما ةراخاو

 يور بیهص ) بولوا دناع هبهحلطوبا « هطباض روما ًارظن هلاحوش
 ةوم .یدیارومأم هقمریدلقزاع هسان قردلواماما هدانناواهسیا هنعهلا یر

 :دشم ر وهفاکتنوذآماک ۲ هد قرهلواهدنس هب اثم یماقمک اق هفیلخ

 ۱۳ ۱۱ تاذ یلآ ندمرشم ثربشع 6 ىدوش باحا

 >رلادبع) و ( صاق وینانب دعس )و ( ریز ) و ( هحلط )و (یلع) و (ناعع)
 « یدا یارضح مع هلایضر ( رمع ن هادع) هلا ( فوع نب



 16 >ع افلخ غراوو دع

 < وا تولوا طرش یماهلوا با ا هتفالخ در ن هلادع یک

 یاتا كنسبرب ندتاذیلآ مملاراشم هتفالخ و رومأم هکمریو یار زکل
 . ئدا رو

 راظتنا هندورو كنا نوک چ وا ندنغیداملوب هدهرونم هندم <« هحلط

 یاخا كشسر ندراتآ لاح همه و رک ی درد هدلاح ییدلک بول

 . یدیا ندساضتفا ینتصو رم ترق

 نیدعس هتفجالوا یضار ید كنآ هرارق كج برو هدنبابغ كتهحلط

 لماحیرأر كن او لکو یلوضف ندنفرط كن قرهلوا دهعتم « صاف و ی
 ۰. یک

 كنافهلالللج تاذرب ندا نازرل یلاع نوتب یک قورافلارع نکل

 . یدیا شغوب هصغو مع یک ه وند مک یی

 باحا « هحاط زاربغ « دوسالان دادقم هدقدنلوانید « رعترضح

 قمالوا لخاد هسمد ندحراخ هترانایو یدوق ههناخرب هللا عج یارو

 : یدروط هدنسوق كنهناخ وا بولک هرزوا كمهکب ید هحلطواا نو
 یروش بابو تماما هنملسم تعاج هدهس> تاقوا ید یعور بیهص

 . یدرلیا تراظن هنیراش
 (هعش ن ةرغم) نالوا هف وک ریما هلا (صاع نورع) نالوارصم ریما

 هدنسوق یروش ناخ و رایدلک ید ران | بونلوب هدهرونم هدم لا

 . رابدرو

 یرات ضحادعسندننفدال وا یراش رز ومأم هکر داو نوت ۱
 6 ؟زکسرو وروط هداروب یع وجا كعد .كدیا یروش لخاد هدز هر

 . یدتیا عفد نداروا هدیتسکیاو یدنآ شاط ءرانآ كوب

 زوس هدهنام لکھنا ماق هبهلداحو هوا ندهدر تسوا هدرلنآ
 اد تدورو تشام ا ا راک ندا ثلیاو ىدلاغو

| 

 نامزوا هدبولک ندجراخ كرك «یسااها هرونم هدم كرك :هک ون لاح



eچ ابا صصق =  

 کجهر و كناروش سلجم په «رکسع یاماو برع فارشا نانلوب هداروا

 . یدبا رظتنم هرارف

 هداننا ینیدلوا هدشیرک یعالوف سکه هنیرزوا هلئسم رب مهم هلیوا

 هدعاقو رضم هتحلصم هلا ناسس زکنهاو رلزوس هاوری هدر هو

 . ید ریافم هطاتحا

 نوحقح هللا نالا یتاح كرم » ًاباطخ هیاروش باحا ناه «هحلطوبا
 ک٤ 2 ااه ناه . ریو تلهم هدایز ندنوکچوا ییدریو كرمت هزس

 . یداف یوق هن رارزوا بود « ك هدفرط تدمو

 ع دالشابهزوس هلبا داریا هطخرب «یرلترضحفوع ن, نجرلادع الو ا

 ا یدایوس رازوس راد هنموزل كبانتجا ندارا فالتخاو

 . یدلیا توعد هزاکفا

 هدایزْللا هداننا ینیدنلو هرزوا ناجبه هبوب كنهبموم راکفا عقاولا

 یمهظحالم كمشود هقرفتو فالنخا هنسهرآ مالسا لها « "یثقجانقاص

 . یا

 نرم زو نافعن نام ترمضح هنیرزوا یتحبصنو كفوعن نهرلادبع

 ی رلتساحا هننوعد كن | هليا صالخا لاک هرکص ندقدوقوا هطخ ررب ما وعلا

 . رایدلبا ناس

 هنوعدو تاذلاب بو وقوا هطخر «یرلتمضح صاق ویا ندعس هدعب

 یضار ید كنهحلط هتروص ینجهلوا یضار كنسودنک هقشاب ندنتباحا

 هردهدنسشیا !نمرلادعای » هرکص ندک دشا نابب ینفیدلوا دهعتم هتغجالوا

 . یدید « شیلاچ هناهاوخ رخو سیباپ هناصلاخ هشيا ناه
 گنوسلوا دح ههللا وا »* بوشیرک هزوس « یع ترضح هرکص لا

 E « زتوس تس رب یدعا دیدرهدن و :لوتسر هز و ی ید ندز

STدراو زمقحرب 2 ت لها زاما  

 هني رات رص كولمو هد بود .هعساو هلا ضرا هسیارونلوا عنم ,زرول  هسرولی ریو
 افا ییدهع كنا یدیهسلوا شللا دهعرب هزب « مرک ۱ لوسر زار ) ی



 ۷-۰ چ افلخ غراوتو

 هلداح كدهحنلوا هنیرزوا كنا یدیهسلوا شللوس زوسرب هزو كدردپا
 ردق ون هک كح مدیا غرا لو ندنب هح ر "هلصو هقح توعد . كدرلبا

 ندسلجموش .زکیهلب یمتطن « زكيهلكید یزوس ( هللابالا ةوقالو لوحال )
 تنابخ هرادهع بوقبج هنادیم راجیلبق هکرولوفروق نوجا شیاوب هرکص
 هما یخد رایضمپ .زکسرولوا تعاجرب زس هک ات . زکسرروک یغیدنلوا
 . یدید « شوخ اوه هروک کی . رولوا تلاهج لها هقرفو تلالض لها

 u «تاعوقو هرکص تدمر . یدبا یرضوط ی هر تایل ترضح

 ۰ ردشملا قیدصت هلاك

 یهلهاج تربغ نالوا یراج برعلا نیب ۰ مالسا داحا : هکنوچ
 هکمرتسوک ج وا «تبموق تربغ هحقدازواتداعس تقو هدهسیا شا فرطرپ

 . ردشمالشا

 ترضح « رابوماو ی ىلع ترضح هتفالخ رخّومو مدقم « رلسشاه

 هرک رب تفالخ ید یرنک ! هكراشرق رکید بوبتسیا كجا ی 8

 هراهلفو هعش کید قترآ كردیا لوادن هد كرا هسرخ 8
 ۲ ۳۹ هظحالام ود زمک

 بولوا هانتک | قیاقح تاذ رب هللاب فراعو لضافو ماع « ىلع ترضح

 هدهسیا زامالوا وزرا رم هقشا ندنناشو فرش دار كمالسا < 8

 ۱ یو دار یوتاب كنبزک باوا ضعي رکیدو كلرایمشاه

 بوجحو ملسو ملحو مالم ندنل وا نيقباس ید نامع ترضح
 نالوا یسەلسق ه.لاح ینیدلوا تا هصلا حودم تاذ ر تولقاا بوو

 .:یدزامالوا دس هنراوزرا 8
 قمالوا مناو هف ره و فالتخا EO ماللسا لها هبا یصا دصقم

 باا بولوا ترابع ندقلو هفلخ رب قحلوا رهظم هیهماع لورق هرزوآ

 . ید راد مزک صوت به یراکفا راکرب كناروش

 هزویس )۳ « یرلترضح فوع نب نحرلا دسع « كلذ یلع ءانب

 هرزوا كما هبجوت هنالوا لضفا ندزکحا یتفالخ زککناه » بوبالشأپ



 ج اس صصق .دع »#۸

 . یدروص ويد « ؟ رايا جارخاو عزت ندنآ ینسودنت .دیودیا هدهعرد

 هلهح و و « ن هتشيا » نهرلا دبع ندیدم" نرو باوج هان

 . یدید « مردیا جارخاو علخ ندتفالخ یمدننک

 ترضح طف بولوا یخار 9 یرترکید هدعبو ناص ترضح ادتا

 .یدرهصود « ؟نسحاباا نیسرده » اک | نج رلادبع هلکم هاب ترس ىلع

 كتماو کج هاجرت یحر یذو هککجهدرارابتنایقح » یلع ترضح

 هدن « تیا نمأت هلا قانمو دهع ی هککج هم هلبا روصف هدب رګ ی رخ

 . یدریو باوج ود « مرولوا یخار

 رولوا ندا تفلاحمو ضار همکج هديا راشخا مت زس و نه رلاد.ع

 اددن . زکیریو قامو دهع اکب هدزوا قلوا رارب هلم هدنملع هنيا

 رظن صح هنیربخ كانملسمو همکجهبغا حبج رت نوجا یرارق «یحریذ

 هلهجو ون . یدید « مردبا ناما یزس هللا قامو دهع كهللا همکج هلیا

 هقعو یسهجوز كنجرلادع . یدلیا نیمأت EF ید واو G4 6 رانا

 بولوا یشادنرق زبق رب ۲۱ كنامع ( موئاک م۱) نالوا یزق كطص۰یان

 لم هنفرط نامع ییاهذد كناجرلا دع هب مشلا بسحب « هرم تیارف وي

 ۳۱ ۱ طاتوا ۶ هفقاو تانتماح هدهتسیا شلک هرطاخ كمريدتنا

 ۱ اا
 هاتهج ره بولوایصاوخ صخا كنهمالسا تلم « یروش تاعا ارز

 ۰۲۲ یو ی الا تا تکرح هنفالخ تنرادهعو قووم نعوم

 . رایدبا نما ننک هلی هديا ول

 «یرلترضح فوعننجرلادع هرکص ندقدنلوا قانمودهع هلهج ووا

 ۳مواتساف كتارق همرک | لوسر 6 نس » تولک هتناي كنلع ترضعحت

 مقحاهتفالخ هدنجما كراطح هلبسح كران | نسح هدنیدو كتقاسو مدقت

 ل4 لوب هدارو ضرفلاب طقف . ردملسم یخد كتسلها ناف رب ناسرد

 یسکناه ا فاح ر هساوا قجهنلوا فرص هرخآ ندنس «یعاوو

E4یدید « اع » ىلع تارسح هک دید »$ ووز د یا  . 



 14۹ س افلخ را رو

 دبع « نس » بوشوروکز کلای هليا ناع ترضح « نهرلادبع هدعب
 هدمالساو مندنراهدازع كن | و میداماد كمرک | لوسرو مخشرب ندفانم

 .نسرد ؟رولوا لیوحم و فرص ههر ندنب « صا وب . راو و مدق

 هدکدید « ؟ناسروو وک قحا یتسغنق هدنجما كتعاج و ةة سانوا رضاح نکل

 . یدید « ینیلع» ید وا

 . یدلاق راد هدنسهرآ ناهع و لع ترضح « تفالخ لضاما

 هددرض کیللیا تلصو هارو ناتا الاب هور ید رخ 8
 هدنانع» و شلنا تراشا هنسگیالرهید « روللوا با یرندرانو همنظ و
 اک 1 كماقوس هقح قیرط یسانو ردلئام هحانم «لع .ددراو قلقاشوم

 ۰ یدیا شید » ردارحا

 هنلا یشیا هلهجو وب و شلوا مکح « یراترضح فوع ن, نجرلادبع
 باعا و یدشالوط بوقح هدزوا قمالک آ ینا راکفا ندنیدلوا شا

 یدشولو لا تع فارشا و رکسع یاما نالو هدهتندم و

 . یدشلیوس هلا رانلک مزالو

 ررقم داخا هفلخ لاح همه ناو یحدرد قرهلوا ماع نو چوآ

 ندعس هللا ريز بولک هاروش 0 «نجرلادع یسهحینک كنوک وا هلغلوا

 میصت من » ید وا . یدروص یأر كريز ادتباو یدرعغاح یعاق و یا

 . یدرو باوج ود « ردوا ىلع

 رکا » یخدوا یدد « قارب اک یمصن نس » هصاق و یا ندعس هدعب

 «یلع هڪ هسیا ن را نا العاثكب لهسیا كج ءدیا رابتخا ییدنک

 . یدید « راتروف ندیدنقص یر هدا تعس گردن نس .ردالوا

 هرزوا قلوا یحماخا « ن » فوعن نمحرلادبع هني رزوا كا

 .مدزمنا لوق یقفالخ یخد مهسلوا شمهما . مدا ملخ ندتفالخ ییدنګ

 زاملاق « دونشوح ET < سا هساوا هقیلخ کیه ا ندو ركبوا

 . یدید

 ولزک هبیدازوا نوزوا هلکنآ بوبتسیا ییع ترضح هدعب
۳۹ 



 س ابا صصق = 1۱۰

 ۱۳۱۱ شور ایت ها نام تربضحب هرکس ندک دسهلیوس

 :یدامقبج هنادمییدشلیوسهن هدهلیسکیا .یدشایوس هنامرحم كدءهرحف تۆو

 یارویش باخا « فوع ن نمح رلادبع ه رکصندقدناق یرزام حایص

 یاسور ناو هدهنبدمو یتسالضفو امدق هاراصتاو یرحاهمو یدالبوط

 . یدلیا توعد کس

 فوعن نجرلادع . یدل وط ردقهنس نغآ فیرش دحسم «یدلک یسهلح

 ۰ یدروص ر ندا

 ههسرتسیا يسمەا فالتخا كنىملسم رک » هلع هلا یضر رسان راع

 یدتا قلدصت ید دوسالان دادقم یدید « هلا تعب هب ىلع

 دعس نب ةلادبع ) نالوا یشادنرق توس كناع ترضح ندفرط هتوا
 «هلیاتعمب هنامعلهسیا رتسیا یتسم هما یالتخاكشيرق رک ۱۰ (حرس یا نیا

 .یدتیا قیدصت ی | ید هعیبر یا نبا هللادبع . یدید

 یحااک 1 ید وا .یردلبا ا رسم یا ن هللادبع « رساپ راع

 بحصت ینو یسهقرف رکیدو ینا یسەقرف رب كراضح . یدلیوس رازوس
 ۱۱ زا نا ناتس هلاطا هراز « رایخالماب هلادج نا

 یا ن دعس . یدلوا او ااا یدلافوح زوس هدام

 یشلا « رو رارقرب ندا روهظ هنتفو داسف ! نجرلادعای » ناه «صاق و

 . یدید « رس

 3۲ ول ۰ زکسوس ۱ تعاج یا » فوم نا نجرادم .
 هرواشم هللا رانلک مزال « مدنیشاط «مدنوشود « نب .زکیامراقج شيا رب
 . یدید « مدتا

 كنلوسرو یاتک كهللا » اک ]و يدربغاح هناي يلع ترضح ناه
 ۱۳۱۲ ۶ لا ترس كنسهفلخ کیا هرس ندنآ و ىس
 ییدرا ماطو هک مراموا » ىلع ترضح هدک دید « تبا قامو دهع

 کتا دارا یلاّوسواهد هرک ییا «نمرلادبع . یدید « مردیا لمع ردق

 ۰ یدر و باوج هلب وا هن « ىلع ترصح



 ۱۰ ج افلخ راوو =

 كنت كي تقو هدهسیا تمکح قفاومو باوص اوج كنيلع ترضح
 . یدیا لکد دعاسم هفقوتو دشت طرشو دق هلوا بولوا كړو

 هرکچوا ید اک |بوریغاج یامع ترضح ناه «نمرلادبع هبلعءانب
 هيوا .توا » فقوتی « ناّمع ترضح هدکدید یک ییدید هبلع تربضح

 ترضح « ىلا بوردلاق ینشاب «یرلت رصح نحرلادع هلک.د « مردیا لمت

 یتاما یهدغو . لوا دهاش ! براب » هدلاح ینیداوا هدنرزوا لا كتاط

 . یدلیا تعس ید سان راس هم هليا تعسب كرهبد « مدوق هنيو كنامع

 ترضح .یدربک هناي كنامع ترضح « یدلک هحلط ترضح هو

 يما ةا ردا ابا رک او هبا تمس كسا رتسیا . نر 5 ۲ 8
 ود « ؟ یعیدلیا تعس کش کس یه » هحلط هدک دید » مردیا هداعا یاعا

 ترا ق ا یخار هدن » هحیاط هلکک د « توا » . یدروص

 . یدلیا تعس پوند « مهیا

 هو لل

 ن نجرلادسع «: کد .ردوص ندلثاووبا نالوا ندّنسبات را 1

 .مدید ؟زکیدایا تعس هنامع هدبودا كرت هلتهجهن ییعو مدروص ندف وع

 هجوت اک | ادتبا هلیا ممصت یتعیب هبیلع «ن. .قوب محوص من : هکی دید
 دهع هنکحهدیا لس هلا رس دلرعو دكرکبواو ینس هارمغب 8

 . یدنهزوک یزارتحا دق وید هبتم متردق ءوا . مدیا فیلکت قاشمو

 دق الب « مدتا ضرع هنامع . یدرو باوج هبوا هنس < مدتسیا رار

 « . یدلیا لوق

 نامع تفالخ مابا میاقو

 حرج یر۶ ترضح هلرحنخ ( ۇلؤلوبا ) هرزوا ینیدنلوا نایب هدالاب
 فا بوروا هلرحاخ وا یخد ینسودنک یک یا e ندکدشآ



 >> ابا صصق »< ۰

 ۱۳۱ 6 ع ) لغوا لرع ترضح هرکتص یآ رةياور ىلعو شما

 .ردشمرودلوا رارب هلقفر کیا

 ۳ را e CZ نالو دەرون هتیدم نامزوا : هکهلوخ

 ندمح كولم هرزوا ینیدللوا ناب هدشاس ءزح و یدراردیا طالتخاو

 یونس هنسودنک ندنفرط رم ترضخ بولک هبهرونم هنده هدلاح ینیدل وا

 ا د )روپن نالوا شعلوا صصخح هطع مرد كس کیا

 «یلارصن مان (هنفج) ندنسیلاها هریحو ؤلؤلوبا .یدیا مقم هدهرونم ةنیدم

 هنلا ییرحنخ كۇلۇلوبا « نامه نکیا رلردیا تبحاصم هليا نازمره
 ا ) هدمرص ییدرو ورک هرکص ندکدتا رظن تدمرب بولآ

 «ؤلؤلوبا یسادرف . شمشود هری رحنخ هلقمراو هنیرزوا كلرانآ ( رکب یا

 ه(هللادسع) یارجام و « نجرلادبع هلکعا حرج یرم ترضح هلرحنخ

 هشدلوا تیانح رب عمصم هدنش یوا كنهداحو یخد وا . شمرو رخ

 : هکوب لاح . شمرودلوا ینراقفرو ینامرم بوراو قرلوا بهاذ

 تفك رر بجوم یصاصف ۳ كمرودل وا مدآ هسرزوا همش رب هاب وا

 ادع كلرهلک تسار « اق و یا نب دعس ندهرشم ةرشع . یدپا

 د اان رك باما یهدنناب ,نامع ترضح توتوط

 . یدروص یار ی « نامع ترصح . در و هنر وضح نکیا

 ۱ یار نسعلوا لتقف اصاصق كهللادسع < للغ ترضخ
 هزامالواقملوا لتق لغوا هدنوک و « رمع نود » هسیا صاع نب ورع

 هلته غیدلوا صالا ىلو ن » یخد ناځع ترضح هښرزوا نر یدبد

 ود « مریرو ندلام یدنک ییراتد ن اک مزال .مدتیا بلق هد یصاصق

 . یدرب ولاص یهللادسع

 نالوب عوقو هحدامحاو یار هد مارک باعا ید هعفو و هتشپا

 . ردب ر ندنافالتخا

 كمدا رب زوپشم نیک ناشعره هرزوا یتیدنلوا ناس هدهاس ءزج نکل

 ۱۰۱ ك نکربح کی ءدمانا زاظنا ادعا ًاملط لوب



 A ج افلخ غراولو ک

 بویلیوس راعشا راد هنفیدلوا لتاق قح ریغب كهللادبع ( یراصنالا ديبل

 . یدروفوا وشراق هننزوپ

 كو روت بو ریغاح یدایز «نامعثرضح هنرزوایساکتشا كهللادع و

 رلرعش رعشم یغیدلوا اطخ رب ید یوفع كهللادسع ےک عنم

 ندنناسل كسان هدهسيا شلوئروق ندصاصق «هلادسع لصاحا . ردشمهلیوس

 ىلع ترضح تیام بوامالوا بلقلا نمطم هلتهح و و بونامالوئروق

 احتلا و رارف هنناي كنهبواعم یسلاو ماش هلسوقروق صاصق هدقدلوا هفىلخ

 . ردشلوا لوتقم هدنفص هبراحم هدعب و ردش1

 هلا هغ هعقو رب هليو هدننشع باعا هتفالخ «ناْهع ترضح هتشيا

 . ردشمالشاب هشیا

 ییطن < یدلقص نت . یدقح هرنم هرزوا قموقوا هطخ هدعب

 هطخ هلو هزس مهسراشاب . ردجوک یءادتبا كش یه » . یدلوتوط

 . یدنا ندربنم بود « مروفوا

 نب ةربفم و یدتیا اما ییرومأم به ًاقفوت هتسایاصو كرم ترضح

 .یدلیا بصن یربما هفوک یصاق ویا نب دعس هليا لزع ندهفوک ینهبعش

 شمنقاط ینرلکیزهلس كنارسک هرزوا ینیدللوا نا هدسماخ ءزج

 توف هنسو ( یراصتالا مک نب هلادنع ) ندردب لها و ( هقارس) نالوا

 . اممع هللایضر . راب و

 یبلاقو هنس یج ۵

 هیردنکسا ارحم هلتصم « لارنج مان ( لئونام ) ندهبنطنطسق هنس وب
 هران | بوقنج ید رامور نانو ددا .یدلگ کک یلک هنلحاس

 . یدلوا قحتلم

 یداموف هرهش نورد یرلن كردیا تاس هدیدهع هسا ( سفوقم (



 ج ابا صصق = ۱

 صاع نب ورع . یدورو یرغوط هرصم هلسودرا لئوتام هلع "ءانب

 ه یدلوب عوفو هبراح یلتدش رب ةاقاللا یدلو یدقبح وشراق ندرصم یحد

 . تقعت ردق «هیردنکسا یرانآ «هنمالسا رکاسع .یدلوزوب « رامور تیاهن

 . یدلوا لوتقم ید لئوئام یتح « یعوح كنهمور Sk . یدتا

 کل دشبا یراقدلوا هرزوا كملا دهع ضعف كنسلاها ىر هنسوب هنس

 شنا حالصا یلاوحا كناروا هللاسرا رکسع لاحرد + صاق ویا نب دعس

 ۳ ۱ ۳ ودنک بوم قوج نل . ردشلاا انقذ ( ميد ) ۲
 . ردشلو

 لام هرزوا قلوا ندلالاتب «هنعهلایضرصاق و ینا نب دعس : هک هایوش

 ضارقتسا ها رادقمرب ندع هلایر (دوعسم ن ةلادعع) نانلوب یرومأم

 دعس و یدریدشقص ا «دوعسم نا ندنکیدمهر و هلتفو . یدشعا

 . یدمررو هدهسیا یدهتسیا تاهم « یرلترضح

 E وا .دوعسم نا هلا دعس ینالوط ندنوت

 رادفرط اک | «یبهقرفر .رلیدلواهقرف ییا ELI E لا و

 ناه قرلوا رادفرط اکوب ءیسهقرف رکید و لیهع و رخت كنید قرەلوا
 نالوب عوقو یلاهالانیب ادتبا هدهمالسا دالب . رایدنلوب هدنیآر یلیصحت
 لها « قارع لها ) .ردهفوک هدلب نالوا لح هقاقش ادتباو ردو هقرفت

 . ردشلاف ندا یرمعت ( قاقش

 هنسکیا هدقدلآ ربخ ندتفک «یرلت رضح هنعهلایضر نامع نىنمۇملارىما

 ك ( طیعمینا نب هبقع ) هلبا لع یدعس ترضح و یدتیا بضغ ید
 ما یرمآ هفوک ی (دلو) نالوا یشادنرق ر, اآ كنسودنكو ىلغؤا

 . یدلبا

 نم هاب | باکترا ا ضعإ و مدآ رب دیدش و دیدح هسلا دلو

 كناذرب هوعدلا باحتسم یک صاق ویا نی دعس ندهرشم ٌهءرشع ندنغیدلوا

 ۱ ۱ او یقودرک نکرح هدنانا راظلا روما كنا “يو



 116 ج افلخ عراولو هک

 ءزج كنرلت مضح هنع هللایضر قورافلارمع « یمادخت سا هد رات ر ومأم

 . یدیا یفانم هتحصن نالوا ناب هدهاس

 ا لور یمن » E غ فرات رخ دعس هدقدراو ههفوک . دل و

 E د.ل و و « قدلواقمحا هرکص ندنس یر هسقو « ٌلدلوا لقاع

 وب نکل . لکد یر, چیه كرلنوب ! قحسا ابا اب هلا ردک و شالت » ًاباوج
 دعس هلکعد « ردیا یعاعط ماشقآ «یرکید و حایص «موق 7 2 کور

 . یدید « کس شما كلم یراتیرومأم ءزس مرویبروک » ید
 . یراردیا تیرومأم لود هرزوا قلوا تدابع عور « نیک باحا

 یراتروماع و تصنف هسا رابوما صوصا لغ « راناقح هات 8

 قالخا كرالهفوک طقف . رایدوق هنمکح هناکلام و رلیدنیدیا كلکع عون رب

 ۰ رایدنک شوخ هک ا یخو رایدنالشوخ نددلو هلغلوا دساف

 رگ ندا بصل یرمآ هفوک یدلو هلهحو و . ناعع ترضح

 . یدتیا لع ندننراما ناجابرذ | ید ی ( دقرف نی ةبتع)
 ؟کبسع یک ندفارطا « دلو هلکعا ناصع تلخ ناجابرذآ نکل

 . یدلیا نیمعت رلربما ردتقم هرهفرف و یدالبوط

 یربما كنیرکسع نیادم یتس . یدیا راو راتاذ ردقلا لبلج هدنرلجا

 . یدبا هنع هللایضر ( ناعلا نب ةفذح )

 ك

 ناحاب رذآ كرديا رومأم هشيحلاةمدقم ی ( لیشن هلادع ) ناه «دیلو
 هتعاطا یتسلاها ناحابرذآ كرهلیا تراغ ینرار قوجر, . یدتک هنیرزوا

 4 رگ سنع كب کیا نواو یدتغاط رلهتح هفارطا هدعب . یدّسا روح

 . یدنورو هنیرزوا همرا رايد ی( ییهابلاهع ر نب ناملس )

 ماش ی( هملسم نر ببیح ) ید ( ه واعم ) هللا كيامع ترصح

 یرگینع ماش هدهنمرا رايد هعفدو ندنغیدلوا نرد وک 4ا هلب رکسع

 . یدتیا ازغ هدکلرب هلیرکسع قارع
 یار ره بولوا یالتخا هٌ ارق هوجو هدنسهرآ راقارع هلبا رلیماش



 د ايبا صصق دع 1۹3۹

 ۱۶ لافز .یدتبا روهظ هعزانم هدنرانس لردبا ادا ین كنت ارق یدنک
 . یدرولوا یداب هر هنتف

 هبهفوک قرهلوا منتفمو رفظم «دیلو بول مانغ لاوما یک هدانغوب

 ردا تدوع

 یرضوط هنیرافرط هطالمو ساویس «یسوددا مود كویب رب ًارخم
 هقرفرب « هعسر نی ناملس نوجا دادما هماش لها ید هرک وب هلکموروب
 1 ردها رهدنوک همور رايد هلل رکسع قا ص

 یرار, قوح كيو لخاد همور راد بوشلرب هللا هماش رکاسع « ناملس

 .ردراشعا حتف رلهعلق قوحو راشلوا لئان همانغ لاوما یک كرديا تراف

 نکددکو شمتکر دق هب(هیرومع)و شما ان همور دالب ةیواعم دعب
 یتعجر طخ هلغملوب راهعلق یلاخ قوج كب هدنسهرا سوسرط هلبا هک اطنا

 . یدیا شقارب ظفحتسم یفاک رادقم هرانا نوجا هظفاح

 وا هدک دا 2 قوس همور راید رارکت مکس ندک دلک بودک

 . ردشمر دتا تیر و مده یرهعلق

 هیایند هدنسهنسشپ یعرکی وشا ( هیواعم نب دیز.) دوهعم یسهناب یدآ
 . ردشلک

 اش رفا عیاقو

 نکشملق رده یمد هداکم حتف هک ) حرس یانیدعس نب هللادع )

 .یدشلروس وفع هلتعافش كن آ ندشدلوا یردار توس كناعع ترضح

 . یدیا اغ ی هدنتسم كصاع نو رع نالوا رصم ریما هداتناوب

 ین رهدنوک ا اشرفآ هلبا هقرفرب كنا هتسو « نافع ترضح

 هلادبع) هليا ( سیقلادبعنی عفان نب هللادبع ) و یدرویپ راعشا هصاعنیورمع
 . یدرهدنوک هنتیعم كنا هلرکسع رادقم ررب ی ( ثراطانب عفان نب

 عت رکسع هدیزک كيب نوا هدنتیس « دعس نب هللادبع هلهجووب
 . یدیا راو تاوذ هچ ندنملسم ناعحش هدنراجما هک یدلوا



 1۱۱ ۱ د افلخ غراوتو ڪک
 یدراو هنیراید هقرفآ بوقح ندرصم هلرکسعوب « دعسن هللادبع

 تراسج هفلاط هرلورحا كي ندنغیدلوا هدایز كلەلغ هدهشرفا نکل

 . یدلیا تدوع كردبا هلاصم دقع هسرزوا لام رادقمر, ناهو یدمهدیا

 یارح دحسم با مدهو ارتشا هاخ خر « ناهع ترضح هنسو

 . یدهلا عیسوت

 «نامع ترضح نکیا هدنسهدهع كصاع نیورم «یسهلام روما كرصم

 هجوت هحرس یا نی دمسنب هلادبع رک ذلافلاس پریا یهللام روما
 ندصاع نیورمع ود « روییدیا لالخا یهبلام روما» هسیا هللادنع .یدروم

 ردبا اکتشا ندهللادبع وید « روییریو للخ هبهیرکسع ریادت » یخدوا و
 كرصم هليا لنع صاع نورم « نامع ترضح هترزوا و رایدل وا

 یهملام روما هلا هب رکسع روماو یدرو ههللادع ید یتیف رک روما

 هجور, نکیا یحاف كرم < صاع نور . یدرردشلر قباسلایناک

 ةیدمو یدنجوک هدایز ییالوط ندنبن كهلادبع هنیرب هبا لزع حورشم
 .یدنل وب هدنسهرص راذدیا ضارتعا هننامجوت كنامعع ترضح بولک هبهرونم

 هنرزوا ( هول ) كصاع نورم هرزوا یییدنلوا ناس هدسماخ دلج

 ینیدلوا شا تدوع قرهلوا حورح نیک هل رکسع یندلوا شرەد

 یدرولک هعوقو لادحو كنح نا هدنس نفرط ورندنق ووا هلتهخ

 هلادع . یدیا قوت واست قجالا « قوح یرلتدش هسیا كموقو

 یدلبا تقفاوم یخدوا «یدتسا هلاصم راولبوت هدقدلوا لاو « دعس نب

 فرطو كملدیا ملست هیراجو هلوک سار كيب چوا هتسرهب ندنفرط ران آو
 كل ریو تابوبح ردققجالوا لداعم هنیراتمق كرلنوب یخد ندیابمالسا

 . یدللوا هحاصم دقع هرزوا



 ع ابا صصتق بع 11۸

 ترضح هرزوا كا انغ هبهقرفآ هليا ودرا كور «دغس نب هللادع

 . یدتسا هبدادما هوقو یدلیا ناذتسا ندنامع

 كع یک ندهدونم ةنيدم نوجا دادما اک | یخد ناع ترضخ

 هلا ( نیسح ) و ( نسح ) یی « نیمرتم نیطبس هدنرلجما هکیدردنوک
 ( صان ورمع نب هللادبع )و ( رمت نب ةلادبع ) و ( سابع نب ةللادبع )
 رب ندبات نابعا یک ( ریز نب ةلادبع ) و ( رابط رفعج نب هللادبع ) و
 . یدیا راو تعامح

 ۱۳۳۱ و ا اوترا لمکم رب هلو + دمس نت هلادع
 قاحلا ک | رار هلرکسع یخد ( عفا نب ةبقع ) نانلوب هداروا ی

 « یدلبا

 نانلو هدفرط وا هلا هجوت هل سلپارط « دعس نب ةلادع ندنآ

 هنا هقرف | هدمب . یدتیا نالاتو تراغ ییلاوح وا بوروا یرامور
 . یدتغاط رلهتح هفرط یهو یدتک

 ندنفرط رصق بولوا عبات هنذلرصق هبنطنطسق « یلاوح وب نامز وا

 هیهحنط ندبیع سلبارط هکی دیا لارنج مان ( ریجریج ) یسلاو بوصنم

 و ر ازک رم هیزاوا فرتمدم كلام نالوا رذق

 هبهلطیبس هللا ماق هیهلباقم كردي عمح رکسع كيب یمرکی زوی «ریجریج
 .یدالوشراق ینهبمالسا رک اسع هدلح نالوا یسهفاسم كلنوك رب

 ییا ‹ رایدژلشاب کنج بوروق ین رودرا هو شراق وشراف < ناو رط

 . یدلوا دتعو دتشم هدایز كب هبراحګ کما تام دایر یخد فرط

 بم هنخیدامال | ربح ندهسالسا یو تدم یخ « نامع ترضح

 هفرط وا ی ( ریز نت نرلادع ) هللا هیدادما رک اسع رادقم رب
 یورودنوک

 یدراو هاروا هدنفرط تۆو 72 هاب | عرس ریس 4 نهرلا دع

 بولک هبوب كن ا و یدرک هیرخ نادم ناه بواو هرزوا هبراحم ینفرطو
 . یدرو روتفو سأی هریج ريج یسعوروک



 1۹۹ ج افلخ مراولو بک

 ۔ریما نکشمشیرک هبرح یک ینیدراو هیاروا « نهرلادىع الاب هجورب
 زکسغ ریس و ندنگیدمهززک :هدیرح نادم یدمس ن ةلادع نالوا شا
 . یدروص ولد « ؟ هد و

 یدعس ن هللادىع ےک ره » یسیدانم ندنفرط كلریحریج هحمدقا رکم

 جوز یزق كريجریجو كج هلیربو نوتلا كب زوب هنسودنک هسردیا لتق
 < نحرلادع . شهلزک بوقروق . هلادع کما اد ود « كجهبدیا

 : ااا ۲و یدراو تاب کهللادبع رگسع رس یک یا
 كج هایریو نوتلآ كيب زو اک آ هسردپا لتق یرجریج مک یه هدنس»
 ۰ رسا ادن ود كح هاب دیا ناعت یاو هتیرپ كن او جوز یرق هلربح ربح و

 . یدریدتا ادن هلهجووا كردیا لوبق أر وب ید رکسع رس . یدید

 زامقح هنادىم کا هللادىع بوقروق ید ریحرج هنیرزوا یا

 .هحالور ور نوک نه « نیفرط کک ابع قرالوا دی ها
 . یدراردیا تدوع هسراهاکودرا كردیا كنج ردق

 هدیزک هقرف رب ندهیمالسا رک اسع نوک رب « ریز نب هلادع تیاهن
 . یدئوط اهم هدرلرداج كرنا لاخدا هبرح ی ران تورا یار

 قرهلوا باس بودیا كنج ردق هنتقو هلکوا ندحاص نوک وا « نیفرط

 هلا اک ید وا  سز ن هللادع هدنرلکدلبا تدوع هن رله اکو درا

 . یدتیا هله رب یلتدش تیاغ هنیرزوا كرامور

 كب و رایدلوا رامرات « رایدلاق ندتکرح هلفلوا نوغرو هسیا رامور

 . رای دایر قوح

 یدرودلوا بوروتک تسار یرجیج « رمز نب هادىع هدهرص وا

 . یدریا هماتخ هبراح هلروص و . یدّسا ریسا یبزق نالوت وق هثحشو

 هلا قسضتو رصحو یدتنک هیهلطىدس هلا ودرا « هادىع RS me هدع)

 . یدلآ مئانغ لاوما قوج كيو یدتبا حتف یرهش

 كركسع . یدئلوا میزوت ءرکسع یسقاب جارخالا دعب یسخ كانغ



 > ابا صصق -دع ۰

 كراهدایبو كيب رجوا یرلهصح كرابراوس بولوا كيب شعلا یعوم
 . یدلوا غلاب هنوتلآ 33 ی راهصح

 كي و یدلیراقح راهتج هفرط یه ندنفرط هللادبع رکسع رس هدعب
 . یدلیر دتا تراف رللح قوح

 رکسع هیاروا هلکا نصحم و احتلا هنسهملق ( محا ) یسلاها یلاوحوا

 . یدلیدیا حتف هليا ناماو یار هدهعلق ویو یدلیرهدنوک

 هلیساطعا نونل | نویلیم جم کیا یخدیسلاها هقرف آ هنیرزوا كلوب
 . یدلوا روح ه هاصم دقع

 ا هرزوا كجا شب هننمولا ریما یاحوتف و « دعس نب هلادع

 .یدلیا دقت یتسخ كنعانغ لاوماو هداعا هبهرونم هنیدم یریزن نهرلا

 هّقحال

 كناشا راسو ناوبح هدک دلک هي هدم ىس كنئانغ ارفآ الاب هور

 یدلیراقح هبهدیانم ندیوط هلکلوروک تبوعص هدنمسقت هقاقحتسا بابرا

 هدیرز وا ( مک ن ناویم ) نالوا دا و یک كاع ترضحو

 هطع بویهلوا لیصحت ندناوم هدلاح یفیدلوا غلبمرب یک یناعا . یدلاق

 لاق و لق بجوم سانلا نيب ندنفیدلوا شمل راو یعاشآ ندنتمذ قرهلوا

 . یدلوا

 ۱ ۰ سارا ف ) نالوا ندنقافوا كمرکا لوسر ۰: دکیداق
 شم رو همکطا نب ناوم هعطاقمهحور هلیادع ندک الما E هزامآ «نامع

 « یدیا شلوا ثعاب هنظبغ كسان یخدوبو

 (زیزعلا دبع نب رمع) هرکص وشللق هنیدالوا هرکصندناوم ءیضاراوب
 هنقفاس لاح بولا ندنرللا كرلنآ ینیضارا وا « یراترضح هلع هللایضر
 ۹ ردشعا عاحرا

 هک (صامعلا ی انب مکح) نالوا یردب كناو مو ۹ كن امعترمضح هدر



 AN ج افلخ عر اوتو ع

 ىن هتتسهرف 0ا لومت لوسک دنا را
 هبهدعاسم هدقدنلوا اجر ندامهنع هللایضر رمع و رکب وا یقالطاو یدشمتا

 .یدروتوک هبهنسدم هللاقالطا ی ءناهع ترضح . یدبا راشماعا تراسج

 هنسارجا نکل . یدیا شمروم دعو کب یقالطا كنا « مرکا لوسر»ه و
 . یدلیا رادتعا ود « یدالوا دعاسم تقو

 هدلاح ییدروک تحلصم قفاوم « ندنمُولارما هلسب هسالوا دعورب هلیوا

 هدوو شمنابوس ید نوجا كنو سان هدهسیا رواسهدیا قالطا نیینم رر

 . ردشعوا دع ندا 8

 نسب یا

 كنا ازغ هسلدنا «ناغع ترضح هرکصندنحتف كنهشرف | الاجور

 ی ( سقلادبع ن, عفان نبهلادبع ) هليا ( نیصحملا نب عفان نیهللادبع ) هرزوا
 ینادزای نوجا قیوشت یسان هرزوا كمتک هدکلرپ هرانا و یدّسا روا

 جددنم یسهرابع ( رونلوا حتف ندنفرط سلدنا « هنطنطسق ) هدهمانما

 . یدیا

 هسلدنا ارح قرهلا رار ید یترکسع ربرب "هلسق « هادعع ییا وب

 . ردراشلوا رهظم ههمظع تاحوتف بوک

 دارطتسا

 .یدشیرکهکنجن هلبا همظع تلود ییا هدنروهظ تیادب « همالساتلم
 هدنف رظط تو | راک كلام و یتح یاب كن | هک ردغلهاش نارا یر

 ( لوبناتسا ) هبنطنطسق ینعی «یناروطارپعا قرش یسحنکیا . یدتیا حف

 ههروس بودا حتف ی رهعطق رصمو هروس نالوا عبا اک | هکر دکل رصق

 هدکنهلورابا هدنتهخ اشرفآ « هبرصم تداماو هدنتهج للا « قراا

 ِ . یدیا



 ج ابا صصق بدع ۳۲

 حف كن هنط طف بولوا قمراو هنت یاب كتلودو هسا یصقا دصقم

 یرارظن كمالسالها هلفملوا تیاور یخد فیرش ثیدحر راد هنفجهللوا

 ۰ یدیا هحوتم هنفرط هروس

 لو رایا یرغوط هیهشرفا « هنمالسا ةوف قهدرصم" : کود لاح
 الب هحورب نوا قیوشت یدهاص « ناعع ترضح ندنغیدلوا دعتسسم

 سلدنا هحرک | .یدشمروم ولد « رونل واحتف ندنفرطسلدنا < هبنطنطسف »

 ردق هلوساتسا لرهک بوراپ یایوروا ار نداروا هل هسنلوا حتف یسهعطق

 هللادع هللا نیصا عفانن هتلادبع هاهجووب نکل « یدبا لکشمكي تاک

 ء ردراشلا مانغ لاوما یخ بو هنسهقای سلدنا « سقلادبع نب عفاننی

Bmستم  

 یسافو راهنس یجب ۷۷

 ه ( سقلادع ن عفان ن هللادع) نکللاو هشرفا « ناهع ترضح

 هفرطوا ندرصم .یدلبا تدوع هرصم ید دعس ن هلادع .یدتیا هجون

 < ردنلفا دف یا چوا هنسر ی و

 یخد لالتخاو نابصع نلک هروهظ هدنفرط ( رخطصا ) عقاو هدناربا
 و رده دا فرس ( سامان E یا

 توف « یراترضح (نابفس ییا ن دیز, ) نالوا یربما ماش قشمد

 .فانب هبواعم) نالوا یربمآ ( ندرا )و یردارب تم وک یصنم هدفدلوا

 ا الع نا
 یراقاحنس (نیرسنقو) و (ص) هدنفالخ نامز كناع ترضح هدعب

 کما افعتسا قرهلوا جاشمان ( یراصتالادبعس نب ربع ) نالوا یربما

 هرکص ندقدروس هوت هبهوامم یخد یغناحنس کیا وب « ناع ترضح



 1۳ س افلخ غراوو ڪڪ

 هدقدلوا توف ( همقلع یان نمحرلادبع) یریما نیاطساف بوس قوج

 «یراقاجنس هیروس نوتب هلکعا هلاحا هيه واعم یخد ینیطسلف «ناهعترضح
 شلو تعسو ییخ ندیلبخ یررومام نادو شلوا عمتح هدنسهدهع هب واعم

 . یدبا

 هرادعیسوت هدلبا قیرط ویو كمما یرفس ایرد وربندهتوا هسیا هی واعم

 كنا اوغ ارم ندنایع ترضح هرک و هلقلوا هدنلما كلتا تنکمو توو
 . یدتسا تصخر هرزوا

 هدبومحس رکسع هلتروص رکید دوخای «هلبا هعرق یخدناهع ترضح

 تصخر هرزوا قعاللوق هدیرحم رفس یرانالوا كجەدك قرهلوا کرک

 . یدرو

 یلاکوک تعاسمج رب هلکما قیوشت هنسازع سربق یسان یخد هیواعم
 نی ةداسع) و ( ادردلاونا) و ( رذوبا ) هدنراجما هکیدلحس قرلوا
 . یدیا راو رلتاذ ندهباح راک یک ( یراصنالا تماصلا

 وا بودبا نما ی (سق ن هیادبع ) هسدزوا 1
 ۳ یا | هلا رلهتفس هدنلالخ یمه رج کش ی رکب

 هاردبا تکرح ندرصم ید( دعس نت ةلادع ) نالوا رصم ربا

 . یدراو هسرف هبا ناف

 هبرام قوح بوشلر هدسرق هللروص و « یرلاغود ماشو رصم

 . رلیدل | مانغ لاوماو ربسا قوچ كيو رایدتیا
 هبزح نوتل | كس یدب یونس قرهلاق زحاع ندهلباقم « یسلاها سرق

 . رایدل وا روح هب هحاصم دقع هرزوا كمرو

 ك( مارح .) نالوا یسهلاخ كکلامن سناو یسهجوز كتماصلانةداسع

 دما وید یهیدم هزحعم رب تا هسرف رار هلحوز هرکوت

 كمارح ما «یراترضح لسو هيلع هللايلص هللالوسر نوک : هک هل وش

 «! لا لوسراپ دلوک نوچ » مارح ماو شعاپوا كرهلوک نک رویوا هدنسهناخ

 هزکد یک یلکلم یهدندزوا راررس كتعاج ر ند 8



 س اسا صصتق < ۲

 اعد !هللا لوسرای » مارح ما . شمرویوب « مدتیا بجمت بوروک ین رلکدنی
 «نیسهلس هلرلن | هد نس » هدک دید € نوسلف نهال ۲ ەدى یلاعت هللا کا

 ؛؟لدلوک نوج» مارح ماو شعایوا كرهلوک هنيو شمراو هیوقیوا هن بوید
 .تیا اعد ! هللال وسرای »هنن یخد وا . شمریو باوج يلوا هدک دید

 «ناسکدندنرخآ «نیسندنل وا نس » تنک دیاخ «نوسلف Eo هللا

 . زدی و ص ندمارح ما یییدلوا شد

 .یدراو هسرق هدکلرب هلبا تماصلانب ةدابع یحوز « مارح ما هرک و
 تاق هللایضر . یدلوا توف بوشود ندناوح مراتع

 < سق نب هلل ادب E ندقدنلوا حتف هلاصلاب ۰ سیربق الاب هجو رپ

 دش هدلویوب تیاهنو شما انغ رحم هعفد یللا كردیا ماود هیهیرحم رافسا
 . هام هللارکش . ردشلوا

 یون دح سم نوجما نیک ا ترضح هدنسهنس ۲۸ وشا

 . ردفورعم واد ( .اروز ) هک یدرردای یارسرب هدنبرف

Skتو نو ی ی  

 یملاقو یسەنس ۹

 ۳۲۱ ۱ ندتنافو كتیراترضح هنع هللا یضر قورافلارع

 . یدلوا ادب رافالتخا و نایصعو دادنرا لحم لح و

 تاصع « ىیرلترضح هنع هللایضر یرعشالا یموموا یریما هرصب

 ۱۳۱۱ 2 كغ هرضب نوجما بیدات "یدارک ا
 لکد یش ر قوح اشا ردق وہ هروک کت سر. یدک و هرتصسا

 رازوس قوحر هدنماع توروک قوح ۳ « ی راضعب ندرابلهرصب هدهسلآ

 هرصب شا ید نایع ترصح : رایدلیا تیاکش هنامع تربضحو رایدلیوس

 یدرویب نایعتو بصن ی ( ماع نی هللادبع ) هنیرپ هليا لزع ندننرامآ
 كنآ ید ی( ساعلایا نب ناعع ) نالوا یریما یرکسع نیرو نامعو

  9 Eیدر ۰



 ۲۰ دج افلخ غراولو تک

 . یدپا ناوجن رب هدنشاب كرد یعرکی ,زونه نامزوا < سهام ی

 ینیداوا یسهداز باد كناع ترضح و یدیا همکشلا دیدشو روبغ نک

 . یدیا دفا هلتهح

 ندمارک ثاحا .یدردعلر یرکاسع نرو نام هلی 8

 . یدردنوک رلهقرف لوق لوق هلا اما ییدلبا باعا نده رک بابوآ

 (ورع,ن_هادعا) نالوا روملم هنلوق رخطصا کی

 تاذلاب « صاع ن هللا دع هلغاوا مزه خنک لوتقم هدهرام . ید

 ىدا تع نع هف رط ۳

 ناعا) د نا فلاس نالوا یربمایرکسعن رحم و نامع : هکهلیوش

 لا یضر ( راسی ن لقعم) و ( هرب وبا ) و هشبملا ةمدقم ی ( صاملا
 هننرژوا یراوس یپنع هللایضر ( نیصحا نب نارمع ) و هحانج ررب ینامهت

 . یدتک-هتیاج دا و
 ناد ( هرخ رتشدرا ) و ی( درکب اراد )لءرکص 341

 یرانادناخ كوس و یارشا كسراف هداننا ییدلیا حتف ی ( روج ٌهدلب

 « صاع نبا ندنرلقدلوا شمتا نصحت و عمجم هداروا و اجتلا هرخطص

 شیورو كردبا قضت هلبا راقنحنم و هرصاسحم یرخطصا رارکت بوئو

 . یدتیا افا و مادعا یک | كنیروصحم و البتسا هل

 صاعنا .یدتی, بولوا وع به « یرلنلک ورلیا كسراف هر وب هتشيا
 ۰ یدتا تدوع هب ه رمه) ى

 ا مح

 نب نمحرلادبع هدنسهنس یجمر كنتفالخ «هنعهللایضر ناعع ترضح

 بودا اود به اش نت .یدشمرهدنوک بودیا جلا ریما قۇ

 هدانم هتشلا .یدروقی_ رداح هدانم و یاناتک ین ید هنسو . یدلک

 . ردوب رداح نالوروق ادا



 > ابا صصق + ۹

 E لا یر رم و رکیونا و لسو هيلع هلاص کلو

 رک یراقدلق ر ییا یضرف ر تود س یر ف یزاع

 ۱۳۲۲ ۱ ۱ اف اوا ردق هبیدبسش یخد نایع ترضح
 . یدال تست

 لامرک ىلع ترضحو رایدتنا ضارتعا اکو «یرلضعب ندمارک باجخا

 اوسر « نس . یدنهسا هددهع . یدالوا ثداح ءسار» ک | ههحو

 ۳ ۰ ۰ ورک ى رفرف کر ییا دارم و. رکبوا و كمرک |

 ردمدامحاو ار یو » ناْهع ترضح هدک دید « كدلف هاب وا رک زاد

 . رب

 ۱۳ یاب ندینکرب م فو نب نحرادع
 ۲۳۰۱ ۲ یار ناسا ییدلبا ناببو یدتیا هذخاوم
 . یدید « ردیأر ۳ مکیدتسا داحا متر ءو ید اک |

 ٤ تسار هدوعم نا هدو دی ندهفساخ روضح « نهرادسع

 « یدید « شلوزوب راش زمکیداس د

 اگر ترد هلبا افر هدن . ردنش وئوک < فالخا » دوعسم نا

 ۶ . مدلنقتمکر ییا هلا مراقفر ءن » نحرلادبع هدک دید « مدشملسق
 « یدد « مرالف تک كارد ا

 المع هلسیأر دهن رکید هسیادحمرب . یدیادنج « یر, یھكران آ
 0 .ددشک هدیالع هلبا یداهنجاو یاراودنک یره .ردلکد روح
 هرابضمیو تعیاتم هنامع ترضح « یراضعب ندمارک باا هدنص وصخ

 . ردرلشا تفلاحم

 اوم راس یخد یهلئسم وب « یاریکفالخ كنامع ترضح نکل

 . رایدتیا ذاخحتا هلیسو هکمهلیوس زوس هدنماتو رلیدناق هبهبضا رتعا

 معلو عیتسوت ییوس فرش دحسم « ناعع ترضح هنسو هن

 . یدشمالا نیز و



 ۷ اخ خراوتو و

 ییلاقو هنس ی ۰

 0 نت رامآ هفوک كدىلو

 نالوا یشادرف ر | كنراترسح هنع هلایمد لع ن ا و
 «یلاها هدقدلوا یسلاو هفوک هرزوا ینیدنلوا نایب هدالاب ( هقع ن دىلو

 قلدوشوح و. رایدنع شوخ نامر لح یره و چ

 هاهج.یدانوا ند هلا ف بح بولوا ینم ا سا 6

 .توادعو همصاخت لدم هرکص تدم زر « تو تالاوم ی 8

 ٠ رد

 ( یرانغلا ةشخ وا )لو (یخا ) ندنساسژرو وو 0ک

 هدایز كب هنسودنک ېک. ( همانح ن فس نا ) و ( هلادع لا 6
 ۱ . رایدلوا یکشالخ هل را وا و

 هن رلت رمح هلع ها یضر دوعسم ن هللادع > ی رلضعب ندنارگفالخ

 دوعمسم نا هدنراکدتبا ثحم ندشیدلوا رجنمدم دلو هليا تعجار

 اه شود هیسقرآ یوبع یلزک تكنشک نالوا ل رس 8

 . شم
 عوضومهدب وللصا قالوقهرازوس ولردوا هدنقح كنسودنک هسیا دلو

 هدوعسم نا قرهلوا كانضغ هدایز كب هدکدتشیا یتیدلوا شل یا 6

 وات ل

 هرزواحو شم لاونم كرهلك ههرونم ةنیدم ید یراضمب ندرابلهفوک
 بوسرو زول هنسیر چه < ناهع ترضح هدهسیا رابدتسا ا نددبل

 . یدلیا هداعا رسا و ادا 8

 نالوا لاو ليما كملا تماما هنملبسم تعاج ناروا 6

 كر هجا هدایز یحوبص داب نوک رب ید دلو بولوا هفظو رب دناع هرات



“YANچ اسا صصق =  

 هرب دل ق تهكر ترد ینزام حابص بوقبح هعماح هدلاح ینیدلوا شوخ رس
 . شروص ود «؟ ی م ہدیا هدانز اهد» و

 هدایز هلکنس حاصوب « رب » یخد یرلترضح دوعسم ن, هللادبع

 تفك نایالوا لثلاب قوبسم هلووو شمریو باوج وبد « قدالاق ىلاخ

 . شمر_ولا تربح هتعاح یالوط

 9 كرهلک هبهرونم هسدم 6 ی رلبضعب ندرلل«فوک هشسرزوا لاح و

 * نمدم كن هدنسهرص نایب یهساکتخا داومو رایدلیا تیاکش نددیلو
 . ایدی وس ع ید یتشدلوا

 مضح .یدتیا بلج اروم ةتيدم ندهفوک یدللو «ناهع ترضح

 اهدا شا رخ .درش الو ؛راکتشم هدلاح ینیدلوا ریارب ید ىلع

 لیدبا لرع ندنتراما هفوک و یدلوروا برش دخ هنسودنک هجا تابا

 ابو یرب ندناضارتعا نالوا مقاو هدنقح یناهجوت كنامع ترضح

 - تققح ندنعیالوا یصوصخ یننصت هنراما هف وک هادل و یسدح رب

 ا ا ینآ هجورب یلاوحا قباوس ہرزوا قملیشالک ا یک کرک
 رووا

 شد رف ۶ ب یا عز نالوا یردب كدلو : هک هوش

 هدیز ا هنيراترضح لسو هلع ةللاىلص مرک ۱ لوسرو ندنراتلک ورلیا
 . ردندن ران دی

 ٩" هدفرطرب نکرالق زاع هدهمظعم مک < مرکا لوسر نوکرب یتح
 هتع نب دلو ) و ( هعسر ن هنشا)و ( هعسر نب هتع) و ( لهجوا)

 لرب ( طصم یا نب ةبقع ) هليا ( دیلولا نب ةرامع) و ( فلخ نب ةبما)

 . یدبا رارور وطوا

 الف  زکنتق ؟ رکسمرومروک ییییارموش » یر ندنرلجا
 رصسكنا نامزینیدراو هب ءدحس افا را ندنسهناحلاس

 او هدریکسم < طعم یا 1 هع نالوا ی رلبقش لا . یدید « ؟ روف

 رص نآ هدقدراو ههدحس <« مرگ! لوسرو یدرتوتکتاواا هنکشا



 7۹ ج افلخ غراوتو

 د وعسم ن ةلادبع .نایدشولوک بوقاب اهر رب ید ران وعلم کک 8

 یعاب ئشر كنهراع هدهسیا شعلو هداروا ء یراترضح هنع هلا ی

 رخ هن زلت رضح اپنعهلایضر |هزلاةمطاف بوراو نامه هلتهج ییدلک نب

 . یدتا بس هشرفو ا یهبنکشاوا بولک « همطاف ترضح . یدر

 ! برای » هرک وا بوقلاق ندهدحس « مرک ا لوسر هنیرزوا كنآ

 كنیرب یه هلردیا مرمصت یرامسا هرکص ندک دید « مدتیا هلاوح اکس یھب

 . یدّسا اعد هقشاب هقشاب هن

 .یرلرکید اما , ردشلوا كال هدشنح ضرا بوعلو هدردب « هراگ

 هو وق یرلهشال هرزوا ینیدلوا ناس هدینال ءزج قرهنل وا لق هدر

 . یدشمام

 ها لب یک ۱ تنارساو "یدشلوا رسا ءطس نا زق

 .یدشمریدتا الفاف ١ « مرک | لوسر هدندوع دیا نکیا نشر

 بولوا لغوا كنهقعوب «دىلو رک ذلافلاس نالوا یسلاو هفوک هتشبا

 فرشم ا مالسا نوک کم حتف .یدیا مدآ رب همنکشل ادیدش ندشبرف هوح

 . یدل

 ( قلطصم یب ) ءمرکا لوسر هدنسهنس یجنزوقط كنهیوبن تر
 .یدشمرهدنوک یهبقع نیدلو هلا یوم نوجما لیصحت یتاکز كنسهلم

 :ک وبلاع . راشمقبج هلاقتسا ینآ هدک دتا برق هر
 یتسودنک «شعا راو توادع هلاق ندتلهاح نامز هدنرلهنامم كران | هلا دی
 ۱ . شعود ورک قرهلوا بهاذ هنمعز راروسلک نوجا ل

 عانتما نداطعا یناکز . راشلوا دن سم ران ۱ » هدک دک هو

 لوسر هلکعد « رایدقح هلا حالس هعرزوا نوجا لتف یو رابدت

 هنرزوا قلطصم ین ناه « یراضمب .یدلک تدح همارک باحا ید

 . یدتنا یاد یراتو رو بولیرهدنوک ۳

 هلدیلو كرهلک هبیومن روضح « یرایضمپ ندران | هرکسص : کوب لاح



 س ابا صصتق = ۴۰

 ۱۳۱ راتمقح هلافتسا نوجما مارتحاو مارک | هلیرامتشیا ینکیدلیرهدنوک
 . ردراشعا ناس یتفیدلوا لوهحم هراودنک یبس كنسعود ورک

 ۱۳ ا نوا لا قق «مرکا لوسر
 دراوح قلطصم ی یرزوا ماشقآ « دلاخ ترصح . ىدا عهد ول

 سس ناذاهدنرلتقو یسنایو ماشقا «سشلوا یرفاسم قالوقندقازوا ءشمراو

 اصحم یناکز لاوما كرهرک هنرلجحا ناه هنیرزوا كلوب . شششیا

 1 یدلتا ملت ا لوو فور تک و

 ۴ نا ) اناعا "یا ( اونما نالااهلای ) هداتناوا هتفیا

 ۱۳۱ رك بت زیر کا خقق
 كاج هک ان ( نیمدان ملعفام ىلع اوحیصتف ةلاهج ًاموق اوبصت نا ) زکیدیا
 ال یسهعرد تيا . زکسمالوا مدان هزککیدهلشبا هدبونوقوط هموقرب
 الت .هاسف قلطصلای بوبوقوا یهعرک تیاوب « مرک ا لوسر . یدلوا

 رشب نہ دابع) هدزوا ثلا ملعت ییهعرش ماکحا ءران ااو لصح یتاکز

 . یدروس رومام ع هللا یضر

 وراشع الا یدلو « یراترضح هنع هللا ىضر قورافلارمع

 ع . یدما مادخعتسا رر سام لوس هدسیدتا روا هننرزوا

 9۶ نا هدبولحا تح راد هتفالخ هرزوا ینیدلوا ناب هدساخ

 ` ترضح هنگ بت « ؟ رده کی او هدنقح ناعع »ام ہع هللا ضد

 شاب كسان یدبلو ینعع <« یطعم نبا هدوا مهشا فالخیتسا ا

 ۱۲۳۱ ۰۱ ا تا ا ابا ترف ندن ١ هد سا . ردا الب

 باطخ هنامع ترضح ا ٠ ییدلبا تبصو ةاروش باحا .یدشعد
 رحیصت ود « هنا رابهنشاب كقلخیب رالوغوا طسمیا نیاٌهلهسرولوا هفلخ »

 ۱ . یدش*ا

 ۲۳۰ ۱ ۰ سس االق تمازک یرازوس وبا كر ثرضح
 رصن یسلاو هف وک ی راترضح هنع هللا یر ص اڌو یا ن دعس هدفدلوا

 ردب و بودا بصز یدو هسرب هلا لزع فا ا کیو نکشغا



 ۱ ج افلخ خراولو =

 وس دادلو هدنماحماو یدلو عوقو راضارتعا قوح کر هدنقح یالو

 . یدلاقف بوحح یمودنک یالوط ندنعش

 ینیدلوا یریما رب و

 لزع یدلو یربما هفوک الاب هجورب « هنع هللا یضر ناهع ترضح

 ۰ یدابا بصل ف ) یصاعلا ۳ دعس ( هنر ۹۹ ندک

 كب (هما ن یصاع نر دسس نر یصاع) هکردندهبما ی ید دصس «وب
 o 

 هدنسهع9 و ( رفص جر ) هرزوا ینیدلوا ناب هدءزح ىج دردو ردلع_

 . ردسهدا ردارب ك ( دعس نب دلاخ ) نانلو شیلا

 ا ( یصاعلا ن دعس ) نالوا یردب كدلاخ و مر كوكا

 حتفو یدلاف كوجوک ( دعس) یلغواو یدنلوا لتق هدلاح ینیدلوا كرش
 شمش هیهنس زوقط ندنداعس نامز . یدلوا لخاد همالسا لوا ندک

 تادما و ءرکص/ندنحتفاكماش . زدشعوا دع ن.

 بلج ههنیدم ۳ ترضح ا . یدنلوب هدنناپ كه واع

 هلهجو ینجهللوا نایب هدرز و یدربخ هنسهرص شیرق لاحر هلبا هیبرت
 یآ هاتک تمج نانلوا سرت نوجا قمزای فرش فحاصم هدان 8

 كصاعن ورم ۳ .یدروس ناصن هتکللاو دف کر اد و و قالا ی

 ی ) صاع نور ارز . ردشا تلفغ و اطخ « ندا نط 6

 . ردلکد ند ( هما ی ) « ردند ( ۲

 هلا محو" بالج هدحسم ینا . یدراو هب هف وک , 6 یصاعلا نب دعس

 . یدتسا رذح ندتفلاع هن صا كندنمؤملا سماو یدوقوا هبطخ

 یعدق و قس هدمالسا . ,یدشمشود هغابا زوس هدفا : ۰ ۳۲
 شمقج هزوب ,راتالساق هرات آ هدبولک ندهرکصو شلاق ۱ 6
 . ید

 یخد وا . یدتیا ضرع هنامع ترضح هلا قشحم ی رلاروب « دصس



 س اسا صصتف ڪک ۳

 وملق عبات ه ران | یرانلک هرکص ها مدهو لیضف یرانالوا یمدقو قبس

 ا ادد موروا
 تا كنەفلخ 6 از هدهسیا یدوقوا هسا یهمان ما و « دعس

 وئرآ هدوا . یدریدلس هنامع ترضح ی ول « دعس . رایدمرو تىما

 ۰ یالوا سوبام ندنروما ماظتنا كنهفوک

 هش رش BY ر رو ا

 تیا ره «مالسلا هلع لیربج هحقدلوا لزا تیآ تیآ « ےرک نارق

 ا ا یننجهلبزاب هنسهز كنهروس ىق یخی « یر

 2 راناک یو یتساط زاب هرزوا سرتوا ید یرلترضح ِ هماع هللایص

 رزوا بیترت و به ۰ مارک باحا . یدرازای هلیوا هدرلنا «یدردیا سا

 زا ینسهلح یمکو یترادقم رب یک طقف . یدرلیا طبض یعرک نآرق
 وک کیدلنید (ظفاح) یدمش هراندیا ظفح ینسهلج كرك نآرقو یدردیا
 . یدرولنید ( ءا رق ) نامزوا

 ۳۶و اب رک نارق .هدندامس تفو ید مارک تاحا ضعب

 . یدرارازای هنیرزوا راککو

 أرق اما یک ( تبا نب دیذ ) و ( بەك نب یا ) ( دوعسم نبا )

 . یدبا راو ید راندیا عح بوزاب یعرک
 یدرثردیا نآرقملعت هسان رتاس بولوا ءا رق قوح ك هدنداعس نامز

 وسلداز | كنهیذحوناو ( دوعسم نا ) یی ؛ یدرد ندنرلجحما طقف

 فارضح منع هللا یضر ( لبج نب ذاعم ) و ( بک نب یا ) و ( ماس )
 . یدیا راشملوب ترهش هدایز ندنراراس

 رشم دیا طفح هلسماع هدیريمغس نامز «مرک نارق هلهحو و هتسشيا

 : یدشماع وا عج هر د طف « ىدا شا زایو

 رالوب عوقو هدنتفالخ مایا كنبرات ضح هنع هلایضر قیدصلارکیوبا



 ۳۲ ج افلخ غراوو دج

 ةر ءآ رد ,ید یر ندران | کی دلوا دش ءارف م ود کک 8
 . یدیا ( ماس)رک دلا فا نا

 هبهفلخ ووضح ناه . یدک روا ندنو . هنع ُهلایضد رمع ترضح

 هدزوا ترثک هلوب ندا رق یخد هدهبیرح عقاوم راس هکمراقروق » یدراو

 تایا ضد و دولک ضارما دارا هد ا هسرولوت عوقو تافو

 . ,یدید « كسلهعا صا یتسج كنارف ..رواودو را ۹

 هللایضر ( تبا نب دیز ) نالوا یتاک یو ید ير هفلخ
 . یدرووب هدارا 6 ینعمح كعرک نآرقو یدربعاح یہع

 یر ندرتن دیا عج N: e نا هدنداعس نامز « تاب ن دیز

 یاها هلا تیاعر هطاتحاو تقد هداعلا قوف هدیابوب رار, هلکنوب . یدیا

 . یدالشاب ه هفطو

 . یدالب وط یسهلع سارا ویش نه زاب ندنآرق هدمد ره ۶
 هڪ هفت هلماع ا كرر دتا قیدصت هلا تعحام ها رق شا

 . یدلیا می توزای

 او فو كأ .یدیا هدساب كق حخ <: رهلطم تک و

 هللا یضر هصفح نننمُولا ما یسهعرکگ هدعب . یدروط هدنناب لر ترضح

 . یدلاق هدنناپ كنرات رضح اع

 هسیدنلوا سر هلهجو هل هدیریمغس نامز یه زق تایا الا هحور

 را هرزوا 7 وا ارل كەر وس سه ید هدهشرش فح و

 هنشاب نکلا و ووا بدر هلسهرص « را هروس طقف . یدیا

 و ما تاتک و

 هدنتفالخ مایا .كنیراترضح  هنع هلا ىر( نيد ونا ىد نایع 5

 . یدلمهد ( فحصم ) و یدلیزاب هلسهرص ید راهروس

 هسیا بره بولوا لزا هرزوا یناسل برع « محرک نارق : هکهیوش

 . کار لا یک ات یرلتفلو مسقنم هیهریثک لئابق

 كنسهلح بولوا حسصف هلت هنر اس « یسیدب كنەفلتححم تاغل و



NEع ابا صصت دک  

 هلتهجوب .یدیا یتفلكنسهلسق ( شیرف ) نالوا هیون “هلق یحجراو حصفا
 نانو 0 او قرف هت ارق هوجو هدنسهرا ب لئاق

 دانتسا هنیرب ندهاخت ءارق « یرب یه بولوا فاتخم یخد یراذخأأم هقشاب
 . یدرلیا

 ۱ ۱ ریو قد ( دومسم ناد ) رایلفوک : هکنوج
 یسیلاها صحو ند ( بک نم یا ) یسیلاها ماش قشمدو ند ( یرعشالا
 ۱ یدشعا دخا ند ( دوسا ن دادقم )

 6 ی بص هف وک هدنسهبس شب ا هرزوا ینیدنل وا ناس هدالاب

 هنع هلایضر ( ناملا نب ةفيذح ) هدکدتبا رفس هنیراید ناجگابرذ | و هبنمرا

 هف رط وا یخد ندماش نوحما دادما و یدناا رار یخد یرلت رضح

 ا لا هدرفس و .ندشداوا نیل رهدنوک هرکسع هقرف رب

 :  یدراهسا ام کلر تولو ماش

 زک کم ی ارق كن رکید هد ااعدا ین كس ارق کن یر نکل

 روهظ هتف هک یدلاق زا . یدلوب عرقو هعزانم هدنراس ندشیدلوا

 ۰. یدروس دا

 هرزوا تارق رب یمانو یذکروا ندفالتخا و « یرلترضح هفذح

 . یدوق هنادم ین و هدنندوع ههفوکو یدشود هنیراکفا كا

 یدتک ههرونم هنیدم یخدوا . یدلک فلاح م ا نکل

 . یدتیا ضرع هامع ترضح ینئقاع تماخو كفالتخا ویو

 دیس و هرزاوا قلوا ذخامو عجم هدر یه یخد نع ترضح

 لبا عج یعارک باحا ئاسو ییع ترضح بودیا یاو ینبترت فیرش

 . یدلیا لوق هدراذا . یدایوس هرلنا « یار و

 ی رم نا رم هترزوا كلا
 رب هرزوا ی ارق شیرق ندران  هلبا بلج یهرهطم فح رک الا رام

 ی (یراصتالا تباث نب دیز ) رک ذلا فلاس هرزوا قمزای فی مش فحصم

 . یدروبوب رومأم



 re“ ج افلخ مراوو

 نالوا سلاو هفوک الاب هجورب ارخم هلا ( سز ن لاد ) |

 . یدتیا قیفرت یاوذ ضعب یک ( یماعلا نی دم )

 روش هک دم زال قل زاب رافحسم ددنش هرزوا كلر یک و

 نهلادبع ) و ( كلام نی سنا ) هکیدنلوا قالا یخد تاوذ رکید هرکص

 . ید لخاد لن ا ی ام مغ هللا ید ( ساغ

 كنسهلجوشمل | هتعج و یخد ( بک نب یا ) هرزوا قلوا رهظلاةوق

 . یدیا شعلوا غالبا هب کیا نوا یددع

 ی تم وا نی عج یهدننامز كشدسا ترس ۲ کنوح

 هتاتک قرص قرهلوا تراع ندکما عم هر, رر هدبوزای ی ارق نالوا

 نانلواتشت هع هرزوا یسهدارا كاع ترضح اما . یدیا نر 1

 جاتحم هقفدب هسلا و تولوا رصف هرزوا شیرف تغل هدش رش فحصم

 . یدیا مهم شا

 ید و بولک مزال یس رو ر رحم لسه رص كرل هروس هدفحصم هدر

 . یدبا هلئسم 7 ات موم كن

 مج هلیماع یعرک نآرق هدنداعس نامز «یرایضهب ندمارک باحا اریز

 شالما هرکص ندیوبن تافو بودیا عج یثکا «یرایضمب و شللا

 ۰ کیت هدنس ر كەد مش روس ضمب « یرافحیصم : کوب لاح . رایدیا

 . یدیا لکد قفاوم

 هروس)هدعب (اسلهروس) ه رعصند(هرش روس) هدنفحصمدوعسنا الثم

 ۱ . یدیشط زای ا

 مدقم كردیا عمه هرزوا لوز بسر یرلهروس هسیا ىلع ترمتح

 . یدشعا رخأت ینالوا لزا رخومو ےدقت یالوا لزان

 كتاوذ ضعب ندنباحا تراهم و هکلم و مدق هدنارق كلذ ىلع ءانب
 . یدشلک مزال یشلوب هدنمج نالوا رومأم هفحصم

 ندهعبرا ءارق نالوا را ترس تی مدنهام سا فا هک وت لاح



 ج ابا صصق عج ۳۹

 كرم ترضح ( لج نب ذاعم) و هدنکنج ( هماع) الابهجور (ماس)
 ( بعکن ب یا ) هليا (دوعسم نبا ) زکلای ندترد وب هلغلوا توف هدنتفالخ

 . ىدشملاق

 و ا ههضذح الاب هوز و هددفوک هيا وعلم نا
 افتک | لاکن یا قرهللوا رظن فرص ندنراضحا كن یبم هنکودیا

 . ردشعلوا

 یافا قرهزای یرابضعب بویوقوا یرلیضمپ ندهبنک نانلوا رک ذ

 . رایدروتک هدوجو رافحصم ددعتم هلا مادقا و یس

 یدرهدنوک فحصمرر هتمس یه «ناهع ترضح هدنسهنس زوتوا وشا

 ترضح یهقرش ف نالوا رکذو فقول هدهنیدم یسهخیسن رب و

 : . یدروس هداعا ههه صفح

 ردقە هدا یدایا هقشب ندع فحصم وشا هللا هروک دم نو

 ا اود طقف ./یدایدبادوم هبسناراو فخضم وا فک

 نا ندارد لوصاوندنس رتیدنک ءدوعسناهدک دایرهدنوک

 رتعمو ىع هدنرلدب رلنالوا مبا E ندرادلهف وک «ینحصم كا تدم 7

 . یدلاق

 بکن ب یا و دوعسم نبا هدزوا ینجهللوا نایب هدرز هرکص هنس ییا

 ا اف تا نادر « تسایر هدسارق لعو یدلوا توف

 . ردشلوا یسنم و كورتم یک فحاصم و فح رکید 6 یقحصم كدوعسم

 وا بولوا روهشم و ربتعم هدرصع یه و هدرب یه هسیا ییاهع فحصم

 ندنآ به «هفرش فحاصم نالوا لوادتم هدسان "یدایا ور ندنامز

 . ردشلک هوا خاسنتسا

 نا کل .ردشلوا فرطرب «رافالتخا یهدنن ءا رق هلتروص و هتشيا

 یداب هنبرطاخ راربغا كراهسمک هح یسلوا طاقسا ندرابتعا رظن كدوعسم

 .رایدلبتاق هرانانلوب هدنملع كنایع ترضح هدرانآ هلتهج ینیداوا



 ۳۷ جج افلخ مراوو ع

 علاقو ضمب

 ی هم رب ید اف اس ادا مسو هيلع هلالص م ا

 ید ناع ترضح مک یزاقد اللوق بونقاط ایپع هنلایضر وک

 . یدشود هو وق ناد ( سیرا ژر ندنلا درا و 8
 مر تا !یدنارآ نوار لا روت كيو وق « ناعع ترضح

 ماهه كنودنک هدواو شمر داب رهفرب رزکن ا 8

 زد حياض

 ناع ترضح «یرلیضعب یتسلوروشود هبوبوق هلهجووب كنيوس متاخ
 ترضح دم ی هکر ارد . یدّسا ذاحا هاتسو هب وکتفک هنهلع

 ۰ یدتوط زوب هلالتخا یرلشیا كناعع

 ج رسا تورم لو ( هستب فا نب بطاخ ) ندردب لها هن وب

 هلادبع) و ( یراصنالابک نهلادبع ) و ( عییرلانب دوعسم ) و (یرهفلا
 . ردراشثا تافو منع هلایضر ( رخص نب راج ) و ( نوعظم نب

 مایا تن راترضح امهع هلایضز رم وا رکی وا و مد
 . یدروقوا نادا « نذؤم هدقدقح هرم 6 ماما یو هدنراتفاللخ .

 هنو « نایعترضح يآ . یدیا قو ناذا.نانوفوا هدر.

 هاغلوا هدایز کال هلع ودنا عسوت < هرونم هدم : Sl . یدلیا هدایز

 یشداوا رضاح كنزا هعج نکیا هدنسهناخشداعس زونه « ناهع ترضحب

 ندقدوفوا ناذا س مد (اروز) ید تنسودنک نر
 نذؤموا هن هدقدقح هربنم هدبوراو هفرش دحسم «ناْمع ترضح هرکص

 ضارتعا وید,« ردتعدب «ناذا کل وا » . یدلوا ربرو ناذا قیاسلاقاک

 ندهتسحتسم روما. یدیارشل | توک 6 مارک باح اراک هدهسیدلوا رلتدیآ

 . ردراکرد یتیدل وا



 ۳ اس صصق هک ۳۸

 ۲۷۸ كاع ترشح . ردع ص لحرب هدنجراخ یوم دجسم « اروژ
 . رولسد (اروز ) ید ها رس ینیدلوا شما ان نوجا یو ی

 اس نیادوهظو رد ییآ لاوحا

 ۱۱ فا ما را رضح امینع هلایضر رمو کیوبا

 ۳ ۱ از للع هیفالخ لئاوا كنبرلت رفح هبع هلایضر نروللایذ

 ۱۱ ۱و تب هسسلا لزوکو كس هدف, همطا هرکص ندنآ
 راتداع عرفتم هتسدمو تور" ی كمك | یونگ هد رای ثامن لا

 . یاتح

 ماشصوصخلا ىلع بوشود هسهبعاد كمر دکب رە لام « رهسمک قوح

 تورت ریثکت هلبا را دا هربثک لاوما ( نافس یا نب ةيواعم) یسلاو
 ۱ . ید هدكملا راسدو

 دارو رکن وا » هکر دیو م ندنرلترضح اهنع هللا یضر هشباع نانمّولا ما

 یراوقوف تنطاسو كلم هدننامز ناع .ید یک تداعس نامز « یرانامز

 ۲ ۳ ود « یدالشاب هغلوود

 هسا ی رلت ر عح یرالاهنع هللایضر ( یرافغلارذو ا ) نالوا ماش هة

 راځ دا ینسهاضف كل هقفن كلن وکر بو » ردیا نعط"یرلندیا راخ دا شو و نوتلآ
 : یدیا روقوا ی اول ود « ردنکد ۳۳

 ا ل هما یا اونا ندلاپاب)
 نولک ال ) یغوح ندنرادهازو مع كناراسنو دوم ققحتلالع ( نابهرلاو
  .ممودصیو) رارب قح ربشب یلاوما كسان هتلا ( لطابلاب سالاداوما

 بهذلانوزتکی نیذلاو ) رازدیا عنم هدنلوپ هللا یرانآ و ( لا لیس نع
 «زنک یشوموکو ینوتلآ هکراهسمکوا و ( لا لمسی اهنوقفتبالو ةضفلاو

 مرو ) رازجا فرص هلالی یف یرانوب و راردپا راخ داو عج یی



 1۳۹ دج افلخ غراوو بع

 منهج دانیف اهلع یمحم موی ) ۰ تیا هدزم هلیا ملا باذع ءربن | ( ملا باذمپ

 « هرخدم لاوما و هک نوکوا ( مهروهظو ممونجو مههاج ام یوکتف

 یرهفرا و یرانایو یرانلا كرلنا هلرلت ون هدبولب ر. درو هد ها مهج

 هتشيا ( نوزنکت منکام اوقوذف مکسفنال عزنک ام اذه ) رونالغاد

 زکیداط ادع کش دالفاس « ردو رکشدالفام نوا اک

 رولسد

 یتاکز داس ندلاومانالوا عونع یراخ داو رک هدم تیا و
 یظفحو عم كلاوما نالوا شد ربو یک اما . ردکعد لام نیه ررو

 . ردزاح

 یکامهنع هلایضر فوع نب نجرلادبعو هحلط ندمارک ناک راک

 ران | «رلندیا راتخا یعروو دهز قیرط . یدیا راو اتاق نور

 . یدرازعا نعط

 نوفدم مدل ار «لام,نلیرو ناکز م امنع هلا خر رک

 هسواهدنزوب رب هسا لام یه رو یناکز . ردلکدراخ داو رنک هلس هسلوا

 . کدو ٩ ردزنک یو

 ۰ ردهّقفف ردو همش رد زوسرد » ههحو هللا م ا ترضح

 كلسو لوا راتخا ٤ یزوس وب كلا دهسا شد ر ۱ 6

 1 رداوش و دهزژ

 كارو ردا لع هالهاط كنهعرک تا وا هنا یرا ی ۲
 فرص هللالبسیف كنسهلضف بونا روح ینراخ دا لام هدایز ندهققن

 . یدیا راپا تحصاو ظعو یسعلوا

 هلو یوم و عروو دهز یتدش هداعلاقوف «یراترضح رذوا لصاللا

 . یدیا ردنا قوس هروما رای هاب وب ها ناسل یادش هدیساتو ردیک

 هلاوتم تاحوتف ندیا روهظ هدننامز رم ترضح : کوب لاح

 لئا هاتغو تورت هدايز  ةعفد « همالسا تلم هلترام ا

 . یدلوا



 >> ابا صصق هک +

 هدلوت هب رح تراحم . یدلاغ وح هبریم تادرا و یادتان ترصضح

 ههفرتو منت عبطلاب ید سان . یدنل آ مانغ لاوما قوج كيو یدابجآ
 . .یدلوا لئام

 ینیدلوا ندنسهعسط لاوحا كتسندمو تورت نالوا لصاح هاهجو و

 بابرا ینیدارا ك ( رذوا)و هدقلاغوح تورث لها هنوک ندنوک هرزوا
 . ید هدقلاز ۱! تعاقو یوق

 هسیا زا قفاوت هیاوقت ۰ ییهیندم تایقرت نلک بوق | یک لیس هلبوب
 ندلاح و ا كمتک هنسیدنق | ثوص هدزا رو كما قفوت هیاوتف

 صدر اور

 ندراتداب روهط و و ندرلتعد نایالوا هدندا تس تقو « هسا رذوا

 . یدیا ریا تحصن هیانغا وید « زکیدهزوک یارقف » اعادو ترفن

 ردیا جاعزا ینامنغا كردیا ذاحما دنس یرازوس كرذوبا « یهورک ارقف
 . یدیا ردیا اکتشا ندنناحاعزا كرلن | یخد انغا ندنراقدلوا

 ( اس ی ةلادع ) نالوا فورعم ويد ( ادوسلانا ) هدانا وا هتشيا
 ۱۱۱۱ الو فرط یفرط هلا روهظ فیرح قیاص رب هدتما

 . یدیا یشلاح هتئادحا هقرفت رب هدنسهرآ

 ۱۲۱ ۰ ۲ یرهلوا ناملسم نکیا یدوم لصالاق : هک هایوش

 مالسلاو ةالصلا هلع د ءاي .كج هلك هیابند رارکت « مالسلاهللع ىسع »
 قلوا لئاق هتکحهلک هابند ت كمك | لوسر دنرهد « ؟ نوسم نوح
 یک كعد « یدل | یتفالخ رقح رغب « نامع . ردسصو كن | « ىلع » و

 ( هشس ) هبهفناط نالوا مبات 6 آو شما مایق هنعارتخا لطاب بعذم رب

 . ردشملسد

 E ۱ سا هاو داتشالک ۱۱یهدقع ك (اس نیا )

 ید ندهفوک هلغلوا یعاس هداسفا یسان راکفا ید هداروا بولک هبهفوک

 1 یدشلک هماش ندشیدنلوا درط



 1.۱ ج افلخ ع راوو ع

 یاس نالوا اعور هح داهحاو فار ه دانند ه واعم هلا رد وبا هدماش

 بولکا هنناب كانیراترضح رق وبا « اس نیا نوک رب ها ها 8
 ۵ و نه عقاولا یف . رود ( لا لام ) ؟ نیسمزعا حعت ههبواعم

 ء یا رت یا٠ نکیا فورعم یربست («نملسم لام ) نکل . 8

 لالاتس هدتوراقح ندهرا ی رایدنک هدهرکص «یرامسا ادا 6

 < رذوبا هنرزوا فن ۰ شعد هروسدیا ماا ییزلاتمم تام بت 8

 «؟ردهل بیس هل هما هممت هللا لاوما هننملسم لاوما » بودک هیهیواعم دز

 «؛زبیلکد یرللوق كهللا هدزبو ىلام كهللا « لام ! رذابا اب » هیواعم هدک

 «هواعم هلکشا باتع ک ۱ كرها لوق لیوأت و «رذوا و
 . یدراتروق ینسهقای كرهبد « مرد نیملسم لام » هرکص نو

 نالو ندنساهقف كماشو نالوایمکح كتماو ءرکص ندنا ؛ لا

 هللایضر ( یراصنالا تماصلان ةداع ) نالوا نداهقف اذک و ( ءادردلاوا"

 هد هدا شل وس ی هرذوا ید ۳ بودک هنیرات مهح ام

 هه واعم بوت وط ۳ هسا هداع . یدهمرو زو چسه ک ۱ « ءادردلاوب

 . یدید « ردو هتشيا « ندیا طلسماکس یرذوبا » و یدروتک

 نکا تع نعآ هم رصم هلقعلوا درط ید ندعاش ءاس نا 6
 هلماارای کیدتا ادیب هدهفوکو هدهرصب هرزوا كما دلوت هنتفرب ندایند ما

 . ردشمالشاب ههر اخ

 مالسالادعب نکل . زردسحتش) كرلتدیا نامعا ادا « یراترضح رذوا

 دم هرکم ندهوبن تره و شمتک نسق س
 ی مرک | لوسر . ردشملا ترجاهم هیهرونم
 ود ( یدلک مدا قداص یسهحهل هدایز اهد ندرذوبا هیاند ) هدنقح كا

 . یدیشم

 یتسهلضف ندنسهبموب ٌهقفن كنسەطء نالوا غلاب هنوتلآ زویترد یونس
 . یدزاموقلا نوتلا رب هدنناب بودیا قدصت

٤١ 



  = ENابا صصق >

 ا دهز تدش نکل ١ یدیا تاذر مرتع سانلانب كلذلع ءانب
 : یدردیا قوس هروما یادش یرلکج هنمهدیا لمح ینات هلسح

 اضف هددولوروت هرلهک « هرلاسع ید ی 4 هابوش

 ۳ ۳ ا یدوتسا يوا فرص ةلا ليس ق كلاوما
 ا سد یفاوم رک ۱ دمو لاوحا نکل

 مدا رب « اک | هحنکرپ هرزوا كما مزامو بوحح یرذدوا « هواعم

 كردبا لر یتحار و باوخ هک وا یدوا . شمرهدنوک نوتلآ كس

 زع < مدآ وا هلیمنلعت كنه واعم یسادرف . شعا قدصت هارقف « ا

 ةشاب ی «وا .راتروق ندنباذع كنهیواعم ی ناما » شمتک هرذوبا حابصلا

eشعد « مدر و وا تولک اکسس هلقلشلک اب « نب .  

 ونادر, .یدنلوا مسقت هیارقف نلهحک رانوتل | « وا ! مزغجلغوا » رذوبا

 ارو دیا كرادت نوتل ا رادقموا هد لا تلهم نوک چ وا «نس .یدالاقهحاص

 ا رادتعا ود

 لج هدر, .دوسدیاقیدصت یللوق «یلعف ك( رذوبا ) هکشمروک هیواعم
 ۱ ۱ 9 ادا هدماش نکل . لکد نکم یناکسا . قو

 دوعد هبهتیدم یرذونا یخد واو تیاکش هاعع ترضح ندنراوشم و راوطا

 . یدلبا

 یدلبا تع نع ههرونم هشدم « ردوا هرزوا یا كنم وا ریما

 همالسا كلام : کن رج .یدیا لکد هنیدم یلوا « هتیدم : هک وتلاح

 دس و هنیراید هول ندفرط رکید و هبوق دوم و هوحج رم ندفرطرپ

 هسدم ید ندعانغ لاوما .یدلاغوح تادراو قرهلوا دتع ردق هنیزاغوب

 ۱ . یدلوط هنیزخ « یدلک هیلک غلام
 دهنیدم . یدالشاب کما ناسحا رلهطع لو لو « ناهع ترضح

 دا رب همهرد كيب زوب و هاب رب همهرد كسب زو ترد . یدلاغوح تورث

 . فاو نواساص بول اب

 علس) ندجوارب . یدابیاب راتب قوچ كب هبیی ندیکی هدنیدم



 ۲ ج افلخ غراوتو هج
 راهاخ نیشالد . یدلو تعسو یخ ندلخ ندلخ هلا دادتما ردق هنغا

 . یدلوا نانج لاثم هلبا رلهحعغاب لزوک و نادابآ هل

 عیسوت و ریمعت هلتروص ددحم ید یهنیدم دجسم « ناعع ترضح
 . یدیشموق هزرط و لکش رب ینجهیامایناط كرذوبا هليا نییزت

 4 رذوا نالوا فولأم هلکمروک هدو دحسم اعاد ییا تعاج
 كيوا كرامدا اط رب هدرلهاب یهدنرلکتا یعاط علس هدبوراو هبهنید

 ناه كرديا فسأت هجوروک یتراقدلوا تبح مز مه هدبوروطوا كب
 قخ هلواناتساد هدرللیدو ةف وح تراغر قحالوا ناام فرط فرط 8

 هر هفت روضح بوشوواص كرهبد « ! هدژم ههتدم لها هلا هفشع هب رام

 . ید

  Eنوع !ندنش «یسلاها ماش" ۱ رذاباب ۱*٣

 ترضح هنیرزوا كن آ . یدلیا حاضیاو حرش یتیفک هدک دید « ؟ روی

 من . زالوا نکع كما ربج و قوس هنبرزوا دهز یسان ! رذاباای » نا

 یرلنآو كما مکح هلا كهللا هد كران ۲ «نالوا مزال هرز
 یدید «ردکمهلیا بغرت هلادتعاو لد .

 ناسحا هسرلناوخاوناربج هللا تاقدصلذب « انغا » ةلباقم اک | رذوبا

 یدید « زیالوا مشار ندرلنآ « ز کد رک ی

 ینجروب ندیا ادا یهضیرف » ( رابحالا بک ) نالوا سلجلاپ رضاح
 نک وس ۱ E یا » بونلتدح «ءرذوا هدک دید «رولوا شمهدو

 حورح ا كك < یدروا هلبا اصع كرهد « نسروسشیراق هثحم هر

 رب اکو ہد كنا. یدلک مزال یسروک ارج كرذوا هدلح وب . یدریوآو

 هتسودنک كقحوب ندرابحالاسک « ناْمعترضح طقف . یدیاقو کج

 . یدالشعاب هدوا « یدسااحر یسلوا ی

 بال هن مع ترضح و یدالک | یک هاماروط هدهیدم قرا < رذوا

 ندهنیدم هدقدراو هنغاط عاس « رلانب ) سو هیلع هللایلص مرک لوسر



Eêج اسا صصق =  

 ېديد «؟ممدک بوقج نیسیمررو نذا . یدیشمتا سما کب وید ( قیچ
 : یدراو ندا ید نامع ترصحت

 : (هذید) عقاو هدنراوج هرونم همدم هرزوا كملا تماقا « رذوبا

 ۲۸۰ لر بو دوهد یروس رب اک | ءنایع ترضح .یدتک هببرق

 هذیر ندماش ینلاع كن | هدهیواعم . یدروب نابعت قازرا هیافک رادقم و
 . یدرهدن ول

 صحن كيهفلخ هدقدنلوا تماقا هزاع هدبوراو هیهذیر ادتبا « رذوا

 ارتحا هرذوبا « یسهلوک مان ( مشاحم ) نانلوب هداروا هلتیرومأم یلاوما
 الوسر ارز . چک نس » رذوبا و دیتا فلکت یتماما كرهبد «ېکد

 2ام هلم هلوکر كسک نرو کیرزوا كنسرک ۱) کب لسو هيلع هال ص

 ٩ هلوک نس . یدشمروس ود ( هلا تعاطا Es هلکید یز وس هسل وا

 : یدد ٩ د هدكسک كیرو

 رش تب داحا هراندک توک .یدتا اب دحسمر هدهدر «ءرذونا هدعب

 هدير ردق هننافو « یدلوا لوغشم هللا یعلعت و تیاور هسد لئاسم و

 . یدلاف

 ر ندراضارتعا ناشوا دارا هدنقح « ناعع ترضح هتشيا

  امدقمو یدراقح ندماش یتاذر كرام یکرذونا » هکردهداموب

 ۰۰۰۱۳۱۱ رخ تا در نالوا یبافلم كسابملای
 . یدشمنلیوس

 کھ «رذوبا ؟راو یحوصهن هدنو كنامع ترضح <« مدیا فاصنا
 |لسسیف « ناملسم لاوما هلضف هدبولبا تعانق ههقرخ رو همقلرب

 مان  رلظعاو . وزرا لزوکكي . یدردیا رارصا ويد نوسنلوا فرص
 ٩ هسان هدیابوت « تموکح اما . رارولسهدیا بغرت هنلوب قلراک ادف هلیوب
 د . ها شا یلاوما لایق ها نر و یک ز كلام ؟ یر ولس هديا

 یدلوا نیکنز « قلخ ؟ نوسپایه «ناڼع ترضح ؟ یمرولسهللوا ربج
 رقو هزنت هرالکوک هیرشلاسحم . یدلآ تذل ندتندم « یدلوب هافر



 سد ج افلخ عر اوتو و

 هنقاص قمروحوا ند راو هداناوب «یسلاها هدم یتح . یدلک یسو

 غاسی یا «ناهع ترضح ندنغیدلوا هیس تعدب رب هسیاوب . یدشو
 . رد

 نارا عیلقو

 كنراترضح هنع هللایضر قورافلارمع هرزوا ینیدللوا ناس هدالاب

 تصرف « درحدز ارس یرللالتخا ندیا روهط هدنارا هرکص ندنناف

 نالوا لحمضمو وعو دادرتسا يلام ینیدلوا شمراقح ندنلا كردیا ذا

 رکسع فرط فرط بوقج هئادم هرزوا كعا اسحا یهبنارا تلو
 ۱ ید ماق هنعها

 دالب ( صاع ن.هلادع ) نالوا ینلاو هرصب هدنسه زو يا

 < صاع نا هلمشوواص هنامرک ۰ درجدزب هدکدتیا موحه هنیرزوا سرا

 . یدشمردنوک یپنع هللایضر ( دوعسم ل عشا ) ندنسهقرآ كنآ

 .تعاس یل آ هتسهدلب ( ناحربش ) نالوا ندنتاقحلم نامرک « عشاحم

 كمشاص بوغای راق هدایز هدهسیا شا بقعآ یدرجدز كدههحلا

 ینسفن هليا لاح جوک « عشاحم قرهلوا فلت ندقوغوص « یرکسع
 ءرکص نادک دا لاوا ی راسا تانتهحت سراف < شا لا ۰ یدشمراترول

 زوئوا وشا هلغلوا هدایز لالتخا كناسارخ هدهسیا شلا تدوع ههرصل

 بودبا یعاقماق یلاو هدهرصب ی ( هسانب دایز ) صاع نا دنس

 . یدلیا تعنع هناسارخ بناج هليا ودرا مسجرب یسودنک

 رب هشرزوا ناتسربط ید ( یصاعلاندعس ) یسلاو هفوک هدانا وا

 ( نیسح ) و (نسح) ینمی «نیم ر کم نیطبس هکیدروییدک هليا ودرا لمکم
 ( ریز نا ) و ( صاسلا نب ور نیا ) و ( رمت نيا) و ( سابع نبا )و
 .تاوذ هچع ندباا "هلجا یک یارضح مع هللایضر ( ناملان ةفیذح ) و

 . یدیا ربارب لکن | ید مارک



 ج ابا صصق = ۳ اب

 لمس ندنک و دیا شعوق ه ( روناشب ) بوراو هوا <صاع ن هللادىع

 نع هناحرج « دعسو هناسارخ « صاع ناو شعوق ۰( سموق ) ید

 را

 ۱م ۰ ۹7 1 ۳
 ؟هدنراوح ی یرافدل وا راد" ه رح هلا داش ا ضرع « یسلاها ناحرح

 ط_ف . رایدلوا روى هتعاطا هد ون و هاوخاتو هاوخ ید یلخ رلهدلب

 . ردشل دیا فالتا ی قوح كي ندناصع هدهرصو

 CRA سن روز —aD g<<Doooo د

 یلاقو یىسەنس ۳۱

 ةربح"یداو هرکص ندکدتا رارف هنفرط نامرک الاب هجورب « درجدزب

 رثمراو «(ورم) تیاهن بوشالوط یرسرس هدارو هداروشو بوشود
 ۱۳ لک |شکجهمهدبا تمواقم هرابیع كركسع یهدنتصمو»

 . یدیا شمشود هنسهبعاد ا ۶ -

 رو ندنآ هلبا مزج ینفجایاماقمح هشاب هليا رابرع كن | هسیا یلاها

 مزج ناب « راندیا ادف ناح هننروغوا نکیا هدرا یوطسو شمرروح

 رثمرتسوک ت منام ی (نابزیم ) هدقدلوا كجهرک هنیرمش ورم یتح بوبالشاب
 . یدبا

 ا یرکسع كدرحدز هدلادحو كنح نالوا عقاو هلی یلاها هدانئاو

 ۱6 باخع طش ) بلا رارف نداروا اهتو كت یسودنک قرهلوا ناشیرو-

 ا درو شمیم

 ۲ « یحنمرک د 8 ندکدنلزک هدنمرکد وا نوک جاقرب « دود

 ۰ ۱ بوق ضش ق ( یمهلالس هرسک۱) هلکنا و شا لت
 زدرویاشبت كردیا رومأم هشاةمدقم ی(سقن فنحا) هسا یماعنرا

 ا ع ) .یدرک هناسارخ ند(ناسط) هبتکرح



 AEN دس افلخ ع راوآو ع

 یدالب یهدلاوحوا هلبا لاسرا راهقرف فرط فرطو یدروتک هتءال

 یدک هلا الان اه( سخرس )وحلب )ا یر ا هات 6

 ینیداوا لئان هبهربثک تاحوتف هدقرش بناج هلهجووب « یسیلاو هرصب
 . راشءازاق هیرحش تیرفظمرب ریزهجورب ید یرلللاو رصمو ماش هدا

3 

 هب رک هب راح

 لوناتسا ندهمظع تاحوتف یراقدلوا رهظم داق رفا كمالسا لها
 نوجا ماقتنا ذخا هلغلوا رثأتم هدایز كب ( لقره نب ناطنطسق ) یرصب
 شب هرزوا كما ضرعت هرصم و ماش لحاوس كرديا عج هلك رک اسم

 . یدشمقح هزکد قآ هلا اود رب بکر ندهنفس هعطق زوب یتلآ

 رازج یشقج هزکد قا تاذلاب هليا اود مسج رب هلیوب كرصىق
 هلا هماش رکاسع .هیواعم یسلاو ماش هلع ءا ید یلحاوس
 هلا هرصم لافس ید دعس ن هلادنع یسلاو رصم . یدنریکس ههلباقم

 هرصشق ها اضود يرلكدتا بئرت بوشلرب یسکیا و ی تکرج

 . رایدقح وشراق

 رحنخ و چیلق ید فرط کیا . یدناچ هنیریرپ «یرلان ود نافرط

 بوالشاب ههبراحم رب هنازرروخ تیاغ . یدتیا موج هنیرزوا یربرب هللا
 .یداوا رفظم مالسا لها تیاهن . یدلوب عوقو تافلت قوچ كب ندنیفرط

 الب كيب بوحاق هلیرامدا زآ رب « نیطنطسق . یدلبریق یژثنک | كرامور
 لاح بوراو هنسهریزج ایلجیس هرکص نکل . یدلیبهدیا ناج سیلخت هلی
 یرلقدلوا شعاصوا ندنراهلماعم ءوس كروطارپعا « یسلاها الحس : کوب
 . ردراشللا مادعا ییطنطسف هلتهج

 زا رکذلا فلاس ( رکب یا نر دم ) و ( هفیذح یا نر دم )

 یرادرآ هنا (ادعس نب هلادنع ) هدكنسکیا نکل . ایدیا رار 6
 تاجا نایع » و راشعارواط هج رغ هدهبزاحم هلتهج و . شعا لا 6



 ع اسا صصق == ۶:۸

 دهیدندیوبن فرط هلبتقو هنیرلرب . یدراقبج ندنراتیرومأم یهللالوسر
 وک یصاع نب دعسو صاع نی هللادبع و یدعس ن هللادنع نالوا شمنلق

 لنج ل رک وک ی ناح هلشعم هر امدآ هلوقم وب زیور تک یا

 . راشمللیوس ويد « ؟ روللوا داهج و
 دهن و رردکت یخد ینسیکیا بودیشیا یرازوس وب « دعس نب ةللادبع

 . یدلوا یداب هنیراکفا داسف كسان یعوش كرازوس و هدهسیا شلاا

 وف اورپ ف یرلزوس لآ دال هدنفج ناع ترضح ۰ ساب

 . رایدل وا ردیا

 سیا یهورک همش تالغ نالوا عبات هیابس نب هللادبع یی « هیاس
 ال و . یدیا اا انا لسو هتدسفم یارجا یافالتخا ولرد و

 . ردشلوا ادب هقرفرب ندنپلع ناعع ترضح هدرصم یالوط ند راس

 ناعا تافو

 ادردلاو ا ) ندردب لهاو ندنیزک باحا هدنسهنس رب زوئوا وشا

 . یدتک هیاقع راد یراترضح هنع هلایخر ( یراصنالا
 ردنا «هیواعم یسلاو ماش . یدیا یپقفو ماع كماش و یمیکح كتماوب

 . یدیا رولوا بدأتم هلکنا و رونقاص
 »۶ یخد یراترضح هنع هللایضر ( یراصنالا ةحاط وا ) ندردب لها

 . یدلق نامع ترضح ییزاع . یدلوا ا راد مزاع هدهرونم ۀنیدم هنس

 رانح . یدیا لثم برض برعلانب یتعاجش بولوا ندنسانغا هلراصنا

 لع الص ةلالوسر .یدشلآ ینراحالس بودیا لتف مدا یمرکی ینوک
 زدتعاج رب یبس هدنجما رکسع كنهحلطوبا ) هدنقح كن آ یراترضح لسو

 . یدنشمرویب ورد ( ردولریخ

 رسلحم نانلوا دقع هدننافو لر ترضح هرزوا یتیدنلوا ناب هدالاب

 . یدیا شل افا ینسهفظو ینراظن هطبض و شمهلکب ینسوىق یروش



 LER > افلخ غراونو

 نفربشع 4 مالسا نوک کم مف تولوا یممداز مع كما ی
 ىلع .یدلوا توف هنسوب یخد (بلطلادع نب ثراطان نافسوا ) نالوا

 صاسلا نب مک ) نالوا یردپ كناوص و ی فزاتع تل رفیاور

 .ردشلوا توف هتسو ید ( یومالا

 نالوا یماباب كنهواعم و یسداز مع كناّع ترضح هنس وب هنب

  یدلبا تاقو نکیا هدنشاب نکس ناسکس ( هما نبا ترک 0

 . یدیا ندنرلولوا كشيرق

 و ی سوت مس

 كس رات رضح لسو هلع هللا یلص هللالوسر هدنلالخ یسهنس ییا زوتوا وشا

 زکس ناسکس یخو یرات مضخ هع الانظار( تلطل دنع یا

 هدروراتو یلاوحا هجرت . ردشلا اه راد منع هدلاح ینیدلوا هدنشاب

 : ردیف

 هنع هللایضر رذوا نالوا مقم هد ( هدیر ) هرزوا یتیدنلوا ناس هدالاب

 . یدلوئروف ندابح دنب دق هتسوب « یرلترضح

 هسک قاب « قیح » هنیزق نوکر, : هکرد هاهجووب یافو تشک

 « قوب هسمک هدرون وروک » بوقابو بوقبج یزق هدکدید «؟ یعرویونور وک
 سک نویوقر, » هرکسندکدید « شمهلک متعاسو تقو زونه » رذوبا کمد
 نوه, تبسم هک الا ران | مالک یک نطاص كجهدیا نفد ی . ریش و

 بوسک یوف یرف هتیرزوا كلوب « یدریو دنآ « رذوا ود نک

 « ؟یراونلک قاب «قدح » هنب «رذوبا هدقدالشاب هقمانباق هرم .شموقههرح

 ريخ بورک ورجا . رولک تعاجرب هکروروک بوقح یخد یر . شید

 هدکدریوج هیمابق ین آ یخدوا بوید «ریوج هلق ی «لک» رذوبا هدکدریو



 > اسا صصق < 10°

 و لع هللا یلص هللالوسر ةلم یلعو هللابو هلام ) رذوبا
 . شمالشراق یرارفاسم بوقج هدزق . شملا حور

 یهقفو اع كنهفوک یرب بولوا یشکت ردنوا ندربهاشم به «راناکوب

 كلام ) روہشم ندنفارشا كنهفوک ید یریو ( دوعسن هلادع ) نالوا

 نوعا ترایز یرذوا نکردک هینکم < مارک تاوذوب . یدیا ( یخ رتشا

 هلیوب » و راشلوا رضاح هنسهژانج كنآ هليا قیرط ویو راشماغوا هبهذیر
 « ردصوصخ فطار هزز كقح بانج « قعلوت هدنسهژانج كناذ كرابم رب

 ۱ لو سر قدص ه هریک لاحو دوعسم نا . راشعد

 . ردشلا اکی كرد « یدشمروس (رونلوا تعب زکلایو رايا تافو زکلاب)
 ترد اکب هللا ) یراترضح مسو هیلع هللاص مرک ۱ لوسر : هکردیومم

 هدک دید ( یدرو ربخ ۳ وب یران او یدروس ود 1 ت «ینک

 كنیرل رکید هرکص ندک دید ( ردبلعیرب ) هرکچ وا هلکملنید « ؟ردرلمکر ان[ »

 . راشعد (ناملسو دادقمو رذوبا ) هلیا رادشا هنا

 یزق هدنرکدتیا نفد هلبا ادا یرزاع و نتسکعو لع یرذرا هد

 لردیا مىق ويد زکسهبمتک هجکدي كيب « یدتبا مالس هزس « رذوبا »

 یتفک و راشمتک هرکص ندکدب یویوق بوروطوا هلکعید « یدلیا احر

 شعاق هنلاع یدنک ینزق كرذوبا یدوا . راشما راخا هناع ترضح

 ۱ ودا مارک او تیاعرو

 ی زاع هرذوبا الاب هجور «یراترضح هلع هللایضر دوعسمن هللادنع

 و ٠ ناک نا ةياور لغو افافتم هرکص ندقدلق

 ا تاس نرد مخ اا یو
 TE كدوعسم نا ید هدنسهرص هوس ةهصاح همدخا یدسناو ة رج

 بولوا ندمارک نیرجاهم نالوا فرشم هليا مالسا لواب لّوا . یدجک
 لفح یقرش ناعل و رشاط اتم و هرهطم و كاوسم كمرک ۱ لوسر
 ی تم ء یدلاق هدهفوک هرکص ندندامس تقو . یدبارلبا



 ٦4۱ ج افلخ غرا و =

 (ناملا نب ةفيذح ) هليا ( رساب نر دام ) ندمارک باحا صاوخ نامزوا
 . رلیا ندنلاحر هفوک یخد امهع ها یهو

 دندی نودکا هماخ »دک ردا( ین اف نفع ندهند ٩
 تبحاصم هکرهدنوک مدمر اکی ! برای هرکص ندقدلق زامن تکر ییا

 یعاعد یناعت هللا « رهاظ .روبلک تاذ راتخارب هکمدروک هاک ان « مدید «مهدیا
 برش اکب ( هنع هللایضر ءادردلا وبا یع ) تاد و . مديد ىدا لوف

 هرهطمو اکتمونللعن کد .مندنسلاهاهفوک ,یدید ؟ناسنهدر هدکدتا

 نالوا یمحو ظوفحم ندناطش ؟ یلکد هدزس ( دوعسم نبا ینی) یحاص

 ینمی ) یحاص كرس ییدملیب كراس ؟ یلکد هدزس ( رسا نب رام یی )
 ۱ « یدالشاب هزوس كرد ؟ ید هدزس ( نام ن ةفذح

 تاحا نکل . یدیا هثحلا رغصو هماقلا رصق « یرلترضح دوعسم نا

 . یدیآ تاذر لضافو ماع و ردقلا للح هدنجا مارت

 (دبع ما نا ) هتسودنک ندنشیدلوا ( دع م۱) یبهبنک كنسهدلاو

 نارق «مک ھ) E هللا لص مرک | لوسر یتح . یدرونید
 نبا هسیا رتسیا قموقوا هرزوا یتفاطل و توارط یک یتیدلوا لزا یی رک

 . یدشمرویب وید ( نوسوقوا هرزوا ی ارق كدبعما
 عج و ظفح كعرک نآرق هدنداعس تقو هرزوا یتیدنلوا ناس هدالاب

 . رددوعسم نبا یسجګ رب كنهزومشم هعیرا ءارق ندیا انتعا هدایز هطض و

 هدکدع یزکاذ  ادوعنسم نیا هدننسلح كصام ی وار نا

 ءندشنک ترد یأزق ) مدتشيا ندملسو هلع هللا لص هلالوسر » هک شید
 نب ذاعم و بک نی یاو لاس یمولدازآ كهفیذحوا و دوعسم نب ةللادبع

 نا یعی) یاذوا ءن ور ندنامز وا هتشلا .یدروس ود یا ندلبج

 « مروس ( یدوعسم
 تافو هنس و ید یراترضح هنع هللایضر بک نی نا رقیاود ىلع

 امدقم هدزوا ینیدنلوا ناب هدسماخ ءزج هسیا لج نب ذاعم . ردشلا

 ندشلا تافو ءدماش و1



 ج ابا صصق بت ۰۲

 ی « هفیذحوبا .ردهلوک یلدازآ رب ندسرف لها لصالاق « اس اما

 ۰: ۱ ۱ ۱ تن 6 ۱ ندنشیداوا شطا ذاخا لوغوا هنتسودنک

 لوسریتح .ردندهباح یالطف ماس .ردندنیرجاهم راک و ندنل وا نیاس

 تماماهرلنآ « اس هدکدلک هیابق « مارک باحا نیلا ترجم ل وا ندمرکا

 . یدرلیا

 < یرلترضح اس هدنکنچ هماع نالوب عوقو هدقدص تفالخ نامز

 .ردشلوا دیش راز هلا ( ههدح ووا) ترضح نالوا یسیونعم ردي

 اع هللا عر

 یسلداز ا وا » نکیا هفلخ هنع هلایضر « لمع ترضح
 . ردیوص اقوئوم یفیدلوا شید « مدرلیا دهعیلو ی آ هسلوا غاص « اس

 ( فوعن نح رلادع ) ندهرشم هرشع هدنسهنس ییا زونوا وشا هن

 . یدلوا اراد مزاع یراترضح هنع هلایضر
 یاّعع ترضح قرهلوامکح هداروش سلح هرزوا یفیدنلوا نایب هدالاب

 . یدشما باعا هتفالخ

 دکب زود بولوا تاد رب بوحح و مال تیاف هسا نامع ترضح

 ۰. یدنههدیآ

 هتعلوا مادختسا هدراشیا كوب «رامدا نسلاربغص ندنسابرفا هلتهج و
 شتزرسهفوع نا كرهبد هردکشیا كنس به ءرلتوت هتشيا» سان هدقدالاشاب

 هلکن | دعب امف نوسلوا مدهع هلبالا نکل .مدزعیا نظ راپب هلیوب » هلک غا
 هنتدایع كنا « نامع ترضح هدبولوا هتسخ یتح شعد « مهیا تب

 .ردیورم ینیداوا شمریوج هراوید یزوب بویمیوس زوس اک | هدقدراو

 هب رح عیاتو

 هنسهظفام كنیرلدح رس ناتسغاد و هنمرا هرزوا راعشا هدسماخ ءزج

 یدردیا ازغ قوچ هنیراید ( رزخ ) ( هعیبر ی نهرلادبع ) نالوا رومأم
 .یدردک ورلیا ردق تعاس زوب کیا بوک ی( باوبالا باب و



 o ج افلخ ع راوتو تج

 . یدک هنیرزوا یسدلب ( رحنلب ) بوک یاوبالاباب ید هداتنا وب
 لردیا عمجت ءرکوب . هکرت ماوقا نالوا مأتم ندننازواج یردبب كنا

 . یدتیا ماق هبهلباقم هليا ہرثک تم

 رب ایست وا دش نهرلادبع هدهناز را وخ هبراحم رب نالو عوقو

 . یدلوا مسقنم هقرق ییا و مزتم همالسا

 و ( نالج ) . یدیا راز هر هوا و یسراف ناملس هک یسهقرفرب

 بولک هنفرط ( باونالاباب ) یسهقرف رکیدو یدتک هنفرط ( ناخرج )

 .یدلو تمالس كرهشلرب هللا هعیید نب ناملس نالوا یردارب كناجرلادبع

 هليا هقرفرب نوجما دادما هبهنمالسا رک اسع هحمدقا یهعیر نب ناملس

 كنردارب هو وب ۱ یدشمرهدنوک یصاعلانیدصعس ۳ هف وک هف رطوا

 هلایضر ناملا نب ةفیذح هلبا هقرفرب نوجا دادما اک او یدریک ینآ هنیرب
 هلنع هلایضر نایع ناهولارما . یدرددن وک هفرطوا ی را ۴

 ی(هملسن بح) هللا هنماش رک اسع نوجا دادما هناملس ید یرات رضح
 4 یر ات

 هلکعا هضراعم هدصوصخو اک ۱:تسحهدلاح ینیدلوا ناملس !یهالاربما

 دننه رالهفوک هليا رایلماش هتشيا . یدلوا ادیب تیدض هدا لا

 نهنید غلو درج هسیا هفیذح ترضح ردو فال ندا
 : یدبا لوغشم هالا داهحو ار نوا
 رادار مان ( نراق ) كردبا عج و ماف ەدە رص وب «رلکر ید هدناسارخ

 . رایدلکردق م (ناسط) هدلاح ینیدلواغلابکیب قرق یراتیم هدنتبعم رومشم

 ی هار کم نوجا جح نامزوا « صاعن ا یسلاو هرصب

 «یدروا یه كبيرات .یدراو وشراق هرات | (مزاح نا) ندنسا صا كنا

 . یدتبا رامرات « یدتغاط « یدربق
 هنزافو هنططف كردیا اغ همور راد «هبواعم یسلاو ماش هنسون هني

 . ردشمتک پولک ردق
aبس سمی ۳7٩۱۳۹۷۹ (۱۴99 س ۳7 )3  

 س اس



 ج ابا صصق هع "۵ ء

 یلاقو یسهنس ۶

 نالوا فورعم ود ( دوسالان دادقم ) هدنسهنس چوا زو وا وشا

 رارقلاراد مزاع نکیا هدنشاب شم «یراترضح هنعهلایضر (ورمنب دادقم)
 .یدلق هنع هلایضر ماوسلانب ریز هنیرزوا یتبصو یدنک ینزام . یدلوا

 او ار رد ىدا ندسزک باحا راک و ندسلوا نشاس

 ناب هدالابو یدشملوب ربارب هليا مرک | لوسر یخد هدناورغ راس .یدیا

 عج وا هر ر یاروشباحا هرزوا یتصو رم ترضح هلهجو ینیدنل وا

 1 یدشعا

 ةللادع یسلاو رصم هلکا دهع ضم « یسلاها هشرفا هنسوب هنب

 .یدتیا انغ هب (هطالام) ید هیواعم یسلاو ماش .یدتک هفرطوا دعس نب

 . ناعما ممع هللایضر

 . یدسا تافو هلا هح ر ( راحالابمک ) روهشم هدنسهنس ترد زونوا

 مالسا هدننامز رم ترضح بولوا تاذرب ندنامولعم باح او ندتنم دوم

 . یدشلوا فرشم هلا

 ةداع) یر ندرلنو .یدلوا توف تاوذ ضعب ندردب لها هنسوب هن

 نالیاتعس هدهقعو ردنلوا ناهاس هک ردیرلت مضح هلع هلایضر (تماصلان

 . ردیرب ندننش ییانوا كمارک راصنا

 تاضارتعا نالوا مقاو هد ارضا كساب

 ینایاکشو

 هدنفرط توو زا > مالسا لها هرزوا یتیدنلوا ناس هدرلوراقوب

 هدراهداب رومعم یک رصمو ماشو هفوک و هرصب قرهلوا رهظم ه همیظع تاحوتف

 . رلیدلیا تماقا



 °10 ج افلخ عراونو

 هیات فرش ثنبراترضح لسو هيلع هللا ىلص هللالوسو هدنراجما
 راصلاو نیرحاسهم رانالوا زارفرس هليا ادتقا ةتاداو تلالد كنا و زاتع

 . ردرانالوا لئات هفرشوب ندهراس لئاق هلبازاخ لها شیرق هکیدیا

 نوطب ) رکیدو ( سقلادبع و ( لئاونب رکب ین ) هک برع رئاس اما
 ندا هرات آ .ردهراسلئاقو (هعاضق)و (مع) و (هدنک ) و (هزا)و ( هعیبر

 تق یرامادفاو یس هدناع وتف طق زدزآ "ران القا لا 2 و

 یرلتمدخ هدهممالسا تاحوتف درح هدبولوا مو رح ندا فرش هلبوا

 ءیسالضف كران | نکل .یدرارولبب دناعهنیراودنک یاحوتفو هحرک | ءرانالوا

 هدر, . یدیا رارولیب یراردقو راردیا لیضفت یهباص نالوا هقاس لها

 شرو تشهد هه کالم دراونو جو لوزو توس ع سا

 لاوحاو یدلدکح قامرا و هکاتقو . یدیا شر ووا یهناهاح ترغو

 .یدلازا اور اوا هحفداز وا تداعس نامزو یدلک رفت یلک هلاع

 یراراماد تیلهاح كران | هسیا یدلوب تعسو مالسا تلم بولوا ل نمشو
LRیدل وا نمکح ی رلت سایر كراصناو نرجامعهم دا یداک  

 مم ینهیعرش ماکحا هیفامعم . یدلاغوح راناو یدلازآ رانوب هجکدتکو
 تداعسو ضف سابتقا ندهید قالخا نساحم تاذلاب «ندیا ذخا ندنداعس

 هدر هوماوعو صاوخ تالکشم لالح و مانا عج اعاد «مارک باجحا نیلیا

 در او روتلوا ك ربت هلیرلدوج وه هدراودرا قرهلوا مارتحاو زانعا رهظم

 . یدیا یلمهتسلا ترصن ندیاعت هللا هنتمرح وص یزوب

 ییدوس هدایزیسابرقا «یراترضح هع هلا یضر اک ننه
 كوس هله . یدلبا هجوت هنسابرقا نالوا ندهسا یب یصانم رک | هلتهج

 . یدپا هدهبما ی 8
 یرلکلللاو رصمو ماشو هفوکو هرصب « رلتراما كوس كا نامزوا ارز

 ةيواعم ) هدماشو ( یصاعلا نب دصس ) هدهفوک ( ماع نا ) هدهرصب بولوا



 ج ابا صصت دع 1٦

 . یدیا لاو ( حرس یا نب دعس نب هللادبع ) هدرصمو ( نافس یا نب

 . رلیدیا ندهبما ی به هسیا رلنوب

 دالب كنسلاو هفوکو رايا مکح هناسارخو سراف دالب یسلاو هرصب

 ماش . یدیا ردیا نایرج یمکحردق هباونالاباب ندهنمرا رایدو ناجگابرذ آ
 را نقش رادمکح رر هيا یرالاو رصمو

 هدنشاب ترد یکی تقو ینیدلوا یسلاو هرصب (صاعنا) :هکو لاح

 ر كرامدا همشت یی هلو نکیا راو مارک باتا راک ردق وب . یذیا

 ضارتعا "یداب یمادخیتسا هدراشیا كویب هلیوا هلتهج یراقدنلوب ندهبما ی
 . یدشلوا

 هفوک هنیرب كفرش تاذ رب یک صاف و یا ن دعس ندهرشم هرشع

 ۱۱۱ تا ا هاو لا ها یراپتشا وع لذلو نالوا یسلاو
 روح هل نع . کس ندقدروا ترش دح 5 نامع ترضح تبا

 RE E شرف لاحر زونه ندهصا ی هن هر ید هدقدلوا

 ا ا الا ن دس رک کا فا نالوا

 د ا لئا اط فرش ءا دعس ن هلادع یسلاو رصم

 هرکص بولوئروق هلتعافش كاع ترضح نکسشمنلق رده یعد قربلوا
 هیواعم . یدیا لکد هدنسهدار نزک تاحا ی شلوا ناملسم یوف

 ۱۱ ۳۱۱۱ و هات تدا كرب ترضخ ءناقل یاب
 دودعم ندراصناو نیرجاهم قرملوا فرم هبا مالسا هدنکم حتف هدهسیا

 .یدیا زالوتوط هدنسهدار نزک هبا نالوا ندهشاس لها هلتهح ینیدالوا

 یایعا راس یثان ندنراما السا یصانم رثک | هلهجووب كرلیوما

 یراناح هدایز كبو یدلیرق یرادکوک كمشاهیی صوصایلع «كامالسا

 ترضح و یدلکح هفرط رب قرەلوا رطاححا یک یر یهو یدلقص

 ر ااغ و كرابوما نوت نوت ءراشیا هلکعا زواح یاسکسینس كنامع

 وب . یدلاق هدلا كمکح ن ناوم نالوا یسدازنعو یاک كنسودنک
 . یدلوا راربغا ثعاب هتنارفاو نارا كنامع ترضح ید



 10۷ چ افلخ غ راوو هک

 تحلار و زملنک ندنراروط هدراقافز تودیزآ هعدتک هسیا یو #

 . یدالشاب هکملینهد ( ندلوب لوواص . روبلک نالف ) یدلوا زا زک
 (!ندلو لوواص) تعد ندا روهط ادا هدهسهالاسآ ی هک ردو سع

 . یدلیا روهط هدننامز ناْهع ترضح بولوا یربسعت

 ترضح نکرولک هديا عافتنا هماع ندنتوا كنفارطا هرونم ندم هدرپ

 ندنفیدلوا شملیق صصخ هنیرلناوح یربم بودیا وروق یرلاروب «ناْع
 .یدشاو ۳ ساب

 نامعع ترضح .یداوا راد < ساب یالوط ندرادس وللثم و هتشيا

 هحقدلو و رایدلو نو هعدتک هنا رایوما . یدلافوح زوس هدنفک

 هدشرش دحسم ی راترضح هنع هللا یضر رسا ن رامع ىح  رایدات وب

 . ردراشکود ردق هبهجنلییاب
 و هدنقح ردقلا سج تاد رب ندنزک تاغا صاوش یا

 هدنقح زابوما كانو نورد غاد هنکه هنيا یناربنا ها 6
 . ردشلوا نوزفا هلتهج و . ینکو ضعب نالوا

 هرات ۲ یدرارائاص هرفط هدفرط نه ود« ریش و ۲

 « راو مشاه ی « فرشا ندرلیوما هدنجما شیرق » ید رانالوا فلاخم

 ۱ یدلک هنادم هموق تربغ هلتهح و . یدرلردبا ضارتءاو ضیرعت ود

 هعاد < یدلروتک ورلیا اهد هنر ر « هدصع ترغ و هسیا هدنالایا

 ا یرلضعب نراس لئاف . یدا آ نادم نوتب نوت تسصع

 . یدلوا زعا فارتعا ینمدشو ناحجر

 هسداق یمکو هدنتمم دلو ی دلاخ ېک « رالهفوک یو ا 8
 روهظ ون ماط رب كردیا رخافت هلثحم ندراترصنو تمدخ یهدتت رفظم

 شارتعا هترلالوا تراما زا یالوط ندنرااذوا شرف ۰ 8

 ًارطن هتنلدلوا توس هلاقو ما ډب هدهنیا یشرق ر ۱ لا

 ۱ . یدیا رارانوط رب یتسهلج
 یاسک یلخهلا ثادحا یهذم هعش رب هدرصم هسا ( اس نیا ) دوهعم

۳ 



 >> ابا صصتق 1۸

 یساضر الصا كني راترضح بلاغلا هنع هلا یضر بلاط ییا ن ىلع كردیا لالاضا

 و رلیا تود هتل كن 1 ییمات هدلاح ىتيدالوا
 ّ یدا رابا قیوشت هاصعو ماق يیلخ كرديا هراع هلساراب یدلوا شا

 كنهفلخ و زاملوا تعاطا هنیرماوا كناما هدنالابا یثان ندراسس وب

 یرللنع هلثحش ندنالامعتسا ۇس تباما . یدلوا زط رو تىما هن صا

 . یدا رونلیوس رازوس هنېلع نع تادضح هدفرط هو رولت سیا

 هرابوما الاب هج ورب : ىلصا بس ?ee نعط هدنقح نامع ترضح

 ۱ را ا یرصح هرانا یهلاع بصانمو یسمریو راو

 .رابدلبا هوالع هضارتعا داوم قوحرب « نفلاخ هورک

 الان مکح ناناوا ین هب ( هذیر ) هدندامس تقو » : هکهلیوش
 یدرهدنوک هيهذبر یراترضح ( رذوبا ) و یدروتک هبهنندم هلیا قالطا

 ینوک هعمجو یدتیا شحم ینئانغ سخ كنهقرفا « ( مکح نب ناوم ) و
 قرهلوا فلاح هبهنس تنس هدانمو یرلیا ثادحا یتداع كمر و الص

 ود « یدروشود هووق ییوم ماحو یدلف تعا ر ترد ماع یزام

 ١ یدنلوا ناس هدورافو یراباوج كرل ضارتعا وب . یدراردیآ ضارتعا

 ا ورتدهوا : کراو ردق وش . ردکعد فالتخا هدداپجا « یک |

 اما . یدرلزُما هطخن ییرکیدکی هدرلهسنیا فالتخا هجداسمجا « مارک
 . رلیدلوا ردیا حسقو هطحت ینریرب « سان هدننامز ناغع ترضح

 یافالتخا ولرد وب كسان « همالسا راکفا نالوا عمتج هد رک یر

 یدشودهنلاح هقرفت بي غرب هنیرزوا یتالامعتساو راوطا وس كنهسما یو
 . یدالشاب هروهظ یرلهراما هنتفو لالتخا فرط فرطو

 نایاش هنناش كنرات ضح هنع هللایضر دوعسمنیا ندنراما بناح امدقم

 O) و لیده ید فالوط ندننیدنلوا هلماعمرب نایانوا
 هلایحر ( یرافع رد وبا ) هرزوا ینیدلوا ناس هدالاب 3 یرلقدلوا

 لآ یاب ندماماسم نالوا هدنقح یرابلاهع

 (رساین, رامع) و رلنالوا قفاوتمو دهاعم هليا رلن آ و یسهلیق ( رافغ ی )

0 



 ۹ ج افلخ مراولو <

 .هنع هلایضد ناهع ترضح ( هدنک ین ) نوعا یراترشح هنع هل 6

 . یدبا راشمالغاب نک هدنقح
 ترغو تبصع هععاد هدنجما لهج تاملظ مدقزا « رابرع لاا

 یرلتریصب رصب هليا توبن رون نکیا راروروط بوشاغوا هلیا هیمو
 فرط رب هلبا هبمالسا تدحو تهج « تبصع ٌةقرفت یهدنرا و انشو

 هنو یدالغاب هفمصاب قلک اراق هنی یلع هحقدازوا تداعس نامژ نکشلو

 ید یراوشمو راوطا كرایوما . یدلیا روهظ یدادعتسا هبصع ترب

 : یدزوزوتک یدادعتسار

 یراکدلب رهدنوک

 ینساصاو هوجو هفوک یراهجیک « یصاعلا نیدمسس یسلاو هفوک
 هدنلالخ یسهنس چوا زووا وشا . شمردیا ی هحک هللا لوق هو

 « ردسهحغاب كشيرق « قارعا داوس » هدنحاصم یاتنآ کو

 ۰ شر

 كردیاحتف هلا ضسراجبلق » بون هلت دح ( یخ رتشا ) روہشم ندراضح
 یمسهحغاب كکموقو كنس « یقارع داوس ینیدلق تمسغ هز كالا
 ید لد شنا تدشو تدح راهطا 5 « ۰ نسرودیا مع

 . شموس رازوس ترس هدلویو
 هنر وس كرما « رس » ( یدسا نمحرلا دع ( نالوا یرطا هلع) اض

 ( رتشا ا تدشو تظلع راهطا كرههد « ؟ زکسرولک ی

 هرکصو راشموود ردق «هحنلباب بوشوا هنشابو راشک وس اک ۱ « یساقفر
 . رلشکود وص هنشاب نوا 8

 ا . یدعا لوق هتح هحک :E دعس هک ندنو

 هدءرص یرلکدتیا حدق و مذ الع یدمس بونالبوط هدنراسلحم ی



 ج ایا صصق = 1

 ا ارقا یدنک « نایع » هلا لق هالا یزولس

 ا ا ا « رویدیا تصن ىلاو یراهسمک نایالوا ردتقم

 ضرع هنامع ترضح یتفک < یصاملا نب دیمس : هجنلک هیاروب شيا
 درضح هلکشا اعدتسا یراعغد ندهفوک كنساقفر هلبا ( رتشا )و اهناو

 مسلاو ماش . یدرونو اشا هدسس یتراث رهدنوک هماش هلرانا « ناهع

 یدر دلب يک ید هب هب واعم

 الرد وک هکف رط كو زکر نالوا هنت تل 5و « : هک بوش

 نر لکدتا حالص تک و شبلاح هنیرللح حالصا هدنرلکدلک . مدتیا معا

 : یدرهدنوک توت هب ب واعم ود « تيا هداعا هب هف وک

 :درهدن وک هلحم رب U «هواعم هدقدراو هماش راهسک نانلوا 3

 ۶ یهطع یرلقدلآ هدهفوکو یدرتسوک تافتلا یور هتیراودنک و

 ۰۱۱۱۲ ایفا راز هلکنو . یهردتا لق هت ستیرغ
 . یدردبا ماعط

 دایز نب لیح) و ( یخ سبق نب تباث) و ( یخ رتشا ) رلنوب
 رهز ن بدنج ) و ( هعصعص ) یردار و ( یدع ناحوص ن دز ) و

 هسمک مان (ءاوکلانا ) و ( قلا نب رمع) و ( دما نب ةورع) و
 . ىدا

 ارش هلا مالا . و ندع رس » ا «هب واعم نوت

 ۴ : کهدشفنآ . زکیدنوق ها اثار هللا هللغ هرلتما هع و زکیدنازاق
 زکیدرولوا للد زس هسالوا شیرق . ی شمدروسروت شوخ یثیرف

 او . زکعا قرفت هنملع كناقلاق . ردناقلات لک اور واس

 زکسراغوا هیالبرب كويب هللافرطنم دوخای « زکسرکزاو ندلاح وبا
 . یدبد

 رق هدتلهاح نامز » هک یدید بودیا هلباقم ء هعصعص ندنراجما

 زاس هدا فوخح یز, هکی دیا لکد قّلاف هراس هحوقو هجددع « یسهلسق

 « رولاق هزب شيا هدقدنلآ ناقلاق هحینلک هنسیدرقال ناقلاق



 a س افلخ عراوتو =

 نروشود هیاوعد و یزس هکمدالک | یدمش» هواعم هترزوا كلوب

 ..مرومروک لقع رثا هدنس . نسیطخ كران ډ نس . رد ۱ 8

 .نیسروبدیا ثح ندتیلهاج اکب ءنس . مدویدیا ماظعا یاسا يا 5
 « هدتیلهاج مایا رک . نوستیا لبلذ یلامتهلا یرلندیا مشورت یزکییمالزمس

 كبرع «رلن | .یدیا قطلرب كهللا « قرشونع كشيرف هدمالسا رصع كرك

 هوو اا هحبس و بسح کل . رلیدیا لکد یدشاو درگ

 هدف رش مرح «رلن | نکیآ ریہ یر, مج تو برع هدتیلهاج مایا .رایدیا یک |
 ء لات هللا هک ات . رابدیا نئمطم و نیما ندماصم هلشاع كهلاو ک اس

 هدقدروس دارم ینصلخح ندتشوقع اقعو ندننلذم اند كرلنالوا عبا هّشد

 باغ اها نوجا كن هرکس .یدرهدنوک هلا تون یتسواریخ و
 هنوزوا كرا ا, یلمور هرکس و یدبا شرف «یراخا ا ۱ 6

 حالص هلیا رلن | قحنآ «سماوب یدعا . یدتیا عیدوت هرانآ یتفالخ و انب

 هدزوا ید یدنک نکشمنا ظفح هدنلهاح نامز یثیرق «یلاعت هلا .رولو

 « کیراشادلوب و اک, !وت ؟ زیکسرونناص یعزعا ظفح مر 6

 بوراو هتنای گران | هنی « هبواعم هدمب .یدتک بوقح ندنرانایو یدد

 .یدا م وصعم سو هملع هللا یلص کا لوسر » هدهرمص ییدلیا دنب و حص

 رلیدلق یلاو ی ید ناعو رحع و نکیوبا هدعب . یدتسا مادختسا ق

 هروما هبیا هلالوسر . رایدتا رومأم هدلاح یراقدلوا یاد ندن 8

 لهاو ندعدنک مهسردیا صا هک هله هزس هللاو « نب .یدرارآ یتابرا به

 کز دسولعم كشیرف ۰ مردیا فلکت هزس هرکس « مدیا ۰ 6
 . رزدانثتسم «ریمغس طف . رسا زیارت لاو ار هرات | 6 ناضسوا

 < سان رکا هک مردیا نط .ردشملق مرکم هلبا باخ ا یا « ها٩
 «.ید رارولوا تربصب و دشر لها هدنراشیا به یدیهسل وا دلوتم ندناشسوبا

 ,سان البوس نالا ققحتلایع » بوسک ى زوس كنهبواعم « هعصعص
 هلتردق یا «یلاعت هللا هکیدلیا دلوت ندمدآ نالوا ولربخ اهد ندنابفسوبا

 رلیدتبا هدحس 1 «یدلبا يا هرلکلمو یدّسا حود خه 19 یدنارا



 ج ابا صصق = 1۳

 طدکز ا یمکو رجاف یک .اص یمک كمدآ ی: کوب لاس

 رولک هنیرانا هني یسادرف . یدتک بوقبح ندنرانای هنی ۰ هیواعم هلکعد

 زکیدیا باوج در هلیاربخ ! موق یا » هرکص ندک دلیوس رازوس قوجرب
 ۱ ۰ ۳۱. لاهاو , رکبدنک «رکتوشود .زکصوص دوخاب

 1 ۱۰ ۰ کلبا هلاطمو هملاطم یراش نالوا

 تعاطا اکس : هکوتلاح .نسلکدیهاكنو نس » ةلباقم 6 | ءهعصعص
 زوس یک ادتبا هزس م » هیواعم هلکعد « زل رک ههانک نوجما كرطاخ هلبا

 کا كسم هفرش عرشو تعاطا هنیربمغیو اقا ندهللا هکردلکدوب
 6 کد هلوا » هکرلیدید هدک دید « مدشعا یا وند : کما قرفو

 دفلاخ ءصاوا ییدروتک كملسو هنلع هللاىلص هلا لوسرو هليا قرفت هزب نس

 ؛ ۰ ناروا ما هلآ
 ماا E مروندیا صا هزس یدمش « ن, » هواعم هنیرزوا كلا

 لوسرو ههللا هک مردیاعا هزسو مردیا هبوت ههللا مهیا شمهلشیا شیارب

 : یدید « زکیدبا رقوت یزک ایماو زکلریآ ندتعاجو زکلیا تعاطا

ELL4 زردبا صا ء رب » كردیا هضراعم  Eرودیا ارت  

 كنس یساباب هدمالسا . راو قحا ندنس هدنجشا نملسم ارز . نیسهلکح

 . یدد « راو نالوا ییمدق ندنس یسودنکو ندُ اب

 راو هدیسلمدق اهد ندنب .ردراو مدق هدمالسا » ًاباوج اک | هیواعم

 اداقو یوف اهد ندنب هدنسهرادا نسح ارام ید وب هدعامز نکل

 ید الوایرب ردتقم اهد ندنب کما یر ول نا هدر هردق و هد

 ۰ نوا ی ا ندمشا مدهرکصندنآ «یدردا رومأم یآ

 دا هدن . یدرازاب کب هستی یار یا نینمومارماو مدملا ثادحا
 لمالسا لها هسلوا قجهلمباب هرزوا زکیأر كزس «راشیا رکا .مدرولبکح
 مکلبا هحوت هربخ یدعا . یدزمتک یرضوط هحیکر ب « نوکر یروما

 اطش هابوب < زس هک مراقروق . ردراو یراتوطس كهللا . کوس رخو

 لذ راحود هداشع و اسد . والا ماود هدنصعم هنا ر هللا تعواطم.



 NS ج افلخ ےراوآو بع

 .رایدتوط ندنلاقص كنهیواعم بویارحبص هحسد E تراقح و

 و كز < ماش لها هللاو . لکد هفوک یسار . زکیروط ه هوا

 .یدید « رلردیا لتف یزس «ماماراروق ندنرللا نک ۰

 . یدتیا ااو ضرع هننملاریما یتیفک و یدتک بوشوواص ندنرانا
 .یدشلوا لثم برض برعلانب هلغلوا هدایز یریصو كن هب واعم

 هنیرلزوس یجا دلرالهفوک . یدتیا لمحو ربص قوج یخد ءراهلاکم وب
 « زکسرلسهرو هدناف هل هشيرق زس » یدنای یربص تیاهن . یدناط قوح

 هر زگکیدهلد . مدر و ندا هرس کور هردشیرا ررض هن

 . یدتیا جارخاو عفد ندماش یرانآ وبد « زکیدک

 لاا ین هند ( او نا )نوک رب وایم دنور

 «قوح یساعص « E نس » هدوا . شمروص ود « ؟ وا

 زر کسا نکا رب كمالسا و ملح 6 رک ندهد « باوج رضاح

 « نس » هیواعم هدعب . شمریو باوج ود « ردشملوا دس كيدک ج وقروق

 « ریو رخ ندنرهصوصخ لاوحا كرارمش اک . نیسالقعا كکیراقفر

 . رد لمدا راع كا ندسارحاو صیرح كلا هرش  هتیدم لها » : هدک دو

 تالوتوک هدایز لا رصم لها . ردك یشغاط راک ل
 یتراودنک « ماش لها . ردرلهسمک نالوا نامشپ قوباح لا هدبودیآ

 شعید « ددرلهسمک یصاع كا هرلندیا اوغاو عيطم كا هرلندیا داشرا

 . ردیوص ینیدلوا

 كنهعصص هدهسیا شلوا طتسفم « هبواعم ندنرزوس كناوک نا

 هجور قرهلوا ضیقنم كب ندرهلماعم زک هل كنيزارکیدو ندر ٩

 هرزوا كم هنسهقای ءریزلا یغد رانا و شما عفدو درط ینسهلج الاب

 . یدیا شمتیک هنبناج صح
 ندهحورشش لاوحا هسیا (دلاخ ن نعرلادع) نالوا وک س 8

 صوصالعوریدکتو دیده یتسهلحو راضحاو بلجیران | هلغلوا رادربخ

 هی رها دات یزس « نهرادع » و یدّسا ربقح هدایژ یهعصعص



 ج ابا صصق < 13۹

 «نب . زکیوس اکب یرازوس زککیدلیوس هبهیواعم . نوسلاق رساخو بثاخ
 . یدید « میغوا كتاذ ندیا احا یلدر « نر . میلغوا كدلولا نب دلاخ

 تص هداعلا قوف هدقارع راید كني رلترضح هنع هللایضر دنلولا ن, دلاخ

 رأت هدایز كي هرابلهفوک « یرازوس كنلغوا ندنیدلوا یربشو
 . یدرردتیا هبوت ۰ یدرودصوص « یدنوفروق یتسهلج . یدتیا

 یدربدنلک | هدصح ردق یا رب ینارای هفوک هلهجو وب ؛ نمح رلادبع

 نایاملوا حاللصا هليا ربخ یمکد روک ! انز دلو یا » هیهعصعص نوک رو
 نو € یرازوس كگیدلیوس هبهیواعمو هدسس . روسئلوا حالصا هليا رش

 نیءرکوک یک نالسرا هدنروضح كنهيواعم هدک دید « ٩ نیسرویمهلیوس
 . یدراو هرکس « یدنس یک یدک « هعصعص

 یعامحا هدهنندم كلا صا

 راکفا هدهسیا راشعلوا فقوت هدصمح یساقفرو رتشا « الاب هجورپ

 هدکمشلهدایز یرلهراما لالتخا و ناصع هکدتک بوک تنوکس هیهماع
 . یدیا

 هب هماع راکفا هدهسا راشعلوا فقوت هدصح یساةفرو رتشا الاب هجورپ

 . یدیا هدکمشلهدایز یراهراما دالتخاو ناصع هک دتک تو تا

 لاوحا كنانع ترضح هلبا عاتجا رامدآ اط رب هحدقم : هکهلیوش
 صاع ) ندم ی هدزوا رارق یرلکدریو كردا ثحم عوضوم یتاکرحو
 دا ا هروب ةندم یدهاز ما ) هللادبع ن

 تعاج رب ندنیملسم » بوقیج هنیروضح كنامع ترضح « ماع
 هدایاطخ مظع نس هک رایدروک . رایدقاب هکلاما كنس قرهالپوط

 . یدید « تیا هبوتو نیقاص ندهللا قترا . نیسرویونولوب

 ۳ هام ۱ اف یا ا قلخ . كاب هفرح وشا» نایع ترضح

 « زملیب یمللا یسودنک . رایوس رازوس هنارقحم هلبوب اکب بولک ءرکص



 ٦1٥ جس افلخ راولو ج

 كرهبد « مرولم یشدلوا مقتنمو رظان و رضاح كهللا « ن » صعاع هلکعد

 . یدتم بوقج "
 ( ه واعم ) ناه كردبا نطفتو كرد كع كلاوحا « نامع ترضح

 هبا ( صاع نب هللادبع ) و ( یصاعلا نب دیعس) و ( دعس نب هللادبع ) و
 هدنلالخ یسهنس ترد زوئوا وشا بورهدنوک ربخ ۰( صاع نب ورم )

 به < یسادعام ندصاع نب ورم . یدتسا عج و بلج ههتندم یرانآ

 . یدبا ندناوذ نالوا یثکترغ یمسص كنابع ترضحو ندهمآ ی رابآ

 یندناا ناس هدالبو یبیا لکد نډهسا ی صا ی ا

 رد ا فلاس ترو لم ندنکللاو رصم ی آ « نایع نر

 رکا هنامع ترضح هلتهج ینیدلوا شللا صن ی (دس ن هللادبع )

 طقف . یدشماعووا زونه یتسجا كتلوزعم وا هکمردبا نظو ىدا

 یر كن او شلوقوص هنایع ترضح هسلصتره غلو تا3 , ۷

 کلر هلا هوما یاضا راک مرد و كره هنر
 . ردشل ر دنل و

 سلجم ییدلیا دقع هللا بلج هنیروضح یر ا  نایع

 < نکسرویوروک ینا . زکسمرادمتعمو مراریزو مت « زس » هدصوصح

 كمروتک یرلکدتسا هترارو كمریدتنا ل نع یگیرازومأم ا رار وس ايه

 . یدروص ود « ؟ کسر یار رب ۱ رارونسیا

 ک ا . تیا لوخشم ها داهجب ینا ! نتمولا رمان ۰ ص
 یار واوسو د« نانوشود هتسهقرآ یراب ادو ود

 . ردراو یراسر كموق یه ! نانمّولارماای » ید یصاعلان دیعس

 «رانمءدیا عاتجاهنیرزوارکفرپ بولوا قرفتم «سان هدقدنلوا فالتا ران ا
 . یدروک سانم ینمادعا كناسّور نانلو هدفالخ فرط ككرهید

 یرب ره « تیا روما ضيوف هیاصا ! ندنمّولا یماای » هکیدید هیواعم
 .« مدهعتم هنسلاهاماش «نم . نوسلیا طبرو طض ینتیرومأم 15 6



  Aاسا صصق >

 «ردراکرد یراقجالوا هجوتمو لئام هکفرطكنس لهسردنا لام لب هر

e 
 هللا هما ی. « نس ! نینمؤملا ریما ای » بوقلاق صاع نب ورم هدمب

 0 ا هنسوهوا زودنوک نس د كانلکو هسات ریارب

 دوخاي « لادتعا مازتلا نس . ىدتيا هدرلنا « كدتيا فارحاو لسم

 ترضح هدکدید « تک ورلیا هبا بوق تمنع الاو تیا لازتعا راستخا

 هلکیید «؟ نیسرولیوس یعدج یرازوس وب « یدلون اکس ! ورم ای » ناڼع

 ۶ نس ۱ نانسولاریمای » هرکص ندقدلغاط سلحمو یدلیا توکس « ورع

 هسا یزوس ره هد وق هک مداس نکل : نا رک كل TUS ب

 داعا اکب هدنوسلوا غلاب « هسان مزوس من هکمدتسیا . راو مدآ كجهریدشتپ
 قجالوا رش عفادو ربخ بلاج هدکقح كنس هليا هلسو وب هدنب . رانوسلیا
 . یدّسا رادتعا ود « مهلسهدیا تمدخ رب

 هداهج اط قاط یسان هلبا حجر یار كرماع نبا « ناغع ترضح

 < یسلاها هفوک . یدرهدنوک هنیراتبرومأم لح یناصا هرزوا كما قوس
 یدروبون هداعا هبهفوک هدیآ هدلاح یراقدلوا هدکمنا اکتشا نددسس

 . یدریو رارق هنعطق كنیراهطع هرزوا كلا روح هداشا یسانو

 ا كيهطع ندامداو هنتیرومأم لح زونه ء دصس : هکوب لاح
 لالتخارب كووب ریز هجورپ هدهفوکو شلوا لاو هنناراب هفوک ینداوح

 . یدیا شلو عوفو

 لزرع هأدبعس یسلاو هفوک

 یرمماهفوک هدلاح یییدلوا شلک ههرق هوق « ناصعو لالتخا هدهفوک

 ه هرونم هنیدم هرزوا یا كننمؤملارما الاب هحور « یصاعلا ن دعس

 7 ( یر) و( ناح ارد 1 ) هنس نک : هکو لاح . یدشمتک

 هنیراتلایا (ایسفرف ) و ( لصوم ) و ( دنوامد ) و ( نایهفصا ) و



 1:۷ ج افلخ مراولو بچع

 یلاو رر ندنهوجو هفوک ه ( ناولح ) هدعبو هننناح ( باوبالا باب ) و
 ( عاقعق ) زکلای نداسور قجهیارای هنشبا ودنک هدهفوک هليا لاسراو بصز

 ( سق ن, دیز ) یدیا شما رومأم هنیرزوا برح روما هدقآ بولاق
 فاعع ترضح و ذاحنا تصرف ینغیدلاق یلاخ نداسؤر هلهج و وا كنهفوک

 .دکعنا هرباخ هلا ( بس نبا ) ین ۰( هیس ) و جورخ هل كقنا علخ
 . یدسا قاحتلا اک | ید و

 كن | یتسهقای هلبا مک یتین وس هدهسیدتبا ذخا ین | « ورمع نب عاقعق

 توعد یرلام یهداروا یدرهدنوک بوتکم هصح و یدراتروق ندنلا

 . یدلیا تدوع یخد رات اف

 نکیآ هدنزاع هم ۰ سان هلیا تشاسم و مدقت هنیراس ء یخ رتشا

 قیوشتو توعد هماق یسا . یدروط هدنسوف دحسم . یدراو هب هفوک

 . یدّسا

 « دير ندنغیدلوا هرزوا كلك ههفوک بوقح ندهسدم هوا < دعس

 هنناپ كدیزب نهتسبا هرزوا كمريوح ورک یدصس » یدقح هنادم ناه

 . یدریدتسا ادل هرالالد ود « ناو

 .یدالوا دفمهدهسیا رایدتبا مولو یهت یسات « راتاذ نالوا یار لعا

 . یدسشمع نامز كجمدیا ئاب تحصن و شمشود ابا 8

 . یدیشمک نانسو فیس هنیرب نالو لق
 به بونامصا یقالوق هنیرازوس كير لها « یلاها دارفا هبلع ءانب

 . رایدتبا ماق هناصعو لالتخاو رایدتک هناي كدیزب

 ن ورع ) نالوا یاقمعاق یلاو یدنالبوط هددحسم « سان فا رشا

 . یدلیا توعد هداشناو تعاطا یسات . یدوقوا هطخ رب ( ثیرح
 ؟ نیسروشسیا كمروح عضو لس » یدقلاق « ورم ن عاقعف

 هدكنآ هک مرافروق .رولوا نک اس هليا جبلق قحآ « اغوغ وب لاو ! تابه

 1 یدتک هنسهناخ كرەد « ماقاب كم هلکب قترآ 6 نیس روش

 .یدیا ربارب یخد رتشا . یدقح ندهفوک هلا هر تح هسیا دیزب



 سچ اسا صصق < 1۹۸

 ا اقا ا رایدراو هلع مات (هعرج ) هدنراوج هسداق

 . ریدر وج ۱ ر * ندقوب نما اکسس مزب » هدک دلک

 1 رلیدلک هب هف وک بو ود هدیرایدنک

 كناملا ی ةفیْذح هدهفوک دحس نوکوا د هک شعد ( یادح روئوبا )

 ۱۱۱۱ ۱م ي یراسلالا دوعا وبا ۰ مدشسزوطوا هتنا
 ورک دعس هللاو » هفیذح هدکدید « زغ شيا وب هکدلک ود ناق هکمدوسیروک

 ۱۱۱ وا را. والواو نوک و و رلوکود هدناف ء لود

 . یدید « مدرولیپ یغجالوا نب نکیا تایحرب لسو هيلع هلاص هللالوسر
 ناقو یدلیا تدوع هیهنیدم « دس . یدلوا یک یکیدید كنهفیذح عقاولایف

 6 یدەملوكود

 یسوم وبا هنیرپ هليا هداعا ینیصاعلا نب دعس « رالهفوک الاب هجور

 ۱۱۱۱ ال ی دیمس ىذا راشما دتا یتضت كن ریال
 . یدلیا تشفک ناب هامع ترضحو

 بوبمالو هراح هقشب ندتقفاوم هنیرلاعدتسا ككرلبل هفوک « ناْهع ترضح

 تلاتسا هرلبلهفوکو یدتبا بصن یاسوم وبا هنیرب هليا لزع یدسس ناه
 . یدزای همانما والو

 ءارق هاشم هکیراترضح هنع هللایضر یرعشالا یسوم وا

 هزاضح « یدوقوا هطخ « یدرک هدحسم « یدراو هبهفوک . ردندهاحس

 حر یتسامرب دلق زام هنیرودنک ناهو رایدهلکید هدرلن | . یدررو تحصل

 . رلیدلیا

 تعاطا ضرع هنينمؤملا ريما زس » ىراترضح یرعشالا یسوم وبا
 ید وا . رایدید « " ةعاطو ًاعمس » ناه هلکعد « زامالوا هکدمهلبا داشناو
 . یدریدلق زاع هرات تولوا ماما

 ياا « یدلوا فرط رب لالتخا « یدلصاب هدیرع هلتروص وب

 1 یزات رخ هلع هللایضر هنیذحهرزوا یا كنم ّولاربما . یدتیا تدوع

 . یدتِک هنفرط باوبالاباب هلرکسع نوجا داهج
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 لالتخا یدایم روهظ

 لالتخا هفوک هلتراما كنسرلترضح یرعشالا یوم وا ال

  ندنساماو رولیدیا نعط هنامع ترضح هدنالایا به هدهسیا یدایرردصاپ

 . یدبا روللوا اکتشا

 « روشالوا رارخ نک رج یردس هءهرونم هدم ندنالایا هلتهج و

 ا ارا یسیدرفال یلخ كاع ترضحت سیا ءدنراتال
 رولبدیا فافختسا هلبا نعط «ناهع ترضح ید هدهرونم هندم . یدیا

 . یدلکح هفرط رب كرما هلخادم هسيا مارک باعا راک . یدلوا

 ( كلام نم بک ) و ( یدعاسلادسا وبا )و ( تباث نب دیز ) هچرک |
 نکل . یدراردپا لس هعنم یا « منع هلایضر ( تباث ن ناسح ) و

 . یدلکد یک سن

 بلاغلا هنع هلایضر بلاط یا نب ىلع بونالپوط هنیدم لها هیلع "ءانب

 یداوم یرلکدروک زىل وب ندننآ ارجا كتموکحو رایدتک هنیرلترضح

 . یدراو هنناي كنامعع ترضح ید ىلع ترضح . رلیدتا ناو دادعت

 تح ندنتعالمو تدش هروک هنیرب كر ترشح و یدوو

 رازوس قوج وللور تحصن هليا یفنجالوا مخو كتفاع و یدلیا
 ۰ ی دلی وس

 نس نکل . راروید یکیدد كنس هک مدواس ! لعاب ه ناک تر

 نیا ةريغم « رمع هکنیسریلبب . مدا زمنا مول ینس « نب )هسلوا هدمر مع

 ندمفیدلبق یلاو ءانب هّشارق ییماع نا ۰ نب اي . یدلق لاو ییهمش

 . یدید «؟ نسردیا مول نوچ ی. یالوط
 رکو یغالوف كندا .یشدلنف لاو رع ءا یدید لق کک

 هدیدش تازاح هدنقح هبا بلج ناه هسلک زوس رب ندتفرط كنا و
 « راو كتفرو فعض هدنقح ڭابرقا . نسروماب یو نس . یدیا ردیا



VYج ابا صصتق ک  

 ۱ ۱ راك ابرقا هدكنس رلنا ! لعاب » نابع ترضح

 ناحجر و لضف هکعاپی هل نکل . ردمایرقا هدم رانا ۰ توا »

 . یدید « ردهدنرلهقشب

 « یدسشملق لاو « رحمت یه واعم هک ننسمرولب » ناعع ترضح

 ۱ ۶ لدرع 6 هوامم هکنادبمرویلب * ىلع ترضح هدکدید
 ا را كاع ) هبوامم هنا یدمش . یدراقروق هدایز
 . یدید « نسروما حالصاو لیدم < نس :هک و لا .روسای

 ا ترضح هرکص ندکدک بوقلاق « ىلع ترضخ

 وا ام ه . ردراو یفا رب كش یه » هک یدیدو یدوفوا هطخ

 هدراشیا یا لوق بوروک نداطخ نا « زس .ردسعت و نعط لها

 «یدکو دەلىلا ا ا ارس وا نکل .زکسرودیا بصت ی

 مالم هزس « ب زکیدلوا عالم و دات ۱ هد ایکو هاسناسل

 . مدنوط یملید « مدیا عنم یلا ندزس . مردصاب هعزوموا یزس « مدلوا

 مهنوع « ردبلاغ اهد متعاح مش لاو . زکیدلیا تأرج هعرزوا من زس

 نعط یزکیرللاو < زکیال | هناسل ۳9 نرولک مهسیا رد E ردقوح

 » زککزا و ندعءاشق و

 ترضح . یدشیراق هزوس هلاتدش ناسل بوقلاق « ناو ص هدهرصو

 .یدتبا شقصحرب اک | كرهید « ؟ یمدهید هوس اکس نا ! صوص » نایع

 ۱ یدتک هنسهناخ بونا ندربنم هدعب

 عضو كناوم هله . یدلوا ریکلد قلخ ندنرلزوسوب كنافع ترضح

 تداما ییرکیدکی هدایز ندسکلوا و رابدلبا ترش هدایز كب ندنروط و
 . رایدالشاب هغ ربقشدق هنهملع

 مد ا اقر و (اسس یا ) نانلو هدرصم نامزوا

 هچ هلثحم ندنلاظم كرالاو كرديا هرباخ هلیرارکیدکی ید رلن آ و هلیرلابمه
 . رایدیا هدمتا هعاشا و عارتخا هبذاک ثداوح



 ۷۱ ج افلخ مراولو

 ماظعا یراروصق ینزج و یلک كنهسا ی : نفلاخم هورک هلهجو وب

 . رایدناق كيب هنیرب « رایدتیا
 ماظم كلاما هبهنیدم ندفرطیمو یدلاغوح وکتفک هدنالای هلتهج وب

 . یدلوا رولک راربخ راد هنئایدعت و

 ربخ یلاح عوقو . رایدراو هننای كناّمع ترضح « هنیدم لها هلع ءانب

 یرضوط هسیا رولق هزب » هلکعد «زکیریو یار رب زس » یخد وا .رایدرو

 ,رایدید « نسلمرهدنوک نامدا قوئوم هالا 0.2 8
 هماسا ) هه رصب و ی (هملسم ن دم ) هب هف وک یخد نامع ترضح

 ی ( رساب نب دام ) هرصم و ی ( رمت نب هلادبع ) هماش و ی ( دیذ ن
 . رایدید « ها درو رک رو 2 راد یدرهدنوگ

 یسلاو رصم .یدلوا هشدنا بج وم ا ق رام طقف

 هلل ادنع هک یدتا 4لاسا- و باج هلا ۷ ۳ یرامع هسلا دعس ن هللادىع

 ردهدنجنا هورکرب ی نب اکر و نارجن نادوسو محللان دلاخو اس نب

 . یدشمزاپ ود

 یسان « یرایضعب ) یدرهدنوک رابوتکم هفرط ره «ناغع ترضح هدعب
 هد مسوم « نی ۰ یدر,و رخ اکب هنیدملها ود شمرودیا برضو مش

 دوخاب « ندنب .نوسلک هسیا راو یساوعد كمکیه . مردیا عج یناصا

 . یدروس نالعا وند ( نوسا ینقح ندمرلر وم

 تولوارتاتم سک یھ ہدقدلوا تئارق الع هدنوراو,هالاا ۱ 8

 . یدلبا اعد هنایع ترضح و یدال

 هللادبع ) یسیلاو رصمو ( صاع نیهلادبع ) یسللاو هرصپ هد مسوم
 . رایدراو هبهمرکم کم ( ناضس یا نیا ) یسلاو ماش و ( دعس ن

 نب ورځ )و ی (یصاعلان دعس ) راز هلیا رانا « ناّهع ترضح
 ؟ رده راتناکش و ! هزسا قیزای» . یدروتک هنروضح ید ی ( سا

 قیقح » هکرلیدید . یدروبب وید « مروقروق ندنسالوا كجرک كرانو

 رانوب ؟ یعرایدمنا هدافا اکس رلن | ینکیدل لوس یش رب كنهسمک هنیرارومأم



 چ اسا صصت = 1۷۲

 ا لو طقف .زروسلس ینلصا «زب .ردفجارا شل دیاهعاشا اصوصخم
 «؟ردهن ریدنو یار هسیا هلیوا » نایع ترضح « زالوا راج یلوق و ذخا
 رددکیدنا اطعا ی رلقح هسان» هکی دید حرس یا ندعس ن هللادع )لک اب

 . «اّقارب هرزوا یرللاح یدنک یرانا . ریدتیا افا ید یراجرو
 یرامدآ ماطر, هدن . كدتسا ريماو لاو ی « نسو هک یدبد هر واعم

 ید ک مدآ ییا ۱ ۳ یربع ندربخ ی رانا اب مدا ارام

 . ردیدا نسح هسیا یار . راهمهلعاا ن ندی رلهحأات

 هب هه روا هح ولرک . ردرلش همای « راهعیاش ون» هک یدید ,یصاعلا ن دعس

 قضح و یرحم «یحالع كلوب ء رویدیا هوقت ا رولا

 » ردکما لتف یر i هسلا روقح ندر امک راهعیاشوب هدیودنآ

 كشوک « كداوا عالم كب نس هدنقح ساب + هک یدید صاعلا ن ورحت

 مازتلایکلسم كنخش «نس .كدباب هدایز ندنغیدبا كرمت هران | .كدنارواط
 ¢ ا كراو هساشاو تعالم هروک هتناحما هددودیآ

 ۲۰۰۱۳ ل كننسکیا : رایدتا فالتخا هديأر لصاا
  یموف رب كج هلیرک كشبا ص. را ىزگى ار » یا نامع ترضح

 دودح . قحالوا یش نالوقروف هدنقح تماو . قجالبجا یاق یاباق . راو

 دنس هدمهلع مت كنهسمک هدقدابحا یا وا هک مایامقبح ندنسهر اد ها

 ندا تبرح وا ء نایع .روولود یمرکد هنتف . هانلوا یزوس قجالوا

 دیر یر ن هدنفح سان کروا هلا . ولطوم هلاک | هسردیا تافو

 » SN ناس هشراودنک ین رلقح و نکس اس مدعا ر وصق لوح

 ید

 دم کب هلا اما بونلیا تدوع ند < نامغ ترضح هدعب

 هنر وضح ینارضح مع هللایضر رس زو 4هحلط و ىلع هدک دلک هبهرونم

 د ًاباطخ توا . یدیا رضاح هدسلحموا ید هیواعم .یدلبا توعد
 .زكس یرابخا كقلخو یناحا كنبراترضح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرزس »

 هرجا عمط هسمک هقشب لب ی هی 0 یرالو كنهمالسا تراما



 ۷۳ ج افلخ غراوو بع

 ء یدلوا راتخا یدمش . زکیدنا باخ ( یاغع یعی ) یزکبحاص 6و

 رب : کوب لاح . نعروسقوح رک هسشا راظتا هتک وضخ . یار

 هدزک ایدنک .رولوا رضم هدزکقح كزس هک مراقروق .یدلوا عياش هلاقم

 رارشود هعمط .زکیمنا عامطا یسان (هدنصوصخ تراما نالوا زکقح ینعی)

 « زکسنهروک یشرب یریغ ندرابدا یدبا هسیا
 رب زعآ و و یه واعم قرهل وا ریکلد ندرلزوسو « ىلع ترضح

 .یدلبا ماق ہا ی
 ندلاوحا لادن هم دز گیر وط 2 هاب ازاغآ هز وس «ناهع ترضح لاک

 هلل ةبسح ( رمت و ركيوبا ین ) مقفر کیا لوا ندنب . ےہررو دبخن
 هللا لص مرک | لوسر . رایدلوا عنام ید هنیرلابرقا . رلیدتیا لط هنیراسف

 یراشاعمو قوح یرللاع كعوق هدنب . یدر رو هنساپرفا هسیا لسو هبلع

 در رک نرو وک اط توپ یک اب مدیا تکی نا زا

 . یدید « ردعبات هزک صا كزس ء ما من .زکیدیا

 هناویمو كس ردقوش هالف . ادا ناسحا « كدلیا تباصا » یدرات |

 ا یتلاسو « ن »و ناعع ترضح هند دید « دشمر و كس ردقوب

 یضارو دونشوخ ندنراتفک و راوطاوب كن | هدیجوا هلکعد « مرلیا دادرتسا

 . رلیدتک بوقح ندنناي قرهلوا

 هماش . قیچ هلیب هل » هنامع ترضح بویمنکب یلاح شور <« هیواعم
 كن رات رضح سو هلع هللا یلص هللالوسر » ناځع ترضح هدک دید مهدک

 . یدید ممش# د هئشر, یراوج

 « ممرهدنوک رکسع هارو نوجا هظفاحم یس «سییا هلپوا » هبواعم

 یناربح كنبرلت مضح لسو هلع هللالوسر » ناځع ترضح ید هدک دید

 . یدید « ما قسضت

 نامع ترضح هدکدید « راراق کس ققحم » هیواصم هنیرزوا كنا
 .لکوتلوسه «لمحم قوحه . هنعلایضر .یدید « لو لامنو هللا یسح »
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 رب ز و هحلطو ىلع هدلاح ینیدلوا سیال یتسهبرفس هسلا « هب واعم هدعل

 هليا عیدون و هصوت هرانا ا ت حب بوشوروک هلبانرجاهمضعب رکیدو

 ردشمتک هماشو سا عادو

 دارطتسا

 ا الو هیت < یدتسیاماند رکیوناهب و کشید هواعم

 ا ر یاس وأ .یدتا هجوت ء اسد مرغ
 ۱۳۳ یا نوش نوت هسا ر . یدلبا تاصا

 | ندلالاتس ینفراصم هلتیج ینیدلوا نیکنز اتا ءناع ترضح

 یدنک هلتهجو .یدلیا تحایس هدنقح یسابرقا نکل ۰ یدیا لکد جاتح
 یک ییدید كنهیواعم هحرک |. یدلوا ادیب راهقرف فرط فرط هدنملع

 هظفاحم یدک یدیهتشا بلح هفاو ری ی دالب و ندماش

 یدرولوا شا هرادا هلیا همهاق ٌءوَف یتموکح تفووا نکل . یدرولیهدیا
 ۱۲ ربع مزالقاوا تاقتم هتلظلس نامزوا اهد « تفالخو
 ناربج نوجا سف ٌةظفاح . نا ترضح هلع "ءانب . یدشمهلک یتقو

 .یدمروک اور ینقبضت هلبا هیرکسع ور كنهنیدم لها نالوا هلالوسر
 . هنع هللایضر

GDS ooo.تسویه  

 یلاقو هنس یب ۵

 هداهح فرط فرط نوعا كفا یسات هرز وا ید وا ناس هدالاب

 هنع هللا یضر ناپملانب ههدح یتحو نرو رارف هرزوا قعلوا قوس

 طلا وتس لا ا لترا وك هتناخ با الابای 6 یرات رضح

 تاقالم هلیا نامع ترضح بودک اما هد مسوم هسرزوا تاش: نالوا

 راشملا تدوع نیزرسقلوا قفوم هربدن نسحر .هدهسیا رایدتا هرواشمو

 . یدیا



 ۷ > افلخ غرراوتو

 دز نامع ترضح كلاما هيا نفلام هورک نانلو هدنالایا

 هرم هدنرانب هزوا قمراقبج لالتخا هد رره هلا مابق " ةعفد هدنراتف
 هک! تدوع ءاصا ندا ماما ییرلکرادت رانآ زونه نکبآ را

 راشمالشاب هه راځ هلیرارادفرط یهدهتیدم ندنرکدمهروتک هلعف ی رات

 « زکیداوغوطینسیرک |كناروب «زکیلکهیاروپ .ردهداروداهج » یخدر
 . راشلا توعد ههنیدم یاب كا

 عسل هللا دع نالوایرلىلاو بولک هبهنندم « یراضعب ندرصم لها

 ن رولا ید نابع ناشولارما هدنرلکدلبا ظتو تیاکش ندحرس ی

 هسا دعس ن هللادسع درد ور اک ۸ یراترضح هنع هللای

 هلرهنلتدح یالوط ندوب «نوسروط هلیوش كعناذافا یک كنهما
 0 ید هنداحو هتشيا .یدردلوا دن ا یک وا ندرابح

 ۳ ید رر دالتدح

 < ماقلها یهدفرطره یئان ندرابس نالوا حورشم هدالاب : هک وب لاح

 قمراو ههرونم هسدم نوما علخ اع ترضح كرەدبا هراح هل رکی

 . یدیا راشمروو رارق هدنراشس هر

 مدا ردق زو رزکتس «٠ رشیدپ ندنمانق لها »را 8

 ندنرلرب كريد نوجما لات ترایز بوسشلربخ هلیرکیدکیو بوست
 نم رلادع ) هدنجا ا .رایدلیا تع نع ههرونم هنیدم هلبا تک

 یدیاراو رانسید كاغس روهشم یک ( رق )و رفت ا )و 6
 . یدیا ( برحنب ققفاغ ) یسیر كنسه
 دایز)و (یخ رتشا) و (یدسلاناحوص نیدیز) ید هدنحما رالهفوک

 . یدیا راو رامدآ روہشم یک (مصالانب هللادبع)و (ر
 ( دانعن مرز )و ( یدملاهلچج نب مکح ) ید هدنجما رابلهرصب



 ج ابا صصت < 1۷7

 راس دبولوا رلمدا روہشم مان ( شرحانیا )و( یسقلاےرشن رشب )و

 سل هف وک و هب هحیاط ترصح ¢ رال هرصلو هب ىلع ترضح « رللل رصم

 صوصخ ییلخ كنامع ترضح یسهلج هدلاح یرلذدلوا لئام هرب ز ترضح

 . رایدیآا قفتم

 زار ندهقرف هو رای دابا فقوت هد رالح هفاسم قاب وق چوا هوم

 ( بشخیذ ) عقاو هدهنیدم راوج یشاط هرصب . رایدلورایا بولبجس

 هک ۱ كنقاط رصم .رایدنوق هلسح مان ( صوحا ) یماط هفوکو هلحم

 راملهفوک رلیدنیا هناي هارادلهفوک ید یزارب بونوق هلع مان (هورلایذ)

 E وشراق هز هدهنندم هک كدتشيا» مصالانب هللا دع هلا ره نب هدایز

 اک زی اا. كدا ربص . زبمهروک شیارب هسیا حس . شعالپوط

 طو يلع هدکلر کیا .رلیدلک هبهندم كرهبد « لهدا ققحم یتفک و

 شوروک هلا ینارضح نینع هلایضر نینمؤملاتاهماو منع هللایضر ریزو
 الک نوجما كمريدتبا وفع ندنراترومأم ىنرومأم ضعبو كما جح زوو
 طو ىلع ترضح نکل .رایدتسلا تصخر هرزوا كمرف ههتیدم دلرهد

 تک هنناپ كنیراقفر بوتود هدیسکیا . رایدمرو تصخر « سزو

 ندهفرف ره هن هترزوا رارق یرلکدر و . رایدّسا هرواشم هدن راس و

 حلط « رالهرصبو كنلع ترضح « رایلرصم بولیرا هورک
 . رلیدتک هنیرانای كريز « رابلهفوک و

 ارکتسع رادقم رب نوجا هظفاحم یهفالا راد هسا ىلع ترضح

 لوو شمروق ودرا هدلح مان ( تبزلا راخا ) هدەهندم جراح كردي

 دح یرلترضح هلع هلایضر نسح یلغواو شمراو هاروا بوناشوق

 , یدبا شمرهوک هتنای كنا

 ام هلا ىلع ترضح هدودرا وب هتشيا « یراثوعبم كرلبل رصم

 وح هدنرلکدنا فیلکت یتفالخ هرزوا كملا تمس هنسودنک كرهلبا

 -یذو هورلایذو یدایا درطو در یران آ تورشاح هنرلزو « ىلع



 1۷۷ م افلخ غراونو »ع

 یفیدلوا فیرش تیدح رب داد هغیدلوا نوملم كرار ٩

 . یدل

 ترضح « یراوعبم هفوکو هب ( هحلط ) ترضح « یرلثوعیم هرصب
 در باوج یک یع ترضح یب یسکیا هدک دلیا ت ا 6

 ۱ . رایدلبا درط یران | ق

 تدوع ,یسهلح هدقدل | در باوج ید ندنحوا الابهجوو ۰
 . رایدتک هنیراهاکتعح نالوا هدقازوا هليا كرت یقوم جوا نانلوا رک

 . یدلیغاط یرکسع هنیدم هلبنظ یدتیک بوشوواص نوتوب نوتوب را
 .هدخلس كلاوش بوشلر, یسهقرف چواو بوشلرخ هسیا ماق لها

 هلآ لوخد ههسدم بولک قدالا کت "ةتفبو تکرح هشرزوا هنب

 < ناما هرانایاعارواط هحالس » و رثیدتا هرصاحم یتسهاخ كناعع ترض

 ترضح .یدلبکح هتیراهناخ « هندم لها ندنراکدرړ دتا ادن رالالد كر«

 . یدلاف روصح هدنسههاخ یخد نا

 ندنرلقدلوا كعك نابفطو ىب لها به « ماف لها رظن هلاحوش
 ور ندییع تاهد نوجا توعد هتنسو ناتک یرلنا « نایت تل 9

 یخدینسکیا هدکدرهدنوک هرانآ ینامهنع هلایضر همش نب ةربخمو صا

 ضعبندنیزک باحا « ىلع ترضحو رایدلیا درط هليا ریدکت هدنروص |

 «؟ زکیدلکهزفرزوا بولود نوڪ فک بوراو هنناپ وا هلاتا_

 یمدآ و زن » تیام بونمهرو باوج رب لوقعم هدک دلا یا 6

 یسافعتسا .ندتفالخ :كنامع ترضخ دارهبد « نوسلیا تر ۱ 8

 . رایدتا نامرد یصوص

 هدفرش دجسم قباسلافاک بویمریو باوج ءران آ هسیا ناپع ترضح
 .هلکن ا یسانو رالق زام هدنسهفرا كنا ید رانآ . یدیا رایا تأ
 هربنم « نامع ترضح ینو هح . یدیا رزعا عنم ندطالتخا و عا

 .هنيدم لها نوحقح هللا . ندهللا كقروق ندهللا » ًاباطخ هرانا بوق

 .یاطخ .زکسنوعلم هرزوا لسو هنلعهللالص هللالوسر ناسل ءزس :هکرول



 > اسا صصق دک 1۷۸

 ۳ نا » هنع هللایضر هملسم ن دم د » ا اعا هلا باوص

 |یضر تباث ن, دیز .یدنروطوا ین | «هلبج ن.مکح هلکعد « مردیاتداهش

 . یدروطوا یر رکید ندرادغاب هدیآ . یدقلاق هنع

 انا و رایدتیا جارخا نددحسمو رایدتوط هشاط یسات « رابغاب نامه

 ھو یدلقم هترزوا ربثم تولساب « نامعع ترضح هلساصا كرلشاط

 ه ندهعفادم یترلهلو « ناعع ترضح . ینلروتک هتسهاح بتولیر دلاق

 بلاط یبا نب ىلع نب نسح ) و ( صاق و ینا نب دعس ) یک ییدتیا
 اوذ ضعب « ینارضح مع هللایضر ( هر یه وا )بو( تبا ن دیز) و

 قاع ترضح نکیا راشمنا ماق هیملتاقم هليا رلبغاب هدکلرب هليا مارک

 کراهناخ هدزس » هليا علم ندهلناقم ید یرلنآ هدکدرک هنسهناخ
 ؟دتک هتیرب بوک زاو ندهلناقم هدرانآ . یدتا ما وید « زکیدک

 ای كناعع ترضح نوجحما تداع « ريزو هحلط و ىلع ترضح

 ا۳ا ناورم یسر هکیدیا واو رامدآ زارب ندهما ی هدنناپ .رابدراو

 ۱۳ ا ىر دا نس یا و » اباطخ هلع ترضخ
 راعد « رولوا بلقنم هگبملع ۳و نرتو هه ریولوا یاد هد

 د سز و هحلط . ها بوقلاق قرهلوا كانصع « ىلع ترضح

 . رایدتک هنیراهاخ بوقلاق هليا قلقوغوص
 ع ترضح « رانالوا شلاط هجا هوند ضارغا ندهبما ى

 اد هنط وس هلهجووا هدنقح بوناص اند بصنم صیرح 5 روت

 ۳ رذت نهمالسا تلم رخژمو مدقم هسیا رع ترضح . یدیا راشلوا
 اف یخد کما فرط رب یهلاف و یک ینیدلوا شما تنایص و ظفح

 رشت یرفلوا یو هلاسلاع

 £ وا یسما اک ثروص نسح ر كشيا و یس كن هل اغ نکل

 . یدیا فوقوم هغمردشساب یراکفا هللنع كنارصا نالوا ضیغ لها

 رااکتشا ندحرس یا نب دعس نب هلادبع نالوا یرالىلاو كرلملرصم

 ع هلفلوا ندلاح باجما یساریدصاب كلەدبرع هللزع كنآ هنیرزوا



 1۷۹ ج افلخ خراوتو
 كناعع ترضح « یراترضح هاء هلایضر هللادسع نب هحلط نده رشم

 یدشمرتسوک تدش هدایز كب هدصوصخ و بوراو هشناب

 هلع هلا لص دم » ید یرلترضح اهنع هلایضر هشیاع نما ما

 . نیس شم ابا نس :راشمهتسیا یللنع كمدآ وب بودک اکس یناحا كملسو

 داران آ ندکرومأم ودنک هدنس . شمر دوا یر ندرلن | هسیا مدآ و
 . یدشمرهدنوک نخ هنامع ترضح وند « روا یک

 رب ندنس « رل لرمم » بوراو هنناپ كاع ترضح هسیا ىلع ترضح

 را شعا ید یساوعد ناق ندا, . رارونسا مدار هق دا 8

 ارجا هسیارولوا رداص مکحرپ هدنلع و هک اع داران | یو ۲

 . ردشمروس وند «تیا

 نامع ترضح نودا .راطخا ییاصوصخ التم و اباد «ىلع ترضح

 ءناورص هرکص نکل ,یدرولیر ورارق هنسارجا هدرا را

 0 . یدیا رایوب هکنر هقشب یشیاو رازوب یرارارق وللثم وا

 یراطخا كنلع ترضح نوکرب < نامع ترض : 4دردورم سج

 یرللنع ندنکلللاو رصم كحرسیا نا و ندتبانک كناورم هنیرزوا

 کردو زنم :یکجهدیادونشوخ ینا هدنفرظ زور ھو
leندکدتیا ناسل :لبوج و تی خسف هلساربا كناورم نکیا کک  

 قترا هللا كر یهتندم هدعب بود « قروق ندهللا !نامعای » صاع نورم

 ا ا وق کهداوا كده هلئسم ماتخ و تع نع هنطسلف

 یتلخ نالوا غمتج هک یار هم وق كناعع ترضح « ناورم هدهرصوا

 ترضح بولک رایضعب ندشیداوا شبا درط و عفد هليا ریدکت و ريقحت

 قرلوا رکلدو رثأتم ندرللاح و « لغ ترضح ندنرکدتبا کتسشا بل
 .ربد دل اتیاعر هقوقح « كدا كرت ی مهسلیا تلزع هدمهناخ .ماپاب هن »

 هقشاب یشیا بودبا همام یعریدنو غار 7 «رولک ناورم مهسلبوس بوراو

 بولغم هک ابرقا نس» بوراو هتناب نامع ترضح كرد « ردنا قوس هلو



 ج ابا صصق بع ۸°

 « مکج هم هلک هیاروب قترآ هدنب . لدتبا لالخا یفرشو ناش . كدلوا

  ردشمتم بولد

 .ردقو یرابتعا ساللانب كناورم » ( هل ان ) یسهجوز كناع ترضح

 ویدهرولیهراتروق «وا ندهل ظوبیتس .تیا اضرا ینیع .زاماراتروق ینس ءوا

 اصن وللثموب هسیا هبمای راسو ناورم .یدیشللا تحصن هناهع ترضح

  فرطر, كن افوب عقاولا یف . رلیدیا هدقفارب زسرپأت په یهناهاوخربخ

 ندراسسوللثموا هدلاح ینیدلوا طونم هنمادقاو تم كنلع ترضح یسالوا

 بوشیراق هکدتک هسیا راشیا . یدیا شملیکح هسهناخو شا ریق یشان
 . یدیا هدقعرآ هنوک ندنوک تالکقم كرهنود هنحاص به

 ۲ ۱۱ لا ا2 ا م ییافو ىة رب زوت وا : هک هوش
 هدنکنج هماعو ( دم ) ندهباح داه ز یغوا كمدسلا رکیوبا ترضح

 یرصم لها ( دح) اغوا كنيراترضح ( هفذح وبا ) نالوا دیش

 نب دم ) هرک وب هدلاح یراقدلوا هدکعا كيرح هنملع نانع ترضح

 ( هفذحینا نب دم )و شلوا مزاع هیهنیدم ربارب هلبا ماق لها ( رکب یا

 . یدیا شلاق ا

 بودرگسندنسهقرآ كماقلها ( حرس یبا نیلادبع ) یسلاو رصم

 ۲ 2 )۰ دا هرصاح قاع ترضخ داران | هدک دیک هب )هلا )

 ءرصم هجنلآ ینراربخ ینیدراقج لالتخا هدرصم كن ( هفذح یا
 ضرا بویمهریک هرصم هلغلوا عنام لالتخا باخا هدهسیا شا تدوع

 . ردشُما رابتخا یتماقا هدنغانوق یهدارواو شمتک هنطسلف
 ۴۳ام 9 الا هجور ردق نوک زونوا « نایع ترضح

 یخد هنسهعرش تافرصتو رالق زام هدنسهقرا ید ماق لها بولیا
 نکسشلک هدا جح بودنک هليا جام هنس یه یتح . یدیا رازالوا عنام

 ی راترضح هنع هللا یضر ( سابع نب ةلادبع ) هلفلوا روصح هنس وب
 ۱ یدشمرهدنوک هیکم كرديا بصن جاحاریما

 "ندهباحهدهفوک و مارک تاوذ هع ندنعباتو ندهباج هدماشو رصم طقف



 1۸۱ >ع افلخ مراولو بع

 هللایضر ( بناکلاةلظنخ ) و ( یفوا ینا نب هلادبع ) و ( صاع نب ةبقع )

 نب هلادبع )و ( غرش) و (دوسا )و ( قورسم) ندشمپات و مع
 (سنا نا كلام ) و ( نیصح نب نارمع ) هدهرصبو ملع لار ( مکح

 (نابحن مھ ) و ( روس ن بک ) و ممع هلایضر ( صاع نب ماشه )و

 هرزوا كمشيربا هتیدادما كتهتدم لها بوقح هنادىم «ءامملع هللاهر

 هدن الایا ها مایق لها ی هه دم تولوا هدکعا قیوشتو نر یساب

 ناه هدنرکدتشیا ینکیدلک هعوقو راتکرح هلیوب هنېلع كنيرلودنګ

 تبا ندلک دادما ندنالایاو كمآ روبحم هافعتسا ندتفالخ فا ترضح
 ها یا ترصح ها دین یهرصاحم سا هرزوا كمر و تباہ

 . رایدلبا منم ندطالتخا هلا قلخو

 هماق لها هلاب ( یتفاف ) نالوا یریما كرلولرصم هنیرزوا كنو
 تدم لها هدهسا یدک هتماما هدو .تیرش دا

 هدنراقدقج هغافز بوروط حلسم هدنراهناخو رلیدتک هنیرلهاخ بولغاط

 . رایدل وا رگ حلسم ید

 ترضح نوک وا هسیا هنعهلایضر ( ظرقلا دعس ) قذّوم یوم دحسم

 هدوا .شمروص ود « ؟ قجاریدلیق زاع مک هسا » شمراو های كنیلع
 . شمروو ود «هلا توعد یدیز ن دلاخ و

 نع هلا یضر یراصنالا الاخ بوب | وا ( ظرتلادعم ر
 هسان هدیون دحسم « دلاخ ترضح زور دنح هلکملا توعد ی رات رګ

 . شمر دلق زام

 یمسا بولوا فورعم ود ( بوبا وبا ) سالا نیب « دلاخ ترضح
 . ردشلوا مولعم یتیدلوا ( دلاخ ) یمسا نوک وا . یدزمنلیوس

 ( یراصتالا فینح نب لپس) هلیرما كنیلع ترضح هیاور ىلع

 مارب .ردشمریدلق زاع هسا ردق هیاحضا دنع « یرلترضح هنع هللایضر

 هلم ماتخ ید هرکص ندنا بوردلف ىلع ترشح تالا و 8

 .ردشمرو و تموادم هتماما هدزاب قو



AYج ابا صصق < < 

 جاتحا هنتمه تطاسو كنلع ترضح هني هدکدلک هبهسمر وب لا

 ترضح هلی دهعت قعلوا ارحا ددر الب هسردیا سدنو یار هب هو یدلوروک

 ۰ یدلورو و تعجا ص ۳ ندنف رط نایع

 مرشع هکیدلیا باحصتسا یشک رووا ندراصناو نیرجاهم یخدوا
 (یودعلا مهج وبا ) ندنیرجاهم رکید و ( دیز نر دیعس ) ندهرشم
 (یدعاسلا دساوبا) ندراصتا و ( مازح نب مکح)و ) مطم ن رج ) و

 ( كلام نب بمک ) و ( ناسح) و ( تبا نی دز و ( دوبار و
 ناورم)ندهبما ی . رایدیا لخاد هدنجما كرلنآ ییارضح مع هللایضر

J,( زرکم ن ران ) ندبیع فارشاو ( یصاعلا نب دعس ) و ( مكحملا  

 . ربا راز جد

 ءیدشولوبهلبا ماق لها بوراو هدکلرپ هلا تعم وب « يلع ترضح

 ی نع رام یرلکیدمهتسیا و ییفد كلاظم . یدشلیوس « یدشوروک

 رارق هنیرامتک بولغاط هلیطرش قعلوا كسع هتنسو باتک دعب امف هلبا

 . یدلیر و

 لنع ( حرس یا ن دعس ن هللادبع ) يسلاو رصم هترزوا رارقوب

 یا نیاو یدلورویوب مازعا هرصم هليا بصن ( رکب یبا نب دم ) هنیریو

 زدراصناو نیرجاهم هدزوا ققاب هرلاوعد یهدنسهرا یرایکتشم هليا حرس

 . یدلیدهدنوک رار هلیا ( رکب یان دم ) ید مارک تاوذ ضیپ

 . یدتک بولبغاط رلغاب « رلبغاط هتیرزوا كلوب

 "ةقوم بولوتروق ندهقاضم « هنیدم لها .یدتب هل اغ بولیصاب اغوغ

 . یداوا مرتسمو حرمشنم یل یه

 نامع تداهش

 وسلاو رصم هضیر هلا لرع ( 7 یا ۸ هللا دع ( الاب هجور

 نیرجاهم نانلوا قیفرت هننایو امهنع هّلایضد ( رکب یبا ن, دم ) نالوا



 A ع افلخ ےراوتو بع

 هدنراقدلیربا قانوق چوا ندهنیدم هلتعنع هرصم « سان اسو راصتاو

 بوس ههوهد كوروب ر <« هلوک هاس سه هکر اشمروک یرلضعب ندهب ام

 بقع یر دوخاب « رارف ندنرب هکناص . روسدک هلتعرس هداملا قوق

 هروسدیا

 كنم ولاریما » هدن رلک دید «؟نسروییدنک هیرت هلتعرسهل و « هكروز»

 « یسلاو رصم هتشيا » هلکعد « یددهدنوک هنسلاو رصم ی . میسهلوک

 کوا « لکد و مدارم ۱ و راشمرتسوک ی ( رکب یا 1 د ) ود

 . راشمریو ربخ ۰( دمت ) یتفک هجنیرد « ( حرس یا یا ینی)
 هاکو كندنملاریما هک هدک دتیا قاطنتسا هلبلجیآ « رکب یا نی دم

 كننمولاریما بویناط ین یرب ندراضح هدهسیا شد میسهلوک كناورم

 . ردشمر دلس یتغیدلوا یسهلوک

 یصوضخر » هدکدید.« ؟ ةلدیرهدنوک هلا شا هک ۱ ء دم هدمب

 «شمروصود « ؟ یراو تون مواد » هلکع د « مدلی رهدن وک هليا توام

 هلغل وا یعاد ینهمش ا O شمر و باوج ود «قوب » هدوا

 یراوق ی هدکنا ۶ نکل .:ناشمامالوت یش رب. راشمازا ی

 . راشمتا كيرح ويد « نوسقیج . روینهربد یش رب هدنجما . راو هرطم

 .شمقح بوتکم رب ندنجما « راشمراپ . شمامقبح
 ترضح هرزوا قلوا هحرس ییا نا یسلاو رصم قباس « بوتکم

 ( رکب یا نب دمت ) بولوا موت هایرهم كناو ررحم ندنفرط نانع
 یتسااع ء لام - شم وقوا هلا تلف ی رم. هدنروشخ كرا

 ۱ . شموق هربح لاح رب جوزم هلا تدح

 اکس « نالفو نالفو رکبیا نب دمع » ًاباطخ هحرس یا نبا ء ارز
 تیا لاطبا یامرف یهدنرللاو قاب هتسهراح یرامادعا هل رقت رب هدکدلک
 نوا لظت و اکتشا ندنسو لوا مماق هدکترومأم كلدهحنلک دیدج صاو

 .یدیشلزای وید «هلیا سبح كدهبهجنلک دیدج یأر یرانالوا شمتک بولک
 كمارک تاوذ یهدننای هرکص ندقدوقوایوتکموب « رکب یا نب د



 ج ايبا صصق بع 1۸

 هسیا قلخ . ردشممیدوتو ماست هنیرب ندنراجا و تح هلبرارهم

 كر هن هدر وم وک RE هوود نو یاو كرهنلتدح هداعلاقوف

 . رایدتک هبهنیدم بونود

 یمارک باجحا راو ( دیزنیدعس ) و (ربیذ) و (هحلط) و (یلع) نامه

 .رایدنوقوابوچآ ینوتکم كردیا هیاکح یتسهصق هلوکو رلیدتیا عمو بلج
 كشيا .یدلوا برطضم و ردکم یسهلج « یدلا تربح به یرلندشبا

 . یدلاق هدنتل | باج كو هسیالع ترضح نالوالفکو ج ورم وا

 مومغم و نوزحم پهو رایدلبغاط بوبامالوب زوس كجهید « یسیرب
 ا وا یشا اكا قترا ١ رایدپنکح هنیراهاخ ودنک قرهلوا
 1 یدالاق هسمک نما ضع هفرط ناعع ترضح هدندهدم لها

 ندامهنع هللایخر رذ واو دوعسم نا امدقم هرزوا ینیدللوا ناس هدالاب

 . رایدالغاب نک اهد تاقرب هسیا رلنالوا شمنجوک هنامع ترضح ییالوط

 . رایدلبا هرصاحم ینامع ترضح بوراو رایرصم نامه

 بودشیا اد رع كرالرصم هدهار یانئا < نو رصب و نوفوک

 صا .یدالب وط یاو یمتع ی 6 رکب ینا ن دم ین ورک مد لا

 ا 2 هلیروص تعهد اخد ندنکلا وا طاح

 نر دعس ) و ( ریز ) و ( هحلط ) « ىلع ترصح هنیرزوا كلوب
 باحا شعب رکید نالوا ندردب لهاو ه ( رسای نب رامع ) و ( دیز
 ترضح قرهلآ ریارب یهلوک و بوتکمو یران او یدرهدنوک ربخ همارک
 . یدروص ولد « 7 هوهد ییدن و هلوک وب 9 یدرک هننای كاع

 « ؟ ڭدزاي کما » , یدرو باوج ود « توا » ناهع ترضح

 ۱ ۰۳ 1 ۲ منا سما یتسالزایو مدامزابنب .ريخ » مدکدید
 هکروبولوالصن اي » هلکعد « توا » هدک دید « ؟ینکنس رهم» :یدروس وند

 بوتکم موتخ هلکر همكنس هرصمو راقبح هليا كهوهد كنس « ڭەلوك كنس
 مدامزاین یوتکموب » ناهعترضح هدک دید « ؟ زالوالربخ كنس دورو

 . یدتیا نی وید « مدمرهدنوک ن, هرصم ییهلوک و مدیا صا یتسالزای و



 ۸۰ جس افلخ غراوو

 یدید « ردشیاكناو «وب . نهلیوس نالا نامع » رکب یبا نب دمت
 هز, » نامه ۰ رایدلسب ینغیدلوا یسوزای كناوص « رلیدقاب هتسوزای كبوتکم
 کون لاح .یدتیاابا ندملست ا < ناهع ترضح .رایدید « رو فاو

 . یدیا هدنغایوق یدنک نامزوا « ناوع

 یراموزحم كمارک باحصا یجهعا نع هرب نالا كنامعع ترضح

 هک رکم .نهلیا تمذ هیر هدشهرادلق مز « نامع» سان ضعي طقف . یدیا

 ینتینک بوتکم وب هليا شیتفتو قاطنتسا هدزب بودیا ماست هزب یناورم
 تمدا و ندا کنن راب ضل مسو هيلع هللاىلص دمت قحریغبو مه ءرکرا

 یوتکم رکا . مایالک | روییدیا صا لصن هنسبح كنماسم هعو هنلتق

 ا ناو هما کو لا ملخ هسیا شمزاب نان

 . ریدید « زراقاب هنساجحما

 دمتسر( ندع نا) ندزانآ ۰" یدرک یز غ وک صف
 كنامع یراتعدب ییا تادعا و ندنناظف» یهدرضم اتش رب

 ف 0 هنامع ترضح كرديا اکتشا لث ناد دا دانسا ف

 ناو نايدتيا عنم یزب « دمو ىلع . لدسشلک نوجما لتق ىس ندرصم
 .كدتک بونود هدز, . رایدلوالفک 4 ییفد كلاظم هلل نع كح رسى

 كرهم هدنرزواو كا هلوش هدنحما . لدتا قداصت هم وتکم وب هلو

 ۴ رر ودا تار لات کو ا یتیدانوا دارت تا 8

 «هسمک نشود هلاح فعض هبت وب . نیسعلطا قحتسم هدلاح یه نس
 ن » ناهع ترضخت هلکعد * تیا علخ ندتفالخ یسفن . زامهلوامالا یو

 روهن «سیدعنا هدک دید «مردیاهوت طقف .ماماراقح یتعاخ ییدر دیک كهللا

 كنس . نیسرونود هرکص «نیسرویدبا هبوت « زرووروک یس » كردیا

 راس نکربح ید ندفرط راس .یدید « ردمزال تلف دوخاب ء كل

 .یدراقح و راشط یرلت 1 «یعترضح ناه .یدلاغوحزوسو یدلوا اد

 ددال یک اع و ناکا كنار نا هتلبو مع هک را
 ندنف رط ماق لها یک ید هادم ندنیدلوا لالتخا تقو نکل .یدیات



 ج ابا صصتق < “۸7

 باحا . یدتیا ابا نديلت ىا ۰ نامع ترضح هلسوقروق روئلوا مادعا

 . رایدتک هنیراهاغ بوقبج ندننای قرهلوا ریحتم و فسأتم ید مارک
 ترضحبونالیوط « لالتخا بابرا ناه هنیرزوا یرامتک بولعغاط ران |

 .رایدتیا عنم ینلاغدا وص یتح «رایدلا هننلا ءرصاح یتبص ینسهناخ كنامع

 .ىدرەدنوك e ه رف چوا ناه هدقدلوا علطم هتفک وب «یلع ترضح

 ی. و مئاهی ا وا اق تری لوا و نکل

 . یدلوا حورح یرف دنح ندنراولدازآ هسا

 هليا هقرف رب « هیواعمیسلاو ماش هلغعلوا دادمتسا ندنالایا :هکو لاح

 نامرهق رومشم و شمرهدنوک ین ( هملسم نر بیبح ) یفرصتم نیرسنق

 یسهلح «شمقیچ ندهرصب (دوعسمن عشاحم) و ندهفوک ( ورمت نب عاقعق)
 ناصع بابرا هدنلوصو كراون . یدراد لک تود رس ویضوط هبهنیدم

 ندنلوصو كرلنا یم هنیدلوا یرلموزح ینجهالاق تاح یاح هلالتخاو

 ۱ اف هتلف كاع ترضخ هرزوا كرو تیام هشنا ل وا

 < نیمرکم نیطیس یرالوغوا هجنلآ یربخ نیکریج وب « ىلع ترضح
 هدنسوق E « ۰ IS یناممع هار رص نسج 9 نرم نیل

 .یدرویب هیت وید « زکیاقارب هرزوا كمرک هیورجا یهسیک « زکیروط

 دل رلثا ی رالوغوا ید یرلضمب ندمارک ااو (هحلط) و ( ریز )

 بوکج ییرلحلق ریارب هللا نسحو نیسح «یسهلح . رلیدرهدنوک هناي

 منام هسلوا كجهربک ورجا مک ره. . رایدروط هدنسوق كاع ترضح

 نسل ریو كناوم نوجما یسالوا فرط رب كنهدیرع طقف . یدیا رازولوا

 . یدراردبا احر ید

 بودریکس هلیاتعاج رب ( سنخا نی ةرفم) ندجاج ن هبا تدوعندهکم
 .یدلوادوتقم نکل «یدشر رک هکنج هلاتاصع .یدشب را هبهبدم هداتناوت

 < ن, ! موق یا » . یدشلاح هعانقا یناصع هلا خاص بولک هر یه وبا

 . یدید « زکسرو دیا توعد همنهح ی زس . مروا توعد هنا یزس

 یدالوا دم نکل



 1۸4۷ ج افلخ عرار و وع

 یا » بوراو هنیراناب كئاصع « مالس نب ةللادبع قلارا رب

 اف زک هسا رب ریص N زکیامریص یحلق كقح لقح بانج هدزکج

 1 0 ولوا اق هلیاجماق «زکناطلس هک هزس قیزاب . زکسزامایوق هننی

 قیزای . رولوا اق i قجآ هرکس ندا
 کا لتف 0 یدک ایا رگ هم ەر

 هفلخو كس OE نامز هن نها ردنا یزک هتیدن

 یدو یم ههدک دید « ردشلک هل وا لق مدآ كس شیزوتوا هدقدنلوا لت

 ,رلیدتا ریدکتیآ كرهبد « ؟ كدلاق یمنس كجهدیا تحصن هزب ! هدا

 ندنکیدد كنا و شک هروهط یبدید تمالبش نا لا 8
 . ردشمع ندحیلق مالتا لها هدایز تاق تا

 یسهناغ كنامعع ترضح و رایدلبا روهت هعدتک لالتخاو ناصع لها

 یوهدنکوا وق «هباح دالوا راسو ناسح . رایدالشاب هکع رس قوا هنیرزو

 رایدیا هدنرز وا ماط راهلوکو یرلضعب ندهبم

 فرش فحصم هدنیسهطوا هدلاح ینیدلوا اص < نامع ترج

 نالبتآ . یدیا قوی هسک هقشب ندهلان یسجوز هدنناپ بویوقو
 . یدنالءراب (هحلط نب دمم) و ( ىلع نب نسح ) ترضح هلبتباصا كرلقو
 ۱ . یدنابوم هناق لا سس

 قوارب ید ناو .یدلیرای یثاب (كربتق) یسولداز | كنلع ترضح

 . یدلوا حورح هل اص

 .یدشودهشالت هح ور وک ناق هدنرزوا كنسح ترضح «ژکب یا نردم

 9 رلردیا EEE هزعرروا امومع هلا راروروک ینوب « < ماه ی ناما د

 همر دسک رب «كلک .رولوا توف دصقم «رولوزوب شيا .راربدغاط يلهلغ

 كنا ر لصتم هنامع هناخو تالا نیش یا هناي كرەبد «لالوب لوب

 . رایدرک هتسهطوا كنایع ترضح با 8
 حرس یا نا و هیواعم یس یدمش » بوربک رکبنا نب دک

 . یدتوط ندنلاقص كنامع ترضح كرەد « زاماراتروف سما 8



 سس

  AAاسا صصق >>

 توقاب هتنزوت هل رکب یا ۳ .یدرو هوا فحصم هنا ترطح

 ۶ هح د « یدرولوا ردکمونوزح ردقه هسروک یلاحو كنس كابا »

 . یدتک بوقح قرهلوا بوحح و را

 ةنانک) و ( نارح نب نادوس ) و ( رتف) و ( یتفاغ ) ندرایرصم هدعب
 . یدربک و رجم ا یهورک اهفس یک( رشب نب

Eیداسک یرلقامراب هلکع اربس فلا ی ات .یدتساهلاوح جسلف . 

 هلایضر نیرونلایذ نامع نینمؤملاريما « رشب نب ةنانک ةياور ىلع و قفاغ

 هتیرزوا یسهیرک تیآ (هلا مهکیفکسف ) یناق . یدالزاغوب ییراترضح هنع

 ورحا یر ندنراهلوک كنامع ترضح هنیرزوا یدایرف كنه ان . یدالماط

 کیر نکل . یدالرف وراشنط و یدریدلوا ۳ هدهربتقو یادوس بورک

 e مادغا «یدزوا یا ید هلزک رب

 دایرف هشروک شعالزاغو ینامع ترضح بورک ورحا «رانیهلکب هدوق
 . لیدالشاپ همالغ| توافق هتنرزوا و رال

 هحینل وا لصاو هدعسو ريز و هحلط و ىلع ترضح « یخ یتشهد و

 (نوعجار هللا اناو هلل انا ) هحروک ءدلاح وا یا .رایدراو هنامعهناغ بودریکس

 . رلیدنایاق بورف هتیراهاخ و رلیدنود ورک بود

 لالا تس هرکص ندکدشا امغی یتسهاخ كناهع ترضح هسیا راتغاب

 و هسیا ران آ ۰ رایدارآ یدصس و دلو و ناوم و رابدلیا تراغ بوجآ
 .یدیا راشعلزک بوشوواص هدقل هشاغراق

 ۱۰۱۰۱۱ ها تار هرزوا ییدتلوا راما دالا
 هدک داک هنسهب رق هدير E هرصإ و هفوكو هارقلایداو ع ناقح

 و Ce در 3 شرط اشنا یهعجافوت

 ۲۳۱۱۰۱۱ اور لعاو یاتسکس ىس كاع ترضخ
 هح یحزکس نوا ی یسههرحه هنس شب رووا وشا هدلاح

 . ردشلوب عوقو ینداهش هرزوا حورمشم لاونم ینوک

 ین راترضح ملسوهلع هلا لص مرک ا لوس هدنسایژر یسهچیک كاوکوا



 ۸۹ ج افلخ غراولو تج

 (نیسکجهدیا راطفا هدزعاب مزب ماشق | نیرای) اک | «ریمغیب ترضح .شمروک

 ۰ .شبماروم ٩
 دزن كردیا شون ینداهش تبرش الابهجورب ینوک همج یمادرف مقاولاف

 .ددراشلوا معنلاراد مزاع هرز وا كجا راطفا هدلوسر

 ترضح ندیا دانا هروّهقم هددحسو صصخ ههام هرانذّوم ادا

 نوجا قلق طوفحم ندتناسخ و ردع نالوا عقاو هرم ترصح . ردناعع

 تاقوا هدلاح ینیدلوا روصح هدنسهباخ یآ رب 3 کون لاح . یدشعاپ یآ

 « یدلاق ظوفحم . یدلبا تماما هماق لها بوقح هفرش دجسم هدسه

 , یدنلوا لق هدنسناخ یک

 هر ندزوو هدوا « قجالو یر ردق مکح . قو هراح هغجالوا

 . ( الوعقم هللایما نکو ) . یدلوا شعا قحالوا لئات هندامش

 عوقو هنتف كوس رب هابوا « یراترضح لسو هلع هللاص مرک | لوسر

 راعشا و صر یغجالوا دېش كنامع ترضح هدناو را خا یغجالوب

 . یدشمروس

 ینیدنلواناسب هدسماخءزج كن رلترضح هنعهللایضر قورافلارمع هتشیا

 هف ذح نالوا ی رس بحاص و یییدقروق ود كجەدياج وع یک اد هرز وا

 کی هش دح ترضصح .ردو <« Ea یلدروص ندرت ر صح هنع هلا یضر

 یسیباق هنتف هلکلوکود هنیرزوا فحصم یلاق كنامع ترضح هروک هنتياور
 هرکص ندنآ ردم رفد روش قحاعایق دم ای کلیو لک شا

 نایغ تشم ید « ناف وا :یدانوا تشکر
 : ید EC ناف نلوک ود هنرزوا

 . ردانف ندتش نه « هنتف . نوسروس نوصم ید تما « قح بانج

 ک [نکل .روتوک یرلنلک هسرضواهسرولوا لوب هرد رب .ددالب لسرب « هتف

 شووارب « هنتف .ررمطاب هغاناب نیرهدرب تیام بوشار ید یرانرب ولوب

 هده ء رولوئروق راناروط وشراقه هسرونایوا . زلک هفمردنایوا « ردنالم

 هلا لص مرکا لوسر ( نیلاعلایف لا تن ) .دولوب تمالس راناریدنایوایآ
 ع



 ج ابا صصق کع ۹۰

 هک نشهد (اهظشانم هللانعل ةعان ةنتفلا) ردي وص ندنرلت ر صح مو هلع

 ۱۱۱ ا ل امت هلا هراناریدیایوا ی آ" ردهدوشوا هنتف

 یاوزا و دالوا و یسل كنامع ترضح

 نسمشادض هبمانب ساعلاینانب نافع « هنع لا یضر نرونلایذنامع

 سمشدبعن, بییح ن, هعیبد نب زررک «یسهدلاو . ردیلغوا كفانم دبع نب

 دج یغد یسهدلاو كن آ بولوا نوتاخ مان ( یورا) یزق كفانم دبع نب

 . رد ( مکع ما ) یزیق كبلطملادبع نالوا ین یالعا
 لسو هلع ةلالص مرک | لوسر هدهمرکم ةکم نا ترضح

 جور هليا یرلترضح اع هللا یضد ( هبقر ) یسهیرک كنيراترمفح
 . یدیا ریارب هدنرلترم هشح بولوا یلغوا مان ( هللادبع ) ندنآ كردیا

 )رد تافوت یکی هد

 رکید كمرک | لوسر « ناغعترضح هدقدلواتوف ( هنقد ) ترضح

 موئلک ما .یدشعا جور یراترضح هنع هللایضر ( موئاک ما ( یمهع رد

 . یدلبا تافو هدنداعس تقو هدلاح ینیدالوا یدالوا « یرلت رضح

 جوزت ی ( هتخاف ) یزبق (  ناوزغ ) نامع ترضح هنیرزوا كنآ

 . یدغوط یلغوا مان ( رفصا هللادع ) ندب | بودا

 ( ورع ) یخد ندن | بودیا جوزت ی( ورم م۱) یزیق بدنج هدمب

 مان ( یربک میرم )و یرالوغوا مان ( رمع )و ( نابا) و ( دلاخ )و

 لس طقف . یدلوا توف هدنتفالخ كنسودنک « دلاخو یدلیا دلو یزیق

 . یدلاق یرذو

 بودا جوزت ی(همطاف) یزو كن هربغم ن دلو «ناعع ترمضح كاذک

 یزق مان ( دیس ما) و یرالوغوا مان ( دصس) و ( دلو ) یغد ندنآ

 . یدغوط



 ۹۹۱ ج افلخ ع راوتو =

 بودیا جوزت ی( نینبلاما) یزبق كن ( یرازفلا نصح نب ةنع) و
 .یدلواتوف نکیا كوحوک و دلوتم یلغوا مان ( كللادع ) ندنآ

 (نابا ما) و ( هشياع) ندنسهجوز مان ( هلمر ) یزقكنهعیر نب ةدشو
 یزق مان ( یرفص میم ندننوتاخ مان ( هل ان ) و یرازق مان ( ورعما)
 هدقدلوادهش «نامعترضح .یدلیا دلوت یزمق مان ( نینیلا ما ) ندهراحرب و

 (هلمر) و ( نیلا ما ) و ( هتخاف ) یراهجوز نانلوب تابحرب هدنحاکن ریز
 .ردشعا قىلطت یننلاءا نکیا روصحم قحا بولوا ( لا ) و

 نامع لئاضف و فاصوا ضعل

 < یلزوب لزوک لسا یربا «ولبو هروا ء نیرونلایذ نع
 . یدیا نوللارمسا و یللاقص كوس

 كزال كب ملس و ملح « مرکو یس «طاصو دباع « لضاف و مع
 . یدیا تولقلابوحم و حودم تیاغ هدندنع شپرفو بوححو

 . ردت رب كراتدیاناما ل واب ل وا هنیرزوا یوعد كهدصترضح

 مالسا ند دییأتو ردشلا ترجم هبهرونم ةنيدم هدعب و هشبح رايد ادتبا

 لسو هلع هللا لص ا لوسر .ردشملاتمدخ قوح یخد "الام نوجا

 . ردشمروس ود ( ردمقفر هدننح « نامع ) یرلت رضح

 هدر رخآ .ردصفا نوک ییا نوا ندهسیبانوا « یا 9

 هللایضر .ردشلوا دىہش هدنلا راىغاب هلکعا روهط امظع هنتفرب الاب هحورب

 . هاضراو هنع

 یفد تفش اع تک

 كسا یالوط ندنلاوحا ءوس كلرابوما نالوا یسابرقا ك ترضح
  یدنالغآ ینهلح یسشلوا لتق ًامولظم نکیا شعلو هدنبلع كنا یژکا
 : یدّسا نود



AKچ اسا صصق =  

 صلح هناّمع ترضح هنع هلایضر ( یدعاسلادىمه وا ) ندمارک باجا

 زب » هدننداهش الاب هجورب نکیا روشالوط قازوا و رزبج ناي ندنآ بوبالوا

 كد هب رم ات eS مدهع SCL 1 ب راپ 0 ینلتف كأ

 . ردشعد « ا 3

 ینجاراو ههدار و كلالتخاو ناصع « راهسمک قوح لصاا

 راکفاو یدرب ولا تربح هنسهلمح هح وا مادعا «نامع ترضح .یدرازام وا

 . یدیا راو هدرانلیوس زوس هدنلع رار هلکنوب . یدنک ریغت مظع هبهماع

 رانآ تموکحو یدرارولا تمادن راهظا هتیرلکدتبا زونه هسیا راغاب

 ۰ یدیا راشملکح ههشوک ررب هباخم راک بولوا هدنلا

 ردقه هن رب ندنفیدلوا هدایز یراتعا سالانب كنسلع ترضح طقف

 نفد یشعن كنانع ترضح هبلع "ءانب . یدرویونولوا افصا یزوس كن آ
 ( یشرقلامازح نب مکح ) هرکص ندقدلاق هدنادیم نوک وا بویامهنلوا

 یدوا راشمهتسیا نذا ندیلع ترضح نوما یفد كن آ ( مطمنب ریج )و

 قلخ ماطر هدنرزوا لوب هرزوا قمالشاط یتسهزانجو شمریو نذا

 شمریدتبا عفد یران | بورهدنوک رامدا « ىلع ترضح هلفعالبوط

 ( عقب ) نالوا یناتسرانم هنیدم بولیرهدنوک هزانج هرکص ندماسشقاو

 . ردشمللدیا نفد هدلمر طاع هليا راوید هدنراوج

 لحوا هليا مده یراوید هدنتموکح مایا « ناضس ینانب ةيواعم ارخوم

 هعش یساروا كردیا نفد یرلاتوم یخد سان راسو شا قاحلا هعش

 . دل واا لضتم

 ماوصلا نرسیز هدنراجحما بوللوهللق تعامح هدنسهزانج كن اععترضح

 ترضح هیاور یلعو .شعاراو ناوصو هنیدحن مهجوباو ىلع نی !نسحو
 . مهنع هلایضر . شما ربارپ ید مارک باحا ضعب رکیدو هحلط « ىلع



 ۹4۳ ج افلخ خراوو

 هکلذف

 ءوسو ماها ف ىلع ترضح هدهمحاف هعقوو « یراضعب ندرابج راخ

 . یدنا رلشعا ماف هارتفاو نط

 هدنقح هنتف عفد « یلع ترضح هرزوا ینیدنلوا نایب هدالاب : هکوبلاح

 , یدشعا یعاسم فرص
 فلات ہلا اضرا ینایع ترضحو عانقا یعابق لها نلک ندنالایا یتح

 یدشمتغاط ی راتعج ناصع كرديا نیلاتاد

 هدهاحرضحم .یدنوق هنادیم «یدنلوب بوتکمرب هدننای یعاسرپ هرکص
 . یدلاق زرسهرع یسعاسم كنىلع ترضح .یدنوقوا ال

 . یدلوروک موزل هنساراقج هنادم هکاحالجال كناوم هدمب

 . یدلوادتشم ناغطو ناصع هلتهج یبدمعا هدحاسم اک |هسیا نانعترضح

 یرالوغوا نالوا ربمغسب ٌهديد رو « ىلع ترضح رار هلکنوب
 قلراک ادف هدنسهجرد كما فده هنیراقوا كراغاب هدنسوق هفالخاراد

 ۰ یدرتسوک

 كنیرابک هيما ی, نکل . یدمنا ریصقت الصا هدباوب « ىلع ترضح
 كقلخ ینانع ترضح هدمه یدروتک روتفو سای اک | مه یالماعم ءوس
 , یدروشود هنئاسل

 فالخ یخد كما حدقو نعط اک | هحنلک هنلاوحا كناهع ترضح
 .: زدقار ۶ ۱ نود قبرطو فاصنا هدعاق

 هلب رخ ه دنقح ردقلالبلج تاذر نالوا رشدم هلا تلح هدننارح لا

 . رولس هلند ه یربغ ندکلا داب

 هليا تعالمو تدش هسیا تموکح . یدیا مالم كپ یحانص طقف

 كل رتسوک تمام هروک هنیریو تدش هروک هنیرر بولوا توقرب جوزغ

 . ریلک مزال



 س ابا صصق 1۹4

 ولوا ففخ یرب . ردیک یزوک ییا ثئوزارت تعالمو تدشوب
 ام نازعم . زانوا كند « راغآ هفرطوا وزارت « راصاب رضا یرکید هسیا
 , زلوروک شيا هدنجراخ كن | .زالوزوب یهملا نوناق .ردهیوب

 یدلوا نکنز هدایز مالسا لها هدننامز نامع ترضح : هکی دلاف

 راترومامنالوا دودعم ندنلسف تدابع .یدلاغوح هبوند ضارغا سانلانب

 دایز ندنکل وا نامزوب كلذ ىلع ءانب . یدالشاب هملوا ذاخحتا شبعت رادم

 رزوا تاواسم هدنسهرا فونصو نوطبو لئاسقو كمهزوک یهنزاوم
 دروس هدایز ینسابرفا هسیا نامع ترضح . یدرولک مزال كما هلماعم

 مسحو تلادع اماد هنسابرقا هحرک ١ یدردیا حیجرت هراس یران او

 ران | هتهج یفیداوا ملسو اح كب نکل . یدرابا هیصوت یرالبا تکرح
 . یدزامالوا عنام هنیرلهنارس دوخ تاکرح

 هرضح هبترم نکم كدەنيرورع هنس ىلا ندنتفالخ ًادبم هیفامعم
 ؟شتمو دونشخ اار كن ندن | یخد سان . یدتک هرزوا یلسم كرع

 . یدیا

 دایزو یدلوا ریریو هنسابرقا همشتپ یی به یرابصنم كویب هرکص

 ما یب نالوا تسایدو هاج صیرح نوتب نوتب « شيا قرەلوا رابتخا
 یدلاق هدنلا كناورم نالوا یسهداز معو یناک صوصلالعو كنیراک

 دم هک ندنسابرقا یخد ناځع ترضح . یدماکح یرارو قلخ هتشيا

 وسهلا کوا .یدنابوا هنتف .یدلاغوج یتاوروک .یدقبج هدبرع هلتهجوب
 . یدل آ لوبرب انفكي

 ملا تشن ندنتکازو تعالم طرف كنامع ترضح به رلثوب

 ٩۱ هکاحو قاطنتسا كناوص هعلاطمو ثح نایاش هدیابو . ددراش

 ۰ ردسماعل آ

 هوقحبولسا تیانج بوتکمرب هلتسد طخ كناوم هنادىم : کنوج
 »حال یاو ملع اک ۲ كنسودنک هدهسیا موتخم هلیرهم كنایع ترضح



 ۹ ع افلخ خراولو دک

 همزال یاطنتسا كناو رم قترا ندنغیدلوا نشا نت هلا نی ییغلدال,

 . یدرولبهلوا فرطرب هنف هلروصوو یدیا نالا

 . ردهمهم ةفطورب داع هتموکح هک اجو قاطتتسا : هکراو ردقوش
 هک احالب كعا ملست هروهج یاو ص .یدبا روصحم نامزوا هسیا تموکب

 یانج "ولع كناعع ترضح هيا کوب بولوا یک كمريو مدآ هنا دالب

 . یدیا عن

 لق یدیالوا شمریو یناورم رک | « ناْمع» هحلط ترضح یتح
 مکح یدبالوا ملست هزس ناوصم رب 2 ىلع ترضح هدک دید « یدزامل

 ترضح هلتهجوو شمرویب وید « یدرولوا لتف نزسقلوا قحال یعر
 . ردشمرو قح هن(

 امخ مددابتجا اس هبناوا شک اب یسهظحالمو ياد 2 8
 هنع هللا ضر « زالوا لوئسم هلادنع یالوط ندنا قرلوا ندنا
 . هاش

 نامع ترضح هدیاب و : : ک راقح هحش وش ندص.هاس تالاصف

 و یت رلاىلع ترضحو مولظم نیرونلاد

 وب هلع هللا ةحر ( ا ماما ) ندشیدح هعا محافاو ندشمپات راک

 : هک هلیوش .شمروص هنیراترضح هلع هللا حر ( بیسملا نب دیعس ) یب
 رده لاح كسان ؟.یدلوا لصا,لنق كاع نمی 8 ) 

 ا لسوهیلع هلا صد باحاو ردهن یلاح كن

 و رابدقا

 یدنلوا لق قرهلوا مولظم ع نامع » E 1 تا نی دعس

 وب » یرهز هحنیید « یدیا روذعم راناقار, زکلایو ماظ رلندیا لتق ینا
 یرلبضمب كمارک باح ا و ید بنسملا نب دعس هلکعد « ؟رولب هلوا لب

 قوح ینموف E E ارد. یا لکد دونشوخ ندنناما كنا

 یهما ی نایانوا یناحگیرثک | هدنتفالخ تدم ردقهنس ییانوا . یدرهر

 راتکرح یرلکدروک هورکم كن هبا ندنسارماو یدتنا صن رماو 8



 س ابا صصق ±= ۹

 هیدزعا لع نکل ۰ یدردیا باتع هرات[ هحرک | ۶ كاع هف دلوا عفاو

 ۳۰۱ ام نوت هرکص ندکدشآ رورم هنس ىلا ندنتفالخ

 < هلهجو زمکیدتبا نایب هدالب یهصق هرکص ندکدید « یدتیا رصح
 ردا

 هرسع هدیسکیا . ردلوسر داماد یا ىلع و نامع ترصح

 .رداطخ لوول «ضارتعارب لوح وک هدنقح راتاد كونو هلی وا . ر دنده رشم

 ا ا ا ل راهتسلوا مج وك هتنر رس رانآ

 .رارولق بوحح یغد ندنسکیا « راندیا ضارتعا . رارولوا
 هدمقح مت زس ! سان یا » نکروقوا هبطخ « ىلع ترضح نوک رب

 لاعتهلا هسیا ماثم مس هلکن | . زکسرویلیوس رازوس قوج هدنقح كنابعو

 ود « رد یکی لرش لوق ( لغ نم مهرودص یفام انعزو) كنیراترضح

 لغ کهدنرابلق كتنج لها « زب ) یساطم كنهعرک تیآ وب . ردشمرویوب
 لخاد هتنج « تاج لها هکرولوا كعد ( ردکرک كهستيا جارخا یشغو

 . ردکعد زالاق یاسا توادعو ضغب هرکیدکی هدنرابلق هدنراقدلوا
 مانالارخ ىلع مالسلاو ةواصلاو ماتتخالا نسح ىلع هلدجل ا

 ماركلا هبات او هل | یعو



 تدوح دمج ا ةماخ را
 ی ی ںی س ی ی ی ی ی ی ی سک ح حجیم

 سابلا یحاص یمهناخبتک تعانق : یرشاتو بحاص

 ردظوفحم قوةح ةفاك

 ردلوئس ییابو عباط بولواهتخاس رلهخسن نایلوا یواحییرپم كنسهناخبتک تعانت

 یس عماد تعانق س ترام رو

1 





 يلا 8 تفالخ

 (نوبرصب) و (نوفوک) و (نویرصم) ءرزواینیدل وانایب هد,زجیجنتل |
 .هللایضر نررونلایذ نامع نینمولاریما «رلابروز نالوامقنم هبهفرف جوا ويد

 ربما هنسهلج ( یتفاف) نالوایسر كنویرصم هدک دلیا دیش ین رلترضح هنع
 . الف دغا قلکارق زور دن هرونم بدم .یدلا هلا و 6
 .شالت یهنیدم لها ندنفیدلوا لوهحم ینجهلوا رحنم هبه كلالتخا لاح وب

 .یدرشاش ینغح ه ایه هو «یدروشود ههشیدناو

 یر یا سنا ید هرزوا حلوا ورک نو ی

 )ست e لها هدبوراو ههندم ندماش یرلترضح یرابلاهنع

 ییدلیوس كرهد « هدژم هلباتراغو لتق ههسدم لها » هشروک ین راقدلو وق

 . یتلوا رهاط اس
 ONE اا هفلخ هدرهسا قفتم هدنپماع نامع ترضح رلابروز

 .رابلهفوک و یهحلط ترضح رلیلهرصب و ییلع ترضح رلیلرصم . رلیدیا

 ۱ . یدرارتسلا یرسز ترضح

 ,یدزوط قادوا نادرلنآ لع کرک جانم كرتا ۴

 E کا هدن راک د لبا تعجا ص هرسز راىلەف وكر و ههحلط رالهرصیو -

 . رایدربج
 هیاممع هللا یر رم نب هللادعع هلا صاقو یا نب دعس رلابروز هدعب

 ا 2 ۱۷ نایدمشانب فرط لوق الصا يلا هبا یا

 . یدیا راشمنا رارف هسا یراک
 .ندنکیدعا لوق یسیرب ندتما راک | بولاق یلاخ تفالخ ماقم لاا



 ٤ اا صصق ک >>

 داسف مظع راهسلیا تدوع هنیراتکلم هدلاح وب . رایدلاق هدتریح رلابروزت

 یهنیدم لها ناهو رلیدلوا برطضم هاسهظحالم ینجهلوا بجوم یهنتفو,
 ك هتیدوا تما كز «زکساروشلها رسد ایا عم

 ا و قرط تدم و رک [. تلهم نوک ییا هزبس

 بوقروق هتیدملها .رلبدید « زردبالتق ینالفو نالفو یرسزو هحلطو ىلع

 هرزوا كمريدسا لوق هب ىلع ترضح یتالخو رایدشود هشالت هداعلاقوف

 رای شفا هاب هلن

 ردب لها .ردشبا كلردب لها « ردلکد زکشیا كزس و » ىلع ترضح

 ..یدید « ردوا هفلخ هسردیا ناجا یمک

 یرلکحهدیا باخ ا یر ندهرشم هرشع هحنلوا ردپ باحا راجماخا

 یانیدعسو رییزو هحلط و یلءهدناح ندهرشمٌءرشع نامزواو .یدیا راکرد»

 یدیا راو دیز ن دعسو صاقو» .

 :یدیا بنتحم ندنراما هغدغدو بغار هیاوزناو تلزع ًاتاذ هسیا دعس
 ما قواه ك كدت داش كنامع ترضح ید دعس ۵ ۳۰۱۱

 هدهعقو ر 8 ا بولوا شعالصاب هاوزاو تل نع و

 ردشماعلو ۲

 لاح باجما یناحما كنیرب ندربزو هحلطو ىلع هتفالخ ًارظن هلاح وش
 هدهتیدم هدلاح ینیدلوا ندناحضاو یاحجر كنلع ترضحو ندتحلصمو»

 رایدروک قحا ینیلع ترضح هتفالخ بونالبوط ردب لها نالوا دوجوم
 رایدراولاپ ويد, « مهلیا تعيب ریو یکلا ناما » رلیدراو هنناي كن اوت .

 کی ج هقبج شیارب هزکوا .زکیارآ ینسهقشب «زکغارب ی » یلعترضح
 ربما 2 .ردراو یرلکنرو ع زالوا لمحتم رالکوک ءزالآ رللقع كن آ

 دن زکهسردیا با یکه زس .ردالوا قلوا ریزو هسیا ندقلوا) ۱ ٤

 یدید « مرایاتعاطا هدایز ندهلحو تعم .

 یتک الفنلک هنشاب كمالسا لها ء تیافاصنا نوجا لا! یلعای » یسهلمج



 ۵ ا اف خرراوتو اد

 ها تولوا روح هلوف ىلع ترضح کما مار ارهبد « نیسمروسروک

 . یدتسا قلعت هادرف

 .هحلط طقف . ریدقح ندنناي كنلع ترضح هنرزوا دعو وب سا

 و یوق تعيب هسیا رونلوب ربارب هدران | » هکوبلاح بویلوا هدنادیمریبزو
 .رایدر و رازق هتیرالج دكر ا كرد « رولوا مقتسم

 .هدفبرش دجسم یوک هعج یحنشب یرکی كنهحطایذ ینعی یسادرف
 ترضح هلرکسع رادقمرب ( هلبج نب مکح ) ندنفرطرایلهرصپو رایدنالپوط

 الت د غ هلرکسرادقمرب ید رشا ) نددفرط را

 . رایدریدتیا تعیب هبلع ترضحو رایدروتک هدیتسکیا بودک
 .بودک هفرش دحسم یراترضح هجو هللامرک یضترلایلع : هکهلیوش

 .ودقو قح هدا كن هسک ءردکزس شیاو ه ًاباطخ هراضحویدقح 8
 .دکلدیا شلربآ هرزوا رازق رب نود . ردوا هفلخ زکهسیا رتسیا د زبب

 شغل رارصا هدباخا ی لاحهم هسیا رس تورو زوس كرهبمتسیا

 .لع ترضح هلیراعد « زر هرزوا رارق یکنود زی » یسهلج هدکدید «زکیدی
 . یدید « براب لوا دهاش » هنع هللایضر

 زک هسیارتسیا»هرلنآ یلعترضح ,یدلروتک امهع هّلایضر رب زوهحلطادتا

 .«یدلبآ تعس گر هبد «زرلیا تعساکسز هکلب قو هد دید «عهلبآتعمب هز سل

 .ضمب هلغلوا قالوج ىلا كنيراترضح هحلط نیلیا تعيب ادتبا كلا
 .یدشعا موأشت لدا سا

 ناحز, » ریزو هحلط هرکص یآ ترد هلهجو ینجهنلوا ناب هدرز
 الإ هجوز کو بلاح .ردیوم یرلکدید « لدشاا تمس اروح هاسوقر و
 ,قدهلوا نم هنیدصقم یرامالرا ندتعاج درحم یرالروتک هفرش دح
 هب ربح هلماعم و لک مدت صا هدهسلا شلوعوفو هده رج تروص

E 8 هدیا نام هحتسرس یراهظحالمو یار هدتعس نج  
 هنعهلایضد صاقوینا نب دعس هرکص ندکدلیا تعب ران | یتح .یدرارولب

 .تمیبسان » هدکدید « تیاتعیب » اک | یلعترضح بوابروتکهفبرش دجسم



 دعا اینا ستصف ٦

 ترضح هلکمد « ردقوبسأبرب هللاو هدمرخأت « مرلیاتعیب هد نب نوسلیا

e 
 اله وو یدوا نولیروتک امبنع هلایضد رمع نیهلادع هرکص ندنآ

 « ردقوب لینک » هدک دید « رب و لک اکی» ىلع ترضحو اا هدتعس

 یفآ » لعترضح .یدید «مهروا ینیوب كلوش زکغاربیب » رتشا کید

 . یدروس ولد « فک ک نزکغار

 هدراتبرومأم مهم هدننامز نع ترضح طقف .یدلیا تعیب راصنا هدعب

 ۲۰ ۰ ۱ كاب نا کو كلا نب دیزو همللسم نت دین نالوا عفو

Ceدو ريش ن نامعت ندهباج راغص یا ید ادیعس واو تنا ن  

 ادا رخأت هدتمس تاد چاق رب
 وم سو 2 2 °

 ن همادقو دیز ن هماساو نانس ن رو مالاس ن هللادبع كاذک

 . رلیدتسا ا هدتعس ید هعش ن ةرغمو نوعظم ۰

 کن ات یسهجورو ,bS ىلناق كنامعع ترضح رش نب نامعلو

 ۰ ا یراثآ هلیا رارف هماش بولایراقمرا شملس
 جد واو شعا ےدھ هن اضس یا ل هب واعم نالوا شمشود هنسادوس تراما

 0 ماش قشمد هلهجو ینجهنلوا ناب هدريز یرانو ارخوم.. ۰
 . ردشللا كيرح هنماع ىلع ترضح یرابلماش هلا قلعت

 هلوصح یراوزرا كرابرصم ها فعلوا تعس هلع ترضح الاب هجورب

 هحاطو رسزو راشمنج وک هلغلاق عبات اانا تا فدک ری

 . یدا راشمنلتدح نوجما یرلکدعا لوبق یتفالخ هنیراترضح
 لق مک یایع»و یدراو هشاب كن هم ات < ىلع ترصح رو کم ندتعس

 رکب یا نا دح دک یسک ی با ید اط» دوا .یدروص ود «یدتسا

 . یدرو باوج ولد « یدیا رار کک

 کبد دكا اک او یدلیا تلج یرکبیانب دم ناه لع ترضح

 كعا لتق یناعع نن هللاو . لکد نالاب یزوس كنهلات » یخدوا . یدلیوس

 قرهلوا رفغتسمو بات هدن «یدلیا دایینمان كعردب اک نکل .مدرکهرزوا"



 ۷ >> افلخ مراونو <

 هلیوا « توا » هل ان هدک دید « مدعوط ی او مدعا لتق ی آ لاو .مدقح
 .یدد « یدوق « و ه ورجا یرامدا وا اما

 شا کدو سو اط مدک دتکا هن اے داعتس لع ترش
 . كدلبا طرف یتسارجا كن هلا دودح هدنمبب نلعای » راپدک 8 ۱٩

 ارجا یعرش مکح هدنقح رانا . راردکراشتم هدنلتف كنامع هسیا موق وب

 رب مای نکل .مهدزکیاد كزس هدن» ىلع ترضح .رایدید «نیسلْما
 «یدشداقهرلنا زکی رللوقزمس .زلکدكلام هنان از دکل ) 8

 كزس هدلاح ییدمش « راردیا فلکت یرلکدلید هزس .راردط ول هلک رس

 یسهقرفرب .ردنلتخیراکفا كسا یدمش «ردقوب تردقهارحا یر کی ٩
 ااا یمهقرفر رکید . ردهدیار بلاخم یسهقرفر و 8
 .رولوا فرطرب عروس قوح « ردشیا تلهاح شیاو نکل ۰ ردهدنو#
 هت قاقحا هدر هدنوسراو هتحار ساوا نوسشئاب یل هرو ۱ 6

 تداما اعقاو . رلیدتک بوقلاق هرزوا رارق وب هدرلن ا . یدید « مدیا ماق
 یال دا شاسا ظفعو داع قوقح یافت. لا 2

 كنامعع ترضح هلتیح ینیدلوا شماملغاط زونه جم كرلابروز هدهسلا

 ا د تفو ندنشدلوا لبق ینارجا تصاصف ما دانا ا
 . یدبا زاو تیرو هت رکا ۱ 6

 یدنک چوک كب هشيرق یسارجا ربخات كرما رب مهم كا هلیوب نکل
 ترضح كنارعش . یدریو قلنقشاش هقلخ یراجحاق بولعاط كرابوماو

 .یدیاهدکمریو ناحیه هبهماع راکفا هسیا رله رم یرلکدلیوس هدنقح ناغ

 .یدلاغوح وکتفک . یدلوا ادیب رلفالتخا هجراکفا سانلانب هلتهجوب "
 ندتافک ا یمکو ردا ناصتسا یشورو یار كلغ ترش ی

 . یدیا رد « زب یلەمنا ارجا یشهفظو ناه ر » یمکو رلیا ثح

 تحیصن هسان بوقیچ هربنم ىلع ترضح هرکص نوک جوا ندمیب
 ندهنیدم قترآ كنابرعو یدلیوس رازوس هدو تلاتساو بلج كردپا
 . یدلیا صا ییرامتک هنیرادروب یدنک بوقیج



 س ابا صصق = ۸

 یسهفلاط هعیشنالوابوسنم هب (ابس نیلادبع) یی یهورک ( هّنبس)
 ۱ ملا تعاطا هیماو رایدنادلربم عرایدتلیوس
 . رایدمهلکد یا كننملاریماو رایدنادلآ

 ید سزو هحاط . یدتک E داف ىلع ترضح هنیرزوا كن آ

 «ےہدیک هیه رصب .رو تصخر کد« هحلط ترضح .رلیدتا هرواشم بولک

 «مهدک هبهفوک هد ند ریزترضح .یدید «مرولک بوبالیوطرکسع قوجرب
 « !هقاب زکیدیا ربص زارب هله » ىلع ترضح .یدید « مریروتک رکسع یلک
 . یدلاق بولوا رظتنم هاروهظو یدتیا ربخأتو لاهما كريد

 ماکحابولوامزال اعرش كتا صاصق یرللتاق كنانع ترضح لصاحا

 كنیعرش مکحو قلخ هلفلوا دناع هننملاریما هسیا یمارجا كنهعرش

 النعلود هدنجشآ راغاب هسیا لاف . یدیا هدکملکپ ندلع ترضح ینسارجا
 ی رلملغاط كرادغاب لع ترضح . یدبا لکد لباق یمارجا كصاصقما

 هلبا هناسشکرمس راوطاو هایراهعومش تنه بوطا تعاطا هدهسیدتا ما
 0 e هدقمشالوط هدەنىدم

 جلاربمانکیا روصحم نایع ترضح هک اهع هللا یضر سابع نب هللادبع

 .یدشمتک ههمرکم "کم هدکلرب هلیاابنع هلایضر هشياع نینمؤملا ما قرلوا

 تاهد هکشمروک هدکدلک هبهفالطاراد هلا تدوع هبهرونم ندم جادعب

 . رویدیا تیحاصم ولزک هليا ىلع ترضح هبعش نب ةريفم روهشم ندبرع
 نود» هک شمار وب لع ترضح «رویدهمدآ وی» کش ع.دهدک دتک بوقلاق هربغم

 .تیااها هدنراترومأم ینهنایع یامارتاسو ییماع نیاو نهیواعم .یدلک
 ۲۳۱۱۱۱۱ کد ع. نوسلوا نك اس هدسات ءرانوسلیا تع
 قح اکو یدربدشنکهد ییدرقال «ءیدلک نوکوب .مدعا كوف ن . یدید

 « یدرو

 نوکو بو شالا تحصن هناهاوخ رخ اکس «هریغمنود»هکش ید سابع ن هللا دبع

 لها ء هما یاسا r هب واعم کد وح شل وب رازوس هناراکهسسد



 ۹ ج افلخ غراوتو

 هليا مانا ینس كلهسردیا لع رک او رازما كشدلیا ڭەسرديا اقبا .رداب

 . رارربدتا مامق هکہلع كنس یتسلاها قارعو م

 اکس « تیا اما یهیواعم ۰ کد نیما یخد ندریزو هحلط نب اذهعم

 « مرلیا دهعت ن یتمرابوق ندنرب ین آ هرکص .نوسلیا تب

 ىلع ترضح . یدیا هناهاوخرخو هناصلاخ ییاراطخا و كساع نا

 فام هاچ ولع كنسودنک یمروک شا هدنلو قلراکهسسد هل وا

 عیجش ! نینمژلاریما اب » ید سابع نبا .شلتا در یتاراطخا لوا
 . شعبد « نسلکد سدنو یار لها نکا 8

 .هگید ییا من هرکص .هلیونس ییارنس » یلعترضح هنیرزوا كلوب
 رب و » سابع لب هادنع و داد » تک هماش «قلاق .مدتا یسلا وماش ینس

 هلبسح تارق اکس .ردسهدازم كناغعو ردندهبما ی « هیواعم .ردلکد ی

 هبب واعم هک ر هله . ردکشا سبح ی ینوها كوما یجهذیا هدب

 .ردشماغا لوف هدو یلعترضح هدهسیا شعد « هلبا توعد هتعس

 هرکس هدن . یدمهکد دلا تکست هلع تو هشا 3

 هب کم بوشوواص كرەيد «مدلیوس رازوس یلشعو لغ « مدلبا ناسل لبر

 ۰. ردشم

 هدنأوی یوقتو دهز مان بولوا هلالوسر هفیلخ قح « ىلع ترضح
 هعدخ یتفالخ ربطخ ها نالوا صلاخو فاص یک یفاص ءامو . یدرء

 . یدرذبا زارتحا تیاغب ندقمردنالو ۱
 نامزوا هسیا نامز وب . یدرلیا ساق هننامز كرم ترضح یتامژ
 هن صاوا كننمۇملارىما توشوا هفرش هدهبمالسا تلم نامزوآ . یدبا ل

 قلخ یدک تدم یخ ندهدا . یدزلرتسوک تقلا ندنفرط 6
 رهقرف .یدلاغوح هصخش ضارفا . یدلاط هباند بح «یدلوا ناک

 . زکم هلیروهظ لالتخا هدهرکص .یدلوب توق هدایز رایوما .یدتیا روب
 ۱ . یدلق هدنلا رابروز تفال

 قفوا هنامزو لاح باجا یاراطخا كسابع نب هادع ارظن هلاوحاوت



  = Nابا صصق >

 كاسم لیدس نوحا قعوا هبهنامز هروک هلع ترضح نکل . یدا 212۱

 الوعفم هلا عا ناکو )۰ یدیا لکشم (

 یس راقلا ریاعح تاقر

 راخاو ندمارک باحا صاوخ یراترضح هنع «لایضر یسراف ناملس

 . یدیا ردقلالیلج تاذرب ندالضفو داهزو
 ا اد باشا هلجا یک ساتع ناو سنا

 7 رد رانا ور تل

 زمب «هبیشک چوآ تنج » هکش مرویب ۳9 دل ی مرک | لوسر
 « ردقاتشم هناملسو رامعو لع

 لپ هجاهت هلیراترضح ملسو هيلع هللالص مرک لوسر هلی یراهجیک
 . یدرلیا تبحاصم قوح

 واعوینل وا مولع » هدقدنلوا لاّوسندلعترضحیسهجردو لاح كن |

 ودندنوبن تب لهاعی «ندزیو ردرحرب زمنکوت «زقب شا لیصحت یرخآ
 ك و ندتسلاها نارا لصالاق . شمروس ودا

 رکص ندکدتیا هند مولع لصح ندرابهار كوب قرهلوالخاد هبیوسبع

 عیاقو هیرم هنس ینشب یفیدلوا ناملسم هاهجوه بولک هیهرونم هنیدم
 هاورع EL Es ارو قدح ا لاب هدنسهرص

 و ريا دلو هدکلر هليا مسو هيلع هللاىلص هللا لوسر هدویوبن

 اطخا وا همرک | لوسر ینسلزاق قدنخ هنفارطا كتهرونم هتیدم هدنسانغ

 یدنشلب |

 ۳ نا د درزوا ییدنلوا نان هددزج یجنعب

 یدشا صیصخت هطع مهرد كبشپ یونس هنسیدنک هاردیا قالا
 ثمت هلیدپ بسک یدنک بودیا قدصت یتسهج هدقدقچ یسطع
 . یدردپا



 ۱۱ چ افلخ غراولو بع

 2 ن زوتوا ةياور یلعو هدنرخاوا یسهنس شب زوتوا وشا

 یللا زوب جوا هیاور 1 یللازوب ییا .یدشلوا تنجراد مزاع هدنلت

 . ردروطسم هدنشراوو ریس بتک ضعب یفیداوا شماشپ ۾

 ۳۹ هنس علاقو

 )ره تاو

 كنامع ترضح امهع هللایضر ناع نی ت نالوا ی رس بحاص

 . یدلوا نانجراد مزاعم هرکص نوک قرق ندنتدا
 E هلایضد عو رع ترضح تولوا ندنبزگ بیا 2 ۹
 : در تباور تدح نا

 هدءزج یحنتلاو هدنرخاوا كئزج ینشبو هدنلئاوا كار یدرد

 یرات رصح ِ هللع هللا لص مرک | لوو هرزوا ینیدنل وا ۲۱

 . یدشمریدلسب هنیراترضح هفیذح یرارسا هح ییدلبوس هنیوت
 هبهسمک نکل «یدرولسوا هسیا راو قفانم ردق هل هدنسهرا مالسا لهآ
 مدح .یدرازوک یا رع ترضح هذنروهط هزانج ر کک ید 6
 . یدزالوا رضاحالاو یدرولوا رضاح هنیزاع هزانج یدوا هسرو

 ود « براو قفانم هدنجما مرارومآم من » ندنآ رم ترضح نوکرب

 ۲ ۰ ۳ رو لاو هک و مدا رب » ید وا شر
 مهلم رگ ترضح نکل ۰ شد « مملیوس یدا » هک دید « ردمک وا

 ردو ندهفذح ییبداوا شا لع یزومام لوا 8
 نال وا شی اریما هدناربا .ردشعلو هدراهراح قوحكي هفذح ترضح

 ) ۳ )و ( نادمه) بولآ هذح یعاحنس هدقدلوا دش نرقم نب ناو

 . ردشعلوا حتف هدا oI یراتالو ( روند )

 هدکدید «زکسردیاینم هل ندقحبانج» هباحګ| ضعب نوکرب رمت ترضح
 ود كهشا فرص هللا لسس یف هدهسلوا یهاوحو نوتلا یسولوط هطوارب

 8 هش دح و لبج لب داعموهدسعونا هدن » رک ترضح .راشعاد « زردی ی



 س اسا صصق ۱۲

 مردیاین ود مهسا مادختسا هللا لسسق O مدشلاوا ادا یک ناع

 رک

 اون لاح .یدرتسیا كيتا مادختسا رارومأموللثموایخد یلعترضح هتشیا
 ءرارب هلرلندکو یدلازا هکدتک هرکص «یدبا زا هدننامزرم ترضح ران آ

 . یدلاق شوب
 روف هل وا یسکیا ندناذچ وا ییدهلبوس قرهلوالاثم رم ترضحو

 یدلوا اقعراد مزاع هرک وب الابهجوربیغد هفذحنالوا یسحنجوا بولوا
 ۳۰ 1 «لاها هدنرانامرف كرالاو يدنا صار :هکرید نیرسنا
 ټاربا ییهفیذح .یدرازایوید «مدریو رلاهلیوب هلیوشاک او مدردنوک ینالف

 ا هسیا هدنامرفییدربو 6۱ هلباصن هننرامان ادم نالواییدق تخت یاپ

 یدشمزای ود «زکیرو هسلارتسلا هنو بنا تعاطا اک او گرید

 * هدقدوفوا یامرف . یدشسا لافتسا يآ هدلب هوجو هدقدراو هادم
 5 |نوجم | یدنک هجندم ق و درود هشذح .رایدید «تیاآصا هس رسيا

 دنسادم یک لماک دشي نیش تسوب رو یدید «مرتسیا فلع نوح مراجحو

 امر وا NY توعد هب همدم ر ترضح ۷ . یدروس كلك

 ارهنیدیا تاناویحو لاوما ایک ا بویلک یکی راکدتک «راندک هرلکلیاو
 ا تم هلآ ناماتسو تورم هروک هتیرهچودو لاح
 دنفرطرب كلوب کجهلک كن | بوقح هدکدلريو رخ هرم ترضح یدورو

 رولک هناربقف یکییدتک .هودهن «راوتا هن هدهفیذح :هکیدروک .یدنلزک
 نیسمشادنرق تنس یداراص هننیوب كنهفیذح ناهو یدلوا نونم ندنآ
 للص هللالوسر » هفاذح ترضح .یدروسب وید « گشادنرق كنس هدنب

 شهید « مرظتنم هنیرکید «مدروک یر .یدرروربخ یشییا اکب لسو هلع
 ٍیدنلوا نایب هدنرخا كرلءزج یحنتلآ و یعنشب طقف .مملیب یدیاه یدام
 هکعهدبا روهظ هرکص ندرمع ترضح كنامظع هتف نالوا رظتنم هرزوا

 ات هعجافو نکل .یدروک یتدامشكناعترضح یمودنک .یدشم ری وربخ

 لاح ماجا كنرلع ترضحو ىنرلهمقو ( نیفص ) و ( لمح ) نالوا ندنجاتن



 ۱۳ سا ۸م راوو

 ندلع ترضح ییغوا ییا هرزوا یتصوو تحصن كنسودنک . یدمزو

 . ردراشلوا دیش هدنیفص هدیسکیا بويل رب
 برای .ردمد كوص كناندو هتشيا» هدقدلوا رضتحیرلت ضح هفذح

 حود ملستو شهید « لبق كرابم یماقالم اکس .مدوس ینس نب هک نیسرول
 ( هاضراو هنع هللایضر ) . ردشن

 ییدارهدنوک رلملاو هب اب ال و

 اس ىلا زووا وشا یرات رضا هنع هلا وعر لغ

 . یدروس لاسراو بصل اا هیالایا هدنلئا

 فینح نب لپس)و هرصم یی( یراصنالا ةدابع نب دعس نب سیف ) یحی
 فنح ن,ناځع)و هبهفوک ی (با مشن. ةرامت) ندنیرجاهمو هماش ی( یراصت
 . مع هللایضر .یدردنوک هن ی(شاع نهللادسع)و هبه رصب ی(یراصت

 لتق یرالناق كامع یسهفرفر كسان هدقدراو هرصم « دعس ن سقف

 تعاطا سان راس هدهسیا راشما هدافا ین راکجهطا تعاطا هحقدمت

 . زد

 وشراق یراوس كولبرب هدقدداو هیاقلب اهجوتم هماش فنح ن لب. ۲

 شمردنوک ناڼع ینس رک ا» هدکدید « مربما » .راشعد «نیسمیک نس » بو
 یدوا هل رلعد « نود ورک هسیا ردن وک ېک ىلعا كب هب

 هفوک . یدربو رخ هب ىلع ترضح یتفکو یدراو ههرونم هیدم تو

 هنلیدبت بولوا دونشوخ ندیرعشالا یسوم وبا نالوا یراریما هسیا یسیلا
 .ههندم یخدوا هلغعلوا هداعا ندلوالخاد هب هف وک «هراع ند راقدلوا یخ

 . یدردلیب هبیلع ترضح یلاح عوقو بر
 یسهفرف روتعاطا یسهقرفر كسان هدقدراو هبهرصب «فیثح نب نامع

 قیاس .شعا فقوت كرهبد «زرایوا هرلن آ هدزب هسراپایه هنیدم لها 8
 ۰ یدبا شمتک هلک بوقح نده رص) ید صاع ن هللا دىع یربمآ هرم



 چ اسا صصق »ع ۱ ٤

 اس بوىليا تعاطا ک | لاها هدقدراو هنع «سابع ن هللادسع اما

 کم ا ذخا ینهیریما لاوما نالوا دوجوم یخد هبنم نب ىلعي یریما نم

 ۰ :قیدروت رک

 ۳۳ ۱۱ با اس هرکس ندفدلآ ىرلار وب لغ ترشح

 . یدردنوک بوتکم ررپ هبواعم ها ( ینهج ةربس و هبیرعشال

 ۱۳۱۱ یا ا كلامى یرمخالایموم وا
 . یدزای باوج هلینایب

 ی . یدردنالایوا یهربس بوسمرو باوج تدم رب هیواعم اما

 دیا رومأم ینهسمک مان ( هصیق ) ندنسلیق سبع هلیا صوصخم تاهلعت
 روم ةنيدم دکل رپ هليا هربسو یدریو بوتکم هعطق رب یلرهم هنيدي

 ؛ .یدرادن

 + هدننورد بولوا ررحم وید ( هيلع ندهواعم ) یناونع كبوتکم
 . یدبا قو یزاب

 يدم هدلوالامبر لالخ هليا تکرحندماش ربارب ا هربس» « هصسق

 . یدتیا مدقت یوتکم قرهلوا لخاد ههفلخ روضحو لصاو

 اش كرهید « هنوب » هجنروکیتیدلوا یلاخ بوجآ یوتکم یلعترضح
 دروب وید«ردقوب لاوز هبیمعا» هدکدید «عیمنما»هصبق و .یدر وصینلاح

 زالوا یضار هتشر هقشب ندصاصق هک مدقار موقرب هدفرطوا هصسق
 ونسیا ناسا هڪ د «رلرونتسیا ندمک یصاصق» لع ترصحو .یدید

 وق هنیرزوا یربنم قشمد عماج كنامع هکمدقارب رابتخا كيب شما و
 تق كب اع برای» یلعترضح هلک ید «رلر و الغ | هدنتل | یلموک یناق نالوا

 درو تصخر هتندوعكنهصسقو یدروس ود ۾ ردمولعم کسغیدلو ایر

 هد « زکیدیا لتقیلکوش » یهورک هعش نالوا فورعم وید هّیایس
 ۲ ۱ ۱ ۸ لس وک هسلنق نزلا رايد موجو هحبم

 حد لع ترضح .یدبا یتمالع ه رام یندوع هلهحو و كهصق

 . یدلوا لوغشم هليا هبرفس تاکرادت نامهو یدر دل یغیدلوا هدتب



 ۱ س افلخ غراولو

 بوبالک | ینکجهشود هقرفت مظع هنسهرا مالسا لها هسیاریزو هحلط

 0 رایدتک هیکم مرا شر ندلع ترضح نوجا هللاتس تدایز نا

 توعد یهنیدم لها هرزوا كعا هبراح هللا ماش لها ىلع ترضح

 نب هلادبعو ملست یعاجنس هبهفنح نب دم یلغواو . یدتیا قیوشت
 ۱۰۱ ناعرا اب هییاعم ا یا نب وربعو هبهنمیم یا

 اغ نب ماعو رومأم هشلاةمدقم یحارطانرمع نلل وا نالوا سم

 هنیرزوا نانع ترضحو یدتیا بصن ماقمماق یکم یسابع ن مو هک
 توعد هتیرفس ماش یسانو یدعا رومام یتسیرب ندرلنالوا شعا جورت

 هفشنح نب نامع یرما هرصبو هدعس نر سف یربما رصم هرزوا كل

 . یدردنوک راهمان ما هبیرعشالا یسوم وا یربما هفوگ

 دراویرخ یلاوحا لالتخا كندکم هرزوا ینج هنلوا ناس هدربز اقاعتم
 اوا غراف ندنرفس ماش ىلع ترضح هلغملز

 Ce ء9 و یدا'ہم اچ هعفو "یدا

 نم ولا ما یر ندراندیا ضارتعا هدایز لا هنتا ارجا كنامع ترضح
 . یدیا اع هلا ید 8

 0 ارام نمرات یضخ مسو هيلع هللا ىلص مرک ۱ لوسر ی 8

 e لکل ۰ ا یرالفو یلموک هتشيا» بوراقبح یر

 كشيانكل .یدرلیا ضیرعت هنتک رحو روط كاع ترضح ويد «یدکم

 8 مهد هشلاع ترضح جمادعب . یدزاموا ینغجەراو ه هج رد

 هقالخ كنلع ترضح هانداهش كنامعع ترضح هدقدقح ندهکم هرزر

 کم هليا تدوع ناه درهللرذک هداعلاقوف هحنل | رخ یفیدنلوا با

 . ردشعا رادتبا هقوشت یسان هرزوا كّعا بلط اع مدو شم

 نده! عرض امام نم هنادع نالوا هکمربما ندنفرط ناپع "۶
 ندا هنرزوا 2 كامعع ترضحو وا تاحا هب وعد و



 ج ابا صصق ۱۹

 ۳ ۱ الا ن دمس نالوا شمداو هیکم هلبا رارف
 ۰ ا تع ک١ یخد هما

 فلاح هب ىلع ترضح هددکم هاسهعاد كما بلط ینامع مد لصاحا

 روو توف تولاغوح هک دنکو شلوا ادم هقرف رب

 وباسو شمروتک لامقوج ندهرصب ماع نیهلادبع یربماهرصب قباسو

 دوروتکم هرد كيب زوبیتل ا و هود زوب ىلا یخد هنم نب یلعی یریما نعپ
 الی هحلط ندیا ضارتعا یلتدش كلا هدنقح نامع ترضح كلذك .ردشمرو

 ووهط هدلاح یتیدلوا تراع ندکعا عنم ی رلشیا رسوب كراب وما ییا

 داز كب هحلط هحنلوا لوتقم ناعع ترضح هلا دادتشا الت هتف ندا

 ا ك دلو بلط یناق كنایع قرهلوا ردكمو راأتم
  «یدزالریا ندهحلط ورندهتوا هسا سز .یدشمرو

 دوقبح ندهنیدم هدکلرب یسکیا هرزوا ینیدنلوا نایب هدالاب هبلع ءانب

 اآ هشیاع ترضح بوراو هبرکم هدهرص و . یدیا راشلا تمنع هیهکم

 هدواشم هدنما عا بلط ینامع مد هدکلرب هلیا اسر رکیدو راشمشروک

 1 دو اراش تر

 ما هوس لا هرکص ندلع ترضح هدهبمالسا تلم نامزوا

 دايز كب ىتعح كتهشياع ترضح هلسسح یاحتلا كناذ یياو نالوا

 ۱ . ردشلوب توف
 رشد « (هوروب هتیرزوا هتیدم ناه » هشیاع ترضح هرواشلایدل

 اق هب هعفادم ندیرلق دلوا ما تعم هب ىلع هدم لها » راضعب هدهسلا

 بسانم یمتک هنفرط ماش كرهید « زبهمهدیا هلغ هتوق یهداروا زب .راردیا

 ردفاک هیواعم هنفرط ماش» هسیا صاع نا یربما هرصب قباس . راشمروک
 رد هب هحلط رابل هرصب زا مرارادف رط هڪ هداروا 2 < )مدنک هبه رصب

 زر ریدتبا ماقیخد یرلبلهرصب یک زمکیدریدتباماق یتسلاهاهکم «راردلئام

 ۲ ا رارق هرزوا كمتک هبهرصب هلکک د

 رد قلخ ماطر ندجراخ بوقح ندهکم هلا ماش لها ردق كبو



 ۱۷ چ افلخ .راولو

 یلغوا کیا مان دیلوو ناب كنایع ترضحو غلاب ءرفن كيب چوا قرهیتق
 هنو مان قرع تاذ نالوا یاقم كقارع ماج قرهلوا دار یو
 رام

 هشیاع نکیا رونال رتضاح هرزوا كعا رفس هماش الابهحور ىلع ترضح

 یيدروک نوجما ماش هحالوا رادربخ ندنراتکرحو لاح لسزو هحلطو

 هرفس قهندم لهاو یدرو رارق کعرو هنرزوا دا هلا تاکرادت

 . یدرو توعد

 اچ نب هللادسع « لع ترضح هلفعارواط غ ٢ هتیدم لها

 با رانآ متدهنیدم لها نب » هدکدتبا سا هرژوا كمتک هدکلرپ هلیابلج

 تو وواص هحیکو یدید «مردنک هد نب هسردک ا .م لیا تعم ی 9

 . یدتک هک

 س رو هحاط و هشیاع هک و ب » تبولک هیلع ترضح راضعب نالحاص

 هماش رم ن هللادع یعب « شعا روهظ هداحر دیدش اهد ندنسهداح

 . ریدر و شالا ود « شبت#

 یسهحوز«تقورافلا رم ترضحو یسعرف ك تب رک
 هدتعاطا هننمولاربما كرع نهلادعو یدراو هتنابكنيردب « موشک ما نالوا

 یغیدلوا ی هب کم نوجا هللا تد ترایز E یغیدنل و هرزوا تاتو

 . یدر و رخ

 ما د لها الاب هجورب :ددرص ینیدراو کم رمع ن ها مقاولاف
 یهللادعهرزوا ANY نکیا راقح 7 هلسودرا هشیاع ترضح

 ويد « مرایوا هرلنا هسیا راراپیمن . مئدهنیدم لها نب » هدن رلکدلیا توعد
 .ردشم رز و تاوح

 ترضح هلت كلا تدوع ههدم نهمع هایضر ننمّوم تاهما نا

 زکلاب «رلتشیا تندن [ .هدنروهظ یرفس هرصب تولیا فا 6

 شلوا كجهدک رار هلکنا ااغ هایضر هصفح. یزق رم 8

 ردها علم ۳ یر هللادبع یردارب هدف || هد هنااا



 ج اینا صصق ۱۸

 ن لع نالوا یربمغس دامادو ییحشاو لضفاو عا كما رك باا

 هدلاح ینیدلوا لوسر هفیلخ قح یرلترضح هلع هلایضر بلاط یا

 ماسق هنبلع كنآ هقدص اا ىلضفا و عا كنينموم ا

 كج هديا بجعت یسمریدکیرب هنشاب یماق لها قوجرب هدبودیا جورخ و
 یعابتا اک ا كنهما ی راک یک صاعلان دمسو هقع نب دلو « ندناعوقو

 یراترضح سزو هحلط نالوا ندهرشم هرشع هدهبسیا لکد تحعل یاح

 یرللوا قحتلم همابقلها هداکم نکشل اتمسب هبیلعترضح هدهرونم ةنیدم

 . یدیا ندنالاح كحهرو تربح هرانهذ

 ۱۱۱۲ افغو اطخ نالوا ترش :یاضتقم هس تالاح والو
 ۱۳۶ ۱ ا «وولک ابهدربنآ ا لکد زاک ایرلکوسهدرولک اب رلکوحتوک

 كسان هماع نوما هنتف عفد ریز ترضحو هحلط ترضح . ردک هلوب

 O آو یار قهلوا تمس هاذ ر یخ هلوا عبات

 هب هماعراکفا داحما ینفرشو تمرح نالوا مولعم هدنحما مالسا لها كنهشباع

 . یدیا رلشلوا لخاد هنتعح كلا كرهلیا دع هسانم هلسو

 ۴رضحهدایز ندنراس هیولطم فاصوانالوا یداب هبهماع لوف هک و لاح

 هرصعتابالقاو تالوحم كنهقرفت ندیا روهظ سانلانبو یدیا راو هدلع

 )دا راکرد ینیدلوا ندنناباحا

 نامز كرالک فعض هیهممالسا توخا هحقدازوا تداعس نامز هک هلیوش
 ۱ ۱۳۳ یا روهط یراهداما هيموق تریغ یهدتلهاح

 یمسف لوس رب كشيرق . یدسشعوط زو هداسف هنامز جانم بولاغوح

 راشمشود هللما کشت هوماتلودر بولو توق هدایز هسیا رلیوما نالوا

 کا

 ترضح یدحو تهج كنسودرا ماف لها ناقح نداکم الاب هحور

 كشر ندسزو هحلط هلتهح ینیدلو نداسن ةف اط هدهسیا هشیام

 یراودرا بوی نیعت یسیرب زونه نکيا رولک مزال یسلوا شیلاریما



 ۱۹ >> افلخ مراوو =

 هل راهسنیا قافتا یسکیا . یدیا تراسع ندکلهلغ ر زسغوبشا

 هدهنسیکیاو رازامروط یربک ندقمناقصق یترربرب تحاولو عیاوت كنيراودنک
 . یدیا رمریو تحار

 هحلط هدعبیو شمریو ناذا کلا نب ناو هدنراقدقبج ندنکم یتح
 ماستهزکشتق ینراما .كجهدیاتمامازکشتق هدزام » و شمراو هناي كربز,
 نب دمو « هماباب » ریز ن .هللادع هنیرزوا كلا . شمروص ود « دب

 . رلشمالشاب هب هلداحم كرهبد « هماباب » هحلل

 ناسکحهروسشود یفاف هزمجا) یک ییدنعبا قو هاب
 رخ هناوص وند ( نوسریدلق سز هللادىع ى « مهداز هرشم یزاب

 رفظم ز هللاو » هو نره هللادبع نب ذاعم هترزوا كيوب هتشيا . شمردن و

 سز هده «ررو هرز هحلطهت یراما ارز .زردبا هلئاقم هلمر رب قلو

 « ردبا كرت 6

 هفحآ ندقتجآ هشیع ترضح هرزوا یییدنلوا ناس هدالاب هک ون لاح

 ندراضرتعم هدهجرد یر . یدیا ردیا ضارتعا هنلاعفا كنامع ترضع

 . یدیا یرلترضح هحلط هدير

 ندکعا روما ماست هرلبوما یامع ترضح ید

 ینجهراو هبهجرد و كشیا بولوا تراع ندتحسصن هرزوا كمر و
 قرهلوا أتمو رثاتم یسهلح هجللوا لوتقم ناڼع ترضح . یدرازامو
 . رایدقح هنادم هدنلوپ بلط تاق كلا ريزو هحلط و هشاب

 هدنسهرص رالتاق یتسهلح كردا فطع هراضرتعم یتسس هسا راب وما

 ۰. یدرتسیا كمر و دنا مادعا ی رلتالوا هدلا ناه یراضءیو یدرارایاس

 هرکص ندک در دنلفعض قرهردشیراح هنیررر یرانآ هسیا یرلمضع

 . رایدبا هدنرکف كا اش 8

 یراقدلوا قرفتم ًانطابو قفتم رهاظ یسوددا ماق لها رظن هلحوش

 ناوم «صاعلان دعس هدنراقدراو هناقم مان قرع تاذ الاب هجورپ هدلاح

 ادا .ز سر وب دک هیر هددوعارب ورک یزکماقتنا» بوشیر وک هلساقفرر



 >> ابا صصق ۲۷۰

 دکدید » دقت کیلا هدعإ ا لتق یرزو هحلط و هشیاع

yiراقمرو تاوج وند « زردنا لتف ی رالتاق هل اب فا کل ومام  . 

 ر5 هللاریزو هحلط <« ضاعلانب دصس هدعب

 ا یزمنق سان » هدرلنآ .شمروصود «قجهلوا ننمولاریما زکغنق

 2آ تلطیاق كنامع زسدحسو» راشمریو باوج وند « رولواریما هسا

 کس لمروک ینرب ندن رالغوا كنایع هتراما ارظنهزکعیداوا شا مورخ
 . راشید « هدیا هما عا هدبوغارب ییرجاهم خوش د کمپ

 د هعش نآ هرغمو as بونود كرەنلتدح دعس واک

 ع ى نالوا یسهلق ودنک یخدوا ءلرهید « ردنکیدید دادیم قج١

 . ردشع,ا تدوع رار هلا

 مود كکراینمی « لمج ینیدلوا شلآ هولا ناسکس « هینم نب لي
 رب زو هحلط را نالوا شع 1 ید هشیاع ترشح بودیادق

 . ردشملتید ( لمح باح ) هماق لها نالوا حبا

 فو یج هدا و < عاد توت هةود لوا هشیاع ترضح

 داصا بویالغآ كرديا ناغفو دایرف نکردیا عادو اک | نینمؤم تاهما راس
 . راشعالغ | ید لب

 .ه رصل هدکلرب هلا ماف لها راسو رس زو هحلط هسیا هشیاع ترضح

 ا ا هکمووا رلکیوک بوراو هنیوص ( بأوح ) نکردیک پولوا مزاع

 ےراع ترضح هح د ارم زوعالف هدقدروصود «ردس وصه و»و

 سو هلع لا لص هّلالوسر نب . نومجار هلا اناو لالا » هليا زاغا هدایرف

 ؟مسلس هلو ) هال یندلوا هدنناي ید یساسن رکید .مدنشيا ندنراترضح

 وص بوح رکم .یدیشمرویبوید ( كجهبوروا یرلکپوک بآوح هزکیغق
 مسهود دارد « كروج ورک «لریوح ورک ی ناما .مشعیا نب یسهحاص

 الروا هحنک رم نوکرب بوسا هنفارطا فلا یخد قلخ .شعرکوج

 . راشلاق



 ۱¥ ج افلخ م.راوتو ع

 «كج هب و رواهزکضنقیرلکپوک بآ و ح» هرزوایندنل واناسهدء زج یح درد

 .شعا رضاح هدیوبن روضح ید نوناخ مان ( یملس) نامز یا ار ۶
 دلولاندلاخ هدنتفالخلئاوا كنيرلت مضح هنع هللا یضر قیدصلارکیوا

 هللا هصاع ۀقرفر ( یبلس) وب هدقدلوا رومأم هتیرزوا رادتیم هع هلا یک

 نالوا شا كن هلبا دلش ترضح نوتوط "یفر 8
 . یدشفلوا لیوأت هاسهعقو یملسوب فیرش تیدح نالو 8

 ر هدک دوروا رلکیوک هدوراو هعف وم لوا هشام ترضح هررکوت

 بایت کم « یک شر اه فیرش ثیدح لوا 9۳ ییدلتسد یو

 ورک ی ناما » كردیا شالت وید « مشان, نوناخ یجهیوروا كنيرلکیو
 مزال قملعاط ودرا هرز وا یدوع 1۹1 هدهسیدلیا دایرف ود « كل رب و

 شل وسنالاب زوغالف » ( ریز ن لادع ) نالواینهدازهرشه ند ]

 هدقمشالاح هعانوا یهشباع ترضح كرهبد « نشم ا لکو یوص نر وص

 ود « شمر واک هل رکسع ا ىلع ناما» نکیا هدکعا عانما ید وا

 . راشا تکرع نداروا نابه دارو سو

 هشداع یییرش ثیدح لوا نالوا یریمغس هزحعم . قو هراح هغج هل وا

 دن کر ۸ هلا تماقا هدر تعاس ترد یو تیاور هشدس

 ,یرغوط هبءرصب قرهریدلاق ندنربقا بوک هاشا هلخ تاا نک 6

 . راشمتک بود

 یراتوخد ههرصل ثلج احا

 یربما هرصب ندنفرط لع ترضح هدنراقدشالقای هبءرصب لک باحا

 كرل هرصب هریاخلایدل هللا هدلب هوجوو هنع هلا یضر فینحن نامع نال

 .رلشلا تفلام کا یمسق رکیدو تعاطا هما كقح ن نا 8

 .تمیب هبیع زس » بوشیروک هليا یزو هحلط یرایضعب ندنهوجو هرصپ
 « یدیا هدنرزوا هلزمشاب جسلق اما كدلیا تمیب توا » هدکدید «یزکی



 ج اسا صصق ۳۲

 فح نب ناعع < راشلک هتجراخ هرصب تو والا لح باحا

 وشراق هرانآ بوقح ندهرصب هللا راثوا عبات هنسودنک ندیلاها یخو

 . اعا اخ

 ابا صاصف ییرللتاف كنامع ینارضح هشبام هرکصو ریزو هحلط

 ودنک یسان هلیا راهطخ راد هنغیدلوا مزال كما ارجا ینمکح كيللاباتک

 اش یتش توعد هنس رالف رط

 ۱۳ لا .یراضم ال کی كفنح نی ناّهع هتیرزوا كن آ

 ررر سان قرهلوا رحنم هیهرجاشم « هروامو شا بیذکت یراضمیو

 . شمالشاب هغماللشاط

 دوراو هتناي كنهقدص هشياعو بوقنح زيف ر نددعس ی هدهرصوت

 ود نوملموب هلباجورخ ندُگوآ كنس ىلتق كنامع ! نینمولاما اي » هک ش عبد
 ۳۱ كنم ندفرط لا .ردنوها ند هما فده هحالس یدک هدنرزوا

 ۲ ۰ زا وترح كدنرب ی هدر نس .یدیا راوتمرحو هدر
 9 كندارا یدنک ءزن رک ۱ .دروک اور هدیئلتق كنس نروک اور ینهلناقم

 الاج هسا كدلك ارجو Sl تک هکیوا یدنک « نود ۱

 ۰ ۰ تیا هناعتسا ن هنملع

 لزوس یلقاوفوط هریزو هحاط بوقبج یلناقللدر نددعس ی هني

 . ردشمالشاب هبرح نافرط هدهرصوو شموس

 )دفرط ییا بودیا كنج كدهحنلورو نیفرط یسادرفو نوک لوا

 هزو هحلطو راشعای هحلص هرکصندقدلوا حورحمو فلت رامدا قوحكپ

 ۲۱ یتموک فتح نم نامع هسیا راشللا تعیب قرهلوا یربج رک ۱
 لتك بوشواص ران | هسیا راشم لا تعيب هلبرلاضر رک او كما ملات

 دضاقلاروس ن سک نوجا او دالکا .یلاخ تقشح كره رو رارف هرزوا

 ۱ . راشا مانعا هبهنیدم"

 فک یدرک هفرشدحسم بولک هیهنیدم نوک هع رب ءروس نب بکک
 ۱ . یدراو ا رک . یدروص ندنملسم تعاه



 ۳۳ چ افلخ 2م راولو

 اهرک شزو هضیلط ههنا رادتنا هناوج اغا ها خر دیو لا ۲
 زا هکر ایدک ود ردقوا هلبا موم هنیرزوا كن ا سان هت ەد « رلیدلیا تعم

 . یدزاب هوا فلت یدلاق

 هلنایضر یراصتالا هملسم نب دو یراصتالا بوبا واو بص هله

 . رلیدلس هر دشالوا هتسهاخ بوراتروق یهماسا هلا لاح جوک مع

 هدیوتکم ینیدزاب هفنح نب نامع قرهلوا راذرخ ندتفک چ
 تعاج یا .یدلواربج هرزواقلریا ندنملسم تعاج هسسژو هحلط و
 رودعم ها علخ یرلدام . یدشوا وج هنراودنگ هرزوا تلضف و

 .ردشمروب وید « رانوسقاب هدرلن آ «مهقاب هسیاراو یرامام هقشب .رازالوا
 ناه س ز و هحلاط هدک دنا هدافا یتفک هدبوراو ههورص) روس ن بك |

 داتسا توکم كنلع ترضح هسيا ناغ . راشللا توعد ق ۱ 8

 .ردشما عانتما ندکمشروک هلبا رانا كردیا

 هاب | عج ا هک قلک ارف و قوغعص ر سزو هحلط هنیرزوا ۳1

 نالو هدارواو راشمراو هتندحیسم مرصب هرکص ندی ۱ 8

 . راشمردلوا یعدا ردق قرق

 و کک ندشیاوا  نیمامراو هدحسم زونه فن ۳

 طبض یتموکح هلا سبحو برضو ذخا ینینح نب نع رکسع نلیردنوک
 . راشملا

 هرزوا كما كج هلا ىلع ترضح یرلىلەرصب ريزو هحاط هدعب

 . راش؛وس رازوس قوج كب هدنلوب قیوشت

 توعدزس !نررجاهم یا » بوقجمدآ رندنسهلبق سبق ی هدهرصوا
 . یدیا ااو زکفرشو لضف هلتهج و زکسل وا كرا تیاحا همال

 زر نکل . زکیدلا تروشم هلمزو زکیدتبا باخ هفلخ ًارارک هلع هات
 هلمزب كلذک زکیدتبا باخت ییعو زکیدتبالتق یهفلخرب .كلدتیا لوق
 ددنفس | کسری طاتباوعاد هک یز یدمش .رکیدا اترو

 هکی دباب یمشیا رب قح ریغب «(هدیالتاقم هلکن آ هکردهت ببس هتدش هبترعوب



 دس اسا صصق بع ۲

 راشمتسیا كمما لتق ین آ لح باعا هد « املوا راز هلکزس هنملع كلا

 کن او کیا لہ باحا e .رکل . ردشلوا علام قوشع هد؛سلا

 . ردراشعا لتق یک شع هلا موم هنیرارزوا هكرلنالوا ریارب

 عاطمو في رش هدنحا یعوف هک لبج و مکح یش یبهلببق سقلادبع

 قوح هدف رط وابولوا ۹ تر امدقم و یدیامدا رب عیحشو ردامتیاغو

 ۱ رس تولک یرفلوا لورم هرکص . یدشعا رلارع

 مدزوآ كعا مدراب 6۱ هدکدتعیا ىك الف یتیدارضوا كف ن نامع

 نامعو شمشروک هلبا ریز ن هادبع بولک هليا یشک یللا زوب یدپ
 یراقدنلو كنفرط نكد هنیدوروكنلع ترضحو یسلریوبلاص كفنح نب
 ءزکسمزاقروف ندهللارس» و شا فلکتیراصوصخ یرالاق هرزوالاح
 ۰ شکد با ناق ردفو قح رغب

 مکح هدکدید « زروبرکود ناق نوجا یناق كناغع زب » رییز نب ةلادبع
 هلک نا ضارتعاوید « یدتنالتق یمرلمدآ زککیدردلوا كزس ینامع » لج ن

 « هم رب ولاص یتنح لب ناک لب هک دعا حاخ ییلعنس » لر ز نب هللادىع

 یسهنسینل | زوئوا وشاو شلدیاهلاوح هحبلق للصف كناوعد هنیرزوا یسعید
 ركشا عوقو هلئاقم یلتدشرپ هدنرلهنام نیفرط هدن رخاوا كني رخ الاعسر 1

 ید لمح باا بوقح هادم هلتعاح ودنک هلج ù مکح هک وش

 ك ها مکح شلو عوقو هلاقمر یادش ا مو هترزوا كران ۱
o Sos 

 ا ن صوفر> ز کلاب نداسور یمبتتبعم «شلوآلوتقم ی قوح

 .ردشل روق بوحاق هناي( دمسی ) نالوایسهلسف هلتعامه ها هی هللایضر

 یک یرلکدتیا ماود هدتفلاخم بولیکح هفرط رب یسهلبق دعس ین هلتهج وب

 كنلعترضح كرلک هضغیغوح 4( لئاو نچ رکب ) و یسهلسق سقلادىع

 .ردرلشمروط بولوا رظتنم هنیدورو كن ا هلا عامجا هدرزوا ۳

 كنبراهچ ندرلیزاغ نلبادهح لد هب هبماللسا تاحوتف وربتدنداعس تقو

 . ردلکد نکم كمهنا فسأت هنغیدلوا فلت هرب هدوهب هلیوب



 ۲ ۵ > افلخ مراوتو

 یاسنا هدهرکصو قهالغاب یرلزوک بلق كسان هدنمايا هنتف هکهراح هب

 لاوحا كداسفو نوک ماع وب قعالغآ بولیروک راهثداح كاجهدیا نو

 ّ ردن دنسهبعت

 تالاا هلا همام یتموکح رد رد یا هباع الا هجور « لمه باما

 بصن یرومأم لالا تم یامهنع هلایضر قیدنصلارکب یا ن ںی

 . رلید

 هماعو هندمو ر دن توعد هفاشا ندنفرط هشیع ترضح هدعب

 :«یدازبو تامواعم ید هوا ییشلاو اسیا زا
 قلاق هنسودنک نادم هدبوشود فیعض هلا رلهب زاحم < نفرط هسلا هو

 . یدیا هدنراظتناو 8

 شعلو ,یراشافو یاقص هدهسیا شر ولاص تح ن نابع

 یلعترضح بوشوواص ندهرصب هدلاح ییدلواقولوب یزو هیواندنکو

 دف | تع نع هو

eg2 ا  
 یگ هب د رصد ككناء ۹ در رمهد>ح

 ماش یرلت رضح هنع هللایضرو ههحو للام رک یضترلایع نينمۇملارم]

 ندم كمهنع هلایضر سزو هحلطو هفیاع نکیا رو 8
 هتیرزوا كرلن | هليا تاکرادت یبدروک نوجا ماش هحنلک یرخ یراب

 كا كسان ینعی « یشک ترد » ًاباطخ همان ءوجوو یدتیا ممصت یک
 رب نالوا ساب .عحشاو هحلط نالوا ی بوک ر

 نالوا نیکنز هدایز كاو هشیاع نالوا مرتحو عاطم هدایز كا سان

 رگتنه قج هیوق هنادیم هدمقح هللاو . رلیدلوا الب همشاب من « هینم نب
 اوه ءمدل | یش رب ندنملسم لاوما نوجما مفا .رایدم#لون نیک 1

 هرکص . یدیا راشنا صارتعا هدایز ندنب رانا هنامع دلو لئام

 . رایدتسا ضش یتعس ندعا هرج یی روجو لدع و رلیدلیا تعم



 ج ابا صصق < ۳۹

 ردیالوبق .مکجهلیاتوعد یرلنآ اذهعم .میضار هنمکح كهللا نب
 اق .مریرتسوک یبزوب كحيبلق هرلنا هسیا راردیا ابا . ردلوبقم هبوت هسا

 دوشتو توعد هرفس یهنیدم لهاو یدید « ردیازبک و قرف ندلطاب یقح

 یدتا

 ۱ دز E ا هدهتسا رلدع ارواط غا ادتنا هتدم لها

 فوه « ملا ندنس ن » هلاتاحا هننوعد كانم ۇملارما ناه خا

 ما EY ندراصنا .یدید « مردیا هلتاقم هلبا راصاع هدکلر هلکنس

 ۰ یدلبا تباحا هنننمولاربما توعد یخد مارک تاوذ ضمب

 قو !نینمژلاریماای » بوقلاق یرابناهنعیضر یراصنالاةداتقوبا
 ۳ ۱ هدف ردقو لخ . یدناشوق لسو هيلع هللایلص هتلالوسر

 اهما .یدید « ج هرزوا كرلملاظوب نديا داف ىاقلا هنحما كتما

 وق !ننمّولاربما اب « ید یرلترضح هنع هللایخر هملس ما ندننمّوم

 دمهدازمع وب هتشيا . مدیا راقح ریارب هلکنس هسقو مرولس یکحهما

 رب هلکنس هدربیه . نوستک رار كنس .ردز عاهد ندمسق هدمدنعو
 .یدلیا ملست ینسهدازم كرهید « نوستیا كنج

 ۳۲ 1 ۲ زلارما « قلخ قوح كب ندهسدم لها هللروص و

 ۱۳۱۱ ا کلا ندراب لها هدنرلحا ۰ رابدلوا هداما رغم
 . نعجا مع هللایضر

 را صن الا فنح ن لپس ندردب لها « لع ترضح هترزوآ كنون

 ودك ندهتندم لهاو . یدتا نابع ااف هنیدم یهنع هللایحر

 ؛هنیدم هدنرخالامسر یسهیرجه نس یللا زوتوا ریارپ هليا رلنالوا عبات

 دنسلاها هرصیو هفوک نانلوب هدهسدم .یدتک هنسهرق 0 بوقح

 . یدلیا تبعت اک | ید یللکوک ردق زوب زوقط
 اراق هلع هللایضر مالاس نب هللادبع نکی راقح ندهنیدم ىلع ترضح

 1 همقح ندهندم !نانمولارما اب » یدنوط ندنکزید كتا اک

 .یدد « نم رک هبماللسا تداما هارو یدبا هللاو لهسیا راقبح



 ۲۷ ج افلخ راوو ج

 .زکبغارب یفآ» ىلع ترضح .رایدتیا موه هنیرزوا هلیابس یا سان
 .یدپد « ردمدآ لزوک هن ندنباا كنیراترضح سو هيلع هللاملص دمت

 رقم هنيدم تم ندنآ هک ردشمقح ییغوط یزوس كمالس نب هللادىع

 قشمد هرکصندنآ بولوپ هدهفوک یلعترضح اراز رد را 8
 . ردشلوا تنطلس تخ یاپ هرلسابع « دادغبو هرایوما « ماش

 ی رات رضح هللایضر نسح ی غواالوم هدانایئیدراو هب هدیر یللعترضح

 «قبح ندهیدم هدقدنل واهرصاحم نامع » هدکدشروک هلیردب بولک هاروا

 لاق او لق لاعب زا دملک دک مديد ۰ هیلو هدهیدم هدالتق ك

 شيا رب زسنس رانا « هلا تمیب كدهجشدیا تبعیت اکس دالب "یلاهاو برع
 قلخ هدک دا جورخ مدا یاو هلا نیداقوب . دم هلکید «مدید .رلعهرح

 هسرولواكج هدیاروهظ داسف ءروتوا هدد هناخ ردقهحنشناب اغوغ هدبوشیراپ
 شا یدمش . كدمهلکد « مدید . نوسلوا شعبا روهظ هد رالا كنرلهقش

 !مزفحلغوا ) ید ىلع ترضح ًاباوج اکا . یدید « ناسقج هاب هل ید
 زشارطاهدمزب ارز .یدیاقو یو كنامقح ندهندم هدقدلواروصحم ناْمع

 . ردقح كيهتندم لها شيا وب هحنلک هصوصخ تعب . یدشعلوا هطاحا

 مسوهلع هللایلص هلالوسد . مدمروک اور یتسمقیچ ندنلا كران كقحوإ
 .مدلیا هد «رلبدلبا تم هرمع هدعبو هرکبوبا سان هدننافو ك

 تعس هناعع .مدیانب یر را نالوایروش لها هدننافو كرم

 های رلاخر ودنک نان هرکص ندنلتف نا. مدلبا تتش هداک ۱ 8

 هنمکح كهللا . مردیا كنج هلیارانلیا تفلاخ قترا نب « رلیدلیا تعيب اک
 قمدروط بونا همه یدمش هنرزوا یراجورخ سرو هحلط .م.یضاد

 غیدقاب نب اکا ۰ ردمهفیظو مث یسرادا كتفالخ سما . رولیبهلوا لصأ

 . یدید « 5 جکزاو ندراکفاوب نس . قجەقاب مک ہدریدقت

 شمقح ندهنیدم هرزوا قمراو هبهرصب ل واندماق لهالع ترضح

 ربخ ینراقدلواشمتک یرغوط هبهرصب كولن آ هدقدلوا لصاو هبهذیر نکیآ
 . یدروس فقوت هدهدیر هرزوا كما هرواشمو هعلاطم ینغج هبا هن هح |



 ج ابا صصق = ۲۸

 ال نوا توعدو بلج ىع هللایضد یرعشالا یسوموا یربما هفوک

 ۱۱۱ ا اخر نح ناد هبا قیدصلارکب یا

 Aly ۱ هر «زحقلاق . زکلوا یحمدرایهند كهللا « 0 ۳

 بوتکم ولد « راهلوا ناوخا یک یلوا تماوب هک ات «زرتسیا لاح حالصا

 ی د ۱۱ و ىدا ماها هنماما کكتهیرفس باساو یدزاب

 ع

 . یدوفوا هغرلب هبع

Eیدلبق هجوب یزعاشو زینع یزب هلبا مالسا یلاعتو كرابت ها )  
 هلا مالا داحما یراز نیا هدنوادعو ضغب هزفر رز و هدنلد شهلج و

 هرزوا لاحو به ساب كدهحنلوا ثداح هنتف وب ات . یدلنق ناوخا به

 هقرف هقرف « هفلاس ما .رلبدبا هدكملا تکرح قفوت ههللا باتک قرهنلوب

 لاح نالواعقاو .ردقج هلواهقرف هقرف هلیواهتیلا ید تماوب یک یراقداوا

 [رولوا «قحهلوا لاحرهب ) بونود هرکصندک دید ( زرونغص ههللا ندنرش

 ۶ مدروک وک یهقر ة ندیا توادع اکب هتشيا . رولوا هقرف وا شم تما وب

 Su لو مکیدرتسوک منو N تاس E یدعا

 جا ص هنا رف هدبر وهط لکم REY عاسا NEE ردود تو

 .یدروس ولد a € قفوت نر او

 اف طا یاطلادیع ن دش هددرصوت
 . رایدتا صالخا ضرع هنننمّولاریما

 هود لیزف رب یراترضح هنع هللایضر یخترلا ىلع ننمّولاسما هدمب

 ۳ رر ماسک یي تک هدنکدب و ییباوا هدنرزوا

 ۱ . یدروس تکرح ندهذید هلر E هدلاح

 ج یلعوا ید بولوا ناسح هدنحانج لوصو نسح هدنحانح عاص

 هداسو ی e هسرزوا یراوسو . یدیا رادملع ید هشنح نب

 | اح ساع ن هللادىع هشيلا ةمدقمو قیدصلارکب ینا ن دم هنرزوا

 : مع هلایتر . رلیدیا ام

 تردو ندراصنا یزو کس هک یدیا راو Re كسب ترد هدنتعم



 ۹ دج افلخ ۸م.راونو

 هدنراخشا :یدیاندنارک اغ نالوا شا تس ودل | ناوضر 8

 . یدا راو رلتاذ مرتو كرانم ا صاوخو ندردب لها

 نف ننمولارما ره تا یادش صاع ندهفوک هدهار ف

 رتسیا حاص» یخ دوا .یدروصییلاح كنیرعشالا یسوموبانالوب یریما هف وک

 «ردلکد یراكنجوا ڭەسيا رتسیا كنجرک او ردمدآ حاص یسوموبا ڭەسا

 . یدروس ولد « مرتسإا حلص هدن » ننمولارما . یدربو باوح ود

 ا یو یزوب فنن اع دادا هام من
 کس دیس ڭدنشمردن وك یللاقصی !نانمّولا مماای» ی هدلاح

 كرەد « ڭدلوا لئات هرخورحا » 6 لع ترضح یدید « مدلک زسلاقص

 . یدریو تسلسل

 تنسو تاتک تولوا هفلح تاد ا لوا ند » ىلع ترضح هدعب

 را اتا هلو رایدساهللوش, هدنقح یسحنح وا هرکس را 8

 ضقن یتعسب نکیشا تعم ید ریزو هحلط نامزوا .رایدلیاتعیب اکب هد
 كج هدیابحعت یرلل اتفلاخاکب هدبودیا داشا هنامعورعورکبوبا .رابدتب

 را رولس ا یمخیدلوا نود ندمرلفلاس هللا و . ردتفک ق

 .یدید «رتسوک هنیراودنکیقلانف ثنیرللع وزوخ یعوک ود یراق ا 2 1

 دح هلبا رکب یا ن دم ییدلوا شمددنوک ههفوک ندهذیر الب هو ۲

 . یدروط ںولوا رظتنم هدللزنم راقیذ ردق هنیراتدوع كرفعح ن

  یموم وا یتسهمان یا كننمولاریما بوداو هبهفوک د 9

 ترخآ قمروتوا «ردلویاد كماماق » یسومونا هدنرلکدریو هیرعهشال
 قیوشت هفلفرطسب ید ینا بوبد « زرلیا حبجرت یرخآ هسازب .ردلوپ

 هب لع ترنضح یتفک بولک هرات ید هلبا تدوع درهلتدخ ء. ی کا 8
 . ریدر و ربخ

 هلا سابع نب هللادبع نوحما قمرداق یاسوم وا هب « يلع ترضح

 اسویام هلرهیمهدیاعانقا یناسوموبابوراو هبهفوک هدران  .یدردنوک یرتش
 . رایدتا اعم ناو ضرع هب لع ترضح هلا تدوع هرات ید



 س ابا صصت < ۱ ۳۰

 ردمارک باح ا صاوخ هلا نسح ترضح ییغوا «یلع ترضح هدعب

 ۳۰ 0 د انا .یدردنوک یامپعهلایضر رسابن رام

 ۱ . راشمرم هغ رش دحسم

 دجس ناه یکییدتشیا ینفیداوا هددحسم كنیوبل دیفح « یسوموبا

 . شتا صالخاو تبح راهظا بوصاب هنیرغاب ینسح ترضحو شمتک
 ۱۱۱ همرسف هلا ةارت یالع ! یبومای اب د رسا نا رام

 ا ارب وان ی سرت

 نم ندهناعا هز ینسلاها هفوک ل هسلا هلوا » نسح ترضح

 هد « زرویمتسیا یش رب یریغ ندلاح حالصا نیملسلانیب زب . نیسرویدیا
OT 

 الالوسر نکل .ردحض زکشیدروسب .نوسلوا ادفاکسمایابمانا» یسوموا
 هداح هنتف نيملسملا نيب اسرف هک مدتشیا ندنرلترضح لسو هلع هللاىلص

 ۱۳۱۱ یو دیار وط هدفی « ناروتوا هدنآ ردوا
 ادناوخا ېه مالسا لها . ردولریخ ندندک هدننرص ناوبح «نیوروو
 ۱ ارس ود « یدید ردمارح هرکیدکی یرللامو یراباق

 ۱۳۲ شا باتع هاسوموا گرهلتدح رای نخ رامع هنرزوا كلوب

 مک ناحیه هسا هلتهجوب . شموس رازوس یغآ هرامع ید یرایضمب
 رسا ناکست یمومونا هدهسیا

 وماطخ هدندامنجا بودیا دامجاو یر ینلفرطیف یرعشالایسوموبا »

 رالوا طوبرم هتفالخ هدنروصو نکل «رولوا وئعمو روذعم ید هسلوا
 .یدشلوا ضارتعا فده ود « رولک مزال یسلکح ندننراما هفوک

 ;ES هاحوص نب دز ندنهوحو هف وک هشياع ترضح هداننا لوا

 ۱۳۲۱ تربصت ے ۔ودنک .دوخناب «یتسروتوا بونامق هدنسهناخ اي تورو

 یدیا شمردنوک بوتکمرب یخد هنسیلاها هفوک ءدلأموب هني یدشقا ما
 رشموقوا یراب وتکموابوروط هرزوا ی هدنس وق دحسم «ناحوص ن, دیز



 ۳۱ ج الخ مراوو

 سانلاںیہ هنی کما ضارتعا اک | یرب ندراضح . شما فریزتو حرج

 . شلوا ادب نا

 یرب ءزکیدیا تعاطا اکب !سان یا » بوقلاق یرعشالایسوم وبا ناه

 هروروشود هاهشو ترح یاسنا هدکدتاروهط هتف .رکلوا تعءا 8

 .رراقح هادم لاح تققح هدقدلوا لئازو رروتک ہم زا
 قجوجالقع «رسارلراک زورعونیه هدنآ .ردهیهادرب یک یسیرغآ كروب هن
 «زکیرف یزکراغراق 6 هني رلنىق ىر «رولاق ناربح ی

 ندنرهراد شیرف .زکیلربا ندزکراهاخ « زکیدیا ءداپ هداب یزک را
 هے هبا كرلنآ هدنراقدشراق هلیا اما هدبولبرا ندملع لها و بو

 ( زکسرولوب تمالس هدنرخا و اند .زکیهلکد یمتحیصت من .زکسمشو
 . ی

 اغ ۶| .ریوحورک ینارف» اباطخ هباسوموابوقلاف لا ۲

 ندشیاكفيدمالک | .ناسرولسهدنآ ارج یکیدید هد نس هسردل بول ود ه

 ااا هقح  زکیدک هناي كننمژلارسا « زکیورو ۱ نا 8

 . یدید «زکسول
 ف ۱۵

 ندلاط ینقح كمولظمو كجهر و ماظن هلاع » بوقلاف ( عاقعف ) ردا

 توعد هحالصا یزس ننمّولارما هيا ردم تام ر كجهرب وبا

 هوجو هني .یدید «زکیدک هناي ناهو زکیدیا تباجا هنتوعد كن آ .روبب
 .تعس هلع ریزو هحلط ! یسوم ابا اب » ید تاذ مان ریخادبع ند#9

 ندن اهراوباو یدر وباوجود «توا» یسوموبا .یدر وص ود «یع رای

 یسوموبا 'هدکد ید «یعردبای یش رب قجەلوا بجوم یتعیب ضه ىلع رک

 كرت ینسزب كده رکوا ینساروب نس هسیاهلیوا» ریطاوبا هلکد «مرویملپ
 ریزو هجنلط.< هدنسهقرا كنهفوک یلع .ردهقرف ترد یدمش سان . 7

 یتیافک كران .راو هدزاخ ید هقرف رب . ردهدماش هواعم « هدورس

 كسان هتشیا» یسومونا هد را هلناقم هلا رانا ید سشدر ی
 شعاهلغ اکس كنورد ظونک قترآ » ربطاوبا کید «ردران | یسولرب



 > ابا صصق کک ۳

 ۳ و ترضخ هدمب . یدردسک یزوس وید «یسوماباپ

 ءدلیا هجوت و ليم 1 كن | به 9 یدلیوس رازوس روم كب اممع

 ها هب » ه( ملاح ن یدع ) تولک تعاجر ندنسهلسق یط هده رص ول

 ءار یز .كدلبا تعس هیلع ترصح ر » یخو وا هدنرلکدد « نیسردیا

 . یدرو باوج ولد 6 وردک 4 یدابا توعد همظع

 دروب توعد ی نینمُولا ريما » بوقلاق ورم نب دنه نداسور
 دیاه . یدلک هد غوا نالوا یوس دشح یتح « یاد ناوک هز و

 ةدلبا قیوشت یسانوید «زکیدیامدراپ هلهج و رهاک آ و زکیدکهننای لز کما

Jیدلیوس رازوس هدلوووپ یحد یدع  . 

 ؟هابوش .یدآ رادملا مو هنغانوق تموکح قلخ هسیا هداننا لوا

 رتشا ندن رلهقرا e E اغوا «للع تر
e 4ثمر و و شمر ؟ هدحیسم هدقدراو ۳ ا  

 ؟واو بوقیچ ناه رویدیا هعزانم هلا یسوم وبا راو نسح ترضح
 ودا هحیص ریو . شداو هنغانوق تموکح بوروس قلخ نلک
 "ا ؛ یسومونایا » یخد ران | .شمراقح وراشىط یرامدآ كناسوموبا
 ۳۰ ۰۱۱ تا درطو تر یزب «یدرک هتموکح رف  یدلک

 ۱۳ در یو یا ةا هدکدلک یوم وبا هاب
 ثمرتسوکهدعاسمیور هدوا ءشمراولاب ود « تیاهدعاسماکب قلماشخاوب »

 یاصنراب نب !سانیا» هسيا یرات رضح اممعهللایضر ىلع نب نسح

 .یدروس وید «نوسلک ریار هلغب رانلوا ثكجهلک .مکجهدیا تکرح

 ۰۱۱ اس تر راتعو نسخ ینادرف
 ۲ 1 2 اح ننمولاربما هلبا ترحب رکسع ردق

 گرو فات یرانآ لع ترضح هدنرلقدلوا لصاو هنعقوم راقیذ

 راتعم ران | .زکیدتیاكنج هابامج كولم زس !هفوک لهایا » هکیدیدو

 0 .مدزیا توعد یزس ورک و . یدلاق هزس یرلئاربم یتح < کم دغا

 . « مهدیا توعد هقح A مهدک هزعاوخا گردد سیکلت



 راز دج افلخ م.راوتو <

 ۵ رم رحم

 ساقلادع ۰ یدنالیوط رکسع لبخ هدنقوم ( رافیذ ) الاب هجورب

 .رایدیا رظتنم هسدورو یا هدیرزوا یو كننمولاریما یخد یس هل

 ر تال نکا ی ضر ( عاقمق) ندنساسژد هفوک + له

 . یدردنول هبهرصب هلی
 یا » شمراو هنناب كهشیم ترضح ادتاهدفدراو ههرصل < عاقعف

 حالصا یللاح كتما » هدوا .شمروص ود د نوع هب هاب و ! شعهدلار

 شمررو باوج ود « نوچ
 هلا رانا هدرانوسلک .هلباتوعد یربزو هحلط » عاقعق هنیرزوا كنوب

 هحلط . کرج تال 1 ید E هلکع د « هلکید ی نضر واح

 كتهشیع ترضح هدرلت ]ی ا در ۳ ۳ « عاقعف بولک و

 هرات دات یزوم

 كناع » هلکمد «زکیروربخاکب دهن زککیدید حالصا» ید عاقعق

 یمکح كرللا باتک هبسروتلوا كرت هکردسارجا كصا , 6
 . ردراشع د « رولوا كعد و

 .زکیدتبا لق مدا زو ىلا ندنسبلاها هرصپ زس » هک شعد عاقعق

 E E EK ا ن ۳۳ > ) .یدلیاضع مدآ كل 1

 رک هسودبا هلرت هدزوا لاحو یرلنا رک, .یدنبا هاج ق.
 هابارلنار وط یرآ ندزس به کو زگسرولوا عقاو هدرودح رک

 كرس یراق ( هصیبد ) و ( غم ) نوتب رک هن رووا كجهدیا بر
 . « رولاق هدهرت حالاصا . راردیا ماف هزکپل

 هلکعد « رده كيار كنس هدصوصخ وب هسيا هلوا » هشياع ترضح

 هسرزوا نامع هحنلوا نکا هو لا یفەنتف یساود كدردوب » عاقع

 ءزکلس تمنغ یتصرف وب . رلرولاق هدتربحو ناحلخ رانالوا شتا جورت
۳ 



 چ ابا صصق = ۳1

 «رولوایداب هلک ااه كنفرطال او زکیاقوص هبالب یز, .زکلواتلا هربخ

 ۱ . شمرو باوج وید
 ۳ ۱ او لزوکو داليا تباضا هدکیآر »ىدا رانا

 ؛ ردک بواوا فرط رب داسف « رتب شيا هسرولک هیاروب قرلوا هدکیآر

 1 دنا تدوع قرهلوا نون عاقعف هسرزوا یراعد

 لهابولک ۰ راقیذ ) قلخ قوح رب ندرابلهرصب هدانا وا هک و لاح

EE OIها  EE OSدنت حالصو حلص درجو  

 یرانآ كرهبلیوس هلهجو وب هرلنآ یعند رلبلهفوک « راشمریدلسب یراقدلوا
 ۲ راشم راقح هنر وصح ڭكنىنمۇملارم|

 تدوع قرهلوا نونعو تقتلم « را رفاسم نالوا ی نده رص) لاصاعا

 قترا هحنلوا لصاو ه(راقیذ) هلرخ هااسمو هلاصم ید عاقعق بولي

 . یدلوا حرشنمو نون سکیهو یدلوب توق یفرط حالصو حلص
 : هکهلیوش .یدوقوا هطخ لزوکرب بوقلاق لع ترضح هنیرزوا كنا

 هالسالادعبوینغلتخدب یهدتلهاج نامز كبرعو یدتیارکشودج هقح بانج
 قفتم هللا تعیب هبهفیلخ وا یلاعت هفطلب هرکص ندنداعس نامزو یفلرابتخ

 ردنا دسح هنسهقشپو بلط یاد قحا هه داح وو یغیدلاق عمتجو

 ۶ د یتیدلوا ثعاب كماوقا نالو هدنسالوخ ثمروح ورک شش یه

 جورخ هنملع لامع .مکجءهدیا تم نع هه رصل حایص نراپ » هدعب . یدتا

 :یدروسب ود « نوسلک ربارب هل هسمک ندرانلیا هناعا هرانا و ندراندیا

 زالوب یی كنهورک هیابسو نالوا فورعم وید ( ادوس نبا )
 ترضح امدقم یک ( رتشا) و ( محلم نب دلاخ ) و ( ًابس نب هللادبع )
 ندنما وب كنلع ترضح ءاسؤر نالوا شعا جورخ هنهلع ناعع

 ؛ ىلع » هکراشعدو راشا هدواشم بونالیوط هجکو راشم الوقشوق
 ءادقا هدایز اهد هنسارجاو رولس یلعا ندلح لها ینماکحا كهللاباتک

 لوا هدنناي كن | به یدمش ء رانالوا شا جورخ هنهیلع نامع .ردبا

 . « ز لعوشود قجملوا هل هحنشیراب فرط کیا « رود هن ڭقاب هدلاح



 Ke ج افلخ 2م راولو

 اف یار كفرطییا هدزمقحمزب « هللاو » هک شعد « رتشاندن راحما

 هليا موم هنیدزوا كنهحلط «زگیلک .رردیاماق همادعایزب یک یرلقدشراپ
 نارولوایضار ءنهمروط تحار مزب هرکص ندنآ . هدیا قاحملا هنامع ی |

 هک شعد « ادوس نعا هدک دید « نازک .هتسوارابا نود اش ۱

 زوشب كس کیا هدارو هسیا زس .داو مدا ردق كسشپ هدنناب كیهحط ٩
 1 زکسزامهاب یزککیدید و ۰ زکسقاا ردو

 «(هلوا رظتنم هراکماجناو میرزا هدندهقرف کیا » ( یه نب ءالع)
 و و راتسایزکنیدلف نکلا كرسسا ه هکشعد « ادوس نا 8

 « راردیا موم هزکیرزوا یک یراکدروک زکلا

 اضر هتکرحو جورخ هنیرزوا نامعه نب » هکشعد (مأاح ن, یدع)
 شيا هدبولوا عقاو زککیدید اما . مدروک هبرک ینوب هدهن «

 نکا هسردات .ورلبا رس راو زمحنالس ع راو زما هدمزب هسر واک ههدار ون

 . « مرولق هد نب زکهسرولق ورک « مرهدک هدن

  زکیربورارقرب هزکشبا» ( قوانب دیوس ) و ( هیت نب )اس ) هد
 .مددهدطالتخا هلبا سان زکتوقو تع كز ! موق یا » ادوس نیا هلکعد

 هدنرلهزا هدقدلوا یالم یدک فرطییاو هک هجا دم

 هدزس « رانوسلوا لوغشمو روبجم کنج هلیرکیدکی هک ز کیراقبج اغوغ رب

 هلکغا قیدصت ین آ یخد یرارکید بوید « زکسهلیتروق ندزکفیدقروق
 ,راشتلغاط هرزوا رارقع و :راشمرب و. رارق هززوا,قمالوا رود ۲

 . رایسا لکد هاک ۱ ندنفافتا و 1

 دلم ینیدلوا كنسهلسف سقلادع هللا تکرح نلحاص « ىلع ترضح

 ؛(همواز) هلردبا :تکرح هدکلرب هلا ران او .. یدلتاف ا ۷ ۱

 . یدلوا مزاع هیمرصب ندنا و یدنوق ههیرق مان

 دند یک ك (دایز نیلادبع) نا کیو را 9

 . رایدلوا یقالتم



 > ابا صصق = ۳3

 یلع ترضح بولکو رایدشلربخ هلیاسقلادع «یسهلسق لئاو نب رکب

 لح هتسودرا هقلخ هسا یاحتلا كنهلسق كوس ییا وب ۰ رایدشلر هان

 . ردشمرو تباهم هدسان راظناو توق

 نوجا جح ( سق ن ای ) نالوا ندنراخسش لوس كنهرصب

 فنحا بولوا روصع نامع ترضح تفو ینیداعوا ههسدم نکردک هیذکم

 ۱۳۱ س ناز فاف مالک ینجهلوا لوتقم تام كنا

 تعس همک هرکص ندنامع » بوراو هریزو هحلطو اک ۱ ء فنحا هلو

 لوتقم نع ترضح ًاقاعتم . راشد « هلع » هدیجوا هدک دید « ےهیلیا
 تولک ه هتیدم هدنندوع ا یا هوا هفلخ ىلع ترضح بولوا

 ریبزو هحلطو هشياعو شما تدوع هیهرصب هدعبو تعيب هیلع ترضح
 هدنریح فنحا هدنراکدلیا توعد ههراحم هليا ىلع « ینحا بوراو هیهرصچ

 توا » . شمروص ود « یم زگیدعد هللا تعس هب ىلع اکی رس و ںی

 ید فنحا E یدتسالاح ریغتو لیدس وب وا « اما لدشعد

 كتسج نکل . مهيا هدرا هليا نينمؤملا ما « ما ضقن یمتعیب نب »۰
 هیهرمع) هلبا مدا ردق كيب یتلا كرهید « مریلکح هفرط رب بوق ندنجا

 . یدیا شملکح هعقوم مان ( احلج ) نالوا یسهفاسم تعاس ییا" ,

 ۱۱۱ یک هتیووضج,كنتمولاما < نشف نإ فنحا هرک و

 نوا ەس زايد و م هديا كح هدکلر راد ڭەسرلید » و یدتا هراکح

 . یدید « مهروط فرط هرزوا كما عنم ندبرام یبلق كيب

 و مر ناه فنحا ندنفدروم حجر یروصیجنکیا ىلع ترضح

 لا ران آ یخدوا .یدلوا عبات اک | یسهلج ہلکا ادن هتیراهلیق ( دعسی )»

 . یدلاق جراخ ندتسج بولیکح قباسلاقاک هرزوا قلاق فرط هدکلرپ

 شلریو هدنرلهرآ لمح باحا هلیا عاقعق هرزوا ینیدنلوا نایب هدالاب

 كنج هدفرط یا هنب هدهسیا شئو توف یش هاصم هرزوا رارق نالوا

 . یدبا قوح راستسیا



 ۳۷ دج افلخ مراوو

 .(ماوملان, ریز) ینسملواترشابم هبرح ناه «یرایضعبندلج باحتا یتح
 هلشح ندرارف نالیریو هليا عاقعق ید وا < شا فلکت هنیراترضح

 . شا زاد

 هب لع ترضح یبیسهوا ترشاسم هبرح ناه « راضمب هدهدفرط وو

 .عاقعق رکا » هربیزو هحلطو یدرویب عنم کنج ید وا هدکدتیا راطخا

 داو ندبراددص هراس رک هبسا تاب هدزوا رارف ری ل

 . یدردنوک ربخ وید « م هقاب هزمشیا « مهنیا . رکا
 .بوقح هن ادىم یخد ىلع ترضح هلفمقح و رلپا بس زو هحلط هداسا وا

 رو اما کن شوا رضا هلاقم.» اباطخ ہرا و يا

 اد د ند رسن ت یرکیدتا رمضاح ید ,بببو

 وید « یمدلوا ثداح ببس رب قجالسق لالح یماق من هزس « عید
 ۰ یدروم

 هلا كر هدنسهاخ 2 Sg EE اب هب هحاط هدعل

 ا یه رج تی رح لسو هيلع هللایلص هللالوسر

 5 د کد تس کا نس ل:ن سکجی دا و هدکلرب

 . یدریو باوج ود « یدیا هدنرزوا كم وب جلف اما توا»

 هبهحاط ترضح قرهلوا رثاتم ندنرازوس كنیلع ترضح هیفامعم

 ۸ و لو سه اد ييدلک تمادنو ددر هس ضعإ

 ا اد رطاخ ! سز ای » ا هرب ز ترضح « ىلع ترضح هدعل

 ماظ نس ) : ًاباطخ اکس یرلترضح سو هيلع هللا ىلص ةلالوسر نوک

 .ثیدح هخه « یدشمروس ود ( نسکجهدا هلتاقم هبا لغ هدلاح كغيداوا

 هنر دقک هردتبوئاپفا ندنونوا نرد کن اس دیک.
 .هعرطاخ هلوا فیرش تیدح وب رک ۱» و « یدید« برای توا » , یدک

 .یدّسا نا وید « مع ا ادیا هللاو « مدزلک هیاروب یدیهسلک

 .هلکزس « سبز » هناا هدنندوع ىلع ترضح تولیرا هرزوا رارقوب

 . شمروم ويد « یدّسا نهرزوا كمهعا كنج



 >> اسا صصق = ۳۸

 هه دص ةشباعو شمر دالس E هننای یساقفر ید رز

 باو ج ود « مکجەدیک بوشوواص » هدفدروص ولد « نیسقج های .»

 . شمر و

 .ڭدروتک هریرب یهتف کیا » هلیا ضارتعا اک ۲ هسیا ( هلادبع ).یلغوا

 كىلاطیانبا نس الا ءلکدوب «,نسرتسیاقمشوواص تقو یرلقجهشوروامامن

 «مدتیا نی « مهبایه » ریز هلکعد « ڭدقروق ندراتنکی ا یراقاربب

 كرهد « تيا كنج هللا ىلع هنب هدربو ترافک هکنع » هللادبع هدک دید

 ر و ر ینیدلوا شمریدتیا دازآ ی( لوحکم ).یسهلوک

 ۱۳ ۱۳۱۰ یاز اع یرافدلوا نده شم هرشع « نییزو هحلط
 قاس كناعوقو هدد سیا رلشملوا یداب هنسهموبو كنەلتف كرەديا اطخب

 یرالغوا هش راتتک ورلیا هرن وب الا هکرولاشالک ۱ ارظن هنفاسو

 قلرش ثیدح رک ذلافلاس ریز ترضح صوصطالع . ردشلوا بس

 كنلغوا نکشعا نی هرزوا كمهما هبراح هلا ىلع ترضح كرهدیا رطخت

 . ردحعت یداب یرارصا هنیرزوا كنج هنر وا

 هکوب یسیرغوط . رولوا یضار یرللغوا « روتسیا قمشراب راردپ
 . ردهنتف كوس یدالواو لام هناسنا'

 هدنراداهنجاندن رلکدتا هلتاقم لرهدیانظ یلقح یراودنک «مارک باحا

 « سان راس ندنا كنج نوا ابن اما . رازولوا روذعم هلس رلهنیا اطخ

 ۱ . رارولوا لوتقم ءدلاح یراقدلوا ما
 نالوا كجهداترصت ههنمالسا تاحوتف .نوسلوا هلو «نوسلوا هلیوا

 . ردلکد نکع اعا فسأت هنیراا لق یر كنامحش هو

 هللالوسر هفلخ ىلع ترضح : هک ردامظع هنتف لصفو اشاع بیرفه

 .ندمارک باحا صاوخ یک رسان رامعو نیم رکم نیطبس یرللغوابولوا
 ۱۰ إإإ س را .ناوضر ءرحشو نوادي باصاو؛تاذرب
 هجرلکس نالوا انهم کنج هدنسوشراق هدلاح ینیدلوا دوجوم تاوذ هچ
 كردقلا لیلج تاذ کیا ندمارک باحا رانک یک رییزو هحلط ید رابغاب.



 ۳۹ چ الخ راوو =

 یردارب رب كنهقدص ةشياع نالوا ریهظ هراناو رلیدیا مبات هنیما
 . یدیا هدنتسم كننمولاریما ید یردارب رب رکیدو هدنناي یدنک

 و ( سق ن فنحا ) یرب بولوا هقرف چوا یسلاها هرصب نامزوا

 رب رکیدو هندنمۇملارما کف . یدیا فرط ی یک ) نا نار (

 . رایدیا عببات هل باح ا یخد س

 لباقم هنمسقرکید « یمسقرب كراهلبق نالوامقنم همسق یکیا هلت روصوب

 . یدیا راشع وف قرهلوا

 «یس (هعیبو) هفوکو هنیراب( رضم) هرصب «یراب ( رضم ) هن
 وشراق هنسنح مه یدنک < یمسقیه ید كرلهلق ریاسوهنس ( هعسیر ) هرصت

 .یدیا راشم الرضاح هکنج قرهلوا ناح مصخ هنیربرب « فرط ییا بونوق
 ثلح باحا نکیا تواع ندرفن كبب یعرکی یسودرا کک

 . رلیدیا غلاب هرفن كيب زوتوا رابغاب یهدنتیعم
 ًایوق ینعوقو هلاصم هدلاح یراقدلوا هدامآ هرح هاهجو و نفرط ۱
 . رلیدا هدکعا لومام

 لا رماوتد < نمدزوا زارق نمکیدرو هبا غاتسف ۰ : 
 (هحلط ن دج ) .یدتک هناي كرلن | ( ساعیب هلادبع ) .رایدردنوک ربخ

 «یدشالقایهنبر ر نیفرط .یدشوروک هلیانینمولاریما بولک هفرط ورب یخد
 ۰ یدشرک هتسهرک ادم نا 8

 هسرزوا SE 8 لنا مهکشکسف ) كنامع ترضح هک وتلاح

 كفنح ن ناغع هلا ريزو هحلط هعدقا نوا یناق نالوا شمالماط

 کود راناک قوخ تباعد تولوا ینا ناف تن هنلقت
 یک كح هلک هلعف ناه هلاصم الاب هجورب هجرک ۱ . یدیا ندلاح ةمزال

 ۱ ا هدقعل رضاح یاسا هراګ هدنز وب جا نکل : یدرونروک

 ا جورخ هنہاع ناعع ت رخ یک یراقدشراب نفرط : هک هلل وش

 ندلاخ)و (اسن ةللادبع) كران آ ندنغيدلواررقم قملواماق هسیدأت كرانالوا

 کنج ینفرط نوجایتمالس كنيراسفت یساسؤر یک (رتشا كلام) و (مجلم



 >> اسا صصت < م

 دارق یرلکدریو كرهدیا هرک اذم و عاتجا هحک هرزوا قمرردشتوط

 تكنهسمک ندلاح تققحو راشللا مو هنيرزوا لحج باحا ناه هرزوا

 . رشمالشاب کنج هاسنج مه یهدنسوشراق هلسقره هلتهج ینیدلوا یربخ
 هدیرلودنک .راشمردنوک رلمدا هرللوق لوصو غاص « ریزو هحلط

 هفوک لها » حد سا . راشمروص ود « ه و » شوک او باق

 هکدکو دناق «ىلع » ا .رلشمرو باوجود « یدصابیزب نلهحک

 . راشلا نظ ءوس هدنقح كن | وند « كحهمع زاو

 دات . یدروس ولد « هب وب » هح دشا یرلهحبص ىلع ترضح

 سوساحوا هتشا .یدیا راک ید سوت رب های فا هسلا ۰ )

 نیلهجیک یسهقرف رر كلج باا ۰ زرویملیب یتیدلوا » هبيلع ترضح
 ويد « قدلوب اهم کنج یج باحتاو كدليا عفد هدزب « یدصاب یزب

 . یدر و باوح

 هحیلط» و یدردنوکرارومأم هلوصو غاص «یلع ترضح هنیرزوا كنا

 .یدروس ود « Eu زاو ندشیاو هک دک ودناق « رس رو

 .یدراقج ندنمهناخ ی او یدراو هبهشیاع در ید (روسنبک)

 كیهود . یدردک راهرز هنسهقحم . یدردنس هنسرزوا كنهود دوهعم

 هعقوم ر تكجهدسشبا ییاغوغ هدرهش جراخ كرهدی بوئوط ندنرالوب

 كرکسع قترآ « نوسروک هديا فطع هنیربرب یتببس نیفرط . یدروتک
 رایدزیا موم هنیرزوا یرکیدکی فرط فرط بویلوا لباق قمل آ ینکوا
 یهورک هّناس هلتروص وب . رایدالشاب هیهبراخرب هنازیرنوخو یلتدش تياغو
 . یدرا هدا ی ید

 هرزوا كمهعا كنج هللا ىلع ترضح الاب هجور « هنع هللایضر ریز

 روهظ هبراح ةتفب هرکوب .یدیشموقیل آ ینا (تادبع) یلغوا نکشقیا نیم

 نوک وب » شمریغاج یمللادبع یلغوا ناهو شمریشاش ینغج هی هديا
 لا . غجهنوا لنق امولظم هکمردبا نظ نب . قجهللوا لتق مولظماب « ماطاب



 ۹ ج افلخ مراوو هع

 شھید « دو یعرراجرو « تاص یلاوما . ردمراجرو مهصعو م كاوت

 . یدیا شمروس تا هبرح نادم یصهتسیا رتسلاو

 .یدتا هله هتنرزوا كرز هلا یراق ا را 6 ناظتساوبا

 نیردو یدلاق _ هدنربح نکل . یدرودشواص یسهلح فا ید رز

 . یدلاط هر رکف

 را مک ره » یرلت مضح 2 هلع هللا یلص مرگ "لو ار ز

 یرام هاو ءاو ) نوک ریو شمروس ود هردبا ضش کا لا 2٨2

 !رامع ) نوکر هنيو شعبد ( كاجهدیا لتق تعامح یاب رب ینعی «هغاب هثفرپ
 شم لا تداپث یراعو د( كج هديا لق هعغاب فر یی 8

 . یدیا شمرویب
 9 ا و کا« رامع ارظن هنراضتقم كرف مق

 هسیا ریز .قحهلوا تبات یرلقدلوا یعاب تللمح_باحا هسیارولوا قحهللوا

 .یدشمشراق هرنا هکشا نظ لک 8

 یتسغراق هتیرزوا هنع لایضر ییز « هنع هلا یضر دامع هلعءانن . ٩

 هل هنیرزوا كن هلباقلاب نکل . یدردیا مفد یا ریز هحقدتلورضوط

 . یدزع,ا موج و
 دوا جىلىق هیاربز تولوا هنلافعضو راتخا كب و

 یر هدشووا رب هسهتسیا ندنشیدلوا یدنچ رز ر و ۲

 . یدرروشود هر رار هلسعراق

 - یدزاماق هودقلاللج تاذرب نەرم رشع یک سد

 نوا افا یتسهنیج هفشو ندنکیدلبب یعیدلوا نک تن
 روسدا هله یردیب هنیدهژوا كريز و رووروک روح کنج ینو

 . ید

 یمکمردلوا ی ! ناظقلاابای » ندنکیدمهدیا موج ۴١ هسیا ریز

 ست 1 ممتسیا ثكمردل وا یش . رب « ید رارع هحل هد » ناسر وىتسيا
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 ندنفیدلوا نامشپ هتکیدلکهارو هسیاربز . یدید « تک «شوواص نداروب

 ."یدنک نوشوواس لاه

 برح كردیا موم هنیرزوا یریر, ندلوفیه نيفرط هسا هداتنا وب

 یا یعاو یرلهحبص جوقروق لرکسع . یدلوب تدش هدایز كب برضو
Nl E OE DEیسیدلزیو كراقوا ناحوا ره  

 اوه ندرلزوت ناقلاق تاق تاق ندنل | یراقایا كرلتآ . یدلوا زادفیا

 تولب ها E . یدلوا و رک زو او قیالوب « زوب
 . یدروریدشاش یرازوک بوبالراب یک راکشمش ندیا ناعل هدنجما

 یدلوزوب هدلاح اف لمح باحګاو یدلاح هلغ E هفلخ تیام

 یرکسع هفلخ بودیا رارف یرغوط هیمرصب قرلوا ناشیرو هدنک اریو
 . یدروندیآا بقعت یا هسلا

 تولکح ۳ دارلغصقرهلوا تربح و ددرت / راحود « هحلط هداتناوا

 ضا كب یسهرای . یدنوقوط قوا رب هنسودند E یدا هدقمر وط

 . ئدلوا لعن درس نورد هلّقلوا

 هلکما فوخ ندکمتک هرخآ هدلاح ییردلوا تعس هدناب ود هسلا هحاط

 ۳9 ست انکدلک اار تر ندرك اسع كنلع ت ر

 نوجا شو اب رو کا » هلکعد « توا » یدوا تولد 6 ناسع دناحا

 . ردشملا تعس هب ىلع ترضح هطساولاپ كرهبد « ممهدیا تعس کس

 هدهناغ بارخ رب . یدرویوقوا رتی, رعشم یتمادن نکیارربک هیهرصب
 . ددشلوا توف نیزسکمکح قوح بویمهلبریدنید یناق . یدلدیا ناکسا

 هرزوا ینیدنلوا نایب هدالاب کا ( کا نب ناوم ) .ناتآ قواوب
 ین هشغرافو یسمهنغیدلوا ردیاداقتعاو دع ندنرالتاق كن امعترضح یهحلط

 ۱۳۲ اهرم لا بونآ قوا رب ناه كرديا داخلا تضرف

 ۱۱۱ الف ك قاد رانا كك اب» «(ناب) نغوا
 ۱ . شید « ممشود

 هدن رزواهود دوهعم هدرهش جراخ الابهجورب :هحنلک هبه شنا ترضح



 ۶:۳ ج افلخ خراوتو ع

 . شعید « هود هراک دننای هدد دتشيا البواوو دایرف كوسر نکیا رروظط

 « رش» ۰ شمروص ود « یعرش « یعرخ » . لشعد « یدایرف هل رکسع »

 نادم یرلت رضح هلع هللایضرربز هدهرصوا هتشا . راشمرو باوح ويد

 هآ عاس یداو) هارو سم ندنهاکر ظن كن هشیاع ترضح بوشوواصنده رام

 . یدیا شعاج بولک رکسع نوغزوب ندنسهقرآ و شمتک ییغوط
 كسفن فنحا نکردک هعاس "یداو راز هاسهلوکرب سز ترضح

 هلکعد « رویدک رز هتشا » بولک مدا رب دا روی ندنناب یرکسع

 « یی دود یمودنک هددبوروشود هنر رب یرکښع کیا » ید فنحا

 ۰ شد
1 E 

 ییاو شمشود هئسه9 را دأرب ز ( زومرح ن ورم ) نانلو هدار وا

 قملق زاغ . شمش هریز هدعابس "یداو كرهدیا رافلیا راارب هلبقفر

 قرهلاق هنسهقرآ لربز ترضح زومرج نبا هدنرلکدنا ندنراناوح نوح ا
 نوا اف هرکص ندکدلبا دیش توروا ندنسفاب تم

 . شنا ناب تشک شا 2
 ییلق وا « زومرج نبا هلکعید « مملی یمانف « ڭدتیا یمویا » فنحا

 روضح بوریو رخ هبجهدرب یتغیدلوایناق لرسسزو یدروتک هتفالخ هاکراب

 . یدهتسیا نذا نوجا كمرک هب هفساخ

 لا لوسر » یلع ترضح هدکدتبا ضرع یتیفک بوربک ورجما یجهدرپ
 ود ا هدژم هللا ران هنلتاف كرز ) مدتشیا ند و هلع هللا یلص

 . یدید « ریو هدژم هلا مهج هزومرح نا « راو یدیاه , یدروم

 ترضح قرهلوا امهدژم یالوط ندنکیدتسا لق یزد «زومرح نآ

 بولک هضغ هجنل | یهدژم نکربحرب هیوا نکیا راموا هبطع ولتیاک ندیلع
 ریست یووا منیج كرهلیوس رازوس وللوی فییزآو تیاکش

 هدنرزوا هود مان ( 19 ) دوهعم الاب هحور هحنلک ههشاع ترضح

 قرهلوا ناشیرب اتم ولع یدنک بوروط هدنماقم یسودرا طابتحا رو

 . یدرودا رظذ هابا نزح لاک هنر
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 هر وک یراولت [هدننایو یهود هدکدلک ردق هیهرصب « رکسع نوغزون

 رارکتو رابدالبوط بوردد ینراودنک . رایدلیا عاعجا هداروا نو ود

 . رایدالغاب فص قرهلوا رضاح هکنج
 ترضح ندتنیالوا شمشالقای هیاروا هبا یشطاةمدقم كنم ولایما

 هدقار ی رالو كيهود » بوروفیرش فحصمر هروس نن بک «هشیام

 . یدید « تیا توعد اکو یسانو تل اط ابا

 ی یهورک اب 6دا, تاوعد هم رک نار یرانلکو یااو رای تک د

 .رلیدن وطهفوا ینسهفحم كنهشباع ترضح و رلیدتا مادعا بوروا هللا قوا

 هل وص و غاص . یدتسیا دادما ندفارطا هلا دایرف هشلاع ترضح

 . یدلیا قیوشت 39 یسأات توردنوک نا

 هدنکوا كنهودو رلیدلورلبا ینوسفوک هابایوب رصب كنسهلسق رضم

 هیهبراسح یناقرب رارکت هلتروصوب . رایدلبا موو هج هنیرزوا یرکیدکی
 . یدالشاب

 (ناوصنیدیز) نانوب رباربهلبا یرایرضم هفوک بولوا ندنلاجر هفوک
 یدنالهزاب (ناح (E یراردارو یدلوا دنهش ا یردار و

 راشلاق ورک یسهعسد هلیا یران كنهفوک . یدنلتدش هکدتک هاو
 ربص ه یامحش كف رط کیا . رابدشرک ههبرام ییتدشر بوللورابا نکیا

 . رلیدشیغاب ود « تاو

 « یداربق یرادغراق . رایدشروا هلا راغراق ١ یدتب یرلقوا لرکسع

 . ریدشرک هنسهرام جیلقرب ولتدش هدعبو رایدلک هسکوک سکو ک

 هلروصو . ری یرکید هر هدکدشود یر ندرازادقارب یردم

 ۱۳ و مو یلدا فلت رامدآ فرج كل هد آ اقا
 مق هنماقم قاحتس رب « هود . یدلک هنکوا كندود هبراضمو هبراح

 رد یرارکید تبار هقییشوت ناناوط یدالوب . .يداوا

 ناو صا یدنلوا لتق یک قرقندشیرق زکلاب هدنرزوا یرالوب كنهود

 . یدنالهرای ( سبز نب هللادع ) هللا ( مکح 5



 ۶ ۵ ج افلخ خراوو تک

 ندشن لها نکیآ ران وط یترالو كتهود ما رب ندنسهلسف ) ۷ (

 . یدنلق مادعا ریارب هل یشک چوا نوا

 رناح هچو یدابسک رالا هن هدنرزوا یرالو كنهود لصاما

 كنبراقایآ ینی «كيهارگس یهود» یلعترضح تیاهن .یدلوا ادج ندندب

 ادن واو « نواغاتط رانغاب یک یدشود هر هود" هل

e 
 رولیرود ها ر هود . یدروا هنغایا كنهود یر ندرکسع ناه

 . یدرهاح هلا هحیص ر بو دی دش كم نکیا

 . رابدنوط زوب هرارف بولغاط راغاب یک ییدشود هود

 ا اقرا كراناحاف ) رللالد هیرما كلغ ترشک ال
 . رایدتبا ادن وید ( كمرک هدهراهناخ «كسريدلوا یراولهرای

 هشیاع «راو » . یدیغاح ی( قیدصلارکب یا نم دم ) « یعترضح

 E ی دقا ه-عراف یسهر یسرایو روف رداح رب نوجا

 . کد)وو
 < رایدراو بع تایر رسا نی دامغو قیدسصلارکب یا نب دم

 یلاخ ربو رایدراقیح ندنسهرآ رللوتقم بوناکوب ینهفحم یهدنرزوا كنءود

 ۰ رایدز ونک ها

 هدیرز وا نکل یدشع ود هب یل رک هک یدشعالباص قوا ردو وا ههفح

 . یدشمهلشیا ورجما راقوا ندننیداوا رز
 لاح . یدراو های كیهشلاع ترضح « یرلترضح نتنمولاریما

 . یدروص ی رطاخو

 بودسک هلع هلایخر عاقعق هليا تاوذ ضعب ندلاحر هفوک هدب

 شالا تافو مدقم هنس یمرکی ندنوب کشک » هشیاع ترضح هدنرلکدشوروک

 . یدرویب وید « مدلوا
 هدنشآ هرصل بولآ دم یردار یهشیاع ترضح هحنلوا ماشخا

 . یدراروبالغ | رلنبداق قاطرب هداروا هکیدرونوک هغانوقرپ



 س ابا صصق = 3

 لع ترضح یردارو هدنفرط هشیاع ترضح یحاص قانوف ارز

 . یدیا رشلوا لوتقم هدهب رام کیا بوتلو هدنفرط

 هبورصت و رلیدشلوص رر, ررب را رلل وتقم <« رلىلەراي نلهحک

 . رابدشوروک هلبرالاعو دالوا  رایدشريا هنیراهناغ بورک
 « زو ینهحلط ترضح . یدشالوط یرالوتقم «یلع ترضح یسادرف

 یرازوت ندنزو و یدالشاب هغمالغا هجنروک رونای هدنجما قاری وط
 توشود هر هلو ی یشیرف رب ست «هللاو . نوعحار هلااناو هلل ابا » كرەلىس

 دع ) هدهرص وا .یدلیا فسأت مظع كريد « مدزمتسیا كمر وك شرس

 ES هح همش او بوروک ۲: رالوتقم یحد ف ( هحلط ن

 ۰ یدالغ آ تودیا

 یسلاها هرص . یدرو تصخر هننفد كرالوتقم « ىلع ترضح هدعب

 . رایدتیا نفد یرلاتوم بوقح ندرهش
 یعوم ,یدلبیاص یرللوتقمكاحباحا البا یسادهش كنيرکسع هفیلخ

 ۱ . یدلوا غلاب هکیب نوا
 هدنراهعقو لج ندنکودیا شعلوا لتق مدا ردق كبحوا ید هوا

 . ردشلوا غلاب کس جوا نوا یوم كرالوا لوتقم

 .یدریدتیا عج یران | ىلع ترضح هسیا راو لام ردقهت هدنلا رکسع
 [تسادعام ندنرانالوا اع یربم هدنرزوا . یدردنوک هتیدجسم هرصیو

 . یدرو هناخا

 ا رفند» هدقدنلوا لاوس یلاوحا تال باخا ندلع ترضح
 . یدروسب ود « ریدتبا جورخو ینپ هزعدزوا بولوا

 هک ردو ندنراترضح هعساو ةر هلع هللاةحر هفینحونا مظعاماما
 هلماعمهن هدنقح راغاب هسلوا زعولعم یلامعاو ساوا كنلع ترضج د

 یرالام هدقدنلوا هلغ هرافکو شعد « كدبا نمهلس ینکجهلک مزال قملوا
 ؛سان ضمب ًاساق هنکیدلک هلیدیا ریسا یرللابعو دالواو مسقت ةازغلانب

 لعترضح هدن رکدتساینسعلوا هلماعم هلهج و لوا ید هدنقح لمح باحا



 1۷ چ افلخ 2 راوتو =

 شلا تاکسا یرلن | كرهید « كج هلبار تباصا هنسهصح ك
 . رد وص ینیدلوا

 هننمّولاریما بولک راز هلسهلسف دعس .سقنی فنحا هدهعقو ببقع

 . رایدلبا تعواطم ضرع

 ۱ را تولوا یک هنشح هدهرجالایذاح طساوا <
 .نورد را دازا هرکص ندقدلاق هدنحراخ هرصب « ىلع ترضح

 1 یرلقارم هلس یرل ولهراب < «یسلاها ه رصل هجا ۱ ى

 ترابدلنا تم
 ه رصل یمع هللا یضر اع نت هللا دىع « یراترضح نینمّولاریمآ هدعل

 هلاماتبو جارخ ی ( ها نب دیز ) ندنهوجو هرصبو یدنبا بصن یریم
 هساع نا هرزوا كلا e قفوت هو شا بودا ا هن رزوا

 .ئدر و لس

 ا ٠٢ ایات ,ندیرم تاهد
 هدعإ . یدشمرو و مادختسا هدصانم ضع هحهرصب فا < رم ترضح

 یدروس هس ینهار مزاول نالوا ردق هب هندم كن هشياع ترضح «للع ترضح

allتصخر هشرلتدوع کر ةه كرات الوا ےک دکل  

 هترضح ۰ قدرت هدکل رب هلا رکب یا نا دخن یر داو فاو یدر و

 . یدروتوک رار ینوئاخ قرق ییدتا باما ندنناوسن هرضب « هشیاع

 عادو E بودک لغ ترضح یدیا بحر ٤ هک کاو مون

 نب دمج و. نسحو نسح یرللعوا . یدتا عسشت ردق هب هفاسم لسر و

 (عنعو ابع ةلایضر  رایدتبا مییشت ردق هیهفاسم كانوک رب هسیا هفینح
 ردق هنناقو بودک هبهنیدم جی ادعب و ه کم یضوط هشلاع ترضح

 وشا نالوا شا رودص ندنسودنک قرهلوا تلزع ناشنهشوک هداروا

 . ردشمالع | هلا دای یناطخ

 ام دم ےل: واط

 تله دص ترصح < ی رلت رضح هع هللایطر ) هللا دسع کت هحلط )



 چ ابا صصق < ٤۸

 ۱۱۱ ةا ند شب نديا,ناعا ل واب لوا هنيرزوا وعد

 رپس هنیرلترضح لسو هلع هللایص هللالوسر یتسودنک هدنسانغ دحا

 ييدتا ها وح دا لوسر دل فاکر و یدل وا حورج ندنشاب « یدّسا

 . یدلاق قالوح یا ندنا « یدنوط لا وشراق هحیلق

 مث هدننج ریز و هحلط » یرلترضح لسو هبلع هللایص و

 ردا تیاور یلعترضج ینیرش ثیدحوو شمروس ود « ردمرلوشموق

 هترواو از و یلکنر ضاس لئام هبینمرق : هحلط ترضح

 بولوایور قوح كيو .یدبا راو یزق تردو یلغوا نوا . یدیا ولیوب

 ت ارجا ضعب كنامع ترضح" . یدیا راو یداریا هحقآ كيب هموب

 ۱ ا روهط هنف . یدردیا ضارتعا هلا ناتسل رب لتدش

 ناح یادف هدنلوپ باط اع مد قرهلوا زوکمق را هداعلاق وف هدقدنل وا

 هفیلخ کل . یدلوا لتف هدلح موب الابهجور . یدبشعا ممصت کما

 اروذغم ا دا ةناخ كناورصبوصلوا لتق ندقرط یرکسع
 ۲۳ اروم نت نانزوا .یالوا دف ام واظمو

 لام ع 2 3 . كريب ٍ

 2 ۱ را ییردپ كات ضح هنع هللایضر رییز ندهرشدم ةرمشع

 ,ردیردارب كنی رات ضح اهنع هللایضر یریکلاهحشدخ نالوا هللالوسر هجوز

 ۱ ۱۱۱ اش )نالوا .یسهلاخ كمرک ۱ لوسو دا یبمالاو

 ناعا کش ۳ ند رلت رضح هنع هللایضر قیدصلارکب وا نکیا ناوحوت

 ادا . ردسسحتشز دوخاب ¢ یسح درد كل رلتدیا ناعا لوا ا دما

 ۰ ربا تج هب بدم هدعلو هشدح

 هللا یلص هللالوسر ۰ ردوا ندا فس را هللا لسسق ادتا ا

 هد, ۰ ردراو ینیراوح كربمغپ یه ) 4 شمرویپ یراترضح لسو هيلع
 ( ردماوعلان رز « ےراوح

 : یا همانا یوفو هحریمسو هحللا فشخو نوللارمساو ولیو هروا



 د م نکو
 ۹ ج افلخ مراوتو

 ندنآ بودیا جوزت ی (اسا ) یسهعرک ویب كیدسلارکب یفآترضح

 ( نساما )و یلغوا ترد مان (ننم) و (هورض)و (مصاع) و ( هلادبع)

 . ردا لو ےک مان

 3 حارح یرظدروب . یدرریو جارخ اک بولوا ىنا و ۰

1 

 . یدردیا قدصت هرانانلو هدنناي توو هدنسهاخ یمه ردر

 اهدویبهناغ :بایر نوا هدهسدمو ییا هدهرصیو رر هدهفوک و هدرصم

 شم زون هلسقو هدهنیدم.( ارع) .یدیا راو یسخاراو,كالما تو

 وان یل | نوتلمرب ندنساکرت ا و"یضاراینیدلوا شمل ا نوتاصهمهرد كم

 . ردشلر و هتیراتاد یاعاو شتاض ههرد و

 هعایس "یداو بولکح ندکنج هدلج مو هرزوا ینیدنلوا نایب هدالاپ
 دهش بوروا ةناخ و اردغ ینآ نوملم مان ( زومرج نا ) هدقدراو

 هنع هللایضر . یدشعا زواح شک ی ردشلا

 6 ( رس یا نر دیس نابع ):نالوا ےل و

 .یدشملکح هاوزاو تلنع 2 نا هر ندننداپش كا

 . یدشلوا توف هنسوب نیزسکملا تعيب هنیرب ندهیواعم و یلع
 ندنساسور كماق لها نالوا شلک هلع ناع ترضح ندرم

 یحدوا « ردندرلنلیا تعب ر ر نب نم رلادبع)

 . ردها ت هتسول

 ورم یا نیورمع) و ( نوعظمن همادق ) ینعی «تاذییا ندردب باحا

 . نیعجا مهنع لا ىضر .ردراشللا تافو هتسوب یخد (یرهفلا ةبض
6 
۰ 



 >> اسا صصق = 0۰

 یتعیزع هیهفوک ندهرصب كنلع ترضح
 یعم را سه ادعام ندماشو

 لاوما یبرللام كلم باحا « ىلع ترضح هرزوا ینیدنلوا نایب هدالاب
 ۳ یوم وکی مس و اسلاڈب یک ماع
 ندتمنع یزو مارح یرللام هدبودیا رده یترلناق كرادعاب» و رلیدلاق

 ترضحورلیدلوا ردیا نعط یییع ترضح لرهید « ردن ببسهغملیق مورحم
 . رایدلک هبهفوک بوقلاق نیزسقل | تصخر ندلع

 تدم رب نوجا حالصا یلاوحا كنسبلاوح هرصب « ىلع ترضح
 ۱۳۱ ۰ رک كيلا هکدیاش نکیا هدتن .كلا تماقا هدهرصب

 بوقلاق ندهرصب یخدوا ناه هرزوا كمهمريو نادم هرانا هسیا راو

 . ردشلک هبهفوک
 یسلاها یرلتیالو رصمو زاخو هماعو نعو ناسارخو سرافو قارع

 ۳ ۰ وام یسلاو ماش طقف بولیا تعواطمو تعيب هيلع ترضح
 . ردشمتا عابتا اک | ید ماش لهاو عانتما

 ك ۲۱ توعد هتعاطاو تعس یهبواعم <« ىلع ترضح كلذ ا

 كنهمزال باسا هروک اک | هلخملوب هدنتي كعروب هنیرزوا ماش هسردیا اباو

 هلا عت هنلامکتساو ككرادت

 اونا میاقو ضع

 (یُجرلا لیضفنب نارمع) و (یطیط بت نب هکسم) هرکس ندلج ةعقو
 8 ندنتعاطا كنملسلا ماما هدکلرب هلیا هورک رب ندنرابرسرس برص

 | ىلع ترضح . رلیدتبا طض یدالب ضعبو رایدتک هناتسحس ها

 : یدردنوک ی ( یاطلا ءزج نا نجرلادع )



 ۱ ج افلخ خراوو تک

 دنوجتامردن هک لاد ون. .هناتسحسر لع ترضح لک الت.

 . یدردنوک همانا هسابع ن هلادع یربما هرصب

 تود تیودیا اهب لاو, ی.( یربنعلاسلک نیا یبر ب نا

 ید ( یرنعلا رم نآ نر ناصح) . یدردنوک هناتسحس هلرکسع كسب

 . یالبا ساز هک

 کل .گدسا ماف هر هلن اقم EE هد رلقد راو هناتسحس

 دالب و یدل | هطض دی یاس < یر هلغلوا مزه یرکسعو لوتقم

 . یدلو ماظتنا نسح ناتسحس

 .<ی ع ترضح کما روهظ ناصع یحد هدف رط زون اس هداتنا و
 6 و

 . زدشمردنوک هادا دلخ )

 ا

 لاوحا كهشذح ییا ن دمت

 .(هفذحوا) نالوا یسیاد كنافسیا نر هیواعم ,ندمارک تاجا راک
 ها لو لوحوک دم لغوا ءدقدلوا دیش هدنکنج ( هماع ) هنع لا یو
 : یدشعا هست یک یدالوا زوا بول | لآ ناعع ترضح

 0 روا توخ نایت رخ ہرا ریو
 .تاداعویدنوط یلو یوقو دهزقرهلوا رفغتسمو ئات نبودن" درو

 . یدلوا لوغشم هليا

 .«ناسلکد لها هکللاو نس » هدکدتیا اعدتسا كاللاو ندناهعع ترضح

 .هنیرزوا كنا«. یدلا نذا هرزوا كمتک هرصم نوتا داهجو ازغ هلکید

 ,یدنلوپ, هدنرلکنج رک د هبا( رس نا نبا ) یمیلاو رس کک 8
 .حالصو دهز ید ا توشا رز هلا ید رب یا ن دو

 حرس یا نا هدلاح یرافدلوا مرتح سانلاناب هلتهج یزرافدلوا هد

 .هعنشت و نعط هدنقح ناعع ترضح نوحا ید لاو اک هدف

 . رایدتیا ماف



o۲ج ابا صصق کک  

 .یدردنوک هضیرع هنانعترضح هدنلوبتیاکش ندران | «حرس یا نبا

 هبهشیاعو هنسابب « یرکب یا نبا » هدهمانباوج ینیدزای اک آ ناغع ترضح

 « ردسسوروای شیرق ریو ردمغللعوا م هسیا ههدح یا نیا .ییمالشغاب

 : . یدروس ولد-

 «یدلاقیسج وا .یدنلیو « یدویب ؟وروایوب » حرسیا یا ًباوج اکوب
 بلج یهشذح ینا نبا « ناغع ترضح هلکمردنوک هضیرع رارکت وید

 . یدردنوک هسلا كوب ریو مهرد كرب زوتوا هتسودنک نوجما هلامساو-

 تعام یا » یدوف هنادم « دوم رک سم یرانو هشدح وبا

 تكعا قلرسدسق هدنید ما بودیا هعدخ اک ڭقاب هناهع ! نملسم

 رازوس وللوب « میدوشنکد هیایند یمید نب . روبرو تور اکب نوجا
 هب هفت دح ی نا قترا سا . یدروتک ههاحلخ یا ناهذا كرهلیوس

 . رابدلوا ردیا عینشتو نعط هنافع ترضحو مارتحاو میظعت هدایز ندیکلوا
 نب دم هلبا مابق لها ندیا ورخ هنملع ناع ترضح هدرصم اقا دم
 هدوراقو و شلاق هدرصم هشدح یا نا اا تع نع ههسدم « کیا یا

 .یدیاشلوایماو هرصم دوح دوخو 0 هلا ورک هرزوا ینیدلوا ناس

 مانعا و بصن ایا هنالایا_بولوا هفلخ « ىلع ترضح الاب هجورپ

 « هفیذح یا نبا کما یلاو ی ( دعس نب سیق ) هدهرصم هدهرص یییدتبا»
 هب(ه نغ) بوقحندرصم هلیرامدا ردن کیو یدنجوک یخد هب لعترضح

 یسلاو ماش رخ وم . یدلوا مورح ندنتصو هجوت هدكفرط کیاو یدلک

 . یدلاق هدنسح كلا تدمر بوشود هنلا كیهواعم

 كرکب ینا نب دم هنر هلبا زع دع ن سقف

 ییبدل وا سس لاو

 هللایضر دعس ن سق « ىلع ترصح هرز وا ینردنل وا راعشا هدالاب

 « تک هرصم هلرکسع » كردیا بصن یسلاو رصم هدرفص لالخ یناممع

 ۰ یدشک د>



 or ج افلخ غراوتو .دع

 دعب امت مهسا شهرک هرصم هل رکسع مکجهروتوک ندهنیدم » هسیا شف ق

 .مادختسا هدالراشیا مهم N مقارب هداروب یرکسع وب . شهرک

 د هاسدآ رف یدیو یدید « ناسرديا

 ییلاع ضا, نالوا اد ا < یدقح هربنم « یدراو هرصم

 ولربخ كا 91۳ ندزع ریمغس « زی ! ساب یا » هدنسهطخ هدعیو یدوقوا

 هرزوآ هللالوسر تنسو هلاباتک ک١ هدزس . دیا تع هد 8

 . یدید « زکسلیا تعق

 .< رایدلیا تعواطم هسقو تعس هیلع ترضح ناه « یسلاها رصم

 ام هف رط هو روح فتا طض دی یرصم تلایا یخد سلق

 . یدرد 8

 (یر زخم ن ةملسم)و(ثراطاندیژ, )مدنسهان [۳ 16ت )۲

 .ندتعس اوو هدیلط تا مد ؛تغا ر عیا مه هرات و اممع هللایضر

 . رابدلاق جراخ

 هدرصمحتف ید (دلخ نی ةملسم) .ردندردب باعا ( ثراطا نب دیزی)
 برقمو رضم ندنفرط هیواعم ارخوم و نالوا نک انس هداروا 8

 :هتعاتطا و تسب یرلنآ ؛سق . ردمدا رب روش نادا تل 8
 هسرارزوا ندنخیدلواظوحلم یرالوا عبا هب هب واعم یسلاو ماش هشا راجا

 . یدنالل وق هلا ارادمو هنهادم یرات او یدمراو

 تادراو كردیا طض یرصم تیالو هلروص و « دعس  سق هتشيا

 . یدلوا ردنا لبصحم عزانمالب ی هب ربمآ

 کما عانتما E تعم « هیواعم هرزوا یندنلوا ناس هدالاب

 وشراف اک | هبواعم ندنغیدلوا راکرد یتکرح هنیرزوا ماش كنلع ترضح
 هاب رکسع رصم یحد سقف 0 هسیا هدلاح وا . یدیا هدنتس قمقح

 . یدبا هشیدناو رکف تحوم هه واعم یسهظحالمو لامحا كمروت

 طوضم هلا e كنابو یرسک كنار « ىحتف كناخ ؛ تا ات اترخ ()

 . ردررح ( هدنادلبلا مجعم ) ینیدلوا روک ذم هدهایحتف كنار یک ینیدنلوت



 چ ابا صصق = ۵ ع

 بولوا لغوا فن (هداع نیدعس) نالوا ندراصنا راکا شف کوج
 ربدم و مرکو دوج بحاصو عبجش ادو مرتمو فیرش هدندنع كنموقت

 هدکلرب هلام رکا لوسرو یدیا تاذرب رولیب ییرالوب هعدخو هلو روما

 اب و یدژونلوب دهون هصوصخ تمدخ « یدرکج یغارپ كراسصنا"
 . یا ندیع تاهد.

 رادعوودعو قوج كيو یدشبرک ههر اخ هلا سبق « هیواعم هللع ءانب

 رونادلا ک ۱ ید ق . یدشیلاح ههلاماو بلج هنفرط ودنک یآ هللا

 از کم یدر وشلاح هنعادل تا كرهم رب و هتشر رسو روو یک

 ا ا هنعادلآ یترکیذکی «ههاد کیاوب
  یدلاو ول

 ماق هلافغا یتفالخ بناح هحالک | ینکجهبسهدیا لافغا یسق « هیواعم

 . ردمزب وا . زکسلوا هدنهلع كق ه همانش لها هکهلیوش . یدتیا
 ۱۱۲ ی راروالد ع ج نالوا زکناوخا ارس « رک سمرومروک

 كتسقو یدید « روسلک یرابوتکم هنامرحم هزیو رویریو رلهطع هراناو

 لهای او یدزود بوتکمرب اد هنفیدلوا ریارب هدیلط یاغع مد ندنزغآ
 . یدوقوا هماش

 (قیدصلارکبیا نب دم ) هلیسهطساو راسوساح «یداوح همزودوب

 .رلیدتیا رابخا هلع ترضحو رایدتیشیا ( بلاطیا نب رفعج نب د# ) و
 یرفعح نب هللادىع هلا ناسح و نسح یرللغوا ناه < ىلع ترضح

 یل ەش ! نانمولاریما ای » رفعج نبا . یدریدلسب هران | یتیفک و یدرضاج
 ۰ یدید « تبا لنع ند ضم قت . تک هلو زس همش <« هللا كرت یو

 . یدرویب وید « مهدیآ قیدصت یداوح وب نب » ىلع ترضح
 هحاسم هدنقح هورک نالاق فرط ی هدنسهبحان ( اتبرخ ) هد هرص وا

 كسق هدوب « مراقروق » رفعج نبا . یدلک یوتکم كسق راد هنفیدنلوا

 هاناقم هلا هورک لوا ::تیاما هسق . نوسوا یسهدعاسم رب هدنقح نلت |

 . یدردنوک همان ضا هدلاماوا هشق ید لع تّرضح . یدید « نوسنیا



 ٥ دج افلخ ےزاو جع

 کمر دیا بجعت » هدیوتکمییدتیایدقتو رب رح ًاباوج هبهمانیعاوب «سیق
 هبهلناقم هلران | . نیسرویدیایما ینا هلناقم هلباموق رب نالوا یررض اکم

 . راردهدزوا اوژناو تلزع هک مادامو .رارولوا ناعم هگیرانمشد ڭەسرديا مان

 . یدرو باوخ ود « ردکعا كرت هرزوا یرالاح یرلن | « باوص یأر

 رارکت یار یلوا « رفعج نبا هدقدوقوا یوتکم وب « ىلع ترضح

 ترضح هلکعا راطخا یتدصن كمدصل ارکب یا نید هنر هلل نع كاسقو

 یا نب دم هنیرب هلا لزع ندنکللاو رصم یدعس نا سقف ید لع

 . ید بصل یو

 هدهسلا یسط قلوا قداص هنينمؤملا سما نالوا ا ۰ :E نا

 یهعدخ و هلبح تالود نود ترا برع تاهد هلبسح یلزسهب رج

 . یبدشمیا قوس هلوب شلک ای رب هلیوب ینمع ندنفیدمهبالک آ
 سانلاالمیلع ییلاع صا ینیداوا لماح بوراو هرصم «رکبیا ندم

 عورش هتلایا روما تیّورو شموقوا هبطخ لزوک رب هرکص نک ا 8

 . ردشجا

 هر هدم هلا SE ندرصم ناه قرهلوارکلد ندهلماعم و ءدعس ن سق

 هلردیا هلماعم ءوس هسق بونلوب هدهنیدم نامز وا مک انب ناو . یدتیک

 ندهندم رار هلبا ( فتح نب لهس ) ید سقف ندنکیدردنج و یآ

 . رلیدلک هناي كنلع ترضح بوقح

 هدقدلآ ربخ ینکیدتک هنیدز یلع ترضح هلهجو وب كسبق «هیواحم
 هليا تنواعم هليا رکسع كس زو هيلع » بوزاب همانریدکع هناوم

 . ردشلبا باتع وید « یدرولوا نوها ندنسمتک هنیدزن لع كسق هروک اب

 كناذ رب ندیرع ناعمجش و فارشا و ندناهد یک دعس نب سبق اعقاو

 . یدیا توق رب كوب كب یسلو هدودرا رب

 لیصفت رب یلاوحا قیاقح بوشیروک هلیا ىلع ترضح ء دعس نب سیق



 ج اسا صصق = ٦°

 یالوط ندنرلهعدخو هلحوللثموب [۱] كناهد «یلعترضح هدکدتیا ضرع

 كسبقو شمالك ا ینکجهلیکچ راتتشمو تحز قوچ هدروما ماهم هلیوب
 ۱۳۳۰ لا هکیاتادمات رر رر هنا تاعوقو یتاضورعم

 ۲۳۱ ر دن شام هشلا الاب جور :هحنلک هركي یا نب دمت . ردشللا دیازت

 » زکیدا تعاطا اب » هقلخ ناروط فرط ی ا ۳ یر

 یار یزن تالیدمش » هدکدردنوک رخ ۳ « زکیدک ندراید و دوخای

 ران | دم هدهسیا راشعد « مهیالک | قجهلوا رحنم هپ هن شيا مهقاب
 كنهب رصم تداماو رایدلراص هحالس هدرلن | ندنکیدعا لوق یراراذتعا

 . رایدلوا الب هوس هنشاب

 شلوا ادب رادفرط قوحر ههواعم هدنتلایا رصم هنروصو هتشيا
 ۱:۲ اشک یلاوحا.هلرصم نكد هتسهعفو نفص قجهللوا ناس هدرزو

 و ی

 هاف

 تل زع هدهرصب (هسا نب دایز) هدلمح هعقو هرزوا ینیدنلوا ناس هدالاب

 یسهلام روما هرصب ىلا :یلع ترضح هدهعقو بقع بولوا هرزوا اوزتناو
 ٤ یدشما بصل یردم

 2 ندشیالوا زمتليوس یدا هادایز هدانناون هلع هان

 هليا هریغمو صاعلانب و رمعو هیواعم رک ذلافلاس « رانوب .رایدید ( تاهد )
 . رداقرولانم لیدب ن, هللادعو هداع ن دعس نب سقف

 ید دعس نب سق .یدا هدنناي كنلع ترضح « لیدب نب هللادىع

 هنیدزن كنلع ترضح هرکص ندقدلوا لصفنم ندهب رصم تراما الابهجورپ

 رب دن نسح و یار تدوحو.ی ذ تیاغ :هبهاد ,ردکعد O اف و

 . رونلوا ریبعت ( یلرکف نيج ) هدزعاسل هکرونید همدآ یحاص

 صاعلانو رم و هر وأعم : هکی درلرد (هعب راتاهد) هب ینک ترد ور دهن وا راب رع

 . ردها نب دایزو هبعش سا هریغمو



 ۷ ج افلخ خراوو ع

 رواکندنسهدهع كراشیا كوب هليا هنامکح لیلافاطل هدسکیا و

 ف زاما

 کمروک شيا هليا هعدخو هلخ هلبوا ییانج ولع كنلع ترضح نکل

 هکهراحهن .یدیا لکد یضارهفمردنالوب یتفالخ "یناص بآ اریز .یدیا عنام

 یدیا شعالشاب ا هللا هسسدو هلحو شالو لارغا كلاع

 هرزوا اوزلاو تلنع وا یسەدڵب یدک ۶ هصش نی ةرغم

 . یدبا هدکعا رظن هلاوحا شور بولوا

 هحور ن “کیا و هدنسهباح ی هدنطسلف ضرا ید صاعلان و رمت

 . ردششلرب ههاد ییا وب بولک هدر هیواعم هداتنا و ین آ

 ییعلاتم هب هب واعم كصاملان و رک

 نیو رع) هدقدلوا روصح ناعع ترضح هرزوا ینیدْل وا راعشا هدالاب

 یرالغواكردیا جارختسا هللا یلقع رفج ینفج هلوا رحنم هبه كشيا (صاعلا
 شلاق بوناق هدنسهناخو بولک هنیطسلفضرا هدکلرب هليا (دمت)و (ةلادبع)

 شمالشاب هقمالغآ یک رایراق هجنلا یربخ ینداهش كنامع ترضحو
 یفیدنلواباخا هتفالخ كنلع ترضح نکيا ردیا وزرا ینتفالخ كنهحلطو

 ىلع ترضح كربزو هحلطو شلوا كانهشیدناو ردكم هدایز كب هحتدشنا

 كنلع ترضح هدلهح ةعق و .نکشمشود هدىا هح دشیا ی رلجو رخ هتملع

 كن« راسم یشلاو ماش هدعب ۰ شلاط هراکفا نیرد هلفلا یربخ یبرفظم

 وید « )هليا تکرح لصن» هدکدتشیا یفیدلوا هرزواتفلاخ هي ىلع ترضح
 شمروص نددو هللادع یرللغوا

 یاهقفو الضف . یدبشلوا فرشم هلبا مالسا لوا ندنردب هک هللادبع

 رکیوا و لسو هلع هللایص هللالوسر » یدیا ردقلا لبلج تاذرب ندا

 هنیرزوارکفرب سان .رایدتک هیاقعراد هدلاح یراقدلوایضار ندنس رو



  > o۸اسا صصق >>

 4هتردب ود « نیسلمامقح وراشط ها نس كده دیا عامجا

 شمر و تحصل

 نس » هنیردپ . یدیا ندبرع نامجسش یک یردپ هکدح یلغوا رکید
 ور هدکدید « یمشال یسلوب ماتخ كشياوب سس .نسندنراولوا كموقوع

 یأر یتکرحو لا نالوا ولربخ هحرخ | اکی نس ! هلادنع اي » صاعلان
 . شعرد « رو دیا تلالد هل وب نالوا E هجاسد یو لی و نسرو دیا

 هجرک | بودیا میمصت یتعزع هماش قشمد هلبا ءاحوناش صرح هرکص
 ورم هدهسیا شعد « !هدک هبهفوک یراب » هلابا ندکمتک هفرطوا هلادع

 یارف ههالالوسرو یجدق هدماللسا و یتلضفو تعاحش كالع « صاعلان

 ادالوا . رربولا هیواعم هزمشیا مر . ردقوب یحاتحا هراسک مز هلبیسح

 نوک ر ههللادعو شد «لهدک ڭكقلاق یدیاه .رد.حاو یخد یتعاطا هنیدلاو

 وید ( هلا تعاطا هگیردپ ) یرلترضح لسو هبلع هللالص مرکا لوسر

 نور ندنفیدلوا شک هدیا تعاطا هب ر دب هدص وصح يه ید وا هلغمر وس

 رلیدلک هماش هدکلرب ها لغو کیا صامعلا

 بو لئام هب ىلع «هللادىع هدهسیا شمر و رلهطع ید هنحوا «هواعم

 نیو رم .رد وص ییدلیا عانتما ندلوف یبس هطع تكهواعم ینم هنغیدلوآ

 هرلنا . رادویدیا رارصا هدلط فاع مد یسلاها ماش هکشمروک سصاعلا

 رصم یسودنکر ظلادنعو شا دات ی رام نع كرەىد «زکسلقح رس »۵

 ۲ ردتعا قاها هللا هن واعم هزملع ىلع هاط رش قلوا یسلاو

 یاحتلا هماش لها كرمع ن رژرادسء

 رغ ( هللادسع ) یلعوا كرمك ترضح هرزوایییدل وا ناب هدءزج یحشب

 تورو یشد هتلی نامع ترضح هدک دا ۱ ی ( نآصه ) قح

 یسارجا كصاصق سا 6 یللعترضح هدهسا کا وقع ندصاصف یهللادسع

 هانعلوت هرزوا زارتحاو فوخ ۹ هللادسع ینم هنکو دیا شعلو ار

 . یدیا شمشراق هزانغاب كرهلک هماش بوسهراو هنناي كن ۲



 ۹ س افلخ مراوو بع

 كوس یتشح و ناسا ردق ( هللادع ) یردار كور هحتلم كهللادع

 كب هسیا اشو مان كنیردپ بولوا ندبرع نامحش یسودنک هدهسیا لکد

 قعاللوق دلو عور كنمارم یذنک یا واتس ندنشیداوا لو
 دما

 كناعع ترضحو باج هنصاخ سلحم یهالادسع « هيواعم : هک هلی وش

 یلع ترضح راد هصوصخ وب هدربذم هليا حم ندشیدنلوا لتق نوا

 یکبلاط یا نبیلع » هّلادببع هدکدتیا ما ینسم اوس رلزوس كح هدیا ماه

 ال را ها ادص تادسانو زارا هلا عج یەناسنا تالاک

 6 مهیا مایا لصن هلا ناعع مد 0 3 نعط هلهجوه یردق ىلع تاذ رب

 . شعد « مهیلیوس نالا نوجا زکیرطاخ رکم

 یتبع ىلع ندنبولق كسا «یلصاضرغ ! مناج آ » یخد ساملانیورمع
 زو یبا ر هدلو و . ردنرابع ندنسهعاشا رازوس كجهدیا جارخآ

 بوقح هربنمو شمقلاق كرهبد « یا ك » هللادسع هلکک د » روسلیوس

 ندرتم نرسکلوس زوس ر یاد هتع لعو نابع هدانا شب وا
 . شا

 . مدناوا ندهللا » هدک دید « كدا اغا یکیدعو نوح » ۳ هب واعم

 زور دنح هدهسیا شمنجوک هیواعم هلکعد « مدمهلیوسنالای سانلا"المیلع

 رر راد هنکودیا شهلوالف ًامولظم كنابع ترضح . ا , 6

 . ردشمرتسوک تافتلاو هجوت یور اک آ هنب هیواعم ندشیدلوا شل وس

 ییدردنوک همان هرصق كن هيوام

 هدزوا قمقیج وشراق هننملاریما حورشم هجورب هیواعم هدانا وب
 یجهدیارفس هماش رايد كموررصبق نکیآ لوغشم هلیهیبرح تاکرادت میظع
 ۳ ردهم رب رک همان دیدیم هرصش هحنل وا یعومسم

 ینمی ) هلمبحاص هسردیا ققحت كتعزع هنیرزوا ماش رک ۱» هکهلیوش



 ج اسا صصق < 1٠

 روا قرهلوا شا ةمدقم و مردیا ا ( هلا ىلع ترضح

 ین رہش هضطنطسق ینامود « یلسیس نالوا كتخحت یاپ ےرکلا لابو مریراو

 یفیدلراپوق بولبکج جوامه ندریو مددیا روک هراق پاق بوقای بوقیب
 وید « مردیا ینابوج زوموط ینسو مریراقیچ بوکچ ندککلم یتس یک

 < ردشمنزاب

 نامزوا اهد یدیسیٍاب هللاهجول ًاصلاخ ینکیدید وب « هیواعم عقاولاق
 . ردقجهنلوا حتف هبنطنطسق هتبلا ) اریز . یدرولیپ هنلوا حتف هبنطنطسق

 رب وئد ( ددرکسع لزوکه رکسع وو ردربما لزوکه یربما كن | دعا
 اد ات كمالسا لها ىحتف كن هنططسف هلغلوا تیاور فرش تیدح

 فرط یک ینیدنلوا نالعا یرفس هبنطنطسق ندنکودیا وزرا رب زوک

 هلځابو رولوا روبحم هیازغو داهج به نیمبات راکو نیزک هبا ناروط

 رولک بورکس یاحا برضو برح نالوا دوجوم هدهمالسا دالب
 تاق تاق رکسع یبدلبا سر نوجا ماش كننمولارما هتروص ويو

 قرهلوا شاهمدقم هب ودرا مسج رب, هیوا هواعم هتشيا . یدیا روشل هدایز

 . یدزامهلوا روا بات 6ک | رصق یدیسلوا شرو هنیرزوا هنطنطسق

 ندنیدلوا شرو یسادوس تنطلس لالقتسا یتتهذ كن | کرام
 ندنغیدنلوب هدنلما قلوا رسمهنسودنک ارصحنم هنطنطسق حتف هکلاحاو

 كج هلس هلک ندنسهدهع كلملجحتف رب هلیوا كردیا ماود هدتفلام هننمّولاریما

 فلت هدنراهراح نیفص قجهلوا نا هدرز وح كمالسا ناروالد

 هن رات مضح (ناخدم ناطلساق) ناور فرش كنحتف هنطنطسقو شلوا

 . زایای نکیدلید نادز, ۰ رالاباح بوشبلاح ناسنا . ردشلاق

 و
 یندوعو تعز هماش كانلحم ر

 شا ممصت یعدو هندزوا ماش ىلع ترضح هرکص ندا هوو

 هلا ( یلحبلا هلادبع نب ریرج ) یسلاو نادم هدکدلک ههفوک هلغلوا



 1۱ ج افلخ غراو

 توعد هک ی ( یدکلا س ی سدا رے
 . یدشمروم

 یرفدوا ندامآ نالوا ینءدرک تص كاع ترش
 ه هفوک هللا تعاطا هصاو تع هلع ترضح رار هلقلخ یرلتایا هدلاح

 . یدیا راش

 هللا یلص مرک | لوسر بولوا یر یمهلیبق )4( هللادبع نب رررج

 هیهنیدم هللا تعامح رب مدقم نوک قرق ندنتتفو تانبرات رڪ
 . یدشلوا رهظم «یوبن تافتلاو مارک او فرشم هلبا مالسا بولک

 .یدلوا نطوتم هدهفوک هدعب . یدارای هشیا قوح هدنربراح قارع

 . یدیا یر ندنرامرتحمو روهمشم ا كنلاحر هفوک

 ی وا كتر بولوا ندا شم ( هدنک) یخد سق إن تعشا

 قرهلوا فرمشم ابا مالساو ن هبهندم هلا ی هل | مدنسه 6

 ناراو یارک . یدبا شعا جوز یشادنرق زف كق دصلاركب یا ترضح

 یهاشمكنلاخر هفوک . ردشلوا نک انس :هدهفوک مرک رل 8
 . یدیا ندننازبحتمو

 داراصناو نرحاهم فاو ناب یحاتو یدام كله هعقو هی واعم

 باح ہرزوا 1 تعس ندن ۲ آ هلبا توعد هتعاطا ءراد یراقدلوا لا.

 امت + یدروک بسانم لع ترضح یتعنع هماش كناذ رب ندمارک

 . یدروص ندرلنالوا سلحاب رضاع یتنج هلوا بمانم ی 8

 موا . ردراو مقياس تفلا هلیا هواعم ارز . ردمشیا موب » ریرج

 بلا یسلردنوک هماش كن ا » رتیشا تام یدک دید« ۱ 8

 «ردراو یبحو لبم هیهیواعم كن | هد مه ء یدعلوب هدلج ةعقو اریز . زالو

  یدردنوک هماش یریرج بوبهلکید ییزوس كن آ ىع ترضح هدهسیدپ
 یور هدایز ك 5 هواعم . یدراو هماش قشمد « لحم ربرج

 لا نو ف اوت و منو ال نکل . یدک 8

۷ 



 د> ابا صصق »< 1۲

 تقو هللا لسا و تل ردق هندورو كصاعلا نب ورمعو یدردنالایوا

 . یدروک
 تکرح هنیرزوا ماش كنلع ثرضح هسریو طق باوج اک آ هکنوح

 هنفرط هروس كنيرصق لومناتسا هنيا هدانناو . یدیا راکرد یجهلیا

 هدرو یدرویلیدبشیا ینیدلوا هدکمنا عج رکسع هرزوا كملا تکرح

 هدماش قشمد هدبوایروک هلا هلسرق رب هرزوا ینیدللوا نام هدالاب

 روسج ًاتاذ هلکعا رارف ندسح هدانناوب ( هفبذح ناد ) نالوا سوح
 ییدتک هفرطهن هدلاح ینیدلوا مدا رب روہشمو فورعم هلیا حالص دهزو

 ۰ یدیا راو یسهسوسویخدندنفرط كن | هلغلوالوهحم

 هدنسهرا لکشم سا جوا » قرهلوا یحتمو ددرتم «هبواعم هلرلتهجوب

 ههذح ندم » ید وا شمروص ندصاعلا نورع ود « بای < قدلاق

 هدهسزا یک هلا .رلزوست وط و رنک روا ندتدهفارآ .زدنالوق لا

 ودقه هدماش دالب .هعا هشیدناخد ندنفرط رصق . زامهای یر کس وا

 هلاصم هرزوا كما ماست هرصق یرلنآ هسیا راو هب وسیع یارسا

 0 بواوا دونشوخ ندنس رایوسع . رتسوک تغر ههلاسمو

 ¦ ردنسهلئسم بلاط یا ی لع یتهح نالوا لک ا رارروط

 لعو یتفعو حالصو یتارق هر و درو یدهو نقش هدمالسایز

 ۳ E وا هلتسح یعاح» هداملا قوفو یاضفو
 :باوج ويد « ننسلمارآ هراح هدنلوپ هعدخو هل نس . ردپا حیجرت

 . شمرو

 نيد ) هدنتهج (ناروح) رامدآ نلیردنوک ندنفرط هیواعم عقاولاف
 اور تکرح رب ید ندنفرط رصق . راشمتا مادعا بولوپ ین ( هفذح

 ییار كصاعلا نب ورع ويد « مهبای هل هدنقح یلع» هیوامم . ردشمالوا

 ۳۰۱۱ ۱ برو و یدنکلا طلا ليج رش هدقدروص

 . شعد « مهناللوق هدلوبو هليا هنامکح لبا



 I ج افلخ ع راوتو =

 تقو .یدیایربما یعاحنسصمح ندنفرط هیواعم هک (یدنک لسحرش)
 ندماشیایما ندیا بصعتهدبلط یناغعمدو ندربهاشم نالوا شمش هداعس

 یتیقفومالریرج ندنمیدلوا توادع ندیکما هدنرانیب هلا حب ریرجو یدیا
 . یدنعدتسا

 هلا توعد هماش قشمد یا « هب واعم هرزوآ یمیلعت كصاعلا نورمع

 هطقن هدنرزوایلوب كابحرشو شمریو هبفخ تایلعت همدا ردق نوا ءزکس

 . شمراقیچ هنتهج صح یران | هدزوا قمروط ًاقرفتم یک شازید

 نب ىلع » بوقبچ وشراق ک | یسجنرب ڭرامدا وا نکرولک لییحرش
 <شعا هلوش .شع رحم یرالتاقوكراشم هدناتق كنامع «ناسرید هبلاط یا

 كلبحرش درب درب یرارکید هدعب . شلروس رازوس وللوب « شما هلیوب
 < یدنک لببحرش ندنراقدلواشللا دبات ییرازوسكنکل وا بوقج هنکوا
 اش هلادع ندهحض تایاور شمراو هنسهحرد رتاوت یرلیدرقال همزودوب

 یدتک هنسحم كنهیواعم یرغوط بولک هقشمد قرهلوا ضغ شت | ریو

 .شّا لظو ردغهنامع «یلع : هکمدتشيا ندرلمدآ قوح رب مکیدلیا تبنما » و

EE aیدید « زر راقح ندماش ینس زب ٌلهسرایا تعس  . 

 من زسو مئدزس هدنب هکمرولیب هبلیا تفلاخم لصن هزس نب » هیواعم

 رو تصخر ه یخ ر رجهسیا هلب وا « E E هلک د « زكسغایاو لا

 یلاهایه .شالوطیماش دالب نسهله «هما هلت » هیواعم هدکدید « نوستک

 ۰ یدید « )هديا هداعا یر رج نامزوا هدرلنوسلوا قفتم هام

 داع < لغ » ہا رود یماش دالب « یدنک لشعر ع هشرزوا كنو

 هفرط وب هلا عج زس یلکو شا طض یعلاغ نوتنو نیفا و ردا

 ندهبواعم اک | . عا, كجهدبا ماع لتق یعاش “لاها نوتبو ماحتفاو موج

 رمضاح ههعفادم «زکنالبوط هنشاب كن | ناه .زامهلوا ہار دس هسمک هقشپ

 یاش لها نالدهداس هرانالاب ییدلوا شعادل | كنسودنک دارد « زکلوا

 هرزوا كنا كنج هليا لع ترضح ناش لها بهو شمردنانیا ید

 . یدبا شرف



 س اینا صصق ۹

 كنانعترضح ( ربشپ نب نامعن) هرزوا یفیدنلوا نایب هدءزج یعنتل آ

 شمروتوک هماش ینراقمراپ شمایسک كن(هلن ان ) یسهجوزو ینکلموک ینق
 هعمج هليا عضو هنیرزوا یربنم كقشمد عءاج یرلن | ید هیواعم . یدیا

 یترایزكلرلن [» هدک دلک صاعلا نور .یدیا رر دشا ترایز هسا ى

 ضرعهسان هدنتقو هبراع .هلبا ظفح هلزوکهدلحمرب یرلن | .همالوذم هلون

 ا هتکرح یررمط تجو تربغ كیسان هک ات .تیا

 . یدشلوا ردا لع هلهحو لوا یعد هبواعم بود « رل وسنالصرح

  «یدلبا توعد هقشمد عماج یسان « هیواعم کیک دیو ات ی

 ینراقمراب كنهل ان «یدرس هنیرزوا ربنم ینکلموک للناق كنامع ترضح

 تدم رب هدلاح ییدلوا هدنرزوآ ربنم و یدریدتا قلعت هربنم یخد

 كشود هحقدل | ماقتنا ندنرللتاق كناعو رلیدالغ ۲ بوقاب هرلن | رکسع

 . رای دلبا نا هرزوا قماعای هدنزس وا

 رب رح م گن ندکدر 1 هبهترک کردە ا هلهح و وب یشیا «هیواعم

 کج اس و دف 1 ترد حورشم هجور ید وا . یدرو تصخر هدوع

 ا درک تولک هدفوک اسوأم هرکص ندکدنلک ا

 تک
 هتشیا . یعدعد همردنوک یررح نب » هب ىلع ترضح نامروا « رتشا

 هنفاشا هلکت | هدبلط یاّمع مد كماش لها به .یدردنازاق تفو ههبواعم

 . یدید « یدوس شا یدمشو یدرو نادىم

 هدنرزوا « رواخ رې » بوشوواص قرهلوا لعفنم ندرلزوسو «ریرح

 توف یرلتصرف ولردوب هسیا هیواعم < شمتک هنسهداب ( اسیقرق ) عقاو

 ۱ اب 5 ی اگردیا هراخ هليا وچ ار وا زا
 . ردا

 ا ا برح نالعا یسلوا هداعا هلهجو لوا كررج

 یخد هیواصمو شمروق ودرا هدرهش جراخ بوقبح ندهفول ىلع ترضح

 ۱ . ردشمرو نزود یح هنسودرا



 1 ج افلخ م.راوت و 0

 اص و ۳ راز تام

 فلت یساسور كشيرف هدنسازغ ردب هرزوا یتیدنلوا ناس هدراوراقو

 . یدلوا شیرق سهر . یدلوب یلاخ یادىم ( ناضسوبا ) هرکص ندقدلوا

 . یدلاق درفنمو لقتسم هدتسایر ردق 4 حتف

 هیهرونمهندم بولوا فرشم هلبا مالسافرش ریارب هلی رالغوا حتفلادعب

 مهنع هلایضد . رایدتیا هناخ لقن

 واوا توف نکیا یی قاحتس هدماش ر ) لو 9

 .یدروم نابعتو بصن ینابیفس ییا نب هیواعم یردارب هنیرب كن | ءرمع
 ار ی ی ید مدا رول یاو ماه

 «ردسارسک كبرع مدا وب » هګروک هدهنامشتحم روط رب یا هدکدلک هماش

 . ىد

 قاما هحور رر رر ی راقاحنس هير وس کو < نامع ترضح هدعب

 ندهیرصم دودحو یلاوهنسهعطق بروس نوتب «هیواعم هلکعا هجون هبهیواعم

 |۶ همور زاید «یدلوا یراع یک وص یمکح ردق ہت تدا

 . یدلآ هنیرخستو طبض دی یراهداب هچ كردپا
 یدللوب هدنکللاو هروس لالقتسالاب هدیدم تدم « هبواعم هلروصو

 هدماش ندنغیدلوا هام هدتساس او یدنازاق تورو ناماس قوح كيو

 . یدتبا سیسأت هرهاق تموکحرب 2
 هلسهسالم قلوا یسد كنهنما ی. « هبواعم هرکص ندنانع ترضح

 میدلوا یسهدازمع كنامع » و یدشود هلما قلوا ننمُولا ربما هتیرب كي آ

 فاوعدوو یدشقلاق هباوعدو بلط ینانعمد كرهد « میس و كرا هلتهح

 . یدلیا ذاحا هسانم لسو هنماص غ

 تورث یلبخ ندیلخ یخد رلیوما راس هدنتفالخ مایا كنامع ترضح

 ا نوا وا رايد عبات هبهیواعمم په هدلاح یراقدلوا كلام هناماسو



 ج اا صصق = ۳

 هسرولوا یشان ندېبس هن یهو رابدیا لئام اک | ید رلنالوا هاج صیرحو

 هیواعم بولک هماش ینردیپ رانانلوب هرزوا تفلاخ هبلع ترضح نوسلوا
 هر رایت ها تفت شا

 یوعدو بلط یناعع مدو یدلو توق یخ هدماش < هب واعم مامان

 سید هدتیلهاج نامز كنیردپو یدشوا قلخ قوچ كپ هنشاب هلیسهعاد
 یسر كرابوما SE ندنامع ترضخ , هدیسسودنف و هتک ودنا شیرف

 ا و لا اراتغآ هتیرادتقاو راسيو ءان هتخیدلوا
 ۰ یدشود

 كورتم مالسالادعب < یراهععاد مده و قوه هم ورتو هحتموف هکو لاح

 نيدو هنیرامدقتو هقاس هدمالسا قح | مارک باح هلفلوا روحهمو

 راتعا لّصفاو وب هلتاسن هرکیدکی هروک هنیراتمدخ نالوا عقاو همالسا

 . ارز هتل وا

 هدنتیرفظم ردبو ندیانام|مدقم ندنرحو هرشبم ۀرشع ال وا : هکهلیوش

 هدعیو نیزک ةباح نالوا هدنسارغ دحا هدعیو راصناو نیرجاهم نانلوب

 باا ندیا نامعا ردق هیدکم حتف هدعبو نیلیا تعیب هدنتلا ناوضر ٌءرحش

 هیذکم حتف ندناوضر تعیب .ردلضفا هلتتسل هرکیدکی هجرد هجرد « مارک

 یرعشالایسوموا هتشيا .ردسهفاخ كنرجاهم «رانلیا تره هلباناعا ردق

 داوص لا كنارک باخا . ردندرلنآ ليد ن لادعو صاعلا نورو

 ترج هرکص ندنکم حتف .ردرلنالوا فرمشم هلبامالسا حتفلادعب ۰ یسهقبط

 . رزاملوا دع ندرجاهم «راندیاهناخ لقن هبهنیدم حتفلادعب هلغمالوا ربتعم

 هدلا ینیدلوا ندمارک باتا نالو هدهقط ٌهلوص كا و « هواعم هتشیا

 هیات رلا ىلع نالوا نىنمۇملارىماو ناثوب هدنسهحرد ین كالع هقط

 . یدشمشود هنلما قلوا مالسالاربما هلبا مدق

 :شهازگ تور یخ قرهنلوو هدرلشيا مهم انا ناجع ترضح

 هکردندمارک باحا نانلوب هدهقط كوص ڭا وب یخد (هنم نب یلعی) نالوا



 ۷ > افلخ غراوو =

 عبا ىلع ترضح ًارخوم هدلح یفیدلوا ندنراکا كلج باح
 ۱ . نا

 .(دیزنقماسا) و (تباث نب دیز) و (رم نینادبع) و (صاقوینا نیدعس)
 وافک رک ۱ » مارک باا ضب یک (هملسندحم) و (یزمشالایوم را
 .مدقم كرهید « زها كنج هليا هلق لها اما « زرهدک هسرولوا هبراح هل

 .فارتعانلضف كنلع ترضح هفامعم . یدیا راشم ا رابتخا یتلنع رخؤمر
 . یدا راردوک یتربغ كن و راردب

 .هدنسهقرآ كنلعو ( یلغای ینعی) عدا یعاعطكنهءواعم » هرب یه وبا یتح

 .فرط كريد « ردسا برح كرو ( زسروصقو لک ۱ ینب ) منا زای

 ۱ ( نیعجا منع هللایضر ) . یدشلات

 .توف هجا ههبواعم یسریولک هماش كصاعلا نور هدلاح وش

 راصناو نیرجاهم هع لضفا ندن | هدنناي كنلع ترضح هدهسا شم

 كي یمکو وب كي یردق هدهبمالسا تلم كنلع ترضح . یدیا را
 یلعءانب . یدیا بجو لئام اک آ همالسا همومع راکفا ندنکودیا یلاع

 ا ین آ هجورب كناوذ .ضعب ندراصناو نیرجاهم راک « هیواعم كل

 . ردشمروک موز

 یسهباکم هلا مارک باصصاضعپ كنه واعم

 .نانلوب هدنتعم بولوا نیلسرلادس هفلخو ننمُولارما « ىلع ترضح

 .تمدخ همالسا نید درع یرادام كنسبات درک هبا نیزک باصآ

 . یدیا

 مورک رب ناشلاح نوجا هاحو لام هسیا رانانلوب هدنناب كن هب واعم

 . یدیا تراسع ندبلط ییاغع مد یوق یونعمو یناحور كنهبواصم هلغلوا

 هماننوعد هبهنیدم لها نوجا باج یهمالسا راکفا « هیواعم كلذ یلعءاب
 .تعاج- اراز. اوا ینا تون » الا نور و



 >> ابا صصق ک 1۸

 ران | بولوا ریارب هليا بلاط نیلع یسهقرفرب . ردشلوا هقرف چوا یدمش
 یجنج وا . ردزحاع هسیا قرف نالوا ناعع بح . رازعا لىم الصا کس

 ۰۰ ۲۳ ال لر بوک ندنسافوغ لعو نامع هکیسهقرف

 روتکمر یراب .نسزودیا وزرا مادام صد رازامادلمف ندنرارب نوجا

 : شعد « نوسلوا هدیررض هسیا زالوا یسهداف هک زا

 زب هدهنتف مایا ) ًاباطخ هیهنیدم لها ندنفرط هیواصم هنیرزوا كلوب
 یرللتاق كاع « لع نکل . کد فقاو هلاح تققح ندمفیدملوب هدهنیدم
 كن | .میسبلو كنامع هکنیو ددهدنناي كن | رالتاق الح بولوا قفتم هلبا

 یتفالخ بودیا صاصق هسرریو . مرتسیا ندنلع یرالتاقو مردیا بلط یتاق

 هسیانمریو یرالتاق ىلع رک او مردیا هلاوح هیاروش یک ینیدپای كرمت ید

 بوتکم وید ( رانوسلک هیاروب ناه رلنوس یناع . مرلیا كنج هلکنآ
 ردا

 الا هوامم اح هدقدوقوا بولآ یوتکم و هدم لها

 5 رب وقلق همانربدکت هل ندنراقدنلوب هداطخ مظع كصاملا نیورم
 . رایدزای همانیاوج

 رمت نب هللادبع هدهنیدم » هدقدوقوا بول آ ینهمانباوجوب « هیواعم

 ۰ ۲ الا هملسم ن دو صاقو یا نب دعسو باطلا ني

 ۱۳۰۱۱۱ ملا عا افا هدبومزاب مان نکیا واو راتاذ
 . شمروک بسانم ینمزای بوتکم ررب هناذ چوا وب كرهید « زما

 لضفا ندنس ران | ارز .چک زاوندادوسوب نس » هسیاصاعلا نورم

 شما راشتخا یتلفرطق هددولطا تقفاوم ههشياعو سزو هحلط نالوا

 ۱۰ ۱ دم ا تقفاوم السا اإ [رظن .هتیرافدلوا
 ۰. شمروآ

 رةیاود یلعو یسجدرد هراندیا ناما ادتبا هک( صاقو یا نب دعس )

 ندیا حتف یاریاو ناتا قواو نکود ناق هللا لسسیف ادتباو ردبسرحشپ
 ربارب هلیراترضح سو هلع ها ص مرک ا لوسر هدراازغ ها . ردوا



 ۹ ج افلخ غ.راوو

 یاشو ردق هدهمالسا تام مومعلالع . ردندهرشم ءرشعو ردشقلو

 .كنهاح نالوا دوجوم نامزوا هرکص ندلع ترضح . یدیا لوس ت

 ندمارک راضتا راک او ندودب باحا ید هملس ن دع یا

 تادر لده یالضف هنا ( رم ن هللادىع ) .یدیا ردقلالبلج تاذر

 . یدیا راو یتحو لسم هدایز كب 6 | كماش لها بولوا تافصلاله

 ۰ شمروق هدننهذ ینلج هنفرط یدنک كرلنآ هواهم كلذ و

 هتل نع ماعو شلاق فرط ی هدنر وه هنتف « صاقو یا نیدعس هکو لاح

 یتجهلواریارب هللا ىلع ترضح هسلواكجهدیا لمم هفرطربو یدیا شملکع

 اف هنیرزوا ینداهش كبامع ترضح ید هملسم نب دم . یدیا راک,
 یدنا شما راتخا یتانع بوناق هنسهناخو شه جللق ندجاغآ بوری

 تیا لامتساوشراق هنکرشم ینوب ) و «یدریو جیاقراکب مرک | لوسر » ,
 وند (تآ « ربق « روا هشاط ین آ هدکدشود فالتخا هتسهرآ مالسا لها

 اقا هدایز كب هدهشد روما هسا رع ن هللادع . یدیا رید « یدروم

 كب نداطخو رونوشود قوح هداوتف او رونارواط هرزوا طاتحار

 ا ع و ع هلعءا ا. یّدیا روا 8

 تاصع هفامعم .یدیاوب یبس كنسمروط فرط هتشيا . یدیا لکد ردن

 قرهلوامدان ندهرکص هنفیدملوب هدکلرب هلیالع ترضح هدنراهبراحم تاغبو

 . ردشمتا فسأت رمعلارخآ ىلا یالوط ندنوب

 هدوهب كب یسمشلاح هلج یلاذ چوا و كنهیواصم هروک هتالیصفتوب
 . یدیا یرفوط یسهعلاطم نالوا هدصوصخو كصاعلا نورعو

 اد چاق رب ندراصناو نرجاهم رب١6 هلیوا هسا هبواعم

 یردارب وب یخد ( رمت نب ةلادیع) ةياود یلعو هلکمروک موزا هتسفلوپ

 هدهنح واهب واعم کما بسا یت وعد كنەملسم ندم هلا دعسو كهللادبع

 هنسودنکه دىلط ناک مد یرللأم هصالخ كراب وتکمو . یدزای نۇ دو

 تزالع ندنوعد نوجا یرالک هنسوددا ماش هد یوا نر تو 9
 . یاب



 >> ابا صصف = ۷۰

 هدق هدمالساو هحبسن » هدیوتکم ییدردنوک هصاقو یا ندعس طقف

 هدهشیاع .رلیدسا جورخ هلا بلط داع مد هرس زو هحلط نالوا كد اکس

 < ن اغا حبجرت یتکلسم ككرلن | هدنس . یدلیا تقفاوم هرانآ

 . یدشمزای

 ۶لوا لاها هدتنواصم اع هدیوتکم کیدردنوک هبهملسم نب دم
 هرعن هلادعو یدبا راو رازوس راد هنفیدللوا لتق ًامولظم ندنک ودیا
 راتخا یثان ندنغیدلوا فلاخم هبلع كهللادع ایوک هدیوتکم ییدردنوک
 . یدشعا تع ندننیدلوا شا تلزع

 اوج هنیوتکم روک ذم كنهیواصم « یراترضح صاقو ینا نی دعس
 كکيدلبا توعد هلوب لطابرب ی .یدلوا مولعم یلأم «یدنوقوا كيوتکم »

 ثكنا و منا هبراح السصا هليا ىلع نب : هکنوسلوا كمولعم . یدلشالک |

 ندهنتف ندیا روهظ هدنسهرا مالسا لها نب .مملیا قافا هلکنس هدنہلع

 ريزو هحلط . مشملکح هعارو هناخ بودیا اوزتا راستخا هلبا اقناو زارتحا

 یلاعت هللا . یدرولوا ولريخ هدن رلقح رایدبسما جورخ هنماع لع یخد»

 . ردشمزاب ود « مالسلاو نوستیا وفع ییرلاطخ كران ]

 هدمدنع » هدنسهماباوح ینیدزاب هه واعم حد هملسم ن دم

 هدنملع كنامع هوو .ردتتطاس و كلم كضرف كنيس هه ىدتا قق

 ۲۱ ۱ و ر ليا كعولجم ر : ردلکد ماقتا ذخسا ندراناتلوب
 ! هیواصم یا . مملوب هدنملع كنا نوجما كرطاخ كنسو ممتا حجر

 هنعفد كن | هک مدروک .یدالشاب هکمرتسوک زوب هنتفرب هدنتفالخ دهع كناع
 < مدرق یعجیلق نامه . ردلکد دم یتحصن هارامدا یک منو کد ردتقم

 باح ا نایالک | ینفجهلوا دیفم كنیرلبمس ودنک .مدلکچ هیاوزنا ةهشوک
 , رایدلیا تکرابشم < هدنصوصخ اوزنا ید تعابح رب ندهللا لوسر

 دادمتسا تاعفدلاب نامز ینیدلوا یحتمو روصحم كنامع هکرونلوا بحعت

 ۱ یکی دی هدش تواير درك راربخ هماش هيلو
 بایرفظ اک | یرانمشد اغا افا یتمعن قح ككتممن یلو ادا لفاغتو.



 ۷۱ ج افلخ مراولو <

 كن آ یدمش . كدناص نیسررا هکب دا صع هد نس « رولاق اکس نادسو رولوا

 « نیسروتسبا ترش هکشاب یتموکح جا هاسهام یوعد و بلط یتاق

 ۰ ردشع د

 كيوتکم » هکردشمزای باوج هلهجو وب هیهیواعم هسیا رم نب هللادبع
 توعدهتعبن ءرااک یب هکمدویدیا بحمت .یدلوامواعم لام ء یدلو لوصو
 كنس هکیدلوا مولعم انش .نیسرویدیا قیوشت هکنج هليا راصناو نیرجاهمو

 كرت ینفرطللع .ردلکد یشر, هقشب ندصنمو هاح « كضغ ندبلط یناهعمد

 ابوکو رداطخ مظع ڭاملوب هدنتظ مرولوا كمکح موك كت

 .رداطخ هقشپ رب ید ٌكاعلو هدننظ مس تلنعراتخا هلسس تقلا هیلع

 :هکن وسلواكمولعم !هیواعم یا .مهیلیا دانع هلکن | وتفلاخ هب لعن هللاذاعم

 انطاب هدمهسیا شروط ورک ندلاتقو لادج ها مالسا لها نب
 .ردالوا < یللع هدر دقت عادوا جیب حیج ر قرطرو مقفتم انمول

 رده ج و یسهنم هللادنعو ددکوس ثكب یردق هدمالسا كنا ارز

 ندهلمح ههللا لوسرو ردلضفا كهللا لوسر باحا . ردقحا هتفالخ

 شالوا فلاخ همان كمكح جسلق هنیرزوا مالسا لها قحا . ردیرقا

 مردیو اضفا ندنس «نب هک وا عبا لصن کس .شللا تل زع راتخا هلتهج

 ا واخ ن یدمش . رردف رشا NE ردب لی «مردامو

 نوتب نوت هليا هنامز یانبا کشک . موفشم هلا تدابع ههللا بودیا ذاخما

 . ردافوی هنامز کنوچ .مدیلوا نک اس هدریرب قجهلوا عطقنم ندطالتخا

 «رارولوا نکاس هدرلرب بارخوجراخ ندهرومعم هکددالعاهن یلاح كراوها

 . یدشکد

 ا2 و مااا ن ورع مدقدرفوارتول ایران
 كقح » ید هبواعم شعا شنزرس ود « یم دمیرد « هما هساکم هلا وانا

 ناهو ز یاب هنسهراح ك زمشاب یدنیکزب «قو دادما ندران ام .شعا راۋ

 شموقوا هطخ بوقح هربنمو شعد « زی لمشلاح هنلاک | كنههرام باسا

 . ردشعا قیوشتو كيرحم هنلع ىلع ترضح یانو



iYج ابا صصق =  

 نارق قح بانج و ردققح ینیدنلوا لتق ًامولظم كناع » هکهلیوش
 كناع . ردشمروس ( اناطلس هلول انلعج دقف امولظم لتق نمو ) هدنعرک

 كدهننافو بودیا هجو یاش تبالو اکب ٤ ناتع اعانت ا 2 یسلو

 یهفلخ «هنتف لهاو ردصاعو یاب رانلیا تفلاحم کب یدعا .یدعا لع

 ۱۱ ۶ 1 بوک قا دن هسیالع «ردرلتدیا هناما هرلاتةو لق

 هجوت هکنج هلمز, كردیا عج هلک رک اسعو ردشمروک هنسهرص یی رقمو
 رص كزس هدنر هدهسیا روسج EE قاع هحرکا . ردهرزوا كعا

 . یدید « مرلیا داهعا هزکنانو
 زونه ین كناع » هلبا زاغآ هزوس ( یملسدوعاوا ) ندماش یاما

 او فن سا. ىدنل وا لتق ام وطم کیا هدرم وب
 . یدشعا رت هنیرللا كنفلاخم هورک ینآ بوبا هناعا | هسیا ىلع
 . یدید « زردبا كنج هاکنآز هل هسر دنا ما تفوهب

 هلا رادتا همالک ( عالکلاوذ ) نوا ما یدلسق» ( رج راک

 فو و ۲ هسنا نس یدتبا لاو هماش تیالو نوت یس ناعع ! هواعمای »

 هلماب نسیلا بلط ید كنآ قترا یدمش . دعا مدراپ هدننارطضا
 نکا کارت هل ضابرقاو راشع زب رهمرروح زو ندنس برع لئاق

 . یدید « ا

 فا هدزکجما ! ماش لها یا » بوقلاق مدآ رب ندنسهلسق راح هدعیو

 قلا لو 7 کال ناب لع ردو هسک نیلیوس یرغوط نوا
 لضفو لعو ۱3 ۶ واتس یو یتارق" هتسرات ضخ و هلع هللالص

 ندهلح وا هتفالخ هلدسح لئاضفو نساحم هجو زلک هدادعتو یتعاحشو
 ا رک 2 ك اوا التسا یژاید او : ردقعا

 ۳ ناه . یدتا صا یتسحو ذخا ۴ ه واعم هڪ د « رولک هل وصح

 ناسرک صلح هلتعافش كنموق نکل .رابدسا دصق هنمادعا « رایدتوط

 . یدتک هناي كنينلاریما بوشواص هلبیرقت رو یدتیا
 یسلو ید هدنسهراخم نالوا عفاو ها ىلع ترضح « هبواعم هحصدقم



 ۷۳ دج افلخ م.راوتو رج

 نوجا صاصف یرلنالوا شعا جورخو یعس هنہلع نامع هلثحم ندنغیدلوا
 نالواشلک ندنف زط هب واعمید < ىلع ترضح .یدشمهتسیاندلع ترضح

 مع هدنلاحنرا هیالعا الم كنبراترضح سو هیلع هللالص هللالوسر » همدآ

 باجعا هال نک دستت كم! تعس اکب نامه ناشسوبا یردب كن هب واعم هلا سابع

 ندلوق یتفالخ ینم هنسهظحالمو لاټحا كمشود هقرفت هتسهرا هللا لوسر

 .مدلواروح هل ود یتفالح هامار | دا راصتا و نرحاهم هر 2 .مدشع |عانتما

 ۷۰۱ دال دا اع و :ردكلا تعس کی ید نالوا مزال هب هب واعم

 مزال یسارجا كصاصق ما و هدتودنآ )۳ تاسا اع تو یوعد

 . یدشم رو تاوح ولد « ردەفىطور ا هننم ومل ارما هدول . رولک

 لالدتسالا لج ال هد رم الابهجور كم هب واعم و یدیا با وص ناع «تاوجوت

 .یدیا لبلد هنملع یدنک ۰ لبلج مظن ینیدوقوا

 طاق قح هنسلو كنآ . هلوا لتق قح ریغب یی « ًامولظم هک مک)

 ا صاصق هک | روک هنتساضتقا تولوا طم هترزوا و 8

 . رولوا كعد ( رايا هدخاوم هلا تید هروک هنساضتفاو

 . زالوا لماع هیابرقا یاس بولوا كعد ثراو لعفلاب « یو هداروو

 . یدیا یر ندنرلهدازمم كنامع هسیا هیواعم

 سمشلادبعن همان صاعلا یاب نافغیا « نامع ت 5

 راو یراهدازمع هع اهد یک هیواعم كاع ترصح و راو و هدوراق و

 ترضح ید لع ترضح هلغلوا یردارب كمشاه ؛ سمشلادع .یدیا

 ۰ یدیا ندن رلهدازم كاع

 هلقلوایدالوا كناځع هدهسیا برقا هنامع «هبواعم هلتسن هيلع هجرکا

 یسیر,چه ندنرلهدازمع دسبو بیرق بولوا یتح كران ا « صاصق یاوعد
 كنامع الاب هجور كنهيواعم كلذ لع ءانب . یدرازامهلوا صاصق لو



Véجس ابا صصت بع  

 هدلو وا یبرک نآرق و یدیا قوب یعرش هجورپ هنسعد « م یسلو»

 , یدیا شلک ایو اطخ ی لیواتو سبقت
 ندننرشع دوخای «لتافو كعوک یساوعدناق برعلا ناب مالسالا لق

 . یدیا یراح ینداع كما لتق هسرولک تسار یسغنق ندنرلقفتم دوخایو

 تعیرش .یدرشود هنسهقرآ كراشبا ولردوب یخ دی رلخش ترشع نامزواو

 تباث ینیدلوا لناف ثمک یهو عون هیلعاح تاداع وللثموب هسیا هدهیمالسا

 . یدلوا عورشم یسلدیا صاصق كن أ درج هسرولوا

 قلوا ا یو یسهدازمع كنامع « هبواصم كلذ ىلع "ءانب
 هئادنم هدنلو بلط ینمد كن | كرەيد « ےیسلو كنامع » ەلىسەسلالم

 . یدیا یوعدرب رایوا هبهلهاح تاداع یسمقح

 ۱ اا صرقتم اج یاهتف نالوا نک اس هدماش امدقم نکل

 كنهبواعم ندشدلوا فقاو یک کرک هیهبنآ رقماکحا یرنک ۱ كماش لاخر

 ضا ید رلئالوا بقاو هثدلوا < یدرلسعهدیا زبع و قرف ی رلاطخ

 . یدرازاماحا

 ییادنل واناس هدالاب هک (صاعلا نور نللادع) نده ا یاهقفو الطف یتح

 62 . یدیاشلک هماش قرهلوا زسلکوک هیروز كنیردپ هرزوا
 روح هرکس هدلاح یییدلوا تک یروط كهواعمو و نگو ۱

 . یدیا هناکس هدنناب یردب بولوا

 2  زایفک ۱ دارت تواواهدنکمو هدهتندم املعو اهقف هدانناوا

 نارو وفا اع ترضخ نلیتضفاو مظعا كنسهاجو یدیا هدننای كنللع

 . یدرولس یلعا ندهلج یتسایانعو ماکحا كرک

 یلعومیمهنیدم كملع ن ) یرلت رضح لسو هلع هللا یلص مرک !لوسر

 . ردشمرویب ود ) نوسلک هنسوش ناتسا یملع .ردیسوق"

 هب ىلع « یدرد هدشب كملع نایر و هسان » امهع هللایضر سابع ناو

 نده یتیدلوا شعرد « سگ داف هتشات < یلع ید هدنسخ یاب. یدلري

 ۰ رد و



 Ve ج افلخ خراوتو کک

 هقفو اع هدماش . یدیا یملعا كمارک باح ا ىلع ترضح لصاحلا

 هنالسرآ :داولبدک یوامعقلاق هنسهثحاس هنعرش لئاسم وشرق 6 کک
 یوو رک هنس راع ادلریم وشراق

 یلع ترضح قرهلوا لفاغ ندنرلاطخو روصق یدنک هسیا هیواعم

 هدنن وتکم ییدردنوک ه ىلع ترضح هداننا و یتح . ىدا هدکما هاش

 ملا تعيب اکس یشان نداطخ نالوا رداص ندنس هدنصوصخ یتق كناع )

 لح ندن راکدلک هدیا تکرح-هرزوا نقدصو ":قح-« :زاخ»لها وا ۶

 ندنراقدنوط ینیلو هنهادم یدمش اما . یدبا هدنرالا هژران | روما دقعو

 ود (ردشمتا لاقتنا هماش لها « تح هبنید روما ذفتتو هفلخ باخ ا

 . یدشم زای

 لخدم الصا هدناع ةعقو من ) هدنباوج كب | ید ىلع ترضح

 يا ندشیرق هدماش . مدیا یسیرب ندنیرجاهم دارفا نامزوا نب . ردقوب

 هبهاخادمهرطخ سما رب یک تفالخ كماش لها هلک | جورخو روهظ رس

 امرا .تسعاساق هرب زو هحلط رک ون هد مه .زامهلوایراقح

 تعس كراصناو نیرجاهمو ردندردب لها رلن | ارز . ردراو قرف قوح
 . ردشمزاب ود ( ردجاو هنرزوا كسا راس كلا تعمس هیرلک دلیا

 والس و رد اوا نمرات تراما یادونس یینهذ ك
 كناوعدو یدلر و ماتخ ه هرواصو هماکم . یدلاق ترا به راتحیصت

 . یدلدیا هلاوح هلق یلصف

 مس تارا

 نىنمۇملارىم|هنيرزو| یدوعندماش كانلحم رب رج هاهج و ینیدنل و انایبهدالاب

 هفوک یهنعهلایضر ( یراصنالادوعسم وبا ) یرلترضح ههجو هلامرک ىلع
 ندهفوک هلرکسع نالوا یتعم دوجوم یسودنک و یدرومب نبعت هنفلماقمکاق

 یدریو ماظسا هنیرکسع . یدروق ودرا هدنعقوم مان ( هام ) بوقح

 1 یدردنوک اجر وس هفارطا نوجا رک اسع عجو بلجو



 ج اسا صصق ۷٦

 ا هلايضد یاعن ةلادع ىسلاو هرصب اقام
 رکسع قردس یخد ندرافرط رکید . یدلوا قحلم هنواه یودرا بولک

 . یدلو توق یخ نواه یودرا كرهلک

 هدننل | ناوضر هرج شو ناسکس ندرد لها هدنوباه یودرا یتح

 ضمب ینیدلوا شتا عامجا نیزک باحا زوي زكس ندرانالوا شلبا تعيب
 . ردروطسم هدحراو

 ها عف تباظ اناطخ هرکسع « یضترلا لع ترضح هنیرزوا كن آ

 قیوشت هبرضو برح هليا تاغپو تاصع یرلن او یدوقوا هبطخرب هناغیلبو
 . یدروس

 زر ! ننمّولاربما اب » ( كلام ) ردام نالوا فورعم هلکعد ( رتشا)

 كرهيد « زرلیا ادف ناح هدگنوباه روغوا . زیلرآ ندنس تقو رب چیه

 ار قارام هدساجا هسنمزلا ما تاوعق

 نور لها هني و ( سای نب دام ندردب ) لهاو ندنل وا نقيا
 « یاط متاح نب یدع) روہشم ندمارک باحاو (یراصتالا فبنح نب لپس )

 قدص لاک هه رام هلا تاغبو تاصع ید ere هلا یضر تلم راک ا یک

 هندنم لا ریمایخد لئاق اشم .رایدلبا ضرع ی رلقدلوارضاح هللا صالخاو

 . رایدلیوس ی راقدلوا صلح و حبطم

 ددر هدنصوصخ كمکح چیلق هنیرزوا مالسا لها « سان ضعب

 ندتعاح هللا لودع ندقح « کب » ىلع ترضح ندنراودنلو هرزوا هاتشاو

 صا هرزوا كما هلناقم هليا جراوخ یب « هليا رانالبریا بودیا جورخ
 . یدشمروم ود « یدنلوا

 (یراصالابواوا ) نانلوب ربارب هلبالع ترضح نامزوا «تاوذ شمب
 قرلوا هدکلرپ هليا لسو هيلع هللایلص هلالوسد نس » بولک هنیرات رضح
 هرزوا كل هلتاقم هلبا مالسا لها یدمتش . كىتا هللاقم هلبا نیک رشم

 کب یرات رضح لسو هلع هللالص هللالو سر » هدنراکدید « كدلک هیاروب

 جورخ ندتعام هليا لودع ندقحو نیلیا و روحو ندیا دهع ضه



 ۷۷ ج افلخ مراوو <

 باوج وید « یدتبا صا هرزوا كلا هلتاقم هلا راهسمک نالیریا بودیا

 . یدشمر و

 رب نددآ رق نالوا یناا كمع هلایضر ( دوعسم نب لادبع ) نکل

 ناش رع کنم ! نتمژلا سما اد و ۰ نادا تلخ ندر د
 ات تاو ددرت هدلاتق هلبا هلسق لها زب « رار هلبا فارتعا یک هجرد و

 ىر هدزوا ملکی دحرس و كملا كنج هلا رافک رک | . رهرژوا

 تاعا اطل هزمقح ٌهسیا ر ا ندهبمالسا روغلو دودح

 . رایدید « نیسرولوا شمدوس

 هنیراودنکو یدرویب هدعاسم هنیراجر كران | ید ىلع ترضح
 یران آ و یدرو قاحنس ر تودیا بصز ی مشخ نب عید )

 . یدردنوک هدودح (نورق و (ید)
 ندقدل | ی رلهطع یخد هنعهلایضر ( قورسم ) هليا ( ینادمهلاقم )

 ندنفلختوب هرکص ؛قورسم نکل .رایدتک هنیوزق ربارب هليا رلنآ هرکص
 . ردشمارافغتساو هوت ردق هنیرمع رخآ قرەلوا مدان

 ةحرهللع هلاةحر ( ینرقلاسیو ) روہشم نالوا نیمیاتلا دس هدهرصوا

 هبهبجان هقرفو بوشیروک هلا نینمؤملا ریما كرەلك هبهلیخ یرانرضح هعساو
 . ردیوم ینیدلوا شل تع نع هرقنن ہدکلر ا

 هصاعلا نور هدهرص ییدتیا م طظ یتسودرا هدماش ید ه واعم

 یسولداز | كنلع E هقشب u قاحنس رب تو هن رلاغواو

 نور ید هواعم ساق هخدلوا شمر وقاحنس ه( رق ) روهشم نالوا

 صاعلا نیورمع هلکمریو قاجنس رب ه ( نادرو ) نالوا یسهلوک كصاعلا
 . ردشل وس رب رخف قرهلوا رختفمو نون

 یلغاب یشاب كيب شعب نیلحابص نوک رب » هدکدتشیا یفوب ىلع ترضح
 قوس هتززژا یصاع لغوا كنبصام لوا یرکسع هدیزک یهود « لاو
 . ردشملا مظن رلرعش هدلاموب بوید « مکچهدیا

 هلواو زللا وکتفک زسلصا « ىلع لاو » بولوا علطم هتیفک هيواعم



 > اسا صصق = ۷۸

 هشدآاو فوخ كرهد « ن اردو هلب وب هسلوا كلام هنوف مسج

 . یدرو دیا

 کا یسلاها هرصب ۰ ردزآ یرکتسع كنلع» هسيا صاملانورمع

 « ردراشعلهدز قوح هدلح هعقو یجخد ارگ شع هف وک . ردلکد روایو رای

 . یدرو ریو تلس هبهواعم كرهبد

 نیفص هعقو

 یتسهبرفس باسا الابهجور «یراترضح هنع هللایضر ىلع نینمۇملاريما
 3 ك مززوا قلوا نسل ةمدقم كص ندکدتیا لاا

 ورا ی ( یاه 02 2 ) هلرکسع كيب تردو ی( رنضنلا نب دایز)
 . یدّسا قوس

 ندنراوج یسهارخ لباب بوقلاف ندهلح هللا نواه یودرا یسودنک

 تت یاپ حتفلالبق «یسادرف بولقهدارواهحکو یدراو ۰( طاباس ) كره
 ۰ که (نادم) نالوا ناربا

 هللا یراوس كيب چوا هرزوا كما قوس ییرک اسع كنتهج لصوم

 قلوا الم اود ر ) و یدردنوک هلصوم ی( سقف ن و

 : یرتار و تاملعت و

 نیادمی(ینقللا دوعسم ندعس ) نالوایمت (دیبعیانیراتحم) روهشم

 رار 3 رو کت لاوصت وا یسودنک بودا نیصت و بصن یعاقمعاق

 . یدرویب تم نع هب هفر قرهلا

 یر, وک هنیدژوا تارف هدکداک هبهقر هليا نوباه یودرا « لع ترضح

 نوجا راما یودرا بودنا عانتما نی ا احا هک هد دتا سا نیسلیراوق

 را یو

 كوسب رب هلیوب هليا راشاق كفت قفوا كنودرا مسجرب هلبوا هکوب لاح



 ۷۹ ج افلخ غراوتو

 كم ندنسیرپوک ( جسم ) یعترضح ندنیدلوا رصتم یسک ندره
 یدرو رارق هتکرح یغوط یراقو هرزوا

 . یدردروقیرروک مسجرب هنیدزوا تارفهلیا دیدهن ینیاها هسیا رتشا

 هنسهس رع تهج كنارف هلا نواه یودرا ناه ید لق ترضح

 یتدلوا هدنرتامز یوزاقلارغ و ییدشلا زکبولا ؛ یشرلا رت
 هسمنک و تسلا تامدب هلا لفرب یقرقو كا هرادا هلا زوس رب یا 9
 . یدبا رلبا زارتحا ندنسارحا هبربج "هلماعم هدنقح

 یک رتشا نوجما كيب هروک شیا_ندشیدلوا داف هسیا هنامز جاشع
 . یدشلوا ردیا سم تجاح هرامدا یه رقاحو یلهزرجو یرج

 هنسير وکج بنم هدبولروق یریوک هدهقر هلا یروزو ربج كرتشا رک |
 ۍدرولوا شدی عياض تقو قوح و شملشنال وط یخ یدبسلقح ردو

 . یدرولس هدا هدافتسا هبواعم ندیو و

 تارف ( عرش ) و ( دایز) نالوا رومأم هشيملا ةمدقم الاب هجورپ
 هان بواعم هدنرلکدلک هب ( هناع ) كرهلبا تکرح یرغوط یراقوب هبرانک

 راما هوواضم هدنراشو ناهمتشیا ینکیدلبا کرج
 1 هدلاح ینیدلوا رم كوس ر هلو هد نعرآ هلسودرا نتنمّولاریما »

 هسرونلوا فداصت هتسودرا كوب كنه واعم هل رکسع 1 هلن وب هدبولیدک

 كمع هنسهقرش تهج كنارف ندهناع ناهو راشعد « زالوا یث رب وربخ

 ند ( ته ) و راشعود ورک ندننیدلوا عنام یسیلاها هدهسیا راشمهتسیا

 اسا .دنناب (ایسیقرق ) ډا تکرح ورایا ناهو . ۱ 8
 . رایدشواق هنسودرا

 زی همدقم م 5 ی هر » هو ی یر ا ۱ ىلع ترضح

 » زکسشلا تاصا » اعا ناسو ضرع یتفک | لا او یدید « روسک

 روع هنسهسغ تهج كنارف ندنسروک هقر الاب هجور . یدروس ود

 كس ىيا نوا قرەلوا شل اةمدقم قباسلا فاك یرانآ یلعترضح هدقدنلوا

 ..یدر هلرکسع



 ج ابا صصق = ۸۰

 ۱۱۱ ۳ ماش قشمد هللا ودرا كوب رب هسیا هیواعم
 دل ییللوا هدکک یرغوطهنسلاب تارف كلردهزوک یفارطاو كردياى ات

 . یدشع رو ورايا ی ( یملس روعالاونا ) هلیا هبرکسع هقرف كجوسب رب
 هب ىلع ترضح ل ردا فووت هلا فداصت هب هف رف وب ا خررشو دایز

 ۶ شآ ما ادما ا هلا یداوس كسحوا یخد وا ء رایدردنوک, ربخ
 با دایز .شییا هنیدادما كشيلاةمدقم هلیا میرس نيس » و .یدرویب ناست
 اتو راقو . و شرک کج ناه هددونلتدح . 11 هکف رط رر یحشرش

 هسرولوا نکو هللا توعد هتعاطا ار زکم ناصع رو لا کر هرزوا

 هح رشو هدایز . یدربو تاهلعت ارا ود « ردن الاب وا یر كدهحنلک ن

 : یدردنوک همانما نوجا یرللا تعاطا هرتشا یخد

 یدل و یدین هشدلاةمدقم كرەىليا ا هلا تعرس ا

 هدهن « یدروط قازوا یکردبا فوخ .ندرانآ هن هليا تک رح قفوت هناملعت
 نورط رد ج شوم و . یدشالقاب هر قج هر دشزیف یرح

llرایدلاق ںولوا رظتتمو رطاب دا  . 

 تعاسریو یدرتسوک ماتتابث یخد رتشا یدتیاهلحرب « روعالاوباهدعب
 , رایدلربا ندنرب رب نیفررط هلکع ود ورک رلدلماش هرکصندک دنا كنج ردق

 ا تور مدآ رب «تشا ینادرف
 یسادرف . یدتیاهداعا كردیا مش یمدا ندکو عانتماندهزرابم « روعالاوبا
 رب هرزوا قمروق ودرابولک هلا نواه یودرا « ىلع ترضح حاصلا ىلع
 : یدالشاب :هننس رحم تسانم

 هلی باخ ا عقوم عساوو زود رب بولک هنفص ضرا هلوا هسیا هیواعم

 لا طض یی قجهلآ وص یی « ییدروم كنارفو شمروق یتسودرا

 . یدیا شمرتسوک تراهم هجننف شی اقوس
 هل رو هنهاکودرا كنا بولک یخد ىلع ترضح الابهحورپ هرکوب

 . یدراوهدروم روک ذم كبارف نوحاقلا وص ردسع ٠ یدر وق یس و درا

 ا تاغ تروص یرکسع كە وام



 ۸۱ ج افلخ .راو و -<

 «رایدتا:یو .لتدم هل اوص ندسارف .یرتسع یا را
 تیاکش ضرع هلع ترضح بولک ناه . رایدمهلو یخد دروم ر هقشب

 ۱ . رای دیبا

 مزب » و یدردنوک صوصخ رومأم هییواعم « یرلترضح نینمولاریما
 عامسا هسلا راو گیر وسر نورقم هقح .یدیا هرواحمو هراحم ادا زمس

 هلتهج. و .. نشمرودیا رادشبا کنج روعالاوا نکل . كدیا لا
 ٣ ردقوب زکقح هعنم یوص نالواحایم اطلس او و كح ه رامرب ەدەناىم

 « هزکتوب یلابو . قجهبالشاب هرکص ندنوب راع زکهسردا راوصا
 . یدروس ولد

 ینم كى وص » صاعلانورم هدد دتناهرواشم هيا عح یساصا « هب واعم

 لصارلنا »اسور یلاثماو ( هقع نب دلو ) هدهسیا شعد «. زالوا ساتم

 زسوص هحیکر ب . زکقارب زسوص یرلنآ هدزس هسیا رایدوق زسوص یناع
 هلکعید « رولوا تعزه عونرب یرلتعجرو رارولوا روب هتعجر هسیا رلرولاق

 .یدردنوکیروعالاوبا هليا هبرکسع ةفرفر, نوجا یدسكن رطوص هیواعم
 كو | یدرتسیا قعازاق نح اعرش نوجا ككود نان تاب

 برح هلبا رایغاب هنیرزوا یتح قلآ وص » ًاباطخ هرکسع ناه هنیرزوا
 رب د « مهدک نب « یدنکلاسق ن, حشا. یدرب و سهل 6 زکیدا

 رایدشت | قوا ادتبا .یدلکوشراق اک | «روعالاوا .یدتک بوقلاق های رکسع

 دادما هروعالاوبا « هبواعم . رایدشیرک هنسهرام حلق هدعبو یراق هرکص

 ىلع ترضح هلکعا قوس یب ( ییحیلادسا نب دیز, ) هليا یراوس نوجا
 . یدروم رییستو قوس ی ( یبد نب تش ) ید

 ترضح رپ و ییضاخت ارور هلا ی « هب واعم هدعب و

 : یدردنوک یرتشا هلا هرشک رک اسع لباقم 8 8

 . یدلوا رفظم هیجان هقرف تیام . یدلو عوقو هبراح یلتدش رب

 ساللاناب . ردحابم یراح ءام » ىلع ترضح نکل . یدلاق زسوص راغا
 یزالماش هبا دس یقیرط وص اما ء زرکلاآ وبص ردق یموزا 8

۵ 



ANج ابا صصق =  

 نسح هرایغابو یدردنوک ربخ هنساما ودنک وید « زکعا مورح ندوص
 . یدرتسوک لاثم

 . یدلواماع هدعقلایذ . ید هرزوا توکسونوکس لاح « نوک ییا
 كللا توعد هتعاطایا و تحصن ههواعم «یلع ترضح هدهحایذ هع

 . یدردنوک رازومآم هرزوا
 كنامع « هیواعم هدهسیا رایدتنا دیو حصن هبهبواعم « رایدتک رارومام

 هقشب ندبلط ینمیلست كرانالوا شا جورخ هنلع كنآ هرزوا قلآ یتاق

 . یدرب وح ورک ان وام یار وام تونمشاتب ههلاسم تروص رب

 تک كب هع نالوا شما جورخ هنېلع نامع ترضح هکوبلاح

 لباق یمىلست هبهبواعم نوجما كلديا مادعا هرزوا هللهاح تداع هدبولم وط

 نوحا هظفاحم ینعقوم هحنسودنک نکل . یدرولبسب یخد هیواعم ینجهلوا

 یندنوجمآ قیوشتو كيرح هبرح یساب ماوع بویلوا هراچ هقشپ ندهبراح
 قاطبالامفلکت هابوا هلتهج ینیدلوا هتشررس یربغ ندبلط ینامع مد هدنلا

 . یدرودیا

 نامو یدلک مزال قمانیوا نانسو فیس هنیرب ناسلو لق كلذ ىلع ا

e۳ ۰ ۰ کند ودرا کیا نکل  

aE r: ا EES ناوک ی E 

 . یدرل ودا كنح بوقح هادم هلا هقرف 2 < تاد رر

 رخ ) ه وانلا ۳۳۶ غ (رعا) بوک ۲ ندنفرط لع تر

SSندای )و ( رمعلا نب دلاخ ) و ( برن  

 ( نادمهلا سق ن دعس) اح ن دایز ) و ( یراطارضلا

 . یدراراقبح ( یراصن الادعس نب سقف ) و ( یجایرلاسق نب لقعم "و

 (دیلولانیدلاخ نبنحرلادبع  هبوانلاب وشراقهرلن | یخدندنفرط هب واعم

 (یربمحا عالکلاوذ) و ( یرهفلاةملسنببیح ) و ( یماسروعالاوبا ) و



 ۸۳ ج افلخ غراوو

 .ترح ) و ( یدنکلاطمسلانب لیحرش) و ( باطخا نیرم نب هللادیبع )
 . یدراراقح ( یادمهلاكلام نب

 ایرنکا .رایدتا هبراحم هرزوا حورشم هجو ردف هنا هش رشلاةحجل ا ىذ

 ود ( رولوا رسه اک داش ) هدخب :قدک ہنر هز راسم «رلهب راح

 . یدریو رارق هیکراتم نفرط

 ۳۷ هنس ملاقو

 دارقهیکراتم ردق هنسهیاخ یعارطامرحم یسهبرحه ُهنس یدیزوتوا وشا

 . یدلو عوقو هلباقم الصا هدمرح لالخ ندنغیدلوا شلربو

 .داریا هیلقعو هبعرش "هل دا عاونا . یدلک بودک رلثوعبم ندنیفرط
 . یدلوا رسیم نکل « یدنارآ هراح هیهلاصم « یدئلوا

 یا » بوقحهبادىم یدانم رب . یدتیا صا ىلع ترضح هدمرح خلس

 زس . مدیا یأت وید زکسردیاعوجر هقح : ک روید نینمؤملاریما ! ماشلها
 مدعاسمو هک راتم <« زکیدعا لوق قح < کد راو ندزکناغط هسا

 . یدلبا ادن وید « یدک یامژ
 هبواعم ناه . رلیدلیا تعجاص هنیرلمآ هبماش رک اسع هنیرزوا كنا

 هبواعم ۰ رلیدالشاب هیهسعت ییرارکسعو هبیئرت یراهقرف « صاعلانیورمو

 ن(یرهفلاةملسن, بییح ) هنسهرسیمو ی ( یریخا عالکلاوذ ) هتسهمیب
 ی.( صاعلانورمع ) هنسولت | ماشقشمدو ی ( روعالاوا ) هن

 ناعجش هنیرزوا كانسهاجو هدرکرس ی(یرسلاهبقع نب مسم) هنسهدایو

 مورکرب ندیماش رک اسع .یدنبابصن رادرس ی (سیقنبلاحض ) نا
 .«رلیدلیا تعيب ويد « قوب هود «راو هلوا » یی « هنیرزوا مولوا راادق

 . رایدالغاب هنری یتراودنک هیراشراص قرهلوا فص شو

 هدءرص ييدسا قیوشت هنانو ربصو هست یرکسع ید لع ترشک
 .هدزکهردزو Es زکسمالشاب رش هحک دل ا ترشاسم مدح رابغاب »

 .,یتروب كنيرالوتقم « زکیبمریدلوا ییراولهرای . زکیلا بیقعت ی رایرارف



 سس ابا صصق ۸

 ۶ زکسرک هرلهناخ کجا یر تر وع تا اک ۰ کیک عالم

 هلسب ااا بس یبرب ندزک لکوسب دوخای «یزبس یرابراق . کس لار

EFردراو یرللاح فعض هحقالخاو هحتقلخ هرات | ارز وام . 

 یدلیا تحصن وید

 ی ( رشا ) هنیرزوا یسولتآ هفوک ىلع ترضح نیلحابص یسادرف
 لس ) هترزوا یسیراوس هرو ی ( رساپ نب رامع ) هتیدزوا یسهداییو

 بصنهدرکرس یب ( هدایعنیدمسنبسیق ) هنیرزوا یسهدایپو ی( فینح نب
 كصاق و یا نب دعس ندالضف راخاو ندب ع ناعحش یعاحنس و یدتسا

 رعسم) و .یدریو ۰( صاق و یا نب ةبتع نب مشاه ) نالوا یسهدازردارپ

 ۱۳ هام هنر و ةر ءارقو هفوک دا رق ئ( ك دف نب
 رات اک ۲ بولوا ( رتشا ) هلیرکسع هفوک ناقبح هبرح نادیم ادتبا

 . رلیدتبا كنج یلتدش نوک نوت یدقبج ( هملسم نب بیح )
 .ىدقج ( لاقرلا ةتع نب شاه ) هاب هبرکسع هقرف رب ینوک ینکیا

 ماشخا و رابدتبا كلج لتدش هدرانآ . یدلک وشراف 6 | (دوعالاوا)

 . رد را ندنربرب بوشیرپا

 هلا هبماش ةقرفر, وشراق اک | بوقبج (رسای نب راسع) ینوکیجنچوا
 را۶ هددرص یراکدتا هلتاقم یلتدش هداعلاقوف « یدقح (صاعلانورم)

 یرلن | كرەد « زکلیا تاس وتشزاق هیعاب وش ! قارع لها یا »

 ۳ام هترزوا یزاوس هرکص ندکدتنا ىف رشت هبهلناقم هلیا صاعلان ورم

 هلح یخد وا . یدریو ما وید « تیا هل » ۰( رضتلا نب دایز ) نالوا
 ۲ یدرک هنیررب نفرط . اهل رک تا هسیا هبماش کا ید

 یصاعلانیورمع بودیا موم یلتدش رب هلبا یتبعم دوجوم نوتب ناه «رامع
 ۰ یداب درا بوقح هب هزرابم نادم 6 رضنلا خب دایز هدعب . یدردلاف ندر

 1 رلن | هکو لاح . یدقبح وشراق کا (هیواعم نیورمع) ندقفتنلا ی
 تولیربا ندنربرب راهو رلیدشلس هدنراقدشالقاب هنیربرب .راشعا شادنرق رب
 . رایدود ورک



 ۸۰ >> افلخ غ.راونو =

 هبرح نادیم ( هفینح نب دم ) یلغوا لوجوک كن یلعترضح یمادرف
 ررب هدنراتعم . یدلک وشراق ک | ( باطل انب رع, نب لادسع ) . یدقچ
 < هلادسع . رلیدتا هلتاقم یلتدش تیاغ . یدیا واو هیرکسع هقرف وب

 . یدروس ورايا یتا یخد وا . یدلیا توعد ههزرابم یهفینح نب دمت
 هبهزرام وشراق ههللادسع تاذلابو یدریوح ورک ینلغوا «یعترضح نکل

 هتیردب « هقنح نب دم . یدود E ۰ هللادسع .یدقح

 لا :قسافو 1 نیمولاربمااب ۰ ربا لتق ینآ کدومام را 8
 «ردهدایز ندنردب تر میغد ۹ هللاو نیسروبدیا لزتت هبهژرابم نوع

 ندکلادای هليا رخ هدنقح یردپ كن آ !مزنحلغوا » ىلع ترضح هدکدید

 . یدرويب ويد « هل وس زوس یریغ

 وشراق اک اعا نب دلو) .یدقج (سابع نب هادبع) ینوک یبنشب
 .هلکعا بس هباطلادبع ی هدهرصوا « دلو . رایدتا هلتاقم لتدش . ید

 .هبهزراسم a" دلو نکل . یدلیا توعد ههژزراسم ۳۷1 هللادسع

 ۰ یدمهشیقبح

 .نا) وشراق و یدقح ( یراصتالا دعس ن شف فو یی آ

 E راه راع يلتدش یحد E یدقح ( یر عالکل اید

 . رایدلربآ ندنو و

 .كنج یلتدش كب بوقیچ (بیبح) هلا ( رتشا  هنی ینوک یلاص یجتدی
 . رایدلربا ندنرکیدکی یتقو هلیواو رایدلآ ماقتنا هجا ندنربرب « رایدتبا

 كنج هقرف هفرف هلا راصاعو كده هڪ » ىلع ترضح هنیرژوا كن |

 «زروبعا ماحتفاو موم هنیرزوا كرلن | هل نمهعوم تشهنوع . رک 8

 هلرکسع هحنکو یدوقوا هطخرب رثّوم تیاغ ًاباطخ هتعاج بوقلاقو یدید
 ثماش.لها نالحاص یتوک .هننشراهچ یسادرف .. یداوا لو هلسهسعل

 رو ول فوط ا هب هلق سه یدنرک وا ی راعف وم « یدروص یراق

 . یدتسا هسعت وشراق ی. راسنج مه

 یک (هلبح ) . یدید « نوسروط وشراق هنیراشادنرق یدنک هلسقیه »



ATع ابا صصق =  

 هیعتو عضو وشراق هنسهلبق ( م ) یخد یرانابملوب یراشادنرق هدماش

 هاسودرا ماش یخد هبواعم . یدلیا تکرح هلسودرا نوتب ناهو یدرو

 فرطر . یدلوب عوقو هبراحرب یلتدشتباغ ردق هماشخا . یدقبح هنادیم

 . رایدیود ورک نیزسقلوا بلاغ

 هدقلک ارق هجالا ینزاع حابص «یلع ترضح ینوک هبنشح یسادرف
 هدنسهنممم . یدتا موجه هنیرزوا ماش لهاو تکرح هاسودراو یداق

 ( یعازا ءاقرو نب لیدب نب هللادبع ) نالوا یش كنسهامق ( هعازخ )
 سبق)و ( دام ) یخد ءا رق .یدیا راو ( سابعنب هللادبع ) هدنسهرسمو
 . یدیا راشلوا وا چوا هدنراتعم ( لیدب ن هللادىع ) و ( دعس نب

 L2 لهاو هف وک لهاو ةد وکتسع بلق هلا هنندم لها «یلع ترضح-

 ا راسا شریک ۱ كنهتندع لها یدبا هدنسهرا

 ا ا : یدیا راو نود راس لئاقو ( هنانک )و

 ماش لها ۱۳۳۱ ها سونا قمح یفارطاو ۳9 وق

 یدیا شما تعب هنیرزوا مولوا هیهب واعم
 كن(هملسم نب سح) ناو هدنسهرسم كيهواعم « لیدب ن هللادبع

 ماش كرديا هبراح یلتدشو ییئاق ردق هنتفو هلبواو موحه هترزوا. یسهفرق

 . یدتسا روص هتعجر هد هنب زداح كتهواعم یرلناو یدزو یتسولنا

 | یتذوا . یدسآ قوس هنناي كسح یرابادف یهدنفارطا نامه هوا

 هجدیا موجه یلتدش رب هنیرزوا یسهقرف كلیدب نبا قدهلوب توق هليا
 :یدلاق ءا رق ردق زوب جواکیا زکلای هدننای «یدلیغاط یرکسع كلیدب نا
 «لع ترضح . یدلک ردق هتناي كنلع ترضح جوار كرکسع نوغزو

 ۱۳۱ لوک ی تن لس ) هلبا تدم لها نوجا دادما هرات ۳
 منام هنیراتکرح هلبا لابقتسا یران ۲ یراهقرف كوب كويب ماش لها
 . یدلوا

 یسهاسصهعسیر هدهبسا یدلحا یسهلسف رضم نانلو هده رسله هده رصوت

 نیسح و نسح یرالغوا نوجما قیوشتیرلن ىلع ترضح هلکمرتسوک تابش



 AV ج افلخ ےراوتو =

 نکردک هتناي هعسر قرهلوا هداس هدلاح یراقدلوا ربارب هليا هفح نباو

 یسولداز ١ كنلع ترضح یدلک وشراق ( رجا ) یسواداز | كناضسوبا
 هلرمحا ٤ لع ترضح هدا لق ی آ « رجا. یدرک هبءزآ ( ناو

 دروخ یرازوموا « یداربق یرللوق كرما . یدیراچ هری بوتوط ندنرگ
 هناس و را ی یدشالفای هبهعسر ۰ ىلع ترضح هدعل . یدلوا شاخ و

 نینملاربما ! هعسید ی یا » هنیررب,یخد ران | . یدرویب قیوشتو بیغرت
 وند « رک سرولوا اوسر برملانب هتسروآوا لاج رب 6۱ نکیآ 5

 اغ توضح هلع هانی م رایدشرک کج ر یئدش تیاعو 8

 ولا مظن هبحدم هدصقرپ هدنقح كران [

 ی هدهنمیمهکیدشلک تسارءرتشا نکر دک یه مسدم لع ترضخ الا ور و

 لعترضح .یدرویدک یرغوط هفرطوا بوستیتآ هجمدشیا یدایرفو عزف

 ندمووا .رلرویدک هبءرتهدبوحاق ندمولواهکروص هموقلوا !رتشااپ » اک ۲
 كرکسعنوغزو « رشا ندنفیدلوا شمروسوید «یعراو یسهداحرب كنملر وق

 رازوس روم تیافو یدلیا خیل ینمالک كنلع ترضح بوراو ها

 . یدلیوس

 رایدنلتراسج كرهلکد یزوس بودشیا یتسس كرتشا ءرکسع نوغزوب
 لتدش هسرزوا كرالماش ناه هلا توقو یخدوا .رایدنالبوط هنشاب كن ا و

 نا)و یدروس ردق هتناي كنهیواعم یرلنآ كرديا رلهبراح لناقو راموم
 شمشیابهرببونای ریارب هلبا ءا رق ردق زو چوا کیا هکیدراو هننای ك( لیدب

 هترارزوا كران | رلبلماش هكرهتیروک یکر اکر ج شا اب هری هکناص ندن راقدلوا

 نت لاما » و رایدنادواط هجروک یتراشادلوب . یدیا زاشماناراو
 یتغیدلوا هدکملا برح هدهرسیم یخد رتشا . رایدروص وید « ردهدلاحهت
 . یدلبا هدافا

 هنرزوا كنهبواعم یرضوط یدیاه » امهنع هللایضر لیدب نبا هللادع

 ناه توس هلکد یا «لیدب نیا .یدمرو اضر رتشا «یدید « )هديا موحه

 دره و یرانلک هنکواو یدتسا موحه ریارب هل راشادقرا یدنک



  = A۸اسا صصق ->

 رکسعیکر اغاط هدنفارطا كنهبواعم هکوبلاح .یدراو ردقهنناپ كنه واعمات
 یفارطا كليد نبا ناه ۰ یدرروسمر و نامر كاما هرلناشالقاي بولضس

  حورح ید یسهیش . رایدایا دیہش ینغوجرب ندنراشادقرا و ین آ «رایدلا

 دوز

 ۱ ندن راقدلوا هدکعا بقعت یران | هسیا رابعا .رلیدلوا روح هتعجر قرهلوا

 . یدراتروق 8 را توردو ی(ناهج نب ثدراح) هلا رکسع رادقمرب رتشا

 . یدراقح هتمالس تمسو

 ردیا عج ییهریاس فئاوط هایراتکی یسهلسق ( نادم ) رتشا ناهو

 یدردلاق ندنرلرب یرلناو یدتیا موحه هنیرزوا كرلبعاب هلسهعوحم ته

 نالوا فصشپ قرەلوا طوب هلیراقراص هنیرکیدکی هدننای كنهواصمو
 یردرد كرانصو « یدتسا اهد موحهر هدعب . یدروس ردفهننای راس ادف

 ۳ ۱ لا یغارصف هیواعم هنرزوا كنا ۰ یدروسودهر  یدراب

 هدلاح دلو ددرتم قرهلوا علام یە خش تنه نکیا شمروف یازهماو

 تراسج كرهید « رخف نیرای « ربص نوکوب » بوقاب هنیزوی صاعلا نیورمع
 هماش لها ناه .یدیا شمروط بونا كرهلک هتربغ ید هیواعم .یدرو

 . یدروشوا هنشاب هلرتشا بونالبوط کپ یدریو تربع

 ۱۳۱۱۱ یادم راجو رازرایم تولدش ةراح هداشا وا
 نیهلادبع ) هدهرصوا و رایدناص بولآ اوهداب ینابح عاتم « رایدتیا راهلج "

 یرالماش اا رق ی هدنناي لرمسای نی, رام ( یدزالانصایا

 . رلیداق و

 یراجافآ « یدیروق یماعیم اند » یخد ( یریملادیدح نب ةبقع )
 .مدناصوا نداسندنب .یدحاق یداط ؛یدیکسا یوتاب .یدلوا ینریج «ىلاح

 ریسه هللا .مروب دیا 1 دلت 6 مرویدرکس هب رافه <« مرویدک کنج ره

 ! هللادابع .مهدنلما قلوادسهش اعطق یدمش . یدردشن هن وک و ی ءیدتا

 رظتتم ا داهج هلأ رغاب نالوا ینمشد هللا .زکسروبهروطهن

 (كلام)و (فوع)و (هللادع) یراردارپ وا رەد « کرو لوا



 ۸۹ ج افلخ مراو =

 دن زا ا كرد « زیمتسا یقزر اند هدر, 3 ند

 رایدتا كنج كدهحلل وا دیهش یسهلحو رايد

 بوکح یغاجنس .یدیا هدنآ یغاجنس ( هلی ) هک ( حوشکم نب سبق )
 یعاحنس ناه . یدشکود كدهحنل وا دش « یدشود هنکوا كنموق

 نا ففع ) یغاحتس هدمب .یدلوا دېش یخدوا .یدلا یرب ندنراهدازگ
 تباث هدنقوم هلردبا كنج هنارداپب ردق هنکوص كيرحو شلآ ( ساپآ
 هچ یک ( مزاح ) یلغواو هنع هللایضر ییا ( مزاحوبا ) ندهلیجمو شلاق
 . ردشلوا دش رلتاذ ریتعم

 یهدنسهنمیم نکردیا كنج هدهرسیم الاب جور, « ىلع ترضح
 یی راقدلوا شلک هنیرلعقوم یکلواو شلهزود نکیا شازوب كنیرکسع
 تسلست هرلنآ كردیا اعدو انن وشراق هنیرازوب « شمراو هني رانا هنر وک

 . ردشمروب قیوشت هاو ریص یراودنکو شم رو

 .رایدشتوط کنج ییتدش بوقح هنادم رابراحو رازرابم ندفرطیه

 لف ر بومل و رايا یرروالد ( م ۳3 ل ندنفرط ىلع ترضح

 هکدتک هبراح . یدلوا دېش رلتاد هڪ ندرتهاشم . رايد شرکا هب هب رام

 . یدلوو تدش

 هللا رانالوا قحلم رو (یح) هلق نانلوب هدسهنمنم كماش لها

 ( باطلا نب رمع نب هللادبع ) یدذیا تکرح ورلیا ( یری اعالکلاوذ )

 هدنتعم ڭكساىع نب هللادسع و هدنسه مسم كفارع لهآ . یدیا رار یو

 یهورک افعض . رایدتنا موج یلتدش تیاغ هنیرزوا یسهلسق ( هعسر ) نالو

 یخد رلناحاق . رایدنابط كردیا هعفادم لزوک هعیر ناحش ءدهسیا رایدلزوب

 .راید ود ورک و رایدنلت راسح هم روک یفیدلوا ماف هدنر ولر كن رلقاحنس

 یلناقرو رایدشرا هنیدادما كرل ا بولک یسهلسف سقلادىع هدهرصوا

 هلا عالکلاوذ ۰ یدلوب تدش هدایز اهد هبراح هلتهجوب رایدشرک ها

 . یدلوا لوتقم هدیسکیا رمت نب هللادسع

 هللایضر رساینیرامع نالواندهللالوسر باحا صاوخ « هدءرصوا هتشنا



 د ابا صصق = ۹°

 هدکمهرتد ندقلراتخا یلاو هدنلا یسهرح .یدقح هادم یرلترضح هنع

 د ماعد ندکللا داهج هلبا راقسافوب هدکدنع كنس نوکوب برای » . یدیا

 uz هسأت رک ندد « مدراباب یآ مسلب .مرونملس شيا ر لومو

 .« راومک كج بما عوجر هدالواو لام هدبودیا ییس نوجا یراب یاضر »

 زکیوروب یدیاه » هدقدنالپوط قلخ قوچرب هنشاب ناهو یدتیا ادن وید
 1 . ردلکد باط اع مد یرامآم هللاو . له دیک هنیرلرزوا كرل غابوب

 اتادم قح هکرارولیب . رلیدتیا عمط هیایندو رایدناط ییداط كناید
 ۳تا لودنک . قحهلوا نام هنلوصح كانیرلهدساف ضارغا هحنقح

 مد ندنفیدلوا یراقاقحتسا هتیالوو تراما هلتهح یتیدلوا یرلمدقو هشاس

 عبا کا E E ادل | یاب هرتک هز وس بلط یناّع

 تکرح دارهتسیا ترصت ههبجا ةقرف ندقح بانجو كرهد « زالوا
 ۰ یدلبا

 هدهرنره یک یکب لرایرا بولوا ریمض نشور ریپرب « رسای نب رام
 ۱۳ ا ک اه هسنروک هدنبیداو یتنق انفصو هنئلوت
 یرارادفاحنس كنلع ترضح . یدیا رلرشود اش 4 رل رشوا هنشاب

 كل راحبلف تنح !مئاهاپ » هدقدراو هننای دل( صاقو یا ن هشع ن.مناه) نالوا

 یرلوبق لوک د جوا یاری یخد مولوا . ردهدنتلا یسهکلوک

 یدتیا قیوسشت هتکرح یمشاه كرهد « یدنز, نع روح « یدایچا
 ۴۱۱۱و ا ٠ یدک ورتا هلا رکتسع نالوا ممتحم هدننایو

 خسو وید « ڭدشکد ه رصم و 5 کس قیناب ! وراي » یدشالفاب هاب

 ناو رارع هدک دید « مروبدیا باط یامع مد ن ۷ هل وا » ورم و یدایا

 1 نسزامارآ ی یراب یاضر هدشيار چه نس هک مرلي تا نع

 هروک هنتن هسکیه نك هلوا نراب ٌكهسیا زاملوا لتق نوکوب ! ورحتای

 یحاص قاجنسوب .ناسرروک هسیاه كتي هدنس نوک یج هلبریو ازج
 هعفد چوا ( ندلک ا زونه نس یی ) دلا یفیداوا ربارب هليا هلالوسر

eیدید « ردلکد یا ندراکل وا یساح درد و .ٌكدیا شعا هرام . 



 ۹۱ ج افلخ خراوو =

 نکیآ هدقنرویب لیوا ندیپلا فرط تیاب تبا مرک نآرق مقاولاف
 كنج هلیراترضح سو هلع هللایلص مرکا لور بوما ناعا رلکرشم

 . یدرلردیا

 ریارب هلا رلیوما په بواوا شیرق سید ( نافس وبا ) نامزوا
 لوس اعاد هسا ىلع ترضح . یدیا هدنتسم كن | ید ساملان ور
 ترضح هرک و . یدشغا هلباقم هرانآ تاعفدلاب قرهلوا هدتنای كمرت |
 هدلاح ینیدلوا هدنرلترضح یضترملالع نالوا یسهفلخ « یعاحنس كربمغس

 یدرویدیا كنج هلکن | قرهلوا سر مولا هواعم یلغوا كنافس وبا

 . یدیا هدنتسم كن | ید صاملانورمت ربارب هلبا رایوما بهو
 ٩ رو دبا اا هتنرزوا لیت كعررک نارف نانزوا نا .

 هدکما ك هرزوا لفات فقرو 1 و هسیا هواعم یعوا

 هنما ص یدنک یهنآرق تیا ضمب هرزوا ینیداوا رکذ هدالاب هکیدیا
 هبراحو هعزانم هلا نینمّولاریما كلردبا لیوأتو ریست هدنروص قفاوم

 یدرویدیا .

 كنأرق نب ! یلعای) هسیا یراترضح سو هلع هللالص مرک لوسد

 ) نا سکج هدیا هلاقم هسرزوا 3 هدنس . مدتا هلاقم هسرزوآ ییزت

 . ىد چم وو

 یهاظ یک شنوک یسانتم كغیرش ثیدح وا هرک وب هتشیا
 . یدلوا

 ا اهل قم هک لصن زب » یزاترضح رساب ن راع كاف و

 هسرزوا لیوأت هدیدمش هسیا كدسا هللاقم هنرزوآ ییزمت كعمرک نارق

 هب هب راح لناق رب هلا موم هنیرزوا رابغاب كرهد « زردبا هلتاقم
 . یدشت وط

 نوناخ رب هدکدتسیا وص بونود قلارا رب هلغمصاب تدارح یتسودنک
Eیدوس رهبد « هلالوسر قدص » . یدرو توس ولوص حدق رب  

 لا لوسر ارز . غجهشوواق هنباحاو هد « هعاراي نن نوکو » و یدحا



 د> ابا صصق ک ۹۲

 .یدشمر وس ولد ) ردن وسولوص ڭقزرڭ وص هدابند ( اکب 3 هلع هللا یلص

 كدهحنلوادهش بوعود اهدر و یدتیا مو هنیرزوا رل.غابو یدتک بوید

 , هاضراو هنع هللا ضر . ید هد

 ه(ناملاناهیذح) نالوا ی رس بحاص :هکیدید (یفرعلانیوطادبح)

 2 ك سنا « Ss « ړو تامولعم هز .زرو وفروف ندهدتف زا »

 ندملسوهلع هللاىلص هللالوسر اریز : رکتفاسا ق او درام یني

 یهرکوص لاو كجهدیا لتق هغاب ةف ناباص ندلو « یرامع ) مدتشيا

 ینیدنلوا لتق یرامع .یدشعد « یدروسب ود ( قجهلوا توسولوص قزر

 ۱۳ ۲ درود« نکیروتک یقزر؛لوص اکج» مددوک نوک
 .یدیاراو هقلح یضرقرب هدنرانکو یدیاحدق شبنک رب . یدلریو توس

 ه یدد 6 عج شوق هساخاو هدم « هعابحا نوک وا ن» و یدجا ی آ

 . یدعا اطخ ردق لق « هشذح

 نا و ودم ا و ردععلوا فالتخا هدخ دل وا مک یتق دارا

 بوسک ینشاب كن آ یابد, رکیدو شمروشود هر. بوروا ( هیداعلاوبا ) ی آ
 لا هیواعم كرهید « مدردلوا نب یرامع هدیسکیا » . شمروتک هبهیواعم
 «زکسمهج لها هدزگکیا »ورم راشم |هعزانمهدنراروضح كصاعلانیورمع

 ندیا ادف شابو ناج نوجا مزب » هبواعم هرکص ندکدتک رافیرح . شهید
 هللاو » ید ورمع . شما باتع هورمع ويد « كالوس هلیوا نوح هرلمدا
 توف مدقم هنس یعرکی کشک . نسرولس یتیدلوا هلیوا هدنس . ردهلیوا

 . شید « مدسهروک یلاحو هدبولوا

 یتیرش ثیدح نالوا راد هنکحهدیا لتف كیهعاب ةف رشت نراع

 !ورعایاکس قیزای « هاوءاو » هصاعلانورمع بودشیا ( یربخاعالکلاوذ (

 او ید« رود هفرط مزب زارع اسرق » ورم هدکدید « ردنوب
 ساسلا نور هدقدنلوا لق راه هدسبو ( عالکلاوذ ) ادتبا نوک وا
 « یهلبلتق كراع .یللوا رورسم هدایز اهد هلبلتق كنسنفتق مملیب » هبهیواعم

 هم ندرامع ا 6 عالکلاوذ هللا و .یم هل لتق كعالکلاوذ هسخو



 ۳ ج افلخ راو

 یارجامو شعد « یدرر دتا لم هلع یعاش لها نوت یدىسلاق

 1 . شعلا هیاکح

 غوا هللا صاعلا نیورمعو هیواعم هروک : هتناس كنملس نمرلادبع

 < یعدآ و رسا نوک و » هلادسع نکراردیا تحاصم روعالاوباو ُةلادبع
 رولوا اب یوم دحسم هدهرونم هدم هک و لاح کی یزاع ی

 لق جد یشکیا هسیا راع .یدردبا لق ےہ دز ۴
 هنابكبا ی رلت ضح مسو هلع هللا یلص هللا لوسر هدکدشود بولیباپ كردیا

 لش چسرک رر سان « هاو هاو) كرەلس یزوت كنیزوب هللا كرام بولک

 ع رشا ندنغیدلوا هدایزیتعر هباوت را «كنهسسنبا نکردیا

 ۲ ۱ ر ید كيميا لق هیغاب هف يا ده عم . رویدیا لقت

 شعد « روده هلادع نسمروستشا » ههبواعم « صاملانیورم هڪ هد

 . شما هدافا یتکیدید كهللادع لغوا هلکعد « روید » هیواعمو

 لتف عرب یراع » هلا ا كش رش ثیدح وا ناه « هب واعم

 قوح رب ابقاعتم . شعد« یدتیا لق نروتک هباروب قع | یا . كدسا
 وراشط ندرارداح كرهد « یدتسا لتف نرو هارو یرامع » قلم

 اهد یعرازوس كرامدآ وب هسخوب « یمشیوأت كنهيواعم مملی » .راشمقح

 نکل . ردا حعتو تربح ناب نهرلادبع كرهبد « ردسح هدایز
 ارا وردو رشاش یاسنا اید بک اوز رو

 . ررتسوک لقاع یلفاغ « رالق لفاغ یلقاع . رروشود

 هلع هللا یلص هللالوسر هک ( یراصتالاتات نب و ندردب لها

 ندنک ودیاشملق لباقم هنتداهمش كمدا ییایتداهمش كنا یراترضح لسو

 كنج نکیا ربارب هليا ىلع ترضخ هدلح ةعقو . رولنید ( نیتداشلاوذ )
 دلار ہدکلر هلا لع ترضح یخد هدننفص کول یک ی 8
 لا لوسر » هغر وک یغیدنلوالتق الابهجورپ كراع .یدرومشا كنج هدلاع
 ود (كج هديا لستق هغاب ف یرامع ) مدتشیا ندملسو هلع تا



 ج اینا صصق بع ۹٤

 . یدتا كنج كده هتل وا ده بوکح یتحلق ناه لرهبد « یدروس

 . هاضراو هنع هللایضر

 نادهو هعیبر یکینیدنلوا لتق رساینب راع هسیا یضترلایع ترضح
 روالد ردق كسب کیا نوا هلکعد « رکج تالو مرز C رس 8 هنس رلهلسق

 هيوا هنیرزوا رایصاع بوشود هنکوا كران | ىلع ترضح . یدلبچس
 . یدلاق یرلفص قدلزوب كراىلماش هکیدتیا موجه یلتدش

 یرلزوک «ناریدزآ یرلن آ اما مرويديا لتقف یراسغاب » ىلع ترضح
 یرانکهنک وا تباہ . یدیا ربد « مرویمروک ینهیواعم كور یراقو قىقىج

 نوجا مر قاخ ! هیواعمای » . یدراو ردق هتناي كیهواعم كرەخ

 ههللا ینمهعفا ص هلکدس « قبح هبهژراسم نادم .نوسرف یر رب هس

 ود « رولاق < | عزانم الب شيا هسردیا لق ییمصخ مک ه ۰ )هديا هلاوح

 . یدروس

 هیواعم هد « یدنا فاصلا ٌلهدازمع » هبهیواعم « صاعلانیورم

 کن | مکره هک نسرولم یلعاكب . نیسدویمعا فاصتا نس اما توا »
 كلوب قترا » صاعلا نیورمع هلکعد « یدلوا لوتقم هسیدقح هیهژرابم

 ندنس نس » هیواعم هدکدید « زامشقای هروک اکس قمامقبج هنادبم هنیرزوا

 . شعد « نسرودیا عمط هتراما ا

 هسیا ( صاقو یا نب هتع ن ماه ) یرادقاحنس ER ترضح

 رلروالد قوح رب هنناي هځ هد «نوسلک همای نیتسیا یلرخآ و نوس یهللا »
 نکل «یدتسا هله هرزوا رلمعاب LES مشاه یسوا ماشخا ۱ یدنالب وط

 تیوب یابثو ربص كران آ» ًاباطخ هنیرکسع یدنک مشاه . یدنایط رابغا
 » نوا قح هسیا راس .راردهرزوا تاالض ا هسقود «ردهر ع

 لناقر هني هلکمبا موجه ولتدش تیاغ رار هلبا ءارق تعاح کهدنناي كريد

 . یدنالشاب هيه رام

 ناسغلولمنب » .یدقح ناوجونرب هنادس ندنجما هغاب ةقرفهدەرصوا

 ربخ هزب هسا شلواهن نما رق مزب . مردیا بلط یتاق كنامع .مدندالوا

۱ 
۱ 

۱ 



 ۹ >> افلخ خراوو

 كرديا نعلو بسو هارد « شعا لتق ینایع « ىلع ققحتلایع . رایدری و

 6 ماه . یدبا زود ورک هحقدمردنق وط همدا رب یحلقو ردیا هله

 ندهللا .نیسمروبلس کیدی نس .هراح هرکس <« هلاکم الوا ! وهاي »

 هاتم هلک زمم نی » تکی وا هدکدید « ربا لاوس ی رک و کش هل یو

 زد ربما كردو زکسژاملق زام هدزس «زاملف رام رک زیا كزس اوز وا

 خد مشاه هد « زکسشعلا هناعا اکا هدرس «شعلا لتق ینمهفىلخ مزب

 یدالوا كرلن | و یناحا كنيراترضح لسو هلع هللایص هللالوسر ینامع »

 نار ییدیما .ردملع لهاونید لها رانا .یدتیا لتق یمسارق كسانو

 ودنعربما مر نالق زام بونوا همرک | لوسر ادشبا . ودر فسا
 "یراق به هدا رامدا یهدعایو . ردوا یملعاو هقفا كسان هدنندصاو

 کک د « هعادلآ هرافشوانس .رارالق دخ بوسووا یراهحک . ردنآرق

 رفت و ئان ناهو یدتا لوف ینحشاصن كمشاه « تکی رداپ وا

 . یدتک بوتود قرهلوا

 هلبح ولردهن یرامدا لد هداسو لهاح اطر « یماسور كنهغاب ةقرف
 هی رلکدلکهدیاقوس کن لا هجا هقرف كرديا لالضاو لافغا هیارلهسسدو

 . رولوا راکشا و نابع هلبا هیاکحوب
 تیرفظمكردیا هیناقم یلتدش هرزوا حورشم هجو ءیراشادقرآ و مشاح

 كوب رب كنسهلسق خونت هدسمش بورض تقو نکیا راشهروک یتراهرامآ

 ردقنفا زوقط « یدراو وشراق هران| مشاه هلکمنا موم بولک یسهقرف
 (یخوننرذنمنب ثزاح) نکل .یدروک ییرلهراما تیرفلغم .یدردلوا یغاب

 . یدروشود هر « یدروا یمشاه بوشانس

 ی ورلیا ) تر ندنفرط ىلع ترضح نامزوا هتشيا

 هدامآ هنارته نفس. قزملوار هدام دعا ها مناه . یدروتک یا

 لها كرهلباتکرح ورايا لع ترضح . هاضراو هنع لا یضر . یدشلوا

 .یدروک ی راقدروط بولوا ینیقج خىم هدعقومرب كنسهلبق ناسغ ندماش



 ج ابا صصق < ۹

 «یدردنوک هنیرزوا هرات آ كردیا سیر یهفینح ندم یلغوا هبهقرفرب ناه

 . راید ردلوا ی راهو رایدردلاق ندنرلرب یرلنا « رلیدراو

 . یدتراقوا « ید ماود ردقهحاص هبراح یسهحف هعج وشا

 ۳۶ 5 تورو رول ساویصاب لک ارق TIES سس « یدلرق رلقارس

 ید یلع ترضح .یدیا رولیدشیا یدلریم ربو رانیوا حلق قحا یدلوا

 ا ك ورا ناه بوشالوط ددنسهرا. هرسیمو هنمیم

 هدهنمیم رتشاو هدرکسع بلق « ىلع ترضح هک یدلروک هحنلوا حاص
 .شلاق هدنرلهفرا هبرام نادم هدلاح یرلقدلوا هدهر سم سابع نب هللادعوو

 . یدبا رفطو هلغ تمالع هسیاو

 همح ویشا بولوا رومأم دات یتسوا ماشخا ییوک هنشح رشا

 . یدبشمهلو رلیا مدآ ےدا كردیا برح یتدش ردق هنحاص ك

 ۳۳ ا هدکمروس ورایا ورايا ییرکسع ةه نالحاص

 ا وایت یرک او نلرو ل و

 قشواقهالوم دوخاب « قلوا رفظمای » .یدن هر هک ا شا

 روا ندنجوا رب كیهمسم كرەهد « یعراو قحهلوا شادلوب هليا رتشا هرزوا

 یراردامم قوحرب زاعاصواندکنج و زالروب هنشاب ,یدلک بودک كدهنجوا

 ۱ ۱ لا هرهد هرات یغاحنس كح »ناه . یدالبوط

 . یدالشاب ه هلناقم هداروا بوروس ردق هیراهاکودرا یراغاب

 1 لع ترضح . یدرواب یراهراما تیرفظم هدهنمم لصاطا

 ۳۳ ۱۵ یزد هك هفرف-ر نوحا دادما هرتشا هروک ٠

 . یدنوط زوب همازما رابلماش و یدتا ماف هماحتفاو موجه هلا تدش

 . یدقروف ندنسهحش و یدکر وا از هک. لا ون 6 سصاعلان ورم

 . یدلاق نعهراج هقشپ . مکجهدیا ضرع ریدت رب اکس » ًاباطخ هیهیواعم

 یدتیا صا واتم هد « رانوسردلاق وراقوبیرافحصم : تیا ما هرکسع

 ههللاباتکی زس » .رایدردلاق وراقوب بوبوق هنیراجوا كراقارزع یرافحصم
 . رلید,ءاب ود « زرلیا توعد



 ۹۷ ج افلخ مراوو <

 احا . رارودیا توعد ههللاباتک هکمادام » سان ضعإ هدفرط ور

 نیورعو هواعم .زکیدیا ماود هزکشیا زس » ىلع ترضح هد « مهیا

 داران[ نب . ددرالکد نأرق لها سيق ن كاحضو طسم یا ناو طا
 رانا. مرولبب العا ندزکهلسج ینماکحا كهالاباتک و ندزس ینلاوحا
 توعد ههللاباتک « دک « ردهعدخو هلح درح یرامردلاق یرلفحصم

 ىلع ترضح هنيرزوا یرلعد « ریمهاي یثر یربغ ندساحا هدزمغیدش وا

 . مروبدیا كنج وید « رانوسلبا تعاطا ههللا باک هلا ران | هدن ۶
 . یددوس وند « رایدلوا یصاع هنا تیللا ۷ 6

 رحم ( یاطلا ننصلنا ن دز ) و ( یمیملا دف نب رعسم ) نام

 هللا تیاحا ههللاباتک !یلع اي » هدکلر هلا هورک رب نالوا يا هحراوخ

 اس یزمفیدای 2 نا دوا < ررهدا ماست ا هنر و ییس "لاو

 . رایدید « زرابا

 . زکیمللب هدیمکیدید من « زکسعونوا یزکیزوس وب » ىلع ترضح
 یزککیدلید زکه سیا یصاع . زکیلیا ماود هدهبرام زکهسیا عبطم اک

 <« نو ساک بوکح لا ندهبراحم ء ردنوک مدا هرتشا » هل 8
 ف ) لاه ني ديزل ) نوجا توعد ىرتشا راحات یحد وا . رابدید

 . یدردن وگ

 یردیپ سا شا ,..یدسا توعد یربشا « یدتک یلاه نب در

 ناشیرب نوت نو یتسودرا ماشو شلاح هلغ هراسغاپ كردیا موحهو هله

 تقو قج هلی, 1 ندمعقوم م, یدمش » ندنغیدل وا شروتل قحهلوا

 یتفک بونود ید وا . یدرروح ورک یدیز كريد « ردلکد معاسو

 «رایدنلتدح هدایز اهد نیفلاخم هورکهتیرزوا كلوب . یدردلس هننمولارما

 هغایآ زوس . یداسکوب راسس «یدوسب یتلروک . رایدنلیوس « رایدنادلربم
 اعور یرلهراما ناصعو لالتخا یغابب هدنسودرا نینمؤملاریما . یدشود

 » زر سا الو نوک تک و سس یلعاب » تیام . یدلوا

۷ 



 س ابا صصق ۹۸

 یروهطهنتف بودک دیزب . یدردنوک یدیزب رارکتیخدوا راجا . رایدید
 ۰ یدروتک هنوناه یودرا بولاو یدردناق یرتشا هللا راخا

 تداسعو توالت هدناقوا رثک | هکیدیا ءارق هورک یغوج كنفلاخوب

 كنهنأرق ظاشفلا هلتهج یراقدلوا ندبرع دالوا و یدرارولوا لوغشم هلا
 رو یعم طظفللاتحم هعرک نارق مدآ و نکل . یدرلرولس یرلانعم

 هورکو . مهیا طابنتسایهبعرش ماکحا ندعرک نآرقو زامهلوا هبقفو مع

 بوسهلوا فقاو هنشاقح كنهععرش ماکحا ندنراقدلوا هسقف ید ءا رق

 . یدرلشمشود هصعت هطرو

 زمنید هنیرارادفرط كنامع ترضحینمی « هرلبنامع ؛ ءا رق هورک وبیتح
 هب یلعترضح ه رکو ب نکیاراشللا طارفا هدکلیولع بوقاب هلیرظن زسبهذمو
 ندا رقو ظافح «ییاهقف .رایدناق وص قوفص ها شیشیو رسا اص

 قرهنادلآ هنیرللح رهاظ كران | ید یغوج كسانماوع نیمهدیا زییع و قرف
 ۱۱ ورا ار تیک | هلتهج وب هتشلا . رایدتک هلو شک!
۱ 

 تب « یراخ ًافاعتم « اخ اورو و هرزوا ینجهللوا نام هدرز
 یعشو ناشلوا یعابو یصاع یعاس صاب هلع ترضح نالوا نیملسلا ماما

 ( دف نب رعسم ) هتشيا . ردرلشلآ ینمان ( جراوخ ) نکیا هدنروط

 ندنرباک | كنهورک جراوخوب ( سیقلانب تعشا ) و ( نیصطا نیدیز ) و
 - ىد رلود تسایر هرلبا تولوا

 بواک ههاکودرا هلا رت ی هلنأقم عفوم ر الاب هجور « رتشا

 ۲۱۱ الدا « یارع لها یا » هح روک یشاتشتغا لاح وب

 کی را NT نادم زونه , یمسقو تانک لا نده رام یدمش

 راحانو رایدالک | ییراقج هلوا لحمضمو روهقم هدرانآ . زکیدلاح هلغ
 ورندقوح رانآ لاو . رابدلبا توعد هنمکح كهللا باتک یزس بولاق

 ؟کیرو تدعر زا اکب .ردراشما لامها ینتنس كنلوسرو ین یماوا كلا

 رفطو حتف ارز .زکبرو تلهم ردق یگردرکس تا ر هسلا زالوا چیه



 ۹۹ ج افلخ مراوتو دع

 یک راشم هکلابو كنس هدر ارز « زالوا » هدک دید » یدر هز

 نوجا هللا هليا. رلن | زب . چک ز او ندشیاوب ! رتشااب . زرولوا شما لوا

 یراعد « زرهدیا كرت یهبراحم نوجما هللا هدیدمش . كدتیا برام

 رکیدنادل | هنلشهعدخو نکم داراراکموا هک زن قیزای د ید زا 8
 كزس زب ! رافرح یسهلوا هراق یرازو یا . زکیدنلو هدنرکف هکراتم
 .ند قاتا لاک ههللا ءاقلو ند رکجالصو دهز ی رک توال

e.ا نما اسد رکنا صو ایر ,زکلاسعا دازس کی  
 :غاریا ندزب رالاظوا . زکسلکد كجهروک فرشو نع یدبا هرکص ندنو

 ید وا . رایدتبا بس اکآ هد « زکلوا غاريا هدزبس یک یرلقداو
 ولد « E E NL ی <« یلع ترضح ناه . یی س ا

 . یدربو تیام ههعزانمو یدرشاع

 هکمروهروک» بولک هننایكنللع ترضح ( سق نب تشا ) هدهرصوا

 ڭا ردنا صار . راروهنلو هدنرکف تملا, تباحا هنتوعد كنهبواعم س

 . یدید « مدیا حاضیتساو لاوس ینمامو مهدک هننا كن هبواعم ن

 . یدرو تصخر 91 راحات ید ىلع ترضع

 ندکما عفر یفحاصم » . یدراو هنناي كنیواعم ( سق نب ثعشا )

 هعهالا 5 نشدم » یخد هبواعم . یدروص ولد « رده زکیداو

 ههللا باتک ندرانآ و بونلوا باخا مکح ررب ندنفرط هکردتجام

 یرلکعءر و كرلنا نیفرط هدول ا دهع نوجما یرامر و قباط

 و » یخد ثعشا . یدرو باوج وید « ردنراسع ندقلوا عبا هرار

 ٤ یدرک هشنمولاریما یر ٩ یدلک توئود كرهد « ردقح كك

 مکح درب ندنفر ط هلهحو وا نعل ؛ نیک یخد ساب ۰. یدریدلس ف

 . یدروک بسانم یتبص
 هلوق یه یتدوا بولاق كجهید رب هروک هلک تا

 زسهرگ یسهلغ كرتشا . یدلو عوقو هک راتم یسط رو یدلوا روک

 . یدرا هدا ص صاعلانیورمع هلتروصو و یدلا



 >> اس صصق = ۱۰۰

 نادم نیفلاخم هورک « یدلوا ادیب هقرفت هدنوباه یودرا لصاحا
 هلکش ا و یدلاق هدنرللا كران آ روما دقع و لح . یدلآ

. 
 یرلاسم هلبا ( سق نب ثعشا ) هحناک هنصوصخ یناختا كرامکح

 لع ترضحو رایدید « نوسلوا مکح یرعشالا یسوموبا ندزمرط مز: »
 نب .زکسوا یصاع هدصوصخ وب یراب . زکیدلوا یصاع اکب هدما لوا »

 نیرعسمو نیصطانیدیز ربارب هليا تعشا هدکدید « مروکبسانم یناسوم وبا
 لع ترضح « رلیدتیا رارصا اود « زرتسیا یاسوم وبا زب » یخد كدف
 دادما كساو فدرال ندنس ارز . ردلکد هق هدصوصخو یسومواد

 نبمأت نآ هرکص یا اقرب . یدتیا رارف هدعب . یدلوا عنام هدهنسهناعاو

 رولوا تسانم نانع ن هلادنع نکل . زالوا رااح ىاخا كنا . مدا
 مدآ فرطس رب هسيا زن . رده هدازمع كانس وا » هی نو

 یشیا وب » هدکدید « مدیا باا یرتشا » ىلع ترضحو رایدید « زرتسیا

 . رلیدعا لوق هدیا كلرهید « یلکدوا نرد راع

 لوق ینسهقشب نداسوموا رس هکرولوا كعد » ىلع ترضحو

 هزکلقع هسیا هلوا» یلعترضح با رلهعد « توا » هدک دید « زکسکج هما

 ۳۱۱۲ ور ا رار یا سوموبا نام جمد ه رکی لک
 ندک .یدیا اوزناو تلع نیشن هیواز هلا اقتاو بانتجا ندههرام نامزوا
 باا مکح ینس» و یدید « هل دما » هنگ کی « یدشراپ سال a را

 هنوناه یودرا بوقلاق كرهد ( نوعجار هلا اناو هللاا ) هع هد « رایدتا

 . یدشلدیا باخ ا صاعلا نیورم ید ندنفرط ماش لها , یدلک

 یک ساعلانیورمع هدادجو ثح نف اتاذ « یرعشالا یسوموبا هک وب لاح

 دارت كنلق ًاحیحم یاسل كناسوموبا اریز . یدیا لکد لداعم هبهبهادرپ
 .هدرب . یدیا یهام هدقمادل | مدا هليا مک ییریمضلایفام هسیاورم .یدیا

 ۱ دا قطب اا ت نوسلوا هسرولوا لصنیه ء یسوموا

 ناح نوما هیواعم هرزوا قلوا لئات هتکللاو رصم هسیاورم بولوا



 ۱۰ ج افلخ خراوو ع

 راجود هلا هظحالم یراهقفدو هتشيا القع ضعب . یدروشبلاح ندلکوک

 . یدشلوا هشیدن

 هدلاحیفیدلوا تاذرب ردتقمو اص هفلوا مکح ( سیقن فنحا ) یتح

 بصن کاح ین رک ا ۰ ردلکد یجر كشيا وب یسوموبا ! نینمولاربمااپ
 ی یراب هسیا زامهلوا و . مرولسهدیا لاصحتسا هحش سحرب ٌلهسردب

 ساب هدهسیا شعد ا نیعلو بصل E یحنح وا دوخاب < یجنکب

 . یدشلاق هللا كناسوموا | ا ند لوق ید یا

 فلت نامها قوجكي هدنرلهعقو نفص هکردللا هتفدرظن 3

 كرللماش . یدشملس یراز وک ندولناقم ید كفرط ییا ندنغیدلو

 ارز . یدیا راو طاضتا هدنسودرا كنهيواعم هدهسیا هدایز اهد یناعیاش

 لاس ینیدلوا هدکعا قیوسشت هلا هلام تافاکم ییرکسع اماد « هیواج

 كنیلع ترضح . یدیا زامروط وریک ید ندهبسایس تازاجم باجمالاید
 ادفناح نوجحما ترخآ فرص هدلاح ینیدلوا یورخا هسیا یازاحم و تافاک

 راتآ هنوک ندنوکو یدیا راشلوا دیپش هدنرلهعقو نیفص یغوج كران

 . یدیا هدقلافوح اسد لهاو هدقلاژآ

 ESS را اینک

 یوعوا ندنفرط نمولارماو شلرو-رازف هک ااا 8

 .. یدیآ شلدیا باخا ساعلانورم ندنفرط هیواعمو یرعشال

 وک هنش راهح یجنحوآ نوا كنبرفص یر هنسیدب زوتوا وشا

 یرعشالا یسوموبا هدنر وضح نینمّولاربما بولک هنو باه یودرا صاعلان ورم

 هلا ىلع ننمّولاربما ) قرهللوا ا هنر رح كنهمانمنکح عاعج الایدل هلب

 كزسوا » صاعلا نور هدقدلزاب ود ( ردهما رارف رب هدنش هبواعم

 هح هد « زکیدیا وحم یظفل ندنمولاریما .ردلکد نمربما مزیاما « ردزک ریما

 رع یتاون:(نانملایما) ازب سرق یارو قلخ نوب ۰ لا



 ج اسا صصق = ۱۰

 )هراعو » سقن ثعشاهدهسیدتیا فقوت تدمرب یلعترضح هلکعد « ز هعا

 3۳ ۱ 2۱ ۰ یدتاوع لآ لع ترضع كما رارصا ويد « تياوح

 ۲۰ ۱ الو سو مویدح مو نی هاو . هربظن « مربظق
 هدزای ود ( هللالوسر دم ) هنشاب ا دهع .مدیا یاک كنبرات رضح

 رایدید زاب ین دآ كکیردیو دا .ES نیسلکد هللا لوسر نس « نایک

 "1 نب . یدید ( تیاوحم ینظفل هللالوسر ) لسو هیلع هللالص هتلالوسر
 ۳۱ .مدرسوت هدنب .یدید ( رتسوک اکب یظفلوا ) مدید ملکد ردتقم

 رباحا هدنس «رولواعقاو فیلکترپ هلیوب هداکس برف ) و یدتنا وحم هللا
 ېز ! هلاناحس » صاملانیورم هجهد ۰ یدروس ود ( نبسرابا
 ۲ لع ترضح مدکدید « زیاماسم هسیا زر «ناسرویدیا هبشت هرافک

 ۲۲ ا اوا نهم هراناملسمو ناعم هراقتساف نامر نساپ »
 :ترضح .یدید « مملو هدسلحر لوس دعب اف » صاعلانورمع هسرزوا

 ردرابک كنسو ندنس یمسلحم من هکمردیا احر ندقحبانج نب » ید ىلع
 . یدروس وند « هليا ریهطت

 با بلاطینا ن.لع «هتسوو ) هليا عورت هارب رجم كن ەمانمىكحت هدعل

 یرلقفتم هلا قارع لها « ىلع . ردهمان رارفرب هدنس نابفس یانب هیواعم

 نكح كهللا هک رایدایا دهعت نوجا یراقفتم هلا ماش لها هیواعمو نوجما

 کیدتنا احاو احا ینکیدتا ابحا كهللاباتک قرهلوا یضار هنباتکو
 هدهللاتاتک ء ردصاعلانیورمع لاا یسومونا هکرامکح یدعیا . رلهلبا اعا
 ابا هیوس هلداع تنس هدصوصخ یراقدمهلوب هدنا و هلبا ماکحا یراقدلوت

 . یدلزاپ وید ( رلهدیا لمع

 رانا تماو نامآ هدنقح یرللاسعو دالواو یراسف رامكحو

 کیاو ندهیواعمو ىلع راد هنيراقج هلوا نیعم هرارقو مکح یراکچهریو
 اب را تا وا اد یرلودنکو N ع دیو اع تاب

 هاضمر ا ا قاثمو دهع هرزوا كلما مکح ١ هليا هللا باتک



 ۱۰۷ ج افلخ مراوتو <

 لها و هفوک لها ء یراعایجا و كجا ربخأت هبءهرکص اهد هسنا راز 9

 . رایدریو رارق هرزوا قلوا هدلمرب طسوتم هدنسهرآ ماش

 ندماش لاجرو یک( نکس کید هبا( سقن شا ) ن

 رکید هلا ( دلاخ نب نجرلادبع ) و ( هماسم نب بیبح ) و ( روعالاوا )
 اضما 2 ه( رشا ) ,رایدتسا اضما یهمانمکح قرهلوا دهاش یشکچ اقرب

 تیا اضما لک » ثعشا ء و یدلبا در هلا تدشناسل هدقدنلوا فلکت و

 . یدّسا ردکتو دی دم 11 را هند » هلربا ندرب

 * ندمکی .یدوقوا هسان بوقحو یدلا نەما .« سال ل
 ےک دا هدا كهللا » ( هیدا e ) نانلو هدنحما هغ اط ۳

 « ردکهللا قحا مکح : ردقوت یمکحت لا لا: زگسر و

 .یدتا بضع یحد قلخ قوحر ندنع لهاو یعوف یدک یدید

 .یدیا هدنرکف هبراح ًاتاذ هليا عانتما نداضما یهمانمیکحت هسیا رتشا

 یر «رحب هدعا نا بولک هی لع تریضخ « ناب سا

 هدیزکتقفاوم لزس . مدیالکد یضاد اتاذنب هدارق نالیر و » هدنرلکدتا

 لود هدنب .زکیدشیا رارصا هدلوق یتفلکت كنادعا نکل . مدزمتسیا

 . زامهلوا راح هسیا لیدبت رارقالادصبو عوجر اضرلادعب . مدلوا روح

 نکیا بلاقو قثاف هزک ادعا . یدروتک نهو هتوف کرک دا شا 8
 هک ندو. زگیدرو ی رکدتسیا. . نکیدادلا هر ۲

 . یدید « کد دان زکسزولوا قفوم هننذاحتا لوب یغوط رب

 هدنراجما.یدلوا لوتقم مدا كسشب قرق ندهغاب هقرف هدنرلهعقو نافص

 كسشبیرکی یخد ندهجان ةقرف .یدیا راو رامدا هع ندنامحش رهاشم

 . یدیا ندردب لها یستلا یرکی کیدلوا دبش 8

 رامع ندهللالوسر اتاعا, صاوخ هرزوا ینیدلوا نام هدالاب هلجزا



eد اسا صصق =  

 (تبا نب ةيزح ) نک هنیرب تداہش کیا یتداهشو امهنع هللا یضر' رسای نب
 ا ٠) (یراصنالاترمعوبا )و( یراصتالاورمعنی لبپس ) و
 . رایدلوا دش هدننفص به

 نب ملاوبا ) نالوا یسیرب ندنرابیقن یا نوا كراصناو ندردب لها
 ۱ (ناهبت نب لادسع ) نددحا با نالوا یردارب كنآو ( ناه
 یارضح هلع هلل اهمحر ( یرقلاسوا ) نالوا نیعبا لضفاو ا هللایضر

 .ردراشلوا دېش هدنیفص ثاذک هروک هیهحیح تیاور ید
 ۱۳۱ وا و ذ هدالا اصر ( هم ن ىلعي )ل ندمارک ناجا

 هدکلرب هلا للع ترضح هدنفص هرک وب نکيا ندرك ا كلح باا
 . ردشلوا دیش هدلاح یییدنل و

 ۳ رک ترصح هک هدع هللایضر ( اطا نب سباح ) ندەاح

 «نیسدمرولی های لصت . مرتسلا كما بصن یسضاق صم ینس » هلیا بلج

 « مردیا هدواشم هدلبا رانالوا سلجم مه ؛ مرلیا داهنجا هلعأر » هدکدید

 هلا تدوع قولو یدشمردنوک هصمح 111 رم ترصضح هلکع د

 اع . مرتسیا كما ضرع اکتس . مدروک ایر بی رب ! ندنمولاریماای »

 راو رلکلم قوح رب هدنناي . یدلک ندقرشم شنوک : هکمدروک هدمانم

 « یدیا راو رلزیدلس قوح ر هدنناب یدلک ند رغم یخد آب یدبا

 سلاح . یدروص ود « كدا هدفرط ی نس » رگ ترصح هدک دید

 تای نالوا وم یساض نس » رم ترضح هی هد « مدیا هدنفرط یا »

 لزع بود « ما مادختسا ینس قترا نب ندگغیدلوا ربارب هللا تامالعو
 هدنفصو یدبلو ا اا هیواتعم هرک و «نباح هکرد سیف . یدتیا
 یادت لایق

 تایم تاثر

 هللایضر قیدصلارکبوا ء یراترضح هنعهللایخد ( ترالان ا

 لوسر . ردیر, ندراندیا نالعا ینمالسا ل واب لوا رار .هلب راترضح هنع



 ۱:۰ ۰ ج افلخ غراوو

 یوق ید قیدص ترضح یک یبدتا هام (بلاطوا ز ی کک

 یرایماح هسیا ك ( دان ) و ( لالب ) و ( بابخ ) . ی ها
 هاه ب یدشمالق افحو اذا یردما هدنقح رانا كنک رد 6

 قعوط هدنسوشراف كشنوک و قمالغاد هلا راروع نعرف یتنسهفرا او

 : یدرلردنآ راس کش قجههوا ام |

 اا ماوق تو لک هاردیا لیک ردا وو 8

 ( هلیا ترصن هبابخ برای ) یخد یراترضح سو هلع هللالص هللا لوسر
 . یدردیآ اعد و

 هدنوس تیب بویلوا لصاو هغولب نس زونه « ىلع ترضح نامزوا
 رانامسم یادف وا هدلاح ینیدلوا هدقعلوا هر یک یسورواپ نالسرآ رب

 دو شیرق نسر « بلاط وبا یردب نکل . یدرالق اع ربارب هل

 اا: هع هلایضر رع ترضح نوک رب . یدزامه وق و 8
 . یدرسوک فوحا یتسهفرا هدکدتا لاوس یزاسذا ید

 درد كانتسودنک ید وا نود رانروک : .یداروک شداوا نا

 شد وا یک یتداوا دیش هدنفص الاب هحور ( رامع ) نالوا یعاتروا

 ۱ . یدلوا ممللاراد مزاع هدهفوک
 رتاذ نالوا ندنل وا نماس وللثم وا ییردق كنلع ترضح هتشا

 جاضان یراترضح بابخ نکيا ردک هنیفص ىلع ترضح طقف . یدرولیپ
 تاذ چاق رب ندمارک باحا . یدیشلاق هدهفوک قرهلوا شارف ربسا هلغملوب

 هدنناي روک ضوح هک باضای اکس هدوم » بوراو هنا ك نوجا تدابع

 6 کیدرونک هعرطاع یاوخاوا ءا » هدنرظدید « نفخ 9 8

 ییراترخآ .رایدنکبوچوک زنق وا لثان هتبشرب ندنرارچا هدایند ا
 اراد ر نداد < قالة ورک زب ابدا نرم هرز یا
 فوخ وید نوسلدیا بوسحم هنتابوشو رجا كزم رالمع هک قدلآ هصح

 شما رااح لو .همالسا « دحا و رد یادش افر
 شمتک هیالعا "الم نیزسقلوا دضتسم ندهمالسا تاحوتف هدلاح یراقدلوا



 >> ابا صصق = ۱۰4

 هلع.۶ هنلاح داران ا هتشیا « بابخ ترضح .رونلوا هطغ هرلن آ ندنرلقدلوا
 . ردشعا لاحرا هام راد كردا

 یراوقو هدنرابلوح یرلهناخ ینرلاتوم یسلاسها هفوک ردق هنامزوا ۱
 رود و ا رك باخ ترضح . یدرلردیا نفد هدننای

 ۱۱ آد لوا نفد هدرهش جراح هلکلا تيصو ىتسملوا
 ۱۱ 9 وا ردیا نفد هدتناب كبا کرت یترابوم یخو سان
 .اردشلوا ادس قلرامع رز هدنجراخ هفوک

 یفل مدل را تد رو مد مص

 الاب هجورب هرکص ندفقوئو تکم نوک نوا زو: هدنفص « ودرا کیا
 هر هف وک ءنوب اه یودراو «هماش هبماش ۲ 8 تر یا اضما همانمکحت

 . رلیدلیا تدوع

 ( یراصنالا ةعيدو نب هلادع ) هدقدشالقای ههفوک « ىلع ترضح

 مز قلخ » بوشالقاب اک | ىلع ترضحو یدلوا قالم اک ] هنع هلایضر
 رووروک شوخ سک » هعیدو نبا. یدروص وند « روده هدنقح زمشیا

 یار باحا » ىلع ترضح . یدریو باوج وید « رومروک شوخ یمکو
 ء یدیا راو یتمج لوس كننللع » یخد رلن | هعیدو ناو یدید « راروندت
 «قجهبای نامزه یهعلق . یدّتیا مده « یدیا راو یسهعلق نبتم ریو یدتغاط

 قلوا كاله اب « قلوب رفظ اي هکوب لاح . قجهیالپوط نامزهن یتعج قرفتم
 ماحتفاو موخ هرزوا راصاع ناه هلا رثنالوا حطم ودك مرزوا

 مده س ینهعلق » ىلع ترضح رک « رلرود یدرولوا یلوا یدشا

 هچره ناه .یعران | هسخوب « مدنیغاط یمن یتیمج . یمرانآ هسخوپ «مدتیا
 | مدیا لکد زملسب قهققد وب هجنلک هتشحم كمتا موم هنیرزوا رابصاع دابآ داب
 و نکل ۰ ا چه اس . مدصوج هدایز اهد نت ما

 هسلوا فلت رلثا 6مدزوک .رایدلربا :ندعاب ناسحو نسح ىمي ءیسکیا

 هتشیا . قجهلوا عطقم ىلسن كنيرلترضح سو هلع هللا یلص هللالوسر



 ۱۰ ج افلخ خم راوتو <

 مهسرولوا ثج هدیا كح هلا رلىعاب وا اهدرب : یدلوا یضار مادجو کو

 . یدروس ولد « مروتوک ریارب هد یشکنا

 كوس هدر ودیا قوس ینس هب هلن أّقم كرد لو » ندهفنح ن ا

 كم ردیرات | « هدقدن وا لاوس ود » روا قوس یدسح و نسح كردار

 . یتیدلوا شمر و باوج ولد « یک ا ا هدن .ددیل 2 ۷

 . ردو صع

 هفوک كس رات ضح هنع هللایضر ا الاب هحور «یلع ترضح هدعل

 و د«یرلرق هرامک» یدراوک رف یدب مک دک ما ییدنل وا نفد هدنحراخ

 ترا ك ا E ندزکتعنع هنقص ۱ نانمۇأا ریما ۳ » . یدر وص

 ی را وم و سان بوناوا نفد ه رم جراخ هرز وا یبصو ۰ یدابا تافو

 ناملسم او هباض «یلعترمشحهدن راکدید « یدالشابنکما نفد هناي 0

 نارا شادرف ند کیسا كا یک باخ هرکص ندک سا ۲ 8

 دش هدنفصو یدلوا لخاد ههفوک قرهلوا ردکم هلکمروک یربق كنيرب

 كنرللاع نالوا هدقمالغا كربنا نکرع ندنکوا یراهاخ كرانالوا

 . یدلو لوو هتراما رصف یرډوا رتاتم ندب رب

 س اوم ورط

 هلبا ترک ۱ بولک هعوقو ارا فالشخا هدنوناه یودر هو

 ىدا شلدیا وا هلروصو و شلر و رارف همکحت

 یتاق مالسا لها هلهو در یهکراتمو ےکحت هسیا یسەقرف رب كسان
 یراق » و رلیدلبا دع هانک وس یبصن مکح كصاعلا نورم نالبق حایم

 ناملسه هدهتسلا عو رشم یمکح كسا هدناعرزاسنم یک یرلاوعد هجوف

 راد «ازطالوا زا یک كسا هدمهن یار کک

 رلیدتک هنسهیرق ( ادورح ) بویمریک هیهفوک ربارب هليا لع ترضح
 ی ( یلد نت تش ) هدلاح یرافدلوا لاب یک تن ییا نوا هدارواو



 س ابا صصق ع ۱۰۸

 NOC یرکشیلاءاوکلان ةادبع ) و رکسعرسییپ « برح ریمآ

 تعیب» و . رایدتا نیصتو بصن ماما هرزوا قمردلق زام هنیراودنک ینعی

 ۱ قولا سما < قح قیرطو ردهالاعت هلا قحا

 ۱۱ و و راکنا یفالخو تماما كرد« ردار وش تکلع

 . رابلبا راتخا

 ۱ فرخ ندتعاطا هتنمولاریما ( هی وورح ةفاط) وشا

 . یدابند ( جراوخ ) هنیراودنک ندنرلقدلوا شلریا ندتعاجو

 یسابرفا و راصنا و عاسا صاوخ ینمی « یسهعیش كنلع ترضح
 هزغو مز, یدمش » بولک هلع ترضح هدکدتشیا ییرازوس كجراوخ

 قلوا نمشد او تسود و كس هک ىا جروب هرات تعس ر

 . رایدید « ردتعس هرزوا

 یاب 1 هلا ماش لها « زس » هحدشیا ی راتعس و دراز «جراوخ

 هبهواعم هرهبموس « كرهوس ماش لها . زکسروذک هتلالش قیرط رار

 هتتمشد «تسود هنتسود نوسلوا هسرولوا لصت هيلع هدزس .رایدلبا تعس

 ۱ ضارعا وند 4 زکیدابا تع هززوا قلوا نود

 كهللا قجنآ هيىلع «زب » ًاباوج هجراوخ ید ( رضنلانب دایز )
 ۱۱ مرکص أ تمس هززوا یتس كنلوسرو فاتک

 ۱۱ ۱۰ لس ر ۲:یغد یش كلغ دزکیدارآ
 نیادق و قح « لع هکریورزوا زوسو هدز . رلیدید نتمشد هتشدو

 . یدید « ردلضمو لاض رلنلبا تفلاخ اک | و ردهرزوا

 (ارورح ) یساع را هللادىع نامه نوحا عفر یالتخاو ىلع ترضح

EAا  SSكحراوخ و یدتک ید  

 : یدشا هنیزداح ك ( سقف نیدیز ) نالوا ذفا یزوس هدایز لا منزل

 . یدتبا بصن یلاو هنیراتلایا ( یر) و ( ناهفصا ) یی آ
 . یدیا هدزوا لادحو تح هلا جراوخ ۰ ساع نا هدهرصوا



 را ج افلخ مراولو <

 ود « ردمک و لشتار » . یدراو هاب هرات | ناه ىلع ترضح

 . یدروص

 هزمملع مرز نوع « ندن | یلعترضح . رایدرتسوک € اوک نا (

 كتموکح یهدنفص كنس »ا وک نا . یدروص ود « زکیدتا جورخ

 . یدرو باوج ود « لدتا جورخ نوجما

 هحنلوا بولغم ماش لها هڪرددهاش یلاعت هللا » ىلع ترضح

 ران آ هدنراکدتا عفر وراقوب بوبالپاص هنیراجوا كراقارنع یرافحصم

 < زکیدم هلکد زس . مدید ا هښرلهعدخ « ردلکد نآرق لها

 ن اذه مم . مدلوا روح هتقفاوم هد ن . زکیدلیا تباحا هنتوعد ككرلنا

 هنماکحا كنأرق رکا . مدلبق طرش یراسنا مکح هليا هل باتک هرامکح
 ندنمکح كران | زب الاو زالق زمکجهید هدمز, هسیا رارریو مکحرب قباطم

 لا راباوج هناشلبو هناحبصف تباف ییراهچش كجراوخو یدید « زبیدب
 . یدروس ولد « زکلوا لخاد EY 6 زکسلک یدیاه » و یدتا لح

 هنیرهش هفوکو رایدلوا عناق هنمکحو نوتفم هنقطن كنلع ترضح داف

 : رایدلاق :تولوا :رظتتم عانا. اراک

 و یک و عاجا ی

 2 هلکسا ترش ناضعد نیش نالوا یایجازتفو

 یاسر هدقدلوا كحهردنوک هعامجا لح ینیرعشالا یسوموا « ىلع

 و ندمنکح ضاو هوت ASD یعای » بواک یرلضعل ندحراوخ

 .قدنالعابهلبا دهع .یدنلوا اضما همان رارقر » ىلع ترضح هرلعد « تیا

 مکح یرامدا: 0 ردکیللا ار مکح » هحسهد « ردجاو هسیا فو هدهع "

 . رایدید « یلما هوت ندنآ . ردهانک كّما

 یزس نب هلتفو .ردزج ندير 5 «ردلکد هانک رب وب » یلعترضح ۱

 یریغندافا یدهع مکح NEY . زکیدمهث د .مدشعنا علم ندکمتکهلویوب ۱



Eج اس صصق =  

 ییرعشالایسوم وبا ها مدآ زوسرد ناهو یدروس ود « ردقو هراح

 ین( اه نب خرش ) یسیضاق هفوک روپشم هرکسعوبو یدراقج ندهنوک
 . یدردنوک یناع ادع یخد نوجما قمردلق زام بودیا ربما

 ید هقرف کیا . یداللوب یصاصلانورمع هلا مدا زوبترد یخد هیواعم

 ۳۳۱ ۲( بنا ) قافالابو رایدتک هتسهحان ( لدنلاهمود )
E 

 ( قيدصلا ۳ نا نب نهرادع ) و ( قورافلارع نب هللادع )

 ی نجرلادع ) ندتما یالضفو ندهاح راغصو ( س زلان هللادء )و

 نمح رلادبع ) و ( هفذح نب میجوا ) ندشیرق یامظعو ( ماشهنب ثراحلا

 بوک ید ( هعش نب هربغم ) روهشم ندبیع تاهدو ( یرهزا و
 . رایدنل وب رضاح هدتعمج لوا

 هدبوریدصاب هقافرب ین او بوروس ورلیا ییاسوموبا « صاعلانورمع

 هیاسوم وا هرزوا كملس هروک شيا ر هلا هعدخ قرهصاب هنیرارقا

 هدنروضح ككرهبد « نیسلشای ندنب هداه . نیسندهللالوسر باحصا نس »

 ۱ هم یک قمامالشاب هزووس هحقدمالشاب هزوس واو كوخ زد
 ۱ درو ما

 هکنسرولسب » هیاسومونا «صاعلا نیورمع هدنراعاهجا نوحا هرک اذم

 كتهواعمو ردسل و كن | هسیا یعوقو هواعم .یدنلوا لتق ًامولظم ء نانع

 هتفالن» كن | . ردکمولعم ینیدلوا یراتعاو فرش هبت لم هدنحشا شرق

 یدقو یسهقاس هدمالسا كنيواعم هجرک ۱۰ راو عنامهن هنسهلوا باا

 تساس نسحو ردلاط یمد كناو ردسلو كم ولظم هفیلخ هدهسیا قو

 .ردیردار كن ( هبحم۱) نالوا هللا لاوتسر هحوز و ردسحاص رسدنو

 3 و تالو,هیاتسوم واو يديد« ردندنراساک تهللالوسرو
 ..یدتسا اهآ

 قس | «قاقحتسا هتفالخ . قروق ندهللا ! ورمعای » یرعشالایسوموا

 . زالوا هللا بسنو بسح فرش هحتموق . رولوا هلبا تیزرمو لضف هد



 ۱۱ چ افلخ م.راوو س

 هبلاطیانب ىلع مهسلوا كج هريو هنفرشا كشيرق "هلسف یفالخ ادهعم

 هدبوعار یىل وا نیرجاهموید شمرویدیا بلط یناعع مد « هیواعم . مدرریو
 هیواعم هللاو هحنلک هم تیالو و بصنم . مدا بانا هتفالخ یآ

 ملا توشر ا مکحو ما باخا هتفالخ لا هوا یا و

 باخا یهللادبع یلغوا كهسرسیا كما احا ما كا نرمع نکل

 . یدید « هديا

 طاص «مدا ریدمرب قحا هتفالخو تراما ! یسومابا اي » صاعلانورمع

 دنناخا كيهللادىع غوا : رد رب زىدق هسیا رم ن هللادنع . رولوا

 اغوا » یوم وبا هدکدید « ردُکمولعم جالصو لضف كن ا . راو عام

 « كلدردشالوب «ڭدردلاط هیهنتف یا نس نکل . ردناذرب قداص « لادع

 1 ید یسیدرفال نح د گل ا هللا دبع هدهرصو و یدید

 .بولنروق ندهبراح كوب رب زونه برع ! ورمی » یسوموبا تیام
 « ردنکد فاصتا كما اقلا همراخم ر هب یرلنا ر

 ماد مت » یسوم وا هلکعد « رده كيار كنس » صاملا نور هدگ دید

 هلاوح هباروش یشیاو علخ ییهواعم هليا ىلع یی « یمدآ ییا وب هکردوب
 هتشيا » صاعلا نور هڪ هد « رلنوستیا باخا ین رلکدتسیا نیملسم .)هدیا

 . رایدلیا قافتا هرزوا رارقوب بوند « ردوب یأر

 ا هقلخ نالوا رظتتم هرلنا بوقح هادم دکل کک

 هکمرامواهلکن | .هلدتیا قاقتاهتنرزوایأررب هلبا ورمعز د یرعشالا سوم وآ

 . یدید « هیلیا حالصا یلاح كتماوب یلاعت هللا

 < روم یدیاه » هاسوم واو یدّسا قیدصت 3 یخد صاعلا نور

 . یدید « ردلس ینمرارف هسات

 مراقروق !یسومابا اب ناما » یدراو هنناپ كاسوموبا « سابع نب هللادمع

 < روس ورلیا ا و رازف هنتس ۰ نونا یس ورم

 .یدلیا تحضن وید « زاملوا تبنما اک | اریز ءنوسلیوسوا ادتا
 یا » یدک ورلبا كرهد « كدتا ا ا ز « قو » یسوموا



 ج اینا صصت هع ۱

 قافتا هنيرزوا ىأر لاص كا . قدقاب هنشیا كتماوب هدکلرب هلا ورمع !سان
 E ی یا نا هدتودیا ملخ یهبواسمو ىلع هک دشا

 E ام . مدتیا عل اخ یهیواعمو ییع نب هت E ردیرابع

 . یدلکح 9 دا تاعا یزگکیدروک لها

 E كیاسومونا ! سان یا » ید هتیرب كیا صاعلانورمع هدعب

 یهیواعمو مدتسا علخ ی ىلع یک كنا هد نن .یدتا ملخ ف ىلع ا

 هنماقم كن | ۰ ردلاط یتاقو ردسسلو كالع اریز . مدلق تباث هدنماقم
 هنسهعدخ لورم نامزواو یدلاق بوشاش یسوموبا هح هد « ردقحاندنرناس

 ىا علطم

 تقفاوم اکن ورم عهای هن » هدکد تیام ول هیاسوموبا « سابع نب هللادبع

 چوص » ساعنا .یدسا رادتعا و كرهيد « یدنود ندیزوس ا

 ENS 6 ردهدنروتک هماقموب یتس کد ماش

 ردغ اکب « یدمروط هدنزوس ساعلانورم « عهای » هن یسوموبا
 رحنم هە یلاح كتما وش « قاب » قورافلارع ن هلل ادىع هڪ هد « یدّسا

 یا كرد « یدلاق هدنلا اهدا و اە اور ی . یدلوا

 . یداا

 ۱۱۱ . یر شاه ید ییدصلا رکب یا ن نج رادع

 ا اهدو یدید 4 یدرولوا رخ هدنقح یدهسلوا توف
 ۱ . یدلیوس

 ۱ ام ارك ربع یرمشالا یسوم وا هتیرزوا كأ

 ۱ لوس « للیاردغ کن ! فیرح نویسم اقفوم ىس هللا»

 . یدبد

 یلغوا لورم . یدروا هنشاب ورم هللا یجماق هسیا مش رش یضاق

 ۸ررش نکل . رایدربا بورک هیهدا سان . یدتیا هلباقم اک ۱ ید
 تمادن راهظا نوجا ینیدمروا هنشاب لورم هلحبلق هدبوروا هلا یعماق

 یا



 ۱۲ ۱ ج افلخ ع راولو

 یتفالخ هبه واعم بولبا تدوع هدکلر, هليا ماش لها « صاعلا نیورمع
 ترضخ ها تدوع هیدفوک ید مدوش:یشاق ها سانا را

 نالوا یتراما زکم « سابع نبا ہدعب . رایدلیا تشک ناو ضرع هیلع

 . یدتنک هیدرصب
 هکهدنافهح .یدتیا رارف هیاکم بوناتوا ندسان هسیا یرعشالایموموبا

 دراز یوق كنهبواعمو هارو فعض یتموکح كلغ ترش 8

 . یدنوط زو هقرو

 هبواعم هرکص ندنزاع حابص قرهلوا مأتمو رتأتم ندلاحوب ىلع ترضح

 دلوو سق نی كاحضو دل نب نجرادبعو بيحو صاملا نورمو
 لک یخدوا .هدکدتشيا یا هیواعم . یدالشاب کما اعددب هروعالاوا و

 . یدالشاب کَعا اعدد هرشاو نسحو سح و سابع ناو

 هام

 عالمرب ہد رع راید هکر ولک هل وا هنلابخ كناسنا هسرولقا هل ز وک تقبقح

 یراک زور لامشر نرس سرس هددتفالخ مایا كنامع ترضح نک رتسا یراک زور تونح

 داراک زور یکیاو ۰ یدالشاب هکلک یرلوقوق منتو ندع هنغامد كيرعو هکسا
 ترضح هتشيا . یدلیا ج حجه ی اتش 6 هغربصاق نالوا ادب ندنمداصت

 : هکردو یمظع ةنتف ینیدروص ند ( ناملان ةفذح ) و ینیدقروق كقورافلارمع

 ناسکس هدنرلارص .نیفصو هرصت یالوط نو  یدلوا دېش نایع تن 8

 تراما یادوس هسیا هدنرلشاب دارلیوما . یدلوا ددا مالسا ناروالد هدایز ندکت

 . یدرزک بوشالوط هدرلیداو وا یرثک | كيرع نابشو یدرسا یرلات
 توق کج كنه واعمو هدقلوب فعض ا كنيلع ترضح كلذ ىلع "ءاتب

 . یدا هدقل

 ناورم هعقوو حراوخ لاوحا

 راجراخ هایروهظ هقرفت هدنوباه یودرا هرزوا ینیدئوا نابب ءدالاب

 مکح كشرعشالایسوم او هنساصما همانمنکح و هب هکر اتم ین ىلع ترضح

 كرديا راکفا ليدبت یغوجرب ندنرلجما نکیا راشمتا روب هنسعلوا بصق
1 

 یا رب



 بویقاب ا ا یلعترضح هدهسیا راشما ماق هنلاطبا كمیکحت

 . یدشمروس افا یدهع هلبا مازعا همکح لح یناسوموا

 نب لادع ) هرک اذلاب هدنرانی هسیا جراوخ هورک نانلو هدهفوک

 ۱۳ وا دوا کلا وش هللا باا هتراما ی( بهو

 ۱ >> ابا صصق < ۷۷

۱ 
1 

 ین د ینراشادلوب یهدهرصب بوریو رارق هرزوا كتا عاهجا هد ( ناورهب

 . رایدلوا ناور هناورم بوقبح ندهفوک ماط ماطو رایدلیا توعد هیاروا

 بصن سد ین ( یمیمتلالدفنیرعسم ) هنیراودنک ید رابجراخ یدهرصپ

 . رلیدلوا ناورهن مزاع كردیا
 یدقبح هنادم رام بیع الاب هجو رپ 8 ی هداسا وا هتشبا

 ا وارد هب کم تونایوا دتا یرعشالایسومونا و

 < تصعم » هدنسهطخ ینلدوفوا هدهفوک ىلع ترضح هترزوا كن |

 اخت ا رامحح و ۱ یلدا م روافا تمادنو ترس بو

 یزفکیدلید «زکیدمهلکد لایه مدشعا ناس یعادو ضا هرس هدنص وصخ

 توغار ورک ییأرق مکح « هسیا رامکح .زکیماوانامشپ هرکص «زکیدلشیا

 ا و اا فالتخا مدیرایارو رایدیوا هتنرلاوه وذنک

 ۱۱۱۱۱ یاعلسو لوشروا هلا نادنرامکح كولن ۱۰ ۸رایدمهدیا تباصا

 کوا ر ا
 ۱۱ اف < ناو و.توزاب همانيما ید هجراوخ یهدناوره

 ۱ ۱ ۱ ایا ااو تنس رایدلیا تفلاخ انک

 ا ا < ر هفرظوب ناه . ردیر نانمومو للوتسرو هللا

 .یدروس د « زهدزوا لاح زمغیدلو ل وا٤ زا ا

 رفغتسمو بئات هرکصو رفاک هلا لوق یمیکحت سما « زب » هسیاجراوخ

 ت رس را اا ةر لو تلالضو بصعت ببرب لرد « قدلوا

 « )هقاب هتیاحما هدتيا هبوت هليا رارقا یگنیدلوا رفاک ادتبا نس » یخد هب یلع

 N ید



 ۷۱۰ ج افلخ غراوو بع

 دارت هرزوا یرللاح یرلنا قرلوا اف ندحراوخ « لع ترضح

 .قیوشت هلوو یهفوک لهاو يدر سام مک رک هرز وا ماش هدبود

 هسابع نبا ید نوا قوسو عج كنيرکسع هرصب . یدروسب عانقا
 . یدردنوک همانس

 .یدنالب وط 3 كم . یدلیا توعد هرفس یسات « ساع نا

 نڪا راو زکرلمدآ رداق هبرضو برح كبشعلآ كزس » سابع ن
 رارکت كرهد « یزالوا بع كمردنوک رکسع زوشب ا 8

 هلر وصوب . یدلحس اهد مدآ زو یدب كم هدک دانا قیوشت یهرصب لب

 . یدلبهداقح رکسع زونکیا كسجوا هلبا لاح چوک ندهرصب سابع
 روم تیاف هلا 3-۳ بلج ینساسورو هوجو هف وک < ىلع ترضح

 نالوا دراو نکیا راو رکسع قوح ردقو هدهرصب . یدوفوا هطخ
 »و . یدلیوس ینفیدلوا ترابع ندرف زوکیا كوا تر 8

 هفوک هاب كردا فطلت یران او كرد « زکسرازس مراصناو ناوع

 . یدروس, قیوشت یرلنآ نوجما قوسو عمح كنيرکس
 شب شعلا ندهفزکو رایدید « ةعاظو ًاعمش » یتاسُورو ون و

 ك زکسشعلآ عو رار هلرکسع نک ندم نصب .رابدتنآ د 8

 مچ ید كنيرکسع نیادم « ىلع ترضح ناه . یدلوا غلاب هزوبیب

 یدردنوک هما سها ه ( نقشا دوعسم ندعس ) نوجا یسلوا قوس,

 . یدرو سما وید « زکلوا رضا هتک رک ماشو

 نا دولک باور یسهزرفم ون .كجراوخ ناقتح ند

 هدمدا رب ۰ روئدک نوتاخرب هدنرزوا رامحرب هدنبرق ناورهن : هکراشمروت

 رکم . شمدوطبوکروا هراچ هلیراعد «روط هرویدیاقوس یرامح ندور
 شعایسهجوز كن | یدنوناغوا بواواامهنع هلایضر ( باسخ ن ةلادع
 دایراعد «,ناتسمک نس» اک | رابجراخ . شعا هام ناف 8
 عفا هزب « هقروق » هدکدید « مهللادبع یلغواكبابخ ندهالالوسر با ۱

 حد فا مدتسشیا ندمردب » یخد وا راشعد « هلا تیاور ثیدح زر



 >> ابا صصق = ۳۹

 ۴ دمز ون یا رشح لسو هلع هنا لص هلال وسر ۰ شمتشیا ندهللالوسر

 ك لرا ین نمک هدنا « قجفلوا هر ا

 اوا فک توالماشخا قرملوا نموم

 دو رب » هدک دليا تیاور ود ( رالماشخآ قرهلوا نمّوم بوالحاص

 ۱۳۱۱ ها راقح عو رکیوبا یدعا < قدروص کس نوح

 ۳ رجاو مدل وا كنتفالخ هدنقحنامع » هدکدتنا اتنو دایر هار یرلناو

 ۳ ۱ هنگ دید « یدبا قح رخآ و لوا» . راشعد « نیسربدهب

 ازدزک هلج یتحبانج « یلع » .راشعد « نیسریدهن مکحتلادمبو مکحتلا لق

 ترمصب هدایز ندهلحو ردهرزوا یوق هدایز ندنراس هدد و ردملعا

 اوا ك رس و مسا < نسرولوا عبا هاوه نس » هڪ هد ) ردسحاص

 .نتسروعا رظن هس رال ؛نيسر ودیا قلرادف رطو تالاوم هساب هروک 21

 یا كرەد « )هدا لتس هلار وضرب زمکیدما ارجا هدنقح <E هد زن

 ۱۳۳۱ ها كاا امروخ رم یوتوط ییسهحوزو
 ۳فدوف ها یا یر ندرابجراخ بوشود امدوخ هرایر, ندجاغا

 00 | ندمریو ین دوخای , ندا لالح یحاص ینامروخ » یرب رکید
 غا یامروخ لاحرد کما ضارتعا ود
 ۱۳۳۱ ا یر ر كنو ندایاهد تمد لها هدمرح
 داف هدیزوب ۳ ا كنس و » NER هح روا هلا چسلف 0 یر

 اضرا بولو ی یذ نالوا یحاص كرزتخ یخد وا . راشعد « ردکعد

 قداص هدرالاح مکیدروک وب « وک 7 تا لاي + نشه

 ۳ ۰ ۰ او ا ن اریز ؛ رک ررض رب اک ندرس زکهسیا
 راشم الزاغو یک دالزاغوب نو بوروتاب يآ ee « مدملشيا'

 مادعا یخو ینوتاخ چوا ندنسهلسق "یطو راشمرای یت راق كنسەجوزو

 . راشملا

 ردن ده غ تاالاح قحهلآ تربع ع و لاحو كحراوخ

 یررزنخ رو نيمروک زراح یه نیزسقلوا یساضر كنبحاص یامروخرب
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 ۱۱۷ 2 افلخ مراولو

 :باحا هک قاب هراصعش نالوا روح هباضرا سا 8
 رقح ریغل یلعوا نالوا ندهباك راغص كیاد  ندهالا دوش

 هدیهذمو ند یفتق « رابراق هدهبمالسا تلمو رارومنکح ندقمالزاغ
 شلوا ماع ینوک « یا نکیا نوصم ندضرمت وارده نوسلوا هسروآب

 نداکتر یا ر نکرمح تباغ یک قمراب یراق وا 8

 هرالوپلوقعم او عورمتمان هبتمهن یاسناكسمت لطارو دا
 لوا راتفو لتشهدو یلهرطاخ لصن كنهنف ماياو ج4 دا 8

 . رولوا مولعم انعر هلبا هعقور

 لاوحاقضح قرهلوا رثأتمو ردکم هدایزكي ندهمقوو < یلع ترشح

 . رلیدتبا مادعا هدف | جراوخ . یدردنوک مدآ رب نو

 ,یرالاظو زب ! ننمولا مای ه اسورو فارشاو هوجو هرزوا كنآ

 همک یزلاوماو دالواو لابع « لهدک هفرط ماش لصن هدبوغارب هدهقر

 هک ام ورت یوهکراتم هدنفص ( سق نر ثعشا ) . رلیدید « )هديا عید

 یترازوسو كناسّورو هوجو رکید یخدوا نکیا رولوانظ لئام هجرا و

 ۰ یدلبا دیأتو قید

 هتیرز وا ناوره هلا مخات یرفس ماش « لع ترض كد 8

 ها كجراوخ امهع هلایضد ( دعس نم سق)ادتاو . یهو 8
 هرلنآ بودک هنع هللا یضر ( یراصنالا بو ا وبا ) دب . یدزآ

 الصا ء یدلیا دیدہ یرلنآ بوراو لع ترضح هدعیو یدریو تحس

 . یدلوا دیش

 هرس » و یدتناهسنو شرت یرکسع « لع ترضح کر 1

 ۱۱ ار اف )یک نوا دیس نادر مک ؛ زالوا غلاب هنوا زک 8

 هیهب راحت هدلاح یرلقدلوا غلاب هرف كسب ترد یخد جراوخ وشراق کا

 . رلیدلوا رضاع

 یغاحتس ناماو یار هب یرامنالا توا وا« لع بت

 .كغاحنس وب مک ره » . یدقبح هنادم بولا یتاجنس یندوا . یدرب



 > اسا صصق = ۱۸۰

 ۶ ردنا هيأ زألا ضرعق و زقیا كج مكره « ردنما هسرولک هنتل ١

 ود « ردنما ها روایرآ ندتعامح و و ردک هنسادمو هب هفوک مک یھ

 . یدتسا اد

 ع لیا ىلع نب » ییحشالا SS دورف ندحراوخ یاسور

 یک کرک لاح تققح . مدویدک نب رک اوت مرونملس یک نیا برح

 زوشپ كريد » مرلبا تعداتم و دوخاب « هبراحم هلا ىلع هدقدقرح هادم

 ۱۲۳ . یدک هفرط 6 هرکسد ) بولیرآ هلا وتآ

 لعترضح یخد یرادقم رب « ریدرک هبهفوک بولک قرهلوا قرفتم یخد
 ۲ را هنف رط

 ره رو ا ك ندجراوخ كس ترد هدنناب كهو. نب هللادع

 وحه هرلحانج لوص و عاص قرهلوا مىق کیا اباحی هدلاح یرلقدلاق

 هداسو یراوس ناهو رایدل وا فده هرلقوا ء رانلک ورلیا نکل .رایداآ

 رار هلا ( بهو نا ) یسهفک هلکمعا موجه هنيرارزوا ندفرط یه
OEE A 

 ردیباح هک رد ( يهز ن صوقرحس دوشم هدیرب :ندنرللوتقم

 ل باک : ردصتاف ك ( زاوها قوس) و
 قحلم هجراوخ ارخوم نکیآ شهلوب ربارب هلا ىلع ترضح یخد هدنیفص
 ۱9 اوا لوتقم رار اولا مرک هاو

 نددحاباخا یسحمرب .یدلوا هر هک ید کلا ندهجاب هقرف

 هنع هللایضر . یدبا یراترضح ( وا E )لب

 هبرزوا ماش ناه هدنندوع ههفوک ندنرفس ناورهن « ىلع ترضح

 قوچ » یرایضعب رکید هلا ( سق نب ثعشا ) نکل یدتسیا كعروي
 6 )هديا لاکا یز راناصشو رمعت یزعرلحالسو )هنلکد زار « قدلرو

 ربعا هدهسیا رلیدنلوا قیوشت ردقهیهو رلیدتیا رادتعا ود « مهنالرضاح

 هنقوت هدهفوک هراجهن نکل « یدلقص یناج كنبلع ترضح . رلیدنارواط
 .. یدلوا روح



 ۹۹ ج افلخ خ.راوو کک

 یس رستم" کرصه كص ۵) ! رس ر رع سس كاوا ۶

 راشلا تعم هب ىلع ترضح یسلاها رصم هرزوا یتیدلوا ناب هدالاب

 عاجاهدنسهبحات (اترخ ) قرەلاق جراخ ندتعس « هور ر ندنرلشاهدهسیا

 امهمع ایر دعس ن سقف نانلوو یسلاو رصم هلغمروط فرط هلا

 ینلاو ربصم هنیرب هليل رع كلا :نکیا هدکعا هرادا ارادب 1
 هاا قسضت یرلنا امنع هلایضر ( قیدصلارکب یان دم ) نالوا

 ..یدبا زاشمروط وشراق کرا قرلراص ها

 ترقه یارایاس رخ هدکدلرب و دارق همکح د ندنسهعفو نافص

 عا ترح نالعا هفحا ندقحا ورکا هنرلز وک یهب رصم

 ( ناهجن ثراحلا ن دم ) هلباهرکسع هقرفرب ندنفرط ۳۹ یا ندم و

 توق نفلاخ هورک هحنلوا لوتقم ثرامل اندم هبراحمایدل هدک دردنوک

 . یدلوب

 توعد هیاوعدو بلط اغ مد یسات ( مدخن ه واعم ) هدهرص وا

 .یدلوا دادم یثالکشم كنه رصم تداما هاکللا تباحا ک١ قلخ قوحر و

 ( دلخ نب ةملسم ) ندفرطرب هسیا نابفس ییا نب هیواعم یسلاو ماش

 ك رصم هليا قیوشت هناصع یرلنآ كردیا هرباخ هليا ( مردخ نب هیواعم) و

 . یدیا هدقمشلاح هلامکتسا یاسا یمالتسا

 ( نییصن ) بولوا یسبلاو هربزج هحلوا علطم هلاوحاو «یلع ترضح
 همزال تاملعتو هجوت اکا ینتلایا رصمو بلج ی( رتشا) نانلوب هدنسهداب

 نواف اه ورم ښو ہنی عت ناسا نام را
 هدقدراو هنلعاس یرکد شوس ینمب « مزقرع هد 8

 . هعساو ةمحر هلع هللاةحز . ردشلوا توف

 یترش لاب یییهز یرومأم یهدنتهج مزاق رحم كنابفس یا نب هیواعم



 ج اینا صصق بع ۱۲۰

 ی ندلاب كهللا » هدکدتشیا یا هبواعمو شما مست یرتشا هی

 . ردیو یتیدلوا شعد « ردراو

 « نوعجار هلا ان او هللاتا » هحنلا فرخ یلافو كرتشا « ىلع ترضح

 وا نو چو رک هداملاقرف هر
 شالا دغو هصاعلانورم یرصم تیالو هسا نافس ییا نب هب واعم

 ۱ ءرصم تا نا ركع كسى ۱ نامه ندنکودا

 ناعع . یدروط هدنرزوا رصم دودح بودک سصاعلان ورم

 ینا ندمت ناه . یدنرآ یوق كورمع . یدنالپوط هنشاب كنآ ییارادف رط

 اک ندنب .نبقاص یکیدنک ! یلغوا كرکب وبا یا + بوزای بوتکمرب هرکب
 یس « راشمشود هگمدع شا یسلاها تکلعو .ممتسیا ۱

 هفرط ثکیدلید « شواص ندارو . مرلبا تحصن اكس . رلکجهدیا م

 یند ینوتکم نلک ندیواصم هدلأموب هنيو یدتیا رامشا وید « تک
 ا فا یکودیا شا دصق هنتسمرنصاتح كنابع : هک یدردنوک

 . یدیا نمّطتم

 هلرلول رصمو . یدردنوک هبیلع ترضح ینوتکم کیا وب « رکب یا ندم
 دادماو یدردلس ی رادار واط ا هدشاحا هوعد نوا برح

 قبلا

 ۲ ۳ ۱ رو اع نوا دادما هرم ید لو ترج
 ردق هنیدورو كدادما هليا عج یتارادفرط یدنک رباربهلبا دعو ها یا

 7 ئىدا ها یتطا تام وربص

 كرديا قیوشت و توعد کل شما رکب ینا یاب هتتسرزوا ا

 غوشاب ی( رشب نب هنانک ) ءهرکسع كيب کیا ندیا عاتجا لّواب لوا
 و ك .هیدتنا قوس ورايا هرزوا قلوا شمل اةم دقم بودا

 . یدک ندورک هلرکع كيب کیا
 هنانک ۰ یدئروب ى ع هقرف هقرف هتیرزوا هلاک « صاملانورمع

 هیرکسع ماش بولک جدخ نب هیواعم . یدنروکسوب وریک ررررب یرانآ

 ی 7



 ۲۱ چ اقفلخ عراوآو =

 هداسلاقوف هنانک .یدناشوق یهنانک ندفرطم كرهلیا تک رج هدکلوپ

 . یدتا كج كدههحللوا دش كردیا تاب

 لصا3 هرکی ینا ندع نالوا هدکلک ندورک یرخ یداهش كنهنانک

 ناهو یدلاق است واتس و یدلغاط تولبژوت رک یو هحل وا

 . یدل وا یت هدهارخر هللا تدوع

 كن_۔هشال كشا رب . یدتیا مادعا بولوب ینا « م.دخ نب هیواعم

 كصاملانورم ( رکب یا نجرلادع ) یدییا را-داب قارحا بویوق هنجتا
 ندقازوا هنغیدنلوا قارحا و مادعا هناشحو هلو تكنیردا ر هلغعلوب هدنتعم

 .:یدلاق تورقا هلا فیل 8

 قرهلوا نوزح هداسلاقوف هحللوا راد رخ ندتمک هشياع ترضح
 . یداوا زدنا اعدد هصاعلان و رعو هوا ۰ ۱ 8

 یسودنک كردیا طص هنمان هیواعم یرصم تلایا هسیا صاعلان ورم

 ریل وا رفت هدنکللاو یو

 قیوشت قوج كب یسا نوا دادما هرصم .هحنلک هب ىلع ترضح
 :رایدلا تغو ف

 شنا دعو ات هی دادما هلبا کان هرکی یا ن دم هک و لاح

 یدّسا خسو تا هلا عح ی.فوک فارشاو هوجو ندنیدلوا

 كس ییا ییدسا حم هلباتوعد یاب ( یحرالا كلام نب بک ) هرز وا

 لق كرکب یا نب دم اقاعتم هدهسیدلبا تکرح نددفوک هرکس

 هحنلوا لصاو یربخ ییدلیا السا یرصم كصاعلا نورعو ییدنلوا

 یتفک هليا عم یسا و یدروج ورک یرکبسع وا ق

 رازو سا یقاوقوط كبو یدلبا باتع هران | قرلقای بونایو ید رر دل
 . ی دلی وس

 تداما بوقج ندننکح كبنمژلاریما « رصم مج ملقا هک هدنافهچ

 نادم هدایز اهد راعابو یدلوا تاق ییا یوق كه واعمو قحلم هب هبماش

 ۰ یدل |



 ج ابا صصق ك ۷۳۲

 هر ها علاقو

 / .یدناز وا لا هد مه) CC رو شا رص م الا هحور هب واعم

 1 كلا توعد هباوعدو بلط ناف مد ندلع یتس تسلاها هرصل : هک هاب وش
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 هلا هو تنسو و یش نی د ( ی رضا ن ٌهلادع ) هرزوا

  هرصب راد هنکجهلیا تاق کیا ینراهطع كار لولاة رصبو هنکجهدیا .لمع
 ۱۰ و بیم ضلانا توزاب سوت ۷۳ ظر اا هتسلاها

 هما ی . یدنیاهنسهلحم ( مع ی ) هدقدراو هبءرصب « ياا

 ا ینامع مد یخدوا . یدنالبوط هنشاب كنا رانالوا ۍوادفرط

 فارشاو هوجو « یدوقوا یوتکم كنهبواسمو یدوق هنادم ینساوعد

 تا ید یراضمب هدهسیا رایدلیا در اصطق ىل ١ یراضعب كنم مپ
 ۱ ۱ شمارتساوک

 نب دایز ) بولک هبهفوک هوا ( سابع نب هللادبع ) نالوا یسیلاو ءرصب
 ترضح یلاوحاوب « دایز ندنغیدلوا شعانیت هتناماقمگاق هرصب ی ( هسا

 كجهلیب هلک وشراق هنیرازادفرط یعرضحلا نبا ربارب هليا ضرع هبیلع
 یدلیا تربغ هیهظفاحم ندلالتخا یتکلع هللا باج ینهرصب هوجو

 نوا قمریا ندیعرضح نیا « یمیع یب ناه ۰ لع ترضح

 نا توراو ههرص) ید وا . ی فاز با ارب ف ) 4 ن ناعا )

 هک . 020 نكل دوو تحصن هرانالوا رادفرط هب یم رضح

 « یدرړ ودیا مادعا یتعا هللا هعدخ هيا یراضعب ندحراوخ

 ۱ اتو ادعت ى لع ترضخ هسرزوا فتا
 هد رصت ها Er زوشپ یب ( همادق ن هیراح ) نالوا ندنسابرقا كسق نب

 ۱ ا آ همان تیر اناطخ هنسلاها هرصب و یدردنوک
 ۰ یدر و:

 ترضح ویدلیا توعد هتعاطا یہا بوراو ههرص) « همادق ن هب راح

 E یا كنهوجو هرصب . یدلیا تلارق یتسهمان دیدم كنلع



 EE >ع افلخ عراو بع

 ندهراح رار . یدّسا موج هننرزوا یعرضح نا ناه هلک د « هعاطو

 . یدلبغاط رانالوا عبات اک ۱ نذر رص . یدلرو یر

 هیراخ . یدرک هیهلق بارخ ر هلاق ندکسا هليا مدا ردق شم یسودنک
 "ةفاك یخد یراقمفر ریارب هلیا یرضح نبا .یدرو شتآ هیهلق « وا ید
 . یدلوب ماتخ یسهل اغ هرصب هنروصوب و یدلوا قرن

 ات علاقو

 لع ترضح هدنسهعقو لمح هک ( دشار ن ثیرح ) یخیش هجا ی

 هب هف وک بوقح ندهرصب هلا نفت زوحوا 2 ندقدشو رار هلا

 الاب هحور . یدیا لوب رار هلا ىلع ترضح یخد هدنقصو شلک

 بوک ا كنلع ترضح هابراقفر رفت زوتوا هدکدلریو رارق کک

 راس SNL مکج ها تعاطا کیسا كنس قترا ن ! یلعای»

 . رونوا « لک » ىلع ترضح هدکدید « > هاب رز[ ندنس نرایو غح هما

 هدهسیا شالا تحبصن كريد « میهدیا مهفت ىنماكحا كتنسو نآرق اكس

 . یدیا شمتک بوشواص ندهفوک ربارب هلیموق هجیکو شمالوا دیفم
 هدهسیالکد هشیدنا بجوم یا تلزع هلهجووب ندنفیدلوا زا یتعاج

 ظوحلم ىسلا تعج رثکت هلقاحتلا كرليرسرس قوج رب ندفارطا

 دن زکس تن دف زا هلا e زونوا زو ( فک ن دایز ) ان هنغیدل وا

 تولوا دم نکل . یدسا دن و حصن ۹7 بوش هدهار یاشاو

 حورحو لوتقم یخ ر ندنفرط « یدلوا رحنم ههبراخ یرلهرواسح

 ندلهحنک «ثب رحو یداربا ندن ر رب ناف رط بوشپ را ماشخا . یدل و عوفو

 هرزوا كمما رام هتسهراب هلقملوا حورح ید دایزو ه( زاوها ) بوشواص

 .. یدتک بو ربع

 نب لقعم ) هلیرکسع هفوک كيب کیا « ىلع ترضح هنیرزوا كنآ
 یر هلق لها . قروف ندهللا هک او : یدردنوک ی( سق

 یاست لا « همروتک رک . هما لط هیایاعر تمذ لها ء ها زواج



 دک ابا صصق ۳

 هسابع نیا یسلاو هرصبو یدریو تحصت وید « نموس یرلنالوا ربکتم
 ۳ لوک ك ردق كسب ىيا هتتعم كلقعم توزاب همان ضا

 هود )وب
 ندرانانلو هدنسادوس قلروق ندجارخ بولوا ندنرلولرب كزاوها

 بونالپوطهنشاب كثب رح قلخقوجرب ندهریاس فئاوطوندنهورک زسرخو
 ۱ ی ء رتشمروتک هشاشتغاو لالتخا لاح ارس یتتلایا سراف

 ییراترضح هنع هللایضر ( فتح نب لس ) نالوا سراف ریما ندنفرط
 . یدبا راشمراقح ندسراف

 یدراو هزاوها هليا عیرس ریس بوقیچ ندهفوک ناه « سبق نب لقعم
 ۱۳۱ ي . یدشود ,هنسقرا كثي رج .توصروط هدنارو
 ۹ یدشرک هرح ناهو یدشرا هننعمح

 ردق زوحوا نددارک او ندولریو شم ندرابیع یهدنناي كئب رح

 هلحاوسو یدتارارف یخد رب رح .یدلغاطیسهش و یدلوا لوتقم یسهوع

 . یدیا راو یرادفرط قوح كي هدرلفرطوا اریز . یدتک یغوط

 یرلکدمر و جارخو رشع هلسس ییاقو نافص هنس نک یععاج شل کو

 . نایدیا هدنسادوس كم راو یخ د هنسو یک

 . كرهبد « مهدزکیآر لر ن » یجراوخ نوا ییا ۶ رب لو ۱

 كنا « یدنلوا لتق امولظم نامع » یخد هننارادفرط هما یو لافغا

 یدلوا یضار همنکحت لق و یخد هنیرارکیدو رد «ردللا ینایقتنا

 رایوس رلزوس وللوب « یدتیا علخ ینسودنک یمکح « ودنک هکوبلاح
 ۱۱ هری مرو هرارومأم. یحارخ و ریشع .ینخد یرلولر و

 . یدیا رلیا قیوسشت هناصع كرهبد « زکیدیا فرص, هنیروما كزکلاعو

 هلنروصو . یدروناللوق ناسل هلهحو كثجهلبا دونشوخ یننصه لصاما

 . یدشعالبوط قلخ قوح رب ندهفلتخ فونص هنشاب

 یناحنس ناما ریو یدشالوا اک | بود هلیا عیرسریس هسیا لقعم

 ك رج .یدردتیا ادنوید « ردنما رانلک هتل آ قاجنسوب » بودیا زکر
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 یدلاق مدآ زا هدشنناب « یدلغاط یک ۱ كنهفلتخ یون یهدنشاب

 هلوصوغاص یسهبشو لوتقم یسهنوع ردقش زویو یسودنک هبراحمایدلو

 یو

 یراندیا عانتما ندکمریو جارخو رشع وربندهنس نک « لتعم هدمب
 ندنسهلجو یدلبا لصح "ةعفد یحارخو رمشع كلهنسییا یدالب وط

 : یدلا تع نوحا نم ۇل ارما

 خلاب هرفن زویشب ربارب هلیرالابعو دالوا یراصن نالوا قحلم هتاصع
 ۱ ینا هدندوعو یدسآ رسا یراآ < لقعم ها ۲

 شاا همالسا لها نالوا یراشادنطو هسیا رلنآ . یدراقح هلو بوآ

 لها بویالغآ یسهلج هدقدقح هشت یرلنآ مالسا لها ندنراقدلوا

 یرما دا( هرخرشدرا ) ندنفرط لعترضح و راد غ ۲

 یرالابعو دالوا نکیا رارک ندنناب كن ( یایشلاترببه نلقصم ) نالوا
 یا « یباباب ناسحاو لضف یا » ًاباطخ هدیزاودنک

 و « هلا دازآ یزبو رو تورمو.تنطل هدف ۲"یشماح او

 . رايدش ساب

 .یدتیا نیب وید « مرلبا داژآ یزس » بویمهنایط هنیدایرف كن آ « هلقصم

 و ی و کو یدلا نوناص ,یرلنآ همهرد كس زوسشب ندلقعمو

 دلرهلیاداز | یتسهلح نیزسکشا نییعتو حرط لدب رب هنرارزوا هدبوسک

 . یدلاف نویدم هلالاتس یافت

 "ةعفد » هلقصم هدکدید « ردنوک هندنمولا ریما ناه ینلاسم وب » لقعم

 « مرايا ادا شردلاب ینسقاب و "ةعفد یرادقم رب. مهددنوک یے و |

 ۰ یدید

 هبهل-فصم « ىلع ترضح هدکدلبا ضرع یتفک بولک هیهفوک « لقعم
 ويد « لک هیاروب دوخای « ردنوک یتلابم وا ای » یدردنوک همان صا
 ۰ یدروس



 ج ابا صصق هک ۱۳۹

 لو رك بولآ هلیالرادن مهرد كيبزوسکیا « هلقصم
 . یبلیا توعد هنماعط ماشخا ی ( ثراح ن

 وب » هلقصم هرکص ندنماعط ماشخا : هک شد ردیوص ند ( لهذ )

 ۰ مدیا را لغ رد هسیا ن« يسا ندنب نانمۇملارىما ینسهفاک كغلاىم

 9 همغو » هد ییدید « نیسرولس هدا ككرادن هدنفرط هتفهر » و یدید

 ی. نوجا كنا هسلوا هبواعم ینعی « ییغوا كدنه اما . مەديا لسمحم

 4 یدرلا شح کن ا لوا نا لس لاو 2 یدصردشدقص

 مه رد كم زو هسف نب ثعشا ندنلاوما ناحاب f هنس سه ٌلدمنمروک

 ۱۳ تب وا . ردلکد را قار كنلع » یدید « یدرلبا ناسخا
e ETنیلهحنک « هلقصم .مدید « قاب و كلاموا نس .  

 ۲ ید هناي كنه واعمو یدسا رارف

 هاا ضعب هحاجشا یداهتجاو یار یدنک « نایع ترضح مقاولایف

 6 اسا یداہجاو ا كنلع ترضح . یدررو رلهطع لو لو

 ۱۳ ع تارضحت؛یتاضارتعاو ایا ضارتعا ندشزدلوا فلاش

 كنيوانامزرمعو رکب وباوقباطم هعرش مکح «ینآر كننلع ترضح . یدیا

 یآدكنانع ترضح یاباحا كرانامز کهرکص نکل . یدیا قفاوم هنناباجما
 ثماکحاهلبربغت كنامزا . راو یهجور تكنیرب ره . یدبا قباطم هنداهتحاو

 . زامهنلوا راکنا هسیا یریغت

 عح ارم لارما بل

 9۳ رسد ل هرکص ندنسهعفو ناورهن نانلوا ناس هدالاب

 ۱ ی اولا لع هدنفرط (یعوج )و هد( ناداه )

 یراوخقرهلوا رفظم رلهزرفم نانلواقوس ندنفرط ىلع ترضح هنیرزوا

 ت نر یلدا
 یران | هدجر لالخ ( دوعسم نب دعس ) نالوا یریما نادم هلکما

 یدتغاط توروا
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 .كلتعاسشب هیهفوک « جراوخندیا روهظ هدنفرط ( روزرهش ) ًاقاعتم
 هللا رق زو ید ندنفرط لع ترضح هدنراکدتا زواج ردق هبهفاسم

 هلفملغاط یرکسع كحرش هبراحلایدلو یدلردنوک ( یاه ن حرش )

 ,ند رلحما طقف . یدتسا اعا ء یدروا یرلنا بوقح تاذلاب ىلع ترضح

 . یزروتک هیفوکبزلآ نیک کک
 برص ر لیس تار

 تاب هدقالوا مزہم هنمالسا رک اسع هددحا هونغ و ندردب لها

 6 یراترضح هنع هللا یضر ( یراصنالا تنح ن لس

 سداف یا « لع ترضح هرکص ندقدنو راز هبا لع ت 8

 هل روهط ناصعو لالتخا هدسراف الاب هجورو ید.شعا بصز یربما

dlیزاعو یدلوا توف هدانئاو . یدیا راشعا جارخا ندسراف , 

 ..یدلق لک 7 9

 ۳ یور بص )ندنل وا نشاسو نماد با

 .یدلیا تافو هدلا- ینیدل واز واحتم ینشابشع هدانناوو یخد یراترضح هنع

 . زلدوک تجاح هرارکت ندنکیدلبا تقبس یقانم هچ هدراوراقوب

 ۲۵ هنس علاقو

 جارخو رشعو ناصع یسلاها سراف هرز وا ییدش وا ناس هدالاب

 وا جارخا ندسراف یقسنح ن لپس نالوا یرلرما هلا عانتما ندکمرو

 1 ن دایزا) نالوا HT لام لات هده رصب « یلعترصح ندنراقدلوا

 كترامآ هرصب "راتلایا وو ىدا بسا یللو مرا 8

 نالوایربما هرصب نوجا یعانعا هسراف كدایز یتیم هغیدلوا ندناقحلم

 یدایز هلا ع فک رادقم یخد وا . یدزاب همان ما هسابع نب هللادبع

 . یدردنوک هسراف



 : ج اسا صصق = ۱۳۸

 ۱ یدیا ندناوذ شیدا رودو ر دمو ندناهد ها ( هسان دای» )

 ۳۳ ۱۱ ۱ و یخ .توبلوا اج هاا یرکسع یهدنتشم
 یدروشود هتیری رب یرلنآ اكا یتساسّور كنامرک و سراف : هکهلیوش

 نامرک و سراف هدف ر ط تقو 10 یدردتنا هر .توردروا هرز و

 .یدروتک هناما ینرلشکر سو یدلآ هطاضنا تحت ی راتلایا

 ا 3 ۳

 فرط یراهتح هدنسهنس زوقط زونوا وشا « نافس یا ن هیواعم

 . یدتیا راسخ یخ هقارع دالب « یدتغاط فرط

 < یدٍاباتوعد یه ها E یهبماش تاصع « ىلع ترصح

 ۳ ا رح رتو یدلروک تربغ را ةدنرودتک نک

 . یدلوا دضم هت « یدایوس رازوس

 ۱۳۱۱ او ودک نانا هماشرک اع ردق زوسل آ کوتلاح
 ه ( اع ) هماش Es زویدب كس و یدروت وک هی هبواعم هلبا بصع

 ىلع ترضح طقف . یدتیا ربج هسان هرزوا كاملا تعيب ههیواعمو یدتک

 ۳ ۱ او هاع دز قهر کار ندزف كنب کیا نلیردن وک ندنفرط

 هل رکسع كيب چوا ی( سيق نب كاحض ) هیواعم اقاعتم یاب وکسنوت ورک ۲

 ۳۳ ترشح لااا . یدردنوک هقرظ ( هل )

 هد (ضت) رکسع کیا ۰ یددویب راست ق( یدع نر ) هلرکع
 رارف تو شواص لك هلاحض . رایدتنا كنج ردقهماشخا تولو
 . یدلبا

 بودک ردقهنلحاس هلج د هلتکر ح ندماش تاذلاب « هیواعم هدانناوب هن
NS۰ یدسا ناف هنقلح ( هر زج )و  

 هیاکم یف ی( رجش نیدیزب) هلا ولتا كيب يوا « هیواعم هنسوب هنس
 نوا کز ی رار طخ سابع ن متر نالوا کمربما . یدردنوک

 ی تی هدهسینایا توعد یکم لها



 ۱۳۹ ج افلخ مراوو بک

 داکو ندمارک راصنا . یدرک هبدکم هدم مسوم « هرجش نب دی

 ! اک ۲ . ردمولعم ینعض كزکربا » هللج ی( یردطادمسوبا ) ندید

 ینررلکدتسیا « سان . منا ماق هتماما هدن « نوسردلیق دا هسان هلیوس
 دادلادع هتماما یانو یدلیوس همق یخدوا .یدید « رلتوسشا باخ ا هتماما

 . یدلبا باخ( یانع نب هبش ) ند رلعوا
 فرط کم و یدتیا جح سان قرهلوا ماما هلا ییاها باا ء هیش

 . یدلوا للد رب هنیرادتقا تر كنهبواعم هدوب . یدلاق هدلاحر

 جوا هیمکم هدقدلا رخ یی ههم كیهرحش نا ء لع ترشح

 ندنیدلواشنیا تدوعماش "هلفاق ردقهنلوصو كران ۲ هدهسیدردنوک ولت | كيب
 .. نایدنهشل و و رز و یا

 هزرفم ر نانلوا قوس هننرزوا هر زج دالب ندنفرط هیواعم هدانا وا

 ها( لک ) نانو انفع .ندنفرط:نیمولا نیما هدف و
 نانلوب طفاح هدنسهدلب ( ناصل ) . یدلبا تدوع ام و هب راحلا یدل

 اک كرالماش بوک نوا: دادمام ( لک ر هتسیا,( ست
 قالتک بولک ددق کلم OE هنن راهقرا هح روک ین رلکدلیا تدوع

 . یدروتوک بوروس یناناویح یتیدلوبو
 رومأم ندنفرط هیواعم نوجا لسصح یسوکرو كن ( هوا )

 اردو ادومایم ید. ندننفرط لع ترف یا 8

 ۱۳۰ ا كع رخ ةد ركشا اشو تاقا

 . یدلوا

 رايدلاق فرط ىب بویلوا عبات هفرط رب یسلاها ( لدنملا ةمود )
 . ادعا لوق یدتنیا كمردتا تخ هه ؤاعم یر 8

 هنیرزواهفلخ رب « مالسا لعا » ید هرومأم ندک ندنفرط لک ترضح

 . رایدریو باوج ود « زا تعس هفرطرب هکدلا قافتاو عامجا

 وانکوک بول آ نذا ندیلع ترضح هنس وب ( یدبعلاةرعنب ثداح )
۹ 
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 . یدلآ مئانغ لاوما قوج كب « یدتیا ازغ « یدتک ( دنس ) قرلوا

 . یدل وا لوغشم هلا ان هداروا ردو هنس کیا

 تاو سما

 ۱۳۱ ا )ندمارک راصنا نديا ناما هد (هقع)

 . ردشلا تافو هتسوب هیاور لع

 هع ا ا ن ناسح ) نالوا لوسر حادم و رومشم عاش

 ۱۱ ۰ یدلیا تافو هنیدم نکیا هدنشاب یعرکی زوب هنسوب ید

 . ردشمامهلل ون هدهوس تاوزغ ندشدلوا تاذ رب

 ۶ ۰ هس علاقو

 .تافو هنسو هنع هللایخر ) A نب ثراح ) ندردب ںاحا

 : رد

 .تافو مدهتیدم هنسوب یځد هنع هللا یضر ( .ANN ن اک (

 رشم

 .ندنرلیراوس ینعی «ندنراسراف كنب رلتر صح لسو هلع هللایبصهللالوسر

 لوسر هلفلوا حورح بونقوطشاط هنغایا نکیشمقیج هنسازغ ردب . یدیا
 .ردشم رو هصح ندردب ممانغ تک شمروس هداعاههتیدم ی مکا

 ۱ ۱ سا رد هک( رتا ن هالوا ) ندزاشاا یافت

 مانع او شمر وح ر هلا و بصل یعاقمع اق هسدم 1

 .مزاع هدنتفالخ مایا كنلع ترضح ید وا . یديا شمرو هصح ندردب

 . ردشلوا اش راد

 .نالوا یحاف كنسهدلب ( یر ) ندها یالضف و نددحا باحا

 .هدن را زغبه كنلع ترمضح ید هنع هللایضر ( RANE هرز

 . ردشلوا اه راد مزاع هدهفوک هرکص ندقدنلو ریارب



 ۳۳۱ ج افلخ غراونو

 دام

 .ی( تاطران رسب ) هلیارف كيب جوا « هیواعم هدنلالخ یسهیرج هنسقرق
 .نالوا هنیدم ریما . یدراو هبهنیدم ناه ید وا . یدردنوک هزاخ فا

 .هیهنیدم خانعو عنام الب «رسب هلکمنا رارف ههفوک ( یراصنالا بویاونا
 .دارف بوقروق ( یرعشالا یوم وا ) و یدتک هک هدسب . یدر

 .هاوخان هاوح كردبا رج هنسلاها کم كرک « همدم لک ؟ رب . ی

 .هللا دسع ) نالوا گ ریما یدک هن ندن ! و یدردتا تعس هه واع

 .مدآ قوحر ندرلنالوایلع بح هداروا ء رسب . یدتسا رارف ( سابع ك

 . یدردل و

 ییا ی ( همادق ن هبراح ) هحنلوا رادربخ ندلاح و < ىلع ترصضح

 تک بناح هلا ره كس کیا كلذک ی ( دوعسم ن بهو ) و كي

 هڪ ندشارادف زظ هما ین ى ا نار ) هراح . یدردنوک

 قو Ne هبراح . یدشواص نداروا « رسب . یدردلوا یرلهبو

 .ی, راتعس هدنم وم ا ریما شام لها .یدلک هبکم كرديا سقعل فا یدش#

 نالواهدقمر داف زام همان هداروا < یدلک ههتدم ها . یدردسا 6

 ٤ مدیالو یتساباب یدک« وا O هب راح هکمارارف بوقروق ( هره وا

 هر هن کم کد ہر ھوا . یدلبا تدوع هب هف وک لاه یدبد « مدردیا ل

 . یدالشاب هنمریدلق زام هسان هب بو

 ساب 6 یدلاق رم ی اهم دال هل ساغ وع هب واعم و ىلع لصاطا

 ندنارباقوحرب هدننس نفرط هنیرزوا كنا . یدلوا ردیا تیاکش ندلاحو

 نیفرطو قلوا كنهواعم یتهج ماشو كننموئارما یتهج قارع و

 . یدابای هکراتمر هتسو هرزوا قمالوا لخاد E كنز

 هم هم ورم 0 4

 .ی(دوسالاوا) یسضاقهرصا ( ساع ن هللادسع ) یربمآ ه رصل هدانا وا ۱

 < لع ت رصح .یدردنوک هضل ص هب لص ترضح والو تیاعسی دوا هلکم ردنج وک



 >> اسا صصق = ۱۷

 ۶۱ ۳ للوا الا ید سابع نیا . یدتیا مالعتسا ندسامع نا

 ,اد هنکیدعا روصق هدنسهظفاح كلاوما نالوا داع هلالاتسو هتخیدلوا

 مهسا تلاوما هیزج « للع ترضح هنیرزوا كنا . یدزاب همانباوج

 ا سو و یدجوک ندا ساع.نا.. یدتسا

 . یدتک هیکم هليا كرت یتبالو هرصبو یدزای باوج وید

 یعترطا لع تدارس

 زكر. ) و ( ىدارملا محلم ن نجرادع ) ندفوسلاهش كجراوخ
 ویدا وا كسانو عاهجا هدزاح ( یدعسلارکب نور ) و (یمیمتلا هلادبع

 ا ااو نالوا لوتقم هدناورمو هرک اذم یالکشم
 ۶ یا را راو ريا هدانند مزب هرکص ندرانا » كردیا

 تام نا « هتیدزوا كن | . راشعد « !هراتروق ندنرللا كران | یسات هللا

 د ن, » رکب نب ورم « میفاک هیهبواصم هدنب » كرر « میفاک هپ ىلع نب »
 راشمریو رارق هنانق ید كنحوا هدنوک رب كرید « میفاک هصاعلا نور
 كناصمر تولآ چسلف یلرهز رر كرهد « قوب هعود « راو هلوا» و

 . راشمتک هراتهج یرلکدلیا دهعتو راشعا نعت ینسیدی یعرکی

 ورم یسهحیک یجندب یعرکی كناضمر بوراو هرصم « رکب بو

 جا ضان هسا صاعلان ورم .شلوادصرتیم اک | هدر ینج هقبح هدحسم كصاعلا

 ۱ ۱ ترا ) نالوا یرومآم هلطباس كنسودتک هلغلوا
 نکردک هعماح هرزوا قمردلق زام هسان « هجراخ ندنفیدلوا شما لکوت
 كاصاعلانی ورمع بولبتوط لاحرد .یدردلوا بوروا یا ( رکب نیورمع )

ET Etنیورمگ . یدروص ولد « كدا لتقف ۾ 0  

 صاعلا نیورم هلکعد « مدا نط یسهعشب ندنس هللاو ! قساف ای » و

 بود « شعبا هحراخهسا یسهدارا كهللا . سا داص یورمع نس»

 ۱ 2 معرف سا هنلتف شی | نا

 ۳۰ ۱ فوات هدیانش کوا ید كز

1 

1 



 ست ج افلخ مراوو

 .یدلاح چسلقرب « كرب نکيا راقح هعماح هرزوا قمردلق ییزام حاس

 تطلسو كلم هسيا یتموعح كنهبواعم . یدلک تسار هنغولبوا كنهب واع

 .کرب ۰ راجکب نالوا هدنماقم شواحو روای هدننای لاحرد بولوا هدنزرل

 هدکدید « یعرولوا یسدناف منلیوس . راو ممدژم رب » كرب . رایدتول

 رالف ىن ىلع « مشادلوب را یدمش » هلکعد « مهفاب هل وس .توا » هب وام

 دو دید « ردشمهمهدیا لتف کلب .نسرولس هل » هبواعم . یدید « ركشا

 . یدید « ردقوب راحکی و راروای هدنناي كنلع ارز ۰ ر

 درو سا هنلتق كن | ناه هب وام ۰ یدلوا نیسدناف 9

 ناجا یهدای و هک یدقاب « یدعاس .یدردتیا تاج یببط مان ( ىدا

 یروج رب اي. نیسلما رابتخا یرب ندنروص ییا » . شعا یمز جیل
 هکعیلمدوجما تبرش رب اکس دوخای « زب یلموق هنیرزوا كنهرای بوریدزپب

 نو هیواعم هدک دید « زالوا كدالوا هرکص ندن | نکل .نوسل |

 ,ک | ء یدعاس هکعد « روشت اک هللادنع هلا دی زمرللغوا . م هناط هشت |

 كن هیواعم هرکص ندنآ نکل . یدردشلوبا ندای . یورو ترش
 . یدلنوا یدال وا

 ندجراوخ بولک هیهفوک . یدیا ندرصم لها هک ( محلم نبا ) اما
 طقف . یدعا زار یک اما ۱ هل راشادلو نالوا

 . یدباراو یراق رب انسح تیاغ شملوا لتق یشادنرقو یبهجوق هدناورپ

 .یخدوا . شمرتسوک تبغر هنجوزت «شمریو لکوک هجنروک ی آ مجام نبا

 قح | هیارو نب لاو » مجلم نیا .شعیا طرش یاتف تكنلع 2 9

 تنواعم اک | ید یراق بود « نوسلوا ٌكکیدید «مدنک نوتا كن آ

 < مجلم نبآو شقاق ییرب هدشنان ( نادرو ر ندنسابرقا یدنک نوچگآ
 . شملح یتهذ كنيرب هدنمان ( بش ) نوجا تنواعم هنسودنک هدلوبوت

 راتتسءدوعوم تقود تونل نوا شک, هک
 دوب كحراوخ E یدیا یسهحگ ی دب ی كیاضمر هکر اشلوا

 ییدلوا فقاو هرسو ل ( سق نب تعشا ) طقف . یدبا قوب یراربخ



 د> اسا صصق ۳

 تبحاصم هليا تعشا « محلم نبا هحیکوا ارز . رویلیشالک | ندلاح قاس
 ققح یلغوا ء تمشا نلحاصو شلریا ندنناي كن | ىقو رجس بوللیا"
 ۳ لو ا ینیدلوا شمردنوک هیهرامالاراد نوا لاح
 ینح هقح كنلع ترضحو راشمراو هعماح رار هب راشادل و « محلم نیا"

 . راشمروط هدنک وا وق

 یذوم داتعم رب هرزوا كمتک هفرش دجسم یراترضح نینمولاریما
 لدنسهقزا نح لغواو لرهید ( سانلااهبا اي ةولصلا ةواصلا ) هدنکوا

 یحوا هاراناخ کهدوصو نکيا راقج ندنسوق كنسهناخداعس هارهیوروب

 محام نبا ۰ یدنوقوط هنناوک كنوف یجیلف كيش . رایدتا موم ندرپ
 یمیکح ويد « ردلکد كکیاحصاو كنس « ردکهللا قحا مکح ! یلعای » هسیا

 هتشاب كنلع ترضح هلحبلف كردیا خوت یالوط ندنعیدل وا شما لوق

 ا :یدحاف (سخ) و ( نادرو ) .یدجآ هزای غآ یب . یدروا

 . رلیدنوط یمحلم نا:

 كن( یناه ما ) یسهریشنه هرزواقمردلءق یزاع حابص « ىلع ترضح

 بوک هفبرشدحسم هدوا ءیدروسلکوت هتماما یب( هریبهنب هدعج ) یلغوا
 . یدزدلیق ین زامن حابص هسان

 ««هفلخ روضح هدلاح ینیدلوا ولعاب یرالوف « یمجلم نا هدعب
 توا » یدروص ويد « یعدعا ناسحا اکس ن » ىلع ترضح . یک

 ملم نبا هدکدید « رده ببس هتناخ وب ای » . یدریو باوج وید « كدتيا

 ا ٠ الا كقلخ هلن ۲ ماي نوک قرق ییلقوب نی
 لتف هاحسلق وا نس هکم روب هر وك » ىلع ترضح هدد « مدهلید ندهللا

 . یدروس ود « نیسندرلریرش كلا كقلخ نس هک مرولس . نسقحهللوا

 | زکیدبا لتف ًاصاصق:هدنون .مهسرولوا توف نب » یلع ترضح هدمب
 كنملسم كرەد ىدنلوا لتق نشولاریما ! یرالغوا بلطلادبع یا"

 ۰ یدید « رونلوا لتق متاق من جن | نوا مث « زکییلاط هنیواناق
 هر هللا ۱ نیشسْولا ریما ای » یدلک ( هللادسع را تدنح ( هدو رص وا



 ۱۳۰ ج افلخ غراولو <

 كاغوا ز هسرولوا لا رب اک داش اما . نوسمرتسوک شکن 8
 سیاه هرس هدصوصخ و نی » ىلع ترضح . یدید « زرلیا تعس هنسح

 یزو#لرابد «زکسرولس لعا اهدیزکشیا بس ..مددیا یم کک

 . یدرادیلا

 ناسحو نج : هیوش .یدلبا تصو هنرالغوا لع ت 8

 تبغر هیایند . مرايا تیصو هلبا یوقت هزس » ًابطخ هیامپنع هللایضر
 گا, یرضوط ابعاد « زکسالغا نوجا رتکمیا س 6
 « زکلوا ناعم همولظمو مصخ وشراق هلاظ . زکلیا لمع هلبا هلا باتک
 CD ® ندک دید « زکسا زا + ی مول هدهبعرش ماکحا

 6 یه ا یتصو مکیدتیا هکیرلردارب » یدقاب هنیزوب كن ( هفنح

 مارتحاو مظعت هگیراردارب هکمرایا تیصو اکس هدرب . ردهلهجو وا متیصو
 ا ی قفوت هتناز دلزات ۱و

 تروص هنیراترضح هنع هللایر نسح هدعبو یدتیا هصوتو تناما هيامهع
 . یدلیا تصو هجهقشب هدهصوصحم

 هاضراو هنع هللایضر یضترلا لغ نالسرلا دس هفلخو نینمّولاربما

 یدل وس یعالک اند هرکص ندکدتیا افا یراتصو هلهجو وا یراترضح
 هدنشاب چوا ا٣ : یدک ندایند افویم . یدلبا مالک مخ هلا دنحوت هک

 نسح یلغوا زامن . یدحوک هابقعراد ءدلاح قیدلوا یللاقص قآ و
 . ردصقات a چوا ندهتس شب ۰ یتفالخ تدم . یدلف هنع هللایضر

 یهبواعم و ىلع ن » دکار هتک هتلر وفیخب كنسح ترضح 6« محلم نا

 بودک « رو نادىم اکپ . مدشعا دهع هليا هللا هدهسک هرزوا كما لتق

 « مردیا ملست ل ادن بولک مهسرواق غاص . مهدیا لتق هدیهیواعم

 . یدال شاه ۳۹ نسح ترضح دضم هدهسیآ یدید

 بهاذ هنکح لرد ل وا ندتماق كنلع ترضح <« یمسف رب كراعش

 ناس یغیدلوا لطاب كداقتعا و هدقدنلوا لاوس ندنسح ترضح هوا

 . ردشمروس ولد « كد زا مس یتاریم فازا ا هسل وا هل وا » هدنماقم



  = Iابا صصق >>

 هرزوا كمتک هفارع أع ترضح هرزوا ینیدشوا ناس هدوراقو
 ( مالسن هللادبع ) هدلاح ینیداوا هدنکنزوا یتایآ رب نکیا راقج ندهنیدم

 اکسس هداروا مراقروق « همتک هقارع ! نینمّولا ربما اب » بولک هنع هلایضر

 هللا یلص هلالوسر اکب یفآ » ىلع ترضح هدکدید « رونوقوط یجوا كجیلق
 ۶ یدشمتک بوس هارهد « یدنشمربو رخت مو هلع

 ىلتاق كنيلع « یرلترضح لسو هلع هلاص مرک ۱ لوسد مقاولاف -

 . یدشعا راخا یعیدلوا یسقش دا كساب

 اا کاتا لواح ییرش ناضمر .یسهنس قزق وشا

 یدورونکیا چآ كنملاما» یدلوا زع هدایز ندهمقل چوا هدراطفا تقو

 ینغیدلوا شلاق یرم كلنوک ییا رب تیام. یدیا ريد « مردبا وزرا

 هلالوسر هدمانم مع یسهحک یجندب یعرکی كنیرش ناضمر . یدریو ربخ
 ۱ الا تیاکش ندنتما بوروک ی رلترضح مسو هلع هللالص

 «ربوینسولربخ ندرلن آ اک ! برای » یدوا هلفمروسب وید ( تیا اعد هنهلع

 یلعوا یتسایور بونایوا ناهو شللا اعد ويد « ریو یتسانف ندنب هدهرلنا
 هلغلوا حبص تقو هکوب لاح . یدلیوس هنیراترضح هنع هلاوضر نسح

 0 2ا < لع ترضح . یدوفوا نادا نذوم

 یرانآ 6 7 هلذمسش اح هنس رزوا کا راکدر وا کا

 . شمرویب ود « ردحاون رلنآ . زکیموقوط » هدنرلکدتسیا قمغوق

 ی | هلحبلق محلم نبا نالوا یسقش كا كسان الاب هجو ر نکراقبج ندوق
 ا شر وا

 دایرفو دای كا هدنسهقرآ هزانجو هدنسهناخ كتم ( اون )

 رولیتوط هلترجا نوجما قمالغ هلیوب هدناتسبرع . ردرابراق ندیا اکب هلی
 . ردراو رایراق

 N یآ و لس یحهلوا نع ترضح کر ول تعالک ۲ ندرللاحوب

 . ردح رصم هدیاطتسم باتک مان ( هیاغلادسا ) ويد شمرولس



 ۱۳۷ ج افلخ 2 راوتو بک

 هدرا هراقوب راد هنلئاضف . ردقوح كب ینامارک وللمو كنلع ترضح
 هحر "الاحا هدماقمو طقف .ردقو تجاح هرارکت هکمنا قس یفانم هع

 ::ردشلزوک تسانم نا

 لاوحا لاجا كنا ت فخ

 نواب ا نداباپ < یراترضح هاضراو هنع*هلایضر یا لع نم
 یسهدلاو . رد ( مشاه نم بلطلادبعن بلاطوبا ) یردپ اریز . ردیمشاه

 : رد ( مشاه ن دسا تن همطاف ) یخد

 ادتبا بولاق مت ندان | و نداباب یراترضح لسو هيلع هللاىلص هللا لوسر

 یسودنک ےک ییدلوا موس هدننایكنلاطوتا یم هدو كا

 هسر و ی و بول آ ات هات اس نیا رک لا 2 ن ىلع یخو

 1 ردشعا

 اع لا یضر (یربکلا ةجثذخ ) ادتبا هدکدلک تو هم وز

 ترضح هرکص نوک ریو شملق زام ریارب هلکنا بودیا ناما یراترضح
 ترضح هلتهحو . ردشلوا فرم هلیا مالاسا هدلاح ییردل وا قها سم «ىلع

 هد هرات الصا قرهلوا لصاو هغولب نس هدلاح ینیدلوا نمّوم .یلع

 . ههحو هللامرک . ردشمهعا

 ولبوب هتروا « ولزوب راوک « ولزوک كوب « وللاقص كویب ۰ نوللارمسا
 یرالصفم « نیلاق یراردلایو یرلوزاب « شبنک یسرآ كنيرازوموا ییا
 یلزوک ناسنا لصاماو عیحش تیافو یوق یره, یک نالسرآ « هجا
 , ردشک" تلاخ هسیدتیا كنج هلکمک یه تواوا ی ا 8
 ردقلاللج تاذ رب لداعو دهازوعرکو یسو مضاوتموملسو ملح اذهعم

 یدیا لداعم ین

 شمروڪ راشیا كوب بولوب هدویوبن تاوزغ راسو هدردب
 هدنسازغ ( لوس ) طقف . ردشمرنسوک قلرارایو كلدص هداعلاقوفو



 ج ابا صصق = ۱۳/۸

 . ردشمامهنلوب هدازغ وا هلقفار ماقمُماق هدهنیدم یآ مرکا لوسر

 ندعا) .ردشلوا دراو هفرش تیداحا هو لزا هعرک تایآ هع هدنتح

 رارتا نالوا دراو هدنقح لع : هکر بد یرلت ضح هلع هللاهحر ( لىنح

 . ردشمال وا دراو هدنفح كتر چه ندمارک ناکا

 هدندبینا رصت رب هدنندوع « ینهرز ینیدل وا شمروشود اردک .هتفص

 . یدروتوک هنیروضح هبلع لا ةحر ( شرش ) یسضاق هفوک یا بولود

 حرش یضاف هلکما راکنا یارصنو یدتیا یوعد وید « ردم هرزوب »
 هلا ( نسح ) لغوا یرلدهاش كسلع ترضح .یدتسیا دهاش « یراترضح

 تداهش هرب نالی كنيربمغب ترضح دیفح . یدیا ( ربق ) یبولدازآ
 هنهل یساباب لدالوا وشراق هدحاح مصخ هدهسا موزحم هدندنع هلح یحهلا

 هقشاب هنر كنسح ترضح حرش یضاق ندنشیدلوا لوقم یدامش

 »6 څر رش ندشدلوا یدهاش هقشب كنسلع ترضحو یدتیا دهاش

 بولوا راأتم الصا ندنو « لع ترضح . یدتسا علم ندهض راعم

 زار بولا یهرز قرهلوا ناربح هلاحو هسا نا صد یدرون هلوک

 2 ماکحاو N یدود واک |« یدنوشود « یدروط هک نانگ

 كنلع ترضح یهرزو یدلوا فرشم هلا مالسا كرد « ردیماکحا اسا

 ا قورت با رارقا یتیدلوا شروشود .نکردک هنفص
 . یدلبا ناسحا تآ هدر < یدلشعاب اک | یهرز « ىلع ترضح "

 رر دب د لکو راکتمدخ هسا رک هنو شیوا

 نوکرب : هکشعد .ددیوم ندزازب مان ( داونلاوبا ) .یدیا رریدک ینآو
 ۴۰ ۱۳ ۱ نوا كلموک کیا . یدلک رار هلسهلوک « لع

 ۱۳ ۳ اید ,یالا ير هلوک . یدنایما وید «لآ ییکیدنکیه

 ی را
 وم هم لک کوش لا « یرلت رضح 2 هلع هللاىلص مرا لوسر

 . یدریو هلع ترضح یراترضح اهنع هللایضر ( ایهزلا ةمطاف ) نالوا

 مان ( نسح) لا ( نیسح ) و ( نسح) یی« نیمرکم_نیطیس ندنا



 3۹ ج انلخ غراوو <

 ,یدغوط یراهیرک مان( یرک موئلک م۱) و ( یرک بد ) و یرالغوا

 .یداوا توف نکی لو ر
 (نوع) ندنآ و یدراو ه( رابط رفعج نب هللادبع ) ( یرک بنیذ )

 . یدروغوط ی( موثاک ما ) هليا ( سابع ) و ( ىلع ) و

 یدیشلک هیانند هجدقم ندننافو كربمغیپ ترضح « یربک موثلک ما
 < لا » نلعترضح .یدلوا بلاط هجوزت یآ نکیا هفلخ کک

 نادناخ قحا «مام» رم ترضح هدهسیدتا راذتعا وید « ردهدنشای یدب

 هرزوا ینیدنلوا ناس هدسماخ ءزح هلکعا حاملا كرهيد « ردیاستا هت وبن

 مان ( دیز ) هلسهب رک مان ) هقر ( ندنآ و یدللوا جور هر ترضح

 ه( راطرفعج نادم ) ءهرکص ندنتافو هر ترضحو یدلیا دلوت لغو

 . ردا دلوت یسهعرک .مان .("هیراح ) ید ندنآ بوراو

 ی رستو یدلآ نوناخ هقشابهسرزوا كیهمطاف ترضح <« ىلع ترضح

 بوئوط راهراو تولا انوا هقشب ءرکص ندننافو كن ا اما . یا

 . روللوا ربرح نا شور یشماغا ردفا نکند

 رو ذ

 « نوع « ىح « طسوالا دم « هبادبع « رفعج « نامع « سابع « رك الا دمت

 . رکبوا « لادییع « رفصالادم « رک الا رمع

 )لا

 «یرفصلاةامر «یرفصلانز « هنومیم «یتاهما «یریکلاةلمر «نسلاما « هیقر

 هسیف « هماما « هناج «رفعجما «هملس ما « مارکلا ما « همطاف « یرفصلا موثلک ما

 ن, دم ) هلفلوا ندنسهلیق ( هفینح ی ) یسدلاو ك ( رک الا دم )
 ردقیلاع تاذر حیصفو یخسو رداهم تیاغ .ردشلوا فورمم ويد ( هينا

 سابعو هفینح ن دمځو نیسحو نسح یرذولسن كنلع ترضح . یدیا
 . ردشلوا ضرقنم للسن كندالوا راس بولوا رشتنم ندرمعر



 ج ابا صصق کک ۱۶۰

 رص زمم

 هبکنس ) هبیلع ترضح ۰ یرلترضح مسو هلع هللالصمرک ۱ لوسر
 هد واک اکس أ < موفو . RS < رارولک اکس .ناس هدنسهلزنم

 «شمرویب وید ( همراو ورايا نس هسرازلک .تیا لوبق هسزاردیا ملست یشیا
 . ردشک هدبا لاثتما هش رشاون یعدوا

 ناب لصفترب هدورافوب هدقدلوا اه راد مزاع  ادخ بیح « هک هلیوش

 .رایدتسیا كمناباخا هتفالخ یر, ندنرلجا « مارک راصنا هرزوا ینیدنلوا

 ۱۳ ۰ رادمزال یلوا یشرف "دهفلخ » ها نیرخاهم

 9 یردتسهرا داصنا هلا نرجاهم قرهللوا تعلن هقدصلارکی ونا

 نیربز )و (بلطلادنعنی سابع ) نالوا لوسر مع نکل .یدلوا فرطرپ
 قرهلو هدننآریسلوا یمشاه كنهفلخ « نیزک باحا ضعب یک « ما وملا
 كه واعمو ی ز كتهما ی . رایدتسیا ثلا تعس هلاط یا ن یلع

 : یدا ید نافسوا نالوا یاباب

 رلنآ وید نوسمشود هفرفت هنسهرآ مارک باحا ء هسیالع ترضح

 یخدرلنآ لكما تعيب هقیدص ترضح یسودنک بويا لوبق ینراتعیب
 یدل وا عمتج هدهطق رب <« هبمالسا راکفا به هلتهحو . را, دلبا تع

 . یدلوب توق هسالسا تفالخو

 هک ا ع لوی رع ترضخ «یراترصح ییدصلارکی وا

 هاروش یتفالح هدقدلوا باصم « رم ترضحو یدایا تعیو لوق ىلع
 هرواشملا یدل . یدیا لع ترضح هدیرب نداروش باح ا . یدتسا هلاوح

 مکح ( فوع ن نجرلادنع ) ںولوا y5 ا ناعو لع « تفالخ

 ددر یخد هدتعس ک ۱ ىلع ترضح .یدلیا حجر یا ترضح قرهلوا

 . یدهعا

 هبمالسا كلام هليا همیسج تاحوتف نالوا مقاو هدننامز نامع ترضح

 هاند بح « یدلوا نکنز برع . یدلافوح هرم تادراو « یدلو تعسو



 ۱۱ ج افلخ خراوتو <

 ذاحا هناکلامو لک أم هن راودنکو التسا یصانم « هسا ى راکو یدلاط

 شا هیات ۰. یدلاق ورک باا راک نالوا "ییدقاس ن ۲
 ترضح بونجوک ییالوط ندنوب قلخ .یدلک نارک هرابمشاهصوصیلع

 هللا روهظ یهورک هعیش هدانا وا . رایدالشاب کوس زوس هدنملع ناّمع

 ندهفوکوءرصبو رصم هسرزوا كن آ .رلیدتا قیوشت هلالخاوناصع یسان

 دش تیامنو هرصاح ینانع بولک هیهنیدم هلا جورخ هصاع ُهقرف ررب
 ا دعا لوق هدهسیا یایدتتیا كلا( تم هل لعاب رس

 باسخا هتفالخ یا بونالبوط ردب لها هلیماریاو حاملا كنهنیدم لها

 . یدلوا روح هلوق یخدوا هلکُما

 قحا یکقالسا بوما راتعا هنتعس كراابروز لع ترضح لصالا

 سا ادر :داصا ضوصلا زعو كند لها نالوادتعو لس و
 .یدلیا تعيب هنسودنک یسلاها تالاا ادعام ندماشو .یداوا هفیلخ قح

 هحوت هف رطهب توسهلو تقو هغہتغاط یرلابر وز نالوا عمتح هدهنیدم طو

 قرهلوا طولخم هلا سان راس هدنوباه یودرا هدرلنآ زسهراح هسیدتا

 تکرح هنیرزوا ماشا لكنا عانتما ندتسیب « هیواعم یسلاو ماش . رایدلاق
 هعق و ) قرهقح هنادنم یتهلئسم یوعدو بلط ناک مد هده رص ینح هلل وا

 دس مرکص ندقدقداوا رفظم هدنآ .لع تزاطح : یدلک مو 5 8
 مک ) نکیشلک تلاف یند هدنآ لع ترضخ. یدتنا ول 8
 .یدلوب عوفو ارا فالتخا هدنواه یودرا و یدقح هادم ( یسهلئسم

 روی هیاضما یهمانممکح ىلع ترضح هلا یروزو ربج كنفلاخ هورک

 . ید وا

 یلاطباو خسف كميکح هليا روهظ یسهفاط جراوخ هنیرزوا كنا
 نما ". ید رس وک تات هادنصا افو هدهع « لع كر رای 9

 فعض هتفالخ دوه « یدریو هحش رپ قجهلوا ا بج وم هسيا ےک

 مسقنم هبکیا هیمالسا تلم . یدلیا تعیب هبهیواعم یسلاها ماش . یدروتک
 كنهبواعم هلکعا قالا هماشو التسا یرصم ساعلانورمع هدعب . یدلوا



Eج ابا صصق  

 راکفا تتشتو قرف هسیا هدفرطور . یدلوب توق اهد هس صر وک

 طارفا هدنحم هب ېلع ترضح < یسهف اط هعیش : هک وش . یدلک هعوقو

 ۱۱ ي تری «لکد كلاعب ترضح نکلاب هلا
 تقفاوم همیکح ید یهفاط جراوخ . رایدلاق هدنلالض هليا ضارتعا

 .رایدل وا كاله لکا توادعو ضهب هب ىلع ترضح یالوط ندنعیدن وا

 ًاباطخ هبیلع ترضح « یراترضح لسو هلع هللایلص مرکا لوسر
 یرلکدشود هتلالض هم طرف یراصت و هللوادعو ضغب « رایدوم هاسع)

 كاله هقرف کیا هليا توادعو ضغبو تب ولغ یخد نوجا كنس یک

 یسانعم كفیرش ثیدحوب هتشيا . ردیورم ینیدلوا شمروسب وید ( رولوا
 . یدشلوا یهاظ نامزوا اهد

 ا یک شد ( نر

 . یدرلرویلیوس زوس هدنملع رمو رکبوبا . مدتک هنسلحم كنبشک چاقرب

 هنناي كنشک چاق رب ندکباحا كنس !نینمولاربما اب » بوراو هننای كنىلع ناه

 .EEL یدرارویلیوس رازوس ازسا هدنراقح رمعو کیا و

 ۶ ا س اکو هدران ا هال وا رمضعهدگبلق كنس 1

 لوا » و كردبا اک ناه .یدل وط ی رو 6 یدلوا راتم لغ هک

 ا ۶ نوسلیا تعل لالا هراندبا نکرامضا هدنقج تاذ كوس کیا"

 قآ .یدرونوا < یدقح هربم « ندا هدحسم < ید وط ىملا « یدقلاق

 هبطخ رپ رصتخو غلب تیاغ بوقلاقو یدتیا رظن هرکرب بوئوط ینلاقص

 كنملسم و یراولواكشیرقهک یاش و لاج كموقوا رده » هکیدروسویدوقوا
 ۱ یباو رانالوا ى نموم .رلدولا هناسیاذ کیا نالوا یرااپب

 هللایبص هلالوسد هدیسکیا . ردیا صف رلنالوا ید و رجاف قضا, هرلنو

 یسکیا هلالوسر .رایدلوا مدمهو راب هلبا افو و قدصهنیرات رضح مسو هي هلع

 راتعا تار كنهسمک ردق مع راز ران آ و یدنموس نایک ردق

 یدتک هاقع ماع هدلاح ینیدلوا یضار هدندنسکیا هلالوسر . یدزٌما

 ۱ ا یراقدلوا یضار ندنرلودنک رلنموم هد یسکیاو



 ۲ >ج افلخ خراوو

 یدریدلق زام هننمّوم نوک یدب بولوا ماما ركبوا هلبما كم کا لوسو

 . رایدلیا تعیب هرکبونا اضرلاو عوطلاب < رانمّوم هدننافو كمرکا لوسرو

 قد طلا یتفالخ یسودنک .مدیانب نیا تعس ادا اک ؟ندىلطملادىعىت

 ,یسلربخ كا كراقاب هاب .یدردیا وزرا یتسمنلکوب کوب و لرو ندرلزژب
 لغ الص هللالوسر . یدیا یعدقا ًامالساو اسو یناقاو ےک
 مدفدلوا مالا لو ءرح هرکص ندنآ .. یدک هرزوآ نر ۲ 8

 ا کل .رایدلوا دوشوخات یسضعب و دونشوخ ی

 او كردم ترضح هدوا ..رایدلاق دونشوخ 3 8

 ته صو ترصن همولظم . یدبا محر هدوا هللا . یدسا افتقا هنرلرثا

 . یدزعا زارتسحا و فوخ ندعال مول هدا كلا یدرلیا

 زوم یدنشعا قفوم هقطن هرزوا قدصو قح ا قح تاج

 هاسالسا كن | یلامت هللا .رویدبا قطن كلم رب هرزوا یاسل كن آ هک لدردیا

 تب هوا فوخ هشولق كراقفانم هلکنآ و یدلشزررع یمالسا ند

 ۲ رکسروان هلو همت ی کا . یدررو تو لىم هنبولق كنمومو

 لات ۰ نوسلیا قفوم ,یرازب کتک هرزوا .یلیم د
 . رولوا هلا تسح مهران او افتقا هتیرازئا كران ا ىج قمراو هنسهجرد

 شا ضغب اکب هسک ندیا ضغب هرانآ . نوسوس هدیتسیکیا نوس ی
 ندرلریمغس هک کلوا مرولوا یر ندهسمک وا ا ..رولوا

 نال یرلنا هرکص ندنوت . ردرغو رکی را یورک ا 8

 ۳ مکل وی هللارفغتسا ۱ مردیا ارجا یسازح یرتفم هدنقح هسر ولوا نالا

 الاب هجورب ید یرلیعیش یکی یدتیا رمدنورهق جراوخ « ىلع ترضح
 ی (اسن هللادبع ) نالوایراس رو مادعا ی رل صعب و شعاردکتو ریذعت

 رايدملا بهذم حسحصل هلی 6 الت هدهسلا شا تیرغتو ی هنیادمرهش

  رایدم هک دالضا یتحصا كنلع یراکدوس هرزوا طارفاو

 ید تعاجو تنس لها بودیا رفکت ع «رلبعش هلبا جراوخ



ECچ اسا صمق =  

 یتوق هکدتک هلباهدافتسا ندرالاحوب هسا هیواعم . رایدلاق ربحتم هدرا
 . یدیا هدکسملا دید یتالایا نالوا عبات هنیدنکو دییزت

 ۱۱ ر تعد هرفس لاخر هفوک لع ترضح
 دا مخو كنماحما هدلاح یرلقدلوا دلا مایا راصا هللا ۳

 ترضح هنیرزوا مولوا یک كيب قرق ندقارع لها ینم هنغیدل وا مولعم

 ۱ ۱ ایا هدقمالرضاح هت رس ماش یدوا هلكملا .تعس هيلع

 . ردشلبا دیش ی آ جام نا ) نئاخ نالوا ندجراوخ

 تعس هتسرزوا مولوا SEE هجور هدقدلوا دهش «یلعترضح

 ص ضح هنع هللایضرد (نسح) لغوا «یشک كن قرق نالوا شلا

 اممع هلایحر ( یراصتالادعس نن سقار) نلیا تعس ادا . نلیدلیا

 هللا ندحلمو هتیرزوآ الرو تنسو هللاباتک . تازوا لاد هکیدیا

 تنسو باتک «ندحترضح هدک دید « مهلیا تعرب اکس هرزوا كما هلتاقم

 هدعل . یدید « ردعماح خیار سه ا »و یدلا تع هترزوا

 هلباهمک مغیدل وا لاصمو با تعاطا اکی » هک ابا« توست دف ساب اب

 .یدلآ تمس كربد « هدزوا قلوابراحم هلباهسک غیدلوا براحمو اضم

 هب للع ترضح لاو یسلاها نعو زاخو هتیدمو موا ناربا هدمب

 .رلیدلبآتعس هنسح ترضح یغوا به هدنفرظ هامدنح رلنالوا شللا تعس

 . یدلاق جراخ یراتلایارصمو ماش زکلا

 ماش هدنراتدوعو عاجا كرامکح هرزوا یتیدنلوا نایب هدالاب کنوج
 ا ا ما ا بول تعيب هیهیواعم یسلاها
 ا و یدنلوا قالا ماش ید رصم
 . یدلیا دیدح ی.رلتعس هه واعم « ماش لها هدقدل وا لصاو هماش یربخ

 یعامحاكب هفللخ کیا هلهح و و .یدل وا رولسد ) ننمۇملا ریما ( وو

 . یدیا تمالع هنعوقو هراح ر هسیا
9 

۴ 



 ۱۰ س افلخ غراوو بع

 تاشو ریمل

 هدانناوب .هنعهلایضر (یدنکلا سقلانتعشا ) روشندنلاحر هفوک
 بک ار شعلا ند هدسهنس یعوا كلمو تر 8
 نامع ثرضح . یدشلوا فرشم هلیا مالسا لر هلک هبهرونم هسدم هلا

 لع ترضح هدننفص هدعب . یدلیا مادختسا هدنترامآ ( ناجمابرذآ ) فآ

 ینیدلوانداسؤر ندیا روبجهمکحت لوبق ین یلع ترضحو یدنلوب ربارب هلی
 هرک ویو یدشراق هجراوخ هورک ندیا ماق هنخسف كمکح هرکص هدلاح

 ترضح یزاء .یدلوا توف E قوح و يدليا تعس هنسح ترضح

 ترضع ( هدعج ) يزبق . یدیا ندر | كنار فک
 . یدیا یسهجوز كنسح

 هدالابو نالوا صم ریما ندنفرط هیواعم بولوا ندنرباک | كماش لاحر

 ندا قیوشتو كيرح هنماع ىلع ترضح یماش لها هرزوا ینیدنلوا ناس

 . ردشلوا توف هدانناو ید ( یدنکلا طمسلانب لسح 8

 4٩۳ هنس میلفو

 هواعمو یدلاق هرایوما نادم هحنلوا دش ىلع ترضح الاب هجورپ

 . یدل | یتاونع ( نىنمۇملارىما ) و یدل زرقف هنسودنک 8
 ىلع نی نسح نالوا یرمغی ترضح دسفح هدهفوک کو لاح

 شملکح تعناع دس هنس وزرا كنه واعم هلنعغوا ت 8 ٩

 . یدلوا

 دلو رارقتسا یک کرک زونه یتفالخ كنسح ترک 9 8

 هنیرزوا هفوک هليا وددا كویب رب هرزوا كنا روب هشیب فا
 . یدیرو

 ندهفوک هلیرکسع قارع كيب قرق ید نسح ترضح لباقم اک ۲
 ی(دعسنسق) هلرکسع كسی نوا هرزواقلوا شا ةمدقمو یدقح

 . یدردنوک ی 8



 >> اسا صصق »< ۱:1

 وا شم هود قاطو قاقش هجا قارع لها نکل

 دعس نی سق » هلعءانب . یدیا قوب ماظتناو طابضنا هدنسودرا كنسح

 ودرا . یدرو تشهد هسان هاغاوا عاش رو نالاب ود « شعلوا لتق

 ترضح هبا موج هتفالخ هاکراب « رابرسرس ماطر . یدریک هنربرب یتلخ

 ۰ ۰  .دقاهشعراق وو رایدلیا امذی ىساتشا و لاوما كسح

 . رلیدلهراب ندنعولی وا

 ۴۳۱۰ و ارعتسع نکیا موس یمود ناق ًاتاذ « نسح ترضح

 هل رکسع زمم هطب ار هلیوب و یدلیا تره نوتب نوتب ندهب راحت هجر وک یتک رح

 ا ا وا لصاخ هتسخ هج ر ندکمشرک هیرح

 شلاغوج هبویند ضارنا هدنرانیپ بویلاق یلدهداس یکسا كبرع هکنوچ
 سا مما كنهفلخ زکلاب یک یلواو شلوا ادم رافالتخا ولردو

 موزا هنیدوجو كرهاق رادمکح رب یک هیواسم بویلوا لباق یطیرو طبض
 . یدیا

 تفالخ هرکص ند ) یراترضح مسو هيلع هللالص هللالوسر هدر
 ۳۱ بت ( ولو طال كلم هركص .:ردهئس زوتوا

 . یا تاور,هنع هلایضر( هتیفس ) ندنرا واداز |. كمرک ا لوسر

 ۳ اوت هتدافم تفرش تیدحو ید نامزو ملاح شور

 ترضح بولوا هنس قحو ز وقط E یراتفالخ تدم كيهعب را یافلخ

 . یدیشلوا غلاب هبهنس زوتوا هلتفالخ تدم ردق یآ یتا  كنسح
 هاب اتلادع E اع هکر دهب ورندو هد 7 رب « هیون تفالخ

 یاب هلا هرهاق هوق هنيا تنطلسو كالم . ردیداع نیعو تمدخ ههالادابع

 AE BO هتدزوا
 هه هلا هزاومو هعلاطم هلزوک یلاوحا قیاقح « نسح ترضح

 حبجرت یا افعتسا ندتفالخ هسیا ندککود یناق كمالسا ناروالد كيب

 ۰ یدروب

 ا سهتیزخ فرك نوما هدأت یتوید



 ۱:۷ ج افلخ م.راونو = ۱

 و صصخت تادراو تاک هنسهراداو قعلوا هلرت هنسودنک مهرد

 هب هی واعم راد هنکجهلیا د فک ندتفالخ نسح ترضح هلا طورش ضم
 1 یدردنزگ بوت

 نب هلادع ) یسهدازمع هليا هلع هلایضر ( نسح ) ترضح یردارپ

 ترضحهدهسیا رایدتناضارتعا هحنلوا فقاو هلاحو امهمع هللایضر ( رفعج

 یدو کتا هدنمنع كريد «مرولببىلعا اهدیلاوحا قیاقح ن » ن

 تنم هتناس یطوش وارد ره نوجا.قلاق:؛لقتتسم ها
 لغ ءان . یدردلس هنسح ترضح یتجهلوا یضار هطرشره ندنکیبلس

 یدتاافعتسا ندتفالخ هلا طورش القا ورقه هدهبام نسح ترضح كد

 . یدلیا تعم اک | ساب بورک ههفوک هبواعمو

 روهظهیوبن ؛زجعمرب هلتروصوبو یدنکههنیدم بوقلاق نسح ترضح
 . یدتا

 مسو هلع هللا لص هللالوسر نکیا لوح وک نسح ترتضح : هک هل وش

 تاج هلکن ۲ هکمداموا ددد لغوا وب ) لریلیا تراشا اک | یرات مْضح

 . یدشمروب ولد ( هليا حالصا OT كەم السا تعا کیا قح

 نوتب نکیا راةچ ندهفوک هليا یعابتاو یت لها « ندح ترضح
 نداد » هدد ناد « دتا هلو نوچ » هنسح ترضح .یدالغآ لاها

 بولغم هسیا رلبا داععا هیهفوک لها کیه هکمدروکو مدتیا هارکتسا

 2 ران[ ماباب . قوب یراتقفاوم هرکیدکی هدوززآ و یار رب ارز . روا

 .راقجهشوبوا هلا رامک هرکص ندنب ا .یداغوا هراهل اغ كلوسب ندنزوپ
 . یدرویب « ردیرهش هفوک هدلب قجهلوا بارخ ادتبا ڭا
 زکم یخد تدمرب هدمبو تفالخ "رقم تقوا یررش هفوک مقاولا ۱

 یآ هنامزو شعوط زوب هبارخ بویمع قوج نکیا شلیا تفرسو
 . رسا لل هدر یدمش د هوا

 یتفک هدکدتیا هلاصم دقع هلبا هلیاههواعم «نسح ترضح الاب هجورپ

a ایت 



 ۱ ج ایا صصف < ۱:۸

 ۱ 7 E و یعطاتعس هب هب واعم هد ا و شمروس راعشاهدعسن سقف

 یرایولعقوح رب بووا ندناوذ رب دم مه «رداهب محو ندناهد هسیاسق

 شمرتسوک عانتما ندتعاطا هه واعم قرهلوا اهم ص9۰ نیقعودک و هتشاب

 . یدیا

 < لام سف هدکد لبا توعد هتعس یسف « هواعم هنرزوا كنو

 یرلفدلوا شلبا عاقا هدهنتف مایا كرابواع حنا بویلوا هدندق تعفنمو

 لاومایهدنرالاو قماملوا هذخاّوم یرلود:ک یالوط ندلاعفا کر رواج

 . یدتیا ناروا یراطرش قماملا
 هدهسیدنل وب هدنیآار یشاوارکسعقوس هنیرزوا كسبق « صاملانورمع

 لوفیراطرش کیدا نامرد كسق ناه بوشاتافتلا هنيأر كن | هبواعم

 | یدتب هدلب فوت هلکلا تعس اک | رارب هلا رایولع یهدنتعم ید سقو

 زارقتسا هدنراما هیواعم هلک۲ا تعس یخد قارع لها راس هدمب

 . یدلیند ( تعامج هنس ) ههنسوب هلغلوا عبات هبهفلخر سک یهو . یدلوب
 یا نب دعس ) ینعی ( قحسا وا ) نالوا قارع حاف ندهرشم ءرشعو

 . یدلوا ماع تعب سا لكبر كنيرات مّهح هنع هلایضر ( صاق و

 هنیروضح كنهيواعم « یراترضح هلع هللایضر دعس : هکلیوش
 نینمولارب.ا ای » كرەلوك هیواعمو یدید ( كللااما كيلع مالسلا ) ىدلك
 ینو نس اع » ی رلت رضح دعس هدک دید « قحسا اي یزالوا كەد

 « ملوا نونممسنلوا باا هکبصنم كنس نب لاو .نیسروید یقرهلوا نونع

 . یدرو تاوح ود

 نالوا هوعدلا باحتسم . یدیا تادرب ر دمو لومو ملح < هب واعم

 ۱۳۰ و تاهامو فرش تجوم هحسودنک ةا کیرت کادر

 تافتلا یور كردبا هلماعم هللا فطل وشراق هنضیرعت دعس ترضح

RES 

 ہللا ملت ا فرات رفت ما لنت ترق عقاولا



 ۱:۹ >> افلح خراو بک

 هلتفالخ كن آ هدهسیا شلا یتاونع ندنمولاربماو شلوا هفیلخ هیواعم
 ..یدبا راو قرف لوس هدنسهرا یراتفالخ كت ,اقلک

 كدقعو لح تاغا درج یزاباخا هتفالخ كتدشار یا رو
 . یدیا هضح تفالخ رب یرلتراما بولوا لصاح هليا یرارابتخاو عامحا

 یتسمو دتسم ههلعو رپف نالوا لصاح هللا تدصع هسیا یراما كيهب واعم

 هدننمض كن ا تفالخ تولوا تموکح رب هدنزرط تنطلسو كلم قرلوا

 . یدیا ققحتم

 هدلاح ینیدلوا كعد مامالاىلع جورخو یب «یلاوحا “یدابم كنهب واعم

 راکا یک صاف و یا نی دعسو یا ملست یفالخ کا كس تر

 یم نکل .یدشموف هلاحر عو رشم یی وک آ عس ۲1 تعس كتما

 نر دعم هلتهج ییدلوا ندناش تنطلسو كلم شک هلوض با

 را یسودنکو نشا باطخ وید ( كلم یا ) 6 یراترضج صافو یا

 ینا فلت وس یکیدنتسا یہا نا
 «هرشبم هرشعصوصیلع «نیزک با نالوا ندنل وا نیقباس عقاولایف

 ندمارک باح ا هسیا هیواعم . رلیدیا غاریا ندنسهعاد تنطاسو فالم

 باجما ینوہ نامز نکل « یدیشلگ هلیسیهاق دوق هبهبنموب هدلاح یفیدلوا
 هنباجما بویمهلناللوق هلیزوس كنهفیلخ زکلای یک یلوا سان .یدرویدیا
 .نیدشعا سم نجاح هننار ماهر 8

 قحا هیواعم هشياوب هسیا نامزوا بولک یرود تنطلسو كلم لصاح ا
 . هنع هللایضر . یدیا یواو

 .e كتما طلاصم هرزوا حورشم هجو « هیواصم رکا
 راکو ىنا مایق هنساوعد تفالخح كصاعلا ن و رمت ی هدهعرد

 ظوحخام ًایوق یلوب عوقو رالناقم هنی هدهنام هلتفلاخم اک | كنهیوما
 . یدیا

 نوتبو شما است ندنسح ترضح یتالخ « هیواعم حورشم هجورپ



 >> ایا صصف = ۱۹۰

 . رلیدردلاق شاب فرط فرط «جراوخ هه نکیا شا تعيب اک | قلخ

 هنیرژوا كن | . رایدتیا ناشیرپ یهمماش رک اسع نانلوا قوس هتیرارزواو

 بوروا یرلیصاع وب و زکیقج اي » بویالپوط ینساسور هفوک هیواعم
 رلل هفوک . یردلبا دیدهم كرهد « مردیا وع یزس نب دوخای « زکیدغاط

 یحراوخو بوق ناهو رایدمهد « زالوا تاتع هور نوجا دز »

 فوط ور یسهلباخ جداوخ هلروص و . رایدتبا لحمضمو ناشیرب بوروا

 . یدلاق لقتسم هدنماقم هواعمو یدلوا

7 

ee 

 قارتفاو فالتخاو یقافاو عاتجا كبرع راشعو لئ هدتنلهاح نامز

 یصضاو قاف | «هدم تون رون نکیا ىتنم هنرزوا تسصعو تسوق درح

 هباهاح موسرو لوصا . یدلوط هلا مالسا راونا « مانا بولق هديا ربونت

 . یدلوا اق ( هبمالسا توخا ) هنیرپ ( تیبصع داحنا ) . یدلودونوا

 ۳ تا لها ۰ ىدا نادز یرکفو رکذ كيك یه نامز وا

 هقلاس هدمالسا طقف . یدیا ناس یسهل هدعرش رظن . یدیا ناوخا

 لاک . یدیا ناححرو لضف رادم هدنراس هقاف تامدخو هنسح لامعاو

 . یدبا نامزوا یرود تاضف مامو تلادع

 هجالا «یشاو قافا ت دانو غ هداه قفا ,تلاسر باتناهج سمش

 ترضح ندیدلوا بيرق تون ترصع طقف . یدالشاب هغمصاب قلک ارق

 تقو یتفالخ دهع لئاوا كناعع ترضح هل راتفالخ مایا كفورافو قیدص

SE : 

 2 یروط كلام .یدشاهدایز قلک ارق هع دازؤا تداعس تقو

 هلالتخا یفالتخاو هلبا روهظ یسهشاط هعش . یدشود فالتخا هنا سان

 فرش فحصم ناق كنامع ترضح هلروهظ امظع هنف . یدلق رحنم

 ۰ یدلوکود هرز وا



 ۱*۱ ج افلخ مراوو بک

 قانیدیآ رب هلع یک ضبا قفش بولوا هفیلخ ىلع ترضح هدعب

 نالوا مان دض هراعش هقشب ندقدلوا فرط رب فالتخا نکل ۰ یدریو
 «یلع ترضح .یدرترآ یلالتخا و فالتخا هللا روهظ یسهف اط جراوخ

 هدد یحراخ ر ید ۷ دز تیام هدهسیدتا رمدنو رهف یراوخ

 . یدلوا دیش

 ید هدماش هدهسیدنلوا تع هنسح ترضح هدهفوک هنیرزوا ك

 تنطلس رودو یدیا شلوا تعم هب ایفس یا نب هواعم هلا تسصع هعاد

 جاتح هبهیهاف هوق اب ی تیور كتما طاصم ندنعیدلوا شعا لولح

 . یدبا شعروک سنا هیواعم هتحلسم ءرادا دلوی وب تولوا

 یتءا طاصم هللا افعتسا ندنفالخ « نسح ترضح كلذ لک ءانب
 حیدو و ماست هه واعم نالوا یرسا كرصم و ماش و یا كرايوما

 : یدلیا

 یر هلوا هداز | ندفلکخ مو هداس ااف ادا هومن تک

 یتروط ۳ روت رک طور تسایرر درع هدنجما داشرا راعشرب

 ۱ . یدنوروب هتتطلس یاث را 8
 درج 2 ماکحاو یدلبا روهط ( هب وما تلود ) هلئروص و هتشا

 لآ تنطاس توق هرکص ندنآ نکیا دونلوا ارجا ها كنهفلح

 . یدالشاب هغعل وا ارحا

 نامر وا ندنهیدلوا یسارحا كن هبعرمش ماکحا ها ىلصا دصقم

 مع هللا ناوضر" . یدلیا تعس هههواعم « مارک باا نالوا دوجوم

 ۰ ناعما

۳ ۳ 





 ك ( فام دبع ی ) هدنجما شيرف هلق نالوا برع لئابف فرشا
 ..یدرازالوا ضراعم هنتسایر كران | شیرق نوطب راس بولوا یناحجرو لضف

 ؛( ماه ی ) هللا ( سش دبع ی. ) ید هدا فانم دبع ی
 .ددرت هدلوق ینتسایر كنطب ییاو شیرق به بولوا زاتم ندنرارئاس

 .بولوا هدایز اهد یسوفت ددع هلتسن همشاهی « كسمش دع یو ی

 ك ( سش دبع نب ةيما ی ) مالسالالق ندنغیدلوا هليا ترثک هسیاهبلغ
 . یدیا هدایز اهد یدوقو توق

 .قالخاو یسعا یتس یجاج هلبا رفح یتسویوف معز كبلطملادبع طقف
 تعا هک عارف ترپش و ناش كوس یسلوا ییحاص هساد لاو 98

 . یدلوا ثراو هتشحو ذوفن كن آ یخد یدالوا . یدلوا
 هلم هداع قراوخ روهظو هکئالم لوزو توو جو سا اقاعتم

 ع ونم ندهیاهاح تاداع عرش ء مالسا لها . یدرو ترحو تشهد

 هلا همظع تابالقنا وب ید نیکرشم . رلیدتیا كرت یهلهاح تریغ هلغلوا

 . رایدتووا یتسصع ٌهعاد اقوم قرهلوا لوغشم

 تره هبهتیدم SIE یو یدلو عوقو ترحاهم ا

 . یدلاق هرلیوما « نادىم هدّاکم هلکلاا

 « هد ) كسش دع ی هد( ردن مو )نالوا اا تر
 .نب نایفسوبا ) هکم تسر نوا فلت یرباکا یک ( هبقع) و ( هبتع )و



 >> ابا صصق < ۱۰۹

 ام ا0 هد( سمش دبع نب ةيما نی برح ن هرخص
 . یدلوا شیر

 مالسا لها «رلیدلوا فرشم هلیامالسا یرالغوا و نابفس وبا هداکم حتف

 كنبل وا نیرجاهم عطلاب نکل . رایدلوب رابتعاو تمرح ید هدندنع
 . رلیدلاق نود ندنسهحرد

 تیاکش هرکب یا ترضح قرهلوا دونشوخان ندلاحوب «هبما یب راک
 هبهجردریو یدروس مادختسا هدنراهبراح نی دن رم یران آ شدوا .رایدلیا

 . یدرو فرش هننراودنک رد

 كنائس واو تا هاش داد خار یرلت مضح قورافلارم هدعب

 دیر, و یدتیا ریما هنغاحنس ( ماش قشمد ) ی ( دیز, ) ییغوا كوب
 . یدروس نیس ی( هیواعم ) یردارب هنیرر هدننافو

 رر رر یخد یرافاحتس هیروس گیر ددل وا هفلخ نامع ترضح

 هداعلاقوف ییراتعاو ناش كن او یدتبا هجوت هبهیواعم قالا هجورب

 و
 هنوک ندنوک بولوا یسیلاو یناقحلمو هیروس نوتب « هیواعم هلتروصوب

 . یدیا هدقلو رتو تعسو یرادتفاو تور

 اند حو هدقلریا ندابد لها « احا یوقتو دهز هدناوا لواو

 ۱۱۰ لا تون سا كاع ی , یدنا هدقلاف هرایوما نلنالوا

 ذاا لدب هیابند ینرقق هليا یلوسر ههالاو یراقدن | ندنرللا ینایند هدبولوا

 شمامقج ندنناهذا كلا زونهیراتسایر دهع كنهسای هدمایایرلکدتیا

 لاضحتسا ا راقدل وار وناط ینتسایر هلرلنا < شیرف هلتهج ینیدلوا

 هعاد هنيو شلوا لصتم هراتسایر نالوا حتفلالق یرلتسایر یراکدتیا

 فرقه ادا تن
 هتمواقم اورپ ین هلا عانتما ندتعیب هیواعم هدقدلوا هفلخ ىلع ترضح

 ماقمو ندنیدل وا راکرد ییعف هڪ د كنلع ترضح هحرک او یدتسا ما:

 ندب را هلسف نيو هعسر هدهسیا هدایز اهد یر ندنغیدنل و هدتفالخ-



 هسیا راتعج یهدنشاب كنهیواعم بولوا قرفتمو بک ندهرناس لئاقو
 هعرکسع ماش نالوا شمشلرب بولک هرونژو دودح ندشیرق ورندحتف ناح

 اھد یرکسع كنەواعم هلغلوا یتل وصو ور حم (  رضمیب ) هک یدیا

 . یدیا یوق اهد هحسصعو طوبضم

 هکراتمرب قفاومهنس ودنکهدهسیدمهنازاقنرح هدنراهبرامنفص « هبواعم

 او كصاملاناورنعو یداقنح ترک تد
 . فدو

 . یدرق یتوقو تکوش كنلع ترصح هسیا یروهظ كحراوخ

 هتیراترضح هنع هلایضر ( نسح ) یلغوا هدنتافو كنلع ترضح
 شعونوا یتاشو لاح ثنازحعمو تون قلخ نامزوا هدهسیدنلوا تعس

 . یدبا شما عوجر هتدیصع هماع راکفاو

 لب رکسع ماش « هواعم هرزوا ینیدنلوا نایب هدمباس ءزج كلذ ىلع ءانب

 هلیسودرا قارع یند نسح ترضح . یدروب هنیرزوا هفوک اورپی

 دوم هلغاوا اط قاننو قاقش هدنحشا قاع لحا نکل . ىل 8

 : .) ید در واس یتراما ابا باک 8
 هلهجووب هتشيا یتموکح ینیدلوا شمالشاب هدنلوب ناصعو ینپ « هواعم

 هیواعم بولوا بلاغ هبرع لئابق راس « هما ی . یدوق هبهعورشم تروص
 .مدنراما ماقم توملاق محاشعو ضراعم هتسودنک ندنفیدلوا یسولوا كران |

 . یدلوا ا هقش رب مع هلءلوا تنطلس رود یرصع . یدلو لالقتسا "

 .بولوا كعد یسیجرب كنهبمالسا نیطالس « هیواعم ًارظن هلاح وش
 هش هراتفالخ دهع كننارضح نیدشار ءافلخ « یتنطلس مایا كنا قم
 . یدیا تابح رب نیمیات راک و نیزک باح هچآ هدنرصع اریز . یدیا
 ندشیرف رباکا نالوا: لئان هبیوس تافتلاو ندمارک باصا.یخد یسودنک
 كن ] هدهسیا شما قرت: هلیاهبصع توق هبیلاع ماقم و . یدیا تاذ رب

 یزاملسم عاصم نالوا بت رقم هب هب وس تفالخ هدنسهباس یسهیهاق هوق
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 ۱ [رظن هنغیدل وا شورو هتنطلنس یاه گاه تفالخو شعلوب نگار

 . ردشملند ( افلخ ) یخد هنفالخاو ( هلالوسر ٌهفلخ ) اک ۲

 اک ۲ یالوط ندنسلا دارت یتفالخ كنسح ترضح « یهورک همش

 روشلیوس هجولزک هدنرانب یغیدلوا كتيب لها « تفالخ قح بونجوک
 ۳۱ و لا توعد ةا ترض ينو ایدلوا
 هلکعا قلعت هتافو كهواعم یمیا وو عانتما < ننسح ترضح هدنررلکدلبا

 جورخ نامز ینیدلوا دعاسم ناکماو تمجایم هب ( هفنح نب دم ) هدرلن |

 ۳۲ ۱۱ تمباک ۱ قرهلوآ یخ هرزوآ كلا باط یتفالخ هللا

 هواحم . شا هماقا رومأم رب هدمهدلب یه افخ یخد هفنح نا هنیرزوآ
 ۱۱۱ ا ئارچا هدلنقح نانرتسوک شاپ ندهمش ورکی هسیا
 نالوا مرتسح هداعلا قوف سالانب هرزوا ینجهنلوا ناب هدرز مکه تن

 اذهعم . ردشمرتسوک تدش هدایز هدنراقح یساقفر هلبا ( یدع نب رج )ل
 «نوسقلاقهود ) رریدشک هلباهحاسم ی رلاوعد قاقحتساومدق" كسب لها

 .یدیا رایا هلماعم هدنسیداو ( نوسنلاح كاحهخ

 نامزوا نکل .ْکد هدنددص قمزای لصفترب یتشرات ( هوما تلود )
 ۱۳  رو,هلتسا انآ :تفلوا دوجوم ینایاش كمارک یابا

 مارت كرلن| المحا ندنراقدلوا تیاده موج هلاق ندنداعس نامز نالوا

 هنیرلهساسس روما تاسلک كله وما تلود هدهرص ویو كمريداس ییلاوحا

 . سمدنتین كمريو هبلاجا تامولعم راد

 اعم تفرمم مایا

 « یساصا رک ۱۰ یدک هتفالخ ماقم هیواعم هدنسهبرج ۀنس رب قرق

 زاتم ین آ « هیواعم . یدیا ( صاعلا نورمع ) یسلاو رصم ندهعیرا تاه
 ,*یدیا ددا: زارتحا ندن او رانوظ اتتسمو

 هلا تیاعر هطاستحا اباد بولوا تاذرب شدنارود « هبواعم : کنوح



 ۱۹ ج افلخ مراوو ع

 ارادم یرلمدآ كجهلب هلیوس زوس هدنلعو كجهلبا تقلا هنسودنک
 . یدیا رونیقاص هدایز كپ ندنعوقو فالتخا سانلا نیبو روناللوق هليا

 بصن یسلاو هفوک ین ( هعش ن رغم ) ندهعیرا تاهد كلذ یلعءاس

 یخد ( عرش یضاق) روہشم نالوا یسهدرک بصن كرمت ترضح . یدتیا
 . یدیا رادیاب هدنغاضاق هفوک

 تاهد طقف . یدالشاب هنایرح هدفرطه یصاوا كهواعم هلروص و

 تعس زونه ( هسا ن دایز ) نالوا یربما سراف تلایا و یر, ندههیرا
 .یدیاراو یسهشیدناو شالت ندنتهح قرش كنهواعم ینمم هنغیدلوا شمەملا

 یتسودنک هلا قسضت یرانا ندنفیدنلوب هدهرصب هسیا یدالوا (دایز)

 6 باطوا نا رسب) نشا ټا فرخ اس نوا
 س یلع ترضح هدربنم بوراو ههرصب یخد وا . یدردنوک هب ه رصل

 اهیهقکت+مرلسا بذاکو«ناوستبا :قیدضت نل قاف نوج
 یتسزب « لاو » هرکبونا ندنلاحر هرصبو ندمارک باحا هدکدید « نوسلیا

 ء تاوذ ضمب هدهسیدتسیا ڭا مادعا ین آ « رسب کمد « زرولیب بذاک
 . ردشلنا هداعا هماش یرسپ ید هیواعمو هبا

 هرصب ی ( ضاع نب هلادسع ) ندهبما ی راک | « هیواصم هداتتا وا

 . یدسا قالا هنتلایا هرصب ید یناتسحسو ناسارخ بودا بصن یسلاو

 نب سصاعلانب دلاخ ) و هنیدم ی ( مکح ن, ناوم ) هدنسهنس ییا قرقو

 جملا ریما ی ( ناف یا نب هتسغ  یردارب و یر ی ( ماشه
 . یدسا بصز

 اتم صرفا تفوو را هدا هدر از نحو 8

 هدرلهسیا هدکما ج ورخو تکرح فرط فرط یبهفاط جراوخ نکیآ
 . یدبا یفاک هایکنت یرلن | یتوق كنه وما تلود

 ندا روهظ هدانا ینیدلوا یسلاو هرصب كل ( صاع نب هللادع ) یتح

 یخدوا .رایدلید ناما ندصاع نا قرهلوا بولغم هبراحلایدل < جراوخ

 .یدملمهگب هاش ینماللوق هلبا ارادم هلیوب یراوخ نکل . یدریو ناما



  EEاسا صصق ک >>

 } e یراسسر ا بودا روهظ جراوخ هدهف وک هد

 هدندی (هعش نب هریغم ) یسلاو هفوک نکل .یدل آ یتاونع نینمؤملا ریما
 . یدلوا لوبقم هدهواعم دز یتمدخ كنهرغمو لوتقم

 ندنموزلهروکهنجانم كتقووا هدهسیا تاذرب ردتقمو رک « صاع نبا

 روناللوق هلیا ارادم الاب هجورب ید یجراوخ یتح بولوا مالم هدایز
 ۳۰۱۱و ا نشو زو هنيا یساهفتسن هرتعب ."ییدیا

 نب ثراح ) هنیرب بولیدیا لښع ساعنا هدنسهنس ترد قرق ءانب هنکودیا
 . یدلوا یسلاو هرصب ( یدزالا هللادع

 تامر مس
 شلوا فلتو عياض مالا ناروالد قوح كب هدنرلهعفو نیفصو لہ

 شم شود هنجما سان ندنفیدلوا ینامز كلحنك كنهممالسا تلم هدهسیا

 . یدنلوا ماق هازعو داهج هنب هحنلوا فرطرب راکفا فالتخا نالوا

 نکیا هدکعا ازغ همود راید « همالسا رک اسع یخد هدنتهج ماش

 ۱۳۱ یر 2 ) رادو هاتسعاد ندفرط رکید
 - و2۶

 ی( عفا ۳ هقع ( یسهداز هزت كصاعلانورمع یسلاو ر صم هک هلو ش

 . یدشمتا قوس هنیرزوا هقرف هلبا هیرکسع هقرفر, هدنسهنسرب قرق
 یک( نا دو ) و ( یمادغ) لردبا از هنیرلورحاكنهمطقاق رفآ ۶ هبقع

 1 کو رس )1 ۲

 هما یرهش ( ناورف ) هدعبو شعا حتف يلاع هڪ

 قرفو شلک ردق هب هنطنطسف ( تاطرا نب رسب ) هدنسهنس چوا قرف

 ۰ رد شلدیآ حتف رلهدلب هع اهد ندنه راید و لیک ەدى ةر تردد

 ہںاہعا تاشر

 ابدالانابیسهرتاس راعشاو یسهقلعم هک ( همسر ن دل ) روهشم صاش

 ندفدلوافرشم هللا مالسا بولک هیون روضح هدنداعس تقو « ردفورعم



 EE ج افلخ خراو هک

 نوکرب . قورافلارع ترضح . یدشمع زاو فدک ا رعش ہر

 نارمع لآ و هره » هدکدید « وقوا یش رب ند رامشا هزب ! دیلای»
 باوج وید « مد زاو ندقموقوا رمش هرکص ندکدتشیا یراهدوس
 هدلاح ینیداوا زواحتم ییللازو نس هدنسهبرج هنسرب قرق . یدیشمرپو

 تنی هسفح ) نمولاءا هتسوب هنب .( هع لایخر ) ردا تافو
 ( اع هلایضر ) ردشعا افراد منع ( قورافلارم

 ( هما ن ناوفص ) و ( هحلط نب ناهع ) ید هدنسهنس کیا قرق

 . ( منع هللا ىضر ) ۰ ردراشللا تافو ( یراصتالارایت نب اه ) و

 بولوا ندنرللغوا ( رادلادبع ) و ندشیرف راک ( هحلط نب ناهع)

 كرهلک هیهدونم ۀنیدم هدکلرپ هليا ( صاعلانورم ) و ( دیلولا نب دلاخ )
 لسو هیلع هلاص ةلالوسر هدهکم حتفو یدیا راشلوا فرشم هلبا مالسا

 هب ( هش ) یسهدازمع هلا هحاط ن ناعع وشا یەك حاتفم یرلترضح

 . یدشمرویب ملست
 هللا مالسا هدنکم حتف بولوا ندشیرق راک ا ید ( هبما نب ناوفص )

 : یدشملوا فرشم

 نالوا شعلو هدهقع تعسو ندردب لها ( رابت نب یاه هدر وبا )

 . ردسساد هل( بزاع ن ءارب ) و . ردندمارک راصنا

 عفار ) نالوا دہش هد دحا تولوا یرب ندنق ییا نوا كراصنا

 ندمارک راصنا ندیا ناما هد(هبقع)و ندردبلها هک (هعافر) یلغوا ك ( كلام

 یدشلوا نممو ریهظ هبلع ترض ید ءدنراهقر نفس 8
 . هنع هلایغر . ردشمنا لاحرا هیاشراد هدهبواع» مایا لئاوا یخدوا

 د ) ندراصنا رباک او ندردب لها یخد هدر هنس ینحوا قرق

 نالوافرشم هنا مالسا هد هوپ ترم تولوا نددوس ماملعو فا
 راد هنلاوحا هدكنسکیا . ردراش۲ا تافو هدهنیدم ( مال نر لا )

 .امهعهلایضر .ددقوب تجاح هرارکتندنفیدلواشلزاب راهصقه هدراوراقو
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 ید ( صاعلانورمع ) نالوا رصم لاو ندع ناعحشو تاهد

  یجهدیاتافو . ردشلوا توف یسهحک رطف دبع هدنسهنس چوا قرق وشا

 . «نسدوقروف یعدمولوا «نیسروالغآ نوج» هلا دبعیلغوا هلغمالغ | تقو

 ن ارز .مرو وفروق ی نکل .مشروق ندمولوا «ربخ » هد دیح

 هلایص هللالوسر هدایز ندهلحو مدیا رفاک الوا . مدناو هدهقط وا

 بجاو مهج :E «مدلوا توف تقووا .مدیا هدنملع كنیرلت مضح لسو هلع

 سان «مدلوا توف تقووا .مدیا نب ندیا احندهللالوسر هدعب . یدرولوا

 یدتک هدلاع ینیدلوا هرزواربخ بولوا فرشم هليا مالساویدرلیا كيربت ی
 یسهسبلا تناعاسو كل« هرکص .یدرولیدیا لومأمتنجنوجما منو یدرارید

 < رلهحا ول . زکسمالغ | اکب هدعافو . مرونملس مهدلاح هد مین امت مد +

 قوا معیشت هزانج هليا رلیراق هحا و ) نوک ندهقرآ رایج واص یني
 ی . زکیموق جاغاو شاط هنیرزوا مربق ( ردیراج هدرصم الاح ینداع

 كدهج دا هعطق هعطق ین راتا بوسک نابرقرب هرکص ندکدنروا هلا قاربوط

 ۱۳۱۰ ا كعرو مهیا تبسنا هلکزس کا .زکیروط ہدما
 (هنعهللایضر ) . یدتا لاح رادردیا رافغتسا هیونو یدید « مهیالک | ردە

 كاع ترضحو هنس ترد هدننامز كرم ترضح بولوا م حاف

 یا رب کا هدهبواعم رودو كسک ۱ یا ییا, ندهنس ترد هدننامز
 یعنی ویلای لا

 ییا هدهسدلوا یسلاو رصم هنع هللایضر ( هللادع ) ییغوا هدننافو

 ۱۱ ام یامماو نادمارکباحعا هلأ لع یا هوا هرکص هنس

 . ردشعا بصن ی ( جردخ ن

 دار لاوما

 ندنلص كنافسوبا هدنسهنس هیون ترح هک ( هسا نب دایز ) روهشم

 ( هییاندایز ) بوسهنلوا تسن 6 | هلغلوا انز دلو نکل . یدشالا دلوت
 یاحصفو نداک ذا اور . یدشلوا قورعم ود ىلغوا كساباب ىعي



 ۱۰۳ د افلخ غ.راونو

 تمدخ كن ( یرعشالا یسوموبا ) یسلاو هرصب بولوا تاذرب ندابطخ
 مادختسا هدروما ضعب هجهرصب هدننامز رمع ترضحو شعلوب هدنتباتک
 . یدبا شهلوا

 ۳ اا لام هده رصب یدایز 0 ندلمح هعقو ىلع ترضح

 ملقا ندنغیدلوا مدآ رب ردتقمو ردم هدوا . یدتبا بصن یریما سراف دالب

 قالا ەت بترا وامر ار خۇ مو شل آ هيلا طابتشنا كز لا 8
 . ردشملیهد ( نافسیا نبدایز ) هنسودنک هلکما

 یجهدژم نوا ضرع یاحوتف ضمب عقاو هدقارع بناج : هک هیوش

 ترضحهدلاح یراقدلوا رضاح راصناونرجاهم راک بولک ههتیدم قر وا

 بأ ناسل تفالطو تحاصف لاک یاحوتفوا هدقدلوا لخاد هنسلح كرمع

 . شمر الا ترحل هدراضح هک شدوبس لزوک ردق واو شلا نا 8

 « یدردیا قوس ینع هلساصع یدسلوایشیرق « تنکیوب » صاعلانب ورم
 یو ن « لاو » ET ۰ نافسوا نارونوا هدنناپ كسلع ترضح هک کی

 هک دید « ردمک د لع ترضحو شعد « مروىليب یه عضو هر ۳

 الصا هدکقح هسردیشیا یفوب رمع ! نافسس ابا ای صوص » هحشمد « م »

 ترضح هلفلوا یعومسم كنهیواعم ء هصقوب . شمرویب ويد « زما هحاسم
 وب بوزای بوتکم هدایز «هیواعم هدکدتبا بصن یربما سراف یدایز « ىلع

 تقفاوموشعا تشت هبهلاماوبلج هنفرط یدنکیدایز هلبا هباکح یصوصخ

 . شنا ناب یغج هلوا رتشم هدقح هدر

 یوتکم وا ربارب هليا نمط ًانلع هبهبواعمو نالعا یتفک و هسیا دایز ۱

 < ن » هدیوتکم ییدزدنوک هدایز ۶ لغ ترضح هکر هک 8

 هدننامز رم اما . نیسلها هشیاوب هدمدنع نسو مدسا نعت هتیالو و ینس

 هننارمو بسن كن آ نس هليا زوسرب نالوا شمریویقح ندنزغآ كنابفسوبا
 ندنسهقرا ء ندنکوا كنشک یک ناطش هسیا هیواعم . نسزامهلوا قحتسه

 - لرو 4 ودخن نا رد ر ولك ندا وت ه ندا

 سید یک نایفس وہا اریز . یدیشما رب هدنلق كدایز هضق وب نکل
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 ا و ودك قمشراق هست كمدا -رب نالوا شرف

 . یدبا ترجفم

 هب ب واعم یسلاها برعو قرش هنیرزوا یسافعتسا كنسح ترضح
 هیواعم هلکشا عانتما ندتعیب كردبا نصح هدهصلقرب « دایز هدکدلیا تعیب

 . یدیا هرزوا هشیدناو شالت

 بوک ( هبعش نب هربفم ) یسلاو هفوک هدنسهبرحه هنس ییا قرق یتح
 هادایز « هحکوب » كلردیا لاحبسح هلکنا هیواعم هدکدشروک هلبا هواعم

 ندناد ه رغم هع هد » یدمرک وشوا هعزوک « مدنوشود ی رارقتسا هدسراف

 كس راف .ردسههادر كد مع « دايز » هلکع د « راوهب كحهدنا هشیدنا ردق وب

 هداعا یهبراحم هدرابا تعب هنیرب ندتب لها هک مراقروق . ردهدنلا هدیلاوما

 » مریروتک هیاروب یدایز نب زکهسرریو نذا » هریغم هنیرزوا یسعید «ردیا

 یسهرا هلا دز كنهریغمو شهید « یعا كب » قرهلوا نونع یخد وا بود

 شمردنوک همانناما هدایز یخدهیواعمو شمریو تانمأتاک | ندنفیدلوا ویا كم
 ؛ رلیدشروک .یدلک ا كنهیواعم هلیامیرس ریس نامه « دایز یبم هنتیدلوا
 ار

 ل وا اهد هيأ هیواعم بولوا قاحتلا هتسن كنافسونا یسوژرآ كلدايز

 ۲ نا سو شعب هدءهرص و دایز ندنیدلوا شبا فلکت 6 | یو

 یا یخد هیواعم . یدردتا هعاشا ساللانب یتیدلوا یلغوا كنافسوا
 ۱۳ لا یاهآ هدنراس هدصوصح هو یدروک یو

 دهاش هدسلحم كوس رز هدنسهنس یحدرد قرف كيرحه كالد لعءاب

 ندناو ییدتبا انز هليا هشحاف مان ( همس ) كنابفس وبا قرهلوا عاتسا

 یردارب بالا قالا هنسنیا هیواعم . یدنلوا تابا ییدلیا دلوت كدايز

 هلالوسر اریز .یدیا ریاغم هفبرشعرش هسیاوب . یدتیا لوق هرزوا قلوا

 بولق علت هعورشم عاهجارب یتعی « هشارف یدالوا « لسو هلع هللاىلص

 . ردشمروس وند شاط هدهراک انز



 ۱1 ج افلخ غراوو =

 -- ناضفسیا نبا ) هر ( ییغوا كنساباب س هسا نیا ) كالذ یلعءانب

 . یدیا لکشم كمريدتا لوبق هتما راک یتیرببعت ( هداز نایفس وبا

 ند دایز هداز نافسوا ) یعل « یدروف ری دب رب هدص وصخ وب دایز

 هیاوج رب هلبا ناونع وب یعارم .یدزای بوتکمرب وید ( هیهشیاع نینمولا ما
 نينمؤملا ما مقاولاف . یدیا قملیق ذاخا دنس هعنسودنک یاو قلوا لا

 تر هنسودنک هسلک همانناوجرپ هوا ندنراترضح اع هایم 6
 نانمّولا ما)هدننا ونع كن هماساوح ینیدزاب هسیاهشیاع ترضح .یدرولوا هب وق

 .یدقحهشوب یسیدنوروق كدایز هلقمزای ود ( هدایز یلغوا ثاساباب ندهشیاع
 یدنک « هما ی صوصایلع . یدلک نارک همالسا لها هلئسمو

 كيو رایدلوا ریکلد هدایز كب ندنفیدلوا شاریدشراق چس هنیرابسل

 ) مکس انب نهرلادسع ) یردار كناوص یتح . ریدتا وک قوح

 یهیواعم كرههد « نسرو هلوا یضارلصن هنغیدلوا ینازث اباب ! هوا اب »

 ۱ . یدشعا وه

 هرکص .یدیا راوراحاکن ولرد هدتیلهاح نامز هراندیابحصت ینهیواعم

 هدزوا هلهاح تداع نامزوا یخد دایز .یدتبا یہ یرانآ همالسا تعمیر ۶

 < یدللوا قالا هنسن كنا هلتهج ینیدلوا شللا دلوت ندنلص كلا

 هدتلهاح نامز » ندفرطورب هدهسیا رایدتیا ماق هراذتعا هلیا لیوأت ورد

 دع چس راقجوح نالوا لصاح رسحاکن بولوا فورعم حاکنرپ ید

 . یدرولوا دودم یراسن قرهللوا

 شحاف رب كنهواعم ء یسن قیدصت قرهلوا زسلاثما ككدایز هلع ءانب

 لرد ناز مقاولایف . یدیا هدقفلوا ضارعا ود « رد

 بولوا حاکنرپ فورعمو داتعمید نامزوا نکل .یدیا راو هس تاداع

 ندانز نامزوا یخد دایز هتشيا . یدرونلوا دع از تنراقم هلا اس مسلا

 . یدیا لکد عورمشم كمنا قالا هنبسن ینا ندنکودیا شلوا لصاح

 ناتسحسو ناسارخو هرصب یدایز « هبواعم هدنسهبرحه هنس شب قرق
 . یدلبا قالا ید یامعو نن رحم گی و یسلاو



 چ ابا صصق »< ۱۹۹

 هدهرصب تقووا . یدراو هبهرصل هدنرخ الاعسر هر وب نم ها 6و

 هناغلبو هاحبصف تیاف یدقبح هربنم « دایز . یدشلوا عیاش روحفو قسف

 حالصاو یدتیا ریذح و عنم ندروحفو قف یسا « یدوووا هطخ رب

 هححک ییزاع وستای هدعب . یدریو تاهم هلبا هنعم تدم هسان نوجا لاح

 تئارق یهنآرقتایا ردقوا ندرهروسرکید دوخای «یهرقب هروسو رریدلق

 ردق كجهلس هلیدک كدهنلح قازوا كا كنهرصب ات ریدکک- یسان هلی

 یمک ره هدوا « رراقح هقاوسا یریدم هطض هرکص ندنآ و رریو تلهم
 هلا هساسسو هفرع تاارجا ولرد ویو یدلوا رریدلوا هسرولوب هدقاقز

 . یدل | هننلآ طاضنا هلماع ییرهش هرصب

 همشو نطو نالیا دیدشتو ماکحا یتنطاسو توطس كیهواعم ادتا

 . رددایز ندیا ازج هتنرزوا

 ۳۱ ۱ قهر هکیدلوا ردیآ فوخ زدق وا ندنآ.« شا
 یتسوف کو شهروس لا یر هحل | هد واک یحاص هسشود

 الاب هجورو ار هطض رک اسع ك نوا « دایز .یدیا نعالدنلک
 ۳۱ ۰ ۶ د هراع هرکص ندقدلا هنمات تح يرش هرصب

 ۳۱۱۱ لو دايز رع .ترضح .لصاما 2 یدلیا نامات
 ۱۳۱ ا از وا طقف . یدیا لاکرب تبنما هدنجراغو
 .یدشلوا لصاح هلسوفروق كدایز هسیا تبنما یهعفدو « یدیا یثان

 نارم ) ندمارک باحصا رار هلا انتعا هیهساس تاارجا هلیوب « دابز

 ةرمس)و (هرمس نبنجرلادبع )و ( كلام ن سنا ) و ( یعازحانیصح ن,
 ندران | هلردیا مادختسا یرلناذ مرتح هچ یک مهع هلایضر ( بدنج نب
 اف ها ی

 ا یار كن اردا هدافتسا ندنسهحایسمو هدعاسم سهام نبا

 دایز هدهسیا رایدرتسوک شاب هن راجراخ نالوا نیشن شوخ هدنسهیاس

 . ردشملا مانك ییراودنکو مادعا یراسبد بویمری و نامزو ناما هرات |



 ۹۹۷ ج افلخ راوتو <

 ہںاہعا تاشر

 اع هلایضر ( هح ما ) ندننمژم تاهما هدهرجه هنس ترد قرق

 . یدتسا لاحشرا هاش راد یراترضح

 ,ناعا واسم وا ر دىسە رشم ڭكىەواعمو ىزىق كنافسوا < هیسح ما

 هداروا حوز . یدشاا ترحه هشبح رارب هلجوز بولوا ندراندیا
 بوعالم هفرطوا نکیا شیرق سبد هداکم یردب نامزوا  شلوا توف

 م یدبا شلاق اب هرزوا مالسا هدلاح ینیدلوا e لوط هدسیغ راید

 ,ی رلت ضح مسو هلع هللا یلص هللا لوسر هلغلوا تقفش رظن بلاح یلاحوب

 4 شمر دلس هب یشاح یک بودوس تعر هنجور نوجا تلست یآ

 هب هر ونم هسدم ی هبییح ما هللا دقع ینحاکن هم رک ا لوسر هدشنح ید وا

 . یدیآ شعر 2

 < یدرلیا تاهاس هلمسلوا ندنمّوم تاهما كننس:ریشم « هبواعم

 . یدزللا راختفا هلسل | یتاونع ( ندنمولا وما ) كردار هبحما اما

 . اهاضراو اع لا یضر

 هدنراتفالخ دهع كناَمع و رکن یا ترضح بولوا ندنرابناک جو

 یراترضح هنع هلایضد ( یراصنالا تبا نب دیز ) ندیا عج یعرک نارق
 . یدلیا تابح سرد مخ هدنلالخ هیرجه هنس یجنشب قرق

 دا 2 فو شلوار یرومام لاما تس دنیای د نا

 یلضف كنيلع ترضح نکل « یدیا شملکج هیاوزنا ةشوک بولق فرطی
 . یدیا ندنیزک باا یالضفو ندنخسار یاملع . یدرلیا نالعا

 توف یسانادو مع كما وب ء نوک وب » هنع هلایضر هرییه وا هدشنافو

 . یدید ا فلخ اک ۱ یناسع نا قح بانج هک لومأم . یدلوا

 نآرق بولوا فللا ريخ اک | امهنع هللا ىضر سابع نب هللادبع عقاولاق
 . ردشجا وقر ترش كمرک



 ۱ دک اینا صصق = ۱2۸

 ۳ زا تدارک تاا نيا تمس هدنتلآ ناوضر ءرحش

 . ردشلوا كاترطع اع نفد هلا لامرا هدنسهئس شب قرق یخد

 هلع هللایضر

 کپ روب ( یراضنالا "یدع ن مصاع ) ندردب باحا هنس و هب

 ندمارک راصنا نالیا تعم هدهقعو ندردب لها كلذکو زواحتم ییشاپ

 ,رایدلیا اه راد منع هدلاح یرلفدلوا لاب هنشاب شع ( همالس نب هملسم )

 امنع هللایضر
 ( نح رلا دع ) ىلغوا كنرلترضح هنع هللا ىضر ( دلولا نیالاخ )

 ۱۳۳ اما ارا الار همور راد 6 نارفتلاو هتخرا هلع

 ۱۳ اد ندرس یهدماش زاید كنیردب دا کو یدشلوا

 هجوتمو لام هنسودنک یسلاها ماش یالوط ندتبرفظم عقاو هدمور

 ۳۳ ۱ قرد. یدشلوا ردیا فوځ ندنآ هیوامم یتخ تولوا

 هدنقح a هلكملا تافو EE هدنندوع هصهح ندمور راید هدنلالخ

 . ردشلوا یداب هنظ ءوس

 یرلقداےعوا یک مریدلییو ردیا ازغ همور زاید نیزای «همالسارک اسع

 توتودهحنلک وشراق راقوغعوص هددورولب اتش مالعو را رک توزوا یرلرب

 ید 2 ه رص « هغمالشف هدمور رايد ورتدهنس چاق رب نکیا رار ولک

 ی(فوع نب ناقس ) « هواعم هدنسهنس زوقط قرق . رایدالشاب کما ازغ

 رارب ید 2 ( دیزی) لغواو یدردنوک همور راید هليا ودرا كوس رب
 .یدیا قمردنازاق ترهشو ناش هنلغوا یمارم ندنو . یدتیا ما ینسمتک

 قعلوب هدراشیا یلتقشم هلوب بولوا یولأم هللا منتو هفرت هسیا دیزب

E EEه ودرا هلدیزب ناه هواعم . یدلاق ورک قرههار واط  

 3 ۳۲ یک یر . یقددنوک هماندیده هتشودنک نوا یشعت

 سابعنا هدنجما لرکسعو . یدشیرپا هودرا كرهلیا تک نت هل ع



 E > افلخ ع راواو ڪج

 ریهاشمو مع هللایضر (دلاخ یراصنالاب ویاوبا) و (ریبز نا )و (رمع نبا
 . یدیادوحوم یخدیا رضح (هدارز نب زی زعلادع) ندبیع ناعحش

 تاعفدلاب . رلیدلوا لصاو ههبنطنطسق بولورایا همالسا رک اسع
 رب یتدش ( زر زعلادع») نوت رز تیام . رایدتسا راه راج یلئدش هلا ناموا

 هدرامور«یدلاط هنر اكر دبا لتف بور وا یرلمور ناک هس عوا هلا موج

 . ایدابا دیش ا هلا موحه هنرزوا نادف رظ ف

 اھ راد مزاع هداننا وا هدیرلترضح هنع هللایضر یراصنالا بوناونا

 E 1 . یدادا نود هداح رز وف هروس هن طنط سف و یدلو

 . رلیدلبا تدوع هماش رارب هابا دیزب ید هبمالسا رک اسع

 هرارکت ءردشمکم راهصققوح یاد هبیراصنالابواونا هدهفلاسیازجا
 ندا هکنرابر a زراعت هبنطنطسف ںہش الج یسهرت .ردقو تحاح

 ی - ودشمالاق یلاعب قدازغو داهج هددرکص ندب | هما

 هدنرد یللاو راش+ا حق ییسهر زج سودر هدنسە رحه 4 جوا ىللا

 . زدراشنا التسا یرازج ضمپ رکید
۰ 
 مبل و ۳3 و

 نب ناوص) ناللوب هنیدم ریما ورندتقو یخ بولوا ندهسا ی راک ا

 هدنسهنس زوقط قرف بولوا رغم هبواعم ی الوط ند راوطا ضعب ك ( کح

 . یدتیا بصن ی( یصاعلاندمس ) هیرب هلنا لو و٩
 یاحصفو اخیساو ندا رافصو ندهما ی راکا ید دعس « وب

 ناتسربط قردلوا یسلاو هفوک هدننامز نایع ترک ۱

 یاوزا و وا تارا تا سس و ىدا حتف یاحرجو

 ندقدلوالقتسم هدنراما «هب واعم .یدعلوب هدنرلهعقویفصو لمح هلا راتخا

 راقتعا دیس هدهسیدتا مول اکا هیوام هنکدشز زک کن 6

 هنیدم هنیر كنار یا هرکوب و یدتیا لوبق یرذع كنآ یخدوا و

 . یدلیا بصز یربمآ

NY 



 ۱ ج ابا صصق = ۱۷۰

 ی یب یسم تاثر

 ۱۳۱۱ کیر ااه هللایضر لعن ننه
 لسو هلعهلایص م و اغوا كلبا فرا صح امهع .هلایضر

 ا همرک | لوسر ردد دفح كتيولتربضح

 هدایز كو یدنموس یهنتفو در . :یلا مر و ملح تاغ. یدبا

 ندنردپ . یدردتبا كرت ییایئد و كماک | یساقت | هداعلاقوف بولوا یقتم

 هرکص ندقدللوب هدتفالخ ماقم ردق یا ینلآ بوللواباخت| هتفالخ هرکص
 . هتسزوقطقرق ۰ یدتیا اوزناو تلزع هشوک رامتخا هلبا افعتسا ندتفالخ

 . یدتک هیاقع اع هلبا راذک ندانفراد نکیا هدنشاي یدن قرق هدنسهبرج

 . یدلاق یدالوا زق زکسو كکرا شبنوا

Eثعشاو یسهحوز ا دک “ناکا ممست او یکیدلیا تافو  

 واز e EE زن یزیف ها
 ریو هتسح » نکیا هد هفوک یردب یتح تولوا لئام هغما شو یراق

 ۳: ید با اکآ « زب ۰ یلاسر هفوک هدک دید « راشوب ارز « زکسمریو

 نا نوناخ ینیدلآ . رابدید « نوساشوب رتسیا « نوسوقیلآ رتسیا .زریریو
 30 هسیا یاب نددس هل یه « هدعجاما . یدرولوا قشاع 6 ندلکوکو

 ۱ ا دج كا هدنبوم صرف. ردشمق هساح قرلوا ریکلد

 ندهشیاع ترضح نوحما یسعلوا نفد هدنناب كنب رات ضح لسو هيلع هللا یلص

 یراترضح هنءهلایضر ناسح يک ا ردار هل وا ندنتافو .یدسشلا نذا

 ۳ کصو هرکبوا نکسشعا هجون هزعردب ادا < تفالخ سما » یدناح

 ۲۳ و ۰ در يا لوا هفلخت كن مداروش هدعب .یدک هرم

 رافلام هدهسیدلوا هقلخ زعردب هدقدنلوا لق ناعع . یدنلوا لیوحم

 مات لالقتسا نکبشعا لادجو كنج ردقو بوکح چسلق هکعا روهظ

 هلا توبن یلاصتللا « زت لها کز, هروک همغیدالک | مت . یدلوا رسم



 ۱۷۱ ج افلخ مراولو

 تحار ینس یساهفس هفوک هک مراقروق نکل . كجهما عج هدزب یقفالخ
 .مدشلا نذا ندهشیاع همدقا نب . رارریدتبا ماسق هیاوعد بوشار

 اما .تیانفد هدنناب ثكمرک ۱ لوسر هسررو نذا .هلا ناذتسا ع
 تصو ولد « رو دا نفد Re ناملسم راقم هسرولوایس وقر وق هتف

 ا ندا ندهشیاع ترضح توت نک ترضح هدنافو . یدروس

 نا لو ددم الوزعم نکیا هدنک راد كعا نفد هدا 6

 هب داعس هرخ «ز » هلا حج ا یهبما ی هحنلآ رخ مکحطانب ناوم

 ید نادح ترضح هلیرامنا ماق هتفلاخم كرد « زمریدتبا نفد ییهسمکا

 E ماق هب هلباقم بونالحالاس هلا مشاه ۳۹

 هتنفد هدنناي یدحما دج كتسح » هشدشیا یا هلع هللایضر هر هونا

 < یدر و تحرص هرلب ومآ :یدروک هد « نوا و . او دی قلوا حزام

 هنناي كنبسح ترضح ناه نوجما هنتف عفد هج روک ینغیدملوا دیفم نکل
 نفد هتدامس رخ ی هتشیآ زالوا یموقروق هنتف اکس ر » یدراو
 ترصحو دوو زاو ندس وا كرههد « ردهنتف هسا لاح و .یدشعد تیا

 هكنسح تّرضح .یدروس نفد هدنساتسرا نم (مش) یردار ناه ناسح

 ,یدلوارضاح (یصاعلانیدنعس) نالوا هدم ریما قحمآ نده ماى هتسد زانح

 . یدردلفوا ید یتزام داتهمرو

 یردتافو ثلمارک تارز د گید دا هریفع

 ن هرغم ) یسلاو هف وک لکا روهظ نوعاط هده رج اب ىلا

 .یدلیا تدوع هب هفوک هربغم < یدلوا لئاز نوعاط .یدشعرا رارف ( هبعش

 ..یدتا تافو. انوعطم هدناسش لا
 هرحش . یوا چ یس هدننافو بولوا یر ندهعب را تاهد

 : هنع لا یضو .ردندمارک باا نالبا تعا

 نازو اع دار یک ت عنس )نداریم زنا ی

 (هرمس ن نح رلادبع ) هليا ( ینقثلا صاعلایا نب نانع ) نالوا ندنراحاف



 چ ابا صصق < ۷

 ۱۱۱ ۱ ووا یر ندنکح یکیاهدنفصو امهغ هلایخر
 یوک کم حتفو نانلو رضاح هدنرفس هبیدحو ( یرعشالایسوموبا) نالوا

yنیدیز ) نالوا لماح ینغارب ۳  CAÊتاوزع ات هدرد و  

 یخ د ینارّضح ممعهلایضر ( یملسلار ع نب جالدم ) ناناوب رضاح هدهیوبن

 . ردرلشلوا اش راد مزاع

 یرلترضح هنع هلایضر ( یرافغلاورنم مکح) یریما ناسارخ

 . ردشلوا رارقلاراد مزاع كردنا یم یوم هنس یعنالا وشا یخد

 یسلاو هرصپ هدنسهبر هنس شب قرق الاب هجورب « دایز : هکهیوش
 ی( یتقلا صاملایانب مکح ) نالوا یردارپ كصاعلایا نب نانع هدقدلوا

 هلقاشلک اب یحوعد هدک لبا توعد هرزوا كا بصن یربما ناسارخ

 هدایزر وضح «یرافغمکح ندنفیدلوا شاتوعد ی(یرافغلاورمنب مکح)

 ناسارخ ین آ كرەيد « شما هدارا ینس هللااما « مد اهدارا ینس نب »هجنلک

 9 را ی هناسارح « یرافغ مکح . یدشلا بصن یربما

 مهرد نانلوا مانتغا نکل . یدلا ممانغ لاوما قوح كي ..یدتبا ازغ
 نوجما یسلردنوک هنسهنیزخ ماش "الماک هدبویهلوا مسقت ةازغلانیب «رناندو

 هب یرافغ مکح هادایز یتبم هنفیدلوا شلردنوک همانصا هدایز ندنفرط هیواعم

 كریناندو مهرد هدهما صا ییدردوک اکب كنهواعم » هدناماعآ ییدردنوک

 نیعافلانب یربثاند و مهرد ندنیدلوا ررحم یسلوا زارفا نوجا یسودنک

 هدناریرح ینیدزای ید مکح ًاباوج کوب . یدیشملوا صا وید « همتا مسقت
 یاتک كهللا هح . یدلوا غلاب اکب ما ینیدزای کس كنبنمولا ریما »

 یزکیراهطع » یخد هسانو راعشا ود « ردمدقم ندنیوتکم كنم ربما

 ندکدتیا مسقت یمانغ لاوما هلمحاب كرهید « زکلآ یزکیرللام . زکلآ

 یهور هسا راو تانسحو ربخ نوجا 5 EE براپ » 0

 اشراد لاحرا ناه بولوا لوقم یساعد و شما اعد ود « تیا ضخ

 ردشعا

۱ 



 ۱۷ ج افلخ 2م راوتو <

 ر مهم

 هنس یحنالا هبععش نب هربفم یسلاو هفوک هرزوا ینیدلوا ناب هدالاب

 هجون هدایز یسلاو هرصب قاحلا هحور یتلایا هفوک هدک دليا تافو هده رګ

 Ey همسج تلایا ییاو و یدلدیا

 مصو ههر صل یمسق رب تولوا مسقنم E کیا هسلا هارا 8

 یرادمکح كنهقرش دالب لاب دایر ندنیدلوا طوبم هبهفوک یرکید
۳ 

 ی(بدنجن ةرمس) ندمآرک باا هدهرصب بوراو ههفوک نامه ء دایز

 هرصب و هف 2 | یرقم كنیراحناف نارا طقف « یدقارب ماقهعاق

 هسنا وا داخشا تلابا رک ص یدخنقیه هلغنوا تلایا یسک و سده وا

 رد یا 1 و هدر ۳ 1 < دایز el ۳ شربت

 ۲ هرس ) ید مد رکید هنا ویلو دنس نه یو

 هلتهح یتیدل وا روت ت هدا رز هدف جراوخ < هوم.

 دوهظ جراوخ هدهرصب نکیا هدءفوک دایز . یدا نیما ندن | دایژ

 ندهعش یاسور هدءهرص واو شیلق لحمضم یرانا « هرمس هدهسدتا

 . ردشلدیا مادعا ید یراضعب

 هنس ینالاوشا س یک ینیدلوا نیما ندنتهج قرش « هواعم هلروصو

 ندنسا صا صا وخ ENI ی( و ) یسلاو رصم

 ینکللاو هه رفآ و بصز ف ( یراصت الا دان هملسم ) ندهاص راغصو

 .ردشلوالاملا نئمطم ید ندنتهج بر هلا هجوت اک | قاعا هجورب

 یلاتم یه ترتیوما

 لو نوک رب نکل را مرا وا ) یک علت ترصضح

 شما باطخ قد( بارتوبا ) هجروک هدا قاربوط « زوت ینآ مرک |

 . یدرواوا نونم هسرولتید . بارت ونا هنسودنک « لع ترش



 ج اس صصق = ۱۷۶

 نر رک ندک دسا اعد هایع ترضح هدربتم هسیا هما ی یایما

 . «یعاوع كماش لها . یدیا راردیا رعت ( ناسار ) هرابولعو رلپا بس

 ندماتش لها هسمک رب نوک رب یخ . یدرازملیب ینفیداوا کا

 لاژس وید رد« مک بارتوبا یراکدلیا بس هدربنم كز زکیراطخ » هتیرب

 شمریو باوج ود « ردکررک قلوا دودسح رب هک ردا نط هد دا

 . ردیو م یئیدلوا
 2 ع هرلیوما هدقدلوا یسلاو هفوک «هعش نب هربغم

 ( یط متاحن یدع نب رجح ) هکدتا اعددب هبارتوبا هدربنم یرلنوک هع
 ۳ ۱ ۰ ید مربشم - یدراردبادر يا تعاخ ر راز هلکناو

 هدربذم هدبولوا یسلاو هفوک دابز الا ههحور ..یدرگد نیمار را

 ۱ ۱ لا قاک هک یا بس هیات وب" هرکص ندک دا اعد هناع ترضح

 یساقفرو ینا بونلکفوا ( دایز ) هدکدتبا ان یلع ترضح بوقلاق

 ۳ رد روس هلا تفرکو ذتخا تو چوا نوا نالوا

 .رایدل رب ونلاص هلکع | تعافش یرلت ریشع ندن رحم ا .یدردنوک هماش

 لوس كب هحتلم هسا رخ . رابدلدیا مادعا (یدع نب رح ) هلسبدب قاب

 . رایدل وا ردیا نعط ی هبواعم E قوح یالوط ندنغیدل وا تاد رب

 هکردراویشیا رود كنه واعم گن .رديو س ند ( یرص نسح )

 زستروشم نکیا راو تاضف باحاو هبا یایاق ::الوا .ردنکلهم یره

 هسیا دز « یدلیا دهعیلو یدی زر یلغوا e E هلا فس یتفالخ

 ا هنتسف یدایز : الات .یدیارالاح رونطو رک ررحو رجارخ

 .یدتا' لتف ییدع نررج : امار

 ی رسم مم لق.

 OE ۳ هسرونل وا تقد رظن فطع هنلا وحا كيامز وا

 ماش یلفو راح یاب هک یدرزک هنشوف لاتراقر « هب وما و5 ندیالکشت

 همور راید یراقایاو شعا ییداتق رر هنیدزوا قارعو رصم بولوا



 ۱۷ ج الخ راوو بک

 درب یرلسلاو قارعو رصم هرزوا ینیدنلوا ناس هدالاب . یدیا شعازوا

 تطلسو تفالخ رقم هسيا ماش قشمد .یدیا رادتقالا یوق رادمکح

 هدنفرط شاب اما . یدنا راو یوق هدایز ندهراس تاهج هدارو نک

 قلزاورالاب یک یرکدتسیاهدزاخ بناح « هی ومایاسا بولواقوق ردقوا

 راو تاوذ ها نڈمارک باما راک ا هدهندمو هکم ارز . یدرلنهدیآ

 هوار هلبا یون فیرش دحسم یکینیدلوا مانا فاطم همرکم هک و یدیا

 : یدیارا وز راظنا حمطم ید را
 كمرو فرش هماش قشمد نالوا تفالخ زکيم « هبواعم كاد لعاب

 هدنلالخ هی رحههنس یحنلاوشا هرزوا كمردتيا هجوت هیاروا یمانآ بولقو

 اا دن هنع ملا یحر 6 ظرقلا دعس) یون ندو هاو
 صا ییرال هنعماح ماش قشمد كنون یاصع نانلو ظوفحم قرهلوا

 . یدشعآ

 ریتم یون ات - :یدالباق تملط یلاع «یدلتوط شرک نو

 راح هیاور ىلع . یدلیا دابرف هلا دانساو لح هنسهبعاد یلق كنون

 و ! ننمولاربما ای » بوراوههبواعم در امهنع هلا یر هر موناو

 .رایدلیاتحصن وند « زالوا زاح یی هماش كنیون یاصعو ییرح ندنرب

 یدلا ورک" یا ء وا كرديا راذتعا هلباتمادن راهظا هیواعم هسرزوا

 . یدللق هدایز قماصاب هی بو

 ۳ در

 كه رش ریتم هدقدلوا هفللخ ناوم ن كاللادبع ندهبوما یافلخ

 و هیواسمو یالبا تحصن اک بیو ن هنسسق) ها
 زاو ندنو هدوا .یدلیوسس ینیدلوا شلا ورک صا کک تعرع

 هرامخ ساوب هدکدتبا جح هدبواوا هفلخ ( دلو ) یلغوا كلذک .یدک
 یرلترضح (تسلانیدعس ) نالوا ناعیاتلادبس هدهتندم هدهسیدلیا تع نع

 دحسم هلي وس هکحاص « توۋا وك رخ هنس رل رضح ( ریزعلا دعلا نب رمت )



 > ابا صصق = ۱۷۹

 یحدوا شمروس مد« نوسفروق ندننضع كهللا « نوسعا صرحت ههرش

 (كللادبعنب ناملس ) هدعب . ردشمروع زاو ندوب یئآ بولیوس هدیلو

 اکا هباکح اک آ یتبفکوب ( زیزعلادع نرم ) هدکدلبا جح نکیا هفلخ
 .ممتسیا یتسمنلیوس كراز وس ولردوب هدنراقح دیلوو ثاللادبع نينمؤملاريما »

 ندمالسارتاعش هایوا .ردهدزلا « قدل آ یابد زی .مزال هنعهن مزب «راش هلیوب
 « یعروشفای ەز كل ا دصق هش ییدلک هليا ترایز كسان هدتولوا

 ۰ رعد

 نر و

 ۶۱ « دایز ندنفیدلوا شما وج ینهیواعم (قدزرف ) دوهشم عاش
 ك هب هف وک و وط قدر رف هدهسیا نئمتسا و نکیا هدد رصإ

 ۱۳۱۱ ف س نوعا یتفرکو ذخا كیا داید ۰. یدلا
 زا ج تاج بودشیا قدزرف هدهسا شمردنوک

 د دوس ۱ كتفو وا . شمشود لخد هب یصامل !نیدعس ندهما

 ردق هننافو كدایزو ردشد وس هدم هدةح كن | قدزرف هلکمتا هيام یی آ

 . ردشلنا تماقا هدهنیدم هاکو هدنکم هاک بوس هلک هقارع بناح

 ۰ م ۰

 ( دیز ندعس ) ندهرشبم هرشع هدنلالخ هیره هنس یجرب یللا
 ۴۳ رضح . هاضرا و هنع ایر یتا لاحرا هاشراد یراترضح

 3۰ شم ها مالسا لوا ندنآو رذنشهدازمعو یسهتشنا تقورافلاررمع

 یحد ی زاع بودنا لسع ( صاق و یا ندعس ) هدنافو . ردندرات ال وا

 ۳عو رکی وا ایاد هرزوا ییدنلوا تیاور نده . ردشملق ( رعنا)

 دصسو فوعنب نمحرلادبعو صاف و یا نیدعسو ريزو هحلطو یلعو ناغعو

 ۱۰۱ ۱ فرا او دک وا كمارک ا لوسر هدهرام دیز نم
 ( یلحیلاهلادبع نی ریرج ) ندمارک باسحا هدنسهنسر یللا هنس



E 

 ۱۳۷ ۱ >> افلخ مراوتو <

 اهنعهللایخر ( هنومسم ) نینمُولا ماو امهنع هللایضر ( ترالان هرکبوا ) و

 . رایدتیا لاشرا هبا راد

 ندناوذ هوعدلا ناحتسمو ندهبایالضفو اهقف یخد هنس یحنکیا یللا

 . یدلیا تافو هدهرصب هنع هللایضر ) ناصطان نارا (

 یسضاق ماش قشمدو ( یراصنالامزح نیو رم ) یخد هنس جنح وأ ىألا

 + ا اا تاو اع ہلا یضر (یراسنالادع ن اف
 بصن یضاق ی آ هدقدلوا هفلخ هیواعم بولوا نددحا باجا « هلاضف

 لغواو یدلوا لما یوا كن ا تاذلاب ,هیواعم هدننافو هرک و یدشقا

 «ناسقح همشاط هزانجرب هلبو هرکصندنون تا هناعا کی« لق » 8
 ۱ 7 . یدید

 وار تاثر

 قاع نب » بوردنوک بوتکم هبهبواصم یردار ( هیبا نب دایز )
 « مردیا لوغسشم هلا زا هدا .ردشوب ما غاص « مدلیا طبض هلملا لوص

 قاغا هجورب یزا هدنسه رحه هنس چوا یللا هبواعم هک ضرع وید

 . یدردنوک یتامرف لا هجوت اک ۲
 ا یا ھلو دامی ندا

 هدنرلک انا تفك, "ضرر بوداو هنناي ثتسرات مضس رک لا 8
 ود « تبا طفح ندنرش .كدایز یزب ! برای » توردلاق ی رالا « رم نا

 ناه « دایز یلامصت هللا کھ ۲ e E ناما « ا ٤نا ا

 هدنسهنس چوا یللا وبشا هدلاح ینیدلوا هدنشای چوا یللا نکیا هدهفوک
 هتسیا یدزرف .یداب هم نوجا ارش ضس . یدلیا تافو

 : یدو و

 ا

 كنسودنکی کی یدلیا زارتحا ندنناضارتعا ثمارک ب احا راک | «هب واعم
 . یدرونقاص ید ندهسا ی راک نالوا ینارقا



 > ابا صصق = ۱۷۸

 یسلاو ماش هیواعم هک ( مکحلا نب ناو ) نالوا یسهدازمع هل زا

 ۱۳۱ تا راشتسمو ىا رس كنامع ترمهحت یخد وا نکیا

 ۱ اف ار ها همسر یی نا ترضخب هک ی اعلان دعس
 »9 ک ی وها یاسا راولناص یرطاخ هدیسکیا . یدشموق

 ا بدم هدندم تدم « ناو . رایدیا نطوتم هدهندم

 ید رکو . یدشعا بصن یدعس هرب هلا لع نیر هب واعم نکیا

 ۱ 9 ا یار . یدلتا بص یاو هنیزب هليا لع یدصعس

 . یدنا كامروشود هلوحوک هدسان راظنا ا هدبوروشود هن لع

 . رابدمروتک للخ هبهدصع تربغ نالوا امرف مکح DE رقبا

 . رایدمرو ررض هرکیدکی

 هبواعم . یدلک هماش ( هللادسع ) یلغوا هدننافو كدایز الاب هجورب

 ۳۰ ۹ نابز وا هاد عا ىدا صن یرا"ناشارخ "ی
 هڪ نداراح لاو وحج قم یدتک» هناسارح ىدا هدنشاپ

 . یدتیا حتف رنتکلع

 یسلاو هرصب هدنسهنس شب یللا و یدل | مئانغ لاوما قوج كب

 نت هنکللاو هفوک یغد سق ن لاحض نامز وا و یدلوا
 . ىدا

 اف سما

 :E لن دوس ( ندمارک باا ںالوا فرشم هلا مالاسا کا حق

 مدل یخ گچ رول ) یزعلادع ل بطإوخ ( و هدنشاب تردد Ed رود

 e IT ىللا نکیآ هدنشاب شع ( یراصنالا ةداتقوبا ) ندردب باحاو

 ere هللایضر راب دلبا تافو هدنسهب رحه

PS TAنا ر و و | اخ نلف لسو هلع هللاىلص  

 . یدلیا اش راد مع هنع هللایضر ( نابوت )ل



 ۱۷۹ ج افلخ ع راوآو تک

 ا اع ر دز و ا
 تافو هنسو اور لع ید هنع هللایضر ( یراصنالا سا نب هسادبع )

 . ردراش#

 هلایضر ( یراصنالاورع ن بک راو ) ید هدنسهنس ل یللا

 . رده تافو 8

 ی او

 یراترضح هنع لا ید صاق و یا نا دعس ند هرشم ٌهرشع
 . ردشلوا اه داد مزاع هدنسهیرجیه ةنس شب یبلابوبشا 219
 ناق هلالبس ف ادتبا بولوا ف رشم هلبا مالسا نکیا هدنشای یدب نوا

 به هدهب وبن تاورغ راس و هددحا و ردپ . ردوا نان ا قوا و نکود
 یراودرا ناربا ؛ردشعلو ریار هلبرلت رضح لسو هيلع هئلاییص هلالوسر

 نیا انب یرهش هفوکو ندا حتف یادم نالوا نارا تخم یاپو نازوب

 . یدرلشیا یک قوا یساعد هدصوصخ نه بولوا هوعالا باحتسم . ردوا

 تایکا )هدنتافو دارم ترضح .:یدزابا فوخ ندنسامد 8
 یاوزتاو تل ع هدقدلوا لتق نامع ترضح . یدیا یسر ند ( یروم

 ( هبتع نب ماه ) یسهداز رداربو ( دعس نیر ) یلغوا . یدیا رابتخآ
 هدهسیا رایدتسیا كملا توعد نوا تمس هنسودنک ینا هک 8

 هدنرلهعقونیفص و لمح هلتهج وب .یدلباحجر" یتمالس تمس بوما لوقوا

 هللح دا هدقدقح هنادنم هلتساوعد باط اع مد « هبواصم . یدعلوپ

 تاح تدم, كنس یتحاصم كلنوک رب « ند هسیا دم . 6

 راستخا ینلفرط هدبوبلا تقفاوم هيلع نالوا ولریخ اهد ندکتاعو

 كرد « مرویدیا حعت . نیسرویا توعد هتقفاوم لصن ی نکا شما
 یتفالخ صا « نسح ترضح رک . یدشمرو باوج هللا در هه واعم

 یرلترضح دعس هجنیلبا تعيب ههبواعم سان هلم هدبودیا ماست هبهیواعم
 توانا عت ( كلم )وشراف :هتنزو نکل..:یدلر# ندا 2 8



 ج اسلا صصت = ۱۸۰

 هک شم د هب ( هشياع ) یریف . یدعد ( نینولاربما ) دوخاپ ( هفلخ )

 هدنما تن : هکم دروک هدمانم )ئ ندلوا E هلا مالا رونه «

 هلبا ههراح نب دز . مدراو یغوط اک | . مدروک یا رب هاک ان . مشلاق

 ود زکیدلک تقوهن هیاروب زس . مدروک یرکب وباو یلاط یا نب ىلع

 هنلالصهلالومر هرکص ندکدروک نایژر وب .رایدید كدلک یدمش .مدروص

 هاب ناه .مدنشیا ا توعد سا ك لسو هلع

 ندا قىس لسا & هقشب ندنحوا 2 ةا مدتسا نامعا 3 ا

 ا « یدلوا

 هدلح ما ( ققع ) نالوا یسهفاسم لس ید ههتیدم یراترضح دعس

 م ETE هر هی دم بودشاط هدنراز وموا IS ۰ یدابا تاقو

 . یدلف ناوم نالوا هنیدم ریما یزاع . یدنلوا لاخدا هه رش دحسم

 نیفکت هلکنوب ی » شمهتسیا یتسهبج یکسا لومعم ندفوص هدننافو نیح
 « یدبا هدع رص هبج وب هدمغیدل وا قالم هنکر شم 3 نیا رو زکیدا

 ا نفد ی آ هلا هج وا هتشيا « شعد « مدالقاص نوجا نوکو ین آ

 ۰ رد وا ندیا تافو هرکص كا لدد رشم هر شع

 2 ا نکن وا ) 5 قمرا . رد وص ا لوسر

 رب ز < رده دتنح هحیلط ۰ ردو دننح ىلع ردد ج نامع ردد دعا

 « ردهدتنج صاقو ینا نی دعس « ردهدتنج فوع نن نهررلادع « ردهدننح

 6 دمت ارلان ةدسعوا « ردهدتنج دیز نیدعس

 یک رع لر كر

 هلهح وو ساب هدنسهنس 2 یللاهلکعا دهعیلو یدیزب ییغوا « هیواعم

 ۳ ادا . ردون» یر ندنرلاطخت فرا هلا كلو واعم . یدلیا تعس هدیزب

 . شما ( هعش ن هربغم ) نروشود ههبعادوت

 دسس هنیرب إلا لزرع ندنکللاو هفوک یهربغم « هیواعم : هکهلیوش

 بوک هجینلوا ملطم هربغم هنفیدنلوپ هدن ا نیما نی



 ۱۸۱ >> افلخ غراوو < ۱

 افعتسا هلیدصقم كما شرتسوک هسان یک شمدوسسیا یاالو یسودنک

 لدبز یبغوا هرکص ندکدشروک البا هبواعمو یدلک هماش هرزوا كّما

 نایعا كنب راترضح مسو هيلع هللا یلص ةلالوسد » هک شد بوریک هتناپ
 . یدلاق یرالغوا قحن | « یدتک ینارقا كران آو یسارک كشيرقو یناحا

 فار یملعا هجتساسس و تنسو سخا وب لضفا ا ر ءاراب
 . « روبدیا عنم هل ینینمژلاربما ندکللا دقع تعيب رب نوجا كنس

 « یمرولب هقیچ هشاب یش كکيديدوب اب » بودیا ظح ندزوسوب « دیزب
 رخ داو هنناپ كتب ردي ناه دیز هک د « توا » هراغم هک ك

 ! نینمۇملاریمااي » هرغم . شمروص بویعاح ینهرغم « هیواعم . شمرو
 راناق رد « یدلوب عوقو فالتخا لصن هرکص ندناغع هکكدروک

 الت هبسانب هسوولوا لاح رب اکبس کا :تنا:دنهع لو. 8

 ه واعم هجن هد « زلوکود ناق « زام وا عقاو هنتف . رولوا فل اربخ اکسو

 نوحا هف وک لها «ن » هربغم هک ا نوای فضا ک اک هدصوصخ و »

 تفلاخ اکس هرکص ندرهش ییاو ۰ رولوا یفاک هبهرصب ید دایز . مینا

 كدمتعمو تک هنشاب كکشیا یدیاه » هیواعم هلکعد « ردقوب هدلب كج هليا

 .ردشع |هداعا هب هو وک یل ەریغم كرهد « تيا هلواقمو هرواشم هلرامدا نالوا

 هلنارادف رط هما ی ارکسشت هنیداتروق ندلرعو یدتک هبهفوک هریغم

 . رابدلبا تقفاوم E یا E ىکلدیع لف دادی زر و هرواشم

 .یدردنوک هماش ارپ هللغوا بوحس یشکنوا ندنجما كاران | هربغم
 . رایدلیا شرور یتعیب هدیزو ايد کو للا هب واعم تولک هماش هدزلن ا

 تاب هد رکی ار طقف نکسعا هع هدنالعا كصوحخو و 8
 ۱ . یدید 6 زکلیا

 هدص وصخ و هدكنهواعم رایدلبا تدوع هبهفوک هرزوا رارقو ران |

 . یدزای هدایز یسالاو هرصب یتفک هلغلو توق یک
 «دایز ندنفیدلوا راوطالا مومذم صخشرب عبات هنسوهو اوه هسیا دیزب

 قالخا بیذهت یخد هدیزو راعثا هبهبواعم یسماعوا لک هدصوصخ و
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 ضو ید دیز . یدتیا راطخا هطساولاب ینموزل یس" ا راوطا لیدعتو

 حالصاو لینعت ییراوطاولاوحا هرم ضب دلرهک زاوندنسهمومذم لاعفا
 . یداىا

 ۱۳۰ ۱ یک کیا تافو هاوخم نووشود هبهقل نموب ,یدب واعم
 ۱۱ و توف ید دايز نالبا .تسسصتو راطخا یتسخلوا
 نه رلادبع نوجا تقفاوم هصوصخ وب و . یدلوب توق یت نع نالوا هدبابوب
 ۳۰ ۱۱۱۱۱۱ یفردت زک رلهطع+یناک هم ن لاذع هلا رکب یا نب
 . رایدمشآب 1

 ۲۱۱ ۱ ناقیم نالا هتنیدم سما « هبواصم هتنرزوا "كلا

 هدنسهرآ تما هرکص ندنب .یداجنا مرلکیک « یدلک هلاک مس من » بوزاب
 كاملا دهع لو یر, قجهوط یر, . مدوسدیا فوخ ندنعوقو فالتخا

 .مدمروک بسانم یتذاحا طق رارقربندمنا هرواشم هلکنسنکل .مروبتسیا

 د ۵ ردلساکب هسیا راریده .تیا هرواشم هللا تما راخ ینساروب

 قح هکزداموا و رايا تباصا هیواعم » هدکدری.لیب هسان یتفک ناوم

 ضرع هیهیواعم یتیفک ناور هلیرلهعد « زا روصق هدیرحت ییاوصو
 هلک ی ارکد یدیزب ییغوا هدهما صا یندزاب هیواعم هسرزوا كن[ . یدشا

 یفالخزس » رکب یا ن نسمرلادبع هدکدتیا نایب هسان ینا تا نزاع

 8ز باوخ هلا تدش ناسل كرهید « زکسروتسیا قموق هنمکح قارصق

 اورم یخد هقدص ٌهشیاع نانمّولا ما نانلو هدنسهقرا هدر . یدرو

 ررب ید سز یاو رکی هللادعو عنب نان ترضح . ئدتا زدن

 . یدلبا در ینفیلکتو كيهب واعم بوقلاق رر

 در ۱۳ کو راهما شا نا E اش دالب هسا هی واعم

 ۳ ا ااو ااو هزکسم نوجا كن و راک ذن

 باج هتروضح یرلنا هیواعم . یداک رلثوعمم هماش قشمد ندفارطا

 شلر و هصوصحم تاملعت هنتسودنک بولوا ندنسا سما ضاوخ ..یدشا

 ندنس !ندنمولاربماای » هلا زاغآ ءهزوس ( یرهنلا سق ن كاحض ) نالا



 ۱۸۲۳ ج افلخ عراوو

 هب هلوک و د یراداق گماسم 44 ردمزال تاذر قحهلوا حجم 4- اب ا تم

 دیار تحاص هسا دیر .هنلوا نمات راءعهوقرطو حالصا یروما كسانو

E A۹ لاحر رگ ۸ تا ده یو تا . ردزملفا  

 د هوا < ریا دات یدو بلا برف ي

 E ) ناس ر دهب نس » ه ( سق نب فذحا ) نالوا 0 كس راث وعم

 كج هلیوس نالاب « زراقروق ندنس قهسلوا كحهلیوس ینسبغوط »

 ,یلاوحا یبحو فخ كدیز .ناسنەنمۇملارىما نس .زراقروق ندهللا قهسل وا

 دروک ورج نوجنا تماو نوجا هلا یار رکا . نیسرولم لعا نده

 مدح كنا نوجا نکردک هرڪا نس الاو هلا تروعم 4م
 .هتنرز واكت | .یدید « رشود كعد "ةعاطو ۳ 2 ا .همروک كرادت

 ,ندکعد هعاطو ۳ مز . روده یقارعو » بوقلاق یر ندماشلها

 کل .یدلغاط سلخ هنیرزوا كلو . یدید « راو زمتحالص هن هقشب
 . یدلوا روشلیوس هللا هباکح ینةطف كفنحا سک یه

 ییا تلج یک ا تاو لها لا ارادمو فعل با ۰

 . رایدلیا تعسب هدیز, ید قارعلها یک ماشلها هبلع "ءانب

 ناو زج نب ادعو کی نا نا نجرلادعو نیس ترس 9
 راقم رب هوا هلغ "مانی ,راید۲۱ تعس زاخلها ند رکا تولاک 9

 ناسح ترضح الوا هدقدراو ههتیدم . یدتک هزاخ تاح هلا یراونس

 .تافتلا یور هرکب یا ن نح راادبعو رز نیا و رمت ن هللادعو

 . نخ راادنع هداننا لوا ةتشیا .رایدنک هنکم توق هد رانا 8
 . یدلوا ی لا یر ندرانالوا فلاح هیهیواعم هلکلا تافو رکی یا

 فصویدزا نلعواو یدوفواهطخ بوقح هبیونریتم هده دم « هیواعم

 اب ویلا TT مک قعا ندنآهتفالخ » ی

 . یدلیا دیدم هلا لک

 و < هشياع ترضح هدفدراو هنناپ كن هش دص هشیاع ندنمُولا ما ه دع)

 ك ۰ ای « هب واعم هدهسلا یدلبا تحصا والو خسب و یالوط ندنر وط
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 ,وید « یم لہ دیا ضه یتعسوت یدمش « یدلبآ تعس هد ساب < مدلبا تعس هدیز

 ۰ یدتک کم بوقنح هدعبو یدتسا رادتعا

 یور كرهبد « نیملسلاباش دس اب « هللالوسر نا ای » هسح ترضح

 هلفطا ید هدنراقح غان لادعو ریز ن ُهلادع . یدرتسوک تافتلا
 نکل . یدرادوص یترلرطاخو لا هدكنحوا نوکره . یدتیا هلماعم
 3 ۱  ح تلساتم تیام .یدزاجا یار هرانآ هدنفح كلدهع لو

 راضحا ندر ینحوا E تره E ت ی غا

 دی ك یعاعر وقت نالوا هك رشا » اباطخ هرنآ و ىدا
 مدتا وزرا یزکلارارقا یتفالخ ی داو E اس

 هلوا هدزکلا كزس په لاوما سقاو تیابجو بصنو لع هکهلطرش وا
 . رای دلیا A هدیح وا هک دید « هوا ضراعم هرس وا هدص وصخ ر و

 ۱۱ ا هللادعتباه لیدلو یئرب .ییدتسیاباوج رارگت
 كهللالوسر .زرالمقربخ هلتروص وا ینس » ًاباوج اک | ریز نبا هدکدتیا

 .یدید « پاییک یرلقدپای كرم ايو كرکبوبا دوخای « پای یک یغیدپا
 هلا لص هللا لوسر » ییز نبا . یدروص وند « رایدپاب هن رانا د بواعم

 .یدعا نعل هتفالخب یاس یدلیا اهراد منع یرلترضح مسو هلع

 ا کا هوا کس هد < یدلوا یضار هرکیونا ساب

 رک یاب درکب وبا هديا هلیوا .راو كقح » سز نا هلکعد « قو ا

 ا و یدالبا ا هقلخ ندنسهعشر نالوا ندهسا مع ی هک بای

 ۱۰ هارو هد یک ىلا یتفالخت هک بای یک رع ها

 باوج وید « یدیا قو یرللغوا كنسابابو كنسودنک هدنجا كني اوب
 « ريخ » ريز نا هدکد ید « یراو 3 ر همش » هبواعم . یدرو

 يا زی )وس هدمز » 9 یک دروس هاا کرد ء هیواعم هلکهد

 . رایدید « ردیروس
 ا هطخ بوق هربتم هیززوا كأ

 ید ساب .یدتا سا ود ) کلا تعس هد رس رابدلیا تعمس لر به



 ۱۸۰ ج افلخ مراوتو

 بونب لاحرد هیواعم . رلیدلبا تعيب كردیا نظ شملا تعيب تما راخ به
 لا هنر او هللادىع و یلع ن ناسح 90 لها . یدلبا تدوع ههسدم

 تعم زر هللاو » هدنراکدید « E كاج هما تعس زس » هتنارضح ریز

 هه دم لها بواک ههندم هسا هواعم .یدلک تربح هسان هی راعد « دنا

 اوا 0 یدل تکو هماش رک نک دوی ا یتعیب مسر ک3

 راع دا O OE E «یدبا ا صخا كاا دهع لو

 یدلوا لصاو هماش قشمد هللا

 تاع وثر معا زر تامر

 كنیردب تولک هب هب واعم در ) تس ( ىلعوأ فاقع ن كن امع ترضح

 « ید ا تیرومام ر هح ندنایانعو فاطلا نالوا عفاو هدنش> ودنا

 .یدتبا صن ی سلاو نارخهدنحما یسەب رم هنسیجنت | یللاوشایدبعس ید وا

 یدقک هدنف مس, هلا روع یوخحح نچ  توزاو ناسا

 لوا روا هتسودنک رکسع ندنیدلوا كوس ص كن ی
9 

 ا اع مق ) هدهراعوا هتشیا .یدلوارهظم هتاح وتف یخ

 مار ؟تاوذ یحهدبا زارتحا كلهم واعمندمارک تاعا راک ا .ردشلوا دیهش

 دل كب رلتاذ كج هل هل وا ضراعم وک . سا مزاع هیاه راد

 هنيدم ریما هباع ۳ یدلوا ردیا لاقثتسا E ۳ ه واعم . یدلاق

 یردارب rE هبا: لع هدنسهئس یدب یللا یمکحانب ناورع نالوا
 . یدتیا بصن ی( دلو ) غوا 4( نایفس یا نب هبتعر)

 هلفلواراتخا.هدلاح ینیدلواردتقم هفعاب ینکیدتسیایم هلهج ووب « هیواعم

 هدایز ك( مکح م۱) یسهریشم صوصخل الع .یدلوا روشیراق هشيا یسهل ع

 روهشم نانلو یسلاو هفوک كلذ للغ ءانن . یدیا راو یراتعاو دوو

 تادر یحاص NF ا ندبع فارشا « سفن كاحض ینعپ فحا

 نجرلادع یلغوا ثمکح ما هلیالنع ی آ هیواعم هدنسهنس زکس یللا نکِآ

 یدلبا فصن یسلاو هفوک یینقثلا
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 بوقج رکسع ندهفوک ها روهظ جراوخ هدنفرط نوت

 ۱1 رو لا هوس كناجرلادع,هدهسیا نیمتغاط یرلنآ
 یسلاو هفوک ( ربشب نب نامعن ) ندنرلکدلبا درط ین | بوقلاق هغایآ هفوک

 . ردشع وا بصز

 رصم نوجا یرطاخ كنسهدلاو هر نا تدوع هماش « نهرادع

 یریاکا هی وما تلود هیاحان تا ارجا ولردوهدهسیا یدنلوا صن یسلاو

 . رتیدل وا روح کلک وشراق

 ۱۰ ۱ ۱ رسم لاعو كلبا تمنع هرصم « نجراادع یتح

 یگخیدباب هدهفوک » بولوشراق ینا ندع قاقانوق کیا ( مدخ نب
 هلا تدوع هماش ید وا « هلکعد « تک ورک یدباه . نیسنمهناب هداروب

 ردا تاع ض صع

 كويب كا هتسمع هللا هیوما تلود كرصم هسیا حردخ ن هیواعم

 .یدبا مارنحاو زانعا رهظم هدایز كب هحاش هلغلوا یر ندرانلیا تمدخ

 نیز هلا اب U E رالوت e ES E یتح

 E ندکرلبا قورط لد هم یاجرلا دع الاب هحور هرکوب . یدرونل وا

 هداروا مکح ما هدقدقح هنیروضح كنافس یا نب هیواعم هدبولک هماش

 وارم » ید ناد یا نیا شمروص وید . رد « مک » وب ا

 بود «ردلکد مدآ كج هید اح ص » مکح ما هحند رد « مردخ نب

 فا اما « ڭدتيا جوزت نس ! مکح مای تیا فطا » هلکمتشیا ا جدخ

 2 لاو هزعدزوا من كفلغوا قاساف نس. ادمردم* دالوا نا

 یتغیدای هدهفوک وا هات ینسکای هدهز ییفیدای مع اولا نا

 ه رک ( نافس ینا نب هیواسعم یی ) نارونوا وش لاو یدیا هبا هدرصم
 ۶ یدزولک یا شا یشاب هک لدرکود هلیوا ییلغوا كنس وب هل هسدوک

 هنوکس هدوا هلاک ېد « صوص نس » همکحلا ما یسهررشم « هیواعم هح د

 . ردشمراو

 هدهسلا یا روهط جراوخ ید هد رصل ملا سا4بش رک یللا



 ۱۸۷ چ افلخ ع راوتو

 لحمضمو ناشیر بوروا یرلن | ( دایز نب لادع ) یسلاو هرص
 . ردشع

 کردی ید یرالغوا بولوا لوقم هدهواعم دز یامدخ كدايز

 .یدایز نچ نجرلادع «هیواعم هدنسهنس زوقط ىلا ندنرافدنلو هدنکلس
 . ردشما:تسن یر 8

 تا رە روج ) نىمۇ ما ەدە ىلا ىا تو

 یباقو نویس ا ین آ یلاح هجرت . یدتیا لاحرا هاش راد اپ

 . ردشعا روم 1 ۴

 ناریاو ندهبما ی داکو ندهباح رافص یند هنس یجندی یلل
 .بااو ( ماع نب هللادعع ) نالوا. یسهداز یاد كنامع ثرضح ندنراحا

 رادلادبعو ( یشرقلا مطم نب ریج) و (یدسلا ةمادق ن لادع) ندما]
 مع هللایضر ( هحلط ییا نی هبش نب نامع ) ندشیرف رباک او ندنرالغو

 د رایدتلا لاحرا مابقع داد یارضح اعلا یر ( هملس ) 6
 كن (هبش ی ) نالوا هدنرللا یجاتفم كتهسک الاح هبش نب نامع « و

 . ردسالعا دج

۱ 

 هر ) یضدلاو تلتهملتش او ودشهوز تملا
 لواب لوا . ردنسهداز هلاخ كمرکا لوسر هلغلوا ( تطلادع

 هدمیو هشیح ادتبا هدکلرب هللا هماسما یسهجوز بولوا ندرلندیا نا

 هل لوا توف ندهراب یدل آر رک با CE ردا ترحه ههسد

 رکبوبا بولوا لاجو نسح ةحاصو هداز لبصا . یدشلاق لوط هملسم

 .هرکص . یدیشمها لوق هدهسیا رایدلوا بلاط هنجاودزا كن | ریو

 ,یدشملوا مروزت رک لوسر هلکعاتقفاوم E , يدتسیا لوسر

 ۰ ىدا هد ر هم رمع تبات



 > اسا صصق = ۱۸۸

 منع اع هللایضر هقشدص هشیاع نینمولا ما ید هدنسهنس زکس یللا

 سشلزاب راهصف هع هدرلوراقو راد ک ۱ اع هللایضر . یدلبا اهراد
 اونم در یک هوا ندا

 ن ةبقع ) ندهبا نانلوب هدکلرپ هليا هیواصم هدنیفص هنس وب هن

 ( یتفافلاةدابع نب كلام ) و ( بدنج نب ةرمس ) ندهبا هنيو ( ینهعاماع
 ۰ ردراشلا تاق و مع هللایضر

 ۳ولوا یسهداز ردارب كنیرات ضخ اتع هللایضر یربکلا ةمدخ

 ( دایوخ نب مازح نب مکح) رومشم نالوا فرشم هلا مالسا هدنکم حتف

 ۳ تر 1 یا ا وا هدنشای ردقوب یعرکی زوب هنسو هنع هلایضر

 . ردشچوک هیابقع ماع
 ن سقف ) رومشم ند رع ناعحشو تاهد ید هدنسهنس زوقط یللا

 یس . یدلیا تاقو هدهدم یرلت رضح هنع هللایخر ( یراصن الا ةداع

 . یدیا باصت تفاصح تاذ رب ینیدنفاص بوباص كنهواعمو بانحلاعو

 . ردررم هدعباس ءزح یرلقل راراپ نانلوا هدهاشم هدنفص

 رولسیاصیرطاخ هجنمکح كتقو واو ندهما ی راخاو ندا رافص

 دومو (یملسلاسک نم 2 سهل ندمارک تاضاو (یصاعلا نب دصس) ندناوذ

 یارضح مونعهلایضر ( هرییهونا) ندهفص باحا هلا (هروذحوبا) یوبل

 . ردراشلوا اه راد مزاع هدنهبرحه هنس زوقط یللا وشا یخد

 باحصاو فرشم هللا مالسا هدنسهتس ( هشدح ) هطاصم « هربه ونا

 ۳۱ ۱ ۱ صوصخ تمدخ نا ر يركض ندقداوا قحیلم هیهفص

 ۱ ۱ فا ورق طفح شرط قوح نوحکن |

 هللا ندتصم قجهلوا عقاو هدنسهنس شعلا ىغي « هدنناس سر »
 سو هلع هللا لص دا لوسر تاذلاب یو ی زر ونغص

 ندناملا ن هفذح نالوای زارمه هسخوب « شمتشیا یندنراترضح

 SE ا 0 هحور هکردشملوب عوقو یکیدید طق . ممل

 02ا روهظ یسیدام كنسهمجاخ



 ۱۸۹ ج افلخ غراوو -ع

 شردنوک ءرصق هلترافس هدهیرجه نس ینتل| بولوا نددحا باح
 ن هثراح ) ندردب لهاو ندەباح یالضفو ( یاک و )دوشم نالو

 هب هر ونم هدم هدعو هشح ادتاو ندنل وا نما مو نام

 یا ارا ج لاح هجرت تولوا ی باا نلیا ترحه

 نددحا تاجاو ( یرمضلا هما ن ورم ) ندبآ قس هدنسهرص هب رک

 نامع ) نالوا یسلاو هرصب ندنفرط یلعترضح هل وا نرم هعقو بولوا

 ههرونم ةنيدم یرلثومم كنس هلبق فش یو ( یراصنالا فتح ن

 (ینفلا صاعلایا نب نامع) نانلوا بصن ریما هران | ندیوبن فرط هدبولک
 تااو (یراصتالاورعن هفارس)و (یراصنالا كلامنناتع) ندردب لهاو

 (یدزالا كلامن هلادبع) و ( یراصنالامسیرلان ةلظن ان لمس) ندمارک
 ن هبجان) و (راسی نب لقعم) ندمآرک تاحا نالوا رضاح هدا 9

 یامظعو (ینعش اةلمتوبا) و هراس نی .دنه) و ( لق نلادع) و ( برق
 ن ورمت ن نابن ) نالوا رضاح هدردیو ( هدهبقعو مهج وا: )ند و

 .مهنعهللا ىضر . ردراشلوا رارقلا راد مزاع هدانناوب به ( یراصتالا هعافر
 ناوفص) نالوارضاح هنسازغ قدنخو (یهلا شیوا ) ندمارک باحا

 (ثرالانب لالب) نالوا لماح ینغاریب (هنیزه) ینوک کم حتفو (لطعلانب
 راد الف ۱"تافو هنس ینشملآ ید منع هللایضر

 . ردنشاا تافو ( یرضار نم لئاو ) ندمارک باک هنسوب هنب
 ر زوم هدنسهعطق رب توم رضح یزد . ردد دالوا 4

 ةنيدم جوف جوف ندفرط ره قلخ هرکص ندکم حتف . یدیا رادمکح
 همالسا ید ( لئاو) هدءرص یراقدلوا فرتشم هلبا مالسا كرذلک هیهزوتا
 یراترضح لسو هيلع ةللاىلص هللا لوسد . یدشلک هیهنیدم قرهلوا بغار
 ود روبلک لئاو ندلحم قازوا و شمردابب هنباحا ینکجهلک كنا هوا
 مرک لوسر هدقدلوا لخاد هبیون روضح بولک هبهنیدمو شمریو ربخ
 هل اچ ارش ادر ا یس .. .یدیا نکمز وس تافتاو مارا 8
 . یدا شمردتبا ادن وید نوسلک هعماح نک شو نت 8



 > ابا صصق = ۱۹۰

 رخ اکآ مرکا لوسر هدقدلوافرشم هلبا مالسا هدیون روضح «لئاو

 هدنفرصت ریز هرزوا كمریو رشعو شما حسم هللا كرام یتشابو اعد هليا

 : دنا فرو كلع اک | یرارب نانلو

 ۱۳۱ هوم ى رخ ) هدجرات هزونم هتیدم یا

 نیلایو نايا ید هیواعم بونب هنسهود لئاو هلکعا ۳ ینافس ییا نب

 ندراموق نالوا شمرق هللا سش ترارح و راز هلکن  قایا

 هسیا لئاو بود لآ هکرت ینب « لق فیدر ی » هل فای یراقایآ
 هسیا هلیوا » هیواعم هلکعد « نسلکد ندناوذ قحهلوا فیدر هکولم نس د

 هدک دید « روا مرلقاب ا ندنعاحیص كرار ارز e ییرللعن یراب

 هدنسدکلوک كمهودمن طقف « نعهک یال ەن كکولم « سان دارفا» لئاو

 نکاس هدهف وک « لئاو E سا سعد ٩ روس اکس فرشو .یرو

 هتفالخ ماقم هیواعمو ید لوب هدکلرب هلا ىلع ترضح هدنفص قرلوا

 یر رسیدنک یا «ه واعم ۳ ها تواک لئاو اک ن

 راطخاو هیاکح هنسودنک یارجامو یدتروتوا هدنناب بوراقح هنيرزوا

 ۱۰۱۳ ۱۰ شآ هقوا / لکد همکرت یس کشک » لاو ۔ یدتنا

 هلوحوک هدنجوارب كبرمااةریزج «لئاو .لاوحالاولوطالوحم ناحبس

 ندشیرف یاسور هلتهج ینیدلوا لغوا تاکل ہر نالوا فرصتم ههعطقرب

 ییدعا لزنت دکمردک یرالعتو هفلآ هنسکرت یلغوا كنافس وبا نالوا

 اشیامفک «دهمالسا كلام نوتب هلیاتفالخ تردقو توق « هیواعم هدلاح

 ۲ ۱ ٩ همشو شمراقج هنر رنا يأ نامذ ییدلوا فربصتم

 .ردشمرتسوت ساک را

 دن
 نیزک باا راک ینیدتقاص كنهبواعم هرزوا ینیدلوا نایب هدالاب

 .یدتنا لاحرا ید هما ین راک ناک نارفا هتسودنک یدتک هبا راد



 ۱۹۱ ج افلخ راوو ۱

 هدوا هدهسیا تاحرب هجر | مکانی ناوم نالوا ندننارقا كنسودنک

 . یدیا مقم هدهنیدم a "الوزعم

 یدلاق هنسودنک نادم .ىدلوب ضارشا ینارقا كنهواعم لصاحا

 تنطلسوكلم یفالخ ثانسودنک .یدلوا لتا هما لر بواواروو یلاس

 ییغوا یتیم هتفیدلوا ندهعبط روما هسیا یراوت كتنطاس بولوا ندنلسق

 حبا هنسوهو اوه هحرکا دز .یدشود هنسوه كن ا دیع و ۷

 وئوک ردقهب یدالوا یک ییدمروک یروصق نکا نانا هدهسلا نداهمس

 ا اودا دعوا یدیزب هلع سرک ی
 غلا هغ هرب هجاند ندشالوا برق هنسکس سوب ی

 هدیز «سز نب هلادنعو رم نب هللادبعو ىلع نب ناسح طقف . یدشمالاق

 ء یدشلاج قوح هیاضراو عانقا ی ان ۱ ,ندن اقدام عانتما ندتعیب

 یوا و هدنقح دز یغوا e ناف و یدمهلوت هراح

 كماکود ناق هدنسهرآ مالسا لها هلبسوو قعلوا تالکشم عاقبا ندنفرط

 . یدبا نورد غاد هنسودنک | مر تک

 تاداع «رمنب هللادسع طقف .یدبا هج وتمو لئام هدهنحوا سان اعقاو

 ردقوش .یدنعوس ینمسشاغوا قرەلوا تافصلامرک تاذرب لوغشم هلیا

 اما . ید ز۲ا"در ها "رارولوا كجهدبا باا هتفالت "یا سا

 زارتحاو فوخ ندنآ هما ی هلفلوا تاذر,یشاغوا « ریز نب 4
 تبول هرانآ نکيا راو ىلع نب نیسح یوبن دیمس دیفح نکل . یدرایا
 و هک به هلم راکفا . یدزلک

 یردادعسونا ندمارک تاعا هدلوسز دحسم نوک : هکر دیو

 بولواهقلخرب منع هلنایضر تاوذ ضعب رکیدو ساعلانیورمع نب هللادبعو

 هدکدر و ا قوت ندا اممع هللایضر ىلع نب نیسح نکیا ررروت وا

 توص هدقدلوا غراف رانا بودیا توکس هلادبع طقف راشلآ ینمالس
 ندضرالها د SDS » هلاکر و هللاهحر و مالسلاكىلعو » هلبا ربهج

 لعاكی » هدرلن | شعد « یگهررو ربخ هزس ددی كا اس لها



 دج اسا صصت هع ۱۹۲

 وو اکیا کم ندنفص مایا کردندک و هتشيا » هدن راکدید « رو ريخ

 یردشادعسوا هک 6 رک هد ناهج .مدمدنعیشوا یضارندنس .یدل وس

 یسادرو لایه .شفد “لیا ید هلاد عبود « یزالوا ڭەسەلىد رذدع »

 ناشمراوو رلشمرو رارق هرزوآقمراو هنر وضح كنسح ت رصح نیلحاص

 دحیسم كهللادع 6 یردادعسوا چر هلو و كنبسح ترصح

 لها ! هلادعای » ید ناسخ ترضح .شعا هاکح شک لوس هدف رش

 هل بر » هدک دف « نیسمرولس یمغیدلوا ن و كا هاس كضرا

 مه هدننشص نوح هسیا هل وا » نیس ترصح هڪ هد « ردهلب وا نر

 ولد « یدا ولربخ ندشس مرد هک و لاح 4 ڭكدتا هب را هلمردب م «هلغ

 همرک |لوسرندنب نوکرب «مردپنکل .ردهیوا توا» یخدّلادع .شمدوس

 ماص نیزودنوک و رولوا مق هحیک نوتب هلادبع لا لوسراپ بویلیا تیاکش
 توط جوروا . وواو لق زاع هللادع اب ) مرکا لوسر هدکدید « رولوا

 نیفص .یدشمروس ود 0آ تعاطا ( هکیردب یته) هورعو تيا راطفاو

 اما . مدلوا روبم هغمقح هبرح لاد هدن . یدتسا نام هعدزوا ین وک

 راذتعاوید « مدع ا قوا « مدعا ا وکو 6 مدنکح جلف هللاو

 1 ویلا

 او ی ا هاب رلثدبا هیراح هلبا نسج ترضخ هتفیا

 هدتنطاس تخم دیر هتیرزوا یتفلاخ كنا هلعءانب . یدرلردیا فارتعا

 (اشیام لعف هلاو) یدرولک هتیرطاخ کوه یسهرطاخ ینج هسهدوط تحار

 )  داعم تاثر )

 1 ۱ ۰ تم نوک« هیوا مدنلالح هم ره هتس یتففلآ

 یزس . یدازوا مداما تدم دکب زاوا ! ساب یا » ا ندقدوقوا

 1 مدل وا ردا وزرا یارتفا ندرس ب مدناص وا ندزس هدل <« مدردناصوا

 لندن هرس زنی لدا نکل .زنکیدلوا ردیا وزرا یشارتفا هد زس

 مک ره هکر دشملند .رایدیا ولربخ لدن « راناک لوا مک هتن کیو



 ۱۹۳ ج انلخ م.راوو بک

 كنسن !بدای .رتسیا یتساقل كن | یخد یلاعت یراب هسیا رتسیا ییراب ءاق

 دومسمو كرام یو روم هدارا یعاقالم من هدنس « مروتسیا یتاقالم

 .یدتنا بلج هیروضح یدیزپ یعواو یدنل هتسخ اقاعتم . یدید « لف

 ی دیش رها یل رف یس ن اغوا د
 .مدردتبا ورفرس اکسیع .مدناشوع یرانمشد .مدلبقناسآ اکس یشیایهو
 یزاخ لها ىدا . مدتیا عج یاوماو باسا ییدعا عج كتهسمک

 لها . رارد سرت لا كرلکچ هلک اکتسو ردکلصا كنس لنا هک تد وا

 .تیادزع هسیا رارتسیا ینلنع هرومآمرب ندنس نوکه «تەزوک هدقارع
 ندکمردتا رشت یلق كبزوب هگیرزوا ودنک ء كّعا لزع یرومامرپ
 ۱ . ردن وها

 ندنمشد یک ۰ رولو زار اک ات آهک تمز د

 ۱ تا هفاما تراز ولت کوش شياو هناعتسا ناف هسرولوا هل همش

 تان نا .رولبز و «قالخا در ادا گرا قوح هدراید هقشب وز

 نب هلادعو ر# ن هللادبعو یلع نر نيسح الا «مشروف ندهسمک نوا

 قیرطو كمهم هناعءاطو تاداسع « رم نا طقف ۰ مرافروق ندندریز

 ن ناسح اما . رلیا تع هدوا هحسلپا تعس اکس سل نه .ردتالاس هاوه

 هریدتیا جورخ هکیرزوا كنس «یآ هفوک لها ! ردناذرب فیفخ « ىلع

 هز كلا .تیا هلماعم هاا حفصو وفع هدكغيدلوا بایرفظ اک | ۰ رلرولسب

 موحه یا نالسرا SRR ردس طسو ردراو تح كوو یارف

 و وا تایرفظ 6 ۱ ر دریز نر ادع يا ۳ 8

 « تادا هزاب ۱

 لسو هلع هللایلص هللا لوسر » هدقدشالعآ يلهتسخ كنه واعم هدعب

 مدیا لمح ردق هنوک ون یا کل .یدنشمردک تام وک,ب کن یرلت رضح

 هدعافو . مدشمالفاص بوبوق هنجما هششرب یرلقانرط ییدسک نوکرو

 هعنغآو هعرازوک هللا قحس یراقانرط وا و زکیریدیک اکب یاموک وا
 هرکس ندک دید 4 ودنا وفع ی قح تانا هتم رک داراب 8



 س ابا صصق بع ۱۹

 كسان هو رولوا ربارب هل یند اخسو دوج نامز مکیدلوا نب »
 ندنتاحو یدید « رولاق شوب یرللا كرالئاس . رولوا مطقنم یرلهطع

 ۱۱ و کام هال مان ( یوط؛ید) د هدقدلوا سوبام

 یسیرجه ةنس شهلا و یدتیا فسأت نایب وید « مدیانوا لوفشم هليا
 . هنع ینعو هللایضر . یدلیا تافو هدنجر

 هبطخ رب یدقبح هربنم بول ین راتفک كنهبواعم ناه ؛سقن كاحض

 یلاعت هللا . یدبا یردقو توق تسد كبار « هیواعم » هکیدیدو یدوقوا

 هدرشو رو یدلق رادمکح هنرزوا یرالوق ی ویدلیا عفد یهنف هلک ۲

 كهللا هدوا نکل دا حتف یرلد داب ج و یدیرو چی

 رانفکوب ینا . ردو یرانفک هتشيا . یدلیا تافو یدمش . یدیا یلوقرب
 زکجهلیا كرت ههیهلآ تبشم هل بل یآ و زنجهیوق هربق بوراص هنجما
 « ردجسح جره اند كدهتماق هرکص ندنآ

 ی زاع كنب واعم 9 ندکدرو ماتخ هنسهطخ هلهحوو « احض

 . یدلوا تطاس ررس سلاح هبواعم نیدیزو یدلق

 نجرلادبع یرارکیدو دیزی وب یر, بولوا یلغوا چوا كنه واعم
 ىجا ید هللادع .ردشلوا توف نکیا ال حوت نهنادع .ردهللادع و

 . یدیا صخشر

 ماحو روبص تياغو بهم « یلکنر ضابب ۰ ولیو نوزوا « هیواعم

 مدا رب هنیروضح «نوکر, .ددشلوا لث برض برعلانیی < یملح . یدیا
 یعهداکو » هلک ۲۱ توکس هب واعم هدلاح کیدشا هلماعم ظلغو رغآ كيب بولک

 هلخادمو ضرعت هزمتنطلسو كلمزب » هدک دلسهد « نسکجهدا او رص

 EE « ناسروس کد هدایز لا و 6 شید « زىمشليا هنبز وس اإ

 . شمریو باوج وید « مروس ینریدوس هدایز ڭا هسان ی »

 كلم بحاص ردقهواعم «هسمك ندتماو » هلع هللاةحر راخالایک

 یزوسو شلا تافو لوا ندنتفالخ كنهبواعمو شيد « ردقجهلوا

 هرکصندک دنا كللکی هدماش ردقهنس یعرکب هواعم هکردشمقح یرغوطح



 ۱۹ ج افلخ غراوو <

 هنفالخا اما « یدنلوب هدتفالخ ماقم محانعو عزانم الب بیرق هیهنس یمرکی

 ۱ یدتک ندنرللا كلاع ضعبو یدسا روهظ فلاحو عزانم

 راحکب هدنجوا یئابو ناناللوق یثاوط هدمرح ادتبا هدهسالسا تلم

 . رده واعم ندا هماقا

 هلیا سیسأت ینلوصا هتسوپ یتحو ندیا عضو ید ساسا هدهمالسا كلام
 . ردوا ید نتهلشیا رانا هبهدلب ندهدلب

 ناسح ندهیواعم هتنطلسو كلم » یرلترضح امهنع هلایضر سابع نا

 . ردو ص یشدلوا شم د « مدمروک هسمک

 كنهبواعم » هکردیوم ندنراترضح امنع هللایضر بلاط ینا نب ىلع
 ها رهاب رک هسشردیا تاغ یا ارز . رکسزوک هیازک .ددفوا هه

 هاب وا مقاولاق ۰ شمروہ ولد 6 LET تأ روهط نفقا

 . رولوا مولعم نده عیاقو مکه تن .یدلوا

 ا ےرر

 هب ( هیواعم نیدیزب ) هدنجر یسهیرحه هنس چوا شل آ الاب هجورب

 هدنکءو ( نایفس ییا نب هبتع نیدیاو ) هدهنیدم نامزوا . یدااوا تحب
 نامعن ) هدهفوکو ( دایز نب هللادسع ) هدهرصبو ( یما لادم نورم )

 . نابدنا ريما ( ریش 7

 ندناذ چوا نالوا شما عانتما ندتمیب هنسودنکهدننامز یساباب «كدیزپ

 یتافو كنه واعم هدل و هلع 2 : ید قو یسهشیدناو: کف هقش

 نب ناسح لاح همه » بوردنوک و ر هحهقشب و یدزاب تار رحم رعشم

 ال زد « نیسهلآ تعب ندربیز ن هلادعو رص ن ُةلادع هلبا یلع
 . یدتنا يا

 هليا توعد یناورم نالوا هتیدم ریما اقاس هحنلا یزلما وب دنلو
 هدیزاو"تبا" تلخ هدیعوا قد ناور یر ۶

 شعوسییاتف <رع نت هللادىع . روا ییرانوم هسیا زا زعا لوق .ردتنا تعس



 >> ابا صصق < ۱۹

 رکید اما . زا ماسق هتفالخ یاعدا هحقدهملوا فللکت هنسودنک تفالخو
 هيب یسان بودیک هیجان ررب یک یرلکدتشیا یتفو كنیواعم یسکیآ
 رشاسم هرز نا هللا نسح ترضح ناه دىلو هلکع د « رلرديا توعد

 ۱ مد تک نیس یدیاه » یدلبا توعد یران ا توردنوک

 هدیسکیا هلغلوا تقو رب ینیدلوا لوغشم هلبا سان طاصم دلو نکل

 . رایدشود هب هش

 یدتک هنغانوق تاک هلا عم ین رامدا و یت لها « ناسحترضح

 « زکیریک ورجا ناه زکهسریدیشیا سس رب » بوغارب هدوق یران او
 .یدرونوا « یدرو مال < یدرک هناپ كدىلو یوشی .یدتا 7 ود

 ناسح ترضح یدوقوا ا کم دلو . یدیا رضاح ید ناو

 هنشحش تعس . نوسلیا تر هللا هبهواصم . نوعجار هللا ان او هللاا »

 توعد هدیز, بودیا عج یسان نس .زللاتعس ولزک مدآ رب یک من هجنلک
 ترضح ندنغیدلوا تاد رب روس یللاسمو حلص 6 دلو . یدید « ناش لما

 ۱ اه ی ا لاو مد یدرو تصخر هنندوع كنسح

 ۱  توشواص ندا بس یدمش, ء,نیسح.» ندنشیداوا

 نوت مهر هلا از را هش دهعلوا 5 اهدا قوح رب ندنفرط

 ندر نح.سح ترضح هع هد ل سیا ا تاو ا سح

 هنسهناخداعسو یدقح وراشبط ندوق كردیا بس هناوم بونالرف

 و

 ها » دک هلا یتصرف و اهد ر » E هدنلو « ناوص ۱

 هسلوا كج برو اکب کلم اید نوتب لاو ! ناورم ای » ۳ دل و

 كجهررو یاسح كنسح مد هدیراب روضح نراپ هللاو .مهدیا لتق ینیسح
 ید ند اک علاج تا

 قلنا شیر رو فعض کا هاه ی هسلوا لاح رب هن دچا ترضح

 ي اا ات الن واکفا نوت ندن ۱. طقف ۰ ,یدرولک
 ر تایشاه فاه کا( ناور: یدرواصراص ندیم



 ۱۹۷ >> افلخ ع راولو <

 میداوا یمولواب ,قازتما,ین؛یسودنک هرکس ندهواعهر نکال . ی
 قوا رام یالوط نه تک دف وا ا ثكمفس ر کد هلتهح

 كلود هد مه قمراقح دور ییتسح ترضح هلع ءان ۰ یدا یسط ید

 قلهشغراقو قلقمشیراق ر هدقلهروا هرزوا قمحا لو رب هللاوز هلدیز

 همااسا تلم هسیا دلو . یدرشود قفاوم هنتعفنم كناوم یروهظخ

 قآ راک ادف ردق هنسهحرد قلوا نوسلم و روفنم نوت نوت هدندنع

 .یدیا لکد كيسک ١ ید راک كن آ اهد هدنجنا كرایوما . یدنعهدیا
 رک هنسهاخ ناه بوسراو هنناپ كدنلو» « رسیز نت هللادبع اما

 ینسهناخكن | بولکیرامدآ كدبلو . یدتیا عج یبرارادفرطو ین رامدا و
 رفعح . یدردن وا هدنل و ی ( سز ن رقعح ) یردارب هنگ دنا ه رمصاح

 نوک و یدنیلک 6 شک روا لادعب مردار » توقع ا 8
 تقفاوم ید دلو « یدید « رولک نیرای هللا ءاش نا . تيا هدعاسه

 . یدلبا

 هلل وب عرف توقح ندهتیدم هحیک هدکل رب ها رفعح یردار « هللا دبع

 .رلیدمهشن را ا و ع ندنرهقرا ء دلو برایش

 نک تربضح) هحنک یمادرف :نکیا لوخه اار ی
 یس لها 4 اروا یراهداز " دار و :یرارداو او یر

 هدهندم « هفنح نب دم یردار طقف .یدروس تع نع هب کم بناح ولاا

 هدا ساب ! ماد رق » ندیزو تحصل هدسح ترضح و . یدلاق

 اکس هدايزندسک یه .نیسزپنع ندسکیه هدمدنعو نیسنس مکیدوس هدایز هل
 هدر دادو ینبدلوا نکعو كوا غاربا ندتعس هدیز, . مهاوخربخو صلح

 رکعت هللا هس ردنا تسب هات وعد هفیدنک «ردنوک رازومام 2

 لقعو نید كنس هسراردبا قافا هرزوا كلا تع هتسهقشب .نیسردیآ

 سان هدخشیدراو هیهدلب رب هکمراقروق ندنا نب . زلک ناصقن ه؟تویعو

 .رونل و هدکملع یسهش اط رکید ء رولوا هلکنس یسهفاطرب .رشود هفالتخا

 ااو اتاذ یک كنس .رونوقوط اکسا قازی كلی < راردباءاناق» ۰ ۲ ۲



 ج ابا صصق = ۱۹۸

 لیلذ یلهاو رده یعد كمدآ لوبب رب نالوا ینولریخ لا كتماوب ًاماو
 شمروص ود « ردارب مهدک هبمرت اب » ناسح ترضح مدک ید « رولوا

 هدلبهدلب .الاو ءالعاهن لهسرولوا نامطم هداروا .تک هیکم » هضنحن دم

 ترضح .شمرو باوج وند « ناسرولوا رظتنم هراک ماجا, «نیسروشالوط

 ندهندم و بودا عادو هنيردار كرههد « مدتیا لوش رییس » ناسح

 در دعمناف کم بوقح

 هاساقفر درهبد « مدتیااحتلا هفرش تب » بوراو هبکم هسیاریز نیا

 ا . يدل هدقلوا لوغمم هلیا تادابع هدهشوک رب ریارب

 یه هات شرافت وار شیر نه اربا

 هللادىع «دىلو ا ندقدقح ندیدم سز نا هللا نیسح ترضح

 ۱ یه اات رعد هم یا بوردنوک رخ هر ا

 هلغماعلوا فوخ ردقیسکیا رکید ندنآ و هلکمریو باوج وید « مراباتعس

 .رذشجا هر هرزوا لح یا دلو

 ځد یراما هنیدم هلا لرع یدلو « هبواعم نی دیزب هسرزوا كنو

 یدلک ههتندمخدوا .یدتسا هجون هب ( یصاعل ان دعس نورم ) یریماذکم

 0 و3۲ ندشداوانمشد هسز نهللادع .ینادنرق (سزنورمع )و

 وب هتوزوا کیا درد كم ییاو یدتا .بصن یربادم هطباض

 .یدلبا توعد هتعاطا یهالادع یردارب هدننرقت هنکم « سز نورم

 هراخایدل بوق هللا راندیا تعاطا هتسودنک نددکم لها ید هللادبع

 ردق هتنافوا ءور .یدتا سح « یدنوط یورمیردارو یدلوارفظم

 . یدلاف سو

 . یدنازاق ترهش و ناش هدزاخ بناح « سز نب هللادع هلتلروصو

 ۱ راک هل وع ندا نكي هداووا ناسح .ترضح نکل
 .ترضح هدکلرب هلبا راوز ائاد ء ریز ن هلادبع هلعءانب . یدیا راکرد
 .نادسنکل .یدیا رولوا لخاد هننروشم سلح كن آ و رلبا ترایز ینیسح

 . یدیا دعتسم کما مابق هیاوعد هسرولق هتسودنک



 ۱۹۹ ۱ >> افلخ راوو

 ی رع م.ذوک نیسم ترصم

 باا نکردک هیذکم هدبوقج ندنیدم الاب هجور, « نسح ترضح
 هبکم .نوسلوا راروغوا ) بولواقالم اک | ( عبطم نب هللادبء ) ندنیزک

 هداروا . ردهدلب مونشمر یماروا . نسهستک ههفوک ناقاص هدکشیدراو

 ..نسبرعلادسنس .هلریا ندشرش مرح .یداوالوذخ كردار و لوتقم كردپ

 ا ندفرطیه سان ۰ زاغوط لداعم یسک چیه اب
 . یدنشهد ( ۲

 ره ی هلادتع هلا نیسح ترضحو یافو كنه واعم هسا هفوک لها

 ,ینیسح ترضح یک یرکدتشیا ینرلکدتیا ابا ندتمیب كريز نب هللادبعو
 رخ راجع هللا درط یربشب ن ناممنهدندورو هرو ربا

 . لیدردنوک بوتکم ردق یللا روب هنسودنک دامو ) 8

 هی( بلاط یان لرقعن مس ) ی هراز ا یاد ناسح .ترضح

 تعيب هنیسح « مدآ بیرق هکیب زوتوا هدقدراو ههفوک « لسم . یدردنوک
 . یدلبا

 هاربشب ننامعن قرەنلوا دقت رل هضإ ص ەد زا ندنف رطهفوک لاحر ضع

 رب رادتقالایوق كجهدبا ذافنا ییا هیارو » هلثحم ندنتواخرو فعض

 ینکللاوهفوک لبا لزع یربشب نب نامعن یخد دیزب هلکملبند « ردنوک مدآ

 . یدتیا هجوت ۰( دایز نب هللادبع ) یسللاو هرصپ
 توعد هستعاطا یسان هحنلوا فقاو هلاوحا بولک هبهفوک دایز نا
 ةا كملتسم هّتسا ا شلا تع هنس ترف . ى

 تسجوب هایناهوشت كدایز نبا نکل . رایدتیا هرصاح یدایز نبا هلبا عاتجا
 تنسهح اقذ یسهتس شعلا وشا ویدنوط یملسم ا

 لو لب یی ر اوا تنا مدیا مادعا نا ی ز کس

 . یدشمروسب تعزع هقارع بناج ندکم



 ج ابا صصق = ۲۰۰

 كحهدک هبهفوک نیسح ترضح هسرزوا نی وعد را لهفوک : هک وش

 بانج ارز . هما جورخ » قرهلوا تحیصت اک | رم نب هللادبع هدقدلوا

 هدنسهدا ترخاو امد یراترضح ملسو هلع هللایص هللالوسر قح

 «ناسه راب ر ندنب ا .یدتا راتخا ا لوسر هدق دل ق رګ

 نا ندځلالوا تباث_هدنمنع هسيا نیسح . یدید « نسزالوا لات هیاسد

 ! مهدازحم اي ) ید سابع نب هللادبع . یدتیا عادو كردیا اکب رمت
 ۱۱۱۱ را ا مردافوخت ندهفوک لها نوجا كس ن

 قجهقح ندارو لاحهمم و نیسیدس كزاخ لها نس . هللا تماقا

 ا برد هداروا از,« تک هن یراب 3هسیا

 ا ا ردراو راتمقوم عیتمو راهعلق هداروا . ردراو

 تع نعو تب هراح هن نکل .ناسقفشم حصان نس مرولرب هللا و !مدازمع یاد

 ,همروتوک هدکل رب یکلاعو دالوا یراب » سابع نا هد « مدنلوب شا

 ٤ نا رووا لوتقم هدنکوا یرلزوک كکیرالاعو دالوا یک ناڼع مداقروق

 ۱ ٠ ا تا هدنمنم تن ترضخ كش ندک ید
 ناف 12ا داشلد یربز ن هلادع هلا كج ورخ ندّکم

 ۱ ااا بود « زعا رظن همك اک ۱ نکیا هداروب

 بناح « نسح هتشيا . قحهلاق گی نادم . ا كزوک « بولک هناي

 . یدید « رويدا E 6 رویدک هقارع ۱

 ن ا ا یاقلعتمو ی لغا هج اب « نئسح ترضح

 كب ندابرع هنناي . یدلیا تع نع هب هف وک بوقح نم 0

 ۱ ۱۱ ما شمادهار یاتنا :-یدنالیوط راتعمب قوح
 اما و یوق كسا » و یدتا صالخا ضرع بواک وشراق

 « راشیا ینکیدلید یلاعت هاو رنیا ندکوک هتسیا اضق .ردهلبا هما ی ونس

 ینکیدلید . ردکهللا اا ند نخ وط كایدید » نسح ترضح . یدید

 را ا هل ,هسیاربثود قفاوم هلطمرک ۱ اضق رايا
 .یدید هزّمیا دیق قآ هسمک نالواهرزوا یوقت یلقو قح ین هسیا ردیا



 ۳۰ ج افلخ مراوتو

 ناشیرپ كرانالوا عبات اک | و لوتقم هدهفوک كملسم یسهدازمع هدعب

 ناتا )رو ۳ E فک هحل | ا یربخ یرلفدلوا لودحو

 ء هغاص راتعج یقهدنناب هتیززوا تبا . یدروس ود « نوا 8

 رلت الوا شمقح ۳۹ هاو E كلا ا یدلدغاط هل وص

 ۱ ۰ یدلاق

 نوجا هلا » یدلک وشراق برع رب هدقدلوا لصاو هب ( هقع نطب )

 « نسرودک وشراق هتنالاب راحیلقو هنجوا هراقارنم ارز . نود ورک

 ا . ردنکد یخ اکب كد اه ید. 6 ۱ نیک

 . یدید « عهدا هللغ هسمک ها كهللا

 ۲ علاقو

 مان ( فادس) تع یرضوط هیهفوک نیسح ترضح الا هچورپ
 دیر لب ۷ ۱ نت ای سس 6 الو هللادسع ) هدقدلوا لصاو هلحم

 كبح ترضخ بولک ندنفرط ( هسداق ) هلبا یراوسكس. ییا ( یمستلا

 . یدلوب لوصو هناي

 كرس هارو ء ن » و یدتسا تحصاو طعو هات نسح ترضح

 دنا هسیا زکیدتا لوکن ندزکدهع رس یک ۱۰ مدلک یا زا
 . یدروس ود « مردک هرب مکیدلک تونود ورک

 ۰ هب هفوک یزس ن, .قو مربخ ندرلهماننوعد هاب وا » دیز شب و

 ) مرومأم هتمانرآ E كدهمح روتک هنیروضح دایر ن هللادسع

 كلا تدوع ناهو یدید « ردنوها ندنو مولوا » نسحترضح هدکدید

 . یدل وا ۳ ک ۱ رخ« نکل .یدربوصا ود,« زن »۰ ص

 یو رک اید لما هتف.رط لوصا, شرط هتسوا 8
 ۲ یدروبدک هحرارب

 كنهفوک . یدلک.تسار یک تردا« نسخ تر 2
 فارشا » . یدیا ( یرصاع عمم ) هک یسیرب ندنراجا . یدروص ینلاح

۱ 



  uابا صصق هک >

 ا ار یتراوارخ بولا توشر قوخ اتسوراو

 ا ا ا لئام اکس یرللق كنا یاس . ردهدخهنلع

 . یدد « رونلوا ریمشت هکیرزوا

 هدمشیدقج ندهفوک »یدیا ( یدعن حانرط ) هکیسرندترد وا هني
 «همشالفاب شراقر را هسا نکم : مدروک رکسع قوح هدنجراخ هف وک

 .ئدد

 تونمهود ورک ندنفیدلوا شلزود هلو هف وک < ناسح ترضح نکل

 ىدا مارآ تون و وا زار هحیکو ماود هنلوپ زرسهراح

 ترضح نیلحابص . یدیا نوک هبنشج, یجنکیآ كمرحم هکیمادرف
 ؛ رح هکدسا لم هفرط لوصو یدلیا تکرح رار هلساقفر ناسح
 ۱۱ غ. قدا درز کود هتشارط هفوک هلا تدش یرانآ

 ۱۱ تو وکیل توکم ر هبا رشام رب یدنفرط
 « ردنوق هلڅر رسصباو رسوص ناو تبا فو ینسح هسرولوا لصاو

 ناسح ترضح . یدر دلم هنسح ترصح یتفکون = رم ی زا

 . کد ردتقم اکو نی » < رح . یدتسیا قعوق ههیرق رب ناک هدراوج
 ۱۲۱ اأ نو رد اس ندتتفرط نیما« رشات

 ترضح . یدردنوق هلسحم زسوص رب ینیسح ترضحو یدید « مرومآم
 هدن راکدید . رد « الب رک » ۰ یدروص ود « رده لرب و » ناسح

 هنفص « مردپ هکردندلاوحا بئارغ . درب رب یحاص البو برک یساروب »
 ۰ یدید ؟ردن قدا هلو و هدزمیدارضوا هارو . مدیا ریارب کودک

 ندملسو هلع هللالص دن لا هکردهلیوب یپلا ءاضق مکح هدنرلکدید البرک

 ۱ ۶ هتل هال او كح ودنا لور هارون هساتط رب

 ۳ یدلوا ملست ی ءاضفو یدید « یدشعد

 الب رک هداف

 كنيرلترضح هنع هلایضر ( صاق و ییا نب دعس ) ندهف زگ ننادزف



 ۲۰۳ >> افلخ غراوتو <

 ۰ هک ی دیا قاب .o یدلک هیالب رک هلبا یراوس كيب ترد ( رمت ) یلغوا

 سن راما (ید) یآ ( دایز نا ) هنیرزوا یاصع كنسهلسق ( ید (

 هفرط وا یا با ۍراون ك. تددو شمرو ییسهمان. يها هند

 یر وط هب هف وک كانا خت رطح یدا شملق دمات هرزوا نت

 نبسح هلرکسع یهدکتعم » بورغاح ینا « دایز نبا هجندیا ققحت یت نع
 کک ومام لج هرکضندقدلوا فرط رب. یسهلناغ هشت

 كم » دایز نا هدد هسا اعدتسا یتوفع ندشیا و « یک هلکعد « نسردک

 هلکعد « رو ورک یهمان صا زمکیدرو نوحا یر هسیا هلبوا . عا

 دایز نا « شمهتسلا تلهم داره د » مهوشود ردو وک » رمع

 . یدشمر و تلهم یخد

 هنرزفا نسخبق ارنا دک دشنا: ووا هلسافدسا تو
 هره نی ةزح ) نالوا یسهداز هربشمه .كتسودنکو راشعا ی ندگتا

 ي همتک وشراق هني سح نوسلوا نوحا هللا ! یاد « تۇل ۲ هعش ن

 وش قلرا ندتطلسو كلم كنیزو ي هلاو . نسر وا ۹

 روضح هدلاحوا هدبورک هتناق كنسح كمتک بوقح نداد ٤ نوسروط
 نرد هحکو شعد « یلعا كب » هدرمع هلکک د « رد ولربخ ندقمراو ه یراب

 هللتق كننسح هسخوب « هک یمدننراما یر « مهای » بولاط هراکفا
 لئاط ید یر ثالم . راو ا ققح هدناتق كنسح < ےالوا یماوسر

 . شلاق هدنرحو ددر بونوشود كرهد « ىش

 3 وکیدشا ناست*هتنصنم ون « رس ه .بوراو هدا ی
 فارشاهتبرزوا نیسح یو بک یراق یک هما ات لح ی . یدتشیا هدسان

 . یدلیوس راما كناوذ ضعبو یدید « زکهسردنوک یر, ندهفوک
 تز دیک هل زی رکسع قسم گد كج هدا هر وا شم دف ن دایزنا

 بولد <« مردنک » رم هحسهد « رو ورک یضەما صا مزب "الاو اهف

 1 ردشلک هیالب رک الاب هحورب

 . دروشود هتک الف هاح لصنو وربشاش هبتمه یاسنا هاحو لام بح



 ج اسا صصق = ۳۰

 بول | هل یاب یاد < یرلتمضح هنع هللای>ر صاف و یا ن دعس

 نکیا تابحرب نکل . یدا قوب یتمیقو ردق الصا كهاحو لام هدندنع

 ۱۱۱۱ ی ٩ .هدنرزوا قار وط مدل :ینیدلوا رمشدس هلتتچ
 ربغت ردق وا مع راوطاو راکفا هدنفرظ تقو ز | نکل . یدیا یلغوا
 رولس یتاشو ردق ولع كنسح ترضح « دعس نیر هک یدشعا لدو

 کلا د ضا همنهح ران ES TIS ندنصنم یر نکیا

 ( هّطخ ا EE J ردشهلا تاراسح

 ورد ز مدآ هنسح ترضح EN ا 6 امت ا ر

 ۱۰۱ ۱۶ هارو نه ید نسج ترضح . یهردلس یتیرومام
 . یدردنوک ربخ بود « مردک بونود رک هسلا مت شا 2 دلک

 ندک دشود د مز نیسح » یخدوا .یدزای هدایز نیا یت ا

 هدنوسلیا تعس هدر . تبا فلکت E نس ۰ روتسیا یمق» روق ست

 « هبرو وض اک | تردا عانتما ندتسو مرونوشود یاجحا هدنب نامزوا

 . یدزاب باوج وح

 كسسح ترصضح بوراو . یدردنوک ولت 1 زومشب رم هبلع ریش

 رہ هللا لع ینیدوف اا ووا قلوا عامو را وص ندرپ

 . رلید وف هاا

 ! نيسح اي » بوقبح ( ىدزالا نيصجلا یا نب هللادبع ) ندنرلجما

 یتسهرطق رب لدەهحلوا ندقلزسوص اما . نیسردیا رظل ههوص ندقازوا

 . یدسا اد ود « نیسنمهداط

 ۲ ۱۱ ۱ یورلوا تب رو كنج ترض
 ا ا تما ا هلوف فده یساعد . یدتا اعد ولد « شا شاخ

 رنه شهدمر « فیرج نیشخنون

 هلقل رسوص هلیود تیام . یدراصوف هنيو رجا وص هني بوصاب ترارحو
 . ردشمر و ناح

 < نلسح ترضح ا ندنسهعزانم وص نالو عوقو الا هحور



 ۲۰ ۵ چ افلخ ع راوو <

 .ایدشروک « رلیدشل و او را ا يورد کرک هدعس نرم

 ترضح ًارظن هبهقوئوم تیاور هدهسیدلوا مولعم هلشال یرلکدشلیوسه

 ندهبمالسادودح و روغ دوحایو مردود ورک 6 کیر و تصخر کن » ناسح

 رثیاود لعو مدیلبا تمدخ همالسا ند یکرفن طرا صر توراو هر

 هدایز نا وللو E نو جد رشت نر مهراو هماش قشمد دوخاپ

 هدکدتیا ناسرد یتیفک بودیا عج ینساما صاوخ « دایز نبا . شمزای
 فكنا نکیا یتمشود کلا كنس نسخ ه بوقلاف ( نشو

 نت هسردک بوشوواص هلهحوو وا هللاو . نسح هدنا یلوش ینفلکتو

 یاصا دلرک « نیسح كرك . راتوط زوب هفعض كتوق كنسو روشلدایز

 ڭەسراید .نیسیعالا یو نس .راردیللواملست قرلوا یضار هکمکح كنس
 مس هدنسهزا رکسع ییا ءرج ماشا قشخح نا هلو .

 «زاو كق ۶ دایزنا هم هد < شمرودوشونوق توشیزوک ا لوس لا

 ماست قردلوا یضار هممکح من «یناناو نبسح ) اار ر

 تیا برح هسیا راردپا عانتما رکا و ردنوک اکب اس یراتا ها رو

 ندقلغ وشاب اا زا ارجایمیما هدنس رکا 9 ۱

 ید هرمش . یدزای همانمارب وید ( تیا ملست هرمش ی رکسعو جک زاو
 اک یا هسرلبا تکرح هحنجوم یک ا .روتوک هرمع ا وب لا »

 قیا .نیسریما هرزوا كنیرکسعو كنا, نس الاو هلیا تعاطا هتیصاو

 هدر هلا هالامو توند «ندنوک کب ییشاپ ء روا شو
 . یدر و همانما

 ها یاو ر . یدر و هرم یهمانیما وا .یدراو ةا کک

 «نیسح .یدیا حالصا مار من داك هلربخ نیکریجه .نوسررو یک ازج
 .یدید ( هییارس دلولا ) .زالوا ملت هللاو

 ینمکح زسهراج < مهیا » رم یدروص وید « نیسقجهای# » رمش
 . یدنروب هنیرزوا كنيسح ترضح یرکسع ناه كرهید « مکجهدیا ذافنا
 . یدیا رصع تقو یلوک هنشحم یحزوقط كمرح نامزوا



 ۱ ج ايبا صصت ۲۰۹

 بووق هندزوا یرازید کیا ینشاب هدنکوا كنيرداح «نیسح ترضح

 نیسح ترضح . یدردنایوا بولک هتناي ( بیز) یسهرسشمه . یدشلاط

 هر ) مدروک ی رات رضح سو هلع هللا یلص هللالوسر هدمانم ع و

 یرالا كرهيد « قیزای هرازب هاو » بنز هج هد «یدرویب وید ( نیسکج هلک
 یلاعت هللا . راوه هرس و » ناسح ترضح . یدروا هبزو

 رکسعوت « بولک (ساىع) یردار ناه . یدید « رابا تیانعو فطل هرس

 توردنوک هرع ۳ نسح ترضح . یدید 6 روک هگیرزوا یر

 هسراپ بودا هرواشم ۱۳ اور دما یبتشا تاهم ردق هنس راب

 . یدریوح ورک ینرکسعو یدرو تلهم ردو:

 هرلن او یدوقوا هطخ لزوکرب هلبامج یتاحا « نسحترضح هدر

 کیر ق دنکشواس هدنغولک ارقهحک .مدریو ندا هزس »هدعل .یدسا امد

 ءزک لج قح بانج .زکلغاط هیارقو دالب قرهتوط ىلا كنیرب ندمتیب لها
 بایرفظ اکب «راردیا بلط ی قجنآ رانمشد . نوسرویب تافاکم هلیاربخ
 ردارب و یراردارب کد « رلزمشود هن هزات کف بت هد راقدلوا

 هنوولوا لاعو اکس نوسمتسوک هلن . بم هبای یوا » یرلهدازمع و یراهداز

 0  هلراعد زنا قلقا هرکس نت رب
 یرداب ون لوح ا هلرس یداپش هحلوا كملسم ندزکما » اناطخ

 یزعدنفاویزکویب . هبد هات درک » هحسد « ووا

 جسلق « قدما قوا هدکلرپ هلرلنآ « كدتیا لر یزعرلهدازعع ولربخ ڭاو

 هز . زمهای ینوب زب هللاو . مهيد یمزیملیب ی راقدپای هن كرلنآ « قدمروا

 .رلیدبد « نوسلوا مارح قماشاب او 3 و کام

 E e لسم ) ندنراشاداوپ راک ادف كنيسح ترضح
 هلاو . یملهملوا روذعم هدیراب روضح هلبا ادا یکقح كنسز, » بوقلاق

 هحقدمروا هنیراشاب هلحلق ہد بورق یمغارزع هدنرا_هکوک هلرانمشدوا



 ۲۰۷ س افلخ مراولو بع

 ۰ یدید « مردیا كنج هلا شاط كد هحینل وا هدهسل وا محالاس ا ند

 . رایدلیوس هلیوب ید یرلشادلوب راس
 ی راساوز کیر دشالقص ی زکیرارداح » نیسحترضح هنرژوا كن ۲

 ظوفح هلا رلرداح یک وضو عاصو یزکهقرا ۰ کیر دشال وط هنر ر

 رایدباب هلیوا هدرانا . یدید « زکیروط وشراق هنمشد رګلا هدبولق

 قلا یهدنسهقرآ هرارداح بوبالبوط شمافو نودوا قوحرب نیلهحکو

 نامأتین راهقرآ ردق هبهحردر بوبا ماکحتسا عو رو رلیدغس یرانآ هع

 . رایدتسا

 ترضح.یدنروبینرکسعحابصلا یلع ءرم .یدیا اروشاع مویهکی سادرف
 بواواردق كس یل ا .یرکشع دلم . یدسا هست یرکب

 ندراتنادف هداس قرفو یراوس ییا زوتوا هسیا یرکسع نان
 ىدا ترادع

 یدلرنو سشتآ هنفس شماقو نودوا یهدنسهقرا كرارداح الاب هج ورب

 . یدلوا ادب ماکحتسارب دا فدا بونالشاب هغع ای

 یا » E هرلنمشد .یدقح هادم تونس هنسهود «ناسح ترضح

 .زکیدیاعوجر هزگنادحو ته E ارا € ! ساب

 هلزکیربمغیپ كزس نر .یرولوا لالح هزس متمرح كتهو e هکزکقاب
 . میلکد یلغوا كتاذ نالوا یسهدازعو یسبصو « میلکد یلغوا كنبزق
 هک یمدلوالصاو هزس یقلرش ثیدح كنم رلت ضح مسو هلع هللا لص هلا لوسر

 كتنس لها و زکسیرادبس كتيب لها بابش زس ) نوجا من هليا مردارب
 ا داق ا ۳7 یدشمروس ولد ( نگین نیم

 نیدیز) و ه(دیعسوبا)و «( لادبعنبرباح) .ردراو راتاذكجهرو ربخ یفوب
 هس فک رک دنشیا ینلرش ثیدحو قدما لوسر N ا ه (شرا

 دوخاب « یهدتا لتف یرب ندزکجما .زکسرونتیا« ندش .راروو رخ
 همانتوعد کپ وید لث هارو ؛نالف ابو نالفاب . یعدنا بصغ یزنکلاومآ

 هما بونود ورک « زکغارب زکهسرویمتسیا ین رکا . یعزکیدمردنوک



 ج ابا صصق < ۲۰۸

 ملست هنیرز وایمکح كدایز نیا هرس » ( ثعشان سقا) و یدید « مهدک

 هللا تنکسم و لذ هزس لوا هللاو . ربخ » هدکدید « یزالوا زک هسلوا

 ۱ . ید ندنسهود تولد « مەديا ملست دعا

 (نقلا ن 3 ) نالوا ىد رش لوق غاص كن شخ ترضح

 یزس رب ! ساب یا» بوقح هادم قرهلوا حلسم هدیرزوا قارصف رب

 . یدید « زرو دیا توعد هنملع كدایزن هللا دسع سن رابج یلغوا ا

 ۱ ۱ و ۶ 9 ارادا ا یدایز ناو ست یره « انقها

 ۳ ملست هدایز نا هللا ت :رکو دخا دوخاب « لتق یا

 < هن رص و كتهمطاف ! هللاداعای » ید ریهز .رلیدید « ۳ نداروب

 ندافن لا ا كح هل ا ترصن 6 و ردقحا نر ك

 کا همش ۱۳ و مک یژاب SEN یو فلت ۲ یکتا

 . یدید « رولوا نون ندنوب ( هیواعم نب دز ) یسهدازمع
 ۱ ناو ید کس لاوق لوص دارم هترزوا تا

 ۲ ۶ ع ات نو .یدتنا بس یا ید ریهز «یدنآ

 موب . نیسهلس هیوقوا تسرد یا کیا ندللاباتک هک ما نظ .نیسناوح
 هد کجا هدى هللا » رمش هڪ هد » مردیاریشب هلبا ملا بادعیس هدتماق

 . نیسروبودوقروق یعهلیا مولوا ی نس » ریهز هدکدید « نوستیا كاله

 هرکص ندکدید « مردیا حیجرت یعولوا هيا ندقلوا .لخ هلکنس هللاو

 و یر ناو قاب ۱ هللاداع »هلن نسا تاکوت

 . یدید « رازالوا لئات هنتعافش كد ءرانک ود یاق لدم تیرذ هللاو

 . یدود ورک هلی ما كنسح ترصح هدعب

 هدک دليا تکرح هنیرزوا نیسح ترضح هلیسودرا الاب هجورب « رمت
 .نوستاحالصا ےس هلا » بولک هاب كب ( دیزب نی رح ) ندنرهدرکرس
 هګ هد « مکجهدیا توا » رمعو شعد « نیسمکجهدیا هللاقم هلا تاذوب

 كه لوق یارب ندراهجو ییدشا فسلکت كناذوا ای » دیزب نب رح

 كرما ف هک مهیا هن اما < رولوا هڪ هللاو توا » رمت هدک دید « یزالوا



 ۲۰۹ چ افلخ مراوو

 هنسح ترضح شاوب شاوب هسیا رح . شمریو باوج وید « رویا لو
 ي رحاهم ) ندنموق EAN شهالشاب کلک هشعر هنسودنک هقدشالقای

 و اوا ندنس هدهعقو رب چسه .ردبیرغ لا كنس هللاو» ( سوا

 E 1 2 هد 4 مار و و س 4تسلست هد ردمک یبحشا كن هق وک لها

 ا ل تابع و دوی یخ هدنسرا منهج هلیاتنج یمسش هللاو » ا

 ترضحو یدم یعارصف نان دید » مروىمديا حسج رک یس هقشپ

 كنس !هللالوسر نا اب . نوسلف ادف اکس ی هللا » یدک هتناپ كنسح

 مکیدتباضیع هعوق هللاو .م ندیافقوت هداروب یتسو نالواعنام هکتدوع

 یدمشن .مدملس و هک هبهسهر و كشباو ی راکج ها لوق قروص

 متعنع وب .ذجهشیلاج كدەجنلوا هدکک وا .مدلک كردبا هبوت ندمانک اکس

 لیلاعت هللا » ید ناسح ترضح .یدر وص ولد « یر ولوا ح وصت هب وت ای

 . یدروس وند « ردیا وفع ىس

 كنبسح !موقیا ) .یدلو رايا یرغوطهنهاکشم كنموق ودنک ناه کک

 ( نوتا وفع یزس هدیلاعت هللا هکزکسیمزما لوق یر, ندنفلاکت
 A مدت مسلوب لویرب کو » دمنس نر ی اد و3

 یتسحزس ! هفوک لها یا ) كردیا ماود هننزوس «رح . یدید « مدردیا

 رک , لکيو ود ,نرادیا ادف ناچ .هدنروغوا
 . یدلاق روصح هدارو . زکیدسا هطاحا یفارطا بولیا دصق هناتق

 ۱ زکیدلق مور ندنیوص تارف یبدحما كسوحمو یدومو یراصت ۳

 موس سرد دم یوا ملا ف ندقازسوص رار هلبا یت لها

 اک ندلح وب هدبولوا رفغتسمو با رک ۱ ۰. زکسرویدیا هلماعم ان
 ۳ راشد هک هد « زا یس ا و و یک اخت هللا زک هسیا

 كنسح ترضح . یدلک توت ود هدوا ا هسرزواو رلیدّتسا ا

 ںولوا عوشاب ر قرەلوا BIT نیر . یدروط هدنروضح

 ناه . یدروهنلوب هدشیا نیکریج رب هلیوب هلبا هاج بح یالب قحا



 >> اس صصق = ۲۱ -

 ناتا قوا ادتبا .زنکلوا دهاش » یدن [بولآقوارو یدنوروب ین رکسع

 . یدنالشاب هنکنج قوا یرکسعو یدتیا داہشا یسان كرهید « مب

 هلادبع ) .یدلید را بوقح ههزرابمنادىم ( راسی ) ندنراقتعم كدایز

 . یدلیا مادعا ۳ بوقح وشراق E ) یلکلاربع نم

 هله ههللادبع بوقح ( اس ) ندنرلقتعم كدابز ن هللادسع < هدعب

 هدکن | ندنشیدلوا شا ر ىلا نکل . یدردلوا هدقآ هللادع . یدتا

 . یدیا شلیسک یراقمراپ
 كنسهجوق بولا دومع رب هللا ( بهو م۱) یسهجوز كهللادع نامه

 هدنروغوا كنهمطاف دالوا . نوسلوا ادف اکسس ماباب مان » یدراو هننای

 وی « رد « نود )فا قوم KEY هللادسع . یدد « تیا هلام

 یادبود ورک هل ما كسسح ترضح هدهسدید « مع ود هک دلوا رارب

 جاححما نب ورم ) نالوا یسهدرکرس لوق غاص كنسودرا نمشد

 قوا هنرلرزوا ندفرط ور هدکدشا موم هلا ییراوس ( یدسزاا

 . یدلوا حورج یمک لوتقم یمک . یداریدغای
 1 هر له راها اا (ممزوح نيا).ندنرلحما

 ! یئوسعد « مردیا ریش هليا مهج ینس ! نيسح یا »
 و کیم کس دا نسنذاک نسد ام نیسح ترضحب

 ندکدید «مردک هتنروضح كعر نالوا عاطمو میفشو حر نب کلب

 . یدید « تیا قوس همنهج یصخشو برای » هرکص

 ناف ۱و هللا تدش و تدح بولک هضغ « هزوح نا

 2 ۳ 06 مدنکنزوا اا تعلخ ٠٠ یدنشود توک روا

 ۰ یدّسا فلت قره راح هشاط ندشاطو كرهلکور وس

 هدبوروک هلا ینشاب كنسح اب » ( یعرضطا لئاو نب قورسم )
 نکیا رروط بوئوشود وید « ییمرولم هلوا لئان هي هبتر رب نددایز نیا

 هليا مولوا رب ییتیذا لصن كنهزوح نبا هنیرزوا یساعد كنسح ترضح



 ۲۳۱ ج افلخ غراوتو

 هلتاقم هليا تیب لها دعب اف «نب » هجروک ینکیدتکبویلرایصا همنهج یتاج
 یدتک بوشواص كرهد « ما

 نزع ا ۲ نلقسف نم دنر ) ندنفرط راعش د

 ! ریرب ای » ًاباطخ ه( ریضح نب ریرب ) ندنباا صاوخ كنیسح ترضح
 رح هدمقح مرد ید وا هک كاد » یدایب کشف ڭىر ۰ نسمروروک

 «ناسرولیوس نالا نس » اک ۲ دیزب کمد « یدتاقلخ «رشهدکقح كنسو
 هیهژرام هرکص هدلهشهلتنعل ینعپ « )هديا هلهابم هلکنس لک » ریرپ هغ هد

 ىلطممو تنعل هبذاک یلاعت هللا » ناه هکمللا تقفاوم یخد وا بود « !هقبح

 . رلیدقج ههزرابم هرکص ندکدتیا هنعالمو هلهابم ككرهید « نوستیا كاله

 ۱ جسق رب ریز هدعب « یدمهدیا ررض هرز . یدتا هله ر دز ادسا

 . یدربا هنغامد یوا كحل یدرای یترفغم كدیز . یدروا

 قاجوق هلکم ا موج ( یدبع دقلم نب یخد ) هنیدزوآ كرر رب هدعب
 ناس نکل) .یدرون وا هنسکو ک یدقسبیآ < ررر تیام . رلیدلک هغاحوق

 هلبا جساقو یدروا هليا قارنم ندنسهقرآ یریرب بولک ( یدزالا راح

 یسهجوز هدکدلک ورک بونود بک هدمب . هلع هلاةحر .یدروش یتشیا

 ءا رق لها دسو هناعا هنیرانمشد كنهمطاف نبا نس ! بک ای » بولوشراق

 « ما یدربقال هلکنس یدیا هرکص ندنوب . كدتيا مادعا یریرب نالوا
 / . یدید

 كنسح ترضح بوقح هادسم ( یراصتالا هظرف نورم ) هدعب

 هلفعلوب هدنفرط اقشا یردارب . یدسا هلتاقم كدهحنلوا دهش هدنروغوا

 بس هنلتق « كدتیا لالضا یمشادنرق ! باذک نب باذک اب « نیسحای»

 هکشادنرق كنس یلاءت هللا » یخد نسح ترضح هلکما ادن ود « كدلوا

 ی هللا مسیا زما لتق یس » یخدوا ه هد « یدسا لالضا یسو تیاده

 بوقبح وشراق ( لالهنب عفان ) ناه یدتیا موج كرەيد « نوسنیا كاله
 RE وف توقش نیماقفر نکل .یدروشود هر « یدروا شخ وا

 هدنروغوا نیسح ترضح ( دیزب نب رح ) ندیا قب یرکذ دالا



 چ ابا صصق = ۱

 هلن | « نافس نیدیزب قلاراو ۰ یدروبدیا هلتاقمو هزاع لتد-ث تیاغ

 . یدردلوا بوروا كرهمریو نامزو ناما اک | ءرح . یدشقح ههدزام

 ن عفان ( را .یدلپدرا بوقح هنادم می جانم ) هد رص وا

 یا مادعا e وشراق ( لاله

 00 ار ات هی كع كنج  ترصضح «یسودرا هفوک

 ۱۱ ۱ ام هسهلع كيج ترضخ ندنفیدلوا هدایز اهد دوخای

 رج د وماموت قرهلوا ز الا هجور « دعس 0 غوشاب هدەسلا

 هنئسح ترضح الف ید هدنجا دک س ش قوت اعم نیو هاش هجا لوق

 كرلسادف نانلو هدنفرط ناسح ترضح هدلاح یییدللو رانالوا رادف رط

 . یدنوکروا یتساسور هفوک یرلهلغ هدهژرام
 !سان یا ) جاحمانورم نالوا یسهدرکرس لوق غاص هلع ءانب

 ۱۲۱ ۱ 0 لقا ,. زکسرویدیا هبیراحم هلرامک رکسمرولاب

 ۱۱۱۱۱ ۱ لا یا كرا و یرلنا ,زکهستا شاط ررب

 ا لا نوازا. ندید كتلو هدنتلا  تعاطا و

 ۶ او یه دمت نیر دک دید (زکشا هاتشاو ددر
 ۰ یدّسا عنم ندهزرابم ینا هرز وا كما موحه هلا تعم

 ی نیس ! جاجا نیو رع آه هه اا ی ۷, نالا رخ

 نکیا دونلوا ضق زکیراحور لاو .نسرویدیا قیوشتو كيرحت یمهم.ماع

 . یدروس وید « زکسرونرک وا ینفیدلوا رامیک ناقبج بولیریا ندنید

 ندنتهج تارف ناه بولوا ندهورک ردیا لوق تحصن هسیا ور

 O LI (ge ن مسم)و یدتیا موجه
e E 

 یسهدرل رس 5 لوص كنسح ترضح ندعا حود م اس زونه سم

 ۱۰۰۱ وب كطوقس كتس » یدراو های كنا(یهاظمن بح )

 مسلي یمفجهلوا قحال اکسس ندگهقرا رکا .مردیا ریشم هلتج ینس



 N ج افلخ غراولو =

 ) مهدوتک هتیرپ او كنس هدن هدنیسهلیا تصور کن هک مدرتسیا

 هدنروغوا كنوب هتشيا » كرهلیا تراشا هنئسح ترضح هللا « اسم هه

 هلاهجر ) یدتیاحور ماستو یدید « مرايا تیصو اکس وید .نیسهریو ناح
 ید ف اک هج وک كن "تاشاقفو ۰« نداهش*كنملتس شاو ۴
 حرج یاقشا هچ هایزاربا رلقلراراپ هک بوعاص زوجوا ینسفن هدوا نکل

 ى مادعاو

 دایرف وید « هحسوع نباای « هاو » یسهراج هج ديا حور ملست لسم

 ااا اود «لدتا لف یملتسم » ید یا
 یزکال هلا ) بودشبا ( برن تنش ) ERA هدا كنمشد

 یک سم :رکسروندا افا یرکیدک لا زکیرالا یدک تا

 هدنسهبراحم ناجگابرذآ نم لاو .زکسرولوا رضیتفمو نون# یمهللتق كلدیمرب

 راختفا هلبلتق كناذرب هلوا . مدروک ینکیدستبا لف یکرشم اا كنآ

 . یدل وا ض هدایزكيو یدید « یعرونلوا

 هظفاسح ینعقوم بوبمهلبریآ ندنرابرمشمه یدنک «یبد نیاوب هکنوج
 یلاعت هلا » یتح .یدرو وروک هب رک ییههراعوب ازت ل هدكما

 یان لع « راز : هکزکسمزغا حمت .نفرو رخ الصا ها
 اتا هب رام هلا ناضسیا له قرهلوا هدکل رب هلا ی رالغوا و بلاط

 2ا. كقل یهدنزوی رب یدمش وا هک كرلبا ما هنهلع كلغواو ءرک
 کتا قرهلفا رام هلا هناز همس ناو هیواعم لا یدیشز ۴

 . یدیا رد « ردتلالض كوس هو .زرودنآ هلئاقم

 لاغر ید( مش ) دوهعم نالوا یسهدرک رس لرف لود و

 هلناقمو هلباقم هنادم تیاغ هدیراتنکی یادف كنسح ترضح .یدتیا موم

 نالق هدلاح یرلقالوا ترابع ندرفن ییا زوتوا یرلیراوس هله . رلیدتیا
 . یدرارویدیغاط بورا ییرایراوس هفوک هسراردیا موج هفرط هنره یک

 كنمشد بودنا قلردازب هدانسلاقوف ( ربع ن ادع ) هد و



 ج اس صصق = 1

 .یدیاشمروشود هری بوروا ی راه و شمردلوا یتسکیا ندنرادلشاب وللب

 ۲ تو قاب داش هنر ید یودی تاک
 یو

 یراغوبشاب ( سبق نب ةورع) نالوا یسهدرکرس كنسیراوس هفوک

 ندیراوس ینزج وب نیسبمدومروک » بوردنوک ربخ هدعس نب رمت نالوا
 نس هب( یر نب تش ) ARIE هداس هرهبد « روح ره زعراوس

 ینمم هنغید لو رفنتم ندهرام وب الاب هجور هلا تيش بوند « ك

 ید رع ندنکیدلیا راذتعا كرد « نسيمروبمهلوب مدآ هقشب ندنب »

 .یدردنوک ی( ریع نب نیصح ) هليا زادناریت زویشب بوک زاو ندنآ
 هلغمردعاپ قوا هترزوا یرایراوس كنسح ترضح بولک رازادناربت

 هتشلا . رایدلوا روح ههعفادم قرهلوا هداس بونا 9 یجد ۳۳

 . ودشما هلباقم اد تیاف ( دیر ن رح ) هدءهرصوا

 طبر هرکیدکی بورردشالقص یرارداح الاب جور « نیسح ترضح

 یدنکو یدرلر ولس هدیا موج ندنسهمج گلاب ادعا ندنغیدلوا شمردتا

 ندفرط ره یرلنآ نکیا قعاضم اعضا كنهنسح تعاح یرارکسع

 رع هرزوا قحا یرارداح ندلوصو غاص هبلع ءاس . یدراروسهدیا هطاحا

 !امغت ی رافدلو و قمح یرارداح ۳ : درد ES قوحر «دعس ن

 لا یشک ا رحوا ید ندهنسح تعاج نکیا لوغشم هبا كما

 . یدراروپریویدیا فالتا ررب درب یرافرحوا بوریک هنیرلءرآ
 ثنمشد نکل . یدلدوا شتآ هرلرداح هلیا كرمع هشیرزوا كلا

 هالشاب هفکای رارداح ندلوص ندغاص ارز . یدلوا لصاح یدصقم
 طةف .یدلوا منام هنموحه كارانمشد توری هنلکش ماکحیتسا 52 ی

 .یدلاق هدقحا ناسصو ناوسن نانو هدرلرداحوا

 رویای هدنادبم یسهزانج كاع هللا هحر ( ربع ن هللادعع ) نامزوا

 ها كنا یک ینیدقچ ورد ( بهو مار سجرز یال

 «( د درا هتج معن نوسلوا تیفاع ) و راس یرازوت ندنزوب بوک
 2 یدیا رد



 ۲۱ >> افلخ مراوو دع

 بودی سا هارد ناهو یدنلتدح توروک يا یک

 كاسەجوق هدوا . یدردلوا بوروا دوم رب هنشاب كسداف هراع یخدوا

 ( اہلع هللا هحر ) یدلاق بولیرس هننای

 نوکیا نکنم اللقعو نیم اعرض رال هنانصو ناو درک تم

 ردقهب كي وعلم ار کاور كب هلماعم نیکربح وب هدنقح هملسم رب

 ۱ . ردیفاک للد هنغیدلوا شمزق یزوک هبنمهنو شمرارق
 :كنتسح ترضح هللا هژرفمر بوما تعانق کلشحوییدتاو ءرمش

 کار هللا راک هدنجما یواوب ۰ زکیروتک شتا » یدشالقاب هنیرداح لوس

 ۰ رایدارغوا وراشبط هلبا دایرف نایصو ناوسن یهدنجما . یدید « مهقا

 ود « نونشا قارحا هلبا ۳ یس دز همش بودشیا ناسح ترضح

 . یدّسا هحیص

 SE E ENT لسم نب دیج ) ندادعا یاسر

 ,یمهلساذع كهللا نس ءردضوصخ ههللا كعا باذع هلا شتا .ردنک ربح

 کوب هدّلربما كنس .ناسکج هليا یماتف یابصو ناوسن ن باوع

 ( یه ان تشر )نکل 2 یدعا اعضا ۱6 سس ید

 .یدتک بولوا منهج نوسلوا "ةقوم «نوملم هلکا یهن فآ بولک

 ادف اكس ماج ! نيسح اي » ( یداصلا ةماعوبا ) هلغلوا رهظ تقو

 نی هتدلوا هدف روغوا نیسان لاو, یدشالقایاکس انا

 قالام هلیوا همر هدبولتق زند اا ن هدیزاع و طقف . نسزاملوا لتق

 هرطاخ یزام » یدردلاق شاب نسح ترضح هڪ هد « مرتسیا قلوا

 شلوا (یقو بزا «توا ء نوسلف نتن رک اذ نلصم+یتلب ها

 . یدروسوید 4 یعراردیا اک رات: دادهحنلق زام + زکیدیا لاوس قو نا

 لوبقم زکیزام كزس » ( ربع نر نیصح ) هدک دلنتسیا هکراتم ندنمشد
 نب بح ) نالوا یسهدرک رس لوق لوص كنسح ترضح هح هد « زانوا

 لوقم یک زام كنس هدزانوا لوقم یزاع كهللالوسر لآ » ( هاظم



 ج ابا صصق = ۳3

 باح . یدتا هله هنیرزوا ۱ ناصح . یدید « فیرح كشا رولوا

 هرب ناصح . یدنالهاش قارصق . یدروا هنشاب كنغارصق كن | هلحلق
ESماق ا یل بح . یدراتروق نا اد نت  

 یببح كردیا یدنوشوا « راتمسع ناه . یدتبا مادسعا ییرب نوع و

 رأتم هدایز كي ندنآا نیسح ترضح ( هلع هللا همهر ) رایدلیا دیش

 . یدلوا نوزګو

 دیز, نب رحو نیقلا نر ربهز یسهدرکرس لوق غاص كنيسح ترضح
 رالاطهتیرلحما « رلهد یرلفص كنادعا یر, . رایدتا هلئاقم یلتدش تیاف

 < رایدتیا ماود هبرح هلهجو وب تدمرب . یدیا ردیا صلح نا د
 هلاهحر ) . رایدلیا دش یرح هلباماحیتفاو موم یراهدایب كنمشد تیام
 رب نالو هدفرط نمشد ید ( یداصلا ةماع وا ) هدهرصو ( هلع
 زا مادعا ا

 . یدلف فوخ تالص ید ناسح ترضح هلغمر وط هزاع ادعا هدعب

 ردق هاب فاح ترضح ادعا . یدلو تدش هلناقم رگ ندزاع

 .یدلوا دېش كردا هلناقم یلتدش هلع هللاهج ر ( نالا ن ریهز ) . ى

 ەرلنمشدورازاي ینسا هتتسوا كرلقوا مومسم ( ییحبلا لاله نب عفان )

 یی یتسهج و لتف کا نوا ندنرلجما هلهح و و . 2 ا

 ۳ : رمش . رایدتنا اسسا ks رایدرق بوروا یلوق یک ا

 هروضح كر قراق | ناق ندنزو كعفا . یدرونوک ا كرمت تولآ

 . مدیا لتف یشک کیا نوا هقشب .ندصاخشا مکیدلهراب ندزرس » هدقدراو

 رمشو یدید « زکیدنمهدیا رسا ی ریس . یدتسل وا عاص موق ر را

 3 لو ا را ۱ سو نکیا رال یتسیلق نوجا كمزدلوا "یا
 هک هلل دما . یدرواک جوک اکس قمقج هبیراب روضح هليا زع راناق مز
 رمش هح هد « ردشءملف ردقم ا قلخ رارش یزعولوا مز قح بانج

 تا 2026 تجر فا )7 «ئدتبا لق یا

 هکر ایدر وک یناحا كنسح ترضح . یدتبا موج یلتدش رمش « هدعإ



 ۳۷ ج افلخ عراوتو ڪک

 .رلکج هسهدیا هظفاحم ی رابدنکو ینیسح ترضح قترآ . یدلافوح 8
 زابذلوا ردیا تشاسم هنربرب هرزوا كلوا هدنک وا با 8

 ءدنکوا لس هر ات فول لو کیا کن 6 نیراتعا او

 هنسح ترضح تولک ( یماشلا دعا نس و . رلیدالشاب هب هلناَق

 رلهدازمع ییا ندر اح ی تالذک در هرج بوک یراباو یدرو مالم

 دش به رانوب هتشيا . رایدتیا ماف هبرحو عادو هنسح ترصح بوک

 . ( ماع هلاهحر ) رلبدلبا كنج كدهحنلو

 ترضح بولک ( بذوسش ) یسهلوک هلبا ( بییش یبا نب سباع ) هدعپ
 هسنلوا دیهش ( بذوش ) .رایدرک هبرح بوک ورایاو رابدریومالس هنیسح
 . یدمهقح وشراق اف اعیاد را بوقح ههژرابم نادم ( سباع)

 هنیرزوا ندفرط یه . یدلیا ما ود « زکتوط هشاط ینا » دعس نیر
 بودا هلم ریو ید آ یترفغمو ییهرز یخد وا ۰ رلیدالشاب کا شاط

 بونود ادعا . یدتا ناشر بوزو یران ]و یدناق هنر ر ییادقآ

 ( هلع هلاةحر ) .رلیدلیا دیش هد هللا ماحتقاو موج هنیرزوا هتک

 یدک هاي کنن ترض )یر علاوه
 هحقدلوا لتاقم هدخنای كنس هک نسرولس 4 یغوا كهللا لوسر یا و

 « ردلالح تدوع اکب هحنلاقلناقم .مدشمرو زوس ود .مردیا هلناقم هدنب

 .هلتروق بوقح لصت اما .راو كقح ءردیغوط » نیسح ترضح هدکدید
 یخد وا . یدریو تصخر هد « كتحم ییع» و یدروس ولد « ناسرولس

 : یدلتروف توشواص هلا IEEE نوح

 یی اریکس كنبراناویح یرایراوسكنیسح ترضح الابهجورب :هکهلیوش
 لوح وکر, قرهلوا لاس ینغارصق یدنک كاحض هدنراقدلوا هداب هدبوسک
 هرکوب . یدیشعا كنج قردهلوا هدایپ ردق هلآ « وا بویالقاص هدرداح

 ادعا بوسوپیدل | .یتغارصف بودک یک شدلا نذآ 3

 نوا .یدکهفرط هتوا « یدرای ییراتمج «یدربک هنیراجما هلبا موجهنیرزوا
۱ 



 >> ابا صصق ڪک ۳۸

 ندنرللا بوحاق هلاحیض < رلیدمهوط . یدشود یه د نوا

 . یدلوب تمالس « یدلتروق

 ۲۲۱ ) القا فورعم سد ( یدنکلا ءاعحلاوبا )

 كنسح ترضح الاب هجور .یدشمقح هدر هلن دجس. نا ی ندهفوک

 هنیرکسعكننسح ترنضح بولبرا ندننایدلرم ید واهدقدنلوا در ینلاکت

 زد هدنکوو ا ا كنسح ترضح . یدبا هدکعا هلناقم هلبا قالا

 ناسح ترضح اھ .یدمعا اطخ یشپ ندا روشب .یدک وج

 ا ن یعدوا تیام . یدردیا اعد هلا رخ اک آ
 ( هلع هلا یز ) . ردشلوا لئات هنداهش

 هباروا كنمشد یخد راناتاپ هدنکوا كرارداح هدبولوا حورح هحمدقم

 ( میاعهلاهحر ) .رلیدلدیا دیش هدریرب یسهلج هلا ماق هلاتت به هدنلوصو

 1 ا ا نالوا دیش ادا ندنن ,لها"نوک وا

 ۱دهامش هسرع هاردبا كاج البا ادعا یک نالسرا کیدا رک یع)

 ۱ . ردشلو

 هللایضر نسح یردارو یلغوا مات ( هللادبع ) كنيسح ترضح هدعب

 ین «یراردارپ بالویرالغوامان ( مساق ) و ( رکبوبا ) كنبراترضح هنع
 و ( هللادع) و ( رفع ) و ( ساسع ) كنيراترضخ ههجو هللا مرک. ییع

 هللادبع یی یرهدازمعو یرالغوا مان ( رکیوبا ) و تدع ) و ( ناغع )
 یا نب لبقعو ( دم )و ( نوع ) یلغوا کیا كبلاط یا نب رفعج نب
 ثالشع ن و ( هللادع ) و ( نجرلادع ) و (رفعح) یرللغوا كلاط

 كرديا كنحهادم ( دم ) ییغوا تالقع نن دعس واو ( هللادبع ) ییغوا

 . ردراشل وا دیش یسهلج

 مک ره ندرانمشد . یدرویب فقوت هدنادیم تدمرب « نیسح ترضح
 ردک رود بوسهدیا تراسح هغمروا ندنغیدلوا هانک لوس یلتق هسلک هتنا

 . یدیا

 رروطوا هدنناي ( رغصا ىلع ) لغوا یص كنبسح ترضح هدهرصوا



 ۳۹ ج افلخ مراوو

 هدایز كي یردب .یدلیا دیش ییص هراچ هلغمتقوط بولک قوا رب نکیا
 ترضح لکا هلق قازسوس -یالغآ ردا طد هنبلعرابقش بو 9
 قوارب ندنفرط ادعا هدک دليا برقتو لسم هنارف هرزوا كمحما وص نیسح

 كرابقشوا هن كرهلس یرلناق ندنزغآ هللا .یدنقوط هنیزغآ كرابم بولک
 . یدلبا اعد هنملع

 یرلرداج مرح هلا نیسح ترضح بولک هللا هزرفمرب « رمش هدعپ
 ید

 ندازج زور « هسا قوب زکنید « هرازس قیزای » نیسح ترضح
 لاوما مث .زکلوا رامدا رح یحاص بسنو بسح یداب زک هسیا زاقروق

 لوا هدک دید « زکسیا هیاحو تناص ندزکمدا لهاحو اغ یلاععو
 . رلیدید « همطاف نا اب نوسلوا هلیوا

 نو E نالوا شمراص ینفارطا ثكسسح ترضح هسا رمش

 ۱ . ید هد ی كبرح هنملع

 موج هلوصو غاص یک نالسدا شمهرکوک ید نبسح ترضح
 هدمرصوا هتشيا م یدراروایغاط بولبحا یک یرانروس ےک 7
 هارو :یدقح یرات رضج اع تایر بنز یس کد

 هدنک وا تکی كنس ع لید اباطخ همش ن وغ نا
 یرلشاب كنبرلزوک کیا «رمع هدک دید « یمقجهنلوا لف همطاف نب

 . یدریوح هفرط رکید ییزوب هدلاح ینیدالشاب هغمالماط هنلاقصو هنب راقانب

 هرکص ندنوب . زکیدنالپوط یموجما لتق ین » هسیا نیسح ترضح
 هلرلتر وص دل مدرک اس و لاسخ قح بانج . نمریو حالف هزس هللا

 هلرهید « زکسرولوا راجود هنبلا باذع كهللا .رول| یماقتنا من ندزس
 لک اسان ۰. یدلاق هدنادنسم هوب تقو2 لیس : یدرونشالوط ۰

 تراسج کمهاشیا ییانجوب سرب نکل . یرارریودیا مادعا یا هستسا

 .یدررویوروط بوتقاب ود نوسوک یسهقشب همظعلابو وب و یدروسهدیا



 >> ابا صصق کک ۳۳

 نوع «ژکسروفابه .نوسر ویزکالب هل » اباطخ هساب « ناعل رمش تیام

 راقش ندف طه هنیرزوا كنا .یدتیا ادن وید «زکسروشالنق یمدآ و

 هنلا لوص كنبسح ترضح ( یمسمتلاكيرش نب ا .رایدتیا یدنوشوا
 ناسح ترضح . یدروا هلحبلف هنزوموا لوص ید نوعلمر رکیدو

 7 وروا ى سنان نانس ) نکیا راقلاق بوشود

O 0۱ ۰ یشاب» هی سالاد ن  
 نانس ناه .یدلک هشعر هللا هدقدلوا كحهدیا ترشابم هتانجو « یلوخ

 . یدربو هبلوخ كرديا ادج ندنندب ینکرابمرس بونیا
 ( یدزا دوسا ) و ( تمشالان سبق ) و ( بک نیرحم ) و ( نان )

 هرارداح ید رلیقتش راس . رایدشالباب یتسهحلسا و هسلا ككدصس دیپهش
 كناوسن تح یتسهراس یاشا و یتراهودو هسلاو همهشود هليا موحه

 . رایدتبا امغی هلس ياها یهدنرارزوا
 روت ا يدا هدنشاب نشب یللا تقووا « نيس ترضح

 هبرض ترد زوتوا و یسهرای قارنم جوا زوئوا هقشپ ندنراهرای قوا هڪ

 ( هاضراو هنع هللایضر ) . یدلو یرا

 زلاوققم تو شود هدلا"یتیداوا یلمداب رغآ هک (عاطلانب دیوس )
 هحدسشیا ی رلکدید « یدنلوا لق ناخ » كناقشا . یدشللق هدنسهرا

 هرکصندکدتبا هلناقم هحلخ هاغاحم رب نالوا شلاق هدننای بونارحص

 نانلوا لتف ءرکصاا ندناا كنسح ترضح هتشيا . ردشلوا دیش
 ۱ . ( هعساو ةمحر هلع اهر ) ردوب

 ( رکا ىلع ) یدیا راو غوا جوا هدنما ىلع كبسح ترضح
 هک ( طسوا ىلع ) . رایدلوا دنهش هدهبراحم ماکنهالاب هج ورب ( رغصاىلع ) و

 .یدا تنکیرب هدنشای ردقو ی رکی نامزوا .ردفورعم ويد ( نردباعلانیز )

 . یدوو اب هدنرداح مرح بوسهرک هرج هلتهج ینیداوا هتسخ نکل
 نا ) نکل . یدتیا سا یلتق هدكنآ رمش هدنرلکدلک هتناي كن آ اقشا



 ۲۲۱ ج افلخ م راوو بک

 هسمک هنیرداح لرانیدافو » بولک دعسن رم .یدلواعن ام 1 ۱

 هس هسیا شعلآ یه یه كرات و و نوسءلوا ضرعت هفحوح هتسخوو نوسرک

 . یدعلوا در یشر, چیه هدهسیدتنا يا قد « نوسلل وا در

 . یدیا راو یلغوا 0 هدنمان ( رم ) و ( نشح ) كنسح تّرضح

 . یدللا ضرعت یخد هرانآ اقشا هلتهج وب . رابدیا لوح وک كب نکل

 نالوا لوا E » اقشا یاس «(نانس) نالوا ےک لناق

 ندنرللا ثموقو هک ڭدتىالتق ینمظعا كبرع .ٌهلدَسا لتق ییلغوا كنهمطاف

 .تیا بلط یگنافاکم تک هتسرتما كرانو نس دلا قلا .یموکحت

 رایدید « رذزآ رلهسر و اکس ی رللام نوتب

 لاحرد ندنفیدلوا غامد هدیروش یعاشرپ ج تیاغ یحد ناک

 کب) ."یدروط هدنکوا ینو توذک هود ل لا ۴

 روا تاغ نآ  تالر اب لا نوا و ردنا ی روا شا تن

 بسح كسان مدا لق یتسولربخ لا اماو انا كسان .مدتبا لتق ییشکرب
 ۰ یدلب وس "رارغش e ( مدتيا لتق ىنسولريح لا هحسنو

 ! نونحم یا » و یدید « زکیروتک ورچما یییلدوش » دعس نبرمت
 كنس هسرایوط دایز نا ! نیسرویلیوس رازوس هلیوب نوچ ! فیرح
 . یذکود هلااصع یا كرهد « رروا ی

 نر :,یداینک یبا نشم نان الوا دیش ندا ا تص

 ر یدبا ینک ناسکس رانلوا لوتقم نحورح زاربغ هسا نی د 8

 هلیایدزالا ملسم نیدیحو دیز,نم یلوخ یادهش سّور « دعس نر
 . یدردن وج هدایز لا

 ندنفیدلو واق ینغانوق تموکح هدقدراو هبهفوک تقو جک « یلوخ
 هنکشودو یدوق 2 E ودی سارو یدتک هنسهناخ بن

 هک مدروتک تور ر و اند اکسس » هک ی دید هنس راقو یدرک

 . « ردهدزهلوح یشاب كنیسح



 ج ابا صصق = ۱۹:۹

 ۳ ورک شوم نوا قلخ .نوسلوا رلقزای اکس هاو » یسیراق

 1 رک ندنو هللاو . ن نوت یتشاب كنلغوا كمرک | لوسر نس

 . یدقح وراشنط بوقلاق ندنعاتتو یدید « موق شاب هفیدصایرب هلکنس

 یعیزوک هلدرگ وب هدقدقېچ وراشبط » هک شعید . ردیوم ندنوتاخ وب
 ضاسر, هدنفارطاو یدیشغا كرد رب ندروت هنیرزوا . مدروط بوکید

 .« یدرویشالوط شوق
 .یداروتک هتناوید ك ( دایز نب ةلادبع ) تداعس سر هجنلوا حابص

 (سیقلان ةورع)و (ججانورم ) و ( تشالان سيق ) و ( رمش )
 ۱ ام یا 2ا كال یادش یاس. رایدبا رضاح

 : ید روت

 ا < تح هلا كننکد رب « دایز نا

 ناه یرلترضح هنع هلایضر ( مرا نب دیز ) . یدرووروط بوئوقوط
 كنبراترضح لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ن هللاو . ردلاق ینکد »

 هګ الشاب هغمالغا كرهید « مدروک نکیا روا یراقادود و ین راقادود

 ا نيالا .یییروک ییا كتب هلا » دایز نیا

 ندنو یا » ناه دیز . یدید « مدروروا ك كنس اوا راتخا

 لتقف یلغوا كنهطاف زس ! برع تعا نالوا قحهلوا لوف هرکص

 ریما هزگیرزوا ( یدایز نبا یی ) ینلغوا كن ( هناجم ال « زکیدتیا
 لوف دک یک را شا « رر دلوا 1 واسإ - E تکی

 غاریا ندر رانالوا یضار هشلذم « زکیدلوا یضار هتلذم وب زس . ردیا
 . یدتک بوقح كرد « نوسلوا

 یدلک هبهفوک ء و ندتماقا هدالاب را ۲ رک کیا :(دعس نر 9

 یاعودالوا نانلوت رار هلران و ی رهریشمهو ییرازبق كنسح ترضحو

 ۰ یدروک ندنناپ یراهزانح كنالن رک یاددهش نکرولکو ید وتک هدکلرب

 تربضح ء رایدلبا دایرف و هحص و رابدالغ آ هج روک یرلنآ ۰ راشیداق

 اب و ۰ 2 ا ا 6 همطاف تب یز ))یسهسشمه كنسح



 شف ج افلخ راولو کک

 یساضعا « شلوا قرغ هراناق نیسح هتشيا . نوسروتک مالسو ةالص
 یرابغاو رایو یدالغ | كرههد « لوتقم كترذ < رسا ڭرلزىق <« ندا

 . یدنالغ آ

 جر اخ دواک در وک .هنب راو طع دای ونا یاران ت

 یراهراجو شمریک هتفاقر, رکنتمبوک ینسەسلا ریقحو روخ كلا « بنیز
 . یدیا شما هطاحا یفارطآ

 بنز ۰ یدرونص هرک چوا وید . رد « مک ناروتوا و » دايز نا

 « همطاف تاب بنز » یر ندنراهراح طقف .یدلاوس یش رب « یراترضح

 . یدریو باوج وید

 ده ههللا ناراقح هالای یزکیرالاصامو ندیا لیدر یزس » دایز نا

 . یدید « نوسلوا

 یدلیا مارک ۱ هارد هزب هکمردیا دح ههللا ینو زا

 نالواقساف a E كاس هسخوب . ریهطت یدتا ریهطت یزو

 . یدید « ردیذاک نالوا رجافو حضتفم

 تودنارظن هترات مضح (نیدناعلانیز ) نانو جا شهاب « دایز نا هدعب

 . یدرو باوج وند « لع » ید وا . یدروص ود « رده دا »

 . یدید « یعدعا لت هللا « یخ نلع» داد لا

 ف ساب . یدیا راو رس رب هقشب هدنما لع » ید ندیاعلانیز

 نیداعلانزهلکعد « یدتسا لتق هللا « یا » دایزنا درک ‹« یدتا لتقف

 HE هلا ) هدک درد ۰ ناسروبل وس نوک » دایز ناو یدروس تو

 یرلناج ینعی « یسفا ) هکیدوقوا ینسهعرک تیآ ( | اتوم نیح سفالا

 هدینحاورا كرالوتقم هدلاح و . ردکعد ( ردا ضق هللا هدنراتافو نح
 ندننجنهلواكميد .رولواباذع قحتسم ناک اما بولوا یلاعت لا ندبا شق
 هللا و » هل فماقص نزاع هادایز نا ندناوح و كارت رضح نیدیاعلا نیز

 <« یرلترضح شر هح دیا نما تو A كرهبد « ناشاد را ا

 هدریدقت كکيدتبا لتق یا كەش يا نمومرک | ! هللادسعاب » و یدتا دایرف



NEE؟ > اسا صصق =  

 نادنخ ا ! هللادسع اب » ید ندا ماند . یدید « تیا لق هدی

 قفرت مدآ یتتم رب هناوسن هدککیدتیا لق ی هسیا راو كتبنا هتوبن
 تبصو كرهید « هليا لاصیا هنیرالحم كرديا هاج یران | هجماملسم هک تیا

 فا و یدقاب هیا تربح رظن تدم رب « دایزنیا . یدلیا تحصن هدنقاس

 .یدردتا ادن وند «نوسلک هعماح سکه » و یدقارب بوک زاو نداق

 کردیا دم ههللا » بوقبج هربنم «دایز نبا .یدنالپوط هعماح < سان
 لغوا كنجمالایو یدلیا ترمن هنتعامو هدیز ننولارماو راهظا ییح

 : یدید « یدتبا ل یتسهمیش نا و ىلع نب نیسح الإ
 هدلاح ینیدلوا رار هلا ىلع ترضح هک ( یدزالا فقع نب هللادع)

 ینیداوا یمعا یزوکی یا هلکمتک هدنیفص یزوگ رکیدو هدلج موی یزوکر
 هرکص بولوا لوغشم هلبا تادابع هدعماح ردق هبهحک یرازدنوک هدلاح
 ندر ناه هديا یی رانایذه و كدایز نا . یدرلیا تدوع هنس هاخ

 ا كاا یحالاب لغوا یحالاب ! ییغوا كنهناحیم یا » . یدارحص

 ۳۱۱۱ اقام هدبور دلوا یرللغوا ربمغس . نسنس

 . یدربدتیا بلص هدنجما عماج ینا لاحرد « دایز نبا کمد

 كنسح ترضح هدهسیاهدقع وقروق یز وک كسان هلنروصوب « دایزنرا

 یخد یراک ماحما ندننیدلوا تیانج رب لوس كب هدندنع مالسا لها لتق

 تدوع ندالبرک الب هجورب « دعس نرم هلعءانب . یدروبونوشود
 یوتکم غیدلوا شمزاب کس راد ا كنیسح ! رع او دایزنا دک لبا

 عياض هدبوتکم . مدتیا ذیفنت ینماکحا كن | « نب » هد « رو ورک
 رارصا وید « نسکجهروتک بولو لاح همهب » دایز نا بوید « یدلوا

 ظفح هرزوا قموقوا هشیرق زر اح راذتعالالجال هلاو » ید رمع هلکعا

 نب دعس ا هک مدلیا تحصن رب هدنقح ناسح ا نب هللاو . یدنلوا

 كهللادسع هدکدید « مدرولوا شما ایا ینقح قااباب مدبستیا هصاق و ییا
 ۰ 2 2ل < رع 1 ( جایز نی نایغ)ل"یددارب



 ۲۲ و >> افلخ ع راوتو بک

 لق نیسح كن هدیدیالوا هقلخ رر هدنرانورب كدایز ی ردق هتمایق
  قدسملا رد اود نوا ید هللادسع یدید « یدسهوا

 ! تخ اب ه ًاباطخ اک آ یخد ( هناحیم) یسهدلاو كدابز نب هللادسع
 هک دنا 6 نسکجهمروک یزو تح یدبا ..لدرودلوا یلغوا ريم

 ولرد رب هنسودنک هک یدیا شمرارق یلقو شمزیق یزوک ردقوا كدایز نیا

 ۰ یدروعا ۳ زوس

 كيالباو :یادپش راسو ی داسر كنج ترضح داد لا

 ید نیدباسلانز . یدرد وک هماش یناسصو ناوسنو یراهدعس سور

 . یدردروا ریز هتیوبو هجکلیب هنیرللا قحآ بولوا ریارب هلران |
 هدژم « در شر رام دادیز ( سق نب یهز) هدنراقدراو هماش

 هليا شاپ یرازوک لدیزب . یدردلس یتالبصفت كنسهعقو البرک « یدریو
 هنسح ترضحو یدید « نوسلیا تعل هب همس نا « هللا » . یدلوط

 یش ر, هریهزو یدید « مدردیا وفع A ۲ یدش لک اکب د یدوقوا تر

 ۰ یدو و

 نایب یتفک هليا عضو هنیروضح كدیز, یتداعس سار هک ر دیو ص

 نانلوب هدنحاکن تحت كدیز بولوا یزیق ك ( ریزک نی ماع ) هدنرلکدتا
 !نینمؤملا ریماای » یدقیچ بونیروب هفاشراچ هجم دیشیا یرازوسوب ( دنه )
 نالوا یلغوا كهمطاف یزیق كنب رلترضح مسو هيلع هللالص هللالوسر

 متام هنلغوا كهللا لوسر تنب . ردوا توا ه» هدکدید « یمشاب كنيسح
 « یدتسا لتقف یا بودیا هلح « دار نیا نوسرو ینسالب هللا . تبا

 . یدید

 هدنکوا تداعس رس هدکدرک ورجا سان هدبوریو لدا « دیزب هدعب

 . یدرویانبوا بویوق هنیزغآ كنیسح ترضح یکنکد یهدنلا . یدیا
 بوبوق هنغآ كنبسح ینکد » هنع هللایخر ( یملسالا ةزرب وا )

 سد هلع هللا یبص هللا لوسر هک شمر وک هعفد قوح . نسدمروشک |

 ه رشح نادم ! درب 5 .یدروس رجا وص زار راز 1. دعا یرلت مضح



aI:ج ابا صصق =  

 2 كلو « رددایز نا كهتفش كن ءزکسرولک

 : یدتک بوقحو یدتلاق بود « ردمالسلاو

 « ىلع ماباب من تاذو . یدلوا ندهنوب « زکسیهرولرب » هکیدید دیزپ

 مدجو ردولربخ ۱۱۱  ع هم طاق مانا و ردولربخ و

 39 | و ات و مولربخ ندنآ هدنب « ردولربخ ندندج كن آ هللالوسر

 . رایدتیا هلاوح هرامکح یشیا مردپ مت هیردپ كلا . یدید مقحا
 ( هالا لوسر تنب همطاف ) یہا | نوحا هالا . ردمولعم یتیدنازاق كنسغق

 ندیا نا ۳ مو و ههللا هحنک ها ۱ رد ولربخ ندا

 یدام او هقف کل . نمهروک لداعم یهسمک ههللالوسر هسمک
 هعلاطم ییسآ ( ءاشتنم كالا ون كالا كلام مه لق ) و یدلیوس هلسسح

 « یدعا

 هدکدلروتک هدر ناود کر هلا ندیاعلانز « راسداق هدعب

 ۱۳ تا رو ایر قداس رس كسسح ترضي

 هلولو هد یرلزق كنهیواعمو یساسن هلدیز . رلبدلبا دایرفو هحبص هجر وک
 كهللالوسر ! دیر اب » ( همطاف ) یه کاست ترضح . رایدتسا

 « مدزمتسیا یو نب ! مهداز ردارب یا » دیزپ هدکدید « ردیمرسا یرازق

 ۰ یك

 یارس به .رایدناوا لاخدا هنسهراد مرح كدیزب « راتیداق هرکص

 راید تا عام ریارب هلراناو تیزعت هرلنآ بواک رلنیداق نالوا یتاخ
 راید رب و تاقتاق ین راتاعیاض « رلیدروص هسیا شعلوا بصغو ذخا یرلهو

 رفاکر ولرخندهبواعم نیدیزب » (هنکس ) یزق كنبسح ترضح هلع ءانب

 .. یادلنا سد 4 مدمروک

 هننایقآ .یدردزوحییراروج كنیراترضح نیدیاملانیز « دیزپ هدعب
 6 ماشخآ . یدردن وف ههر ادر هچورآ هدنمرح یتساسنو و[ و یر

 . یدرایا توعد هنسهرفس حاص



 YY ج افلخ ع راواو

 ناوم دارو ج ماش قشمد داق نشو > هفوک لها

 .یدتک بونود ناه هدنرلکدتیا نایب یلاح عوقو یدروص بولک مکان
 لاحنایب هلهجو وا هداک | یدروص بولک ( مکان یح ) یردارب هدعب

 كن رات ضح و هلع هللا یلص هلال وسر هدتماو مول < زس » هدن رلکدتا

 » مهلوب هدشنارب راز, هل رس دعب امف نب . زکس مورح ندمرک هنر وضح

 یخ ) ES هنر وضح داد رب هدعل . یدلربا ند او یدید

 كتهمس ناو ینفسا و نزح یالوط نایب و الب رک ( مکس انب

 . یدید « ! صوص» بوروا هننکوک كنا دیز, . یدلیوس رارعش رعشم
eهکلطوس رله ص روم هدنقح نیسح ترضح هسا ارعش ضعب  

 . رایدالشاب کلا رادغاد یعالسا لهاو

 یرلن آ هلبا قبفرت رکسعو هیت یبراسیهار مزاول كس لها « دیزی
 ار یا هللا » نکردیا عادو هلا نیدیایلانیزو یدردنول هبهشیدم

 لوبق ینفیلکت وارده كيردپ مسلوا نب هللاو . نوسلیا تنعل هیهناجیع
 کی هسیا راو كتجاح هله . راجه شعا هیون یهلا ردق نکل . مدردپا
 .یدید « رونلوا فاعسا .زاب

 یدشردنوک هدژم ههسدم هدنقع كنسهعقو الب رک « دایز ت هللا دع

 یخدوا . یدردام ه( دعس نور ) یتفک هدقدراو ههنیدم « یجهدژم

 دایرف « مشاه ی ناوسن . یدردتیا نالعا یاعوقو هاسهطساو رال الد

 یزبق ك( بلاطیا نب لبقع ) یدپوق تماق هکناص هدهنیدم .یدتیا ناغفو

 .یدلیا راکشا ییرازوکو رادغاد یبولق كسان ء یدلیوس راش روم تیا
 « ردهعقورب یک یسهعجافیلتق كنامعع هدوب » یدلوک بودشیا دعس ی ورم

 یو زیکشو ام هداملاقوف یشات ندهعجافوب هيا مالسا لها . یدید

 یدشلوا رفتتم ندهسما

 هدایزكي كمالسا لها بولق یشان ندنسهعقو البرکوب «دیزب هکر دیو

 كنسح : نوتسلیا تنل هبهناحم نا وا ها »:هتووک یتیااوا ات
 .یدردنجوک کیسا اللف كن آ و یدردنیالتق یا هدبوشالوق یفللاکت



 ج ابا صصق عج ۲۲۸

 < قلخ به رجافو رب . یدردک | یمخح توادع نوجا من هدمانا بولق

 . شفا رد « رایدلوا ردیا ضغب اکب كردیا ماظعا یللتق كنيسح

 تایفو شم

 باا و٠ ( فات 5 ساع )ندردبلها هدنسهزا : هلوم تاغوقو

 5ر ن با 2 ا ر یال وع ناو زا ندا

 . ردراشعا لاح را هیاقع راد هدلاح یراقدلوا هدنشای

 ید هنع هلایضر ( هطفرع نیدلاخ ) ندنلاحر هفوکو ندمارک باا

 . ردشلا تافو هتسوب

 ناحا و ( یزلاورع نذ ام ) ندنباحا ناوضر تعس هداننا وا هنس

 ( یراصنالا ةمشخونا ) نددحا باداو ( هشرخ نب سق) رومشم ندمارک

 مزاع یارضح مع هلایضد ( یراصنالاكلام نب نابتع ) ندردب لها و

 . ردراشلوا اقع راد

۳ ۱ 
 س ی لارم

 هدنقح توب نادناخو یداهش هرزوا حورشم هجو كنبسح ترضح

 همالسا راکفا هنیرزوا نار هتناها هدنروص كد هرارطاخ كنهبما ی
 غ ندیم هب وما تلود هک یدلوا ا ردق وا

rGترضح . یدوقوا هغلب هطخ رب هسان « ریز نب هللادع  

 نعط یهفوک لهاو یدلیوس ینفيدلوا تیانج كوس همه یتق كنبسح

 هنهلع هبما ی ( ینا ماع نب ةدجحت ) یخد هدماع . یدلیا عینشتو

 . یدتا جورخ

 ا ا ي هادی هربز نا «.کم لها
 نا . رایدید « ردقو هسمک قجلوا مجانمو منام کس ا ندنسح

 هکم ریما ارز . یدیا رید « زکبما هل » بول | تمیب ولزیک هسبا ریز



 ۷۳۹ س افلخ مراوتو =

 قفر طقف بولوا دیدشو ظغب كب هدنقح كنآ ( دعس نور ) نالوا
 . یدرلیا هلماعم ا ارادمو

 هنفرط ودنک یتلخ قوحرب هدنکم كريز نب هللادبع « هیواعم نب دیزب
 شعا ناع.هدزوا كما, دن ییز یا هدکدتا راختسا ینکیدتا بلج

 ریز نبا ندنفیدلوا شمردنوک رارشابم صوصخ هلا ريجز شوموک ربو
 . یدرلبا تکرح هناراکطاتحا بونقاص ندنرامدا دلدیز, ید

 اک | ید جاش هدکدلبا تکرحو هضافا ندهفقو ( دیلو ) هدنافرع

 بوروط هجوربآ رباز هاننارادفرط ودنک ریز نا هدهسیا رایدلبا تک

 . یدشا بقعت 11 ید ( صاع نا هدعج ) . یدالیا تورو هرکس

 ار ید , كن آ سان ندنتیلوا .ددک بولک میز نا
 ۱ .. یدرابا دما.ینکح هل

 هب ومایاما ضعب رکید هليا ( نابفس یا نب هبتع نیدلو ) هدءرصوا
 رهبد « ور دب ۵م نو وط ۳ نبا هستسيا دعس نور »

 هدنررخاواب ین هنس شعلا ونشا نام « دیر کا تا

 . یدتیا هجون هب ( هبتع نب دلو ) یراما زا هلیا لزرع یورم
 رب كرهمایا تماقا هدنکم هحنلوا یلاو هزاجج بناج « هتع نی دلو

 ..یدردهزوک تصرف هرزوا كلا تفرکو ذخا یر 8

 هدلاح ینیدلوا هدکعا تیاعر هطاتحا هليا زارتحا ندن | یخد ریز نیا
 . یدیاب هعدخر هدنقح دلو هدالئاوا یسهنس ییا شمل

 و مدآ نیقشاشر هز نس » بوزاب ۹۳۰ هی 2

 كهسردنوک مدا رب عالم یقالخاو لقاع رک ۱ . رومهدیا تکرح هنامکح

 .یدتیا راعشا وید «هیلیا عج یناشیرپ لاوحا ویو لیپست یروما لوما

 ی ( نایفس یبا نب دم نب نامع ) هنرب هلا لزع یدیلو یخد دیزب
 داش یدبا 4 زسەرجمو E هسلا ناعع . یدسا بصق

 هک ی دردنوک هوعم تهر هماشندهتندم نوجاهلاتساو باج یهنیدم لها

 و (هلادع ) غوا دل یخ ) رویش ندا



e:س اسا صمق ک  

 فارشاو ( سز نی ردم ) و ( یوزخلاورمع هللادع ) ندمارک باح ا

 . یدیا راو تاوذ 3 ندهسدم

 یعوقو دباعو لضاف یتح « یدتیا مارتحاو تیاعر قوج هرلن | دیز
 رارو كس زو هب ( هلظنح نب هللادع ) نالوا دا و مرتح هدندنع

 مرد كيب زوب ۰ ( ریز نب رذنم) و كسب روا هنلغوا زکس ناثلوب
 ."یدز 3 هطع

 > اناع ندنقای یا د یرلکدتشیا ندقازوا كويز هسیا رلنآ "
 هدنراتدوع ها تدم هلع ءانب . یدیا راشلا ترفن هلکااب ندن آ هلبا هدهاشمو

 < قو ید : هکزروسلک ناب كمدا رب « زب » لث ندنتاس كن | الع

 . رویلاج روبنط . روبدیا كرت یزاع بولوا شوخرس یتح . روجما رخ
 . رایدید «هلدتنا علخ یا زب  هللب دهن . رویانیوا رلکحوک هدنک وا
 ندمرللغواوب هکلدلک ندنناب كمدا رب «زب » یدقلاق ید هلظنخ نهللادبع

 . مردبا كنج وشراق همدا وب هاب | نا زکلاب مسمهلوت یهسمک هقشب

 ردزوجما كا لصاح توق وشراق اک | یخد مثیدبا لوق یتسهطع

 : یابد

Eه ( هلظنخ ن هللادع ) هلا علخ قدیر هادم لها هشرزوا  

 . رليدليا تعم

 هبهتسدم ی ( یراصتالا شب نی نامعت ) هحنلوا فقاو کو ٤در

 ماش 9 . یدلیا تحصل ههندم لها بوراو یخدوا . یدردنوک

 تدوع هماش هدوا . اب دم هکید یدد « کس عود تمواقم هش رگسیع

 . یدابا

 نب ناعع ) نالوا یرلرما هدللئاوا یسهنس چوا نیک « هدم لها

 هدلاح یرلقدلوا لا هر كس یهبما یو جارخا ندهشدم ی( دم

 ا یا اغ هدنمهاخ مکان ناوم

 | ندهتیدم بوقح هللا ناماو یر قلارا ربو رایدلیا دادمتسا نددیزب بوزای
 . رایدش وواص



 ۲۳۸۱ ج افلخ غراولو <

 نر ورم ) هدهسیدتیا رومأم هیهنیدم ی ( دیعس نورم ) ناه « دیز
 شل آ هطاتضنا تحت یدالب كردا مظنت يراييا نوا ا ا

 هدنمدخ و هد . كحهلک مزال كک ود یراناف كشیرف یدمش را

 . یدریو باوج ود « مهتسيا قملوب

 .همان صا ه ( دایز ن هلادسع ) یسلاو هفوک ناه « دیز هدعب

 ,سما وود « تا هرصاسحم یرسز نا او تل 2 » . یدزاب

 ادر ین ۶ یانج ییا, قاف ی م ید مف را
 وید « TR ینراتیانج كم اد کیو تام

 . یدلبا رادتعا

 e هام ىب ( یرلا ةبقع نب مسم ) « ديزي هرزوا كن |

 یدتیا ماف هتیرومام یافا هدلاح یتیدلوا مدا رب لیلعو نسم ك« لسم

 ETE E هزاج بناح ]روم هد زک كس کلا ا

 ا هعفادم هلا هنیدم لها یخد ( هلظنح ن هلادبع ) بودیا هرصاح

 8 NE ثراحملا ن هعسر نب سابع نب لضف ) . یدسا ماف

 هی رلفص كنمشد كرنا موش رد یئتدش تیاف هللا یراوس رادقم

 . یدرویلوا یتسهلوک هاءنط م و یدراوترذف تا و

 دیش ید (فوع نب نحرلا دبع نب دیز ) یارب هکن او لضف نکل
 موم هنیرزوا هلظنح نا « هماش رکاسع هنیرزوا كن | ۰ رابدلوا
 لناق تیاغو یدتبا هعفادم هنادمم هداسلاقوف یخد وا . رایدتیا ماحتقاو

 ندقدلوا دش یدک وا یدک و رر یرللغوا . یدلو عوقو هب رام رب

 .رشیدلوا دش یخو رلتاذ هچ ندهسدمفارشاو یراردار و لیمو دنک مرد

 . یدلوزو هنیدم لها هلتهجوب

 ندک هرتسوک .راقل زازا قوح كب یخد ( صاقو ییا ن دعس نب دمت )

 2 ۳9 يخد وا رانا مر

 هب هده هدرلت ص یدلق حام هنیرکسع یهنیدم 0 چو « م



  = Ayابا صصق >>

 بصغ یا شاو لاوما یرلقدلو و لق ۍنرلک دلید نوک جوا بورک
 تیر و ا یهللا لوسر همدم ء هبماش رک .اسع لصاما . رایدتا

 یر

 ناس هدسداس ءزح كس راترضح هلع هلا یضر « رذ وا » یهاظ

 شمرو رخ ويد « هدژم هللا تراغو لتقف هه ندم لها » هرزوآ یییدنلوا

 . ردللوا و هعجاف یئیدلوا

 ندیاءهلانز ) .ردشلوا لوتقم تاوذ قوح ك ندرهاشم هدهعحاق وب

 ینم هغیدروط فرطق بونمشراق هسات هدهعقو و یرلترضح ( ناسح نب

 EA وس ندنفرط 2 هدنقح

 کیا هنساضقا كنسهحایذ یسهنس چوا شعلا هدنعوقو كنهثداحوب
 .یدشلاق نو

 . یدتیا جح ید ریز نب هللادع هلا سان هدجح موم هنس وب

 هد هع ".كنمرحم یسهس ترد E « یرخ كنسهمحاف هتیدم

 . یدلشالک | یکجهدیا مو هبذکم كملسمو یدلوا لصاو هیهکم

 کم هل سو درا RT REE یهنیدم الاب هجور « ا

 . یدلوا توف هدقدراو هلح مان ( للعم ( نکل . قدابا :تکارطک هر وا

 كشا یا » یدرفاح ی ( رب نب نیصح ) نداسؤر «تقو یجهدیا تافو

 .مدزمنیا غوبشاب هرکسع وب ینس هسلاق اکب ( یستایت ) ! یسیتلکت كننالاپ
 ودرا . یدبشعا نعت ینس هل وشاب و ندنن « نینمۇملارما نکل

 تافو بوید « همریو نادم هشیرق « تیا لحمت یرح «تک قوباج هلبا
 هبکم هلاق نوک ترد هرفصو یدلبا تکرح هللا ودرا ( نینصح ) هجمدیا
 . یدراو

 ارا تعسب ه ( ریز نی هللادسع ) هسیا زا لها و لا

 راشمنغص هباروا ید راندبا رارف ندهتیدم لهاو راشعالپوط هنشاب كن |

 . یدیا

 جج چو



 ۳۳۳ >ج افلخ مراوو ع

 ورک رب نوجا هظفاسحم ینیرش تیب ید ( یننطا صاع نر ةدحم )
 . یدشلک هیکم هلبا رلجراخ

 ےس u فو

 هدهرص وب ید وا . ردشعا ماق هنپلع رایوما هدهفوک قرهلوا سر

 . ردشک هتناب ل

 كلوالا عيبر . رايدتيا هرصاح یرییز نب هللادبع « هیماش رک اسع
 هنازب راوخ تیاغ راجراخ . یداو عوقو رلهراحم دیدمو دیدش ردق هنحوا

 هنادم قوح كب یخد كن ( ین رات ) یک یرلکدتسا برح هناراک ادفو

 ۱ 1 ىر یا

 هلبا كته یعرح تمرح « رالماش نکیا یپنم هلاقم هدفرش مرح

 قرتحم یاشخاو یسئروا كفرش تیب . رایدن | راقشحام هنیرزوا همک

 هد هحذاک یربخ یافو ك ) ه واعم ندر ) هدرخ الاعیبر هع . یدلوا

 . رابدلیا ماود هدقیضتو رصح هلهجو وا هماش رک اسع

 یردتاث رو كلنرعرا هرهل رڭ

 یا ترد شهلا نکا .هدننشاب ردق وب زوتوا
 یدح رک هنازاع زاد هد وا كن والامیر

 , یاب هسرپ از نکیآ هدنشاب ن ۳ هب واعم ) لوحوک لقوا

 قترا ( ری نب نیصح ) هجنلوا لصاو هیدکم یربخ یتفو « كدیزپ
 هدلحم مان ( حطبا ) كردیا هربا هلیا ریز نب هلادبعو كر ی صا
 )هليا تعیب اکسس لک . نیسقحا هتفالخ نس» و یدشوروک بوسشلوب

 هللاو . ردماش لها هوجو به « مگه نر .!مدک هماش هدکلرو

 یو رفع هاردیاده یراناف نلکود ناه :ازعا فلت
 رده یرلناق و ناد ریز نا هدکدید « مدیا ناما یسان هلیا نالعا

 یک نوا ندزس نوا مدآ رب نالوا لوتقم ندمرح را
۱۹ 



 ج اینا صصق ۳۳

 با رهجوا نکیآ رلیوس ًاضخ 6 | «نیصحو یدید « ملوا عناق هسنلوا لتق

 2 کالا رو # م هاي هللاب « زالوا هللاو »

 مدآ رب یار لها ینتس نب « نوسریو ی ازج هللا » ری نر نیصح
 «نیسرویتسیا كالهو لتف نس « مرویدیا توعد هتفالخ ین نب . مدروناص
 . یدلیا تعزع هیهنیدم ربارب هلیرکسع بولیریآ ندن | كريد

 ۰ نکا تع هداروب کن ۰ ممتک هماش « قرهلوا مدا 6 رس ز نا

 ندنسهقرا هریک نا ود «مرلباتلادعیارجا هد هک مردیانامأت یزس

 . زالوا ما شيا وب زکهسیا زلک تاذلاب » هسیا ربع نا . یدردنوک ربخ
 كردیا ماود هنلویو یدید « ردراو رانالوا بلاط هتفالخ ندهسا ی اریز

 . رایدلک هماش هدکلرب هلا هنا ی نالو هداروا لوصولا یدل هیهتیدم

 تسب هد رانا ندنرافدلوا شلا تعس « ( دیزب نب هیواصم ) ماش لها

 . رایدر, ویدیا
 یالضفو برم ناعحش « ریز نب ادع ارظن هنناقشحت كننخروم

 نکل . یدیا قحتسم هتفالخ و دماحلا رک ثیاد ش دهازو دیام ندا

 یدبا لخم هک یدیا راو تلصخ یا نالوا قفاوم هتراما همزال هدنسودنک

 شلک هماش هدکلرب هللا نصح رک ۱. یدیا فعض یربیدنو ار هدر و

 یالوط ندنسهعف و الب رک از + یدریا تعب اک قلخ نوت یدسلوا

 و تا لوسو هندم اقاشسو راس هدايز كب نام لها بولق
 تلود «هبمالسا راکفایثات نسل هب ه رصاحم تح كهللاتسو ندا

 . یدشلوا یهاظ یرلهراما لالتخا فرط فرطو رفتم نده وما

 لاوحا بولوا ناوجوت رب نیدتمو فصنم تباغ هسیا هیواعم كوج وک

 یدنک ویو کا یعیداوا سا هت ص ەن كشيا . ئیدراوکا ندنربع رظن یلاع

 ادن ود « نوسلک هعماح ساب د نوکرب ناه قرءهلوا رفتتمو سوبأم ندنلود

 . یدردتا

 . ید وقوا هطخ . یدقح هربسم هد راق دنالب وط تولک هعماح < سا

 یک رفت نوا هلزس ۱ ۲ نیتفر یرکرووما درب نب ! شات یا ه



 AAG ج افلخ ع راوتو دع

 ۱ یک .یدوش لها نوجا تروشم . مدمهلو « مدارا مدا رب

 بوید « زکیدیا باخاو رابتخا یزگکیدنکب هتفالخزس .مدمهلوب « مدارآ

 هاحض) .یدمقح هنادسقترا و یدناق هدنسهناخ بودک و یدنبا ندربنم

 .. یدلاف بورشاش هما یب . یدروسدیا تماما هدزاع هلاکولاب ( سق ی

 N چوا یفالخ تدم . یدلوا توف هدهواعم نوک و ا

 ( هلع هلاةحر ) . ردنرابع ندنوک قرق ةياور ىلعو
 یاخا هتفالخ ك( دلاخ ) یردارب لوحوک كن آ « سان ضعب هدنتافو

 ك 4 كلام ن نا جز یر نط سلف صوصخلا ىلع ..یدرتشنا

 ندنم هلتقو ینمی ندهن « كلام نب ناسح هکنوچ . یدرلیا مازتلا هدایز
 یش كنسهلسق ( بلک ی ) نالوا ندلئابف شمهل رب هدنفرط ماش هدبولک

 ,یفیدلوا ندهلیق وب یخد ( نوسسیم ) یسدلاو كنيواعم نب دیزب بولوا
 كب ین رغوا ندشیدلوا كعد یساد كدر یی «فكنا ناسح هلنهج

 نکل .یدیا یخیاص توق قش:هدهبووس .یسودنک و ورا
 لا یضد ریز ,نیءادع فرط فرط .قرهاوا, هدنلعرایوما ۲
 . یدیا هدقعلوا تعس هسرات ضح امهنع

 .بونلو هدهرمعب ( دایزنب هلادسع ) یسلاو قارع هدننافو هلدیزب یتح

 یدمهلوا لما: لا هدهسیدهتسا كمردتا تعس هنسودنک یقارع لها

 بوشواص ءایالاح چ وک «دایزنا .یدلوا ادي رللالتخا هدهفوکو هدهرصبو

 ,نکیو زا و هنیدمو کم لها . یدلیبهدیا ناح صیلخم هليا رارف هماش بناح
 . رایدلبا تعس هربز نا ید قا لها یک

 تع 1 ید رصم لما بوردنوک مدآ هرصم « سز نیا هدعب

 ۱ . یدلبا

 در لاح . یدلاق یا صا هروس زکلای هدننربغ هپ وما تلود لصاما

 ریشب نب نامعن ) یریما صخو ( یالکلا ثراملا نبرفز ) یریما نیرسق
 . ریدر ودیا تع هسز نیا ید ( یراصتالا



 >> اسا صدق < ۳۹۳۹

 ارس یخد ( سق نب كاحض ) نالوا ینکر نکر كنهبوما تلود

 ناورم ) نالوا کوس لا كن هما ی یاما و شللا تعيب هریز نا
 .یدیاشلا تم کلا تعس هرس ز نا هدبودک هیذکم ناه ) ہکحلا ن
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 ہد ' زرد تاس

 ندقایع نکیا هدتس كملا تعس هرز ن هللادىع الاب هجورب « ناو

 . یدلح یتنهذ كن آ و یدلک هماش ( دایز نب ةلادسع

 نس » یک رک آ هحیلوا فقاو هتیراکفا كناوم : هک هبوش

 تس هریز نیا هدبودنک هدلاح كغيدلوا یشک ولوا ریو"یخیش كشيرق

 بولآ تراسج ندنآ ناو هلکعد « مردیا اح نوجما كنس نب ڭەسرايا

 .رایدنالبوط هنشاب به یراواداز او یناقلعتمو هسایب هله هحنقح هنادم

 ی یتلخ بولک هدرا « كلام نب ناسحو . یدلتاق هرلن آ یخد هنع لئاق

 كديز ن دلاخو یدلک هماش قشمد هدعب .یدلوا لوغشم هللا توعد هب هما

 راو شیرقلا خبش رب یک ناو » نکل . یدتیا مازتلا یباخنا هتفالخ

 یارادفرط ودنک یلاسح وید « )لبا تعسلصن هفجوجرب یک دلاخ نکیا

 هتفالخ كنبرلت رضح امنع هللا یضر رمت نب هللادبع هدهرصوا . یدردناق

 « ضعهدیا هرادا یتفالخ سما ء ردفعض » نکل «یدع یزوس قاغا,
 راب ۰ یدلوا رادفرط هناورع « رایوما به . یدلاق ورک هدوا كرهلبلەد

 نب لاحض . یدلینهد ( هننع ) هنسهقرف كن | هلغملوت هدنفرط كن آ ید.

 تاب هدنوعد هنفرط ار نا ییا هسیا یارادفرط كن آ لیا سقف
 2 یالثتهد ( هتسقا) ید هبهقرفو بولیا

 تیاهن . یدلوا یراح راهعزانمو هرواح قوح هدنسهرا هقرف ییاو
 عقاو هدنجراخ كماش قشمد هدنسهدمقلایذ یسهنس ترد شّمل | وشا
 رهاشمو فارشا . یدلو عوقو هبراځ ر ییئاق تیاغ هد ( طهار جرم (

 هدلاح اف كب هسقو لوتقم سف نب كاحض یار هلا تاوذ هڪ ناخ



 ۳۳۷ >> الخ خراولو بع

 كنافس یانب هیواعم بورک هماش قشمد « ناو هحنلوا ناشیرپو مزهنم

 ۰ یدلیا تعیب 5 | سان هلجو یدتیا لوزن هنیارمس
 یدسشماو دک کسع نده نوجا داذما رک اض ۶ رس ن

 <« نامعن هجنیلیا تدوع ًامزهنم قرهنلوب هد ( طهار جم ) یخد رکسع وب

 1 توش ۳ یراضعب ندش اها هده دشا رارف ندصح هحیک

 . رایدتبا مادعا

 ,یبربخ یتعزه كنهبسق یخد ینالکلا ثراا نیرفز « یربما نیرسنق

 هلتسهلسف ( نالع سق ) یهدارواو یدراو هاسقرق بوشوواص هحلل |

 رارق هغمزوط وشراق هناوم هرزوا قلوا عبا هرز نیا كرهشلرب

 . یدرو

 كريز نباو یدتک هرصم هدکلرب هليا ( دیمس نبورمت ) ناوم هدمب
 یسلاو رضم ی( یر لاد تع ) لغواو طض یر با هر وا

 یردار هلرکسع رادقم رب ید ریز نب هلادع هداتناوا . یدتا بصل

 .هدندوع ندرصم ناوم . یاسمن نوا هن رزوا ماش ی ۳۳

 ,ی(دعس نیورمع )اهنا هنفاک رک اسع .وشراق ک ۱ هسنلوا رادرخ ندتفل

 .بولک هجزسهلاغ ید ناو . یدلوزو مصم هراحلایدلو یدردنوک

 زا نکل. یدلاق مدنلا كن ۱ هدرصم . یدلوا لحاد
 قافتو قاقش لح .« نامزوا هک ولاح . یدبا كانهشیدنا ندنفرط قا عو

 .یدیا هدقعل رضاح لالتخاو فالتخا باسا هح هدقارع راید نالوا

 هاش رک اسع.( ربع نی نیصح ) هرزوا ینیدلوا نابب هدالاب هک هلیوش

 نوجاهظفاحم یهمک یهورک جراوخ هدکدتیا هجوت هنیرزوا كريز نبا هليا

 جراوخ . یدیا راشتا كنج هنادم ها ماش رک اسعو راشمتک هبکم

 .ینش بهذم هدنساننا هب رام" نکل . یدیا رلنموس یناهع ثرضح یهورک

 هحنلیا تدوع هماش رک اسع هرزوا یافو كدر بوسمهلوب تقو هغجآ

 .هدنراقدالک ۲ یتنیدلوا *نانع بح كن | بوروص ییداقتعا كريز نبا



 د ابا صصق < ۲۳۸

 یسهقرف رب ندنراجا . رلیدلغاط هنیرافرط هرصبو هماعو رایدل ربا ندنناج

  شدلوا ردیا تیاج یلاوما كناروا بودک هزاوها هدانئاوب

 تسمه دقع هجولزک هدهفوک هلساونع ( نیا وت ) ید یبهفاط هعیش

 .رایدیا رظتنم هتصرف تقوو لغتشم هلکرادت هبیرح تالاو باشا كرهلیا

 زب » و كرهک تمادن مظع هسراودنک هنیرزوا یسهعقو البرک هکهابوش

 ا ك کا هرکتص .یدلک « هادلبا توعد ییسح

 ۱ ۱۲۱ . قذلوا تب اکو : یدلوا لوتقم هرب قحانو ئدلاق

 رفغتسمو فان كرهید « زالوا لئاز یسکل راع وب ندزمرزوا هکدعا لتق
 هرزوا كما ماقتناو ذخا ندنرللناق كن | و ماق هليا بلط یبیسح مد بولوا

 نب ناملس ) ندمارک باحا یسیرب ندنراسیر شبو راشمتا ناعو دهع
 ۱1۱ ا ك ا بولوا هتنغ هیتر.( ارا در
 نالوا هدهرصبو هدننادم ( درص نب ناملس ) هننرزوا كن | . یدیا

 ترع ا تلط ییسحمد ىنا ارسو رايا هرباخم هليا رامش

 ۰ یدلوا ردیا تربغ هنکرادتو عمه هیبرح تالاوب

 دات ) نانو هدکلر هلبا سز نا هدتروصحم كلكم الاب هجورپ

 هدهسیاشعلوب هدننای كرمز نیا تدم رب ید ندا هدیزب ( ین

 ا 0 ةا داوا لئان هراتیزومأم ییدتیا لومأم
 ی ۱ ا ا اتر يناس تردا شعل ۲ هللا تعرع هقارع

 مروسک ندشنناي كن هفنح ن د یدهم « نب » بوشیروک ها راحو

 یهورک رب كراعش هلکعد « یدردنوک هرزوا قلوا نیماو ریزو هزس ی

 ۱ . یدیا شلوا عبات 6

 بصن یسبلاو هفوک ندنفرط ریز نبا بولوا ندنباا ناوضر تعیب
 هنیرزوا هفوک جارخ هلبا هنع هللایضر ( یراصنالادیزی نب هلادبع ) نالوا:

 هتفه رب ندنمودق كرات یخد ( هحلط نب دمت نب مهاربا ) نالوا اونا
 ۱ اعوا لصاو اة هف هک مدنرختاوا تناضمر . نیفل 4 :هرکص



 ۲۳۹ ج افلخ غراوو بک

 هتفالخ ماقم كناورح « كلام نب ناسح یش بلک ی الاب هجورب

 هفلخ ادیب نت دلاخ هرکص ندناوم هدهسا شلوا سس هنسلر ۲

 بلاغ یسهسوسو نددلاخ كیاوص هلتهج و . یدیا هدنساعدا یتفوا

 نالوا یسهجوز ءادیزو یسهدلاو كل | هرزوا كمرەدك ینتها هلغملوا

 الاب هجورپ هسیا دعس نور . یدشعا جوزت ی ( مشاه ما ) نالوا
 هرکصندناوم » كرهنا رک لکم هباغهریبز نی بعصمو تنواعمهنطبض كرصم

 یساهنس شب ما هلغلوا یعومسم كناو رص یکیدید « ردمقح ۴ تفالخ

 یرالغوامان (زیزعلادبع) و (كلملادبع) و عج یدقعولح باحا هدنلالخ

 د ا راظنا یدلاخ اعادو .یدردتا تعسر هرلنا یتا او

 رتضاح :تعاح و مدنسلح نوک رب یکن : یدرتسپا كمر وتو أ

 هنسمدلاو ید وا ندنکیدتا نیقحو بس .هلبا هخهتسم ظافلا یا ۲

 وشا تود هزوک یتصرفو شمالعاب نک .هناوزرخ هدیساناو :

 کږږیوا مدنتسهاخ كن ا ناور هدنلناوا ناضند ی ۲

 یاو رع بوروتوا هنیرزوا ریارب هلیرلهراجو بوبوق قیدصای رب هنیزو
 .ردشها,هتسود «یدلول توف ةاسف نانژلاربما »۰ )

 . یدلوا هفلخ ( ثاللادع ) یلغوا هنر هدننافو هلهجو ون كناو مه

 رصم هززوا قلوا قلوا عبات هکللادبع یخد ( زیزعلا دبع ) یلغوا ۳

 . یادلاق هدنکللاو

 یرکیدو ههندم یر هلا زبه ودرا کیا نکیا تاسحرب « ناو

 ودرا ندک هبهتیدم و یدشمردنوک هقارع تناح هلّسعم كدایز ن هللا دسع

 هب ( اسقرق ) ید ودرا ندک هلشعم دایز نیا . ردشلوا ناشیرپو مرهم

 هرکص ندکدروتب ینشیا ابسبقرق بوروا ی ( ثداح نب رفز ) و بوراو
 <« كللادع ییغوا هدننافو كناوم . یدیا كحجهسلیا طض یارع نیو

 . یدلبا دیأتو دید ینصاو اقا یدایز نب هللادنبع
 هبهبماش دودح هليا عج « راییادف هورک رب ندرلعش هسیا هدانا وا

 . یدبا هدکلک یرغوط



 ج اسا صصق = ۲۶۰

 هنسودنکهلیناونع ( نیا وت ) الاب هجورب ( درص ن.ناملس ) : هکهیوش
 یس شل O وشا هرزوا كملا تک سیو جورخ هراعش نالوا عبا

 و نوفا ندنغدلوا یا ناسو نیصت E كشنرخالا عید

 یش ردق كرب ترد هنشابو یدنوق هعقوم مان ( هلخح ) بوقح ندنرهش

 كنیبا وتههلقلوا دنقم د كسب ىلا نوا هنيا هدنرتفد ودنک . یدنالبوط
 «یدنرایآ ین راتخ » ییرادقم كسب کیا . یدروص وید « هدر یسهش
 كرانوب . یدلاق هدهرن یکی نوا قاب » هدنرلکدید « یدلق عبات هنس رک

 كسسح » هدهفوکو یدید « هد هر یرلناعو دهع « و یاعاو ند

 ۱ ۱ اد یخ ناو یا نکلک نوجا: قمل ا یماقتا

 < رولوا یسهدنافهت كركسع زمسلکوک » . یداوا عمتحم اهد مدا ردق كيب

 « ردنراسع ندنو « راسادف كجهلبا تکرح هللا صالخاو قدص هتشيا

 ۱۱۱ اف . رولوا یون لا وق هدرلاوعد هلی ۰ ىدە
 کسب شب قحمآ ندسشک كلا ىلا نوا نالوا دسقم هدنرتفد كناملس
 . یدل هالبوط

 ودرا هلوسرپ ادار ن هللادسع هسیا ( دیز نب هلادبع ) یسلاو ا

 . یدزمتسیآ ااف كلارك ندنغیدلوا شعرکوا | قتكرجهلبا

 درصنب ناملس بوقبج هب ( هلن ) هدکلرب هليا هدلب فارشا ضعب هبع ءانب
 ندزب « زکسفارشا كنهدابوب « زکسزعاوخا مز زس » . یدشوروک هلبا
 راز به هدنمودق كزمنمشد « ا صقن یزن وق مرو زکسریا

 ینسحترضح هسیا یساقفرو ناملس . یدلیا تحصن وید « )هديا هعفادم

 یا ناب رک رک هنک درا هدنه رشت هبالب رک هدبودیا توعد هب هف وک

 ا ا هتوشود یمیظع بنذ یراقدلوا نشمهلشیا
 ولردرب هلتهح یرلفدلوا شمروف يعا ناح یادف هدروغوا و قرلوا

 < زب » هلبا رارصا هدنراتن و مزع ندنکیدما یثأت هن راودنک تخصصت

 .رایدریو باوج وند « زکجهدک الف "لک وتم قرهلوا ضار هباضق

 رایدسلوا شا ینلراک ادف ردق وب لوا ندنسهعقو البرک « رابعش



 ۲:۱ >> افلخ ےراوتو =

 رب قجهسلوا یسهداف كتمادن اما . یدرولوا شمرک هلکش هه شيا

 یراودنک یرلتکرح هنارس دوخ هلا بضغ ناروف هدبولوا مدان هدتقو

 . یدبا كعد املا هلم

 نگر ارس هدو شا لح رل هسنلوب هدودرا بل اا هبقامعم

 تمتک راز هک زس یراب ,نکیدنا ربص » دیر ن اد ۲

 6 رک یاب ولت وقف وشراق هنمشد هد هديا بدار :a رادقمر هرزوا

 هعج ینشب كرخ الاعیر ناه ء درص ن ناملس بولوا دضم هدهسدید

 ندنآ وج ر ندنیا و . یدریو یا تکرح هرکص ندهلک وا یوگ

 دلرازستیح هیوا » بوما دق هدیوپ ناماس . یدلاق ورک بولیریآ
 یسادرفو یدریودیا تکرح كرد « ردالوا یرامدع هسیا ندنرادوحو

 درو هبالب رک

 هحیص ار یرلقدراو هنسهرا كسسح ترضح <« ندا وت ها

 تعا ترد یع رکو نرایدتا رافتتساو هو ند راع
 نک ج اود عادو ههر رر رر « هدب . رایدالغ | توروط هداروا

 . نايا تع ۰
 ت راک رک نسماظتناو هدنک ارب هبوب كران | « هاد یسلاو هفوک

 یرلالحمضاو وح كرانا « رخ :نمضج4 | كلبا ندتعاج »
 . یدزنا فلات كرد *

 (ثراما نرفز) هدنراقدلوا لصاو هیاسدقرق هلباماف ندراما « رابعش

 هدارو» . یدّتسا مارک | هنراودنک یورک هیات بوقح ندهعلق

 هعفادم هدکلر . رولک ولتوق كي نشد . زکلوا وار هلمز ؛ رک

 هدییسلاها نعهدلب » هسیا درص لب ناملس . یدید « مهشلاج ه هلباقم و

 ندراروط هدهدادو . كدلبا تکرح بوسهلگید اما . رایدید هیت هر
 هلع مان ( ناملا سار ) هدرو نبع هلتکرح ندابسقرق كرهید « زلکد

 دایز نب هلادسع . رلیدلیا تحارتسا و تماقا هداروا نوک شب . رایدنبا

 . یدشلک هلع نالوا یسهفاسم كلنوک رب هیاروا هللا ودرا كوي رب ید
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 كرلىلماش « ولت آ زو ترد نانلوا قوس هیورلبا ندنفرط درص نی ناماس

 مانتغا یاناوبح كرللما شو رایدزو بوروا كرهلک تسار هتسهزرفم رب

 . رایدتسا

 ناصح ) هلرکسع كم یا نوا هحللوا رادربخ « دایز نب هلادع

 . یدلوشراق ی ید درص ن ناملس . یدلیا قوس ورانا ی ( رم ن
 . رایدلوا قالم هنیریرب نفرط هدنستل | یعرکی كنیوالا یدامج

 یاورع نادناخ ه هدران ۲ . رایدلیا توعد هتعاطا یراعش ء راملماش

 كريز نب هللادبع ندقارع هدزب . زکیدیا ملست هزب یدایز نبا هلبا علخ

 . رابدید « نوسلاق هن وبن تس لها « تفالخ . /هلیا درط یرارومام

 هلح هنرزوا یرکیدکی ندنکیدمهدیا لوق ینفیلکت كنیررب « نافرط
 زود م اع اد هلع . یدلوا دنع هراحم ردق هماشقا . ردا

 دادمآ ا دایز نا نیاحاص ینادزف . یدبا «دکمرتسوک

 ۱۱ ۱ هتل قوف« اشا یدلک رکشع كسب زکس نوجا
 تیام . یدلوا حورحو لوتقم رهسمک قوح كب ندنفرط .رایدتا

 نیاحاص Brae یمادرف . یدلرو هلصاف ههرح توشیرا ماشخا

 حابصلایلع . یداک یرکسع دادما ردق كس نوا اهد ندنفرط دایز نبا

 دارهشلهدایز كب هیماش رک اسع . یدلوب عوقو رلهبراح یلتدش تیاف
 هشوروک ین آ درص نب ناملس . رایدالشاب هنعاشوق ینیا و ندفرط یه

 ینق كنجىلىق رهید «نوسلک هعای رانتسیا قمشوواق هنبر قوباج » نامه

 ینرانیق كنبراحبلمف هليا عابنا اک | ید یغوحرب ندنرکسع .یدرق

 هنازبرنوخ تیغ هلا ماحتفاو موج هنیرزوا رابلماش هناراک ادفو رلیدریق

 . رلیدتیا حرجو لتق یقاخ قوج كب ندرایلماش . رایدشرک هکنج رب
 . رازو مدلأص لتدش ك راسادفو . نا شيا کی ادر وک ناصح

 . یدردغا قوا هنرزوا راسادف وا هلا بلج راخحقوا هدا ناه

 ا وا لوم هلع هلايضر درص نت ا

 . را لوتقم بوشود ررب ررب ید راسر نال | ی غاحنس بس رتل ا ىلع



 er ج افلخ غراوو

 قلک ارق .رایدنابط رد هماشقا هني نکل . یدلاق لاح هتمواقم هدنیا وت

 دادش نب هعافو ) ناسور ..رابدلبا تدوع هن راهاکومرا ء رالمات ۷

 یا كرت یهاک هکر بویالیوط ین نالوا فویسلاةش ناه ( یلجیلا
 چواو رلیدت | ناج هیاسقرف قرهلوا هدنک ارو ناشیرپو رایدتا رارف
 دایز نا هرکص ندن آ . رلیدلیا تدوع ههفوک هرکص ندقدلاق هداروا نوک

 . ردشلاق لوغشم هلیرابراح اسقرق یخد
 قوجكي هلبا روهظ رادجراخ ید هدنرافرط زاوهاو هرصب هداتنا وا

 شل دیغاط یراتیعج هلیایربغو مادقا كنلاهاتیامنو شلوب عوقو راهبراحم

 . ردشلدیا فالتا یراسر یلشاب وللبو ییز | هو

۳ 
 ل هللادبع ) ندا راغص هدانا و امهنع هللا یر رب زا ن هللادىع

 . ردشا بصن یسلاو هفوک یهنع هللایضر ( عیطم

 بهم کف هعک ندنراشاط قسنحام N كرم ن ناصح هنس نک

 مده "الماک ی راراوبد هک <« ربز نا ندشنیدلوا شلک نهو هسرراود

 ( مطخ ) هدکدتیا انب ییهمک امدقم شیرقو یدلیا ریمعتو انب اددح هلیا
 هرزوا مهارا ساسا هر ول « سز نا ندنرلفدلوا شهاب هدحراخ یره

 . یدتیا لاخدا هقیرش تب, یرجو انب

 مش موس لاربع تاتو

 مح هدیلاللخ یسهس شب شعلا ) هللادىع ) یلعوا كصاع نور

 هنع هللایضر . یدلبا تابح سرد

 فرشم هليا مالسا لوا ندنردپ بولوا كوچوک شاپ کیا نوا ندنردپ
 لامعتسا هدهییدنلوت ریارب هلکن آ هدنفص روز ا . یدشلوا

 هدسفص هدمدیدبا تافو لٴوا هس یکی کشک « هقامعم ۰ یدعا حالس



 س اسا صصف ۳۶

Eهر سه وا . یدیا تاد ر لضاقفو ماع ا جم یا  

 > ردقو ندا طقفح یوس تب دح هدایز لندن » کرا رد هنع هللایضر

 ۰ مدزامزاپ ن یدرازایوا هک صاعلا نورع ن هللادع ٩۱

 ات عدرج

 كتهفنح ن دم یدهم » بولک هب هف وک ( یش داتخ ) الاب هجورب

 ندنسهف اط هعیش هلکما ماق هتوعد یراعش ارس كريد « میبماو رزو

 یتعجو لوتقم ( درص ن ناملس ENE عابنا 6 هورگ 7

 یدلافوح یلاراپ هکدتک . یدلاق هنسودنک نادم هرکص ندقدلوا ناشیرب

 ۱ تردقف توفو تربشع هدهفوکو لغوا ك ( رتشا) دومشم

 ۱ و ارم ك قلارآ رب هد ی ( مهاربا)

 . یدلوا غلاب کب کیا نوا یددع ككرانلیا تعرب هنسودنک ارس هدهفوکو
 هنشح یجگدرد نوا كنلوالا عید یسهتس ىلا شعلا هننرزوا كنا
 . یدردلس هنناراپ یبرارق ویو یدریو رارق هرزوا كما جورخ یسهحنک

 « شما كجهدیا جورخ هدنرب كنهحک کیا وش « راتخ » هکوب لاح

 ید وا ندننیدلوا شلریو ربخ ه( عبطم نب هللادبع ) یسلاو هفوک وید

 رازومآم صوصم هلبا هطبض رک اسع هرلعقوم نالک مزالو هرلنادم

 رادقم رب ( رتشا نب مهاربا ( هک ندسمش توزع . ی

 ورک ینا یرارومأم كحطم نبا نکردک هنناي كراتخ هایرامدآ حلسم

 داد 1 ۶ ددفرط راسشو یدنالشاب ههراج ندنرلکدتسیا كمربوحب

 «نوسلکرانتسیا قلا یراماقتنا كتيب لها یادهش « یدتبا جورخ ینما

 . یدنلوا ادن وید

 . را ۲ وا وط فارط فرط نالوا" کلا تمنب هزاتخم ناه
 قوسو عج رکسع كيب زکس یدی لاحرد ید ندقرط « عطم نبا

Eهاد ص ج یساباب ا نا ۰ یدناللشاب هر هب رام یناق رو  



 ۲ 2 ۵ ج الخ غراوو بک

 راحات عبطم نا . یدنازاق یهراح كردا ماحتقا و موج هناراک ادفو

 تموکح بولک رتشا نیاو یدنلزک هد ( یسوم یا راد ) بوشوواص

 حایصلایلع.یدربک هتموکح رصق بولک راتخ لاحرد . یدلیا طبض یغانوق
 هدحنم رات .زایدناللوط بولک هموکح باو مدتتسم مه

 ! سان یا ) . یدنوقوا هبطخ رب هناغلب تیاغ بوقح هرم . یدتک
 كنلع دآ هبا بلاط یا نا یلع « لاو . زکلیا تم ها تیاده تب

 هفوک فارشا . یدنیا بوید ( زکیدملا تعسب رب هلیوب هرکص ندنتعیب
 بلط یتراناق كتيب لهاو عاب ههللا لوسر تنسو ههللا باتک بولک

 کشت هتسلش تموکح وب هدهفوک فولیا تست هرزوا كما 3

 اد

 هرادنمالزوک لزوک ینا ردنا هلماعم نحو تالا د یه 5

 هک رکوا یتیدلوا ینتخم هدیسوم یا راد كمطم نا و یدروشود

 یدردنوک هارجرخ مهرد كيب زوب هتسودنک نوما یستک بوشوواص

 ۱ یدتک هبءرصب توشوواص یحدوا

 كن ودك یران | بولوب ,مهرد نولم زوقط ءدلابلا تس « را

 د ( ثراحم لا نب ةلادبع ) یردارب كرتشاو یدتا مسقت هنیرفشادقرآ حالس

 ی ( دراطع نب ربع نب دمت )و هنتهج ( هنمرا ) یا بوریو قاجنس
 نب قحسا ) و هلصوم ی ( سق نب دعس نب نمحرلادبع ) و هناجماب رذ آ
 رومأم هناولح ی( ناملا نب ةیذح ن دعس ) و هنفرط نیادم ی( دومسم

 ( ساق نب ثعشا نب دم ) نالوا لصوم ریما ندنفرط ریز نیا .یدتا

 هتیرکت بوقلاق نداصوم هرزواقلوا رظتنم هراک ماجا هنیرزوا كلوب یخد

 .ردشلنا تعس هراتخ 9 ین

 یدالشاب هلاغتشا هلبا داع قوقح قاقحا بوروق ناود « راتخ هدمب
 سما كرەيد « رولوا عام هلاغتشا هلا اضق مما نزکا كا

 .یدلیا هلاحا هح رش یضاق قباسلایفاک یاضق



 >> اسا صصق = ۳:۹

 یس اک كرا یہا

 بولک هنیرزوآ ایسیقرق هلیا ودرا ور « دایز نب هللادسع الاب هجو رپ
 رومآم هنطض كقارع بوراو هرکص ندکدتبا ماعا یراک ك( رفز) و

 ماود هقیضت ییاسبقرق هرکص ندکدتیا ناشیرپ ینسهقرف نیا وت . یدیا
 تمواقم E هدکلر هلسەلسق ( نالىع سقف ) هسيا رفز . یدشعا

 لصوم هلسودرا هداتناوب هلا تغارف ندتهح وا قارآ دایز نیا ندن رلکدلیا

 نالوا شلردنوک هلصوم الا جور ندنفرط راتم . یدیرو هنرزوا

 ۱ فک اك هتفرط تیرکت ( دصس نب نجرلادع)

 لصوم ین ( یدسالا سنا نب دز, ) هلبا یراوس هدیزک كببجوا یخدوا
 1 یدردنوک هنفرط

 و یدلیا تکرح ییغوط هصوم ندنرزوا نیادم « ا نب دیر

 كنا هسیا دایز نیا .یدنوق هعقوم مان ( یاب ) هلیا زواج یندودح لصوم

 .یدتیا قوس هقرف جا كلگسرحوا ندلصوموشراق ک | هج دسیا یتکرح

 هفرع . یدلوا یقالم هسنا نب دیزر بوقح ل وا نوک رب یسیر كرلەقرفوب

 یرلهدرکرس . یدلزو یرکسع ماش .یدنالشاب هبهراحم نیلحابص ینوک

 هب ی تاب هدکلرب بولا یرکسع نوغزوب هقرف نالک ندورک .یدلوا لوتقم

 هدران | . راید شرک کنج حابصلایلع یتوک یماریب نابرق یسادرفو رایدلک

 . رایدلوا ربساو حورح یمکو لوتقم یمک : رایدازو هدااحانف

 ۶۱۱۱ ۱ ها یلتوا هتنخ ضا هسا سنا نب دز

 یتیصو . یدلیا تافو یتسوا ماشخا نوک وا هرکص ندکدروک ییرفظم وب
 هابا اسور راسو یدلوا د ك رس ( یدسالا بزاع نب ءاقرو ) هرزوا

 تمواقملصناک | زب .شلک هللاودرار كلك ناسکس «دایزنبا » هرواشلایدا
 هلرهلسند « زردیا بلاغ نيرا كهسيا رونازاق نوکوب یبرح . زرولیهدیا
 نب مهارا ) هحنلا ربخ ینوب « راتخم . رایدلیا تدوع ورک نداروا

 .یدردنوک هبناحوا هلرکسع كيب یدی ی( رتشا



 ۲۷ >> افلخ غراوتو

 یف كنیسم دف

 یرلقدلوا دلانهشیدنا و ریکلد ندنکحو بلغت كراع ء فا

 ناه كرها تصرف ینتیزع هنناج لصوم كرتشا نبا الاب هجورپ هدلاح
 . رایدنالبوط مراثادم قهدنجراخ هفوکرو رابدسا ماق ا ٩
 ضا هنسودنک نوا یدوع هرتشا ناه هحنل وا رادرخ ندیو < راتخم

 . یدردنالایوا هلبا برام تدمرب و هرباخ تدمرب یاسق لهاو یدردنوک

 هب ه رام یلئاقر هد ( عیسنادیم )لو یدشش بوک هلیا عیرمسریس ی درتشا نیا

 رسا یرارف زویشپ . یدلربف یعوج كب « یدلزوب ماق لها .یدشتوط
 هدنسهعقو البرک یراغتف كراو » .یدلروتک هنروضح درات نوید

 قرف زوکیا ققحتلایدل .یدسایماود « نو قدقحم .یدیا رضاح

 یالیدیا مادغا رانآ هلنملشالک | یرلقدسلو رضاح هدالب ؟ لا ۷

 . یدل ری ونلاص یسقابو

 هدنزانک تنارفو ینا نارف نکیا رشا هداضفوو 0

 هرلکپوک یسهنجو فالتا بولیرواندنفرط نارگقع .یدیاشمتک ههبرقرب
 . یدلدیا اقلا

 یاسورو فارشا . یدلو عوقو هدنرخاوا كنهحایذ هعقو وب

 كد لآ ید راتخ . یدلتروق بوحاق هرب قولا ةه كنهفوک

 . یدلوا لوغشم هلا ی رحم یترالتاق

 یماشاو هسلاو نالوا رحنا لا هدف تكنسح ترش

 یرالا هدنقح یرلضم و یدردلوا بوریدلو ررب رر, یا رشا ندیا امغی

 کیدا ارجا ناهعنکشا یک لو فت ار لا و
 شمریوتانمأت ۰( صاق ویا نب دعس نیرع ) نالواغوشابندنفرط دایزنیا

 نران یر د بور دنک یر اشاب ل( نب صفع )۱

 یداعسرسو یدردنوک هب (هیفنح نیدم) كر هيد «نوچ | نیسح نب یلعیرکیدو
 هدقرطر كلاش هک دلرد وکار ومآم هیر ك ل



 چ ابا صصق = ۳:۸

 ینیدلوا ناس هدالاب هسا یسهحوز یدیشه رک تورو دس رب هنشاب

 ۱ 9 ۱ هدتوروتک هنسهاخ یتداعس رس « یبهجوق هرزوا
 ا ندنک ودیا شمالغاب نک و ضغبو شا ترف ندنآ ورندنامز
 كديسوا هللا كرهید « مملس » اناسل هدنرلکدید « هدهرت ڭەجوق » هدبولک
 قارحا ینسهنجو مادعا بولو ین | راعارآ هلكملا تراشا هفرط ینیدلوا

 . ردراشما

 نق كدايز ا کر تشا ی با

 ۱ هق سرلرگفالخ .یهدهفوک الاب هجور « راتخ

 دایز نبا « یرتشا نب مهاربا هللا ودرا كویب رب هدهحایذ رخاوا هرکص

 : یدردنوک هترزوا

 نیس بش ی | بودک هلا حرس ریس « ا مھارا

 دایز ن هللادسع . یدراو هبهیرق مان (اشراب ) ندناقحلم لصوم هدنلئاوا

 ۱ )اح برف اک | توک ندینفرط لصوم ید

 . یدروف ییسودرا

 « رایدشرک ههبرام رب ىلتدش كبو یئاف تیاغ حابصلا ىلع یسادرف

 كمي یخد هدنناب كرتشا نا هدهسیا هدایز تاق تاق یرکسع كدايز نبا

 بوشوکود یلتدش كب نیفرط ندنغیدلوب رامدا یادفو یرا برح قوج
 دایزنیا تيان ۰ یدلوا لوتقم رامدا قوج كب ندنفرط . رایدشوروا
 مزپنم هدلاح انف كي یسودرا ماش بوشود یرلهدرکرس هچ و یلغواو
 هلا هحاسا ا بقع هلدش ردق وا | ۰ رلدل هفوک . یدلوا

 راوه هدنسودرا كدایز A یدل وغو ا یسهدایز ندرلت الوا لوتقم

 نان 9 ا وا 6 ا نا < یدلاق هدنلا هلرتشا نا به هنيا

 , درد ول مد دم ماچ

 ندنرلهدرک رسو كدايز نبا هلا تماقا هدلصوم « رتشالا نب مهاربا

 سود و ندنفیدلوا شمردنوک هرات ییرلهعوطقم سور كنیراضمب



 دادایز نا هعفد چاق IE هک روک ES رصق « هعوطقم

 یتیدلوا شمقح را ورک نیرو ناتو بورک ندنزغآ

 : رادیو و
 مظع هجهبوما تلود یلالحمضا و مازپما هلهجو وب كنسودرا ماش

 فالوطندنت رهظم هیهمظع تیرفظم رب هلو كرات یک ینیدلوا ندنامیاض

 كتيرفظم وب « رتشا نا اریز . ردشلوا هدیدررض ی رز ن هللادع

 یردار هدهرص ید روتر وا هلص وم دالب فرط فرط هدنقع

 راحنس عقاو هدهریزاو یدردنوک هنیصن ی( هلادبع نب نحرلادبع )

 نارح ( لهاا ناسعلا نب متاخ) و یدردشا طض یسلاوحو

 . یدرک هک هڪ كراتخ به یرلاروب هلکمتک تودیا كرت یهفرواو

2 ۰ 2 3 2 

 یہ ہل ر ےک لس رم RE رات

 زاحو نيمرحو هدنلا كناوم نب كلملادبع « رصمو ماش الب هحور

 ینفراتخ ید هدهفوک بولوا هدنمکح ریز ریز نب هللادبع هرصبو نو

 . یدیشهرا بلغت
 ریزنیا . یدرتسیا كماعاحرا هنقاس لاح یهیوما تلود « كلملادع

 كجا و هدینسکیا هسیا راتخم . یدرایا دهح هنطض كدالب هلح ید

 هلستوق عومت قجن ۲ بولوا هدکلبا توعد یقلخ هنمان هفینح نب دم هرزوا
 كيندم رب نوجا كروب هنیرزوا رایوما نالوا یناح مصخ كرابمیش

 « یصاعه هرز نیا و رونلو هدنسهععاد قعادل | تودووآ یرسز نا

 . یدیا روینوروک هدلاح رب كوکشم یسهتروا یسکیا ةکلپ « عیطم هد

 ا لا هدبوراقح ندلاح كوكشمو مه و نآ یخد سز نیا

 . یدرولیا توعد هتعس هر هدوم هرزوا كمردتا تعسب

 یتلآ ی( فمانب ور ) یکی یدنلوا باخت | هتفالخ هدماش «كللادع

  یسروطهدجراخ هدبویمرک هیهنیدم طقف « شمردنوک هیهنیدم هلرفت كيب
 جراح . یدراو هبهدم « هورع . یدنا شمر و صا و نوما

۱۷ 



 > اسا صصق = ۲۵۰

 هده رش دحسم 95 هەتىدم ی ران رک هظخ طةف . یدروف ودرا هدرهش

 ز رد یا ۱ . یدیا ردك هنهاکودرا بوئودو ردبا ادا ىزا هعج

 . رده ۱ تدوع هلا كالا

 ESI م هدبور و نرود یح ودك اللا دع کنوح

 باحا E < كمما سح هدهندم ینمسقر, فو ندنغیدل وا جاتح

 هسهظفامو طض كنهتیدم الغ ءان . یدیا لکد قفاوم هنامزو لاج

 . ردشمالوا دقم

 قعوط ینو زاح ندننیدلوا یسهشیدنا و فوخ ندزاح بناج نکل
 قلوا عنام هنیرازواحت هرافرط ورب هلبا راشتنا هفارطا كريبز نبا رکاسعو

 ۱۳۱۱ را یدرهوک رکسع كس ترد هارشلایداو هرزوا

 هدکعا رکاسع قوس هفرط وا هرزوا كما هظفاح یهندم هلبا درط
 A لادحو كنح ا ES نفرط اما ندعیدل وا

 . یدبا

 هربیز نبا ایهاط هلبا دانا تصرف یهشاشتغا لاوحاوب هسیا راتخ
 ك هنمات هقتح نإ ًانطابو كلملا تنوامم
 وس تان ع هفوک هدهسلا ۱ كرم چوا هف رطوا هرزوا

 هبا موج هننرزوا كرانا " ةتفب یرکسع كربیز نيا هلفماشالک | یرلتمن

 را اش ی

 هتفالخ یاوعد هددوقح هن ادم ناه كن هفنح ند ء یا كراتج

 ناق نوما یضش هسا هفنح نبا بولوا تراسع ندنصوصخ یسا ماىق

 ۱۳ ن

 هليا یرللابعو دالوا سابع نب هللادبعو هفینح نب دم كلذ یلعمانب
 دف و ا تمافا راسخا هدنا بوراو هبهمرکم هکم هدکلرب

 یسیرب ندرانوب هکیدرومنولوب رار هلران | ید نمک یدب نوا ندنلاحر

 . یدنا ( لشطوبا ) ناما و ندنفا رتشا هقوک
 ندنرافدلوا شما نالعا یتوعد هفشح نيا هسیا یرابعش هف وک



 ۳۰۱ دج افلخ مراوو

 دفوخ سزنیا ودا رر ودیا للم هنفرط كيل هموع راعفا و

 .هنتف مایا هدک دليا توعد هتعس رار هلتعاج یهفنح نبا ندشیدلوا عبا

 .یراقجهروط فرط ی كده ديا قاشا هنیرزوا هفلخ رب ساب هد وا

 هلا سح یهفشح نیا ناه « سز نیا هدهسیا رلیدسا رادتعا هلا ناس

 یتکجهدیا مادعا ییسهلح هدردش یرلکدلا تع هدنفرظ هنسعم ۳

 .«هفوک هنع هلایضر لیفطوبا هنرزوا كن | . یدلیا زادناو دیدهت هلیا ناسب
 ا ماع هسلا تروص و . یدردلمس هر هف وک لها ى یدراو

 . یدوقوا هطخر روم تیاف « یدقح هربتم ندنعیدل واتصرفرب ینیدارا

 .سوسح کول هدکلر هلا تم تس لها نت زکیدهم هتل »

 .مداملاقوف هسان ناهذا هع هد « رارویلکب وید راقجهلوا 2 ذ تقوهن بواوا
 .مزاع هبنکم بناح قاط قاط بولحیس یادف ردق كيب ترد هلکلک نابلغ

 داس ناه ( للدج هلادغ وا) ناراو ء( قرع تاد ) و ۷
 .نوحما قمالوا شعا حالس ریهشت هدمارح لب هلا هور ر نوا عمتح

 .ندسح ی هفنح نب دمو راید رک هبهمرکم کم فدا نودوا رر هنىرللا

 یرازوک ته دم تولک هو رک و یراکهدورک . رایدراقح

 ریز نب هللادبع . یدلوط هلیرابیادف هفوک شمقیج ناق هنیراشاب « شمرارق
 دل وا تربحو فوخ راحود

 .هدهسیا رایدتسیا كما موش هنیرزوا ریز نیا ناه « رابیادف وب
 0ا عنم ود « ردلکد راح هللاقم هدمارح هدلب » ساع ی هللادع

 ردق كس ترد نالوا عمتح هدا بوقح هب ( یلع مش ) ید هفنح نیا

 زو ترد نالوا نشلزدوک هتسودنک ندنفرط راو نیم
 . یدتیا میسقت هراکهدننای یمهرد كيب

 هات لت

 ۳9 هللادىع ندشدل وا ادل دان هوم ندنوک سا كنتهح هفوک

 ا

 ۰ یدتبا صن یسلاو هرص) ی ( سر نب تعصم ) یردار « رر



 > ابا صصق هک ۲

 رارف هبهرصب هدبولوا مزه هدعنس هعقو هرزوا ینیدلوا ناس هدالاب

 قیوضشتو كيرح هنهلع كرات یمصم یند ینارشا هفوک نالوا شما

 0 . رایدلیآ

 ثراید هرصب هدلاح ینیدلوا مدا رب رداه هدنناذ دح « بعصم

 قوحكی < فلهف .یدایاتوعد ی( ا ) نالوا یربماسرافو ینامرهق

 ین راشع هرم ناهو یدلک تراسح هعصم هحنلک هبه رص هل رکسعو هام

 مع ی یح . یدتیا بصن راغوبشاب ردتقم هنیرزوا كنیرب یهو باج

 هلو « بعصم هتشيا .یدیا ( سبق نب فنحا ) روهمشم یعوشاب كانسهایق
 . یدلیا تکرح هنیرزوا هفوک نامه هلا ودرا لمکمر

 كنيراید هفوک بولوا شالت راحود هجنلوا رادربخ ندنوب « راتخ

 نیرما ) ناه راتخ هلفعلوب هداصوم هسیا ( رتشا نب مهاربا ) نالواینامرهق"

 ۱ را ومزا هاو ر اردا بصل رکسع رس ي( طبخ
 رک
 ل ۰ یدراو همقوم مان (داذم ژل طم نا

 . یدشزف هرام « یدشوروا راجهخرح . یدروف ودرا وشراق

 حالس هدعب .یدشیپ راج زارب هلبا یشلا ةمدقم كنسودرا هفوک هدبلهم

 "ةعفد هليا موم ندروغوا رب یسهج هکمتا قیوسشت هموجم ینرراشادقرآ
 هدهسیدتاهلاقم هاد رع یدوا . یدشوا هنشاب كطبمش نیا قلخ قوح رب

 . یدشود هر تولیروا تاپ

 .یدلوز وهدلاح اف یسودراهفوک هحنلوا لوتقم هلئروصو «طمش نا

 ۲ یر ق تونمریو نامزو ناما هرات آ هسیا رالهرصب
 بوایربق یعوج كنمزهم هلکا فالتا ییرلکدلک تسار و بقعت هللا
 . یدلاق هدرللو

 قماعارضوا هب هفوک یعصم ناه A ربخ ند ەشحاف تع زه وب « رات
 ك 1 سرخ

 هداروا ام دقم کی دقح هب( ارورح ) ا نالوا یتعم دوجوم نوجا



 Yor ج افلخ خراوو <

 بعصم . یدتنا هست هداروا E . یدشمردیای راصحو هلقو دحسم

 . یدناج بولک هلیا عیرس ریس یخد
 نالوا نیک ههرصب هدبوحاق ندراتح امدقم ‹ ثعشالا نب دم

 هاد هلا راتجو یدک هنکوا كعصم بولک هدکلرپ هافارشا هفوک

 هک یدتسا مور یتدش ردق وا هسیا راتح . یدتا برح هایوح ماقتساو

 رکسع یهدنشاب كبعصم . یدتک بولوا وع رار هلساقفر تعشا نا

 نادسم وب نکل . یدزاب هلوا فلت ید وا یدلاق زا بولیغاط یخد
 رخ رکسع هفوک كردیا راموجم لدغ تیاخ  تلهم نالوا نام

 یدناش تناقارف < هراصح E یزح قرەلاق کلا راتم . یدزو

 وداشط هدنلوب كلبیادف تا هلفلوا مورح ندنابورشمو تالوک ًامو

 لق یک رف رب هدیسودنک « یدارضوط یرانلک هس وا . یدارغوا

 . یدنلوا

 بولوا عقاو هدندرد نوا كنناضمر یسهنس یدی شمل | یلتق كراتخم
 .ینافلت كرالهفوک هدهبراحم وب . یدیا هدنشاب ید شقل | نامز وا « راتخ

 . یدشلوا غلاب هک یدی

 ر اح كما فالتا یرلولهرایو بقعت یرلیرارف هدنراهرام هلق لها

 تسارو بیقعت هليا تدش یرکسع نوغزوب هرک وب « بعصم نکیا لکد
 نعط داحود سالا نیب هلتهج ینیدلوا شمردشا فالتا هدرارب ییدلک
 هبراحمو ندکدتیا ماما ییهلغ صا ها مدعا یراتخم . یدلوا مینشتو
 .مان ( برلادبع) و (نمرلادبع) كن (یدع نب رج) روہشم هرکص ندکدتب
 کا لتق بوتوط ی ( نارم ) لغوا (ناب نب ةفيذح) و ییلغوا کیا

 `. یداوروک نیک كت

 .ةافاللا یدل هلیراترضح امهنع هلایضر رمع نت ٌهلادبع هرکص « بعصم

 هدنوک ر نتس» رمت نا هعهد « تش ردارب » بوریو مالس

 .بعصم و شما خیبوت ويد « نیسبلتاف كنيشك كيب ىدي ندهلبق لها



 چ اسا صصق = ۲۵ 6

D0نوف ثوروم ندکردب هللاو » د « ىدا و 5 1  

 یفیدلوا شد « ردفارسا ندع « فالنا ی ردقو هدنوک ر هسل وا یرلیر وس

 . ردیو سم
 ۱۳۱ ۱ را هفارطا ا طخ یهفوک الاب هجور « بعصم

 ۱ ۱ انا وب رک ۲۰ بوردنوک بخت هرتشا نب ميهاربا هدمرص
 كکح هديا حتف یرغوط هبرضو یلایا ماش هقدللو هدتفالخ ماقم ریز لا"

 ۶۱۳۱۱ ید ا ن كالادنع :شعد « نوسلوا كات به رارب

 ۱ هر هاش سا و هنوسلوا كس هلسماع قارع كهسيا رايا

 ۲۲ ۱۱ ۰ ۱ . اشعا فالخا هرواشلا یدل هلناراب یدنک « رشا نا

 تعسب هکللادبع مدیسلوا شما فالتا یاش فارشا هجوو یدایز نبا

 هرزوا وعد كناو یدرو یناوج تقفاوم همصم ناه كرهید « مدرابا

 ا ا ين كنا ید بنصم . یدداو ههفوک

 . یدریو هنلهم یتراما كنيرلهعطق ناجاب رذا و

 ردق هتنادم اردنا ولغ یراهفاط جراوخ هدقارعو سراف هنس وب

 ۱ ۶ 9 ا هاو تو سو لقو یدعتو یطح

 . یدردنوک هلصوم یخد یرتشا نیا بودیا رومأم یلهم هسداف

 هسا ( ین امام ن ةد ) ندیا بلغت هدهماع بولوا ندجراوخ

 هنمکح ةضق المك یدح رايد هلا زواج هتیرافرط نامتو نیرح

 : یدروک

RCEشعلا وبشا یک ییدلیا جح ربیز نب هللادبع ها  

Eهنس و نکلا یدلبا جحوا هن هلا جاج ید هدنخ مسوم  

 كنباحا هلا ( هفنح ن دمت ) یرب . یدلوروک E ترد هداف رع

 كن ا یا) یو رکیدو كنسهعس هلبا ( ریز نب هلادع ) یرکیدو
 نا تار ا كن.( وح يماع نرود ) هدیر, رکیدو
 تاقرو ا سو هدن رلهنام هه اتط وا ¢ . یدبا اح توج



 Yoo ج افلخ ےراوتو بع

 هجزس هل اغ جح مسوم بوسیعا روهظ هعقو رب نکل . یدیا راو هب وق |

 . یدلریک
 یت لر یہ د رھ

 رصع بولوا ندو وما یایعا راک | ( صاعلا ن دعس ن ورمع )

 هدم ۳ قرهلوا فلس و فلخ هللا ( مکح نب ناور ) هد واعم.

 تمدخ وم هدنتکح هتیرزوا رصم كناويم ,. ید ۱

 سا هلغ (  بز ن بعضم), ندیا موج هنرزوا ماش هد
 قلوا تك تا ره یک وا هک ندناو قرهلوا رورغم هنغیدلوا

 ها ( كالا دع ) یرالغوا ی ابر سه دلا ینیدنل و جن تا

 یالوط ندنسولج كکللادع هدعیو ندنسملا دهع یو ی ( ریزعلادبع )»

 رب هدنقح یسلوا هفللخ كتسودنک هرئص ندا یزاب و رطافساریغم

 دمسنیورم ندنعدمشاس هرلاروا هسا تاللادع . یدرتسیا ا و رارق

 . یدیا رکلد هدایز كب

 تکرح همرزوا ( اسقرف ) كللادع هدنلالح یب زریلط

 هدنراقدراو هنیراوج بلح . یدرویوک رار ید یدصس نورم بویلیا
 طض یاش قشمد هلا, تدوع بولیریا ندودرا نللهحنک ء دصس نورمع

 تدوع هحل وا هک | ندنفک نلحاسم ید كالا ا ۲
 هرکیدکی هلطسوت كنحلصم نکل .رایدشیرک کنج هل و 2 ۷

 بو میراب كردبا اضما هما دهع رب دراو اطا 8
 ۰ راد

 باج هتموعح یارس ید ر كلملادىع ۹ نوک ترد

 مؤلم هبا كلنکش دهع نکل . یدلتروق ندسقر كوع رب هلبا مادعا اردغو
 . یدلوا مو

 هد (ماکل لبج ) عقاو هدنفرط اج هنیرزوا ینایصع الاب هجورپ كورمع
 یرلبصاع هلرکسع قوس كللادع .یدشعا روهظ لالتخاوناصء كو رب



 س اسا صصق = ۲٥٦

 یرړو ىلاخ ندرافلاخو یداع ولرد سه « هماش METE یدلیا رمدیو رهق

 . یدلاق

لاوما عمل كز غنم یا
 i كاع 3 ی

 ا ک شوک كريز نب هللادع هسرزوا ییتق كراتخ الاب هجورب

 . یدردنوک هیهفنح نیا ی ( ریز نب ةورع ) یردار هحنلیا تناتمو
 یکجهدیا رکسع قوس هنیرلرزوا هسیا رازلاا تم هنسودنک ربارب هلتعام
 ندنضع كهللا . RT دونع هب كردار » هفشح نبا . یدردلس

 ۱1 رب هتعاج یهدنناب هرکص ندکدید < روشروت
 تقرافم كرلنآ كرەيد « نوسنک بوشوواص نیتسیا یناح . مکجهیلیا تماقا
 ) دج هللادسع وا ) فسا تور هفوک . یدرو تصخر هنراتدوعو

RAهدنفلکت ید شر نیا . راپدید « ز هل را ندنس < زر » یر  

E1  

 .یدلوب عوقو هرباخربهدنسهرا كلم ادبع هلبا هفینحنبا هدهرصوب هتشيا
 هرزوا كلا تماقا كدهحنلوب هوست تروص رب تما روما : هک هوش

 دعو كلملادبع ینکجهلیا تیاعرو تمرح هدنقح هسرولک هماش هفنح نبا

 . یدلوا مزاع هماش بناح ربار هلتعاح یغد هفنح نیا . یدتبا راعشاو
 فلاع هیدعوو دهع الاب هحور كکللادع هدنلوصو ههتیدم « هقسح نیا

 هنتکر حوبویدل | ربخینفیداوا شما لتق یدمس نورمهلکل همحق قردلوا
 ۲ EY ی

 راد هلاکو لضف هجرد و هنحالص و دهز « كتهفنحنبا هدانئاوب

 هدهبماش راید كن | ید كللادبع هلفلوا عياش رلزوس قوجرب سانلانپ
 3 ۲ أ کروا ندنترپشو تص راصتا هلهجو وب

 . یدلوا

 لوصا یتماقا هدزمتکلم رانا تعب هزب » كاللادع هنرزوا كلوب
 تدوع هکم تناح « هقنح نا هلکمردنوک يخ ود « زاعوا همتطاس



 ۲۰۱ ج افلخ خراوتو بع

 1 سیو نت هل نکل + یدلیا تفاقاراتسحا هدنلاط یا

 . یدرتسوک رارصا هدايز ندکلوا هدنناقبضتو تافلکت د تعار#

 شیدا ناذنسا هرزوا كمما برح هلا ریز نا «یتعاج كن هفبنح نا

 ربدک یتسال وقروقو تلذ هریز نا برای ) ناهو یدمرو نذا هدهسیا
 بوقلاقو یدتیا اعد وید ( ردنوک مدا كجديا اذاو مر هنعابتاو ک او
 : یدتک هفاط

 ميابعا تاشر

 غا كي اک | بوراو هاب ريز ی ةلادع ید ساغ ی ا

 E 0 قوح و ترحه هس اط ناه و یدلیوس رازوس

 تلحر همسن راد هدف اط نکيا هدنشاب ردقو ناسکس هدنلالخ یسه رحه
 . یدلبا

 «یدلوا توف یسانادو ماع كتماو نوک وب » یدلبق هفنح نیا ییزاع
 .یدیاییضفاو لعا كنیرصع «یراترضح سابع نب هللادبع عقاولاف .یدید

 ( هاضراو هنع هللایضر ) ردوا ید یضاو كريسفت لع

 (یراشنالا نزاع نار ندمازک باعا شد مدنی
 یییدلوا رخص نکیشمشح هارد ءوزغ . یدلبا تافو هدهف وک هلع هللایضر

 ی همت وح ورک یا اراک رضس لسو هیلع همایلص هلالوسر نوجا

 . .زدشع وا هد ون .تاورغ کفش و 3

 هنع هلا نضر (یملسا دردا ن ةلادع ) ندمارک تاغا هنس و هنب

 . ردشملا تافو هدهفوک ید

 یسدمبتسا فارع کالا ربع

 رف بلاح كوس ت لها راسو كتهفنح نا «یتکرحو روط نالوا



 ج اسا صصق ۲0۸

 سابع نب هللادبع نکیا همای یرانمشد كوب كا كمشاه ی یتح بولوا
 . یدشلوا ردبا حج را هرس زنیا یللادىع < یرلت ر صح

 ي وا تب لها بح هاب < ريز نب هللادنع لصاحلا

 ندتصرفیههسِیا كللادع . ىدا شمرو راحالس یونعم هنيرالا یسادعاو

 . یدروشالا ها یتسههرفس باسسا یونعمو یدام كردبا هدافتسا

Eحعمطم اک قاع :  eنکا س بولوا  

 10 9 فرم ا) نکتشلا ت کر ح هنیرزوا اسبق رق هدنسهنس زوقط

 یترافلاخ نکل : یدیشلاق ورک هلسس یلالتخا كنحاوت ضعبو ییاصع
 ۱۱ لا طاضتاو ماظتنا نسح ینهبماش ٌهعطق هليا یمدنو رهق
 0 ندنسلاوم كناعع ترضح | كماهظفام ییلو هدم

 هللا ( هلا ) و شمردنوک هفرطوا هلا یک ید ی( ورم نب قراط )

 هنسودنک نوحما یا تقد هبهظفاحم ماو تماقا هدنسهرا ( یرقلا یداو )

 : یا شعر و سا

 هلناقم هلیرب رب «لئافو اشع شب هتس و هنيا هدنسهعطق هرزا

 رلهلماعم هناسشحو هدنروص قجهبمغیص هفاصناو عرش هدنقح یرکیدکیو

 . رارویدیا ارجا

 نب بعصم بودبا ماود یرلهبراحم جراوخ ید هدقاعو سراف راید

 ر ا وا قرفتم" یسانما ردتقمو راده كا كارز

 . ىدشملاق

 كنسودنکو قفاوم هندصقم كکللادىع نامزو لاح «كلذ یلعءانب
 باسا نامه اوا قداصو هاوخیخ هتسودنک ینااو طوضم یسهرادا
 هليا دبعاوم عاونا هریاخلاب هللاحر هفوکو یدروشبلاح هلاک | ینسهب رفس

 ندنسیضمبو رایاوج قفاوم ندنسیلبخر بودیا یعس هیهلاماو بلج یران |
 : یدشلا رل همان وعد انداع

 هديا ازغ همور راید هدفیص مسوم « هبمالسا رک اسع وریندهنوا طقف

 ا اف لک هروهط هرکص ندننافو كنهواعم نکیا راخلک



 ۲۰۹ ج افلخ 2 راوو بع

 زواحمو ا نط هماشراید ككردبا هدافتسا ندنو یخد امور . یدلاق لب م

 . رایدلوا ردا

 هدتروح قمروط وشراق هسز نیا هلسوق راو هسیا « كالادع

 نوتلآ رک هتفه رم هدنسهب رحه هنس شم نوجا الب عفد ندنغردلو

 . یدلبیا دقع همان هاصمر هر وطاریعا لوساتسا هرزوا كمرو

 ناه هرکص ند دبا تبتما سک ندنفرط مور هلهجو وب « كللاد,ع

 بویلیا تین هتکرح هنیرزوا قارع هدنلالخ یس رجه ٌهنس رب شمت
 كراضح . یدتا هرواشم سلحم دقع هلا باج هنر وضح یتسايما رکا

 . یدنلوب هدنناد قوا تعارف ندقارعر رفسو تعاتق هل او

 هللا رفس هنس ییا » یخد یراضمب . یدلیا در اطق یآروب كللادع

 هی هست | هنس كقارع رفس هارد « لکد قللو هدهس و « یدلشارعوا

 ! نینمۇمل ار ماب ف هسیا ناو نب دم یردارب , یدروک سانم نگر

 هدارو زس » یخد رایضعب کم « زکیارآ یزکقح ء زکیوروب نامه

 ود ضد كالادع ؛ .یدید « زکیردنوک یی ندرک اا ال

 میجش وب کلا. ردمزال قعلو یئرق رب ياز تحاص هدندا

 مزال 1 مرولس فرح لوصا ن . زالوا از بحاص هدمر ليا باا مدا

 تیب رب هجرک ۱ 6 بعصم . مرولببهدیا تعاحش تابا هدهلیا جسلق هسرولک

 هدنفارطاو زملیب برح نف نکل . ردناذ رب میحش كب ندتعاحش

 هتکر ح ناهلرهد « ردهاوخ ربخ اک به هسا مرامدا م .راو ی رلفلاحجم

 . یدریو دارف

 تاد رب رداهمو 3 قلا ید < ریز نب  بعصم عقاولاق

 لق Ns یدبا قئاف 3 | كالا دع هجریدن و 2 کا یدیا

 ( ناعحشلا هعاحش

 شکر ندماش هلا ودرا رب طوضم تیافو اک كب ناه «كلملادىع

 یدتک هننرزوا تراطلا نب رفز ) نالوا ءاردس هود ادتناو یاب

 . یدتبا هرصاحم ییا هدنسهعلق اسقرقو



 ج ابا صصق = ۳۰

 لتدش هنیرکسع « یدردقیب نجرب رب كراصح « یدروق قنیحام
 تولوا ردا رب ردات یلثمو هام هدیرح نف هسا رفز .یدردتا راموحه

 تربح هبهلمح هکی دليا تمواقم هنادمم ردق واو یدتبا هعفادم لتوق هلبوا

 راشم رو تافلت قوج كب بودیا رلموحه قوج كب « رادلماش . یدرب ولا

 راروشایغوا هلیا قسنحام رلن | هکون لاح . رایدمهلوا بایرفظ هبهعلق نکیا

 ا ها یراوسی(لیتح) لغوا « رفز نکیآ
 هنغانوا كکللا دبع « یدرای یرلفص « یدروا ییرکسع ماش یک نیهاش

 بونود هرکص ندکدسک ینبا چاق رب كغاتوا هلبا جیلق . یدراو ردق
E E۲ یدرک هراصح  

 بولوا ئضار هبهلاصم هلرفز نوسلوا هسرولوا لصنه « كلادبع

 ۱ ا ازا درك ادم یاو م نیا دنع یردارب

 ا هحمو » بودک هتنای كنساباب « لیذه . یدشلیوس

 « ردولریخ ندربز نیا اکس مدآ وب . لهسریوشوبوا هلکن | هدنس . شلا

 رهید « مدیا ضف لصن . ردهدغوب یتعیب كريز نبا » یسایاب هدکدید
 یرلطرش وب هدشاللا دبع . یدلیا تقفاوم هیهلاصم هلا طئارش ضعب
 . یدتا لوف

 ن ی ی ا و لام نکتسع,یهدنتسمو نفز : هکهلیوش
 نوجا مست هنرکسعو كمهمهلیا تعيب هکللادبع « رفز ردق هتنافو ریز

EEرارف هب هحاصم هرزوا كلرو لام رادقم ر ندنفرط كللادىع  

 یردع نالوا عفاو هدنقح دعس ن ورم كکللادع طّمف . یدلر و

 یا كلللا ا هنفیدلوا بنت ندقمراو هناي كن | رفز هليا رک ذت
 ین ) ینییضق كنبراترضح سو هلع هللایلص مرک | لوسر نوجا نمأت

 3 ندهعلق كرهلباتبنما اک ] هدرفز .یدردنوک ( ینساصع

 . رایدشراپ « رایدشوروک . یدراو هنناب

 هقشب هدنکوا هجدیا فرطرب ینسهل اغ اسقرق هلهجو وب « كلملادبع
 < ریز نر بعصم . یدلیا تکرح ورلیا هاسودرا ناه ندنفیدلاق لئاحرب



 IN ج افلخ مراولو <

 كوس یک بلم ودق )یخ کرج نادماش . فکللادع کک
 جراوخ_ هدبقّوط سراف ےب یاسا مربصب نالوا. دا اا

 بولک هبهفوک هابا بلج یرلت | لاحرد ندنراقدلوا لوغشم هلب راه را
 نب مهاربا ) نالوا یر دمو رداهب كا كنساما هفوکو عمح ینساما هفوک

 قمراو وشراق هکللادبع هلتوق راو كلردیا بلج ندلصوم ید ی ( رتشا
 یدرولک مزال

 رر, یراهف اط جراوخ قرفتم هدریدق ییدتیا هلغ کلملادبع ارز

 یسهبلغ كکللادع اما . یدیا یالوق هحنسودنک قمتغاط بوروا ررب

 . یدراو ىنەدافە كمامروط وشراق هجراوخ هدنریدش

 ا یک بلهم هلکمریو تیما هدایز هنیراهبراحم جراوخ هسیا بعصم

 روهشم زکلای بوقار هدنراتهج سداف ریارب هلیرلرکسع یناما ردتقم
 هدهفوک هدفنحا . یدلک ههفوک هليا باحصتسا ی( سق نب فنحا)

 كوم ار ودتقم. هخدادا شرکیبع هرس هدا كسب .

 . یدلاق مدآ

 وشر لاعاد ا ا یا( ررتشآ ۲ مهاربا ) ناه « بعصم

 كلملادبع هدقدلاق هلح رم وا ییا هدنسهرا ودرا ییا هکوب لاح . یدقبح

 قبس نیمار ادک ات هولندیا قبس یم واخ اد

 هدهرص ییدلبا دعو یش ررب هنیرب یه بوزای رابوتکم ًاددح ءرانمیا
 . یدیشملا دعو ینکللاو قارع بوردنوک بوتکمر, یخد هرتشا نیا
 . یدلیا ماسآ هبعصم هدلاح ینیدلوا یلرهم بویجآ ینوتکم « رتشا نیا
 هلیوب ,ہزک اسا به » رتشا نا . یدلیوس اک | یلأم بووقوا یخدوا

 ۶ .تفا داف یرلن | ناه . رو دا مک ران آ نکل . زی ٩

 ٌاهسرولوابولغم هک تبا هماقا رارومآم هتیراشاب . هلا سسح ینسهلج دوخاپ

 هنیراتریشع هلیهلخت یبرلاببس كران [لهسرولک بلاغورانوستیا لتق ینسهلج
 هدعقومو لاحرب لکشم لصت < بعصم . یدید « ننسرولوا شلا تو

 . یدالک | یتراقدلوا قافنو قاقش لها لصن كفا رع لهاو ینخیدنلو



 د> اسا صصق = فرز

 هجوق رز نوکره فارع لها . نوسلیا تر هللا هسبق نب فنحا»

 . ردپعوط . یدنا رید رارتسیا ریمارب لو یک یراق یسور نیتسیا

 ناه كرەد « ردلکد دعاسم زلاح ییدمش هنسارجا كکیدید نکل

 : ابا ےک ر وابا هلتسودرا

 ا ا ( ليد ) رهن هدمرخ الا ىذا لالخ
 رد بعصم هشملا همدقم . یدلوا عقاو نشرف "یالت هدنراوج

 رومام ( ناو نب دمت ) یردارب ند فرط كالا دعو ( شا نا )
 وا

 لتق یرادقاحنس كناوم نب دم . یدنالشاب کنج یلتدش ر ناه

 . یدزوس ورک «یدردلاق ندنرب یسهقرف كنا « رتشا نا . یدلوا

 . یدنلتدش هدانز اهد هراح 6 یدردنوک دادما هتردار كالادسع

 . یدردنوک هنیدادما لرتشا نا ین (اقرو نی باتع) ید بعصم
 ناه . یدرتسوک قلنوغزو ندنیدلوا یتولحم كکللادبع هسیا باتع

 ۲۱۲ اش شا ناو یدلوزو نکسع ی هدنشاب هارتشا نا

 كن ا موم هنیرزوا كعصم یرغوط « هماش رک اسع هنیرزوا
 یدلاق زكا هل مدا یدب نوا « بعصم . یدلعاط داد کشش گیتس

 یک ر فن رب هدوا نکیآ هدنشاب یل آ زوتوا كرديا كنج هدنلا جیلقو
 . یدل وا لوتقم

 ۴۳۱ ۰۱۱۱ با توغد دنا ى ركشلعا قا نف ناه كاللادنع

 كلملادبع . یدلصاب یلوروک . یدتب اغوغ هلتروص وب . ریدر ودیا
 سرافو قارع . یدتا فقوت هد ( هل ) نوک قرق . یدک ههفوک
 یدلاق نعو راح زکلاب دلا ریز نب ةلادع . یدک هللا كنا به
 . یدلک فعض یلک هنتوقو

 فرطو شمرک هنفرصت هضق یسدافو قاص الاب هجورب « كاللادع
 هدالخ یسهنتس یا شع : یدا شمردنوک نایوتامو اما فرط

 جراوخ نکل . ردرلشلوا لوغشم هلیراهءراحم جراوخ قوح كب « اما و



 شب ج افلخ خراوو

 یلهم روهمشم مدب را تشاا جداوخ ید كللادع ندن رلفدم هقبح هشاب هلبا

 بولوا یصاع « را « یهورک جداوخ . ردشلوا روح همادختسا

 . یدنا راو راهفرف فلاح هنیربر ید هدنس كرات 1 هح راکفا ى

 ( یننلا صاع نب ةد ) ندیاروهظ هدهماع هرزوا ینیدللوا راعشا هدالاب

 تلود كرك هریز نا كرك هلا زواج ردق هنیرح و ناسمع یحراخ مان

 رار ندحراوع نالوا دضاک | هس و . یدیا شعلو ضرایب

 . ردشلا مادعا یهدح هليا التسا یر و روهظ یحراخ مان ( كىدف

 د كيدف وبا قزهلوا قونسل هتیرخم یکه رس

 . ردشعوا لتق

 یر ربات مرام بنام ا

 فسو ناچ ) هرکس ندکدتیا البثسا قارع ر
 بولک هکللادبع . ردفورعم ويد ( ماظ جا ) سالا نيب هک ( ینقثلا
 ین . مشزوب ینسیرد بووط یریز نا کم دروک هدمانم و

 ردق كب چوا یا ید كالادع کمد « تيا ررمام را ۲

 یسهنس .ییا شعب جاج ,یدردنوک, مزاخ بناج هرکس
 ی یرغوط توسماوا هبهتیدمو یدتا رفس منع هدنسالوالا یدامج

 ندنیدلوا یدرو كنبدادجاوابا . یدتک هفاط نالوا ینطو كفش

 ندنغیدنلوب هداروا یارای هفنح نا نالوا رطاخا رسکشم ندریز ناو

 . ردشلوب راداوه یلخ هتسودنک هداروا جاخ
 یسراوس كريز نا « ررهدنوک یراوس هنافرع ندفاط « یف جاخ

 بولغم یسیراوس كربز نیا تفو یهو رلردیا كنج بولک هیاروا ید

 . یدبا راردک هیکم بوئود قرهلوا مزپممو

 گرمقتسا تایادا ربع و دار كمي دیلا

 رکللادعیغیدل وا قرفتم تای رک سس ییفعض كريز ن هللادبع « جج

 دادمتساو ناذتسا نوجا كمتک هیدکم هرزوا كما هرصاح ین | هلا امنا



 > ابا صصق = 1

 كنسهحان(یرقلایداو) نوجا كنا قاحتلا هجاخ یخد كللادبع هلکلا
 ۱ ال کیدردنرک همان سما ء ( قراط ) نالوا رومام هتسهظفاح

 ندنف رط سز نا بورک هبهندم هدنسهدعقلا ید یبسهنس يا شعب نامه

 هنر یر ندماش لهاو درط ی ( ادنلا ةحلط ) ن الوا هندم ریما

 خلس بوقبج هرکس كسشب نم ندکدلبا بصل ماقمع اق

 و هم هدهحفسایذ

 هلا ساب و شمرک همارحا تولک هبهکم هدهد ید لالح هدا جام

 فاوط یییرش تەب یاب ندنتعناغ كرز نبا هدهسیا کا حج سر

Eج3 یاحا هللا ریز نا . یدمهدیا یعس وا  

 لبح ) جام هدخ مسوم ماع و مهد جح هلتهج ی رافدمهقح هنافرع

 یدالشاب هفع | شاط هنیرزوا ریز نا بوروق قسنحام هنیرزوا ( سق یا

 شلک هبکم نوجما جح یراترضح امینع هللایضر رع نب هللادبع هنسوبو
 . یل هدمارخ دلبو هدمارح رهش نس .قروق ندهللا » هجاح ندنغیدلوا

 . شعالپوط بولک سان هجتوب نوجما جح هضیرف یافا ندضرا راطقا

 شاط كدهبهحندیا جح یافیا رانا .روللوا عنام هنفاوط كران | « قنجام

 لا یتنجنام "ةقوم ید وا هلکمردنوک ربخ وید « چک زاو ندقع آ

 فاوط .یدمناعنم ندیعسو فاوط یارک جا یخد ریز نبا . یدلیا
 درب ۲ یتزا یدیاه ه یشدانم كخاخ یک یراقدلوا غراف ندنرایز

 . یدسا ادب ود « ده هالشا هم | ای :II کد

 . یدالشاب هکمتلشیا یتنجنام هدالاظ جا . یدلیا تدوع مارک جا
 ي هدفی یا ادا هبرزوا هک
 . در تصاپ ینسیدلروک یقسنجنام < یدهلروک دلوک هدایز ك . یدردشاش

 ینشاط قیام « جاح . رایدکح ندقننحتام ییرللا بوکروا ماش لها
 هک ون لاح . ید | رار هلرلن | و یدّسا عضو هقسنحام هللا یدنک بولآ

 ینسیکیا نوا ندنرکسع كجاح . یدنا رامریدلسب یردیپ نوک کیا
 لهآ یا » جاش . یدریولغاط بوقروق ماش لها . یدردلوا بوروا



 ۲۹ ج افلخ مراوو

 هسا حتف . ردندنسهیداع تاعوقو كل هما رامریدلسب وب . زنکسشروق ماش

 هدد رص یيدرو تراسح هما رگ كرهبد « مردیا ریش هرس « ردسنرف

 اح هجنلیا تباصا هپ یشک چاق ر ندنرامدا كریبز نبا رامریدلس

 تورم < دیدی تباشا ا واست مک
 یدردیاق ی یکسع كرهد « راردهرزوا ناصع و نکس ەي تعاط

 . یدلیا دیدشت ین هرصاح ساو یدالشاب کمتلشپا یتسحام هنيو

 الاصا نکل ۔!ید شود هک وا راشاط نکا رالف را ن

 هرصاحو هبراح هلئروص وب . یدیازمتک هفرط رب بوشوواصو زما دق
 یکم ندفرط یه قرلوا غلاب هکبب قرق یرکسع كجا . یداوا دم

 هدکم ندشدمهلوا لاعندا یش و کم ندج را هاتهح اا

 یهدنراراسبنا ید ریز نیا . یدلاق جا سان . یدلوا زالو كجەس

 ماش لها . یدرلیا عیزوت هرزوا رادقم كج هلیبهدیا قمر دس یهرخذ
 شا ی هه هدكي هرخذ و هتشيا

 ناما ندا یشک كس نوا قرهلوا باب ندقلجا سان تیاپب

 ءا( بخ ) و (هزح ) ریز نب ادع . رایدقح وراشیط پول آ
 ه( بز ) لغوا رکید « ةللادع .رایدیا هدنحما كراناقح ید یرلغوا

 «مرتسیا لاق تاحرب كنس نی .لآ ناما دجاج یک كراردار ٩

 ندنردب كدهسصنلوا لوتقم كرهید « مهلیرا ند ن هدک دید

 : یدلریآ

 یدتک هتساب كس رت ضخ اتمع هللایضر ( ءاسا ) یسهدلاو « هللادبع

 كي هدرلن ۲ . یدلاق مدا زا كب هدهای . رایدلرآ ندنب سان ! هدلاو»

 .رورو قلایئد ردق مکیدهلید اکب هذا نمشد . رارواب اط تدمر زآ
 . ,ناسروامیا اهد یگیدنک نس داسا ترضح هدکدید « رده كار كس
 هک خا وا یو سرو دنا توعد هّقح یسا و ٌلهسا هرزوا قح کا

 هنمای و تیا ماود هدلوب وب قترا . یدلوا لوتقم كباا لبخ هدلو وب
 مدآ انفهت سس هسيا اند كمارم رک او ها هرخسم یکیدنک هنیراتالغوا

۱۸ 



  = ANابا صصق >>

 نسقحهلوا شما كاله یا وک هدمه ین عا

 مدشود فعض هدنب هحنلکن هو هعاحا اما « مدیا هرزوا قح ن ۳ او ۰

 .ناسقج هلاق ردقهن اهد هداند .ردلکد یثیا نید لهاورارحا هدو ڭەسرد

 .ردوب مکلسمردق هب یدمشو عار هد » هللادع هلکعد « ردسا اهد مولوا

 راشیا فلاخ هفرش عرش قحا « مورخ هلوب وب مدیا ليم الصا هیایند
 كملسب یکیآر كنس طقف . ردنوجما لایق ضغپ یالوط ندنکیدناشیا

 لوتقم نوک ون ن! هدلاو قاب . دليا دادم یگ رصب م هد نس . مدتسیا

 ا تلعفا تا ماست ههللا «یصا . نوسلوا دتشم ترجح مرولوا

 هلو ردغو روج : یدملشیا شيا رب ندناشحف + یدلبا راتخا یرکنم

 سیل ول تلو رو یذمتک  aهدراکناو در هحنل وا فقاو

 برای .ردقو یشر ضا ندساضر تیر هدمدنع . یدعا روصق زوج !

 نوا تلستو تبزعت همهدلاو یحن | . مروشوس نوجا سف هک زت ينو

 .مرونلو هرزوا لمه ربص هک مراموا » یرلترضح امسا . یدید « مرولیوس

  OEرک او مرتسلا تافاکمو رجا ندقح بانج كەسرولوا توف

 هبهن < راک ماجا مهروک ! لغوا قیچ ۰ مرولوا رورسم ڭ+سرولوا رفظم

 برای » كردیا اعد هنلغوا و تر ندک دید « رولوا رحنم |

 نیرک اشو نیریاص اک . مدلوا یضار هک اضقو مکحو با ملست هکب ما

 هنهرزكن آ « ىلا نکریوا بوحوق یلغوا نوجما عادو .یدید « ریویاو

 .ردلکد یشیا كراندیاراتخایلوب كلسادف هلیوا ءو ! هل ون » .یدنوقوط

 .یدراقحیهرز <« هللادبع هحنید « هلا > هاد ص < اوص ىڭيرلەجاي

 هلیراشادقرآ ینادف نالاق هدنناي بوقبجو یداویص ینراهجاپو ین رالوق

 یرکسع هقرفر, كجاح . رایداغوا وراشبط قرهلوا جیلق لاد هدکلرپ

 زسهراح ندنراقدلوا للف لقا هلتسن هیادعا نکل. رابدارغوط بوسک

 یرلوبق بولک ككردیا برقت ید یرکسع كجا . رایدتیا تعحر
 ی سا دريدا رادتبا هموجم ندفرط نهو رایدتوط ۳



 YAY ج افلخ خراوو =

 ,ندنراهقرا و ۱۳ و اهم و درک هف رطوبت هاکو هف رطوا ها

 .یدیا زامهشالقای هنناي هسمک « دالاوون

 .هداس . یدنیا ندنت آ ناهو یدنلکفوا تور یا و « جاج

 .هنیرزوایرادملع كریبزنبا یرلن آو هکمروس ندنرلهقرآ ین رکسع قرەلو
 . یدالشاب کمردتا مو

 هنیرارزوا یک نالسرا بوک هنکوا كرادملع ناه « ریز نیا
 ۰ رابداکح 3 رار هلا جاج و راپدلحا هدانا و موحه

 < ادعا هدانئا ینیداق زاغ تمکر ییا بولک همهارا ماقم ء ریز نا هدعب
 < بز نا. رایدتا دخا یعاحنسو لتق یرادماع هللا موحهو تدوع

 ماق هبهلناقم هادم تیاغ قرهلوا زسفاحنس بولورلبا هرکص ندزاگ

 بولیروا نک ردیا تک ار ( عیطم و هللادىع ) . ید

 د یدتیا موجه هن رزوارلنمشد یک نالق « ریز نبا . یدشود

 هغق | ناق ندنزو . یدلبا تباصا شاطر هنیزوب هدهرصوا . ید 8

 تیاهنو نایدلبا هطاحا یفارطا راتمشد نکرد ناق لک ۱

 . رایدتا لق توروشود هرب

 کاکرا ندو « رایراق » قراط . رابدر وط تولک هناي < قراطو جاح 3

 یتفلا كننملارمانس » جاج هجنبید « ردشمامروغوط قجوچ ر دمو
 اریز .كدیازالواروذعم ز هسل واهل وا .توا» قراط .یدید «ناسرو دیایحدم

 .هدلاح یندلوایسه وع و یسهعلقو یرکسع .كدسا ها ا ورندا ید

 هکللادنعیرلهرواحم وب .یدرو باوجود « یدیاقثاف هرب لبو لداقمهز

 . ردیوم ینیدلوا شمرو قح هقراط بودیا فاصتا هدقدلوا لاب

 تعس کللادع یکم لها .یدربک هبذکم «ماظ جاج هنرزوا كنون

 یسهوا یهطت ندراشاط بولیروس كمارح دحسم هدعب . یدردتیا

 یتسهتجو یدردنوک همانش ییعوطقمرس داربژ نا . یورو

 نوجا راضحا یراترضح اهنع هللایضر اسا یسهلاو . یدردتیا بلص

 هبوردن وک مدآ E جاح ۱ یدک ااا ترضح . یدردنوک مدآ



 ع اینا صصق = ۲۸

 ا ا بوتوط ندنجاط یآ دوحاي# نوتنلکاپ>
 5 كیا بوقلاق جام نا E Es یدید « مررردنوک

 . یدروص ولد « ڭدر وک لصت یهلماعم نالوا هدنقح هللادع »و . یدراو

 هدوا « كلبا داسفا یتسایند كملغوا نس هکمدروک هلو » اسا ترضح

 هزر یراترضح ملسو هللع هللایص هللالوسر . یدایا داسفا یکترخآ كنس
 ادو وک ( یراتح ) اک .یدر ورخ یغیدلواكلهمرو نادك هدفش

 ۱ . یدر و باوح ود « ناسس تم

 تاذر لداعو دهازوعاص یرازدنوک < یراهحیک «ریبز نب هللادىع

 نکیا هدنشاب چوا شع . ردهنس زوقط یتراما تدم . یدیا لئامالاردان

 الاب هجورب یتوک یلاص یجحدب نوا كنسالوالایداج یسهنس چوا سمی
 هنع هلایضر . ردشلوا لوتقم هدندب یرکسع كلاظ جاح

 یند یسلاها نمو زا هلا هنیرزوا ینداهشالاب هجورب كريز نا
 یدلوا ماع هماع تع هل كنهفنح ن دمو یدلیا تعس کللادع

 . یدلوب لالقتسا هدتفالخ ماقم كالادعو

 ہیاےعا كانو

 ندا رو یارب زونه ندنتدابش الاب هجور كريز ن هلادنع

 [ ۳ ۱۱ او نالوا فورعمود ( نقاطنلاتاذ) یسهدلاو

 e اراد منع هدهمرکم ۀکم یخد یرلترضح

 قی دصلارکبوبا ًایفینوکت رحم یرلترضح لسو هبلع ہللایلص هللا لوسر

 ا ناروا هدتولک هتتسهناخ تاهنع هللا یضر
 ندنفیدمهلوب یثرب هرزوا قمالغاب ینەرفس ینادالرضاح نوجا ا2

 هلیرکیدو ییهرفس هلیرب كردیا قش کیا ینسهطوف یی « ینقاطن یدنک
 ا و کا لوسرو شمالغاب فرط

 . شبا نشم ی ید



 ۲۹۹ >> افلخ غراوو ع

 رمعم قوح هرکص ندکدتیا رومعم یترخآ هلهجوو « ءایسا ترضح
 درع چاو یدروک یداهشو یتفالخ :كهللادع لغو

 . یدلوا نانجراد مزاع هدعب .یدراو هنشای زوو یدلوا نمروک یرازوک

 (اهاضراو اهنع هللا یر )

 .هدنسانغدحا هکیراترضح هنع هللایضر یراصنالا ( جدخ نب عفار)

 لا اع ترضح هدنفصو رضاح هده وس تاوزغ رک ا هدعیو شعلهراپ
 اقع راد مزاع هدانئاو نکیا هدنشاي ناسکس یخدوا .یدیا شعلو ریارپ

 . یدلوا

 مدخن هیواصم ) دوشم ندرصم لاحر مظاعاو ندمارک باح ا

 فوع) نالوالماح ینغاجنس كنسهایق (عجشا) ینوک هکمحتفو ( یتوکسلا
 ایرو ( ینهلادلاخ نی دسم ) نالوا غلاب هزوب یتسو ( یجشالا كلام نب
 ۱ . رلیدلبا تافو هدانثا وا ید منع

 ادع نکیا هدنشاب یل ا ناسکس ید ( باطل ان رمع نب لاد )

 OE INTER هیاود ىلعو هرکص یآ چوا ندننداهش ریز نب

 . ردشلا تافو دو هدهب رم ها یحش درد یک

 .. یدشلوا ا هلا ماللسا هدکلر هلردب ندامراو هغولب نس زونه ۴

 ندنخیدنلو هرزوا طاتحاو اق هدایز كب هدنیدا بولوا ناسک راک

 یراقدلوا بحو لئامهدایز اک | « ماش لهاویدملوب هدنراهبراحم هلق لها

 موها رایتتسیا كما باا هتفالخ نا هرکص ناتا 5

 ,یرلت رضح هلع هللایضر ( یراصنالا هلادعن راح) . یدمرتس وک تعروا

 رع ندنا ضارعا هدبودیا لس اید هنسودنک هدرا مزب » هک شعا رید

 . « یدیا هّلادع یلغوا هلا باطخلا ن

 راکو ندبات یالضفو ( عوک | نب ةملس ) ندنباکا ناوضر تی
 رقیاور یلعو چوا شمت یخد امهع هللایضر ( ید ادیسوبا ) ندنیدح
 . ددراشلا تافو هدنسهنس ترد شم



 ج اسا صصق »< ۳۳۰

 اس

 [ لعم ا ندراصناو (هرمس نب رباج ) ندنلاجر هفوک
 شب شع_ ( هراس نن (e ندهفص- تاجا و هدنسهس تزد نیک

 " ( مع هللایضر ) رایدلبا تافو هدنسهس

 ةباور ىلع ید یراترضح ( یراصنالاورم ن هللادسع ن راح )

 ردشلا تافو د ام هدنسهنس یدی شعب ر هیاور لعو ترد شع

 ( هنع هللایضر ):

 یرمقتسا مابا كالا ربع

 نالوا یسلاو هماعو هنیدمو کم هدنخ سوم ی ak چوا ن

 یدتیا جح هللا سان یتةنلا فسوب نب جا

 ۳ ۵۱ فالو یسدرک بصن كباطحلا نبا زم ترضح
 هدنفاضاقهفوک یخد هدننامز كکللادبع یک ینیدلواهدنرود ریز نب هللادبع

 .یدیا ( ا ) نالا فاك ید یسیضاق هرصب .یدنلوا اقا

 ماقا ردق یا ييارب تم یه جام 2 یحشدرد

 ۱۱ ا كاع 6 ر یهللالوسر ناربج هداشسا ییدایا

 ربقحت یعازک باما یک (دعس نی لپس) و ( لادیعنب رباج ) و ریدکتت
 یدشعا

 DD هللادبعو یدتسا ان ندکی هلا مده یهبکو ید هب کم هدعب

 الح .یدقار هدجراخ یر یک ینادای كشيرف هلبا یغت یتساس ریز.

 . ردیقاب هرزوا لاحو عضووا

 بودیا البتسا یتسهدلبههررفا هلا نایغط « ینئاوط رر یربندتفورپ
 هسرلشیا برغم رايد ندشدلوا لوغشم هللا سز نیا هسیا كاللادع

 : یدردنوک هبلک رکاسع هفرطوا هدسهنس ترد شم وشا . یدشمامهقاب .

 ا نیا کد لاج ندللااوغ ید قرشم بناح

 جراوخ . رلیدیا هدکلا هبراح هلبا نیک رشم هبمالسا رکاسع هدنفرطا

 . رلیدیا هدکعا نالات ینسهعطق نارا هليا ناضط هدایز كب هسیا یرلهفاط»



 ۳۷۱ ج افلخ خراوو <

 6 - دم ۶

 ءرصب قرهنلوا بصن رکسعرس ( بلهم ) روہشم هنسوب كلذ یلعءانب
Eهنتعم كن ا ید غ هف وک .یدلدیا ا هسرزوا جراوخ  

 یدلردنوک
2 ۵۶۵ | 

 یدروق یتسودرا ناه بولوا قالم هجراوخ هد ( نمرهمار ) بلهم

 هک وب لاح .یدلوا اسهم هبرحو یدررو ماکحتسا بوریوح قدنخ هنفارطاو

 هجحنلک یربخ ییدلیا تافو هدهرصب ك ( ناوم نب ریشب ) یسلاو قارع
 دا تدوع هنزل ردا ا یا رک اس و

 کم رتو شاب ندنفرط عح «رلموز هدنلناوآ ین شل اک

 جراوخ . یدتک بودرکس هفرطوا ( ناوم نب دمت ) یسلاو هریزا

 قارع یا « كلادع ندنکیدلبا تسها بسک هنوک ندنوک هسیایراشیا

 . یدتیا بصن یسلاو
 لصاو هنسودنک ینامرف كکللادبع . یدیا هدهنیدم نامزوا « جا

 "ةتفب . یدتک هبهفوک بوقلاق هلا یراوس هدیزک كيب ییا نوا هحنلوا
 یسات « یدقح هربنم « IT < یدراو هب هف وک هحینکر ا نیاحاص

 .یدوقوا هطخ نوزوارب « یدتیا عج

 یا یک ار یدو حیصف یاسل « كي یزو « یآق یلق

 ییدرسو مرگ كلاعنب . ردیمولعم كنهلج مناشو لاحم ) هدنسهطخوب
 هلتمو هدخاّوم هللعف . مردیا لمح هل یلوتوک ن . مدا رب ا

 ۰ مرور وک رلشاب نوغلوا شلک یمسوم همررشودو مسک . مرلبا تازاحم

 یا » هرکص ندکدید ( مدوقاب :رالاقصو هراهراص قجهنالوب هراناق

 نارفک بوئملن یردق كرات زکفیذلوا لئا رس !

 ا یدالقو رر رر « یدیای یراقوا « نانمولایما . زکیدلیا تمعت

 هزگیرازاغوب كزس « یدتیایاو هیاروب « یدلو ی یسلتبالص لاو یسیوق
 ورندتفو یخ . زکسقافو قاقشو یالخو ینب لها هکنوح . یدنآ

 قیرط رکنا داغ: یزو. وکیلی "تدعا شاعر

 یزفیرءهد ۰ مر ردناط بول د تیر او هللاو . زکیدک هرزوا مقتسم



 س ايبا صصق دع ۳۷۲

 تیر وهم و تھ ن, .مراپاي E مرسک یک نودوا یزس « مرزو

 ۰ ندفجارا . نوسلوا لوفشم هلجوک هلشیا هنشاب یدنک سکه . ممتسیا
 یزکنیو زکهسیا زالوا هرزوا تماقتسا هلاو . زكك زاو ندلاق لقو

 ندناپ كلهم ۰ مربعارب می یزُکر اقجوحو لوط یزگرلیراق ۰ مر روا

 دلرانایامراو هتناي كن [ ردق هنوک چوا . مدنرکوا یزگکیدلک بوشوواص
 نهفوک لها كرهید « . مکجهدیا اسغب یرهاخ <« غجهروا ینرانویب

 هداروا . یدتک ههرصب هدعب . یدنوقوا یتامرف و ید هفاخاو دیده

 هللا راهنام 0ح ددر دل رک هدهفوک كرو یدوقوا هطخر هلو یخد

 . یدرتسوک تربع هراسو یدردلوا یاوذ ضعب ندفارشا

 لها ههجو هللا مرک ىلع ترضح هرزوا ینیدللوا نایب هدعباس ءزج
 وشراق هننصعت كماشلها . رابدمهلگید نکل . یدلبا تحصن قوح هقارع

 ن ۱ تو » لا راسکنا هرانآ هدلع تتضح : رایدطا ترغ هناصلاخ
 ۰۲ ۱ ی ا « راو ندتب هدرات ۲ ۰۰ مدناصوا « مدزب ندرلنآ

 هحنجوم هسلهاح ماکحا هدنقح یرالامو یرلناح هکل ق طلسم یدکی فق

 یني . نوسک ینرلکروک « نوی یتالوصحم كتکلعو نوستیا لمع
 لوقم یساعد . یدشعا اعد ود « نوسلوا عتمتم ندنعفاتم ولرد ره

 ضعب نوحکن | . یدبا ا ىفقثلا فسو ن جاج هنس وا هک لوا

 هلافرط نم « یسالتسا یقارع و زاحح كجاحح ) هک زدشعد املع
CES 

 نب هلادبع ) بوسهدیا لح هلاظم كجاحح « یسلاها هرصب

Oهنهلع كجاحح هلا لکن تعمح رب قرەلوا هدنتسایر تحس  

 ء دوراح نبا نکیآ راشلک بلاغ هبراحلایدلو رلیدتبا هطاحا یقارطاو ماق

 اهدو یدلتروف جاحیح هللروص ون . رایدلغاط بولیزو هحنشود بولیروا

 هنع هللا یضر ( كلام ن ا ) یح . یدلوا ردیا یدعت و مط هدایز

 جاحسح هلقلوالوتقم قرهللوب هدنجاماق لها « هلادبع یلغوا كنيراترضح



 ۳۷۳ ج افلخ خراوو بک

 سقح و e ۳۵ هرداصم یلام تسلا ترضح هدک دلک هب»

 ْ یدضشمردنوک همانتیاکش رک الادبع یخدوا کما

 هجاححوهمانتافتلا هسنا ترضح فلا ص وصخ رشاس ندنف رطكللادبع
 بویوقوا یهمانریدکت وب  جاجیح . یدلردنوک همانریدکت یلتدش تیاغ

 شا تم تالا یورو یار هلبا سنا ناهو ینشود هشالت هدایز

 . مدتیا رص قوج نی » سنا ترضح . یدشرک هراذتعا هلا لید ییتاط

 لاها .. دیک ( ارضا )مر نشدم اب . مدل تو 4

 .أدیدقاف لها هز نس . ردشعا همست ( داصنا ) یز هسبا یراترضح

 مزب هلکنس . كدیا شمالرضاح ناما و ناکم هدو وبن ترحه هسیا رب
 و شداف کس . ودبا قیرق لطاب و وخ وا . رده د لا

 . مدیا هلاوح هنینمُولا ریما هرکصو هقح بانج ینس . یدا قو متوق

 < راسل ۶ او جد دا تاعو هج كیدل ا تباعر كنس هدوا

 یتردق كنا رلهسروک مدآ ر: شما تعدتخ ر نوک ر ه۶ سم ی

 هنس رلت رص ح هلع هللا یلص هلا لوسر هنس نوا هسيا ن . یدرارولس

 ینفالخ « مردیا رکش هقح بانج مهسرروک ربخ هنب . مدلیا تمدخ

 كردا راذتعا هدجاحبح .یدید « ناعتسلا هللاو . مردیا ربص مهسرروک

 . یدرو ورک یلاوما كن |
 « رک اسع نالوا بل مع ندهفوکو ندهرصب هنتعم كلهم الاب هجورپ

 « بلهم بوراو هنیراتبرومآم عقوم ًاعیرس هنیرزوا یلادیدت كجاجح
aTناه جراوخ هدک دسا موجه هنیرزوا جراوخ كردیا توف تک هلبا  

 یخد بلهم . رایدستک « ( نورزاک) بولبکج ندنقوم ( نمرهمار )
 تمواقم یلتدش تیاغ « جراوخ هدقدراو هورزاک هلا تک رح ندنرلهق رآ

 نابینا و نالو عوقو تافلت و حورم قوح كب ندنفرط بودیا هلناقمو

 هلیراهبرام جراوخ كرهلبل_تماقا هد ( روباس ) ردق هنس رب بلهم هرکص
 . ردشلوا لوخشم

 هدربنم . یدتسا جح كللا دبع هدنجح مسوم ىمەت ن



 س ابا صصق < ۳۷

 حالص بسک «تما وب » هدنسهطخ هنامظعتم ییدلیا دارا ًاباطخ هتعاج
 تیا لمع هلیرللمع كنلل وا نیرجاهم اکب . مردیا جالع هلبا جسلق كلدهحدیا

 ۲ ۰۱۳ ۲ ال كراتا ریس هکوب لاح ۰ رکسرویدیا فلک وند

 « مریروا یتیوب هسیا ردیا فلکت رب لیوا اکب کیہ هرکص ندنوب هلاو
 كمتا عنم ندفورعلاب یا یسان ردق هتقو وا . یدشا ندربنم بود
 ISU عفاو هدر چیه كارما

 نالوا مقم هداراد ضرا و بهاذ هشهدم ( هرفص ) ندجراوخ

 یاسر یک ( نیطب )و ( دیوس) و ( بیش ) ها ( حرم نب اس )
 یوص تاغ رلود . یدا راشما جح هنس وب ید یراضعب ندجراوخ

 ۱۱۰۱۱ رم هراتکرحو زوط كنساماو كللادعو صمتمو
 بوروا یللادنع هلبرقت رب قرهلوا مدآ رب كالاحو كاتف كب هسیا بش

 راخا كلما دنع ید لوب و تصرف هرزوا كمر وب دیا مادعا

 هجاحیح یراتن ءوس كرانا رار هلغملوب هرزوا طاتحا ید وا هلغملوا

 . یدشمشود هنىرلەقرا هل ران ۲ جاحیح ندنغیدل وا شمزاب

 لا رتا تولوا ارا قو رب هدلصوم ضراو هدهریزلا كلاص

 ۱ ی ا ا ر كرد هرات سش اصوصخو

 شک کز یسهحک یح ر ك رفص هلکمرو رارق هرزوا كنا جورخ

 ن دج یسلاو هریزلعا " ةتفیو رایدنالبوط هنشاب كحاص هدلاح یراقدلوا

 .رايدندياتااوح ىلعا كا نوا هبراحم هلبامانتغاو ذخا یتاناومح كناو

 . رلیدناق هرلهعاق بوقروق یسلاها نیبصنو اراد
 لباقتلایدل هلباخاص «یراوس كيب نلیردنوک ندنفرط «ناومن دم

 لوتقم «طاص ه راما یدلو یداردنت وک یراوس زوشب كم هدع . یدلوزو

 یدل | یتاونع ( ننموناربما ) و 3۶ E هر تاب ۲ هدسلدلوا

 . یدلوا اب ر كوس اهد هنشاب كتموعحو

 روشالوط هليا ولتآ درج هدنسبحاون هفوکو لصومو هریزلا « بیبش
 رکسع زاو دوشوواص هفرط ر هنيا رولبردنوک رکسع ولتلک هنیرزواو



 Vo > افلخ ےراوآو =

 تعس هنسودنک یرانالوا مزهنمو بولغمو ریدیغاط بوروا تغب هسرولوا

 یرلناروط وشراقو ردیا هبا ییلاهانالوا عبطم هنسودنک .یدیا رر دا

 نولا نقاش رب"( مزیهج ) سالاد . یدیا زابرا دال 8

 . یدردیا هلئاقم تاذلا هدبرح نادم بولوا عیجش كب نکل . ىدا

 ردام تباغ هدلاح ییدلوا ندتلضفو ع باح ا ها ( هلانع ) یسهحوز

 . یدرایا هلتاقم تاذلاب یخدوا قرەلوا هام هدکلیدنجو

 « بیش ییراوس زویشپ ناقیح ندنن ادم هلیما كجاحح ادتبا

 ندهفوکج احبح هرز وا كن او شمتغاط بوروا هللا یراوس ردق وب زو

 بوالوا لفاخ یراتآ هلسرق و بش هدکدبتا قوس رک 8
 ییرکسعو مادعا یتراغوبشاب قرهلاط هبیرلجا هلیا یراوس شعلا زوب

 . یدیا شما ناشیرپ
 دعاس ندهفوک بودک هناجحاب رذآ ندنرزوا لصوم < سش هدمب

 اقماق هنیرب هدافوک ی هبعش نی. ةريفم نب ةورع )ای جاجیخ ها
 . یدتک هیمرصب یسودنک بوغارب

 ۱ هحنلک یربخ ییدلوا هدکبلک هشرژوا هف وک كبسش ا

 . یدروحوا رخ هنسودنک « هورع نوجما یسک هیهفوک كجاحح
 .یدشریاهبهفوک لّواندببش بودریکس كردیارب یغانوق ییا ناه «جاحح

 زونه نکل ۰ یدرک رک ضف تولک هب هف وک هدرصع تقو :هک هلبوش

 o ل ندماشخ ید بیش بولوا یتفو هم کن

 یجاجح . یدروا هنسوق تموکح رصق هلبا دومع یهدنلا بورک هیهفوک
 ینیدلوا فداصم هدرللوو ینیداوب هدهفوک دتحسم كرا دیدهو بس

 . یدرودلوا یرسدا

 بوروط هدنرزوا كنسوق تموکح رصق هلبا لیدنق هسیا جاح

 هدنفرش عماح هفوک ( هلازغ ) یسهجوز كبيش . یدردتیا ادن هرللالد

 هدننکر یجنکیاو یمرش هروس هدنتعکر كلبا بولق یزاع حابص رپ



 چ ابا صصق < ۳۷۹

 ۱۳ فو اخ لوا شما ردن یتموقوا یتاربع لآ ةروس

 هنیر, زدن بودک هعماج هفوک هليا یثک شمت هدرجف تقو كرد
 . ردیوح ینیداوا شمروتکا

 ماعرفت لاحرد یخ دجاح .یدقح هنجراخ هفوک اورپ یب ؛سلش هدعل

 رر هرب هو مسقت هال آ چوا ینا و عج مدآ ردق كسب رو

 6 1 . یدروشود هنهقرآ كرش یتسهلمح هللا ندعلو بصل كب

 هليا كرت یتهج وا هسیا بیش .یدتیا هجوت یرغوط هفرط یتاشآ كنارف
 درج زوب زکس كيب نوا بیقعت ینآ یخد جا . یدتک هنفرط هسداق
 ۱ کردن رک اولعا

 ۱۱۱ روا كن هکیدیا نفملمردفوا ندسش یرازوک كسا

 .یدرلرولوا نازرلو فئاخ یک یرلیروس نوق نانلوا قوس هبهناخلس«ءرکسع
 كيا « شلوا یدا مولوا « شلاق هترآ ندالب كيب هسیا یرکسع كبش
 اع ادید بیش .یدیاراسادف ا اوما دقت «لافو كالاحو

 هلکمروشودهربوپراج ین هد رک رس نالوایمصخ هلبیرقت ر كر هد هز وک تصرف
 ا یادت یک مربویدیا ناشیرپ ین رکسع

 عیرسربس بوقیچ ندهفوک ولت درج ییدتیا قوس كجاح الابجورب
 . رایدشرک هبرح ناه قرهلوا رورفم هنیراترنک و رلیدشریا هسش هليا

 هلکمروشود یراهدرکرس كردیا موج یلتدش هنیراهاکلق كرلنآ هسیا بیش

 ییراقدلوا هدهرن كيال ا چوا رک ذلافلاس هدعب .یدریویدیا ناشیرب یرانآ

 و
 یغناشا كنارف یک یراطق هنروط هدننمض یرحت یییش هسیا رایال اوب

 را دعا ردق تعاس ترد یعرکی ندهفوک قرهلبای یرضوط هنفرط
 هحلوا رادربخ < بش . یدیا دلم ردق ه ( راب دور )و

 چوآ ین رکسعو یدناح تال ماشخآ نوک رو یدتکا هف رطوا

 یر ۱۱۲ یاس )یدار یرکیدو هک ET كول

 . یدیا هدنتعم ك ( دوس ) نالوا برع عحشا نامزوا یخد



 ۳۷۷ س افلخ غراوو بع

 هلا راموحم ییتدش ًاررکم بولوا یدنجرب یهامو یاری كب « دیوس
 هحک نوتب هراحم . یدسا ناشیرپ « یدروا ینلوق غاص كنسودرا هفوک

 هنهاکلق كاتمشدو یدروشود تصرفر « بسش یتفو رحس بودا ماود

 رال هف وک هنسرزوا N 4 یدردلوا بوروا یرلعوشاب هلا موم یتدش

 I . یدلیا توعد هتعس و ناه بش . یدرشاش ی راقج های هن

 . رای دلبا تع

 یلغوا كع هللایضر ( یرعشالا یسوموبا) هدیر كرانلیا تعس

N, )و ناک ییا هتشیا » اعر کک نا بش . یدبا  

 یهدر وبا ندنراقدلوا رک | ودع هرامکح هسيا رادجراخ یدید « لیغوا

 ىدا رتی 12ر دا اواو یحوس هنا كنو » اغ نکل ی 4
 E هدهسدتسا قمراو هرزوا هف وک نامه « بش یسادارف

 . یدشواص هنفرط ( راعاخ ) هلا تعحرپ زا ندنیدلوا ا یوا

 اریز . یدشود هشالت ود رايا طبض ی ادم هدبوراو بیش هسیا جاح

 یسهطقنرب کاح هنفرطره كقارع داوسو یسوبق كنهفوک « یسهدلب یادم
 « ید

 نادم ی ( نطقنب نآمع ) ندنساما یدنک ء جا كلذ لع ءا

 رک رک كف هم نا ناه ا را
 هدیزک ت یا كردیا بصل غوشاب ی (تمشا ن دم ن نجرلادبع) و

 . یدروشود N ڭكىدش هلا یراوس

 كا یخد نجرادع .یدشواص ةف ر (روز رهش) هداتنا وا « بنش

 ب هحک ر او ق راح هدتوالوا لفاغ ا < بش . یدشود هنر

 هصن نزودنوک هسیا نجرادع ."یدردهزوک تضرف نوجتا قاب

 هدکمز وک "قکنخ هنفارطا یو یز څکولو  هءارزوا 9
 هو هو رط و واو روشال وط هف رط هقشب بش هق دشالقایوا ندنعیدل وا

 هرالع پراصو بعص تیافو روشواص هلحمرب قازوا اهد بیش هجحدیا
 ندکدتیا رود رافرط ( امماس ) و ( نیقناخ ) هلتروصوب . یدیا رانوق



 د> ایا صصق = ۳۷۸

 لر مان (ایالوص )و هدنلخاد یدودح كنتلابا لصوم « بسش هرکص

 روک ذم رهن یخد نمرلادبع . یدنیا هیهیرق مان ( تب) مقاو هدنراوج
 عونرب یک قدنخ هنسودنک یرارب جابمالوط كرهنو . یدنوق هنرانک

 ناوتو ا یرلتآ و شلروب یرکسع نکل . یدتیا داخلا ماکحتسا

 كنهکراسمایا ندنفرط بسش ہلکا برقت یحضادبع هکوب لاح .یدیا شلوا
 لونق یخد ندنفرط نح رادع بول وا فالکت هکراتمر ردق هتساضها

 . یدراو هتحارتسا ید فرط ییا هلغعلوا

 < نه رلادع» بوزاب هضإ معرب هجاح هسِیا نطفنب ناعع یربما نیادم

 < یدتیا رفح ینسضارا یخوج نوت نوجا قعٍی ماکحتساو قدنخ

 ۶ ۱ ا هرزوا كمي لک ام یتسلاهاو یدتلارمسنک یتجارخ

 رهت یمش نام هتیرب كن و لع یاجرلادنع نام جاجتح كما انا وید
 ناب ةرغمن ف رطم) بودیابصا ع وشاب اف هرزوا كعا ریمدنو

 : یدردنوک هسادم ید

 موجه هنیرزوا بش هنالاباالو یدتیک ههاکودرا ناه «نطق نب ناهع

 او ر اک اا یزاوس و نانکس زول یخ د تتش .یدتیا

 یضوط هللا تغرسو تدش لاک دف ESS قلسقشاش زار ندلوص

 ید کس . یدردلوا « یدروا 1 كردبا موجه هنیرزوا كاع

 3 یدر ول وا مزپمم طلاب

 ندکدریو ماتخ هبهراحم هلهجووب «بیبش ندنغیدلوا مسوم قاجبص كپ
 3 هدف یلئاوا یاس ید شغب . یدّقح .هغالباب هرکص

 یا چوا . یدنالپوط هتناي كنآ رایرسرسو رایرارف یلخر هداننا

 هنیادمو . یدنیا ندقالباپ هلیا یراوس زوب زکس < بش هرکص ندقدالباب

 ن الو یرما نادم ۰ یدتوق مه (یشرهم) همدم بولک

 یرسج بووا هدهقتتع هنیدم یتیدنلوب كناسک ناویا ید هربغم

 ليام هجراوخ ریارب هلکنوب ۰ یدریو رارق هتکرح یظفح و یدرف
 , یو واو هاج رک هنا ران ] وز یدرتسوک



 ۲۷۹ چ افلخ غ.راولو <

 هلا باج ینحاق رب ندجراوخ یاسور « هرغم نب ف رطم : هک هلن وش

 یللادع ناه « زکسشعیا جورخ نوجا ماظم عفرو عفد زس هک( ادام »

 هیاروش یک ینیدبای لر ترضح یتفالخ سا هليا عفد جاجحو علخ
 تعیب هبیبش هسیا رایجراخ بوید « زکیلیا تعیب اکب هرزوا كما هلاوح
 هفح رکا ذمو هلتهج یراکدمهدیا لوق ینفلکت كن | ندنراقدلوا شا

 . یدلاق ی

 ندکللادعبوبالک | ینکجهیمهروک شیاهلبرکسع قارع هسیاجاحح
 ماش هلکمردن وک ی EE یه هنکو دیا شا دا دما

 ید یتسلامها هفوک < جاحیح نکیا هدکلک یغوط هب هفوک ی رک

 ریهاشمو یدتیا سرت را هدایز نوبت قرف هلا قیوشت هنملع باش

 ی او باج ی ( اقرو نب باتع ) نانلوب هدنتهج سراف بولوا ندناعجش
 یدلیا قوس هیرزوا بش هلا بصن کا

 رانوب جا بولوا ردق كيب « یراوس نالوا عمتح هدننای كيبش

 وشراق هسش هلغلوا ا یرا برحو یادفو یع ره یک شوفهرق به

 هدنمکح یرابالآ هنروط وشراق .هنیهايش ین ماع ری ۲
 . یدیآ

 ید تاشو یدتک هنیرزوا نادم هلا ودرا كوبر هیوا « نا

 ودا یدناح هنسودرا تاباتع یتسوا ر بوقح وشراق

 ی ( دوس ) هبءرسیم « ی ( لئاو نب للح ) هعاکیلق بورا
 ۱ . یدّسا اوما

 موج رب ناه « بیبش هجنغوط یآ هدنسهرا وسنای هليا سمش بور
 كاع ناهو یدتغاط بوروا یلوق لوص كنسودرا هفوک هلیا یاهک ا

 بودیا هله هنیرزوا لوق غاص ید ديوس هدهرص ييدتسا موم هرز وا

 یسودرا هفوک هحنلیدشیایسادص « یدنوالتق ب باتع» نکیا هدقمشاغوا

EE۱ . یدلوا  

 ةه راخ كس رش فر هو هرکص ان نک نوک کا « بش



 چ ابا صصق = ۲۸۰

E TEEید جاححو شهرک هیهفوک بولک یرکسع ماش  

 نزود کج یک کرک هنسودنکو شمریدشلرب هنیرلشاب قاقز ینرانمهلوک

 ۱ . یدیا شمریو

 هاران | ید بش . یدالعاب فص بوقح هرهش جراخ یرذسع ماش

 هماش رک اسع نکل . یدلبا ماحتقا و موجه ًاراو ارارک هنیرزوا
 رادیو تباث یک راوید بونابط هنیراقارنم هلغلوا هدنتح مات طابضنا

 ۱ . رابدلوا

 هسرزوا كجاحیح ۱ تام داف ضع) « هلازع یسهحوز كسش ۱

 هلکمتا رارف بوشوواص ندنروغوا كن | جاحبح هدهسیا شما موجه

 تالتاقم وب نکل . یدا راش لوس هب وجه هلبا بصت ین | ارعش ضعب

 ا كيم رک « هلالغ كرك ةدنسهرآ

 ۱  ق یترا یداینودتکو لوتقم یراشادلوت یخ رب
 هلسساقفر هداروا تدمر بودک هنامرک قرهشالوط ندزاوهاو تعجر

 ریوی ین

 .یدردوک هزاوهابناج یهیماش رک اسع نوا بقعت ی آ « جاحح
 ا داها هلتکرح ندنامرک ید بش
 فات یرامدآ قوح كرلىلماش « رلیدتا و یلئدش تیاغ ردق هماشخآ

 ۱ ۰ را ند ك ماب قلک اف تباہ « یلوا

 ا ۱ ی کرک نانسی رک زاوها.لخد لار

 ندالب رب كوسب هدجاجح . یدلیغاط یراشادلویو یدلوا قرغ بوشود

 . یدل روف

 یخ ینسهرواحمو هریاخ نالوا هلا جراوخ الاب هجورب « ف رطم

 یوق ظوحلم قلوا لصاو هنعمس كجاحح هاسالوط هدهسیا شوط

 هد و یخ هفرط لاج بومهروط هدنادبم"قترا ندشیدلوا

 نالعا یتساوعد كما هلاوح هیاروش یتفالخ سماو یدتک هناشاقو ق

 . یدسا



 ۲۸۱١ >> افلخ ےراوآو

 كجاحح . یدلبا تعیب سان قوج كب هفرطم «نیرزوا یوعد وب
 هنیرزوا كن | هدرکسع كيب یت آ نالوا عمتح هدنسدلب ( یر ) هلیرصا

 تیا . یدلو عوقو هبراحم رب یلتدش تیاغ لباقتلا یدل . یدلیا تکرح

 هدندملل اغ وا هلهج ووب « جاحیح . یدلوا ناشیرپ یارایو لوتقم فّرطم

 . یدلوتروق

 تواوا دلا هقرف نلسد 6 هراز ) ندجراوخ ء لا
 تباغ هدیرزوا ( رواس ) لا 6 بلهم یربما سراف ورتدتس رب

 هفرازا هدلالخ یسهنس ید شم وشا . یدبا هدکعا ع ۳

 و ید بلهم ۰ رایدالشاب کنج هلیرکیدکب توشود یا

 . یدتغاط یهقرازاو یدتیا طبض ینامرک بولوب تره و

 شم نکیا جراخ ندنمکح كجاحح یرلتلایا ناتسحسو ناسارخ
 جاجح هلکعا قاحلا هننراما قارع یتلایا ییاوب «كلملادبع هدنسهنس زکس

 ناتسجسی ( هرکب یان, هللادیبع ) و یربماناسارخ یلهم ندتفرط و

 . یدتنا صنت یریمآ

 كما اغ هک رت رايد هلیرارکسع هفوکو هرصب « هرکب یا نب ةلادبع
 روهمشم ید یریما كنیرکسع هفوک بولوأ رومأم ندنفرط جاحح هرزوا

 ندنفرطرم ترضح هدنسهبرجق ۀنس زکس نوا هکی دیا ( عرش یضاق )
 ناقص بودا قلضاف هدهفوک ورندتقو واو نشعلوا بصا ی

 هدنجما تابالقا هوو شعلو یار هلا لع ترضح ید ۳
 تاذرب شعاصوا نداد نالوا دو كس تاعوقو رع قترآ قرهالراوو

 ۱ . یدبا ردقلا لبلج

 هاب رک اسع هفوک و ه رصل < هارفت فا شب هللادسع هدنسهنس زوقط شع

 قوح كب « یدلوا وا TT کر دادو تک ندناتسحس

 نکل . یدقیی رلهعلق قوجو یدقای رلهاخ قوج . یدلآ مئانغ لاوما

 ردق تعاس زکس نوا « ةلادعو یدلکح ورک رلکرت هک دلورابا راد يع

۱ 



  = YAYابا صصق >

 كن هسمالسا رکاسعو بونود ورک «راکرت نامزوا هتشيا .یدلر | نددودح

 .  . رایدتبا دس ییرادیکو رایدتوط یرازاغوب بوسک ینراتعجر طخ
 ىللا زو ید نوحمآ یصالخ ندنکلهم یيدشود هلهجوو « هللادسع

 اک | هسیا حرش یضاق . یدنای هحلص هلبا رلکرت هرزوا كمربو مهرد كيب

 هندامش هنر وربندتفو قوح « مداشای قوح نی» و . یدتبا ضارتعا

 هلدهحنلوا قترا مسیا زالوا لئان هبهبتروا هدنوکوب . مدرتسیا قلوا لئان

 لا دسعهدکدید «زکیوروب هرزوا نمشدقافتالاب !نیملسم یا .مامالوا لئان
 < یناتسب كهللادسع اکس » حرش یضاق . یدید « نیسداتخا قانویر نس »

 هرکس ندکدتا در یزوس كنا رود « روشتب كد یعاح كهللادسع

 ۳۱۱ سید « نوسلک ا رانثسیا تداپش !مالسالها یاد
 . یدتیا عابتا اک | رلهسمیک یخ ندنهورک

 . مدشالوط نامز قوح هلرلکرشم » یراترضح حرش هنیرزوا كنآ
 ۳ رارود یو قیدض . مدشالوا هتدامس نامز هرکض

 ردقوب هآ .مدزک «مدشالوط هلراهقرف هجا .مدروک بوروک رلاغوغ قوح

 یقیوشت ی را شاذقرا حالسو هرهلایوس رارعش E مدرب ندقماشاي

 ندنراشادلوب و یسودنک .یدتیاموج هنالاباالویدتک هنیرزوا ادعا كرهلیا

 هلع لار ) . یدلوب تمالس بوشوواص یبهیشو یدلوادیهش یسیزثک |
 ( هعساو ةر هناوعا ىلعو

 ( بلاط ىا نب يلع نی دمت ) نالوا فورعم ويد ( هفیتح نب دم )
 ,یداوا رارقلاراد مزاع هدنلالخ ىه ناسکس «یراترضح امنع هللایضر

 .ردقوب تجاح هرارکت .یدک یراهقام قوح هدراوراقو
 بقرتم هتصرف تقو نوجما قلتروق ندنمکحت كنهسا ن« هفنح نا

 نیدباعلانیز) ندهمطاف دالوا نامزوا هچرک | .یدیا مجمهبیعهعش نالوا
 قرهلوا لوغشم هلا تدابع اعاد هدهسیا تابحرب یراترضح ( نیح نب

 . یدیا هدقمروط قازوا ندنسهعاد تراما
 هرزوا هشیدنا ندهفنح نا یا بولوا نما ندنآ ٤ رابوما هلع ءانب



 ح
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 YAY ج افلخ عر اوتو -<ع

 لغوا كنهفنح نب دمت هدهسیا رایدلواهتسراو ندهشیدناوب هلتافو . رایدیا
 . ردشلوا عجص هراحشو شعوط یر, كنسودنک ( ىلع مشاهوبا)

 یفل ملل وا تهی ہی رثک یه ر لا ربع

 ۹ ییا نب هللادسع یرما ناتسحس هرزوا ینیدنلوا ناس هدالاب

 كيب رشیمرکی ندهفوکو ندهرصبناه « جاحح هرزوا یازمنانالوا عقاو

 رکسعرس ین ( یدنکلا ثعشا نب دم نب نهرلادبع) و بیئرت رکسع
 هناتسحس ار EEE هرزوا تچ اع 57 راید كرديا بصز

 ق

 .لئاف لصالاق ( سقنا تعشا ) هرزوا ینیدنلوا رک ذ هدرلوراقوب

 ف رشم هلبا مالسا هدیونن روضح . ردندحاشم كنسهلبف هدنک « ندنک

 (د) یغوا .یدشعا جوزت ینسهریشمه كهدصلارکبوبا هرکص ندقدلوا

 ی ) یدنک نجرلادىع) هتشا . یدیا ندبع یاعا ربهاشم یخد

 .یدیا تاور یحاص ترمشو تص « و یغوا ك( ثعشا ن دم ) وب

 هکرت دالب « یدراو هناتسحس هلرکسع هزات كب قرق < نک ا

 هرکب یبا نالوا عقاو هنسنع نکل . یدتیا البتسا یرارب یبخ . یدرک
 راظفحتسم هرارب ینیدلآ بوملاط هراورجا هر ندر هلا رک ذن یتعرزه

 تکرحهرزوا طاتحا كردپا اشنا راهملکی هدرلرولوقروقو هدرلزاغوب و هماقا

 . یدربدلب هجا یتیدلوا هدکلا

 هردنلوت جد او لب تکا تكسو توزایهمانناوح Es جاحح

 هیادعا دالب ناه . رایدتبا فلت مدا ردقو ندزعاوخا هنس نک هسیا ادعا
 هماندک اتر هدلاموب اقاعتم .یدریو صا وبد « لآ ینماقتنا كلا لاط

 ڭردار ًالاو تک هلو مکیدید « توط ییا » قرهلوا هل ان هعفدو یدزاب

 « نوسنل وا ماحتفاو مو هادعا رايد ناه .ردشماریما (دمت ن قحسا )

 . یدردنوک همانها دافلایطق كرهبد

 لس نب » كرديا هدافا یتیفک هلیا بلج یاسورو اما . نجرلادبع



 چ ابا صصق .دکع ۲۸

 كلسم قجهلوا بجوم یزگمفانم كزس . مرویدیا قلهاوخریخ هدزگتح
 .مزگیرب ندزس هدنر .رویدیامآ هلیوب هسیا جاحیح ۰ مرویدک هرزوآ

 اسد هحشد «مردیا ابا دن زگ هسردیا ابا زس «مردکهدن زگهسردک

 تعیب هناجرلادبع هرزوا كم عفد ندقارع ین آ » و ماق هنملع كجاحح

 نا نا کما قاها هسرزوا كيوب ید ا بود « ەليا تعم و

 . رایدلیا تعس هاه رلاد.ع هدنلالخ یسەنس

 رارومأم هرالح نالک مزالو هلاصم دقع هلیا كرت كلمیند نم رلادبع
 هه رصب بوقبج ندناتسحبس هدکلرب هلسردرا قارع هرکصندکدتیا نییعت
 ةتسو ههللا تاک یمانو كما علخ یللادع هدهار یانناو یدلیا هجوت

 . یدقح هنادم ید یرلزوس كملا توعد ههللا لوسر

 . یدلیا ضرع کملادبع یتفک هحینلوا رادربخ ندلاوحا وب « جاجح

 2 عا ها قوت وکسع هقارع ندهاش یردیپ یخد وا

 ته ااو هم رضا باح هرزواقمالوشراقندقازوا یناحرلادع

 یحضادع 2 یکیدرد وک و هرزوا قلوا شا همدقم و دن

 هلغلزو هدلاحانف هراحشا یدلو یدا فداصت هنسیراوس كناجررلادع ینوک
 هسرهش هرصب طقف . یدلوا روح هب دوع بوسهروط هدرلار وا جاحیح

 نمرلادع .یدریوح قدنخ هنفارطا و یدروق ودرا هد (هواز) بوسرک

 هدوآ .یدر وديا تعبت مب “لاها بهو یدرک هبهرصل بولک ید

 . یدردزاق قدنخ هنفارطا كيهرصب رهش

 عقاو رلهبراحم یلتدش تاعفدلاب هدنمرح یسهیرجم هنس یکیا ناسکس

 یک كجاححو یدلو تدش هدایز كب هبراح هدم رح و یدلوا

 موج لتدش رب ( یلک نایفس) ندهماش یاما نکشعوط زوب همازهنا

 یرکسع قاع نوتب هلقلزوب یسهنمیم كنسودرا نمرلادبع هجمدیا
 یخد نمرلادع . یدلوا لوتقم رلتاذ قوح ندنهورک ءا رقو .یدلوزو

 : یدک هک نوشوواش هل رکسع

 هسرزوآ هف وک گلدن ندکدربو نزود کج هتسودنک هسیا جاحح



 ۲۸۰ ج افلخ غراوتو بع

 ید نرهلرادخ ۰ :«قیدتا الع مان رق ینرد) بوک ۴

 . یدنوق هلح مان ( مجاحرید) هدنجوا كلوالامیبر بوقج ندهفوک

 رول هطعا نداهقف و ءارقو ندنسلاها هفوکو هرصب هنناي كناح رلادع
 اهقف . یدیا راو یلاها دارفا راس هدردقوار تونالیوط رکسع ا

 نجراادبع) و ( یناطلایرتخسلاوبا ) و (یعشماع) و چ ن هد
 تاذلاب رانوب بولوا راتاذ ندالضفو ریهاشمو رادهتح كوب یک ( لیلفانب
 ردق كيب زوب ییا وب . یدیا راردبا قیوشت هبرح یسانو ل هبرح
 . رایدلپا تعم هنا رلادیع هلا علخ یللادع یسهلح كقلخ

 ندنلاظم كجاحح هلا كللادبع نکیا ندشیرق به «افلخ ردق هتقووب

 هشه نوجا قلوا صالخ ندلاظم وب هک یدیا رلشلوا رازب ردقوا قلخم
 هرمارب ندنسهلدق (هدنک ) هلرظنف مع ید ندندبق كاشرق قرهلوا یضار
 . یدیا راشها راتخا یتعم

 قدنخ هنفارطا كني راهاکودرا هدیسکیا ءنجرلادع كرک «جاحح كرك

 قوح كب هدنفرظ تدم وب و یدلوا دنع نوک زو «هبراسحم . رایدریوح

 ی درد نوا كتهرخ الا یداح تیام . یدلو ع وفو رهراحو هراضم

 ندهبماش یاصا هني نکشعوط زوب همازهنا یرکسع كجاجح ینوک
 نزسکلا تمواقم الصا یسهنمسم كام رلادنع هح دیا موش ( یلک نافس )

 رک اسع بولیزو رافص به . ید هنرزوا یر ر قلخ ۱ یدلوزو

 نهرلادبع . یدتبا طبض یهفوک بولک جاحیح ناه . یدلغاط قارع

 نا لنخ رب ید .ندفارطا . یدنک همرصت هرکس و

 . یدلوا ادس هقرفر فلاح هجاحح هن هدهرصبو یدنالب وط

 هنن رلهناخ ییاها و یدللق اذاو مط ییدعا هسان هدقارع كجاحح

 یرکسع هرک و جاجح نکیا لکد لثلاب قوبسم قعوق رکسع
 هرکضص :ندنمافا هدهفوک یا لو: یددد کک هتنزاهاخ تنیس ۳

 بوقیچ ندءرصب ید نجرلادبع . یدتک هنبناج هرصب بول آ یرکسع
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 الاوتم نوک یشب نوا هدنامش لالخ . یدروق ودرا هدلحم مان ( نکسم )»

 صوصا لع . یدلوب عوقو تافلت ىلك ندنفرط . رایدتبا هبراح
 یرتخبلاوبا )و ( یبلیانانجرلاددع ) نداهقف مخافا هدنفرط كلام رلادبع

 . یدلوزو یسودرا تیاهنو یدلوا لوتقم ( یثاطلا
 جاحح . یدتک هناتسحس بوسهروط هدقارع قترآ « نهرلادعع

 نهرلادبع هلتهجو . یدتسا ماود هبقعت هلا رکسع قوس ندفرطه هسیا

 هنسودنک ید وا . یدتا احلا کر كلم بوسهروط یخد هدناتسحس

 ملست هنفرط رارب هلساقفر كلا «جاحح نکل . یدلیا تیاعرو تمرح

 کر رايد بوداو هليا هلک رک اسع هسیا رازاملوا ملستو بلط ی راملوا

 قرق ینامحرلادبع ید كرت كلم ندنکیدلبا دیده هلیناسب یجهدیا لامباب
 وب هدرلنآ . یدتیا ماست هنیرارومآم كجاجح ربارب هلیراقفر رفن

 ی زا طع هدهار یاننا نکیا رارزونک هجاصیح بولا یراحتلم
Aیدلصاب اغوغ . یدتبا فات تو آ یغاشآ ندماط كسک ون ۳ » 

 . یدتیب هدبرع
 نالوا یربما یر -- مکرم » جاحح ءرکص ندنسهمقو ( مجاجرید )

 ندننیدلوا شتا نالعا وید « ردنیما هسدولوا مست ه ( لسم نب هدف )
 هليا جاجح بولک هدعب و شمراو هنناي كن | « یمش رک ذلافلاس نداهقف

 ( ردج نب دعس ) اما . ردشلو صالخ ندنرش كردیا رادتعاو تاقالم

 . ردشملق رارق هدناهفصا هليا رارف.

 یتش میافو

 رامور ندنغیدلوا لوغشم هليا هیلخاد تابرام الاب. هحور «تاللاددع

 هنس زوقط شم هليا زواحم هی همالتسا دودح قرهلوا تصرف بایهجرف:

 مزو بولغم یمالا ةيا من نکلو.راشعیا هرصاحم یەک اطنا هدنسههرجه»
 ..ردراشمتک بولوا"
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 زکر رب هدنسهرآ هرصب هليا هفوک جاجح هدنسهنس چوا ناسکس

 . یدتا اس دحسم ر هدارواو سسات ی ( طسا و ) هتیدم هرزوا قلوا

 ندفرطرب هدلاح ینیدلوالوغشم هلبا ازغو برح ماودلالع « كللادبع

 ندنعاسم فرص هدالب رامعا هاساشنا راناخ نوجا ابرغو رلهاخهتسخ یخد

 . یدزالاق یلاح

 ریل سولمو كالاریعر یزملاریع تافو

 كللادع ىرالغوا « مک ن ناو هرزوآ یدنلوا لاک ۴

 ردا تعس ینا هدنناح یدنک كردبا دهعلو یزبزعلاددعو

 هدنکللاورصم ید زیزعلادبع بودیاسولج كلادبع هدننافو ندنفیدلوا

 ديا شهلوب ررقم یسولج هرکص ندکللادبعو شلوا رقتسم
 یدلو یلغوا هدبوراقح نددهع تیالو یردار هسیا كللادبع

 ىسوززا وت فرا 6 یراضعمب ندنسانرق . یدشود هنقا كل ا دهعیلو

 ناسکس نکیا هرزوا ددرت لحرب یسودنک هلکمتا حسقت یرابضعبو مشورت

 هحنلک یرخ یافو هدرصم كززعلاددع هدنسالوالایداح یسەنس شب

 ا بودا دهع یو ی(ناملس) هللا (دلو) یرالغوا ء«كلملادبع

 .یدلیا تعس ید یا یا .یدزاب هایالو . یدردتا تعس

 نی دعس ) نالوا نیلماع E یاوشب و نیعباتلادسس هدهندم طة

 ندتعس كرهد « مملیا تعس هنسهقشپ هحفدلوا تابحرب كلاددع » (بیلا

 قاوساو برض یتدش كب 1 ) ۳ ) نالوا یرما هنیدم هلکعا عانتما

 هلح نالک هنلوا بلصو لتق مدآ كردیا هشت بوریدشالوط هدرازاپو

 . یدردتبا سسحو هداعا نکشلرونوک

 ندلتقم هلهجو وا . یدبا راو نوط رب لومعم نداق هدنغایآ هلدصس

 نوسملجا مری تروع هدمدناص رلکجهدیابلص «نی » هدقدنلوا هداعا هسحم

 «مدرببک یمهسلا شدنک یداع «مدیلیب ییراقجهمصا .مدشمک یقوطوب وید
 . یدید
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 قاقتش هددصس » بولوا ربغم هماشه هحنلوا فقاو هلاحوب  كللادبع
 رب سانو شما عانتما ندتعس ید هریز نب هللادع « وا . ردقو قافلو

 ريز نا ندشیدلوا شعد ملا تعيب كده ديا قافا هنیرزوا كناذ

 ینیداوا شمدوا یحماق ا اک [(دوسا ن رباح) نالوا هنیدمریما ندنفرط

 e یر وبیدهقا ضرمتهدیمس هجنلوایمولس كريز نا
 هد راتبوک همانا هماشه ود

 ا تا کلاغ هدنطساوآ كنلاوش یسهتسیبلآ ناسکس

 . یدک ( دلو ) یلغوا هنیریو یدجوک هترخا راد
 نکل ۰ یدلیا تافو زستفو هک شبا قوب یبصن ندتفالخ هازب زعلادع

 ۱ .دالاقوف هکیداوا هفلخ اروم رنع لغوا

 لاوحا . رد ( ز زعلادبع نب رع ) نالوا فورعم ويد ( لدعلارمع )و

 . ردقجهنلوا ناس هدرز یاصواو

 ریل ماا

 :هک هابوش .ردشعا روهظ همظع تاحوتف هدننامز ( كلملادبعنب دىلو )

 یسهقرفرب كن هبمالسا رک اسع قرهنلواحتف راربقوح كيهدنسهعطق یلوطانا
 ناسارخو 5 لک رذق هتیزاغوب هنططسق هدنهنس ییا ناسقط

 هناخرفو دنقرمسو ارام قرهلوا لئان هناحوتف هج هدرپلا ءاروام « یسلاو

 ندنفرط جام ا 9و E وو ناج هللا حتف یرغشاکو

 .ددشّا حتف یدنه دالب هجو یدنس «هیرکمع ةقرف نانلوا قوس

 هشرفا نکیا هدقلوا رفظ رهظم هلوب هدقرشم « همالسا رکاسع

 قرهلوا لئات ههمظع تاحوتف هدبرغم یخد ( ربصن نن یسوم) یسلاو

 یربما هحنط ندنرانمهلوک كنسودنک و شمتک ردق هنلحاس سوناقوارح
 ( سلدنا) هدنهنس ییا ناسقط ( دایز نب قراط ) یتیدلوا شعا صن

 حتف یتسهعطق سلدنا هللا روغ ندنسهقرا ید یسوم هدعب بوک هنسهقا

 . یدیا شما البتسا یتسهریزج ( ایندراس» و

۱ 



 ۲۸۹ چ افلخ مراوتو بک

 سیردت ینرع ناسل هدهبطرقو هحنط ابرضو هداراخمو دنقرمس ًاقرش

 رررو دنهو كرت . یدلوا رونوقوا هليا مارتحا لاک رک نارقو رونلوا
 . رایدلوا روشلیوس هجم رع هلبا عاهجا هدنکم حاج نادوسو
 اهقفو كما هبیرت یماتا هدانئا ینیدلوا رهظم ههللج تاحوتقف هلیوب « دلو

 حالصا كراعمو 8 هب هب رخ روما یک کمد تانصت هارتفو افعضو

 هبهبرامما باسا یک یسعلوا رفح راییوق هدرلعقوم بسانمو یمهیوستو
 . یدرلیا اعا

 .ردشملس ایهسفت هشا قوج كب هدننامز ندنفیدلوا یتا ص هنساشنا هشا

 قرهلوا زسلاثما ا ماح) روہشم هللا فرص هلک غلام هدماش شمد

 عیسوت ید یهنیدم تاشو هجور یک ییدتیا نییز و اشنا

 ردنا یدو لا اددحمو

 یفل مل زا نیم ره مما لز زما رع و

 یک لا تفلاس .یسهدازمک هادنشه ید ناک ء نا

 . یدتیا بصن یربما نامرح ی( ززعلادبع نب رج )

 ع ما ىدە کت هن چه كنه وما یاسا :هتسا تا

 . یدبا لئامالاردات تاذ رب لداعو دهازو لضافو

 یدلیا توعد و تای نوا نداهقف یک ینیدراو هر هس دم

 قوا نامو دوام: اکب قع اب یزس ود راقداوا لا
 هدصوصخ یھ . ممتسیا كمروک شيا رب هاعار یدنک .. تا بل
 یدمتو لط هسان كنیرب ندمرارومأم مع هدرو مکجهدیا هرواشم هلکزس

 وب كن | اف ید کد ها
 . رایدلبا تدوع قرهلوا نونم هداعلاقوف ندنراز وس

 نب هلادبع ن هللادسع ) و ( ماوعلا نب ریز ن هورع ) یشک نوا و

 ( ناملس نب رکبوبا» و ( نجرلادبع نب ركبوا ) و ( دومسم نب هبتع
 نب ماس ) و ( قیدصلا رکب یا نب دم نب مساق ) و ( راسب نب ناملس ) و
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 هلادبع ) و ( رحم نب ةلادبع نب ةلادبيع ) و ( باطخا نب رم نب هللادبع
 زی زعلادبع نب رم روب . رد ( دیز نب هجراخ ) و ( هعیید نی صاع نب
 . یدراردیا تنواعم اک | هدنصوصخ ماظم عفرو عفد كردبا ماود هنناوید
 هرات [ كردبا سردنو مت نداهقف و نکیا نک د اع ن ی

 . یدرلیا تکرح قفوت هتناراطخا

 فالو ا و ا كللادع نب دلو ههنسهبیس زکس ناسکس

 مده یبرهرخ كنننمّوم تاهما « زیزملا دبع نب رمت هجنیجوم ییطق صا
 حسو كرهديا هوالع هیون دحسم هلا ارتشا رلهلاخ قوحر ندفارطاو

 هقسف هدرب هدهنیدمو یدردتیا اشنا و ریمعت ًاددح هلیا فرص هبلک غلابمو

 . یدردیای
 منوم هنس وب بولوا یریما ید كف اطو هکم « ری زعلادبع نب رع

 ه( معنت ) تاقم . یدلبا تعیزع کم هرزوا كما جح هلا سان هد

 هدقملوا فوخ ندقلرسوص نوجما اح بولوا زا وص هدکم هدقدراو

 یخو جاحح . یدتبا اعد هقح بانج ناه هلغملوا هدافا هتسودنک ینیدلوا

 ی دا ا لوت لو ندمداو تهك رانا . رایدید ( نمآ )

 . یدناق هب وص

 ههنیدم نکردک هینکم هرزوا كما جح ء دلو هدنسهنس رب ناسقط

 ك« یدروک یهقسف ینیدلوا شمردیاپ كز زعلادسع نب رمت هدقدراو

 ساب به هدکدتک هبیوس دحسم نانلوا عیسو و ریمعآ اددمو یدکی

 . ىدلاق ( بيسملا ن دعس ) نالوا نىعبالادىس طةف . یدلراقح وراشط

 هدن راکدید « كەس رب وقلاق هد نس » .یدمهدیا تراسح هسک هغمراقح ۳1

 نوجا مال یراب » . یدید « ممقلاق هکدلک .تفو 9 رانوک نیا

 . یدید « مهبای هد آ » هدنراکدید « ڭەستيا مایق
 بوک قداند هدلاح یتیدلوا یضفا و یا ك صع یدنک دعس

 شیلا هلیا اریکو اما . شلوا رهظم هنیرس ( اوتومت نا لبق اوتوم )
 .یدیا رول یردقو ۱ ۱ ره نا هر ندقیدلوا نیمالاف یشیرو
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 یخد تیاعر هیهدیدج تاغ رشتو موسر ییدتیا باعا كتنطلس رود نکل

 یدلوا لکشم قمردغفص هلوقع سا یلوصا کیو یدرولیروک ندلاح همزال

 . یدرولک ناک یروظ ككرانکسا یخد ءرلنالوا فولأم ا لوضا یی یک

 نوسمروکیدیسنکیاروشالوط هدف رشدجسم «كللادبع نب دلو هلع ءانب
 هنناح هلق هسیادلو . یدرولوا لئاح هلرهک هف رطینیدنلوب كن | < رع وڏ

 رم .یدروص ولد « رد مک رابتخاوب « .یدروک یدعسكردىا رظن فطع

 یرصب فضنکل .یدردیاماق هسلیب .ردتاذ رب هلیوبهلیوش «رددیعس»یخد
 .مرولب یلاح كن نب » دلو . ۍدنلوب هدنددص راذتعا كرد « ردراو
 «راتخانسلصت» دلو . رایدراو هننای هدکلر كرهید « راو هتناي كن آ زب
 یدید «ردعا ینک ءردلصت نینمؤملاریما .عهدلاح یا لادا » هدوا یدید
 یہقف كسان هتشيا » اباطخ هرم ناه « دلو . یدعادلمق ندنرب الصاو

 . یدنود ورک كرهبد « ردود

 شب رم یابرقث

 یسیدب هدنراجماو یدیا راو ماظع یاهقف قوج كي هدهندم نامزوا
 دسم نب دصس رک ذلافلاس :یسجنرب هکیدیا را
 لغوا كنیراترضح ماوملان ریز ندهرشنم هرشع : یسحنکیا

 نوال ك ( سزن هلادع ) بولوا (نقاطنلا تاذ) یسهدلاو هکرد (هورع)

 هکرد (دوعسم نب هبتعنب هللادبع نب هلادیبع ) ییحنچوا . ردیردارپ
 یی یسجدرد . ردسهداز ردارب كنيرلترضح ( دوعسم نب هللادبع )

 نب ناهلس ) یسیجنشب . رد ( ثراطانم نجرلادبع نب رکبوبا ) ندموزخ
 یسحیتل | . ردسوادازآ كنیراترضح 6 هنومنم ) نانمّولا ما کرد ( راسپ

 ( یراصنالا تبا نب دیز ) یسجدب رد (قیدصلارکب یبا نب مساق)
 كز زعلادبعنب رم الاب هجورب «یسبتلا وب .رد (هجراخ)یلغوا كنیراترضح
 ۰ رایدبا هدنلخاد ءرشع یاهقف شزدلوا شا اا

 ندرلنآ یوتفو هقف بولوا كعد ندټح ر اک ء هعس یاهقفو
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 ةملتو ذخا ندرلناذ هلوس او «زیزعلادع ن رع هتشيا . ردشلوا رشتنم

 (رعن ةلادبع نب ماس» هدنسهقبط كرانآ و هدنرصع كناهقفوا . یدشما
 تاحتا نکل . یدیا راو ید ماظع یاهقف شعب رکید هدهنیدم یک

 “٠ ولو ت هولا یوق مرکص ندمارک
 هقف لع هکیدیا یراترضح (بیسلانب دعس ) یسواوا كناهقف هلجو
 بولآ تیز .یدزما دوق هطع .یدشما عج ناوقو دهزو یردحو

 . یدیا ردیا شعت هلکنا و راناص

 ۱۱ ۱۱۱ او لوتکم)و (یرهز ال ندنیدح هما
 هقف ؛واو ردتسم نت دصس »و هدقدلوا لاۇس « ردمک هقف هدایز لا

 ا یراق دو اوج ید  رداهقفلا
 ۱ ریل

 یدیاراو اهقفو نئدحو ءا رق قوحكي نامزوا ید هدهفوکو هرصب

 جاجحالاب هجورپ «یغوج كرانوب .یدیا ( ریبجنر دیعس )یسولوا كنسهلج و
 كحاحح یسهش و یدلوا لوتقم هدنراهب رام تند نحراادع هلا

 E هفارطا ها رارف نشت رک

 ۱ لزع كرزملاربع یہ رم

 . یدراودنا احتلا و هکم راتدبا رارف ندنلاظم كجاحح

 (دهاج)و ( ریبج نب دیعس ) ندنیمپات راک او ندنیدمجراک هدنجما راجتام
 انحو هقا ص لها كجاحیح « ززعلادع ن رک اید راو راناذ

 لها كقارع » هحنلوا عالم اک |«جاحیح . یدتیا ضرع هدیلو ینکیدتبا
 دوف هسیا وب ء راروشراب هدرلاروا هليا احتلا ههنیدمو هکم ءیقافتو قاقش

 كنا « دیلو . یدلیا تیاکش ضرع هدیلو وید « روبهروتک نهو هتموکح
 یسهنس چوا ناسقط یزیزعلادع نب رع هرباخناب هلا جماح هنیرزوا

 نامنع) و کم ی( هلادبع نب دلاخ ) هلا لزع ندننراما هکمو هنیدم هدننامش

 . یدتا بصل هتراتراما هدم ی( ناح نب



 ۲۹۳ ج افلخ غراوو ع

 کم ا فارع لها نالو هداروا ناه و یدراو هبەکم « دلاخ

 یراندبا راع تاغ هزانآ و یزانارودن وف ةهنسناغ فارع لع
 هد دش "هلماعم هلهجو و یخد هدنقح هدم لها . یدلیا دددېو هفاخا

 .یدلاق احتلا یاح هراندبا رارف ندنملط كجاحح قترا . یدلوا ارجا

 یتف كريبم ںیہ میعس
 < نهرلادع هدنسهعقو ( جام رد ) هرزوا یتیدنلوا ناس هدالاب

 «جاحح . یدشملا رارف هناهفصا « ربج نب دعس هرکص ندقدلوا مزوتم

 راعشا هتیربما ناهفصا یتسلردنوک هنفرط تواتوط هحللوا رادرخ ندنا

 مرت كب سانلانیو ندنساهقف مخافا كتقو وا « دعس هدهسیا شما

 ینم ةنغیدلوا بنتحم سک نه ندقلوا یداب هتک الف كنا هلفلوا ندناوذ

 زابطتا ًاقخ یسک هتالو ی :رکید بوشوواس دس ۶

 تدم رب . یدشملق رارق هدناحابرذ| هلبا رارف ندناهفصا یخد وا کما

 شمتک هیذکم قرهشوواص ید نداروا بولقص یناع,هرکصندتماقا ءداروا

 افتخا هلی افخا ینمسا یک ( بیخ نب قلط ) و ( دهاج) نداهقف هنیو
 ۱ . یدشعا

 « ڭهسشوواص هفرطر نداکم .ردمدآ انف روب » هدقدلوا هکمرما ءدلاخ

 ههر ندارو . مالک هارو 6 مدحاق مدعساق » هدفدنل وا راطخا هدعس ولد

 .شعد « مدیا رارف لصن ندنردق كن | . مدلوا روناتوا ندعر . عهد

 ین رالردنوک هبهفوک كببخ ن, قاطو دهاحجو دعس هيا جاحح
 دیو ننه ترد ناسقط هللا دنبو دق هدینحوا دلاخ ندنکب و كط

 یسنکیا رازشام . یدلوا توف هدهار یاتنا ءشح ن یا 6

 یساهقفو ءارق هلح كنهفوک . رایدردنیاهنسهناخ یدیعسو زاید ون ۲

 هسیا دیعس .رایدلبااکب هجر وک ییتاقوب یهدنغایآ .رلیدلک هنترایز كدبعس

 باج هنیروضح ىا « جاحیح هدعب . یدیا رایوس زوس روتف البو راوک

 . رایدروا یو هدنروضح یدتا ما هرکص ندکدتا ربقح و بس ها



  > ۹٤ابا صصق >>

 حبصف كب نسجت ربو یدروتک تداهش هلک هرک چ وا هدکدشود یشاب

 كناذرب نالوا مانب یاهقف یاوشب و مانا تالکشم لالح .یدلیوس قرلوا

 هنروعش كجاحح هنیرزوا كن | . یدلیا نود یسکره یلتق هلهجو وب
 یرهحکو یدلوا ۱۱ 0 0 یدنک م یدلک لالخ هت ضع ید

 لق نوچ ی ! لاو دع اي » روشیای هنسهقاب بورک هنسایور كنآ « دعس

 همه من « ريج نب دعس» و رونایوا بوقروق ید جاححو رید « دتا
 نەک < هرکس ا .یدیا رونلیوس هیدنک یدنک گرید « یدمزال

 0 یدلاق سوبح ردق هننافو كجاحبح یخد دهاح ماما . یدعا لتق

 ریابعا تایر

 SL رةياور ىلع امهع هللا یضر ( بلاط ینا نب رفعج نب هللادع )

 رییس ا تافف ەدە یا E رهیاور لعو سش

 رةياور ىلع هدەفوك ۱۱۳ ادع ر ندتاا ناوض» تمس
Eردشعا اشرد منع 3 یه ناسکش رثیاود لعو لآ  . 

 . هنعهللایضر ..ردواندباتافو هرکص لا ةدهفوك ندهللا لوسر باحا

 ۱۱ نا اع ملا یضر ( ساسع نب هلادسع)

 هسا عساو ردقە یلضفو كهللادبع یردارب كوس . یدلوا اراد مزاع

 . یدیا لو یعاعطو عساو ردقوا یساحنسو دوج هدكهللادسع

 هدن شاپ ر ناسقط هنسو ( ترکیدعم ن دادقم ) ار باا هن

 . هنع ھا ر یدلوا اسراد مزاع نکیا
 ۱ ۱۱ ۱۱( ادن لهس) ندمارک باا هت

 هع هللایضر . یدلیا اهراد منع هدهندم نکیا هدتشاب یلآ ناسقط

 شللا تمدخ ردق هنس نوا هرات رضح مسو هلع هللایص هللا لوسر

 زواحتم ینشای زو یخد هنع هللایضر ( یراصنالا كلام نن سنا ) نالوا

 .چ وا اب یقفط رةياور نلعوا ییا ناسقط ةياور لعو ناسقط هدلاح یتیدلوا

 .ردوا یناحک ندیا تافو هرکص لا هدهرصپ .ردشُما اقرادلاحترا هدنسهنس



 ۳۹۰ ج افلخ راولو =<

 ناکس ندنفیداوا شغل اعد هلا دالواو لاوما ترثک اک | مرکا لوسر

 یدافحاو دالوا اک زوب هدننافو . یدشلوا یدالوا زق یاو كکرا

 . یدهماشاب دنا ناکدنز .سح تووا تکرب «دنلامو یا

 ناسقط « یرلترضح اع هللایضر ( نیسح نب ىلع نیدیاعلانیز ماما )
 وریخ . یدلیا اهراد منع هدهنیدم نکیا هدنشای زکس یللا هدنسهنس ترد

 تس لها ۰ یدنا ردقلا لللج تاذ رب یحاض هدوهشم تاما د و لات

 یراترضح ( رفاب دح ماما) لغوا یر هدننافو بولوا یوربآ كنوبن
 . ردلئامالاردات تاذرب لخضافو ماع تیاغ هک یدنوط

 تافو تاذ كويب چوا ندهعبس یاهقف نالوا روک ذم هدالاب هنسوب هنپ

 (ریزلانب ةورع ) و (بسلا نیدمس ) نالوانامیاّتلادس هدهنیدم هکیدالبا
 ( هعساو ةحر میلع هللاةحر ) . رد ( ثراحملا نب نهرلادبع نب رکیوبا) و

 ( بخ ن قلط ) ندقا رع یاهقف هرزوا یییدنلوا نامهدالاب هنسو هنب

 ید ی (ربیج نب دعس) و شنا تافو هدلوب نکیا رولیروتوک هبهفوک
 . یدیا شما مادعا جایحیح

 دودعم ندهمظع تاعیاض یلافو كراتاذ كوس ردقوب هدنجما كتهنس رب

 . ردشمابند (هاهققلاهتس) هسه ترد ناق 8
 اد راه شست مسو هيلع هنا لضللا لوسو هدنسبهنس وک

 . یدلوا لصاو هاقع لحاس هنع هللایضر ( هنفس )

 سايا ن دعس ) و هدنشای زوتوا زوی ( یدهنلا ناعع وبا ) هنس وب هني
 . ردراشالا تافو نکیآ هدنشاب یرکب زوب ( یاب

 فسوب نب جا ) نالوا یسلاو قرش دالب هلجابو قارع هنس وب هنب
 لزب زملادبعنبرمع :هکردیوم هلهج وب یبس . یدتک هنازاحم راد ( قتلا

 هدقدنلّوا یوکیش هات , ندنلاظم روما ةالو راس

 هدرصم « دیلو هدماش « جاج هدقارع ) یراترضح زیزعلادع نب رمت

 . یدلوط هلا روحو اد ! برای . دلاخ هدکم « ناهع هدهنسدم ¢ 9

ol 



 ج اینا صصق مع ۳۹

 دایز ) امدقم . یدتا اعد ود ( تیا صالخ ندنملظ كران | یسان قترا

 رثأتلا عيرس هک لصن یساعد ك ( رمت نب هلادبع ) هدنقح ( هیبا نب

 رمو لوقم هلهجو وا ید یساعد كزیزعلادبع نی رمت هرک وب هسیدلوا

 رو رص یا رو جاج ارو یسەنس شب ناسقط وشا ناه قرهلوا

 اا قو رابدلبا تافو هرق یسلاو رصم نده
 . ردشلک هعوقو یرللزع كدلاخو نایعو یافو كدلو

 . ردقو تحاح هرارکت : ا زز قوح هدرلو راقو راد هحاح

 . رازوا زوس هسنلوا مایق هلصفت « ردسهباکح نالی یلاح هجرت كن آ

 . ردالوا كمسک هصق حم

 دل ا ربع یب میام یوامز ےیل ر تار

 لآ جارخا نددهع تالو ی ( ناملس ) یردارب « كللادبع نب دیلو

 ۳۱۱ لا در اغوا هدزوا قلوا هفلخ هرکص ندسودنک

 ناسقط . یدشرا لحا نکیا لوغشم هلکنو . یدشود هنفا كمريدسا

 تحس ( كلللادبعنب نالس) یرداریو یدلیا تافو هدط ساوا یسهنس یت آ
 یزب زعلا دنع نب رم یسهدازم < ناملس . یدتا سولج هتنطلسو تفالخ

 0 )رو . یدیا ردیا لع هحاصا كن | ايك او رموس
 سوح هدننادنز كجا یک ینیدلوا هفیخ هلع ءانب . یدنا مدآ ریخ رپ

 ل اا اب نالوا ۱ ك او نالطا ىلا
 . یدشا

 نالس هک ا د دج ه رام O رامور هليا مالاسا لها نامز وا

 یتوو طب هل رکسع هنف رط هلن ق هدنسهتس ید ناسقط « كللاد.< نب

 ناسقطو یدالشرف هدمور راید هنس وت كردبا ازغ 2 ( هره نرم )و

 بلح هدکلر هلا زی زعلادنع ن ربع « كللادع نب ناملس و 0

 نب هملسم ) یردارو یدروف ودرا هدنسارګ ( قباد ) هلتم نع هداح

 هدشاد یمودنکو یدتا قوس هنیرزوا هنطنطسف هلرکسع ی( كلللادبع

 . یدلاق بولوا تنم هاحوتف هاتماقا



 9 دج افلخ غراولو =

 تایثر یممل

 ناسقط وشا ) دواد ( یغوا نالوا یادهع لو كکللادع نت ناعلس

 ( هلع لار ) . یدلیا تافو هدنلالخ یسهنس زکس

 نب ةبتع نب هللادبع نب هللادبع ) ندهعبس یاهقف هدهنیدم هنس وب هن
 e هلع :e E دوعسم

 نا و رس سدو ) , یدلبا تافو اه

 کاعذم كن اف ترقد

 رک ذلا فلاس هدهسیا دودعم ندهما ی راخ « كللادبع نب ناملس

 . ردشما رادکل ىلا ةف كن | یسهدام یمیمست كنلع مشاه وبا

 هدک دليا تافو هفښح ن دمت هرزوا ینیدنلوا ناب هدالاب : هک هوش

 هداناو .یدیشلوا عج ص هرابعشو اق هنر, كب | ( ىلع مئاهوبا ) یلعوا

 نالوا ناس هدنس هب رف ( همه ) هدنروم نداقل هلا تع نع هماش

 تاقالم هلکن | بوقج ( دمحم ) یلغوا ك ( ساع نب هللادبع نب ىلع )
 هلا كللادع 2۸ ناملس بول هما ماه وبا ۰ یردلبا تحاصم نحو

 نکل .یدتیا افا یتاحابتحاو مارک | هدایز كب اک | « ناملس هدکدشوروک
 یآ و هلکمنا 4 دلو یوخ نا و دسح هنتحاصف و ع هحرد

 هد وس ید وا ۰ شمردنلو رومام هدنرزوا یو هرز وا كعا ممسل

 شمتک هنسهرق ( هم ) هج دیا سح 0 هدن شه 5 مشاهوبا

 تامولعم اک | رناو هبهلنع رارسا عل بولوا رفاسم هلع ن دو

 هسابع ی كتفالخ هراعش EE عیدو اک | یتماما هدءرص ييدرو

 یراشا تفحم برا ن دم کا ندنو و هداقا یا لاقتنا

 كتسودنک هرز هوا ۷ د شما 3 راد منع کس نک هصوت

۳۰ 



 >> اسا صصق = ۲۹۸

 فارطاو راشم لا تعيب هب ( ىلع ن. دم ماما ) ناه یتعاج ین « یسەعش
 رد راشمالشاب هوعد قلخ ارس بولنا هفانک او

 شلنروق ندسقد كوس رب هلستافو كمشاه وبا < كلملادبع نن ناملس

 ۱ 2 ا یدک کوت لا. تولو .هدنعز قلوا

 ۱۱۱ ورم ان كو نعملجاا لو هیمتمایع توعد
 . یدیا

 تقرممر كیا ربع یب ريال تار

 ملا ما یہ نم

 شا هدنرفص یبهنسزوقط ناسقط نکیا هدقاد < كللادبع نب ناملس

 . یدشلیوس هللا ( احد ) یریزو و یدشود هنکشود مولوا بولوا هتسخ

 هلغلوا ریفص ید یلغوا یکیا رکید بولیا تافو الاب هجورب یدهع لو
EAز زملادع ب یک یدک  ESتاتو یی  

 بوزاپ همان دهع رب هرزوا قلوا هفلخ ( تاللاددع نب دیر, ) یردارب

 لکد فقاو هسمک هقشپ نداحر و یدریو هاحر قرهلوا موتح

 هن دحسم قباد «ییا ما ناه « احر هحنلوا توف ناملس هدرفصلالخ .یدیا

 نیو هللا كف یرهم و یدوق هادم ینهمان E و یدلیا توعد

 . یدوفوا

 تراما نارکراب بولوا دا تا دف ج مرزها اد تبع لر

 ا ا ا نکیا ىا تیاق ندکمررک هتل[
 هتتوت وفا لاه ءاعر وا تاقا نکل .یدنلوب هدنددص افعتساو
 یندواءاوخاتو هاوخ .یدربویدیا تعس هدسات « یدراقح هربنم . یدرک

 . یدلیق ییزاع كناملس هدعبو یدلآ تعيب ندسان

 05 ةا ۱

 ا ادع ن ناملتس هرزوا یتیدنلوا ناس دالا



 ۹۹ ج افلخ خراوتو <

 قوس هنیرزوا هبنیطنطسق هللا هللک رک اسع ینهملسم یردارپ هدنسهنس

 قرهلوا رادربخ ندنناتشت كنهفلخ هوا ید رصق . یدسشعا

 ماکحاو حالصا یتراراوید هعلقو ماق هنلامکتسا كنهعفادم باسا قردلوا

 .یسشم ر دوحوم هدرامور نامزواو هلو عضو راقشحام هلا

 نتدودا ی يی .داوم لجن روس یاو م
 .تردق یو یراما راخدا هراس مزاولو هریخذ كلهنس چوا هرېش ناکسو

 . یدیا شمریو ما نوجا یرامتک بوقبح ندرهش ڭرلنالوا

 رامور قوحر, هرزوا قمی بول وشراق ندقازوا یهبمالسا ناقشت

 .هدسودر یراقاحنس هلکما روهظ لالتخا هدنرلجما هدةتښا راشمتک و ریا

 . یدبا راشملغاط هفارطا توغار

 . یتسهعطق یوطا | هل رک در کم كس ضرب زو هسیا هملسم

 .یدلک هنیزاغوب زکد قا كلردیا حتف یرلهدلب قوج كيو كره بوراپ
 بولک كرهسلیا تلرح هلو لحاسو یدک هب یلوساک هلرلهتفسو

 . یدتیا هرصاح یهینطنطسف

 .نوتلا ررب یونس هنشاب سوق قرلوا راحود هشالتو فوخ « رامور

 هنطنطسق حتف م نکل .رایدلبا بلط ا هرزفا كمرو هبزج

 . یدلا :تقفا وم :ندخیدلواا.رممشود: .هتساادوس ك

 .هسنارف < یسافنود برع نالوا شمقح ندنلحاس ماشلا رب هکنوج
 هنناح هنطنطسق قرهلآ رار ید ینسامنلود رصم ناشالوط هدنلحاوس
 رحم و ار «هملسم ندنرلفدلوا ده هله اک شب هنطنطسف هدهرصو هلتع نع

 . یدرویدیآ بسر موج ییئندشرب هنیدزوآ رهش
 رار هاناتمهم قوس لا تولوا راش كقت م قافوا ۱ 8
 كس یعوخ كاعود ییا نکل : یدرولسهل E زو ا

 . یدیا توق كوبر, هروک هتقووا هلفلوا هنفس هعطق زون

 یرجز نالوا ا جیلخ رلمور هدندورو ل رلاغ ودوب

 ددرت ود نوسلوا هسسدرب ییفر هحنلک هنلحم ریز رابرع . رایدردلاق



 س ابا صمق = ۳۰.۰

 ۱۳۱۱ ها وص ويت ندفرطره امور هاک ای. نلبدلبا فقوتو

 . رایدلیا فالتا یرک اسع یهدنراجماو قارحا یرلهنفسوا هلبا لاعشا

 هملسم . یدمهدیا دادما ناملس . یدصاب راق ۰ یدلک شبق هرکص

 زو « راراق . یدلوا دیدمو دیدش كب شيق هنو نکل . یدردبای رهقاراب

 3 ۶ و کیهلسم ندنوعاطو ندفوغط . یدلاق هدنزویر نوک
 رام مسوم .یدلاق هددارطضاو تربح «هملسم .یدلوا توف ناملسو یدل رف

 دراو هرخذ ندنفرط زر زعلادعن رم . یدنالناح هب رابع هحنالک

 و ا ناه او زوبرد ندهنردنکسا ..یدلردنوک

 یدک هرات تابح هنسودرا كتهملسم .یدلو لوصو هنهاکشی هنطنطسف

 یزآ كپ ندنرلجما . رایدقای یک رایکلوا یخد یراکوب « رامور نکل
 اا مرد هدنسودرا, كالم ..یدلتروه
 رکسع ندنفرط راناقلاب « رصق هدهرصوا . رایدالشاب هک یغوق چافاو

 دیش یرکسع یلبخ كنهملسم ید هدراهرام نالوا مقاو هلکعا بلج
 ءدکلدیا زی ۳ دات ك دنا دادما هرامورو یدلوا

 ندنفرط زیزعلادبع نب رم هکولاح . یدلوب عولش ینداوح ینیدلوا

 یدشلک یا تدوع ههملسم

 ندکدتیا هرصاح یا چوا نوا ییرهش هبنیطنطسق « هملسم هلعءانب
 ۲ ردشملا تدوع هماش هليا روع ندیزاغوب یوسکو تعحر کس

 . رایدلوا غراف ندنسادوس هینططسق حتف رابرع هرکص ندناءوقو وب
 هنیرلورحما كناپوروا هنوک ندنوک هبیا هسالسا رکاسع یهدسلدنا

 . رلیدیا هدکمهلورلیا یرغوط

 لئاضفلاربثک تاذرب لماع هلملعو لضافو اع زبزعلادبع نب رع

 دلزب زملادبع نب رمت ء املع » هکیدید ( نارهم نب نومیم ) نداهقف . یدیا
 ندنسهدناسا كز: زعلادیع نب رو نداهقف ربهاشم هنب « یدیا هذمالت هدننای



 ۳۰۱ چ افلخ غراولو

 کوب لاح . كلدلک نوما ملعت یزیزعلادبع نر رم «زب » هکیدید (دهاح)
 ( قدلوا ردیا ممت ندا

 ناغعو رجعو ركبوبا : ردشب « افلخ » یراترضح ( یروت ناینس )
 .یدایوس هلبو هدیرلترضح ییفاشماما .یدید «ردز زعلادعن رو ىلعو

 یند یراترضح مهع هللایضر ( نیسح ن, نیداعلانیز نب رقاب ماما )
 .ردزب زعلادبع نب رم ید یی ك.هبما ی .ردراو ىج رب كموقره »

 دید زدم هنلوا تم یردلوا تلر هتشاب زکلاب « وا هی
 ۰ یدروس

 رب یتفالخ دهع كزب زعلادیع نر رم هدنرصع هیوما تلود عقاولایف

 تدم نالوا دن یا شم هنس ییا , رد صاب ی
 رک و و 9 ورت درالس هع و و احا یر دا هچ ه دنتفالاح

 الما هليا لدع یللع نالوا شلوط هلیا لظو احا ىزا تع و

 قحلم هنیراتفالخ مایا كنهمیرا یاذلخ « یتفالخ نامز هلعءانب . ردشما

 . ردشلوا دودعم ندسدشار یافلخ هدیسودنک و

 یاما نالوا شمشل آ هنالاسعتسا ءوس عاوناو هنایدعتو !اظم نکل

 ردق هنسهجرد كل ا دصق ءوس هنناح قرهلوا یکلد ندننلادع كب ا هوا
 رخت ةعفد یتسهلدع لوصا كن ا زر نالوا تلخ 6 او ۶

 . ردشملا
 . هديا رادتبا هنحاضیاو لصف اهد هبنمر یدمش كلاجاوب

 هرادا یتفالخ ٌهمسج بوطخ هدما یادتبا ءززعلادبع نب رم : هکهیوش

 ربعو مدنزرط ,نردیشار یافلخ نکل ۰ یدیزوک , بس ےک ۲
 : یدک کک هڪ الشاب هشیا r باطلا ن

 تقافر هز !سان یا ) هرکص ندانئو دمه هقح بانج هدنسهطخ ككلپا

 كجهيمهدیا لاح ضرع هز, یتمی « هلطرش شب هسک نالوا كچديا
 كملا تلالد هرخو هناعا هز هده رخ روماو هدافاو ضرع ینلاح كرانالوا
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 هلراطرش قمالوا لوغشم هللا یعیالامو كمهللا تبغ هدنقح یک

 بوقح هنادىم ابطخو ارعش هلکعد ( نوسمشالقای هزب ال او نوسلیا تقافر

 كاد و « زب » ید اهتفو داهز رایلبا نایزردرو :یساسو حدم كیا

 ( هنع هلایضر) .رایدید « زلریا ندا هحکدمروک ییلعف فلاخ هللوق

 كلرو وک هتفالخ هاکراب س ا تعس هود الا هخورب

 رک یا ۶ . یدید « هیرانو » هدك دلرونک یرلتا یالآ هرزو۳

 تنطلس كرهيد « ردقفوا هلاح مث « مهباد مث » هدک دلتید « ردرلکنب

 هدنغاوا تفالخ» ید هشناوح کا بوروج ورک ی راکنیپ

 ران . ممتا زوجت یرالوا زستحار كرانآ نب . راو یسهلاع كناملس

 ۲ یدتک هنیوا یدنک كرەد « رز ولا کن مرداح لق ی كدەحنشەلر

 زکه شیدناورکف» یسهلوک ولدازآ ندنغیدلوا رکفتمو مومغم كب نکل

 نالوا ردق هه رغم ندقرشم » یخد یرلت رضح هفلح .یدروص ولد « ردە

 كجهدیا هشيدنا كوس ندنو . یدلوا هفطو اکب « اما یفوقح دم تما

 . یدررو باوج وید « یعرولوا یش
 تش همطاف ) نالوا یزو یمعو یسهجور : هک یدلواوب سما تا

 تابلح ءهسرتسیا قماشاب هدکلرب هلغرک۱» ۰ یدراو هناي ۵ ( كالادع
 ار تا ملستو در هنیملسم لاملاتيب و

 هلالا تب یتاسلح هاب « همطاف هجشید « مامالوا ریارب هلکنس نب نکیآ
 هیوم تاسلح یک یراترضح اهنع هلایضر اهزلاةمطافو یدردنوک

 ۱ . یدریو رارق هفماشپ هلبا هیناحور تایزعو
 ن دز نالوا فلخ E هدننافو كز زعلادع نر هکر دسغ

 بودروتک ندلالا تب ینالح ء وا : هکیدلواو یثیا كلبا كکللادع

 » یکتادلح لا . یدسا بی ۳9 ی هکمرواس نی » هب همطاق یسهریشم 7

 لاح هر « نی . ما لوق هماو» همطاف هدکدشیا هداعا كرهید

 ندلویق كلرهید « غجهلوا یمیصاع هرکص ندننافو هدبولوا عبطم هدننابح

 . یدسا عیزو هنسهلب اع یدنک فالح وا یخد دیز .یدتا عانتما اعطق
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 هدهساکتراو عمط كفو یردارب «یللآ تربع هد بوقاب هنبانج ولع كن داقوب

 ٠ یللاق رم توقا
 هحنسهناخو هجنسفل ادتبا « یراترضح زیزعلادبع نب رمت نینمۇملاریما

 ندنفرط هب وما ن ا کش ندک اا .تلادق یارحا

 رانامرفهفرطیه هدلویواو یدتیا ماق هنعفر كراتعدب نالوا شملوا ثادحا

 كنيراتضح یلاعت هللا» هدنسهمانعا یتیدزای هماظع ةالو ضعبو ۳

 دانا رک ١ . ردلکد شیا رب یالوق یسافا كنهفظو یییدروس هبجوت اک

 یتدشرپ هسیا نب .یدیا قوب كجهيد هسلوا متبغر هلاوما راځ داو هجاوزا

 تمحو وفع قح بانج هکرکم . مرویوقروق ندهلئسم ظیلغرو ندباسح
 . یدروس هصوت یرللا تلادع یارجا هاما بهو یدزای ود « هلیا

 نانخا رامدا قحتسو قلا لرع یوومامو اا نل

 هرصب یب ( یرصب نسح ) و هفوک ین (یمش) نداهقف ریهاشم . یدلیا
 ن ساپا ) هما ایسا یره نسخ کم ا

 دوا یسضاق هرص) ( هبواحم

 ييدسا افعتسا ندتفالخ كنيرلترضح امهع هللایضر ىلع نب نسح

 تداع کما بس ینیع ترضح هدرلهطخ «هسما ی یاما وربندخمرات

 یور بآ و یوتف لها یاوشیپ هسیا زیزعلا دبع نیرمع . یدیا راشلبا
 و کیا رونلوا راظتا هنغجهایه هدصوصخ و هلغلوا یوه بابرا

 تعدب وب هجناک هلت ىلع بس . یدوقوا هطخ لزوک ربو یدقچ هربنم
 یرقلایذءاتیاو ناسحالاو لدعلاب سمی هللانا » لدب اک | هلیا كرت ییهثس

 یتسهم رک تیآ نوک مکلسل کظعی لاو ركنملاو ءاشحفلانع یبنیو

 هارعاو الو هرزوا قعلوا لمت هلهجو وب ید هدهراس دالبو یدوقوا

 " ةمفد ءیسههیرک تداع لغ بس هدهمالسا كلاع نوتب -یدردنوک, رانامرف

 کاک راک ک ته دو اه سا ندن او یدریوشح ندراهطخ

 . یدل وا هنسحتسم تداع

 هلهجو وب « یبس كنتبح هيلع ترضح كزبزعلا دبع نب رم
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ESیاهتف نکیا لوغشم هلا مولع لیصحم هدهسدم : هکر دو  

 یایعا ا هدلاح ینیدلوا هدکملا تمزالم ه ( ةلادبع نب ةلادسع) ندهعیس
 كهللادسع ییدلنا دا هلا ربخ رک ی ىلع ترضح هد کلن | ی

 رع نکیا دالبق زا هدیوبن دجسم » ةلاديع نوک رب هلفلوا یعومسم
 ! رای » هرکص ندکدرو مالس ادع .شمروتوا هتناي كن ۲ بودک

 هرکس نکشلوا یضاد ندناجا ناوضر تحبوا ندردب لها یلاعت ها »

 ۱ و هل ید يک دنرکوا یهر راد هنکیذتا ضقت مرلنآ
 نیسشمرولیوس روس هدنماع ىلع هد نس اي « هللادسع . شید « مدمتشیا

 رافعتساو هبوت بولوا هاک و هنتم ناه زیزعلادع نی رمع هڪ هد « ه وب

 .شللاتح هلع ترضح هرکص ندن او شمهلید رذع ندهللادسع كرديا

 یلید هجناک هنثحم ىلع بس نکیآ روقوا هبطخ ( زیزعلادع ) یردپ هدرب
 لاّوس ندنردپ ینتمکحو رس كلوب « رمع . شمرنکچ یرلهلک بوشالوط
 یردب هدک دید « توا » کید « ا تقد اکو نیس» ا

 ندزمشاب مزب راهسلیب یزمکیدلی هدنقح ىلع مز « سان ! مزفحلغوا »

 شد لردك ها كنلع دالوا بواغاط

 الا جور ندشیدلوا یتغرو لس هاند هسيا هرز زءهلادع نب رمع

 یالوط ندیو و یدلبا هلازاو عفد ی ەئيس تعد وا یک ینیدلوا هفلخ

 راهیحدم هدنقح یخد رصع یارعش بواوا حودم هدیدنع تما راک |

 . یدلیوس

 ندهیوسنفاقوا « مکعا ن, ناو هرزوا ینیدنلوا نایب هدسماخ ءزج

 هنفرصتدی هعطاقم هجورب هليا دع ندهیربما "یضارا ینسهیرق ( كدف ) نالوا
 هزیزعلادع نب رم كردیا لاقتنا هنیدالوا ثراوتلاب ندنآو .یدشمراوک

 هن دا جاو یا عدس ولنک هسا فرصت هلهجو و ات ۱. دا ی

 یسواداز آ و یدتیا ممصت کما عاجرا هنسیلصا لاح ا اود ام

 هکوب لاح ارو هعطاقم اک « متادناخ » یدعلبوس هليا ( جانم )
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 . یدبا راو مقح هالا ۳ هده « یدیا راو یرلقح کمر و یو هرات ] هب

 هدک دید 6 نبسقج هاب هن ییدالوا اب » محام هڪ د « مکج ەليا ا

 <« محام . یدید « مدالراصا ههللا یران | » و یدلک شاپ ندنرازوک كرمع

 تیل كنيردپو یدتک هننای ك( كللادبع) یلغوادلرم بوقیچ ندننای كن آ
 اف كنهفلخ « نس » كللادبع هع هد «ددرضم هزس ولو دارد هاوخ

 ندنسهدافا كحانم . یدراو هناي كردن توقلاق رەد « نسیرزو

 هنسالصا لاح یهعطاقم . توا » ید وا . یدروص یر کف, كاسردب لح

 تعراسم هننارجا ناه «كللادع .یدریوباوجوید « حمدتب كن
 هدندا ندم رذ .نوسلوا دح هتحبانج» یردب هديا راطخا یتسعلوا

 هرات ها راضحا ینا فارشاو وچو ناهو یدند .« ید

 هدنلا كنبراترضح لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر « یسیضارا هلدف » ًباطخ

 ددغو رکی ونا. یدردیا قرص هل ییدرتسوک كاهل یاد

 . یدتبا هعطاقم ین | « ناو مدج هرکص . رایدتیا لس هلهجو وا

aE ESن کز کلوا دهاش . ردلکد مام مت هک وب /لاحت :,  a 

 . یدید « مدتبا عاحرا هلاح ینیدلوا هدهللا لوسر دهع

 ماو نیک باطل انہ رم, ,ترضح ( لدیملا ر) مرگ

 !:یدبا یز كت یش ینا طقف . یدلوا رولا تف
 ترانع ندهود رشکیا.هسون  هتقفن یبدل | ارظن هاباود و
 ا

 قفوت اک | یخد كسا هځوق هلاح وب یتسهرادا كنسهناخو كنتاذ

 كت وس نادنا _صروصتا لع تندم طقف یدال

 نب نبسح تنی همطاف ) یتح . یدزمنا ریصقتو زوجت الصا هدافیا ینقوقح
 هش رب زر . یدسلاق ز زعلادنع نب رمت » یرلترضح ممع هللایضرد ( ىلع

 .ردشمروس ولد « قدزاذوا جاتح

 هفرت ورندرللبی هجو « یسهعورشم عاضوا وب كلدعلارع نکل
 كنم ران ادناخ هلکم ر و تشهد هب هما ی یاما نالوا شمشل ا هتهافسو
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 . رایدلبا دایرف بونالپوط هننای ك ( ناوم تنب همطاف ) نالوا کوب كا
 رب ندنآ و « یدشلیوس یدشوروک هليا زی زعلادسع نیر بولک یخد وا
 ۱۱ او غ | یر هقلخ : یدتتسا هجوم اوج
 ود باذع « یدردنوک تر هلع یترلترضح مالسلاو ةولصلا هسلع

 نانش یرش قح هسا ۰ یدتک هيلع مع « مرک 1 لوسر . یدمردنوک

 .رایدلیا تکرحو لمع هحنحوم ؛ رو رکبوبا . یدتیا كر مظع رې رب

 ناملسو دنو یرللغوا كن او كالاددع لغو و ناومو دی هرکص

 شهروق مظع رہن هکوب لاح . یدلک کب تبون . رایدلوا یتستسم ندرهنوب
 همطاف هح هد « زامردناق ییاحا هثدملوا عاحرا هنتسلصا لاح . یدیا
 رب هما ى طقف . قوب تجاح هلصفت . مدالک | یککیدتسیا كد »

 هبضغ یرلترضح هفیلخ هدکدید « راردیا ررض رب اکس بولوب تصرف نوک
 .یدید « ردلکد ج وقروق اهد ندننوک تماق « نوک غیدفروف ,نه » بولک

 هلاح و » و یدلبا تفک ناسرهلیا تاقالم هللا ااو تدوع «همطاف

 هلیود ندن | ۰ زکیدلا رف ندننادناخ باطشا نم رع هکز کیدلوا رس بس
 ر لاج ماشا هارلنال ۲ ريق ندنوآ كنلغوا باطخ . یدغوط قجوح رب
 ىر ود ندنلا كلدعلا رمع نکل لا ت کک اا یدید « رولوا

 . رابدالشاب هغمارا هراح رب نوجا

 كزيزعلا دبع نب رمع « یرلترضح هنع هللا یضر باطحلا نب رمع
 یر آن رغ: کاوش . ردسالعادج ندنفرط یسهدلاو

 .شمتشیانسرب ندهناخرب وشراقهحاص نکرزک لوق هحک هدنتفالخ دهع

 وص هدوس « قلاق » هنزبق « یراق نالوا یسهدحاص هناخ . شعوط قالوق

 « یدتیا غاسی ینعاق وص هدوس « ننمولاربما » ید زیق .شمروید « تاق

 هدهاط » ید رو هڪ د « قحهوط ندهرت نەنمۇملارىما» یسهدلاو هدکد ید

SECRETرم ترضح . شد « )هديا واتس ولزک هدبودیا  > 

 نالف » بورغاج ی ( مصاع) یلغوا هدک دلک هبهفالثاراد بوهللب یهناخوا

 هسیا لئد هدنحاکن دقع كن هسک رکا .راو زقرب هدهناخ نالف « هدملحم



 ۳۰۷ ج افلخ مراوو بع ۱

 ناسحا دالوا ولریخ ندنآ قح بانج هکلب .تیا حاکن هگیدنک ین آ ءراو

 (مصاعما) ندنآو یدتیا جوزت یزیقوا بوراو یخد مصاع هلکید « ردیا
 زیزعلادبع نب رمع یخد ندنآ هلکشیا جوزت زیزملادبع یا بوغوط زق مان
 نیک كنا . یدنوظ :یکلسو روط كنردب لوس هحتلادعو یدتا و
 ها زاقروق ندهسمک هقشپ ندهللا « زاعقاص ندغال مول هاو ما

 نرو نوکرب 2 هک شعد .ردیومندکللادع تنی همطاف یسهحوز

 هنیدزوا كنلاقص یراشاب زوک . مدراو های نکیآ رالف رک
 راطقا » : هکی دید « مديد یدلک هعوقو یههداحر یی . یدرولک ود

 لیلعو جاتحو جا هدنراجا .مدنشود ینلاوحا كد تما نالوا هدضرا

 رهراچ هب اعا جاتح هم اهدو راو نیساوبعو روهقمو مولظم «راو رقفو

 هلا لص دم هدمجاوعد < قحهروص لندن O مد هدتماف مو . راو

 قجهراو هیمرت !احمسیا نمهدیا تمذ هت .قجهلوا یرات رضح لسو هيلع

 « مدالغآ هدمدجا همسقت كرهنوشود ويد

 هنقايم هنا ید سات یدا هدنفام هشا ء كللادع نب دلو

 «كللادبع نب ناملس .یدرونلوا ثح ندت اشنا هدلفاحمو سلاح .یدشود
 فارسا یی راتقو هلیرابدرقال كمجما كيب یخد سان .یدیا لوک ۱ كم

 ید هدننامز,هلب ۱۰ یدنا نهار و غ ر زعلادع نیر . یدراردیا

 «یدباه ڭداروا هحیک وب » هدنراسلحم .یدرک هلو تاعاطو تاداع «قلخ

 یک « ڭدنوط جوروا نوک چاق یا وب « ڭدتیا ظفح تیا چاق ندی رک نارق

 ( مهکولم كولس ىلع سالا ) . یدلوا رونلیوس رازوس
 ران واعمهع هداها تكلس نالوا یذخیتم هر زعلادع نار هلر وصوب

 كکللادع ید همطاف یسهحوز هرزوا یتیدلوا ناس هدالاب .یدلوا ادم

 یدنک هلما ید ( تللادعع ) ییغوا .یدنوا هنجوز هدلویوب نکیا یزق

 كهللا » هلدعلارع یردب كللادع « نوکرب ىح . یدیا نوه وا هنراکفا

 هدلویوب ی كرکو ییدنک كرک .هما دق یئششرب چیه هدارجا ینا
 فاك ند ك ا !غوا » اک 1 یرات رنشحا لدعلا رع دک دد



 چ اسا صصق دع ۳۰۸

 هجیلق یسایحا هکوب لاح . ردیا جات هجیلق یزب سان هلهتک لوب
 : سعد « زدقوب ربخ هدرخ نالفا فوقوم

 اعاو قحرب کیمیا احا !نینملاریماای » هنیردپ كاللادبعنوکرب هني
 ي و )رو ضح کیر هننرولاق  لطابر كکيدا

 .رایدلیا توعد هفارحا ندقحیسان «لدادجا كنس !لغوا » یردب هدکدید

 تبون یدمش . یدلازا رخ « یدلافوح رش . یدلراقح ندنرفح راشبا

 هکیلکدوب یسا .لکد لباق یحالصا "ةعفد كلاوحاوب هکمادام . یدلک اکب

 هدو و نوکه كدهحنلواو مەديا احا یلطاب ریو ابحا یتحرب نوکه
 . شمرو باوج وید « ممدک

 لا « كلملادبع یلغوا هدهینید اصم هزیزعلادع ن رمع لصاما
 هدنراصوصخ رکنلا نع یهنو فورعلاب یا هله . یدبا نواعم كويب
 ۱ ۱ وا یو نکل . یدرودذک ورايا اهد ندنآ

 ( هعساو هجر هلعهلاةحر ) یدلبا تافو هداج كنبردپ نکیا

 تافو هدکم هنع هللایضر ( لئاو نب صاع 5 هدنسهتس زول

 ا و نا نلیا تافف ةركض كا . یدلیا

 هدنشاب زکس هدننافو كنیراترضح لسو هيلع هللايلم هللا لوسر بوی
 و HI ad هحو تمرک ا لوسر هدنزور 0 ا ا

 . رایدلوا ردیا كل رب ها روک یار ناجا قترآ

 رتياود ىلع ( تباث نن دیز ن هجراخ ) ند هعس یاهقف هدهنیدم
 (هلع هللاهحر) ۱۳۰۱ تاوف هدتسهس رو وشا ثیاور ىلعو زوقط ناسقط

 ۱ ۱۱۱ ۱ )دلال یبهتتسهزوب هت

 رفن ناسکس « یحراخ مان (ماطس) ود( ذو ندنسهلبق
Eیدتسا ماش هب وعد هنیلع هب وما لود قلخ ع كردا روهط هلا . 

 هک کود ناف ءرابجراخ » بوزاپ هنا صار هنسیلاو هفوک « زیزملادع نب رع
 تأرج هتکرحرب هلیوا اما بویلراو هنیرارزوا هکدمنا ماق هداسفا العفو



 ۳۰۹ ج افلخ ع راولو تک

 هلا 0 راکطاتحارب هن راف رط هدننمض یرلعلوا شی ات یک یرلکدلیا

 كس ییا ید وا . یدروو ود « نوسلردنوک رکسع یناک رادقم

 هماط نا توراو ء ررخ نا . یدزالتوک هی ( ر رج ن دج ا

 رظتنم هنتکرحو لاح هارکیدکی نیفرط . یدمتا ضرعتو یدنوق وشراق
 . یدروط بول وا

 صا هلهجو وا هنسلاو هفوک « یراترضح زیزعلادبع نیرمع هکنوح
 هدنلوب هللاف ضغب هک مدتشیا » تورا بوتکم ید هماطسب یک ییدر و

 .لک همای . نیسلکد قحا ندنب نس هدیابوب هکوب لاح . نيسشا جورخ
 هلو کیدرکكسان هدنس هسا هدنهدب مزب قح رکا .ممهدنا هرظانم هلکس
 . یدیا شمرویب ود « م هقاب هنناجما هسيا هدکدی كنس قح رک اورک

 هدهماساوح ینیدزاب هراترضح هفلخ ید ماطسب هنیرزوا كبا

 هدزوا كما ءرظانمو هسزادم ةلطس هد .نسشعا فاز

 مان ( مصاع) ندنرانهلوک ( نابش ی ) و شعد « مدردنوک مدآ کیا
 . یدیا نثمردنوک مدار ند.( اش ی ) ۱

 رایدشروک هليا زرزعلادبع نب رم هد ( هرصانح ) بولک ثوعبم ییاوب
 ببس هزکجورخ » یراترضح هفیلخ : هکهلیوش . رایدشیرک هیهرظانمو
 . یدروس راسفتسا ود « رده کرک 4

 با ناسحاو لدع نس . قوب زمضارتعا هکتریس كنس » ید مصاع

 « كماق هتفالخ ما هکر و رخ هز نکل . نسرویدیا تافاکمو تازاح

 « یدنوب عوقو یعالفت هسقوب « یدلوا یمهلراضر و تروشم كسان
 . یدروص ولد

 بصنم هلبا هنلاف هوقو مدمتسیا تراما ندسا نب » یرلترضح هقلخ

 دهعیلو ی .یدیا راو یرب كوا هدماتمو طقف .مدملا طدض یرامآ

 .یدمنا راکناود رو یدمروک هبرکهسمک .مدلیا ترشادمهشیا هدن .یدلیا

 نوسلوا هسرولوا مک ره نالوا فوصوم ها فاصتاو لدع ندساب ها

 دو یک با هدنداهتجاو یار كنا لوک یتراما كنا



 >> اسا صصق = ۳۱۰

 ود « کا تعواطم کن هدزس نامزوا مسردیا لودع ندقحو تفلاحم

 ۱ باوج

 هفیلخ هت هد « یدلاق هلئسمرب هدنمهرا هلکزس » رابجراخ نامزوا

 ین رللمع كرلناو كدليا تفلاخ کس لها نس » کا هلککد « رده »

 تلالض ا هدبولوا هرزوا تیاده نس 1۴ یدعا .كدتا همست ماظم

 : هکنوح . رلیدید « لوا یر ندران آ ككردیا تنعل_مرانآ راهسیا هرزوا

 بوسهلو یثرب كجهدبا ضارتعا هدنناکرحو لامعا كلدعلارمع « رایج راخ

 مومعلالعو همارک باحا ضعب رکیدو یلعو ناع هدندنع كرانآ قحا

 یتراترضح هفلخ ندنفیدلواهئس تداعرب مزتلمكللا تنعا هبه ا ین یاا
 . رایدتسیا كمروشود هتلالض هطروو

 و ا 2 ا مدالک [ » یرلت رضح هفلخ هشرزوا

 ر کف تا اطخ هدنفرط نکل . ردنوحما ترا بويلوا نوجا

 ماتم ییراترضح مسوهلع هللالص دن یلوسر « یراترضح لجوزع

 اکو ردندنب هسرولوا عبات اکب هکمک ) مالسلاهلع مهاریاو یدمردنوک
 ان یتد قح بانج .یدید (نیسمحد روفغ نس !برای هسرولوا یصاع
 مدا همست رلظ ینلامعا كمتس لها هسیا نب . یدتیا صا هلبا ادتقا

 ضرف رک ۱ . ردلکد ضرف كلا تنل هود لها . روشن مذ ردق و

 یحراخ هدکدید « ٌكرلبا تنعل هنوعرف تقوه نس هک اکس مراروص هسا

 سان  رشاو ثخا < نوعرف» یرلت رضح هفسلخ هڪ هد » رولک هعزطاخ «

 ناتوط جورواو نالق زام هدرویریولااکس كمهما مازتلا یتدل کیا

 . یدروس ود « روشوا راج نوع اکب كاملا تنعل همتی لها

 هفلخ هدکدید « ردیم رالکد رفاک هاسس یرلملط و » یحراخ ۱

 یراترضح. لسو هلع هللا یلص هللا لوسر ارز .ردرالکد رفاک» یرلترضح

 ا ۱ الوا لوق رلندیا رارقا . یدلیا توعد هاا ینا
 هلا لوسر » یجراخ هک دی د« . یدنلف هماقا یعرش و ای راس شیا

 یماک>انالوا لزا ندفرط كن آو هبیراب دیحوت یسان هبلع لسوهللایلص



 ۳۱۱ ج افلخ غراونو

 یهبعرش ماکحا « زگوف د یرات هفللخ هلکعد « یدلیا توعد هرارفا

 یفیدلوا مارح بودیا هبلغ هنیراودنک قاتحمدب نکل . رایدمنا راکناو در
 « راینلبا فآ ا اررغوا یراسوهو ا انا افا ی

 . یدرو باوج ود

 یراترضح هفلخ .هدنسهرآ تاخام ضعب ن ل

 هدهللالوسردزآ اشک ندوتک تداهش هلک ءزکقروق ندهللا» هراح راخ ۱

 مرا تا هدرارولوا هدزکناب كرس نکیا رولوا نیما ندنلامو ندنناح

 . یدروہ وید « رارولوا نیما رلنالوا ندنباحا

 كني رانالوا تاح ریو ريفكت ینملسم نالوا قساف « رابجراخ لصاا

 نوجا لاطبا یرادافتعا و بودا مازلا یتعا < ا و
 . رلیدمهلوب تكحههد رب راثوعنم هاللصف ییدرو كن راترضح هفیلخ,/

 ربما هموق رب « مدآ رب » هلبا لاقشنا هرخآ یحم ي سا

 قحتسو :لها یثیا ءرکص هدبولبا تلادع یارحا هدن را و 9

 شعز ادا یهللاقح نالوا مزال هسرزوا ها كرت هصخش رب نالو

 < نسای» یرکشب هد « زالوا ا هفیلخ دان نی « یعرولو

 اک ١ یشیا وب هدلاح كگیدلیب یفجهلوا مئاق هرزوا قح ءدتفالخ كدیز

 یدیز » رس E یرلترضح هقىلخ . یدید « نسمکجهدیا ملست

 ید نوح هسلا کش ناقتت . ردسهقشب « کد نب ندیا دهع یو

 11 یک هدک دید « راردالواو قحا ندا هدکمروک ین راشیا

 < یرلترضح هفلخ هحهد « نسمرروک قح ینعنص كنهدیا دهع لو

 « !هشلیوس « زکیلک هرکص نوک چوا» و یدالغ | بولاق زجاع ندهعفادم

 هکش دلوا هرزوا قح كنس ن» معا .رایدلک هدعب ا یدد

 یخدوآ .یدید « نسرده نس » هب یرکشد «هفلخ هر » مرلبا تداهش

 . مهدیا ضرع هموق یتفک هرک رب نکل . ردلزوک كي كنادافا »
 . یدلبا تحاصم قلعت ههر اخو یدبد « م.هفاب رده یرلددسو تح

 هدنصوصخ ینلدهع یلو كدیز « یراترضح زیزعلادبع نب رمع نکل



 چ ابا صصق = نت

 ی « دیزب هقرهلوارْأتم یالوطندنیدمالوب باوج كجهدیا عانقایراثوعمم

 .یدرایاراذعتسالرهید «مدلوابولغمهدهثحاسنالواهدنقح كن .یدتیالاله

 لا وو تاقر

 یتفالخ تدم دلزیزعلادع ن رمع : هکرایدروک هسیا هما ی یاسا

 یاذر اص هتفالخ هلا جارخا نددهع تیالو یدیز, «لاحا هسرولوا دتع

 فوخ راحود وید راقج ندنرللا كرلنا نوتب نوتب شياو رلیا دهعیلو
 قوح . رلیدتیا رومأم مدآ ر هنیرزوا نوجما ممست ینآ قرلوا هشیدناو

 . یدلوا هتسخ ًامومسم یرلترضح ززعلادبع نب رمع بوم تقو
 ۱ ۱ ۱ كا (تاللادع نب هملسم) یردارب ناف

 قلبم ولا زیما » هبهمطاف ییسهریشمه . یدبا راو كلموک یلرک رب هدنتزض

 یکلموک :هکیدروک . یدتک یسادرفو یدتیا هیبت وید « زکیاقسب یناولا
 ر کت و ( ید سا هد زکیاقم یلموک هزسن » ههمطاف .شماعاقنب
 .یدید«مهیاقسینوب هد)ءریدک ی | هک قوب یلموک هقشبهلاو» همطاف .یدّتا

 شب هنحاس كانج ریسهنسرب زو « یرلت رضح زب زعلادعن رم ۳

 هنعهلایضد . یدلوا میعنلا راد مزاع نکیا هدنشاب قرق ینوک هعمج هلاق نوک

 كولا ربع یہ مر سوام
 لر زملادع نرم ناه « دیزیو یدنلوا تعس ه(كالادنعن دیزب) نوکوا

 «یدناتوا ندقلخه یا رت یراش نامعوا هتساوهندنسهنسح تآارجا
 . یدنقاص نده ورخا تلوئسم هد

 نالوا رومأم هنیرزوا ( یجراخ ماطسب ) هلهجو ینیدنلوا نایب ءدالاب

 هکراتم نیفرط بوروط هیوشراق وشراق هليا جراوخ ( ریرج نب دم )
 هنیراتدوع كنقفد هليا مصاع نالوا یرلثوعم كماطسب قرهلوب هدنلاح
 كن | یک ینیدلآ ربخ یتسولج كدیزب یسلاو هفوک نکیا هدقملوا راظتنا

 ینسمیا لیکنو برض یحراوخ هریرج نبا ناه نوجما قعازاق ینهجوت
 كن آ ٤ ماطتسب . یدالشاب هبهسرح تاکرح یخدوا . یدلیا راعشاو سا
 ؟ رده بیس هاحعت » توردنوک مدا هتسودنک هج روک یننهسرح تاششت



 ۳۱ ج افلخ غراوو ی

 ریرج نیا .یدروصوید « یدیلکد كماراظتناهنیراتدوع كرلثوعم نعهلواقم
 رابجحراخ .یدرروبا وجود « زغجهسهفار هرزوآلاحو یزس قترآ ر

 .رایدتاماف هب ه هعقادم ناهورابدید «رد ارد قلو ملا تافو لاصلجر «وأ »

 E هک حورح « ر رج نا .دهسیدلوا لتف ره دنح ندجراوخ

 بیقعت ردق هبهفوک یرلنآ « ماطسب . یدلوا مزینم یسهیقو فلت یتوج
 هنبرلددوع كنيرانوعبمو یدلک هنعقوم یکسا بونود هرکص ندنآ و یدایا

 ..نایدرلوار یتفک- بولک مدران | اقا , یدلاف ا
 EES ر هلا کا كس ییا هنرزوا كحراوخ « دیز هدعب

 موج هنیرزوا ككردیا تنعل هنسهدرکرسو هدیزب نامه « ماطسب . یدردنوک

 كفوسلا هش یدرک نداق ینعوح كنب ;E یهدرکرس ا

  ابدسا رارف هن دز ارا ۱3

 هدى ماطسب ۲ یدردنوک را 7 هل رکسع كس ییا « دیزل هدعل

 . ىدلاق راداب هدنعفومو یدّتا ناشیرب یرکسعو لتف

 د او یدردنوک هبهفوک ینهملسم یردار یدک ۶ در تا

 كجراوح تس هر ۱۰ ید ا قوس رک تا هنیرزوا جراوخ

 ماش یدلاق زا هده را هاز راوخرب نالو عوفو نکیاللق لقا یددع

 یجراوخ ومو ییئدش هل را هعومخج تاه طقف .یدزاب هلوامزمم هد رک

 ردوا نانو مرم TEY لوتقم « ماطسب هدنرلکدتیا هطاحا
 نیز نالوا یسلاو یا اقا دل یا

 توعد هتسو مانکن یدرک هب هرصت هلا جورخو ناصع ( بلهم

 هدنلالخ یهنس کیا زوو یدلک ه ( طساو ) بوقح ندهدرصب و یدایا

 هسا كللا دع ن هملسم .یدلبا تکرح یغوط هب هفوک ندطساو

 هسلغ 6 | لباقثا یدلو یدتک وشرق کا هلرکسع لا ی
 . یدلوا ناشر, یسودراو لوتقم تگ ن دز, . یدتیا

 رهف هلتروص رر ید راجراخ ندیا روهظ هدارو « هداروش هدعب

 . یدلدیا فرطر یاران رف 9

 رايد هدهرص ینیدلوا شاشنغاو لالتخا راحود هلهحو و قرشم دالا

 . یدشع وط زوب هلالتخا ید برغم
۳۱ 



 چ ابا صصق ۳۱

 راید هلک رح ندنفرط ناتسدرک همالسا هقرف رب هدنسهنس ترد زوب

 ر ندنررانات قاحف تشد و عاهجا لئادف رزخ هدقدلوا لخاد ه( رزخ )

 رک اسع هلک اماحتقاو موج هنیرزوامالسالها كردیا هناعاهران [قلخ قوح
 . ردرشماعوا ههاراخو تافلت مظع قرهلوا ناشیرپو مزهنم هنمالسا

 یرلءهرکصبولوابرطووهلو قوذلها لصالایف هسیاكلادبع نیدیز

 قو یتفو هک عوشودیتلود روما ندنفیدلواكممم هناومشو تاذل نوتب نوت
 هتسس كنهبنغم مات ( همالس ) و هننسح كم + راح مان ( هباح ) . یدیا

 . یدیا لونشم هليا رلن زودنوک هجیکو ناریحو نوتفم هنسینغتو
 ماشه یسوامدتایثر ہل

 چوا ناسکس ( دهاحم ) ماما نداهقف ریهاشم هدننامز كلملادبع نب دیزب
 .ردراشملا تابح سرد مخ نکیا هدنشاي یدی شمت ( یعش ) ماماو هدنشای

 هللادبع ) یلغوا ك ( رمت نب هلادبع ) هدنلالخ یسهتس شب زوي
 (هعساو ةحر مهیلع هللا ةحر ) . رايدليا تافو ( هلادبع ) ىلغوا ركيدو

 نالوا یهعوشعم اع ن در هدنناعش یمهنش سل زو هب

ETIیدح وک هناشوماخ هلع ۱ داد برطو وهل ( هباح ) . 

 تفلا نو نوسو یدلکح در مرح هک یدلوا ردکم ردق وا دز

SAFهلا 8 ۱ یر  Eهتفه رو یدلوا  

 ن اف هاو كنایمش یە شی روب ید مرک وص

 نامز وا ( كللا دبع نب ماشه ) یردارب نالوا دهع یو . یدتک هنناي

 یخدوا .یدرووک هتسودنک یبضق و ماخ یخ هدرم . یدبا هد ( هفاسر)

 . یدتیا سولج هتفالخ تحس بولک هماش قشمد ناه

 نب رم هلغلوا لئام هبرطو وهل الاب هجورب « كللادبع نب دیزب
 افلا ی راناملوا قفاوم هنساوه ودنک قحمآ ندنناحالصا كز زعلادع

 نالوا یرداربو ینلخ . یدشمانقوط ههعورشم داوم راس اما بودیا

 . یدیا تاذرب رشلالللقو نوها هلتتسن اک | هيا كالادبع نب ماشه

 رو ۳ ادا مسوم یسهنب ینآ زوب
 وب « زگتی لها » یدراو هتناي كنآ « یرب ندهما ین یاما نکیآ



 ۳۱۰ ۱ ج افلخ غراوو تک

 ۰ زكسلملا تیاعر هلوصاوب هدزس .یدراردیا تنعل هبار وبا هدهلاع تاماقم

 ز زملادنع نن رمع نالوا یوربآ كرایوما . یدرو تحصن هحنم زود

 « ماشه یثان ندشیدلوا شما اغلاو عفر ەس تداعو هسیا هنع هللا یضر

 نملوتش هبهسمکرب « كدلك نوجماجح قم هیاروبزب »بولیقبص ندزوسوب
 . یدتیا مالک لقن هنحجح كسانم ناهویدتبشک | ییزوب كرەيد «كدلكنوجما

 تسرد یسهدقعو لزوک یالخا و مالم و ملح كي « ماشه لصاما

 صیرح هلاوما راخ داو محو كسعو راکعمط كب نکل . یدیا تاذ رب

 هدلاوما تباج هرزوا كامرتسوک هلسح اک | یخد ینا بولوا كلامتمو

 عج یرارکف و رک ذ كني وما یاما . رایدیا هدکنئا طارفاو دیدشت

 یدل ید یرلوق توشرو باکترا هلتهجوت بولوا رصحتم هلام

 یسلاو ناسارخ . یدتبا زواح هبهسمالسا دالب هدانئا و « لر ناقاخ

 كشنيرا ندو وما یاها نکیا لوغسشم هلیا همظع "هل اخ و ( سرشا )

 . یدلو لوقو یلښع هدنسهنس رب نوا زوب هنیرزوا یتاکش

 كلندرک رهوحرب هنسهحوز كماشه امدقم سر نداما : هک هلب وش

 اک ۱ ء دنج ندنغیدلواشمنکب كب هدقدلوا یروظنم كماشه بودیا ادها
 نالو عوقو هنملع سرا الابهجورب .یدیشمنا دقت كلندرکرب هلبوایخد

 .یدلوا یسلاو ناسارخ « دینچ هنر, هليا لع قرهللوا ذاخحتا هلسو اکتشا

 راتحزر هح < یدتسا رله رام هڪ هللا ناقاخ . یدتک هناسارخ « دینح

 « ناتو یدریو تافل قوح كبو ید شا رله رطاحم قوحو یدکح

 یدتا قسضت یاراحمو دنفرمس كردیا زواج للنخ

 شاا جور رف 7 ندهد لا نالوا یروفنم كماشه هسلا « دشنج

 هلا لنزع یا هدنسهنس یتا نوا زو هحللوا یعومسم كماشه ینیدلوا

 . یدتیا بصن یسلاو ناسارخ ی ( یلاله مصاع ) هنیرب
 كنلاها بولوا شوشم و لتخ یلاح كنتلایا ناسارخ هسیا هدانا وا

 تالالتخا وب ۰ یلاله مصاع هلغموب هنېلع هلم تموکح یمسق لوسب رب

 ندمراو هبهنس ر یتالو تدم . یدلاق زحاع ندنسهلازا و عفر كن هلحاد



 ج اسا صصق = ۳۹

 ا ا لاو قا ص ةر هللا وع هدنسهتس یدی نوا زون
 . یدلوا یسلاو ناسارخ ( یرسق دسا ) یردار

 كدلاخ . یدیا ینادمو هباشم اک | هدیردارپ و ینا جا هيا دلاخ

 جراوخ هقرف هقرف ًالاوتم هدنراتلیا لصومو هفوک یثان ندنسدعتو

 یسهلع- قرهنلوا قوس راودرا هنیرارزوا كرانوب هحرک او یدشما روهظ

 .یدشلوا فلت زامدآ قوحیحد ند اسع هفیاخ هدهسیاشل وا لاصتسا

 یمظعتو ہک هکوب لاح بولریو تما هننایدستو ماظم كن | هیفامعم
 یعرکی زو ندشیدراو هبهجرد یجهسهدیا لمحت كتفالخ بانج ولع
 تافو هوا هسیا دسا یردارب .یدشما لزع ی آ «ماشه هدنلالخ یسهنس

 ,ردشعلوا بصل یسلاو ناسارخ ( رابس ن رمصن ) هنیرب ندنغیدلوا ملا

 ہرا ' تاو

 زکس زوو ( راسي نب ناملس ) ندعس یارقف هدنسهنس یدب زوب
 زو و ( قیدصلا رکب یا چ دیک. نب مساق ) ندهعس یاهقف هن هدنسهنس

 نالوا غلاب هبیدب ۱ یس ا ا اکو نداهتف نحاس مدنسهتس نوا

 ناسکس ے و ام هدایژر ریست لع ندنیبات راک هنبو ( یرصب نسح )
 روهشم اش نانلو هدنشای رب ناسقطو ( نیربس ن دم ) نالوا علاب هر

 نوا ۱ 6 ا ندماتش لاغرو نداهقف رهاعمو (قدزرف )
 یذىسملتو یسولداز 1۷ كنامهنع هللا یر رع نبا هلادع هدنسهنس یدی

 (همساو ةر هللامهمحر ) .رايدلبا تافو ( عفان ) ندنیدح ریهاشم نالوا
 ا غ نسا نب ندناعلاز نب رقاب دمع ماما )

 ىلعو ید نوا ةياور یبعو یق آ نوا زوب هار لع « یراترضح مع

 GL EN ) ,زغوا هنیریو مزاع هیاقع روا زکسنوا ةياور
 . ردشملوا معاق یرلت ر صح

 هلادبع نب ىلع ) یردپ كده نالوا یسادتقمو ماما كنهساع تاعد

 . یدلیا تافو هدنسهنس زکسنوا زوب یخد منع هلایضر ( ساع نب

 ازغ همور رايد اعاد هک ( یزاغ لآطب ) روہشم ندنلاحر هک اطنا



 ۳۷ >> افلخ راوو بک

 .ردشملوادىہش نکردیا كلج هللا رامور هدنسهنس یبا کم زو .یدردیآ

 . ردشعلوا تفلأت باتک رب صوصحم هناوزع یاب

 نالوا بصن یسضاق هرصب هدنتفالخ دهع دز زعلا دع ن رم

 رو ید واسم ن ساپا ) نالوا فو رسم ابا تار
 رع تا لش یط هدنسهنس ییا 5

 یخد یرات رضح هلع لار (یرهز) ماندند رک او ندا وا
 .ردوا ندا ۹ رب رج ادا .ردشت اتاقو هدنسهنس ترد شعر زو

 لا ةمحر ( مصاع ) ندا رق ربهاشم ید دس ەش کس یک

 ندنسپاتراکو ندنذبتاسا كانیرلت مضح (كالام) ماما هدنسهنسز و وازوب و هلع

 زوتواو یراترضح هبلع هللاهحر (جورف نب ةعسد ) ماما نالوا هنیدم هقف

 .ردراشلوا اه راد مزاع هنعع ( اطعن لصاو ) نالواهلزتعم سید هدر

 و

 اک ۲ دیز بولوا یردارب هلرقاب دم ماما ( نیدباملا نر نب دز )

 هحو رخ 3 ود « تیا ی وعد یکقح . نسقحا ندهلح هتماما « نس»

 یواو قحا ندملج « نیدیاملانیز زی ردپ » یخدرقاب دم هگ.دتیا قیوشت
 هدربو یدرلیا مازلا ینا لرهید « ىدا جورخ هلبا تماما یاوعد نکیا

 شعا دملت ند ( اطع ن لصاو ) نالوا هلزم هضاط سر ( دیز )

 . یدرلیا مانا هلا لسم هلارتعا بهذم یا رقاب نده وا

 هنیدیاعلانز نیدیز هلاراشم یردارب نادم هرکصندنتافو ءارقاب دم
 ا ها فتا هدهفوگو ماق هتماما یاوغد هدشهتسو رد

 و مدآ قوح كيهتسودنک ندنسلاها هفوک و یدلبا توعد هتعس 2

 . یدلبا تعس

 هدهرص ییدسا انتعا بیر یدیز قرهلآ رد ندنو تموگحت

 نانلو هدنداقتعا كما ی رت ندنخش بولوا ندنساسٌور یسهف اط هعش

 «نیسرده هدنراتح رعو رکبوا » بوقح هنیروضح كلا هورک رب

 ندربح هدنقح زا ندمت لها نوسایا مهر E هللا « هدن رلکدید



 >> اا صصق کک ۳۸

 هکردو زوس مکجهلب هلیوس ىلتدش كلا هدیابوب . مدمتشیا یشر, هقشب

 هدوب نکل . یدلوا عنام هزر سان نکیا قحا ندنریاس زب هه وبن تفالخ
 ۳۱ اکو ایالبا تلادع "هدران | .ددلکد ىش ر ید وم هرفک

 (یدلیا تافو رقاب ماما یی ) یدک قح ماما » هحهد « رایدتیا لمع
 نددیز اراد « ردقداص رفعج یلغوا كلا < زماما مزب هرکص ندن آ

 . یدتیا همست ( یضفار ) یا فا .رایدل ربا

 4هسلا اوشا وکی یدلاز آ یرلشادلو دز هلهحو و

 دیز هدنسهنس کیا یعرکی زوب ناه .یدرلرویدایرحت یدیز هبیتبص قبص

 هلعهنیرکسعماش نانلوا قوس هنیرزواویدتیا ج ورخ هدهفوک « یرلترضح

 (هنلاهحر» ) .یدلوا توف هلقع وقوط قوارب هنشاب تیام نکل . یدلاح

 هدندزن كنادرب هدخلببودک هنفرط ناسارخ هابارارف ( ىح ) یلغوا

 ۱۳ ۱ تمرف نومآ تفالخ یاوعد داردبا ازتجا

 مذ ںیہ یک لتقو ماتش تافر
 كلملادبع نب ماشه هدنلئاوا كنلوالا عر یسهنس شپ یرکی زوی

 فرم ك 2 یا نوقط « هتس زوقط نوا .یدلبا تافو

 لام ردق وا هدنجما یالسا هک یدبشعا عج لام قوح ردقوا هدنتفالخ

 دهعلو هدننافو اخ کردند عیاقو لا تربع .ردقوب ندیا عج

 (ضابع) یک قحن | بولوب هدهب رب ( كلملادبع نب دیزب نب دیلو ) نالوا
 او هم اب <ضاع هح واتوف ماشه .یدا هدنناپ كماشه

 نازاف رب هدزوا قمتصیا وص یرامدآ نوا لسع یماشهو یدارهم

 1۳ و نیرو ق هدرانا . یدمزو هدنرلکدتسیا

 .یدلیانفکت ی آ (بلاغ) یسه] وک كنافه هلتهج ینیدمل و نفک و رلیدتتصیا

 كيلا ربع ىب م یہ ہل د مایا

 نده رب ( كللادعن دیز,ن دلو) هنیرزوایافو الاب هجو رب كماشه

 لا دك كماشهو یدتبا شولج هةتطابس تخت تولک
 . یدنوط یناو كليدب ثاریم مات هلا طبض یناصحت ال



 ۳۱۹ ج افلخ خراولو

 ندنفرط یسلاو ناسارخ توقح هنادنم ( ډز ن ىح ) هداننا وا

 ابا قوا خنباپن اتمع واک لدغ هلرکسع نالوا قوس و
 . ردشلوا ناشی رپ یرامدآ و لوتقم بولیروا

 لصالایف یک یکیدتیا سولج هتنطاس تخ الاب هجورپ « دیزب نب دیلو
 یلعهننهچردیا لالحتنا یارک یاو روجقو یف تا
 .نایدلبا هعاشا ینغیدلوا دحلم كب | یسایرقا ندنیدالشاب هیارجا هدروص

 ثالاریع یہ ہیلو یہ مب مایا
 ن دلو ن ټر ) نالوا یسهدازمع كدیز ن دلو هدهرص وا

 کرو روا عبات اک ٢ سان هجا جورخ ( كللادبع

 .للردّتیاسالج ایدز هنیر هلیالتق هدعلو علخ ید و هدنس هرخ الایدامه

 ناصع فرط فرط كرهلك للخ هتموکح ٌهطبار هلتهج و نکل
 ها یدک رزق مظع هه وما تلود هلا روهط رالالتخاو

 هدیز, هلیا ناصع یسلاها ص هنیرزوا لق دلو : هکهیوش

 هدهسیا رایدلوا روح هتعاطاو بولغم هبراحلایدلو رایدتا ابا ندتعس

 رالناقمو هبراحم قوح رب هلکما ناصع ید نیطسسلف لها هدهرص وا

 هدهر یهو یدل هلردصاب هلا لاح جوک هنتفو داسف و یدلو عوفو

 هليا هيماش رک اسع یراصاع « هب وما تلود ها روهظ دالتخاو ناصع

 هحندیا روهظ لالتخا و فالتخا هلوب هدهماش ٌهعطق نکشلک هدیا بیدأت
 هنتف هدهماع هیلع ءانب . یدلک للخ مظع هتموکح ذوفن هدنالایا رکید
 قافو قاقش عاونا ید قارعو هدقلو عوفو راهلاقم یلتدش هليا روهظ

 . یدیا هدقلوا لالتخا راح ود ها
 هت ر هلا لع ( راس نب رصت ) یسلاو ناسارخ هداتنا وا هتشيا

 ندنفیدعاط ییفلخ هلا عانتما ندلوش یو « رصن هدهسیدللوا بصن یرکید

 هدناسارخ نکل . ردشعلوا اهاو ر رقت هدنکللاو ناسارخ هاوخانو هاوخ

 . رایدلیا تفلاخ طلع هرصن یسهقرفرب كنلاها هكا روهظ لالتخا ید
 دالب نکل ۰ یدا راجود هالالتخا عاونا ید برغم راید نامز وا



Y۰دج اسا صصق =  

 تلود کما رظن فطع هنفرط برغم ندنیدلوا هدایز یتسها كقرشم

 . یدیا قوب یتقو كنب وما
 ا ازم هرهل و لا ربع ور مقام

Eیفا منا را ته  

 ناو ) نانلوب یسلاو هریزلاو نالوا یدضح كمکح ن ناوم

 زونه هریاخلاب بوبلیا تفلاخ نالعا هدلو نب دیز ( ناو ن دمع نب

 ا یه یا رکی نی.« دی نکیا شلو یرامرا

 زونه هدهسیدن وا تعس ه ( كللادع ی دلو ی مهار ) یردار هلغلوا

 نب ناوم ) نکیآ هدکملنند ما هاکو هفلخ هاك بونلوا عقاو هماع تعيب

 هليا افعتسا ندتفالخ ( مهارا ) هلکمتا هلغو جورخ هنلع كنا ( دم

 .یدلوا تعرب هاوم هدنلئاوا یسهنس یدب مرکب ولو یدلکح هفرطرب

 . یدلوا فرطرب فالتخا هلکا تمس اک | بولک یخد « مهاربا دعب

 ندننیدل وامدا رب لمحتم هراتقشمو تنحمومدقم تیاغ دم نب ناو

 راکطاتحاو روضو روسج كي . ردشعوا بقلت ود ( راج ناو )

 ندشیدلوا فداصم هننامز یدهو فعض كله وما تلود نکل . یدیا

 ت ایزو رد همانوا رثوف و رمثم اتخلا: و یمادقا كنسودنک

 هلکا لکشت هبسابع تلود هليا جورخ ( لسوبا ) نالوا یریما كن هسابع

 روا یا يه هما یال ییودنک

 هلاءاشنا یلکشت تفک كنهساىع تلودو یضارقنا باسا كنهممایم

 : رولو ناب هدعسات ءرح لا

 لصنو ماتتخالا نسح ىلع هلادمح ۱

 مارکلاهباصاو هلآ یلعو مانالارمخ ىلع

 نما ءرح ماتخ
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