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!|عتلضىمارنك شهاد تندن ایکی یل اولوقوع بلودی کلیتلری ابواسن

|| والقاب شر بفلری کنر تله مبرهندر لکنجله دن اشهری زینالعاید کوزی |
 ۱وامین ونعید العابد بندر بغدایرکلو تحیف تلو قصم القامه پرختوم ایدی |

]|شاءرزی فرزدقی وکبرع» وبوایی ابوصله ونقشضا نمی( ومانوفبق لاله )
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و وفصیی

عد
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| کذ بیظهورایده وآںبی طا لبدن اكیکوه خرو ج ابدوبهربری کندو |
نفسنه امامت دعوی وله حودر وی ءاس شيعه سندن ر

ص عظے

وردر واو ل نمارد ه دغدادده
الود رل کر حه متصل او لا جس دغدا د ه ع

ررح سودا قالقه جةدر و برعفا زل له اواوب شهرك اکژی ره که جکدر |
اوهال عراقه خو ف وخشیت.شاهدها و له جةدر ووقدلوو سز جکرکه

| بیدا اواو ب زرع وفلاتناسی افسادابلیه جکدر وم قوی میا نند ه
اختلا ف جو ق اولوت ما نمز او له جقدر وقول طا تفه سی اقندیارنك |

ڪت طا عتنده او یوب خرو بح اده حکدر وافند بلر ی قتل ابلیه جکار در ||
و بوذکراو نان اتار علا کی برر نه متص له دکری درت سطره لعقیت

1

| ایدو ب او !وار یرلوز یا حیاوگرات و بکرات مستوفی اید ه جکدر واول |

ادو
ام د مهدی انا عندن لانوارپلا 1
مب
اعطا ردن صکره حي اعتقا د اي

| و منت ومشد تلر دنقو نرله حقدر واول زماند » امامهما مك مكة مکره هده ||
طهورری ەور وسا

تلر د ه از اشن الك دصر نهمتو جه اوله حجدر

 4وعل بن بدزازدی بااسندن ونلر جدندن روایت ادر رکهعل ان اب طالب |
کر م اللهو ه
جه برومش رکه امام

د مه دی که قاع اله داعد رانلرل

 :اوکنده موتاجروعو ت اء ص و و تلو و قاسم حکرکا کسك او 1a ”ن

 ۰هوتاج رکه یف مرسلوولمدوت ابض طا عوندروجراد اقاتار ضیهدن اله |

| حقیق باومام ابو جبهاهرقر د ن مرو ریکده فام خرو ج ابتدکد هکو فه به ||
واروت مسا حدی و سیع له و و اد ه خار نی اولان خا حلری کر اد ه
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باد
وف عی

ابلیه بد عتلری وعد نا 8روع اید وب ستوب اقا عت

ا

یلیه و قط ط ین وملا صبتی وجیا لد بلی فح ایدو ب بد ی پیل کٹ

ابلیهکدهر بل بزم لار عر لهاون پیل مقداری اولوب مهدینڭ زبانحکوسی

| مدن عش یل او اش اوله القصه متصور باار عب مو يد بالظفر او له و قعر أا
! | خاکده کی د فایکشف ادوب ظهوره کنوره وشر قد ن عربهحکم ایدوب |
|| زماده دینشجدی جمحدو
د اووهلهحیعورد رددی ببدکااارندهرسعلپاولیازالومهلادرنکه 1از
دو
ا
حرو جار ی  4دن له  ۲نه و3تده

عورنار اساس اطوارده اراره اوکند و بعص رحالد

ج عورت کی ی عرت

اواو ب مفلوییت کو سره وذوا ت فروح که زنان مقرو جدر راکب مسروح |
| اواوت از آرکیانلره نھخلق علاماز وطا عت اوتدوب شهواه عبت فله ||

)) +41

( اماعلامات طهورمهدی )

خروج ام آء سفیا ی واخودظمور لا ء حسبتی وی العبا سك ملکر |
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نسبیوغا ز آنهکرک درو مسصد کو ذه تك بردیواری ةله جقدر و خراسان
طرفندن سیاه سا فلر و تیه فام برا قار له رعسکرظا هراوله جتدرو عا نی
گر وج و هدر بلردے رد e طهور ود حعدر
الاه حکدر ورل طا دسر ی
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ل اند وت وروع سارک
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حلول ایده جکدر ومشرق طر فندن پر بلدز طوعوب تا ماهکې طا ویر وب
بعد ه وور داوب آیکیطرق بربرهکلمك هس ند سی ڪڪ ور نه حکدرو کول

بوزنده روز لاق طا هر اواوب افاق ورو یهجکدروهشر ق حاننده رااش
مدا او آوب جو سمی

کے

رکدروعر

ډه او  ۳بوب اوح ڪڪ

ون ادى صت

و نطور ےھ

ب دو ی آعئی حلسم اندو ب بلا دن للك اید  0حجد ر

واول ولابتار چے پاد شاهی حکرنر ن حهه حدر وعصر عسکری بکار ی
قل اده کرکدر و شام دباری

جعت
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ق طر وزد ن

یاه سنا فار ظاهر اوله حقدرو فرات باریلوب کوفه ایرمافاربنه نهر جاری
واصل اوله چقدر ووت دعوا سیله ا٣ش کڻی ظهور ادوب جله سنك
([ کی
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رار د ور و رلن را هحد اما م
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ید هوح

ووی ملول جا روسلا طین ساره حو رو طاله
رژ
ع اهل بیتعد ندر ز
علو ایتدکار ی ڪڪ بی اول امام ها

م 3ط

و عد لله طو اد و ره <عدر

ح(قیق البق ف اثبات وجو د عبسی ک عرع واخضر)
(والا ص و الهدی کن  ۱ناايءالنهولاو ہا ءوانبات تعاء]
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ا| اکرجه بءض ناقصين ودا دى ناباك اولان لحد ین بونلرك الى يو اممعلوم ۰

|
اد وارتیاب ایدرر وز ماه دلگ حبانده اولد قاری اندن معلو مدردیلر |
| فلا جرم شخ اوعدادن بو سفالکیالشاقع ک با البيا ن افحىا |
صا حن ال هانده طهور پرجو دنه دلا دل واطهد اله ا

اعشارد رکذلات

| فصول 8٥ہ صا حبی د خیبو ججله نك تباتی ابانن هد فردافردا نصوص |

| ساطعه ایرادافلشدر اقوات آنه ده حضرت عبسانك الیلانزند ه اولوب |

 ۱زول اده جک( وان مناحل الک ب الاو من به فبل هو ره و و ص به) 8

 ۱اسان آنلدی بانا اعاد مت شیر هدن دح مسر ه ان ععما ندن روا له
| د

دحالهمتعلق حد ت طو باد ه ( فيل عسی ی ہس ع تاره

السیضا بين مر وین وا ضعا کفبه على اجهد ملين )نظم د ر جلبلينده |
لدی قاما خط والیا سین وجو دار ی انا ده کج مس مين الوسعد
 ۱بقان

ووحرم علیه |
ل ه
االد
جانی
| خدرید ن روا یتلهوار د حد بث طو یلد ه (ب
ر ان يدخل شاب المد ینف هی الى بعض الاسبا خ ایبالد بنة فر ج |
| اله بو مغذر جل خبراانا س فر د الد جال ان شتلی فلن تلط جلیه وقال |
سان هذا ارحال هواطضر) بورلدی کک ذ لاك ان حر رر
| اراهم ن د

| الطمری ( الخضر والیبا س باقیسان دران فالار ض )دیو

فق ایتدی

| ایک که سید ن جببرك ل(بتلهرهعیی الدرن کله ولوكره الش ی کون )

| فص شریفند ه ح اید مهد یدرد بواعینارید رکذ لك متا تل ین سلهان واک
| ابع مفسمرین ( والهلعلالساعة ) آینشدن دج راد مهد يدر ی ددبلر واما م
از مد مهد نك اء وجو د بنه متعلق احاد بث که اوه قر قدن زناد | ۰
 ۳او لوب برقاہنیفل اواند ی | ما اء السه متعلق د ایل قطي او لا ۲

وم ببثون قالفانكمن النظر ین ) و حه ب|ات
( 1قال رب فانظرتی ابلى
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احکا مندن استنبا طله بان اولهشدر الصه اما م #د مهدی تر تاری
صفند ه مر من رای نام
 1هرت و يه نك انکيوز اللی دش تار کی شعبا ذنی
وندی هس لو ع الوا مه حسین الوحه قدا ی
یسه ده عت ومز" وی ل

| اکلیلك ساضهمائل مشکبارکسوری تاد پزاری کرسی سنك واصیی ایدی
اقتیالا نفو اجل اطمهذ غا شله وحیه و یشیهدات بشفرایدیوفصول ا
 ١مه بعص کتب متین اڏوا لی کش ایکنوزعش ال نارخنده سمرداهندن

| وافع اوادی اصکر جه کهجله* مو رین اما م ذیش نك فتن ابی به
 [8حص

ادوب وت اولاسی که تاه ھ دات افصردز اعت

هری

| د لوب اشر ارخلقا دن اختفا له غيت ادو ت وا ب اغا ندن مکانلب

وعرا سلاتی «نقطع اوالدوغی غبتیدر وغیبت ثا لبه سی که او ادن اطولدر |
| االان واقم اولان غب ابلهمأ مو در اما و حفر حقيقنده غب اوجدر

| واو جکره و اقدرکه (الشیلاشن الاوقد بثلث ) عضموتی ابله شا ومدر که"
 |8غست اوی ولادی ,حاانده قر قکو تلات عبج

درانمه و اله دعد اولار دراها

| بد رکه مزر خین بو کاتعرض اتدبارخ صو صاانا ب پلاست حداتی |

!| مستدما سنك تو ففند ن تغا فلقلد باروله امام جدمهدیحضرتارینه

!| متعلقاحادیث شر نه وافره درم ولاچالالدین انوعد الهتعنایی(ملا«القد

| طفول اامبشیه ) نامک باندہتقلایدوب وحاقظ ابونعیم ججمابلدویاحاد یٹ |
!| اطیفه قرق حد بث ایدو کن طاهره در واول جله دن خذ هه ن ||
نوعری
 1اعانی روای اوزره ا(هدیوادی (وحهد کااعمرالدریواللون نه ا

:

ات جو رابوصی خلافة |
 ۰وا سم جسم اسرا ثل علا ء الا رض عد لماا
| اهل ااسموات والا رض والطیر فیالق علاك ع شر سين ) حد يث شر ي |
| اول احاد بث متکا تره دندز و رحد ددهدجی (قیخدهالاعن خال اسودەلیه ۲

| جیا ن کانةط وتان من رجال بیارا دل!سرج الکنوزویعحمدانااشرل) |
 ۱مورا شدروندنماعداچایر ن عدداللهرسولالهجا نندنروابتادرکه(سیکون
 |8دخهلدقاومن بعد الخاةاء اميا ومن ددەالاع|ء ملول جانون ڪر ااه دى
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|| عله وس( یورر که دن صکرخا<فقادورلحهیاد خلفاءراشدندرانلردنصکره |
!| ار اکله جکد رکه متصودیحکام ی امیهوعبا سید در بمعدلوك جوارورعااه |
| حفاکار سلاطین فرمان کارکله حکدرهیادالی ل|ان ظهوره کلان شهر اران
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ری حاغردی ( اجله واحنظه ورد ناهتا تی فیکلار بعین بوما ی)وردی |
همان اطورلچدمهد ییا دی جو« ماه پروازایدوب اودعنه اممو سیدیدی ||
والده سی ر حس اه شلد لکن امام هد اسم اوالکه سندن غمری ۰

دی
یبه
وسری که طودءه

عن ورس نه مکا کله جکدر د ببووردی

||

بعده عام قری کون اوادقد » نه عودت ابلدی وکاد وک ؟بیور بدی
سیا راطفا له بکزهمدی فر ق کوندکی ؛راق ؟ی ١
وتو بلدی دشو وغا س

ددینك عبت او لاعي بودر بعد | ۰
حرحکت ادى القصه اما م مه

نرك حل طا هر اولیوت زا
کندو ی «دنه ه کوندرد بلروا لد » ا
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جه انردن غیری ولا دی باو ت هر جهدله مکتوم حوفط اولین خلفا
شر

|

ن امین اودوب اول ھہا بی هد ننه یه اوحور دار انده د امام نامام :
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صکره حضمرت امامك ص ی ||

|| مشتد اولدی واقم حال على اتفصیل ام الو منین خلیفه يه عض فلندی |
همان قاضی الَضاء مولا این ختیاره احراولند :که فقهاءدیندارو پرهپزکار |

]| زمره ستك قیهر ندناون کعسنه اختبارابلیه تاکه اتلرامامك حرمسمراسندن |

 ۱رفس دور اوایه زحاات احتضا رنده حاضر پوانه  شول مهمات د بانتدر |
دی فباه ری الواقم او یله اوامی امام همام وفاتابد نجھ انلرسمزمنرایدن |
ا[ دور اولد بار اماخبر وفا که شاا۱لع اولدی خلقعا! وج تیادمقدحیانن :
ا| یتور مشه دوندی حارشوز قا ندی ودک کین اا عوحلات بغاندی ولادت ||
 1عا ق انش احرا فله طو دشدی ادی سر من رای قصرد سی خود ادش

نوتوب حصالی هبا اویش خرحنه دودی عوما اکا برن هاشم |
| فراوا ط
|| وفواد وکاب آکارم وفضات ودعد ات افا خم وسا اک پارو اصاع کارا |
 :ن  1۷اتلد تاراما مك حتاز ه سنه مسارعت ولد بار خلیعه اسه قر ندارسی ۰

ابوعدسا امامك پوزنده یا پېکید ردی علو به وعبا سیهدن اولانییھاش 1
 1اکار تھ عرضابادی شنک و میت جنازه ابو اخسن در که حتف انمه

| فراشندهاولشدر تحروح ومقتول ودعو م دکلدر معنا نی انفاده انتد بار ||
!|هرکسك شبهه دفمندن صکره یه کا باویرتبی وکا زی قبلئوب سر من
: ٠راید کهو ای ما تحدی باد هد ن اولاکن هعرندن انکوز العش نار کی

:

 :بر ربع اخر تك کی ایکییلو م جعه ده واقع ایدی اما مرعر بزی ۱

بك المع زما ننده خلیفه ||
ماولا
| بکرهی سکن سه وعدت اما ماتلق برل او
 ۱اواد ,اردعده مهتدتی نوا د زا تی اولو ت واناردن صکره عد عل الله |

:ا صر كاو دننده فوت اولدیاولاد احاد ندنِ ای آمام دی اسکلا فا

| اتد بارلکن خلفا خوفندن وشیعه طسانقه سنك هال رغبت وازد حامله |
| احثیا دن اول فرز ندجلیل القدر ك مهرعالم تاب کی طلو عىنسادن |
| مستورتو لدی دی امام ابو مدل خلفا تیاولادندن وارث اولیق صورننده |

ا|قرنداشی جعذر ن عل به ضبط انتدرلدی اکر جه که امامت سودا نستد.ه |
فق وشیعه کنكندودن الاوفر اغتی |
 1ماما کی حکام دہ ہزانا قلدی(کن عادم

)(or

ان) 

ر 5ب

)
۳۳۳۹

مشسرار اولدی خلقك بو وکر فا سند ری دفیی اون اهام ابو جدی
حسدن چفا روب حضور کیتهور ندی #سلینل حستن ظناری اقا سته
رت
وکن
شیدو
مره ن
حا

سنسفا اه چفلدی تارانه
ایندی فیالوا قع ابره اسی

احتا جح قالمنش ایکن ګردرد فع وناد احوان اختار او لندی وقتا کهاهام

عد اکا ی ابله رکاهده حاضمر اولدی به "ول را هب وضع معتادی اوزر ه

القالدروب ترولاطاره طالب اولدی متعافي عسامکاب "راکه ايلهبایودالدی

یته وافر یمور ز یغدی کن امام مد خلفا سندن بر ينه اهم ابلدی رهبا نك
او حتده اولان نستنه یال بکاکتورد پذی کےانکه اول شض واروب
رهبا ی شس قادی پر مقلری اراسنده راسهنوا ن تدش تواندی فلا جرم
امام اکر مهکتوز دیاراولعطهی دس ] له پرلك صاز د ی راھة ه وار سن

استستقاده اول د دی دهن یمور طلب قیل دنوسو نلدی ولک هما نکه اول

اسعوان رسقالن اند ه بی نشان اولوب بو لوطلر طا غلوب اقتاب عالتابت
طوغدی ابرتارږنار قئالادو له اواسه لةه عکرموحاضتر اولان و حالل

حضرت اما غدن صوزدی تقدص اتد باروجهی تدر جواب تور دیارکه
رها نك النذى كك اندہاء عظا مدن زاره ککله که خو ر انب دن النه

ڪڪ رامشدر خت سعارن احلد ده غو ر دغه سیانکله حصیل کاشدرز
وقتا که الد ن آلندی و سدعاله صار لدی نعده امطار “عا دی باعز او ادی

ورڈ ی خلق عالی اول شهد دن خلاضقلدی وخضرت امانی ارتوی
<دسهکو ندرعدی هدر ز ومکرم فوت سر من راد هکی خابهسم کوندردی
واعا مه رعا بهکندو  له اد » بولنان عو سلر ی دی اطلاق قلدی

وخلیفه عصرداعاانسام واحضاین وعطا ای بی کرانی امامهمام چانندن

ارئق منقطم ابراهی بن هام باباسی عیسا ین فصدن روا بت اریکده امام
اعومد حدس اولند قده که زوس ولعشدق وامام مشارالبه حبسده رم

تاوف ابراهم منك وکو دال متت جز ل العش سل
ره کلد ی بل

خرن"
وبرای وایکیکونذربیوردی مضبوط ویو اسوماد وی اوزره اول س

بکا تما ما طیوردی «عنبکه تار ع بازلان چو عه په نظذر ابتدوکدهعرم اول

حا نلهبواندیحسن ند شعر نده تقو اد رکرانارعید ادبهنخاها دنتقل

یواست
سپ
۳
د
۳
ز
ا
س
اا
ن
۳
۳
د
ی
س
سا
و

اد رارفصن اهماممام او شجند ملزا بی معلول بدن خسنه او لدی دار
1

الخلا فه فقهاسندن عش نفرکهسهکر رلازم النوقبر کڪ و ندر۰یلوب
)

ls

( ) <¢

EGE Eتب ابمه LAE RGA
ج

یون مز فتلاوانه جنیحاد نه ې نه کندیبو بوزدن
| بدلدر ورد باراو چن ک
]| خلقهطیوردی ان هباشمد ن منقوالدزکامام اود بیورمشد ر(اننا جنه
|| بابیقاا روف لايدخلمنهالااهل العروف) حت ابوهاشم امامك بحودیثتی
ِ

اش دکده حق

جل و علا جوا  ۳باس اعطا سنه کندو میمکان انلدو کک

| |درونیشکرایتدویکی امام بزرکوار کندو پهتکرارنظراعشار (دم عمااات
|  8علنه وان اهله العرو ف قالد تا اهمأهل اعروق ا خره),دوز مشار

بثه انلردنضی و ید رکه ( بسم الله ار حجن ار حم ) حق “انه وتان
۱

حطر نارنت اسماظمنه ین اذسبانك فره سیاعه نين ااودو عندن

افر یدزعدشار کانهمج مەھ و می اشعار اعشلر اولاد عا ده
| اویل ند روایت ایدرکه پرکاونمام مشار اليهك قو سنه وازدم فر
 | ۱وفا هدن شکایت ادوب

|

ملوسو یلدم پور دبار قسم
انم به ملات دک د

 ۱ابلرسین حالا کهنوزدنار دفنه اک لکن بوک مدنعم ادم سی خلاف

|| واقم کل مدنمنعد ر
خبسوه عطیه وان هدن منع دکلدر دیدی خا دمند

ا| بیوردی بکاو زدتار بو کرم جقمء وسو سه غالب او لدیکه انابم دفینه ی

 ۱ا| ولغعیدر على الغورواردم بوقلد م ولکن احتیا طا ره بالندوت اخر ا
| و

ادحتا جدن
تش
اده دفنایتدم دس ند عاه سال ع ور دن صکره رکونن

 ۱دهسنهمیاخراح اعکهو اردم برنده بولهسوب اول E

لا

ATE

|| واقفاولد ومعز حط ور امامده خلا فواقم کلاماعکله ابکیوز دار دن

|| محروم قالدم دیدی ( حکابت ) اوانورکه*قد على الله میتنو کلك خلافی |
زماننده دید ادده غا له2ط وغل راوی طظاهر اولفن لوه امن له مسپانار ۱

اسُسفا یه حمّد بلرواو م کون عل التوالیکوز باش-اریدوک د باربر قطره
باارنتازل اولدی مسا نلرعنال وکر بان مر لار به عودت فاد باردر عقت

|

ذصاری رهبا ناری وکشبشاری پر جا عتنصز انيهابله اسسا په اجبقداار |[
اگیارندن بر رهبان معادن جانبه که ال قا اد ردی ععادن عام امطازظ امز أ

اولو ب وافر مورارب عافته پشلد ی اما خلقعال وز حر مامید ن بعض
امکفا ره شخان الد عوه او له دسها نلردیندارراول التفا تدن ی مهره فالار اا
دبو جله اسرار اهل اسلام عذال اولد بلز حینهه ارد ین صاری ترجنه

اول ر راهب اجون ذاه اولقعر هاربنه وارد بلرخاصه روزکارسکرندن

( ( ۱۶

کوندردوی بشیوز دنارایدی وحضرت اما م برحصیر سجاده اوستنده غاز
ارہ قیاءد ه اند اصلا او ل کر ن خلقه مت

او لامش اندی  3نک

خلیقهیه کته البرله اول قکلع
تیور د بار بوجه بیلد ن بری اکولسه ز
|کندو نت ووالده سك مهری الهطورد وغبونلردن غیری ذسنه به ما لك

تب قلد ی وکندوکسه عسنه بشیو زدی اتا اییدوب
دکل ایدو اکی

| الله تحال مةد وتاز »سصقتی ویر سون ديو عدر وافره ايلهمعید حا حرله
| اهول
یا تلری وسییٌ بهنکو ندردی و اه امامك اولو لته مایت بو قدر
نومدوله کرامالیحوقدر امام ص بوزایکوز الایدرت بار دە سن سس شلری
|

ده ن فلندی وعدت
ور فده !ارگن وت اولدی وس هن راید هک دارشر تقد ه

اما  ۳اروزاوج یل اوادی اماوقا متسیعوما در دیو بءصلرنقل ابلدی
ەدر
وکندوردن صکره»اولاد ذکور دا او ود حنن و <سین ود و

واندنعا ده نامدخترنادکاراری الد ی ر تجو الله تعالی علیهم اجيب]| ( در منا گب امام حادی E

E

اطدباخاص ن علی|ا* سنطری ٤

قرتدای
مقد
ربو
پرامام پزرکوار در کهورع ونقوا سنه نوهاببت

نامداز زهد

ندارده حوقدر وء ند اما مته
 :انا ردرکه علوم وک راما نهحد وعد بزوق

| چاو ساری والد ما جدار ينك تعب اولشدر وکند ور مد اه منوره ده ایکیوز
او توزایکیبار یریم الاخر ی اوا خرنده وجو د عا یاه قدم بصد یار

نمد
عنا
ودس
ووالده ر ی ح

البعض سو سن شهر یله بنام آمو لددر کنلری

ود
ابو د و اقرلریا اصو سرا ج و عسکر درا کن پدرری وکندور ج

نامداراری ان رضا شهر ی ابله |کاشلر در تبلورلك شاعری ان روم وبوا
| ععان بن سید ونقش تا مى ( صان ممنقلاهليد ااسعواات والارض )
خلفا دن معا صر لری*عر و مهتدی و>#ددر لونار ك عظمی

وطهور

کی
یمد
دم ع
هاما
مکه
رها تلر نه ج د ن اقوی دلیل هدا بت اع بودر
یوعو ت ( لولا لولا)2
ایمخص
صکاد
کلبنپدان وچو د »
ڃه الله ص
جات معرا ج و تار
وتخا طب اه ( وماار سادا ا)ولان حضرت بر ص

ولدرشیدی قدو می لاسیا کندو رل اسعی ایلهمسعی وکذیتشریفه ابلهمکی

| الوسن اهتنه خمر وردی وقتاکه خلیمه معز بونلرك مد ینه ی نهقلنیاممابادی

امام  ۵مام سرمکاشفه دن کلام ایدوپ معزه نامه کوندر دی و زه پو قاق
) واف طراب (

|

( ۱۳
هد بو به rfتهنا EE تار بوقلغه وناعت ایدوب جلجه E اه

غر
یصش
هت وعبات ایلدین بورفقیر ( الله اع حیث هل رسالنه )ن
۶لا ون ایدرل حکادی کتدی حیر ان اا طیّدن نفو لدرکههنوزمد .ده
۰نا نه واردم وجال
منوره ده اواودکن ردان «ستافر تله امام ایوا لسنج
بایاله مرف ااوواوت صفبارکسب اد م تک احوا } ۴ 2خصو ڪا

والقنام .RE وعا ین وا ی زز بادا“کال ودوات وع تی که بروبرد م
ارتدوی امور او له <قدر دو بوردقاریی ااشیدوب
ید حق ها لاك نفد ب

لولدم دعده بوخمه راسنه ادت اوادیدیو صوردوعده احیرانسن

| کتدلالی کونصکره وان و فاتابلدی و<عفرهتوکل خلافت سر یر بنده
۴

ا منEI وان زیادیة با
یوت زیت جات ابلدیدید بلررعاج کوندن

ایبالند پلر بو دخی عیی بنا براھے طا بعدن
 0رتم ارکاو بوا وال

| منقولدرکهمتوکاك و غازندهرچبانچقدی حت هلاکه مرف اولوب هر جهتله
ا| الور دیواول انادهمتوکلاك والده اسمیام ابواطسته اونسنك دنارندر انلدی

| بعتانه اللدهقع اولورنته کوند ه ریندیوسو بلدی واعر آدنفحم بنحاتاند خی
| عتوکاه اخارایلد نکهامام هیا مدن خیردمارجا اله زو عارضهار ی بلدیروب |
|| دانوا له ز وفتاکه متو کآادكیی امامهکلدی وا رضه سی اص ابعرض
| ایلدی تحضرت امامعلاج افهام ادوب قیو نکكستی الاتكلابلهاصلیوب ||
| اول قان خبا نك اوتنه اور ەنا به لحم اولورد بد پلروشفااولبوزدن |
اونکدين سو بلدیایراطالاولهاوادی سوردقاریعلا <له اولساعند هدشیاوت ۱
||خلغه کت بولدیایر دی والد » سیاول اون بيك التون دیناری+هر ليوب |
بطر وقالنذر اما عهکوندردی خلیفه دحی رراکخېسه يه بشیوزدینارفو بوب |
مهر له اها مه ازال اتدی بو هابننده درل کدکدن صئره رحکون

اخز
لدیو
ون
حاند
بطعا ینام ص امام ابوادستی امه به نفاق ایل
وافرنشنه چم ایدوب اکستزن خرو ج قصدنده درد بوسو بلدی اناز دای

هن بوركراغبد ر وفتاکه برتوروفروخ صا توبرشب سعید حاجبی رکرو هلد

اماخك تر انثهکوندردی على الل تاضو تلاح و خر نه ادنهرنه و لورن

| کتورهسنزد بوتشیه اله اماز لدی وقتتاکه وار دیار و حرم "سرا سنیکو شند
رکو شته بوقلد ببارزاککاههنه تفل یکی ماهوکسة بو لد بارکبرسی
 ۱یهو اادد سی مھ ر ینهدکرودوی اون یك داز واول بر ی خلءفه ك

۱

( ) ۱۲

!| کلاعی ایدی وخلفا دن معا صمراری اولاوای انباقرنداشی متوکل الما اتك |
او غلل مستاصن رابها متو كلك قر ندا شی اوغیی مستعین ایدی امسر من

رایده معکن اولد فلریند ناعث بواید بککنهدورمد ته ده هعکن آیکن متوکل
| چا نشدن مد ینه ده حاکم او لان عبد الله بن جد امام مشار الیهه ای
اسمام ههام هر نورل کننتا خلفیق لوه
 ۱وجفا قصد دن خالن اولیوت د

علماسله برنامهبازد بکه(ار د
| عالیغقامجا ننه اعلام|یتد کدهمتوکلکال ضر وا
| <ضورهواذااتانی فرآنمکانیشمرفامکانی ) بی ابلهمصدرفلدی ناءەی ذلاك
ا| حضرت امام ااوخسن ایکیوز فرق اوج تارخند » جلای وطن ایدوب
بدا ده عر عت و بان هرذ خلیقه جا دادن هرا حل وهنازلد »عرض
:

حدمت اند هرل سمرعن رای نام فربهپهکاد بلرو ځان !لے ما ا د عکله

سنا پیشوزد بلرارتهسیخليغه ې »نو کل
اکو
]| معروف خاندهقولوبپر
|| کندور احون براعلا ځالهومزلکه پینما یهاووشالدوبانده عکن اولهری

زمقدو رایدوب ججیع عر دار ثد
||مقرر او لدی وخلیفه اعزا زو اکرا منده ل
!| مسا عده دن خالی او لدی امام موی اليهك کال جود کرمنه متعلقاولان

|| .کاب تندن بریبو در که برکو ن براعرا پا اء راهدهمن بوره کلور حضرت
| على ناین طا ايك احسان دده سیاولان له دن ایدوکن بلدروباون مك

| اجه د ینیع ضه فلور واد اسی بایند» حضرنکردن مساعده ر چا سین

| ابلرین دیو یلو ارر اول حینده حضرت اما م او ل معدا ر لی حا ضر

لاغوین عذز نامایدر وع ذکو ر اءراییه اون ك اج دین اقرارنی عضن

پرتذکره و بربرین سمر منرایده اک رفو ملهاوتوررکن کوب بو کر یکا
ليه سن دو بيه اور
وه سن اآسده eo و برمك کرکسین:دبوعلرظط سيو
ر

کردوهن
رونل
بسک
|| درد مد اعرا یی سب الاه

غرنه کرو ر
اها مك محلس ش

زراهبییدوب امامك اله و بررندرک
رناندک
اتوپررک
| اعبان واشرا فله او

منت اپدرر برقاج کون صبراپله بو بل اورر ارییک بلایلهر ضاکو ستررفلاجرم
وو ز يكاي برشیبابه
اال
بوههنا بحیاطّم بندن ری خلیقه به بلدرردر ح
و لوب اما مك جضو انهکودرد هھ

که ملغ مرنبورامامدواصل او اور

اولاعر ابیجبلهه عسطیا قلورهر چند که اما مك اون پیکی ايله پم حقمدر
کونلمز حناب حقدن
غرادمیدوسویاریکرمی سکیاما مه رداندر حدا قموی ا
سنکڪون رجااو امش اده در دلور وة ال طوقندرمن زهی سها وکر مکه

( مدبونه )

( ) ۱۱

nirno

۱۳۷

( ای الله تعا لی لبقالوب اباخ من اتعاباطوار ح بالا جال) کلامی اناردن
متادردر و نهوتلرعنعنه الله الاء کرامدن وانلرحضرر عل انایطا للدن| 
تفلایدرر کهحضرت دیمهبیرکندوزی عنه کوندردکلرنده ( اعل عاك اادلاه۱ 

قان الارض تطوی الیل مالا تطوی النهار) ور مشار وعده ( باعل علیت| 

باکولر فاناللتہخل بارك لای ق بکورها ) حدیث شربن مقر یتوصینله| 
طورمشار( ماجاءمناستجار وماندم هانستغشار) جد بن دخیاول اا ده| 
اقادهقات لرارخبصعالتعين ( المراء علامن توافت اوق والتوفیق)| 
حکلامی دخیامام ها مكدر خصو ضا ( العا مل بالع والعين عليه
۱

واراصی  4مت کاء(حز ید امامکد برودلردن ماعدا (لوسکنتاطاهل

اوسال نم نسهسا اهبق ےک نا رش اکهيفتالک ) ||
|| ام فاتخا الاس
ظعاوء ایناکت لو ڪڪرز راو ردک اما ماما دم لداوح افویت زس مش یرل ۰

کر بشد نز تاده جهو مدت امامتلری دی سنه سنده اکن وغدادده کر

| تارخی عرمنك سکرفج ی که سنده ایدی وخا تونیام الفطل بذت مأمو نك

| وفا یاول نه اذلقیعد سیاخر ندهواقع اوادی وجد ابو اسن امام|| 
|| موسا کاظمممقدی قر ده ذفن قلندی بضیار قولصه ونر دی #سعوما| 
قوتاوادی وامام د جوادك على وموسانام اتکیولد رشدیوفاطمه وامامه

|| دعکله معر و ف ايکي د خر سعیدی بادکار قلدی رجة الله علبهم اججعين|| 
 3فصل در ما قب امام عاهمر اوا لسن علا(عروی

بااعسکری (

:

مهر آندن صو بدرکر «عتصعکه امام مد حوادی دعداده دعوت
 ۱اسعمیل ن

| ابلفی انضاست-وف وحنیت غد وادون رغال اولور سه سو دن کرد |
|| امدامییودزمن بور امععرل کندوزه صوردی برزمان کر ی اهعد کدن صکره |
 ۱الوانسن غسکر دردد بار یمنیکه اولفرز ندسعید ارییکو سر دار اعام |
:

رن لورمد ننهده ابکیوز اون دزت تارحی رج ده طو عد بر ووا لده ری

|| سعانه مغر یهام والمددرکندوزر لك کنیع ابو اسن والقا بې هادی ومتوکل |
0ونا هم ومتقی ومنضی وففبه وامين وطبدر اما جله دن مشهوری ها دی |
له
لوکل
ا| متوکلدر حالا نی متوکل من

ذر ان دردی لته لك میمت وکل
ک

اولفین اشا کورضا کوستزع اردی معتد .القامه آمعراللون ادمایدیشاعرری

ه(وعصی
وعی
ی خا
زنقش
هیدو
لن-ه
ل2ان
اییع
| عونیودلییو بوا

من

خلغه)

( ( $+
بلدر دکر باك صره اه جکلدل

|

کتدك س هل زماند ه مد ند منوره" رسول.

الایه کلدل مسر شیر شند ه غاز قیلوت رو ضه مطهره سن زارت فلدق
اع ةبه برمقدارکتد له مکه معر مه به وارد کقندوار ايلهبات اللهیطواف

کیتدل آن واحد اده نه شا مدهی هد زه
قلدق درعقب اندن د

کلدلللکن اول شعص کی ایودکن ببله میوبدانما ب اوزرهایکن پریلدن

حص ننه کادی اوسلوب سا بق اوزره
تول
صکره ینهاول کونکكه سند ها
مهسجد شاکملهداك
لنری اوزره مقا ملری له اطوشدی ها نکه ن
کلک
داو
|
وداع

زما ده اول حضني  4نازاتدم وسقندنوارایدن ربعرت<عهون

EERE
AKA
AKO

دیوواب و بردیوینه
 8کوسین دیوصوزدم بن امام مد رن عل ن مو سا م ج
]| جا ل باکالآفتاب طولندی حقمرکه بو احوالی بع ارافه حکا بت
دك
از
مکرکه بوقصه مد عنبد ااك ی

AROS

قولا عنه بدٌدرمشلر در عه

بی ؟توردی وقد د اله حسه کوندردی و یل رکه مالک عراق سعر ننه

|لدی ی تشد نله او بدردی وقتاکه اوخالدوافف ماحرااولدیخجدن
۱ک
 :عبدالاك طر فنه نامهنازوب کندویی حبمد ن خلا صه و عد ه ابلدی

| قالواقعايرنه سیکو نی کوندردی وافر منت ایدوب اطلا قنرچا ایادی لکن
بان
موک
یبلد
طلها
دوهدکلو ما ما
مکتوف جوا ننده کشدو سن برکه ب

ی
کوشرن
ات

بشثهاییبو ید لد ن قور تارسین بزه منت اید ه جکنه اول

خوالدی ؟رحکدن نال اباش لکن وق فکر
 ۱تعصه اشون دعش ا
زدانه واره دیلکی حاصل او ادوعی بلدوره برقا بجکون
 ۱اط (ه ابره سی ن
ات
ثله
حر ا
ض

حقه هنو خه او ل د و له ابلیه سیانکه با

او لدی

| هیر دن نزدا نه وارد ی زندان حفظنده اولان مکواری کلی اضطرا بده

دیک د ه زنداتجیار جواب و پروب
| بولدی باعث وا وت وخر نع ندر د
| دید بلرکه اول کرامات دعوا سین ابلین شعنص شا ی بوگهنه غاثب او لش

سالاکه هقنو ارآچاش ونهقیدبنداریفراشهمانغا ثب اولش بایوزصوبهی

دی ببره می کدی "عا به آنغیدیهر تقدرکهاراذق وله میورز دبوحوات
بورد داران عد الا جیار حضرت اماك کرا نی اشکاراعه سى اول |

نو سك خلا مته باعث ایدوکیی مدن یکابلدرد لر وناجلهحضرت امامك
كرا ماتندنغیریکات طیبهسنهنها بت بوقدر جله دن ری ( کف اضیع
ن اللهکاملهوک یف وی نن اللطها ) ۸انلردن ا و نه العضه

(الا (

( ) ۰٩
ملیلهتحک.ندی ددد د اردط ۵وخوا نقومد رسارفة اسنه وافر صدقات

کوندر ادی ودا امام د ابوحهفر معظم ومکرم طو تلوب نصه زعاند ن
صکره زوجهسی الهمد به مهلويزه

و جه یوردی منقولدر کهرحکون ام

القضل عد اردنم هو نهرمکئوت کنودرد ی صعو نند  ۰امام او جعفر

ابومستومه جاریهزاصرف ایدر دیوبلدردی بعده ءماون اکا جواب ازد,که
ای بنم جانمنورد یدم سی امامه حلالیحرا اماچیهجکڪونو رمدم من بعد
زودی وهر جهتله امام
ب»وو له اموری اعلام اعنکی سا سب کور هد م ب

ها مك رضاءخاطری اوزره اوله سی اولیادوکی طیوردی حخضرتامامك
جل کرام دن بری ودر کهبغداد دن مدینه يه توحه اتدکارنده کهاهال

ولات کونده ره بحلفدرکتّت انام وازد حا م اولوت صلوة مغرت زما ننه دك
الجق اب الکو فه د ه هد ه ردد بارولا جر م و<ہر ت امام جل ه

نزول انلدی کفتاده کیشعره ی د ادهندست الدی وصلوة مغر الد
قیلوب بمده له وداعایدوب انلندیکتدی لکن بق اغای ج برزمانده

که
موه و رهش دکادی ار لسی کوردبارکهسا عت لهجل طاهر اولدی بروجه له
شری ظاطاوهلردیاهالی بغدادو خضو صی
کل
هچ ررختك اول وزدن ج
طو بدبلزرکه دهاول دکلوفجل اظهار انتدوکیامام هیام گر معد 2

وفیض وضو ری جهتندن ارد وکنفهم ایدوبکرو ک»روء بلولك باو ۵
فو ج وج ز ارته وارد بارا نکه مبوه سی بدشدی خلاف ومعنا دهر بری
غبوه لک مه سر عى جکرد سر بولندی و بوتی دی روا بت ایدرنرکه اول

دیو هر بضعضاعرره در مان اولوب حق ب طو عش ضعفا به دج مقرر
که ن عستکر ده ایکن شو بلهاشتد مکه شام دبارنده
لد
اولدی ابو خالددن نمو ر
بگرو س کتور مث لرقبدصد ید در مکيك شد ید اله حسه قو عشلر دعوای
حوس
<ر د
بوت و کے رامت اد

اعشلر فلا جرم اولخاسه عرز کیت تدم

اکریردم سن نه مقوله کچبه سندیواحوایق
وزندا جيه پتراجاه ویروب و
|اری هو داایدی
صورد مکوردم رعا ول وادتا وسعا سنده صلا ج ود انت ب

وجمره ءرضما جری قلد یکه شام شر بقده امام حسینك راس سم لی
دون اواندوعی ٥ در ه رکھه عا دت ابدر حکن

 ۳ادن رخص

بدا اولدی ما اتیبوقاری م آردګه کل دو یوردی برقاج آدمکه کد

وك
از ادا اتدل مسعد کو فهاید ک
ممت
رسد کیرهکتدلك و برقاح رک

و
سس سوسیا
سس سس سس سس سس سرت سس سس
سس
پرعورته شهوله ذظ راعه سی حرام اوادی وس زواله واردوده ذظ راه ی ۱

حلال اوزرهثابت اولدی فاما کنشغرو بنده ب<نرهمیمقرر اولدی وینهوفت
عشاد ه کهنظریحلتیله مقیرمع ذ للك نصف اللیل اولدفده بنه اول عورنه
دظری ح رراام اولدی حالاکهطلوحکدی نطری اولکی کی حرام اولیوت
لال اواشدرو هنهطر له
-یحفبق بولدی دساول عوربه توحهله

تحر مقلمُشدر (مبكايان بااعااقلات وافضل الاخوان ) ديو سو بلدی
|عبان اکفی بین العا خعل وشر هاسر ابلدی اصلا جوا به قادر او لدی
ا
عب
حلیو
وقد نه قادر او
| نوجەمنالوجوە حل ع

بندندرلدی تسام ور

ا| وعشردر  6اول بهبارفم غاز دن رک ا هو  1د
| اولنظر حر می مقر اولدی اماارتفاع نهارده زوال زما نندهاولجاربه که

| مالکدن او ل شخص صاتون آلدی بوکره نظر نحكلیی تعبین بولدی بعد»

| و قت ظهر دخول ایتدکد ه جار یه بی ازاد قادی بوکره نه نظری حرام |
|| کایشنی حرام اولدی فاماوقت عصمرده اول

جاریهسنه نکاحابتدی بودفعدیته
۱

| حضرت حق دظر ی مباح اتدی وفتا که احشّام ز مانی اولدی طنهناری
۱

ِ ظهور اعکله حرام اولسیحقیق بولدی ونه وقت عشاء اخر ده طنهاری
طهور اعکله تکفری طا هر اولدی نه ده حلیی تین ولدی فاما صف

| اللیاد ه طلاق نامبله بوشا دی اول حیندهی حرا ماخی اة فقها سونلدی ||
مور فی دکرارمباح اتدی
تطر
!| ووقت 3۳ده کردکراارنکاح اتدی باری خدا د

|

ھاامم جوا نهدررغررکی نظام و ردی ما مون خلةء علاء اهل |
!| چا نکه ام
| بتنه توجه ایدوب سمل امجیکزده بومة ,له سوّال وجوا به قادرکهسه وارمیدر ||
!|

دو صورد ی له سی براو غور دن ( ذلك فصل اللهاو ُن دساء (

لن نسم جوا ی و بردیهامونخلقه خااقیعون
ضامك
| نص کرعیابلهف ام
|

حط
حنا نه چد وسا وشکر وفراوان ابلدی کوردو کز ی ےبم ا<:هاد مد ه

ا

 :کي بلدو؟رگ د و سو بلدی اول حلسد  0حعصرت فاطبه 3لس مهر ”ل
E
او زر 0

در هله دحنزی ام القضلى امام جر ابو

عفر ۳ 6: ۰انادی

واول خیند ه خر بتهدار مامون سفینه اسسلو ده سیم خالصدن دوزلش
 ۲وذهب خالصدن بالدز ور برظرق کتوردی اند هکهغالہامشک وماورد

| وا وا ع طیله اکا ر جلسی تطییب ایتدیبعده اشر به وحلو نات جکادی
ل قلندی اندنصکره بوللوبوله قالقوبهرکسدعاء خمرله |
اتلردندخی تاو
( مله

)

۱

)Ce

||آمالفضل نامدخترپاکیر» منظر نیاول و جوان او الکرا مانه زوج .که
ععرر قلدی اما اول عدوی خا ندان او لان اص ءعب سیون حلیقه مأمونك

 ۱لوئشدن حر ون وموم اواد دثرکه ننھ ای خلا فت دو د مان عما سيه دن

ادو
موف
ودزنخ
دبولت
خاندانعلو هيه تقل اك

|

شوکقر دنیادن کفكلازم |

 1کلورديومامونك منعه قادر او لدقار ی,معداری صرق ۰قدور قلدباراخر ۱
 1طر دهلهمنعمکن اولدری وه رنهص ده ده حلمعه رەو دف ولیہرارسه دکلدی

۱

 ۱ ۱کورد باراخر کارامام حدلطفل وصعیر ایدوک وحسن ورأیندبمهفادردکلدر

| دیونوءقولهاقعال واقوایبها نه قلد یار مو ن ایسه امك فضا ثل باش ابدی |
|علاوفهما عصرنده آکا روافا ضل مةایل اوله مبوب سا رل علومیکیوامام |
| همامك وهی ایدوکییادراك قلش ایدی فلا جرم علا دن صواب دید ه کن |
 ۱فنغسی آپسه اکیتورك اما مله حث اتدروب بوشیههکری اور ه دن

۱

| اکور نورد فد :ب لا تفاق اول عص فطالا سنندن هیا ن اکى عاضر ۱

دمی هرطر له شس منده ووملخزمجلت |
| ایدوب اختارایتد بارولابکه اما
وسا قل نادره دن نکر نشا نلعه
 1زده انله سز د بوحه کون مقّدم تشه م

یلووباذن ما مونهکتورد ءارولا و فضلا واحرا ووذ را اا
سوا لارله اضر او

| جنعیتایدوبولاوبواج اتودپاربمد»وتتوقجيریل بیهس ابل امام |
|| تمد اجبوعفر د عوت او اندی مین کلدویکی ما مونك وزراواولادی |

استشال ایدون صدر حاسده تین الصو تین اجلا س اتدورادی مقا بلند ه

ا ناکقه دتی رسک وسای غب ذلك ان اکنم ا<ضاراتد وک |
!| مسا فلكلا تك اعراضنه سا لك وزعمه امام هما مات الا منه متها لك |

اولوب بر پسروال ایلدی حضرت امام فصاحتنا م بلا تردد جو ابار یه ||
اقدام ولدی بروحهله کهده حاص رزاو لنلرد هان اما مدن صا در اولان ا

هرحوای الهام ر بان اللهعض حق وصواب ایدوک بلند هیرکس طفوز |
باشنده رطفل در بلا ربب وشكاظهارفصاحت وجواهر نذا مالثهاربلاعت

اتدوسک ن تب انتدیارکورد بلرککهابفنك|س الوارکینددی وج لهسنك

جواییمر اداوزره و برلدی بوکرهاً مون خلیفه رحتولری امام ده خطاب
ابدوب سنزده ایناکته سوال اك صواب ولازمدگلیدر دنو جواب اکتدده
هماناول بلبلوکاکلشنادا وطوط کرخای وتخاستان فضل وهی
صبایه خطاب ابلدی دیدی س(وال )کید رکه او ل کیسه کهصبا ح وفتاد ه

|

():.+
ادی واا مزد 3
اعد » پرییل کد کد صنکره خليقه ندغا کده

له صیدراھ غ هر دن چا یم منو الحوملو ن ون او ادیک د جر
اءطضفال اند ه طورراردی حن سا ری اعبهمشغولاولوب اثلر تیفر ج |
 ۱وب

| فلوردی وقتاکه خلیفه ظاهر اولدی سااط تفرال قرارایله کم لند باراحق |
اندو
قد ک
مند
محوا
جد

هابت قدم او لوب طوردی خلیقه يتواره تخس ِ

ایدوباصبیندکه اکعابك بزدنفرار اید ه سن ثابتطوروب انلراختفاایتدوکی
احتها بههبل اکه سردو سوال اشد کده اترك کندوره وخلافه بحسن طق :

|

| بر بوز دن ایدی لابد بهرری قراری فزاره دکشدی بنکرکندو مه وخلیفه به
| حسن طم ترردراکا شاء فرارم عیر مبسر در دیوجواب و برد ی خلیقه |

غلامك جوا بنه ت ایدو ب اسعك ندردیدی بلا توقف وتردد اسعم مد |
بن عل ی موسی الرضا دردیوسویلدی همان خلیعه هیحو م ده |
دعا اشدی و ا شین چو روت متوحهاولدوعی صد کاهنه 1

رککیاهنه ابرشدی بازد ار نده اولان طو انلرك بر

و فا که

اليذه الدیظاهر

اولان دراحلر پرته صالدیول طو غان برزمان غا دب و بددیاناولدقدن ||

||صکرهحقه کلدی و منقار نده رکو حرك بالق بو لندی هنوز دخی حیا تیظاهر |
|

ع
لبا
ه
فعتاد شکار ی غ فلدی او
دردر خلیقه بوخلا م

النه الوب |

واولکونارق صید املقهید اویوب شهره و جه بوردی وق کهنه

دوجوادی برنده ||
جم اطفال اولان عله کلدی سارطاغال بنه فرارایلاد بمار
و ودم  1ادی واما مه بف نن کوب اچد دو <طتاب ابادی اول دی

|| ليكاامیر او منیندیو جواب و رد کدهخلیفهایتدی الده طو ندوع ندر |
ده
یک
| د ہو مور دی حضرت امام مد جوا د دج کشف راز ایدو ب د ن
 :حق سعاره وتعالي جو سعاد ه بدلع < مت ابله طورعوردوغی ګر قدر تنده ۱ ۱

ا
لکه
خشد ر
خ#ردصهقالرخاق اع

|| سلالذتRN

نك طنوغلاری انلری صد ایلبهتاکه ۲

EEB

E

ویردار

د

بلدردی مامون بجووا بدن غتاله متعب اولدی امعسان نظر لهامامك |
سوا سنه باقوب ( انت ان ار ضا و حعا منبرت ااصطیی صدةا ) دعنکه
سن چم امام رضا نك اوءلسین وال مصطفا نك فرزند صا ف سین دیدی

واما می رد کنه سوار ایتدی س ایند ارلتدی واعزاز وا کرام ادوب درامام.

رضایی داما داید لدو یکی ونلری دج دامادایدغکه نیت ابلدی وکند بنك
( امالقضل )

(E 9
او لەجغی وکا ز ی را عراب کاو ب قله وجعغنار بنك ایکی برد » حفر |
او له جفتی سویلش خلیفه کر ان ایلدی حون و قصه ی بکازمان

|| حیاننده سو یلمدکه بلکه اول فضا دفع قلنیدی دیوناً سفانش شولدمکة
 :هرکه دیدوکی اوزره اعرا نك ناقهالهکه سی وصلوتی اداه مبا شر او سی

بمد هارون هناریقر بنده<ذر مکن اولهمبوب وکندولرتءږین ایتدوی حاده
کی صان بوسی بر برظهور ایاشمآمونت |
یصد
| مرقدیآب سل یلهملوو

ازددا نو
وکاسن
اجهوب
له س
وبب هرارا هر غه یسو اق
کشهوهرمایانتینده
وافماولانفعلمنکره تأسفدن حال اولشو بابطلهامامعلىبنموسی رضانت

|

الناف وموالانی تود » البواری والعوافیدر وقانی خور سان ولا دنه تا نم |
ح

تا دنامقر بهدهواقع اولدیکه ایکیوزاوحار حیصفر ينك
ابع
رمه نا
شسهتا
]| طو

ایکن بحوقایدقیوولیعهداولدقلری تارخدن |
هاللی
| اخرندهسن بنرشقلدری
ه برغل ودرت ای «قداری زمان مر ور ایادی امامدت
کنه
وفاتلری تار خ

 ۰امامیبکر میدهایدوک کف قفنشدی اولاد ذکوری مد ااوواقع وحسن و<عفر 0
 ۱واراهم وحسیناهاکر غه ریاجخق عایشهدررجهم اللتهال لی م اجعین |
یلالر نی )
( در قصل ما قب امام ارجاعم دا واد ع
 ۱ونلرکد کلب اور ر رها بتامام تمدباقروجعفر کنی یملیهتی ۱ولوب ٠

دبهورت و برلشدر |
| || کنینین واسعد ه موفاقتلری اواوب بوذاره الوجهفر نی ش

|| صفوان ین ادن منقولدر ک اهمام رضا یه صوردم سز صدکنره اما مرکم |
تا |رز
!| اء لهحعدرد يدم انشته بوناردر د بود حوادی کوسا د ار م

:

||ارده اوج باشنده بواتورار بو نارهنو زطفلصغیر درد بولب ایشدکده امام |
ویبر اهل بت رسولزاصا عرا من اک رو هندن عم وحم
| رضاجواب و
حتت |
توارندر دیدی <ضرت عبسانكسن شم یی بو ندناقلایکن اقا م
ابلشدر دورد و اله امام جد جواد بو ز طقسا ن بش تاری رمضانك ||
| اون طفوز ده مدیته منوره ده وجود عالنه کدی ووا لده سی سکینه بويه نام
الاب امام جوا دو مانع وص نصا درلکن ین شیور |
امو لد درو

]| جواد ایدوی هویدا در آق تلو معندل الما مه ذات شر دفابدیشا عری |

|| جلوبوا ىعر نفراتوقش خافی(نمالقا دراه )عطر يدر وخلفا دن |
 | ۱معا ضرت |ولانمامونو ا ممه و بابای و فا تند سک باشند» اونوب
TS
ت
سس

CED
اجا

ن

ي

7

۳

۳

.ونك خواص خد امندن ایدیلکن اهل يتنه خاوصطو لهعب اواغین

| کوریلهجك ءصالیالبتده هرمه ای اهیکلور بلوب ما ینارندهطوایسدوکی
|| ظاهر ایدی وگ ن امامابوالسن رضا کندو یی طاب قلدی سن برسر لك

]| ود لعنهامین ايده رین لکن قید حباند ه اوادوعمهه کشف راز اه مکی
سر
!| شیه قلدی شو یلهکهو

<هظنده اها نت اه سن حدم حضصور ده

|| لحیانارد وزخد ن صیا نت ايه سن دیدی وتام عهد و یا ندن صکره

ا| باهرن بلش اوله سنکه بم اجلم قر یب او لدی وجدزرکوارعه ملا قات
 1بافلشدیعن قر بب بی انار وانکور طعمهسندن سوم مقتون اسهل کرکدر

 ۱وقات اتدوکم ك خلیقه بم کی باباسی هارو ن الرشیدابالعی اوجنده دفن

| اتدرمك قصد ین ابلسهکر در لکن ارادة اللهه محالفت اولغین اول حلد ه

|| د ےکن اولاز نقدرک حفر قصد ی ایدر اریکباره طا شکی مندقد بو انوب
مزارقا زلهسیمیس او مزپس بم مرقدم فلان محلده حاضر در حت

||شعد یکه حا اده ای طبطلوماء سبیل ظاهر در سن اول ګلکو سره سنکه
| قازهرعبت لهميقدعی اول صو یله لو بو لهاراما فی الال اولصوغا ثب اوله
 9 ۱دم حنازه میحاضر ین اند ه دفن ابلیه بوندن گرم اهر که  ۳نکه و

اوغ ى سنك مصلا بهوضع ایده لرعا زعیکاقندارکن انه رخالا تاد سرله

 ۱عیلیو <ه الا لوار صشیر اد ن رعر بی حص کاسه ک رکدر دوه سند ان اوت

]|وجهنده غبار سفرعلا عیهقر ز ایکننما زیی قیلیو ر سه کرکدر اما زنهار
 ۱کشف اممراز یه سر ویو ا<وای اوغیوب لنده اج ایدهسین یوردقدن.

| صکره

برقاکون کمه دن اما م رضا خلیقه حلسند  ۰اوزم وانار اکلابلدی

هه ابوااصلت هروی عاد توهاردی
 ۱قا لوب حرم سرا سنهآوارد قد ک

| ایدہ جکلرن ایتد ی بااباالصات پیورب اییککونی تسلیم ر وح قلدی
دی
رغه دن هنو لدرکه امامهمامدن کبلوایی اش
رنهلو
نه ه

طوعی ی

مأون محلسنه واردی دسا ان بوز بنه طوتوب امحری انحری اغلر و ادى
اکر چهکهاول فعیارتکابشیدی بعض عفر بلرپنك القاس ایلهسم

| ق تال در مکی صواب کور مشار دی لکن اما مك فضا ثل اک ر وآ غلردی
حسن صاب انیبادایدوب ندامت انشی الهجکر بن طغلردیوقناکه کربه سن
کورمشامامك وصبتق هر که مأمو نه بر بر اعلام فلش لق کد “عو ما هلال

( اولەجغنی )

۳

( ۲۰۳

اولندهام <بی
خبه
منامرد
ا خر ی امام مت ارال هه زعورجاد
قوهبمتوجه اولدی
) =

دت ( اولنور کهاما  8ا ما د ول هد

ره له

حوب

اه واد

اوادقدن صکره پر عید شر بقده خلیقه كهن ابی مصرق اولدی و بلاذات |

مصلا یه جقوب خطبه او غه ةا در او ليه جقلین ضعف اهر اولوت ||

اء على د لاك اما م همامهادم گوندردی بزم برعر» انار جیقسو نارو خطیذ |
عیدیاو قوب ز
ای

قلیو پرستلرد بو لد ر دی اماکهامامرض استهها |

قلدی ما بز د ه شمر وط عهود ءعلو ملری دکلیدر جوا بیکو ندردی لکن ||

ما عون اول جاوا
صبفیا قل
ادی
د ه خطبة انلراو فو ستلردیوار كان |
دولت واعیا ن ملیامام استا نه هسکنو ندردی فلا جرم عضرت امام اکرم |
له وسلغازهحقد قاری سنت اوزرخهروجمةرر اتد يلر |
رسولاء ظے صل ال
عله
| اضر با سین کي
اوموه
0

سند ه طیلسبان صار قید وب رواج طیبه یله |

اطیّدن صکره الار غه اوح دص

نلو رعصا الوب اجه دد بار وصلایه

:

| توجه بور دیار حن برکرهکندوار نکر وتملیلایدردی برکزه دجی عا قهناس |

واشرافو ی قیباس پراوغو ردن تکبیر اید » ر ل کیدردی کورد بارحضمرت ||
امام اه بعدی صناد یداعيا  0امسر هم ساد  5او لوب اناریی حر متکار ری

:

عقبلرجه پدرل کتدبارفامارو او له"ع یه زوخمة یبدبیدا او لد ىكه |
جن وحوش وطیو ر وحنوانات واههحار واععار اما مك تکمیر
.کو تاکاس و
ومهلبلنه موا قەت ایدر دی خواص امام کهو  9لول

کور دار مره صعود

ابتدکدن صکره خلق علو حمر ت اما ی در دعر ل<ا فت صدد له الفا

|

ومآمودن بالا تفا ق امای اغلاق بعك احقالنی ویرد برفعتظنهیم پیدا |
ل
اویرد
ارنی
اولوپوردوو یف اللهمو لهخیر
ل بل

تکلیفنه ناد م اولدی |

وضءف نا ج مقر ر ایکن عبر ناتوت قالقوبکتدی و متا قب خمرار ||
کوندروب لها جد برمد ار نا بچزه کت کلدی و بدغر د ه من همتکر لد ۱
تقو تهس مراولدی مناسب

صا حب

بودرکه حرم سراکزه دونهسمراص

ود گنه طسّوره سم دیو بلدردی ی

دوندی وارکان دوت

خطا

یوانای

امام ر ضا اساء راهد ه ادکن

۰

ْ

تکرار مأْمون اسا a سن کلوت اسلوت شالق اوزره

|  8یو مصلا بهوا ربلو ب صلوه عیدادا فلندی فا مارمعّدار ر خصت

٠

وارضا ماعو ل ازد اد وخوف وخشمیه اعثٌ او اوت ارتکات اتدو ی

1

حالەنوعا نادم اولقهنبه سنه واردی هرکه بانعد ن منقو لدرکرا کرحه که

( ) 1.
امااو د اما حد علو ه 3

SEL سا صراد بكعبا سه په و برلدی ۳

وک
نا

قالعوت وبرخطیه بلیعه انشا قادی جد وناور اسیا په صلوه نی انتهادن

صکره ( ایا الناس آنلنا علیکم <قّا پر سول الله عليه ال لامواكم علسنا<هیه
فا ذا اد یم الا دلك وجب کم علینا اطکم والسللام ) بع سب نار

رسو ل الله صلى الله عليه وسل حضر تر نه اناسا عرحهتندان سر ك
| اوستوکزدهحفر وارد رکذ لك *ن حهد الاسلام شا کد رده حفگ مفرز در

رکه سر له عهدهکره لازمکلان حن ب هز اعطاقله سمن بزدخیسرل اوست وکزه
)ل کده کک طا

هڏ مرآره روح

اندوبآمامر ڪا ت

ول ءهداولدوعی مورا

خطبه انشا اولندی مد ایذید » منقو لدر که اما م رضا حالس مأ مو له لوب
 ۱بووجمله احلال الواد قده حضرت اما مك بءعض وا صی کال نورل
 :فرحناله وشادان

اولد بلراما امام مشار

اله بوا

خطمرك ٤ ام ااه “ی

| بلدی واولمقر <نضیور بکننهوروب قولا غنهسوپلدی دهن کهول عهد
| او ليان جه ورعن بوق ره سیور فرو ع عرض اه د ربوحن اباد ی

||وبوایا تی اوقودی
و اهل الت
8

اما ر

۱
لا عو نز بت ]) 9

دودو ن العهود ن

کات اوهد بهبومنوا ل اوزره از ا

الهود

رکه فصول مهبم صا ی

ناقبللدی بناءعپلذلات کار دهد تسطبریلازم کلدی (مأمون کندی خطی
یه امامرضاه ورد وی عهد نامه صورد رکهسان اوانور )۱بسمماللاهزحن ارحے

| مذاکاب کته عبد الله بن هارون الر شید ) بعده امام رضا حضبرتلری دی
اه
 1رعهد ن م

با زدی وها مونك حر نه برد

ه <وط

اواندی صور

ی لو در

]| جد اقل الفعسال لا بشاء لامعقب الحكمة ) اما حضر ت اما مك عهد
0

نامهسند ه اکرجه کهامیر لو منین ای

دملکن
ايله وخصوصه رضا و بر

حفر جامعد ٥2 عون ونك خلا فیدر ددوکنده اة واردر جم اسر را را

ازلر دن مسطور رض اوک" افاد» سورسار دز و با لهاحدی وک

( اولنده )

( ) ۱۰4
وه نان فضلدناشندی دو لت خلافتالعا سدن اولاد جده نقلاعك لازم

خوصو صد هکی
کاوردبوجداجا رکورمدی فاماًمون «تعمنوع اولدی و ب

اصیے و عزیعق آکابروصناد بد ك ججله سنه معلوم اولدی اکر جه که اهام

عنبوا
ملا
رضا اص

بهرطضاو ررمدی دس بر د * يده مستور الوان شهادت

على وجه الشهساد هکند ور ه معلوم او!غین امام استعفا ابلدی لکن مقید
اولیوب جناب ما مو ندن الا ح وایرام زباده اوادی بالاخر برکون مشهوده |
خوصو صك <صولی معین بلودیاما
عطیا,ء دن ودو لت حضور نده ب

حضیرت امام شول شرطله قبو لند » قم عرض ابلد بکه اصلامآمون |
حیا تند هکند یدنامرونهی صادر اولیه وآچسهبی صب وعزل قلیهو ایکی

کی خصوهتله هرا جعت ابلیوب یمشاارند ح»همت لفظی صدو ر اغیه

وقوانین خلفادن هج برمادهبی عیبرمورمیه بومنوال اوزر ه ایکیوز برنار ند | ۰

رنجبس کونی جعبت اولدی وعهد مأمو ندہ ی وزرا واحرا وکاب واب |
نانخا رهشف لول بولدی عد 5
وعا بالهاکشا حلوعتد اولان ماو ت و

عبدالله أمون چیقوب سر بر خلا فته اوتوردی بمرای بونلره اعلام ابه
دبوفصل ن سهله بوردی القصهه رکشی اما مك ویعهد اولدوعی بلدی
اولعصمرده حاری اولانقانون اوزره کله جك جسده ارکاندولت حضرت

|

لاس حضر تله دیوانه کلمت وامام هما مدن بيعت ايلك وهر بری بروجه یل
برد لاق ین و پرکوار بنالق خصو صن تیه فلندی وکله جك خجبسد | ۰

يجنمهعیت جوانوهنکا مه روشنا سنان اولوب حضرت امام بشل جامهر له |
سروکی قیام ایدو ب باشند ه عا مه سی بلنده دلییتجلس امامه کدی کال
وقارابله ساداتلرا راسنده دی ماسده اولوردی فلاجرم مأمونك اص همابویی

موجه اوغیی عباس اعراز وا جلاللهاستقبال ابلدی جل دناول بعتهال |
اوزاندی اماامام الینقالدرب عابلاسیكاوستو نه قودیماً مو ن بعتندناهایدر |

سو
س
ت
ت
ل
تو
س
س
س
س
و
سس
ت
و
ه
ت
س

(ذاکانیا بمرسول اه ) |
قباس ایدوب ابسط بدل بیودی امام همام ایسه هک

نی که <ضرت سولاللهوبلیهعتایدردیدیوجواب ویردی القضهوافر سم

3

وزر احضار ارکدی وکو ناکون زرکش خلتار مدا کهلدی وخطا و شمرا
اقنااغلهوبکوناکون خطبه ار وقصیده راو فندی حضرت امام ویعهد
خلمعه اسلا م اولد و غنه متعلق معو نار اشعار قلدی بعد ه جوا بعرليه

عطیاده رسنیه|ک +ی نقسیم اولندیواولکونده نهاینسرمالومنالتو زیمقلندی
سک

ر )۱0

( على )

(

)

ن
اخ
ملا قا ی ٤ین سعادت عظم ناد لر تاد ه تن بز دواتی ونازلزدن نکر

ك مقد اری انامسا عشله کابته اقدام ایدوب اول حد نس شر ون ازندیلر 
یت قلدبلرامام ابوالق سح قشیر ین منقو لدر کارا
ضسی
ولمه
و سلهدفن او

ت
صلعست
ساما ليه تعضیلر حود بث شر یی باز ندبازو سلهدفن او
یی و

رق
اند
قلد باراو ل عصمر له مش
ناع

او له تی دوشنده کوردی اخوا لاک

جلهداو
ی د بوصور دی<قجل و علاکاه(لالهالاالله )برکاننده کاهمی
باراغادی دنو جواب وتردی روانت اولئوز کهصوفیون وشا وزدن برجاعت

حرصّو راما مد کر دیلراشتد ك کر اتر او مین  3هون سمرزی ول هد
ع

اد عشفا واق رعای متی نراه اصابث ایفشکه امت عمدپرخلیفه پشاتا رد

فةرالبا سینکید وضهفا وع بلرغد اسین نیه نازی افلره یوب اندیاءکرامسنتق

اوژزه خجارواسه ننه وبا لذات خلت الک عیاد بثهواروب حنازه لرك نمازیی
کندوسی قنلوو بره نله اد بو ذسکگ راوانان خصال چیده ذاتشر بف
دسندیده کردهفوحود دردیدکارندهامام هام طیا وت طورر کن م بح جلوس
مدن
افء
الری
ظضمرت
یتوس
ن دعق
نیدوب
انتدی بعدهاول قومه <ط
ااتا
عون <
ایکنذهی د ا بج هماترکیردی وزر رسد انه ملسوح با طیاور توردی

وآ ل فرعو كمعد و بسا ظند ه اوتورردی وا وله مصا  سین
کورردی دسامامه
ی

اولان عدل وانصاف وامانت ودیأله انصبفیرکز

ناوزند» صادق وح:کیندهادل قادقاوه وهر سنه کهوعدهایله اتعازی ؛بوت
وطهور وله بوردی وحسه »یهاه ودعسالیعنادیثه ابوس وءط دع حرا م

اله مشدر دنو ( فلمی حرم زینه الله ال اخر یم اعباده والطیتات من الززق)

ال

سی تلا وت قلدی ( اماما مون) کندوزی ول عهد ایتد وی

نليون عبد الله ما مون ن
حکا بت چشناد نتون و بور دند رکه اهما
ھازون ملاك خلا وشا سیر برشه حلو س

اعز دن هعدم < ڪرت

حق آله

لد ااشکه اکر حصیا  ۳ای برطرقی اواوت او ل رسمه عالبه به متصاعد

هترافاطوملادینك اعلوا کلین
اواورآسلیطالبكاقضاین دعن هکر<زصر
ولعهد ۱د لھ وکندو دن ویکراض

خطه خلا وت اول معو لهبر سسیل

اڪ التب وصمر م2لايحاو زان اه اعلاء شان لو له فلا جرم < اصن
بان  ۱ندا

ضدن قضل ن سهلاه بومعا e مشورت انلدی دی

قرندا شت|<ستله بو خصوصیشو پاش کور نهدر دروسویلدی من ورحین
) بومءتایی (

() ۴۹۹
ھەدا رٽ رھ برند٥ک نشب لور
یس
| سعادات شهاد له هیسور المرام او لدو ر

کردیاعد محد تیندن مولانا ام ابوزرعهرازی ومد ناس طوسی حضرتلری

سا رعلا وعقلا زمره سنه پدشوا اولوب عل وجه الاستةال والا لال امام
 :هما م صا حن جا ل جنابن ملاقات قصد ی ایتدیارو برفر سح مدا ری

| قارشوکند بلراول شان واحت اکلارام سفر لاطله مستوری قربه نك التند ه
 0اسپزشها اوستنده معززوو قوروز راب واستاراحون حاب وخدا مهرخصت

و پرلدیاولایکیامامءرض نض عتامادوب ای سیدجایلوسا جد پزرکوجمیل

 ۱جدبز رکوارك مهب خد! وس کاابااوجد اداولان مها <قصون

اواسونزی

|| جال با لك رو تندن روم ابم رفم عا بلهعرضدیدارایدوب باررکیوبار
| برحد بت شم وف رو ایدله جل منی بهره مندا یلهد بوب عرض عبودیت
وناز اتدکار نده رخص ت عایهری صادراولوب له“ شهبا به برمقدار ارضاء

عنان اواعدی واهیشم بفرله مقر بان جا بدن بر ی قبه و دپهر سنك برجانبنی

| قا ادردیحضرت امام او لاء لازم الان ازمزخر» ینم لطفله سلام وردی

وکوشة مصانان خاکیان عا لیا نه بذل ور ایدن افتاب کی عرضدیدار فلدی
وایی کسوی(طبن دماععالیمعطرابای فلاجر م استفبالایدناه امم جال
رسولالاھ ی کورهش کی متا راواوب کی اسنراما مكاعلنهجهره کستراولدی
کیی و نكسعادت تخر ننهازدحامما نماواوب سے یدنه نوزسورمت اشتاق ابله

ایراقد نخان سباهه بوزاوردیالقضه کیندها له و بکاواکر ندهاابنرسول

الله

هن :ا دار لهرطروده واو بلاقو بدی دع ده |مععواقر مانیهرطرفدن انصتوا

اص عالاشان حهات ستدن وارداولوت حضمرت امام کلامه کلدی وبوردی

والد ما جدم موس یکا طے جد بزرکوار م <عقر صاد قدن انلر دج عنعنه اله

نور ٤ے رسو ل خا اعد ن وانلر جم یل امیند جنیوریل حطر ت خلاق
خلا بقدن نقل ادرا ركه( قال انله تعالى کل لاله الا الله حصی من الها
دخل<صیی ومندخل حص امن من عدا ی ) دعن خاربل بيغم خدای
اونت اندوب رب عرّت ورز رکه ( لا له لاله ) کے ینم
لایتام جا ته ر

(له الااله )دیش اولهبنم قلهد خول اش اولور
قلع ر دیعمدرهرکیکه لا
ورهکم بے ح صدمهدخول ابلیه بمعذاعدن امیناولوب جنقه بول بو میس
.حتضمرت اما مکه خد بث شر بی لدل ابلدی خدام عاایفام فيه نك سایان

اندودی استره ارخا ء عتا ن قلندی کان اء +عظام وضلاء کرام اول مقدار

() ۳۹۸

امللبهرکات
خروحاماملامحال بفوم * عویا
۱

عثرفیاكل حقوباطل * و زى ءل النعباء واشعمات
|
ا

کاد کده حصرت

اما م
کران او (دی اد عل بو اسار ۵روح العد س

ناغ فکذن ذظم اعشدرب
روردی ادن  3تلور هویناول ددوکك
امام ؟در دبوصوردی بلز ن ها بت ایشیدر بتکه س ل اسل ترافکزدن

ابمرا ظمهور اپدوب شر ق وع بیعد للهملوایلیهدیدکده باخزا عی بندان
۱

صکره امام اوغ جد دعذه انك ولدر شیدی علدر دمده علينك اوعیی جسن

۱ح
وسنك فزرد هداعندی سن دیدو كك قاعڅه ومتغظر اولانولیدز بوردی

اونانکیاما مك بهارنعه سف على الرس کش :ق طبوردی الّصه حورت

:

امام |

رضاقلل انوموک الصوم حلیلالقدرر سین رذات بزرکواز یدیکندوز
اتدر رک(من |دومنعوض |
باءو کرامندن اناد خیحط رت د غم بردن نفل رواب
وْلااورده" للهخودیون

٩دومن بشفاعی دا باهاللهقا عى شا عق اهل

الکبارمنامیفاماتماعنلوینهممنسبیل ) پرجدرتشر نفدو کشهعاطن

|

| بادینهکا اولان رمان بوآب حاليه دفعحرارت غك قا بلدر خصو صا کهقبلوب |
سو غو کاهکاران بو خحضو صل فیضانراھا
(ن صصاام
ما یلدرما عدا حد ی شیف م
تواب اله تعا لدیخل اه

7

شعبان بو ما وا حداایتفاء ۱

 2بف کل لوم مندسبعینهی»

||

خش بوم امه فى زمی  ۶نی عليه السلام و و جيله من االللهكر امد ومن
تصدق فیعیان1صد فد ولو شی غره حرم الره تعای جس دهعل النار) < ضرت

اما مد ن وعذعنه اله حضرت دیب لبادا مدن روا بت اوله درو رحد بت

اطذیف عون دی کهنھ اناردن ہے و ندر بیو ررار کاو یح مقامده خلقعالد
وحشت کلسه کرکدر پریطو غدقار ی ک و ندر که ابااری فا زنندنجةارار |

ودنیا پوزینه شا رار بریاو ادکلری کوندر که داراخرتی کورر روعذاب |
واثمده وانلره نظر فلو رار یدن قمردن بوثلد قلری دمد رکه دل اده |

کور مدکلر ی اندہکور ورباعث بو در که حبی پرغمعری<ضمرت حقبواو ج
ورطه دن ری السا حه قلدی وحفند  (۰وسلام علهبوم ولدو وم #وت و وم
ا| بعتحیا ( بو ردی کدلات <عمرتعبسیدجی بواوجمعام وحتّدن کن E

ووم اموت والبوعمثحیا ) دودعا
تز يه اتدی (وااسلام عپلی-بوم ولدن ب
قلدیاما صارجبت بارخ ب
شااور کاو

 4ان اغشدرکه حصس ف امام

) سادا

() ۳۹۷
RY

EAN EEE

TFS FEF TE IEE ERSTE

TEED E EGE AES PFE

عد بل عرض ادوب بان رسول اللهبو فصرد ٥ ك جا ره سی

SEE

a

اولسین

رجالیده رین بوبابدهنقودی قبول اکعياوبماببرارك ج<سعکر » ملا حقاولش

برفبا الما س ابر یندید کده حضیرت امام بر حرقه شر بفه ارمیانهام واول

ه یی رد اسو نکھ عن ور یب
ربو
صیلر
بوژ د بناری د تجکرارشخش قلد
سا رمال وم أ ادن ز ادهو کاعتاج اوله جو دز ورد بلرفلا جرم

دعیل

صضا جت عه روز کار وه شهر نده امامت ادعکدن صکره برکونعرای
عرت
سف بتهکندی برعطم فاده بههبراهاوا ب غ

۰

اتدیحمت خد انکدر

انثاء راهده بو لاربقنطاعااطر دق اندی دعیل واهل قافله نك ما ملکاری
ارت قلندی وذ کاروانان حرا میارسرداریهس نم برد ه اوئور ب اهب

اولدان نقودی ومناعی قسعتنه مید اولدی واول کرا هارد ن بر ینه خطا ب
اندو ب  ##اری م منعسی] و ایددهم من فيهم صعرات ف تی اودی

درد ءنددعیل ماملکندن حدا دوسوش ذلیل اوادوعی عاادهکنداینك نی

اوقوندوغیی اشتدی اول زمر" ديه اله د کلامد وها نه اولوب توست

نمفظمم در دیدی فامار بس کراهان ہو نیت شاعر اهل بت اودلاعنیاکدر
دید کده دعیل نے د لوسو نلدی ف اوا دم وداه حلعنه ضور د ارد عل

ابدوك حفیق تلد باروقصیده نكنا قن د علد ن دكاد بار بعده ستنك
ر غابتک ره فرض اولدی دو اکااکراما قاوله دن الد قاری اموالی -جیعت]

اصحانه و بر ددبعایرلدن بوبب تله مشمرف اواوب بانلرتجه ارقمولبانه

انلتد با نقود حف مو جو دادن كه اطیف وجود اتد بلر وحضمرت امام |
رضا و پردوی به یی حن رضا سره اشتزاهراد ایدند پلرلکن دعبل رضا |
ورقدی تبرکارجا اودکدم <

ضرت امام رضاخرفهر یدر بیع ایدهمن ندیدی |

امار قاکبوجندن صکره دعیل وله روان اولدی قطاع بطقرلردن برقاج
کراه آزدنجه واروب خرقه امامی الندنالدیلر دعیل د نکرارارقم و لا نته |
عودت ایدوب راوه نومعنایی بلدردی  ۵,خر فهییحرامبلر دنالدی

وطاع طر هدن اخر زره دان
د ڪ.لهبلو ازد دارکم لور و خرقد
فاقا

٠

۱

|بیرقن دن الهو ب مزدلهڪون بنه زه قالهد جبواب روزدی البتده ك
دئار

وزلرندن
سج
ی ال خرقه اقا بزةو بردبوبلوار دبارد عیل د

۱

بتن الصلبهر و یدنءنتولدر که |
اضاب
یقب
دیت
وی و
قرد
هیوب خر ب
دعبل امامرضا حضورنده اول وص د ه ی او3یوب ( هنقصرد * دعیل) 1
۲-۰

(۲ ۳۹۲
وکندوسی سار

دكه
نن
احنطر
بر
]| ک

سین الهواررژ بات ناته مسارعت ایلر و وتاکرهشیر ۰

ددن
ن اکوپ
لیلك
اخد
بطربقغر سها نکیورر بحضمر ت

خور م دان پراو ج خر ما عطا قلور <بیب عد
ا
لطن
صکره حضبرت مص

 ۰اتد کد ه اون سکر خر مالووب هرری رل له راو سنه دلا لت
 ۵اك لمیر قاور فلاجرم بور وای کور دکدن صک ره نکری کوند دص کررہەامام
حدم تلری اول شهرهکان لروبان ونان دہ

۲رعش حضرت اما ی

اری
سق غ
روباسنده کوردوک اوزره حضرت لیگ برمةامنده کورمش عبنله برطی
ایند ا٥واو بحب هراو ح عر عطابو رهش صا بد قدهینه واقعه سند کی کی
| د
| اون سکنغر بوادقده دز اده چهطاقیل امماام دلو بلوارمش امام,دج
=> ابو روت لہ ر حطر نلری ژنادهو ڕەش اولسه بردهو برردك دومکاشفه

تما مك بعوقو لهکرا ما ننھ تها بت وحد وغا بتپوقدر .
بو ر اش|< ر ا

مولا ناطری ابی ااصلت هارو ند ن نل اریکده شعراء فعا دن دعیل امام
رصید » دجم انلد
رضتا خد مه وازراهل له بل وصفبکری ق

ا| دو واا تی عض قیلور الق رقصید بلیغه درکه شعراءی بكس عة
معلته سند ن وقصهاء معا لى دبك انوامبعلقه سند ندر ویو ایا ت نك

( شعرعدیل)

بلندندر که ذحک ر اولنور

وجمّیتد مع المین با(ععرات
ذکرت حل الربعمن العر فات  #ا

وقدع یصهبریوحا جت صیانی  «۴#رس وم دارا شرب و ع اق

عدار س انات خلت من

تلاوت  #ومزال وی فصر العر ات

راات
یو
لا ل رسول الله بايف من هت وب*اليبتوالتدر بفوالدهر ه
ری  ۷ر

ناين لها

لام
a %*% ن اللهبا

وه ددقل الرا رال حق اهلها *

وال جانت

عهد ھ م :لصو م و ااصلو,ه۵

امد عدال بقتدی بغفا هتم  ۰#ویو ق  ۳#داسه العشرات

یارب زاد قلییدیو دصبر  #وزو جهم اریق حسنات
لقداءئت نقسی دهم قحیادها  ۶#وای لار جوالاهن بعد و فا ت
الم رای مد لین

ےہ  #ارو ی واعد و داع السرا

اری فی فبهنی غرهم نی

* واید دهم همSEE

(رنز) الصه وقصیده و ز ,بکریی در بو گحلده لازم او لين پومتدار ب

اکتفا اواعشدر وفتاکهامام همام ودظم حواهر ذظا ی دکلدی"وار سین

زلوری عطاابلدی لکن دعیل عتاب
ا| ایدو ب د عبله موجود اولان و ف
ها

ع(دیل )

.

( ) ۰۹۳
شدنله طهر وادی استار او انیس داوا:ا  3او ز ره قالدر دی

ارکان دو ف

وحالی عن فادی واعرای قااب مکثت زەن ءزد الله ابدوک بادرلر
اثکرام واعراز ده مد اولد بر صدو ادن ر
وبص ره سه ا

ندر کهخاادن

اء رمک حضرت امای هارون الرشیده تقاق ادر اده طدلن <لافتدر

د ا
اشد ر مکه شان آیدرانکن رشید اظهار ردا دا
| تااسی خصو صنده اوشکدکر خدمت کنا په بژ بو نلر حفنده ی هبیکن مل
0
 ۱ظط وعصبیان وا
سدنه کدر دو ور دی اما م موسی کاطم نعو ما ه لا3

۱

انتدردوکنه لدا من وز یره طیو زدی سا فر دن رو انت او لنورکه کندو سی
امام زضا بلهمناده اوتو ررایکه

|

۲اد

رمک و جهن رد سعال اله

آوروت مش لش دی کهکرت عا رون

تحراست آعش بط امام
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| وامام عل اولاد ندن عباسوعمان وجعفروشجدکه حضرتك پرا در پادررر بر||
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بعده حضرت اما مك ماملکتی آلد باروخوه لرده کیگلا تی غا لد بلرحتی |
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؟| موس اصتالوب اول غلاعی با ہر لدی مکر کاهول جوان قا سے بن امام
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کوردوی اوزره وار خلعتلر کیدور دی اما اعیان سای شه زا ده ی هرتا

| هرزما نده ماد* فسا دبوشخص پرتزویر پرشروریدنهاددرلابدیون دهبریدبلیدیده |
| اولدوره لمروز حشمره دا عالده پرنام قوتامدو کڪ ر وه کروهخاکبایاماع ||
لاد بار<ضّرت امامدن اجازت طلب ابلد بلرلنکن حضرت
| دوک

امام اسرار |

| درقضاء معلوم ايد کین جدا انلره رضاو رن دی سمادت خرو بکهندو به ||

|مقررایکن اول مقو له بتدارك اشتراکنی جا مکو رحزدی فلاجرم حضرت |
 ۱امام اک

رم

رن

حهاردی وگره

صاصرد سل

قلدی حر

کے |

| اظفار اندوت خاطرین الهالدی و کندو لر امیر حدشه چا ندنه مکتوب وادم |
۱کوندررت ڪه م

مب
ود وده
اله ومول مار ا ل

یط در وسا

() ۳۵۹

||ات سوردی اول اناده ین یدابدویظاهر اولنی ا او ا ۳811
| جوم زناده اولدی اند کهیا زران ايله اور تایهآلد باروملعونی آندن بیقوب
«غلد بارکشان برکشان بارهعش اراراکِ رحضور اما مه بشورد لرااکر دکه

خواص بز د سی من

و

شریواةزجناك |

| ایادیلرنکن بزید ایلند نالهد پارما د هشیر ز خو
چرده به سنددوشعش 

رو باهمکاره کیطو تلدی عسکر موس بز ب
حدوس ال
وهککیر
یدن کوريجك
وزد ودرب شا مه دك ملعو ثلرر برده قراراعدطرارنه نهیسعلاتخاتوناول

]| جراحت افرزون اوحندنحا +نی مهسنه طدسردی سعید ه شهید لکله اشتهار
٤

E
ل
نیمز هدامس .وون اوا  5هکر الان دعش یک دنامز ۰رم یدف زر هاکدراد| ۱

| ارباب حاجا تدر هه خصوص اعون واراسه مرادینه دی حاجتدبلیوب 

ا
| رحوون فاعه اوقو نسه البند ه اوقو باتارتحصل الراداندر اما اولکو
هد اون سکدن زناده ادم هلال

 :بريدعليه الاعنه کروتار اولدی شا مان کرا

ن

| اولوب طراغه دو شدی اماسباعسکر ندن جن نیکچسهیهشها دت نصبب
اولدیوالاع.دانله نز نادمك بلاله د ل صورت یدوب قاحوب ورنلدی 

۰

عسکر امامه هسر اولان عقف وعنا ع٤وات تاز ی وسلاح ور خت ملاع سمه

 ۱مهادت وغیدی وداک رزندسك لته وحورحهبروزنادن وکورکانسبااللرنده ۲:

|| ضرب سله ومشتله احوا لی مکدرکی اغ ینه وکپی صفالنی طبرا ق ای
ا| برایشار حق تراب حال دا لهنه اولیدی ین تراب اوه !ادم که بوآمل عوك
اوزر نه نیطو :د رمه ازندید وا سف اه ده دعدهخوارزارو پاعال حاس

| اما مه ابلند بلروامامه متا پعت اتد پارایرته سى اهل فلعهوخدام عالى مقام "

| عرض ضر ع ابلقهبام و بزیدپلیدل ده هه سنه اقدام ملد پلرالبندبوحاينك
| وجود فساد الودی ناو د اولیههفد عالين ذظإام وانتننام تام#كن دكلدر
ضر ع اتدکار جه
ررتوھ
|| دوهر بری سو ناد دلرحداحضرت رضاو پر٥د با
 ۲ح ڪرت امامجواب و روب ر اهل ات رسا لر کلکه الاک اجك عادت

ینوجواب و بردی وقتاکعید الله بن ز نادمعاویه وپاهردی |
دهه
| مداروف
ا| کاه عقیی دبا شندن کندی وگاه بر دك ما > ن طوندی حرع درعله جا مه سن

در ندرک ٤
نیو
پارهلدی وعر و بن عاصی کتورندی حاار نمهنکل اولدی د
| شلد ی اما عر ین  011و په تسلیت ایدوب امعاو په مشکل بواید بکه
 ۰حسین کساتت در بد د کر دی امانو روت

قنل ابدردی امک امامخا لاش
اس

م(روت )

٩۱

۴6

وت اما 7فا مداغین هه نا وٹ اء ات خبرژه۳

 aEخبرزیهیا eil 1 j

انام

ِ حضور دنثه کدی حلاص د مراتام ودر دو حرو بر دی خسن  ۳یشان
وانشتا شاه تورف

و بزید ك وصول

۱

عر عى عساها

1

اشتدی ولا دزم ابرره سیصیاح امام روسن ولاح تاد نلهانلندی ومبارزان

٤

خی

حيرلا کی

 ۱یه ومنسر هصف بغلبو ب دوزلدی عسکر سےا تقو بت بیدا ایدوب باان

رسول اللهچاغر سکا فد ادر دکیرووها کوب رکاب مستطا بنه بو زارسوروب ||
جنکه حکاورردی اماهیا که صیاح عازی قلنوب اند بارحا نبخوارحدن

| طبل وثقار» وتشیرصداعی بدا وظاهر او لدی بز د بلدكك عسکرندن میدازه :

 0کے گ بر
هدیو دورر ایکن همان مومزلر دنسعلا  ۳کد مه و آران عای

:

لدیعلیسدکرندن
درجاتایدی اول زمره بقاهرشووازدیقارشوسنه کلان بر ی
|

قاس اونودکنای سا لرده

 ۳ببنازاش کورب ۲روه

|روه دوندن دکل ات دو دج شین واردی کور
۰
ک

و حضمرت اهام

| ری نك دارقد عی او لان مالاك اشر حضرتارینك اوغبی اارهچدرکه ||

۱کا دای وا من  1سراد فو عه امدق ای رات
عهونت
 /اما م

۱

اعون ك تامدار عر کههر پری برو لك کلوب امام

ڪرت ادا مقکادي
اا ع کرند قار شدی درحال سعلات ارهز ده * جلبل ایله<

 /درععی ۳

ن فالکدن دی کل مھا تت اله حضرت امام جانانهشای

1

خلو اصمیر معا نقه ايلهامامكالیناو بدی مخدو م اکرموافر خاطر وا ز لك ||
ابتدیاولکون عسکراعام قوت وشوکتلری نکه وجه لهزناده اولدیوایطه
مالك اوغلی اراهیم و دسارندهسعلاتوشاه ||
حطبی ك عینده شیرزاده قد م

اشوالان جوا رد کرطت صدفشبارژان طرف طر نك ساز کروهکروه |
عرض شوکت وشکوه اله جنکه قوولد باری ندبلید کراهارينك فیاروان

:

اقبدوبغيننکیهر رده اشکار ایدی اول کون نااخشام هنکایی ||
غر وب افتاب ایدگجه جنك وخرب ایاد بلربالا خر عسکرخارجیان روکردان ||
اواوب سیادلاوزار ينك تيعخوار زین طاقتکشوره میوبقراری فرارهتبدیل ||
اوادی وهها خر ین وصا دقین ارد .بثه دوشوت ور عقه شلد باربو حالند  °ا

ینخا  2ن 2باقسوار حربف کوردی SA د  7ا

۱

) (e
EEA
حر ره ۲وال وجدا۲سرا واراجق
خاتون نوا بھی وطا دف

|

قویی سوارری

2

Ea

اله رمقدار جعیت او لدی و فتاکه

سیابه وارادی اول دبارك شهر باریکلاس

چم داوب حضرت

امامه خدمت.

نع به ده شر قدر د بو اشتبار انتدکده جله سی الفاق اتد بلرکه بق بزه
حتاب حقدن بترعیتدرکه زو ل ابلدی جله هزه واحب تودرکه اش وجان

موتده
“ست
وردلاهلاک وخا غان ابلهاوغورهها بوننه حااشه وز دوستاه دو
دمن اولغه دورشه وژوکندو دنشبا روز صیلعلوم وکا لات اعکهسچی

ایده وزد ید تارملك بزرکواری دوات خد متته ام حر دص اتد بلرفلا جرم
| اولشهر بارشزم < هرت

امایی حرم سرا سه

قوندردی وکندو میداهن

دران اندو سا روا  3ی کید متته بل بغلدی عل اخصوص نوم

بکزورارا اردګه ,عسک رکه سی ومعاو رهعالی احاطه ادوب هرادنه مرو ردن
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OYY
TESST
(23۲52۳۲۳
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انارطلینه اشکرکوندرهه سیکندو ره معلوم اولشدی انلردخیا کا کوره مات
حرف وفتالتدارکن کور مشدی فرضا اخر ما اسکه متو جه اولدو عکز 
تقد برحدد ه باری اوج ایمغداری رمله اواوت مستور وحیو لک حابرلیوب

قوت بوله ضیف عر بزح او اکزه عذرر دیلیوب تضر ع اولشدی بنوار
بوحال اوزره اکن معا و بهکه مغتره نك هر عنله واردوغن بلدیوحضم نك
سا به حکلدوکن خر الدی دوک و دن صکر ه عرد ار ¿ ز نادیفرق مك
کراهان ند مهاد اله ۳مک دشدی وقاعه 2at ول کر اده 3وره دوشدی

اماشهر تارسا مقد مکیل همات وجعست دلیران جنك  1موده هر وجهله

O
TACE
NN

فاص اندی وحضس  ۸2مه کندو ی احازت ور مجه که و اشعروب

اواور او لاز احوال عروحضو رز بنه عرض اوامه سنه رخصت و رین دی
دلات رکواره بلار ار خوشعه خد مت اك ادى العصه تح
ص ادی او
(52۱۲۳:22۵0

ایام معانل صعن
 0ند

یلهکلان سوارا ن جنک آزما
اوسعلات خا تو
اولدی شاه k1ب

نحل  2تقلال
و لدی حالاکه هرخاربه ده

ومک دور وح ےرت

امام هوادا

رزی مطفر ومتصور

اعدا ی

ر

ی

ماوت
|

او اوت اصلا وقطع

 ۰وحالی دوم اعظے تلد ی وه جك ادم فاےر نکگدی سعلا اتدسته ۲
دو رهدو ُه ارلکلر ادیو

رکون خدام اما مدن

ج برفرد واحوالیعر

ریحا ب

حضصور امام عرض

شهره واردیو بض

یسه رکش

ایلدی ۱

رن

]| ارت ومصسنند مشغول اودکین کڪ ور دی اص ندر دیو سوال اتد کده
سس

سس

مس سیب

جس
س

( حضرت )

مس

تزاراولش
ورطر نله ادن غاز طهر وفته دكصواسش
حلوه آرابلد ل

هزات دی رکا ده سعلاه مقا بلحقان سوارر رزارکشمر درا اله

وصول بولدیا کرجه که خاتونآخرت جرخ بر کبینمیدان معر کدده شبرزیان |

روخعشی ابلهپرکار وار دا ره سند ه قات قات لکن اصلا بوز دو ندر میوب |
حر دانهجنك ایدردیو برطربقل خيرایتدروب قوعنهخرو برمكار دیلکن 
حضرت امام سعلا تك اکلندوکنه اضطراب نام اوزره اوادی واوغیلی ده |

| تیه

پشسوارکوندرد باراکرچهکه خا تون هساکردارك قوامی درست |

ا| ایی فاماالتندهی سعند تازی برمقداری تحال ایدی قالال رخشی تبدیل |
دششواریةفادار ادوب کاق الاول حرب وطس هغه کیرشدی ۱
فلدی واول 

وپحدرهاآقتدقه ( بسم الله وعلى ملت رسول الله ولاعل الحبةعنعز| :
رسولانله ) دبردی وچان و باشله جها د ابدردی بو طر بقله پرر ایکشر وافر
كسەن هلال اتّدی الاخررو ردان اولوب«خبره و توابیی مه حان:له عر عت

 ۱فلدی وڪ سیاول بو لدهحرار ا

:

و صو سز لعدن بريهده کیدرکن |

ن صلا بت نمون کال دصرت ومسس نمهعر ون ||
تکهوخا
| چانو بردی اما

| اولدوپنی حالد  امام همنام جا ننه کلدیهمبشه د شان دولك بو ه |

ا| هزم اولسون زد بهوله دستیوس قلدی اکرحه که اکحاب <هیوسکان ||
]| قلعهطا فد حضبر  4نبا ز اتد بلرکهپم قاعه عن استواردر وخد متکده مال ۱
 :ملالز وحان “عن نثاردر خر ره کک بروجهله رضامن بوقدرد و بلواردبار

| و وله جان و باعنقد ادر دید بلر اماحضرت امام مکهمکرمهقرنده اولق |

| سمزهو بزامضطراب ایدرار دیومهیل اولهسنه امام رضاکو سترمدیولایت |
|

!| ,عنولا شدن سیا اک کن عز عت معرراتدی فلاجرم اون کون عامسعلات

ناون مشارده واو عل د نك نامركاب
خان سهنمام اتد کدن صکره خ
|| مپتطا دار ی خد متاد ہ وا م صد انبلد بلروس_علات مغْبره ی شعند

|

| عهتزندن حاصل قلد یی سدوز رس اتلری و وز لهر غلدم وهرزاراشم |
و کر هکل وشو زانلو سی دخیسل وض تن تاد هی افا
دو

آر !“ق

۱

مقررقلد بارکذلك اهل طادف دی ماسنلرنده الای :ك دنار دکشورباول

ض ابلدبار |
عررله
ویوزپرر اتلخوااب قلد ابناارری ججیعا حض
| ملتی بش
| بوطریلهچکلوب اب نداریه وارد باانردن کشتبلرله عبور اولنوب سبا ملکتنه
زول و ر دیلر ح ضر ت اها مك رکا حد متّده کک ندی اهل شندن

:

۱

( 6۹۲۲

شجههن قربنده کو نشکیتا پدار اوادقده اتفاق اول شه رل ربسنامداری
]| سعلات خا تون نامماد" شمرکارکذار ومآاد حنك ازهوده بر یزرکوار ایدی |
< عمرت امامك رکابلردن دوس ایدوب ھم < اناسa
دون
هعا
| بوزاوردی .رت امام م

4

فراری واردار که شام ع کر منك الفارابله ۱

 ۱کہ سن خارون سعلات صا له بهاعلا م TT

٣

| القومالظالین د)یو اسفالت ویروب اوکارینهدوشدیو<رم سراسنه ابلدوب |
نیر
کو د
اوعل د نام دم

له کر در دوال اپودردیرعاتار نی

| فرزند بنه وسا رعشا رنه اصعرلدی بعد ه کندو سیمکه دن ,کاسه
کتدی حضرن اما مك اردار مد SIK E

|

بولتخص انتدی ز براکه ۱

| سعلات ماد شیر قبا ثلعریده وشام ولا بترده انكبکهیادر تادر وارایدیکه |
»رمده وسل سیفد هعض سبرده مها بی
| اوقاعق واوقصاو دهده ورهاو
دا ایدی حنکده ر آزموده برخاتون اندکه نظری بوع.دی
نو
| ه

ت کان۱

رن ده وعوما اون رادری وق له سنك عشا ری حل اص :u
 1شجهه

)|پردار ایدی واوغرینه جا ن و باشبله فرمان براید بلروقتا که سعلات خا نون

| که ا کدی تاکاه قر شودن روز بلورھی آکغره ی شمه اک
| مس سوار اله حضرت امامطلینه چیقد بار سعلات خانونه سلام و ړو ب

| هماو بهکندوز ی امامحسین بن عیطلینه کوندردوکینسو یلدی شو یلهکه
وجا نبارده اوله دج برکسنه اتی صقلید تسام ايه اول قومك اوغلنهوقوم
| یله سنه امرالمومنين اوک خشےووعصت امك عفرردردوسو یلدی
| اماخا تونبزرکوارم دانه کار دد  oی اظهار جلادت *مارایدوت خا شاک
اد فرزند
امیرالو .منن معاو رهپرکر وکین Aر امیر الو نی امامعل دن ص

لرهاحاال ایله مز رینورقلان
| ارچندی امامحسین یاورز انار دن صک
اءدت دار ی ماورزعالا
 1حسین ف علي حطر تلر تی اکلرز وانك خد متق س

 ۱ااوملام حضرت حسین

ان عریزمدر وبجیع قبابل عشا برملهانلركك

ر
کبو
یکه
زدر
| اوغنهیدل وجان صرفا ملاک خنان اعك مقر در اولیبو

|

| طاو نله دوه سکرکه قستاد اواوث فانلرقوکو لکه شنت اوک ر
| لۇ نرد بدکده فطیرندن عناد فساد اولوب سازز ل برشعشبره ال اورنشد |
"| بشلد بار وسعلات خاتون "هسابوامَفین ينه اول زمره دن وز دوندر مهدن اا
ا قاعده وه شرکی بر ر رر میدانه کرد واول زن شیر بیکرمیدان = |8
( رات

() ۳۰۱

ایدوبحاصل اتد

وک نوادر جواهرك اکر ی سکا شاراولیه دلو سوزسو بلدی

|| (دکننور دوجشمزهری ماکنت*هنذ ااضلین عضدا) ب که بنضلا لته
دوثتاری عضد ااذاغر ین انلر «سیطارضده فسادات ادوب بکا خراقان |
سدو
ون
دنبويهکوراسون د یز

¦

بلدی هران عاسده اولان کرا هانمعاوبهه

| هجوم ابلدبلرپون مهقوله شرف وسیا دند رکه سن بلوا رر سن دیو سو بلدیاد |
]| وباله اخرکارطا نغ اشرار همان بالك براق ابله بور ببوب کی خکر وکی |
ا|شیر اقش بارژه رناكابلهافچی بلا تارکی داوکلردن جمد بار حضرت امامك ۱

فتلنه اتفاقلری مقرراولدی ماویه جا نبکدن اشقیا طاقه سنه سن بیلورسز ۱
درلوخصت ویرادی الکن حضرت اما م ند عل مر ای ور دو چم
زهری بردن جڪر ادی وتااللدر بآمعازه الات لوب

||

الهیالمی اخالقی ٤

|اظری عق جدیوایی ای ون توسیدی وا سوالیااغنفساط |
 1علىمن لایرجن حی ام نفسیدی وای ) بیوردی يعن کهای بیوادایدت |
||پروردکارای پیکسلره معین فر اد رس اولان کرد کاربم گر حالی کورر سین |
|| وفر بادفغا نمیادشیدر سینجدم عد ا1ص طخ ووالدهم فاطہة زهریو برادرم

||حن حقعونو قاوده اولان توحید اسلام حرهتییون اولسون بکا مدد یله |

بیرج ظا لی اوستو مه مساط قله تاکهکندو تفسم د ینخصویصیدنیا ٠
| امور بیاصلاح ايلهمقید اولهدیومنا چاتابتدوک کیهما ندم ,رزلله" هو اناك |
او به
ی
بیدا اولدی وهر کس قورخولی اولوت معا

از

اشا غه دشودیواول

||اکهراز دن طقو ز کشینك زهرهسی جا اولوب هلال اواد پلرما عدا سی |
 ۳ ۱دشاناولوب مأحوتکتدتارطرف ها تهحان انوب رگ

ره دی آردار :ب

 ۱بعد لراحمضارتامام هبار پاش سج ده یه یقدویار (الاهم ایو ری

1

۱واکر عی واناصسری د)بودعا ادوب خرامان خرامان حرم سراسه حکلدی

|| وطشیره چقد قده ان عباس وای ز پیرو سا رتوا یی بیرودار دبننده طا توب
| عشموم وحزون ویر نولدی نجه قورتادك دید بلرامام دی ماجرایی بیان
بیوردیهرکس مر لاومب ل هکیدو ب حوادث انيه په پوز طوتوب نپوهز دن |
۱اشکاره اولورکهدنومتزدداولد بلرامام حسین اول “که حسن د پبرورًی دل ذیر

| ایدوبکندو خواص تعلقا ند ن او کلاینسنه ار ابلهمکه دن طشیرهکندی |
وکار س وار وهم رکاب او لان
ندد ی
وجھن نام شهره طوع یعن عت ات
ارای سلاح ورماً <له هس «ب بر وجه الغبار جستوحا لا و سیک

رب

زان )

!)GE
دځ پوندنز بادهرامن ایدوی خودسمزه و زه طاهردر دنو ش شااواف مهملات |
درسووکد ن صکره مغیره ینشعبه او ل اورنالنیفساده ویردی
پولزا
]| س

||دیدیحتی ( الا
محسا
ان ا
یلا هل شفید من انون ) دی یمبکه احسانه |
| لایق اولبا نلرهاحسان اعك نوع جنوندر همان دونكند ارکن کور مك ککر
 ۱دو قتل اوامه سند سی دوت ابلدی بعد ه درت اما م كراe

|

درر جواهر ذطام ایدوب ن سر ی قوم کورد مکههم زی ادم بر بنه فومیوب |,
| اهانتآید ر سروه مطلب بعته رعیت الرس ودج وی حفیق پلشو کیب ۱

|

:کزه
دیو
رکوز
لاام ه
ونباس
مود
| د ATN يلوب اخ رنه راجیحتدر کز
آندیکره بورد وده همان ربد اعین ص دود قات قوردل اور بابه۱2تلوب طعره
5
:

لو ردن

حضمرت ااه

دید نکه ال ددن

اولوردی دنو انقباص بولدی دی

ره رمعد ار 7ی
EW

که

دده |رادق ادسه زی دیتها واشدر سک ۱

اولری د وو جکلرکیاغز ن اجوب وتھھا الهڪڪوادی اعدی حلیةه
 ۳رزلد وار ۱
 1اوژه جف ملعون نو بأه ۵ادب او اد ده اکا اع اوانلر ای اواق

]| اکاکوره قباس ایلهبعدالکلام معا و یه جا نندن عرو ین عاص عاصیکورد :که
 ۱لوقیل وال هه ر
وصن ر
وڪٽ خصوصی اولن هبان دوات وثیی النهالدی

| اولا عبد اللهن عباس ٿا نباجد تا
نلقا عىدالله نز بر محراوقهراخلافت
]| تام امضا لتدی عناد اند کلرنده معدی نقد وجود نکر هبا اولسی مقرردد

 1دوو یف ایتدی بعده خو فدن امضالد بلر((واذهیواواتمسالین) دیوانلر |
نهان شا ماده تكوتنهاقلدی 
لمعاو په دن کتد بار<ضرت امام مکیراا

| :ورو رن عاص اما مخهطا ب ایدوب کورد کی افر باوتعلف انك نو جهله
٣

امتا لدی و جله سی خلا(ص او اا “ی لو بد  °الک قود ی کتدی اعدی

سل  ۵ر و منسشوری امصا اله 9معاو ره 2اون بك بدره التون عطا] سین
مّ

 1لوت SE

صسرف ال ووا هی ارضا

( ۳متکله کوز کوره او
:

و اولهحق دکلدر وه

نلهو الا 1

:

و حود ی

ابلر سین دلو سو بلدی <عمرت سے دلوب اتدی
قسم ناداناد نکه لو مت وره ال اورم هوام ضاءشر

سنات

ای

0کت
2۶9 7

سی م-نون فد الاحره معاو بهرفعله کل مهکلدی
 1ابلهاولاسا مك دسا ح<ه

ِ ونماز ضرح وزدن حصرت
1

تالف کهشعاد
مرصوت

که

۹

امامه سو ادى E

ت دبا واخر له
ده

بامام سن و کهراضی

 ۳اوه سینوامورظاهرده

س ناول ند دراو سباحت

وقعردرنایعی

بزیدی کندو
نده سماحت

(9

۱

( ) ۳۰۹

 ۳دادکاراری اول شا میبه عطا خادشپوسو بلدی اماجوا هر یکتا نكا سی
۱

ند
تصور اد چم مر اولدبلرو هم برپاد شا هك خرسنه
وعدی هد بو باه ريد ربه عالات اولهمدقد .دی

ه بو قدر ۱

کہبنا تکرراولانناده

<ضبرت امام مصاوبهایلهسلاقات انتدی ویمدا لصا خه والکلام معاو بهاول |
جوهری کوستروب نبوادکاری سن بیغشاد یکز وره دنب وکه مالكاولدوکز 1
دیوسوبلدیوصوردی شهرا ده فاست ها بندن کستاآوزره اولوت باشین ||

]|اشاغه صبالدی واول حیندههمان مغارقت ادوب منز لهکلدی وفتاکشت ۱
| هنکام اواوب قرض افتاب غامب اولدی عالی طلات بورودی معاو یه شام |

| هتگراین ودزهتکاز ین ون ید مره بفجلهنیتیوامام نی
ور

 aوعہد الله ی غا ضس وعیل ارزه یز برناسر هم عله

قلدی جله سی کردf  Eقاو
معاو هر

دعوت

ندنرونعاصعاصی کلام |بد وب

1

اولدیوا عمخلافی ورای دتاتیوذضہ لی موجه ر رده هعررقلدی

نامک یله

وخلافت أده تمه اعران شام وعرا ق امضالز میاورددار ام سر

۲
اویه اود طوعاری حضمرت اما هه ضو دی انار دی الوب عردا له
ن عا سرد و ردی لعن کهاودول کور ندر د دی

اجاعرو ن عاص حح

ره

د د بک بونارك سر وری مز اواد وکر مقرردر وسا ری دځ سره تابعد رد بدی |
و نکرار حطر

ت یداه امضا

اعون رام ابلدی ول جرم

اور مدق

عدوم

| مکرم اوغا صی قومه جواب قیاوب م سز کله حالف پوقدر خصو صاکه ۱
ِ

کح عزات اعشار اول ع ورع.م سمردن
اواوت دسا اعون معا تا داد

خلاو

و ردوکی ماه

 1پولوز دی

لس

ارتوقدر ز را کهآ کررنسکلهمقایل

امام خسن

اولوردی دج

“مد ,که کارامار ت کهرش

حول ور ندا سم سزه

اول زما نده تڪ تڪ وا

عربز النده در

د رطهور

حصو

1

2

صنده

|| کندو سنه سوال ایدرار شول نسنه واقت جلیل التهمه عض خیردرانلسونلر |
ِ بزیکوشه ايع

وعیاد  ۳ده ڌوسو نلرتکلیف مالا دطا وه فدام اعسو لر

|| دو خو
ات شتا ورد کد ه معاو پهځا ندن عدا لهدز بادوهواد ار

اهل شبطان عله اللعنه اخو انی اغازفساد ابدویرندهنر .
"| اکمرهاه و اهلفساد
ت
ضو
عندر د
عالذت ودشنام اید نلرد

اناد بار ی اوادور وجك ادمة مدارا

حازدکلد رکهمشل ودعدرو ونلر درن عا نرد رو دری عل ان ا طالب

از

)(oN

| اول بی ادت شهن اده پالكنسب جا ننه واروب مقابل اوادی اول جوایبره ||

| جاهل حدین بنعلیسفسین د بوصوردی امام هما م بو یلیه دنیدکد |۰
اول ملعون حاۓثا علاك وعل ايك ابدی حضمرت عل يه واول ولی به شم

 ۲ابادی اماامام!کرمك دربایخلفتلری تغیبرومکدر اولدی تسم فلدیودیدی

| اکرآیح اسك طیوزه ن کوراعر باناوسن سکا خلعت کیدور ه نروکاکراه ا

ست اعلا یهکوند رهه بنببوردی
ایسك طر یقمستقیعه دلاات ايده پن ج

ازدباد ام

س شعدی >7
هاشیدمس و
سا تل ک
 7 ۳۱وش

برها نکه واقف اولدم وھ ادل نیت۱
 ٠الهارادم وعظعشان وحسن خلعله

|] رسولاللهدن ایدوکك بلدم دپواتدو یکا خلقارندن عزرد یلدیفلاجرم| 
 ٠ناکلوامرک تورو اطع ردو یا وا“نی افووهبعک راوبد یدنازوالاهنی 1 .
وکوت مه ادن بر آوج دنار چعاروت اول شای به تفشلدی وا ساالاى

۱

ازه
متا
ریکه
| مقداری قلوری اواوب اند براع بها لوحوهربراق ببله بولند
| ءتدارثجه وارایدی اما نظری کانمکانده نادرایدی خصوصاکر هر ند
طوفاسه برمفرح آواز بیدا اواو ردیورا حه مسك اسا سی خود دما غاری
| معطرقاوردی شا یک بواحسا ۾ لابق اولدی دوندیکتدی وزد عنیدی| 

||باب جر کمندهډو سی فاتلنورکوردی وقتا که اول شامی له نه اکلندلوامامه[ 

| نمهقو لهجذا قرادك دیوصوردی والله ابمنا ییاکرمخلق الله بولدم| 
|| واهل پیت رسولات اثرواطیی ایدوکییحقیق قلدم دیو جوا و بردی #اطفك| 
سین دیدکده درحال اوحتی | حدی اولقاور ناري کوستّدی
له
در
 ۰کوردونکه و
 ٠وکوهرکران فععیکوستردی امابزداولشای به غڪ .ان اواو ٺکشان براشان۱ 

| مساویه طردنه روان اولوب واردی ماجرایی و اقوت کران ما بی بلدردی
٠

اأ هس اتع ب باطخو تودنآ یدید

نوتا و رب كد |۱
هس هودرب کو

 |.یدمش لوا وتلا رلنهليا لخق ودنک هنن هدکشاراب رد هرلنو ببسنس كدلوا |
د و یدلیوس کا هح واعع هپ تةیقح هلاح فقاووایدل اماوكم یماطع ]
۶

7هناصسیح یلاعاو كن اے هنکودبا فراع یدلوا >1نیدیز ,لنسا۱

| تا نوعا نکاسوواوسا (ن ىذاء لمم اذه دیسلاےرکلا یذلارکن هم ۱
الاك) دیدیمن ابجولور سنمامام خبسین کی«
1رمک اماو مه

011

دسر

Taی یھ

>

سس
سس
]سس
سس

سس

۱

2

۳02

۳۱
-

)E

رس
دور همشدیوسن اول زمانده دج هنوز انك
خدادن

لو تون سنده

۶#ڪور اومس سکز در دلو بورد بار

وا۹

حورتت

باناکد ه رجت
زرا
ام مسار

بوکلات عتایی اشتدی ده تھ مهر سکوت ایدوب اصلا جواب ویرمیوب
هز لنه کتدیوما حرا ف برر معاو ره حانله ازوب ارسال اتدی ولا جر م

معاو بهدی بر وجه استعصال حعاز سفرین بزیدی وسار هو ادارر ن سله
۱

اوبدورب اولامدینهمنوره بهکلدی د براراکرجه کررقوادهمولاض وی حدشهنام

۱

کانده اول مد مکرمه ك اناك صکره مل سشذمتوره دةکلدوکیی نازمشدیاندن

0

او رهىدى

زد لک جلو سندن نر ره

هور ایدنوا د سك عر ری

 ۸بدا جلو :هکاخ
ة 2ز
اک تذاقلششدراما کیزالغرا دتنامگاید

ا

| ! ازلان

مککرده

کاتع

 ۱ھا
نلان r

به وه

حوادث وگا یس

وحد ه 2ه السهدادنواخباردن

هرحفصف
تو
کج
IE
EE
OMELET
یک
2HTS
حسام
نر
(سناÎ
جینفع
رک
سام
ده
که

و نی قاندی اعدیطن اولبه که

| معاو یهنك طلب معتله اولاعر ع مد ینه شهر ينه واقم اولدیواشرافاکار
| ومةا خر جیا استعبال اتد بلرحضرت امام حسین دی بی اختار اتلوب

|

قارڈوکند بارائناء ملاقا ندهمعاویهنندن ایندی وحضرتامایقوچاقلیوب

|

 ۱مار انناو بدی وکندی بتدوی استا زی*امام همامك رکانه پحدشکنی |
| وکندوسی آخرهنده سوارآواوادیوچا کرازدگنهاستقبال ایند بلرهرکس |
ا| مبلاو م لله دج دوت درا هم ود بارهم وارید ابلهبر مهار اشر صبار فتار
دی فاما و وحهلهاکرام ۰
رک
دنه
نور
ووحض
!| ءعاو به حضرت اماعك عن

وعطاً دن راد مقصودی نهایدوی معلوم اوادن اول شب <ضرت امام ۲
توادی اللهسف اه ننه قیام ادوب ف مکرهد به حکلدی هره حال اله

بلد امین ده توق اول دبروردی وقتا کرمعاو به حض رت ار ایطویدی ٩
غناك وګزون اواوباردار بتهدوشدی ااغار ابل اول د مکه ربه دشدیو حرم 1
| شیر شه کاوبمکه مشرفهده حضرت او ا ا لدی اعاار المد
برندیلید  ۵مبارك کوزی طوش اولدفده

ار نه بوزدودردی وضای

i

ایدایه ٥ شر بقلری عط او لغین وحهعبو ستدبارك نظریطوقنبه پزد پلید ||
| ضرت امام ك کندودن بو زدو ندردوکنه غات جان ناپاکنه کدر اولدی ||
|| هبان ملعون بیدین اول حضرته اقام قصد بته شام کراهار ندن ردت |
 ۱اد پیج زبارت

9صد ي
هاهانتفیح
بامه

وتاک 1

یا لای کف (۳ ۳
هونك هنزن ید
بود
VIREوا
کوزاری دشار؟ ن 3و مادي ولد اولان بر دل هه ه اسیابدولیومشا هد واعیان

ولاتك کندو سی قول الهاندن عق تدارکند ه حد اولدی سالاکهحت دنا
ادندن کوردوی حعوق.
 ۱ورعمت ورزند  42ساطان انا اسلا اغی ان ن
ن
وڪدند
دیدیوامام <سن اتدوی عهد اوزره ڪ
ASIII
7

ند اکا تسلیماو»لغمشان د یه

Sara
era

صکره صدرخلافت

دنایدوکییکانه فرام وشو اخبلوهف اخرتی|

برطرف قلدی و پزیدی وعلهد ایدیتوب اعبان شام وعراقولا يتنك بعت|

تارا

IKE
RTE

وسلری تدارکنی کو

ردی ب:وه
وال اوزره بزیدل خطبه دی اوقندی ۱

دی مصسروشام وعرا ق وخر اسا نده جاری اولدی واطرا قه ت صدرروان 

ایدوب ملکتارك بیعت نامه ری بزید ه وصول بولذی اما خوف ا<تبا طی
LSER
OEY
STEAD
HIST

وعہد الله ن ز بر وعد از جن بن اوبكر حل I

?e

پر ه.هكازن

ملوب آنلردن خوق ز نأدهاولفین مد ه ET روان >X 5 می به کوب

| کوندردی بزبدی ولی عهد ایدندوکی بلدورب ذکراولنان اب رافواکاردن
بعتطلن آیاه سن اشارت ابلدی وقتا نامه یحم واه واصلاولدیسکان ۱
| مدثهی بچعایدوبمنبره حفدی وخطده به اسلدیاولاعاو ينك بیراولدوعتی

وام ت ده لاخدلریقه لازم ادوکن واولا ولق دی عنادهوععرفندهوذا ناوا
وه هحتاج اووFGرکدر اءدی وبےاوعاین:د جله دناحقولالقدر |
 ۱ودولة ك
 /د وهعاو وطقن ان اتلد اماکهوجوای اٹ د تلری حمرتالوب اصلا |

| وقطها هچ برفردنيك و بدیرسوز سویادی انق عد بن ابو بکرجوله کلوب|
دیذیکه ناعم وان کذب ابلدك خدای عالبانحون سنده واولسکامکتوب

کوندرن کدی درو ع سو بلرد بوخطان ابلدی ھا ن
ومان ن ار دن ۱
 ٠خوا بهقادر اولوت اشا عه اشدیوخلق ,رلو برنه طاعلدرلرو لوجرد
 :ھر وان می رده اولوردی ھا نک ام الو منینصادشه دضی اانه عنم بهکه

از و حواب واصل اولدای کل اضطر له او ناورکوب قرب۳
خانوناریا لهمعا مسصده کاندیم وانکه بوتلری کوردیاعراز برکالابلهاستهال

ایدوت خد مت ندر بورك دیدکده له سوبلرسرحق سوزسو بلك دن که
6ے انعا ادصد ی اجك ددکده ےرت

صد نوه اغاز کلام ادوب

| دیدنکه ن وخصو صه شتاهد مکه حط ہرت 2د مص طن سنك اا کا

( 3) ۳9
| رکون ر اض

حبنب اللهحصوز ند ایلتدم مار اانه الوت
حر قیدصاروت

1

اولاصباع قولاغنه بعده وصنه قامتکاتی اداابدوب اندنصکره حضمر ت |
| رسو ل کربهيه سروب سرهستوری اشکاره ابلدی اطرآقدن باعث کر بهندر

عیی )ددن نوردیدهی ندن 1
ام
غلھ
|| دیدکده ر ( الفتنه البا غبیعددی لشانا

اار لشکری قدل ایسه اررکککدر و بشےا عنم انلرحقندہ ۰
یع
صره
صک
صدور ولیه حقدر بروردی اماای امعا ز نمار و خبری فا طمه طبیهورمه |

بلدر میه سز دید باروساممه رضی الله عنه روایت قبلورکه برشب رسول اله |
حعرهدن طشرهکند باربرزماندن صکره بر وشان وحزون حقهکلد,ار اللرنده

برقاروره و بکا بیور دیلرکه عراق ولایبنده کر بلا ناممحله بی ایلند باراهل یلم
حصو صا و رعیع اعیی حسیم شهدا ولهجق عل کا کک و سنزددلر اس

یانلرك  ۳ی دکشوردم و بوشیتهیه قوندم سن ونیا و کات صعله شول زمانکه

و ودانسم ده غنااولدو غين کورم سن سیم اول مدا مده شهد اولدوعین

|| لفرهز نیدساورزرنددنیعالرى احلضکرروتاصغعرربدالهوعلی|کبروعلی اصفروز نالعا بدین نامدرت
ك
بلاد مشها دت شر بن توش ابلد بلرکندو ر |

|

ارده احق امامر ین العا بد,ن قا لدیواکی دختر فر خند ه اخم زی أ
د و جود ه کل درخانونلریمنقواد رکهرکونحضرت شیر صا عاو دلوخنه
امام حسبتی وصوانه فرز ندصلییهی اراهیممکرالو باو خش ر کن جبریلعليه

السلام کلادی بارسول اه توایکسندن ردسندنجدافلعقبوز لدیقغیسنك
فرافن اختمار ایدرسین دد کده حصرن

|

رسول اه تفکرابادی بعدهاراهيكت

وفا تن اختیسار ایدوب او جکوندن صکره ابراهم وفات ابلدی پاسیبکوی |
شهزاده رکه امام جسن اب ی امام خضرت حسین اوجصیامامدر بوذارك ||
شکار ن صالدر <صوصاءطوم

|

وحسن  1بوتلرل جد

 3ان ف اله مهس عنلن لعلی وحسین

ه تازل او در

وحهیبرت زك

ش

ها دنی کافه

امت 2د ەوحىلملاىك وکرویان مصست وروزما لا ای عرص گر بهوفرقت

اواشاردر

اری
من بکا عحلن اوبکاء وجبت انه ) حد یبٹفشی

عراندردجی هصیل استانروضه الشهداد  ۵وحد

مد الاي

وکایدهمط لوب اولاناخت صاز مرغیتّدر اما امامحسین حضم

:

|

ەو قاسو ارک

ِ

تلر نك عا ق

:

| جا یه حرکتیومد بن «نوره دن کوفه چارشه غه سی ونر ی وهاقع اولدیکه
|معا و يەك ملت انارت وزمان دعوا ی حلا فتلری اون طفوز سل ودرت ای
۳

۱

71

هرت

امام حسین ری

رک

دوس

دتلوينك دص ۳ ۳یت

وبکارم وخصا تانه حدوفا یت بوقدرقصاحتده فر بدا ک *ه بزر؟واروبلاغتد ه
| وحید احلهء صنادید نامد اراوادفلر شنك
واهد حواهر زواه متظو مه ۳

| چو قدرکلات قد سه ادن دماروبو ابات دور بارلایتتار له اکتذا او اندی

| (منفظمة) ۰نادایتسکان القبور * .فاسکشاو و اجاêR ص

1

بری اطصاااتاندری * مفاعلت NI کرد قمع وکه 2

| وخرفت الکیبساوحشوت اغینهمترابا * ,بعدماکانتها وی بالمرمن ااغدی
اماالا م فا ی فر فستهسا  #حیساشت الفاصلوالتعرا۷ :

قطعتدامن دامن هن
ادک

زر * فرزصک_نهار ما بطوفرالبلا| .

سنشرفاری لایدنزنادهانکن شهادت معاد بهو اصل اوادرلروعرعرزر نك
الیسنه دن زناده سیجد زرکوارازئ حضرت رضو ل حک براجیب ور

 ۱خدااعیی جد ا1ص طن صل الله تال عليه وس حضر تلری نلهکذاران
| اسدی بعده اوتوزل دی والد ماحد نامدارازی -ضرت امام عل بنا

 :طالب کرم الله جوهه حضمتاریله میور ابلدی و با
وفا تندن صطره
بلیات چرخ بیوفایله روزکازارده عبورایذوب ججله سی اللی ای بیلدنزنادهچه
 ۰:ابدویحفیق ولدی اما اولاد اسادی ایفرزند زر وار ودرت دحمر سعد

ر اخ عصعت شعار اواوب عى اکر وعلی اصفر وعبد الله وقعذ بکلاردهشهید
| أولدیلروجعه نامولدرشذاری کندولر ا

تقال ابتديارج قعل اوسط که |

 1من یالعایدین حمر ناردر انلروح د کر دلا شداید ندن که شام دود ۰
 ٤مد به منوره* لازم الاحیر امهکاد بارهز نك دردجی سنه سند ه شعیان a

 ۱درد اوقوتصول مەد ه یکرمی !بشعیکونی روز شنبه ده وعنندایعض

 :اوچمی کو
پنی
شروسزنه د ه مدینهممنوترهوداهد اولدی ومدت جل
| لیآیابکن طوغدی کهبومفوله مدت قلبله ده ولادت اج وتار و حبی|
| ذکر بایهواقع اواشدرکوکسندن ایقاربنه وارنجه رسولالله <ضمر تارهکال
||«شابهتی وارایدیام الخارٹ روات

ابدرکهامامحسین وغد

رسول الله <ضورته الاد ها نکه الاندنالوب جالنههدی مارك

کوزارندن 

باش اقدی بارسول الله باعث کر بهندر دیدکد ه هنوز حضرت جبربلکلدی

| و بکاخبرو ردیکه عن قر بب امن ی وفا بلمجکر کوشعی هلاكوهبا اباد
 ۱کر کار موردی وامعاشت ا وول اول حعمرت برداشند رد کدنصاره

 0رکون

( ) er
عنهمنم قلدی دو بازدبار حضرت امامك رضی اللهعته
حضرتعقان ری الله

وقای ری مهاو بهبهواصل اولدقدهاظه ارهسرتله عمدا للون عباس ری الله
عنهحضمرتلر ین اهعلام ابلدیانارد ی حزن امله(نلهواناالیه رجاعون )دد دار ۰

چمرور اواو ر سین انكکندوک از
نس
لکنمعاو په اول حضمرنك و فا تنه م

نیكی
حکومت دنو يه دعباقچیقلام صانو رسین وسانلکڪون قازبلان قایو

ب طولدورمن ویزکه اهل بت حضرت سلعذان انيا ورسول کی نادلوز که |

دج لونكنز اده میدهتلر ه ومصیاره

کردار اولدق <عمرترت

| وا لین

|

در کاهندنر جاونازایدرزکهعن قردببزی بومصیلر دنخیرابله خلاصوانواع

سمرور ايلهمسرور ابلیه دیوجواب و ردی بعق معاو پ<هضم تلری کتدکدن ||
صك رمدت رد  ۵او ااءصلان عاس رصی اللهع
 eسویادی لودجی«.نقولد ر که

ی

بت اه و ردی

حضر تلرندن خا
اورره حوده

۰

حاسه به

دده السنده مخ نکا حکهال د واقدام ابادی[ نکن
و بر ر

اكندی حعده ۳
بر ن

 ۱عنهاول .e

:

اچد اکر جي امه تعای NER ِ
 5رم

ا
حصرت

صل

اللهتعالیعلبه 1

)عیی تارب بن حسی سورین
بىه واحب مبنه ب
حان
ااهم
||حضیتلری ( ال
یت ادر :ن -وردیحضرتامام سنك رصی الله
وجنه یت ايده به د

جت ونطقادر

|

( بت ) ۱

اححرعری سادام نرا  #دشا ید ظے مننعت حسنرا
سیندارمکه حردرعدن بست

سرا ی وصف ا< سلاقحسنبا

دوکی راوحود سز بب وز ر

انت

أ

 %3دظ راو اڪ ردا

حسين

۱

( قصل درذکرم:ا 9ں امام سيوم ما 6

( حضرت حسبن مغنو لهم حوم رطی الل عهنه )
|

۹

ی

سبدوز کی ومبار لكوارشد وطمییت و .طط شهید و کنیی اوعد اللهدر

 ۱ومهرسسر لنی(ومن وکل علیمو کفاه)اولوت وفصو لمع حه

E م جسن
| کابیرو<ضرت

بخ

تحت

دی اللهعه ا

یگرب

قو هه لکلا حرا

سره سذطان کو :سس اولدوی کی

لاله لب وسا جله دنزناده شر

( )f

COED

۱

دوخوف

ایدی اکا

ال ره77

 790وک

> وندردی پورس ال امام حك

ند نهوالیسی۱ .

شاوی طریدنای “عادر

۱

وره سينو بندناکاللیبيك اجهچاه عض ایدسهین
شقدبسه
|| بانتاوشعات ن
کندو یهشیناولدقده بورستاللد وجودتی سیلوب درعةب هلاك 
حن
| امام ن

اولد ویکایوغل زد عت نکا حند ہ ی عورتاردن اولق خصو صند

| عهد زی ان ايده سین دیدی اول بدت دخیسبارش اواندوی رز ۱
 :عل ادلدی ا کهامامی

هلا نھ سیب اولدی و بض قوله اھ

ل 1۱

کوندر ,لوب امامه شر تله و پرادی امانارح حافظ ابروده ازرکهامام <سن
 4م بض اولدوعیحالده (

رت

8
وهدد الله) يعن کرالی ۱

ایک کرuS م امجورد بلرشید رکه او هی سیدر دیو بوردی وامام جد
۰

ارساقدس ِ روحهالا “ی کف دصل اططبایده اا

بش کرەهزز

 ٤ورلدینا تبراعدی le مات اوادیوامام< :سین رد ERE

:و

ده
وردی بان مورك دکید
ایاخاعااکرء سمه کے نو ههو لهf ب

وده من خدگحه ۰کری
 ١ای اخ اشعق اع اور رواد عل ص ای ح
 ١ووالدە ص ا

زهری جد عررسول الله جرد مصطی مدت عررنده از

|

تس
ەن
مەمز
ناول) بور دبارزهرو یره نی ببلور یناماافشا ايد
| اولدیلرکهاز
]| طیوردی تقل اولنورکه اول اناد ه امام حسن پرواقعه کورر جبین مبار کند» 
سوره اخلاص بازبلور حضرت بورؤ ادن ق مستبشیر اولوب اما سعید ین ا

| مسبت سععنه تشد کده اجلی بین کلش دوب تعبیر قلورو جبلاه امام <سن 
او ل مضد ن وفات ابلدی حضرت حسین رصی اللهعذه بهد فن ای ا

| وحهله وصیت قلدءکه

اکرانك قانیکسوب میکال اطا فتله واررسه رو ضه

رسولاللهده دفناولندوا کرالك کپیرحالوقوع بولورسه هیعدهجدسیبعتی 
حضرت عل نك ری انه عنه والده “ی اا ت اسد جوارنده دفن فلن ۱

ووا کرتخردرسول اکرموی حزم صل اللهعليه وس حضیرتاره حنازه سین

]| الد بلرحضرت ما یشة صد بقّه رضی الله عنهاپر اشتره سواراواوب کلدی |
 5ی جنك وج دال اعث اولوب! بده د فشصرضا کوستهدیحتق عض اردیدبلرکه| ١

| احضرتمایشه ناف مسین رزمانپدریحضرت اماعمل رىضی انهعنه ۰
 ۰اش ه سوا راواوت وتال اراد عدی اوعبل امام حسن رضی اللهعنه میاتلیه

:

 1اشترهتوب جدال اادد بدداروبح قو لکد مد ینهحا کیعر وانلهمتعلفات

۱

5
ر

() ۳۰۱

اولد جهجنکهچالشورین( حت کماللهناوهو خیراغا کین ) دیدی |

"| معاویه سبووزدن شاد مان اولوب امام حسن هر نه دید پسه مقبو مدرک |
|| سویلدی وهاو یه جالشدن دنی#سك طلبابلدی بعده ءاوهکوفه بهکلدی |

| امامحسن حلسنه واروب عهد سا نق اوزره بحت قلدی عده امام حسبیتی ||
 :طاں قلدی انلراناایدوب کلدی تکرار اد م کوندروب اولدی اما امام حسن

۱

| بامعساویه حسینه جبر واکرامی کهقاوول قتاتی اختبار ایدر بیعتی اختیارقلز ||
دبومنع ادى حضرتحسین عت اعدیقالدی بعدهگرو عاص عع اوەه |
دید.که السّده امام حسثهتکلیف اب کنر حیقه خلافتی بکالسلعنم ملق

:

حطءه اس فله طن ادر دنکه امام حشن خطبه دن عاحراوله وخلق عا

۱

بو بوزدن خلافنه لباق بوغید وکن له معاو یه دج حسندن الغاس ایتدی |
| خضرت دعینبره خروج ایدوبجد وسبا سدن صکره بووزدن خطبه |
۱

وافتاساد بکهل( امانعده مأن| کاس الکس الق و اجن ای العور وانهذا

| الاذالدی اختلف اناومعاو به فیه وان کانله فهو -قه وانکانل فقدترکته 

لاصلاح الا وقعت دماءالساین وماادریاهله فتن لکم ومتاع الیحین ) ||
|

معنسی  ۹فزار لعا قل اهل عویدرنتکم ا جقلرك اجق واحرردراعدی شول

| خلافت خصو صیکه :له معاویه انده تزاع اوزره ایدوکی اکرانك ابسه انك |

اواسون واکریتم حقم ابه اصلاح امته وصیا نت دماء مات امحجونن اند |
ادوتبون تر ایلدم مامز بن شویلهطن ایدهءرینبوخصوصده 
فراغت ای

حزوان
س
مه

فته در ومناعدزناقیام ساعته دل دعکدر امام

بنامام حسنك

رده حاطراندم و عماریه وافمایدیدیو بیاناعشدر اماگر وین عاص

:

امامك بلا غتدنحعیلاولدی هعاو رهایسه دمرزای ابواطسن کلاشغه ادندو 1

اطاله سندن خوفانتدی وعرو بن عاصه بواعث اولدی دبوکو کلند نکین |
ابلدی بعد ه اعاممد ثه یه وعا و بهشام طرفنه حکلدی کتدی ( اخلافه

|

کرسه واقم اولدیکه خلفا؛ اریعه نك مدت |
بمدی وئلشون سنه ) حدیی ه
ل اوما م حسنك تکل سی التق آی |
بمق
خلا فتاری چا یکرمی طقوز

تمام حسن بوروا بت فصدرکه ||
اولد ,که پچو ع اوتوزییل اواور اما وفا ا
| ها و یه کنكدودنصکره خلافتنه اولادعیی بهرجوعاغګدن خوف ایدوب |
| اوغلی بز بدیولیعهدانك مرادایدندیاماامام سنك خلافتندن فراغتی |
| بے زما غده درمبادابندن صکره بنهر عبت کو سروب اوغلومه ضورو پرعیه

() ۳۰۰
 ۱لسرا يتك معدینو مص ادم سم کلهعار بهدکلدر اھاپاش اول که معاوبه  9له
 :مین درزا رکندو هلاککز هکو شش

طر نفنده باشه
اك ومعاو رهالهار به

| چیفام ديعك دیدکده اشکرعراقی که بوخبری اشند بارقلبار وهمدوشوب 
||جنك وجدا ادن بالکلیدال چکد یاربوطربقله امامحسن مدا ینهرا <عت 

 1جوردی عساکرع افك <صوصا دوررز کله مسهو رر کوفه حلهندن اولان /

| معسدان افاقك افءال ناسزا سىنمزشا هده قلدی ع.د الله ن عاصره خر ۱
 ۱کوندر دیکهی EDKدن ورااون واول ام خطریهعاو بهول دنت لصر فنه ۱

| ود مت ایده ر ین اما بعض شروط واردر اول حیشیتله ال جکر ینکه اول ||
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 ٠در دیردو ونارمور مد رکه طفسا ن پارهکابآوردم جله سند ه

|| ومعی* محفیقه ایرکورد مکه اراد ء اللهه متعلق اولان امور دن پربته برکشی 
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اوعلدر فصائل داسه سردف مها بت وقدر اماوفیات لورز اون ایی تار یر
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 ۲اکاک ر دندرک رسولاللهه که مشدروفرز دق :باباسیاله حضمرت عل ی
| وامامحسیی یتی >عراقه کیدر کنکورمشدر واکاب کر۳
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 ۱زهد ونھوا سن رر نبدد ه اکن امور د شه دن اولان کا ندن عری اصفا به
 ۱قولقطوعرز دی مندتاوودرکه خلافن سر بر ننه جلو سانت دکد ه ذکر او ان

]| شعراو دی ته اهل ذظ وقصعا قو سنه تھ کو نارملازمتاتد پلرنکن
|| رخضت دخولاه عصل اراقملمٌد بلرآخرکار مأبواسواوب ملکتار نه e
وهعرتد عه واردات صدور اعك عفر بلندی وخواصندن عدی شعرا ۵
 ٤اولان  9-۹۳شبصه سی حابرکو دی نات سعادنگرده وجه کو ناردر کار بان

]| نظم منتظر وانتظ ا م احوال امیدن متفکرار در دیو بیلدر دی اکر کچاهولا
 ٠دخو لاربنهاجازت و رادی لکن بمب رحتطاری و قو مه نجه احسان. 

ایدردی ببلورسن خصوصا اوقلری زهرناو ز بانلریز باهکیتناك اویکدن
|| اذ مان قیلو رسن دیوعو رف اعکله بر مقدار رخصت الدی فلا حرم عر ن
عمد ل|عز یزکموازدر دلوصورو باهز برنیکه پبادی فلان کذت باطل انده
 ٤دکلیدر دو ر ر بدتلرپیاوقودی رخصت دخوله رولا سنه قسم اتدی اما

(نظم)

| حریر ندکرقلند قده

طرقت صاید  :القلوب ولیسدا * حين الا رت فارجع بسلام+ :

| بتتی اوقودی بو نظم انك وارداتندندر اول یز ه کاسه چازدردبورخصت
|| ویردی وقتا که احروکیروب سسلام وپردی و و
کتتوه ابباتی خلیفه وصفتی

صد ایدوب اوفودی اولستلر بودر
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|| ماشاءركيك)نص شر فیلهمد عاس استدلال منشورقلشد رکهکشرواحوص
ولصنت بالاتفاق عر ین عبد ااعر یز حضرتلرننه وارد یاراکن زهدوطاعتله

اشتغالندن اشعاره ملفت دکل اد وکناشتد باراخر برطر بقله جحلسته دخول
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انلشعینءطرق بن عد مش برادری ابو ااعلاء عا مدر لابصر» نك
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وال ایدوب زمان اسلا مد ه اجلهدن اعلااولان بتده بیلورمسین

|دکده اعرایی بیلورین دیدی جر ردر دو بونظمی اوقودی 
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وو ودز eده ور >aal  7قادر

 1اولیا ندن بسرنه ےا المبوردی خا لقدن عمه عرص اتاج اعدوکیی

 1طیوردی الصه سا حضمرتاری غات ةره دوففرفیه ورعی ک شرلیاسسی خشین 
وخرفه

ری

و ه متا ضع وخلها شاه ندز دكارکه 9بو ند ن

!| معرض کسه ایدی  ٠بوزلر ما تدر وان دبا سن حضمرتازی مساحبلر بنك
 2خرذیشا نوع وغه وذبنروحد نله باهردرکتژلری ابوع.د اجن اواوت

ا| اهل بندن اولان مینکاولوبهشت ع و فطلات طاوس خلضلی در کاباء
بظامل اللیبزرکواز
|| فیسدنایکن اش ابوش روان عنه کونءدشردروصا ع
لرددهیش در وور ق ات شیر نله مرد

ولا مسنتی

سد اولشدر مکه ده و فاث اشد ۱ 7

ېد اللهبنجسن |نحسین ن علوانلرل؛معادل اولان اکارعنا کال

| اعزازواحلال ابه کتو روب دفنابلد بارا( حاوالد نابلاعارخرة وف لد نی
حلوالا خر )2بونلرز نانJCفد دان صادراولثدر اماود یات ادىت ار2ى
تالعننل ری

وعطا  ۹۳تارا باد ر

 :روانات کشره صاح
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دار تاه ھان

وحا هتله
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هدی
و skael ن مد شه دهوقات ال

 0کارا بمیندنساملس دن خصو صا لاء نارين وففعاءاصبات

 ۱بقیندن اولوب ها  4دن جوق مس نه په یتعشدی و

aR تلا

ه دربارزخارعلوم  4ادناردن ایدی وزما ننده افرشید
معتقلرندن اواخل

راسان ولا شلر ینکروب هر بر ند ه افاده وكا ثلقلدی
وڪن وشام وعراق وخ

 ٤وافنددسی این عباس حرا ننده فتواو ا

وفتا هله اشتهار وائ

 7وله عکرمه حصرتلری صناد ند ع نك #دوح درشا ن£ی واخادد ول ك

|

معادهعارق تشایادی

]

صدیق وناردجیةههاءمد هنك افعه مشهوری

ابدی وڪ ا به كا کر دن رواتله ذات شر بذمعبور اولوب اناری مصرده |
قتلاولندی کندوارصغیر واندلرحالهاری حضرت ما دش صدهه حضورنده

دشوغا ولو بعل وفصل کون  ۳شهرت ولدی .٠ ساعرمنهور جاز در
| کشرین عك ار حن ناسود  9عافن را ی اکلوت اب ای جو تیاه

 ۱هبوثر اولشدر اسع یکثیراولبوب تصغیرا کثیر اولفدباعث قصیر الا
ندوهون مه ور ۹۳
جرش مقداری قد یله مشار تالسنااول
| اولوباو ا
عرد اللات ره هر وان حلسنه وارد ویهھاکلهر ل کبرکهقصر له سعق تشه

!لودو روبرسونډیوکوزدیاکرکا اةراا درلکنا»ذهب

)(FY

| جلد ه پوثارحقنده (مارابت احد افقه منه دعشدرمکعول مالقبتاحدا |
ا| بسن ماضیدعنه) دیووصف اشدر رکون شعی داود اوری به کلسکا برعل

| اوکرده ین علومك رأسیاولسون انار دج بیوردوغکز ندردیدکد ون سکا |
 1بیلدوکكنسنه ی صورسارالله ا دیو<واب و بره سر ڪڪ م ءل حسن ودر ۱

بورمشار در

ا

وفه قضاسنه صب اولندی بونلرك فضا سى
تشع دن اكول

حعاج زماتنهراستکلهشعبينك حکومی عر بنعابلدمز رز عصرنده واقم ||
باخصو ص به جاب کندوی معزول اتدکده فضا خد متند » قرندا شی |

ابو بکریقودی عواذلعیه وحاقط بیشبیه ابدی بص یدرکعابه دنوعیریدن ||
روابکشتره صاحی اولانکبار اه وفتهاد ندر قضا :کلیف اولند قد ه نقل |
ایدوب شامهوارد باروانده غکنایدوب انده وفاتابتدیلر  امعیعرابنععمان |
صر در یوز بکری بل عر سورو مببەد ن اول دابه کلدی بونازدن |

ضر تلری بزم او زر یز ه عسکرکو ندردکده طا پدوغر |
حغير
منقو لدرکهلی
و  1۸لوکلنوب رمژهيەقاجدق آلتردهی ات شلدقده اول صعدوم اه دوشوب

1

اقب اولدی اخر بك بلا لهو لوب جيقا ردق ومموله کندو بی تدا رکدقادر ||

اولیوبقومه دوش وبذلیلاولانصء عبادت جهاات ایودکن لوب اناواجتتاب |
اعد ننه بهدود حط مرت

ری وفات آباش  9لوب اس لامه کادل د عشلردر

|

وکا پهدنجوقاولوره دشوبنلردنروابت ایعشدر وکندواردن دنیجه

تابعین روابت اعشدر پونارایکی پرادرنامداروحضرتعرلاولادو احادیدیو 
 ۱شهرهو براکارد نواعاد نا ولوب روانات کشرهصاحیلرد روفادلریاشوسته ده

وقوع نولشدراماوقیات وز الق تار ی بن عربن خطاب و لترا ورعفقیهد رکه
وصلاء قمها نكفر دی  ۵۳وعاد زضه سنك عمناض وصدیدر هشامین
عدا !لالح ایندوکسنهده بوتلرکهکه د e واشوبا حر اماوافا باناسام

 ۱شدن رهاسر سك السته دوعص

جود وکرم قصدایتد کدهواللهین همرت

اجقك تند ایکن!نكغیریدن فسنه رجالیقکهحجاب ابر ین بیوردقدههشام ||
| | دویلهطنابلد ب
یکتشم یفدن طشره<یعدقده اععضهحاسجیتجاراوله
۱ 1

||

 1ولاحرم سالی کوزندی کبه دن حیهوب م ده ۰و جهآواد a ۳ ار دحه

۱

| ناشوبعدی ست اللهدن طسره وزنهرحا ابلرسك ابلدیدکده سال اتدیکه
 ۱حواج دیو بهدعیالسنه لبن لوحسه ارو ره دی دیدیهشام اب ایدوب

1

 ۲ Nدهاخرو به ۳جیق نورمکه قد رتوقدر دیا حیادانندن نهاسر سل اقسته

1

( ) ۰۳
۱

ابکن وقاتادادی ووو ات وزاو ج تارکی

ا
ابوالعلاء مدتی عطا ین وسار

| هلال اہوعد القاص مذیدرکه ونه نك معتقید رکندوسی وبرادری سلیان

|| وعبدالله وعبد الک جما تادعين زمرهليله سندندرڪا بهدن رجا عتدن
|| روابت اعشلرسن شر ینسکسا تجیاموز ایکن اسکندر به ده وفاتابلشاردر

| رجهاله ٠سابك معت تابعین ومنسیر بنك موفقوان عباس اايك
اخ ص خواص محفق در نکفرعسبرد » زماناهنلكى وطا اوقسركانندن پربار

]| صادق مکر میدرکندو  دن منقو لدرو۸ارنتعرلرحطیرکا نه صارلشار

سورد مکه اوغ سا م وغلاعم نافعسز حەطکزکی حفظ |ده ردیدعشار
 ۱روانتدر ان عیاس حرا رنه فرآن عطی اونوزکره عرض ايمشارہی
 :حاأق ص ره ایک دوه عرضند ه بربهکرکه ده طورهشار وه مشکلات

||سوّالایٌشارسنشرینخایشه قريب ایکن “مده ده تسلیم روح ابلدی
ا| یابی وقاصتابءینك برندن وصا ينك بزرکوارزدندر

نعید الهیتعی

| صلاحنهتاء مهدی دعکله ملقبدر خصوصا تابعین حلیل القدر اد وکاری

| محفقدر اماوقیات یو زدرت نارنخی کلامینادمی بزر کاووارلوب چا عت
]|| اه حه روایت ابلد بلرو باه علاءکاملین واعهاجله" عالینزهسه سندندر
کوند  1فر ق مك نسم اتدوک معرد در وصا ا و ات ابلدوی رر

۱

| ویدر ونلركکلاتطیمهارندند رکه(مامن عبدالاولهار عة اعین عانق وجهه
سصر ماامم دیاوعینان فیقلبه :ےر با ) ار اخرتدعتی کعبداللهدن

هر هنك »
زکجههره سند ه وارد رکه نکلهدن وی امور کورروایکی کوزفلسنده
خلق اواعشد رکهانکله |خربهتعلقوا زمی کورد دس هر 3انکه رب عزت رقولنه

| خیرالقا اه قلبند هککیوزار ی رو شنایدر وانلرکله ااموخررتی کورر حالا ک .ه
|| او
قلد »ی کو زاکوررغز عیبه عینبله اعان کنورهش اولور قاما بر قو که

| حضمرت باریعر وجل انكخلا ون اراده قلوراولقول اصلا قاس.د »ی کوزرله

| کوزیاخرت امجوندر نتکه ظاه رکوزی دن امور ی رۇ بتامجوندر یورهشار
تابنك بری وروات جل
ألق
میلا
مدر ل
وكر يدر الشءیکننلری اور
اسند ه فص اله
لفه
وکو
اولوب کندوهمدان شعند ندر ذو فنو ن عالدر ع
مزا
ای
رعر
دش
]| م صا هدن نجه ره شعش واکتر بندن احادیث روات اع

تا

۳

( وعلده )

)($
اا

ردیر

ناهرب

تا

طوش
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ایکناصلاطر ییراسندن انصرانی جا کورفوب اوده در دجبوواب بورد
جاج انصاده کلوت عر ز»رمانة اولادی اخدندن رجوع دی

ولد رکه

و بفیجنک ی رد خلا فمیدر رب عززندن شا جوا ب الیه عرند ۰کو لدی

یمن وفا ت اتد کنلدرا عسل ایدن کوسته خپروپرد ربکله حضرت س رر
اوزرنده صعلت داعاوزر ه اولدی تا که مهمات غدل نها دت بوادی ودی

|

مریدن وهدررکه ببزارواچدر ازاولوت ج لهدن ااعنودزمنتا مه اخجیز
اواوت أف قان ده نواندم اندی ھر لرم کادکدهراد رل معدی

واتانلدی

1

دوخ الدم وتا کرکادمکربهیلهباننده اولوردم قاطععه سے روح اندو

دیم لکن الله بوزندهک برقع قالدردی کا ( ااسنلامعليك)
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ااج دو خطانت قلد

ج بعد الوتحیات محدد مسدهربد گی

!| دیدکدهکرعكن اولدم وخا اقنه واصل اولدم رو ح ور حا نهملاقات ایدوت

ا| زبعرقمولدنزناده کر عوغفوزبوادم یکاسندس واستعر قد ن برشل جام
ورناویغا مه گنوردی

ضرت رسول الله ڪر تلزته ملاقات اندوت

الیند یککلاوت ادن اکسلاودق کرکسك نوزدی هیان هر ونکفیند
ادیال ارزداد بدی وکوز رین بمووب نکرار اسلع روح قلدی دعشدر
هی برآذر EKOR

اعون اوله سینا فادهدوز مسُدز

 1العصه ااوولغته نها ت وفدزوسک رامات اهس عدد و مدن اعردز

| کوفددهوفاتابلدی وانده دفن قلندی 

نعاعد
مادوزاهد وعبادا ۸ملم

| کر بزاع اماوقیات بوزاکی تار عى کننلری اوالقاسوالمکمنمر الکازهدر که

| اشلمودد رخراسانی دید راربےوسعر قندونشا بورده غکیایی خر ویررر
 ۱کندو رانس و ان عباسدن وا ن عرو ابوه ر بره وغبریدنزوا اعشدرعل

۰

تفشیرد ه امام ووعظ ولذ کک رده مقتول انام وسفیاان .لوری حضم تلری
 ۱ ۱خذواسفر عناربءه حا هد وعک مه سوعند ی جر وهی ك سورد قاری

| کلام دلا لتی

فضلاء نامدرم بوریوالدهسی انى سل کورو

< ره طوغوردی وين ولادند ه ددلری مکل وال دی حن.

لله صستا نك

 ۱تغل ایدردی وه رکون احشام اواد  2کون سار بن کهعلمدن ارذ صعود

الذوت ةربن قتول اولدعی دیواغلردی ٠ نمی عل تن بصم بدرا مینك
قادن اواوت زهد وطاعتله زما نهلكفر بدعصم درس شر و سک انده
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تابعیندن اولوب ابواما مهصدری وعید الله بسردنراو بدر وب
شیمش در ( حکایت عر دینهدرک اوغلاریجید بنابیالراهره| 
ابودردایه د

روایت قیلورار که باباری بمرکسهجد غصخنروابدهاقالشارشدام مر۱
میوت قو ری ند ایدوب کتذار اعد ه سب یی صدا سین
5۰نریود ککندووری
اذشندوت اوانش ای کور مش کو تسا کاک

ا

د#ایوتعنادنه شفول اواس

صو فنه داخلاو لشطاعته اشتغال لش

موز رام وا< باب یلام الاءظام زع ج بده سندناولوب 

 ۰وتار

|

حضترتلرنی

که بوثاردرد پراورلو باده حد ثین اععادر لرګندور ابوبروگر

وعلیومعا ذا بن«سعوددن روایتابند پلرکدز هریوهاده وعربن دیناروضیربار |
دی بونلردن رو ابت دلدرار حضبرتعاماك ادصار دن اولوت له حرو ده
سله بواندی لکن دعده نار براي .ده حال روادت اولد وعنه اءتهذار
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٤

کندودن اتقام قصد ین ابلدی وبال حضرت

خث برك زمانشتر فنده

سکره رلله مشرف اولدی مسله بنححاح قوجه عل الاطلاقصا هدن حا
اصمر ندر اي عبد الزحن اواؤب درون

 ۶رهوقات ایدن ونلراولدی

م جووانکبوز  £ره اله نادرعصر بدرزمان حاهایده 1
س
ا 7

ترت

ات ابلدی
کره
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 ۹تاه مرف او دی
بیغمیر ز ما:ده اسلا مه کدی اماخواب و

 1واوجیلعال :ی ai تیادافلدی نوکهاء اع حد ت بوره ترم تن

||قلدی وعر بخنطاب مزاننده مد نه یه هعرت ایدو بکندواردن حوضرّت
منود واک اکا بدن روایت ابتد بلرواون ایکی ببل سان فازشی |
| علو ای
 :حمر تلرلهعبت اناد راروکندوار دن تادعین اولوزندن ر

جاعت اطهار أ

|| روایتقلدیوصوام وقواماولوب رمو وقادسیه وجلولاونهاوند غرا رند | ۰
۱

سلهبولندی وزاوتوز دل عرسوروت

بو ز قرقل

3بتادی

اخ 9:اده وفاتابلدی

و بط

رارق اة

۱

انهطاع وعادند ه وزهد وطاعت و عزات ووحط

والد ماجدندن تفصیل اولعشدر پدر پزرکوار پلگهات حسنه سیوقوع پواوب .
"| وعظوذکیردن خالیاولمشدر(ووقیات بوز تار خی  ۰ونر اولیاءکنار وراد |
۱

بز رکوار دندر اکیاو لادی 8ا  4نالو سعد عص بان ادوب انفاق" رکون

جا حه دید ار اصلاریت رن هکلب رار وداج ت ظر تفیل |
ّ غلا فیک هد منتدر 3س

جڪ

 2رخبرکوندردی واو ۶زار ی

دم

اه
سس

( دیو )
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۱
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 ۱اواوبوقیانندن تابی جلیل القدراواوب صلاحودناتاریتهنها بتوفدر ٠

وخسن سیرتارپنهحد وپفوابفتیدی دیرار  ۰بودار دخینا بيد ن اواوپ |

مکیدراماهمای حذور » دن وعباد هبن صامتد ن وای سعید وحضرت

:

معاوهدنروایت ابدرزکندوردن خا ادن معداد ومکعول وحسان ینعطیه |

'جا برین حربوکنددناحهرولیعدابداری این |
وزهیری وغبر یادروایت ایارار و
عرافهاز ایدرار سن بزده ان مخبرله مباهات |در زدعشدر  .بونلر ابو نعم |

هدیامام خساریحضمرت الله |[
انصارید رکه حضرت عم حبا تنده وجود کا
عبت دی ایلد بلربابا سسندن وحضرت ان وعلی وعبا س وابوهر یره ||

وعایشه دن وغیرید ن رو اتیابتجیندن وغیریدن برججعاتك دخیکندودن |[
ین بدردی اده ج اعکله قدری
روایی معرردر غا یتده زاهد وعا بکدو

مساعد عن زایدی  .ان عباسكآزاداوهبدرنصه وك کا به ما لكاولان ||

ا ننددرزهد وداتله شهری کا لبد هور ..قربش علا سندن واشراف |
ورؤسا نون اولوب يمندهد ه وفات ایلدی بوقیعده دفناولندی  اوشد |
اخصار یدر <ضرت بیعممزمانند » وحود ک»لوت و رینه رسولاکرممحبت |
ايلدىكىنفل ادردی اول زما نده درت باشنده ابدو ان بان ابلرادی طوان

ا

اوج باشند ه ایکن هد پته ده وفات ابلدی ابوعبد البلهصر در فقیه وزاهد |
روادات کشر » صاحردر وصا و عکادید در حی اکثار صلوة ومدا ومت ||

وا دن ترحصهه لابق ایدی بر دفعه خا نه سیطوتو شوب |
صول
زما تنك فا
اوعشار سیوندرمشارکندو لرصلو ه اند ه تولعفله بوند غاوغای اشعمشار

۰

مستفرق اولدقلری حالده واحوالحر بقبلممشلر افریشیه والیسی ایکن |
بلادهغر دهجهاد اوززه فوت او لکدیاب نابمیندن روااتکشره سیواردر
بونلرمدتی اذصار بدرفةهادن اولوبمدیته ده اسه فقتواو رردیخصوصا

:

|

»طولامی اولوب اول فده یمشکلا نکهاامراجعت قلنوردی |
|" عفراضد ید
اماوقیات پوزتار خی ۰اشجیتایع جلیلالقدراواوب توبانوجاپروعبدانه |
ان عر ونعمان وغیریدن روایت ابلدی تاد ه واعش ونمجهلردییکندو دن |
| راو باردرو اله دعر زایدی  .مدنیاذصاز یدرحضمرت بغمیر حیاننده |

طوغدیحییرو ی سعاد له مذمرف اوادی وبا سسندن وحضرتکثان |

سے

| وزیدن ثابت ومعا ویه وابنعباسدن روایت ابلدیکندیدن دځ زهری واو |
وتع
خا
جه ری روایت انتدببر وحضرتععان محاصره اوانوب جعه غاز ند |

( (۳۲
سم وذهندن رسد

الهمضو ط او ح هس صع طو لهحنس ولا ی وحوا هر

کرابهاری مین برغریب سفره ایدیانداس بلاد هتابع طلطلهنام شهردن
1۳:
1217:7701

امش دی له سی خلیفه نك عو حضورینه پبشکش عرض ابتدی ودار
مغر ده کوزدوکی وادزدن وا سدن اسار اود وده بر زمانده کر مذر ندن

اون الق تو م ورنك سره معلو م وسار ابنودی وطعتنه دفن اواند قد*

حطر ت ایا نك مهر شر ينی ايله بلند ی للکنراند نوار ایدوی معلوم
اولغګون ر وسن دلدرد کده اگجنده سر ُکون بوردعشد وشیطان پلیدظاهر

اواوب حبقدوتیکی (والدی اک امك نالتوه لااعود بمدهاافسدقالارض )
دیدی ا٥ی سدی وت ره رم آیدنرتعر ت<عکون برد ی روزد فساداه یی

رو
O
SELLE
hE
یهی
EE
TE
هد تله ذظ ر ایدوب د دی نو اده E
دیودضرع ابلدی"رعده اطرافن

سلعا ندن شان وملکندن علاعت و برها نکور  ۵من ن دیو حکلدیکتدی
فلا جرم  9۳برسنتلر ی مکاشاود ایندرد م اندهی عار بت ایدوکیی یاون

كشن < رت اده مدم دیدی ووک معاد ل حه عا  0سو بلدیکه تفصیلی

| نار ان کشرده مسطوردر و له امیرموسی غریب دلیرصا ثب ند بیرمالاك

752513۳

کتتاید رکه خلق کندو بهمقابعت اشسه 3صدی رمویهد کیرانك یی ایدی

وقناکه ولید وفات ایدوب پربنه برادری سلیا ن خلیقه اولدی سند ه اموال |
وراوان واردرد و جه عو أله هو سا ی حس
۳

اواوتکدو

ابلدی وطالب مالد ه کل

سیم شمر شقه کتد کده حدس لهله او بدردی سن غا ننه قرت

ایکنمد ينهد هوعند البعضوادی؛ المراد »و قات ابلدی بصهوخدمات میروره |
| وخوات مشکوره وفتو تثمواره ولسمیبرات نحاصوره سیمقا بله سند | ۰

| صه ایذا وجوروجفا ايلهنسلیم رو ح قلدی حالاکہ سلون بن ولبدك جد |

| وحهدیننجه ویرمکدن غیریکندو يهضررو دپیرخاطر وا زاقله اموال |
|| کشره حصیلنه تادر اولان امبر دلیری حدس وابطا لاه تصورنده نصه ز پاثلر ا
ررند ه مرا و دی زمان اماری ایک یق بله
اتدی هع ذلك خلاافت س

مُ و زر فوتاوادی<رصو طععله اییالان دللبرده مدهو م وهو سی بن اصبراك ۱
ق خد مت کے ایدوبرادری وادطر بعته سالك اودی دہعصه ایلهخ :ادس |

/  r.دن حروم اولدی( اماو قیات طقسان سکر تار ی بونارامام وکر
| عببند العزیزه مودی نام الووب صحاپه" کرا مدن روابت کیره سی واردر

جه ارروایت اشر در بعد ه طق ان طفوزنا ریخی داخل
نی
کندودن د
( اولوب )

(

)۳

بار حنده  3اس <ن ره سی ج اعد کدن صبکره حضرت

معا و بهحاندندنانده

حاکی اواوب وبا لهمو سی بن نصیز حسن وند بير ورای لدبذ ړ صا حبی
| کندو یی برادر ی بشیربن مروا ےه وز پر ایلشدرو عش ,طقوز تګانردهبلاد ||

افریقیه بو نارك الیایلفح قلندیحیی هج ر تار تخد هماو و سلا طینه
وحواهر یکران ودراهم

مسن اولان عنام حواری وعلان تفاس می

ودتانیرمة وله میهنیانهمیان بلکه !مانوامان و انان انیبان بوتاركتصمرفنهداخل

اواوب اکا اهال بلاد عرب انلرك خوف و یی اللهاسلاعه کاشدی د بر ار
(حکات اوائورکه شه رانداسی ق اد کد  5رخ ص

کندو به کدی

یک رادم

تعیین ابلکه سکا رکز عظے کوسره ن ډ
بو
لدردی فی الواقعبر لهکاد بار ۱
وستزدوی بریجعر اداد لر ایک اموا لهبرقاعه عطي ظاھراواوں اعد el

فوك وخواهر وز رجدو زمر دواواو الله ملو پولوب بت الا له طضقاندی |
نعود سے وزر  ۵تهات او(دی بء ضباردواہ وک ده حصرت سلیان

4

 ۱ان داودك سرهره سی بودی درار وها نهدن برندا کاوب( ادا انس فد ةح

علیکے باپ آم ابواب فن واحذرکم ) صدا سی کلدی اما منادیکیم ابدوی
 ۱بلعدی مشهور د رکه رد قعه موسی ن نصیری س

غناعد ه اتووز بك

ح بربر زهسندن اسر اواوت وابد کوندردیو برکره دج عن بورهو سی زد بنك

اوغ آل وای سرداز ایدوب به سواد بر برز میندن ایکی بوزبيك اسر
هندردی وکندوسیتار یمخلافت
| چنقازوب قر ق یک جسغناع و لد کو
 1ولد ده کردفشق شا مکهلدی خواص خدامندن جوهرناج حامه ارید باج

 ۱اوتوزغلام خوب رو بلاز م الاتهاج له جأ معه کیردی و خلیقه منبر ده اکن
۰د متکارار منمرك عین وا زره
وردی اول دنخ
قرشو سنه کلوب سلام ی
۱

ادت .وو ار اله د رلدی طوردی و (.د حدر ت حقەش کر ادوب کندو

| خناندت امیرمقرب اولانموسالك وبجوهله زیبوز بنشه میاهات وافخار
انلدی دوك اداء ااصلا ه امیرموس به التقات غا بات ادوب خا طرساز 3

| لازمایخصوصانده وازاقی ۶۵»۱ی و

ردی ودارالامار» ره وارلدقده

از رمو سی دی اصنا ی جواهر وعف وتفاریق ودراهم دینار وافره وله
ات

مک ره ارم خضرت سلیان تیعلیه صلوات الله وعیی يا العر ی

71122
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| اود  €کم بدوک سره مذ ه بل تون و سی دلار له 3وروبودی

ال

و

ااعشد(
م

۷ N: ) 7
۱

رلدزمان حلا ودره وخوده

کلد کلری 77

| راهب المردش E 22
٤

EN

لاک 10
(

قازسدےیرہ

اعدکار
ته3

1

 aدهقهورواریرن ۱ 8
جا

یخها

TOE

مذ داعهللا رخ و شاق اديسول د3شر نايا راخھت ا)

|

ژاهدار بتك اشهر در منا قت دصائلاصعا نک نادار در

فههاء مد بدة نك بيردر وتار بده وفات ادن آفضلا نكامت هاور در

| بونلردیاشمرافتاپشیندنوصااء کرامدندرزوأبت اقلانعلاء ما ملیندتد رکه
.ایناشعت ودغه سند ه اسپز اوالدی وده حعابخ اطلاق ابلدی  ۰عند العز ی |ز
ھم وان
ةة
وزان
راط
شندهق
طمط

۱

اولان علاوفصلا در راومقایات |

)|طقنان بش ازى "صبنکارحامتوقالبو خدوخالتف یدق

[

کنیع ابوحهدرفنیه لعواانتلا هات فتهیه د جازم الوب عل ارجاد ه اول |

]| تکلایدوب رسالا لیف ایدن بعده نادم اولان بونلردر  ۰والدهزیخهترت
| عهتانك قیقر نداشی اکملو مدرکشدوز فعهاء نامط اروعلاء بزرکوار د ندز

]| توتلرایوخدفر اشغ روالد ری حو لاتا مط ور رار در ولیّذ ن عند لك
| ژمان حلا فده مد هخا که رمنشور کوندر درکەن اهلعر ایک ی خان

ای حیتبی ی

اوژ هس دیو بیورردیوقنا کعاعلمدینه خسن raT

[ا
 1دعوت انلدیهن و ر ح
ندن واادس" اولد ده امأم رزیااعاند رن حص رارند

وارد یک دو حاا اعلا م ابادی هنان ارام حضمز تازا کلات شک ری

 ۱هسعل اوت

رف اوکرندیاولدنی ا کدی وس عا واردقده

ْ اخفا یلهاوقوزدی بعنا الله ظا دن خلاص اوادی اول دعاء شتر نف |

(له الا اه الك الکرلاال الا اند الملل ای لاله الاته
)|وک کیلکر لا

| ارت یو ت وزب الارض ورن العرش اظ )3تTE تلدی ,ا

أا وخسن بخنسن

مد شه ده وفاتانلد بلرواندة ده ن اولندتلزابوعبدارچن ۱

۱

E2رزدز تور لادمر  1دح ایذوب انده عنا  2مره يه مالاگ و شهامن |
 1وحللادت طر تھ الاقف اواد دلراون  9تار“ده وحوده کلدی <صنرت
او بکر۳
|

وی

نت رمان لا

و حمتسنتماود

ند ھاشتاامم ولاننده
جا دک

 ۱کو a  2فش ae

زا

حل حلزاد  ۳1بداشر ۹
ده

وج اردانق

 eبلزی ر انتدزدی ر دی
J

تارکنده( 

|

() ۳۱۵

| اباایدوب فقرادنکشر بن ابی وداع ایکی درهم مهره تزویج فلدی<ق بش ||
مك اه و بعشیارقولعه دخنی بکری بيك در هم خر چلقله کو دروب

وقن
ده صر
ا سن
نه

|

دنوسوردیرچه اللهعلبه_تابعینجلیل القدروعالین ||

ی عدیل الصدرزی سیندن| ولوب روادت احادت لااونف4صلاء ڪاه يك ۱

ه ر
جویل
والط
اکبزندنروابتایلدی وکندواردن دخیطاوسواعش و جید
اخذجد بث قلدی بونارل؛ عادات جیده زندناید نکه هر غازه حقدقلر جه |
الله برمقداردصدق ایدراردیوحضرت حعهنا جاندن |
خدوهلددن او
ه
اول صد قه و برمك|جراوثوابااعظعدردیرردی اینجر برفوآههعکه حاکیخالد :

انعداله فریسعید ن حبروطلق م که دن حبسلهحعا جه کوندردیغا هد |

<عاجهلال اوه یوس فلدی سعید بن جبیر ایسهانكفتیبان فلندی اما ||

طلق پولده درکن وفاتایلدیابوعبدالله مدنیونسباری قرش اسد یدراکار ||

تابهیدن اولوب کندوپدرندنوا مدا هر کا بهدنروایتا عشدروهر جهتله ||
عاو ذه انقاولنلردن وضبروب فته الناهولدابخالنلردندرحوادث جهتار ||

یلدهنام بنع و» |
الرر و
دبون
شاعییدر
رختز
وع واتیبجعوتألیف ولوانم ا
پوررز کړع اکوسجنه لك برند ہ ب لونورکهحسب صا حبی اولوب نسی انکله |

ھن ی اولهاخود ددار و بر هیر کاراولوت امورد بلبه سیا ستند ه ګد اوله :

باخو د اهل حکومت و سلطنله اختلاط ایدوبعتی اكا اخاف فله ۰
یووب پنهعلی آله خلاص بو له لکن بوشروط اوزره ادم حص ||
وذلنده ب
اولندقده اجقعرومن زبیروایالذ کرعر نعبدالعز بزی لبثوارد رمنقولدرکه |
ولید ز2مان خلا فتنده عروه دمسقشبا مهکاش دونوب کتدکلر نده بان عى ۱

اکلهزجتنهمتلا او لش الفاق اطبا ابلهفطع لازم کلدکد» دوا جویزایدوب 
و پلسهوق ایشارکهبرمقدارشراب فتال اجه ناکه هست اولوبکندبدنکه |
واول حینده اباعی قطم اولاوب و ج یکنندو بهحوقلق امو وة جیضرت

۲

ره ۱
تیکسدکارند ه برکره ب آ
شر ب جر ارنکاب ابا یکندو ی د ایدوت ابا

الیو ب صامت او لدی وقطع رجل اد کاری کصه جد نامحب اولادی 
کنار بامدن دوشوب هلال اوادی جد اذز اسثه مشفول اولیوب اری بدی ا
فرزند ایدی بر ین الد التبسی انعا فلدل دیو<

جد ابلدی ونار حضرت

عردن بکریی اوج بیلصکره وجوده کلد یار بن حرث ن هشام مبغنر
ریت
ضوکلر
<راید
ولالقد
فمَهاء سبعهنك بدرهپوناردرآهعلریدرتابع جلی

|
|

() ۳۱۸

وفضاائلدا تبه نه عل اییوب قتل قادی اما وقدروارکه تحضمرئیقتلله
کندوتی هلاه اولدی مسلا زلرطعین شر شیر اوله دن کورنلدی زرا اج

روایت بودر کهپونلردن ضکره برفردی قنلامییدوهبقرق بر یکونده هلاك
اولدی ز راکحین  ۳سستد » دیدای ) اللهم لا سلطهعیل احد نعدی )

قشلرری قرقطفوزدهو بررو ایتدهاللی بدیسندهایکنشهادت
جوزمشدر وبسن
]| سعادت میس اولوب فوت شد رجه اللهعلیه  قر بشیدروکنبناری ابوجد
|| مدیدر باخصوصسید تابهین وسند عا ء عا فلین او لوب خضرت عر
هلدی وحضرت ععان
خلافی زمانی انفضا بولدفده ایک بل صکر وجود ک

وعلی وسعید واپو یهرره دن احا د بث بطر ق آلورا نت بوناره عليك ایتدی
| ذو فو ن متبول اعی»عول ن صلب عالهبیط ارضی جیا کرد م

وحضیض واوجیطو لشوب سشهعلی حیط اولناری بوقلدم افا ب کی
ا لمعدروماه چهارده کیفضبلتلهشان

دراو انار بلند ی سعدین مسیی

بولدم عصنده ادن اع که  4ششعدم دعسّلر در هم هذا اعوزا بدیسال

| بسالد رتبوز دینار نضا عتله مشنام الاحوال ابکن پله خرقات دنیو بهکوزه
|| کوستزمدوی مقزرایدی نولردخی سنه فعهاده سن شفراری کش بشد »

ایکن فوت اولد نلرز براطقسان در ت تارخی فقهاءعظا م وفضلا ء لازم

کرامدن اتی الذکراما زین العا بدن حضم تاری وعروه ن ز ببر وابو بکر بن

| عبداارجن ی حرش وسعیدین جببروید بن سیب وفانار نك مصا بینه
علا بلاد ملا اولد قار نده اول سنه به سنه التها دبوحدر دعییمو لف کشر

|| التتصیرهطالد سنحهسنة المضلااطلاقاو لعشدر (او منون لامو تون بل |
جه حا لت ارتحال از باده بین |
وم
|| بنتقلون من دارللفتاایدارالبقاءه ) مدی
]| ااانلوبمعوضهنوم ق امجلهکیب حرال او لسی اول سنه نك مور نیسنه سنه

اافقها دبوکثرت بولسی ماسب بعت بواتشدر و بالهسسعید بن مسبب
| حضرتاری ادیب ووقورمالا لعنینکلمنده معور فضا ثل وکالای موفور

]| وزهد وطا عاتینتاحصور بر جخعرزالقدربو ز ایدی ( من استختی باه
صنه
افتقر اليه اناس ) انارلك کلات طيبه سند ندرمنکان فض
نلها
قكزم
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قاصی"عر ودر اولا مصا حف سس بقه په

نقطه قودوران بونلر دراندن اول پنقطه بازیلورایدیععر یعهدهاکیزن

قرضیلاء علاك یکابه سیدر اماطهسان اوج ار یخی وقیتات

کنیتاری

آوچ  ۰درانصاراواو ارندندروساطان اندایه اون بل حد مت اعشدراول

سعاد نلهکدی ی زلن ادر عراء دزد ه بعدهبدرده لعده واقعاولان عر وات

معا قدزد.ه چیعا نله ایدیمقدما طمحه به خد مت ایدرار انکن جضنرت
آولقهیی
بیغمیر ططرر مختدکارارندن پر یی بنمخدعق هکتور بیورد قلزنده س
انس حضم تاری جلب اعشدر خصوصا اجد نار حضورنده تراندزاکله

نامددار وقطع مرلته اوق کیطوع ولذله سراواراولتلرا* بریایدیفولااهععیل

تخساری قواجه وز یکرمیدن نزاه اولادکتورمشدیحیی این قیلبه معارف

تی ابلهمار اولان کابند » انسدن روایت ایدرکه اھای"بصرہدن اوج

 ۱کته اولادیفام بو(زنفرکوریه 9قاتا لدی انلر ریا س امنیس ابویکر

آوچهبمی خلیفه ,ن نذر ایدی امابوروایت پوزیکری اولادی اولار بنهمانع
دکلدر زرا کهبوزاو لادر برده

راه ایک ,کر میسی متو فیاو لق عادر

وجرت بیغهبر دعاء خر ین الوب بر که مظ هر دو شدکاری انار ل ,ری
نواندیکهابلا  2بوستانی ماده رحاصل و پررایکن انس بصره ده کی وستای

ایکیحصول و رردی و اله مناقب جیدهر بنهنهابث بوقدرسلطان ندادن

ایکی بيك اہکیو زسکسان الحد بث روایت ایند بارکه ب زوسکسان التپسی
| هیده سکسان او چې ار بده وش بری کج مسد ه وماعدا ميساتر
حواءعد  ۵در ونار دن ز اده احاد ت سس نقه روات ادن ا

او هر ره

حضرتار پدر ( <کایت) اولنورکه ونارعاج دهننملشک اولوب خلیفه په
نوانه نکاومهندرد بار بیغمبرار خبندهمت آیدنلره مهودوتصاری
| عابلدمت مر
اتور ببورد بلر عبداملاكانرو حضور
له کرام ایدر ایکن باوبده بکارعا ب
| اولدی البته انس إن مالك مب له واروب الین الااغیونپوب ارضاایدهسن

|[دیو جیا جه منشورکوندردی آندنصکر» حضرت انسك رعایت خاطرزی

تعیت اید نلرعلت بومقوله ذلتابله خصو متلرمشا هد انهلدیلر  بکهراونشداد

بامله ده سبیامیدرباباسی رید ینقبسبن زرارههلالی دراعرای امیایکن |
فصاحت سوزریضرب» لاو اشد رجا ج ان اشعثه رسول
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ض
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ان ا عقبك کهاععی عی بعند الل
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ناس وجود رن انکار |

ایدوب و جود عنقا .کیناعلری مووکجنوددوار نابوددر دبرار ان خلکان |
بیان ایقشدر  ۰.کنیعابوزرعدرکار تابمیندن غیمالداری وعباده بن الصامت
وععو بهوکعب الاخبار ایبععُبشتدروعیدا لك وز بریکیاولوبسفرد ۰

| وحضرده بندنایراردی اماسکسان بشتار وخقبیات -..فقهاهعشره :
ميته دن يل مه اندی ومد نئدده حکومت دج انلدیوعا چا اتلا سندن

یبلدی عروشیعنیب ن علحدیت وفقهده ابافده
اولو
خی
ترتلاا
وریفقااجهم
اع هککینورمدم دعشدر واقدیقولههاسلامه کلد کدنصکرهحضرت
لمیر توك عراسنه لو حة موردی وو اه اندهله بواندی کذلك دمشق فهنده

دخیحاصرا ولدیووفانیدمشفدهواقع اواوباولولابده الصکره فوتاولان
| عکعماابدههاید وی ةق نولدیوفوت اواد قدهطقسانسکر باشندهولندی .

قریش قومنكزمابند » اعلیایدی وفن حال ید طول ازلهمسنلیاولوب وع

ه فص وبلیع
| خدبخییرمکریایدیعی انسنامراحوان تعلیم بدیاو
| کعا اكوشاع لرانظبرایدیاماسکسان القتار خیوقیات .بن جزءالر یدیکه
:عندالبءض کح مصمرده لهبلوندی ومصرده ف
وات ادن کحابه نك اخری

| بونلراولدی و بعدالد مفينته تلقين جوازنهمتعلق حد يث شر ف بو نلز
ا| روایث ایلدۍ۰ .بونلره ابنشهده در رکهوالده در پدرشت راهلهینواندر .
حود ه کنوردی اھا اونوز
وی
والد شی حا ماه ایکن زفر باننه واردی ارطا ه

| بیلمقداری عر سوروب بين الشعرا شاع رفص وعذالك ما سید كر مومع
ایدی .۰حضمرمی بونار مصمره تاضی اولد بلروعد العز دروزمنك صا جب
شرطه س ایدی ونلره تعبین قلندی و کندوردن صکره قز رادا شی او غل

ادر يس :ن عد اللهه اصراندی  .كعاب" جليل العدرزهیه سندناواوب

|| نیقروظهغراسنده حاضر اولشدر  .ونلردخیاحاب کرامد درچصده
 ٤ساکن اولوت پءصاحاد بث ش
برفه دی روا بت اعشدر _.باوبناورسیعین

)ZE

( ) ۲۱۳

1

ل
شردی
انا

عملند خضت ک شلکم فرق کوشاه نزل بیرکوانده قط لمال

| ابقر خطوضاکہ زی اللهیک استهله فد اراحینهغتا بعت ایدمل د ل موعا
ا ۱حرابه حیعدرلر نورادهقونا مد لونیوردیقوندبارصاح اولدقد هک دوز ی نمام
ارب
هدنل
کنكا
د,کوز
رخلری
وصره دن که ته واروب وخوروا حلن
ننده
أ | طا
و
و ک

 ۱قطح طیہر حل قیلوّن ی شر بف سعا د نیله ارجچند اولد بلرمالات رن
| دیتازدن منقولدرکه وفانتدنصطره ین سین پساریر نادهکوردم کنودوبه

نلامورادماسلاعمی رد ادى تون رد سلام دك دویکدده بدنهسم

وردی .و يعد الوت ات
زنده دک درو جوات ب

نجه اولدی دبوصوردگده

ودی جو فلت قور فلووزانل دشادرکوردم امااخر ندهینای
جواب پز

قبولقلهی وس یعفو بوردی وتبعاتی ,زدن اتیتندردیدیدوک کی |
مالك نره اوردی عق ناشبن کییدوب .دوشدی امه نجک
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علګارمج اطامکهته
اند قدنصکره فوت اولدی فلاجرم بوعقواه و
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قوزقوت انتعفتا اعکین تعرضاولندی  .:اگضابکرام وانجناب واجت |
الا چم امد لددخصوضا اهل ضنعه ده داخلدر

كز دىا از جصوفی
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اجه کوندزدی وعند البعض طوئوب قد بند ايلهکوندردی وحخ ناممزله |
کاداکد ه برقصبرل اوزر ندنکن داوي اشعه اندی اما داعك اسر ارکهباننده

چند ونی :دی اتلدی ایکستی مما هلال اواد بار
اولان مؤکان اندی اردهک
ختنادیی آندهدفن آواندی وا شی جاج کندی بوده خلیفهشامة وربخد
| عصره کوبدوتلوب ولات ولات دور ۱تد برادکون
اولندی و دص شزا دود و لومعو
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|| زوحه اودردا اولق رحاسنده ی دخلاویقه نك ڪت نکا حنده او لمدن

| اباقلدی وحکایت ایدراردی :که پر صفا زه کیتورسه ار( بااهلا احل |

]| فعساه لا تذرتکم الدستا کاغنتیی ) دو جوا بار ر صورئله ک اددس وحندل
| غیریمیاسغاع اناریورشدر اماسکسان اوجتارخی وقیاتی بونارمصری

"|وتاينك افضل عصر بدر وعبدالعز بزبن عروان امیر عصر ابکنبونلرمیت
| الا لدن هر سنه وظیده معیهسیصها په بد ل اندردی اصلا ننه اد خار

 ۱یزدی :بندعالس بونلرحضرت پمیری کور دیار و<ضمرت اږ بکر
| وتر له قرقدن رزناده عرا ده بواندبارالا خر هد ينهد  ۵و فات اناد بلررحچه

| الله نغان ٠لیقبارحضمرت یفمهرهنشدیونصداصعانعظامدناحادیت 
عیدی مشر کلک ا اده
| روات قادی وفعھا ء قر یشدن اولوب اباس
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!| عراسنده شهیداواد قده رسول اکرم والد » شی اند بو تلر ی عرز حضور ٣ھ

| کنوردی( الاهم اخلف جعفرانی اهله وبارل اعبد الله فی ضغفه) بیوروب
لد بوزلر اسشیاء کرا مدن ایدی بردفعه بحرلسده ایکا
د عا ع|شدر و
بوز بيكو ر لس ده العش مك اد و9ردذءه رشخصهدرت بيك دا راحسان:

!| اوكلث در وسن شر بفاری بدیده یکن عبداللهبنزیرابله بونلرمعا<حضرت
! میغمهردن اعت اعشلردر(ر حکایت ) اولنورکه حضرت معاوره حشر فدن

|| عودت اندوب مد ينه هکلو ب دارمي وا نه قوندقده رکون پر حا جنهدید دکه
 ٤وار اهام E ۷و جسیك وعبد اللهی جعفرك قبو آریی طولاس هربر نده

|| نوارنه وقدرکور بعده یکاخبرکتوردیدکد ه حاحب شهراده ایکی اوه واروت :

| طواشدی ب برسنمززلنده بولیوبانلرعبداللهبنجعفرلمم اندهدردیوخبر
| اادیوحاخبکلوبحضرتمعاو یه به یریتقرپرقادیهبانحضترت«عاویه |
يغه اولد مسه واردنو
 :قالوب عصا سنه طیا وب بند انار بریکی ع
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ی اهظار ایلد بلرا نیدی بدی لیکن دجی:اواسه تناول اعلری 8F
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!|عل التوالی اوج طبق حاضی بو اندو خصو صاعید الله ن جهفرلك سا
 1وافراطه کرمیوسءت اوزره بذل تعمتنهمانع ایکن بو نوزدن احضار اکتار بی
| حضرن معاو هلب قلدی وااو کند کده دقع للبی بدكالتونعطافلدی

!| باعل دك این جعفرحضرت معا ويه پیسوردی هرسنه برکرهز بارشد شامه
کیدردی وهراراناحسا ی آلوردی ولد لوز ء صا طه براوعوردن کورردی .

| گنکه بزیدامارت سر برته جلوس ایلدی بابامزمانندهسرهسنوی هو پریلوردی

| دنو ابن جعفره صوردی اول دځ جواب پوروب اون کره بوز بيك بورردی
دیدکد ه تضعیف ایدوب ,کرمی کره نوز بيك ابلدی و بر دی وان جر اول
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 :حضرتع وععان زوبعالنلرده اج اءاحکامشر عبفهلدیحی برخصوضص

یرل ابلدی صکره حضرت معاو ره
]| او ن حضرت على بر د قعهکندو ع
زعا نشداه نه متصوب اووالوت اوعه استقلال اوزر» کوفدد » قاضیلق دی
و ست الا ادن احرت خد متا

ابه وزدرهم وعد ابص بشیوز درهم

 ۱ایدویسطوردر بش ییلمقداری قاضیاوادیزتکمه سندء جد غه کاه
||( ناداود انا جعلنا ك خليفة قالارض فا حکم بين الناس ولام الهوی )
ا| آي کر عه سن اوقوردی وکاه او اوردی ( انالظال بطر المقان و الظلوم

شظر التصمروالتواب ) کلام سوبلردی اما أله اجراءحقد ما ثل خلافنه
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الهحصو ات ف تیار وفتال و <روب

سار

:

اتدکدنک کوت خدانکد راج ب وکهظفر پولدیوعیدالنکه SI
وفنا کرواصل اوادی بواسایی شعی د دل ودعبد الك شیمدن سا ثلاولدی |

بی تددم اماشیپ ددم دوز1بل ایعکین .ازاد ابلدی کناول سنه ده |
فوت:اوادی وولادنی کرمیالن تار ند » وقوع پولدی واول سال اولسبان ۱
یاکه شید ظیبدربونلردر
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اول وک خاک اندو بهطفر بولدقد ه صو بدردیصير بی*شحره صعا ور خام

خاراکیی بواوب شجاعت کاملهسى تحقیقفادی , ۰سرعنیدی كقروبىنك ||
عرد رو کبمری عضمز ینبل سیل بف وخ پری اوازب عبدا !لك کا یادنکن شامده ۲
| وفاتایندی
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بوك هاشزه سی عبد الاك یت تکاجنده ایدی نتان

وال نکی آولنوب بولدE کن شه عا بل واف کروفر متتل ۲
۳

اولدیو و كل

عدن تولدی

 ۱روایك ادوب بصره ده فوات 2

حاترا ولدی وصصا ب کراکت

ونلری وه وچزه اله برادرار او لوب ۱

دللىائ جاح عیوه ربها؟وفه اا كی وءطر قه :
یامڼه په هدل اوززه اید یاربناء ع

| مان کو تن وجر ه بههمدان امارتی بورهشیدی اما مطرق عاد وزاهد 

| وایکیوجمله حاهد کے ایدیا کر اباد ده عکن ایدوبصلوهجعه اداسته |

|کلورکن برکهه شه رک اراند,هکه فقاپزقر غه کلدی وانندن ایتوب پرمقدار ||

| خوابه واردی ای ڪڪ ورد یکه اهل قور جله طشر » چیقد پاروقبر  يك

| کنارند ه اوتوروب و
بکٹیءطروفد رکهصلوه جعه اداسنه کیدر دبیزوزار نه
: ۱خبرو رديار مرهم
طرف انلرد عاب ادوب سرزجعهی اوری

ح دل
| 1سلام بوم صا در
روو
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اركکی وقباق داخل

ا|ولدی الك وقي دن  ۰ع
نرو بو نلرعید الالتهصار پدر که رسول اکرم ابله
1 ۱یت واحاد دشک شره روات ادى وعقبه ع زنارسننده حهیر بهخدمت
۱

<گر ده
انتد بلراوا ر

ییاولدی وطعیء ان درت باشنده ۱تن:a3 به ده وفات
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| فلدی وکندور  0بل ی فرق جزل شیر دف سناد
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بازییاکن که اللهان ی وفات  7زماننده نا ررکیوعدورهادلو
سو لدی ی الوافقعمزرکه غا زا E

 5سے رہ ده روځ فض اواندی

 1اتد دعا عند اززه مفو ل الودی اا خر فرخند ه آخنزی اول ید

| زۇ ناستد »کوردرکهبای وفات اتان اول خوف اه وی ووالده سلاۉاق |
دكن اکید

زاده اوستنده «صده به وازعش باوردی ۱
کوزددارکیعرن زج

نقدرخا دیلرخبر و برهدی وف یحفق اولوت اهلع واودلایهاشلدی
 ٠کبار تابدن وان مسعود مضا حبار ندن درصای اذهراواوب لبه شدت
عودن نوز لصری زاتل اولشدی ویک کرمحر |ى
خ

حطر تعقان ا

 ٠ان عمان مواللندن ی ازادلوقو لارندناو وبا کنر باحڪرت

انهخلق

| بونلربو لشدردی رجه الله علبة اما شالق تار خی وقباتی١ :اغى عبد
سه غرالزنده
الرجن درحضرت مغمیر زما ننده اسلا مکهادی جلولا وقاد ی

خصوصادستر ونها وندوازرناجان وغمر بارده له ادى صاع النها رواقالعیل .
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ودیاهن حر فانه بلاهیلعن بزادیمنمولذ رکهبوزاونوژبانشنهواردم وه رحا]ده

نفص مشا هد ە قلدم الااهلمی ز ناد «نولدم دعشلردر خد دانتدهعری وز

ا| اونوز دلیهکن کو قه.د  ۵وفات اعشلر ۰۰بونلراهل مصمره دن اولان تا بيتك

| اک بر ندندرکتیتاری ابو الصها ونشفااری وز اع ونوا محالسنده کرامدام| روخ
زا 11
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ال اة  ۵ک و دوزیولار ی بتوروب تباب ند ٥ کذر اروکه د

اوداوورار دس

| همان مز لته ینشور پزودصوردی فلا جرم اتجارندن بر جوانمحم واه
شك دیدوی رم تب حالمزدرد بو ارای رل انتدیوعر زمر له کتدی
ود متادن دوراو لدی وال صله حضمر تلری
اولڪه رز دن ارلدی خ
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تار خی و قات
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 ۷بلو ع
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واند » وفات ابلدی حضرت علاك حارسی اواو ب انار خطبه به حبقد که
عون منعرده قیام اندردی .
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فطرعالدن بمعتاید تدانرد رخصوصا اعصا بك پراراتلو ارندن ومد نره ته

زمان5تواڙ رن ګسلنادن اءلوب حضرت بیغمیر حا نند» حه زغارد ه له
واندی وسن شمر قاری طعا بدن ما وز اکن مد نود ه وفأت قلدی
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راع کهاگحاب ,زرکواردن اولدقدنغیریباااری دی بکهادن ایدی مصعب ||
رما ده

حصرت

کو دهده وقات ابندی

بر حا تم

اعا ۹۳کدی وان

1

سعود وحعمرت عل وان زببردن حدر دب روات ولدی وحد ت صاده
سر که معادل حاکمایدی
حد

لوتلررسولاکر لهکا

رصق

بت روا ت وای ن کعرد ن احذ عم وت
وسیا دت

<ع سر فت اله کی

روا ی وا5عدر

اعشیتذار

اولديعیشا دعدر

و نلرفر عاص

شعر ادندرد بر ر#سر تا العبض حع لوشا
وارعلهاو

د

۳ ۳

*

امیر الو میا

#

لو نلرد ج

:

اومعاویه جر" عد رکه

کودّه ده وحوده کاوب وایده ساکن اواوب حر وص لا حل

بدر ومصعب

کیان

1

ءشهوز

مدر بلر ی

واین<عفریمدحایدن

× رماء یاهیه عار وناءو لوحا ء 9

۱

۱واوب اعور

۱

وانسعوداهعا

دن

 5ی دی متعولدر ka
 2کش ت 7
e ییا مدن
ند ۰

ا

ر O

EEW

ذیاخه شی عه سل

ن بعش اوحاز ؛ ۳ی حجادی الاو اسكاون .r

جھا بشآیواون قفاو

2

ا

۱ ۱

رد

من غلهمکی هشر قه 5

:

٤
1

7

نب لا ژه اسجالن زر ان ادوب خواءوناخواه
حصارواعدااولانشامیان عواث
عرد اللهنز  1 ۸شیر عر ندهدهرزی شرگن کهتی (عده صلوه اح جږکه

جیقدی ومقلپی اولناری بوزاری اوزره بقلدی اخرکندوسی زځنا ل اولوب |
اسحا ق قانی و جهند ن روان وجيب خون الود انش نشان اولد قد ۰
( وسنا على الاعقاب ندماکلومنا#ولکن على اقو امنا نقطرالدها ) یت اوقودی

اا 8صد بنه اشوس ی درمان ا الاحراکلفتلنه دورجه و لشدر

صل ادن ایدی وعبد اللاك نمی وان سر پرفختلانده بوری اتن الوردی

| خصوصا عالم وفاضل وحق انصافه قائل عر بز ادى دمشقشا مده وفات |
|

پلدي حضرت پ
بدغ
؟ر ر ام 4اا بك لعلتیایدی اد

و

۱

 0۳مت ۲

عد الرچا دراود  ۸ ۹۳ ۴الله

)|اك اوزره اعتاق ابلدی و یلهآل بیغمبراه الذت واککسایی اللهخا لطهدن .
حال اولدی وسشنهلھدیناد کرباعٹث رکون رسول الله طشمرهمتو جه اواد بار |

وتو برقل ولدیلروججلهستی یکای

ی

A

دتم

 Torinردي  ,قسهفد  AEعات

بزید ن نامور به د هکین اعند ی وصلاح ود باناد مشهوراو لش ابدی
اصعاب ؟رامدن حوق رواتت درو قط وغلاواقم اولدگه حضرت ا به

وال نفس انکلهاستسفا بهچوقهتد رومن حضرت معاو بهابله صلعهود
دههده
اعٹدرقرک و کڪه ده ن اولد دی گر  4دن اداء صلوه او ن ک

| کاوردی ااعی پرمقاری عع روشا
1

ققع
ظیا د
کیشعله و پروب و لنده ک

ادردی اجر به اولفر ه ده وقات ابادی رچه ”الله عله عشايکيبار رده

ارسخران وسر بلندقوم شصعان وسرامد صنا دید |
وفات اید تار امی

فرصات اولوب شج حافظ ابواعجا ج مزی نهذ بند  ۰پزارکه من بور ردول
ِ اکرم الهکیت اتعسدر وعامد سوداد ه سعادت رو ی لو ز ند ه سنه سرادت

سن ین انبرکاب الغا به انمیعاء الصعاب ده منبو ری دکز
|| اعشدر حن ابلوا
ا| ایلشدروکندوسی االمری العسدن اولوبای ز ببرفتنه سنده امبرخرا سان
ایی کاب دهن وکا ملده معو یهن بزید بنمعو یه مو تندن کک خراسا نده
حروب 1شرده ولندی راتا ولو رکهعہد اللکدز برك ناسیکلدکد  °عله

| اینخا مز هنکدوروب بیستن طلب ایتدکده ابن خازم اول بای تطییب وغسل
]| ادوب مستقلآدهله یمنهددهی اهله کوندردی ویءنیارزعمصه خراسانده
ا|دفناو لندی وعبد اللکه اطاعت اعه مکه عین ادو بکلان رسولنه خفاء
 1کتوردوک نامه رندی و کیت فل محلنده جر براولندی

اجی صعال ولمي
( احتفدر )

)(rf
EBS." UG

|| پسنه وارد بتاکرزار تکاح ایدوب اخر اعز اه دلك دیرلت اناد بلراول سیب
اولدی  ۰شاعرصار,در عبت آللهبنادك باباستیهعو اج کینقصد انتذکده

| معاو یه متع ایدوب اقرا کلام اوانلزه شیاست اکید دیب تشهیر دردیولوعا
 0رخصت وار مکین ج وره سیل اوردی وچاره خدوروت حارشوزی دور
اتدر دتکه طهر جازد واب روق تافو شی بر »رو آن اولور کی وکندوسی ۱

مسب حاییمشعرلو یی اوفوزدی (راهحمنك ن ااعطام البوالی) معناسیسنك |

مکااد وک صو للهونوبذامل اولسی میستردرالم سنك حفکدهءی انات

هجوم جوز کککشارد» ببله رستوخ آبغودردعکدر "-ها<هعصروی |
وسال نشال ضر ذن سك دار معصتر فدز ٠ وتا نادمیند لدر بوعضیار |
وله اصقان زحر سنه خدلادر و معاو یهن لاک اخص خوا صند ندر اما
| وقیات بعش رتادی  ۰ن عوام ن خو باد قر شیکه اتفاق اتکاابرهین
۱

حه و کال
 1واکردو رتح در کهعنیره ومان حکام مشا هبر ده مض عند ن و

| حسنوم نلهبیشنههیم وکر م ورفیم در شهیم کور کش اوه ||

وحض
| ووالدهسیدناه بنتانفکلبه دروابوغر بچره
قرارمبل
حهالست وکخبت |
لیق قرند »کندو بیفتل انلدی ااب
تر
 0اعشدر ند اذل کاس وان د

!|

هس
دلینك ک
ار د
ندیدن استیان اغشکین جل ن
تكاه ام انلدی |

!| اءعل ذلات وجه مکافاند مکندو سیدخی اولطر هه سالك قلادی وفنا که |
عد الاک حطور نهباش کنورد لرحاصتر سدن رین بورك شحاعت

وکا ی وعسکری ر اسان بولععن انه کلان اعی ونعص ءهذ ادوب

ر
ےاغد
فتل
کوی

محنا ر معا لھستند ہار تکاب اتد وکی ند عی سو بلیوب

متاك اشمارندن بواباتىأوقودىعىداڵلاڭ اساے ایدوب ق الواقع ددکاری

کیتتعیع وکر ومهر کند و په قد عذراکن بوقدروارد رکه لکعقمدرد بدی
واسا ت

صعب بوناردر

۱

) نی 1

ضوره * اکذب نقسی والمحصون لنهقصی
نللك
درحوه
واتى ععليا
مواذاك من د ل ولکن حفیظه * اذب مها عند الکارم عن عض

واقلاهل الشر نالشرم صد * لدی سبزآ دامن لا رض

ا

بای همان ع بدن اواوبتهنامدار ابسه بونلردجخی شرف وشهاءتله بلند

" | اودارا ولوب حمر ت امام حنسین شع.ده وخا ندان رسا لتدن ڪه سفیده

۱ ۱شتاست واما نت 5لانغ اله یر ادی بوتلرفتل اعشد رګ رداول <

رك

|

)0
ر

 ۳ایک
تونلردجی اكات ؟اد وعمد ایض بدرغرا

a۱

۵

له بواخشدر سا ای بشده انکن فوت اویٹدر اغاوفاق مکه دهواه
قع اولوب

مقا پرمهاجر بنده دفن اولهشدر اماوفیات سنهطالفنشوز تارکی اف ۱
POLAT

دعکله معروق وڳال وقاروح د لدءوصو وررع.د ابا ونلری دمسّقشامد ه

خاصره ا
دوت ول اشدی و بض لرقولصه رسول الله كور مشدر وایی 
حدایت دج روات دارو رو و تلرحضرت کر وععان وعلوعا اسه دن |
ویئو اميه ول

وعوسی تونلردنروات اعشلر

اسعیطال کگر و

سا

نونلزکو 3a  ۳صسعی اندی

ندروعل وماك  °مهار تلهمش

وراولان او الاعود

ونلرد رکهکلی"جضرت عل ابن اییطا ابدن اذ اع
حشلر
بدرر
ات و
نلال
نله
ده
یچلده له ولندی

بوزلرده دزی تخرعا حضتر تارننهپدشد لر احادث

سره دی روات اتد بلرو تلرانضار نەدند ر < صرت اعمردن معت اتدار |
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 ۱وحادرد رک الهرفوك نحنکنده ادم مش کلرندن طعوززکیسه

اول زدکلق اولدقلری کهدده وادم ادق اح ردق

شا كه

ف اولدرددل رکه

ساکن اولوبنده

| باب الصفیرده دفدن اوندی که لیدرهر اما مارت فقرراولدوغن :ملبیدان
| وت اولشدروعشنار حنده فوت اولنلر٠ -والد ه سی جيل شت نانتدر توتلز

| عضترت رسولاللهك حیاننده وجوده کلوب اج باباسندن برحدیتروابت

|| قلدی ااصل رس فاضل وقورایدی نقل اولئورکه برکون قط عةرمعنه

 :خصو طنده امام حن ايلهوعند الیعض امامحسین امبنلاز عداتدکرنده
 ۱وتا کهخانٹ اناف عضن اناری ظاهراوادی عاصم اعد ناماولوت سبرك

اواساون دیدی آناردخی تلف قصد ایدوب سمل اوانوان بوزدی اندان

| کر ابکنسطه اول م زه ابه متصرق اولبان اطرا فدد ی اا فتصنرف
]| اولد یل او العلاء خرا عبدرکهکنار تابعیند ندر وحضرت معاوبه لك رضاعا
 ۱ادر بدراهل مل شهاك صلی| و وها شندں اولوت اعده شام شر نقه قل

ادوب انده اتفال ابلدی رچدالله
نام حنین عاك
٠

۰

رطا عادرنداسی مهتی ات بنامخاو رو

ور اللهطلاق ابلدی الندن تادره 3

رمراروت و دننه و

بو در دنادید" حعاز ددر و دض لرةولكة

سک ن

۱

او لدی لکن کند که یکی

کلدی کندید  ۵ابار را م اصا ت اولك قده ان 1

تمه کلدی وحالی اعلام دی ونعص ر آساءقر دساله اتانوبا ول خانويك

( يتنه )

( ۵ ) ۱۲

ان یأخذ اهه من عبینورهما * فیاسانی وسعم-نهما
نورقلی ذک و عفل غیر ذی دخل * وف فمنصار م کالسیف ما ور
یکهن طا ند » واقماو لدی غاز ی
اکید
| | اماوفا تلری سن بشقراری عش اب

| لاد صعنیه حطر تاریقلدی (مات البوم خیرهن الام بی)وردیوجایرین
عرد اللهموتتانعباسی اشد کده اللر <ی بر ر ,اغوهردی و ببوردی (ماتالبوم

اع الناس واح الناس) عل وحلن بیان قلدیورافم بن خد یدیدی (مات

الیوم من کان تاج الیهمنهى المشرق وامغرب ن العما
اوزره اینک  2اض

ودفناولعق

هةوشه زکاوب دیا ڏو سار نه عا لفهبکاد ه او لوب

رل کن منایستهکردی يوب بیلهکو ملدی عل وعلی درکهاول شکله
ثل اولدی دینلدی ود فن او اندو یکی(باانتها اللفس الطشه ار جعی
دةخلى فیعبادی وادخلى جنتی ) اسك ثلا وی
فراضب
الى دبك راضية م

حاضر رن اشتدی اما اوقیان کےایدو معلو م اولدی رچه الله تعالی اما
کندوار غا ده فربه وشتیم ایدی اوئور د قلری محلد  ۰ایکی صك بررک
طوتردیوجا عتار نه خود نهارت وغدی مار حا سنلری اعردګه سوا دله
دی ولاس وفراس ونکهت
رهاوربا
عند البءص حنا ایله لوط صیع معا دل

|

| وتطسد ١ا یری بوغیدی وهرتره دن که الطافت وجه وافت لاس
وعطر در واګارندن کن ان عباس ایدوکی بانوردی اون وادر شید وحوده

mesس

کتو رد بارکه اسعلری فضل وعبد الله وعبید الله ومعید وقشم وعبدالرجن

]| وکشر وحرث وعو ن وام ایدی بنلور ججیعاام القضلدن ایدی يع آخر
ولدی تام الهعام ایدی امافضل احیادشده شهید اوادی وعبد الله طا فد ه
وش بعد » وفات
وعد ه الله عند ه ومعید وعبدال رجن افر شیده ده وفنم ک
دن
وو
لر
نادی
ابلدی وبءضیلر وله قشم سیرقندده او

۳

غبری روعه شت

هسعرخ نامتاتوبندن جر وفضل وعد ا لهد کر ناماولاد ص

رای د

اجب الاحمرا مید ج
وارایدی خصوصاعباس وعلی نام ایکی فر زوند
 ۱ولشدر6جن بو رعل کثیر ااصلاة اولوب حسن وما ابله مستثنا وعصر نده
ركکعت غاز
س
وحه.اارضده سره جج له سی #عت ءا او له دن ماعدا کونده 

اداسیله انکشت نا اولغین سهاد لقی ايلهمشهور اولدی وابوالثلفاء عیاسیه

کندور اولوب خلفاء عبا سید انارصلیندن وجودهکادی ر اسمیخو یلد

ان عرو اولوب عام العهد ه اسلا مه کلدی کیبه حصو ص او ج دانيك

g
ی

(۲۹۰
مرت بت مر سی
دعطیم یھر قلوت ن ساك اول سعاد  2تورشید رک

استدبارمبا ر اللارله ارقهکیصغیوی ودهالکی فم مبارکلر بهپرشه دوشکرقلوب |
)رد ار ین لها ویلبی)وردبلر بعد( اللهیبارافیهوانشرمنه )
کله س انبله حرعل وفضل اوله جکامته طو بورد بلرالقصهاین ابیکه |
کوردم وحضرت رسولاتایک کره حکمت اون خمردعار ی الدم بیوزمشلردر

ضرت رسول حطور بثه کلشار
| کندواردن هی و یدکرک ونباریعباس حله
چشممرعهمتار اپواعراضه باعثنه |
| ؟تدواردن اعاض ایدرکی کوروب ط

ا| ایکیدیو حضیرت عبا س عد الله فضل افتا سدن استکشاف انتدکدء
| باثلرنده برگهسه وارایدی باعث انلرکله مصا حبتاری ایدیدو جواتو برددلر |
بمدهعباس حضمرتاری بانکزد ه اولان حص کم اویکدین بنکورمدم اوغ |
قوامکزکور ٥ش ارد د کده جر دلایدی حو نکه اوعلات آنلری ڪڪ ور دیعل .از

قاپی منور واخ ررعند اض
هاعت نور بصم عارضه

سی انلره مقرر دریورلدی |

| فیالوادعاو یله اولدی ردن عرو بد رکه اینعبا عسك
وما علو حضرت

| عروعل واب ,نهد ندرد بخروو یردیوبا لهمتصل اګعاب باصفادنژول
رغزا وراتتی سایانستعبفاتااوزرهایدیدبو بوحمعلوممنهبله
سول
| ابااتسوحل
| واصل اولدلك دتلد کد ه بلسان سول وقلب عقول بیوردی عن کهةءص

وردی وحضرت
 :الد لسا نله وتعقل ایلهیقاب بادره دانله بواد م یری ب

|| عرانلری جوان کهو ل سوّول و قلب عفول ابلهتعببر قبلوردی کندوزدن

| امیكکیوز اساد متیر غه روایت اولدی کب توکاند فهد

ا

وا له حضمرت عروعها نز ما تند » اعباس داعامقی ناس اد باروقعفچل
وصفنده حضبرت عل حأتددن آعیرمیده ازاراولد برلکذ للكخوارج وتالند ه

|| ببله بو لند باررکون طاوس لیٹ ن سلیسو ال ابتدیلرکها کارهاه جا ای
لاشوٌدرهمان
 :رك ایدوت ان عباس کی جوان سنه ملا زمتکه ناعث ندرو ه

ڪشاه لازم الاکرام کورد مکه هر نه
!| کلا مه کلوب بن اککاب عظا مدن ع
خصو صده شیهه اتدیار اوه ان عداسك قولنهقا ثل اولد,لروحلمشکلای
| اتلراسا نندن بولد بلرالصهعلاوحلا وفقها وديا فضاء وثعرا به وهسیرا

ور وھ و<سا باعبداله ینعباس کینادرکیسة کو ردم دیو ہد الله بعنت

مصاحیار بنه خبر و رمٹدروقتاکه کوزاری اعی اولدی وحضرت مر 3
2دور دولری عفرر نولدی مد ای ,نواییا EI ازھراسا نلان لوتکو YO E
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مزر هس هویا ریساس و
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هبو اه موی سر

ايله میدوح ومکارم والطانی کتب ورسا «للهمشروح اولان حا مك اوغلندر
اول ملاقانده فرعا جوم دلری اعرازوا کرام اد ون ڪا

کرام زر هسنك

صناد یددنا بروسی مفررد راولا کوود ده عد ه و8رسیاذه یکن اعشلردر
ہل
بونلر دج ا کاب عظام واحیا ب فام فرفد س

سید
 ۵ے

نڌو ( عید اده

نقتی اسرار فر قانپراهل
ابن عباس ) ابن عے خی الناس ت جرجمان القراًوا
فضل ذشان و حرتر دسند بده کر پر زوشنا ا ن وملاذا کات عرفانایدیکد
حر الامت دو موصو ف و حرالفضیل عنوانی ايله قلب نشفراری معروف
صرت رسو ادن واکڑ اكات واحت العیولدن احادانث روا نت
او اوت ح
اعشدروکها بهو بادعیتدن خلق کشیردتی اخدع هیر اندوت وا
کاسعس ) قار عة النهسار) اوج رعمت

بل دانه
|

اعتناره عشد رکندور نعر ڌات

او وعلویجامع و وسعتعلوکشرت فهموفسعت عفل وحقیفت فضلاه
ک|رمعار ف وع لایمهم | د کار نده اتفا قواردوکندو ابوالفضلنامدار
اثل
لط ر
ها
والدهاریام الضل ت

ابلهماه در کی شهر له ر فيعالقداراواوت

ام لو منین*چونه بشت اطرث والده ری همشمره سی اولق شرق ندتله دی
انعم رسول الله آولد قار ندن فصله بلند اشتهار اولشاردر وطو غد قلری

فرل
پرادرستا هواراشد کلری|لطفك مراتیدر رشتذ نظکلاماری جوا ه
وعر فانلهیوسید عمط بواعشُدر و بررواتده حصرت

بیعمیر شو لهطن

ایدرنکه حضرت خلاق بش عنقریب پرمولود معتبر ورانله بورمنبیض
ومسوره سورد ذلری انتاده عہد الهبن ءا ۹
آوچ لاول وحود ه کلدم ورسول اک

| دلو سوز ادر

رم

وحوده

رعریدن
کآشدرکندو زه

وفا شاه اوج باشند  ۵نواندم

اماعرو دنار هعرت سه يده طوعر قلرنده بان اعشدر

1

وله قحمکهده وحن دهوطا نف رسول اللهحد مت عالیه ننا وا

وسکر بازدن صکره ءصل حوا هر ررس ا هدن اکا حجار و 6لات

عل ااتوالی سمرر نشتهحفظطواه مننظم قله دن خالی اولد بلرکندو لرده دی
جال وط هت واا تلرند ه طلا وت وملا حت وطر ی دلاعتلر نده وسعت
وغيف وصا حتلر ندa دج
الاشرخلاق

معرر او له ا=

يواد رکه حڪہرت ير

کرد کارانلریتعلاے عاو مله مهره در وع  1بل دوم دنله ار

هشار ایدی وحضرت عز رکون ان عباسه
0انه حبر د عار ی مکرریمور
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اولوب اباار بنهانجق اون اتکی نااصشفروامازاهداوعبادها کیراواوب شرق
اسای دی در بدن دم اودر رای طالب د بابا اولوت حهمرت معاو اره

 0کلسنه ر دداتد وکڪو ل اوم الدر بورردی وخرت صعید

برژه بو اتوب

بالدقعات حضرت معاو په محضمرند ه با دنه خطاب آندوت اک رسولالله

اولادك اباسته اطاعت اراعش اولیدی بن کله نه بو عه کلوردم وه
رڪون بوند ه قيام قلوردم دعشدرحی عارتاررفتلاولوب( ستفتلك لقب
ا| السا عه ) حدبخندن شامیلرل حسب وحا للری طاهر اولدقد ه مشار اليه

| عبدالله باسنهلوموطمن ابدوب جه دعلر اعاش بو ر وعشادمراغاتدهفر ۾

وشيم اواوب نورات وفرتای تلاوت ایدوب معانی" غامضه سنه مطلم اواوت |

یناهودر وهر کید عاد للهصاحهدك قاءاواوب رکو نافطاز
اڪله رناء ل

فنه حکومتد
وت
و
کند
ابدردیویررنضوما ختباراید ردیوحضرتععاویه ک

لطی یدوب صکره عزل اع دی وفاتاری عصرده وبعصیرفولکه مکهده

وا قع او لشدر منقولدرکه بورف را ن عظیی جع ادوب بکرهه ده خم
کلام اللهفيلوت تبلواوتلر یساطان انا  4ءعروض اواد قد » قورش نکد

| اکثار تلاو ت سکا ملال وروب تڪه زما ذلرترکنه متلا او له سن لکن ادلی
بودرکهاجه رع آید ۰سن بوردقلز نده(دعی بارسول اله اسعتع منقوی

ییقو بارسول الا که تواد ه فوتوشاد درت وارایکن
ون شبات ( ه

تلاوندة قتع ایده بن دیوب لکن رسول اللبهکرجیکونده برختنهاشارت ایدوب
و تة عبدالله
( دء

دی
او
رصت
حدابث اولهعودت اتدکده هفتهده برخقه رخ

ذه

استنم م ن دولی) دیدکدهاعراض دیور ناوت هته دنا کسکده خقو .

اخازتلری اوادی علوم اولد .که بعص اهلسیاا کثار تلاوت کلاخدا قلورژ .

حالا کته ایدوکنی واو کلثرت:لا و تکسل مقتضا سه باعث لالت
اولدوغن فهم اعر و حوترنلتر دن ید موقزداری احا متس

روادتا علردراماوقیاتالعش ندیاز كی .

اییفیظه

شه

وخلق

کثبرفنا جامتنوش ایت بدارواباقسیریطر بقیله نشین بقایهبجکند وبالرقّش
سکن تارعند ه فوت او لنلر

کر حد شدفن اسنده ببله ودی

ا| ان خط نا بکه خضرت عرل؛ فُرندا شیاوغل ایدی حوضنرتترز مان
 ۱دایعاده شوب سی عشدهایکن مدیتهدهوفات ایلدی

ونظع روحالقدس له بدنادزءدن اولاندندر
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| کرامدن رسول الله بوناره اون یدی باشنده ایکن تحران اناات ویروب وعدت

پمدداند » وال سعید اولد یار روید ی عاویه زما ننه دك حبانده اولدیلر 
افصاری نبلورهعرت سنه سند » دیا په کاوب وفرع اك حاس شر فارينه |
رصند » حاطمر بوندبارومصر دن ءعاویه ویزی »د عسکر |
ب م
اخلواو
دا
کوندردی واشو سنه ذی اعد ه سند » وقات قلدی

الد باربونلرده

|اب عظام وصناد پدفتا مدندریدر واحد غرا رند ه حاضراواد باراما |
ک
ند قد » هم رکه بولندبلردود ه اسلا مه کاوب مکه کنر  ۰و<نینده

۰

وضرت صد له طفوزحع سر شد ه ۰
ازما سعادت اتدبار وه وداعه ح
له وانوب ا

ما حا هاده والکش سل شرف واسلا مده ودا ند هعر |

سوروب رزپدینمعاو بهزمانندهقلایتد یار  .بوالرحضرتامامحسيلك |
 Eبلا ممنادن صکره اشو سنهده قواتابلدلر رجة اللهعلیه],

ایل
در خ
بعده العش اوج تا

اوادی وانده کیوقیا 4چایت اولدی مو رخ ||

پترحهرولا نان آبراحر راید رکه حره کهمدینمنورهنك چا ثبب قشبرسیدر ||
سنهحین بورهذیاعه سنك یکرمی سکرنجی کونی بوم الار بدده بدزنمعاوه

||

طرفندن اون ابیيکكیسوارخیالهواون بش بيك پیاده کانداره مسل بن عفبه |
قال اولدی واول انام |
نی" سردار ایدو ب کو ندردکد ه اوچکون جدال و

رت وفسادات ایله اول بلدکن ,نطولدی مما حرینوانصار 
غد»امب
والی
| ولی
۱وموالیدناولو فة حرهده گبمدسینه,هسعادت ذصیب اوادیاماعوام ناسدن  [

ری تسطیر الونوت |
هلله
شا ا
اش
| وعدن ابونيك کٹ یکشته لوندی ان

و

اچلهءاعادن اولوباول حر دهمد نه نك امبری ایدیشهید اولدی |
صناد پدناران فجرهان ایکن بوناراو ل زمره شهد اسنه |

ااندی 
تاو
الاقی

اجدعك اسمیعبد ار جن بن ما کدر ین اولوب

نمض بلاد ٥
حاکے صب اولغشاردر همشهورد رکهته ساده

 1عبتدن ولاتشهکدی هکید سنده رجبه بواند بکهانکده حبا ی بوعدیاهلی
 ۱۲استغ رات ایدوب وګ زمان بزدنکه دوراو(د لكاحق بوبصاعته ی دسترس

| | بولد ك کدلیردند  اماز ناده فاضل وحقه قا ثل وطاعت وعباد نیوصیامی |
]| قا ءل ا دی افقه الناس ایدی قاصیشمرع بعض امورده مْمروقله اماوقیات ۲

 | ٠آلفش س تارکی
ا
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لوتلرعلا :اوابوعراد اجان صنا دیدندن

۱
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۱

۸

سوه ن عند الاس د( ؛حت نکاحنده ایدیاذلر وفاتاشدکنن کر ۳
 1ا
رسول الل
هنزو ح اید بارای تار ګند ه بدرغرا ستنده صکر ه بجع اواد بار
رواد رکهودلرژو ج سای الوسای دن ابدی (امU
االله ۶J| lsرز نوعحا

فرحا 3

یم

رصان مصسد ففول

یلفاحاو اربح اهم الا هادیا

هادن زوا له ادشدوت دهده
| الله خبرا فیهتا) حد بث شن شن رسو ل ال

|| ایوس وفا تنده +صمون حد بث ايلعهل ابیکداوابوساهدنخبراوسین و پردلو
دعا ات کرد3K ر اداستار کهاو سن دن حبراو آدمحور متصور د رکهطر دی
ی سخا رهودعای ساطان
اسلا مده اول هعرت اندند رد بد کارنك * د ق

انا

 0ورهاناصفیاایی*عم جهنهنورافاقلد دکه عام ٤د میادمك خملو ی ادو

ی

مشعق عله ارادرو ناله امه صا fa وت که خانون ایدیوفات اتد کده غاز ی

ابوهر برهحضیتلری قلشدر اما العش ایکیتار خی وقیا تی  .اسیلیدرکه
ریاع
ههعرت هدع ومر لکار
 :شر ق اسلا ماری حضمرت بیغمیر هد به ب
اسلا مه کلوت صیاح نازی انلرکاد لدیونوره"

ك

ادا سی دارو نله

 ۱ازلر ه نلدد ورد ی شن صک ره مد باه به کاوباحد کل صکر ه وادع اولان ۳

!| رارده بیله پواندی وفاتاری خر اسان غراسنه کیدکده حر وهشهرنده وفوع |

| وادی
۱واوب
۰

بو رزالدثوری د رکهکوفه شهرند ندر وان مسعودل تارانتدن |
سنك کیحصوع وحشوع اھلےئیکور هدم احک ,حضرت بیعمیر
ی او تشه کاو.کممت اندردی دو

وصف

اعشدرورع ویعوا سنه

تعلق کل ملری ی تادر وافعاولسٌدر
بهادت وعدی مدت ا ند هدنیا مبه

ذقبه اکحاب کر رن وه تا مين ند ه ایدو کلرند ه متفقلر در وهر صبا حکه
قالعردی (عل حا ملا ئک اللهاکتیواهاامل بسعاللهارجنا(رحم سان الله

ِ واطرد للهواانه واننه۱تک بر )د ردی نونلرده کوفهدندر وان سعودك
1 r 2ند ندر و وتار که صها ندل و وك اکری وددلردن احا ددت

||

رو تات ادر(دی وانلردن

۳
 ۱عر

دی

هر :سك ر شمههد ی اوه لع دناستهنا ره

ال هر ی لوثلری در تمعاو بهاون ی

هافر فيه

| فهتنه آوندردیانی لسضبراملدیدهدهفروانیدی ضط اتدی کر فخراوانده |
سباعوحیات و ءارب و حشراتم اسمراولخین دمااملدی انار دهاسی رکاده
۱

جله سیمکا ذلری  4 ۳ایدوباخرز همه نعل اتد بلروک:دوار وفات ایدغه

ا(نده )

( ) ۸
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| اولد پاربند ه بقلشد مکه سل سیف اپدوب وجود پر جود لرینه کز ندایرکورم |
فلاجر م المد ی بالاتتی کواکاه بر بالات افش اواد یکه یبا قوبکل اك
هلتبهنه ایلتدیو ابضوطزانده حطمرت غه ربوبنده په اقوت تاشیبه

| یکا پقین کل پیورد بواقرتا کہ ننار ینه واردم مبارك اللربیکومه قیوب باربی
« ۱یشطاندن صعله دنو دعاقلد بلرانارممارك الار بنهنوز کو کسعدنتالدر مدن
 ۳غدنو و زمدن ارق بت ایلدم بعد ه باشیه وارهخمر کینله جنك اله
 ۱سورد بارس  ۳ ۰2بروحه له طوع ودام وله سی قلدم ورضا با مد

فقابل اواسم اولدوره جکیم مقرر ایدی بعد القنا بکه عز حضور نه کلدم ||
| داشیه حق جولعلاسنك حتند » ی مشق سك کند و نفسیکه اراد تند ن
«کدردید بارومقدما اد کےفکرفا سك ی وسا ر احوالی کهعله اللهدن عنری

وخبر دما ی الدم نو دلرده ععان بنطهدن صکره حاجن اواد بلزاییآلان :
دوات د

متا

به اول یل سر نفده باقبەد 0

نو:لردجی اکعابت

کڙ ن واحبات هلدا «تگر  1زص“ چید  ۵سمل دز روك r

کو ب<وب

وفا تلریه دل اند معکن اولدیلر ( وید ) ی ابی مغیطعغان ن غفا نكلام
وادر یدراا سن <همرت سغهیر بلدرعر اسندن صکره فقتل اتد رم سد راما ولد

مکهقحاو دو
ع ی کونده اعا 4کادی و  ۳اصطلقصدقا  ۷۷يمير قبلندن

 ۱آورندر لدی سکن انارحتکه کلورقباش اندوت قتالەهاشزت وض داد کرنده

|ولید عودت یدوب رسول اللهه اعلا م حال ابلد ی حضرات د ی انار
| تال جنس

ن نك الهولردی کو ندز مكممرراولدی فامانی! (صطلق

مکوندروب عاط اعد کر ی بیلدور وت اول حك
| ۱طو یدباراعتذاره آد

وحالی

 0باری

a

||ھا لذ ) اب کر عه ستیولیدحفنده ازال وروب و ونارعر زمانند  ۰بینقلب |

| صدتانته ومان خلافنده کو فه تیانه یکرعی بش پل متولی اولد بار بعد | ۰

شرت خی ارفا اانه اما متا بلدی وعبظ وساهوی ظاهراولد قدءدنتی |

||زناده ایدم میدیوسو پلدیحضرت عغان حد ش
کرنلدهویی مدزول ایلدی |
||وحرارتله غراقهکدوک کیرفر بهواروب انیدهه برافرشتا ایدوب ااوجوهل
|| صتعهده متکن اولدی وامام وعملعا و یه زما نارندهی فاده اعنّال اوزر | ۰
|| کوشه نشین بواندی

<صنه شت ای امیه حذاشه ونارمقدماعسی

( ) ۸۲
شرا بدوب! دنلهکه حطر ٿ < ت کاامت د دن < ضرت ابراھے سرکشت

|

رمت
طهر دوهمین وا:تلرك چ زەستك عب ضڪ را
ور
ذ٣
ان sr

 0دیوایکیکوز ری مانن اوپوب ی
اورناسنه اچلاس |
ناورد ه زهد وانواعکرامانله قدری اس_عدبرذا |
اتدی وا له بایعیند ه

| شر بف دمیووقدردیدی بعض اطفاله حضرتت .ادنوهشوب پلوارراردی
| دعابلهکه واوجان فوشلر بزم اجو ن محبوساواسون دیرردی حضرت دې |
| دعا ایدوب همان شقاوراو چا قدن قالوردی اطذال اوشوب استد کار ی
| طیوری صیدقیلورزدیرج الله عليه  .,کرفصبلاری حضرت حسین
 :متاقت سم به سنه ازل در

وب
نله
انده
کهعد اللهاذصار يدر درعزواس

| خصوصا بوقهده انصاری ڪا غن انلرکتوروب | عاب ,زرکواردن ایکن
| مصیبت کر بلا ده انلره د ه شها دت نصیب اولشدر وسنش قاری اول

ا لا بش برد م اروت ادصانه بزلرکیهاسوات مسلاصتا ]
شبام ند ه له بولدی وامام حخاری وتار دن روات
 ۱هدا بت اناردن او۱و
اعشلر د رکه رشب ارد ه دعن فراکو لیق کم دہ حضر ارو لل کک یی

| وکا تی یرانک حعای ظلمنده تار هارا لودو تمرادهرك ّپلرری بر نآوار
|| وهر بری برقویرقلی بلدزکی بدید آراولفین جله من مسا عتباپدار ضیا سنه |

!| چچچ اولدق وصنایم اولان اساب ۶6۲ا زی اول انوارضیاری ابلهبولدق
دعشلردر ( شیهاین ايطحه ) بونارکمبه مغتا <زكحافظیدرالیالا ناول .

 6مت لا نیب جال اشامت سماد تارهله اک ماد اا
جنکند ٥ امام عل قتایتدوک مشمرکیندن ایکن شیب فع مکه کونی اسلا عه
»له بواندی لکنقلیشکدن خالاوليوب ردول لاهد |
|| کلدیوخیبرغزاسند بی

| ضررقصدند ه اولدوغتی حضرت رسول وی اله معلوم اید بنوب؟ندویه

]| قصد فاد ن بیان ایندکد کهلی ا ب ودفع شك ارهاب ایدوب بوکرم .
| اعا درست اولدی اول کو ندهخیلی جنك و حدالایدوب قوت اسلا ميهسن

| خلقه بیلدردی واقدی روا بت ابلرکرشنبه دایاکفر وعنادندهابت قدم

|| اولوباکر ججهل جهان تمد امن ڪور سه رکنورعن بن
ب یههوازب:ن جيعداو
ديودرو ین بت اناوت دیتخیر  ۲اکعا ب

۴

وفرشدم اتغاقی

رت یمتردن o ياد

( اولدیار )

ا

دح
وقات ایتدی" ( حضرت ابو یھررہ ) تباورك اسعی ٥بد ارجن بن هردز
حضرزت پیغمبراسم مرفاریعون ]یور مشدر و رکون هر روهح يه بواوب
داوریاری الهاوکبنتهورد کد بای کوروب انده ابوهربرهدیش د رد بوابن اثر
کر را ند راماوالده ز يانسكعی هيو 4ت صةهرر حفاظ ڪا به دن اولوب
ز
یهاکا
دلام
اک مشاهرندن احاد بثشر دف روابت اعشلردرخییر قح ابله اس

اواثلحالده هرقن <د بیاسناع اننسلر نسیا ناری غالب اولفین برکون فر

عاللدن نی" ازال نسیا ون دعارجا ابتد کلرنده حضرت رسول ورد یکه
ردا یآج دید بلرآجدم ونه دو سرددی دوشردم من اعد ارئقاشتدوکی

ودو ردن اکعاب وتا بمیندن کر بو زکشی
اونقدم دیوروایت اء۶شاردر کن
حد یٹ روادت اعشدر وقوت حافظه ری غالب او این حضرت بیغمیردن

بش جك حد بث شر یف روایت ایتدکلری میردورحضرت پیغمیر وگر
زماننده ګر ناته قصب اولندی وحضرت

معاو بهزمانده مدنه حکومتنه

نافد ولندی وداءا وردز انلری )۱اللهملاندرکتی ) بستین کلای اولغیناللی

طقوز تار اتوذیاخرند ه و فات ایدوب عفدن مد ينه کبتهور ذیلرو مد ه
دفن اتدبار(اللهم ارجه ) اماالغشتارحخی وقیانی ( صفوانینمطل )

خرهاعیدر اهلانکرام الوْمنین عایشه حفنده بونکله متهم ایدوب راء تانبهات
قرانمه اژلاولشدر اباس دات مسلیدن در غاتده ڪر

النوم اواوب کاه

اواوزدنکه کونطوعردیصفوان اوانردیغاز کیاوبادقده اداابله موراشدر
(و مساو ن ) عند ن
عاقت شهادت سعاد تنه فا زاولوب تل اولادی ا

ودرز راکه حولا ن عن انحوېسند ندر ته که حولان شام
توب حولانی عش
توا<سند تدراما بوذلراکرح کهرسول اللهزمانته دشدارا کن ملاقأنسهادننه

فاراوشمفیننایسندن اولد بلرءتعو (د رکه اسود عدسی دعوای سوت اد کد۰

| ن بوری کتوردوب بم پیشمیرلکیه شهادت ایدرسین دیدکده ت|دیسنك
ند کد »اسودکذات
موی بیلماماد حقرسول ادوکه شهادت ادر د
ی اومسلیانش دروزانه ید بردیلکنانشاکا ضرر اعدیامت
 ۱غضەکاد

 ۱جددن حضرتارا همخلیل*حزه سیظهور ابلدی نفس الام کندو ار

دج تعضرت راهم فسلند اندق وشکل وشا بلند ه دی انار ه شه
اولاوردی وقساکه هرت

حار ه وا

ناته هعرن ایدوت کلدی انلر

عق سه ا وتا یبه
| وفاتاعشاولغین حضرت او بکروعرهبواشدی حریح

() ۲۸۲

فلادهری د"وکین رسول الله اولفلاده بولقاون اعوللده صباحلنوب

| اتفاقوضو" اون کوس دهه صو بولدوغنه بناءدقسبصا نضوهتعرالیتا<ری
تیمم ایی ازال ایدوب امت ده بودکلو رخصت حللله بهحضرت ما لسه

| وقلاده سیب اواشدر اشوسته رمضا ننك اون بددنه سبنفشایری ا
»فن
| العش یدیده ایکن وفات اتد پلرووصنلری موجه که ايلشهیعد د
 ۱اولئوب غاز ی اوهر ره <عمر تلر ی قلدی اما اللیطعوز بار کی ودیانی
 ( ۱سیب ن تیه ) اسعی جند بن سیل در وان یبد و معرو فدرقد ی

اسلاعه کلناردن اولوب رسول الله ايله جوق مصا حبت اشدرصاع الدهر
وا العام واالشهرهی وان چابندن علدهایکنمد ننه دن اولو ز كت بعید |

بطن رع نامحلد » وفات انادی رجة اللهعلبه ( قسن ان عباده ) بونلر

| انصا ر در وا صاب کرام ك عا درراون برل رول اللهه خدمت ایدوب

رضلك خد من ابلردی وعراده لواء |
 :ارا نك شر طه سی٥زلهسند ه اول ح
EEE
| سعادت احتوار رن دج اکا بونلرکنورردی SOO

|| حاکماواد بار حسنورأی سیا ستد ه حضرت معاو یهيه وعرون عاصه الث
| بواندیار وله صفین ونهروان جنکارنده حضرت علیدن آبریلیوبتاوفانلری
 :زما بثهدلگهعادتخد متلربه ۳

اولوب دده مدهبهکلد بلراماشول زمانند

| حضرتمها ويه ك امارتی مقرراولوب وحضرت عل به شهادتبسسراواوب
ْ بونلری کرها  ۳مه کتوز نردیانتا

 ۷ 6۳بافیس سناخبار مود پرلسن

 ۱دبودشنام امد کده والله معاو بهسنزمان حاهلیند ه رصح ایدك کارها اسلامد |

ل
هندجب
ا| داخلاوادل وطایعااسلا مد
عاجز اتدیهاوححک

دوجواب و روب < ڪرت معاو به4

ری ردر جه ده اید رکه سفیان نوری روابت ایدرکه

وک نهقبسدن اوتوز ی
اكه استقراض ابلدی بعدزمانکه ادا ککلهدی

 1رو بردیگمریالا ناردندکلو زد لووول اعدی ) زهی سا وکرم رهیعطابا

وم ) و برطنةهده طو بل ااقامدایدی که قادلا به مالاك او لانتوانالرصور نه

| اجق کلو رد ی اا جسم ورا صسغیبرولبه سیاثجنی ذ فد ٥شی سیر

| وارایدی 

ت
توبحاس
بونار دح عاهدای“ کا بهزصهسندن اوا

شعرهد » عت ایدرکن اعمان شع ره رسولالاهك وحه سر شنده و نلرر فع
آدردیحعمرت عرخلا وده ونلری دصره ابات کو ندردی ده مهو

اولان نهر مفصلی بوذاره حةر ابتدردیعبدالله نز نادزماننده بصمرهدهایدی |

)

(x

اکراما اول وبونج بو عازلدی عون وور  7۳مدد لای اشوزوت

ع رح ضور ينه کنوردی اما“عع عد الاهه اء را فخا ربو:له رای نوعاهسعوع

اوغین شاوادن صکر ه خر غه دار یثهباده ۾ هدار موجودشود واردر
 Eداردخی «شیوزالتون واردر دد کده اول دج ؟ توردوباعرای به
اسلم اسدی جر شه دارسییصورت کو سنوت اتدی دش ال اق وبون

مقا بلهانه دشيوردنا راسراق اجك  ۷عدر دنوکفتار

گده اولدجی

دکلدرد دی زراکهوله اشکار دراول اعرا ف زراکه ارف وک
غالب او لشدرجله ماملی |ولانڪي

رم

قو جود مدن ا:E خاک بول
رکافدا ابلدی ی ادم

این

|"

رمده :ا |
ری

»ی

۲

و نهودی اکااععزا

ابلدم) همهاتعنکر ی ومز مکارمه ددی اول عیلعی عا مانیشلدی وفتا که

وخ صو صی حضّرت معا و به په حکا بت ایند پارعبد اللهی سو هن ایکن
ادصاف وزندن نان AT للهدرعد اللهمن ان بصه خر ج ) دندی

نكععد اللهك خبریالله احوندر ونصه اول همت هما سیدرو ةه مقوله
ہہ دن

در دلو تسد ابلدی وا طری مد سه ده وعند آلبعص کنده

واقعدر (حضرت معایشه ان اپویکر) بوتلررسول اکرمك احب زوجا نبدر |
| و بو مد حو ان مکراق اق بونلری بکرالشلردز وا لدهاری امرو ها شت

کكی ام عبد اللهدرو بونلردن غبر ی هیم رخا تونك |
| غاص و ندو ار
| اختافند » ایکن وج ا زل او لا مشدر حضرت حد ګه و  ۵لل صکره
روبارنده ایی اوج دده ردیاګنده حط

رت عادده ییرملاک کند ولزهکوس ژدی

|

(وهذ ه ژو حتك ) نه اصلد هخانوك ودر د و بلدردی لد ه صد هدن

|

 ۱سل صکره طعو ز باشنده درغرا تردن صکره آول ا هند رله وقوع لواد که

وصند حقحل وعلا
هاه شوالدهایدی و رات ۶
لکر م
صل
ی
هر تین ادکی س

اون آنات کرهتر بل سوردی وحضرنك وفا یعایشه مخ دموا ج ارت
کم طلسمرسالتاولخرام سرارد ه دفن اواندی وله حضرت پیر ۱
عليه اسلا مك خانو ترثك انفم اکل آحدنتواحستیی  ,iمدز

|| شطرد بتکم عن اطر) اتلرك حوقند
ارهد اولغين علاء امت وفضلاء فن |
|| وډ نت معایی رتیت اکر بامشکلار ی انلردن استفتا ایدرار دی لبله اراد ه

(7

او

( ) ۸۰

أ

| اوستنه برقطاط عضروب اور دی لکن انلرکتد کدن صکره عبد الله ن

عردفع ایتدردی على اللهمستظال اولق اولیدرپور دیاز حکایت لائوورکه

من بورعبدالرجن زمان جاهلینده جارتله شا مه روانواطراف شامعربائك 
شومه نكچا لند نهکران اوافطتند »
ا| ملك دخمّی لیلی غت جو دی نامد
خ

9

۱

(نظم)

موا * غا لاه الجودى لیلوما لیا
نهد
کرت ابلیوال و
 2کهابا تلهعشق وصبا بادعنلان ادتکدن صکر حضرت ع رك خلافی .
ىا ده کهشامفند عسکرکنودردی سدار حشه ینت

۸

شت

نکدر
و
#ودی يه طفر واورسك 2م عدار جنهو برهسند
اول یکر بیهمتا التدی وعبد ارجا  4تسلم ولندی س برعور تلرندن تقد

| ایدوبکال حب وداداه نکر عندن انارکه عانشه حضرتر غه شکا بت ابلدیار

| برادری عبدازجا نی جاغردوب نون عدالت ایرسن دیوتیه پیوردفد ۰
| وله کافیارشق بنایام حاب ازمان يعن والله بن لدبلیاشنكارین حبرمان |
زدهسورین جوا ندن نکم ابامص ور دن
 ۱کیصوزر ینوکندو بی جله دن ا
بهرض عارض اواوب علیا دشار ينك ری دو شد سک ده
صکره کهلملا ی
عبدالر جن ايلابه جفا بهاشلیوت بوکرهعایشه حشور .ند انلرکانته کلدکده :

( باعید ار جن لد احمدت لب فافر طتفا ماان بسا وامان هر هاال 
اهلها ) دعن ا عد ار حن للا نك

ان افراط اناد ل رده تعضنده

ییف
]| افاط ابلذ ك دین سکا لازمعك وعداو نکد هی افرا ط

ا

 0اخود اول درد مندی ولا دنه واهلنه مکو ندرمکدر د باوطیفه امار

ا| ق(صل ان عباس) ونار ای ع ی وعبد اللهعبا سك را کو اولان |

| برادر در کهو الدهسی ام اْمْصل لماه بنت حرندر اماءید اله ذوی ااکارعك 

صر
عاسع
ااری
|| سال

بانندكاشتهاری

اواوب رادری کلملهشهرت بولدینیکی ۱

 ۱و ناردی جود حاله مشهوراولشدر اماخلا فتنده اوج له قر بت؟ نحاکمی

 ۱اولدیشول ز مانکه <ضرت تمكعاوامهاری»2رر اولدی عبد نلهصد ها

عسک رکو ندروب انکیاوغلی فتل اتدر دی ار تق عند ء»کیی حال اآووب
| کندو ردن روات اولنو رکهبرکون عرد اللهراعرا٫ك خی سنه زول اتدی
انفاق اول ےك

دارد نناده ر سودلی قو جن اولوت ولد صفری انکله

ای رکن عمد الاھك “یا سنه ناقوب بو له صعیف وعر بتزادر اولوردبو
دس
دا
ما
ات

ر اکراما )

() ٩۷۹
mm

!

 1بونارك وصفیی الباایدوت ۾ راتده

رذقه دادر لو ام4

هویدادر ع(بدالله ) نکر بر ن رنه ر

ھی

سداد

رما

ایدوی

رسول الله

حبانده ابکنوجو ده کاوب»مارك اغزیتاریبوناره بوندورو بکرم لغنله عدوح ۱
ومکارم اطفواحسا نلهمشروح ذاتایدی <ضرت

ان زمانند e اوهوسی

۱

پیرله بصره حامی اواوبعیی بکری لشده ایکن فارسد وایاواوبخراساتی

دج ابلدیبء ده اطرافییوقارس وتان و کرمانوغرزنهملکتلر ندیسر
ادیهول
قلدیو ونلركزما نندهکسری عهداولان رزدحر فتلاو لن

|

مدئهه ||

لودله عبدالله |
ایا
حلد
آموالجر یتلعهر اییفتدیءرض عرفانده حنضر او
انعر وعمدالله بنعباس وء مدالله 33بیرونگد (حاهس واندیلر بو *هد صوار

|| کت ورد یکرومسا

هرف 7رده .اض
ک»
اغاق کهراید و کرد نوناسن اد رز برا
وج
بر

دا ادوب اشدا صنوا حراایدن اثلر دز وحصرت

مغاو ره هند نامجا ل نام ِ

صاحبه یویر بوینلره تزو ج رغبت قلدی واول بجونجلرههحیت ن عید یله
قیلوب خد عتار ی بالذات ادایه امرعت قلدی واما برکونکه عېد الله عرآنه
باقوب کنندی ید سند هکیباض وانده کیججال و بای کوردکده بلا نایر

SIS

عیذاری ورق
طلاق و ردی  8بر ما سب ولایدنه وخطبه شکباله +طر ف

معصف حک یی براق او لنلرلكفابقنهو رك د بوباناسی اوینهکوندردی

)Û
mp
1
rN
Gene
2
RÊ
<o

<ر نك اکر اولاد بدرووااده سی حضمرت عالسشه
( عید انه الو  2اول ص

»شر کله وافر نبردابلدیحتی
والده سیسقبغام رو ماندز بدر حوداغزا زند م
حضرت الوبکر بانامی ایکنقتانه قصد ابلدی آخر ایاسانو بکررسول الله

اوم
اه
وبهج
51۳مفنجبد

امل للهاو غلنه قرشو وا ردی و ضحرت بیمبر حفند ه اسو بنك
و ردوعی بیلدردی الوحالابله اعا کهادی وقیل ام له هعرت اتدی

کے عامه وشامده له بولند پارشول زمانکه هوان پزيده سوه
کلدی عدار جن اک عتاب ادوب امنمکی هر قلیه و کسرويه پیاتلد
اک

"E

ول تی تجو زا بلدلك دیدی بعد ۰

بیعندن| ناسی حضرت مهاو ه په اعلام اواندقده بوزبيك اه حقسکوت

کوندر دی عږد ار جن بن دیعی دنبا په صا مر ی دنیو قبول ایوبيعتدن
امتا علهمکه به واروب اند » وقات ابلدی ده ییکهمه دن ااقسل دعیداولان
یفْشکین اکابرناس باشلری اوزرنده کتوروت مکه  7براعلاریده
ون وقات ا
س
س
س
سس
س
س
_ د—۰سِ——

هب
ی
ی
ه
س
بشورِ7Aeااپووادبس

1
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۱

() ۲۷۸

1

| مشرکاك حا ننده عیی پنایی طالبالنده قتل اولددی وسعید در ا
وفانشده طعوز باشٌند ه ولاوت حورت ععان ن عفان حرم سرا سند ه لشو |

ونا بولدی اکرجهکه حضرت عر بونلری سواد حکو متنه ادا م ابلدی |

| اماحضرت عقان فصا حته بناءمصعف شیف کابننه تعیین ادوب تعلم |
| وکتبقرآن عظم خد متنه مآموز اولاناون ابلينك زیسی بونلردرو<ضعرت
عجاحکم اولد بارخصوصاطرستان وجررجانی |
|| ععان زما نندہکوفی د
فح ایشدیلر واهالی" ازربامخان تعرض عهد اعد کار محون؛غزا ابلیوب آلدبلر
| اماحضرت ععان وفا تندنصکره جج پرطرفه نایماولیوب کندو حالارند ه

هوارد بار تععه
كریم2رر اولدقدنصکر کم
اولدیاروحضرتعهاو باها

ا

وعذر له اسعاح حواندن صکر ه سعیدای اب دوعه هو ننه حکو مته ات

ایدوب وایکیکرهعزل ایدوب بزیدحروانه و برد بارز پرابونارحاشا < ضرت
على په سب اختے ا ر اعد باراما مروا ن اول هصعله افهخار ایند باربعد » |
مدینه منوره ده وات ادلد بارحکا بت اولنورکهبرکون بتروضنارسولالاهك |

و ر پنه مقرون اولوب بر بکرتدور دیار و بو انکیرام عر به و پرمکی یت
ضزح
ع
ورت لخر سويد ین عاص قا م
ایتدم دلو حطس نه عر ض ابلدایلر احھا
طوررک نکو ستردپلرو و کاوپردیواهی اتد روک رم شان وهای کراتی ۱
حصار بحاس شر بقاريته اشارت نور د بلرواول کو 8صکره تباب سفیدبه

سعیه سی شهرت بولدی وفرزدق شاعر وخصو صده وایای نطم اتدگ)

(نظم) تریااعر ابا جمهنفریش * اذاما لاطب فاخدنان مالا
قیایمناظرون ایسعید * کا نهم رون ۾ هلا لا

|| نو لد رکه پرکون براعرایی درت دته مدبون وشهرءد که به مقرون واګعاب

| ری تحص دقت نون ابح دک(ده(ااولناابماامحسعنیبنعدلالة پنجهفر
خبر ینو رد,لروفتا کهرج دده

( ا_#اسعید بنماص(رادها عبدالله عنباس
سعید بن عاصی حار بولوب عرض احتیاج قلدی ومز انه وارد قده درق |

رك ا2هعطا اکچین اعرا بی غر بلره احتیاح عرض ا٤وب دار غه کتدی
رچه الله عليه  (,شداد) تات نم

ذرانصاری اکدابء ظام وص:ادید

اشدا
لازمالاعظطا مدن اولوب شب روزعباد هیام اوزره ادی وحسان ی

رد اویغییاولوب ثلاوت وطا عتد » چا نب عظیم ایدوی ما لکالا هدر
قبط ینو دت مود سس بهواروبسیی کا دده ایک اعالاد لدیواو درداء

ب(ونلرك )

( ) ۷۷
۰.۴
اب

کندوز بیورمثاردرکهن اسلا مهکرد برد ه بشدنغمری ککسنه ارلامه کدی

ا

ویزیدخی اسلا عم که ما پیندن بدیکون دی ب اسلام ایند | ۰
وراتدی اسلامه کلدکارند » سن بشفمار یاونبدیده
سابع سبع اظودهوع
آیدی هریده ویدرد ه بوعده او لان غزاارده جیعا ببله ایدی ودین اسلا مد ه
در بوندنماعدافارسبامداروخبال ره دار ا
نانلانرو
۱اعلاء که لهتنه اول او ق

| و “یع رفیعالمقدار وشھے قویالاقنداراولوب حضرترسولاکر مك امس!ء |
<رت صدهك مةربان ةا مندن اىيدكذلك حضرت
" عظا مندن ادیو ض

|

ی ی کوفهحکوهتنه عواهقلد و غی |
اہےہبابدن
گید ماتنكکرارذ
۱وکو قه چیک دف ایدوب ااي اندن نی اشدردوکیدر اصد قاء خلا نندن
باب دعو ت نامدا روم دا بن فی ابلهبزرکوار درو بنهععان خلا ند هکو قه
ناتیالهکامکار رھد سعندواحبالاعتبار اندیو دوحد اطندلوا عه سند ۳

آبلهده عر ااتختار ۱۶شدرحیفرندای اوغییهاسم نعته کندو بکهلدی

اعیحالا بوزبيك صاحب سخیلفااهفمیسندن غعبرهرواك حیدردیرار |
ه
دک
هاوتورردن دید

ن اول بوزبيك سیقدن بر تی بير اسز بکناکهفری |

 ۱ود فك یر "آیده وسا  1برآیدوبعدود ی دلکر اید ه العصهارم |اا

) فداك ایوابی ( حل دس شر  1۳ونار حقند »وحضمرت جع ذ :کروااد نله
۱

|عضحبت اعك بونلره اومشدر وحتند ین خالدربعن واادم ندا شدر ا
اا مشه ده
۱ءظولری *جوت بولشدرسن شر هلری سک سا ی۶ک اوز اءیک
ت
aعیق نامشلد ه وقات انتدبلر از بن روان ن حکے وولوب رقعد »دقن

:

تتسد
تت
س
و
ت"
تس
تس

دارقرصد يو بلوبصی ر ر تلو ادنل ایدیوکوده سی قللو يه س ئ سیاههبو ار :
|یل ب

|| برزرکوارایدی وحضرت پیغمبردن ایکیوز عش ح<دیث شم یف روات ابلدوک |
۵ ۱ڪت

التوار حد ه مسطورو مقید د ر

ازصا ری

دعت از ضوا نله

ِ ۱احد عرا یره داحل اولد لروحضرت معاو به زیا اده ابودردادنصکرهشام

 ۱وضا سنه دج مولا اواد بار

حضبرات رسو له بين ایا ن بو زلرده

۱۱شنبه توفید ی خرب عل زمانند ه مدیه بهحاکم ڪ

و درد بوملاوراء

ق النهر بای نت سبرقندفهنده حاضراواوب انده شهادت سعادنه فااولددار
۱

بونرا تصار ردرعقمه وبدرعر ارندهدبله بولوتا ندنصکرها ولانمشاهدده

حاضماواد پارو بونار اهلبدر دن جاقصکره و قات ایدنلودندر امااللی سک
 | ۱تاریخی وقیا تی ( سعد بن العا ص ) بونلرفر پشیدر بابمای بدرغرا سنده

(۲۷۰

| (حت واناة خافتمن بعلها نشوزا اواعراضا )اب کرمهسی| نلرحقند»
ناژ لهاولدیغا تد ه زاهد  ۵وعایده ځا تونایدی اما اللی دشنار ك

۱

| (سوده

ووا 7

شت زمغه خا ون) خر و میدر وقد عی اسلا مهکلذار ددر حب

او ر سی| تلكکف

اولوت حل مضا بقه ده رسول الاهلهاكا ذو رر دی

!| بعد زمان اول او ارخلهاد خلنقا ی مهدی به تقل ایدوب هارون الرشد
والده سی یران نامخا 4 ۳هه ابلدی کان

باشنده ایکنهد نهدهوفات

| ادوب غاز ی سعد نای وقاص < طمرتیقبلدپلر(سهبان )ونر بهلهوواهله |
3

د رکه 5صا

حت

مثل منت ھور اواو ب سان

واهیلی  3بومذکور در وابله ات

معن بن ملکدرواهله ان اعصرل خا توید رکه سکیان ایکسنه ده نله

!| مشهوردر روابت اولنورکیسهبان حضمرتلری ب رکون معاو هنك حرمسراسنه |
کیرد بلوایده لاص و نان خط.اء ہا لك“

ای لوب قصا حتصورار ند

| ءعرفاولوب طاغلد بلرههیانهمان بدیهد ب بوبی تنمایدوباوقودی (نظیم)
احدعل ای الا نون اتی * اذا قات اما بعدانی خطییعیا
لع توطاشه ع فصلی يخم بواارما يعد دید نگیم کیبندن بهمقو لهخطنه

| اتشالاش اوله اجغکیلموب طا غاد بلرد عکدر اها معا و ه منبوره خطات
]| و رخطمه انشا سنه اشارت اصواب اند کده روصا استدی ام ادن ری
ن
یلو
.م ا
| ا

حضورنده عصا نیبیارسن دیدکد »حضرت مو سی رب عز ته

خطایی عصا لهاعشدر د و حواب و ردیوو فت طهر دن عصره قرب

| اوه سویلدی جدابوغاز ینارتاقون اه توقف قلق وقطم کلامابدوب
ا تکرار اشاق شکلین کوسر مدیحضرت معاو بالهصلاه دیدی دءن غاززمای

|| قر سدردیدکده “بان جواب و پروب وفت صلوء امامکدر زمده سو بلدوکن
 ۱گید ومعردووعظ ویدکروعد وعد دلبذیرد کلیدردو جواب و بردیحهّمرت

رب)
لخعطب
اتا
]| ءعاو به واهالء لاس “انك فصا حن نتب ادوب (ان
بع کهسن عرب قو منك <طیباری دساررار سین دینلد کده قالت العرب
وحدها بالاخطباطن والا ڏس ) دیدی بهیهمان عرب فومنك دکل ادس

وجن خطبا سنكسمر امدیدکلم دیوسو پلدی حضرت «عاویهداو پلهدد |
دلو اصد لی ابلدی

) روك ی ای وقاص ( بونلرقر شیفقرا عیمالت.ن

| هسب نع دما فدروعشمره .رەك

بریواکا ب کرام تهراندازار نك سروریدر

( کندور )

۱

() 6۷۰
حص

استد کدهو اللههر حزد کهاسلاعهسیی ادردم نارکا ےنا یدوب سن قومئك

اك هنا سې در دبوهنعایدردی دوجواب و پردکده واه الت متو لی

اولدی اها تی مٹعر سوال ایتدوکند » مائیظاهر بولدی و اله صنا دید

اکعادندر وزی کری اشند  0ایکنعدنمده وفاتاىلدی واه شنده ایکن اسلاعه
کادیواغتباذناولوب حط رت هداو بهکندیدن رق ك

دثارەمکه ده

پراوصاتون الدتیمشهورد ر رب نومایردرعام ال۶اسدلهامه کاوبوخنین
 6هون
نز ۱

۱

سورهشلردر ودیداذصا سی رهه مصوب

اوزلرك

دو ناردهبوزدگرمیاشندهانگن هده ده وقاتانلددلر ههدانیکهمم طییب
 ۱بری ر

دلیودريتواو بکروعر وعلوان مسعود وعر بلردن بحثدروایت اعشٌلردر
اعت اواد ور ەدر بوزر کهتله اک ۳
اشعن دیوداعًا ;ران امود دی

بر مکا:یله آسود اولس

آدردی وهماز  ال

اکشار کل

 ۰دن

دوذ  ۰وفاهای رو باده؟ورد بلرئوره,.هستغرق

نه مک رک ديد کارنده جوابو روت 2

مکاندرکا

| اهل مطعون اولر ومو نله فنا بو از دو جوا ب و برمشار ایدی اعوام تاد ه
اكد

اه سول اواوب همم رحا a اختصاص عرض اعامشدی وان

ومن لاب لاير اسان الهن کب ( هو أ سی اللهدعا دولت دا ف

 E:د  1۳سععا دت ۷4اعق سودو کنه
۱

getا

جر اللهحهمت

2
تیغریر

e (ول
به
دهاولانمشا ههده ده 2

تور ددلراعیسر قار ی ال حل

وبح<ی

برکون

او رد دلر < طض ار

محلسدن بری بوکاالله (عنت ابلسو که اژکر باهدر دیدکار ن هد رسول الله

|

عی
| اول لقەبقول یور میوب الاهی ور
سسو
دنیه !منورد :لر
کسو
| حضرت خد جهدن ضکره سیول اکرمحط رتاری بونلری تزو ج اتدلرکه
 ۳سسسس

9۱

و ران ی  £زك نیا <زده ادبلرامامس نه اولد ور ثدبثاءطلاق و بردیلر

دوو
ودءص.بلر و لہ ونارکه

|

سی همرت

عادشه  4وسلوب

شا ترخوائین

مکرمات مادننده آسوده اولسين رحا اتد کلرنده اول حال اوزره آنقا مورددار

ح<ٍج

مع

ح

سے

خدمتندن | برلدی بعد وف نهبرزمان رمله دهعده جص ده ساکناولوباندن

(تادهنتعمان ) ادوفتادهانصاریدرکه
ضابءارقو اجه .ءصرده وفاتابلدی ف

|

بیاانلد
واقدئ قولجه اسعی سا ندر عند البهض عردر فارس نامدار وخ
اشتها اولوب احدعر اسنده وبعده اولان مشا هد ه ده حاضر اولوب بوم |[
حری ردق سپیمنکوری ظهور اعشدر اللی درت باشند  ۰اکن مد ینهده ||

وقات اباد باررجه الله عله ) حکے بن خرام ) ونلرقر بنیدر کنیننری

ابوخا لدمکیدر وواد » لری خفتاه بنت زهیربن حرئد رکه حضرت املومنین |
خد ېه بونلرك عه يدر وحکم جو فکمه ده طوغوب ولادتیعام فیلدن
اون او ج بل اول اولدی وجناب رسول الاهه وارو ب کلوردی اماکندول |
ور
لرض
یهع
فه ب
 ۱حطر ت حد ج

دی لکن بنه اسلا ماری بوم فد هوقو ع

ا
ولدیاماخاری قو اجه کم الغش

هلد ه والکششسل شری دأتد 1 ۰

| #رسوردی پوزیکری بل باشهدی واکابرقر شد ه نونلرهمءادلکر م وجواد |
| وغالم الانبساب اکثار روصد کامه مسعنناهد'نادر ایدی ز میرن بکار دن |

| عرو یدرکه حکم چ ابتدوی سنه ده پوزرآس هن ین دوه و پيك راس یون

جقاولر بهکهعنقه دناطوافله |
وزنف
| اهدا ایدوب عرفا ندهکندو سیلهیله بو
|| اعنا فاری من ین ایدی واول طوفلرده هوّلاء عتقاء الله من حکی بنخرام

| ازلشدر يعنکهبونلری او جه اله حکے اعتاق اعشدر اطواق اعنافه |
 ۱قا لشتدی لوز بکرعی باشند ه وقات ابلدی رجه اللهعلیه بونلرعاص پدر
]| واصعا ب مها حذاب ر یه" چید ه سندن اواوت عام القعیدهاسیلا مهکاشدر ۱

:

سک ,Ro منقواد رکه رفاح ۰ن اسلاءه کل هيين اد هسه لدی مراد
ابلك سه اهنا اجدوکسشم کونری مانع|ولدیو اخود پرسنهحادث

 ١اواوب  9اولدی ار مج مکرهد دح اولندوغی کون یکاخوف کلی عله

ابلد ی کررکنزمان جاهلیتده بارم اولان ابوزره راست کلدم یطر ی اسلامه
دلاات آبدوب <ضرت لیعمیر حضور نه ابلتدی وامان و بر له سنه ضا عن

اولدی وارلد قده ( السلام عليك امها انى ور حه  2اللهو رکا ( ديه سن دو

|

تلفین اشدی اما حنکه حضر ت د.غمهر حضور بنه وارلدیاسا؛ه (اشهدانلا |

لاله وانك رسولالله )کله طیبه میجاری اولدیحکا وباتنوارکهصروان
ان حکم مد نه والبسی ایکن رکونخو بطه خطاب بووتجه شیم کبیراپکن
واب
یقد م اککه باعث نه ایدی دحنو
اسلامده تا مرایدوب ا<داث شر ت
) ای د که

(

(6۱6۷۳,
و
احسا جج اولدوعنه بناء فولندناعراض ایدوتانی دی جار

۲

ایدم اولك  ۵س2

ره عرز عت ایدوت ضس

ت جڼا نهسدم حل

8

الاق

| حوالنی در

قطمیر ترقارنتدم بکا میور د یکه باحشام کر جك جبله شرب خر ابتدوکی
و لعد الاسلام سق وخور “مته کتدوکنیکوردکی د لو تور دفذد ه ار کوردم

دیدوکم کی( ادمدهاللهلل فا نیسافیه قار ڪت تجارکتاملوومااممتدین )
سوردی که له آپدوب تکیت ناقیه ی أنه ده دکشدی حالا که حارنند °

فاش ايوب شيعن هدا بتدن دور دو شدی ديو سویادی وحسان طلب
اولنوب جوایزسی تسلیم دی اول ده دج ال غسا نك کرعلر ىق مشر
0

عض آبمان انشا قلدی اماحض ت عراول زا نده حبلیه اول دکلو تفرر

ولهبر ونفتیم یلهدرکهارنداد ه قر ی اشدوصت ند برایمص لت ر نادم |

اولدیشرعا :ر خصت

لوعسه < وتااولعد ه خطا وش بیوردی وفناکه

حضرت فعا و بهنكاما رتی اولدی وعد الله فبزناری رسا تله ملاک رومه

|

واروب جدلیه بو لش د ی ملك عو زوز زمانی او لوب دعشق جوا رند هی

غو طه که ارض تدیکهله معروف یآکبرعیهپاوراه.بیموصوف قرهدر ||
یکا حن آدرسه شا معودت ایدهرمنخهردن کوبدردی وحضمرت معاو به 0

ه کوروب تا م امان کوندرد کده یزبدواصل اولد ین
جهيو
اولتو جهی وج

جبله وفات ابلدی دبوابن ایرر یرو ابن جوز بنك منتظمندن تقلاه تسطیر |
انتدیاکرچه که ارنداد بنه ناء بین الاصاب بازله سی جابزدکلدراسکن مقدما
سرت رسو ل اللهك رو ی سعاد سلهانك اولوت دعده لدامةدوکند وک :

کوزاشار ی ردکه سلامته جلبلی وحکایه سینادر* غرایب سبل اولغینتفصیانه ||
کنییاو ود مد یدر ۱
خرن اولندی امااللی درت تاروخقیبانند ه
حضرترسولات معتعازاده سی اولوب والده سیام اعیذر که مته ی مقیولذدر |
وقتاک اهنازی ةل اواندی دص رفنده اولاناعارت تونلره مورلدیوهر اراحضیرت

انی
هردموب
لتو
اهیلایو
(اب
رسول اللهصاع دیز نده حسن نعل وصوانده اس

احبچما فا<8:ما) بتیتار بیبنبوناریسور سرننده بوناریسود بودهااعشاردر ||

| ککورات ع راواه راست کلدکد  (۰اللا م عليك امالا عبر ) بیوزدی
ولعظم وی

ناشنده بواعشدر

و اما له خلعد ط.وردی ح ضر

ت بغر و قانند » اون طهوز

۱

بو نارعر بى الاصل اولوب کنیتی ابو عبد اللمدر ||

 ۱رسول احکرم حضمتلر ينك ازاد اتدوی فولار ندندر د ماص

) ( o

( عای)

رل

)(evr

وفرش ولباس وجوار یوان جمتندن او لان قدروعنوان تامنظر ابلدی

دارالسلام عرضنه قرب جامواقالده وصل اولش شین بدواستفراتوشاده
دوئوب تکراراسلا مه کلهست تکلیف ناصوات قلدی اما حدله دعد الارداد
۱

gr

وت بلتلر ی م

یدرد

کد  ۵لى عکندر اشعت ن فقس هس ند

||اواوت کلیقتاله نکی اولدقدن صکره نة اسلامهدعوت قلدی حضترت

صددق اد قول ایدوبقتر فرنداتیام هم وەی اکاتزوحله رغیتقلدی

|جوان و بردیبعده خلس قور باوبباد* ونساابزند» ردن مغنیاتپردااولشوب .
ا| .
مو
سله
دم

وحشامه دز ده جرا هدر دواجتاب تام ایدوت مصا حت |

صددد ه انکن اول حواری خسان ی تاست انصاری اشمارندن( ےد ضا ته

ارعتهعوما اللقانیا
انولاد حغفحته ول قمرعد
ولز
لما

اینمارتاةلکر ع

ا| ااصل سعونمن بر دالربص علم م صهیاء #تصهفق رصیق ااسلتل #
الا نوف من الطرباغزشالوانولحییما تز |
]| جص الو وہ کر عیداحساجم
| کلا دهم اسلون عن ال واد السیل ) بواباتى اوقودقارندة جملصهههون
| منظوم نا ثرو  9روزکاری لب کشر اعدکدن صکره بواساتحسانکذر |

|| بزم حولقری وعلامری وصف ایدوب ناظعیشدرد بوحسا حناكلنوخاطرین

 0صوردی واکهاومغنلر بنه التغات ایدوب و ی بوندنز اده شوقهکتورله دنو

| اشارت اعد کدهتکرارنعمات سیا ر ترغات بیشعار ال ج له مست اوکار

 :وک و زاربی اشکباروآهی اشن برشزارایتدکاری حالداه جبلهباوین
 || ۰اداد ابلدی و تد اولد وغنه نداهوترنك درن اسلامه ملالت بلکه دروثق

| آنان وداتیببووزدن ایرد ابلدی

رن )

كت فبها مناج وتخور * وبعد ۰با العین الحصه الور
بالییامنلنلدیولنیی * رجعت الى الول الذی فأله غر

وليتاریانخاضنهفر * #و کت اسنرانی رییعه او هضر
ون کین الشام ادى اعثم * اجاورقوی ذاه ن المع وا[ صر

0

ادن عاد توابه وسناشیدعد * وبقد
صیر العواد اكيرعیی الذبر

نو با لهبوابیاتی او قود قد نصکره الین بوز بنه اوروب شوافدر آغلدیکه

شرسك ابله ریس وسل تسیله عرق اولدی وکر بهییبکادخینا یدوب
شدت یکاسی معرر بولدی بعده دوز دنار هر له کتوردوب وی حسا 4

ایصال ايلهدیدی و بشیوز دیناردی بکا خش ایتدی امابے جیله احسانثه
 Jاحاح( 

۱

()۲۷
| احیا اعشدر برخم اند دش وقوی کش عا بدایدی ج(بله ان اهمغسا نی )

اسمیمذرین حربدر عرب فصارامنك میرکیری اولوب نسبیاعاهیه
هوبدعوت
مدر
اهکون
لام
سل ن
منتهی اولذله :رسولالله کندویه "جاع ناوهی

ولیدخول اندو حضمرنه مکتو بی ابلهاعلام قلدی اما واقدی
پیوردی او

|

واه حضرت عر له رمو غارسنده حاصس اولوت صکرة اسلا م
کهلدی

لکناولکسی احدر دنو دج جاژدرکه حضرت لغمیرز ما ننده اسلامتی |
عرض ادوب ينه تجاشیکیاماربنده طوت وعر زماتن دعونی ايلهمدينهبه 1

کلهز ,راجله TTA بوم هش هور در کهرجال ولسامءد ينه په قرشو :

زنه یران اولد بلرکه وز فارسله |
چیقد بجابزله ك وجا هت وز یب وشت

شهرهکک ردی اکنی التونو کو٠ش وی رصحعتلو قلادهار اورکشدی |
ومیزل شلد قدهرکون اول < ضرت عر دا دایکلدی ابرهمیکندوسی
ر

داخل اولوب حضرن عر<طور نه کردکد اق ننه الوب کلی التقات
واکرام فلدی واول عجی معاادا ابلدی انفاق فبریادهرما بسنادن یرفص

جبله نك ازارتی بصدیاول دج ر تلاوت صور ند رتلژه حالدی
طوافق

حق برکوزبنجبقاردی وقتاکه بر ل|ای بی فزاره ابله اول شخص حضرت
عره شکایته واردی <ضمرت ری جبلیه صورد قد  ۰اوردو دکبویجبله
کا»
دی اورد وغنه اعتراف ایعکیندبتن حکم ابلدی ورهن سل نكوز
جبعار بلوب فقو دلا ز م اولور دیو سو بلدی اماجیله زمان جا هلتد مکی ||

75275۳7177
ه
1۳
و
7

طور ه ساوك ای وب ن امبرین امیراو لماول برحقیر ین حقبرایکن جدافر ق |

پفیودر دیدکده حضرت عر یور دیکه ان الاسلام ججعكوانات پمیاسلام |

سنکاهانی برعد ایلدی پوردقد ه جبله پعضوز اولوب ابتدی ریس الدین |

کلاا ماه ازتادتی مهشلور بولوب تارخککون تدارکیکوره مناد یو امانآلدی ۱۲
واول حرارتله جیعتو ابمتی اودوروبهمان اول که آتانوب شا مه واردی |
قسط:طنیه به حکلدیکتدیاول زماند ه امیرنصا ر یاولان هر قلهکلدی |

ولاجرم هرقب لکندو به اعرزازو اکرام واستقبالله اتام ایدوبنچه پارهکویار |
| بوخنرهسندننګه و رک ورو بردی وعالی سمرابلرهقرر اجبین ایدوب زمات |
 ۱هرورندن صکره کهحضمرت رحشا مد بن سای نامشطی ام تصاری |
اولان هرقله را اتهکوندردی حین ملا وانده ان عکد ملاق اواد کییی

| ج.له کوریی دو سو بلدی وفتا که حسام حبله دهی احنٹ ام سرای

( ۲۷۰

وال ایکن وفات ابلد یار ز(باد بسانغبیوان ) اوال عالده برزمان ژیادین
اه ب
ورفصل زباد بن سعیه عنوا نی ايله شهر ندن صکر* حضنرت مداوبهنك
خلافی زما ننده صکره زادن ابوسهيا ن دیو اثبات نست ایدوت و نو سنه
رضانخد ه مط دوا ووات اد داروحع رل وید برانندن صکره سلنه وازمدی

وم Se اناد دارحکانت اوانورکه خن لور غا لهمتفلن خاک و ی شععت

وتارح اولوب ڪت حکومتی اولان ولات ءاقن بورك تغل دن تطمرعلر ۹۳

معروض خلاق اعد خ
نالی دکل ایکنحضرت مداو ه پکهندو ىعض

ابعدی وسنکصون ع ارقاا ما لاو ولات هابط ایلدممن دعد رادم حکوعت 

| دارزدئو رجاابلدی وقتاکه اهسا ل ۶حمعاعزنبوا بیاشتد بلر خو فارندن
عند ایر گرهکلون دوعنه دعا عی واد بلرفلا جرم ان عرد چ مکر مد انه

قرشو طوروب زنادلء دفعنه دعااتدی وله مومنین امینابلهقبول دعاهآمنین

اولدی در ععب عراقد » برالی مد فون اوادی وذده کیکهما نعدر دیو قطعیتی
قاضیشر کله مشورت قلدی اماتا ی شر شم متا سس کورمکدده حلسدن

طشره خبقدقده خلی کشر نعون مالع عبرلسراو لدوک دنو بحضصوراق
کو ستزدی امان بور زباد طا عون بعل برفراشده او لق منا ید
ا وج
ررد
ح

کتوروب وط دن تکلیف ایتدکد ه اطبا استغئا اد بارردقدری توم وازداد
مءع د
ا
وم بزم العزدن کازد پوقطع بده ال اورمد بلراول حا لتده تال
لور
| شهررهءضا ندهفوت اولدی (خاص ناسح اذافرضوا عااونوا اخدناھے بفته
واذاهم میلسون ) اص سر لق دلاوننه زرحصت امتثغال ولدی تسش بل

| عرای-کومتبله مذموم خلق افا او لد فدنصکره جاامعکوفهده دفن اواندی
]| عبد ارجن ینسایب انصار بدننمولدرکهز باد ججلهکوفهاهلتی چمایلدی
| جن مد ورجه و فص اناستله طو لدی ند ی بءص انص ار لہ حاصنس
| واندممصودی<عمرت عل ن اف طا لد نکندو به وارد اولان براییقراءت

]| انتدی بند خی بینالنوم اولیقظه اکنىورد مکه برطویل العنقدوهبیونیعی بب
ااشکل کته جروه کلدی سن کعسین ددکده نن فاددوالق دعکه صاحب
فور کوبرادم قلاجرم اوهودناو انور ؟ی اوناندم دا میواولباره وردوکزیی
بوکلان سعصییدیدم ادلرحور

مدل دوجو اب و رجه هماند م فصر دن

بریسیقارشو کلدی آمبر مطعون اولدۍ اویاو یکره وارك دبوخلیطا غتدي

دیلو زمان جا هل ده قو منكسیدی اواوب اوحبوز العش مو دون

ا(با )

۳

(

I2

۲۹

Tت ابلد کاری
Eبعب
 EاCعSوAت  Cت
ه ایباLعEقBصد
Eو ٥
]ادای کOند
EرEیام
اتدAکا
و تلرشتول ڪڪا ر ۶ه حلیل القدر دندرکه بکا بين

اش هر موا فعدر

زمره سنده داخلدر وحضرت عرو ن اسلام طرشتی تعلم ونفهم اون :
دهخو ل ایدت |
ره به کوندردو ی اون زرکوارل بز ووتسر دخند ه قلءه ب

جه کهوفای تارکنده اختلاف واردر اما انجوزا منطعده |
اکک
تباوردر ر
بوار حدء نقل اتدکلرین ساناعشدر

وئر <رزاعی درخییر سنهسنده |

لد داروسڪادات ڪاه دناواوتء رارك -جله سنده
که
اپؤهر ره ايلهمعا اسلا م
له بولند بلروعبدزالله عاص زمانند ه رمقدار بصر ه فضا سنه اثلا دعده

استیقا اعد بارحبدن :دصری وان سرن پو تلرحعنده سوردیرلکه بصمرهبهزم

||

دصر رده بونلردن خبزلوراکبکلدی ملاثکة کرامکندوارهشلام و برد اردی |
هیلزرضه
اد
مرو
ابوخ
پونلردجیردسلام ایدردی د

ملا اولوباطبا ترعبیله

داع رنقد ارس ص رنه داع رنقد قدن صکره ملا که کنندوب,هسلامو ,رض

وا دان او ل ینه اسلیم ملا Sa
اواد ید باودر دی اماتعضیلر قو لحه ف

میلس اولدی دینلدی ( کعپ ن

۱

گرهالا نصاری) کنیتلری ا وبين ۱

ااعها ره سعاد بلری صلاح وود باترنه مو بدرحقا مت دیدج ونارحعنده 1

| ازلاولعدن رد اکر ن قو اد نو نلرد ه اکهانیدیدر وعندالیعص تا بعین
ضحور ندکلدی
| زه سانددر  7مصر ده برله ولندی واسکندر قحله چ ر
د
 ۱وفتال بر بوگره

یله ووت

| بيع تت اغيوت لر

اندهبرکوزیضانم اولدی اما ڪرت

ءل دن

|
۱

تعهانی کیتنار ومعاونهمصنری ددحاتد کد ۰عند اه

ان عزوصا صندن صکر هالک جانندن نامب او انلردندر وذارپزیبن غازيك |

۱

خال,در عقره و ندر وسا واا هله ده له بو اتوب لوم وده

رات ابی ن

| خاره نبلورك النده اولشدر اماوقیتات اللیاوح تارخی ( ریع بنزياد

حارئی ) بوذار زنادچ ناندن خراسانحاکمی ایدی وحعر بنعد ينك قتا |
» بکاوانین اله ما یی طوئوب واول جهعه مر حیقوب فض روحنه |

وخال
| (عد اللهن رابعدنه ) مقرر ایشدی لکن اک آیدن صکره اول د
| بزرکواریطر بقنهکندی (رفع بتنابت) ونلزدیا کات کرامدن اواوت |
حنداهر
|| مصت فه
۱

اولدنلرو اهار چ ده وهنا A

اباو مور ن نند ن ص کر و رلاد بزقهده

ی سل

هراک میسله بر حلب طر وندن

) )۸۲

بتدکرنده بونارك منزلنه قنوبحرم سرا نویرله ملو بیت اللهه دوئوبرای

| مقذاری انده ساکن اولد روهمجد ومساکن ننامیغام اواد.قدن صکره
 ١ګو دل سورد بلرو شول زمان تونلر هره ه سافیردوب ان عیاسیانده حاکم

|| پولد پاسا جنضامرتیرسولی مز انهفودوردغی احلاله بناءانلردینی ممزلندن 

| چیتوبابوابوبی قوندوروب وکنذویزما نده محف موجود فیرق بايكه

دو لربلا درو مده
| وقراق عبد اتسا فنه منضم قلوب رعایت اکشندنر
سط :طبه <وارنده سا دنسعا دشه فا رزاولنشار هرارشر بقلری اند هدر

| فصل فسط؛طینیه فهند ه بازلشدر سور خ یناث فو لهه بزبد بنءعاوبه |

|| عشسکریله معا فسط:طننیه غزا سنه وارو تبجالت احتضارده ایکن بزیدی
یو سم تا سسه بندن سلام نارمچ وکا
ه۲رمکه واداقه باکرا
 ۱راسو کلم پورهشدز ( م نماث لاسا ياللهبثبا دل اللهقا ند ( ەى

حاداولکد ه شرك باه صفت ابه متصف اولسه اله تعالی اى
 ٠هرکوکه او

ِ جنتهداخل ابلردیو بیوردی وبجناژیی الوب جکبکت >کناولدقدبیعرض |
| عددونایراقاشدوركد

و وصیتاءادیامایرزوایتدههمان بیتاقدامکز ده

بلاد ند ه ایکن اسلا مه کلوت خییر
 1دفناندل دعشلردر اععی ودر
ییتازند مڪرت حعفرژه خ دمت حضرترسول 1۶مه كاد بارتڪرایا

| زمانشده عنده حکو مت ایدردی وعرخلا فتاد » ره ده نا بت ایدردی
!| وتس زونه خل همت اند بلر نباور حطر ندن او یو ز حد بث روا بت
حرضرت عل اله معاو بهده ابکیحکنل عل حا «نده حعداولتیان
اکشلر د

| ونلردز وحضرت عفان زمانند  کو فه په والی او لشدر القصه تابه لت
| فقها سندن وحن صولله معروف الندراولان اقنرندندر خوصد تاد که
ذقا مارامن حن امير
(ع
هداو
| بوتلرك تفي وصفنده فر عالميه السلام ل
آدالود) غنایش یی پعنکیه بوکاآل د اودهو پربلانسازارل برسازجان کداز
یدازو راد ی دی کدر بز ضر امه کو سم اللعنه حف الجسمکان
پر

| کنیتصارله الابراندازکوارایدی«ضمرت عرز بؤناریدرت نیلده نيابندهوسانر
| عالی سنهدن سنه بنهد اببلله افنا فیلور لفرداینولری مکهده عریالکش |
او حد ه انگنه واقعدر  2قصه شندن صئره وال" حعاید » کال موم 3
وحعا بهعق اواوب وکهسنه بهقارشد قاری شا ددر و<عمرت رسو اداول
ار له اولان سوره" شر نقذ لودز دوا كرا( اقراًتشم زنك ( سور ه سییدلاوت 1

( ابتدکاری )

KOD
حاکی ادی اما انلر وفأخدن صکر اصلا رجا مه ردد اعیون وات اید که

حر برده امامت اد دار ( حمد ن ) او سفیان ن حرٹ ن عابد
(طلت

عا
فمده ابایله مها اسلامة کلدی اما پوسفباندن حضمرت رسو له اجه
اذا واقمایلفین اسلاملری اولا مقبول طوتطدی بده اسلام حئله مس مس
احونلیوتنغراسندهحاص مربواندیار ( خارهن تعسانانصاری ) .بدردهوسار
مشا «هعدالی قدرد » مو جود اولوب وضلا ۽ اها بدن ایدو کار ی مصادر

وحضر ت خبریل بومقر اه ده دحیه ش-کلنده رسول الاهله اونوروب
ارردر وحضمرت رسول بن ساره ت اتی
مصا حبت اعد وکن بونلرمشکو

اشتدم بیورمشار در ( سعد ن زید ) بناور عشره فش هنك پرربودر ین
رل زو حهسدر
<طا بت گی زاده سیدز وغه شیر ۰سی صادک حضرت ع

ت
رارح
ضچدب
دن اول اسلا کملهوب انوت فاطعه .له سرتا
کند ورار
رسولدن جج برولا ےھ مولل اولیوبکوزدن وفات ايد بلرو بضءار قو اجه

عد نهیه نل یبلردبااورزون لبووقلاو ادم ایدی سنشر ؛یمنیشهفر بب

ایکن فوت اولوب میتی سعدن اوبقاص حضرتلری نودی بو تلرحضرت

بیمبردن قر ق سک یحثدروایت اغشلرد ر عقیه ده دردن غبری غرا لرد ۰

حضنّت رسولک خددتارنده نولنان اککاب معا نا بدادراک ب تولرواکزمعاد

زمانجاهلّده اصنام مشسکینی شکست وکفاری مر لثلربیستاعکدن
خای دکلارایدی ( او بکر مشر وح ) بوتارنةفیدر واکصاب كز ينك

| مکرملر ندندر اصلده بونارك امعی مشمروحدر لکن وطافه بکرة شفم که

|کتتلر باکبروهبله مشر وحدر انا مسيیه ردکه نونلرو برادراری زیاد وغیر ناد
مغمر بن شعبه اللهازنادکلرینه شها دث اعکین زاد و او بکره حضر ت عر

چلداورب بعده ججله شهوده و هو بردکرنده ججیع! و بهابتد پلرلکناببکوره
اثابت کوب شهادی تعض ے ابلدیلکن حضرت عرمنعفلدی (مجونهخانون)
۳

|حضرت رسولکندو اریعره الهَضاده روحه قول در کههعر رل بدنجی

۱ ۱تارکی ایدی اک عبا س کهيوه نك قرف نداسی امالمصلات اوعلبدر گر ام

||ادتکنزو تج واقع ولدوغن برورد رمعد مااسعشی

بفاری برهابدیرسول

الله

ا هيونهنه تښد بل سور دودقلارداریمکد امد بنهمایینند  ۰سمرقنام لد واقم
 ۱اوادی وغاز بیان عباس قل دی امااللی مکیتارےی وقیانی (ابوابوب!تصاری)
ا مشا هدل اکر دحا
۳
۱

اولوب وحضرت رسول اللهمکه دن مده يقهعرت

ن ن

( ) 64
ی ی

قلندی فبلحارم جرم اهمو بلاام بمونرحعر بن عدی ور يكن شداد

وضیع ن نسيل شیرانی وقبصیه بن صیعبة العبسیوههحرز بن شهاب النفری

وام بنضیانالفری وعبدارچن بنحسان الذزی دمشق شام قبرده کر
|| کد
عذرنام قر یهد  ۰تلآ ولنوب عازاریقوب دفن اواد بارامافاضیشر ے بعد ۰

 ۳وب کوندزوت شه ادع حجر صلا  ۳ودا ننهدرخلا فته دکلدر دتو

بلدهشدر القصهاهایل مصر وشام وع اق و عن وسکان حمرين شر نقين
حعرل فتاهنه فل وقال ووفعه 2حنل وو دعه* صفين کیوتا لدشدرحالقصد
اشد کلرنده حضرت معا وه دل ومال و منال و بعصسنه صورت <عد ن |
اجو

ی ءثالوروت

کلوت حصرت

عاش

قتنه یاشکاره ابلدی حق

ورسرا اتد واروت وراء جایدن سلام ورد کده اول

 ۱خطایی س
وهت عتا ن رن
:

حصرت

معأو رههك .نھ ره

عدی وتانده حلمکی نه دن ا

 2قلدك

ک
سمکتےیتس
م
ی
ی

ددکده بم حلام اول زمان غا ثباولد بکه حضرنك کیوالدهرزی ک ندومن *

۶#عورکو ردل دیوجواب و بردی وحعرل حفنده اولزمان وافرهرا ینم

|| اولئوب امت دی ماسننده ته روز کارشهرت واسات انلردن عض در که
کد وهمشره e ی نظییدر

۱

) ذظم (

ترفع ایا العمرالئیر * تبصمهلری حعر الشرر .
پسوالی مدو پونحرب * ات لهکا ز الا سر
بری E32

 * 7له ا

ا اعد ڪر
ارت الج ر

زر
امه و

* وطاساهااطور ای دید

واصصت ال دله حولا * کا نلم .ھان مطیر
 ( 1حضرت عبد الله) ن جارالعيل اون الق تارحی

رمضا ن شرشند ه ۱۱

 :ماندهآرولندن صکر ه اسلا مه کاو مد نه ره داحل اولدیحیی ادن ۳
رسول الله<ظہه ده اوم سره خر

۳

کله حکدر کهو حهند و همه9

| ملك واردر دید کلرندن صره جر برکهکلدی اکان او ل سه  ۰کوروب |
رسول الاه باکر دیار<ضمرتحهه جدایدوت داس وسسعاد له مشرقی

اولدفده تعطم] رداار ن دوشهد بلرو یت خاصنه قوندر ب
داروعر ن خطات
انلرحفنده جر بر ( بوسفهدهالامه) لعن  4حرپرامت رد مبانندهحضمرت

بوسف صددق کنیدر دووصف ابدراردیوععانك خلافی زما نند ه همدان

)EE

( ) ۲۲۶

بعده اعتاقابتد بلروژوجنه توچه بپورد بلرز پراکه ثابت نفیسك حصه سنه
دوشوت <ضصوررسو لهمکابه اولق طلنه کلد کده دلکه دج خر لوس اوه

دواشا واعتاق وزو
|

با

اتدکار ند ه اول عراد » النان بورنفردنزباد ه اهل

اب باصقا رول اللهك سنتق اله اعتاق اتد رحق حضرت ما اه

ف ايلدیارزړا
صیو
ونبند
| اوهقلومنه جوابایدوب برکتلهبره دنغیر بستی بیا
امولری بره ایدی صکره رسول اللهحور یه عبین بیوردی حدذانندهماچم القال
۱
صاحت جال و غالب مال و ال خا تو نایدی زر چذالله علیها
به اطلاقاو لکسدرهارونالنی علیهالسلامسلا [سندندر |
نونلره |ر

سیر اولندوعیزمانده ک رسوله اللهحضور بنهکلدی:a نکنند ەمام نادار |
در دیو استفسا یرور دقارند» وا ق*بد ه یره ||
|| یکسم بولئوب بدوه
واورب اوج مد ند وی

ری او عك اوزره اکن  ۳اوستو مه شددووکیی

۱

اتیت کدهسن مده مالکنه
ګت نکاحنده اولد و ت کهلهنامان عمه حکا ب
منکو حهاولق رجاسنده سن احق دوبک رسله اوردی نودشان اوقلشاندر

|

دیدکدهرسول کرم سل الله علب وس واقچیاتبلعهییرسوروب الدیلرواعتاق |
ایدوت روح ولد بلروراوع ادت وس ون سیدات سا نك مشاهرندنادی

۱

عاص يهدید ږارکندو نفس رسولالاهه هبهطر هه عرص اند کده ۱

جه زو ی روع لدیلروان حوزی |
الوب قبول وتزوح اد باردیوضیا داقو
رواتیاوزره داخل اواد ببارعده کر سنه نطالءاق ورد پاربعد ه اللی

)| رار خی وقیا نندان (جرین عدی) کوقی درکه بین الامت خر اخذمله
|| صلاح ودای مشت وال حقوصوام وقوام عطاقاولوب جوت رر
| قرنداشیها نی ینعدی الهمعاکلشلر ایدی اظهار کلام <عّده طور شاه
لنده اتد و کی
عف
وزل س اما داءا معاو به نك حضرت ح
| وجیل را ج م

| غدرهتهصور ادیو شە قسعندن نھ هاراناریهس چم وتافو دلشعدن
ده حا سکماکن رل  1نه صبر وطافت وبل
۰خالی اولزاردی مره
ابدردی امازناد کهحاکم اوادی حدذاند ه صلا مت وفوف اوزره او لین

۱
1

 0کفتارحعریهصعه فأدراواه مرو تکندو ای مره حیقوناممرا لو منین معاو ره

۱اعون دو له توردیدندکدهءج تعر( کذبن عليك عنه له)د عکین!وخصوص

|

|سرت مساو هلا د قادني*شر بخ وال روساه فومشهادتار بلهعرض |
|ایندیتاکهحعر واکها شدن اون درت نفر کسی و سا ومغلولا شا مه طلت

1 ۱

Oy

ار

)) ۲۰۶
وعل حضبرت دیدن صکره حضرت موسا نك قرند اسی هارون عليه

ده
کل
یرداد
داغد
| السلام مز له سند ه ادکن اک

عرون عاص بحضور

| اواوب ( ابپا الععوز ال اقصمری عن قو لاك معذهاب عقلات ) بعیی ازغون
 ٤سرزن سوزژی اوزا که وعفلات وق ایدوکی ل خلط کلام اه دید کده اول ۱

| خانون عفت مون عروه خط ب ایدوببرهباغیهعور ك اوخلو سن دی
| سو باربسنکه]والدكك مکه عورتارینك بعیلیشهوری وا اجر نله استجال

ونم ذکورهمیاولوب فرش EEE ۵1-22۳

| دعوی اتد کده والد ه کهسوال اولند قد » ججله سی بی تصرف اعشدر اما
نمسند ن ایدوکن بلزبن دوجواب بوردینا که جله دن قنخسنه آشبهد

ماك سا برندن زاده
اسهدیوکورلدی اباك نماه اولان عاص ن و ابله مش
]|

اولغین اولسیی تکسدی دورسوای اد کدا
منو
»ول خا
عراهو  4عما اللهع)

| سلف ها نی حاجتك یع کن خصو صاری الله ارلغه سینخاجنك نه ایسه
| اسو له دو لطءله خطات ادلدکداه اول خاتون الق مك دشارطلت

انلدی تا مداولروب اکسا ثه جل وهمتقلادی دنو مصیل تارمخان ۱
 :سنه وغبر ید ه منقو لدر لوتقدبر جه اول روا یت کک اولدوی بو

ایزد عام < رصا
درو باه امیر )
رانه
شهادتلریعالمااختلال ګلو
ا| اولوت درد ت براوغوردن ارلودی ددرنه ا

و برردیع,د آلزه۳۳

 :از"قوله اوجیوز عورت الشدر و بهضبارقواحه زوجا تک عددی ال
کا مله بشع در ج دری مطع و ادن بو لهکاکد واقع اولان
1

وقبات مولا ۱

اابلوفرح جوری نہد جهجیعا اللیتار خی واقعا تيدر امابهضیار قو لعد
 ۱حتاف ددر کو په و برادر نه حا رسول اللهخدعتند ه وارداولدی بونلری

۱

|

 ٣حضرت رس ول طادلف حکو مته کوندروب بعده ابوبکروجر دای مزان ۱

خلافتلرند اقا اتد بلر

رهت
عیدا
هون
| کل

بن کا هن جزاعی قبل القع اسلاعه

ابتدی رسول اللهبونلرهشاب عالنده نتم اجون خيردعا ۱

هاقم اولدی محمهذ
ضارت
انا
یاس
اتعکین کا ننهوارنجه ح
ضرندو
| عا ن نهاکنرن درت تفر كرس ونلردر بعده حضرت عل شیعهندن
جل و صعند  2حاەر ولع ٹڈ لردر اخرحک:-دوی
اواوب وقعه

معاو ره

شده ی
سند
حکک
وکره
دارن ص
ندک
| قتل ایدوب باشین شام ولاننند هکز در

زو جهسته کوندردی ( حور یهخا تون ) غروه بی مصطاعده اسیراولنوب
ED

|

() ۳۰۳

| کراعد ندراحد غراستدن صکره اسلا مهلوب افعال حسنه وخصال مجوده |
ایا

ىوخا لکی رص دده ابدی کعسه ه اوكو رحن دی وبادزان کی

بدنھ اھ شع دی

اتصاری شاعر الام واه رفڪڪاء بلیغ

الکلا م اولوب عقبهغزا سند ه ببله پولمشدر تبو ك غر اسندن تخلف ایدوب

بعد ه توپهپوپلران او ج کعابه نكپریدر ( مغبر ه ان شعبه ) ابیعاص بت |

دکنیتی ابوعیسید رغراء خندقتار مخنده اون اوح کشیفتل اولند قد | ۰
ووم صاصد ه سل سبغله <ضمرت رسو لك مبار ل باشی |
اسلامهکلدی ب
او جند ه حراسته عشغول ایدی وغام و رلك اموسغزاس ند ه ببله بو وب |
اول/شالرد  ۰اعی اولشد ر «عضیلرة واه کسوف حاتند »سعسه نظر ایدوب |
کوزز بنك وریاع]شدر وهدان فصنه حضرت عرحا تندن مولا اولشدر |
وابللهنمدتقدهعرل بورمشد روحضرت
وزعدهبصره بهحاک مکودروب زانا

||

ععان زما ند ه اه زمان كوه وم ایدوب  7ره عل اوعد رونه

۱

ماویه زمانند  کوفه بەحاکم اولوب اولونجه متصمرفاولشدر شعبفواه |

قضات امت دردر<ضرت ابویکر وعرو امیسنعود واپوموسیدرته کرزهات |
مات نی رى رز ن مالا اهل فطنت دردر فعاو هوگر و ن عاص و «خیره :

وز ناددر امأتار مان “هنهد ه سلطا ن عاد الد ی امام شا فعیدن روایت |
| ادوب ااب رسول الاهدان معاوبه وعر ون عاص موغمر ه وز باد
 ۱شه اد تلر ی مشدو ل دکادر ديوبازاش درعلق ا  3اولعدو عندن كت
رن رو استلههشبره بهزا حهتادن اولان اسټ ادات او سی
امار ته نقص و

1
1

که قرق درت تعارند ه زاد ابوسقیا لك او غل معا و پهنك آولوب :
| بملردارز
کكند بدن زنادان ١
عار شهادت ایدوب ز ادك انا سی سمه ابوسفیا ن
اوح ج

|حاملاوادوغی ثابت اولغین .امبه بکلهی مارلا حق اولوب بالاخر معاو یه]
|| بصسره وکوفه وخراسا ن وسمنا ت هوند و حرینوعان آنالتتی بغراوور دن

و

رکد لك اروی بعتجرت ن عایلدطب ک تحضرت

| پیغمبرك عبسی قنیدرمعاو بهامارت زما تند ه شام پشقره واروب ھمحبابك |

هاوونلخ«اعاویه یهخطاب ایدوب وعین عنا ب |
 ۱یاخال دهیو تکربمادتکد ت
دكعن
بمےشیره زادهم نکون کفران اله لك ابتدلوعیزاده ن
|آپدوب ای ه

|

اساء تاد لكوحقك اولان ستهیی جرا لهادا راهل ست

۲

رونامد مک ی اس له و(
نکن سك میا ارد آل غ ف

۱

ی

5

() ۲۹۲
۱در زا اعا عانتدکده قله تاس لامدو شوب خر لەد ێ#دى سعاد تنه
فاراولشدر علاا بده ادات فر سك اعیوحضرت

صد

مك در

فصهاء عرب و باغاء پال مرب زمی  ۰سنك اشعر وافععی اولوب
| حفنده رسول اکررم اللهم ايده بروح القدس بیورمشدر واهعوا الشرکین .
هاقعاواشدر
کنفكمه مسعكلا سنه تعلیق اشارانی انلر و
القاتى وقصید ه س
۱

وعنا ٤سیت اوائد قد ٥ع ید عشابات اجد په اله عتا ز و بعص اتواند ه

كرعااب پرسهم الوب انلرایکیاسوهجعله سرافرازقلعق ذصیباولشدر
| ا
اواخرعرند » اعی اماد بده ناد یده ایلیا وصا حب عیناکی تخبلات باريك
]| قراباستی دانا اولدقاری مقرر ابدیک رافعبنعرو ل برادریدر وحکم بن اقرع
|| تشبهرله دهمذکوردر واد بن طوم جر اْسیه دننهی حدیث شر بف
بوندنرو ايوتلعشدرز باد,ناه بونلری جبل اشلغراسنه کودروب حوفاق

|| غنام حاصلاولد قده ز ناده مکتوبکاد رکه غناعدن نفودآودراهم ودینا ری
|| ماویه تك خزا نه سنه کوند » رهلکن پم امتثا لمکاباللههوس او بت
حق اعق چس

در دو لاطا عه لو ق ف معصید ماطا ق کلا ن

اس
ههرحند
| ازوبزاد نکدوردی و خصوص امحون اواونجه مر وه ش
او لادوعی مث

هور در ( د جح الکلی ( رصا حب جلبل القدر ون

شریفمعلاصدر ایدبکهغا تد ه جال جیله ما لالوكاغین اکرباحضر ت
حبریل آنلرشکلند ازل

واقماولانمشا هد

اولور دی ود کین نی بانهد کلوبت بدر دنل صکر 0

حل سمل  ۵له بولعشدرو حورت

|| ساکن اولوب اند»وفات قاشد رجة اللهتحالى

رسو ل کندو 1

EH

| ربعن عد “س فر شی fA آلوسعید نوم ده اسلامعا دنلهسعبددر |
سعسشان و بى فح ابلدیا کر جه اصلیت
 ۱خراسساق عرا سین ادوب و

 ۱سکنالری د مسق شا مده ابدیاما کاهتصبرهد ه وکاھی مم ود  ۰دی سان ۱

| اولوردی اخر پصره ده و فأت ایدو ب نماز بن بزادقیلدی وارد جه او لادی
|
قالدی (عقیل ان ای طالب ) بونار حضرت عليك قرنداشدرحضمرندن

اون اش مسن اولان <عشر طباردنسنا اکر کوباردرحد بدیهدن اولاسلامه .
ودر واقر باسند ن هرت یدوب مکه مکرمه ده
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وات ایدنلردندر ( کهرول اله
 ۱بعده اوتوز طقوز ار دیخول ابدوب ف

ا زما ەمەل ہا ده موذیاندی وحضرتع لكخلافیزمانده سصد نی .

ا|موّذیننصب او لندی اصامه ا٤رن ناسر ل ازادلو سی اولوب اولاد ندن |
| جهتتازین تانق!سدر واناماعداد کهند ومیحضرت!و بكر وعروعقان
|| وعیی اوکلرنده کر ك جذاکتور مشدر ( ابومسعود ایدی ماء پدری تسکین

|| یکین اکا فسبت اولعشدراماغراءدرده ببله ولمبوبعقبهده حاضمراولشدر

کهو فهد ه قا فا ی
| اکابرصا بدن اولوب ضرت عل فنا کلنهد ک

| انلراو لهکاشدراما قرق تار ګیهرو ر ادوب فرق رتار کی داخل او لد قد ۰

فوت اولناردندر ( یگلا نکه ندر وعفیدده وکذلك انلردنصکره واقع اران

لوله
غرالردهحاضنر اولدیلر( بوتارکورشده وقونده کم اسه غااب اولوب رسن
لى اللهعلبه وسکندوبیله کورشدی نبوت قونی ایلفا لب کلدبارعام
الهعده اسلا مهکار شهحین مصا دعه د همشبا هد ه استدوی قوت شوت

صدفروان ان اميه )ن خلف ن خذ افه فر یاشعکیهان
باعث ا(وش

4

( ) ۰۵۲

| رسولالهخد مدن خالی اولیوب اشوسنه رمضاننده و فات ابلدی ارد جه
ھی انسنان روی ) اصلی ولا بت عندب |
سة قا دی (
۱۱او لاد نعدن

||۱ارآوبوالدیکسر ی عالند» ایدیوممز للریتهرفرات اوزر »موصلفر ننده |
روم ۶ری
| اکن

قله ری غارت قیلوت دصر تصهیبی صعغیر ااسن

| ین اسیر اد بار كه زمان اتر ده طوردقدن صکره اناردن دج ا

۱قله ند آسبر اولدی 5توروب مهعیر مد ع اواند قدنصکره عدالله

اي جز عان اشا ایدو ب اعشاق انلدی رزمان بلد امینده جها لله کن

 ۱و قن صکره ردول الله صلى الله عليه وسل بعث اولند ده غا راسرله
رول اللهمد بنههبهعر ت
کونده اسلا مم کلدی وښول زما نکه حضمرت س
 ERکک رهصهیب وال ھے ر ر-تاادو ی ارد جه کپدر کن

 ۱ره تررکینده رقوم اجب اللومصهيبك SE س EE

درن
هےھرب
بہیلور س زک تاینرداز هعا سا زی باک

سعدی سکنالوب

|اکر یکری هلال ايده ر SDE بکرمالاسه فلا عنلد ه دقبه اعشمدر
اب سس ل اولسون دید کید ٥ جکیلوب کتد بلرودقنده سی دصف
لل
واار

اد ا ي دس ول الله حضور ينه کلکدد هکخهپصوو صی قر بزابتد ی
نالواخنبو دب وششراادہ عطے ف باده اد دیق سود تلوت حي“انه توعال

( ون انا س مفشنتری نفسهانتغاء ضهارت لله ) ا تیکر عهسینازلاولدی
بیرتغر نارهاترقده تاعضرت
ضید
حلها
وبب
نکیر قواخد غراءبدرده
جارس
#عانهحلافت مقرراو آنه امن خلا زه مهیت راز ی امات انادف

|

وحضرت عر اندیاز ینانثر قلدی زیرکه حضر نك مصا حبووي

1

دوست دی (  ۳العید صهیت لول ےی اللهلمبحصد

ا

یی ٩

ومقات الوت ادم ||
انك وصفند  ۰ردان سپ :لد  ۵ایکن هد رنه د

هدودر ډو روضه مو نیمه ایلهتیان در والازڊن اخذ انتدوکی اد

ایی کشر ریا طااچتیافم نیرا
اهر متفر اقا ا

کی

ا

عجماولوب بشزم ریداعا ہٹےااشوتزرہ ابذیاکر چه ک اهوتوز سکن

اند

ده
عیلره
ومات اند کلز بن ان محر بر ابلذی امأحس قمدتوره از

ادوکینعبین دی ظا رون

وښ ی صغریبه تاع <ورم نامصببه ده

مدفوندران قمودناولان انلردو دپوار و خلس واقت ا

1

معا مها دی ته :

اهب اور قولخهراوقییذات برکزوار نادره بجیذله اهر اولوت ||

( ) ۲۰
عهارسول
ولاز مدر دعکین هر عه حضمرناری( انا اشهدهلات ومالاعوقلال
ّت
ر۰
طکر
حنص
الماك دیدیفلاجرم رد تع وةب ص عن رجع مقر آولد قد

| پیر حر که په صورد بارسن خود غه حاضردکاد پس نه وحهله شمادت
سعا ءاقلا اضدقك عاتعول فالارزض ) :
لر
(ع
ا| اتدل برندولرانلرصدفك ا

||دیدی بعیی کهن سنكوککاره وباریتمالی مبتهعلقاخبارینضد بیایدرم)
تکصد  2مد وسو بلدی
 ۰لو ونده  ۳امور ارضبه رمعا ق کلام شر س
| شهادیی حطر صد عا ایدوکی تان انلدی وايشاهد بهرطو تلور

| دوالشهاد تين عنوا نله اشته ناربو لدى ر جة الله علیه (که عام الفحده
 1اسلا مه کاوت حضرت ردو لاک کات معال خناندن ۱دی جراآعنکه خزت

|

صفیند ه صاع قولك سمردازی دی فقتل اواد قدن صکر  5حد مت ال

 ۱ان اشره بوزلدی (ع.د اللهن ای سرخ ) سایق الذكرك آوغلیدر

هوب خبریله وصف الوهس ذا ٹکر م ایدی
||رسول الله زما تند وجود ک
 ٤خوراح حنکند ه قدل آواندی و مذکوری جیما ر شد ده وفات اعشلردر

کدماین
ور دی کاتتوم دراول ج

د5
مو له  2ا

||صکره دین اسلا مدن رحوع ایدوب بوعد الارند ادعام اه بند اسللاءه
۰

ا| کدی حضرت ععانل رضاعا فرنداشی او لین کاهی عو تور لدی حق

عر و نعاص برندهصمرحکو مه کوندرلدی ۱
 ۱حڪ رت ڪعان خلافی زمانده

دنو سه ودات الصو اد پهوطهعرده عزار ادوب اند لسی ف
لهاو
وافربه

| اتدی وحضرتععان عا صمره اولندوی "اناد ٠ عد ی ایخذ شه تغات 
ادوب او مصسردبن
ا ردو ل الاهدن ات

٠

ف

کر  ۵روا دت اندوت واکنرعر ارد < ۵

عایشلر ده تولتوت خر وحلره مأ له قلوردی بوداردی

حرت

۱

حبعاردی واول سه

د  ۵وفات اتدی ر چه  2اللهعله ۱

حصرت

هَت عال

معاو هاه

صواد هله وآتوت ول اولهشار درو با لهطلم دن بوعلهکہ

واقماولاتوافعات اولوز دی ار دزد هک وافعاندر ) ی وھ

ی علم ی

 2تله انصار كغ راء درده و شید ګاھهده ده له تولتوباعام عل ینآییطا لد

 :مصاحبت

اند وحرت

جاده وغبری ار بهازنده اول حضم

تلد ر دوز مه

|| راعب ایدی اوتوز سک تارمخند ه وقات ایندی وغا زی حضر ت عل قیلوب
ا| دش تکیمر وعند المع آل تکببرا ت ایتدی واهل پدردن اودنیله اژ داد
 1تکییرانه باعث عدایلدی س
(هیل ین مضا نك قرندا شدرکه جله غرا

رده

) (xer
ادن یر کر معاو به حادند  ۵اوللر ابدوکظاهر 9

یں اواد وره قبلاه کندوبه عطس

وعار ك اح رعدا سس

غالباواوت صواستد کدE

بو یوب برکاسه لین صونولدو وجانی صکره اچدوکیغدا سی اول |
اواد و مقرر اوق مو ن حد بث شیر یفایکیو جهله ابتاو لدیاما ||

ا

| ههاو به عنادنده مص
براو
نلوب
دعانری
قتل
جاید
ینفااوروب بوحله کنورو ب |
(| اهل

شامه مساطقیلا ندردوناو رلاعك اوزر ه اولدی اماحضرت عار اشهر ||

اڪڪاب کار اولوب ( اذا اختلف الاس کان این “ميه معال ) <د يث |
مك نا ند ایکیفرقد ا< تلاوه

تیر انك حعئره بورلسدر ٩اء  8#اهل ا
دو شسه عار فی

|

جا نبد » ایسهاحق اول ط رفده خهری

و برلشدرویا

له هِ

عارشهیدا وادوی کونهاشم ت
نبه ر
حهطاب ادوب ( انهطلالاسیوف

فیاطراف الالسن ) یع کهداهاشم جنت فلعیلر

4

:

کولکهسیالتند ه دراولوم
|

| حاای اسه سن ار اطرا فند ه درحالاکو کار ل انوا بی اجلدی وحورعین
|
:

 Aلوی مسك وعنبر ی صا حلدی بودار فاق فی
سرای باق پهد کننه جك

۱

؟ودرد وات براود باربوآقد امله شهیادت E

 ۳علا ولد بلر وعار فتل او اندود سن

رچد

سم لی فا

A

 2ن زباد  °اندی

اللهعله ی مد و بوتردن اول سمه ده وات ابلدیاردارار مدن اولا

اسلامد کطوب بدرگ آسخده واه

اولان عاهد ه ده دله ولوب حطر کون

3

من بوره کلیاعرازو اکرام ایدردی بو ر عابته سک بر سنسین پری بلالدر |

۱

قه د ه وات ادوب شهر دن

وه

سره جله دن او ل انلر دفن

اول
شدی وحی  ۵وفنله سن شر قاری ال شش او حد  ۵بولادى رجه  ۰اللهعا ۵.

ان  8:به

ساعد ه ۵الا تصار نکهد وشهاد ريدرو بوم ده

1

رادت میحط.ه

انکله ابدی وصدین > :کد  < 0ےر فتت عل الهله وأتوت اول اناده فقتل

ا ووا اتویتوزدیتارګ:دهایدی _(وهر که ) SEE
وڈ مکه کوتی روایت نیخطبه ایلهانکشت ااولان سالار در وجضرت |.
پیابلهجرت صعده له ووب ( ذوالث هادنین ) شهرتمیلدهانرادر سی ا
ضهرت عبر و الله عليه وم براعرابیدن پرفرس صا تو نالدیار |
حدرک
بو

۱

درجعب !٣ص
یل وای سل

کروت اعون رد ی وئننك دصق اهر اد ایدند بر لکناعرای
صاکدم دوا تکار |لدی وحصرت

رسول ی دن

الدمدو

1
!PITT
TEE
E
701

 7اعمرّافی اهار ابلدی امااعرایی انکارده محد اولوب اله شاهد دن لایددر ٠
0

>

و 3۳

کوخ

موس

7

TE

و۳7

() Ter
راغبلردن اولعین اسعا الهیی شیررن اک رو ماد یارحق ولد رشیداری
عدالله حضرت

اک د رقم" ندنو وده کلدی امالومجادهی

حضمرت عل

| بعص احاد یث وان ر له حپوری تنح ومتاً ترییوردی قتا لدن رجو عله
٠

مد ده بهکتدی انتاء راهد

آحنف  5قس وله سنك

اوعرا دی زسری

شووب
| کو روب بواول کمسهدرکه نبجوه قومی جع ابدوب اوکارينه د
| هه رکه به ابلتدی وانار فتال صفار ین رتب ابتدکده کندوسی اهلنه رجوعی

||منا س بکوردی فلا جرم عرو ب حنر مو ز بعض رفقا سبله آرد بنه دوشوب |
 ٠يدشد کلری رده فتل اتد لر دعصي ارفو لوہ ا

رعروانحر موز ا زده

| ولوبو رفولدهوادی السساع نامحلده اوورکن واوبفتلبلدیاماخاتوی |
|| عانکه شت زید عبد الله بن ابی بکرنعت کا حنده ایکن اول فتل او لندقد ۰
| عرین خطابه وارمشدی وحضرت عرقتلدن صکرهکندو بیزبرا مشدر

تبلورد خیقتل او لند قده او ج معنو لاک منطو حه سی او لد و یعضو له ۱

رتیه نظم ابلدی وقتا کهعرو بنمحروز ز ببری فتل ایلدی باشین الوب

یا <عمرت عل او ل قا تیا نکنتهور میوب
| رما بت اميد بلهعلی کبلهد ام
| ( قباشنل بن صفیه بالنار ) ەی ز بیریقتل ابلینه جهنیموشتلات بیوردی

ل در
 1وارد بارمجوفانلری اولوز  ۳تارکی چا دی الاخره شرت[ ب ه

 ۱قره اف معتدل عمخفیف اللعیهآدماایدلیعش الىوعند العض العش پدی
 ۱اشنده انتقال اعد بلرقاما غانتده مالدار تيك و بدکورکمش
سنه اولوت اللی |
 ۱طفوز بيك ڪر

بيك و سکرهور بيك اجه مرو  4دعت او اندی رجه

| تعالیعلیه ( عسارنامیس) اوزون نو بلواعراللون ,رشح کیبرایدی حرب
صفین کوتی النه حضرت

عل جنا ند نکه رابت الوب او حکره ر سے خر

رسول زره حضصور نده کد حرب ووتالاوادم سعدی در دیی دفعه در کر

| وی رسول الله ام بلهجنك وحدال ایلکه رخصت و لدم حفیق بیلور ین

بزاهل سغر انلراهل بی وضلا لدر دیدی ومیدا ه چیعوب شام عسکر ی

| جلهابادی وانلردن دخی برکروهعارهجله قلدی بعده ابوالفار ی فراری ذم
 1اوروت روح اشدی وان جو یره سکسکی مبارك باش ی کسدی اول حیهدل
نھ ارحق عي جانندهآیدوکنه شبهه اودبگبااصابت رده میدردبررایکن

|

ذ عار کش ھ۔داوادی حطس ترسول اللهصل الل عهليه وسا( ستعتلات یه الباعیه

 ٠واخرشربه يشر ماصاع لین ) پیور دقاری حدیث موجه بنی وعصیان| 

)ON

)( %06
و
ات اس
سس
و
فت
عر دن ۶عور اوددر وخر ارماك ری وت ادل عر میمبل 6۵ح<همزت

رښو للك ممارك ارده سنده ایک زره بولنوت بربوکیت طاس اوستو زهصعودرق
هنز اود وده طود نك ارقه سے شوت اول

و به یود فلرنده طلیږ ید ۱

چنت واجب اولدی پیورمشار حن او بکرصدایق لوم احد اکلد ده اوك أ

بوکون ایدی ججله طسليږه ټك ایدی یخن جت ابلهندشیربیو رلدی دیرار دق |
سول الله خد متنده برالاری شلاواوب وفا تدنلهاول حال اله
واول کونرده
مقالدیو باولهوخ نثهداة حصرن

رسولجد متّقان ابرلذ یکن لا او بکز

ا فتارند ه دچیخد متار ندن لخدا ایرلدی احق
خھلتا
وعر رضی الله ن
جورت
۱۱

عو

ك ت ععان <صوصئده حرلق اختار الدی ووا 5ے ;E

جلد < ۵صبرت علکندو نهپندولصیم اعکین ؟داره خکاوت لعص صعوف

مياد طهوررکن د پزینه ,زاوی طوقددی بند کلری آنكوبکر نه طنحه انتكکی
مکلندی دق برقو لی کندو ییمع رکمدن چیفا روب بصر یه ایلادی اند ه
جورله وفات اتدی امابعضیلر قولجه عع رکه ده اقوتالنوب حضبرت عل

ری

بليمنعاتو لینعن کور د کد ه بوز آدنطرا عی سیلوب رجه الله عليك باب

۱

دیور داز( حسن

ااوجه کثبرالعراییض اللونادم ایدیوناطه بومچاده)

اووز الق ناد ی جا دق الاحره سك

یکر ععی کونی سن شس بن امش ده

|

ایکندار بقایه تقل ایدوب حلا جاندنده دفن اولند بلروفانندن صکرهوصاط
کشر طلرہ ی اوبح ککهعل التوالی رو س

 ۷ه کوردیهر برنده صورت

فی :

جصور یله کورو ۳ور ع ی اخ ر بره حویل ادك دورو ودی واک اول
ثوص

سوEویوع۱د6بولر.
بجهایه
ماردکS
چوکواE.رهمرسنش

اول <ینده (هم ه دمحا کماو لانعید نله 15عباس حصور ننه کلوت

RIES
PS

۱

رو اس سو بلدی بصره دهاون بيك!2ه په براوصا تون املويبن اعولله
تقل ایند پارصولجا کیلا
ننجسدیکوکرمش اما ما کنو ملد وک یکو ندت |
شکلی آغییر والش بولد باروحضرت طمه فر عاللدن اونوز سک حدیث
| شرف روایت اغشدر دو بان اولخشدر( ز بیرعینوام )ن خو بلدناسد |

عابندازی ,قنصی نکلاب نهره بکنب آاخلرهکنیذلر ی ابوعیدالنه ||
 ۱وریشیاسدی ووالده سء بدا[طاب قاری صنفیدد رکهرسول اللهك عدسی

۰

|| ایدیک:دو لراون بادده ایکن اسلامه وکاعدبشامرره میشرهمعشر بد ۱
" ۱داخل اود تلزاو لا <یشه  ۳ 4شا هل ند ره هعرت اند باروبچیععر رد ۰
|| رسولانله الهud تولند بر وانو بگرصد هك مصا حنلریندن وقرا  ۳دولشنه
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نجق بوزمقداری دوا ت کروبمضیار وه اجونکلده له وناناماب
سور | اوو زکعسنه هوا.اولدو عی بان و

اماشعیره عالللهيه اول

تاره ده حاضراولان اكاب کباراعق عل  ۹1وزببر وعاردر اکردشدر

بدرییونانبات ایدر ارسه بکا کذاباطلاق سراوردر دیو بیانیش ایکن
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عنک
مورخ ګر مبورلا ناا

وانزببروامام حسنوامام حسین وڅد

سنه ارانده حا ضر ایدو کنی
ان ابیبکر وسهل بحننیف واد خی نکجه
| بیلدرمشدر اعدی E جاده فقتل ااونا نراو (طلیر ( بن عد الله

اعیعنان بنرین کعب بسنعد تعره نکب نلویبن غالب ن فهر بن

منربن کا رهکندبتی ابومدقر بشیبتيم درخصوصا ک بہینالاکاب
ذلكض ر
ما
!| طمحد اطیردعکله معروف وکرم شان وساو بیکر انه بناء طلية الذي اض
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وشام ولاستلر ینه واروبهر برندن افاده" قنون وعلوم

وافاضة زلالع) لات ورسوم ادیتکدن صکره تکرارخراسسا نه واروب هعرنك
| بشیو ز بل سنه سیبجا ذی ال
ااسونك دردمیکو نیبومالائنین ده اللی
| ستکر باشدد ه ایکن و قات ایدوب طو سده دفن اواعشدی و انك وصف |

| شر هده شا کر دار ندن ړ ی هر به طررهله وا
نیا
ستی
م
 :اپلشتد رکه ذکر اولنور

|

) نظم )

اباحه الاسلاممذعنیت بغتة * #داللامادی رونق وما صب

اسباضذوءها  #تلا لاءفیجوالسیاء الکوا کب
غشع
اراناال
| معناسیایخحعه الاستلام اولان امامهمام اکسمن ینکه سن غا ثب اولد ا
نون او لان عدواربکه رون قو منص دن جر ه ار
 ٠ھم بے علرہ سند د

 ۱ظا هر او لدی خارجد ه مال ی کذش کی درکه ضیا سیفا ماوبلد قد ه
 ۱کوکار بوزندی بلدزربلدرامفه وکندواری کنوستروب ضیاو زمکهباشلد بلر |

دعكدر الاسهم ارچه وبجیم من نقد مه ومن تأخرهفی العلاء الکرام
والفضلاء العظام و چیع| خواص و العوام من اهل الاسلام بای

ناقیوم باذااطلال و الاکرا م هذ آخر مانقلته من کلسات السلف
الصا لین رضوا ن الله تال علیهم اجعین
کشت
5

( ) ۲۷
E

۱

1

7

۱ ۴۱

اصوها بك  ۵و مات اندر دول و اوعر یں جل المرگری درتا اهل مغر بك

5

حافظیدرهعر تك اوچپوز العش سک ر بیع الاخرنده وجوده کلوب ودر دوز
اشاوج تار خنكر بعالاخرند طهقسانبش اشنده ایکنانداسولایتلرندن |
شتاطده دیدکاری شهرده ووات اللمشدراندن صکره او کر اجدن

2

+

۱

(| ھی درکههعر اتوكحیوز سکسسان درت تار عند هقد ٠ طوغوب درتیوز ||
 ۱اللی سک چادی الاو سنده عشدرت باشنده اکن شا نورده وقات آیدوت ۱

| اندن میتی هک

وئوروب اندهدفن اواهشدر بعده ابوبکر اجدنعیی |

اخطیت دغداد در که اوجیوز طعسان ای تارحیجادی الاخره سند ه

| وجوده کلوب درتیوز العش او بجار خی ذی اعحهسنده بعش بر ناشنده ایکن |
بغدادده وقاتابادی ((رجهم اللهواناناواچلیسمپین! نه هوارحم ازاجین) 
اع العتهد ن ااماممددین
خن
بعد ذلاک اشراق التوارصاحبنك نامه س

۰

| هادی وماد :السلین ابو حامد عمدإنعمد الغزالى حضب نارينك ذکری ايله ||

| خنمایدوب اولحضی ونصكفندریاد بنده یکوهرموامد لشکر پنكارده |

هشه اباش در اعدیامام غزا لی حضرتلری اصلند ٩ ۰
کلان سر عسکر ت

طوسیبدرز پراغر لهطوس کوپارندن برکو آيدكیدر اکا دست اوانوب غر اف |

دیناشدر واما محفند ر مشدد دکلد رتشد ید ابله او قوهقخطایفاحشدر ||
و باه بروعکاملوبرتحروفا ضلاید بکهزماننده اقرانیوانقراضدهرندن |

صکره امثاکورلمشدر ( وجامع الاصولد ٠ هوا و<دا هاردوفر ید العصر |
نایعللو
شمر یمه ) بحن امام غرا لهىردك غا بت ايله حوید ی وعلوم |

شمر بعتد ه زما ينك فریدی اولد وغندن ماعدا تصایف شر غه وناًليف ۱
اطیفه صا حى آیدیوعلوم شر عیه فنونندن هر فند هاندن اول دج على |
ڪڪور دی دو بان او امش در وکندو سی عل ذعهیامام اطر مين

امبواال جوتندن اخذ ایدوب واندن غيرىعلاء ڪرام ومشا جععظام

وزها دهدا بت اجام واا ب طر بقتدن نجه فضلاء فام حسالسنه أ
حاهدن رھم تجبلهبله ید ||
ونصب و
| ءلاقاتانلشسدی ومال د نیا دن م

| تشعشدیکه عفلاضو
لا دینسبری او لر تبثراه په واصلاو مشسدی |
بحض
اند صنکره زهد ونقوا سند ن و
شونرلحقفهندن اولانهر نبدیه ||

 ۱رعبت حهتند ن ج له سی رل اندوباول طر بق هد ادت رقیعد  ۵درحات
۱

۱

 ۱عالبه وطیعاتسامه به <صوصارته واقبه وه تەشاقبه ه ابرمعشدی وزماننده

۰

() ۲4٩

| ادن وحفاظدن حد خبذتا
|بشدر وکندوسندن دی ابوبشمردولای که

| اورانتد
ونا
ادی
و

القاسے طبراواو <عدری طع
وصاوی
د

واویو تهبن راشد وایرا هی ین

کهارون کسعیب

دن صاخ بن سلنان ودخینصه کسندلر

| اخد خدیت اناخلردروکند بثك حد بثده وعلده حه تصن واردرو LEJ

ورع وتواسی غوالدبع
یانمده و حد نشده ګری وافرکامل ایدی ک
وال ور ع

وشوا سی وندن دی معلو مدرکرکتا نده حر ث هس_کینی اکد ده نات |
اوقورزدی ون اذتبدر دم دلو بازمدرحدثنا واحیر  ۳دی یک نو بلهدیدی

1

|| وبووجهله خبروبردی دعشدر ز پراحرتله نسانی ماییشده بررودت واقماولوب
 1حرت عصمر قاضیدی اولد ده ودی اولده TS فا

 3به اول رحصیق از

و برمندیکه تحلسنه داخل اولیدی ولکن نسا ی ظرافت ابلهحلسنه واروب
 1ادم اره شنده کندو ینکور دروب ابمازدن حر ی خد بشندکلردی سی اول 1
اندکهاندن اودوراردی  9ندکاردم دو دازهنت درد ا د عک هکذتا<عاان ۱

اس عن الاسهاب كلل )کندو سی
و پروتاختبارا عشدر( ولهسناقفت حلیله وال ن
ڪر

نكاوح وز اوحند ه ER  ۵و ی زک اندو اده

دون

او لعددرورمدی

 ۱وشا نكتار ولادتلری بلعه مکله مدت عارری دی ان اواعد کن |

| اولمشدر یس بوعلد ه اکه حدیث ذکریغسام اولوب حفاظ سبعه ذکر یند :
| جوا معتی وسا رتصا نیفیندم ایدوب اندن.صکره لصنیفن بروجهله اطیف
لصا نیقیله اطراف واکنا فد ه انتقاع زياد ه او اشیدی 
)| ایاشار ايد یکه انلر ت
| اعدی انارل اسیق ان عردار وطن بغداذد ر کر هعر لك اوجیوز اق

0

ذیالقعده سند بعدادده طوعدی واوحیوز سکسان بش ذی الفعد ه سند ه

ا| عشطفوزاشنده ایکن بغدادده و فات ابلدی اندن صکره حاک ابوعبد الله

انبینبشعاب و رید رکههعرنك اوجیوزنکریی بر سنه سیر بمالاوانده بشابورده 
وحوده کلدی در دوز بش تارخیصفرند ه سکسان درت باشنده ایکن بده
| شا بورد ه و فات ابلدی دعده انود عبدالغی ین سعید ازدید رکه و لایت 

| مصمرحافظید رهعرتك اوحیوز انکي ذیالهعده سنده وجود کهلوبدرتوز

| طقوز نار .نی صفرنده تس بدی داشنده ابکن حروسهمصرده وفات اغد دز
اندن تمکره الونم اچد ی عل اللهاصعها

ق در کهاو جور اووز در ت

تاز نذه دا بهکلوب درسوز اولوز تار خی صفر نده طعسان

الق باشنده اکن

( اصنهانده )

(

0

)

شوالند ه  -ښ اوح باشند ه اکن ۰دصه د ه وقات اتاشیدی بسسی ترمدی

|

مد ن عبسیت سور بندوسی بن کهدارکنیق ابوعبسی ونسپیلی

||ورمد ندر ود ده سیعروزشهرندن ایکنلیث بنسنانزماننده رمدهکومش |

| ایدیوکند و سیحفاظ اعلاءك بریسید رکهف(٥قهده بدصا له میوقوت |
۱

1

راه سی واردر وحد ,یامه حددثاولولر ندن ته سنه دن اخذ انلیوت 1

ومشا عدن صدراول اولناردن قتسهان سعنده واسعاقی موسا به ومودن

1

| ءلانه وسعدن عبد ارجا نه ومد ین بشاره وعل نحجره واجد ین منیعه ||
| وتدین من یه وسفیان ین وکیعهومد اسنععیل شخاری يبوهنواردنغیری |
|

 ۱دج اه فصلا ه سٹو باس تتغاد * کالات اع درو کندو سندندجی اجد.

یاخذ عل اعشدر ورمد ينك کنا نی جملهدن
وبزوب
ایند بهنبروب
جبید ه سیوعل ۱
 ۱ارق روات ابلمك طفریدر واا صل امامترمد بنك عنا ق

هی
حلیشده نضا یف بسند ید» سی مقرردر وچا مع یی کنا بارك کزید س
زد ه سیوتکرار حیبق ابله جله دن |
وقاعده یر جهتند ن جله دن ا
 ۱اقادن ومذا هب ذکرنده ووجوه استد لالد هو چم وحسین عدن اواع 

جد بث بان اولهمد ه وحر ح تعد یلد » واخرند مکتا ب علل بسان اواتوب |

تلايك تصرفا تی غر دلرد وهقدر ور مدی
| اند ه وید حسنه اولعفد» کاو
 ۱کندوسی ی کنوتا نی تصنیف ابلوت جعاز ولاينل قعها سنه عرض انلدم
۱

|

ضاو پرددار بعده عراقفصّلا سنه کو سز دم اتاردخفادل
|| حسنقبول ارله

۱

| راود باردس بوکتات هر کیك کهاوند هبو انوب مطا لعه ستیله مشرف اوله |
| کون که یرالیه ال لامانك اونده طوروت انکله عصا حیت اوژره در دو |

شادنر وترمدیزجه اه هنك ایکیوز عش طتوزنه رحب ينك این ۲
| م
ودند وفات ادلشدر رچه الله تسى ۱اقا اجد ن شعت ن ۱
ا
عل ت حرن سنا کی میاشش اعودار جا ندرو فصیلتله معر وق الوان ا

|| علا وفقها نك بر یدروحاکم ابوعبد الله نیشا بوری بن حافظ ابوعلیدن بر قاج ||
 || ۱دفعه اشتدمکه امیسلعزدن فزت

وق اوکردی وجله دناول اوعد

اارجانی دکزاباردی دو بیان اشد رجودانسائی م ٹا

|

و کاوه بنشوبقتیبه ین ||

| سعیددنواهاق ن اراهودن وجد کسعد » دنوعلرنحشرمدنوشید

ا

| انعیدالاعل دنو حرنثمسکیندنوهناد نم بدشنواڅرددننوخود| .
| ایعبلاندن واوداود یسلعان ین اشعث سس تانندنو وناردن غری دج

)) £

ا( ایکونالم مو اابر لاخبهماری

اعا یکوزلا3

نسةه) بعتیمومن موّمناولز تاکندونفسی اجون نبهرضاو پررسههرموین
 :قرندا شی اجو ن رضاوپرعیجه ينی بوطر ریقحقد ن چیقمیوب کندو هه |

 1صاور سه ابلاره دج اتی صائیعه ایا یی درست اول دعکدر رابیا 1

 ۱ا(ن الال بینوان ارام بين وینھماامور مشتبهات لابعلکنشر من اناس
|| خنلمسق الشبهات و قمقالرام کاراعیبرصی حو لیاحمی ابوشك ان |
)نا بیشس لن حلالده
علاهر مه مع
یرم فهالاوان لکل ملاك جیالاوان -جی ال
حلرهام ماینشنده برر نه
حرامده طا هردر ددن ناناو اعشدرو لکن حلال اي
7

 1بک ر نشیم

ن
میدحر
احلا
حوعی|١آیبط رو

ورای حلاادن

هو دوم تشعبص قازار اعدی شو لرک شمه اودرا فد ار دن صا فد از

| حرامه دو*عه ری مرقدرر خار حده مثالی شول جو بانکیکه بلك قور نك

"| اطرافنده طواراریکودر فاما احتال وار درکه طوارار ییضبط اید مهیوب
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آیصکره وعند الب عش بش کون صکر ه
ا
| وافع اولشدر بو ندنماعدا اکرچه بمضیار اهل بیتندن روا ابعتنلردرکه |
| وف نیزمانندهفاطعهنك عری اون سکن بل احوالهلا کهبواه دکلد ر |
هلله
| زرا کهفاطعه رضیا
اعن
ه ناوججی ؛ده ولدو جوده کتورهشدیکه اول
 4لدی ۳

ود رندهاید که اکیرا عل کانیطااب واوعلاری

! حسن وحسین و
أن ع .اس وای E

دید وام سر واسعا شتعیس

 ۱دضی اللهعنهن۰جعن فاطعد رے ی اللهعنهادن روا دت انلشلردر ۱عدی

| خی اولسو نکه رسول اکرمك ال اولوجوده کلاناولادی قاسم بعدهزینب ]|
تن
نت
ت
ب
ت

 :رعد ه رقيه بعد ه عد اللهلعل ه امكلو م اعده اطع ازهری عدهاراهعدر
 .وبعضیلرقو اعد بیوکر ی زب اندن قاسم اندن کلثوم اندن فا طعه اندن

| رقیه اندن عبد اللهاندن ابراههدر پش ان عبد الرا اقچویه حیی و بله
ن

اولقدر واما مد ن امن نوج NE e

1
ه
ې دقی ۵

) ۲7

۰
۴

 AEوقات ۱۶ش ا.دی ومذ کوراردن واسیموعید |اللهخد مه شتخو بلددن

و

ARN

N

|

ورن د ن روا ابیتاشلر د رکه ن خر عالد ن

RIALS:
IT

| برارکك اوغلاصحقدوشور مشد که رسول اله
آان
دكد
نجی

عبد الله قبوب

 5م عمد الهدی وکت و
رعشدی واوجسی اراهید رکههب راگن زجی
سید ه دی ره اینده هد بنه ده ماره دنو حودهکلشدی و ,بثههر نك 1 17

 |1لىد يع الاول |ينك اوتمکو نی بوم ند وغاتEE

 1او لعشدرو
باملهبر یل درت آیعر سور مشدی واماقیرلردن اولاناولادی |

۳

لا

در درک اولیزب در کهزما نن اهل ده وعام ال لكاوچ

بانده خد جه

1

رضی الهعنها د ن
طو درک اول زما ده فر مالماو توزباشند ه ایدی ||
دس
ز شب برروا تد هقير رانك اب کیدر و ررواتد ه جه اولادننل

اولو سیدر ينی کهاول و لد در صکره عنلییه اللا م انی ابوالما ص قتع
بن ار بعه ځا تونلغه و بردی حق اندن عل ادلو برارکك اوغ واما مه آداو
برفری دج وحوده کاربکه حضرت واطعد وقاتت ادکدنصکره حضرت
عا دعی الزه عه امامه E خرن آندی دس رسول اه دنه ب
ڪهرت

ابتدکده زینی ابوالعا صدن ار مق کن اولبوب اول حال اوزره قالوب بعد ۰

| درغز امنده ابوالعاص ااهسللام الند » اسیر اولند قده رسول الله صیل اللة
| عله و اطلاق اډوب وانکله عهد اباد رکه مکه به واردقده خ
وانی
۱زینیهدینه بهکوندزه خی زد تحار واتصاردن بر که یدج قو شدی
۱انارواروب
لی آلوت مد نثه یه کتورد بلر بعد زهان E او اأص
أ اسلا
مه کلدیو مدربنه ره هر ت ابلدی رسول اده ععّد جد ید ايلهعوضرلر
قو هه بن اسکی کاحبله ز  -ی او العا صه و بردی حه ز ماندن صکر ه

مد بثهدهو فاتایدوب ر سول اه کندورقیرثه بارو
بلاد رلرایکیی رقبه در که
 ۲ام ااقبلات او نوزاو -
ی ادن اول دی خد ګه دن و حو ده کاد ی

و بو بوب ندشدکدن صکرہ انی لهت او عل عتيه عود نکاح اولندی فا ما

حول اجردن دم( ستدا ایلهت) ینازل الوله رسول اللهرقیهیعتدیه

 9پرمدی ود مکهدهایک.ح
نضمرت ععانهنکا حلندردی حیحضرن ععان
وی الله
عنح
هبشهوله یرت ایتد
کد
له الوب کینوت ايده انکن عد الله

 aيڻه يه ڪرت اناد بلربیغمیرصی الله
اليه وس( بدر عرا سند ه انکن رقبه ر ضی اللهعنیا هد نندده قاتایلد دلر

( ) ۰

عای

ج

() ۱۹۲
الوب اوزر اه دخول الد کد:مبارا الاری لعن قولار بى ازل اد

دوشه د کد 0

امه کاناکر اهله وضع اتد وی اجلدن رسول ا
فال ابااسیده ان ایدوت

]| اکا ای
ککیق
یفتا
دو
نرب وطلاق وروت اویه کوندرمڈ دی و
ری دنیصفید
ْ/شت اسامه ن نصله در و ری دج جره نت حار درکه رسول اسه دایوت

| حارث دی بارسول اللهسمن» بارهنکود سهند ه بض حیبا نلری واردر ديو
|| تعلل انتدکده رول الله فراغت ایدوب اماحار ث او نهوار قد د
هیدوککی

| قيرينكکوده سند جیا نلرطا هر او لش بوادی و
رید سو ی »د نٹ

 0در دشه ادى بوری دخی خو له شت حکم ن امیه اندیکه اک دی امشر يك

 ۲دو
کت

و ر لشدی بوری دی اما مه بت جره اد رکه راسو
لاك عیسی

|| قری و اقع اولوراکر که بکر ایکنفرعا له عرض اواندی وارضا عدن

| رنداشم قر يدر دیواله مشدر و پر ی دخیغره نت انیسفیاان ین حر بد رکه
ا| رسول الاهك خا ونی ام حبببه نك قير فرندا شی ایدیدس احمه غه ی

|| رسولاکرمه عرض ابلدی وللکن قبول ابوب حق مبار ك وزیی دوندروب
| (لاترضن علییا ونلکاناخواتکن) بعکناقیرار کزیوقیر' فرنداشاریکزی
عرض ابلك کهانلری امز ن دوخانو نرنه ڪت قو مشلر ایدی ایا

انت

ا| حاریه ار ی درندر او لکسی ماریه نت عون القبطبه ردکه انیفکر عا له

| مصر و اسکندریه سلطا نی مفو س قبطی کو ندر مشدی حت ما ریه لك
]| قير قرندا شی شر بت دج له ارسال اباشد بکه رسول الله انی خان ,ناته
|| ب#شلدی وماريه بکېندو شی تصرف اندوب اوغل اراه اندن وجو ده

ا| کلوبصدکره هرك اون التعی لنده عر ن خطا يكزمان خلا فتندهوفات
ادوب بعیعده دفن اواندی یکهسی رګا ره و

| شت
تصرف

د وق روده تقصیل وان او

و ررواتد ه رګانه

۶

اا
رن ف

اد کاری مقرر در اوچ سی برجاریهدی وار درکه انی خا نیو

| زب بنت جش رسو ل الاهه بخشاش اید ی در د جبسی بر جار دی
دد بدر

ربدن ایدی اولاداری قر 5
| واردر کهعزارده النان اس

لکناوچی ارککدن اوی قاسم درر سو ل الله ابوالقا سے دیوانکله مکنی در
سرو روب نبوت کار دن اول مکه د ه
| ازییادتی اخبناشادورلباهیککه امجق ایکی بل ع
سی عہد الاه در کرل

طاهر و
ری دج طببذ رکه

)

که ده

(

() ۱۹۱
ادت بود رکهو لهد ه سر دلواعود اللهفكد یکی اعلے اعشلرادی اول ١

دج او له د

ه سرول الله انکنتهور موب اکاطلاق و رمشدی وبری

فتبله بت قبس وبر ی دخی فاطعه نتضها ل ااطا ه ویری دعځره بت

مدو به وبعضیلرقو که ز پدقیر بدرکه نکا حانوب و بنهدخو ادن اول طلا ق

لتط اد رکه رکو ن ضرت پیغمیرعليه
ایبن
ویرمش دی ویری دج لبل
السلامکونشه قار شو سصحد اعند ه اوتوررکن اردندن کلدی ابکی الأر بی

یاغه
رسولاللهك اومو ز بنه فودی ون خط قمری یی ع داربنکه <ل

قبول ايده سین دیدی فضرعالم دج نول دهیوجواب و بردی ولکن افر باسی

الي ې اروهه الوب سن با:تلوو خااسن رول الله سن کور م کله و له

دعشدر انكکیکو جب لهخا توناری وار در فرعام سندن حظ اعمك
دل ایدوکنی بلوب او لکی |
عقرر درد عکلهالیل دخ ر سول الاه لا بق ک
سوز بثه اناو اوت رتاکر اقترا کلاهونا بارستو ل اف :یکاا ا ایکا
خطا ایلشم دیو جواب ویرمشدی ر ی دی اعا نت صلت درک بی سای
دندرو رروا د ٠مي سبا در وړ ی د خیامشر یك درکه ادیعر به در حار

قر پدرآها فا ی بان انلدوی او زره ی عل“ السلام نکا حلوشدر اج |
کندو سی هر عاله عرض اد نلر دندر و ری دیحو لهنت الهر دل درک

دون
زسول di <لندی ولدخ
| سرا

|

ویدخی
اول بو خهکلورکن وقات ابلدی ر

شت خلیقه کلسهدرکهE نك قيرفر داشسیدر و ری د ج جند

1

عم درک جند قيرندر پس رسو لالهانی نکاحلندی واوزر بنه داخل او لوب |

هرا طلق کی آسنهکو روب |
صویو ب وتان حبقارد قد هکود ه سند پ
طلاق و رمشدیو بدریواءهانی کدرکمهعاللله وجهه نكقمر قر نداسی |

وابوظا لك قر پدر یس رس-ول له بو ندن اول ای د یلشدی صکره دن |

هببره دخیدایوب بااسی ابوطالب هبیره نيکهاح ابدوب,حتی اندن جعده و مین ||
آداو انکی ولد طو غروب اندن صکر ء امها یی اسلا مهکلوت اسلا ہی آنی |
هره دن اروب ومد ينهیههعرت انتدکد ه رسو ل اله تکرار ای بدلیوب

عذر |ءکل» رسو ل الله عدذجرابدوب المد وعنده انفاق واردر و بری د
صاعه شتا ص نة طه ن دساو درو رید ی اميه نت شر حمل درک

:

قدی ی ءوصلی |
 ۱ردول الله نیتکا حلندی اوما دخولدن اول طلا و

|| چیم بایحنصین نامکادہ ع باشهد ن روایتابلشدر کهفرعا ل امیدیی

[)۰۱
روابت اباشاردرواما اونایک سی صفید شتی بناشخعطببهنکدعلبه

إن عبید بنکعب بن خرز ج بن ای حمیب بن فظبر درکه بی اسرائیلدن
هارون بن عرآن لاد ن ایدی ووالد » سی مره بت ا ل ایدی پس

صفیه مقد ماکانهبن ای حفيقك عورتی ایدی کهاری خیم ده هجر تك
دی ببلندمإفتل اولنوب وصفیه اسم اولون حت دحيه بن خليفة الکلبينك
حصه سنه دوشکش ایکن رسول

اللهاندن صا تون اآلنددینصفیهاسلاده

| کلوب فر عالم آزاد ایدوب وازاد لکن ممر موحل بربنه طو تو بکندو نه
نکاج ابلدی اومإا حار ی ومسل وابود اود و نسباتی انسدن رو ایت ابلهبان

ایتدکلری اوزره رسول الله خیبر اوزر بنوهارو عبنایت حفله,قاعه نك ئ
مبسراو لد قدهصفیه نك اریفتل اولندو وتیازه کلنلکی حوسن و جال
وص اولغفله ر و ل الله الان اسب رارده انی کندو اون اتخات |

ابلیوب و برکوجر ل خه سا ط اوزر بنه خلو ط ع عش قبوب آند نصکره
رسو ل اللهك صفیه الحو نكو یه کولاک طا ددر د بو اخ ایدوت
اطرا وه E

e

هرس

په خاعروب

رن

قضرمام صفیه ابله بوطریقلهججعاو اشدی دیوخبر و پرمشیدر بعد  ۰هعر نك
الى سلنده و دع يلر ڌو لڪه اللی ابکیی سنه سند ه و ات آدوت هرد 6

دفن او #شدی وانس ابنعر وس بن صغوان روان الله علیهم احچدین

صفید دن احاد ث روا بت اعشار در دس رسول اانهمهات موعنین او لان
ازوا بی دخو لارنده علا نت واهل سم ل اصلا اختلا ف قبدوراحوا لاری

تصیل اوزر عه بان اواندی واما وذلردن ماعدا خا و

اله ازلره

دخول اتد کلرند .ونکا حلریعقد نده وخطبدارنده وکندواری رسول الله

عرض اکدرند  ولف لریق رکا سا ته شدلد قلرندهاختلاف ایلشلر در

اناری بان ايلك واجپدر اعدی اناردنراشا نت اندر ک اہکااه اون
دج دررحق ا انش ا گن دشر اقا رسول الاهه داخل اولد قده

نه
اده
لسن
اعوذ الله.مك دهنابن
رسول اللها

صغنوراء ن دیور عالد خطات ادوب
علودت یدوبوق  5که

اولخی عر اداید ندکهاعدی اهه نها لی سیاهلثه دو ندرسون دیدیوطلاق
وبردی واما بعضیار قولصه پوقصه بیسلېده ,ن یله خا نونه واقع اولدیکه
رول الاهك سخاارتونلری ال جا لنهباقوں ادا دخول اعلو اولدقد ه |
ر عادت )

) ( 14
ERE

زد

RIOT

ات

| المصطاقدن قبرد ن وعو رتدتبه مقدار خاتنوالعش ایسه انك س نله
| اعاب کرام جچله سیآزاد ایدوب تکا حلغشلر اندی صکره جو ب برهرصی اله
عنها هعر نك الى العی بیلنده ر تيع الاوانده امش بش اشندة ایکن وفات
ابلد ی راو بلردن ابن عا س وچا ر وابن غر حویریه دن احاد بث رو ا یت
اعشار در واما اوسی رمحا نه بنت ز بدین عرو در وبرر وابتده رګا نه بنت

“ :عو ن ب زد بن ج و
ردر کی فضب د
رزدارو «عصیلر قوله ی ی

مقد ماعبد اک نگاهمسنه بك تحت نکا حند» ایکن ر سول الله نی اسیر
لحه
ایدندی اعده ازاداندوب هیر ك التعیبلنده نکاحلشدی و ررواتد هااو

رسول الله عليه السلام اتی ملکنتاوزره متصمرف اولدی بعد زمانرسولالله
حعه الودا عدندوند کدن صر ه و فات ایدوب بقیعنام تجلدهد فن او اندنکه
کون لودر واما بءيار قوامد هعرت نو بهتاک اون التعیسند سك
رسول اللهك هوا تتدنصکرهوقات

٥ی

اندوت وغا ین گر بن الطاب دیلوت .i

اولندی واا اون پرمجیسی ”يوه بنت حر ٿ بتنحزن بن حمر بن هز وم بن
زو ہے ى عید اله  1هلا ل ان عاص E ص حعصوده

و وا لده ی

هند نت عوف بز زهبر حر

به درد کار

الهلا لد المامسیهدر

در وجار یدندر و لهضبلر قو اهر

اضبان » ای برهایدی صکر هدن
که

ردو  3الله۶۶و بهدلو

ادو رمشیدی واماتر عا لدن اول تازمان حا هاب دن مسعود دن غر سق نك

دی مفارفت ایدو ب ابودهم بن عبد العزی
عورق ایدی صکره اند ن ن

هیکن مذکور ابود هم فو ت اواو ب رسو ل الله هجرنكیدیی
تصر فند ا
سلند دی المعد » اند ه شرف عره الضادن کاودکن مکه دن اون مبل

رید او لان شر ف ناممر اد » نحکلاند ی دود ژزما ن مت الاهکدرر
وهعر بك القتی 3E بیلنده و ررواتد  ۵اخ اوحند  ۰و اخود اڈ الق
سند ه بااو ل مز لد بع ر سو ل اللهکندو یکا حلند وک سرف نام
علده وفات اندوب غاز اى

عا س

باوب دقن او لدی وجوه دصی اله

عنها عباس خا تو نیام فضلات و ابوبکرخانوتیاما بت عبسك آنایر یر
قر نداشی ایدی وقخر عام صل اله علیه وسل حضمرنلرينك صول خا تونی
ایی بکه بوندن صکر هکسه یالما مشار ایدی و رس ول اللهك وافراحاد انث
شر بفهسین حفظ ایاشد ی حق ابنعبا وسعبد الله ہن یزدین الاعم
ع,دالله بنشداد  1الها د رببعطا یلبارگمابهدن وی دعبدن جه اراندن

۱

() ۱۸۸

مهر مو جل یوروب رسول الله اون امحبیبه ی عقدنکاح ایدر مش ایدی
هك
لا
مزر
 ۰سای وانوداود وام سے زك:کاو دق روا نٿ اتد کلر ی او

ورمشد ی
وبیروب درت سك درمکش ب
ارلوتزون م
سایول زماند » د
 eرسو لالاچه

ن فيولاله
laeN م ادوب قر عاا,دی حس ن

قول ایدوب اعده ماک 2ا ی ای سرح ای ENLT

فرعا

واریرتد» ملاك حا شی حيشه دهمهر ی ادا
| انکله هد ینه ده بجع اولشدی و

||ایدوبوکوندروب عقّد وتکاحمد نهد واقع اولشدی وسروز الا جاتضدن ]
ان ایدی ور رواد خهالدین سعیدین |
|| وکیل اولانرپورا بتده ع
ما
فنن
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رو بن لد بن خد اس بن عاص بنععرنعدی بن ګارایدراعدی خن اوابه که
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رأسدن زناده پرسوری قیوتن وارایدی بوتردن ماعدا رول الله اکثراوقانده

جع کو نی اولدقد * رر ی احرام کراردکه رن دا ی ایدی صکره دن

بو ب عاه داکیلدی وکندوره خصوص پرسر یرو برقط غه دو “عهوبرکوج ر
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دقیه یجلکن که برنوع شردن ایدیکه و برطاس که اول دی شردن دی
و رسول چناق کهآد ی غرا اید ی درت آد م کوجتله
وکروردی
اوقانده رسول

الله عود الهحور لنوردی و برمعدار کاذور دجطرح

وبعض
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بکیریک
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 Aوایی دا ره سیاهاییج ادکلری کهجاشی کوندرهمش
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hr

ازواحطاهرهسی
آیدی اما

خداهنونلر يکهعلاانك رتیبندهوقاځا تونایدوکند» وقتفیسنه دخول ابتدو
واعد وکنده اختلاف ایلشاردُرفا ماعلادن جه سنك انفاق ونك اوزره
د رکهرسو ل الله او لنکاح ابلدوی ختاون خو یلد قبرزی خد جه دراندن
صکره زمعد قمری سود ه در اند ن ص ره الو :کر قمری عا بشه اندن صکره
عِ رقم ی <فص هداندن ص کر ٠ه
قبری

زش

اندان کاک

امسل ادن شای؟ره0

خش

قمری

زش

انذن صکره ام رید ادن صکر ه ود

نها ادن صکره حر ۹۷
و ار ر

اندن صکره ژند شیر

صاند

اند ك صکر a ”ڳو نهاندن صکره

| همالافری واطعه اندن صکر ه تعران فری امعادراها ضار دعشلر درکه

حفصهدنصکرهام حیبیه اندن حشقیری ز ينباندنام ونهاندنسه اندن
خر عه قری ز ش اندن صغیه اندن معاو بهفی ع ره آندن جو بریهاندن

| قبسقبری فتبلهاندن ام شريك اندن قخبطری بل در اکر جه بو بابده

| الا فات جقودر والاعلانكانفا ق بوك اوزرینه دزکه خلو تنهدول
صشهه
فب
حهعا
ا اون ایکی تخواند رکهخد جه سوو
چوتهار
||ابلدوی شجات

زر

() ۱۸۱
س

| حر بهدن یو جك ونصکرقودچرل او ج د عر ناو بر جدا سی وارایدیکه ||
اسان

بد نره د راز ایدی و ر عصا سی دی وار اید دکے اک حضره

:

اطلاق آبدراردی ادی عر بده جون ابدی و رحوماعی دج واد نکها کاعرب

| ره دیر باررزوا ده انك اوجی اکری ایدی یع کمجوکان کی ایدی و پراججد |

جبوغیدخی واراید یکه آدی عشوق ایدی( اما زرهلری اوجاید بکه ایکسی ||

| ی قا عدن لکش آید ی برينك دی خصلنه و برنك ادی سعد به ایدی ا

!| و برذرهی دس وار اید یکه امعی ذات الفضول وبهضیلر قو جه داود علید ||
زا
الس لام جالوتی قتل اتدکد هکیدو ی زر هد » سر ور اناد ه ابدی ر

!| عبد الطاب زهرم فیوسندن چبقاردوع وزد اودی زره اګنده ار درکه |

مللزره چعمش اوله ومکه نك یو سنه اول صمرف اولمیو ب الى قوناش |
| او
اوله واعا بابلری درت ةبضه ایدبکهبرینك یخرن روحاو ر بنك مضا اید ی

|

وبنك اد یصهر ایدی بع دیدکر کل 1
شوخ دید کلری اغاحدن اید ی ر

و بلکیدخی وارایدیکه
| اغاجدن داوزیلدشی و برینه دح یکشوم د رارایدی بر
امعیکافور ایدیعرب د لند ه جاعکیه د پرز و راج بو زی وطشر»سی
تیا عش فقوشا واراید نکه اوح کومشحلقه سیوارایدی و رقلقای |

دم وازاید تکدر که ارفغان :کو درس ادل و او ستوننهر طوشصل ۱

| ری واراید فیضکرهعال صل الله عليه وسم مبارك الى انك اوزر خه قومخله ||
حقسها نونهعالی اول صورتی کیدر مش بدیشان اش ایدی ورو لغهدی |

!| وارایدیکه اععی سبوخ ایدی وای سا عیایکی آیدیبری بیاضایدیورينك |
| ادی عقاب ایدیکه اول سءیاایدی واما فرعا صل الله عليه وسلمك اناری ||
]| یدی راس آیدی ( ببرسی رسو ل الله او ل مالاك اولد وغی ات ایدیکه اسعی ||

رد بکیآت اید بکهادی ورد ایدی صکره |
دکو
نری
یوغ دا
ری(
| سکت اید
یب ایدی ( وربنك مرت جز |
خعر
|انعر ن الخطابه بغشلدی ( ویر ينك اس
أ و ينك زراز( ورن ك کن ور نك سضهایدی (واماقاطراریدرت رآسایدی ||

!| ( ر اسسیکندریه ساطا ی متو ق سکوندر دوک دلدل اید یکه فرعا لم ||
| قاطر جنسندن اکا مالات اولشیدی ( ویردی ابلهصا جی کوندر د یکی یطا |

| قاطرایدی ( وبری دبنیفضه اداو برقاطر ایدی (و بریدومه الجندل صاحی |
دن
ری و
اید
نطر ا
ویقا
[| نکدورد ک

ماعدا جراریواراید که ادیذعغور ایدی |

| اتی دی معوقس کوندر مش ایدی واما دوه زیدرت اید بکه استار یفضبا |

۰
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شلری او دکرعر ععان

ین جرا ه  2جرراء در

نوه عار بلالر ص ویالل نهع ای عنم اجعین واما ندز عا ق

او ادوع یکو بده کهرسول اللهعر دشنده برمقداز م

مشار ابدی اول .ده

۱

| پڪ اولان سعد بن معا ذو کوان بن عبد الله بن قبس ایدی واحد

عر اسنده کندورك فاون آرلیوب حرا ست ایدن دا سل الا تصاری
| وخندق غرا سنده یلك ایدن زیر ن عوام وعباد بن شم ایدی بوناردن
رسول اللهی یکله مد ر و حر ده یی اصهیه
 5 iiای وقاصٌ دوه له

کک سند ه ابواون حرا ست اغشدر وا دیقرا ده بلا ل بکسیلات اعشدر |
لو تاد  ۷صکر ه قنکه ( واللهعصل
ناسك
اولد :که با2د اله اعا لى شی ۳

س ات ص

) انت کر که سس نازل

ضبرر ندن صولیه بیلور د عکدر ار تق
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شول مبارزار که سم ور انیا ك اوکنده و نارن پورراردی وغرارده ججلهدن
ریندنهاید یکهعلبن ای طا لبز بير ۱
اول له ی انارقبلورا دری بش نف ک
بنعوام عد ن»سله عاه
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 1حزکه متعلق اولان لاحر ناملا ورنز فل وارد که بر نك ادی ا لور
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اد که ااسییعبد نلهدنار نلهاتفال اعشدر و ری  ۵ج دو
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0ک درل

و ر هکندو ارهکلشدر صکر ه احد کر تسس مد هع رکرح اللهو ج ھه ارك

 4و ارهشلر ابدی واماذوالممار هند ه که وحهله اختلاف واردر ر رواد 
کو کد ن اعشدر و اععی لود رکه ذوااعها زک ودلد ی مصر

واسکندریه

ستطایفعر عاله هد بهکو ندرمشدرو عضر قو جه حدشه سلطانی |
 ٠ملكیاکور بر وره e نا حت ی اید بکه رت سند ه
 ۱داو رک رو رةایی دی وراد رکه ادى قضیبت ایدیذکے3
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بن عباد ه و یرمشیدی واو ج فاج د ج ی قینةا ع سلا حلرندن کندواره

 ۱کاش د نک اسعتری وای سارحدی ایدی واییداعی د ج وار اندبکه

هلهه به حاطایی
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ویلکر
رريثك اممیحذوم و برینكرسوب ایدی غالبا ع
| اوندنکتوردوی قللراناردندر و ام صامقلری درت ایدیکهبرپنك|"کی
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علوم او اهکرعبرل آزاد لو قو لی وجار یه اری وخد متکارار ی اراق
 ۳رشحده مان اواندونی اوزر ه ور ق اوح در واماطر ی 9واه
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ک 2بد رکه(اولازاد ایغدیکیزبد بن حار
کشبزی کو یدررایکنی ز دك
ندرم
او عل اساعه ) او ا

وان غ
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ی ووو لیدر ( دز د  7شت

۱

هران

ای کهبرخا توہان میراث دکیشد ی ( شی او دا فع ا(لم سان |
( سکز ټی آسیه و وروابتده ادی اعنهدر ( طقو زیی اپوامیه ایدیکه بغمدره |
تلور ی ( اوییکر ه آید وج

اسب اولادندن ایدی ) اون رر ا

۱

راح ایدی دوه حیسی ای ( اون ایکچبسی مه ان ابدیکه مصم سلطای |

هندرمش ایدی ( اون او جى ابوبکرکه ||
مقوقس مار به بیکوندردکد کو
اد ی اه درو غر بلرتك اسعی معلو م دکادر و اماحاره اری او ن ر ایدی :

وحرالاصل اولوب کند یه حد مت ایدنلر اليکشی ایدبکد بریانس نمالات
اسع و ری ر( عه ن کت وزی
نکره حار  4اوغا بدرکههید و
اند ص
منت هود لدی اعلیتی حول اندر دی و ری عومه ان ماهس ای  ۳طر نذه 1

خد مت ارد ی ( واما وج کتالری که دام الا وقات مر مو جو داك |
خد مدان خال دکار اند ی جها اکر یی دی گنه ایدکه دکر او تور ا

اوعبرناوعهان ن عفان وع ن ابی طا لب
طفه
لناشا
اولا ابو بکر

ستاس
ج
ی
س
ی
ن
ی
یس
اا
و
ی
س
م
ن
ب

۲ز برن وم مرهعاص اوعلار ی اند تاد عد اده ی ارقمibA ن ربیع
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کھت دادت ی سن
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 ۳۳خماسر سد ا
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مغر عه

| ان زیدجهم ن صلتخالد ی ول دعل( ن دضریی غو ناص
ی
ن
 ۱ان روا"<ه جر

ا اون

سے

عہد انه یی ای ۶و

عرد الله

اة

د عقرب ی  ۳طعر ۳1زد ی

ای س.فیان )واما مودنلری کراوقات چسه ده حاضر |

|تلور دی وراست کلبشن هکو ره رسول (الاهاك ند ندهاذان شمریف |
 ۱اوقور ر دیدرت شر کعسنه درک ( ری دلا ل نن را  ( ۳باشا گر ون ۱
۱
ِى

اممک تومالاعی ( تالا سعدالرط ( رابها اوذور «ر١ضي الله تعایعنهم

أاجءین ( واما رقبقلری وحار سلر ی ومبا رزاری دی تان اواخق لاز مدر) |
1

اولبهکه فر عالصل الله عليه وساد امالاو قات بو لدا شلری |
اعدی خن
۰

ر) ۸۷
۱
رلنودا دید لدی س اول اد هر مااد اوج
 :بتآسا ن اناد م د
ز لدو

سنه عطا اولٌش ایدبکه(بربسی بش وفت نا ز ( ابکمبسی سور * |
سرهنك اخرار یکهبیان اولغشدر ( اوجصبسی مشر کلردن غمر سنك کاهی |
لوه
براه شیدرکهمصا بد
حههو

معردد روععراح خصو صزده بوذکر ۱

اوسان تفصیل ( فاو ی الى عمد ه مااو ج )ابت کر عه سزدن استتا ط

اواغشدرواما علادن ددضار سوال اقشار درکه فر e دکه دی عرو ج
اعیوت اول ود س ہ
ار
وناھروں سید اقصاد » غاز قیلوت اندن عویح

ایله سنه سب ندرولکن وسوا له اوج وجهله جوابو براشدر بری بودر که

ر
اده
ذد ک
کوبر
| سلطا ن انیا معراجدن وکو کار دهکور دوکی غا بیدن خبر

فین حقسعها ره ونعالى بیلکله اولا دت العد سه
حه
 ۱تگذیتآندوت ایا غ

٩۶

پرپوزنده اتدوک قطعمنا ژلدن کافرزه پلدوره که تکذ بت
| ایلند که اولا

|ایده مبوبکوکارده انتدوکسمره شاهد کی اوله (ایکهپسی بو درکهالله تدای
| دت مقد سك شر فن وفضلن پیر ل نغازی ابله واند ه وارمسله عام الك

| راداب مشدرز برارسولانله بیورمشلرد رکه( لا تشد الرجال الاالی مسا جد
ە
د ا
د
 ۱مسصعر | طرام لا ره مواد ه و

لاهکره ٥م دالاوصی لاهرأ (4

دع بوکار ری غلمك وزیارنه عر م اباك الااو  3مد ل زاری احون ۱

| ( بری مکه دی در که ر سو لاللهك طو عدو عی پدر( الاج مد بنه

"|مسد درک فر مالماکهاجر ت ایلشدر ( اوجتجیسی صجد اقصی درک
1

سبر ا(یلدیک بردر دع

2

۱رد رش

هسیر  ۵سرد ر واوجصی جواب ودر

بر درقدامت کو ند ه حلقاندهچم اواسه

بات الف س که

کرکدر دس

بغمرری

اول زو ایلتد بکه کند نك مت ومارك ودمنكت 5G ست مو سدواصل

]| اولوت اول برکتله امك حسا بی روز قیا منده اسان اواهواما ان شهاب
"| انسد ن و انس اذبوردن اول د رسول الله عليه السلا مدن ر وایت 
ععراج قصه سنك اول کهمصا نحده اول دی میطور در پغمیر |
ابلدوی

"| عليه اللا م مکه ده اولورکن اوینك سفق ایک شق اولوب ار يلوب ادن |

ما رك کوکستی اچوب زرم شی بف |
کر
كل ن
لحا
ا در
عوب
||جرا تیل تزول اد

| صویله بیقا بوب بعدء اسان وحکبتومعرفت شراییله طولویراتون لکن
 ۱کتو روب پیغمبر ل کوکسی اينه دوکوب بو شا لدوب اند کنوکستی ند
طوادورب اعد ه مبارك ادن بااو

و قارو بهعروحاباشلردر یسوارالقده

) (VY
ارب ره ی

کله که بدن اولکلناره و اشد
آمعے شول اکا هلری بو

دلوب ونه حق سعا رهودعالی معصو د ل ره ادسه استه د بواه ایدوت

دی ( را ولا محملناما لاطاقة لابه واعف عنا واغفراناوارجنا )تعن ارب ||
هی دسنه ری به ىكچە دج بزیعه وابلهوکاهار کز ٤

شولطا تکوم

اراغه دی تضر ایدوب و بوحلد ممفسس دیینارد رکه واعفعنا افمااندن |[
اولان ماهلرهوا غفر ایا اقوااند ن اولانخطا ره وارجنا هر حالد»واقع
اولان حرملره کوره درو عضب لر قولعه واعف ا کا رره واعفر لا صغایره ۱

وارجنا یو م تبلی السرایٌقا بلی ذ کر اوالفشدر اند ن صکر (٠ انت مولا |
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سقرایدی

ورنایدی ( ااتصبسی اظیاید ی شراب امذار حون آیدی
اوحرا
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وان ایدی
حنلر
 (۱یدجس هاویها یدیادم اولدرنار ی بغیرحقفتلنهس اید

|| کوب بر اق بلو طه پنشد م س اویل بلوط بکویتوردی غا بت ابله بوجه
| رژه الوبکتدی تاکه جنه وار دم وحوروقصور :نی کو رد م وگلا ی وجیع
||تعیتلر نیما شا ابلدم آندن صکره جیا بل علیه السلام نی قدادی او ستنده

| کوتوردی طور٥وب سرع لههوا بوز بنه کتدی ومتصل او ج اعلا یه پرواز
اتد ی ناکهبر انا حه دد مکد یل دو لاقلریکی براقلری وارادی وای
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وببونودجریرا یله صوردم چبرا ثبل د
یوکلکد ه د نبافدرکوردم د
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لردر وحق حل وعلا سی  2م ادد ته دعوت اناشدر

دلوحوات ورد کده ف الخال برمدن طوردم گاه ایه ایكست الویج رال اله :

نمره اوادم و نی کوردم اوکجسنه ,رپرا تی طو تو طبورر ا یرعتی |
|| قبود طش
۱

نم اون بربراقکنورمشا رکه اویفار د ناق قاطردن ؟و حر لدوجار دن
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ود بار د خی سلا مارالدم ویونلر |
 ۱ ۱وجك واولاوح کسثه اربکاسلام بر

 ۳اردر دجویا یله صوردم پس بو تلراسرافل بومیکا ثیلوعزائیل درد بو |
وردی پوراقهن دو بکا تکلیف ابلدی وفنا که براقدیعاشدم ونعکه |
جواب پ

عر کت قلد م ابسم طو رو ب الیم اوادیصکر  ۰صصرا بوب سبرکشلکه ||
۱ 1

وشلدیا< رالاس جرا ؛ل
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با ده طوروب
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بو حالاہ سعاءدیا به يعن که اولکی مات کوکه وار دمکهاسمی1

رفیعدر و سک وکك قبوسی آحلدی اندن <ضرت | د ی کوورجدمائیل
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نی بکا پپادروبسلام ویردم اولدخی (عرحبا این الصا والنیالصا ) |
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ةعس

حنا ای صا

اوعبلی و ای تکرینك  3سول

دنو

تلا هم الدی واو ل

۰

خیند »ددن او لک کوکد ه میکابل و اسرا فيل و عر رال امد ن غا ثب 1
!| اوادی ای عله جرال قالدی دو ده ایکیی ماتکوکهدش دم ادی عو ندز

علردسلام |
واد کی وعرسی عا اسلاکوروب سلام و آبنرادمردخینکر اب
اناد بلراندن صکره او هی وا فلکه حون م پا قر ومدر آنده نواسف
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وهغنه
دعل
شوب
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وانل
علره السلایی کوروت وا کادجیسلام و ردم بکاخير دعا
مسر ور اوآوت جیشاق اصفیق رک دعشادی دقل  ۵در دی ک و کهواردمکه
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اذرھس دبیغمیری کو رد م ا 6د

اول دچ سلا نی ردایدوب

س لام ور وت

دم آندنبشه یکو 3بشدمانك ای صا هدز

ل عله اسلا کو ردم اکادجی سلام و بروت
آنده ها رو ن
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آوردم اک دی سلارم و روب ودبلام 3
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اوستده اوعرا بوب سلام و بردیملکد سل»امن الدیفاما _رندنهالةوب تعظیم
ابادی بس اول ملکه حقجل وعلا الهام اناد رگد يمرل سل من رد ابله
و دعظے

ی

فوت الوب اباغه قا اعدو لو ادهه یالعوب

اهد لعو تبنقور یه بوند نمولو ماولدیکه
احیرا ماد و عون يوم ومي م
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 ۱30 Eراوناكلاع یعلط وااو هلبا یفرمشم

ومنور اولق اعش واما سرور انیاعلیه السلا مك مرەای کیا به ك“را هدن
| ای بنکجب وایی سعید اندری وان مالك وخدیفه ن الع نوس لمان مارس
وععان نعفان وصهیب رو مالات بن صعصعه وان مسعود و انعباس
وای ھر رہ وعل ان اطیاا ی وعایشه شت ااصدیقوامعا ی بت اییطالب
رصیالله عنهم اجعین رواشلرلهرسو اللله صل الله عله و سور مشدر که
رجب | بینك کر ی یداسل ه انين که سند ه ناسو غار نی مکه ده قاد م

رک

وایکی رکعتن دی قدسشر فده مده اقصاده وصاوة وتری الله تعا لينك
دوکم |
عشند ه و یثه صباحا ز یی کاو سج دده ادا ابلد مواولکوکرهمده
اسنهاری کوردم و بوندناو ل د اول کون بوه کیدر؟نالو جهل(دینهراست

کلدم و یکاطعنآیدوبسنده کند وکی اللهك رسولضن ابارسن خصوصا پرر ۸
TIESن
ا ۱۳9۲ی

کوکلر شدن اووریخلق اولعشدر دلوسوبارسن حالاکه خعر وف قددن قورنو |

سین و بزمکیداعارو باعهلرومال وقولار وجار يهار ودوهرولوار وجابراره مالك |
لسن کرو حك بیءمهراعشایست اکرسن واکراهل وعیالك ومقوله |
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ابدهسین و حراد که هرکسه احسان ع
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مقید اواانسینعرین دیو اول معنا حاریینه جیا له ردایدوب اندن يادو
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ق ماسیده ۱دکن که قرهکو هد  ۵حبرا بل کلدی
 :غاز ی ولوب اووراو ناد

وے بوغه حکم صا رلدی وایکیکوزارمما بینتیاورندی طو رب جاد دو |
۱ہ
 ۱سو لدی دس ی بلکله دم

وها هرمله برمدن

ا دم سن
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وسنه
اررد
صوردم اول دی قارداشك جرال دید نیدجنه خی
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 ۱وری رسو لاله بدرکو نشده كارك سرار بیونمارنده سو باشد کار ی دود

ودوکیدر وبری رسول اللهدتی
دید بردن ایشدوب اکا بکرا مه خبر یر

|

عبسی پیغمبرکیادن قوش دو زب او جور مه سن تکلیف ابتد بلدکه ||
نوتنه دایل اولوب کفا رك ایا که سنه سیب اوله بس ر مالم د ما ابلدی |
و عبسیکی انك دوز دوک دج حیساأت بلووب اذ ن حقله اوجدی کتدی

۱

ونو ذکراودان رماچندن ماعدا ته ٥ھ زه رید واردرکه حد واحصا دن ||

میرادر وسا بر اولو العم بیغیبراره جیرا یل عليه السلام قا کرنهازل اولدوغی ||

هاناو اعشدرو امافخرعالم ضلى اعللهيه وسل ||
هر ينك مڅرزاتندن صکر بی
حضرتارنه جبرا ثیل عليه السلام یکریی درت یك کر هنزو ل ایاشدر |

سی کهلوابرےلکرانده بازلا مشدر فا مانازاسی لاژمولایددر ) ||
ەاج
(وامامەص ر
زا 0سول انلهك درا < انکارابال وی انکارایلکدر دس توبایده اعتفاد
ر

۰

باك حههرتله لازمدر اعدی خن او لسو نکه معراج رسول هر ندن برییل |

اول(غش رجبا تری عبا )خوا ستحمرجب آبينك بکریی یدی که سند ه ||
وررو اد .E الاولك بكر بدسنده واقم اولشدر ومعر اجدن ماده ||
ادسلطان انیاصلی اللهعله وس :
لار
ثلش
ماب
ایدوکندهءقلا نصه سوزار چران

ونةصور یوحیضرت |
ووبر ج
حپول
وول
معراپس اول مالمرتار  ۰وص
حقك عرش و وه

اودرکهارنق دبا بهنوعابءل
کر خیسیر انتدوی ب ب

۱

آومسون اعون وا حود عل الیعین سلدو کیلسنه زی عینالبعین مشا هد ه ۱

ایدوب نقیتی زناده اولغعون اوله وباخود دنیاده ابکن جنیوجه یکوروب ||
وکند نه انلردن قور نیون قا متد E زمانده اهتتل شعا عه

٠

مشغول اولهون وداراخرنده انلردن انقبا ض و حون او له واما جسن |
۱

رض اللهعنهوورجهل اناي اشد ركرسول اللهصلیاللهعلبهوس بایر تعالیدن ۱

ع زادەلکن دیلیوب(ربزدنیع)1۱دعشدی پسعلی لواسطهحاصل اولشدر |
زنادهاکن استدوک ولایدیکه کوکارهعروجا دوب اول تک رنه وخالق اکاخطاب ||

ایدوبقولابلمهول ماند بروج هلهمعاملهواقع وله کدبلا واسطعلمی زناده وله ||
لە ماسننده واسطه اولءسن تباری؛عای بهوججیعماسوایهعمووقوف حصیل

۱

ابلیه وبءضبلرد عشارد ر کهمهراجدن ماردر عالموریابله پرنوریمشر ف
اولوت رق أو ردو کیک و کاردج جال 4

الهومعدیی برکت له هنور ۱۱
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اولق ایدیز برانکه سرورک انرا 3كحم سنده سبرند ه
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قاطر هوابوز شه قالقوبعالا عکهم
احلری قاطراوز رند هواد

کورون نجهسی

اسلامه کادوکیدز ویری رسول الله شمر قدن عر بر یوزوی بو جاقبوجاق
 ۱كۈرو تخا ن ودفینه اردن وچوا ه ردن نواهزدسنه ممازكکوزر یت کور شوت
 ۲و آوردوکی ناسه وصفی اندوب وجیرو ,روت برد حدم اه بوملکاره

 ۱ما لك اواو زد هبو رد قلریدر و بری 2ےتر عا جر سه نام حله کلد کلر
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اند ه ی دای یلهاو ج ار مخ نله بو رو بو تعد ه ار اندوت دون
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لیال مکار کلوب ها س
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دن ؟ر لومار به اګو نز

1 3و اباپدفلرندرو بریرسول: .اللهوله بازدرد ق استیوب دی ازده اص

| اغبوب کاغدار او کارند » دو شور بل
طووتررکن اجک الورار
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رارا
| خاطرلرینه لامجاو
اشردی

انحرارقر

وبری فغرعاام دزن کارننه |

| واردقده صونكاوزر ندهبو روب مبار  2ااقلری اصلعدو نو ناعه دوع |
اطان
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| رسو ل الله اکها بدن چارزل ایکیاو غلۍ وهعه نت مقبره وقد عی ادفلر دن |

اوجنفری احا اویلکددر و بریفطرعام انصاردن طقوزنفک
بسترهصیی
دن |

و احر

رتواغیدر وبری مکه مکر وت
لةه e  357د
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قور اروب کوازار ته تور

 ۱کلد و کندر وری ت_شاطان ادا مدننه ئەکرو اسلا مه ادعو تتا گرخ

؟ /اولاد ارندنو کز لوکن اوابشارندن کنندو لرهخیر و راد وک دارو وی رسو ل الله
 ۱ح قل تلو نه اطع رطی اة عنم ساحستله حسسل آحافند ن شتکا مت

انلدکد  ۰۱لاروکیکوکهلقدارد یو اعمایدوت | نارد »او البهتدکر ندهکوکدنا

"| پبرعش الیق و برمةدار اوزم ما ادنهوب واووروب بدکار بدروریفخرعال
 :کو زم اولور افا فلج او وه

و ااعلقد ه کو رد وک دوهعده دی

کور ورم

نورد قار در و ری رسول الله اهلی واور :اداعا بەدعوت ادلیو کد هزه

استنو ت وس مار لكالى هوا به طوتو ب اينه ناز» اوزم وقاون کلدو کیدر ۱
زج

() ۱۰۷

ال مه
امندن
وب عذاب حون د عا ابلدکد » حق جل وعلااول بیل
مهم او زر یاژه
قادور جکر که کوندرد نکه ج|لکهرلر ینید بواارول بل

قط وةتلد ده قالد بلرا<رالاعیتر عکال
لهوب دعاطا بای دوب اك دعاس له
یادن لاص او اد فاربدر و ری رسو ل اللهن ولا شدن ۳ران ووعنه

دعا ابلدک »د حق جل عولا انارهبت مسلط ایدو ب وتچهبلا ار ابلیو ب
آخرینه فحرضعرمتلرینك دعا سبالل اهنلریاول بلالردن فورتاردوغیدر |
رهدد » اغ
وب
وبزی رسول الكلهلاب طا نفه سی اووزارين
صلشو
عز
دن وانلر دن بو ز دو ند
بوقدر دو صو طالب اد کنار
وور
عولبیه

||

رد دعا ا
ن

ایدوب جلهفبوزویکوزه اری طو بطلو قان او لوب بعده ينهرسو ل اللهه |
کلوب تضرع ابلد کارند » نکارر ينه دعا ایدوبصواری بر بثهکاوب اولکیدن
طاتلواو ادو عیدر و بریرسول انهرکو ن کلیت بت یزکیل
دوب ۶
ط
زل»
ب
ایزد کده کی رعا رقاعی اانه الدی صغنورق جرمه کوندردی لعده بلول بلود |

ایدوب آبردی اندن صکره نکر ار میا رك ال اول پاره رل اوزر خدقودی بنه |

الله
اولکیکیفلجاولدی وکلیب و سبب ابه #ستلانارولسذی
وو
لبری

|

احد غر اسند گهفار اله  +اشدقدن ص؟ رهطاع اوزر ننه چیهقوب واحات

||

انه جع اواو ب کی بارهلووکییبر لو
»اوتوروب رسو ل اللهك مبارك جالنه ||
اقدوارند ه جله سنه اعلشعق وافعاو لوب دس اول حالد ه طاغع وطاشدجی

انارجهیله ا لیوب وم بص خسته کی ایکلیوب آوازحر ن ایتد کیدر |
و بری خرز ج قبرله سیخ صو مت ایدرلك رسول اللهه دککللر ده ر علادی

یك اسه حق بیلوب دعوار ی فصل ایتدوگیدرور یرسول الله غزاردن |
رنده طاح اوزر نه جعدفده قوشصفر راطر افنهججم اواوب اصوات طیبهایله |
و بحلهکون اا مت ||
خاعر شدفلر پدرور ی هر عام قلع خسمره کلوب ااعا

اتد کار نده هرکون بر ی چا ور رکدوب هعْرعالك اطرا فنه طواشو ب لازم

اولان ۸8ا ی کنورد کیادررو ری رسول اللهه حق جل و علا یی سر

ومقلریمایبنند دهپورآد لوببرل چیقوب اسولہب ایله<قجل وعلا ||
قبلوب پر
کندوری متصور ومظغر قیادو دغرو بر یرسول اللهك خا عنده لاالهالااننه |
تمد رس ول الله دازیلوب جيم اشيا یه انکله ظفر بولدوغیدر و بریر سول الله

قدرظهده ړود طا تفه سبلههقا لهادوب قلعه اری اع دن ځار بهابلد رکنلده
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کوردك و نهصکرهکورهحکزد لوبیان اباشلرد رواما ,امام حسن بن عل رصیالله
| عنهماهند بن اییهلهدنروا اییتدوب رسول اللهعلى اللهعليه وس حدذاننده
 ۱۱اولواندی بعییعطم اسان پراداشیدیوخلق عام دج ای اولو لبوت لعظ یم

ابدراردی خصوص.اعمار ك جالیدر کهحهارنده ایحه صاو بررسها ول وجهله

۱

نورانیمریدویتواسمتاری ابلقب بولواردنبوجهوبقوباوردن قصهایدیبعنی
اعتدال اوزره ایدی ومباركباشینه ول ونه رر والنیکيكو «شمرمسینورانی

فااتشللورری» ااورزاونک رولاهاددىشلوریسابرر نهصقاالویشعدشه ورمبیارلخكصبوورصئناك احوسجین برومخقلدیاقد |
نعابوارولك اغزی نهپوك وه فی کر ك د بشار ی سیر ك وبوی خام
کوش

کیم صن وکودهدی

اک کسی وقار نیراراولوت اندایی درو

الا ی

موزون ومعلا کوکار ينك او ی قالکر ق وکسی بصی رق صاجلریاوزون

واه کهکویی کله سی يەن کوکسنك آعلا میماسنند ه اوشمزد یبوندن |

بوراخرطایدی والی ایهاری كابیكدی وکاهوریق ییداکیلدی وانافاری |
بصیایدی وادمن اندها وکنواطرا فی کر ليور ك بورردی و باګه باکه

کد

2

ا

که زا

د غ

ea

انمت بترخد وهر امت گنه اتمه یاوه
۵

۰

و

اوئو ردیسلامو برمکه استعال ابدردی وسر عت

ی

|

.

اوزر ند

ندی يك کور رداری وکو ك بو ذ
يو رراردی و بولك الق چا تد ک
زه
اقد و غند ن بر بو ز ته مه سی ارتقایدی یع اکر باباشین اشتی اکوب ||
کدرد  ۵و اماخاری
بوو جهله روا ب

وهسل ورسدی رج 4م الله اسن ری

اذزهعر هد ن

:

ایاشارد رکهبو ذکراولنان صوا ی سان اد کدن صکر ه

:

اس رضی اللهدنه جور مسر کهرو

ل اللهصل آلهعله و سح کوزل

بکز اوایدی ودراد وی زما نده در ينك هر قطره سی درکی پعن اصلفوتنده
۱

کورینوردی ودی حر ره واطلاس دیدکلری  5شه ايعدم رسو الاهكلای

|"

لاندن پومشق اوله ملاع اوله بعتیتخرعالك اللر ی حر بودن ود یباجدن |
تیه وح له ملام ادی دج ر ەسەك و عن ولد 9

ند ن انلرك

سرورکا اك راعه

و سى يكاوه وا عش اوج سل گر سورو ب وفات انلد بار ۱
THE
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۹۹۹0
انالاين ولدازیاند دیا شکار 7وااخامالشوتنه رسیماوژر ه
 Eف

ی

ن سرحیندن

لاک  01۳مه داسای وه 311ن:se

1ا

۹

:

اد کده رسو  2اللهد

ECR

اوسن وکړاو لسو لد لبهیو روت و بءصیلر

قو اهر عفر اللهلات دعیو اس اسذففر لا بعی نی

۱

احو ن اللهدن معفر ت

عا دی ت ولات یعق نوله بےاجون کندل اجرد |
روب
طلب اپار بفندی
| مغفرت ااا دیدکدن صکره ( واستذفر لذ نك وللمومنین والومنات )

| ب کندونك آزدن وعور تدن اولان سلا نارك دی رکاهلر چو ن استعفار
| یله د باوبالمد بلر ید لذك طوالشدم رسول الاهك قفا سدنه واروب
]|خم نو تنه ذظر قلد م شو یلهکوردم یکی لر بنك ما 1اده و صول جا ندند ه

|ور اوجند هکی ک رکده برمدور شکلد ه ایدرکه سکل کی سسیاه بکلراله
ک
 :م فش وه  5۲اولشذی کو که ماه,روک ا

بر بره کلشیدمی

ت

 ۱واماحد پیندن تمریدی جا بربن“عر دن روابتایدوب خاع نبوت رسول الله
!|صلىاللهعليه وسا ا

 :عور طه سی

بانركاسشد ه ره جرابه بكر ردنکه کوکرحین

دکلو و ارا دی لعی آد مک

 :بزکی برك ومدور

یبط

ایدی و ر نکند ه کلکج

رل » و فعه برد ه طاهراولان

س یکی فز لاق مقرر ایدی اما

ا|سل روا ی اوز رنه له دکومه سنه بکزد ی لع کان وکو:کو به
وص

ع

اولان بر0

ی ده تاو سیه ور وعده جلك دبرارمهربوتايك ۱

دی
دو مد سی کی مدور ایدیوایی سعدر واستنده ض٤ تاشر مک
3

| اوسنت ده ر مقدار وک رلک دیشنات بازهب:ند ی

 :صل

الله عله و سب

o
تاسالگ إا

لع

رن

وباج رسول! لله
رو

عءصا و احسان

| اكد ه ایدنیوهم آنارده اولا نکو کلککلکیو حصو له وسعق برکهده
وق اد رکه اعدا يك وه ھا سره صر وگل اد ردی وجیع گر ندهکر

عافد وکرد لطیفه واقعه جال سوز سو یو ب له سوزاری سب ۳۱
]| واستةا متلر بن
لهل
دا
رات
دای و طبعتاری غاتله مالا
وکزتره ابدیوعشمرت
جهتیله دج جع ناسك اکر وجو د کر مله RA ایدیثو یلکهه
 1ا سم ددب بر کسنه رسولاللمی کورسه واندناول هر؟ر:کو رمشاو!سه اله
2
و

 Eوان باوت اصلاط او

ہبب

ابل

و2۳

)بالضمروری (

CE
3دن روادت اناوتکه4
وحصو صا عل ان ایطا ب

اززه صهفا FدEما ده

 ۱یور مشار د رکهر سول الله صیالله عليه وودتی اوزون بلوی دکل ایدی |

:

وی وصد او لوت صر الفا مه دیه حك دکادی ولکن اور نهو دلو معدل

قامتاو وموزون هیتلو ایدی واوموزی باشاری بر برندن آيراجق ایدی يە که ||
اکصهلا انده فر حن باق |
بصی بغر ناو ایدی ووبجرهله بالق اولو ر

ق“اعريوب ګرد اقاقاوزره کورشور و ړکو ۾ قره اغراولورکه اقلقدن کندم |

کو بلغه قر یشو رامک ند ن د خی اولیوب بغدای اکل و ك بباضایی قر للل
در شقاولان وعدن اند زرا ادم د وغول قره باعزه در رکه اقلیخالب

اھا “عر
اواوت کندم کولك ابندهراو لس ایك
| اکاد رکاکرندم کون اوله اما اقلعله فرهاغلهتار شق کور نه مقول ومطبوع
ولدهی ومبارك کوده.
 ۱نوونابعوددریفط ما صلی الله علوس! اب

و
هاب
HE
IHRE

ه
جضالسی
ول ایدی صو صا نا سب اع
رک ز
ی
در
افښ
 Esرج

باکه اعتدال اوزره دو _رجیی

دن
نلع
رزو ن
#واو
دیدی
| وارایدی و غتاله سیا ها

| یقکااری ق انلو و a
جراد

هبیدلدی وم ار
ا

اشاعی اعشدی ومبا رك

غوله چهره سی
۵ا
تا کی ل

را وای اع اتات حه تعصان
اوانارده دکلدی ز

کتوررعلا مت ایدوی معلو مدر وباطله هجر » سنك مدور کي بواکقلر ينك

|
ه
ال2۳15رته761۳

۵وز نك سبا هی قیسیاه ایدی
 ۱ی رای متا او دی وم ک
|وبیاضی زناد» بباض ایدی وازا جن قز لای د واراید رکه3دة ايرا
هی واوزونلقد ه هربری عتاز ||
| حسن ملاحتد ند روکر یکار یصبق وسیا ا

| ویکتا ایدی واو موز شبلار بنك ککار ی غتاله ملا م ایدی وایکی بغر ناری

| اراستده قل به مشدیوعبار آ2لنك ایهوسطیاناری کال هلا عتدن پره رانو
 ۱دوشنوزدی کو باکهراب روان دی
۱

صوصم

ن دی

و التفات

اعلو اوه

اود E زمانده اک
اربو رو

الکزو

نف ارا ندنل

حهی

اله اا

ق

امز دی باه اعضا سنك ملا عد ن کندوار هره ملتغت او اه بر جله

اعضاسی وچیع جسدی بیله اول چانبه دوردی وسو زه کلد کلری زمانده |
کلای رر نهاو آشدریسو ناد ردی بلکه کے سه بسلورارد درکه شوزار ن
 :ادن کلسده ر هر تشه ک رکسد  1آبدرد ی اصبلا اکله مدق بر فالردی ||

|وایکی بغری ماسده بو تخا

ی

دییا ت هری وارایدی وکندو ( |
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سزعكی صو عد پلزوکو ملکنی لغار ده سنه حرأتفاد با اول
جمبا
س
عل رطی اه a

 ۹۳حضرت

وق وا امد ۱

وگاسی = تا  9اوغ ری«صل

وصاح انا قله اعاد تارواو ۳رزنلهکهاب ازطو دن وکاوو ملکدن وعا مه دن

 ۱و

کو هھ دیلر ب
عده حضمرت عاده لک < ره سنت ه اول وی

قاژوت
و 3

اسامه

دن عبر دسی قر ا 2هرد

الهرابها که E

و دقن او لاد قد ن
او مد

تب

دونن

سول

الاجی اواع سم

ناروسند  9ر رواتده لکد

صکره بلال ان ربا ح باس او

موصجی

۱

|

سی دفن اذدلك لر

ند ن بشلوبت

|

اتا

وار ڪه رقر بهصو ال صو له مشدی وافانه وصیی بو اود رکه

نظين احکای یله غل اده سزو بنماهل واو لاد ونعلقا یی
داعا ةر أ ع
دس
ه ده سیر 3
خوس طوتوت کورت کوز ه
و رعالا» میتی اده
E
i
EER
O
EDE
یه
LE
i

حصرت

ط وددی" وله اعا ده

اندبارواما ار اصات وا

ار خصوصا

علو ع.اس وأو ع رگ

و <رن وما ګله -جکر طذلمه ده

مھا <ر یک وااصار حلا نی

حون

جنکه بل وله ده ابدباراما جوا معد »اس رطی اله عنه
ادب
نر
تو
۱

وات یلدکد ٥ ڪا به ما پینمه |
اولندر کهرسول الهص له عله وسز م

و یلهسو باند که هر قتغیسی اپارو واررسته اولفر عا لك مزا دی
NEADS
FTES
ROE

وا  ۶٥الكارد ج کلانطر اع <,قاره دس او لااو طلا ازد ی تمل

الا تصاری کدی روضه مطهر ه س اول باردی دمده او عبید و الجراح
طبرا عى آول ہا ردق

“کو
 ۳سرب

۳

۰

۹

4

َك

و قهر ۳

° ۱

۰

ی

دة برور حن ی فط 2۵

۰

| دوشهد رغال با ننده دې اول فظ.هه ی رمال اور و وردی ود وشنوزدی
0
نك صکر و < مرا میل ودلا ده وازار وغو ر تلرواعلا مه
ا
بلول

باوك او

له

روه

قير عاك

۶ن جار و پر دز

 ۶۱ر ی ولل ربار

اس
رک

هسیم الاول1اون
ابلدبی و
راداو عدی واا صللرول الل ر

۳

کو

صهل
اول
وق ن
نیاین کو نشده دنابه کدی و ند اسمنک و

اشن کو

ماد دك یال  ۹اکا

مد

اا۲

یکی

الودی ونه

ده بهکردی و وف تلزی د ی

| بثه ر بیع لول .لك اون یی وی این کو ده وافم اولدی و هدن عر

۷۳۹
۳۳۳4

| شیفلری العش اوح سل وزمانتموتاری یکرزیاوج بلاوادی اک حد که
ردر واما ای بودرکه ذکر اوعشدر اما رسو ل الله
اروق واکدك دل٤
صل هه
||
عل

وسن صقان

طمیه سی س

بش  ۳ 9ری وم( و اوعبسی

ماهاریوزسودهم
6خسکوبوراوه

|

واعه دل بژدن کہ راتس

و برار ان عاز بدن و اکخان EER1
سس

سس

سس

سس

وس

9

) 8 ۱9۹۱اما اهل تواری سان ارد

رکهزید ان ارقم و برید  ۵عروانی اون طفوز در

۱

راولانعرا ار درز براز ید!نارھدن

:

اخوداون الق دردیدکارندن ھم | دمشهو

اولکیعرزالری سوالاولندقدهذات اعسیردنوین ابلوبحالا حضرت لبقمیر ٤

| عليه السلام ذات ااعسیردن اول وا طه واوا غرالرین ابلشلردر بونقد بر جه |
 |1وروا تلرك هر بری درو اله عسکرکو ندردکلریفرق بدیوکندوری

:

حاطمر اولدقاری جله غرا ار ی بکرمی ایدی وکفار لهمقا نله وافم اولان |
غرالری طقوز در واحاصل اشمراق التوار خده بیان اولندونی اوزره ججله |
الجشه ور در واما او ن
جی ببلده تعرعام خن اللهعلبي وسل ود واروب

| عرفات طباعند ه خطبه اوقیوب چیم خلقه چ اه لك ارکا نن پیلدورب |
و دم اح ر مدر ډو مسا تلری وداع ایدو ب اهل ا

لهووی

١

کوکاره ایروب بیو کو جو ك اغلیوب وبوایت اول تار ده نازل او لد یکه |
 1دی وکون ن سرد دزی کاله ابرکوردم وسر ه و برد یکی یت اریدخ ۱ ۱

 ۳د وحقحل وعلا قولارشه بان ادر اعدی اول زمان اتدوک چ 1

| الوداع دیرار و پررواتد  ۰چ الا م اطلاق ابدرارو له پیغممر علیه السلام

ججله اون درت حج اولور وعدت عرنده ایکی عره اشد رکه بری حد بیهدن |
۱

وریطا هدن کلورکن جعر ایده احرام کیو گره اکر واو ك ديل اعند ٥

1

دی وحر  ۳ی ع.دالله الل اول سندد  ۵ایانهکلدی
اوعیی ابراهم وات ابا

:

| واها اون E بیلده عام ایی ای کد کد ن صکره رصول اللهصل له عله ۱

"|| وسم عایشه نك اونده ایک باشاعریسی عارض اولوب ویو نك اوند د ایکن |
| خستهلکی ازتوب اندنصکر ه خاتونلربنكاذتی ابلهعايشە نكاو بنەکلوب هر ||
ودت اون یکی کون
 ۱۱رردستی اند 5کاوت سین متهحان و کل |به مباشرت ای

1

اولدقده رووپارینده اون درد میکونده ربیم الا ول آبينك اون اج کون |
ز لهوت
نما
شولق وفتند ه وفات ابلد پارکهزمین وز
پوم الانینده ق

الم ايه وسا نه واول دهو شوب ازو اج واحبا نك قفا نیکو ل فر شتهلر چن ||

| فریادهکتوردی وبران کبک چٹ کو بانیدر بای بهزممهبتوردی ||
کے

ر

)2

اشلودو  ۳۳ 81۳بنا نه سن بیقوب وان ده خا عدن قاله محروم ||
ویضا اداو اکیدلج تولوب انلری بیغبیره کتور مشدی اعد ه بغمم عليه |

السلام جا مك قر ییغ باتله خو س طوندی ورا بتله شا مهکوندردی اول |
دی واروبةرنداشی عدلی ی یکتوردی دد س عد ل فصرعا[,صلی اللهعلب وسبله

]|کلدی اباغه فا قوب ااالننه الوب باباسسنك وکندو سنك طا سنه باه
| روحهله عزت اباد یکهدخی رکاذره اول رعستواقم اولامشدیحیحلوننه

کتو ر د کدهکندو لربرد ه اوو زوی عدلیپونك بو نبو ی کر مندن اکلیو ب ۱

| پادشاه عش سه عفرور اولوردی بوتواضیی اید دی دیوب ق الال
اعانه کاوب وای ادشدوب فا ٹیل عزب بالکاہد اعانهکلوب واول سنهدده

اانشد
ازاف ون راد

بازکهوا ابر کلوبسی اون ملد |

لن بل د نو دو بر اوت وا ول ل٠ د الله 9
سنه الووود دلوت دع ا ڪ

]| ایسلول اواوت او بکرعاجe
 1سوردسی اوقوعسنی ار اد۳

واروت واول جوم واه هن اه
که
دادن صطره مش کار 4

تاز

دیو هی اولنوب بویتالاھ کسه عر ن ناله ط وا لسوتدیول سنه ده
ایول
امس او لغنید ی وفع عالصل اله عله و سل قيری اکماثوم د
تاز ده و مات ابلدی واه بول عزا سندن حضرت لیغمر عليه ااسلام

| ارت ق غراابلدی ز را ک اهطرا وفحوا نب اانه کلوب کذر اوزربثهفلا نار
دیص ابلیوب هج برطر بقیله غررا به وارلق لازم اولامثبی اعدی اکاه
هك ادو مرا لرجله بکری او ج ۶زوه در کهطفوز ند ه
لل
لرسو
اکه
او ل

| جنك وحدال ح+ربءفنال واقع او لشدر کهانار در واحد بى الصطلق

یار مضه خندتی خییرقحم مکه حنين طب عفرا ا بدرریگر

|

ی بش در |

واوں غر ده قتال واقم او!شد ر کاو هی غا به عر اسویلور اما خادی و سم

|| وترمبدی زیدبن ارقدن اهسراج ایدوب س زیده رسول الله قاحغراایلشدر
|| دؤیوال الود وده اون طعَوز دیو جواب بوروب و تاچند ه بیله اید یکز

| دیدکلرنده اون بد وسند ه بیله ادم دیو ب واو ل غزالری قنغېسی ایدی ذات

| السیروبرروایتده اواو العسردیوجواب و یرمشاردرواما ګخاری بریدهدنروا یت
ایکی
دنبر
در
هاش
اق عیراداب
نا
وس(
الدوی اوزرهترعالم صلیاللهعليه و

وجهروایت ایاشدر که ری ارې بیان ایلدوی کیدر و بر وای حضرت
بیغمیزصبی اللهعليه وسزاونطفو ز غدراواب سکزنده تالواقم اولدوغیدر

(ما )
ا

«0
 1اس یریقسون اغیوں هة انلره شتلیوی وکن د ور تدرا ده قالوب مک تدکاوت

اع
ید
تحابةر
مضا
سوطاوابنرابه حایدوب اندنصکره بی برعلاباسلا |
اتتا ره مد

دن ح هون مز  ۵ره کیلوف

واول س ےرہ

دی اه انئده

فخ رعامضل اللهلە و ساك مارنه EF راو علدنا کدی
قو دی

 ¥ی ارا هم

وتعرعال صللی اله عله وسلن فری زب او ل بده و فات اد ی

واماطفوز ۷
 3بیلده الق ایو بش کون کد کدن صکره سول عر سنه واردنلر !
و علکرم اللهو <+4دحهیر

تار ی دد

مد

کندو ال اهل وعرا لن کوز نمك

1

اجون الیودبار فاماحنسافقلر ند رکوحضرت پیغمم علیه الالام حضرت |
عل به کد رک ان ری قود ی کتدید ءکلهعل اناو ب قثوي `|
ما هلر  ۱شور

ی بیان ااب کد 0اعییسن نم کندی شم کی سین وھارون

مو سا ه تہ |اھ س
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 ۵کا او لهسین ل۶ی عر يزز د ام سین  3بتدن

صکر  4وف ہرکه او اوایدی س او لوردك د و سیی رو روب عسکر د ن
ضولهابوعت
مزایااو
ایر لا
لککمس
ډو و

درزر |۲
درد
بالهه يننده ععل ن ههدد يننهه نبه دو د وورروو بب و کی

و شهر هو اروب اسب نلفله ل
|وب خلق خر جه کس لوب اندن دو مه
دیدکاری قلعه بواهریلرب انلرد ص ابلیوب لول سفر ده هرك نك
وجذال اولیون اما تلغلد فار میسمر اولوب اندنتضرعام دولوب «دینه به
که

حکارتی کو نها

هلر م

بود اف ره

رسڪ

توت

|

ار ما  3سه

ون فر عالی قارشو لد بار |
بت اولوب پیغمبری مدا وی اد راردی اکول

ارول اللهخبعسضتهار یز وکوزسمزار عز ونموراوکو نبردهسرل مسد کزه
وارءه ریمشکل اواغله انار اګون راوەه حمر با اباد ل اعا نورد
رکه

مار قد مک سے

د هن  ۰من

اواسون دو اضر ع اراک کار نده

رویادد
ش<د
مکف

HEHEHE:راه
تیزم

پیغمیر حضمری دی وارمقی ماقرعرشکن و(الذ ن انحخذوا*سهد اضرا را

رنی
وکفراونفر شا مین او می
صناوا
دالن حارب الله) اتیناز ل او لدی |
 |8در عد وار مود ن رجوع الدادلزو اک

به اص ادوب اول مهد ی

قدرد باروجلهاقابحیاراوده تاقدرد ,ارواول دیل احند فعْرعا ضل اله
 | ۱عایه و سل حضرآیمام علىی کو ندرد نله اطیف کر وله مشهوراو لان حاعم
 1طا یی ك اول غدل طوتوب کو توربس دی حضرت عاينك جر ین

"|| الوب شاءه فاچدی حضرت عل واردقده اجن پرقیر فرندا شن بو لد بکه |

۱
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عا الام کاوب ) اءدا النىاذاجال الو منان رانك یل انلا رکه



بفعرینه بين ايدجهن و ار جلهن ولابهصیاك نی«عروف با بهن ) ایتازل |

سره ارء ندن بعت اياك
الودی بعییباجد کن سسکا مو منهخکاتلونا

اسشسه لر ساننر اده سک تکرریی و بلسونلر واکا سر یك قو عد او
صا فنستار وی خرسمزاق اعسوناردی زنا ابلسو لر رج اوعلهقار ن
اولدر مه لر زراکه ز مان حاهلینده قاّل ع ب ویر اولان اولادتن عار

وهیه ل دیو برلهکومه قو ر اردی سبی بو ایدیکه ایت
ادوب بکونتارنار ه بز
کر عه ده اول دج ا ل او لندی ودج که ه ان

بوشر طلری Ka خا لو نارسس طلدردی
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وافزی او تاردی

اولاابوسغیاان ورت هرد وععیعع

بسا سا ونار |عانه کلد لر واما اتد ه دم هر

علمه

انلام

افاره أل و

کوت

برمقدارصو وو ناوت اندن ڪر غ صل اللهعله وت
احق برحنا عه

اول صو به مبارك الين صو قوب اندن صکره بیمت ایدن خانو تار دج اللرين
صوقوت بوطر عله جله سی وەت ایدونسیلان اؤلد بلرکه اول کونرمضان

شیر فك بکرم کو نی ابدی الد ن صکره بیع برعایه السلام اون شبکون
و برورا بتد"ه اون دی کون مکه د ه اوتوروب بعد  ۰شوال ابتك اند »دنین ا

فرا سین اباد.بار اکر جه اول اعرد » اسلام عسثری صنوب پیرشان

اواشد ی قاما:صتکره عدر ع

الام قاطر ندن اتوت ياد a کا

له

قیلو ب( نا البیلاکذب اناا جن عد ا(طلب ) دیوتو ربوب از اوی
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روج هلهصد

کاد تلره ری

نک هررهس ان ووزةق کافریده دی

اش لوب صو

و دہ رح طم تلری

اشوب وعه یی وشاید باراکرحهکهبقاءے الا

واما باغلر نو باه رین "قردیار وعوزت واوغلا ندن ال بك مقداری اسیر

الوب آندن حکیلوب جمران نام عله قو نونعنیت فسعت هر اد اند کلرنده
اسراولان عو زتلرل اراری واقربا سی دخی طا نقدن ج قوب بیغمبره کاوث

مان دلبوت وجلهسی٥ااناوا بو بغار حط تاریاوا الى
) اسری (
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ر) ۷4
۱
3

| ایکنمرنداولوب مکه به قا چوب فرعا لی شر له هجو ایدوب خر به وفر یا
|دیکدد معرو فهایک جازیه سنه اول هجوی اوکردوب هرتجاسنده بربطابله
چالدرر ب رورد ی واو چصسی جو ر ث ان وهب اد بکیهفمبری طا شله
 1اورمد دی وا شنه اور مش ایدی و اشزد طبراق صا ج شیدوی و نهد هرز ه

سو نليو ت دوک ادی درد تخدی دنم ن حلایه ایدبکه نی اص طاق
 1عرزا سند ه البهکنعلد اولوب :ام دېی( ی چک مھا نابو حهل
ایدرکه 0

دسادار نەحان الهمعاونایدی ) التعیصفوان ی امه ادكه

دهز
داب
حیان
| خراودځهند ی عرزاارندهابوس غ

ادهفساد ابلدیواولدرتعورتك

حٍددرجکهنکنده جزه نك قاران
ادا
بر اسی ابوسفیان عورتیوععاو ها نام هن

اچربوبةباورکونبچبنیوب وجلهشه درك ورونارن کسمشدی وشلهدخ
س هرتیوارایدیانشبسی جر نهشامچاریه سیسا ده اید یکه خاطب ان بلقه

| تلنامه سنصاحی| ګند هکز ليوب عکه ره خر و برمکه س کر عشدیایکتی

دخیبربط اللهپیفمرك هو بن جاعر ن عبد الله <بذنطلچاریه ری ایدی
 8فامامکه فهندنصکره بونارك جله سن مکه او لواریشفاعتله وو ررد بلردی

 ۱الق اول حاریهردن ناممکی لین ساده" وسازند ه ردن سایق الذ کرم بهیی
شو کنله مکد يه
مسا زلرپواوب د په لد باروال صل حطر ت بیغمیر و
طو غیرلوب طشر دده حادرری ور:الوب وکندو ارطو عری حرمه وارو ب
ودو ه شیندن اتوب دی کر ه طواف ادوب وغ ا ز قیلوب بعده مسجد ی

ا|جدوروب جله بوتاری بوزاری او ستَده سورو بهرلك طشمره جیقاروب کلان
»ندوز اکر  °کرو ب
|ید ن حینه سین د بو قه او کنه برادروب وعد ک
ک

بدا يه ۱
| انده دی انب الدن ماشمره حیقوات قو لةه سن ب طاونروخ

دعا وجد وت ابلیوب آندن اهل مکه نت اواور کیلوب کاهلر یندلکه
| «شلیوب بعده پیغمیر حضرتلری جادر نه واروب جله اهل مکه بلو بلوك .
اذ»ا جاء ذصس الله والح |
| واروببیعت ایدوب اسلا مه کلوب واول ح(یند
وراءت الاس پدخلو ن نی دن الله افواجا)سوره سینازل اولوب و له

ججیع خلق اعا نه کلوب وحضرت سمرور ل البله بیعت ایدوب بعده نکرعا

صلی الله عله وس عررضی الهعنه حضمر تار ییقاگهقامايدب خلفك اکن ی
انك البله دج بیعت ابلیوب وجری بیغمبر بربنهبیلوب بعده نوبت خا نوار
کد کده بعمر حطمتلری او برمد در دد الوت طو دد کن جیبرائیل
3
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ان خصین خلبغه نصب اولمشدی بوحال ابلهکیدوب منزل مرل عسقان
| دید کری من لهکلدباریین اول منز اه بیغمع لشکر ندن خاطب ی ای
| بلقه مکه خلفنه برنا مه بازوب حضرت سرور ك عظح اشکر ايه مکه به |

| طبوعیروللددغنروب عر ن هشام جاریسهنهو بروباول طا اجعىند.
 :کم آیوت اودون دوشور مك شکلد کهنازه حیفو ب مکه ره

علردوفده

|

<ضبرت جيرا بل عليه ال _ لام فر عااهخرو روب حضرت قمر
دی حطر ت عل بیاردنجه وز بیرین عوامیکوندروب انلروارو ب پنشوب

امه ی ویاول جار یی طوتوبکتورهشار ایدی بوطر بقله بولارطو تاوتواشک |

| ضبط اولنوب اصلامکه به خمراری واصل او 1ا عشدی برو نچیاده قربشیلر
سوما ییجب 4a  9درد کار نده اتقفاق اول
 1دی کے وهه دوشوت اب

از

 ۱کیہ حضرت مر لك عسیی حضمرت وتا سا سلفویانه راست کلو بت

تغمیر کمتورو ب اسلا م عرض او انوب ابو سقیان دی مسلان
حر بی

|

 ۱اولوبار سی حضرت دمر امری اللهحضرت باس ای رول اوعراعی

برده طورغوروب اشکرسلاحیی ووشکن و براراتلر نی وکر ی وستروب 

اپوسفیان حبر تهواروبواسلام :کلدو کنه بناءپیغسم حضمتین قوم وقنبله
احندمروجهله عرزت طلبایودب دس فرعا لک|اعر تی رو اکوردی کهعسکر

|| مکه پواهردقار نده ابوسفيانك اونه داخل اولنلرهعافوس اولر بوطر قله |

| اسبقویا نه اجازت بورد باربونداری جنك اده ار اک امان دیلرار سه امان

و یه بوک بااء حضرت پیغميرصلیالله دایه و سمحضر تایر مناد ره

 1او کشحه ندا انتدیروب ه رک مکه د

ينه کر ه وابو سفیان اوننه داخل

اوله و باخودکندو اونده ایس اوتور .ش اولهمعای »سلدر دیو عسکر مکه

| اصفا اغشار ایدیقی الواقع کندوایه اولانعسکرده وز بر الونهاردهصواش
ایق خالدن ولمدایله صفا طاعی قر بندهحدثه عسکریهقا بل اولوب
]| او لد
|| سا نلر دناو کشی شهید اواشیدی اله اول کون بیغمیرسیاء امه
|مسها غي نکوئوروبو باطله سم ورانا جله
للا
سع
هبهحضارت
لنو
|| صوارو
 ۱سکره وو حه لهیه اده والاالیی کشیودر ت عورت واردرانلری

| سصدده دیی ولور سک الدوور ه سزد بوور مشدی »کر اتلرل پكری

||عیداللهابنسرخاید یککانب الویایکن عرنداولوب مدینهدنتاچمشیدی

ش
 ۱ابکعی یکتم قبیله سند ن عبد الله ن حنطل ایدیکه مد بثه یه
کله

ا(یکن )
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ار

؟ه ر که
فرصتدر دروصو اه خاتوب بو حالده مکه اواوار ندن تر ک

اند ه ب را د عه کلوب ونو بکره راق و وناق ویر وب راو غورد ن ی
خراعه به چاه دلو ب صوا شاه ریابله حو فی کشی بیفتل ابلشار ایدی

وص لی اوت
دره ال ن

کندوا

۳شان

ضولبا
اید
سال

لله
لت بوللرنه کے ایا اف بی او ق

إا ۳

ج هی بوزدقار ی ادلام

حصرت

یفوب

تمغییره شک

بت

E

و نو بیلمکه اوزر .یداه کلور هت a

۳

|

ویلدر مهار بلهوبولد ناود م جبر اددرل د جی
هءاديی مسسردرد ب
ان ا ا
سل مکه اوزر ننھ وار بل عن خير و برمکاد سر وراد ماحرای
کلوت او ل
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لوردی نم اکتا a رنه آچمردی و فلز اسف اد کلری ادش ت

ان
قس
وس او

ووب
دون
رک
نراح
قےیای هر ف عید نله یه عذ
آندوت او س

|وغه امحبربه اوبنهوارد بک هکند بنك یریو <حطضرت بخبغامورنلیدر
ط
لفرت درد ران دو شندکی دوشنوت طوزرکن ی تکاف کوب
او سستنه اوتوز دی که قبزی کلدی و حا کو ردی ضغبله او ستو له
یضصوراو لوب
دح
ب

ان
نو س
دوخکنه اوتورءی نهبوالکدار دیو ازار لدی اب
افو او بکراو غه کیدوب قبرندن شکا ته بشلدی بعده اببکوره ,لواروب
له بر دن رم عدر کر د بلبه ا

بيار’Ja زاف اداد کار °ا دون

ء له اکرتفره واکر عل ه بلو ارردی
ببو
ته بزصمللهعی د ید ابلسون د
رت مهمره اکامازز
کزردی  93برسی ابوسقیانه بوزو مبیروب ضونی
 8د یو جوا ب ویرد بر اخر و یذ اواو ت الو س قا ن نه مکه بهجکاد ی

بعد ۰فل عا صي اللهقليةNO
اصعر لدی واما ود سرا

غا

 °حکلر

ره

مین

کچ هبهراك رم دى کاب

ون
کرام دی

ظر فا ن جر اودی واطر نله کر e

| صلی لعللهب وسم مدینه بهرقوناق جبقوب فوند بلرولشهری قباويوب بش
 ۰سکكٹی ماھجر ین وااصارخن بش بيك واطرا فد ن بدارعه کلالر دن
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اون سك برار ادم ٥و جود و اندی رهءضان اذك اولثر ی اندی واو ل

عرزاده خجطرت غا دنھ ری اانه:ې ]ادج یله اند.ی مد نهد م کاو م
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اا عقوفس قتندن

:

مار بيذته"عمونادا وبقربطیهچاپه و ينه فنركفنزدا شی شر ن ادلو برجاریه |
| وها بوراداورخاد مکه حیازیچمش ایدیودادل اداو بر قاط رو وعفور اداو ر

 ۱مر کبهد کیتهور مشدی |کراجشهراق التوارخصاحی بو بلهبیانایلشدرفاما
طبری قولحهوار مغانكا کی خصوصامار

شرن ود لدل مالكشدن

کلشدروینه لوسته دهجعور ,بنا طالب وسا رر حاب کشکی ر
دتوب حبش ه

|| کار ایدی مد یه په کلوب رما له ملاقات اباد پارو لبوهر برهوعرانن
 ۱حصین بوتار ده اسلامه کلد بلرتچردجیاو ل اده حرام اولدی ومتعهءنا

| دځ اندهتهی النودی واما سکن ی یلد ه ر سول اه صلی اعلهيه وس
دصر رو

ر
کره
شی ا
اساب
زيلهشام ولایدنه کاوب واو ل ترس
نا

|| وبروب هد نهاو رمققصد اباد کار ایيشتد ی زید ین اطا ری سر دار |
دیکوب اول دوشر سه حهفر بن ابی طا اب سردار اولق اوزره اول دی |
نوا حه یله
 ۱دوسم سه خالذ ین و لند اولق اوزره اععر لوف وعد الله د

نازان اوجبيك برار اشکر ايله شام ولایتنه ارسال انلدکلر نده قیصر روم ||
اش
وو ب
صرهي
ایسه ا٫کیوز بك ارالله کاش بوانو ب بوتلراسه وز دو ند
| ادوب اول عراده زد ی الذار ث شه د اواو ب دعده خففر سردار اولوت

| سعماغی الیدهالد قده صاغالیدو شور بلوباندن ستجاغیصول الیله طو ٹوب أا
اواد ج دو شور بلو ب اندن کو کسیله طوتوب بوطر بقله شسهید او لوب
 :اندنضکره خاد ی واد اثلر کله اوج کون صو شوب بعذه دولوت مد سذیه

اكن کیدهروب
فاله کوب کوزز بث
]| کلوب واولصواش -بننده جرا بل رع

|| جد ده وتو ردو خیب درن نوارك صوا شین سیر یدوب واگحابه ز یدك
| وحعفر لد دو شسدوکین ونه طر بقله شسهید اولدوغن خبرویر و ب حق
اول حلده آدو بردی اول دو شنقولاری برنه ایعال
حعفر ن طبار د

| ایک قناد ویر و ب فر شتهارابله یلهپرواژابلسهرککدر ودربموشارایدی
»بد الله ن دو احهنك ند پیر بکشوبدها ابلیوب واسی
ا| واول غر اد ع

اوقب قومشار ابدی
| خواللدینده فرعام صلی آلله عليه و سیف اللهد ب

| یوه اول بل امجنده مکه بیعمیل پدارحد نید اوئوروبقر پشبار ايلهڅح

اهشعمهشار ایدی .
دعک
| ابدوت بر بر ژیابله صواش اعه مکه وباردم و براق و بر

( 1 ۱4۳

۶

عل آی کورد کدهلو وفق و زلکر و قلعەك یی عکن دکلدرد وب آندن

٠۱

بربصی دمم نلواو فك دعر»ننهبر وف قو وب اول اوق الهو قارود  کی |
وفق اورو ب صند ر د قد ه ارت فر صنّدر د بو حضرت عل خند قدان

کر ایو خییر قبوسنه باپشو کبفار بوقارودن طاشپراقد فارنده اول |
!| کلان طباش حضرت عل به سر شتکلند ه معلقده طوروب صکه کلذار |[
| اکاطو لهآشوری مھا بوبجل یهطو قغیوب اندنعل بر؟ره زور ِ

او

قه
دول
خرونبا
در پا

بوعد ٥٥س ماناربو رو دش
کو پری اد

ءه تعالی( صدعیخی بو در بخعبدبهر مقابله |
| اا فع ایاشارایدی ان شا مل
خده فد نامقلعه پلهوب حا صبره انتد کار ند ه ادناتریصم ابو تا |
ود ود ی برقوزی پر باانندوت واغاموب حضر ت سرور » کدوروب
وات براه سن اعر ننه الداقد ءاعو لى ایدوکن باوب
رب
ررعا دج قو
ڪف
نوت تة طشره پراغوب ور رواشد هج یرل عایه السلام کاو ت با د

پولقبه ییاه مه ( بسم لهالذ ی لا یضیرهم اسعه شىء ف الاوض ولا
فسماء وهو السممالعلے ) دعایی اوقیو ب اندنصکر ہیوت دبوبفی الوا قع ٠
ال
وعتاله اندن رر کلیوبامااول قوز یدن برلهد دون دشر درا
اوه ایدوت ر

درحال هلال |واوب و طدبەار قولکه اولقوژی ز بان فع وى
شا دت اطشدی يعد ذلك
رعه سان الیو ب بو تنه ه
نآغو ينادو لی

||

سلطان انلیاصل العللهيه وس بوغرا لر دن دو نوب کلدکدن صکره کج

زمانی اوادی تا لوب فریشیارابله ایند کاری صل اوزره کین بلك کن

فضا ابلد بر و توحعه عرة العضا د بآودو رد بارو و بلك احنده رسول اله

صفیه حپبئیه بذت ایی سفیانی ومیونهبنت البارئی نکاجاند باروینه |
اولسته ده حضرت

رسو ل اله علیه ااسلام اطراف عال پایش باهلر .نم ۲

الي لنردکورد بارکهبری عر ون امية الصع_یاید رکه حبشه سلطا نی |
۾بصسرو مه او ججپسی
ی سره ایک سی دحیه ن خل عه الکبی ایدرکقه

۴

 PNاید رکه چم بادشیاهییکننس ئ  4ادر دی

حاطب ن .lA  ۳الج اد  1مصر e به سلطا ی مغو سه

|

| (اسعبسی جا ع بن و هب الا دی ابدرکه ارض شنا مدن بلقاملی
| حارث ت ابی ٹاعلرقستای به( التعسی سلیط ن عر والعادی اید یکه ||

2

-

2

E عام ا صره
کون ,کد کدن صکره خر را س ده وارد لرواو ن دید

ادو نك ایلد دثرت روجهله جح ایدهمد بلرز را یدی قات  81۰۵ایدی

ور روا تد ه قیو سی اسوستند ه طلسمی بو مزیجه الخسی عکن د کلایدی

وق که اون بش کون تمام اولدی سمرور اندلا سا غ شمرین اوبکر له
و یردی اهل اسلامی اکاقو شوب قات قات اسنا له کو در دی اولکون

EAES
سب

اخشامه دك صوا شد بار به قصنه جاره اولدی ایر آسیسصاغ شر بی
اننا مداد غ ر و 01
ت اول اد
وو
رانه
کر ی اطط

ESERIES

ری برمقدا ر
تطلبر
او لد قد ه حطر ت تتغییرعلیه الصلءرةوالستلا م ح

رون اولوب ان شاء الله تالی ارین بوسعاعی برکشی  4وره که الاهده

NE
ود
ر

اه کو وا
دلهاونکده ورسو لے
خاو
پیغمیر بده اندن خبواشنرود
ر

دنه

 4اقش دیلرکه و بر لهجک E

ه
عزر ؟وز ارالته کر فتارل او

اند ه

ای و

از اک 1

علينك حهه سیقور اش وکندو سی جنك اعون حادم او اش هماندم
قعر ما(ل بی جاع دی وکو زارنآجد وروب باردلامله لادی قالغال

کوز پاسرند ن قور نلادیاند ن سا اشیردیوناکبانسلبموکون نوبت
سنگدر د وکو ندرد ی دسحط

ا عل کرم اللهو حهه وروش اشدی

اولا يبر لودن هب ام مهادرکاذرعلي په مقسا بل آواوب بر لے جالدی
لها ی ای شق اناد ی اد ن حضرت کی دی اکابرفليع چالدیج
اهعه د E
رن
بای ری و فقوشاق بر ند و ارمد اجه لدی وقلفا نی ق
2

ی

تولوت

|ند آلوب

تا دح

5

AR م ره

علاك

ذو ی

 2ره اون ڪڪا هدن راو غورد bF ی اول تختهيه ال اور د ی ردن
لداده

مد بلرو له حضرت

عل رضی الله2a اولکون طم

۵3۵

وایکیی

واججحی یق ایلدی وبکاری اولانکنانه -بیراابتدیوانك عورنی صفیهیی
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طوتوبحضرتر سولاللهه کتوردیاو لصفیه در کرصکر مسهلا ن او لون

| رعا ؟کند نه تکاحلندیو در دی یی واه امان دیلیو ب سا ررعاناکی

:

 eكو ادلاد رمك او زره صل امبادی اما
کل
شو
معی
التعی ويد ی ز ب دا هص

قاعه ااودل اري کون د ج جنك

| اوائوب بعده انارد »امد پلیوبها للری وطوارزیبیت لاالت اولق اوزر»۱
انم رم واماررو اده خير قامد ی ٩
و رز
قادن جو 1روس ا ژه

GEDE

رطی الله عنما په اقترا اپبالدرو پنهاول پیل امحنده زنب باتخر عةالهلالبه |
وفات ابلدی وختر ا صییاللهعلبه وس امساهیی وزیب شحتلجاىلاه»

||

الدی ود اول نار حد » عی و ماطمه دن امام سین دا یه کلدی وابت ||

حاازبل اولوب مهود بار اند ر
»جج اولندی بشعی بیلده خندق غراسی |
| واقع اولدی اون آی و بش کون اولصحه نهایت پلودی آندن صکره اون التی ||
0نده دج ی ور مضه به وارد بلرواعلاء کهاللهابلهاول حهادی دج عام :
کو

| ابلد پلرواول یل ایند ر
هسول الله بجرره بنتاطا رنه یور ینت زید ||
الغر یضه باینکدایواتلری قوش دو روب اول تارمحدهقو شی اباد بولر
اه

٤

التعی ده برا یه دك ی بان غرا ست ابلد دارکهاکاغرود عسقا دنیرار ||
اندن صکره غر و ة الغایه دید کاری جھ اد ادا اواندی بعد اول یل چ ||
الك نیش الهقرعاکلوب حد یه نام حله قوند باروعغان ین عفا نیمکه به |
 1ارد ا دمگییر حطر ی حنك اعو  9کوب ص ادی چ ااك ايدو 1

پیلدوره انلردجی صوا ش ابملقهید اولیوب مکه یهکر مارینه اجازت و یرو ب ||
 1هیربریکدی جاده طوره وق که ضرت مانرضی اللهعنهمکه پهواردی

|[ اهل قر یشفا یتله خوشطوتوب بو نده قا کلترقکسین د ببلووارد بار ||
بروجا نیده کح رعا!ه خر کلدنکه مکه خل ععانیاوردرارو بجرناكغنهمباشرت

|

ابلد پلرهباندم سر ورکا نات فلن قوشا ندی بعله جنك اعکه کلسون دیو ||
| بیوردی اول سا عت گها پکرهام جع او ادبار پیغمبر بر بیوردوغی اوزر | ۰
| صواش یی ايلهبیعت اباد بلرحتی جبرانیل علیه لسلام کلدی( (عدرضیالله ||

شعر ة )اىيكنةوردى يعن الله تعالی امد ||
| عن الو منیناد با بدو ناكلتت
سول موءنلردن راضی اواد یکه لوحلده سند ن بیت ایاد باروام ابلدوكك |
| کیصواش اكه حأ مراند باربعده حضرت ععان رضی اللهعنهکلوب ||

|چنك لازم! ولیوب وفر وشیلر الہ اصوللمنوب ایکیجا نہدن بیله صے ن مادری |
۱بازلدیکهکلهمیبیلده قرعا ایا يلەکلوب جابلیه واون يله دل مابدنلریده ۱
 ۱صوا ساولیوبعکهدن مد پنه وپاهرنلرومد.نه دن قاجوب مکه یه ایردشنلر ینه |

| طلب اواند فده سای ایلبهار بو عھدو کے مقرراولوب دو ندپاراول پیلج
اصیب او لبوبمد .بثه پهکاد بلرواول بیل امجند وبقشتفاز فرضاواندی ||
| وی
|رقواده زکاةدی اول سن دهه اهر اولندی وزهبایده اخوطلوب اول پیلده ||

 |۱رور انیااقا الدهعامساوبلادمیایدبی پیلدهاوج آی بوکر ی ||
۳

۰
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1
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بوحا لاه آیکن سول ی ایو اصقرندا سیعته رطا شآلوب سمروراندانل
طودافن اروب و رديش سهد

انلوب (علده برطاش دی انوب مہارك ایکی

قاشسينك ماینتی باروب فر مالك بوز تی وکو ز نی قان پوروبوب وعبد اله

اصێعمه نامکافر بدشوب حر بهاه اوبلوغن جروح ایدوب بو<یده رسول |
علیه ااصلوة والسلام اتدن دو شوب وعرازرهار اوزر نه طو لا شوب واول

ملعون اتیالوب دی اولدردم دیوفر باداید رکلفار احنده کروب اپشیدن |
| اكاب اسه عدن وغصه دن دلتك رشان اولوت وبال اول کون ۱

|| کاب کرام اوج بلوك اواو ب پر بلوکی حروح و پربلوکی قاجوب طاخ ار سنه |
|| کیردیبارلووبکری صنوب مدینهیه کر دیارامافظرعا لمه رکزبرندنآبرامشایدی |
ا|وا له سعدن اې وقاص وةب اد » سروری بوحالد ہ بولد پارا نالوب |
 ٤اوقله حالشسورکنکا ذر ز ل ر
قیاد ۰ه باروق اورد یکو زی اابیه کردی
آندن فر 6l اول کوزی مبارك الله ر ننهفقوت ای دیدی الا ل در ست

اولدی اندن سعدن وقاص متصل اند » اوتوروب کفاره اوق اتردی حت |

از رما رارم امعد ( فداثك ایوا یی )يورد باریعتی او قوی آت باسعدکه
|نے انامبایامسکافدا اولسون دعکدر عر عا بو سوزی آندن غبری په د عه |
مشدی بعد ه ابینام ملعون پیر ل اوز رینه کادی سرور د ج وفاصه اوق

| اندر میوب کندی الیله اک بر حزیه اتو ب باهلبوب مکه په وا رمدن جانی |
جهښه کدی[ امابررو اتد ه بو غراد »شهید او لان اق کب رار
| دکلدر اندن صکره جراء الاسد غرا سین اباد بولارول یل امنده عقا ن بن

|

ی
وات
ر هب
ع<فص
عفانهام کلشو م تم ک یره سن نکاحاندر دياروکند وردخی

کضررمتعالىلله وحهه نك |
اهلا ليه یزو جابلددار خ
وز ینب شت خر م

| اوغل امام حسن رضی الله عنه اول پیلد هطو غدی ونجر ل حرمتی اول
 ۱ارده ساناولدی در ی ل او ادقد مدرمو عدعرا سین ابلړ يلر(عده بی
النضی عرااما وارد بلزپر ای اند »بو یکی عر ای ماستهابرکورد باراندن

صکره اوج آی یکرییکو نه د لك ذات الرفاع غرا سنهکتد بارواول غراد | ۰
صلوة خوف قلسن ار اولندی و تھے آییانده ناز اوادی ومسا فراوللراء
| نما زری قصم اواند ی اند نصکر دو مه اند ل عرا سنه کند داردش ای

| یکرهی ید کون او دیهد اتی تمام اند با برعده اون یآکیریی یدیکون |
| اوه بی الصطلق غراسنه وارد بارواولغزاد »اه

لکذب وا فزیما

سے

|
۱
0

( )۱۳۹

وقعحللا نك
رامناندلهكغمری خانناوری ب اونسه سل آمیسنه جمرائیل ح
کلام سو باردی امان نولند فده تخیر اعیوت بےناعده ایکن بیان ابلزدی
دی |
لزل
وت ا
!شعسی منا فقار یکا مت اند کازنده طوغرهلعنه اون باشآر
( التصزسی عبراثل بکاکور دیغبریشا تونلرهکورغدی (یدچب ی فعر عالم |

صلی الهعلبه وسم اومده وفات ابادی بوندن ماعدا فهترعالمارردن ابو بکر ||

دساوت

|

وعو رتاردنغايشە :مقاد جل دن سو کلودردن پویور مدشرارندنصعرهقرنان

بمراییکلوب فرعام اکى بیونوزاو ای دا نه قوج قر بانابمكاوسنهده واقع |
اولدی خصوصاععاننعطعون وفع عاك یری رفیه اول ارده او ادبلر
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وافصار د ن مان ی بش مھا جر ند ن غید الله ن ز بر اول بیل اند » |
وخوده کلدارنکطااوم غ جار بندن ال اول طوغن اوغلمتاری او |
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ایکسیدرو اوچهی بیلده ظاهراو لان فا ری بو تارد رکاولا كەب ناشر فه |

هد ارلشکز قو شد بلرای بی عطفان اوزر به کو ندرد نلرکه اکاغر وه اغار ||
|

اطلاق ادر ز وسنه حن بوره دن طموزآی اونکون اولصه احد غرا ضنه

وارد بار اول غرادهکذارل سر لٹ کری او سفیان اد بکه اوح بيك اد مله ||
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کشندی

انکیو ی

الو ماع دا ی

دوه او ایا عام دییوز کولو

وار ادی

| صاع دولده اسیو رکش اله خالد ک ولیدوصول فولده بشو زاد ده عگرهد

ان احنوهل طور مشدی ردول الله اسه مد شددن بنك اد مله چیوب واما ||
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 :ما ولردن نے ی

بو[ذ رده وناي

ییو کشیایله احد طا و

ارقه

| و پروبکند وار اآیغکیرزره کیوب وذوافهاروحید اداو ایکیقلح فوشا نوب 
دة

مفابل ودکثی الەز ر تنعوای دودی و عکر ههر َا بل بوزا دماد
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| جوقلوغتی مشنوزه م وخشعندن سنكکبیلری قور قودم نا شول و فتددلکه ا
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پربرار دتل

ابوبکر ه واره کند ی بو نندان خرو بر اعان عر صد

وله مکر ۱

۳
لرنهد وشنوب عبادن وطاءعتلرنده
کند وکوا رو دشيارك وه طاید ق

منفعت بو ق ایدو کن فکر ابلټو ب واره ن د امین ايله سو بلشه ن دوب
عل اس رکلایواز دیز ب اردن او لبراره د ماببتارنده بو خصوص |

سو یلوب اڅ د سن نعو ناو تل هر سعد ه ایار دسینو
:

مله

|ئدهت

رعا دوه ||

لو ودر ایدوکنوعالی و ی ادیی وقدن ری
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تسس سس تسوت

||کعبداللهه بشلیوب وا رجا رارانده طوروب بنانمام اوسن ار ایلکله |
ر
ایو
نحلر
| وکیل خر بح اولان کستهاغا

ری کتورد یکندو مئ اوزر که

 :طورو ب که ك اورتو سین رپاا 41ور دی لوو حالاوزره هزان کو ت

 ۱وفتاکسر ور اظيا ن
سكن

:

شم بفلر ی فزق له ایردی LE من از نعين ۱

| خواسچهکندوار ایی

ا

و قو ڪه ع ما الاك

اون ب پرنییلنده کیربيم الاولآبينك سکر یکونی بوم الا نین د ه رووایتده
 22الاو ل استك اون ایکهیکو رد  ۵و عمد البعض رهطاانالسا رئك او ن

!

سکره یی کونند ه چبرا عثبللیه السلا م نبوت خلعتله کلدی ورسالت ای

|

اه اول سروری 5ال
ورد ناو ور  9ووت

2بف انلدی اند ن کندو جرا تل اندو؟ن و جاب
الیو ت ) اقآ “ع ربك الذى
کتور دوکن فان
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وجبرا ثبل غاب او ادی واا و بشارت فر ما ۸حراطا غنده ایکن واقم ||
او سل رر رانبوت کله کی سل

ول ابا به هه eY متلر طاهر اواوت

وباشلر یکو که ینش خلوقات کور بنوب وخرا طا غنه کدوب کلورکن |
طاشدن واغاجدن ااسلام عايك ناد بارسول الله صداری کلوب کندوار |
وخصو صیخد که دن عبری دهسو یوت و نوعلامتلردن حوق اتدو ار

اعلام البو خد كه ع

تفری ان شساء زه علا مت خر دردو سل

وود( واقرا )سوره ی تازلاولدقد»سروز انها اشۇ لەر |وه کلون خدعد ||
ردفنه ین وفولهاروں ر
واسن
وصب تورات وال عل
رن:
دتو
ونزی اور
ک
انمییخرو روب حجقبرا یی
وزز ۔ن کوعرلبا
عاله واقم اولان حالاق وماکرك

کدی س-وره حلله نی دری

یل اوهباسعی ناموس ||

ایکان ول پیغمیر مدامین اولهجغی بیان ابلیوب |
واخر الزهان تیغمر
رکای دینه دعو ت ابلك اص او اسه دی اول اعان کتورن  ۳ولیدم ۱
1ا

د بوب خد جه د ورفه نك سوزاز ندن سو ثوب بوحال ابله اویه کلوب |
اجول ځلاله زوینو ب٠اتورکن جرا ل عله الستلام ۱
سپرور انا ایسه د
یکزارکادی( ا دهاالدتر ) دوحاعردی دعن ای دورن تان کسندد لوسو بلدی ۱

فرعام دی ااغه قالقوب خدمت نه ایسه بورد کیدده ( فقامئذر )نە یک |
الق بو قازو خلقدینه دعوت وځا انی جهان افر بثه طاعت و عبا دت ايله

) (AA

جناب حمدن پر بل بدشهد بوقورقراردی ا
اخر
لام ر بهاریسعت اش دکدن
| صکره د

شدن دزت ق

کمره نك درت دنوار ی اواشد بلراو  ۷مل

برییبرکوندرمعدار ی قازد بر دعده ر تشل تکناره طاش

طا هر اواوت

فه درت دلوار یاد بار |
| اسلا سی انك اوزربنه راقد بل و ا لهدرت ل

وهردیواری پردراو طا شدن باپوب امتار و یرد بارفيو س بوکسدن قیوب

وسا نشاعیدا (طلب ابادویدمور قبوییخەر ناهوضع ایدوبطاشدناولهحق
ابو ی ام اتد با
ورر الا سودی اور ته سند قو مه أو اولدقد ه
قهر
ل

کندیشها عتلربنی و هزار ی ومعر فتلر ی اور ته کبتوروب<جرالاسودی
۶

زقو مق

ل ر دو جنك وحداله شلد بلرنهد کو نو
ر

ڪال اوزره طور دنار

| هرکرهسصد ه کلد کد ه عناد وزا ع شاد نه ال اورد باراقبت قول وقراز
دسه
رلم
»له رجاه دن او
| اند بلرکوعل الصبا سید ک

کی تولو اراذسه

| اتیا کےزصب ایده اروحکمق سعم قبول اه اصف ابلیه آرایر نی کهکلد بار
|| سرور انا ی انده بولد بار جله سی الك =کنه راضی اواوب شاد وخندان

| اولد پارهباند ,فترالم صل اللعهلبه وس دکروتشه لورداسین چیقا روب

بوراوزرنه دوشه حوعبرالا سودی الک اوزر یتهودی ودرت فسله نك
ا| اواوارینهدرت کو شه سندن زداسنکوترون وید اوربه سنه کلد کارنده
جڪر الاسو دی مارا الله کندو ارقالدرو ت خلنه وضع انلد لر هر قله

 ۱بوحصوصدنحظ ابلیو وبڅد منك سن و ند درا نه هر ر سیافرن

وین دیدیواها کعبه نك او ستنی اور لغوهاولد قلرنده ربکاغاج بو لعهمسی

و بریکااهرنده تجار اوله مسیکند ور بن مصطرب الال ابلیوب ونصد ایذه

ه
لقا
وبو
چکار بی بلیوب ونه د کلوسجی ایتد بلرایسه تجار واغاج ب لویو ب
| قالشلرا دی مکر خیشه اطا فی هلاث تجاشی شهر انطا کیه ده بر کلستا

| اردمعون مستو نین جالرواستا د نرجنادراركایدوب برکی ه طو (دوزوب

وکندی وکل خرخن سلهکوندروب اتفاقجده پهکادکارندهارادث حق ايله
اول کیپارهنوب واتحندة اولان استاد اروتا برادملر ر اقاجه صازیاواف

| کاره ةوب قور تیلوب ور یش اولور ی بونلر خبرین الوب اغاجصا نون
| الق نبتیلهجده یه واروب با شینك وکیل خر جنه بواوشوب بت الله اون
اغا

لازمایدوکن بلدورب ہما ارن تکلیف اد کارل هد وکیل

ضرك
کلاھی جاسی یه عر ض ايدو باو ل دی ع

خر ج بونارل

غهاچاری
جوابنده اجل
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لو وجهله ادا ابلد ی( اد للهالذیجعلنا من أذ ربةارا هم وزرع اسععیل |
وضء ضع معد وعنصرلضر وجعاا حصنته دته وسوا س حر مد وحعل

:

نا بيا معا وحر ماامنا وجعلنا المكام على الناس ثمان ابن اهجذىا مدن ||
عبد الله لابوازن پهوجعل الارچح وان کان لفماال قل فان المال ظل زا ثل 1
وامحا ثل
ود قدع ف قر انته قد حطبخد جه شتخو بلدو بدللها ا

منالصداق امجاله وعا حله ) خطبه نکا حك معنسی بودرکه جد وشکراول ار

بارخدایه کهپزی ابراه عليه السلاامك ذر بنندن اومععیل عليه اسلا مك |

گمندان بدن اولا دندن ومعدننساندن ومضرك اصلندناملدی و زیکندو 
ينك کهباونکیمبة اللهحر مينك خد متکار ی قلدی و بو حیج او انان کمبذ ||
هْ
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۰
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دیکجلان ناس اوزر بنهحاکلری پزدن کو ند رد ی اندن صکره بقرندا شم ||
اوغوی د عنبد اللهکهوارد رج ر ناش کعسنه انکله ب |ربردکلدر واکر
عال ود باجهتندن براولاتدعوا ایدراراسهحوای بودرکهمال رکولکه کی ۱
زائلاواورخیا ادر وصوص اه

زانحبهایه
ئل اواور رنافندیده الك ر

 ۱اعدی “مد ی سره قرایتنی بلدررد کے د خو بلدفبری خد جه یی حفیقا
کا حل دیلد ی و انكمهر مو جلتیول بذل ابلد ی د عکد ر وبا له
طبه نکای عام اتدی و فرعام خد مه الهاواند یکی أ
ابوطالب بوطر یق اخبه
اول زمانده خد جه فرق

شنده

1

ایدی وسر ور اا بکرمی دش ا سنه

وارمش ایدی و بر روابتده یتاکمرعی التسنده ایدی وفتاكەفر عا ل صل اله ||

علیه وسل اوتوز بش باشنی تام ابلدی قر یش اواور ی که درت قبله ایدی |
اتقاق ايلهکسه للهی باغه واراهیم خایل اپد ہنی بنانی بوزوب هر قله ||

برد وار نه الاوروی اسعکام اوزر ه نا ایلکه بات ايلد بلرزبراژابراهومعله
السلام کعره وانی طاعكارا ال

|
ا

بره هین او لله

بءض اوقاند ه انه سیل صو د ,کروب فر شيار کعبه به رو جهلەضر ر از
اولهدن احبرازایدرطورردی اعدی اکاه اولکه راهم عله السلام کون 3

اد بی له شعب بدرارایدیکه شعب ایکیطاعك ماسبنی

0

اولانرهاطلاقایدرز |

ومکهشه ريتك ادى امه ومد چەك ”عى بمریدروامامکه اب مدینهنك جله رنه |
حمازو جبلوه نك درت باننده کهولا بته باديه د راريس قر قبسشلهریکه |

مده تردد ادوب ا
لبتنا
یوب
باا
یوب بکیدن تفه قصد ایدرز دی ام
 /که ش

() ۱۲4
ایدوکن ق الال اكيوب بیلدی اندن کو !ل وز بنه هدی وحضرت سر وزه
 1مباناولش
۳کر

ربواو ت کوردیاعتفادیدج

عالدن اد
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اخر

0
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ز ناده اولوبسوردی انه واردی

اوخوده 0

اا
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 ۳د له سو|

یمر قله

وهسارك ی

اچد وروب کابارد » کوردوک اوزر» اکی بغر بثك اراسنده نبوت دشا تید

بولدی بونارو حااد ,ایکنابوط ات او اندی کذش قصه دن انی دخی
حیردار اتدی و-ج +ورت

ادف ده ۳

عر

عله السلام ابوطا مك ۱وک

ا :وت :2ھار وی امه

الوبکه که

لدی

2

یودلر ج وفدر

و کوازهی یله ضمررخصد اه ریٌ.رردر و پروذات پاتدرکج سابوك
عشفنه ارا دادر و<ها] رهلویدن معرزومکرم کعسنه کلهمشدرد نوسو بلدی

ابوطالب دج انك دصح ايله عامل اواو ب سمرور انلیا بی برقو اي
لله مکذبه
دوندرد ی
مشهور

وسن

رای

آولدیوقر سس

نار

دس ل

اکزده وجع

بولدی بردرجه نه
RP

اواد وده عأم اما ۳

sAL

ماله

اهلمکه اراستد ه مدامین د و شهرت

كمك پرفعتاو متاعی اواسه اک امانت و رردی

دسمکه ځا تونلرندن خد جه نت خو بلد یعید العزی که فاتله ماادرایدی
واری

اواوت ارن منوا عله

اتد رردی

وتا که شر

کند

تس واه مال اتدال

اماك اما ی

وس

هر سند ده

ادوت

اتامتیاشتدی مره

ا اندو ت او ك سه ده کار له شاه کوندُردی اس مر

نام
مس مره

ده هب راه

ناشام سس تقد وارګه

هر کون بغمم حط مرالرينك عطہ:ت سیر ابدردیو اولو |بنب ایده اده

کیدردی جله دن بری رهکون ر پاره ولوت بای اوزره ساسا ن اولورد ی
ندن ملکار کاوب سمرور ادا اوزر نه قتاد احوت رده داراق
وکاهیهو ازبو

قیلو ر د ی و هر قئتی اغا جك لته فو اسه ایرغمرحضم تار پنه کون
کد
طوقفُردی وکونش نه“مته طولانور اسه !ول افاج د
اکیلوردی مسر ه حوالار ی کهکوردی اد دان و
۱

و ردی

خصوصا

اول ند

ده

کارتاری ری

ندن اول طرذه

برر خد ګه به خر

اون خمرانندیوقعر عالك

| ۰بت خو 7ب1لدکندو یی ۱فر عاله تزویم انتدیردی وخطبهٌ نکا ی اوطن 5ا7-ا1ب
5

( بووجهله )

تیگ
کوندرکه عرب لشکریگمدن داد

الد  17اسعم یذ کراعکله نصسرت :

وظفر بولد بلردعکدر( الاهم صل عل مىن اسعه نالیسیاء اجد وقالارض |

هدوت الب ی مود هی ارب حفو ظ ومو جود ) امااکا ه الوكکه |
راا ,صلی اللهعليهوسر دیا کبلهدکلر ده اولا کندو ه دا به اقخد مین |
ادا ابلین اي
مك

ازا دلو سی و به درو پررو ات ده اول دا ی ل
هاتادن عبد 1

ا(عطلمك ازاد لو -ی هسیر وج درک دوت آی حطرت دعر علبه السلا
ان رهشدر دهده لچ بت ای دو ف اأسعد بهدر ای سل >ا م امنردی

:

ان صکره فرعا لی سود ن کسدویاما غاالرکتر نامکتایده واقدی ||
7بتابلدوی ا

۱

حتلیی بش اشنه کروه"ر بات انادی آندنوالده سس

امینه به طنشردی وقتاکهسرور انیاالت باشنه واردی والد ه سی وتاب سی

|

عبد اللدهن قلا تام اکن نامجاریه سى حضرت رسو ل اللهی مدینه به ||
کتور دیاربرای اند» اتاامیتدوب اباسی قرندا شار ی ود ییڌا رت

| ايلاد تارودو ون نثه مکه کپلهورکن ابو اناممالذه امه وفات ابلدی د
 ۱۱او ل لد ه دفن اودی نعده امان سرو ر انیا ی دکه يه كتوردى دده سس
۳

| عبد الطلبه اولتدردی و بعضبلرقو اه امه خانونمنهدهر بلاووردی
 | 0ودونوب کلور اکن ابواده خسته دی A یهکاد کده وفات اتدی اما ای

| اول سا ن اولنا ندروباجلهعبد !لطلب فر عالى سار اوغلار ندن ز ده
|رما :ت اله طوتا ردی وهر سا عدد ه مبارك چا لزه بوزی سوروب خر نه

|| دصرد ی پوحال اوزر بنه سرور ابا صل الله علیه وس سکن باشنده و ایکی
ابلقاولدی عد ااطلب دج وفات ابلدی وت رعالی انانابرعیسی ابوطا لبه |

اصر لدی وفتاکه سنشر انون ایکی لو یکی ای واون ایکیکون او لدی |
ابوطا ل
ایت
رت ابله شامجانینهکیدوب حضرت مد عليه السلایبله |

کدی اول و تد ابویکر و بلا ل حبٹی ابوطالب ابلهسفر ایتدی ||
ابلو
باله بیغمم علیه السلامك اول سفر ی ایدی وفتاکه نصبین د یدکلر ی |

هشرده کلد بار قشهبروسی ما پيد » پرصوعه پولوب قوندپارمکراول |
ضو عه د ه ررا هت واراد رکه اد نه مرا د رار ایدی عند ه حر ی کزان ۱

و اسر اجند » پریادوژان کند وای خصو صا فر عالك صفتی کیا بارند |۰
کو روب ونه ذات شربفایدوکنمعلوم ایبدعش گسنهایدینکه صیاح |

او اد یکونط  ۶دی او ل کشش طشسه چیقوب فضر مالی کوردی کم |

(

) ۱

(شاهد)(ممشمر)(عمدالله)ل(تذر(<سا لهو نمیالوکل نملول واه التصبر)
اماءصا بده مقید ومسط ورو بو«شبره د نظ ورد رکهجبیربنمط ہے ری الله

تعالی عنهإروانت ایدوب حورت رسول صلی الله عليه وسم ومرارد رکه

| (لیاماء انا مجدوانا اجد واناالا یالذی عضو اهب ارلوکانااطاع نے اللہ
ق الشوه وان الى شب الذی عشر ال س عل قد و انا الا قى الذى

لیس بعد ی ی ) بع بنعب نرجه امعلرم اورد ر جله د ن بری د وبری
اجددر و ری ما در که اللهدای کفری بمالهو اهارو ری خاتمدرکه

الله تعالی تبوتیبا ابله خن ایلشدر وبری حاشر درکه خاق عم بے اباع
اوزر یهحشر او ور بعنی ججم او لورویری ماقب درک بندن صکره ی
بقودرو ینجله دلوك صو کند ه مدر ودن

 0ابوموسی امعری

س
ی
واللهعليه وسلدن روات انرک سرور اسآیور هشار در که
ل انلهصل
ESTIENررسول

| ( 1ا مد و اجدوالفق والمشر و بی التو بوهی ار جه )و اماتورا نده
EEE
i
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TEAR

TEES

فرار ی اجدکذ لات کوکلرد ہ مش ھور اولان د خی
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بریدان خرج من قرارالارحام الیضیاء الدتيا وسعتها وهوالذی بردالل الکمة
نورها وجا لها د
)ای قر قببشرله ریسم لك کهکمبهلایكکی بومه سی
وحالااحنه بومةوله فرع بولمهسیکسنه نك وفا تیاحون دکلدر ولکن ,دنبانك
لك
حھب
توری واخ رتكشر ف وا

سرا 2د ی ید اللهصل اللهعابهوسم |

عد یکیحالده انار چندن د:یاضیا سنہ وج ھالکڪكراسنه چیعرق

استرووعد |

کددکر
راس
اول وجود شر يغد رکه بو نك نور ی کووز.لاکی ناکه.ه بهوارد او

۱

ومکهمشمرفه بوندن بو نورانق دی زادبواسه کرکد رد ب خورو رلدی اندن |
صکره ربروزەب ولاتبوکلكارا دیارج وشاطبك کوززندنصاقلیق اعون ۱

اد ن رملا ت کلامه کلوبتامیته بوقارنکد ەک |
امیدهنی احا طه اباد لروانلرك2ن

رغرد
| وجودك رکا له سکابشارت ادلررن که بو سك اوغلات مرل بی
او اسید ر وجله بر احر بدرکه 9دن صکره تسیر کاسهک رکدرو او لین

واخ رنهوهن دورآدمدنتاروزقبامت .دل كاك

اوق » و اواز

اڭ

طدویعوردوعلساعند «تعو یذاتدیک مکیسند اللهای به
نیدراع
وت
۰ح

صفندرسن بدهسنکه ( اعوذ وبااحدهنشرکلحاسد وفاعوقاعدءن ااسیل |

اند عليالاد جاهدو کلخلقفاسد من نافث اوعاقدوکل جن مارد يأ ذ |
بالراصد قطر ف ااوارد لداضمرو نهولا دطو قوه فینط ولامتام و لاطعن

"ولاءقامید الله فوق ایدم وجا بالله دون عادیم ) دع بزانیبر لاهه
صوندردم هر حسو دل موت

دی اناق اوزره طورالرد واوورا:لرك راهن

۲

فمن و بولدن جقا نرك دی ضلا لته دوشلر لدشرندن وفساد » جهد |
غناوجی
اد
دخایس لو قدندخی افسون اوقیوب اوفررن
آیدنشس راردن ف
ادن وروی لردن کهاواو لولاری :کار اورکو ب کار ه طمرر صد

|

| ایدزار :دنداریخدایهوجلهدنصیغسورن اوکنهشوده نوقبااقدهطولاشیدر ||
یید
اررا
| وض
د»مب
رارسی
کرن بور رده مس رندابرکورمبه رکه حق سصازه
وتعالی نك قدرتی انلردن اوس تو ندر وحعاب حکی انلرك طللری تجاوز ند ن |
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رووب باق باباك مین کرری دیوباندن ج
) الو (

TEES

دین

دن و (دره 5عر ۸۱لك َر کب

ارد غر ات

ETT

( وهر قندهو

ل

 1روا| اىك

دو بازاش ایدی واطرافنده عوما شول کا نقبانهش

صهرت زبری انارلهايلهازوقروب ضباء للهک کردر واتلرك
اواخش ایدی ک
نعییطا شه طو قند عه ظا اهورلان بوزریداردنیاد ک کهوذشك یا یسکی |
|| یام تکوننده براقورسه کرکدر ویس حضرت ابزاهے لبه السلامواوغلاری |
ا| ججله الا ییکور داز وجبوعی حضرت اسصحق عليد السلام صلنندن کله

| جکتی بلدیاروالاخانم الانداحط رٹ دم ص طن صلیاللهعلبهوس وحضر ت
ندن صکر ٥ راهم علیه
اسععیل عليه الالام الان کا جک باد بالر

ااسلام ورجدی همهتعلق اولان عهندی امه لهبادردی ودوری آدمدن
رو حاری اولان وصس

ر رسو دلدی اول  ۵امععیل عله الام ها له لرک

الریالدیاندن قبداراداو راوغل وحوده کادی کرو رانك الخنده رق اورف

انوت ا 5ستل اولادی واخا دار ما له قوتلووشکل وال هی تلوادم ایدی
خضو

صا

اوق اعفده

وکور سکب اکده وسل

دوز لوده  3دل خی ب  4اناه

امتاز و لشایدی و کر و وانده آو آوابو تکروت ص.دا نلهاکلنور آردیدس

دارا اعتعادی واندی کور څدی نهوارث اولاحی ولدی حط رتا ”دی

علیه السلامقم زندن وحوده کاه اکانتاءاها قك قير ارندنم ور ز مان ابله أ

ب
ولو ا
وی بوک
سکن نالوب یکی بوز ابنلار الهاقامت ابلیوب ونه هج برس
وبردن ۱و لادکه عکاد ودار

رون او اوب ولکن ص۔دی شکار الهاكلوب

یزار دن بر بلولحلوقة بدارل
رکر کرد رکون وىو بری حانورازدن وقو.
اطر افیی اد دارواسا

نع

اله ا

قر اورت  2جک
انلیوت ( باا

و ۳

لک انعم ايداع ) نو رد
ا أن

الاهو

ایقیدار ۴روک

اهو و صید الهکوروت (وح روا رها ال روا یی اګوردل وز

دی

:

برو لد صا له اما نٽ قو مغه اهها مك لازمایکبنودکدوناً خر وتاتونی ابلدك |
دد  5ند  ۵ودارحسته انوت اوه دونوت نارواد صا کاوت مات سیر قو

لے ایدنجه اردقشکار کتکه ودتیا د ن تلذذ که مینابلیوبآواول حلدن |
و رارف 7

کندن صو رت ارده رلا

کاوت ای

ارحق ین

ره

وتعال سن قوت اله وانوا ع شعت ودوات الهر بن انلدیوسزده امائتاولان
 ۳نوزی !عاق

ودن

عبربدن و<وده  ۹۳حك

رواد صا سے اما دا ای

ار ابتدیاکرحق حلوعلاا ون فر نازادەك اواورسك رهدناوانه حکین |

(AD
دج اانندہ پرصوتا عآسی کی اواز ایشتدی و پوندرد بوبارخد ایهصوردیاندن ||
سے خا اتنعبیین ای
ودک بلدیوحضرتادم عل
ويها
لاسل
ام
نهوار عنههدابله |
| یورادوکنی فهم ایتدی وکندو سی دی او ل عهدیکوز ی بوشه الدی |

| وشییونده حق سواتعراهلی بزهوبلرد صاځ ویروب نور دی اکااما نت |

|| واه کرکدرو نونوزبندناول

اوعد بقلابلس هک

ساره دی کند ,مدنهاروللدولد صا

رکدرد بوخاتونیسارهه

سویلدی |

نهر قب ا
رکه
حوادیو
ضفتا
ت

ابراهی عل اسلا مدن هاجرنام جاربه ی حامله اولدی ووعده سی ندوب

|
۱

| ععیل عليه اسلا م و حودهکلدیساره بوحاله کی غبرتاندیو بکادداده دبرلات ۱

حرام اود(دییواغلدی فاما ابراهم عليه ااسلام عله دیوساره یه نصحت |
عیو
اج
ای
ولعده سیاوزره بکا سندن رواد صاخ روەه سی مقرردد ||
لحن
وتد
| دیوتسلابادی ماقبت ساره دی حاءله اولوب اسعق وجوده کلدی ادن |

حضرت راهم عليه السلام اولاد نی باه جم ابلدی که ول زماندهالتاوغلی
وارایدی ونور دی که نفل ایدر تسامبوت عهد دی اکاوپربلوب بوطر له
!| حضرت اراهم علیہ السلامه کش ایدی دسحضرت ابراهم عایه السلام

جلهاولادی حاضسایکن اول تابوتیاحدی وکلك بقك دیواوغلاریجفردی |
جله سی باقد بلرونور دی کیه نقل ابلیه حکنه ذظرقلد باراوبله اولسهاول |
 1تابونك اګ :د ه سل دخممرار عد ده بوت کور ثلرکال اخر نده حطبرت

| مد مص طن صل اللعهليه وساك ببق او اوب وفضرعام صل الله عليه وس
اناق اوزر نه طوردوعی خا

نوش اواولوت صاع چاندنده انودکصدیق

للم
نه|
حضم تاری طوروب ااتنده ( او
ون ) بازباوب بمعسنلتار هال
ونمتیع

| اتوالبع اولان و پینممره جلهدن اولاء ن کتورن بودر دیو ةش اواهیشدی
| وییغمم حضی ترنكصول طرفنده <صرت عرالةاروقطوروب ات د
:

اده( تكرت من حد ید لاناًخذه اوەه لاع) نی دمم دن رمس تقل طاغد رکه

اصلا علا مت اید نلرلك زسوار ی اانایرایرد یوبازاش ایدی و
عخالك
نتلری طوروب الك دی النند ه
ضی
اردند» حضرت ان ذی الن
حور

(زین الم بدلباطلفاء) بعتی جلهبریهنكراثن در وخلیفه رك عغلاوسید ردو |

!| رسم اولعش ایدی وحضمرت رسول الله صلی الله عایه وس قرشو سند ه
حور

ت عل کرم اللهو<)ه حضصّمدلری ال قصه به صو وب ودن 3ی

| چکوب چیفارمق اوزرهطوروب انكدی لتد( اخو ن د رن اللهاو پدیتصمرالله)
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 ۵ااستلام طوعدی

هماندم نورجدی اکي کوز ری ما ند ه ومتارگااتده

طروعزر
برقآوردیطوردی هر زمانده دوا وضع جل اتد کده برارکك و برق

این شیت عاليلهسلام اول تورمستقه آکرامابالکزوحود ه کلدی عل الاص وص

قا نوهتال اول تورایله انلس ماببتنده یدقذرت اله چرا ب چک ش
س
ایدی کهنجلهملابفاکهوله بلوك کاوررزادىاۇل اور دى اتا
رناویدی فاماا بلس اص لاکورن ایدی بوحا!
اهک
ودعظی ونر من برربن
اوزره زمان تكوب شیت عليه السلام مراهق وبا اولدعکانامیکزه رک
ەرت

ااستلام الک" لها دشدی وحق

ادم ۹

لور
جل وعلا و ن

وه طرق ابلهطهارت لازمايدو ی دوزت
کند ته  4وجهلهاما نت فوت ن

ان صکره زتعر تهخطات اندوت ارت اول نوری سن

هو برد
داهاعه
بک

وزر نه شيت هتمه قلد موا شید ن شاچ دد لر ق.که
ااسه تد اودلاعه
وله کله جك اولادم دجعهدی
و خصوصی و وعهدی دل رکه بوندن ب
وزعکد اشعام قله)رد بو دعا اد کده اص

راق <ر رال ا

عله حبرا تل عله اما م کلدی

لك برفاک توردیحضبرتآدم علهالسلامه و ردی

ما حرراوزر سه انى کا >
وحن سا هورعای بورمشد رکهلوقیلر

وکلهلحاكد ونور بایطه ارتا بلهکوتورهروا ولعلو اولدقلرنده
اندن
ترت وا گرا

باك ذسلدن الهرو تلمهاالللهینك بوامانتن اتد امحت یفلهظ ادليه ل دیدکده
حط رت

ادم عله ااسلام اول

ل
اشه
رژر
ر راو

الدی قدره الله ال هرکرحم اول اق

دیدوکی کی عهد نامه یایزدی و زا سل

عله ااسلام

هصوشاهد
ص<
اوت تشهاد  4امز اولان کس ٠ك ملا که ف و
یلهبکله

طو دی آندن اول عهد نامه ی را بو رتههقروب کمةط ابلدی وشیتعاہه
السلامهاول ققام دهانEE فرح ی له ۲بوردی بر رها ابضاد وارایدی

ارده واه وطاهره قر و ارایدنکه <سن وجالده وقدوقامت وال وااده
برذظر حوا به بکرر ادی حمرا الات اط

دار که نك شھاد تلری اله
سے اونا

اششنت خاش لاد یط حلندزد ی و نا له ور دی اول عهد ازوره
صللات طبه دن ارحام طا هر ه هتفل اید ه رل بوقاروده
نعظی ون؟ر االه
اکان اتدوک ول اوززه خضرت  ۹ر اھے الیل عله الستللاعه کلدی د

و بملشا هده ابلد بکه حضرت ارام عا السلام اجون نو ردن ایکی|
سصحاق دیکادی کهشمرقدن عه دی

حضترت
و

ادم اث تد کک

اول

() ۱۰ ۸
احبلده بازبلان صفیواخلاقیدر دو ب بازد
تی
داء خلفتدن ؤال

ابلدو ۳د

خمرویرمشد رکه ن حق جل وعلاةتخر الم حضرت

ا| مد مصطفاییخلق ابلك دیلدکده جرا دیلعله اسلا مه ار ابلدیکه
ارضك وبهکندن وال اعلا پرندن راوخ طبراقکنوره دس جرا ثيل عليه
| السلام بر بوز بنهابندیخالاروضه م
هطره سی واقم اولانبردن براوج طبرای

|| لدی جنتصولندن تسنیمدیدکاریصو آبلوهغو ردی ویو ار انوبراض

| امحودانه سی کیمدور قلدی انْدنصکره <ذتصولرینكهربر بننبهاآنوردی
| حیفاردی وانکله کوکاری و براری ودکزار یظولاشدی باکه جع ملائکه ادم
 :عليه الى لامك فضا پاردن اول 2د غالسلا مك فصیلایی باد تر ونهدعوله

| وجو دشر یف اوله جغتی ادراك فاد بلروقتا کاهد
امعلی
وهالس
الام
نخا
دیی

ممارك النندهی جر بارجرله سندن طوژو ناسکرارییونطاهلرکی وصو مه سی
ايلهحاصل او لان چت لدی کی راوز اشتدی اندنادم عليه اسلا م(سعايل
ما هذا ) دهی ارب وندر دوورصدی

دسحق حلوءلا < 0ندن ط
<اب

 ۱کدرکه بواوازنام الاك وسدالرسلنك دسبعی در سل آولادبنك واصقیا

]| واندا حتيننتك آبرو یدراعدی انوولری بے عه دم اوزرهکند کدهصا فل ||
 ٣ششورلطله کا کرسن واکراولادل املاب طبه دنارحام طا هره یه امانت |
 ٠ووه

رودقد»
سرودي
 rى طها رتلرحالند ه او لمعه سی ايده س

|

ّ حضبرت اعدم
ليه السلام بوعهدی قبول ابلدی و وشرطه وریجدی

|

ا الننده کوتوردی پساول نورآد مكالننده رقا ورردیق رکوایکصهامحنده ی |
بدرای کیکور شورادی وگن < ضرت ادم عله السلام
اولا اواواسهاولاکندوسی وو زار شور دی وخوس
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وار اله <عیی طب
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ایدرد  2اکن حوا ف دی اط هر و
اطبا تد ورون در اد نک هکجمبیلور :

ووه اماات اولان رنورستك ر
حك طا هراالوودوعی حأ لده نو بود  ۰رولد

| اله سل ابلبة و دی الو  6ور لد و11 0
:

ابدر رزایکرنهحق جل وعلا شبت

,ها اسلا مك وجودهکاسی ال ح ضرت ادم

وحوایه بشارت یدوب وقتا کهشيت عليه ااسلام

۲

آدمدن کدوٺ حوا بك لته نفلابلدی رصاح حر ت دم علیه ااسلام
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درولکن حط مرت یی عله السلامك طوغدوتیزما I ڪرت

تارخن هکله ای بو زاو نوز بل مورا عشدی که بو تفصیل نابو حلکهاجه
اشبراق الو ارده مسطوردر واما مد بن جر برااطبر ې بازد بمیاوزره ادم
علبه ااسلام پره اندوی کوندن حضرت محمد عليه السلام طوغدوعی کوبه
|| کاجه ود بلرفو کلتهورانده و له دردبوراردرت بیكالتبوز قرقبیلدرواما |
(صاراة,وله دش.

ال طءوز وز“ ٤شايکي ببادر ومغار < س اجه  2بيك لوز ۲

اون اوح ببےادر ولبکن ءعد اللهی عباسرعی اززهعنھہااتھے ۔ل ابدوی اوزره

حضبرت ادم عليه ال لامدن

|

ونیاا یکیبك ایکیوزیوزاللی الق ل

و و حطوفاتدن ابراهیم ا بل اللهزماننهكاك مك شطهوز لو اراھے عل

بل وهو سی

السلا مدت عوسی عليه السلام عص ,ند کلعد دسیوز ال 4

عله السلام دور ندنسلعان :وی ەر تووار تة دسیوراو رورا ی سل وسلعان

بیدن اس ند رد وار س  ۳ ۷وارخه دی لوز کک ل کدی و

زد

زمانندنحضسرت عسی زما <» کلکه او وزاشطفوز ببل اوادی وحضرت
عى عليه اللا مدن د مصطن زا نه کاک بیوز اللی بیل او دی که ۱

عل اا NE

ورن تشه

ESI

وب خد اروجو دشر شد رکهلولاك (<ارالامكت0الافلا)2
سرورانیا ح
ات
ذو
وشدر
دنمم بف اع
لدی حلفت مهه س

ا

لازم ا

( وما

الارچه غ لین ) ابشکفار ن ساتود کهارا مات ملک ی عر ف

 iاعشدرخصوصا (اول ماخاق اللهنوری) حدءث سر ای ع ظے شاننه دادر

| (وکنت ندا وادم بین اء وااطین) پیوردفاریهدایت ارها نجنذهار پر سببلدر ||
 :اعدی سید بن روااصاری یادن شو بله روابت اباشد رکه که زمانار |

ا| کعب الاخبار ابهول بوادا شی اولوب وسرور اندا به متعلق ند مصا حار
ادوب حیرسولالاهك اوصای واخلاقی وسوت خاءییوودلاننده وفوادنده

اأ

نت
رضم
له ح
تهعن
وافم اولان علاماتیسو دلیوبو رکون حضرت عررضی الل

|

خلافیزما ده مد د به کاوت پراش طرون اگنده اعودن دوزله پرگورا" 1

سردحیقاروب! و زرند » برالتون کدی ومهری الووب اندن مهر بت بو زوب
دبت اجوب قات قات

1را رجا روب رسول اللهك 3راد ه
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| اک معدن عد نان اد ن اددن لیسم ن يسع یناا مان بن بت

| لت فان لارام فلع ی خورن روج

!| اتارغو ان فالغین عا ربن شا ابرنف دد ین سام بنتوح نلك ب منت وش
| اخ
ننوخ بن ردا ن
تمیلا
لیقینان نانوشنشت ناد علدهماالسلاءدر

و باطله اسب شر بفلریا انلالدتیهادم عایه لسلامه حمّد دی مق ررد رولوراب
اوزره اسبسمربقلری عدن هحمهةدوعنده | ختلاق نوقدروا نعدنانا۶ب اولوت

 :ای
ن اداندی دنار و يسع این الوسع د رکهبات اوغلیدروبشت ET 2
٤

اوعلیدر ول

کی سح  1حل

ود

اردرواما دمتموراولان و اروز باب

 ۱اوزرہ ماناوآناند رووالد حرمو اریك ا۔ے شر ان امه فتوهب بمنتناف بن

|| ذرهین کلابپنر»د روکاهلده نك نس اله والمهریعبدالاهت نسیکب
ه جع اواشدرواها آدمعليه السلام رهانیدوکندن سروراتداصل النه
اهزدهم
عا و طو عدویی تار ند كاه همقدار زمان اولدو عنده اختلایواردر

| اشراق الوا رح صا حاىزدوعیاوزره ادم علبه السلام خلقاواندوش تارحدان
فرعا صیلی آنهعليه وشات سوه کلعه بش نك سکن بو زل الوشدر
| دوزنده الاصوال صا حی حد بثKIH  63 ARINادر اماعلادن حوق

کسده ك انما ودرکیدخ زاده ااووالشه زرا ادم عله السلام اله لوح

اوه
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ادم علیه السلام وھا
طموز -ل |واوروامادوسى عليه السلام ایله

اامك
لبةا
در تیوز اون سکربکرملشدر وابراهم عالليهسلام ابلهموسی عا
هواهءطباریدی بوزیل اولشدر
ولادز
قرای
ماده بش وز ا لش بش یل مرو
امأحضرت»وسا نك وف ی ايلههعرت ا رنه وارکه بكالتروزفرقبد یه
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رف ق انلام ودین ورهه ی سن

حضمرن سید الرساناواشلردر ( علاروا خهم عف ااا هن الله الذى

لقالرانا) سو زکهکانب دوان سرای خلدکشد راعده ان برض

ا| دید حور ورکناورلکینساطان الا سيخااع الاصفیامنعوت طه و يس .
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رون ارسلنالك الا رجه لاعالين ا

دعالیع-1ه و جص نارين ست شر نقلری وولادت ادستااری < صو صا

| اولاد وازواح واعام رضوان اللهنای علهم ف الااموالاعوامناقی علیهری
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]| استوار اصناف مو جودا لوهضع اساس بورد قارنده :کو ین و امجادنورساطع |
| الظذهور دی ابله اغاز وروح مقد سلرین اصل جیع اروا ح اکلہ جل ||
قالعرش ور اللصطؤط اء |
(اشرف 
]| مکونا ندن عتاز وسرذراز انلدی 1
ته بام حبابالعمر الطااموكلام |
رحفى
| الارواح منتوره الا طع ونادت فکه
ااكرین ||
کب
طعارسواخا
عتد
| محر نمای کنتندیا وادم بینالاء والطين ) م
]| جر ماه وجود ابو البشرادم صن دن هزار سالمقدم ید قدرتی ایله مر ||
(راب جدیئن قکبلاهه) مكلماقر بینونورمبین ابلیهتفشموتوقیرایلدی 
| و
منقد مه اناوخام الر سلین قادی عرحبا ای شهسوار
ووحود بر حودار ی

|

!| عرصهاسلام دن مم حباایاندا سالارخهم الرسلین اطلس زرتار چم لدم
| فرش ودم خر ععدم ای وحودی رجه لاءا این وصد هرارصاوه و سبللام ۱

ا| اول بادشاه افلمرسالت وفرمان فرمایشهنشاه کڈور نبوت شهیم عصاهامت

|

دال راه هدا بت مدا مصطق عليه من الا باماهو الا وی <ضمرتلرينك |
مھ طا ناورنا متا هی اولان روضه ۰ط هر هار ننهد ست او یزقلنو رکه سر

۰

چشعة ماد ة اباة اولان دهان معز یا نلری متبع زلال وجی سصا نیو جبین ||
شرف قر بناریة:د دل روشعل را «سعادت دو جها نی ووجود بازنشلری |
(ها “عىمن عليك السللام عليك الف صاوة والف |
]| رجة لها ين او ادى ا
| الف سلام اللهم صل عل سبد اتد عدد کل دره ما ت الف جه ( نەدكلو :

هتلجاع بارسول الله ||
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اجون وفقرا وصلعا وکو تورهلرو دی | دن منقطع اوانلراجون و مساجد |
وعدارس و پیت القدس وحر مين شم بفینوکسوتکعبه اجون اولان اوقا ||
مقررطوتوب یقاس | وسلاطك اولادوعبالنه اولان وقفلریشر ءه عا لفدر ٤
دلو بوزملری»قرر دروا خاصل <ضمرت عسی عليه السلام ژول اتدوک زماده

ریلی
بلاهش
احال
ووب وهر
| سمرو ارنداایلهواشوب ججیم اموری فطرعال ,اب
لا

||

تصدیقاندوب وات مابدننده اتلرك شرع یت ند کوره حکومتآیده حکاری

|| احادیث شر شهایایت اواشدر وحضمرت عیسی علیهالسلام نزول اتتدکدن ٩
| صکره دخیءنقطم اولیوب بنه جیرایّل علیهااسلام وی الکهلسیفرردر دید |
امته
نیین
| علانك اکزیانفاق عشاردر بو دایلابلهرککهفی بوم فیا
دوی ||
ودللتع

خدمت ها موردرە ثلا جبراسلعیله السلام اندیایهویابولکهتب االخلهرساعته دك ||
کماودر بنود یرجه حضرتعیسی عليه السلام نازلاولدقدن صکرهینه

جیریلات |

وی الهکه سنده شبهه بو قدروه رات الاند نامرسال ده ساناولندوعی" وزره ۱

حضرتعسلی عليه الستلامو کہچکلہزد ن اول ط قوز هرهس تادر( اولکسی ٣

اواوشدیرلتد وکیدر کالهتعالینك اذ نی ابلهنوحاولادندن اوجتی ویاسسرانلت |
دکیساونه ستیاحبااباشدر( هایسیجذامو رص رتجنهعیلا اولنار |
علامیقابلدکل ایکن عنابت حق الهانلریاول حلررا دن قور ناردوعیدر |

(اوچ کیم ی اناد نکوزم طرغنالریحقات اذنیابهلکوزلو ایتدکیدر پعن کوزین
آحد وغیدر(دردحیسی اسر الات تنم الرنده شادکا رنوسو بلدکلرنوییوب |
۳

ده
ازاد
وینو
زار
ود ک
ا

صافادقارن_لوب کندور هخر ویردوکیدر( شی سی ۱

بااڃعدن رقو عفر خاق ایدوب اذنحقایله اوفوروب احیا ابلدوکیدراول
سهفکرهیله طمام |
ندرک
وصکهدسی
تر(کی ماه ق
ارد
قوشصفز پراسه دید کا
اغوب او چکون ام سیماراسلاندن عشدروتفصییلی بوقاروده ساناولٌشدر ||
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(بدیسی هرا رکهعیسی علیه ااسلاماو وردیاو لودو

ای

ا

ايشارارایه وکټندندوهحنه سو بارارایسه اشد ر وکوررایدی (سکزیهربارکه ||

طعا مه تا اودی ای هوابهاوزادرایدیو وقارودن رو رزق ولمت کتورر ٤

ایدی( طفوزنجیسی هر گنکهی اسرا بل کند بدن بعبداولسه بنه ايرافاق |
ماع اولیوب انلر لسوزار وبایسرار بیایراقدن ایشیدرایدی
<ه

رت

عء سیعابه ااسلامه جمریل عليه السلام اوتوزای

کرهنازل اواشد رکهروات ککهه ايلهروت و !شد ر

| شرعنك اجک نیدی احاطه اش اوله ( ابکعیطریق ودرکه احوضرلتان ۱
عسی عله السلام قر

اس

ا“

عطمه (ظر ایدوت شرع دی

نته کے د رعاا,صیی انهعلره ۱

له س ف ادن اس راج اك ا

ا

وس جع احکام شمر عه ف ابات  ۵5امه د ا

بان 1جاشدر
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بات کر>که دن برغمیررفهم ۱داد وکاحکای امتك ع  9صلا ب م
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ایلکدهتعصیر اد کاری دجی«هرردر a

اسه رطیالله عدهاسرور اسادن

روات فيلو رکه (النایحل لامحل اللهقکاوبلهااحرم الاماحرم الهنیکا)||
دی نکرعام صل الله موم حضرتاری پورر که ,نشول تسنهیی حلالدر |
و
ماو

دای قرآنعطء ده

ایی <لاادر رد۶شاولهوشول

د ررنک اللهتعالی! ی حرام د رد کش

اوله دس بوجد بتشر

سنو

حورامدار

دن دج معاومدر

٤

کرسرورانب حکااجیمع|شرعیه بی ابات قرا به دنفهم اللشلردر ( اوچعی
طر دق و در کهجاعت

عطا خصوصاسک

وعمری اشارت اعشلرد رکه حضبرت

بیغمبرصیی انلعلهالی عله وسم ابله <عسرتعبسی عليه السلاعله برتاح کره مکه
مکر ده

ولو عدر

<صو

صا معرایع کد

نال ۾ 5ر

الهکورو
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عشدر

جع -افظرن ری اللهعندروا بت اربلکه رسول الله صلی الله عليه و ابلون
برکره عده ف طوا ف اکرو YT

۱

رسو  ۹ايله اله مصا که ابادی

واندن غا تباولدی پس تن سوال ایلیوب بارسول اللهعد بکه حالده مزاك |
الهرگن  ۱۲اجن کے دی

دی دکده ورندا سم عنسی کاس  3آندید لوجواب

و بردسلرو ندنماعداا وهر رە رطی اللهعنهرو بت! دوب رسول الله صل

اللهعله

کد( الاانابن م ع ایس ببنو نه نی ولارسول الاانهخلیغق |
| وسا بور مرشار
قا ممن

اعدی) دی ا 6اولات کهحفیق ص بوعل

قدرالابوقدرواردز که حضرتِعیسی
نی ورسول بو
خلیفه دردمق پورمشاردر رس
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:ددرغم مرالهماز ده

بندنصکرواهfa دےجاعدن

اجه وجهله تانتاولد (0
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ر شمرپت اوزره درکری ا ا ٠
السلام نزول اد کدهحکوہتی بزم بیغبیز
ا|کوره دکادز وامائیت :الال ۶س لین پوخالتدن ,چیقازوب ڪاه کرام زماننده ی
 ۱اسلو ه قوشه رکدرواوقاف حصوصرد
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ه روا<سان اعون ومصاخ مسين

ورE۱ وزر زهعدSC
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صلی الله
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ر ) ۹٩

بنزلعبسی نی ع فيو مهام واذارفم رأسهمن الرقکعاةلمع اللهان جنه ) ۱
وی اباهررره رضی اللهعنه ر سول اللهصلى العللهيه وسادن ایشدوب روایت ||

اتارک اخر زمانده ن ع اوغ عسی بیغمبرکوکدن امیسزلا زنره اما مت ایلر ||
وغازدەباشنی 0اوعدن قاادرد قده سمم اللهلن جدهدیرد و وبان سومشلردر دش ا
دینعساده وعد ارکوع “ع الډه  2وراه دعلمیو ب زم عر عرد دہ کی ۰

صلا ره حصو ص ایدوکند ه شهه ق
ودر و تقد رجه حضرت عسا نك

۱

عم اد تید ی  2دی اوزرهادوی مهرر دز (وحدرابم بود رکه انعسا کررجه الله

 0اهر ب هر رصی الهعنه روا تی اوزر هشو لهسان اداشدر کهرسول اللهصل الله :

عليه وسل تيور ر( بط المسيح بن هر ع فبصلى الصلوة فجمع اب ) بى ٠
حر اعومعیی عسی کوکدن نزو ل ایدرواعم قادو عی کی#أزری قبلار وو قت ا
شٹر :حقاےدرلاات
ازز یاه چیه غاز ینجمایلردعکدر پستوحد ن

۲

ابارکه عسی علیہ ااسسلامك اکر کو می واکر طا عت وعبادی شرع |
وشقت غازك غجییریملند » فودر |
زاصلوة جعه ابله ب
دی اوزره در بر

(وحهخامسیان عباسرضی اللهعنه روات ایدررسول

اللهصل الله عليه وسل ۱

(کایفتہدی امه انا و لها وعسی نمر عاخرها والهدی |
یورمشلردر که ل
مناهل بلیقوسطها۱ )۱دعقجههدا امن بر امت کهاولیاولامواخری
عیسی ,ص

|

ع اول واهل تیتدن امام دی مهدی اکنق او الا «درهع

پم تین ابله“ھی وه کر ےم الهمک ادر ماه عیسی مایتنده کلوب عالی 1
آنوارعدل ابلهمنورایدسه کرکدراس وندندجیمعلوم اولدنکهامت غه اول امت 1
وش

1

0

لع ت د ج د رورا نداشر دعت ددر واح:ها دبله ی

و بررزکه ومیعحیرارهەت هدد ماوت

ط۳.

کم ا درد لزه حوأب

ی احتهاد طیقه سندن د رجا3ت

ومبرژه احدنوهتقلید اطلاق چاردکلد ارنکلهركعلی وج ابلدهر |
یله عالیهدر دغ
تت کے سرور انیا ص ییاللعهلمه وس( حص لر نثه  (3آن عطے نوات اله 1

هرخطوص وج اواشدر واما اجتها داصطلاح او عامشدر وال اصل |
شنجدی ره #صوص اولان احکام شرعیه ی
حضبرت فيسى عليه السلام د

اوج طر بق اله احا طه ايلك مکندر اولکی طرایق دبروکهکند و نكزمان |

نیوننده کاب ایلهکه امتنده وکاروافش اولهبری دخی <قتعالی جا نشدن وی |
حهر تا
لەوم اواش اولهنته ک
الهکهتخیر دللسا نندنچیعشر العدی انلره م
1 7
عسی عادرک برم دیعممر کرلك کاهجک امتنه بشارت

)(4۸,
لس
زد دی اوزره ا ۰
۱
با

ای

اق سلگر سور دی

 ۳حصرت

و وزاون

ابکی دتاد

و وات اتدی

ره ص

یی عله AES E

ی سل رسوردی و الی ایک ۳ده وات ابلدی
۳
) عسی

عله الا 1

زول و لعل ارول

واقم اولا حق

احوا (بدر)

ضهرت عبس ا نك تزولیواندنصکرهواقم ولاجق
ح:د
اکرچھ کت ب توراخ برو
ال وافعا لت مان اولعامشدر واماا حاددٹث
ایقدوکی
احوالی واجرا ءشر ع د
هه اله خبرو ر بلان خصوصاری و -قرکثمر التقصمر بان وعبان ايلکي
هنا سب وروت تفص لن ناسین اولعثدراعدی خف او له کرحضمرت 

عیسانك آخرزماند » کوکدن انمّه سی وشرع دی اوزره فصل حکو مت
رکلد رکه غا ذا بالل
لوییلار ابلهناتدر اصلا و باند ه شهه حا د
ادعر سی د ق
عالی انکار ابل لر کاور او لمقعرر در فاها شرع دی

اوزره حک مادو کی

زمانده مدا هب ابرهه دن بر سی الله ی عل ابر باخود حین

مته

TB
TRT
TRES
۳
تیکتاحنها دای سو بار بای لاز مدر دس اخرزمانده حطر ت عیسی عة

رد قد ه
ونه
وتبر
اسر
|| السلام جامم دمشق عناره سنه اند کدهوفصلحکوعت

الا حکایی یلهحکامغبوب بنه فر عام صلی لله عليه وس حضرتلر ينك
!| مدع ايله حکم ایدو ب انات قرانيه واحادیث و ه ابله عل ابلس هکرکدر
زرا کید ا(صطقصل اللهعله و سل اخر ز مان سعییریدر سر ع ملسو خ

او ق عال در وحضرت سی عليه السلام سر واردا د بیاوزره حکم

| ایدهحکی نکه وجهله تادر( وحه اول بود رمکعهام السئن نامکادهخطایی
رجه الله غليه حضرت عبسى عليه السلام ناز ل اولد قد خن رارى قتل
انانه؟رکدراکرک  2سسعی له حکم اناسه خناز برفتلنه رخصتوعیدی

كرع شر دی اوزره ایدوی طاهر در وجه
زراخر یرفتلی زم رر ش
 Eحرش نسم ه ناب هکردشلبا رطح ت
LSE ۳

|

!|عبسبانك نلزنودن راد ہزم پیمیرعزك شمر عن سح ابلربرشر ع ایلهاژل
,فثحردا نله
 1اولسیدکاد رر عا دن صادر اولان احاد بث شر نقه رعا ل
 :ایعسیدجی دکلدر بلکه همان کو کدن انوب زم دیغمیر زل شر ع شر .له

دوی اموری اجرا ایدوتحاکم
بلرل
 :حکمایدوب وامت دل شرع شر هادن
ِ عادلاولسی راد در( وجه نای ایحبانرجه انهکخ زره انیهر برهرصی ا ۲لله :

| ,غنه روا بت ایلهعاناشد رکهقا ل مععت راسولللالهلعهصللیهوسل(قول ||
سح

( رل )

نودن تسام زاهدی بات المد هلوين ابلدی
 ۱خضرت یا ی وحوار ل

| ويا کندو رنه وصی نصب ابتدی و نه آناردن فرطوس ویو نس نام
| صالاریروم و پونان اقلیلر یه کو ندردی وهسرساس نامدینداری امش ق
لدی وبس نامپهیرز کاری اکعاب
صلااار
دقو
نعا
ببلو
| حدینه وارنجه با
۱کوب سا کراولد یی ملکته رع فر وانوفر نکستا نه بولا نام ما دی داز

طرفار بنه آعیین ابلدی و باه حواريونك دس د<جلقه فصبابلیوب
ا| اجیل احکا مه خلق دنه دعوت ال که کدوردی وصاح اقا شد وی کې
| فض  ۱له وداع |دوب > ق جل؛ علا به دعااعکاد هد وک حکلدی سعدی

1

 ١دی اوE ی او اطا 7قد سی  ۶زر طوتو ب صا حه د ل کلسا لرنده ١

ب توع ظے وتک بم ایدرار بعدذ لك روم ولانند» |
| موعار ناقوب بیرامکه دسررد
بادشاهاولان کسنه و صبری ابیت ون عسکر حکوب ست القدسه کلوت

لرندن الوباولا کندوسی
حهود رل اکبزیی دن کوروب ویحواارلو
توایچی ایلهحضرت عرسی علءه ااسلامه اعان کتوروت عد حصرتعیسی

یوزره وار از امین او تببر  1و ندروبکون
]| عليه السلا مك وصت ا

کوندن حضرت عیسی شر اتی قو وتلو ب تو را اتحکا منك منسوح |
 :ایدوکی ؟ون کيعبان او لدوده ابلسعليه اللعنه 5هرندن بر دمرشکامه مروت

||واه ایکی دبواوبدورب ی اسمر اله کاوب صورت معامله بر ری ایلهحذه

| اقلوب اولاابلیسلعين اناسز اوغلان اونربلدوکم بودرکرعیسانك بابابی

ا

ارک

اتاو غاد ردو ودود ریبک اوغ اولق

قنده اولوراکن عم نکر کندو .در کهورن انوبا

يت فارده |

کرمشدر د یوب ودبوك ری دج لیس ور اویلوب ایکیکوز دی سوزی
جل
اک رح فاماحق
 ۱خطادر بارخداکندوی اف هکو مرن و وءور

| وعلاص کی سودی کندو ؛ دوستایدندی بعده کندوودرنتهعلامت الوی

۱

حون اندن براو غل وحوده کتوروب عبسی وع کی تکر بلغنهشی باكنلدی

اه ان سار اوج بلول او لوب اعتهادری دت اد اوزره قالوت جله سنك |
مس
ادد
 ٩ضلالنلر شه و سنل اول در يع

 0دج < ضر ت عیسی عليه السلام

رفم اولد قد ن صکره جوق زمان طور میوب طبر ی قو له و فات ابلشدر
<رت عیسی عليه اللا مه محلاه اوادی
| واخاصل اون اوح باشنده اکن ض
واخضمر ت عیسی عليه السسلام کوکرحکاد کدن صکر ه اشراقالواریم

)AN

0

)(47
ت

کرکرکد ر وکوکر بندن بر ار اولوب کیک دولا عوز اقا یدوب
د خلرالنه و برس
 ۱ IERIEبتی
بو

حوز ما اه حص شک

ه سی
رنه
۱ر

صا

رگن رد تواذلره اوله حفعدن

حرو روت

رها حعدقدهسن
ح 4جوا  ۳بوه ندن*ءمونعا رشو ر

قالوافم

حضمرت ۶ءساك

ده  9رلشونن دهجهو دارازکنالوبقتلنه قصد انادکر ند۰
شاد و عندن رکا 49رسن
 8س

الوت و حصرت

کہ شا دن قاحوب
حهودرحضرت

که مره هرا
عسی

ر

 5دو جهھ ودرك اولوز

عليه السلام او لدو تی ره کتورو اسب دس

راوید احق بدی کدی اس  -لام اوزر ۳.
کاو

کہا ییاور ابلور

ی

لوب اف
۰

کندوی

قنواررد بودرهملرو رو ب ارتهسیدبرکدن جو زوب و برداراغایدیکوبانده 
صاب اعکه کتوروت اول جاده حقسها وهاعالی حضرت عیستا یی ۲
وت کوک جکوب حهود ارما دده
حبرنه طاو بکو ر دکی یه هس

ت

ادب او لدی دس ملعو دتردهر .ری
هد

عیسی

هدر اله کادبا اولدی ری

ولبطال اواوب ظاهر اولا چقدر د بوبمغذراواوزار اکن نعدزمان
مج
دا ری اولان ادشوع نام کسنه حضمرت عیسیشکلنه*عثلاو لوب های
رناوب باشو دعندید که قولاعه
اکشته عیسا یی وادقد بوهر بصراسی

IME
HILE
RE
هه
ERNEST
ARTIST
RRS
DAISIES
EKSE
EEE
REESE

قوعيوب ضر باوقهرا آصا قو پوب بوحال الله ابشوع ارا رن
< ۳هودار | دس حصرت

ج

یصات

ةرآنعظیرده
اعد دروسونوبننه کر

| بیان اولهشدر ( وماقتلوه وماصلبوهولکنشنهلهم ) دح حضرتعیسیعلیه |

292۹

ورصلت اداد نلرولکن اصد قاری آدییاکا یک تدیلر(وما ۱
اللاي اوادر مد با

فتاوه شین بل رفءهالله)واطاصل حضرتعیس
ROSIE

:تچنرەن

عليهالسلامی اولد ردکلربن

شَنا باد تلرفاباحق ها ته ونء لنحط رت عیسی علبه لای ک وحککدی

یفلاتکده کون کیرن بوادی قالدی دس صلب اولنان |
اک زعا وفاه درد جف
EEE
ودوج

یووبولسد

|

ایشوع ایدی یدیکوندارده مأادی هس ع هر کصدد ارالته کلوت حورت

و
LESKER

سی علیه السلای ظن اعکله صا دك اغلیوب سکر ی کصه اولدقده ۱
قلا و علا حضرت عیسایی کنوهکدن اندو رب هر عه بولشدورب |
ج

ن
دو
نوار
 ۱الیلاجی و ح

اسلا م اوزر نه ولان بدی نفرکو نەب حاغروب |۱1
3٩

1

) < ۰عمرت

1

۱
۱

)( ٩5
اگزده اون اتیکردهو رخاور 1ش>بااقو برمعّدارد وکشطوزو برباز۵بره اواوت

ا| اکر حضرت عیسی عليه ا

چوا وو کار جا عت اول زا ات

 ۱اخشا مهد دبار له سیطبودیرو اول پالفه وانمکه وسا بر_هنقصان واقم
اولدی هر یه کرانلرقو پ وارار اید ی ر
ونه در ست او اوردی وتا کراخشام

اولدیسفره دورلدی دیوشو رلدی ينه کوکه چکلدی واطاصل اوچکو نه داه
| هر فوشلق و فتند ه سفره اول ها بده ابله انزدیبااخشا مه دل جرت
پرایدی ونه اعشازم وت ده هوا و زنه کیدر آندی ننکه درد

کزان

او لدی سره ار تق ادى دس من فقلردن او لثارکو رد باوکه حا شا |

حضرت عپسی انیكتد وی ھر اش مضه د کل اعش که الجن او ج ||

|| کون طوروب صکرهدن بو زادی ارتقسفره اتفدی دیو حواب و برد بلراکاناء |
لا انلرینسح ایدوب و برصباح فالقدقلرنده اللرن ابقاریناكاش
وقعجل
ح
| لووب نز رصو ره ”مل اواد دلرو e او ل صو زندهکروت الد ن
| صکره قر بلوب هلال الدودارته کاابسرا تله سبت کونلرنده بالقاولامق |
| راماواش ایکنتالحهال كام صبایو بسب تکونده کارهجیةان:التعقلری |
ناری تعالی شکلار نیمم ایدو یبوت
آآووزوعادت ایدندکلر ی اجلد ب

||

صور تکنرهشار اییددییوشر کون حیا نده اولوب بعده قراشلر ایدیته که |
)نی پزانلره میون اولك د بدك ||
فزا عظیده ( وقلناله مکوواقرد؛خاسئین بع
ین
عرو
*لل
شک

صورتنه کردی دیو حق جل وعلا بان سور مشدر بعد دلاك

 ۱بزرو اتد ه اون سل و اضیلر فو ار او ح..سل حضرت عسی عليه اللا

اطراف مالیکزوب خلق حق دنه دعوت ایدوب دهده ببتالقد او و
سکلا منه چااشد هده جهودار برره |
| اتجیلاحکا نفل ایدوب ی اسرا بالا

ندو ره ۱
کی
کلوب انفاق ابلد باروبادشاهلری اولان هر دوس الا صفری د
ابودورت حادودر هیرابژهخلق ازدر هدر اولدر مه سی لازم وواحت دردیو

|

| سو داد بار هردوس دی حضرت عیسی عليه اللا مك فتلییوصلییی مقر ر
|| ادوب جهودار له محله کزوب حعمرت عیسی علیها للا عب سآیدوت

۱14

ه
کو
رنوب
| حضرت عیسیعلیه السلام ایسه حوار بونایهبراواحنده صقا

|

يهالسلام و کہ صاحه 3
يعض علامات اھر اواوب حضرت عبسی علر,ه

اموبووب ذ کر وسلیه مشخو ل او Ra1

ا کده بای الله

لوه اوخوکو زونه غالبدر وصبا حه دك احیا به قادراولا جغمر فا در
ب

ولابتلریییشهردن شهر ه وکویدن ؟و ی ەکزوب ماوقا یی دبنه دعوت

ندوب

 :اعا نک تور نلر ی اجه له الوب کدوب بوطر له عه کی ااه او بت

ما وار پون جلو دن حضرت دا به مقرب اولوب پس اا مرل

)|کل صمم ولاینه ابع انداسنام له کلوب اول کون بجله خآلچتیةو ب

| <وار وه کلوب نهوارحضرت سی بیغمرهسو بکاک دعاایدوب کوکدن

| بره ما بده ایندر پډ جم جله ص از قلاسه وهم الك وه برعلاعت دی اواسه
 ۱دیدکارنده حوار یون حط ر تع سی صلی اسلامه کلوتشه کر ان عطره

 ( ۱ادمال اطوا ر ون تاعیسی بن ص م هل شستطیع ربك ان بزل علناهانده
 1من السماء (  +حوار بو ن دد دارکہای ص م اوعلٰی عبسی وعلده رىك زه
 ٣زاد وزواد ه ایند رمکه هادر او اور دیدکار نده حضرت عبسی عله السلام

0

سان ابسه کز
(ال انوا انه ان کن مومنین ) عن آهکر
:ضور اولوب ق
| الاهدن قورك وبارخدادن وقدر تندن شمه ايلهسوز سو

سوردقده

( رندانتاًکل.نهاولطمتن قلوینا) دی باعسی رحعك قدرنی و بغممعرك

|

و ی سلورز ولکن اول ماد ه دن عك اسمر ز وقلیمر ی طمن اجك د دلرز ۱

دیدکلرنده حضرت عسی عليه e ال لقداروب ( الاهم ربا ازل علینا |
مای ه
د مرSC

2ا

بل زککہ زه هابد ه و
کدره سن دهنیکوکد ن :

حاضر طمام اندوره سن (نکو لنا عیدلاوانا واخرتاو ابهمنك ب
)عن اولمانده |

| رم اون بمراماو لهواوليركواخر ٤ر شاداعنه سناو لهودج بےبو که
ارازدین ( یی لود تلد وک ا رده
 ۱سندن برعلا هت وله وارزدرا وائت خ

الله
 0ايله زیرزقاندر کهسن رزق و ر ګلرك خبراو سیسر د نودع(ااقبتادلکد

۱

)|النهیمارعلیکم فمن :رکبفعدمنکم فانیاعذبهعذابا لااعذتهاحدامن العالین ) ||
:

دعن اتد و ککن

 ۷ی سره کوندربرن وامااو ل طعامد ن سوت صکره دن

اده برکه په اول عذا نی
 :کافراو لنلره روحهله عذاب ایدهر ن کهدې
 :اعش اولے دیورب عر تدن خطات کلدکد ٠ حضرت عسی عايه ااسلام

حوار وپوسهارقو منهیلد ,روب جلهسیبوشرطیة,ول ایدو ب ایراسی جیعا
حكطو رینه کاوب ضرت عیسی عليه السلام
حضمرت عرسی عليه الا م

تااللدیروب دعاایدوب وجله خلق کوکهطوع وبقوب فلایکطوازار نةفرشو

|| هوادن پراورتولیسفره انوب حضرت عيسى عليه اللا مك اقوک
ونئهوب
|| آندن حضرت عیسیعلیهالسلام اورت وسين قالدروب حواربون صاعشعه
( اند )

۲

انایو سوزار کات ات اول .دی <ضبرت پیا بکد راتنه مننظرآیکن
اولاحضمرتبسی علید السلام دیدوککیبااععدن برقوشچغزدوزدیۇ برکره |
اق دءکله حبات باوباوحدی علا اول قوف ی بره سه درد و بان |
ابلشلر د را ندن طکر ه مره طا انلدکده ا ګلرد ن برابرصی وبرانا دن

کو زسطوعشی خوصال اندوب هر ضار ند ن قورتردی بعد ه بنهههطلب ||
ایلیوت حعمرن وح عله الالام اولادیدن سافك بر ی کوستر وت اد
و ی احا اله دید کار نده عرسی عليه السلام اول" ويراو آدوعی عله وارو ب

1

سام توح غ باذن اللهدید کدههمان بیرد پره نوب واول»قبره | یکیبربلووب
ساچنك وصفا انك طمراغتیودکه ر قبردن قالموباندنعسی ابلروواروب

سن وسیندیو سوالایت دکدهننو اوغییسا ن کیم دید کدهسن عبساسین

ار اسیند بو جوات و to شهادت اتد کدن صکره هی
نکريينكل

دی ګنز کو سرمکه قادرمبسین دندکارنده حضرات
اسرا تل انا غیوب

| عبسیعلیهااسلامدخی جوابهکلوب( وانتکها تأکلونوما ندخروذقبوکم) ا
| تیاویکز ده انه یدوکزیونه صقله دوغکری بیلورم دیو لو" ګره سی دی ||
(| کوستروب آندن حو جل وعلا بی مزه لیغمیرکوندر مشد رکه اتجیل احکاهنی
سمه بلدورم وشچدنکیرو ورااتحکمارندن سوزی دوندورم واندهسره مشکل |

اوانلریاسبانابلیم وتورانده حرام او لناردن تیه سنك بحیلاتنابلی دید کته |
اصلا بی اسہرا NP ت »سا نك سوز لاعت ار اعيوت سن حادو سین

۱

ووایتد وتكسرد ر دبوسویاوب بوحال اوزر بنه اون ےل عام دعوتایدوب
نکفیاکا اعان کتورمیو پ اق حوار و ندید کلری |
ولکن باسیمرا ملدبر

اون ایکی کشی ایانکهوب ( فلااحس عسي منهم الکفر قالمن انصاری 
رد لاوار یونکن انصاراهه) بع کرفسن <ضمرت عیسی عاللیهسلام

|

ترا ۱بات حالار نی بلدی وکفر ار :نی مشاهده فلدیست العد سد ن ۱

ور کنکی مقر ر ایدو ب اللهك ام ینه مطیع او لاند ینارد حیلر ی ۱
ب کید ه اردید کدهحوار بون که اون |
ولهچ
ةیه
کهلردرکردییییترلایده زو بم
| ایکی کی ابدی ايشته ,زز دوجواب ویروت واجعلنسایب(لهواشهد انا ||

س|لون) رد اللهك پرلکنه ایناندق .وستكپیغمبرآکنهاعانکتوردل اعدی |

۱سنشها دت المکررمستانلرزد بدکار ندهحضرتعسی
اويدورو ب بت العد سدن < ا

عابه السلام انار |

وعاز ومصر ومغر ب
شام ح

 thبازaKراګ ارده ری وز دم و ری کوتورم ایدی انان
ا| کوتورمه سو بلدیکوز سك و ونه ٫پن آندن بقوازو ڪر

 OFرو

aa
 2رده

 aت: 

فوب

EL

سقط لرزانك,کیاسه ها درد کار حمر ت عیشی اسه کیہ ه حو سفادز

٠

اوادیکز وائواب آوغورلغه ته کوزل فرصت ولدیکردید کد هارتیانکارهجالاری |
قالدی واو غورلد قاری مالومنالی هر بزی اقر ار ابلدی هیاندم آدمصالدیلر |

ول قر یه و ندنقتق
دا ا
نرلر
هرد
وککدا نك ما ملکتیرانك" زککتو
حط

اراد لجل ر باه دص عدرحانیی ارتورد بلر<حی اوعورانان مالائ

نص ھت حضرت عیسا نك لوا زمنه تعبین ابلد بار بعد مزان نته اول کهندا |

برکون دوکن ابلدی دینارنده شراب اماك لال اواذلهکلنیریوافر يدور |
اګوردی شو بلهاوادنکه کوبلری وشالدی وطاوهفری مهیاولدی وحا لتدن

0

صکره اوه برع تاوقو نقکادی اورنه بهشراب کټ وز سی لازماولدی والا :

|تقدر کهو فاد پشلمرا ب واد وکو باریدننده پرقطره باده کورعدی ۲
 :هید ب حواژه طا رلدی شو بلهدکه
وا

بورهی ارلدی<ضرت عیسی ات

فتوجی بهال اورددسه 
یشراب خا نه پهکردی هر ن
سور دو کی
 ۱عصه ک

طو ولو بو لذ ی وباله کونکوندن<عتمرت عیسبا نكکرا ما تی ونبوتك |
علا ما تیظا هرا و اغه باشلیوب اوتوز باشنه وار نجه اند ه طوردی اخر بر* |
حرکث ابلهی اولی کور د ی اندرن صکره ی کان ونءالی جنا بدن اص |

اولندکد هات القد سه واره ایل ا<کایی ابلهماد ایسنلاههدعوت |
ِ ولهوکندیك تبوئیی وصا EE و لدوعی ورس اتیفشک ایلیه دس

حمر ت عسی عليه ااسلام بت اعد سه کلدی ود

اجره اوتوروب |

ایل اوقیوت تن اسمرا سل ھتہ دعوتابلدی انار اسه شوه ایشا مد

بیشیر ایك رہ کو ستردید باراندنلکمح مطنر انلتطکبهعیبسلیةعالاایاطهسيرسفالاتقمحفنبیه ||
 0اسرا له خط اب اندوب ( انى اخلق
| فیکون طراباذن الله )يع نسرلك احون قوششکلنده رنسنه دوزهنواکا ||

||برکره اف دیه رن لها لبنكاعمریایله اوچسون کشسون سا رقوفررکی |
کزوز او|
نسمز طو غینل
دی اکناودز
| پ|روازابتنون (وابری* الا کمهوالابرص )
 4ااه نوعلا جهقال اولیانجذاهلریواممر اضر وایرصلری مرضندنقوررهم از

(۱واحبی الومنیباذناللهادخی<ق جل وعلانت اممی الهاواو دیرلدهم دیدکده |

OEM

عابیز ارت اون

رهت
ضابل
حهسی
وداد خم صر ور پارهکو تلف هدی
ه

بت د قار اوی وانلركکلدوی اول زمانده بادشاه اولان وه

حبرو پربلوب او ل دجی اولسا رارك کتوروب حضمرت علسا نك شرف

| ط اعتی بیلو بوکتوردکلریهد  ردن عراداری نه ایدوکن صوروب انارد | ۰
| اتون جوهرز اعلا سیدرنته کهحضرت عبسیچیم مخلوقات هیتا سیدر |
| وعیصیر نجهشکستهری دردست ایدی اسه حضرتعبسیعلیه السلام |
| دم بضاری وخته ری صخت ابرکور جیدرکو تلك انشه اور لدوغی |
| زمانده قو خو سی کوکه طوخروکید در ته که حضرت عبسیعلیه السلام ||
اب
ورد
جرکد
وه ک
بکاس
دن صکره کوکه خ
 ۱پکود

و بردکلرندهی طوس حضرٹ

|| عبسان تکرامتن اکلدیعسی بو بوب خا کذد و به اویذوروب سلطنتی
 ۲الد نكىدهد لوح

ودن

اولدرمعی مقررابلدیفاهای

ع بوحالیوعرطوسدهی

|| بیطو یدیهصجرت ابلك لازهدرد بومصرهعز عت فیلدی اج ۶بسیاوغیی
|| پوسف باجه له ایدی وکندوسی کمله نو ب عبسایی قو لتوغنه الوب
 :حر حلتی وزاد وزواد  °ی
۳

بوغیکن بازدرا بهلوکل فلو تب ولد a اشاق

 ۱د لو شوره رلو ای ورا ایدینوب کو نهرك و لا دتءصره

وارد یلرایده راعلا

" ||کو ده فوقفرافه ابله عکنقلد بارنته کهحق عا نموتمالی آقنرعظوده اول

!| کو یوصف ایدب (واونا هما الى ر بوهذات فرار وءعین)یعتی بزاوعیی ايله
ر
1

عی برکوزاحقلیی ”کی وصو

ی لول رها بلترلد کید رو دض بلردبر

اول

رکه حها ندهدرت
؟ یشام ولابدندنخوطه ایدی کهدهشقه عندررواست ایدرا

کوك آت هو اسی عد حدرسیر ونر ك سعدی

ودمسشعمك عرطه سی وابلكڭ

ری

عكی و له بودرت پار ويكشر فبتی واطافتی کابالسا لکدهبیان
وشوان
او اعشدرو EK هس

وکسی اوعلی لو سف اولکو ده ورار انادبلرکوی

گهندا سی اولانکوسنه انری خوشطوندی وع بلردر د بوانعام واحساتی
در یغایلد ی بو حال او زرینه عیسی اون ایکی باکشرنهدکد ه برکصه اول

گهندا نكاو خیرنسرکیردی وجیم ماملکی اوغور انوب کشدا ویتیوا بعنی

وی عی پریشان حال ایتدی پس<عرتعیسی بونلرك قساو تلریی کوردی
عر

ھکر ٥سب ندر دو صوردی انلرده واقم حالیبان ابلدکلر نده حصمرات

اونغك اولانکیسنهټی
: ۶سی کوکینداسنه خطابانلدی دووکندکهق
«کتورد لوسویلدی ګنکهاول دوو لرکاد بلرعيسانك فرشوسندهخوف

و<شیت

کت
جه
ر
سراستیسست
زی
ب
ا
س
منسخمیاوه
متا
ی
ت
یزس

(7

جل
)ول الل تهدالی بککتااب و پردی یع ا
 ./قواے (انانی الکتاب وجە لقندا ا
ز ببرکارمیتدرو دخ یغ ب فرلدی یعییصباوت
وكد
رری
اوکرند یکه سک
عالنده

یکاموت ورد ی ( وحعایی ESA

دج ی سار ابادی

هرفنده او اورسے کدعد کن ودی ( واوصائی ااصلوهوالکوة ماد عتحیا

ادمه
| ویرابوالدتی ) حیفید-یا نده !ولدوغه جه غقاازیی وزکات وایرن و
]| مطیع اولییام ابلدی ( ول عل  2اشقیا) للهالجدکهنیبدت وشی
 ۱بارعدی ) والسلامعل وم ولدتو وم اموت و لوم العت حا )دی

ق جل

ا| وعلانك سلا بے اوزر یه طوغد وعم کون ہد واواد وک کوند و»کر ارحیات
وصیلاوزره سو بادی والدهسی حر کی #عدن
توأوت ما اد مزممانده د تع

1

!| ریانلدی فا ول سوزی عبود تن بان الات اولدیکه عسی حاشاً حضرت
 1کر نك او غلیدر دیینلری  ۱اد ئ 2

سوری بکاکابد.ردی

|

| د یدوکدرکه حقتعال اکاانسایقار ناد »ایکن اصبلی اوکر ندوکنه د ابلدر |

| (اوجمیسوزی بت ې قلدی ددوکدرکه سایرره بوت قر قندن صکر » |
| ولربوب حضمرت ادخملق اولندوغی حینده وحضرت عبسا به ها نرجه
وکله ناتدر واماحضرت
دو شدویزمانده رسالت و برلدید بتاركسوزری ن
تمه یعلنه السلام طوعدوعی کی برقاج اه

|

ظاهر اولشایدی کهر بری ۱

)| نبو تنه دلاات اتدوی مقرردر علا فت اولیبو اید بکهطو غدونیکی جله |
| کنسهازدهی تلر بوزیاوسته بقادیرهبا تلروکشبنلر و حتاحلبیقلد بلر ||
 ) ۱ابکیی لا هت بوایدنک او ل زناه که د بوزنیآدمهقار دشور ایدی |

| وفا نلرنده وحشت اولوب انسان ابله پواوشر رایدی ٍس<ضمرتعیسی
دراك اولو لخن کوروب قسا و تلرندنهرری
عليه اسلا کهطوعدی جله و

۲

| طاغلره و پرویبانه طا غلدی (اویحیفیرانبا ضرتشمدصطینصیل اه |
يسه الاعنه بسیاغرمبررطوغدفاریحالده
لا
عرکه
| علیه وسلدنروا بت او انو

شوت رارق اب که واد کلک او را دی مارا

دا

| علیهالسلام طو غدقده فرشتهز رو حهله صیانت ابتدیلرکه اصلا شیطان |

| اوعراعدیه یج پروجهله فاده مبشارتایده مدیبوحان اوزر بنه همرت
عاسی  ۶ايه |اسلام ام عاح 7۳بلقاولدیوا ولوفتدهدراولش ایکی بوزیوری
ال46اتطوادی دس

رکون بونانطر فندن رنه عدارمقدمازصه نظ رقیلوب

۳

حضرعبسا نك شرفطا لعنی بیلوب پاد باهاری جانندن بر قطعه النون |

( ورههدار )

و
.یل

کل  ETإصد

2

۳
تاندین

<.لردن ۳
اه مطم اواو-

وال می م عبساییطفوزآی قار ه کو تور وب وناز ه طور دوغی زماند» |
ب
کار ده عسارل e

معرراولدیولاد ت
1

بزگورومش

بر

انتدوکن اسمدردی وقدا کهوعدهسی

ا

عام وطو که ہی

لندهص م حعره سد دن < عوب وەخ راه طوعری <کیا وب

دن

فا اش رما ۳

حنك

ال

واروب

وضع جل

اباد

!
1

ی

| وخلقك مت اچيدچهک ین پیلوب ( لت مت قبلهذا وکت نسبا منسی ) ||

| دیدی منت لیدی بنبوند ناولاواش واو توداش کش اولیدم دیو درون ||
| دلدنآ» ایلدی امااباعی التندن برآواز اشندیکه نام عغصه له واجنوب |

1

اودجه که 5

ورای

بو بله ابلدی اعدی اباعك اده

حیعان بکارد ن اج

|| (وهرریاليك مزع ال تسا قط عليك رطباجنیا) بحن بو خرمااغاجتی
 ۱در مکهاوزز بت خرمادر سوت واول خرمادن نید واغارت اولیدی بعصبلر ۱
1

د رار ک ا
رناعی الت دنسو ناين حصمرت عرسی ایدی  9رزر و اند  5حویرت

۱

جیرایل علیهالسلامایدی دیص ع اقوولرو مش خرمااغ جانی سلد کدی ||
 ۱قاخال دروب

دا قانوب تا  ۵عسلری ای عه دو شدیص

/

 2اولصودن

| اجدیوخرما اردن بدیکوده سندهیضعق کیدوب بارخدا به شکر ایلدی |
|

 ۱آص ب دورکهاولزما ندتبرو وضع جل ادن عور نلرخرها عكاولاو لاز سه

۰

 3۳نکی حلوا استعیال اعكعاد ندروا مراحتلر لھ وقو در ند سپند رآندنهص که

|| <ضرت موسیشر دعت اوزر نڼه وصوصممت ايلعهبادتهيعناول کون سو ۵امکه :

ویب جد انه کتوروب کورن مابدر |[
توت ایدوب بعد ہ حضرت عابلاب
مته وحضمرت رکرباهبونیحفظ اء سمنشد بوطعنوشماته باشلیوب |[
آندن( خت ها رون ماکان با
لما وء وماكانتامك نبا )یمن ایهاروزت ||

قرقر ندا شیسن حضیرت اھان نی نك فسلندن اواوب سنك اصلکد ۳
!| بوتستلیکسه بوغیدی دی سنك لاك برامنکشی دکل ایدی وسنك اکنده |
 3د چې ازعو نا
لیکور EE سبد ی دس

سن

و اعلا نی هدن واد دید کار ند ه

1

 ۱فاشارتالبه

ِ

ہیںع کندوسی صوم وصتهسلو اولعینسو کی

ختبارابلیوب

الوا کہف کلممن کان فاا هد صا( دی بوکاصورلد بورض ابلهحضمرن

۱

 ۱عسااشباهررت ۱انادکد ٥ اول عاد رحس کی نمسي رایدوت معدی طوغان ۱
۱

۳

اوعللان سو باه

یکرکد ر دی وکو لد کر ده حی سعاره وله ال <صبرت

E ۰

ڪڪ 3

7

۱
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(RD

شارت الد یاوق دار ر لااودتلم دندور نى 8او
عليه السلام توحالی تحت ایدون باخضر رز » ابلك ایدن کمهیارل» کیلرین |
ده
ندو
اوکن
حدل
دل

ركیووب
او بنانان اوعلهتلر  1ربنق اوادردل و زه ع

| قوعاغه آلیانطانقهنك اجرتسم دیوار بن غطروانداءحفا ودرکه جلهستی |
 1عوله عا لى اشد لكدیدکده خر عل اللا م( ه دا فراق دق وناك

:

سا ئك باو بلما)طم علیهصیرا) نی باموسى سنك ابلهبولداشلق تام |
:

اولدی ودعد دن صکره مائیکر ه ورفت دو شدی

ولکن صر ايده مہوت

صوردو غك خصوهارن سکاح؟  ۳باد ورهین اولاکینیدلدو کم وایدی که 1

||بر قاج فعبرلملکی ایدیو کاکرسویار ی همان اول کی ایدی واماولا ستلر ند ه

| بر ظام پادشاه واراید :کهکوزی بکندویکی بی کوج اربآلهلچوکردیفقرانك
معیشتی برطرف اولور ایدی زادوزواد سر تالوررایدی دس اول کے بیدلد م |

زيه
| وعییلو ابلدءکهاول پادشاء کوردکده البه واول فعیکم رکسب سال
| ولادوور دو کم اوعلا نك وحهی بودرکیسود کده

|[

کافراولا<خایدیوس لام 4

!۱اوزر ه اولان اناسیواا سی د خی مكاوچندن ضلاله دوش ایدی دس از

اد روک ول شااسلادا بقل ی اعای ند ی فادراو وال۰۱
قورئله واولدبواری طو غراتد غك سې و اید رکه ایکیبتیم اوغلاتجذت 
ملکیاندی واا ری اتلر اون أاولEN التاده مال كر[ E

اول

باه اول یار کو چك بوانو ردی وما طفراری الدن الهدوشوب ضایم |
لاووراندی دس د اوری طوخ ولتد مکه ما عفر اری ظهور ه کلیهاونار ||
| بوبوت کامل ادم اوله ماملکلری اول وجهله محفوظ اوله و اله اموسی أ
 ۱ 4مادم لته عن ای ( id بو دزی کند و کد مد اعدمهر ر دسق اللهك

بیار ا
| امری ابله ایشاد م دیو غا ثب اولدی حضرت موسی و بوشعد وکنتود
 ۱وعصمرهه کلوت دحول اد باروقتا که ضمرت هو ی عليه ALES م ەھ مره :

| کلدی ازز مان ی جناب <عدن اص او یک یی اسا ی یادوور» |
شام ولا يتنه واروب يبت القدس اطرافنده بلقا وارحا وابلناماوج بارهشهر 
دكو
رين
کر:
 0کافر ریابله صواش ابلیهمکر انلرعادقوءندن ابدی وه

ارشلری

| ابه او توزارش نوبلریاکا کورهقو تاریو چبرکینخوبلری وااریدی حق
حبار ن دبوهشهوراو اشلر ایدی وسرداراریعو ج بنعذق ککنهدوارشی اله
بزوسکسات آرش ای واکا کوره هدت وصلا ب وار ابدی طفوان توحد ه

د(را )

(۹ ۱

mm
یدروک کدویبا :احهس ولشکل رروط

دقج
| بالغة طوعری ورودی ا

aسد تربّعج هلعیبومملل ۳

اګرو به ج کادی حضرت موسی انك اردحه

نضمری مقا مند ه آوردیمازدن فارع الدوقد
وارردی از قباورکهخ
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ابلام عمك باع.,دانلهدیدی اول دجی علیك السلام اکا اللهدیدی ادن1 

یس د

غا اللا جوا ا ( هل اتەك عل ا"نانعاعلت

| رشدا) یبعوی(بداشاغهقولایدرسین ک سهنك ایبله بواد اشا ولام وحی ای

سکاو ؟ وی عاردن ن دج اور نه ت الیل الو منعتلر لاومدید کد ء
و
راتو و بان تسنط عم کیا )ی امو
سن+ع الهاو غه صبرآیده منسن دوب وکنموسی عليه اأسلام (سعدی

خس| )
را
آنشاء الله صا براولا اعصی لاتاه

انشاء الله سن بی صا پراردن

نو جواب و رد کد ه
و اورشن واعی :که اطا ععدن راضی او لور سو د
| حضی علیه ااسلام شیه ایدوت (فانانعتی فلااسملیی
نشی حیاحدتلات

ا منددک EEPسی اکر یکا نااویماوب بے ابله بو ادا ش اواور سك
|! :هار تانسکاد وور مہ س ننگونو نی و ۷تلف ب«وویکاسوالاعیهسن

وأخود :و ا
دكا ص
رلی
د

بو اوسعه طور مه سن قدنو
ول

وقراری ح؟ م ایدوب

خضر ومو سیو وشم علبهم السلام بولهدوشد  ,درا کارندهرکی و لوب| 
واحعیکندولر د ن تاواون الیوب ر عا له احروکردار دعدرژ مانس

و

ً علیه لام الت رکس الدی اولکی نك بر خته سن استدوی کی دادی| 

هنکا رکوص هکم یدلشاب تربطح وم یس هیلع مالساا بویقلناق 1 3
| وتلره وبجوهله زان و

ابادلد وصور دی دکرار نه حضرل تن

اش دوب ابسم اولدیطوردی بعده کدن قوب وله کرددار ر کويەشوت۱ 

باوربلرك اوغلا
 :ا او ن
رب
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حضی علیه السلام انار۱ 

بنناه حاعردءرو ر طا اسوروب سااعتبله ۱وادردی ضرتهوسی نه ا

صبر ايده میوب بو بیکنا هی کون او درد ل حقا بود رکه ابو ایی اتاد۱ 
دژوصورد ود هرن سکا صبرایدههن سن د عه دی ایدی دیو خضر نکرار
| عتاب اشدی جضرت عو سےسی علبه السللام سو بلدوکنه نادم اواو ب سکو ا

| اختیا را پلدیندن اوچی بیلهجکلیوب برکوید خیکلدبارواول کو بی بوناره
زادوژواده ور مدیلر حن ڏو نقلفه قدبیول اناد بار سخسضمر عله ااسلام
لراش د با,E۲
وه ر
کوی اند کردی را یش مە سی
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 49یعلبه تا مك اقفرتسد درحق ردان

رکه ا ولاک صوری

آوژه بره

اول ا

نله

د ك مسا  ۱تلر ی خلاص اعکه موکل فاشدر

وال| س دج ورره حارسیده وطا علر د  ۰و نها| رارده .تاد بلالردن فورردغه

 ۳حل مت ارلهقامته دل اده در واما البا سك ثمچم ر[کنده اختلاای وقدر

ز براقرآن»ظیده (اوالنرلبسالسیلنی)واقماولشدر دس حضرتءوسی |
بولهدو اورا دلرو اوجعی کون دیهد او لهزما RO E
و و شع ٥ے مر دں حرهوب

مع اهر نه قاوشد زار فاا ازقار یی هب بهشلرایدی اتی زندلرنده اول

طوزی تالقلری قالش ایدی حضرت دسوى عایه السلام برمقدار ورفون
دوشوباول ګاده

|

ری

اونودی بوشم زل

درتاطلا س

 ۱هرا یمسر
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طا ش واز اندیاولطا 3
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ی در تأیهانلدی ؟ددد ی د کره ایندوی کی در بای باق

لق د بورلکدن
شو لهک دبہ ی کور دیزوشم بکوحاوزیوب بونجهکوتلاك قوور
اھب اد یامااونودوب حضر ت عوسایهدیوو بر مدی هکرکاب جا

دیدکلریاور اقدهایدی و بااعهطو قنان نكقطره س انی کهباه شاب
ساواکاهنب
ه
مرتهزوبو
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اولدی بعده بو شم د خی باندی او ودی ایرسنیهصیاح آولدی فالود بار

و بشلرع بالققصهسایوتدیاماحضرت
قازر یناددااوب لباورینه حبکلد
و سی بر رل کندکدن صکر هو شعه اتدی ( ات عدا ءا لعد لفیتا
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کار عکه اوتدم ای را او در فدی ا شط

درو االک در (دو کنو برقطظر  °صوطز ق

ان

اله ۷

ان آوتدردی

الوب دکزه کرد وکنی

ابلدی هی ندم حصمرت مو سا ك غا طر ثه کاد دگه E حل ولا
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زاتل اواسون دو بوغز اد بلرو پراو بلواعلىه باوکلرمی کو لاک قرارعش
 ۰ش
وکلی بوز ل
مشه

اورد دلر در حال قال
اد
وئ
یوردی و بوغا زلندوعی |

| پردن ند قانی اه باشلدی وکندو بی او ادر نار فرندا شی اوغلی ایدوکن |
| ادزی اله حضمرت موس

ه خرو ر د ی جله حاضر او انرا شد بلر

و
وبجوهل او لود رل کنه تھ اید پرههاندم حضرت موسی لبه.لام
|| بیوردی اول فاتلاره قصا ص او لنوب اس ثرع شر یف اجرا اواند ی بعده
دو
زر
هاو
نسی
بوه
ميت نه ار

شوب اولدی اواک شکلنه مروبقأنی اگم اولدی ۱

وهرکنی دفنه میاشرت ابلدی رمد لاک <عمرت و سی عله الام

ست
داعایی اس
ترال

:

و لوریت اکا می کندو ره روایت قیلورکن از

ماوسدرهر بیرگون برمکرشتی برندینطوردی اومو سب!یب سندن هعاب کشی وامرتیااوضلله

دبو
ص

ءوس جو اب پرو کرجه کهالل دای ك عا وق

حض

1

قولاریچو قدر ولکن اکلنا انودر که”عد بلاتبندن عالقیدبرود یدو کی ِ

|| کی جنا بعز ندن وی کادکهبامو سیایکی دکنقا و شدوعی برده بم قبور مم

| واردراول کسادمنادر وعالکمی بر ګر بیپاباند رک سنكعلك اول را حنده |

 ۱پردادر واول دواومك ادى حطر در وسن انی و لغه کنوره چه کک ذخره 
حسضر تمو سی علیه السلا م وق که وی اله بلدی مقرب ا
| سکاد ايلد ی
دوستار ندناولان پوشع بنتونهخطابایدوب( لار ح حت ابلعجع الهر بن)ا
ای

باپوشع ن

ع

الحر ی بو

یہ

اولاهن ن همان پراش کو رکهLAI

وخضمری

کوروب و

بت

!هید

هکید 1 ۵جەح العر نله طو 25
ابل

اب

۳

روان کی باك مت اه عم ايده دیدی وم دی پر ردیل اطعا مقو بدی
عوسی

و برطوز لغش قوریبااق کتوردی و حضرت

ابله+عمردن

ةو ب کن دار

واو کو تلات بول اولان جیم الصر ینه ععرت اتد بار تکها واروب خضمری
ضعار د رپکره خضر بیرعدکادر
لبهواروشر ف عبت آبله مشسرف اولوار ب
ولکن اوایاء الاهدندر فاما عتانك ک|ریاتفاقی اعشلردز که بردر واما ادی ا
< ےس هدر لو سه الباس هدر و اخود ارما مدر اختلاای انمث لردرز را ۱
رطب ارقو اه ادی ارهیا لعیخضّم در وهر 3ند ه اوور سه

و لو رو سه اطرای

ءح
|| تازهچهنار ک!ی2ن ودرت انی سر
رخض
شاولف
ضم
دسیر
این
دمرحی
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اوزرند ه اونور سے ساعن لهجنر دك معرردرو وض لر ادیالیسعدرحیقرآن
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۱بال
عاه دعایله ک اهول صفر تھ رنکلوکر ل ایدوکن بزه بلدرسون ( قالانه |
 ٤بهول اجا شره صغراء فافعلوناتسم الناظر ی ) اندن حضرت مو سی علیہ
 ۱لسلام اتدی اللهك ای ودرکه اول دیدو كز باشل صفر لرنکی صاری
#سعنل کور  7۷ ۵اوه وه رکم نی کوزر ااسه ( 2 ۴85طافتندن

سرور حاصل

اده درل اول ووم بر ره کاد دکلترّد باز صورد شدصفرا علامیِ ز اده اواوت

| وی مشکل اولدو غندن جر بهط لت لر عاقیتدیدکالری کیصفری بر قهمره :

ایمبلرکی و ق ایدی روبتعی |
قار جد ه ب لود بارکه دارد نباد ه آندن عمير

۱وکندو سیانك سد ی ابلهینور ارایدی وقتا ک پهزه بو ضفری صات دو |

سو یلد پلراولفر تجق یہکیاما طلبایلدی بوذار ضبور اواوبحضرت |
موسا يکهد پر برت اه بصغ ری اواورد بو حضرت مو سا په سویلد پار ||

عورر مراد حاصل اولن 
حضرت هو نی عليه السلام ابتد بکهکوج ايلهال

ابلو  2ايلههر ڪه یه د بر سه الک رکسز چونکه قار ی حضمرت مو سالك |

طلب ایلدی ار ۲
سور ی و جر الیک کرد اک
موادا کلوب وا ی اكع ریاس ناف نا ا ا ۱
شم جات
دشا علا واناان شاه اهه (هتدون ) یم لاه دعا یله ک بهزءاول صغزى |
دی ابو جه بان ایلسون وشیه زی حل ایلسونکه اکوکره چاله وز |
ه رکه په ارواسوه صغر ی الا وز د بدکر نده حضرت ۶و سی عليه ااسلام ۱

انتدی ( انه قول اغا بعرهدلاد اول تشر الارض و سیق بت

مسا

:

رغ رک رکدرکهپسرور عش او له واصلا آنده سنه عیب
لاشیهقیها ) دی ب ص

یوط او لبه و بوندرق کورعشاوله |
لویه نوکرند» پرغبری رنك د ل

ونو دن صو ج مین اول وتف آق فو لته شش اوله وا لیا صل ای ۱
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حصرت

موسی

اولا کروره صعر  9عرلكت د بواهر ا(:د کده نصغ

رکرکدر

| دوو را ر خی صذری و ناادززید
لویتکلیحفأزصبالزدهااووللورودپیکونلدکون راهنار |
]| دقتایدوبصورد  2جتابحقد ن دی

ERE

مشکار کورندیوحکمی بوایدی که بوسبب ايلاهول قر جن و تی مالوهنا له
قارلیصدلنضغری استدکار یه
اشبدی وا
اهمق اول
دالل
تادة
الات ا ولغله ار

یکر اک د ی ارتور ر ایدی وصا تلغم کدلدر دیو عذرابادی طو دیپس |
شول زما نه دك که اول صفرك در بسیطولو ی لتوبه الدیلر ويك شرهه
و2
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اوزرینه اولق اول زماندن قالشدرو اله اول طاغ حضرت موسانك |٠
| دعا سی اايولزهرار ندنکعدی اندنضحرت مو سی انلری الوب مصمرشهر نه |

| نوجه ایتدی وفتاکه مصره کیرد بلرفبطیار ل؛ سمرا بار بنه قوند باروحق

1

مغرب ومشم ق وما زلدران وانداس شهراربه وارجه تعمیرابلدبا ورح عضرت
 ۱دلا(تره وو رتك ا<کا من ادایتدرمکه سی ودوت المدقیقه فوت ابر دی
و له وحال اوزره حصرت
1

RA

1

مو سی عليه ااسلام ی اسر اله نورات اله
£

3

ام

1

|| مقتول بو اندی مک رکه غاایند ه ما لداراو لغله وار ثلری اولاحق کیره ارکه |31۱
۱

فرندا ی اوعلاری ایدی رکه انکسسده عاق آندوت عبلار غك یو سنه

وارد بارواواز ایدوبطشره چیقارد بلراندن امان بر
ومیوب بفورلد بلرابدی |
|| وا
کیک
ویی ما بنند ».خرالی یره بر اغوب ارنه سی قان ها دسعنوا ایدهر ا

| <ضمرت مو سیحضور بنه کلد بارایدی والاصلهر رکندقتدفتیش اواتدی |

| کیمالدور دیکی بلعودی قوانییشرعله ظهوره جیغوب بلْدیاخر الاح 0
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جله سی الد ن اله قا اشد ار وٽ ومو دت

|

| سببی ا رنه شع
لادوی

| ابلهحضیتموس علبه السلا مك اوستنه او شد پارقاما مار اولد دوکن |
|| اوغلان بودرو بونی قتلايلك سنك دوانکه سبدرد بوفرعونهابرام ابلدکارنده |

(لت اعرأفرعون قرةعين لى ولك ||
||فرعونموسانكد ی فتلییجر کوروبوقا
لانفتلوهعمیان نفءنااوتعزهوادا) درعوك عور ی آسبهخاتونفر عونهلواروب ||
بواغلا یی او لدرمه یکا ده شله کرکوز نوری وکوکا::سرو ری او لوب 1
 ۰شا بدکهبوندن منقعت لرکوره وزد ی
کدده فر عون ییدی و دن کله جك ||

| منفعته بے نه احتا جم واردرد بوکرصور تن کو ستوب حق سرور انیا |
صلل اللهعلبه وسادن روات اولوکاک اول حیند٥ورعونن نه احتیا ج

| واردرد ءبه ایدی اولد خی آسیه خا تو ن کی سو بلیه ایدی وباخود سکوت |
 :۱ ۱ایدوب طم a ابدی اه تعال ١ک دج اعا ن روز ی فیلدی د سوور منشلر در

 ۱واسبه اعون سر و ر انباد ن سوال اولند ده و

ت 7
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نار ينك خیلوی

E

۱لهخاطر ينه د وشعاوب حیقوب عبری وزی دج بو قایرق کش ایدیوقتا که
ا

۱والدسی کلدی حضرت مو سایی لدل دیو صوردی هبشمره سی واذعه یی ۱
۱واد ,روباول نوری ننوره صا ادوع خم
بررو
دی دس وا اد ه سیو جکر ۱

 |۰کوکعی ااین سن وی جانمام اود برا مش سن دو فرا داد ه رك تور ی :
|
آحدی وا رو سنه باقوب انشی کین او ن کوز اباشلری صا:حدی ای :

و
۱
حضیرت موسیعلیه السسلام پشکی ابله طورر اول تنورامجند» |
 |١مبارلك تی نو رکی برق اورر خصو صا ال دراش والنه بر پارهاذش الوب ||

 :پانوامتی خ
شو
کورو ب هما ندم وا لد
اهس
ویلشاد
دی و
ضحرت موتی |

بنر
حو
 ۱علیه اللا تن
یورد ن حبقا روب وافر ام
ودی
ا

لاری کورهل یله

جق سعا نهودءالی يه و کای زنادهاو اوت ادواتی ايلهتابوته
قویدیو بس الله ۱

 ۱د بواعتقاد پاك ایلهدر ابه پراقدیهمان دم اول عركران<اضر تمو سانك |

تاوی صد ف کی بغر ينهباصوب جا بت ایلدی و تابوت

امحندهکی 

ما رل ۲وده سن صدفدهی در شهوا ار کی صا Fo ابلدی بو عا بده اول ا

رت
کوای
ی مه او و

موسابل تلد ی |

کو زه دوب طوررار آیدی حطر ت »سوی درب بهانلدقده بلدزیدحی ردن

غا ثب او لدی مار بوحاکلویرو ب واول اوغلا ن او لدی دیو فر عونه ||
متو لوب قط یلرل جحهکو نار ذوق وصفا اری غااب اولد ی فا مافرغوك
۱

دار د اده اجق برقزی وار ایدی که انی جان خبیشدن ار تق سور دی |

لکن اول دن را وکاراو بوزه مبتلا او لش اندی کهاطبا اك علا جنه قا در |
او  4متلردر و ندل مال ومنال ادبلفهعنه پرځاره بولا مشلرایدی اخرالامی ||
اوسی عبری و <ه ابلهکن ۰
معماره ھا حەت او لو ب انلردودرد ك د
ز
اسهال
ی
اتلت
کسم

د کل ایدو انتلوب فا ما دو شه

ن ل کنارید ه بابوت الله راو علان

:

جیقسه کرکدر او ل اوغلا تجفكاغرزی اری پعن سالباری بوفز لم صنه |
شقا اولس هکرکدر د بوفرعو نه حکابت ا۶شار ایدی بووذکر او نان محملر ۱
رتموسی نهسا عند هطو
ضر
اکربوخصوصی وحاک

غه جغن و ږو دکد ه ۱

ه اولا جغی ندن :اشلرایدیدیوسؤال ایدر سن جوا بی بودر کهتازم بیغمبرکز ||
د مصطنی زما نهکلهه شیا طینك کولبو زندن علا قه ری ملیوب |
هدویره کله جك حاد نه ریفرشتهر بر برری |
ظر
وقار
اول زمانلرده ک وکه جب
اللهسویله شورکن اید برار ایدی اینو ب مهملره شویطایی کاهنلره |
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 eکو کلنه دوشد کد ه اصرلا شهه جنیو ب باك ست اله ازاره
3

وارو ت کہھاباردن رءعسا فردولکری لواوب ی اسسرا لدنصا توت هو شی

اون رابوتا تعرليوب اول دخینلرسن ونا بو نی د بو سوا ل ابلد که
اوغلجنے واردز فرعون قور ڌو تن

دکیره را عور بن درد کده اول قبطی

تالو تیو بردو کی عل العورفر عونآد هلر نه بع اوغلاگهلر تفتيشته |
 :مأموراولان ظاللرهوآروت
الدو کی ودک

حص

براعهحق

ر ت موسی عله اللاك

اوعیلی وار ایدو کی سو

لك

والده سی ناوت
ای

:

دة اراده الله

| یله د بی طو تلدی اصلا سو یله که قادر لادوی اللری ایلهاشار نه باشلدی
دتویو حالده کور مك فرعونآدملریقوددلردبوانه احقد بو قمودنطشمر » |
| سو ود بارهمانکه دک ننه واردی نه دیل سویلکه باشادی قاطال یه اول |

| تفا لزه یتشدی نا بوت قصه س سو لکه سی ابشدیولکن کرار د بی
طو تلدی تانو ندن راز اساجوت کار ن ولان اواو بهدو دی لو د فعه دی

:

قود بار جه پرکلور سون بدویا شنه اورد پلریس اول فبطی وحال کوردی |
دک 3

وا ر وت نف سو

زود

ی لونده حكن

که فأ در او او ت او و رد

وار ایودکن بیلوب بو اوعلا ن میم دکلسه او ل پیغمماولا جق او غلا ندر |

بازب ایکا کوستر بش انك امتدنایدوب شرف کت ابلهبکاامان و برد بو حقه |
 :شوت اک اعان کتوزدی حى درا ن عطعره («و ال رحل وهن عن ال
:

 1فرعون ) أت کر که سه

ال و عون دن رحل اول حصرت

مو سا هناوت

| دوزن قبطی ایدی دیومس رن بیان ابلشار در بوچانبد ه <ضمرت مو سی |
 1علبه ال لا مك والده سی تاو له او ند طوعیی کیدرکن فر عو ًك ور ری

هاما نی اوعلچقارتفتېشی ايله کندو اوند ن پر کلو رکن کورو ب حضمرت ||
 1کو جله ضبط آیلبوب مکرها مان حدذا تند هعرانك اوندن چبقوب ولکن 
حضر ات ہو شی عله ia LX

فاا سی تالو بهSARO

گك

دشو رمك

:

اګون ورن اقوب دس ها مان اول عله وپاهردقده <ضرت مو سا تك |
1

بو جك

فز فرندا شی یره طا لوب عبر ی ندا رلاد

عيوب حر

ت

|| اوه اول اومکردکده هر برب بوقلیو تبتورد هاو می احقالی بعید او ق
مد

فرق کون مات اتوب هر بری با باه واسسمناق بکریلد»وبعفر بتلردن
وشیا طید د د
وو شك تعبیرنه د
مران دیلوت عا قبت شیا طین شعبا ن
آیندهوجعه کههسنده و کر نكاوح ساعتی کی ذکدهموسبی وحوده که حکن 1

کولملا ژکه سی بربرارینههشتو لرایکن شرا طین ایشید وب ک هاناره وعجعماره
|خرو پرو ب انلردخی فرعونه خبر کنوروب دس فر عون وزرا ستیله و تم
وحکما سیله حکے ند بر یدوب اول بیان او لنان که کلد کد مرل
واسکندر هنك جله خلقن بر گر اھ حبقار وب وکهه جاع اوتا از
د٤٣ عو ونر ندن آیروت وکندو سینها حه اسگند ره د هسر اند کدو با

|

کهحصارل کدی انكک داك

اس ھو۔سیتكبااسیی عران

ندا دیا ق

| ۵ر عو ن ابلاهو ل اجر وده قا اوب امااکا دی شکمشه آندوت و که

+عك اله ران اونه
سرا یك و سنده باتوب ابوکه وارمیوب بی E د

۱
7

وارمیوبواکن خا نیوعرای بوقلیو سراةیرو سنه

بولو شوب اناق

فسلری تضا اعك ايله اول حیند ہ ها معن ادوب اراده حقله <حضرت |

مو سی انار جنه دوشدکده هبان کو ك بوزنده ز اده ن روایلهو سایر تجومدن
ارت هتله ببلدزیطو غوب کو رن مار بلدزی کو ردکده قریاد وفغا ن |

۲
۶
11

ايدو ب صبا حه دك چيم خلقه و لوله دو شوب عران ايلهخاوی اسه |
بررار نه لوشد قارن کسه به دغه بوب وفرعون بوزهن مدهن او باند فده |

 1بثهجرانی سرای قبوسنده اول روبو لوب و لکن ممحملرالیته اول او غلاان |
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بوکر انا سی رچنه دوع در وادشته بلدز یده طو عدر د و و زار ن

ارگ فص اری ودا لرن ولوت ارا
د
لاهن اواجفار پارو
کود
ی اسسرا فیلدن وح

۱

ی۳

بش بك وبررواتده |

اق او ر باوب جه سی
بهضیار قو لد بکر ی بيك «عصو مه رکو ند «
بو غاز لتوب ومو سی نك انا سنه حق سصانه و تمالی دن وج ایریشوب تدکه ||
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( واو حیا الى ام موسی ان ارضعيه فاذا خفت عليه |

فا لقبه افلیيم ولا تضافی ولا عردنی انار ادوه اليك وجاعلو من الر سلین )||.
بعت بزموسی ك والدهسنه وجییهبل روكکهموسایطو ا روفر | 0
چاننندنو سی يو لاو او لوبسن
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 |1بءصطا شلویرار وار ایدی رکون شعیب علیه السلام اولطا شلنیطولشدی ||
۱

ود عاسی اله جله سی باقر اواو ب وقو مینك عتا سنه

 ) ۱اوچعسی بودرکه رکون شعیت عله السلام رطا ع

او لدی

سیب

طورو روف جیصق

۱استدی نی اول طا ع نی ال لدی شعیب عليه السبلام او ستونة
 :حیعد ود نصکر ه ندقاافو ب اول یکی بوکسلدی  9جوکون و اعرتّر °

ک0

5 ۴
ر

نت
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دى
۰
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۰

۱

)  3و ”ی علہه الل م(
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ی

|

۱

اولوالزم پیعیردرحضرت ادمك وقات ابتدوی زماندناوج بيك لود روز
اون سکن ملا واه موسعلیه البیسلام ولادت مصردنشهر

اسکندر هده دا ره

کدی اباسی ی اسرا یادن عراد بن بصهرک فاث بنلاوی بن یعوب

علیه السلا ءدروو الد سی یب بت اشعویل ن کانبدنشان ی ارا هم

عله الا مدرو ررو اد a ان بتک اد ی توحائل و ی کی در اعدی |کاه 1

اول کهلو سف عله الام رمابده بادباه اولان ر بان 15و ا
اول آبدی و بو سعه اعان

سوریس ادی (عده وقات اندوی ساطنت

فردون
فرعون

ایمه
لان
سام
اسل
تانیاولان قاپو سن عصعب من ر باه د کوب توس عله ال

ETIW
Tت
کجت
SENTI
Eزا
وو
مهاه

دعوت اشد که عناد ادوب کفر اوز ره فااشادی و و سف عليه السبلام

انك ز ها ند » و ات اباشد ی حه زماندن صکره فا پوس دی کفراوزر ند

اواوب ساطای فرعون ثالث اولان ولد عصعب ن ر بناهد کش ایدکه
ور عو ن تانك قر داشندر وک

ابو الا

س

د ر و حصر

ت

مو ”ی اله

ه جبار
رور در دجه
ما جر ای اولان ڌر عون مشو ور در دس من لور فر ع

| ور

هده معا ندمی داراید بکه و سف عاه السلام ز ما نتندن صکره

 ٤اول و لا بته بیغمم کلمت اله e صلا لته دوشوب ( اار :کم الا عل )
د لو ها شم لو ق کند ننهسره اعد رو ب لو طر بق اله در سو ربل
ا
سوروت وزهان ساطنتند ه رکه دو شنده ر دهت آواز افستدر کر

»د ات اوج ساعتی کد کدن صکر ه
ه سند ک
کعه
| ب یول شعبان ایند ه جج
حفارت الهدول ایدوب فو لا:دوفك ار

اادد براوعلا ز وحود وک حکدر

و -سنك زوا ل متك و هلا کك انكالند اوله جقدر و قت کرفر عون

او اندی جله مصضملری وکا هذار ی خصوصا ورزی ها ما تی وسا راما

باللدی" ماردی
وارکانی بانکتورندی پدووشك تعبیر ییهرپرینهاسو

4
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۱سیب او لادی بواه اصلا اول قوم شمييك سوزین طو زارایدی حتی
 ۳بءص اوها نده (وال
وارهطك ارچنا ل وبا انث علا دعر بز) دیراراندی!عی 

۳

73

اکرسنك قوموقببلاتشا طری اولسه سخطا شلد به ردك و بزماگمرده |

چا شد لھ درفو وس اوک تیه او کرو 0۱1و و۳۱

اعا نهکلدکار ندن غیر شا م جا ناندن شعیی اشیدوب اعا نه کلکه کلن ر له
ہو لاررن بکلر ار ایدی وهر بر ىقو رقو دوب شعيرك ناته وار مك دیوکن |
STO
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EET

او چلهدمنع ایدرارایدی هرچند کلہوح واوط وعودوصاح اهم ااسلامقومنه |
اولان عذاییاکارد یو اللهی بلروب پیغمیر بنه ابعان کتورل دیوسو پاردی 

( مر جنك تاشعیب والذین منوا مع ك من قر یشاواتهودن قملتا )دوجواب ایدر

 1اردی بپادشعیباکرسن بزدنسوز یکیکسمرسلسیدهوسکااعانکتورنلریده |
شهر عدن حیقاروب قوارزمک رکهسزده پزممغ ه دو نهمز و بزمطر بقمری ۱

| اختیاراد سهرد نوع:فله سو بلرار ایدی آخرالاهر شعیب عله ااسلام بو تلرا
REESE

عصیانندنما جزقالوب ( ر بنااف يٽاو بینقوما باق )د بودعاایدوب پعن |
تارب برع اله وغ رما نح

الهو حو <

کل اتلراشکا رها نلهدءکلد حق

ڪا نه وتعالی اناراك شهر انسهیلات کوندر وب و ایک فرح برمقداری اراقد ۱ ۰

ربواوتدیظا هراواوب مد نخان اسیلکدنطا ریلوب ک ها اول بواوت اه |
وکن انده دخی خلاص لوبوب شو يلهاواد ,کهپردن حرا رت
جان اتوب ا
"| دا الووب بوفوی نابه اند ه کی باقلقیکنېادو بواطر ین اجبللههسی
| هلا لك اولوب واوز ی انه کیروب قبور ین 5ا بوبخلاص اولدق د.نلره
۶

 E.جاص

ی اله حمر ادرل عله |لسلام ر

ك٧ اورو ب

وی کهبرهمیتلو اواز

 ۱شوب | تار دی چلة هلال او لوب احق شتعیب واهل وهال واکااعان |

کتورنلرخلاص بو لوب آندنصکره جه زماندی عرسوروب کند که مال ||
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رما ده شعت
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عله السلام ون

وروب حورت

ادن واوح*حرزسی دخمذهوردر

مو سا

ف داماد اردتوب
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| و لدوعی فعر و قاقه سنه و مال وطوار ندنابرناوت قلت بضا عه سنه ناء
ح ی
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و هو ار ج ارا.چین) د بدی پەن اللهو
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وجله س مکصورنهدروب ( ل نادخلوا بمناب واحد وادخلوا من اوا ب |
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وا
ند
خاد
بو سف عليه ااسلام كور دوک کی ور ندا شیدنرو ند ن ش
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شر ام آوزره طا عت وعبا دی هر برد ه هعلو م وش هور او ايیله معوت |
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ا| تایه ین مسب اوه لوادای کدی سل ندا ده رن اوانکاعی
| وبر ده مام ووز اشند هخز په دار اولدی اندن اول دو شنك تعبری |
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ران الارض ای حفبظ علم ) دیدیبی 1
و دفت او اغین (اجعلی عخلى
ی ذا ره انارارخهامین اللهکهن نوخدمی کوره ی و عراد نکر سوق |
امانت یلهنا بتهایرکو رہن د بدکد» سب لظان کر کیشاد وخنداناواوب |
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شرا پدار ومأٌ مخورا
مول
اامسززنردا ن وهارد لروانواعتعظیم وتکر ی امل
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حو س ااوندقارنی بو س_فد نایر لد قلری کون بیلد پولقرید و بدٍ امجنده

او لدفار ی ید زاندن دا دو شذکار یسا عتطو بد بلرکوتاأکه کلستاندن
جیوب زندانهکیردیلر و باع جناندن ابربلوب قعر ثمراه ایرد بلرو جله سی ||

فر نادوفغان ابلهبو سفد ن د عااتد ناراندن بو سف عليه السسلام دهن |
ذر جییآجدی واول حبو سار اوسته کهرار صا چدی واتدی ( اللهم 0
| اعطفقلوب الصا ین عليهم و اتلاسم لخاا زرمایم )ی ارت |
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مشمرف ابلد باراول دم که سلطا تن »مم ر جال یوس کوردی صدافت |
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سی بوادی واول جشاکرصلی وسیا سابلو برأداراولدی و بو سف علید ]
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وفرت وحهله ا
نن

معلوماندی اهلرومه جد ماحد اولوب صلندن ۱

 0مس

ا
ا

ا

متولداولدی
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۳
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ا سای لوزره عد ق

کا زنل ی ف ها

روب بوحکره حضترت بعقولك اغتامی تعد وتجهله أ
اول مەن ماقورل
ازداد بولدی ماقت دستور غالاعستوراه دستوزساتق؛اوزره وذاع "|
کان برقوحت ( حت الوطن عن الاعنان) ارزوی دراکنعان ادو

بوشعه(اهل وعیال وکوستندان ومال وشال اله وله روان اولدی" مکرکه
 1لباناتحفانژه برحوهری ته ظارد ئ دخلژی اولان لا انك قند ه اندوک

ا| سلوزدی انتاءرحلنده اولادندن ییکوندردی تاکه اول می اوغرلیوب

||

لنان اول وشن ضلالت شای علنده ولدی

ِ

بيلس هکو و ردق و

۱

تلود مرن

۱

حقو رل ممز له واردی

بومد أ

فة اساعت ا

:

| مصودعك ستاقهستهسی ودقت وكاشدرید نناندیباقلدی حضبرت
۵خراك اصلی مارائ خی خاللك اول آذ ل بت رجاف
 1ادسته ا
اتد وکن ادرا فارددی کا ن وخصوصی ن

ردی
دلو حوات و

سخایزن درو دصصت
| کله خلس دزده دوععسی حا اولان معنوددن هتاو

قلد ی استلامه کته حههرتله سلۍ لیخ اشدی الما لبان بعد هذا
الان لژ دشته منلانایدوت بکاعنت

کاندر اله مصودی :كا ور

|

حونکه :سن بدلزسین ظهور ننه بدفرا ایدوت تارق وروق کا کوسر
 ۱دالاس ابلدی حضرت بهءعوب دج توجهق حسن فول دعابه |

|| استاس ابك صنددند ه اولصفی آلوب قوینه قوبوبک ابلیان اوقل |
اه کتندان مقلذی عینبله اول وئن تامسعسن روز وظهورقلدی لان

||نه قتوّل اعسان ابقدی بن اپوب بوزینه کوزبنهسوروب خانهسنه
( لولنه )
عودتایتدی
||

نیه
ارم
عکلو
افر
ا ا«ظهر اولاسه اطف ردان * قواحه کا

لقالدی حضترت لعفو ك د ل ودبدهسته
وا ولات كتعازة رممیزن

انوار عستریت وشادما ی ستول اولد ی لکن غه حخضرعیص مکرند ن
دی اوشتنوزدی نا عداون ستاشد سی مو جه حرکت اناوت بزه
فط د مضرت اللهی ذو فکر اندردی الا کر حضرت عنص دی
نیٹ شکارژه ستوار اس زهواز اکن بومد کار و ارو اغنام وحدام .

| «شعارله خضرت عقو بكقرالتسییکوردی ابابونلرکهار ایدیی وره دن

|| کلورژکه دیو تسس تنه طوغرلدی حالا که حضعرت توت احقال

||

)E
 ۱رت

ف

شون ال

دی
تولد
ح)ت
اامین
(وس ).و (پنب
پ
 1می

اپ

یفواما راحیلدن احق

,يعن کهبوایکی فرزند عن ند (*

جد بودن الفا) مصجو ننهماصدق ابدوکی حقیقه تدی

ا[ کذلب فلهد ناعندہک چاریهد ن (دان) و (یفشان )نامای ولد

رششید .وحودهکلدی ,یکهار انهتامکتیر کدن ( کاد)و(راشر) ناخ: .

انکی تس سعید دځ تولد قلدی کهوجه اونانکی فرزند نامدرقران

ب(اط ) اطلاق اولعغله جذیکرلاری تمامدر حرن قومنده
س,
اید
عط

قیال وم زمره سنده شعوب و ستییراانیلاگنده اسباط چیعا برهایهد

وسرط سر ملع ره لعن کهدالو بود اقارئويراقارئ ,بربر بنهصارلش

صیق درخته اطلاق اه ماد و بو نلرلك د ج هی برد ن.اولاد وعیال

لنید
یامعا
وولعدصون سبط دظشد ر اب
اورهبوب سکانرا

 ۵آتر |

وجهله مذکوردر ,يع کهدسرتبط لیااد ن متولد اولشد رکه انار ||
وون و لاوی) نای اله شهرت ولشد ر راحیلدن
ر(وسل یوهودا ع
اسه قولل سابق او ز ره( وسف) و ( شامین ) طوعشد ر آاوحر سط

دج اول ای کنو کان ونحو دهکمنذار فا رکهبور نبهده,کترت نوالد

وناستلن معور اولدبی ,حضرت بعوب زمین قداند کنوحوب ولابت

کنعانده برلشعکه عزعت قلدی .لکن خال نامداری اولان لیان|ووله

مقدمی تحص عن بورکتاولان پعززالوجوددن نارقته جوازکوسمدی
ونی ابلهاولسی رما قلدی ,انازدی برای خاطر ال
نزددی
کج
ر
| کلهحك سال جربندهک اندهقالدی اولدتی الك خاظراین دمانت قضد
ادوب اول بل قبوناردن نه مقدار قوزی طوغرسه خضرت اعقو به
ورەجك اولسه حکیت خدانکدر رسعراجضرت جبږ یل وج چیل اله

نزول ابتدی .فلان ,درختك اوراقیی کهبانکبه یلهجکتورمن اه

اولبراقاری لسانت اغنامی کجاراهنه دول انی غد! ادان قو بوناردن
ااز
به معدار قحوزب
صل اولهجقد ر نظر ابت دلو حضرت بعو بهتعلم
اشدی

رلاق
اکوهاو
حضرن دج رموحب فرموده عل قلدی ا

عدا ایدیشان عهلردن البتهمتعد د قوز قار تولد ابتد ئ بوطر له

اهه د دی
حض رتك قوبوتجقاری بر پوك سوری اولدی :انغاق سن
لان غهحضرت دععویه منت کنان واول سنهډه طوغا جن قوز بلرهوال

1

۳۴

وله اسرایّل صفود الله دعکدر و بعض مورخین رخ آیکسیدلبی
قد
داز
وسلافر
ارو
ووب نهال تامتلری س
ی
طلب اک

ه حضرت اسطاق وتان

وحضرت لععوت لو بانكه نفک م اکل مانتتارنتاه ذاوت

اترش
دک
کادررر
واقع اولوت والك برزکوار نك وضبق وع

كت حشن

یلادی ایله رکه حضرت بعقوب جلاق وطن فلدی؟ نه شنام
و
ولاشّه قدانتاحنه سنده ساکن ا ن سو بلتامطانسی تع کدوالدهسی

قرانداشی انه وارد ی کہبعص مورخین قولعه اسعی لبان بن ناهد ایدی
اول شت کهوطتنندن حه کدی
درد ی تخل

ولده زاشت کلتلرکه قنده کد رسن

ماکندن قاحوت الرهتعالىئك لط ايك ته سفر اندرن

دک٤کنلدهو رھ آسرائیل عل اولدی یعیک کههاعند هک نرنه حضترت
حقه لو حة فلدی دو شهرت ولدی ز براکةال سغاء |آهنهدندر استرا

اة ل(سعان ای اسرا) نصی مو هجکصد اصندهی سردنعبارندر ||

وا حضترت توب که مر بورطانسیباعدوازدی؛ (لیا) و (راحیل)

ركی تزوح عراداقیقدلردایوفافهسته اء حضرت
ب من
تامایی و
بعقو بهآناركتزو کن جو بز اعدی نالاخره هر ول کر ففارلرسنده

بدی یل وقتوار ییسوروب چوبانلق اد ئ اندثصتکره بوك قری
لان الاکندوه بوردی لکن حضرت بعقويك اصلده عرادیزاخیل
کد کوسکن
| اولان بان فول امت شک سکوستزدی نکن قول ا
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| تزو که وص یا ورعدی

وکا درف او

عافشت انك مهری معا نلهسد ه دی کی ل

فاد اچ ھلوا رشا ی نلکاسنده

جع اولق جااورلغین راحیلی دی خاتون ایدندی اند ن د مطلوب
شیووازنه:دشت رس ولدی .بوندنماعدا البانك (فلهد) نامبرجاریهسی
|

وارایدی راحیاك دی ( زلفه) نامبربرستاری خدمت حضرت اعدو ره

رف
صرنك
تربها
|| سراوارایدی س اول ای عروس عفت مناوس جا
| زوج عرغندر تهاغشلدیار ع که استزسکر خدفت فراش اری سره |

ال اوآنون دار که

ی

و

 ۱کات جامع اعطمده منتطورد رکه حضرت تعقوب لیاشت لیاندان ال

| فرزند ممغوب کنوردی (رویل و شعون و بهودا و لاوی

ولون بوشعر) ناماری اله جلهسی اشتهار بولدی و بعضیارر الونه
| را

> ۲۲۳ %
اتدرردی :ا
(ما معرانه ) ا

جوعه *گعراند ه متبادردر اوج

زه ایدوکی) ظاهردر ( بریسی) اهل شای اعانه دعوت ادکلرنده
چە اظهار ابهدییاز رقورونارین اقزتقالشدر انك ۱کثار نه متعلق |

برکرامتك رجا ابلرز دیو پسلودریار بساول نی مطلق کف ما اتف |
پرردیشی قو پون,کتورند ی ,هبار انی ابله ارقهستی صیفاپوب (باسم اله |
یرک الله ) دعاسین اتد ی فلاجرم ساعتی ابله اول غنم بوکلواولدي |

جل وضع ایدوب ,عشدانه قوزی طوعوردی بوطر قلهنجه مکار |

شرف اسلامله شاد کامقلندی وبقوونلري اورهوب اول دعادنصکره ۱

هبرری خلاف عاده مأمولندن زنادم ,ق
لوز
رحاصیل قلد ی راکعی)

جلد پختصروصید رکهبعض مش
سرکا
تربز
ك نبونکه اینامزز دیدبلر ||

پزی اسبلامه کلسبون ر
دسك شدرویلری زنده قاقکرکسین دیوتخد |
زماند ن قوریش قالش ,رقاج قطعه د برلرکتوردیلر فلاجرم حضرت

|

اسصاق پکرم اول چلود رتبقاریی دیکدی اعلرینی قومله برقلبي |
بعده |سججبنیتالنری ی المظام,روهمیيم) دیو د عا ایدوب مار[

ال ایله اول,در بارئ صبپعادی جله سی در بلوب حیات بنولوب نع

مکشیت اجتلاجه سپ [ولدی ( اوی )کنارك آراماری السته بر
جزم کوسښتردیی ابلاخ تاماری :خصوصا برج جانورار ابله مصاحیت اله
وبزایشیدهلم حضورمده سن سو للهادیموماماری اندم حضرت |

اسعاق دعا وتوجهله بعض درنده زه سوبلدی سیزکم خلق,ايلدي |
دیوسوّالایلدی انلردتی (هوالله الواجدالقهار) دبیجواب یوردوکی 

E ARENA TEA

۱
قوب انحضرت اعناق :د

رتت
ض ب
حذگر
 #فصل در

چو علمهبا اللا 9

بر ببغمیرجلیل القد رد رکهقرنداشی حضرت عیصبلهنبطرنده توآمین |
طوغوب انتاءتو لدده بونارك ح ضرت ع صك ارد جو طوغوت نعقیب اکن
۲ 1
يعوب دتندر وعندالبعض عیص لفظی AFS
یوک لععو ب اولوت و  2دید ه تقد م اتدو عون عصیاننه بناء عنص

دفاشدر اما حضرت قویك براسعی دی اسرایلدر اشرای اتوادخ |
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سلوا ام وت1 

دلی1 
حضرت عبصكآلندن بدا اولشدر .خصوصا,حضرت او نم س
شرف صر ونوتله اولخاندآندن وجودهکسُدر فلاجرم کر نو

1

||توان کهنجه محلده پای شد رجا وی داناولشد ر خضرت واد ن أ
ا خی ھتکامهد لكزنلردن ظهو راغہی دتين ولشدر ناء علنذلك

ربب.) 
|مولانا جدی بوعلده
| او اسك عورته ابا مهاي * عورت آل اتد ی انایه دخ

سوت ادا غ|شدر ود مفولد رکهحضرت عیص ماحرایه واقف
خ
فص وعداوت عشتد بدا | ت دک نصکره
| اولوت:درونند ةحود وحبد و

|| ا رکون لزت عفویق ضیافت اون خاله سنه دعوت قلدی تتاول
رصه عراضف وهدان واسب و ات وشترو  5وماده ور ||
کف
یامد
طع

وکو

ابلیوب انناء ود اعده کهاول

اسه
یکس
یهسی
تدوت قح هقول

تاوزرهکردن رادری:او هك استدی کهاول بهانه اله
| اماودلغدادوغی

ال ت زی ابد ره وید حیائیخلقومنین ازالهقلایبی ,لکنبام
الدی
ایلال دنانهازنده قوت وففر
د

بچق دیش اږی هو کېاعردنده

اروملتای  توقضیه حکت قادربرکالهشاهاب وکنم)لبری (:استغفر اله
اولات فراغت انلدی وحضریت سوه خطاب ادوت |
وائوبالیه) د
باريآذر دی شدی سلدعکه حفنده صدوز ابلیان دعاء پدرخالقحهان
اناء عظام
 ۱افر دانارادت عتانت کسم اله دور امسن

E

ی رناه میت ات تلق اولش من بعد
۱
داىنايك امانند.اوسین وسالا وغاتما حرم سرا 1عودت یله سین
دیدی و

اد وه شش

عر عت فلدی ووي
7

۴

مور خ حافظ ارو وطبر یکی مورحینته

1۳و اولان امام مام بازمشدر سار احوال و

با(عداز رومه

وجلت ابلدوک حال اه ده مسطور اولهحتدر العضد حضرتاسعاق ۲
کیان بل عرسوردی آخردعوتا ١ ھی به لك ایله احابت اندوت
ڃو

5

و هدان ابل عر انه سنه

ار رجت

2وسار

رجاه

وصول ولد ی ای

ET
اواجn 

جيل ا

عفر تا

وکین

ا

|
لاه

۱

۷#خجتیا سب
دبل تامته ناء د عاء

رنی
بووص خ
ادوپ خص
سله تعلم و

 3کات حضرت دعقون حعنده اولسینی قصل

| کاتقر براتدی حت اسلوب در بب وحبله بی

ر ادیک بلا با ارک وسالهی وغازیوت اران اتل

وحضور بره ابلدکده کند و ی نتلدررعیوب کات حضرت عیصه
تفلید اندرك سوبلږه ا کاحبیوله اللهتارك دعاء خر ی حضرت لعو ره

بوله لومنوال او زره

اوله رتیه صاليه تبوندن بهرمند اولوت اعتلاء

|

حرضور
حضرت هتوب اشارت والد ه اله غبرابلرهیی ران اندون ع
سرهکتوردی

و

ایا م دی و کلات عیصه

مشاه اداه عض مسکنتاتدی فاما خضرت سره ماالصعبر معلوم

| اولدی الله الکو ا کرعبصك سلاعدیق طوتاو بن فاما يعقويك
سری
ا خي
ملهده
دة ال
| کلناتی اصضنااند رن سورد ى اراد

آول حيند .هة

حضرت دهءقوت خفشه اولق ابد وکین تلوب شبه حاهل بوزندن هن

همتله دعا قلدی وتنام تناول طعامده ( بارك الله فيك فواولادك وجل
ار بابتوار ج
کول
فیهمالشوةوالکان لفظ شر فن ادا قلدی ش
ازشاخسار تاج خد هه وحود بععو دن و وغا بولوب هناران هر ار

شاخ پرومنداله بهرهدار اولان اولادکرام کهرتب نبوت وعر تبه رسالند ه
وامات نوباوهاریابله ذویالاقتدار اولشاردر
مگبره مهيروی اله کامکار کر
عش سك سعمیرعدادندن سوت اولوت اعتلاءشان وحن ت سعاد ڻت

صبکه هرارزجت ور اله برغز ال
وعنوان ب!وشار در اما حضرت ع
صید اتدی و شوروب بران ات دکدنصکره خدمت بد ر بزرکوار بنه
ضه

قلد ی بوند ن اقد م لو د ه نه سوربلان

حضو رکز هکنورد م ديو سو لد ی حضرت
O,

1

سهدونهوهد

روک ره کا شی واف

 Eترضح هصیع باطخ یدلف دعمام

ععهو د اولان وة دعا رادرك حضرت تعقو بهواولادشه تصبب

سنکا
اولدی  ۱کرذر انیخاندان نبوت اولق اوزره دعا قلندی لک

|کلرو وضاهان سنك اولادکدن وحودهکله |
دی بردماابلیه ککم
مع ذلك احلرنده برسغمیرصور دی ظهور ادوت حق جل وعلا ستك

ا|صرك برکاننده اصول
انبیری ذزیتکد ن بدیدار قبلهبوردی بومتوال |
اتی

ا خردوب بارا سا حضمت عم

تسه
 RDIنی زب

ه
کفی

| ۱
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اولان حضرت عمد ود زماننهکچھ شد ھکیو ور
#ف۴صل درد کر بعثت ن<رت
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جقرر اولدقد نصکره حضیرت خلیبلرتکرارآهل انلدی  ۲کتهانازدن1 

ریت خر چچ واه ازدولیحه رضتکوسزدی واول عتنه دن۲ 
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ری وجودهکلد.که اولاد حضرت |پراهيمعحضرت|ستاعیل۱ 

وحضرت امعلق حلم .اون اوج نافورلدی وصکره کېخانوشدن

اولان اولادنه (یشان وزان ومدنان وسبق ووسوح) نام قونلدونی1 
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لسلیدر

دندیلر وددرران اولسی يوردبلاان قرآن سر فده ولادقی دسسارت اولان

رواتفاقی اتبدار |
ولدیدز بوتقدیرجه مشر قران حضرتامضاقد دب
واما حضرت اساعنلد راد انار حهرت اسعاوكت تولدی بشارت دچ

فته ندبار و حفر تدعنده حضرت
اشارئي وقوعندنصکره اولند ر
عه حضرت اسعاقله بشارت وحخضرت اسصاق صلسدن حضرت
ا*را

عقوت ولد نه اشارت دج حضرت اسعاعیل عليه السلام اولغه قطى

دللدر ز راکهحضرت اساق مذو ح اولدوغی تقدیرحهانك صلیندن
بوندن ماعدا حضرت
در
ل غر
بکسی
سده
حضمرت فقو بك وحو
اسعاقی که بهوارمدی داعاولابت شاعده-عکن اولدی واانزیس زمانندهی

احنزاقکسه الرته دکكش فودلك ایکی نووزاری مزاب اننده
آاصیلو رطورردی حفظ وحراسنتی دطنایعد بطن عنعنه اله اولا دحضرت
اسعاعیل کورردی سرجه

بو احوال

ج حصرن اسعاعیل اوا

دالدر وکاب انس الیل ده ثعلی مولانا ضهاجیدن روات قبلرکه ن

 eفلاجریم ححضشررتت أ]
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اسعاعیل واعاق ماننده تلف فیهدرد وسوبلندی
معاوه رصی الله عنه شویله تقر برابلد که ن رسول الله حضورنده
اکن ار تشهکلد یکندوره (بانّ الذبعین ) خطان اتدی حضرن

اا قرعا لى اللعهليهوسماظهارتیسمقلد,ار یک کا اوا
قبول سوردبار توتعدرحه دح اولان جضرت اا

لاو که

حكهی
وه ن
شیهه وقدر د دیار بعد ما حضریه ان الذبعین دع

له در ۱

دیئلدکده بویلتهحقیق ابتدیارکه پدر ابوطالب يعن جد رسول اللهاولان
عبد الطلب شول راک حاه زمر ی حفر اندردی ست شر لی سا

| اع صددنده ایکن حاهزجنم عبایله اتوب ینشان اولفین ظهور نه

جل مت ایتدی اک رسهولله حق جل وعلا بومرامك حصولتی

| مسایدوب ینهآبزعزم جربان ایدرسه اولادندن بریتی قربان ایشکی
مآنبم جاری اولدی
ززار
|هی الله تک
| مقر ر ایلدی وقا که عتابت ل

| اولادیننتنه قرعه صالئوب حضمرت بغميركپدریعبداللهنعید!طلب
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حضطرت ارام آداءشام دمارهسالتاولدی EL

نی وتیل علالک اسعاعیلواسعتی انر بی عع الدعا) سوردي

تع کهحرت ماعل فدهدما یک نصکرهبوکوهبجد وکل |
اچابت اوندود:ن امته طیوردی 91۳که حضرنك ولد ناسعد ن هه سه
جي دي امت عر ممرقید شکلند و
دی دعالری صدور اعامنید ی آیک

عات اولهشیدی ووتقدبرحه (سیع الدعل) قیدیاکتارانسال طاهرویه ۱
متعلق ابدوی طاهردر ملهعنبي اعانیاله بوخوايحر موز طبع حور
ترتعصرده آثار
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خطاب وکعب الاخبار وسعید ن جبيرومس روق واوالهذیل وزهری:
وسد ی رطی اللهتعالیعنھے وا کرمشاھر اجا ب قربان اولان نی

عالیجنیاب حضبرت اسکق یغمبردر دیدبار نیتکهزه اهل:کابین

و فرقهعلاء ملتینبومذهبهسلولانلدبار خعادماالله .نعباس وراهزا
وعبد اللهعبرنو یعناص و باو الطفیلعام وبانبلهتحرضایاللهعنهی:

ویالعنندن همام عالوفائق امام حعفر صادق وسعید نالستت و وسفب
بانلهران وعاهد وشعی رصیالله تعالیعنهم واکنز
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و برد در روضه الصفا ده

خصوصی تعون لن هت

مفسمر بدن تقلله بان اولکشد رکه حضبرن غبارهنك کک

او چ سنه

باعث اولهاول کر سن حالنده کندودن فرزند ظهورهکلك اند سبکا

خلایوه چ صقر ر

عازن رنه که شم دو

سلدبرمك الاوربهبه سفره

فززندمقدحن

قوئوت ران کوسالودن تاوّل تکلرفت

اواد بتلامك !احونادیى حالا کهتصمبنده احق بوبث جلقانلد رکه

کندور وزویی اولان بغمبر زرحکم مسن اولوبتوالددن قالدقلر بدر

سياق وسباق دس بوک دلیلدر وجه ثاننکه عقو بت قوم لوطله ولادت
ی

ات

تا ودر حالاکه طاظر فض

کر عده ععفقووبت قوم لوط مصر ح دکلد ر
عی اولان مار

اولسه دج زوحنك ان

ERE
قومنه سوط || لهی نزولنه کولاری آدار

تلد رر حدر وجه ال خود طعام عاملر بدر حدا اکا د A

]| کرعه ده حل بوقدر جبکمفسر ن بوایکی خصوصه متعرض اواهر ||

| مبعوهنذاردن اقوی برسب عك اوله حق مدعامعا,ایکی فرزند جلیل |
اق
صاء
س ور
اومن
ارتي اله هوبداایکن عىدرکه انیاراد اعبه ر (

بعتوب) نص کر عنه تعرض ابل ھل زرا که اعن صعك اولان مواد |.
بار بروره بادی خصوصل

بشارتدر

و اخود وعا حال ملاحظه

+

اولنان قضیهبی تعب واستفراب اشارتیدر ( ناعلمله ح
)د ذاننده بوندن
|اقوي سب كعك اولور ماجرا واقع اولامشدر بعد ذلك مور خ
ینصور او ری قصصند هکتورمشد رکهحضرت |
| مولانا اپراهم م
أ اسعاقك شب ولادتنده حضرت ابرااھے الیل صلوات اله علیہ وعلی ||
| سا اللیل بك کوکی مجوعا بررج شرفده کورد دار بونلرنبه دلالت

ددی حضرت جيربل عليه السلامه صوردیلر اناردی اوغلك
ای
اسصاقاكٍ صلیندن بيك یم رکلسنه اشارتدر سورددلر جونکه حضرت
اراھ علیهالنلام حضرت احق حقند » وبجوهله العام واحسان
مناهدهسین اتیی باریی و تمتدن و وبکونه القات ورشتدنحضرت

اسعاعریی دج مفوط بور رحاسین قلد ی هاندم هانندن بشارت

اولندیکه نسل حضرت |سیاعیلدن بر یغمبرحلیل القد ر وجوده کلکده

| انب

اوا وهجیع بغمبرارك باعث خلقتی انك وجود پزجودی ایدوک
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میت وک

 ۷ورن

sE

32

چو

ان
ارهرشت
هسا
اسعق صلوات العرلهيه من

له وپشازت حضرتسمریل عليه السلام ازطلوع آن مهرد رخشان و
 ¢ :دندرك اوان +

حق انه وتعالی | کرم الاخگرمن ایدوی هودا وارج اراجین

اندوی بو کرام اه دی انکشت مادرکه حضرت اراهم اهجری
ولد حضبرت اساعیل اللهشادان و
وستان خلفتارین اول نهال تازه

اله ”عر ور باناويکدنده حضرت سارهنك حزن وملالی یبمکندودن
پرولدعر بزظهوره کلدوکند درد وال لابزال فق ظاهر واشک راولغان

ارادت ازلیهسی لوطفه تعلق انلدیکه حضرت ساره رهد او
کلی
سمرایتآیده عن ڌربت برفرزید یل |"کمن حاصتی درن مسرت انده

مبیلکا نیلقوم لوطی حط |هیابا
شیر شب ولدمکه حضمرت جویا
هلال

ری

E خضرت

ابراجه اوغرانوب حضرت سازه نه

حطر ت اسصافكت ولادتیی لسارت ادیآ اماکهحضرت خلیل الرجن

بوتلری ای
جکیونو
ان ان صاندی رسعوزکوساله وماژلوت نتوردی

|

پرتان انلدی ع حضورار ندحکوب بورك د
سوویلدی اما فرشتەر

||

اول طعامة تتاول دایاز نبهزا وبفرعلی
وان طعا هرود بنواشدوار
حطخرین حلیلن دوه
بسع الله3

ات ابد وت تولعتك کی اشداء تناولده

واتهاسند ه اخجدلله دوباولژه سورمکد ر سوردی

حضرت جبریل حضرت میکاله اقوب حضرت رحبلیل لوق بزه

کرٹ |لهیه بی اکا وخضرت ساره یه||
بوتی خلیل ایدنمامشد ردو س
تبورهزدی خی
طیورد ی بعده تولد فرزند جیب بشارتیی سك تبفر
تدتارده کهو دشارق دعسکندودن فرزنداتو لدنه
حضرن ساره وسرا

اشارتیادعاناتد کدهکولدی (واحر آنهقاعه فشّمرناهاناسهاق ومن وراء

اسعقعقوت) دنکاده (فضعکت) قول الهاستغرابا کولسیخصوصا ۱
لت او بلق اءلد وان جوز وهذا بعل
 3و لدی « که نیاو

حیتی) و

۱

ن که ولك کنو رتر که تنم

۱

طقستان سنه بهواردی زونجك عری دی وز نله سشسدینی دید کده | 1
ینمن اماه دیدبر نی |الله عالتك Eا
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!| سعادت ملاقاندن قالوب میس اولامفین شامچاننه چکلدی شولزمانکه|| ,
حضرت اساعیل شکاردن کلدی ليله سی تعرارندن معد م رة

1

بلدی "رعابت اولندوغی کااهی اذعان قلدی ,اهشس بغنبه مشا
!| اولشانونه طلاق ویردی روسای جرشمدن بر یك ريلف دختی ابه
ت خلیل مکهرد
رنه
ضده
خل نی
| تزوع قلدی حمت خدانکدر سا

ازکلنای :ا جوت آعاعیل.طسید کاهدامبولوب صد قه سی,اولان
|

لله ازن رکاند صبارلدی كلك سورلدو وافر منتاراتدی لکن

|| حضرت شاره اله عهد ومافنة نالف اولفین آنندن اغدی نهابت

اول عفیغه نك خاطلییق رعایت ایودب برااغ رکابد ن چیقارد ئ خانه
جطمریٹ |#ماعیل اوکند هق سنك رفیعه بصدی واول برقدغی رکایدن

از هو کین ببرین ونی کیج دان ایتد ی رواررشیدہ ج بی
عکسین اند وب اول رقد ی چ اره بهواول ری اوزنکوره إصوب

نده
نکت
وولسسب
ابرا
طورد:که ال الان ایکینوبندهکهنشانه قدام معت
ممایقدرردر وبال خاتون حضبرتناعیل حضرت ارایی
حوراکسو
ا ا

یل ایدوت اولا عبارك بشرهسیی غار راهد ن لو توس ال ای

قیتو.داتیی ازج که
اندون ضیافتنه س
سه
لتا
دلا
خمضاتنبه ما

خاس تان بولفدی اما سار نے وفواکهك پذلنده تقصیر اولدی بعد
نکاده اواستون حضرت حق حل وعلا برکانکنافی ون
| التناول دزعت

| قلسون پیوردی وحضرت اعاعیل جنابنه بندن سلام ايده سین عه
 ۱اب بات مناسب اولشدر اوکات صعلسون دیدی

ده سین بوردی

وکتدی ق نفس الاص خضرت خلیلات اولدعاسی تارندن مکهمکرمهده

| کک فواکهعه کرك س ارزوام متفرعه یل وافرومستوق اولدی
| اقا ص نان جرم خورشید رخشانکی نان ابدوک حفق بولدی
دما حضرت اساعیلخکه اول اخشام اه سنهکندی زوحهسی

تز رزندان کلان بیر جلیسل والد ماجدی حضرت خلیل ایدوکن بیلدی
صدبعه ستّدن وا وشیبکران کتوردیکتی دج ادعان فلدی اندنصکره

ملت
تزوحه رغیت کوسترمیوب اول عفیقه نك رعات خاطر نه ج
فلد ی

(نفید ۷۲

۱

ا عوزت اولدر چوکن نادیده  #اهل تن غراق لت اده

!
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ا 5.4 KR.
 ۱بعش ازقو له (معیع ننعاص) اطلاق ابدرردی کالاستخازل,عندهی ۱

قراکاهارینة واد بار اتفاقله کوجوت زمین مکهپهکلدبار حاه زمزم
رفن خطتزری اسماعیات عن هعدمنه رعبه ال ابر

ل

3

دشر وماد ر٤ باشلری اوزره بر یادوب کروازرار بن-کوردیلر تاکه اوناو چ

بل کدی حضرت اسعاعیل علیه السلام اون بش اشته دخول ادى
و اننارده هاحر رضی الهعا سترای ععبازه هرت آتدی ندورده ست

کو زارشه على تنك وتار اندون حکلدیحکندی حضرت اسماعین

پردرجه ده سوکوار وماع زده اولذیکة اول حابکاهده ارام ایدهمیوب

||

ترك دداری مقر ز قلدی لکن قبائل برهم اوةطورااعاكباشة يووا |

سوروب تسلیت ابلد پلر اعکشایررند ن برينكپربجیله قریابله ازدواج |

قلدیلز بوطر قلهحضرت اسعاعیل قالدی دمادم صید وشکاره ید

بریق
اولوب غاتلهخیال وحوانصاحبکال قو دی خصوصالسان ع
نم دوب زان سر ان تکل از اولدی اما بواحوالی حضرت جپریل
علیه السلام حوره خلالاللهه سلد ر دی هاجر وحضرت اعماعیلات

حاللری عنتظبدر اصلا انلركك قسلاوتك چکیه سین بورد ی احقبرکون

| حضترت اراهیم حضفرت,ساره به وافر بلواردی کوزی ورین واروب
کورمسند رخصت الدی شول شرطله کهسعند براق اسادن اشاعه اعبه
یه احق ا رح ار
مدا
رح
کود
وهاحر سا کن اولدوی اوه خ
دای

ملاقات اندوت غود ت اله

)

زهی تغلب شامل زهی تکلف هد
د
ولرراه
اشاق اعد هرک خلب

وکا گی حومرن خلل اللهزارت اسیله رخصت

حاصل اتدی "است

رهوار نهاخشامدن سواراولوب وه کرایددك مکه مکرمدیه واردی
لووشد ی حضمرت
حضرت اسعاعیل صید وشکارده اشدوت خاو نلهب
ارو خو وبردی اما 2عمان
اسقاقل قندهدز دردکده ۵9کر کیش داز د

وازای رمایتی ازاك ادمدی بعض طملراتكايقق خود دك خاطره

کنو رمد ی"حضرت خلیل لدیک اول خانون جیل لابق خد مت
رتک زوك کلوربم سلاعی اکانیتور
حضرت اساعیل دکند ا
a

Eh ۱

یدبک واولنوبت
۰

{wi
رم هد ه اخقادو واردز

وو صن بار ر ملات TEW

اول ریارونافتشدر وعندالعش حضرث
ااووبا کلنوراکن ظهوره ا

شتهیزیاه

اسعاعیل تاركاو e 5 أ

اها وخة شه تی ای وخه آوززه

بان اولمشد ر بریسی صونك کاله اقدوغقکودم زرم داش اله
اود زم زم دع تاتات آق دلوت صکره زم

اتکی و رلش او له

ذدکررعارتمکه بدست ےا رج ورات آنقومشریق >
 #رعطینالل
ههم

اکر مورخین وجصوصی يان وسيب عارت مکه ی وطر سله اعلان

ارد رکهاول تار خده حرم شرنه قرربدبه اصلا شاك بوغید ی
ده
یول
ح)ا
القه
نلو(عا
قا

دعنکهخار ج زمین مکه د ه ساکتلرایدی

حر ج کیردلم دارکان ودار مقولهسی بولعزدی وله" (< رھے) که 1

ا

خرجاور دمن داز ماک رقوخ مو قور |دیک 1

امد حرم حزی
ګکارتله شام ولانته کدرردی وللری اول دنتد اروغ
زارت انذراری بردقعد دج یکهعرم رم انبل ات عم قصد شه
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زاره یغن ونعهسی بغدای اکلومو بدار و اوزونصتاللو اولوررعلکتتلرنده

طیورو وخوش ورکد ن موحوش وافر بولئور اما قندهار کرج دک

سند ولاه داخلدر قورقیصبات ومداین اولادحامه نالدرا لکن.

ایناء بافشدن اولان اترا ک قهار یشبوب اناردن ازدواج اکن بشسهلری
نوراتی وصانی وزنهر بنك حسن وجالاری اطافتازینه کافید.ر پونلرکده.
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افاچد ن بتلردوزوب انارء عباد ت ابدرل ,زعم فاسدرتجه زاین عباح ظن
مایعکیدر بپلروکیقوطنحاماولادندندر ویزشصعی
قبر
ایلرار وقباتل بر
تصن قارق ابناسندندر سار برادراری رامین مصمرده برلشوت یر
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وھا اهاد راه-فرعان بزدار ر درکه دتلری تصاریکی آزوره در
عبت قوفی"تمقادعد ن اول ولاته تحارت اعون وارهکشالردر بعدما

ضهل (رج )اقل واردرنکه مدان وقصبهاری عمرا
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اارنده فل ی وق اولفله فسل دیثی الله حارت وکت فعبشت |
قبلارز رو
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بو اهنت بانبکتد اريك شی روشن میا ن روز تاريك

هصسی ( ببطیلن) درکه وجه ارضی اسئنباط
بعد ما اولادکنمایك زز ح
رد جله سی ری

لبون تعمیراتدکیری احون ,و امه موسوم و

یدصت جوززید.دوچ رمت ینو دان بکنیعا نبدت پیز دح ]|
وناسنام فزادهرک طقبان مقداری اچناسبد ا
وج اه
وان ز
اشان و

کار دبار غر بدهدر افعال واطوازری ره رتنه افدر وه رطافهنك 

تاش عهپکلری واردر بضیاری بهباموسیلاع دز بازۍکرار واا
دونک 
نبک
جړرلاق حیبلاق ۶تور و برطانفه دی واردرکه دروا
ز نت اون بنووزار ابدینورار ولابتارنده رجاس ناض دنكبول انار |
اولور  ۱کراانلری غدا انیودرار وکندوزه.این |2عا شپتهرتن EE
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ونک
کریغ
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اوقورر معناسبی فھے اواز افیننسون نکلیند سآبغراز قلالر 2,ما
3مور اغوب رادار مهمه بعاولورار ونه ال سوداندن کوکوزناءرقیله
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بادشاهاری E

خیلی عطے الشباندر( وتللارنده ا

التون معادی بیااندر دهب خالصد e

وسیجدلرنده |

بعض علامات خطوطی تجرار ین که جاراندان ارو کمایکی انارت |

ایدرار ه رکشیکه النوندن اول سنورهقورکیدر ابرسیکلدکدهنبودینه کوره |[
وضع اولان متاعن اخذ ادر توقومكبر بوك شهری دی (سماسه)د رکه 1
اوره سنده برشباهراهی عباند ر براوحندن باروحنه دی

مسافه ابدوی اباند ر ودرت جامم ڪڪ يري واردر بهرنده تعدیل |
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مصر لكوخاره* طانفة اسوك خد یذ رکهحلا سی اک تند غنود

رت
خنسراخ
اودر عوما ولاک شام لو دی الق دو

3او

عله السلاعك قل ابلدوی حالون حار و حطرت مونی عله السلامله

ارصنه
مصش
بتكادوت (قالوا اموسی آن فیها قوما جار ن) ن
دق
اولان حبابره" ندکرذار نونك دست ار خصوصاخوی وخصلتده

اولاة قاتله اقندا اندون فسادطلالله دوشن زم ماشرهم کنمانك الندندز
فاا شواد هوکحنعانده طاهر اولادی سفینه بهدخولدن اول رج مادره
دولعکین ار دعا لوتارده تل بولدی لکن کنعانك که کوشنامسیه روی

وکود فامااروخل طوغدی" سن وی ره دن حاصل اد ك دو عورتق
اولدردی اک 9

ج نعدج وزی قاره اولد ی

اصی
واد ن اواندتا ولات رره و اف

الصه اولاد ستام

عر رة وازوت مکكر

دما اولاد سامه عداوت آدوت فرصت رغ و که حك وحدالدن

۱خالاودل کوتکاه بو اانه کندوزی ماصدق تصور اشدتار e
 ۱ڪان

رك

على ےا

* واه هن جیع آلثتاس الستانا

| فلبتت ی بهم قو خاًاذارکوا م توا اف سا و رکاا
 ۱موو خ وطیی شاه قولهه د اده استعمال اولان عمش اک دا ی

| فالس آولاد فده یکی اوبی اولاذ عامده واون ابکسی ذران 

ضة الصفامولن و کات چش مصنن لسان
رهوکه
اشد کا (کرح
۱اخت" عك داولعه اعث تلل اولاد حضرّت نوح کژنید رکهکندکه
[
و

 Eتقوشی حوعالغین الضروره بر رندان 1رلدتار تاشفه باش عه
|

تانق کلئ سشدان الستد د

ا چون

ا کر ت دیلو فار

خوقار جندر پلکه قاتله مستتعد ومستغر ندرز را که کثار ملل

۱وامشوع السته پرحکر عضعوتی «ستوحب دکلدر اراضينك سکنایه
 |1تك الىت ى انك اقواهه مضانعد و رمسق
| وی

بروحهژه عوحت

د کلدر

ان نعد د )AAT بهباعث لله“ بلتله دە اضطرات حاددر که

 ۱اخنداد ات اوزدناد حوق وخشتت سب بهت وعمت وحرت اوق
|و و اصطرا ات |نلهmg لدو کی اوندون مشدت | لهه ال اخرز
نق ولقخهم واذعان واعتعاد واعان هن اسه موافعدر
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ون مکرمر هرزمانياولادی خواب شفلندنکن باولدی خطان

ابلدی سام اوانوب ابیك کو بان بکاای پدره رواناندی دعاءخبرندن

عیستفید ومغ قلند ي بعده سامکیند و ابناسسنه نداءتام قلدی انحق
ارقجنشند او انق ولوب خد بزدکواری حد ميه «شد ی ما اقادهد
لو ح عیا سامه طیاند ی ممالا ارعنید ه اتکا ایدوت خاندانلری بوره
ارند ن طهوره
و آنادان اولسینه وعاحه اسا وسلاطین و احا ونار د

وید دما ابلدی حون احاءت سوربلوب مده جلیلهسی اله و زول

|

ابتدی غبذلك باولدی حامدوب جا دی وعکرر دا ابدوپ صاغند |
صولله التفات قلدی حالاک كهرك حام وکرل اولادندرن اولان نیام |
امد ی ووالد ماحداری دعوتنه احابت ابلدی اچی
او ود ناو

(مصرن بنصمرین چام ) خوابنیدن بدار اولدی رجد م ووالدم
7

اجابت |عددارايه با ییانه بنکلد م اداه که

مسارعت

قلد م بم لم خور د عاکی ا سور ای حد بزدکوارم دیو خاکیای
خضرت وچه بوزآوردی بوزدن نضرعی اجلىلهه باتوا ف وب
 tareقو هترد .ضرالاهندیساوةکرابلا
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ال هم اماللاد وعوث العبادالق نهرها افصلا نهار الپنياال

فیها افضل الیرکات له ولاولاده دیدی یع یکه مبارل القعصرٍ پاشی
اوسته قو بوب بو وجهله دعا ابلدیکه بعد زمان ممصبصربالراله
می اولان ولاب اولادی اله احیا اعکه اول دما سیب اولیی, ,وجاك

اه

کف
اولادفي ناءساد قولیاولوب تیاغ ادر

بمواعظ والاعتساو .ويا
تعبین پولدي انتهید کر الاتارمن کاتال
ویم ولوبه
حقسهازه وتمالی حامه دځ طفوز ولد بوردی هند وسند ز
3ط وب,روحدش اسعلری الهسی قلدی دار سودان
وکنجان ولو و

ولات مشب وحیشه وزنکیار وهندسیتان اولاد عامك اا

اولوب تیملصرلك پغیرسنده بودکر اولان اراضیده رديار قریه زر
وقصبه ار وشهرار احیاسنه دورشدیلر وقتا ک سهفینه د ن جود ی طاغنه
|

حعلدی وسوق غانیندو مشهور اولان دزردده اقامتلری نحق بولدئ
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اولدی اوکونه فمعتلکری ارتکابایدتکدنص ۾ک تی ساےFA وی
نردن ای پستلر ماهر اما دز
صحفیعه عشیدی ناء علىذلك انك د

دنعین
یدی
رر
حق الهبهتفرلهباطفت قرقرنداشله ازدواحدن رکاجلحد

ووم ونصاری ملتنك نقییجا ر
بولشیدی ۱کرجه که بوعلده بوقومك ر
سقه حالف
وا
دکلدی لکن اولاد سامدن او[دقلری اعتار له سباق ب

بکارونرغد ی ( اما فصبل اولاد عام ) بعض مورخین قولهه پود
نکعب
نی هر سلد ر نهایت انوالسودا نکش ابله مفصلدر جد ح
قرطی حقیق اوزره اولادينك لون عتغم اولغه اعث کندودن صبدور

ابلیان احماسدندرکه خضرت نو ح که اولاد عیواابله سفینه بکهمردي
تاجرنان طوفان رطرف اویه کسه عوری الهحامعت اعامك اون

اھر ل|هی جر نان لدی حالاکه بومصونه مخالف حرکته حام بن
توح نیکب اولدی هنوز جران ظوفان ی
ب
وا
دان
درتامی علی

ایکن شبهوتی

رم صله خاتوننه تعرببولد ی اکا باء اولادبنك

یلر ایك ذرسدین فاص اما
حرابارشو
سوادوحهی معفق اولوب قا
حالاکهبوقول صعفقدر | کنرمورخین کین اونره بوزفارهلعنه باعت

نت وام عالندهایکن
و ورک وکیون حضرت و ج علیه الام خواب را
روز کار دامن راھ نن مالدزدی کال

کیای انان اولوت :E
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عوزت ډاعیه مسبی مادر
کلته
لادب سار ننهمید اولیو ب کول وا

رعابة

مقاسه کدی ابا تریح

سنام کهباعتصمك حام ندر دو دظر انلد ی رسم مذ کور دن خردار

اولوب اد ب رعا اله روکدان ایک بدر خوا.با کات هر تشه واردی

رفوه عورنی a

o

و

ااھ

الا

دوی
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دار اولدی حامك عك مستغر بن س

باریشد.ادن جیارکه انا اولاد حامك بوزاری قارم اوه وذرنات سامه
عبید اولوت مام خد متده اوللرزی مق وله بوردی سواد وجهه
رستوری
باعث اولان ودردو  ۱کر مین اسشو

خلقعالهطیوردی

اما حولانا مقربزکیاب فتوح مصمردن و باه نقل اعندرکه حضرت

نوحك (سام وحام اوفت حوطون) نامدرت اوغلی واابزدی رکون
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اھا ری ط اھر اولق اوز ر تصعتار اشدی "|ن

سا متفراندؤاتبکن دکلری برژی احیاافلد:لر
رپر
نوت بر
ادن حانبلر نی آنادان
اکلے راہبل و جرف ”رۇت فوازسش و

ادنار و بعضتلژیتغرب ومشرقهتتهوتکیداولا دحام و اخقتلاط

اور رة راش ےد لر (فا ئل زوم )کهان اولندوعی ژوم بن اسود بسنام

اولاکڈ در بهد مانکه عیص بانسعتاق انتامیق اناره قالب اولدئۍ بکوره
د کدی
فر
رون ره تل سل ومرسوم اولوت»لکتاریحگاء اون ف
عاقت خر ور اڑا ساطنتلری نطتاری وکن فان کا

بتدیکه استقفلری تع ایدوب «عمور ب بهه قصَ ایتفی بمداذلك نصاری |
نع فرفة اولوت بط ردق اسقف فش ساس خطران و مت تصاجقر 
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العای انلههر ترصن امتازتولدیی "هفنهدنهفته ره منت وواح دکونکه

صاع و لور السته وثرو افظاز قلارار ومد ت آگررند» رعورندان ۱
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اکشیدیکه جانب عیننده برجنت بدا فلشیدی کوباباع ورا ع هشق
روی زمینده هو دا تلشیدی واول حنتك دو ارری سمرابازوا ایت

ته ره دوزلشدی خصوصااواع جواهرلد حرصعقلاشیدی اتشان

لذید وصاف جو بار اقراردی کوب که( جنات تجری محنها الاہار)
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افغه قااودّرله هن دی
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بولق سودا سنه دوشو ب لشکر انبوه وجنود درا کچ اله زمین مغربه
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صولیوب تازه ور باناناردی وله بوذکراولنان طلمعات واتار زمان

طوفا نه د ظاهروبرقرارایدی بعد ما بوز لدی طامیاتی کی تارا تی
دی منعد م اولد ی حا صل کلام یلیاسند و کیکی ولوب جاری
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لد ن زد م تساط وحکوعتاری مقر ر اولدنکه بنوالاشرافد ن
اولنان اولاد شت نی عله السلام وشاتت غامد دن مقصود لز ی اولاد

قایلدن تزوج اتدکلری زنان ونسواندر اعدی بوزهره دن اولا سر بر
ملکنه حلوسابلین (نمراوشح .ار نمضرام ( ی
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ن 1اد م علیه اللا مدر حضرت
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ادریس اوا نه رقع

اولهز دن دور سل اول ند حلوس اعشدر نقراوش دعك قوم اولاك
سلطا ی دعکدر جله دنمد م ته اوتوران و در معنا سئه سار تدر
وود کر اوشان اون طعوز حبابره" روزکا رکهدار لك مصیاو ان

اموس شهر ین بای تخت ادندیلر وطلسعات واعال غربه دن اجه
آوتضامریناتدیلر خصوصا کهطوفان احوقهدر د و زمین مهرد هکی

یرتار رنه وطلسعاننه حتف مقدوو انلدیار اکرتخه که
اهرای وبرااعا

مورحینك اشهری مولا نا څد بجرطبری بونه ازولره نك نامو ری
ان اثبرنام هوزری بوناره تعرض اعدیلر مان ملو فرسدن کیو حر نله
انتدا لدو پیش داران احوا لق تسان انلدیار فاها کاب اختصار
العایب مولن مولا نا اراھے بنوصیف شاهك بازدوغندن نقلله مولان
تيالدین عمدن عز * مقر پزیکه کاب الوا عظ والاعتبارفی ذکر انلاطط
کرلینل موافید ر زر جنابره احوا لی بازمشد ر
والاتارنام ا

مالابدركکله لایرکكله موی ابله عل ایدوب على الالال ایراد نن
منیا سیب :کورمشد ر اعد ی خن اولیه کهحن ور حباريع تفراوش
سا ر.عشد ن زناده کاهن تامار لهبز انز دی جه سی ب غرادن
رر سن ك زرکواز اید ی yS

آیناء قال حضرت ابوالشبره

اون
وسار اقرب واتعلقا بترواذ ره عصیان ایدوب سکون تومکن چ
زراعته قال وعار تهناثل اراضی جسس ابدرك ساحل نهر نلهکلدیار
۳
8
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کی وصاحب سمیه دن
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جروب عحرزضور
مراد بمرت توح اید و کن بیادی مصردن ک
حت رت لو حه سمل ارد که اولدی ز براکه اول sael EAR
سوللئوردنکه زمین باناده خی تنل  9عونل نام جارك دار ملک له

رر صا دا اولشدر خلق دنه دعوت ادوب اعبان |للهوجدوا الله

دبوب کزوب ام شه اطاعتابقیناری وقوع طونا نله هدید خوویق
وشدردو خلق هاسنده نعل اولوردی مان لون باد شاه
فق ل

مصراولان (فرعان ن مشور ) حنانه واردی اک زلهبایعت باسله

دوره ن ود عوت ايتد وکدینك
منقوله کیدرک
وارهاونل شبهیرتزبهولا
حق اندوکنه ره معولهکسکی وآردر صوره بن اندنصکه بوخبراریجتایکرنه

بهاه ابلهج ع لقا تی ہاشه الوب
ارکورهن دو احا زت الدی ہو

تاخر اعانهکلدی
عحرصو رحضرت نوحه وار دی واصل اولدینیکی بل
کندوسی واهل لق ناماوعلل الاتفاق سعادت اسلا مله مشریاولوث

وعض مورخین قولګه حضرت نو ح نبور
سفینه بهادخل اولدی ب
اوغلنه رد تخت بلنداجم بو روت داماد اندندی و وعصرل کاهتلرندن
ری دی ( سیون ) نام فلسوق دوعنون ابدیکه هیربوزکا هن تلامذی

اریکےل
وارایدی اک صد

ودانده ماه الافخار رور 5 2 60

انی قارفیاوستنه بعضعراع او ووت تکام ایدز دی هناندم اش
اعندن صور نارره ظاهر اولوت کاهن هنلوره خطاب ادلردی الصه

مونر سیون خیلی مر اولندر زمان طوناندن اولفرعان ته جلو سن
ابلدکده وفات ادر بریدجی (ترس SEG درحکه کرای ارا

زمانتد»و جوده کلمشدر فن کهنا نتده شهر کر

حال و نسااو لوب
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تکر
لود
وله
ناد بدهعلارونا شنیده هیکللر ظهوره کتور مشذدر واد ن
کاهنارده بلك زه طاعق بوعدی جله سی حضمرت توح وادم شای

حناک نافذ الول
اوزره عسل ابلر ردی .وانلرك اصطلا حننده کا ه
دعکدر و توذلرك عفیدهزی اختلالل کسهنکواکنه طایوب اه سک

اسایاماتدروب احوالطوقاند نصکره ی جبار اولان( ودیسر )
زماتددصکرهاولمشدر لول ماخابره" رویزعینوفرمان ران اع پدشیناولان ۱

اون طقوزکاهنفرمان کاراحوالیی بازهل بعکه نقراوش جباردنفرعان 

زده عرعضکها نت _۱
ابنمسوره وارنجهبورزنده حکومت ودرئیوزیلدن نا
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وان خدانکدر هن بور اسقلینو سك  3حکمندمی رابعاروض ولات

بونان اندیکه رعدااطوفان فیلسو فان ملت بونان صر فته دونش ایدی
بهءضیارقو اة انارهورلن عا وحکت حناوركذ اند هر کوزاولانعلوم

وفونك رکاه بناءادی خانکه جضبرت ادو یس کوک اجدی :فراق
ومامی استعلیئوسه تجله بدن زباده  ۳ڈیر اندوت جه روزکا کی

ای

زوی زضنه بارا نکی باعدی بالاخرەشكلنباری اوه پدلو جشری
ریم وتصو برراشدردی ا ناد سنه دظدرکاهنه قولوت هط

هله
حیک
وی ا
تصد اسدی ح

تصوبراتدرمشیدی رایسیکورسی دشن

اواش رو الم کی دی ابی ماه دنا دراو اتاک لتق
آکرجه کرحکی هن بور +وحد آیدی حاردی صو رت

اعلان کدی

!| برستات اولوت استاد نھ خصوصا حضرت ادر اس کی

مشرد

کتارالاحادنه SAR وخبتاولغین تصور نه ر غنت اعشیدی
| لک بعدزمانظهورایدن< اوو اطا رن ادواولن بامقده ی
اشهر عصّلاااسعلیتودا از

ەمن  2بارعبادت اصنامه ر مت بلدی

انان اذوب ی

وون
اعوا" شیطا نی اله لا لته د ش

اول صعار
که زك دی ازعو نلغنه سب الود ار وعد الطونان
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برزا ملوی دی کاجږ جسد مطور سی مزا سي چڪ و رلد ی

نکن درنسیل ضلیل در عقب پرقور چ وا قصیهکور مکین بلاناخبر
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وحوده کلدی آکرخهجلك فانتله مومن وموحد ایدیلکن زما ایک
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دکیتتدلیشتدر .بععنبال
| س
ث
عرم
امه
بهس
لنس له نان" اما ويح ایل
| م

ود رکه بعد الطوفا ن برکون

| شیطیاان کندواره کلدی ,بان لتهبنمامجورن برلططیف عل ابلدلک
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جووه سا زکار دکلددر دو تعلیل مشعر که
سر کله العتن بوحه من ال
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مکر مین ادله دسا دست او لاامنعامله س

داتراولا ن جامصها یکا شنی قاشاقلدی اما خانکه اول ثخص
سالوس

برمقدار زمان لسار اه فاا اولوت طشره كنك دیلدی
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| کندوزدن عبت والفت ناحرم ونوش شراب شخکووار خ
وعبادت هیکل صنم وقتلنفس مکرمو بذلتعلاسم اعظم الک برحلسنده
مقرر اولد ی حالاکهافراط کیفیت شراب عانع رقع اب اواوب
لوس وکارله مقصود اصلیلری اولان نعم تعر ارتکاب دج مسس
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اولادی زهره زهراایسه اسے اعظم رکاتله اسعانه عروج اتدی اوایی |
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<یگناده میتظور اولتدر اتکلهاءبوجلدهتفصیل قلنامشدر |
افولصانلکا
زینده اک مخزه
(اما عخرابه )  ,جضصت ادریسدن روی م
و

قلل کح نعین حدنه عشد ر .اولکسی
صدور اندر ایکسنك ندی

تا ده ظاهر اولسهکوږ ردی جلوه زئ
بوایدیکه هرن ملابکه مجو
روت مبارکهد خان عق اولاز دی ایکیی بلوئلری دعو ت اندز دی

|

لهسلام
اصلا علقت اغیوب هی زی اعابت اندزدی يعنکه ادر یس عالی

انار نککهلسان سباق سویلرد ی بلوتلر دخی بنهاول لسا نله جوابار ||
ویردوکییحاضمراولان خلقکوش انله دکلردی
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ابا تقد لته هار منکب اولدقد نکر شهدکر ظابنلدیار ۱

بوخای اوغلی خاطی رم ارده بوارکدفیت وکوقلدبار رب عر |
وگاتاری موافق کدی ارنکا ت ذلات اعه سی اقتضتاء عم kk
نهدر اسهک رکب عصان اولکر مقرر در
کلول
کری او
فرظا س

| اکر پو

یسه یی
میکسه کر اکن دن فاشلا مت اکوج
وبڈ ا

یمد ن صادر اولان شتاعات
انختتار اند کهوه ارضه کوندره ل ا
| افتضتاء ات وناك واکل وشترت اند ک
ون سره کوسته هې ور لدقده

(غراوعر ار از نل) اموج دك حلل تعیناوندی و وا اس عون

أ و 4اولوت بوءرازیل ابلسك غ
ارنیدوی علد ه کحم فلند ی ||
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| و هود ه بربوزنه انندی سمالرانکه شوینرامرذ
رح مادتو ||۱۲
کو ر لدی قلا جرم اول او
اتاق ٣غلری اله هجوز زخینه

ند

 ۳کرم ی آد ملداختلا طدایانتلدیار کوندزبن مضا ل لی کوروت
 ۴وک کماواررر مورا وت که و

 ۱ 1سعاواندهی مزللر شه حکل
د تاز اما وثارده بی اذم کی رها :نال

| ھی قللدتلر واخسا نلهعبادا یه فرمان ردار اولوب زهد وتقوی

ھر

دتا
تاو له رر صو ر

قلذ ی ضار قو امد د سواع

لدی
ویغوث ودعوق وستر نام لر دی TA صو رکنه
«حلید شر تہ سی  "6خوبروی  وکنلم کون حاسیحوق نهال
قاعی موزون ده

Eh۳

واھ آهسته سو لکا ما

اکن ارقانده خاقوس طور 2عی و لوازرکن" رزوی زمیسنه نظر دای داعا

فکری مغرو سوز سوبلد ار شزهاد ت تارفتی حزکت ابار بزذات
بزرکواز ورسول حضرت کردکار ونی عتاز اندای :اؤ بل نامکسنه انك

هدا نهنامداخستزین الوب خأتون ایدندی" یی کهسن پعزی

اش لشده ایکن ناهل قلدی تاکه(متوسشم) ناماوغل وحوده کلدی

ورفیی بشارنه دلاوجیو ی
زل تام امت مياننده هقکن اولدی
وفتنده

(ومن کان ازاطعه)  ۳دان ابواوج سنه واردن ری عض

طغروواق اشکد ر,ایکتیتندر ستلات زماننده خنش ایلکدں اوچعی
قدر موب ی اشوبعفواعکدر سور دی (دیکر )عاقل اولدرکر
نادشا هاری وعلا بی ودوستلریش وف اعبه سلا طیه اهاننت اندن

از عنش راجدن اضظرلد انار علای :صقر ابلنکنو نت دشتته
| زان ایلرنتمکهدوستلربی اسهفا یادن نهال جکروویکنلندان
وخارو اندر دوسویلردی (دکر )عاقل اولد رکه ل

وح ماسه

لدنوله
عامه اسه سراتادن مصست الحو ن جر ع وفزع که و
|

رنه سی وجلد کده تواضع طر تن الدن قومبه و که

نك عیین

|| کوروب سرزاش اه وکنرت ماله مغرو ر اولو ب حا له لغرو رمید
| و برگیسهده کهکالعفت اولیه انیکال عقل ابله و
نوله (دیکر)اداناولان کسنه ذظر بصرنده کوحك کور سور پو

ک ر0ولاسم
یه(
ده د
وداناغالهبزركکوز ون نرهکقدوجحك اس
یادشاهی وعادل قاضسی وماه ر طببی اوه انده E اعَك مرد عافله

قدیدکررت)وقوت غربی شهریایلر نته ک دهرویشات
مناسبکورلیه ((
مرو
شهر یلغکزیابت :حلبزاه بل بل اھ باکر امار
شم سعدی بومضونه لباس نظم آمجنده نو بوزدنجلوه 2
تع بکوه ودشت و ابان غر یب نیست
م

(نم)

|ِ
|
۱

رفت ځیهزدووا بان 1

HITE

حاصین که مر شد واک نصب اعش اندۍ اسقلیتو ر اولزن نك
ازهدی واوری برعابد متراض اولغین جاه انوكشفته خلغة لتا

|

اند یر س ابلسك اضلالی  44رضو وت پرست
 ۱کی ناظر تعین ایاش

ی
بلسادر
اولسی حت اول برتلیس نذل خلوص اله خدمتادوف شک

ناددروپاسید
کاق
تهایت ادش فر

ذرر
ق غب
ارمسی
وزووی
| اکاا

ااوللكق
عالت اولوت شد ت احنرّا قله هل

نبه سنه واردقدة

اال

| اکال صورتتی که مقد کمنادو سی ازمش ابدی مادا حور ازما نله
کید الام فُراق ی ددلات هال اده

شکل لطي لوح خاطرمدان
دلوحهره پردازلغه مساشرت

قالش اندی

دك

درون ضاف

اندی

ی مو
ه ره قوهشیدی ونه بت برسیلات معانئه وصافادی

| فاماعننوز اسقلینوشد نصکرهکه نجه قرن خاربولردی اول ضورتار» |[

| دشت رس پولاناراضق یله شوب بت پرستلکه باشلدی خن اکبهلاس |[

]| علیه اللعنهفتنهفد تدرند اضق اول دما فرست وال تولدی ۱
ای

کدو تفیل هن وحه اسعلیتوش ر لا

كق نطو در

لمکحنلوده دس ستند رل مقو له ی اولوت اون شاهك غاطی
۱

"1

اعلایا ادوک

غبز مستور دز

لا

صه کلا
م ابتداء احدا ت اتام

دلالت اباس بدنام ابله اولا د قابلدن اهر اولوت خضرت اذم
مك وصبی اوزره ثبث نی تابوت شرف اول غو بلررکز ||
عليه السلا
صوصدن اثروالم واضطراب
خو
| کوسترمیوت اول زمر ذعیه به ب

ا| وکدلزذ وغ بیدا اکدلری زمانده ابلس برتل
للال
ضح
اوق
|| فا

سکورمشید بکه انارك |

اتد را"اول مقوله خای الذ هن |
وضر بك و

| وتادادل لانعلازه زوهرافبتمکنره کواشکههد لیذ وطعام ثقبسدر |
عل

صوص که اندن اول تال ته لاسھا شنت یکی اخ اعرصدافت

اتماشه رفاح کره عضیّان اعشار ایدی حق اول طا نله امواج

دراکیمتلاطم ومترا اولوت زاسقلل وحباله کنشارایدی' فلا جرم
اولضال ومضل وغوات غا ققد مات موکفرتاه ره مباشرّت انلدی

| حضرت اد م عليةالسلا مك شکل اطیفتی تصویر ابدوب بتاربو نك
از احثنته دو دی
1

لواد
ودل
ادر
اشته شنزدان در یماتدکلری عیق اله و

قالات اللزننه وبردی

بعد زهان اارنده
amanmemy:

وید عت مقر ر اولوت
و
ل.۰

ویتکا نه دن هم رکون ف لوسره حرم انلدی دعن کهدهم ع وغضه

| ا,جوکنوبنوه برتدا رالابلدم دعد ئ ,عاقبت کهاجلیبنشوب وفات
ایتدی .وارتاری.ودوسښتلارای اول صور ی ره عباد ننده ولد ئ

ټونه نسنهدر بادړ
بورهر
ی درای حمبزه باتدی _هرکز کیك تصوبری
ایدوی واول متخصك بوندنعرادی نهادوی دی شیطا ن ک
دویرک
کدوک حمدانه شس ور ز برخا وحفاله اکدرډه مستور اولو قال ور

نشوا وا بلووب هازران هزار سنبله ل ورهر اسنبله دان کنبد افلا که
وا
| غل
دغله
شزوب حضرت آدمه ایلدوک مكن وفرإل من جهن الورائه
" اولاد شه

سرا یت اعه سنه علت وتر دب اولسیق .دیلدی .عل القور

إا نان میت و ورت اکا ندامم و کبقورهاب خا

لول نی

سره بوصور نكاصی نه اید وکن ثواب دوجهسا نی قضدینه پیلد رین

باری دیوتزوپروترپرهورو لدی .یع که صانع شش اججها ت وخالق

ارضین وسعاوات صورتید که حضرت ادریس واکا ناروفادار اولان

وص انس بوکا طاریر مجده ایدرردی ,حالاکه عیون ناسدن مق

| اولان طاعت وعبادت عندابه مقبول ومزتراولفن نهکیسه به بوسر

آجر ارو حکمتنی دیرلر د ی سوزرینسویلد ی فنون اغواواضلال
د
اتن
مما
مقد

جه سبان ,ابلدی اشیدنلرهر سوزین کرحك صاندیلر ا

درتا
بصو
اول مقو لهبرر

اید وب بپرتستلکه میب شرت قلدبار

غرابت بونده درکه مورخ خاوند شاه کی مؤلف کشر الاندب ها کهمولا نا

عدا لرجن جامی کی حدوم فضائل شاه وعبرعللشیر وزيرمقول سهی:

ه معصاو نتلری اله روضة الصفا کی کاییانشا ایلید:
ای
وعار
کیرم
مش
حالااکه بومقولهامورك تابعنده تغافلواشتباره پییزبن سو یلید
بواجقرذلیل قبود د نویه ايلهر ذیل عای نانهری کس و ظهیر از
و
و۰ت
6نهه
مه
را
اا
6
هو
ش۵
6هب
۶
دو
مک
شه

سقیل ایکن جه سلارصرف مقدورابدوت هرقصه نك اصن سم قلح

اب
ما لق
حر د قال قویسل مقوله سی الوان اخوا لاكلق ادخ
وناروا لدم اعد یخن اوایه که مورخ مبزور اناع بازدوغی
|

واا رنه رکاکثر موادی ستیم و کاستدر
قصه ك بعض براری کے ن
اولا حضرت

ادر يسك باری دیدوکی یذ مقیول و وکیلحلیل اسعلیتوس

کے ایدیکه "موره" روی 5
95 Ca

دزت بلو لكایدو ت هر برد ينه زز مدا ۳ 1

| ودوزخ کورکددنصکره العیفلکه نزول آنلدی ناقیامساعتميك اندهی

||ملکلراه عبادنه مأمور قلنوب پش تیملکید تممہدلقلندی رو برزعرهدی
د رر کهحورت

اد سن معاونت ملك لو یله|بسانهوار د یاری

خمدناابه
چات ادوب اندهایکن روح قبط انتدرد یحی منلا
که
ار

مأمو ز ولا

ن 5

ستل

واو .کی ستب او

رد  ۰فو ډار

|فاما اولیاكعدر وباملهواقع حالى حضرت حته اوضع در
۱

*واختلانات ینو عانسان بامغابرت اعتقادات واددان وعبادات)د | .
 ¢ایشان باصنام واو نان واتدا ء ظهور بت رستان

د

کاب روضة الصفا ملق مولانا مد خاوند شاه مطبوع الادا کهبینالناس
معرخو اند فظن اله#سعی دبراغدرم ی
رس
علیند السلام ترچهسی خلالنده

| ون ف اتخباردن نقلله لوله بازمشد رکه حضترت اد ریس عظهر

دد
یل

ذزه ارزصا داق وار اندنکه
ساوعاتوا ندادن بنرو
او

هر کر کند ودن مقار قت اک ټی

وا

را انشد نار

حبا نشدن ماوش اولون رنف سکندودن حا اولتی مناسب کورم دی

لیوت
ون
امد
(ا معنکااعلیا )اس کهما
رتفت
ویر
وکاک اون خ
 0کوکلره خکلد ی من ور هوادار نك فرنادوفغاق اآونجعا بزوهسته
وخر اب ارو بات فراوای بر زونده کی حضیض وستد نرو حهله

از کر فت الزتک آه وفانندن ملکلر آزرده وببرار واتش احتراقندن

فلکار خا کسترو خا کساراولوب قالد باراببوادرد مندل رم فرا قند
علاجخ نوهحهله عکندر دیو لب قبلدار بواتتا ده ابلس برتلبس
وه کادی بطر وق التصصه فن موكارضلا لدن عرض فضیلت
وتستك سوز وکداز دفعنه حاره و قدر فادا که خت
واننردیس

اوو فاك شکل وشا لی تصو براغه سین صباح ومسا نکظارهکه

فزوج درد فزاق واشتیاق دواستی بوطر عله ادعییه سین دیدیحق
ابلس حیله کار ضورت جعمرتادر می هش ونکاراندوت مقص مر وره

بوردی اولویادارایشه فراقاللریابله لایمقل وانلاسك حیله وتزویرندن

|

:اسان انا كه انکله کوکلن اکلدی اما خوش

|

فاق نادب« ایا سا اول وروی وجه ال اولوت نصه |
روز کارالا :ونهار اول صوری نظر کاهدن دوراقدی آتش ||
واه شت
ك

وی

مدش بطE ۳۹۳ وشدت 7

7

سئبرانتد ی

هرب جا نف پهشتنه خراما ن اولوب مقا منه واردی باغ جننا نك
د
قصور وتحور علا ن ورضوانق وسار سکا ییخی فوا که ییا زاین

شرا
بیار
ا|ونع بس
رییا ب

قلد و
یتراک
فهت(اه مکاناعلہا ) نض کر نی
(رلولفد)

!| حکند وه ماصد ق ولد ی

حقا بدور طرا ده کر د ی حشه

برکلاووناد ی ترا کتاو جضن نه
 ۱قالسونبهشت|هنده وعخصه رشن
رضوان خا زن ال اوره حن دیل عصتد

ا

 | ۰وقتا کسیر وتفرجاری ایت براذوادی رضوان وملك الوت ذیشان

بش وال ایتوت یدای مه با شاخ رل
f
قلدی حالا که اول یلیل توح لته دجن بووفرصتله حنند کرد کډنصکره

0

عود هراصی اولادی آذلرطرفندن ارام منزایدا

ری
]| رنه صلاد

ا

معاذرالبه سل سوزکن بنبومامات لطیفه دن

|

طشیره جتن ن ديو فربادکلدی اجون اطاعت اص الهئ اهر سین 1

دیدکلیکد طا هاماشلته چھا ۾ کاچ ایی ن لکن اراو ل

۱

دی کن زرا که (کل نفس ذانمة الوت ) شريد طاندم (وان متکم
ایهد
و ن
م
الاوارد ها ) ک

ه اتدم با خصو ص ( وماهم عنوا

|

بضرجین )کلامتی سانقا ایشتدم وهر تبه د نصکره بلا فرها ن خدا رل |۱۲

دار ایی اخشار ا ن دوجواب وبردکده اک هان ادن دخل
وبادی فعل خطانی وارد اولد ی

رک م اد له چن

و نےمسیعله و فع اشلد ی کندوی اش

که دض

سور لد اد

ز ناد ۵اقدام انده,میو ت ادر بش عله السلا  ۰حناده قالد ی ارام

٣

حصل الرام مفهو ی اللهکه روتوبعضیار قو له رضوان |
علی انار نزاعی
جل
وعررایلو اول نی جایل براضطرا بده ایکن حق و
وص لنه برملك کوند رد ی هر بر سو بډ وات كلا من اصفا دتصکره
۱

ادر سنت

کن مور اولدی:دانلعوده اقامتنه رخصت ورلدی

خضبار قول(عوهرفتاه مکاناعلیا) جين .
ابه
ءر و
اخبا
لالا
ععب
ک
| عبارتدر برطاغه دخوارا تادر بسموافتته ۳هام خان

EER

آحس
تطف
یغبل
ارا
نکارو
تکرت
ورع
سعی بسیارا دوب جل تله طالب مغق
قی
ةبولى
زکاراولهلابد مطلو ننهمقرون اولسیوجیع عمادا تنه ظفر
ویعین وله س آدر دس 6

داردنا بهکلدی الستة مض موه ملظ

ور مدجوره رحلتغربت
کی
اولهجغ یلدی  بعده سوال منکر ووتکر

نظبری !کلدی وتجه بلارخواب موئله ب تاه جغنی بعدماحساب ومیران |

وصراط برز خلر نه واره جفنی تذقکرلدی بونار
1
1

وواقرازی

قیود موله در دو ||

ا وطاعط وعنادان ارتر وب کات که رع

فلدلد رام ومتصود ننه عك درلرد ی

|

شا روز زهد وورع ومواً اله

رباضت وطا عتدن خالل اولادی وجسم کثن برم تبه ادطهافت

شسی ملکیهته مبدلاولدی حیقربه ال
بقته ب
باغلدیکهکواک خل
حضر :انس ورفعه ای حل التقدیس عنقولدرکه حضرت ادر برك

طاعات وحستا  11معر وض رفیع الدرحات اولدفقده عند الشات جعا

 .برلوز نده ا

حسنه سندن زاده بولند ی

لل
عا
اباد
اولان صلی وع

بالاخره کال صحلاالحله اشتهار ولوب ملا ٹک کرام جوف جو ف
زا ره رخصت الورارد ی جال باکالنه اقوت نصا عند وک

اولور ردی کونار ده رڪون ملك جلیل حضمرت عر رال دی
ادت فلاغا ت
اەدون اولدی صورت بشردهعلس حضرتادر سه

وصول ولدی  بومنوال اوزره کاهیکلوب کنکهباشلدی فامالطافت
حالنندن حضرت ادریس انك ملاتاید وی یلدیس نگوسسن یلهل دنو

سؤال قلد ی اول د ی کورد یکه طویلدی طوغرو س سویلیوب
ودل
بکل
ملاك الموت بم دلوجواب وبردی فض روحه می
ركد

قده

اول ملا جلیل عر ض خاو ص وڅه کلدوکن طیورد ی فلا جرم
ادر اسن مکیم نعه روزکار دعوای اخوتله سازكار وملك الوتاه حصیل
 ۱۳حعوقی بسیار ات دکد نصئره کزان عن راه واقر هنت اتلد ی اه

دموجی قبض اند وب بکا هفت آسعان ودوزخ وحنان تاشا سین
ن

اهل بایرت
وق ک
روولاف و اند ال م
هو
جق
ایلر
روس قبض اولئدی ۰بعض
نه له وصول ولد ی

حدشوعهدك کتورلدی بعده

انعصه مرا فقت عررادلاه اول سغمیر حلیل

اولا عاوانه عروح اندوب حیوش سروشی بالام,کوردی بعده دوزخه

RLS

S

|

۱

ااا لوینETE
قلدی دعکدرو

ش ایک وحهله aa
 8الله nE جح

خوال

E

ایند >
شاویدزیدا قلدی بعده (انادون )

واوغیلی (لفوس واصهلیبوس وامون) نام درت خلیفه نصب ایدوب
دی
کیندوارسیاحتهک:

اتتا

وز باره مدن وقضات

احا ادوب ھ ای

سیاوزرہ موافق لاس وی مبطوروقباساو ز ره

1

و وعل اعانلری تهدید وترهید نصکره بشعتمارند » لازم اولان
صلوه وزکوه وحه.اد وحناتد ن طهارت واکل ميته 3۳سر بردن

اجتناب وفراغتواشتر وجار وکلاب انلرین عکدن منم نواسمکرات
اجب
وتحدرات وباقلا کی مضی دماج اولان ماکولادن احتاط نوام

ایدوکن بیلبردی وهرایبکسندهوکنش برحدن رجه نوفلکو بل
انتدکده وکوا کب ساره ری

وبرمکی.شیه بوردی و

نون صدقد آر

برحنه واردقده کر انا

جوم احنزاعی اولا وئلردن اولدی وحهاد.

وغردا ادوب
کفاری واولاد وعبالی اسراعی اولا وڼر جوبرقلذ ی
دو حھا یی نام کاده

فصص

زاده صا لحوعاند آولبمد

هطو ر د رکه ادرس

السار ,م

عله

هر رکونده اون ایکی سك سبح ادر دی

علو ات واهفراد قلا تکهاللهکلی آشنالی کسب اعنید ی راضتق خود؛

کرور

رمق ا

کاله راکبوزوب دش ی کو اکه که

| اخوان الاه حر ن اد ریسندننقللهبازلمشد رکه)ST E
ا

رل

کوک

اله دورابدوت

اولدقد تصکره هر خصوصی کڪ

دؤا لی ا

انلهشرح اتدح دعشدر ونود

تار حکاد ,مسطور در ادر لسن عله السلا م امه کندود نصکاه
کله حك بغمیر ری رر سلدرد ی

۶ص

فلد ی
رخ
حفظ

حادئه طوفا نیدی

۶ارتاب د ولند ن ری هر آن شاسنه "هر دطن

دوز
ابله

اما اعلام

دای

وحدوت

را

تلم

خر

ات

من

ره

طوفا زه اععاد اغنوت شتات افعالئه لو ره وانایت

۱

بارس صانلعااحللر ننهناعث اوله

یجلال العلام €
 #در دکررفع ادریس عله السلام یه ذ ا
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وعتد البص اشوث ولقی بره ادى حضرت شيك وفاتندن بوزیل اول
وجوده کلدی اول منخط وخاط ادر یس الق علیهالسلام بوریلوب

له رن الازو بازنودرز بات اندوب لئاس خن تونلواولدی کندوله

دی اوتوز صخیغه زول ایدوب ادم وشت صدا یفن دراست اتدوک کی
اهولشیدی وحعحف سبرکه راشم ی سرعکنوندر |
اناریمدقییددغ
تیبرت شقد نصکره بردتی ترارح اعشیدی ماننده سکن خلفا
0۳
س
وج
و
د
پچ

 ARÎاسنتباط انده ميو ت دهات حفظنه رت ایلشاراندی

وله پرزیرکوار ادكه انشاء ولاد تنده (ذات الذ وائب) برعظیم

||" کو کب اقب طوغدی رای مقداری خلق عالهکوزندی "وولادی
که ی بت سارك صح کیی لدی هر ری اول علاهتاراون
قساوتازحکدی .سحن ابلس لین بوفرصق رهاب بکیلنوت ملك عضر

اولان (مخویل) دیین قتنه واردیبرد اخنوخ نامکه اوغل ظوغدی

د که ضر ری مقر راو لنین صم کار ر نکن دوشدی تدار کن

نهک ایش ایشفان کنی:دو در یی اگر حه که شاه فف
هور
| ک
اوئدی لکن حق کا نه وتعال ملاک رد حفظ وک
اول فا ده رحصت وله مد ی

و کت ند

( لولفه)

ون
ت رگ
شورلمافر جمارستلینیکزبهسصاحاهققرلیرهل بای

احایده
مدرام*بلساتشاز|کبافت
نی
انهس

جونکه اولاد قابلدن متولد اولوب کون کوندنتکا تراولانفوم بتپرست

وفاچر افعال شنیعه بی ارطورد ار اصلا نکا ح شرعی په رخبت اتوب

یر
کع
TESA
PIER
FR
یعنی
نم2

زناه موا ظبت قلدیلر حق سصانه وتعای ادریسی اناره کیوند ر دی

۱۳۳

اجه رون کار دعوتارنه وغ عیق طضلالتد ن راه باتوقیق هدا شه
عودنلر نه مبعو ت واد ی تاصیه سّده اا صلا  3اولاتلراعا نهکلدیلر 1

TET

اولیانلر د رای 0
¥

اک

واش

وعوا ته مستعر ق اولدبلر والددلر خصو
به
وھ

ادوب ەيك

صا

نفو س کندودن بطذ واذاده

عطبه ستدن قند مهس کی تلذ د اوزره ادى العصه سن ع
برزی فرفد

واردیتی کی مبعوث قلند.ی تار حکاقولخه بعش ایکی لسانله خلق

| دیته.دعوّت قلدی حالا کهلسان بلله حد
اویی
وبعد
لالظو
ش فا
دنر

زیا کهانا اولادآدممیشانندبعش یکیلان بعداقسلیه مخالف
۰
تس

ی

۱

شکایت اتد کر سه بثاءحکندو

سی بابلده سم بژ شبن اولوف او لاد

واقر باستی بحکوتت اطرافلله نامرد قلق نه ب:لورك اچاد وابدااعید ر
اهل فرش لساانند م,اسمی»هوسگدر بازین نابلاف چیعمق قیشین شهر ره

ایتوباساکن اویلق

اندان.قالد یبور طر هلا مفو ز وز اوتورز بنل

عرسوردی .اما (بزدن مهلا یل) که باباسی برنده مقا برجل سل حا م
اولدی زمانند »اک خلا دی بت پزستلکه رعت فلد ی واه لرك

کاند وسی
زگ صدطاعی بحهیرت ادزیین زکرم بدا اولدی .ام

خیلی متدین ور ع وتقو یس متعین خلیفه ایدی کاب سبرکننون بوناره
عطا قشبد ی اکا مظالعه قباو بتاحکا میابله ااعل

راه ظهو ره

کتوردی واول برکاف ادیک (رزایل) نامبر ملك اص جاه حضرّت
آد مه تعلے اعشیدی جیع اوصیاای اوکر نوت عله کته و مشبد ی
طبور وماهی اکلینه رخستاولا ب نولردناولدی عاتده وحیه وموز ونقامت

آبدی متعدد عورتلر اصرف اک وب آناردنقرق معدار ی اولاد ظهوره

کنورد یکد ال کوچکی( خنوخ) یدعرنی که ادر یس عليه السلا مدر
حعتری قاوجه طقوز وز اوتو ر بل وخاوند شاه حفیفنده طفوز بوز
افش ای سل عرزسورد یئ
اند.صکره ونات اندوت اناواحدا دی کی
] حضرتك تعن ک ا
هدمك

۳

خرودونوری حضعه سنده دفن اولند ی

۴#درذکزاددس النیعلیه السلام جد

وال م کین وم هن کت :اون ر موزع تفیش ثالثاو راء |

وقیاقهرشنتاسعل وحم برس بهره برواز عا ۸افلا تن
]| د
سغمبرخدا ادر یس اختصار کات اجات قولی بوناروحوده کله

باوج گرطل ربك العیون موق 2ل دی کلهیر اجم ل یی

چ

اقفن رتب واه کرت اشتغال ودزاستنه بناء اردوس دینش ر دنار

مصرده (عنف) شهر نی سعادت ولادتی ابله شرف قلدی نبوت وع

یتی فضا لهناء او ریاالتجننلد .ی نپتوهنکنهیار |
ل مدتلت
وله
اکیت
و<
هرمس ا(هر امسهاط
لاقین انلدیلر بعش کابت وٌدراستندن اوتور وکوکتب

ٍ عطارده تشه قلدبلز وکندوز<مت نی حکمعل عصری تادعون

مصری جنابندن حصیل ایتدیلر بعده سیاحته رغبت ابدوب روی زق |

ه
نیلدبار
ا دورا
باه

,مضره کلدپلروالده مانرك اسفی بره ایدی

3ب7
€وی

KR
<<

اولاد قابل زخر ه سنه ER TS

 ataا 2۳

اطشد میم اولوب انار کیت |
اولدی بوواقعه دایتست بت,و
و متنهررم عودت قلد ی واطله سن شري طقبا نهوار جه نها ل
اولدی بعده اون انکی اولادحاصل ایدوب EE
قرك
ایری
بود
وج
یی قولعه اوحیوز له وطبر ی قو اه
ول
موار
عرعر بزیکه نظام الت
ون اکی سالهواردی اوغیل(قینای) وی عهد
عرشت ی کیطفوز باوز
وت عرزم دارجتان ابلدی خاوند شاه مورخ حر بور انوشك مادری
اشید

(حنه) اولق اوزره بعض مورخیند ن تقل اند روکاب عرایسد ن

تقلله والده نوش حوریایدی حقسهازموتعال انی واسطهمادرو بدر
براعنیدی حضرت حن انی شه خلیله* جلیله قاشید ی دبناوزمشد ر
(رکین
ات اختضارغا بده از رکه حضرت شيك اولاد نداناب
اکما

یغوث نسر یغوق ودسواع) که قوم صاخین والد ماحداری دی اوزده

مومتان اندیار اناا يدض اولادفراقته متلا اولدقاری حالده خصم

قدم قوی انلس پرتلس غوی انلری اختلا ل ایلد ی وفات ادن

اولاد ری.صور ده تلربدا ادو بزواره اکلنك دیوتسلبت وزندن
انلره رود ی

دن
تل
ه شر
حکلری
سادهء دلل

ته طال ق اولا انلردن وحو د ولدی

شزکتارینه سیب اولوت

عن خدا سلو رهه وصف

ونش بن شبث خیلی
اناننب
شاه مورخ بوبلهفررر قلار وله قین
دیندارووزع پورهیر کار خلیفه اولدی .سوس شهر بنك بقیه عارتنی
امه ایرکور دی وهر بوزکنی بکند کلری برده برکنبسه پیدا قیلوب
قامشدن اور اق سوردی وقلعه بناسنه مباشرت اندا بونلردن اولدی

جعفری وله ایک پوزطقسا ن پل عرسوردی وتان بشیل
قومنهجکومتقیلدی

يچ

اما وصنفشاه مورح قو لصه و بعش مورخین] کاه

به طقوز و ز اون سل يشا د ی

بعده (مهلا نل) ن فيان

دداو لدع وتان یاد اول کوت اک
د یتا

یهلری دابوب سیاحتله اطراف عالهآدملرکوند روب
اش
ونار در دیبرار
شد
عار
ف صو
اوت
شمه ر سا د اند

ردبو صقیق اد رار حت اش

پيشورمك وعورخیلات اڭ :وقالع طوفعق وحادر رسنده قره اوقورمق
بو تارك اخترا عید ر ماه یل آ زا اواوبمیق کا ن
۱

روت

FOD بمب وچ

ew.E

وشرف علوفضال وهکنتده افا وارفرنجاغت سابانکند وال نی
حط ره اسوب قلار ل(وز بکرمی سوره ی سفن ز ور اولنام کابارنده

۱

حضرت شبك فضائلتی نازارارکات اطیغه سند ن بونلای نقل ايدرر |
ککرك
لوان
لع حضلریت شت سور مشند رت

مهنزی تن درستلکد ر

ندکه سروز وشادمانشك بزرکنزی وسعتله بلند.همتلکدر سور سو تلو با

ځامو اشولق جاهللر لهحاو ره دن بکدایل تار واب تنها

اوتورمق شمرارلرله الفت وتحاور تدان راععدر (قرحانووفا نه) وقتاکه

شرین اوخیوز الللشال واردی (انوش ) تام اوغل
حورت شنك ج

۱

دنیا کیلهدتیکندور د طقوز روزاون ایی بل عرسوروب ندی تفر ا
اولادواحادی روبق اتل" مسرت حاصل اسدی .عاقنت فرزند عرعندی
|هنه به اخابت ابلة داالزلعمم
انوشی کندو رنه نصب ایدوب دعوت ک
بهشته خکتدی حضرن ادك عر ار شمردن باننده دفن اولند یی

رو له )

فيه شد ی

تیهبرفرار دک روز و رده #اولازافتدی بوندهکلن برقرارده

یکل رشادی ادم اکرنوحکرج کے * آخر بنهاولداری ارده

القصهانوشکهقانمقام بدراولدی صدرخلافته حلوسایذوبوالدننندن
کوردیکی کی رعبته رمایت قلدی کرحه کهبو تلهسر فرازاولدی
لکن E ولاتدن دی تام اد قالدی عانله سگی وعادل اندی

صه
لری
وحعف
قانا
مول

|

رومینده انلر
اولا صد قه نامنه خشش ورن ز

ستند
واو
که ک
ونند
اولدی زفا

برری خلاف معتاد
زاده اولوت ه

قوزیلا یوبازد بادبغوین رعابا باهط یلد یکه قلیوتنی اولاق

|

برفیون تسدقهآبده فعرای ام اعتای هلت بوطرب کورؤي

کوزدوت رعامت انده و لدری اتلر عصرنده زمین سو دا ده برازدر

بدا اولدی حوالسندهک بآیدمك خیوا نات هلا لك اندوب خواره
کوردی عاقت انوش رس جوش ادوت انکله حنکه کتدی حضرت
آدم جد ن حبقارد نی عصاکه بعد زمان مقتوض حضرت موی

اوه حقدر اولعصاییبله کوتوردی تسم الهالقوی القدیر دیو ازدره
مقابل ره براقدنی ت الخال بردعتان قتال اول ازدرها نهقارشو واردی
۱نممکی بود ووبا

لدانتیه

۹ 0

» اولاد و

۱

۱

TF
سسس

دن واکر کار ومعسندن اتل ودن

کش وی

اوره ف

سیم

لک“ : 1

مولانا مدان بجرطبری عليه ارجه بعوونك خلافنه ذاهب اولوپ
اولاد قاب طوفان قیامت دشانده غرقاب خر ابموت وفنا پولوب منعدم
ایدوکنده علا اشاق ابتدیلر دج باز مشدن واخاصل شت عليه اسلا م

(سوس)شهر ین یدیس رحدیابلدهاول سین زهینی درون اها قلدی

ه
زرلا
بوحق
ٍ

سوس شنددن غلط اولهاک مدای بانسی اسعی ادله

مونتوم اولق عادنن بناءوحه لسن شتلرم

اول م۶ن وي وله دهانت

| کیذرك غاطا شث سوس اولش اوله بعد ما اولاد قابل دق نره برزی

نهر اسدتلر از دناد انساال وامتدا د اعا ر لهمقضی الامال اولوت

دسا اکنلوازه ال و زد که عصیان وطغیا نار از ورد بار و ۳نکی
 fدوعر

شري وی

ت

اله حك

و حدال قلد بار اصلا حصبر

رل

ود ی الله تنص اولادیلر اماکه شٹ ی غاتلهبها در اید ی
تھے ن
کر اول قبائل ضاله ڪر طوائف جنا ن اولان فرق شتا له اله
رزم وفتالده دفیعه فوت اعر دی

خصو صا احوال طویان کهکتد وید

معلوم ابد ی داعا وابلیلر ی دهد بد وتوف ابدردی اولادهدن توج:
نامسغمیر زما

E بو له اولسه کرکدر زدهار غفلت اعك بوکه اا

ت

عصان باننکره قالور صاغك دیو سو بلردی وداعا صلاء در دة وصات

اپلرد که بهری اولا د بیدص قله ر فوهترغبسی مزان طوفا نه
ضهت
حر سب
ا| ششو
مطهره رشن

ادم وخوا نك وکند و رل اوا لر را قد

جیفار وب سعته بهسله قو ره اراصایت

اب جذاب کرعنله

۳ماء|ننبتادراندن قت احساط قله ار حاصل,کلام يدر اولاد ابلك

فیبادای ارم تبهبهوارد بکهبالکلیه اصلا حد ن قالد ی برتستلکی
وسار شنا عته رختتساری روزپروز مناد اولغین کثدو اولادییی انلر له
اختلا.طد ن عنع قلدی فلاحرم شب فومدن اولان ام صلاح ودانت

وعبادنده نابت قدم اولدبار فرزندان قابل ایسه ارتکا ب فسق وخورله

شتاعتده مذموم !سیل کله ,شهرت بلدویلر انر بناحق لحم تفریق
یشن اولان جهاد وغروات اول
ابدر اولی فزما ننابین السطین وکا!م
| اوفترنعالعاتمباننده عبن بولدی.
ل

القصه ح ضس ت شت نو تنده
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 ۴درتبوت حضرت شبن مر شل نادم صیی اللهعا ما وسل د
آدم صفنك اوخلیدر لغت E

 Eن ععرعدنهستی ععنا ء الله

دعکد ر قابل هاییی فتل اتد کد تصکره حوود لک

عطانای

|لهنندعد اولتوب اول اله قسلیعندر امالقی (اور ناءاول) نتدکه
د
قادعون مصری ( اوراء اتی و)ادریس غم (اوراء تالث) فضیلت
سدس
عليه ند ناء وکونهلقب و برلشدر وصیفشاهمورخکو لخ

ت اد مه

تازلاولان اون کعیعه ابلهحضرت شه نزول ادن كععهارجعااللی حرند
اولشدر نهات اراق التوارم مولن قاضى عضد عليه ازجة
ده جرد خر

امد اللى ععف اعشدر باخصوص جله سی

حضرت آدمك حیا نندهنازل اولون وکا وولات عهندی حضرت ا
مقرر اولدی دانزومشدر اما ]کنرمورخین متفقلر د رکهعامهاندا واولا

و اكز صما وعلا ومسلین منشمرغين ذوی اللهی حضرت شيت
ایولادند ن ظهورهکمشدر لتهکهکافه کفار مشرکین واتش برستان
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۱۹۷

فصل سابع فیشاء قصی نکلاب
امان
فصل فالبناء التافن عباشرة الفريش عل الضَغ ل

۲۰۳
4

فصل فالبتاء الناسع على بد عد الله بن ز بير
فصل فالا العاشرالا خرعلل د ححاج ن بوسف اللقق

۲4
۳۱۱

تفصیل عارت حضرت خلیل جلیل عليه ضلوات اليل
حضتا راهيك عارت ست سر فذن تعض الا وحضرت

ساره دنصکره اساراز تافل تور سی و غات وفای فاص لا

ا
۳۱۸
۳۱۹

زات حضرت خلیل جلیل صلوات اله عليه على نينا
فضدل د رشت حضرت امعاعیل بن حضرت

راهم الخلنل

علي السلام
۳۱

کیقیت طهوراصنام درمیان اولاد خضرت | عاغیلعلیه السلام |
لاسلام ||
الالع
فصلدرذکر بعثت حضرت ا عقن حضرتمخ

فصل در ذڪڪر بشت حضرت لعقوب بن حضرت امصاق
علیه |انلام

فسك حسن وجال خوضرت دعقو رك آتاره عبت |
حضرت و
رکال خصوصا صد سك حقیق روّناشی وبرادرر ينك اول
حضریه حسداری
قصل آخر وللیت دزدندن کردرحق اك نده لس

واقعه* شال حبرت
۰:۳

i٤

عقوت بعد امزاعات حضترت من

حبوب وعموب
واقعه" اة حضرت (عقوب
بان روزفراق واتداء ملالتواشتیاق < ضرت عفوب وحضرت
بوق علدا السلام

۱

ذکر اشتعال نار وانداختن خلیس لکرداکان زانافش پرشرار

۱6 ۰

نو د
ومعاونت بلس غدار بکروهمکروهاشراو ول من آ ب
رار

بعص اقاو بل وحقیقات

۱54

اراھیل

زودکال

زار

3-۰

هعرن حضرت

۱۹

مکن حضرت خلیل آرجانهرب یت القد س وتکا تر قوم
رڪ ان دز ان مقام مشا فن

ست رکش بحضرت خلیل اران قوم

فصل درنبوت حضرت لوط عليه السلام

روابت غر به اخری در آن فعل دج ناسزا وشا
ل
یرب
لان
جفره
حضبرت اسعاعلات وحوده کسی وحضرت خیل

|[ ۱۷۹

کک او

ا

نم شریش
مرعایتآ قو
جرهو

رضیالله عنھے
تولد حضبریت امعق صلوات اله عله مق ساره نت هاران

؟۸۱

وشارت حضن
ب

خر یل له الستلام ازطلوع آن فهر

درجسان درتزدك اوان

4

9

|, ۱۸۶ذ کردم حضرت |ر:اهم اکال فرزندودرا ڪت تا سال
شرمان برورد کارحلیلواطاعت آن فرزند اصیل شربان شدن
دی سبیل بقطع قال وقیل
حقیق حفیق وندقیقدقیقدرتفربآقندوفر بق بروحه توفیق
وتلفیق روا الم والتصدیق

فصل نتیصیل عارة المكة الکرمة من السنة الورخین امد
1

e

۲۶

۳

وقد ة اشتها افلازمنة التعدده بعهد اللوك العنده واطلفاء
ل|عطیاء المتعہںح

فصل اولکهناء ملاک بانندهدر
فصل قبناء حضرت اد م البی عليه السلام
فصل التق ناءاولاد حضرت اد م

فصل رابع عقارة حضرت ابراه الیل
۱۹۹

فصل خامس وساد س قبائل عالقه وجرهے
5۹
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۰0۹

۳
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۰-3
| ۰4۸
| ۰۷۸
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عابت الاهرام.

امارت هرجیب بن سور ید
چنیب
رر
هاوش
حکوعت منق
سلطئت ازمالتوس

حکومت فرعان بمشنور
ق جاع عوح ن عنق
ڪامت عوج
صل اولاد سام عایه السلام

فصل اولاد افت ,ن نوح عليه السلام

فصیل ا
قلانیاء بعد.الطوفان ال ر

دهن آلعدنان

علیھے السلام

هو  ۳لهالسلا
۰4

دة

ید 1ولتدر لت اله وتر

لا

¥

ذکرانپوت صا الى عليه السام

۱۳

عض حکابات از وافعات واوات

۱

بان ساب کیت ما انی عل لام 3سرا ام

۱

باعزدصعه نافرجام
حدضترت صا عليه السبلام حرابه اقوام-ووفات آن"
عو

1

رسول لازم الاکرام
EE  Eعله السلام. .
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 1روت ی

۱۳
۱۳۹

فصل در دک ر حضرت ابراهم عليه السلام
کیفیت ولادت ابراھے وحراست |ان تی کر از کردکار خلاقق

ورحے وهلاك شدن بسیار اطفال افرمان رود مضل وضال | ۰
ET

مناطره* حضرت اراهيم الیل ام
وادر
دی
لعع
یلل

۱:1

درظهور بعض علامات عد اوزلادت ات جیده صفان

۱:۷

دمود ندج و بند راهم را حلادق نامعدود
شنیدن غر ود ع

۱:۸

:

۱

بت اجام
سید
موز ع
ن ندیم حضرت خلیل الى فقام بر
دعاe
3

2

P1
<

1

0

فھرس جلدثانیازتاری فان چو
۳
۰۰۹

نبوت حضرت شبث ہرسل این آدم صلی لهعلد ہاوس

ذکر ادر یس اعللىيه السلام
ذکر رفع ادر یس عليه السلام

"۰

اختلافات ی و ع انسان بامغابرات اعتَعّادات وادبان وعبادات

۰

سب نزول هاروت وماروت بعال ملك
نبوت جى اللهنوح بنلك عليه السلام

1۹

 ISE Nسعا

E

۳۳
‘to

ا

۳۷

OP

ET

وعیان اولوب نی الله اسرس اتایله کیبهکروب کسی
وغضب |لهی باه سی

بیان وقات و ح جى عليه السلام

حه السلام
تذییل مشرو ح درعاقت طوفان نعلوی
زات و ح عليه السلام

۱

ف د کرالملوك قبل الطوفان مانكام المبارة
خلعاء ادر وس الى عله ااسلام

۰۶۱

1
‘to

a

فصل ف الملوكا ساره قلالطوفان الىزانرسسالکهنهفر عان
قلوز دع عالکه لاولاد مکی

امارت تعارش بن نفراوش

حکومت مصرام بن نقراوش جبار

‘4V

حکومت عیعام ص

۰:۸

ساطئت غرناق ن عنقام

۰ 6 ۰

امارت2

اولاد غر اب بنآد م عله السلام

ی تفراوش انظار

۰+

2-۹

‘of

۰۵

اث

ال بخنصلم برسند عاج شهرتاری سکن ود بے

امارت ندسان ن هوصال رت ساظئت

ساطت شمرود نار ان هوصال شکار
امارت نوسيدون ی ندسان

۰60

حکومت شراق ین يودون

۰۷

سلطنت شلهوق بشنریاق

ye

#

7 A

هل ترضح ندمدآ امجب رق ق دالوا هدوجو یدلکرهرب ندسنطب |
]| ودنکو

|

وروففدی اج شب عليه الستلام بالکزو جوده
برارکك ط

حنقبیورز هه ا اوتو ر طفوزاولق
کاد ی لک
کرڪ در و اخود فرق ردر

سابهمفالپوابه حضرت ملوکانه د » اشویار یم عالينك حلد اولی عد لك
نظا رت ماحرا نه سیله تقو کخاند عامیه ده طبع وتشیل اوامشدر
١
قاواسط ذیالمعده

۱ ۷۷
سے

ی #
 - ۱زرندنامکوردیوغل وجهیر ونکتتسمسااشرتقادی ٤
تایه نصب ایدوب سابرملا ۳واا و نات آدم ا

ا|اوژره حنازه سی غازی بش سکیهرای فبلند ی وا کم

لدی بوطر دق ٤

رخین فولکد :

||جل اوفبسده دفن اولشدی اندنصکره حسبرایل اولادآدمهوافر نصهتار ||
07
|| اتدیدنادههدایت تولاریدور رایکنلنضدلناوارتکات
۱۱

 IEقت

ER

کاو ه حککزی

قير فلو|

ریک عهیر" وكين ودفتن لوده ه همه کور  1ا۱دا بل
وب او

ابردجیسز و ا
زی که
 :ا

و

3

فام فیسشب 1

 ۳ردان

اشدیa
تا

:

جبریل #٭ دن اسلامه رایت بزه فابت کو ج
دی ر۶س۶کورایله رسوا ||
 ۱توت ورب لگ
اچراببل
ولهوس

وحوس

قاشانن فولے¿ ا

ویک بل واصرا مل

ادا ء ص لوهودی

ود  ۵بسكملك جلیل صفب 1

اسه ف٥ ملا 2E ارضص دی صیاره ۳

وسباع وهوام زص ه زص۰صفی اعلدبار حضرت صن اللهك صلور

| جنازه سن ادا اتدیلر ودقن اولندقد ه رس شر نی :نفس کمبهپه را تستکلدی 1
امبارك اناقاری ذش دو کی رہ د ل او زا ندیلران عہکاس رسیاله نما صاوا
اعیی ایک آدم وابکوا علیهعند کرہبہورمشدر بع که حضرت آدهه صلوة ا

 ۱دك وا یی| کدجهاغلیوب کوزباشاری دوکول حن جل وعسلا الكخلغان ع
 ۱ 1چچیع خلاهدن تفضیل ایلشدر واکانم اما ادوب اواب علومدن و
 1یك بابتعليم ا

طهر ارضده ]و اعلدق کے

قالامشدر وام مس لی

واازرلاده!۱

||کلدثه اطها رشوق ایدوب جنت آدمه صلوات ۷
ه مقعلاوق اولعی جرد معصبت بی و ع
ه|
لیت
 ۱ان شنت صدو رنه مس
اسای رفعتدنذلنهد وشورددکی اعلام اجوناولشٌدز وصول دمد

کند وسی

اجون احضار اولنان هرا تب عالبه بی اضعاف مضاعف مشاهده اعیکهدننادن
فات ایتدی]
ال دی پورمشدر بمده فرق,کوندن صکرح٠هوا ودی
||حضرت شبت عابهالسلام جبرالدن کوردوک هر وشکنین ح<ص و صك

ابات ایدو ابما ان عاس رضیالله صما فواته برییل صکره فون اولدی

ج

۱

۱

زیت وزTET ولدی کر وپه دوندی حضرت آدمك نظرشس بفسنه ||
کنور وب

ضه قیلدی ص اللهبرر نکوواارشکر ببسعار وشبث یه خبردعاسیی ا

سیار دوب رتوندن رمعد

عبر وزشدن مار بده سوروب ۲

زالکوردی اکنلحز و عه زمان میور ابتدوکیکی 1

]هید و
عجع
ضن

یله ضن
رده اشتداد مقرراولدی خا طر بنه مبیشتوهوری 2لاجسواويللورب ک
اوک |
رمقدارحنت قوا کهی|او

اک

برایخاطر ید ژر رجاه کیدراراول اناده حفنت جبرنلعليهالسلامربلولمك اا
جلی لالهکلور نک کوررار فلاجرم برملك ک
روه |۲
آرم اولاد بره رصموی
تهشت طلانه گت

ال

ییانلردن کوشاادر ها

ندم حضصرت

حمریل

آنلری

وی ور اول خحدمت اجون کبدرزد بواستعال قیلور

: 7

عظام واولاد لازم الا کرام عرحضور بره کمررارصرضی دی زیاده اواش
ِ گوررر یوت وش وافرحاط رنوازلیایدرمبار طبع شر بعکر جه در :
دبو سو بار حضرت آدم شدن وحهی حکادت وقیام طاعنه طاق تکذورمد وگن

روابت ایدوب امالومنین حضرت حوا اولحضرتی ارقه سندن ظوتاردی |
کال ضعقو ب الاه ماء اول حهندن خدعتادردی  ۶#العصه واقمحخالن 1

حضرت آدم باندی حوایه دوژوب خطاب فبلدیکه بسرنمقدارطشم کیت |[
یبروردکار :عك رسولنه نسلم ابتکهبکاهرممصب تکهتشدرسنك واسطکلد

تقدم دارشیوردی حوادتبشاتنالوب رجا ب روهانه اولدی ماندم|
عزرایل فض رو ح ج لیلخدمتته مبادرت قبلدی صن اللهايه لسا تسىبع | .
وتجال فا باسندن ابرمدی يعدما حضمرت ج
م
مب
للك

الوت جنانه اراده أا

 ١وصایاقیلوب لنهتعالی بطروبقمروفقاصا ةاداء خدمته سی بی انتهاا که|

| حضرت ادم اول هیکلمکرموبز رکوارمعظےدرکهحقسىصانه وتصالی انی |
مده یله|
یدقدر نله راندی وروحندن زوح  32دی وجلهمزی | کا

عأمو رقلدی و حطا رد سنده | کا رکوستز دی پولانکد روح شرل سندن
اجره رعهله هگ

ادوب حان اجسن طوبه بوردی اول حالتده

حعضرت آدم خواب اس مرحاتله خوش دم ابکنامانت الهی ماع واصل
اولدی ( انشنه ) حیقاردی عار خبلیعتنهماندم جان ا صوبندی کندیدتی
لدی نوه خ
قالدی  5یع بان د
قو
®ا
تسایه اور بایان
]زمزمه کلمنعلهافان

ي

< نمدما جرال هليه السلام خضرت ادیو

ح#له +

{e ji
ق یلاولدی اعلام الهی ابله معطوملری اولان بيكبیل ||
روز
فوز ی
| حسابنده طق
تماماول

در سور دفارنده داود ې به هه ری ذکراولندی ھر و راعوام

بسبارایله خاطر رندن ذهول اعکین انکار فلندی وباخودانام عرهر پر |

| لذشدن حوضرت حمك مساعده" لطف وعناینندن اولوجهله هبه ایتدکلرینه
افتّافلری صدور ودی

بوستله فهسا بعد حضمرت فرزال سرعت |

| واستعدالایله جیه کلدی لو کلمن علیهسا فان  4ممنعون شریفن اعلان
ویبان ایدوب دعوت خدایه اجات لازم ایدوکنبلدبردی امافصص قاشا فی

فوجهموت کیش اممنصنودره فرناین اچچشایدی واه سی مابین

سعوات وارضبیاحاطه قلشایدی حضرت آدم علیهالسلام هکوستر لدی
وفنا کهصناه اول مها یکو ر دی زعةرا نکیعن اصفررشهد رن د وکوب
لوت وما اهول
:چوس اولدی باندی بمده آفاقت ولوب  ۱الھیماً اهول هاذا

| منظره والب االهی مينتفع بعیشه ووراه اموت )دیدی باربموت
نه قور 8نسنه اولور و بویله هولنال منطریاواوم حالق تردن پولو ر تھے

کادرکه صوکنده موتی مق رر بیانضعفاتعنبمش وعشرندن نمججتهغع اولور

سوزلر ی سوبادی بح یکه برفاج کونمد مکندو» ,ررض شدید مارض
اولدی دعبهه اولاه رشبداری عرحضو ره دعوت قدلی مانند هقد رون
رمایت !داب ابله خدمته فر ن اولدقارنده بض وصایای اطیفه بورادی |۱۲
وجان واعلمت فول شط ان واحمات دشبه دن
دمنیکهمطاو عت رحم ر

ایدوکن سلدیر وب حضرت شرٹ ی که اعقل واجسل زمان وارشد اجد ا

فزنردان ایدی وصابت مقامنه انلری نعبین فالدی بعدما مزاج شضراری

زیت وزیتون جنت آروژوسینابشکله حضرت جشبلیطورسینابهکوندردیار |
ار ازا جين >ilبنه مناحات اندوت پولایکه رمه دار بیحاصل ایدوب

کنو ره سیندیو اصعر لدار حورت یک برموحب اشارت پادر
ول طر له

ل
اتور
یدن
هدایت رفیقه حلوهکراولدی ائنای راهسده خرنه جنن

نامملك

| جلیل مار جنندن برهقدارعنب ابلکهندواره ملافات ایئدی بوعض موخرین
فواه حضرت شبثکه اولقام معبرفراز پنه واردی دعایه ال قالدیروب
پارب آدم فولكکهحالا ص بض ودردر مراد ی جذ-ان بافند ہک ز بت
و زتوندن رحاء دانذیردردیدی ساعت 4هان صعتكصدا س یکوشن کر دی

فلاجرم اول شرا کرم الندهکیقدح جوپی یکهصوندی بره ده اول ساعری |

ا

۶ 4

۰.۶

*.

|عقویاته مان وصراط وسوّال نکر وتکیرعفاننه حضرت آدی وذرباتی

دوبیت پی اریاییدر( مولغ ) باتوب
منش
]| الاه ساب وعذاب ایلهمبلا فل

]|حضو راید ج كکوشه ایدی قبركا.عی  #کی ب اهیندوی جرمك عذاین
||امسهر ۶4صراط وتحشم ومیران نهخوسمسبره ایدی © جکوب جورمهسهار
||کم خطان اهار قاسه هب و رق سان رباد ® فرونها ده علا

||حساان اعسدز ©

۱

غ اما بلیات حضرت حوابوا نا مادامهن قدارالدنیا روبفاضها 64
]|ارنکاب معصیندن صکرء حضرت جوا اون بش بلبهه متلااولدی ذا

| آدمدهی بلایہ ل تلت مشر کامسلد  4مغهوی ايلههوبداایکنحوادهبش

|زاده اولسی غالا البادیاطل مهغوه رعایت اولتوب تتاول حنطه کبنهدینك
ا[بادی و باعث اولوب حضور راحتاری اختلال اولسی اوجندندر بلیات سه
لینوب دا نهسین فو باردی
ویم
]|فشر اولکسی حیض بلاسید رکه هره ابره

أ جناب
باربدن اخوا سن نه کهاول سره پیاوهادوت فا ندل اله ماه اه

بورهواگ
 ۱ده اڭ وحودك درختی با در ری

یکی حاملهوله

١اابارکران حکمه سیدر اوچمی لوخوسه آبکنوجم واضطراب

دردیی نقص

دنله رجال فحعندن اممیاز يدر بشمینقصان عمل لهصوء حال اتی زلصف

مبراث نقدیر اوق ايله نقص اعتبار پدر پدیی زوجندن ملطه اولدقده
ا رلاعدت زوج آخرجنه رخعصت ولاصسی

سکن می دا ها رحاللك ری

تصمفنده اولسی وز یطلایو برمك ارارالنده اولوبهور تلرل اول فدرندن

|حرما ناری اونییغرا توابندن عروم اولدقاری اون بارنتیاردن نې ورسول
کادو کینقصانی اون ایکهیاولزعر» دنحاک وسلطانقلماسی اواوجیی

انارته خرملری بواعدهه مسافر اولدةلری اون دردب یکندو( ممه
!| جاعت اواوب جده عازن قاذه حواز بولدفار ی اون ای رجالکی سسلام

و رمداری نمایواوب وابدنحر وم قالار ی خصوصیدر بنوصا نكجملهسی
ارنکات از

من کات

ده وعو یده سل ونى مرنوبلهدر
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وقتا که حضرت آدسك ری آخره ایردی بع کهعرض ذریات حالدن
حضوت

داود عليه السلامه اغشلد وعی سنهارابله کالن بولدی لکنکندوره

اخمةمله عررا بل علیه السلام فصر خودحمتنه وصول بولدی لکنکندور
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حضرت آدم انلره عنم آبلدی هحون بانوملادمه دست تعدی او زادرسز دو

نضت ایتدی اندنصکره بند.ی طوندیار بردتیاولادکرامارینه تعمضداار

فسان منطهرت معزات انلاساء قد رنه وتواتر تکراهاتالاولیساء حکمته
(قشتریفاتصانع :ڪون اقدم درحق صن اللهآدم)مولاناامام اسماعیل علیهاجه

انمو اردنده تصیل ایتذوکی اوز رهحضریتصانم ابوالیشر یشش موه له

تفضیل اشد رکهجله س ى اتج | انلرلك شان بزرکوارا ,بنه اوله سیحقیقه
عشدر ویطنت پاکی یدقد رتلهحمبر بددرایکنی  3ولعڪّن قبەمنروی +

مصعونی جهتندن نزروح لهحضرتی توقیریدر اوچمیمجده ملانکه
ا اله شان لطفین تیل

لاه
انندوکیدر دردعیاکا تعلیماما یهر

ذاتشریفن آعر از دابذیریدر کی

دت

اط

داد سارود

رف

ای ارتکاب فلت
بضیمبسزاواد فیدر
تفو
غراغ خلدرین
عر یر سنه با و

معصنددن صکر۶# 3فتلق ادممنربه کات وتاب قلیه

ن صکر یی موجبنه

اسطه افر یده ذات ادمه
کلاتتوب ج رضا وحشنودی خدا افوق بولا

طفوکهد تن فاشمس
و

منطو ر اولدوعTE

ع

 5وتم آولشدر او امانچکما  94ا ف
ای کشف عورنله سو لهج ی

س

اه

لیمالای SERA ا

معدما اراتتاجناتتا فیکتجلاومصفا اکنعمره لأناطر ین تغم وديل
3

e
ن
 riجالری ناخنسلردن احبادز

۲ 31

ادغورد

رابم سعادت دارالقرااز اله

هرانام
هتوبا ملالتمامذر امس فراaف حوااله

۱

انګوزنبل برر واپتذه اوحیوز سل مغداری رسکردانلة ار ل عوم :ادر
| سادس حواایله انك میانندهتتاول د اندهلالتنابندارابه صداوت مورت الاضطر اباربدر
بابح نتهعصیان الهئڭهیرقلنوت جن قعصی آدم ريكبه خی

 1زهر مە سىايله

بکندونك شم رف جرم اکنایدر
اعت 5لاولان حوا| کلیو

امن ابلس

وذرباتندن اولاناعوان حعمرت ادمه واولادنه اعدای حقحیصوق آیکن بندانلره
ساط تأصوا در

حیق زهان اندوت
اصع دنبای دی عل اتان وراوعی |

نتسه منا یدرصاش ما بون مالین کله جك شدا لد والام
مشب
[آدمو حادکامم

e

۱

¥

 eمد

| حضر بكنبوتیکو زکوره انکار ابلدبلرفلاجرم ص افلهاتاربمله رطاشغر
الدی شوت قسوله کا ر نطرصہ_اادی هساناولطاءهترر خالقن سبح

|باشلدیاول کافرار یکو ناک طهعنه طاشایابله طاشلدی ودردعی بنه اولقومك |
 :برقرقه می دت برستآولهی سنك رخامدن تراشیده برصعه طبار ژایکن حضرت

:

یرطلی ھن »هانهسن
 ۱آدماوزرژ ينهاوضرادیهر حندکه عنمهادام ابتدی دکلد ا

||ایدوب سوزار ی قبول اغدباربالاخرهوحضمرت آدم سیر ابکورصنکری |[
۱ایا کئوررسم سبرده اعانه کلور سز ديوسوردی اولسنك دللرانی حال عد ۱

]|ایدوب هربری راضیبیزدیدیطوردی هما نکه صقافله باصم آمن باه |
|| دیدی اول کملتامه کلوب! ک|ه الا الله لاتعیه الا باهجوایی و پردی ( لولغه)
ذتی
لمن
ا آ
بدی
وب دی
لیدسو
بصم
|| ۵طاشدن دو زلهبر

خلقالنار وازخام  |

||بسنکه اللهدن غبری خالق بوقدر واندن غیره عبا دت لایقدکلدر حالا ک ||
لوطا مار ی | ل ره ينه فوراربکاعبادت ایدوب کند ور ی بلایه اوعرا ندیار ||

دوی حضرت آدم اول طساشی |
بلملنمس
یی بوناردن فورتار بای اله دیو او
| الارندن

م برکو نك امنده پریجفتابه ||
رنی
کول
آلوب شکست ابلدی امم ا

|ردی درعقب توب د وکوب اون ابتدیر ردی ||
|تی ک
| سوزردی ساعتسله کن

||ویو ض وب نامك بشور وب بردی ای برکونکه بعضاولادیی وحواییضافت ||
)دی مبارله الينك اناسمنده آذشفرو زان باقوب اناره طعام تشوردی اصلا ||
)| حضريك رمو بار هھ میم رکےدی

بوقار وده سان اولان دردمی مره ايله

(نشثه ) آب روان |
او خصوص اعون بوبلهرمعون لعلیف وارد اوا-دی ل

||افتدی روی سنك خارا دن کغفنده بشمرردی انث لله تابوش طعام 9
 :تدعس دو رحی فولھ طعسام ضباةت بسضه آ نش و | ۳عامکین حضرت آدم

 ۰اارپارها نشی الى اوسئنه قودی ت ااولطمام ته اولححه اول نارفروزان سو غدی| |
د ی شول EA هاب ابل فتسل ایاشیدی حضس بتآدم  3سیخ ET

کلدکد نصکره مطاوتنعشیدی داعاکه فرایکر یه ابلهطاغاریکزردی مبان ||
هنستان حضر یک اته له
وتا
کرخ
کوهستا نده مین بولیاس ردی فاعا د

کیدراردی اول اغا ده انلردتیموافقت ایدوب ناله وانینایدرر دی |
بوذلر دن فر ی خواودشاهمورخ رمحره دی بان اعشدر سکن بی اول ایدوی

صقیقه عشدز بوطر بقلهکه قتل هابلدن اولاولادکرای برکون ام کوهستانده|۱

دی دسیوویلدیار هم ندم |
لدر
واب
امض
شکا ر ایلدیلر بعص رچی چاو رارزهن

حضرت 6

۱

6 ۱۲ $

وتف مزلدده ارارحکمیه ومعرفتمضار ومنافع ادو يه وکفیت تیسجن |
وع حاب وهند صه بیان اولندی وب الهبوط نزول جربل عليه السلام

اونکره وقو ع بولدی قاضیعضد هلیه ازجه اون کف نازل اولدی دعه سی

غالبا بهررنده رکف ايلهکله سنه حول اولدی

۱

 #اما محرات آدم علیه السلام 4

رات جیع الا تیا نامکاب کراعت ارقامده حضرت صق اللهدن دی رده
صادز اولشدر اولکسی  ۳بل هابل فل ادوب والد ماحد ىدن مقارقت وگن

حانارنده کته رقت وابلسكگ اضلای ابله| تشهعبادت اتدکده آدمهوی
الهینازل اولدی اولکراهارك طر يق توفیق وهداته کرمارینه دلالتاعك
بورلدی جضّمرت آدم عليه السلام پرموجب وجمگرماول بدکردارژه واردی

|جیا یدی بك معداری اولادك ضلالته دوموب مفارقت صو ر يه ابلهمغارفت
]دیشر ینهجواز کوسترمبوب طریق حقه دعون ابلدی حالا که اول ناخلفلر

ابوت حضرنده اختسلاف ایدوب مره طلب اباسدیار بریکباره سنك سباهی
وننکیکین ديوسوبلدبارفلاجرم
کوس وب بولك اندن آب روان اف

ح ضرت صن اللهاص حقلهاول طاشه دست مبارکن اور دی سهان منها نت

ب ناکه اول سنك خارا دن آب زلال بیدا اولوب بدی فرح
ریو
رموو
علیه الا

ره د ك جربانایندوک اول نکر رکور دیابن اهانه کلدبار ایکمهی حضرت

آدم عليه السلام اننای راهده قابل اولادندن عادنام لالت نهاد فرجام برفیرله

کرووب بررواینده غود قومنه اوبوب کفر وغوابت اوزره بولدی ادصیلامه

لین هام ابلدکده امبهلطدلببار یرکقوکلو در ختعظی

کوستز دیار بنو بیوحلدن ق پوارشولفارشودیموضعدهابارنشوغا بولدپوبر

صڅسرهتکرودیو سوبلدیلر هما ن اول دېاصقن
ومه سی ايلهبسز ه
ابوه اربر

| نشاندیدکاری ازوره مزه سینعیسان فیادی بان ابتدکاری اوز ره بتوب
میور و بررکنهربریسیکوروب وجد بزرکوارار بنك فدر یکا نیکو رد.
لت او زره قالوب طاغلدیار میرخواوند
اوض
لفر
حالا که بت اعا نهکلدیلر ک
فوله.ه اول درخت دعوت آدمےه احابت اتدی قەر زعی باره پاره ایدوت

اسنعبالایله حعزضور بنهبندی اوچمیحضرت آدم ینه برکون اول طا ند
اغب ی کور وب دنه دعوت ابلدی هدابت طربقنقبوب سالات راه ضلالت
اواك دبوسو بادبار رقوی هر کو سم د که ذصکره بندونص نت و برددلر

۱

¥

۳

آدوکحن ولدی کذلك لام شالات اشهر اولادی  2نامشعص ضليل
نداد
شزن
| اولوب صلبندن او چ فر

ضم هب طب اولان
وجو ده کلدی کهوام

 ۳اوچمی

|دافل ایکنییمخترع عل موسیی وموجد الات ملاهی د

۱صناببی انشاوپیدا البانبوقالابدی وبوتفصیلی مورخمولانا حمفرتفیق
]|کز

| و بوتفصیلظاهرالنطوبلالیباقشدر (لته) بررزهکذارایکن دنا

9ف وزر دفت
اراسدراصرهب صو
]| @ بوغیکن کاروباربز قطما  #اولدی م

درحون  #طونادر  سنطونه شها «۶#
]اواطلس وکضا ** جتامکهمفرمناف
ااصرعت عر ی ھون | کر سین

کینورسوننز واللیشب دیا @ حاص لکسلام

هل هابات مصیستدن حوق زمان کمدین حیق ما ره وتعالی حضرت آدم

صق بهشوت هله السلاعی هذات فلدی ھا بل ارشد اولاد آدمدر داو یت

| ابدوب فرافیءوه ملالت ایدرکن نبوت نوریابله شرف بواش سار اولادی
میانده

ط.1م شانله مرویالاکی تازا ولش بروجودداطیی النلهشریف

 ۲دعکدر بحن که بلدن دل
 :بورلدی ان ی باده شدث
عطا قلندوعیی حضرت آدعه اصلام امكدر اراق التوار حح مو لینفواه

ااد o
ودرلوس
اکلش
رایه
| هابلدن صکرهببیشلده دنب

| ثنبتوبری حضرت جد عربی شرفنه بنا باکرطوعشد ر وحین ولاد تنده

وو ز بش اشنده بوامشدر حصل کلام قابل
حضرت آدمعليهالسلامباوز

ى هایییفنل ايده یناهآدمچیما پرملت اولوت سرف مراشلری بردر ج

زارد یلاک نزتو کو ا یی زو(
اد

ص
ڈل
آندوت نکرع ولوقرقبلوراردى هیا که ف

۳

سیصدور اتدی

ی آدمك الوکو به اونیال وسمادتلر یکندی قابل امسارندن آبربلوب

| اغواء شیطانی یلهآنشک ده اربپاوب اولاد ضلالت نژادی ابلهاوده طا غه
|| باشلدی وفتا که رعزیز آدمعلیه انلسهلاایمتنه بتدی و عذربای پعنکه

| بطون متمد ده ابله وجو ده کلن فرزندا نیکزنی ةرق بکدن زاده جه اولدی
| مفارهرده براش دار حیوا نات بداررندن چاه رکیدیلر اکزبا ش کاراتارندن

ِ وناز وفوا کهدن دار دار اما حضمرت آوامد :هزو لل ابدن حف مکرهسه ٠

رر وابتّده ةرق و دمض رفوه بکری برالد یلکناشمرایاتوارخ صاحی
قولہ اون کقدف نزول ایدوراه

1

نتا

يصام
وکو ند زده الى وقت صلوه و

وشر بت خرومیت

ی ی فلندی

وڪف >
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وما قتل اواندی روی
ظللکه
حراحتلر اله نایدید قل دی فینفس الام هماب
ین
ازدله
زمسك طراوت واطافيي فساونهءہدل اولدی حن سکرم
ادمه معلوم فلندی

لو قادشو

وبا اد ایوالشرحضرت آدم صن نى نوعنده نصه اول ِ

عل اطینی دی |اٽموڙون حاسنك جله سندن اما منیا ۱
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مرون اولاش در فاما اول صدو ر ایدن شعرموز ونك

E

مقهوی بلیسات عزا|

ومرائی کمن اند RNS
مواناسی حزن والله مدع اولسته دامل لو  8او

ا
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اکر تة کهقابل مقصودننه ۶

وناهر ت
خلا
واصل اولدی ها بل فتلانتدکدنسک هرمعطلوبه سی او

من ولایه کوجوب ابکسندن اندهنهه اولاد
0

حضرت |۱

اوعرلدی

کی لکن والد ماحدی ۱

وه اضتاور ن اکن بسده ے رکه

به بار وقرن اولدی :

وحشیلرکی ؟روت کوهستان و ږ ببابانده سنك فلاحتلهبها ع فلت پدشه ایدندی :
حیق حیوانا نك ادستا:دن وحشق اولا ا دست داعسدندن اوي ده

الهقصاص بوریلو ب جر EER,
مورخین فولنجهق ب
۳
۳0

۱
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حضهرت آدم * څل احراه رمان مرل مصد اند کده اهی ند اطا عت اعدی |
بوسرکشلت ایلهطعن ولعنه اعا ی حاصل ایدوب کن دار وک دی السك
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نمشد طاینیپشه اینندی منقولد رکابلس عله اللحهقابله کلی ُ

4ش ایدیب 9رت اضلاله

 9بو دک

|

ا وسن بین مت بل دوشورموقبصودین حاصل اشک عبب حادت ا
ال فش رت او لسی وخفیه انشکده باپوت عادت قلسی ایدنکه آ تش
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وحدیث شر بی موی مو< هونحضرت اد عه |
حضرت ادمه ناژل اولدی ر
رده برول ابلیان اج حروف ه-ااولد یکهقصص اشا نده بان اولدیی ||

او زره هر پرحر وف مرموزاءمعن لطینی وجهل تەین اولندی ( ۱0۱۱
خعناء نله الواحدالاحدالةرد العمدالذى لبزل ( ب ) بدیمااسموات والارض ||
() ابت ممبزل ابدا ولابزال ۲
( تتو)حد که ونواضم کلسی لعظمته ث
(ج ) جيل الفعالجودا مالجابلالقال ( ح) حلمعیمنعصاه جید عند اا
وله
سق ک
منانشاه ( خ ) خبمبمواطن الاشباء فقط.ا هرها خاا

(د )||

دان بومالدی دا ی من له (د )ذوالةضل العظیمژوااعرش اعرد والطول ۱

الشد ید( ر) ربا لای رازق روف رجنرحے ( ز) زار ع زرعمنغر اا

بذر زایدلمبنقص ز ن کلشی برجته ( س ) سس بعامساب سم الاجابة
طش شاهدكل تجوى ( ص ) ععدلمبزلصادقأ|
بقاب
لادلم
اد ی
و)ش
(
ء ( ض ) ضيا ء اولسامولانارضين طمن لاوسا [| ۵
انز
صلىم
عب ع
الوعد صا
القفره ( مد) طاب من اخاص من الطرمین طون لن اطاعه ) خل) طهراهره

ظفرال محبنهبالجنة (ع ) علیممال عملام علاباربویسة ( غ) غیا ث او
انين فيب على خلقه عن لاشتقر (ف ) فصال لایرید فردایس  4مشر |

( ف )فیومفام علیکلنفس سا کیت قاهرقادر)(لکرم کانفبلکل |[
)لاهمساهنوات ومافیالارض |
شی کان بعد کل ی کانییعلکل برب ( ل ا

 4لحل والاعی منقبل ومن بعد( م )ملكبومالدین هېن ا#یشاهد اق ||

متکر غود معبود ( ن ) نوراسموات والارض ناره معد لاهل هداو ( و )|

ولالمؤمنين وبل ان عصاه و بل لاطفقين ( )۰هاد هدى من الض لا ||
من ةدر لهذلك عشبته ( ) ۷لااله الااله الواحد امه ارلااله الالقه هوالعر یز ا

)باعفلالوات والارض وماتا وماتختی الصدور اترات |
اتکی (ى م
وری
لاهده اروف علمها اد لول ده م توارتوها دنله.دی 4ک ح
ج

جو چ
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 1اهوجنسی یدیناه ارندهمسك حاصل ای
پتردمیقسدار ردنی برقض

اکل اتدی عنبرخام اندن حاصل اولسی قبع ه تدیکذ لاکدست حواده

| اولان اورا ق فلل نك برمقدارنی کوکل قوردی یدخیلفتی حریرخای
|وجوده کتور دی و رمق_دارنی بالار یسی خواره گوردی عسل مصفسا

طهوری اول جهندن ماتدراول دی بعطما جرال عليه السلام جتدن
وه
پر يوك قیون کتوردی حضرت آدمه وبر د یک هکندو ل فد وفامی جد
ابتیتسهه اول قبونك دی بوکلک فزما نا
وضشخامی شعدیکی محلوقه نس
دویهاککرنوب
و|
حلك
اولان اغنامهکوره اویله آبدیبس الكیوکن اس
SEE

EN

a

a

از ببوز نت اوکرغش ایکن اولفوله خشین بوکدن لباسعی اواور وجه
لکنبوکناخافهکندومی 3
اسلاک | کردلو ر کا دهواخ شیو قلدی
اولغین مان اسه اسین  ۱ردی وحمرانل دعلھی ابلءجلاe رکاهن ددوروب

کرناتطقد

یکندوهوحضرتآم اه اهرن دکدی وشدیرجه

رلان لاس صوق حن لش
دنباده جلهدن اکول

نعین بولدی

لنده)

صوف ایکن جبهاری آدمایله حوانك ٭ آدم اوغلانیکر رکوکسنی دیباارابل٭

عکسنکن اودم شید یکی  6صغه مزره کوکهفصر
اوری آی
طواشق ق

وی وصفر ودوه نامند »ی حیوآنات
معلالر ابله #3وهب ن ننه قولعه فون ک

نعاعك برر جفی حق بوکاو اولدوی حالده دشیاری جن_دن چبرال ابه
حضورآدمه کلشدر وفار ودهسان اولان وون يوك عع گی د رد کء_ در

وعب
قردلمو
تعرض اوا شد ر پررواننده بوزیل حضرت ادم نش

عنالك وحز یناوتوردی کالابندن سما جا ندنه بقاشلدرمپوب اغلدیطور دی
وپړرواتده اوجبوز یل عییالتوال انين وحنین ایدو بکو زا شلری دوکدی
عوله بوه بلارملالت وندامت حکوب ار بوز -ك
رکره عورٽ سوز نه ا

ومدوانك وطن اصلیلری اولان
محاوقات وه بزوك حد وحسایی ککندحکل

کاشن جنا ندن ابرلار بنه وکلمن جه-ان کی مادی فا نك هوای عفونت
| الود هو بت در وه

ک رفتار اوللر ينهباعث اولدی داعالاوقات عورت

سوزی ابله عل ادوب ناقصات العقل اولان زمر" ذميه یی مدا ایدنلر اه
انواع درد وبلا یهانلااری و دوارفنادن سراتیایه واردقده مسو ل اوهجق
جرا مف 2

صنق بولدی
بوبس له

 ۱لدد

( ار اولان عور نك

سوزين که

¥

% U
یر

| ايدوكنك تنصيلى بآيلنورخین فى مشهوردر بودخ صسطور در خصوص

|

مصارفکواه مولا ن خااوند شاه واه کمےه نك پنسا جسبیربلك |
مورخ
ا|*#مارلتی وخبلی ملا نکك معاوتی بواراتی ابلهاولشدر حی جنتدن کتوردیکی

||

شاا
]| مرالاسود کهنهھادمه ذر بات انك اگمنده ودعت فلمشدر پررواشده س

ذشان ایدی حضرت آدم در ای م ض اولوب عه-د ا
عرالاسود رەك ی
دطی |بکشرریت
لهمسل
قآدم
ومان الندقدهباری خدا اول ملکی ذات
دا
هکر
مقتضاسکه دهد صالق اونودوب ارتکات دلاسه توحه ایدرسه تذ

او بیان سی بورلدی بس شولدءکسه مقدر اولان تقض عهده توجه ایدوب |
تتاول حنطه پهمباشرت قلدیاول ملك نبناده بولعیوب مأمور اولدوتی اوز ره
عنعنه سین اید »عدی فلاجرم اول جرم وام سسبله اولمات مکرم جلال
خاق الام قهرینه مطهر دوشدی ملکین ملکه می برجوهر صورته مبدل |

ترسه
عح
للک
خه ر
| قلندی تکرار دج فطر جلالهمقارن اولوب جو

سدل

وغول قلندی کذانی بعص الاس حضرت آدم عليه السلا م اى مبارل الله
اانه قومشدی و له مک مخرعه ناسی وارکانمناسڭ ج سر یف اداسی
رن يوادقد دهسکره اول وادارل عونت هواسی مزاج اطلبفی آدمه بوستل

ای جا شای بشت اوکرنوب ز لالد نکیا
هنوکه
اص افنهسیب اولدی یە

صفااشدکاری اوزرهحضور راحت

اول محلد» حالایدوکندن دام نکوه سوندده

یکن ایعکی مناسب کور دباریلدن له «ومم  3شم بت اولدشه مکها

۱

کمکه رخصت رجاسین ابلدبار بلاتأخیرداری مغبولفلنوب بوهعذلو باریت |

دی واصلاولددار وغ عت فلدیلر بعیکهکاه ولایت هند ده وکاه بعستا نده
تککن اولوب نجه ر وز کارلاېلسدافرغیرنا ددار وادسنده | کلندیارنهکندو

مسکناری الهبیت افنه شربفدن غبری بشادکیواررونه کنسدوردن اوزکه |
پرپوزندهپم فسعیابلهکورشدبار روهجن د بیتالاهه هنعت ایدرزدی
رحرکب اخنبارا تبوب یی داه اولدقاري عالده کیدر ادری منقولد رکهحضرت

آدم عليه السسلام مدت ی عن بزنده دواب قسعنسه نك اولدیهرادعنده

او ج کونلك مسسافه قطع ایدوب جسیم وطعنیم اولغينکندو یهممل ایدر
م کب بولدی بنهکندوسی پباده وزاد وزواده سیحناننده امادهانکن قریکره
 4حے شییف ایندی ولات هند دن مکه اللهه حکلهی جلص اشد

ی5

شسده معاورد رکهحضرتدم زعورن ایلدوک نجیربیرافندنرهقدار که

4 ۰۳ #
| منساسك جی تعليم نام اشدی وفاعده احرام رعا بسن کانی اوکرندی
واول زما ند» بافوت جرادن اولان یت اللهك درت قو می وارایدی بری

باب آدم ایکمیباب ابراهیم اوچمی باب اهعیل درد میباب عجلدیه السلام
دیو بلند اشمسارایدی واول حم شریف که حضرت آدمدن اولصدور ایدن
حجرم
ج اعیفایدی عش بك ملك حرم اوادقاری حالده حضمرت آدم د

یرف
اولوب بزارت بیت حرم قبلشارایدی فلاجرم جسبرا ل مکرم حے ش

واره
موی ومناسکیی حضرت آدموحوایه اوکرندی انکسیی د طوای ز

«شغول ابتدی بعده معادندن وچوروسیم وزراخراجی کوستردی تعاملناس

وانتظام احوال واولادپی فاس ونار ه اوله جقدردیوپیلدردی پوتارکهکم

طفه
مسر
یف
وا

ایدردی کروه کروه ملاتکه وکر و بان کلورردی ار الله

دم بزببویتلطینایکیبيك یلسندنااولیدطوکالفشوزدیرردی و حضریت

کریه واه مجت ایدوب تسلیه ایدراردی بعضمورخسین صن اللهدایت

ا رهینکم بناسی انامه قررنایدوب هه زرکوار رعایت مناسکاه طواف
وحمکزین ابتدکدنصکره هوای باغ نجان وطراوت رباحین وت حور

اولان خاطشر بفنهخطور ابلدی کندویی کهموب شا روز اول اشنباقله
اعلامعه باشلدی باریخدا حلشانه وعلا جرا بل کوندردی دارددا رای

اقامت ول با اولیوب مدار رج وعنا وفرارکاء :موحل پرواو بلاایدوکن
ویو لشونده موم اره راحت وطالبحق اولار اسااش واسمراحت

بوعد وع سلدردی عافت نه در باکله جنعه داخل اواوحق ی و عدرحه

شعریغنال* اولادن هفا ده بوژه۷

سوردی لکن حضرت آدمك اضطرایی

ساکن اولادیوخلد بر ین شواسی اصلا خاطرندن ذهول تیلدی بالاخر هحهمرت
خلاق داد کر آدعد رح قلوت ست معموری ا هرد به کوندردی دصور خلد

|نسون بورد یکه اول پیت لطبفك
ارب یرنقدنصربی فصو راولفین بونکله کل
 1عصیل دساحهده مسطوردر حضرت آدم دحی معاونت جربل ومطاهرت

سك فرق
ااملا که ذوی القدر الیل ايلهقالدرو بکندوسی اپدوعی بات شی

مبارکنسنه قودی ان یکور دکجکن دو ہی بهشت برینده دصوراشکلسه آب

کر يهسندن بوجه مافراغتله ال بودی دتیفوصیل تار یججعفر بدهمسطور

لاء اخار ل٤ ازدقارندهی شزمااتئیل قا دی اماستعصور
ریع|
کلند
یو
امستغرق نور اقوت ا چردن اوبواش احسن صوررقصر برسر ورن قصور

 #ایدوکنك ٭

و >
له برطارق کوندرلدی سهحان من !سه کلشی سهان اله
ر بوك بواضسیخر
وکېده اآدم الصلوه رجك انه دعه سی ا 4صق الله وحوا اداء صلو نه

مسارعت ایدردی برحلده دج ازلمش در اندهآخر وجهله مانفیلعشدر

حالاکم چتندهجوقلق منافاتپوقدر بعده حضرت جبریل باغ جتدن اوتوز
جاس عیوه قدانیکتو ردیحقحل وعلا نك ارادت ازابدسی وحه ارضك
|لعه سند
عار تنه وحضرت آدم وی آدم مونهباعبشت ایدوکییکورو ب ک

متعلق اولدی اولغدا نارتعلم جسمر بل ابله قرارکاهآدمد»برجنینه پبدافیلنوب
دکلدیکه اول فا كهك اون جنمی فندق وجوز وفتق ولوذ بولوط ویادم

وکستا نه وجو زبوا ورمان وموزءقوله میایدی قشمری یوب لبینوردی
او
فنی که بلااقشم اولاناحیود وعنابوانجر والاوتوت وتور تموخرئوبوابوا

مقوله سیایدیواون جمکیردکیلوایدی رزدالووارو زیتونوخرعاواکده
وقزجن جنس ايلههو يدا ایدی بود خی اولي که ادمعلیهالسلام سرندیب

جز ره سنه ایندکدنصکر هجبرایّل علیه السلامکادی کندوه پیشوالقایدوب

ممککهرمه پهایلتدی اول سفرد» حضرت آدم هرتره بهانان باصدی اسه
ات عسکو ه وباخود قربمهموره اولسیمقیر اولدی مابین قدمین اولان
خالی برار وطاث_لقلر !ولوب قالسی اراده فلندی اماهر برادکه EE ۳1
اباردی ای ایح پرطیابدردی طول اة

وا خود ره سنه باه

ما قولحه
هله
نال
اس رعضی
عنباین
ای اول قدرمسافه فطع ابلرد ی لک
هر آدمنده او ج کونلاك ول طیاولنوردی هبرّل عرفا نهکهکلندی ام لو منین

حوا فارشو دن کورندی ببرریایله اولا اول حلده بولوب پل دکارينهبناه
ږی
عت قوندی بوعدالتمارف ببرار بنهین اولدفاریگحله مبزدنلفلهد
فیا
نا
فازدلغا ای تقار بماعو نیلغوبارحفیقاوز ره بان قبلندی قصص فاشا نی
بازدومی اوزره حضرت حوا هروه دن اسبیلدی وادم عليه السلامك سعی

صفادنیرو وقو ع بول دی بومنوالاوزرهکوندزین بولثےدبار جن ده آیکن
سویاشدکاری لان ابله ماجرالر یی نذکر ابتدیلر وبا له مشیلازمکلدکده
حضرت حوا عروه جداننه رجوع قلدی نتهک آدمعليهالسلام صفادن

یکادوندی ناعغر* شدهیراطه داخل اول اوقاتاری بوطر بهقکلذران
قیلدی اعد مانعل یكخدا اله حضرت ادم تلسیه پهباشلدی وازار تغلندی
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فندق دانه سنهدوندی اه روزکار اول حال اوزره قالوب <ضرت ئ بر
ى عليه السلام ظصش

هوا دکلو حه قالدی کدرا ناسك علار نهکوره

| کسله | کسله مدکی هین هکر دی زرا کهوهب ن مه قولخ اول زمانده

زرعك قدی درخستان بسا نینمقتاشده ایدی فرضا که آکترينك اوز ونلنی
نوز دراع قدنده اندی ساضلفده انه همان سے لوننده ایدی دس نادشمال

تزکیه و رج جنوب تربه ایدردی بده حضرت آدم عليه السلام جوب

حضرت حوا برره ججم ایدردی اما قصص اشا بده آب زمرعه متعلی

ماد* کبریبوجسه مکاکب توار ده رازلدینی ضعوتار» خالقدر ذیا
زمزم حضرت اسعا عیلهلیه السلامك اوکه اسيیله دبندیکی ردن فیناپوب
چی

ووصلك فده
ختحص
در ح

تصوص

که دن غسعریحدیت

شر یف وی دی صدو راعشدر ينه بویله اکن برعلك کاوب حوایی بوز مزم
حلنده طوردروب ارکضی برجلاتفیهذا! لوضم ده سی ابلهحضرت حوارصی الله
عنما اول اصر» متابعت اکن زمزم ظهو ره کلدوی بازلشدر س بوحفر

دورکه ماه زمزمك اولکی ظهوری حضرت حوانك حرکت
تزاودینبو
ی ابله اوها اده اتوب نهحه زمان ا بدید اولدقه تصکره ایکی جر بای

حضرت امعاعیل عله السلامك دغهسیایل وفو ع بو لهعراییدن بری دی
یبدهکندوزده نم وقوفو مشاهده
رب و
بش
با
حضرت آدم وحواا ب کدثك

ابلدیلر حت بونه علامثد رکه وبازحوال حتثنهکورفش«کلو زدیمووز

عاقبتکاضط رابارزبایدهاولدی ام حفلهره لكکالنوبلری راه چفار دی
طربقن اوکرتدی اما ک
نها
وفضاء حاجت اشدردی حیتتزز پاهریسابل
حصرت آدم وحوا باحواله ع :ا ا اول دبلر رتها کر کهسا

اغلشدیلر هذا الذیاورتاذشا

اولشوزداو

دیدیار میک بزدن صدورابایان چم

ییو اغلشدیلر  #المّصه بود نصکر»غسل
دل د
وکا» و ناپاك ال ٥و رث او
اغکی وایدستالی کوردبار بعسده ناز امماولاسدی اناری ادا قبلبدیلر
ودک
اول صلوء کهحضرت آدمعلیہ اللا م ادا ابا۔دی صلوء طهن ای

قصص قاڈائی انشا ابادی الواقع اول نما ز کهحضرت مد مصط ی صلیالله
علیه وس مکه مکرمه ده ادا  5او لهنمازیایدوی احنکفدیهقه یتدی
اماکاه اولوردی کهاشفا لحرث وزراعتسدن بعض او قات فوت اولسو ردی

معلوم اولامةله حضبرت آدماداسنده تسکاسل قیلوردی عاقبت اوکوزیوکلکنده
بریواء +
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مواققت اه

ارده اولهسیاراده فیاش ار در حونکه YE
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| مغةر نهودایعزت اناته ولعم بدل "*مسته وملال وق حضو ر وراحته مبدل |
و
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ندہدکی مجرهسی
کبان
اولدی حضرت جبریلعلیهالسلامتعلهی له جن

رکا تله ساعترله بتدی وحصاد کلوب 2ادی وحرمناولوب دوکلدی بعد |

داکلرمن پیدا ایدوب جکیلوب دفتسله دفیق فبلنوب برتنوردس بیدا قبلادی

الک اند هکرده رسن د  ۰۱کك دشو رلدی دانه سین عکله رفعندندله |۱۲

دوشدوک حنطه صباح واخشام کندو به واولا دینه غدا اول ای اولندی |
بوتعدبرجه حضرت

آدم هلیه ااسلامك صنعت | لت اولدی بع یکهحراث

دنشدی و کشت و ار 2,مصدا فده

حضرت صن اللهحراث وادر اس ۱

عالليهسلام خياط ونوح عالليهسلام تجار وهود عليه السلام مسلك صار ||
اولدی کذلك صاخ له السلام دک

اربله اشم ار ولدی

ااعلیه السلام راز وزراعایدی وامعمیل هه

واما راهم

الملا م صیاد وش ال ایدی |۱۲

قوب علیهما السلام راعی اولوب راعبلك ابلد بارایدی تسه
واه و
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بعولسیفهالسلام ملك مصراولوب مصساللیےنی عودی فیلدی بوناردن ٤
ماهدا حضرت الوب عابه السسلام اولکی حالنسده غنا اوزرهاواسدی انواع ۱
اص اضبه انلا دنصکره سه تمول هينبهرین و لدی کر

|

سشعای ودوسی

علیهما السلامراعبلات ابلدی تتەک هارون عليه السلام وزارت ایدوب سهان ||

عليه السلام سلطنله اشتهار پولد بار بونردن هیری الیاسعلیه السلام حلاج |
بوس وی علمما السسلام زاهد اہشینباه روز کار ایدی نهک ||
اپدی و
د کرباعلیه السلام جارایدی

و صرت هبسی عليه السلام سیاح روز کار ۱

ایدی خا الناباجدمصطن صل اللهعلبهحوسض ارفنتدهاررزیابسه حاهد
رات ایتدی اول مانده
را کردارایدیوفتا  4حضرت آد مکندم دالهسی| کوبح

حه حنوطه دوه فوشی چ طسه سیقدر وارابد وکیتحقیقهبتدی حضرت ادم

وشیت علهضا السلام زما نارنده اول بوکلکده بتدی اما شنکه حضرت
ادر دسزمانیکهاولدی نوع بشرد

کفران لعمنصد وری حفق بولدی ووکره ۱

دا ن کند م برمتها رگوراه هیانه کردی فرعون حضرت مومی ز مامده | اس
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جلیل القدر حضرت حوابی جده ده ساحلشحره نا
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| شرفبسندن حرم شربفهکیردی وهب ن مه قوله ح
معدم مکهحر نددحولاتدی کی

خدانکدر حضمرت آدم عليهالسلام :
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اهجر
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لليه
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|| اش ذراعه تمرلایندی بوکرهراح جنیطو یز ونسیح ملانکه بیاشتراولدی
کرون فرق کصدحضرت آدم علیسدالسلا م طعا م وشراپدن
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حوییلهعان وبلا زاد وق تان قلدی |
ااریاولدی قابلا کلرنسنته پولاعغله ب
جرد اعظم
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بافلان دانه افلیمسال ایبشدی واول دوشد یکی برد ن هرد سم بتد ی
بعده حیه آندن تاول اعکاه زهرنال اولدی اماحضرت امام على بن ایطالب

کرم اللهوجهه اولرلضهیعنه فوله دناپوزنده مك ظهوری اندن ایدوکی
ی بولدی واماعندالعضص ح ضرت آدم عليدالسلام کوه رید به الوب

اونیمسوسندنجداد وشوب ایتدوکی عصیانه ندامتله #ساك لاله الاانت

لیت صوء وطلت نفس فاغفرل وانت خبرالغافر بن دیوب لعن که
رب ان

االهی بامسی شکی سیم ایدهرم وسندنضیری! لهوان ورازق بوغدوفتی

باو رع اریی برامزعل اشلدم کندو لھم ظطیل مدرجاایدرمکه ی ارلغبهسین
و سر که اعشلیح ار ل خم لوسیسیند بوهه اضرعاراتدى واه يلار

کوز اشاری دکواکهییعففرت اولقیرب تخأیه قالدی فلاجرم حضرت

ادم علیه اللا م تکراراولکی ن

ازوتضرع قیلد ى  #وتب لب اايك

در ابلدم
هگا
انلتنواب ارحم  €کمله سیلهمذیلایندی بع یک یارببر

کندوکندومه م ابادم لکنسن نویه فول ایدییی وکنکارفولار ينه رج
ایی برکرعسمنبنم توپهقیول اله دیواغلدی فغان وزارین اشیدن

ملاشکه تک رفن وشفعتسله جکرز بنطفلدی بوطر بقل کهبوزیلکدی

وعند اللعضاوحیوزسل رور ایتدی حضرت آدمسك انين وحنبتی غباه
دی هیا ندم حال علیه السلا مکودرلدی مبارل باش سج ده دن قالدیر وب
یس حعمرت آدم هله السلام تواعذف وکری
مففرت مرد »سین و رد ڏ
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 ۱بربرکلرز نارییدلو سو بلدی جوانده اص عی تعظم اعسکله سی معفی
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زیادهابعدم دنتلدی دح که حضبرت آدمه شُفْفت وص جت مقر ر

حصل کلام
]| اولامفين احراقء بوی مرهو پله اشرانی تحفق طوتا_دى
| حضرت ادم کهذ له صد ور یلهجتتدن یی اعماولندیحضرت حواابله

| ال اله ابشوب بربرندن آبرلامیقصد لهباب جنته کلدکرنده جاراللسعلليهام
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این جد ه کا ریثه نزو قلبلدی قصص فاشانده
وکله
مکرمه ناكاس
لس
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زدین
تی
ابار
ریه بوازدان ام بزدان اله حضرت آدمك سو لد وک
کلایحوایه وحضرت حوادن صادر غربوی سوزناك بای نصخدا |
اولاش در ردی پرپرار بنكکلاتی اشقکله قربجسعانی تصورنابدرزدی
لهد مستاقه به خود احعال ویرمن ردی

هلرینه
اولدوغی معلوماری اوق فراق ال نی زباد چکه
نوژدوعندندر مامايلان اصفهان
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حده ساحلنده

مشبتالهیهصدور |

عن دار ينهبراعیلدی ٠

بوحالتده شیطان خط رج_ان ابه هبوط اعرنده انارء همعنان ونازل ولات |۱

خراسان وواصل شهرهعنان اولدیتی الزشدر بع یکه هر برينكدوشدوک ||

بر
زارعبعادن ااولسار الهمسعی بررکشور اول د یی افاده فلمشدر غالب |
اصفهانلر لدمار طیعت اولوب سو زاری ی آدعه نش “عومد مثابهسنده :

اوی اندندر وسنا تارحرله وخدعه دن خالل اولیوب شدطته ریت قیلدقلری ||

ابلساتاولبرژهانند

وکندندرروضها لصفاده مسط ورد شریکطهانمقا رنت اعتله ]۲

د تاماولدییی کیضام الهسردن ا
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ذرشه اصلاولدی جرایروخرابات وحبالل وفلواتوتحامع طرق وجامات ||

مسکناری اولق اراده قلندی و طلاهوسدن تست و<بهدن راحتوحضرت |
حوادن چالبست وآدم عليه السسلامدن ت

ودول تث کندیی فرمأن الهیبه 1

اتالد ه ۰بایت قدم اولدقلرندن اولدی دهکه ا ان الله لاير مابهوم :
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حور وعکلاننه ٤

ورضوانته خصوص]| وا کهوعار ود رختاشه وداع هعری فیلوب ٠

دن طشه اولدوعی حینده اشح ار جنت له رم ادوب اعلدی احق و
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ر حط
لزاولدیعب خلعتدر ددیوعا اوللندقده این عباس
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عکرمه به

]| احیایدوب بوقله بهکور جناحنده سیاهنقطه وارمیدر دعشدر بوفلندفدنصکه
ای لساتی و زره بازاش اسم اعظم ایدوکنه برحدیث
)|اول نعطه سواد بسر
| شریف روابت ایعشدر حیاول اسیاعطمت معناسی انا الله الذی لالهالان
 :قاصماطسارین حلفت اطراد وحعلمه جسنذامنحنودی اهلك بهمن اش

|۱مقناطخعلییبنمایجودکرککندهاعشکنیکهربینباورلانادللمهبفکردا مخکصهوصبندانولاغنبرجینوالدهدپنوقآدرنی جباراراء عسکر|
۱ایدوب تخلوفا ندن دیلدوکی انکله هلال ابرم ږو رمشدر حدذاننده لشکرینك |

| نظای نرهقپوهنارار اسه باش بوغ اولان رکجهکبه اول جالمهتنتكال غ ای |
| بدن در

بغداد ولایننده برناحیه بهجراد عسکری نزول ایتدکده اهال

| ولابت ہرہاط تت حککولبدصف.اکر بواطعسه ہی بزدنمعذور طون |
یرته عر فعیتلات دعکله اولسماط تماماتناولاری |
لباآخ
|اکنارعزه ضر راوغیو

||حتی برکرل ناجلوحسه جکرکهیی بوریجك جکرک باشنده کوتوروب معاط ||

 |#اوزره قودافتی واول اوجو بکتد وک کیجنس جراد | کامتابعت قیاد وعبی |
بتعلبرندهی اعراك ||
ااق
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وما
| قدرت اللههکو ره رهحال ونه مستغر ندر فا

||احکرکهدری وخلتتندهبوشرف شزرا خصوص  1 2آدمدن ۲

!|این غدا ایدینوب تناولیا غرالبا خالف اه رب هرندربودجیعنتولدرکه ||
]| هرن جیادلشکری طاهر اولورخروح وظهو رری جبره هرقیرقر نده أا
رمغاره دن قعین پولور اندنغيری بپردن چیه میتحالدر دیرار بض سیاحین |
هردی بومنوالاوز ره خرن پوررار بوفقرکه خن ينه بغداد ده
سرنده
]|سا نکلو
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| ابرکوردم بود عنقولدرکهحضرت سلیان اعلیسهلام حضرتار یلبهواشوب ||

 ٤مکا له ادن حراد حرثه ده خروشق قدرجد دعن ساناشکی مقّداره وار

ایدی دور وات اولنو ر حاهد فولهع یحکدریکيك جنسدر هرلونده

|| جراد خاق اواندینی بوکلیکده دی کوحکلیکده متفساوت بولدیتی مقرردر |
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1

FEES

وس

۰
_____ _..______-رد

تغلب وامتیلاسی تقدیر خدا ابلهمقیراولدی حضرت ادم حوا دن مقارقت

وسمادت قرب حواردن يمد دار و دار ایلهمذلت واش

ههم
شانک
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ار وعصیان ابه

بین وکد ین بلا یی
واعمعساش بوزندن عجرق

مسنوجب اولانا مارمصایرت ابلنهأ دیبقاندی قصص فاشانده بان اولندینی
موجب ارت آدمه خملاب الهی وارد اولدی دعی
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حیادن سرفروایدوب هذاعلیسبیعاك ارب بیوردی باوحلکاهسل |

ه
ڪڪ ندودن صدوری عشبتله ایدوکن طبور دی بود کاب مرردبو
مسطو ز درکه جله دن اول هبوط آدیی لوب ارتکاب کاهایدوکن کالابوب |

صن اللهآبلهانسطوتان کرکس دیدکلری امبردغیکه انونلاارده دکرابرت |
ایندی بالقصبد ایدوب غ دا لمخکیعادت مألوفه سیاوزره ارزوفیلدی س
اول آننارده پبرالی کال اضطراب ابلک راه جیقدی وفنا کهنسوانیکوردی |
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متادر انحن دیدک ده حوت رمقدارتفکرایادی دهده کرکسسه خطاب رت

بودیدیکك خلمنده تخلوش كتظهوری مقر ر ابسه فیا نهد :کاوابنای جنسعه |
وراحت وامبت
فدر تهج سکاو نوع نه روهواده حصو ر
درهاخت و

محالاوه حقدر سوز نسو بلدی وهدا الوداعسی و نك د بو پر زارند
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مفارقت ابتدی و رقولده <مضمرت آدم بربوزنه هبوط ابتد و یکیام حغه ||

امن
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اداه
پرملات ایا الارض وعملنیمامن| لی انه ق

نسیعیدربه ||

یه ایبرپوزی وانادوهلان خلوقات بلش اواونکه ||
قسعاء انسسانا دیدییمی ک

سره انسان تامنه پقوخالونندرلدی خالفنل ههدی سیا ننهماه اآکناسان اا
دینلدی خم نو بردینا کهاول ملکكک قاس

نون آولترس ارشتهیو<و ه ۱
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لور د رکهکه حضرت آدم صلوا ۳ن اللههیندیناوعلیه يبروز نهاندی
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اوسنندهامم اعظیبازفشدرسیدر من ہیقولجه خلفت آدمدن برمقداراق ||
آرئوب قالشیدی اطولین مبارکدن باراداشدر اما مکعولدن منقول درک
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ةق ولفدی بع ضکتب معتره ده وی مسطور د رکهحضرت ازا

||بداقرووتله مکلل اولان تابی وارقه سند»کیشرف ز بب وز یله ماکومللان
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 :استتی "کنلت التندهی سر بر مذهب کهذاهب اولدی صاخ ادعانه اول

سس برك بصررندن ااسعنیمن ههان | کونسم برا

فا زمزمهسی ||

| اتصال بوادی زهیعصییت عضی کهمزز ومکرم ایکن مطن و ح |
باو
| اولدیار دم کے ط
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یسلا

واد م وحسوا باع وراغ جنت اعصلادن
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[|وارداولدى حونکه بوفسادهنادیاولان صن ین بوم قرارەدل ی وع | دسانابله

]| ءداوندن حخالی اوله وهر ره ده طاهر اولسك فتل اواامه دن قورتاه فدال کهه ۱

ونکدوزخال سیاه اولسون هرقندهکیدرسك ایقارا ی نشان اولسو نکوکيك

براره سورلسون دیویورلدی یم که حیه عبقوبتله روی زمینهکوندر لدی
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|اقتلکافرا یوردی بع بکالانايلفهتال
دسوک
اممكا
س اي
الودتركف ااورثالرلهلهدقلال(||۱] 4
فدجی
راوس
شیط
اعکدن دیوعر عتنمومزنه بورد
اماوساولاغین اولکی جال ونجاسیالندی اوج اعلادن ساعتلة خا مذأته
صاللدی حضرت حواه دی ماه عاه حیض تلامیوهر وضع ا
 4 :فين اولان دررد وو حم اناس حص وصا erF ردان
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بونه بقا وپانکزه بوسبب سعادت باهرالاباجدر دیدی دیا ببلاریایله بوزییل
مقداریکلدی وکتدی بوطر بقله اضلال واغوابه سییابتدی بالاخره حوایه |
تھ لهبولدی ناکه شعرة |
ملازعث ایدر اولسدی زرا که قول نصععدن انی
رت |
ضدی
حری
اقرودی بنکرندوسیبدی وب
حنطه وياهردی ایکیدانه پسن

آدمه کتوروب تاولی نکایف قیلدی هرحند دردمند حضرت آدم وف “حط

الهیدن پرغم اولوب |کلیی مودث دم باوب دی حضرت حوا آزر ده خاطی |
اولوب ہشوح کت سوز بنه اینامنمبسینسکان جناندن مشارالیه ايان اولان |
مارمارالذ کرد شهاد ی راصت صاغرمسین سوزاری نلد ی السه ابلدی :
ح صرت آ دمهدج رحده سی دردیها مااولحبه یکاهنورمعده" آدفه بشعدن

ارقهسندن یدیوحلهبراغوردن اوجدی مولفکاب :س قولحهخ تادارو بلزکر |
وخطاللر وحوهری فوشافلرکه آدم وحوا بای اهعضاسنده ابدی ا دوکیلوب |
ءصحصل اولدی اہلاس فقستد السد و هنسکامد ده کهاهل حنندن ادمه اعاصی

باماصی خطایی متوالبةوارد اولدی طرف*عواندن پبنره سالك اولوبکر آمك ||

تدارکیکوردی برجانیدن فرصعپون هککأذناالمهدینك» بینرك امفرور أا

سزوين سويلدي وفرق فرفدهزینه اجکی در وب اول شوف لهممرناج ||
طوراولان جامه دی باآدم انیانجك وحلنك صرت بعد اسن ولامال ||
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اهاد
بماج
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منمولدرکه حضمرت آدم وحوا عربان قاادة_لرنده |

وب أا
کال جاب وحیادن سدرة ای بهطوغرلدیار برایکی ببپراغاتیرفو
کال احتباطسد ن رر نه صارلدی ||
سبرعورت یلق استد بلر لکن اول رشح

برل مشکا و ندن انلره برورقویرعدی بوطر له هرقنیی درخسته که واردبار اأ
اوراق کر هن آنارهبرورق ویرمددار کندوز ندن اباواحتتسات انلشکن
کور وب برایکی براقیاجون اغلابوب بلوارد بارحالا که بریسی ربکنی یورمد ی ||
اتلردن عصیان صدور اکن فرباداروسلاعی روا کورمدی بوحالده برندا |

ایشدلدیکه مضعونی مانعراه الله فلا سا ترله ومز ترکهفسلا ناصرله

عبارسیایدی بعنی شول عاصیلریکه حق سسا نه وتعایعربان اش اوله |
الك عورتی کیسه ستر ايده من وشو لکنهکار رکهم در ود حبقایدوظکهو ره

مش اولهکوسه ناره معاونت اب شطنهکیده مربوحالنده آیکن اجر درخ |
انلره رج ابلدی اندن رای براق قو برمالری مسراولسدی
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| حسن ادا| الهکا مه فرشته اولغین #فویت موزکوب خ ل بت واا

ا8ع|شایدی ابلس که حقوق سانعسه شا ابدالیدووباردی حسن ادا ايلهحبه
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 eانده معام طوندو عنه ناء وفاولدیی فلا جرم

| شطان صاات  6بر دعر یدش قدع صورننده ع حضورادمه واردی این وحنین

| وکریه مالیاملتهققرانرشونده طوردی مبادی" حالنسده آدم وحوا ابلبسی

| نطدیار رفق وج مکوسستروب
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مک داد و ش برات ایلقه سر وسلامت
ش
ن
| اخربو زهتکاهدن اخراح اوور سیر داردنیابه ابندربلوب حیات سرعدی

اريه رم وعنایعات اله فیجان فيانورسیر دیدی اولگیدن ز اده عرو

ووایله وافراغاه ی حضرت آدم وحوانك مرجت
| اھ وب عرض حیله رب

ردی
هبسکجت
رهرن طاغاسدی برروانندهک ابل
اا ک
رکو
کابله
حشی
|| ن

||رے شکنه کروب حیه نكدبشلری اراسند هلکدی تا که اخفا صو رتله
خللانغكیی ی دوه هبنتنده ابددیخصوصا
]|مصودینه ایردی اما اولزما ندهب
|/دواب جنت میاننده تفلاه حسن وجال اوزره ایدی درت اافاری زبرجد
 ۱اخضردنو بای اقوت اجردنوکو زاری زد ورای ا

وسا نیکافور

|| ادن ایدی عراسیفولهحه ابلبس اوجیوز العش پیل جنت قیوارنده در بدر

| قالدیعاقبت طاوسك دلالیوبلانكمعاوتایلهجنا نهکردی آدم وحوانشوننه
امین لره وار وب منمارحالفه باشلدی واد ئ باع جثای اول دودکك اعمات
ع به واان دلفر رب وکسه سی نے اندردی حت حیه دی آهنك طوئوت

زمار ابلهتغنایوز ره اولدی آدم وحوا کهبوذاری دکلدار لمات واطا ناری

بلدیلر فلاجرم ابلیسضلالت نغ اولکونبومقدار ا_نالفه قناعت
نج قی
نتدی عصیان وطغا زه
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 ۳ابره سی نه ساز

وسو ز ايلهدی هتارثه کلدی تاحخصوص دلنواز وخاطرسازاغه دی اشلادی

ری SR تاره باقوب وارفکرفیلهدی  #الصه اوج یکلذ ده

 ۴مانا ک رایکیا عانشهذههرة ٭ دیدی انلردج بلیاو بلهد دریدکلرنده
|اجدرامابوتی یدوککن تقدیرحه
حراد الهیسرزی عاقبت ونك کیدارنعهدن <ر
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ادمه عداوت اندوت بم بوذله ساب ا خلفی اول در دلومتصل ۱

موکحربله ی بهاشلدی ایکیاوجیو ز یل کدکدن صکره فصران دوشور وب

قوار یه کلوردی دخوله رخصت بلویوب اا طنهریق ههبوناری اض لال
آکخلره ےل اولوب جنه
ابلسم دیرایدی انوار الیل صاحیفولشه ش

دی وادم وحوا ایله مکاله اعکه بول بولدی انح الم_اء
کارسویلکن
زرخاوکلهدنءنم الهی ايلهمعنوع یکن
وسوسه واغوا موکزنردانبلدی د
شت هکیرسی تالف قیاسطوئولدی فامابمضبار اح _ان وا کرام ایلکرمسی
نو ع ایدی پوخسه قشل وحبله ابلهخدولعیرموقو در دعشارو بضمار ردا به
دی
وب
شکانهکړ وب جن هکرو ب خر نهجسنان نکیفی لهکردوک کورمدی ل

ام شیطان بدناماولاطواسدن معاونت رجا
کصلل
دودعوای تحقیق بقل ر*#ح

ابلدی سنکاه بونجهحقو ق قدعه واخوت وخلت مستدعه مقررایکن دبمود» |
مین کلزار بهشیکوره جکمکاٹ در رضوان وسا رخرنه
ز!و
ارس
لراد
کا ف

ها
هار فو
اجنان طمودن بی جنه فویز مسین دیدی وبلوارد ی وبعضی
حضرت ادمه عداوی اطهار ایدوب نهوار سنك رخصتکله بپشته کرسم ۱

ی بویلدملنه دوشورن عدومی پولوب اندن انتقامالسمدیو سوپلدی  ۱کرجه ||
طاو سکندو ییرخصت ویرمدن امتناع قلدی لکن نوعارم قیلوب حفوق
ساقهبه بناء مہا حه بطقرنه سلو قلدی بحن مارجا ند تدارا مناسب |

ویکدنه دلالت ابتدی وهب نمنبهفواجه طاوسشیر" طوبایهنمواس برمیك |
جذی رت فنعأ |
که آوازه قلد جه ناانت التو ال
ااد
وان ک
وى
د
رس
اومعق
الان اودلاااخرحمن رباص اد سرمدا مفه

دعن |۱۲

بن برملاك ناجدار ج 9اعارطو یه اله نیم جنا نده قالدم اصلا رباض خلددن |

چیقییوب عسررمد بولدم کلامی ادا آبلردی ان شاء اللهشر طن و اخود |
بضاية اللهکله سنی |کفه تل اردی عاقبت اکوللام غرورا جام انی جنتدن
چیغار تدیعزازبکلیملعون ومر جومه رکون ومیادن اوټوری مرابل دا په

تلا قبلندی( لنش:ه ا)ولمه ابلیسه برملات رهاهه  #شرف ذاتنابدهجلهتاه
رامرله قررن اولان مخلوق 99ایدبنور غول نفس شوق شاه ٭ وفتسا که
طاوسه ایتدوکی ارای ابلبس دنام حب ضلالت فرجامه ده ابتدی حفوق

سلیسدرودییولدی تاکه افسون ما رید سمرشته
سا بفه رعایت واجبسا ندن «ک
و تراولدی

ایلسیاعر ندهمان ابلدی رضوان وسا

C9

جر نه حنانکور میں

# ۹۲ ۷
رح مس سح نسوس م
سس وس سس پیت |

| نك صدرنه اجلاس یدوب قصد تعطیم فاشاراید ی وشصره خلد کال زیب

و زشله چاق قرشو ارنده واقع ایدی حت حضرت آدم “هط الهی قورفوسندن
وز یبروجانبه دوندرر دی | کا نظر خییلهتجوز انز ایدی باخصوص

ولاتعربامقیابلمهنعند نصکرههر جهتله تباعدلازم ایدوکن بطش ابدیوتقرب

ندب ل نهاوه ترتب قبلانحرص واشتهابی استدعاآیتدوکنی اذمان قلشبدی

اما مولانا تسد رتنع
رلمیدی قواخحه اول ره نكاصیی حنطه سنبلهسی

مه واوزم وحنطسه دازهری
اده
ایدیکه هرلوندن او راق وارایدی ومیوه زن
الى
بیشمار واسذتاری اح
لممنسسل کیفیبله مودار ایدی وبهررکندی بترهبك

یاراید
بوکرکدکلوهبئتله بدید
لیهو رشهصره تمایدک یهدی بدا وهرخصنده

پرسنبلهسی وهړستبلهده بش دانه سی ظاهر اپدیکهطولی نهربمله نك اوج قرش

مقدارنده باهر ایدی فلا جرم صي الله آد م اندن برسنبله قو پردی احنده ی
دانه رك بری حوا وبریی آدم صلواتالله عليه وعلی تیا اکل ابلدی واوچ

دانه سی که بقیه ایدی حضمرت جبرا یل عليه السلام انلری برپوزبنهایندردی

صکره حضرتآدمه کتوردی حی که هر بری التبوز قطعهقیلندی روی زمینده

بن بغدابلره انلراصل اولدی يعن که جسله سې انلردن او ره دی لکن جنت

اغنده حکدوی قدوقامی داده ولدی تخیر آب وهوا ايلهمیوه سنده دی

اند حلاون حاصل اولدی انده فوا ک لهذیذ ه دن ایکن باغ دناده حبو بات
فسمندن اولدی بودخی منقولد رکهحضبرت آدم دائه سن | کل ابلدوی "هر"
ره يوم فیامتده استضبا ل ايله جنته نوجه ایدن مومناراك پول اوز رنده اهر
اواوب هرک ورن بیآدم ل
اطفت وطراوتی لبد » مالوب حالا که رنکظاه

ظام اثلرل
خدایه جنت خلعتاری ایله تشربات حون کعکین ملاعکه
استتحیالنه اعام ایدرکن بوبلهفریفته کی اواوب بقه قالدقار یه بعض |[

نهدوه داخل اولون ملد ایدوککزی صحقیق خلا لند» بباوه الدانوب |
حلند
حا
س
راد
سره" حاطه به أقوت قالورسىز معذلاك حدکن حضرت ادمهلوم دی

دطریده عاسا که بزحضرت آدمه لومیده وزدیبهار اردارینهبقنه بقنهمیل تام

کوستره را جناب حضمرت هه کیدهار وفنا کهحضرتآدم وحوا بوتشس بات

اتپا اله جتده والدی ابلاس برداید مقرب اکن درکاه حه دن سوریلوت
جناب الهيدن ل اخر جج ما فا ك رجے  #بوریلوب حندن حقارلدی

TEN
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 %حضمرت 4
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س
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امه

اود
eدر هلوفجم

طبعسلم ضاحملر شمه معلومدر کہحق نصا ی نك أدی بد در سل مبری |

هه ها
ودن نےروح ایندویاا د دلپذیریبعدهجیعلا ک ب
و

:

| ادسر وب آدیی وفری خصوصاا کایل نو را یکیسدر وب پرسر پررصع 1
 ۱ ۱ومذهه بندر وب کوکلری غاما دوبری تغده حلت ماوانك اعلاء علنه نصب

وبجوهله تعظم وتیل دنصکر » دانربا یه زولی تشسدری اکل |
 Êعم ری و
سحره دن نی سورد قلریدز

» صنادراولان دللا نه باه را نی عاله الما :ندن ۱

متازل عصافله" حاد  6نه لاسا اهبعطوالفط ابلهذرو"علیمادن حضیض |[
اتاهیه کسیدتصری مي الخصوص حورت آدم حون ومفع اول دوعی

أ حالدهباب جناندنطشره وضعفسدم قلوب * باسلمله ازسجن ازجم
دید کده حفسرت جبریل علبه السلام بوا اء سے بفه رکانندهترقب عمو ۱

الهر< چیغمفه لجل اه دیون خسیری ومعذلك خط ساب
هاي
جت
صن
وز

ک کشون به سد زمان
ر آلهی وارد اولوب باجیرا لماع اولهفو دی بال ر

ته کرهیوز بك اولادی ابلهبه دخولایسون پوردفاری ندشیری

| Êوسباق وسباق حکاا بنكهزاربومغوه ندقبقات اله مبشىمر نعبردلائل ||
|| حقایق معبری مقول قلوب غجفمیرومطو غ طباع صغیروکیرایودی ظاهر||
آ|ومستایکن محردجنندهناووملا ز کوااابابس بحولصبوواصزسانبی |[
وبجوه قیلوفال ا
ییدزکاری بب قبولقال ن
او
شلیر دن تکلین خلدبرینه د
|ک

اللاتدر ( لولذه ) رقتبوکوچجك احون مزل اولوبدر ا
إمحض اوهام وعخا
 #  2صانکه ارمز زعه در حاصیل ذات |ادم ê آدی _ که صے الوب رغنت

نا

إخلد ایلدیار ٩ سر

حاصل کلام نو نجه

ارفتارکه حضرت ادمه اولشدر صوکنده اخرایی تحت دن اولیوب رزوی أ

آزمیندن وجنه د انولدوغی تقدیرجه اولکی نعظچسك وتوقیرل نتایی فرین
لا اون نسبتودر

موصلعونه رخصت جداا
وحهرلد مطااعه سنده ا

|وقدر اوسته سلول ایدنارلك خبعط وخطالری آوهامعیببه زندنارتقدر بعدذلكك

یمدی بوزعی صم
تآد
وا
ححضر
وای
هب صرننبه دننمولد رکهحویجلوعلابر
اهلمابضینرب وشارق عو ده ز یب وز شت ابه
|قاعه دا ایلدی دی کر
بدا برس برز ر ,ن مەلا نصب ابلدی کههرابکی امه سنك ماب بو ز یلاق
ت

le

e

tS

7 E la

# ۰
زاو بام اه ی اونانجر برایدیک مقر ردر بای

۱

دك آبوفواسی افتضاسی ومو صاحضرت آدم |:
دنیادهیصوریله بوبباغ ه ن

وفنسده ایدی حیاین عاص |
| وحوا نك قر.بی اسندعامی ابلهاحسن لون خا
| حضرتلرى (فبااها شمهنرة امحاسنها واجلها خلقها الله تعال علىاحسن |١
صوره ف اند ) سور دقلری لطا فتاه دلالت اعشدی

۱

 #اماالاختلاف فیجنه حضر ت آدم عليه السلام 4
مولا ناخاوندشاه مور خ عطاء دين اجد ی وفضلاء شرع مدی اکا و نك

ویایدهاختلای تسطیراولنوب ا۴بھه وابعیند ن ”جه ارحضمرت آد م کردیکی|
جنت جنت مویأایدی دشار وجهل اوجصی جضه الأوی دکلدی جوان
اعشار یع | کل "هره د ن احسنراز نکلیق و خلمت حوا حالنده

نوم مارض اوسن بهضیار اضلال واغوا اجون ابلسسك دخوله پول
بولسی جنت مأوی اولسنه منافیدر پوسستله کهجننسد » تکلیف اولسی
والاه او مخ که سی وابلس! کاداخل خلا شه د لل ڪڪ نید ردو

حفیقی اعشار عحلناء ېود توران هد د نی تووجهله بازشد ر دیوخر
ورمشار ننک علادن ابن محبی وانك امثالی بمض کےطبعان بیپ ورا محجنان
| وتعما بیرای امان سو ی لاجنا ن رجنبتة مہشت نشان خلق اعش اوله
حضعرت آدم اندهمربه اولوب اخرابی دی اول باغ وراغ فدس مکاندن

ولش ابواهت اهلوا رما موافانولوب بپویککدن لك فرمای

ومطموتی حمق بولفعون اول روضه طراوت ارکان باجبال شاشخه دن برحینفع
البثیان رده و باخود ای ان برترد » ایدوکی ممرراو لهدعشاردز علط وغاط
حبط وخطا ابله کب لك

طبیعتار یی سقط ایدوب حضرت ادمك حرم
طی

لت ار
یجن
مشند اولو ب انک
دزو
قور
فد

ی
»اوکلاودکر
درمسی انلرباغارم
نام

طل
آبهیکی
کدر
ن جسبرابلوعزرا بلو بعض ملك جلیل اناره راست کلوب
دوندرسی بومد عاهزه ولیلدر سوزین سو تلشلر بونلردن عبری امام ای
لوا
سن
قارا اسول" جامعه نامکانده حنت آد م عليه السلام قلسطیده رر وضهة

عالى مقام لوستان E وما ر اعام ایدی دشارز راکه خضرت ادم
مأمور ومنهی اواسی قواعد دنادن اولغله دخول وخر وج جنت ماوادناولتق
غاد وزی
جر

در سا کر اما اون تن * کله انصای

aR _A ARES

gegeنما ۱

یه
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کتورنن خمم مھ الب وید فرضاکہدی STTوسم اون

او عامل مه منم روکزندن خلاصاولق |ام تسس ودر کذلك کلاں
آومش-ت وزعفرا نلهبرطشته بازوب تعد » آب ارا۲تلها وزب |مین که قوت
|حافنده يه قادر وحودت ذهن با ابله طن ده ماهراو 4رک ابش

]ماو

و و حطسه E

aS

واه اله

ومکر وجاذولق کاراعه ٣هو ر آدسه فدورینله وجعهکونی صلا زنمشاده
رهالق رکمتنز قلوبهرپ رکندهبر ات سر بف واندالک سی

<۷

کد
|وامنشرح للت واو هکرهبوخطبهاوقویه وبسلرامد و

و|خطبه قیرق بردایه باض فلفل اوز ر پنه اوقیوب اوقوره وخلق اوشحو به
یه

|واردقد ه اول نله برر بررا تشه

دج

ااولنه و بندهآهنی اند بولنسه بندد ن قورتلوب کله کندو فی علااه واصل

قله و مه خواص خطبهپ ههابت بوقدر بوحلده بومقداری ناله اکتا اولندی
9

العص.ه حضرت آد م وحوا کهتچ یرهکرددار فواکهمتنوعد وءتار

سلذذهسندن اكل واو رحق امل قلهنان ,ادی | کلشر هدن عنم
یدا دی
ا یغ
بو ولدیلرکه| کرموسر ین وفضلاء کار کن ن قو لحه اول شع ره
ج

ی

دار دناده ی

عدای اصلیسی اولق حندءی | کلنه شیاه اولدی

اوههی سا این کعیکی هکرم عن ادی خرابات د تیاده

عباشرل

دی
لر
وفو
|اکری خڅ ەا حاص لاعن انعله اص ا لهی صند رمهارندن ص
اشر
یدی د ع
تا ت
ولمصض ااب دنرخ

دارد .و

اعر بر کیای اله سر هورت آدوب

0
مدن اول ایدویمعرردرد لوسو

امااسدالله القا بلت على بل

آییطااب کرماللہوحهه رهکافور ایدی بورمش ار کانه مونابه کافوراباه

ویلور بومسستوری خلف-ه طیورمشسار اکرشهر* پرایدی_دینارده
تور بر
اعاس رض الله ما داخلدر لکنعم اد اولان بر و"#ردوس اندنکه
اند ٥ فوا کههتوعسه  ۰حنت حاصلد ردیدکلری وما محالهتی شاملدر اها ر 2.ع

|لندن منقملندزیک تاولیصو کنده
ان انسفوا هک شول* نك میوهصی ک

جد ا
ثفتطساایدردی باغ جنك ساو مروهری

کیدکلایدی جنت موضع

ده
ویحدنو
تلد
ثاولدیی احلدن اد رخصت ور

اعشلرد د حى

 ۱تقبس قیدی انك تن اما ایدرد ی امابو حش رکذاقا ېس
ق

ن امکان احداث الد SEE اتی اله مذ[
نهد /

یند سم |

٩6 ۲۹۲ 3

می اللهحضرت آدم برمضدار طوردی بونك مهری ندر دیو م کلره صوردی
یرادر اما جانوزی
دتد
پوا
مه صل
ر|
سحکمد
اناردخی اوج کره رو
سلوهالا خراند » بازددیی اوز ره حضرت حوا کندومی بلامهر حضرتآدمه

ال رومدی آدم علیهالسلامدج جناب حضریه پوزطوندی باریی بخ واردرکه
حرت
و کامهرنامنه ويرم دنو سویلدی م ض
ورسورلدی

 2دن صد اللهد گری کرهصلوات

اس حضرت آدم بوامم» امتنال ایدوب فعا لمصلیاللهعلبه ۱

وسا نابنه کریدفعه صلوات و بردی مهرمهله سوب اولوب موجی سبح 0
ولیل اولقاوزره بینالملاشکه خطهنکاح اوفوندی اول خط,هشر نه ودر
 %ماه ادم ایاالسلام a

الجد انی والعظمة ازاری والکبر باهردافی والحلق کلهم عبی_دی وامانی
وارسل وال ندياء اولیانی وغد حبییورسوی اونیحقتدزالاشیاء لستدلوا

عولحىدانبی اشهدوااملانکق وج لهعرشی وسکانعوانی انی قزدوجت
امیی حوا لبد یمطر آق وسم قدرق آدم عله السلامعبیصدای سبعی
وجلیلی وعدیعی وهی ایهالکرسی بے هاده انلا الهالاايه وحده لاس لك 4

باآدم اسکن انت وز وجك اند ولا منها رضداحیث شا ولا تفر با

مه فتکونامن الظسالین اثلمسلا م علیکما ورج وبرکای
 ۴#شرح خطبره آدم عليه السلام عییالاجمال که

اع ھاب اخبارکعبالاخبار ری اقهعنه سالار انیاء رسالتکردار حطرت
یت فیلورکه بطوخبه شبرغه بين ازو ج
ان
ويند
رن ا
وزار ج
کد ز
م

وارزوجه رابطة ازدواج واءعندن صکرهحضرت پوسف صدیق زلا به
عه_داولند قده دخ جرا ل مکرموحطبه ادشاء جزم فلدی و نعد بر حه

اتکی سغمیل خطہ ےه سیایدوک حمق بولد ی قلاحرم آهودر دنه از وب
7

ادم شیر زانکیبین اللاي مهیب ومسل|اوله ارکك ولد رےا ابل

مرد رم بریاله طشتك ااه ازه جلی اوج ی ابا اولان ځاتوهاګوره

بعتنابعةاالهی قیرایسه دی ارک اوعلجفه مبسدل اوه ۱کرحیضه مينلا

اور بازوب کتوره از بملدااوات اطا اولعیضاردن فورتلوب شا وله ژ |

ولنیسه بحنکهمحرتاری منافرنله عداوه
وا راورعو مریتاننده حسی زنادکا

مبد ل اولسه مسك وزعغران وکلابلهآهوپسونه بازوبکتو رە لرشویشرکرکی |
امراج بادواله عقدالسنه ناسده خود نغایردار نازوب بصاوزلوسنده

|

ک#نورن +

E
ا

| اول ابلیوب انہار زلالند ن ابوب وعا پورغنای کی برحال اولوب استراحت |
اقتضا اعکله برمقدار ام
دزی

اولخواب فراضتهه اکن حضرت حوا

خاق اولئوب بائیاوجند » اوتوردی صص فاشانیده م ذکوردرکه حضمرت

حوا آادلمعل
سبلهامك فام برایری فدیله خلقاولندی حسن وجالده دیا کا

مشا بهند» وله ی لاسما چامی موزون نواعزشوه ابلهجلوه عون اللری

قدرندن محناقولغاری حکعوصشوارهارابله دا فولاری وسبنهز رینه ايلههو يدا

عسه ةر ر
خا#اری وهر ویازوبندزی حیصع ومگرر وناج زر ین م
ال
و خاک من وحه حضرّت ادمعليهالسلاعهایکر انت حصمرت حوانك حلدی

ربقواصن واونبشره سیءطراو کلمدهحضمرتآدمدنملا سمیکظفاه
تاری
ورلمین ایدوکی مناد رکوزاری یا رکندوسی ګت مراجله غودار برحلبله"

یا و
موزونرفتاروجلبل نز کفتاروهرعضوی پسند وتعسینه سزا
اوار
دلشی

فلاحرم حضرتآدم او أنوب حضرت حوا نکوردی س
دنبکپ
وسصنوردی
اولدج نسنك چیفتدیکم حق حل وعلا حضرتاری ی سنك اون برا دی
سی بکاو نی سکا! کاغه خلقاشدی دوجواب وردی نوحالنده بعص ملا#سکه

حشرت وای یکوردیار آہدام پو بانکدهکیگېد دریو صوردیارامم آمسدر
نمامجون خلیقاواکشد ر نمیهورنه را"میندر دیدکارند » حوادر بعی حیدن

ایرن ویردی داپوقی صورمیسن دبدیلرسورمدیدی حضمرت حوایه |]
پرجادا
وشسد
نذه آدی صورمبسن دیدیلر قلبندهاضعاق مضاعف عبت مذردایکن سومرم
دیدی عورتارل* هرسوزرنده خلاف ودرو ع اوق عضرت حوانك او
علد

انکارند ن صد وکرهندی ی الطومد » معلومد رکه امالومنسین حضرت حوا
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آنمعلبهالسلامك ضلع عوجاسند ن ابورآیکن خلق اولند ی بدارایکن
خلن ولش اواسسه حعنمرت ع آهدممكیتعامق|ررایدی انعون عو م نألی
اراده قلندی دمسده ( نادم هد ه زوحنك خلفتها منك لاجلك )ببوردی
نمی بوسنت حلاللك دا را اش حانك اولان مالکد رکه وی عندن اوو ری

راندم حعنك اولهستی اراده ایند م د
توصرف کنسد ويه حلال ایدوی
طبو لد ی حي اترضی بعسی رامن بادم دنوصورلد ی اول دځ ارپی

رامنیاوادم بونی دم ولقعرة عم ,لدم جوابیو بردیلاکونلهمان

ال اوزاد وب مباشرت هراد اید ند ی حالا که ملانکهمزعئه اقدام اپتدیار 3

ابسم بآم مھربیادا اه کستاخایی هوسن اه دیو سوبلدیار فلاجرم
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| کوکلری طواف ایتدردکلر پدر فرس یون مش ازفردن آفربدهدر جواعنمله
ارصع صجاندن ایکی جناحلهبرید »برع کب تخلوفد ر على اصوص
| حضرت آدمدن بشیوزیل مقدم پرادیلوب راکنه متظ رایدوی فصص

قاشانیده مسطور ومنطوقدر ع|کلریچههاآلدسملامكفرس«پونه بنوبر باض
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|اولساعتسدهکنبورلفله خلق ادوكیف حر روماو ردر حضرت آدم

| عاللیهسلا مکپوکونه ععظوبانتی4طولشوردی صاخ وصوانده صف صف

ه یھالسلام علیکمورجذالنه وبرکانهاملانکالهدیهرله
کلا
|طوروب سبرایدن :م

1

 1دورایدردی انار ی نعطوہ رد سللام ایدرزدی حي هذه بلك وصبه اولادك

| ینمی بومليذپیورلشدی امااخذ میناق عابانسرمیالنه نمالدما

| فولصه بطن نعمسان حانده اولد کهعرفه جتبنده واقصدر وان حبرفوکه ||

مان لسصادهاولدییشایمد ر

* اماالولیخلفد الوا که

افسهیه حضرت حوا طشره پدراهدلد ی بصد» حضزت
تڪو م
|ا

 ۱آدمله جنه کردی زرا  6رر واتد ه حضرت ادم ا

|

مھ ماشنیده خلق

ااولدقدنصکره سیب اجلاسابتدږ یالدوخاجتلهاولندی واماباب خلد ۱
|واردیتی کیسس یزیبرهقود,ار اول محل د » اعسرد ی حضرت حوا صول

اکہکوسندن پراداهیاندلصکره آیکسیعصا امیالھی اللهجنته کیردی ام ان |
ا|ع اسولادیس آودان سحود ونضه مغسین قولجه حضرت حوانك خلنقجننسد»||
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م علیسه السلامك دخولندن پرمفدارصکره ذاتله بربارهوا دار لازم

اوب انسطونه بردلدار رجاسن :لله حضمرت |
کلدی الکزلةد ن حظ ی
حوا خلقاولندی دسا هسعنه حر رل حلال اولسی خامتی حنٌسده اونفین ۱
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 8پوسره دستزس بولدم معا فینعدی ال و پردی  0بدببضای موسانك کراما ننده
دی
بوقشب ف و سردر دلالادسان مال!عك 5

اولو ید وااست ون والقل

بوتکتە دہ مبهم  #رتب بیسلهررانب باپهسن نمناسد بج انکشت  #رواجن
چاربار طلمت آینهبیله ۴#یله مسآتکنرہغ در ہلای مکر  88صفا
کسب ايادنهاردن صن اه اولان آدم 8محتغسان عاتصوف  #هوالذى

انشا کجمننفس واحد   €ن کر عنسد» عرض دقت وتصرف قبلوب نفس

واحدهدن مراد کو ونعضت فبه من روسی  4آبن هدایت مذهحونی یله خالق

عساد اولق اوخود باطندن ظاهره نقسل اول وب عفهوم تمرااد ذات آدم
اولسی مستفا د ایدوی نعینبولق ا
وخود بوحقیر تقررند طبعه لاح اولان
سمرعیرذات حب الله اراده قلعن ھی که حدیث قدسی اولان  ۴لولاك لولاك

لاخلقت الافلا[ءعه مصعونی الهخ#لعت العالم لاجلك وخلفتك لا جلىکد
شون شاهد ان عادلین اولوت نفس واحدهدن معصود الذات نور څدی

ایدوک ثابت اولق واول ې مکرم مشه و دل وجود یجرودی ی سرزد "
قاد» حرسوم اولوب حکام محا جفام اولان علاء اهلام وعفسر ین عنام

توعد مستهام سمعاطلعه سن رغبت تامهابله اما ور لق مأمول وسوّلد ر
امد د رکهودفیق هدایت | ار جععن راست

کفتار ود مین محر ناخ ار

»بول ومغدرخولدر ل(نثثه ) وی احمزین حسادله اعاب
حضورند مق
صكى معین صفعه حکسون عین اعا ضسه ٭ بمکی حفرله
اغراضه  #ل
کلا
نماهر بومحشیق  ۶بولطیق تست اونا رکالفی فیاضه  ۵8لعص
صوان

ذ کو ر واناث قیسامته د ل کله جك هرمولود وعد واحرار وموّمنین وکفتار
قسمندن هرخلوق مشهود حیمبت اولدینی حالدهطوغان وطفل وصنیرابکن
فاووتلان هرذوی الوجودحضرتاآادمسعلليهاعه کوستزلدی 3قالوا بی 3
جوانی ال ارك عهد ومسا ق اخذ اود ي عده جرال ومیکانل

ال علبهم الس لامونجه بك ملك مقرب ومعززومكرم
واسرافیل ورعر
ملك جلیل ذهب خالصد ن برورابتد ه اقوت اجردن بد.یوزمرصع قاعه لو
برسم برکتوردیار حضرت آدمی اول سر یرهاجلاس ایدوب یوز بل مقداری

سعوانی طواف اد پروب تسا بین سب ابندبربدار اند نصکره زمره ملانکه

باسرهم عرش طرف د ن وزاریتی تحویل ایدوب آدمعلبه السلامه ب#یفه
وحسن وما وکرامتتیکور وب"شصده یغه ماموراولدیا رکم الخابارقوله
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 5 1بعداخری خلی اولعاریی وروز حشر وجرااولوب کندوزك حسسابی
کوریلهجکتیلبوی ناردتی شمادتابلد ریمسشاهده قلدفکه رمن
و رسن

 3سن تتا عمری |"له منزاوضالعرد و قدردیدبار بینالعید
ور ارزر

دان وخامه زبان الهغی بروممتشموتلديلر
و8ا|ارت اولان حعت مشاق دوات ه

]|حاص لکلام صن الله اولان حضرت آد مکه صلیندن یموب عرض اولان
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ودر
صکچار
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دھی
کاوتردی |ل
|یذرب

هاخ جانیکدن
جوابند ص

رهدر
عل|ول
حخل
جیقان خلییبباض اولانلراءان واسلامله مشرق اولوب جنعه دا
ل
خمهود
||وصول طرقکدن لباسسوادله کورنر ایزابشر وضلالت اواو ب ه
لت دهکهذردات عض اولنوردی ملا؛ کهلك
اایدهحکلردرسو رادی_ احطاابو
هآدم
ظ رت
ركی
 ۱توحهاری |کنربا حط

جنانه اولوب کال ازد حامله تغی

 :اید رار ابید ی باری ہو زلرحون طهربه نراد رار دید کد ه حبیم گھد

]|مصطی نك کهخانم حرسلین واصفیا ونور وی حالاکهرظکهده طکهالور بله
لردف
ردرا
وظرای
یان
وادر اک
هید
 :حسکدر روندن AE

د ه ارب اولنوریتده

کورهع جونکه

و ایدهم دیدکد ه اص حقله ور دی آدمك

| سبایه ستهکلدی وحضر ت آدم مکرمانیکوروب شکراتدی لکنشذملانکه
اند طهرادمه نظراتدلر نظردن خالاولامفین ککراراستضسارقلدی بارپی
ظه مادوهلدویردنشیه ی واردرد وسو بلدی بل ا ای نوریوارد ردنلدی

| فلاحرم انار دجی نظرکاهثه کلهسن اراده قلد ی دس نور انوبکرالصدیق
[| رضیالنه عنهاورنهپرمافنه ونوز حضرت فاروق ای باندهکبنصره ونور
رچ
|| حضرت عشان کوچرل پرمقدیدکاری میرد وو

]| ایطالب اما مه دعن باس برعغنه کاوب نروپا مصطن صل اللهعلیه و

وانوار پارا رکز,نباصغارضوان اللعهلج امین پبرشمغنسك ناخنلری

آنه سنده جلو نم اولدی | کلحنطه ذ لتق حضرت آد م عله السلامدن
اوه بینالاصسابم بهه خو رشبدکی خان نورلامع مقر ایدی
راد
]| ص

مرعصبت
اماول زمانده بسهظهری تهفل ابلدی سك ر

حالند ه نظور اولغه جدا رخصت و رلد ی
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مکرمه وادبارنده وادی نهانده رکون او تخویهواردقده عض ذر ات قصهسی ا
انده واقماولدی یع که حقتعسالی حضرناری طهرمبارلے آدم علیهالسلاعی ||

| صیخهبوت روزقيامتهدك طهورهکله جك ابا و نات مصلین وصاان وکفار ||
بکم>
أ ضلالن سران ووامه خا ر وعصات کند و پهکوس بلوب  $الستبر

سوّال ابله  #قالوا بی  4نمیمو:مه عهدومٌ قاری الندی فلاجرم |
حضرت خالق لوح و بدقدرتله آد مقليەالىلامك ھر یی گهده سی 1

صیغه دی خر دة یاض للووصفتنده اکغاب مین اولان ذ رباتی ظاهراولدی ||

(لمۇلفه )عىعشفتکهازلموج درن عم دزلدهرقطره زدیداریلدم زد |
| @ عل باتر ببتمهر بشد درخوشاب ف لعه پرداخت وپرتو بدآلدم زد فا

انیکیبوم اقمبته دل کلهجك اهل اسلام وانتیاء هام واولا کرام ||

اول ذر ات بض اده کالطهو ر ابله اعلابولدی وجلهسنه حطاب  #الست أا

بربکے٩ تصمینله فاندی  9بلی  اربا بله جواب باصواباریصدو رابلدی |

| دہ صغ طهر پسریسی مس اواندی اهلنارانوکلفااروذربات مذمرکین ||
لاا

| ضلالت مدار طاهر و بد دار اولوب طلاتی صورتّله آشکاره فاندی والج
حضرت آدم علیهالسملامه کوسخژل دکدذصگره جلهمی غه صله رداولندی||

]| الاروح شر بف عسیصلوات اللهعابه وعلىنبا خلق اولنهحى زمانه د

أا

اا ننده مقدسی |۱
لجه
قددرت ا[هبه ده طونادی طوردی ام نک و مصعونی تا
| ی

ریالله عنه نل ایلد ی اما کاب خجیسد» سطورد رکهحق جل وعلا||

حضرتّاری 9الست پر بککخهطان ایدوب ین عمراء خالمکردکلیمدبوصوردی ||

اناردخی بلیچ اربنا او بله دردارهیخالهمن سنسن دیدکالر نده (اعلوا نا بک||

افمشنر بی ولولو من ب ||
لارب لکے ضیری ل تاشمکوا ہی شا فان سا نش

| ای عسل الیکےرسلا بذکرونکمعهدی ومیذاق ومرل علیک

کتبا(_بوردی ||

|| اناردتی -جیما حوابهکلوب شهدنا انك ربا توهانا لارب ل_اغرك جوان ا

وپردیار حقتعسالی حضمرناری بوطربقله محلوفات بشر یهنك عهد ومیتافن |[

الدی اند فصکره اجیارینو رزفلرین ومصیبتارین تقدیرو لوحمشبتته نیبر|

ابلدی یعیکیه تحعقالی حضیرناریاسآدلمهالیعهه ذر با ی بام رھےعرض ||
اندکد ه لسراد ریک دكم بوردی اناردی بلینارییدیدکلرند » اعدی| ۱

| لش اوللثکهخسدن غبریمعز خالهکن بوفدرز نوارکسه ییبشکارك |
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ده قلان دا در ةکیک
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فانیگومشدر ار ی طاهره در  #اتی الامه :

۳
*اهدنا دیدکك شااهجهسان و برکوسیدر قامعرفت
پوپ لول خوادر ج

9و اما کوهرن مولادر 9جاصلکلا کول مقسینام وقتسجرهد[| .
اتفاقااردر حمی عدو ردد دی ”عت حلا ده کتشلردر لکن اصم
مولده بو در کهسد د" اول  ۳روح دمنده اولدی بعص ارة3
'*عاسندن خر ویردی احق ت ادك فضیلی ظهورندن 2کره وجودولدى

۱

١

ته مور بفرء د ەکآنآبكمی نای وسبای بومعضاپهدلالتقیلدی اما اویکر ||
نماشل شهاء الصدورام سە رده حضرتe

هیده ای دفعه اولےدر

سعواابلعهدین >[
برکره حخالنندهیکهی انباءاسماخلالنده وفوعبولور  $فق
نص میتی تعسدد ه دلالت اعشدر حالاکهمفسرمن نور ومحفیق مأو رده ۱
متفرد در سار مقس ن ای سوره ده کی ایکیابتدن ومهنایی استنباط اعشلردر ۰
لکن شافل تفه

جتلافاری ممیر در اا
دلت کعت تسده ده ادخ

بعضرار قو له بشو زل اولکی

هه دهمکت اتدککار ی معردرروقتا کا

دشبوز ل کد کد نصکره حده دن ناسم فالدر وب حضرت |آدیمشت

ر ند .و

کک ورد بار تشر بغار جد «دی فیلدیار بشیوزییل دی اانکدهلندیار ام
شول زماشکه رقمراس اتدتار حضرتآدی جندن ج عوب بره اعش وجری
عامولوب مولله خا که دفن اوس کور دياروء ص دت مستعر باکن دوردن :

اد

ر

ا

الد یی و جود

برزفكدمی دو |
نوزکوره خاک
برحودی رکنم مطلسم حک تستوشهود ایک

افلشدبارکوززی بای متوالیا یغان اعطسا ره بکنبوب انواع زمر مدوع بوله |[
|چه ن3فکسلذانه ا موت  €جوا ایل حاب اولدیارلکن ||
اکاشدیار کر

اهی_ذا الا
ا

تست

ا

زماندر هنوز کوزاری ائی دعیوب |

جک ك کوز ۶ی حصضمرت آدمك مصببت ومانمیاللهکرب ن
ادرحیی /

ف رعا صلی افنهفة وس

ل 4مماجده و بملشهاهده فیلشاردر باعث |

که

ساووکلوار لفسدن ایدوکنیباشاردر قصص فا شا نده ||

E

لمین هد ه اک دن اباایدوب آدمی هنوز غلق ابتدل۲

ن بونجه لارسکاطاعت ایلدم دیوخشوتتله جواب ویردکد خہطاب الهی||
وارد اولوب سایق علمد سهسندن نعص وملا كهدن امشال واطاعت۱]
صادراوله جفتیباش اد م وسنك عبادت طوبلکهن نفمکوره جک| 

3 CAL ¥
وؤ اندپموان  #ام حلیل القدری ايلهالتغات :ساب و رلذى ج فل
ابامبسا مضمون موهبت ماقريونلیه ک اعبانملانکهبه طاهر وعم
هب
رت سی
وننذقله حضرت آدمك مری باھراول دی شرف کلم ومعرف
خلافت ویاعث از دناد مکرمعتی اولوب زص ۰لا سه4رده اهر ته مأمور

فیلندی وذات ممالی صفات اسان کنوهنه شان شریف باهرالرهان ایدوی
انوب تعظییموفور فیلندی ( لوغ )بشومدولت عطمی اللهمشردر ٩

ا
 2اولان وحاتہ متکرلعینپر شردر۴٭شقا وت ازل یکید :کےد
لنوم
مهيعه د
 #کامفام مساست فضاى تحشر در ® وبا لهومصاعله" ال
اولدنکههره دکلو مولیغالبمطلق وعبا دفسمی مفلوت حفق اده

مدارانایی رعایت اولنه لویااقستتعدادی ٿابت اولدین رسختصی اکهسنه يك

اوزرینه تقدیم کرورالیه بعکهتجح بلامرجم سطموتتلف لهخصوصا
اختبار نمدر دیو عرض قدره تا واربابفعانه دوتلری تفوق ابتدرله

 #هل بستوی الذين بعل
لونذون لابعلون > E0 اه عل
قیلغی واحبات دین ودولشدن سلدیار زرا کهذات بارعك قوت وقدرتی
ییفه
خفلخلف
ا که بك ضع

تصنه متعلق مشت

رحمتٌده جیوش

تی الم اکس ن مکن ای نک وید مثبتایس لاک
SE

ی

4عدالت

ایله رعانت

۲قل الازام دہ ملاشکه به اقدامسوراسه
اولنوب حق پریبنولدی! کر

یهل ارتکاب اولعیوب صورت اجال کوستاسه ایدی
صند
قاملا
تممع
کی کهنا

ملا :که یهخکوسراطر لازمکلور دی بزم استمد اد یز ولارز اده اآیکدنمی
پزدن تقد وسکرع ابتدیلر مضعونی عقن بولور دی سلاطین زمین که خليغه الله
تالارضین هنوا تی ايله موصوفين درار بباوبده وط وانضماه اوز ره اولسه لر
وم حرم مره خدمت دی دنیووخا سته فھے وکاستیهلال یکشنبه کی
ناص وکاسته غلایی بر ح فب لتد ه درتام ومع تباماة امکدار لازم

لا کراماولناردن تقد ابدوب براوغوردن کاهاغاوکاهلاتالاصم ب|لکه وکیل

راهس له
رك ار
مقدلا
حایل ال

تەظط ووحوه کثبره ابلهشا ی توف بروافتنيم

مدر( لذشته) ا
کیوکل صت دنا ابلهمفروراولا نك ۶۸راا ام
درساوواسك مدلا ك#سى
فصل اهلنه استفنادر ۶3اقفار ادبلسلهار

کیسی ادربت هن 1کذب>| زیرنصان لوب

99

أ

DPT
معز درمکر مدر مد رمتضلدر  8اودزنهصسا ات

نكکه یلمنکندو 1

مقدار ین  9سلور اندن وسر کے کالای کیلدر & مصا!هده مط وزد رکه ۱
جابررضی اله نهال یف حور

ت جر ص

اه هلبه وسلمدن روات ار

 #لاخلىاهه تبارك وال آدم وذر شه قالت الملا سك ارب خلأا

وکسون ویرکیون فاجمل لالهسدتا ولسنا الاخرة | €
باکلون و بشبونت

دار ینکہ باالھی آدی وذر ین ک بهان ل نار زمکیاتعارطویل ایلسبح[

اانرور اروا تلرهبمزربرآنلذایذ دبو هدن أا
وقدیسکه اشتفال این ز جرفاوتار

خالیاولازز جونکه حال بومنوال اوزرهدردار دای انارخصوص فیل ||

سمرای قرارمین بز» خصیصله منصوص قبل دیوغبطهاربی اما اتدکلرنده |[
قالاللهسا لی لا اجصلی خمانعته دی ولعت فبهمن روس کن فلت له

کن فان  4انی که ن بدقدر عله ڪا کن گبیرورو جدن شمروح سد
ا

ور ایلدوعحلوهی انشا
تن ب

برکورم ابا داننده عيگوزفلدوی

اه لطفاراعيم دیواناك

رک اول دور اس اجکله موجوداولاراله
کاارت اعطق ومم هك سراعی نادار

:
۱

ده

عظطیشاتیملا نکهبه و رمشد ره العصه وه"

اطه که حلفت اسا سه بهحصو سرد رصفت وا درو که حور وعاان

وملاشکه کر و بان بر مشر بالا ن خهدمتکاروا نسان موقر الامازه دابل |
رمان بردار اولهار خف ستبطاهر نف هن دب دمله .لهموهمت معررفت اولشدر

1

که حضرت خالق :هون  ۲#فال انیاع ممالا لون  4شولدمکه  #آنیجاعل |۲

قالارضخللفه  ۰نصی حکا ین قطیرله اناد » فبلد ی ملا نك ارالك اعلا
* احمل پا من شند فاو سم الدماء # ¥صعون ملت تموفی اب |
عطهار

ی اما آید وب نوع دشر له بر نو ز بد » آیدهحکی )EB

دار وسمك دما ۱

وارنکاب محرمات وز ناابلهانلردن صادراوله حقشناعا تیوکن دواردن انا فان

سی ونعدیسی وکمبد حینبی ابلوهجوده کلن طاعاتی بنرقارپلیوب اوتللافته
ل4ا
احق وانك کی مکرمته البق بزدکلی بوز دیدکار ندهباری خدا ج
عا
ول ش

 %وع آدم الاسعاءکلها +مواهب لطیفه سند ندیم وتعلیم مراباقیلدی

رمد هذا  9انشونیبماء هولاء کد فرعان حکستسیاسی امبللاهشکهبی امعان

عبرت فشا پنور دی انلردی حگارللی ی هوبدافبلدی  ۶۶سصانك لام | ۵
الا راعلت)  +4جواب باصوا ی انهسا ایدکفرندذهات آدمه خطاب یمن کہ ||
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]| ملکلر ملحهسوب اولدوتی
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حالسده شل التیوزيك سرا

اا

رسرادفدهی ملاشکه بكعشمرثجه فلتله امبتاولزسی وهربرجابده بووجهله
حاب عشری عق اولوب هرسرا دك اوکاوزونی ودرکلکی پرار
لسه
نابل
طرال
| وکوکلر ومایندهی عا لل
وه مق

دانه خردل مقداری کورغامسی

اولبج
حفیق اولٌشدر وا
ار بهرنردهبرقارش مقدار ی خالی پربوقد رکهاند |
| راکم وساجد وفقاموقا عد برملات اولیه ورب عزن وسبنعةدپسی ایلههرآن

| وهرساعت شرف قربت ومع لتبولبهاننصدکره بوله کاشه اکورلان

][ملاشکه عش اطرافندهی ملکلرهکوره ی دن قطره در وینه بوجنوعه کوره

|اسرافیل علب ھ السلامه تاع اولان لوح ملکثری کوبکاه آقتابه قیاسله |

مقدار ذرهدر وینه بو و ع امحامع جیریل عليه السلامك تحت حکومتنده کی |[

| فرشم ارہ دظرا ر ناض هشت مشندن ما 2د برل ره در ( لنسته احفر ا
منالواردات باهراق التقصي)

| کال قدرت حق حسایه وق حاره  2نوممردهعاجرا واو بدزحاسانعمول

| کاب خکید رت فصلوبا ہیا کر فة اکرعارقفهرست اضهدیفضول |

]|دوکونصفعه سیاګ د وحرفمهطه رد ره قاک لهوحه الك قلدیرمنی قول |[
بکاصوررس_ل! کرعقل باکلاحن

عفول ان کوره مرفه,ودا نشنمعقول 0

جکهنناكسی صایان ومدت عرحسابی یمن وزمان عبادتاریا!
اان
| یوله مل

تفص قا بل اوولمازاب#عل جنودريكالاهو  4خوا سه اناریحقدن غیری |[

| کیہ بعلناعدی  9ضلحلداانکن کلھے اججمون  €نمبضند.

| ملانکه صیغه ججعلهبدی ودکلھےلفظی با کیدواججەون لشقرظیفندهک |

| کی وجهله تاکرد ابرادندن معلومد رکهسمحأدًهیمهور اولانملا تکه جلهسیدر

| بوتعدبرجه ذات پال آدمنجوهه وحود اکرم و“٥ هود برجود حزم وخلیقه

| صساحب شیم ولوق موصوف »کرد وکقرب هو بت عترد ہی ملکار |
رار
دہ
ااید
اسردم | ک

نعط ووقر ۹ 2

هج ردقه لازمه فوت ۱

د بو ریه وجاناتلىفرقاهبها دن ع وفضلن2ا ه4ر|6
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]| حدیت شر بفنده عظے شای عق
 1عل کثرتن حلفن

چ نص سمردق الهامتا زی عنواتی عاد ا

ااععتاد زص ه  ۳۳طو برنلهلاسا  4ا

ج ها عبی الارانك اد و صوده

| ,رظاهراولان ملا که طواهرذات آدمه “هد

» ایدو ت نشی بف وباط فی
ر
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ججبعلغاتیبلدی ی ,لملرا وقوز بغھار کلام فھےقلدی یحی بر و دہ

اولان حیوا ناایلتسنه حتاعه سن امااحاطه اتدی ان عباس رضی انهعم

:

رواییاوزره یدوزاغات ابهاتکیلدوب بلدویدل قالمدی ناکه ملکلرزهی» سیآ|
اوبالیس ٭ نص ہنی مقرراولدی ا
للفاج د
|سکاود اك اماودی ا
فرشتدا باسرهے مشحده په واردیلر الاك فرمان واالجابءتالنه اطاعت قلدیار
ای اباواستکبار ایدن عراز بلایدی خاش دن براندل آنیطبراقدن خلق
او دس بم ماد" خلقم اندن سر بقدر اعتمادیال 4ضلاله دوش دی 1
ینبه
وهب م

و لله دن اول .ده الین حبرل علہه السلا مدر

انکسون ازال وج شرفی انکله امدر

اردفجه میکاسلان امرافیسل |

ععیصه عر رانل سححد » اشد ر سا رملاکه درE

اطاعت هرما 4

امرعتاری ظهوره عشدر بمضیلرفو یه سید اسرافیل جمریلدن اول |
رشدوقی ||
قعادلددنبا
د ر اول سبدن م
ایلشاو
له مذ
ادنهکسی
وجیرانل ٭

کی فرآنعطم بالکلیه جر پد سنه مکتوب ومرسومبوعش در اکرچه

رناقیل وال تحت حکمند هیملکلر ایدی
ررا
طبار هده یه مأمو رعاوا

داو والا فا

کات چس وخا م فس رینانوالسعود رو یکی حفق 0

متیرنفیس بجیعملانکهارسین ووت وچ عرس وکرسی وسارفرشتکان |

معاللدرجات ادوا ام پنهداخلایدی دو فاق:خلردر حملاکهنك ||

ورتجیهبوله فصل اعشلردرکه جله ی آد ما هسیک یامساعته دا |
کن

کلشلر وکله جکار د ر باسرهمجان قومنك ا

بنه جان قوی ايله ی ادم ||

رو ی زمینده بعیقوری اطلاقاوانسان ارام ط اھر وکیندهی حیوا نك ||
ننك هشر در |
عشر یدز پنه بوجسله افسان وجن وحیوانات بریطبور ج
و و هدا دذکر اولسان حلو ات وطیو رجله سی دراد ی وا
هشر ەدر نهک لوج له ربوز نهم وکل ولان اة

نانک ۱۲

عشریدکلودر :

ایء دیا د کیملا شکه ك فشر جه در وجله انس وجن |
"موع
وبونلرك ج
وحوش وطبور وحشرات ارضین وار وملا که ارض وسعوات دوار

یی کوکد کی ملکار ل عهشرنجه وبابجلهدی کاوتکك ملکلر بنه

وچاراه پور یب او رزنه عد اوتوب جل سابعه ججعیت لاحقه نك
مسقسرابراولدفدنصكر |
عشری مدقار اولوب بوطر بةسله ح
جع العام کرس د هکیملکلره کوره ازدن اازولسی نوه جلا ال کر
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زمره سنك ذلتوفلاکتار ین بہاعث ہوا ش کته سی بساورج حىسن خط

مرع قبا به طا
زا ناردن خر ع خط ع نیامبنقل هکی دواسی دار دادن دا

کوندردکلریمصبیق و-طوری درجنه جواهرحرو فی در حکیدر ج و نقود

عریی اول لای" متلالیپهخرحایدنکانب بافوت مستعصمینت آخرعرندکک ||
رذالی وهلاکوخان بغداد» مستولی اولدق-ده مستلا اولدوغی ازار وسیاسی اول

۲بنشنده عطاردك مخوستاوز ره بولند وغنه اجیلدر م( بدیهه) بوندهجوق
ف
کته واردرایدانا  ۴بزدهھےواردراوکو نبهلا ۶بهرهمنداو۔ ازز زمانوده ھے 9

بره امنودقزصهدن زیر  ۶بعد ما اول روضه حکبنك علوم وع ف نادن سار
له دن شا خقساارمتنك کونا کون
سن
وشکوفهری واعسال خبرات واحفعا
میوه بانوهواری

آنافا ظنهاوره مك مقرراولدی مبارلء ججالی کالرکیکولد ی

واعل رنکین برغم ودلالیمطر| غج د رکیتس مله انشراح بولدی یع یک
هرعضو_یقر ینفوت وحسم کپییامقارن ح رکت قبلدوعیکیفرمان الهی اب
رندن طور دی نجال موز و نیثعدساد خرامانکی بوریدی باغ رواغ جنتك
سیر وتاشا سنه سی ایدوب انناء تفرجده بر بلول ملا که یه اوفرادی انلری
جلوس حالندهکو زوب السلام علیک لظن ادا کہ ملهمقبلندی اول سروش
مکرمه دی وعلک السلامو رجه اللهلوط لطیی ايلهرد سلا مه مأمورسورلدی

وبووجهله سلام و:بلروب القآدمله ملکلر ماننده پردعاء تاماویکدنی حق جل
دلدی
ره ب
بره د
وعلا انل

والجله ات

اذیا هست وها نی وحسن صورت

|

یی وال و بال وقد وتامی خصوصا جاك جرتی وشهد کلامنك لذتی
و
بردرجهده ایدی که ملکلرهرکو ردکعدتمطيلهاناغ قالوب عم ٿا یی سین

ادرزدی  3ارد اھ ااحسلقاینن 

ر

و

دسندوآفرین ابلرزدی وقتا آکدهيك ظاهرحال نو و جال وبا اله نوراولدی

بواطن احوالی دځ عم وفضل وز ک یلهقربن ز یب بووزراولوب ملا که يه

مهود اولهستیمتضی ضبلتنی وههدهبه مأموراولاناردنر خا تیمشعرعلوشان

قادزرواراده نو ردی اولاا ول ی
وم لی حصرت بارخد ا حل شانه نول

کریی معل ن صکر بم  09وع آدمالااء کلها چ مزاناسی ايلحهرم قبلدی
یاردچوب جوابنه قااودرلدقلری نارواسهایی تقرپر
ااظه
زلی
انیا ملاکه خب
ادر وب آنلردن زناده داش ومرزنی طبوردی مولا ناواشای جم انلدوی

قصص اننباده مسطو راولدوغیاوزره <ضمرت آدمعلبه السلام تعلیمالهیایه |[
TT

 $جیع کر

6 <4 #
 +فەس کردی صفاانیمسد قلدی #وفتاکدماغ ادمهواردی سا راعتضاسته

حلولدن اول کوزاربنهابندی کندویه خلعت خلفناولان جد منوری

سبع ونېلیلکیوش قیلد ی کو اکه

کوردی بعده ا

ابکی ود سیماوز رهکازکومتینایی صرحه سرای برین وقصرن رترین

انه داخلاولشه دوندی ( ولد )  #کو ردی اع مدن اواس دو ر | ۶۷

نادب اولش او رم حور وقصور  4نی نشان اولهسوای روح افرا ۶3

فاضشسای نوره اول اجستاد  ۶#وبا سله روح روان کوش
یدل او

مننظرهد انر اطراثی سبران ایتدکدنصکر ه طولاشوب ککن بنهواردی اتوحللی
نشمریف ایندویکیاغسمردی واول عطسه کم صد ور ایدوب 2
9

منود اولان ال پراری اچیلوب روحلا سه بدشدی سوقالهی ابه

ربدن اه طیبه ولط شر یف
دهی اسانندن اول صدو ا
ی نل
برکره ادسف
رت بارخدا برجك الله
ضهده
حایل
فرسر یقنولصه اول مس
اودی ۱مکن
حت
باآدمسوردی لایق رجت وم

ایدوکییو کندودنصدور آبده ك دلت

وعصیای بوشکنه لطیغه اهطیوردی ای الان ی نوع اسان اعسردقده

ك
دالله
اعد

ریهتدءباننده بولسا ذلر پرجك اللهسوز ی
دا
دلتصجک
وکاو

سو بلك اندن اتور يدر * القصه حضرت آدم عكرم مانند روح جسم موزون
اوجمهل
فاب هیابون طلعت پشاشکال

خلفت ژولیده مو ی سندیده حت

ذبازترکوار مسالی مزلت قو پدی واس مشرن
عیبد النه قونلدی وکنې
 ۲۳لفط اطین لعیین فیلندی ویرحدیث شر بده

خل اقلله نه الىآدم

| بمدالعصس مانبو
عمد افخىرسساعة فیس بين المصمروالبل €يور لشدر
و رل له عاشورا کوتیخلق اولندویھر
ناشور

توح «چمتبهبه راست در

هیام :در

حا
ملا
تکاهق

دکلدر

اماخلفدن مراد خلق قالب دکلدر

رزوحدر زرا که بلا  2ر وح آدماطلاقغیرمشر وحدر نقلاوانو رکه

خلقت حضرت آدم شول زما ند» ظاهر اولشسکه اولدرحه حدی افق شرقده

دسه
در ا
طبقایدی وزحلانسکله له ایدی امامشزی حونده وم ج وو

وافتاب وعطارد سنبله ده و زهره میا نده ولعشبی_بونیدجنحمرق ایدرارکه
ساعت دصویر آدهد٠ عطارد دنغبری هرکوکب شرق رحند ه ایدی اعق

عطارد اولسعادندن بریآیدیوااوهاء کی مه ۰ال وامابوحقر برکشته احوال

اح مولت سطورمقال بوعمیق انیت آدر ین که فی الوانعاولحیند هکوکب

هل قا
که وجوده کاان
عطارد شرق برجنسده دکل ایدی دیرین بوازه

> A ¥
ازجه مکریلهدفعیندارك قیلدی اولاکر وه اسبان جراکاه ماده سبمیر

وساما نکر راردی انلرل باننه واردی حضرت ردان بویقینده برهیکلذیشان
رغشد رکهعن قربب ( 2روحله قدرت ونوانبولوب صلبندن نه بوزيك

ذریات حاصل اواوب انلرسمء سوار اول جقاردر و برکاران پوکلدوب هرخدءته

سزی قوللانه جقاردر مناسب اولان بود رکه هنوز قااب بی جسان آیکنانی
حکنیوب خایککهسان ايده اسزودکیولر نهدوشدی اول حیوانانه قالبآدمی
یتکو بکنه نوکو ر وب اصلجکنه سی لازم اولان پوګڅلدر ديو
کوستزدی ح

کوسترد کدهحق جل وعسلا عرازبلاكآب دهن نامبارکندن قعطمیری پراندی
رن اولوب اناری طغتدی اول مطلے حکمناولان
عوعوکان نافندن طشره وا
سوزمکاه
بکرناهت کوستزی ک

حکشسههدی

شعدی اسان طانفه سی

عوعو سکان ایلهکربزان اولقاندن فالدی لکنهسان اول یت حلسی

ریونادعی
پزدرد
دارم
ایکیصنفاوادی ر بلوک بزم ااملمهی به ځا لفت نهک
عراز بت اغواسیایله کستاخلغه جرأت اده مدی اول زمره جنس اسب

نازی

ولایق رکوب ملول سرافراز ی قیلندی اول زره که ابلسسات سسوزئیطوندر
البمباری چکعکه سیی ابتدیار حالا که اول م ایمھ واصلاولدبار هم هط
! لهی هھ“قاق حاصلایدوب جال وسفا بارکراری اوس اباك تازنانهمی
رجنه متلا قلنان فر س پوسته ندویری جنسندن ز بربارکرانده خا کهیکسان

اولسیتفدیر اولسدی وبا ھر نک ابلبس قالبآدمك تحوفلکنی فک

ایدردی بونه بقا اولاز و بوشضصهرزماندهشکمی بلاسندن قو رتلاز اکل
و یزیدی
لماس
ودیو
الاز
وسر لهنهسنه مقلوب اولوب لذاید شهوانه قبدیدنرها بو

یده قبل دی ونهدکره انوار
آیدف*ررو
بعد محاضرت باری خسدا فر

درباسته طالدیروب چیقازوب پرکزیده قیلدی وبوشرة-له نس بفدنصکره
اولسمرایطانیبه کرءهاسعمنرابلدی دبسوسف رو ح کهخوازهتنیدان
دور بدتکیوردی حسن رضاابهلکرمیوب دخولدن اباواسشکاف قبلدیلکن
اروح ادخلیکرهسا واخربیکرها خطابی وارد اواوب بعیی کهکوجل کر
اما چجکبهلو اولدقده بن هجکوه چیق بورلغین خواء وناخواه اول جاه اريك
وساه ان هکردی ها ی هوای هو بتده طران ایدرکنکرفتارقةس آزاراولان

همرغانه دوندی ( لنثّه اه)یمولایه اولوب شوفله فرمان بردار  #کوزکوره
| کندو بیمحبوس ومقید قبلدی  #باخ خلسد اجره کزر بلیسل آزاده اکن 8

مر قنسه که

{WF
اشپثا مذ کورا ٭ نص کرندن مراد باری بهومون اولد ی وباجل صانم |
ار سوردی 1
کذ
بزرکوارخاك آدی اخسن آثارانلوب ران عطينده یدیوجهله ن

پم که خلقتندہ کی تانی وسیی! لهیايلوهجودهکلن تلطا عبسادینهطهوردی |[
بو وحهله کهاولا #خلقهمن تراب

دیدی اولااد راه اشارن ابلدی انا ۱

۴طینلازب  ببوردی طبراغك صوابله ام ابیرمزنیطیوردی شا
من

من جاءمستون 64دیدیهوا یل مهنفیرولانحالتن اراده فبلدیرابها  ۶من طین |
لازت  +وارد اولدی اعتدای حالده قابل صورت اولان طین مراد اولندی

خاءسا 9مصناصال مجناء مسنون  ۶#وصردایتدی قوریوب خشك

اولدقد نصکره سعاع صلصله مکن اولق مره سنه اثارت قیلندی سادسا
منصاحصالکا لعضار €ہو رلدی آذشله اصلاح اولنوب خر یکی اولدو ی

| وذات انسا نشبدبهدطینندن اثروارایدوکیی بلدیردی سابعا  ۶#انیخالق بشرا
منطین > ببوردی * فاذاسویته ولقخت فيه منروی که رنه میايلهکال
بولدوعیطبوردی نووحهله سم درحات کاب روضة التعننده مندرح بولندی

ن
چفو
کس

یل ودی فرقیل ی  ۶جا

مسنون  +6اوادی طور دی فر ق یلد قويرجه تر اوندیفر ق لدی
کاه نك
ممککهرمه بطقرنده پرګله فوندی بربوزندن سعاوانه عروح ایدنمل

رهکذار ارند» فونلدی هرک_دکلری ز ماند» آدمك شال یکوروب عبرت
رسعلا که وکر و بین جوق جو ق کلوراردی
منف
النلدیاق
ولګهباری اراده قب

هیکل انسا نی اسیمدوب جب فیلوراردی ( لنشثه آ)دم آمد خلاصه مال +
 88درملك پیست خا صه آدم  #اخبلوادسهراغرانو بکورد که الته بجود
برامسدغم اجون خاقاواعشدر دبوحسد ایدوب ک|ر رب عزت بونی سزدن
توصب ل ایدرس ےهحه اندزستم" دو ملا ۳

دن صورردی انلرزه لازماولاز

اصرا ھی بهاطاعتدرحوان و بردکلرنده نھن اشا دی وکندو قر ڪه سرب ہ

|کرین اندن مفصلاولورسم ایهسلا ایدرع اول نصیل اولنو رصه فرمان
خدایه رض اکوسترمیوت عصران ادر م دیوسو بلردی حی بردقع کهابلس فالب

ادهه اویادی دست سان اول شک حوفك اوسلنه باصدیتی حااده بم سبو
وعڪڪوزه دن اش.دلدویاو زره رصدا اشتدی بطنآدمك وی اولسندن

حىسظ ایتدی عنی ک تاهر یځجمفریده مسطور د رکه عراز بل لوح حفوظ
ق

جلبلدن حبرت آدمك ن مقهوله صاحب شان جهیل اولجهخنیکوردۍ لودی

ا

¥  NTء
دااوخللدوعی بردن اللوب عزرا سل علیه الام قبضه سیله حق جل وعلا
حضو رنه لم اولان رنه مے

دن

کل که کا رالهیتعلو

اجشدر د رعال باعث وحود ی آدم حوّم فار بل مه مر یله اطیه-هسی
اول ذره"منطوره دن اودر دیو عواری.صساحبی دفیق ایی المشدر دعدما

مموض! آهیاولان جبرطی مدن خلت آدمدن صکره کهبرمقدارفضله قالدی
حضرت خااقجهان افر ن له ییدعن کهخرمادرختی اندنبراندیکه حضمرت

آدمه همشبره ونی نوع انسانه عهعزبزه حکهنده اولدی بادعثرپکوه سار
نبااتواٹهاره بکز مدی خصوصا فرفندهانسان پیشیکی د ماتی مقر ر اوادی

غذبلك خلقت ۴ه دصنکره رمق دار یه دی وقو ع بولدی ا
ضعا توس ی فعیلوب بصیایتد
بم یکهط ولا و
قددرتی ابلها
اند تصکر ۰ه ری وکرسی وماحو لھ وأارط

ینا

س

,e

جمله اول فضله نك بقیه سندن
وحت الرّی ودرکات دو زخ وجنت بوی س
وله تسیط ارفك سا رره ۳
اولدی و

رایس باه لش اا

یمکور ند ی( لواف )  6زهیقدرت زهیحکی نک اولدی جله رخلفت
حکات
تر نولمادی حللووقاتمسنناده غر ىت  ۶#طهورایتدیحواهرکیی هب رقصه

طبراقدن ۲ #و

رو

وراءبرد» قدریده

صونی نصه ممرار وار *ک*ال احادل باعئی بردربلانسدت ق#واشسیا بیمولا

فضلا جرو بدنبرا #شدر  #باقیدن الدیعرابل اوخاکاندهدر

حکمن کچ

 Eجز ویدر اما کم  ۷هرخص مس وه او
وادی قسدرت  #القصه عررامل صله لامک اول تراب محتلمة الالوانی
حناتتحص

ببهه تسلیایتدی بدقدرت لهاک نولتوب صن جنه ونصفآخری

حهیر وضع اولنوب جه زمانار شو له طوردی اه ل جنت وحهم اولهوحق

مومنین ومشم کین تفر ندنه اول < ده دیارادت ازله تعلقاتدی بعد ما

تکرار پرره کتور تلوب

دلقی
وبلناب
اریلو
بوض

جرت طبن آدم دی ار لین صباحاوا هد

بعده لوق متغیراواوب رمدت دی جاءصنوت کی

طوردی دخصکره جد انسا ی فیلنوب حنت قو سنه الا اولندی ا که

اونوزطعوزیلاطار احزان وفتو راععق پیرل باران سرو ر وحیو رانك اوسننه
دی انسانك | کنرمدن ری غموغصه ابلهمك اول زتمفادنیدرهاولندی

بوطریقله قرق یلتامقالدی ۴#هل اتی عاليانسان حین من الد هر لیمکن
شتا
$

3
لکن حقبئت بالط ول والعرض وحه وزاری عرض ایدوب حقجل وعلانك

| سم ايلهجبرطه آندویردی بندن اله قبامته دل فساد وشناعتدهاواحقمحلوفا نت ||

|طهورزی بندناولس نهسیب اوله دیو الواردیتا که جبریل هلیه السلام
کین ارضه تعرض ابغوب
راك عیون وانهاردن د وکدوک یکوز شبلارینه یرچ
| کندی

رب عه واقع حالی عرض ابتدی بعده بوخدمت اسرا فیله دی

صکره میکانلهامیاولندی انلردجی یجریل طر شتته سلوك ایدوت خا کت

گقرمبلعردشی امدازد رب ده هراودای زت دا
تده
مخ
]| واه ناوتان و

ف ماورم E سدوک تمدیرجه معد ورم دلو

رقضه طرای الوب جناب حضرنه کدی

اداء خدمته مسارعتق سان فیلدی

ب واساطی کوردی عزم وجلا حون
غد»لی
تانل
خن کهکردکارجلبلعزر
 ۱و شا زنب خلوقانك اروای فبضنه سیمسلط ایدم دیو سوردی
ابن عباس ری اللعهنهما قوله هیکلاد ی  ۳اقلپارندهی تراب تلف
الطباهدن خلق عشدر نع یک راسکب مکرمه خا کندن وصد رت دهنا

طبراف ندنکه بلاد عنده ر رل اسع در وقارتی هند دن والار ی مشرقفدن

در
وايکيالافلری مغر بدن الوب آ فر بده

بودخی نه انلردن مرو ریکده

حعمرت آدمك مبارلك باشتیبايلتمد سدن و بشر* لطیغه ستی تراب جتتدن

ودبشاریی کو رخا کندن وصاع البتی مکرهمهدن وصول الینفارس ولای
خاکندن وایکیاماغی ترابهنددن وکوک ریجبالدن وجای عور بتایبلطمراغندن
وارقه سنعرا خاکندنوقلبی جندنولسا بیطانقدنوکوزار یتراب حوضدن
خاق اعشدز

ایا وهب ی مه ڪھ 2

وحود انا فیافالم .هه EE

داوچهیدن
پرادیلوبمبار ل ای افلماولدنو بولعن یکرد 3اک شین کرمی
واللری در دتجیدنوقار نیوار قهسی بش دن ودبزری والدراری ادن

وایتعکلری وانافاری بدنجیدن خلقاولشدر اما صاحب کاب جس بو اده |
صقیقنرس ایدو وجه ارضك | کس رمواضی اببلبسك پاعایایدی اء

وشکتذارده عت قد ی طوقین ان برردن نفوس انا به برادلدی اول

سیب ایلهموقع شر وفساد اولدی وقدم ابلسه عاس اولیوب بين القدمين
چکنوب قلان براردن نفوسآنیا خلقاولندی دیو ا زمش در الق تزه ذات

اصفباده اصابت ایفشهر نته  حبیب خدا ممصدطینی صلیاعلهیه وس

حضرتار یل خلفت پای جدا قدم ابلاسطوفعادوی ومابین قدمین عدادنده

۱

ر

3% VE ¥

یغن لاریتار شخندهمسطورد رکه
دمص
لانا
اول
فضلاء مورخينك معارف شعاریم

حق سبحا نه ونعالی دهرست موجودات باینما و مل جو ع حوادث اشیا

و جوع نفوس انبا درخت مشا د دن رتابوت سکینههویدا فليشد رکهز ده

حادئات دومنابفیم!اولان امور رة حکمن نماانك احندههی سوم و بداایدیطولا

اوج ذراع وع ضاایکی مچ ذ راع برهیکل طولانی واوحه نورانی ایکن ججله

وانارنده صدور ايدهجك سرادم
انیا نك صبونرهشرار ی وتار قسدوم زم
نباهت رسوم اول تابونك اجن ده انکشت نا ایدی فلاجرم جا نب ادن

حضرت ادم علیه السلا مه اتزالقیلسدی انارنده معزز وم طوتبلو ب

بطر یق الارث حضضرت ابراهي الیل علیه صلوات اللهالیل جنا بنه واصل
افوطلتهرق حضرت
اولدی ننه انلردن صکره کللان #عمبردن عنعنه اه ح

موسی کےاللھہ وصول بولسدی دا عاکلیم خسدا الواح توراتی ایك ان دہ
قوردی واعداء دن اله ك

اعون راب صفوق قرلند 3ه کال نعغےم اله

صفلرك اوکند هطوتو ب انك شرف وعینی ايلهدعسنانی اما نه نصرت

بولور ارایدی حضرت بوسفدن صکره ارث ايلهحضرت موسی پهکدلادی
اناردنیادن کندکدنصکره علاه ی ارات حفطنده قالدی دعد زمان انلردن

مایسمززلات صادراولدی وارنکا م
با صی ابتدکری جهتندن که فساد

وشناعتار ی کهظهوره کلدی حی طالوت ائناء جنک د ج»الوی صوب خلاف

مأموللری بعص حادنات کهصدو رایلدی ی اسرایّل اول ابتلار یکندو له
سوء اعالنه جل اعد بلر تايوتك ن و برک *صحعل اولدیبزه بارهمیتی
اار اول منیع حکمت
يوب
دوس
بوکونهکسسپوهترلردن تین وتحفی بولدی دی
لآهی ومعدن حواد تاتنامتناهی اولان تاوتی ایکیکاول اوسله بوکلندیار

الله اصعرلیوب او لکونه ایکی حیوان یکندو حا لاربنهبقوب صالی پرودیار

فاماملاکه مکرمه اول ودیمت محر مه بی فلیاال طالوته اولشدردبار بمضیار

قولخ همانک حضرت موسی وفات ابلدی تابوت سکینه سبعناهجا نچدکنهلدی

فالبا اکدی پودر ایکیکاواوستنه باغلیو ب ترلے اولْسی عله موافق دکلدر

##بعدذلات بز بنهمقصده سالك اولهلم خلت آدم نو جهله اولشدر الك با ننه
کندومری سالك قیله م وتا کهحضرت آدم ری براغق دیادی خا کت

واققره سندن وطبب وخیشندن برآوح طبراقکنوردیی جربل ام ابلدیاول
ری روئ زهینهتزولایدوب خاکك هر فعندن برفسم طبرانی الق اسسته دی

 #لکن ۶

Nr ¥

¥

وحضرت آدم جدالیشر ابلهاتصوعلمق بهد وقرب اعتاری ایلهاتوریآیکن

جو ع ذر باتکندورك صلب پکانسدن کوسبلوب انلردن ظهوریمتدر ا

اولفین ابوالشدینطندر اماادر يس عليه السلامك کابارند  ارمانوس لفتلی ]٩

یلهبحنکیه مسربانیبوکونه براسعله معتبر د ر نت وجه فسمیةآدم ادم ارضدن
خلفتته وکن د مکونلی جهتادن سعرننه و راخود سار حبوانات جلودبه أ

بکنءیوب جلدينك صفای بلا دیاغته و اخود بلامد اولوب خالق وملا که ابل
اف والفتته بناء در * الاصه اتعاقمو خرتنله دا نك ای کونیقاادقدهر وز

چعه نك اول ساعتاده آدم علبه ل
|سلام خلق اولندی وينه الوکوت اوجبی
ساعتنده حضرن حوا برادایدی وقت عصرید ه جنندن اخراج اولندنکه

دیا یلار ی ايله دشبوز یلمقداری خلد ب برن هد کن ابعش اولدی فا سهباط

ارضه ایندکدنصکره بيك یل سجورردی نوابت سنعریزی طفوزبو زاللی به

واروب حضرت داوده هبه اتدوک الل له یك بل تمامنهمحسوب اوادقده
خستهاندی نکی رکون جو م اولدقدذصکره وفات اب
یلکدمن وحنوطی

جپریل علیهالسلام جندن کتوروب فسل وازغنی ودفتنی حضرت شبت
نص ن
عليهالسلامه تعلیم ابتدی حی نما زی بلهادا ایدوب ته بندو
کدر
نی
جک
دی حلیهٌ جلبه علیهری دراز قامت ووژلیده موی پراطافت اسعر
کاد
اللون وموزون ودندانهزیماند درمکنون وحسن وکجاالیده وک وزری

وقاشلری وخدی حد اعتدالد » ی ر بش وسبلت وساده رو يعنکهکروب

کسو برمکرم آدم اولد ی اولاد احسادند ه صقال ۲
وملا نکه صفتند ه بیو ودحع

توروب اتی اوق اولا شبت ی ب اهولدوغی مسب اید ی بونج خلوقات وناس
وادمیان قباس انلرل ذربتاندن اولوب صلب پاکلرندن و جوده کلدی دعنکیه

بوم آخرهدك کا
اےه
نجاكس باصرهم اک ذات شر بةندن ظهور و بروزابلدی

وصیف شاه مورخ فولحصه سنشر بنی بدیوزقش يله واردفده څو ع
ذر ات بی اتنا واحوال واهوال دنا واطوار وآار ماقه ابالکلیه حضرت
آدمه کوستزلدی تاقیام ساعتهدل هور اید »سك حادنات باسمها معلوماری

اولسدی اما اصح قول بودرکه بعد “جود الاك ودخوله لیاف عض
ذردات قبلمٌشدر مکرکه مشارالم ك مر ادی نابوت سکینه اولهکهدج جننده
بد س
این انکاه لا ذربات کوستزیله وی
عوز
ش سنه ستنادبوت سکیته ايله

مفصلاعض اوه

 #احوال تابوت سکینه 64

تابوت سکینه

3 ۲۷۲

|باعث ملامت اولامق اون دعا ابلهبدلیوواردیار ابلیس انلره تصن ابلدی
| 1بوندن سره و بزه راجع اولور رسی بوقدرناول خصوصی

کوره یه

مدندر دو

| بلدی کیروخوت اوحنسدن دعایه هرکزتّل ایلدی بوخصی لکهبوعلده
سو

| ی جان احوالی شاملدر مولانا خاوند شاه مور خحکی فاضبلوعیمی جعفر بن

)یمقو ب اصفهانیدن اقلدر لکن خدای یکا ویزدان دانا انك علوم ازلیسه سی

حفیمّت حالی شملدر بعدماکرحه که قل هذا المےاس والانشا خلقت جان

ان جان احوالی املااولعشدر بومحلده ایسه سرنوشت وممرانجاماریتفصیلی
هو بدا شد ر اميد درکه مستدر کدر داثایه با میعننو سیمفررایک یکره
ودر
اذ ؟
اچ ی

لفظیاراد ءقیلع.م

|  ۶#باب فالىا تیاه العظام واارسلینالکرام واولی امعم عنم عليم السلام ۶#

 ۰اولهم آدم صق الله عليه السلام الیغابة المال والام رضوان نلهتمالی ٩
عاجم الجعین

جأونکه حضرت صانم سعوات وارضین وخالق خلایق وبلانکه عفربين
متا
وی زمین واست رات خلا ف
ذات ادد وخ خلیفه ر

لك وره

عالده واسطه امن وامان زهت فر ین وسابت درایت ریاسن مالك معموره"

مناغنده رابطه توال واحسان تم تکزرن ابلیوب سکان خا ل نشين وقطان
ملاء علبین میاتی تفریی وحقیق خلافت اولان شان بزرکواری تحقیق ععتندن
 #انیجاعل قالارض خلیفسه که *صعون مشبت مشحوتی * انی اع(

ما لا لون > طیبهسیابلمنجه ا ۵راباتوفیقوندفیقه یتوردیاص ی خا

اولانلوق بلند ادرا ابلبس تاباك وسیهکلم تلیس نا ضلالت واغواسی

اعث غبطه ملانك وسعب رشك حادث ارانك ذشنان افلاك اولست  ۴واعل
مادون وها کننم نکقون  +نص عبرت مونی ابله کندوله طبوردی فلاجرم

ءلافت جلیه رفیم
افتضاء حکمت عليه توسیع عالکت قدرت حلیه واستدما خ
ذوات نبو سبنهیه قیلوب ص اللهابوالبشر وجیم بآدیمه جد بزرکراولان
حضرت آدم «مبری بوقدن وار ایدوب شب تا رع د هدن نهار تابدار وجوده

حک نوردی خلفه اللهاملنرغام واسکنه اند وعملديه ضلال المنة کیت

نلاهرهسی اابلوشمدر نفتهاخکرتهسی اتبومد تعی ایله عبر رولقب
وره مبارکنك بشاشت وطراو تسه نناء صن الله
مباری کال صفای خلفنه ش

ایدو ی مقر ردر اما بوحقیرکثیر القصیرزصه حضرت نوح ابوالبشراولو
 #و-ضرت #

ا۷

کډ

ی سس سرت
o

قور آیدوب تحت تصرفه کثور همشیدی دس ابلس جانینرادمهم ارادا

جناندن الق اس ابندیکه روی زمینه ایره مکن اولد2ه حفقرای رعابت |

ایدوب احصلاالح
ار بنهنی ودقت قبلهوقتا ک مهسو للهاجابت رولدی

ملاکهدن برکر وهله دسمط ارضه انندی او ل قو مك مطعلرندن
یمقلیل
ند و رهواردی کن معدعدی میادرت کوسرد ی ناکه ابلیس اول

۱

وام
ریس اولان سلهوت ن بلاهت ناممرد حبرت جلبسی اول قومك |

عاصیارینه رسول کوندر دی بەت که نص ایحومواعظی مشمل خبرابله اطفا |[

نار" صلالنلرینه سعی ابتدی حالا که او ل کروه مکروه عض توت وشکوه ||
ابلدیار بلا هراس ویم رسول عراز یی اولدردیلر ابلیی بوقضیه دن غافل

باعث مکثناتهکی دیو عضب کارومستتدل پررسول دی کوندردی اول زعم» 1
بدکاراول ققّره دی شهادت شس بان اجو ردیاربوطر بقله او چ فرصتا ده قید |

کهندن آزادهوغا سباتانام ر یعزناریفر وناده اولدی هانوبزلس جات ۲

وافع حال معلوم اولدی اخرکار بوہف بنباسف نای اله بلند اشنهارمصلت |
کک ذاردار ود باربررسول دخی صالدی پوك اخبارند تهدید ولخو دمنشر |
کلاتی ز باده انها قلدی ۱کرح-ه که وار دو یکی انیده اولدرمهاری مقرر أا
اولدی  والاکندو ی عاقل ودور اندیش اولفین لطایف اطیل طربق اب
فورناسدی وعراز یلهواقع حای مدروض فلسدی و احسله وحال که عرض |

رب جلیل اولدی اعزنیل بمربل
لوك
ا سکمهردپاهرقلنوب بیجانل مهقا تله

نیتنهکوندرلدی کی تيغقهریله مهو راولد ده واکی فرارلهجزابرخراه ||
سنده تور وا قطار عاله نت قلهپراکن دهلکلر یحوراولدفده ازل

ام حکوهتده کلی ام
بتفل
واللدی

:

عظے شان واعتلاء فنوان حاصل ایدوب ||

حکومت لواصیی خالدردی ص
ولطنت بساطتق زمه صالدردی أ ولاعرد عواسنه

باشلذی دما غتی شا ر دخان بنسداراسنیعاب ایدوب زګهه یلدوکن اشلدی ۲
بعص اوقانده سو بلات شیطاق وتخبلات تفسساتی الل حالس وعظند» عدو ی

فضل وعبادنله مدح ایدرد ی حت عظم شاننه دلائل رواهین اقا مت اپدوب ||
حالابندنجلیل اولقادرردکرےهنمونند سا
هبرفرشتهار ی سلب وقدح ایدردی |
اول انادهرکون ملاکه لو ح محفوظ احکامی حافظه سنه واردیار بو بةیند |
مقر باندرکاه ععدیتدنبریعم دودایدی ومضضوب سمرعدی او لهجخیرکدويار ||

متفر الال ومضطرب الاحوال اولوب عرازیلهکا دار بوحالت بزدن بعر۲ .

۷
ومواعطله | ذشءصبان وطغیا نلری که

صر فمقدور آوزره اولدی

]| فاما شمان که هاموس اجابت فرمان قدوس خبلدی ی جا ناناشراری اواکی
مللدن ز باده فسسق و

ع
 :واس لله

فبواسدی جاده

سك قله

منطو ر درک هھ والد

وهرف .له عش بك کردوس وهر برکردوس

| عش بك تفوس اولدة_دن صکره ازنداد شراب عستکر»جد اولوب زنا
 :ولواطه به نصب نقمی قلدبار عاشت اعتصا .کې io  REEجدد دن وملت

فلدی دور رایعه تمانننده یمنکهدور" خامسه بداینند » ملاکه هفت آ-عان

|| اول قوم واجباللوم باهرا نشصران اوز رنه حرب وجهاده مأموراولهبار اوج
سحیط ارنهتزول ایدوبا نشی حربه ارابلهحربه وحان سوز
آسماندن فو ج قبوب
]| فکازهارایلء

ولو تاکر

فتل وااهلا له دتایه و بردر صن يره

| بصعیان اطفا لنی ایسدمنمکه رخصت ولد پلرجر وی کسنه قورتلوب آناردجی

اهری اولبد بارحی ب|لبس بعتی عن آز,سل رتاس
تابوهد
]|بعصض جرا بمرخر
 :اول اسمرفلنان اطفا ل فروماه دندر کهادا

عرو ایدو ب حصیل فلوم

ه
رته
اوتکیل ع ادت ومعارف رسوملهاعتلاء شان بولدی بعسده فرش
| اختلاطدن جکلوب ر وز برو زحال فورزی رفبدهاولغلهقطع مانب قیاوب
اول زمي» نك ممناض وسآعدی اولدی سک العا

فولهه اولا محلس

||وعظ رلاب ادوب منبره یمق وعددوحصری مکن دکلملاکه اول بزم
 :خاصد » جهت انلوت نصا اطاغه سن اصضاقلق خصوصامنر وعظی

]بای عرش محیدده نافوت شفافدن فورلق وکندنك سرک خناسه وتو ری
 :عل سایه دار فلع عر :ازیل مز بور حتضد ه اولشدر ولان

بد ەنای

| سارت دو شهرت بولشدر هه روز کارا اء الیلواطراف النهار که
|  ۰6رفك دوار و »5رزهین رقرار عادت دسیاروطاعت بعار انلوب رده
|وڪ

وکد کندویهزر  ۳اولدق رقالسدی ف نفس الام ایك اسشدوکی

إطاعت وعادی زعیه“ملاشکددن برفرد والدی ( لدشثه ) زراه تھےاخر شو ج

الا #
ک#هی برز مینببود
وکلهات
رف

:و دا کهاذ کارکردار خو یش 3

کخهواهدغلط کرد ها رخو بش ٭ و باه ی جعملا کهمقربیناولو ب
|کراجعتلری مقر راولدی يعن که جله سندن جهت
,رهشکللری اولد جه ح

هوق ونغضلی نبعوینلدی بوآناده قیهقومجان که جراير خراربنهدهقااش

ابد یکدرا توالد وتنا سل طریقیه جوفا لش ایدی ور دممسکونی نکرار
سس

مور +

> <14¥

ارسال اولندی هرسنه ده برنیاوادرمهاری ةق بولدی بهسدهبیجن ملائکه

عسکری اللهانلرمبانده بالدفعات قتالوگمار بات مقیرا ولدقدنصکره خاقتآدمه
تعلق مقرر اولدی اما E  Oمسر

عشدت ات

کیوصلت اسای اسوه

الاعان عبدالله ی عباس رضی اه تعای عنما انات قرا نِه دن  ۴واطان
حلهاه م٠کل مننارالسعوم o ن ص کر گی پوتمر ابهمههوم ادرک

حضرت ادم عالهلام
اسم ی

ابوافن ایدی

طاراوسط

ابوااسم اولدوغ یکی جاننامندهی ذات بنام دی

سوما ولی حاندر امااسسقار آدمدهمسفو راولان ای

هطهر وعیاندرحضرت آدمشیدکری نو عندن اول بارادلدی

ااسه هر لو رطارلوس دج اول زره لک بت د اہی اولو کر کدےه
اولادی حوغالوت يرلو ری مور ابدکلرنده حق حل
ودی

اه

وعادت اوزره اولازی

وعلا کرو(

امم اتذی

با خوم ربوایت

ر دو ره تما ایدثعه قوم جان بعییط اراوس واولادنه ذربت اولان محوو دات
حورد
ف انان اھ الهبی به امتالفیلددار واج الوحودل و تی سلوت "ب۲

وحمي دی فرض وواحب بلد,لر همان ردور عام اولدی خلفت درشتلری
عصان وطع.ان اهتضا ابلدی ول" جرم حضمرت بارخدا اعام رام حتدنص ره

کڪ ندواری هلال اشدی دوره تابه يه ەم صعه-اسی قالوب انلرحاد»"

عنودنده تایت قدم اوادی حیاملرندن حلبا اسنام 2ص رب سکند واره

وال نصب اولندی وشر دەت جد بده ابطلهرق راسته بدشواری فیلندی
کمومرذل؛ اطاعتلری
اسلوب سادقاوز رنه هه زمانکهمرورانتدی قو

را نه میدلاولوب فرمان الهییهمتابمتاری پربوزدن اولدی فلاحرم اقتضاء
حکیخالق عالاول زمرهیه دجیانزال بلیات مدع فیلدی اکنریمنهدم اولوب ار
هة تا دزی عبرهللقادمین اق ال ۳0

اله دنهنه
دسدو ره"

دی
لمان
ویئ
اکار
برشی دعت دده حادرهاولوب ملیفا نامعا

طاغد ا

غه کوندنکونهتوالد وتا سلله ازدناد بواعدی لکن قدرتلری ز اده اولد قه
نادزی حطور اوی اماده پولندقه شورقاداری حددن برون | ولهه

کزسینه فرولوب سا برزی
سمزاوار “هط جبارمه اوادیلر صماسندن ج
هلال واه فیلندبار وو ا
وفصل ف

دور" رایمه ب«شدی ردن حدد الههاموس نام

صا <ی خصوصا طاعت وعىادت وصسلاح راعی والازى

عیراعم مدروف وهی عذکره صرف ایدوب زلال نصا ع
قیلسدی مدت ب

4% CIA#
ووسف وابوب وموسی وداود
والصیر اولناردر نتوج لوح واراهیم یوعقوب ب
وعسی ومد مصطنق صلواتت اه علیهموع لي نبدا اول زص" ۳

دردر

«وعضبر زه قرانعظعده علیالاسای مذکو راولان اون سکرهی
عد ذلك حام یادخ وازد وتالف نولعن شر ف احق اچدشتار خ2د ین

اه
سنابن
طوارهصطفا ی پیزرکوار ج

وار در زبرا که خاتعم شول ی تمحزمدرکه

ذاننده دولت نبوت وسعادت رسالت وامارت اولوالعرمیت مقر ر اوله وکندودن

صکره درن مببیی»نسو خ اولیه ور ببشبردخی کوندر لبه والاحرد جله دنصکره
ححکلان یه حامدشان شرع حد دله کلوت حشره دلا دی و بد ولد

لع لوخه حضرت عسی به ده خاع د نلك
فو
وله اول وصف اله س

حایزّاولوردی اما امتنه اقتداسنه ناء اولاحعاله محال اولدی

اماتزول

جیریل علیهالسلام بالوحی عالاىنداء الاصفیاء العظط-ام خن اولي هکهجمریل
رلنده اختلاق واردر عندالعلا |شهری ومنق علبهاولان
عاليلهسلامك کیت و

قول کثری بوجوهله د رکهاول طاوس ساحه عرش بر بن وم نوس حضیر*
عليين اع بهروح العدس لامین حضرت نم اون ایی کرهم توالت

ند

وحضرت ادریسه تدکرره نزول باشلرنتهکحضرت و ح ی يدر تکرهاعذلر

دبمها حضرت اهراچه شکره الوب صذر سن حالنده انیدفصه وکر عر ی
اك او چ دفعه زول :۱شلر ونلر دن ماعیدا حهار ارحط رت موسی به

ون دمه وروح الله حضرت عسی بهنازل اولوب اوچ کره

O

دیدفعه سی عرعن زی اواننده تشر یف وشار اما خامالاندا | کرمالاصفا
بادله
ععوت دس وطه موصوف  ۴#فعاوی

ما اوی چډ اع به حضرت د

محصطیق صلی اللهتعالی عله وساجناب اعلاسده 0

درت ك دوعه زول

اپعشدر هربرندههزار جيل وتوقیرله تبیل اندساط وقول قشر یف تنه

کست وصول سعادن حصول! عشار

 #بوفصلزیتبیط رزومیین خلفة الله انلیارضین اولان حضرت  ٭
 #ادمصیق خل|قولمّزدن اول نوحههله ایدوکنیيان واحوالجاننجان د
 ۴#وانلردن صدوراید ن عصیان وطفبان بسانده در 4

کاب جامع الاارده مسطوردر اولا جناینه عا ۶نار بن جان بیکوندرلد ی
لکنبال ویرءبوب اولدردیار بهده صاعق ن ناعقبننارد بن چان بعث
اولدی کنا کادی ظفر بوادیاربوطر يق الهسکنیوز ببلده سکردوز بشبر

* ارسال ٭

> ۷3۲ #%

کو

ی
س

حضرن عمد مصط ی صلی اللتهعالىعليةو ساحع رارتنمکوندرلث دز صلوات ارز

هک
ررهکبرز
بودیءعلوماو له کهنې وسی واسطه سیله غیږدن خبرویرن بضی
اول بدلیجاببرلهاواسون کرکسه ر وای صاله ايله اولسون فاما رسول شول

ای مشولدرکه حق سضانه وتعال انی اجرد کابله اوخود شر يعت هدایت
ررسواه ی دسلك حاردز
 3بهسلیم احکام اعون کوندر مش اوله بونقدپرحجه ه

اما بهیریه رسولاطلای غیرجا در اما اولوالزم شولپیشمبره اطلاق اولنورکه
۱

خاي ده دعوت خصوصا سلیع رص الند ہکرک یکی جد و حهد الیه حیدن

دشنار ندن ےه واقعه ها لهپه اوخابه سره اراه یم وموسی وعدسی

ود مصطی علب الاسولالموالااتلفامقنمدروا کعطاحضسرت نحوجپنل
| داخلاواسنه صاحب جر مدر نيابت اولوالمزم فتاله مأمور اولانانبادر
اادیه نك قواهصه خارجدر زرا که جهاد وقتال اناره ام اولهسامشدر

ا اولوالعزم ایدوکنه
مقعال
اما حکدوی بلا وحفارابلدوی جد وجهد وال

واه نزول کاابتحبیکغام او کنوندر بلانانیاملا حضسرتابراهی 
دلیلدر ب
لبام مسل پیشبراردر کرل وارداولان
نیسعل
اصط
وداود وموسی وعتستیک وم

کاپارنده بایحانکام اولسون رککس اولیوب باری تعسالیحضرتّاربیتوحید

ردنت
خ۷ی

ومد اواسون اکرحه کهابوهتصور فواض هون ال اسر ده مبالاخباردن

ك ویکری
يبو
زکره
تاقبلتدوکی اوژره میسلاولبان انبا جایکریی ای یک
بش یك اصفیسادر اکن کرمفسرین انغاقایتدوی یوزیکری درت بيك

معمبران ابدوکی معلوم ذوی ا[جیدر ااماشراق التوار مےصنی قاصی عضد

عليه ارجه ومامده سکوتی اختراراشدر هدد انیا وصسلین آنات قرأه
بان اولکامفین از دناد ونقصان احما نندن احتاط طرفنه کنشدر دسعرد

مومنموحده لابقاولانجیع اننء بیادم ویتسا حق تمبرردر دبوتصدیق
ن
لهریمم
سقاش
ابلیه امح

ه
نف ق
ایی ک
اولان تسین زمره مجیده سك مناق

بودسی م لهوماول ک اهنبساء متقدمین جچله سندن صر انی اولانر حضرت آدم

وثبت وادر پس ونو<در وینه عب اولنلر هود وصاح وشءبب ویونس
ومد مصطیدر صلوات ايله علهم|جعين واولاننباء نیاسرا یل حضرت
موسیکلم وآخریعسیر و حاهه لازمالك عدر و بومابد

کلااناسرا بل

ببترعاه نهایت بقودر #الفصه صاحكبشاف قواشحه اولوالعزم ذواجدوالبات

 #دد؟ ِ

| حضرت مص نی رومشا رک بن بك يمرل خاغیاولشم ہرودو حدیت
مصنلده مسطو ردر بنکه
ااءممو
جااعل
| شر بوفصعونه دلالت قیلهاما ابو
ک۶ه
ی,۱
دصون
حدم حضمرت باری جلشسانهتی سکر سك :یمیرد ن صکره مب
درت سکی بی ارال هکوند ربلان اسادر هاعداسیسا برامتله به ارسال

ريه
| اولان اصفیا در بوردق لری وجه مذکور در جصاسکر يك ااول

| دلبل او لهبوذ کراولنانصسلین واسیا هکز,نصلوات اللهنیعم الجن
ب خدا
انرف وافضل واعطم وعامهمساین مکرمینهمخا
بالاتفایجلهد
حضرت گید ا کر مدر صل اللهتعای عله وس تعد ه خلیل لهابراھے و بعدده

<ضسرت»وسی بنعران کل و بعدهروح اللهحضرت عبسیلازمالتکرم بونلردن
صکره نیاف حضرت توح واحب التمظطم در دیرر وحطرت آدمعليهالسلام

کلنده اتفاق ایدرار ورفرةه دنیفرآن عظیده م ذکوراولان
بلعدزمودک
الوا
| او

ر ممدلاهعع
| بررجا ولوالهرم رامق < ضرت بونس صاحب حوت ۶9و

| مصویجبصه اناردن دکادر دیو یق ایدرار و هی" مغسمر بندن برفرقه هیده

|| وله حهمرت آدمهبگکهرییبرفه نازل اولشدر وحضرتشته بکریطفوز
 ۱کف ز ول تعین بو درشه عحضمرت ادردس ېه اولوزوحضمرت توحمیبهاون

ااوحضرت براهم خلیلهاونطمّوزا بفمکرمداازوغلشدرد راراما ايهنك
تار یاو ذرعها رید دهد اون ڪڪف ح ضرت آدمصله السلا مهوال کی

ت
ری <
فد
ض
مکنورمه واون ک
حضرت
حضرت شبت! کرهه واونو زکف ح
رففه بوزاولشدر دنیحوقین ابدرز
ماش ص
خلیل اعظمه اغشد رکه ج٥
بعدما در کتاب مستطاب دی واردر بری نورا رنکده ك سوره در وهرصوره
ك ابت و ره در

حورت اراهمه شهر رهضانكاول هه صنده ازل

رهشمهرض الك یاکلخعهسنده
اولان صعف مر بفهدن طفوزیلصکره بت
حضرت موسییه اشدر وينه تورانك تزولندن بشیوزیلصکره شهر رمضانك
اون :کی که لهه حضرت داود علبه

SA زور زولا :اد رکه

| Êبوزاللى سوره در اده هلال وحرام وفرض وحدود ايله فام اوليوب
جله سید هاوحن در و نه ز و رازو دن یك آیکیوزییل کد کدنصکره

| شمر رمضا بك اون سک 2

کش سنده حضرت علی عایه ااستلامه كاب

کیریله
صبکر
تجرل نازل اولشدر وینهنزول امجبلسدن القبوز

رعضانك یکری درد

په شهر

یکھہ سی قرانعظے وفرفان لازم التکر ع اشرق اند
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ودکلوکتب نوار ی کهکور لدی صظ شا ناری وکفبت فعلوعرا ناری |
موّلذار نك بلندی ومسیوقین بالذکراولان ظماء روشناسان لهاج دکه بوه

آبار جیدهایله شه رت بولدی

( لنشثه ) ا شکراه سعیهی ادا ۶۷

ییا
دمونا
اند عبدهمرضدا  #قیلدبار زنده نام
#صار ی

حاجیع ایی ٭

 #حقصال اوقومه لطف اینسون * هربری قرب حضمنه باون * |
ادهری
*#ھ حشره دل او
اهمزن

 #جنت خلد اموقلّهاماری  ۶6اماشکر

بیشمار اول صا مکردکار جنابنه ک بهوعبد پیمقسداری وذلیل دلبل خاکساری
اصساثعده ایو قوده کرفتارقر رن  ۴ومعرقت سسیار خدمت سیف ول اله
ع

ره دار یکا ن روز کاریفر ئ سپهردوار عد اولان مولفین راست.کفتسار

عدادنده داخل و رقراراولغین سنه ست واأفهعرینودار اوه فهرست
مولغات آثارومولءات ور سا ثل ستوده ههار باه معّدارعلدات ناهت دار

یکی وکاب کته الاخ ارک اجو ب این ر و زکار رازه حکیت ار
کش ملد جاروهر پر نیاریح ان جر پرومواف فرزند اوثرضةدضرنده
منطو ر ذطر اعثار ترزدهه حکمپرورده لال ونجار حربده رمکسنرده خران

لدا
وجار ایدویتعفق بواشدر صوصاسکن دالمق
تریو ع
اللی بکووش اب
داش

ان وسادع اماحده عرض د دار ابلهلار اودر

ننه برفردك فراید

گفتاریایله ند سله احتیاج وافتغارمرنهری وحود ولامشدر ( لوَامه )

 8بودرر سحت کنه الاخبسار  ۵اوادی هرسطری بوك عوج حار #

#٭ اترطبعلطیف عای شدهورارایله اموالشلی #حاصل عرجها نودرکباب #

* نقد عر ربونکا صایسون احسیاب  #دح اولوب این اثرك اتری ٭
 #بوکه رشك اينه روادر طبری ا

| اما رابطه مهیة مستازمه که بیشبرارك عددی ومیسسل دیلرك کی +
 ۴#خصوصااولوالرم اولانارك ماهبتی بووجله به غدارکاب وکدف نزول

 #اغشدر انرك کلیتی وانفطاع وحبه دك جبرا بل علیهالسلام پربوزینه که
 ۶فاچکره اعشدر انك کی بانندهدر که

اخونلبه که ابوذراعه ریوااوز رهوعامه مورخسین قولهه ج له بیغمبر ل

جلسی
زویکری درت یكاقیردوریدمرامامم سل نیاولانلراوچیوز اون اواو
نی <«بردر و بعض خهعیت عمصیده ری ونك اون درکه جیسع رار

یکدن جاوز اه کاب تعر یف الا ننباده یی رن سعد اموی تقل ایدوت
ص۳۳
۱
۱
)( 1۸ 2

:

عال حا اولان ادا

معرفت آنات >x انای اد ابهمر ون وشاهد رام

ات موزون صفتّده ساعد هب عیرتدشر وموارد خاصه طبدعتمی خر :

تیسمرن بر بلجلو کغونردم بح کهاقالم رو ی ز میند ه استعمال اولان |

| توار بحکن بن براعت قر ينك الطف واحست واشرف وعسضسی ابوک ن ||
اقيق ارکو ردم وب الله کر

ه
رمد
سوقکلام وحسنادایمعارق ذظا
کہک

اا

 0تفج
پیام وتصر ع موادینان ارنسامده جله نك معتبر و تری وترفع وتبعله |
] ۱كرينك مطبوع وناموری بولدم حیمقدمات نله معين و
هظروم ددا
حاجعتدهی مباشرتیله مشار اليه مشمراولان ذوات جبده صفانی دظمرملکی ||

| الصغات دلذیر اع ب اهمبر البلفا اردشیر قصها اولان میرعلیشمری بوقطعذ |
ن آبات کرامات سعاتایله واصف ومادح کثر الصم اولد م
:

سول رارک مر لبشر کامکا ر %
#هعته هفتد حودوتهحاي مهعتدس 3

(لنشْنه).

 *%#بای سنه هشه معین وط هرا وله۷#
سم

۶
 #لعف وكرم بوزندناله دستکهرا وله: ۷

]| ٭ جا یکی یکاانخهاب معرفت  #. ۴#طرحبناسنه بوكاك مشمراو له* ۱
 88کیفیت فض
صیابز
مائی
رمفه

یهروکبراوله ۴۱۱
٭* #ت۶خمل
شکیصدهشئ

| ##سلطان حسین بایقرا کیشهر ار
ول با یه بایکیهرار 3
| آ#ن۶دن اهم

دستکراوله (٩
اص ندنه ا وخوش علات
 #هردود زو رمنف مطالب مس راوله ۱۶۲ 2

||  ۶#العصه کاش یکیمنرندین وعظط ** .کواهیمولفیه نصا سیر اوله ||
| #هرفصلاولوابنیهدخااخملهدوات   ۶#معمارطع پاکل اندازهکیراو له ٭ |
 ۴#ولامقیله اول اثرل قطمهعيبن  # ۶#مدخل نفةدنده خردخردهکرا وله ||
 ۶2دال اعکلهقد یاندا زه عصا #3 3سعاراوشذله مج الهاستاده رار ۴٩۱۲
سيبوچاەش رنمدفعدن او کدهم 4اول زم رص ڈراولان اصف نظ راوه |
#
 #کرد که قارهجاودهعارثنامد ار #

 ۴انراه رار اګند هکزراره شبراو له

اا

عاططفا کشا وله 1
| جر ر هکلحدضهوهرنهمرواند ٭ کلیتاوزره
للهمزو ره ث1ا*ر8ایله روااکراین انراوله ۶*۱۱
ودک
|وحاقاثکرهحاوق
ب
 #ترغیں اجون مصنن تایه دمیدم **۶شه اط بوقسه باری-ای وزراوله ||

حلیر یک لکوراناحرخسهله دوست ۶#داع بلای عزللهحوورحشراو له
| عا

1

رنااوله ۴*۱
| ک*و*نکیدهری فاش ایکن الراری  #برذ ره سی بخولمبیهعشه
 1بازق دکلسدرا کاای رو زکاردون  # ۴#زفعت يولهد انرا وعالی شهىراول ۴۱

|* جور ی بهوکهیقدنیساطان نوحوان؟* کا نتاه جهان بولبکه بمنکی ببراواد* |
ی

سنه نسعین وما تيننخانردن سنه ثلثوستین وئلشمابهحدو ده دل بازمشدر

بعد همشیره زادهمی مولانا هلال ن محسن نذبل ایدوب فیا بعد لهور |
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| کاون او ج که شد نلاهسوب اول بدکرد ار بریرب یکورمز اولدیار عاجز |
| وناحاراولدقارنده معلا
ذ:کاهیدن رفریمانخداا ل رهسه نالزهرهار حادابد ی ایا
صعه اوردی ته یی هلا ابدوب اصلده ای ان حبروت اولان اا
حيان وعهوت اولن وارلسان :
 ۰واجب اللوم صلالت سوت اول ورطه ده ب

| اوغرقه دودمانایله كود » ك کره هلال اولق واناریکورن عة-لاء باخلر.ین |
:وحودی بدسودارندنعرت الق ارادهفیندی
 :وقص ارن زل لهفهر سس
 ۶لاس تسده ردن ارو خواهناخواه

وع ذلك ته :E نا
E بلو رسز بعش ایی :
سھوررایدی از
E زیی ر وته

رتوهزکالذقاره طوغری حارناحار جکیلوب
 ۰ور روایتسده عش ای جبار او
رریمدهوس وعهوت وجسم اع رتاری خیرہوعامعقل ۱
زا کدرایدی لو حالتده ه
وادرا کلری :ره پر بلول لالعفل وصاحبسکوت اولوب قال

اندی N

ِ

شرف اطق ونکلمناود ا
۶لدی حیوان کی هر رحدار  #سلد کار ی :
ااهر ری ود ی تمام 8ه دی نهکرداEL

ارر
ه فه
قرصر
أةل * ارص
 Êع
هر رکو

#له کوزار شه عش ایکیول کورندی ۱
و

کو ا ان اب ے فیلدی فلا حرم قطان وعاد ومود :

 #وعلیق ۳

8

o

رد»ار
رلدق
یراو
یلسدسر
کحا
الاما :هبهوار وب

النندبنردویه علکت |
باپااولان ۱

هررار بحعادنمکااه
کتوروب پر تابج پولاد دی انده باش و

اولممرور |

بانرر
دااول
لاب
الهب
قعاب
رومیه کبریبه وار ر راج زرین ایکیانا

تارك باشنس هکیدیرر اندنصکره اولتاجدار وسالار عض مسکتله کندو ی

کخساارقیلور بعییکه پابا ك اداغنه دوشوب مذلت کوسترر پاپا دځکان اهنی
باوسشد » بورر کال ايله
یبو
سهعقو
جزر
باعال ایدر اداقاری بای و بو ی او
قرماننه تسل ایدوکن ه رکس مشاهده قبلورفلا جرم اولحینده ندعم انارید ه ۱۲

آماد و

قودام طور ر نا کهباپانك الیواناغی انك خو

بولند یییکیاسب رهواره سواراولوب قالقوب اوو رر بوندنصکرها قکیاصر
ور
ویلگم
الاق
اط

جیعف نکستان بادشاهاریانك زیر فرمانندهاولور ( بدیچه )||

ه#در بومشف له"ناسرا بوطورعر بب  #به دربو زعم بد نام وطرز یب | #
 #بوفصل پرولوله ناهصرح جبار بن زهان لهدوشوب اسان بلبلهبیدا که |
 #اولدوغیدر که
فصلاهء اخبار وحگیاء آنار و خصوصده اور

هبوط آدمدن طوفان توح

مکرمدکله کهایکیابیكکیوز اللیال اسوللشد ر ویواورنهلقد»
ری لان سر انی ایدوی بفین 8
لوقك ندککلاابت
برقومك هیانده لو -

دللرطاهراول 7ق ,حالدر نهدادالسنه

وات ارا نیابله وحود ولق ا
ان

خبالد ر ا

مره نھ-ه روزکار کرات ادوب تاقالم

کلوب کن |]

زیرا مكطوررکن ۱
eee

و ح عليه السلام
را3۳

:

هکاماولندییی اهر الالدر ۱
ایارهسشد بن سامزماتنه د ل ین لسان نان یل ت

0
واسیعسین
نعنده زمین بابلده
اال
متق
زای
نپ
اکخاب حبارین برره کلدبلر افعال حبثه لرينهکورهبعد زمان برطوفان دتی
اولق احتالیایله مشورت قبلد,ار بعدالشاوره والناظره بهرریقدرت وقوتنه |

إمغرور اولفین پررصرحعالی ناعتی واكام بنا ايله بسیط زمین وحضیض
ر قیلد یاارره کر لاراد لصا به موی ۱
ه :نی مق ر
ارضشدن سقفبربن ج

اکیردبلر ولاعفرمنقضانه عفهومنذ کراعدبار هرجندکه وصی طربی ||
سام اولان قالعهدایت فرحام کندوره .تصعت ا.لدی اشدیلر اللهدال

 ۱ارلتی رل اید دیو
حضرتاریشك “طط وغضبندن خوف اید ر  ۰ج

دی عل ايار الای

ا اول اهنلاق  5ج

پند ا

س

ot

جر سح

یا

دار بکری وبجوهله بان اعشد رکهانیل حضرت عبسی عایسه السلامه |

وتلندی وقرآن
لفتسرباه او زره نازل اولدی لکن اون بدی لفتلهدارا

عظے  ۶بسم الالاهرجن از حیم64ایله ادا اولندبتیکی اعبللازمالتصیل |
باممالاب والام والان سطری ایلهباشلا غشدر بس اولقومضلیل پونلردن |
امدیاولنان روح وص ع وعسیدردیرر  ۴9ان اللهثالث تشد  +مصمویایلہ |

بوپلاترویرندیار حاالباکدهن هراد اسماللاهمدن همادومقصو دکنهذات الله

ادن

ص اد وجود مطلعدر زرا که وجو د م
هایت

ڪڪ نه ذا دن

|

عبارند ر ونتصهدر واکلابلهده م طور اولان  ۴#وعندهام الكاب که
تم
ان کرکی وکاشاه د ر تشر ان اورات ر له دی با51
وقعجللا حضرتارنه اب اطلاقاید وب سبباول
اګخاب شرادع متقدعه ح

معناسن یک

وت هتد اباطلاقاوكناره اب اصضش

وباری خدایه اب| کک بردعشلراید ی علاء تصاری بوعأی فهییده مدیار |
طر دق مستعیم هدایی فویوب ثم۴بی ضلالته ودشدبار
درصرتهُ سمروران آشبان  خن اولیهکه ججلهدن مرتبهسی اعلا پابدرکه پدر |

ن
ید ه
لرارن
معناسنه در اعتا

دسیحکدر یصکایحعیرتبهقیصرد رکه

انرود دعکدرممناسیسلطان سلاطیند راوچصی هرتبهز بدافرشد رکهپشاادهان
اعتبارار بنهدر وان برودکه قیصردن عبار ندر هماد محسب الاستعذاد پادشاه
اللاردر دی کهااباوعلننجلدردکلدرلکن ز نیدافرش انپاهاندجشداه اولنلر» |

اطلاق اوعد ارده فاتلهمدززومعتبروممظےوموقردرک اهی لتند»اون ایگ |
بادشاهواردرهر بریاوجر مك منقاده حکماقشدر درد یی نیدرنیامنەدر

کا

مولخكداوندد عکدراماپاپناك قدرتی بومهدرکه هرناوح رحباواو ج بو"

بكو بر پادشاه ک جهجعا ید ی اولور دس بونارکه اشراف واعیان افرنجدنانهصاب
ادر اون نهد کهمتعق اوه ار بع کهجیع روشاسان امحنده بواونکسی يه
معادل دی شاندج بو قد ر باب نك امےی اله ا

ءاقل وداناسی

جبده الهحل اولان عدوح وستنذاسیی کور ادرت اعکه 4
وحص ال
اولور قامانگص عل اولان وانحما بندهاستعصاء اعامهدرثوت لوحه من الوجوه

تل غرطله کم حقهجواز کوسترعهاری عق بولور اولله ارف وازهد |
واعلنی تر<حایدرار بعده باشتهبرناجسجی نکیدیررارزعارتجهثاث ر بمسعکون
عد اعدکلری الامان ولایتنه کوندروب تخته کورر ار بوطریله که ناج سچیی ||

۱

امه

ابتدا قیلورز اماسلطان عاد الدین قولجه اص حاب
| ایلیه ار که کانونتاتنك ای کوند ر شهوراهله دن هةھرنخد دن واقع ايه ||
||وتجہ این ک|ا متص-ل اولان شهرل یکر یداسه اقرب ایسه ادا اام ]ا
بود رکیز حه نطر أ

`

و

ا

8# -صوملری او کر

|

۰

3

:

 الصه بوقومك یغمری حضرت عسی علیه السلام

)[واکانازل اولان کاب حطر ت اتجیاد ر سل طو
کغدی
وتدین

|

#ارفع قبلندينیکوهد1ءن اولان اخبار پیمتضعند ر ومیلاد شربف اری |

| کانون اولات بکری بشضی کوهاسقیم اولشد ر وانحیل شرب اععاب |
زا ط
االهو
شه
کسنه ازمشد رکه بریء " در عبر
باتِه
)اعسادن درت
میند
در
اوجعی لوفادرکه ۱
ایکییدقهم
وسد رکه رومیه اله بلاد رومد ه E کا
ا

نو ناته اله ار

افده

هة  ۰اسنساخ عشدر دردی بوحنادرکه بودي ونان اه ۱۱

بازمشدر و وتلرك صو مسطمین وصوم عداد ی بوصصیباملری ||

لادج وار در اماتارے بثاکید ه مسطور و بو< برهمنظور درکه خلفاء ۱

حضرت عسی صبلوات اللهابه وعلی ندا اولان واریون برقاج فد |
امنصم اولشدر دعن.که رحبا وباب وبطریق وجاتلیی واسعف وقسیس ||
 ۰آورهبان ورو بان دلشدر

اما رو بانکهبوتلرل پویش
ارد ر با
تلمااق حق |

| جل وعلا حض تلربنك اوج صفات ذانه سی وار د رکه س
راصفات الهبة اا
اولاوج ضقتد

» داحلد

ر درار

واول او ج صعتدن

اد وحود

و کر مت اه

[وحباندر دیوسو پلرز حاشا حضرتباریتعایابدر وعبسی ماصدق حکتد ر ||
هکملے <دادر تحبیرین ابدرار وانرلك مورہ واسطه لتی اعتاری ابلهحضرت او

۲

1

یززار وح۳تیاء متکلمین نصارا ایدر رکهموحود انوس در |
/عسی ادند

[وناخودمعتولدر معقول اولدر کهادراك ظاهری ايلهمد رل اولیه وها
|معتولدن حر اد الھ۔هدر درز

تورات وز و رده الهالاالههواردر
يعن که

۱

دو

|استدلال ایدارر دس ٥جوود وءعقولکر جما انه تملقله اولهاند ن حر ادا |
نس ایدوی حقق بوله نواخود ان ارادهقیلنهوا کرجعا نا منتهلقاولازایسه

مطلقا باواحب الوجود دروباخود ادن مکن مقصوددر ونه مکندن مراد لا
عل

وروح اافقد س ده فصیل

ید زار وواحت که ا

عله العلل ۰

واشری العلل در ديو بواعتباراه حضرتحی پدرله اسرقیلورار ونفس اعون ۲

بلقلهولون علواكرا اما کاب
قر زند هکوره قابلاثر وجود درد رار تعغااللا

ن
میندبن
تقلابلصهاحب کاب خېس مولانا حس

)(VD

]ITIL

حسن ل


نت
سست
خ

¢ CEAX%

 #القصه عامه حكماء بوزانارد :هو يدا اولشد رتفصبل فصل حكماده ازلشدر
امت تصارا

بوتاركىد كلەدە ٹیہ ءذ هید ر پربلوی که حسد اوزر شه

اشراقابلدی نورجس اوز ر بنهاسراابلدیکیکی درز ورفسمیکذ! لھی یه
منطبع اولدی ته توش شخعتعه ده انطباع بولدی دبوصفیق اید رر
ورصنق لا هوت ناسو نلهدر ع ولد ی د بوسو بلرار ولرد برزص ۰ی
کل بجر مس ابهامراج اتدی هک لینصوایله مز جاولدی ر
وبال

اشکی ذرقهاولدی امااوفچرقهسی سا رندن امتباز لبدویکه
طوایف نصارا ع
صل اگفاییدر
اولکسی کا تبهد رکه ولابت رومده ظاهراولان ملکا نهنام

بونارشاپیاصر ع ایدرار وس ج هدج آوزرینه قدعدنناسوندر وقتلوصلب

ناسوت اوز ر بتهوقوعبول شدرک لهاهونله لهد ر د پرار و-تء لیحضرلری بل

مس ینمره ابوت وبنوت اطلا فناید رار ایکنی نط وره د رک
تشطورس اکعادر مذاهت اسلافیهدهی معمر لهکید ر تولراشراقه وال

اولورار اما امتّامیتسلع زار وقتل وصلبمحرد اسوه وافصد ر لاهوت
عقو سه د رکهفسططانه راهیاز شنت  ۱ذ

داخسل دکادر د رار اوج

واعلیز اوی

دعفوت ردغاتی هواد اریدرک نار خلاصه کلامی

هو
درمق
!هکندی سح اولدیدیرار  اما ابنح
کله کمودنه مانوغلابوب ل
 Eاللهد رکه یل ادا وصلب اواد ی دیررحی ا او ج کون می

را انسعید مفر بی قوله
قالدی دیوسو بلرار ڏال اللهعنذلات علوا بکڪ
اطرقه
بو زصه بت کرش و وحهله غر ق وحفیق اولعشد رکه ب

اکعاب

مذاهب اولان اه مشاه سندهدر امماطران فاضی رنداولهاناردر اساقفد
مت لرهم لهسدهدر

مک سس

متری وایدت وحانلیق امامصاوه وخعطت

وشعاسه وقے وموذن ممّلهسندهد ر پود

خی اولب کهقومنصارا اوقات خی

وى وطهر وعصر ومغرب وعشا ولهجد ده غاز فیلوزار مومننه
فرض

اولان صلوه اما

ی

دش وفتد ه قبلد فارندن غمری اشراق

ود

زمانلرند » دی فرادض ادا اید رار وتار بدن حضمرت داوده ازل اولان

ز ور اا"ی اوقو بوب قوم بهوده متابمت کوستررار وهر کر ابد ست الازر
ولازم الاصل اولان قلب پاکلک د ر دیو سویارر وررکشنده اليکرء |

مهد ه ایدرار کصوبمیرزی ةرق طغوزکوندر شباطك بومنبسیابله اذرك
نندن اورج طومشه
آبکعسنه وارنجه وماینده اماع اقرب اولان اکنوین

ادا که

> ۷:۲ ۷#

| طورسبنابه حاصماولدفاری وکلام بارخداییکریکی اماع قیلدقاری ایام
شربفه اودر ديرا بوناردن ماعدا سکنکون دخیعبداطنکه دیو بارایمدرز
بعده پدیکون دی عيد الطال نامنهعبد ابارار اصمیاام مفروضه ( ی صوم

ا تیر تك طموزییکونندهی

وت شعسدن ی ساعن مهدجه

اور ج طوبارارابرسی در وب*عسدن اصف ساعن صکره حه اقعط ار اندرر

نوندنعغری صوم مفروضاری بوقد ر ماعداسی صوم ناف د ر

امت بو نان پرامتدرکه ابشدای ظهسوراری حضرت موسی صلوات الله

علیه وعلینیا وفاتی تباخرندن بشیوز العش سصکنکبرله اومبرسشاعر
بویا ی زعنده واقع اواب  ۲۳لکن اوهسی وله حضرت عسی
عله السلام مولد یت

رت سلصکره وحوده کاشد ر اللنام فص

انهل شم
مروق القدرل ظهورند ن صکیء ونانلریدا اولشدر لک

وفصاحت علوم عقلیه ومنطةبهوفنونطبيعيه لوهایه ومعسارف براضیه نك
انو|عنه ا جد کیت اریابفوصضا  1و بلاغت رفوم کشرااریاضت ایدیکه

ادند ه هز رکوستردیارمل راضنسل انواعی
جولان بکرانطعله معرفت می

لوب مشر بعارلیکیت ملکه سنه مبدل قیلدیار خصوصا علهیئت
قصییل
وهندسبه وفن حساب وع ادوار وطونوعا جو م واصطردب اولا انلرد ر
»ومطرنا اطلا ق اولندی کهبپان اولنان
ظهور ابلدی وعم رباضیه لسانارند ج

د
لعه بی
مم متنو
علو

دیو
ننا
کلرك
ر و بوذکی اوا ن علومه مالك اولن

اعتتار لرنده قلسوق کاملدر معنسی اسان ع رده کب الحكية دعکدر

زرا کهژبا پنونانبه ده فیلحب وسوفا حت معنساسنه د ر پوتعدیرجه ای

فیلسوفا ایکن ترخیمقیلنوب فیلسوف دینلشد ر وبوقومك نشوونمابولدفاری

ملك ریم ٣ای عرد رکه چيه استا نبول اوکنده جاری اولان حم ض
اول مالکك ارونه سنده واقعدر بشودرحه فیزما ننا روم اس اطلاق اولان

ولاك قسط:طنبه به قر ایوبلان دربا داخل مالاك پوناند ر و بوطا تفهنك

بنلسریا صح روایتاوزرهبافث ,ن نوحه چیقار اما بعضبارقو جه صوفر بن

عیصبنبعقوبه منتهی اولور وباسله ایکیفرفهدر ب براهاغ یقیون دیرار
ه ال اول بیدا اولان لعاار
آخرینه مطینیون سعیه قیلو رار شهرستا نلیقو

او بندفلیسدرکهداود پغمیرزمانند » وحوده کاش د ر ثاناقغیدوارد رکه
سلېن نیايلهمعاصمرد ر حت عل مت ا ول معدن نبوندن اخذ لهمه در

6 ۲1۱
#
وح<سار و بعص مللنا استوا رکهججلهسی دنهس و يدهپزدیررلکن بنا[ صاری

مسلین امجنده رفص واماد اهلته مشابهعد اوانورار فراللری کهحا ضلاات
مدارار يدر تارا مکو ر زما نندن د م اوررسك بشو زبلا تعکردھواسی ابل

سا رکفره بکلرندنامتازکوسترر  واما ( امت بهودی) امسیلدیدکاری

قوعد رکهحضرت تعقوب یغممر عليه السلامك اولادندن وحوده اکاردر

بعتکه اسرا بلدنمراد ضرت یعقوب ی علیه السلامددرکه  معنبسی
صفوة اللهدعکدر بووطا تفهیهمود اطلافی اولاحضرت موسی علبه السلامدن

واقعدر ک مهراد بشفراری اول قومسك لوبه.ی ولحسونکسار بیباندر
هددر
نوی
سور
اشی
ودم
حپوی
زراک نهېود تو ب مهعناسنه ون

بووقومك کابلری

نورا رتکده حضرت مومی ي بهلول بلول ن وزل ابلدی مغر اول مدا خلنی
عاله متعلق اولدی

دهده نزول اید ن استتا رده احعام وح دود واوا

وود اولوب هر ری رمستعل
واذ کار وقصص ومواعط سمادت د

سفرله بان اولدی

وناردن ما دا السواح دی انزال قیلندی که

تورات احکامنك اجسالسسدر لکن نورات والواحده احوال امت

ونعیم دار آخرت و بعث ونشور وجنت ورنااحوا نه ءتعلقی امور مسا پا
فردا فردا انارد » ان اواها مشد ر الق اعال دنو بهازلشد ر انده دی

اججالخصد اولمقشدر بووجهله که عبادت وطاعت ایدنارلك جرزاری طول عی
سسکب
ونصرعیالاعدا ووسعت رزق وحضوردر مه کف ومعاصیبی م

اولناركك جرااریموت ومنع مطر وجیات وحرب وفنا وات ایدوی مسطوردر
اصلا ذم تایه وزهد وورع ونقوایه متعلی نسنه ازلامشد ر باخصوص
اوصاقصلوات معلومه بهحد | تعرض یماد شدر وزص» نهودا نض فرشهد

بر بلوی ر بانیهدرکه امت دد هکی معتلهکیید ر پریدتی فر وا بهد رکهجبریه
ومیشمد مله سذ ده در ورفرقەسی عنا نهد رکه عضان ن داود ه مناسباردر

لیعشدر
الواف
ودی اخونلیه کهزمر بهوده حاک اولناره عراق اط

اندن

اسیقحا کارنه هردوس دینلورکن راسجالوئله معیراولان عانان,نندا
صوکددره

عراق اللهقنلعمّٹ_د ر ابمواطانقه بنركذرقه سنه ساصه بورزهره سنه
کو انه دج دنو ر الفقصه طا نقه جودا نك اورجاری ومته د د بیاماری

ع اولان ردکهاامفطیرکاولنلریدر
ق»
وارد رکه هیا کبرزنیبسانك اوونباشند
ودی عیدانصره د رکهند قطردن اللي  ۳صکرهدر مسا ی

اسرایّل

¥ 4 i
[/دیرزدی اولاد اهلاسلام عنم ولاب ت کفارید تاماك قبساحنین | کلهمزردی
]| وندن ماعدا که ال » که" شهادت س
صومد ی یله کل وسنت كفا دسعدسی

وجیپارنده بولنوب پیتخسلا یهوارمسی قساحتلری بابارندهک نواکهایعت ار |
 1وءعد ومدی فلاجرم علاء اعلام صاحب 3اذ رنه فتوار و ر رارایدی ۱

اول شهر بارءالات شکاری توجیهتوحهه ی دص دی قیلدیلر
[/واما امت افلاق واردل و بغسدان دج واردرکه ملك روم وتا تار وانکر وس |

إا نندءکی عاللك محتلعه السالکد ه ”مك
کنار
لد رح
رای

آل

بووده نامنه سلاطين

ات طرفندن لصب اولنوب خراجاری سال سال مقطوعا ارسال

اولئه کشدر بربنك و بوده سی اویه نواخود عرابا اطھار اظ ادوب
 1رف لازم کامیع_د ا اجلرندن وی اد (صب اولعازدی وکسد دا لووده

| کوندرادوک زمانده رکابهماپون اغارندن برینه خدمت دیو و بریلوب سهاقدار
نامه برعاوش وقر قا
افری قوی قوشیلوب واردوغیا ز
دیم
لماند
للٰوهی
ب

کوککتد
ی شعص بکلردی بع یکهحاکرنصب ایدو ب سناب
رنکداردی

او

پرقا چکون الیو پوب ولابنت متاعی ال رهمایتدن غیری فلا ااقولن بيك فیلوری
دش سك فیلوریلق ارک رود سره وران اغای ذدشا نه خدمت اید ردی

پبورکدن زیاد» جهچاوشه واوجر ك اه بر
ور بارکیر هرقبوجی ی وه پرردی
وهر وبوده بکیلند که وز براعظمه بوز ك فیلو ری معّدار خیدمت ابدردی
لب
[وسا روزراة وعبره انه ر
ومزدی بو
اعل
وطر
تهلری

کفارءلکتارينك

 9وآیادان ابدی

1رو کییآلوب مرحوم ساط ان سلی ان زماننده افلاق

ولاف فرق سکن سك خا بوغدان ولا ی جعا اوتوزسك خانه وارد لکفار

دخ اللییك خانهایدی ها نکه سلطان راد ثالثزمانی اولوب تارم2
چي
||هعریاکلهه قر یب اولد ی ولات افلا اون اوخ
اكنه و غدان لک
یك خانه اوادی یع کهمالك عا به نیرشوت ابله خراب اندوت ک
ذر
اولان و وده لقلربرلده ایکیشسی اوحرکره دکیشلوراوادی وخدمته واران اغار
فرقاللی بوکوساوشار اون بوک وق وجیاربرربکهزل اازولوب عا)کتد که
اااختلال ولدی ماقت رماای کار و بودهرینامندءی شارب نار كانه

نار یهت

| نتب باس وعو

روم الارينك نظام وراحق بوزلدی العش عش ادن بروعالاك اسب مره ره
امس اولان ملاع ونوای تی کفارخا کسارضیط ا

حار وو

 44 $Xکه
اولان عاراتی احراق بالنار یدوب کلیکوکار»ه صاو ر رار حامله خاتونارل تلندن

ی جنین ذی روجیجبةار وب بشقه تعذیله |
دچن
صکره فرنلر ی بارمق وا
هلاك فطق عادت قدعدر بدر تارے تالیفکاب کهسنه سته والف هری ابله
مقارن <ساپدر دار ل
الك تاتاراولانولات قرع سلاطین آلعشان تحت

حدم دا خلبرآل کر دناولان خان ما سکه و خط ری ۱
روم توجی ابلهاعلرینه واصلدر ک|مرعزالری روس کف ار یل دهر بعض
زما نده غارتلری جراکسهفعاریایلهدر

پس امت رچکس کفر اوزر نه بمصرمجری بربراربنك خسلاف طربق دہ
ممرسمری کالعل وخرد دن بریبرطا نقه در زمر* روس اق بکزلو وکوا

کوزلناوجنس مهحوس اوادفارنك خسلافی جرکس قوی دباغیرنکلو

قرا قشلوحالدار حسن وجالله بدیدارعلان وکنر کلریکرانعایه ولایقخر بذار
ه
دتهار
نا ب
پرفرقه در سنهاربعوجسین وسم

مر بزومره یهرعق ||
سکان ص

ر بادهاولش علان وجوار نمی | کربانوناردن وحود لواش کده رل <وعا(شلر

پربرار يله حسنانفاقه مالك اولشار حى صاحب ظهوراواوب مصرسلطنتة
فرجه بولشارنا سنه جس وستین ولسعساهه تار نه د ل٤ حکومت ایتدبار

الاخره ساطان سلمخانبن بایزید خا نکه حلب وشام وعصری فحمایندی ||
بوچاه لك دولت وحکوعق اهراء حرا کسددنکندی عبت وکمریاول زصه نت 1

برد ده کش که ام اسی باشلوباشنهالیندهبررهججد و جام رامشداربربر ينك |

مسجد وجامنه وارمفه عاراشار ولابت مصرکه ع اولش برل ده بش اون |
مسجد وجوامع بلومن وبربریه متصل ج-املر سم اوق وقو ع بولش ج
وراش اما سلاح ور کوب ۱
سوال اولندقده حرا کسه بک کموتو تارله جواب پ

فننده ذب راری بوعیس ات صکردرکن اوسننده فیام اك وسرعتله کذاراا

یدزکن اکلریونب تکرارآکرلت رنوه سکردرکن القكرن ایلتندنم ك

وهدن ات دکشعك اناردن ظهورهکاش وقنا ک|.
وایکیعردجندی | نتكکی رط
سلطبان سلے اه مقابل اولدیار سلاح شورلق ارینہ مغرو ر اولوبکو زه

کڪ وسترمد بلر حکمت خدا زوالملکله پر یٹ ان حااوللدیار ساط اناا
پزرکواز دیندارطا نقهمز بورهدفصنه سویکرشت وکذار اعکه و باعش اول ک ا
مز بو رار حلب ومصر واشمده تولد ابدن اولادار کیفار حراکسه ولایدنه
کوندررارایدی اول پرارك آب وهواسندن نشو ونا بولغله براروم-ادراواسون ||
 %دبرردی ¥

برقرد اثاره طوغر و بوه ماز ومقا له سنده طو رهما زاواد وی زمانده دفن
اوانور لعطعا ھچ رکچسه قر بنهوارماز مادامکه قر یکو ر نور رده اوله
کییه الهعرزذظردن فامی اولدفده رکو  ۵حرأت ادر فرضهسابر ب  ۰فقتل

لکازلمسه ملك روز کارخفيه وعلانذ قتلنه اقدام ايان نهایت فتللازمکلد وکن
حاقانه سلدیر و بکند وکندو ی اسهل وحهله اولد رمسی اشارت قباو ر اول دی

سراوقنه کر ر وکندوین بطربقایه اولدرر خن بوناردن بری حاک انیمدك
ابستوهغساهاررار هسلا اك حرنئبه سنکتو رراربعدهقاج بل حاک اواخه
صدو
وین
بی ص
را

رار اردیرضاسی قاج نه په اولو رمه بازارار ادندصکره

اک ایدینورار وفتسا که اولسنهر تام اولور الا کهاجل ابرشیوب اولامش
ولو ر اولمانده قتلنه رخصت اولور بوتفصیل مناهي الفکرنام کابده
معطو ردر و فواحعره ماعو ر د ر

(بلغار) ضعفه منسوب اسلامدن برطانفهدر مقندرل زمان خلافتنده
امات

رمهمکین روا کوررار خلیفه جا ننه رسول ونامهکوندروب کند وه قواعد

دینبه یلد ر برع رجا اید رار پس مسئولار ینہ اجا بت بیوریلوب برعی شد

وڪندر ادکدهشرف اسلا ملهمشمرف اواورار نته  ملواا این اثبرتار م2
ک
ییدر سنه ثلث وسین وار ماه حواد د ر نوپلهت رایدرکه
ان
بملرنده
کا
اقصای رک هه بين النزله والصقالیه رملکنده ساکن اعشار بو بقینده اانه

کلوب امام ابوحنفه مذهینه دخول ابلشار حالا کولهاتلری اقلم سبعه دن

خارج اش نهسایت طول اراول سرزهینده یکری پرساعت اولوراعش

واول نواحیده قو ندزوقام وساب اولانوراعش واما ( اتماتتار)
رک وه انبوهدر کارت لا د ولسر ملكتده اکژری رشوهدر

ماوراء

ططا وعا لات الاسلامد» سا کن اواو رز وپای خت
اپرہ نله باین

روم اولان قسط :ط تیه پهفیاس ابلهعی تشبطلك نهابدنده بولنورار جنک خان

صا حب خروج اول زدهنمد»راسلاعلری قوی ذوبسی هوی برطا نفد کشره در
ذعلك
ار م
زلبق
ایع
مر یک
صارا
اک طو
آنه نەلاورمازار وار طوانف
حتدااری

طلب الفسار ده وهزعت وفرار ده بشکونلت یوی براکوبنددهراطریکسذلات
وحه SF

PT EH

در زون دوشن انار ی بو غازلهعنده

منك

هر پاره مینکلیالتنده بشکوندوله پرا نکال اطعمه در اعدا ولایته که
واررز تحمیلقابلاولبان ماکولات وملیوسات وءفیوشا تی فحرنارکاہ ناس

4% CC¥

]زارخنده واقعدر ملك قطنطنيه اولان قسطنط منك فرقرنداشیهليك روس
زو اتدکده دید عره موافقدکلدر دو خلوت زواقه رخصت و برمامکن

اولا مك روس بعد تحت حکمندہ کی قوم حوس تنصمرایتد کلریشایمدر
وبوملتك جوارنده امتلان ورجان دی وار درکه اوخان و ولدین بوناندر
لاری رومله
اشد
فاتبت ا
حاربهاری روم وصعاليه وتر وخرزایه در ه
واقعدر ویو ایکیملىکك ممالکنه متصل امت باش ةرده دی واردرکه بلاد

رکله ولابت مرومیا ننده در عش پاره دن ز باده شهر ر ی وت پارهبروج
وحصن حصین ری واردر نصراق دیاوزره ایکن حق انه ونای

]| خافتارنیهدایت خلعن ایلهتشر بف ابادی صنه تلثین ونجممانه دنصکره
اسلامه کللری مسر اولدی

| (|امٽ خر ز)اهینا
کثررفوجلهدنو بەضبارزگ حهارمند ندر واکزمورخین
ازدقاری او زره بشقه برملتدر دیناری تصارا دینید ر لح وبلحر وسندر

وٹ
وائلنامدرت پارهشهری واردر ججسله سینوشر وان بناا
مددیرنه بلفاره
ه
کا ن
قرب اولان سفسین دځ بوتلرلء مد

سندندر اما غانتله بموللکتدر

سسکا اماماو حنیفه وامام شافیمد همند» در تهر اتل ایسه دجله دن

اركه ناور فر یکوندهباغاره وازبلو ر خلق قشین شهرده
ااسو لدصودر اندن م

]| اواورار داز کونلرده جادرار ايلاهبلاقاره جیار اواثل عاللر ندههج بدرنه

کرعیوب خالی الذهنطو ررردی هارون ارش دل زمان خسلافتده قبصمر

ا[دوم بهودایه خشم ایلدی قسطنطنیه دن اول زمره دن برفردی قومیسوب

| اخراح ابلدی تاانکاهرده حکیلوب بلاد خرز هکندی وقتا که اهل خرز دن

ودی -لدیار مش بلربنه موافکور وب تهود قبلدیلر بعد زماکنه خرا سان
س کطندیونت حهکتمنده اولوب دیناسلای
رلدی
اااشکری اول ولابی قتعاب
وحباذیههمديانن
| شیف لذبارسنه نین وتمااتریتنخنده اول زه * ت

سعادتی مبسراولدی وقتتا که ملت منبوره اسلامد کهد ی ملکاری اولان
| حاقان برزمان تردد قبل دی بعد زمان ک|ا دچیسعادث دنه نصبی اوادی
 ۰اقا مه برطادمه دسروق"عدوحدد رکهقوم رل وخرزاناری قن مەز ز طونارردی

1کک

گریشددق فرت ا

هر رده کورسه “ده ایدراراناغنهدوشوب خا که ر مویال قبلورار تاتکام
وتحلوسه رضبتو برلیخد سونلهمکهواوو رمفهحرآت فیالاصزنرلا اتراکدت

أ
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فریش وکانه په فیاسفیلنوردیوتحقیقایدر ار دچریده بعلنتعبسبر ینادر ار
انساب عاره نبدون منقسم اولوب عبد مناقو ی من ومه قیاس ابارار بشغیه
۰ن دن9سمن آولنوت یی هاسم وی امیهکی
فز اطلاق ادرر اسات دطنف
اعثار اولوردرر رتدب

آلهدص ه درز دعییکه كذ فص له دن

بوللور ی عباسو ی عبدا۸طلببکیعتد اولنوزدیرز ناته الاد ب انات
المربنام کاده لوو= هله  ۳۳بارماوردیر چ اللهعله احکام ساطا نھ ده

بیان اعشدر وعلامه زحشری  ۶#و<علنا ک شعو وبقابائل لتعارفواکه تفسبرنده
و بلرەاتبساشدردیرار امام ووی قفولە قبلا صله عشمه دز ادهاولشدر
حت جوهری رجه اللهعليه عشمرهازحل و

الافريون دو تعب ااسر

یعت ار يده واردرکه یمن المرب دیرر وی یفلان دمر
بوناردن عبری ا

ایدرز بءضیار فوله لان ع بی ی اول کا اعبلیان 2ط ان ین هود عليه
السلایدر اما عند ا

نطان ن هود دوک کرت دعر ددر
عرب ے

جه دن اول اول سیوکین اسنادی اکا
وتم
راام
ام

ای

مر

بنواصەر دیدکلر بد رکهدوم بت عیص بن ا-حو عله اور

ناملوك رومدن و :طین نصا نی دس اطهار ایدصه EGE E

بره

ادن فطسنطینك بل ابله فصارا دیننه خدلااولشلرایدی
زدیمبع
او زر به ای
لوی اخلاط ایدی بعده رعیتاولدبلرطرسوس
واعت ارمن بوزلرل پای مخت
وبصیصا ملک تلرخهطاغلدیارککهرسی؛ #لکناری سبسشهری اعتباراولندی

جد قدیاری ارمن بن لبظی,نبونان ن بانددر ببعودزهناانردن امجاز وکر ج

وشتاعته وساوردیه وصبارقبا ثلی بولعش-د ر ججسله سیدينتصرانی
اوزره در بومضیار قلوحه ارمن ر ومك قنردا شبدر

واما امت روس کاب نزهه المشتاق قوله روسا ناممد ينهيه ذدیت اولنو رکه

جیر حسلناده برظیم شهردر اما بعضیارقولنچہ
بد ک
پا تیختاریدرولابتارن

روس ن ورل اولادد ر ی عط شد ہک جزارده اولور وما کب حر بره
قوللا ور

ادن
| کنر فتاللری خر زطاته سیله درکه نهر

اتلرا» حلهنی

اهم قبلورار اوالحاللرندهدین محوسیاوزره ایدبارصکره
دين
اتار
واررار فار

کش نصمرا نبی اختبار فیلدیلر برزهم» سیه رکز صفال فوماز( اخرعره دك

قازپدرارورصن قازغیوب ازاودرار وفترلهکیاورد بررار امادین مجوسی رل"
ایدوبدین نصا نیپهدخولاری این ایر ل وله سنه جس وسبعین وژشماند

راک
ایده طت ده قرار#بود اخونلیه کهامت فرسك بیلدن

ن
ور
د
بوب
||بتر

ایکوانلونكش اوکایکونیدر اتییکرسکیاز
یله ببراشماری واردرکهاو
سویجمهرجان
|ا

درد جېسیذرودخان سی

رک ب کوج کونلرید رکه

ککوته اجره سواراواور والند ه پرغرایی
| ام بهاردن برر وزمعهود ده پر
]ابلیازهکیطوتوب کسب هوا اتدوکیکا ےهاولحر وحه ايلهکوسترر وشدت شتا

)| وموسمضرتسرهایه وداع ایدوب سلطان بہار جحلسنه توج هن ایا فبلوز اما
]| جلهدن معتبریعدنور وز در ومهرحاندن مراد خرا نه ادا اعتبار ایتدکلری
||سررووززیدراما امت عرب زمان جاهایتد .بونلر اصناف ختلفه ایدی پصرا

 ٠خالق انکار ابدرر وهو بالطیع ی بالوهم-فن در دیرآردی و رصن خالقصانعك

]|وجودینه اعترافایدر ارنجایت بوم بیانکارایله اختلافایدراردی رصن اسه

| عیاذا باللتعسالی پته طبارار واصنامه عبامت ایدرار حت هرقیله لکتخصوص

| صعی وار ایدی و بعضبسیقوم نوح اصنامیابله عه اولنور اردی اماعرب

اصوولصان علوم کهاندهمهارتاری وسا ب ارمه کورهانارلك فضیلتاری
|قونه خ

][واردر بری عالنس بدرودج ع کواکب وع تواریح وعل تمیرمناما ندر
| برعلری دعر قیافه درکه بحص  1تارومشامتله اوغولدن والده و بابادن ولده
ر تال ایدرار بووعلده له بیمدلك مهارتلر ی جمله دن زناد » در برد

ازع قسافه ی یلورر بعییکهابزابهرل پرماشیفنده کیش در ادرا قباو رز

]| فرط برابزده بش اون اتراواسه ينه شك اعیوب ارندن تعبين ایدرز غب ذلك
8و

انسانده کلیدقت ایدر ر حضرت مر ل سب شر فی کا لو سلورار

یادفت فلو رار وسب امامتدهز مام الطمی
یک
شی
وبلینناس تعارقده د
:ا

| اهواترن ایدررکذلك زوج وزوجه ده بنکسوزه دیرار مناسباولیکه
انزوجنه رضا ویرهزر ومننکو حه عورنده حسب هر اع اتيیله تقید ایدر ار

ن
اج
ردی
دیه لازم وواجب باو رار پر
ائلر
| دی وحسی ومالی وجالی جا
كلیی
دیقنو
حشاف
اام
تقمده دبررار عیده رجدقااولامشذر ام
| ر

رسو
لیو
بدر د
| و
ژ

بوتاردن ماعدا انا ده طبقات مته اعتارایدرار اولکسنه

| شعب دیرازدسب ابعد هراد اتیدو.ب فرعام صلیاللهعلیه وس( نسیندکی
ننم اولوردنور بعه
عد نانهقاس ابلر ارایکی بهقباددیراز شعب بوندم
وعضه تشه فيلو زر او هی به #اره درر اساب تویدن ومن اوور

زو و

+ <^4%

اهمه حالات وع لرنده اطهارحارق عادات مرقاریدی حفترعون حضرت ||

موسی واول زاماظندههارصرایدن سره ضلالت ما وبی اسرابل ||
دشی
یاول
آبدا
قوعنه تعلله حفاواذا ایدن زمه دذمعهبیا تھا وماق طیاردن هو

:

اما امتفرس) ج فوید رکههاری بنآدم لس امبو حعلیه السلام اولادیدن ٠
اوره وت زاده اولان

جد اعلام

یور ندز درار بزحصرت E

۰

ابواللشدیدوکنکیانارکوهرنه اجعدبتشار ین ابلر ساحل طبرستاندکی ||
ی | کراد طادسه سنك زمره واحب اللویی وهر :
»ک
دیاقوی وشهر زور مناد ه
جصهونك ماوراسندهی اراال وای عوما انلر دیدر بعنیکه حفیق راق حفده :

توقیقهدانت رفعدن ګر وم قلان دک تلردندر و اوز ع» نك قدء ی مالمازین

کوت اھ لور اعتقادزی|کامتمی اولفین مذاهب عاملیک اباب |

سلنورءثلا توردن برآلهدی ابات ایدوب ردان ابلهميه قیلورز اللهبودردیو |

انغاقایدرز طلتدن مخلوقی برآله دج اثبات ایدوب اهرمینامیی و بررارابلاس ۱
بودرديو سو بارارمعدلك اده و ره حبت وعبادت وطلتدن اجتناب وفراعت ||

غربوت پورمکله کدرل نوردن یدل ناره طاعغه ||
رتها
ایدر پواعتقادار بنهاش
باشلدیلر ودعوای نبوت ایدن زر دشتاه کاههسا حل عم ضلا ده قالدرلر ۲
ااموال طهو ر انتدصککدرهتریهذا خعرحهالت وطغا نكتاقعروله سنه طالدار

یعتیکه نارخالق نور وظلندر ووجود پردر وشی یکی بوقدر وخبر وشر وضاد |[

وصلاح تو ر وطلنكامر اعجنبدارنندردیو مصساولوب ابتدادن دين حوسی ||

کلدییاروتمرجهنده تفصیل اولان قصه آ تبهکهمزربنودرزغراهدی |
بیدا قب
برغاردهعبادت ابدرک دنیو زفرصت بولوب مده ده اکن مباك پاشپسرنك:
هی مفتولابولدی
کرانابله اوروب تاصدبروب هلال |اسدک رندهکیوصث ولد ک س

یی بیرامن جبل دماو ند 5برحاههصارشد وب دهان حاهد 1دش فیوزان :

هی افرب واتلاتناهوغلنك هلای خبریی| ا
لراکفدما
اندردی بدابروکه اط
|تله ملدردی واخود مبادآنه دیوآردن جسم بیروحنسه دست دمض 1
ش
ولعدی وەارر بنش د رهدیوقمر حاهده صیانتنود هاندهی | تش فروزا نلهحرط :

وحراستی ارادهقبلدی لکنعبد نار اولان اشراره ذکراولنا ن تآششر ربار اا

برسرمايه ضلالت کردار لد زع فاسدر جه سبیل وتوجیه وتأویلاری ۲
نو ص.ه ده دی منووجه نهارت بولدي ( لو زد ) از ی ر وی ضل ایده قلان ]۱

بدکرد ار عریانوارکن ابارینهنوریافکار*؟ پرنولعد دیدارهممزاواراوله مر |

CEA$F

| طو توب ظ-اهر حراندهبرمکان خصوصه جع اولوب ج ابدرزدی عن که
ا ذویالابتهاج کب الله واررکینارده اول مقامی بزارتهکیدر زدی

اما اعیادمتویهری بش ببرامایدی کهزحل ومشتری ومرمخوزهرهوصطارد!*

نره تزول ایندکاری کونلرده ایدرژایدی اما جله دن
جی پ
وفار
]| ونعسك شر
 8۱وکارشرنی و روزه راست کلن عید بروزاری ایدیدیومولاناان سنه 1

|| ارلونضاظرده ببان ایعشدر مع اهمذشو س ادا ايله ماحبردووب عل جوم دن
ده
ه ر
سونعك
رارد
 1مهرهسی اواد دغن بلدرهشدر زرا کهزهره وعط

شرفاری ۲

]اروجنه تزوللر ی احقال وقاکچندك متمین وافع اواور حال اولوب طوته که ||
دسه بوحه |
چه اوج عید اه ری عکندر والا زحل ومشتری و
رود
اوا
]منالوجوه قبال دکادربوسبدن کهزحل اوو ز پیلد پرشرف برجسنه داخل ||
|اولور مشتری ایسه امجیی اون ایکیبیلده واصل اولور مرح خود ای بله ا

]| فریب زماندهاحق برکرهاو ل سعادتیبولوربوتغدیر جه ام صابین وطل |
سر این اعیباد سنو په رزی اشرای کو مه تعلیق اولندیی اداء احتےلای

اری اهرام مصردن ۱
بایصان قنوءسنك
||ونشوبدن مرا اولما ز ام
هرم اده مدفون اولان صان ن ادر یس عليه السلامدر

وو امسثك

دیناری با حضرت اراهیم الیل عليه صلوات ايله الملل لحه دا طورمشدر

 |8کیدرکندو ارفتبه وفسسادات وارتکاب مسلاهیوذلات اعکاسه حضرت ||

|براهیم پیشبرکوندر بلوب دینلری اسح اولندی بع که ام جلرله* خلبلبه بیدا |
| اواوب درن شري کوندنکونه رغبت واشتچسار بولدی بودن اخونلیهک |
صا تباراءزکصه ملا که وج لهاجناس روحانبه ی نوع بشردن تفضیل |
)|اولعشدر بمیکهانلر علامیطریاعتفادر نده اککیمذهبه ذاهب بواهشدرا!

]| اما اطهسارطریق حق وانات هین تحقق اجو ن سرب تبره بعت اولان
عام
مسل
"| مر زحضمرتآدم وشبت ونوحبیوادر یاسبعللبهال
بردرت مسل

|موق ایدوی حدیث شریف نویده یوراثمدر بعما ( امت قبط )|
| خام بن توح عليه السلا م نساندن اواو ب دار مصرد » سا ڪن
]|اولو رار ایدی وهیساکل واصنامه کلیاعتار ایدوب عبادت قاو راردی ملول

]||اداوندعل طلیسیتاکتلهرمسلمطاهوموکلیوتضعندری مرن ر

تصکر ہکن د وارییبدت دفینه ده
| دافتندیرر رایدی فطرلسمات وعل نارجات وکییا وسیبا هلومنه متفر ع

%

e

 ۷۳۲ ¥$مد
طوایف ابفرهد ن جنو بزل کرسی"علکیی روميه کیری وفرانسه ولایشت أا

اون

ر کمو ن فس لا جاوونديك کفره ستك ونديك نای ابله أا

مسعی اولان شهر در

سا

کا ره ولا تلربنك قواعد ذه

عرض

إا

اولعیوت نازلاشد ر

 #فصل قا<وال الامالماضيةوادانما وافعالاللل امصالغهوارکا نها که

اخویلیه ک اهشوتحلد اولد ٠ بلاان ام متلغة الاد بالك ابچسال احوالاری أا
اواثلکا تی بر مق ع عم روشناسان مقولهسیاولفین مولانااندهه ۲
روضالاظر ده وبعض مورخین ازمتنه کتب مأ تدرنقدما
ازری اوزره ||

زسط رامق مناسبکور لدی اعدی جله دن مغدم روی زمیی مهموراید ۲
آ
یدم ( امتسر بان) ایدوک متف علیسه ام اواوب طانفهسر این بین ||

لو رخين مل صا ٺين د
کعله دیمشهو ر اولذلر در فلا جرم SE
ام احعام دد ەز گ
یهی شبت ن آدم هله السلا مدن واد ریس !بره !

متعلقاولانکب لازمالاحنا مدناستضراج اث لرایدی اماصحف شبته |

وحصال ذ یه دن محسوب اولان ل وخست وکذب ومحنتلکه متفر ع معا بب |ا
حعد وحسد ونفقاغه معلق ایدی عن کهاخلاقحسنه االهتصاف ای اولنوب ٩

خصال دوه دن نمی فلعشیدی وحالا امت جدمیا ننده مودیاولان صلوات أا

اونضهلرء یدی وفت از امماولعشبدی که بش عویفنبله حالا |
ی مغر
نکجس
جاری اولان اوقات ایدی التیسی اشراق نمازیکیصلوه طعی و بدجسی

که دن ال ساعت کدکد» بع ذصف اللبلدهقیلنه جقنازواحبالادایدی |[

یوله اوقاتسبعه ده اداء صلوة اك انلره افورضلشیدی ساعت شب ورو را

ال
یفیقه اون ایکیشساعت اولفین زاره مسنه اعتباراوامیوب نصف الیل |[

تعیر اولنه جقمحلده که دن الیساعتک دکده دیو يور لدی ام انار ده
نمام صلوته داه بات نبت خالصه مشر وط ایدی جسدا غیریخاطره ب
رل

مخلوط اولان
کنمازر
ےی

اولاز دی کذلك جنازه نمازییز مکیبلارکوع ||

وصود قبلورار دی و ه شهرصیاملری انارکده #سام برای ایدی ہابت عید اا
فعطری نو ورزه راستکتور راردیشکعهسك جل برجنه نزول ایتدویکوندر ||
خحصوصا مک الله لازم الاحترایی ومصر فاهره دہ کی اهرای معزز ومکرم

۴#  ۲۳٩له

ووسنه طر قاری
بجرهرربراقلیم عرفید ر وينه جانب خر بده واقع هرسك ب
سونه سمرحد بئه مصل
دعده پ

و

عا رولا کهطشوار ماک دومشُهوردر

۰

طشوارهملاصق انکرروس ولا یکهحروات مالک د بومذ کوردز

ههدن افلاق واردل
و نلردن غمری صلاطین ال ععا نه خرا یکذاراولان ک

و رغدان سمرحداری براقلم ع ف عداواعی لازمایکن بزجاهسن برعد ابلدكک |
عکدهاد اسنان انساتی ممزله ند ۰۱
تعن
الم عرفبه ام اوو زابکی اوله ي

عد اوه بع که جله رویزمین وسمرتا پابیط ارضین هیکل انسبانیکی
رحد سهمکین تصور اولتوب کوهقاف اول بد نك سمری وخا بریوم د ی
اوتبوکزی افلے عرف اوتوز ایکی د ندانی وایاهبلکون ابکیکوررکو زی
وا

وورمبشمرق ابکیابشیدر فولایوجبال وتلال بووادی الی اباواقارصور
واا تیرما عیواق دد ره دکن بوغازاریمنعذ متا سی ودها ناس ھەرلهسنده ۱

هاير ا
اسند
طدا
اولوباسر بلار اولهیکل عل الاعتا تفس ابت

اولق مناسب کورلشدر اال عرفیه بی اونوزه <صی ادبتیار حرد ايك ۱
وعشدر وحقیمقدن ۱
اوتوزکوناواس عناسئن فصداتدکلری تصرق وی ا
 ۳کی

ماعدا هراعلم خ فده رل بای تختیی دی کیان ات بعیی

سلات ی برهکتورمك واحبد رکه دض عالکدہ اکا بایمخت د لور کورانده |
کرسی" علکت الهدەر قیانور

ودی ممککهرده SES

اعدیح وله کهجر ره العریك بای 1

مده منوره مرل

ا

وادره

وددارمفريك مهدایه وغرب شرقينك افربقیه وین ولانكفدمی صنما||

وحادنی زد وخراسان ملکتنك بایخی نبشابور وعراق تمك
اصفهان وعراقءريك بغداد ولاك اذربا جانك ریز وولایت خوزستا نك
۷۳

اقام فارسك شراز ود باربکرا؛ قد گی  ۰صل وحاد ییشهرفره امد

ودار شامك دمشق و رومه صغرانك کرسی فد گی اماسیه وحاد نیسبواس

وملك يونانك قاعدهسی قرنیه وقرهباغ مالكنك که وشروان دیارينك

قدعی باب الابواب وحاد ی شما وقری ولاینسك پای حت باه سرای
وروم بادشاهلر نك بای تحختاری اولا روسه اا ادرنه ابا طنطنه

کا

| عبان رومانده لاد مه ابله تعر اولعشد ر نه کتوحلارایشضل پای مت ۲
فولسهنك فد عی بدون وحادی ج ءلکتید ر ونه 1
اتکر
طشوار وا

مد
نب
Eدا
تیزم

 ۴#طوانف 6

% to
وف

نتم چم اولش اید ی واول مده نك نامه ENE

 aرکا

ادولار پادشاهنك اسمیایدی واولعلک:ده رسد وارایدیکه ج لبهامراند» |[
حائلایدی |کاسبل دعنماشدر تفای رشخصسلك عورتی برروبکواردکده ||

بربولوت کوکدن اینوب اولبرریقلار بعسده رعد وبرق وصواعق دا ابدر ||
وهر نرهیهاوغرارسه شارکل ابلراهرأًکاهنهکهبیورکوواردی زوحنه خراا

روه برنازله واردر رل دارایده  دسیووبلدی فلا جرم ۱
باهب
دلد
بوردی ا
اول شهص ابرنه سی سد مار بهوار دی بوعاکستد اک

ر اواسور سرد

|

بودن اولهحقسد ردیونظرایلد ی ائ یکوردیکه رجنس صصان بیدا اولش ٩
مصل اولسدی اناقاری الهاز وب دلك اوزره وال یکی برکونده اعدیکی ٤

ضرری برآندهالك اوزره هان اول ثعخص مر بور جله املا کی صاند ی |

ووابعیبانشبه الدی وا خر ولایشه هعرت ابتد ی اززمان کمد ین ||

حهقا نهوتعای حضیرتاریاولسده دیز ناده فاره مسلط ابلدی اولسدی |

داوب غر بلها دوندردیار یویمتلاط اواودلبلره افوب سکان علکبیغرق آب||
باب اک بافتاولدی واولسدی حدذا ننده همان کر :
وعارای خراب و

ان عاد حر ورصاصله بنا اعشدی که فرمضاعن فرسح قد نده اپد پروب ||

اسعکام رومشابدی وبالجل زمان سابقده ارض سبا علکت موه ایدی |
اصلاا نده بتویره اولازایدیحی پرمسافراولحدوده داخل اولسه اوستندهی |
بت و ره فیاسفال هلاك اولوردی صکره غضب | لهی ابله شو لهخراباولدی ]۲

دی
ا نلباتماتی
ارال وسدردن غقیری

حت ل ذلك جر یناھے کمفاروا وهل تجازي

الك نکاامیده ||
الا الکفور که انارحقند ه نازلد ر خق اولي اوح اسلا

اقالم عررفید بی | وتوزہ تحص فیاشار اس کهعلبری متعلق اولدوغی افا ای |
ازوب علارندن خار بحاولناری بازمامشلر جلهدن بری علکت روی هه_-ان |

را قلیمبازهشار حالاکهاقل روم حدود ی علوم مصین نواحی وفروم ||
اولدقدنصکره ولایت اناطولی برمستقل اقلیمعرفی در ف بیاناعامشلر وخا

مطرنفطسنیه رماسوندهی روم ابلاری ایسه ته اقلپی مشعل ایکن تاکن |[

رناضی |
الا
هسطنط نیدجا ندند » واقعاو
برافلیم دج عد اطلامشار حالاکه شرق
وسیعف متعد دهدن بوسنه واتکروس وافلا ق بوغدان واق کرمان واردل |

شد رمم ذلك ساحل عرد |[
کلکلآ
سرحد لبه وارنجه کهروم ابلی م
دلان موره واغریبوز وقارلیاسیعلتیاریله بعض
فرکستان طرفنه او
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درتصين حدود ولایت ين ٭
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بوعالك ارضمکه نك عینند ه واقم اولغله ین د تشد ر تە شام شعالده

اولفین اول اسملهمععی فدلمشد ر حد ذا تند ه خبلی واسع وی اض ٤لکندر
ارض بررل وّارشوسنه دوشدر

اولزما نده نله عر لدمات مسه_اقه تعید 

| اولود اراریی برطاغ فاصله آیکن ملوکدن ری بعصض اعداسنه اتقام قصد
اشبهتك
| ایدوب اول طاغیقازدروب کسیه_لروحری اولسواحله اقبدوب ک
هلاکنه سس اولشاردر مدان کیره سندن ری

|[واقم مم ارح

فیر اوزرنده
سدد رکهمصور

ازوعرا ق وحبشه ومصر دشیاويع بلرطیف شهردر

ب
ندع
سرول شه ری دج صنماد رکههواسی معتدل عارات عنك جچله سند ق

در
مشهلرک
وخلق جوق بر

وقصمعدان صنصاده واقعدر وشم لسنده

برحرتفعمد خبردعکله مشهور برطاخ واردر امس مل مقداری بکولککی |
شابعدر برشهری دخعدن درکه هند وسند وصین ولاتارینت کیلری | |

اوفرامد اولاز وا کترامتعه اولولاته جلب اولقده در جانب **-الدستدن
ک
ای
نه دل رداوبله احاطه اشد ر وعد
رنكفبر
طاری
برطاع محرلهبرک
یوه بوانی قمونك مایدنده مد ین زم وارد رکهتدکرونلك
ککوستمشد ر
]| یو

ءار سی و باغبوستسا نی
بموسبلرهسی واردر برشهری دخی جنواند رکهماج
سبك
ومزاری وافر برزدر اوز وی خود زبب

رغبت وقیتده اعلادن

علاسیدر وین ولایشده انی نام برقربه کیرهواردرکه خلقساره اردر
رادمه اجنسه ار سر ایلهمساح ابدرار وعورتی ار واری عورت خلفتته تبدیل |

قبلورار فنون رده ید طولااری واردر وارض تاېمه دی ملاكیزد ند ر
|د هابت بوقد رانك مشهورشهری هعرد رکهبر سول
فبائل اع ابه ن
قصبهدر دری قبواری وعیون #طرهسی حوودر وانده طلے_ اللاك دیرار

خلاق اغاحنه مشایه برشصره" عطیه واردر ارض حهعاز ابلهارض عن میانند ه
حد معین اول ردختد ر برشهری دی ااخنه ارستید رکهبل دکشر"

عاص ەی سَ 4د ر حصون منیعهسیدج وافرهدر برمشهور شهری دی |
رنده در که ببرمعطله وقصمشید انده واقم اولشدر ارض حضرعوت دج |
]| وارد رک شرق عند دهر اعاب رسك بلادیدرکه شه سکم ينك دخیاسمی

| رسدر ونه ارض حضرت مورك برعدینه مشهوره سیدخ سبادرکهحقتعال

| حضرتاری قرأنعظوده ذ كراشد ر دس ين وعان ولابتلری خلفندن انده|۲
 #حوق 3
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کوستزمشدر اماحهت معالدن برقطءه ارضهند زمینسنده دخول اشد رکه
مکران وطورانءلکنلریاندهدر اکرچه که سند |فلعادیدرامار یوکشهر یه
دی سند دیاشد ر وبالجله عرب هند ده واقع اولان قععنه کهجانبمردندرا
بلادلان اطلانیاولعشدر

بو قسمك

ر

ین ر اده لدی

وغنبا ايلهآمادهدر ومد ینهسیسند اولدوعیکی رشهری دخ منصوره در |
طول وع ی ررمیل شرهر :درالثهری بش درهم حکر خلة_:ك ٹرونی مقر ر ام
کشوردر

ENRجع اعشدر رکه روی زمینده |

درتطالعله درت مدینه بپدارهشدر وطالعلری

اولمهار بریمصوره

هر روزفیامتهدل خرات

رز اممرمان نامندر بوری عراق ولاند ه بغداد

شهر در ا وجج سی سجستانك مصرصهسی وارض حر ره نك رافعهسي در

رر شهاری دی ملتاند رکه ودی منصو ره ءعدار در 4

اولع در زرا حاحك فرنداسی

اله س سیه

مد ن وسف انده بمرارالتونAE

مزاول داراصطلا ده اا زقنط ار التوند ر وانده برصنم وارد رک |
اهل هند انی زاره

کلو رار رار ڪه ای وز سك لد ترو رصم

ژرتکاهمزد ر دبرار وزبارتتهکلدکعه اموالظهتصد ق ایدرز ودر رکه
با
ره وواقردر واما ملتان ايله منصوره مانبتنده
وبه
اولصعك اون ك قر
برقومکشیڈر وارد رکهاتلرهیبمده اطلاق اولعشتد ر وسندل جاتب جیلدهی
وس

که کفاری . £دز مشهور مدیاه سی فع ودر کهسکاتی واه رھد .هة

 3Eوارض سنده متصل اولاناردنبری دح اقلیممکراندر کهواسم
اواخښسیې ومو ره شهراری واردر وال مشهو رمد سی کرد رک ملتان

مقدارتجه علکند ر وایکی شهری دج واردرکه بری راهون واول بریکلوان |
ککب وکاری خلفنتقراعی ||
نامنه د ر اکرحهکرذ واکهوماری نادراولور ول

وافراولور برعدیتهسیدخی تراسكد رکهخوارچی حوق کشوردر اکنربانباناتی|]

قصب سکرد رکهاند ن شک وفایذ حاصل ایدوب اطراف بلاده ابلدرز ||

وارض طروان دی واردرکه بسرول واد ید رعارای |
وارض مکراله جا ر
کثیروسکا نیوقره درومدسة کنبرهمی ينه طو بران الهش هره وای
ETE

EAR

و
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کنور به دل قا سونديوراوزر پنرهمای ايلبهرحلقه جيروب ومطلو ې انده
حدس ابلسه جقباقودبرکاوهلازار | کاحقنو رعیه حرکتهقدرت ب لواز
| جن که پادشاهازی وفات ابنسه دوناد وب برعربه ی پهیندیررارباشاری آجبق

| صا جاریداعنی ماتطمونارق فولارپنه حکدیررار اشته بوسز پادشاهکزد رکه
بوفد ر زمان سلطنت اتد ی شه دناد ن صفرالید کتدی امد یسرد ه

واره <فکن ری ناد ابلك اصکا کو ره اع اله حالشون دیو ا ما شهری

|ط|ولاشدردقد نصکره آ نشه بقارار برعلکی دی د نه درکه رهطم شهردر

طاغارند » حنا وحبرران وطباشرحاصل اولوربریول شهری دی فندرپن ده رکه
انده اعلاعود حاصل اولور واکنرسکا تی روت عط ابل اشتهار بولور
بریدح حر (سدرکه اکتریاملقل انده پر و مالك هند دن رید خی ملکت

صیورد رکهبوتكملکیدخی جنو دکشیرهیه مالکدر وعطر ب تاك جوغی بوولابنده
حاصلاولور مشهور شهرزندن ریبروجدرکهخلی مالدار وهم عالیهابل
موداردر ومداین هند ل جوار طعارستا هنکدی شهرارندن مدیکناهبل ردکه
| عاسله هوامیمعتد لدر امنعهٌنفسهسی واردر واھاج کابیی| کادسیتاولعشدر

اکندهحد یدمعدناریده بولنور وينه ملتانابله سجستان ما بدنندهکیدفازه
|جاننده کلیطه وعرله نامایکیمدینه وارد رکه اقارصوی باخ وباچهسی جوق
وجار کبوجیشهردر یونه هند ل صین طرف دهوباقاعرس نام نکی
وارد رکهمشهورشهررندن ری او رشندر و رشهرمد هور جز برهسیده وارد ر

فیلدیشی متاعیسارعالکه اندنکو نوولور وبوولاتده یقداوزون اون برذراع
فيل بولنور واول را قنطاري الهبردیش بکری قنطاره دل حکیلور و بوعالکده

|راوند ومعادن حدید وافرد ر وسکا تی بر کسه بیاوادرمك |مته سهاراسیےله

ورز وآ لتبارجد فق اوو بخ ارقت د رکه یاب ا
اا ووو ار رو

اجندهشوکتصاحیی پادشاهی ووافرعسکری واردر متصل طجالغنهکبه ابه

|صواشورر زعاری بو درکه هنك نام نهرشه ملات جلنکین غوص افش اوله |

ودان ا
|احبانااکندوزه کورینه خناولیهکهبوحلهکه واقم اولان مالك بل
۱ولا بت هند له حهت جنو مه سنده واقهد ر یا لبه سنده اولا نارد ن

تللاد مغر ت افضی وارض فرع اند ه مسطو ردر

ما

تا

درلعین حدود مالك ا

* 5# ۱۳
براردر اما حنوب«عتندن حد ودی ک
هرند دروشرقا هندابله صین ماسندهی 1

وببرا باندر وشعالاطوایف ت|را بلادید رکهغالا ما رواء س|امنتهاررینه اند ا
ملاصعد ر و بءضیلر قوله هند اوج بلول ملکتد ر اولی جهت غربدن|
بلاد سند وکرما تەمتلا

رک اکا کرات دیرر گی جرراد ر ایکیی

انكشمرقبسندهی منیبا رنامولابتدر واوچهبسی معبرایلهتعبر اولنان ملکتدر
لعان اوزرندهد ر هند ا
وهندل مالکند ن ملکت ماء کشروارد ریکه
بلاد اسلافبه به قرنب اولان جانیدرکه سلطا ن ګود

 ۳ ۵اول E

وافرغراا تشدر واولولاتكسدن عظحهسندن بملوونا مشه رکبیر وارد رک |
بدا دکیبرنهرجار ينكایکیطرق ده واقمد ر پردخیملکت قنوح واردرک |
ردن متقطعدر وکاّبلادی حبالد ه واقصد ر هرک پ|اکداشاه اولورسه
اصطلااخارنده نودهد یوسمه اوو ر ولابت هند ده تبك فبله وحنو دکشره به|

مالك حاک اول آ کلو رعوما سکانیپوناره طبارار زفعاسداری پودرک |

ایکییوز,یك بلا پوتاریاولوب اباعن ج کدندوزه انتقال اعشاوهوهندك |
مهثور شهرندن بریدی هوبردسد رکهبرجبل شاحك دبنده در اهالبسی|
شرکابی صیانت اوزره اولوب عوما مالدار وتجار در و بوملکنك خلق ۱

حیوانای بوفازلیوب زار ش
ورجنسنل اکلنی جداجا زکورمزر وسار

دل
بز
نریهد
بالا
حیوانانی اولدکدنصکره ببرز هربرینك صف

اعشمدر

1

وهرکیم ک|ا
در
شبت
عانس
اک
وریل
ادقا
رشهرمشهوری دجیقارد رکهفو
ورسه رهم دینلور وخ زملکی مهراحله مطرفندن جنکدن
پاادوشلاه
|خالی اولاز بردخی ملکت هرواره د رکه!جه عظطی شهراری واردر جلەسی
۱

۰

معو رة الاقطاردر و بو ولاتك خلقنسه صفر اولومیودبر بسی حرامدر جدا |

رمایتله طونا رار واولدوی زمانده د فن ادرار وکندومیتارییی دی اکتا

| نشه احراق ایدرار ایتبءضیار خفید اوارند» دهن اعك اواو ر اصلاميمه

اجپازر واره اعلا زار باونارند ه زنامساحد ر ویادشاهلری کلی شوکت

صاحسدر بربره>کدسه ی صعتاجله قبلهسب واطرافدهالبندهیوز عورت مر.ن

وملیس :له سوار اولوب بر با بلمهلاعبه ایردك کیدرار یمینفرجله ملکاریی

اکلند پررر پشاادهدن غبری ایله عورت ببله سفرهکیقن اما ولاتارند ه عدالت

ره دد رک فهرضابرداین پوه کیدرکن مدیوتی بولسه وحاکه واروب آد م|

ی
آمشهور شهری بتصد رکبرطاغك باشنده در هرازی سنبازار واولصعارينك
ع الانمسکیهسی بشع سباردر عررال «شکدن غبری فاره" ETL
 8انلرك ڪڪ و بکلرند ن دوشر  2ا رکار آزمود ه قولهد فاره د د
نوشه نك
اهار

 ¥قنین حدود الصين +

:بوی دلاو یزیز اده در

ابر واسع عذکتد رکه صین ن بافث نتو ح علیه السلام بایفله کا| فسبت
اواعشدر حدود غرپبهسی صین وهند ايند هکمفازه در جنو یسی حار

]اواقم اولوب شمرقبسی بر تحبطد ر اماشمالبسیاراضی باجو ج و جوج
 ۱و بعض جوانب منغط هة الاخبارد ر eE العصه شر قدن عريه عر لص

][وطویل اوح ابل بولدر واقالے سحه پیمسقل برلکتد رکنوایوقری در |
سا هدن عبری اوحیوزدن ز ناده مدان مورهمیواردر و لعص ره » معادن

ذمهب
قردی
ردر وبا
صیسل
به م
نلك
سك

اون ایکیقیوسی واردرکه هربری |

ایکیجبل شاخ مکااخد
ریکیر واستواردر واول فیواردن ارو ب
صیند
کیلر الهکریلور اماشودن طشره کیلر عصماده پورر

نا

ودن آگرو

کرد کد ۵طانلو صوده سهرایدر واهل صبنك سباست وعدالاد
و قدر وصناعات دفعه ونهوش واصورا نهملق مهارناری حود نصوردن
نظ ری

|آرنقد ر اماهیاند » بوبلریقصیر باشاری کییرمذهباری اختلافا لهفر د لبذیر |۱۲
|طوایفکثرهاولدقدن ماعدا امحارند »باله طابرو :ایه شن » ایدرصم
عووزرت
ووتیمعبوداعتقادایدرآدمحوقدر وپادشاهاری السندهبهریمهین ب

ا لوبنفانایدر ويك راس فیلیوا انه جك رجال وسلاح جرأت دلبل
|ولدفرفاوی قدنف اولان نه بادشاه اولورونه ملكعنوانی اه شهرت

یتدوب وارث مت تشه اوقیی اولسه هر قنفیسی
|۱ولود وبر پاد شاه واما

تشصو رده ماهرایسه سلطنت اکالابکور بلوب بوندن ماعدا ملك صین
|نق
و
انهسابننده صين الصی امنه برعلکت هعموره دی وارد رکه اویه سی محر ع ط در

 Êواول ولابتده حبوانات یبهیهنهابتیوقدررککدانوزرافهو ببراندهغایله چوقدر
|وصنسدل وماج وابنوس وکافور وحم ران کوناعطرنات وافاوبه اول مالك
اآوواحبده :اصوراولنددتی ميبدردن حه وجوه ابلهآرنقد ر
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| خيلى واسع لکد ر هندین خام بن توح عليه السلامه نسبت اوائ درا
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مته صقا ليه دی دبرارکه «لفتارابله قسطاط نید اا
دی عراولشدر واول ک
مابدنند کی بلاه خرزدیدکلری اولدر صقلاب من نفات ن توح عليه السلامه |

یمیدن ی
نشسبمتااوللمٹدطررفندن غربهمتصل پترولدار  88الصه شا
محبطه وارنجه بلاد صقلاییه در اجنا سکشبره ییله اولوب مقدما بوذکر
لمنودر»د یکه مکااحك اطلاق
اوانانمالك جله" رکسنه نك تاحتوحک
اولنوردی کیدهراء نطاملری بوزلسدی بینالطوایف اختلافات جوفالدی

> هر جاس طانفه بهبر نه ملل وا اولدیاما علکتلری رحرصه الاسعار

وسبوف و زرو ع وسلا ی بپسبراارردر

درحدود دباریکر #
بوولابت بکربنوابل بن فاصطه نسبت اولعشدر امادنار ریعهبن نزار معدن
ان عد نانی دیدکلر پدر ودبارهضمرای نزاردتی دیتلورکه ر یمه بک قرنداشیدر

پس بکروویعه ومضر آوری اندهقوفخلهباکور»انسعتشدر زیراکه
ارك جصدر وبوعلکتك پاینضتی امد شهر بدر
ددار

 #حدود ولابت جز ره4

س فر
دحله اللهفرات میانیندکہرکدستان علکننه حنبره دنطشدر مد
ی

جنو بیافره ملاطبه سنور بن بدعده شعبسا طه وقلعد وامرکه بدریهجدكکلر يدر
5 ۱وار راندن کوب مج قارو سنه و بالاسته ورقه ویقهرقیا یه ورحبه په

وهیئیه وانساره نهابتبولور وین اباردن دجله اوزرندهی کریشه اندن

سنه وحدثه په وموصله واندن طولاشوب جزره ابن مره وشهر آمدهکلور |
اماحدود غریهآمیمدی کوب ارمنبه او ژرندن ناحدود بلادرومه یوه

سره وار وب ېی اولور بوتعدیر جه بم ولایت
پاتننه
ملاطیه قربند» فر

وح ولابت ارمن جزره لكغرپیسسنه کلور تسه بعص ولایت
روم ب
شام و بعض اد په پجدنوسنه وعرافی ولا ی شرقبسته دوشراعامرعال|

دار بکرجزبره حسدود ند »داخلدر وج

وه نك اک

ری وارد رکهبرره

کلدکده د جهنكمنقصدار ی اولور
 #درئمین حدود علکت نت 6#

تات سکروزنی اوزر بناه#وللکته اهوړلشدر اکرجهک ولابت خراسانك
برناحیهسی کی دو“ عش در فاماخیلی واصع ملکند ر برطرف تابلاد صبنهہی
اولشدر و بعص بلاد  :وبلا د اترا تست ايلهحذودی ملاصقّد رو ونك ایک
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 #درحدود ولابت خوارزم #

ودج اقالم عر فدبنهدر خراسان ابله ماوراء اهر ولاتارندن منقطع برملکندر
خوار زم ینبفاث ین نوح صلی السلام باپدوغی اعجون خوارزم دمناشدرا كرا
اطرانی خالی براردر ا<مسادودی غربا بلاد رکه و جنوبا خراسانه وشرقا
ماوراءالنهره اولشامینه بلاد اترا ک مهننهی اولشدر اصلده بوولابت ورن

چابننده واقعدر اما فاتسله فیس رار بدر بتایتاك اصعی خوارزمبه دروکاه
اولورکه خوارزمك یره بمیندن اسان شکلنده رکسه حلاهر اولوت اوج درت

کلام سوباراما فهم اولش ازو بنه صو به غوص اریدکدر هرقنکه بوبه
|اولسه ملول اغرارد ن بر ی درعمب وفات ابلرغر یب سردر

 8دریان حدود توران >#

خن اولبه کهمواراء اهر ولائنك مموعضه توران دینلور و بعضیارفوانصه
اول ولایته بلاد هباطله اطلاق اولنور پس منجهه الغرب حدودی خوارزم

ملکتنه وسمنمت اغوب نهر<هونه کهبخدشان ولاشندن ب ورکلوب وار زمه
متصل اولتٌدر

چ در مان حدود طے ار مار

که

نهربادن اونه بریوك ناحب هردکه وافر قصبات ومدایی وفریهری واردر
ی اوته جانشده در اما مشضهاقات ولایت ب عد اولمشدر
وکه
بعی
شه بکلنېدوسی خراسان ملکننده داخلد ر

درییان حدود فرع 4
هرور اری صاعات وصوارق
شد
مما
فرعولای فر قمقداری قصبائی ش

والکفاردر کاهاولورکه محرد صلعات شهرینه فرع دیتلور بووشهر ز ا

بربرندن مایناری ربکرونلات بولدر وصاریکرمان بوذکر ایندیکمز بلاد نلثه نك
غربیسنده واقع اولث_در اما فرع ولاتی تا زمان جنکیردن بروال جنک
تصرقضده اولوب مقردولتاری باه سرایده وقوعبولشدر واناء تألیفده

یع یکا بکنه الاخبساردر انده خان فرمان ران اولان غازی رکای خان
ابن خانایدی علموسقیده ماهر وخوش طبع شاع وتر اندازلکده وفوناستعمال

مردر
| ستلاحده اظهار ا۶ا زهقادر ذاتش

 $درحدود ولابت صقلب )4
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فاما اصلده ولات ادیدر نابت شهر ت
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بای ههستاندر اماولایت معناسسنه اولوب <سدودی بسن اولسنان قهستان ||

]|عم بدر

 #دریان حدود طرستان >

بوخ رواصععلکتدر وطبرنبردن معریدر | کثرا اغاجلوطا اخولولوب برجانه ||
عسک رکه لواولد -2ه ؛مردارار ججح اولوت قر ډه لمك مکن اولاءغن

٠

به مابن حالده واسع اوار اأ
| طیرستان دینلشدر اما طافاری فاتلهصصدر و
وبازباردی مر در اما او وللاشد *کی نوریدر مر عان اولوب در ااه ۱

مایت برکونلك پولدر وبا له حد طبرستان فبزنوك فشبرسندن اماف |
ملعنادن کاچکلمش کین در

 #در نبین حدودسهستان 4

۱

|

خراسان ومکران وسند وکرمان مابینارند »رملکتدراکر که قصبه سنك ۱

اعی زرجدر لاکقنلم اسمی اولان سهحسستان انی اونتدیروب اول قصبه یهأ
عطاولشدر  33ی عرب طرفدن خراسانه وارض هندل برمقدار ینهوارر ٩

وجو بدن هحسنانابله فارس وکرمان میاتشد هک مفازه پهطبا نور وش رق از

جهتندن نان امیکلهران ارامندهی مفا زه ايالرهض ملتا نك رمقدارنده

هابت بولور اما فومسال براردر وخرما عی دی اولور
 _#در تمصیل حدود اقلیم خراسان اخلاوذعن تفاوی الیلدان 64

1

ی اولیهک غراسانملک اهلعراققولجعه ریشهرندنمطلم

ےا

3

وارککهدر واما بمضیار بل حنوانده مطلعه دکدردءشلردر خراسان لمظی |

رماهیث معاسته در فلاجرم جهت غریدن اولان حدو دی خراصان وحر جان ||
وجل میانندهکی مقا زه رهدكەر نه جنویسی وارس لهقوش اراستدهک اا

مغازه فانصلچهادهیت بولشدر اما حدو د شرقسی نواچ*-هحمستاندن بلاداا
|هنده وارنجه در وما لیسی ماو راء انہر م لاکنه ورکستا نك بعض نواحی سنه ||
| اولاشمشدر بواله افلمخراسان جه کورهییمشغلسدر انحوفل فولجه ||
جنهة الذرب فومش وحردیودی و جنو بندکر مان وفارس سنوری ابه
|م

| باعصضفهان حد دی وشر ق فطرندن مکران و بعص دود محستان ۲

وشمالا رمفدارخرا سان حدودی ابلهبمض سستان سنوری اولق اوزره

و ٠ں وری توم وکاشان ایTL0
 :واردرک
 ۲اعشدر وحنوب تندن کرمان وفارس و <دوداصفها نك رعمداریطواعشدر

اما شرق جانندن اولان حدودی کران وحدود سحستاندن بعضی اپرردر
اان
ندع سمال جهتندن سنورنی حسدود خراص
در
ع اح
شاطه

ذر
واول ک

| ای دیک مفازه ك بمضبسی اعال خراساندن وقومشدندر و بعصسی
خ|
۱وزستا ندن بر
وعقداری اعال کرمان وفارسدن واصفها ندن اولشدر وفارس
| اقلهنن ایند نورد شایو ر ده برطاغ واردرکه اندهچےدار ينكرمشهور

کسرینی ومرز بانلری ءصوردر و نه ارجان کوره سندن طبریان نامقر ده
رقيو وارد رکه قهر یی آءهمان اعثلر اصلا نما دی و لامشلردر واول حاهدز
ردکرمن بو ر بد » -جلك دکلو صو .عو ب اول قر به ف اراضسی جیہا
|صواررمش و یه هند

ا e
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 +دریان حدو د کرمان 1

خراسانه متصل اولوب ایکی مشهور قصیهسی هرمز ومر جاندر وله
کرمانات غربا حدی فارس ولاینیدر نهک نویا سنو ری فاری مر در وشرفا
حدودی ارض مکراندرکه سند دن برقطمهدر وارض کرما ندن در اايیهی قول |
کیرشمد رککمرهمانی طولاشوب درمیاناید وب فاوثعشدر ینعی ساح لکرما نده
سی کی کور
رکو

در تسین حد ود قهستان چ
|ه
هگ
ستان مغر بدن نشا و وروه
ارات
صو
فزه
دان

ماده تاحیه

کیره ردکه ان وما یس انك مشهور قصبه رندندر وباله بلاد قهستان
صواری ا
یدن
رار
بيو
غاف
 Êحبلی بعیدبراردر مایی حه خالیرار وار در ام
بو قدر

یه اتی کرمانوید »هار2

|

وس
ولابت تمه اله ارس مایینند ه وافر شهراری واردر عرب جمانیاد هک ||
مداپتدن واسط ودورارامی مقردر اما جهت جنوبدن اعدبان طرفدن ||
راو زرندن مهر و بانهودروقه وارراندن طولا شوت هارس حدودنه داغل

ولاد حبله ۲
اولوز اماطرفق سرفسندن سمال تاه دود اصفهان ب

ا
دانمره
حزست
وخو

لدن ضيه وحدیثه وکرخه وجبال اللوره وار وب دو رانایله

الال حدودی ووحههدرهواس معتدل دوز برردراز
متصل اولور نع عجل ا

بای اخهیواز نامشهر در وینه بسطوکالدستور وعسکرمکرم ات مكدابتدند ر |
یسر نامشهر ی دساج فخراابله سوس ناممدینه می طراز خرفتله بینانلوك ||
مشهور در همان عییکرت عضار بیروجال ونسوانی جرت وجنه اوز ره

اولوبکته ه کورغدوکی در
 ۶درتبین حدود ولات آذ رابجان علطر دقالیان والاعلان که

خانویلیه آکذهربجان وابران وارمنیه بری برنه نداخلاقش او چ علکندر غرب
جهنندن حسدودی بلاد ر وم و بحضښ حدودی جریره وعاقسدراما جنوب |

طرفندن سنوری نه بوص حدود جز یرهوحدود ی اق دوشعشدر اما شر فا||
بلاد جبل ودیدر ای خرزه وارقجه ونعالا جبال قیاق اولشدرلکن جرد ||

آذریاجان حدودی شر ق طرفندن بلاد جبلدن حد بلاد دیله دکدر وجنوب
هندن دی
جهتندن حد اعقدر تاحلوان سنوری ظاهر اودهمه وحدود ج

رمقداری داخلدر بودتی معلوم اولهم کلهكت آذر بامحانك اکنری جبالسدر
وچران نامحلسدن برواولان سنوری ظهر دیشوزه آندن دورایدوب طهر |[
دن
رشهر
و نه
و
زنه
حلوا

دحله قر بنهدکدر واندن دی حدود ارمنه ه ا

متصل اولشدر

فلعو که
 #درتفصيل عا لك فارس باخدود المعينة السطورة ا

جهتندن حدودی لکن خو زستاندر سال
بودجی امام ع فيهد ندر فر ب

طرفندن سنوری حدود اصفهان وجبالدر واما جهت جنو بدن فار له |

سر ق شعالیدن عط اولان حدو دکرما ندر وشعا ل جا ندندن حدودی فار اا

خراسان میناندهی مفازه اله حدود اصفهسان وجبال بادینكتمسام ا
نما لبسیدر  #ال صهفارسك نايت شرقیه سینرد ناحیه سیدر وحدجنو پیسی
نهابنده شهر سراف واافوعلشدر واه شحمدالسی غایشده ری شهر ی |
وقوع ولشدر اما فار لهونان وخر اسان وعمر ميانند ه برمفازه مشهوره |

 4۲۲ ¥که
اموح آبلقهلر حضرت لان
وله راان  Iما
| صارا دز ی
حکے وذواون مر ی ومو ذنرسول قرشی بلال بنامه بوطاندفنهدر
ءلکتارنده معادن ذهب وافردر اول حهتدن معشتاری سیاردر

 ¥در بان ولایت غور #

:

| وبلوابت فوم لوطك دار ندرروبد رادلو ره سیوار د رکهتباا ونطهبریه به
] و|ارعه اولان اراضی بهغور اطلاق اولنور اندن زغر وار حا يه واول يه
اری دی وارد ر
هنی
نبو
ا وع
وسل
ورل خ
غر
منثنه په بعد ه ايلهیدهلء ووار

کن کاهی قااعرغله پابداراولاز

 ۴#دریان حدو دفلطين که
توغزه وعسقلان انده داخلدراما غرب جهتذن ۱
سهه
درک
قهد
برکور؟ کمبیر
حدی رحدن نهدل وعرضی باقدن ار حايەد اک یکونلك بولدرحالا که ۱

زر ودیارلوط وجبال

از یاقلط له لی در ور ی اعطاوادهتر

یبلیتقدس |
ییمنمك بو شهرار ا
فافل
اج نابلسده ماه جاری واردر وبو
وغر» رومله ودارنله |
 %3درهصیل حدود ولات عراق اتصاو برءسالات شهره" آفاق مد

[|ولابت عراق مده نستتله امن برد ه اولفین عراق دبنلشدر اما قاموسده
| وجه اصعب ھا ق خلوراندهکوکانوردبوباز لشدر وباجملهابران شهر ينك
نبدن
فجنو
رهو
طادی
مغرب اعفدر اما حدودی غرب جهتادن جیرزه وب
ااینهبادیهیهفوی
ارس وخوزستان کاریدر ومشر قیستسدن بجلابد
لدن

٩

حلوانه وارحه وشمالدن وحلواندن جر بره ره بتھودر وھ تم وا کربلادی

تھے نیلاو زر ندهابسه هراق مالکی دی دحله ارونزده در امادحله |

ا|شالدن غر بوهجنویه میلایله شرمه اقوب حسدیثهدن صادانه واانرردن
]د|حله يك مصته ولشور فاماعرضا اولان امتدادی غربا وش ةا قصایدهدن

وهه په
کوب بام رحد حلوائه وزارونه آندن اوتنه طو لاشوت ما نه
اوغرار وا هن او نه جانب فر به میل ايلهافوب کیدردبو باناولعشدر وکاب
صورالا قااده دی تفصبلا حدودی يان اولدف_دنصکرهه رسم اولوت

قصات ومدن واءصار ی اعلان فلمشدر والله اعل
 %3درهصیل
و
|
دخ

یم عر
فددندر

دود ولات خوزستان
تا

ی

چ

|

دامعیلار ) ۱

» ولایت

ی

اور یک

|جانبارینه دکدر و رکن شمرفبسی جمزنرور"رفه طرفارپدروضلع نانیسیکد

| شرکرنفیدن رکنشمالو“اغرربینبجهه شثبتا حقدوینه وارتچهادرنکدهلس |

| شمالی حدودی بومحلدههایت بولور اماضلع ٹالثیکه رکن سیا لبدن رکن اول
| جنوي به دکدر اندلی غر ی ساحلی بولارد رکهتام حبطه وارنجه مند

|| اولشدر العصهبلاداندلس غرب اوسطدیدکاری افلمع فبدرکرلسان پوانیدن
اکا اسا نیا دنلشدر اسکندر ر وییز ماننه دل فرب اقصی اهلٰی زهمران
انداس سکانی اولان قوعی غار ت وتالان اید هکلکین اسکن درل فرماتی ابله
همانقد
م ان
| ارض حاقه دن

سبله یکر وزن اولندی

شامدنيوكسك

رولعفین مه ابلهبلاد اندلس ماییتی حفراوئوب اول محلهطاش وکرجلھبرحکم
| رصیف بع بکنهکسنایفبلند :که طولا اون ایکی میل مایتی بپیشه متد

اولدقدن صکر» پررصیف دح ک|ا ما بل ارض طفص نا حیه ندنت ا

ره مساعم |[
هادکقد
ابتدرلدی دس بوانکی ممدل ماين ال ميل وسعتنده او

لله مدن کثیره خراب وام وفره |
جا سندن حفراولوب صویی صالیو ک ر

غرقاب اولشدیکه حالا اول دسه اول دار خلیققنطره میم ایدرار بالفعل |[
| بتار ابت واستوار در دیرر وباجمله زر اندلس غابتله مورب غ وبستاتی
موفورر زدر برافلهی دی شدونهدر کهمدارن مشهوره سندندر وبری دخ |

| اشیلیهدر سکانی تجار وزیب وز نلهواقعسدر اراضبسی برسرخ نرك ترابدرکه ||

لدپا
مدای ری وز حون ادلی ابه تید ز

بستان افا جہلری حزان اولجه حرارت ”مس ا1سلری چکلمز وسکزیك ||
مقداری قرب موره سی واردر و برشهری دی قرطب هد رکه دارا تللافد ||
مشده
اسلاهیه ده در خد ذاننده ل

ررشك
ردکه ه

سوروخنسدق فاصله ||

دوشعشد ر وانده رجاممکدیروایك اده برمیریی نظمر وارد رکهسکن نفراستاد |
شهیر دی بلده باتشدر وحرد اجرت ودست مزد اون بيك اللی مثقال ذ هب ||

حالص و ادر برمد د مشهوره سی دی اشبویهدرک اندناو صر ا

اله متهیدر اول ولاتلرده جا ر وحشی وغرال وافراولور اماکه ارسلان 

بولهمازاه نادراولور امارخام جدسنك اصناف مفو لهسی انده حوق بولنور |

|
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۱

|بوولابت نبل مصی ل ایکی طرفارنده ی قره مللرکنیدر نوه ن خام بننو ح ||

عليه السلا مهنسدت اولنور پای ن دنقلہنام شهرکنبردرکهکن
|رنا خلی ۱
e

¬

 7ودهینا ماکان بصنم فرعون وقوعه وباکانو نعرشون  ¥انار حمنده

ششددر
وارد اولشدر شعه دی اجون لعیی

ل

 #درتفصيل حدود اعقلبمالمور همتصو ره السطور که

عه نك بری دخی ضرب علکتد رک اهنده بلادکشره واردرددارعصر پ بهه
|اقالیم فی
 :إعن وجه ملاصة در امامنجهت

الشرق حمدو دی دارمصحدودیه

| الهویاحاندن ییرومهدکدرکط ریغ بده وافع بارقساهکيلنهدریه بوهاررکه
ار روم ساحلیدر اماغرب جهتندن بیعیطدرک طخ دن الون ےه
در
رب ما
ونه طرق جنو بمدفناوزفاصله بهواررکه دارسودان ايله دغار

غومرنابوزاشرق محرحبطدن طهر الواحا 4وارر فلا جرمبلاد غرب
|و
|ا|وج فطعه افورلضنورکه بری غرب اقصادر صاحل محرعبطسدن شرتی

جانی ابلهسانوظهرب ایلهسیته دنحس! کشه بعدهمصلما سه په شمالا وجنوباینه
]|اول سعتار» واروب نهایت بولور قطعف تایه میغرب اوس طدرکهدهرا نك

لتد ر وجانب شرفیسند ه ملكت جاه
ولا
| شرقسندن لسانه د ل ربکوت

|حدودینك اخربنمهوصو لدرامافطعهنلالهس کهشرقبهسیدراکافربقیه
دتلشدرحی برقه به عند اولور واندن دار مصم!ء حدودیه وار رکدا هدن

ی اقلیم سرس درک عدن موفوره
| انداسه کیلور بونك اقالم مموره سبندرن
اوقصبات ناحصو ره وسایردر حیینازودبت نامرشکهبیر اك مداین عاعییه
دفر اقار صول ومیوه ځا رهوحا لند » عشدن  5بادحصون ی واه اله
عصور علکندر برقصیه سی دی ادکن  4بو حلشهردرانده حاصل اولان

یدر اكه فرق اشنه وار ر رکندو ی اسان رحاله
وق
بار
!| عورتلر ل ار

تصرفلر ی نصد ق اریار اصلا نصفارینه حا کم وغبربلرمادم اوا-ازر
پرقصبه سیدخیناملهتبریریدرکهفسصهٌالا تينواسيلعاةرضين رغر یب |
ولایتدر بوشه رل سکانی ش رک شرنیحرامدرد.رار غیری اشربهلک سم ہی
حلال هد ایدرار

|  ۶#درتفصیل حسدود ملكت اندلس مع مداینها الرسومة النقواسة ٭

|
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[اندلس اقلهی بلاد بمهغرمقابل پرولایتدر جر بره سیشکل مثاشیده ایدوی

اشتدر ان عبدالبرقولحجه ملکت ف مطنطني هکی د رکهر وم ابلیلهداخل
ر

اررهس
| او له وبا لهه اندلسات ملع اولیکهرکن جنولی» غریسدن جفزب

 ۷#چلبارنه که
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او بستفن فل ااغناء الله ) مشلیانارحفنده صدوریولو ر (ومن خواصها الهرمان ]۱
وصفها بخرعنه اللسان ) دی هرمان خصوصنده صادراو!شدر همان اهل |

مصرل قیب مشهوری عض رجت رجناولان باران نزول سومدکلر پدر اأ

معنداشینیهکاثدنرامیکودرربلاغردقیسیهدراممرازهعرملهانزطاهمغاررریایخردصومصانارفیعاج سا-اراه
بو
هبلرهدر
مکه
ان

هرمك نيه يدر یاھبیکیعظم بنادرکه نهایتار ینهابودقشمر وام قدعه ك ||
مقایری ابله آبکیسیده ملودر بووناره فربب جه اهرام دی واردرکه احق |

هرمانه-طاد نلك عر انهه در وغی
صرص
ید

مصر ده واخر بردهدر اا

رمککه ام سسالفه طوفان توح اوله جغنی اشتدیار وعلوم جوم احکای ابا
| واوالقعسه غریبهاسیستنباط اپدوب تحضق ابتدیار فلا جرم صعید مص رد:

اھرام با ابندیلر واما هرماتی اناردن یوکس ادر دیارکههربریاس اس دن |

ااعیری در دریوزذراعدردیرار لصکناحب فاموس قواج_ه هرمان حضرت ||
ادر يسعليه السلامك بناصیدر وطوفا دن حقط اجون جله" علوم وفنون اناراء |
طاشلرنده املاقامٹدر و نعضیرفو له سنان بن اللال باپدرشدر فاما اوضح |
السالکده بازارکه سابغا فرب هرمیاد» طا شدن دوز اش رءطمادم |

]| واراهش نامنه ابو
االه
کویشدر
هرن

رخحصل ردسته سیطایم اولورسه |

| کلور انوالهوادن صو راراءش اول دی اول نسنه دن فلان محلده در واخود ا

فلانکٹیالمشدر دیوجواب اشندیرراعش فالواقع دیدیکیاوزره بولنو راجش

مرو رازما نلهاولطلم اولان شهصل رقولاعی اوفا عش اند ذصکره کانلره
| وبضبععااندن خم و برمامش حی
یاول
کما
نننا
دسی بوزمان ناسی کل دی ||
قولاتمصیدی دی
اهب
حو ر
وکر
ر
و
م
ش
ل
ه
د
ه
ر
د سلوامش العهده

علیراوجا لاعییحاو ما
د
فعص
 ۱و صورة اقام

ذلاه صمونرالافالم >
وا
خار
وافلم حض

|

مصبرایله شام اورته سندهی رءلءضر وه درکه اشهرقصبا تی قطیه در
| بعده وارده در ایکسنده دی مکان وتخل فراوان مقرردر انا حدود جذار أا

مر وم ورتخدن بره تبسیه واندن قازمهکیدر بعد هه ی اممرامله و |

ویعیه دولاتوروجه سمبه صی بمنعادزلنه بناءدواب هلال |[
رنده
ره فرب
ش
اموره
|اولدو کون جغارد لد رحضرت موسیعليه السلام زمانند» قریايلمهم
mm

SJ

DTH

er

KO
الا قالهم سارس دترفصیل ٭
وتحربرصو رافلم ERTمنEصور
 ۶#حدود وبت هر و ج سفارلقو منتماوء الامصار €

رین خام بن نو ح عليه السلام باپدوکهون مصمر دیخلش در نقلاولنو رکه

| حضرت ادر دس ی عليهالسلام ااي

وبریلوب حضرتآدم

|ولشیبمتهاالسلام شر مته حالف وضع یدایدنلری مفنمصد ابتدکارنده
ع

|کزی عنوع اولبوب اه بنه مستابعت ایدنلرجزویادم اولةه داریا بلدن
| هرت قصدین ایندبارکوندوه تابعول نالره حاصم ومهیا اولول دیو سوردیار
اماکهانلرهپوارتحال موجب ملال اولوب جرا لکیزناده ثقیلکلکین بزنهه

۲وطناریزدن کیدریزبلاکبیذات نراض بوسانین اولان بری نجه رل ایدریز

| تدریدودایتدیلر پعتی بکاهبل زبان مسب نیده رنمهعت منه اواغسین ب دزج هه
]وفراندن تیه ایریلهم دیوج-واب پوردیلر اما ادر پسعلبه السسلام بزکه

| رضاء له هعدرت ایدر ی عزنایت آ|هبه ايلهبوصوردن اعلاصولر بیوزلودریو
حواب و بردکده بالاتماق ۸تعرت ادر تاکهبابلیون افلیزد واروب ثل کارت

 ٣بدشدیلردکیولررکه براعلیمقام وعارت وزراعندن خی اراضی" تزهت اجام

مهت ایدوت اول ر زی شتلتدیار واول زماندک  ۴وکاز
قاقاابل
8ها نااتف
]|اممصرعلکتنه اقلمبابلیون دیو اطلاقایتدیار اما عرب قوعی اقام مصرد؛
:ا

ت ET

 eمیب  ۳۴ازول ادوب لي راتدو ب

:نامییمصمرقود بلربو نةصیلبار

 :اعدی دار

دهر
کهجاز ر

حکیاده مسطو ر در ولو حفره E

ده
دع
بك

اسی بلاد سودانه |
واقعدرحد نو

|احینوبه وغبری قبا اثوللان شهر وبانهواصلد رک نهیل مصسراول جا نبدن کلور
وخدن عربشه وجغاره وطتیدبه ودمیاط وساحل رشبده
]|وحدشهالیسی ی روم رت
| واسکندر بيه وما بین اسکندربه دن کوب برفه یوارر وحد عرییمیعابین |[
ابحزلنه وطهبرالوحانه وحدود و بهبهمتصسل |
| برقه واسکندریه دن جسنو
 :اولور اماحتف جنو سی حد ود نوه دن تاسواد ی فا aرa دوز وينه سمالا

وربوءسه ایتها ابتدوکز رهزبام ممزله واروب مایت بولور وحسد
یاش
]| طشول
مزاین جن قزامدن سو دان قا لهسنه وعدا زه وقصره وقلر مد ونه ی

| اسراه وصول بولور بود خیاولب کهاراطے* مصرل ک|زنده دفا ذنهب
معر ر در ازپرواردر کهانزه ده

اولیه دیواتفای<گها معبردر کاب خصائص

بان ر حهkre قمی وران إعنابة أنهنحا عق اولور) من دخلا لر
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[| رحایهوعانهپ دها٤واصلاولور اماحد شعالسیعانه دن فرات اوزرندن کوفه اا
 7وشرق طرفندن حددکووفه دن فرا لله بصره به و بصره دن سباحل ع ||
هارسدن عم ریه اندن عا تیتجاوزایدوب جهت جنوی مره نددن وعا نك |

اردندن ناعندن سواحلمهر يهطووعلناشوب عدنه وارجهدر وحد جنویسی |
| عدندن سواحل هانهدن جمنهذ اراز حعدنودینك مايه واروب جهت
هتسه وصول پولور وبا لهجر یر"عفرب
سبمشدر امد ونجد واز
وعوض ع
وندر پستهسامه ناحیه جنویه سحنده واقد رکه جاز طرفندن

قباس اولمشدر امانجد از ابهعراف می ناندیناحبه ودحر<از رطاغد رکهعندن |
کلوب شامه متصل اولشدر مدینه وعان ولاتلری اندهداخلدر فاماع وض

|

عص ند وار كه مامه يه اطلاق اولقشدر وعندالبمض <سازمدینه دن نیوک أا
| وارتحه در ماعداسنه حد دینش در وعازه ج ازد شلل عد واممه مایتده ۲
هوکس اولانطاغاره ودبهز| .
رنیادور | کرج هکهتمد دیوهربرد ی
من
تعند
دنك جار در اما بلاد ع غه غو رلك خسلافنه اطلاناوله کاش در زرا که

غورنجامه پ دهیتلشدر وتهامه دن عراقه وارعههرر تفعاولان برزه تجداطلاق |
اأاولمشدر  #القصه عنله تهامه وع اقله شام ون منيناده فاص لهابله عرتفع |

| اولان برژه حددینلورکه اعلاسی عاق واسفلیشامدر وناحیة حاجزهنندهی
یت
8و دا

افدر

قرصل
کابصورالافالم د
لد صورت افلےالاخوذة من

حدود ولات ود

 ۶#مص وشام وتصوبران بلاد ومدن لازم الا حبزام کد
دی ع ر ومك طرسوس طرفندن بلاد ارمته واندن عصی
| شام ولاك عحر ا

۱
أا

وشام ب ناندهی جغارل اوانه دکدر وجنوبا دګدن ته نی اسرا له واندن مابین

شوبکه وابلهیه واندنبلقایه وارنجه در اما شرق بلغادن سرحد ه واندن اطراف|
شاما
ولبه واندن الوه ورانرهایت بولور ام
ندبنهمشار ح
عوطه بهووسلایه

۱

بالیمدنفرا نله ماتودلوب فلعه حمه پووه بوهقلعة ارو مهو*عبساطه وحصن ||
منصوره و به په عومشه واندن بلاد سبسه وطرسوسه روومه واصلاولورا

ه نك شالنده واقم|]
کوب
شام دینلکه باعث یکنم ندن برقوم | ک تاسام اید

|اولدو عون دیرار و بعضارشام سامدن غلطدر هراد سام ی لوح 1
عليه السلامدرک اتدا شای انلرا کش اولا
a Rye
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اما وسعیعش

او ج فرسح حستاننده در

واد مشهوره-ندن بری ازاق د رکهار اسکلهعی پرقصیددر اخدکرمان
قا بل

اف کزما
رنتا
مآ
اقن ابله مشهو ردر باغارايلهاراك مابینندهمعو ر برقصبه در
| اکلت صرابله قلاراور تهسندهنھرانلکا رندهپرشهردر رطا به عرط ده
 ۱بزررجه در بلار ع
سی بلفاردر لمران لکارندهپږمذیينه همو ره درکه کالیابله
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|کثرهدرکه قرع خا نارپنك غر زی کا انلره در ا

حد اندلسده

||رقصبه در"صاریکرمان بلغارایله تركمانندهرمدینه در صرای نستر

| عالکنكکرسسی د رک
خهزیزك غر یسنده نهرانلکارندهواقمپرشهرکییردد

| کی

اقلاق ولاینیله قط:طنبه اورنه سنده برقصبه درکه نهرطونه ټك

 ۰مصیدر

صلغات بلاد قرع قواعد ندن برمدینه در

صوادق بود بلاد

قر عدن دیلحبلده رشهردر

طرئوی صععی نك عرسنده افلاق ولاننده

 ٠بوکك طاغده واقعدر

کد اله از اق میانند » بردصه در کفد

/رمدینهور  قرق ار صاریکرمان شما اهسندهبلاد اصدن برقلعه درکه غاله
ن

|| ساحلعرقربدهمدینةمطحرسپاوننبسندهبراطیف شهرواسکلهدر  کهالء

را کدن برطانقه درکه قرار کاهاری نة بلاد ترکده در مشتقه صقالیه دن

)| یرمدینه درکه اکر جه اکفهلاق و بغهان واردل ولابتلری دی نصه ربارقلیم
تین
ااروماقف
وازلان
اان
]سا بعدن اولق احمالدرلک نکفارالنده اواوبتقاو ع بلد

من انارلك بازدوتی مدن وقصب نلهاکتفا
لزا
ولا
اهده
بمازمشارکیکلور بز
اعکدر الله اع
 %در تفصيل مالات وولاات مع الرسو م والاشكال والتصو برات ٭
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| اخونلیبه کاهقالیم سسعه دن اولوب خط اسنوا ايله نقسیاوانانمعلوم المد ود

][بلاد رومدن قصبات که هرا فاده تیب حر وف ها اوزره ببان اولندی
أ|اما شولءلکت رکه جرد براقلي دن اولیوب ته سسندان حصه دار ومداین
 ۱وقخصای اک

اماليه نله ودار د
ازنك دی ہا نی لاد اولغبن

| صورالاقا لیمنامک باده اروسلمندینی تصاو پاربلهنسبوینه مابشرت اولندی
| ج
ازلرمهرب

بوولاتكت حدودی حهت عیبدن محرقلزمه واطراف عنسدن

آوهاز کارندن ابله ی دهکدر بدعه ابلهدن اطراق امه وال جهشندن بنه
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طرازحد بلاد

کده رمدینهدز تور یهولابت رومده برشهرکبردر خصوصا که

نظمردر فاش بويك براسعیدجی ار دوکندر قدعسدن
وا ینت
حدایق س

سلین شهر یدرکاشغر دیدکاری بوکشوردر قرب" جسدیدهکه ی یکن ر
دیدکلر پدرترکستان قصباتندندر فسطمویوای؛ رومده برشهور شهر ردکه
اه
جره
کو

عی بوزذط ین د رکه
فنط نه لرساونمید ماکی
قربہدر ط

سور بنك بوککلکیمع الاساس یکریی برذراعدر غر ې وجنونی قره دن
ETO EH

حانه وماعدا ER

تلشا تی پروئلشن مش

احاطه ع|شدر وکندوسی حد داننده بلدان جا له لکعر ب علیمز لسهنده در
وان
مقدما دار الك ر

بلاط ست ده آیکن حالا دارالدولة السنيه شر تا

اندرءنیده وافعدرکه لك برع هسکونده ک|ا مسا نند مرای
سور نك نهکابن
صاهره ر وز افزونکورلش واشیداشدکلدر واا له لسان ترکیدهاسعی
| استانیولدر قبالهشرقسندهی ر آخرده خاطسهنامشهر وقلعه واقعدر بر بلده
و,لدن زاده ویرضا
اء
متو سطه در و نه علطه ابه امتا تول مبدانتده طولا ج

برمیلابله آمادهرخاح عمواردمرشکىهرقك

مال ندهغاطهدنجانبه وااوقعلان

زاویه سنده قاسمپاشا دعکله میو ی برقصیه بی تا وستقل جوامع ومسا جد
وقاصی وضابطله برمدینه متعن الارحا اولدقدن ماعدا نه استائبول ساحلنك

زتااولبهثه سی نهاینده قبرایی ابوب انصاری هلبه رجه الباری جوار نده نه
مستقل حا كموضابطله رقصبه اطیه.ه وسیعه الاقطار مقر ردر ا#لصه

استانبولك زاو ند بیسن که بدیقله اطلاقاواعشدر اندنبری سرای عاص هه
ت
ضدن
وان
رح

به
صلوب
ان
دیا

سنه نعده اد سند هک دریوصانه وغلطهنك

هايند هک طو شانه لا تنهواندن اوه دشکطاس نامبره
غه"
صمدن
ره پهواندن

آونه ناو غ حاصزارارینه وارتجه د رانك ایکیطرفندن حدایق وارحین اپله
ور وشکوفه سیموفو ره لسائین بر پر ننه تل در اصلا بو اور تالعده درادن

غریخالی بر وقدر ار ا > رابر محررومدن د رکهدوری پدسوزمیلدر مر مینان
ةن رمشهورشهرددر وگرعر بده رجز برهنك دی اسعبدر هردله

بض ارو له اقلیمسادسد ندر اما شهر تی هار ونارشید < راباعشدر

شدلونه

رت انداسده رهوا میاطیف قصه عدوحه در

 #فصل قالاقلم السادم #
یول

منقدمینقو جتان ی الیوزالیبرفهندرتفاوفیببنا ساحن

# ۱ F
 1ربوك هر در اماه رومك پای خی کېدر بربول مدینهدرکه زمانکفارده
در
یره
هطش
شدن
ردلس
نمی خرشنه ایدی بردال ان

برشان برمدنه قدعه درک

خرنبندرانده رمدنته در ند فيه قاعده بنادقه ده
ابرجان دی دینلور باه د

ارةصهد رکهبلاد لنبردیهنك شرقسنده وافعدر بیر» ارنکدنلسشعایاوزرنده| 
ار ملکتدر نطیله شرق" اندلسده رشهردر تفزیب جزایررومدندر حلقيه| 
ادر
رځې
بلاد رومد در اامناداسیده رديه حلیلهيه د

حند ترکستا نده رقهسهدر

ادس وخاهسد» رمشهو
سلم
|جنکل بلاد ترکدنپرمد پنه در روم کبری اف
مدیه کیره درکه صورینك دوری یکرعی درت مبلدر وباله فرنکستان| 

ری سکزمیلدر در
شهار بنك اعظمیدر باب شرقبسندن عربنه ویارکسه
وسور خدلانك عضن اون انکیذراعخبرو بررر اماسورخارجنكعضیسکسان

اورل وانده رکذ عط وارد رک| 
ودریدی
ساع
ذراع وارتفای فرق ایکی ذر

_لع
دیوارینك اوزنلنی التیوز ذراعدر عن سراپاقورڈشون
در وعفورشمیا
رخام کوناکوندن ودرکلرری خر قەمنك ءطو ع ومعنولار شندر خصوصا

ماءجار سی وج

حوضی وکته اعنده دی حالص دن رمصنمکرسبسی

یزنده حوار بویدن
زیمو
را
بدن
واولکرسیالتنده سیمخالصدن ,رقبووارد رکهان

بطبر یسمدفوند ر واو لکنبسسه نك بر رکشد ن پرطیم عود چیقوب جند بار| 
وضع اتدوک عودلمبکیاوزانوب باقردن درت عدد سم خواعد زاروندن
سما بهطوعو جیهر شد  3وکند کہ ایحلوب تهاده رعود ناس اوحنده

رالتون طوب وارد رکهلعسان ودرحشی اون ابیمیل بردنكو ر ينور امااغت| 

قاموسده ر ومبه برشهرکبرد رکه ناوق بازاری پرفرحح برمند اولشد ر وکلان
| کارخاهاره کیروب دکاکینتساراوکنهدرزبلوب اسستدکلر ن ال رور لاصيا
|خاینت بناسی حاسلهدرکهارتفاعی سکسان ذراع وعیضی یکرعی ذراعدر دیو

ان اوعشدر صامسون سواحل رومده برشهر واسکلهدر سحو م فرك

]جنویسنده طربزونه وار هھ اکووجنلك بول قریب برقصبه در سعوره

پیدرجمنداينك |کبریدر سپتوب سواحل ورمده
|مدینة جبلارلغوهددیدهکار
برهدینه واسکلهدر میاهکوه بلاد خزز دن رجز ړه وره بدرريطعانغدرکه

ااقلمسادس وسانمك اطرافیطولاشوب مدینه بایهومغاره ده خراصاندن ارش
 ۱بلا رهعند اولٹ در

نغور ترکدنذصه مانندبرش بهدر

طر زون

سرند» وصاسونك شرفیسند» براطیف شهر واعکله د ر
]ههخومك غ
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نجه آهل بقینعافد منوره ری اول هشرل جوارنده واقعدر قیصاریه |]
قصربه دیدکلر بد
رکهروعك ودی بای شنت هدعب در

e 6

<خوارزم

مدا شدندر کاشان وراءشاشده ,رلطیف مدنهدر کرکام خوارزم

قصبهارندندر کرمتبنه تخارامدایشدندر کش ماوراء النهرده برمدیندر کشانیه
وا" سعرفند ده برقصبدد ر هه اراندن برمشهورحه شهر درو براععیدی |
جره وشکو ردر

عقدها رد فحه خرات اولشیکن سنه ار بعینوماًتینتار حنده

احبا اولنوب نماتعیوکلیه تعبیناولشدر لارنده بلاد بویا نده برمدینددر لار ده
نزده حالاحاطه اعش رعلکتندر
در
وه انداسده رقصه در لز دیه جحلو

]اسر

 :مارده ع ی

لته

بربردر ماقدونه

مدننه استکندر ذو المرنی ومو لد

| اکرسیتطالبس اولان شهر در ر ومك قواعدندندر کافلهدی اوقنور بعضیار
قو ےد حالا استاوله اکیمرّل گرتت اولان ازهد در سيه

ها اندایده

ذدیدکلر بدر بلادارمنپه دن پرشهردر ملطیه ملاطید
برقصبه در ملازیی ملا کر
دیدکلری شهر د رکه رومك بلده قدعه سید رمقد ما لسان ر ومیاندهکی

ملطیا ایدیو بمضبارقوا حهملدنی آیکندعر ببلمهاطیه اولدی کاب الاعلاق

قولکه اسکندر ر وهی شا اعشدر بعد زما ن خراب اولدقدنصکره خلفتاه

نرد » تكرارعارت
عباسیه دن ابوجعفر+نصور سنه تسم وئلئین وما نا
د
0
۹>۳

اعشدر سخوترینك بناستیعبدالوهابن ایراهیم بنمدر بلدهتام اعښدر

ه

هنوم اعکین ,غلوب خراب اولش
اما بعد زمان 6اهملاک روم وکاءملک آر م
نکنسنهجس ولسعین واربعما

قاح
ه

توشتكن دالشعند که سلیان.ن

طشك دایسیایدی اول قح ابلدی تاتار قویستولی اولجه سجو فیارالنده
فالدی مقر قهی زهاشده برحر بره در موش ارهن.ه مدانتدندر

شب

ماو راء

النهرده نسف دیدکلری «دینه در وانده رقيو واردرکه امحندهعینبله برآی کورشور
درا
می
د
رر کواحاه خش تعبیر ایدرار نشوی اران شه رارندند ر ولبد ال
تد

برمدیتهدز هزار سب خوارزم بلادندن رصبهدره کل از هرهاندلن

شمالنده رکو شه د ر

 #فصل افلیاقلاےلساس ٭
پوافليك طولیایکی بيك سزکزابوون فرسحدر بینالساحین تفاوتی د رتبوز
ح
رکی
فشای
فقرح اولورتهک عرضی ع لیری العد ٹین ع
اون طقوز م
حسا ده تم ین ولو ر وعشهور شهر اردن بری ا-عخاب د رکهدور
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ی انداسده رقصهه در سلطا به آذریاان شهر ند ندر سعرفند اا

:ماو راء اهر ولاندنك بای نیدر ملول جرد ن ری عرزا ادوب اول دداری

رمکد ت عجرل خراه سیدشلٹ در دهد زمان ےرب ماخ
 ۱خراب اکلہ س
ىسرفتد اولش بانا تمرانلیان ادر دفرتده ن مس زیاننده دولت ||
| اسلامیه ده فع امکین نکرارسوریبی تعیبرایتدرمشدر ودو رسو ری حش مك

|ذراعدر سمرقطه شرق اندلسده پربلدهدر سمریرابلان پابالابوابهقریب ||
هی |
|ورکه روی زمینده درت تکفراج
|| رءلکند ر سعد سعرقند سةد نییل

مد وحدر ال اعلامیسفد ابکعیفوطه دمشق اوجعی تمرابله درکه بص در |

درد ی شعب وان درکه ولات فازسبده در سوکی شعسالعبنده رفصید زر ۱

 ٠سیواس روعك بای ختدر قله سی دی واردراھلے رادمدی غالک دن

]| سیوای وقویه وفیصربه وآذر :مان واقسرا یکهروم ولایتی عد اولشدر
ب ارسلاتاا
لبن
اوله
سثعین واربا  4تارمخند سلعلا عنضد الد
نثل
| سونه

ا کا

:

دة ایدی دمدهانارضطنده قالدی کنلك ۲
دن م

| عو د بهک اهلره دیدکلی بدر وقونبه اقشهری وآذر مان افش هری ودیل |

ونکسار رقو بهوبکده ومعدن تحاس وقسطمونی وهرقله ولا رندهکقار ||

الندن المٌشدر دمينواي الغکرصساحی باژمشدر لکن يزم بعمزده اولا ملوك |
[#دانتعند ده ا ناآلسموقده صلعان شاه متویاولشدر شاش و رساصءونده ا

اریو شهردر شارمکت شاش ولاشده رقصبه در شرعقیان خراسان |
اشهررنددر شروان آذربا انك فهسایی برعلکتدر رط یکو البرز |
و|برجا بینهیکره ویرسعتتی  قازم وبرحد ی طاغستان احاطسه فلشدر |
للسده
دعا
امنن ش
|شکور اران اعالندن رقلعه در شن
|ماوراء النهر مدا شدندر

رمدنه در صفانان |

ط رک ته اندلسده رشهر در طل.طله بو دی اندلس :

|باتندندز طوادیس مارا شهرزندندر علاا برلوادمده علابهدیدکاریدر ||
قص
ارسا ده ومدنهدر هر خ اندلسده رشهردر فرغانه شاشدن اوئه
اده خ

فىده رجریره در قبا فرغا نه ده
غع
سا
کهتدر قزاوت
لند
مح و
#وراءبر“ح
ابر بو شه در قاراب شامدن اوه برمدنددر وباججلهرکونلك بول معداری

|[ملکتدر خلقعوماشافیی مذهبدر قلوذیه رومد کیقصباندندر قونبه پای
ه انان راطیف وی
تخت بونان وسورعاً ور ل غ

۱قدس سره اندهمدفوندرحیق جح ا
توت
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اقصی | بودی قرمان ولاندهی اقممرای در

E

روم شهرا نردندر صوف علىاول دار ل هواسنه #محصردر غیری برده موج |
اعلدونی طاهر در اشنه الشات دحی درار هدنه:ہے

هممافلمخا
باب الابواب

و نانی در

دن وهم رادمدن ازلشدر ابلاقشاشاقلعنده پرقصیه در
ور فو دیدکلر بدرحزره تابه درو برای د ر ند در شاب

جبلده کی قبواری نوشروان اعشدر اون ابیحصندر وشمای وشکی
وشابوران وک ومر وان ارهن اوی شهرار ندندر مارا ماوراء الچی
قواعدندندر كشرة السا تینوطراوتوهوآبایه فر بنراطیف ملک در

رغاس

جالینوسك مولدیدر بردعه اقصای آذربجانده,رمدینه در

برشتوته انداسدن طشره رقصبه در پروسه بای خت روماولان بلادا۲
تلثه ك بریدر خبلٰیکزیده باع ورای بسندیده واغارصواری بدنهایه اهورنرده|
ماه جاریمی یاه خواحد زیوافر واخشه متنوعهمیعشکاتربرشه رنعيمقدعدر
بطلینوس غرت آنداسده رقصبه در یکت شا مدا شدن رشهرد

یکند ارا مدانتدندر سلقان ازانده رقصیهدر قباوینفیروزاحیا اعشدر
وعند الم روعه ن ارمیی صکره قاد باعتسد ر ریز آذ ر بحانك پای
تین بر سول شهردر

تقلیس اراندهبع یکرحهستسانده برشهرقدء لدابت

مدن شاشدن رقصهدز توقات زرومشهر اریدندر خیلیمیو ه خانه وشکارکاهی
بها به رخو شک هکوشه د ر

حرحانه خوار زم برلط.ف مدینه د رکهبراسعی

ش ش بسك[
ہ۰
لفید
اطر
کرکج صفری د ر وخوارزم ولان نم جهحون نك انی
م وره دربه واردر جنوه جنویزدیدکپد فتاه
مالك بای تير

اسب نپول حکنندهی

حبان اندلسده رقصهه در حسرو شاه آذربهانده

رشهرك ادیدر خاحو ملك صنل معالسنده برشهردر خان اقصای رکستانده
برمدشه ماح در حءزن طر ف «شخونده برقص.ه در خےلاط

اخلاط

نه در خوافند
يه
دلد
محب
راد
دیدکارپدریع یکهآرمنیهشهرانردندر خوار بل
در ذلوسیه تحار ايله
»دلس
فزع نه ده رشهردر دانه شرق ان
رده

سرقند منیداه رشهردر ذرعان خوارزم شهرزندندر ذهستان خراسانده

رمشهور شهردر زامین اسر وشهاعاللدن ,رقصبه در زحشر حاابلدر
خوارزم ولایشسده رلطیف قر به ردکه صاح کش اف علامه زحشری اند ه
ءتولد اولشدر  سساناط بودی اسزوشنه ولاینده رعدینهجکدرسا
سس

وی سح

و

سا

ی

باص ایو ا
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# ۲۱۳#

غر نوفانطوس ولابند »بر بلده درنوعسارری قر بنده دز
ود
اول محلد» د

عرککهه باهشد رملولهطوا هدن اول بوطنلبراورهاردی
ارد
اروردخی :بندروا
ار
مکه فكمسفن وفر بش قومنك آرکعاانتی اشندکد  شاهرپنوذبابری

زعلرنجه مکه ایدندبار بناء على ذلا برمکه ببحرنمکی دبواشتهار بولدی بونلرمکه
ارونزه جحد وساعیاولد قاریطورادیاخر بولفط کندوره عاوادی پرمکیديو
اول قوم اشتپار بولدی نهاوند بلادجبلدهبرمد ين دهر اولحعسلیلهام پنااعشدر

وزقر ق نار خندسکلهطا ن سجر بنملاتشام۰ازنی ایدی اترا
سباش ببور
نطفاهمی شهر مربروی خراب ابا دی بعد زمان بقبه سکانی منم اولوب
اکا قربب رده شا دماح نامقصبهیی لمسم ایدوب سا کن اولشاردر
ه جن پردردیو
کلولی
اما قدیدن باییسی شا بور ردکه او
ورلا
روب شه
امم اکین احبا اواشد ر نبسا بور سینایهد رنیشابو رك غبریدر خراسان

شهرارندن برمشهور خطهد ر وان حدارمندهپرشهر د رکه اوکند» برعظیم
هک وی واردر قلعهمی اسه خبلی متا نت اوزره در واشرد ماو راء الر

قصبا تند ندر وحش بنوےاحبسند ندر وسطان ارمنبه شهرارندندر والواغ
وه دناویدنا حه صند ه برعل بنه حکدر هتاح
طعارستان دصرد آرندندر ع
دار بکرده رکوشهدر هرات ملاك خراسان بای نت رلطیف شهردر اولا ند

بنا ایغ انکن عور ازما نلخهراب اولغین زمان دولت اسسلامی هده تکرار أا
لمیراوافش_در هرفله روم شهررندندر هسلاورد بلاد حبلدت رقصبهدر

همدان ودی بلاد حبلدندر اسکندرذوا لفرنینبنا اتدوي شهرردندر یاه
یی ر ومده برحر بره دز امااسه لاه اسی او

نقیضی الههسعی قمیلندندر
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متقدمین قو جهطوی او ج يكزسکعنیبوفرههندر بینالقدما والحدئین
تفساوت حسایی درت بوز اللیبرفرسهندن |کسشکدر امام می طءعسان یدی

ور بعفرسضدر انكمدابندن ری احسبك ردکه فزعا نه شهرارندندرایزمن

سهرقنده قصبا ندندر اربونهاندلهده برشهردر آذربهان ارمنیهدن برزل لهسی

جوق شهردر اما با غوباه وسایفردر اسسبا یاکستعهان مداینندندر

نادبراداانده ربلده د ر اسزوشاه شرق قرما نهپهوغرا
زبر
اس
عرد

وشالا شاشه مصل برولاشدر اشونه اندلند ه ترقصد حصدر
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 PRدی ملول ر ومك نهب غاراننه||

ی ل رطاعلدی بد زمان عباس ت ولیدن٩ 

عسداالات رعی "عیبر فلدی و٥ک ر وجامع :تنا استدبردی و باه سنه ار بع
وار دمن وسار تا
دره اعلدین ن لے ات لا ن ف ابلدی اندنصکره: 

ملول اهلاسلام ضنطنده قالدی صقب ی

چصده برمدنه د رکهص فی۱ 

 ۱دیدکلریکر باسایض واصفرا کا ےتا و لکشدر ھی دد آذ ر حانشه ,رندندر: 

ا|مرندن صال بایشدر میوارومم والنبر دعکدر خراصانقصاتندندر أا

رو شاهعان بودخی خراسان دارندهدر ملول فرسد ن
اهوش
غنك
شبن
دار

أا

| م بهاندلد.ده برمدیته در مته حربرد ص عليه شیا لسنده رمٹڈهور شهردر

مشردر برلطیف مدینهدر دل نوا" جرره ده ||
مصبصه اپوجهفر عانصو
هاقم برعدین هدر معره ||
| أبرقصبه در معر:مان جند قنسریته تا نع جا قربند و
۲

مص مرل او دی حاب اعاللدندر سکا ننك صولری اء معطر دندر ذات العصور :

و مشهور اولان هدنه بودر
اهیی عاحله ڏو سار وعنلرد  911رحه خصددر

EEN
و اقا کات

أا

بود اول حوالیدهاا

ارشهردر حبات حعرت اعا ق إابنراهيم ملس السلا مدن اووز يريل |
ااصک ره عر ين نام ملکه بو شهری داد ایدوب موطف َس برنقر کآهن معثبر

سر

یتام اوبرلوس قبووب مدينة الکهان محناستی |۲
د و

نلدر
لریکاو
عدکا
آراده ادى دس جج عنبقهدی
هصایدی کلوب اول شهر ی |< راق ارا

نمده ہو اق مکهفرعون |
بعد زمان نه |<

ااا

قلنوب ابروقبس بعنی مدینهالکهنه نایایله نکرارسعی قلندی اما کالالدین |
بن عدم کابند٠۰ج شھر یی
کسر نور وان اپ
اوب نمامن-ه قومشدر |
مره ميجاولش در موصل د له اوستّد ه برصشهو ر بردر اهل اسلام :
قهمایندکده اولاهرمه بن کت و ح<گیزر » اولدی لحد ہ ےد بونان ۱
یو شهر آیدوت ده برنهر اندی

موان دار اند» ومدیشه در

وا ۱

 ۱آذر باعاده رده در مسا فارقین جز رهیه ابعبرشهر د رکهدالمه)EOE

| الدولهنك قیری اند هدر نطاتملرستان شهر ند ندر از اوا
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فرقلستا دارمصرده پرشهرد ر قرمسین حبال عراقده رقصبهدز قریقین
خراسان شهر زندندر قزون بلاد جبلدندراماصونی آباروامط-اردندر شع
خنید اولاد ندن اوالانچےشاهار که وال حکومتارند ه شهر تبربزی تکاه

اعشار ایدی بعده طهباسب شاه بناسععیل ورم ممحسدینه قردب اولغله
ر ل ایدوب قز و ی مقرایدفشدی کرمان شا هدن مبحدررنتسه کهفززوین
کشویندن تعربب اولعشدر قشع بین الهندوالند راط ف کوشه در قصمر

اجد افر يفيه قصیا نندندر قصی اللصوص بلاد حلدن رمدت هدر قمس
شرن همدان وحلوان مباتده واقعدر قصر عسدالکرم غرب اقصا ده

وم جقنندسمر بنه تاب بمرميوهلومدينه جک در قلعه
رعة
رقصبه جقدر قل

جعبر دیاربکره تایعسدر قمبلاد جبلدندر که س|کراتی شیعسددر قنسرین

جبله برمحق فوناق بردر حلب بوغیکن اکسنرا جنود بونده هس اولفین

ضو ارول_دقدتصکره
علب
اول اطرافك اماکی بوکا نیت اولعشدر اما ح
ممیا
و»اس
صنند
اول خراب اوافين حالا رکوجر قریه در | ماملك روم زما

ایدی حیی تورانده اول ناملههوبداایدی بزعمدان شاه" قبسدن میسمرهنام
هص اول شهره کلدی خبلی پسند ایدوب تااشبه هنده بین سررندیدی
بعده اسم باد قنسس ین اولدی اما اباری قولحصه قول عبدهی رجل
دندر
سشنمع
اسن یدن ماخوذ در م

دم ولاهند رهمدینه در

قوصسرم روعده ,رجز ره در کالاو

عتا ملاطیه به قر بب رمیوه ځانهدرکهحصن حصلی

دی واردر کر جححل تار ارهد سه در جد

ELB

ورکر ج د

رهددکروه
واردرکه انی ابرزلف احبافیلشدر کفرتوسما دار ر یمدده پکرقص
حبدلغو
درد
ههبر
در کروحخراسان شهرارندندر کفرطاب حندقنسس بندن
رقربه کیره در کون کبلان مدایشدندر لاذ ساحل شامدهبرشهردر لارجان

هدهدر وکیلا نكمم بی
طبرستان قصبانندندر لاهسان ولابت دپیردبل
جیلا ندر مواف مناهی الکفر قولہ د باك فرنداشید رکهمز بو راندیل جیلان
ان جان ن ونان ن نافث اولادند ندر ولابتلری ج رجر سا حلنده در ماردین
دنار ربع-ه ددر قلعەسی و
اعض بسانین مر نمه سی واردر ما کسی
حر بره دن رمدشه در مالین اعسال هراندن برقر ده کیره در ماظن

اعال

آملدن برقصبه در هآ رذارغهباگجان شهر ند ندر م
عش شام ولایی
صطعیه
ردهقوا
بودن
حد

در دغور رومه دنآیکن خلق حلای وطن اعکلسه
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 ۱دار مصرده وخصددر شومان بلاد صنعا باندن ترکستان مداشدشر شهروز أ

]|جبل توابعندن برخصبهدر شهر زور دی دتلور شهرستان نیشابور وخوار زم از

ممده
وه
رّلب
||میاننده برمدینه در شرزجاقر بنده رقلع هلو بلدهدر صق

|

برجنبرهدر صهیون جند قاس بده برشقلعهه ل
رودر یره اعسال جبلدن ||
برقصههدر طایران

طوس شهر پدر طالمان خراسان ولایندهرقصهدر طاقان

طسارستانده واقعرمدینهدر طرسوس بلاد ارمند» رمشهور شهر در ملوك ر وما
باانلیوت وزالیی بش بارخندنصکره که #بوطآدمدنصکرهه بعیی درت ےك 1

اپوزاللی شی لدهتمام اولشدر واععی ارسین قونلش آیکن تعر یلهطرسوس |
اااولشد ر اما اجدنEN

|

بن سام ِ

ابن توح با یکین میطرسوس قوتاشدر وردفعه دی سنه سعینوماه ||

نار خنده هارون ازشد ارت فلشدر طرطوشه شرق النسدد ب٠رمدينه دد از

طبه اقصای غریدهم زفایاغرندهبرفصبهدر طوس خراسان ولایندءک |

مدادر عامه جحو رهده رقصبدر ع فه ساحل شاعده رمد نه در عتاب 1

JR

ف
جند قاس بنه اب
طیوه
امبرم
یلو

شهر د ر نصهراجورنام ارماغی واردر ||

اار
ط ال
قوره
قانوینابله ب
باحیەاری حددسای

امأ سنه احدی وجسینا۱

ونلا بهبارشنده کی مك روم دا کهمسستولیاولدی عبات دی دلواءحکمنده
 8اولوب بمد ».ميك ارهن اولان حوسلین ت حکومته کروب تمین ولدی
عذبلات عرالدین مسعود ین فلج ارسلان حک ابلدیناسنهچسی نن وجسالد

تارحنده نورالدن مود بن زنکی ماصرهE ايده هرالدبنك ام اسی |
نده ||
ددلس
لطهاان
ونا
ضیطنده قالدی عین زر به بلاد ارمنده برقصبه جمّدر غر
بر بلد* کیره در فار ابب نواحېسنده برمدینهدرکه ظهیرفارییحضمرتاری :
اندهمتولد اولشدر

قاه.ه شمرازاعا دن رشهر قدیدر فر بر جهن

کارنده

ددن رمد بنه نك اسعید د |[
تخارایه ق برب برد افرببقصبهدر فا شان بجلبال
ضم خط نوسعحلیق ||
وناهد
درمد
کدهب
رنان
قالیفلادبار بکردهبرفصبهدر فاین فهس
یده متولد اولشسدر قرس تایه قمردنیسدنلور از
اولان سلطان ھل العا ان

رور برجزیره درکه ساط_ان سلیمخان
طولا آبکیوزمیلویضا زیموبل ج

کچلما لماصلاطیی پاشا انیقح۱
و|
لنده
اطنن
ابنساعان سلجپانخانك زمان سا

در

نفصیل لند aS E

قرطبه یراك عربیس ند +یعدینتهدد |

ببس«

لنطان سلعان ین سلے
سلا
| منخارنده فرماران ملاک روم او

خا فك

اعشدر

هبلیلرل* پای خی اولدر رو بان
رو ددارقاعده" دی او زرنده پرشهردرکو باک د
طیرتتانده بربول شهردر

رها مص

دارندن برمدینه عظیه د رکهاهنده برسول

شههر ایدی حالا خرابه در
رد
بیت
کلساسی دج واردر رستن جصه جاما

ری
ویوااریدک
دن پرملکند رکهبرع فرسح مقداری مموره س
لد
بلا
رجیب
اری اول شهره تام طراوت ونظام و برمشدر و «ءضیرفولهه ری
نجهر

ی
ررعض
مالك دیلددر زابیل پرولایت ادیدرکه آزکاابلستان دی دیرا
افلمرابمدن ورمقداری تالشدندر زم خراسا نده رقصه جقدر زان بلاد
رلشدهن,در
ج

ز وزن قهستا دهپرمول ملا شه در ساره مازدران

| ش|هرارنددر سااوس بلاد جبلدن رمدینه در ساس آذر بجان قصبا ندندر |
عليه جص اعمانند ن رۆھ ەدر سرحص خرا سان مدا شندندر س

اردتا ڪر

رومده برجر ره د رکهلسان ام بده صردانی نصير اوور مرفندکار «حصبلر

مرین اال حبلدن,رقصبه در |
مد
سشهر
وسنردکاردعی دیرار بلاد ارمنده بر

زمان سابقده اوجبوز مقداری مسا جد کشره سیوار ادی ج 4سنده غاز |
قلنورایدی حاالجاعق پرجاهعند » اداء صلوءاولنور اما اکن خلق اسععبلبه ایدی||
اارلشکر ی مستولی اولد ی انلراه نطای وزلدی
بعسدزمان کهن ت

سر و :ع

جر ره پبتهلادعبهر" خرایهدرکه خران واحبسنده واقعدر سعرت دار ر هدن
دامن جبلده وباقلعبسرد» در سفوطره سرمن رای دید کاری قصبه در اعنی
ولاینده در ساوء بلژد جباده ری شهی نك ععیند سهدترته اقصای مقربده
رعدته در سعنانری ابلهدامغان ماشده رمشهورشهردر

شمان طعارستانه

رعه شهررندیدر 2عساط
العبرقعصهدر سن جز ره بلادنددر هبار دار س

ا
رت
اضر
دی درز ح
اصای شامده رشهر در یش ط

هیمخلبل اله

| ع|لیه السلام عصریده شرققجانبارنده کوس نامرم باالهراحنشام وارایدی

شا ط وفلو دیایی اول بنا اشد ر بلا دری قو لحه زمان اسلامدهی

عار تی منصور عباس زمانند» اولشدر لكن بعد زمان به ر ومیارتصرفنه
واه نار خنسده یورطاشن ارتنیفح
دوشدی سنه خجس وار یمینم

| ایدوب ارتقیارضبطند ۰او لسی حفبقه باشدی سهر ورد بودخی جب 4نایم
برقصبه جقدر سیر وان بودخی جبلهنابمبرکوره درکهشهر ينكاسعی ماسیداندر

سپس بلاد ارمنده واقسع برقصبهدر شامس بر وم جزایرنده برپردر سودفان
%

در اسان چ

۱وحلده کیجاءم

کسبری صلهان بن عبد اليك زمان سلطننده انشا فملشدر ||

||فرنداشی ولد جامع دمشقی اپدروب انك سارت ايلهفضرایعکین مربوردی ||
زییب وز بثق الله|
| جامع جلیله الهمباهات قصدین فملشدر قاما اولکی حواا

| قالیوب بعد زعان یالعباس انبارشهری بادقارندہمقبول حوردمیاررکار ن ||
 ۱جانعاساره اباکشلردر واه زما ندنصکره زلعفو رر وی دی  1تسه تأقوت

]اخرات اعشدر ا ب اعلاقده مسطورد رکه شهر حلال امحنده وطشره سنده

||

»هد مور ممرر درکه ۱
ن
۱لاک نوت مددمساحد وار در ولعه سنده دی اون

ورهی سکلت دا اولازدی ||
سرند
زرمدارن اولده حلب شه
مبسسیجد نو
 ۱اهشاق ورالدن شهید ز ما ده ر بنارهمناشرت اواندی نس هله ده رمغاره به :

|| شرف رر وزنه احلدی همان اول ساعتدن سور ی سکلت لشکری اولشهر ها

| مساجلدیطلسعیبوزافین ضبطی مکن اولدیکذلات باب حنانمتد| .
ااحیات طلسعیده واردراهل حلبه یبلان جذسندن مضرت اولامسی اول جهتله ||

" رآشکار در حلوان ماق شهرلرندندرجا مات تونسدن طهس ان میل اوتنه ا۲
اوح ره دزخر ان دباریکر شهراردندر خافقین عراق ولات دة برمدنهدر |[
حسرردب
ختللان ماوراء النبرده برکورهدر خرحرد هراتمضاها تندندر خ
ولاد ٠
یفده رمد نه در خطا رمتهورشهردر خوست اعال بدن برفصره در |"

]| خو بهآاذرنده بلزده در وارا جز بره د ن رخو که شهر در بردی ماردین ||
قربندهواردر داله ودج جز ره د ندر شط فرانده واقع اواشدر دامغان ||
 1کو مسد  ۰بره د رصوی فاته ازدر دسل ارعته مده ردند ردسکره
 ۱عراق ولاسند» برشهر در و دغ داد تواحسنده برقر يهك آديدردقوقا حر ره

ازشهررندندر دهل هندسشانده ر بول عدیته درواول حوالیده هرجه  1أا
أف

قر نه در دقان هی د شاهصاند ه رقص.ه در دولاب د ح دود ده ٤
برمتهور قر هدر دون ارمندده رمل نه در

دنور و"هداده طاع ۱

اتمکنده رشهر در مزا ۵مجالفکرصاحی قولضه دنو ره ماهکو -ه درز تە ۱

تواویده مباعهسره اطلاق ایدرار راس عن دباررعهده پرمدیتهدر روان |
طعارستا ند»برکشور در رحبه دب ربکره تباعدر مدینهسی فرات قرننده واقعدر 1
 1رقه ا

دعکله مشهور دبار عصردهرشهر عمو ردر بر دض دی دناریکرده ۱

حرکضهرت
راتاوزرنده واقع برشهرمشهوردر ردوسش رومد ه رجز بره د
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ع اش در حمصننصور جند ||

قنسم ندندر عروان جارزما تمتنسدص»ورین جعونه مامه اشد د |

||حصن اکلرااد جص اعقاللنعدنددسری<صنهایله مشهوردر حصن برزید|ا

]| جندقنسیبندن رقلعهٌ صغرره در حص نکغا بود دار بکرجر پ هر سندندر |۲
حضمرتکر مغابتبله سندهکیبریهده رشهر قد عدر حلب قواعد شامدن ||

جلد فلسنه تابعبر بلده عطیر ومد نعیهد رکهرویزهیده قلعهعی کی ۱

| حصن حصین و ررحمتیمنعلوم دکلدر وهر فويق اول شهر اکند .روان |
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]علوکدن بلغورس مزاتی ایدیبکلهوکوس دیدکلر بدرزمان حکومتن_ده اونوز ||
| أاولادقده حلب شهر ی اءشدر اماتوارم قدماد »دولت اسکتت درا ۲
| سنهاوی سندهی سرلوفوسکه سورب دب یلهجاک اولشدر سلوقیه وافامیه |
او رها وحلب ولاذقبه ی بانیالشدر غالاحلب شهر بنكایکهی عارندر |]
"| وصابلرحلبه مدنهالاخباردعشدر

جص فوم شامدن رعشهور خهردر
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غ سو
اارينك
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| خلبل ان

اذماحل د کله اول تبهنكامعی حلب اولشمد ر شول زمانع توشم وان ||
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| حلبه کلدی وملك راوملان پوسطینا نوس الندن! لدی سور یآحنرفارسی |
ابه یکیدن ادر دی لعده سيه احدی وجسن وتلا رهاا
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واه تخعورر وی
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الدوله ې قاجیروب حلی! لدی خلیی قروب خراب اند کدنصکره
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| تکار سیف ال_دو  4کوب ایل سکرهبور ت تصندیدا عشد

]|برجارنده تار ی مسطور در اما قلعه سنك بناستیملاكر وامیل انش

ا||

فدب»وسی وار در پوزیکری بش قمداه انلدوک واقصدر |
ا|اعشدر ایرمجن

]| وحلب حقنده احادیت شریفه دی وار د رکهبر سى  6لاتقوم الساعه حق اا
| بزل الروبمالااق و بداوق فرح المجدش من المدينة من خیاراهلالارض |
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|| زابلسان مدایتد ندر بواز ع اربلله نکربت مانینندهدر جریرهبهتابمقصباندندر
داب اصترل

ی

ند ه در براعی دی بوارخ در مل ار دشر شا اشدکی

||ثهرزدندر بورخان خراسانمداینشد ندر بوشیم پوشنکدن معرپدر
بعهدر
فنهصاب
راسا
ادود خر

ددی۰نه در سی
بونه ساحل آفرریععب

حصون شامدن رقلعهدر ملوله ارمنيه دن ری قلعه عنعهسیی نا ادوب هه

|| روزکار انار بط واصمرفارنده برقرار طورمشد ر بعده سنه جس وار بعین

خرد ه ملكعزالدین مسعود بانرقلسحلان اول ولات ارهنپیار
وخجسمانه تا
الندنالدی اونیل ندغاری ضبط ایندکین صکره نورالدین شهیدل غ

امنی ضدبطوب سنه ست وستین انناسنده |
<منه کردی بزعمدان بنهملول ار
اممرسنمراشقره تمليك اواندی کذا قالاعلاقی په جند نسربندن لعن |

ردر فراك اسکله سیدر دار بکره بوغداده اندن ]۲
هند
شا ت
راه
نلمض
| ح
||کنیلورفاههسی وباع وباععهسی وافردر ان شهرکیلا ن قصباتندندر |
یدص فاده شامد » رقصیهدر ترمد طا رستاند ن حون کارند «رشه در

|

ا|تکریت جز ره د نردمروصلده دج ال ع سنده واقعدر تالعفر
| سار ابلهموصل میانندهجریره مضا ف تاندندر تجلدون بلاد ارمند ن
د ر طسات فرب اقصایك اولی رمدننه در حبله ساحل شامده
ارقلمه
ن اد هم قدص سره حالاانده
هنم
اا
رلط
یت س
اّر
|| وقصبه حقد ر <ع
ف
مودنارد ر وعظی آسنانهدر جر دادقان کرخله هردان ما سند » رشهردر

جرجان برمشهورشهردر جرجان بن ابمبنبوران بن سام بن نوح علیهالسلام
بایشد ر خراسان ولاینده فسا ك صر :ده د ر وبال طبرست| ن وخوارزم

ماسند کشرالامطار نم حارسی آشکار برشه نامدار دی واردر سنه عان |

| وآسعیند » پزیدبنمهلب باپدیی جرجان اولدر ولایتمازندرانده اول
سااونانشهراولدر بوایکسندنغیری برجرجان دی وارد ر خوارزم و لایندهدر
نوم ادا د ٠ اوحی دی م طوردر حرم بلاد بدحشاندن برمدینه حکدر

»جه شهر در جلولا عراق شرهند د را
کسودز
جز اضما ببرارندل
ورره احبه د رکه
ماو
جوین کوره نشساوردندر جیل بلبادردیهله ج
اسک زی فریدر قصباتی وقد رکوشیا ر حکیم اندن رد وجبلان کبلاندن

اارحشدمای |
معربدرچزیر* اینعر حسن بنعرن لطاب باانلشدر وب
مانينشیر پهحدودندهاولشدر حد یثهجریرههتابدر برحد یثهدخواردر |
سح
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| زماندولی اولدی فرانكصوی بالہسدن ببعودلد ی کا بزنامر

زهاددن |

]| ابوبکر ,قنوام بلبمی فراندن بلیسهبرنهراقندی نرججوهزکار اهلبلد

| الدن انتفاع حاصل دی صکره اولد خی خراب اولوب بالیس قصبهسی خالی
امیا ن زابلستاناو
رلهدر
را دئ
و وبل
همل
شلت ع
مس ق
| قالدی واهل بالی

!ز|شنهدرندر ايه عرب اوسط دن اندلسك طرطوشه سىما بلنده
 ١برهك باسه صفیره در بدلیس آرمنیهدن رقلعهلو شهرد ر بد<شان طهارستان

]|اعلاد  برعلکتد ر کهاند»لاجورد معاد نیوارد ر برزند اذرباجادن
بر
|عدینه د رکهبره جاند قنصیند ن دامن جبلد ه وافع برفصبهدر رث بردت
بلاد ارده برحصن حصند ر ردجر بلاد جبلدن رقصبه در بزافا

اباب اعال دن جند فنسر ند ر»مشهورجه قریهدر تسطام قومس

وباسبزیطدسایی حضرناری
ت|وابعندن برشهرد رکهبسانین وفواکهی وافردر ب
شلدسدر
متو
اده
| ان

بعليك دمشق شامقربندهدامن جبلد» واقع سليان

قد
ریع
شیهشا
ردرمس
ی عله السسلام ودبره باپ

عدر بمراس شراضش

د یدکربدر جندقنصر نهنابعقله مینفعه سیشالعبرقصبه در خلففاء

 8عاس تدرا تشهن ز بده ځا ون انده برعارت ناایدوب ضیافت مس افرپه

علمت فلشدر .بد هکذارضبطنه کیوب تخصه زمان الارنده فال د ر
ناذ
|

]|عاقبتملكمعظے پورانشا  ۰سنه ار بع وثلاین وخجسما تهمناخرذسد ه بقراسه

 :کلوب صمافحاباشد ر بهشورا خراسان شهرزند ندر بکاس انطاکه ابه ا

| اقامه ماییتاد ه درکه ای
قکله در اقار صواری وباع ورای واردر رده
]|هفتهپازاریطوروب کلی جعیت اولهکلشیدن بلاساغون ماوراء سضنونده
ار ولایتهابع برمدینه د ر بلاطنس ششاهمررندندر مر خراسان
] و|لایشده اطرانفی تو رح وانواع فواکه بستاناری واردر اوجرعيحله مواعان |

نوحسستانوغرغا نه وری وکرمان وخوارزم شهراری مدیاه درکه ک|رچه

 :حضرتآدم بناابلدیکی شهرفدعدر لکنکابمناهيمالمکرد » ملول فرسدن
وصت
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روجات
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]|| مهراسیك قزی باپدیروب نامتی بلهقودیصکرهدنتعر ل بهلاولدی دینلشد ر

مکرکم اد
لیمر انیوسلیه وکاب منبورده مسطورد رکهاون ایکی فرهحم

وارد
معقداری جب جوره بردبوارچکلمشدر جیع فریو سسا بین ادول

اده در بلد دار ریعسدده رقصبهدر بلنسیه ان
لدسك سرقسضده

| رمدشهدر ابلینشاس سواحل جصده برباغلو باغجهلوشهرد ربهر
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اكاب الوربهچ ۴#وحاءرحل مناقصیالد ند هآ نندن ميدنه وهر يه ٤

| |تعببریابله اذطاکی سراادوانهغا تلهقدم شهردر < رت اراهیدن منقولد رکه |
دهه
ررمش
]| خالقم تکا
ض وج
اسلد

ااولوولضع
نان حران مده بابلدی صکره نو |

نقجه صنعاء منبعده انطاکیبهصدکره رومبه اولشد د ا
| عآقبرهددمش

اتلیقن
مافط
ونهً
بینههىبن
ا ک
| ورعدب

نسام بتنوح عليهالسلام اشد

را

|(ابناطانبکیههسنك هہشرهسیدر و الله اذطا که فابتله شریف پردرسار |

نغور کورهانك فضلى فردوسك سار جناندن فضل کبید ر واند »ساکن ||
اوی ,ست ا مورد ه ساکن اولقد ر دیوبرحدیثد ه ورل شد راما اهل اسلاعه

۳

فعی حضرت عر زمان خلافتند ه اوعیده رضیاقه عنهسردارلذله صلی |
وب بەد زمات ۲
یضط
لسیه
بعنا
اغاء
ا ی بایمه 5اهخل
ادهم6اه
|لاشتدر بع
لدانیت شای وجص وحلب |
وصر
سنه خچسین تارګند ه اچد ,نطولون م
وانط س کایهبیفحم اخیدطوببهسی اوقوذشد ر نجه روزکار صکرهنفمور ||
عتشد ر آخرکار تاصرالدوفه انوالغواری سان ناا
اولو
طلط ا
رزویض مسا
زکن
و ای
کندی؛حا
ینبار
ااجا
ا|
صد نغبرنه کلوب رح
و بو
خشصسوق
دا
| سکسان اتلوابلهالغار ایدوب کلد ی سنهسم وسیعین واربعیالهشعبا نند» ||

رکه

علالغغلهانطسا کیدییفتع قیلدی ساطان سیف الدین قلادن زم ناه |[

| کلعه نهد حکامك صت حکومتنه کبردی عاقبتال خا یدن مصرفا ا

ساط ان سلیمخ نا زماننهفعجدیدابله ضرقیلند ی انطسالبه روم |
ولانتسده براوناوصولو ملکندر اندراب خراسان شهرارند ندر الطرطوس ||

ند » برحصند رکه اهل جصل اسسیکدلرهتعالاخراپه در اوجان ||
شکیارروم
اذر+هان مالکند ندر اينه روم ولاتنهبابعمدین حماءپونا نیون دی |
| شایعد ر باب جقنندسم بندن رقصبه جقد ر اسکندروه رك ساحلند || ۰

شدید ر باذغېس خراسان |[
ادآبا
| قجتنسدیبندن برمدینهد ر ابن ابی داو
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| شهری ایدی سنسل اهوازمضا فانند ندر پرزمان ولابتفار صه صکرهال

االناهق اولغشدر سوس بغداد اهیکلو فه مانستده بربلده قدعه درا
||خوزست
لییه السلام حضمریلر بنكقر ینیاندهدر اماسوری بعدالطوفان ||
عبال
دان

| سوس بنسام ن توح عليه السلام پبداوتی سوردر برسوس دح افصاء مغرب

قصبانتدندر سوق الار یما اهوازدندر اماخوزستان تواحسندهدر سوا فاا
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رمه وصعد سمرقدك ذجرېدسی وال مةضلی دهشن شامد رک ||
| بشوبان ون
|||کا منصل اولان اشهار وحدایق و ر اضیْمّل اولان ارامنی بهغوطه دمشق ||
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اواقدر برمدین؛جلبله*فدیه درکهغلاتی وافره وزراعا تیمنکاثرهدر تون
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کدردر حیشوزه-نان شوهرا
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املین ناهدازی وحر ر مسته قودا ت!یولان فاجر بلند اشتهاری اسر ایدوب

]| کلیغناعه دست رس پولدی جر جرا باعای ولابدهدجله نك فر سند ||
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 :ولاینهتاام برشهر درکه سوکلکده» شمراژهقر هدر اسدنده بساسریدیتلوربست

 0سکینان ولا نشدههتدوسند نهری کارنده"پر سول شهر در ل واعنانی وأکر

| فوخایکھریشهر رده نادردر برفسه اوائل عر بدهبرقصبهدر زامماانسابقد»| 
 :شه رک راولدو شبات آباری موحود در ورهره «صصمرد رکهاسعیدربادر۱ 
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||عنه بزفمانرشنردهاولشدر_ وع بدبصر هنك جهت بریهسنده برحلهکی۱
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 :حورا نکورهسندن برقدعی شهرد رقلعه سیو بساتین توعد سیدج وارد ر بصنِ 

| اهوازشهر لرندندر وشول پرده رکهاطراف وجوا ن هبکیدر عل باصونسدنینوده[| 
0آشار تیطهور ایدر جیما ايده اشلنور عند کرمان شهر ارندیدر اوا ن عندی

|| آنده تولد اعشدر بعقو ببغادادسعتنده رمثهورحدخصه در بفداد داراتذلافهِ
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| وارایدیخبل معتعدیایدیهمانکہ شهر ه کردی اسمسابقی تخیرایدوب نام|
| شداد ُودی تمیقکهبکا وشهری بعداد وصفتی راد آدندی قهها زما ثهدك: 
:اول اسعزه مالدی صکره انارمد ندالام دبو ام ویردلرخیلیشهرقدعدر
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اساد »رشهردر

امااواسن

وصوسن

 Êبرردر باری هند شهرارندن پریتك اسمیدرکهکاسکكت شرقبسنده وادعدر

:

أا

بلهودر نوذسهازه خرماو بصض ||
صجه
رووفبا
بعل
نلدهه با
سط قسبا:
ورب
اکرع
 ۲لب

فوا آکندهنطاشنور مرح سندشهراندندر بیرون بود انلرددر دمیاطله |
مصوزه ماسٌدهدر  3۳شام بادبهسنده پرحصن مور اشمیدر تبوکدن ور

1

ول ءوقور بربردر بینالعرت

1

و ابلق داهمشهور در قلعه تیاده واقعدر

ه
بدد*ع
ب ققاموولستجهدر اماتفصیلی جری
امهحدر
صه مکر
||نهامه مک

|

| مسطوردر جحته اهل مصمرل میفاتدراما حالا خرلیهد ر حضرت موسی أ|
عليه السلام زما ناد ه رهموره تاحیه ایدی جده اهل مکهنك احکلهسدر أا

یوان محرفارسدهکرمان مقابلندهدر |
کمهالاهه ادیمزلردر جزره کا

ومادیثنه لدفته در جره یامه شهرارندندر خیبر <عازشهرارندن خرماسی |
|چوقرقصبهدر طاف بهودلساننده خيبردعك حصن دعکد ر دشنا ولات
اسوطزتیرلنده واقمدر ویسل ی سند کارنده
| صصع
بیدانندندر و
برکوجور قصبهدر و-عسی وافراولوروا کاخرما بوکلری نصمءدنوصولبو لور

((۱۳

کر  \Aکه
ارض بوارځ ساحلندهدر

ری

جارد رکهخط استوا نكجنو بندهدر
سفاله زم و

سیا ولایت بنده رول شهردر سا بسنحت اعد ر اما الا ن خراپدر
# ۱مورلکی ':عسی حضرت سلهان بی نزو ج ابتدیکیزماندهدر سندان:ءضبلر |
 ۱و اهر سئدابور دی دید و سواحل هندده رشهردر سوا کن عى قلزمده
 ۱رحز بر"ءعمورهد رکهسودان عالکننه داخلدر بوندن عمریدتی سوا کنصفیر

||واردر سره جزار مهراحدن ریول بجرزهدر ملك صاحب سربره

]|ملوك هندمياد ه ول مفرطله مشهوردر ساحیامی عاند » برحن رهد رکه

|| اهیینصاراء نطو ریهدروشهرينك اسعیسقوطریدرکه سصبتروطری

||اکا اندهحاصل اولوروعذدالبض ساعم!اسم بلد وسقوطری اسم جز بر دهر
|| سل فسربد ی جزا یرحالدات

کیبرهو ره ومسکونه جربره د رکه عر |

شرقد » واقعدر واقصاه صینده اولسیشایعد ر صنعا عن ولايتك ال سول

شهر در حیدهشق شامه مسابهطو

در قدع الزماند» بای E

بوشهرآیدی طفارنها م عندن حور ساحلنده وافع برمدینه در سنه فشر |

|| ووونااحهیدداهربهخرنادطهانحبادرمیقصشبمهددجخیفاوحطداینباایهلششددرر وعادنن عجنددهیهین قبلشدر |

جنوبهطوفری |
ری بره ۱

 ۱خارجهر بلدهدرکه ساحل عرده وافع اولشد ر انى ونی ا

۰

 ۱و یرییه آجاشد ر کانه شهر يئك سور یک یکو رزغشدر ابین نامرشه

دیقومسادمدن شهرت ویرلشد ر ان عراب |
| اسومتلنوب عدن ابینن
ه
ارءودن
وازوتیزره مین ده برشهرل آدیدرکه بص
۲

سوداندن رعلکتدر تجار طاشفه سیاکر بااندهواررار

واقمدر غانه بلاد |
هرد

قادن

اله

|| صین اورنهسنده همه پارهفریه زی وقصبسهاری مو ره مرا دن عودی
 ۱موقو ره بردارد ر چ

 1اده

9

هاری کا نی

پرسول شهر در اما خلفك

اوک دار

قلهات

رجز بره نك

و زری دواب صو رد  ۰اواوب داعا

| قرەه طلارار نه صبد ایدرارسه انیپدریو جر یهاابید م»سطوردر ||
| فیاله خلج ېره ده وافع رجز بهدرکه ملول قزرجارکاه در کوکسو |

|[قاعده بلاد سودانده پرمدینهدرکه اطرافندهی بلاد ك پوایاتخفم اولشدر |

 ۱حک

و

بلادقلغسلات آخرید ر د رخت بقماندهوافرأو لورحت برای :

 ۱درحت عنات اوراقنه مسا به بولنور لاهن بودی اول حانیدهدر هماعاجنك ِ
شب وید فیکییدر خبررانی دی وافردر

راط عن داریده ردصهددر

¥

e

3

۱

¥
ب
۱لازراعت

{ON

و مت ERF

 Eدر تسیل

فوسل حرابرده صسطوردر عندالیعص القبارهججز هدر جند ين وولاانده
وأردر کردا ی شيعه
زمراءشعالنسنده واخعدر مهماذن جلك ی
آیدوی شادعدر صنعاابله اوره سی ترق سکن ق سد راما رهزنلصف دس له

فرسدر وادی* ولد
 ۱حهیاد و

امسلطا نك بایمد رکه ۱

اکابعیندر

ادلهمسهور رملك مدو حےد ر یی سیف ین دوالنبره آولادندن

 1ایدوی مشر وحدروشھ رمز بو ر تل مصرل عی بدسندن قلماول ابهخط استوا

در
رفرت
رده و
قارن
مهوم
| ايده در فوا ک
 ۰ولاتدر حدس ,دج اطلای اولهند ر

حش ین ماله سنده د ر بولك
ae سا ابل گس ٩ 4رکه ۰

کف

دملوهمعد بك “عاليسنذهدر دملوه خر هھ دعکدر ن باد شاهلوی حر يلهلرن
]|اولحصنده صله کلشاردی حصا نله مشهور رعلعهدر قلعه فلان! حصن

 ۰منالدملوهم٠ثلمشهوراولشدر

افت
اقم
نزننجداه وا
ا

نكك
ي مل
حل

۱ل بت وهوامی شای قصبهدر خاحوصین ولاشده نهر اوزرنده واقم

ابابالصینابله شایع برفصبهدر خانقو بود اول نهراوززد »شرق نهر
ےاه ابع مفازل بلادیی
ا|هدانده قواکهی حوق برشهرد ر حیوان ین ول

ذخا طرفنسد » شابع بریرد ر حضرموت نده برممورشهردر و برفیله به
دحیحضرت موت دبرر واسشده حطر اطلاق ابدرژ يە بار E

حضرت موت بل قبس بن مصاویه بن جمفر بن

عبداشهس ن وال رجنره

نسبت اولعشدر درز ونورا ندهی !می حاضر موت ا

تعربت آواهدر

دیرر دثقله اعد ویهبردرهدر وهلك طربت مسا فربندهر جزپړهدر
شهر حی نكعرسنده در ددمارکی ولاشه تااعد ر رخو حه قصیه درک ۱

هنكک اب در
رده
| اذسمایدلالالبهدلههده شایعدر زپجرهجراخرضر
| خی یلانیجوق بردرآدعیوجاموسی رلمهکی بو دا رار .زد نها.م مندن
ار شهردرکه ارم مزل کاردر ابهقریبدر دوز شلده واقید رصوزی جیما

اکش
مر
قیوردندر سوربنك سکن قبوسیواردر وساحلنه علافته اطلاق اونو
اونشمیلدر

زغاده زح شهرند ند ر تاجو بين :ام برقوعله ایک لهد ر

رر سکانی صا انارد راما فی
زد
هاو
نی
<ه ولانند » پرفرضهدر ربکیی
ایلع مش
 ۱شدید ار پردر

کا دید ر آشنده اغنی
سرندیب ھندیار النسعدہ آسمنی

ینده رقص
]| ناعسسن پرعدینه سی واردر سیر ک

سعاله هند تاه سیدرکه

دز
7

ن

EES

|| رقولدہ انفافاری مقر ر در اما فراع درج واحسده دعانلقدما یکری
فیسح ايلهسمت دن خ را ج طقوز فس درزيراك لش التمیلايله
ایک
ثمليثلد ن على ثلثه قسعن اولعشدر وحدئین اعتارحه بردربعهات فزسارى
اون طفوز فرشندر طمّوز فده نخاصدرکهاللىالتمیلابله وثلثمیل علىلثه

واه بزربنوك دار ع
فسمندن خارجدر ب

سی مقداریسکن مك

صاان یوز عش ای درجه ویک میدی دقیقهدرکه
قول
ناد٠
فهردر بلا ز

فرام حسا بی ایله او چ يت ایکیوزاللی فرههضدر اما جنوبدنشالمه وسعتی ||

یدی درجه وثلثان ودمرنجه د رکهفر حساینایله یوزفرقفرسحویکری
یدای دقههدر

صا حب

جاه ملك مود ولیه ار جه کاب وع البلدانده

ابورصانبر ودن نقللهبوبلهان انُشدر وقدماءعفلا ايلهمحدئین کی |

میاننده نفاوت حسایی ای بشیو ز عش درت چن فرسهفدرکهزبادهسی

قدمایه متملق بولمشدر ا دی افلیم اولدن اولان شهر ارل بری برد رکه
بلادحیشه رك قاعده سیدر اقلیم اول اولتدن جنوب طرفنه خار ج ده رکهاولا

افریقبه پادشاهی ففرمی فحماینشدر پریسا نکرور ولایننده پرشهر دك
ادیدر تااسیه هند ولایدد ه واقمآب وهواسیلطا فتلهشا بعبباروافاویه صی

عین منافع برشهر لطیفدر حیی ساب تابسیهاکا نستله مشهو ررمدينة

لازم التعبفدر نوکررسودان ولاپندن پرواسع علکت ترای تبرهمابهسنده
اکسیررمنافعرفس الاقط ار احیه در “همو ر* ربع مسکونك اکنری اتلرا؛
زسنندر دیو| کارکب معتمه ده مسطور در دغر ۳9ولان ده برقاصهنكآدیدز

وحالاین ملکنك پایتن اولدر برطافك قله سنده برحصن حصین ور ح ||

|استوار ومتیندرکهنبا م ملکنه مظلد ر حق اراضبسنه دج سایه صالشدر
بوونك اوسشند » رصو ګر نی ید ر لشسد رکه آندن بوصکسل اولان

ج له هدن وصنعا ماینشتده رشهر دز براسعی دی مدیهالشهر ن درک |
صسلاحیون من کته مسیتو لیاوادقده ا

اهاز

چرس خرعاصی

حوق رقصهدر عن ولاینده واقع هواسی اطا فتلهشانعدر حر

ییدر
خنكتبا
ولنانت

سد

اكز مصنفين خصوصا کاب لس الك وساالك |

برط عیبی |
لرما ده غ
مصین ونی تهبین اغشاردر جار ا
هبع
مولن و
جز برهازیدندز حى جرایرخالدات میانند» واقعاولوب هرج هت لهععمو ره ى
 e.سس سح
هتشن

4% ۱۸۱$
| :آدملری یب الصور عر اج الس رفوی الهیکل درشت خاف لری

مکرر

| 7لوقا تدر ( ەق حفیق ) خاولیه کهساحت روی زمين اولانمین
| | قدما یبلیهن اولشدرکه قد مادن یھی که (طلیوس صاحب محسطی وذا تا

0

وفضاد م|کعاارب اولان فیلسو مان بوا نهدن ماخر کا قلعم

أ حصة درج عظيمة

رز

سین

ارضیه_الّش القميل ابلهثلثمیلدر اماعد ن
ثک

و

جک ن فن لد

||امری ابلهبربه ستصاریه ده ججعیت ادییتلو وایکی فرفسه اولوبپربلوک

مب شم
]|قط
تایه پوربلوی قطب جنوبیهسکسندیار حییکشیهادلثار

| ردرجه ارتفاعد» وجنو پ
کېشت ایدنار ردرجه احعطاطده اولوب کال دقت

| واهقام ابلطهواشدیلر عافبت پنهافراق ابتدکلر ی حلسد هب پرار ل بهولشدیار
ا ایس پرفرقه سی درجه ی االلیمیلابله ثلث میلحسایی حقیق ابلدی وفرفه

| اخری نمساموبلاکسراللی الق موبللدوفی سویابدی لمكننساخرین

]|زناده سنه اعتار ایدوب بلاکسر اولاندن اع.ض انلدبار تونقد برحه قدما اله

||محدنین بین ده اون ميل معداری تفا وت طااهوراد وغ ان قدبياار

]اما تقوم اابلدانمواین قو جه بونفاوت خط نصف النبارهطوغر و پور مه دی
|| مساهله ومساه دندر اعدی خی اوله کهقدما ء فصلا ود تن حکیا

]میا ننده ذراع وميل وفرسحم حساننده اختلا فاارتدوراعق اصبع حساندن
منفقارد رکهپراصیعال دایه یره" دند لدمصحومه بهدنلشدر

اما ذراع دما

| اعتبارند» اوتوزایکی اصبع درک نون یناه وی درت اعد رک

سکن اصیع متفاودر ارش دیدکلر ی ذراعدرکه ای طونامدن عبارندر دیرسکدن
مقار اوحنه وارحه نرازشد زکیدگرهی درت رمق اه در اماهیل عند القدها

اوچك ذراع وعد العدئین درت بك ذراع اعتبار اولهشدر تزاعلری غالا
تزاع در زرا کهمقدارمیل جله سك حساننده ردرمتعاوت دکلدر و له

اةنال ك اصبعذراع دقما الہ فسعت ده قصل
کل الدیرین ط
او ج یك دراع اولور دين اعتارعه کی دریدن فسعت اولحق درتيك

| ذراع پولئوراما فرح ذراحقدما اله طوز بيكذراع اولورود ینحسابجه
اون اتکی بك ذراعدرکه کلاالتقدیر ین هرفرمح اوجبوز یك اصبعدن اور
| اکى امم ناقصدر تحصلکلام برمیلثلث فر “خد راوچمیل برفرسح حسابندهدر

{N ¥
جنو بندن وارال شهراری سمالسندن میانکابل وستصتا ندن خصوصا ملك
عراق اناداندن کوب دار ر یعه میا دن اوغابوب در ای روم وجر بره
قیرسدن وشهر اسکندریه شهالسندن کرقیروان وطصصه دن جیقوب در بای

مغر بتهوصل ایدر بوافليك خلی سفید در وطبیعتاری معتدل وك خواولفله

| کنریمران وقلسو فان واه ناد ره د
واننلردن قو عشدر ( بشمی اقلے)
 4زهره يه ماو در طول شرقدن عه انکور الى ف ف“ د رکه دی

ابلكتیوز الليمیلاولور وع ضی التیوزایکی فرسح اولوب میل حسابندن
اجویوز اوو ز ابلوقلنوب اوتوز بش پاره طاعی وانکوز پاره مر وق وممور

شهرری مقرردر مشرقد ن متسد اولوت اجوج ا جوج ولایی

او رنه سندن طوعرو فرةايهاندن اسبحاب

وصعد وجحون وخرسان

شهر اربنه وتان وکرمان شهالبسندن وفارس ولاتی شمالسنه اوبوب
عراق شهرری شا لسندن کوب ماهان واذر بان وارهنیه شهر اری
غکررب
مماه
میانندن وار ر قسطنطنیه دن ما ل در بای رو

در اسنه اتصال

ایدربواھایك سکا نی ک|ڑیا صاحب جاولکو خصال واګعاب مال ومضال

ااوللور ( التعی افلے (
ولنور واریاب ۶ج ودلال زنان وسادهر و بای مالا م
که عطار ده عتعلقدر طول ایکیوز اون بش وعیصی اونوز بش مبل اولوب

بکری ایکیکوهی واوتوز ایکی جوی انبوهی وطعسان پارهشهر پرشکوهی
واردر مشرةدن پرو سمالا ولا بتبأجوح وءأ جو جدن وسبستان شهر ری

جنوبندن ر دغرولاتندنومبانترکستا ندن حټی حاجا ندن  کپواك شهر ری
جنو بسندن واس_اجالبسعندن وصعد وماوراء النهردن ومیان خوارزمدن

وارمته ولاشدندور اندر ملاطیهدن ودر باینبطشدن وسعال فطنطنه

صرقداایلیه دنمفرب تمحرينهاتصال
لرر اما کهجنو بید
انبکذ
وماقدونبه د

ایدر بواطي ك |کنرخلی تیم الراج قویالهیکل روی سرخ وسفید له
قوتلری کل آدلردر ( دی اقسلیم) که خره منسو بدر طول

ی

ہار بی عدییی
طهوز وع فی طفو ز میل اواو ب ایکی بو لك جبلی وقر ق بجو

ل
ویکری ایکی باره شھ
ور مو
کر

واردر مشر ق دن باجو ج وماجو بج

ولابتلرندن کلور نغره وعرده وحنوب الان وال

کرک ه اتصال ولور اهاه

خیم شهر ارینه وباب الاپواله وجنوب فرغا نه ه طوعربلور تاک شهعالماقدونه
وجنوب در بایصقالیویه اوغرایوب کردردای مغرپه دخول قیلور بتوورلاا"

 $آدملری +
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رانا وحان امین الستمان حشرت سلی_ان صله7

سيط ارمنی طولاشوب خدمتلرند کی حکساء فسلا «عرقناری یلهمور ریم
مسکونی بالساحه معلوم ایشدکلرنده هرپرینست طول وع ضن ان واراضی |

رمدر بوطر بقابلهکه(اقلیماول )مشمرفدن
اقسی
شه ت
الچس
مسکوزه بیبدیاق

عفر نهدا مد اواوب طولی او چ سك فرسنك وعصی بو ژالیی درسنك اعتار

اودر کوکب زحله موب اولوب بکرمی کوهسا ر واووز جو وبارلیی پاره
مداین کبارلهمعموره در اولا جز ره باقوندانمتدادله جینشهرار یه اوغ ار
کر وجانب عالدن سرد یبوهند ستان شهر ار نه طو عر وکذر ایدوب

فارسدر باسنك اردندن ,برشهر ارینه ودر بایمفربه متصل اولشدر وبوافلپك |

اوکس سبکاانهیرایدوی تحفق بولشدر ( ایکنجی افلیم ) مشتزینک در
طولی مش قدن عفر په دك سکره سك التیوز میلدرکه اون  5ال

عطعی

واردر عشمقدن برو جیشنهر ارینوهممربدیب ولابتارینه اوغ ارکر شعالدن
هندستانه کذر ابدر کا بلستانه دج ول کسر اما<نویدن کلوب ارس التندن

بعستان اورنهسندن قمارزیه اوغرار اند ن حبشی ولانتار ينكسمالسندن

| صعیدغالکی جنوییسندن نیلمصردن میقاینرواندن مغرب درباسنهاتصال

انی سیاه جهرهردر ( اوجبیاقلم) صرمذ رکه
سیكک|
راقل
نبو
کدرو
]| ای
طول مشرقد ن مغر به سکن ك ابکیوز میل وع مئییاوجیو ز الیلميكدر

وافلهد» اوتوز او چ پ راه ہوا طاغ-ار بوکری ایکی ارماقلری بووزیکری
بو

پاایره وك شهراری واردر مضرقدن بروامتدادله شام شهرارینك شعالندن
کر ملك جين ویأجوج واأحوج علکتارندن بعد » تجنروکبستا ندنومیان

کابلستاندن فندهاره اوغ ار و بنه سبستان ولاتی جنو بندن ابلسستان املکی
اورته کسنادبنله اولاشور بعدهکرما نیکو ببارس واعف وتعسال عاق
وعربستاندن طشره سیردوب مبان شامدن مصرشهر ارپه وقیر وان ||
عالكنك اورتهسنهوشهر طم به دوله شور اندنصکره در TE  4هی

نیاکنرددر
وان
کسک
مکنر
اولور بواقلبيك دی |

||متءلقسدر_طول

( درد یی اقلم ) آفتاداا

اوج يك مبلوع ضی ایکیوزبلسدر بکری بجشبال ||

"|ععچه سی واردر واکی سول ایرماغی وایکی بوزاونانک باره معمورشهرری |

وتصبا له جعااو چ يكسکن بوزطفسان الق پارهمدای واردر مشرودن

اعدا ایدوب جین شهرری سالبسندن بکارجو ج وبأجوح ولاتاری |

۱

موب رویز انسان م
صه  2که اهsa

طورر سکوت ابتدکسده نهجر بان قیلور(جبلهند) بوکوهده کی ارسلان
صورق وارد رکارعدن ص
اور
رج
ويم
اول ایکی صافیهاوزره ایک فرب |

عموره وار د راکنهلردن صولور الفاقرکون اول ایک
صیط
دهن
واتف

اونو ری ۱

زاح اریدغروغا ری اراسنده ارسلا تكپرینك اعن فتغیاوشفلار:خبرر درک ||

| جان ع ری آب حیاننه زهراب اء شار اخراول صوراول جرباندنقالوب ||
اولابی هر پهخراب اولوز (ج بالواصط) اندلسده شدونه قر بندهدروبوطاغك

زرد ال ایله ایشمق عکن ۲

ات

له E
واخرابی قاب
الدکد
ااج
خدررفرض

يدرك ا

در هار فا

۱

اولرحنهدن امیروکیدرح اول دار مشاخندن بری بریته درکه بومطاسمدر ||

فع ايده م کر ین الام دیواولصهرهلك اوسلنه وافرآبشباقسوب صعب |[
سر کهدوکر ساعت لهطاش طاعیلوب بارهلنوب اول فارسك أخ_د به قصد

فبلورحالا که ماکونلیوب ا
حر
کیولور (جیل شم) فوزین ڪڪ و بارندن
برقریهنتبقنرده در وبوطاغك طورسنیده وافریماع وانسان صورناری ||

4رد ر
 ۶طساس اولش اردر جله دن ری عصاسنه طیاءش رجوبان |وا
۵که
اوکنده فیو
بنلر
ری نم
عسان
وانروت اول حوالیده طاهرپرصفر سودین |
]| صاع صورنندهباهرری وچوملکی صبنیلهعی ایدرو له اهلفزوت ||
|وعصیل لورار ازمامناهند» مح |شزیر وهمتارین فا
بیارارلا؛بم لیب الااقه تاش (رحلاولنان

) ارض ر ومد »در بووطاعت

|

آورتهسند بورل واردرکه اندی دو ره زدن اوغرایوب خبر بهر ل اولندت ||
۱ا

سک

حبوه  ۰کا قودوز ات طالاسی طرر انر فرضابرکیسهیی أا

سل دراه ارعش اولسسه کلوب اول دوراندن کن آدمك ایک ای

اراسندن کرسه او
کلی اذاقت بولهدیو ارصندهمشهو درر( لله 6

ای قدربت

ی افلمق بر عفلی ره ص ف
دد رکهونیم

اول نے صرد ۱ده کورا

5ناتوان

و

االم
لمماا اده مسطو ,NEEW3

ا

gE

دید ر :

اول ول 1

رد هدنز نادہ واقللے سابع چۈ دن تمصا نلهآماده اوله و بوتفصیل ملول
پاشین صا ا حباکلیلدنار
فپ
ردونواکسدریونانی واردشی ب
رایانفارسی

¥ ۷۷۱ $%
طاراضبله

فلا
فشدررل(ج
کهکل

نه)بوطغده صورت آدمده بعص اتات دد |[

کنبسیراجاصلووکهریتنده بوانورکه هرببرنكاقکلوین»زدرد(جبل فلیوان) |[
مهرجان فرنیده در بویده برصفه محصوره واردرکه اندنصو ترح اولور 0

يره
اضفآنا
)هشن اوزر ینهحوا د4راوسننده بع
(ىل قاحیون د
خ

واردر

عضارالهانده نهایت بوفدر وبر نهدفایرردمارکه قا بل هابلی انده قنل ایلشدر |[
دبو-نقولدر وپریته دی فارجوع دبرارکه اجنده فرق پیعمیر اجلقد ن هلاك
اواشلردردو خرن وبررار(حلفدقد) مکۀ مکرمهده در برام دی کلمعد فی ۱

| بوندهدر اطرافعالکه بوندن نقلاولنه کلشدر ( جبلقصران) شیمردن ||

منقولدرکهبوطاغه عسل اغارالتون رنکنده کورینور ظاهری انسان ||
|

وره
دوشو رب غدا ایدتور خفستی آرحیق ارالوب هتفع اولورز را ج
*ره

دوثکله برایی و ع نولئور (حلکل) انداسده سدطه قر ده از هر انك ۱
لوال اوزره قالوب تعده ٍ
اولده اندهلح اسود حاصل اولور نصعنه دل ا

آی| کسلد کتهاول دیا کسلور و ماده كلدت الان الورالیان اسف اله ۲
ی
ککور
قالور (جبلکر عان) عادن ناحیه سند » در رجاس طاشی اولور

|

بنارشه له(و(پجربرلکاستان ط)وس ولابدند غار شکلنده برایوانی واردر ||

ردا وکندن پرعتبهرج شید جبقارکہ شدتندن که بقین واره ماز (جبل |[

)ا غ-دن برحتس صو صزا رکههرقط ره سی مثاث وهکن شکل ده
ارجانبوط

ووعنه نابت بوقدر رجال
هر اولور( جبللینان )جصه حواله درفوا که زر

کر بندن اولان ادال مبوه دم اندن تتاول ابتدکلری منفولدر من که حلنده

ری
اره
میخو
رار
ون ان
کءفی
شمه اولا

لطافته تمولدر

نةس الاعی مبوهری 1

غابتله لطیفدر رالمهسی وارد رکه شامه کاو رئهر تسه داخل اوامسه راعه
دبار
و رەز( جملفناطیس ) حبال فلزمه متصلدراماصو حا قله رده چ

مقناطبس جذب ايلك خوفندن کیارقر بدنه اوع ابهجمابزل(موزجان ز)مین
»رآب خوشکوار وار ردکہ برر برر بوزییكکشی
ارند ٥ برغار واند ب
فارسده د

سه اولةدار صو
ردم
کیرسه سبراب ایعسی قابلدر اماراوغو ردن بکك ا

در ( جبل نار) ارض برکستا ند ه در اند کی غاره
دست رس ولا ماری مرقر

حبواناندن هرفنغیسیکیرسه نامال هلاك اولسیمقرردر ( جبل نهاوند)
راوطغد طلسعان ثووسرمکه وار در نېاونده ودیتوره صوا ندن واصل اولق
اوز ره در بضیارقواه اوطلسعات میاه احون موضو هدر ( جبل هرمز )

¢ ۷۱ %

ی

راق اندن منتفع اولور ج(بل شقان)
| کصه الرله اوز رارینه منصل اون فا خ
1خرس رده برغاردر هرفنیی کے ص

اند کرسه عأفت واقافت بولور وه رکے

| اطوالغه حدقسه اصلا بل اسدوکتی دو:از نچایت نهایه ایکی ذراع مقداری
| اد ده بلاسدوکن حس ادر (جبل صور) کرمان زهینند » در انك طاشلرندن

]| هرفننسی اوفات هاراګنده آدم صورتیمشاهده ایدرازااوطوررکن ااباقد ١آ
ته رحااتله اسان شکلنی اول قریلان طاخد» 1
سکن
ااناو ر
| رطورکن وناخود طب

| مشاهده قاور که اولورکه یردقاریطا تی دوکوب “حن ایدوب صوبه |[
ارری ارکیلدوکی حلده باه اول شکلی عله کورر (حبلصفا) 1
با
| دغوکر
 8اکتا اه مکه مکرمه دده کی صفا طاغید رکه روه | کامقایلدر ان ءاس

3

1:بحضر لری بور رکه داه الارض آندن حو حعدر حی عاس له اول طاعه

۱

تی اشیدریوردی ( حبل صقاله م)قرب |
سنك
اعصا
د بو
صداپه
|اور دی حالا

| نممدهع اورنهسنده در جز برهشکلسدر اطرانی اکووجنلك بولدر دیرر ا

| اشجارندن بندقورصونوارزن وانارندنفوا مکهغفرییيهلذریذد»رداف ||
طو رب نده آتسشوت جعبت اوزرهدر( ج ل ضلمین ) مصردن مکهی کلان |[

یص
ابول اوسننده دراه ضلعی مالك واول برینسه فشلع
یان ديررکه ||

| کذارجندنر بطند ر اما ضام ی مالکه شکاره وار رار طاواوراترایرنرار

ار

کله بر سی |
اصلا ضم رکورمز ار امااول رضلع ده اویلهدکلدر بلان

|اوغراسه اوتند ن و باصو یندنمت اولسه البته نبفاسته و ناماللهضر ررتب ۱
سهتند ه برکنسه واردرکه |
امو د
رءص
رله) ادرض
ار(ه ج
طرد
| ای مقر
]|حوضنه ماءجا ری واصل اولور که برجنب و ناخود حابض کلسه اول صو

| جرباندن قالور(جیلطیر) صعید صر ده در تواقبرنامر جنس یازج |

| ق:وزر هریل انده جم اولورر باشارییاندهی کوهك دلوکنهصوقا رار ||
انتدواارر یزننلههقدارفوش وارایسه اول امنعادمودهده
]|بعده چیقاروب ک
| وڪهدن اجو بیاهشتی صوقوب جيار وب له السی مفیردد خن |

]|جاووزاق اولسه اول کو دلوکند» ایکی فوش بوانو ر 2ط وغلامعتدل اواسه |
۱

گت ونور وکرحکدن 2ط اول دح روخ بولماز اهل ولات کا له ا

ام اعبشهلردر( جل روان ) طانف قربنده درحیی طانفك هواسی اعتدالنه |[

|باعث بودردیرار خصوصا صو ری تغلاه بارد واذ پذدر (جبلاغوبرد) کر
لبسلکدر کاراو لى
| ایکیطاعدرعان ايله مصرما ده در اما غا لهاصع
gg.
egg
TOO
UE
CRT
“por

> ۰۱ ¥3
سی
ای
یشو
ضار
وید
| قله سنده قدرندن اود

نھد فرح بردن کوریتوراصلا ا

||اول هآتوشاهده «ظم غیم اواسون اولدون مانع اولازفرضاییلدن بیلهک
رمان آیی کلور اول آذ فورزان هلال صوم برینطوتلوب کور ندوک
| که ك ارنسیهرکشیصام اولور روّیتهلاله توقف اولماز (جبل مرکا
|راعی دی حبل قیردربرربنه متصل او چ طاغدرکه اوجن ده دی |نش

||
أا
||
||

]یار حیلطورنا ) دارهندستان اوجنده در اوز رنده اعلا رنکین باقونلره رات |
 ۲وقدر ووك اطرافنده او حو زپاره بوحه طاعار واردر حى اوچ رك رده ۱

| کوبریسی دی مقرردر (حبل شم) بورطاغد رکه طاشلریکورکپی باد ||
وکلیصا بون بر ینه استهمال اوور (حیلقیصور) بودتی هندستا نده در ||
اوستیده صندل وکافور حاصل اولور و بونده رحا تورواردر صداسیی اشیدن :

| اول ساعت جان ویر راو ل با نوردتیدام صو اهنده اولور طشرهجیقدوغی| 1

کی هلا اولور (حب ل کر)بوك طاشارتیوتبادراما اندقده ار یقولبای |]

| اولور(حبل برفوات ) التون طاغیدراعجنده غول وعیون وافردراول حوالیدهی|/

||نام اول خول ومیوناری طوتار کنر کان و بندکان بريه اسدام ایدرر اا

||(جبلصین) مالك چینك نانند همه پارهطاغلرد رکطهاشلری بللوردن وکو ||

| ه|رقط عه سیماهیت نوردن د رکوذش مقابکالهسه اطوالغاردن علول پد ااا
]| اولور وانده بعش طیورفتنوس مال نارفرو زاندن چبقدو یکې هلاك اولود |[
ورخین بوبلهمان ۱
حت آناردن آونه ده پربارشهر اری واردردیرار بمعص
]اایدرر خن اولبه ک جهبل تنو ر دن بوعل که واقع اولان تفصیل کاب |
درمگنوندن مأ خوذدرکهانلرراو ردیعلیهازچهدن نقلا عشلردر وافلم سابعده ۱

روس وبلفار وولایت باجوج وجمواجدن اوته بع پر وار دراصلا کون ||
لرد رکه اند کوندز اولازدا م شبتاد ||
|طوقازه رکزقاری وپوزی ار بز بورا

اولوب نلہیایت بلاوز بسن زمین واردر صانی تبوردن و بعضصانی برجدن ||

ونه پر وا سیمخا مدن ودهب خالصد ندرکہ هرپری بشقه پرواسع عالدر |

ادناسی بومالدن طول وع ضا زب ده در وبعص رار وارذرکه حبو ات ٠

زاکدرن بویازناچ_ ار رافلریبازوقیشدوکر و برعاضرواردرکه خاک ||
يمزعوض پرروارد رکه سکانی جدا
ید ر اصلازراعت وحرا تهپرا
||کكك

لاووییومرزاعرا م واردرکههرنه کاسه ارساعتله بویزجه برواردرکه بریل |

ای بتربوبلمزوان هد دام الاوفات که وکوندز براردروبعض برار وارد رکه||
و

میس

وی

و> +

2م

3۳257557

۳۳۱

EE CY

| ویوجلد »سیل یهکاش الا س وا قوت رنکین نولنسدوغین خبروپررر(جبل
]| سر قند )رع ب
طباغد رک اگندهی نار دن قطره قطره صو صرراراناما

||صیدده طوكار وفصل شستاده حاراواوب خلاف عادت جار به در اللهی |

|اظهارایار(جیلسیم) برغریب طاغد رکهاهل مین قله سندنرقلهسنهک ری ||
||بامشاردر واول جسمردن کوب نهاین_ندءی جر ه داخل اولانلرکسب هوا الل ||
| ج الراج اولشاردر لکن نجه هسلىاك اولذین جبل سم سمي فملشلردر |
|بلشاب)ارض عنده در شهاربجا ننندن حر بان اپدوب طوکار ارضه ادن
ح

|اعمادله شاب شکلیی باغلار شساب ایض عانیدتی بوندن سر ایدر (جبل اا
ملات
]اشیام ) و
ن کند
نره
ص»ا قرشده در جا نین برکونلك ود
ورسنوقا
 ١چیعاق ز ب د
اه مشکلدر اج رطردق دقیق ناهمواری واردر اند دی ٍ

ل کدراد ر 4نصه قر بهاروم رعە ۲
]|صعو ببیتشماردر اما طور یس
بیوبر

او بستانارلهمزیندر دا مامفتاح جمبللکنده در اجازتیاولي هکیسه نك ||
 ١اک ا

ر
ی
کل ه
حال اولور محص

ملکندن اجا زله

ا

||دستوراه قله"جبل جهیقار وبوجبلدن اونه نه طاغاروارد رکهطوربسنه ||
۱چیتاق وماوراسنده رهواردر بيلك عو_ا لدر ( جل شرف الغل) مه دن |

!شام شربنه واصل اولان بول اوزرندهدر رایطلسعان واجنب اعاف |

|سل اجاری واردر تیا جاردهعکن اولیان صنابع بودایع الك طاشلرنده |
ده
سسه
دیابوخ
ن ده
ااعن
]|موجود در (جبل شکران) اروضشکرانده در ام

ی ||

او مکابهیدداردر لک
رع جشنه ا
ا

َ کے دکلدر و بوطاغده طا شدن واه رحراقدانواردر سلدن .له

د عاصوه صعودنه مانعدر حالا که مسر ےك باکسنه ماع دکشدر وابراخده

]|ححورنشده ضیامی طاسشکلنده طاهرد ر(جبلتور) هندستا نده پریود ||

| طاغدر کاب درمکنونده بازارکه جل تنورطاات اواژلنده داخادر اند» رسو |

|وارد رکه تراك طولری حاصلدر آب حباتهرجاوده مبب اولدونیکی ||

||جچبشلمهتنورعرمد ده باعشدر(جبل تدت) براوزکهکوهدرکه اهورلکطاغه ||

| جیقوب آ نشباقسه در بادن غلبا نلهبرصو بقار اول آ نشی وار وب سوندرد ||
۴أ له

رجا ندنهعودت ابدر(حلصولان) غا مغ طاغدر اما هرک ناتاش ۱

|| وعنافی وحیوانآی بوقدر (حبلصنعا) اکرجهاو چ طاغدرابارحکندهدر اا

ت
فاول
اند۰
طکند
|| ع کہپ رر بنمهتصلدر هرک کهآلینیسیه اول
so

TERRIERS

ماع
F%
فوسنده اکی دليك واردر برندن کررژ و برندنحیفار  اطفال ابالهرنهحثه ده

اولسه صغار امابالغاولا نارنهدکلوكف اولسه صما ز وجهن الاهدن غیری |
)ردیل قر بنده درطور پسنده برلذ یذ ویارد صول ٩
کسه بر (جبلسیلان ا
بکارواردر حالا که قربندهی عیون حارهسی بیشمارد رخرعا  ۸مد اکرم |

فىول |
صلى اللهعله وس  ۶9فان اللهحين مسون وحین تصصون  6ال

تصالی  #كذلك خرجون  6آینقبرکیسه اوقوسه جبلسبلاندمک قا زرد |ا
اتكن
ال ق
فطرانی دکلوحسنات او
لام
عار
نهه

بازیلهمور دقلرنده جل سیلان ]۱

ندردارسول نلهدو صوردیلر ولامت آذر :تا نده رطا

د رکه او
عسنن
بدو»ن

|

جتندن بربیکاروقیوز اننبادن جه مزاروار د
رردږیولر ابوحاعد اند اسی درک |
بالول طاغك دامندهکی قریه رل قاضستی ابوا مر بج عب دارجن اله ||

ولشدم نوادر جبلدن نه ننه احفاع قلدم پربسی بوایدیکه کندومی ||
جده احت اج لازمکلدکد |:
ازده رسد بنااش مات عارندن اولان برقاعو
رصباح طاشدن بو
اتنموشاع صنارعله پرداخته لغش کفایت مدایدرکلر

مهد اوکنده حاضر بواغش طن نا لباری اوز ره طجاننفه سنك صمیاسی |
کتورهشلردیو یخرمموشار رناد رسهی د بوایدیکه دامن جبلده طانفه جن ٩
بعض حشبش وکلا کراراش کند ولرل طبیعتار منواهفتیاوذفین استعمال ||
ایدر راعش لکن ها بم وحیوانات وطیو ردهاع اکل تس ا
سعت له هلال ۱
راعش حى جله-ی اول کاعك زهربال ایدوکی سلوب قر RT
اولوزار
راه سندن دو بوب گاراراعش (جبل هھ

بت 7

 7مهابله نھ  :ساننده در اونلو ۱

وصولو پریو ل اغ در وایینده برام معصدتی وارد ریق کهکل منبعی حل ||
عوداردرعنات وقصب سکرااسه ا ردر ( جل کی )کلت اعا د در

دامننده هه فریهار وارد رکه| مینك خلق اسبعبلیه مذهی-دهدر وت |
انی اولفین جبل “عاق دعشدر (حبلسمرندیب) حضرت آدم بربوزینه ||
ابندکده بوطا ا

ملك صنك اعلاسنده در خصوصا یھ رکنده

ارر نجهكونلك پولدن قلهسن یکورر ار وحضرت آدمك قدی ||
حوا
کلهد

بری الان امندعهلوم وز بارنکاهدردیرار وه رکه بل
عااب وامطار برکقی

رنسنه سردا رکانهورد رکه درخشایدر وهرکون اله برکره باران يغار أا

حضرت آدمك جایقدمتی اپار بساط قربن حضرت وهااس فص
وده باصاو

سر بفن

لكاف 5
نظي ا ,فمر

را

۱۱

4% ۱۷ %

| میان غار جل دہ برعظے بدت حو ف کورم شل رکه اون او کجسنه مصط عی |

| اتورکا ۾ اوخویه وارمثلراوزر ارنده رر سپا ه حه اله باشارندن اناقلرينهدل
|ينك نصف ساقنه دل اباقلری اج ادکلر بلهقالش که خحفافی
| اورتوغشار کم

دن ایدی بر پوزز ی
مشرلا
ظفا
نهر
| حر بردن و جلودینك ملاعیکوا ک
ظاه فیلشار نشمره ری
ح مل
:ضدسه شاب و بمضنده مشهت آ باری
]| اچشلر دم

][زنده صورننده وکسوهری بعتی جامه ری ون ف-,هاری مسب نلرزبنده چاقی

اور
دردی
لرد
ويل
الرک
| صکره دکوکرار ينكبوزند فلجب رها سی کورهشار پون
ضاررحت عبسی دن درتیوز یل اول ۴سش بمبرر
| اهالسنه صورمشار ون

| واوب بپررارینه مماصم خلق اولعداردیو لدر»شلر لکن هرسنه ده يبورم
خصوصده ابجکوونك طرنافار بن کسسدکر ین وکپنك یفارین فرقدقار ین

[وتابلزدن طراغی سلکد کلری انعلامابمشارعباده دخیاولحال اوزره فوبوب

| حکحشکلدکده حضرت صدیقه بوبلهاعلام اش ( جبال رات ) ارش

| رکستا ندهدر وبوطاغارده اولاناترا ک رهانك دبتلهکلشدر زراعت وحرائتلری
]|وقدر جلهسی ميعددر

زیرا کهاول طافارده سیموذهب معدناری وافردر

ج فون باشیکی طمهر

E

te

اول عدار باشلردن

ار ن الان انتفاع حاصلقیلور امایوکارندن الانلراء او ارنه موث أ کر وب

]|مادامکه اولباش او ارنده در توایع ولواحقاریاواومدن متضرراواور نایلوب
| کیدوب بربنه فومیصحه اولومدن قورتازار ةة [غرایب صاحى قول
بوحالت پرلوسته اولاز داابلاردنکلوب الا نارهاولور یک انلاره قد ركفا ره

جل زغوان) تولسقر بده در
|| عمرفه رخصت واردر ادخاره اجازت بوقدر (

||اء دبارك اول طاغ طور دستنده پ زربارتکاهار ویاردر وباقفبه اگنده
هلان ازقلةمونان رب مثلی اول طاغك و کلکنه دالدرباغلو و باه لو

| واقارصواوبرکوهدر فاما بوطاغك اتکارند ت»مکن ایدناردایا کت باراندن
کایت ایدرار نم کم اعلا سنده |ولانلرکرا ت عط ش وقلت ام طارد نحکایت

رنوریوکسك
اور ( جبل ساوه) ,رمرحسله بعید د نکوپ
رس
اسیی
بجرا
]|ما
اطاغدر وانده برغار وانک ایند » پرابوان واسع الاقطار واردرکه یك آدم نکن
| که قارادروش دن درت دایهطاش ظاهردرکه عورتار ل مهار بنهشا تله
| Êءاد ر در فا مار سی دام خشک_در اوجندن مدام آب ز لال متقاطردرکه

| التندەی حوضه جع اواور حالا که طول مک مله اصلامتغیراولاز واول غار“
 3قوس ده 2

۱۷۱

| اول کیاند قور باانرو نی بوذ وب ایدی؛لولE۱
]| داءنجلد مقعم اولان! کیلره و برروالتیممن فار حبلده الیقوراما |

]|اشکنهسنی آیرنلبوب ایکیشق ایدر واحند کن با اوت ا

آادر بسن دا کاررکه ایلهفار انه دول ایدراصلا ند

جکر وگیاك ۱

اندو به کسه :

وبر اوبور صیاح اولدقده کندوستی وکیدوکی اباس پکار |
تش
ااول
برغز
کو

ومغسول بولور قوربای قبول اولدوغن بیاوب فاردن جبتدقده او کون ||

| رفرده سویان اندن صکره س حار مراهکرانوادویدن اعسال غیره هود ||

کاورک فهور ی قولواه جس ولاس فشبوسر ادن |ا|

ا باوب فراغت ازیدکدر اشمراطیبودرکه طا لبعضر اولان پکاسهبناكسی|
ا

زندهاولیه ( جبل دامغا ن) ری فر نده رمثهورطاغدراند» رعین ماء ۱

|| واردر نک ابنرهاجغاسیتله برفوی رع جبق-ار رو ی زمینده براوزکه ||
 ۱اور

فرع

کول طباعك ره کسق احع ای
ها ر ا
درم ی و

اولور (جیلحیات) رکستان زمینشده در اگجنده جنس بولنااروا درکه.هرکم ۱

انره نظر اه يأ هلا اواو (جبل ر بوه) دمث ق شامه رفح قریدر ||

قرآنعظیده ۶وآوناهماالیربوة ذات قرارومعين  4انك حنفن
ازدلهدر

||

فلهسنده مهد واردر جوای بساتین وحدا یقدر وبوقار وسندن اشغه بعض ||
انپسارجاربه درو بوندهرکهیف صغم واردربعضیارزکصیه حضرت عبسی |
وهغشدر ( جیل رضوی) مدنه منوره دن دی هرحلهبید در واوستنده ||
| اطند

| حبداسیقاتوین وماء جارباری اولو بک انهفوعیزکنء مدن حنقه بن ||

| على حضمرتلری حالااندهسا کندر وقید حیاده در حت برارسلان ایلهبرقبلدنك ||

ماننده حر وس ومصوندر وبقدرنده ایکیصینجاری وارد رکهیدن عسل ||
اامصفا وریدن آب زلال رصہےا ااقده در مهندی صاحب زمان اوله جق

ا ادر دوا
اولسدر دیرلر وجیسع بلاده متفرق اولان
سوپلرار جبل رقیم 9احمسیت ان اکهیابالکیف وارقم٭ نصندن ||
بلك ”کی رقیدرروءله ٠
ماد بوطاغدر دعن اعحاب کهف اوا دوعی فحار

]|

اهمیتدن هو بدر 1حضرت ابوبکرالصدیق 1
صداد
هر ص
ود پهاورنهسسند د
2

عن هکنند و نیرسالئژه شصرر وم هکوندردکده بلاد ر وده داخل رحبل ٠

لسعش اردس ||
ارد
 mmاولمشلرک اگهابکهف بوطاغك ناراد هد
توبره رده کرمشار 9۶

قو
EET

E فيلشار
انانه

€. ¥
مقداری پربرینه بین ایکیصواقارحالا که بری فاردن ابیرردویاوقلیابارق
حرارله حبقار (حرلهعنه) ترکستان طاغار ندندروطو ر دسنده برقله" رقیعه می

ا)سك معلومالاسم ااولغانار
ابل
نبردانس
| ماباندر ( ج
طندندر حت اوسننده ۱
ویزمبنده زجشه معدن عق
!| کیربت اجرواصفروزیقعدناریواردر رو
وطاغده در( حلقدس) ارض قدص

برکوه بز رکنزدرکهارده آورسینده وغار :

واردر زار شکاه مسافرین و زواردره رکه درول ن غارمستضی و پرانواراولور 0
حالاکهباعث بور وضا نهایدوی تیاعر ( جیل بحمند )اندراب زمینند ه پوخ مب

|طساغدر واندهبرقریه وار در اوخن بانمسافرین مشستتله ماردر e

||اول اضطراب حانده اکسوزین رمارصحه اریکده اشیدناره واجب اولان ||

| |النته فرار در( جیلحابه ) ارضهنددهدر اطراقده انکروزذراع مقداری ادش ||
ر

انارک بن دخان یکوربثورکه الهدود ساهی بیعلامتدرمعذاك

وم
| بتومشقولهف1روزان ایکن اطران بنهنابت وعطرباندر( ججل‘ حیشرار

۱طیولاشده در اط افنده واه صو رر واردرکه تارادم

)|

:

| واحنده طاشدن اوبوله وافرجرات وارد رکه دقوم مادك 1باریاولغله غوذاردر :
 ( ۱جل جوشن ) حليك ع اده در وانده-اساجرععدئی واردرکر بلا :

ىرحض رلرنك ضدر* عفت مامی |۱
|| دته سندن صکره امام حسین ین م
مندنبرا ا صواسند-کدهوراوهلوبعفیعهبه ||
هاطقوجل
االبونبداس
| اده احوغ

شنمانتدکلرنده جنب بددعا امکین اول قری اهسالبسی جهت معاشارند» ||
بزل فيل دی مبنعد اول حوالیده کسه مررعه سیحاصلن دن هره الدی |

طياغدر هرکر
ال(جبلحارث وجب ل حو رث ) ارمنبه بلادنده ا

|

طو ر یسنه کسته جیقمامشدرمنقولد رکهنسهکرارنده ولایت ارمنبه دهپيك پاره ۱

| -عهوره شهر وارایدی حق ها نهونعالی انار»بربیقر گوندر وب دن حقه

||دعوت ایلدی اصلا احیینسهاطاعت اییوب اول نی یی تسکذیب ابتدکلر پت ۲
 0خاء حق “اه وتعای حارت وحویرت تام طاغلریطابف ولاتندن 2

| بتدیروب اول قوم ماصبنك اوزرار بنهکوندردی له سیاول ایکی طاغك ||
التنده قهرالنه ابلهتداباوولدی دیرارکه الانساب رس اول ابکیطاغك ||
ر شاقینا حیهسندهبرطاغد رمتااهس:داتدریناعی |
وور
قودق
)ل ج
]| التندهمعذ بلردر( حب
ْ اق بش رخ مقسدار بدرع می دی جردر نکن آنل بهرصسء -ه وار

جنبره ا

مسكل|سه برسیا کیک هرکزبیاان

2

ولیسه وارروب

#4 3 E3

:

> ۱۰۵ 3
اون

اولو ر وب

بردع

کله ی تتاول .EE مدت

گر بده وحم راد

ٍ

1

و ر لهاهالی مکهبوحصوصی صد بارګر ه اعساردر( جل درب ) بود

مهککةره بقنرده در هن بهيقبرد ر حطرت ا«مميل عليه السلام اجون

ذدیه اولان کش جلیل حضمرت راهم خلی لهبونده بورلشدر ( جبلخرا) ||
بود

حضرٹ ردول صل اللهعله وسای ۱

مکه مکرمهرهقر ساو چ مرل در

اءج
عانا
اولاوی مین اندهنزولا عشدر |ک
) حمل ورال ( و

سم

e
در

لکرلدر اا
اشده

حوارت ده مرصد دق ۳مرابله 1

ئی بت اذ هماقا ۳
وندهی غا ره کرمشاردر نص؟ ر ۶
اول خصوصی-و بدر (رحسل اردند) هردان حدواله رعظیم طاعد ر و ونده ۱

نه پرروز معینده جیار
نلد ل
عون جندن برتراقار پ طرا شك بارعند ي

||

اول دبارلك مر اسی ار لر دردار ينه درمان بولور زاولکه بنه منقطم ولو ر أا

یهذ وصوغت |
کله جك ت اول کوندهله انقهار ونه ظاهراولور املاتاذ ل
دوی |
قاد ه ص
صودر پکرت دی بود رکه اول ولایتك حرط اسی جو او
کنر تله جربان قبلور آزاواسه ينه آذلره حتکهلین طهو ره کاود( جل ارود )|
رصان ستان رخل در عابت بوندهد رکهآندهبسن
 Êاواولی و

وشلرصوا اګنده " کر اولشدر صودن ب قارومی ننه سا رر قصبکی بتشدر

(جبل آسین) ماوراء اهر ولا دده شاس ناحیهسنده در ایند رکور وارد رک ||
دو» فروزان اولده صانکه |
قشهق
ده|ت
ناک
باه در حال
سی
را
فم پیضاکستزدر اماباندقدتصکره سی اها یکیدوب بباض اولور جح ساب

بوماغه صانون ببرته فوللنوزار و وطاعده عت وحد بداوا س واعل اصغر |

فررح بعیندر باز ۱
وفروزح وذهب ءمادیمقر ردر ( حیل تر) قز وه اوج و
ده قارو وز! کسل دکلدر وفر فنده پرزدازتکاه واردر زج |
ور
ن
لشسط
وق
ایدالاينكیی معتعدا ریدر دعن که رر

اولوت رحال اللهدن اولان ادال ۱

نآده عادت آتدکاریشادعدر ولو طاغك ندل رحیس باض قوردحاصل

ولوربرد-سته ابلهدشیلسه پرحیوانی سراب ایدهجکاین صو ییجرتانقیلور ||
( جال انداس ) ولات من بوردهی طاغاردن برنده برمغاره واردرکه اند :أا
آ نٹ یکو ریز ایکن برفترله یی باغه باندروب براوز جه جبوغله اوزانسهرفوری |

یخکصه وکوندز نارفرو زان |
وطا ده د
دندر بیلن ر
طحوتکوشیمبتنار
و

رو ر ودخان سیاهی او ح |ماه متصلاولور ونه رطاعده برقارش

¥

ولزی

۱

ا

اشک

دک

ناء

۱۳

4

رمد هبه کواهنوز دد

ازرا
بد اندی حالا که

و

جدیدایدی وقبونك اوست اشیکند ءالتون اله از اشبرکابهوارایدیکه |

| مصعو تیاشوقله ده حدیددن دی فو واردر ونه هرفتادنده درت وةل حدد ا

| غاوداردر که سنده از لشدرکهبورحیوا ندر نکصاهرروازبله ای نااندر اا
س

7170۷

قسلیوه دادانیا
اله
واچت
تلك
 ANایك ند متعاروضلیه که بو
مر راتیجله مرزی

EN
 :ع کر هھ امیدوب ها لرصا یله سید ر دامر

e
|تمرضدن ع قیدیکوردوی فای نو TEEبکره از

لود جاندها|

مواد قدهتکرارمبرومی په :
۱مضا دوب لد ر دی ہواحوال خلیفدی شانه معلو ا

 ۲خمرکوندر وب عل حالهتارليده سر دیو شسته ابلدی ( حیلطمرستان

مرا

شیرفسده عتد اولشدر محفة الغرایب صاحی قول هه ۱
آخززك جونو
||بوظاغده پرجنس اوتسر که انه جوزم لدتو ر هرکیمنی کولهرلکسه ۱
 :وا کل ابلسه متصل خندان اواور بع کهتہ ونار كاه انان اوارکذلات ||

و ته روز کاراگله سی عق بولو ر فرضا رکقهص |
سهه
یارس
|اغلیهدری قوپ
| اوره دق کسوب سه بیاختیار ته کوناررقصایدر محصلهرنه حال ||

| پقاورسه پیسھ اولحالله اتصانی تصه کونارعتد اولو کبردر ( جبلکرمان) |

]اعشهورر بوجه طاغدر( حبل فتان )مر خر زساحلندهامتداد اه تیوقربودن:
| کېطجنوویضهر و اوزا نوب اوسنندهی سمکخننادهفه اللسان ام متتو عة |
| ذویالیان مقرردر حت بوطاغك براعی

ی

اقواممباننده اوجبو ز درلولسان جار پدردیرر و له بابالابوایی کوب راباق |
هه

الول ازواغه سی نامحر ر وم حبالنه اولاشعه سیشایعدراما

استوارککی الوب اصلا قابلمو ر وعو ر دکل اید وک وافعدر بهضبارقو له

:

یروقو دن باشلنوب *هرورصاصله باپیلوب اون کونلات پو لهدنك عتد اولی ۰
| بانسینو شر وان اولوب دو بنادن صکرهکلیعظم شان بو لسیاشهر وقابعدر ||
 Aابوک سباء ۱
او حنولده امتداد سداله اون E
او رنه سندهدر باب الانوات قولشدر و وسدا اس نه باعث مك خر ز اله

وپلذبارمق اون
ا که خاال
نوشر وان صلماتدکدنصکرهاسبا مسصان
حادث والشدرواول دبارده بوطاغهکوه البزر دیو سیه اومٌشدر( جبلازاهون)
و
رند
ولا
بده
يت ه
 ١مس

ا

طاغد رکهجر بر سمندیه درسدروخط سا اوزده ح
اپوفیدریس )کد ه 4هشرفه ید < وس
3

تور

EPI
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٭+ ۷2۱ +
دردسیطاه

SIE
رد امااوقات

اكك اولا زکا نه

جیعمامشدر بعضبارقول د سلیان عبلیيه اللام ره ی ي |
ند» حدس اشد رکذلا افر یدون ای دی انده حبوس کبلشدر مسەر ٍن

مهلهلدن منقولد رکهسك بلا یله نصفنه دل چیتءش حالاکرد کرد وشوت
۵ا اولهبازمش وبر سکاره دشم شک هک

ا

EB

۳

|

طوشوب | دش عاونا وود مس0

یندن «نقولد رکههرگنککوهدهاوند اطرافنه قکره
لرس
اف
ههی
الد
دامن جب
سدا اواور2دنکهدامن جبل_دم مسرا
ا اول ولاتار ا
ی

اهال بلاد  1اشر O

EA

بمورکسلدوکیکو ررر ر
وکھاء که قله جبلدهی فباررل
جا یسر اولور
داوکلور د
رق
اولطرفدهی واحبده برفته بدا اتوللوب

بناراھے قولےہ

منقولدرکهجبل»ن بوردهكيربت| جروار در دیوواحلددمنیعلدایددونبطویل
لبق
ازو
مقادللر دوز د رمشایدی صابارین او ز ون اتدیروت ارافدن ها

ح

| راد ایدندی حالاکهباقلشدون یکیحدید ار پدیکبریاتجر لاخرابیی مکن |

اولدی اما خرسانلرد بنری پرزماند کهاش تیورجاپه رینه رجاس اع||

| سوروت آ تشهبانمامسن تدارلك امش بعده مراد کیربت اجس حبقاروب |
آلوب کنقش وو ڪڪوه دھاوند ی زهھ هین ذپرونده رجز ره وار در ۱

]| اول جز ره ده برقوم واردر بوزری قلغان سڪ یدکرمیدر وصاجاری ات ۱
E

بولوایتدعم |
 Eوحال در

اجریماروب اول عصرل ملوکنه اصحاف انلش بود سی روبد رکه

SL
 EYارا سندن رای a
قله کوه ده او ندده حبوسمطلسم وارد ر دیرار اصل وارمیدر یوق در بکا |
هد ایدوب دامن حبله وارمش پر روز کر ا
ججد
سلدیرهصینبورهشيارهمز بوور
دیده مرتولدر وب رهیا ۱ایدش نصیق مقداری مج یی اه وارلش که ۱
اشارت برایله وافرحهر اوکش جاکتس نرق نو نله برحجر هه طاه راولوب|کنده

|[رصورت اھر اول شک متصل چکھ لهقپاوروس دوکراصلادکلف
وکندو يهول

وگنلا کارتسرد اه کواست بو سك لحن هاا

انحسوسك طلسعی بودر ادنیوما تاش بعدما برنصه نرد بانلرکتو رلدی بررنه
باعلدوب و ذزراع متداری ت کاه انکله دی بوقاروجیقادی اس برق,وظاهر |

۳
کی بلوطله موداردز و له جربر"ان عرهسایه صالشدر جانب ۲
اناناتنك ا

ریت
ضدرحت
حرن
| قشېرسندن دجلهپهحوالهو

حوعابه السلاملسفینه سی ||

]| طوفان صوکنده بوطاغك طبوسرنه اوتوروب و#ا۶ستوت على اطودی || €

دلر
نمی ومکااصدق او

وحضرت توح عليه ااسلام اندهبردهد بسا از

اعد رکهالا ن زارت کاهمسلیندر ( حبل اسود ) لان مده سسیاهکوه |

ری
دینلشدر خرزمي بنك کارندهدرکه طسبتران شمرفسنده وافع اولو و

|

|| طبریه بیطولاندوغیشبوع بولو ر ( حآبلذحروبتا)یجان ولابنن »د اردیل ||

اغدر دا ما طور نسنده قارا کیت اولیوب کال |
قر بنده ناغ بطوفکك

| صعوینندن قله سنه چیقلی عکن دکلدر ( جبل يجروث )جبلحونت التند ||
| ارکوجك طا در وجیع صواری اندن نازل در زیراکه جبسلحوت زعاندن||
ارده اتندمنلسه ند اولش ی سول طاعدر بعد ه شما لاجنوب وغر به ۱۱

|| تدوب اقیسکمیاولوب بریسیجنوبا قرب حلوانه ومشرفا دنوره متداولدقدن ||
 8ماعدا ادکسی ماششهن رطاع دی حیفوب دینوری طولاش وب al
 :ساويه وارر وهمدا نیکوب له دنو راله همدان اورنهسنده برطاع دی بدا

آااولوب همداتی طولاشوب عقبه سنه وصول بواور اما اول ,حرلسویاندن ||
ال جانضه امنداد ابله شهرروزه وارر پود ایکی بولیتوب بریسیشرقا 1
| اجبنرغیرره سنه واروب جبل جودی دیدکاری طناغ بدا اولوب وریدتی |

||قلیقلاشرقبسندن کوب اخلاطله سلاس «بسانه اوغرابوب تعسین بولور |
ك طاضدرکه ||
سریو
کده ب
ی ولا-
رید
لجمد
||( جل پستون) رکاقم
هنلم ل قلوحه قربه
مەر
|| اصلا طور سنه چیئاقءعکن اولا مشدر مش

بستونه برفرح فرببدر حلوان وهیدان اوربه سند ه واقعد رکه کسمر ی انده :

ارایوان بنایدوب پردبوار بنه شسبرینك صورتی و برجدارینه خسروو پرویزك ||
سه
ریقآن
ارو
دمردوی شایمدر ب کهخس
ینترس
 1شاکل

صنده تصویر |

هدسنت خاراحد ید رنکنه ویلوب ||
ارنذش
کست
رکو
| ایتدیروب |کننده زره

اازرهك مهخاری بله تعاشا اتدبرلشدر بورغثالله بلاشزدرکهکانه ذی روح |

| وه مکدر  وکندهبرکخص طوروب پروزل باشنه ایکیدیررکیکوسترپلوب ||
میانیمشدود والندهی کلنی موحود کو باکه زمتی حفرایدرتاکه الانیالتنده |

 ۱آت روان اقار و بو رسعله له باستو ندهکی عار اکنده موحوددر( حبلدهاوند) ۱

|رای سرخ دنده ذرکاه اولورکهسا وه دن کو ريلو راو رتهسندهیفبه شکل ||

دردسی

۲

Ee
ر
ومرارك شکا وی مصععل اواوب بدشدی

N
|

واول <عر ات ماYR

حضمرت موس علیه اللامك جا ننه جل نورندن اول ماعاسی دوشدی ۱
دون
رر ل
لباس هار وله دک درل قوم نه ادق وسرانکام م

خمرو بردی

لکناول قوم انا مدبرسن قشل ِِ دروت اډوب کلام کلیی راست

ر ن کو رت موی تلوتاه وله ول فا جسابت حا

مناجات ایلدی هارونك میتاپوتډله ظهوره کله سن رجا ایتدی هسان اول
ساعت باری تمالی دعای حضرت ٭وسی ی اجابت و ردی هار ونك می

سهنده طهوره کتوردی ۱ک ناء اولطاغه <بل
| تتالوه حل طورل قل
)ت؟
در
قشثه
طورهاروننام و برلدی ( لذ

دراه

بیس :فص روح

فدصارالسلامه رحلق وار
نییده حکین وار  #ز نده دراولراتارایمس کین * ر
A طو رشهر مدنه فرن
 # 1تحص ک_لام حضرت موسا د
 ۱وشاعه بسن اولان ط_ساعدر حضرت موسی واردشدهبر باره نولوت دی

) کلم اللهك وحودبیفلا ردی بعده خطساب الهیوارد اواوب حضرت |
عوسی سهد شکر الهحوان ورردی( جبلاللوجیل لىئان وجبل ا کام)

ت رد
مارر
| وت
صهل

اوطچاغدرکه حنو دهنا امتداد ابله رطاغ کی

لا عنداولوب شهردمشق
عراکه
وی جل تشلد
]| اولشدر صفد قر بندهی جنس
محاوز اعشدر واول ولاتك خلق حل سیتد تعیمرآندرار بوعدالاتداد بعلکك

افر سنه مقابل اولان طاغه جل لبنان د رار تە کمبعلیکی عحساوزایدوب

| طرابلسشامك شرقسنه مند اولان کوهه حسبل عکا رامن سنوارز نیعک

|| عکاراول طاغك باشنده برقاعه ك اسعی اولغین |کا انسنابله شهرت وبررار

|| بعدما شمالا عبور طیرلاهبلیسی کاوز ایدوب اولا حصنالاکراده اناجصه
ناا جا وشر زه وافامبه حدودنه دشن طاعه جبلا کامنامیو پررار نه

|ام مقابلنده غابان اولان جاه جبلشصشیور دبر
اندن کوب امتداد ايلهجیل ک
2

شيو ر نامقر EO

ون

ذکردرز تس وذ کراو ان جل

و بعليك عر ددن کوب 7جل ر وهه متصلاولشدر کذلك

دن
ر وق
صابس
حبل! کامسا لاامتداده مهو اف ب دغر وک

کڪ نذرانله |

]|انطا که ب وهاروب مایت بلوث در وینه پونك معابلنده برجب ل وافعاولوب
شوبدر ح(برلجودی) ایکیی ۹
عاول
اان
 ۱و ایکیسك اورتهسندن رو
او چکوتلا دول او ز وی و نارممزل ارتفایواردر و بریجنل اخضردر که

:

¢ ۱ Fe

| هرای کن دکادر (جبل خبادل ) برطاغد رکهسودان ووبەنکیلكری! کا

| اوغرایه #ڈاردر ( جبلطی) ایکیمشهورطاغد رکهمدینرول صل اتلعلاهلی
 Êعله وسلمك شرفسنده واقعدر خصوصا ڪوف عاجنك و لی اوعشده

ل
ب(
حمدر
|یدکلری شای
 ÊÇا

عارض )ہوبرکوهلبوباد ر کههیا نده بووازریقه سی

ه
اقهسسی
ضیدرغرن حاننه توج هدر وار
ا|مشاهددر حسیاوز

شق

ط دنه در عالا ونوا بلاد عنه دل عتد اولشدر وصعده ره شلاشوت هرت

ا|پولشدر و یله عامه وچر و ببرن طهرجبل عارضده درکه ااری ومیوهدار
احاری مقر ر در ( حیلطور ) اک حه کیعیرا زار لمتنده هرطاخهطو ردیتلور

ویدّی| 
اما عرب لسا نده اجقاو چمطافه اطلاق اولنورک بری طور سنادر بر
| |طو ر ز یتسادر قدسشریف فربشده درو بری دی راألسمین تامحل-دهک| 

جبادرو بعض توار ی کابارنده مسطورد رکهطو ر زتاده اس سك اا
| احلفندن هلان اولش اول اکرچ هکمعدد انیاعلبھے السلام اولص تبهبه
| وارمامشدزغالامر اداژیام صاطیندن ی رتیه سنہ بقلاععش بعش سك ا
| وى واصل جیمان ایکن جان و دبیرار دءکدر برطو رز تا دی وارد رکهطبریه|]
| اوستنه مطل اولان طاغدر اماطو ر سنا ده اختسلاف واردر بمضیلر آنکه۲ 

| قر بندهی جبلدردپرز وجه زرشام ولا بده طبری بههسایه صالان طاغدر دیودعبير
دن هیاداری خاره سیدر وعند البعص انده رهم وار در انك| 
اها
نار ا
ایدر
||اسیدر اما زطهوارون عله السلام قد س شبرةك قبینند د»رک| 
حع رت ھاروك همرس دی انك أشنده در س ود هار ون انده اولغه داعث

بودرکهحضرت موسیعلبه الالام هرسام ی ایلهکوس له به ط !,نلری| 
قتلاتدکد نصکره تکرارناجا همت وجه اولدقده هار عولنيه السلاملته

هیدمر یندیوتضرع| 
ولنلدمق
اوا
ی بلالکیت نهبیبانسمرا جلاک اصلاح اح
فتاغین موسی عليهالسللام کندو بی رفیقایدینوبکیدرکن برحسله واردیارک| 
انتاء راهده اکیکشی برهزارقزاراردی وبانارنده رط اپوت طو رردی نوقری

اکيجكون قزارسن دیدکاری حینده وبکا مشابه برکسنه چاون حذرایدر زدیو
ونسیت دیارایدی احبترام ایدوب اللهیسور سك صو یون بوطاپوطله| 
اکرو
بوقبرهکریکهکوره نمطولی وع ی مواختمیدر دیدکار ندههبار ون عاللهاما

ودی وکندوسیاولفبره کیر وب بو جه|| 
لباس اروب حطرت موسی يه بر
| میدر دیواوزاندی باندی ایدی ها ندمکندو به نوم عارض اواوب اعزغندی
 %وەر'رك د

و % e
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EENیخ ید

)۱جل درن ) بلاد دعر رده درعلور وده

دا 4

زاتردت1
هل

ورف آکمک دکلد رایکی

هر حلهبعید آیکن بند مکرشاسد نکوپرنورآولی بجریمد بدن بیدا اولودا|
۱مشس ف ا
امتداد 4اسکندر پهبهاوچ م
لیه بین کلوب شرب ,ولورطرف 0
سر ق نه فرع بارش دلوت جات روسن ده نلاد مصام؛ ب
ولاد منسکوره

]| واقءدر( جبلسروله )رطاعد رکهطیك

عدرسندن مشر فا قاعده ||
۱

|ڪڪزول بهکلورکهای اندر وبو جلاقلم ای ابل بنالنثدمهادر

در مرهعمشرف
غطف
اهر
|(جبلعاره) رعدوه د

اوستندهیاء لمکقدار یا

:اق انه تالور 2ف که مرز اف سبته بهعاوز ایدریادس نامشهره ماصل ۱

دل دن ماالبقبدلمقدر |
ادسی
]|اولورکه ابکستك مایب بوزمیا_در وینهبا

||( جبل عدیونه ) فارس شهر بنك شرقېسنده در جنو بجابلدرزه متصلدر |
|شسرتقده خود جبالمدغره واقعدروبوطاغار ل ال یوک جب لکورمیه درک ||
ب
عبد المومناانك ماله سنده در( جبل اسس) جبال مدبونهنك شرفسنده

|[واقعدر حینهر سس بوندن جیقدونیشایمدر( جشبلر یس ) شرفاجبل اا

||سمه تضلدر ویوندهلطیف بساطارایشلنو آرککهنزی مقبول موعبادادر اا
 ( ۱جیلط ارق ) طبرستاندهدر و بوطاغده برمغاره وارد رکهاحنده کده سلما نی ۱

رلهيك املسملرمتصل بضورار یفارتا کا
|نامنةبرد ر خت اولورکه حننی برنسنهاي
اول دزختك حرکت سکونبوله اول بمورکسبلورامااوفح امالك صاحى||
اارق ادلسقرننده در مسلین ید لس دنه واردقدها  5الک 1
| طجل

سدك
اتدار نه اء براسی حبل ف در دو بازمشدر ( جیل شاده ) ان

اور تهسندهدر اتکی بولنوب شرفا وغر ا امتداد بول شدر( جبل رت ) اندلسله
اروش که مابدتنده در اصله کید "مشدر هبکل زهر  ۰2ن بوطاغد ه اا ندر

خصوصا ار بعون وبرشلونه وطرکونه نامشهرر دی ممورهوآباداندر(حبلا
يمون ) اک دی TS

ا

دك انلری7

سا
 :فوقالوا

0۳

ERE

ا

بوثیرام طبوراین

جيل کا

ههمعطللری واردر
لماتوا دز و و طاخده نکم دفنم
تفالوپ

بو فده اشتغالایدنار کابارنازوب بان اعشلر در( جنل لاجو رد )ودی حالوتك
وجنو نله ه در اگنده

و واردرلکن عالكزا دن بمیداولخین

|

۱ FF
 ۱شیرازی ۳1كس زوتلا

ی ۱

E

ا اذى تدده ارضسا کن اولد ی بو حه ما انقلایدن قورنلدی

ی صوخانل نامبرما که اص اود ی فردوس اعلا دره رند ن ر لاحورد ا
جوهر حیمّاروت زمیاك اطراقته اصدرد ی انکله حک وه قاف بدا اولدی
شعدیکی حالد» کوکر ر نك تلسی اشنعكاعند ن هو بدا اولدی نه ده زمین
 :ساکن اولدی ماقت کو» قا ف اطرااة

الخرصی رسم اونند یی انك۱ 

ی صو
خاصه لطیفهسی ابله زرمقیرناراولدی وبا لهحبال اولسه بزریو
الننده قالوردی هوا

یخاکی طط اولوردی
دو
صو ی احاطه ایتدیکیکی ص

دی معلوماولدطیاکغهاركك منافعنه جات وفدر هر مبیرنادءهونا نانك خودا| 
فواند متنوعهسی تصوردن حوۇدر

هدن بری ( حل فاف) د رکهز رجد

اخضر رنکتده د رکوزل آغی قرهستی احاطه قیلدیتیکی زمبیطولا غشدر| 
اندن اونه هدد طالار وم اسز تحطوقات واردر کات درمکنوند » مطورد رکه

قك
برين
وعم
رردن
اعنسیاندن درت بی هکرم کوره شد ر انا
 5وه قاف وو
معلوما ولاهشدر ی ابش حضرتآدمیشس در کت
هبوط ایدرکن جمانل علیهالسلام انار a ۰۲ای کدی

علادنبیط
ایاجیسلی ان

ان داود عیه-اسلااشا قلدی کهانیس وحن ودو وپری صحت

حمنده

|اولوب تخت بل کوتورهکله اول مسبره اطیفه یهواروب سرا شیدی[| 
)کوردیکه حقسجصا نهوتعالی حضرتلری|| 
 ۱ات
م٥راد وب ناسك منساك ناماقوام شمه بك دعوتنه کوند راشبد ی| 
نوروطلی ه
طدن صل اللهتصای|۱
ص محم
ممرت
در دی سلطا اننیا یں خسدا حض
رای اولون اندهی شرف
هکلذرک
علیه وسم کوردیکه ی معراحده ک

مقدماریدن سکمسایدتابلدیمتقولد رکهاسکندر ذوالقرنین کوهقوافرهدفده|| 
ه سی ابلهزمین باصدرمش اسکندر: 
 :برملك کورد دک الینوجه ارضه قوش دعن ک د

نه اون پبلوه ابارسن دبوصوردی بجوسلهواب و رمشکه |کر بویله اسم
بر و زی طاعلور اسب هواانیپر یشانقبلورد عشدر وکوه حاقده او رانه ۱
دړاررروارد ر اررارضیندنقر ق فرسح پکک دراوزرنده سك سکار اقار

وهر برندن اون ه انه ارمق <.بارکهالكادنامی هو که وار در رح :eh

اینسید واقوتت حر ص.بط ایدوب قافك ضعهعی وحم کا ون دردعشار رە ضار

ا له sE بع تمه بقمه دنخر هکو وداوSa دءشار| |

3
#راسهوکرب >

9

۱۱

||حضرتاری جاننه شکرنا محصورابلوب بسرریتی سد اوزر ته قوردیدسی|
||شمدی راحت اوادمدایسوکدندراولوب اوتوردی تکرارهده رشاکیدوب

در|کاه حقه بو زاوردی کهارب الارباب بورك سدابلهامتصکامتی بن قولکه ||

 ۱اندابلد ل٤ قلم وقع اعدایه واحعثصول:شوا ته سبب حادث برل صا |
ایدو نی ببلدردل" هزار جد جیل وشکر جز یل کهاعامتی مسمردبلدردیدی!]
م وھ

یاعرغندیهمان اول ساعت ا
هر
مطقدا
رص
انلدیروت م
ده دن نقاش

در ابدرنسنة طهورا تدیکهطلوعبله جانب اف عا ماسد ابلدی وانكانجه ||

]|رفلایحورم لاشکنر اپمولوحتٹےدایتلنرپنلهاسکماروتدلیولرتعسشلااعحلساتریبنكقومشنابناونبه سمااحنلمالمرکهی||

أ اد و اد نار بو ه_:کامه د نکه وشروان او اندی باعث حش ودنهو ض
نهایدوکیی خبرالدی رمقدار یکره واروت عساکردر بامق اطربی اسکات |

E

از قلدی حق حل وعلا معط رآسور ن اون اک سل والق ایک دکدنصکه

]|چیع سرا حا بکا الهسام ایدوب بلدرمشدر بس وجهه ماع عد ن ||
قیی وخسن توکلن ات ایلدی ا کہا
رددیو
]بابهرجه بکا مساط اوله حقد ص

||هرکشی حکلدی اول در نادن جیقسان تخلو ق د ی طوعر بلوب سده تین ||
| کلدی حاتء سدابهرابراواد ی بعده کسمری یهخطساب اید وب ایملت ||
دنله درتکره اموادریعتی وه یقلوب درت کره خرابه |
سر ب
وزکا
| دو

]اوارد هی بلور ن لحکانقصکرهی عجارت بوتار ذد ه سنك صنعك ابله ||

||اوه جن عل ذخر آخرت اندو انى غابة مان پایدار اوله جة_در له ادا
سا تصیب اولذی باری خ-دا خمرکی فبول ہوردی دیدی وی بوخ( ۱
ربووب غاب اولد ی خن اولیهکه جزار سار ||
بوش
|[سکانشسدن رلوم دی
وع ادب اقطارد کری بوخلده غاته دی بعد فا جال روی زمین ونلال

]|سط ارضین مقدما تیتدم ابتدی(انشةه) برپورلك عرق مرخون اولح غا
 ۱باشلردرجز برهررر اناو باشک د وکلدیطاغاره  3نکرمشد رحباله عمناسر ٭

فصل نال بال ونواد رهاکد

۱

| نواد رکه ربع مسکو ن که بر یوزبنك«موراولانر بعیدر اراضی" خرایهاله له

]| جله سط ارض کهکرو ی شکلد رطو کرد رم عطاك احنده رقار بوزه ۱

۳heIEج۱۱۲۸۸۸۵۱۵
S2
oaRCDم۱a
OF
س
اس
ج
س
تe
س
ی
ج
س

تشه اواخشد رک اتداخلو اولذقده اووحلهله وز رورردی اصلانار ۲
غییيودی فلا جرم حق جل وعلال|
بابلفه وخلوقات سا کن اولغه قابلی

را

ست

7

9

SLES

7

۱

A

امدلک نفد ن قق حوقد رEET

اما اصوارت 7

ادوب الشلر سکاتى وحیوا ییآخر بولدن عدم جرهبره سه صا شار( حر

را

ااغتم ) سلام ترجان کهرسول کے ای ایت خرزه وارد قند  :اوت ا
|ندهیاعنام جبلیه یی < رادکی که کورمشغالباروعدی جر ر"عم
بو
]بوک غیریدروه در ایب یکراندن ایک عم حن برهمی وکو خا دز

( واما ایب هذا الم ان مانلسعكة وسا راليوان )

 RIESE AFET OFFدنا هعدخ ۱
Sa

E

نیهکر هت

زاردنا ن وب هل تناوز

روز کارمك خززز له طورمشصیاح ومسا حلندن خالی اولامشد راشا 1

رکون بسروك بالق صیداولش زتجبرراب وقالین ایدلرايلهجک کرالرهحیقارلش

اوتا ک اهشاس تسه خیلود وال الوبت
رلا رد اندمائل||

نده موزون لوقا
فنتدخ
صزو
| اض تتلواحسن الصوره صاجلری او
|| طشره چممش دراد ن آیریلوب بره جبقدیفی صکورنجه بوزبی دوککه

وای بولغه وفر اد وفتان قتلغه باشلامش حکمت خدانکدر zE

۳
یوبق کی
ف ۰ل
صبند
| دیزاری ايلکهوبکی مای
ش
 |:مشدود ابهس رعو رت 4ما

تااوه صاقلدلر در باهصالو رمدیلر حوقزمان

کمدینااولدی هرکس یت

DA

غ9البا مالات در ادراول لد EET

#

ج  eاملكآ در  +مالك EO

$

RE
2

ویالهسنه لحدهقالدری

ی

ان

:

وندرر اولا

7

تو ز وب

اخرجر اره واصل قیلوز حددذانند ه حبه خلعتنده در قو رای بش نلهحالدقده

ایردDAE

E

]|عندقم له اول SA

[(هه کاب
 2کشبری

اله معلوراایعاس!( رض ی | له ٤

دمه عد | کو بلو ر
وماحو حدر
بم

خر دمن کات

وجرا ند بش

اول مرت

۱

احکانات

النمو لدمکاب

فن جج باد ل  "»۰۱۱الاك

۱

کارس

اللوقاات)||

نهa

]|ق تبیووردهی سد همقی ب
بنلادی خاطر عاطر ب ی ه-ومحنود خرز وقدوم |
اک
مس

رالدعدغه سدنهم فاد
ست
ی مرکتتا

یه 7.٩و

 ۳۳0۳2۹نی

تست

کت

لت

2بسا

کاس وک

وا
عیشت و

حل ساره ا

TTC

ون رز 1۳

ا

% ۹۱ ¥
||سواحلندهوعرمريك سازارند» بولنو ر طولی برذراعد ن زناده جهدر ||

ف وکیکدندر |
لانی
||کلولکی برقارش مقدارنچهدرامابرغر ببابلقد رکهبرجابیص
||اده جك دریسی بله طاهردر اول جادنكباشی وکوزی ذصف کور نور اا

| کواکهبشور یلوبنصن عش ونصف! خری دردست ایکن درایه آتلش ||

رسه کر حوت بوشموموسی عل#همسا السلامده ||
|کییدو فاما اول رطرق نامد نت
ابو یلوهاقع اولوب صن بعش ایکن ماءاطبات طوفعفسله حیسات بولشید ی ||
بس بوجاس بالق قوم ود تد » خییی معتبردر اشا اید ر طاورزلیوب 

قدیداپدوب اماکن بعبده یپهپشکش تنه آلوررکیدرار و بربالق دخاولور ||

ئهور باشیوکوزی بوقدر مرارهسی بقر ||
| کذاربلغسار شبقه سیابسلووبلند
حر ارہ س یکی فانرا در ذرضا رارهسی الله مدادکی ازی ازاق عکندر ||
کت

ال ايوسندن راجدر

برد

مناره بال اواورکهمنارءمرف

 0اوزانوت

:

| ادن جیارکندوسیسفبه اوسته راغو ب عرق اید ر
ریز
اارع
و واما جر

چ

ب دور یاجرجان وطبرعتان شرقسند ٥ د ر هجم رصره قارشهامشدر ||
لاشه
وی
فرضسا رهشات مدوره ابلهدرک رک دطور

باه مد ندو :

| کلبدیکی له کلسی مقرردز اصلا مد وحزری وقد ر مایت خبراب |

|[وتلاطمی حوقدر خاهه صعب ا 1لکدرط ابت بو ند » درکه مولانا انالاثر |"
۰خر ده الخاننده EAE ور طو ادوب دراک مهازا تک ا

نه

شزد ر ||
 ۶یل کیدبلوب انلرده رکی ب رهاست کلد کاری حکا یت بوره با
| کیقبطقصهسی آرکن بکابلوب سحولای معلوم اولان عمابهان اشد ر ||
ابعودیيك جرارندنبری( جز بجرب"ل طیندر ابوحامد اند اسی بو بلهکورمش که ||
ااطیناسوددن بوطاخ کهقطر انرنکنه شه آیدی طور اسنده ب د
رارقواراید ی که
 1اند ن صو ار جیما ر وامحنسد ن اول دکلو الوا لهدرلو درلو ااقار حہة_ارد ی 1

| احتطیراف وچوا نبهکوتوریلوب تهب قبلنورد ی ( جربر* -یات) بوآسله |
 0او سااناره طول درک اناق باضه خی بروقد ر عرابت بوندهد رکا

|

وئارك اده عرطه ربطلبوب با روی چیفاررفوشاردخیماروارایکن جرقدر ||
رضسا اولطيورل اوريسند ن الق قصد ايد نارالار ينه ردکنك الورل ۱

یلاناری دفعلقبوب طبو رل پیضهار نه دسترس واو رار اص لابلا :ارد ن |
ضر رکورزمر( جز ره بجنو)نده انس بوقد روحوش وما م دی ناود دد ا
دا ھچ

س هام
تیب ے

ات
تم

دا وم

دو »کیکوکرقوس ۱

:

| صداز رورودشلری ,رپریشه اوروب جرد سی ابکی طاس

بربرشهال

رب لهآآغجیدنقد »دبارشنسده اوغلانك بای |[
غوض
ویدیل
][طوقتو رکی ایش
صیمق حازاولو ر مج ذلا نس ملاعت کو سبزر اشارله دعوت اولند وله ِ 1
 1اجانت اب رکلور م#صل قعر ر دهءی حیوانا ك اجر

اجیدنمعبر اولامق ۱

امابروذحرامد اند لسی نقلابارکه حر روم تبواب بر شاممنکشف اولدوغی |
برده برد دارممطری کوردم کن کاردن دوشدی صا توت برش اعد الد م

| 2نکه دفتله نظرابلدم آغرن آجوب لعساین دوگوب تنفس ابلدیکنی کوردم ||
انرقسوی مکناولدی کوبکه ||
لردی طپاشد
اایکا
|اجهم دبوحالشدم ع
]|هتوزدرخت هن قوش برنار ج طری ابد ی بعسدها محر رومد » مارد ن نام ۱

||ررقوش اولوردر ناسا کن او لد جه عرطلر بون اکیوردههسوپنورار ||

وجود ی خیسییمتهن طوتاررن کهکساری برمخوف بلرهانشفو ر اول |

رار متنیه |
| ف|وشجف کلورکاه حیقاروکاه ازکندو ی کارزورقه انا ک

اولورر اوکلرند ٠ صعب مصم وار ایدوکی

یلورار برد اشلحبهود ادلو |

| ککیکلررایلبده کسودنتیظهور اابیدررتسی فر وه دل کزار جلدنیمبتلای |
| نرةيس اولانك اوسلنه قوسه اروجع نیکس ردس بغسل نامبربالق اولور |

| قراصطورتده

اصانی

کورینور بریول بالقدبخویلنو ردباك صویی اکسیلوب ||

قوم اوسئتد » قالور التساعتسه دل دوکنور طوررتا کهدر سندن |

 1حبقوت جلد ی ال

» انکی ونادار ی طاهر اولور اوحه رق نه کر ه وصو ل ۱

||ولور وینه بیو بیو ببلاناربونور طرابلس شام ولاد قیه حسلوانسد  ۰اکن |[
5

| اوقاند» کور نو ر پربالق د اولورکه برقارش اوزونی امد ر اماصاخ !٩
||قولاغنتك آردندهلااله الاالله وقفامسنده لفط مد وصول قولاغی ارد ند ۰۱۲

|| رسولالله سطراریحتقدر ایب اتخلوقانده عبدالرجننهارون مفریدن |
هفدن ریک ٤
زوادتآنداوکة سوه مربرطون نامموضه-ه وارد ود »اهل س
:رعلام صقا ای اید ی اواطاسیناندی دید
یمرکییبرییطوندی جتله مر ۱

]|کوردشكهکل
امد تی ناما اوقود ق دمشدر ببارلق دخی اولورکه حوت بوشم

و
ک یتیو
ر

وروت

اوسعی ی

االسده وذ

 3-۳اا

 1اشاغیده کو روت سم ایدنلر دن بریاول عله باد دقد هذ ک

:

ک تنآندوت

|جطبٹرقہاراءش رمکه تولد وتناسلی بمرطه اابوللهیوب انا نکیطوغاد ||
||اعش حیاول قربهنك بعتیمو دانه نكبەض بمرصیادار يه صورلس ||

آا|اول حیوانك بوحوالیدهی ہوك طاشار قوخوفندهی وفمرردهک مغارهلرد» ||
ابکانسی واناسی اولوبقد وقامت وطهحاتده سول #ساح دکلووارایدوک ||
بب
 ۲س

احش پردفعه صندال ابلهصیده مشخول انیککندواه ایکن یما هجوم ابدوب :

 :قاحە رق قو ر دلدفیلر ی حکاتتا عشلرود سك ارککدن قر ق صاحلرندن :

ماج فاص دای احا طها دوک
ِموم ولوب باش ص

تلدر تا ]

| وباطله انساندن بعض عضو ينك فرفی بودرکه جسدا کردنی بوقدر ||
 | ١ورد ی شا

جد لله زار اولشدر وطاهر ده وولافلری دج وودر

اادکلرہامااول
اتی
صرضصو
ارد
احق فولاق ګلاد» ایکدلك وا

:

داوحکار' ا

| غات لهکوخرکد ر امصان تطر فیامیعهکورنشدیکی مقرردر و بوحیواک |
دنساده سوعدی اصوات شد بده د دا

صو ٽ رود وطعسل ودفدی ر

| انت دکد » کالاضطدرابله قعزمر» فراری المتسه لازمدر وفنا کهیر بوزنده |
 ۱ورردهبان و<یه کیده نحل تا

کیتتصلوز اماکه ی اح دەقیادن 1

کک وق یکی زل الو رکوززیانسان کوزیکیسیزاءادورکوبکلری |
8
||وقباقاری مینانا نکی کوتروب فرسَ جننك قاشلری "رعند ه کوزاری ||
قدهاری غات سیاهدر کال حسن ||
شالری دیمهر ردر <صوصا ح
اوسننده ق

والط ات هکو ا که یکیکواهید اد اکھد کردن ہلشرهدرا کنربا کوزار نی ۲

وروب القدهد ر حالا کهاوبانقدرص٠وت ||
بوعق اوزره او بورکی نفس ب
ایشتدو یاکیکیسی یآلجهقدر ودکزدن دوراولدثه ال هيه کوزریاشرعق ||
کا

فبزلند ن فراونسه

سا

ره ان

اماوری دوه دورف

 ۳بعتیکهانان E ی ج زاند رغیوب خط اسود کی راد ۰
اادفیاقله می روقخلو

اولعشدر EE

 Eنە نادات و اخودغمار

ا قشت رد بنیکی قشقیرر آغری ودوداقلری ارسلان قسنه شیهد ر |
ن یقاری کی ایی اض شاریی د خیمقررد ر برقارش ||
ا شیر
ز نه
حت
اری ظاهراولشدر وشه التواوست ||
«ردقنیزلاد
اوزوشده اوتوزا
اون التدن زماد ه داشلری وار در چله سی سر تربرار سه نمودار در  2که

ولبات  2:یی اوکلر بنه قورار 2
خصوصل

خر

و

دق
ی اهفلورز منور

وشر خر ن آلور(حز ره خااطه) کی رود ده در اغنام

طلو در کار
بو
جبلمه ايله ملودر فرضا جرا د مننشرکی الوب هرطرقی ط
اوعرادقده واورطونار زج ےھ انامزاد وزواده اد لوببعرارE وكا
اوزرندهدر(حز ره آ_در ( کاسE
ب

:ی
ول ها

قنط نه قنرده
ج ط

دەرEE  j NEاسینکشف اول ور
و
بر حیی اه رندور وصدقات دی

E
 EROSدوه دادور

اصیل
اما مایب هذاار وتف
لصدبر که

ينه لو  2غراشدن دعق در ای فسط:طنبه گرابندن دب اهر تامنه انسان

|| شکلنده برحیوان وارد رکهسنهتمانوغانینو لسعاه هر به تارهنددارا ملك
۱

ERT
کیقر ده
روده  5اده وادع مودااسه اسکلهسی دع کله شایع ی کارنده

|چیمشدرعااء رومدنبری تکرایب عاریبلهه بااز
ووصبافی پر رساله |
 ۳ ۱شدر و وحه

آنا
له  ۹۳اول حیوان تلاطم تحربیکر

 ۱واول فر به نك سو وا
: SE

و

لرندہ >

ه کونلرطورمیں = اله

ره ج
<

صر

٤

پاره سی

اندوت اوستته باکش اصلا دتاه ده اولاننی TE

وحشت

۱

۱

]| امشمبلا لهالفت ی شکی ازساوزره طوزموشانسیان غدا ا۶یدو۱ ۶
 OEEمکرکهمحر 1هه ای

زما ده

| کآھیجیقارہش بکاریاکیرکودنه! کلنوت قارنیآ جیقوب به جك بولدقد» |
 ۱سس در بارهغوصابدرکیدر اعش واطرااوه آوشن یادمه ملاعت

١نھ ۵
ن وارداعش
1

عرض

ایدوب

و 2
 2سای قدنك طوانده هات هبات جس انيه و

ههلعم تالذ ر

:

:

اد رق بب هدر یکااجدندن  aیرثللا شعاراو ناسا یرللا 1 ۲

| یکهک کیدند اشاهلوا
یرادقمسرافرر رشب یعامرپ لماناو وافتم هد ||
هایس ا ُطییانر ھو یار هدنسارایعامرپ زا ریقادا كني ردسی یکیدلج قیر :

 5اهر

و دیداراء سکاف

اوسانه قوبوت

ات ری

ی آد مکیوه

وکاهیا کی الق برری

:

9

1

اسعق قصد استدکدها!البق آوزادوب سم

یلهغو دار اعش وينه الاریکیایکی اباعی وهربرينك بشرپرمتی دو9
وین رده آشکار ا۶بط

ون E دی اسان پرماعرله اوج پرمانی وازاعش

 1ما سدینت تفن اولاانعلا مان دك

بت

روا

اوسطی 3

5

۳
TY

مشیدی بقدزمانبهسنه تین

 1وت

ولسحماهار بز

 :روم ساعذان سليان ص حو م  2ابلد ی ا

EEG

۱

ن کعت تصرف آلعها نده :

مور آولدی( ج زره قبرس ) طولاایکیو زمیل وساحلشامهقر ببتیمبیولزایله ||

اوق السیلدر اوچ قلعه متینه ایکفار اف م۸تصرف دہ اکن جاج |

ننهماره 7
نلا
وبک
ذویالانماج کیلرينه خصوصا مصردن قط نطنيهپه وار ف

| رهز تيك ابتدکاری تواتراهشیکن سلطسان سلیم خااننی ردنوده وز براا
||دهضاعت کردار لا لا مصطی پاشا سردا رکوندر لدی سنه نم:این ولسعا رد ||

| نخانرده دح اتوافنصدیتلییمحاند» م طوردر( جز ره قرنفل) بروجر بردهر |[
]| خا یکو روغنزهون غیست ابتدکلری :لعز لکنبیسبونبوسریبلورز فرتعل |

حن
لیده قو رارارنه سی قیم ته قرلفل یغناری بواورار |
رجا سنه مت
سنبا
اعار

|اتی علبید نارقتیا لازاردی ایرتهسی بازاده سی بولوراروباخودکندو ||
| متاعنی رد اودش کوررار فرضا قرفل فصب اسه ردکر اسن و
رسد

را

| کیاری حبوس اواو ر قالورنه دکلوسی اذه خزلاصاری محال اولور بالاخره |

| الدقا ری وبررار تاکه جا نب جات يول بولورر (حز یرهطاو ران)بوجر برهنك ||

RETTRI
TET

مالک البتده ك عو رنله ازدواج ایدر بومغدار عو رتیاولیان ااوطله ده عا ||
|اوله مازانشلری واهفارغ_اراری کنرت ازدواجلهدر وانده بعضعیوه ر ||

وار درگ منبد قوت اهو در ودرت بك عورله ملکنك منم وخاعی
( 9جنره سیاره)اک مراوقا ده کی لون ا

۱
اهد
اهر م ر

اولورار

کیقلوار اسه اندن صالنتو راراماآب وهواسن غا له وص ف ابلرار :

وا کهوار

ی وعارات واسار

ی هر و <هله اوکرار وانده ولاسان اڃار ْ

سسان طاش برارطملق||
غابتله خفيف القدار اولور فرضا برطاورنة ا
بو لشور(جن برد ذهب) طاشیوطرای صانیالتون برخراایهاطه در بعص تحار ود |
حا هلد ریک الارعا

 :کار ی پارهلوب رصندال ايله وحن ره رها

کر

التونه یی اعشلرلک ۰ن میات در باده غرقاولثلراغر

 1تاه بول بولامشار اع
ق رکسنه بر ته بارهمیابلهفورتاش اه هکونلررو ی ۱

| در ادهو

ای 8

پرجزیر"عاحره یهچهگمش جز ره ذهبلكوقوعق اول با

مان"

رل ارامار جر ره دهت اترونشسان وه

(حزبر؟ کافور) ونك سکافیهریدمخوارادرر اانستاینبتیر ارو باشلربی |
کافوراهولد وببوكرل
ک:یس

i
اچ دی و مکاریاوا
وت دا ی:

 ۱کهتمکته سماههد 569

گذا

اعسنه 0

ا

TET

وج ر بره:e

و بقیه قأرشوسنده وتونم قر نندهدر و بو جز ره ده مصطی

رنینهده در ماب بوزهیل
| اغاجی د واردر(جر برد" )تج قآسطغنط
|پردر معادن رخامله ملواد وکیءعر ر در( جز یرصافن) تقوم البلداده ج |
قهسط :نطنه ایلهم یایتی بشیوزمل بردر ته
ررش
مص طکی دیو ازبلانبود
 ۱روز کارخراج کذار اولدقدذصکره سسنه ست وسعن sE

اایکاری خیانت طر ده سلول قصد اعکین مالاك اخءلا ميهبه هله مق
۱فیلندی عوما ولات رومك وجوا د هکیعرب وم المکنك «صعلکیسی

]|جر یر"مزبورهدن واره کاش در برکلیمقاطعه در و بوجر یرهنكطول الّش
میلمقداری وار در (جر بر"مسینه) اصلدهبوج برهنكامعیصقلبه در بوندن
|متعد
یباعوا
ستطهیرا زوااعشعدر
وفروجریهتکا ا بررعو رهاطهدرکهوردن |
از نادءحصن معبوری واردرحالا کهزمییکشم الر لهدر سکانك ۱

0

ری هدم سوت اون ولوله در وور دوری اون بد یکونلاك
]|ولدر اماطوی دسمرلبدرمداشست ال بو باز در برزما دہ مزبو ران

وزم اهلاسلامه ساکونلشارایدی حالاکه بنهکفار افرح النده در
۱مسبنه بل
 ٠سر بف آدر سى قول ه دور جر اوه* مه بورکد صقله در سیوز میل بر در

||(جز ره فرسقه)جنوه قارشوسنده در وسارد ابایله مان اون ملدر جر رة اا
| انبکاط ره )طا برننه ا دی جا زدر بو نك,ایثنی مدن اندرندر وبواطه نك |
| طول حنو بدن شم الهاعراذله دشيو زاونو زمیل ردراما اوره سنك وسعی |

ادیرت
هیر
ومزردی مک
دن س
مدعاکی
]| ایکیوزمی ل ایدوکمقر ردر |ن
 ۱طول ری اولوب شدت شتا غا ده اول

|

1وی معد ومد ر ناء عیی دلگ 1

 9۳ی ذهب خالصه دفان اولورکیدر شراب رمانی کیم دام ارعوا نی

ری میل جوپرر جر برد|
|| ری ابله پ ارولوب عودت ادر( جریره" زلبیه)کیو

||افربطش ايلمهایینی امشيلد راو رنه سنده ميه ناممد بنه میمعلوم السببادر |
| اما تفر حاتوباح ورای دىءلو عبدییلدر(ج زره نوردت )لیاشنعكالیسنده ددا|

| ودخی پول جز یردهر فرضا ک طهولا زیالولی عبل وعرضا یکری مایوللوب

| رح شوانی وقطايع اولمةله مشهوردر جانب فر بس ندهجز رةمصطكى ||
| قباس اوای مذکوردر(جن ره اردوس )يودج پوزاللىميل جومرخوابلالۇني ||
ادو ت نت

ی دی

aیوسب راوافین بنهکفار
لکن
1۳لهس ونه

4

CE
کا

5

)و رع

ڪب

بت

د که ده بوجر ره به< و

اقد نکوربور
کهایر
اطهدر

بعینوارلدقدهغا

ب اولور

a وارەمر عو ع اللدان صاحی فواہ بو حر رەك
ز خر رهدر جله ی

جر بره سی میااده آوچ
| امع ساس دررسع الا اوردطسس

لمردر ګر پون قولبجه ببوك
چزاپرروحا نه در ER حين خبرو ر

صید ایدوب باهکنو رن جز پروی
ساحلنده شا کلنام رکوجیرك بالق بولنور ات
سک ور

1

زورگن
فه ر
م
ورل ردرک
وهب
دوجر

خت
دغی
بر
ریب

وار در

! 1کونوتو ی بيبردن ترزوال زما ته دل قدحکر اوده وصالخ اشْلیون

1

|له بل غروب زمانیالک انار هس یکونطوضدقده
| کون طله تشه ک

أ ا ادر یلك اونایکی آي هرکرلوزوبروبولکهیدر(جر بر فارس)
اون اڪ سل حو رر بر-حر ره در عرا ددررکه 5ره جا ناندن برکر ایلهجر ره ره

رر لشدر سکان جر بره مبان تعرماده آب زلال امد کاشدر
ا
| بساتین وعاراتنهخود نم ایت بوقه ر طکه ك او زنلوغنده حخرزفاقده

i
8
E

:

و
اه
RAH
AV.
رنو,
۹09۱۲۷۳۷
ظاقجبو
AVAA
EAS
IS
EVNA
7

واقعدر( حر ره" تاي جر بره"ما رقه tE عر اده در اوز نلوعیاو نوز رمیل
ردر

عفن بز

دة وسعی

ی
کچ
بر

ممل وازردج

وه*سرداسه

اللهاراہیطعسان

ګه بو زمبل مین اید E مارقه) ||
رپه
ارفه
واب
|| ميلد رد راروبنه زچره م

اس
ASA
7

اهل اسلام ۱تصرف اتدوک حر ابرل نا ننده دو دای وم
2حو ره شبالدن ج وه وا

کو

مسملدر مده وره

حصون مشهوره سی دی مدر ردر اما پایمخت تا س

و3
سندن

عبری

اوه* جاریه سیقلعه ||

 ۱رقعه سی اده کال اطادتژه اطهر در هکم وصفنده ان لباه دعشدر ( دظ

قوها  #وکساه حلة ر دانلهطاوون ۶#
بلداغارنهالجامة ط

۳

فك ما تلك الیاهءدامد * وکان قیعان الد اركو س +
#
(چنبر"منسرقه )قباوقحردزهدر غاتله اوجوزلق ههو ره اطه در اطرافق

0

ال اش مبل جو برمشدر مابرق-ه جن برهسنك شرفسنده واقعدر مایق انق |
یی میلدر( جر بر"سردانه)بلاد زه معابلهسنده د راګنده التون وکش معدناری :

| وار در ساحلندهمجان حیقد نی دی مقر ر در (جر بر"جریه)حالا بلاد |
اسلاهه دندر قصییی حنیکان ساط ان سلعان خان فاوحا نن
ورمس
طده
درا|

رطار وغازده واقم اولوب صقلبهبونكصالسنده اید وی شا پصدر |
زو بوجز یره نك طول اکشمیل ورس شرقبسنك عرضیاون بسمبلدر قال |
یروس ونواعبرسل مک ری اب مق السنديادر( جزرهسفبه)

8

)(N

ك
کهدهبر
ووجربر
عامر» دردی

¥
طا وداررکه حکرامرطنده ودار

انك طو ر سنده رکه وكتفسايك أرونه شنده برقه وارد ر فة الغرات دق
شایمدر اصلا اول قبه دن بر غراب دور اوالارزومخهران ورو زان وشبان
اهبل برسشود وازد رکه مطلد
قه ب
موق
اول قبهنك له سندن ۶عور اولاز وب

اجابت دما اولان امکنه ددر سل ناراند» واروب اداء نوافل ایدوب دعا ايده
کاشلردر واندهوارنلری ضیافت اع کسه رهبا ناربنك عهده ده در

هر جنکه برآدم اول مید وار سهراب قبه روز نه سندن اج و باشی
صوقاربرکره ص ھر الرایک یکته کاش اسه ایکیکره صدا اللر درت بش ايه

م
غه اول مقّدار صدا انلر یاکهروهبا ناراع ودن قد
طرک
ابه
عه ا

حیقارر ار
در

زوار سعدی اکاکوره ضافت فيلو رار اولفربك ما کلونشری و

هر و برایکیبوزسل قکشبشاری پزبونیبو لهکوردل دیوخر و بررارحالاکه
واحال نه درادراك فیلماز و ينهجر ره" مربو ره عر بد ند رکهسا ادرہ

هرجه کونده برالق جار برقسعیدی ظهور ایدعه خلق انککهدنور
بطرعله لوا
لسقه شمه

ان حاسمقداری بالعی سبد اولور جله سنك اساهسی
یط قیلنو ر (حر بره الاز همار) عفد ار رات صاحی

وجر برءنك اشم اروازهاری فابتله وافر در

و

یره
دلاو پزیمسام اسانه دکد وک یکی اوبودربوکاجر بر"اف

اباذاز ی

اولورکه ب یو
دجغلور

دارهسیاون ب شکونلات یپولرجرو( جر بربرکان) بوجر برمدکوندز بن دخان
وه ابلهنارشراره فشانظاه !ولور ره دوشن شرارهدرلیکلو برسیاه طاش
ک
اولوب نوعا خفیف اولفین ر وی در ازدهربکوزر بعضیار الوب ج.امارده

کفوادنه سی
استعمال ادر روابتاوورکه درب ی دهوکبلانشمراره ژیکاه ا

کڪیکاجهسد سرباشکیپوآنور و ب جور برهك ساحلنه دوشن اه نار

اکوللور( وجز یره افر بطش )خبلی ول اطه در انار جاریه سیوفوا که
مالدتونناریدی واردر بضیار
موختالنغهمسایرمتوعە سیستوندر وآنمده
قولیر بوجز برهك رادی سندروسه درمعادن ذهب واذراولغینسکا تنك لباساری

وقولاندقاری قاب ثواقلری چرعا ذهی غااصدن دزوله در و و جز رهلک
ب پرادثاهی و اردر اوغرانان تجاری خواه ناخواهالبو رکا کرت ممادن خبراری

لعاام سىاراده قیلور (جز بره“ داننه) ونك دوزی بکرمی
واي
| ملوك اطرافه ش

۱کوذلك مسافهدر طاغاری وواافرماقاری وفوا کهی مسنوقو باغلریمتکا ترد ر
۷#حر ره

4

خلاص اولدمدبواول حص رعقویهسویلش جرره سکساردهی ابتلاستی بیانابلش
واما اب هه اراو که

۱

للوو
دشن
| |منش
رحبو
ااروآد
رانکه فره طاغلر کی بريول بالقسدر با
[ |ااغه ع ی کیدیش دیشدر وککلری اننوسکی

سیا هدر اما دهیرشی

انکیدراع دکلو واردر و اشنده ابی سول اوز ون کیکلریوار د رکه هر بری

اونذراع دکلودر جنصکاهغندن وصولنسدن اول ایکیعم هی چار
بمب بردن صوت هسا ی ابشیدیاوب آفافه ولوله صزا اربوعضیلردیر رکه
| |هر براکه آغرزی وکبوورکللهره طوغری صوار پوسکو رر رشاشه ری

| قطرات امطارکی

یره و باخود
اوسئره دوکیلور شو بلهکهسفینه بكالکتنه

| |ر|جانییجالسه البته اولکینیضرق ایدر ہحوالی بلا نیس پون علا یی
کور ډکدهحضرت حقه تضرعار فيلور بردی بالنامپر بالقوارد رکه اوزوی
رور
مک
کين
در
اا
دربو زذراع بوعضبسی بشیوزد راع ول
وقا نده اخزی ايله ا

یب نیلکون منارء اریداقبلور #صل رکه
|| صوبیکوکاره بوسکور رادب واغر

ایئکو رر ز ا:ل ونم-ارفرعدن خالاو ازراحن د ولت وننسیلرجالوب اورکونعك

قصدین ایردز نکه بوحبوان بعضضعیف |لال بالقارهقصد رضفریلور

حق جل وعلاشت نامبرذراع قدایله طاهر العوام ای | کام اط ابارعلى الةور

| اول بالفك قولاغینه خدول ابلر تلقد
وارخلاص اول ماز بالخاره قمر
برکشهح

جاه دہ هو بدا اولوب
| حره واروب باشنپرره دوکه دوک جان بر
ور بوعدم
کزمکه باشار بح بون بعضکلالیبله جبقار وب قارتی باروب عنبراخراجسنه

جل هٽ آبار عع ذلك قارننده بو لساندن غمری ارفهسنده بولنانراحدر تجار
فاری وعطار ن عراق ربهر بلهر ا نی و واطهصدر

م واما بجراحرالغرت +
یوکار شام وع قسطنطنه ددخیرار جزبر عاهم»می وغم مسکونه می
دی وارد ر برسی جز یره اندلسدرکه براسعی جز بره ما رند ر پونده
بوزذراع بواو رمن اره وار درکه باشندن بکا انسان صورتنده کی اف
فرنه اشارت شلور
صارلذش رشکلطور رصاع الیییاو زادوب حراسود ط

و بءضیارقواضه اول صورنده طلسممشردر عدو نك کله ستیمنسع اعچون
وضع اولعشدر بیرد جر پر" تودسدرکه ګررومده در خيلي بول وره
کا ونبیاع و بسستانی موفوره براطه در حی حه قصبات وقریه ری دی

%
و
ری ی
و

ات

حلس

>

ندیلارجر یر زهنده بولندوعری حضا بررکت وتهنت بلدیارحکیم
وفبالسوفی =4

طیورفسعندن عراب خر

٠

٩۳ اولانارستطالیس کات حیوانده 0

ساندن ناحیةممره نعل ادوب تیل مصیساحلی 8

کیدرکن برحله اوغرایوب برارشون بو بلوقوم اه جنك ایدرار دیونقلقیلدو نی
| خبصووصه باه اش( جر یر"سکسار) بوجز برهنكخلیهردم خوار اردر

واسجاهوانشدهی
لسه بهبوولد
] پ|عقوبن | هدن منعولد رکه بوزی ابررهک

رش ,که سفینه به بنوب ارت
خجوشك سب صورمش مرلورشویلهجواب و
رکن رو ز کارعر حالف اولدی کش مری بالضروره جز بره سکساره
نیال کید

هه و نوو زاریکسلاب صوری کیکر »بو
ایرکوردی فلاجرم بدنلری انسا ش

نواینمماهم بزم باشهزه اوشهیلر مزلا رب ابلتوب بز مکیبر فاجکرفتارلبانده
حفط ایدوت اول حر :برهنك فوا کهوانمارندن زاد وزواده مرکنور ا

اولدبلر مرو رادامله هرمز فریهوسعین اولدیسه بوغاززلددرکوز ومره قارشو |

| خواره رکدوبلر که ابحووالی دویدق سعرمیه ل دیو ر باضیق اختبارفلدق

بعد زمان بونلرل برام لری اولدی او چ کون او که بزدن بيد اولوب
هرری عبش ونوشه فبولدی ووت فرصتذر دو ,ن قاحسدم وارك قوت

تاه وغان سور م

ععایقدرت )ا ا

۳9

ا

قينارنه
هار میا ننده صقلاردم دارخوعنلهدبق
کرودندز شاخ ار اهب
وز
م

|رجہ کہ بونلر دن خلاص اواد م
وفوغ اولفین بوحیه بیتدارك فبلاردم ک
لك
بلو
والا تھ هکون رکندکد دصکر  0پردلا بهدی اوغادم که احسن صو رنهبر
باغ کلدیارشکلیداقوت
حلوق نم

واه 2حک

و لسددلر 3

<4

سوز ری

1
ای

ل
مه یه
له ملاعب
فھے ان دم لکن۰

ایتدکری هممابدر دم بوانتاده بر بسی

غهصاردی دبهرل ی پالضر وره
 ۳ءرابوب  2بندی ااقار ی قاش کې بو

پورندی درختان مره  ۳۷ننده دور آسدیر وب وذواواکهندن فپواردی سار نه

مویی
آ توب متصل بوءعامله یه رخنت او زره اولدی برکرهکه حرکت اکتندد
صقد ن ابتدم وومیزطرناقلربله برندی الا ن وجهمدهی
ایو دن اروب انم

تچوشی بدا فبلدی حکمت تین ن ا

| بر ودای اوجی طوفندی

7 9

میقر  ۳بت
چیفوب ا هلا س

روای ابهاهردن ایند پروب النندن
ابورلکوز نه قورق صقدم معا له ص

#خ۶لاص ڳد

F%

E ۱4

ایدرسه انلرایدر اش منقولد رکهبعص تجار شداید روزکار الله عان عار ده

دواراولوب بوجر پرهبه وارمشلرخلق ابله ملوبولشارته زمانارانده اغکیندوب
اول قومك دلارن اوکرنمشار اتفاق ربکون کوررا رکه سکان جرره بربرکهلو رز
بریلسد زه باقو ب متصل اغلاشورارباع تکریه ندردینلدکده اش وکور بان

ږادز اونوزږلدهبرطوغارشول زمانکه طلو ع قپلوروکوکب مزو رب شاهراوسانه
مقتابل کاو ر لاد نوج برهنكطاسی وطیرای بتاررماد اولور دیوما ادرا

هملابدرر وقتاکهکوکت م ذکور او لدهکورغر
برکی به زار آخر جربرهی ن

یرا انی
اولور اهل جر یرهبه راوبربنه کلور حالا ک جهجیع اواری ووان ا
اش کل اولش پولدیلر شکرار مسکنار ی تعمیروحدید » مقید اولدیار ردس
جر ر ضوضا د رکه بشعجصارروایت قیلدیار مد بضنوضا قرند »جر
ابضدن برجز ره وار د رکهاندن ضوضا صدامی اشیدیلورحالا که بشرقسمندن
ور
فد
کیاخو
وابرردر صویی لذیذ و یاضدر راحه م
رنده
ازوا
کورغ
یی ک
باف
سک

وجر برهنك تسا یکورغن وکسه وارمشعیدرله
فوقیسی کی دلاو بزدر یو
م ابت بعض الىك ذلهزنده کهیدالهآذش فُروزان وغا ان اولور منقولدرک

لرکوهك زج زماتی لورز
ملو
وجن ره نك حوالبسند » برجنس يلان او

| صیدینه اهام ایدوب جربرهپهعزجت فبلورار حالا که دکه ده صبد ايده مزر

کاه اواورکه هرک کورهمزارخاصهسی بود رکه دربستیبربرینه دیکرل برمقعد

بدا اف رر اوسثنه اوتو ران سضیلم
نیه عبنلا ادسه شفاپولور بردخی اولراحه

(ز" آغپورع)توب ,ناحاقدن عرویدرکه
صف اولور ج
مبتلااولامصی
جتله همراه اولوب او ل سعتلره
رومبه اهلنك بریايلهکیبه شاریم عزمار
بوتشار اناه سفرده بوجن ره ب وهارمشارکه سکانی برر ذراع فامتله عران اولوب

حبواناتکی ترك ساب خلوعتله کزراردی کورار بنهخود نهسابت بوغیدی یك
چشعی صاحب العینین کر وهندن جوغیدی بزم اوستزه درادیلرکشان برکشان |

حهفدظه
بکار ینابلندیار پزیحبس بیوردی یعکهقف سکېبرمشبت سن

ایتدبردی حالا که بزاول بسار بی بزوب جبقدقیکندو بانرهاستبناسعرض
| قببعلددقزمان و قومبراهه باشلدبار بزمعدوار٤ز واردرکله جك زمانرادرییدو
بزهبلدیر دار درعقب ناسر صغرجی فوشاری طاهر اولدی فرصئله بوزلرل"
|نری فرجه ولدی کورد لک حال بولزلدهدیرمعاونت
کوزارین اعوفه ک
تودق العع-صهابرارلوب ا(ووطورل دفعنه علتمستقله اولدقیوکره
ععتن ط

ANF

sac ame ia
og
ae
بویده بربالق اولور اوز ونی ابکی ذراع ونور قوروغیلهسمفیده ری اورر
وجنس بالق د اولورکه فدی بکریی ذراعدر
ساعترله ردوعبررقه ورر ر
که اولسی وطوعورمسی ومزرمسی انسانه شییه ایدوکی بالاجاعدر و
رال

دف ت
دج اولور کهمی نس دلو راغرزنده پدی ص
شوني
ییر
لرری اولور

کندونك او زونی اون ارش احاقولور لکن رمکرلېسندن کلبالهردیو
اکیلور بالق دواد
 2سعکه وباشی باغو شسکه NIRE r
بر القدی بو لنورکه ای چسعیمعتاداوزرهاو: 1وب بریعادت! و زره  ۵فده در

القودلځو رکه
واول بقرویر وغن د دهرحالا کاهموسلنوبز ناد بهاشلودر با
آولارز قوردرز جسد محف بباض پذبهيه شبیه اولور بعده ابرشیم کې

اکربرز حر پر دن برقاش ایشارزا کاکین دیراراطلس فرنک یک
مب
غیو
طونارر و ربالق دی واردر اودجی صفر حلهوته سسه در طوغورر هرک بی

باورو سق امریر ر
 #اماجراییزج ٭
ی ال نمندمهندده داخل در اشع ار وانهاری حوق حر ره ری واردر

لکرانغاچاری عش

ویرردکادر آبنوس وصندل وبقےاغاجاریدر ابملاد

آزج جانب جنویده سهیل یلدیزینك التند» دربودر اده یرادن

کار قطن

جنویی ابلسههیلی عکو ررارقطب مال بیوبنات الشیجدا کورهزز
وودر بانك تلاط وخیرایی سارمار دن ز ناده د ر ا

قالقار

ودرین درهارکی اتزيرعربب مهیب صدا اروبررحالا کهقوی حاتلامربع یکه

حین تلاط ده کیکر و بونكبعضسواحلنسد هنپر دځ لپوور وجرایر

زد بو یلانلراولورکهنیآدی حتفیلاتضمی پرلقهه پربنپهودار

اماجزایرندن بری جر برر"غه درکه ذکراولنان مر له داخلند » درا زکسنه

بوک واصل اولشدر کاب اختصار االیبد مسطورد رکه رهکنددهبعی
رز
ایدہ
وس وبع
یصومحر
ن ذوتصبه یك طفوز بو بجره عاهره

واردر خرابهسنه خود :مایت بوق در و وجرابرك ملوی هورناردراما ال

وکر ی ملات مهر اجدرکه هرمتاعك خعصوصا فدیيلشنك وعنما؛ بادکارژی
اولاا کاکوندر لوربعده تجارانك پای

دن اما فلور که اواورعش که

تلاطمبح ایلبهریو چ رکی اوخود بورکبسك خهکی بکاره عنبرا فروبوب
طولاشهرق ساحله جیقاراعش خرانه مهراجسه دا خل اولوب بیع جوبر
 #اپدرسه ٭

> ۱۵۷%
<کمن تجمداری بولداش لر ته بض علا م وآئار دنصورمش وکن دوف

سح دجا کهاما لهی ابلهخروح ایدوب مکه ومد ےه دن
| بلذیرهش بن

غبر ی پرژه وارسمکرکدردیدی فصرمالمصلی الله تعالی علیهوسلبوحکاتی که
تفربر بوردی حصا رحاس شیر شاری یران وسهوت قالد.لر ) ڪر بره"

سرعصمورطری ادو هنك مشهو ریدر انده
سقوطری ) بود عفراز مد »د
حاصل اولور اما سکان بجره نصارادر شول زمانکه اذکونالدفررنین
ملول فلرسبهفااولدی وهند جبار زندنفورهندی بی قتلابلدی و بواحوالی
|ارستطالیسه اعلام ابلدی بوودد ره متعلقءصاطکن وارایسه اشعار یور

| دیکین حکیممشارالیه بازدیکه البته جلهمنله جربر" سقوطریبی بولهسز
سد»که داعا مسر وشام
اهلتی اخراح ایدوب بوناناردن سکان اسکان ای
طری کلك مکن اولهناکهالجااننك جز اهے واعظمینافص
سروقمهوصبر
و
ا|ولبه دعکله اسکند رعل اسن ایدی جر بر" مد کوره حل دصاری اولفد
| اعث بواولشدر بودن ما دا ولات کا لت يدل حبعیان ی کببرده

|جرا رکشرہ وارد رکهجر ل۶بان انلرده حاصل اولور واول دن ارض عاده

اوجرهمه وابغه په وار بلور واناره عرب مادی دینلور قوم ماد لساتی سو بلرر
مدکی عرب قومنت اسا ی ییازر ودید نکر عر ده حر رہاطا دواردرکه

|سکاننك کلای اشیدیلور وجه معدشتاری سلاور تصرف لری ادرال قبلنور
ولدنگه انلردتی
 ۱اما کندول رکورغر بوسرهیاهث نه در دبتلدکد ه جواب ر
لری دعوڼ هکوندر ای
آمنی
انساندندر زمان سانقده ادن جر ر ویل نا

| ثلردخ اول بغمبره امان کنو رمشار الیالان احکام دشه سیایلهعل اوزره

مشار جدا کحالری و بکاری بوفسدر کالمصافا تلرندن بررنه مخالفتاری

وفوعیواش دکلدر اما هحونکور زغغریتارینه باع نربددلا مشدر ( جربر"
وقدس) برغر یبجر ره آدنرده ردرخت اواورکهبیشی بادمدن ویحکدره رکم

لا |اسه
تضه
مرا
ازهآیکنقبوخی|ب ,لبهإسه اولتمید مرض کورمباندنمعدم اه
عادت و لها کر صاجی وصعالیاعارمش ابسه نه سیا »اوله بعص ملول هزد

اول میوه >و

که

ودرک دوول اند اکدیلرا کرجه اغابعی|

بر بيّدي اماعش ویرعدرن قور یوب بز دی (جنپوهسذاسنا) بونده رقيو
ی

اوقانده آنشی غاان وش رباردر

لو وااا ل 8

4 ۸۱ ۴
برروار ابدی ملول سالفه دن بری بعصض امد

۱
E
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 E IOع قاب

ومدینه ار یی خرا ب وساب اتك اون ج اپهل یرله ازوبامولان
کسدبردی عدوری ففلتسده انکن فمسرازم روان اولوب بعصض فصبات
وضیاع وجده ییوجار بوذبیی وحضرت شعیبعلیه السلامكمدینه سی اولان

مبدارصدر دی اکر چه که بودنارده ته جر یروهاردر اماکنژی مسلوکه
ومسکونه دکادر اما *#موره سندن بری جر برد"تاران درکه رقربهدر اللهرهتایمدر

نجوذام فییلهسی بوجز ره ده ساکنار در اصلا ذراعت

وحرائت از ر

 Eبالق صد اندوت اک اه ورز  2 ۳طانلو صو ری له اوق در
ق
اوری کهنه شکسه کاردرکهاللرینه کردکصه امجنهکروب  ۰ 2اعشلردر
 aجل ده ردواره زی وارد رکه کر داب حک در رر

شدید اد که

اول دواره وایکی بوارانده تولنان کناری هرحال هلال ایدرحقه الما ا

بوجر ره سکا نی صولار ی وار زاقار بیانده اوعانکلردن ارلاوراکعا ی قاثل ۲

اولسوناولسون عصله بولشورا بریدخی( جربر"جساسه)در جساسه پر داه نك |[
اسیدرکهدجالك جاسوسیدر انکله یلهکله حکدر( حکایت ) اولنورکه امام

شعی رجد اللهام واطبه شت فس

دن رواتت اید رکه رکون او پلهزما ننده1

رسول انلهصلیاللهعليه وسل حضرنلری منبره ع و ج ایدوب امت طلب یوردی ||
لمده آنلره خعطات ادوب ن سز ی لا رغه ولا رهه ببال کاب جع قیادمکه

اامدن نمیمدا ری شویلهر وابت ابلدیکهلےوجذام قبب  4دن اونوز
مقداری آدمله کیبه نوبمهفلزمده کیدرکن نکاهان برریج ما صف چییش

ب بونارك سفینه رین وا غلطان اش عاقبت
رتوو
درایی حرکنه ڪ
ار
عدو
احشام زمای رجز ره به

ا

اسسه دبرر امش در کهصندالله
اک ج

جر یرهیهمچشار بتلوووقویرونی اوزون برغرببجانورکه مویدارلفندن |
ای وفوپروتی مصلمن بونلرکه انیکوردیلر استعاذه ایدوب سننه سین ديو
صور داراول دی ګلامه کدی ی دحالك جاسوسم وارئو ده مفیاره دا

برکسه وار در سر خریکره فق مشتاقدر سنا کاوار بولوشل دیو
سو بلدی اکرج که سوزنهآیکن اعشا د اغزار جن طاتفه مندن اولمدردو

بسلوشورار لکن نه حال ابسهکیدرار دمیندسواکرهبه وارو بکذر ایدرژ
ارلاری
کور رارکبيربوكفربهونضم شعخص بند واغلالاالیماکبلیطور
بو شدن اشوری بند فلعش وایکی دیزی اراسندن طبو قلریته بندحدید ابل

لش

|

و + 6:۹۱

کک وندهیك اولسنه رضا کوستّدی حسن رضا ابلهوحودنی دا اعك وسار

ناجر ردخی بعدا لاص انی دیوندن فورتاروباهل وعبالنیکوروب کوز که

اارن
ھدی
متمهد اولدیار بعده ال نهاپسه ریدویو هرد ملاجه کلف قبل
اولکی برطر یق ایله قص مدبونی کر داب قرشوصسند »کی جر برهپه
| اولشدردی اییدی طورمه متصل بوطبلی چال دایلونه برطبل یوردی حر یف که
أحن ره ه واردی طل حالغه مداومت قیلدی حکت حفك پرموافق رزکوار
رله جکلد یکدی دردمند
| حبتدی اول ز و رق کردایدن خلا ص قبلدی ان
| تاجرحبانندن موی اولوب یجرزه تفر جنه سعی ایتدی بریکا مام خوفنك
وطر فدن یکسلك :لار ينك ی نهحال ابه برمقدارکزدی برول"
| ا|لی بر
ر
کہبرس
شه بواوب اندہ قرارابتدی ہکرک
کسوطے
]| ااغواسجتند ہر

| آشبانی وکیجمارآرام آیدہ جك مکا نی ایدی وقنا کہغازشام بافلشدی بے غ
ظکایهر اولوب اآوشلیانه ایندی او لک ه اندهآرام
]|مهیب ماب غر ب ب
| قیلدی شعص مز بور کال < وفند نکر لاسدی اول شب اومسغه کور:دی

/رنسی دج بوعال ابهکذران ايده مرغ هبه کوزی اوکر ندی هرجه

یادا باددیوننانهکلسدی کیدرل اول حبوانه انس ابلدی بالاخره اول میع
هب برواز اتدی ناهم اد تاجر اباعنه صاریلوت له کندی  6۰او ج هواده بران

ارن
وکاه م

او زره طران ابله عاقست برهمو ره يه واردی برخرمن دننك

اوزرینه اینوب حربنابصال ایندی ص مربور خدایه شکر ایدوب انانغی

وه دکدی مررعوس غ کوناکهخد امیتصا  4مأمور ایدیکهاداء خددذله
جکلدی کندی لکن درعقّب حر بفك باشنه اول برل فومی اوشدیحا کلرينه

عض ای ودب سراجایبعلوماولدیلادیعمجت وواسرشفقت اق بودردیو

[رعابت اوورایکن حق سال وذمالینك عنسا ی درباسی جر بانایدوب
 ۱سانغعا کردابدن خلاض اولان کش اول سا حله شدی درد مندل صدق ۳

موجب خلاص اولوب بونجه منافع دنوب وهمثوبات اخر ویهیلد ولایتنه واروب
|| اهل وعیسالیکور دی بوسراعسامنی کاروصضار ولاته حفیقه ایرکوردی
۱

لد اما حرا برض الفلزم 4

وله
۱ی هنددن برشهءهد رکه بلاد رر

داه
او ب
جن

واقیدر نهک ولات

ند رفلسنده ایدوک شایعدر قازم اول ساحلدهی مدایت لكآشهر پدر

لا
بحر و
حى قلزم دبو اکلمفهباعث اول اولشدر وارض نده بینال

¥$

۱

جکوب صید ایدرار فاری داروب عنبری عینسیله اګ ده بولو رارب برالق دی

اولوربیلده برکانون ا منك اون ایک ېکونی در باو زند»کوبرنورملاحین
زره بسریابکی کوندن صکره شدید بلاراسوبکبارعرقاجوفلتهاندناستدلال
قبلورار حیی بوبجید کیاض طراب بی فارسه واسکندریه بهواصل اولور زیا
در نابك اونی سارزما نهکوره عفتیکدراولور بری دخ پرستو خ نا بمربالق پوانور

بلاد زعجدن بصره ساحلند »کی دج ل پهه کلور زمان خصوصی کدکدنصکره

ماعداسی ينه ساحل زهګکیدر اصلا نصبره -ساحلنده پردانهسی بولمازاولور
سیاحین قواہ لصره ده بولاسدوعی زمانده زعده وما ززم سرا حلنده اله

دون
رنفطی
یرد بکندسه بصمره طرفار ند » کور

قرلنعيمکبیدربایلامی

وقشلامی متعیندر برجاس باق دی اولورکه |کا کوج دیرار حیوانات یه
مباننده ام احنده کی ا وا

مهار در دوشاری سیف قاطع کی راست

کلدوکیی ای بو انسانه وحیوانه رضامیدوب هلال اباراوز ونلنی برذراع

اواور یی باشلوسی ایکی ذراع مقداری بوانور وبوندنماعدا تین نامپر-یوان
واردرکه مو دی بال_لرانده برزهر نا مار در بوك هرن

ودخدن

بسیاردر کوزری فاناکیجردر قو روغ نیر» دن افروزدرغا یله کریه
النظر برغر بب جانوردر کوج انی کو ردکده قامرنعه خار بيكبلااب
ال
سا حل جا ترهکر

ادوجلو رکه رنکی اخضر وبرر ذراع خرطوی

مقر ودیشاری منشا ر کی اجار وکن دو ق مات پرایکی ذراع دکلواق
میسردر اول دارل خل برطر بیابله اولارز بشيروب جارشورده صتارر

وبربالقدی بولورکه فان مکدیور اما قوبروغی اوچ ذراعسدن ز اده
ابدوی مقرر در وذندنك اورناسنده براقارمکرر درکه چالدوغن انکله جاز

ریی
رنکنك سوادی اسود وبباطی فایتله ایضدر مع ذلات ارقهسنده ایک
وور
بندر
وکو بکنده سا فربیکی فرج مدو ری غابا

بنرسطنبهبسیدی

وارد رکهکرداب دیدکلریدر ( حکایت ) اوانورک برزماندهجسار اصفهان
رکی ابلهکیدرکنکرد ابهدوشرار هر بری حباندن :اس ایدو ب باش دوکر ر
انفاقاب ررو زکاردیده وحرب نك ویدشنده ملاحلری واراندی آدن خلاصه
درمان اومارزمددا ناخدا اطهار قدرت یانتها ابلربم دیدیکےایدر س زيح

اجک دن بریی فدا ایدرسکر سزی قورنارهم دیو ۔ و پاراتفا فا اصفها نیاردن
دی
یمین
کراوا
برفقعر مبللای دکرشنمر وتحتایع نفغات دبا ل حنت پذب
ررته
د تحا

$  teک4
 ۳هی تیار در و بودن حصان ا

 ۲ری درشاهواردر  ۱حر بره از

در اجه کونارقعر عاده بوررار |
حاشك )بوك سسکا نی خاسله شناو ر
انده سلا حکو ناکون الهحنکلر ایدر ر عر بلرد ه وه
اولبان شما عتبوناره در بابوز ید te

ارضده هسب

:

بان منقولد رکهبعص ملول لد

اولدنا رل حا کلرندن ره جا ره راه داف للدلر انقاها اتلری جن ر |
صکانی اولان جن عا نفهعی قاد لردم که صولاعغه حبقد فاریده جله سین ۱

شکار ایتدیار پس اهل جر یه انار توالد وتاسلارندن وجودهکلدیار ( جربر |
دوه قوشنه بیعشدر بیادمكث لوه 1

دلان)دلان صورت اتب اه رشط ۳

و رمابرکی و جر یره سا حلنه دوعس دلنان :

تاول ادر رواتو

کک ندوزره طاهر اولون حنك وحد الهمتصدی اولس آنلرده صبرا عشلر
مربورابلهفتالدن بوز دوندرمامشلر

رصان مر دار برصصمه" هولال 1

آر

اعش بالضر وره جلهسی اواز ی اوزن تعلش لیکن امارندن برصاح دیندار |۱۲
دمااکلہ حضرت کردکاز اول قها ر د؟ناه

یه لک اللراه واقر

شا حى |هل |"

و ناد وا کرش (جن رة فندح) بوبرجر بره درک

انده رام ا سل رصم وازدز کے  4وکوندزکوزاری بای وحهنه سیال ||
وسیاردر حن کهاذه روI

قسدن برع دب صیبر طههورهکاو د

لعض مسافر بندن منعولد رکه 92منه اغلارکهبض ملول انلریاهلان |

وافنا آعشدر هرحن دک او
صلی شکست ا که فصد ایتشارمکن اولیوب ۱
سمیاریبوده زجته مودی اولوب ف اغتله کنشلر(ج بر"یحفر) ببروغریب

جدزربرکهه کهپارابراق_دن کوررار واره مصواله  ۸دیو اکاطوغرو رر |
حالا کهکتدکرها رافلشورر

فان

یی درد

ر

اولو رکه :

هد که بولورآخر کار نه نامیاد عودت فیلورار ۰
رابرنکې
ساح کور

اصلاحکیتناللهدن غیریکسهبغار( جز ره سندروسه) بوك سکاننك آوانیسی
خااص التوندندر خیلجه معموره اشجاروافاریموفوره وخلعك لباس وسلا ی |
دهدن وله برحر برد"مصولهدر احنده بریادشاهی واردر أده وارناری منم :

د
عنك
ااما
قیلاز

کلرنده احازت و برمن

 #اماعایب هذه اطرابر ٩

0

۱

بعض تجارقو اه عبر اندهبترپنبهحاصل اولدونیکینها بببهترکاه اولورک ||
بو ,القارعضبری غدا ادیو رارامایی بون انی علا ندن لور زنجیرر اب |

۱

۱۹ f؟ ۷

:تنك وناردن کوروب نت لدی بو نلرهاحوالحکمیهدن ابص ده رصور دی
4

حوابلری عام یا

دی
یدر
| مق
دو !

سه

کوردی اده

ندن رنه

زاادر سک ابلك

انلردی زی عبا دیدن عوق اعوت ترجه کیک مولز درا

| دلو سو باد لر انیکند رکه کفس رحلق دوکدی بو يكزب ودرته
:

هد

رنه | کنرداياقوت ھی رہ والسدی ۳

ملاعت اولدی کڪ اس قالدیروب ای

ی

اج لرنده ر یز روشن عم

9

اصلا

مه باقدی شاه راز 12فھےکہ

|]بوحالی طویدی پیر استغناسی درونده قبودی باعث ندرکه بکا وشھر ٤ےه

||باغازسین دیو بوردی پیر روشن ضعیر جواب باصواب مستترفءلدیکه بوندن اقدم
بریادشا هیر وارایدی بردز و اش حفر الهبرسا ص

و وقات اشدی رسد

زمان

 1فرقایدهمدمدیدیاسکندر درك کلامندن متاتراولوت وافر کوز اشار ندوکدی
(و! ا( ع اقبت ھا

العر (

|جبزوابرد ه قنون نامبرطرخوش اندام اولورک باباسنه وآناسسته قتی حرمت

ضرا
 1ایدزار ف

ایو ی قوحالسه وق نلهطران امدن قاله اولادار ې نو بت اله

نوه
ر<ص
ڪڪ :وررر رامن آشیانه بتوررز نااوله زاد وزواده سمل

 :کڪ دور رار .باعث لود ر که حق سجاته ونال اول طبره | کرام سور مشدر

|وجه جر ده عو رطلد ده باوریاری ج

د همان در ب یاسکوره مدل

 :قطشدر واول قوشك بوزی صوینه نار ار سلامتله سرمز لر د

]|عشدر دفین نامپر بالق دش اولو رکه یاشی مرد دراغز نآیجدوی
رریوسه اراول مض مزمندن بری
امح
مندن
||دکه ده مشا هددکلدر ات
ا|اولور لر بارلق ودارد رکه دا ٤ا در
احست
کزند
را بو
رررن
ره آغ
رآ

کلان

|بالقتری کندو بهغ-دا ایدر ویرحیوان واردردر یادن باشین جیضارر
ار ا رکو ل اولور
ذنه
اس
لفر
کور
| |اعرندن ویو ری دلکلرندن شراره رصاحیل

]|کناك هرقنکه ساحله حبة_ارکردوی رار ی خا کست ایدر کورنلر

هی اولدوفن ادرال فیلورار و بربالق دی وار در فوشکی
ارا
کكح
[ایلورز ان
اوچارکچهکزراوت اوتار صیاح اوادقده نه ګره دخو ل ابار و یه بالق

||اواور صورتی انسان جهره سنده کڪ و رینو ر زحنيبدوه,کاری اولور
اماج زابر امان +
]| ودر بانه بفیارسدن پرشعیه در اجنسد ه وافزررجه ار واردرا كارك
سے
۷

گی
مناهیی >

> ۱4۱#۴

عرو بمهیل ایتدککه اول دجی عروب ایدوب بی نشان رکیونور بمشلری احیی
دلحلل اوراق راحه مسك وعنبردن دلاو بزرواګله ونه
املنشهدوالین مبنا

بکنمدرنتودان نهر سفاین
اطلس حورزبهررد وز جرددر حضرت اس
دلوعی <صوصا
الهلوحر بره به واردلر ردرحت ده انواع فوا کهلذیذهو

شهد وشکردن الذ ادولوغن اھب لهبرل و برنادن وافر دوش ردیل رحتاب

اسکندره احاف قصدین ابلدیار لکن بوبوز دن نطو یل پدانیرده وافرسله ز
نااور
طوقندی حي رب لکد کوپله هر ,ری هلا کمشرف اولدی فرام

کڪ و رغ ضاربکی ایدوکمه لوم اولاز بالاخره برصدا اشتدیار الدوضکر
رل بواری بره قو که خلاصکز عا لدردیددار اتلردخی سب

مل ایذوب ا

فرموده

)ود برطرفه جز یره در
قورنلدیار ( جر یر"عظام ب

اورناسند ه اهرام مم ر طاغلری کک ی اهسرود دن بر برج طورر اطراف
وجواننده اولوار وکوکلر غین خی

کر و

واموات بدهن بسیاردر باز ح :ف اولده کهاب

یه وار در بو او انار

لوق دوهطرفه الفراسده

بازبلان جرا برحر فارس احق بونلردر اا  2ال ماند ه بءص حر ارد
بازلشد رکه بری حر ره* عباد در خی بزرك و

وره واناداندر اعندهمکی

سکانیشو یلهعابداردرکه |کثار طاعت وراض:دن پدناریخا کسه دغوشدر
وخوف وخشت |آهیدن تناری

زر دوزار اولشدر اسکندر ونلره واردی

لو حر ره ده رهیله کنورسز دیووصوردی اسکندره ص ع وناهی واتار ناتا هی

دیار سکراراول شا هکرم کردار انارهسویلدی پوندن
برری
لکنددکل
مله
اب
اوجوزاق بریره نقلانسکر اولازی دیدی ازارجوبا و ردبارکه جون دار دنا
نابایداردر بودکلو معیشت دج دسباردز اما ادزا کثارهسایس وحصور

ارردر دو ا وکنه دوشد ار دور ودراز روادی ره
علا راورع
اخی
اواسه بوندن د

کن دنکصدکره رباع و راغه ار پش دیلرکهسن زرین وم صع وفرشی
انواع جواهرابله ملماسکنےد رکه اول باع وراغی کوردی اغوزلامررکلستان
ت

آنازی کا قلد ی کندو ی کارار خلد رده قباس ایدوب حبرت

دراسنه باندی| کرجه کهحواهر واعا رندن ال ديو سو رلدیلر ادن وافر

وسی دی 2
دور
ن ک
کد
هتا
تکلیف ابلدبار جدا بل دی انار" ا

کبنهدر
عض ابتدی (جزیر <ه"ما) ابنوردیدن منقولد رکه بوجر برا"کیسره
اوراق
جلریا
واردخلیقنك لباس
ر و
دا"ن وخا نهاریطاش قوفو قارندهکیسوارح

>
رکب فرنادوقضان و بض دفوف وطبول دوکوباکوفلزبظانله ایراقدن
دفعنه قادراولدقاری دتیهرجه کیبیارفه سبله جالوب دو بر ضببهار قواجه

ناد بن اجارجو هواده اوچارکوردیکی کی ی سرنکون ایدر پربالنی دی

اولورکهارقه سنده آت ایک کی کر ره سی وار د ر کی بهطوقنسه ای

رده کوب مانشا درر اول بالغیطوار زایفیادیرز ججیصاار برباع اولور
کل رکی باعتلفه کنایااندن الورار جسدا للهقزوی تزهه القلو بده نازدوتی
اوزره برید زجابر هند ده برجنس سکساراولورکه کوده سیبدن انسانه

بکزر وکلهسی رکالساب کی بدتر وذ والوجهین اولوب پربوزی کلب صورتنه

واول بریآدم زبیونه مشاه کورینورعدا سی حیواناندر اما بعص جانورل"
ہوتی غدا ایدغسی باهرالابا تدر و برجنس فبلو بغهر اولورکه وجهی آدم
وز ينهشببهدرنهایت جثه سی سحفات کی کربه در ایکی طویل فنا د ری
واردرکاه ویکاه انلرله طا ردربوعص قلو ب-هار اولو رکه کورنلرانی برجر یره
مفبلو رار بوکلکیتصور دن اوز ون بوانور ری دی درت باشلو رجاور
ور
ذ

اولو رکهخبلی قورکمصداسی وار در وغداسی حیوا نات بدشعار د رکاهاولورکه
دير
رای و ۰ب حهبقارجا نروان واغار ندن تعش ایدر بعد هينه در بایه کررک
بااسلق دی اولور که ی آدم کیدیشی وار وص ا ی کاعی نموداردر
وبر ج
 #واما جزرایرش الغ-ارس +

خبضیر در در بایهنددن رشعبه ایدوک
اسعی
ونك بهضبارقوله پرا
مقرردر وجر ره رنده ذهب وسم وکان اوقوت ولال وحواهردهم مرقدر
طیت

اقاوبهمگیم ح

ود مأمول_دن ز نادهدر ) حر ره تنکارسص) برسول

جر بر ده رکهاند هکی سکان ایض الالوان بودناری عربان ورااوق واارایله
اسر ی غامانو یدکار ی سك طری ومو زوار <ءل یکران نقد راجلری

نریلکلهوناس الهتعاملاری
اسم
زغا
حدیدایلهایدویعبان بانوارنده نون و
اکرش ر
اه تیورالا تیابلهوافعدر حت عنبری تعورا یلدهکشدکلری فی شایعدر
(جر بر طو بعران )ذات انار واش ا ررخیص النوادر والثفا ربق والا مار

بجرز بره در ی آدم بدناری ایله وسبا ع وکلاب باشاریلسهکا نیکشره در بض

ارانار ی کورمشدر وز ره نكاروبا سنده سود دن آق رهرافدوعیی

خوبیرمشاردر اما اول نرك برطرفند » بربول اغاج وراکه انواع اغارلذ يذه ايله
هرطرن اشکاروکون طوغدو شه وقت زوا له دك نشو ونماایلهدیدار اولور وکون

عخردوبه که

و> ۳۱
الحای سیا حین

ا

ولور اغزی وکوز ری

وهج برعضوی نره سند ه در لعزاما ان اثر زبداوشی اوزر » جز رهقاصین
دهی داه بغارسقرسمنده در وھ زملاعاراو
دوشقاهندر

زاباتکی

مخالف روز کارایله جر برق"ا صینمقابانسه وارمنار میانعر اخحضرده بای
| وصقالی اض ومنورارقهسند » تیاب اخ رر وی در نادن کک ذر ایدرانلره

اشتدیر وب بودعایی ذاکبرلرسصان من در الامور وعا مانیالصدور واابجعر
غنور سب روابین ابال والشرق حننشهوا اجلىبل الطرق
شدرنه مینا

رماول سته ||
واسکوا عولسىطها سلوا انشاءامه تدای من که حمضرت خ
طهورایدر :ادورلدما ن »د لرك شدت روزکارکر دایدن خلام نه سیب اولور ۲

ری دی جربا فضباند رکه خلقسوبی بوزاوشوس سوزاو والارندهزرخالصدن ||

پرردکنڭ وارسلاح وحنك و ہکا رریانلرکاه آشکا رهک او کی انارزوکا| .
هک

صانیر وکاشعشبرپیاعدا ار یه

انیحواله فلورزر

| کراید کهری|۱

اوزوقسطین وسافر بنه رها بتاریحسنسیرتارینه قریندر بعض تجا رکی اب
نه
اتلره واردنار معا ملات کگشه ایدوت قضان ذهی_دن وافر د

الدبلر

بن کهتعض امتعه یله دکشدیلر( حر یرهف"ا ر)عود وصندل وافربر جر یر دهر
پوت پرست سکا نی خیلیکشره در( جز رة ضغه) انبارعذ بهسیر وانواشهار
واماری بی بان حصوصا عود وموز ونار جبل بکران قصب سکرایله حدایق |

ر وسار ن هکوره برجر برهبزرکدر قور ورفسمجاموسلری ||
ردبر
طراوت شبان

وافراولور سکا نن حیوانانه حرمت اله متبادراولور طحتوار و غازلق ||

آدم اولدرمك ۰کیعنوع-در اولید برحیواک ای عك حرمت لهصرفوعدر |

وص بجرنستی جسدا مزر اووسنك ب-له اکل جا زکورمزر |
صىا
عل
| فرضا بکقہرذ عن ارنکاب ایدهنیاول درراراعت اررنده قصاص

ھن

وپررار عودةاری وعود ضبن بوایکی رجزهه سبت اولنهکلشدر ( جزیره ||
“مومه )ر صین بول اوسدندهدر عود وکافوری موقوراطهدر اندن اوتنهبرقاج 0

مبرّل واره وارلق+فر ردر
اما انوادر هنه اللرار :که
دن ویر یل بالقاولورکاە سی .سلان با یکیکوربنوراتندن روصله سان

کاورنلراشتهای طعامدن قور تبلورعدیهنام بربای دی بواانوورلهاجزسه
اوز ونیاوحیوزذراع اولور راستکدوک سف نهن ارقه سنه الورامحندهی خلق

{¥
ق کنورازاند ه عودوموز
حیی بش فر“ بقینقاله حرارت ناره طا ت

که
ونارحیل وقصب سکره اٹ بوقدرلکن۰

انلودن ورهذا سکا نی

اول آنش ات صورت انا نیجاکبوتکبوسزاررندهفررل بکزلووافر
لوقا ند رکهبکلر ی جانهنامب لهمس هور در حیی پوت پرست هن داراد و کی

مذڪڪو ردر و بوجزیره ده رجاس بالقواردررطو له بازی ابزلور

اکریمه کوندز ینکورنر اما که ابلهظاهراولوب اوفونودبریدحی جرره
کلهد رکرانپاری واحاری وانغاری وافردر وکاقو ر درخی کهبربردنطاهردر

آنی سوکتکی ثابت وباهردر خصو صا غا بتله متکاردر فرضا بينرك سا په سنده

بوزآدم کولکه لسی.تادردر ودی جزره" سایقه بجکابه هندینك تحت
بده در "بریدی جز بر و رد درکهکل اجره قر ینزبنوبرودزرمولا نا

قاطی عبا ض

رجه ال4له علب کاب شفااده کتورمشد رکهجر ره" و رد پرجنس

قرم زی کلاریاولو رکهاوزرده خوب خط ایض بها! له الااډنه رڅهسدولاقله
قدرت قلیايله ازمشولاور برد جر ره* مسکوه درب نن ارس براتدوک

اوزره برجر برهد رکهامحنده مشکن اولان ماوقا له الآی نلاهر اولور کور ینور

والیای نه ظهور اید ورنه قنده اییدولکلرنویرهر ببل حا لاری بو یله دیرو
نوات اوانور_ بریدخ حزیر*" صیدون درکه او زونی واک
سماحین يی د ر
بررایلق جن پر" کبیره در ملکنك اسعی صیدون سا حردر وسط جر ره ده
رحس دبرکاری اوز ریده ز ر حالصدن دو زله رصح

قصررطاهر وجیم

عاراث جر بره په ناظردر بعض عصات جنه حکی ایدوب قصم لهدر ازی
کزر بو ررایدیساین جندن بعضیار مر بورك عصیانی حضرت سلیان

تعیت حکهندی شیاطن
ورب خر ابلدی هر بور توحار
ردرا
الدی
وےتا
ی
بىشیا ری هلال ایتدی حى رجه دزی ER

نع الدیکه اعد زمان

اباسنك صورتن جنلره ودیو زه برصنم دو ز دروب خفية عباد ځانهبیامینده

پوه طایمغین اول ناجنسك تحوستسبنی نایر ندن حضسرت سلیا ال آتکشتی
کمودنلر خامسلطنتدن خالى قال دی سر برحکومتی بردیو حبله اله الندن

الدیکه تصیلل مناقی صلیان ندبدهباز!شد ز ا#لقصه جر یرهمز بوره اما ر
واھ ار ی هوووره ور باحین وازهاری نا څصوره بر ,سول اطهدر (جر ره"

واصین ) دهءضیلر بوحر ره په عامسدردبرا رکهعامس برد ایدململه د رکهطوبکی
مدو روص

که

ی آوازه" رع

ددن

رر حوا ندر اهی آی قەر رده

مان 9
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# ۷۳۱ #%
کجسی که اویلکہدن اعظمدر
درر اوماتار او
وتاب بیشعاری جاوقر پ

ه
کتون
جز یرسلاهط د رب

لدبم بلا پر وایکنجده رع عاصف اسر

سلنیل وکافور
ود
سزلراههطده صن
واوچهید ,نواطلرو؛عمورر دغدیرر ج

حاصلاولور بورجنس بالق اولورکه وج ره نك ساحلنه جیما ر عشلرندنبر

بعسدهسکرانکیی دو شرح رکته قاد ر اولاز سکان جر بره کساور
هاورلت ايله
انلریطونارز و بو حر برهده برعینفوارهواردر کهقینارچبفار,سه فربنده برداو کهتار

اطرقاف
لداهنرشاسه ری ط وکرطاس اولوب اد اد اغلرامافرانت +ده در آه ۱٩

هل|ه سیاغه هبد ل وور
کال صفاسندن کوندز اض طاس اواور وکشدا

نجیرض قالورآهءابله اخذ اولان اسود
وباله اول محلدن کوندز الا ا
اولور و بواطهنكمقابلندهیعنیکندود » برطاغواردرکه کوندزین بذورزاع
واری
مقد
کدخا
انل بنسه اول مفقدراروعلزوناالننکارورینور بردتی
اشدقدن راض
رکل
جزبر" قصر وارد رکه لاو عل غاد را»]

قصر کور پنور بی بون اکنیورد ک هد سلاعتلهدعبیرقیلور ن
ففس الاص
اولسنه ده  3وفند ه»ری ز ناد ۰اولورملوك سالقه د ن ھور کیاردوبادوں
اشا ارضه وارعشارعسک راری اله *زد برمشلرهواسی اتصا اعکاه بدناری

ووی کیرتارة* وم عله فتاش مت دق ايلهداخلادن کسه قورلوت

خواب هو تله قماشا رکید پولنا نارعبرت بیناواوب تواخبار ابلهخلاص بقار منه
یره قصره وارمشلر
چض یا
صالعشلر اما اسکندر ذوالرنین تاوبعدن بە
بدنلری اْسانه وباشلری کلاب زمانه وآزودیشاری اغرزندن طشره یموب
شعله لوانش فروزانه بکزر ولث_لر حیاسکندر توادچیادله صواشه سر
گلریی س احل عه بان در مامشلر وقتساکه a

اد

سر

اقاځاستة کتدی حى ےرا انه دخول دص_د اتدی لکن فیلسوق هند

اولان بهرام مانعاولد ی ماو سالةه سرا امن داعبنیدکهانه خواب |

ر
صول
فل ا
لتام قبندی واا ص
ایوعشدسلخ
غلیسه ابلیوب او

ص انی

لاوردن ایدی هه ایل انش کی فروزان وکوندزین کونش کی
درخ شان اولفله کوأکه نورد ن ایدی لکن اول جر رهد ه برجنس میوه

اولوراءشکه ان
ویب جزیره يهدحت
رون قصر» ڪڪ رنلره حذر

ونوم غلبه اعزاعش برد خی جزړړه جایه د رکه هرشس تارده نارالهظا هر
وکوند زارداسان سےا اله باهرد راصلا کسه اول <ر بر»یهتالیشه هر

09
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دو دود ءمحیبون حاعر شوب ال له ورفع اصوانله ررند ن فورتلورر
|| شکہ قنادار بن قالدیرر اوحار کیکور بنور بری دی سیلاننا م بالقاراولورکه

| ابکیکونقوری رده آطنودرنرصکرهاولور اتی برجوللکه و پوب قیناندفارنده
ات
هیقا
اه ج
کشمر
رورط
]|شو بلکددهان دیکی کے باعلیهارنآرتاشیتدیکیکی| ل
]| برکقویغوفدهصقلنهرقی کی رد ری دی اطنابمالق ولورکبپوزی خمزرصورننده
وفریلسا فریتی هدتنده ولنو ر بولاری رند ه صاحاری طهور ولور رطضا

رطق ی اولسه بورطبق دج صمی مةرر د ر بورجنس سرطان اولورکه
کهد نصکره سرعد ها رجانه
دک
لقار
اری طذمره حی
دارش
ّبرق
قدن
دمرنا
کیایلار ااندیویه به قتاوب
اوحار حیوانیتدن حیقوب یثبلهعیاولور ح
خیاوزون EN
حوقلق فوا دی مناهدها ولغور ری دی

دن طشره

| جبقار جاموسلری وفلای برلعمه بریه بودار بعد» قبوربلوب رطاش او
رزنه |
صقیلور راکهفرنسدهی ککلری حرد اولور قر تلور (اماجرار ع الهتتد)

بطلیرس دوله ص هند

ده یکر

|

کد ن ز اد ه جر ره واردر اجلرند ه ام

وتخلوقات بدشعاردر انار مشهور رند ن بری جر ب بررطالدرکه مزحرانه |
بمیندر بونده برقوم واردر بوززی قلعانکی د کرمید ر وصاحاری ات دور لی

کبید ر بووجز بره ك بعض طاغارنده صیاح منکرهواصوات همه ایشد بلور

مبیون قول څه دجال اندهدر دینلور وبعض تجارکه ساحله واررار متاعار بی

رکه اانلدی»قورار ایرنسی من اعلری برنده قرنفلبولورار کر|ازنسینورارسه |
الازز ابرسیبنه قرنفل پربنهکندوامتعی هاربی حاط کور رز و اخود دی ۱

زباده جه قرنفسلاله کنوررار ناحسن رضاری اولجه معامله ری پبوزدن
اولور منقولدرکه تجساردنبری اول جزره دی طاغك طور بسنه چ:کمش ||

بے جاده برنهاباسمن قو کمورمشکه پنوزاارریشتکالنه بکزر وقولقاری |

حرفه کوربنورکنندولری وصاحاری نساء زننده مڈاهده قیانور هبرورناحری |

ررینکیدن عاقباولدبارنبهعهدکهوناردخی ج ررهساحانهاغدیار |
طکا
نور
اک

| ومتا عاربیعرض ایلدیر عاقبت ینهمعمالهخ"فیسه ب پهاشدیلرواول فرنفلات
خاصبی بود رکه تازه ایکن |کل ایدنار فوجه من اصلاصاجی وصفسا آلغیارمز

واول قومك لباساری لوفنام شصرله ببراغند ن رد غدااری د خیانك میوسیدر

کا اولورکه مك ِ-زونا و خن
رنه حر ره*هر

۳

دخیخدالنوزار بریدی حرابر ثلث د رکه

یرنه حر برد* ماهط دیرارانکسنکد ه اهار وانماری
ایک

واب

که

 $وم مد
ردشع  SEYاینا
 eo ERهنا بورک صالخمدلوا د

توحکایی بان اعشدر (حز ر" سصاب) ابن وردیدن نقل ابلهبان اغشدرک |

ویو جزیر ده رد اعا اوزرند  ۰برجو آقبواوت مقررد رکهخنکه بوکا
ر
وب
مقابل رویدر اده پرکئ طاهراولور اولبواوت ردن حراڪڪ
دت

اول

کینك اوسذنه وارر هاناول بولوندنبرو راه جك اوزون اوزاحق صوت

ایشیدیلونا غکلاهیوالدنکزپاشار آتارطوفانظاهراولوب قصرغهار پا یدر
همانکه اولکردایدن بری سفینه په متصل اولور آن وا<-د ده فرق ایدوب

سلعد ر
را
پد“
مهدر ہا کهابووللوت بر
لوسنک
طر ک
ملو
یشا ن فی
ن

غر بب جز برهدرسکاننل بدناری| نسانه شبیهامافو رقاری
رخی
( جو بر غساح) بپود
کلات فور ينی کی کریهد ر ( واما"ایب با لصین ) بری اولابللوردان
ورا اسضدرکیا :براقدن رقاه اوستنده.؟تورینورااصلا کهیدده وکوندزدهقنادیی

سعویوب ضیاویرر عاإا قبل الطوفان جباران ملاكاموصلوب اعسال

اقت کوسزنلرل اعا لد ندر بدریی طانرنو رانید رکه جرم
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یک ندویه بغقالاازکشوزدارینی امجون ماهبتی اردال فیلماز بریدی
شکعس
طبراننده ارتفاع مشاهده اولنسه ی سا کن اولور دایل سللامت .اولوب س بون
سوینورار اما سکون ی دن صکره نرقکده طلب اوو ر اری کورغن اولور
بری دی ول بوك فلو بعه زد رکهیکری د راع دورد

سات اولورکه

هرری کر عورطه عورطلدینی قق بولور بری دځ در د ر فارش قدند ه براز
طمفات اولورکه صېنك شد ت ههارنی زمانی اولااولاد حاش هکپیدرادنظاهراولوب کیاراوستنه چیقارزکیسه په ضرر یوبشه seeT

کیدرار بریدخیخرشنه نامه رقوش اواورکهکیوتردن یریکودر خن ک طهبران
ابنسهالت بهانکنردکرنام پرطمردخی اوجارانكدرق بعکهلوی توقمایدر زیا
کرکر عسداصی اتنجكسید رز اول | دسه درق اغ الاحالت طرا تشد ه
الو انلرو بواروده ان اواندیچ آوز ره داب مسك دج واردرکههرس هره

و
رقت معلومد ه اولانور بوغازائوب قلبند »سك پولنور جه باشلری وعتلف
کوزاری وارقوی آزوری دی کهبربرنه حالف اول دیشاری وابکی ونادی

اولورطبرانابله حیوانات عىبهبېصد ایدوب غدالنور بریدخیاو زونی اوحبوز

ذراع تیف طولانی بالقارپولنورکیرهپصالروب کپ غر وکینیهلا ابار
اما وکوه الق |ڪڪ با جزبرهواقواقه یقین برد » بورر کرکن علاعندن
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 :ره بالشعر باعث بود رکه سول الاسار ا -اراله ک مر و نله جرا رسراند بذ ه

اانواع حواهرادله مکلل ذهب خالصد ت برصنےمکہل واردرعراق وفاز

دن

أا

رر
صجار
قاق
و ورر
 | :کاخجس نذورکوندر بلهکاشدر وبوجرارده بعص اض

هرتکزصال کن ||
|اوقلعه  رکورنور نققرصبد.نه وارلد خه اور ا

ابلوا ن هد وطرفة الرذاید »مر صننه باز بلان ۱
||اولاز خن اولیه که ا ب
 0حزایر احق ونارد ر لکن ةة الزمانده لعض حرابر نازلشد رکه بری دی

 ۱حریر ملاتىخبلىواسع وعامم وكشر النافعد ر سکا تی ساحل حر ره ده ۱

| صو اوسنده اغاحدن حاءه خانهاروقص یینمابهارامش رد ر انلرده اولورر ||
حي اسیابار امش اردر روزکار لهدور ځاه ارنه اتعصالانله ساحلنده فرارابار ا
 0و بوناردهر هیدجوزبو وباص فیلوشکرفاءشی ودھں معد ہ نیوکرکدان

دکیلدری حیوان دراز ب واافر و بیانتها اولو ر وعلات جز یرهمالداروشوکتی :
|| آشکارو چلهعسکری فبلاره سوار خبلیشهر ناربزرکواردر مولاناکالالدینتعوری ||

له صاکہ |
حبوة اخیوانده ازا رکه اپوعبدالله قلانسی نامر عص جباارابدر

 ۱ینوبسفرایدرکن ناکه محخالف روز کار اسدی ورد وحود ندن تس ایدوت

ادوراودورلونذ رزه باشلد بلرمه پورل نذری بواولدیکه اکرخلاص اولوب||
:
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ا کاره حیقون ما کولاندن ز
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ی ہواعامقین بر ول صی.د ایدوت ھک

| انی بولشدی اماعندایه قلانسی نذر ینهبتاء اندن ,دی بتءیصناتنتااول ابل ||

| کندی مکرکهاول فیسل بچهایدی اناسی جرا کاهدهایکنصید اوامشید ی ||
ا[وقتا کهکلوب او ريسن بولدی شدتالتهاب وکال اضطرابله جان آ توب |
نال
فه ص
رن
یند
فدس
هزرر
]|ساحله کلدی اول ماع انور ولوب او

»|

راحفلم بل بولدیابسه باصوب خوردخامابلدی مزبورعبد اللهده اولحال ||
 4اولامفین تعرض اعيوب ااغنه سوربندی ثسراینی هلا لك ابتدکدن صکره |
|
اشارت ابله اوه الد ی برمقدار :کانوانله یلهجر بره مدانده رقصبه ۱

 ۱عاهرهکار شهکتوروب کندوسیسعتآ خر» حکلد ی کتدی دهده اولشهره

ورد مک بولشدم واقعحال تیرججانایبلدردم وخبرالد کهپل سفید
لوب کنوردیکسکنکونلات مسافهابعش نهحهمدت انده طورد م فرصت ابله
|
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اوتوررار آدم اوغلانی اولصنعه جیرانادا كوباکه ینكوصفنده مالا

عن رات عون تحفقبولور وشولدکلواولو اف جاربیزکهرل وغطونمدن |

الّش ارشون کی تونبلور وبعض حش ی کاسهارانشلنورکه برس دده زبموعداری

آدم طیاملنور نارجبلوقصب سکره خود نبهاویتقدر ((جررر"اطوران)
ریوك بجرره درکهکرکدان ايله ملودر وجار دکاو قرمزی *بونلرارله
هر ری طو اط لو د ر س رکا فوراله دی عند ر واد ان خلفتنده

نابت باشلری سبا ع صو رنند » برتخلوق دخی مدید رکه اسکندر لکیاری
ااويغوب بوجربر دهه اول محلو قای ک و رديارنمابت شین واردقده
ایدید ابوکلوورغدیلر (جزیره الاساء) بوییصبند هکجر یرهاذسدر بونده

اصلا رحال بوقدن سکانی که زناندنکنه اولق استد که بل نودرژز حامل
اولوبکندو کی ابکار طوغررار بهضیلر فونه اند » بردرخت اولور انك
میشندن سر حط شهوانیابله بوکانورر واول جریره ده الوه انمبت وقدرکه
کو اکهترابیسراسر زر خالصد ر انفاقارکی اول < ارق ودای ۱
دی
شهد
وحلن
اګندن رکسنه پو زر ل اول جر برهسا

اند هنکسا کهاتی رکدویلر

اولدرمت یتاه اوشد بار نکن احارندن بری صیانت اتدی فتلا سه مانعاواوب

ته ايله درابو زه 7
بکرد

ین توکاهرتببه رق بلاد صد ن پر شیه

حیعدی وافع حالی اول ملکات ادشاهنسه بیلدردی نیاعمال کنازطوناندیلر

هزی بولدبار ی اهول مرل نههاینه
واول هنهی دلیل طوتنوب کتدیارنه ارولج

|یتدیلر (جزابرسرندیب) اکیواوزوی سکسان فر“خد ر اهل هند قوج

حضرت آدم عله السلام اول جر بره دهی طاغلرل بنره اعشدر کار براهمه
كفب اوزره حطمرت آدمك قدی ری انده هنو زمعلوهدر حى عسذراع
وزده
او

وس وه سومد

کر وکوندزده اولطاع اوزرده نورکی

رضیسا ظاهر اولور دعده حضرت آدم اول جز بره د ن اکیادع اچ در
دیدکلری ایکی کودلات مستافهد ر قجلا
رم انك حوالنسی اصنا ی <واهر ابله

ملود ر ولع-ل والاس وناقوتابله مین وطبوطلود ر کاب ختصار المحابده
«سطورد رکهسیردت طاغلریده بر بر واردر آکا وادی! ۱اس دبرار خی در ی

وادیدر بو و زهرناك سلاذلرابله علودر الاس ج.قارمه نك طرل بودرکه
وم حاره بیوصله وصله انارژ انیکورن نسمرطایرار صلی الغور انلری ق_ار ار

لاذاردن! حتباطابلاهخرساحله کلوبقورارواول وی فراغبال ابهب زرطالی کنه
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واق واق دو صدا وبرر تاشول زمانه دك اجیی

طی
برب
| یدشوب صاجی قم یلوب د وسر اولور فامااسکان جر آبنرهلر ل صدا

اید زرعااررنجه تفال ونطیرایدوب یك وید ه جل ایدرار بوناردن اود هکی

جز بره رده ینهبونارکی اغاجده بلتروق اواورمشحالا که خلفنده وجسامنده
خصوصا وزن وققدامتده وطیب روایح ولطافنده ز اده بولنورمش انلرخا که
دناری حا نده طوررمش حی لعضیار بره
دوکشده رکون ور مقکو
| د

یې بولوب انلرابله امعت ابدر اراعش لذت مماشرتاریی و ع ی
دوشد وک ک
سبی
اك آ
ورهن
هوجز
انساندهی زنان حسنادن ز اده تولوراراعش ووله
کاللط افنده در نتدکصواری شربت سکرکی لذت وعذو بتد» در لکن
نآدیمدن انبده
قیم
ومق
در ای يوك بيو ل فبلار < Ta
بوباری اوترواون

رر ذراعدر طبور فسعندن دی اصناف کشره واردر بونلردن

هری جر بر
اد
کلوم
اوه جه مخلوق دی واردر لکنحضرت حه مع
واق واقه اوه دن بر وقطران رنکنده سيل ېکلو اند ه اول صو دمهناسب

بالقلرده کو ر ینور وروی در دادهکزدکلر ی مشا هده قبلنور ویو حريردهتوس

وافراولور (جز یر" جالوس )میدم خورار ج زره سیدر عربانلکهزرار بی مآدن
وحشت ابدوب فرصتله اولابوب بر بلاودینلری وحاکلری بوقد ر ساحلار نده
موزونار جل وقصب سکر جوقدرا کنراغسدالری اناردندر بوجر بره ده
برطاع وارد رای می کدنا دس اقاسه قر بنده طبراقاراربر سییکهسکه

سی خمالص اولور(جر ره الو )ےا جر بدرهرا مدلهول و

۱

واردرخاق ایضالوجه ولطءف الشکلاردر بوزارده دابة الك ودابة از ب دا لع
مشك ابتویلنور عورتلری ملاحه احسن نساد ر دک صاحلری اطول وحعد
وعنمرسارادر اصلا باشلر رن اورغزار بلای<سن وجال آیکن محنون مثال
قلنسوهوموی ژ ولیده یه میالاولورار نووجن یرهنامشاری*سه متصلدر ( جنیره
ای ) اکرحه که بواطرافده جرا صفار وافردر جله سیعاهم» اواوب سکا نی
کار در لکنانلردن بری اشوش حر برهسدر خبلیع لض وطو بل اطهدر

منوا د رکهاو ز ونی درت آبلق پول اوله| کیبکرمیکونلك

م سافهاویدکی

محعق وله ری دی حر بره" لاندرک اب وهواسیلط بف ودلکنا اشبار واغاری

خصوصا طبب وازهساری بیاننها پرپردر بوجز یرنهك سکانی |بنیدتهنساز دن |
منقش حصب ر ارادشلرار وحر یربساطلراوزره دوشوت صفوحقد زردنو امه

 #اوور ر د

% ۱۳۱$
اصروب ھا فیا ادادن خان اولازار اکن بعضیار دام حر له اله نو سنا

زا که اهسل یناتلری|
تطاورار ن ولابتارینه چیقاروب غالیبها ابله صتارار بر
دیی
دکانلرنده عید زکی ود برار اه فولانو رز بر
9

واتعدر جم کو

جر ره قطر ده در

بعلا وشاهدانه
ادر غواضتاری طالو.ا

کزز یهبکدردگار E :
| ابو رحیقاررار فرص ابل تجاره صتارار اما و
اررد ندر أا
 1زصه نی فتسل ادوب مام کارین آلورز جر بر عان دج اول ح

|| سکانینصارا دراماحن برثواسعه اولفین ومادمنصارهموره بسییانتم-ادر ||
 :حلادن وهعاعنلری رعس ند ده درکه احلرندن ری اولعك نت هاشرف سانا که 1

|کیاسه قفرروضرامایکی رأس |
ا فار دن برینكباشنکسو بکتورعمه ک

|

| مقطوع -لهآیکیسیی وی راراونکله یله دخیکاسه اون حسنا قز الیویږروب ||
| ا]امجلرنده کهاعشا ر اولوب هیزما نده معز زومکرم طوتارار وبامله بوجن رده[
ب

یابهویی پاتاندر رید جن بره اا
آب زلالروان وفواکه کون کون لذترسان نه

واق واق درکه بر یو جز برهدر ز مججر ړه سنه متصل واق واقق جر یره سی ||
بوك عر لار لوده دهب خااص  ۳افراولور حیقکار بنك وفعونر ينك  :ند ۱

وفلادهسی نا ص الو دن ونور ری د

جز رها

هر ری حسن وجالله مابان بر بلول صردم رخاوردر

سے کایی ع ان

ا لال واشصاردها

وبنادرن اونه ایکی جزیره |
ببب
کیرانورا بیآدیکورجه سکردیشوب طو تو

 9 ۲رده اعالیاخصلستنناووتلانارکی میاه جهرهو

دا

]|لوقات وارد رکه صاجاری قویرجق وجثهری کر بووزری طولانی ونامسنیر ||
]| اداقلریاوز بوریرذراع برلول بدسرشت ردر بونلر 0 1

خو راعلری ||

مقر در ری دی جز بر"واق واقدرکه ودن ارو زح جرابرینه متصلدر |۲
مزهۇن
بوکجو و
بی بون

کاتکلواصادر حصه ءالع ساینده+سطوزد رکه 1

اودیدوکز واق وافی جر برهسیججعصا یك بدیوز جر یرهعامره درکه دعهس» نام ||
هورت وجه په حاک_ ۸واه ره در زردرشته دن ساخته تار و بودی ذهت الله

|رداخنه جاه وکننور باشنه برالتون تاج اور ینور اناعیته زرخالصدن من ||

ار ارادا

کررراکدوندودن کی اون یی کرکسه بولسه |

 0ساس هةایاقاری قطسع ابتدربلور وفرشوسند » درت يك فراوعلان صف |

اهری اسان شکلنده وعهزی وفرح |
شرک
عرد
| باغار طورر وبوجنیره ده راغاج وا

]| وصاچاری ابلهعورت صو ر ننده حاصسل اولور حیدپه سند هکی صاجندن

6 ۱۳۰
لری اول اشجارل عشاربدر جربر ری ساحلنه
کاز
یهمدول
اماسوز اربیف
انسان وارسه اسر بل کی قاجرار یله سی مکن اولاز و باری د ر در قارشدر
جر بره" هر بوره بدی بوز فرسح حو رر طبراعیخوب وهواسی فا لهخوش ردر

سواجلنده مور" معقلار وقر به وقصہ دارممیردر“حجر کافور ووب-قیر زان
وبهر
کرل
آنده موفوردر بقم اغا-یغرس اواءف لهوسعره خرنوبکی عمشا

جات طمی حنظلکی انوزلفله خبرو یر لشدر وجر بر رامن کدرهکدان
کره
ر مق
دوزی
رهوین
دځ اولورکه جاردکلو برجا نوارد رتبه سنده بردا ن ب
اننکله نجهکندودکلوفبلاری کوتو رر مغلوب ابدینوی یرهاورر اول ببنووزا؛
خواعی جوقدر وبوج ز ره ده قویرفسر جامو سار دی ولنور اماساحل

جزبر دهه بقهرار وقصباندن تبخعلضوفات در بازبندوهکیکوردکارند» پوزرد |

کلوزار

رغنره
اغر ری ابله رکو ررراشارنله عورالته د کوب آنلرده ا

آلوب پوزرلکبدرار هم بلرکه اول تریاوری ندشلرار (جربرهالسلاهی) :هه
پاره يوك جز یره ردر بونلرك کحلاریی بلا طلب ملاك صبنه هدا با کوندررر

ن زع ایدرار شولقدر
لداساو
ارسال ایقدکلری تقدبرجه امجلرنده 2ط وغلا پی

آت وهواهی اطیف وحهت معاشلری اظ.ف قومد زک

بارخلقندن

جر بره اریه واران برد کیت نصاعلفمده جات اعلا یی بولدم دیو آخر دباره

سقرایتن انارده ذهب خاص وافردر زیا شاهناروصیده مهبا شهباززدی

مشکا تردر اعدی جزایر سلاهیدن بری بجره سرندرکه یك ميل دو ری واردر

رروه قصبه اراولوب د رر شا هواروافاوبه طبب مقوله سی
وبها
که قر
جه بادکارپولنورکه_جله سی حسبنه سمزا وار در بری دی جز یرهجبل_د رکه

فی سول دکلدر لکن اور دہ بر وکسك طاغیواردر .که انلهطوره سنده

|اءیه کسنه جیقامیوب وجیقانااحرراق بالنارقیلنورز
آنشظاهر اولور کابن
وکوندزین دخانسیاهی کسك اولاز امادامن جبلده اعلا لذیذ صوغنصواری
م"ون درکه موعن یننام
رره
کزی
وقدرندن جاماری دجیمکیردر پری دی ج
ما دارورمه ده
رفوم سا ه ادان وسود اندامډوحز نرهده میکذار درکه یم و
وطو عدده ماهر محلوقا ندر بری دی حر بره"قر ود درکه کرمو نهفر در  ۳ا

واشجارابله ملودر لکن*هونله هرطرفیطو بعلودر حیاول زبرهرانمكببی
دخی واردرکه لیا بیونار بنهبندیروب کوتو ررار انك وجودیله ببررژندن
دفع ظ ابدرار وسا حله کلان کیارخلقنسه طاش  ۲نع لهوال بتمردکلریتی

سح

اصروب کد
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اون بهادرر |
کرطرال
باصا
نامعدود یوکبرا ندر امجنده طاتلوصوار واردرکه غو
به الاشکال |
یرز
غوربر
شاهوار حبقار رارو داعبضرجنزده النون بتدوکیی خر

رجدمق
ج اناتنهنابت پو قدر دردو رکهکرداب دیدکلر پدر بودراده اول د
رراا

ا
اماحزاړندن جر ره" زاج اقصای بلاد هندده حدود صین ده ر بول جدزرره

|

مهراج نامپادشاهی واردرکه کونده بو زة:ط ارالتونعوادی واردرکه هر فنطاری ۱

القوز درهماعتبار او خشدر خرینه سن قالE

ع اردوکدورر

وقهر ره ۰دخارابله مقید اولور داعا أ بین موروثلری بو بلدر | رحه س

جریره نك خلة_:لری بودارل آدمارینه مشا e

اهبوارزی

وحوش افعالواطوارینه ملشا په در سوززریا کاهر اول جزبره نك افاجلری |
اوز زه جیقوب دالدن داله هرا را ور بوجریرهبدرهجنس ک_دیلزاولورفناداری |
واردر اوحار رکانهبارهيه ج 4-دن زناده شییه کورینورار وينه فرمزی ||

لرسارور
وصغ
پشی
رنکنده وح

ل اض بکلری |
وول
پده پ
سمخ رنك اوز رن

واردر وک یکی قبروقاری اولوب طوی سککشدرو ينه بو جز برهده هرد |
"ناد اولورکه ات کي دعکد ر کذ لك مسك حاصل ایدرهها نلریدی
رکه
دج
وید
مفیردر وقراتونوادرندن ر

باصن کو ماد غره۵

وزردکون وصفرا وکلرنکنه شیه جرا طو ط* شکرخا وه لغتد

nی
ن

ن کوا |

غازاولورکهار نه شک رکرم دکد»ه کلام شمرین بلرفلری قند مکزر 4

طواودتحص وب امحجمهاری انسانهبرزک راص واسود واحضرشهمرری)

وطیراناری مةر ر برجنس تلو دی واردر سو زار ی |کان خبلیدشوار در
این سمراقیدن منهولد رکهجر بره مز و ره ده آقوصاری وماوی ریک کللر
کرواش غمری پر ارده اولز دیو رغبت ابدوب ارزقن دوڈورمش ورسفاله

ترتیب ایدو بک و رمشهسا نکهجز بردهن طشر هکیدر برنشپیدا اولوب |
اولکلاری ادش سفالله نهرضارندروه احراق اباش اهل حر برهدن که
نی صورمش بوکااردهمنافعکلیهواردرجر برهدنططمر*417سسنه ارادةاطه :

هایه سنده بوز آدم
تعلق اعشدرد؛ نأش و لحور رده ی ره" کافررد اولورک س
گرولکه که قدرت ولور بعض شاوی

جر رز من
مکی کافورصیرّر

اقارجم ایدرار حاقصکره دیار یی جبر اراکزانلاوكافوین تحصیلایدر ار
واما هیا نکه کافور جوع رد اولور الان ره دی قور سوب ۶نابولور

(جر یرهراعنی) ولد » حضات وعرات بع ججبرلاق تخلوقات جوقدر بعضیار

و هه عحورناری قو برجق صاحماری اله فرجلرییاور مك شکلن ایدرار

۸۱
¥

که

هج نمانان نامينمز طيوپرران واردر دواب محريهد ن صید ایدرر
رو
پران

غدایر بنهانلری پراروانده اتتصبره بک ر وجنس میوه دی سم | کلی مسعوم اولناره

رجه نك طولی
زبو
نفمکی پوروب ضر ر ی د فع ابلر ( جررةااصاصلیل )
اون شبکونلك مسافه در اګنده مسکونه ومع و ره اوج سول مدینهدنی واردر
وہن وبعراشھب اشا قیلورار بعد
لجر
حت مراکرله ارا کاوار رار

|ی
زمان اول جز بره بك خان بربر ينهدوشدی مفط-ام وعدم زندکا نی دن ک

| دار روم کوجوب جر ره ده جزؤ یکسنه قالدی دیوصفه الجا ده مسطوردر
(جز ره“ لاف) پر ییول جز ره در زمان اسعده فی معو ره ایدی حالا یلان

ريذن خرابه موفوره در واندهعود اغابی حوق اواور خالا بکرهنده ایکن
راحه سیا وذیوب جز ره دن ارافلتدته ر ولج طبه سی از دا د ولو ر(جر یره"

نوریه) بسایت آب نابیجان فراوهوای اعفاطبیی دلکنا واشار وانغاری
وافر وطیو ر وانماری متکانردرحالا که نکن ونوطن اولعسی قابل دکلدر

|اول سیب ايلهکهازده مهیب وخیسیوف نهب جانوراری اولو رکه بی آدم
لوب واد
وسنه له تطاکفتورمر و بالغاراولورکهقره طاغار کیبوای
کم
ر

کب

پقرویغنه درت آیدن ک|سکده بت سهصان الاكالبصیر انه علیکلشی" قدیر
ةة امان (جزرة النساء وازجال) یوس جقرافي ا نام كابنده
کذا فى

طیك
ازمشد رکه مح

شعالنده ايکيجر ره وار در بربرندن ایراقلغی اون ميل

ك
نرنه
سماو
اتجیدر امایربنه جربراةلنساء درز اکوهز ونیایکی بوزاللیمیل ت هک

انکی و ز عش یل
ا یيوزبکری مبلدر واول يبنره جربرهرجال دطینولولرکه

یتلشدر داءٌابږررارندن اویارولورار سلده برکرهکه
ویممسیاططنك بموز
]| و
ولرایله جز ره نسایه واررار ه رکشیعور تنه
اول بهار اولور رجال می ز رق
ملاقات ایدر اراولآیتماماولحه آندهطو ر رارو بوناردن طوغان اولاد شونارکه
]| اطفال در حد بلوفه دل انهری اده اولور بعده بجرره" رجاله کوندر بلور

| ابمکاارمقو لدهاسيىا اناردن جدا اولاز هآذخهرجرا بر المعمل

ي سای
ا
اا ا

و
سس

بونك یاکی ره رکنددر محرعبطدن کی بو ندن

بو درا وارایدوکیمملوم

| دکلدروابرویان آتارالباقیه نایایلههسمیکا ده بازارکهب دور بانكطغیان وه انی
| اندنم لوم اولورکهبالقاروجه حرده کو رکه

نکنیله استدلال
باشلرواسکو

دکررببوپاری عاند رکه جزایری
| فبلنورکه طبور بحر يه عاورزرطندههسین دو
: 2دود

۷

 ۷۳۶۱#مه

| اواو ر برجنس تک ایدرعزار نجه سوزسو بلرار انکصنلا افوهلمهازلباسلری ||
یلد ||
اوراق اثحاردن اولهین غعری وجه لهالسهار ی کور نغر داعا او
| دوایابله جنك ایدرار اولدوروب انندن تناولایدهکید رار (جریر" حمران ) وکا |
متصل بر بو طاغ واردر اوستنده سکن اولان خلوقات قارایاغنذصمر القدا]

| اولوب صغالاری نادیز ر بنهدا اعشسدر ویصی بصیقولاقاری واردر غداری ||
نلو صو ییورعظیم هراری دی ۱
سم جبلده تن اوخزاردندر حطتار

مفرردر (جریرة الغور) اوتلوصولو اتات ودرختا نلدطو بطلو برعریض وطوبل|

اجره در اوز ون وینوزلوصغرر ووحسی ج-ارارابله علودر (جن رف تین) |

| اسکندر جانب طلا تهکذر ایدر آیکن بوجریره به اوغرادی خلق ک|ا پراژ در دن!۲
ااشکات انلدیکه هرکون اک صفر عز ی معین عدا ادنو ر لعده تاعنه حکلور

وز دساسکندر دانا علالفور ایکیصغری کنورندی |
 0و برهسك عالى فد بهر

||[دریلربی بو ز دوروب امحاربی زفت وکبریت وکوکرجله ونفت وزر تح |
اينه وافر بطراقلی و ر ار وز ر باره ری دی وضع |
له طوادردی ح
| عوز

اقلدردی دعسده شك غدالندیی عل قودردی ابرته نی ک ازدر حکیقلهدی ا

اابلا توقف اول ایکی څوعه ف عد ردو

ی وحکیلوت شاعنه کندی| ۱

اما رهیتله کلدی وکتدکه EAS صاحب فرایهر اسان فلدیورا طاغارکی ۱
1

اا کلوتژانا

تله صفت شب طلسا نی به |۱
اش فد یای دخانساه شرر ا
ص

| اغودار ابلدی ادبیره س یکه اولدی اژدر مز و ردن علامت بلورمدی واردیلر ||
aT
729

بوقادبارعین الله لاشه سوخسته سن لدوبار ا

افردعا ادوب حف

ونوادزدن ته پدشکش حکدیلر( جر بر"فیراج ) ب بورجر بر" خاله در معوره |
ومسکونه دکلدر( حر ره" قلهات ( خلق وافر و نیمک اررول حر برهدر ۱

|لکناندهی حلو فاتك بدنلری انسانه شبیه ی
وبکزوالراب صور تیک یکرپهدر ||
امرخحیطه طلا رارحیوانات عىيهدن اولاوں دغالو رار(جز بر" ساحرین)

|

| وعنایکیسعارك جزیرهاسیدیک ه بر بنه شهرام واول پر بنه شبرام دبرار ایدی |

بوال وقطع انال اكلم ||
سیونب نام
کلام
| داعا فسادات ایدوب تجارعار بو
وده فا ای طاشدن ٠
حق ح
ولعلا اناری مسحم لدی انکسیده کار ر مر ب ر
صعه دوندی اندتصکره اول جز برهوره اولوب سکا نلهطولدی دده

اهشلسونه دن اولاد اعامکی دنوادون واردفاری حر ره درکه نق
4
| ا
اشد ر( جزیره راقا) بوک جر بره طبور دی دیرارعقاب شک بنده حنکالاری ||
<<
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دوعی
ردش
الوور ن
دعص فتال عقارب دی اولورکهنامیفمر و زه طلبٌدن منع قی
اله اولدرر (ببُهندنان) فازس ولانسده رور بهدددرکه اندن متصل دخان حیفارا

هیواد ن قوشارطمران ایدرکن مقابلند راست |
هرک باننهاقاشه محنزهابار ح

کلدکده قویروغی وقادی بانوب اول برك آغرینه دوشرز (+یوسف) |

]| حضرت وسف صدیق ابخوراانفی-دینی قبودرکه زمین اردنده واقعدر

| طیریه دن درت فرسح اوته ایدوی شاب در زرا اصطعری وتصدار فول ||
حضرت إعقوب عليه السلامك فرار کاهی نبااس وسل نامایکی قریہ |
]| اورتهسندهکی عرنابلس-ده ایدی اول ماندنرو بژمز بورمرار مشهود اولوب ||
ااهشلردر( لولفه )۲
| خلق عالمزبارتندن تبرلء؛ قصد اغشلرد رونا صویندن ک

ان اهو زکه اه اوعشلحاه باهرا لفات اعنده بولنه بوسف مثال آب حیات ۴*7
]|  ۶#صوسز قوسدی دیرارسه اععاد اد 8حغیعتا برایصودکلیدی اولذات ]|۶4
 ۴#کفتار درربار پینواد ر جرارالعار که

فصل ف اهاط اند ٩

|| بوذ کر اولنان عی٠ بونانار اوقیانوس لسعیه اعشلردر عا رمسکونه وخراه |

]| جرایر ینه مایت پوقدر مایت مشهوز اواوب فی زما شا ها کب وسفا م|| 4

واریلوب کوریلناراین اثر کابنده مسطوراول_دونی اوزره بکری یدی |

| زير كيره در امام تالا وانوف الرماندهالىبك حریره درد غشدر ||
 ۲جله دن بربسی( جرابرخااد تان) اک جر ره درهر رده بو زد داع دده ایی

| صم وارد رحاس دن دوزلشدر اال ذ والنار ج
و لاز
شدر بوذلرتراسمید

برندن دردیووندن اسیق

جرا پرالسعدادر هو عالبلدا نده لبادزوعیاوز ره

جرایرالسعادات بکری درت جز بر دهر (جن یرهبسغهان) بويكاور ته سنده

پرمدورطاش اوسنده رصنماجرمطلسم واردر ای ابلهبکا بعینكلك دیواشارت |

]| اباراعال ابرهة ذوالنار دن ایدو کا کترمورغین کابت ابلر (حزبره لعوس)) ۱
 ۱يونده پرمیل سک

اوز ره رصم وضع اولهشدر اصلا جیار نمی مکن دکادر

ه
وه س
ار بر
او وندهی دواب هاللهیههابت بوقدرا ( ج

) مه لار کاک

2

ذوالقرنینظلانهکرم دن اول بروجهزه اوغرانوب بکشرحه باعش صباحه دك ||
یوم
ظ) ب
هاعیی
ر الس
بیرة
]| لشکری سنکسا رقبلنوب اذا اولخش (جر

ررکهه
جدزی

عیورت شکلنده در لکن بررایکشراوز ون از ودش ری واردر
ااسکا ن

شره چنگمشدر وکوزاری برقخاطف کیشعلهارلهبدیدارد ر رجال ونساسی
]| اتج فرج وذ کرندن یلنور سا راعضاری مساوی اولفله تفربق مشکل

ابتدکر نده زمزعه اطلاقایدراردی دس حاهمر بورل او زر نده زمرمهار نه

دلشدر ملوك مدن چصاکقره بیت اللهیز یارت ایدن ارد شیر
ناء زمزم بت
نیلر
سدهک
رالب
الحو
نکهاو
اد ر
عبقرو
رده
ان بابکدر دیر ( برنبك) ارجان کورسن

صارقدوب قعر ی پوفلادیار اصلا نهایدنه ارمدبلر هرسنه صوبیزد ادولور
اول قواریهار ی صواره جی عرتبهارندوی حع اولور (برفر عببهدارجن) ,
ارض فارسده حافه القعر برفیودر سنه دن سنه به پلروم معهود ده صو بېحبعار

قاعار اطرافتی

اما صوارجه طورر مده صو یی سوب ی نثان اولور

( ربت وس) ارضءصرده در لده برکره اول قو بی طو لبوطاولور بس اول

ولایتك حکای اوشر ارماجرایی بازرار حاک مصرہ ,دہباررا انلردنی ازداد
ماورنلدین یاس ایدرار( لب#اطبه) قاهره ده در بهضیارفواحه حضرت
رعه ده زءر مه

موسی به فسات اولاان کو و ردندر بودجی مذفولدر که

رطاس دوشو رمث ار بلرعطرد ده حرعدوعیی خی آلون ی اللهولشلر
و رکه
(برّالکلت) حلب ء ضا قادن رقر بهدهد ر رال کا دشکه اعت ب د

قدو رکوبك محروح ابتدویکسنه فریکونگمدین جاءبموررك صویندن

اه بهوتلور بعضیارروایت اےشلرک اولقوه اوج جج و ح صو بندن
اجمش بری فوت اولوب ایکیسی شفا پولش حالا که فوت اولان قرق کونی
ماو ز ابلیانکسنه اش ا(بلتمرطریه ) مصمرقر بهابرنك برنده درکه انده شر
ول فقويك صو ند ندر اصلده خاصرت بلسان
اسی
بلسان وار در صحيولا ه

یواقم روی زمینده اندن غری پر دهبلسان بعر منغ وادرکه
اولایده در دیرار ال
امصرده اولان مك عادلدن فرزند رشبدی دلا کامل اسسپیذان انلدی کد
۱

اول حوالیده وافربلسان زراعت ايده بعده نامه اردن انتفاع ایدو ت
عرضقدرت وتحصیل دض-اعتاده | کرحه ما ذوناولوبا کدی فاماستن!
اشحار دن ادهان عاصل اولوب یوق رهزجت حک-دی بعدما رح انادنکة ۱

نکرار زراعتاید .بعده ببرطر یهدن پرساقیه بیدا ایدوب اندن فبص طراوت

ا ولو زراعت اسبی وبارم پورساده سندن لب بازطراوت
ا
ایتدی علماهوالامول دهن باسان حاصل ادوب ندببرنده اصسابت ابتدی|

وبترمزورك صوینه بوخاصه فیض عیسو بدندردیرار بعتیحضرت عسی

صلوات لهعلى نبنا وعلیهآ ندهسل ابلدی دیرار (آباردشاپور) وافرفیو در

جله سی فر زوه ممادتی در اکواهلورکه املرند» قطعه قطعه ,ولور لکن
سح

کے د کر

کے

3۳

۱ $

ل

| قالقدہار اول ملکار کے تی حفط اتد بلرحضرت على وعاری لوخد مته

کوندر دبار اتارکه دوابزار قعر حاهده اول اظتی تولوب قالدزدیار 20۲
دلو ر اسما ننده بر پاره ابی ولدیلرکه اون پردو دوکاشیدیالدبار حتاب حض ره
کتوردبلر امم بشفر_لری ابلهآ تشه او ردیلر یاطالکانه انشط من عةال

رسول خیرالا ل عافیتبوادیار ویومەت اون راتلهوذ تین نوزه باعث
اولد ی سا حر مرلورل اون برععده سی هعابانده اول اتکی سوره" حلبله اون بر

آ 4ازالفیلندی ( بر زمزم) مک مکرعه دهی حاه زهزمدر حضرت

اراهیم

علبه السلام اوغ اسعیلی وا(ده سی هاجر لهکنو روب انده اللهه اصعر لنوت

کندکده هاحرصویی توکننهه طو ردی دعد ما دشتو لاٹ اضطر ادن آب ات
دق ايلهجست وجوده و وال جوانېنك بووده ایکن سععند
تجسسنه کد ی_بوطر
سباع آوازه سی طوف دی جا نی پاره سیخوفندن مګعلهوده جاننآدی

کوردیکه حشرت اسعمیلعلیهالسلام اوکنری ا ارا بنردوه

آب زمزم ط اه راولش سوبنه رل کلد ی باریخدایه شکررانتدی اول آب روانك

وومب
غهق
یلری
اوک

طاعلامسنی قصد فیلد ی اکراواوجهله جربای

منم قتلسه ماء جاری اولور دی سا برانهار عظی هکیازدداد میاه اه اشتهسار
عملكاسند ن اسفلنه وارتکه
بولوردی تمد ن اجدهبدانی قوله آب زامر
در اکى ةرق ذراهدر ودشده اه اقارصو ارواردرکه برينك <سدی ظرت

خعر اسود بورينك حدی اقواس وصفساوبریتك حدی دی عرروهدر

باری خدا لطف پیانتهاسندن بور باارغدردی وسلا رکلدی ناکهسنه نجس
وعذمرین وماتبنده چاه زمزمك صوریز اده اولدی حیرأسندن حبل

منقوره وارئجه اون برذراع بولند ی انلولکی دی او چ ذراع حساندن اولوب
اوزرینه ساج دن آمکیمیل هر بع أبدیرلدی اولا ارضیدوشه دوب اوز ری
رم ایدن خلفاء عا سره دن ماصو ردر اههد عله ال جه ولد زرم

رصود رکهشا ته اك شفا بولورسین دفمءطش اعون احسك وار

راحت ولو رسیندهع شدت جوع ابمچون نوش اینسك طو بارشیعان اولور سین

زمزمآحیهاوففه سیب بودرکه ملوك فرس ز جارتجه حضمرت هی خلبل

علیمضبلواه اه الیل نسلندن کعوب ی آسرایل نسندن الین زر ابذی
اول اجل_دن لعظها کڪ عه ی زارت ایھر اردی ببت شر یطیواف ایدوب

مده
ززرن
ع»او
زند
هدکلر
مر بوره کل

ابلرار دیکه قوم حوس غاز رند « قران
 7ابتدکارنده +

ا ۳

#

وت ادرا من 0يوك راحه  7ازدادله ا
اما موند ر ب
ینك هلال وموتی خبری ابشدیلور دیو ||
بدرن
| ظاهر اواسهالیتهاعرامکار
رلدرمش نو دی غنهولد رکهبر#عد عليه کسنه رکه وادی"بر حضرمونده ا س

احەدل نادومهبادومه صداسی الشتش مکرکه دومه اولوادیدهی ارواح
ص

کفارك تعذبنهموکل اولان ملكك اسعیاعش( بر بضاعه) مدینه رسول
اد ه رفبود رکندور انكصو بندن آیدE
صل اللهعواس_ے

اله |
وکا ١

| رفوغه صوچکوں امحجمشاردر زمان شریفندهی مرصی اصوولدن اوحکون ||
انه میضندن خلاص اولهسورعشار ( بیررن) دربند قرنده برهشهور |
وودر ان

اود ن بن ن کون کودز ره سفت اوت دار

رجن
اقراسہ اب تر نی« ده حدس اتدی دوخ ورلشدر فایلہ عه “
 ۱حک ونبهساهمسعیک |ی
ألعده عر

ی

العله ده حنس کشاردر

رصیطاس قايوب ناد ید امعشلر لکن رسیکه بوخبری الدی
د

نهامه ده مفند |۱
برنی خف ة آندن خلاص ایدوب ااببرارایه کتوردی فصیلی ش

)رض هند ده پرجز بره درکه اند ک»افورحاصل ۱
وسطوردر( بر قتصوری ا
]|اولوز حت کافور تنصوریا کاذسبت فیلنور وبوقيونك امحنده رجاس القار أا

|| اولشد ر جیعدینیطکویکوب طاش اولو SE

ر( بژ حندق)

ر رکه اند ه واافر وکر جنر و لنورم اغه
ده و
»ر ب
ه اعانده رق
اهر
ده
چامه ۱
قههساسندن ری واردش بشیوز ذراع اله اول ڏو بهاع ا

کورمیوب صورمتوعه ابلهوافرحیولاتمونی ماهده فبلش (بد ماوند) ۲
]| <ملدماوندده رد رینفیودر کوند زین اجندن کات و حه اله آلسفروزان ۱

جیقاراعنه رنه براخاسه نهایشه واروب برزمانجق طورر صکره بهانیلوب
طشره حیقار( بدژوران) مدینه منورهدهدر روابت اوو رکه رزماند ۰۱

رسول اللهصلیاللهعلهوسل برض شد بده مبتلااولدیلر بين اوواملفظه

| مشاهدهقیلدباركاهبكىملككلدىبرىمبارك شاریاوجندهور بسیعبرابفلری ||
| |طرفنه اوتوردی اولاشی اوجند ه اوتورانه اولبری صورد,که رسول اللهك ||
وج ندند ر رفیق جواب وپردیکه سر د ندرتکرار صور دیک کې”ھر |۱
اع در جواب ویرد نکهليد بناعصم بهودی

رایدوت برکلی قعرند |٠

رطاشك النده ووم شد ر ز رار دورا اك برادی ر کلید ر هم رالفان اسا

ولنازنین همتا عرص همتیت

کاسماعظبی

استد کسه کوکاره عرو ج ایده جك برعل شر بف ولطیه

وصام بزمنده نوس جام ایدههرا ا
اده هسز دنو سوبلدی ی

ریسم
۱

اده مک سب ص ام
مات ولکشعز
رن

هبوانار یلهعلیانه |
تلو براشما

تاشالةی هنمان اختباری اللرندن کدوں ھ رجه باآدباد معو ناییرتکاب
ایدوب تعلے اسمماعظے اغهاری وقو ع بولدی TES

 ۳اول مهاه اله

 EERده زهره نای اله مسعی بر رامشکر اچم سا اولدی
واول اکیملاك مظهر قهر خدااوا بت کے عدسات  ۱ها ا ادن ص

|

اول حاهك امد ه حد یدلهمنکوس بعن بند آهنذله موس قبلند بارکه روز
حشره دك اولحال اوزره عذاب الیده قالهوز اکن ای ازع

اه د ار کت

اضطراب عطذش ونی ند مدب لش مارم .لته )

 8ک وک اد قد » زهره"حستتا م#ست لابق اند ی اول ظر دا«۶

 *#کوزاجوب کاورندبداره بونخکار #لبك غات ده تابنارخا ر #
 ۴کندوار باس اشاعی مبوسان  *#اوکلرنده اقارزلال روان ۶9

 #اجه مزر ولصو شاش اوصو  #بوزاری صکویییاولش اوصو ۶#

 8حکین حوايوب اذ عان  *۶اولذین خاکایه طضه زنان ۶#

 #٠اا

e 1

ا  +اا

انی
هنو ص
شفا
 #اشدی باشدن هوا ین انی  ۶#اولدی طو

۶

زمره حاه انلره بلای ساه  4فاد بارحشمره دل محخلد حاه 8

ب(ريد ر) مکه ابله مدیته ماستده در بوم بدرده مومزارمشرکاری فتل ایدوب

اګنه پراقدقلری فیودر حي رسول اللهصلی الله علبهوسم اولقيونك آغر پند
کلدرلر باعتبه باشید  1هل وجدع ماوعدر ببک حما €سوردبار اکغایدن بری

بارسول الله انارشعد ی بوصوق ابشدرمی دیدکده حالاسز اصفا کززدن ز اده
اوشدرار حو ان و برد نار ودی وم

کرکن کورمشکه اچندان زخو ص ”چ

سایه دن منقولذ رکهبدرقبوسی اندر

اطرافشده کی وادی به طوعری

فلجش قاما درعقب وی ارده طاه راولش اول هار بهدشوب الابد هی

واهسینابلهدوکزه بنهقبوافجته
عى حطس

«وت باننده پرقراکق

رۈن( دز هرب حضرمون
طاشلو واد ده برقبود رکه ار واح کک مار ۱

وامفزعین انده معذباردر صویی سیاءوفوقوسی جیفه راګ سیکیهم دار
س و
ست
ک
هسسس

کون شیاه ¥

%

۱۲۱

ایب الوفات ومولانا ابن اول حفه الاي سسایندن ابل والطف اولفین |
انلردننقلی اویکوردم ذهایت بعص فواندکلد اصعامنه دج جلهمنق(دم

(برّا ی کنود) طرایلس قر ننده برقودر کهصو نندن امتلرك جافی مغرردر

حى برکتنهده بلادت آ تاری کو رلدکده لو سه با پیکنوددن صو امد له

مثلی معبردز ( بمرباییل )هاروت وما ر وت بوم معلومه د ل حدس اولدقاری

قیود ر عش تحاهدن جرمکی د ن روات ایدرکه مشا هر مقس نندلدز
وان عباسکی پزرکوار ل تلامیذ ند ند ر عالمشارالیه روی زمیند کی عاك |

رو دنه صرف مقدو اریدناردن اولله عاج طا لمك زمان حکومی اید,که

حا هد مبوزر جهد فمورله جاهبابلهواردی برصاخورده بهودی کد ويه
پیشسرو لاف اید وب ہاہ ببالاهیند ی بعیدهان جاھد هی چرکبیری قالدیروب
ههد ااوبلکی محخلوی
اد ک
حارا
| |سرداب شکلنده ریو به کردی فامایهودی اصم

اھن ذ کراسے دان ایلبه قدرتاللهی استغراله لاحول ولافوة
کہ ت
| کوردکد
| الابالله کلامنوجه معتاداوزرهسو ليه وقتا که
احاه
يك ذ
نهه ابندارهاروت
ا[وماروی ایکی بل عظیم هیژتنده کوردبارکه آردزندن دیزار باه دل اناقلری

| عرلهشایدی باشلری اشاغه آصبلوب رطژوا
ریدی لکن حاهد ندیه سایق
اونتدی کال تعد,لهدک راله انندی همان اولایکی محبوس اضطراب ایدوب
بروحهله زاز له یداه اولدنکه نهودی وشحاهد قاحهرق خلاص اولدبار بعض

مفسمر ینحفیق ان لردرکهبونلرایکی ملك ایدی بر بوزند ۰ی آدمسدن

صدورایدن ذلات وهفوا تیکورراردی تارب هحون عباوصب-لری هلال |
اعرسین دی وک ناه عصات ایآیدمدیترعیابردی هرچند که باری تعالی جلشانه
وعلا بوتلرك دلای عالمع_اصرل ٥ضا ند  5صیاناری نمسا د ر روحانی

| دکلدر دیا ویللطف جیلابله جواب بیوردی بونلرنصهت پذیراولرزردی

بزی پبرینوزسه ایند ر برذره جرم وکا » ارکاب ایدرسسك حراغ وجود مرزی
سو ندر وکندوءزی نداورزخهکوند ر دعواسینایدرارایدی پس حضرت
بازی سرایرده" مشبتد ه متواری اولان اسمرارخفیهنلت اطهساریی اراده قیلدی

شدیمخلرقتیه ناكوتهزسریها کلوشربلری
هاروت وماروتی پریو ز نهابیندر

ةق بولدی فلاجرم اولايکي مملاکكرم کیت نفا بهار بنك عنسانیی ارخایه
باشلدیار نوس شراب خوشکوار و وس کارتکار وزهره ناممغنیه نك وصای

هارل
ولرن
دستکامند ن عتمزا کرد
کازم
شش
(٩

بیشعا ر
اایظهتدایرار حالا که

۹
عض هر ضد ن بری اولور ار(عين العیاره) موصله برممحله قرید ر امجندن
وافرزفت حاصل اولور اطراف بلادهکوتوربلوب زفتندن وصو بندن احراضه
ثاواصلاولور (عين الشعر)جازدن مشةر نامواديده در ای
ای او چ راک ب ادمه وفاابدهحك صوحغردر (عینمنکوره ) بلادد
مکورانامجیلدهرقلعان دوری دکلو حهصود ر فامابراشکرکشر هه صوللسه یله

|اردر(عینالنار)اسهرله انطا کید مابیننده د رکورناردنری دوحه
بر پرمق کس
ه
ل
ت
ع
ا
س
ر
ا
ش
اصمجونهفبشر
انش کیبا( كذاقکابان الائرر(صیناطور)
ر صوی یوب جرف راب
صمل رموضعنده در لعن اند » پرعاراګندده
اوستنه اقا نهده اول طبراقدن قاره طاهر اولور حی کی تلف نص بای
ونصف آخریفاره" نیروحآیکن ولنور حالا و

بعص مزارعنده

دجبولنور سل فاره لواولدګه طراف د ن صحانلر جیقوب حیات بولور
(عیناطسلسته) طبربهك جاب شرقّبندهد رکریکل عطسمل کوکنسنده اون

تکار بهرری برض اجون شفا اولق اوزره استعمال
بنای
ااو
قکدن
واو
یصکید
اولنور اما صو ی ابت لهحاره دروصافیدر طمریه نكخراله جاسدن اولق
وارد ر(عبن نهاوند) لود او به روزکار ویأدره" اعصارد رکه و بت
صو برطاع اراعنده در اولاطراقدهی نوای خلق صویهحتاح اولوت ههرا

د ایتهاراصولوك فیبنهواروب بلندآوازلهa يه
صق
فرە
صوا
حتساجم دی ف برادابار واردینه باقیوب مزرعه صنه طوغری چکیلور فلا جرم
اول صو اردینه دوشوب ملهکلور مرارعن عم ادنجه صوارر مصمی تمام اولدقده

دج
رر و
وكاو افاضه که ابت ایدردیو حاغرر ماه م
نزن د

حکیلوت مهامنه

وارر(عینتل) قزوینقریهاربنكبرنده در ع یک
بارکاف
طرب
ابغك شعیندهدر

ماعا لهاسی صودر جر بال اهیکی حوضه دوکیلور یضار وکونورملر
اولصودن ابقنوب صفار وشفار بولورار ( لمولة_ه) اشکله طولدی سندده
E

یبرجععه ساردن پراواور حه اهارا اللهنهبلاوباشلو صودر

کوزارم باشی  3ادن طو ارتخیر 5ولر آ نکاهر ج

و فصل نالاارالفربة وا تارهاالتتوعهة وشافعها الم که
ا؟کر

هک .و ری وخواص وڪ -ایبنیبعض کتب معتهره ده

پیږطناه اواده  9لس لردرلکن
لد
اa ن اول ماده رد ن
بازمٹ ارد ر e۶T4

بوحفیه منظورO

 RTدهمولانا او عبد الله عمد قر و بنك کاب

ج مایب ٭

> ۱۱۹۴

۱خلمكمعاشاری اناری دوشوروبصا غغلهدر(عین بزرعه)بمونشنه پقر ې

 1و ست!(هدسه او مکونلك لو
العد مساکهدهدر وزع لوط سعمیر طاو السلامه

:حخصوص اولان برلونباناندندر بوور بکارد رکهباغسی اشراط سات دن

||صایلشدر (عینالاوقات ) روی زمیندهی صو ارده بو یله برنادره جر اتی غاز
۱وندرئله باردهصو بوقدر ولابتمةر بدهدر اوقات صلواند ه ظاهراولور سانلر

 1آلذشت اد طورر تفه ينه بتاوب وقتآخر »ده بې نان اولور بومنوال
 ۱آوزره بش وقت ازقلنده دش ؟ر طهورهکلور توقدیرجه آسعی عین الصووء
:اواقد مناس
بککلور(هین میم پوعیند
یخاب د نادندر سا ترکده

]|حکرکرصو بی دیدکار در بسهرفنده کهجراد وافعاولسه بوصودن برشیشه به

|وتدارکیون اکبیولردررز صفرحقفوتی امدولاعصیمتا بعت کین دفع جرا

ز می صو اويلاهران قوشار مساط اولوب  2رکهیی قبرارز

امرع ض
قربردانخل
|| تراك وسار طوارفك
وارصار فلاحرم صغرحق
|فوشیمسهترکی اول
صنین
غه
رار
جق صو یی دعشار اما مراد قتل جراد

]| اواعین جکرکه صو یله دی نہراعشارد ر (عین شیرکران) مراغهکو ببرت
|رنده ظاهراولوراتکی صودر امابری عاستله ما

ره

وزرهدر

(۱عینطم بهاشت هسام نام3ر بددهEREیل عل التوای | » عبون طاهر

۱اولشیدی(عین العقا ب) ارض هندده برطافك باشده د ر که طوشیل
][دیدکلری قوش مسن وضعیف اولسه باوربلری انی اتفاقله بوعینه کتور رز

|| گنه قویوببویوبکنشد » فوریدر ارناکهاززما ندهټوبېدوکلور بربنه

بکیدن آوی یتر ضع دس یککتدصوب
لکی حا دہ کی قوتی عودت اید ر

| (عین غرناطه ) ایب د نیا دن برصودر واکامتصلبرزیتون اغاجی واردر
| ییلدن له بر بوم معلومد  ۰کنش طوغدینیکی کر اوانسان وصکال خلبانل

ظاهراولور #سان اول حین ده شجره زیتون جصکلنور فوری جڪ کن

| اډوکوب عشلو ر زیتونی کو کررد رهب قارا رر کا له اول کوند ر
»ید ه
اواور اولددارل اخلوقشرار مداوات اون اولصودن وزبوندن الغه س

||قبلورز (عبنغرنه) غره شهرند» برصود رکه انه قازورات دوکهار یمن
 ۱فصلات وءهبلات برافسهر هوا مغر اولور صوفعلر ور عاصف ظهور

|| ولور نک یه جیفاروب پاك ابنسهار اولکی حالنه هو دت ایدوب طور بلور
(عینالفرات)ارض روم قربندهدر اول ممارده صوبندن غسل ابدناراولسنه ده
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|تبالعتبر:منهاهینآ ذ ب
ا#لکلا املفعیون المشتهرة مناقولة منآک
بوبرچشعه د رآکهذر :اند ن جي قاراما کهصوبطیشر حهیقوبهواقارشدقده اه

منعقداولوب حرصورتی باغارحی بع ض کپسنه کرب ےقاکلیاره دوکرار برسهل
ر)
مدند ه اچاد ابلهطاش اولدیغ یکوروب بنالرهصرفاید رار(عین اسکند ه
رمشهور جشعه د رکهاع د » برکوزه سك وصدف اولور اتی بشوروب پرار

وصو بندن اراز جذام مرضنسدن قورتیلوب عافبت پولورار  امابو کر
اوانان نفماوال طهور مر ضده اولور محذوم مزمنه اولنفعو رعن بعضیار

قولصه مادامکه اول صودن امجر واولماهينك من دن تناول ایدوب ايورلدن

آخرملکته ناقبله اول مض موحش بعدالعافیه عودت ابياه(دعحینافی)

بوصو دامفانمضافا نند نکهرنام فریهدهد ر که اهلقر په بل اسدرمکه
تسام اولسهارخا تونلرله حیص برّندن بر پارەجك |لوب عین مورره براعور

ساعتیله هیوب زناحدن صفا کسی ایدرار 2نکه بوصودن احسه ارقارناری

شبشم نمی غالب اواوز وصو ی ھکر ندآنیرلدینیکیطوکوب جر صلب

اولور (عین اطور )عکه بولند » رصود رکاحهتی الیته اسهال ابدر جل دی
امحدکد» ابن مغر راولور(عین بامبان )بورعين د رکه اصوات بغهرابله صویی

حیقار هرکس اند نکیربت راحهسن ایام ایدر ھرکے ادن غلاب اه
جر ی زاثوللو رکد ر (عین عاج ) رغریب صود رکه نهوا احیقلقاواسه
سه طودطلو اولور(عین جل ملاطیه) غاتلد
لاو
ولوط
اابو
اعد مبرقط ره اون ام

شیرین ولوتی بباضلغه ی در پرمقدار جر بان ابلهمنبعندن عدا ولورماد اب
حبروصالنبوارول(شعبنداراب) و صوك اګند ر جس طولاتی نستهبتراکینه
نکلیریبلان کی صار باورنقدرکهخلاصنه جالثسه انك صارلسی ااشودلور
دلج ندرلهجوزبلور ناکه
لکن مقید اولیو بکندوسن صالیو پردکد  ۰او
رهااولسنه امکان پوو ر( عین زوارق ب)رطاع باشند » عون کیره در ججله سی
حاره در اهر که د خانی ےا رایض واجر واخضس وازری واصفر
بش

کونه لونابلهکندویی ظاهر ایدر ودخاتی احنده تااکثری هور ابلر

ایکی حوض باباشفه ر بری رجا لهبریدساییه حص وصد ر امراض !مید دن
| خلاص اسئتلر واررار ند لرہ اذہ کیر رار بر اوغورد ن کیرنار بانوب
دنلر ی واولدرر (عین را الاعور )موصلات شرقسندهدر دراعه نامقربهده

رن قواره در که احنده وافر زلوفر حاصلاولوب قربه
دی
ظاهر ابولرثع
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| باعثبواولشدرکهکسرای نوشروان تهرفاطوی روی زمینه روان ایتدکد| .

|| اسافل اراضبده بعض قریخلق متضر ر اولدیارکسری نجدانه شکایته کلوب

|| عضماجری قبلدیلرکندو ناحیه حزون قاطولدنغیری برجری حفرنرجا
| ابلدبار تاکه انله رمایة ودفعللهعناب بهیرعپیودراابندبار(نهر الالان)
اهل بفداده بلاراب مصفادر هر سل سد وا-شکاننهستی ایدرار نه ازدادی

حالند» نجه رضیرن چکرار( نهرالهن) ولابت ند » برنهیدرکه کڪ ونشك
طوعد یی زماندنطولندینی زمانهد ارشب نامر بهجربأنایدر ونهمنعندن

| جيقار قاله ابن الاثبر فة العابب بالسطير(نه طونه)روم ایلیولابتنده در
خلج قسطنطنه فرسمند هی حدود دهدر حد دا ده دحله وفراندن

بوکدر اماشدت شتاده طوغفله آجبهار سفساین ومر |کبه احتیساج قالیوب

اوسلنده بزایرکران عربهازبوريمهمیکو باکهکندویه اغریوکدر فشفا نام

جبلات شرقبسندن جیفارجنو ب قار دهکزه بافلشهرق افی عافبت سعصی نام

| قصیسهشیالسنده قره دکزه دوکلور و سوومراكحلنسده افلاق وصرت

وماچار وخروات ناامصنا فیکفرهتکنارد ر اوعص برنده غرزاتروم وحاهدین
ام روبوم مرها نله کسنالردر اوسشده نصه کیلرپرور اطراف ملاکه
ك صود ر عالندن یکانطهورنه نك
بدوبر
مجارت اوور( امورز و ) پو

شرقبسندن کاورکاه مغر ب واکاه مشرقا جرنلهره دکزل برتحلنسه دوکیلور

زك
واولموضعه صار وکرما ن ابلهآق کرمان ماییش دینلور( نهرتان) اوون
وېدر
طه ن
عند
قارشوسنده ونهرانلك غرر س

پاانی از دکز ينهدوکلدوی

رخکوشدهبنكمعلومیدر (نهراتل)بینار ز واروس برشهر واردرا میات دل ر
در
شدتا
مانى
لورآک
ومر ب
نھر

ی
اه یك
ر قصب
واول

دی نهر يهدر اولوارند هک

انهارا؛ اعظم واک ری وجلهدن اشهریانلدر شا لطروندهک ارامي*

غارا رکهکا|بلغاردخیدیرر بمد ما ۱کك
خرابهدنکلور بلا نقاصم.دیه وین
نامقصی هدن کوب جر نامهقرینه وارراندنکوب شرقاوضرنا جر ناله
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د خولقبلوو بموندمجولد رکهنهرانل شهر سرایی |

دکدنصکرهمی خر زه قرب ملد مرق اولو ر حن بکدن ز باده نهس

اولور بنه س خرزه دوکیلور ( لنشثه) حبقارکوزاشی انهاری عبوندن #
 #وجه ماو ر مزی اد ایبار
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۴ه بوصو دی جندن
طلسم اید وی شهر* انام وعوامدر جهھ لههند ز
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در اولالواح اوز رنه کوزکوره جانا توب وحودیی قدا ایدن

ک و ناکهمولاسنه قرب اعشدر بس الاین اناقارله داعا اول نهری ,کار
بواعتم_ادله تقرب قصد اندناری پاره پاره قرلو رار ډه که نات ایدن کسنه

هرکار ینهکلوب ماجرای نیتنی اولفوم جهاله یلدیرر على الفورحریفك
باستیصو ارار وبانندهینقودوجواهر وحل ”بی قسیتایآلورار امان و بیعبوب
الواح اوستنه نارا وراطرافهن الوب جسم صد باره س ی ایک بو رار دصفیی

نرهصف آخریی اک اقر ابوبلان نرمکنکه براغوراراولنادا نی
ولنه
او
ابیوکی نهر ر وان بطفرنده جنه داخل اولدی لوب دعا اتدیررار( لنشته)

ودل *
وعقلاروار  #وجودیایده ورطه هلاخکه
 ۶#جهان اندهنه نادان بی
قلاصنورکه جهتکنرمك انك الندهاوله *۶بولهو حبلهايلهباخخورلادغهوصول ۶8

(نهرا ث)لدج لهکیبرییول صودر ارض ر وم وبولغار دن بلاد خز زهکلور

حکما ولیه به مخزرزه دوکبلورطولاشوب على اناصوص بونهردن

کش بشنه اپربلورحالا کهنه| کیلور و نهمتفراولورحی ره فارشدقد نصکره

ای کونلك مسافه يه دك س بللو آقا نهلوی متغبراولور ونه اولکی نمابنیمتبدل
اولور رل امجنده عبنیله ابص اولنور مع هذا اشیتاماده محمد اولورامجنده

حیوانات ماه نك غرابی بولنور( آنهزریجان م)دن زکرپارءازی فوده

کاب الساللت والمالكصاحی جها نيدن نل ايلهيان ادر پونهر ك

ی شرا ی الاد ابرباون طف الد

ا
ا لا ج

سرلمدشدر(نهرا نه) رصودرکه گمالعروسه ور س بر ده القعرده باتوب ماف
عوص وخرو< دن صکره موه
رده ده طسره حیةا ر بوحالله ای اوج کره
دوکیلو ر رمرالذهب)شام ولاشده در اهل حلب زجهد وادی فطبا نده در

بهرالذهبدینلکه باعث بو درکه محصولنك اولی» اللهصا تلور آخریکل اب

افییعلوز یعکیه اولاکا یرنه حبوب |کبلور بعده اشتجارهترهدیکیلورصکره
یکویب (طهصه يدهوکیلورناکهطوکوب طوز اواوب
افیکریسح مقدار د

رغبله صا تبلوارخوود مماداریکارزندهالتون زد مكاوه ارضك حصوللبسی
حقندهی وصف معتاد اول نهرنعر بفنده وقوع ربصولقهل(اب)نمرصقلابده

برصودرهفنه ده رکون اقرالیکون نهکور,نورونه طشره جبقارداماعاد جاتریه سی

نابلهد ر(هرااعورج)نو رر د رکهاطول الهبغدادمایینندهد رحفرينه
وحيروبزادن
س
اس صا
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وصولبولوانیکدذکصدکر هج خواردزومکهیلور( نکرهان) رنعهظهچد رکه
اوستنده بکداره جڪ دن برکرکو پریبالشدر

هرکمک اندنکر قرنتده

رمقدارغدا فضلاتی وارایسه فثیانو و ۶ابلهاخراج ابلرناکه جوف دن
جرویوکلی اسنهقامز فرضا کهرزماناول قنط ره ونسكنندهدوران قوصه قوصه
هلال ا اور صاع قور تن( نهر مهران ) سند ولا نده در ملمان تاحه سنده

جنو باوغر باجر یانابله منصورهیه اوغراربعده دیلات شرف سندهییه دوکیلور

اخماادت السلهول صودر ولذاتیسسایرانهسارهکوره ماناداودر من وجه

حبصلرء شبیه وقساحار ابلهقعری علودر کاه اولورکه ازدیاد یله نفع

اولوب بلادی بصاربعد۰نل ایودب احصاب زراعت فرصت ابله |کیذارین

للدترکه مفربا وجنو با
بزا
منو
طعا او
ک|اراولیطولا بوز بکری الق بل و

سایارمازیله ایکی بولینور پ پرسی بجرهند ه واول بریجر بانابله رما آخره
دوکیلور( ذهرکنك ) هندباربوک کانکود برار شهر فنوجك شرقسندن امان
ردارح صل بونهرکانکوپهرر
نھر لذیذ دردیوا وکراربمیاسناری رق فر“ م
عظع_د رکهکه-ارهندکلی اعتبار ایدوب ز بارته وارر ژ حیاکحا دن

تبرل فصدینه کاهی جا نارين فدا وکندوز بنهلال قبلو رار (نهرپرسول)
ودیددا رهنددهدر اختصار التحایب نامکابده ازارکه پونهرا» اند ه حاسدن
تکهده
لد ر
العش
رر" مزونه وضع او

برعود حسدید طورر اول عوده

ل
وپس
انور
برسول اطلاق اولنور حینهرك نسبق انکله ادا اول

عوداون ذراع

یرقومشدر اوجندهاوچ قا لن بوداقاری وار ردکه آنش
جقا
مقداری صودن بو
فرو زانکی شعاد و برمکده درکانه انك نور ی ک یکو ر #سکدهدر والتنده برکسند

اطب قیاو رکه
اوتور مشدر طورمزکاب اوقور اول نهېبرو وجه لهخ
باعظی البرك وسبیلان انت النهر الذى خرجت من ابن الا و ویدلا الناس
علم-افطوی ى صعد

هد ۾ | رد والق زفقل تة على هنا الود ۳

یب ابلهاول شهعره اطرافنده بجعت ایدرار ابخیثٍ ار
ررغو
تها
و باه ه
اول اسدن اولان درخته جیقارارکندوار ینعود حدندل اوسئنه را غو رز
پارهپاره اولو ر هر صوینه د وکیلو سرار داخسلجنت اولدی دیو اکا دعا

غبب قیلورز زهیجافت زهیغباوت زهی
ابدرار واه متنردح

جهالت زهی خسارت اما انار بونك اسعینهرالمود در دیو یتارشدر

رن رالالواح) بود دهانرددهدر اورية سنده دمص الواح عطام وار دزکه

کیاری بو رر ازدیاد ماه اوقا E

E
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روزنندھن ایریلور( ن رما رس )بوك ر بیاع لاطاغاریدر |
صواری |کر اسیا ر

دی
بورخی
و ی برآلونردن آقوب دیله و بعده ور تأنه ایروب کرصوینه فار بشور
ایکیسی برنهر اولوب مرهدوکلور منقولد رکهنېررسك ماوراسنده اوجیوزالّ2ش
پارهمداین خرایه واردر قعآظنیدهکی  #واصحاب ارس وقرونا بین ذلك |
کشا مه فعوای غراسیانلرهدلالت قی
للو
ور
ل(
فه )
تقور
اید
ره ب
کاش
ودهردی

واگ ی

آنادان  6پو تی فکرابلیان اصعاب عقول ##ماوراسنده

|

فالورسرکردان العصه هر رس ارمنبه دن حیعارحر بنااله ورتا نهطوغریاقار

موقا نك اوکندن ونهرکرار2دندن طولاشوبمر طبرستا نه د وکلور( نھر الک )اییأ|

برده در انکسنك دج اک کردزنم ات

ی مشهور و بری غیرهذکوردر

اهرواظمیآز دیهانل اهرامناده سنرکیفاصله دوشن نهردرگ |
اش

ری یو ر قموقربند
اهب
غرطد رکهاندن جیقتار بلاد ابرانی برارقاقارواروب||

عر خززه دوکلور وباج بردعسه دناوج فرح مع داری حر پان ادوب ١
راز یالفضل نامبربای آنده آولنور صوبی اول مرلكد غاتله طانلودرنفلاس ۱
قر ده حدود سعکورده کحبل تاحیه سنده بدا اولو ر و بره رکدی فارس ٣

بولادشبرازميا نندهحر باER

OECصیوار وب صر حکانه |

دوکلور(نهرجرجان) جبلجرجا ندن جیقوب مفر باوجنو ا ابسکونه وارر ||

آندن آبیلروب ایکینهساوداوبی ملره دوکاور( نجھصرون) براععی نھرب در|

ان حو قل وله ۾ ی
ول ودی بدحشان حدو د دن <<.قار وا نهارکشیره اله :
بریره کلوب مغر باوشعالا حدود بے طوعر و اقارره
RE :

ذم واحسسنه بعد ۰مغربا وشعالا اصل الدطه غب ذلات <وا
صرزم
کهان
ردنه

ا

ماوراسنه ایز و بعطیارقلی <هوندن نهر چیقوب خعندن رواناولور بعد» |
اندن تج
واو
کزای
لهم
وا
رنءض
امره
ضدهخری قو اه هرمز بو ر خوارزم حبرهسنه |
دوکور خوارزم نلهمابیش الیکوايك بولسدر وفا تله درین وعیقصودر ||

اګنه دوشن دکهده فو رتاز وانام شیناده طوکربسیط ارضه دوترناً کهحاپهیل |
اربریر قبوبادرا ایدوبصولا نورار ایکیای بوحال اوژره فالور .شدت ||

صقکدره اولکیحاله عودت فبلور(نهرسهون)ر ای دی
نلد
سرما برطرف او

هرشا شدران حول وله جهو نك تلخاف دکلودر حدود بلاد ترکدن 7

کننتاسه
ردهمغر یاجایا دروا ٩ببرعکفارایهیاد
A
ابع

۲

¥ Ke
ورب اقر منقولدرکه مقدما بوصولا راء
وناردن ماعدا يك نهردن زیادهاه,ارلاب

الد ر بد خراب البصره |
اخاضه سی ابله#عموراولان صر »کهحالاول خراب و

موجود اولان شهری مہو ر" سا بقه هکوره بگری درت قبراطدن پرقیراط
واعشدردیرار اما دجله الاهوازشهراهواز دن چیقوب غرب طرفنسه طوعری
عسکرمکرمه اقوب واطرافنده وافریاغار وبوستا نار وقصب سکرهزرعهار ی
شاداب اولشد ربونهر یوککده وجر ی ناده بضیار دجله مقسداری بولشدر
(هرشترن (€بادرتحراحید سنده <ملدنتا ردن حیفار بلادفارسی بارهرق حنا نه

قربنده مرهآقار (لاش ئه) صانکه فرهادل؛ الوکوزی باشید ر 4
 #باخخسرو ده بپکاارباشید ر ق ک۱رچدکه نهراهوازکهیفه اولید
لها
بر اون ندر  امانهر شمریننهرشنشر ينكغبریدر (نرموعان)حوزسنان
ولابننده بریوك صودرکه ناحبهتستردن جر بانایدر عسکرمکرم شسهر ينه

طوغر و ای زکدر حیاول حلدهبکری قطعه سفیته اود شهافش برجمر
کر

مصرز در اواضه سندن نشو وغابولانا کنر بابلوذروع وخصب

جره آفر اندنصکره
سکر در( نهرنست) عسکریکرم اردندن جیفار اهوازه وا
نورسدره ابلهحصن مهدی پهواروب اول ګلدهجرفسارسه ذوکلور( هرطاب)

حرج جبال اصفھ ا نی فکربنیدہم خد ر اماقر یب نزهتکاه در حیالذی

حظ عدش الا عل نمرطاب اول ولاتده ضرب مثل اولشدر ( لولفه)

نپرطاب جری الذلا ل لدیه طاب عبش الاو رینعلیه  ۱6ابماوک رمشنام
رصودخی »نضماوا-و ر بیده جریان ایلهباب ارجانه واروب وصول ولور

(نهرسکان)رستاق روا ندن جیقوب ساز نامفرهبه وارر کور فارسدن
ته رصاورارر دعده مرهدوکلور بلاد فار ده بون كکیاطرانی»ورفیض

موفو صرو بوقسد ردیو یخرببرلوور(نهیزندور) سپرول ندھررک اصفهانك

قوسندن ای جی بانایدرله وار رر جبقار( نهر هندسند ) تا نك اعظم
انها ر ید رعو رل ظهرندن حار حدود ره طوعی واف آندن نسته
ساما کی اولنان محر زرهبه دوکیلور
بذر
اسیادنو هک
اوغے ار بعد ه

اما سکستا نحهبلره مقداری برقالدقده اندن اتنههاراي بلور حذیه

طممو یروزکيفدهنیظدو ر درکهرسد اك نهر
دوکلور حالا که 4ازدیاد بولوروه تغرحالیشاهده قنور دھر سیاروزده

ندانردرکن سبازو ز-ستان قصبه رندن رزحه اوروغاوسئنده اول دبار "1

RUC %
اولنلرا» شهرتلری بوڈ در

n

ای راهواز و !عض انم رمتازاناردندرلکن

خوانبعریده ی الامرت هورهبه مایت بوقدر بعضیارف واه يك بوز نهردن
ارمدر

| اوبرانك

۱

)ree

( زمین کهعاشةیدرا فتاب کر دونك #بم فصور م اول

کوزیدر #دمادم اکان فرقت  ۱ددر یك اولسثه سیب انده

کریه اریوزیدر ۴#دس اء-دی بوندن صکره تفصیل ابلیهل اما بور اصولی
| طعوزنرد ارول ناهلرره درکه د<-له دن حیهوب عبره طوغرو افاربصره نك

]| مالس طوله شوب فابعنیتهر نانی به <یما رکه|کا نېردیرد اورم شهد شجد

|وافضدر
||حنفیه اك فوجهسی ب نانده خیروپریلور واولددارل سککراتبیار

]| امجلرندن بری اولدکده مالتی اول مثهد » وصبت ایدر وارثاربی اه هره

]| قوب کدرا بومنا هذا اولنهد دهی اءوالك حد وحصری بوق در دبرل

| وحاتبرات متعددهایه خبرویررار وبوایکینهرمایناو چ ف "رهدراو ی نهر
لای سر دنرکه یورر اده دزد مار فولحه الا ن اونهر خرات و بطالدر
]| در دیینمرمعقلدرکه دصرهصوار بنك اعظمیدر معقلن تسار حضرت عر
رضی اللهعنه زماننده حفرااعکین هرعقل ادءلشدر عنبع شی شر ن ده در

مغربااقرجنو باکروسنه دور بای ش_کلن هک یروب اتش او ق کیجر بان ایل
| بصره یهاتصالایدر ومینا نامګلده نهرالابله اختلاط ابلر  رشایلانبېلهد رکه
| ورمعل التده در ابلهبرةصبه نكاستید رکههرجاننندهیر یاض و بسا تین
 ۱دنا زهت کاهارینك ر مدوحيدر و اله مغر ا اف شعالاطولا نور اهرهقر تتده

]|-جرمعفلهقاویشور ن کهرل مدی اولورنهرابله رمع ل قهباشرور واول صو
ههیره واررنهایت بولور وتیهنددن کیارکلوب عباداندن
ایدیوبل ن
مجدوعا
|ر
| صعود ایدوب دجله دن ابلهپه وترابله دن بصره يهواصلاولور بعده مهعرفلدن
| دج لهیه دخولایدرار  التعینیهوردیدرکه درت فرسځ نهرابله دن اش غه
چبةا ر ب»ضیسی عاعی وبعض براریخراب غ ربمام ایدوکنعور خین اتغیلدر ار

ب ردکه رفرس ح نحهر مهودینك التندناببولوربونكد یرای
ضبوا
لنیھار
یدب

کاه جای خراب وکاهی عارات خلد انناب ایدوی خبر و یریلور سکن یی

نهرالاممرد رکه پرفرهحم رنسمابقدن اشاتی اقارعیی ماجرت ب اهلماده طولاشه رق

آبادان وخرا ېدن وار وب دجله په جیقار  طفوزیی نهرفندل درکه ره
اتدا عجارت اولندد-ده معموره ایدی حالا خرا به در نع مدور براری واردرکه

کویازلال ابلهلولس آفتابهدر پسذ کراولنان طفوز مرجیصا دجله دنجیقار

پوناردن ٭

> ۱۱۱ ۴#

واربیل مایینند ه پیدا اولور جرد نالهاش قبنردن دجاه يه وصول بولور بوک ||

ننهرون دی دلورکه طغیا تی حالندهی تساسل ودو رای زقجیرضا ننه شببه

زد قتل اوادوغی جهاد اصوب ایدوی
اولنور و پوم ازاب عبیدالله بن ا
بعض توار د  ۰سطوردر وبری زاب اصفردرکه شهرز ورطاغلرندن ۲

جبقار ار بلله دقوق میانندن جدل په قار شه اقار بری دج نصهرصمم رد رکه
خر بی فرآندر باخصوص نهر عسا نك الت ده اراض۶بارکاندر تغداد وکوقه
ماییتند »ی سوا د عراف طولاشوب صرصره وارر باع وبوستا ی صوار وب |
بغداد الهمداان اراسنده دحله دبوهگلور ردیی نارلاك درکه صر ےا
اوت حیقاز سواد عراقدهکی بوستا تی شاداب ایدوب مدان اده حدله اله|۲

اختلاط ایدر لتعنایہده مسطور درکه بونهری اولاسلیان بیغمبرعلیه السلام ||
ل ||
لهوخر
مز ج
حفر اشدیدرمر بعضیارقو حه اسکندرذوالةرنین وجه ار
قبط اولان اونودر شاه اجرا اعشدر بون ر نهر یله پوجه ما مشاه در تمساحی دی ||
کو درکه نراللك التندن ظاهر |
لنهر
اری
ولندوتی اول کابده مسطور در وب
اولور خه لهرلاکات مص تن ده دج له ره اقار تك ةمات رکوندن |۱۲

فاریهحم اوه کسه ایکی بولینور بسری جنو باسپرایله کوفهیه اینوب || 2
یه اوله نسبت بیوکد ر وای نهر سوردرقصربن |
بطاحه دوکبلور ایکخپس ک

پاهیره قارشوسنده اقوب جر باه قصری کوب جو بامدینه بابل قدعه وارر
اولعلده بننهھررسآوبریلوب رف نچهر اولوب طولا نو بربسینهرعودی درک ||
جربانايلهقصسبه نله دخول فبلور بعد ما کانرهتل اطلاق اولنور برد ||

رننهاطول اع د رکه <عفری دیکاه معروفه قصرعتوکل اوکنده پیدا اولور ||
نله صو لی نام قر یهیوهارر اګول ||
دجسله دبنلآیورب بجارن وطیءکا اب

ن دصککدره نهارطول دنایو ب نهر ان اطلا فیاولنورکه نهر واندن علیسله ||

ترخم اواعشدر بوطر نله غ

سواده فیضان و بساطین بلاده جر ان ٠

کره نه جسمرجرااااتدهد< لههھقاردشور بوندن عمری او چ تر |
صکد
انتد

اطول دی آبربلورکه جله سنك تخر بعی سرمن رای قصبهسی قربندهبرپردر ||
بوپاردن ماعدا نوهجربل وار درکه خرب سرمن رای التنده سر اتی وجر ای ||
رعدادل اوسننده در تھے ورا وقصا ی مسئل رکو ره کر مع وره وحعدایق ۱

ورباض موتعه مسویفوره د ورينه دجله دن ابربلور و بطایح التندهمنمصل |

اواونره انهارواد رکجهوانب شر قبهوغربده بجارردر اماجوانب شرقد ||:

ENN
 ۲ق
ح نامبکاردن حیفونشهر خانوزه ماه
ردج

نمرهرماس د رکهارض نص

اقوب اول حواالیده م ابهفار ۲شور

دہ ظا هر اولور دعسده اندن هر رار

| ریاوب استقلال بولور تا کهحصن حصین ترناردن کوب ستار سبیرنه ایز
ل ده کر بت قر ده دج لهاله اختلاط ایدر اما کهترناس رناردن حروح

ایدکدنصکر هه جران اپدوب قرقدسایه وارما زدن اوله نېرخا بوره دوکاور
ی
هر
عیس
 1س آدکسیی براولوب ققستا وبرنه واروب فانره قشارور برد

نبارشهریفر بنده |

حالنادمن حیتا ر E
 4کوفه متابلنده وم

ہی ورابتت کدوک
ولوحد نامور بهدن طهو رایدو ب اقار <

زمانده مر عسی 1

||[منقطم اولور حوالیسندی پوستا نناجره کونلردولابلرابله صوايرلور( نشك )
لےنباتن ٭ ظلن اند آنقراماکےغه
رول بر
 1نھرعبسی مثالآب یات  #تازہا ا

|ابلرآب ححیانك اتباتنم#احصل بغداده طوغر و اقارحول نامحس لهواردقده |
 5دودن حه مار حبهار ج4سی دغدادلك عر دده دحلهلهبەد وکیلور نستیی

ع دا
ی کہا| سددر رضی اللهزاوج
 :راما دحله ومادصبب الما عر بی بلاد رومده در)  1یرت کدا
 ۱حیعوت حر ره 2

 £ره ادن مو صل و

٤

ی وارر لە ده بغداد وواعط

و بصره یهابیزابوذلکنران مالک ومداينك باغ وراخ وبوست نانری فیوضات |
۱ی خسصات ايلهر
و بشیددحله بك
دوالفرنین دلور

بانوشاراب اد تفنی که فارس د کربنددوکلور اماغبری
ميابهیارقن شعالسنده پرقلعه یل اده درگ 5احصن :
خ
وينه
نهدرجل پ
هه ند نهر قاربشورکاهول ج له دن ری

ا|جرارزن بری دی مر اررد رکههرماسدن آیبلروب قرانه دوکیلورانعباس از

| رضیالله عه حضرتارندن مرو ی ردکهحق جل وعلا دانیال لبه السلاعه |[
||وی ابلدیکه مصا عباد اجون پرنهر اجرا اللهبوبابده وجه ارضیکندوه |
 ۱مر اتدی دبس دانال تی ا لنهبردکنك الدی بر وز نهسوروت

کرد ڪھ

||اولصوبانله کزردی|اکوثغربراددونی براروستاعاروورطوتلارملکنه |
سرد
<اه د
موی اولوت بروات متلوعد سی ظهوره کلد کده آدیه
در
ولو
ردی

۱

|| تبر وه بنساه دکهده پر بق فوت اولدوغین ملدپدری حنبرکره ببرمرقله |
رع بی جیقسا رمم ارنره د ن دوش دو ی صورلدة e

ول ۱

 0غاطان ننه اولدوکنه بن فار ردسی نهر ماساتقادرکهارض مافاز19 3
اجه ار حر بر" رک

د

اد

قاورزی زاب اع در کر موصل

و¥ادیل کر

هک
الندنکیر اطا که به دوکلور اسیکنه نهر بغرا اطلاق اولنورکه
طولاشوب نهر اسوده دوکلوراندنآیکسی له محرانطاکبهبکهر ر اسونه

وب راوندان اوژرندن جومه طولاشوب
کهلدن
ان در رکه بلاد رو
ورغ
نه
ادن عیعه واروب و بغرایی طولاشوب راسوده دوکلورتا کهاو ج نبهرراولوب

یره" انطا کیديهکررار په آندنحیقوب مر عاصی ايلهانطا که قربنده

تختاط اولور( جنهرحان) فران مهعادل بر پوك صودرکه مسربانوجر بانايله

سسه اوعی ار وا کرخلق اک علط ایدوب <هانصو یی اطلاق ایدرار حدود

رومده بعض طاغازما بیت دن اقوب مصبصه یه اوغ رمةربا>-اوزایدوب
ست ف عاط درو نی واصفل * اووافر
اک قرب رده کر وعه دوکلور #

صوکوا جهان صویدر (نبرسهان)جصانك غریس_ندن جر بانایدوب

ه ااونغدانرارعنه بعیکهسبسه وبعض برارهاندن ادنهيه
وادمر
بعض بل

دن
نصو
ون
ب ا
وارررهقدار ده ج

زده جهدر بعده اد نهدن اوه جهاره
ا

قارشوب ایکیسی رر اولور ماقبت اناس وطرسوس میاتندن ی رومهد وکور
(نهرهرقله )سنوب عتندهی بوجه ط-اغلردن ابزهرقله شهر ی کهآخر بلاد
ن(نفهرره
ر ومدر هار ون اارشید انی خراب ایشدز الك قشبمسندن افا راکر

1
۱

هر مرزجبووارند » اقوب باع وبوستانارین شاداب ایدرجرانقلرهاینه
قباشرور( تهرالفرات ولواحقها) رزن اورمك تعالسندن جیقار جراللهاولا
ملا طبهپهن نابا معبسایه بعسده مشسقاسیربل قهلعد اکروویب ببره حکه
واررکه حلبدن رکهاییدهن پول او رناسنده در اله کلمهسی لازم معبردر |
کیلرلهکذرقاعسی مقر ر در بعدماسم فابره دن ساوزایدوب فاحه حمردن

ڪڪ ذران یلهرقه په وارر اندن رحب ه بکېوب عانه یهاوغرر بوطر يق ابله

دن اونه
فه حبیهغتارا ما سلیان نبافواحه قاعم عونقاانيه
وار
کقو
ارقر
ته واا ره وارر بعدهع افك
ههیبه
بروادیبه ااوبوب انهپهاندن حودثث

فضا وسهولندن فرانه دوکلور اندنصکره فراندن نه تڅه :پر سدااولور
ولبهبمهضبسی ت رهفارسه د وکیلوروریکه
رنشوعساط) اینثبرقوله به ضبسی د ج

شهر تعبساط قیسرندن اقوب حصن حصین زبادهوارریعنی حرت وعرت
قصبهسنه اوغرار بصدهملاطیه او زرنده نهر فرانه قیاشرور اء سی نهر

بل ردکه ارض حرانده رهبا نه نامبکاردن جیفارشرقا جر انایله رقه شبهنرك

شمالیسندن کوب التند هیفنهر ناهنره اقا ر بریدخ نحهاربور ردکه عینزاهر په
۶

ET:
دلو رکه
(نهرالرمول )قصب راه ګر طبريه ماییدهدر جر بانابلهنهر شر ډوعتکهی
عندالیعض نهرارد ن دیدکلر يدر شهراردن قر تسده اولغین اول اله ده

م ذکوردر الستاندن کوب جنوبا ار ح پاه ابیزده میشرنهنه زغره دوکلور

کیدر( نهرطبریه)ان اثرفولکه پرنهر عظهدر کهصوبیجر بان ایدر نص

ن بر برینه ارس
 9واصق بارد ایک

ا الهالندقده انکسندنصوعغق اولور

عالبایره" طیریهیی نهرابلتهعبیراعشٌدر اندن ماعدا بشقه برن رم طبریهواراید وک
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معیودر سار اا
عاصی اله بدارل دوالءه حح ك اولور ونوم رده ردولاب وارد رکہ امه

دولاب #دی دیناور فاینده پیوکدرکو باک اهول نهر سیا هله جر ځپیرن
بروکدر (عدالتعمر استادیسعی کثماند کد » قابل ندو راولیهحق خلوص

ول دولایه برکره او رز
بیت ايله السنه رکسر الور دی سورسك دون دایو

بلا تداخویغرکہ باشلر! کانا نای دولاب مدیدر وپونم ر اوی بعلیکه قر یب
راس نام قریه قربندهدر

نکه راشله حو سبه مابینندن کوب پرواد په اندن

قاحالهرمل نامګله وارر بعده نرك صو یش دت ايله جوش وخر وس فیلور
رمدن برصو دی حیفارا کا
کتدکه حوفالور اندنصکره مفسارقه اراهبغانا
 Eسمالا اقوب حوسيه بی کراارص جص د ہ ۰و افع حر قدسه دوکلور
ونه ادن حیفوت جصی کوب وسننه ا جا به ادن شرا زه بعده ره

اواهیه ره وارر کذلك اواهیه دند حوب درکوش او ر ريدن جسمرحد بده

مصل اولورکه بوج لهجل عکانك شرقبس ندن جر بانقیلور اماهسر
حدیده واردقد » حبل عکایی طولتسدقید تصکره دور جلو اومغر باسور

اطا که-ه اوستنه اقا ر نید ه مقرباحرالله سويد يه نامموضعدهشی ر ومد
دوکلور ولور اه ااره ار سوب ری اواءبه ادن

حیقوب مغر بااقوت

نه یره" افاعبه په دخول قیلور ونهر جااپلهمحتلط اولور واما افامیهشعالسندن

هوو ربرصو دی اقر وافر سرو جر باندنصکره ده افامیه يه
شی
میرد
هر ک
کلور بعسده نهر ارنطله مصاحیعوب جراان ایدر کذللت مره افامیه دن
یعوب تالا ميل ابله اقوب حسرحدید التنده ينه نهر جا به
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اور اده در نایهقاریشور( ڪر تلويه) مذرب اقصا ده برجر کنبردر هر

سجاه ک|ا دوکیلور بهد » ایکیسی رانوهلوب ی رومهقار پشور مس
مزر

ماطله ماییتی و

ردر
رقدنارهی
حله م
اه ) اندلسد ه ددر

مردر
طنه
عمی
حق اول <والیده آندن ساووللنهارمقلها اس

شقوره طاغلرندن

حبعار دهد ما کندو ره نهر نهرارقاریشور اقار عرناطاسد آوستتلین حر بأن اندر

نهرشنل دی انلردندر( رنسېوس)!س نجه ناممدینه نک اوستندنافار ساحلندهی
به
اون
جان جیانه ان
هت ایدر وجال شو ره دن ھ
رفراز
فرا سکانی وا
بوب مشر قااشدابه به وربا طبرماته دا
واندن قرطه نام شهرلره ااوع

کذران آیدوں می حيط ه قاریشور ونر ده لصره یه قر بب دجللهک

مد روجوزآقعدر محدینده ششمیلاوزاغسی حالاصکوهیی مال اولیوب
اوز ره اولسی شایعدر وور ل نو ری

ينه عدذویت

ارده مدی آرتار میا کب

افولرصت ابله عقصده عم ابدر رکا» ابولوورنکههرهح حرط دن فرنك
ه په وارګه يوز رکید رنه هرسبه) اندلسدهدر
لییاش
یدرح
بارجدار ی دخول ای
جبال شقوره دن قوب اشییابه نهر بانوهعرا یوب اپوکلنورمغر بایحیطه

وەشرقا جر الهس شامه دوڪ ياو ر (رروهیه) مدینه رومیه په داخل
او(دفد

سکره آ قوب یه دوکلور (پ اییذطرس )رەل فلسطنه قر سدر

عیونجهرادر رمله نك شعالدسندناقار قضیه اتفافیه درکه
| وبراسعی د

ایلشکر

بوتهراو ز رنبدهیجنكعی انسهار البته غربدسندهکغالباولور وشرفسنده ی
انپرامله هارب ونور خلفه معتصّد بالاهدن جاو یهان اجد یطنولون
بوط له درم اولشدر و

رککه

فاطمیوندن ع بزخلیفه منصور وهفتکین

یی شر ق ایدی اسم اللوب منهزم ومکسور اولق دی انده

وقوعبولشدر منبی جل خلیلدر دال ا بااام قلعه خراره مقابلنده در( لندنم)
اولغین عبن ؛
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متمال #3بری هرت جال اولش ايك ری حلال#

یره دال ٩
یکسوراولور اه بر
اعت ولدکهفتالابلبهجك ایکروه ر م

وقرشد ه قصبه خلفنك بامثز ندکاباريد ر مشاحرصقلسدن ره
ا(رنهدرن) سواد شامه تابع بلاد عور هدن
اکللشدر
جر بانایدوبصر رومه دو

برشهر ل ادیدر نوماشد» نهرشر بعت دعکله شهمر رنبرکردر اصل جال
وی
سيه دن برد"

ان انیت

یام ده یره طبریه بهوارر حیفار

ویر
لرك باشیدر د نایوزینه ر وان اولور بواکقوب طوررکن خر بهدار جنان
نه

اولان مکلك
لدی اوطیند عالغمیبدن اه برصلقم اوزوم صدوخنلد ی ک

اوج رنك ابدیپرقا ج یلولو ایض مثالوججه سی ناقوت اجره تمثال برقاجید

پزرجد اخضره مثالدکنیدودبیهکه باخال ادشته بوباخ جك قوروغیدر

فرضا دبا خی تناول اینسه دوکر وطراوتی ولوتی متغمراولربعده خالد دونوب
سرعق
باطوصتار
الم
یه ا
اد
کلورکن بسر تفا ح التند ه ب برر کوردی الس
استدکه کندی برمقارن اتر دمیاك ته خالد» خطاب ابلدیحضرت آدعی
یو#
دو س
لدر د
بس و
جن دن حیفاران ابلا

القصهخا لد نه عنایت<عله ساحل

لسیور وب مص مرهکادی اجه ر زوکار قبد حیا نده اولوبسر اتجامنسو بلدی
کدی

سهان من لاا هدر الاهو ولا «عری خر  3هی الاعو

کارچه بایملشایسافهظاهرا رویزمینده پوقدرفاما اول من زالی پیادهکز وب |

تأنیايلهسیرابلدی اوسهننههز
بحدوهقدر وماءزلال صافه دورو باه

سارتمراراکلدک بونك صویی رآنار ازداد نیکرت امطاردن بداایدر

رسنك
اممنابعی اراضی؛ خرابه دهر بآیدم جن
اا
زوه وصولی »کن اولامشدر |
کار ی اوزره جبل قر دن ابزح
سن نقل ادبت
لرو د
:ابا
بونیدی وب

اون بردن نزول ایار اما هر برينك ماییبردرجه در وتار ب+ٹیطبرشه
اولور اوتندن ايکی مه حاصلاولور ته که بتوقفاصرویدلهاولهشدر #صل
دندو یهثا ودشور
اول ابکی !عط مدن دردر نهرحیقار خارحدن ایی ک

قار جله الا نوهلرور شعال طرفنه ر وان اولوب خط استواد » برمدور ګره

بدا اولورکه ۱کاحر کوری دنلور انكشالیسندن تیلمصس حیقوب قرهار

ولاینه آقوب اولا زغاو یه صکره بوبه ب اهوغرار بعد هدنقله نام«دینه لرندن کوب

غر بههیلا نله اد زمان اقدقدن صکره مغر بهجر ان ایدر صکره نهمشر ده
طوغرو اقوت کاهی ری سيلا نلهعصرهکاور آندن کوب شطنوی نامقربهبه

واروب اند ه مت
افروق
اوب شطر نك عرسی رشیده اندنشره وارر و؛طر

شرفیسی جو نجارم قریه قربن هد ین اهیکی پولوب عربسی دعیاطه بمعدی

ماله اقا شرقیسی ادسه اعون حتاجه اوغرابوب دماطك شرقسندهکی

مه ایم زاندنینه مرهاقارغب ذلك تیلمصردن نفرموماير باو ر زنادهلی
ھا دن

رسو وس اقصایه وصول بواور هر سوسد

جبل اطهدن

یزسو بس شهریه اوغرابوب شکالرنقدنصب سکروحنا  اک
¢

براحإاڼده
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یس نز«صری وصف نز وج صفت
نهر ارده بوقدر بربسی اتل DR
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بانلطا في

مستلزمدر ایکعیطاکشااهرده وکا قوم اراسندن اقوب کلوب اصلا با غه
ره

وم رتار»هاوعر امدوغدر او-ج

آدن طاس لز بوصون باغلیوت

أرجه که
دوفیدر ک
ابروارلکی
فومکریسا
تمد
مکر
کو
وشمشه بولا ور طورر SNR

ظاهرابولا کور بنور

محلاومصفا این هکیکیونرور

دیشر اما غرببقصه که اهل بصررکوپ نیل صوی ردا نهبادمايلآهن
واجد ده طورادر پعتیکهکو پول اغر بنه اول بادی سوره ر ازرار بدعما
الچنه فضله سن راغو زار رسهل قر دش د رړار واخود اول بادمک_۾ واردر
خلط ایدر ارفیا ال حراوکر
دوکوڳ اولکوپك انه د وکوب

حوکون آت حیات وماء زلال صا ده دور امامولاا ان اثر فة

دہ

بازارکهر وی زمیند  ۰اوز ون نبهلردنغیریپرنه_دی بوقدر زرا ک اهی
بکی
لق
عسرهسی بلاد اسلاعده وایکی آیلق مسافءسی نوبه تمالرکندهودرت آیلق پول
معا خر ابدهه در خط استوااردنده حبل قردن جاردا رمصمه طوغری
اقار رسول الله صلیاللهعليه وس( افند مز لی وصف ایدوب بورمث_لرد رکه
 #الیل خر ج ماننه ولوالستم فیه حين تخرج لوجد تمفيه منورقها +

:ل مصر جنندن چیقاردنیا ببوزه اقار اک
سربل حبقد وی عله

وار وب بوقلهسکرباغجنت اوراقندنانده ولور دیکر دعکد ره حکاستاولنو رکه

ح ضرت هصق :بر ل اوغلی حضرتعیص اولادندن خالد نا ک
مسنه برزمان
»صر هکلور م
نربل و اسن تعاشا ولور حضرت هدن جى طو بل رحا

ایدرکه نيلات کارسیوروب کیده تن تنه دك سفرلای
ادجهرم اوتوزیل بلاد
عاره دل بوریدی اونوز ل دج

خراهده کزدی ناکهعارحضره واروں

قارشو سندهتهرنیل شقاولهرق اقدوغتی کوردی واول جای لخياده رهقدار
طوردی بردایه طاه راولوب اکیتوردی جبال ااشری وزمییی د ید

صرف رعاله واردی بعده کاسای حاسدن برعاله بعده تانتات وتانای کشدن

رعااه بندی اتی دکخی
وب باخ وراغی وزمین وطاعی ذهبسدن فرح

شدوب
ممکن
ودلکشا عال
ریف ایتدی س انیسیر ایدرل" التوندن پرسوره کلدیکه
اورنا سنده ذهب خا اصد رنقبه بالش ترتهیل سو ردان قبه بهوقبه نك
درت فیوسندن طجشمر
یهدوگ
عیل
یورا
نو
بله باتو بینشان اولور بر که
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| جبقارکیدر راطع کبری دخی دخول ایدر وينه اچندبنسار اوچمی
(ع هر به بعد درد یی بجی به وارریا کهدرت د ریاجه اولو ر اولدارك
یس
م
مش
ا

| خلنی اصطلا حه #طه په هوردنلور پس اول بطایحك نمایننده نهر دجله

]| حیقوب اقارکه اولحله دجا العوردیرر و ينه پوندن بصره لك انپاری
O بری حرارزند د رکهدشت
۱توب متعصرهاولور ح(برا تاقا
حردر وصو یسیذید در
رر6ه شا نوردیدکار بدر امتدادی اون ف
دکو
دزن ر

*ساول اولنان بلافلر
زرؤی صو قبایلور ملك شیرازد تن
|اہاواورکه قجور
وک
وره دندر بری د( مره چکا ندر) کهصوبی شرودرطولی اون اکى

| فررشهیخدراز دن چیقار حدود خور سنانهقرابقبار بهعکدورة اطعصره

دخول ادر ( یره"رزن) سهحستان ولاشنده درکه صو یی نهر هنده داخلدر

| الى SC

اوزونی اووز فرح درع ی تسام برکونلکدر حالا

موف طتلودر اطرانی **موره وقر یاهری محخلوقات ابلهملودر انجی ”مسان
مقاره متصل اولان طرفند » شذلك بوقدر( یره اوی هحون ط)ولا ب زوذر سح |
]|ضواهفرقسکرفردر( عیر* خوارزم) باوجرهدردرکه جهون ایرمانی

د
ن جا
!| شرق

وبفور“ح چبوریرر صورشیوردر
نکلوب وکا دوکلور ز

ادن ماعداهر شاس دیوب

اماخوارزم اله بونك اور تاسی ال

ل در
| میزلدر وی دن ابرافلی یکرحی
 #اماالانپار العظام الرمل مرالدهوروالاعوام که
|کرحه 7

مکی ابرماقاری اعلری ابلهاحاطه عدککنلدر والا مشهوز

 ۱اولاری او ضحم امالك صا< ی بازدوعیاو زره تبان اعك لازع در

ترله پیز لیسل بار و زور رت وا
قشو
دلا
| ( (ولفه ) طو

اننار  #داع خسونین صالورلا له ری ونار
ینه يع
يبدروكزبر
۱ص8سوار لکكوکرمسی اندن اولور ر وزیهار  #اشسك عاشق کی د

اکرویهر در  #رخ موقکی زور ې ردام

ا

کف ات

خر وش انلسیه مصرلك تنل #صان شکربو کلیشز زد زبلورند مهار
(بریل)

در عطم مشهورد رک ر وی زمیمد ».بردت نطری ودر

یرستطالیس سرت
 :احکم رس ثان ا

فاو
سبنابامنده کي

تحاران

 3انیس

fir %
د دن ایک برجباباشدر
سدهوجر
اتاسن
دی اسکنندر ناعاشدر و پوسدل اور
ووسد طول یك ایکیوز سکسان بدی ذراعدر عصی انحن اون حق
ب
ذراعدر  ۱۲رسد اولسه هراارنط اقوت اول مره ییمه دم ولوردی ( عر

اقاعیه پ)وزلرهد کوللر در وقامشلقار درکهال ہوکلری ایکیشبردهرصویی
خرارنطدن واصل اولور اما آففنده ماهی صدننه مقبدطیو رحنسی یناه در

جنوشنده تبلوفردجی وافر بزګور E سی <صین بدریه اعسالنه بترکه |[

حبر نصاری دعکله معروف_در و ارفاةمیه نكضع فضیعے_ے ر بط

براولفق دی
موصوفهدر بوندن دح تلوفرمتکا ر اولور ارکلیس دعکله مع
وافر اولور( بر انطا کیه) شهر انطا کبه وبقراس وجارم او رناسندهدرکه
شهر حليك عرسنده واقعاولور بووک عغرید ونهراسود ونم ونام اچوهر
رنده
زو
ارومر
رانه
دخول بولور ام

رقر بهواردر ۶سو ما حلق دصارا در

وصبره نك دوری رکونلاك مسا ذه ابلهبدیداردر طیو ر ومار وهمپاسی
بو
وفرتله هویدادر( بر" ارجبش)قصبه اشخرلقاطبكسندهواقعدرقزمات |

معمور* وان دکزی ناابیله شایعدرطر حه نامبرجنس بالعی اولورکه سغانقورکی
“ت ااعدر ونعو ی ی اشنا هدر امأو حمره نك اند قصب عر وه دن

ارصو
ارقدر
روا
| سنه برهکوندن غر یدهبالخی جیما زبندماهی دیرار برویری
فریی واه
اد
نجه
اول حلدن ره په سبال وسیاردر وله پرنامسارك دمرنا
واطرافندهی قصاتا.اداه حطت بل مدز امامضمرایی! ؟سنراوقانده کیاری

بشول اہ لق ۲
حوفر ب
پارهیوبمسا نلره 40رت کلبهدر ی تردوعه ب
"کت قسه تفن تقاری آند»عرق اولد ی کتدی میرمران وان خهم و

پاشانك قرقالی باشجواریسیاول دریاده*همات کبس اب ملعاهلالهاولدی
کدی سال سال هبرم نفلایدن کلردن اد ی هلال اوق مور ر در
کور نش ده دی اول ره نك وحه طلانشی اعت عجوم وکرد

اماکه

دوری خیل سر ایلسعیرایله کاوواچلات مسافهدر(تحبر* تلا)رسعایدخی ر |
| ارمیه در مراغه ابلهسےا س ماییتنده در پوز اوتوز مبل مق داری عتداولور |
اماماحة دور ی التکونلك بول ابله تعبع اولنور اورناسنده پرجزره وانك

خهلاان اول ددارژه مستولی اولدقدهخراین
وکه
کردر
آمثالشاداهتلو برقلعه وا
| واموالن انده حفظ ابتدیروب سال بسال ریجكالفتال حراسلته مأمورابقش

ایدی بیلآخرنده تکراربيك آدم دیخکوندریلوب نبدیل اوانورایدی امابطاج

KIF

pese O: TTeT omer mama
سا Ra
هلجج یتکلم رشم هتیردارب بوناص ها نس ماعا اریمو هت فرص شایدیا |
نادابآ بولیق انا نکا |
رانا زو ار تع اسبهلیار لوارارپی
لوا یخدرفح
[| أك مالاو ولدا دوب قرنداشنهعض تفاخر ومباه ات ایلش ابدی مرو د اا

| ازما نله اول موم نکرع ابتلا ءفقراللهمحرون اولوب مضایعهسی دونه عض|| 

ا احتیاح اتد که بذل مال اعرزدی ارم عنبزفومذل موجه _م اول حرد ا

| دینداری کوزتمرزدی بالاخرهطمضرب اولوب لاوکافره ب ددعا ابتدی حقجل| 

|[وعلا اجابت ایدوب نامردکافر جله عامل الدن کندی بصدما بارخدا۱ 

]اسیلات قهر ی احراقبلوت کندوسی وجیع اولاد وانسای تادا وعیی الغفله|| 

عرق ما بوردی کندو ار تانود ویر ارنده اول مره مشهود ومو جو د اولدی|!
حت قران عظع-د » ل واضرب لهم مثلا رجلین جماسنا لاحدهسا جنتین|

مناعناب  €نکصریی  9فا ص بقکلفبه علىما انش با کآهنه|| 
شر
ااوارکه اتلرحفنده یور لشدرانتهی کلامه م(حسمره زعشمر) قلبوت نامھ

ا

بقنردهک مه دیرارکهمور خ نیپرمولا نا ایناثر فة الايد نیلمصر||
|۱
هدنفصو رازاهک لوا هری هد هنس ند هنس هرب قلاب اظ ره یرلککیدرواوا

و غابکی د هلیامشیکم ابنم یدرریو تح لوا كرب اکیا كنا هراپربکک ||

موم هتیرپدلا
رارروتکه ید هاکو رولوایدهک ینغاب اپرپ هسذغامر ریدشالوپ بو||
رهاظقلاب زالوا وا شا هر سشعز |
نامزلوا
ق لیصح ابض یدرارولیفامادعب

ردربچای دههکر ندرارهناکوب د واکو ر رطوب لغهدودنکه هج وصرربارولک |

اصلا خارجه پرقطرهکفاول سببله را کربهه باغاشدر سا ژکولاره یکره مه

اماخیلی وبکیدردور یایکیکونلك مسافه در ممهذا راحه سیزائل اولاز امجنار0

طعبندهلذت وصفا بولازر( حمر" طبریه) ناحیه غورل اولندهدرمانیاسدنکلور| 

طبرپه حبره سنهدوکلور بویت دی دو ریایکیکونلاك مسبره دروطبر ي پهرخرابه|| 
شهر استی د رکهاول کول کارنده ایدی (م
نحبنرهامسا)دمشق شام مضافاتندن| 

|] مانباسقربندهدراکن برریقامشلقدر بفنردهیطاغدن نجه نهرز | کاداخل| 
اولور حت نہ
برش
عرت دی اندن جیقوبسمه" طسبریه ي اهنصال فیلور| 
(شحبه البقاع)جهت عریه دن بعلبکه برکونلك بوا_در <
دطمهشعك جانب

رّس بولة لهقشکلدکهد| 
سیا
لان
اد
کار
شمرقسنده واقه-در تعضان

یورر(" قدس) جص کولیدر طولی اوکونلك بولدر ور ارفط
ماسع اول
او ز رنده رسد کمشدر وبونك دور یدخی او جبکونللداتردیرراولسدی
emma.

وی

a

دی> 

RL
ل تاربصلااما كلاملاق تاالولاو جاطلاو تاصتحا >

خی اول کیهری ل تصفیر پدرجدکلر دعکدر فینفس الا یول
لد
درا اولمیوب ونر جا
ریودب بررد »جع اولان دارجه پهګره
عری
دنیلور هه د اطلاق اولنور جمیی بط-اج کلور بس اخسطتوانك
| جنوبیسندہ ایکیبطیه وار د رکهپر به( هه ضریه) ديرارکهجبلغردن
حدراولوب بش نرھکیرا کا کیرر ججلهمی نمبصلره واصل اواور پر
دیی
| بطع شرفیهدرکوکا دی بش نرکهیر وب جله می جبل فردن اشاغی اقار

| (محبرهکوری) پردرباچه د رکه بل مصرمعالاویلمقد شوشرقا وتیل عاله غربا
اندن چیقار بعد» طولاشوب جبل ٥ه وارر التندن نمبلةد شوجبةوب

بوفاروده ذ کرابتدوکن ایکی +علهصه یه فریشور امابطلیوس محرهکور یدن
از د
اق نل مصمر چیفار تیل عا نه چی
ری( حبر* سودن) غرب اقصا ابل
ششما

قصر عبدالکر م میا ده در یر نوس العذ به بودر اجسه بور صوارندن
ایرکیاور اوسنند» ان
رواع
جطبو
تم

اولور ګ(یر* تونس بلعینالعذبه ) ودر اجه

ع مالدن حفار نوسهمتصل ر وغا زدن ار

که شه طاتلو در واګنده

کوجر كکیارایشاربع یکه دربا دنکلوبدر ونه توصل ایدر( رة الغیوم)
مصدمارینندن فيوم نام شهرقر ند» در أول قصبه تكفضلاتی | کا دوکیله

کلشدر بافلنریصواودر وغاشده طانلودر (محبر نست)د» اسکندر به یله رشید
سر م
کا راز وع
دان ډکاروعازدن صوکلور نس  ۱کا
رهعسدارشوردر نسترده برقربه درکهخلقق زراعتاعرار اول صبره نك بالفن

اولپوب صاغغله کنور اروبونك پالنیبهاسندن رسم میری سال بسال یکرعی

ك دینار حاصل اولور سا نح
ربره ارده بومفداررسوم ندرله وفوعبواور(ګر

دمباط و ببس )بوثارر وينه متصل ایکی د رباجه د رکه نهابتاری رما لد

واصلدر ا
(عمورنین) که جرجهومنصوره ده بربر بسندن ایبرلان ای لك
شرقیسیدر وادکااخلدر یوله عایتدهبو ع در بل ازدادبولدګه صویی

لذیذاولور کاب اخبار الا بده مسطو ردرکه یره تس زمان سا بقده
بوستانلرو باعلرایله مازییندی وعایرهنا زل ومشزهانی خود هرجهتله معین
آیدی س ابیکریادر اول پړی بواوشوب نصضه بری حکم ایدردی موم
ایدی ونصف آخربنهبری سلطنت ابلردی مشر کاهن ایدی اهل ایاندن
اولان داكا حصولیی خیرات وحسنانه صرف ایدزدی حن اع

کارده

و

3

وتب
لاب
و نه
پاقده
یمنه په موالا از
اوبه شرفرعقدنا

انی نهر
واول بوغاز د

چیقوب نامه کرش دینلوب اکا وارر یه اندن جنو باوغر باطولاشوب آق
کرما نه وصار وکرمانه اولا شور بعده اسکصی نام معبرهویدا اولور ونهرطونه
ادن اقوت حلا استانبولهار دشور  #ااتخصه کره دک قط :ط :بهفرندهی

ودارد
بوغازدن اتنهاسنه وارنچه بيك اوجبوزمبل

هالت یجرزه واردر( اما

بی ردیل ) برربداد کر حبطك بغیرسندن چیقوب انداسسك معا لسندن

کلوربردیل نامبرشهرل اوکنه افر ور محیطدن ابرلسدوغی بردن شبتافونام
رناحبه د وار د رکه بح ومك برطرفنه فرق ميل مفداریبفین اولور بوندن
ماعدا ( بوحرنك > دی وار درک حبط "مالدن جنو پهطوغر ی اقار

ورنك اولب ساحلنده برفومك امعی اولسله اکانسبت فبلنور امموالا نا

مبروری ترجه کاب السایشد یط شکه ره دک :دیدکلر بدر ارض

بلغاره قریب اولدقده اندن روك دیل جبقا رصقالیه مکتنك شعالیسنه اقار
مورخین اول دیله بحرورنك اطلاق ایدردیو پورمشدر ( اماحخرز) دی
وارد رکچ یکرمان وم طبرستان دخی دپنلورساحلند «بتصرنام برشهر واردر
کزچه کهپودرباب حبطهمتصل دکاسدر اما یتسه صویی طوزایدر طولا
سکزی زو مبلوع ضاالتبوز میلحساب اولفشدر برعدوردکزدر غریاشروان
سدرند ه جورقبوی اهولاشور جنوبناهرهکرو کلورکندويهقار پشور اعده عند
ح

بقل
اولوب ارده بیلمضا فاندن موفانه واضل اولور دطاپررستان |اکام

رساحل پکنوورروینه ساحل جنو بیسند» بلا د جبل ودیل کن دراندن اونه |

آبسکونه وارلوب جرجان وخوار زم اراسندهی مفاژه متعیندر اما شعالا ومفربا
غه بوك عتا
عانودلدقده بلزد رل وحال سیاه کوهحدودینه وار تلور و

بعیرسندن ناترل کوب قباشرور اکرچ هکهبوج دره ومرعه ومسکونه جریه ز

بوقدر اما جزابر خرابه سنده میاه وحباض حودر وابسکوندن اوئه همان
روا
برقز به وار درعمری مهو ره بوقدر ولان ولا ی وجال فبق ب

عر شسنده در و وکاهج بردربامتصل دکلدر امانولله صعب السلت

ابت اهللت کشیرالاضطرابشد پد ال نقلاب مزاع الامواج ببروق در

وپونده ومجدزروا دقکعلدر ( لنشثه ) سا رکابه نست اولدی

بزهد مایه عال
بوعی عان  #احوالههت ری ازدق بولندی بانان #با
درا حدارخصوصن
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اما

مقاباندهی تولیهبة اسنی||

اانادقه حوزنه اولاشوت وحائی آخرندن ببلاادسایه
|| طولاشوب فالوربه قبارینه اندن ساحل رومیه اوز ره #نسد اولوب تغریبه یی |[

کسدیروب جنوبا سواحل ر وميه جیاوز ایدوب النسقان نام ويلشاه وارد ||

بعدهجنوباعند اولوب بازیهوذحوه یه طیا رنایندن بنه اند اسه وفرنکستان |

میا نك فاصلهسیجبل ب تره روطکه شهرار ین بهعد ش۰رقا جکیلوب پرشلونه یه|
| بعده طورطوشه وملنسه به آندن جر بره خضرایه واروب نهایت پولور بو
ودر باده|
|بوزمقداری جز یره واردر ونصه دبلاروخاصار ایرلشدر حى خورالبنادقه |

|ابرخلهد رکهمر ورمدن جیقارعالا بوغارسبلایسه ب وهپولیه ماینندن اقروثعال |
وده
فكرسنه ومدیته ن
طرق د ن ر وميه ن

و

به مهی اولور اخبار مصرده

||مسطورد رکهملو فراعنه هلا کندنصکره بيدلوکه اکاژماكه مستول |
| اولدبار حي داارشام و بلادر ومه درس پولدیار دربانك رساحلند سنا
کن ایدوب مصر لهر وم اراسنندهی اضطراب کلیمقر |
مافر
ته ک
بلند
نمقا
او

ره در ایمغرب انده ببررهکلشیدی |
یندی وجمرل
شر ی
لالع
نجع
دول.عله
!|ایدی وا

|اوحلك عرضی اوج فرسحوطولی یکری بش فرسح ایدی دهسرک ونکه ||
فش طلو ع اندز دیک

*۰رب علا تله ازدداد بولوب نازوال زما ده ضگ

ردر
یع
خرض
ادکا
| آرومه دوکلو رد ی کهی روم دب

امازوال زمانندن صکره |

 4ع اسود ھھا نله عود آند وت تاکو ذش طولنههمی

اخضرل هسو شدن

۳

| اکا کلوردی اندن صکره اخشامدن باشلیوبصر اخضرغوص ابدر ور اسود اا
لور
ککه
دلو|
ازدناد بولوردی نصف اللبله د

ورد
سن م
اند
وه دون بار وس

عحوصفبلوز وی اخضم طاو ع سه دله عا ی اولور دی بوعنوال او زره |

گهدده وکوندزده درت کر بهوحا واقوتعبولور دی (امامحرنطش) قرهدکز |[
 ۱دیدکاربدر مره :طش دی ردوگ نوکامتصلدر قزمانتا اکاازاقدکری

اط-لاق اوور ومرنطشه عر وومم ارس دی اطلاق اواور أا

االر
ازکیلید
و قل
کهد
نار_دن اتوب خلج قسطنطنره ب قهار یشوریس |

| حم قسطنطنیه نك شا لندن شرق طرفنه عد اولوب اولاکینلی یه وشعال |
]|عر دسندن شینو کهصاری کرمان مقارلهسنده در بعده شم فاصاهسو به دعده ۱

رده |
کهان
صرج
نررک
وطاربنزكونشههالبسندن غر بهميل ايلهسوم ناممدینه په وا
اول بوغا زطار اولو ب ایکی طرفك ساحلی بربرینه بافلشوب میا تند هکی خلح ||
ازاق دک یهدوئوب و پوخلعیل برشم قنسند » طسامان تا م برشهره وار راندن

+۰
مو
و  -و

نو

اختصار الج ايدهب بوجرصنف نامایه بازدمشر لکن قصر ابض وجر بر
رطا ببل قر بنهاری اب ر هند دن اسه ده نهابت اتسخمصوصیصنف ایودی
ر
ددر
اان
معلوم اولش_در ( اما روم ) کهخلم و طنط نه بهمتصل اول

۲

? Eقدعه ده غرمدرب و باخود ی شام اسعلر ی اله عی در عر حرط دن حیمار

سوك
]|در بای اوقا ن

شرقسندن اواراتداطوګه مانندنسنمه ورعدوه دن

براندله وار ر حي طوګه وسته مقالله سند هکی حر بره خطضرایه اوعرالوت

جنوبا مسا نکیوب جابه کپلهور بعده اجوزایدوب افریقبه حد ودنه
ودعت وسط مشقدن طو دض

وھ ا سا لاسندن ر حلم واس عله

قوصره نامجر برهرهکهصفالد حر ره سنك مقابأه سندهدرا کااوغرار مد ه سوسه

کلوباندنمهدیه بیکذرایدر ناصفا قسدیه بعده جر بر بحهرودرعقب جر په
نامحر بریهه ومشرقا وی لا طرا :لس عه اتصال اندر غبدلاك حسدود

| باقفیرهدن =_او زابدوب شمالاوشرقا طلینانه بع ده ساحل بلاد برقه بی
کوب حبلرآس اونانه ادن جیل رس تیه حیق عقّبه به اوعرا رکهحدود
دار مصربه در اندنصگره سر ھاوحنو امدا اولوت اسکتدزیه بهاه

سارله
افی س
رکت
بدن
یرد ر ال
دمیاطه وينه ثمرقا عریشه وار ر کهغر پهق

عسقلا نهبعد» باقهیه بعد قسیاریهیه عحتتلینه وعکایه درعقب صیدایه
ارده ببروت نامشهر دلکٹ اه اتصال بولور ور و ل دج عره دن اف ه به

وس ة إا
ططر
بعده جبلیه یصهکره الهالشامه اردحه طرابلس شامه بعد ٠ ان

وصرفیه وبلد؛ بلیناسه پدشو ر اندن پرخرابه قصبه به ابووب جبلبه ب |

ولادقیه یه دج صکره سویدیه بهوانطاحکبه په ایریشور بعد » الا باب
لهین وارمنك حدودی مایبنیدر ادن بانناسه بعده
اسکندرو نه ومارسر ک
ربا وعالا ابامته اندن طرسوس سواحه طاوفغررواندن صکره شملا

وغر بامد اولوب حدود ارم او ز ابلیوب کرمکهواصلت ایدر اندن قرمان

ولا طافار ییصیردوب وجید وایدین ابلی سواحلنی کوب بلاد سلچان |
شصك
طندن
باشایه دعده حا قسططنیه شر قرس

يعن قره دکر ل

بوغاژینه واروب نابت بولور بهد هی ر وم امتداد بولوب مغرب جهتدن
جنوه فرنکستان سوا حل صبرد وب بلا د سرا به اوعرا رکهوس طنط نه نك

بعارسنده واقعدر بعده غر وب وجنوب اراسندن جربا ن ایدوب بلاد ماخسو

کوب بلاد اسلیضه حیقوب تعن اول امله معر وفه ملکه بك املکندن

بنادقه ٭

4
دااو جد ) بورایله ||
|سئنه اوتوررار سل مضندن شفا ولور ار ی(ام
او
ا عاسنده بك طفوز بوز جر برهواردر اص لده عنیر سازا بونده ونور أ

ےا نربا ناتتجیهکی ||

هو
لیار ف
جو یکیر وی در اده اهکلرر وبهض
افاک

قبف اولغله وجه جر»ا حبقر و إعصضبلر ا
قعردر اده مر طغیا نیزما نده قو <وب
اوو
دہر
ھز

عر به نك ر و لیدردو غلط اعشاردر ا

قعردر اده بتدوی ||

ڪڪ تب معتبره ده مسطلور در اما بوجقيمريواعیکثیراتقصیر پرزما ده |

قات مصنفین بکاراندهکورمش

ایدمکهسوا حلدر بادهکی طساشار ده اولدر باره |

صوص برجنس آر وارزمین خط ا وختك خوس بووراعهلی ازها رندن ||

بوالدآلیورداروکز اوزره ساحلده طاش فوغوفارنده ثعمعسلدوزرز ||
وفتاکهدرب نك غلیا نیعالبب اواور تلاطم:دن عض

بارهار و پار ر ویدر اه | :
3

یهروزکار ودر بأاولقطعه شجمد نی دوکهدوكەقر ردرساحله حیقانلری | 1

طالمین قضه سنه دوشوب عنبرخالص اولور دیو ازاش ایدیطنغالم ودرکهاأ
نقلنده اصایت اولعثدر زرا کهعنمده شمهلهمانسدت نامه واردر و بعض 1

اندو مال خانزهنوراولان واا

و

 ( ۳اما

:هرت ویرلدن کوا که وه ما
صنف) کهدربای هند ده داخلدر و نامهش
نتصلدرول ت سمال طرفندن آقر :بلد واقه حقا رکارله طولاثلق
لازم کلسه ته بزارده وارلناکفربا عود بو ګیل سساحلنده موجوددر وجیع | (

اف ویه حی طیب وکافوروصندل وفرنفل وبچووازوبسب اسه وام وقافوه ||

بودریادنهویدااولور جرایر بیتلك ایدن پادشاهك معرفترسله النور صاتلور |

اطرافدهیملوکت بنوسکبت قدرتاریبوقدر بونکلهخراین وعوایدومالی ||

کراهی هر زما نلرنده |
ج له دن ارتوقدر حققصر ایض دی بومرده د

کور ینو رار ویریونعسلامت خبرد ر وامارت رج وفاده دردیو عض |
میمرت ایدر از جزپره پرطاسل بو ی ده د رکه طاغارنده خلوقات غریبه واردرا|

| وجبااندن داا طبل ودی صداری ادشدلك واصوات منکرهکوش اوانی

معر ردر بعضارز ۴خ دالفعل دجأل اول حبالده در بعییکهبرنده ساکندرد رار
آوازه؟ طبول و دفوی دی ١ک بناءد ر براقهشهری دی بود

سأ حل ده 8

باط ورراق مھم دن یاپلشدر برمدينه لطیغسه در حالا کہسکانیرکفون

اما زی ورصدیایاغرییبه
شدیلور بمضء-لاحار بوکرارندن |
ولرلخینه کهکاب |
الث_
ادهحوه سنزدهل پارل ایض بو
رهمن
صرواک!اشافو رط

ڪو ك کشکانده بالقواردرکه اون فارش ازوونی اواور بد ی صف
 .کسکین کسکین دیش_اری اولوب راست کلذوی حبوانةکلی ضمرر بتورر
اول داراصطلا حنده اسعنه فرسدیلور وایکیوز ذراع اوزوتی بربالق بوانورکه

قو یرون ایلهکیاری جالوبالبته دو پرر غرق ابارویکیمی ذراع قدندهبربالی
دج ولنورکه اقسانه بکنر پعنکهانسانکی طو غور روسودامماوغلا نکی ١

باورسیامزرر حاص لکلام برول اوزوتی یك درو میادر واکاراساحی

قر بندهیکاراریسفدر دريك دکلدرواون بشمقداری جرایړیواردر جلهسی
ورزر کرت ارماندهازلشدرحالاکه بو قارو به وعاالهدر(اما عرعان)|
 ۱عل قول مواف تمه الرزمان د رای فار دن

و بلو ءشدر واحند کی اغا په 1

|وی شهوابرولندوغی صحفیقفیلمشدر ایب وغرا بنه نهایت بوفدر فرضا
بوز ذراع اددځهزیلا تاراولور ویکری ذراع دو رنده قسلو شهار اولور
فارتی بارلدقده بك مقدار عرطداری طهوره کلور ودجیموره جرابری| ۱

واردر ( اماحرهرکند) کاب اختصار ابلده اسماری بلاشزدر لکن |

اررك برعیدر بوخسه |
]| حدودی بان اولتامذله هراد اولنان ذکری سبقایدن د

عم عدر معلوماولیوب بود

اوزرازادی بده دبع اولاوب برصین |

ایدوکیمعلوم اولدی يعنیک بز عرصیند بو یازودز بورایدوی نعین بولدی |
]امامت ادن منفصل کیکورشقطعه سنه ګرهر اج اطلاق اولعق احعالی اله

!| مستقلا باتی مناسب کورندEEA

E

دریا بوخ ایدوکنه مو رخین آتفساق ابلدی وجك جابرنهنهسابت بوقدر
ا یندن عیدرنامنه پبرال واردرکه اوزوئیاوجبوزذراع اولو ر ارق-ه سی |

رر بره صا ۳
| بسیطارض کیطمرا قلنوب اوسننده نباات بترحیی بعض با ج

رار
|| اوسفنه جیقرا | دش اقوب طعام ند
کیک
یور
درا
رل نارك حرارینرتاید
د
م ۱

اک زر یک قعیبےەا کیدراوسننده ولان فورایی جیعا در
سض ادن سار وملا حسین قي احتیاط اوزره اولو رار و یوجر ده صدامی

 0سنا

وزهی ناك یلااراولورکهساحلدهبولدوغیفیلی برلقمهاید ر بودارا|

و بنه ملکسه نابمر یسلان دج ہولنورکہرک»ک رو ن رو یل کر بردخیکو ر ن
ددررر رار بشوروب باغین
||وظهو را عءرماو ززج بر حب لهایله کاهی اانیتصی

|| جایقرارد
سر
ورن دکده نشاط وانساط»سرتاری ز یادهایولسوریدرمقعد ایدینوب أا
اوسئنه +

ات

e

||نامهنده واصل اولدیفی بلدیرر ( اما قازم) دریایهند دن رشعبه در |
| بلاد بربورحبشه نك جنو ببسنده و بلاد غرب بودریانك ساحل شرقبسنده |
ده
نس
 1وافقدر ند کهبلاد عنساحل عر

ایدوی شا عدر وقلزم ورل ۲

خوش عبر فرعون |

یور
سض م
خو ع
ن
|| ساح ده برقصه نك اسمی در ان اتر
بودریایه غرقاولشدر ک|ا ناء رعس طلا نربکده ظاهر و باطتنده] تارخمرمشاهد |
||دکلدر زمان اقدہ_ده بوعرالهارض عناورنه سنده برجبلعظم وارایدیک ||
 ۱ساحل نه

 ۳حرتانه مان اند ی ملوا؛ شا اعه دن ری اول نوغازی :

]| ک سوب ی قازی عن جاننه اجرا ایدوب اعداسندن جوق کته بی هلال |

]|ابتدی وساحلنده اه بقاع وضیاعشنادوب برملك واسعهمالات اولدی ودراد |
| کبساراپدیروب هه ولایتاره مستولی اولسیحفق بولدی دیو بلسدیررر ||
!او

وم ل داخشدهی ج زابر ی وافردرلکن مساوکهسی ومسکونه نسایدردر 1

 #ال صه ع قلزم جنو بهسندن طولاشو ب فصیه واررکه قصه سنه قوص |
اهن اوه حنو عبیلذهابه بعده سواکته متصل اولورکهسودان مالکندن ||

| /رقصبهدر اندن نه جنو با کد وب جیره دهله بعد ه ساحل حیشه به |[
اوغرایوب تاجلمدینه مننهیاواورکهرقسلزمك نابت بولدوی پردر اندن ||

در و به اندن برعدنه واروب برطار بوغازه کیرکهجااینددهی ||
نسیدمحر
هنه
| او

| مخلوقات پر بی تنخبصه قادر د ر واول معسپریاب الندب ای ایلمتبادردر |

| زیراکه حبال مندب جال عدندن کورینور بعده جملندب مقاب برعره |
دعههسیدر وينه اول حلدن ممرتد اولوب سوا حل من ۲
نل
کریلورکه عادن
اور ایدوب تاحیی بن تعقوبة منتهی اواورکهدود

ود اده سمال :

تد اواوب جده بواهرر اندن جروی سیرابله حفه ه عنتهی اولورکه اهل مص رل ||
میقا يدر اندنپنهسمالا غرپهعند اولوب بم ساحلنه اوغرایوب کر مدی ا
طولاشو ر وابهیهوصول ولور بعده دونوب طوره _واشلا فلزمه اتصال ادر |

ق
یرا
ارج
مقصد
لکنطورابله رصم بیتندهپدرچخېی واردرکهوابله طرفنده وا

||

قربب وپرادید ی تقر بت دیوشایعدر زرا کهبعد هسافه ارلهطو لاشلمیعیر

| دارمصر وار لن فرضا جازه عزمایده نشجهت شم اله :د ه

طورمکشوف ||

و ریهعن یکو رینوب حالاکه جهات غه سن محراحاطه اعشد ر ومیورا

قازم قصیری کے دکدنصکره جنوبا وشر قاوسعت پولوب تش می ل ما یی ||
لزمك ادن
اولسیمقر ردر حیاول رکه" ملسمعه ه ندل ةت لمشدر و قڪر
کت

تحص

||

:

و"ضحاعتن کورهشار 16انك

اشدکلر به اع ار

E

امشلر واه انام واحسان ایلشلر اول ادنجارء اوق ونای دوزيو برش
0وآقخترده م 2اابوللدفارنده فصتاراه سباواشحکی رشن ارستطالاس
عیغان عرا بی خراسان دار ندنهر سل بر رده

جم اولوب تیل ممر

۱رقومله رکه کردراردید وکی و فصه بک گفته دللد ر

0

فر ننده

( اما فارس ( !

ابر در نادرکهعره_:دل میالسندن بدا اولو ر +وم ان تم نامشرس وه
 ۱طرف دن مر فارس_ كتمنیعندندهسان کیهو دا اولو ر اما که شهر ععان ر
رهس قو رل غر

حهتندن کورینوب نلهدها ننده دعتی کهو فاز ندهاتکی

8

 ۳ ۱اولور روده و  0اولوبعان ساحل الهعاداندن مهرو یوار راندن ستفره

||کوب جنوباوزانوب خیا بيه داشبورباندن بلادفارسساحلندهی سیف الهره
ااك شرقسندن سبرافه اندن حال منةط مدی وهما وز وتلال هرنفههبهاندن دی |۲

تحص باه طولاشوب هرمزه وصول بکورارموکاهنك فرضه سید
 :اعده

حنو بامشرق <جهتندن

تد اواوت اسا

دران وقصه رهE

:

 :م ګر فارسد هی دردو رتامآوچ بارهحراله کهبر .بنه کسیر و بر یاه غور اوجحسنه

 0موعت وخ رسن !یرل ایدرار Sa

وار د رکه ی | که کلی

||اضطراب ویر ر کرفتاراولانك دکهسیقو ربوب غرق اولور و بصورل |
||شرقبسنده برکون برکهه آشو ری ایک یکره مد وجزر مقرر اولوب ماء حراون

اهيده ||
||ذراع مقداری ازداد ونقصان بولور مولاناسر وریرجه اللهترج
مد وجزراحوالی

اللهصل الله علیه وس حدر لرك حضور

اش فارنده ذ کراولش  ۶انالك ال کل هباربضعرجلهاه فیکونمن |
سکاهره
بدونار یه ی
||دلك المدمبر جع فکون منه ار ر حدیت شیف ر
 ۰م وکل اولان ملك در اه آداغن صوقدله مد اولور

حیقاردقده جز رحالی

مقرربولور سینیامته طدبیوارردیو بازمثدر اما کاباختصارالع اید |[

||جبالکسیر وغویرمابینندهیدکارب حر صبنه بازلشدر فاا اجی بدورک |
انار فارسده اوله  *۴الصه دربای فارسسارکت منافی جو ق عری د کزره

وسی وی عن دبرحینلکی بعش و اسکسان ذراع اج
رهتقلاط
|قکوور
 1وار در اما اوزیاون او چ ك ایکیو ز میلد ردیر و بونده ولان درشهوار |

و بءصحواه رکران مقدار ومعادن حدید وسم ودبنار غم ارده بواعاز دیو
2| 8

EE E

 rEتم دال نبر

و هنع هدمب 0

+3
ودر
ابم
موجه موح محنون تع

زه
جز بر"

بودر باده در پرزما ندهاول

حوالیده برکیغرق اولش اارندن ناجربرتحتهپارهسیایلقهورنلوب |ول جررهیه

وصولبولش مه ر وز کاراارنده طوروب دللری اوکر عش يس اا

اقہ
برکوت اول جر به خل

باشاث_ارناجره بربلدکون وب بکوک |

اوئوزیاسده برطوغراطهنك “مت وراسنده اولفسله قابل احراق اولان
لسن ری یافرکلایدردعشار کبارله کوجوبکنث-ار وفنا که یرادن
اول بلدزله زائل اولدوغتیکو رمشار کوجوب اطدیهکلوب جمله اوری ونبانات
ورسلابی
واشضا رر ی امش پولوب ینه پبناوب براقرا
شاکرنبردخی جزبره |
ضوضا واردرکهچارشو ری مو ر وخلقنك صداری ابشیدبلور که ال |ه

انان موملر یکوربنورحالا کهکندو رکورغز ولکنمسافره ضررریطوقن ||
وآنده برخوش نش لان اولور در بسندن مقعداردو زیلور اوسشده اوتوران ||
سلممضندن قریولور بوهصسلاطین خبروينلارننددهوغی ةل اولنود |
واول ببلانك یاغتینسدوکرلرنده قوت ونشاط وازدیا دشهوت مقرر اواو ر |
اکر چ همکېشه لووانغاجلوجز برهریوافردر اماا کله قابلمبوه سیعد ونادردر ||

نهایت صندل وا نوس اغاجاری درخت میوهدار پرینه در خلق اناردن انتفاع |
دنو به بهراع اردر و بعص حرایرنده عنبردجی حاصل اولور و بنه حر زحده

 :جر بر" مود واردرکهاشحاری له عود اغا حلرپدر دعوب رن اسحا یکاب ِ
am
eggs

اخبارازعانده بوحکایبازمٹد رکه رومیه خلقن_دن برينك

کسی پازەلدوب |

اول جرزایردن بر بنه وارمش پرر قارش ببولو اکک ژی بررکوزلورفو که ا

اول جربر دهه ساکن اءشار اول شحنصی طو توب پادشاهار ینهابلعشارانك ||

ایی الله ازجمهان حبس اعشارحق برقفسه قعوشلر پارهلوب جرقدقده |
برترججان بولوب بوجر پره پ نهبهکلدل؛ دصیوورمشارکسی پارهلنوب کلدوکین ||
بلك ار
حتبس اجمشار ,رکون اجسارنده راضطراب پدا اولش باعث |

بدردیدکده زم قوی دشتنمز وار در پیلد برکرهکلوب بزء-له صواشمهری |
مقر در اک ریز رکو ز لواولغهسیب انلرك عګارباتیکرتند ندر وسعدی |

کله جك زمانار یدردیو حاضر اوادقارندہ نا کهانبی حد وپباان صفرجق |
فوشاری دا اولش وهربری اوخلوفك کوزریةصد نهسوز لش ۱کنیا
قاجوب صافلهشا رکوزمزی حف-ار ءسون دیوکوربشار مستافر ایسته ۱

النهبرجومایا اشاول مرغانكجه سیهقیر
ابن قباس انلر بوک صلات ||
لو

+ 4 ٩
دی واردرکه ایکیآی کے ےہوک ندز موافق روز کاروكش دربکذارابژه

ور سه لمك #کندکل_دردیرار وجز بهوا واق انك نماد ده دردیو

خبرویررار حیحنا وخیزران آنده حاص ل اولدوغن سوبارار حد ذاننده

واق واق برافاحك اعید رکهبوزذراع بوبیو ژنکاری ببصریافاری اولور

اما میوه سیآدم بائیکیبیتوب بورنی وآغزی وکسوززی وقولقاری عیق اب

صیلور یلاسد کصه داللری ک|یلوب امویلوه ردن وانی واق صداسی دا

ولور اول سبله دینلشدر ( بیت ج)ونا که وزیدی یکی بادنیر  #ازان پیشه
برخاسق رسضیر غ واولدارده الوال نام بربالق اولسورکه اوزو نی درت بوز
ذراع بولنور خنکه طفیان ایدو باکری غرق که و بیانسانه ضر ر

تورمکه باشلسه حق جلوعلا اکا ذبرراع اوزونی با*نی مسلط ابارکه
واررقولاغینه کیرر فوری هلال ایدوب مسا نلری ضر ر ندن قرورر

وه انسان صو ر ننده بالقلر اواور وطیو رکیقناد آحوب طبران امیادرهیلر

وانور وسرطان کیابکیشربوينوزلوباق دخیاولورکه که ايلهآ نشار
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ایدیوب خسبرابلاسه وز یلدن زبادهکهکشت ایتد كاج سز کش یکره

بدا دیدی فرزند قابل دخاسکندره بوماجراییلافولدی فلاجرم اول
صاحب قرانمحم وحاس شر بفند کیفیلسوفان اطیف الٹے وافاغلشدبار
حی

عا ته واعالنك کال درت وعطبتنه لعب ويل دلر معذلا مولا را

این اثر فد العا ند پ۰وحکا یحهیزیح
زرده واقع اولد ی دو بازمڈ در
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ر دیو کی الاندیاادر بس الى عليه ااسلام

رهم المشتا ق فیاحمراق الاقاق نکاامپد ہ ران اتلد ر دم که عر حبطات

شرفیسنه ګزرفت دنلوب صویی غلیظ ومکد ر و راحهسی کریهوایل وار
طلی مقر واستعمالیجیع محلوقا نهعین ضر راندوکیی سلدرمشدر حد ذاننده

آحبا تهاعاوبلان طلات بومحی ٥کظدر ابلاس عله اللعه نكخی |۱
کندی بالیس وعفار نتکاهاولورکه انیکوور رز |
آنده زر ره ده ذر سا

اولحوالید» هرفتیی جز ره به اسرّسه وضع ایدر و برجر بردهدی تخصوص

وه اور وب ۲
زندانی وارد رکه انه اطاعت این جنوعفر بتلری آنده قیدد

سحادآبد ر وحضرت سلیاننداود عاماصلوات الهالودود هبکلی ومبارد |[
درن
رل ج
حسدی ننه او

۱

پرنده ,رقص رگرب برنده قوشدر و بعض حر وهر

ه دوشن تش بارهری و خاکرری
رحت
اشبناغد
وارد راوکسهلنه ملتکصوکدن آ ذ
وززراع مقداری بفلور لابنهطح کت او وحن برع خبط ده کولهکوله

مه الاشکا ل ومتنوعه الصو ر مخلوقات قى حوقدر ج-لهسی ی آدمدن
دکللردر فرضاکه در بابوزندهمتصل طوافایدر رکزرارکاهاولورکه |

شهراری ايلهلهدربا بو ندهظاهراولور نهبتاو بکورغز اواو رارحورعیطده

ابرهه ذوالنارجمری آنارندن او مچنار ماطسم واردرکه بری اصةردرکه طلسم

۹

منشکلی ال الهاشارت انارکانهو محلدناو نهکنك دوك درومرایدر صم ن ٤ا)

خاضردرکد ایلنارقالدیروب اشارتفیلور کانهفندهکیدرسن دنومنعن اشاعت ا

قیلور اوجمیطلسمصنم اسود درکه فوررجقصاجاوبرصورند ر بود ||
پرماغیابله برسمکوسیترر کانه بوندن اونهک_درسن اما اعروقلورسن رمزنی |
نعه ارهد ذوالناراطری لسیدة |
م(ا هصذا
اشارت قیلور و بوطلمك صدرنده

الشعس تقربالاما ) بپالزومثتدفرصیل مولانباراه بن وصیف شاه موق |
کابالا ده بایلوب بیان در اول میلاری6مورث دیو بنداولادندن |
سوس! کبراپدی دینلرل" سوزاری بوتقدیرجه میج دکلدر و اله حرحبطكت |
بعض پرارنده شاخ عمجان بز سیاحین وسباحين زمره سندن جه دست رس
پولوب جع ا در اما حرحیطك وسعئنه وانيمنه حد بوغديعی احوای بان

ور واه تفه ال مان مولنمولانامص الدين کے  ۴دہ الورخین مولانا ان
هلله بازمشد رکه حاقان حافقین اسکندر ذوالقرنین
اثروان و ردی ار خارند نق

طر بقسیاحتله جع مابین الشقسین ایدوب صرتحیط سواحلنه وارد قدهمراد |
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 1اوادورعد جلهسی افیقوللا نورار جربر وهارد رکهرغر ی ولس هر بت کین

سود ایدینورز بریلدن صکره د ف ودوتلکله کزدیروب بوغزار ارنا ای
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ااواشورر بر
دبك
قغر
مینه

مق اولورز جنبرهواردرکه خليْدمداردر

[فو یرفاری کیقوبربنیکی آشکارهدر جزیروهارد رکهارری صعلمز زنلری
وصدبانفری حجسانلو
له ملسکدن فرقاولدن ااعهد؛ على راو ها لاع حاو يما
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|| اوقانوی حدینه ت باعدر من جهسه الامتداد امقمفرابیدهی سواحل |
| بلاد وجنو بانبرره بریهسنه منعلی سوادوسعت مفربلهسودان مسالکنل
.س

ینوسطولشور وره وخرابه نید
| اطرافندهی دار آبادااطورفابفا
| رزدن کوب حجنوب جهتد ن خط استوادن حساوزایدوب شرقا خر

!|طاغار بنكمرااوستدهی سواحله اولشو رکه بل مصرل منبعی اجوبلخارلیدر
و مق طرفتد ن چ د اولوت مور بلاد زتعك ارد ندہک ارات *

رنهو
ودنغشعال
طیسن
صبنبهنك شرف
!| خرابهدن تاع صین وهنده متصل اولور و
| اوزا ؤب غر بسنه اوغراپوب تاد باجوجوجمواجه طبانور اندناوه
ههاه در بانفيل نهارت طولاشوب
ومیج ن
اولاتك احوالی بلمهعارت وخرابه
بنه کلور مغرب جهثّد ن اوزانوب صالنه مبایله آقوب بلاد روسه وارر .
ادیی کوب مضربا وجنو بابسبسط ارضی دور ایدوب غر بسی طرفنسدن

اتمله بشمار ملکتارنه اوغرایو ب بلاد روسیه یهمتصل اولور اما

نوس امندادیله بلاد روم کوب عراند اسه ابکیسنك او رنهسندک»ذر

ادوب اول سواحلدن اندایعالکنه داخلاولور وه اندلسغر سندن
اوزانوب کوب اولا مند اواد بغی حله دع که بلاد مفربهانصالله اشهابولور
بوطریفلهمتصل دراويد ر ڪڪ وبار زير سین د رکه کاو زمین انك
| علاقه سیسله بارکیان خاکیضبط ابلر و ابآرطهوقنیند رک هکرد ن عول

نوع غووفلآتنمی"علومه دل جکیاوبکد راماحکبهطك جنوطبرضد »کی
ضو ی غا له طوزلو وهخوتی غالب وغلرظ او[مین انها عه قابل اولیوب

تماها ا ک 2ا
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فسطنطنبه اوکند ن کوست شسامه اقار وخصاله حکیلوب ارز
رابرندن زمين بلغساره قرب اولور ونه بردل دج ح,موب صفالیه شعالندن

ورنك دیدکلری برهرلهتعبین اولنوراندن طولانوب مشرق جاننه اقوب ارض
واح
اره وخرایه رزه وصول بولور ححي ب
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رل نهایننه وارر واندن اطوه

ملکقر بندن مشرق طرف ابله اقوب بردل کیاولور هرنره ی اهوغرارسه انده
امعیابله ناادوور مفلا حینسمتنه واردقده جیين دینلور اندن کوب
خطایولانندن کذرایدوب هند ساحلتهواردقده عر هند اطلاقی اوور بعده

نه فیارس وبرینته محر قلزم دلو بدکرد
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ماضیهدن پړیاءااش ك قولاج اورغان صارفش بنهقمرعی عبط ||

بنشمامش بعضارقولصه برحلنده بدی بك قولاح رمان نهسایننه ارمش ||

ودخ دع کنن معتبرهده تحفیی اولشد رکه سار رز بموظبلدیه کوره |
]ابرکول قدر بوفدر وع حيط اینده الت بك مقداری جر ره واردر بعض

||مشهورژی فصل چرابرده ذ کراوله حدر اماکاپ انب فواعہ یکری |

درت بك جزیرهسی واردر اونایکی یوکیره وساری خرابهدر وبودربانك
| جانب بغیسند » حصن العد ن نامپرقلهسه وارد رکهیك جوش وخروشی ||
زماننده انلمتونی طاهراولور فلعه يه ,مین برمحلد » غلورطورر درك عوی |
یبدچرمار صیردیروب زرخالص حاصلیدرر ||
ارو
سااکولندد»اهلقلمه وا

کاب درمکنونده بازلدینی اوزره بروده جرره واردرکه خلقسکساراردر دعن |
بربوززی ادمصورتیور بوزاریابت شکلیاید ویمفررد ر کوندوز نصورت ||
مد قار بشورار که ابلهکو ,کلره مخلوطاولوب عوعو ||
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آورن
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ایدوب کرراربولدفاریتی لارا ريده ایدرثر وج برهوارد رکهکلمکوش ام

مخلوقات انده سسا کن اولورار باد هد ه پرفولاغتی دوشیوب برین بور غا نکی ||
اورتونورار ووجراررهد رکه دوال پاریعیقایش ابافلوار اولور فرصت بوا |
آدمه بنوب صارپلورتا اولدیرگه بلد پرروجزږه وارد رکه اون ارشون بوبلو ||
سکانی وار جر یره بوانورکه مردم خواراری بشما ردر جر یرهخبری ویربلورکه
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شیی€د و نیوسته اوله  ۱کاحوز دیتلور امار وزکار موافعسله برکشدده
وا

کی ابلهاکلومهلسیانمکمنعبره حرا اطلاق اولنور ایعدیبی عبط ارض
سبط ك قدرمکشوفی جما احاطه اعندر | کاتاهص عبط دناشدر وحکم

ارسطو |کلیل تحرایدو ب کر طخوااکشیعهسیی اذجسكارتاسیاحاطه سنه

« > ۲۸
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عدده
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نباش ایدی موان كکننارین اوغررد ی

وبریسکساردرکه قوکشیاربنل |

ماعلکار ن اوغرلیوب اذا وحشا ابدردی ونود خی کاب ملکونده مسطورد رکه :

حضرت مومیهلالسلامك دنه ملازت ارددنر بلوکسنه کسزین

مسم اولندی پس حضرت کلم اکاد عاایدوب اسکیحالنه عودت ابتدی |
صدورادن حرم

دن سوال اولندفده مکرکهدینییو روب د یا دولتش طلب 1

اباش ایدی دیو حضرت حقجلوعلا دخ کاینه بیلدرمش ایدی

ل دنیب فواید ردفیومادرثر صور اقالم ٭
جونکه وکاب کنهالاخبار جاممجیعالا تاراولوب نورتجدیدن حضرت آدم |
عله السلامه كاه خلق اولنان اشياخصوصا خلت ارض وما وتسنات |
کارخانه دیاوعلوی وصعلده اولانفرانت یانتهاسانفیلندی

قن
ا
وهلمل
اصار
حضصمرت ادم وعارت مدن واع

بعدهآذربدش

مصنوعات ام وهعت اقطیه

منرع اولاننس اهممحملتاشربراولفته|کاندی و یدی یمن کهدورآدمدنیرو ۱
أبف اولان توار سے کابارنده ازلیان فدوماهیه بر بر بان اواندی لااززمکلدیکه |
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۱طواقاتدیککه £اول تیطولاسونلر ویهن هرت اولندیغک نکیانلرسی
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درخت طباوبك دبندنچبقر وبا وبسانین هشت هشته طوغرو افر و بامله
حنانل اوصافنه ہابت بوقدر اامخاتصارمطلون اولغین ومعدار فصیل د ی
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رلدی ح
شهرت بولدی رده وکوکلرده ده کاهیاولدق ق
را
سيعاء سانمده

یدی یوزیش بشیلبعكبسادت ایدوب پرطبقه ده اعتلاء شان بولدیکه

پروجه اشتزالك رضوان ايلهخازن جنان اوادی ونفسند »کلی کر وچ کور وب |
لحد ذانده جله ملایکه دناشری واکرم واعظم اولسم رب عت بکا

نومه ده رفعت ویرمودی دیدی طوردیلکن  ۶9انا ل
لهار مابتومحیی
۱

بغیرواماباغسهم ٭ مضعونی مو
جه

حرد او کوب

زو ال نعیتتم داعث

اولدی تااما آهی به ما لفت تیه د رکا هدن سورلدی (نی خلفه انه

ور د
)یکنون نامک باده مسطور د رکه حقسصا ونهای نو
والنار سر
ریش

| وکرسی واوح وبقرلایندقدنصکره اجولناتی بعده جهنی خاقایلدیان عباس
قاوجه هشت رشت شك التاده وقصور بى صورخلد لكغرفعهلیار بنك
جن مصعونی آوزرهدر |
انة ع
ابیفرش ی شده وافدر بعیی سقف ال
ررش
وال 3

:

۱

a

> ۱ ۶

ان ارتسهرو سید هه

دنوهدکل مقاممعندن رو بتله ماول ومغسردر بنهرکرهدن قبری مبسمدکلدر

بعد ما طاغة جنك مومناری مساینله جننده ومشرکلر یکافرز ابله <4ده
" حشماوله حهلردز اما امام اعم احونمه علیهازجه وله حنك مومناری

جد ج»وههمده حمراولورز انحق امامین قواهه بپشت برینده حشور
بك ابواللعین کناسبنده طمورد رکه شخینساطین بیآدمدن
غل
بولنورر ذ

پرينك معصبتنه سویذسهار غالفیورانکی جرطه بوممطلرار وساعنبله ایکیولد,
وعصبارفو هه هرشیطا نی رذ نده
حامسلفلورزک اح مر بودر «

فرج و برنده ذکری ولوب است کدعهباللفس حامعت اپدرار وعلیالتوای اولاد
خببثه حاصل قبلورار پورر وهه ذکراریتی دیرارینه ادخال ایدرز درعقب
درژندن وله حاصل ق لورار امانوانکی قول روات شادهابله ذر وه مشکانده
مسطورد رکه جن اوچ صنف اولوب برفسمنك قنادار ی وارد زهواده اوج رز

وبربلوی کلاب وحیات صورنند» ببورزند » کنورر و برجنسیاشکالض بهبل

ماشکل اولورز عی العلومده بازارکه حقیسص انهودعالی طنافه جن بر بوزند »
اسکاناندی ومقتضای اک ل وش للهشهوته ابتلااری حفن بولدی دس
عبادت تکلیف اولندقد» دار کندواریی اصلاح اجون رسو لکوندرلدکد |۰
اظهارعصاناتدباراجلرندن عراز بلنام زاهد کر صکرهایلیس فاسد اولشدر

نلردنآير بلوبپرداغ تبهسنده صوععه پیداقیلدی جه روز کاربادنله امتباز
بولوب عاقب تکوکر» عرو ج ابتدی کب معنبرده مسطورد رکهمعواتوارضین

برادلدقدنصکره اولاملاشکه دن رطانفهتخلق اولند ی کهانارجبرانیل ومیکال
ورعرال واسرافیل وملا که افلا سیعه وملا که کرا ماکاتسین ور وح
وجله" عرش بنرایدیلر اماروح حفندهمفسر ین اخنلاف اعشلردو تضیلر
ه ونهسااندن ونهقومیجاندندر<یسوره |
فواصه رؤخ بشقهتخلوفدر نکهملا
الم
خدرده زولا
الارکه
وح  €جناصرلنده افرادبالذ کر فلعسی «شقهمخلوق

ویوز بنه دار ملك ونزل
|ایدوکنه پرهاندر لکناناردخیانساناکمیبخرار بر

ای رد سههرپرينكپاته پر وح له ابمزدیو تقل اایدررالمصه ابوامن اولان

ی جان انارلكخلقندن یدیبيكپکیدلکدن صکره بلا دخان بنرشآعلوندن
آفرپد قباندیار بضیارقولضه جاندیدکلری ابلبسکندود رکهابوالثباطیندر

جدا شبطانده اسلام اوز ز بکنسهه نوقدر مادامکه ابلسسیدر اناردیزندهوز

و

۹

و4

اول روحا ن ساسا یل ن جان اینی دصد وات بر بطنده بلغیس وقطرایه
[و ر نطند ه دی سفله وشطهور دطنده دی دوهر ودوهره مشصیان وس.عنه

ءعطیس وقعطنه رراطنده متواد اواد ی بوطر هه اولاد ایلسد ن

| بوزی طولوب ر برز ینهزاج اولدقلرنده باریخدا جلشانه وعلا جانقومتی
میا التّدهی هواده راشدرد ی يمن اباس اولادیی هواده واولا د جى سعاء

دیساده اسکان ایدوب طاعت وعباد نده اوللر ین ام ابتدی خلاصة کلام

ی جماتنهعلق اولان تفاصیل نام خلقت آدم عليه السلام فصویقر بند» رق

کرد؛ اقلامدر اندنتنباولشورسه تاج رام تماماحاصلاولور اکاطبمبس

لناامهن
انفس
فاایحو
لالنالغفسبس موق بازرکهعفلافولجه ملانکه با
وه ا

ذواتموجودهدر کوراهسبین کقبفندهشکال مختافه ابلهنشکله فادراجسام

اعلیفهد رکهمیسلیندن نجه اراکناوررمث_ارد ر اما علاء نصاری قواصحه
غوس فاضله بشمبهد رکه ابداندن مفارقه در نتهکمحکیاقولهه نفوساطقهبه

مخالف جواهر رده در امدی بونارد" برق-عی و بسهون الیل والنهار

| لایفترون  €نلصطن ابله موصوفون اولانعلیون وملاشکه مقربون وبرقی
رلهکول مداده تدابیرامورایدنوکنرودرکه  ۶#لایعصون الالهنماهم
و یفهاون مایوصون  4سرك ماصدقلرید ر وينه بوقسءكبرصن نیکوکده
ورصنق بریوزند هماموراولدقاری خد ماتا هيه يهقیامازورهد رار اماار

یعلومد » ان عباس حضمریرندن ر وابت ایلهبان اولقشد رکهپاری خدا
ال

حل شا نهوعلا شولد مکهنهفلکی براندی التنده بلا دخانپرا فش فروزان

وماهیننده خداربق|ابتدی اولآ تنك الکندن بربلو خلوق آذر بقدبهلوب
امیی مسلاکه قود ی وشرار»سدن_برقوم دی خلق ایدوب جان قوی
ميه بوردی فلا جرم اول ملاتکه کوکلرده پرلشدی
دنیو

وغوم جان ربوزنده وطن طوندی اما تفسرمدارکدءک حقیق اوز

ملاکه وچن برجنسد ننداربت ارواح طاهره سنهملاشکه وخابرویاحثه سنه

شباطین دینلشدرن کے طاهره ايلهخبشه ماییتنده بواناناره جن تعببراوامُشدر

 ۲بعالایرارده بازرکه ملاشکهدن برصنف نك التبشم قناداری واردرکه آبکیسبله
کاندوواررتبنریار وآنکسیله طبران ایودب اد اء خدعت! لهیفیلورار وابکیسیله

دا#ایوزرین اورتوب حضرت حفدناسهاایدرژ .وبوزمره اهل جنت
| اولوب حضرت حقك سلاهیموءناره ابلاخ اممبنه مآمورردر  .فاماججال! لهی

یسح

دا

6 1۷ 7
قکیدی انك اوسننه دبوازصوب قرازاياك
حلیلات امانی التنهکمردی تا که اب
کرم ره نك سکو ن وقراری مکن اولدی اه واه
وب
مسبراولدی لکن
ازن خالی اونامسی تعین و لدی 7

قحل وعلا نايماوکوز خلق

ایلدی برصغتله کهفرق كبکيوزیواولءدارالی واباغی وينه اول<ساب او زره

ای وئورنی وقولاقاری واسانیمقرراولدی وهرایکی ااغنك ماییی وسار
اعصاسسنثت ر رین ایراقایی بشیوز لاق بول م-2ابهسنده ایدوی حعق بولدی
توعد ما اي عله اونو رهحرهنك التنه كردی فوله ارقه سنه الوب دا ندی

واول اوکوز ل اسمیلیونان نعیین اولنسدی عرابت بوندهبدروککهره اثوولر
حرکته بشلدی فراراعسی بوجه من الوجوه مسراوادی ولا جرم خالقعام

يروك بالق خلق ایلبوب اسعیی!هموت نمیسین ابلدیککاهل عظیتندن هیچ

رخلوق اول حوئه نظرا کهقادراواز دیفرضا که جله درب رانك بورق

رګای وا-عه برخرد ل دانهمی دوشمدعی احق
کین رنه صت برسه ر

کور بنوردی نغابت اول بلفسة دخی ره قیراکمی ابتارخالاوتات

نااکه
ول
زتره هوا وهوا اوسن ده ما وصو اوز ره اول ح
کویت
ری وحوت
اوستند » تورعظیم وبورك اوسنده نها حضمرآمو نهان اوستنده اموللاک
شا

وفلکك اوسننده ارضین سند سے  ۸ -الارحا هر ر اولوبدوردی

مایت هواالتندهی طلت بى انتهسانك وراسنه مخلوفاندن برفرد ك عتلعىلق
ادى اوه سنك عل واحاطهسی ذات باری یحهصوص اولدی و :E
ام اولدقدنصکر »عم خلتی مق بو لدی
۾ قى خلعه الملاكه والجان والشیاطن چ

بءضکتب موه لوطا تفار معتره ده م طورد رکهحق“هاه ونعال
حرارنسز ودخانسن بریارعوم پراند ی واول آنٹ دن جاننیدگاریلوق
وجود هکنوردی دده اند رنخاوق دغ برادوب هار بج ايلهمحعی قباد ی

جزه خلق ایدوب اسم مارجه قودی انرلکهپريته ین اولوب
وکار
وا
حفتلندی آیکیسندن جان ظهوره کادی اندنصکه جاندن جين نام فرزند
متولد اولدی بعده قبا ل جن حوغلدی اګجلرندن عراز بلدی وجود »کدی
دجعندن ت
ذکوروأای
مین یکعرن!طوغردی از زماند »طقسان بيك ارکلكف
واولمقداردیشی ظهورایندکدنغیری کندکه دیازداد بولدی نعده

ابلاس دعليه اللهنه اولادجاندنلها بت روحا نام عورله منوج ودک

١

3

1

کی نیت اسمی خلدهد رک اهل نارهمتعاق انواع عذاب SER
طس نامقوم د رکهکندو اتلرینرار وقانلرین امحرار اوچعی زمینك اا
یی

اههد رکهانده فاطر دکلو عهر

۱

هربری اوجیوز العش بوغوهدر وهر بوغومده اوجیوز ا۶ش قل وارد رک |

سم یلهطو دطلودر فرضا نالک برقل دوی زمینه دوشسه سکان ر بععسکون |
مشك سکاتی قس نامه
زو
نك زهرندن براعوردن هلا لكاولق معرردر و
برقومد رکهطه_املری ,راب وب رادلریاران قطرا نك خردهسیدر

دردعی

زمينك می جروببوانده ساکن اولان قومك نجالیھ_امد ر کهانار اللری
وااقاری وکوزاری بوقد ر اج ص غ فا

یرام

اولهری

جون خاق اولهشسلانارله
اهن
الوت فوجاعله در اهل ج
شاس
اب
جبوق

بططولود رکههر لانك اولو اغاجارکینوک
قبوربطرداخغهاورسه بار
فعفد
مهپا
حرها

بر سی

ر هی زین كا می ملا وسکانی |

حط امز الرس ی اولوت کنردن وکال ازدحامدن بر زاربی براررهعدار سه

جورزاده که ارل پيوذه
سیدرار بزومیند »کیربت طاشاری اولوزکه ر
ا

اصیلوب بانرکن علوی بوزینه وشراره ری کوک نه صاجیلو ر التعی زمينك

اسعی “هین وسکاتی فطاط نامبرخلوقد رکه هیثتلری طبور صورته بقیندر ||
جناب حقهلبالیو پنا عربادندنخالیدکللردر انماااهرلك اجال خببشهسی |کا
بوزەيندەدر پزدمیلك اسمی عببا وندالبعض باد رکاهبلس لین
اری قاره ,رګ
انده سا کند ر وزمينك سکا ندن حثوم نامقصبرالا مه زبو

جانور کی طرنقاری آشکاره رقومدخی واردر کہباجوج وحماوجے اس <ذله

مسلط اولوب هلال ایدهجكانلردر اماهرزمينك قالکلنی وهرایکبسنك ماییی
بشیبوزیلاق ولدردوفی یق اولعشدر وهب یمنه رواتی اوزره ارض که
رادلدی عر اوسننده وز رسفینه کیوارمهدن کەدن بریاولدی دیاریخدا

جلشانه وعلا برفولووضامتلو ویسامتلوملکه امم ابلدیکه سمرضداا
التنهکردی پرالنی مفربه ویریتی مذمرفه اوزادوب اطرافتی طوتوب قراراع كت
مراد ایدندی لکن اول ملک ابتفدماولق مسرا وا دی بناء عذللیك
اقوت خضمرادن رهشر « خر لته خلق اولندی واول طاشك او ربهسن ده

دی يك دلکدن پدی درا جر ان ابلدیحالا کهاول ی ل صعنتی حت

حا نه

ونما دن غبریه بلك فصیب اولد ی دس اول هره ام < لهاول ملك

جل#یلات که

۱ 9
ا دخیايکی کونده
سه
ربعد
»ادرض واحد ه پرادلدی
یوند
اولندی بعده اجدیک
ینوب
خعلقااول
اردءی موجودات الکوند» وجوده کلدی بوندنصکره خوف
| له ای ما ازضدنای بلوبمتفتت اولفلهسبع معوات وستع ارضین بالطبقات
وممیی" را ل ابورلالذینکغروا انالسموات والارض کات
مقرر اولدی بو
رنقا ففتهاهما  €نص مننده تمینبولدی فاماروضه المتقبنده حرر وملکوت
اد لد ر ای ره
راد
نضر
رد <
فول
زت ا
نامده معط جر کههل
وملاکهسی اوکوزخافتندهدر و.ادنلری دایا فنامدر ويوقلىكە مو کل اولان

ملکك امعی ا
_ا
معیل د ر الکعی فلك اقوت جرادن آواوب اسعی قد وم

قىا خلتندهدر وفندالیععکرکسهیلتندهدر وتجامع الا ار
نەس
علاك
وم

موققولجهطوشصیل قوی هېشتندهدر طاعناری قیاملهنجلسلوملك م کلنك
اسم مهنابیلدر اوچصی فلك ناقوت اصفرد انولوب ا عى عون وملکلری

طوغاخلفتند ه جهره نمون وعبادتاری رکوعله سبعه موقنروه کلنك نای
صاعد نانلدر دردیی فك خالص کشدن اواوب اععی ارقلو ن وسکا نی
آن خلهتّده عوزون وعادنلری مصوده مرون وملاتمو کانكاعمی صاصا لدر

شی فلك صافالنوندن اولوب اسمیرقا وملکاری <و رعین صفتند ه

جهره نما تواعرایددانا قرینبکا وملك موکلی کلال ابلمهسمی برفرشته

مطبو ع اللقادر التعیفلك یاض وبراقوشفاف راق لولوّدن!ولوب اسمیرقعا

وسکانی ولدانجنت موی وعلان بپشت اعلا صورتارند » هویدا وعبادتاری

قعود .ابلهارتعا واخشنبتتیهیا

وملك مکولنك اسعی سحعایل امبهودی در

امایدعیفلكخورشبدد ن ز بادهپردرخش بو رپاڪڪ د ن آفريدهاولوب
اسمعی غرسا ملاشکهسی صورت آدی الههویدا اولوب ع-ادتلری داعا

ی رفرایّل اعبله
کلكلمو
راغ اوزره طوروب سبج وتملیل امرب انشاوم
ھی د رکه ڪر

وسونروحانون مور لون وحافون انلرد ر
# %صيل ارضین سعه #

اولکیزميك اسعی رمکادر التندہ ر ع عوقکےندوسی عش یك زمام محکمابل

مقیم وهر برزمای عش ك ملك قب
تند
هضه س
دم اولوب حاننه وتعالی
قومعادل هلاکیی اراده بو ردقده برخاع دلوی مه-داری شدن حبفان دغ

عفیمايلهوقو ع بولشدر ویو زمیند »ساکن اولان محلوفا ته موم دنناشدر
 Eحفد

کابت تواب حصوصا افعتالار بن کوزهحساف

وعفتاب
a ^ann

رگ

او یل دهر وایکسیمایی اون ب كکره قرب الهمشرق ارا هه دریوحضرت

ی( فیخلقه اف ) وقناکه حق سا ته
موسی علیهالسلامه خم و پرلشدر یدور

سعلاییبرندی عکرنسدینك عظے شا ہے باقوب ہا باری
وثعای عرا
تولك
سن د
نه
خدا بند

یک
خلق اد >ی اوه دینوومااستکباراین مانم

اول عرش مهای براژدرها له احاطهقیل ید کهاول حبه نت بش ميت جناحی
وهرقادنده عش بل وجوه صا وهر یوز ند ن»ه اول مقداراسان مدای
ممیر اواوب هرس جد -ه قطرات بارانواوراق انار وذرات حصتا

ربدالناعر و بردکه
اکع
بدی
<در
واعخاروابام دتا ولبالی ونهارعددشجه سیح ای

| اوه تك حدقه سی عرش خدا وکلسه سیدر * تا وحسدی ذهی مصف

وکوزار ی باقوت جرا اولوب ٤سام تش بيك قسادی واود رکهبهرری انواع
|

د پرملك طور وب الند»بر کوهر عامجا
واھز لهملونا ۷باردر وهر پرنوکن ه

طونوب صانع کردکاری تسج وعدس اعکدهدر

واکرنسیصی ناطغله

اعك سوزاسه لعییکه آهستهامن لیل وب چشهسی مقتضا"یه د کر
وتعدس اه ايك صيت وصدا سی دهشندن دیاخلیق علو ب هرس_اهت

مهوت اولق مقرر ایدی زهیفقادر کرددکار زهی صانم پرورد کار( ائه )
حسته صانمءطلق سك اقض کرادر مشبتك پر کباروسفار مقارن
عری ذانی سبع ایدرسه موره مار #اما در
#ا
کرمکدر کهام کر
سانده
مکنون نامکایدهمسطور د ره اول سہلےا ليك

اص
ااف
خشف
واهر
برجنس جر

ددخول ھ رکه ص_ندل

ك
شرکه
و یراق وصاففر يده آفر یده قبلنو

فرشندهدر باکیتو ج اوروب نان جواه رکوناکون عوما اندنبدااولشدر
ولیله* ممراجد » او ل حبه دکبوری-سیمدری حضرت جد مصط ی صل الله
تمالیعليهوس جنابنهض اولنوب رو ز حشر دشهفاهندن حر وم اولامق |

رجاا شدرحصل کلاماویه بزراصا حبج مهذو ضام جردعمشكروج
عاب حاهومال #نفس
كلان
دفعاون خلقاولعشدر ( لمولفه)اىغەمتلا او
ازدرها سی عرش دلکدها کامثال96۱ار ک ر
۶ش
ور
موځې در ونکدن ابله ع

خداییفلیکهنقشیهيیهال ( نتفصیلخل|اسمواتوالارضین علىرأی

| کراڪ ين والمحمَفین )

ان ء_.اس رصی اللهعنما قله حضرت

وم اولق
رنه
حقجل وعصلا کخهلقت مادن متصاعد اولان تحارههوا موتزی
بوردی اول خاربو جلد 5ددنصکره ایکیکونمقداری زم ناده اندن ”عا حلق
e

اواندی

+

> ۳ 3

[] 1بر
|

۱

ون اولدی حت کمب الاح ار ر واشده يوزکره بوزيبك والق کرهبوزيك
ل
و»
اشند
ااشی وهر با

مقدار بوزی وهرو جهند »ینه عدد سایق اوزرهاسان

وهر ساننده لغاات مختلفه یلهسبح وتقدیس وبا نیمقرراولدی اما حضرت |

| اموبسهیا«لسلامدن اولان ر وایتد» رشا هی ایض واجرواصغ رواخضم ||
ادرت ربك جوه دنآفر بدهقیلفشدر حالا که دشل لکی قالباولسیجهتدن ۱

کت ماینندهناغاتبوقدر زرا ک کهلیخمدا صلوات الله علبهوعلی

نینااریی عرش نه مقوله مخلوفکدر دیو صوردقده ناموسی ایض واجر واصفر |
واخضمدرت جسن نوردن باریدم و وج لهدنعشیآفر يده قبلدم کهسکره ۲

ك اباقلری واردرکهر بریطولا العش درت يك بيلك ولدروسکن ملكدی |
سفه در وهرایکی ملکك
خلق ایند کهھرملکك طول وعضی یکرلاق -ما

مایننده اوچیوز بك صفوف واردر جلهسی ملا شکه بیشهاردر وینهعش
اطرافنده اجووز مك ملاك دی راعشعد رکههر برتكاوجبوز يك لسانیواردر
حییی مدعليهالسلامك ای اجون اشاری استفقاردر سوردی واماروضهاعننده و|

| ناقوت اعجردن مخلوق_د رکه بیع مخلوقانك صف-انی اندہظاهردر (اما لوح ) ||
عای هرکون ک|ا او حیوزالعش |
تنه
از رجداخضردن برادلشدر حق سوی ا
که نطر ایدوب هر رده خلق حاوقات اونا

ت واحبایه متعایق حالات

وامواته متفر ع ارادات خصو صا خلعك عرت وذلته راجم مواهی دات

|

ءةرزدر ضار قو همه باذن الله اسرا فيل لوحه نظررایدر در وحرر |

بولدو اوز ره عل ابلر وبعض حک:ب:داوله ده مسطور و بوقعی از
منتطور درکه اوج محهوظ در ضادن رادلثٌدر عظمیی قاس ووهه صهردر ۱
وانکي اقوت اچردن طرفیی واردر الىيومامه

ظهورایده جك

محلوقات :

وحشر اجساده وجنت وجهعه متعلق اولان مقدرات بامرهم لوحه بلازشدر ||

حطقوب طول اولوب جف ق اولشدر رد بازلمقاحعالی پوقدر (اما(j

برجوهردن پرادلشد رکه اوزناغی بشیوز یلاقپوه در ویوز بوتمدر کابت |
ادن مداد ترشح ایتدوی کی انك شقه سندن نوراهق او ز ره در ججلهدن اول |
ازدوغی ۶9سماللهاارجن اار<یم د€راندنصکر» خلقت مالدن برواوله جق|

امور ی تماما لوحه بازمشدر( واماکرسی ) برجوهر شفافدن خلق اواعشد رکه |
مری بهوکرڪه |
روی
ککلر
رت کو
وسعت وعطمیی کمیندن بروندر مثلایدیقا
 3براولو کهراده رحلهه مقدارشهدر ند ع شك عط ہد هیاس یله کرسیدی

6 ۲1 #
خلأوقات موا  42۸:الاين
سا به تدر خلفتدن متخن اولدی ااما

رمض
مصننی قولحهتضبرمکیدهزباادوتی اوز ره احد وائنین کوزر"۰ :ع
برادلد ی

شا کونی طاغاروانلردهی ام طاهر النافع وجوده کلدی ار رها

| کون افرصوارواغاجاروسار نباتاتوعران وخراب خلق اولندنیجس
کونی اج کوکاربرادندی امایلد زار وآیوکونش وملا که جعه کونی
اوچهی ساعثهدك آفر قببدلهئوب و ينه اوچصیساعنده حضرت آدم پیر
خلق اولوب تة ادخال قیلندی وینه اول کوك آخرساعتنده جندن

اخراحاولادی وبوذ کراولنان ابامك هر بری بودما لاری یله ك بیلمةداری
زمان اویکدی ابنسمینر بونباله خعصوصا خ 9وباونما عندربك کالف سنه
ما تعدون  ۶4دلالتبله تابت اولدی ( عصراع ) حساب اولكك بازهن ړلوح
اوز ره در ج اولر  #وبا لهنور جدی خلق اولندقدخصکره انكلعه سندن

اهر ال باطی کنن رقتدالدان ونی بخته نورن ماهر

عرش برینهاصلوب نومرمدی انك اعجنده فراراتدی وحضرت حمك اسعاء

سيكابلم اول دقیل صفا فرجام اده سید
حسیی سنك هربتریب

مشغول اولدی نکیذکاورلجیل یواسم رج اله کلسدی رب عزت

نطررجت لهاول نوره برکره نظراعکین اول رویت ییچاب وعرض
عك
دری يه شرم وحیا واقع اولو ب دراسدی واول ق
دیدار بلا#سابدن و
دووتی منوال اوزره
قطره رندن ارواح اندبا خلق اولندی بده نه مأًمور ا
سبع ایدرد اسمقهاره کلدی برکره خوف سطوت الله عق خشمت |

مرش اولوب قط راد ن ار واح مومنین وکافر رن براداسدی یعنی رب عرزنك |
واغدیاهموکله حك
جزا
صفتقهار یسط وندناولقدردرار دوکدنکه الى رو
ایام| کرکافروا کراهل اسلامهر ,ری رقطره دنخلقاولندی!ءده

الار واح

حنود حنده سورلدینی او زره ارواح درت صف اوادی اولاصف ارواح

انیا اا صف ارواح اولیا وعفا ونالثا صف ارواح مومنین عاپدین وذاهدین
وغيرهم اججمین رابصاصف ارواح کافربنواصناف مشرکین دیزلسدی
ارندایرك شهربار ازیکیکورندی (فیخلقه الرش واللوح
طوردی نو

ولا وادکر سی) .وهب بنمنبه روابنله ندور
نمصدیکره ابوللیراادن
عم شدر بردشل حوهردن خلق اوشدی

و

بك لسان ولفعات متوصد

یکران ایله رب عز تی تسبصه باشلدی ووسعت وعظمی مین وقیاسندن
 $رون +

عل الاء که خوایعرا سندان استنباط اولش اوله ارض وس خلق اولذوب

رحك |
ا مرره سیوکو بوزنك فوررله وجه ععمره سى ا
اوزشنك
پری
|صو اوزرند» هو بى مقرراولوب کورشدر روضه الَفین فولجعه حى جل
| وعلا ارضی برا تدقد نک ر»برملکك بو يتهګمیل ابكدی کهاوللك برص بع

|ابکاره سباه طاشك او زرنده طورر دنکه اول سنك یشیل باقوندنایدی اورنه سنده

 ۱بدی نك سو راخ وار ابدی کههر بردلوکند »برع نی کران جوشان ایدی که
| اولدربازی وانحندهی خلوفات واشبایی الجن باری تعسالیبلور دی وه
|اول ملکك زبربایشد»کی طاش بر سول اوکوزل اوسانده اید یکه قرق يك

۱کردنی واول ممّدار قولقلری وشه اول حساب اوزره بو رناری واغزاری
وبنوزری وابافلری وارد رکههر انكسنك مابب شیوز یلاق بوطه
]اودلثری پ

 ۱رپنردن ایراف در واول تورل اسمی لیوا ندر و باه بوذ کرانوالن ٹضورام
 ۱پرحوت جم اوسئنده درکه عظمتند وکوزر نك برق اور وبلمعه سنه شاء

*لا کهدن وغم يدن حی جع
رفرد اک نظر اعکه مادز دکلدر رص“ م

دلهکسلیو
بکرزازغو ردن اول بالفك بورتی دلوکنه بقولسه برخردل دا
| د
 |8کورغنایدی دساول حوت پر اوزرند ه واول در ببراهتین ر یځ اوسننده
طورمشدر هکم اواجدی قدرةلله او ز رنده ,برهدر عرابت ونده د رکه

ينه بوجچسله برا اش فورزان اوستند» در لهپيیقوتله بجواه پې کوتو رمشدر

جیع ارضین کوب بکرهبتنناوررله اوسفنه دو مش بولکبږدر علوينكفوت |
اتی پوقار و قالدرمش_ در( لنشئه ) او جزبوهوادہ ھمع ادرال ٭ عر ا
عمل چلال ٭ وباجهيوم اولده نورخلق اوكدی وطلام ايله ماینی ببغری
ولنما ر عتاز ومعين اولدى
قبلنوب لي

وایکنیکوند“٠ موات رادل دی

دعنیکهبارللتند هکی صو ره واوسننده کصونكماسندهی اسط خال خلق

اواندقدصکره بالاسندهکونش 1آفر بده قیلندی وانکله وصمحسا معلوم ولوب |
ولر بر برده جع وت
معلدی اوچی کوندهحعت اد صدی

اولدی درد چیکوند» جوم ن روانی خاق اوللوب شعس وفرل ضیامی او
ر وسا
بحم
ار و
یلقا
||وسا مات اعجلامی مقرراولدی بشجیکوند «قعردرب داه تبا

طبوریجیی_وجو هواده پروازایدن مان بریبارادیلوب پر واژه باشلدیالتعی

ووش وحضرت آدم صن نندهی رو ح برهوش خلق|
نده تفوس بهابومح

بوند .مثبت|
ا|ولنوب تسخالروقا ته مسلط فبلندی وجلهآفریادکوانلتوابمید یک

>
مصاف افر » منطو راولدی حی درت سته ملول ممرق وعربه اشاری ۱

دمود
ھن ھ
| بوت بولدی بوطر ی لہکه(نظے)لکل نی امہ وملوکھے © ج
قبل ج سى #فلافرس() روم (فی)فافهم  #والعیط (فام) میموزه باتارفگ
۵عدها یکون ملول الغر ب*(ى )0مشهىدا ء و | ۱
واما ملوك القسدس (ونم)اب
نی 8#بس بوایا ندءکافایله |
| الااض شرقا وو با#وحکهم عدل و جوور
ههاشارت
بهع4وتهاال
|کاممره بهوفات الله:أ صره وبفهاابله فراعنه ه ونونتالبه¿اارق

ا|لندی وينه فرنناسع حوادننده ساطان سلبك مصری حى وسلطان
صلع] ك حسن سیرتی وڪ ندودن صکره اولادندن او چ شهر بارك سلطنیی

رهت اولعشدر ( ذظ ) ومندعد» باقاھاخیزعا وم
بیکیشبباتابل
بوا

مذلك هذا
ااخ
ههذ9ف
دهرا طو بلا بغتطی ® عولکهامن بعدهذا ل
موی  6اکرحه که بو بایده اختصار لازمدر لکن ومقسدار ایضاسی دی
مختمدر مادامکه یب قید حیانده ایدی تفه مرقومه کلی ر واب والتفانده
ایدی وقتاکه وفات ابلدی قمرند  لهدفن اولهیی وصبت ایدوب حبانی ابات
اللدى واقعڪال على اصل

والاجمال اشته وموال اوزره در دلو

ینه نقل واخبار ایتدکده خلیقه
طبوزرکروار
کعب الاحبار حضر ت محان
نامداربا يتزيك قبرتی بنریده بیلور واری اوله دسیووال یوردی للردن
| بری ,ن لور ینادوولزارك خبرین یوردی حت ابلتوب حضته کوستزدی
اار
بال
درحالاجدبار حدید وغیرجدید برصندوقله اوطواهر یحیقار وبحکب
وعهان بزرکوار حضو رینهکتو ر ديار اول ایک برکزوار واندهله بولاان
اماب امدار صن حکرمدکاری مثا هده قیلوب اوصلندوغی اجدیلر اګنده
 ۱عورنلدن او رش عمك شکب ده حا برعله ابله اول حواهر در جن برطولا ی

رای مشعمهپه درج اولفش پولنوب استنساخ قباسد یا ارندنصکره ک »ا اعراه ی

ابهخربنه ند»وکاه خلفاهعباسیه خریه نده بطریقالارث انتضا |
و حفط اوەر قمعم ساط انی ماف صلاح الدن خن ينه سنه دوشدی اندندی

کلصعریدند ن امبرداود ہن شعرخکاانه سنه بعدهسنه هشر و سب مملاه
ولبابٹ
متخانرده مربور ینعی امیرابراهیم تملکنه بنشدی واول زماندنبرو صفحان
لق9صه
اادی
| عالاده انشاربو

ڪتنیېر» دن
وع
افرنشد کی اقوال که م

مأ خوذ اولان روادات صر حه پونلردر وه کاب توراندن مرجم بربازع

| ءطبو ع ارغده کوردم که ج _خل_والموات والارض فقس اناموکانعرشه |
 %علي الناء ¥

۰٩
ری زدی وب یس
زبآوز
دن وحهزدوو

|عنده رهفاره ه وددءهالله وضع ابتدی

هط

epo

دعی کهحو ادث طوفادن حلل بدبر

ما سنهدن سنه به ر
فدادی
اولامسیی هراد ای

RE دهان غار

 ۱اچرلوبصندق ن الاتارظاهر وباهرویدیداراولوب حکمته طالباولنارازاسن
ایو انامده ملا

ملین حفطنده طوروب کسنه دن اد
0ک

پقشمامسنی حضرت حة_دن ر جا یلهدعا ابعکین اول منوال او زره قالسدی
یه سنهدن
عاشوراکونلری کلد که حکیا,رزوکار وارون دنه سن الدی عن ک

ه
انماخ
ماحد
سنه یه برکون صب

دلهان غارمغتو ح واسنارامد ه مفلوق وضبر

دارس
عدمروح قالوب کس نھ اک

مّا دن خلل شوب زائل
بولق وطاواف

ااولوملبدی ( لومه ) ایحکمتت حسابنه او رایکا نات  ۵کوااضد
چ*:مبی مشکل مسودات ۲ 6عس وفرا کرجهکهکوززوری دوکر یلونجار
رودات @ ذايكقدعدر ة_دمك منتها دکل  8فرلد معیانی مثال
اا
ولعر
ابه بی

مغیبات @ رڪڪ ول و رقلراوله عطا رد د برا کا۵4ارقام a
محاسان  9ذانکد» در شا دوکلمیاسوى قا - #هان خا لق خلق الموت

وایات  #خنداکنهبال زنمیاتی اولدی بوهموله علوم وحکمحددا رضت
واعتار تن تاحکضهرت دانال وی اصرانّل عساسندن هه اهلکال |
رعاو راده او ل مفاره به وارددار طلوع شم دن زمان عرو به دلحد وحهدله

اوللوحدزل احکامیی بازدبارکندو روفات ایدنجهعنتفع اولدیار بعده وارئاری
<مطنده قالدی ص 9رازما نلهبرب نامفقلسوف ملاجى کەتبع| کرد و زری

ایدی | يك اله کردی اولواسطه | یلهم بزورتبع اکربرسے سن ایدندی
|وقصیده دمفزابیورقەیكیاستخراج ایدوب کلیملک-ه حصیل فیلدی حی
لرحمه :تبعاکیردصنیف قلدیلکن بژیك
رەل شب تالبف ادى و
<ره4
وی ه
سه س

2
مقید وووانخ ri اولندی#المصه یمه | حکا <

د ایدوب بلاد  °موره دن ر ننهصیص تلق ذمتلهاھ اولدقده مصفاهردن!
8

ثبت واحکم ور وز قانەد ورهلکیمسر عد اک آخر ملکت|
اولامفینم »لا«مسر متعلق احکام و رةصیده منظومة لای انتظام بازديكه

نجه جواهر فو بد1اضر ولك ازواه اله“ می و بوءطاعله بهدوادر
(نظم س)لام منارجن ربالبربه علىام قامت وصامت وصات * و باله

| قصید* مزبوره جها یوزالعش درت ریت اولوب جه سی بواحمر» بهی

el
( ڈردغی فلکی وس

( نامند هک سک وکی |  5ید  ۵واکامقایل اولان

در دعی قات زمینده دوه قوسی

ا

٥ ر اوقات ئی * نده فیلدم اون ك

ریه تعبین ایدوب جف و ایتدماسلوب سایق اوز ره انرك دی
اییل اندخ
اربواری صور باو ب
تذش
سو
]|موءنلری وعاصبلری معلوم اولدی وححشم

||هرزهره مقدر اولان مقاه وصول نولدی بعد ما ( اوچمیساوزهره )
|نای ایله مسمیکوکب پرضیایی خلق ایتدم به اوچصی قات زمینده اوکوز
یتپا دی براندم اودناده طفوز بك سل شادارایدوکی
حلفته شه رقوم ا

عركتدخا رزی بطال ونظاماری صےررفاابلها
||هکندعولروةم ایدم انل

(یکیی فلکی وعطارد ن)ام کوکی براندم
|اھر الاختلال اولدقد نصکره ا
| ایکعی زمينده دخی مختلفه الاجساد والاجس-ام انواعخلوقا قنبهام ونظام
و ردم لدهن کهاذل +لاو رشک-ده دکالراندی متوعه اصور بربلوك حیواات
 :اندی جله میک ادا رکنداراتاعضیان وطغیا نی حلوقات سا له-هدن زاده

ایر
عبطکوک
م اتدیار اختیار شرل دو

دی
ُ

ده طابدقلرندن عر ی بپررار هلال

تا هقّبذللك( اولکی فلکی وفر ) ننامورجهتدن

ی ده اعظم وس فاومرو

رهی سهد ومکرم پرکوکت دی آور بده

| دم واولکی قات زمینده ده و
ْ

بالسان اللههس ی و یی ادم ابله مکی

قاری براندمکه باآدمانلرك جله س ی سنكصبکدن ککله حکدر وهرقر ۳
|اولان

نوادث ظهور RE اع 3ا
کو -
آوادز یس

 ۰سنن واولاد کن
یر وةد  ۱بالشده

قن باشده نو ح وهود
عير و ر

3
لوط

 9aلعقو ب
میعمیر وقرن رابعده
وسف وابوب و بعصض!|
مران میاسراملزعرمه سندن ڪه ی رهبران وقرنخامسد  ۰موسی وداود
أأوسلیان ب«عهبروقرن سادسده اا دوالفرژن وعسی عبر امافرن

۰خرده حییم مد مصطن که خا نمالرسلین والاندباء واخر پیغمبراناصفیادر |
۲صلوات اللهعلي ندا وعلمی ااسلام سعادت توت وهدا بت رسالت ايلهبر وز ی ۱

]|

سیف ايدهجکدرلکن انلرده بوفتا ده برقرار وخاد دکللرد ر جله میمسافر

حکنده در سا رام ساقه کی کاوب كمه اریومومناری وکافر ری ءعلوم ا]
 :اولدةدذےک ره بەد اطهمروالسوا ال حت وج-4ه کوندر للری مدر ر در دو

ا یا ن وطوفان نو ح واق سهه متنیعینی الهاد م صن به حضرت حق جل
کت
 1وعلااعلان

من  9یگ

وذ ک ا
رولان ر او[ ثاری

نصجح.

ّ

تن

£

X% ov ۷
ام وفرمانایدوبضمیرمنرن »د ودایعخن ودر اولان  ۳وحه-امدن
رها|
توقصه ی یهدلذیر ی وما نند جوا هر بی ری سلان عر رسونثصمی ل
بهدقمناعصا ر
اد
سزما
قیلدیکه بر

واوانده رک ه مالاتاواشیدم که اجنده

 ۱کنزماخل الهاز لشیدی حى خلەت حورت آدمه کا عه نه دکلوملل واگ

وغخلوقان له لیم کلوبکته وی لا سفاینانشردی وضوال اوزر »کا
حت_دن
مه الیل ی
ا وعلا اول_دمکه آدم عل
حورت اری ود | حل ش ۾

کییت سب خلفتن وکندودن اول لن اولنان ام ماضیه تآ
9
وفنی بهده اولنوردن
دم ر
وفرت وکرتی وکذلان ور دنك لجه دن

بر براقوشفاف اءلیاطلا یکوهر تبدارراندیغتی واول اواوی شهواردن

مموات سبع وراین سبعی خلق ایتدوک و بته رهفرلکده برکوکب بیدار

پودی قات زمينك دی ھر برند »اکوولکب ما بلی برعالم مودار ومکنونات
باهرالا تار وحوده کنوردوکنی پریرمان سورهشبدی و وحه لهکه اباآدم

ااون مکرم اولا ( پدیی فلکی وزحل ) نامرکوکې برندم
وب
ولون وخاعتده دوه يهبکز ر رجاس لوقاتاپلهاولکروکب اه موافق

برعامدج خلق اتد م و جبلوه ب اهوتوزییك یلزماندر ابلدم اندنصکره
احکام حشر وتشر وخلد و حیمی کندو ره معلوم قبادم ةلاجرم اتوخللوقات

معلوم الثم قرن رن کلدیل رکتدبار اجلاری بتدگه کذ ر کاهفنادن مزل ا 8

سلو انتدیار یکا عبادتایدن مومتار ی جنه وکورزکحبله طا وبارتکاب!
معمصبت ادن مرشکلری جهعه کوندرادی به ( ۰-ص فاوکی
مشری )
ام ای ان تم وای زعینتده دی خلنك خله_ لر ی فون خلفته

تمسائل برعالمدی آفر پده فبلدم بوچ لهبهدی اونایکی بيك بیل زماد تقدیر
یدوب اوعالمده بقاپوغدوغتی کندور » یلدیرد م وس ذلردخی کادبلر کندیار

عامو
توالد تو-اسلله روی زمنتی مور ادتبار فام
دریتیکا
امنل
اتدی

ونشرکلری هشر ی ملدز نه مشتری قول کی اطاعت اتدی بالاخره

(شی فک
 Êفاتار ی قو پدی علار ینهڪو ره جزاری ویرلدی بعد» :
وسر ) نامکوکی بررانادم و بشعی زمینده نة اکا مايل خلفتلری آت!

خلفتنه مشا کلمخلوقات یله موهبرعلم دی خلق ادم اون پ بريك |

دح اتلره تمقدریرایلدم اسلوب سا بق اوز ره بونلرده که بلکرتدبلرومنلری

| وعاصیاری اال وافیالار بنهکوزهکسب درحات ودرکات انتدبلر غب ذلك

9
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فرازو راز وخباط لی صنت ده مسرافراز ومارك الار بنك ارقه سنه نطررایدنار

اختبار تخل وخست وارنکاب امسا ودنشده متا زوشر ف آیهلبراه بقنار
نرنلر
ابواع سا وجود ومکارهله خاطر نوازاولد پغندن غبری دیرسکار کو
حصول مم ام ونورانی سنه سن سیراید تلر ع وعلووضاله وصول ره وکام
1

مافندن

وارت

ره

شانهة سد

دار فلنوت

راه دمن سمرایدثار

مارل
خداوندان مال ومنال وتم وغول ره لر ی
اهملحعص
لاالوالوب مدت ع رارده
جقار
ايافت
وحت
فعروفاقه ه ایدوکی بتلدیلر وا

وادیرته قدم إصمدلر واما

وما کفارضالینودتبادنعصاهتوبهمزکیدن ٥ م ات مونین اوعلد»هجرع ضوا
شر یفتی کوره صناردز وسعنادت اسلام ود نتدنر وم قلا نارسایه سی دکل|
ستاه و 7دوشن جلوهکاه اکر

حقیق )

پرایه سی سر

ايدهمیتسار در

) ععیق

سهان اله الستعان ونه مقوله سر مان درک کافرلرل دی

هد اولنا ن دتا ل حسو سنك دردن او لهوعرض جل مع-املا ند ه احراء

اصلیه سندن بکرویرمکله آخ رند» خاسر وخا قالهولد فی النا راوللرنده
عأمه عل ء علطم عون اناق دل )

 ۳اوجن وهواده

ع ادرال  %اوعن

ان
رنه کیم ججیحعام #ظاهراولهانده پویاشکر #ا
وربن
اهاجو
سیض
حن اوف
هرناظطره اولیه فراوان#بارب ندناول نکاه وروّبت  96هرطاله قلبهسرایت

:

**

خلفندی آحاد کامل#کینه ندن ک اهوله حا ثعلقل بشم ای نی ادرال ٭
]| شول هره کهلطفك ایدهامسا ۶#

ل مقاله اخری درخلقت دنا وماذما | €

ان اه تورافه مرقده شویله روابت اعشدرکه اممالونین تالت
تغلفاء راشدین دوالتورن اشهار ر وشن سات

رضی اللهعنمرکون کر بده" باران اخبار

دو

7

ن ععان

الاحسار

 1عدان ۱

<صّمرتار ی

حلسنه دعوت ابلدیعواوق امو رخلافتدن رمقدار کسلوملال خاطرعیض

ایدو بکوردیکلت و بلدبکك نوادروضاییدن ودنیای فانی باهوتمعللاقنحوادث
وڪاء دن بعص فد مان انلهکها-یاغندن عمرت بیناولام وفوايدنك ایج
 ۱دی

ال کندوزی مسشبعد اديو بوردی کت الاحبار دی اطاعت

ام ٭

1

e3
1
3

ور

وفکه ومد سه وقدس

شر

ف

ورو

ی

 7ە تارو

سره

3

گر

ودافق نیرف اماقناداری عرفندن
حن
وعا
 ۱اونهجق جو مع وءساجد (ط یف وم
او اهل اسلام وقورروعی درندن اف کفارضلالت انام ومشمرکین

 ۱وضالین وعبده اصنام واناهلری درندن سر بسر دسارطوی زمین وجبال ||
:الالوحاری وارضین برادادی بعد هذا هرت باری خدا فرمانی اله |
ور مدی بیپادشاهاری کی احاطه قالوب دعغلم وڪي لنه 1
|اح لشکر ی
و
ردك يل عام SEE ناموباد بار )RHR
]وحناب اقدسك سبع وملنلاه و
1و ر هدیس ات ب شکوهدر ¥صف تفلن حنودآکا شید کر وھ ن
۴ن

۱

|| کرحبل روحدر اکامحکوم که * £اولدر لواءجدله سلطان حم × غب ذلك |
|| جله ار واح صورت بژ به ده عض وجوهوصیاح واظهار اوار زهد وصلاح ۱
| ادوب و ر خجد به به د ی سورلدی تون ازدحام و کرت ار واح |نام

|| هو حعه نوراج دینك  ۰اهده سنه نوعا ما نعاولدی فاما امورلاج-هده |
هروصو ی > E ره سلنار دبا وعصا سا دتلر لهاءتاز ول دلر ای

رمیا رکنیکورنار رة خلا فت وساط تاھ کامکارقل_دیلر نورانیقشلرین

| وركنلرقل قاد ٠ مهارت وخطاط ونقاشلقكى اطيف و اريك صلعت |
۱صونلدی مبارل کوزارنکورنارهکوزی احفاردن اوی وفظ کلام الله من عی

|له امنسعاد بولق میسمر اوادینته کیرخسارشر یفن سبرایدناره حسن خلفله |

| بوب القلوب وجال باکالعاینلدهالناس مرغوب اوذ صونلسدی ومبارك
یرن ابلهدا ده
حر و
ارلهم واصناف اعط
| بوز ییکورذلرانواع بزب وف
ا ار شعراء |
|امعطر فی نصبت اولدی لاسا شونارکهرار ری
شهد کفتار بواای بلد اشتهار وقهایجواهرنثار قبلنسدیار وانلرکه لال

دنداناریسه ارظما داز انواع را ی ونه رازله وزارت و وکالتبایهرنده
]امشارالبه مشیر ةدبار هلیاصوص ز بانبارکن_ه پاقتلر اهل ذکر ود |
مْ وعادت اولد,لر وکردنکافورکونه ذظ ر لر وء وحطیت وموذن رجەارىدە ||

| صاحب شهرت اولوب بایلانقران ازدناد پشوالندیلر کذللت ب زاوئ مبارکن |
ولری صوندی باربك پرمقار ن سایدرناره!
رکناره جهاد ورا اب
|وو

۱وصاحب ر مماولق روا کورلدی پونلردن ماعدا پرمقلرينك الدکلرین کورنار

1

% oi ¥
یاالاه
سوو
لمست
|بارورندن انفصالله سیم سعوات پرن مھا ون صکر ےا ثا
 ۱وهی دخان  64خواسی پومنعونار» دلبل عسبرت ما اوانی عق بولدی |
 /:لو له ) در یتجاالکد ہی رقطرهالهی *#مکندکل ادرال اوه دلدهکاهی ۳
|  8واصصفتکرچهسا حتدهدام

بل نه ور سالفهر ین ماهی1 #

اکست
دخرح
خین
زفر
اور قول آ-
لق دشر * بین وط اوش همابالكزين | €
حبهوره مننظور د رکهورخحدی خلفتد تضصکره :
|اخم کتب معتبرهدههسطور و
خرت یھ ما سد ره ڪڪ ی ماما کو باماصدق1 :
]مهرد عن رادادی که اول د

]| اصله-انابت وفرعهاق الما ء  6ایدی بعد خلقها رطساوس فارخ بال |
ریند
شهکاجا
اوها مثال خلق اوللوب شه رهبف
خك برندهاو ده قبلندی |
تاروحرام اول درختك رما ده
حت عش یل کسام اول ط اوس ر

 1وی وتهلیل وتفد بساحس ین اهشتفال
ا

قیام 1

نام قیلدی دهده برع آت بسا[

!ووب اول ره نت برشا خنده او حتهوبلا دى

وبموزرطاوسه

|

مر حسوسته فظراعسك ور لدی ( لنشقه ) معصد ز وحود انس ]

| وان انه است  #منطور ذظ ردر دوحها اا

زعت #دل آبنة جال

اافسآننه است  #شانکه طاوس
اون غل
ههرد
حبن
]| شاهنشا هست #ا
دظری جال باککيور وب پناییبشکره||
تهن
ننهی
ا آی
]|حقیقت ما نوساول
لته ۱۱

]ده شکراشدی واسان حال لهبوعة ولهمقاله منطوعه سو راسید(

1ده

امه الهی کهنوی  9وی اانه جال شاهنشا ه یکرنوی ّ #

و0

درعالوست #در خود به طلبهر|ګه خو ااھ ی کنوو ی

اا<-ی | خرزمانده امت ده

۱

اش وفت ء۶سازل رض

۱
0

 ۱ولنمی بش کر”همده سندن نای اوادی اماشجره وطاوس ومیا نت ۱
دی
نخلق
لن
ود يد
ارم
ا|ماهیی اتداءینه نو

وقتا کهطاوس !شی سهدهدن ۱

]| باس قالدر دی کال هاب وحیادن وحودیی عرق درباسته طالدردی زهرقطاز ۱
عرق صهبای کف ماانفق نشانه سن و پروب هر رندن دیا ومافم ايه مرج

ق |اولدی وکاههر بر رشهه دن حرءه کشان بزم ازلی و عسانه وشان اگمن ۰
م پرف انشمراح خاطرولدی عافت طاوسك عرقسنرندن ملاشکه وو شتهکان

وع

ربشدن عرش وکر سی واوحوشم وج وهفت ٤٣1ا ن وعرق
ق و

اسینه ند ار واح انا وصسلین ود وات اولب اء کرامت فر بن وع

وفضلاء ْ

,دورشل وصخاء تعبا و »ساجد تشن قحاواولتدی آمافر ی التنك درندن ست |
سس

سس

تست

 ۴#ور 6

$  eزد

۱

a

اوملا که وحو ر وڈعس ضب اکسرک جیا الات عشرة کا مل مفهومنه

مظهر ردکه اناردن خلقاولندی ( دعم ب)یرون زشمار توحب-اب دکرست ها
درکوجه غیب ا<فساب دکرست  #رر بوتاد»دخی حضرت صانع جهان

افریننور جدی ییاون فسمهمنقسیم <"مت قرین ایدو ب اولدن عرسی

ابید ا قولچیهیدن اوس دردنجیدنکونشی بشهیدن ری التحیدن
سا جروم بدتجیدن ملا که یسکر جیدنکرسی بیطقوز یدن رهوءوعنبیی
اونتیدن حضمرت رلسکوونیی برا دی یی که ازلآزالده ی غات کله ك

برجزژی ايلهبشرصو رتنه فوپوب عم وجو دی دیدار مشهودی ايلهنشر بف

اتدیردی ( لولفه م)کی بيلك بکزیهفیت خلت  #معلوم او لی سرخوش
اوکار»اوحالت

ا۵ر قهبنه قادر دکار زواعط  #بزه اسرار حکمصو رمه دی

حکیت (نذقیق هقبق) خاناووالتکهاوآلانخلقجوهر بسیطه فاا
وفمها فإاطلانی ایدوب  $اول ماخاقافه ال

حدشدن ماد اوادر درز

فاما كا عقل جرد اطلاق ايدوب اول ماخاق الله الفل مدلولهه عقلى

ه اهل نصوف اول نور روح دی درکه  #اول ماخلق الله
هررکت
طوت
اەنده صادردردرز امامدقةین فطلا حوهر
رو  4حدیت شی لی ح

ساط اوادن مراد برخوهر آخردتی باردلشد رکه اهل سنت وجاعت اکا

ولحوکحما نفس کلاطسلاق ایدراروبهضیار ج وهر ولهآدممعنونایبه

سصت
سصت
ح

ابنوهل ایکی جهوردن هل ونفس بیدا
اور و
رک
راسب
رنیتی من
وتاءصمع
اولوب انلردن فلك اول خاق اواد یک حضرت عیبر ک|اعےش برین

بیوردی نتهکیمحکمافك اطلس اطلاق ابلدیدیراربورٍ-بله اول فلکك

۱دت ععلي ونفسیسندن فلك هشم برادادیکه مق ن | کا کرسی ومین

فلك البروج نابیدیرار وينه فلك هسك على ونفسی سندن فلاف زحل

خترایق اولندی وبوتی فلك ذره وارجه
وانك عقل ونفسی سند ن فلات مش

بیان ایدرار مقامخلفی فی الہ فهمایدن مخلوق دونرشو بشه یه جایکاهیدر
عبوق ۶8القصه اكاز_دثين ومفسمرین | نار الله قبورهی بوارالبقین بالاتفاقی
ب|وعضعوق تعیین ایدرارکهحق انه وتعالی جج لهدن او ل برجوهر سط

ابراندی واکاالوهیت فط ری ابهبرنط_ایتدی دس اولکوهر یکاتاب جا له
دویه مبوب ارجلال خوفندن ارپدی رعظم درا اولوب یك یلام جوشان
وخر وشان اولدی آخراول عرد ارم صاعدندن پر ارل وکوکلرل موادی مدا

€:
9
نی
رو
ادن
کادالیقصدق
ویس تفکردنوا زفی ودشاریصبربکنزدن لیاس
طییدن وکوکن نصعندن خصوصاعبا رلصفا لق رضا دن وفاشلری حسن

دنو بطنیزهد عووادن ودبزاری غوف ودهشتدن
وع باېا
موادنوقلیی ر
واباقلرتی استعامتدن خلق ادى

وو جله خصال اطیفه واخلاق

شر یه یکال ابلهجامعذات مد ده بر بر هکتوردی و با لھ کڪ:دونورندن براندی
قلبیی رح ت ایلهطولدر دی وفعت له /ار ت

قیلدی وکرامت ايلهتعظم اتدی

و رسالتته اصطف.ا قبلوب سای لوق ندن اول ت

ا ابله حینت

ادوب ذات اطیق اون ارتضاایله کامیاں قبابدیغب ذلاث سر مبارکیی ناج
ویفندم مار ن تعلین خشتته قورعینبار اللر ین
بقین ورداء هدا ایله کز
فا عت
زین ابلو ب تااز لازاا ده حیرم ديو عنوان
برودی واولین
رنه ايك وحود مثهودری رهان 3وسر دی وفتا کهوحجدی توصعات
وا ن

سرهد اه تزبین قیلندی مها ده نایم وعبودتسد ه شکروعبادت خدمتنه

ك
ز بو
قبام ایدوب بهن بدیالله یدیبوزیك بل نم زانده ام اولوب وبدی
جل »فده سندهدام اولوب دی کره قیسام و ود وهربرندهدی مريك ییل
(ذشته) هر عادنده وارایگن
وود الد طاعت وعباد تهمداوم اولدی ل
مکث ج
مشبروع ق بوصا دد دم اودی رکو ع ۶#کر<ه اعاسی نون والعلت 

عبریدر رمزی بوندهکی کین  ۷ا«يك رو ح رسولeR  #وعاددهالدی

وه اولندی رغبت ن#اومارمدیعین نونهحرف مرام  #۱اف
درس بقا ۶۹الف ی
اولسه قیام امت راست اااولورتسده | کک کاست ۶3معو حاولدی حوکای|

وعین رکوع ۴لازم انده ضورحفده رجو #عدار دنا ده ليك بارزدر #خنم
راکم حوفر ق عاحر درا ونده جوقنكىنە واردر ای عایف ولوحه صو ر

واجالی

* #روایت اخریعل راي ا

ها

حضرت را یز خدا نر#ودیدن برچوهر ضا براندی واکا عرض جال حانده

هيبت وجلال پوزندن نظراتدی فلاجرم اول جوهر مکرمنورنظرالهی تابنه
ایل ایکی اشونلوب باارسدی نکرارپرشفنهنظر
خف
لمدی
اور
طبا قت کت
قیلدقد » اریوب صوکی اوادی ایپوم الق مه نظر جلالخوفندن جوشان

وغاطان اولجهنی ادرال آیثهسندن بالکایکهورندی اما نار حلا لکه نورجال
اله و

شق اخعمرك نصبی نطر شهعتاولدی کال اطافتندن

ب
ککو
اقرو
واسلدن اون بلول اولو ب عرش وکرسی ولو ح وف وجنت و
5
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حفیعت حالی یلدم «لاجرم حورت شهك و تلاعندن معلومدر کر ا۶ح عدد |

هر

آدممو

ادومدر وهرو<هله قدم e ۰

N

(ماه ) او ل اخر وس
وعلاً تس ومصمدر ل
اله قر ن2

قد م 41ولد ر##ا رل هیءثال! ولدراولات !وق ولسن |

|اول سن ر*اهلات ال مکیسن
جرد

لنا9گ
اىو ی
بلاد

آ را

و 0

درا فرنش بش

نرودیدن فک  ۷سل عا  ۵بر دلدی وهر عاله ای سا
وا ده تو

کیدی کتدی  4ی بی معلوم اول دی |
یتعلدعیررهیاندی جله س
بعده اوکوز هته مشاه تلفة الصو رطا تفه خاق اواندی الى سك سل
دی آثار اط ارضی مور فیلدی بعدهء

ابوک غب الهی ابله الل بيك سل ا
جل سی بر ی <حوشان ودر ای

دی
للال
وی ه
الس
انار نه بناء ج

رات

ا

ان اولوب بك بل حادا .دی اندی عات

||عشبت الهی اللهرة الهية تیذا لصوره اوگوز خاق اوانوب او ل از
درنانی براوغور دن لو دی اعد GEN ۰۵,۰ سو حك ال ار

کش

و

رحلوق رادلدی اول اوکوز لاشه سی دی انلره _۶دا اولدی اقا کی توا

لىك سل دی |
قیملختنوب الار ندا تار زۇ ىور بااوب
ره
 0کفرواننلام د

الرقیام ساعته د مرو راباسدی و ناله اوکوزی #سامایدیار دغار بن

دوک دمر شدن عصاناری سبی اله الاحره جما هلال اواد ار بعد و سم

9یصور ره
9حی برادلدیصاف التوندن صور ن
خالصدن كت بازه شهر نله,/5د

هراحل من السکرومن اعسل برجنس |
ھر رمدینه په زدت ورلندی وشهر
جردل داره

و و ون

خاش ن :اولسنان ص ع #مابون ۱

در
شاز
لون
جوهھکسیندی دی
| بالخان اولنوب »لبدردا نهبېتساو ل ايله د
 ¥وول د کر د رخلهت ر و ح شر یف حطر ت ن

||

چ

ود ان فرشته کانده وشته کافور او راق مداد عر سواد له سرشته د
حي سهوا  ۹۳وهای روح دی

ف حخلی

وره دار ۾ بل | اولدوعی صور له1

ول 0اولارجي در اسنه طلدر دی
وحانسی هلق و جمسالماهنل نوره

1

مستغرقی ماهی ا ان اولدی ( ببت) کسیکهنروحبت شده است رهبراو | 2
 4# ۱شسسنه حهره" ود

که منطر ا
اوو #لکن اول صورت صورت ر وحانی

| اولوب
نکر جسمانی هیکلی ايلهکور ندک_ ده مار

ویو یی تواضعدن وکوزار ی ادب وحیادن:وال شد

ائ صفت هدادن
و

ا

مخلوقات داویله امواح در بای صفات برغمریتراک وتلاطمله ادنیتطام ]
وسکو ن بهرهر بنوله ولهذا رنوع سکسان یك شخص رنادم ایکسیی
رعصسره کتورمدم وهر رنه SE شل عرنقد ر الدم دهده واحدا

صکره حکم
اعد واحد لهست افا لدمنهوجود عالنده النکدب قننالدم

دی
لعلق
وت
اانه
بنهتحلوفات اوتض_اابلدی اراد ت بمنه برنوع موجود

اولا فل یآ

بعده وی صکره سی ارده کرسی ووجلهدن عشبش یك ل صکره
کوک ملاشکه س اده جا درققت  2انكارد ي آدیی ده

اماخلی ملناکه له خلقت جت ماییتنده وینه بهشتله دوزخ مانندهشر ك |

کیملشدر حکمنمبووجهله أنافتضااعندر آکن بامومیبودفعه رتدب |
ادم سنك جحد اولان ادم دکا_در انلراون یك ادمدرکه هر بریاون ك یل |

عقدی
ویلخل
اید
#رسوردی بری فابوله ر

جدا بریرین كورمك مسر ||

اوادی دو -وردی اع یک بیکلوزد قدرت عا انك غاتیو< مت د رباسنك دم |

ونما ی نوعدوغی برفاح وجه لهطبوردی ( لمنشثه ) فهم ار نوسیا
کوکل آدماولبان لد بزم حر ع #درره ھے ڪرم اولیان  2صوقاساس سرحکم

رمز بنا کلاءز  نیاداعتقادی اکن حکم اولیان  3وفتا ککراموذلناناون ك |
آدم ررکلد یکندی ان٤ مسفعله سنك حدل اولان ابوااشرآدم ەە

عليه السلام ظهور ایندی شح اکبرقدس اللهسره الاطهر فتوحات مکهسنك |

اوجیوزطهسا ی باندهبازدیغی عبار تکه  9ان اللهنمالیخلق آدمما  2لفآدم || €
حدیث شر بفندنمستفاد اولان بوز ك آدمخافیدرا ونك ادم خلق اولندی ۲
دیو تارمخبهد ن منغول اولان قوله مخالفدر لکن ای صکره نقل اوثاندر ||
جا کرادم بر یعون حدیث شر بف نو یددر ز برا فتوحاند» ووجهل |

ره مککهرمه نكطوانی انناسنده بینالنوم
یا نیورمشاردرکه موسم ح
یےفشد

والیةطه برقومکوردمکهطوافایدراردی ویوبی اظهارایدوب شوقلهاوفوبوب ||
ااطعے سینا * ذا الببتطرا اجعینا | 63
د طکعد
کا ب بکا ایشتدیرراردی لق69
و
لسز
در
4ماد نرو طوای اد
نلرد ن ری باغه کلدی شتوال ادم ز
اس
د

استملاب مق-ال ایند یگمه قرق یك پیلد نبروط_ایفر دیوجواب و بردیلر |
نلسدلانمبرو
نها
مهراعل
بفم
چاه که ابوالنشمرادم ز
رلر
یکرجکدن ہتھب ابکلدب
اول مقدارز مان مرو راهدیکیی باوب استغرابفیلدم لکن سا عع اله

قرق بغكلآقدتمٌ_ه متعلق اولان حسدیتشر بفلضعونی خاطرمه کلوب

ی
ا

 ¢یعس
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> 1٩ #
وتلا ومنور لواو براندم کهطولاوعرض_ا وسیکا وعة_ا هرطرفدن داره ی

بٹر یبولزاق بولایدی اندنصکره باموسی هوا بوزنده ما نند جوهر وعرض
ماصدق

بعضهافوق بعض

عش كشهر خلیابتدم کههر ری وسعت

ویر ه عش لودنا قدر وارایدی وهرمد

ده کت مك ماوق سکان

ظاهر الاطوار ابدیکهانلرائس وجن وملاءکهد ن غبری محخلوقات ایدی برکره
وار اولاك دعکله ججله سی موجوداتایدی پس انرب بهری عش بك لگ
سور وب بکا عاد ت وطاعت اوزره اکن امجارند بنرفاجر ای عه حالغفت

وعصیان اعکین صرصرقهر ابله اولشهراری ببررینهاو ر و ب باره پاره قبلدم

لندویا رنایوغوردن بوع تدم ( لذنشثه) درك ابن ی پباینان
وا
اسی > ع ده کشنند وخبر نی ارک E رعا عمرلست وعبر لست *

اکررت ونخازقسنت 4
 ۶کفتار دیکر درخلقت طیرخوش پیکر +
هوایارادتاری وقطایمشیت

کرد کاربدهطمرانایدن

مرغان ععول سے

حقیقه نس کې بوزدن نزول ابلد ی وآفر یذشهمای ماهییی واکاقرارکاه
اولان امکنه تصورانده پرورش پولدیپیابداع وحالیی بوهنوال ابلهفمبانلدیکه

رعةانحوم دی باموسی هوا یوز ند ه سکسان ,بك مدینه دخیخلایندم
بهد خل
امابوشهرزیاولیمداینهنسبتله ککورك خلقایدوبهر بریاون دنبادکلو براندم
وهر بنرك یوکسکلکیی بابره سک ول مابیی مقداری اند م وحجله شهر ری
خردل دار یکی پرجنس حبوبانله طولدردم عبج هیاسا بی مانند وهیتا

فلاجرم اول مر عهمابون بالفر خ قدم کاشنی ر اضتله کندی علده برداله
عدایه قناعت قبلدی عاقبت جچبعشهرارك ذخایری دوکند ی رحد قالیوب

اول حساب اوزره ججلهسی بندی ناکهاول فوشك مرغ روج آشیانه پیکرندن

طبران اتد یکدی ( لنشته ) مصود زس ع ودام وهم دانههمو%4
لا مفیومزشهر ودور وکا شا زه همو

 ۶همضانه وخاره خودش وبکانه هو ۴

آرایش»عموره وو رانههمو 4

 #کفتار دیکر آدفرر بذشمخلوق مکرر >
عب ذلك اموسی دردای مشب برهوا ايلهدخی جوشان اولدی اندر ون صدی

ارض وهی برکونه جواهر ایبکلاه دی طولدیکه شاهد ذاه أت رو ع

> ۸ #
مقد مه د رکهاولآفردی ببانونورڅد علیہالدلای ودناوعتی وما ها4

 4وحهله خلق اولند بغ عبان ابار خصوصا قل خلقة الانسان >
 ۲ما کهوشیط انو یجان نهوزدن آفردهفیلادوغتی وحکمواسرار نی+
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ایاول وق آخری وق فاعلمطلق لد sE

اولدىتةق

ادوکك

ذانکدهی علك بزه بر انید ابت  6اتوالیه تفصبل صغاتك

ره مفلق کت دص لاء مورخين و علا 8همین

انار اللهمص

صر ايله افهامواعلان اعشلردر وکن

اه رومدن مولف ملکی خحصلت

اجه

م باواراليقين

اکرچه اول آپفنرشی اوائ ل ک بارند» اله بیان وتقل کے واسنتیاط

ومصنفکرو بی لطافت شارح لازم التعر یف مولانا د ,عنبد الاطیفکه
فرشته اوغل دعکاسه مکنی ومشارق ومضار امبلنکلری انار انوار | ثار
طیعتار نه دلالت ایدر کر اهار وعسعنم تابدار ایدوکلری روز دوشن,کق

پهدوادر روضه امین نامکابیکهرشك هشت پهشت برینوتحالس سبههاب
مانشد راض کر ین اولوب ازهار فضا ثل وکالات محسنا ی اما ر فواند

یغابات یله افادهوتعییرایشکین بوحقیر انار نقلتی اصل اصیل وسارمصنفينك
اکت ورسانندن لازمالاخاقی اولان موادی فرع ودل عد اعکینساسب

کوردم ( نیم ) دیکران کرد م از  +پائ  9آن توفیق کے ازهمه

بیش  3امد ی خانوه کهکلیمخسدا حضمرت موسی صلوات

وعلي سا ای

اللهعله

مکالدده حصضرت باری جحل شاه وعلا حنایندن اسن _ار

ایدوب بار ې جلهد ن اول نه خلق ابتد ل وکوتوری د با وعقی وما فبهایی
جع ماسوایی نه و حهله رادل دیو استفسار اندکده اول صانع ودی ی کاینه

بو اسراری تفه بیوردی که لوح وکقزین وصکرسی وعرس برین وجنت
نوارض
خے وس
لوات
وجھن
دینن

اوچیوز بکرمیدرت ك ملقدم قرضه قد ره

جرابدمنوبراوح لورقیض ایدمکهحیلمد
اع
لسليلهامكو ر بدرواولوردن

روح مدی بی براندم کهاول محخلوق اولد ر هکم آخرمعوث اولاوله حمّدر
( لنشثه) تور مدیدن اولو دروکا نات لد با الکلم هوااصطی الدات

 9اانلتكل صل و علىابیب  #من ا«لطلجباة یداوم عل ایلصلوات 63
وقکه آذر يده قبلدم بکاهمده یلد ب بووردمدنا بلاری ایلهپوزییل تا
دمه
اص نده حدمت

فیاماتدی

دعشه طّاهری و باطتی نور الهعلو راض

ووجلا

وعدور

ا

کاا هر ر ی صوص
ورون و سنہللهمنهی اوه جن روانات 9و لو مواد
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ر
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حسنهاندن اخذ عبرت وعالك فامنمشاهده بوزندن عرض بقظ و ؛صیرت ۴
معناسیشامل وتا محندهی < نانی سمل حالت ایلهکب سعادت ایدوکمنبتدر

( لے ۱6کرتار ج عال راتخوانی ٭ ھمانب رایکا یكبازادنی( فان الثه)
رسکذ ڈت یدنه سنه متکامه سرا تحام واحوال وقو عنده
تعض اهوز «شکله و
۱امناس حکا به زریا-ههّار سعادهی روشناسان اخبار یله
م توار عدن ک

مشو رت مقو ملیهطریق وتحاز واتار اختار یتدکلری ساوکله عض خبرت
|ابرکرامت ما زره سالغه نك عالکن پریته هم عبت اولق واخلاق
واعتبار ک

جیده سبله اموقلوب اعتسللاء شان بولقیءکنندکلایکن له سنك بحاس
خاصلرینه وصول وانفاس متیرکهانردن تحصیل شرف ءمقول وی مواعنا
حنهاری الله تی مفسبول نهکونه دوات عظمی اوبدکی معلوم عقول
وتعولدر عل اخصوص مشو رت امورده رقعت وعغل ماله دست رس ولاش

اولور وجه میابلهحسنندیع ده اناق دمین وحفق بواور (فاده رابعه)
کذرگاه عم کهحال مهالات پ ورر وع وشازل نوازل محنت ور والد ر اول
سرته حه برینه ییرماناواقع اولان مصا تبکیا کنرنه الا
حقولهشداندا پ
صیددیده واحال انیا ك ملا اوزد فلری بات وملالواولا با لوحات حاهنه

سبرنوشتاولاد عن وم وانکساریال على وجه الالنذ کر وذصو رقبلند ده
ای
فرح «عدالشد :مضعوتلری ایند خاطره مان اناراکا ب سرالفهاك سراب

کوه که تسلیت پوزندن این نبربکذرد دیوسکا سوبار بلکه قود غومدن

خلاصورها ہو!هکی اش-عار ابتدوکندن ضری ما مولکدن اذز ون حکابات
کونا کون اله مرو ارلخال قبلنه جف عقل ونفلاری ايله مان ایدوب

سوت
دس
س

کوکاك اکلر ( فاند" خامسه) ج-له عقلا وحکساء اولوالتمی متف اةردرکه
رکه زرط علا مباحشۂ عایہ یلوبا وشمرایط آدابحث ارعا له بات
اواسهار الله ع وار ده یدطولامی اولان عا اسکات خععاده
مدعایی جو ب ا

بات منقو اليهله ماع اواور اله حض_ار لس اولان اعاطماول مقوله تارع

شناسله مباحثه عض عنساد ومکا ر اهیدوکنه جازم اولورار بلکه ان کیعاذ|
ادر بنمهعترفاولفلهاعبتثدکار ین
وککلاب
رتحڪضورنده مقدار قطره د
نادماولورار ( فا ف“ سادسه) انسان کهاحوال عالی باک رومکله معلوم ایدینور

|خود اشغکله یاو ر پس بیآدمك اعار قصیره سن هکورهکورمکله مالی

احاطه عکندکادر تحصیل علوم وفتون على کلحال ا-اعله میسبردر فلاجرم |
((٤

>
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3سطنطنیه کهحنیناف دتوهضعرقه جایکاهایدی | کر اوقا ده سنت هکره
عبت وحلای وطن طر ننه عت

واله السته آخر طا

هسافرت عن

¢

القلت قزل صدق بت دی ووعزل فارسی اول حن ده طب کلان | شم

آندارمدن اولوب ومون ابلهبان اولتان مد عاییمثبت ایدی (غزل) آخر

سنفر ب#ادیکرریدیابان طل بکشت وکذربادیکرد٭ ناکه !شور
هزرج:ی
اشیدل

خود زهر بلایی پینی٭ چند تاچند غدا خون جکر یبداکرد** چم امدزکو ند
نظران بايد دست ۶3حال صاحب نظرانکول لصا بداکرد  #جد خواهد

زرفیقان لّیمانمددی #خو بش راسالك ازان و رطه بد ربایدکرد#قدرداذش
ههمره زیروز بربایدکرد #ا دش افرو خهبه
| نشناست چو باسیلسرشك  9ملت این ش
خرمن  سوختهبه زاس آه بش حون شرر بادکرد  ۴#اشكماسمره ن ورباندز بن
جشم خونینم اھچ وج رکهنند 3
یکرد8#
هردمودکربا د
شوره زمین#بارها جر ی ک

ه
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شیعه ابساردکرد * دولت کی
انشك ترمرد م ا
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بد از ین ملك سحن غر یکھربایدکرد٭
 F#دواد سبع کههریی از امن علاءتوارےه

رلعه بود¥

انار بنك حک و هرشنا س غواصی اخ ا رنهر ينك سیم الاس شناو ر:

ویزودن
بارع
خا فصریاید فواند تو
تدعده ی عوا نذی وحهتشدن

اعلان ادن وقصص واخباز
سا ناک

اکر هد که وکا ده

تیب المعوی جزووااههررانشا مانندريك وحصالا تمد وحلصایدز

لکن مورخینپیشین آزمایشطبسم دور بین قلوب مان ابتدکلری قوادکز بن
تچی
یرقا
ملیب
نیقکلیی کونازی عق
وعوا د رزین فضائل رهین قسعنك د
نعلیدینن|لابددر ف(اد" اولی) علوم جلله ارسوم افسلوافنونخناههالشیون
سندیده اوصاف احاطه می هرا یه میات جهره مای احوال عالم
ز اخلاق
اکار
سدمو
ومشکات نور افرای مللام و بواعاتنتقتظساه یا
وحصائل وحن شم اولدقدن ماعداخ براولان صععان اخار وسلاث

ال اناء کار وقصص هرس لین بزرکوار
وار
ح آن
ااند
تسطیره حکلن فرا د فو

وحکابات مشا یځواولاء اخیار ور وابات صنادید علاء ابرار اولفله فرای حض

تساج وعبادت ورواتی فرط مواعط واص جحت مقوفه سیایدوکنده چونوچرا
کرااصاطی تز ل ارجه
بوقد ر معهذا ند د

عون مثوباتمقروتی

مقرراواوب منافعی مأمول ومسئول اولان عرتبه ارد ن چوقدر (فا ده تانیه)
لتنده یسلف صاحب شرف زمم* حلیله سی ابل صب ت و<کانات
رعوجاان

|
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نااففوکنهایبن!راعتشاخسارندن دیردم ودهسان دواندن عليكبالدر وس |۲
اسان حالله عروی اولدقه ز بان خامهدن فان الدرس
نشاناتدم

ودرخت لتا لت نك دست اهل سوت روده ارده غانان ۲

ایعدن
اوادشه کا »کلك بد

ركمعرفته

عرس مضنموتن خاطر |

خرسدن |
| اقا اشلدم وكا ه ورد صنيع ا

حکموصل ایدوب ادید * برکزیده آشا رآشلدم اکرج دکه الا

فیااصد ورلا السطورکلام»ثلحشه ورردرلکن ۶#وکاب مسطوررق منشور ¥
یم
قسلطییی د چیدللر ده مذکوردرخصوصا کاب اللهدهنورءی نورصةت ايلهبد

الشعور در القصه اول اام عزل بوطالت انن نارنده دماولدی کهاریاب حالك
کاشف رازیمولا نا خواجه حافط شرازی دوا ی تلعقیلد م وقت اولدیکه

عیاش مدام محوکلیانماعرخيام رباعیا تنهذظار تله وقعصا وبلفا ملکه ین
#لکه نتمقبلده بالا خره علیك باسماعکلامالحکما مطمونی الهعلایدوب

یا وتوار م مخلوك وام اجعنه
صرمشتام
وسما
اخیارانیا واولیاواتارعلاوحکما وا
رکی اقاقه(عنه توجهیمقرر اتد م لاسهاذملك
بسدخر
منجهد الجموعه ش

من لفاضله علینا 4زره سیایله اطهارشکر ونا لازمه ستیشعار ايدنمك

دلری و یسرلیاهرری ٭
صرح
اهجده دهی لارب اش
طربقنهکندم وفا ح

| نصکر مینورد زیان ایدبنوب اعنساعات واحسن اوقا نده توکصابنكفنه

ازشروع قیلدم ( نع ) هنمکهکرسشتم راسیهر برناید برای اسمخ عطا رکند

ار وایت فکنن3د بپهخیلرقامنش ملوك جهان #پهرکاهکهفا پرکشید
رایت فن  #اکر چ بوحفبرکیمقموم ولذت ہت آسا پشسدن رو م
هنکام عزل واام بطالتله حون وموم اولان کسنه دن نظام جواه رکفتار

وانتظام ال قصص وانارغا لهبعید ودشواراولوب پرساعتلك قوت فکریهمه
دایتارتزا جندن ضعف وانکسار وامواح د رای جوم را کندن انواع ندر
هتخيرالاتاراله والسه طاهر وید بدار اواو ردی فلا جرم معتضای حال

| اول بيك بلا ل وقید نام ونك وانفعال صد د نده خلط وافکار واقوال وغبار

| خاطرابله اینخیال وانکس ارال ایله ته یوزدن اظهار اکشال ایدردی

| حت اول ارده سلك ی بره حکلن درر اشعاراحوال مانی البالیاشعار اعکین

| خامه سوزش وهمندن نظرینه جرأت اید همر ایدی وعلامه ره تعبعرونقر برین
| ایدرسك زبان هکیزباغر ینار وڅوعهاره نقلابلرسث اوراقشکوفة جلا رکی
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طرفا اول انن ارده ومعوله مز اکب اوا دفار ی عامه
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 3دستار ص دک ه  3اول بارده وزرا حال دی

 .نظي

مععرست إ

عنل اواو ب مقادر نادن

رانمقتضای
ا اوادیعا وا بابع ق
ردارتلهکم
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سهمه دوعص

لك  ۳لیف واصنفی عللری غاته

اجن قراکدسنہ بوز اولوب اا زمے سی
ودی سلف مولفاننك فھےوراس
]| حهلا فدهرسنه همعال وها مرب

ولوب ذوات مع اناب ءمرنكون ودا

 :اولان قا بکی ازد حاءله بر رار شه کردی باعث لو ا,دنکه دصلایعں واعام

کتلام ظهوری ال
| کمیعارف ودانلبنهام مورخین ار وام وموافین م
ادش اد واذثایه قادراولان اھالیدی هموم ووم اله نت

| :

| بوجةلریده نابدید اولدی کوردم که ک|ار اصلا ح حالاری محال واطف وکرم
اتن
باث
سد خا لدر حالامتو جه ملاك متعا ل اولدم و براعه بر
ای
فاار
”مته مب

زبانله

مره
راط
اه خ
هزن
یلن رو
حیرنی االله جهلنص
اا اش کووای

تس قلدم وقطع پایهدن فراغتله پای طلپی دامن عرات واستراحته
رهکې
]| کابک
 :نزو

عفد دنبای وی حو

یی اه کاو سن رد آیدوت زاو ه

صیرو بغوله فنا عى اختبارایدوت خرد خرده دان نام بر هزار سالد ارشاد

| اجام فرشوسنه دجیوزکدم وطبم نازکپی آزمایش بزنودن فرون زاشله فراغته
نشه) ر اض جواجهلال
]| سوق ایدوب بوکونهسنا بدشرار ین دوکدم ل(

| اهکلینافبال  ۶حو برل ترده دکلدر ê ابدال **اوح رکوزمده سعادت

 3۷خلدبرین #مثالواقعه درب کهعال مال  #هبا هیمتمك ز بر بای
ر

صه

سمدر

هنوز غه سیدربو ی

و  ۳دورنه افلا A

]| عطر دولك  ۶مشام دهری معطر قلن صینوال ۶#

مک_دراعدی تس

اهرسیم |د بومهروماهنهکم
| ط|یفی  #جال وصلت دنا فراق جاه واحلعالتب#ن
ل  ۴#رواء پرده دهی معم-انه حر م اولان
ویانز
]|#برنده نقص مفیر بری قر
اشکالیعینظل خبال ۶#بے عقید ب بکاله قندکنتارم ۴
ا

حلص#ل
| کورندیاهلنه عالىنسات ال الا

السدوات احسن الادوات

اجغرددن ايرمدم والعل امن التبات خواسی ابله فعللوبععافی
| دبيوب
 #فواکهیی >

4 ۳۷
اوقومیان اهل حرف قا رکش اوایو ب فقر وقنا عالند  ۰مک ندو ا غاری ابه

قاوریلوب | کنر لبالید«مطالعهجرانی ابله هرز ابدی ١م ذلاث سید
ارف رکوار»به اوضاعارزی نا هموارک ور یتوب کدرل اختبارات
ضريه کرایله و وتاب عالتاب علوم وروح ز والهارحکین تلوب توقطعه
ع
اطیشه بی نظے | شار د ر  #4سمس  (۴ازا فقج رخ عبط الع شےRH

استوا بافتولید روسط ملك عم  #فت درر وم زوال ازا 2
وو

EA

عالمک۱ر#جه کهاستنبولفاحی نرب شیرمفازی۱

نران وا  #ووت انشدکه کار رودا تا دروت
ما د

یهرلدههه روی
کج
طبلت

3

مان دی زص  "9صلا به رغست ودنار ی ب ودن

کان موالی به هرجهتله ر عابت ادو ب هشت پهشت دنا مثا په سندهی 7

ان بیهبتا ایجاد وانشا ابقکله روم دی منبع وععکملوم اولوب نوهوسان|
لاص اولشارابدیومستعدانهدایترقیق
ددم افرنخدن
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نکیل معارق واطایف ابهامتیاز خاصب!شوار ایدی ولدرشیدی ملطان بابزید

خناکذاك مصرفاکی ساطا ن سل خان جد ماجد ينك شیو ملوکانهسنه
| رغبتکان مصی وشام وحلب فتوحا تیابلهکا ان اواد قدہ اول اھاکن

فده ده پولدونی علا وفضلا وشعرا وحکما اصنافتی خاطراز للکلهملکٹ
رمه کتور مشدی سویداس ند عالکیر لاک سودامی مقرر اولغین تألیفات

وا ٹارار تھ اعتبارکلی قبلوب هر بر مەز ولوبخوش کورمشیدی باعث
انوادنکه مش اهر مولین علادن خو اجه زاده ومنلا <سمرو ومولا تاخطیت
زاده ومولانا خبالی ومفی الثفلین کال پاسْا زاده ویونارل؛ امثالی فصّلادن واهالی؛
قدبن عها اول عے مرا هھهرپ
امف اولان م

ور ناد  ۰کونکې

هو بدا اولشلرایدی فلاجرم سلطا ن سيان وھاتنهکا هبوطر بى پرنوقیعه سلو

ا

وبره مقرراولدی بعده اا نك شةل وانزواسی معبوب اولوب قوانین
ملوك وز
شرعیهاری اسالیب عرفیه په مبدل قلعن ابلهعفار ین بی قوك وبررصصافیی

سرخ ربك اسقرلات چوقهدن عباییارايدغك حت جوه رشةقلی رحت اور نوب
0k
=

التون او زنکیاره غك وعا مه زرل وثقلاری بارکران اولوب بعض ضمفاطاقت
وقیته یله بون ارومد قاری سزسدنناونی الله خفیف ومعتید » په ايله

دور برکوردلېندار ی نضعیف ا که باشلدبار وسنت اوزره اولان ی

ا ایدوب سا ز هرهیسکی TE ا

ا

ام کی|
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ر وطر دق ع سر نقده اف

یه
»زس
سچی ایتدکلر ی کوندن اظهر در لکن بو

ال اعلاز یک احرای

ابدوب محصیل اله

افوب
اجوصن
او

شرعیه ايلنهامو ر ومشکل کشا بانصناف نو ع

بشردر رشفصكفضانایی سلورار وابار اطیفد 7
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مصنفا نلهذوالاشتهار اولان اطباء حاذقین جکلههمی فضلای عریدن ظهور

اش اوله احعکما فصلند» غمرك قارشعهسی توبز قلش اولب ب جوله نك

توارعی سارقصهزری ايلهتقریره فرین وعلیوجه الاجال تعیین ونبین
و بومقولهبرذ ےکرینلهراعت رهین قلعشدر ( لنشثه ) بتواد ده اولدی

لمد
و( ی
فلیهها  #کرجه نیوليكاولدره پعن او
صفعه نا وجلمهداب ا
 ۹۳نور دی بدا ؟#وندههیداتاجدی داو

|[

ردن خودطهوردرمعصود ۱ ۹

نورب ذات اولورمی*جمشهود ق اولدینانیسیاولكآدی ک بارهمادررو پرمعی" |[
 3وح
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ررعر
کی ب
عخص راحل امش ومشبت ابه در اس

اقن
ععب
وزم
وفا

!۲

هسانهحل |یش فلاجرم ||
وول فرط اداه اول عر > قط س
ا
صبار رابستطاب بلاغت 1ث ارد رکهابووتزوزپاره کابك |
بوتموعه وفاصخ
ازبدهسیدر خصوصا کهانلراءهر رتیه محلد.ات اصمارل زبدهسیدر وانلرشعاره ||

دااوخللدینی نف ردجه التیوزپاره کابكخموعهسیدر|کرچهکهنی دست اولنار |

تماکیمنکل اولدی بن بکومهقوله جارتجلدل اسثنساحی صعو بی واخراجات |
لازمه سك کرق مهر جهارم کیاعلا بوادی لکنکم نان اله کتورهسی

آسان اول:وجواهرا کیربهلاخرج کثر کسهسهولت ابلهدسرّس بولن ||
| لاسا هه پارای

اش

فوزناور مق رحه سوروب

ر وڪ معطو عه ال کنورر( لنثشثه ) مالك اولان بوکیره

و

#اولدی ۰

هیده خصال  #صایدی بردره بك ول ا کهسی  #دلاجم اولدی |!

مس کال  #یکونرور غر باراکافسبت و#زسرییموکارین کر جال €
لیدی
فریپاک
رد

در :غل اول ۴7خو اجار مےلای بار وفال ۴#حو نکه صر رقا |

خوس رىك وکو سس وصو له ی ره اج :ك ابادی اعد معی قادال ِ
رر و زه ادن دی يور ڪڪ وسنزدی و نوبکرموی

بردوشمره

۱ 5

اهمه ||
تشه ادوب بوطه  4لطیفه ذظہزےہ دج رخصت ویردی دعنخ ک

دلهیدی ( ذظم ) ,رنظرده همان بیخوب ار ۱
اای
کدل
دو زبان نوفته ,بان حبال
اوادی رد خر دی د  9نهد ایدوت جل حواهر نی | #لدی برخام کربده ۱

کهر @ اوینادر پرمفزده هردم اوکیم٭ کےافراسیانی سرا سر کون تون !|
اول کهرحصو رنده  ۷له ور

بزور  ۶9خصوصا  ۳۲ا
هرنکار ر

سوتراویلرد ننای انشا که اسقا عی خراش حان وقرای رج برشکچه

|

صاحت دلان ایدی انلرد ن خلاص ولد ی و وکرنه ک ت لااد

الة_اظ وعبارات ابلهبوهقوله بر اد کارخاص اولد ی همان خرد خردهدان |
بوجواهری سلكتی رک وردی (ذظے ) در ین۶لدھسں کد ھاس ت ولل*۱ 3

یی
زمعت شیوءیی باعتبار مارسد  #هراارسکه بازار کا ا
صای عیاز مارسد  #اءدی بوکاب ءخطاب کینا ن علدا اڪران
لهE
ار داعه

ب وکعد ۰کرم هکیز باریکاه دوی الالبات اولث در

جلد رکناول فش دوع باعث خلفت ی آدم ری
نتت

ا

e

|

دس راك ا حلفتتب تسا خدن اوالدسر۴۳

|| سواد مدادظلامندهی وادبارك شدیزی اولدی مدحولشد ی کهرمای |
ت|شبیهات رنکیل اهول میا
ادنیند » جبش ون اولان سرخاب وکلکو نکی |

|کورند ی (لنشثه) دم اواد یکوز باشنك فبوابنندیفر » قزردی |
||طوردی اوکده ال شاخ بقمل:هکون اولدی مخت سیه قبلدیر وزیی مطل * |

| انکلهبکزدی د عد هکاكنبرهرخ #وقتیک اهلهامربانیولقود ی وعرتکینتخبلانه
ان اولدی حك وازالهبی شاهد نازنین مصعوه ید ازالهمی اطالهس یکی

اهروت عداولعقدن ماعدا ح
بتربادرن
وضر
یكکی توال وانهای رد وابواب

| فوضات ای د ست اجتابله سد مناسب عل رمد سک ورليوب جسته

||حسته بعض تحل خول رحال اولان اهلکال  3سنه تحخصوص وال عد |

||اولندی امافتروفاقه جهلهپرینان حالاولان جهسال اتولست متنوعسه |

|ناد
صدبیب وکسی البال وناشنای کشرالالفعالاولسی هنساسبکورادی

حقییدقیق ود ةق ان
رقعلا
نءه

معلوم وکاب جده مولن بازمیزاده |

مولاناشج جمدل آنارندن فصوص شرحنده سوم ردکه دز نور ةطب
| اشھرعا)رو اده غوث اظهر شج حى ادلن |کیر قد س الله سره الاطهر

حضمرتارینه خطاب وکاب ذم وص چاقبوبلهمنینوتخصوص وحن امساوی |

| وستورالتصوص بازلغه باعث نهایدی دیواستصواب ادیکتده حضرت شم
یهاغلاقابواب فصوصده معذورم که
 ۱سورمش رکهین و حصوصه مأمورم بع ک

]| حضرت باری جل شاه عن التواری بو عبد ضعیفنه مليك ابتدیی ملکه |
علیهنك اطه-اربیاراد »قلدی ناکه بوکلات مرموزاتی ادرال ابلماتارکندوره|!
واموهوب اولان عطانایاهيدنك <قبقتتی لهر وسر ی بلالر  طلب الما |
|| یک

| فربضۂ عل کل مسل وەل ٭ حدیت شر بن مم ونهموارار آیکنامتنال |
|فرعان وصیل کالات واذ ءان ایلیوب تبه طلالت کرفتارنادرن اد وکلربی |

| اکلبه ار (دبهه) بونده حوق حکمت وجوق سرالهی وار در بر

|

| کدراکلان | کلر انی ک*املك عحلاهل اتدهرال ابلر  4کندی قدرکه و
اولوره رکشننل اذعانی  #اعد ی پوقصهدن حصه عروس از ول ما نوس
دامادکشف راز اولان بکرفکر عیقدن رفع «نصه بووواجا رکهحضرت |

بخادا جلشانه وعلا قولار نهاح ان وعطا ایلدیکی علومعرفت وذکا
کطات وحسن ادا سمتتی ترا ایدوب وحرد هرکس مثکوه انوار | نارسدن
و
|| اخذفس ایتون دی وکلاملطینی کاشمیفه تدیلاباك طفقایفه ارنکاب ۱

جت
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۳
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م هردو حهان نوید ۰در بلا نمصان  ۶وان ارد ت کالا علك امھ ¥

۱

جد نله باخ وراغ بخلردبندن روی زمبه جاری اولان میاه ممارانهار طراوتکواء ۷

ذ عانهاا
ااهر
لنب
اذها
اولدینی کی خا دو زبهادن جر ان وعفول فول وا
فيض ان ادنا قوال لاست نشانهفت عر ل جواهر نوادر ی مشعل اولانانهار
ار بعه بهوداراواد ی کو باک ل وجحون وفرات ومون واردا ع عالنك از

ارض طراو تکزبند!تصالبولدی بعدماکشتزارعرفاغدهنشو وغاابله هوبدا ||
و یداء فسح الارجاء دانش واذعا مد »کال اطافتله دا اولانحصول کنات ||
وتاروخو ع مشعول ر وانات بلاغت نثا ر ک(ته الاخبار )نای ابله شهر* ||
دار ودار فاعهسی اسب کورلد ی (لذشد)

ملدات توارکے ھج

نهایت يوق “هن ه معدن امش جوهر نهغابت یوق *#اکرجه نوی ونازی ||
رزدایر ن تار والنك کپی میفکلیند |۰1
وفارسی کفتار کاباردوزیلوبددب

ستیوق
اجی
اهرتسریالدا
حالت یوق ٤ کویند

نه مغلقندن اولوراهلرومه ||

وباب
للال
الیا
نملباب 63نه ترکی دادن اوقورحظ الوراو
اقنعفی زماتاولایت ||

رومده جا ریاولان لان بولع السنهچاردن

کب برنطی پا مذهبدرکه ||

اهل دلار-کند»صک واکه سازندن اعذبدر فرضا لسانعرپی تکلمیفرض ||
سمه ان ||
اقيا
وه
تمند
و باواجب اولسه وز بانفااسرستیعمالی سنت منئیهمقا

اولنان حلاوندن م کب لسان رک تلغظی مسحب و بسيطنك تری فی ا ||

| قولجه نی واجبدر فلاجرم بوحفیر پسندیده رقافاده" شامله نپتنده دواتکی |
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| ثابتقدماولدم برکار وار یکر مصعونی عط ودوار و سبط صععانواردانه |

لبام عرکنه اللهسیا راولیی مناسبکوردم <یصددقصدده داخل |
تراککی
وحشام وخران وبا رکا ندهیعنی :
اولیانراعت استهلال وصععات ص

نءان اد م یع ||
عخا
شستان خیالمهولهمسقیالا ندنبلهکیت خامه پهار

انشساد وافشا بطقرنه طبعمیارشاد ایندکه پیشوا ایدینوب اثرنهکتندم تاک |
اواسط ناسدن اولان ساده دلار اول واسطهایله اذ عان کلامد ن محروم قالبه ار ||

صوواخبارك بصض پر ین دهم ایعامکله مولفنه عتاب ودشنام *لبدار اما |
دم اولدیکه سمند فاترکام ما نند ابلق ابامیکلمدی وسر رشته نصح ودا
| وخیالی اولتندخو ه پیوندیر رن طونمدی بلک ه یود ب زیوال
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فوت زاولانه ايله ||

 ۱قناعتایدوب لذیذمر» اصطلاحات روزم مطلوب اوبدکن لوب 1

[۶1 ۳

امن فراید الکلام مدارعی امن الم هوی بایان
 ):وله

قوبهم صنعی بوحسن ادا  8ساده رو رحواله اوادیشیه  #اوه

رحهره خاادن حال

انیاواسه ونكوحه وجه  9کارسدر وحودی حو ك* |

ز یب وزیو رکرکزاوله سفیه #جونکه دامن او راقه ذشیث بی هس وساءد ا
| عبرو برمه ارف سر

ریاةورلدی
|| و

٩

ف ۱

وساحسار افلام میوه داردن جع توباو های ع ۳ی

۱

الامثال مصابح الاقوال جراغیتیاشتعالابله ی بر صص ||

||واخباره اشتغالقلندی خصوصا مرب مثل ا کفتار ورو زمره ادازە ||
"|اعتم-اراولتوب کلامالعافلکا امثال منطوقنه ا تال کوسادی وزما غرده!۲
| و|افعاولان آنارده خذوا الع منافواء ازجال _قاوبلله عل اواندی فاما |
حلای واقعحکاات

اانقلندن

وحرع وسا حه

ققانلك
مصد
عليك اا

:زیرا کهو

| كاللعراب

دوی الالبات

ودعهوم

0

ودر وع ف در وعله پرداخته روانت

قعواسنه متادعتابله کال<یتاط فاندى |
کلام الکذابا ّ

طباع E

مو ننه ماصدق اولان کفتاروجوابابله آب حیات معارف |

نشنه دللریدقم = رارت وک

۱حکانات واعارکن

ورواا تت اخمارده اختلاای وعسل

وي

ده رزاع وخلاف ادئار و وانالدین اند(3۹۳

فاد
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> ۱

|وای غاسنه ماصدق اولوب  ۴اوشاق بعید که جلیله سندن منیمت |
۱اولان حدال ییما باE

ره

زدم الب 2

هند

*

۱

و

زاس کیشود زر ٭ قلاب
||وليك معلوب  #روکش ک

وکیباکر  9حاصل

وحجوعد

نلمل ونهاز
تزا ان
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مه(

فلا دوار
بلاعت شمار امه نه

ب

۱ردارب رکوارد رکهك

اراتك و

ت

حکابا"ی کوش اعکه :کسس

 ۱حکرز وحواری وعلان عاسه +حنات ه رحروندهی

خواحد عمل کلحضصور نه دزحوو

:كاك :ا

وادعاقی امید یله

لاسما موا محااس سرای :چ ۱

||واهایمدارس جهات اسوتلان عقول افرھج بودرجهدر ج اولنان جواهس ||
!|زواهر

۱

رشکته انکیده برکوز اشلری دوکرار فامامحلداتاربعه عنه مالك اوانار

زار
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رفتلر یلهحکم وفضا ثل
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ا کرار ) لو هه
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| ز#هی کاب لطایف کهحارجادنده غ فراهياولدی کنات ملكهفتقلم © ۱
#زهی حواه رالفاظ ودطم وحارکاب  ۶#امجند ه قصه سى هرم لك رمسمقدء
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E

اباراولوب کتب تواربخك جلهسن شاملاولدینی جهتدن ماصدق اامکاب |
ااب اوله وق جاری زان وجری اللسان سار ||
۱وعصدق اوااعارف ذویلال

ا|مولفن ,ا
ناه
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|

|| کر بوسف یکیبودبرکور قااماکصفات اذهان ولوحات فهم واذعاندهکاسلوب ||
یردکار؛ که خرد
 1نامساو کو

خرده دان وععل فیضی نعل مهارت بان وطبع ۱

|بواراهیتلعنشانه  ۶و۶آناکر مباوتلاحدا منالعلاین 4ذظ ,اطبفدءی |
حواهرزواهرله سین و سنداعهمی بومصعون ۲ر

۱تحفق وله

( دظ م ( تاكلك تان برو رق زنکاری  *#حون عر هبان :

 :دسته خد متکاری ۶#منعی* مان صعیر رهفت اعلم  ۶بوشت ران كيه بدن :

پرکاریو اجج هٽ دواوتق خبرت نموناوماج در ا کیکون اولانسطود ||
ت فر و  ۵معر ون اولد ده

ن وال ومانبطر ون  %نص (طءقنسده

وندن ۱
فص مون خا عه ين خا عند ال و اقوت وار حسن اداوکفتار ز

||وسهر فروزه کون وزبرجد ونه غلغله( صالوب مطالی م طالعه سندن بهرمند اا

||اولان ابفالضالغتشضون تعر یکفوناکوناله اهنذه تذکرة لقوم |
لەعلون

منطوق یوی بذ کارایده ز وخط عنم بار وار قامصبیرآ بارندهی! ٠

| فواح مسکیهدن بهرهداراولتار ۶۷کاب مر قوم دشهده القر بونکه امضاء |
_ ااغراسله عنوان ته تسلهلر,بمنعينون ومبرهن فیلورار ومداخ
ولرزر
|اهرارانهرار بومهوله قطه هر اظمیادله تاره واحب ب
راغت

وت مورت
د

وقر
ش #ر
نست
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 #فعوارا ۳

#ا حومونس جانست  #امامواعظ براعتدن ماعدا حسنادا |
غتار
لنس
وبرها

| و|بلطرفیتافریه موّدیاولانصدد حکانا نده فخصلا حت اولان تافر-روف |

|[وغرابت وتابماضافات ودهءتیدات لمذقوتلهسی مقالاندن اجتاب اولنوب |
احسنالکلام مازاه بت

وع که اذاص والعام

| يم که فادهسیعام واستفادهسی
واذعا نهمعانتدن ورماندوله
روا ۰ ۷

E

مععونه ما العت قله ۱

ی وعوام اولوب هرححکس هم
وهرکال واخحص وفاضل معار ف تحص :
4 0

الشاه عر

ب
دیه
 0سن ادا

۱

ی

۸اله © علیماکسا نا|
]| فراسته زبان ودها نیما صدق بولد م)(نحمم دال جد

]| رداءالکمال © وشکرالتمشکراله #علیماهدانالتکرالنوال** تعدمهوسال بالغد و
]|وصااللامقةضیات نفسانابلهه مشوش ال و وساوص شرطانه یلهتل الاحوال از

]|اولوب مرزع دنا دن حاصلو بوس تان اميد روجادن پهره به واصل اولق | _
ایلهایواکیبکزم م مرارد هطا نعوعند ه فراعت ه

دی نهان وهی دشان

| کوروب ونوکفتهیی زوبرادنایدردم وپیسروسامان وس رکرداناولد ا حالده 1
 :کندمه ديردم ) لولمه )هیاس لست خر بدم زجارسویقدر چ

سر یکه

|ندا نبدست اسکر@ اما خامکهاربوکونه برارلطیغله بدبداراولوب لبلونهار
]ندب ء ز رکوار واولب اکءرامت دنار وملوكعدالت سلوك عا کردار وعاء۱/

]|فضلا وشعراء فصا وحکماء بلغامعارق شما ر توار مخخردمندان امت ||
]|بوعبدپیمقدارد ن برکذار والی.ساعه القیام هربری کلام حواهر دادن

|

| اهرة دار اولق مبسر اولدقده صرپرامهدن بوفطعة لطیفهیی ابشند م اتظام |
)لطان |
| حواله کارساز اولفين کوکل جتوع.ه سنهتبت ایتدم ( لواغه س

مك معرفته خدمتابلبان  8قالازنسدهاشاه بلاغتنشاناولور#

راوزکه خطبه |

| |سکه,ولور نظی وتژدن  ۵6خدسروکی خدیوعالكستاناولور٩ اهلقکصورد مک |
ذرجییل اولور ودناسراننه کلوت زهرات |
]| قصهدن <صهاعث دولت ک
عصد الهسیب دفع عصه نوش آت حیات مجابه سن  ۵اعت احر جر بل او 5
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| ارنبلجم موالاه حالشد قده بوحفر برکنته حال عصبل نقدمعرفت وکال| 4

سعیابندم غربا ارمقداد عنوان وازدنادجاءوجلاله قصد ایندتجه بوافش ||
ند م ارم هعری ک |
کقن
خالص املال نظم ون ايلهتألیغاتواثارطهرب

هساموالسغهته

و پنبانمرعن ی وزچارارکان عداصیتیم اللیاکى ساللهشکسته ||

وضعفقوی وضعی رخوعنا ور نج کسته الههردم حرم
اولدی بوهوسدهساله
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اسه :

وهوایجعکتب ورساه صگعهسو بداده نوکونهسوآدله

|ارتسامبولدی که رویزمندهظاهر وکیندهشرازهحکمنله جلد فصل و بلاغته ||
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ادوربلاننحاتدای سر

وسع قبلوالسنه میازدهکهمنظطومومائور ||

یوروب هربری جواهرلهملو پعرق ابکن خواصص کی |
نوارخکاباری ک
| غور ےه اروب ونا ومألدرز ولای سن اصردای غر ودوا ندن دست
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هر که
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| خانژوهمبارجهلاک تاريك * یمین انارد بهوخوش نکشهنمساباناولر |
روه ای خورشید شما عن بوار  9الصه اول روز بروزد جکمیه
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نمازنیقلکهدم کندمده جعیت خاطربولامیوب وودهشله فرارکاهمة

کلدم جناب رب الار بابته کلوحضریت پیضبرل صلیاللتهعالی لبه وسلك |

اذبال داعالافضا لنه تشبث واتویسدلوب هما ندم یق و بره مباشرت وحقیق
وتسط مرهمبادرت ابلدم فلاجرم بوهوس ده سال هکهشب وروزحهتدن

بکری بیلدن برراودم وهرساعت وهرآن مقتضای فوادم ایدی براترضاص |
|
باهرالاخلاص اولق اميدنهاشدا ایدوب اختامنه جحد اولدم یع خران وهار |

ولیل ونار صرف مقدور اعکی هر جهنله سویداء دلسده هویدا بولسدم |
) نلم) ان طرفه رغ کهنقد آمالمنست ٩ منشورسعادت مهوسال منست ۴۱
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ذخررتی ناقل ومصنفك دکر جبلنی شاملا
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وناسك خیردهاار ی مشعل برنحفه ربب ولسهفه دلفریب اولو رکه خطوطی |
فكاری |
خطه سواد مصارفكبنفشهزا ریوسطو ری قارو افلیماتطاب
بادکاری اولوبمولنی حشره دل خمرایله! کدرر موجدخرعق رستاخمره دل |
دللرده داستان قلور ناء على ذلك زبان قزردهان دواندن موی وسواد

| نرب یلهیاض اوراق خاطره دن وبکو نه صعواله منیاولدی بم کهبومقولد
 /مقاله چیه صورت بولدی
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سواد##دیزتلوب جندمعا ی

علهامله
دوزر آلایسلطانفوآد ب ا

قحا ولد در قلعه کیفیوضاتمواد * دیدیکك ماله نسبت اما #شی دکلدر ||

فاكہیبنباد ۵مد ا ورا رکرهآ۰اکلہ ات دنبایفبلوراربپارد#رعارتنهقدر
یکم اوله +جارد بواراواه حاراضد اد @ قو اسه ب كکرهقیامت اما ابرمیهمال :
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کبلسرتاکنوكشه سند خماوش وعندلیب باغبهشت اولان خطمب لبببك |۲
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و ادن مدهوش اواو ب طورر اکن اکهان ۱
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وسا قبسیی دسئندن رفدح توس ||

یدوب شو ق ذوف تنمکانوروح سرمسق مدهوشانعالنده شوفله زمرعه ||

جو ناناولوب اکوللستا نك ذظ اسانندن پوکو نه اعذیف ریاعی سویلدی|ا

( لدشثه )| ست عنادلاکسبرالبای

 ۵يكينعلىالغصون بسوء ا اى © كفم |

یکیزارهمچوننال منسو خن ازد ردتو خوش مینالی© بعدازانبکلهدبللند ەک |
کسروکفیت کندی واعظ ر وح روان حا فظپرفتوح جاری زان وجاحظ |

پرمواعظ زی ہا ن کی پندوتصصنه باشلبدی بعتیعنبربدند ک حیامی زهد |
زه عرو ح قصد ایدوب جه دن هراد جعیت دلدر ||
وورع ونقوی پایهبن
وخطبهدن مقصو د شکر وسباس ومدت ابدو کن جملاشرح ابلدی |
(نشه ا)رباب دلت جصهعی جعیت دادر اول جءسدده کیخطمه دی |
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دی واعط © اسرارخدا کاش کرمیت ||
طاعت دلدر  8اما کہع یزمس کرسی ک
خرطمه
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وملاط
ادر
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دهعدو r هنكام تاوقتر اهت دلەر* |

ماقت خامةلب علامةسیاہ عسامه ادیب تیبرصر برپرناً ثرلهردص ||

رعیهاناآوفا ز ران اسن وسلطان عفلاک ۱۲
اللسان خطیب اولوب عنزبرت
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لللری
نن ک
ااید
وذار
خطبه رفیعد ارتبهسن ادادن صکره کلرار عالد ن ک

هواسی ابله خاطر پرشان اولوب صورتا ز وال وفنا بولان بلبلاری هنأ |
خنکین |
دن باضه کنورمسن هیارا مسبارش ادتی ( نظی) در ینبار
حویرندر و نهکل برجن ماله خواهد نهسر و © اکرحسه

لصیق صدری ۱

ولابنطاقاسانی خواسنه مظهرایدم واما بو#متیض وجوه وود وجوه که
مضعون مکنوتی فکرابدکسه انا واولیا ذکرتی مشتّل اولان مسودات اوراق
نامه ا#المك اض اولسسته وکاب سما تمك امداد مداد اله مضععل اولوب
فنابوانه در دنو سو بلردم مع هذا رینالڪی] فحنا رسا لدبدا ميد

دواهود ر خصوصاکه وخفتپاین الهمید نکمله سی
بهر
مثل مشهوری ظا
زم* بلغا نكاذهانی کابهارنده سر وکی انکشتنادر لکن ماینتیتطبیق
یه کلایارله عکن ایدوک کاینفی
ییشنوطاحفبا
ونوجیه کل اناء بزح عافبه و
حميطالصدده کیدقت وسعت ی رند٥ک زاکت ود
وجه وحیه در و

||أمافيه اشارنته كوناوتشبددر (لنثثم) تور روش نکی عای و خیال باريك *
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بو دکلو رمات  7وارتارایسبه ماملکت غارت اده 4جو ع تقدطیاضیدوب

دمت اغد اردکه قالهجقحسنكای دکاردان  6۷ذکر جیلوخرد مانقدیدر

ان* وارئارا که ارقلفاررهامرردر* هربریاولشرفدناوت بهرهداردر ٭

یلد کهاولدی حاصل عرل جسنهکام  #هرنسن هکندی کر ججیل اولدی
یل نام کهتون سعيل اولیه  #اصورقاقعه وصف جراکله
ص#
حوام
برد

طولیه بایدکلجودولتد نادمیوقبقسا  *#سی ایتکنهامك اولیه درا کی

هبا #هج شمه جکمهبوندهامرم بوواضععه خب3را6بلهاواقکلنسون ار کسهاكه
الف کاب وباعث تصتیف م:طاب ذکر لدد رکه الهام الهبه به
تعلق اولان مواهب امتا هی کاشانه سنه دخ باب ومتعطشین زلال عفان
باب ایدوکی
ودلنشنکا ن بوادی* فوھاےذعان س کته رنہماصدق رلشح
معلوم معباری جنایدر بر روز بیروزنادروصح نورافر وزسعادت مظاهر که
فصلا آخراز یع ایدوی ظاهر وتار کا نوناو
شطفا
نلان
کءاآه سماو پاهب

ه
یر ع
باھراولو ب اام شهو

دن فر بدع*قد جواعر حساب ابلهجاردھے

ریعالاخر ایدی فلاجرم مفهوم تبك خامه لاک ما ونان

لات

||خاطرده بوهصعون مطبوع ایل «ثبادرایدی ( نظی ) جایی کس و بوستان|
اباد جو بین ی جهد  #ما نرد ررقص اورع ان سرو خوش رفتاررا«

غافرت بزدان ومنورفلوب اهل
مس
خصوضاجمیت مسلانان وزکار
| امان اولان ر وز جمه ایدیک مؤذنان خوش اسان اولا مناره ازه حقوب بای

(وه ) خوان طاع تکشیده
امای رحجت کرد ک راہ ااصلوة کو بانایدی م
_

ا|درهر اف شده عم برازصدایصلا  #رندای حمست هرنادی هی نادی

بلکه هروادی* #کوش بایدکهابنصد اشنود ن#م*ی صبت دراو راشود ا#با
حفاظ خوش الان خواص افلده تلاوت فرآن وعشم خوانلرایسه مقامات
وهازده عریب واه اطهارزم :مه عشران ر ثنلثه )
عراق وصتاهان ع

کوستدیاراول پرده دههرکونه مقامات  9تااهلهواابلیهارمبل عبادات * #کلنکی
یلی کوستر دی عنادل  ۶3خطباء
جماجدمیک
وه جایاولدی حافل  ۶3هر

||اد باخودشاخسارهنابردهعندلیبان خوش صداار وجد وصلوهومواعظط صلواتابله

داوب جماعتحا ضران انصتوا_نصنه تشبت کان واستعوا
|درلکاشیاد

)ه جای حدیث
|رمانته اطاع تکران اولوب پربرربن دهیردی ( لنشثه ج
| ف
ات

خاءوش باس  ±دهن را بهبندشمه کوش باش ۶3اول عالده بلل دل اول

(4¥
لفغ ذ کر دعابه د لالتندن تواریم بوزندن ايه دلالتق انسب واظهردر

(لنشثه ) نامنی زنده ابدناراولر  9ی شا دنبه ده فانی اولرغ 3اراولور آدی
جیل #
ردر
ککلی
ذنت
ا صا نکه ج
النزبو
قالوربادشهم 9انییام اسی ز وا
روز کار ابلهصاررهءرصولز #بوندن ماعدا نوعانسانك جنس حبواندن امتیازی

دا وعااب نهادن اولان فرفاهنسان
میت نطفھ اولدیتیکی زم * مم
اهنحندده
درک
کاملك دی ی نوعندن فرق حواهر کنات ونوادرحکا ب ناله ذ
معن دار وسررشته غلمبلاعفتده :اهت وفصاح:له عودار اولان کفتار كعات

اوراق مچیه امداد معدضادبرسو ادلهارسوملعسی فضل ومعرفت سکس

جلیل الصکه سنك نقود راد الوحودده منمقوش وکنده وخواطر عنکین غفلاده
وما ردنانرقلوب عقلاده آنافااسوم وار کرد ه بولعسی لازم اندوی

مقر ردر حیی بومعتی په اشارت داعا قصد اولئوب لازم اففظ اولان غایب
اخبار بمض معارف شماراخبا ر »هر تارندن تارمخسله معمر ونظصا و نا
مقیول و رعابت صناعت حسا سه سی غبرمدخول اولان توار یممنظومهکی
رخام سیید سیم اندام وماد تقر شام اولان رح صفحه ده حکنده
وح ردر( لنشثه ) کمی کا نکشدها ببندیداند قاض نفشبستکرما باز

ماند 6مایرہ تن رتكفای ق کرهسیرانمی ینمنمایی ٭ بساخواندم مااین

کونه ایات © زه-ومات سنکینهرارات  #فنیةس الاکذرکاه دنانكنله سی
کهمەروت ارخ دا وع مت دارعتبی در اول مه وه دلیل واول سفر وعن عنه

زاد وسیل انواراسلام وآ تارشواغل امان ايلهغاباناولاناعلام اولندقدن ماعدا

یمه همراه اولورسمل دنیاده جانشین اولاجقخلیفهسی
اعال صا هکهآد

ذکر بانمیرایدوی نصوص قاطه-هایله حةن پولشدر ( شعر) فاب لك
الذکرالیل ندومبه #ذا لسوی الذکر| بلیل اء  9زراهمانکه همای
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پضایم الشرایم جازین الذ نھ ےکانوابانوارآنارالتق لتصاعد الدرحات |۱
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باقتاس انوارالاًات والتبرك بااصلوه علر-ولهالصطی هاىرف ال ||
 ۳ی الفاات نله" <لیله* حعابات واا ر وکت.ه کنبه مسامرات آثار ۲

راحیاه م کهاحوال آکایرسلق قم ۱
| را قبورموتمم وضاعف خو
راد وانساب مار ||
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مضنمون حکیمتشعونی بوج ||

انوار هوی الهقالوب الطبقهل ی مسئنمر!اولان انیا ء اصعیاء ا از در واولباء 5

اتقباء کرامت عبروص لاء ادیاءدیانت مسر وحکیا,عظما  ,نب هات اثر وعلا1].

یاریله! ار شز یغهر ی |
ذاکررفیخب
فعنلاء شر بعت مصیر وشهراه بلفاء م
دلمذیردار وسلا طن مالك رقاب وخواقن عا ناب که  ¢لمّد کان :
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فیصصه عبرةلاولیالالباب 64نصکرم مستطا یهماصدقاردر عَزوات ||

ظوففراتیاوتحات پرفبوضات صرت |اکبلار بنعبارات حسنهابلهقوتعم |
َل(فه ) ابلیوب ذ کر چیلن سلفك **قلد اررو ح روان احیا
لتدویار
ان

|

روا ||
ک٭
عوسوی فطق حبات آنندن  #رده ا ارولدیسمرایااحبا  8زباراذکہ
عون باطبر +حشدییثبفندهی دلالتزمر* احیا فرقهخ مموترابایبل |
 3ر ایلکدر

دعی هراد اواندشدد عاوناز ی ”عه کر

وباخود ارا ۱

خمردعار ثه باعث اولان اخبار ۲تارارتی سهت نظط م وانشاءحواهرزواهرکی ۰

مظع ایلکدر (شم ) اذاما طا لعالستا
شرعجنص  ۵ری الدنا وابصر أا
کجليل  #ونیاکظرالتار یم الفا #مشاهدة الصعابهة وارسول 5۱
بوتمدیرجه معط حد بث شر يفده مر ط اولان لیانك«آ نیصراحة اشارن أا
توار ماهالی ودلاله هدایتاسعار واخبارا عالل ایدذوک مقرردر اولحهتدنک |
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رب اشر ح لیصد ری حن اشرح غوامضکنه الاخبار علفد ریا
اوبسرل امسى بابیضقاح املطنرحفایی النثلموال اسن ماه ||
]| احسن الصص والسعر  واحال عفد دمن انی مان غ
نرب

رفابت|!

|| "لمات ومواقع تتابعالاضافات تيمر يانیتسهیل صعاب العا فىشنهوا|!

افو _بلذایذ الا رات ىعوا الذهنیات صولك فوق حول انكانث||
| ضلافیلاعليم لعبدذک فهیمولتكلطبع سلبإوواادالنم افطل الکر |
|| اعبادا العلاء العالينشاع الفرص :والذهن القسو بم ل
(نثثه) ای

دا

| وهس تکنه اخبار  وی شکرتومهترین! نار یکنهتوجونکنه بودکار 9۱
]|ابهوده دارتیت د بار 8جمالك لاع لا الاماعتا انكانتاپلعززاشکیم ||
| ىشىيك افانا لبناان لهريك اغصان الراعد پنساع الانا ضه والبیات ||
||(وله )على که در و ذات تومعلوم نشد#خهمی کردر وکنه تومفهوم نشد|| ۶

| ازھردو چوحروی مننیست جرا @ کویکهدم زعم حروم نشد |٩
ين والنعوت بنص ولك |
جف ة
وصل على رسوللت مجدالمبعوث ال
اىكا
جالن
عاس
|ل
امنصوص المين ا#روسملاناله الارجة للعالمين  #وهو الى الذى قاتا

¥

2
E

و6

لح nub afatsuM
0

انا

4

5

اکتفالا تیان

نام اشو بارخ بلا عت رین
رزنه تاليف اولعت-در
درت رصسڪن او
رکن اوی اتدای خلفتعام وملل وام واقالعك اخہاری

وخلفاءراشدین .

ورکن اییسی امت عرب وسر حضسرت ۳1

واعو بهوعیاسه وعطاء مصنفین ومشاع واطباوحکی| ورکن تالی طوا نف
ول وبا تار ورڪن

رابی دولت عله فاته

وعالك رومك

ابا ری بانده اولوب مورخنك نام سامبسی مصطق نا جد ن
عبد ماولید رکهعالی دغکله شهرت شعاردر هعرتسنبه على صاحبها
افصّل الضبه دن بيك الى تارمخند ه تصنبف کرد ه سی
اولان اشوتار گمنفیمی صعه یبا ضه چکیش

سك ا ده عازم دار شهااولشٌدر
و

رجه ايله زا ی علد

چگ
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کی رہ
6۳

درسین حدود ولامت اذ ربا ڪان ودرمصیل الاک فارس

٩

دران حدودکرمان ودرندین حدود قهستان

۷

دران حد ود طرستان ودر تین حدود سهان

۳

۳۸

ودرشصیل

حدود الم خراسان

در سان حدود ولات خوارزم

وحدودتوران

وحدودطعارسنان

وحدود فرع وحدود ولادتصقلت

|<

درحدود دار بگر وحدود ولادت حر برهودرتعب حدودءلکت تدت

|
|

دردءین حدود صين ودرنعين حدود مالك هند

در امین حدود ماللث سند

ار درلعیین حدود ولات چن
 ۷۳۳فصل نایحوال الام اولااضدیدهانها وافعال اللل اهناله وارکا نها

|  ۱۵۲بوفصل پولروژه ناءصرح جبار ینهزازله دوشوب لسانبلبله دا اولدفیدر
 ۳۲دبران فاندهعاندهوضابطه کلیه ناه ورادطه مهمدمتتلزید
| ۹۲

اکطلبمه که توار ك مقدعه مقهعه سیدر
اماضانط نه

 ۱۸۹۲امارابطة عم مستازمه کر عدد اناءعیهمالسلام وعد د نزول جبریل
یه السلام سانده دوز
۳2۸

بوفصل آد م عليه ال
اسلواملخفلقردن معد احوال جان بنجان

سانده کار

رلیانم واوالعزم منهیصلیه السلام
کامر
لو
اعام
 ۲۷:۶بنابیا ا اءل
۱
 ۳۷۳۱احوال تابوت سکینه

cat,
 ۹۰ااملاول خفلیعتاطوا رمن افقهتعالی عنها
 1خطبه عآدلميه السلام وشرحخطبهعبی الاجال
فصل قاخد العهد والتاق

ای

اما الاختلاف نیجنه حضرت اد م علیه السلام

 ۳۱:صلقیتوالد آدم وحوابام الیل وتفصيل صه هابل وقابل
| امامشرات آدمعله السلام
 ۲۴۱۴امابلیات صن الله الکرم
ام
باات حت رت حواو ناتا

واا وفات ادم عليه السلام

۰

| حبنه
اما جزایر املجقلزم

اماغرایب جرا القازم
اما جرایر بایزج

اماججایب هذه الجا بر واما جرایرمالغرب

مایب هناالصر وتقصیل دبال

اا جرارعس ار ز

كة وسایراخیوان
سنممن
لعما
اماعابهذا ا ا
منمایب اللكانات المنقولة من کاب ایب الخلوقات
ة
ةان
هذه ک
۱

فصل نبیاال ونوادرها
ل

اتف
صل
فوع در

۱

بلدان همت |فلے a مساو ل ودی
۱

بل قالافلم لوال

گمقحوی . ..

فصل قالاقلی نی

فصلقالاقلی الث

لفق اي

فصل قالاقلم امس
فصل قالافلم السادس
فصلالاقلم السابع
درءصیل عالت وولاات معالرسوموالاشکال والتصو رات
تصا|  ۱حد ود ولایت ههمر وشام وتصویرات بلاد ومد ن لزم الاحیرام
نه
د رن

دررنهقتا  ,حدود ولات مص

وحفار المنعواة مننتاو ء الامصار

صورة اقلبممصس قودايفلیم جفارالاًخوذةمن صورالاقالم

درتة#صیل حد ود اقلمعرب المور عمصو ره الصطور
درتصل حد ود ملکت ایدلس معمداسها

درتفصیل بلاد و به
درنشمصل حد ود ولات عآق

درتفصیل حدود ولات خوزستان

۱

| کف ود

ى خامّت امس وال والليلوالنهار
خلت قوس الفْزخ

فىالساب والصهو والبسارف وةازعود والها ثلهة والصاعق
قالبذورهنصنم لك الغمور

امارد وسمواما ز  4ورجفات
اسماوخات

( تذنیب) فواندرفم دردوارصوراقالع
مقاله تفصیل الحار وغابها ونوادرهامن احیواناتوعراسها
اما اسود زفیواما محراوقیانوس وحکادات

اماع الهصین
اما هند
اماع فارس

اما حر لزم

اما عرعانواماع هرکند
اماع داوتجد واما عم صف
امامحی ر وم

اما بطش

|

ماعشاات
نوالط
جات
نولان
|| ٠١١اما الصحیراتقالمالات وال

 ۱:۰۱اماالانار الهظامالىقر علىاملرد هور والاعوام

لةکمنشب العتبر:منهسا ين
انقول
] ۸۱۱ااسکلام قالعیون المشتهرة الم
اذر بان

۰
1

فاصللافبىارالر یدوآباروهاملنتاوفعءههاالهيية
ارط الط
فصل فیجر ابرج

۹

اماالنوادر فیهذه الزار

يىن
 ۸فصاللفجزا
صبرع
 ۰اما جزابرعی الغار س

 ۲اماعرائبهذا اله واماجزابر عم العمان
 ۳اماعماببهدها طرایر

کنه الاخبار نامعالی تارخنك جلداولنه فهرستدر که
كعد

ب
ال ف
کبتا
 ۵سی
۳

بواعثتصلیف م٥ طاب ذکرندهدر

ملد رکن اول

 ۶جلد رکن انی
 ۵محلد رکنالث ورکنرابم
 ۰و
سرهن لطب  ۴لوار سل مرشند» وسلا طسین ماضه نك حا

مه رغ نند » در
 ۰ار
۷
۰

وهن بلاغت ذرجام حفَعت طط وعد ل ساننده در
 Eهریی از اکمنکاءتوار بے شععه راعد نود

 <fدرشصیل لازمه آر لعه عراز دوا سره
۴۱۳۶

انيه ( تصن شه للکانت السة A

 ٤اعتذار بسیار بر وشناسان اخیار ازجانب مولفکنهالاخبار
 01اختام دراج کابوافھامفوا خاصبی ارتباب کدرنده در

 ۸معد مهدرکه اول آفربیاسی بان وورشمدی ود نواعمی ومافیها وجيلد

 ۰خلق اولندیشی عبانادار

 ٩کفتار دی؟ردرخلقت طبرخوش ,یکر وکفتاردیکر درآفربلنشوق مکزر
 ۱فول دیکر درآفر ینش بش وقولددکر درخلفت روحشریف
۰

حصرن ۔عمر

۲

روایت آخری عل رای اکا

:

 5قآوخلرحکت قرین درخلقشر یقین وطاوس همابا لکزین
 9تال ارق درخلفت دنارتادا
 ۲قخله E
۶

والکرسی

قصل خلق السعوات والارضین مر

ارف

واصفمین ۱

 6فصیل ارضین سبعه
 ۱۷خفلقتاللانكة واطان والشیاطن
۳۷

قحلات تالمع مور

 ۶فصل فايب الصنوعات العلوبة امر سدوغرایبمحسوسات الىفة
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