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هریت

سئك

کی دعوایه

قالعیشوت ددن اده حك

ده وز اولور

ص

دیدکده تاحر فرء قو شك اعانه سسندن ما نوس اواغله بالضروره اوضانك
ادا

مه

ولرب eE

دو ره" برز<ه دخولدن خلاصاوادی

(حکایت تایه برستی مااحسن العهدبعریی هاه نه کوزلدر دد کده خا
 ٤او الهخصوصاکه کید وفتنده اولورسه دد
( :حکاست عاك بددی خانه سی ر اتد بردکده ځالهسنك او شدهوافرترات

اده
را
| رغادی فا لدی جا اله حسع ال ادوب بوو ر
دم
سا
دله
 :ولد ر دو جمرادر لر

قالدی قو مشوار

م دید کدها جوانده لموعوله

مر تی اندیشه اك جای "حبدر برچةور حفر
قولا بل لهدفع او له جق ض
و بروای انه وضع ایدرز ددی بدر جیعور دن حیقار د لد
رای نهبابارزد د کدهساانفه الاندوت احام ملا حظه سرد

پك مبتلاسن دلو بدریی تعیب |دی

عالکتان

) مطعد عامره ده طبعوءشل اولتشدر ( 0 6

اة

.

( ۹۳۷
ر

دو اوغلاك اطلاقی داز ات رده سک اعاه ادرز د,دبلر خاوندرعهب

دهوس عهرال اوقوددده سنه عامنه فعط
ر عر تال نعد ٤ اتشدی ور

|

و وا قالدی دن حا نٹ اولا ی اون و کو تانکده صبر ایت ار 5

ڈوورسوالر دیدی
(حکایت قره فوشك اوغلی ك درھہ ر بفل اشا اندون اه سی

پدرندن استدکده وله غالی با م قاطراستم صاحبنه ردابتدیدی اوغلی |
|بناندن جیون وعتموم و٤ جور اوئورر کن بدرنك خواص تبعه سندن |

ری چوجتی اغلر کور جه سیب سوال ابله ماجرادن خبردار اولد قدء ||
کاش سو باش بارول اه
قره قوشك حضورته کہدوں امولا نا وغلاک ہاکا
بغلی طفوز يوز طعسان طهُوز درهه اشنا اتدك يك درهه اشا اعد ||

درد کده اوله اسه بنمظن انتدیکم کی ماسی کال دکل اعش خر نه دن 

و پرسونلر دیو اح ایلدی
(حکایت تجاردن بررجل لات اوغیی بدرینك ونای وعده سیله شو ندن |
و ندن اعد استعراض اندوباداسی اوزا دیدن ددون کثمره به میتلا :

اوةه بدر بن حرام اره دفن اك اوزره عرما سیله انفاق ابدوب

1

تاجری سل ونکفین وتا ب توه وضع اتدیلر ناجرهر نقدر ین وفات اعدم |
دووراد ابدر اسه ده جتازه نك اطرافنده رفع صوت وصدای بلنداله |
کرایدوت تاحرك صداسن خلفه الشتدیر ممدصللراره وضع اواندینی |
اناده فره قوش اورادن کذر اعکاه تاجرفرباده باشلبون امولاتا  ۳لاص

اوت که حي ا تده اولد بغم حا لده اوغل غرماسیله بالاتفاق

3

بی مزاره |

قو به جق دید کدهفره قوس تا جر ل او غه تون بابای مانره ڌو به ||
جك دو سوالنده اوغلی جوابنده بے بدرم بلان پسلوپور بزایی میت |
اولدبینی اه سل اتدك اوت

و

اتلد

اتر اید ,لر

ونلردن سوال ات ددی قره وش س زه د ر سکره دلو جاعت .حا رهه

صور دقده بعزسلنده حاضر ابدك میت اواد دی حالده عسل اولد زونه

شهادت ابدرز وهرنه که تاجرك اوغلی سره اناده ادر اسه صادقدر ۱
اجر قوانده کاذدرديار قره قوش بو ايشتد کده ناجره متو

تعدی بزالکزسی تصدیق اللهدوجم غفری تکذیب ایده مم
ره دفن اعوفد مسارءتاستز را سکا مسا عده ایدر '

((۷۴۸
|

اول ساےہ وھے چاره حدشرعی اوراسوندو اس اباد کده حارع ید در
دى الععو ادن دکلد رح.وانه حد مشروع او  9دد کارنده سز دم

مو زیی دبکله وبجکسازه <د اورکز اکر جارل زنایه طمع واشتما سی |
اولا مش او لیدی اکا بو قصدی ایدن آدمی اغز له ابصمروب | ا غی له
اوررده زای  4منعاد اولزن ادی وافعال شه ه راصی اواش وحدز تایه

لیاقت کسب ا؛عشدر دیدی

(حکاتایکی که قره فوشك <ضورینه کلوب فلانآدم بزم صعالرهنی
وادی دو شکوا ابا دلراول" سعص.ت احضاریی اص اتدیآ<طور نه ا

صوقزا لیکلامش امد اولد نغ کورد کده بونك سعدی |
کتور دبار هن
صعالی وق بے لواجه ج سر دج وبك صعاایی بو (عدر لصوورنده

|

ساده رونك صقالی کلمه قدر وايکي که یی حدس ابدکندیدی ر فار
ل
ای 4
فر باد اید وب بولك ليه س

درت دش سنه دکهلور زم اول هده

قدر وگن لالمیدر دکیادرنده قرهقوش اتفعال ادوب نسعدیسزی
صا زوبرسدم بوتعصل صفای کاد کد شاد سزی و لد ره هن ده نده

حفکرن قااور وطل اش اواورم دبدی اول ایک کسه بزسید مدن حه ردن
فارع اوادق و بوادم اله طعا دعوا حن لوددر دره رك کو له خلا ص

اولدیار
(حکات وت بدن رشی کو باو پراعرات زوحه س له مدرکن دصیادی

۲

ابله اوزر بنه جوم اعلر بلهزوجه کموذره طوز ابل بطنندی چوجنی
دو شردی اعرا ف داد ودر نادابد رل قره قو اوك حضور ند شکواره

کلد کده واه واہ پک ازق اواش دکیددذصکرہ ءعسکری ییتکد ر ابدوب و ||

:ارہ عورنك طفوز اباق جنبتنی اس قاطا سن سن و خا توق خانهکه ||
کوتور و که ابت ناکهدطننده ی حوحق طةوز اباق اوه قدر مصارفق
طفرکدن ندیه ات دید کده اعراق عبر اوادییی حالده بامولا نان لو
دعوادن واز دم دوب عورئق الدی کیتدی

رورت قره وشه اوغاندن شکات اتد کده عورنك اوغلی
(حکات ع
ادطرلاق اکم دو عین ابادی ختاون اوغلنك
حس اندون ر سنه په ق

مپوسیتنهحمل اىدهمدیکندن حدسنك ابرتسی کون قره فوشك مقر بارندن
سداد
PÎ

ادلدی انلر سن ری بر عرطعال بازد روت  ۳ےد

ONDER

E

عام او

( ( ۷۳۷
تسس

تسستست منت سا سس

رھ

مده

تسد اتتا ییرک

قوهشوه کیند کده جعادرععب

ی
خانهبه روت والده سيل

پدر نك الد قلری سسبر التنه صافاتد ی ابسای اوه کا-د کده کا
نرهده دو صوردی

ا
۱

والده سی جه کوند ردم دو جواب و ردی اول هه

ری اغباردن خال بواد ولرندن س اوده بها شاد دلر چا نك اب سی

کال ذو قندن زو جهسنهبی شعدیفصل کور پور سندید کدهستی تن |
الل سنه دنیرو قاصیلاك اش صو رنده کور ورم دلو جواشه او للهاسه :

نراانعکه مظلوملربنم طرفه هرا جەت ایتسونلرتاکه اتلریکرفنار | ولدةلری |
طالردن خلا صا دہع ددی زو جه سی دی اطرقه ولاو صسوت

1

خی

دا اد کده درععب عازرسرردن میدانه حیعدی وایکی اغکی الله |
|

طوئون تامولانا القساضیسن اعدای ام ده باکاوا ن طله نظر ابت ای
اغك اللهبورادن تامکه مکر مه به کیش اد م ایشتد کی دیدی
( حکارت جا

بدری سر کهاله تزون ای اشزاسهون حارشو 4

کوندروت صاز که اععار آدیغم خاطر کدن يشون

دلوناه اعدی

ها ماموژیی فراموسن ام اصو ن خل وزیت لوزت ركاه |
حبقد ی اول ائتاده احیاسند ن ري تصادق اله باجا رهه کدسورسن

||

دي دکده امان صو صب ناکادر شن دوب مروحوزهروحوزد هرك کدی
کدی

( حکابٹت جا سوقاقده کزدرکن ر طاقم صبباله تصادف ادوب اکر ۲
يده ره واردر لور ااسه  8سره ررداله ول شا او وررم ددی

ود ۱
حوحقار نك جيکده شفتا لو واردر دد کار نده وی سنه کی ا
زناخير وردی دندی
(حکات حانل ددری ج سر تفه عر عت اد کده دا حین وداعده بم

بدرم اغمرایی تطویل رکه عد اصاده دود آدده بولعفه مت اتکهاوزون ِ

اوزادی سنك فراقکه حمل اندهع دی

(حکابت جا نك قومشوسی برمکتوب کتوروب شومکتویی بکا اوفو دیدی |
ا تومکتوب سکا ره دن کلدی دو صوردی حلیدن کلدی دید کده بی |

عفو ابت زرا انوزاق بردن کلان مکنو بی او دغه تو ه اغشمدرمکان |
وريدن کاش مکنوبكواراه ک:ور اوقوره ع دیدی

(حکات جاردوزرکن

رادی طولوت
سس

قره دو شک

حصور
IEEE

نه کتور درلر
E2

7

() ۷۳۰
له لاک له کلد کلرنده جال ازدحاعه قا ر دشوب فرار اتدی ولك

اوزر نه خیلی وقت کوب رڪون حا جاله تصادق اد کده بی
کورهسون دو

“ی

جالدنEO

قدر دو کی الوب فرایا

 ۳ئك
جال ضا ڊرطه طو ندر ميو بده کن

جالاق احرهی

طلب

e
دو شی

=a

اکن

مهن ی رل  3دی

اندر خو دله اسر انتدم دیدی

والبه سی دو وه کیدو بت جاه ن کاےہ ددر چا
ات  8دی

جح

وده

اوطوردی

والده

سی

دوو

زناده اکاندیکندن الك حانیصیاغله خاله نك وسن برندنژو پاردی
وارفهسنه وکلاوت حیعدی ی

درو نه کر وب اا

ای مو

اوننه کاوب بوحالی کوردکده

خرس زاراجي ق قو کورد کلرندهخانه س

وده ف سرفقت

:اد بار 2از

والده ”ی

ایی مژاخذه ونگدیر اعك مراد ابادی

ووب سن ګ قوی محاوطه ات دسسل درون بای حاقظه
جا حواب ر

انت دعدل حفظیی سبارش اباد کلک دو اشنه ۰و جود طور بور دیدی

ھھن
(حکایت ا خلیغة وقنك <ضورنه کیدون تاامیرالومتين سکا را

اكه کادم دیدی خلیفه سو له باقه  ۸لعکي ددد کدہ بئم والده مك
ادام اده حك جار به سی لو فدر دبدی خلیفه خندان اولرق سنك
(صمزن بک دق والده که اش دوب

ا ره ر جار به با LS ۶

) کات رر<لات خورما ادسا نك دطنده سے اندر دیدیکی ح

|

ابشتد کده بوصورند» قطایف تراویح غازی فلار دیدی جعا نك سوار
اولدیتی قاطراورکوب جهایی طر هك خلانی اولاز جاه الدی کوتوردی
راست كاۋ نده رهه کیدبورسن دنو صورانلره بو هه ك رحلده مصلا

واراعش بن اورایه کوتور ډور دیوجواب وردی
ركی
دا ن
( حکایت ه

|سون دبواکر کم زد< .ے
واادهسنه تفرب ع

دار اواوب اساناق ایدر دیبرکونوالده سی <عابه بادهمن  ۳مج
ده زادراتی
شر ده کیده دوزار سد انلراه پرایر کیتسدل اولری دکید

ور دی بورادن حیقار انار ه ملای وملعق اواورم دیدی والدهعی
م عند مده شوادکی اعکدن بشعه ی ډوودر بوذلریروهم درد ۳۱

ای دی الو

REIPPA
رو
زAN
H
3سA:OTR
ی
T
اE
ندAهa
۳نE
رااy
R
SCسس
انDمترbمکا
کم2
م اف

ی ولج اده ترصد ات والدهسی
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ت
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س
ت
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س
س
2
س
س
تح
س
تم
ستی

۳۳

»CNT

ا
ل ل
ون سسنس
اتدك دید کده یارآ انه وا  8اندوت ن

 4اجق آدم سك

بتارهاسسنکه

س

ک وه ات ارقه مده اواس ه له درجه ده متام اواوردم حباولده نصل
مه وور باد ام دلو جواب وردی

( = بت بدری ا ی برسعش رون کله ی 1او نک او دو
شرده اوطوروب کله نك
حارشو بهکوندردی<اکله ی اشمرا وا ثشای ط

الدیو و حال الهکاه [ پدر ننهکنوردی
کوزر ب واساننی ودماغتی اک

ون
بااسی ناحا وندر دیدکده اشترا سن طلب اعد یکك لعش ق
کاد سیدرد بدی ولك کوز نه لهاولدی دکیدده صاغلغنده اعا اعش دیدی

|
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وجو ر حح تا ودوطرق رگد مفعوداولدی دواقوال ماستتهنلهر قنخسنه

|
۱

تلسه تر یمبلا سح و دم بلا کے ونر ناواوروچوق ضيه |
مو
واردر اکفهکارانیصواب زعم ادون تمن اواددیی خطادن ذاهلاوانور |

وکد لاگثفس رپنهرصیفیتله تصور ابدرحال بوکهحقیقت قالمادص ورد ۲
ل ما دا مکه افکار لا نواعجحاب ال جوت ولان کونا کون |
وهه ابله مشوت اولد ی درکاردر اذسکا رل خلل وذال وخطا دن

صون وهآ مون او اسی بروجم-له متصور اواه من شام افکار حسوس
| ومشاهد فسنه اولیوب معانی رده مقولهسندن! وله تعاطیسیی اخد

|

|| واستیانتلاوسته شروعل اساسی امعسان نظر ودر وتفکردن عبار در ||
]| دید کده مصاحب خاءس اکا اجبوده ابهااارتس الداهی الس شح

]| الکر والتابیس والثطنه والتداس حفیق مولای الاج اکم والقادر ||
 1الل ءوج-ودات وتاوتنده حوهراد-اندن افضلشی خلق اعد ی ۱

| وانار ی دقيق الثظر وعيق الغکر واسلمايدمراك قدر خط-بر ورأى |
وتدب بر صاحیلری اواد قاری ااه حاق ادوب واهض استرازود الق

۱

افکاره واقف ایلدی انلرك علومنه ذسبت یزکاهنناجیر وحم وبا تلر نه |

وهصف انتدیکم وجمله دقرق ||
| قیساسا بز حمسن ذرهدن وجبر" در اذا نک
الانظار برامتدر ربالعالسین رفیع العاتی و بدیم الان اللهتابد اعدیکی |
)| اسان ابل حاورهوشاطرهبه شط-ایفهاطین»2تدراولهمندیدی ۳8
 ٤ءصاحب خاهسدن وسوزی اد کی توا برتما ردنا امین

اک

1وجرأت دز اوا مسعو د اولز درخا رو 8

۱

اش اولهل شك بوقد رکه الك متا منه دیکری قاع اولور ژ را ص بد
ا| ا
 ۱ورلاد سك کر معلومگن در شيار اك اعدای نزمطرددن او اددعنه |

الوواقرفار بوعاادهعم بدانونلامیذ وسا رسی اتلفااق
وحا
| امه
| علممزه دام واظهار عداوت واس صا لنه همت واقدام اله قناازه

|| مستعد وميا اولدقاری صورند » بعد ذلك انار ابله «ساله وآشستی عکن
|| اولهمیه جنندن فی تا الى وم اليه اسمرار عداوتی امابآبدوب اولیای
5رام حضمرائیا .لهعداونك وخے العافاوی

:ه و سے دندر ۱

 :بوممعدمام اوزر نه عندمده اولان رآی صواب بزبوشه وعه سند

|

کندومیی اطمار اعبه رل ددهغ آنلراه مواحمه وحطا ب تالشاقمه اغوب

۱

طرایق واسوسد ن سلود اله شمو ات قانبه بی رینودنانك ز شت ۰

واذه میل ورکونواعاده انلری دعوت وقلبارنده طول امل واسنعاد |
احیل الا واعال صاطه دن مساعدن ونهاون ونکاسله مواطته ترغیت
ا| ادوب بعد دذلاك خدود عرااس عرص ونی ا(صار افکارزنده <لوه کر
جیل!!ظر ابلرزانارك دماع عفولی حلاوت

۱

د االله ملد د هداد طااعت مر اجلرند ن مرک ۱ب اولور لوحا(ده

١

بویت مالی بصا,براسر ارراده
 :حب

 ۱احا علری متفر ق وطردق راس_ندن عت ضلا لهمنشتت اوللر له ر

| معساصدمنه نا ثل اواوب کیف مااختنا انلری مصاند ر اصد موه

||سوق ابدرز وبواضلا ل اهول آمرده اکورفط-لا وعلا واد بواوزرا

]| ور وا وحکام وحکمالرند ن ادا ابله مکارهار غه حمل ابل عروقلرننه

۱2۱

کروت اعرد اولتاری اضکان ردن کا وطکرت ردنا 2

| وتخو ِق وعفسدت قصدنده رالاعا وعبا دت ولثه کیدناری اماده |[
 :ایدرزبوجد وسیی واقد اءمك ءطلو عری نهر ورهجگاده استاهم بوقدر ِ
| و وافساد ٫دروجد

| ره

لد صنق اواد اعندن غات جمد

ا صفنده

حلات وودر شك ونعه ساك بواوضاعی مشاهده اوشد وده

| بین الاس عیاراری وزیلون دیکر مسالر انلردن رجوع وفرار و بلکه
دهن سار ا.درار دید کده عفردت ورآی
نجور مثو ب
دل واعداملر :ا

 ۰استصوات وفتصی.ن اولددیی مھا ی دفیقه یی اشتغرات وات اں

|

رآی صوات و

|

ا الاحمان4 0د
<Eطارب الله

9

((۷۰۹
اوادسه کارت جروح اللهروح بدندان مفارقت اجن وسعادت طااعك جد
و جمد ابله االره سی عکن او از لکن عر و اجل رسد " ختام اولدقده ||
رو نحدلاسیب ردزدار باوب کید ر وس عاد ت طالعت | <کای بز بوشحنا کک
کرد دا ومد ت درکار اواد دهدن زم ك
ههادن و
انلاطااعند س

۱

ازالهسی اعنیه سیله آند لعن اوقلراور رنه

ءکر
اك و
طذ ن
اکرل
لفنه
نك
طر

عاحعن اند وب بزم مو چب هلاکز اوله

ی حال حاطمره ذظرا اعور

رنه قدرشگی حا
بد مره دندر بے لخوصوصده رآ وقت هد ن

ترك ایدهم تاکه مدت مقسدره سی منتهی اوا ون | ول حالد ه انك علیمنه |
هر زهکهدیراد راوه  3زر ضايع اولیوت فواندییق مطالعه ادرز دیدی

عفریت یکی مصاحبه توجه ادوب بوخصوصه دار آرای فاسدهسندن |
ؤال ابادکده کلاعه بر اللهبرادرم مصاحب اولات سوزاری اول ام ده از
معتول ومتمول  1۳کور دور السه EI

بض ماذیر طالعه اوائور 

ودنك تد عمری اقبالنك ”عه باب اولمی تر فی اله دصل اال واممال |
ع
اولبه لوراعدالك حفندهاهمال قوت طالعنك بومافیوما ازدادیی»ءوحب ||

ودشتنك اهرنودنهتهاغولن«موننهءساعدءو بلکه اند ههد وه |
ا لوددانو ب و کیفیت عندالکیاروالصغارعلا متگر وانکساردریم عمنددا[
|ق

ری دزن بو بابده هودزی,ذل ابلهشك ش وکتا سر واضمع لاه |
ا صب نفس واقدام الله ماد " داد ض ی اءلرول-کدر دیدی عفرت

|

| مصاحب ثالنك افکارند ن سوال اعد کده حوانند ه شك وقد رکه طباع |

||هرنه کهابشسته اول امر ده مسیوماننه ميل ایدر وهره کهنضه القا اواند ||

| تسه خان موقع نانرده بو توربواییعصاحیه برادرژمكافاد .ری نان |
|| عن ال-وائد اواو ب بلکه عقود العواند قباندندرن يلور مکه انلرك |
]| افاداتی خواطر مستعینه اثر اعد ر وکلا مك نذ-و يذنك اثاری حس
| ووحداند  :ظاهر وهو ندادر بوسید لدرکه شعررفيقك اشلديکي افعای

ا دقراو یرت کلاءده اولان,ظنار دسندیده بای ۲

]

]| "میم وکسلانی نيط وتیل “خی وقاو یی متعطف وب ووب دنن ||
مودالف وعدو ی صدیق وھرغلیطی رفیق ادر حااءو کهتوقطید اعال

| روبت

:

لهنظرده امعان وفکرده تدقیقه حتاح ومتوقفدر نم عندمده ری |

|| سدد مادامکه بوشح راعی الى اطعسدر انکله حادلهنک اتجای ود |
2
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نفس مارک قاوب برانایی گاید نا lla ظاس

 ۳نب حفه جاب وجذب ال هدت مره ده ك حون کسنه ری ار شاد

طضرب
وہدن شیاطینعنده وابالاس مر دہ م
وواقف مر ای معا داعکله س

اولرق ازار فسق وفساد معطل واصناك معاد ط اعات وعبادانه مبد ل
واعتلام فساد منکوس وآرای اران غوات معکوش وشان نحو بلات
ولشو لمات تشه رهد وصلاح اله وران وفسد»عهار بت برکشته سامان
اولد :دن عدار بتطغات وهم د“ءصات ری

اولان ابلس عنرد ل

االثتلس واینع ابلاس معلومکمیدر که برشخك ظهور بله
| نزدیته کےدوب

 ۱مد ارس وما جد۶مورووسا وس شیطنت ۶6و ر وهر طرف را کم
|

اسحد
و

رقم وعا ودقار ی وجا هد اله عااوولخله

زر والدی

وکثرت امم ععرو ف ر'حر :هنی الشای حاء بآس وف ادوب < ع
و ناعاوادی و نازنرك امحاررهد وورعلرنده ما نند قطره واذ کار
واورادارینی اشتد که ارذل من ضرطه قالشزدر ووس وههن اتلرك
لردسی قولاق طوعر اکر وکا رحاره
افکارار نهاثراهعرله سو دلسه پ
کشل بودرکه ملعنتی دی براءوب
ولان اسه عالده اقامت ایده ممر" م
کیدهممر" ددیلو عفر بت شا طياك واش:کا لریی اسعاع اعد کده نان

عضي م:ثدل وا اس انفعالی ماب اواو ی اناره حواده سز کا رار
وقت هېل و وکر کهبو بلیه لك الد فاعتی اشاج ایدهحك معدمات فاسدهیی

ا| تفکر ادهم را ھر پر ام کہ فواحنسده خوامیملاحظاه اولمیسه عافق
و حم اوک سر حبر ور د کک کیفیت عندالشباطین  1عطید ر دددی
]| لووعةر تك ز بر دست ومعتاده شیاطیندن طوائف شت وامم لاحصی

| اولوب اګلرندن بش نفری عفریت هر سومك ملارم ومصاحی ایدیارکه
انرك هر ردسی شیطنت وهلعنتده فاق الاقران واعوا ونلسده مشار
اصح لر یش حا نه جلاب الهعفد شوری
| بالیتان ادیلر عفریت ابو م

ایر
تنرآ
واولا
الوب نویاد

بی سوال اتد کده برمی کال2اد۵ا۰اندوب

بامولانا الامبر وصاحب المكر وال و بر معلومك اواسونکه عفلانك اله ق
واردر کهایی نها حون اسر ارو امت وراو لرانكبراسیجسددهیرو ح
دیطری طالعده کی سغادندو مادامکه "ده احلباقوطالعد ه.سصادت برای ۱

() ۷۰۷
کل

ایدرم دیدی پادش

اه ره

ز نك لو بط ری

وب

دیکر برجار 4

اشا واستفراس اتدی( کرحد ازراه رسك دادن شاه) کردغرت
, REراخ مام)اکر حه راد شاهگت دیگرحا ر به استهر اشیله جار یچاد

طر یق رکه سو وندن اول ماه رونك وز شه غت غساری کاوب

نی اکار با دیکر جاریهاله بادشاهك مواضای موجب رشك وغنری
 ۰اولدی اه ده (ازره ور بندک نکذ شت ی
)کسس موی آزا-2ه بود
اکن ) قرللفك رسم وطر عندن فراعت ایعدی وءعدما اتدیکیحرکاندن
| درلااوج
عة
ردر
اف ایلد ی(سا کن باه کرد صبر مود) صیردر عاشق
1  Yetسکونی
(0
ادوب صبر اتدی >٠دص ۲

| عاشقلفه فاده سی بوقدر(ناشی خلوت آن ا ون جهر) فراصفتشاه |

| اذسرمهر) ن کاه پر که اول مبارك کوزل چهره اوجار به پاءشا هت
خلوننده نندوسنه شاهی عبتده کوروب لو صکر کر از لت ار

 1سس

سوال ایلد کده بادشاهك و سنه زاده سرله عسّق وتعلق ||

 :اواد ادن دت راانزدوب ( حال ازان ماه مهریان تفت

ى

| ونکنتی سمه کفت) حال ووقعه بی اول ماه رووحبتکار دن کر ليوب بوکا |

| سدوابرانه جك سویلقیه جك وزز ك جل مسیسو یلدیوهدم-سود |

برەز ك تعر ينی ابله دیکر جار به ابسیتفراش اکللنهدوسته تلاش و بردیکنی |
وبوتداركدن اصل متصود اول نازبنك رام او لسندن عبارت لوادیفیی ||

حرت
 1اکلتدی جار یدهذ کوره نك غمرت سر یەن اورتاق غم
یین

ولادنده 1

!| ععوظ اولان خطر ونهلکه یی کندویه او وتدیروت کر ه دن الدییی

]| جار ه ی پاشاهه دفع اعدروب کد وسیا ك متيات رغبتو پادشاهی

| نائل وصات ابلدی زنانك معا جنده زوجنك دیکره #سایاندن حاصل |
اولان الموکدر کدورات ساره نك جله سنه تفوق ابله نايت خوف |
جا له رطرف اندر ءعلوم وريه که وقصد ده اراداو نان اباتك ترجه

سئده اصل غرض کوزدباوب معنای مطایق به حوقاقرعایت اواعاهشدر
( ۳حکابت عط رحال اارحال و کر الضل والاضال ص
افبیلهءوصوف

| اولان بلده" شاعده نودن اق دم صاحب ورع وصلاح ومعدن زهد

وفلاح بر شح ستوده نمبدا اولد یکه خلق الى اطا عة انا اباقلتو کل
ی ا حتتس وساتناه

ا ھ

ره 0

و<ت هال |

۱

()۱۷۰۰
اولدی ( له داش

مشد اکزنر ل سر )4ز عيش می خرددامر ) بادشاه ك

اول جار دن بهکوکای فراغت ادهبلدی ونا عیب مکذوردن طولای
ا| دنه حشارت اتدی(عا قبت عش ق س کرای کرد)خاك ر جذم آهندایی
ا| کرد)عا بت الام عشیق له ایدون تصرق وءلاحظه لك کوز رز
ال هوسطواد روتععلی >
الو ف

حر مه کو لدر دى

حکوما ولدی وجار ره 3اس برحیدن

وحار به  3ءعلویی اواد لاناق مواصلتدن

 ۲ءساعدتاله آغوش و وس وکذار وس جا ليله اکتفا ابلدی (آمدان

||پرمزن بدمدادن (خاءشخاهر انم دادن) ول دزن جواری*سا ریهام یکی
٤ك وخامقامی طوغرواغن-دن مويل اوه
ویید فر بفته خراور
]| ک
ادادکده ( بال برزد دان -وزه خام) کک ر یش یں را
۱۴راك مراد

 0م ) جار اول گوزهی نکد رایدوب ؟:نودستنه حاراریه لا نامدن اه

 ۱از91مه او ا مسن دااتندیوگوزه" مذ کورهنل بوافسبادیجو اری *
 1سا عه لك د رو اجلغنته بادی اواد  ۳بادشاهه

مر سومه یسرای شاهیدن

احطتارادوت

اخراح اتدیردی ونك او زر نه براز مدت
تافل اعد یکندنسر اوده

عون جار بهنك عسق بادشا هد کر

ومواصلتدن احتراز نك سب سوال اشد کده جار به جوانده بادشاهاره
ختلاق اولن نم بلده مده خاند اعزدن

هر قن عورت طوع۶ور دی

اسه چله ”ی وضع حی حي !ذه وفات اتدنگندن ونوس جله دن ددم

 1بولندبهندن احمرازم بوکامبنیدر حاره کرکوى

اغورکزهدد! اواسون

 ۲شوقدر وراکه شده کرهافراط تکLEE وور امه ku

"| معلوم اواغله بو احمرازمدن اصل عر ادم شاشمی

>a

موم ایعامکدنعبارتدر

باق رها بادىشا كدر دعس له اکرحهباد شاه صورت ظا هره ده ادصاف
وده
فا
 ٤اش ولاو حار هالك

سن ګسیناتدی اده دهجار ەە مواصات

ادم ارزوسی اولد بغت دن سرا دن طرد انتدیکی ره زی حه ا زد نه
ورد وبجار هنك اوضاعی درمیان وعر”-و مه ی اه دد رام اك
"
raman
tt
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دهزن جوابندهد دیکه ااکورزرشه
ِ حارهسی وارهیدر دلو سوال ابدرکد

|

بمتام طاك  ۲کر نك النده رام اولسی سکا کرکسه سناول خام کرهك

|| کانوده راامولش دیگربر طایی اکرله کوزیله کورس-ون إرعیقشته 
٤

 Eاولو Aدتالا

توهداد 0هننح |

)6۷۲۹۵
FCT

INTAARIDT

اس

GTAP

کشاده ز بان) کت کای وش عش نوشلبان)<ینباز رکانیز بانکشتا
اولوب بادشاهه خطابا ای طاتلو وشمرن ابلوره طاثاواق مش ادن
۰

۴

۶

سم

9

بادشاه(هر جه بابدزدا ریو جال( ههه دارد حنی که دی حال )دامراکه و<سن
و حساله داگرهرن هکهک ادسه وجار  4ده مو <ود
سنده

کور -ورسن  ۱ڪر کیحوی وک

دررد خا<ت اهر تفه

انه نکوست(کارزو<-واه

ګق رخو ی وار در
راندازد دوست ) اول حار هده رب عب وودر ا
<صال

 3اول <«صلت

مد مو مد دندر وحار به کندوسندن طالب ارزو

اولذاره دوستای اک (هر کر ازمن جرد دصد

نازش) بامداد کندهدبازش)

هرکوکه وجا ربه ی شدن هزار ارزو ولتك اله صا تون الدی اراسی

صیاح ثهیکا کتوروب کرو بوردی ( کاوردوقت ارزو خواهی) آرزومندرا
یا :کاهی) آنیداشرا ادن ارزو خاهاق صدرداواد قدوافند اسن
د :کوب

کا

الهماعل

جاتکام اندر

وی

رت EE

ایی ام اعکه
کر( توشن د مکه بددتندینیر) حار یه ددنشد دعق د

ا|ګبوادر وایشندعکه سند بومن اجده اعشسن لعن پك چوق جار بد ار
 ۱الوب صاش وح برله امراج ايده ماهشسن( اوحنان ووایهنسین

ز کاری کاود درکار)اوجار هنك هرای او بله سنك مشریك
ار(
سدا
ا| بک
 ۱لو له بوسودادن  2ارده معا مرت حوم-له متصور اوله باو ر

(ازمن اوراخر ده کرتا )داد کرم جودیکرانهم از) سن شدناول
| حار هی صائون الدم فرص ات خدج صا عش ودته ار ی مثلاو نه

ا| کرو به امش صددنده اولهم (بهکهازع او بداریدست ( بدن ازا بران که
دق

بعئدن فراعت اندوب نفد

نك
هست) اوی ودر که اول جهار

|| دابر جار بهردن لابق اولانی کوروب اختار ایده سن( هر کطیعت بدو
بود خوشنود) یی م-ادرحرم فرسنش زود)حار بهلرل وعسندن طم عتك

| خشنود اواور ااسه مها سر عن طرعودن هدیه اواقآوزرهشمانحرم

ایونه کورند رکرخواجه چینك پادشا هه دصح و بندی فی اجه تأثر
نزی
| اندوبدیگر جاربهر» بر ر عطف نکاء اتدی اده دہ ج پر کسو

| طوءسادی وجار بمد کوره نك ش-کل وما تل بسند ده ستی اونو دی
 0ھج نش عم رترستت)

"لاجرم ( جر پری حم آن EE

شتا هك او ای کوردیکی حار نهدر اسه EE کو کا
SFE

e
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تو

نت 3

جک

حسی

ا
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TETEK

کت
ادم

ن یتا

 ۳۳صل
ااو دک

۱

TSN

TEP

)(4-۷

سس

IETS

که ادشاه الور ایدی فر توته مر قو مه على الله لواکفذافده
فاده مطالعه سیله (خوانده آننوخر بدهراازناز )بانوی روم نازنینطراز)
اننوی روم دیوخطاب
بزنی
ون ا
رقااو
ویره
طاند
| اوییالتش جاره ی ناز
ایدرایدی( چون کاتنبرغروردیدی پیش( بازماندیرارسم خدعت خواش )
| جار به اول اعر ده اول عورتك وبردکی

غروریکورد کده حکند ونك

خدمتکار ای فاعسده سنه رعارت اده میونخدهتندن کرو قااورابدی
(شاه < :دانکه جمد دشعود ( يك کر  1ای خو انشبود) بادشاه

هر نقدر زباده سي لهجهد واهعام اتدی اسه ده النان جواردن ھج

وای برنده ات لدی ویادشا هده ای رن اوادی ا کار

الپا رشان اه كرون اھان

تا واو اا

خارحده واانارك معلوایی اواد دغندن کندو سن تونام اله بادایدلری
ادن جلغبان دروناك دوءنه
تعاب ابده مد حکایلده نودن ا ت

 ۱اه وله مدیدن وافکاردن دلذون اولش ابدی بر کون <ين وخطا
سکندن رحاس انی اسر کلدی صاتاق پك کوزل جار رهلری واردلو

| شهردار مشار اله خر ویروب(درمیانه کنبری جو بری (بردهنور ازستاره*
سګری) د بدبکه اول سای

خواردسئك الرنده پری مدان برحاریهوار که

عر یلدز نك نور بایسصصاب اعش(لب جومم جان وايك لواو ند
(لم پواملك شمرین ند) طودانی حر جان کی شو قدر وارکه انچو

باغلو بی طوداغی ہر جان و دند انی اجو کی وو بردیکی جواب اجی
أاسه ده کولشیغایت شیر ین وطا تاو( کرتونر آن جال-و

دنل( نکری

فارعم که بدسندی) ای بادشاه اکر سن اول حار به ده اولان جالتوان
وجاذه ی کور ەس اواسد لد .هه اعم که ده حال سین ادر تا

ضروحر
لرله را
اها
م بادشاه ار جيك جار ب

ا

نه کل فرمان ادوب

اسر بی شاهك حضور ننه کنور دیلر شاه احلرندن مقدما

| کندوبه خسم ویردکلری جاربه بی بکنوب ( بافروشنده کفت شاه بکوی)
کین کنمرله> و بهداردخوی) ,ادشاه اسربی  4دد که دک سو له که شو

| جاربه نك خاق وموابی نه ک ونه در ( کر بد وکند رغبق ر اعم (
( ۱اه کو یی سا غر مان

رأ م اکر وجاریه بهرخبت ایدر سه

ا اک سسکا ود رای
۱اتد کاک

ان ) ت جرد حسین)

: ۳۳ ۳

)(Vey
اب

ي

ا

ا

7ب

و

ا

رخاطرش ھی ) ایی اکرکوکانه شاداق وهسروراق ارشد رهم ۱
اسوك انك خاطر ينه عم و آن وضع اتیددمن سنك سك .الهمسرود |[

یسوم آنکه اکرستتا پش |
اوایتانارك مخوم ومکدراوالر نة باعث اوله (
اونکی زارا ازنکو هش صیا نبنایی) اوچصبسیاکراول ەە

۱

هدح

انچ ایددعن ایسهك عبت ومذ عتدن لسدانی حفط ابت ,ف(انده)

||تقاست ازمعساذ ن بل رضیالله عله که(هاذنحبل حضرتارندن نقل |

یار نیدرک رازان دزی عمدجرک دا ہک )2مان اموه

 0روم سدا اواور که (اخوان علا له باشدواعداء رار )صورت طا هر ده ۰
اخوان وخلان ودوست وفلارندن دن اواور دهن ظطاهرادوستاق

ا|کوستروب بنااطا شدلات اعکه متهر* اواورار (برستردند که این حکوله |
یوت
فب
تواند بود ) سر بور د ککر

ذصتل اوله بپلوز ودستوال |

انتددلر ( کفت بعضیامیدوارسعضی وج

ازج خاف) حوانده ناسك

بلوررطواقی کشرقوهدن |
برازبنك دیکر برازندنطاوب ودو اهی او
خوف اد راز دەق لاجل حصول الرام باخود برای حا فظه_نفسوناموس |
۴

صورتا دوستلق اطهاراندرار سوردی

اردن بر نادشاه وار اندیکه رو اهارن E عا ۰
ُ (کا فا تسر تاران ع

افروز وانام سلطنی رشك اورهنکام بہار ونوروز ابدی! وع مجوفه آشنا
اود ودن معتضای طا لی زر زفان اله خصوءت وبا دت وهر از

| فی خا تو انسیتفراش ابدرابس-ه یه حال نج وحشت اوله جفی ۱
:

اراج اغکلهمدت مد یده تک و تنم] اهر اروت اون اة ده کندودتصکره

وارث ستاطنت ولذ رن جهع-له اخنلا ل ملکدن اهنال اند پشبه
ناك اند دارتامبت الاع وکلا نك

|

ارام ابله تسر ی پهرضاداده

اولوت مناغت جاریهار تدارکنه قرار ویردی وهرفتیی جار ه بی استفراش |
! استدی اة

عبرده ره اهاز وشھر باروتان ااه
برقاج کو نك اده

ور ور بنه کلنار ٤
 ٠حدندن افزوز جو روناز اشد بکندن تدب لنه ګبورىت ر
۱

بدا دا کته ساقلر :ی سەت ا درا ایدی ونك سس بانده کت دطای

حطر تلری روارر( ود درخا له کوز دشت بر( زی از ابلمان الهکر) ذِ

نته سنده ایت الا به احق وی ک|ناش پر فو جه عورت |
| ابخادشااه
(هر کشر رکه  7۳۳حر دی زود( ره زندز کدافدیدیسود)هر برجارده نی ِ
هد حس ٩۳
Eg
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سی

لته

کهعلام امه ی کهر

 ۱دا اولدی یی
1

ا

ا

ارت شلان ولات

رات

شمراهبودم)

۰

 ۱ولدم ( ار عارا ۱در رعابت حى
وفت آکارفیق

کے ۳

وخی

اون

دی رهدن

۱

ولاغد

نس

کیش

ابدی

جوارو حدظط زسمار

وسا ق ات معذد! ر مام اشد E م اولان دا تلز حق

حوار و حعظ

| تاره رمیتهپوقفوساق چاو  ۳وکافید ر( حارث غلامرا طلب
ھا< راان کقت ) خابنشاف کلإولنان

وصورت

5رود

ابدوت صورت

دلکت

ماجرایشو

) غلام برصدق

علام حشی

یطلب

معال  ۱۶رای راکو اھی

١

داد )غلا م اعرابثسوزندهصاد ق اواد اند teda
(SEB

 4راه کردومتو حه کان دان  5ا

5

حارت وله حاصس توت

حو ن خیرددوم او شمان
تیان از اون له نک هله ڪر عت انلدی (
 1وداد

کک تاامری

ِ نودجر

۹۳
ا ال

ر

ات

ا

مرو کازی زرد SEB
2

دک ی

بر نون ات ِ

9۳

E

باشدحازث
اولد تن

ارد 0

| بربساط ملاک بنشساند) درحالحارنكاحضار یی ام ایدوب استند بک
| «لکه محخصوص اولان بساطاوزر ينه  2اد ره ح(ارث سدوکند ناد |
که اعراهت ۳
دیارا نا ایی
سؤی ا
کرد کہتاحاجت ا
راا ربده باسا
وط
زر ننه اوطورم دیوحارثعین |دی (
مان هود |
دهبغارت برده ودند بااء را یی E
هرهعی

اولئش اسه

اڭ

اهناکندو سے

"مان ار اعد تک اعرادك
ام

و رد بار(وحار را متطی

:
:

| دوندردی ( فاده) ری ص بد خودراكفت) شك پراسی دنوم ا
دیدی

( ذصب موعن ازلوسنهحمر باش د )نلان مو منك حصهسی

او جح

جایچان ا )ا کشنن ا وز اد ا تراک 9۱
نے اواتخون  0لازت

| سااولندسن(اول|کرازتونفیی بد ونرسد مضرت خود ازاو بازداری )
او اوح اد درن ۱5۱کسی ا دين

کتل|کی
عضمر
]| ااويلرده انك طرفته م

مومن قرنداشکه ندعفان واصل

کروطوت دە سندن منتفع اوله |

| میسانلزمضمرتکيدجی کورهسونار (دوم اکرشادی بد ل اوترسانی بای
ROR

OC e

۰ -۳

3۱۱ ۱

 RSلهوت

مج م۱

۱

۸0۱
شام ستقدعرسانی) وس

:ك مطلاوب وة صودك اولان شت .رل

مت

۱

ازده سیله حاشو ت وجود مذیرایده  ( ۸ازروی وی <عل کشم ) اول
ذاث کرع الاخلا دك مواجمه ساد ه سار اولدم ) واریادیی" خود

|

وعقب اوروان شسدم ) واشدیکی ادبسمزلکد ن اعتذار |
| عذر خواسم ر
اتدم وانك ارقه سنه دوشوت کیدم (مراهعکس ازان .وس مود

بکا

۱

زده سوکیلو اوذدی
لس مشار اله حضرتلرندن ا

( حکایت حارث ان طارمکه ازا« ياء عرب نود واز جه ام ا :فصل

٠

| وادب) حار ث این طارم عريك زناده مهتیسارند ن واحانك فضل وادب ۱
صاح

رندن ایدی ( غلا م حیشی را ګار ت ولات دور میفر تاد )

| بکرحوشلیه سن تجارت انك اجون اوزاق برولانده کوندردی ( یکی |

ازاعرایی این غلام مر حله* جند همراه افتسا د )رکو بییاعرایید کر ||
اوشان علام الهرقا ج وناق رفاقت عك واقع اولدی ( بعدازمدتی

ا|دربعضی از اسفاران عر ر ااشکر تعمان بمنذر فارت کردند وتجملات

ا| ووو ای او ببردند ومتلاشی کردند ) برارءدتدنصکره مذکور عریی ای |
طر عده ملا حبره اولان عمان ن مدرك هسکری فارت اندوت اغیای ا

موجود » وحیوانا تن اخذ وغصب اللهکندوستی پر دشان الال ابلدیار |
(عرب بیش حا آرثمد صو رت آن ماجرا بار اند ) عرب حا رث بن ||
سکد شت وواقعه سن افادهاتدی ( کوفت
 ۱طارءك حضور ننه کلوب ر

:

ا| رابا توحقجوار وذدعت ثابست درزمانی کبهررادرسیود ) ودیدیکه ||

|| بم سك اوررکدهحق جوار وذمتم ثابت و حفقد ر یحی سنك <واشی

وءتعاقاتکدن ول!دعدن بن کور دوب حافظه اجك سکا لارمد ر شول ||
"| رمانده کهسنده غالبلا عنوانی واردر دودنوقت سنك تېد ړک اشاعك !

)| رمانیدراو لهوفنده ( ک۱رز نمار ی" نویاعال ظم ومتعدیان کردد بیش |

| ازباب مروت واصحا ب فتوت معصدور نساشی ) اکر سنك نم حقمده |
اعد بکك جا یت ظادلرل طلله پاعال وتاف اواو ر ابسه مروت |

واننساثبت صا حبار ينك عند رنه معذور اوله من سن بر ال سکا لوم |[
ابدرز( حارث تد ه ذکظررد و کفت .ای اعرایی مر اباتوساشهمعرفی |
وسالفة ملا قاتی نبوده است ) حارث کولهرك اعرانی به باقوب ایاعرای
بخ س

نکل سافة معارفه ولا قاعموقدر ( ان حق

حوار وسس ر

| طوغر بسن سویادم سن بکا اعفاد جوت مأمورزك اکاذ من تصد بق
اتدك دیدی لاک در ععببرندن قالهوب قصار ل پاشتت ن او لوب سن

بکا طوغر دس سوبلدك سنك صادقاواد بغکذشمادت !درم ماو رز 1
 1کدی  ۳بلا ره اوعرا ند ها بده ادش که کیت ددی قصار طو اغ
]| اومو ز نهاوروت <ط ورملکدن حیعدی یکدی مد ی ارده وقصهی

دكرحه ده خندان ومتسطاواوبشرق ه
دکاد کده ارقه سنه دوشه ج
 ۱ر

||جار وفره احسان ابلدی( نکارستان یدن ی ر|اد برلیجه اولنان
(فولست ک ازشامییک یکت ) قل اوادور که اهل شامدن
!| (حکایت ت
واشب
 :ری دبدی ( درم دنه آمدم یکی را ديدم جامعای فاخر بوشیده ر
هادم ر ایی کورد مکه
 ٣قییسوارشده) مدینهمذ روه فی ساکنماازی العیه ی ک

| البسث فاخره کیش وز باده قيناو پاسبه سواراواش ( ۲ار بزریدرناصیڈ
| اوظاهر وا بل سرو ری ازجب-ین اولاح )وکات اناری وسرورلات
یسدم)
 0علامی الك وحمند ن ظاهر ولاح اندی ( از اسم ومولداو ر

غطد
ي نه درونهولده
مټك
الذا
]|او

رد یوشوّال اندم(کفتشد حسن|نعل

| است رضالله تسال عنما ) حضترت علينك اوغبلی حسند ر دیدبار
و
(جودم از ب#ض اول شد )
بم وجود م انك عداوتله لمریزوگاو

سور طوالی ) الك حضور بن کیتدم
 :اولدی ( دش اورفنموکفممو ت
رِ سن ادوطااء ل اوعلعال ديدم

 5ن اسر دس بوطالم ) نابوطالك

اوغانك اوخلم دیدی (زان دمادم وازنا ک یی اد صورت د
یکفع) اغنی ادح اول حضمرنه سوءبلعسی لاق ا اولان سوزاری
كفت هنن باکزدر ان دار غرّبی )کا خطاب اند وت دیدی
سو لدم (

سن دونادهده فالباغر سك( کم اری ) بی بوددارد غریب ومسافرم

]| دیدم (کنت ترانا ان فصو ل جه کارست مارا مزال هست شات
سا بو معوله
تزول تارا ن ولایق اسسنراحت مسا فران ) سورد بارکه ک

| وظیغه کدن خارج مالا پعنندن هفانده حاصل اوور یزمرقوناگن وارد رکه
وا فر ار امعو ن اسا حت
| از الاقران ذ وانك تزولنه شایان مس

| خانه اولغله جسپاند رل( اکربدان جانب کذریکنعصاغخ وحوایح و
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تکرار صو ت باد ابله حالمردقده اخا
و ردی

و سر “یلاک اله قا وت و ده

سك

جواب

ابا کلوت شک  ۲او ادa :

بن اوندودن قالد برډور سن دیدی حر غه حبرت کاوب سعد جك شدن

| فوژی ایلدك وحالبو اکوهزرکداهئوکايك کصه لاک الاسه سی دکل |
| ایدی دیدی خا تون ن او شودن عدی قااقدم ه ت

کی کن و

( یک )

کت تس

( )۹۳

تسس

ی

واعسلا دیدکده بلی کوردم بم خاطرهده شو قوزی بی الوب قر ەمن

|

کنورءك خواهشی جولان انده بور دیدی برادر صغر ی وادءا ددیکك ||

پزنده سوزدر اهال ايوب بو ایشیباشهچیفارمامن لازمدر دیدی عرلری ||
خانهسنه عودت اد که زوجهسی رادر زاده( کاد ار ل

۱

کور عك

|

استد بارلوامد دفندن اوکلر ند طعام 5وردم اکلاتد اروک الکن ددم
والدهز نك ری اولدغشدن اده ف
وتده کاورز دلوب

وژی نیکوردیارید بوسوالنده بلشوراده او
ود با
قطور
زری

رآدیدکده :

فارشوارنده
|

ایدی دیدی سقنوز نك علنی دکسدر وله جق عن حلده حفظ
انت رنده طوررس-ه توکم.د دهر حال کاورژ وسرقت درز دید کده

ارق انان شارب ل ات وار ام کزسمل اد

جع ۱

قورقارسن دیدی زوعی جواندهسن صوصبارسن ونار صل اانل
اولادی اولدفلر ی ن باورم بے سوزمه اععاد اتده شوقوزینی کوزطه

حفظ ابت دعسیله عورت روق ولهم.ه رحعقلدهحفظ واخفااشدی

|

کم وقتاده حوحهار عزار نك ځا له سنه کاوت بسری اگروبه کرون ۱
قوز نك اولد نې له واردقد ر
هده وله مدد

ن طشره فنرداخته

حی
ققووب
زی ییصافلادقلریی خرو بردکده او ررادری درون خانه ره
وعسنك خاتوثله باتدییی اوطهه واروب اثلر پردوشکده اولار لهباشتی |
ایکسنك اراسته صوقوی عینك زوجه سنه باقلا زهروق رهه صاقلادك

|

دیدی خانون اهوو سرهعاکی اله سوال ایدن زوحیدر طنله فلان عله
صافلا دم دلوب نه اوهو بهطالدی حوحق اول ءوضعدن قوزیی

الوب پرادر بنك بانتهکنوردی و بر یی بوکان-وب دیکری اندن ابلرو یه |
سر عت-له حرکت و ول اوزرنده مناسب له او
وطور
کول
بو

فرنداشی |

کلید قدر دکلاوت فرنداشی کاد کده قوزیی اندن الور ووش فلان |.
ابلرو  4کیدوت تولده بکار اددی وحال الهکو دارننه تاز م اواد لر ٩

عیلری رارالق اوبائوب زو جه سانفهلان ان ربطتالصیلدعیی وزیی
ره ره رالد لكدردی عورت انعال ابدوب بو که سک بهاولدی حردف

خروف د واله “می اولد ك “عد ك صوردك جواب و ردم بکالوکم
او سو او وغیه حفسك دید کده والله ن سسکا بودوعهدن بشعه فوزی ی

|

کت
 ۵ EE,دم ات دلوت

د ۳بر سره ی7

اوند رهم واراءش اورادنکعله ا

N اعدم درونده

اندوب دش در هی۱

و بردم ودیکر بش درن حواشمه صرق ابلادم درد کد داو وی
اابهك حالند ص حه  ۰و کال عرفان وف بلیئئه رعا اولاهرده بك درهم

احسان وندماسی ساکنه ادخال واون در ی و برن فزی ود پروب۳1
مذ کورهتر وا دلدی

ندردلری
( حکادت پر قر به ده ابی رادر دسا خرسز لق الهتعاشاای
۲

بودلردن بر دی

وا

ادوب اک

ارکات اولادی قالدی وعبارق رھ

مذ کورهدن هر ت الها کی ساعت او موه معد ار دود

رکو ده اقامت

ا عکله حو حعلروالدهار لك عت ر به سنده قالهرق ایکسیده مکته

باش-لندی رکون مکتدہ ی صیا اننار نك صنعت وحرفتندن عله
هرصی بابات نك مشفو ل اولدییی کار و کسی بان توس اهاد ن

پدرار نك ته صنعت صاحی اواد یی سوالارنده معلوعزدکلدردیوجواب
و رم لرلهحو جار کولشون انلریاستم! و اعینت اعد ار»کت دن اعلیه رق
والدهار شه واروب

درز نك ال

کیقیی اواده و

ا اوادیغی اسار اتدکلرنده ,زنك
بعلمفقط جک الله۳
واشیای

م

اده

حصوم بدرکر حرفق له اولدبهی

کو دن حیةار کیدرژ اده
اله موت

وره كت E

 4صد ده معلش

ببشه ارب

راز اشیا اله عودت

دارك

ادرارایدی

مط لها

بيلك ص اد کر اسه عکزه کدو ب سوالا یک دردی حوحهلرعوحهار بنك
ریه وصولارلده عبلری"
ووب سا ی اوادییی دبه
ْ طرفنه که فرار ر
ملا ی اولد بر خاتون توتارهترحوت و درون

 EEوعيوب زو حه هت

مزل ادخال الله تون ککللږرین سوّالنده عیاری ابلهکورنك ارزوسنده
اولدولر ی تان اتد ار جوحه کن وصباح کیتدی اك مادق اصف

اللیاده عودت ادر بو هر بوراده ونت ایک دردی حو حغلر <وا ننده
والدهینه که اله

زی

سو

ذل

عودره کسورز

ووت آخرده کلوت

کوروشورزدعار لهطعام
ارده کیدکردلوب اوکر نهاطعحه ماحضری

| وضع ال اکله هباشرتلر
نده خانهتك رطرفند ه کات سیر و“عین برفوزی
اولد ادن

تعسو

معصوم مارا ڪڪ

و

و زارئ خرودده

والدیءودت2

نه#وزیيه ۵ت
ی و گ۵

اعدکی

۲

ادوب وله

فصل ”عر

TE
۱

((6 ٩۲۹۱
ا

کتداد مد تن تال یواست اسناس

د
دای

زل کون

نت تا د

داز

تسس
۱

بن بوآدمی"عدی کیروروم چە ساب دوا کرد یلار وی

سویاکه دصل جساز تا ده اورم دید کده طررف موم اله بااعمرالوءنین
رادرك لان سو نایور صا قن اا مه ن انکاه مصسره برایر کیتدم ولان

| مکانده معا بولد م اورا رده شو لهکرد و لهادل دو کلباتم ورهسنه |
ورکرله ما موله خنتده" ضروری کاوب حشره
رك وشاخ م

ار وکل |

| ساکماان وبردم طوغر اسن سو بلهدعسیله جاعه منت بورخصت نهو
ا| ت

ده رك اوطه یهکروب ماحرایی وقوی اوزرهنشل وتصیل ابلدکده |

لت چست ا

ودار اکت یی دما ت

وان الدی واشای کک ده
| او لوب جوار بنك تکرار اھ کار م
 1خلیقه حوان مذ کوره کو فه دن دغداده کد بکندن رو تآشنه ته کادى
بان انت واردسنه ن  2اعد دو اص
 ۱اوس نظبا ورا رکات#صیل و
اعکلد م باامرالوهنین دوب درت ات عر ای اوفودی اسانك خلاصد

 ۱وش سی ان ځاڻ او طه سنده وم ووم وقاد  ۶اج وحبه واحده به

 :حتاح اود دم حالدهباور کنقبونك خار جددن پرصدا ادستدم واولصدا
 1اتئفهاول دوب سو

|

دان رواده فررحه متتظرم ددم صدا آیدن 1

| ادم بی بم اعم فرجدر ویو خانك اجاداتق بن طو پلرم سسندن را الق |
:

 ٤اون کادم ددی حایعه آسا تی درکاد کدہ کو لکدن ارقه سی اوزره

|| کو وشندن دن ااغیی بزم اورون  مادا یه  4اولبی |
دو سو اده نعنامرا لم تیندوده اوطه دن جرعدم صاحجت E سافی

:

طو تون اوطه کراس طلب انتدی نه حال ا ود نصکره جه وبر رم
وله دوزه اوب کیتدم لکن نرهبه وتڪون کندسورم بن
 :حر ی صاودم و

]| ایدم پبرویشانلقله خا طر مسه ایکی ببت کاوب رفع صوت ايله او قودم
 ۱بتلرك ها سى عر بت الدبار اون صددق ومعین اولدینی حالده انك
وول ره طرقه حیعار دعگدن عمارند رو سوا(ده هر کوردیکی
 ۱جيم سوال د

!|عصه صار بلورضر بقكصارادینی کیباسرالومنینبو دلری اوقوددخمك |
ی باوتقردی ||
یکبو
ادوب
|| عقیشده غات (طیف وحسنا برجار په ظعور ای
| خلاصه سی باغر یب سن نقسکه رفق ابله معاءله ابدوب جانکی صتبد

| زرا هرقله اهلك حال کاموسعت وکاه مضایقه در وهر رکد رکه کرفتار |
| اواور سك اکر صز ایدراید  3والحیاو رکدر کیدر بیتلریاوقودقد نصکره
شودر هبلریسکا و

رهجکولم لوکو٤ :

سدر
معسعلیما ي

لودبریا<د

ا

)A

صیفاور داوب موت عوك اه کادیوءویی اله  3مونك خاطره سایق خس

تكیی
سن
دیفه
اله همان رندن قفاوت <ل

وصبته اشلیوت وادر واس

وس ودعده نمنحهلهاوطوردی

دل
ررادا
وظرانف «عکه واشعار غ

کا له حر مادرف واطا مه طالوب حیقار ابدی وماءون خ-وااص
معتععرن اعتقا د یلکهنه الله خطناب اندرایدی موی اایه اظمتارکا لای
شعول درحه به می اتد بکهونك کی ند ءه مالاك او لد دنی اون |
رادری معتصعه حسد انادی دعده سقره قدولروت طعام اباد کارندنصکره |
ورکا ودل حار بهرکاوت سازده |
عن ادس وعشرته تقل اد با

|| وخواننده لکهباش لد پاروعص مذ کوراوانان نار قى مينك وضو در |
| واوقونان ۱شعارکيكشعر بدرو ایعكون اباشدر تفصیل ابلدگهمامونك |
اصفتضا
ولق
ورضفە
| کوزیطولوب رادر نه رشکیز بادهلادی بوانتاده ح
دوه
| عکله بالضرورهاوطهدن حیهدی و ل

|
|

بباورد بکدایی رادر ری

قه حق محلسدن غو شنده مأمون
یله
حدا
نك زو ری مي
| ر صنوهروب دیکن

| معتصمه ااا اڪن بوستك مصاحيك کودر و الل ن بولك کیکثرالادت |
 | ۱ذسانکورمدمدید کد هععتصم رادر بوآدمبےنیاس رکوردیکمو یلد یک دکلدر
0

بوصیاحخانه مه کلدیشوبه شو لهاولدی دنوجوا ده ما موناث وت امان ۱

طوغر سن سو بلهدید کده معتصم تکرار اتان مفلظه ابله قول اثبات
اشد کده رب ال.كره لوحر يف طفیی وطاااوقدر دو ماعو غصی

| مستولی اولغله درحال جاره لرك دفعیله عاسی له ابادیطر بف مذ کور |
| عودننده حلسی منشتت کورمکله قضیه بی اکادی واوطه لك فموسنده ||

| طوروب»»تصعه توجمله باابساصق نهد پریثله اوغراشوب ماح واطیفه |
اا

| ادرسن نوراه کلور کن سنکله دول وةرارن لو بلهمیاندی حضور خلیده ده

:

کا مو جب شرم -اری اولهحق زله ولطیفه ی اعیه جککه دعهداعش

| اسك اول عهدل ردم قالدی دید ج خلرفه به متو جه اواوب نامر |
|ال منين بن سنك برادرك اله درده صتاشتدم بن داما بو بله معاءله رله |
لا شه دوشو روت دوگی حیسارر دلوت تکرار ععتصیر خطان اندوت :

|

| ابمزرالمۇەنین حضورنده بزاطیفه وقق دکلدر عق امرالژهنینطوغرسی

سو لهدید کده ما مون حر سل حفنده شمه به وارون معتصیر (سنك ۱
3

بالهبااخی) حیقت

کا ك نک بماد  2دردی محصم

جوانده باامر اؤ مین
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هد نه مستظر اوادی ویومامن الاام خایفة وقت اولان دأ مون برادری
اوسفعق «عتصم ا بالگ اولدفاری خالده دا
تز|
لا

فه ده ساریده

وخواننده جار به ز ادله رنب عاس عش وعشرت اعك اوزره معا وله

و بکرون د
اجعی-ین اتد بل
ورخر مومی الیمك ”نه وا صل اواد قده

اراد ثم و زماندردوب بغدادده اولان دو ستارك كيدن ائوات کویندن
بارکبوضادم استعاره و وم معمودده ارکندن جا مکهید وب تظیف
دن و شیر اندام اد کددصکرههیان کشم انا لهطاو ع سم در حعتصول

سرا

ته واردی وق ویره ار موص خبرورکرن امراموشنك طرفندن

کلیورم دیدی هه خر ر
ودلر اگرو بهکور دیدی ۶٥د عل

کیروب ا
دی

ضور نه

امیر الو منین سن سلام انتدی یبرادرمقاوالهمی

فراعوتعی اد که لووفته در سس بفاعدی سُنوار کیت مس ازآل

کتورد و قولکری کو ندردی دیدی معتصم جوانده اونوغدم فعط بعد
ااصلو ه بر بار جه اووعق استدم ایدیکے قالشےد د کده اام رشن دده
له ورک رکهسب المأمور ده سر ی برارالوب کیدهجکم دیدی درحال
کے اش وب واس

ته سواراولون رارحه عر عت اعد بلرمعتصم

حر وف ظر نفك حسن بان وطلاقت اسان وقوت جنانهاقوب مأموك
خواصندناولست جرم اتدی ائنایطر ده اخبارنادره واءثال ساره اله
مععصعی اکلند ره رل داراخلا ذه ره کادکر ده موی الب سرعاله کندو نی
بارکردن اشانی| تون معتصول رک نه دوشدی صاحت ب
ووایار اغت بر
معتععل رامن دن طن ا.له ادت

اعد لر E

رکاه کاد کار ده

معهعل اوزنکسی طوئوت وڏو ند کروب بارکردن اند بردی وءعتصم
اله براراوطه به کروت وقار شوسنده اوتوروب وادر اخبار ابله مشغول
اعکله ھ
موه

دنکار وشمده درونندن فرط دک ومعلومانته سین ادر اددی

برادرکن کدی

و اده بربکیتوارلکن کی اولدینی هعلو عر دکادر

دبدیار مآمون اوشد که وکونی
مکر اکال درده

امت |د

کسیر  ,ننک

ات د<ول

ا

اواروت

حر بریاوله  وکفیت رادرهك معلو مدر

ظاهر ود رکه |مثبت اند یک خواصندن

ر بی اسان

| دی
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ءطلو بوکارره.در بوخسه طرودن درخواستکنا
|| وواد زم وندن غری سنکا اا

و

ی ران

بو هندر دیدی بدر
حفار نله ابه حق

بوذت نارهلك زوالنه د کین اذ ال تااYE

لازمدر زراءع:ولات وهی بزم قعص و<سکو ده اوله حعلری.
وله من.
 ۱در کار اواد د
۱

۷ 2

الکدن کلروخوف

وحا

اوله ح#کدن رده

روت

أ اله وكون

دوواولد برم اھا `
واه ا

حاره یںغ

ءعدر ادغو

قبعاوندم| کر

حصو( .A
 رطضا و رن٠ اوس بدو

دوشوهم

د رد  5رنده دوست

صدلای اتب

وو فاز مائیدر بوقدر احا یکر هيا شدن وعد

رلهش
وقتو
ا| اختیاربیورداشکنه دک را درم والله کر ع
کدتدم

عا جزی

اواسه کز

له دسنك دفن واحفاحنه دود وسرار اڪون ؟ند وی واولاد و متعلفا کی
 ۱ودا درم بم هه

اواست واختفا کنه الورل

او
|

سینه ار حه اوراده عن

اصلا و سو سه جور a5

که

ع

مالر"هه کی

سزی

العام ده

تاجر دوست صر بهیاصل دص هد ا
 oاو علنه

هدتاسب عل وار در که

وله هن واد اره ک ۶ن هن

واحصار ادزم د د کده

کو سروت

وعم مذو

 ۳و ستار مر ل حالاریق
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اوله حق عمد وعیشاق طل.نده اواد قده طرف ملکسن مار نا سول

احسان اللهفیابمد اراق دم وه؛ك حرم اولهوب استد کلری کی
مرغرعی ورعابت اولهرق ملاک جانشدن وحوش هار واجناس اطیاره

و بلکه حیتان محر وانهاره سر مو تعدی وتعرض وانار اجون قصداذا
ا| اولتیه رق هر حالده جانیلری مرعی وما ربلری مقضی وشاهد وغا ہار ی
||حا فظه برله ماداعکه نحتطاعنده بوانهار طرف ملکدندی بو نك خلانی
| معا مله اوامد حفه سار شفاها عمد ومیشاق ابادی غرال ملاکك

| بوتعمدندن ټون اواوت قرما نکر" احسان و وتعمدهاو کانه کر" هرار

|| سااش و حسینه شاباندرولکن» عالیکر" حیطدر که وحوش اقوامواجناسی

| متفرقه وكثبر الاختلای وعدع الائتلاف ومدی الد هر يا بينم عداوت
| قاکه وعیون صلم واتفاق نامه اولدیفندن بروجمله صلاح بذیر اولهمیوب
| بعضسی قجابلال واحایصهر ادهودءضیسی ذیل کم وف وا کامومذارانده
 ۱حصن الهغارانده

وقوی صعیق کسر ون دق ولو من تفر دق اعکده

وکناژسی جوارح صیددن لاجل الاحتراز حصیل فنون کید داعیهسنده
در و جمتدن زم اا عمرنعسر وملات حطمرتلر ون محافظه من

||غیر مشسمردر ام مکزك حصولی جیع وحو شه مستلزم الفواید رقاعده نك
اهک حط رالر نك راد ماجعت اندرزدید کده
| وض٤ نه تا جدر بموبلاد

ملت وز برهاتات ایله سفبرك جوابنی ویردیدی زنم آهویه توجه ايله
| وبسط ایتدیکك افکار قصورانظار وعدم امل واستبصاردن نشأتیدر

| ز را ساطا نك ف کل اکان کلما ن :علا ووحودی کلیس نی الدنسا
ْ اولداخی ه رکس يلور کے مس سر رسعاه نوی ودھولا و لدفده

للعوم حبال واكام ودلال واجاءه مط اولور کذلاك
شماعدك فیضی عا
 ١ملاک عطیل صبت عطق وعدللاقا مه مشر الودفده شردف ووضرع

| ودی ورفع اندن استفاضذانوار معدات ایدراهلاك حضمرنارینك منتشمم
| الاطراف اولانصبی سریواکنا فه ااه وراتدی عواطف ملوکیه

طمافةبه دسنادیهفردافریده اكسر کتلهعرض وصاد مه
اش
سالت
| واص
| وتخاصعه به لیاق بو قدر دیدی قسر جمواو دلهابناا الوزر مااحسن
| اهلذاتفر پرلکن معالراحم سا ست وضبط وربا ست لا ز مدر ویونار
| رقانون اوزر نه هی اوالد ر که اول قاون وهادر و واگ اجا بى معا مله دہ
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الله جا ثب ملکه متعاز م اور سکن کوتور دی خسیرعند کزده «قبول
ماود

ی ترالن  4راکو حمله سر اي ابدرسکرز ودی جموروح<وش

تجامه نك رینامتصواب وامحسان ادوب بو ام خطبرده عند اللاو
سفارته شانان براهو ابخیتیسار وا حاب وملات یسار اللهباال قااة اقوالی
اساج واجوا الق ماده و افمالن ر اك اوزره چامه لك باه کول

اد بلرظی اله جامه بالاعن و السلا مد ملاک سارل مووعنه تعربت اتد کر نده

جام ابلروه مسارعت وءلاک بساری کیفیتدن خبر داراعد کده لاکوزیری
زاعه طبوردن راز عساکرالوب طبی به قارشو 72

قی ثفررمان اىلدی زنم

تدم اله ایک  1کرش استزمگه وکلان س قيرتخاس دولتکره داخل اولد فده

اده جکی خطا لك جوابتی قولکزه حسواله بہورکز ز برالك ابله اوله جق
سوزاری سن سوا اء ب طرف ملوکانه کزدن قولکن افادهاعکلکم مو جب
اعتلای حرمت وحشعت وتملزم تحافظة ناموس ملت وریامتدر کر دع

ور دبک جواب عقود صواب اله مصصلیه اولور ایسه فبها وت وخدمت
داورا نه کرده نکم عصببت بواعیبی ذان دولکره ما ده قفر وسیاهات
وا اک افاداتم طر دق راستیدن غرف اواور اده و خطا
اوله لور ب
و عدم اط ای وابد جل اواتوردد کده

ذانکره درو اواموت ده

ندر ی اکان واستصوابانادی وزرهععسا کر ااطیور
ملائ زوك و
مسج
حصم

ظبیه ملاقات وتءظع و:کرعباللهاستصکان ب کااه ملکه شتاب اکللدرنده
طی ملکا هیدت واحتشامی بالشا هده تقل ارض اله حضور نده
تو ذف وه لاضن بورد جامه دن سعوعی اولدینی وحمله سطوت وساطننیی

منو رل ترلیفاننده صد ونه معرّق اولهرق ادای رسالت
معاه اناد کدک

اع
کدج ملک <سعت و لاه لابق وجمله مقا للهوورب حضرته اق د

S

و ازاھجاتن موحباواور کلماتایراد له تطییب وترحیب ووحوشك کفیت
نادرن سوال وا-تعصا وطی دی انلرك ملاک حضمرتلر نه اولان
اوا ل

عبودیت وطا عت وباطلوص خدمته خواهش ورغبتلر دی تیم واطالد

<هارندهعول راحم ودفع نا جی

وشدوش
اکورو
دعاء واطنان ش

رجا وطا فة وحوش بولك کی مکللت استیلا سے دن بط ومنشرح
وم اولدقاری حالده شرط ع-بود ی اجراده باجعم متذق الکلم
اولد قار یی بعد السان وحوش وغزالان اعون امان واطعتتانی موحب
لسجوه
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خااب واو لى الصاتر والاا ب عند کرد ه کلايك سال ه حع-:دن
ال

ءطااعه دن خالى او ليور العب م الحب نراات و خساست صاحى
| اولان کاب

مقو له اخس علو ق ساطنت

و سیاسته شزا

ن که الك او ن نه اصل تق وله وصف ی وار در وحسی
سرکور
| کو
طاهر و لسیطا هر اولد :د ن بشعه شکل باهر ووحه زاهر

صا حی دی دکلدر سر ورآیی اسا نہ ناکین ایسه کر متبقظ وعتنبه
قدر داي
اولیکن دید کده جامه جوانه دسصدی اله شك وار اب و

عادل وسص کامل وفاضل کم اواورسه اولسون اقتدا ی اههل واربا در
| خوصو

صده دنایت اصلیة ما دم وحا جز اوله هر مت عليه واوصای

| ستيه ومکارماخلاق وشے صاح ینذحادنه متبوهلتورا ولوبمقووله نك
ْ اصل وسالد ن سو ال اولع اکر دسارلك ماس.عدهکی اوصایدهعه سی

د راوه ل الك حسن  ۳دیب وار به ونمذ تب اله اخسلاق هستعیر 4
حویل مكدر سره ادصال انتدیکم منشو رده اودوعد عیکه ملاک سارطوم

ورسومدن پرهر" کار اولوت فواک وخر شعر اله واد

اش وی

حیواندن فراعت اله طر اقععاف وعدلوادصاده ساوك اد ساسا که

]|بو نات وقصد وعز عق بعربرل جبری اله اولسون بلدکه معتضای مق
زیسحظ وانی
کرا
هتاد
| تعفف وترفعنه باعث اولشدراکر ار علکه اجا ب
صاحی اولور سکن اجتتسابکن تقد بر نده باشکزهنلرکله جکنه افکارجره کر
]| عمرفله واقف اوله یلورسکن(فقداعذرمن انذر) یم سزءوصف وآءریف
| اد دک ملائ سار صا حب عین اخلامار در رذائل اوصاقدن تب

او لوب ا-لاق اشراف اله خلق اعشاردندر اکر نٹ صا له صاحی
اولامش اواسه ایدی اکافرد آفرنده سرفرو ایدوت ام بنه مطیم ومنقاد
| او لز ه
ای ای دس الارانب اکر رآنکه توافق ادوب رو سای و<وش

| ساره تذسبب وموافقت ا رل ایسه رآ ی عن ورد انت عقل و نقیناصابندن
روسن بم ناه ترفیق ابلهملاک مشار اليمك طر فنه کوندر کر ملکك انوار
طلعت وميا من صور تن رو بت وادراك وصفات و حر کاتنهحصیل
ووف در ازاله شك ور ب الهسر اون اخسذ مشاق وراص

اولدیغکزامی صوانیاسعصال اله الدینی جوایی کنور.ون سزه ابصال
اتدیی يام ءواوقهرام اولور.ه صد

کره قتور کتورمیوت
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مین صاحی اواد قاربنی وء لاتبسار اکل ومد ن تو۾ کاراواوب جنس
ات وورق الهسدرمق اکه عم و دصد انادیکی ورذم مظام واحرای

عراس عد ل وداد اکه متعهد بو اندیغتی طیورك کوش هوش لرند
بالالقااکردعوتلر نه اجابت وائابتاید ر اوه کر کارکزده اصابت ازکش |
اواورسکن اکر کربوه خلافه ساولاله فرمان»لکه قارشو طورر او کر ۱
جزای عالیعکن ی کور رسک ددکده چامد مذ کور بین ااط.ور ولوق ا
وصدق الهمشمور اولد عند ن افادانی بال تصدرق الله مك سار كا

خدمتاه مسارعته بااجتهمفماق |بلهرو راه اوادیر سار دار نه بتفلرنده

جامه طیوری سبعت الله ملاک ووز رل عندنه بالوصولا كعاب ا<خمهنل

قدوملر ین تبشراید جه ملاك ووز ر مستبدساولهرق درحال زنم طیوده |
ملاق وصغيرو کر بنه تو فبر واحمرام اله جلهسی مام خدمت ملکه

آبصال وبزم خاص ملوکانه ه ادخال وحضور ملکده افتتاح کلامه اغاز |
ووشه نا ودعاد اصکره سوق قدر حئایکزی ساطئت وحوش
ارلهملاک ح

ا

وطیورهواصلابلدبکندن جاعت طیو ر بالطوع وارغبة ام رکز یت |
وساطنتکری تصدیق ابله تبر که مسارعت اتدیلر ونلرك حفنده عثایت |
و جاعکرجله دن زاده اولسی شان وعنوان ملوکاه کن امجابندندر دیدکده
کورهیی تلطیفات بهیهسئه مطمراعك تبش رات وخدمتلرندن
ملا طیورمذ
ومیادعه ره مسارعتارندن نون اولدیفی نطق رسسی ابله بان اند کدن |

صکرهجافت مد کوره حطورملکدان اورا ومسرورامتصری وال باه ۱

مشتغول اولدنار بوند ذصکره وحو شتا انکت سعته ادا للرنت |
تداپبربشه قشبث ايله وحوش کواسر وبما م جواممر وهوام نواتروجوارح |
وارك اطا عه دعوتلر حون تکرار جامة کمودرهیی ماور اتدیلر أا

امه وحوش طرفار ننه بالورود سفارت مةتطیهسن ادا انتدکده في ||

بشهی هشاورهرنده شك وشبهه بوقد رکهکابشید وفاابله منمور وااسنهده |
خسن رعاست وحراستا  4.مد کوردربز ی الساندن وموذی حیواندن ا

درك طرفنه متوجهاولاغه قرار وبردار |
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تالثفتش سات ادوب اول العفق صدق
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<رب اعاده* معد وم اهرغر عکن
ووتده ایو و ررکه رش ترد یرادن ع
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دولدی ودخبزه هرنه کهشردن مشاهده اعش اوه قل

یدن کان

ررل
وحکادت املدی د م

که سك

دده سنه دفت 1جکدم!

۱۲

کوزک عقوم خه رارلهرواشبیناکدلبانا نا اولدك ط انعشابسهده 
د ظطعه
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جز
کوره و

خلاص امد اولتور  ۳مول ادرم I تی الله

خبرك خاطر ی اول الطیب E
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واا

مکی مو جب اولور

سی زم یدنه کوذوره  3حناب حق کر عدر شا م له اولور دلوب

طونخیدر دكطرفنه کودور دی
مر کوز اریصناروب ودستندن ت
واده حر متکارار بنك برته دصادی اله خمری اکاد ۷اہمایدوب وی

سنه

زم حیاگراولدیتی عل کووردوت ندوسی وااده :ق حع

واروت خر قصه سی مادر نه نفل انلدی والدهسی باوی مواخذه

۱

ابله جونکه اوخااده رنوجوانی کوردل نون الوب و طرفه کنورمدل ||
شاردکهحاره سی للواوز ج اولن سد جیه هن ده راز اسماحت ایدر
نی الدم و درك کنور بوردم نکن ژباده ۱
دی دد ده نانو بی والده ا

دن ا ولا ن خد مکار
Eهسته بور عکه یور امار
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خدری اولان وشهسیق
احراره ول اولسار ایدی ا ای طر هده خر م

اکل وشر صر ونا نی الله مو جود زادراهن عا فظه اعدی کیدرا
تحار وحرارنك جوس وخروش اتد يکي ربا بانه دوش اولدبلرکه افراط
کرمیدن آهن ماد موم مذاب اواور وچشعا رامید اتد کلری شحلارده
عرند ندا»ولان صو دن ر مشك
اکچ هش سراتکوان شور اندی ش

ملویی شهان اعش وخراذسه اباروده صو بوائور خولیبا یله دوجود

ه
لاو
صو نایو ب تور مش

|

و سال الهبقراج کون دیبولرندن |

اندوت وشرل ارالق ارالق دفم و
وااد دلردنولا خر حاند کار

دردف وتاب بایان
ان
رزد
اتدیخنه وانك عندندهصواولدیغنه وافاولد دو

 2ری پربان واتتشحطتش هر جا ی سوزان
وا <سان ادوب مو جود اولان صودن ده
تقد ز موه هر

دی لطف وکرم

حصه ماد ارت دو هر

 9اتدی اسه ده کار کراولدی خر زناده سيه ا

دارايکي ال ابداری اولغله شره عرض ادوب بواعل کرانابه رل بهاری |
اد ه ع رمهدارصواحسان یلهدیدکده شر خمرل |
معلو مکدر e

لورجاستی رادله سن بی فر فته اده بور سن تعدی بکا بو جو هرری |
| وروب دیکات قدر صواله جق وبءده شهره وارد ارده دعوا ادوب |
اسنرداداده جککدر ن سک صو

اول توهرار معاداژده و ررمه کمرو به ۲

دیک دصل کو درد رکه
ال قابل اولسون دی خم حوانده سنك د

| الک استردادی قابل اواسون دید کده شر بل او

وراردر
کو ه

ی,کاخش درااد ره لهند مک
نرلکردر
کوهر سنك ایک کاوزا

ریت 9کرک کوب من د
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 ۱تآدهسز

لتده سکانه فاده ساصل اواور شوکوهرژی ۱
حداکا
 :دی ورن گر وم ات
ايه حکرر استدیکات کیعمد و ٤ین ۱
سک وره م وستدن طلب واسیرداد ع
أده م دبدی سر عادنده ےر

اه لوت ى رای

ا

اراد اعد کاک

عمد وامانه وسو گند و باه روجمله اګعاد اعم دیدی بڪاره خبرك |
حر ارت -خا ند کاراعش اواد اتلد نخواهوناخواه .ام ص  9.نهکوزلر دبن ودا

اكه راضی اولوت شره کور صو یی -جیار کوژی دعسي لهسرد وال
خهر اه حمرات درل و * اسی ازال وخا

ركو کا:هاشیاستی ا

و حونده عاط .ده اولمرق اوراده
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الهرو راه اددار اولدی :بعاره خر نور عن اراژه 1

ارت

 ۷لور سن دلوب ا جری طو دی وای التقیواناعفي ناغلايوب

رطرفه بانوردی بایان کلا میله تا جرك رفها سن تاطیف وانار دن
اعتذار ۱ء کله بموعا مله خاطر خواهلر نه مو ات اعد تایان تا حره

ادن عاض :اباد بلرباغیان بعده راز توقف ابل انار عصا نحت
کر شوب اغفسال ابادکدهتصکره فقیهه متوجه اولوت چا کر" مق

سین عالمنا حم درن او لوب و بر دیکات فتوی «دار اسسلام وکلما لك
فار ده حسلال وحرام اواد دی حااده م بامه بلا اذن دخول اله

لا ت اکل وبام اعکا کات جوازی فنواستی گیدن الدلو.ثلاواقحع
اموری مفتبلردن مشاهده ادن جلماك حظورا ته حسارت اعلری ذعییب
اواتوریی دلوت فمك د بای ودستی ند اله اجر لك انه براقدی

ورازوفتد ذصکره شر فة خطاب ادون ایا ااسید الاصیلسو له حکم

کات حقه انفصال پور مه اکر وعسکری در ایب هل اوزرن ده اولان
حقو قن مةد ما سان اعدم ذ انكر اسب طا هر وحسب ظا هر وفضل |

اواد وغکری حاشا که انکار اید» مم اسلاق کرامك سکا لال

باهر صا-ی

وحاز اولیسان له دحوله ادن ورخصت و ار زهد وور عده سن

 :ابای اشرادکه اب الوددغك
حالده صعا لك اواشك افعسال ردهار نه

وقتسا کهجندی اه تالکر قالد قلرندهباغبان بلا مب حندی ن دی

حطور حاکده زان دعوی ادوب مع زادة لا تنك نی اخذ واستیف
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ال و 3عادعد جوا سس

کوواسزدن وساس الئوا سردن عآهون وغات امالکه زعتیده اولد له
صفای خاطر ابله ز برجاه شاهازه هن ده متاعفا ټك الله را راسو ده
اولد هك حالده اقا مکی مراد اندرم دیدی لدی زود تقل الارض
عماك حضصّور ندن طوغری زوحه سی غر  ۶ره دت سعد اك برداه

|

کدوت ستاطان طیور اله اولان کلاتی ومشاهده  1۱یکی ؟رم والفا نی
 1تقل اتد کد وایکسی ردن حصورتاط اه نو جه اه حانت متدیون معط سر

(

او لدفلری ادعام وا<سانوطن ود علر  ۳موحب دسیان اوله زقالی امات

صفای تال ابله عمفم"اعر ار اوقات ادلد دلر
(حکایت صاحب بستانل بربسی لاجلا لص ا شهره کیدوت عودتنسده
“ركص كور د ركه اغسك اغار وحا طلا نن کند ی
ا| باغنده درت نف

| ماللی .کل تصمرف واکل لث انت وروا ای اهر رل و تاره
سابله ایده میه حکندن ا ننھ واروت اظپسار بناشت ورحیت وبلا

| تکلیف وتاه کلد كار ی كس ين و تصو یب اله انم ااستاداه |لکرام
| سر کر سکر و به اس اللهمشو لاولور سک رادلوسوال انتدی بر لسی بن
تا کین سلطا دم دیدی دیکری شیفای ساد ادن اواورم اوچمجسی

 0دادع دردحسی ا حرم دد کده اتدای
۱

اهر ده تاحره و جه ابلدعسکری

رم حارس وصادط وحاتظیر در اترك سس

اله عرض ومالر عا دطه

رفن جاغره منت لاورز اماکهمر دف
دار
وو قابه قاند دفندن امو
حطر نك در وشانی جله نك معلویی اواد بغندن اتا نمی تشر دفن

| ماه سعادت واسیاب برکندن عدایدرم اکر عالم وفقیهی داردسه  ۵انار
هر حااده هش

هن وسراح ده راست دعر "در بازنار خدامی مزا له

سنده بولدلغیر دن(العبدوما علکه اولاء) مصداقعه انلردن راسد هی
 ١دریع عبر ای تاجر فاجر سنك رم آوزر هه نه جم:له نفوقك وارد رکه
بەر حق ستاك اغر  | 2له صلا ينك اولسون بے سفر حل ورما:گی
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حصور نه

قل اعتاب ملوکانه کزی
واروبموفم خد مندهفيام اللهبرعاو ککز وارتکه

رجا و از اد ر بسیاط وی" عالیخره سراوار بوربلوراسدنظرعالی"
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اصلا ح وطر بق عدلارامه وعهیل نز سینایده حك
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وحود هر« یاتار

دی خعلی
رم او اباس
کلدی

دک

۱

سین کداران اش ایدیکه اول هنکا مك هراظه سنده مع اللساره |
معون اولد لعن حالده واعثاعتاتشی
دصل

اوو

خاکد ر کاون
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 ( ۱عدل ااسلطان خبرءن خصبالمان ) دعشدر ومشمودر کهملاك عادل ۲
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یه
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تن قح من من اسان سس سسانب تا تس تس دا ناس نت هشنسس ند

وفاننهد لر ذیل ورسوایوما وس وعضطرب
ادوب ورك تاره سی
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۱

ساطان

۳۳۳

اوادینی حا(ده اوقا  2اما

خللاک رما دنه نھ اولی مر اند اضها ۹

وثل تعلدن غر طم عن وصعاو لدوود و معا له ماو کات لوح ېله

| ایدوی معلو مك اولق اوندرزیرا ملوکات نطرری نضاد واغرا ضلری
 1بوار ودماردر اسرار 3ضا ودره

مطلع او اق هراد آیدن ادسان نی

1

 :واص بد ملکان شب هتسه اظر انون دادر ااا الفضل و رده که

| وعلات طیوركخصائل وسعانلنك باطتنه ظاهر لهاس تد لال اولدورم اقبه
 ۱ا<والندنععلت

و دطر اهمال وهسا که

الهعافشت الا

دن دهول

اعیهسن

| بلکهملکك شلوا هد ظا هره سنندن بالاستدلال اکا کوره حرکت
| اعکدکك لازمدر قعانکه ملکی صد کاهدن طافرا باراد عودن ابدوت

| حوصله سی خوم شکاردن لبریز اولش کوررسسن اثولاو وقت زمان
1

شطظارن واوان نله واطافتدر وشول دمدو  /ملک سه
یور
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اندر کل

اولوة ت ژمان ااا ط
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وانام فراع

"| و شاط اولغله اطتان مقسال وکرار حواب وق الات زماندرکەسن |
له

امن وامانده اسوده نا اسن و ر وده

سا 4

ارضه اهت کر

 1وصاءتوحانب
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العیون کوره (۵

 0اي خاانن

اوتله و ه:لردهحضور

ملکد دخول ومشولدنو باندهطورهة دن انت الاه انات واحنراز

ده دی حوانده جر االله مولا عن
 1اوژره ولاك لاد وواجدر دکید
 1صد واه عید درم حر ههاری حعنده ندال ودر

 0کوهرمانك هر حر وه

لع ور

بلان بواصام

زراان موحودء؟ حهان با اول و بو و ول ک *ر تیم
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رز دن ارشفه "> و
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]شیک رابلدی(عدهدو بوحدی یاوراده رلا لهبرواز و 4عود تاندوبصدیی
 ۱الام ەە

انم لاک ط و رنه

ولدیل رکه حبلهذ

اررجرله صو
متعازم وقبذا لفلکدن الت

دهعتم در

ورك انهارحار به سندن سان سمااسر ادماادوت عر وی

ن وھ مك جییتیعرق |فشان اولهرق صاعد
تخل ابد
قاصروراو * اطیال درحا ند و

موا 7

افکارد) هواابلهصعوددن

کش ره ده  3کانوں اسا وم

اک ګبوراواورا دی دق بوابله <عل سبرسر بع اله طعران اندرك عز عت
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وانت لاهلالکرماتامام)
اد لر وکك و دوه ) لکل امام اسوه شندی  ,و
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 8۹دارو بومدا رحجدن اعلای مار حه ااصعود
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وصە سی ر هانح<.1در دد کده دی

لو ودن "عورانت E

سنت انی

۱

دسا زاعکله قله اغازابادى
(حکارت سکن بوز تار ۵ی انناسنده هورانك اع رصینة هنددن رفاهه نی |
ګاصره ادوب ا۶ق لعف ءذ کور" ذوق العاده متین وسم اواد بعندن |

مدت مد ده اوغرا شوب ظز باب اوله مد فندن ”ورك جا نیصقلیوب
روس امرا و کرایعساکری موا خده و تکدیر اله ا  2تتم لهتر هھ

جتره ابله فص قابلاولان نوةوه امه نكضط و لس رنه
اواشیکن ه
عدم |٩5 ,Eمک  2رد که زان تملککر دن تست ت آیده ور نان ول نم

سره حرام اواسون مقالهار بن تفوه اعد کده وکلا وکبار دولی باشار بى |

نید پروب جوایو بره مدیلریورك روج لهضیزانل اولیوب ||
ااش ا
اک حه حه سنه عودت |دی السه د .ععور دی حسیله حصورنه

کته کیره هارونلدی ورك مقر بانندن مد قاوجين نا منده پرامعر وار ||
ادنکه عندنده ۶مد واعينوسا لاد جل ومو قروهرحالده معیول
الراً ی وهسعود العول ورجاعی تا ذذ اولدلعندن

0

 9امترمد کوره

مر اجەت اله کرفتار اولد قلری عرتك ازاله سنه بعی عوری قاع |
مکدو"ره کا صصره سندن گور مکه مت الاس از ایاد باراولدخ ||
یه
قونص و
کرای وره نك خاطرار ع

نك حسن دسو  4سنه متعمد

او ادی حینا من الاحیان تعوره و به دابر و احوت اطال الله باه 1

مولانا الا بوحاصره اند بکیر" قلمه دح اولئوب ید موه کمش دیه | ۸
و و ده اوانه دی مصارفن حلصایی اله تاب راواه چن واک جرد ا
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میوقت مازم الیو الوایع کد ارو ت کو رک اغ ی نارف آدم عایده ق ندز ۲
ور کی تک

داضت

شاه ورف اورت ات

راهده لو لاد بغندن رهر و انك بر لت اله انه ودن

لاحل الوق

ا
عش
می ب
کدار الاد
رد
قەر نه سفر واورادن عدم اناده و

نك صودن

اول نك اغ نه برکويكباوزو طرفتی وضع الما اذ کور

|

جر سسئه بر مدت ہر فت اللهاراسی اوزا د د دن کو پک بانته کلوت |

لای کوره مدیبونه حال دبوب لجال التفعص باورزون اغاحکويك |

|| اه صوقدق-ده ها تن وله مدیغندن حا .عق اواد يعن هرس الله
داه واذف اواد قده داسك و عزون اولهریات رل
ملا ك ه حاله ااوع

ائوات واشیاسن دوشروت والسه سی ايننده ر کاله دروننده بك

التون دی اواءله جله سن جع ارامتوععه لواو ر راست مه تسام | عك
تیت ایله عند نده حفظ ابلدی و بت امعد سى زا ز یداصکره ا
عون زب * 2لا رک متعاها هھ رهیات اوق امه سعیله اطرافده حسهو

|| ابدرك رادمه راست کلون ملعا نك عا مه ستی ارا اله و عسا.ه نت
يتت

۸د

=

) ۳۳

ءطلوت اواددلر برس کلری طر دق فی الاصل مءاوهءاری اولان ر دل
وم-از لدن اولد هدن ول سا شروب جاده دل تعر ف وسعت
اانه دوشددا رکهفرط حرارندن راف زهتاك ظر بردسیشراره"دوزخدن

نشان وخا عڈاور طا وت اولان هوای اسن شعله افشان اواوت
داس و لس ده دیگاو اعاح فشا هده و

اش ەھ شی کورز ابدی هر ار اطط راب ابه رمن

علا ده مسرآیدن

کڪ وری کداراله

نادت طر فدہ راض باشاتناوا ع شکوفه سی روءاوماد وستان
ار کمونا کون اسار مره ایهم ین برجای داکت و رسیدهاولوت مر ده
انکن زنده اواد دار وجان وجهاندن ناامږد اواد قاری حااده EAE اه

ضرای
ود بل
کا

دومشاهده اعدارکه
مذ کورده ر کوب درونده رات ط

وواند دعو رهده زم فشان وظاهر حالده عثافیی آب کاندال لسست از
ابدی اواصودن اوب مدت مردده

فتار اواد قاری

| واسخا جت ابله وارسته ياف اولدیارهلص بت عرق

۷رطرف

ل

حر کت وافکار فاده سی سیل مقدما اتکی عېد و بمایفراعوش

ایدوب تکرارهرژه طرازی ه اتداراله وج ك ورایه وضعندن ونا.لب
 ۱حاکی ومو این

عرص و

فعلو ممکETA

بے الا درم

اکعات خمراندن رذات تشك واه اده ورونده نك ددع عطش اج يرن
[ :وحمد اه ب وکو  ۵پو ګل کوهمون درو ند هکی صو به بهادرکار که 3راز

املا ا۶ك کر کدردنوحوانده علهناعر بدهساشه سن  1بدا اڈ تة

نكا کلا دشک وآنه وحفیقت اشیایه وار شك بونكکی اوهام وخ!يادن
افت
وشی
ع.ارندر و کو یوضع ادنصیاداردر کهحیوانات  و<
ته ا
ا ادن دادن ده اولد فلری زمان و <واالرده د رحو بار اواد DRE

یرا
ررهج
 ۰من وکو دن طواګمکه مو
ص ا
دزا

دکینکا دده

ه
احتفا یلهماتر
وقابوروصواګمکه الان کڪ زی اورراوادشرر

اناز

لاف عمد سا اق بووحمله کشتکو سندن منفعل ومصطرت اواوب
نلدید
طرم
اب اله رارك وضمنده مطااعه اوانه حاقسباده ک
م
خل ا
در کار وخاطر کذارانکن وع

اصرار ادن نداد شل کو ره مر ر

انده حکی ګربات عالدندر دیدی اوراده بعد الاسماحه

ما<ضری

)CTE

کی مادم ابه وافف اولدیشدن:وهمول وا

قاتا دم

.

سس

وكاك
مبادرت ابدورسون آردره دخان صرق اواد دغه عقلا متتعدر “

انجن ده رطو بت خام اواداف دندز
اض وصار راغه مائل کورمسی م

وشواسن روزکار دصل يدر وندن حاصل اواور مهاو کی دید کده اسر
 3جوانده رب العالین تعای شا به حضمر دارنك امم وارادهسرله وحو د

باذورلروردءسیله سناصولحتانی ترك وسرود ببره زنان ابله مشفول
الویورسن روز کار اصل هوادر وای اج ادن مار زمیددر دیدی

وره راس-تلرنده برکوه بلنده تصادفلرنده طباوغك دیکرطاغلردن تعفرع
اوت ات ییلور مسك درد کده يشر ”ڪان اهه بو لهشیارده سیب

رراید
مرتل
دک ص زد لهحاجت خا اق دی اجلا ل حض

اد یکی اوزره

لکد دنا وواد وتال خالهیدر دصل
بارادر وجل بادك وکوه ستك و

دبلرسه اوه خاق ادر دد کد » ملا دشر ل نه جوایی یوت ب
اولان طا-لرد  1وشدتاریده سیل شما وم اکا و کدلوب

طورانهمن اماکهلاد اولان طاعك بالاسی س.لدن مصون اولدده:دن

ر
وه
اوزر
قل ا
حا

طامننیهوب

د د ی شم ملاك ومه-وله رهاتن کو س اند کد.

س.ا ه اععا د الله ومة وله
دهی الله شاشمین تا باکی

 Eسوزرله اضاعد اوقات ا.د ور سن ن اھ :ردن ؛نم سکوی
عدم اطلا £

A ل

اندر

اتید

زه

لاهکدشوقدرعدن 3۳کنر ده

قاات داتتعدا دی شرس ارده ھاءاسن
آنا

که

ل وردز ان اد کک

فلا ںوه معزاده سا با داشعدر اکناوهن

بدتااعنگیوت

اولاناوهام کوااذیبةیاسوفیه اله سد سدید عةاید اسلاميه لك رخنه |
بردااولیه جیی وارستة رها ندر

اره سك

اععاد اددوت مادل

حضمرتار «در رشی کهعلوق اوله خالق تعالنك افعال المي سول اناری
اولان اسیا ری حه92,

دصل ِ

اده لور م وت(

الرجن وادرا که ْ

وونه مب حندن
مظعر اولان خاصان المی د دون او 2ه ک
سگون

ابدرارسن گعابءدیکاوذلاو ییا ساس

|
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| واادربکه اواس الم به از هر جهت مداو مت ووا ت تونپراههییردکنار
ا| محانبت ومباعدن ابهشهرتشعار وبین الاهالبر هر کار نامیله صاعپ |
اشتهار اولشیدی برکون ائثایکشت وکذارند ه برزن <سناه تصادف
| ابله از درد

عسعنه ملا اولدی وکند وکندو ردغر دق له افکار

ولوب چونکه حکم قدرله بر بلایه درکرفتار اولدم وعورتك ارزوسله

| ره شهونده لكو و مفا بر اصول عفت ب
ولکه رسوالیی کندوعه دعوت
]| اجك قبیلندن اوله جد ن صبر حومله اصرار ور لك دداری اختار اله

ا|برطرفه حعوب کیت ووبابده فدای خاغان اك حتمده اولدر دوب

 ٠شد لطاق رحات اله نات العدس زبارتثه ندت ورو راه عز عت اوادی

| واثتای طر بده برخصصه ١لا اقواون عص مکذور بشر الله رفیق |
 1اولعلیی از مد او لدقده مسو له الساعده رارجه عر که قرار و برددار

عص مذ کور هر برسوزده بك کته سان اعك زعی-له لاف وکذافه
میدان روه رك ری تصدیم الله جاند ن بمرار وطول ودرا زاو ه"

بوایه سله بیقرار ادوب سبزه کم دیز نامکزااولرده معلومم اوق
لازمدرکه انای کلامده خط ا بد ه امعکزی ناد ابدهع دیدی جوانده
ده
,کر ك امع کر ددر دکید

دزا
بم ام اش

هرز
سن شر سن و

آد میانسن و ندج ملاع کهامام عالیسام هر برذسته کهآسعان وزمینده دا
وهر ر شکه زای و عقل ادمباند ٠هو بدادر اطمله بے مسرم وکافه
وراده
مسائل حلال وحرام از برمده در کوه ودرا ودشت ویده زار ه

ااص لر بکرندد خضبراده اولان مو حودات وهصنوعانك ذانا وحفبعة |
ل

حکونی* احوالاری مضیوطدر و بر خاندانك وقت زوالله بش سنه مقدم
وافف اولودم و ردانه کند مدن حا صل اوله حق بشا قارك مقدار ی
۲

ببرل مقد م حستاب اندر بوأورم بصض وقارورهسسنه اقد یم حسته رل

الى اخرالعمر بيار لك بانته اوغرا من بم بابدینمكيا دن سنك سكت
ه
نکد
ته
ارف
کرمانور ودسید الد قبضد؟ خا زراتور دید ی وك و

شر حمران اوله رق د ءنسند ؛وبمصال قالدی اول حینده طاغ طرفندن
برسیاه باو ط کو رند کده*اهحاباوطهاقون بوسصحابل رازی عون طران
شیر سفیداولشدرهعلوعکبی دید کدهرشس
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تا

ا مطلعیی اراددن

عصودی ارات ورد هدن

 #وادذا اتك مسذمی من افص  #فمی النم-ادهی بای کامل ۶#
ادر معناسی  2مهم برا صدن
راوصك

۱

٥د
یی :م کال اولد اد

سک سل وروانت الهکلور ادسه اول

سماد ندز

) < کارت اععیی د رکهکدنا الله مور

سوزسو پادکی دو سوال ادم | ا

راء e

صادق

ع رکده طوط ری

نک م کم لازم E

ادی

سکالا دوجواب و رردمدیدی

م

۱فان ادود

ى

یئ

حواننده باامبرالومنین ررحل

اولادته

دصت یدوب بونغملاارمسمرز اسانکر:یاصلاح اسک اوفرشان .براذرتان
داه واحبا شدنالسه استعاره اندراحق اسان فص و بای استءاره
ایدهحك آدم بولهمن د ٤ش دبدی
(حکات اراو ءi:ن واعام احسنین <سن
1

عله

والاسی روان

و وا دق

ری  7ك

مد ۵

مالسکق معاوه به اشر و حرر اند کده معاو  4تک

ایدوب اهل شام اکا تاعا نکر ایند بلر قاطعه بذت فربضه ماو به دن
| افرالله عینك سنك :کر نه متوله مسرت اوګندر ديو سوالنده مات

| ادن دیو جواب یورنه تعب ایدوب سنان فطباه نك وفانته مسر ود |
اواوز ده نکر ادر ن

اعدم ای

ددی

فلم اسراحت

هو او ده ی

ال

کلدده ا 6رور

وا

اعون

ارت

 1کا

اولدم دندی اول اتاك

۱

۱

ان عباس رصی الله ٣۶ا معاوه لك بانته کلدی اان عباس سنك اهل |
تکده دا

ادن اه

اولدییی معلوع

ی لور ملسن دید کده ره شاق

د کلشو در کهن ەس مرو روه سبش ر کور جورم و تکبرایتدیکیدجیا تدم

سامنك
دیدی ام

وفاتن معاو به ان عباسه افاده اعد کده اوج کره

رحم اللهااعر دلوب و اللهتاتعاو به لول
حعوری
دص

دادن

ا واملااعز وانك چ ی سنك
دها

ژاده نقوت.
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حفره سی سالك کره کک
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زاده لد

او اوت خام این

< :هّمرار نك و اذنه کرفتار اوادق ددی

ی وی
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اثر سین
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| ضور نه کک مرمکه اساد ان اتدی اول حینده ش-می خلفدال
ا| دعنداهایدیى امارا لمۇمنين اکر بکا ادن و رر اده ل
ليلا ره ایفه ابدوب
سن کولد برهم دیدی ع,د اللکده راعی اوادی م
کدوره محلس-ه دا

| اواوب دعص

ند دص کره ( شع ابی مابالقوەكڭ لایکتنون ) ی اللي

| ندر اصلیکه سنك قومك که لور دید کده
بازق wS زر ا

92ت ا

 ۳مر" دعك ماد اتدی احق کن کا سيك لوئی

 ۱کسمرایله سووادیکندنجاع
اولان E

دیدی

معناسسنه اولان نيك کامهسندن ا مخاطت

اخر هنونوواه له بایمتکلم داخل اواشصورنده

اولغله .سن بکا جاع ادعکی دعك اولور شمی جوانده لاوالله او بلهشی
0

اولدي اکر اولق لازم کا ا

ارادم دید ده ت اخیاه حعل

| وشرهساروعبداللاك مستفرق طك دسیاراولدی
(حکات شعرادنانو الفصل ن قطان زوحه

.له طعامه اوطورد فارنده

| زوحه سنه اشی آچ دیدی اولدخیآجند قبه  5یز سوا
وعا مله نك سد صوردقده عورت باش
 ٤رات اشدی زوحبه سی م
آحدقده E
ن سفره

اخلاصاوووند قده شیطان ۀرارایدة_

ك باشنده غلبه لعدن حظ ام دددی

( ۱حکاات برکون او العلاء اللعریشر :فم طا بك انه کر مك ماد لله

]| فص ردن امحرویه داخل اوادغنده اعالکی حم:له کدوسی ازضار رجه

رددد کده
 Eوکاب نه مقوله کو ک

ی سول

| 1کعسه درک کلدم ا E دبدیبیی ن كاك شا چت بماورمسن

| اوسن کو بك سنسن دیکی عرادایتدی شر بف حیآعنی اولسلای
1

 E RENEEدون ندن تاعردطاقرف تمرحو كنابودبا هلا دام دم

 ٤هشسااومو ردا ربیدبا نوک عاش یهر كن یزوس هدقدلیحا كنا راعشا یر

ا|شر بفامرتطی حسین اکیوب بعض نق صد اراراد دی ابوالعلا تیه
| طرافداراق ایدوب اکرمتنی نك هح شعری اواسه آکناكلنه (لك بامنازل

| ف العلوبمازل) صیدهسی دلالت اندر دکیددهشن یف م تضی انوااخلایه
| شنم خدایظ اله شم اندون ادن

اخراح اند ی وا

دہ حاحس

| اولناره سز موصراعدن اعا نك مرا دی ه او لد دی فم ار
دي

لار قم اعدل دید دلر متدی نك واوقوددنی شعرندن اجود

رو)

( ) ۳۹
اده اعون ایک اده و برراندد ود کارنده دوه رم بده بولندی دلو
اعد

ار اتدی

اکل او

و ند صکره کوفه ده او <,وزدوه

ار دو

< ےرت

صلا انادی ود 3

 ۳ 5آیدوت هر که
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کل ازم الله وجم-ه

وتار بنك خلا فده ابدی ودودرل لت اکلیخصوسته اتتا
<
اد ک را ندهلو نارضیر
وم

۱

کلذذم اولاندرا واندن مفو د احق موا <

هاندر اکاءم یق اکلییحرامدردیوحکم لادی وغازانان دارا

س
کوفهنکهن ده سنه الا اشن لر کلاب ووحو س

وط دوریرج-وق

1

1

ووت اداره اتدی
(حکات

0

طرط-وسی روا دت اندر حصمرن

ا س

ععاو ره ن

ھا نك

اولو فته قدرفی_-ل کوردیکی دوعیدی سمرايعك اون شهردن خارحه
۲

حیعد بارمعاو رهدخفیل کورمك اون
اطراق عاشا

صورد

٤

سر | تک 1وکبرالک » 2۱رسیوب

ایدر کن ود رمك اوطه لرندن راوطه  3حاز بهسن ررحل

اله مصاحعه ابدرهشاهده ۱تلد ده درحال اولدد علدن ك
3صرمذ

۱

کوره واردی و 9وسن

دق

نای
اہ

هه و

اواوت

۱

ل دو آگر ودن
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ررحل

فاسق

 1عفر «نعلا یاف
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۰

طاليك کرعه سن اول اناده اجه روخ ا,دیار
) حتکادت

اوعد

 ۵که س

له مسدهر اولان ۳9

 :العرى انواع عاومه عازف واخبارواام عر ره واذف عصس
:

1

ال2

نت علا ءهسی

۱

او اوت وودر ءعلومای وار اکن وزن اله اشعار اوتوعفه معتدر اوه من

]| وقرآن عظم الشانی اوقورکن لن اندر آیدی وخوار ح مداهینه داهن
اولشاندی حکام وت

انك شهاد ی دول عون علا ږ ميل الهمسمجدر

| دیررایدی ای دی رکهانوعبدهاله رار کد داخلاولدق ابوعبید.نك
| اوطور دفن غلك اسطوانه سنه وس
 NTله عى اوط وسیعنه ۶

کر بر اولنکشوردل
ااده

(ست)

ول باللهاما 3

ِ

( ۲28

ا 0 E

e

ERS

(حکایتعراناططات رحی اللهعزه حضرتلری اهل عندن رقومەملاق

اواوب سین ذص ل آدمارسکن د بوصوردی رمتو کاون زهر هسندناولور زد ید دار
| حضرتعرواله سمزیلان س وباد يكزاجن متوکلاول رحلد رحکمهدانه دی
ارضه دروالها ادوب رب الاراه توکل ایدر سوردبار

( حکات عم-دالعن بزان اییداوددن ولد رکه جاحدن روم دی

طوی ددکاری مره کا د کار نده حرم شرف اهورنرن راهوانرل

بانته باقلشدی قوەك امحندن بر بآسهیونك آرد ااقار منك برب طوتدی
رفءاسی آنیمنماندوت و و ر <یوای د دار وو لوبرعدی نات آهو

ر جل ملنور ده اتی صا لو بر دی اورا ده

خود ن ول ادى

او تقو ه باندیار اګلرندن بعضدسی او باندقده کوردبار که جیلا تی طونان

»ظیم بت برحبه چورکلعشاور وق
| تقصك بنطك اوزرند ع
کوردکارنده صا فنا
اندن د طهور ا

اجه دید ار ا طسدن ظمور ادن حدث
حه قال#وب کیئدی

]| ( حکایت عبدالله ,ن عروالعاص رضیالله عنه بیورر رکه اميه بنایی
هتب سالفه ی قراائتعش اولدیغ:سدن نی
| الصلت لعن <حاهلیّد ک

ا| حزم صلى الله عليه وسل حضم تلر بنك بعث بور بلهجة-ار بى بیلوب
| اجق بعث اولاسهجق نی آخرارمان کندوسی اولسی طمع وهمول

| ادر اد ی رسول عر م صیلی الله عله وس اذد حضمرتاری بمث

یوب کفری اوزر نه مصسرا وفا ت استدی
|| اولندفده حسدندن اعان ا
( بامعك للم ) لذن اتداسوبلین انا ااصلتدرقر دش لفط مکذوری

 :آندن تل ایدوب بازدفلری روعه لرل اولئده ذ کر اندر اولددلر توکله ده خير
ددن
کر ادوب دب رکهامیة نای الصلت در
| عیب اولدیعی منعودی د

وب
حله
پرطانه اله و

وت
رحیه
وه ر
کد
اثثای طر

فتل واهلاك ادد لر

| آخر رحیسه انلره متعرض اولوب سز فلانی تون فتل اد کن دیدی
 :وڏو رون برهاوردیقومك دوهاربنك کلسیاور کوب طاغلدی تاکه اصف ۱
 ۱ا له ودرک و

وDE
L
و
| +

؛دیلرد فعه انيه ده بلان ننه کلوبودوهریطاعتدی
الهجع ات

و

EE9 دوهی

ره

جعرت ۳

س

) اوی

(

CIA
دا
۰ه
وکب

(حکایت صاحب الدعوه الو سم خراسانی ندما سرلهفصرندهاوطوررکن

|

مالاك اواد ونی تواااسپاری قصمرلهداننده اشاعی بوقاری کزدیررر ایدی |
عولنردندن سوال اتدی
باراروره ده قوالا تفه شابانه ر د

[ر
ا
و

اریوی
ویدیل
جلورد
امله فراده ا-هندام اول
نلیس

|

قول اعدی اعدایی

وراسندن قوغوت وارشوت طوعق اګون اه ك ارار دیددار وی
دی اسلم اعدی زم راد بر بودر٣ نك نهمعوله مالک

امه

اس

ک بلیورنده بوآناره ینوب سوء اهجنیاولان
یغدمن
روسکتهراودا ب
شا
عورندنوجار بن رحده ادنقومشودن فرار اعلیدردیدی
ی
اطررا
(حکات امام دمبری ح

ر که 1

بورر تارخان جاک نده ور

حلا جك زط | کا یا دعاارد وبد رکهحلاجی ن فتل |ول یی کونطراق ۱

هر وانده ر ج اره را کې اواد یی حالده کوردم شو له ظن ارد رکه سربق
مفتول وم طروت اولدی کان ادد رسکردیدی

(حکایت ریع اطمری حضمرتلری مهصمرسوقاقارندن رسوقدن کر ایکن
بعره دن اوزر نه رماد دو کد لراوسق وباشی کول اولدبءتدن درعءب داه ۱

سن دن نازلا و اوتا ثوابی تقض الهطم رات دیسکا وا ری ایدنلری نکد ر ۱
اکن ماسن دبدیلر تاره مسکق اولان رماد الهءصاخه اوتتطارت که

غضب اک ابراوا .بلکه تشکراعلیدردیدی رجهاله ای ذکراونان ۱
| رین سلیان امامشافیی حطم ثيرنك ایا ند ندر
( ۱حکات

کان بر ونا

تا لی

ای

عادون

در سده(ساونی

العرش)

1

دیدی!هن عرش اعلادن زءبنه قدر هرنهکدوار اسه آندن ,کاسوال ایدکر
حوایو ره م دککیص اد اتد ی حاضس .دل

ااسلامك اتدا کی

آدم عليه

ررحل حضرت

لوسووال ا

خنده باش ییکے تراش اتدی دوصوردلفنده

ا
وزدن
جن س
|سرد Eر دکادر لکن بن شسعده ڪب اتدم الك او
بلدیکم سوالات طمور ننه اتولالدمددی
(حکایت ایع.د الک د رکهعر ان عبد ال ر رج-د اللهنع ای مد هدن
2
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هد یی

۰
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۰

ررجلقرد را د :دزن

۰

e

سم

۶

کورد

تن کر

اعرا لومننك

ایتدم د دی لهه وسوزی دعینه سویلکی 0

وح رکننده

اظر سور سکره لو یہ ا 2کوزل اس و ا“ند
ی واردیدم گر ۵اقد قدهد,رانده
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و
و
لدلخی کوردی کارس
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خی

ا
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ههب

۲
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رحس

سس

سا

دسوودرس سرت دح

سس رسسور

وس و

ویدس

ی

مر سر سر

ور

ی۳

الیه پرقصیده اش وانك احنده اولاد عساعی اولاد على بتهدم اش
اد ی حضور نده قصیده سن اوقور اکن بورایهکلد کده خلیفه شاعری

ہدب
رص
صو

ك
سرهنبو
بای کو کهاولادییبے نیکے دکلارمیدرن انا

دید ,کات سو زاالرله خطاب اوآمسنه راضی دکام دیدی وقصیده سن
ومدی رجه للهنمال
دححاه موت جازە دی ر

( حکا بت اهلشامدن ر سی دد که ن مده متوره بدهاخل اولد دده

بفلهیهسو ارا واش بر« جل کوردهکه الكک یکوزل “ی اکور۲ش ادم کوراګه
قلبم میل اشدی لو لعدز دو سوا ل ابتدم زن العا بد ن على ن <سین
دد اراا ا ده کیتدم سا لوکهدض وع-داوی
ری الرے عنمعا در ن

کگلو.ده طو اش ایدی دل ان ای طالب دن ددم ن انك اوغلنك
اوعامدیدی ك سکا وس

وزی تور
پدر کهعداوت اوزره ع ديدم س

دده سن و بلده ده عر بب طن ایدرم دیدی بل ببواده اها ند ن

دکام دیدم سن بر م خانه عن ۰کلاکر مز لهحتاح وه ل مم ادرموال لازم اه
اعطاور حاحنك واراسه الك حصو له سی وعاام ابده

وزنده بکا اندن و

ددی دنا

ار اوادییی حالده نادن تصرف اولدم

(حکا بت ابو حلیفه حطر لر نك اوغل را اوغیل امعاعیل رجم,

الله تهسالی دید که برام خانه هنل بانشده پررافضی دکرمانجیساکن اواور
انی وانك ایی رآس استری اولون بر نك امین الوک واک ا
عر دوعس ایدی استزاردن بر بسیراضی مر قومه ردعه اوروب هلال
ابلدی جدم او *حنیفه وی اد

ای هتاراک ادن عرسعیه آتدیکی

رغلدر ظن ابدرم دیدیعص اولد قده واقیاعر ميه اد یی اس
دعه سندن هلا ل اولش آیدوی معاوعر اولدی

(حکایت ان ځا کان وساراریذکرامدر رکه جاج ظالك حربارده اولدبردیی
نادن بشقه صبر اهلا لك اي يکي افراد اانه بوزیکر ی سك
نقوسه بالغ اولشدر حوسها به سنده اللى بك رجل واوئوز بك عورت
وفات اسر رحال ودسوایی مو ضح واحد ده تاطا حس ایدر ادی

جکك
ال لا
حافظ ان عساکردن متفوادر که سلیانان ع.دا

زدانشدن لوم

واحدده اوتوز رك مظلومی اخراح ابلدی وحبسهنا زمسنك سفق بفویدی
صیف وشا ده

وسین احیقده قالور ار ابدی

)(40

اجه

ااتی ”عو صك اولدعی دیدی الشعدم دیدم اوه ايه اندن امقاع
ات موردی او اند ل ده دا

بص

<ص

ی

ان ااصق

| واروبرو باینعل یتدم اڪله باشلدی ودید یکه نسنك ددیکات ای

ای اوكه هدمد انشا ایدوب واه العظم حا ل
ياديه اوقومدم
و رکله بازعد م

رده بو
نلردر

( ش۴ر (

 #ملکنافكان العفو منا سصید

فلا ملكتمسال بالددم الع ¥

 #و حللمفتل الاساری وطالا  +دون
 ۷وف
تصتے ۶
< ٩کلیت هر
ون ارشد عظم القدر رخلیفه اواوب بو له ایکن
جئار
رب
ااع
الیندن خوق اخلاق سا  1كن زاده ابدی بجوله

دند رکه

امام علامه درن طفر واندن اشعه ری روات ا در خلیفهمشار الك

| اوز ر نه برخار خیرو ج ایدوب هرا را قتل ابطال ونهب اموال اعش
نفد سمرزاش

آتورددلر حر

وعتات

اه شور ی

 5سرا

د د کده باامیزاو هد

1

وی ء( 4ایعحی رادا وك رن

1

احضار اود ډذکده حهکده لهکولهمعاأم له مصودومر

SG
حصور

۳

ره معو اه
ای

باه

اد اندرادسه لكده

جنا بکدن ایمم اد ایدرم دیدی هرون حر فك سوزندن  8اواو
=> رهم
یی عهوا.ا

خارجی :بانتدن > ود لوده ار

باامر الومین رر < ل کهك

و

در لازم اواد ملری هلا

اموایفارت اده سیر ی ۳رکه سو  52اله عه و سورد

| شرك ®

او لان و کلا ی

باعث اولور نه ومان در

ادوب

5

ا

وجه

اھت

دید بلرخلیته او له | سے

رحلمذ کوری رد اتس ونار بور دی حر بلنولدن چورد کلرندن حعنده
نکم اولد بعی دمم ایدوب حصورخلیفه

بو انکده اوا
5 8

KEE

به کیرد کده نامر او من

2

ستوزار  :ده اطاعتاعدزراحق ساره و اعایحطمرتلری

شش اواسه اید ی س یی طرفه الع معام
اب( سور زد ن دکله مت

اه
هن زا

ارعزدایدی ددی هرون الرسل طوء ریسو ملد دلوت

| صله* جر له احسانله خاری ی اطلاق ابلدی

| ح(کایت عباسیهدن,عیی الکتن خلیفه ل ,اینیطال حضمرتلر بنه
ا| کا

بت ادر ایدی او ی ان علی .نامتههشاعر خلبقه مشار

1

( ) ۱۸

هک اوھ احکاله اندکزسر بکا اتدیککن بیعیی ازاله ايندم ق(ال له
ر
وان بن اطکم وکان عت امبر اسف عر یذ دابا لبیی) وان بانلک
مثبرلاشا عسندن عم او په به باابالی توسنك اد یکات شیدن مر ادك

| حضرتعرل خلافیشورابه عسحویالهق|اعد»سعیدر ددی رعن رلاخلافت
!

اند بباتفا وا تیا اوخن مسق

شو تن در دره مسن

د٤  2ی درام

قعال كادفنی ذو اللهماذ قت خلا و شا تک  4 ۰رع
اتدی (

عامرم ا برحال مشل رحال ګر ) عصاو بهمر واله حواننده
سن ق الداد بور سی ۰ن تاکه ارج خلا فته تسین آنده عده انك

ادا انك یك بودی بندن سوال اولسون والله ن سر خلا عتکزدن
حلاوت طا دم وله اکن رض نهين اندو نده صر ازتق نصل
 :رمع ابدرم  9رن نك دید کی اواور احق یک حهبرن عر ل سین

لره طلاوآدهکتور عناوبءاد e دی
دمبی
| وخصیص وارد

مر ادایدر ( زل فد خل دی اقار ب وهاه ) اندن صکره منبردن اغوب
صوص
(عر۱2
نر نه کیندی( مان نى اميه قالوالو*د به
]| اارسك ووالده سانك
| إنت علنه هذا وافعته اناو صد دتهعن انطلافه وز شتلهحب عل واولاده )

صکره نی اعبه معا و ولك خواحه سی عرالصوصه بوسوزاری ههاو بهره
]| تلم کوااالقاایدوب آلیخلا فتدن استعفایه بور کوااعسلی وو اولاد
| عییمحبتی تز سین (وجتله ماوستنا بهمن الط وحسنت بهالبد ع حت ذط

| ما نطق وقال ماقال ) و بم حقمرده طلءدا رسوزاری سویلدن سنسن

| وس معایه به بدیی کوزل صورنده سکتوردل اک اول مثلاو کلاتی قاله
 ۱آلدید ردبلر( هال و اللهم ذاعلته ولکنه دول وءطیو ع على حب عیلی) مساو هنك

خواحه سی دیدنکه والله ن بوایشلری ایتلدم لکن مهاوه لك جلت
| وطبعی:تتضاسی آتی حب عل به سوق ایعشد ر( ف شلوامنه ذلافواخذ وه

| فدفتوهحیاحیمات) خوامیدعر التصوصدن وسوزریقبول اعد یاروانی
ق که وفات ابلدی
حدب
|
رنت
|| تطوبو<یاترایه دف
کات فتاه اهلسن تشر الک درک ژامده حضرت
(
عبیاینابیطالی کوردم | کادیدمکه بااععراو" کن ی

دد رسگرده ابوس غيالك خانهسنه داخل ارا
ورز

E ره
رم
کG

ی ا

مداد

ر

رمه ی ج

د

5ج هب

۰

( دیدم )

|

2۱۷ ۱

ات
 8 ۱تحت شسنو

وو عاا

تا

ل

ا
بت ناسس
اماهلت مس م
تسین

احر

تس

منت

ندعم اد ری ار زک بات واد

۱
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اتك اثاری

ي
۰34
ص
۳

فرشا یل و اتدی

)  5ات

الا  ۳۳ال ودای

وواد

ار کم اموی کان

اوه ده )اند اصکره خلافت  2درم تر بده اتصال اتدی اود ی ښك

حال وشا نگرزی بدری »ها و ه نك اولد دی هواه تعلید اتدی ( ولد

کان ای ترید بسوء ڏوهالسهراقه علي نذه غر خليق باللخلا فة على امه
مد عليه الصلون والسلام ) حفیق نم درم بدرل"فهلندهاولان ردانت

| ونقسی حقندہ ابلد یکی اسراف الا صل مر تکب ومتصف او لد بنی
]| اقعأل واخلاق ذميه متنوعه اله امت د اوزرننه خلا فته اسعشاق |
 ۱بوعیدی(فر کب هواه واسکرر ن +طاه وافد م على مادم من جرآنهعلی

| الله ) پدرم هواسته را کب  ۲ازا

اسان ا

و ُت

عل الله ادوب اهر یه وهی حضمرت<سلییشم.د اعکه و مد-.عنورهی

اغاره به جسارت ابلدى ف(فات مد ته والةط-ع وضا جع عله وصار |
حاوف حغره ورهین خطیننه وهیت اوزاره) ندر مك مدت ساطی 1.4
اواوت منوطع او (د وده ا ووحا ولوت حوره سب صوفادیواتدکی

0

||اهعالات اثار نه مر تمن اولهرق اناده فال نکوهیدهمد موعهسی |
 ۱قالدی ( وندم حبث لا «فعسهالندم)اند یکی افعا له ندا متك فاده سی
ده نادم ولسعان اوادی( وش غلا الزن له عن ان علیه
اوه ق و

| فلیت شعری ماذاوماذا قبل لههل ءوقب باسائته وحوزی !هله ودلاتظنن)
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اله يهھ کلدی وسنك دوهرل دایدر دلوت «کاد وه نك ادن رارشی

وسار سنه دن زاد راه اعطا ابلدی انك بانندن چیقدم ایرنسی اخشام |
ددکر اعرا نك جیه سره
وردم و

تن

واروت کذلك وجه “سی بولدیغمدنا کا لام

قرو  21مسا

در م د رر لگده(

حب لاك حال الله 1

درك درعقب قالعوت برهعدار بغداییا وکتدی و
وعفال ه
قاعق ولی و ردڪاجهء مشو رهاله او که وضع ادوب م

مروت
دور اولسون

ما حضر لودر دیدی اول اناده کرهالنظر راعرایی کاوت بکاسن یسن
ددی #سافرم ديدم رم رد همم ده مسافر لدنه اسی واردیدی احرو ك
کد

6 ۳۵

مامون خلیغه اغلام ونل يك اون اعطا ابت وسر ا کد ماداشگد ۱
قصرمن مور طوردکه هرسئه باشنده کلسون بزدن بو ك التو تی اخذ
اینسون دیدی ر جه الله تعالی

( حکایت افر ادن جد ین مروان امد ی آکرا د بکلرندن بر یسی

ابلهطعام اندراراندیاورته یکهباب اواش ابک یککاك قوندقده تکلکات ردس
بسندن
هسا
دان
اله الوب كرد بکیخنده اباد ی د بخنمنم و

راوب
ورت
ااده
یدمبو
ررای
جابد
بجنلا زماغده قطع طر بق

صوردقده

اموالتی اخذ

انتدم و کندوستی اولدرمك ماد اتدیکیده بکاحوق تضرع ونازاتدی

لکن یآنك استرحامنه اقدم تاجرك کندو سندن امیدی مقطع اولدقده
اول جوالیدهطاشده ايکي ککاك کوردی وانلر» خطاب ادوب وآدمك
ب طلا ولغب حق فقتل اتدیکته شهاد ادکن دید ی شواکی ککلی

کوردبکیدمتاجرك حیوان مقولهبی اشماداعديی جاک خاطر مد کلذیده
الك اعون کوادم دیدی دن روان ونی ادشد کده والله اولانکی
وس سك اوزر کهشمادت اتدیار دلوب کردیفتل ادلدی

| (کات ملوك مص هدن جد ن طواون ندماسیله برمسترهده طعام
| اندرارکن برسائل کوردیکه اوزرنده کم-:ه مش اثوات اله خلقدن سوال

صدقه اور اجدالینه برخاصاءك برطاوقو برقطعه اطبمه برفدفاعلهوذح
الوب بوتلری شوسائه و ردبوغلاءیله ارسالآیلدی غلام اشیایءذ کورهبی
| و ردیکنده سائله اصلا بشاشت وحظوظیت کلیوب غلامدن اخذ ابلدی
ا| ان طواون سال ووحم-له کوردکد ه حضور نه کتوردوب الك الله

ا| مکاله اد کده سا لهقطعا دهشت یوت هرته صوردی اسه قوت قلب
له ا وا فنردی اند ای راون سافل دا آوره مت او
۱

ەسك
اولد ءك  3هرت تم کح وثادت اولدی اکر انکار اندر اد

سی

||ضرب شدید الله ضرب اپدرم بورایه وك طرفندن کادل طوغری سو بل
| وزدکدهاولان مکتوبلری کتورکورهم دیدی انکاره حال قالوب صاحب و
کداهغکدیاری اطیولونه استلم ابلدی
ا| اخوبلدیعی ازاف آله ا

|| حاضر نند ن بءطسی والله بوعردر دديار اجد ان طولون بوسعر
دکادرلک قی اس گے وفرانتدر زرا نای سوء حالده کور ۱5۱
شسبعانك اکلند حرص وشیره ادمحکی اطعمه یی کوندردم قطعا اظهار
سح
در
دزن
ات

( تویت )

9
1

( ) ۳۰
۱

اوعیلی دلا مه <ستته اوادی برطببب اله میالم معو م اوژره بازار اون

اوعانه باددرردی م
طری و واوب طبیت اه یی اعد  3سکن
معا وله آتدیکم متدار ماله مالك دکلم " ۳قادن بمودیدن

ارده معاهده

اولنان قدر اقعو دعوا ایدوب ای وك قاط سی عد ن عبد ارجن ن

لا نك حضور ننه احضار ابت سندن شاعد طلب اید کارده له او ام
ا| ش
امدت ابدرزدیدی طبب :ودی مقومدن حضور قاطیده اولءدار

ا| فاته بی طلب ابله شاهد طلب اولندقده ابو د لا مه حاسه داخل اولور
اکن ایکی بدت سو بلدی بتلرك قواسندن کیت قاضنك معلومیاولدفده
سن وس ك اوغ لاکشاد ده ص اد
3ک ز۰دد بوب مبلممذ کوری کندی مالندن

ظطمه بالاعطا بمو دنك سبل  ۳۾ انلدی
(حکا ت دمری <«<عهس بلری ورن  5تدای  5ردن ر نك E

بازسیله جو عه س :ده کوردم برکون اعون حلیغه قصرندناطراقی اشا

ا

ا| کی اق اوزرنده بردسی سمرايك د وار ته کوربارجه سسیله بازی
ازار کن دظر نه تصادف اجک شو حر ,فا بم سرا عك دار ند

ا| وله ش
بیازمش اوقیوب بکا خمر و بر وشخص مکذوری د برابرکتور

| داو بر کخاودنمدردیشادم مس رعاواروب رجیی اخذ وکر فت ابلهبازیه
دفت اعد کده بیوتلری باز مش

| *باقصی چم فيك الشوم واللوم  +۶ج مشش فار کا نک آلبوم | ¥
ام غوم ۶
|  #بومایمشعش فك ايوم منزفرج  *#أكون اول من بن
لعا
(خادم رجلی حضور خلیفه بهارساله مبادرت اکتدده سئلنك اللاهنذهب |
ی اه دو رع ات دی اھ دہ د

مہوں در عەب احصار اتد ی

| خلیفه رحل مذ کوره سن عم سرا عك خراتاولسیعتسی الهو بدتلری

ڪون بازدك دږ کده نامر الومتی بنن شو سمرالك اګنده کیطعام وشراب
وفراش واوانی وامنعه وحواری وضمر ذلائ یمش
نیلرسندن عن د

اتی با ندن بے وص غفماصس وم عاجزدر دی ین ةرقبوسرايك
حوالسندن ا

حالد یکذارایدوبو e

بوقصرل بوبله ۴ور اولسندهبم حوعه

اد مکه

 9-۳ا
بولش ۱وه ایدی

مانكرخام و خشمهسندن اخود هسعارندن برازشی ا

( ۲
اوحسان الهموی الم ابی دواله کر جاب الهسبندن سوال پور کر
ددی

صیه اك والدهس یز اه حلب اله ورایسنزدن

فول

أسیدی غلامك سکاایاده سیصاد ودر ماک واادیتی کو

مدیگی 2.

اصل اول وادا لهباه یهاوغر اد یر دردر شوه کهحوحفك باشندن

کوبکنه قدر وجودی عاض وبه دیی سیاهدر دیدی بوسوزاری دکرکه
غلام د کار اعش باثومگلدر بےاوگادر دیه ركاعزه کلدی ونم جدەك

وجودی عبیابله وحوجدك جسدی کیابدیدیدی خالون وسوزی
اناد کدهمسرور وشاداناو لوب و ادییغلا م ۵کوسنزدی

(حکایتورالدن شمیدانار الله رهساله حضبرتلری دفععظال دعاو دننك
الاندوت اسند (د ارالعدل) لسعید ابلدی ونك سی
رع
رو ڪون شامده ت
ام انیا دمشعدهاقامی هاگاهده اه ای عر قومه اهایبه ظام ودی

ع|دکلرندنقاضی کالالدیسمر وردی 4عرضاولناندعوالری رمتتضای
شرع رف

روت الله امادن مظ(و 1

حفلر یناو رر اوه ده

|

اص ادن اسد الدان شیر کوهد قاضننل سوژیکمدیکندن انك وءتعاها نك
| اتد ی تعدی وعطا

باتلرنه قالورایدی تور الد نك دار العدل ننا

دیالد ينك عسعوعی او لد قده کاغه حوا شبست بانته جع ابدوب
ادسیک
ا

یاادی زرا قاضی کال |
پون
معلومکر اولدونکه ودارالعدل احق بے اح
اد نه ما دعت اعکه دن غمری ۳

معتدر دکلدر قاکی ااسته حق

موسبازصحه اعیوب ةط بے اوزرمه واره میوروالله
صاحیه ابصالده ک
اکر سر ر خر سبی الله ن دار العد له احضار اوئورایسدم سب

الوان دی عه حال صاع راهم هان دی کید کر هرنه ببار ا
باوت اتاب حقوق ارضاندکز ددی نور الدن شید حضمرتلر مك

ملوم الوا بی شق اله بانور الد ن د بصوعه
وفا تندن صکره بررحل ع

ابادی بو خبر ساطان صلا ح اد ن و سف ان ابوك عو ی اواوب
اول رجل ءظاومی کر ار اولدینی عطله دن خ-لاص اداکده اول
عص فر ناد و ففان ابله او لکندن زاده بکا ابلدی سیندن سوال

اد تاره ین اول سلطان اون نصل الم که بعد وفا بتزهه عسد ل
ابد ور دیدی
(حکابت شاعر اودلا مه نك استا دن هکس قور قاردی موم اليمك
 "۲تس

سس

سس

سس

سس

( اوغیی )

۳
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و ن
ی

ی

سس

یس سس

اس

و تک

تن

ا

کو
و

تیک

یی

حیفاردی وبعدهحوز باوت حیدی کیتدی

ت

ی مزر

تن

) حکایت رون <طان اطسارجی عله مالس ڪق ابت سراه و ند اعد

ایدی وانك متتاسبه الاعضا پک جرلهپرزوجه ب ی اولوب پرکون خاتون
عرو ن ا

الد درو" دد یان خط ان

ك لور نه زناده اظ

کدن صکره حقتعالی حضمر تار ننه
اکولندهیکه بوزمه دقتلهرذظ
س
جد اتدل دب دکده سن و ن اکردحهنتلاک اواد لمر احون چا

O

زیراسن بای تجازوحه بهمالاك

وندجی سنك کی ببردافاقوجهبه کرفار اواد شمه
اا شک رایدرسن ب
نابورشاکر ناعون ربالا لین جنت وعد بور مشدر
| اصبیردرم ص

جللمهه حضمرتار ينی شید
| دیدی بوعرو ین خطان حضرت عل کورما

ادعحشدر
| ادن ان ميم ملعوتی شعر بله م

(ازان جله ) ای لاذ کره وما فاحسبه  #اوق الر ده :دا لهمسیر انا
ی

SEA E
|  #ت اہ

انوااطیبا(طبری

اوجات اجلهوابو برهشدر
حضمرلر هیلع اولد قده ب

( شر )

 #انى لابراء مانت فا له  ۶#فيان الجالاعون بها

نا ۶3

خوطنا
 #دنا و عر

نا ۶

ه
نفا
عوما
#ا۴نی لاد ۲ره

#ايك معاياككلدهر متصلا  3لان اللهاسرا را واعلا نا «۶
ع
یرای

چا ١ا  ۶#داصسر دعد رها ناو دیا نا%3

| ابوااط یح
بضرتاری پات اخر داهذ(وارح کلاب الذار حدیتشر دنه
اشارت اتدی دیوامام دمبری حضرتلری د؟ e

۱کایت امامعشسارالیهحضسنلری ور کهین ان
(
ح

عارك تارب

 ۱بغداد نك دیلده قاصی عبد الو ها بك والد ی عل ن دص ااهعیه

| مالک رج هه ماندء کوردم عل ان اه وهقد الول رذات
ھی نفل اندرکه عصد الدو لد ان لو به نك وده آ یی علا م

ج
وی
زیه
رای بحروارمده رص

و

اتدی صییه> مذ کوره ات والدهسی

ربنعمه کاورکیدر ایدی بولك
حقده
افهطه برخا ون ولوب ارال
صعفی
ویت
| ا
مه
نهد
ر سن
وهاک
اوزر سث

اوب اسي شدویسین لك
کموذرغلامتری  +بکاه

 :وسا زاولان ځانون بکاکرعه سن زو مج دی واندن بم روادم طمورا تدی

ور که س :دن بك خوشنو دم ةط ولدمی طوغدیطوغادن
ی اول خاتوندن ک
 0کر

ب
5ور

ی
نعون دطع اتدك دوسوال اولادنهکدهسنك قضاکدن قرارا  4لها که

*4مدن کسدم دءعك لازم کور

ز اد اسر یش الهوشاورهی

انلدیکی کون حفره" قير الا اولادی خلعك زاده سیله بصاری

اواد بغند ن ڪون ید نك قطعته ما سم اولد  دبوشی ی ملا مت
ادن ده ن واللهز بادلرکون او

ری کون اباذلری ةطح او لسنه

مودت اددر وانك متا دی اواسی ن اسبزم  3حازه کهدود مدُورتاادی

الستشارمو عن ور !شدر دیدی تار اینخاکانده مشار الیەشر حك
| ترجه احوا لنده مکذور در که شر حد ن جا ج طا لممو* فیدر دلو
صورد قلرنده ( ثمااطاغوت کاغرابالله ) بور ش۰لردر
عد نز بدرطیالله
| (حکاءت ار وی دت وس ام خانون عذسره"مدشمره سدن

ما کبه والسی
زکی
اسا
عثه حضم تاریالوک اه مد نھ منوره عیی

اولانم واناین كمك حضور نه احضارابله سعید بےمتصسرفه |ولد یذ م
ارضدن رقطعهسیافتلا ع اتدی دو دعوی اعد یکن ده سعید حصمرتاری

ا| ن وعور تهدصل طل ايده بلورمکه شوحد بث شر انیحضرت
| رسالتشاهدن ادشتدم ہوروں طلا اقنلاع ارض حفنده وعیدیشامل
ا| حدت نوی فرانندن ا

مدع و* شد کوزهرک دعویاندیکارصی

(للهم ان کانت کاذبة فاع بصمرها فاجعسل
]| میسومه بهترك ایدوب ا
:

رھ اق رها  €دعیباری اروی اک كاذه ااسه اك دده ی کور اله 0

ور ین قوس اده فل ودعاك عفیسنده ارویاگی اولدی وسیل کاوب

رطار نك
]| دءوى اولان ارضك حدوددن آجدقده اروانك سود ح

| ارضیظلا اخذاشدیکی معلوم اولدی اروی اعا اولد قدنصکره دوارری
طونهرق لورروس م.د حط رتلر نك دعاسی بکا اصابت اندی دیرایدی
اهابتالاص ريو بهدوشوت هلا اولدی

( حکات  2او اخسن عیلان  2ا

الصفرالصون درد رکه ن

اون بر باروزر شهوارد بمده ااغم قالوب
اده ده وتکبده صو ۸ك
|

دونك آشنه دوشدم هات حاهده رزاوبه* واسعه کوردم واوقموضی

 ۱اصلاح ادوب اگده اوطور دم عدد مد ه برحرکت بدا اولدی رده ناقدم

||که برحیه بم اوزر عه دوشدی اولد بے محلده اضطراب اعيوب سا کن
اولدم دیو؟ مذکوره و بروغن دم اوزر مه طولادی و حکوت .و دنخارحه

( حیعارری )

() ۰۹4
____

ت

د
بطس
اواد وده حا

ا

ن اعضسی رد ادوب الوهر ره زواتعده

)مد ر دیدی وخلیهه دی انك فوا صد لن وطرفتی الام اتد ی

بن حد اث مذ کور کح ااشوندر الوعر ره صادق الةولدر دیدم هارون
ممه کیتدم اوطورراوطورحن
لردی علس دن قالةوب ز
بنظ
اله
بکاغضب ال
صاحب شرطه دو رکهادی دید بار واگحرو رهکروب اجب اممرا(وهءنین

دبوب,کاسن فتلاوله حعسن سنك اون جات بوقدر اخرت ندارکنه
دت
حکدیرک
باق دیدی ده قالدم یدرک قلیر ن ار سنك معلو م
| رمنك صاحیه صاحت

جي قدم وانك اعا ی

7تدم بکاسلا مت ال ا

طعن اوعتدن احلال

رشید یا ت مرد که رالتون کرسی

اوزرنده اوطورءش وقولر صیغیامش والنده راح طو توب یداه دع |
 ۰هواس

اندی

 1ماله ی دیهد کسه

رگد  ۷دولی رد

اعا e

ودفع اله سك

 53درل ی جوا

یک اد ,کات

 ۳ام الو ماين

دم

:

بوخه وصده حسارم شر بعت مطمر احکای ضا بع اولا عق ام-وندر ||
درد دگیده لواص

اعر ددردیدی

اام رالو منين را لض واحسکامك

۱

ااب کر بنرضوان اللہ علیهم اجمین حدمرا نك روات-لریله |
| جله سی ک
دنلنههانیان
در انلرك سوزی معبول اوادییی حااده شر دعت اسحکنام
ادرز د.دم وسوزری الشندنگنده

ا

و

رحجوع ال نان حاب

اعد حق تعالی <عمرنلری سیا ہا اون

«حن

|"

ای

دلوب بکااون بل

| درھے عط ه احسانانلدی

ق منین سنك اون |
مبلبا
( حکایت زیادهعا وه په ح برراتابازو
ء ق صول دمه E

صہط اتد م صاع فول نی فا اسکدی یک ٍ

 ±سازید وج دانتکه نی فلان د سے اب سهنك اعون از بدهط.ط ادمع

دردی لوا بره یی-2د اللهان 0
ات(

ام ما رد

ده ۰

۲

سورد ډار ز ناد صاع ۱
اللهم اشغ عنا مين بزاد عا ششت )
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| قدعکم کرم واحسان بور بو افکا ر کزه باعث و بهادری
رام اکعله حضور ا
او
کز د
عاجرا همه افاده ریو

ان

راان ,اندن۲ :

احوال وعاوراتینقل ابلدکده مبارك الیلادتًسفانه خطاب اللهسن ملك ||
ذیشان حضمرتاریانووفل مثلاوندعصاحب العرفانی ناداخنه وادیخذ لان
وحر مان ابدرده عر تن اق له وعصه سن ازا له اعن ی طن اباد لد ا

| هیمات با اال هوات ملوك حضمراتی حعوق خدم ودواده صاحب |

]| قدمی بان ری خصوصاکه اسد مذلاو برامرکر اکهبرااوكاحدادندن

اا

]| وروث خد می وذا ق حلا کورتعی اواوب غ-دادی* حلی ود واج ||
]| شوهسی برمغداءارواحمردر حالوکه ابونوفل تناس ۶ذمت وا تذال |
]| حرمتایده جك برحذورده واقع اولدی خصوصا که اسستهفار وانا به |

| اش واظھار ندا مت و<عالت اله شاان عا طفت وا<سان شاهانه |
دا سین
اولش در باه الوز بر هرد خردورشرو ع ایدمحکی ام لك |
وها سن مطا لعه اباردیدی اومیارل البلاد بوصورتله عق
ا| غات

|
|

تعر بضانی الشتد کده ومةو لکلا ملر ی رك اعکه نأمل عات الال |
اده مد کن بده اورم له حاره بیادشبد .راو اد ی انعتلات ان
| واتءلاب زماندن معدم بو نك حاره مرك تبارکی ضرعت سل ارم ددی

متا
۳

۳1

۳

الاسم ادوت او

> راءنك عو

ET

 ۷صورت e

حرس مر برا ماره" هو واحساتی ءطالعه | که مه بان زهر افشان
وخجر عداو دنله دد کی به حك دز جه د ران اوله دق کال

غیظندن ملکاك قصه یی زجار انتکدن می د خاطرندن حیعد بفندن
تا نمشل اعداء ملکك حاای سم دن هر گماولور اسه اواسونخیانت

وجناتده دشن اللهمشر كدر حر مى اقاعیی العاصی اك معصینه
ابا کدنزادهعصیان اواد دعن سن :اور

طن ابدور س ده 1

ندع وعارف ود ٤

جق شیده عهلاك عدع او لور می اقل سك

تماعشاراراولد ده:هحون واقف او !ي0۽ رسنکه
وانرو
باوصبرار ل مس اعد 2

بت ابله ا

الونو ذل مثلاو ۾ ها

و مالاك رفك اولان

بادشاهکتهیت وحر متنی اسهنناف و ا-هقار اید بور سن کلا مار بله
دار“ ادب واءعتدالدن جرقد بفنده اسد صاحب جنلا لهآلونك بو
|

وضو دن انهعال کاوب خط اب کان راه ارله سسن غیت احبات

ويه اصها يكنه درجه ده مذءوم اواد یغنه حالا واقف اولا مشسن
] تنا سى حةوق والمرام عوق اله حب صد وق وردرق شفوقفدااعنك
مضران عبدده سن الالا ن له عشسن بر خدمت قد عی اضاع ده

|

ایرخصوصا که واه مدتد نیروند کین اوله جیع زمانده اصاغرهر| ح)
روا و اکا ردن اسمداد ايده کشدر اودا واصد قابررارتلهتکساق ۲
ن
وار
حب ت
احاد وانتیاد اواوب دو
هادت یھ

اق

کودن استعطاف
حضرات مل
اعالره اجرعظم

قبباندندر که اوسبدن بم کد

تسعطاف | کار
وثواب جسیم ونای عاحل واحراجر حر بر اتد ررار ا

اساد اصاغرایدر دبدکاری معلومك دکایدر رز بر دستالك که قاو بی
سفق و بدتارنده عیو بی مسستتراولیوب ط<ورد» دوست دوی وعیاده
عدوی عوی اولهز اولعوله وجات وود 0

-کار ند

 ۳ 2ی اواور

عیی در اده GO
و انلر دن معوله ی ا*ستتفاده فیاتور اکر اوبو

وحعلی حمنده عمو بت کا فد دروبنم احدا دهدن وارئت االله ملق
اولك  ۳اخلا قمعقو واحسان الوغْله شص

۹

سون ذه العات

ددرد دکده خر س معېود وسوزردن مکدروافساد نك
اعكخلاف عا
| کارکر بو ِ

ی

س

له مور 3

رصالاولسو

نک

او ا

Sn

GE

|

)u
و بلا لک ر لاش یه صدره د ۸-:۵ید بر هن غر

اعد

او اوز د لو

(الدعوی لن سب لالن صدق)ء وه حرکت ابتدم داباوفل راسانك
صدو تی حسنان طر فته اولددنی صور نده حضمرت سمل الامورانك

ءصا یی اسیهل ابدر کر جه بعوصض فضا ده اواع غ وهم طا هر او لور

احق | نك رار وخفا باسنه مد بر عالم تمالی شاه حط رتلری عالدر
راص که مد بر الطا لحوالغسارب رب الُسارق والغسارب اولان عر بز
وغفور حضمرلرنه نفو دص اوله اول مصا دك نما بق خر اوله <فنده

وهر وبقرابعده خاعث توکای بس اولان شمه لك اسزا خت ایده حکنده
| شك واش نتاه بو در بم حطور ساطانه مبادرع سك کی اعراخوانك

| امرنده تماون ونسیا لهنسبت اوآہا مق اجوندر زیراشرط حؤترواخوت
بو مثلاء موطنده معا ونت احبایدن تخلف اغامکدر بن سنك حفکدهفوق

| الماده اجنهاد وها جس بال اولان مقدعات اعانه نیباله اراد ایدرم ان
شاء الله تعتالی نار ی یاب ملکه واروب آکر بکا معا مله حسثه ابله کلاگی
|| اصفا ه ابل بورز اسه عا بلیق حلو ااعبارة ترات الله طر دق شفاعته

ا| سالك او لورم اکر ملکك طبعنده شراست وخلفنده شکا ست <س ابدر

| اسهم سییل سیا سته ملك اوله رق یاه اعتع مال عر فراستی دی
| الدن براگم معار ص وما فص اولان اعدایی تغایط اله احا واودادن

 ۱استعا تی تر ارم دعیی مناسی وجماه حرکت ایدرم لوجر ٥نطف وو اص
عنععیی اولکد ودر دون اوئوقل الهبالوداع خاه سنه عودت ابلدی

اردهی على الصماح ملزندن حرکت الهقیل | دم والاعوان بابساطانه
| وارد قده د بك کندو یی سعّت اله حطور ملکده ابو و فل علیمده سوز
| اجفه منم * اوادشی تفرس اله همان حضور ملکده وس زمین ادوب

|| ادام الله عر دولکم عد قد عکر ابونو ذل قولکن حفنده تأ مل بیوراق
ا| اوززه سبقت ایدن مواعیسد کن شه وار ای متفه که حمده تما ل
| منم عو واحسان اواد بنی :یکا ندر زرا شا بل اخلاق ملوکیه ومکازم
شم ساطا نیدکر ده صان

رضا واخ الکوک عد

| اولدی عراجکز دن رجا ومکار مک دن ازا در مکه و

ود کگرده اج

دوکر ی طبّده

 ۱خائب وشی سار بور من سکر بے ظن عاجرا نه می نصد دق شا ها له کن
مر ار و عید ملو کانه 7احرای صدا ك .یلید و دد بکند و اد

() ۵۸4
او لام قلعن حعبرده #طور
ود ور در ديوابو یاسکات اله امکسیبردن

خا مو س اولوب جا نب اسد دن طمور اده جك اوامراده به مت اب
هی
وص
اولدیلر اسد بو سوزری اماع انتدکده سمل *عدی کید کن ن وخ

]| کوز جه مطا لعه ایده م اثجق قصه بے معلوع اواغله اء ادن قصان
| وباخود علاوه ابله <طورمده بر دخ اعاده اغیکن جواءله حلسی له
| ابلدی وفتا که حضور ملکدن منصصرق اواد قار نده اخو نشل طو غرو
زندانه کدوب او و فل اله ملا قا نده دب س اله ستنده کذران ادن

 :ما له ایماغل الهتق بر و تةجتاح و تيسمره وسم فو زوفلا تڈدرایدوب
م ان شاء الله تعالی
دعه
شا ل
ییمط
بن جبین مکلدده سنك حه کد الاراات
| و ند نصکره ازانه شرور ابلهانواع سروری جاب ایدرزسن هان اولق
:

وصیور اول بوطر شدهتیاطله عو
ادو لی حاصل اواسه دج صدر ننه

 :حرحو برمسونکه وراس :ده اب فرح کنشادهدرظفر معرون بااصیر وعسر

]| مشموع بالسم اولد یغ سسکا تعر بشه حا جت بو قدر دیدکده ابوئو ذل
واه ادو ب راد رساك سی جل واا حایلکه تشسکر اپذرم
| ای طن عا جرا زه م بملوورطه دن خلا صم جلي E حر

طلامو بتكخر نی
| ۱۶کدر زرابم بوائناده طالعم مدبر اولدیختدن مه حا
مشار مدر س-عدی سا  0اولان YE

مر که دهر ناس ایک ین

| عصویب العینین اولان جار مدارمتلاو م کهزمان سم ر الله امار ادوب
لو جه سعادت وافسا له

مک نندن مھا روت اده ص شو قدر کرو ا

| قدرلایق اولان اممالدر اهمال کدادر تا انت تقد راهم خطیروخطب
۶سبر اواوب براعیکهآنده ما نعت ومر اوغت اولهاذسان اولقو لهاص ده
]| اعد یکی جمد ومبا لغه د ه اتعکاس هرام اله اضاعه اناعدن بشته شی
جنتمابکن ابله «عسارضه اولیوب علاحظهی
مضه د
كورە خنینموامدا و
| عرض فییلندندر سندن ظعو ر ادن فضيلهبى وعلى كل حال ءةصودك

| اولان جیله ی بان دکلے دکیددہ اجو نهشل ابونو فلی تصد دق ایدوب
 ۱تویایده سوز سشکدر لکن  ۷اندن ور ومک وا اشد ٥ ادرت وما رعت

| امش اولهم عدوی غادر وحسود ماکرومبفض مکا پر اولان دب بی
اهول اض ده نك
لب بق مسا قت اه غر واقي العای مسا مع اندر د

|| ترتیب ایند یکی مکاید بزم جہو ار او اد بی حالده ضرری طر فره عاد
RRETH

 SHEها
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|۳۸۰
۰

(

وا
وس و ۶طو داد رهان

) وهنا کرم لیم وهوملوم)

راك

صدق

معلوم

وهیا ند ر دلوب

 #اذاانت اكردت الكرع ملکته  ۴#وانانت اکرمتالامنتردا ۶

تی اراداله سکوت ایلد کده ابنومشل فقبرلانابها الوزرخطاییله شورق |[
قارشولیوب صحفیق او نوفل عد خدم ولص وندع قدم وحرم صدوق
ومعدم شفوق ر ده کرد ر کهحفنده کب نام وجلاس صاح د که

شا باندر لك حضمتلری الك حعنده خمردن بشقهشی بان الوئوفل طردق
عودتده ا<سن سبرله حر کت ابدن کنادندندر برکزه طهور ادن

وومندن خروح
مشو ت ادره اتی محدومنك اواس س
هو هنا"دره و

اعدرن الدن ارقضا سمررده اولان اشو ذلت واحده اعون لطفا
وکرما اوصاف متعاضد ہ یی طرح سورمیکن لاسياکه ای و -صوصده ||

کرفتاراواد دفی آنکسار خاطردنا مق عواطف ساطاته وراج شرینه |
وطف
خاقانه خلاص اده لو ر حئو ع
۱
ح

شاهانهدن بردظره وشفعت

صی
لهادن
خبا
!| واطف »کااونهدن درهبه »طهر ی لو

ا

خصو صدده اکا ا

کو ا رکه فلا اولوق ۲
و
| توحهذه مدار اولمچق رنبهده ترقیق قلی یت خااصهسیله مرفومدن |
استعاله صورله وعد عاص كرك ذلتبضاعمم معلوم وین الولا حفارت |
مادم عزوم اولدییی اه متام تدعاعحده ماوحت عا می ادا اتم

| خاکمای ور برانهکزدن رجا ند اواورمکه  ۱از نیا رعییدانهم خصوصنده
| عند اللاك ولگ مءاو ن ومعاضد اوايكر ر را دات دو کر منلاو 3ءل

| سڈ وارششاهبان وحق عالسنده جس بان |ولان قدروز لت وحهیتار بایی؛هاره اره

| اعانت پیورهقدر ثم اولان نادان دوشکوناره باردم ایکده تعبس وتکاف |
وبلکه تعسمرو تسف کوسترر اولالاو اثاءتکارومکارم اخلا قدشر و ع اعکه

نقستی احبار دی ابسه جبایت خبشه سی مانعومخاح ,اولدرق اطیب
مقا له اسانی مبادرت وحسن۶عاله جنات مطا و عت اعر حونکه ملکمن

شیر عا لکیر دام ملکه حضمرتار بنك مزا ج ملوکا نهر ی شەت کادله
وراج شا مله به حول وحور در ( الاس على درن ملو کے ) ماد

ومعتطاسد جله مرول دج اخلاق رضیه وسال هر ضيه الله منصف
EE KISCERSETEE

|

() ۵۸۲

درد ه درمان اولیان دوشفعه قالقهی دید کلری | عبث برافرد عدر
عفو سبّات قدرت شا مله ناقذه املقهتد ر الوا خده اولان ملوك حفنده

سند ر بوخسه عاجرك عفوی گر ندن اولد دی له لععاومیدر

حکسای شام ذئوب وائامی ار بعة الاقبتامدر دیدیار وهر رفسمه جرا
حصو ص بان اتد بار( هشوه نك ) جرا سن عتان ( و تعصمر ك)

جراستی علامت و(خیا ك) جراسی ععوبت (ومکروهل) جرا سی
ثل مکر وه املقهابله اعکدر سوق ساق ةدر ابله مخلاصکن ابونوفلد ن
طهور ادن هةوه نك جراسیاولان عتایه شدزندان ملاو رعذا ك علاوه

سره عم ژناده استيا اومدز اعش ام وذ مان حضرت ملککدر

اسر اله ذثبصغیر و سره عتاب وعذاب ویر ایدر ود بارنه چرم کار
اکمانته عفو وشدعت شاها ته سن دست کر رو رر سرت عو وفطاات
صاصوعدلدن افص لاوادبی درکا رولوك سالفه کندو علیمار به
منده
واےر
وام ادن تس  ۳ادیلری ین غاءه د

عقو اعد کلری

| کنب توار خده محرر اولغله قنده قالد ,اکنهون وفل مث لاوقد عیخلو صکار
بر دنك و قدرحق معصی زد ملکده شاا ن عو اواسون خصوصا که
و

تي م وحسب جسم دنب ؟مرهعو جب عوهکر

دب خب شك اغ ری طو رہ یوب ااخانم شل حرمت

اواور دید کده

ناموس ساطدت و <سعتامت

 ۱یل جه شروطی وار که انلراله اقاءت اصول دولت واشید نيان

شوکت اع لوک واحبه سد در رعییده الال را وله د
زسرتاننك احوالدن ردلطهفافلاولاعق
ودروصورنده ملاك د
زهونال
ا| و

| وفرمارر نك ك و بد اجوالن داعا بعص دووجق کرکدرز را انارك

|اعلرنده اعدای لاک ايله موالات ادن اج مصا  تفه تفید االمهور
ملک دوشسین واس مراملا ودوای کا له ژه فاس اندن وونلرام-:الی

سار اهنا ص اشرا وانهحفی جم-:له انلرك احوالنه حصیل وقوف
الله دادر دواتندن تعد اعسی دمت ماوکه الزمدر ابووفلت وصفنلردن
!سى

چم نکب |واددعند ۵

ی بوقدر اا

ا٠و حرکی اد

)Os

بات

() ۰۸۱
ادوب

معا ذاه تعای طر دق کد

واحرا اله اولیه وعد

اقل دورف

5

ر خطبرد ه وادم وعولاناللکك عفو وء راح صدقاتندن
طبر
الذنب واتخةص
متو فع ابونوفلاك عفو ی خاکبای عالیکزدن را آندرم ا ا

د رکاهکزدن مه دم ودود يامهم ذ*عدر زرااسایهو کرادلهك
اله حودد نبرو در ر ق دي ومصاحی قد > اولمعدرآنی دکردن هرا
و ول وح و ودل
تال
طرف لوکانه کرده جسیا

اطف
و

۱

شاهانه کر صیئییهر کسه ایشتدر مکدر د یدکده اة

زی اماع اله ملا عت کلوت باش شاه )کد و دوشیکه
بوسوزر

ومدی اطلاراق ( علا مه ال وااسکون
واروب لاولع هم روات ر
قیاطرب وليل اس ) اولد لته دب للم وس بر خر اولفله ۳0

هبای مدد فرصت فوت اوله ج واخونم شلك سوزی ملبکه کارکر |
اولد بنی حالده ابش ایشدن کوب ابونو فلدن اخذ اتقام بشقه وفته ||

قال جق بونك کی جر ٤ه بوندن بلوهاندن یاصادراولور بااوازد یوبهان |
اخو اهشله خطاب اللهابا الد م القد م وحیبد خدام مداقت

ا

قد ام اولوب علکه اولان افادانده غرض وا-مصالرضای
االااوی
م

|

نلوه به خیانت واها نی |
ام
کرف
شاهازه دنعوض:ا مولندهاولامقدر وط
سبعت ادنر ةنده قطعارعاات فلا مقدر سار قه مساعد اولان سارق ||
مارقه معا ضد وان ما رق ده اوله رق مع الجا نی یام جنا بت ||

واه که ساتت ۱
ات خن ا ودی لو عکفر ت
حنارنندن اعتذار اه ها کراول حنابت اك حتنده اواشاوله اولمقوله ۲
زده اید وکند
حاتیابله شی راك اواد شنه و بلکه معتذرك جرع متعاطیدن ا
شمه آیدرعدن عظم جنات حن علیمك درحه" عطمی حسر له در

۲

ا کات ےه تستله د کادار وامذا يعض اراب رشاد معاصی عاد ده

صدا ر وقدر هرر کسیگے ام و فرمان ار العظیما#ساهر تعای ونعدس

| حضمرتار نه ا لف اولسه کم در عدذار د کد ه اخو نشهل

دهان نم ع وناز بیاز ادوب مولا الوز بر الغضل حضر تلرنك |
ال

کل ی

صوات ومول

اولد رده نصا

ده

وہ

سس

ادر لکن رم حل

د

عل رل

مر ۰ک سا در هدوهدن برا او

هگ

2

وعصر

او

ی ورای ك

) ۰۸۰۱
نله

بکا لازم اولان سك

را

اصلاح حالات اسہ اذه اڪيل وهسارعتدرژ

منافع ودقع مواد خصوصنده وی العن عه اواد ام حالده اتدای اص دہ

ملکات حضور بنهداخل اوله عکه اومره دانرقولاوفسلا ملکدن له

ادر او اور کوره ء وخاطر نك نه جانبه چلوك لدو اکلد کده لعده
ص

ماءیله زنداندن قا لقوب جا نب
اکا کوره ترتیب «مدمانه شروع اده کل
ملکه متوحه وحصور نه داخل اولدقده دب حریصی ملکاك حضورنده
اوتور مش بوادی مکر  ۹۳الولو ولاک باشثه کلان ادد کور یل کوش

زدی اولدیفندن عت فرصندرزعی| یله ای نو فل حفنده اسدك انش
غص.نك قاث اندر قات اش »های اعون کش ادی اخو مشتل اتدا ی
ام ده د کلام اعك رام اشدی اسه ده صکرددن تشکر ادوب معدی

آو بے افاده مه معارض وا کس اواوب رطب ویاپس مخت بہااهشرت
ایدر ایسه الك اقا مه اده جک مافضه به سید بنك افتضا سعو ب

طر دن مقا له ومعارضه مکن کدلدر سکوت ایدر ایسهم رضاده بو لش
وبار قد مه خیسانت اش اواورم مد ,لك سکوت عن الکلام متتضای
را مدر خا طره سنده ایکن ورا سیده ذهتنه خطور اتد که اکرالونوفل
حقنده پر شی افصاح اولتسن ین محاس منفسح
طرفزدن دوت ۰2صود ايله شا بد و<د
ادر خصو ا

اواق لازم که بزم

عنود الا کسه برفتنه احداث

دب ماو و هعر بك حضور اسد ده اراد اده جک

کلات ملکك فلن ده جانکر اولوب تلق* بااقبول ایده جکاسد ه شبد م
لوقدرلونده دای اوی بم وا بده کلا مه ءبادرت اله هو دع شما عدو

بو اعقاغمد .ر بے ملبکه اید ہ جک افا ده ده غرض وسوزم لاجل العوض

اولیوب خااية عن الفضول صاحب ورفيقم حقنده ایدهجکم شفاعتشابان
وتر
ضشلا
حده
خببدث اوسه اخو
قبولدر دون اخو دشل بوملا حظده د

ملکدن خروحنه متظر اد که خالی قالدفده استدیکی کی ملکیاعفال
ایده اخونمشل اولك مارمن ادرال | کله برندن مام دما نهيام

و
عدفرکه
امللاهسم ایی بعد الادا علوم شر یفهکزهخن دکل

جراعم

عادات ماو عظام واخلاق سلاطین کراعدر <صوصا که اول کناه

سىل
عد عص صن وحاصينك رندن عل

ااس)و ولاطبیا ظمور
) اد وب (

() ۰۷۹
د دہ

ووا

عا

سی

حط

رتل ر بزك TAV

خارح برشی وودر

( اموذبالهمن ليلل السعداذا اد بر وصح اعول اذا اسفر ) عسب القدر |[
عال باقلا راضی اوادئیی ای ادشلیان اص مد ره د
قالسکر در نض

دعاقل اواوت حاهل وداهل اولدعم معلاو مکدر احق

سوق ودر اله E ومكڭ<ضور کد

سا ره ده +

ما  ۷ت

اولد eE  ۳موس انش و راخود

الهار ناء عشان

اند :کم لاو بو د ۳

اندوت سو باد :کے هرد انك ره رهواره >a
نش

نةس زناده

لذت سے بت

وسن

ض

حرات

وادف اواد ٤س و اخود

اففتك بکا داه ك کلسیی اوثو ند,رهش

اوله هره ااسه دضا وقدر برش ولدی هر امور لك اضافه عال واسیات
اولددیی ی شك

وارتایدر بااخانمشل سوزی

اوز اہ

=C r

دکده

]| در اما سعد یی حالده احل مصودند کر سانقه حموق وعهودانله دال
| مود اعکدر ددم صدافت و کر نملوپليه دن خلاصعه سعی بورمکیی

ااب ادراو ان دوت وزما ن هي وؤت و وقتدر سندن رجا اندر مکه

]| بمدازنتذکیرماساف ابله بی تاف ایند بکمه مصترخ دید کده اخو |
| نشل جوابه تصدی ابله فرنداشم بم سو باد یکم کلام الله رام توب
| اساعدن اجرا انلدی ونم طرفدن سك خلاصکه اشعام اوععدن ةه

| خاط رکهه کلور ین سك فواح خصا تلکدن فواضل قضائل افتبساس
وروام اضا تلکدن شواعل عا بل احنیاس اش اکن بل مود
1

وصرف

دو جود

الهدو سل

لا

صنه

ی

و حعو ده رعا ت

اعد کم

صورنده نه فادهم اولش اولور ن الاحبة والاصدقادرت سته واجبات
وله ده مشارکت
منردون اواد یی خاطر شا ادورلکسی وا تب ب
۱

هرطر قدن

دته

اعاطی ا عك کسی

 2کس

طر ای داد

د نا کلوب

ست طلاله کدر اوه استءطاق واطف خطاب اللہآنیسیل رشاده
رد! عك اوجهسی احباك ESE 2

طمور ادن حا

 ۵و فا وصفا |له

تاق ایدوب حفاء حادث الله وفاء قدعی ئ فراموش اعا مك در دجی ر
به
۰

دوستدن طمور ادن عصمانه حال غضیده محازانه متهالاك اولیوت لت

غط.ك انطغاسی وقتنه دك نخر ات دیدکد ذصکره الا لوفل شعدیی

D

۱

() 0۷۸

اطف وملاءتله خلقه اقراض ابلیوبزعبده غظا طه وعنف ایلهمتفاصی
اوله وخفانای امورین شسول کیسه په و ددعه ابلیه که اخقاء واسسنکتام
اون اکانضرعه تاج اوله وکذلك حکبا دعشلردر که صافن.کوسه نك
سر بن استوداع اعه زرااخرك سر نك

ای کندوی فیود اون

وعنایه ثد اعك وافشای اداء کیدو عدر له کندو ی رسوای اعکدر

کسلمرجاوز الا ین شاع رکینده ائنندان مام صاحب کلا مك
ل
جد
شفتنیدر دون تدعلر سوزه خدام رودکلرنده اس

ویل و قا لی استیدون حط
واشال ق

اولنان امحاث

اباد ی واو بالق صور نله

خوایکا هند نقالعوب ندعابونوف یدو بندالله زندانه کوندردی اخونېشه
بوکیثیت موحب کدورت اولدی اب--هدده اس تام اواوت ملاک <رهه

کڈ که در حمل اباد ی ودعده "کله اتبوودلات انه واروت توبحم واوم

اله بے قرنداشم کشی کلام مض وط سویاك لازم اولدددن بمارمی ابدل
»اء هند ورعه سد دءذلر در کهمادام کلام ذوآدده SGE

دوشر"ه مثلاو صاحبه الاحرامد رکه الك ددار نه رهکس طالب ووصالنه
جامنان راعیب اولورلکن !ول سوز هرک.ك مبامعنه الفااوتدقده صیاح

ومأده ملاز مت اوانان جوز شهواء لاو آندن اعراض ابدرار وبهءض
رحس
عرفاد ءشلرد رکه!ال لسانی رآس وحسن بن حارس ارسلاندر |
اد ر اده حارس واطلاق در السه مفتر س اولور وسوز سنك اسیرکدر

تكلم ادر ایسه لسن الك اسسمری اولوز سن خض ج اء ملوك ن
وده قادرم
سویادیکمسوری سو که سو بلدیکم کلای رد اعکدن ا
اکر و وش

باامین و

اکن سن تشسکه اذا وحسادی ماه

اغرا اعد ك سنك ومتلا اولد فك بلا دنبکاده طر ح حصد اولئش

انجب قصه واش در رراسن بے ر فیق ورعیسم
ورام حکا به م
وحضور اکا چ

او لوب :کله +وافعتوعم افقتا عش و بر,ری

گر به ترش اولد .ین دن سك

کی

ضر اء وسرا ده صاحب

کورمك
اواور رفیسق صدیق بن قاد ه اوورم سن بوحالد ٠
بکاام عظم اواز ی د وب اخو نشل ,کا به باشلد ی ابو و ول دج

اغلیه رق بااعن الاحبابسنك سو بلدیکك کلامدن نا رم مظهر اولدیغم
الاعدن

رم دن زباده درن سک وضصا وودر الهاعتذ ار اندرم عا کون

( وفساداة)

بر ادب مار اله کاس

|

 ۵اهن ”حص زا

بلاییدعون ادلی

ععق علیه روط هدر او تودل بونلری کوش انل کده افندم دک SE

شوزار ر اادد ای ارک دبك فلنده شیا اباری اور د داشنده
اماتاڈعار ووارستهعہوں واساتی غیرکذوب اواددیی ور کی نفس اش
کرسی رهھ الق انك اون حار در ولو کےاسک
تولتدینیعااده ھ
لمك بکاوله جانی صعیلوب امانرادر وسوزری
شود
اواسون دیدکده اخ
سواه دن

حئاب حه اسیعاو ه ادت زرا حاهلال حاهل |ولد یی اوج

علامت اله لاور بریسی نفستی عیویدن عاری E كورەك ادککسی
دون غردن فاصل واعل عاك اوجعسی کندو ذاق فتون ومعارفده

کرویرو ده
تی ظن اعکرر ھا  3ارد رکهکر کدوک عیویدن عا
عبات ناسی تفتدش واه :ده اولور ادسهل نفسکی عرای ګرعېوب

واورسن وه دعش بردر کهسئك اجل مطلو لك کد ولف
 8تنهعدنده اولسون وسن بح
 ٠قاعمشام ابت لدمa

e

كك عيو بنك
|

دورق اواعدا طرفندن کندوی

لقص ایدوبآخرهسوزدوشورهه۱ 

 1اونوقل لومود مات اصها ووا  2اه احو دم له صدفت ولاصعت

۱

| رال اللهخبرالکنبنمبرادرم بوهفوهندن سمووغفاتطر شیله ظمور |
ابادی حارهندربرادشدر اولدی انسانك انا سدن حیعان ا

ال

روزا ندن تبرمثلاود رکه انك اعادهسی امغر قابلدر تک
٭ القول کا لابن لوب لسله  ۴#ردوکیف رداطالب العا #3
واو بده ګرم اولان
دمشدرولکن اجا اولنان برکناه مان ناسده وااش
 rعن ظمر القلب تاثب ومس-تدفر اواد دی حااده عتایدن عصون
|

اوله حقی اھر معلو مدر لوجر عەلك عافیی هر تعدر وحعه ادسهده عدن
ا| وندن نومه سنه وادف اولد دغندن ن جراسندنامیمزراعن م روح

|

 ٠وعیم تلو رقرق وصاحسن سنك عند کده سرمك مصون واشاعهدن| 
 ۰حفوظ اوله جغی رو عو ندر < ساءذویالصارت لاودع الي الاه

أ الصاحب دعثار وصاحبك مطاق ذڪڪر بن کال صرف ايلهصد بى
وصدوق

وک

شقوق ماد

اعشار در م اسسرارم سنده

کامن اواد ته

ن اولورم درد کده اخو نشل جوا ده باابانوقل ی سنك
وال عاقتدن امد

!| غفلتکه تحب یدرمفول2لاایشقد یکیکهججاه لل اکااکدنور ک ماهمال

() 0۷۰

وعشرته مشسفول اولش ایسد ده خر سك جبلتنده م
ارک
وولزان دنالت
وحرص واز اابجه ندعان قمومانك نقر باربث حمل ابوب ججیع
زمانده نکت وزوالار نه مترصد اله ده حافظه سند حولیاسیله وخیالن

میدان ګاله جیفاره میوب ندعان اسه اسدل نام قدعاری اوادشندن

اخطباراتارند » ابونك بءعصض نداببرنك خلا ظهور لحهاطاط مزالت

وقلت رضته بادی اولدقارییتیشاهده اعد که دست رش اله داعن
قبایرعونی حاحلاوحسدندن قر بسا الهلالاواش ایبداتفاق برکه
اسد مذ کورصاحه وریب وفته قدرند علری اله کانوب وفت هر نعر شده

| ندعدن اسغاع اتدیکی ”مرك بعیی قصه نك لد له ف
دع سهر اتدیکندن
| کوزر دت ا
3بوب بین انوم والیظه اولدیی حااده ازةضا اسفلدنظمور

۱

ابددن رتك صداسی ابو و فلاف مسعو سی اواد قد ه کندوسنی یط
ایدهعیوی دحك ضروری به حدوراولهرق کولسی عنوده" مکی برطرف

| انعکولهذالوات بووضع کسناخانه ستندن متفعل اوادی ادسهده ندعان |

مر قومانك شارنده وبکا دا رجربان ایده حك مکالانه حصیل وقوف اعون
متناوم اولدیاخو دشل آبونوفه زحر اله نهغرب شی کوردلگون
یهب

حادیه ایشتدك کهبو هی وقت خنده اتدل (ان الطعل بلاعب من ذل
ال دی سك مسعو عك اواد عى ملو ل اله جا لس ه ومنادمه

 8ابدنارده رمات و نعظی حا اس واحترا مامور مقا شهنشا هیده جیع

]| زمانده اهام نام اجك دى نام وساهر وغاثب وحا ضر اولسون
هروقندهانك حقند ه احرای تا دیده مشصر نولفق لاژمه دن اوادیفتی
بعر ماسین علا صوص وس-ندن طهور إبذن فصاحت ندع حعفنده

مةد مه ندامتاوله جنی »علومك دکلیدر قلوخطا ب وضبط وحسايك
صی وصنون وعاشق مفتون ابله سکرانوناکدن حذروع اواددنی معلوءك
اولدعی ین كق کتاب اخلاقده مطالعه اعمشمد رکه جناب آفرشنده؛
| کون ومکان تعالی شانه عنالنصان حضمرتاری بض جنس ا٤ی طبایم
ا| و صنتده مسا و ی خلق اعکله براسك دیکرده مشتاهده الله لعییت

اشد کی صوروسعامت سر کرت وسنده دځ موحود اواددیی دسلم

]| کرد اراب درا تدر عل الاه وص ماکدن ارقضا سرراده اولان ار ۱

معاب تأ ويل ابله

موقعفص ل وصوابه ارجاع اوق بزموظرقه منادمهحندندر
3

۱
وت ت
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تسس سا

ا

ادا سس

تست

سس

|

|

قصد اعدن مقدم انك شان وجود سك المدا منه سعی اتك شام برنده
ملا<ظه در اکن سن ازك اعدا ی خصوصنده اصلا ساوتاوژرهاواه

عقا قر هد دن رمعند مده رر تیبوا ردرکهآدتسم الساعهومع قذاطاعه دبررال

و ا«صیلرندن اکسم الوت دو سعوعم اودر اندن رذره اکل ادنك
ق الال وحودی ردشان اولوت بل امهال عه خامو شایه ارحال ادر |

اندن سکا جرحه وترمع استرالسدل اکل اعد بر واس یرابد اعام ابت
ارد انکاسیده مساو در ددکده زن تکاره لوسامدن سارهاولهرق 8N

دعا ونتاء وافزن اله شاہاش ودين وزوحرلة اولان معاشرت وحفوق
وانستت وعودت دترەی حارحايك فراوس ادوب

و٤دة بت

طلت ادنلکده دی

اکشترعد" کوری تن

|

باعده بوقدر بارن على :

شیمر دف ہو رکزاوراده ا
ااصباح نشده خالة م

معلومکردر کهضعف

ودبکهله له حکمی لمم زجت ادسه ده عو |
وحودم اولد بودن

ترهه به حواله  9۳ى عل السعر ھر غاب
بور رٹ گر دون که ا

و
انه کله حك اا هد

احل وملك بو وله < صن او اطصه

ورود ودخ ول الهدعاك ال او عك مراد ابلد کده در عقب بوغازندن
واره پاره ابدوب کبدندن اکل اله حصیل دوا وسطفا ټك دوام
صیقوب ب
عرودو اتنهدعا ابلدی

 ۱حکارت بای الم عر دبساه و مرو کا ار ۽ ۳
ایدبکه اط ر ها ولا ەس

ا

و ده.س

والفا مه سر عار
ای

6

رش
وس

(ولش ای
حص

<واص

کرد س راهصا حب

ارہ

ری

مو ییايه برالوی وز رود
و ماک

و

دادن

وکمار ست

رنه ملا دعنت اندر راید

زص  “۰دمالدن او توفل نامه هر

وشکلی ظطروف

e

وطسار و کمحس وفط :ر وھ رماس وای الا.ص

ندعی اواوت ا

لوعندناحو فال

وط.شاج

9

ر ودیکر چ

اش تم ارا واوانکسی

دعك

ی

اساء
دن

بر ای

سر رن

دی طب ی

طف

غو نک م-لریمط لوب ذ واتدن اند بلرواسد

وم شرا تاذو کافلامورع! کی

 3۹اکانهتم

7

و عد 2

و در
چا

یی

سس

:

(
دیور اب

ر

AN

اواو دا ی اول اش وم رم

مد ۳۱

مكشکل اوله حقتیسلدیکم
ونفبلقض فرق ان بوله < ردن بےحقمده ,ن
 eeeوا

رشرد بودر کهحو که زوحك سك

او زر هافك

وغوابرت وم انت شرو ع
سب اخنبار وعدم وفاعی اطهعار ابلدی م

دلت اتمدن السه سینده
الک طرعندن اولدیاو لهزوج نا  5انلهر

آندن»ف ارفت اله بر پشقه سيه زوح اینسهل حفکده خسپراودر واو له
رر ادل وارایسه سکااندن اعلی حر یف بولفه متکفل اواورم دیدکده
 ۱زنر غاب رو ناهه خطان ادوب لو نگ دید:کات ای ازدواح ه-نوز

وقوع ولدیوزو ج ابه :رده اولان وا دك شفاقه تبداته داگرالالا ن
علامت واماره شاهده فیلندی الد دی زوحه جد بده اله د باه
معادله وحفمده عدم مسا هله اتد کی عاده اراد“ رمفاتاندویده

 ٠اهدام.دار وقډای چب وحار  ۱2-۵پم دہ مو جب عاردر عسیل کل
| الال صبرو كمل ابدرم ددی روباه رل ل خا تونی ااضلال اده

| مد یکند ن شکسته ال اولوب ابنان فتنه ی تکرار کشادابله بن کا

| هرنقدر رمز واعا البهةس الامر ی اناده به حااشدم ايه ناقصة العقل
|

اولد ب#کدنواذف اولهءدل وزو<کكسن

ی لشقه سنه عابلنك

اصانی صور مدل اری طوغر سن سو بام تنوك د نکر پرشتانامد

ورله د رلال اتدرکی
| اورد کهعاشق اواوت Ed اله اد عه  ۳هصنه

ژوحکه خبر و رهشاربوارالقده انك ازدوابی جرد سسنکله اجه تعلل
 ٤واحے اج اودر وبم<جیا لد یک زوجك اولان انم وسفا کات

مرا دی سکااشراب کاس هلاکدر ایشتد یکی اڈہو اخبار نی بقراراندوب
ْ حقحواره ر  2طوغروسن سو یلدم بالرض غر طم فاسد اولسه له شو

2ورا ولد فد ن بووحضصد مد بر
||افاده مدنگ عاداولاور نادلیمتص
 ٠ونفکره تحتاج د کلسن دلویسوز بی کسدی زنم غاب بوخطاباری ااستد کده

بتےاب کلمکلہکا الض طرا دنا کرامکانق بولش اواسهم اوغد ار
| ذهنته و
||وحفاکاری لابه اخذ ثارایدردم دیدیکخ تعلبایشند کده سھے حیله سك
صورن مودت
دلزن عرفابهود اتدیکتی| کلا ون عقود نك وهل
ل
ررای
د عهزل د ب
3۳

ا

وادی اوادقده  3ا سنك باکه

( ( ۷۳
اما الاج ال سنزه تیم صبرعل الضرار افعال حراردن اواد یی
تقرس -وروب و باده شیاه فلازم ومن صبر طفر اوراد ش  ۵مداوم

آواکن در دو با زه اوردی ولا غندن عم اباد ی مرغاب وی

اشجاع ابادکدهژوجنه شسموت

اللهمن وجه اولان عق اجا له حق ||

الوارواسرارهیش واقف الهکه کوکلعذانندنخلاص اولهع د بد کد:رویاه ۱

مةد ٹا کاهسوزه کلوب اکرحسق خوار اولس.دیسکا کشف اسبرار
رەس وا٤د کد ن وذا:کرهوفورشفقت
اع اندم خصوصاکه کین دی و

۱

وافراط حت وعودم اولداقدن بشقه ذا كرك ست الا طیار وصد ركرك

دن بوراژیسنزء کشف ايده ع علومك 
:لد
خر نه استرار اولد شن بی
اولسو نکه زوجك اوردکلر باشبوغنك کر ع سی طالب اندر نسرکرده
کا
فرندن مطلو له مسناعده کوسیر 1
ط

۱

ناح اواتوت و کوناردهاسیات

زفا فك تهیتهسیله مشفولدر ردیدی زو جه مرغاب نوی ایشتدکده تین
ذول ابله ام ومنا فك سوزنده صادق اواسی |
تبساء فاسقد ن ه
اعتقاد وقوه اععاد اتدی ازواحك ازدوابی داعت دن تس واه حاصل 1

اولان تلاش هناج زن مرابهارتماش ویر دی اسه دهفیاجه ملد |[
کوسر وب ہم زوجم خلاف اھرشر ع رخرکت اعا مش که حق بکا
موجن #ستاوت اواسون وخصوصده ن رل مراد اله زوج ه اظمار ||
الاد ادارم دید کد هد علبای خانونععصعت ا واه اه سو زنل

۱

اولد دییوارسته" کواهدرکه حلا لهطعناعت صاحب دباتك حال
وشانندن دکلدر ITE

 ETEPکی ملاله دلل وس نك کک

ت
کزو
حز و
خاتون معظمهی فی أله امار تدایل اولده خی ادنخکارا وم
سل حفکده ,اولان ذدا کارامندن طولاییط +عجدهحاصل اولان  ۲راد رو 0
مضه

وادن

و

اولوت وشارء سه اص داع و ایدی 0

الذهر قاعدر نے یرت وخسیم احق

۲

ا -ساراوله حفك اوهام

ونکد والا مدندر اوزرمده سنك حك ابت اولش اولد بعندن خر وشر ا
 LOSESاحم اواش حکننده در ز براسنكحاره" قدعه" خاطر واز |

رلهان پر ورلکده سرف ازاولديغك معلوعاجرا مندهر
جنمال
وا<سانفراوا
<صو

که

ونان رفن وصیف

انیی

ای

9

A3

اطال

و ولد دم ادن

د یی :
ات اي اد

:

( ) ۲۷۰

بوعلندن رهیاب اولورسون دبوجواب وبردی داکوتفگرایدوب بوصورنده
بن کرTP داء عضالات دواسیمعلق اكااقلسلندن دءك اواو رکه
وضعف وی افتناصد افتدارم وآولا ون ک تیا بارصد أ:3کارم

بوقدر و اوده عدم مبالات اله دسو بف وعمیل عر کراعابه عز زی
تقلیل |عکدن سق تمه و رن ولف انکالدن اد ال احتاله سشدن

دشعه برحال

مس

<رت ری لوامنیه مه
تک واهب العطبه ص

طفر احسان ابلیه دلوب دوشه اله صو کنار نه طو عریکدی

واا

سبرنده اوردکار دكدشسنه شط جو بده شست وشوی ابدرایکن تصادف
اتدی برطرفه اختفاابله عم غاب مقابله سنه کادکده اوزرننه جله ووئوب
ابلدی ایسهده ضعف قواسی جهتله روم عن ااطلوب اولوب مرعايك
شتا اه درون آبهفراراتدیجحغ کورد کدهمعا لطهپهباشلیوب ایهم عاب

عالهناب؛م بوحر؟ ۳نےطرفکرهس۾وء ند ن دت اند ی در ادك حعمده
طن واسد وز کاس دوه

سزی حوقد نرو درکورمد بک ن دواعی"

اون باعث جرآأت اولشدر هم حباباطارة الصا سن اخلاق
بت بم ح
رضیه واوصاق جرله صا <به ستیاج احخدرات بانوی عالی سعانسن سنك
اصتای وضادال وانوا

فواصلاک معلو عر"در که س ن احسانکی ارف

وج برانجه ولعمم اعش وزوح وحلا لائ اله حسن معماسرت وزند کا8

ابلش خوائین هک رهه د دسن د هركو وبك امثال ترهات منافها بهسو بلیه رل

کاددنصکره تکرار مقدمات فاسده ابله ی ستك
زن رغا بی عطعتن اب

حقک ده کی لب الله فلز م جره دو کش پردوسنکی سندهبوشکل
حونك سندن
وسعائل سک وربده و و تالوال اسندیده وار اکن ز

۱ر
موجن افر ندر وحنایکده مطالعه د

عيوب انه مقوله شید رکه

ای ادش الد ی وراسیی سله ودک ھر والشعدر دی دکده
حت و

زن معراب غر قاب غت وجيت اولهرق بم قوجهم اولهجق اشموار

نهکونه کاره انتدار ایند که دوستارمه هستلزم غارت وبنم نفسمه وجب
خصاات اوله دو سو النده علت حیله کارکشاد در عد کفتار ال اکر
غات مذعوم وکمه شوم دردودوافوالءصیعه له اواسه نقلمحالس
فاج دن »دود اوا ماشواسهاندیسکا تصیل احوال ابدراندم

ا(ما )

۱
سس

( ) ۰۷۱
ت

ش

تسس ت

تاش

سس سس

سس بانط

اقا عی دی ما کار ننھشکایت اوه اوزساطان افا عی اوزر عر ه تدسکر ۱

جکد یکی قفد ب درہ رم کی عاجز فارهاانرلرك حقندن صل کله ماورز 
رو

|ی

اطو

فك و

ما

ات رک  3ده

۳

 ۳دول اد ,کاث قدر

حول وقوت وودر ددی

فازهسر

ورشت
خوار ار فک

اف و سنان مذ کوری |
اذل مکراوله زق ا

دوران

سام لا

جر داندن

بوس وناکاماواد وه

ت کاده اع اولد دوتیکورد کده
 Eدعبان مد" کور زردرخ ت

درخت مد کور افصا نادن ردالات اوژر نه حیفوت اطراقه کوز کردبر

رکن کور دکه اغبان نو ستا ن ا

بثاباو لد رغندن بر طر فده |

بشآونومش نوی کور دکده فرصت غثوت لوب باغبا نك ا واردی |
للره عموربا اوهو سندن اوباندیردی ||
واو وران لوز ك اوزرندن هارو
و رطر فه ادوب کر اندی باغبان تکرار عانه رجوع ابله غر بق خواب ||

او اد فده فار یصك اھ کروب کر کت اند مه تکرار ,دار اولدی |

ایسه ده فاره فیرار امش والددن نه اوشو به وار دقده ارہ باغدارن ۲
لوز نه وو اللهدو ردفتی ورننك سوراخنه ادخال اباد کده درحال متیعظ ٤
اولوت فاره ی واقته کور دکده او زر خه هوم اتدی اسه ده فرار
| عکه ند رای کوره عیوت تگرار خواهواردقده موش باهوش لدودعه
ده
کاوت رژاك الى الصرد قده ان تاه او باتوت و

زا

رعصا الوب

اروا س ته دوشد ده فاره اجه رق وای داك اواد ھی حله

|

سوری کور جه فاره بیاونودوب برطاش اله ا
اوغراندقده ناطور مجار
حلاك باشی از دی
(حکات برارکلث جرغاب دعن اوردك زوجه سنه را برمیان ر باضدن

:

حو بان و دتا بو زنده حنت اعلادن دشان دعکه شا بان پردهر حا دنك |

۱ 1

اساد مکان اش ویو تاره سین بلراه اابحوصین يعن بررویاه

ياه داء التملب دم جرا رض
 0مکر این معام طوعش ابی رو باهسرو
ا| حا :کا هه سل او لون عات مد حطوره حسنه صافت

کا وت ار| له 0

و

وایدا مده

معا ر بت و “عت كڪتدن مباعدت اد بمندن

رینت
دوا کو ت یمور نھر دوے۔-تاریرن طب اش س

((۵۷۰۰
طرفنه مسارعت وا لای ماری حکانت ابله استعانت الک کده والدهتی
حواند,ه نی شك

واشتساه سن بر اسه طا ادله بد خواه اواثسن باخود

سنل ملنکنده اولان اخرلك اموالنه وضع ید اعسن که وطنندن اراج

ابله محسازات او اند لك ومقر وسکنکد ن ادولادا اه اند کن و ادد

(من ظا ضعیفا عاجزا ساطه الله تصالی دوا لاکزا) ارتق کلامی تطویل
اعت سنك اعون لاطاثل ومأوائ قدعکه عودت غر قابلدر ما وعت
تیان داخل حدامکان اولدشندن کر ل اون ده معسام تدارك اجك
|ك حور ته واردی ومار دن
لاز مدر دند ی فاره" ارہ ملاک جر د ن

| کور دیی ظا وتعدنانی بالافاده ن نی :کات احکومتکده عه زماندنبری
که بولخش  ۳ود < 3دمتکار صدافت شعا رکم بدرم ب باکهج-دم

ل

بوك بد ر که خدمت اش وبودولنده اباعن جدا مك ویر مشار دنم بار
| بکادستکم اول که طلب قوت اون عدن توب بعده عودتیده رظال

| دعبانك خا نه مه اسنیلا ابله اموال وخانغانی غصب وضبط اد يكن کوردم

]| وبوبلانك اتد فاعی رجا سیله خاکہایکزه کلدم ددی( ملت فار ق)وممد
جوابنده باسامة الاشفار مال سائب نه حال ذاهبدر ذوی الاستبصار
صحار اولان دزدارك رحلنده عرج وانکسساز
د عشاردر که حا فظ قاعه و

اولق لاز مدر تاکه احصال ابده جکی دنار خار بجحدارده قاله ای فاره

شن جونکه اهرکده افراط اعد مفرطك خسار دده اولسی غااكل
اص

اول واستذل رود | زن بولک بموده درز را اطم عن افی ت
زص“

عار نهسی ا#ون اى

ساکن او لور ا

3

قر ار کا

هر لگ در که E

دوتیون تا ص سینولدبی
حار

وسره * ARA مک E

کوردکندن سکن اعشدر انکله م اله ومقاله زم حل

٠

اسوه

و

احمیار اعك لازم اولور ددی

اده
وه

او لدعندن

فار مد کوره لو سوز

ر

| اتد دکده اانا الاک القار واطردانصد مات ودواهی وبلا یی هه
 2کزدن ددءده ودر نک واوداک.ط مواطی ادام

ِ

اولدییی ده

رم ذانگره اولان خدمت وانفیا فش دن ,به فاده باصن

 :اواور ددیکنده ملاک ار انفعال ادوت
والافکار مرکا رزخ ادصا لد  5ا

9

اعشدادن عل صننه مک

تاقلل  ۱۷سا صار ویاعد a الععل

معن

وات

اولوت دسا ۳

وامده اعوانك اولذلمن دود a ده تأنتکیدة و5رک مسکین شك
لت ۳

علمند

ادر هدستکه

15
~n

) ۰1٩۱
تن نی وت

نک

تس

ا

ی

تم

تسب[ ۱

و

لسو ن ددی
فیلاسون داژن اطرت خاد عه بر دنه میا شرت ق

ملاك و جو س او لو جمله تر تاب جسیو ش ادوب فلار ك کله حکی
عل مق بلنده برمیدانی دوقماریه حصص اتدلرکه میدانمذ کوراطرافندن
یی حدهیاه جربان اتدکندان اول صو یی سد الہ فضا اودن منم

اعشار ابدی شاه با عك فرما نی اله صوارك دسار تی دح وهد ماله

ذاجضمامی مذکوری بالق ابدوب کنار میدانده
اول میدال اهقتد بارب
کندوز حون مقدار وای عل وری ر اقد يلرو قا کهفلار عالاک اسده

دخولارنره تر لدب علب الله ملاک وخو شك عسا کری مد

کورراءخشکدن

میدالك ناشنه واروب فلار ابله غوغا ه طوتشدلر وزات قدهلری مز زل

اواش صور تله معر که دن دو توب طر دق ادسدن قاحشد دلر هلك افیال
او

حسی مسار و کندو ك میگ ی ضراو دی ور

روی
اه ل
لرند
متعا ضده وید وا خد ابله هو «ل
کنه
“دا
مي

نگ

اوحال انله مالا مال اولان

دصادی الله حاعور دوشونصابلا ندباروک ند ودام <رلهبه

نا قلر4۵,واز ون او لا ند بعلرسواکر اد درعقب عودت اندو ت فرزد
آفریدهقالاعق اوزره کافه حنود افبالی “عت عدمه کو ندر دبلر

(حکایت بعض جارك خانه سی اتصالنده بر بستاتی اولوب وانك مابنده
وره کب الاستهداد ر تاب
برفاره" شاطره ساکن اواور آندی وفاره؟ کهد

زاد وهضا تفر ے فود اعك ٥لاحظه سیله ساکن اولدییی سوراخك

جهسات ازدعد سد نده متقذار کشادیله اجاب وقت وحا له کوزه مسافد"
مد" وره دن اناب وذهایی اعتبادادو بوثاره* صاحب الماره اولد ادن

صف وشتاده کندو سنه لازم اولان اطبب اغد رهبی ستان مد" کوردن

التقاط ابله خانه سنده جع اجك ومأمون الغائله بورییوب كز مك واکر
زمان صیفده سنانده خرامان وحوالی» اعصا ده سمران ادرك ووت
معیاتدوبر له عودت |.ارادی وما من الا دام8

دستانه ځدول

«سنکره سی اوزره

اه بر مو ضع امیئده اطعی عدو ده و اعد به مکنو ده به

دصادق اتد نکنده مین کر ن واه کال بو A لڪه اطعبه مد" کور

نك سب الطمعاجتبا سی الله مش.غول اوله رق اول حلد ه ب اریکیکون
اقامت ابادیو ةا که مکانثه عودت ایند کد,طال عسوفی برحر

کندو مر

وفك

لندهاست,طان اعد یکی بالشاهده حان باشته كرا بوب و الد سى

دس
و

E

۳

I
5

سسس

مأمول ال شاه ی
وارصه 1یت و"در اثارهازد
ماد نلازماولان
دوا مله , 5ل دراه قوت د واتت اللهاط ار صولت و و ف وارهات
اعحن ده لازمدر عاوّل مدرك دا

شال ال کا

حسن Li

 |8خوصوصاکه طانفه فول ع-دعالعقول لادوقار ندن حیله انیرهشلبه
وطفرقر یبال <اعالد رداوب سکوت ابادی رو باهك بوهر رندن»لات لوحوش

ای اضرا مه قوت قلب کله.کله فل ةيرك مر اسله اعطاس نله
اعادسیی اسب کوروب لووجمله برنا مه محر اببرادی( بصمرل الله
نالي دوب تفسك واراك عاثبت غدرك نیصح امسك) ای لات  ۱۷دبال

معلومك اولسونکه اا ء هند وحگاء راهم سنداقالے ساره فضلا: -دن
بالامتاز رفعه شطرجی وضع اتد لر ور مذ کوره بی مالاك صورننده
]| اقسامه تسم اندوب هربر “عن رعیتدن بر ننه عیین وهر ب
ره برس هر

|| مخصص
ابلهخلاف ما مور حرکندن هنع ابلدپلرویو ناركاملر ندن.ذل
دج موقم معین کوسمر دار تاره ادن خطی اد ن وور از
م-امك اولین مکا نه د

سس

اله بت شاأهه طو عر و صد اندر السه لك

ااذ
اد»ەك وت اواوب فرزن عءعل سکا خطاب اله
لاو

س سن راجل

 :ا ن معام د  7ی "ون  3وت ادل دید ,که بو کلامك دهدن اننای

فرارده رخك برد سنه کرفار اواه حفك حم.له رعه وحوددن عد مد
ره

حهندن او
او ده اف ود مك سکایانده سس اولیوت :ق

واذایت صید که اکن پیل شاه مات دد کی ااشیدر سن حسا مت

حسدیی حهد وحسده مدار اعك نت

اعون مو جت ماردر و تاکه

| ملا ذل نامهدە اولانقال وقیی مط )اوه اعد کته جت جعااد

اس

سی پرده

بصیرتی اولفله جنود نامعدود اثیایی بالات عاب ملا وحو شك

قمومك وحرکتی شا » و<-وس اطواارنك
عالکنه متوحه اوادی ملا ع
دواو
۱

س

او لد وده 2مرار دعاب اله مشاور ۹ ۵

وزه کلو س

 1تح

|ده اللاك وق  2الله داعال

اد ری

ەت

1

رواه صا
راادن

وه و
ایق ر کرهءصااد مه ومد اه

حب

ا

 5روه اد الک

دود و متبط

ویدو اغفال صید وسال و عینه هوض وکین
4عطارحه اواوب احتیال ک
ء
و کربز کاهه روش

مدا
کر
2

صبنادءندن رد

حبر ر در = اجتال

کوره 4

اد مانالله ادلرك ه ر ری عل مناعده ااه

1

) ۷*۰
(
ی

تس

سس

ا

«قتضاسندن آیدی دوب بع سی میانشدن پک اخسار ار دی بودشر

e فضا کاکهر وی
وزه

ا ول اقذار

لیا ده و

که <نود !فيال اله ماهر که ره حوا هشکا ر اولور ©۰

ن عن قروب م.کنك

مھ سا دی و دار «ظ مر در ودمار اولد دغ ۳

اعم اناده رسن

هد و آیدرسن ن

اک

اتودرکهطر 4اطہار اطاعت الهبالادعیاد اساے دار

وبلاد ادرسن و اخود فراق وفراری الا خا

رهراستلر دنداوشور کید زهو

ی

سا  ۳ماص وره مك

مات اوھ اقا ده ات

د یو امم ادلدی دیعلوط انبانخاطریاولان معا لاتردەن تعر و طبر
مالك سییاعووجوش اولان شر د ابره تعر ر اناد کدها کر جه ایلهرنك

بو جرآته اقدامنه ۰بی اعدا میخاطر کذار ملاث اولدی اسه ده نفنه
ره تارفته سشیركشا كه سالك ووب جوا الاحجق سکوت
ك
غاالبالوغهاس

نصا سعم بلاج واب بانتدنا خراج اتد پر د کد فصکره رویاء اکاهی

دنه جاب اله ااالص ین ملت افیالات کلات ردیدفاسدهسی سننکده
عو ع اولدی لوك اوزر نه زه له اعك اوءصا ادردلو سوال ا

اولقلغکه اقوی دایل واو اح سبیل

غھمان
دلکور اوبوب بے شا
لكب
ورع بزمهد ابق لور
دعهرّلایت فبلدرزرا ان دیدهبصبرتی کو
عودم
اواثد رکه وا علهءفرورانه سندن تسده خا نت وقوم وقدله سنه

اهانتاتدی و جسم کیف اله پزی اسصععار وخفیف اعسیثارخد لان

9

فت
ردو
رعانو سیصنمرونذایل اندن کن

وتکیل

اند یی ار آشکارد زک خک ادرث: 1هی اسک قارےاز دکادر انك بر ەی
کی

انگهی نوماو کی عدودر درد جى ارد رد ءشارهلاک حضرتاری

اذعزصانالرههواعلی دره ومناره وهثلاو کلاعهاللغات رورم وب ولونك کی
البھشان کر مضطرب ومکدر اولیوب جات افیا ادنظمور
اوهاء اللهق
ل
اطل
و لیا
آدنهرزه اوس باطعه ءا

یل دن ہلوں عر بز جار

حور در ند متوکل اولهرق کباروصفارهمم احے وش فعت شاه ه یبالاثار
ونسون ععاوءکردر کر اعد هه مستطعف
مللاقات عد ورهقوی انان منتظر ب ا

روحسن
دصاد
ٌمر
ش خط
اامم
واله
رداعه
حعیردن <رله و

سواعد
ند ر

تقد رال يكجوق اعم كبر اسحصال فیدر بے ااطاف خی الهیهدن

( ) 1770
سس
و < 4 4اجه

صائل

ووا اتد  1ها لک الاه

ومیدان

مس
عوارف ودرانده

مدرك اهشزه فرق میا ن خمر وشرده صاحب کروفر مصاد اعدایی
خر اعش وهکاند حسادی کوزدنآجودشمصادر وموارد حوادنانه
ععیی ارهش ادنای معارتی حسن ااب-قاره لا کمز ن فضایی نب

العارەلاڭ SET لعصلات برذوردی واوب دوات شرل
کبار وصغاری کر معمودی سغبرلکه بالاختار هلا سباع طر فند ن

جاهتی ترفیم وقلینینهیم اللهسغار ته مأمور قلنوب دنه «صعون آنییی
حاوی نامه شاهی اعطا اولندی الكية والائنية ااسنية الى الضمرة العلیة
واال
ملات ال

رح

الط ال الهجه الله دای هداه وصرق عنه

رداه و بصمرهمواقع انلمروهدا (a علوم ؟ر عه واراءعلیه کم بهار نانشهکاردر

کهزم و دزمان نموظهروهیت وسرغالب واه راواوب افتراس
ُوارس مره طش وقوغر واض نادزی وحوشوط ور لوی الهاکرام
موتصای خلة ت و جب ممع زد روبزم“اعت و قدرت و قو مرابلهمرن |مال اولاور

واچمزده شمیهرابت مر مالاو جع وبطال بوانور بوائناده ملاک افیالكث
بکو نه خوایای بارده <سارتی *سعوعر
طرغزه سوق جود الله ح رک و و

اولدی ام لاک مشا ر اليك ومعامله سنك ندن اجاب اتدیکی ممولر
ورم طرفدن قدم عداون اله اصبلا تود ماوعااهس انکنه کندور نت

 ۳۱کار

بوحرکیی خلاف مأمولن اواوب مده ها تک

ملکده حاری وعالاک افیاله رطرفدن اقسین ا2دیکرشبهه دن عاری واتار
طانه
هاتل
شفتن
عنا عرحمانه ساریدر بو

بادی اولان«لاثافیال حواشسی

ومءاونلری الله رار مظهر بر ذی اللا اولهحغی وارس:ه اشکالدر
رال رکه مطلومارز موتکلا لاله تعالی مقابله افیالهمتو [جدهواتوت مدرصت

الهیهیه مترفقي اول

در دلب

امه مذ .کوری ملت ا

دن
رں و
ا۔وا
دومث
روار
ک واط
وملات وحوش اولان ادل طرز

ومةه

صد مات اثارندن ملاکموی ال ھی خيراباد کده ملا افیالی حلال پورےوب
ول اولد يعدن سقره اوله جق
ذاننده طلوم وحهول کمن با مسهم

خطاید ه قطعا نفک ون مل وامورند ه ند بكراسمن ین ایلعی به زوال
اواد دن

خلاص اوادك والاکه حطورماو کالهمده اتدیکت مور

مغارقانون ادب اوه

جر ای مابليك تد ارکنه اقیلمق وت

ماوکانهم

( معنضا )

۱
سس

( مه )

تست سس تسس

ا

سس

سس تست ی ملس تست تست ات سس سس

سس نت ۱

اسان تن سس

اواد »و ط وعد ماناساه و تتظنه هس لو ط و کت دارا غاد ری

اوخالده رس محر نر ره 1
یوت

اكه معاد

مسآ ولد

ار و له اولددنی گا
ورگردی

الله تعالی وزغوئاق

ءون

ر رااس

عأ<رانه مد ر

زرا ابورلوفنده اعد انك مکیدهسندن فافل وذصب اسدیی مصیدهسندن
داها ل

اولهرق اوزرار سنه

وحصار

ل

و" تکوم

۰
عن

«عاو لردر  ۹۳عدوی

اس

د مکار انواع دواهی رف

صرق ادکار اله جد و جمد ی عليمنده اواددس ادمك ری
ندال واشار ادد وب کاہکا دومص
دغافل ارا رهسله خصمیی  5داد

رتابت شک

دمار انار وعیی کل اك

الحری e

دولدکن اکن
واقفوعتارت

طرقنه

وقوعات وه

ودولنکی
قرا

امك صرف

وعاوّل وادب

رای انور دات
دهوره

وق

عاسن لت بوک

اله ارسال اعکدر مأ مور و

وسرد

وار :که قزر

ملاک ادال ادفای رسا لش

وم سلئك حال وشا ن وشو کته باراشور اظمار لیاقت اله بزم شمه
طردردن کت

ومودتاوزرهءعاءله

وحسن

۱

مال

وکال و میات

ا
رهعارف بو غالده ر۳

اعش

دهاهردن

عدواگون

احتال لازمدر اماکهانلره ارسال هد اا اله طلت

زه اعظ عصابذر لکن ادا الاسد اافصنفر و خفوصده

کورهءش

خص و صله

اظ ارو کا هه رتدب اندر

کت

|

اواورز ملائ حضمرتار نك

عدار وحسو

اید

:

حوارو

وازس کہاروصة

رنه

ار ره

عامل اولتور کن وح ر کتك :دنا ان وافءصا اتدیکی اسعواب اسون

كا کر نك بسالت وسواء
واشنای افادهسنده شاه وحوش حط رتلرع
ورای ساق هت ات اولدفلرندن حث اسون
اهاتك

طر فده «و<ود
کر بده ری زم ط

الاراد کوزار ی قورة:مسو ل ومد ان وال
اندر بر و لرده

وةل
و ع

وتور و رسب

و فهدار نك

الدیینی دوا ف وس

هو ا

وصنعت

رت

ییکنات
اولدقار؛ ِ

وەہرب

SE م۱ ۵دل

والر 9عه مفأامة فت اسب <سعال

ون و دواراااعده افیالاف اوضا ع اک

3

و

حکنه دقت اروت
بهدرحه ره قدر واره یله
طا

وصوای

فزه اداده اون
ر9

رده

ساره ل افادایق قما نامیدازه قولوب ارا ی انك اوزرننه  5ارلنددترژ

ده حار عاك کاقه سی روناهك اشیو افاد ماربش صد دق
دکید
ونشس الاممووفتحاله موافق اندوکن حفین اتدبلر وروباهك تمر بی |

) ۶1۵ ۱
دورددن

|

دج

خاطر ی

 ۷ڪه

سوال

اشد کده امول ً الا سل

ارات ار دن واکگ.ات واحاجدن اعاعم رتذاص طاوت
دلگ عداو ته  ۵سار اواددیی ل

دی

علا مت

 ۳ی

لص

اخ

ا

ا ار احهین

الاه ۷

توف ةد

رد لوبسکون

بومادهده سنك

ید مو

ا اک

ن مع

وال وی
دود

آردههید جکی

طر ذنه " 2 ۳هداب اله

اواور؛ شس اق فان ما
ساب ط فنه +طاباله

ابلدی خانب ملکدن

ربك ندر دید کد  ۵تعات نفدم ادوب اسوك

ا یق

ثم امور ص

اوج وسیدن خا دکلدر

نامقابله وناځود عمادنه ای واخود دازودیارمنی ترك ابله حیقوب یغ
الاک درا ر اله العام ادبار وم اوطان

ودار ار.کاب اولئور ماز دکلدر

مهسادنه وسار بهنك دی حاذیر «محوظه سی اخواغر ظرفند ن خاکای
ملو کانکره اشع ار اولندی لاجرم زه داهن دساسد

عة مکر ودر سب اله مصاد
کو ره درکی اشی صاب

شا
ن

مد یه طولسعق

و سس

و حرت له 4ایس

لازم کادی زرا صارم تارك

الافکارلوجوده کنوردیکیکراراوهر

ارا خربهاولعشدر

.له نك کار دت يلهو وین امورجا بلهاتدیکی بك جوقابشید اش

راله رردص ۷
 CETشا لد درمان آلو كانهک :
واست؟الل الا تھ
اله دد .له

معابلءسندن عادر و« صادهه

ويلارك حیوش

ودره 2

انددع درلار

وابصاح

د ره بزم طاچز بود رز را ر الاک

و مفاو ٥ھ ارتهاس طاعرهعدم هاگره حا<ردر

کافه سی شاش

و کلا اله و دمن

اولوب زاد

مقر فة

وزوادندار کهون:کلنه ماج دکلدرر و »ده بزم تمد هی ای

المكعو م وائوا ع واحناسی غعدرهعلومدر و بله عساکر مغر قة الاحناسه
اععاداو عر صل اععاداو اسونکه الیومحت فرمان ملو کانهکر ده نولاانحنود
احا

أ

س

عداوت

ی از و وطوالف گرد

اولدفلریدن دهد «کدیگری |.لهبدنلرنده

ونور ووحشتلری موص ای حلهتلری اواوب دعصي لرنك دعص

بعض وعداو

شول در<هده داه وله ارری

رنه

رار غك IB

 1a5فیلار دسا ک نرنه ی کل اال ار ن هد الفاقلری برکالدر حنسلری
اواد یدن  ۳اععاد وانقاق و احادر:بنهاستناد ادرار اکرحه
علس

 اولندلنی اوژزه کس ا
مالکده  EEر

اوa دی حین

وا" شعون

 ۹رای ععتر ادد ده ند کر وه اظردرم زرا که اصن خصمك
ار

یتنا[

تست
) و

6

( ) ۰1۴

۱
سس

سس ن نش نتسش

سب

۱

سس

لزه مطادر وهم فئنی صرده شر صاحب اعت فيل معوله اهل
بط اانه اظهارذل ومسکات ایتدیکی واردر وقاجی زماد و عض نذ رصا حب لا حك

۶مری هاج وخراح و برد ,

لاازسقددننهه

|ابیت

یداو و الع

ساط ان و<وس

ده

سی وودر تدص یلعا جرانه ماوزره درار وصاطه شاغنه

ارناوند هدن اف مستعد مصار مه ومتم ی" اله موعاومهاولعاعمر
وونده زم اون E
ااب اعشدر ل

||

ادن اود رکه حعیی

طفرله شیر ,کنام اولورز وهوالرام وباخود شما دت رهسن بواورز |
وهی مزال ااکر ام ملد مله تکل کلام ابلد ی اشر کشور ڪڪ ر |

قسلا نهب قاوب ابها الفرسزله بو خصو صده را یکن وجه | 4
وهله در که افیال
اوسه بان وان کر د ردکده و ال لوبایده افکارم شو ح

اسای کیری وحرب وضر ده افوی واعدی رقومدر معدی اس:ءداد
یتک ه حاطمروعم ,الردرخوف ایدرمکه انارك
تحار به الله اوزرنه ح
ارک
وت وبط لر ننه معاومندن مضطرت 

اواورز زرا رم عسگرهخ ده عاحرد

وطعیف وجه ده حرف رك جوق احا ص اواوب ووجده ل اراسنده
لر
رلری
دمش
نفر
افبای»شاهده اعا
ا وا

هیأت واشکالیی کورد کلرندهانتدای

صت ودد حیسم  1براژزی خوفندن هن رام اواق کاور اسه شوکت

و

اد وور که ر ا افسه ت ى ر

ملا حظهدن بعیدد کاد ربنمعند مد رای ذی الاصاله اول امرده افیال الله |
ی طرفندن قاباللسهاره وس العباره

۱

کرات وسکنات واوضاعلرنه
برسفیر نعیین اولنسون سفعر سهر
وم انرك ح

||

ارسه اعکدر ملاک <ضرتلر
م

حصیسل وذو ف اله وفرت شعب وسورت غضبلری وجهل در ودر ||
امورده دصورلله فام ابدرار ورب ما نه لهکو له صورت وررار ااسه
اف یق ددر بی طرفرء آفاده اون وبوارالمده طرهزدن انلرك اوضاع

واطوارار نه ماه وسرا وعلا يةمهماامکن حصیتل ممارفه

۱

|

اوائه جغندن احوالرده عن استبصا رکسب استعداد امش اولورز سفیرمن ||

اصلاح ما دنه ار

وله ميو کر دح ی مچ اد

۰

۰

اتلرك هرج هتله حالار تھ وقوشره بن ررکهمه عل اعد لهشون ابلهادسلریی 

اهسان طردقاواورد نوقر REA
تورم ئك بزماون حصیل  ۳1ت

٣

( ) ۰*۲
عطفراله سنده لصيل ابلدی ملاک سباع در حال وحوش وصباع اله
رو سای علکت واعیان رحينك جع اوا دن فرمان ادوب باج م

<طورنده حاضر اولدفارنده هلک افبالك واقم اولان نقض عمدین باراد
سب ع ووحوشدن هر حك

اند نر ی کندو اراد 0

ادوب ای

لری مقا مته اقا مه بر له هر بر قو لته اظماررضا واتار ادها انه افتفا

ابللر یی اجنساس حاضره به یه ادوب اجق اختیسار اتدکلری ذانك
شفهت عا مه وهر فت نامه ابله شرتی اولستی دی تمه ابلدی فرمان
ما که بالامتذال( کروه اسد)۱مارندن م فس افران د نخس د مگ مان او3
شیر دلیری اعاب(وجنسی فور) جر ی

راجاس رو بال و با و
ک

وج سور سم ع الوبه بد لع الت

به اطیف اطر  6ت خفیف المضصات

۶۶

ر قملا یی احہ رار( واصناف دعالت)ظر بض الوان وا

رواهرا روع  :تاب) دی بر فوردی یی ادلد بلر هلاک سباع اولان

اسد اشو عاص تبه یی حالس خاص اتماصند جاب الله مشاوره به
.اشرت واول اهر ده اسدك رأ دن سوال ءسادرت

ی  ¢:شاهم

ججيغ زما نده ارت وزمء ۶اعدابه غا ات رب العا لین تعالی شا
وروه افيا لك
از در زرا زو ن ياده مظلوم ک
نا و
ن رج
نردتار
حم

ظلوم علوم او اد قاری آے-کار در بز انلرك علیملر نه تمسدی وذره قدر
ظط وسکه تصدی اعد مطرو کیدار نك نشثهکتدوار ند راجع اوله جی
باط فة تعالى مفرر و اكه اس  ۰در در اما بزم اله الر ل شننده

 0فرار وصلم وحریی ام وفرما نکنلہ على التفصیل حضور دو لتکزه
والنده زم
تقر بر اده م بزم اون فرارء اصلا طر ای وة ر تصاعت اس

اضرب امثال اوائور اکن افبال معوله دن فرار حاشاکه بزه خاطر کذار

اولهاملال و بلاد واموال واولاد موی رل الله وهاث او لاده ارح-ال
زہ باقذور حال دکلدر علٰیطربق فرض اال اناردن خو فلهها رب
اواوت مال واملا ل وعفار وبلاد من ی ودا اعك لازم  52وملا مت

وم یامه قدر

رلده فراراتدیر حن وزصه
عر اولهرق وعار بزی ع

للله مصاطه اك زه اصلاا لو برهن الر ا له الفا كز
ايا
اف

جلو مله اوله باور که له خلفتسلری خلفتار عزه موافق و نه ملتلری
و

a

NO

(ر عبر )

.نسم

یط

ات

ی بت و وه سر e

بجر

ا ادلم مد+کور اهال ستل اکی صا = مال واولاد ومالات

ءار ونلاد اواوب سو ومواثبلرینی واتعال وحواشیاریق ره راسکزدن

7

اذلراعون مکنا ولهمه

نی مدلاو زم اله معا و مته دوت ومح ادمه ره

اهته
خر
داما
کف ال
طاتلری اواد ودن بااطسروره ط _قره مطاوعته و

یور اولور ار د بدي ملا معبله بقاوب رادر نك سووزار نه جوايك
عن الا <عال اولیوت

واره.در دید کده بی دامات وك دبدیکیءعال ا

ووی دج غر محالدر اکن ذه-هافرت اولان تواك دید کی شب لرك
ودوع و!1سیدر زرارم طرهعر سباعك مور نه مطا دق وانلرك اوضای
سارہ رم ت وعارک ور رس بر ى

بزم مث وار هه موافق دکادر ا

الله قعا دهم اظمار خصو مت ابلرلر اعق ارا ر <ء خارجدن رذب
باخود دیکر ر حروان عر یب داخل اواسه ج اله ہی رلات اه احند نك
ع
اوس
باع
اوزرند هدوم ابدرار ادك عددنده اولان وخوس اواعی طض

ووا ودیاب کا ریدرکهوزارك کلسی اس طا دی اوزرهخاق اولعْشلردر
هر نود رکه صورت YM مار ادسه ارده و تلرکنا ت واولاد کات

وای نازو  6حاعس وآماده
اون بر یلق اسان اولان سن ب
او له اوزژر حه دور او دور لو اسل <لیعه ری ال دوم ادرارو زم
امجه سی صدما ندن عبارت اولفن قور
ڪاه رد ع

وب
انهزام طر ودن روا اوور د

ااسه ده قاب
۳۷۳ل

ا

مەلا

لو حمه شرو

aa

ع اله جع

| افیاله امو فرمان ابد وب
او الم تال ا

اراد مکی اطراف عالکه اشاعه اعدیار وحال

اند کن

واه جفیی حس

ط رع

نے

۾ ۔ دان مصیا ر ده

قرالر اسیر عالب و اسیز ماوت

رعاا ی ٥و جب

اولدی خِان 2

کشور اوباله س انت

ملدے کوره ی باکر وڪ | باشم ن

دراس

0

 aر وسود

ل

اوه

ولا ر :دن

دلاد

تیا  1و حتو دك حمجی اعون ر 5
و سای

ر عرات وای

رنه » اواوب

مط اوه

مولکلا ملیو مء مھ |٫لاع ایبائ

 ۷مد رك ود ی ره بو (د :دن ورط.هه قساده

اواد 2ن

ال

۴

اوہ وت

ور

رک ا ا

9

سو ها
3

حك

اصل وطن

ادی امو روادعد
رور

اوکار نك

وس

وری

ھا

سمد

سك اراقه دماء و هلا ك

ا-د,کندن کیفی اده انم اابات آوزرهذهندده

ا| قرار و روں عل الهاه تکاءاء دہ وص ولا لهماجرایی لیماھی کان <ضور
:

( ) ۷۱

م

( 16.

)

]تایه سادنتنس دس فصن سا اتسور تین دنل تس ی اتانیسس سس

۱
ا

€
ن

| معلو مدر بن بوامرل و بال بزم اوزرمنه رجوع اعکدنخ-وف ایدرم |
7

ماهر هر بعو و:حو اولعدن

بزم طرد

زباده سر له قورفارم بومادهره اتدای ام ده

ن 4انمما لك  9مرزده دیو دی

دمار و هلال یدن

<ه مرن

۱
E

ِ حوه صغ نورم ديو اعامکلام الد کده مد بریدکفتار خبا دغفیتکراراظ مار

]| اللهرادرم مقیل ده ۳

ی

الالکلانندهاولاناتظام

طعو راعش رأیسددوام رشیدوعوافی منااده مفیداصیل م<نه وفرعی
شسففته راجم مره فطندر لکن کیو 8نله کو
| ار ده رلاب تن اش

ملائ

وناسس سان ر باست ا

| مشار الیه (اول من" لك على نالد سا ) پرشمنشاه > م اولو ب
 :ال ه یوم طلبز ید

وز ودب درکراک سا
ولاعظام موما ر

| مالك وسالتمسالاک اواو بده اقالم واسعه وء اكشاسعه قصدنده اولیه
ادهموش
للمد
 eنط

ادو کندن لات

هما
| عم وعا جز سعهدر سنك کبیرماك اکیرك شمیی جا رت ګریه م

| ایدن تاجردن دون اولق نوجل قصور و تاجر فداهداهولاناد ی
وازد ناد رح له نفساه عاد اوله حق سعه ځا ادن امعصال ایده جکی
لهاله
یر
منه
حفی
اد تی تفکر اد کد جیع مااق و باکه حواسی*رجالن س

عاق لماطمایلعه اه رك «ندوسی دی س-فینه یهسوار اولوداماکه ||
م2

یرکھ له انلرك د بارغه معار قهسی وحنود مك <دش شتا اه
دور
قی ل
به عارسه س

دنتلور |بسه اسد مالك کاسمر وسفك دمایه

رعااته يك جوق اذا اعش و انلر ل اوزر ته جبرا
تعاس اولد بغندن ن

موبلا ال هکیت وال

۳

تیان

منظر در ( اذالم كن للمرءنیدولذ امم ی" ذصیب ولاحظ نی زوالها)

| ذبا دة افل الاعوان بنرك ادل

اوزر بنه خروح زرد ستا نی

اامتاهد اهر درل اطا تین یردان ال E
| وباهردر قدده قالدیکه فاضل ی ذانه املق صفاته عادل رفعیته
|| عدضه سنه مضه الوان مت افیا لاث اسد لكاوزر بنه صکنیبه ران
 :ار

ه اولد دون مط اله انده رده ه ن اولها ای اشرهاز رجابة

| دو:نه الا اعد اربزم طرفدن ذره حه حرحکت اسدل متبوعاننك

]| معلوءاریاوا مسلهاقتننمبادرت واطاعتره مسارعت اندحکتر نه متکقلم
NEPLT

توتتاج

هط یSOLER 

ر

(

۱

) ۵٩

ا و
یس سس یتوسسناتست تمس

اقدام ولذ ون دیهل وقد رتب ومشعت ابله خارجدن کیدن ورغسون
وارنده اترا حنده اولان جنود ل کحترارندهمساوات
عسکر الله تند حل
اولیه حنی ماو .ك د کلدارکلی مالك اخراجه صرق انه ع

|

اکر ل

ازعا جنه باعث اوله جز دن طهفای رعیت حت الاقدام قا اق و بلا
وجله اند بر ر
موحب خاغانار هدم لهطم ارحام فلعسق لازمکا ی خ

<صول ةس ود اص موهوم وطفر لكبزم حا ردن اوله حنی غر وم
د کل4

ما 3الله« ال ام برعکس اولدییی حالده ندز دهاء م«صو  4ال

اراقه اوانه حنیش:اح بان واموال مر وله نك انلا فبلهرار حه هه

اعراض نزمه نک هنك اید یله جکی وابسته اتان اولد نی بدیهی
الشو در بم بومعدمای ایراد |بلهتفص ادن 2

وی دم اولان ڌا

کار اولان ر کیحاب
اغنزراردن وفا به در عاقل وماهر اولان تاحر
ایدرانکن خسارت مطاعه نی خاطرندن حقوار  2و عاذر |

عاجله دعکدر حذ ورات آ جله سې غضب المیاللهظهرعتاب وتو بح |
عنا ارںےاہ-الطعرودصرت طرف بل فده
ازعاله رهینعذ اب اولءدر ے

ولو بده ذهاب مال وال وفصان اهبه ور حاادن < ها ثا فص
ودل ارفاد |
کنورلد کی صوردهملکات :د ورعابااعندنده حرف لاود ب

لین زوفود اواوت ]E ۱ تما امس ده عم

O

۲

واطاعت وانعاد رفما ننه مبادرت ومسا رعت اولعیه رق كلاف تت
واحکای عدم دصو بب دای وحکے اد بک حالده عاحن حر بهتدم
ادر ااه نون مارزد بل نه درحه ارده موحت مذلت اوله حتی

صوك
دلدر وحال توکهول الامم» لازم اولان ب
تعر فه تا ج ک
اه
بدابت ونمابق تصورواه بو رحكت مصعمدنك منافم و عاذ ر بیاطرفیل
تفکر ود ر ونامل وتیصراله طاورانوب عاد خول قوت واغنزار عد د
 AEاعا مکدر وامدا صر ام ادن اسد حهژده لودرجه رده ع-دم
ممالا نیعوبد عاجر اس تورات ادر م زرا م لد کے ا

والائماعساطان
2

سبا عدر که انك شمامعت واعت مذهوره سق

انکار بده صن ورالاله

وء صا زع

(طش

ووت

اسدی ا

:ای کوروت |لسجام *
ومقارعد بر۳

الهعار رهده ار شا

کر الال

اواد ۳

ن کر به اعامنش

واا چ رزدن عور

ودود

در سلورز و بزی سلازلرا اد یک دی

|

ا

)) 00۸
LSA
aaa
RRS
aaa
۰۳ ۳

ي

تارب صنو ف حه ابو نك اوزر نه در که مضرت شبرابله فوائد نفسنی
طلب ادن ما مول اشدیک فاده دن قتع اولهمنولام ناد وألك
<صوللی تعد رنده دعکد ر اطمرار عبره اشا اد ن ص
دواد مب نلهرشن

اعصال

روم اولدییتی صورنده غراق له حسرت وسوء

صات اله صا حب شرت اوله رق کد عك شا صلی ودور لدم وذات
دمدن عسارت اواور و برکسه  ۹۳ات

هو اسنده ماسوا  4التعیتانتا

انحقطن وزع اليه اندا خی طبعاعسون دع اردر
اعروت لفسی غر د

ربرا اخلاء واخوان بموقو له عصدن رکوردان او اوب دام الا وقات
وم وهر کسك باده مثوم ولءوم اولور فرضا کهملك حطمرئلر نك
ابرادی مصارفته وفا | یور اسه حسن ند بمر ابلهتصمرفان که ره الق

داخل حمرامکا ندر اخلا ق رضیه وحسن سيا ست اله تلا رقاب ذوی

| از باسة عکن ایکن عوام ناسك فاو منك اسعلا بی امور سمله دن معدود
| اواور ر شی کهالك حصبلانده اول ام ده بذ ل اموال وارواح وفدای
نفو س واشیاح لازم کلون اتعات خیل ورجال واردکان شداید واھوالی
ااب اد رل بعد حصوله عا قظه سی دج تکلفان عدده ی هسستایم
ج

اولوت اخر الاھر الدن سی دی مموظ اوله اوا له ذسته به لالق
اولان عدم التفاندر رادم معلوما ی خاطر سعید ورای سد د ملو کا نھ
<بطرار
ره ګارد

در اق اص ومدران

»لا حضمر ار شگدر دید کی

مد پرکوش ابا کده اوج ذسنه تکطا عواقبی فکی اعا مك لازمدر
اولکی دد

جات اله کره سقر آیدان ناجر <وی >عرق ملا حظه س.ژه

وردنا ولان
کار بهره ین آدم عدو ط

ار

صا اعامك ا

وك

عا یت کار یی دیشعا مك او <عیی ملاک صا حب مت فت-ال

اعدایه توجمده نات الاصه صرق دھن اعامکدر ددکده بقلم

فكنه
اور
و اع
عادر
مد بر  ۷اطب ادوب بجی بر

عمرف دظ راکیویده

بوت لواب ونوازلات ه مان فوسندن ارو  4کبرمك اه دنه لا 2
ملاک حطر ناری وعر عته فرار وروت وا"
 2هھ بورد EE
٤

هدا  ۳کک

رجه

هات
دن
ا یه دوق

ا

استده ا

ا حصن حص

لر ۵ه تحص

ûnecele
2
یارک داروصو
هر
(ی

( ۷۵
الهEd

)

عا واه در زرا سر

۱

اخلا ق  9 ۵,مور

الا فاق او اش ابرن و معا قت عر مر ضيه یی شان تو کنکرده ۷
کوره

 ê Eلاا هردم وتم هج تولوا نس هن رد نس دید ایدز

ماق الد و دى اولان خباثت طبه منك اظها ر بنه مبسادرت ايله بم ۱
تما هم رادرم و لار كخا کا كز ےک ٤ اتد یکی حواهر دصاعك
جله سی مول وموادق +ععول ومنهوادر لجن معلوم بالیکن در که اسد

۱

بحریوان طلومدر کههم غاات وهم طالب او اد مندن رعبق الك شرندن

۱

خلاص امم واج:در رعاابی ظ اسددن خاص هر پراحده لازم اولشدر |
رادرم بنده انرك طٍاسد معاوی اولدیغدن اک طرفدار اقصورنده
آور ندی ادل

رعیه حونده اط البربه اولد دی امور مسر ددرعلی

اوه وحه کنازدعبی اد
اولندر و رده 0

رنها
د

وهاحب
حورر مگرک ارت دو لنکهن

1
۱

عا لآ مص و طه سنه اسابلا چم و قوعنده تسا

اولان اقالم شا ها به کردموسعت وحاصلات واعوال خر نه  4دوت کاد

جک إن بك عن ابوت او لوب خصو صا که هر پر وق
دتیجد دثهح |[
سعید وترق هن د اله تو سیم »الاک و حلبه منازع ومشارك اعك عاو |

هنت ملو کازهنك احا وافتضاسند ندر دات دوکر لاو .لاک هات

|

هت عله سی منازل دنه اله قناعته رای اولیوت کیبرجندو رڪيه ره
رغت و ااققا لم وس عه ےہ صرف ك

ودرت بور مک درم

۲

حاات سویه به اقتصار ماو ك معد ات سلو که مو جب شین وعار ادوکی |
معلوم دوا در والا وک کک ھا بل ابله قصور همت وافلاسدعت ۲
ونعصان حرمت اله اشتماری ن سره لادق کورم زرا ساطننك موضوع

ای منک سا امکن اسیاب فتو حه تعاطیوورز اتلمی قضیهسی ||
اله رارز ردستالك ا حلات توجمات قلویی داعتنك اس صالاه ماوط ١

وجاب قاوب عامه احسان وحثابشه موقوف وبذل واعطا لك اکثاری ٤

وور

وخرانك ترا کی اقا لے وسیعه اسقلا کته متوففدر کراشرف |

E

حضرت

 IESگواه ان

نع و یاو دس د

ماک رتد ها ی انل دهان عا لك اسده عر عتدن عار ا ۱

دیدی ملاک zSرار م.ل 4متوحه اولوت اسصوان اعد کد ای ملائ دی ٠

الکار م زادك!عا

تنماوحاسا آای ک ذاه ع زارت ۱

مق بش
مه :رو کافه" ۳

وھد بر تادلرنده 7یک رادریا و اوتاری 7

 44سىرۇ نندهو ز راتان اعشاندیا مق باك دیل وروی داءسا
انهما کی حانب دسر ه

هره و مد

رل طك

 9اا

ەل بردظمر ۱سا

مرب ی

اوەرق

مق ل ای

مثلاو دفصل

السیاء ر “عاص فع سر اواو ت

ونلر داع الاوقات ملك افیا لك ملازمتنده وفاق وشقا قده سای ترباق
وحکے 3صاده

داء ودوا وواد

و تاتکه شوك وورد

درھہان

ولاكه حاط

موادارق مععل DE
 DEكخ

2

اك ھەر <هوواقه-اتءتکدرهده

کی اد ار لاك وثبری اننهجاب وخص

حرو رد
کوری

وص1:

6تک سان ارژوسنده اواد ان 2ان اباET

افازادوب

ان

مو لاا N

ادنای وحو شدن

تِ ت

e

سوره

وردا هر دەاواا ھ۵سش

ادی روما وتردهسااواطر  ۹عرم دو لکن ام

<فک
اواس

ران او لتهباور ادى

كمر عادل وساطان خطمر وفاضلدر که
کهبلس
فکیف که اول ولا مك مالی ر
ادك ف رعم  ۵وع

افاق واک

افده هیت

و حا eiA ۳۹ سمر یی «شکوره وتا

وصلایی CW وره اولد ا

“ی

جا

ظ توره

انك مها وءلریدر

واو له رحسن اطوارجار کہ الیالان الك طرفندن بزمکشور حن ده اطاله
جن ده اولانفرادافریده
ه
ابر
انادی" سے اوندبنی ابشید لماءش و بزم ز

عمه مسند لهاماه
عان
اکنك
ادن ةط ھا ماش اکن دنده اولان عل
ی اجا نت
ا یی
بفت
سان وتص
حدل
اع
وزل
ارت دو اتک
اف-کارزذابد
 9اناعده شا

َل اندوکی شېو راواق اواد اي حا اده حار قربوص

بور

عکد صان شا ها ره

ذف

ادن ا ایتاز

ره بدمر | دکادر اذوا 9۹در

و سوت ود  4 2هد ددناه
حق
اس

كاه ولال
|۳

نا تا

تحص

بل در

رل

E

gx بردe
او بر اح2ه

یل

< ےر بلری هر کشا

از وین

8

دا ۳

7

دی اوای e

رز ى این

وهر موحود ا1

جوز دادن لوس :ك طمع اتد ,کاک اماکنده

اعد ده اوراده حال

طو رداعی صوریده اه دس

اسده احتصا صنه ره معا ول داور ابدی بم و لاگی اکار ان حاهل

مه حال حقدن ذاهل ولد رةو اکر لر ادم ذات دولتکری اسانهحار
یر

الدینسا

DR

E

LSS

SE

REE

ا) 4
(

TSS

( <۵ه )

دو ست قد علر ينك ٤ه طيءه به عودت ابلد یکی صدا سندن کوی |
 ۲بکر بنك مء لو ملری اولدوده
طر وه ۳۲

وتلر ردو بانند  ۵کی دعالی(دی

راقمیهرق کلا ب

 Jجک ت

:

فدری

و ده شهمالی رب

هند اليك ا

شکل وک

اجرای < ¥اسم حوس

ا

هیده قا جده بان

اوره ره ااوب بازهاره ابلد راز

 5ن رحل دلدکش .زار ل اراهکاهی

ك دع النظرورفیم المبکل رما۔کاری بواعش ادكه

حطر و  6را ٍن کار ۷

روسای

ی

ایا

اعد ی اون

للك موز و  3س ۵

اک ۶۳آمیر باهورمانر و كاده رعااو راا

:

ینا لاويال

1

حا ملاک کببراواو ت

:

درکا دون حاکن GE

خواهنکر اند لرملاث»ذ کوره لوماءن الانام شول و<هله ادام واعلام 1
اولند که سرزل .لا

صل

مورونکزجوارنده ددکر براقلیموارد رکهقارو دواتکر دان

حندان بالارهقام د

1

و ءعدن الوا کهد که روارز هتکاه :ae

اولوب طویایه هسر در خان بار آورابلەرشك ارم ذات الاد وه |
ع

ره دو ور ناض سیر

وا اده

بو

و

عذمر ی بوارله (ظاره سیه سر مابه تفر

سیر واردرد کر اوییان

معام لت اوا له یکاہ آرام اوله

کلات شام دهاولان ند ماسی و بای
باسب ابدی بسن کر م

موحود

قال مال

کرای دس

وری

اأص د ی

اله اسکان بورهمش اواده تقرح مدر هی
اد ال

اولور واستاط

خلا ص اوانور احک

وطشب



ا

حه

سا کن اولد
الله

وساطان فاصل اواد ودن

۳

اکر هلا لوم أمه نل

اله اراجه؟ ەس

تفاس الع

اھر حلات وخامتهواسندن

مقام مذ كور E

قارو حجوعی د| حلدسده

1

وحو

ااه ده شاه م

دی

٤

س

اولان امش

 5البه ملاک عادل

۰

شهیامیی وكرم نةس و کرامیی حمتیله اواط رداره

:

جر ر مادم اون اطندرز واو کهغا دعه ومدا قعه ومتازعه طرذار ننه
ارت ات اواسه

ده کمده دای

ما کاک

نا

کر مصورو؟

قوننده کفایه وائلر اون رداند" حخراو ده زر در<ه

وار د رکه اك رحا
۰

افیا رل هس

وهساکن

ES

سرد

ده

ات وفروع واصو(نه ناوت
وجيت

ره اسلا

رده" حا هلیه ی

به طبع

 SEلب کیا سس

وساهت

و هد اده

وفدر دید کارنده

۲

بر اولان اما کن دهد

احبار انادی وةلإاك

سا

«وذوره رف(

تر

مذ

ورل

کت ETE

مول

ِ

Ta

۳9
خاطرهه سعد رلای دصاحدن

رای

<#طور اتد ی ابارو ده رل برد حاط هه

کاد که اف داه ادرم دی درخاط ز اولان بودرکه بدرم بوررز شهار x |

| 2-اکر مفار قت ابد رالةك بلیهبه اوغراردن |
بووصبتدن عفارقت ۵
واصهی اواده تون

ک طالوت براذر ۱
صکر ه راز کل ظرنده تچارارهره

باباعك دصا :د ن ر سی د خاطرمه کاد ی دیدی ان اوی مودک ۱

ااشیدهل د د کده | e سن ر

ش

دنه

؟ فتار اود «۶کده اول

ا| شدتدن اصعیی تصور اله واصور دن سکا لشن حا صل اولوب شدت

 ۱مکوذرهسنك اقووزرلکاهءاغله اولرق اینهسندن صاوبشکر لله متخول

| وذک لهمتس اواورسن انآوی بوادکعی انیدشیتدکده احسثت
]| باجار بو مقام ابرارومسازل صا لین اخیاردن اور اعش کلامدر
| ددی راز وقت دج کیندکرند ن صکره جبارل اوجعی نصعت دی

]| ذهننه لا اواوب بدرمك ددح ای صدیق جا هی دە جاعل دوست
دی
عدوی عاقادن خم اودر طن اعه کلامیدر ددی این او لو

دی

| مااحسن هذه التصصه فو ليله سین ایدوب ننه بوله دوش دار انتای
که بابامك لصهن رابعه سن د ج
طر شده جار رادر تذکر نهکوزل شرید

تخی.ل اعدم اکرادنك اولورسهسو بام دیدی ابن آوی بوتحاطبهدن نون
اولوت باچارس نك منادهددم کلاماگ احیی واطابف ویارفده مقامك

ع
سوز
ادن س
اعلا در سن

کی پك سورم الله احون سو له دید کده جار

بکا ازاحق دی مدان و برکهنەت مد کورهی کابدمی تفکر وتصور

یدرم دبهرك ح رکت اتسد یکی دکرمان قر بنده کی صاحنك قربهسی
 ۱اقلا سعشاولد دیان

جارقر بهنك اندکیرد کده انآوی صیعه

ی اننای طردق زع.له عت رادعه نك اسعاعنه وز کو سروب

بجساره اطاح اله بکاصره حال قالدی دصحت رابسهیی دخ سویلکه
مت سور کر

دید  » ۳1بدر مك ا

صقفن سن
رو اوغ ا

اول مشا ی کندوکه مکان اه که اول مضا مك د ایل ورهناسی
حقال وجاروخلییی قورد اوله اولعوله معامده آرام راحتی سکاحرام اندر
واکرمکان مذ کوردن خلاص مر اد ابدرسهل اناواحدا کداتارواحندن
صوت ا اله اسجدان ابت کل مدر دون و اشن

سس
نس
ERE

 11روب انکر

۱

اف
شایدکه!

ی

کاوب بوراده لوه اش

نا

دوش

اولوذند ه  SERد
وسس

ون

سالگ
ya

هر ارقاج رکید رم باشکه کاه حك بلااری اراق سن دوشوند واخافه ی

ارك قولاغ-ه کرمروب جوا بنده ااج ن وع ل ر فی دن کیده حکمن
موفع نی ییاه ده اعدم نه#برن الامس ده وصف و اور دهدن زاده

سنرانگاه اعش حونکه دما افاد» کزده سوق سورد:غکر حلده اقامت
عطه مواقت اعت شر طیله اوادوفددن شاد که من اجچه توافق |عه جك
اولور ایسه اولدیغمر حلدن کلیا طم علا قه اعك کار عاقل دکادر
مطالعه یله اواد یر کویدهی من

عم باهش ایا مسیون

ذپظدررم طرفت دان وبرلش اولان دصحت نامه که<شمده هم دو یذ
وهی نند امور دز ای دی رار الوب کاش ایدمالومزالاحبا اغورنه
نرط
ودا اواسون احق ب بوکورد یکماراطی" دهیه به شود رد ن کوکل ه
اواد مجن

رازه اکنه کرر اسه م چیقه هه جفم اشکار ودره ك

وردیی سه کموذره اوزرمده وده راحت اعوو او بو همیوت
و باه بره حار له <غم وخیالات فا سده اآلوهعرا اشاحفم .ندداردر
عطق اندون لسع مذ کوره لاا

>  ۳لو طر ۵ما اعد

مه حا حبورم خصوصا کے اس مذ کوره دروننده اولان وصانای
اوس تة 5ور

مك دج <صه مد اولسی مط لو عدر حذادکن واقف

اوس اواسد ازرك حظ ادر درک ددکد

ان ایا کوردیک ه ا

ودا اصرار ابدروا کز ناکررورواودسه شاد كمرك اد اله حصیل
| ایده لدی ۳

دن
اند ن حیعار وج

جارك رجو عه

رطاداده

امور ادا کرو رر
وزج فاد عي دی9
| اتصصاب یورمکن ذانکنجه ز

اوه <ق

شیدر احق د رکرلوصابا سیخ اطلاعه وصف ولد ا ی دشولقروم

اولمةله و صیت دمبه یی اسج اعاجلڪون .ندهستکله وا,e

دکدده جارحا وک اعد حواسله حقال وخر ققری رجەت اتدیار اثثای
طر شده ان آوی جار دن سوال ادوب بدرکرل ذصایمح عررهسندن
ا

زدهوارهیدر ا کرخاطر و ایک |الس  ۵اده ؟ره افاده بور سره کهزائ

طر فده معالاستفاده کو ته مدار اواور ایدی ددی جار راز دوشوب
سس

سب

)(oor
عاد

ر حرا کاه ام

اکان

ورم

سره

طدیعنه عوادق وعاشای

EA

بیلورم کهات

اعار وا هار ی

وهواسی هراح

مل اق ارنات الاب مطادق
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(حکابت ان آوی دعنحقال دیدکلری حبوان سرتانك حوارنده ااذ |
وی اعش ادیک انال مد كور وافر ار طب کر الب که اس ری
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اتدی دیدی این واه باا۴ا کسونسن که بکاوبل سهدوز رسو بارسسن
ده سن بن لاوده دعییب اکه
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کعی دوشوندی اتناده بز مله یلدمه و کد.ت ادوب عض حکا ەر :

نهل ادر ولوبت لکعنبدوبه کاد کده فلان طاسی فلان خانهبه وضع
ادم دبرایدی وائنای (عبده ددم تعاطا اقتضا اه حلا رهدر ودووت

|

کادیکنده نه اولونه باشلیوب شطر ممطاشلر نك لهګلارده اولدییی |
| خاطرندن حرعمازایدی اکر جه وغل صفدی عم حومدن اولسد اععاده |
حرومك خلاف واقع و محربرا جرد جکی مسل
| ادعد کورسورلکن م
ومبرهندر رجه الله تعایی

(حکایت نه صذدی مر جوم بوررکه بکارشیدالد ین بوسف ان الیان
| ج تی الدین اح ددن روا ,ت ابلادی کار شيد بنا ن حن مدن شول وحم له

| اقاع ابتدمکه بی اسریل طوادسدیک سویلد ےکاری کذ بلردن ادا کی
جک زماین توف صلیه لمسلامد مععسدا لا و اسوادل نش

موسی ابن عران علیهالسلام احلهین خروجارنده ٤

ایکی افیرکن حضرت

التوز یك الوشار ایدی بن تقی الد شدن سوال اند وب بسووزى
سو يلين ات حرم ایدید ر ددم دکلد ردیدی تابد يدر ددم
نابعیندن دک دکادر ددی ابولهادسهان حرم اي اله ایک ك درت

ايده جکندن خسبر دار دکاش ديدم هون بيلوه سو پلیور سن دید ی
دیدمک 5 4

دولا

اوای خانهره بر انه

خاه به و اراد ودو

معلاومیدر شطرے

لوش درت a دل عماردر

گعح اولوت هر برخانه داعف

فا ستلر

او لدسه

سا ده عا < زاو E در<د

دهایت

و معد | ره

اأ

((o44

اجابت ایدوب اولدينم محلهکلدیلکن ,خنوف المهی ی نذ کرایله ایتدیکم
لته سيان اولدهد ن غلام مد" کوی وار کت دیو دفع راد ادم

کن اص د هر دوم توت ش ن راز E3 طلب اد PET
ورهحك ءعامله بتعرزدهاولدی د ودقع صد دندهاولدم ادسهده ب:ی دیکادی
وهمه حال اجر ی المد که ۵دندی هابت منازعه هن شحادژهی یہ
ا
و رمکلد epعر

۲

عاکه

ات حال شوو جه له اولدی دږ نکد ی بدرمدن  1ا

حل هد ن | س *
س
ويو فسالو ا

وغل

رادیی مبر له حاعروب

وبتعرده حاک اولوب ,
نز
کی

مك

<دم م بدن مزن اهام شاو

بردهار اص( دود

حفیق و بر ھل ن

آدمه ا

اه یات بل جار
 ( 1حکادت

د:دی

در روات 3۱مک

اواو بورهش وصوزنده

تاحار اص ده ایی دوجو

ردم

حنات دوه صننورم کهقیسادن سول

ی قواددن

ےرت

 ۵مهر

واحت

م اولدچی

عطار ودس سمر ه السار حضّرتلری مطق

واول

مصل

ااطمرده

هیدون بلاد مکودره
| تورر رکه عرب ګارندن ر سی گمستانه ارت ک
کوردی عالاک اواد دند ك رسوم وعادثار یی استغرات وکا

ب ابدرك

 ۱برکون درون نلدهده کشت وک ازنده ول فاد رار مرانه اوغرالوت

 :و مناهیده
7

اصت ندس

طولو ساعر

کت

نایک

ا

طوتار ار وناری لو ده کورد کده اول قوءك ءعصاختتلر بثه

ارزو-ی

درو

91 |8۶در شا ده «صبراآرایی
:

برکروه کا

خر ادلر دزاکه هزری

د ھچ

راد

ده

اوله رق

E

الور کوز اله (ظر نلهبات

قلادر ال منطو ری اولد قده تاهو اندرا اند را

دی ارو کل احر و کل دیدیر عرت اندرانك یا

سی نه د٤ك اولدیفش

| اخکر کے :بان ارد ی اکن ابلا شا تك واند ار نك ارحکتاددن
ا| اعمار نتتفرش اله امجرو بانلرینه واروب درحال اجر وزی فلندرر

|| طواو به طوتوب عست مدام اتدیار وشجاره ب برراقیوب ککوهندز متعاقیا
عاس

و دوش اه هرد

مالاكک اوه

رقاج کونك اگده

ك
رد
اد
ردد
ماءلکن صمرفله صفرالید قال
۴

< بعاروب وار نهك کاک ع

ِ دیE

کل

توت

امد لر

معلویمی اولدقده قلدرخانهدن

داد بلر:مار ه حت

اقلا س

دد سرت

دوشه وااده دلده سے واردی اوحال هتعلعاتی هی دده

((Corr

اعلصله نل اغسنك سب تاخردن صوردفارنده بارین صباح عبادة ان
نضكر"تا
ااصات ح
حرناغعن

اوز
کن
روهیان

ادزار دو ودن

قاحدم دیدی

(سکا بت" برکوسه برکوله اشترا ایدوب کندوسی خاص فراتجسله اکل
دوستی
کهنيو
ادوب کولهیهبای اک ندبرراندی کوله بوکا مل ابده
ااب دنه شاد زدی دود تاه ده الان آدم دقیشبدن بک

اك توت

خلامنه کیکدن بعش نانورزر اندی نونكبانندهدهطورعیوب اخره سع اولند قده
اوجچعی )E

کککد ن د س ای کندوسین سوت غلاقە شی و رح ابد

ونكخدمتندن دتیاستتکاف اه کندوسی عه سنه صاندیردی بو دفعد
الان آدمنه اندوسی ری اکل ادیاروت خلا اکولا نهدا نهو رردی

دانا آچ طوئوب مدرد کوله نك باشتی آچدیروب وموی پاشته بند ابدر
وید اة بر نله کولهستی صا حه ود ارورته برده اوطوردر ایدی
رلا م ونك داد وا تن الهفي اعد صا ق سود اس ندن کےدی سی جرک حال
الاد کده
واتف اولدنة:ل ET اوراده اه تجب اله ساےہ خ سوال

رعله دی صاتلورا سهم کوزوی قندیل ادوب ان فتل سارردلو

خوفدن اصتمغه طالب اولیورم دوجواب وردی
( بحکایت :کا وار یاب دانشد ن غحلود.ه امام اولان غیرد جهورم
ا

ی
اکن
لرر
اد ماالره اوطو

وب وزاکیت اکراوراده
حراغ

,کورزشه لک سو له کوزن ابل سو له دلوب کولب

کوندزدی کول

اورادن کیندی بعدهعودت اند وی اسکهاد کده کیتد مکورمد مسو 2

کدی کلهمدی دیو جواب کنوردی حاضرون لو میمم.سوز دن ا
اندوت فردل اانه میرن غللامه سوال اد کارنده ب خواحدم ۳

ردلا مه علا قەسی و اردر :کا اض ده

کت ۱۲:راوراده کورراسدل سواه

دعکدن مم ادیغلامك افند دسیایند هکورر سه سوهتج کرکورعن سه لسو له

دعگدنمر ادیاود دس ی کوره.یداه بو رز ظطرده کلسوندءك ایدی :ا

کیوترلهامبدم,دعکدن خاردم لامك افد سی بوغیدی سو بلدم اکن ن
اورادۀ اکن کوه نك اغا ھی کل یک وس کله مدی دعکد د د بدی

( حکایت بربسی تقل اند رکه ائنای تمر وشیا حقده بر بلدهده رغلام

امرده راست کادم تفج اکا خواهش اعسکله آنی دعو ت اعد که دہ

)( ot
ك

دکناالتلرندان برضور نك بول الله طق اوله جق نار قلیل ابقباد ایدرژ
بشقه خد

او کسی

هالد.ه ار ی ق
کارا هدام ايدهمیوب اوشارسن و
نواانورر

دترجدسی غات تذل برقوم اولغسله ایشلرریبانغس کندولری کورمیوب
والدهار  4کوزدیررار معیشی والدهلر بنه عاق!واد فارندن بومه ولهکارده

بالا ادام هسیر وتذلیل ایدرلر اتکیسی(انلر والدها بی نیش باننده

اروب وه لريدروننه ادخال ارتزارزبراشمان آنشه چیش ایت دیدیار
ذبیودعی اشکار
قالقده جش ابت د عدار وندن والدهر تیا تشن شا نآده
اسی,
جد
اواور ن

ی اددرار ز راوالدهار نه الشه بول ابت دو کر عك

تفوهند ه حیا ابتدیی سوزی سو بلرار سک رزسی قوم مذکورغایت
ادفر اوزافدن
قورقاق اولدفارندن حش ەي دن دار اواورارز را می

| اتدیی استتباج اغر اوشدوده اولنلر ام بونلز خوفلرندن اوه زیاده

او بقویه ورهار طقوز سی اول قوم بول ابهآنش س-وند کده آندن
| حاصل اولان راحه کر دهه ,دن استکراه اعیوب طیعت وسفله نماد
اولدقار بی اثبات ایدرار از ع والدهار چ داعا حدس ول اعد رر( که
مسافرك استتاحی اشدکلرنده ایشه دوب انشی سوندیردهار زرا پرادم
۱

ماد اتدیی ا

اراقه وله مه-در اوژه هن ول بجدس اتك السه

| وجود اسبانه ضرری درکار ووحمتله دج والدهریش منبهته دوحار

| اتدکاریاشکاردر اون برعی ,فابت خیل اولدقارندن صوار یی اسراف

| او بآنشار ین ول اله اطفا ادر اونا ,اهل فرس آنش+,برست
| اولدقلرندن اوزرنه بول ابتدرملر لهعرب وفرس بت-ده عداون دنه

| باعث اولورار قوم عر بك مسافره بذل ماءلک اغارنك سارری ببننده

| اولان شایعهستی قوم مکوذرك بوطوری تقض اکل ابنای جنس ار نك
ساردن ماپه الاهتازار ی اولان شه ر تلرینی ازاله ایعساری دی روجه
اخر درد نله اور

( حکایت .صاردن بربسی محله*انصارده ورل استکرا ادیخانه"
مذ کور ه.دخو انك ابرئسی کون قومشوری رقبرق دسق کنوروب
بومبارل دس سعد ان جبیرحط برتلر بنگدر سنده رهن طورسون ,زه
بوز التون افراض ابت دددتار الونی وروت دسی ی الدی وهمان اول

کون خانه مذ کوردن حروج اله «شقه عله سل اعدی اول ملزدن
ex

( علیاجه )

(
کر

ی اک

) ۰۱

 7یدا 7

 0ات

۳تک

۲

تعدوربی ادی کورو کنده روز کاری <إس ایدوت تصرف ابلرایدی

بوایکی صك میت اوقادلزی خالده بر برر لهاولاناشیوهعاهله رنه غاتله

ي

۱

یب ایدم دیدی

( احکایت کتاندارصادی نذ کرهسنده کن بکار :کسی اسکندر باشانك |
که سیاحت فیلد رش مالکده انك کی اشنا |
اوغلو عمد اشا یی ذ کر اربد
روی وج دوست آدم آورمدم شم وحاعت وع وفراسنك مدحنده

|

ار سی ور کی کلامه ان کی برکه وادر ۱
ورفبی
اهال روم متفقلردر ع
ند امام حسین رطی اللهعله حضمرتلر نك |
اوه هن انام عا سوراده رک
هرده رقاج
زتارت دواتنه باشای مسار اليه اله شبکیر اولدق ائنای ط

ست م که سو بلیون روضه اماقده اولان اسداه راهآور ادولق اوزره |

تدع انك خاطرمه کلدی دوب واقعا اول مه فرق بت مقداری ||
بره سویلدیعلیااضاح تیاضه حکوت تر "معط ر وه امأمة وارد رده 1

۱
تناو (بت) 
اوراده اولان ساداته عرض ابادی بوءطلع اول
خووشنشمیدان کربلا  +کلماشکفت بازیهستان کربلا ٭ |
 #آمد ج

ور بت باکر عروتلفه

ا

بدوالرب سنوت ددعت

عل لولهمد اغد  3کات ملثاو صدا اد ر ار اولدیینی

ژه رس حیام

قبیله اولور ااسه اتلرك دج کلبلر ی مقاله اتد کده کلب صداسی ظهور ا

ادن له طوغر و کذوت طاو م طفربات اواور وکا
در ادن صداطلب اخ معناسنده در لسان عر ده س ولان هعوارد۲ ,
اخطل تصراننك سو بلدیکی اشو رت کی هعوسو یلمامندر درز |
( ات )

 #قفوم اذا استع الضیف کلا بهم ۴
االا مهتم بوی عسیی النار * [
 ¥لو

معناسی بت هجو ابتدیکم پرقومدر که انلرك کلپارندن مسافر استتباح ایند |
عن کلب کی صدا اید.وب انار کانك مقالنده اده جکی صدایه متوحه
اواون مسافرازی اوق عر اد ااه اول قوم والدهر نه آتشك اوزرنه |

رور
اده دلو س

لامیذ امعم شاری صفد ی صو م دبرکه اخطل |

و لادلته اول قاویون ایی درحهده هو اعشدر اولکسی فوم غد تور |
غات قلیل اولدةلرند ن سوادری دور دن مشاهده اولته مامڈادزا کک سی

)(ot

( وءتهاابضا کات مرداالنیم دن ر شج ک مالاكنوآمد مسبدارندن ,ردسنك
برازالتوتی اولوبجانی کی <فظارله شعندن نموافا ایدر ندیشک اوه ك
رتارتن ومست اواد اغنه و اقف! واوتسکون
| تولیاولوب<فقلی ده ک 9

ابله برشی د کرای تاکه هك ر دد مل کور الله سفر راو للری اقتضا

حلیهقوب کردر ارکن ره راستر نده انکی طر ق طور
ابتدی رار جه و
اتدی هر یذعاط زرا لهدشو اش ودد2غه به دوشوب رازه “دن

ج جوانده شو سكا نکد
سوال اله ععبافتیی بولدن کسه لكدید کده ش ر
اولان التونلری ڪڪراه الفا شده آندان  ۶ره هر وقوننی دولدن کید ر ادك

و خوف وهراس انده جك ج وله هقن ل
دور

دیدی

١

( وهتهاااضاحکات امام اجد ن حشل رجه الله تعا لی عل علد.ن
فارع اولد قده درءهءب دژر حاقی <ضمس تارتنك محانسار ای بر بف

وائوار باطنه سند ن استقاده ادر ایدی ابوالهطولات ری امامه تعرش
ابدوب چنا برگزم وفصل وعرفان اللهجله به وا ق اهام انام وععتدای

خاص وعام وصوصاکه عل حدینده بکالهعالم پرذات ننامایکنبوقوله
پاوسمر رهنه ر صك

محلسنهملازمت اللهزالوزن ا اولك لااق

وروامیدر دیدی امام حضرتاری جواند ه لے بم حالم سنت دید بکك
کشبدر ی علوم شرعید و خصوصاکه ون حد رشده سرا مدروزکارم وعلوم

سراي اشمر حافیدن زباده بلور م لکن <دای هتعال حط تاری سس

حاق بندن زناده اور بورددلر
| ( حکات عض سیاحین نقل اد رکهابام سیا<عد ه قرمرستانك باندن

نكده
| کرکنهقبر
ك بر
انك
رس
طلا
ویو اذاشاء و
کل ار تس

(  ۷۳بت ارح طوع مره

ادا شاء ) و

لش کوزدم لا

ا اوغاو که روزکار الك اص -نم  ۳ایدی

روزکاری حس

۳

واوا اراد ایدر ور کی قرانت انتدنکیده صاحبت

قر بکاً ررحل عظم العدر کورندی بوانناده قبرمذ کورل"دعا یلهسئده اولان

کلک حن اره کوزم دصادقی انتدنکه انك اوزرنده ( لافتر احد عوله واکان
اوه الانعض اداد بن حس ارم ی > » و صرق

فیم )۱دلو بازاش

بعتی کیسھ و بنمقارشومد ه اولان سنك مار از ونه باقوب انك
۱

دو یلهمغروروم*.ون اولدرقانی برع دا صیلطناعسون ر
زاانك بدری
سس(
((

) "وورحی (

( ) ۳٩

ای مرد نمام اکر له زفافته رایاولور ارول سبنکله باروها اوله ۸
دیک کده شا حواب و روب

I

بکا رقافت

وعالم فاده ال حیات جاوداق اولق

ادده

er

 Eژ راجنابکر

خواهشبله آپ حیوانی رقاحدفعه

ااسن
توس اتدنکن ین ااسه ودار فی فرار ده خ

ارام ایدهس دن

لان اعك ارژه سئده ٤ دات دولك ی حفط حانٌ كد لي اوایوت
اد:تایان

عك *نتید خر | #در ا

ر فز #کن اوه من ددی.

(وشها رطا سکا بتشاه غود ستیکنکیاك»مشنوق ااس کرز ]
اعرذ:دن برهدت خسته اواوت شا.هك ملسندنبالضروره راز وفت
حروم اول اناك كيف"هلاک مشار اايمرك مسعوعی اولدقده مقربان

برمانسندن دیکربرغلام خاصه فرمان ادون اناد واروت ابلاغ سلام ابله

ان شو وجه لهلیخ اللهکه الك بم
شر
اتسار خاطر ایت وم ط

جلسیدن دور :اولدی غابت موجب اسف وسر اولندر شو دلکه
د
فی|
یاگن
متەل
لو ىت

ذاتاناسده میدر لوخسته 2:کند ولعسیده میدرفرق

اده میو رم اکرجه سب الخال وحود خمتیله ادن دورو پود
دوس ادسه مد هحان مشناقم که و کوندزانك الهراردزهمان ورادن
س هلر اناسك

aK متو حه اولوت اثثای طر تدده برطظه ۱رام ولوف

د رل لدان احکهراناسه وصولاتوقت مأمولدن ۱
وچبوازستکهنکه |کیرد
حری ا خرادر الس سك وده معتامله تدای احراایدرم دیدی
سمر
خلاممذ کورطرق درهوده" شاهی وحم له بادوزان ملاو ز

اع اله

كاسانه واردقده مکی اباسك اده حاصمر ولدی وغلامه اضطراب
ان
کلد رل ین وودر سرعت سمرده اود مرش اکن نهملاتایی سمعت اش

ای نعرم راه انتدیکاناده ملکی کہ اوطورر رافدمایدی

ماکات بو وجهل مسبا قهھ سی بم بطاعه جل ابله مطعر قوهنرکیل
اولورم ملاحظه سر لهغلا مك تلا یی ودل معلو می اولدفده غلا ی
ات

ی
زرم

ر اتك لیبایده ۵

اادكەزون
کک۳

وت نما ۷۳ 2۹

اه E ان و۹۹۳۳اعا من

اک <مری او[رزددی

() ۰۸۳
0
ی

زانکاراق وسه با ھت

ره اوروب ور و

مرل مر

دلو هر طر ود

لو الهاناتسسیفید اشدکلرنده انلرهجوایو بروت بے شاه ام وفرماننه

امتنال اجکا کم ماموماهیی میاننده کان جلهاشیادنعندهده نفس درسترجام
ناهك امم نه دید
| رصع ماننده ذظر ابدرسکن ش

جان الله نظر ابدرخ

ددی
) ومنما,ادضا حکات رخون ی وصناصبا ردارا تد دار اولای عظآمدن

بریسی خوڼۍ مذ کوریاول که اجنعتلا ده سرانوحور وع ان

اله خرآمان

میڈ اهده اند کده انه واروب وخال سنك اع للك.ضد کاعلی اوایور
ودرجه به نه سده مق

واضل آولهباد  1دوصورد بغعنده یی اعدام

اعد کارنكعفیشدهاو اد ددم تحلیدن حبلب احی حضبر تاریم ور ادرارکن
عساد یر الك ka
 0بم ظطروه رنج زک ۰شدی ودولت و

0

بانیله لبودم دوجواب و بردی
جوه4

ايضار کابت

نو نی طر يعدم الاك باهطراق اله وب

امندهکویابرشی ارا نکی یکو اردر کور دکارنده ترایده لھ غیب ادرا

که ارابور کسانردبندده ليلای اراپورمد بوجواب ودربجبواینه
یی را ك اصنه صافلنوری ونلوز وطبرا ق اراسنده لټلی ارانوری دید لر
روب بن لا یهر برده طلت آیدزم شاید کی رکونهراعد
 ۱اناره جواب و

|| واصل اواوب اراد :ی بولورم بددی
(تهساایضا حکانت مادا وارد ن ر ایی برش ی حبو بنه عاشق
ا| وم

وب مزا و دمم سین ی

تسوتان سم

ا ا

 0تام اولدقده عقار وضیاع واموال واشیاسیی بامتلهفروخت اب جواندن
کی

ڏھا :ت الاص حید واحده ره تاج اولوب اخلغتدن

ون
رکو
وره
تد کو
وفاث اعسوندواهل خمرك ورد کیاکی دج جوان م
معابلتده شر بت اگر واعسنده آحلغه جمل اندر اپدی رکو نار سین

اندنسوال ادون عق دیدکلری ءعوله ممردر بن !کا ابت دیدکده
ا| اممرارعشق او لدرکه ججیع املاکیشر بت توش لکه فدا ایدهئن دیدی
 ( ۱ومنماابضاحکات جدیهمن جديا ت ارجن*۰ده وهنه ماصدق دیوانکان
| عالیمشامدن ارا سنه

حصرن هس علید لسلام تصادف اتد کا ۱

ر ای )

.٠

() ۰۳۷
اسندن ازل اواون اتدای ام دہ جارك اوزر ادن بوک شو کوب بعده

سرابله رابر ججاری جاموردن خلا ص وجو له سی تکرار ګمیل واقسام
خد هت اله اسرد سوار اولوت اردوسی طرهه عودت اسك کده عشکری

لت کرده ازند تایه ادوب دیکن و کلو حار الله راختیار آدم کلهر

شاه
ال هر طزفد کید ہك ولا ری عسکر الهسد اندوث احق نم بارک
کله له جك رای اچد پراغیکن دنو اس اناد ی بر #مباره چاری
سوق اىدرك اردوی شا هی طر دنه کاد کده ر طر شد ن شمه لوارل
جله سی مسدود اولش بو!له بالضروره اول وله عر عت اتد رة راز

کرد تجهندشگاهندم مود غرئو نك بارکاهی نابان اوادقدهحل خطروموقع
که a دصادی ادم دو ته

وق الد خوف وه اسد متلا اوادی

اسه ده نحهازه بکشهته تولارهنسداولد دفندن

|

خواءنا خواه اواطرفه کید وی ||

تادشاهه اقلاشدقدہ چارنك خلاصنده معا وتی کے اوادییی اواو وت
عده سان
مع لوی |ولوب بادشاهببریحضور نه جلاب الله سن نه کارو ا

دو ضوردقده بم کارم ù اولددی خا

معلو میدز بو وتا هله ره 1

حاجت صا حب عیسال بر کر فقر مکه کک کو ندز دشت وصراده خار
کشلات ابلهتعش ابذرم ددی اوله ادسه جولة جارك اولان دبک اون
رما ان اقث کهاي و روت سندن خاری صاتون آل  1درد کدهشاهم

وریرسهم بجكوقضرر
ن تور وك دیکی اون کسه التوندن تدصانه ا
ابدرم دیدیکنده حواشی وندمای ملاک ری ازار لوب ایک بعدای وزی

النون بمباسی اولیان بر قو حاق دیکنه اون کسه اون اسمك علا عت
حذوندر درددار ر حواب وروت بل بنمخارمك کمدمالیی سرد د
کیدر لکن ر مدلات :دی و د بکزار » طو ود بعندن ما سیاواو حمله
کران اولشدر وى

( وتا انضا حکات برکون سلطان مشار الك ماسنده بادشا هك
موی ااسک دد نده رجام زرن وص صع واردی کر فعتاك تقد ر نده
مدوم رعاجز واربات یره لال وحمران اولور اندی ملاک ائنای عش دہ

واسه اح اباد کده فرمان بادشاهی
بد کدهکجام حرصي ره حازت دان

وب ره اوردی وباره
رلد
قولاغته واصل اوادییی انده بلا نو قف ای قا

باره اوادی حاضم بالس اولان ند ما نك کو جنه کید وب بو للهبر کران

۱

( ") or

5

کور دیکه بر جو جق بااقآ غیی در ایه الق انش وفموم وحزون |
طهلای اد واروت سات

د

ا لك

اولداتی حالده اوطورو ب

او.RO1 مر قب اۋاش غر

عم  9وم E

وی

۱

سوال اا کده بم شدن کو حك

دی  ۳راتام قر ددا شلرم وار در ووالده هن متعده او اد دهتدن 9ج Ê
ودر احق بالق

ادسه معتد زه |ولاحعله  5هر  ۳ونن و له کلون اخشامة

صید اندرم ia ججله هن دمدش اند رز دبدی ود غر وی او له اسه
بوکون صرل

 ۹ھ كه اد

اورتاق انت سخکاده رار صد

دید کده

اده

| حوحق راطی اولغله بادشاه کندو الله اعی در نابهالعااتدی اول کون
| اخشامه قدر وزعددبالق صنند اتد یلرطفل سادهدلعنعمر معتادبومعدار
الّاری کورد کده بم اوکوندوام اور وظالعے مسعود |کش دید کده

خندان

اوأوت ای تین

اورتاغك اولان ماهی کیرک کے او لد عدن

ال لواند دعندن واوا کند وطااعکدن زگ اد دور دب

 1بم رود

ر دوب

نادشاه

دلگ دولك

اسه سوار او لد قده جو حق حو که کیدیورسن

| لبقالردن صف حصه کی ال دیدکد » بوکون یکنندم اون حصد

| افراز اعيوب جله سی تركابرم بازبتکیصید ایده جز با لقارك جل ستی
 5الورم دلو ت اورادن مک
اوطورد کن بادشاهك

دوکی

هه

اورتاعی خاطر ad کا

 :کوندروت حوحتی :حاب اله نت
7

عر عت اتدی اک
درعهب

که

برحاوس

اوّژرنده اه  ۱بت اوطورندیفرنای

 ۳هك لومعا مله “ی استعیاح الهلو برکیا معو له لد
اوطور مهد

ك مد دی

لنافی وودر درد 5

بو سور وله رار

قد کے اواور اده اواسون

رم

اسي کر در حونکه وي کن دوهن هشر یك وانبازاعش ولندق تیا
| بعد نلون اعر دلوت طفل مد
(ومنما ادضا حکات

وزغ کنیاورکی بادشا هلر دن ایلدی

مسار المه جود

شکار ده

سکتکین

اکن ییحی تین

جدا دو شوت راہ راستنده بر رخا ر-کشه راست کاد رکه د یکن و کاو
:

نجاری حاموره دوشوت صا بعش ور تاره مص.ط رب

ملك مرك باننهاواروت مدد کار وارد کی اسر

5

رصن رک معاونت

 1مد

اندر اسف لد شک اد

اولش اوآورم بوصورت

2
 :حول ت هباره

شائل کهس
ود

ودرمانده قااش

هرب ن دیدی برچ وابنده
برزبان اولیوت ن فاده

ها هد

اندرم الت سندن

ایل حر وەت تدر دددی تب کل وو دن

EES

۱ .

((oro
ولا سند ن عل ن (>t با کته به عضب
(حکات ماهون خليفه ک

ادون دی اعدام او انوب اموال مو جو ده سی جا نب ممریدن اخذ
اوص اباد کده وزیری اجد ن ابی داود حضور یه کروب
اوللسون دي

بااعم اون اکر سن عیی بن جممیاغدام اسه کزده حتف انفهوفات
ا

اواسه الك ما لى کے الور د ی دید کد ه ور نهسی اخذ ابدرار دو

عك
جواب وبرګه صبوورتده وسرسثه نكمال اخذ ایدوب على ان
مالتی اخذ اعیور سکر بوهها مله ایسه منصب خسلافته لابق دکادر دیدی

مون سای اله واقعا اویله درسن آنی عند کد » حبس ایت جمیعاموالنی
اول ام ده اخذ ومصادره بر له بعده فتل واء_ دام اله دیدی اجد اسس

آش
وچشم د وب على ان ی حسده حفظ ایلدی تاک مامو نك ن

غضبی طبظ اولوب عل این </عك بوبیده بی چرم اوادینی دخءانان
رظاملغات ادوب اجد ان ابی داودك اشبو حسن
او لد قده عمو اله م
کالره سین وافر ن اابدى
تد

(حکایت حضرت عطار قد س سره حطر تلرنك ماطق الطبرى

حکایه ل نرد ندر کهیپاردشاه غلامار ندن پرینه عاشق اولوب سا برژء تقد ع
وازهر جمت فاثق افراناعش ابدی احق شاه مشار اليه تما ندا ز ماهر
اولدیغندن غلام مد کوری باشنده برالا اله اوزاق ګلده طور د پروت

واا بى تم ابله دشا نايوب ایک :عمك معنسادی ابدی بر کون وکلای
شاهیدن ر یی غلام مذ

کوره راست کلد کده سنك حسن وجالك جله

دن به اواوب وشاه طرفتدن فوق اد ملفتاولدهنندن ال وبالكوان

وجا ذ بهرخسارك کیتدکجه زباده او له جق ایکن کون بوبله صراروب
صوالمشسن دید کده الا قصه سن تقل اندوت بے هر ون باسمه راا

وضع اه شاه اآوئقوب الا بی ايکي پارجه ابدبور واکر از قضا تیرخطا
ال کا راست کلوب هلاك اندیکی تقدر جه بادشاهك غلا ملر نددن ری

تعصان اولعدن بادشاهه نم حال اولهقجحال وک بمالایاسعدهاو هرق
نادشاهل تر ننه قارشو طورد له 2

سین اعيوب هربار نادشا هك

تمراندازاهنه آفرن آندر دندی
(حکانت نه "کتات مشار البه حکا به ارند ندر کر ساطان ود غر وی

بکرون عسکر ندن از قضا جدا دوشوت ول د
ر بکاار ننه اوغرادی
دی
دی تس
eس ترت ای ارت مهس

() ۰۳۶
م____________________________________________ ۳۲

 #دعاك ایهذا ففسالحاو یی «

عشویت وتو ییا دی ونبکدیمدهیکا حوان
دهنه
سن قاش طراس ا غک
و ر ګی اولد دی حالده دید ی
بوصل الماشعن ووطها

 eEوعدن

نماث-هلره اطا دص چد وص ل
#

ل فوا فاس

عاشعلر اععاد اعد کا

این ا
جر

۰

و  ۶اتدم

ھ نوا و

س حاجی

*

ESE
 ۹یی۳ 

یز 3

الد بار

و حال وکه افراط تراکتهن| جندن
ق مثلاو خد تاره معتدره اولهمیورفدرع

وعور مق وحا مد ا

وقدر کهبرحایه اشع راایدهم مراد اید بورم که لومه و له <
3براتفه

 2ابله الوب

دک

عوری دی

راحت

ما

انده ع وشیده

لهبرخا تون و دم اتیگن ولد یم خا و نك اقر یسای مەد هکی
5

تطایقی ا

ڪه

:ى اعون
وخا تونی سکا و و کن" دیور لر ے

برجارهوارعیدر دید کده بل حارهمی واردر

وک

سن اولکی حاتو نکی هن ار

مارد کوردو اوراده اوطور سون اوراده اکن الاحعل جاو

 8له ته

کیدوب متعلقانندن طلبالله سکا او لکی اهدکی تطلیق ابت دد کلرنده
حن | رس مابی  ۵اولان اهلد دس

ra

 Eلو کو لکدن قدا

ادبور سهن طن

اول ددی
(حکاات

خاو

 ۵یںفی اطلیق باه دو

ووات ادوب
uS

عالی

راد

نکاح اىدرار واولکی زو جه ل دج اطلیق

واوا او او ح مه <ر ¥

واعوط او العلا”cad 

چاره دو عش

وات ورا زار

دوب ماد سس واصل او لدی
رکون

ورا اله شر دشعار انام او

رر حال نو کهینصدق
|کرشیده بوک دار وز جوب خلق کا رای ڈ
واخلادم اله ربادن خلاص اوتعدر عسادات هید الهسول
خيرات وعبرامی فرد آفر كه کف
کلزدن

اغ وارای ااه

يوز ركەت غاز ولیشم و بر سه
معدم مه

ما دق کت اددم و کون لوز درهمEa 
2

دی

دییرودر 2

کر ن
1۳
دای

 Eوثیا اعد هر اجه

بشیوزرکعت صلوء نا له اداسنه وال اخر البر صاع اواجه ست
مدا نی و لاعا هیربخ یچیه ۲شست هب اقا ۶۱
ړا

لدی

۱

حر و ردی

( حکایت )

((۵۳۳

وان
دس :
اکی|
1 a.خار ج مد دهاشء.ه تن ادف انادمش کل

یس
8
ر

جل ,PN ا

د لوص ورد اوء

ر اول یکت ای ادل

حهاصتل
 ۳زرابم اعون اندن منفعتاو رخا د
انك اسعصال

آوادی ددی عع وله

اتدك دلواستتشسارانلد کده کرتخ

 ۶#ود ید ات اعل ماتا زلها 3

و5رات

اینخالد لد

واءم وت اا dalg 9

زا آل زبمردن برض حمت اعلا ده
نك ماصد دنه واذف اولدم ر
مشاهاده
(

واولادعیی <ضمرتار ن سفلادما ته اتدم دددی

کات

حاحب

عراقحوالسنه

ان ژراره فر :عدی

نفل دوب

ی

عنبهین دارم کنو

قبلهسره

۵

و کذاز ابدرکن

 2والسی

اوراد ۵

اسه
ریک
بوالردن وسو سه ایدوب کیهیتار ی
وسا حت

 Eارده ر

آدم کوندروت سم
کلک حاحت

راد اندرار السك

ان زراره الس

اولوت

و رسو

حضو رکښ آرهواروت

ارات وس

رقاج

ناردلو جوان

اول التعهد رهن

اسوه yE لوودرایسره رهن

ادوع د دی اا
لکن ملاك رای

طر احره احلرندن

9ساده اعد اله ردوی رجن

 ۰ووی اسا حک ده بم دباکده
۱

ګر ر اتد کده انار رم

ادوب
سز

اخد

وسوزنه

اد ا

|

اشد تلر :
کو ا

حاحب ر صد

:

وی ارآیدرکهعبث ره وستی ارهان اعز دیدی واقعا کا دن
اعد کد تصکره عد ند و فاابلهحکوعت کسبراده اولان برحلده خلاف
رضاح ر کت اعيوب حاحيك اشیواستعامت

و عد

نای

و

ما GER

|
٠

ا| اتی بیعقبلهسنهموجب ”رت اوادی وقصهیهاشارت ابلهشاءرك |
٤

وی

EE

سو

باد کی اسات آنبه غات

اولددیی ار بان دراوم هو :دادر

طر

ف

و

(شعر)

 ۶#وفلت بءعل ذا هل فيه ذاهب۶3 :
عق مایم اوا ب

بندیکی حالده| کادیدم

 #حببی حقالله ,فللماالدی .
ا

3نرک  9ده ره مهو لهتی
٤ 9.حرا| حون ولدو

عدار

وادع: 

)Corr.

ایشی :حح اکبالردنده انلره جواب و پروب بنکلیا مافیت بولد رغم حالده
کاکان منصم اوزر ه کیدوب رحال دولت اراسبنده ولمم اباب ابدر

حالیک ی شعد یکی الد انلرك افعالئه مارك اول دم واتار ا
رضا سی هوس لهغضب الهی بى مستلزم او لهجق ابشده واو رم
ارزاق مقدره هرئه اسه صاحبه واصل اولوردیدی وجامع الاصولی

بو وحمله خدمتدن معطل اولددنی,حالد » تیف ایلدی رجهالله تمالی:
(  ۳بت عل و ده امام اولان خلیل این اد رکون خانه سنده قوري
اھک صو بهناروب اکلایدرایکن خلیقه طرفندن اذم کاوب اراو مئین

سی طلب ابد يورد کیسدده بے امیر امو مندین الله صل و قدر
دلو جوا ده سإ غا آبدر ده بوذفر وفا قه دن <-لاص اواورسن

دیدکارنده مادامکه بن شتوقوریاك اله صو بی بواده اعرالو مننه

حساح اولم دی وکیفکدن امتناع ایلدی
ح(کایت بتی بکراین والقبیله سندن براعرایی یه دیکر بریسیظاتکله
اعرا ینکندو 4ظ ابدنظالی قتل واهلاك ابلیوب (ماساءمن فتلظاله)
دیدی دعن کندو یهطل ادن طالی قتلایدن اسات وفتااق ایتردعکدر

اعرایی ءذ کورهسن حطورریای په ظالم اوادعابفلكده می یکی ازن
باخود مظلوم اولدیغك حالده ی دسووال اتد بارلا واللهبن عظلوم
اودرم حالده کتک ام ن سی دو کی قونلوخلق اتدم سعدی کلوت
بکا شکا بت اد بور سن بورر سه جناب هة

ارصوز وله

دیدی

اعتدا ز ابره حك

۱

(حکایت پارسی ان سمرین رجه الهتعال حطس تاربنه کلوب نرو اده
 PEAYادم وغیکن اوحار وصواولیان رلده وزر کور دم دیدکده
سن مال خو ساره هلا اواشن دو دعر اتدی

(حکایت اشعت برکون مد نه منوره ده “ید حضرن برسالتناهیده
کن شورادی | 4سیرسن دو صورد قلرنده برهسله ده سید اتدم | تتا

ایدهجك آدم اراپورم دیدی اواوجمله اشا وقاروکزرکن اولادز ببردن
سننره
بعد
رخص کوردنکه سار به“مس

انکا اله وقورانه اوطور بور

وقارشوسنده اولادعلی کرم اللهوجههدن بردات دبرحو کش ادا 5

طووررو حالیکوهرق
دکودشهرقسهددن طشی جږقوب مقدم سوال
( ادن )

۳

)
سسس

(0۳

کHHAÃÃQګÃګککAگALکگkككك

للل

0

سس

اند هن حو مرتلزنك نومتععده eK مکر » ۵رهفای ذصب سورد لری

فوندر دکلری
تاب اناس د حطر تلرندن و عن حاند-ه قاصی ادو ک

مدنا انجیل حضرترندن و حضرت عررصیالله عنمك بصسره بهقا ی
ادوب کورندردک كەب انسواد دن بم تاشم ز اده درد و

یاه حت

ابراز له جواب بوردی
(رحکا بت یم امام اللا مه کال الد ین د ن عل از ملکا نی رجه
اله سال

حلب واصسی اصب اولدوده وه

ب
اده
ند ك
سة تشد دد ايل
هر
احکام شرعیهده ک

A مدارا اعیوت احرای

الساطتة اممرعلاء الدن

طتغانك و معامله کوحنه کلدکندن نامولااالعاضی سین بزم اله حون
لفك فاصی زی الد ن کی حسن معا شرت اعیور هن دیدکده فای

زاالك جشعت
جوانندهبنم سفلم زن الدن فصن محافطه اندرایدی ر
وارایتی مأصب ساره سنده درحال بوکهی الك

دکار که مضب

مزدکاهراا لهموا سه ادهع سن دن بوکون حکومتدن
حافظهسعون س
عرزل استه کر برانصا حکاکان و «ده طاد وتلامند وھعفار تهاجخم

ج
دوجم 4
وراک ایدوب وکون اصلازدحام اولددسه بان دیاوا
اولورر دلو جوات و برد کده انب الساطنه صدفت اقاضی دون تصدیق
الدی ق الواقم مشارا(ءه

حضبردلری زات

واهدن

معرزول اواد نىى

وقتلرده ازناشت عله سی ګااولون دوعا نهسنده قاضلغنده دصل غاب
اذسه مدروللکده دخاو لهاواوردی

(حکایت جاءع الاصول وکتاب الما به مو انىانی السعادة ابا رك
حض:لری برعدتصاحبت ءوصل عر الدن ن مودود طرفدندن دوان

رسائل ناممتصبه متصترف اولوت عرالد منك وفاندن صکره تورالدین
ارستلان شاهك رحال دواع شلکنه دخول اله مکتدت ام وشان وتال
۱

روت وسامان او اش ایکن ای النده واناقلرند هنوع رض

کدی اھ کابت

ابدهعد کدنا مورشدن الانعطاع خا ه سرد ه میزویاولدی اکا رساطنت
هر رارزبارندملا زمت وام د وشدابدرارایدیحذاق

ص

ند معاله الوب sL را 6اى e

اطبادن برسی مشاراليمك

هنوزار رصن باکلف

هدقع اولعسیزن ابهذ کوره وافرا نام واحسان اب اراق یکاعلاح لازم
دکادر د یودهم ابادیمتعلعاتی و ءعاءله سد

هی

مشاراایهی لومواتدیکی

ec
REGRESS
E a
E E TR

)(r
اوغاوانك فل

یداد  ۵مدموم ومدخول اولشدر

کال اولوت حل

کل

قصرفته مغهو منه مظهر تله الند ن كلا ن فنالغی خلقك حفند ه دریغ

اسوب داعا ذ وکفرکری اضرار اا م اید ی طرفه حال که شاه اسعاعیل |
ای ممریق تقلید الله رسوای اولشایکن نه ای قورتاروب مواخذهدن
خلاص اولدی رکون طامدن بدر بنك باشنه رطاش براقدی اکر راست

یباسیبغداد اکايربنك
کااوشلیدی پندارییمهوزارساله ابلهبرابراواوراید با
امضا سیله عراقه برکاغد کوندروت ه رک که<سنعذهبی فتل ادراسه

دنیاده واخرنده جوابن ,ن و بر یرم دو ګر راتدی تبربزده صحاف قاسم
ك نامبریکیت مذ کوری کجندو بهکرم اندوت E تکاف خا

کیدرکن “عك

مه کاوں

رج رکس حار یه سیه را ادوب رسوای او لددد تصکره

حاریهیی اول یکتدن صاتونالد یاول حاربهدناولا دی دنسایه کلوب ولد

 3قربان دوچشمنم مست توشدم  ۴درراه وفاحوخال دست توشدم %3
(حکات

صا ح ان ع.ل امد

و

سك

اوعلو وفات اتد کد a ابوالهدیل

اول وفتده هنور" باوغهواصل اولاهش صیایدی صاح

ولد متو فاسنه آحیوب انوب له

ان عبدالعدوس

ی ك
کورد کده سین
بوالهذیل ای نو بله
1

راشان وداسو خته کیان ور یورم سا

وک سك

هدنھ کته ائسبان

توان SEE اواور دەر کردر دد کده جوانده لے ا ار هذیل دم مد

ده

و لهدر لکن پاندیغم وتأسقم اوغلومك کتاب شکوی قرائت اعدن وفات
اغس-یدر ددی کناب شکولنه مقوله کنایدر دیدکلرنده انی اوقوبان ادم
وادع اواش ارت دجم 1

اولامش

واولامش

ند

کو باکهاولش کی

شك ادر دیدیکنده ابراهیم النظا م جوا ب و روب جنا بکزده وبکنابك
احکام .له عل ور سه

کز ده اوغلک  3وف ۳

 0شاک

اندو تب وفات

اعدی طن ایشسته کن وک تاب برنطوی اوتوعش خیال بورسه کر دهنسیلی
اولسه کند

صاخ

جواره در

اولیوتب هزم ومموت اولد ی

( کایت یی اکنعابکری نا قرارارنده تصمره قاضسی اولد بفنده
ر ادبو
اهایمشار الیهی استصغار ایدوت مولانا القاضی سدکناعة
سوالارنده کی عر اداربن قطن ایدوب یګرم صل اللهعلبه وس
س
«
«(س
ح
«
س
ط«ط«(
««-بح«
(۰
.
«(
«
۰

) اندض (۲

((of

|  #اراک بری آمسدهافتساده از کر ۴
 KAار سر ماه

%3

ابا در مده E

 3سته رای خد من شا هان د و حاکن ۶3

لق پکوش خسم ر و دپررنور آفده #

(طوفی تز بزلدر سرا جلق اله تعاش اندر دی ستاده دللا ال" کیا

کرلکه هفویسلوب :غرلکلهاول فنده رسالدخی تیف ابلدیخوش اند |
اشهازی واردرواسات انکدر

ن
اور
صکانفلت
وات ر

(بنت)

خموزعردوهم* 3
روم
هس
الیشناه باش کر توادل ازز ده م

%2

۴

( بت )
 #درتت غ ازعرق شسام داع ودش را ۴3

 #ات داد م آتشین کا ای باغخو دش را #

قشم

ب#ازم شکانی سان تیمنکاه کسنت  #روژدل سياه زجم سجاهکت ۶
 #دلروفایعهدتو نستن کناه ۰من  #مکانی وعمدشکشتن کنا کیت 4
 #ازراه عمدبای وفاحون کشیدبار  ۶#چم امیدواری" طویتراه کیست ۴9

(بت)
 ۹ %به ناش از شمی رکه عدق توهکننن €

کشرد“ کہ مل شی جک کیت چ

ف(کر ی" اوردی باری" لوند هراح شتا عر مشمرب آدم ایدی بواشماز
ایکون ول

( «ت 5

 #تاری زکاکل:توبدست زوب لود  %3شاش بل رل اک تەلود *

) بوت )
 %3کنزهری نممت دا غ زج کر ٤# صد داع دزداست م ١انکی د کر +

ریت )
یت
ارد
 #وم

حاحت سرشکن طوماز شوق را 3
کر سبرتابا حون دل توسأم داس تان خود ۴3

9سا د خسن

مذهبت

دغدادلہدر اشتاد ووا م ادن بعداد بل او غلیدر

یدزی تيك داد رص د سمزازاد اواوبهراطواری عد وح اولدبنی مثلاو

)a

( ) ofA
ات
) حر

لور

ان

تنس نس سس
هر وی فسق وثعوره زاده س

سس

.له مال هن د الوده دامن ادی

 ۵رده دسق وعصیان اله ھون ەس

اندتلره ن |خدیکم کا اهار م حضْمرن

سس

تست

وول اوليورسن

على حت

ڪر ره ابد ورم که کورهل احر ده ی دای

دلو سوال

ادن دشههی شفیع اعام

ابدرری دوحوات

ورر اش

پویبت انکدر ٠ «ببت)
 #%ماقا برورد عش

ی ٿو ھا جو

حنون ده

 #بخاکوهاهی ساخت کر ماخواهی ساختن ۶3
(یدر
ح

حراسان اهالسند ن شاعرعاحر الفر براد ی الا صنی رجه

الله دعالی نفل ارک رکون شور أ الهیب

ہد

بر و به٣اکیدر کن اشای راهده

ره راست کاون کنو یلق اسانئدن  ۸سك معا سی جو ودع تعر بر

آندوت دح

و رومدکتان

ده حنان طوطی

ا

ا ا.داهه

اشو دص

سو بلدی

حبران آن اند ر<سارم

3

که مکو کم بصن ای یدای
رهءطله".E
۳

اولدرحه ده و

<ه

|دیکه بردفعه خانه:-دن

 Eاد کی مقّص حااد اه4

نم مطلعمه عین اید.ر اة

ودر

(ست)

مکو

%3 ۴

:نرکتات سرقت

اناندرهق اون

عین اشد کده

عمتا داي رم دعش اعتا اتددکی مطاع

( دت (

 #دلاگنون صفت خودرا خلاص از قرد عالکن نم
 Eeره
تاد طاسب

رای

عات

کم

و رو دروا دی" غم کی 3

ن دو
ردصید ه سو بایوب سرا نه واردفده  2کیس ن

صوردفلرنده دلا ون صفت سك صاحی عمدو جوات و ردی شو

 0بخری شامSO ا

۱

 :دص

نفبداد مد رجدر  ( ۰آهن)

E

هی

e

ج داتا

و

وار رفته کی توکو

 eکاھی ر حه حووسف

کنمان برامده ۷

|  #در رفکنده جو شن ودر سر نما ده خود ۴#
ده باکرد  ۵اس

وار و صد

شتر ا

# 6

)(EN°
ت

اف

کر

۴#

سه
 #در

ت

سمر بجرساء ,

وهای

#

ورناطر

ن
خو

نتسب

ناعم #

دای
 #دردده تو

۴

دل
 #اراصتعدار خستارزن  #9صد نکته سااق

۴#

ی
رن ر
و ارا
 #قرا

ملاح

را
۱ط
ا
 ۴۶کاار

9

( ساطان اراهم مبرر! میرر "ا درا م صفو ينك ز بده" اولادند ندر
طبع ونر  ۳واطیهه ۲وی ررر "ا ادكه عنان توسن
اک مقتدر اولد ولد ن ااه هرب که که

ون
بل

وار ایدی اخر ارو

امعتاعیل ان مانده فعتو ل اوادی جاهی

ایدی

لا یی
اص ادر

7

(له ببت)

 ۴#هرراه کردی کرد تون مت هانیکوهکن «۴
0

 #رسم آبینبت درج مان جاهی کذاشت 4

( وله ر ای )
 #حون شوہ اشوت صذ حاه ی کردن 69

 #هرد م ٤ى یبکهسا

۱

هی کر د ن ۶#

سنناد ل
 #من در امرخزن که ا
٭ رخان طاند راج سه خواهی کردن

۱

>

( ع کاشایی کاشان اهالسندندر وا ات انکدر م (شس)
%

ای دل اهارت آدم نه و دار ی وه من %
روس هر دم عام ه تو دار ی ونه من عدٍ ۱

SEL

ار دی دنس یی اب
 #ان زمان خاطر خرم  4و دار ی وه من ۶3

 +دل کهبیرخصت ماک او کت شصا ع 9
۴
 ۴#شرط |

ِ
تو دار ی ونه دن 2

|

( بت )

 ۴#نه و

رون روی از دل  4خیسالت زذظر #
م
چهبر
 #ان چه جلاود ک
(ست)

ودل مکاردی * |

 7وا کهاا عن-ق راعود نبا شید ۶9

 #هزار خاه سوزی حنانکه دود اشر کډ

( ) ۲۰
للار نار ۴#
زعسل 1نششت در د ک
 #ای ل
 #عمردل ردن نداری ای بت مکار کار
#

باردل ناک کشد در سنن حرو ح زوح

۱

۱

%3

کا ر بار ۴#
 #زا مید انکه باداش او

٭ کرما ید نا کما تن آن کان ابروی روی +
رم بازار زار ٭
٭ #بوسف مصری اند س

 #هست مکل میشود باجانبی آرام رام ۶#
٭ حش ور لوشد باص دم هنیا نرار ۴

٭ کر جه کسسراندست آنرخساره کلرنكرنك ٭
 #ان لعل راز اغ وصل رخور دار دار"۴4

| ( کامان مزا کاستان جم.باك ارون و بهارستان سلطنتك رنك
 ۱و لوق ببرادشاه هیرمند و بزساطان کاءل ومشکل ند ایدی مولانا جای
) ثت)

لا ری تة ولق سو اشدر

 +تر لكکلهر من حم (صعرازده است ۶3
 ۶#در دل لاله رحش آذش سود از دام نیج ی

(غرل)

7

| * بازدامان خودآن شوخ ببالازده است ۶
 #کس بدامان مکر دنت ناز ده است ۶3
۴

 ۴لسته سای ل عم لوډ هر f حو

۶

 +جنك در حلقه آن زلف از داهست
انبا ایی کا یرای ۶
کات آ
٭ لاف برشو اعباز مسصازده اشت ۶۷
<د زى قصه صتعان دشو ۴3
|  +عيب ما ن
 #که بك عشوه رخش د حر رسازده است #
ا| ٭ کامم انار چو سب دوش بانمغ ڪه داد +
٭ کههدر دږ مغا ن ههت هصبار ده است #4

ED

 #حون جهره بارایی  #رخساره رافروزی **

٭ ود کوکاناد

این کیان 89.

۳۹

( کر )

() ۵۲۵
جر
ا

(بت)

 #داش ازرده شد ازیسکه درد دل شندازمن ۶9
 #مننامر بان شد جردلازاریندید ازمن ۶#
* تم شد بای نا سسداعداغازا تش دوری

3

زین درد ودم لاله <سرن ده.د ازمن +
 #م

(ببت)
 #خیااش امحنان دردد »ام القت ید" بر امد #
 #کرهر ساعت نک هم درمیان کا a میکردد

(ست)
 #خوتان غص-ه ډنل کو ی ارام که

8

٭ ر شك یی کهبرکف در دی کشان تست +

وانوب اوقا تیساره امار ایدر
(مولا نا يکي اصقان اها لاسند
ایدی غابت سا ده دل او لد بغندن حوق کور نسون دیو اشعار یی جلى
خط اله قان انادی  6غددن جو عسهسننه کر ر ادر اش لکن

طبعنده لا ست اولفله وقتنك سرامد شا عر ارند ندر بوءطلمانکدر
(ست)
 #جان فشانباض ال بای بارمآر زو ست ۶3

 #وه کهبك جان دارم ودردل هرارم آرزوست *3

( شاه بد خشان دیرار کهبغابت خوش طبع وموّمن پرهبر کار برشهر ار

اولوت کته بلازدن روساطنت دخشان الك خانداننده ایکن سلطان
اپوسسعيد میرزا خبشدانه اسستیلا ايله اول شاه کانه نی رهروان میزلکه

یرده لەلی تخلص ایدر ایدی بومطلم اتکدر ( نظع)
عقبایه همیا ایلد شع
 %اوا تورك حان وسر ام

(۳د 3

* کام جان زآخارعلت پخروشکارهیم کرد
) دیکر اظ کک

 #جشے شوخٹوک درعلکتجان زد ور #
 #ترك مساست ود عادت ر کان ربدرود

#

ر ان ال شاه مشار اليهك اوغلیدرخوش طبع وعالی مت شمراده
ههنداولدی وغرل اتکدر (غرل)
ای بدر نك قانلاك دند ش

) 4۲۰ ۱

(بت).
 #اوراق کل زحرف ونیا سا ده افم

¥

 #رحال بابل جن خو د کراسم ۴#

(مالك دیلی ) دندار وصا حب وقا ر وخ وش کت ار پر ذات او اوب

خط قةەده وقتئك اسنا ذ ار شه فاق او لش اید ی بو بت انکدر
(بت)

 #ابر فریم اول دام و فانهیادی ۶#
٭

بای دل حوبسی دست جفا کشادی ۶#

(طهوری شیرازی شوخطعبرذاتابدیهولانا وحشی شا کردار ند ندر
لاوبات انکدز

ران

(ست)

وی کهاک وم روجای د کر *#
 #جان هرREET

دکر %

 #رل تیازم اعبت صد ناز مکر ده را +

 #غالبا جون من نداری ناز فرما ی دکر ۶3
(بت)
 #برت ای مه قرو وفاجراست بکو 3

 #رازم لاسسیران حه مد ما ست بکو ¥.
 #جرم محودی ازدیده مسوی نهان ۴3

٭ ستمر"های تومارا اکر حاست رکو ۶
دک دا ن تعلیر حیلات صنعتناخنیار انله ی ید له تعبشادوب

عليهصا <TRE
مت ا

صعو سل  5اقاب الککسه ره

اشعار وقصیده عرض اعا مش وفردافر بده به ار وتات ولا مشدر

و ایات اول آزاده نکدر

(بت)

ک#ردلازارض نبازم عرادیترسید * ان قدرشد که رابرس رازم اورد ¥

(بت)

٭ اشزوق لوعر د ع وجال توند بدع ۶
د
دقرت

(ست)
رقص کیان ره تاوت رود

ده

٭ کشته راکه بشعشم توقر بانشده است #
( دت )

() ۰۲۳
لا
ت
ل
ت
اف
ت ن

عباس بآعوبیری حر بر اع۔کدن قاطی" جما نی دبفرعه منع ایند کده
 ۳وین

امتاع ال بای اتا

داعن دراعته کون

ف

امشاع

وزارندن

اتدیبی رك اوزرندن برد عك مر ورندهاص حطر وک ق قاعی حماندن

دشقه "حسن اداره به معتدر ادمی اولد دن شاه طمعاست ادرال ایکله
بتکرار کند و به وز را عط
الاب کلور ااسف

هنان

لا ردد

مزا ری

ا طر ننه هر  4مهو له

ادوب کندوا O

انادی قره العن  5ی

كر راتکه هس خص

قرو ی س

رشت دوگیموه رسہكه اواد وده مقدمات

عاومی ذطام الد ین انجد فزق نیدن وعلوم عقلیه بى مرغیاث الدین
مصور شراز دن ڈراک و حصیل
ملا زمت على

 ۱6بل

الهیکا  ۳عصمرو

و مد زمان اواوت

اله افطار اندر اواد دار امور من ع.ه  4غات

تقید وسنت سنیه به از هر جمت اله اهن «عروف ونهی عنکرده
که

دل ممالات اعد کندن اعداسی طور یی حکه میوب ممرز اشرذك

اهل سات مذهی روشده اولد یی ط اسه کر ونعاق در شاهان
صهو بهسیا رد عدوی

و فادك

اکرو بلکه عداونلری ش,طاندان

صکره اص_لا الفا“

طعوز دی

آلعهدم

E

وذ و

اعدی مرزای موی اله ار رزاور العّش
بازار ون

حانت دارا لفرار اولدفده ونار کی

 %3مرف اشات حون جمان شرف

رار اولد دغندن

سو

وفت و

طشاردر

ازءرزا سر

کبراده را<له سل

(دطی)

ده

 #لاق ریدوداع کان توأمان اد“
 %#بس

حاب

سال
%

و فا لش ز بر ععل
۵ 5و

دز

 3و ابات انکدر

ده

N شری

از ان

r

43

۵۲

(ست)

 %3شراب عسّق او ردست ازدل ھحے :ان هوشم a
 3کهنام و

ما ك ود شودداع فرامو سم e

(دت)

 #بدل قرار جفای توداده آمسدهام#4 .
&¥

E

E

RS

در

جاک

۳

دل ای

متا

ام

a
دسر e
LC

( (ier
موی اله سلامينك ریق وارادی باوجود عدم «وزوت کلای تخلص

اندر ابدی اراو وتك طرفاسندن ری وق سو باشدر

(ات)

| ##دو تر ند بدرزتر حرامی  3سلام کلای کلام سلا

| ( خواری؟ ترزی تیر طبعت و خوش

 ۰ری واراید ی لکن 

۶۷

سلقه اواوب تعلیق خطنده

باك وشرو وخوق راح اوافله احبا سق

وهار بن فولاخنه قو عرادیطرفه
داهمن و بند ه
هر نهد هنم اناده لرک
ر
نوادلند
ان

بت

که دللا قه اتد یکی

عو یی مکتب خواحه سك

ضرت

اتدک خوارینك “وی اواد قده باه وافراو تاش وید روت

| مکته واروب خواجه افتدی» براعلیکونك حالازار اطهار جزع وفر اد
| ابلد کد ,تخواری جواب و اروب حضرت آخوند مزاول نازننه هون
مر حت

کید یکیا

در مسهک رجات

ار دردی ا باتک در

(ببت)  ۰.تخوارۍ پدان رسد که بدکویی هرا
و ستر مابه خوش امد ادبا کرده است | ۴3
( بارقاندر رزا بتاوفسر مغرزالك اوفایدر آرواچعطه اله ساسله سی

بهورهرسیده اواور بابرا ن باسنقر ان شتهرخ اډنور درو بشصفت
خوش خلق کر ع ااطبع عالت پادشاه ابدی رکون حضورنده حاءك

ذکریاواوب حام فرق قمولی رخاه در مش اىدی رسا تل وشواردن
کلورده بالدفءات ا

صایعذا.ت اناته مین 24د یاو

ودن کلد له

دو گروم از وھ ر کلسنده العام |بدردی دکیادرنده بارەزا جواب

| یوروب اول سب لهاتداکی قبوده اواغدرا<سان اك کر اد بکه بشقه
 ۱برودن کاکه حناح اولیه دی

۰

ام
جده
ورا
 #ک
 ۴ادت

را بهم یوس

تصوودن ور باعی ادر

(رای).

* میدان بعبین کههر دالا دستی * |

دەت وجهیفت اده  ۶3کرجام شکسیی یفین اا

۰ 8

( إت )
|| ٭ دردورما زکه :سوران,کیعبست * | کودم از قولنفس ند مست 3

| (مرزاشرف قرو ین اول :وعددمانءصط واولنهال بوسان آل عبا |
دعند فاص جماندر لوقاضی*خمان دزو ی بلده سك
واداز جند و خعاافدا

 Êاها ادن او لوب شاه طععلابشب )صفو oo

آواش ۱

ایدی بازدییی اواعم ده کد وعنه عالی شان الفا بی گر بر اکلہ شاه
زا

خر

|

ی

( عاس )

( ) ۱۲۰
ت
يي
تم و
ات

(ست)
#اکرتاحشرکرم اش عشق تونکذا رد ٭
ان شرر نارم زاف دده ترکردد 3
 #که ٥کز

ب(ات )
 #دوس جندان کر بهکردم ازع ناد دنش ٭
مرفت
رش کم درنما دسنك ادش ک
سکن
٭
ت
شہ
کر د
ج(نوتی قدھار لودر فتروفنا صو

ا

و کذاراندوب وفتابلات

واحد ادنك جملا تن کبونه ذعر بف ابدر ادد :که رکون

حینك هعبر شاه کاسه لرندن بر سی المدندوش وں قیرلدی انكضداسی

قولاعه خوشکاد بکنندن اول صدای تکرار اسغاع ارزوسله ای الّش
قد وه اه  6ماه قردم اک اول دوه

کدن صدای بردخی ایسمدم

بوخلاف سوزی وز برزادهار سو باسه اععاد اولمز ر .بلان اکن ساده
ددن
ورج
دلا

اءشرت ادرار بدیباوجود
قول اندب انك الله مود انه م

عدموقوف کیا کرلت سودا سیله جوق آدمیسرکردان اندوبکند وه
(ست)

تانع ابلدی وایکی ست اتکدر

 #باره اٿ ازتغ بلا بادیامد ٭ کارمزه ازخهر فولاد امد ۶

(بت)
 #جر به شوق زاغا داشت توف را اسر
 #ورنه معشوق از کعا وععشت زندان کا
(م

اسلا اردیل اھا اسندنروستای اج اواوبثتوندی

فرق اعیه رك اشعار بق محافل وحالسده فراعت اله سره انام اولش
ابدی رکون برحلده شعرا جعیت دون مباحثه اشمارادررایکن فض ارا
ستلامی اول حلسه دخول اله خودفرو شلفه باشلد قده اګلر ندن حرزیی»

جلا نی هب صورئیله صور ءق عیب اواسون سرده شاعر مسسکن
دید کده لى شاعرم وشم ورایاع واردر دلوب پرقصیده" بردبهسی

فراعت ابلدیکنده ر بن سین صورنیله نکهوزل برودالی شعرسو پلشسکن

ددیحق دال حط راری جیع نام ادی شعرالسانندن حفظ ایاسون

 ۱و ستاولی کناهکدر

( ات )

هر جندمید هم  ۴#درا وصل رده دسل عشود ۴3
 ۴شعرانبدان رسید ک ه
mm

TE

(

)

| سفرابله اوغلو نورالدین حهانکر بادشاه اواش اىدی اعقاد الدولهسی 8
لوشوب راه اورد اولهرق الشاابتدیکی دصیدهسی
ممرزا غیاث الد ننه ب
( نظم )

تقد ابلدی ببورقاح بت اول صیده دندر

٭ “عى صد ر راسلت غیاث دوات ودن «۴
ررق
مش
 #وز

بااوه
 #رای کل وھ

وفغرن خدا دکان دو

3

ف برش +

 #ععلق انتدراز وى آسعان ور مین ۶3

ون
داش
ردو ل
کرا ر
 ۴سفشه ااست زکل

۱

۶٩

 ۴شکو فه ایست راستان رفعاش پرو دن ۴3

| (ومنالحاب شاه هند جما نکر شاهك مقربانندن رر ا جنوتی نام
||معص عتاددت شاه عباس اند بالیداهه سو نلدیکی ر باعی* مذ کوری
 0جهانکر شاهث حلسی مدحنده بز سویلدم دیو وکلای شاهی به اوقیوب
شاهك دج

موی اواد قدهارباب و قوفدن بربسی لور ایی تکلوعتانکدر :

عتایی حال اععاد الدولهنی خدفتندهدر دوشاهی اه اناد کده عتاییی

دووالنده بلی شاهم
حضور بنه جلب اله اشیو ایکی بډ سعیسویلدك س
هن
دح
| بن سو یلدم ددی كيك مد

اودل داو دکرار صوردقده در واه
س

 :عرش اشتراهک! .عض ند کاتی حفنده سویاشد م دیو وردیکی جوابدن
 :تورالدن حم انکر شاه حطوظ اواون رول الله ك روبه صله احسان

| انلدی ان زک بتك فاو ااي ادن اا وشن ۱ ۱
( :مولانا وحشی) کاشان توابعندن حوشعان بلده سندندر غا دت قوی حدد
( بت (

 ۰و رز ورادم اردی نوتاك کند وطور نه جو ق مناسبیی واردر

]| #فرهاد اکر ازستون کلکون بکردن میبرد 4
0

 #من
باستو ترامییرم کار م حور کردن فد ۶٩

]| ءولانای مذ کور عشق از ده اول درجه ده ثابت قدم ابدیکه معشو قنك |
(دت)
| حوجقلر ننه لالا ابدرایدیبوایات اولوفادار كدر

|  #صدطلات > شوددرثب تار هراو #
٭ جرخ مکرز خت منتا فته انکلصرا | 3

ر ست)

 #اهل نظر بععت اقوت رند  +خونابه که برسرمزکان کرهشود 3
NEDE

eTKIEEHITEISES
STDC

>apaoاو =
Oy
تور

3

0 2
و

۱

۱

( ) ۰۱٩

سس سس
نت

ا اش اولورسن دیو بصارهیی الفاظ کفر بهبهترغیب ایلد کده جان خوفیله
درءهب لور باعی یی سوباوں شاهه عرض |اتدی

) ریاعی)

 #ای شاه سنتارم خیلکردوان اقبال ٭

 #ای از ی تسوای کردون چوهلال #
 #اام تعوید ست در ورو زه حرام ۶#
 #بزم و بهشنست در وباد ه حسلال ٭
۲
الم دود يك منسقطات اسانتا شاه الخاد بناه اشیو ر باعیدن تغایت حظ
ایدوب عتایبه وز تومن نعدابله سم رخنلو پراسب اعطا ایلدی عتای
وصهرك وفوعندن رمدت صکره سمروسیاحت ارزوسیله ایراندن هنده
ق
کر طرفندن شاه عباسه
عل کت ادوب وتان ما هند شاهی حللال الد | 11

سفارت ابلهکلش اولان معصو م بك الهبتارنده آشنالات اولدیغندن الك
واسطه سله عاس حلالیبه دخوله رخصت اب اوله رق اشبو فاحش
 32ناصطی مطلعلو صیدهسی نفدم ابلدی مطاع صیده ( .ست)

٭ شما درمیانتووذات داور  ۶نكيب مکرلفظ اللهاکیر 3
للهم اعصمنا من شروز اانسنا قصیده سندن شاه هند ون ومسرور
ذیار
ععتتا ی
اده
اولوب صله وافرهاحساناله نزدندهقرارا عسن تکارف ابلدک
یدوب ند هکرز بوطرفهعر عتدن رادعاجرانهم هد اطراف وادهاسی

کشت وکذار وسیاحت اك آریزو کی خبازت اداو دت ل بسا

واحنشام اون کلدم د عسیله شام هندی سر وسیاحت الله بعده ابرانه
عودتنه شاهدن اسحصال رخصت وجانب شاهیدنو وکلاسی طر فلرندن
نال اطف وعناات اوادیینی حالده ثروت ودسار اه صوب ارانه عرعت

ایلدی رهدثدتصکره ارزوی هندستان تکرارخاطر حناعده جولان اعکله
اراندن مص نلهائنای طرشده فندهاره واردقده ترجهسی گذران ایدن

غاز ی مر زاتر خاله رددف افتسایده برقصیسده تقدی انلدی فصیده نك

ایسانندن

(ییتع)

 #ایخام جلال ترااسسان نکین  ۶3درزراننکین ورن اززرافتان ۶
ست مبرزارل غات دوقده کلکاد عتایی ره رعادت کله الد ی دبر رکه

عتابرنك اقتاب ردفنده قبصعیشدهسیاواون جله سیده مرول وعطبوع

واقع اولشدرایکیی دفعه دههنده وصوانده جلالالدین اکبرجااب عقبارد

() ۸۱
۰
۲۱
تسا
سا
بك کری ,دی تارده شاه عباس طرف:سدن شکرار ەی به رعانت
وحاس خاصنه ادخال الله سابه شا هیده رسیده؟ مت وراحتاولادی
) ذرعتان تکلو) وحشی «کك اوغایدرولادیهرانده اولوت دنرئوده
لشو ومالواش وءلكث aii شهره"حهان اوش در ذظ وشە رده ص د

 :ده وقصیده کولقده سرحد کاله رسیده اوه رق طرزغر امه افران
واشالی سیقت اکس وشح دطامينك جسد سی ك کوزل اع امش درشا

عاس صدو لك ندماسی زهصه سئه دخول ابلهتواکی بات شاهعذ كور

در
دينشو
یدب
ار یله سو .یل

(مشوی )

 2شاخهان کو که عاس شاه  ۴#درره ص 3ل <د | تقارکر أ 3

ما ن مراد ۴
جح
 #جوهر فش هه سراد ٭ #هحعو دم 7
می" طبعشاهی اولهلهد ه طاران ناممقا که
ور ط

۱

مثاوی* مد

|

جسیهی ەنا رهلو حه

واح<ستا ان اراد ی مو لا را ی موی | امه

افو اسلا الله جرع ی کافتامدان اتا اوژره اولوت برکون

شاه عباس مخاسنده شراب تکایف اکنادرنده اعتذار اعسیله خوش امد
کویور بارش اردن برسی عتا کند وسن قطب زمانمدیوادع ابدراکهون

| حضورکردهشرات اګوب سوز تك بلآن دود شی اسرد وآاش هب

| شاهیبیب

دزننداق الهشعلهلد بردکدهشاءعباس جواندهنه کوزل ینکندو

دس الهآنك طرفنه براوق انداخت ایدرم ارقا ةيةه قطب ادسد
رم  15تارا دلو ب ثر وکان کتورسونلر دوفرمان انلدی تروکان

ورود نه ترقب ائناسنده شاهك مقر بارندن ذرهاد خان وندمای ساره

شاهه نباز ابدوب شاھےآلات حرب انبباه تأثیرایدرةطی آنکلھ امصانهنه
خعاحت وده عتادنك قطست دعواسنده اولدئیی ل مء !وم اعدا فک

ساخته سی اول
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شاه ص

غل دکدر مثلاوکلالرابله اسکات مراد اتددلر اسه ده

دفع وسواس اده میوب ده حال ادان اعدکه اولزدو

عنسادنده مقار اولدقده فرهاد خان ع ای باک اال اسقلاص فس
میشر درحال رشعرسو للسنکه آنده بادشاهك
اوھ عذر لقص رک

اجسدیکی شمرايك حرمی برطرف فیذتوب وحاسك دخ مد وننادی
«نشم ,اواسون اکر بویایده جوز نکاسل اید راسك حرمان زندکانیاختار

( ا۶ش )
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اون باشنده ابدی آزوفتك اګنده ررئیه ده شر تاب اواد که زد یك

ودوردن فەعی ییکورمکه واشعار :ی اسعاع اک کلورر واول کان

 ۱دهرل فضل وداتندن استفاده اندراراندی و<کام خراسانك جله سی
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ارام وافعام انلهخاطر نه رعایت اعکده اید,لرشاه عباسصقویخرسانی |
ابلهبراپرقزو بن کی ودب پرمد جك ارامابله مأذونا |
ا تبل ایا کدهشاه
تکرار هراته عود ت ابلدی صاحب شرب والوده من اج اولد شندن
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رود
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|
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ادن رفءءلریی :ساره ھی  ۵طوتون کیبل ۱
احق هندهفراره :دشو دق
 :و ندایله <سین خانه «توردیلراول حیان یامان*فضلاقدز بی ساحید حك
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!| هياده رزیل وتذایل ادوب
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امال بده جکلر دو متتظر اجام کار اواد باربرده کور د بارکهیادفروش
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۱
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RE ARES,

SESE

EEE

EEE

) اون )

توت

( ) 6۱۰
__حع_
|( <<

قدر دان کته سعدان فهاادرده بالامتقلال حاکماولددبی اناده هندستانك
بکدای بی سروسامان قصد سفر خراسان اله فند هاره
ادفروشدن ر
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خرطوه
رسیده اولدقده دست افلاس دامتکر قاقه سی او لله اورادن ب
حرکنه ای اوتدار ده حال یوت  4ابرانه عر کته وره هد ستا ره عودنه

قاری قالد دغندن مزرای مو می اليه طر فندان
قوف
له براز وفت قند هار ده ت
یب
هللا کد س

عظمی احسان اولورم
امن ور مضای قدر

مبرزا نك خوان لےای انام اولان وال لطفدن بهره دارا اوژه ما مش
اوافین وحمتله استبلای اندوه وملال الهبای جسارتی شاف اعتد الدن
:ورون ایدرك ممرزا اواك وده زبانهشد که بر قاح اسات سوبيوب
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تبدر
اءتا
ترهبا تیرفیهارته قرا
اوراده وله امماأنلكنه واقف اولد قده خد متکار ازبنه اهر الله باد
فروشه برالو کوك حااد روب اورادن عودت اله ورازی کید ره اشا
اعا ملریتی دع ممرزانك عو الود دونك حواد تن نعل اعا ملر دی تیه

سئه تشیسه:وناً کید ابلدی لکن یاد فروش لك طور میوب ممرزا تر خان
شکار دن عود مده ای راهده دراد وفغان اله شهباز خاندن عرض

شکوا وبی ناحسق یره ضرب وناألم اتدی وداووبلا اتد کدهدر عقب
رےہ ی بلا مو جب نصون متا م
اوب
شم باز خاتی <ضور ننه جاب ابله ب
ومتاثرادل ولاو مواخذه دصاد ند ه اولدهندن شمباز خالك طوغروی
صورت واقعه بی تصیل
سویلکدن بشقه حاره سی فالا مغ لهعورا

الاد کده مزا ترخان ا ار غضب الم دو ککله اکتفا اعدن حال
بوکه زبانیفطع ایك لازم ایدی جوایلهبادفروشی مبسه ابصال وبارین
وبك زاتطعوله جراستی رناب ایدرم تاک امثای عبرت الوں دعد ز رن
لومهو لهبر ها ٣  2تر نه السو نار دیدی بادفروسش اول کک کرس كه

اقامت اله ابرنسی حضور رخاله احطار اولندقده کالخوف وخشتندن

بکری صمرارون وجودننه رعثه دوع شوغ اشا جیار الهسرای میدانی |
وشاده میداه ر بل کنور ددلر
عر صه که سره دوش ادی ا
سیر حرلر یل کورد کلرنده باد ۳وس هو وی ایو درا ااع Aa
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دین
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 3درخواست اعش السهشاه طرفندن عظهر مساعده اولدشندن اولاد

| شحجام وسا مدا شمه اهلسنت مهذده اولاربله شتا کراهك نوارك
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”مىرى اولان اهاتك
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فلن

رهابور هدر بوزناشندهایکن طهوز

| بوزیکرمی تار ده داع حقهلبيك زناجابت اواشدر ر جد اه تعالی
(ذک رمو لاناعرق شمرازی ر جد
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فصحاسی واشعر شعراسی اولوب ک افه اشعارنك لفظ ومعناسیخوش
اداوسیوه" استعاره وتاژه کوباقدهسسرافراز لی حه
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هو ,دادر

زما ننده ردب دواه مو دق اوله مد بنندن بعد الوقات دص احا سی

دلوا نت تریب اعش وجمو ع اچاتی اون ایک بك پشیوز ببته فرب
واقع اواش واول ادر عصر لددوانندهی اسات ص به سندنماÙدا
الق مك ودر اسای صو

دوشوب تلف اولدئیی اشو مظ ومد سدن

استفاده فیدر
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(نظم)
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متزی رنه جلوس اله اوحیوز بکری سنه سی عزاكلم فان اشد کده
و ند اسی

الثاصر اجد ا<لاس اولاوت اوحیوزی؟ ری

رادری ۳
۱

اوحده وفاتاتدی

القاس پادشاه اولوب اوحیوزفرق درندهفتل اولادی دده

رادری الهادی

دواد تصکره ار شیدا لعماسمتصمری اولوت توندتصکره

دولتلری م:عرض اولدی
(ذ کرمولا هائی رچه اله تمال) ءواوی*کراای حطر ت ع.-دا ارجن

جاب دی سره لطبل تلر دن صکره الك مغلاو شعر وانشاده اقراننه
ق

واش بوقدر ولادتی جام شرنده اواوب والدهمی حضرت

تا هبشره سیدر هارزټکار بدن هنکام جواننده هر هاون زی

اله ارغاقه عراق واذریانط و زدهسروعیاحت |عشدرعاعدن شم ر هر آنه
ورای طرفد؛-دن رعات خاطر نه ادام
کادکه وزری (ظ مر ممرعیی ش
و سایشحال واه وق ادا غدا ماولنورایدی مقر <سین مبرزا ومعرزا

کینك ومولانا ای متت دھ اتاو(دذار ندن تهابت بکانکی اله احاد
وخمت واول نکند سح معر وت حعنده اشای اسوازم مودت اللهکاه داه

مشارالبهم حضمانی ملق شرف اه طرحکاعت وحسن معاشرت

اوببدترار اعش ”وور نامه مببىرزابديع الزمانك الاسیله ناف ایدوب

حقاکه اول متو بده لازمه سذنوری یبا ملهادا اباشدر روایت ایدر رکه
اول طوطی شکر ستان بلا غت حکام واکا بردن تسه طعنده اواسیوب
رات اله اتحصال مال لال ا٣ك عادی وحاصلاولان دوا دی ددرا

ومسا که يذل و ادعام ابلك معتضای طعت اواد غندن ساردس_نده قفرا

کےان عتم وفانده مند اواو رار ایددی حبدذاننده
ودرو دشان وغربا و
تلفرید الاطوار وطردفقت عليه کیروبه به
ذافو
محاهده وعبادات ايرله
ساول الله داتفه حفیقند ن ره دار وخانهبی حوارنده تااتدیکی

خانقاهده درونشاناله اوراد وادکار امدرك وقتی اراز ادر اساصعل
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الهرد لدین الله
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| ابنحافظ لد ین الله جلوسایدوب بشدوز عش ابک
:مد

کورده وفاتاشدی ودن

صکره مصی

<ط ۵.دی اوقتوت دولت عسده رض

دہ

دوات ع

ستيه

ی

اولدی

| (فصلقدوات بن طباطبا العلوية اسئیذ) بونلردن ابوعبدالله #سداین
اراھے طباطیا وزطهسان طعوزسنه سی چادی

الاولسنده کوده دهقاع

وامده هادی ےی ن اللہ ین الاسم نطبا طبا عنده فام
اوواهوبنک
آندوت

نبیر ن

ی
لد ی
دور

تدوبت ادفاو
وایکیوزنسرگرز نارحنده با د
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ناصسرلهبرله ماقب عبدارجن لت خلافته کوب اتدااند اده اعبرالوعنین
دس وکا اسیه اولندی ز راونك وقی معندر عباسنك خلافی زماننه
تصادق ادوب اوزماند ه دولت عبات يه به وهن وضعف کس ادى

وزدن معدم اولتلرفءط اعیر س اولئوب امیرالومتین دعر اندی اوحیوز
دره
الى سندسی رهضان ش

عبدارجن دج وفات اند وت اوخلوحکم

امتاس حالشیی اولدی اش طفوز سنه سی صفرنده حکم وداع عام

ع|کله اوغلوهشام مو ید اوس

اید وں اوحیوزطءسانطفو زسنهسنده <ام

وحبس اوائدی بعده جحد ن هشام بن عبد اطبار ابن عبد ارحجن کته
کون دی ليله ملقب قلندی الت ماه رورند ه موی الیم ك برادر
زادهسی هشام بن ايان نالناصر نعبدارجن خروح اندون رشید
اعیله کندوسنه شهرت وردی وعی

دن هسام اکال ګارنه ادوب

برادر زادهسی فال واعدام ابلد ی واس ذ کراونان جد ن هشامك

خلعنه الغا ق انتدبطراختفا اعش ابدی بعده ولوب وفتل اندوت هشام
معتوللك درنداشنک اوغلو سل انینکه سعت اله مسنعون لف غصیص

نبد
اتدیلر بعده بولك اللهدی اهالی معائله واسر الوب عبد الرجن ع

الاک یالشاصری مر تضى ليله بالتلقيب مقام خلا فته اصعاد اتدیلر

اار له انداسده اولان
ااسه ده ننه اول سدهنك آخرنده بویدی قتل ع

دوات اموبهیه وهن کلوب دولت علوبه ن<يه قاعاواوب الا صر على
مراد
ن جود در وز دد ی خ

ه وال اولو ب در توز سکن سنه سی

ذی اه سنده قتل اولندی واندنصکرمرادری مأمون قاسعقا ماواوب
درنیوز اتوانربشرخنده خام اولندی وبعده برادرزادهسی حى بنالتاصمر
ور کو ب مەل أغیابلهعلقب اوادی برسند بدی ماهدن صک ۾ ودی
ول اولاوب امو هلك دولق عودت اله مستظهر ع.د ار جن بن هسام

بنعبد اطبارحلوس اندوباللی کوندذصکره قتل اولعف لهبر ه مد ن

عبد الرجن ی عبد الله انلناصر ی عبد ارجن عود اند وب مستکق
اعم اختار اعدی رسنه درت ماهدن صکره مشار اليه خلع اواند قده
الاس خلیمه اواون هه عد دیدرندی
هشام ی د ن عبداللات ن

انده حلس اوائدی
رهدت قاعاولوب دعده خلم اه تاوفات ارمدزحنهدقد
ووك

موی انداسده اولان دولت اموه الاه ادوب ٥:٤ رض اواد ,لر

( ) ۰۱

سوت

سب ای

بواوب حور معصیری فراعت انلدی وافعا دصیده بغات
رفصي ده ش

مصنم وخوش آننده اواوباحق مطاجن
 #نادار رك البلا وحاك  عو_بالیت شعری ما الذی ابلال ۶#
دی
بډ اولد بغندن اتام اسيوبدن د رلعی تا مابلدی وحا اس ن

پر رار شه تاقاشوت لخن ووااه اعد اراق e کم و وعرفان
اله مصف

اولوت طول شارت د میت ملو ده ولخش اکن ووحم

له

سمو وخطا نی ظموری وينه «وجب حورت اوادی معتصم درععب
رذدن
کرو م
ے

حبعوب اول 3ری هدم ور سب اتد بردی

| (حکانت فاکف الفاده سیوطی رجه اللهحضر تاری انداس.ده اقاماولان
| دولتامو بهنكاعداسی عبدالرجن ین معاو یه بنعبداللات تنم واندریوژ
اوتوزسکز تار شندهفرارادوت انداسة داخل اولدقدهخلافت لهاکا عت
اعدتار اهفل عا وعدلدن برذات دی دعوشزسنه سنك ریسم الاخرده
موی اليه عمد ال
رجن وفاتاندوب ر ته اوخلوهشبام جلو سادلدی هام

دی بوزسکسان سنه سی صفرنده وداع عم فا 2کله اوغلوانو(اظفز
حکم بز بنهخلیقه اولدی دونكانه مر تضی د رارایدیذ کراوانانحکردی
تفا مذ کوره دض احجهسنده ودات ادون اوغلوعبدالرجن جا لی

| قلادی وعید الجن امو به دن اند اسنده امت وحلالت ظمور اهلدهار
ن
|داسیدراتوات طرزه وص شه ابلهبرد
الیئاناولان خلفایاند استه نك ت

اندام اعكودرا هم اوزر »نه یک امرب اولعق و نك وفتّدهاح ادواحدات
اواتدی .لیاوا ۵

انداسده عص وص

اخدکلری وفتدن خلیعه"مشاراليموك زمادکلهه

دارالضسرت دعن ضطر انه اوذیوب اورا توارد اندن

کیابذرلزاینای مذ کورع مدالرخچن جمرونده
اهل مشروك درا کی اله ٤3ش

ولد نعبد اله و فلاسفهن طلىده مان عباسی ف مشاه ایدی
و اعدا علوم فل مه یی اداسه ادخال ادن عسدارجندرودجی ایکوز

| اوتوز طقوز تارکنده وفات ایدوب بر شه اوغلوشجد خلیشهاولدی نونك
ی
دود
لر قع
الوتذ
دی اندوز کش تار حنده گریعام اولوت لته اوغ
م-درده ایکیوز 5س اش صهرنده رو راه اقلم عدم اولدقد ه رادری

عبد الله حاوس

ابادی بوعبدانله عل ودانت جمتلرنده خلفای انداسك

اصلرر راوحیو ز تارحنده مشارالی العای <وره" قرا تد کلرنده حعیدی

1

6:۹9
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تن

نس سس

ات سس او سس سس ات اس بت سس سس سس

مسین اله قورفیدسورسن مساین برامر ده ا<عاع اتدکار ی نهد بدرده

بدنی انار بر بسیاولورم دیدی
(حکایت وفل ان ای الفرات روایت اید رکه ن عر ان عبد العرر
حضبرتلر ينك بانندهایدم بر رحل بزیدملءوتی امیرالومنین یبدزتعییری آله
وییعران عیدا هننز حضر نلری اسعاع بور دقار نده دن
ذکر ابادی و

پزیده رامین دیورسین دلوحر بن نکد براندوب حضورنده بکریی

قاحی اوردرندی الکشاوح سنه عر په سسنده اهل غدینه پزید ملعون
اوزر ه خرو ح ایدون ای خلافتدن خلع ایندبر بنی مدد تة منوره طردنه

عساکر کشره کوندزون تابطیندده وقعه خره دید کاری دعر

ده اماب

کن بن رضوان اللهعلیه امین حضرا نندن وتابعین کرامدن قق وافر

ذوات شم داولوب مدیشهمنوره نهب وغارات اولندی اولوفنده بك
نفرةرك بکراریازاله اولندی انالقه واناالیه راجون ( روی عن انی صلی
ه وسل من اخاف اهل المدنة اخافة الله وعلیه عنة الله
لالى
عهته
الل

واللا کة والناس امین )
ذکدرینی
لن
وده
افت
( حکانت امام ذهی بور رکهوفنا کهبررداهل مد نه ح

وجهلهاج رامیةن دت وم اعنت] باوب توفسادندن دشقه شر بجروا ر کان

متکرات ابلهمشم وروالت ی الك اوزرسنناهسك شد نن مو جب اولوناطاعتدن
خروح اناد یاز وجناب باری تعا لی شاه حطر تلری بر بدك عر اه
در
ورعدی کوندردکی جاش حره مدينه منوره ده ووج مله غ
برکت ب

وخیف واسناءت ادشدنکاصرکره نزب راله قدال اګون مکه* مکرمد
طرفتة عر منت ابلد یار وائثایطر ده عسا کرملعو نه نك باشبوغی اولان

حر رف وفات اتد ی وقی-ل الوفات رنه ریق اسکلا ف اش ادی
عسا کرخنش مذ کوره واروب مکه دهان زبیری شتا صمره اهما نله

انتدیلروهنیق ڏو زوبدرون حرم شر شه طاشوااش الا ابلد يلر العّش
درت تار نك ریم الاولذيصكفنده یزدمل وهنلالا ولد قد مکه ى اد مزه
ادن عسا کراورادن عودت وامةله دن فراغت انلد لر

(حکا بت هعتصم لف مد ان نامحلده رار رهیع دلاتین نا ادون

قصی مکذور لك ما منده دروثه داختل اولدی وھ ر کس مدعتصعه کلون
مب ل جدیدی برك اندرار ادی ادعیموصلی دخ ثل مسعوعیاولدق

() ۰۰۸
 ۴#مانیمادی له-لات شتیعته  9واسان | كلت فان ةر #
 +فنیسم ادل فة

با  #وافاست ذلك العصفور ۶

هسا
م امات مذ کورهی ارشتد کده عين ادوب اکر اشبو کسلا  3۳لوندن

اول لفط اعش اواسه ابدی خلافتدن بشعه ندن هرنه کهمط لون ایلته
نوعلامه و رردم دیدی وامیاندون غلا مك اعر دی دروجسواهر اله
ر
ابر
دلد
طو

وعطا بای جربله احسان ایدوت غلای از اد ابلدی (دوءه

من افناکطلهفاء) هعرت نویه نكالى سنهسی ذهستان عنوة #حماولندی
وسا مل کوره ده ماو به دی اللهعئه <ضمرنلری اوغلو بز دد لیدی

ي تارهال هخایقه اولق اوزره ولیعهد ادوب اهلشای ص قومك دعته
ضرر
حل
دعوت ایلدی اناردی زد ملعونه مت اند
متو ره ده وال اولان مروا بزبد اعون وت

ت ماو رهمد بث

ا<د هون

کاعد ڪر بر

اخدی مر وان مثبره یووب جاعت حاضمره ه امیرالومنین سم ل اوزرکزه
بزدیخلیفه اعك اوزره ویعهدا دی اعمرالونىك بوسلوی اوبکروعر
ر صی اللهعنما حطم تار سك ستتر بدر دوتقر براتدیکنده عب,دارجچن

اناییبکر رضیالله عنه حضمرتلریالاغه قالغوب معاويهنك بزم اوزرمنه

اوغلو بزیدی اسفلاف اعسبی حاشاک شن مین حطمم اتنك طربق
وسنق دکاد ر باکه قبهمر وکسبرانكاصولیدر زرا وبکر وعر رضی الله

ها حضر اتن کندو اوغلاربن واخ ود اقر باوللا تلر ندن رب
ءماوه ادون اوغ او بزبداگون
اسعلای اعدیلر بوندخصکر ه ڪ<ر ٿ

اخذیعت ایلدی وانگر رضیاللهعنه حضریلر بی عد ننه کنوردوباابن
عرحفیق سن دکاشو له خبرو رد  ۳سن اوزرکدهاهر اولان دعن < .فد سی

موحود |ولب ان ر مه ده اوخوا ووم

سوزمن سن نسکادصهت وروب

عصای مین شق اعکدن ومو ملین ميا نارنده فاده سی اعکدن

سی

حذایر ارم دیدی این عرحضرتلری ولك مقابلاسده حق تعسالی +

حد ونا ادوب اما اعد اما و ه حعرق سندن اول سبغتایدن خلفا بك

اوغلاری وار الدی وسنك اوغلك اذلركاولادندن خسمراو دکلدر خلفای ˆ
سے الف :ك اعد كلك لاو اولاداز بق ول ع
دماد رك
خاذیعت اعيوب

لکن ٣ هین اعون خبرلواولان ذاتی اختار اتدیلر سن :غ عشصقضای

( لین )
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جواننده ا

داا
سك سوءاديك بکاسیی بلدر دی زارسن بکا

سلام وبرهروب کلام سو یادا ددی

دن
اذرك

هدام ولك اناهتام ان ہد

بمیوای سکان هشام ابن عبداللکم دیدکده لاقرب اللهدارك ولاحیا
عكه وخد امی ار بشوبهر طرفدن السلام عليك اهر
مامابدر ع|رهشا م

اعرایی جوجتی اخذ وحفط ابدیگردبدی حوحنی اوراده اخذ وض
اناد داز هسام 5ر ند عود یلهدی
حصورمه

کور کرد دی غلا

<ص ورند  ۵اولان اک رساطت
اصلا دغبروتلال کید رل اشن

وارشوسنه کلوبظوزدی

سن برکونده کک
کر ا

هش

حلا وه <لوس اتلد گده ور

کتوردتلر حصو رخل وه ره کرو

و حسعن وهیدت حلا و
اكوب

اشا

لوروه

ام جو <ود خطات اوت

اول کونده سدت احلا کی واولE 
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الزات 5حلده

باعسلام حفیق
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مذ کور والله باهشام

اکرینم اجلك اعضاسته رازمملت وارادسه بکاسنك وکلامکدن هحم
ضر روز نان اصابت ار اکرو قت مةد رکاش واامحیات نېئ اولش
اوه احهتات الله حل شاه ضر ار كدر دیدی هسام جلا ده اص

اندوت باق وغلامك بات کس زرا توغلام کلافده خد بی جاوز
اتدیدیدی

ساف

حوحعه

اندوت اغلام یسن

وهل

اتلد کدهصی کولکد باشلدیهسام

د لوار ظن اد

ورم “ن دندادن معارفت اد یکت

 4زو و کولیورسن دد کده علام زمر الو من

با

۳

حب

ی دکاضرر کر کن دی

و النه بم اجام کلدی اس

بخ خاط مهبرقاج ات کدی

اول اساتی ددن اسعاع اات دم مثلم نهاوله حق توقت مراد اندر

PEE

هسلاک قابلدر دیدی هشام خاطر که کلان امانی شتوبله وحابق اول
ووفتك سک دسانك آخری پک
خلری اذشاد ایلدی

:

د
نر
دد
اتّد | سب

ی علام اشت.و

(شعر)

ده نشت إن ال-ازی عاق هس هد دم عصدور پرستاقه الهدور
 %3فتکلم العضدو ر فی اطفاره
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جوا ده بزم شمر هنء رز ند بق کلدی بع طوا لی اقرار ایدوب اببکور
الصنا د دق به و عر الفساروری به و#عان ان ایی سفیا له وهعاو به ن
عا

شم ارد بور ان لوکهمعاو به اه عرش جله سند ندز زمان

جاحده حوحجفلری طمور اعش نرمبارك خالو ندردیدی واقعدٌ کک به

کنوهزل بیلور سن دیدم بم قهتمیصکره بیاور سکز دیدی بکا قرآ ندن
 ۳ازفراءت ات ددم ابات کن عه ی ر ر نه علط اتدی  5ل

فرآن

 21ع قرا دندهاولان جمالتقی وی ادیلکی کو ردک ده غر تمدن لون ند ر

هاروت
عار اوردم باشندن عامه سی وغاز نے کدی حر یف خلفه ح

بکا اینیک دردی اهالیدن راز آدم کلوب بی طو ند دارو لوق اساب
کتوره م ديو الوت کد باربکا هر ض پولده را ست کاس-ه لو نی ره ره

کونور بیورسکن دیو صورار ار ابدی جا دعك امامنه"ماراوردی دبوجواب
ده باعسکین سن نفسکی هلال ایعشسان دوب اول راست؛ ادن
نلر
الد ق

اْعیاص دی یی کوئوران خلعه قار شوت بل کدرا ادى بجوعیت

لر
رلاحق ب
اله حاسبك باننهوار دق کور دمکه باشی آ جن وااتی چب
ر اصتار سن انثاری با اوطور سوریناول رجلا خضورنه کوتوروب

| بو ادم جامعك اماء:ه عار اوردی دید باردامسکین سین نفس کی هلال

اعنسندددیاعر اللهتعالیحط رار نك و روط اد رباعه کلدی صیرابدرم

دیدم بکا خطاب ابد وب سکا قنغہسی سو کیلود ر که سنك کو جزکییفارهع
واخود الار ی کسد م بولە آبده ء بوخسه بکا بارم در ه
وسن
پمریر

دیدی اغرمده اولان بر در هی حیفاردماشنه بوردرهمدر بولك :صف

سنالیکن ونصف آخر ی اهامافندی په و ب یرکن دیدمبندن اول ر دره.

ی

الوب  Eليه اند بار

(حکایت خافای بن اميه دن هشام بر کونصیده جیتءش ادی برآهوی
یحدن ارا
اوروت بقدی واول آهونك ارقه سندن قوغوت حدم و

ایدی نا ککاوهزی ر اعرایی حسوجفنه راست کلدی واول چو جغه
حا غروب ناص ی شو اهو  1بے طر که کتور ددی جو جق اشن

ماوت ایخمر [-و اد مارك ددرن
قالدیروت وهشامطر دن نمنکاه ا

بیان سعنص صفیق سن 2ذظ حرفارتله ذظ رادل و-قارتله سوزسوبلدل
لاک فعل بجاردردی وا و برد,کنده
سئك کلامکكلام
) هس ام 1

نوتیز

اوا

(ر.۰ت) 0

رت و و و

تست

وموافعت اده ل دلوت اورادن قااقد بکلتردبار تاجر سفیثه ره کلد کد

خائونی غات رون ومتأم پولوب سبندن سوّال ادعکده سن بکاکو تولك
مل۲ری کو ندر دا ن بوکه صیا حه ودر نعدر زجت
ددن
قصد ای

حکدم بل سن دیدی تاجر وی ایشید بکنده عضب شد رز اله عضب

ادوب طوغروما کات حضورنه واردیوهموررك سوءقصد وخیانتاریق
افا ده ایلد ی ملاک ایکسنك دی حضور ننه کار بی اهن اتدی واروت
کر دار اکن هلاک بو تار امانت وصداف :لرنه معتعد اولد ددن

موّاخذهرنده غل اون تاجره سنده عورتی ورابه کنور بوناركاسانتلریتی
بوزار نه فارشو سیواسون دیدی تاجر واروب خائونی ملکات حضور ند
ولردن نه ستوء حر کت
چنوزدی ملاک ځاتو ره خطات ادوب شن ت

کور دل دید کده ای ملاک ا<سان سوزون لتولره رابت دون که

دری
ینا
دد و
ر برارله سو بلشد کازی کلا ی اعاده ا

ر
اشت
س رکذ

ملاك د نی اماده*

دییتار نقلماج راداون شبان هلاک برندنقالقوب
ییار بک

دی وعورت دی |
وجواناره صا ر بل وب والله سر بم اولاد مسکز د
جوجفلر ییدراغوش اندوت و اللهننده بونلرك والده سیم دیدی جله سی

ناتوب برا راه كلد بارفان من اذا قصتده البد اه ول
| کب اذا دعاه

|(حکایت او الفم ضور ان ربعة الد لو ر دن حرو ندز کهموی اليه
 ۱ددشکه بر رحل کا حکاره ای ن جص شهر نه داخل اولدم دعص

سی اسمرّا اعك اون اغر مده ردرهم وار ایدی کوردمکه برحا مك

قبوسنده اک لهاوزرندهبرادم اوطور سور وارقهسنه قادستز برکورک ترس
راکو هه قاستوه مش واوزر ندز وله مفضار وا
| ادی وبلنه برفلج وشانوب خوحاغنه رعصعف قوعش وقارشه سنده

ر کلب اولوب کلبك فلا ده سك ابم البله طو عش ابدی اننه واروب |
سلام وپردم اوادخی  ¢سلاگی الدی اک کوزبورمسن و خلقضلالته
دو می ديدم بکا سن  ۱۶-۱مسن ى کور میور سن ات لته بو را ده

اوطور ورم دبدی سن :گوس دندم ن ابوانالدم ولو حا مولاه امام
وم کامك کنبهسی الوحعفر در دیدی سن قرآی حوظط اند کی ددم

دعم ج لهسی حدطمده در دیدی شورادہ کی خوفغا وغله لاک ندر دیدم
و وتف اجه

حور

ود

EES

:ITTE

۱

() ۰۰:
ګارنده اولان وقوه من انی دځ ص امورنه تعیین ابلدیوابکسیده
مکاات <دمتنده دیا لنک رورس بر ادى عورتی استصعان ادن
تاجر ملکلت حضور نه واروت کنور دی هد نهسی عرض اعدی دلائ
تاح 2تقد ء اد کی هدا بای طرِ نه دن زناده مله منت رور او لوب

ا > ره حاینم؟ چا وار یامآیلدی و جن بره ده عفتاذیر کدیرہ اواوت

ملاک وعفا قرا اسر یونليه قو الا داد"دغنی او کر مك اعون نار
زده رغبت والتفات عاکله ناحر مذاک ور
ا

 £:سمرا > ده قالور

ایسه ل منون اولورم دد ی تاجر عذر ادون م عند دولتکزده توت

اك حاعه منتدر احق سفیئه مده برامانت وارد رکه ان شفسه حیافظد
ار  1ره بارش اع مکه تعمد ایعشمدر واما نت دید :کم بصراخه
خانوندرکهن ا ماش للههبرل انتدم وانك دعا می سبی اله کا حوق
برکت حاصل اولدی د ردکچد بو ره تیه ن لورکید لاک اول خالویی

وباشده اولاناشیاسیحارسه وحافظه اون امین آدعلرکوندررم وارسونلر
سنه ده ناآ وتلرد یوب ملک واه نه تاجرد قاال وراضیاوادیهلات

ابللرگونها

کاتی ايلهوکبای ستیندده خاتوحنایرسه

موروارسال ابادی بونلر

واروب سنه نك رلسی رطر فنده  1بریطراذندهاوطوردلر برمدتصکره
۲د
رید کرنه زی ملاكوس ةينهنكوخاتونك حارسه سصون مامورایتدیبی م

پزماوګو او لومامن لاق دکلدر باءه کل سنکله زمانك خبراربیی وجم-انده

|| کورد :گن حزن واءمحانی سو بلشوب دفع ومابدهل ,دیدی واوری دی

| امتثال ادوب پررینك باخکادیار بیوی سوزاچوب بم برادرم بے امصحسام
دعن کرفتاز اواد عم عم شواو ایورکه دهر بے ابلوالدهمك ودرمك مرا
| تفراق ادى وس:ك اسکه ءطابق امعده ررادرم وارادی بدر وما درن

اله يذه ره نو بکسد رکنسفیده ن ءتکسر اواوب کته ارجه ری
اوزرنده قالدق و هر رم پرطر ده تک

دد کده کوحك زادری در نك

ووالده: -كان سوال اتدی اولدی اسر ب خبرورد کده قالقوب
بول رادرك و له صار ناوت واللهسن بے 9ای

ددی بو لر سوت

ماجرایی بررارنه نقل که باشلدیلر وخاتون بونار ل کلاءار یایشیدر
غدو
ادی ابکسیذهاوکن
كری
لسا

اولدفلر نهواقفه اواوب اجقکم

ابلدی وقعرطلوع اکنددهبری رنه :برادرهانده مزال کیدوب مصاحیت
2

ترا (

( (orf
<<

سس

ي

_

 ۱قوب بازده اکا ادا اتدیلر غسازی تور دبکنده صاخنه وصوانه نکاه
اسدی وعشیی ر اغاج کوروف اك و

واوب صو نادن احدی وجناب دود

س

له قاری طروردیور جیه

شکر فراوان انلدی بوك اوزر تھ

اوح کون هم ور اتد رکه رحل من لور هر و وت کار ق اسه درادن اول

وھ ار حیقوب افندا ابلر ار ایدی اوج کون ام اولدقده بر نادی
دا اون ام ار جل البار والده یی ای بدر بنه«طیع اولان کستته

حفیق <ق اله وتعای حضم تلری سنك ند کدن جوب تلف
اده ان

اولان اموالکی نھ کا ان

وشافع واردرارادء* الم دها

ل

عور

ازل امواله وارث اولعافکه و 9وره

اولدیینی تمالک اند م E

خر نله ار شو مو صود
فان الله اوا

وھرطره-دن

ه

قاب

حفیق لو <ن ره ده کنوز

۱

3

اواکه دعاق اعشد ر

۵۲بوراده اوطور وخاق کند و که دعوت
عاك دید ی رحل عو

وو ۳

ارت

گ

اولان ګلاره

جر بره هذ کورهره سفمه ل کلکه اشلدی و2

برسفبه خلق

کلد که ار  +عظع احسانارایدوب بنمطر خه هرکلان خلق ون
واحسام مد واذر در دی

انعام

خلق اطار واماک:دن انك طر ونه وجه

ایلدیلراونسنه هدتده جر ره“ مکوذره هوهروا دان اواوب رجل مکذور
جر ره نك ملک اولدی ووادمك

سابع اولدی رحل

رعابارورلکی واطف

قومك ده

ا-تولاد ایدوب اکاعلم وادت

واحسای

او زرنده ولان اوعلار ال

تعام ابلدی  5حك

رازه

کبرین ررحل

اوغلیی دی

کاردن

جاردنبرادم اتد اب اله اکااضول تجارتی اوکرندی وعسورتی د
راد مك
+

 ۲قالوت اول آدم عورك

اءوا-:ك

کڪ

دا

ی

ص

صلاح وعوته واف
سو

ده

سبارش

اولذ
و عسا

ده
د

وطاعا ی صد وصننده اکا اعا نه اعسی تعمد الاش اند ی
واول

له داع الال سوه

اله لا ده

سەر اند وب

سارت

اله اتال

ابدر واولعور نی هر ره به کینسه کو تورر ایدی جن بره ده هلات اولان
 UYبول آوغلی ملکلت صلی اشد
اساب اشدی وءلن انده رشرد
حر نله ي

اوزر a

مو

کده خر زه به واروت ماد

ودرات وقانایت وا E

کل ابلدی وکو حك

او عاو دج

کورمکاه

وارد وده

اص

ری
تست
#ب_س

میتبعده نك اهام مشار الیه حضرتلرندن رواته ارتاطی ااعده هدار

۱

اولدون اګوندر طن ونين اوائور
(حکایت بش اس ادات زاهدارندن  3ر<ل وار آیدیکه اموال کشنره صاحبی

او لوب حق تعسالی <ضر تلری اکا کندوسی کی بر صاط ومارك واد
ندرب اتد کدهواد نه RF ود ادوب بماوعل سکاوصیم شو اواسونکه

اسم الره اله عین اعد “ن ددی

۱

اوغلنه بواعد کی وصیت اك

ع

وبا

ه ده ال اول رحدل وفاتاشد کده

وی او لدلعتدناربات زور هرطرفدن

کاوب رم فسات بدرکده شو قدر مطلوعن وار در وسك معلو ءکدر ءین
ادر ااسه لكتهکوزلا عر"اددهك حع رای وردرر اولد ج پدر ك وصشنی

دوی
رده
رار ا
| حادظه اله هرنه کهاستز
ادن اموال کیره اف

لو لهللك اله بدر دن انتعال

اولوب یك نده براسته ی

قالد ددن

زو حه سی

اه جال ومشاوره ایدوب اشته کور ور سنکه خلق بع اوزرهه وم
ایدوت در مدن

ولا

مرایی جله

لوند اصکره بر دق دج کاوب ری

هن ون هنن نز ت اراولورز ملد

یہ

اتدیلر ال ده

دی

و۳

طلب ودعوا اعك لازم کاور ااسه

لو رادن زار ایده  0و ری تاو

برقوم بلوون انلرك اده اقاعت ایلیه ل)دیدی زو جه دی دی الك
سوزبی ول

ادوب ای تفر صعیر اوغیار ک رار الوت رسفیند بهسوار

اواد بار سفنه ول که له کندیی معو ملری دکلادیاننای سفرده د کرده
دور نه ولا طم بدا او الوب سوار اواد فلری سق

ر ڈوم بر صحته نك آوزرده وعوری

تاره

رحل

دی

ر دشعد ند ك اوستدده وحوحهلری

اعد ده بررشته نك اوزرنده قالدىلر امواج ګر بونلرك اوستندهاوادقلری

َة ری طا عید وب هر ,ری ر طر ده کدی عورت مذ کوره رباده ره

دوشدی واو غلارنك بسری برقر ه نك سار نهواروب اهل قرا ای
حیساروت الدب رواو ر ولدی
 1خلق آنیسفینه به الد,لررحلم

رن رسقیله ره راست کاوب ست
ند اللهکید
ووی ءوح اهرق*مورددن متعطعه

ره دوشوردی رحل جر ره  4حرووت ودر باك صو
عازه شروع

ابادی ګازده

ایک ردن

الوان د

رح

دن دست

ره

الوب

ده ت  4 ۳اعّاص

( جوب )

(6A9
مبقاررندن بر وس کوسنردی سستانی علتازی ندر دو سوالنده بوآدمك
درع
حکه سنده اولان قیلاری ادغرور وبطننده طات شد ده وا

وارنك

ای بك قراکاق و رده طیب شیر اکل ابدوب اندن خبیث شیجیفیور

اکرسن

وکن کرام
شواوح رامین رو کچد ازالهادا دیلک ت ر

كفا دہ اتدیکات امس اسف
:کسناا
ایدردیدی سیستایی حعفرهجواب و روں

علاحی شم عندمده در بوآدم بنے قارشومده اوطورسون شسواوستره الله
آنك حکهسنك فیلاریی تراش ایدهع قرلار کیدر واغر دی دی زاثل اولور

و قارننده اولان قراکافك دقعصون ونك در نك اغر ننه برقندیل اععق
|لازم کاور واقعا طب اکل ابدن خبیث اخراح ابدر بوادم وندنصکره
خبدت اکل ابسون لعینه حست حیفارسو ن درد کده اتد کلری (طیغددن

۳
(<کابت تعلبنی فار جه رو باه ترکیده دلکو تعبعر اولثان حیوانك
<یله ارندن اولاقوزره امامشاضعی رجه له حضرتارندن روا ت اولندی
امام ی

حطمرتاری دور د دارکهلزم ارض عنده سویسرتر من انا

سنده بر کون اخشام طعا می اك اجون سفره نی و ضع اتد ك اول
اکله اتدا ادای صلا ت ادوب
اشاده صلات مغر بك وق دخول ع

بعده طعامه میا شرت اده لم دون سقره یی حالی اوژره براقدق ونازه

شروع ادل وسفره نك اوزرنده ابکی طاوق وارایدی زغاز اله مشغول
ایکن بردلکو کلوب طاوغك ,رسن قایدی رن ی بز از دن فار ع

اولد لغعزده طاوغك اولوجمله ضا بع وتلف اولد بغنه تأسف ابلهدلکو
زی طعاگزدن حروم اتدی ديو پر بر عزاله سویلشورایکنتاکاه اغرنده
طاوق اله داکور طرفدن طم-ور ابادی واغر نده اولان شتدی زم
در
قار شو ده را وی ا دللکو نك بزدن سم فت اتد دک طا و

ری اله دلکو تکرار بردن ار دن معدم اردشوب اخذ اعك هو سيه
سقره ییبراغوب حه هن اول طر فه طوغر و وشد ق دلکو سفره ی

وں او بر طاو ید قایفی کد
ارل
کرد
عار دن خالی کورد کد ہ سک

ور دلکو لك ره راقد یی شئك باه وار دامن ده اد فکه این طاوق
ش

ره ۳2
ن واو
کا:ه قیولب.کتورممت

kE

دو

er A

(e
) حکات

و

اد بای عربجا(کن وا

مباولانکن عطاما)

د رار ونك

معتاسی سن کند نوفسکده نائل اولديغك شرف ابله فخر ومیا هات ایت
م

شولان در واحداد,کك قبرارنده قالش اولان
معدم ووات اکان

عظای لی ککلری ادله اھا رایعه دعکدر رکون حعاحك اننده ررجل

هل وجاقت ابله وصف ایدو ابلله ونادان برآدمدر دیدیلر
معلو ی ج
رجل مذکوری حعاح اسعقار ابدون جهل وجا فتنك مقدا ر وکفیلتی
اکله مق مراد ادرد ی اکوسلنهنك حعاجه داارادشی دوشوب رکون
حطّورنه داخل اولدفده وا

حر دقه ( عص ای انت ام عظای )

لعن سن ذانکده اولان شرف ابله ی مباهی اولورسن دوخسه اجدادك
امله یی فِاربدرسندلو سوالنده اول ادم عصتا ی وءظا ی دیدی

اردی نم هم لیافت دام وهم  1واجدادم
ای يك بدوول دن ع

اله افکاره

واردر دعك معناس زع اندون هذا افصّل ااناس

کلامیله حر یمندح ابله حاجتنقضا ایلدی اول آدمحاجك ااعدم
هتا :عدادی وفرط حمسل وجاقی
رقاح ؟ون a عدم قابلس
حاحك علد ده زان  52ور ؟عسدیبه ن سکا بردى صورهجغم بکا

لاکارن سویلرایسه ك سن هلال وفتل ایدرم دیدی
طوغروسیی خبر وببرو

اولکسته هزڼ هک ستؤال اندو ایسهل ابت نندن طوغرو سوزدن «شفهشی

اخسن دیو جواب وردیجاج حر به بن سکا عصای میسن باخود
اب
وامیء
جم عظ
وی وه
دعصا
وسرنددبخمده ھے
عبظاویصما

ورعش

اوك لوجوایدن ماردل هدر دیدی حوانده عضأ ی او لعمی خرلودر

بوحسه عظای اومی حمراو در بم معلو م اولدیغندن ایکسندن راس

اختبارایدرایسهم خطا ایدرم دو قورقدم وثقهعد ,تفکر ابدوب ایکینتق

بردن اختبار ایدرم تاکه بر پسنك منفعق اول پرينك ضمرر بی دفع ابدر
دیدم واولوجمله جواب و بردم دیدی

(حکابت هارون الرشید وزبری جهفرابله ثبدیلاولوب بخداد سوقافارنده
کزرا رکنکوردیارسکهستان اهالسندن بررحلط..ءلاک تاصایوب سوقاقده
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آدمده اوج عات واردر سندن دوا اک مطلوب ادبور دو خلیفهنك
( مفربارندن )
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ولااطرور ا)بن قرات ابلدی جوجغك اشبو سرعت جواندن پدری
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حانث ونه زوحهل حانده اولورسکرددی اول کدثه سفیان رجه الله
حضمرتلر نه کیدوت امام حطمتلر بنك وجوالی افاده ابلدکده سفیان

حضمرتلری صب اله دی وامام حطس تلز منك انه کلوت باایاحئیقه

سن فروجی اباحه ی ابدیورسن بوادم الله زوجه سی شسووجهله عین
اعشار سنانارهعدم حنث اه فتوی ویرمشسن دیوموّاخده مراد اب دل کد
امام حضرتلری جونکه رجل عقروم زوجه سنك کندوسی ابله اتدادن
تکلمی اوزره عین عش زوجه فی

د بو کامقابل زوجنه خطاب اله
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تیف

اولوب عینْا عد کدنضکره عورتی

دوجواب ورد کده سفیان خض

ری ا(صاق آندون

کا الته منکشف وعيان اولور دو ب مشار اليه
زم ادل آوار دهمز شی س
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بذابت ارزو ابلدکلرند ن اجد الا موم البه بکی ی ولق و بکی دی

ناد ارندن فك باط اقابت واختاراص
| اجد البنایی کورهءك امحجو ب

|| سیا حت الله جد الینا بریله* #طرهده دعتی ناغورلی کهدده انداسده کان
| جز ر“ <ضرایه و اصل اولوب اوراده اولان خا ه واردی خالك قبوسی
بعش اولفله قیویی دقابلد کده بووفنده خاك قوسی اياز دو خابك

وای چواب ویردی اسه ده پا اورادن کین ب الاح واپام نلهفوبی به
وی الیھک جاه مرجت ادوب بو ی
مار
بالواره رق خاند اولان ج
آجد برد.ار خاد ن اگرو به کروب اول خانده .رخرایه اوطه دن لسب.عه
اکان اده جك ھی عل وبلهغمنده

ناء اول اوطه بهکیروب وو سن

قابوب او ویه باندی وبونك عفینده بکی دکځاوب ب-ینه الاو قبویی
دق ابهاس هرحام | عکله اکا دج خدار مرحت جه تددن واه قوی

احد روب ار و به الد بلرو الك

اولددتی اوطه ی کو

سروب

بوندن بشفه دوت اده حك محلبوقدرد دیار یکی اوطه یه داخل اواوب
واه سلام ویروب ایکسی قدرخاکلمده اولدقلری حالده براژاوطوروب
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ورمك احون عتکاهندن
( حکادت خامادن ری ر دادهنك معمور کیی

جیعوب بواده آیدرکن اوزنق ده براغاح کورندی مکراول اعاح عنرد
حلاف ددکاری سلود اغابی اعش له باخده اولان کاننه شواو زاقدن
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بالنةسخا ای عالیر بنه نقد یم انقستی وا کراواوفق ادراك ابدهمن السه
باوفته قدراولاد ينه واولاذاولاد :شبه وصبت ا!:سرش ابلدیعر هاا

معيو یی بود رکه اما دعد حفیق ؛یس کوس

کا ازل اولان کا اعان

ادم و ساك دنك وس لك اوزره م وسنكل ربکه اسان ادم وسئك

شرایم اعانواسلامدنر بکدن کتور د,کنك جلهسنهاعسان ایدم اکسنك
دسه م بکا شفاعت فيل
امو؛ توا کرار وه امر
هسه
سا ب
قور
وقتکه ابر ش
ران سنك اولین امنکدع کارردن اول کا
و بن دوم فیامنده قراموس انعه ز
بعت تدم نس :لو بو

هي عایه ااسلا مكما اوزرندهع بعدهعر ضعا

عم ليود اوزر ننه للهالار ٥ن دل و مانعد دیور بر وعنوانعر صالده

الى دن عبد لهالله ورسولهوخاعالنبیویینرنسول زابه الین متنبع
الاول ۶ران وردع دقو ا2دی وداک مذ کور هل شسه مڏوره دن

نمصت وهنده وصول الله هتدده وفات انلدی تةك وفاشدنشت
صز
ولاز باده ك سنه و
ااصيلوه وااسلامد کاد بلا فصان ب
نایع
اتشدر و خواحه عم عليه الصلاه والسلام افند موه معين اولان اخصار

| رضوان للهعلیھے اجعین حضمراتی ذکراوانان علا وح انك اولاد در
و قتاکهنی حترم صلیاللهعله وسا حط مر تاری هد هم و ره به کرت س-وز

دقارنده هر برقائلکندوار نه زول -ورمار ب رحا مند اواوب راکب
اواد قاری تاه ره صار باورزایدی خواحد عا علیه ااصلوه وااسلام

اذد حطس تلری ناقه یی براغکرزرا اول مأ موردر موردارناقه اسکد
دار نی او رهکلدی وحضرتآیالوت ااصاری رح یالله عنمك حبدی

ملائ دعك دردلدنخلاصنه سب

اولان >Sم ایدی حضرن هدایت

کمبا فاد علیه ازکی |لیات افد ل ڪرت دولنلر ندن هق دم ذکر
اولشانعر صعالك ااصالیحعنده ادصا رکز ن حضراتی ع- .دارجنان

عوف حضم تلر له مشساوره اتد بر عبد الجن حضم تلری دقه وعد
روت خا کبای جوی به کوندر اس سیب اعد ی
وا
عليه بررحتله ن
و ثه کروه اذصاردن ابو لی نامنده پرذاتی اختار ادون عر عصالن انك

ايلهکوندر دیلر ابولبییعرصالی اخذ ابله بوله جیقوب نیعالسشان عله
صادواة از جن حضمرتار ننه واھ ب سلونده تصا دق اشدی

وصاحب سعادت عليه ازى الينار الیل بیایوب حضور
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غدرو آزاردن فراغتا منك اعون دسا واخرنده زاو دز دید بکده

نات من کوزء ییخاطردان یفاردمو و دت عبار که واهالن "یه
لاک ن
عم ايعك اوززه 3صدوعرم اتدم دبدیهنوز<کم حضورهلکدها نکن

سدرته تعالی معلاکاتتوعرصیصاوش وت ابری دی قالات دی دران
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بدی عدد کسوه الاس اباد ی اولاکیه* معطیه پیاکساایدن هلاک مر قوعدر
دعده مکه دنقالفوی برب طرفده عر عت اتد یاواوفتده مدش ههنوزه

دهعارت اولیوب دعط رعسین ماء به صو بکاری وارایدی ملك مر قوم

اردوسیله رأس اامینه نزول انلدی و ذکراولنان علا وحکمادن درب و ری
آپریلوب بومفامدهانکان اعکه و بغارض »لاکآ ناریاعدام ابله ااذ
دج ادر سه ده تو تردن وراعت اعاعکه  7بر له «عاهده اد بار

ورا؛ صودار ده وافف اوادقده وز برای حاغروب بوګلاوحکم ابه
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نه اوادی امننار علوم و حکنتار شه تساج یکنبل برانر تجوکینقیوراز
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بزاول پغمبره ملا ق اواورز باخوداولادهن ملا ق آواورار رجا سنده بز
دیدبار وز رو کلا ئی ابش-تد کده کندوسی دی اورا ده قالنق اوزره
عن عت ابلدی وتا که سل خن کوبدن رتحلت وق كاد نکنده عاخای
موی اهم بر ورادن لیر" وسات
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واقف اولد فده اولدخی اقامته دصال ردمحل مذکورده اکلنو ب

اسکان یدعس عاو حکراان مقدارعه درشورعددمیزل شااغد روف

ررمانك
وقالهحقذوانك هر نرنه بررحار به وفال خن ارعلطاسیله نایلآخ
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به قدر عل مذ کورده اقا عت ارق الصت

اله طرفد-د ن

رعھرطال کر رو خت ذهب اللهختمادوب اګارنده عامکبراولان ذانه
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زار کت اولادی قااوب هر برسه ذصف وربع دشار ممرانناصابتاتدی

هشام ابن عبد النكوفات اعد کده کدلت اون برراولادی قالدی هرر :ده
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احسنe جرال باراهم دیدی بو معا مله ره تسیر اعجار اکوب نی
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بامیرالومنین ارگ ویر وا مش لك شابان اوادتی <سان شارك یرحاا یدرم
ددی

جلیقه اابا

 E5ال ا ا

س ن

E

وه حن ند کر اتدردلد لوب ار ۶ی

E

<ص ور ند

رم معلاو ر اولان ا س“ی واخلاق

 0وژشمرفi 

۱

( ) ۸۵
دوب اورادن ءودت ات

وحد رد زار له ولا حنس ی
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ِ

اعکرمه راضی اولیوب بونیتدن کچسمون بین و بردی جلهسی بردن ||
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جز لهاعطااندوت رار خانه سنه واردی وعکرمه لك زوحه-نه دی
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بتینده ملا نی اواورسن حا ذی اسلال جل شاه حضم تلریحک [
ندی سن اوادیروب ووردیکم امان ودخا اتیضنایم
وعدای اجراییورر "
اعم أن دعسعرن امین دکام دول دا چ هیر" که طورمه دلوب یکاِب

التون خرجاق دخیاعطا اتدی اون فبول ایوپ جوا نت امز لد

کوررممدم دیدی
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ضعف وهرال کلوں سمندن اثر قال دی نو بلهلات ادله یکری سزککون
 eofطبب مذ کوری حور نه احضار ادلهوحودده علامت موندن

برشیاولددفی وانام موعوده نك انهضانه ,تعرب ا ی بان اعدیکنده
طب سوزه کلوب بم شا ج ۶ی اجق  9لت العا لین حضم تلری
سلور وا ده ن کندو عر مك مد ارت هم ددعه سنك عر سك کی

نصل له بیلوزم اسفنزاط عم وتصمدن پا بت ایدوب ازا لههون
فساوندن
وم
اه فزمان سورد کنوحودك کسب ا افت .انه ک
دهد علاج اولدهه:دن سزی موم ومکدز اعك اعون یبلوه ترکیذیی

اختبار ایدم ومحمنه تهسالی دی دواتاثر اندوب وجودکرده سکن
مقر ط قالدئ عام مطلوت elSيکن وحم له ما وت حا صیل اولدید :ندکده

طبس ك دود اری اله وجودنه اعتدال کادیکی وبوخواب ابله ارتحعمدان
خلاص وحلاون دحرله مثدسط اولدیی ماکاک عند نده غات ند نله

اولوب طببه فوق اد اکرام واحسان ایلدی
(حکات عد اله ی زبررصی الله عنه <ضمر تلری امجرنامرخالوتی

( زوج )

۱

( ) 1٩
]۳
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(حکات صا حب فر الدن امل اندر کهاصد قان دن سراج الدن
فوصنت وود

ردو ههد  ۵جبان طهور |عکله جرا

مداوات اون

جبانلره ,فلار وضع لاس ابدی برکون عړاده سبنه واروب باسراج الدن

حبا نارك دصل اوادی وکفك کوزلی دیو تی ال ایدم بسراجه دع
قندیله کمیدی فتبل وضع اولنور الك حال وکیفیی صل +شکل اوله جنی
ودی
معلوهگدر دوک جواب ر

(حکابت شر رك بناعور اظهار خوت وقار ابدارك حضست معساو بلك
رنه داخل اولدفده معاویه شس یکات بوطوز وطرزین حکه مد بکندن

باشتر رك سك اء ك شر در حق ”کاله وتعال حضمتلر سك
قد ر وسن اعور زاده س
ایوکی
(| ش

کح اعوردن خملودر وسن دمم

اجامهسن وسن انللقه اولان دمم اولاندن خماودر و تعرزصض اعد کده
سر یك جواشه واللهسن مصاوبه شنهعساوره اك خلق دعن عوعوایدن

|

| کلب دیکدر وسناین <رب سن سلم وصح حزبدن خبر اودر وسن ان ||
یا صطز ق جد رون ان اید ردق امه 55ا ر الاس |
اهن جار در که اصغیراو اندز دردگده مساو یه حطس للری متم نوت

|

اواوب مقالله ته افتداری قالدی
(حکات حسینن ادر بسن اطلواثی روانت ادد رکه امام شا فی رنج

نسن
|| اللهتسای حضر تلری بوزدباز ماام امین الاان:کسون عد ا
لع+ن شان وسعر اولان قلاحولدی هک رکهامام عجدین حسن حضمرتاری

|
|

ا| اوه وتنومند آدمك عدم فلا حنك سبی عفلی اولد «ندندر زر اعاقدل ۲
| اولان ذات ایی خصلنك رد ندن خالل دکادز اودر کهکند و حفنده |

کعلشهکده ظمور اده جك معساعلات اشرویه واعی معادینك کیفیق
افکاری ابله موم ویاخسود امردنیاده وامور معا شده تفکر ابله وم

|

نات ”عن اولان شم ع وهم اىله منعقد اول غه کم ملوك |
سوز
ااد
او
فضا نوه وزجت ا
قدعه دن تزه لات غاست"سعین اواد ددن ۳۳

چکیکله قاروحکومتنده اولان اطبا بجع اله بئم ادون برد واوعلاج
ترتیب ایدکن کهې ومصممتال ایاسسون دیو فرعانابلدی ایستغده |

| ویایده اطبامداواتدن مه نارك مر و قصورری انفاذ امرشاهیی
حاج وءاکك اغبرارشه اعث ولغ درکاهنده ا لوان اطا نك جله ۲ 1۳
تیت
ریر
س

مات

سیر متسب مگ

)) 41۸
E
اردکات اٹ د رهن اوم ابر بر

ین

عطا خاي اغوا

ذرابله رن ادون
واطلال اعون الغرام ایلشدر بر کناننده ری ک
3یامستلا سی ك
نآی هلانکل اعد ااضاح انتدم دو کر بایدر ؟ ع

بلاامله اول :دیدیکی کتاین ندار ل امدوتاول کات جام فاد
امضا کحشامدردیو بازلش کورراطاصل بو له لتابلهبیو ده رخهایق ان اپ
اندوباوایه جى خلیا رهکید حكادعا رهدوشورهشدرایك حعنده اوشعری

(نظی)

رك اسویاثلردر

 #هذاالذی عقالهغر الاوائلوالا واخر #
 #ماائت الا كاسنز کذب الدای معا جاب ۶
) حکات ءتصور خلة ولك حصو رنه بر خارتی کد وردیازکه ص “وم

خاریی رقاح دفعه خلیفه نك عستاکر بونزوب پریشت] ن اطانب

منصو ر خایفه حر ین کوردکده اینالفاعله مثلات دهرم ایوس دلوب
سب ودشنام انلدی خاربی جوادند ه شین  4يك ملاحظهسراق و توللك

ایند لکكه دونک یکون سنك ايله ےم بده سیف وقتل دزکار ایکن بوکون

بی بویله لوب وهجار» کوزد پکسنده فرصت ولوب بکا شم اید پیورسن
معدی بنجاندنماً بوسچماندن چیةمش برآدممسندن و هج بز؟هسهدن
وورفونك یکا هداد وفانده سی بوقدر مکن د کید رکهبنده سکا سك

نکا

اتد یکا شمه مقایل شم ابدوت تا قیامته ادل فراموش اولیه جق سوزاری
بوزو که ق راشو سویلیم دىدی هضور خارجینك بو سو زل دن مار ومتنه

ا| اواوب حری آزاد ابتدی وحهابندن برسئهکسه یه کورنغدی
(حکایت او اسین اطرار نام شتا عر رکزوه خلق اه وزر زن الدنك

ځانهسنه واردقلرنده شناعر عم قو مك بانندهاولالرك له سنه احرویه
دخوله رخصت ورلوب الکنعقوم طخ و ده قالدی ولو ای حریر

ا| اندوب ارو وزیره کوندردی

(ست)

 #ااناس كله کالایرقددخلوا  #والعبدمثل اطصی ملق عاللىاب ۶#
دی څل ناس 3ک مثلاو داخل اواد اربوو لک خاب کی .و ده والدی
وز ردك معتا

ةه واقف اواد قدهحا<نته فونه خی واخایه احرو ه

ة سویله دیدی قبوسی بوندایی اشد کد ابواطسین لاجرو به
موهر
کقلدی
دوخول وتهءتدن افتضا اندر دیدی
كرون ب

ح(کابت )

( (4W
تست

ب

نینس ناساس استسس تست انتست وتات

ت

خاز هنك ر بش فه نیک یرل شمرندن و سی فی اندو اصلا وقطعا
(نت)
غناك املیشنه توافق»اتدرزهعدی

 #خلییی عوحا فابکیا ساعف مى  #عل ار نم نقطی حاجة ولودع ۶#

سز ج بربک برصوئی ب اوبله وقاعده سب له
معد ته طیاله موب هی جار به
ادازه ءعتدره اولیورسکه دید کده ر جل خر وزه |نفعال دند وشدیدکلوت

والله بوندخصکره وار شور السه لكسن سفینه دن اخراح ابدرم دیدی

وجار بر سکوت ارتدمعد باشوب جار پهك اوفودینی صوت اول
اسلوب وقاعدهسی وجمله نی ابلد کده جار بهار صحه اندوب احسنت
نجل کرم انت تکرار بردت خن ایت دید:ار مدید لا والله دیوب ایکجی

جاریهنك اوفودبییصوتی د اخبیلدی جاریهار ادفیااز بنهبامولانا
بوآدم بكکوزل تفن ایدیور بزبولك مثلنکوزمدلسویاسه کده اوفوددغی
صوتلری تکرازاشسه شاندآندن اخذ ادد ردكا کروی بز فوت اىدرایسد
وال ونك برشایی ولغه قادر اولی دیدبلررجل مر سوم الصاف ایدوب

پزیوآدمه برفاج کره آزاز وتکدیر ایند لك شعدی نونکلیی نهبوزلهایدرز هله

راز یز اندیکره مدارا اللهشاند کو کلیی الوززدید ی ضکره معند اوچمی

صوئن دی تغتیانلدکده کواکه مین وزمان منزژزل اولدی رجل حونر
قوب مد باشتذن اووب ان دی نخطاایندمسنك حثیت وقدری
یله مدم عدو اندوب کل بمزله زابر اوطوردیدی معبداحایت ایدوب

ووسنك جار بل واغازه وصوتلری"کیدن اخذایتذیلر
انلزنئهواردی ن
دو رجا-دن ضوردوده اول د کی قل الهنالواتطه مهد دندر

دیدی هعرد اشته سك دید کات مهد :fوسق اززو اددوب عازدن وراه

ه عون ومامرور اولوب معبدك ال وااغتی اویدی
تاول
کیله
کلدم دعس
والدسه فاخرهکیدیروب در حالاو جوز التون اعطا ایتدی برابر اهوازه
کتددارهعد بر عدت اول رحلات بائئده کوب حار بەر نه تعلم اله دیق

حذاوت اند برد کد ذصکرهودا عابد وابزهعودت ابلدی

(حکایت لییاعانده کتابارتاليف ایدن چابر بن حیان | وموسیاطرسومی
جفندهدیر رکهاواینه دبا بريك ورقه کاب لیفاب ودب امامجءفررضی

اقه

ونم حضرتلر نه عزو واسناد اعشدر لکن سوزاری امامحم رار نه اقترا

اواوب امامدن روابی اللهنفوسده تلق بالقبول بولأسبون اګون بوکذین

ات
ا

ج

تتسد

هس س -وغه بtهT در فته ومتثلر اواشتیدی اه جار هنك ۴# 2

ایب لە

وفات انلدی ورجل مذکور سا مجروار بسی |

هويد شاجکردیاولان متوفیة جاربهدن مشق غناایدوب اولدده

حصیل مهارت اسر ابدی الجق رولتعصت وفات ایدن چارببه |

کال تی اولدبعدن دابا استادی #عبد .ی ذکرابدو ب انك غناسی ساثر |
غنالره نقدم وحفند » مدح ولنا ابله ب رکره کورشسدم دوا اولور
ادی ,رحلمد کور وکرشی مهد «جدوعی اوادفده اهوازهاول رحلك |
بانتهكىك ای اله بهمره به کلدی مود ke

نك دی

اول کے

|

بهمرمدن اهوازه حر  ۲اه ی اغاق وتصادق الد ی معبد اسکله به

کلب کر واهوا  °کیدهجك اول رحاك سفیهسندن بشفه سفیه بولمدی
وونلر رک برارینك کے اولدرښنه واقف دکلراندی معدل اھ وازکیهدهحکی
واول ەە دن لشعه سفینه اولدبییر<ل هن ورل موی او له هم وت

صهاحب
اډوب بوآړی دج سفینهنك برطرونه اوطورت د

س یله نه

اهرایلدی وبرابر سفینه یه نوب صوب «صوده منسازم اولدبار نهر |
ابلهبوهاردفار نده اول ر جل جار بهری الهطعام عوشمرت اناد بلروکیفلری
فكنده
طنهر ن
ببدرسفی
کداکده <واروسنه سازحااوب تغنی| عکی ار ابلدی مع

تباب سفرایله دبهرقیافتاوطوروب سکوتاعش ایدی جازبه نكب پرسی
مق بوایله اداایدهءد بکندن معد
معد شر ناههبهبغلدیی صوی اوقودیا
اوطوردبییبردن جاغروب تاجاربه صبووئیطوغریا جرا اندهمدك دیدی
جاربه تك اقد دست ك مغ د ل ودهر اصنه جائیصفیاوب سن نغندن نه اکلرسن
عون سکوت ابدوت کند وحالکده اولرسن دلومعبدی تکدیر اشد ی بعده
سار مهن ارغاس لغ اتدیان معد رسی د کيوت سگوتاادی جاربهنك

ته
سل
بید
بر بسی مع

وضع اعدیکی عند ارجن ابن انی اص داق رط

اه عدهمانك اتی فی اتدی

ت

 #باه اطودیقلی كشب  #4مستهامعندها منایب 9
لکن بایلدینی وجمله اانی ادا واداره ابده موب اکر انی وزدیغددن
هڪ د حاغروب اجاز هةسن وصوئی اخلالین الله عل اتد دبدی

رل مذ کور بنه غضب داوب سن رهده غنانل بك و بدندن ث اعك
وهده ی ادلات اسید
ور سن دن
اعی
دو م

اولکی دفء-ه دن زباده آزار ادی

( جارهنك 1

( ) 1۵

هوی
ودی اله رار خط سرت سلیان عليه السلام جر ره هرد ک

تشردف

ابر دهد ابه صعود ایدو ن پرجکرکه ماوندۍ وجکر که بوغون
ودرتاه پراغوب انی اله بی اکل ایدزک له

ظفریات اولههیام صواندن

له شنه
اکل ال کنهااسونلزد دی < ط مرتسلیان وحنو دی هد هدل باوه
کڪ ولو ت رنه ادلره اكل اولوت د کر اتد که صعل و تين

ایدرر ایدی
( حکادت ررجل رحاه به دال اولوت کوردکه برعورت رعوریل
اوزره حیعمش سعافهلال دعی سو ادلات آیدیور همان اوزرده اولان

عورتی حکدی وانك محلته اوطورون انام باام سره قدا اواسون وارش
ازکار عر اد اعد ری السار ددی

( کایت اڈ رن اقا ن درک بیجن ایلمکی فا

۱

اعدم ور کیسهنك اووغیهخنی شبی فراموش اعدم ز براکه فرآن کرعی

رماه اعد ماماحقظمه الدم و رکون ! ۸اللهفالی طوتوب اشاعی
طرقده اولان فطل من قطع اردهجك ایکن اونودوب "لك اوست طرفنده
دلن صل اوزابعه
عن قا
دوب ون تون ضف لس
اولان حلدن قیطع
ازده اوطورمغه متاخ اولدم
ودر پرشنه ص

(حکایت سلعاننعیی بدناعلله ن عبان بصمره ده وایایکن رکون
قصمرندن جیقوب کیدزدی روممزلات اکوندن کدیکد خانه* مذ کورده
سوا جع اواوب ابلات ابشلرزایدی الفاقانراكنلرندن گسرکن خاتونك
اس بل ی ام بهمره بورادن کهون کادنه وزم مر حالن :واذف

اواوباسلات ابثامکد ن بزیخلاص اذه دو خولیا و عش اتدیکتی
انشتد کدهاورادن ننه قصن ته عودت ایدوت شمرانده حل فساوذعب
وحواهره دار ولدیتی اشا رند له طواد روت اول عورنارك اولدینی

مبز لك بره سندن امحرویه دوکدی و نی کوردکنها لزندنرخانون

کال فرنعندن وفات ابلددی

) حکایت مھشور مغندلر دن هد حوار یجازدن رحاربه ه تفن مسق

اندوت اولحاره نك امه ظف الوادی لسعیه |عش آدی حار سواز د لك
| ود ماعرە الد  1.-5اھ لە راقن ردس ی اشمراایدوباعمره ه کوتوردی

()۰۹

بلسیه والسی الوبکر ن عد العز پزی برردصیده ابلهمد ح ایتدی وقصرده ۳

والی موم البهه ندیم اعد یکنده ان الرقاقه اوحیوز اون ا<سان ابلدای

کن کتوروب
رشا
واینازقاق التونلر ی الوب پدری دکانده ور جلا ای
کودی بناونك اله تزون اعی اشتراایت دیدی
فوخاغنه د

(<کایت هازون ارشیدل ام اسندن بزید شسانی حضور خلیفه ده

داشادعسوا ایدوب نامر ادو مین بنمجتمده شع رل مددنحه دای بر|اد
نرایی اصلا تکذ بب اعدم در ایدی برکسون
اتدحک لریاوصافده بشع
نی
خلیفه زک حصورنده برمغنه غنا دوب اوفوددیی ابا بلک اد
اق دی اراد ابلدی

ا|

و

(ست)

راق الامن اق درع مضاعفة ۶#
٭ لا یمن الد هن ان بای عل کل ٭

| ( خلاصد معنا ) بدموجی وت اهن وآساشده قات آندر قات زرخ |
ةة وله طه ورندن امین
اجنده کوررسن کے مد وجحادنات دهر ل

وی مدح اعش دیو صوردفده مسل
اولنهارون بویتك فال کیسدر ی
دزی
نااولیدنامنده شاعر بزیدشای مد جنده سوا درد دیاز درحال ,ب
حصور ننه حاغر دوب وکیدن ادمه ژد هریه الستهده ولور ايسدل
او رژهجه کتور اسوه شی لتوا

|

رخحصت ورمه دو اس ابلدی

مور واروب ببزدی ولد بی قیافتله الوب هارونك حضورنه احعّار

هدسه نس سن دعواکده خلای
| ابلدی هارون ببزدی البسد؛ عا
حورل وسن عدح ایدن شاعری تکذیب اعد لز را شاعر بولک حه کي
ا| اصلا زریارقه تدان جیار دعس سن ایسهالسه مادنه تاين اعسسن

| دیدکده والله باامیر این بن اول شاعری تکذیب اعدم استهزرخم حالا

||اوزرمده در دو اثوابی رفع ادوب التنده کی زرتی کوستردی
]| ( حککاتیتاابناجوازذیکیاده ذکرایدرکه بزهشویله روایت اولندیکه
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ههد سلیان صلوات ال عل دناوعلیه حضرتلر ته واروب من جبنا
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صیا فد تشر بفکزی آاز
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اولسونکه والله اکر بك وط اوراش اواسه اددی شه وفدرا ٹر ابقر"
ابدی ب الى سوط ار ندر دعکدن ادم وضلا نةس نه وت كاوب
معلا چه ءعین اواسون حون اندی دیدی دص لهرام کاد کندهدوض

دوستلر ندناون سك درهم استتر اض ادوب حراحه ارس ال انلدی

جراح قبول اعيوت کمروید کوندر دی فصل جراحك عدم قبو لی دهبا

دك درهم دی استقراض اللهیکری
زباده مام لسن ادوب ابون
ك درهمی کوندردی حراح قہو ادن انااد وب ان کرمادن برکر عهووفت
 Lsنے سنده فاه اد کم اعون اجرت فول ایعم واو  8 ۹ی بك

دویندررادسه دندی فضل )وت اوشتدکده واه وتك ایشلذیک
الون ک

بوایش حسنیا ده بزم اام اقبا فده انشلد یکین اوشازك جلة نتاه د ر
زرا ن الك شدت دعر واحتایی اولد لفی ایشتدم لوحال فعر ده واستغتا
 Aسای مد ح وثادرد.دی

(حکانت عنسی تنابان نقل اندر که مهو ن خایفه نك اننه واروب دهسء

ده اولان عیام رطفار ننهکیک اعون استیذان ابلدم بنسندن زیادم عیاله
مشق لسکن تصمر هه آدم کوند :روب انلری وراه بانکه تتورت دی
واسی اوحئده طوران خادمه اکاسو ډله کا-ون دیدی رده ارو ده

رزه رخسار ونازك اطواز غلام زیبار فتار دا خسل اولدی مأمون اکا
تا
:نك رون اوزرنه اوطورندی واندن حور اواکیدن
حر با دلوت د
از ودلار اروت سشا دا ختل اولوت آ ی دج اور دز غه اواد

ابلدی ناول لا ملز اهحسن جالار ثه اقوت <بران ودمسته اولٹے

ماهون بکاباقوب بونارلك قنغسندن باشلیم بکا سن زأی ابت دیدی جواینده
اعیذ امىر امین اللهفد تزهه الله عن هذاوصانه دیدما مون بر ادی

فم ادوب باعستی سنك فهم احدیکك کی رونارغلام دکلدر بلکه جار به
در اناری علام قیافتنه قوندم دیدی

(حکات شاعرمشمور ابنار قاق الطنعی کصهرده اوشو اوی وهیوب
حصیل عم وکا حالاشور ای بدری حسداد اق بعی يور جلاف ابله

تعاش ایدر فقیر الخال آدم اواء یفندن اوغلنه لوم ادوب بزفترادن آدمارز
سك بو لهصیاحه در اوطوروی صرق اسدیکكک زیت اغنكتدار که
در
قر
وئد ا
اف

در دی احسق انار قاق پدر نك اعر اض ولوه-نه
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فل اتد کد تک ندری حیایی
(حکات هارون اارشید جعفر رین ت

ورادری فضیی طوتوب حبس انتدی ونره ده اموالاری وار اه قعص
واستةصا ایله ض.ط اىلدی دیرارکه هارون ترکون #سمرور خادیی زندانه

کوندردی کلوب زندانه مو کل اولان  1د مه فضیی طنمرء جیقار دیذی
فصل زنداندن طشر حیقدقده ام الو مین سنك امحون دعورکه ناکا

اموالکنهرتره ده وغقدار اله بکاخبر بورکزدنوام ادم فضتل احرم
دوم زعنده اولیور حال و کهنمعندمده ها ثابت الودنکه
ربر
اور ره خ

انار ك ضبط اومدق بك وق مالاری قللش وبکا خلیفه نك امری
احکر سسن مالکره ك ره ده اواد بغ سو من السك ستکا ایکیوز
سوط اوره جفم طن ادرمکه سن مل

حسافظه “ڪون مال

اشارادوب بکاخر رور سن دیدکده فصل باش قالد روت واللهن
حمر و بردکید طعاکدت اعدم اک

یادن حروج اله رسوط هرت

اولغم دندهتضیر قیلعش اواسهم بهمه حال دئیادن خروجیاختار ایدرم
وار الومنك معاو عیدر وسئده لور بت نود بزمالر.ا.لهعرصعری عاذظه
رزده
اند ن تافل د

زلی حفط أده
وااد بکه (عسی ادله ما

اکرسکا

نن اجرا ابتدیدی»سمرور
خلیقه برشی ای اعشاوسهنه مادحسن امنكافر
مندبلاك امحندن رسوط حیقارون دض ل نوز سوط اوردی و دور باون

ویرادبرتدی اول خان
ووب دکوزاننا د
ستوطی انفده اولان خادمه ر
اصللارحم وشغعت اعیوبشو للهشد رد رن ادیک فضل تاف اوافه
ازشی ى

راغوت کی ار فكلك ارده سندهاولان سوط زج به علاج

امك اون اول اطرافده برحراح بولوب قضلف ارقهستی کورد کده بوکا
ل سوط اور هشار د دۍ بااخده اور انکیو ز سوط اور لدی دید بار
دصل اده ولك زخجنك اثری الیل سو طك اترندر زا ده دکلدر لکن ارقه
سی اوزره < صر اوزرینه أفسی لازم در ددی فصل زحصرر آوزر ند

ناطوردیارحر دف وت اله حصری فلا التذدن جکدکده ارقه سنك

حر اوزرنده قالدی وجراح اکاعلاجه مباشرت
كحوق ر اول ص

ایدوت رکون فطلك ارقه سنه باقوب سعده شکره واردی ڪون شکر
اتدل دیدیار حمده تعالی a تاز بعکه اشاشاالك
ون
شک راتدم نفصل ادا کوردن؟»دە لواپل سوطك ار ددر دید م هعلو مک

( اراسونکه )
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ونرر ااسه کر اده برار الوب کتورهعدندم سن راضیاواور اوت رحا

به دندنلر انارهوداع ادوب ابرتسی که کالوكزره موا عده اشد ل
اورادن تحیفون هارون ار شیده وت مو عودی افاده انلدم وقت

کلدکده تیا یله برابر موضسع مذکوره واردق بنانتدا مصود ایدوب
بعده خلیقه ی حکد لرحق تدا حفس تلری لنمو فی اذوب مما

اف
دو
نسر
اولحاریه ژه اول دوسحم کید کد ندنو ندال ت

سر (

سوز کزی یسمل فوط ایسندیگگرده غنا ایدیکن وسو یلیه جك سوزکن
اولدقده مستورا برجاره اللهخر کوندرکن
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کون ایدم اکامیی غات الغا 1

مستوره اواد قاری حالده اوطوردبلر وهارون اله اول کهه پك حوق |
دك
سر اب ام

بکاصاقن امیر اون خطاسله خطات اه دلو اص

اش ابدی نزناده جه کف اولدلهدن سموا برکره نامرا نین
دیدم ورای ستازه ده او لان جواری قوشرخوب نابدد اولدیار فيابعدانلرك |[
جر کتی اسعدك هارو ن ,کا خطاب ایدوت بایراهم سن ,راص عطعدن

|

خلاص اولدل اکر بوجواریدن بربسی سککوارهش اواسسه ایدی سنك
طیسب ادردم قااق کسدمل دیدی اورادن هااعتو بخعتصسر ی
رقبه ک

۱

اولدق مکر جواری هسرومه هارو نك جاریه رندن اءشث-لرهارون انلره
ای ابدی داراخل قه نه :

برشید نطولایی عضب ابدوباول قصره

کبوزندروت ننه حرم ما بوشه ادخال |
واردقده حواری مکذوره ه خ
وبکا وزبك درهم احس-ان انلدی واول حسواردن ارا لعده بے طرفد :
ااطاف وه-داناکلور ایدی ایو صهنك اعنراض ايده جك برقاح عل |
ابراهیم نله کمردکد مار کرندن انوب کیره ك ومرحال
وازدر رسی ادا
باشده رسادس اولس-ون و ق و رهفته غاب اواد قده سایس صل
اوادیغی خبروبر مك وابراهم اورادن ولوب حرفاراق لازم کلورسااس

بوغنسه بارکبری نهباپدی اءآمسی طویهل کهارون ابراهم حفنده جاره |
ری مهو اسون اراخعدن موم زئیل صار وش وز سل حا ر واش

اولله اول زنل كيك اون صار قتدقلرينى هارو نك سوال ای
اقتضا ابدردی اوچمجسی خلیفهٌ روی زمین که وق بلد یی له
ريل اند کر ون ضعود ایسی ععادن صد هی له ادعدر مسع ماده
جل روا تاركاهوی

و رم ذکر اشد گر در العلم عندالله تعالی
کے ت

تمس

صت بح

م
سر
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پرده دن نه اول جاره این سرخ بوصو تیکوزل اعلشدر دیدی نن اکا
ان

سود ایورسن شم بو صوت

ارااعد رسن ۱.ر اهيك اس

لشف سنه واسقه سك صتوئیارا جه سيت ۹۳

دیدیشمدهسن

ندل باورسن دندی ابراهیم بثمددم وسوزمدنحطوظ وستشاواوت

جوار نك جلهسی اع کاد دار بز دن نفسکی کے اتدل علالقیق سنك
واع اندوب وقدرجق کقات
اولدیهکدن ك حظ ایند دیدبار یاناره د

دم سیییی سوّالاتددار بنده خلیفه لك ارب افاده
اندزیکااذن ودبریبک
اتد کیره شعدی سی حس اك زه لازم اولدی سن وهفته عند من ده

توقیف ازددریددلر هو والله القتل دیدم الل له الله دوجو اب ور دار
اتلرك باننده رهفته قالدم رهعته رهم ره نی نزدرله یوب صار فتد بار
اول کیہ مزا دە قالوب ار لسی هارونك حضورنه واردم ن کورد کده
سم وع.ظ ایدوت ااسیقت الطع ا براهیم سستن بم اھر مدن هاون ایدوں

عوام و کندد.و اشباهك اولان سفها الله مشغول اولدك وینم لذ عى اساد
اتدك دیدی اراو مین سنك حضو ر كدهع  ۶۳حدم ام اند کل
یی قوت اولر لکن م رغربب ویب خبرم واردر انی سره ندل ایده ع
اکر عدار اه دول اندرسکر عدار دکل اسه اهرشن کدر ددم سویژه

جبات اوله اهدنسه ده
یشید هرنقدر که سویلیه حکك شی سکامو ج
ارلکب
دیدی ده ماجرایی الام سویلدم بترفازکراندون و

شی بی

دی اوراله برکرکموتوره علورمسن دی مکندر داامیر الو مثین شن اول
حواری ا رار اوطور دزم ديدم ووت دیدی هزمان ام اندر ادسه کن

او لور ددم دوه  ۹۳حعیده اولان سوء ندل 9فراغتاندون اول که
دوق وطرب وعاس وعشس ت اله وففری اصرار اد لكصیاح اولد فده

بکا ادص اف الله انمدوب اولجاریه ارہ وقت م-وعو دده واروب
کندو تك را کبلرضسعون ص بل رخصت انم بانده تشه ایلدی
حازبه ارالله ۳حن اولان هد ده نله هوضع ممموده کلدمیی
وب
صار فعشلر ادى اکاه کبردم ایپا حکدیلر وین و

وەب كیغك م اد
لرد
ابانل
قرك
سا وچ کال عن زر یراول کس ان
ادیک ده :م بررادرم واردر بعیته یکا کرر وطر وادندر اکا ستزی اا

یتدم مات کرش بل بآوزوبادوم عله بورارباریه کلك استورا کر اذن
ا

رو
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واخثا مدن صکره بانسودن مقدم بنمحور مه داخل اول دیدی عم
وااطاعذ لاعیرامین دید :دہ وحق اہی اکر تخر اندارخود برعلت
بیان ابر اوهل سك عنعکی صر ب ابدرم امرمی کوش اشدکی ددی
دممباامر وین دوب اورادن حبءوب ځا همه واردم واول کون زاره

محتی کراخشام
دوب
عی ج
وهار
وتقذکر
الان
کلان احیاعی بائه قوعدم وک
غاز بن لوب واسعه سواراولوت دار اس لاقه بهمتو جه اولدم واشای

طرشده رفهمر لك باشدن کرکسن کوردمکه قصی دن اشا ه بر زنل
اوزا+شلر ودرت طرة-ندن اب الله اول زنیلی ربط اعشار ووا روده

پرجار بهطوروب منظر اواش که کله جك کیم ایسه اول زنل کیروب
وقارویه حکه جکلر نسم بل منازعه ادوب شوزد لاک اند کر دبدی
بعده ڏه دوش -و وب وخطادر حار رکه وله اعم سد-پی اله اده به

کقم تأخبر ایدوب پاعث هلال اوله دیدم اولدی ن-عه غالب اوله مدم
تقسحم بکا غلبه اتدی واروب زندلاگ انه کردم اعلای قصمره حکد لر
ورطای حسنا ورعتاجاره رسو نو ب اشته کلدی ددبلر اکن بق یادن

کوردکلرنده مطلو باری او لان کته اولدبغمی فم ابدوب باعدواله |
سن بزما یمن مله سنه ادخال ابتدی دیدیلر ناناره جوانده ایتفسار نك

عک مراد انتدیکن واول متسود کر
عدوری سم بورایه ع ادخال ا

اولان ادم ڪون مزه شدن اولی اوادید دم انلر ون ر طر فدن
کوڈور دك جوار نك ادن برلسی زم استدیکر ادمكکلمی موت

اولدی بواد مده برظر دف آدم کلیکن بونکاه ماش ت ایده لمدلوب :کا
ون
طعام کدوردللرا کرجه اد طوق اسه ده حاطر ار

بربرحه اکل ایلدم

بعده اید" ور ددار احمکه باشلدق اوح جاربهکلوت عیا اعکد۰ماشرت
انادبر ويك !عل حاغررارابدیامحلرندن رای مود صونی لغی اتدی

ورای ستاره دن جاریةنك ,ریسی ابراه موصیلی بوصو تکیوزل باعشدر

دیدی پن اول جاریه ب پهلان سویادك دیدم بکاطاریلوب بافاسق سنغنانك
درضك
واشعهسی غ
لهاواد یی ته یلورعن دىدى ر

صوی عیا اد کده

ارا هم وصوتی دی کوزل اعشٌدر دیدی نبااکخایثه بونده دی یلان
ضندر دیدم بنهجاربهانفعال ادوب اللمم اخره ویلاک
در
سوباد بوغنا غ

عنغنادننه اکلرسندیدی او<جی جارهبتم صونعی تفت اندکدهورای
ت
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خراقدن فد بتب بهزرحل اول السنفید ذکار
نانوعم
ردی و جله ۱۱ 2۳3۱
صاتوب اج اجر اسود بءیخانو نارك باش اورتوسهوناستعمال اعدکبری ۱
عنلردن سیاه لوعن سم اده میوب باننده قالدی و
وحنسدن ز اأدهجه ۱۱
کنور مش اولد بفندن تاجر ملول اولوت اول علنری کرو بهبلده سنه

کونوز مکه قراره بردیعبد الله نحندت اولتاجرهواروب اکر ن سنك
ب
سوياه باس اورتوار کاک سى ی بع اعکه حاب اولور الاس ةم کا

پ
دی تاجرجواننده ماددیباچندت ن ق
وررسن بد
ودرشی" تکزار
دادهمه تقل اابلهحکد حکم تعب ومشفتدن خلاصاواد لمکا کف
۲ایت اددر

سمرمایهسی باےواسون هرتقدرکاراواوراهٍ-هسکا و ریم د بدیان حندب
وک قال اولیوت بو
ادر

ولادهسنشیدر و عن لرك اصل مرها رهسی

یردہ راصی اولوت
ورعنك نصنی سنك وذصنی بم اواسون دتیداج

ووجهله قپرردایاورانجندب بوایاتی سو پلدی

(قر)

 #قل لین نی اطبار الاسود  #ماذا فعلت زا هد متعید .جل
 ##قد کان “عر لاصلون شاه  #حوفت لبهاناسعن ‡
واییاتعذ کوره بهپسته باغلیوب مده لك مغر نه مشق ابلدی و دار
جوود اولان تسوان
شهرت ولد قده حرو جار بهنازه وهسته مدینه ده م
جاراسود اشر اسثه رغیتاءادی حیجاراسودی وزی التون الله اشا
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اد بلرتاجر بومتاعندنسارامتءه دن اتد کیرګ ك اضعانی کارایدوب ان حند ره

اد یکی عمده وفا ابله رعنك نصفی اعطاانلدی
(حکایت اراهم موصلينك زد-یل وفعه سن ۱کنر نار خلر کر ادوب

مأمونك رتا دة اولشندر ومأمونك حسنن.نسپلك کر هه سی بور ای
روج اعسند سیب اولشدر دار ایخلد ون وقصه یی انکار ابدر واقصا

صورت نقله نظر ابله الك انکاری 2ا اسه ده قطعیا یلاندر دی دیز
وحکا يەق عون لتوار ے 2صاحبی عفله در نت واععاده حسیان اولق

وجمله هارون ارشید كوفتاده اولق اوزره ذکر ایدوب دبرکه ابرا هم
موصیی دیدیکه هارون ارشرد رکون :کا ناایراهم نبار نکی کونحرعده

اوظورہ جغم واخشامی عاس عشت

ترتیب ادوب غنسا یی بالکن سسکا

حصس ادهحکم سارن برشی ادله مشغول اوله وشر ب ناد دی اجه
(و)

ر(

(

مهدی ایاتی ابشند کدم کواوب شو این زانيبه معشوقهسی اولان زابهین |
روخ ای دکوالا حردف مزی حلاوتسدن خلع ادوب بو به سای E

اقامتاده جك دیدی
( حکایت مهد ی خلیه ۵-مد ند مئوره ه داخل اولدقده اعدا فدها

نندب ب ااهذیل ۳۳
حضور نہ داخل اولون |نار|لهع.د له»سا ج

ایدیبعده قراطاشهسی حضور خایفه کوکالرذنده عبدالله نمم اثر الله
دج رار کلد ی بءد ه شرا داخل اوادیلر ان حنداب انلر اله ده داخل |
یندت
اوادی آه-ه اولد قده اة مغنلری طلب ادى ,دا لهح

|

مفنبلرا لهدخی رارکاو نف یلد ی وغناسی نزد خلرفهده مسن |
اواوب 2 ۷یر الهراشای

كه
کے که

جز دب

2a1۳۲ اک این

احد ابلدی

ودر سند ه جع اولان بویللر ۵ررحاده جع

تاتن نغ ات ددی ان
اای
اواد دهی کورمدم کا سك مه الا جر
(شعر)
دی
حئدت اکواای

 #بالارجال لب-وم الا ر نیا  #امانك عد ثل بعد الاهیطریا ۶
 #ادلا زا ل غرال ديه سای  ۴3غد واالي هد الاحرا متا ۴3

و وای طا

 #ار الناس ان الا رک

غد طت

ب

 #لوکان دطلب اجراماایعیفا  ۶فصا شنت الستك عاضا
ال لها  ۴3اوکان برمیبهاالاحزاب ماغل ۶9
دلصلا
٭ برااقا وت ی

مهدی اسان مکذوره بی اسماع اتدکده لله انوك مااظر فك د لوسین
اله اکااون سك درشم اعطا ومد نه نك قاضیذکی تونعیه انلدی لکن
ان جا دك وابای حلق اشنده شهنرت ولوب صغ

رو كمرك اساند

دوشدی اداتك ودرحهده شهرتی مهد بنك مسعویاوادقده انخندی

لکن عرل ايلد ی این جندب خلیفه به واروب نامر الونین پم |
ااھت
کناھے وقباحتم نهاولدی ڪون عرل ابدوت ا<ساناغد ,کللاشرفدن
روم اتدل درد کده سن بن عزل اعدم بلجه مهن |لا<زابو لوم الاردعا

عزل آبلدی دیری
(کا ت مهدیلبه رکون اسنده مذ کور ان جندییمدح ادوب
ح

ديك طرافتارندن
جننان
طرافتندن حث ابلدی ندماسی اامرالومنین س
3سن

زاده

سین موررسکند

و سؤالارنده شوطرافتی مین

)(۸

ابدرمکه

() ۰1۵7

( حکات ءه-دی
عنااتدی

خلیهه پهبرکون دجان الاشعر نام #ب۰تباور الله
(شعر)

ت
لعر
اک ر
 #وای لا ی الت ماان احبسه  ۶#وا

وهو حیبب *

 #واغضیعلی اسیاء منکنسونی  #واد سل ماسر فاحیب ۶۷

سسصبذ
اكفلاف
اسلعن
وحر
 ۴وا
دک
مهدی ابی

 3بوصلات والمشی اليك فر بب *

بادجان سن :م تیب ها  ۵عبر اولان کته بولغ

اتد.کات اساتی تصادق اعد ردك دوب وغابت محطوظ اولوب اسات
 ۱مذ کورهی رقاح دوه دها تن اتدیردی و دعده ناد جان دن باهسر

ام ملي اتد

کدممد غدو اولان زان بان ۳۱

| رحاابلدی وخلیفه مکذور معاطءه ری دجاه و جيه وتوفیعی اعطا

 |8ا.لدی وع ممد نگ وزری ایعمد اللهه واصلاولد قده وزر خلیقه ال

| باه کیروب وای متاطعه نكجسامتی ش-ول درحهده در اک متصرف
اولان باخلیعفه واخود ولیعهد اولل,در پرشاعر معوله بهکش او(ور

ووب ن والله وردیجم شیدن
ی دکلادر دږ کده مهدی وزره جواب ر

رحوع  ۹۳سز اول معاطعهری رفرب دجادن اشااد کن دیدی

وز بردجایی حاغروب ذکر اولان مقاطه-هاری الل بك درهبه ادن
صالون الدی

) حکات | کونمهدی لةه بودلری دون آ,تدیار

(ععر)

 ۴#اء واه انمین  ۴#کاانغر تتا دهاز #٠
 #دش پرشتها اسهم  #كان ر :ها عقار 3

 #القلب قاسی و هو  #عندا اة ستدار ۶٩
| مهدی واسانك فاتی کودر دلو صوردی «طیم تاناس ابی در دهددار
اک خر کوندر : 0ى حضورمه کاسون دردی خایقه ك ندماسنك ادن

مطیك دشن اولاناردن پر دی اامبرالوءنین عطیع بوابالك قاادر دون
اشیو بتلری اوقودی

(شعر)

 #خن الرجن بار بر ۶#فد اقتنت مانبص

مر یگ منك و الس
لمماد
الله
 #فلا وا

رووطرف فوالو

یار
لكا ب
ی  ۴#اول م

۶3

2
۴#

#سام ان انى جعفر *
 #فان شنت فنی كفيك خ

( ) ۰0

انتدبرعش واوغلا نك بارهسی اوئلوب اناغه قالقد بغند ه اکرجه کان
افند و نك خد متنده اولوب فط داءااخذ ثاروانتةا مه رصد جووهته *

وتو باده شتفای قلب حصیل ایده جك رام ل تدار ی فکرنده ایکن
قرو ك ای کوحك ارکك جوحعار بن افندسی وعوری شه الس

وناکنسا کن اواد قلریخاه ال طامنك اوزرندن تاکثار نه
آشلول
ن

کوتوروب افندیمی طو بوب کاجه قدر جوجة-لزی طعام وسار شی ابل
وارو باقد ده شاهعده
ونر طامك التادن ركن ق
رل م
اکلادرءش ج
حوحفلر بن کور شعه باعلام

کده
حوحهار یی هلا کی اړه حکین د

غلام جواینده عم تعدی شوطامدن اشاغی انهحفم اکرسکا اولادل لازم
اوسھ مقد ماب صل خابه زی فطع ابله بی یوب اتدل اسه کندو
خابهاری دج بل قارشوعده کسر ادسه ل ده منك چو جفلری ورادنسلا مت

اغى اسْدررم دیدی حر ف رجا ویازه پاشابوب :م اه کرمه معدما
طا
تنل مدوم ابتدیکم حفا و

عمو اله دنوهر نقدر بالواردی ااسه

مفیسد اولیوب سن وسوزاری براق بت دیدیکم وجهله حرکت ایت والله
بممعندهده سنك حو حفلر ی ورادناشاغی امن صواحمك قدردکلدر
دد ی حر اف کرار ار رحا اتد ی ااه ده علام وات عذ کورده

و-اری
اصرار وعناد  ۱2کله غلاءك اننه حیقمق مارداتد کده <حة
شمان اعق اوزره تاطاءك کنار ی کنوردی افنددی عاحز قالوب راز

ما کقتورهءم دوب واروب رګ اق الوب کلدی ولا مك
صبرایت وارهع
فارشوسنده طوروت غلاءك مذو ری اولهرق خابهر :ن نادندن طح

ابلدی فلا م افند دنك خاه ستنك کب-یلدیکتی کوردکده چو حواري
درعهی طا مدن اشاعغی انوب :شحاره دعد-وهلر بارحه بار جه اواد لر

کی
وافتدیسنه خطاب ادوب سنك خایهنك قطع اولهسی ابله ردنممةد
لنتقا مى الدقد نصکره فصله* لش اولق اعون جو جفلری هلاك اتدم

دیدی وغلامء ذکواروحلسندی هادیخلیه اشومکنو یی اوقود بفنده
بن وندن یب دنه اسم ددی ومد والسثه غلام مذ کوركفتل
اولسسعون ارماھ کوندروت کند ول وحره :ت خد متاده هر در
زگی
کوله وار اده جله سن اخراح وطرد ابلدی

( ) ۵4
REET

E TOA AAR
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) خکابت سا نعرو ان جاد نام شاعره  ۳اطاسردیررادی ز را درادن
را ولان *عدف سم  ۹۳صاتوب ایك له

شعر دی ګر ر ادەجك

اعرمط.و
یتده
الدی
دروا
شون
مےا
بنرورص
ر ات
دره اب
ل بر
دط
ک
ال

ع اواوب

اثعار عر بهواقف وا کر با[طاوف وعن احه مائل اندی وکال قطانتندن

بثار ن بردنام شاعره علازعت اذوب اك معن :ن زاهه.وهادی حفلرند»

بادینی #صاندك معنبا لربی سمرقت وقوالت حسنه وتجمرات فطاوعه رة
ادراغ وول اللههارون ار شید

و رامکه نك مد ح ات

ا

قصید فظم ایدوب عنعالری بشارك شعرندن جالداغنه کوسه واف
هدای
اولس ابدی و

لوه

ف قو

 0اون ت در هم دالو

بکایزره سوار اواوت کاور ایدی والس هھ سنده ره بت تکلفه مال اولوب
مرق
کرد کی لار »مسك وغایه وقوسی عنتشی اواور ادی وفاننده ب
ملیون مال قااوب چارون ونیم بزمار اداوجن درد واوال هذ کورهیی

اخذ اعنذسبر ومبه جال بشاره امت لاط اواوب انك اشتعار نك معا
ترا اله اده عرض بت سای

جیده سیی احد و وا ات ا

قول وشعری مشهور اولون اصل سوز صاح دیشارله شعر شه یه
ر غیت اعناد ی 2

 #من راقب الناس مات عا  #وفا زب لانذهء الحو د #
ان شار

 #من راذب اانا س ل بطفر حا جته ۴#

 #وفاز بااطبات الفتانك لاه ٭
سییر ن اسان و

لوے ظرتدای احاوی 21۳۱
(رکیت وز :فو زار ید و د
1
رم کنوب کادی شو به بازمش

اشرای:-ددن الا هلب ناییصفرهدن

بررجل .رس اہ غلا هدوز صغیر ایکن انشا ادون ریه ابش غلام

و وت با اولدقده رجل مذ کو ك عور اله الوشوب کاه وکاه بری
رر

ا

دی
امش رکون اذ

بلا
اوزرر ےه کاو غ

فدند ن همان طوتون شاهارانی واات رجوللی
زوحه سك اوزرنده لول
اما 5

اعشواوغلان ای آفیدهرق اططراب اعکه باشاد قده ف

اجدوب بارهسته مره وضءرله هار
ر یف کو لهسنه ر
غبرت ناموحس
۳

( ادیرهش )

)) sor
ا
ا

۲لور دیو خوفایدرم دیدی فقا
هر کوردکد “ءادن طرفرهطساش ت
درددر کهابودکرهنك دد الد بکرار شهادننده حضرت عر حداورعق
مراد اغدی حضرّت عل ار ابوکر ترکاره<-د اورر وەل

مغیرهی

رج اعك لام کلوز سوردفلر نك وی ابوپکر٥ نك دثوالنبسی بردتقه

شاهدت حکیے كروب درت شاهد تام اولق افتضا اده که منیدر

(حتکا ت او شر عر ونععان ی قمر سس وبهأقی الله ملقبدر ول

کنعك موالسندن علایحو له تقد مین وما خر بلك جله سندن
عارث خ
اعام ادی حوی خلیل اناجددن وعسی نعردن ولوس نحبددن
اخسذ اعشدر بکر ن الاطاح در که نخلسیل ناجدل جاسنده اکن

اورایه سیبویهکادی واکااهام خلیل عم <با بزابر لاعسل دوب آتنلیطیف
اسّدی اوگر ار وى دی رکه سيو به بصس هدن بقداده کدی اولوفنده

کسایی هارون الرشید ل اوغلی جد امیات لی ابدی سی.ویه اله کسایی |
راد دہ جع اواوبزلرنده عر يكکنت اظن ان ارجور اشدلسعاهن  لعله فاذا
يبو بهمذل بوللهدکلدربلکه وادا ۲
هوباھاتر کی خصوصندههناظره واقعاسولو
هوهی لقطى الهادا اول ورد دی پحکوق مشاجره ومعا رضه اند دلر

مایت لحوصو صده درب خااص EE

 DEکلام اهل حور دن

۱

سوزفار مش اوله اواءوله عر به مر احعت ایدوب سو یلك اوزر؛ فرار |

وپردیارتجد امینك استادی کاش ۾ بی اولدیفسندن ایل
ولد روت تهباسنده ادن سوال ابله عرب ترکیی سیو
ولحهماوفودی-د

لك دیدیکی |

امین سسندن ملاء تاعده ص ورد رE

i E

دید بکی و<م له کلم ات ددی عرب جو اب و پروب بے |سام وخصوصده
بکا اطا عت اکر و

اصتل اسه اورایه سعت اندر دیدی خلق

اجندہ-کا پریسی ترکیی اوقیوب کسائی شوب لهدیدی وسیبو ه وله |
دندی صتوابت اید ر د.د کر نده سن صوات کال

دوجواب و پردلوتکایف ادا

وو در

عرب تواوله تلور دیدی بعده دود

عاس اندوت اوران عرب الصو |ب همم الکت ا ی دیدیسیو به
اف ح<فنده اوهه زاده نك دعصت اندوت وز

اولدی وشمان «۶داددن جوت

نی دولاند دنه وافت

فارس اق

در اسندن مضانام قر پهدهاولوز ایکی ایک

دی

وقات انلدی

وا ر

ا

( ) ۰۲

ککلم #سعد ,وارب کورد بصکاه|رومهتاجر نك روسا ووجوهی
۶مد رە مدره نك ید ر جع اولسار ەر ز ادى ۲ورد کد :از ادحق
تعال <ضمرلرندن خوقات وهو

قیاعی خاط EU تور و کوردیکاگ

کی شعادت ات سن واللهبم (طمم ابلهعورنك دطیی ماسنده اواسه كنم

ذکرمك ره رهکردتکی کورههنسن ددی زنادك کوزری باش ا طولوت

نووزی قراروب امه املمین د بکرشاه درل سو یلد یکی دوزه بم

وقو ْ وقدر لکن ن بر عاس
وه

کوردم ونفس حثت واه از ایدم

ره نك لط ۳اول  0لك لط قاوزرههشا هده اتدم حضرت

ری ال2

گر

لات مکل به داختل اواد بی کی کوردکی دند کده

ذر ازشان
وردی حضمرت عرا اد وب ک
لاکورهدم دلو جواب ب
ر صرب اوردللر وز نادك حتواشه
اوج شا هد ل هرننه ا
حورت عر اجب ایدوت دهدن حد سا وط اولدی ابو 6,ره 3۳شا

ضرت

نکدد ذصکره جان احسیله اشهدان الغمرة فعل کذاوک:

ادهکده

حضرتعر اک رحد دی اور مق هراد استدی آحق قنز ت عیل کر

الله وحمه راضی اولوت اکرسنالو بکرهنه رحند د اورر ادهل

کرهه توبه بورمك
مغیرهبی رج اعك افتضا ادردیدی حضر ت عر اببو
دنصدده اولدفده سئك,کالو ه عرض اتد دکلث بودن صکره پم ده جک

شهادی دبول عك او فیدر دیدی حطر ت عر ةم دید کده نیا عد
حیانده الور ڪه اک ۲کسه سنده شهادت اعمکه عمد وعین اشدمدیدی

شاهدزه حداور ادقتده له کنر هه اخراک دیدی خضرت
عراکاجوابده بلاخن لهمکانارآوك فیه بیوردیلر عبد ارجن نای بکره
د رکهندرم داباده صاع طور رقڪه زاد اله کلام اعمکه عهد وین
ادون دلو وصیت
اندوت وفانده غرازیی
اد قیلسون الوبرزه الاسلی و

ابلدی ابیبکرهیی اپبروزه ابلهرسول الله صلی الله عایم وسل <ضمر تلری
حر ت گر ری اللهعنه ام جیه
ور نداس ور مشلر اه دی وسم جدہ ض

یی معمرهبه کسوسنروت وی
راست کلدی وهغره دی اننده ایدی ام
لور ماسن دیدی جوا بنده دم اورم امک ڈوم بات عل در دید کده

جضن ن  ۶غطب ایدوب سن ,کایی

 (0با

کهذب اتدیظن اعم نس
ستكحجفکده اتدیکی شمسادتی سنك اوزر ک

( هر )

۱

() 46۱
اولد دی اه لك روز کار از5صا ڊګره سن کشاد اعد ی کور درک «جبره

بشنمه اجميل الله نا اید یور ارابو بکرهبوتیکوردکده رادر لرنه
و ر لاد رە لا اوادق بونارك اش :وده لارناف دظردقت

اله اورک ایدیکن
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دردړی حعاح سوان مذ کورهی حضصور نه کتورندی واقعا اون درت

نفرعرآءکبسی بن اساك خاله سیم وکیسی ۴ہ سم و کھی د یرمہی کوھی
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کوندردی عبد املاکدج رج ابدوب اعا ك مکرماوه فماحسدن اخراج
اسما و کر عدسنه دی ادعام واحسان یلسن جیا جه اص ابلډوی
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شتیته تال وواصل اولد بازمأ مولدر که عبد الله ن عر حطس تلری

مخهوراولوب جنت اعلابه داخل اوله خطیب نفدادی تارحنده کذرادر
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پوردبفنده جاب باری الك ہوسان اعطا ایدوب فقط عالده شا ی
اعطا
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اولدیغندن انی خلاللیوردم ددی حرئدنصکره فارغه نی بوسف ناکم
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کر
عسکر ستاك ح
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دبرژ دیدی خلیقه درععب حا ج ولدرون خد مت هد کوره رهجا مۇر
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( حکایت عاج ظام طفسان بش سنه محر بهسی رمضا نك اون بدنجی
کوئی هلال اوددر وګاربه ردن ماعدا همان شو له فتل اعدیکی اهل
الام حساب اولدقده وزكر می سك نفره باعاوادی ومر د اولدیینی

وقتد ,حسنده سکسان بك اد م وار اندیکه بونلرك سکز یکی وان
طانفه سندن ادی وګ وسين مذ کور ننك طعا شو در ده جك جرم
وقباحتاری بوغیدی عر ن عد العن برحضّمرتلری بوررل که هر

اه

اانا عون خبثار بنی میدانه یقارسهار و بزالکن جاج ابله وارسهق
آخلباءی اللهجلهاعك خث لر ك |وزرار هغاه ارز جاج مض موننده

ارب سن بت «غفرت ايلهخلق سن بن «غغرب ارسن زع ایدبیودر ر دید |[
ابدی وحاحك مض موی اکاہ علتند ن اید ی وحق تءالی حضرتلری

اکا زمهر ری مسلط ادوب اطرافن-ه | نله طولو منقالار قوراز وحابی |

وجودین احرایاده<ك صورندهآنثه اقاشد ررزایدی اکااصلا دآشك |
حرازی تأر اعيوب ند رودندن شکادت ابلردی وواک

حسن

بصمری رجه الله ر<تارنه حالندن شکوا اعدی حسن بهمری حضمرتلری
نک

صلیا  4ئەرض اجه دو (صعت اتد که سن  ۲وعناد اتدل

دیدکده باحسن ن سند ن بکا دعا ات بوعلم دفع اواسون د ٤یورم

لکن سندن اسسترم که بکا د عا ابت حق تعالی حضمتاری روجی بل
ابدوب عسذاعی نطو بل اعون دیدی ح<سنبصری حضمر تلری بکا |
!

۱

ابدركحاجك بانندن قالعسدی<ا  0ووجه-له اون دتون

تطلمر بنك *عوعی
ی<
اواوب بهد ه وفاتابادی وفا تی حسنبصمر ر

اولد قده "ده" غ كرا دوب ارب 1این اماه انتدیکات کتسا

سس بت

وعادتی دج امانه اله ددی مسعود نك صروت  0نامکتانندن

ام نعر ونهمسهودالة نیحرث نکاد :التقفينك
نالدرا رکهفارغه بهذت
ا کا خد

ادكه بوحرت اون >Sم گرب دبرلرادی بر*کروفننده

٩

مز بدن من دل

گاسی

رن

ی زا ده بزهدهزباده س.ل ا

82

si

۱

اولا دك اوزرار ه عدي ابدر اندی بوخصوصده مەن زو جه سی

 diaاتوب وعتاب ابدوب سن برادر ر ادهکی تقد و کندواولادی
رحه سثهجوانده بزند بام برادر رادهم وك
تاخمرایلیورسن د.دی معن و

در وعندمده اواد بر ولدمدر نانك یسم وم اولادم گرهفو آدمدر
وحا #دن و تمدن رکا و جدر ارلکن "مد ی ره ودر بز ددن مش هده

ایتدیکم قانایی اود لامك چ بر اسندان فشا هده اعدم بز دك اور

اولد یی ابش یداه البت قرب اواورویز د معاءله سی الهعدو بن

حبیب ایلرسکا نبوکه بوذ عوامه شاهد اوله جق بر هان ک وسردم |
دندی ککه اولدقده غلاءی حاغروب اغلام جساس وزانده وعبد
الله وفلان وْلان اوءلاری دعوت اات خضور مه کاو ناردید ی

علام واز وب دعوت |عد کده ھ ر بر سی اينه واخره رهی توب

وند ور ینبکیداماد لاو بتینزابدوب دعوندن خیلی صکره پدرار بنك
ک

انته کلدیار و-لام و روب کوب اوطور دیلر ممن کرار غلا می حاغر وب
را در زاده م ببزدی د دع-وت الت دد ن اا م ببزدی دعسوت

اتد کده همان على الحله سل اواد نیحالدہ واروب مزراغن اوطةنك
ڈو سه وضع وکسندوسی ارو ه,عسنك ضور نه داخسل اوادی

معن اکا نایار بر بوستنك کلد یکك هیأت نصیل هبات دیدکده بوله
هد و فننده امبر طر فندن اذم کلد یکندن شا بد رهم طهور اعندر |

ادیشه سیله سلاجیطاقتوب کیدرم آکر«صعت بثم عطا اعهمکبی ظهور

ایدرایسه تکرار سلاح قوش اة حاجت ق:اوب همان امبر ل ما مور
اشدیکی محله کیدرم اکر بنم طن ومیل اعد یکےکی ظه-ورا ی اوه
اوزرمدن سلاجی حیفارمق ركوج شه دکادر دو کندو وکندو مه

فکر آیدوب وسلاجی طاف -نوب ومن راعایلوب <ظو رکزهکلدم دیدی
م ن الصس ذوا ف حفط اف تعای دوب جله سن راو بر ه وندر دی
و

نده هفلك زوجه سی ادصاق ادوب ا قد ر بم SE u

منبین اولدی دیدی کات اولاورکهار ونارشید ميدانده طو ب وحوکان

( اوتارز )

ا
ا
الوب کیتدی وذکر اولئدینی وجهله وایدلك عسکر بعینهرم وکندو سی

فتل اعد بوبایدهزان اوليك نامشاعر يودج سویلشدر
رز» مه  4انوا
ل
ویف
ست س
رد کر
#ا
 #زت

)ساب

بدا لدم ب چات

صنلی ومن* 11
الله نجھ و وفاین اول م

عل نان طساات خو لر تیاس وتا عتیی هر اد

اعشدز که ذو الغقار  ضار ی مشار اليه خحضتاری اد ی خطیب
بغسداد دن زوایت

ا وان ورتارده

 ۵کرلعش  ¢بزد نم ند هارون

اوری
اخل ابولغدنده باز بد سنك حبفکبدهت ب
ار شید رکون حضور دنه
(شیر)
سوبلین اودر دندی
 #لادعیق ااطیب كيه وففر EY و لا e عئیه هون الل ۴

 #قدعودتالطير عادات ونثقنبها #ف-هن ببعنه كل هر حل 8

قا تلن یلمم نامب الم منین دوجواب ورد کده سنك مدح ووصفکده

بومةوله شعر سویلنوب سن آنكقانلی لك جب اولنه جقكغر بشبید ر
دلو لهه استغران ابادی رند خلیقه لك <صورندن جل ور سار

اولدهیی حااده جیقوب م له واردفده حاحند رم وحن ده کورو سول

دی حا جب مسلمن ولیدالاتصاری
اجون شعرادن کم مبرقب اولیور د
اذنکزههربا فوده دروقت کدی داوسو النده حوقدئر و درکلدیلکن

تعدی سزك طیق حالکن اواوب شعرایه اکرام ایدهحك وفتکز اولدفندن

بنا دخولدن منع یلدم ایدی دیدی رز بد اولشاعری بت بکاغتهور
ه
حو حا
دل

اهر ایدوب حا جب دی حضورنه کنورد کده ذکراواشان

بتلری هسمل اولان قصنده سن زرده اوقسیوبعر ض ۱بلد ی بر بد

وکبلی بن کصصذاستی جاغر وب بثم فسلان چفتلکعی بیع اندوب ذصف
ماس بوشاعره سیم ایت واصف دكرین زم ءصار هن احسون

حط الله دیدی وکیل اول ضیءه بی بوزبك درشمه بع ایدوب الى مك
در هن شاعره اعط-اابلدی توخبر هارو ك مسعوعی اولدفده ببزدی

حور نه حاغر ون قصهیی سئوال اللهرز ید دی سل ابلدی همان
ركهدم
اوراده هاروناشید بز بده ابکیوزيك درهم اعطاایدوب لوزب

ابله تکرار ضیعه بى اشتراو اللي سك درهمی شاعره اعطا واللى بك
درهن نفةه حاون عند نده توقرف اعسی ام ابلدی روابت اوانو رکه
E

E
LS
E

( ) 1۲
ایتدنلی الها دن هلا ل اولد دهم ده سی برد ت صاب ادوب بعد»
احراق ابلدیلر

(حکابتبومومیالکفوف ردلای باننه چاغردوب بم اجون برجار بولوب

يكوجك ونهمعناددن پك پول اواسونو کیدیک 
کنورکه اول جارنه ک

طرق خایدواوراهیسوهارکیدوب دولازد حاملواولور ایس رفق ایلکهینسون
وی اورزندن دوشوره وب

واطق طا ملرل اه صو سیون ون ا

علف وعی زباده وررایسه م  2تک و زو رد اسهم صمرایسون اوزره

بندن پشقهسی رااکبولورایسه سسکلت

نا A E

یدوبآ تی دو شور سین د دید لال لولیالس TAN

الله اعایی حنا بکن

بدرنك صبرایدیکز شینده <سقتصالی حطس تاریمشرن فاطستی
جارصورنه

اتدکده اول فوتّده توحاحتکره تائل اواور سک دیدی

(جکا ت  0رفساستان کش سنه

ربه سنده پزید رنه د ر اندهوفات

اپلدی ذمکور بزبدهعن نزادهنك رادر زاده سیدر پزید امایءشمور رن
وان مکذورندن اولوب ارهءتیه پ وهال اولدی لوز عشانکیسنهسنده
ولیلکندن عرل اندوب ده ند
هارو ن ارشید بزیدی ار مشه ا
صب رهاد رحاتی دج عتلاوه اله وز سکستان اوح تار ګند نلاد

جر برهده ولید نطردف نامنده رخاری هارو دك اوزر نه خروج اغکله

خلیقه بز بدهذ کوری مین ادوب عستاکر اب اولخار دینك اوز ر نه
کوندر دی بزید انك الله مقابله و مقا تلهاد وب طردی فل واعلاك

وعساکر یی هنچ زم انلدی بز بدلك و حاربهدءاحرابتدیکی کا رکذ ارافی مدح
ووصفنند»صس بمالفوانی دیعك ابله معروفمسام ن الواید وشعری
(رظم )
سوءلشدر
 #سل اطلیقه سیفا هن بن عضر  #عضی و صرق الاجسادوالاها +
 ۴#ولا رید ومعتدار لهسب

اسلو لد ع العا مین اعدما ۶
 9عا

ولای
برد ولید ی دد الاعلاك هارو دك درکاه نه وارد نده آل ک
ستا  4ژد تدم ودرجه سی ر فیعاعشدر فهو لدر که هارون ارشتد

بز بدی ولید ین طریف اوزر نه کو ندر دکسده نی اکرم صل الله
عليه وسلم حطر ثلربنك ذو إلققار نامنده سفتی اکا تسلیم ادوب یایند

لوی اخذ ابله سن بو سیفك سبی ابله «نصوراوسور سدنیدی سیق |

( الوب )

aE
ک  ATانلعر وه ترجه سی ای الهالاان ل

عمیلههدع

|ولور

دبدی ان ازات و  3اشندکدهباافشین سن ورعوله سو باه جك سوز
رقا سن

دیدی اشین و کاده رحواب

ولوب -3وم مد کور ا

“یف

معتاد ری وزار اسهم شاد روس آد ادرز ما

حطه

سے

ی

وله

ازدقر نه عکوت له برشی ددم دیدی مازباریتم بدیز وب بسونک

کاغد کوندزهشسن دو اانزات سو ال اد کده افشین انکار اید توت
مازبارانی تکذیب اله بکانوافياك قرنداشی افشاك لشانتدن اولقاوزره
کاغدز بازوبمکخو بلر:بده لود

دن
| س

دن ویابکدن ۳ 2
و

اجصض

لی دی عو سره نس

تایدهجك

زر وودر کن باك اجءلغندن نش

قتلابلدی واکرسن اط ھا رعالة تادر ادسدلسنك الهخاربه په کوندرهجك
خلیف هرك دن شمه آدمسی نوودر وخایفه نك ابثه ارار سواری
و بادهءساکری بعژه برار درس-کا واروب ملاقات اله امحاد E رده
مله مار بهبهمعتدر راحد وان ۳

اوج صدف عسا  2اور ولاد

وی مذاریه وری اتراکدر ووذلر کلب مڈلاودر کهانلری براغك
بری عرب ر
اول اص ده رجله ری واردر اکاصم لازمدر حق

انلری بر

کهاوقلری ام اولدقده

-وم اله بان مار ابدرز دن مد ماک و <هله انامعمك د باه

عودت ادر افشین وکا جوایده بوب ندا سم آوزر ننه دعوا ایدیوز

اکر ین کندم بازمش
ت

اواسهم انکار ار ایدم زرا بن امبر الق منیده بدم اله

ایتدیکم لاو حل

الهده نهمرن اعك اسیرم و لو »وله سوزار اله

اعدایی مفرور ابدوب حعندن کلورم دندی حاضر الغاس اولان ان اې

داود افش آزار لیوبسن خناناولدکی دیدی جوا شده اولدمدید کده
زسهیمه رل ختان ابلدك دوتگرار ستو ال ايلد کده قوز ودم درك سن

بقودر حرب وجنکه واروب خوف اغر سن اوفدر جق علا قطعسندن
هون خوف اتدل دید کدهجنك ورب ار صر ور ندراکاصیر وحمل
یدرماکن قلف ی عدم طم اله دن اسلامدنخروح اش اممدیدی
۷

قاعی انا  1داود وزران اانه بواخنك

سس

 ۵راف

EER

اوا اذش حبه والد روب طءسام وشرا :بدن تام د اوه در منع

(۰

۱

() 1:۶
ذارهنیی واردر ی وعاأمول Ra مه E1۲  6و »سل نظر
ابدر واول ذظره سبی اءله بنی سند ن هام اید ر دوعر بر سوردبارماج
بوحو اییع دا !لا طرفه ازون ملدبردیعبداللات دی« لاترومه ووحهله

|

جواب حریرابادی ملائ رومجوانی اوقودیفنده کلام سندن وسنكاهل
بیتکدن ةچمامشدر زرا بوسوز اجن بت تدوندن جیقار دیدی
) حکایت معتعم خ.1هه یل ب

اشر وعندنده ترو

ده ودعاعت فدات

ودرایت ابله «وصوق افش ين نامعاص ذھاءت الام شق عصااید وب
مهم رل واهل امتلا :مك عاء :ےه خروج ایلدیيی حهندن آ 5رهد ر که۳

مازار وستدمویداتی اه طوئوب اینالرانك حضوریه ادخال انتدرلروآتار

ابله رار ارقه ل برنك دریسی صمرلش اک یکه ةدج وارادی افشنك
ای حیدرولهی افث-ین اواغله اایلنزات احیدر ونلری پلورمسن بوثار
اور
کولردرددو سو اه نمملورم نولك براسیامام اوبرسی منودر و
قباحتلری اسروسته پلدوسند رسد بتاایتد کابردر زرا شم اله س-فد
ملو كك

بان ده هر کسیدنند* 3

بوایی که

اسك

اوزره EET

بات انامه هوم ابدوب اصنایی

وار ادی

ص

دار دیلرو اوراسن دم

ڪر

ینه و زنر
اتدیار ناء عليه ننده بونلرگ هر رلسله یکر قامحیاوردم دید ي

صابل کادد کهسسن اف الوب
دل ک
| انزنات آندن سوال ,ادوپ او
و حواهر اه نذ هیپ ورس

ود ادن و شید ه ارالسّّه وضع او

وکه اول کتاده E

ق کلام وازاس دد کده ی اول کتای
اوه حو

آباواحدامدن مبراث اد
وح؟ 9 €ءواعط

لر وىة

اتدم اك اد

واردر 8

۵

. 5لهکتانیطر مه

سا

آدات

ادتاو ؟رتوب اول کا ك ماسواسی رل

رو سوه

ال ادون لو< .درل حعندهس

به د رسن

ولش حیوانی اکلاندوب بکا ساندہ بودن
ددیجو اشدهبوغولش وذیم او
لش حیوانك طندنارطت
غاز
مموله نكی بو
اکل الهبو

DETAR

اع

اواورد نوارام

ET

كحوق"زجت تجکډم سو ای الی الان عسورت برعسدن رشهرازاله

9
مح

للکنت دزد
اه م
یت سب

9ل و E+
تلزی 9ب

E
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( ) ۳۹

هلاکنه بفا بت متأسف اواوب ذگفین ودفن اتدیردی وخاق بکا مر به
اشوذلر دیواه ابلدی

( کات حسین ری اھ عنه حضمرتلر نك فال عیرل اللهنز نادنام

ما ودن العّش بدی تا ر هګاندبراهع نالاشزك بدنده قتل اوكئوب جرای
مابلیفنه ملاق اولث-در نی وسارری ذکر ابدر رکه ابراهیم نالاشسمر
عبر الله ی ز اددن اخذ اتقام اكون عا كر اله حیقوت فوصل
فنتال شد ند اله
باذوحنه ورنت حازر نام ده اک ملاق اولدی و طرو

مقا تله دوب یط فدعلق کڪ> شر هلا ل اواد ی ارا هم داءا
عساکر   2راص و یم اند وب رسول الله صیل الله عله
کر ِ زادهعتی ول ابدی حق اعا حهمرتلری مرك
یار
روادودوشز ئ ۲6غات ابلدی کورہ م سرّی باورده سای
اکن

۱
۱

ایدیکززرانوهاون امل بت رسول الله صلی الله دلیه وم حقلر نده |
فرعونك بايما اجه ادیک طٍ وجوری ایندی در ابدی واول کون

تااخشامه قدر م 2له ابتار وان الاشڑ عسد الاهك بانشدن کر کن 5
دی
او

عالره ن زاده جله اندو ب ول اراد لکن لض
بے رل د

علاءتار ندن حس انعکاه مده لاشه هر دارندن انز اد اولدییی علوم

اءکر شام بوزیلوب اهنال کوفه آنلری
اولدفده بای قطم ابتدیلر و
وره ووغه ارقهز :ته دوشدیلرحازر دم ننه دوشون هلال اولان اهال

شام قنل اولناندن ام اولدی وعبیدالله بن زادل ی سه مذ کورهنك
(وم

و

ابدی

ی بل نامه کوندرون اعد سنده
وماه 2:
( حکادمتلاک ارلوہ عدا لاا ن
Eهددد واخافه الها کرسن دم ط فذ > ز بهورمن اه لكوزیك
چ

ری براوبوزبكعسکری کراس كاوزر وق اون فما

اود

اج اظله خبرکوندروں
عبد الملا کناودنه جك جوات تولهمد به-:د ن
دادی
سن
ل

بن عل بانی طالب طرفه نهدید لو بر یاعد کوندر وی

وهلال واعدام اله کاخ کده اجاده ارت د حنقe

جوات |۳۱

دم طرفه ادر ددو ۳

نوله

عبد اللکت أي

امنی و جهله جاح | ک ی
ااعد کوندردکد هګ د حل رصیالله وه حهّمتباری

جوابنده الله تعالی جلشسانه حضمرتلرينك قولارینه کل یوم اوجیوزالٌش

( ) ۳۸
معلوم اولاعق اعون قر

انار رگ اوزر-ه صو اجر  ۱اد بلروقرق ۱

کوندن صکره وبر عاد تار ندن صو ت

تاک دا
اواوت زائل اولدی یی

راعران کاو ب اوراار لكترابندن قبضته قیضه» 

حضرت نك

الوب شم

اد

قب ادتولز نك اوزر بنه کاوب اول لاب د ی رای

شم ابد کده بای انتوامی ماکان اطييك واطیب رتك دوب و ی
(ست)

اتشاد ایلدی

ردل عالىقبر ۶3
 #اراد والعفو افبره عنعدوه ** فاطیلبترباب
مصبرد ه رهدت <

٥ت اندوت کند وا .نه فاط ميو ن دو لھ ایدن

طا حەزت ناك

رآش تعادی مره کادی دادعا آندوت

شعدی حسنین دنك الله مشهور اولان مشهدی ناغم بلرع يوؤنالتوار ب
صاحی در کهقاط توت و دعوا نئك کذ ت اواد د اة

عاادن يك

حوق ذات اتفاق "اعنلردر

( حکاتان الععطی تار ڪنده ذکر  ۳راد كلمو ال بز وز ندسی

ی *یوتی وارایدی داعا بانندنآیرمیوپ اکا ابا س دیو کنه و برعش
ادیو بوفعون ب سرا لضن برشیخ ایدی برخطا اعکله مین صورننه
کے اولادی دیرایدی وکاه کاهونه لايد اجروب سمرخوش اولدقده
ادیی ادشلری دوفنسه کیدون کوار ایدی واول»عوتی خر وحشنك

دیثسته بندیروب خبول عن تلرایله قوشو ادبرر وجار وحشی اسزی
سعت ادر ابدی پرکون بنه اول خز بر هنی رید یسون دیشی خازه
ب
نندیروب مسا نمهبهارسااده بوتلری اوقودی

(دطم)

 #تك اباقس فط ل فنسا .نويا
 -#فاس علیها ان هلسکت هان ¥.

 #فاةسعت
۱

يل اخاتااعه كاه +
 #و خيل امير آلومسين الان 3

 #داعم ادا ماصباع فوق سرا نهبا +¥
 ۳وع-:د الازنا یی صعد و و سا ر ۶

اول

آونده ابو قبس بنه اسرلری سسیقت ایدوب ببزدك باه وارد قده

وروز کار کو

جار وحش نك اوزرند ن قالدیروب بزهآندی ویره 1

ا
رن هلال
دوشدیکنده همتون وهم جارایگیسی رد

برد ميونك |

)e

#تتم على|:دا نود  8موی ومامرلالا یل ان
قدل
او چتاب الکلپی وغبر بسی روایت وح کارت ادرارکهاهل کر بلا وان

| رجنضكیحسیانلله عنهاوزرینه نوه وزاریا  1وب لوپت ری اوقوقداری

داءااسید ررازدی
ج

(اطم)

3

چې ارول حرا فلي رل E اند ود اد

خر اطددود

 #ابواه ن علیافر بش وده

2E

انتهستا کوریات ادر نادن رطاقم عستا کر رومه عرانه کیذارر

میپکونازونکمهبونبیبازلی:کوردیلب | 2۰۳چت )
۾

ارجوا امه فتات جي نا  ۶شفاعه چده بوم اطسیانی

پو وراه کے بازدی دواهالی" یام دن سوال ایددکر ندهبو ست

وغل سز

ومر کزدە او لفردن ایووجز نه ونماز ادر دیو

جواب و برددلر سین ری اه عه

حضرلر بتك قر ساهادتلری ارکنژ

دکاری حاده در کهاوزرننه
مروین عند ندهکر نلا تهر نك بائده طف د
ءسهد ا اوەر راس سهادتلری حهنده اهل شیرءند زره مشمور اولان

این ز نادسم شعادت افستر حضرتاهامی بز د ین هاعو هه کوندردی

بزید دی رس سعاد ی مد نھ والسی عرو ین سعیده کون,روب اولدخی
قیعده .والد و" نزمه ارسك عندنده.دفن انلدی انان الدشانل ذکرنه
کوره رس اهامبزید کر جهقدر خز نهدنده <هط وعد تکمین او وت مدثه

دهشعك باالنهرادیسئك داخلند ه دفن او لند ی حافظرن بولا

مامونك حاط:هسسیرنادن نقل ابندرکر انك بکاخیرو بردیی شول وجهله
وقوت
کرک واستهادت بزندبلیدال او کننه قوندفده بص رهات ساار

زاس سعادتی اوج کون دمشفده وضمانلدی و بعده خر بث لسابحه
عالاکات خلافتنده ر آي انك تاه
قو لوب حط ابادی ساون ن د

کتوردیلرظام ایض باق قالشسیدی سلوان بن عبد الت ر۔ا۔سعادتی
 ۱كين واطییب و اوزر نه غاز وياو معا بر هسه دونابادی یناز
درک بم وحکاهی روادت اد 6زان

صرطر

ه دی

اه ۵-.دول

حیانده اواوت رت جری وزی مش

اند کین < مرت

سك

منەرص

ادی ودم

عش
قمرزی معأو مد ر دشار سور وی اکارابدرا ۷

ان اکى ف رابدازکه inaD ینس ی ۵ن رضی ال چك

~~

اوادقدن

اامصیل

نك ری

چو

طا امار ران ھا

با  1عنود از ند ۱
الاش 2اتر STE

ه
لدوت
متالات
مزدارنزد هلم :تاوود نھ ارت

أ

ENOT

اولوفندهمدنه ده وایعروالاشدق نسعید ن الما ض اط دی »ژدهی |
لوه
ومر
کتوران عرول ببانانه واردفده نهخردوت .وا ده ابررامت
خلر hs توزدمدندی
تنك ت
خی

اعراودی

جى

او له اھ مد ننھده ندل ات دو

|

زډه

دور هتحق اسانرله ول تھ ده زد اد کده ده وان تی هاشم

صصه باه یکا اعکه باشلدی عفیل بنا طااب حط رال نك کز دزی
زضی الل غذهما نسوان ساره یله تحیقوب تو بیتلری اوقوب :کا اناد

ری

 ¥دعمز  34و اھ

 0ی  ۳تھے اساری و و"

ول

ی

 2eماکان هذا بایان اه ت لک e ان حخلفویی دس وق دوق خرم
عروالاشدق غاad یش ق

لسوا

صو ررای€

کواوت بوتاعیه ععالن اع  ۵ستاژهمصet

کد

۷

اور اولهنسی

کم >:j وربا
ازمش ۵

وق

ره ناد در کهال كود
لنان ابلدی اساتش د
عاو
الد
حسیك شهید او
حصرت

انانك سر

سعاد الرللهشاده

واردوارنده

دا دل او اد داز

“ید

ص وان ناکم ائلزه کلون دصل اعد :کر دوسوال اولی زجلردج
اخدکاری صاحتتر ؛ی نعل اراد بلر موان انلرك اتارئدن  ۳اموت EEC
هواك

قرد اسی کی

ناکم اولطاه نك ادعال؟ ر

تشد ملا نلهعلیه ی

ا

بات کت

لومقیامتدهگخوت اولدیکن :سن کله2ا

دهدجع او ىدئ بز بداماءویل اه واز دفلرنده ی بن اکم وا

) دظ -م (

داقلاد انلدی

وغل#
لا
ایا
صباف ادا قرا.ه ٤هن ان زناد اعد ذ
لعا
اام
٭ آه
 ۴3سید اهسی دسلهاعد دای  %وادس لالا اص ط ي الوم هن اتل %3
رد عون

کی ی ال

ود ړا رکهحضمرت دسا

صدر

 ۵اوروت سن

رضی الله ده ند

ری
ترما دی ندا اناوت بو

تن کوت  4.ددی

اولدیی كھ اهل هب  ۵به

الشتد بردی

 Eابهاالفتا تلون حملا تا

* %اروا ادات

(شعر)
واتتکیل3% 

کل ادل السیه ولیک  ۴#من ی وفالكاوقیال ند
قد
ر

۱
۱

ابلام دن اول دخ اجدین عاعجدن روا بت ادراجدن
الاصءهانی ع
عاعم دعشکه طاعون حارق ادرال ابدن الیل كته سیله من ررحل
تقلاتدی کهبطزاعونجارفد 3:ای کرزوب میتار ی ډ فن اربددلك کن رك

چوفالد بفندن وس زد ن.خارج اولدی رخانه به کرد که اهالاستی :جله

ردار
کاول
دفع
ءنن
داعو
قلط
وفاتاش بزخانهیی انارلاوزر ينه ا دادراد

آیچد #زده اول خانهنک
قباثلی کزوب ۋاسداید کمزقواری اچد ق برقبو ب
وسط:ده هنون منودا ص رص ی کوردله کهنازهوطری کوا کهوالده ع

قوجا غندن هنوز امش ایدی بز اورا ده توفف اله اول چو جه-ك حال
کویفینده اجب !در یکن دبوارك بي دو ن اګ رو به ركاب داخل اولدی

ایموب
وولامك دانتهکیدوت غه سییاغر شهیوردی وحوجق کل ه س

قارتق طو بوردی بزحوجنی اورادن الوب طنّمره حرعار دق بوديویك

چوق وق ت **مر اولدی وهوعلی

کلشی د نمالول ودومالتصمرحست له
(

الهی الوم
ونم الوکل وحلاول ولاقوة الا يال
(حکایت اناك اصذلی سے ید حیبیرر جه الله< ھر دار ی جاح عله

ل
ا <
مسق سرد اکددن صکره

عله خال کاو یود اذو دنا 0

دعکه ا شلد ی سود <همردلر نك اباعنده اولان فبودی ماداد بور

ظط اله سعد جر تلز ك اباقلرين

ادنك «صفندن قطع ایدوب

رهی
فیوددی حرعاردرلرحماج سعید ن ج

شېد اتدکدن صکره دباده

أ

احق کرقون طوروب بءده وفات ایلدی و کپووتلردههرنوقت او تفویه
ه |
لعد
اا
وتوب
,و
وارسه روا ندهسعید طمرتلری جا جك امع و ب ط

,نی اجعون فتل ابد دیرایدیوجاج اویانوب مالیواس میدن جییرما |[
|

طرب اولورابدیامام اجدرن جل
ره
واسهید رجنرد ونگرارسو بلیهط

دی رکهسعید ن .مر قنلاواندیواول وفنده دنا بوزنده او لان هر احد

انك کته ع ج ابدبلر شهید اوادنی وفتدهعرشی فلریفرقطءوزوا<و دا

اللی بدیویاخودطة سان بش اواسنده اخدلاق اوششدر

۱

ح(کلیت م|را مسینل قیر:نعینناورردیدهرسول کبر باچک رکوشهفاطبه |
الزهرا مره" فواًدعلالاوی <

رت <سین رطق انه عنهجنابلربن رطاقم ۱

رذ ملهمةونه شم :د _ادکارندنصکرهعبرد الله بن زاد نامعلمون فاجر لا

CTE

(غکابٹ عظانام که نقل |ندر کهعقلای عا ننندن عسدون پرکون |

کوزدم کو ذش ده اوطور مش وعورت ع لیآجتلاش ابدی باه واروب ,
لنيده ده واردرد لونعورت ٤ایاترا ات  0ديدم و لك امت
سرا لادی بر؟ون تحارشوده ی تار بوردم سعدونع ونن باعدن 31

وقولا

) اظم (

 OTEا

نلتب ادى هوه
 #اری کل اسان ری عدب مره  #وی ا
 #و ماخم ه 2من عایه

¥

 ۱ااعیب الدی لايد ۲

 #و کف اری ۶با وعبی طاهر و#م۴ا درف السوأت الاستیه ۴
)ا

ت
ااى|
( حلاصد مەن

ن هر کی سوم که غر عینیی

0/7
کورت :دوس ده الوان عدن اعیاواورو رمک
5ھ دهخر
٤
ناده AK ور ه اولهو
نی اولهودن درشند
ر طاه رابکنن ددعه برعیی اص ل کور:ءحا و کهکوتواکی
وودر بے ع2

احق سفه اولان اور

(حکانت حسن ن سهل بن «نصور د رکه برکون بهلوله راست کلد م

چوجذلرا کاطاش انوبو بقراح بریتی محروح ادوب قانا شم ھاو ل
وار ور
اوت جو ای اطع ا
ری غیت الان واف مانو
ابهاول .بوجو جنار دن بودرج دده ابید ون تکدر اد بورار مین
رط رة دن النره رق وتاط.ف و هار عطوفت اببدددورسن دد یکره

7

وچمه و بو جو جفلرك شدت فرحته ءطلسع اواوب بزم!*صاعضرتیوره
هه ایدرددی

زش-نه
وا
عتا
طکا
(ح

اعون
طف د
جار
یون
رطاع
اهد
که مر
ددهر
شر بهسن

طهور اتدیمدایی در کهوطاعونجارفیادراك ادنك ر ,نش یبکاو لهنفل

اطدانکعهون ماد کوراکووحناوادیو واوح کواك احنده تاش بك ادم
وفاتا دی تااس نمالاترطی الرهعنه eeF اعونهذ کورده
بش او لادی وفاتاتدیکیروا :ا عشُدر وطاعون مکذورده اون ك
عروس ویات ادر الاه احةظاءة عد صل اله وله وسل طا عو نك

هود .یال آدمقالدی ی خایبججعکهون |
ور ببندكصردرہیک
رلعهورت؟ وروب وجوه
ای واک جامعهاجق بدی ارکاث اي

( دم ۲

1

 4ل
 1الآان شاه 9رالده اول
تار ده ی سب

و ۲نظر اور

(حکا وت بوزس

طر بعده لول

و

سانسکربارحنده

70
ی

۵

ال دصل

اواور د یوب

جس

هارون رش د حوه

ده وفات اعد از

بددکن انیای

نوه راست کلوب خلیفه هبك حوقوعط ولصعت|غشدر

هارو تلتحا حیفضل ین ریم قل ارد رکه نهارون لهبرا و حه کیدوب

کوفه ده لول ونه راست کادم کند وکند و به آوازارله شایوفیوردی
ابهلول صرص ابر الوءنین کلیور ددم بهلول س ابلدی هارو نك
هود ی دهلو لکا دا س ها کن که تامارالۇ منین ) حدنیی اکن نال

مری
جنا قدامه بانعءدااه

قال ریت الى صل الله علیسه وسم

ع على جل و ته رحلرت) اوزادهطرد وطمرت

و الیت اليك کلایی

توفیدی ددی نهازوه ااممرا!ومین سره افرد ی سو لین دهنولدر

ديدم نای یلدم دبوب بهلوله سو بله تاابوهل دیدیبملولدخیبو اب

سق افشادایادی

( ذظ م )

 #هب الك ود ملكت الارض طرا  ۴#وان لاك الماد فکان ماذا ۶
ا ملحذتورات هذا
 #الت غدا مصبر ك جو ق فير * و

هذا 3

کكوزل سو ودنادنغرریشودایه
ها رو ن ری اند کده بمالنول ي
کت وارهءدر دیدی بماول جوا نند هده اامتر الوامین بر ککسدرهحق

ندال حطر لری جال ومال احسان ادوب جا انده عفت ومالسده
مواسات اندرااسه ارارك د واننه فیدو حر براولاور ددی هارون مسملولات

| ودن مادی کندو سندنشی اسفکدر طن ادوب ا بهلول زسنك
دو تنك ڪا او ا

لیدی بهلول نامرا لوهمین سن
اص اعد د

واز سن حق اهلنه رداندوب کندو تقیرکاگ
و اسّی اله دن اله دن ر

دين ادا ابت دیدیابهلول سکاراز تعبنات وارژاقی #صیص اده م

آی الوب رل اولد جه آعبش الله دیدی نه بهلول جواب و پروب
باامو متین وا یٹ ی دج زنهاراسله جناب باری سن ارزاقاندوت
لاه
وکل
ر ۰اء و “می اتدی ظ نن اندر من+حاشا و

دطدر سکا سنك

3
زر ی اعطا اد ن کر م ودحم الله دواطلا ل تعایشار بهبگاده.
| زر
دزی ا<سان اندزددې واورادن جیقدی کیتدی
ND

GONE

)9°

TY IDIOT

ARMY

() 1۳۲
EET
تب

صکره شیا ودوم د,دیهارون حار:هھبهعضت
ان

ptr

شر ید الهعط ی ا:دوت

( Eلوی ابت دلو اوح کره ام ابدرم اکرسن اوحنده دجی مایت

وینال ابدرم ديو کین انلدی بدردعه وایکی ددعه اص
ادر اسوك س
 êابلدنگندن خاطمراره < برت کاوت اودله کوزل حارنه

اندون حاریهre 

حرف که تلف اجوقلهدبوفورقذیاروجاربه به جله سیبردنتوجه اواو
سکااژقدر حانکه دوه د و اواز دارااوون دفه-هده الضروز خارر۵
عودی

ااوب

دید

 #فانظر على ای-حال اصح الطال 6
س ا اشد واک رک و عبرت لبه اندوت اعاغد اشلدی و شەھ ات
اودو مه قاد رهاو لدیهارون همان ردن

سازی
اش

را یوب وجاربه نك ندنده اولان

الوب ح رنه نك باش ته اورارق سازی پارحه ابوت جار ر ك
اولان ندما ”ی

رقاح برندن ناروب وان ۱٩2-۵ باشادی وحاسده

قا<دشوت طا علد لر وحار هاوج کوندن ت ره وقات ابلدی وتو

خبرکلوب بووکون اممرلی مننك بك هشو ملیی وارز براکه برجم ېو دی
لو سے

و وسوزهاروك

وفات ادر دش

حله

۶جس
ورلاغنه کی

دد دلر

همان جعفر قالوب طوغری هارو نك حضور نه واردی و بهو دی ی
اءعارلیوببانلر بثه کنورندیوسن اعم الومنین امجون بوسنه وفات ادر
دعسسن

ودوزی

سو دداد >ی

حبرو ردم

دا جك

مدنگ رکد

(ودی

اند وت بوصضورلاه

حو راک وال

ددی

جواب

د لوصورد

و رب

وا وف او اش

 9گرم شو

امیر الومئین وك

کد رتك

E

جوم اله

ف
n

عر ندر

درد مك کذه

وذر اوه جد رد و مد ٿ

طو ؛رژه حرو برد کده حععر شمان ستیق

کندی تشد

لد

نعم سو بلدم و جوم اله

جگوب «مودی

هل

وك

ول اله
!یاورا د و 9

اولان کذیی تعدی حطو رکرده  5بت

اواد ی سز حقکزدہ کذ ی اےدیکی اولبا(ط ریق قااذی دوب ھارونك ع و کی
ازاله ۱راد که

هارون

>aرل بدرئ  2باي

ود مەل انيkE
دح

س
د
تر
س
م
ی

ر

ارس پل حعفر

ی

سل

و راعگفی کوب

اوغلٰى وضل الهراقعه دەحاس

حل دده ىاو

ادادی

اند وت

راهعه رود

ىن رده" متهوره در

سس

( ۱۳
وت

و

meer

)
سس یرنیدنسنسح ند نت دنا سسنتاس

خایغسدیه اش و و بردیکی جواب عر بز بنك *سعوعی اولذله رکو ن خلرةه
اولد ددن خلقدنك اده بولعدیارعر بریهاروذت بولیاوزرنده برگلده
کر لوب طوردی ودضل ن ر جع دی رکه ن مو کپ خلافتده اء وز

تا رفه سند ه کیدیبوردم بردنبره عریری بروبرانهاكعلدن چیفوب هارونك
فرك طاهند ن طولوت بی لد کی ب ,ااامبر
لو مین دددی هارون سن
عر برزی دکلسن دی م باامرالقْن ین عر سر فولکزم دبدی مين

اعون اولدی دد داردرد کده امبر امین وسوزی سره سو بلیاگی
صاد در او تسه ۶ي صادفی کهسر کاه کلم ایدییورم  3ادن شو

رظم)

ی ابشت دبوب وایکی بی انشاد ایلدی

 ۴ليت هند |حر تاماعد  #وشفت انفستا من ماحد #

3

واسندت

رة واحده

e

الما در هل  ۷سوک

۶

3eb

دوون ةرسك امن الندن صالیوردی فص ای  0هارون ار .ده
نهسولرد بوذفت انتدم رمدت

ا عساسی اغاااماحر ن

فکرهوارویعکت

ل )E

ددی

ادلدی وبعدهیکامتوجه اواوب

وانله اول وفندهون سور و

کر

اید وت عر بزتنكسوزی خلیفه بهاكاترا دی ددم و بوند اصکره هارون تا

رامکه بی فتل وا هلال ابدته قدر هر توقتکه انلری ذ کر ابلرایه |
اعاا اعاحن هن لاساد

جععر لكفد

درایدی

و برامکهنك ووعدسی تادعیندن

سفیان ی عینه رچه اللهتعایی <ضردلر نك وع
وله طر وه 2

اواد قده وزی

بروب(الا همان کان قد کفانیمونه الد تا فا که

:

مونهالاحرة)

دوب دعا ابلدی اوالفر جنا وزی کتات «نتظ دی درکزاھ رکه حعفر
حیای رمکیاك e

اھ

برجار ره و

واراددی کهجن

۱

و چجالده

ومفتلکده ارك نظری کوراش د کل ادی هارو ن الرشید اول جار تەی
جعهردن

برقاح د وود طالب اتدی

<ععفر هر د وود

|
0

ده برعذر بانی اله

حار دی و برهدی هارون چعفری فل ادیکنند ه جار به مذ کوره ی |
احطاق ادی ویر کته ده رم رد

 0هارون

کنوردون حوار اھ

ندماعی اله اوظوررارکن معنف جاردهار نی کنوردوب ابلره ا

اعدبردی

تودت ا

ره

وه هارون افو سل « 8رشی اوقو دوا

حار هنك کوزار دن باس اه

باشلروت 5

حل هد

امس انتد کده

اولد له افندعدن

0

( ۴۰
معابنتی مسد الهچیاردفلرندنه فضلن ر بع وآنك امثالی اعد.اری ار
این کم ومسا بوار یی اظهار انلد کارنده دومز لهترشرده اولذی

دیدی واقدی دیرکههارون آزشید عودت ده بوزدکنسانیدی ارده
وای اباردن عر نامتله نازل اولدفده صفر ل اعدا ی کو حعفری
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ص بط وانلره متعلق ه رکیموارالسه حس

اولعسیی فرمانالدی برامکهدن

وانلره متعلق اولنلردن رسن ه رکیم تصاحب ادرادبه دلاامان فتل
دوت وگیی
اوائور داو جیع بلادده دا ایتدیردی ده هارون رکقهنبه
اله اوغیی فصیی باه کتوردوت حدس

انلدی ورامکه نك هدن دوات

ومکتتلری تقضیه اولدی عببدالله ن ګیی نخاقان د رکه ن نوکل
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سل ا-دکلری مشهو ر ومتعارق حکاره ك اص وفدر واک اععاد

واا اید کلدرزهسید بنشالدن برامکه بلمر قنهنروتایصال
اولدقلر نك سبی س-وّال اولندفده جواب و بروب والله انارده هسارون

ارشتیدل انلره ابتديکی بومعاءله سن اواافبتطتا ابده جك پرفعل
وحرکت وغی-دی لکن وفتلری اوزادی طو بل لول اواديني درکاردر
وهارون خاء لك رامکه به تست وافراط مدح وشاری کورد ی ماو

عظام بوعةوله افراطه كمل اولدیفند ن شه پرامکهنك کندو بدرنده
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احباندن عقل وکا ل ابله آزاسته مب ونس ن عر ان رارا:دی قەمره |
واردفلر نده جهفر بنانل اشاغسن و بوفارو سن کڑوں غا بت اکتسان
ایلدی والنده انا ن ندماسی دی وصتف وګ بده ماه ارابدوب

هبرسبری ,رسوز سویادی اجن عونس ,ن عران کوت ایدوکباادا رفك
دهان اعدی جهفر ک|اسن تون ویابده رشی سوینیور سن دوسو لنده
اخواین ل سویلدکاری  1۳س اندر دلوج-واب ویردی حهءفر اذ ادن

اولدیشندن مونس رناعنك ن جووا ك متنده رعر ادی اواد ددنادرال ابل
شخ البت سویللسن دلو ارائده بهسویلم سوز بوتارك دید کلری کيدر

دبدی اف جعفر لونده سبك بود به جکلت وار ر حال سو لك راز

دکیددهاو للهاسه سنکله ترنما عله کیدمل اورا ده سویلم دوحوات

وره جعفر مونسی الوب رکوشه به حکیادی مو اس ح<هقره ن کا
سویلرم اماسن حقشوزه قال اولوب بکاانفعال از میسن دیدی نعمهرنه
خوس۵
سویار ابسه لكسن عقو ابدرم دیدکده کلای نطو  3ایدم ب

حتصری سوبلم دیدی جهفر هرسو لهدوجوان ورد بکده سندن
سوال درم ياللهسال بک طوتر اسن خمروبرسدی سن اشنودار کندن

ميدك
يك ا
حیهوب احیابکدن برنك خاله سنه وارس هل وانكخالنهسیی بوسن
خانهبهبطبغه مشایه وباخود مشامنده شین کورسهل سن اکار اصی اواور

مسن واول اجبابکه هد رسن وانك حننده کوکلکده نمشی اصعار ابدرسن |
دیدبکنده حعفر آ نك مرادن م اندوب بامو لس نس اكمعصودکی

اکلدم بوکلامك -قاکه مسوافق نفس الاعر در امانونك حارهسی ندر
دی لحزهاعم لازمدر اللهاون وده یکاخبر وردیدی موس

جوا بتنادهببدوهرای واحد واردر وآنك زما نی همان عد پدر اکر بوآندہ

اول رآیی اجراش انسه فا بعد تداری عکن دکلدر دیدی جعثر دی اا
| نه اعك لازم ایسه ایدرم همان سو بله دیدی ءوس سوزه کلوب سسن
ورادن دك حابق جوت کی بزراازده جه اوطور شك توفدر کهامیر
الومنین سن طلب وسوّال اندر ونورا د»اوستکوناشکی غبار الوده فيل

واول قیادتا لهخایقه نك بانتهداخلاول کرسکاااسته رده قالدلونوآوزرکده

اولان توزوطمراقه در دو سوال ایدر س-نده اکاجوا خدهامیر ال ملین
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سیب عرظی اشو نا اولشدر وهارونل راعکه ه رتك
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هارون هروی لدهره وادلعد وار سه اوراده کور دک رة

ون رعه ویوستانلری مژالنده اکرنسنی عفر کدّر دوحواب و رزلا دی
لوی عبرت خلافت وساطنت

دی وبءعض روا ده را مکه هارو نك

خلافتی ادطال الله زند قه وال_اد مذ هنن اطمار اعك هراد اتد لر

دعشدر وروات حضاکداب اوا-وں شاد م ح و رسب مدفرنی

دی اولاش اوله انحوزیدن رکواهتارهاناوررون! رشیددن رامگه دك
فهرو استصاار نك سب سوال ادذتره اکر نو و لب سوا

و رلهحكحواب هه اردهمده اولان کوملکك عارف اوند رفن واقف
اواسهم اول کوملکی اده اقارم ددی جعفرفتل اولنددیی سنهده بدری
یی یخالد البرمکی حعه کیدوب ھاروك دور

ك اوزرنه غضی

اولدیفی حس وا-ننهار اعش اولدشندن کمه معظطمه عند نده و له

دما اتدی(الهمان کانبرضيك عن سلب تال وو لدی واهسلی فا فعل

دلاث یی وای عل مڈھے |لقصل )و دعای الوب حرم شم ذف وو سه
وار دود بگراز ست معطبه عودت ادوب (اللهم والفضل «١ هم فاراض

برضل )دو تکزار دعا ابلدی بءصرلر در رکهجهانده ند بیرده شا دناعلم
وحود وهاده صلدن اج-ود وعلم کناتده حهفردن اکل کور اش
دحکادر جءفر عدن عودنده ول عق آوزرته اوغر ابوت اوسته

حده دی عطاق اولدل عهیفده اکابنی کلا بدن رعی رنراست کاون
وای شیادشاد اتدی

(دظم)

 #آنیمررتعلیااعفیق واهله  ##بشکون منمطرار-منزورا ۶3
ماضر هم ان جعفر جا رلھے  #انلای؟-ون ریعمم #عورا ۶

جهفر ك هارون ازشید بانده اولان قدر واعتار ور فعتته برگیسه واصل
اوere دشدادده قصس جعفری ناسنه شروع الاد رکه اول -ادار

السلامده اشدای تادر محب الدین بانجار اوائل تار بدغادده اول
فص مرك وصفنده پك ما اغد ادوب احنده کافه ما مه سه اوخ وز
عش دصل اسه اولوقتك انيه سنكاشلرنده
العشدارهستعله وار ادی د
جلهسندن اعل وکاذه سنه فاق ایدی صر مذ کورلآهایی تقرتاشد کده
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وه
اکار
اویش اشایه ج

اتدازوجه ردن اسنیذان ارين معاوله وععا هده

اتدیلز آاهننعه در کهازند ن <باب نکا ھل ابلدی که فیط ور تار نك

وجه اربأه اتدکلری دول وهعاهده ری حالا دستور االعدر الوم طا شا
مذ وره بعوش الرنده واکنرادو رارندهعتولررینه دادش ون انارلكاص

ورف وخم لهحرکت ابدرار کذر اواتان دلوکه شت زبامصره بکری سته اق|
واابه اولشدرالمده علاراوی
(جکا بت بوز سکسان سک سنه سنده هارون ار شید وزراسی برامکه ن

قهر و استرصال وا یاوغلی فطل اله خاس و صبساك د کر اوغ
جهفری اتل ومالار یی اخد" وخانه زین خرات وخاندانار بی ر بشانانلدی
پرامکه لك بواستیصا للرنك سب ویادیسی هاولد بفنده يك جسوق قول
واردرکه ګلای تار مخدن طبری وسا براری بازارار ازججله روا ك بر یسی
بود رکه هازون ارشید سادات کراسدن حپی بعنسند الله بنحسسن

اسقن ,نعل نای طتالی جعفر مکی به تسام ایدوب عندنده اولان

ردا د خر ادت د لو اص اس ابدی کی ن عبد الله او لاد وا طمه

دن ذات عالیقدر اولغله حهفرانل احداده حرمت ودذا تنه

+بت

اعکاه حسدن ازاد ابلدی و کیذیته فضل نرم واقف اولدقده واروت
هاروته افاده ادلدی هارون صورنده | کاوز وره :وب شن عله دوف لد
از اه ه کیرمه شا بدیاکا علوی ی آزاد ات دوا اذم در خاطر مدن
دنل اوله دیدی ده

ی

بل عمد اللهڪه اولدی دلو حعفردن

شوالنده جعفر فصل یر تیصدنی اله تن[نیازاداخدمد دای هازوق

وب درونتدن برامکه نك مر واسنصالرنه لړتو کین
اکامج رشی میول
انلدی بوبراعکه طاده سی هارون الزشید ل عند ده لوانت معتم اواوب

: ۲رهز نادهسی اللهعبت اعش ادى و یا لك زوجه سى وحعفر وفضاال
والدهعی هارون ارشردل سود والده سی اولشیدی وبرامکه نك رفعست

دتا کیت ماندی مان اولدفار ی توت وروت شاماد ادارجن کک
وءوخر وزرادن برفر دواصلاولامشدر جهفر ن حبی برفوناق اردوب
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ادوب االرا اقتضا ابدن ماش

اعطا بووعارسلر اناده جرس دعن

جاك وضع اللهانلرك طرفاه پرخوف ابدهجك ادم کلور ابسه فی باننده
ایسته چرسی حالدقده کافه چرندار حائوب اعدا طهور اتدیکی اهال
الك حجله سك معلو ملر ی اواورادی وحصاری الق ماه طرفنبده
شااتد لر واقها اولو فتده طوب وهاون اواددهندن جز متانت کفاست

ابدهحکی لله دوار مذ کورك الت ما
یهی
اهد

اعمادهانعد لدکسدر

و ود وارك اپتاسى ابله خارچد ن اوزرارته اعدانك شوم دن فاه
امین اوادءار امام سیوطی حسن ګاكاضره سئده بو وارك ا*عنه .جدار
الجوزد رارحالا صعید اګنده سره سی واردر دلو كر برابدر الهدة عا

ره سالفه دناولوقنده دتوره نامده پرساخره
“که
رنه امام سیو طن دی ر
عوژث قالش ادی وا

اک تظح اندوت فن سر ده کتدوار ند

تقد ع ابدرار ایدی مصم واه سی داوکه مسومه دتوره کخبورندر وت
طرفته کتورندی وای تاطیف ادون ز سنك س رکهحتاج وسکا الکنا.د
وه سوء صد اد تاره غالب
عور اولدق بزم اطراهزده اولان اعدانه ز

اوهرزاجون بزه برشیاعال واعجاد ایعکلکلت مطلو عردر زیرا بوندن مقدم
خکصروصده سکا اد رددی دلو کهلك لشو
هلال اولان فرعون |

الغاستنه مب دئوره وسط بلدهده ر حل شا ایدوب اکاجهات اربعه ید
متوجه در ت قو بابدردیواگنها دسا ن واسب ودو ه وقاطر وستیه

صورتاریی ترسیماتدړزدی وداو کهبهکلوب ن سر اون برعلاما دو بیدا
رك هرقبیی طرد:دن کلورار
حو
انتدم کهاوزر اه هور ادن اعدا ر

اده کاسو ناربوع ل سل دشعنکری د فعوار مارادوب ایدیکر حهارهحاچت
لرا ډه وم دصو را تدیکم صو ر اریاول
قا ر فر ض اطء د وکرشرقطرفندن ک و

حابه توحه اتد ررسکن و وصورتلری سز مصعلامله ادرادسهکرعینه
دعن عسکر ندهظهورابدراعی سئینه ری وزوب طاع۶بدر اس کرد منك

سفینه سی بارهائور وصور محدورهبه فتل واعدام وقارنی بارهق وکوزیش |
جبقار مق کیواطاصل نصل معامله ادر اده کن بمیئه دمن عسکر نده
رو
| دی ی طعور ادر د دی واعا سا ره س
۱کید ور 2

اطراف ماو

م, ۵لك آشیوتحری اه ۱
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ایعسیی ,نباز وهامائه وت اعون عرضاموال ابادیلر هامان دی
وله طوغری کرد بره رك جفر
خی کاء شر قه وکاه غر به و جنوب ا

تن رانك جله تبلا اذلزشه دصادی اد بردی وهردر بدن حمانه

کوره مال الوب هامانك عندند  ۰بوز ييك التون جع اوادی ووالتونلری `
فعروره تمد واهل قرادك رضار :لهو بردکلری اموال اولداخی افاده

ابادی فرعون بوندن انب وب دوتی الك لادی دکلدر سیده لازم اولان

اعدب.نه اطف واحسان ایعکد ر بوخیسه انلرك بدارنده اولان امواله کوز ا
دگیل دکاد رجله یی ده |لد بوك ةرهز اهال سه ردودسایما لهدیو هامانه
اص ادوب مالائ له سن اد احانه ردادیردی
) حکات این لهعه و عاد اله لن غالب ددد رکه ق سا به وعالی

حضرتلری فرعویی وجشسودیتی غرقابدوب فرطك اشران فرعون ابله
را هلال او لار بله بونلر غرق اولد قدذصکره مصرده اشبرافدن وه
قلدی موجود اولان رحال اعد سی عام واحبر وخدهتکار «عولهدن

عبارت ابدی دوجود اولان سواتی الګرند ن اشراف خانداندن برعورتی
ادتلزك
کندو لزننه والی اعك اوزره اذا ق ادوب داوکه اب

اوزرارنه

خاک اولسثه قرارو رد بارهر سومه صاحب عفل وععرفت واردات جارت

ودزاعدن اواوتقانلرت ولباقسیده عصرده فوحود اولان وان اا
فك مره هعومندن
وق اعش.دی والیه اولدقد نصکره ملول ااطر

خوف اکلہ اسراف دس وای حضور به جلب ایدوب بو بزم باددعن»
اطراف عالك هلوی رعبت اعر دک لردر حال بو کهبزم اکا ر واسرافرل

ج-له سی تلف وهلال اولدلروداعا اححط-ار ایدوب انار ابله تقویت
رار دی کیندبلرن بی بزم بلادم ك جلهستی عط اولق
احمن
بسود
اوزره رحصن نا عك واول<صنك دص

لابند ععارسه اون ماموراتعیین

اک هراداد یورم دیدی واراف نسوان دخ مسومه یی تصدلق
ور سین اتدبلر ارض مصرل هارع وعدان وقراسنك کافه س
حرط ردوار شااتدی ودبوارك اڅ طر هدن حلم حفر اله صواجرا
اتدبردی وصویك اوزرندن دواره کبرواراد وقله سا اتدروت انلره
ورح عیل حاده کلی ارس واهل
ارات لوروضع الدی شو باهکههار ب

سلاح اقامه وبوذلركینارنده اولان هرپرمیله دح برر ابکشر حارس وضع
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ر<م وحق واردرسن ب کون کاس اندوب بکاعذان ایتدل دید کده |
هارون ادو ترحاعنه تر<یابلهواه روت کادی 2ل ده اولانلردنبکار ی

اترود شروب
مصعب بن تابت بنعسدالله بن ال سبراعتراض ابلهازازبهس

اما لوُمنین بونك سوزری سن مفرور اعسون زراکه وعاصی وشعیدر
و ونكو به رفق وملاعتله سوبایون سرزدن استرحامی گر وخبانتندندز
بادهیی افساد اشدی وزم #عزدهعصیانی اظهار ابلدیدیدیکنده
ی |کاخطاب ادون عاف الله شن کک ك

بدرك هد نه رهبم

وو كدر یال هرتادی دید کد دص کره هارون ارشیده توحه

ابله بااالموّمنین و اللهو آدم بر ادرم جد بن عبد اللهك فتلاد اصکره
عهاحیقحضمر تلری اعنتاسون
تدن
پر متام کوب سکبرادر کی دل اى
هی
داوب وبرادرمك حفنده ادلی زی بت مةداری عر

بکا انشاد

اندوب اکرسن خلافت دعواسنده حرکتابدر ایسهل ادا سکاین
ندعت ایدرم وس دصرهنه دخولدنبهسی ملع اندر ماد امکه رم اغا
وں
لدی
دد
سزکله راراواد3عه
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میا نده قالیدی

ده مصر
رفح شین اوقودی ز بر نك انکاری عرعداد و حیا ی ننکذ

ری به بازمری و خصوصده ان کنت کاذافرت منحول
الق یی ز

ول وقوتید بوق ابله دیدی زبصبرویربنوده
الله وقوتوهوکانالله احلى
عسین اعکدن امتاع اتد کده

لے اکا ۳وعصضبت ایدوت اده جاك

بووحهله عین اك کرکستن دعسي لهعوین اتدردکلر ده هلوز هاروئك

حضورندن حیقمدن اکا  1عارض اواوت اول ستاعنده وفات ابلدی ٠
ها ز ون میا بی حسدن قجاروب اکا دوز سك الون احسان الادی
بوندن صکره حبی ن عبد الله 7ماه »عمر او اوت وقات اعشدر
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هدر بوندننکول اومز دوجواب ويرد کده

سوال اد ی اولدخی ام امان
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قرارم شوقببله دن اق قرش قبله سنه وبر بلور دیدیفةط بوحوا بندن
ھکد تسود رلاده

ى لوادت ورزناوت کوتعندیکیی کور دیکنده  1م

مره اعدیکم معاحلة یدرم دزی باوده راید وب اکراشتة آیسه انی

السهره روش الحرم كاعر السته بو اده سنبی معذور طوتاردن دیدی

وکفی د خر نه افاده اله اسعراح آشد ګن ی لخوصو صده اسنداد

بارأئ اعم و قروشياك بمیعرن ابیریعه بكرأندن جیقمم انك اختار
ابتده

عه منارمدر دلوجوات کوندردی ندری بکااشته ءصای

ه
وهل
اراس
قودص اعش دصل است

ق کا

قیلدیدی ده اللهتعسالی حطر لرنثه

جدوشناورسول اکرم ضل الله عليه و تلد صلو ه وسلام ادوب بك
اول قر"ء اهدا

هردن
الوه ععد نکاح واول فلا ی ودوه وحادری ط

و بدر نه دی باعده اولان اة نفسهیی اعطاایلدم دنم بوععا مله دن
طرفن نون اوادیلراولحادری وروت زوج وزوجهیی شمان اول که
زفاف اتدل بناول اختباركانشده اندم وار نی کون اھ عل اهلاگ
ارك اللهلا دوب اکاوداع الهحانت که رهعودت ابلدم
(حکات لور العش ت

انحسی

ره

سید مسا داندن یی ك عرد الله  3حسن

نعل نای طااب رضوان

ادوب اکاخلق کثر وج

اللهلیم ا مجەن بلاددددم روح

عفر اباع |عکله شوکت وسلطتی غالب اولدی

واس هر ادن ال طر فتنه متوحد

او وت سواد تبعدسیی تکشر انلدبار

هارو کنیافرشییدنبد
ون»مزگج وعضطرب اواوب فضل ین ی البرعکی یی
الل يلك عكر ايلهالك اوزر خه مأمور ابلدی فل عى ن عند
له طرفندن ادم وكاغد ارسالیله وعد حسن وا نأمين TM
حانعه کلورادسه هارون ار شیددن الك احون اراد عذر الهامان نامه

اخذاندرم دبوخبر اوصال ابلد ی ی ن عبد الله نلو وسزز
بائنه وارعغه اعد

امان نامه و

اعم اکر باسذات هارون کندوسی

هار اسف اول و۵

ا

اله انك

ذاب.د نازوت یک

د ادزم بر لهمد

ن آدفی

فضاك طرفته افاده ایلدی فضل وکفی هارو نك طرفنه تحر ر اکله
خلیفه وندن بعاتتحظوظ اواو ت وفضلك وخ

د مق مو شم عظدر

بولوت کند و د یلههی ی ٧ل الله ظر وب  52امان رام از وت وتاه

وشیوخ بی هاسل شهاد تلریی امان نامه ده درخ ادی ازجله شا هد
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ساب واصل رد اولدی د دی فغك
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<سن وجال ولور ر<ستار لبق

عبر اشدی دیدم دواه رزق ورا بده حس

اولوب بعد دلات صاح<ت

ادت و باتوداهلشعاوت اوله جج دی معلوم اولیان شیاچون

بوقدر "مب واسهسان اوئوری دیدی بعده قالتوب فرسك .شوراستی
بوراسناصلا حاید رکن انار سنك کوکسی آجیاوب ممه پربارقه نور
دهار ی اش دک
وردعمک

طوقندی کڪ

ما بالهدعای سن وز میسن
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(حکایت اراهیم بنسعد ایينراهيم بنعبدارجن بنعوف الرهری علای
 |8ماندن اولوت مد ند مئورهده ای دی اولشٌدر بغداده ورو د ده

| هارون ارشید اکا العام واحستان ابلدی واعند ن سوال اند کده حلئه
| فتوی وردی آندن حدیث شم بف روایی اعون اعاب حدشدن براسی
 :نداد ده او

مر له واردی وخاه سنده اراك کو

ودد لی

 |٤اعکده اواد یی ادشید وب ی سندن حدیث شیر اف اسیاعیو حر اص

| ایدم لکن بونصدکرهسندن حدیث شر دض اشم ز پراسن تغتی اید بیورسن
طلری دوتد د بر جه نبالکن پرستی غیب
دندیگنده ابراهیم بن سعد رحت

 ٠اس اولورم بغداددہ الودم مدئده لهروقت روانت حدیث شر اف
ایددحك اواور ایسه م اتدا تغن ایدم دلو ء-ين اباد ی و کویفیت

بءسدادده شهر ت واو ب هارونك دی موی اولدی هارون اراهم

بسنهدی عندیله جلب ایدوب رسول اللهصل الله عليه وسل رحتطارينك
دددن سوال ایند کدہ ایراهم
سفمنده بدیی قطع اتد یکیموخمزيه نك ح
ن سعد عوداستدی هارون محاهلاند وب ع2وودریطلب ابدیورسن

دیدیکنده لااامرالومن ینعود طرب بعنی جالهجق ساز استرم دیو جواب
|

ور  2اه جسم ابلدی خلیقه نك اسمندن صه ال معلو ی اولد دنه

| براهیم استدلال ايله باامیر امو منین ظن ابدرهکه اول سفيهك بکا اذبت
رن سوزاری (م عین اعمکلکمد باعث اولدییی معا و فکن اواتدر دلوب
و
 ۱وعو

دیالنه الو باامطح ان الینقد ازافلاقمولا##الا ان الر حل غد ا٭
( ین )

( ) ۱۳
III TEFEN DIDTET.:

 DISETیاسمسس

مند ساشا ست

ماست اس اس

PRT TEE

یا اس

نسل است

بنوفات ابدرم وبئم برادرم ها رون خلیفه اوور ونم جار  ۸عادری
زوج ابدر دبدی ندماسی بو نلهڪون ف و<ه دوه مور
ساره و سای

هس

تلری سر رز ی<فط

غولا دید ه قاع اولور سک

مهد

او وت

اون

ك وق

توافکارتا "مواری اکن د بواسایت

ورنداشی هارو

حصور نهذ دع-وت

آواده اتدیهارون خاطر همذ کورهی ازاك ارده جك
هادی هارو نه ی

بای

بوحوابلر کهراصی

وهر
ژمان

ح-ی
E

و بردلرا سه ده

|.له بوخاطر «سی

حوابار سو بلدی

او <ی

کهبموفادن

صکره سن غادری تزوح اعد حککد سم اد کعددوب اکاغادت آغر عیذلر

وبردیکه حانث اولددنی تةدیرجه زوجه ری وحواربسی وجل مالیالندن
حیهد بغندن ماعدا باده  3اعك د لازم کاورایدی هارونه وعیناری
اترو  ۵نصک رحهاریه.ی غادرل باننه کیدوت اکادی ول اشال
اعان مغاظه اتدبردی ووك اوزرنه اعق نرماه ودر مدت کوب هادی
وات

عادره خر کوندروب کندو به

الدی هارون ار سید حلیقد اولد وده

تروجه دعوت اعدیغادر باامر الومنین و بایده بم وساد کر عار
فص کل اولور دو غات

جور

له

او (دعنده تاره کارت

ابدوب فعط

باده  3ابلرم ددی وغادری زو حایدوب فرنداسی ه-ادیدن زاده اك

او وردیوءادر تأحایعه اواد که ر کت اعرایدی برکه غادر فزع

وده :له أكوو سدن اوبانوب اګلغه باشلدی هارون سکا له اولدی
| دیوصوردلهنده شعدی رویاده قرنداشك هادی ی کسوردم لودتلری کا
اوودی

د دی

احافت یی

۰

(نظم)

اول ماحاورت سکان امار

eE

 #ودستتی وحتثتیاعانك الکذوب الفا جر #
 ۴#واکعت شادره "اچیصدقالدیسال الا"در 3

 #لامك الالف المجديدولاتدر عنك الدوار +
3

ولھ تب قلا صاع فرت

(خلاصه معثای ا

حیث غد وت صا  2۳ه

سن کااتدیکك و عد ه نسکان معا ره  £اور

لصی وره وارد تادر lL ره حاف
دیکات عة ارده اک

اولدك وسن ر

 021ى ن

اولو تدل و٫لاڻ ره

اد یی اولد دك حالدهفرنداسم

)(SIF

( حکادت حافظ ی عساکر تاز خنده ذ کراعش کہ اهلشامدن رزجات

دراش خراك برند ٠ شهیذ آولوب هر چیه کسی رادرننك روا2
کاوب اده ومو اده ابدرراکش برجعه آههسیظهوراغامش اولدیندن
صیاح او و دن عزون قالهو:ب اررلسی جه

رواده مشاهده اللهکڪن جد و

کیہ سی رادر فی اکان

ڪون طهورا عدك ده سوالاده

بزکه معاشی شمذابزاول کک رن عبدالع» بل از اعدد شزا وش
ابدك اکامبتی سرلا طرفکره کله هدم دد ی رجل اوباندقده ذکر اولان
اله جعه رل ار

۱

ضط واط بق ابلد کدهعر ن عبد العز بزلوفاتاتدیکی

 ۱کم اولدییی طاهر اولدی
( حکابت ابوعبیده نقل ادرکه قاضیاماس هنوزتازهبکیت ایکن براختیار

| آدم ابله دعواسی ظهوراید وبعبد الاک خایفه نكقاضسنك حضورنه
ی
نرداارا
 0وا

ارقعه ده اناس قاض الغعال ابد وب شنهنوز تازه وحوجق
ه

]| معولهسی سن بواختسار آدمه کلامد ه مساوات اه سن راز از سو بله
 1دردکده اناس واب وروت <قوآدمدن اکیردردیدی فاصی نه طارباوب

سن کوت ایت دیدکده ,ن سکوت ایند یکم صورنده بمنمی کے
کے اون دیدی قاطی تون تون انفعال اله نس طانم طناددزم

دیدی اباس جوانده ین توصیاح میزلدن قاضی حط تار نك طن اوزره
اولع داو جبعمدم دی دای اطم ار عضب ابلهسن وعات-ده حق
سوزی نکاما عزسن طناندرم ددی اناس درععب لااله ۱2ادزهدرسول

| الله دبدیهمانقاضی برندنقیام اعلرهداللکك اه واروباناسهسو بادیکی
سوزری واناسك اکاوردي حواباری نفل اتد کده عبداللات قاضی ره

اي اددوت سن الك حاجتن فصاارژه لکن بکوون شامدن اخراج انتک
ال مثلاونك بوراده طورسی اد دکلدرد:دی

( کارت جعفر بن قدامه ةل اند ر که هسادیخايشهنك غادر
| تا عد ٠ غا بت جياه و مطنوعه ر جار به سى اواوب خلیفه اول

جاربه به زناده سسیله حبت اعش واز دل جوان حبسوری اولش-یدی
۱

برکون هادی  4کوت

 1مارض

اولدی اش

فر سه کاوت کن ننه غر واندا هس2۵

اططر ات

ولاان ندماسی سره زهاواد رکه و له مض طرب

و
متعیر اولد:کزدو سوال اعد کارنده بے

جد

خاطر مه شو

 4کادرکه

رن

( ) ۱۱
هوز هنستسارولک ت  RE:ن رکص ه هعشد هنس جوز
et: E7
ِ اعاسنی خصوصنه دا رایک بت اوودی عورت بان وادوب پردصايك
عاعن الوب لوزن کسدی وقان اقدرق کد بانه کلوں  1۳وقیافت

اله سندن صکر O ER

توح اعد حکی معاو مك اولسون دوق

وهده خاتو نك وطورندن ووفاس-ندن حظوظ اولوں الان طاب الوت |
ددی نوهدنل معاو رهطرفندن لاو اعسنك شبن ییات ال رحد ده

اود ال.طلیوسی و لهذکرابد رکههلزور هده زناد ن زیدی فقتلایدوت

1

آنكامون اکارةوی بای آدم دق وبرمك حر اد اتدیلرمةتولات رادری

عبد ار چن فالا ودی وهعتولات صغم پراوغبل قالش اوادغندن ب بااسنك

| قان طلبده اولادی اولادر دوب معاو ه هدبهی بامعتولاث ولدی با 1
۱

اولعد قد ر <س ابلدی وهده ردی سنه حوس ه قالوب معتو لاک اوغیلی ۱

الم اولدقده اواد صاصدن ننعهشی الله راضی اولدنءندن هده ی

||

ول ابادبار

( حکایت قاضیتنوخی| فعالاشنیایی نقلانناستده د رکرعبدالله ن حعفر |
<ومرتلری شهردن خارحده رضیعه دعن <فتلکنه در  7 1اهنك

ا

قوسنده وغلام اسود اوطوروب ا,ولاه ی بکار ادی اول علامك باه

|

| ربکاابةکاادویغلام اول کلبه رانك ن]دیکاب براغکه قناعت ادوب

کله ویروب بدبردی ا
| کدی غلام ودند اولان ایکی اتکی دی او
داه حطر تلری غلامك وادننه در وررارادی اول غلا مه اغلام

]| سنك روز ممه تعیین اولان رزفك معدازدر دنو سوالنده ما ظو رکزاولان
اوح فرص ناه صصمر در دو جواں و رنه سن عون کند نك سدرەق

أا

اده حکلت امک کاب ایثاراتدك دلو صوردی اعولای ول ارض کلات
دکلدر وراد ه ٤کلب کوردیکم بوغیدی طن ابدرمکه وکلب مساو
بعیدهدن کاش ۶غر در وقارنی آحدر الك اعونای رداعکی؟ ر به کوردم ۱

دیدیباسن بوکون بو بلهاج قالوره:سسن بوردقلرنده ذم کلت

ا

ایدرم دوجواب ورد کده عبدالله ن حعفر حطبرتلری<و دو“ هاده افراط
دلوت اول غلایی واول باکعدینی صاحنندن اش را وغلای ازاد ادوب

| اه ی اکامش واغطا ایلدی

ا

٤

( ) ۱۰
جد وصورتی کوروب واف او-ندن توحش اعکاد ۱
توردی حاربها
اتدای امدهطورانوب طولوتك <طور نه واردی وکر سای حال اردر لا

واغلیه رقاوغلگرا جدبکاءساط اولدیو شدن تفس آرزوسی طلبانادی
ادن کوج الله قورننلدم دبوشکوا اعکله طولون جار هنك مکرو فر نه
اععاد الهاوغلال کد و عرضنه سوءصدی

لغاات کوجنه کیدیکندن خد م۵

ستندن ببرشه برکاغد بازون امنده بوکاغدی سکا هر کے کو1

دقرمشور گمان قتل اللهدنو ذکر ابلدی واوغلاجده ویروب کواغدی
ولان اک کوتوروت تسلم اله دیدی اجد کاغدی ااوب کسدرایکن

جاره لك بانشدن کدی وجاره اجده ترهیهکید بورسن دو سؤال ابادکده
|| فلانامبره_رمهم کاغدازدیآ نیکوتور ورم اګنده نه بازادینی معلومم
| دکادر دبدی جاربه نسنك طرفکدن بوکاغ دی بنءه س له کوندرهعسن
وراده اوطورسنکله سوباشهحك سوزم واردر دیدی اجددج کاغدی
ووب
جاربهه رودی وحار هه کاغدی مقدما خلو ت اشدیکی غلاعه ر

وی فلان امبره ابصال ایتدیدی جار ببهوكدن غرصیاجدل جاره لك
:

EE

 Eهلا یدعاک س ھو هرس یکدردنوک وط كنول یواعم هدودڵوا

شهرادهیه حقد وفضی زنادهاواسوناحونادی غلام کاغدی اول اعبره
کوئورووت سل ابلدکده درحال باش کسونطواونك طرف گو رد

|| طولون نوی کوردکد ه اب اله بونده رام خن اولق کر د وب
اوءییاجدی <ضورنه جاب ابلهفلان حارره الهسنك ععاءله ك حوهله

مجاعیوت دوائی اکلمیغتهدیکم
اوادی بکاطوغری سولله دیدی اجد د

وقتسد ه فلا ن غلا م ابله خلوت اع-ارایدی الق قواکن ندب ادوب
حضو رکرزه اناده اعدم دی طواون حار رهی دج کل اندون ا۔جدل

ټین وحشی پدد ينك عندء بوما قیوما اد وی
الوالقر حالاصغفمانشك
١

س

مك 5

اع

و به ری

كتا ب الاخانیده ازد لی 3a
اه عاف حور

در که هل و ی

تاری  58ام آتد کده اول

کید

بار ارس کون هدهن زنداند ن حیقاروب قتل ا-که کتوررر

ن

():۰٩
غیب اولدرغه ابو رقاح بشه نك قمرلدینی ددر متا سف ومتأام

اول ةد ارالتونك

اولدم ابدی زراعب دی بے ماملکم اش و شه ردنعبارندردیدی رجل

مذ کوری

اماع ارد نلرلاحندن رونی سنك ەززەم طرفندەفراء وش اعد بکكبازوشدی
ودی
بنلولدم هیالاتاک ده در دلوت وقولند ن جايروب اول رحله ر

خاس ن واتفاق عه تعب وجمان اواد بار

طشااعئف ونوادره مالایدی برکون
اام
رلن
( حکایت جيك می الله ج
چنال اد زکن آنیبردوست کوروب ا اناعد الله سن یی اکل اعه

زرا فالاصل من سے دز بده آخر نه نون الاق اولمغش-در دیدی
چل وی ایند کده اول دوسستنه او بله اسه حذابکن حیه ی اکل د|یکن
زرا قالاصل حیه حیات اواوت ال صکره دن صاقط اواشدر ددی

( حکایت طاهر ین الین عسی ن ماهان ابله فتاله كك انناسنده |
نازفضا
انيد دراه  ٤لعی اه طواد,روت ٤0راوضعفایه اصدق ابدرا“6,:
كك وا

ی

كلا توهیح هد-ذعا نالوا

كمهارد هاچ

۳

یه

ويفك وفوعندن طاه رتم ادوب ماول وعثال اوادی اول اناده
ك
سری اناع اوزره قالغون وشعری اذشا ایلدی
شاعرل پ
 %3هذا دد

تاه لاعره

E

EE

+

(دطم)

وذهایه ھ :ذهات

 eEلاخر هساک

الھے۶ 

اک ده

حاصل -:۰اسی ودرا همك طاععاسی اوزر شه متوجه اواد د زاعدانك
جعبانك طاءیله حغنسه اشارندر سفه شی دکادرودر ل^را ك کسی دعیی
دوکولسیبزدنهم وغك د و کیلوب گنقسیدرر شیکردع د رھم لفط یک انك
(صف

تع

حروق

وساوت

 5اسه

اولان ھ م اولهنك بکنده ھی ااال اوگ2 

طو بلمد خمر لو در طاهر ن یر شاع

وول ندن قاو ل ادوب

اک العام وا<سان ادلدی
) حکادت

ا جد نطواون هر

اده لکد

درك

<ص

ور

نه داخل

اولوب .وده صععادن روم طور یور اناراعون عطیه ذبالهسی ۳ګ3ر بر

چوررسه کنرائل اجر اواورسکر دیدی پدری بمدوا می RE
نیقی ګر یر یدهم دءکله ا جد دوای کنورمکه ک.دی

دوات اولان

درنده بدرنك برمعیول جارەسی اله برعلای خاوت اک
او طه نهكام

کوروت باز پرسی سو دی هنان اوطهبه کروب ودوای الوب بدرننه

( (۴

() ۲۰۸
۱1

امك بزم اجون فابلیدردبدی داکو يك قسولا ی شی داعا جناب دوادکرله
باننده در د.دی ارسلان له ادسه امان سو تله سوزی اوزاعه خسته لائ

جاه کار اعدی دیدکده دلکو ارسلا نك قولا غنه واروب کب جه |ذندم |
سره ور کر دوبارسقیوردلخایهستی ف-وپاروب اولانده چکفه دن |
بوعق اواد بغنی بکاپك حاذ ق بر طبیب خسبر وبردی دپوب ارسلا نك |
مس
ادن حیهدی وظشر هده ونان خد متدبه
طر فندن نکدراولش

جک

کوستر وت کوباارسلان

صورننده اوادی ورد دلکو نك بوصورت کاذ 4سق

ورد کده»نوناواوب واردع ازشلانی تشه کرهم دلکو بدنه مها له

وردی تاه کل دو حاغردی وقورد بوصوری حفنده اشر دف والتقات
زک

ابه ارسلا نك بانثه صو ةواد قده ارسلان

اوزانوب قوردك خابهسیی

داکونك انندن کر ایکن دلکوا کاندا ادوب ایفرعنی کو علات صا حی
سن هلوك اده اولدءك ووتده ا

و

جک اطا

معربان وحواشسی

حوید ه دصل سوز

آدهجکنی لوبدن صکره ت انت ددی

(حکاتان له کي عاد الدن بن کنو بدانه و اه تاهنده اولان

تار دن نعل اندر رر جل مکه مکر مه دهماءزمن هدن غل اعك احجون
تباب وباز وسنده اولان اللى مثقال التوندن باز وشدى حیفارون بعدالغسل

الوابی کینوب بازو ندی فوددنی حلده اونوتدی کدی وادای حدن
صدره لغداده واروت سب ادر وعروفا هھ رهکرفتار اولغله اده
مو جود اولان جزنی اک س لهو

ود ارت اعك اون رمعدار شند

الوب اشنده طبله اله سوقاةده طولاشور اایکزنقضا باشندنط.له دو شوب
جحم:وله
وشسشه ارباره پاره اولغله .دردست اولان اند سر مایه سی د
ها واف اواد بغندن :ارہ امد

وحبرت کاوب دراد وفغعان

ایدرك اعلغه باشلدی خلق باه جع اول وب ونك اشسبوحاندن متا ل
کاامجت اءدرردی حردف اثنای بکاده هبی اران
اولوزار و

بردفء د

جج شر بزذدمەنم ابلهسل اجون فولدن چيفارديثم اللى «عال التوندن
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واں وبرګه ۶س
قوءك صدری کیو حفند ه حفد اللهملو اجن دجنو

ادها ولمانکو حدبیره ذهر بانلهقااید وابورادن شام طرفته فرار ایلدی
طرفه حبره بهواروب عر وك مکتوب عاءله وبردی عامل مأمور يته واقف
اوادقدوطر ده ده مرحت ادوب وشرو کاله یوب برتفر دب دراراشسون

ديو الالتندن خیس کوندر د ای

طر فذهقالع اولیوت عامله واروت

سن دم <ومد و عرولك باژد دی خصو صد

ه تل اند یور سن داو

مواخذه وسرزاش انتدبکند ه بوصورند ه اجرا ابدهیع داوب طرفه نك
ابتدا الاریش وانافار بن وقولا قفاري وطح الله بعده حيا ترابه دفن انادی
E

و طرهه وقت حا شذیتده دار ی بهدعلین اوشان س

برنك صا حبیدر

(حکایت بر طردق ءل بر فوردایله بردلکو ارسلانك خدمتبده اولورزایدی |
ارسلانه برخستهلات عارض اواوب رزمان حر کت اعکه مةعدر اواد دی
ولوکواار ده دلکو مرد وشکاره مغو ل اولوت ارسلانك ڪل نه واره مد ددن

ارسلان فورددن سو الا دوب بام دلکو کور غارولدی گبانره دهدرحال

نوکهاشته بخنسته رم بی لوح بضلةم وفتندهبوله نك وها ولوب

|

کیسی لاشمسر دردندکده قوردنو ازااقسل صحبت ولوبدلکو ی |
او فرته بو تن وهای از رسلا دا فده یمیت خصته |
کتوردی تومامن الانام دلکو ارسلانك طرفتنه کاد کده ارسلا نك انه

وارمن دن مقدم احباسیآنیاخطار ایدوب حفنده قوردك اشدیکیفسادی
قل ابلد بثر وحضور اسده کرد کده ارشدلان دلکو بهسن رهده کر مورسن

دو عتاب وءوآًخذه صورتی کوس که افندم سز خسته اوله لیدن پر ویم
راحت وحضورم مسلب اولدی ودنایی طولاشوب سنك ءلنك دواسنك |
جسجو سنده اندم جد اولسون علا جنه وا قف اوادم وسک اڭ

دوامی بے معلوم اولدییی آنده اصلا توقف اعيوب خبر ور مك اون
سر عت سم اله کلدم وحطور کرد اخسل اولاغدده بییتکدیر ببوردیکن
سبرال شانکزه دوس ی دید ی ارسلان داکودن وبا واوب کثی

می سود یکنه ابدر مااع دکل بلوه شیکاه کاهاولور برخسوردار اول که

راون خیلی زجت جکمشسن جابصناغ لق آاد یفک ع-لابی تدارك |
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| ننه انلره الغات ورعایت ابدرادی بعده ورزر هتأبوبگروی
مدح اتدیار گر وکو ااشو «د د ھار دن -دظط اعك صورئن کوس

زوب

| سر صله وحازه کی طرفدن رهده عامل اولان ادمه حواله ادم
دلوب بو :لرل ال ند ۵چ رل ررمکتون و ردی وه کت وارك اګ :دہ

٣

وطر ده E

لس

حاندنهکلد کر نده ایکنسشده ول آندهسن دلوعر برابلدی

مذ کورار صله وجابزءقءالهسی زعی ابلهکاغد ری الوب بوله حیقدبلر اثثای
طر فده براحتا را مد راست کلد دارکهاوطورد ایی رده  ۳دای

حاحت و هم اکل طعام اباروهم کهله سی اقار اند خر وی لو له
5

کوردکده بارحل  5سدن

1

سس ثذ هه اجعاق کور دورس

تل اید ورم ل

وعد وی

اجق 3۳
کن گ
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ر کی .هارو

جواشده

ب دوایی ادحخال

احق اول کوس د رکه کندونك

باعث هلا ی

| اولان ذسنه یی بانته الش کید دوردد کده تین بر وسوزندن شمه ره

 :واروت ط رفدیه پرسنك ال ایک ۰ونعروی معدما هو اش اد ا کرمو خرا

اولان مد<به مه مقابل بزه العام اده حك اده باشدن وروت زی چیه ه
ً

حواله اعزادی کلسنکاه

ارده اولان کو

بارخ راوفوعق

ماو ر ادمه

اوقوندیره لے دیدی بو تارك ابکس.-ده اوقومق زر دی جونکه عر ده
شاعرلکه

اوقروت بازمق رس ارم دکادر طرده کته

حوات و

روت

ماعلك بکاوردنی مکنوی فت ام ددی ملحن واه بن احارواوقودرم

ون حتف انفمی کندم حاملاولمدبوب حبره شهرینك قر بندهرچوجق
 :شمردن

|

حون

ملس حوحفه عناوفوعق ملورعسندیدی

دم اوتوزم

د که

ی آ<وب حوجةَ ك ربد نھ و ردی حوحق کاغده بأد قده

دکلت

کے کات اک
امه بو اعد ل احنده ملس سل طرد

۰

 eوایی ولا عن سوت

 :ارده سر

ادلوکر

دری اولدینی ناه

اوعس دهدی اج E ر  94ره سب
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 ۵اولان مکنو نلھ

دەدی ظطره عیاد اندوت
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وجل
ارد
ارکات اوه اول میق دوم مکذورك ذ کور بنه سیم اد وب انل

مك وحود نك یی کسوب ککلر ندن ابروا وج ر طرفه وک کار بنی
برطرفهوضع اولبس ياهقرغهاره بدیرراروقوم مذ کور اوق البلکهلیوب

اکرسیاهفرغه دنبشقه قوش وسارحیوان !ول مدن عك مر اداندر اسه
بدرمروت منعوطرد ابدرار واکرمیت دیشی ابسه کروه مذ کو رل د-واننه

تسلی الہ انردخی میت ك نی عظندن تفردق ایدوب بشنه پشقه محلده
حابلا قارهیدبرمك|حسون وضع والات مد اذه اله بکلیوب حابلا قدن

وزجرایدرراکشو بدوهه قهروعله حسرت لول اواوب
سمه حیواتی منم

|

نهنرسد بهاطاعت ونه ب مرلکه اعطای جز به ووارداتا:دراردرند والسی

|مبر سیف ااد بن حد بن خلیفذ السلی رجه الله تعالی عسا کرحظیه ابله
واروب بوناری ساصمره ابلدی امرك E

مورا

احاطه

ابتد کلر ین کوردکلرنده حت الارض ساکن اولان کرو هدن رجتاعت
اوزرارنده اسف که ابله جیعوب والار لهجباله اشارت ابدوب پرکلام
اله کم ابتدبلر واول کلامك نه اواد یغ که ادشتمدیدعدمجاعت

|

مذ کورهبنهحت الارض شاب اولد نبالکراه برشدید وعظم روزکاروقاد ||
وطواوظمورانتدی کهکو باکولارضه وارض ”۴اه قارشدی اممرلاعساکر بنك 0

جله سی وزی اوزره دوشوب فرار ابادی شویله که سوارننك اسبی |
زا
ودن
او:
زل ک
ا او
راندی
صاحییی اوروت اولد رر

غه حیقد قد نارنده

اوعز دما نك یل بن زائل وهوامتکندف اواوب عساکردن خا رتلف ۱
اولدی بوکیفیت تحت الارض ساکن اولان اهناصك ”ری اواد ین ذھے
اولندی بوحکاید عا جا.دندر

(حکا بت ان جوزی عبد النلهعرو نالعاصرضی الله تعالی عتما
حضمرتلرندنروادت ادر که هندا له صین ده ادن برعوداوزرنده

نھ  ۳۳سدن باپتاش بربط بعیق از واردر عاشسوراکوتی اولدقده اوقاز
عودلد ا

اولان نهره عنعن اء لنووی اوزادوب صو احرولعدہ

بنه چکیلوب برنده طورر واغرزنی آچوب اغزندن صو جر ان اکه شباار

واولقازك اغزندن اقان صوکله جك بوم عاش-ورایه قدر اول بلدهلرك

سک ننه وهن ار ع ومواشسنه کفا بت ایدوت نوم ماشوراکاد کده کا
سادق عذعی اوزادوب کلهحك سنه احونصواگحر
ق

|

()۶.۶
اتهالا لارض اهل“مادن عبرت الیکصبفووانیل ملاکاللهتعالی <ضمرتار نه |
عصان

اد وت تعذ یب او لدی دید ی کوند زاولدفدهخاق اول

ةنوجب
سل کیدوب برخسف عظم کورد پاارنکدهنزسسیاه دخا
اولجهورك نهابی ادراك اواهن ادی وحکامه قاض ار بنك ندزنده
قرق شاهد عادلاک شهادیی اله ابات اولغدر وویرد برمکه |ن له

علامة ذوفنون لوقصهیسکرداننده کر اش ایسدده يكاععاده
کی
ر

شلات اذ موظناملد هرنه ابه المهد:عیی الراوی

(حکایت بش بوز بکر ی درت تحارنده موصل اوزر نه رها به دعن
سدنه
ناو کطلوب تش باغدیرمش ودوشد یکی عل احراق اعش و ن
مذ کوره ده عرا قده نادلی طیاره عفر بار ظهور اندوت خلد ی کییی

هلالا عش و پشوز قرق درتتار حنده عنده قان باغوب خلة-ك اثوایی

اوزرنده اثاری مشاهده اولئش
(حکا یت مازندرانده اولان برنهردن اوئوز سنه ده بردفعه رکون ر سوك

ااج خیقوب ساره شکلنده اول کونك صباحندن اخشامنه قدرطوروب
وقت ترو بده منهمهره طااوب وغاب اواوباندناوتوژسنه بهقدراثرکوران
اعش مازندران تادشاهی درخت مکذور ردفمه ظهورنده اطراقدن

قوی وین آهن زمزار اللهاغلدوب اشامی صددنده اولش السه ده
اول کون ندوقت غرو بدهره باتوب باغلدقلری زجمرار ی جله :قبوارش

بزۇك رلك زمقداری اول اغاجك اوزرندهقالشاول لهعدهظهوراتد که
زجمراری اغاجك اوزرنده مشاهده ابدر اراعش
اول م

(حکایت درنند او لکا سك قر ند ه کان برحبل عظوك اسفلنده ذروه

|هساتی زره والت
ناهنده برکوی وارانش ککهونركوذاناث جل ل

حره دار ولات آهن اعالایدوب انکلهتدش اتدکارندناولصنبعه به
صیعذ الدرو ع درز اش وانار احون دروع واسحه اعالئدن بشقه

زرع وبوستان کی شی ابله مثغولیت اولیوب وسیدن حصیل
تروت ایه اهالسی صاب مکشت اولشلردر وانلردن الاك حرت مابرده

آكدم
قني
وافد
اطرجون
سی

کلوب مال ولت کنورر بونلرلك جاب

اولاق اھر زندندر که امحلرندن بر بسی وفات انت کده اول بلده نك خت

الارض خاه ر اپوب سباکن .اولش ردو مهب وهی او لهاکرمیت

ی
ه هت.

)(et
خط

۱

ابار اله ۰عرض اولوب ای عکن ادرم ددی فد العر بزتفه

بوسوز ندن حظ ايوب افيح بوکروهاهسل بیت بیفا مبر در از اولور که |

برکوسه اناره خطایده متعرض اولهدهانلر جوابده

الكقابنه پرداغ

اورمیه 

واتارك ور دی جواب اول متعر ضك ح<عنسده قیامته ودر موجب
عاراو!.ه دو اڪن وروت لوندتدن آنی کسورمك صد د نده اولدی
راوی د برکهموسی <نع«فر دی اه عئه حطس تلر ی حلرقد نك ناعدن
حیعد هدن نیع الوب اسك صرکت عنانی طوتورب حهیرن

ل

افامه

سن کسان دوسوال اتدی امام <هّمر لری اول یی اده جسواب وروت

اکیاص اکرعسن بعم اسهی سوال ایدرسن بپنس مجدجیب اللاهبن

مااعل ذیح الهابن اپراھ خلیل للم کوراشم ر ونلدهمی سوال ا بدراوسه ل
ا| بن اول شر دم که چع هسلا تاره واکرآناردن اسه سکابتم شهرمه
رسیل طاعت کي دوب ادل مئو بات اوللري رب ااعسالین تعالى شاه

| خض تلری واجب بور هشدر واکر سنك مر امك هقرت السه سن
| انصار .کرام فلت یی له السکر بم قوم مشیر کان سز ل ٥سا انارکه

لوه سکن حت بدرده باجد بزه حار ه
وغ
| راضی اواددار کهاناره اکک
ار
تنی
]| اون قر:شد ن بزم کڪ هومن ی وسر م
| مءصودك صدت واسم ادسه  اول  3۳زز ڪه

دبارا کرسوالدن ۱
,د
بش وفت صلوه

|

مفروطه ده بزم اوزرمنه صلو ه" مکی جناب حق امم اعشدرا *کسرلان

| ادهل اللهمصل على جد وعیی آل جد دیرسن بزال خد دزو کبک |
| عنا نی صالیو رولله کینسون بوردی فيع مر کيك عنانیی -5ووروب

۱

دسننه ررعشه مسئولی واوراده موخود اولاتر باننده رسوای دنام اولدی
عمد العر بز 1ک اوم اندو ب نس ےکا دید گی ادى اثل ور ,رها خاق اعك

| اول واتار ه دام ادب ابله معا ملهایك رککدر دبدی
|

(حکا بت ان

لهنقلاد رکهسایان ن عدا کات اند

ان یره

طرفندن رمکتوب ظهورانندی و ازمش کهخاراده بکرون وقتسهحرده
ادن ذمععه عظعه ورعد قاصف مثلاو برصدا انشید اد رکه اولصدانك

دهشتندن حاءله تخوازلر جوحقار بق دوش -ور دب لروناکاه سعاده برفر حه ۱

| عظیه ظاعر اولوب آندن زمینه راز اا ص ازل او لد یکه انلر ۵
| باشلری سعا ده وابا قاری ارضده ایدی و-اارندن ر لی ندا ایدوت |

( ۲۰۲
(حکات ایی نویه بر ونی کاوب بااستاد ی سل اجك اون ص

وه

کر دید بهطرذه متو ج ها عسل ادهع داوسو ال اد کده ار قد کدن

حیقاردفك .السهی نعهله قویدك اسه ک|اءتوجهاغسلایت که اثولیکی
خر سز الوب یقن دیدی
(حکات عبد الله جازم هر مانه سنه بن ذاش

باهامان رەه

کیدیورسن دیدی سنك امون کوشك باعفه کیدییورم دیوجواب ویردی
وعد اللهاک بوجوانه

تنب انتدیکهحرادی نهامان اولور آاستهم

مده فرعون اولور سك دعك ادی

(حکایت رجلا بریمی رقا صه برحار به اشت ااك هراد ادوب اجاره
سك بدکده رصع تك وارعیدر دلوصور دلغعنده چم هم ااعده درید هده
دکلدر دوجواب وبردی

ایور سن
(حکایت علو نك ری ای العیناه سن بکادغض وعداوت د
مالو که کا بش وقت دان کده صلسوات الد مأمور اولوت اللهم صل
على عر وعییالهد رسن د د کده ن اوقودغم صلواندهاللهم صل عل جد

وعلى اله ااطبین الاخيار ديو ةرا ءت ابدرم سن آنده داخل اون سن

دلوجواب وردی دلوتعل ابدرار
(حکابت شر بف اجل عردضی دس سره حضس تلری زوادتټوررا رکه

نقیع امنده رص هارون الر شید درکاه-نده حاضمر اوادی ویو نفع
بدنفس ویمود کوی برتص ایدی وعبد العز بز بنعر ن عبد ااعز بر
دی مد کد وز نفع الهرار در کاه مد" وره ده اوطوررار ادی اونهدرو

رور
طلمڈل
موسی ن حعفر ری ال عا حص تلری رچاره سوار او
اباد مره ارون ارش دك حاحبی اهام حور تلرنه وارشو واروب اعر از

واجلال اللهاستفیا ل دون اظههاز بشتاشت ابلدی واول شموده عاضر

وان ذوا تك جله سی اماه تعظم وئوق-بر ابادیلر امام خلیفه دن اذن
اسوب ورت وتلردوجواب ححعیغله هارو انك ناته کر دی نیع وعد
العر بزهواا  ۳اوراده واتار هدخو له رحصت و برلدی نفع عمل العن زه

متوجه اولوب مانش.و قوم عباسیان مثلاو زاده عاجز برقوم کور عدم
|که
بواکرام واحمر امی رآدمه اد مور رکهانلریخت وملکر ندن حدا ع
نهفر خلیقه نك انندن ج قدلو دہ تن| کالا سیر
قادر درز سدیموسی چ
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اولدی و ن ارسلاندن قورادم فعط اغریاوزر هه سوراد,کندن با

سماعك سوّری طاهر میدر سی درادو تقکر اندردم دیدی ومشار اليه

بئان بن د <ضمرتارنه_بریسیکاوب بم بررجلدن بوزالتون الاجغم واردر
]نك بده اولان حویل دوشوب ضايع اولدی عدیانکاراید ر دبوقورفیورم
کرم مورک دکادعا ادیک دو رحا مد اود ةده نان حطمرتلری نشعدی

اختار اواوت حلوایی يك سوراولدم بکا ررطلحلوا اشترااندوت کتورر
ایسهلكسکادعا! درم سوردداراولرحلعارشو بهکدوت بررطل حلوا سرا

اتدی وحلوابی<لوایی رکاشدهقو دی اول ادم کوردیکه حلوا یتوندیی

کاغد کندوزك غیب اتدیکی کو بلدر درععب حضور شهه کلوب کیت
افاده ا,لدی شم حصتاری سن اول <اوای جوج ةلز که اطعام ات

پوردیلر
( کات

مء او رهرضیاله sa خر تا و
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دا
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ونارن

ریک مات ارلچ ن موی

ود واوته دنرو عادت ارص ناعی اکل
حکے دیدیکه #ې٥

ادوب حوونءاها عکدر اکن وادم خلاف عاده ارضی اکل ایلدی
فری
( کاب الوااتاهیفت کون ترقضیدهدی اوقوب افاضرب بط
شت ولم توا لا یلا قو لئه کلدکده معداسی سن ايستدکك محله کوزکی

مول ابتدیروب کزدر کورمن سن الجق يلل ڪور رسن د٤ك اولغله
فلال
ابوالءتساهیه په لوم ایدو ب جا ان مسن که الان موج ود ا
اولان خاءك جله شن حیادر دورسن د دبلر جوانده بی تکذیب اعك
وولا ادر
زاب جوددن زارحتسد الله غ بلانی ح.عارر سکن ددی ا۶ی

| اکرندن بر رکز بکا انعام واحسان ایدیکن اواوقتدهبنده کد "عه اعزافق
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نوددعه ده خطا د
|ون بوند و ك

ذوعا غنه دو شد که |

الك بوبادهه والیاولسی بروجهله قابل دکلدر دیدیلر معلومدرکه حضمرت
عررضی الله خ!سهلكافتادهعرو بنعاص عستاکر ابه واروت ەس
واسکندریه ی  2الله والبلاك ادر عروی اسکندز هه کتوزنهان
اهال اسکندر بهبهتیتوادم ايدفعه ا<یا ایتدی شعده اکااییدیت
زەك اوژره عمد وءیشاق اشدم ورا رالوب اورابه کتوردم دد ئ
و

بعر وهسلیم اناد ,ارعاش
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دج عرول يغلا خرحراهلریی وائنا ی طر شده افتضا اده جك

مالرعهار یی "نظم و ناربنهادم ترفیقادله نات مهدسهبهامادهابلدی

(حکایت لاطین انو بدن ملاك اکامل شعد تحوا ی" عر ا
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 ۱اولان افرج عساکریی نهم ایدوب هلاک معظم عسی وءلك الاشرف
ورننده ایدبارراع ای نام شاع راواوفتده
موی مات کاملاک خدمتده مع
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ندن جدان اطسال الواسطی قدسشره حضمر:لری
 ( 0حکابت نان ع
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| شان حضرتارین رازسلا نك اوکنه آنوب راقدتار ارلا ن اک قلق

|| یدوب اوراسی وراسی قوفادی وقطها رعضرت اعدی ارسلانك
سووال 2د١ار بکا ررر
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اولد فك نی بلده در دلو سوالنده ی اسکندر بهاھا لد

عرو نلوا مده بلدهااسْعّدم واکا فی العر داخل اواد م احق سن بکا
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س کااتد بکےعد

یلهتھا لی
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اوراده رار اولور سدن
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ون فان کید رکن ع
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ارم ددی رو برکره رقیارم ارله مشاوره ایده م دلوب روفاك بانثه
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ن کاهد وراده تو قف ادوب  ۹۳بکار ا
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رفافت ایدرااسه یی
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اندبورایدیدیدی لنودن خاق مر إضك کعته استدلا اله شفا ناب

اولشاجرای مارتاند تور اصتانل وهلرستالآوکهشمریم ادل کند وسدان
ءوس اواوت وصتده اص وی اشدیکی عماداءعش ادی

(حکا بت احنهه سوال آیدوب سن له سییدن فوعنك سیدی ورنسی
اوادك دد کارنده جلذق ماء بارد ی ( یی صوعوق

صو اجحکی اونب :

اسهار ن ای ات دیدی

(حکایت عرو ,نعاص وفتجاهلینده قربشدن برقاحرفیق ابله جارت
اعون

بات مقدس-ه

کیدوت صع راده دوه اونلدر ایکنهمان 9
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لی ددع او آههقدرنوش ايا دی وهم ان اوراده باون او نهو پهواردی

| سما سك اند بی برل باننده اولان جةوردن برحیه عظیه حیقوب فعاندن

طرفه کلور ایکن عرو بن عاص بلا کنویروب همان براوق آنوب الال
یس | ویودن وبفانندهتحیه بیاینندهکور»کله عرو صندعناسوّال
سدا
ال
 1ابلدی عرو ناوقاله اوروب هلا لادم دیدی وعاس گروطر فاد
ا

اواوت و باشندن او لوب بارجلسك سی که حق دعالی حفر

تلری

رن وهم حه
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اط
بکا ای د دءه درحیسات احسان الہ ی هم شدات و

کر

ولده به حون کلد لكدیدی
کدنا لاص اولدم سن ب

ه
دسف
کهبو
ردکد
عروجوابو بروب رقاحرفيقم ابلهتجارت دعن ده کلدل دی

سنك مأمولات مقدار رح وفاده اعکدر دو :کرارسۇاانده "مانر دوه انی
فا أ> که قا زبرابم ایی

اواهْله بردو نه دی تاثل اول یی ارزو

دق
۳ار سعوااسلایدوت سر کزده راد مك ی
ایدییورم ددرد کده ز
٤د ارشيد ر دټدی عر ود وز دوه درد بوج وات ور چە اء ۳بزدوهصاحبی

لبوزن
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دک

اصحا ند نز دید کده لوصورندەرادە ك دیق سك :اولندر

دیدی عاش ی و بلاددهبررجلغر بے ای بمدقتدسی زبارت و بوجبالده
رهاه
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صایدم انك اون اول -وزی رأدرم حضمرت خضر » حو اله اتدم

اول دی بکاکوندرمش انك بکاکزتدر مسندن اول طانله دما اعك جا
اوادییی معلوم اولغلة بءده دعااشدم مور ددلر

(حکابت بربسی جاره بش بررجسل آخره تصادف ابلتهز مه کیدییورسن
دلو سو النده جعه مازی کیلد * نی یورم دیدی سا ال استغر اب اله

صیدر جعه رهای کونوار ده کده جار سوارجوات
سعیان اله بوکون ل
و روبوجار بن جعه کوننه در حاء ۶۵ادصال ایده تاه  ۳تم دیدی

(حکایت امتا لدند رکه بربازی دعن طوغان خروسه طعن ابله نسندن

|

زباده بی وفاکورمدم زراستی صساحبك ببضه دن جیفاروبحسن ره |
ایدر و سن و دیککده سکاانعام واحسان از
واه واشربهی اعکطااتی

ایدن صاحرکه اصلا بافلعیوب صساحبکی کور دیکنده شور ابه بورابه

اوجوب قاجارسن ودن طاغ دن طوتار رو ک-وز اری قابارژ وقارگی

آجیقدر رار ور اقنرلق حلده حبس ادرار واذاد تصکره یی بر صیدل |
اوزرنه ولو بردکلر نده واروب اولصیدیطوتار وصاحعك بانثه کتوررم 0

بکاانتدکاریاذته نظرا سنك اتدیکك بیوفالق بکاافشور ایکناغبورمد|| ,

سن ڪون ایدیورسن دیدی خروس جو ابنده جا بكرششاره صابلنش |
طوغاتی اصلا “وز مٹسک در لکن لله کر که عه شبشلر کسوردم که :

خارکوسلری صایلذلر ابذی دیدی
(حکایت عم د رکه هبارون الرشید ايله بادیهده کید یور ابدكراختهار ۱
عوره راشت کاوت خانونه سلام ور وب

سن ونی وله دن اواور سن

هسنیع
دیدی عورت طی قله سندع دو جواب وردی طویله سی ه
اشد رکه اترك اگنده حام مثلاو برسید طه-ور اعدی دوخانوندن

سوال ابلدیکنده خلفایی انلرك اعلرنده سنك ملائ بوقدن دم ایدنشی
طی و له سنده دی حام مثلاو بروشعه سن لوعمّدن ملح اعتدر دید ی
خلیفه وجوایدن انت فرحناك وحظوظ اولوت اول گوزهنه مالعظم
|تعطاانلدی باننده بولنادلر استکیاز اندو ب وعورته وقدرشی حتوقدر
دید یارهارون ارش د انلره جو آب وبروت والله اکا خلا فق ورن

دیدیکی سوزه مقابل وفاایعش اولم دیدی رجه الله تعال

(ح<کا بت شس  2زداد ن اه نك عباده سنه وار وت باشدن ٍ

() ۲۳۹۰
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راحد ,A ۲ 2 سه جك اك وهن ابدی ر لی ان جام ده برکاب

هد رهو رەش ورن آدهدنکلبك ای سوال اتد کده معلوع دکادرجوابنی

و رجه اسعای کلایی بازددیی دفتزی آحوب آنده حرر اولان امار اله
رد رر کلمد LE اګ دن راسسثه احات اعکله اول اسم اول کامك
RFاین
نای اواد ده استد
(حسکات ادوید صان قدس سره حار نك حضور نئهپرباشیی

خاتون کاوب اش بم رجیله بکر درم واردر و بزم اودر شم 2

حاکی غابت ظال اولد بغندن خبر الد دی کوز ل قاری زورو جر اله
تصرق ادوب دی نوبت بے دخنر مه کاش امان اشح دعاہور کز
اول ظا لك شر ی ندن ددع اولسون ددی ج اسوعید حط

جواب وروت سعدی اياك ارام

تلری

ی E لوقدر اخاتون سن ععایر

این کت سك حاجحکی فض-او روااید»ه جك ذات اور ادهنید ااواور

بیوردی خاتون من ارستانه کیدوب برخوب صورت جوانه راست کلوب
ودی جوان خاتواك سلامی اولوب حال له دردنو سو ال ایدګه
سلام ر

اول :جاره حال وقصه سن شر ح ابلدی اولجوان خور وجوابنده

باخاتون نه سن شح سعید طرفنه میاجعت ایت منك حاجنك انك طرفندن
روا اواور اکاسولله سک دعا اسون زرا اك دماأسی مسا بدر دیدی
 tieحبرت کاوں احیاء اموا 4عواتاحیانه <واله| دیور اردیهرك

کرونعل حضور ند  2ب قصهی عرض انادی ج سعد قدس
ای

عرف E eE

اشن اکوت رمدت مارقب اولدیحقی ون مبارکمدرم

رهه آیدوب بمود اولوب دوشدی وشهر ده
و

اوازه اواوب ایشید لدیکه امرطا لاول وز ل خانه سنه دخنر عون
لد کیسوار اوادیینی اسی شاخلاوب ابر طالی دوش ورش وکردی

شکست اولوب عال شایه قدر کش وخاق اول ظالت شر ندن خلا ص
اواش رزماندن صکره عك عد باشتهکلدی >دن اید تأسمیاتدای
امم ده اول وزی مهارمسر واه ور د کرردحونکه سز ك دعا کزاله

و طر دهع اولهحق ادی خانونی ح ار ستانه کوندرمك ندن افتضا اعش

ابدی دوسوال اشدکارنده نبر شصك فانی بم يدمه دوکسولکی کربه
( صایدع )

( ۳۹۰

هارونسر برك اوزر ده صءوداباد یکنده الاغه قالعدم بکاسنانجاهدسن
دی ان جامم ده کردم ددم بغسداده نووت کادك ددی هان کوون
کادم واخشای امراومین حورا لر اك خدهیالله شرف انّدم ددم

ة
ید وب سر رك ردطرف
کار
اجاس بان جاءع دوب وجەقر ابل بر

اوطوردبلر خلیفه بکااان جاهم بذونصدکره فرح وحضوره داخل اولدك

|

ده اواو ن ددی ننده اکادعا اعدم دهده غذا ابت إن جام
سسکا “مر

دیدی بے خاطرمه جار به دن مشق اےد ,کےصوت ک-کاه اول صوتی
ا|نغ انتدم رش د جعقره ذظر ادوب بولك مثلن اشند بکائ واری دی
| لاوا فار وعم اوش د ردوجواب وردی رثرد باش قااد روب

رسه
 ۱اده کیغلا مه رئسثه سو بلدی غلام احنده یك التون بکا ک

|| کتوروب و بردی الو قْذمك التنه وضع اللهامیرالوششه دعا اعدم از
صو
 :جعفر بکاا ان جامع و

امر اون اعون ردج اعاده اله دیدی

صوتی اماده وغداسند  ۰بمض زاند طوررار کوستزدم جهفر رشیده باسیدی |
| کورسورمس_نکه وغناسنده فصل ر اده للك ادی وزوادی اولی |
غناسند ,سعد ادی دیدی تکراررشید بکا رکسته اله تك التون |

| آعطا ايلدى انى دخ الوب فعذمك التله وضع ایلدم غن باعل
| دون دصف آل قدر ونی اعدړد ی تیاده ااسعاعیل سکا رجت

ودك اول مهو د صوتی بر د کرار اتده عاسی اعام ادهام ددی
ر
وهله بردوعه دج تعن اتدم :كارك اون دج و ردی الوك
ام ی <
اوح مك اولد قده خاطرمه حار به تک سوژی کک

ڪڪ

دو ي

صظ

ایده موب کولدم هارون تبسم ایتدیکمی کورد کده بااین اافاعله تة تسم |[
یدور سن دد ی درحال ادکی دازوزر ه کلوت ا اعرا او مین کات
ا

|| صدوده در دوب حازرهاله اولان حکا به بى نفل ابلدم E

لض

| کره و لهشی اولور دیدی وسر بردن ازل اولوب کدی ن اوراده

قالوب تیه کیدهجکمی بتادم فراشلر بے باه کلوب آورادن قرادوب
ین بے اجون اعم ایدوب
ماله ابصال ارتادرک اول مب لی امیر اشلو

حاضر٥ش وفرش اید بر مش ولدمای مل وک اقتضا ابدن اواز م بت
وساره اول مبرلذه احص ار واماده قیلخش ا دی غداده دعمراو(د م
 ۱حالده کردم ودخواك اراسی عى اولد لعم اا

صا حلدام ایجانم

() ۳۹۶
_ +را دار ات

خلا لا اس بها * الا الطباه والما شط الفرد * |

 #این الذی اذا مازر ته جد لوا  #وطارعنقلی اشوا ق والامل * |

چا یکی جار به یه ام اءلدی اواد
ودن صکر» خادم شه .و
ونا انتد یکی بو پار ی اوقودی
ضع اطسان غ
موی حکے ااوادنك و

( غم )

 #ذو الله مآادری ايغلبدن الهعوی ۴#
 #اذا جد جد اين ام انا فاه 4
 #فان احتطع اعاب وان تغلب الهوى ۶٩

 #سل الذ ی لاقيت داب صا حه *#
اله خادم عودت واو<عی جار یهبهدخی لغ ا آهس ادلی کده حئین

حير نك وضع دنن اعد کو اشوابای قرات اتدی 

ة
فنعل
 #عرر

(شم)

عاهيیذ  #لما بشمر ضا نیالادء عجان ۶2

 #فعالت والامّستتازندبونها  #من ان ار ض ام من ار جلان 3
|  #فقات لها اما تم فا سمرت  #هد بت وا ماصاحبی عساتی *:
لسفر سن وه  ۴#وقد لتق الشی فیاناهانی ۴
ضع
]|  #رفعان ا
لعد ه خادم

مت یکاتەن عاو الله دیدی اتدای ا صد » رحلاگ نغ

]| ت|دیی اجان اصول واسلوب ورادطهمی وحهله اغازهوغنااتدم احرودن

| خادم چیتو ب ابیوند یکا صوت کوکدر دیدی غدر دو جواب ویردم |
| کوب وعودت ابتدی وسن بلان سو پلیورسن غبنونك واضعی ان
دنوب لوبت نکاکاد کده
حاءعد زد یدی ورجل وجار په ارکذلات الاو پاهلغ

وص
صاع
| ,ک

اولان برعنااله بوشعری عن اتدم

 #عو ج عل

و

( شمر)

خسیر  ۴دم ااصدود وانعم سسفر 3

 #ما ناق الا ثلث نئ

حت

درق متا الور ۴#

ددوغده والله انلرك اوزرته دار لزل اولق صورننده
ن بستولری او
 :اطهاز حرکت ادب ره اول خادم يتوت بوغا تیک در ددی عدر
ددم رحوع وله عودت اله بلاان سو تلد اشو نا انجا«عکدردیدی

امعاعیل جاع ددکلری و بم ددم رده کوردمکه ارا اۇم نین <ءەر
ن کی ا رار خا مگ اس وش د اتدیکی پرده دن خیهوت ام طر9ه
موجه

اولد ,ارفضل ی  3ا

هرا

امیرلوين

ود اقل ولك

ددی

) هارون 1

( ۳۹۳
ارقه سنده

طوررار اندیماز ی

اماد

کد دص

کرهیکا لفات

اندوت غالباسن

و سین دیدی ن بغداده عد مك كلدم وراده همز واردرونه راحب اع

واردر وصنعع اه اهل خبر اعون الو ره جك صنعت دکادر ددم
صلءنك له در دلوسوال اتدی معتل کدر ددم اورادن قااعد ی کدی
باننده اولانلردن بردس کا مو کل ادوب اده راودی اول

دی
وال اتدم وک شلام ابلارش ددرار
سو
لوذات "يدر د

دهده برخادم

کلوب بن اورادن قالد روب کید ر مبرّله واصل اواو ب معصوره دن
مدص و رهه داخل اوله رق آخر دهلیر ده برمصوره نهواردق یکاپرسقره

کنوردیر ک اهلك اوزرندهاطعهٌ ومکادنطءام وار ایدی طویو جه قدر اول
اق
طعاعدن اکل اعدم واوطور وز دم درهلارنده

صداسی بدا اولدی

و بر بسی این اارجل دیو بی سوال اتدای وراد» اوطور بور دیدیلز امن
وزیی اشندی و بی طب اله تطیب وارهء راتاس فاخر
اد وب الی و

اباس ایدوب واعسبه وسادر ابلدیلرو بی الوب دار انکدلوافتهویرهدبلر
اورانك دار اطلافه اولدیغتی خاعك ازدخامندن ومشهار دن حس ایلدم
ومع(صیر عد دهدن کوب راوطهه داخل اولدم کهاول اوطهده توکس

ارادی اول رحل بکاسر ره صعود ام اله ار انتد کده شده
رر
سر و
سحر بره حیقدم کوردمکه ررحل اوطو ر بوروصاع طٍ وده اوح نفر

جواری اوطور ور واول رجلك وجار بهرك قوجاقارنده دود دیدکلری
زار وحاس خالی ااماول جاده مقدما دشقه ادم اولوت هنوز
رر سا و

قالش اواد قاری بهص امارهدن حس

سه وصولد تصعرهحه
اولنوراادی

سرك وراسندن برخادم جیهوب اول رجله تغیابت دیدی ورجل هکذور
یم اختراعم اولان صوندن بونظمی اوقودی
 #عش یسلا و رکب على قاب 8
 #ولم ر اس

رنطم)
الا دو نها الکال۴# .

اق تخنسنده اصادت ادهءیوب لادی و <ه لهاوقو بهمدی بعده خادم

ونه
غه حوب ځارنه نك ر

تفن ات دید کده حاره دی بم اجادم

اولان چ اله وایای اوقودی واحرای صنعتد ه اکرجهھ اراز مع ارت

| اعدی احق ونك تغنیسی رحلات اشد کی اغازه ونه دن زاده جه ولنده
اولدی

(رظم)

۳

2

ابدرم دید ین | رکچونی ایبانیهارون ال ش بدا غاا یندم بکا ينكلنونوبورن ا
ینه مك اون و بردی اط-اصل درت ددءه اعاده انه بکا ۱
دیرد د
 ۳راار

درت سك اون اعطا اتدی اول حیند» بن نسم ایلد م به نسم اتدك
وال ابعکله جار به الله اولان معامله هنی دعل ایدم ی اول جارههی
دسیو

بکذ بب اددر م ددو بکاكالتون دیو برو بش

سكالتو تهابلا ع ابلدی

هر کون مدینه ده بم ناعده او ج در مدن زاده
بنه اینجامعدن تة ولدر ک ب
راهم پوفیدیکوردمکه اوموزنده دسیالله برجار ه کیدوت بهوری

دتیاور
#ی

رظم)
ا الى احاvا طول للأا +
 +دا اوا ا ما اقصر الال عدتا ۴

 #وذاك لان اللوم لغشىع_-ولهم 3
٭ سرد عا و لا غدی آنا الوم اعیتا *

ضلم
للا
اناا
٭ ادا ماد

بذى الموی ۶3
شرو
٭ جر نا و هم د

ن اداد تا ۴۷

 #فاو انهم کا وا بلا قو ن مثلما ۶

 #نلاق کانوا فاىلضاحم مالا *
ن وااتی وااىك تانق ای.ن مشق ادوب اعد هاولان اوج در“ ی

باهربه وبردم سن بولك مقابیی ك اون و بك التون وك التون
اول ج

الورسن دیدی وافعا بوایاتی ربکجه هارون ارشتیده نفل اح اقام
او ج ك التون احا ن اللدى  2ھاروك علس نه دخولك سی شول

وحمله اولدیکه اولدیغم بلدهدن چیقوب بفداده داخل اولدم مکاری بق
نهه کده جکمی وکيك انته وارهحعمی بازایدم |
باب حولده ایندبردی ر
راور سوت ورب
واغد ادل زقاقلری ما وه دکل ابدی ناس الله ر

حسره اصادق ایادی کریدن کدم ادلروده میعدان بترلد ہ رص
کوردم کهمر مذ کور فضل ی ربعك فوناغ:ك ورب و جوارنده وق

اواشیدی مده کیرون صلاة عصمری واخشام ویاسوغازاریی ادا
ادوت اولدبةمحلده اج ,غانت ورغون اواددةم حالده اوطوردم هر ده

اولان بجاعت :ےہر ف اولدبار احق رادم قالوب راز دی غاز قیلدی
وآلك وافر خواشی وخد منکارژ ویار ایدی کهنمازی تکمیل اسه مترقیا
( ارق )

۱

سس

( ) ۱۹۳
تست

سس

سس

ال بدن اسعداد ادن کیت اوادشی ن اولوقت تفرس ابلدم دعده سن ۱
لومس مله ی لهحه دن سو اور سن ديو ندن نکرار سوال ابادی حوانده

رسول اکرم صل اللهعلیه وسل حضترتلری ( ادروّا الدود بالش-بهات)
سورهثلردر ددم هع الع اند شهه لحوهله متصوردر دیدی ته جوات

عل الله حدود

و روب ماه ماحرای بواس ناد اعتات E

کووبسه عله حفن الفه قادر اوله مندیدم تکرار برد ده
رلر
او
ادوب کا مال جر ,لاطا وداراطلا فه به ملازعت اتعکاکمیاهر وة
ابلدی واورادن جوب مر له وارد دهد » اول بکیتدن ووالده سندن بکا

هدانای وافره کلوب ندار اسلافه یهملازمت ایدر اولدم عض خدمه
دن استفتا و بعصسی اس ره ابدرك کوندن کونه ل له وت کلوب
حت کهدکا ازمهد قصضا اولندی

( حکایت اسهاعیل بجنامع مشه ور مغنی وسبازنده ژدندر وغناده آنك |
ايله مرت مل اولاور ایدی اتدای ام ده د ۴ 3گی حفظ ادوب ۱
صهرهدن صدعت تایه هوسکار اولدی وانك مغنیلاک خصوصنده حکاات |

غر بهسی واردر ازجله هل اردکه برکون خانه مده اوطوروت حران |
طفرده اولان اصرهدن طشرهسیی سیر ادرایدم اولي بهرنك ارشوسنده
اولان عه دن صوالق اون برحاربه کادی وقر بهسی جسعر زل باه
ودوب

رظم)

اشوا ای دهمی ابادی

۱

 #الى الله اشکو | جلها وسعاحی+ .

TE
 #فرد ى مصاب العلب انت لاه
۶

Ue
9

و لا نز که

ها  9الاب دەر ما عد

۲

حار منك بواشعار  7اغازهسی اسعاع اتدییمده ارد نکرار کد

1

رجا ادم قااعدی واوزادنکیتدی بن اشاعی انئوت وجار بهبه انکی درهم

0

سن حفظ و ضبط ايلد م اکن اردی |
و ,روب ؛کرار اغا زه ابندبردم واغ:
کونه قدر ذهعدن حیعدی حار به کاد کده راه اعاد.سیی رجا اتد م خدن
ایک درهم ااد ج المد
دزت

کدی

د ای استکذار انعه 1۳

واک
وکا ر

عازه اله درت
و اغ

ڪڪ
9

و ده

اون

وود

الورحن طن

٠

( ) ۰۹۲
:

ایدو

ادم وقاکی اده ك

فده

(عص طرود ك - ۳کوا اواخش

اولءله قاعییی خلیفه باه کتورش انكحهنده سو بلنان سوزاریآندن:
بوال ادر وعاة ۹.دج جوا س هسک ت الههر رسو اند اوه ابدرادی

 ۱لیر اوزالوب خلهده عطسه ا٥نی  1قسمر دق کدی حار عاس
 ۱اولاالرك جله سی لست اتد يلر قا ی ا فيه ڪڪ وٽ اناد ی

| خلیقه سنبیی سابرناس ابلهبررناتعون شت اعد دبوسوالده سزجد

||دایکزآك اجون ده شعت ادم دخوبصووصده وارد اولان
]|

حددت سر  ۹۳اراد ال اجاح اتدی خلفه باقاصی سن دی چك

 :ازرد کد وت کا مصليت وض اا یلهمشغول اول که س ن کارعطس ده

]| مسا مه اعد ناسهمدار اومساحه اجه جکك اول پااطر شدر دیو نه
1ر ھر دوک رد
ب

لاسن اوی بدرندن وجدندن روات اندرفکاهصی
حکایت عبلی ن

| اوو فك هارون الرش .ده سبب اتصالی شو وجهله در که رجال دوات
زثك
کدوب
ٍ .ايه دن بر اسی بکرین خصو صند ه شبهه اب
ام

a

ا| اون برفةیه طلب ابتدی ابو
ربوس
باوب
د بو
لکنو
رعرض ءستلهابلدکده
||عدم حنث اللهجواب یوردی اکولوسه اببووسفه پاراتزون وپروب

| کندو خان سنه قرب ابووتف اون رمّل اشتااملادی واولکباردن
اولان خص

رکون ھاروك حص وز ته واردفده حلیقه ی بغابت موم
اون

د کنر اهر دینده ر<صوص
بکد ر نك سبیندن سوال ا
کورو

ِ او بوسف دز کهدار الا ه رهواردم وھ اروتك اه کیدر کن راوطه لك

او کند ف

ورد اوه نك اده

رحسان امد حوان موس اولش

ابدیرکهاک اوزرنده ایا بادشاه یکورنورا دیبکابارمة 4..ا

بدن استغا به و باردم طلت انلذتی لکن ن انك مراد
هارون الرشيدل حص
اصن

4
ده

آیده عدم

ور نهد واردلعمدهاسعخی سوال اتدی و دععو در

اذزه باامیرالومنین ددم زاعام ویو

دبرسنکه اول امام ردخی

زنا ایدرکن کور سه | کا حد اوروریی دیدی جواننده اورهن ديدم بن لا
جوا وردیکیده E
م

E

زا ادرکن کورده

ةوب سکره شکر اتدی ایك کدف متعلفانندن
وزای اولان دج

یک امباء طر دوب لو اشارت:

CWB

۲

|[

1

))۳۸۹
تاد

دغیلقی اواد دن اتفتای

انن
شم ن حرف رای کل ن :او

بدی شاعر بشار ن برد الاعی ای
رای اصلا اراد ااعز

وردم
ف
د
ص

هدو ادون واصلات»سموی اولد فده بلاحرفق را و بلا تفکر رلکویی

ستو بلمشدر اما لهد" الاعیالکیی بای ماد من له اما و الله
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ددی

(حکایت عبدالله نعرااغای شسیدن ثقل اند رکهشعی دءشههعاو +

رضی ام عته کوفه ده اولان والسنه کاغد کوندروب رادار شت

ورند رکه ی سك کوقهده
که
اطر دش نام خاتوی مطبا وءعززا م طر و

اولان حرکتکی اندن سوال ابده جکےارکخراو خر و رراوسه خبرابلهوشس
براه سر نلهشکاحازان اده جک ديو سلد بردی والىمعاورە نك
خر و

مکتوبق الوب اامنرك خانهسنه واردی واکا اوقودی امار جوا نده
م عاو بهنك اطاعتندنخارحح رکت ایک کذب وخلاف سوبلیوب عذر

ان
روایم خصوصا که کوکلده جولان ایدن بص اءو
وعلت ابدرا
اممرالوء ین اله ملا اه ك ارز وکنمدیدی ووال اماتشبری انم اندوب

مقارقتلری <رنده اام ایر امبرال وین باےحوالی سندنسوّال ايدهجك
وصلخبرو رر ااسدل او له معا له وحازات اند چثاولدشی دیدن سک

اوقودم ادی کا بے حفهّده به سو یلیه کن ن دندی ام ابر باهذ!
ن سنك ر کااتد کلک ترو وازشکه فا بلسکا اسادو

۱کم 9زگ کو

۵

حق ونس الام د حلاف سوزسویم دیدی انائ ظز هده کندو سنه

رعایت اوانهرقحسن حال وراحت ال الله معاو بولك کا هنه واصدل
اولدقده معاو ابطهابمریسرا شك حرمه تز بل ایدوب درد بیکون
لس رگا تورندی معاو به ندهاو جینان یالهاوطورر؟ نآم الہ ,حصور ,بر
داخل اواوبالسلام علرك ا> الومین ورد الاه  9برکاته دددی«عاو ره
وء ليك |اس لام تام انشرد روب باخاله بولارده صل

کلد لهرات

اواد کی
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سك وو فنکدمسند ن اه ال دیدی اسه ده بزید :٤۵ حال دو ل اعلیسن ۱
کوين
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ایدوب سعیدل جانه نه الى سك در می

کوندردی بزند ن

 :ملك حضو رنه فضاعه دن ردوم کاوب وم مد" ورل اعندن ررجل
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ا| ودطبی انشاد ابلدی

ا
لليد
تيكم ان
|  ۶#واه ما ندری اداما ناتسا  #اطا لد
 #ولد ضس نایالبلاد ولتجد  ۴احداسوالالیالکارم سب ۶
والافارشدنا ال *ن ند هت *#

 3فاصیراعادنك الق سود تا

( ۱خلا صهععنای انات )واللهبربجلرکهنك ند کل یزد وت اولورااسه بز
دکهاةرهه تست اوور
| مطلوعری کیدنظلب ایدم زبادهارده کردشن ن م
ایشد رد فكعادتك اوزرهصبرایت لعن
گنه کورمدل وصورندهسن ز

| !سای واحسانکی بزدن قطع اه وکارسن اول عادنکی ترك ابدرانسهل
ومرذه بل
]| زره کیدهل کیده جکر لی بخزرهو ر ړز ددن مهاب فکوم
۰

بت ی

۳
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۰

التون اعط! ابلدی اععی در کهجاح زد ن المای طولوب وسوء

| وعذراسبك الدلرهھےهرنکداونركمعاذنبدوباك وجمله حبس ایلدی اکر پز ید هرکون
ا جه ورر

اده اول کو ك ع ذا د ن

| خلاص اولور واکر و رحن اوه اخ امه قدر اشعه به کرفتارایدر

| زایدی ر کون بوز يك درهم جع ابتدیروب اکوولنكعذاندن دوز تاق
 1اون بانشده طورر ادي اخطلنام شاعر بزید ل باننهكرون و بذلری

۱
و۳
| انشاد ابادی
| #اباخالد بادت خرا سان بعدکر وقال ذوالبداجا تابن بزید د
| .اسر ر اللائ بعد ل :مد ولا واد ددد لك جود #
 ۱بر بد بت لب علاعنی حاغروت باعلام وکون جعاولان وز ډار کی

اخطله تسا ايت اکلسیوننسون بن ب وكولك اشلجه سین صبر ایدرم
دیدی ( ڪرره نډت )  ۶#بو صل اطف وعطا دریونصل جود وکرم ۴3

 «۷ودصل عش وعثایت ودصل حسن شے  ۴بزبدك جع اولانا ەی
ا<طله و روب اول کونك ٤د اند صبر اتد بک چاج عله ما !حول

ورسن
مسعوعی اواد وده داص وزی واصل کرمد رکه سن بوحانده احند

ووند ذصکره سن بندهسکا خشابادم:دیدی »ورخارك
| وکولك عد ابن ب
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کلامدر ددی ونه اناس دیرکه,کر وله فوطبرکوس-ه غلبه اتدی که
رکون

اهسره ده لس

فضادهایکن اول ادم حصورمه کلوب ردستان

اون ادای شھادت ابلیوں حدودین سان الهلان ادمك ملکیدر
دیدی جاك

امنده قاجع دد اتاج واردر دوس

برمد مك سکون آیدوبتاعدید

وال اعدم اول رحتل

العاصیسرز وګلس ده توفتدن پروحکومت

ادر سکره دیدی شده شو قدر كانت

اولدی دوحجوان

ور دم ولىك

طوالنك قاجخت ی وار معلو مک "ی مردر ددی حر فك لوسوز دنه جواب

رد
دکد
وعليهوب حقسنك د

شمادئتی ,ول ابلدمهلال شهر رضای

کورمك اعون >ح=بةد بلر انس مالاك دی

أله عه حط

تلری اولوفتده

يكاحتتبار اولش ابدی اشته هلال کوردم شور اده دو پارعتی اله
۳

سار خلق اواطر قه اقوب کو ره مدیلر اناس < ۳۳روّ مر تارنه

ت ادك

اناس ای اله حهر
موضعی کوستر ددی

اس

قاق

صیعد

لوب تایاچرء زه ھےلا لان

< ےس تلری باوب تعدی کوره يورم

سودیلر

اناس ره ك <  8یاله در سفیان ین <سین دب رکهر کون اناسك محلسنده

رسن غیت اندوب اول ادمك سوء حال لدل ابلدم بکاس وء ال ادون
سنروم طر فنه عرایه کیند کی دیدی کیتدم ديدم سرد باخود هد ور
طر فلرنده جاده عرزعت ابلدکیدیدی اور الرهده وار مدم ديدم بات

الكدنروم و سل
و

3فرنداشك

وهندو ورك اهالسیاولان آفره شلا مت وشار اکن
حون DS

ولور ديا على ودثلاو سوز سواه دىدی

(حکات کرمای روزکاردن ربك ی الملیی ګر ن عبد|لع رز حس

اندوت

و خلقانك انددخولدن م الد یسید ن عرو نسعیدن العاصك موی

 3نداله ا خوت صور دالت وی اولددغندن عر ند

اله

الع زه واروت

باامیرالوهتسین ۶رزنددن ال .سیگ درهم الاحغم واردر بکااذن ورنکز
باثهواروب <ء ی

طلب ايده ع دید ی وگر ن عبد العز یز دن مآدون

اولون برد  7داخل اولدی بز ند ن اهاب سو دی کورد کده شات
ون

اولوب :م عد مه کلکلکه ەص-ور له خاره يواد

دی اص وقسدن دوز دی دساسه سی

دید ی سعل

خر وبرد کدهبر ند و الله,رم

رھ دن سک اوله_-دار شی وروردندی ننڪر ل اشاع ادون سمدی
ی
ان
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دید کده اشته عده اص حکومتده ددم دنه بو سنك اوج عدد اله ای

هکس الله اج اعك
عد بده اولان نفاوندهکی فهمك مثلاودر وبم ر

ست
لله
اان ا
سبی قدری ببل

فرقعبان ابلهمحااستددن عندمده سو کیاودر

اثواب غلیظه  ,کوکدن غرضم بنی حافظ-ه آیدن وی تلبس ایدوب بن
وات
جو
لاس اولد دمم الیسه ی محسافطه فیسدنده اولا مق او ندر د

بوردی درلرکه اناس تن مهاو بهنل حضور نه مدعی ومد عیليه انی

| تخص کلوب ن بوآدمه امانت اولق اوزره شو درا جه بر افش ایدم
سید طیلبت اید ورم انکار اید بوردیو برسی دیکرند ن اد عا ومد عى |

آدی پلورم ونه بوندن امانت
ونه
علیهدن سوال اواندقده کلیاانکارابله ن
اجه |لدمدید کده مدعیره سن واه
|

بوادمه ارده سلم انلدك دیدی

فلان ستانده رسرهنك التزده و بردم دیدکده شابدسن اقعدکی يسه سنه

|| امانت براسندرخاطرندن حیقوب بآودمه براقدم صانیورسنهله سعدی
اول بستانه کیت واول سجر التنده اوطوروت رکوز له تفکر اءله دیو
مد ی دیتانه_کوبدردی ومدعی علنهه حصون کیہ قدر بوراده

اوطوردیدی واباس بشعه ایشلری اله میثغولاواوب مدعی علیمیشونك
بونك امه سین اماع ايلهاشغال امدركذهننه طا لغیناق کنورد کده بردن بره

دحر بف کندو سی
هدی
دېی
کرد
جرشه میا <ععك اول اغاجك التنه وا
دوشمره میوب خیلی اوزاقدر دهاوارمامشدر دوجواب و یرجه باعد و الله
اول ادم.ك جعیی تأده ایت سن دی له بسیتاین ویه.اول اغابی

ونهبوادی بیلورم دیور ابدل چو نکه ایور سکده پستانك اوزاقوشین
اولددغی هدن د اعد سيئ امشالکه عبرت آیدرم دو ويف اه

ات
اقرار اعد روب مد عينك مالیی حصیل ابلدیواناسك حضور ننه لکد
ای کوسدکاوب بردمی دعوا اله ن لوندن رجاربه اشفا انتدم آیدی

ضعیف اعقل وحنوتی اولغله سعدی رداعك اسم دیدکده جاربهیی ااس |

حط ور نه کتوردوب سنك نی ااغ-ك اوزون وفننی ااغسك قیصه
دردیدی جاریه الاغنك,رکیوقستروت واوردندن اوزوندر ددی وسن
طوغدينك کونیسلور میسن ددینهم خاطر ده دردوجواب ورد کده

ا| ابع جارهی کیرونه آلدیوحک ابلدی واباس برکون جلسا سنه نفسنك

عبیی بیان لھم اجقدر دیدیسیتك عببك نهدر دیدپار ی کثرت
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ایدرر دو ایدی قاسم بیلدیکه اكرام قضاده لباقت خصوصی مشار |
الیممادن سوال ابدرار ااسة لایبدکندوسی خر و رهحکلردر اولاحم ده

طورانوت والله الذیلاله الاهوحفیق اباس سدن افصل وزاده فتبهدر
وعا صاده شدن اع ودانادر باامراکرن وسوزده صادق لاسدم اععاد

ایدوت ابانی فاضی ذصب اه اکرکلاعده کاذب اسهم بلایك قاضی
اولغه بر وج

لهلیاقی وود ر دىدی

استغراب اله بوآدبی جھجك

اباس ن معاو A اسك

وحواندن

کار نهکنورد,لر نلان ره  2عين ادوت

خهنمدن خلاص اولدی عینکاذك ام وکتاهندن دج توه وامتفغار |
او اوردندی عدی

وکیفیق لو در<ه ده شرس
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اناد ستدهسی صر هرد شا

اناد م دد ی اناس فاصی دضتت اولندقده
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علاستی عطو ظ و ون

ااعسری وان سر ی ااك

ادوب خلاص
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وعلتا (
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رده اوطوروت خلق دعواری
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<صوصنده

انك عله
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ادر اندی حی

نی شمر جه عائل اولدی واناس برمستلهده شهه اسه دن سرن

رکب و رآیکیمك بکنون و

سین اند رسن

دی دکد مناکررآعی

سین | نهم

انك ابل حکم اید وب قضتایی اجراانزایدم دوحواب و بردی و براخر |
اند اناس اه انثای ده

سمل و رقاج خ#صلت واردر سنك

اول

خصالی اصلا سین ام دیدی اباس خص ال مذ کوره عتولهشید ردیواول
رعلدن صوزکهسن دعوای کرک کی فهماعرزدن معدم حکم اید یورسن

واعلل وادی فرق اوت هرکس وبلکه اکن اساقل ناس الهحااست
اندرسن وعلرظ الوات تلاس اند وب

لته ده تعافش اعرسن ددد کده اناس

اجوللدرناوجعد دی حوقدر وخسهايکی عددیی حوقدرد وصوردی

البته اوج ایکید ن جوقدر دبصه له حابق جوا ورد اصلا تفکر اعد
۱

دبدی رجل مذ کور “ڪان الهوی بیلنآدم واره.د رک تی تفكر ادهع
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)) ۲۱۳۷۸
اعون صبرایدرم دلوب بو ره<ه ھر س4

اصّء.فی اله دات بسمروفات

ادوب جر براه ی سم اولدی ویو <^ ك رءصاسی وارادی ای
بانئدن آررهن اند ی باب ملو کده توق ترك ادوب حاجق ه ادسه اول
عصاره کر بیآدر وولات ظطرقنه آدمدی اله کوندرردی کیت عصاسی

اک بت واررایسه اوزرنده بازاش !ولان مطلو بن اجرا ایدوب توه.ف

ابررایدی بو ابده ی بنتوفل بوشهریسو یلدی ( ..دظی)
 ۴#عصا حکم فی الدار اول دا خل 83
 ۴#و حن عل الالواب تعصی وعبت 63
 #و ڪڪ انت ep

یذ ۷

 #فمذ العمر ل واللهادهی واععب *
 #دطاع فلا تعصی و حذ ر عصها ۶
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 ۴#وبرغب  الر
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برهب 63

اواوب هر کساوقور و کور ایدی حکم ایشند کده حیایه

انفعال| یدوبان الانيهبمعص اه دن ره |اسe

سای

که |F:E

ددی و 3عانعد عصاتنه حاحتق نازوب کوندری رل ابلدی ور کنده

ردوسننك خانهسنده عدش وعشرت ادوب زباده جه مست اولداغندن
حفه رهنوب میرّالله کیدر ایکن اشای طردقده عسبه راستکادی عسس

اندن سوال ایدوب و لهیوقت نره به کیدییورسن دید کده بابغیض سن
بی بندن اعلی یلورسن وسوالی هدن اپبودرسن معلومك دگلیدر که

عنص مذ کور
کصه خرسراغه جیقان ادم عة هبه سوار اول دشیک
دان اولوب کدی ی و

( حکاتعرن عبدالعنزعدینارطاهی والیلاك اله رهه کوندروب

اةوش ییجع ابدوب
اوراے"واردیغندہ علادن اباس ابله قاسم بنر ع
دو
ایکسندن هرقنغسی زباده  9الاس آنی بهسره فاضسی دصب ات

اص ابادی عدی دصره بهورودنده مشار الهم ان رده حلب اله

تکلیف قضا ابلدیکند ه اناس اامعر سن بزدن قتغورل آعم قضاه مسق
اولدبفتی بصره نك فتیملر ی حسن البعمری وان سیر ند ن سوال ات
دیدی بوندن هاردی اباس حو فبلوقاکی ذاتك عاس لر ننه ملازعت

|دیکند ن اباسك فقاهت ولیافی انلرك معلوعى اولامغله قاسعی تعریف
ع
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ن قومشودن اتك استفراصض اعد سزده سو دق واری

دیدی واردر دوب اکونه بر پوك طو بره اللهسو ی وضع اد ل وانك

اند هتبیذ طوررایدی سوبق طو ره دن چيقاروب نیذی اوزر بنه دوکدی

ای ا رظ ورون اماال ایلدی مان نعل ابدرکهاهبلال:بصبلرمده
ب ماذندن برآدم کوردنگه ستانشد نتازه خورما قوباروب وقانقارەقو عش

بصره ره سل اید ور هلال ادك رانك اوزر شه اوطوردی حر زف
خورمانك اوزر ای اورش ادی هلال خورمانك صا حه آذن و برر

ادك سنكرطبکدن اکل ایدم دیدی حردف اس:-دیکای قدر اکل ابت

دیدی وقاشده اولان خورما بکا کفایت ان دکه خور ما صاحی آنن
ماوار
ردر
سرا ادوب کولدی هلال صدر ژورقه اوطوروب هخرونق

اسه اکل یدوب اورادن قالتد یکدی حر یف زور قك |و رتوسن قالدیردقده

هرلال بکرونده ایکیوز اعك ا
اکنده حکرد کدن غبری تسه بولدی من و
۱

اکل اعنُ-در صدقه ن عبد السادی دب رکهبددم ب تأهلاتدبردیی

وقنده ولیهطعامی حاضمرلش واون کحن جوزرد ن ر بد ابدرمش ابدی
ام خانهعیه اتداهلال کادی الك اوکنه صك بر بن قو ندق آنی اکل
اتدی ری دی قو دق آنده دی اللخاصل اون :ده اولان طعامك

ا

جلهسیت وکدوب صوایسندی اکا رقربه ابلهیذ بورد قربولك اغزیتی |
کودی صکره فالقدی کیندی اول ا
اع نه الوب سذك جه سن قارننه د

کیدکد تصکره نز کی باشدن طعام تدارل ابادل

( حکایت مشهورشاعراردن حکم نعبدل الاسدی۵عوهمائلاولدندن |

آئی ع,دالله نزس عراقدنتفیابلدی دمشقه واروب افادلات نم و انه
اساب وعید املائ ای طرفندن تائل نوازس:سانایلدی و حکم هسام

خلیفه نك اواخر بنه قدر شامده ساکن اولدی مذ کور حکم عبد اللکك
برادری بش رن عروانه برقصیده نقدع اخدی ویشراکاناحکم دی سکا ۱
بشیوز النوئغی ورهع وخسه اصنمدرایسهل کلهحك سنه ك التوگی |

و برهم دیدی صبر آیدرم کلهجكسنه یك الون الورم دوجواب ویردی |
دهعدی بكاو کی الورسن و خسه کله جك سنه ایکی ہك
کاد
سنه | ته ک
النوعی الورسیندیدکده< م نه طمع ایدوب کلهجک سنهایکی ك تون الق

۱

GEESE.
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۳

( ۳۷۰
ارو هآ دیدی نها وه سوالار کی صوردیدم برغابه اا وشاهداله أ

دور
ها
استذدلال اکن ر دندی بل
ح<ضمر:اری جسم وعرض

د کلدر زونك

ابدر میا سک اهالل*حنت دده

۱

ا

ددم سن دبرساکه ق سای
مثلی برش یکورهه ورزو سن طن

|

اکل و مرت اندران ول و لوط اباحز ار

وکهسن اکلوشاريك جله سی
لوط ابدرکورر سن وسن در ۲۹

اهل حناك

مادص.د اولز وسن هر شی* منعطضی کورر سن دند ی

احون وق دبرمکه سنك وجود کده روحك واردر وهرخیوانصا حت

]| روحدر وسن اول روح الله اشيا ی حس اندر سن واول روح سئك
 0وحود نك هرقیل التٌ-ده موجود در لکن نیل که اول روح رده در

| وانك کفیتیو جه-له وصفی نه صور ده در وجوهری وله در صکره
| کورر زکه انسسانوفات ابدر وانسانك وفاتی اول روحك دی ابله
ورمم بزروحك ءوحود
اولور احق نمزیدن رشك يدوت کیند ککن
عال وحرکانی بزده اولك بععون دص فهردن استدلال
اولد یه ا|فنك
اندرز اماکهاهلحنت حمنده اولان سوا ات سعدی ددادهعثلی+وجوددر
جشون لعن اناسی فار شده اولان تجو جق بطن مادر ده دی

اناوت

اصلا تفوطاع واهلحنك عونك اد الاباد منقضی اولد بغنكحاضرده
مشایی بودر که بزصاییصا عفه وادحنداشلیونصابارزهرعدرصا سدق
عدد نو کر دید کد راهب عیی ال صو حعه نك قبو س آحو فیا

 ۱اجرو بهالدی واول که بکا| کرام وضیافت ادلدی

( حکا بت بن ماذندن هلال

ن الاشعر ن خااد شیعرای امو بدن

| ررجل ش-دید وعظے الحذق وافراط طعام عك آلهمشمور ایدی دب رکه

| برکون قارع اچیقدی خدیکم دودبی بوغازلیوب اکل اشدم بقیه جرج سی
خانهمه کتوردم اول کے ا اله امعت مراد اشدیکنده عکن اواوب
اد ههدم بکازوجهم.سن دکا دصبل باقاه ساورستکه ارك ډه برد وه
اور دیدی بقودر طعام سکاقاج کون کقایت ایرد دوسوال اتد بار

ککه
زدر
ون
درت کون شثور ددی ماذن قله سندن پراختبار آدم اقل اب
هلال زم خانه مه کادی ملبرده نه قدرر انك وارااسه اکل اسدی ذه
۳

 ( 3طو)
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وداب بوردی شوہم اءیینزو حابلسدم
جدل
وکل
| قاضی صفا کلدل خیوش
د بدی خبراو ومبا رل واس ون ددی وعورت بندن دناه پرخسلام
ودی
کنوردی دیدیاوزژون راوومعدی خراواس-و ن دو <سواب ر
نمدق و اد وخانهم طرفنه کولورهحکم دندی یلك اضرا لکد

اس تد ,کك محله کوآوررسن دیدی معدما الك اللهالك خاله سنده اولق

بط ادك بوصورند ه شرو ط احکم واءلاكاواوردو
اوزره شروطه ر
وروب زم بنمزده <كم وفصل دعوا الهدید کده ن حکے ووصل
جواب ی
دعوا لدم دیدیکوك اوزر تدحکر اتدل دىدى :ك والده لك اوغانك
ت
د شم
ااهد
اوزر نه دددی كوك سهاد تله حکم اتدل هنوزش

اعدی

د دد کده ى فك خالم کات اع : 2كدر EE  0اوغل شهتادت

اتدی د و جواب اعطاانلدی

(حکا ست شريك رکون مهدی خلیفه لك <ضور نه کیرد کده باشريك
عك
ات
خسن فاطبی اعشسن ددی شر دك اامىرامۇمنين بى ذاطبهبه ب

الم تعیب ہی ایدرارهرکیم فاطمه عیهبت ابعر ایسسه الله تعسالی ناكق
دن کیند کد وخلیفه

الك اور ته اواسون دیدی شر دك مد ك ل

بانندهاولان مقر باننهطن ایدر ملکعهنت الله شر نك بیعرادامتدی دیدی
(حکا بت ته رکون مهدی خایقه شر :کدن اشر كگباشرف
مدر و خسهاولادعلید ,مذ ر دوس

رطی

وال ا

زده

سن بکا <ضمرت فاطمه

اللهعتم سا ملشاو بر والده کتور حت سیاولاد على اله اوی

ابده مد .دی

(حکا بت عل عروطیاخمراعادن امامخلیل تقل اند رک سروس ےا حم
اتان ,e

اده

قر ده ا خث

قااوت اشک

اگنده اولان راهمه سك بو کر

راهب بکاشن ا

دددی

صو

E

 ۵طع وراتدی

رصوهو.

معکده وتا ورات

دلو ند| اتد م

اله اخم وشهرگی خير و بردم شن

اول

خل-لناجد مسن  4سنك اعون عرن عانده واحدر تانسیو در
زعم ابدر ددی اق

او له سب و بلرژاکن بل هس

دبدکاری کی دکاے ديدم ارس

کله جك جوابو ره رورا يسه لس

بکاصوره

>

الا ده خاه_ك

اوج سوالده ف اع

روابو تردق ادو
احروآلورموا ک ج
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( ۳۷
 4له دن معلوم اواسون دیدم وندن مر ادی ۱
«علومك دک.در دددی

ا
بکاسینی فتل اشد رون سشمسر الم وسنك کیصنا حب فضیات ج
ملکیرم ولا معدر زراکه سك نم دهد |ولد عکه حسد اعڈدرد,دی ۱

و ماله ملاک رومك «سعوعی اوادفده واقیا «عصودمعبد اللکكدید یکی ۱
کن در دیدی

۱

(حکانت م:صور خایةه په سعاات ونفاق ایدوں سنك کو جك اوغلات
جر مطیم نالاس الله داشر ت والفت اندوز حات,و که مط يع بی
مذهب وزند بهدرانك حعقر ی الطال

اعشندن ځوف اوانور دیددلر

خلیفه نك بوك اوغل وولی عهد ی ممدی حاسده حاصس اولف -له

امیر الومنین مط ع ین اناسىن بونلردن اببپولورم دید کاری کې زندیق
| ودن وءذهی دکلدر بلکه رقیق الدین وفاسقدر دیدی متصور ممدی

به سن عطیعی اخطار ادوب راد زك ابله ونا بعد القتاعام اکاشبه
اله دیدی ممدی مطیعی حطورنه حاغردوت براز شیلر دنسو ال اشدی

 :مطيع مد نك اء سلو اللرننه حواب وبروت وبءضستدن اعتدار
ابلدی سن سالار لك تعلیدیی باوب خلق اصاك اندر اعشسن دید دکنده

لاو لبم اویه عادم بوقدر فقط رپکون نهر شطك کر پسنندن کذبور دم

| اعانك ربسی لنعساکردن طن ایدوت عصاسی قالدیروب وزمه طوغری

]| صعه یله ارب شن خلیفه فك قلت «سعْرایت تاکه عسا رک وطیفهار بی

وشونانار ده ارذن لازمه اربق اشت اذ وناروپوسبب ابله جاركرتجی
| پر
ح-وفا لسون وزکا تاریی بزه ور سو ناردیدی احق اعا نك
عص ی قالد رمه سندن وصعه اعسندن سیم مس ڪوء

اولان بذلهاورکوب ازقالدنکه بن هره دوشی بورایدی توحمتدنبکاانفعال
کلوب ی آدم بنسندن زباده فطول کورهدم حق تء احلىضر نار لدن
طلب ایت سیارزاق انسون انك اله سئكشکده بوقدر حوالاات ووسادط

کشرءبه حاجت بوقدر دیدم دده مودی وحام اولتارخندان اواوب
مط.عك سبیایی خلید اد بار
(حکا یت قاصیشی کت <صور ند بأنده رعورت اله ررح-لداحل

اواوب اصل الله مولاناالقاضی بن اهالی شتامدم د بدی لهکوزل منیت
وحنت اعلا خلاو ادن اکششن دیدی شاءدنعرافه کاسدمد دی
3

aT

۱۳۷۳۸

| عم بوينك قاثلی بے وم اعتقادم دیدیکم وجمله در دبوب هشاءك
بانندن حیقدی وراحله سنه سوار اولوب بلده سثه قدر کیتدی هش ام
| عروهی برقاح کون صکزه سوال اتد کده راده سنه کیتدی دنوخيروردیلر

جارزه سن برآدم ابلهطرفنه ارسال ایدوب اکادی که پزی تکذب ولفسیی
تصدیق اغك اعون ووضی کوسنردی ددی مأمور عروه نك بلده سنه
واروب عروبه جازهستی بسلیم وهشامكسوز یی تبایغ اتد کدهسسن
صد
<ق-ل شانه حطر ری بن
اکادی کهجناب ح

ای لاعت نات

 2 7۳بب ابلدی واشته بمدنگی آیاگه کوندردی ددی

(حکانت شعی دب رکه عد الاک ,ن مر وان دن ابلعلات ابله لاک رومسد
کوندردیوارد !دە هرزه کسوال اتدیادسه جوادنی وردم مقدما کیدن
دضن ایکان ای کل مسدت توف انادی
سفرای اننده جوقانی طور ر
جدکم انناده سن اسای ماو کد میسن دق سو* ال اتدی ابنای
عودات اب

مل وکدن د کلمعریدن بررجلم دیدمکند و کند و تنه پرشیسی بلیوب بکابرکاغد
ا| ویردی وسنعرد الاک طرفنه واروب ایدکت ادای سفارنك تفصیلا نن

نعل اتدکدذصکره ب کاغدیعبداللکه سم ابت دیدی اورادن عودت

|

ادون عبدا اکا حور نه واردیعمده واقه-ه سفارمی على التقصيل

بسان ایدوب هکدور کاغسدی ویرمکی فراموش اعنم خلیفهنك بانندن |
حیعوت دهلمر باهکاد كىدە خاطرمه کدی اورادن دوئوت کاغد
وری عبداللکه تام الاوب دوندم ومبزله کیندم وم" لك فموسنه
مکد"
| وارداءمده خلیفه دن آدم کلت لدنودردی <صورنه وارد؛ءعده مزا

|

| روم کا وکاغدی ویردیکی و فنده ر شی سو یلد ع ادى دیدی ام |
ا| سخناتای ماو کد یسن دلو سوال اتدی بشدهدکلم عردن پردحلم

سزدن خبرك واءیدر
دبوجواب وردم ديدم الك بوکاغ-دنده ازدییی و
دیدی باام الو مین بعالم ددم کاغسدی بکاو ردی اوقودم اعنده |

ناول قومه تخب ادر مکه ام لرنده نونك کنادم وارایکن بشقه میتی
کندواره لائ اعث-لر در دو باژمش اوف-ود بغمده ااعمر الوعنین والله
بن ورقعه ال امنده بوسوز اولدشی لت او اسبد ایدم س

ورن ایدم وهلاک رومك اکشاودنده لوسوزی

کتوروت

ازمسی جناب دولتکزی

کورعدرکند تدر ددم عمد ات »لاک رو مك وق ڪون ازدینی سس
TE

۰

(( ۳۷۲
و
ت
ت
اف

هاروردقده ااشرحس

ذ راشف و بوکه یی وحم زماننده دعك درك

عادتدر عض حاضرارسوك زنددهلکنه نظر یدنک کهحس دلوت بسمالله
دع دید کلریده نشار اغد رکه عله الله بدآایدهم دبدی بربشعهسی

د
ی شڈ
درف
هون الب نلهدعیورسون دند:نده بو یدیم کوتك وض
لمع در کہاکا جد ایدم د:دی وموله تعر ف انتد کده برس هسه به وضع

ارندبلر سفیته تک امجنده وات اند ی جاد نام شتاعر فشتار لك ونده
) اعام (

د عشدر

واطر ه دين الا تام ر بر 9
٭ اعد ضبارشار دص راود بره  *#د

صتااشان تشر ۴
رىمانلا
له مةل یا واست وره  ۴9ال

(عنای حاصایسی حقیق بشار دیری ابله کور جی اوادی حال کوه خاق
اده انك کوزریاعادرانك

امن بشا راحوناعبی کوز وکور ګی است دهن

در واردرکه ات ثیابده اولان ذکری کوروب اشارت ایدر
(حکابت عض د الد ولهقاضی ابو:کرباقلا ی ینابم لاتاله لائاروعه کوندردی

نءاكی خی اولان بلده به واصل اولدفده الوبکرل قد ورحیثیت
رو

ومزای وعکال لات رومك مسعوع ومعلومی اولغله "حضور بنه داخل
اواد فده تصارا عد-د نده عادت اولد دی وحهله ذاطينك ملکه ده
اعد جک سلد بکندن ملاک کو سی غابت کوچ راوطه ده اوطوروب
ایی دعوت انتدی کہقاضی اول ودن رکوع صورتله یروت حادیت

مره ازی لب صورت اللهحاصل اوله قاصی اول قب-وه وارد قده ملک

مص و دیق تفرس |عکله شمان فو به ارقه سین و روت

وقمونلخارحنه طوغری

اکیلون کمردی واوطه نك اوره سنه واردقد" طوع اد ئو وزض دلکدن

ظرفه دوندردی ملا رو م فاض.نك وندارل؛ وطرافتد ن جب اواوب
ن

ابلدی

(خکات عروه ناذنه الشاعر وطاق شعرا اله خافای اسیه دن هشام

بنعبد االاکحضورنه کاردند.ه هشسام عروهیه سنشعر کده

 _#لد عباتوماالاسبرافمن خاي . #انالذیهورزنی س-وفبآنین۷# .
دعش ادل ویم رزق مدرم یکا واصیل اولور اعنقا دنده اولش ادك

کسونخانه کده اوطسور میون بمجاه کلدك ابو که منك زعمکده
مالکد د اوا ةل دکار زقك و اصل اواور ادی ددی عروه جوا شده

( نس )

۱

) ۸ ۱۷۳

.بح

اکاذدبت ایدرلر (۰۰ ۰۰فظم)

۱

عرصار ۷#
 #ابلاس خر من ایک  ۴4قفنب مواااملعش
|و النار 6
 #ابلاسمننارو آدم من طبة و*الارض لاسعو م
رژ
دعل
بی ل
اله
لمن الله على قانلها نه دذارك سوزندناولقاوزره و ما
#لارض ظللة والثار منمرقة  4والارعبوده مکذانت النار 3
ا
کذور مهدی خلیف-ه ك محالدرندن اد ی مهد بثك حضور نه انك
م

زنددق اواد بنیانم!اواند قده امری اله عش ای اوردلر مدت عری

طقسایی جاوز اتدیکندن بوضر بهطاقت کنوره»یوب وفات اتدی
خالهسنده موجود اولان کتایی واوراق نفتیش اندیلر زندقه واعساده
سوب فوط برورق ولدیل رکه الك اوزرند » بن آل
تعلق _روزق ظهور ا
وان ,نعل بن عبدالله بنعباسي هجو عك مراد ابتدم صکره انار
رسول الله صلی الله علیه وسل حضرتلر بنه اولان قترااری خکاطلرکماده
اول داعبهدن فراعت اتدم دو ازەش ادى

ذر ابدرکه مهد نك بشاری فتل اعسنك سبی
( حکایت طبری تارگنده ک

مه-دی وبزری عقون ن داودل برادریصالی پرولاته والی ا-۶کاه
<ور نه
بشارخلیقه نیجو ادوب کوب عقون اشتد کده مهد نك ض
كروب دشارسیی چو اکش دیدی خلیفهبهدکش سوه اینیدهع دیدکده

توب سویلروب امیرالوشین بق باوبده عفو یورسون دعش اسه ده
همدی جبر ادوب ععویه بیتلریسو یلتدی

رشعر )

 ۴#خلیفسه بزل إعا له  #باحب الدو ق والصو لمان «۶

ران #٭
طمفرحر
اسی
 #ابدا االله به اغره  #ودس مو
مهدی بوتیاسعاع ادتکدہ غضنندن برشی سول ایوںسکوت اتدی ونك
اوزر نه بردت ورده مهسدی بغداددن لصمره بهکیدر کن اه ره

کاد کده و شلقوفتندهاذان صداسی اوشندی بواذا کے اوقورد وسوّالشده

کورد یلرکه بذارسمرخوش اواوب سکرانلهندن وخصوصه جرآت اش
مهدی بشاری حص ور نه کنوردوت بازندق ومعوله صاحتك سندن

طه-ور نه لجب اولعره سن زدفی آولدینک دن وقتنك غر رده اذان

شمر رف الههو ولدب اییودرسن حال وکه سرخوش وسکراذسندلوب
طمرایی اس اعکله صدرحراقه ده مهد نك حضصورنده کش قاکی اورددلر
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بانئه کردم عاره نابور ابدی  ۳کوردکنده

باشیی

دنواردن :کا جو ردی حاجب ا یرہمہاام و ردبدی سلامو پردمسللاگی
رد اعدی ناه حاحب حا <

عرضا:تدبدی شدهسوزه کلوت جادی الله `

فداك ادر کزپدرم الوآدوب سره سلام اتدی ومد بوناواوب ط ره ه

جیقه مد یغد نع رطع ال |تدی واکردانلردن

خواغوشاواسه کندم کلور

آبدمسنبندن وکیل اولوب رجا اکبلرهفنار اولدیفم د وندن خبلاصم
خصوصنده خایقه حضیرتار نه که طبه سورسونلر دیدی دیدم سك

پدر کات د ب قداردر دیدی اوچیوز یك درهم دیدم مسا بب پوقدر
جق ی اون خایفه حضمرتار ينی یز می الى باغلام بو لك پبدنرك
وکا بو ندن
خانه سنه اوجیوز ك درهمکووروب تسام ابت دیدی ب
عه سوزسو پلیوب اصلا التعات اعدی رجهالله تعال

(حکابت عبدالله نع اس رضیالله عنهما حضمر:لری طانفدهوفات بوروب
ازن جد اند ح
ےس دلری فیاد ردا یره وضع اعك اون کنار
سره و بدقارنده مثلمشاهده العش ر ساشن قوس کاو ب وكفنك

انه كروب برایردفن اواندی وقمهدفن انلدکلرنده رتالی ( بااتهار تس

ااطمثة ارحی الى ر بكراض,ذعم طیف) ابت کر عه سن تلاوت ادى
اوقو بانت اواد بیسوال معلسوی اولری وش ایک هبنه عبر
اولشاردرالاھے اروا شعاعته آم
سوب
(حکاست طو اس الءنك ای عسی در عود وس از اله اغازه ا
نوں اشام منطودس
مل
اروبا
دق التلغهنایدر وا نك الله شوماهده ض
رارس ول اکرم صل الله عله و حضمرتار بثك تشر ف
دار ابدی ز
ر

آخرت بور دقلری کون دنا په کاوب حضرت ابوبکررضی اللهعنم ك
وفای کو تی طیاولندی لعن سوددن کد بارحضرت عررضیالله
هك
عنهك شهید اولد یی کونده خنان اوائون ععمان ری الله ع

دوم ها دار نده توح ابلد ی وحضرت على رضیالله عنهك وفای
کونی داه رولدی کدی وطو سكوالدهسی وان ااصا ر ارادتنده

عامه لاش ادر ایدی

( حکایت بشارنامنده شاعر مشهور زند لك ابله مهم ایدیحتی ذیرارکه
بشار  نی خالاوزره تفطیل وقد ع ادوب شرطان اديك حضرت
آدم علیه السلامه ده اعدیکیی استتصواب ادر اعش و لو شر ی
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حبوراولدههندن دوستلری اکاعتاب ای ودب لود ولهوطرطزورسزه شابان
او
هبو
د کاد رد د لرادلره ددیکه بو,رش در کک

ر اوعد ,روج ېلهرک

قا بل دکلدر نن نومهامله وطب هی عازه نجرهدناوکرندمدرم ی ن
خااد فازس طرفن مد ی خایفه سانشدن !لرام اید وذبمتده اون ملیون
درهم بعابا قالدی اکرحه باه صبرف ا<نق اولوت زارنده صصیل

اوانه جى اولفله ميل وفتنه خسین مدت وارایکن مد ین پدرم
حفند معط ی |ولدبفندن اوعون عبدالله نبزبدهبواخهی بدرهدن طلت

انبه
ادون اخشامه در بوره ھ

ناشن کسوب بکاکتورد نواعم انادی

حال لوکه رم «وخودمین وماك عشی نك ادا سنهمساعددکلایدی
بد رم رک او غ لوتابد ه رم حه ص ق لدی ”ره حاره اولور اودشة

عاره بنجره طرفندناولوروالا کهبزم هلا کن عقرر دریدی پدرمك
رآیا لهاره ره وارون سلام و ردم اشن قااد روت نومه اقدی نهادسه

ن اك کر وتاظشه بافمیون درم طر فتدن ادای رسالت ایدم
دعده حانه هنهکاوب کور دمکه طات اشد كعرمال بدن مقدم کلوب واصل

اواش صله مأمور اولانتسالدممهادوب اول اندیشهدن خلاص
اولدق ایک ماهورنده درمك ذعده اولانمای صصیلاولنوب ک دلکه
اوغ( وق کو توروتعازه به سای و زه ابتدیکی اد هيت واحسانه نکر اله
دردیا-9هیی الوب عاره نك حضصور ننه واردم و درمك سرد ناستعراض

اتدیی ای کتوردم امس موریکر اخد ادنسو تلر ددم بمبولا

عامترافو اقتضا اعد بکنده بندن اص-هااسون
ایندکدهن سنك باباک
اک
وصکروقت وسعتده کوند ردسیودنیحاشاافندم مات ضراقکد
داکه ای احیتا بور در سور  4۷مال کلدی وبزهده زو اواد دهدن

سبزدن ا تمو بضایدوب نع اقتضاابدرایبد آلورزدید هه نه
عضب الله بومالاك ججله میسنك اولسون بکا لازم دکل دوب لوز یی
عرہ بکا حش اسدی
خدن دوند بردی مال الوب درمه کلم وی ا

دیدم لاواللهاوقدراه ی سکاو برمکه نسم ا

دوب

ایکی لوز ك در هی ,کا رودی وفصور بیالدی نارك وطوری
ك ۹

دیدن اک تفلك اعدم ورفته رقته کا طبوت وحیلت اولدی

دوزدی
د دیا بوادوں الاک اعوعساا
یره ببهک

( (۷

اول نعل اندرکهجاحت

() ۳۰۸

ادون طارلاق هراد له إعض خدمه منهعاره لك سرفنك جانا قم |

وره
اند کیک

ی دوشد کده قالد _رریی قالد رم ی دیدی انلرده ۱

وودن
کندوی خبردار اولعسمن ین جانلات برطرفندن قطع اد بار ب
فلکی ساقط اولدی ور۴ه

اصلاسینه التفان ارتیوت اور دنحیهدی

اسناد
کیندی وعاره رسوزسو ناد ده وباخودیر ال

ا

واول ات وتن الاص ده خطا اواد دنه وافف اواس-هھ دج نه الك

اوزرنده طورب طلظه واحده ده فض وارا مدنخط-ااوزر نه اصمرار
اوی واهوند رد ړایدی هوی ااه ادی بدریممد خنلكافتده عسارهنك

ا|رجیله وحستا فزی اوادیغی اقاع ایدوب آرز وی مواصلق ابله دخزه
بکیفیی پدری عساره به نقلاد کده بأس بوقدرشن اک
خبرکوندردی فزبو

وسونتادرردبووخییراوطه ییت بزینادوب هسادیکلد یکنده اوزا ده
بگور
اوطو.د وب بکا خبر و بردیدی قردځ پدر بنك ری وجهله احريکلته
هادی کاوب اول اوطه  4اوطورد وده عاره

فند اوطەنك دو سدن

دخول ال الالام عليك ب اامیرلوراده EAS شن ,زس شی  4۹۳وحن ه

وی عد ااذ ایند بوخسه نسو اغزه حل ااذ اعدلدیدیوهادین
| علا ملر اه طو ند بروت خفیعیر بکریی قا ی اوردی ھا دیبدر بنك
از وناو خد دة کوب  ۶ره حفنده حقد وکین ٥ء ری اولذله عاره
<طور خلامقه ده اوتورر کن ها دنك د ساس ولع رن ال ر سیکاوت

رول واغر بها اوحفتلکی دعواایدوت عاره
عباره بکوكدهده اولان س

دن عص با اخد انلدی دیدی هادی عارهبه خطاب الهقااق وحعصمنك

| باننده طور واهفرعه اولیکرد دی ووندن فرضی اهسانت اولدشی -۶اره

ا| حس اکل اکراول جعتلك بم ایسهده بن بومدع به عش ابلسدم
]| اولەو لهحر وف الهنس اویطورم دوب عضب الهګل دن فقوت

|

حیقذی کیتدی اهال بصرعارهنك بووذار وکر شه دل |یدهمیوت

|| اموال امیر بهدن مال کته خیانت ادى دو همدی خایفه پهشکوی

د کده والله ابماار الۇب
ایال
| ابلدبارمهدی کار ادن م

بدکاری

اموال مم لك پزطرفشده طکوارسنهظبرنایتمد جبووا خده مهدیای
صد دق الهرد ی اکا.ارسو ال اب دای فض ل ن ی البرک منکرانه او اعد
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اعد کاری| <سانی حبر و ردم

<عفر بەر ور

تسب
اواتوت

رده

اف

ردی

وڪاره ی کتو ردوب لے ادم غات محط و ظطاواوب استادك وسن وفنده

وب تخارقه اونوز بك درهم و,یکز وموصلیبه اوجیوز بيك
ماهرژ سدکن
درھے کو توروب تسام ایدیکر دوش لاملرشه امم وه ابلدی ,ن

یهعدش
اوتوز تبكدر همی اخدد اله #نون ومنشکر خانهمه کلوب اولب ه
وعشرت وذوق و مروز ابلهامارایدوب ایرتسی"عری ابراهیمموصلينك
یر ده وار دم  2فارشو لیوت احسئت اا رق دیدی بااستاد سس ده

لخهير وار ديدم شورده ی قالدبر دددیقااد رد دده باقدمکه الق بوزيك

درهم کاملا اوراده طور بور جفتلاك خصو دی تصل اولدی دیدم ند
اص د رغت اله صو قوت حفتاکك سمدینی حرفاردی لوءطاو ٤ اولان

جوتلکك سندیدر ی خنالد اصناحی حاغروب آندن اشنا اغشویکا
بازش  2 ۹۳سلدمکه سن اب

و حفتلکای اشر اسنه “عاو ت ایده میه

جسین باافرض مال دنبانك جله سی سنك دی اولق لازم کلسه بن
کنن وماادن ای مایعه واشم ااندوت سند یناسکا کوندر دم اخارق
اشته مالاث حله سی و حفتلکه دج مالاتاولدم د لوب رکا يدرك اکرسن

معاشرت والفت وخد مت ابدرایسهك ومقو لور ه ایت کهبکا التوز ك
در هم ال مایا حهتلات وسکا ای شاک درهم حاصل وواصل اوادی

حالبوکه ن مده اوطوروب برحله حرکت اعد چ توان فلاو اهسل کرم
قتیاف! لو لور دیندی رجه اللهتعالیعلوهم
نه الكاتب حضرت عباس رضی اللهعثم لكکو له
(حکا ت ع ا رجةر
سی عکرمه حطّم ثارسك اولادندن اکر جه اعور وح الصوره رادم

واو ھروتکار
ایدی اجن غناله بلیغ وفص کا نب وصاحب جود ح
بزذات عالیقدر اواوت نفسندهغایت صاحب تیر وتعاظم اییمدنصور
ونك اوغیلمهدی فصل و بلاغت و کفایی جهیاله اکاغاست تعظم
ليه ا

واوضاعنکیرانهسنه حمل |درلرایدی بصمره وفاوراسهوازو عامه و شعرین
لبور سك چاه سنه پردنوا لیاواش اندی ودیرا ڈکه نها بد ر خلق فلانادم
زدهبومیه ایکیبك اء2
صاحب داردرد را ول اوه کلب الداردر م داروء م ل

ردارفءط ین
| اکلاواتوريك عوهزو زطهسانطهوزیی حلال اولرق!یکولای
فه
طیاک
افه
منا وله رقراغك اکلاینودرم رکون منصورخلی
ركااع د
| ان
ا“

CD
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د
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و

۱
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دمت ست تست ۳

حااهستتفه باوران مواقا اول کون خاوت ماد اعش اش اسسنیذان

ادوب حضورنه کر د ده بکاله خبردو صوردی شکدیهفیش اولد زی
ابکدایک احساتی خبرو ردم
کی نفل ابدوب دری شحبا نكاوستادمه و
اواراه م فی حعدده رهعبت بل آد مدر دلور اص  ۱شدی برده اضداار

واول جاربه بردهنك وراسته کلوب صوت مکذوری ءطاوب وحهله شدن

]| اخذابادی فصل حظ اندو والله سن وسنك اعتادك حقاکه ماهر اساد
سک دندی ورکادکریی رك درهم اعطااندوت ابراهم طر وه کی بوزءك

درھے کوندردی بن,کریی بك در هی آلوت خامه کیندم وآندن خوارعه

| الام واحسان ایدوت اول کچەمزی عبش وسر ور اله اه اترادك
ابرنسی کون ار کندن ا2وت اتاد مك خانهسنه واردم ةا یاولکی

اکیوکنده بوادیعحالا وزره لولدموباننه رم وآغازه اندرك داخل اولدم
وه کلشورده ی قالدر دندی رده قالدردم فطلک ؟-وندر دیک
| برکا

ا| ای وزيك درهم بکرعی عدد کسه لك امنده اولمرق اوراده طور بور
بکاعدی له کورر وسن وایکی وزبك درهم دځ اور وز سك درهملاو
اموال قدعه مه هنم اولدی بروحمله الدن حرعاره ميه جع دیدی بااستاد

|

بودولنده سنكتائل اولددةك احسانه بر3

تال اودر یی وخواهش

|| ابلد یکاش شیدهفسکه غخلكاسکالا یی دکلدر دیخا شکا آازضلعافی

||اسان اش ایکن دیدم بے شوزرم اک اصلا قولا غثه کی میوب کل
دوواءا نك ص وتن بکادعلم
 ۱قارشومه دن صووتلر ی دج مشق اءت ب

(شعر)
| اتدی
 #ایفکل نوم انت صب ولرل  +الیامبکر لانفسیق ونعمر *#

#لعران أكناف دما  #افيالك مبنات حب وهإكر +
لع
 #ااحب
 #الىجر سارت ناكل حمر  + :طواهاسمراها حوه وال 4عر #
 #الىواس ع للحڪتدين ف اؤ ٠  #تروح عط-اناهعلیهم وتبكر ۶
عارق دب رکهبوصوت مقدمکی ایکی صوته فاق اواوب ونك مثلیی #رهدة

اسقاع اش دکلایدم بکادیدیکه بورادن جعفرك حضوربنه وار برادری

فص لهصل اشدل ایسه اکاد اویله جه ابله دیدی اورادن جعفره

واروت ارا*وك دیددی ی اواده اث-دم وید ر جاك ورادر ی دص لا

|

( اتدعاری )

وم
!eپرده آصد بار وجار به کا رده اج
ر
ا

یز

بنده اول و بوتیاکاعرض وم شق ایلدم جار په دیکایلهصوتءذ کوری
شدن اخذ ابلدی ی بکابوکونع :د دە قااورهسن بوخسه کیدمکی
دیدی مرا دم کتکدر د يدم باغلام او الهدا به یی ا رفه اون بك

دكره ده اراهيم موصليك خانهسنه کوتو روبتسای ||
درھے و رو بوز ب
اابستتدیکی حفتلکات به اسید ر اشترا ابا ون د:دی ناون مك در میالوب ۱
۱

ون وءسرورخانه مهکلدم وایراسیعبی الصماح قااقوب ابراهك خاهسنه
واردم شه دو نکی کی

اوطور مش دو شیور ن اطهار سرور

|

وشطا رت الله هرنقدرکه ترام و بشاشت ایدم ایسهبکا التفات|دیکندن ||
باات دستکا له اولد ی وخسه ی طرفندن سک وز رك درهمواصل

||

دم بل واصل اولد ی سن دصل اتد ل دیدیبکاده اون یك
اود عی د
درهم اسان ابلدی دید م بانشده اولان رده بی قالد روب اشته کلان |

بوز ےک درھے لو کسد اردهکیادهرددیاو لالهسه

ام بعدسی

خصو صنده سک زه وجلك قالدیديدم واللهومال :مخانه مه E

٩

:

عند مده اموال سا رهم لاواولای بوا  ۳ی الد ن حار مق بم

اون رو<هله مکن دکادر دی سعان الله سعد ی اصل ايده ديدم :
الق قارشوهه اوطورسکا دونکوندن اعلا برضوت مسق آرده  3دیدی

|

داهلقوب قارشوسته اوطوردم بونطمی بکا اغا زه ایادی
ق

م
 #و ببغارلحولود منال برمك ۴#

|

ءا دی واف وار مخوااصل 1 +۶
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هاند
ر-ل
لویره نع
 :عکر و خد عه دار کن ةمد در در و له اکن ه
ا

۶#

ی

(»۵9؟
ده ارن

ودی

جله سی هلال ê

|

Ge

الله عل ۵.وسارندز اتهی ها اب هن ر حه٠

اللهصلی

حى

(کایت دءدادده اهل سدت وشیعه اناده حطس ت ای کر الهحهمرت
ح
على ری اللهعذهما ك افصلییتیبابنده ازع شدیده اواوت ونایدهایی

aتلرنی دک امیدرزوانت جو ابنه قال

طرف اوالفرج TE

و

اواو رز دلوب مشاراابه حضر تار ی کرس ده  0جاع ما

رقاحی اباغه قوب او.کر وع لاك قنغدسی اذضلدر دلوسوال اتدیکنده

(من کانت اشه ګته) دوبواده تکرار اواسون اون همانکرسیدن
اخدی اهلسنت اه کلهسنده اولان ری صد ر کلاعده اولان هن لفظنه
حهضرت
ارجاع انوت عته تل تعر عليه ااصلو ه وااسلامه ارجاع ال
ایبکری ص اد اتسدی د بددلر شوه طادته سی تعر اولیصا حب سهادت

علیه از ى العية حطس تلر ننه , 3رن

اندوت

من اطا

حڪس ت ع<لنابلر یی م اد ادی دد لرطرفین راطی وخننوداولدې
و

مړذبکورل
وامام فسن شمه طاغه سنك طل واذا سندنحفظ ايلاد یر ک

مناسی بعدالنی افطل اولان شول ذالدر که انك کر عهمی انك حست
نکا<نده آندی اژواح ءطهرهدن حطمرت عااشه صد نهد دی له :ها

<رت ابیبکرك کرعهسی وفاطه طت انی رضی الله عنها کت نکاح
|

حضرن حیدر ؟رارده اوادینی جه نك مءاومیدر جرا اطبف يك

جوق تفکر دنصکره بوللون سی بلاسه به شتا بسته سین ایکناعام
اواافر ج ابناجوزی تاد اهه سوب اردر رنچهادله تعای

(حکات اجنوزی حضمر تارندن برکور ورز هنوز قو الا  ۶۱مش اولان
دتاك دروننه صوة-وندفده آندن وصداطهوراد دور بونكسی در
س

دو رسی سوال اتدکده اوغا آنك صوی شکوادر حرارتنازدن
ژیجن ومنةتدن رودت انه شکا.تادردندی :کراراول "اص
جکد ک
لر دہ برودلیوت
واد راد
سوال اندوت زار دسق ی تااعن سه ةدر ط
ارتافص وور ادل
رل

بوانت

رودت

کے م۱ا 2باعیی a در

هوالك امحق ناغصد Ea
) حکارت وی

 ۰او الاقو ندر دیدی

2۳کون اتشای وعطده

وراچ یاوقود ی اء

د بر
سح کے

رر

ی

ر ی

ددنکنده

 /کلناطعد ادکوز دطر ی

رسورز سویاعی یب
ر ی

ت

مت

ت

و صها

سے

ا( ورر)

۱

() ۳:۵
۲
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وال دە سى لی نات مد هدا بل نم د رک هن ابا ینز ۸
( نة هر )الك ان غار در وواادهی عا-که در ( ان ماللات) و نك

والده-ی حندله شت اللخارث نءضاض الجر هه در(ان الأض فر دش

ددکاری بوذاندر ک۱ا دوك امن فر بش دءناردر کهجله عر ۾ غااب
او لون کاف سی کاا اطا عت ابات کده کت و نك اساه اباشی عند ده
جم وی

و 3صل

افنده جع مشاه

 2ناد ای ط مه  1۷و

در اتك والده سى ,o شك

ءادر (ان کا

نك 0

على در

وااءه سی هددرت فقس ن عرو ن غیلان بن خر ن زاردر
غه ین زار ن دهد در
(ان خر عه )نو نك والده سی ی لت اس ن ر

اکوا حداد نك رفی ادرا ع|دیاصون اکامدر کهدم زر
(ان )تز
جدن ماء-۱هاءدرردی
اولكمادری خندق دت عاص درکه اکا رک ه
(این الباس) در ومادر نت اولادی اواق خصو صنده تاامید اولدفاری

ده داه کلد یکندن اسنه الاس دعشدر دووف والده سی حافا شت
و

ٹ
نکل
انادن احاطه عر ن جردر (انن مض )وك وااعدسی ۶
عکه  4عد

بان نادن ادد در ( ان زار زز) اده لرل د2ا نه دراك

اععد .تزار که قب دن اې اک وداه بدری 2ذ٤اول کون رای
دا سك عدددوه ور|ا کشک و ادفف و اسر ای عون اهلد

دبوملامت اب کارنده والله ن وءعد ' ری هلوز لیل تعداد اد تورم

ددی وال والده سی معاذه شت ج-وشن بنع-دی بن در بن جر همدر
(اين معد) مود تازه هعنا نه درمیوه و کل وسا ر هر تازه سے رهمةد دزز
وذات فرخوان جهیم خلفدر ز اده تازه رووخوب جال اولوت رک

چاه عا محر اولدفلرندن اععنه مهددع

ددر (این عسد تان) رواات

او دب رکون عد نان ستوار اولتوت را اه ٠شایدی وش فر
افدانی و راسئدان سوار اوارب آنا کی طاء ك اراعنده صفدند رد تلر
يتان لبلر اله یله و لله ادوب تهات وار اولددنی ای بارهوت

دوشدی وعد ان باده قااوبط عه طوغریفرار ادادیا عق اعداسی ارقد

 ۴راقیوب همان اروت وعدنانی طوتفه قرب اولدفلر ده عد بان
فرندن مدد خواه اوادوده طادسدن ردست
جططز وت باری تھ لی شائه ط

وصعو ظاهر اواوت
طهبوراند وت عدناتی3ه* -وهه وضع ارادی ر
ا
8

ا

( )::

( 8 ۳۸۸۲
له

۶ر او اوت مام یاک شک ی سیه ت :دة ووات انادی اولوقند| .

 ۳سکرهباشنده او اد قلری روات |

رسول اه صل الله عانهوس

|
او امشدز وخرت رول اکرم عليه ااسیلام اله على ی ای طاابك ۱
ا|

ی عبد الط ساده بجع اور

 ۳هاشع) و نك امدواته |

عر ودی رارادق هاشم مین مه سب اتدا مک مکر هھ ده زردد اعاد |

ایدن وذات ی ااسمان اولددغیدر قصه سی لود رکهمه د  5اواوف
خلققا

ت
وض
طرر
دت مضط

او لد بلرعرو شا م طر نة کید وب يك

حوق دفیق صائون الدی وتکسیاد اروب جوالا رە وع الهمکمک مھا

اوزور
غرد
يه 2تغدلیووافر غشوت الکهلوبهرصباخ ردو :وه راء شام
وبلکوسیاد اری قمروب ر بد ادر وهر صباح وهر اخشام طعام اعك
اعون اهال فک نهدا اندوت ضا وت اندرڈی | نك اعون تامدولته
هام دیدیتر(ان عبت ععاف) ونك ا مره درست  ¥علره ااسلام

اةن رصی الله عثموك دسی عبد نا فده متصل اولور
اله کان ان ع
ععان نعفان ن ای العاص ن اميه ین عد سعس ی عبد ما قدر

( ابن فصی) انك اسی زیددر وا کا جع دی دا رکهفر بثی جع اش
ردمشدر زر بن ااعواءل دی
ومئورتکا هلری اولان دارالندوه ی باپ

۱

وقصیده ذ-ب نی علیهالسلامه متصل اواور زیر ن انعوام بن خو يلد

ا

ِن اسد ی عبد العرزین فی وانك مادری

طمه بات عوف نات سعددر

(ان کلاب) ونك والده سی هند نت شر يق ن تعلبه بن ما لك ن نضمر 
ن کنانه ن خزعه ن مدر کهدر و لو نده عبد الرجن ن عوفك سی

سب رسول الله اله متصل اولور (ان ید نك والده می وحشیه بت
حیداد
جس
اك
شبتان ف ارب ن ېر در الودکری ای ده حضمرار ن
بو ی یه وراده مصل او اورراییکن نای تافهن عامس بن 7

أ

ستول کل ام نمهدر(ان کعب) انكمادری قضاعه قتله سندن ماو به
,نت الفین در( إن اؤی) هزاهله لا ی کلهسالك دصاغر ندر وانك والدهبی

می نات عر ن ربعةالازا عیه.درعر ن الطاب حطمردلر نك یی

بونده متصل او لور عزن الام :ن تفیل ینعی آلعریی تن وناح یا
|

عبد الله ن قرط ن رزاح بن عدی ,ن کب بن اوی(ن غااب) الك

` a EDS

)۱۳۹۳ (۲

پور درلر وکید رکن(والکا ظبینالفيظ واامافين عن الاس) بتكر عه |
وه پاك کت بو هید
سن فراءت-وررز ایدی اکا مس اول رجه ادا ر

جنه برابر اولان خاق جر م ابلد بار اول ادهك میز ا ۵-:وار دقلرنده دا

یور دیار واول کیسه طشر چیقوب خا طر نه امام برش قوبره ق
ودن اقام آله جق وتو سه ی خطور ایتدی زین السابد بن رضی
اہ عئه <ضمر تلری اکا خطاب ایدوب بت فرنداشم اکر سن بنده اولاق

سبولدك اسه ن آ ندن حق تحال حطس تر نه استغشار اندرم واکر
ندهاوایای سو لد ادسه حق ای سن ۰۶فرت ابادون بوردی

اول آدم بوی ابشتد کده اماك ایکی کوز منك وسطندن اووب ومبدح
وثتاسته زبان کشااواوب بلکه بنك حفکدهسنده اولیانی سو یلدم واول
بان بان

کله
زساوره ناحق و سكةم دیدی روای* حدیث او

ابنعلىاببنیطالب ابدی دعش (ذکر دسب رس-والله صلی اللهعایهوسلم
وهوان عبدالله رضیالله عنه) ءسبدالله حضمر تلرنك وال ده ری فاطبه
ات عرون عاند نعران ینگدوهمر( ینعی ا1طاب) و <ضمرنك اتکی

شیه اد در عبداطلب تسه مك سای عبد !(طلبك پد ریها شے شام
مضاوانندن غر ده وقات ادوب عدا[ طالب درك وفا-دن صکره

دن ادن خراش ن عام |
هدنه منورهده والدهسی لی طت عر ون ز
انعم بنعدی بن ا هبارك بانده قاش ا دی عسی ءطلب بن عبد مف
هد نه رهوردی ومادردن کرو ع,دااطلی وانون ایم فرندا سمل

اولع بنسنك عکم ونك جله وا مك مکهده درکل تو اراول ب له
برابر کیدهل اقارب وعشارك مواصلق اله رخورداراواور سندیدیعند
الطلت سك

|

و نه اظاعےت اکا اکارد.ف اولوب مک 4ع کت

دار بولده کلورایکن بوجوجق کودرد وسو ال ابدهتمندهمدرینژیده
دهسه
ابهل<ل
وطل
صالون الدم در ابدی تاقاییی کهممزله ترولادادیعءد اا

فاخره کید رون عاس ابتای عد متافه اوطورتدی وقومنه

نك احوالی

لین هاشعن اوغی اواد دغ خر و ردی اشای طر شده مطاب انك
اون بم عمد ددر ددو اند می اسچنے عاد ااطلب د ډالر که مکر مه يه ٩

کلدیکی وفنده سکر باشنده اندی وغابت حسن جال صاحبی ایدی باشنده |
ردد اض ول اولددعندن شب اد دی ۳
ع

اولعتدر لوز یکر

رس
سس

و

سس سس

سس

كككك

سس

سس سس

سو لهرو ایت ادرر که دن

وت سس بو

ع

اس

ای

تسس

رس سا

یز

ظا لب جلف

۸

۰

االنها بدین حطر ذلری مکه مکرعه ده جع او لد پلر
حضرتلربله ز

1

اتان خلا فت امامت نانده سو ناشوپ جد <نفیه حضمرذلر بنك
حضرت على به قر یی زن ابید ن جضبرتلرندن زباده ابوغلدنبدن

۱ 3
۱
۱

امامت کندویل ھی اولدرعته استشعاد ابلدی زین العایدنجذمفدیبه
واعبا 2
نا ایکدن فن  2امامت اسعماقی اواد دغه شو <عر الامر د

د|راه SERA نك حهیدر تسناتدا حق تعالی حضرتار ندن تفرع
وازا نله.Re

کاوب اما متکه شامدت انسون

دیدید حنفی رضی الله< ۶:۵ضمرتاری دعارهدعت قااد روب حعرالاسوددن

سوال ابلد کده جر اک جواب بورهدی ز ن الخاد ن رضی الله
عنه حطس تلری د حنفی حض رت لرنه اکر اسمنام اوایدل رالا سود
سک احا بت ادردی بوردی مد له یز بن الا بد لھ سینده دعا اله

بور دللرز بن العایدین دعا ایدوب رال سوده خطاب اله انياواوصیالك
میشافتی سنده وضع ادن اه <عصو نھ تین ات مک حسین ن عل
رطی الله عذعبا حضتندن صکره وی وامام کے اولدغیی انعر یی"

مبین ابلهبزه خبروره سن یور دفارنده جع رالا سود رندن فوعق صورننده

حرکت ایدوب الله ان الو صية والا مام بعد ماسين بن على الى عى

تلری بوئیایشند کده کہروطو روب
رط
اانلین دیدی څد حنقی ح

امامت على بن المسین ز ن العساید ن حضرتلر ينه مس او لدی مد به

منوره ده برة-وم وار ایدی ارزاق بومیه ری هرکج اناره واصل اولوب
اجن آنار کوک طرفندن کاد یکن بز ار ایدی زین العا د بن حضمرتاری
له
غه
لطه
مء
اىو
وفات ینور دقارنده اعیدات لليه ر

اولوفتدهاول<شّمرنك

طرفندن او لد ند واذف اواد نلرابو جد ان ی عد العلوی هید |

تقل ایدر که بر کون اهل تد ن .بر یی عل ناسین رطی الالهبه
کاوب جفا ابندیونانمزاسوزار سو بلدی زین العا دن حضس تلری
اکا قطعا مقابله ومازات اعيوب سکوت بور دبلر اول ادکمیند کد نصکزه
امامحط

تلری اشده اولان نجنا عتهاسر مک سره برابراواد دشک

حالده کیدهلمتا اول رجلات جوایتی وره بم پور دبلرحاضی بنك ججله سی
اما مك اض ننه انقیساد اعسدی وامام.حضیتاری دعلینی کیوب عر عت
) بور ديار (

“4

( (ON

قوی دندی سرول ک۱رم حطر تلری ھا رونك پس نك ای .ردنو
حضمرت جر بلدن سوّال تیور یدار شدز در دو خبر و ر ته نم شام

عرز در پور دبالا هئ تسان قوئ دی فرعا ن او لله رسول آکرم
حن تاریندسین لبه جوز دیلر بدی کون ایکیکیش ا٥ےعفیفه
دار کش اصدق دوزدتر
ابو پا تاش تراس انددلز و قدلار مك غری

جرب-لاله به معلوّم اولغله بتاانندن سکوت اول
وقعف دهشت فرا ئ ک
کور لدی مد بنمت امام تباقر وامام صادقدنزوایت ایدوب دیر که بن
اش و امک اهامدن اشتد مکه حق سای حمرتلری اهام حستكفتلندن
ع وض :طضبےاماعع انكذ ره خاض انداوت وخا كناك

فددولدلر ت غفا

در وبر دواټلر نده اولسان د عا ی احا شه مفرون اناشدر شو له که
|
اوراده اواثان دعا اصلا مدرود اولز <وطنرن نك زا

ھکد

زاترك کیدوب عودت اندصه قدر کر وق مقدار عرانه سوب
اولوب تلکه عرندن اولتدار فضلهوزاده اولور یور ذیار ساتان فا زسی
 ۰دبرکهن رتول آکرم صل اللهعلبه وسلدن ادشتدم تور دار

انیام ن٣ا احبتی وعن احتن ابه الله و من احبد
( اطسن وا لی
الله ادخله یذ و مانبفضما انض وهن ابفطی ابقضه اله و من
ابغضه الله اد خله الا ر على وجمه ) خی حسن وحسین بم اوغلار مدر

هر کسه که انلری دوست طو تار بی دوست طوش اولوز وهرکیسهکه
بن دوست طو تهخدای متعال حضنر تلری آ نی د واست طوتار وجنته

ادشال ابلر ھر کیہ که انلره بقض ادر بکا بغض ادرو بکا بض ایدله

<ق"هان بغض اتبذعراوحلقیبغض ابتدیکن بوزیاوزره م<ه ادخالایدر

(کرذامام ثالث ز ن السا بدبن علىإن اطسین رضی الله عنه

که دو لتلری او مد اید یاو اطسن واو العساسم دج د رزار اندی

اعبلری زن العا بد ندر ولاذت دو لتلری مد نه فنوره ده او توزاوج

نده شعتا رل طفوزند » بواخود جادی الا خزی تصفند  :چمه
تحار
کدی واقع اواوت طستان بش سنه محر بهسی محرمنك اون بنشندان

صکرہ بازار کو نیآخر تی تشر :ف +ور مشار در عسیی حضرت حنتن

رطی اللهعنم ك مفدون اولدیتی بقیع بشفیده دافونلتشدر وکلنردندن
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کر عسهنه کاد کده فطل ده جك رده فالذی ماناعندذکره امیر الو مین
ددی وهمارون سره

رگ لو له ددیکیی او طذ مك

سسکا هدن

کصر کی اوڈیدوب داز عا انئه کمردیوحسن وفاسیه لچب الهەرە

مراد ادر ادسدل سن هنع ورجر ایلمددی
(حکا ت

ور  7صا حت

عاس وعشرت

ی عاد بر کون حاس أده

اندرکن ساقصاحبه قد حو رد کده ندماستدن ریس باسیدی وقدحدهاولان
نییذمعوموزهرنا کدر صاقن الوب لوش اعه دددیصاحتندن معلوم داو
ص-ورداعاده ساك

کید وس

امامت اون

ظا هر

اولو 9

اولوردیدی صاحت اولندعه کر  4اعون ر نهسی هلال اج اولورز
دیدکده رحيوالك اع نه د و کسونار ددی صاحب

روت

ذه

۱

وال اوایوتدی

بلاموجب تلف عك اولراعق ساق سعدی  2بأغردن آربلوب

تشون و قعادءد بکا خدمت| عسونوا کاطرفزدن برهعتاد هر نه و ربل ورا اسه

ةطح اواهیوب کاان وراسون دیدی زهیمموت زهیفتوت رجهاله
دعالیر ج

کحات
(

و اسوه

شرف ااگی حط رآلری معت اطر مین حب طبری جنا لرته

سوال آدوت

سار ابوبکر ری اله عند حط

اللهو مه < طمرالرنه و
عم وقضیای ورسول الله صل

دم

رار ییحصرت

انتدیگحال وکه

۱

عى کرم

وت

اللهعله وشام حوّمرتارنه راق

معلو ھکر“

اندیدیدکده بطبری جوانده ناسیدی رزحعصمرت اییدکری کندو رآعر

الهتقدے اعد ل<وصوصده زه د رهجك وة-در جات دوکر جد کن
عليه الصلو هو السلام حت

حوحد اییکر) دوردفاری

ر ری( سدواعیی کل خسو  4۳/7فیاس یں

وه

اولحضرت

ص

اللهعليه وس

(وا )
ر

إ۷

ا

) ۳0۹

صلیایی فتل ابدر الدی اکنزمانده من اجنه سنا غالب اواوت ادرال

الله موصوف اولور ابدی بدیسنهکه وکوندز حضورنده موم باقدیروت
صکوه و ی ترب الع گنه رده قراناقده طاورر او لدق ومالا کەی
ان فتل ادوب قور کنابه سنه مت صصسا یه یی من بر اند پر دی
وفوال قهھ بی ادزردی بر
رعك الوانه وا ره ا
اشو
وحق مساحد و

خوراند برد ااودلرت کو یکازی

و
دالد
رزی ق
| نمدهاصکزه ال بازو

قتل اعك اوزره خلقه اه ابدوب بعد مده قتل کلا بی منم ویساع ایلدی
ویکرجی سط خلقه تواومح نمسازی قیاد بر یوب ضکره اذن ویر دی
وقد سده اولان قا مه ی هدم اله ر ته مجر ننااتدی بعده سخدی

سه
لوزدیروت وا مه ی کا کان اش ابلدی مد ر
علاوهشا کی اشکان اتدی دعده مدر سه ری

ار با ند پروبدرو ته
رت احنده بولان

 ۴ومشای قتل مام انتدی کند و سی پرجاره شوب اسواقده بالثفس
اسعاره دفت ادوب  ۳دیب ادص ادن |

مسعودنام زجی هم

ترست
ا

اد ده اولان وی الم.کل

اشکاره اواطه اتدرر ابدی قد الله

]| تمالی خلقه د کانلری کوند زارده قالوب و مه ادرهاج ای
آید وب و م وال اوزره ج

وقت چ ور ابتدی بر کون ووت عس ده

| کدرکن کورد ی که بر طوغره خی کی آچشادش ابشلیور اوراده
اکسدهیدی معلو مکن د رکه
ا| طوروب سن بے بساعه واقف اولدکی دبید
اک اهبل حرفت هه دن قالقوب ايشته باشلر شده کرده ار که

قالعوب باشلدم اشته اخشامه دمجریی وقت قالشدر دعسیله الک بوجواننه
تسم وبدعت ستّهمذکورهی ترك ابدوب خاق کافی ااا بق دک ناریی

 ۲ندز ی

فاته باشلدیار مامونمذ کورك بو معو له آحوال رده

تا,دوت سم الام
واطوار سڪ عه سی پك حو در کافر اد عا ی رسلو

ديو ازهشدر عة الله عا.ه

(حکابت هارون ارشتیدك مشمه سی عله شت المهدى جال وحسنه
 ۳که بربانوی م طلمت وصاحبظرافت اواوباعلی اغعاری واشهارسه

؟ندوسنك بسته اتدیکیاطایی وازدر ااصل هم جرله وهی ظرغه وهم
زی رل اناد یکی مدنده عش
شاعره وءغنیه اواوب عا د تتسا آوزره ۶
1

وعنٌسر تن وذوق

وت

اللها

اروت

۱

ادوب ظا هره اولد قده

صلوانه

ی(۰
(
ی
واقف اواد قده سنك اللهنك ده ر ماحراسقت اعشمیدی دلوصوردی 
له انك سنده ج ماحرا بەت اعدی و ط  ۳فلان کون لصا یك

کو وروت اطعام اتدی وطعا منده سار مساق زناده جه اولد هندن ج

معلوم دولنکردرکه اول کون سن بکا خفی سوز سو یلك حر ادموردهتکزده
سین » واصل الوون عتاً ذی #۱سون او ن آ غرنی
اكه س
رم
اغ
کرون اوو د فك
طو عش ایدم" دیدی ملاک وی ااشتد کده ساك ه
کي

کرون سو نلهدلوت
نحوعاکر صدفك ظا هر اولدی جا دود نذه .ه

دعك اعءسار ونقر بانولکیدن زباده ابلدی
(حکات مصرده حکومت ادن خلقای فاطمیه دن حا نامشعص حنار |
عټید وشرطان عر د زمره سندن اوضای حه وسرت مدمو مه ضا حى
را خاف اولوت اکرافعال وافوالنده تلون ادرایدی و فرعوكاندیکی
دعوای رو دت مثلاو اد  ۳به هوس اله هر و وتکد حطیب <طھ 3

كفه لسعیظع ] آناغه قالوبطورهه
انی تادایدرایسه اسماعا دنارکا

رن

امم اعش ونو فأموریٹ شنعیه حر مين حر مین اهااسی حفلرنده د ج
حاریفیلنش واهالي تاده دن هر کے تولده کدر اکن خا که راست کلور
اوت “ده اعکی خلهه عادر اتد بر مش آیدی وو حه قار دلری ما رد

له اتلرك س ی اله دعص خا ابه واذف ااووت
حر
مرد
ومنازاده ېدل ک
جله خمشدن هه فلان مزلنده شوه مویلدی وفلان سوه اتدیدلو

دغاينبلقدعوا ایدر ایدی ابو ایکی ببیبازوب آنك اولدبمی علهراکد رار
(شیر)
 #اور وااظلم قدر ضا

 ۶#و لش بالکفر واطما فة

۶#

 #ان کنت اتویت هس غيب  #2.بین ساکاتب البطا ةة ,٭

معناسی جور وظاه راض ی اولد ق دعنسمنظكالکه حمل انتدلكولکن کفرو چافتد
رضا خن بوقدراکر س  ۱غیت لور اوه وکا غدى کے نازددغی
زه ستان ال خاک و کاغدی اووودقد صکره معستاندن فوزسم تکدن

جیل در کہ ذکراولنان حا کک افا لی بری بر بنك
فراغت ابادی ان ای
ضدیا دی کندو شنده هم هی عت وهم قور قاق و حسانت وار ایدی
وعارن ابر و صلا حه کت اندوت
که کت وکااه اذدت واهانت ح

۱

( صمایی )

( ) ۷۱٩
۳

داراندی»عنساسیانولات اذ ن ص قر ما انتدیکی ابولکك جرا سن بولور
دعن ابولاتایدتهعهدقر بدهابو لاث له حازاتاوائورو کتولاك ادن ادءك

کتولکی سکا کنایت اندر دن سن انك کتولکنه مقالهقیدند هو صد دده

اوله اول کوه اتدیکنی نهحه حال بولوردعکدر ندع مذ کور بوقول
کل وم رل اعزاندی وەلکاك عد ده یهابت معتیر ومفر ب اولشیدی انك

توص ب واعتار ننه ملکك دیکر برد عی حس-د ابدوب هلا کنه شی
ابلدی وای دوستاق و زندن خان سئه دعوت وااحنده لكحوقسارهساقلو
برض طعام الهاطعام ادلدی ودعده ملکه واروت ,رم له هرنلداوزرعمنه

تقد م اللهتیک تقربب اد یکكفلان ند م بنالناس سنك حعکدهلایق
وان سوزاری اشاعه ادوب حى ماکك عات عری لعن اغری وق
ا

علق واردردےور دیدی درعهب ندم مکذور دی حلس ما که کر ت

ترکیبمذ کوری قراءت ابلدی ملك سعایت ابدن ټل دول ر ه

قهولاغته ,رخن سوزسو بلك مراد دی اول
اماكاغورناو نبیبانن
ح
بکاره سارساقلی طعام اکل اش اولغ-له کوسی ملکی حر ادون
دنو ملک باننهواردقده ا٤ری الى الهطوندی اټ

ملاک ور بم

آغرمك راحه سندن عافظه اید سور طناله عض نواند برکاعد ۳

اندوب وکاغد سکا واصل اولدقده ارصال اد ن معصك راس قطع
اوزوب واوزر ب مهرایوب
ایت ودردسن صوی واشاه مان طولدر د
ودی ولوی فلان والیه ایصالا٫ت دلوب دروننده صله
ندح ٥ذ کوره ر

وا اعطاسی ڪرو اک صورتقادهام اتدی ندع کاغدی الوب

ببهقدقد» ای سعایت ابد ن حاسده اصادی اتدی اولحاسد
طشره ح

بودکدهاولان کاغد غفوله کاغد در دوسوالده بم اجون اه و برلك

اوزره فلان وال به ملا ازدیا کا کوتورهجکمدکددیهس ی

کتور کاغدی

بکاوزینواروبحلنه ارصال اندهع وهرنه کهور راوه اون سیک کتوره ع

وپزكل
کدی
سن زجت جکمه دی

اولوردیوب کاغدی اول ندع بدفهاله

اسلی اتدی ووا لیبهابصال یلها 2ندهبازلدیتی وجمله حرایمابایقی بولدی

وایرنسیکون ندع مذ کورعادق وحمله صاخ وسال حضورملکه کلوب
ترکیب مکدوری اوفودقده ملات آنك <رانده اولسندن مب اولوب بانند

اور دی مھ نتدن پڑ ال ادوب خاد مطمواسسالتي وله ناد

()۱۳۱۸

اندردم ددی نی حاجذلر نل «سداریتیاذعان ادن عاقلدر دعك مراد
ابادی

( حکاات وساف ری دیدیکه جر رل علي اللا م آدم علید اایلاعه
اوح خصلت کنوردی ریا ,ریدنواو جک عل و و نلرك ادن

برش اخشار ات دیدی حضرّت آدم عليه ااسلام ععیی اختار اتدی

حا ابله دن بر رعفلات اولدینی حلدن مفارقت اغامکه مأمورز دیون
عم الهنزار قالمیار

) بءضحکما دد لرک

و اوج وعدر بر سیادسان کسی

نصف اسان اوچکسی ی انساندر انسان اماولان هم صاحب رأی
وهم صاحب مشورت اولور صف اسان صاحب رای اولوت صاحت
ریه اولان اک نك له زان وه
مورت وس انشاات صعنادن ی

مشور له ميل اولور
( حکات شتدادده عأداردن ررحل زاهد وازدیکه اعا دوع د رز

دی عاد مذحکور شهره قاطی اوادی ااولعاسم جنرد ودس شره

حضرتاری رو ع حضمتلر بنك قاضی اوادبفتی ابشتدکد » عالق اعانت
ون
وعق
قا

بررجل امین هراد ادن روم طرفه وارسون وامانتی اکا

ودغه ایسون بزرا حب رباستی فرق مسنه حفظ ایدوب ضایع اعد ی
يور د تلر
([ حعانت وزر اسعاعیل ابوالقاسم ن العتاد صاحت دعکله مه وفدر

وزی صو بك اع ند حزکت
از کوننده وزاو طاناو صو اد کد ه
اتدبر وب ودرون دلدن برجد ایدوب ( الم جد د اللمسن

(بت)
راعش"
لو
سوا ب
 #واذ اارحال توسل

على برید

 *#وسویلی حی لاال مد #

( کات برتااهل طایوسك حسطی کاب شرح اعکه اشاش اولداغی

مولانا قطب الدین شرازی ادشتدکده اکربطلیوسك کتابتی اولتوله ی خبر
عامنك شرح اده جک بطلیو سك پدری بتاش اواسه دی کندوسی
خهی لی خادم آندوت اطايووسك دار کاسته راضیاولراندی ددی

) حکایت ملوك سالفهدن برملکك مقر باشدان بر بسی ههرکون لکا
پوچك رای ساس
حضور ننه داخل اوادقده سر ی اڪ ن باحتاره

۳۱۷۰

جشوواهری آل سنك مالکدردیدم ارقه سنه باقوپکوادی سن بنیسوزمده
بلان حیفارهق اسنیورسن والله دول اعم دوب وانه کیندی بءده

بونکلرد ن خلاص اولوب اقببام جد د ایند کده اول آدی يك جوق
 ۲راشد برد ماولدی آ کن ارو يروه دم

( .جکات مهدی خلیفه رکون سراطیاسی اولان تحص ابله اوطوروت
یزی
اړ
ععیت اد

زوحك
PE ارده سنده اولان اثوايك انکنده بک

دايك اوافله مهدی اول دلیکه بارمغنی صوقوب هم اوینان وھ طبیب ابله
عاد ته ایدرادی احق دليك اولکند ن خب ز اده و کلندی مهدی

ودطسه سوال اتد کده طك
بالمئاسہه سز نون توفت زره نالرس؟ز

جامهسن برقارش رتدقده دوجواب و بردگنده عهدی کندو ییطبط
ایدهمیوب قممهد الله کولکدن ارقه ی اوزره دوشدی وطبب مذ کوره
حوابر سند احسان ابلدی

( حکایت ,مهدی خليفه نك وزیری ابو<هفر فض .نشرویه جود وا

له مشهوز اولان ذواندنایدی کبون اخشام اوزری داراتعلافه دن

هکس جیهوب شاب ارنه کید ارکن مشار اليه فيض وا جد ن اند

و رطق خد مه وکتاب ساره برا رکیدرردی فیضك اسی صو په باصوت
واشی حامور اولدی انجد ن
زیفوز صصرامفله اجد بن اند ل اوسق ب

اطنید بوخصوصه انفعال اللهافیص ین جام کهسنك زه تعدمکی فننیجق
احساب اعشدز دمه حال بسزكا تعدمه  ۳وسراوارزدیدی دض اکا
حواف و پرهیوتسکون اتدی وخارهسده واردفده اولو فك  0لاال

وزقات مکمل اثوای دسفه لشعه بوععدره قوب اجد رن جندل ط دنه

کوندردی واثو

اللهکوندردیکی 1ادمنه ردن اد ده

سلام سوه بارناد اتد مر شيك عوضی بوفدر سی اعطا اتدیکزدن
تع رواحت ا

قرسداباوله داور ادهل

ره اوفتده تعدمك واجب اولور ودافاده ابت ددی
سئه شن به وقت عاذل ااودل ديو سوال اواخدقده
بر
) حکایت ديك پ

والدمدن طوغدوغم وقت دیدیانجق وجوابنی سائلك فبول ایب جک
کللهاعی شرح ادوب ن طوغدوغم وفنده اومودن اوباندبعده
درك اي

وب سبکوت
اغلرایدم.تا ک بهکا والدهم مه پوروب امنبردکده قارع نطو

ادر اه

لیم

 717ا م اراد برکفد حلق برطرکيال ترعیب

ت|کله بکاحبرت عطیه کلوب برکوناه بادیه قیافته کیروب وپردوءبه
سیواراولوت ادنهده یام|عك اوزره شمردنطنسره جیقد ده ارو همه
برزگی دوشدی وشهردن وافراوزادم برده کسوردمکه اول زئجی کلوت

زدی,نلنده استرسن دیدم.سیی امارالومنین
دوهءل اشن طوتوب جو ن
طلب ایدیور دیدی بنکم وب نه حینینم وار درکه انخلیفه"وفت طاب
ی
اتون ترکولی اد دیدم زلجی سن هعن بنزانده سن دد

اکان

 2وله راملا ع سوز سویه دیدم جوا نده
قورق نکم مه 3ن زانده ؟

وسوزازی رك ابت الله بن سی ستندن زباده بلوزم دیدی حر فك ۳
کرحکڌن یلدیک معلوم اوه تاعشده اولان بردزی خوهری قار ون

شوحواهری الىك اواسون بونك بهاسی بماون خلیفه نكشکا و_ره
جکی عطیهنل اطعافدردیدم کنوردوب حتواهزی دن الوب باقدی
ووافغده دولك بهانی سك نرو برد کلت معداردرلکن سکابرقاح سوال واز

خوایتی ورد که وجواهری قبولاعم دبدۍ وال
خلق حود وتا له وصف ا-دورر رکه

ه دزد دم شی

هحررالکك ججلهسییتردن

خیش واعطااتدکیدندیاعد مدیم تصفیی اتدکی دیدی اعدم ددم
ومتوال اوزره وال ا دوب :هارت مالك عشمرین اناق وحاسانانند کی
دید کده لوده اعدم دعکه خبااندگدن طن ادر مکهعشمرآموالی

اعطاا مك واقعاولش اوله ديدم جواننده بویرجوق دنه دکالدر بن والله
رادم کهمنصوردن معین اولان وارداماهیه یکرمیدرشمدرو وحوهرلٌ
في نصهرل درهم اولدییی در کاردر وسن وی بکاباغشلد یفندن بےمان
یجواهری ند سسکا اعشلدم وسك مشهور اولانصفت عا
اولثدر و

حتکه رعا ۀ سن بورادن طوئوب کتورم وارنرهبهکبدرابسه ك کیتلکن
جمانده سندن زاده ی وصاحب جودادم اولدییی معلومك اولسونده
فیابعد اعدیکای اطف واحسان ابلهغب اه وهرته که بذل واعطا اندر
ادسسه ل عند کجده حمبراواسون دوب جواهری د و حاه آندی
ودوهنك ولادین راغوب جیهدی کات ونآرده ستدن جاغر وت ار<ل

سنن ردیل اتدل ومعا مله دنبم قاکی دوک لك دج اهون اندی
س

شو)
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) وا

ایدوب طاوع افتایدن مةد به راهب صو هه لك قوسن آجسوی ین
رده اواد شمدن  ,کوزه هدیو دوش ودیکم عله کاوب
ضو عد نك ارقه طد

ی
بر ه
ئآنرادی کورےچ اورف ره ره کیتش غا شو

کیتدی دوب

صوههه په قریب برکویه طوغری برازنودیدی ونهکبرویهدوندیبوارالقده

نطولا شوب صو ممه تلقبوسندن امجرویهکردم وقرونك اردنده کزانوب
باغدهاولان سای چیهارو حاضراندم راهب طشر د هکز یوب ندن
براربولعه کروبه دوندی وصومعه رهکروب قوسن ونادی همان نراهيك

اوزرننه جوم ادوب ارفهسی آوزره هدم ودرحال بوذرلدم جانرج متم
اولدی صومعه نك اع روطر ودن دوس کلیدلیون  ۶رفهبه حعدم واوراده

اولان 11س الله اص ندم واوزره-ده اولان او ای حیفار وب خرجتدن
اسوه اثواب اخراح اه کیدم وراهييك ورغانی او زر مه الوب اندم

اایکیندی وفته قدر اولوعشم اوباند!ده قالعوبص ومعه یط ولاشدم

و پهجك واوب اکلابندم عملم باسعهکلدی وصومههنل ,اعجسنده اولان
اموطفهترالحار بی بواوب برربررآجدم ی وافر ند التون ودرهم والسه

اصل اعوال عظطعه یه مالاك اوادم مکر بوراهبك
| والات و ولط.غلری |
آمد وشدتادن وطیلره بکااندیکی ر دسسه ال عادتی اش واوا
دفوکاره دوشوب راهیك الاسه سیی_کیدم
ورادن دصل قالدرهع ا

وصو  ۰ده قاعاولدم بریظهورابتد

کدهاوزاقدن کورنوراي.م وباقاشد وده

حن اواوردم رازءدنداصکرهراهيك الوابییاوزرمدنحیقارونضو ههه ذه
جنو
اولان :نقود واموال واناندن اک

ال طتواد روب باركەرەد لو اندم

وب
تط
وحل
وقریت رکوه واروب کراالله ر

اشیای هذ

کورهیی اوراره

وضمابندم صومعه ده اولاناشیایی سوه آرالقآراایاول فر یه !شل
ادون ةط امتعه یلهمقولهاری قالدی برکون دی رازدوهاکترا اندو
اقا شیایی دفءهواحده ده سل اله N

برفاله *طعه کر اکن

انلرة قاساوب سلافت الهزد ده واضل اوادم ووقدر تاکرب
صرق ایدوت بےحال کیسدواقفاولدی

(حکانت دوات عماس ےی دك ا,تدای طهوزنده تاهيه کناردن“ اانه

مشهتور اولان هن ان زائده اختغا اعش ابدی اولتغل اید رکه تور
خلیفه ییشن ولع ص ده افراط اندون هرکے بطو توب اسکلایم

( ۲۱۷۵
راحل نقلایتدی که يە ص مدارن شامدن رهد نهلك فراسندن
عساکردن یک

برقرره به فك اون شهردن جیقدم و کوی اوزاق اولد بنندن ای
طر ده یناب اولدم ون بردابه اوزر نده ایدمکهخرج) ووک دج اول

دایه نك اوسننده ایدی بنوهي بند یکم حیوان درجه سززجت حکوب
 ۱طافتز قالدی واخشام دی مافلشدی ناکاه فارشوءبه درن د وامرین
اګنده برص وءعه طمور اتدی اکاطوغری متو :ل=ه اولدم صو معهدن

پزراهب اشاغبی اشوب بکا قازشو کادیو بوگچه بے صواعه مده قال
دیو الاعاش ایتدی بعده چاعه منت اواديعن دان ص وهمهه داخیل اولدم
وصوععه ده راهمدن اناده نه کسورءدمراهب بمدا بی آلوت

کانوه" شعیر اونطنمدیواوزرنده اولان وی راوطهبه قسو یوب حفظ
ابلدیووقت شتا اولددعندن برطرقدن فارباغوبهوا غات صوخوقایدی

راهب بم احون عاق مولكتۆزدىۇاىچ ناقوت ادصندم واه طبه
کنوردی اکل ابتدم که دن رازوقت هر ورابتد کدهاووعق مراد ایدم

ومستر احك طرانقنی راهبه سوال اشدم نک اہی بسزدی ون برعرفه دادم
حك قو سنه وارد لګده فوك اوکه
آیدستت وزهءی اون مسر |
بزح ص یرسمریاشابدی ا اه حص رہ باصددغم آنده همان اشاغی دوشوت

کندوی کوراده ولدم مکرکه حصبرك التنده دوهعه اولیوت احیق عله

شمرناش اعش ورطرفدن قاراغار وهواده ,رودت ره اولفله حالك
مئوش اولدی راهبه صعه .اعدم اصلاجسواب ویرمدی اورادن قالقدم
کندویی بوقلدم بکرءه تعالی وجودهه رال عاارض اولش اورادنحیقوب
صوههه لك صعاغنك الننده کندوی فاردن محاذظه اون ط-ور عق
مرادایتد کد راهب وقارودنغاتسول رطاش آندیاکر اجه راست

کاش اواسه تلف اولهجةم درکاراےیاسلدفکه راهسب له برایر اولان

بوکه طبع ابلهبوایشی ہکا خصوص اش صوفعه بك قربنده طوره مدم
اجق برطرفدن قارباغذله اواع اصلاندی وصفوفدن تلف اولق :درجه
سثهواردم ودرخاطرایدوت ردن زيوك طاش  1ابوموزمه وضع ايندم
وكعرادة دسو مده باشلدم وسر عتدن وجو دمه صعا قاق کلوب درلدم

| واوطوروب پاخسه استراحتدن صکره شه اوش ومکه باشلدیځده بکرار
 .طاشی اوءوزهه قیوب اشاغی و دوقاروسکرندم صیاح باقلنهه بهقد رو له
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شمان بیدار اولوب غام بدی سنه موم واسیر فراش اوادی وکوندن کوله
هر ی ند او ااوردی نرادری دصرن اجد بر کون بانته کر ون
وعلق دلوت انعدردوب نااممرنوسنك مضب بك عتد الودی اکر ب
ملوك اطرافدن رماکات قز نه عاغقاولدلاډتهبکا دلدر الا
دید کده  ۴من طم بوسنك طن اتدیکت معوله دن دکلدر لکرنسول
| الله صل انلهعليه وشل حضر تشرت( هرايد ن اما یی ) ور دفلزی
کلا مك هشند ایدرک و روای کوردیکم ایلع » 2وم اولد E بدار

اولدم ديو حواب ویرنجهرادری غږی سنك دردک :نادم ودواسی اض
سمل اولف یلهمشرور:اولدم دن سعدی الی الله ورو له تو په.ایت
واعاب .كرا ماك بفضن درو نکدن جیار و فص ملد
القمای بت ایدوب اناره د ر و قبیت الهکه حدق سای حضستلری
شا احسان اسون دندی واعر ات ساعیل
انلرك بر کی اله سکا ف
درحال توه ایدوت الیالهوالن رسوله اعتذار واککاب کرامه حبق اما م
نامور دن کا یا خسلا ص
اغکله اززرندن پرهفته ع ومرا کم ل
وشفا باب اولدی

(عکایت انواقاس التصسانادی رجهالله تعالی حضر تاری نعل اردکه
برکونمکد مکرمهده ولده کیدر کن کتور دمکه رآدمدوش نون
صوږ .دده رده حباله ور افافت :نولسعون وران ءظ  2اھا نیو الاح

ر مصروعك بطنندن
جلل
اوزر نهایت کرعه اوقومق م اردا تدیکمده او
رئ بکااواز اندوت ی رل ادت شو کا فتل ادهع زرا وکاب خضرت

اییبکر ااصددق رصی اللهعئه عد وسیدر دیدی

(حکابت

عیبدالله بنجر رضیالله ع#-مابوطرعدن کید ر ککنسوردیکه

دورنهاولدی دبوسوال
خلق حادهدن قاجشیوزار وناروله نون فرارا ز ی

سوردقتلرنده بولاریاوززه رارستلانجیقون عرض اولدی اون
ر
درازد
.شیو
صاو

ان عرز حضم:لری ارس لاك بان واردی .وولا عسته

اوروت ولدن صاوش درد کده ارسدلان جعدی یدای وخاقطر دق
مذ "وردن عر ورانلدتلر ان گر رطی اللهعنه حضزتلری ور دهلرص دق

ف اللهمنهکلشیة)
ولله
خخافا
ولسهلم ( من
ی صلل اللهع
(<کایت او یچ عبید الله ,ند ناطراحالوز رروایت ابدرکه
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|| ای درو اس

شز تلم یرایل غه کایوری دلو صسور دقده ۱

ا| مقدما او چ کونده بر کراهور لاق مز تی عط هه کو ندره هلریکون |
| کلور اوادی داو حواننده سکاجبرانیله رکون کاوں نه خب رکتور جور داو ا ٠

| سوال انندی یکا جبراییل هرکون کاوب سن پر کی بو اد زینمار بورادث |
| شه له کیده

فحرنده اولمه سن دیور دیدی

| (حکا بت اہی القا سم اطسکيم حضم تارندن بر یسیو ال اید وب بزم
وفعرد علا سنك ند ودصاحی ساف لا سنك تصارحی ماو ون

نفوسه نأثر ایور وخاق ای زمانك فوایله هون علانتیور دید کده
| ای اسلااو بافق اید بر وخاق او بو دهاید رلر او تبقالر آویقوده

| اولتلری اقا ایدرز ایدی سعدی ی رر علد

ده اولو

خاق میت اولتدر نا اولان میت اولا ایحیا انده ماوری دیدی

( ۱حکایت اببکورالوراق رجه الله حضمتلری بکرون خانهسندهاوطوزوت |

| وقہو ستی قبابوب نفسی اجون بکا ایتد کد نصکره هان قبو بیآجوب
| کیلک باشاد یستد ن ظهورابدن و ا قص هدر شعدی اغلرور دل ||
| شعدی کو ایور سن دید کار نده خاطر مھ ا بے دهایت احم وعا قبت

| حالم نصل او له جق خاطز ٠ می خطور اتکله انك اجون او طو روب

|

رواب وردی انك حوانه کو لدم جواییشو
اعلروردم صکره نیم یکاج

۱

وا لکی باز ایسهلك عاقبتی او اه قباس |
اولد یکه ک|ر سن عا قبت اھر ح

| ایت <ق تعسالی حطمر تلری سکا بلا وال ان وبلا شفع توحید وبلا |
ِ تضرع رن احسان اتدی اتتای حالده فرکا بواحبذاری ادن انتمای

تن سكا نصون احسان ار دلکه سنك مرجو وما مو لك اضمافتی |
| احساونکرم ایدر دیدی
 9 ٤بت ام اما عیل ین اد ابو بكراوعررصیی اللهعنمتا حضما ته |[
وص وجداوت ابلاوت فقوت  ۳ايله اناره اولان بغضتی اظمار ادد ||
 ٠ابدی روناشسنده نی حرم صلل اللهعا وا حضرتلر ی مشا هده اندوت أ

| عین لدثولر ن ادہ حضمرت ابی بکر و“عال ما ایلرنده حضبرت عر وحضور |
دواتلرنده اب کرام رضوان الله علیهم اجمین م<را تیا طوور مشار |
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ووالدهسی کے ابدی ره خبر و ردد دارانلره جواں  9روت

آدم

عليه السامك بدری مضاد ن جم نامکه در والدهسنك ادی صاعده
شت زار مدر دددای لوجواننه <واص

| بض ارا یب سونك | والبشمراولان
دیتلات :صل

پر

رھدی

او قلرهس

هلاامتتدیکاك
دهال
نلي
حضرتحآدفم ع

ابدی دلو صوردولرنده ڪلاس ده اولان عوام بکاحال

 ) ۱حکانت وسو و
۱
و

که

اید وب عوام کر اواد ارده

ری

ون

که بر کرکوردی
ا

ا کی اولتنده مهاری

لا وه دوشیور هد فك EE

ِ صاطرهاو اولد اعندن اسو

که رسرانداز وار و س ۵

ف وارو تن ان

اوادیعندن

وصولندن کی

داعا

۱

لوحم:دن

هد دك اوکند اوطوروت

| وندن شعه سلاعت ګل بولمدم دیدی
) حکات

امرالو عنین على نان طالب کرم اللهو <4۵-

ورحی اله عن

 ۰حضرتلر بنك خلافت دولّبرند ه ای اجه فوشلق طعای اعکه
 1اوطوروب بر دنك بشجوری ودیکر بنك اوج جورکی |ولغله چورکاری
ميد اله کیون ا که مباشرتاندهحکاری

حنندهاحمابلرندن
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حیقه کلدی
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| و ونلرابله اوطوروب عکدیاشلد پلرواولسکنچوری او چ کوسه اما یوب |
3

اول اک

کشنك

از کنه دیورب والععدی A

ی و اس حورل صاحی

ِ اوو یوت بودهستگ جح اد اواسون ددیاکق اوج حورك صاحی

]| بو"سعته قاثل اواروب مساوات بعی دردر درهم بایاْعق هارداشدی
عادلهاری م زعه

ووشهی

ج

امرااومنین حضمرتار بل حصورنه
ودیک رھ

اوج

جو رک

اول ھا بت الاص هر اقعد اون

واروت باامیرالومنین رم پر

اواوں عکد

اوطوردق

لددش

هنور «ماشرت ادن

اشنا ص دن  1سی کلوب برمژه راراکل اندوب انکیرهسک درهم و ردی

نیش حور اولددندن در هك بشن نالدم اوجری اورف قمه رودم

۳

|

اف

۱

واحس انی رجا
ایدکی وحیمدتری اناك کر م وع ط )اسه م طهر 24
 ۵بولدم «عهای

اواهبی اد

رای

زمان بای مذ کورك و

حوابشی لوانت

| ( حکات راعرادك زهرهام رجیله خاوتی وارادی رکون اعرایدن
سوال ادوب آشترهاسن کهزهر  ۵وات اون

قلرادیو
اامیلرو.ین دی
رصو
دسوز
نرده
ا
۱

اطلام عام

١

ومشوش اواوت وی زهره سن فالورم ددی

 ۱حکایت

اس ایك حار تاو

توسروانك

ھون ات اس رار کرت

 ۱ھراو

اسب ددع طبی
اتدی »وید

شاد مو رد مو دان

بای

اله وو روغد-.د ن ناطر ده

و کیفیتدن سر هساک

دردکه ادات ماوکات 4

 4اولهجچی تک

ولك غا

:

وارحه

و<ودیی تاو ت

ومغععل اولدیعیی وا [حم ح<س

بودرکه
مد

اله :

ایدول کد رانکن اول ائناده»ءو دلندیی

ای اعون مو دی سوزه طوتون نک داب ملو کدن کت

دع
۱

لاوالله لبم زوجهم وفات انسون

دندککز اوی لازم ایا شل

اوله مزرا و سز

وه ی لر

وسن لوه اواوب فیک

١

ا عکله

سو له

1

 5دساه اللهبربراس.ه سوار

مه

و اسبنه ژاده

:E  taVتاکهشاهك

عاف

:

بااتده موحب انفال وخعالی اولیه دیدی قاد مویدی سین ادوب سن ||
| وحسن کیاست وصدق وفراستك سبی اله اقرانکدنمتاز اواکدر |

1

| دید ی
) حکایتطرفادن ری ر حیلات حا ه سنه همان اوادی

رل جاربه سنهسافر

اعون حاوانورددی جار عسل ودفیرق ودوغن تیاضر دکل دید کده

او لهااسه ح

رز ودجادن ردوشك دو شه هسار

اسون دهد مد

طریف ای خواجه

1

اګ :دہ ناتوب راحت

حاوا اله جر ر دوشکك

وسحطیق

پهر حر بره حاجت قالور دیدی
شیر ننه ون
) حکادت ر بر ریق راس ادر کن اشن کسدی ر
٣

 3۹۳درد کده  4رایحواحد

صوص

دف جى ادم ا

لان سواه ۳

باش کسیلان آدم

| آفردیایدری دندی

ورم دبودعواایدردی رکون
هرکوك دسندن سوال اندرااسته کر حر ر
IESE

ETE

REREAD

AE

S8
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A.

DE

EOE

)(x
ہاوں ماز ه باشادی ای صاواك به |
| هر ده ایکن راعرایی  °مکی ک

]| ارکاننده دعدیلونهفراءنده رلا دوب وحابقادای صاوه ,مهد دن |

جیئوب نك هراد اکبلدده حمر ت امیر تعلینتی قالدیروب واعرایی به
جو اه احوب اف عازی اماده انت زراساك فیلدیغك صاو :برشی دەك

اولدی بورد قلرندهاعرای قالتوب تانق وتسدیل ارکان ورتیدل فراعت
 ۱وافراط خطوع وخشو ع ایله ای اعاده ایلدی حضمرت امیر نایدوی
8

,ولگ توفیاد يةك کازءعد ما راد یگ عازدن مرلو دهر دی بوردفار ده

اعرایی لا والله بااممر اشؤین

و ماز اعداادا اد کم نان دن

تایاور ها قرو ن اولکی مازی <

فیلمش

تحللی تیار اوندیخ جو اکن

کزله فوردوسندن ادا اتدم ديو |
تل
اییس
یمعاز
اندم اشو صکره ت
۱

جواب و بردی
( حکا:ت امام <سین رضی اللهعند حضمرتلر بنك خا نھ دولر نه غا بت

تا کر بهاانظر راعرای مساغر اواوب ونسفارشهته اوطوروب کال حرص

| ایلهطعام اعکه باشلدی خصلت کر عةجناب حسایی اجا له اعرايدنك
ا| اواوجهله اشتماابله طعام سی هاج دولالرینهخوکلوب واو خضرت

| متبسط اولوب ب ااعرایی حردهیسسن متا لسن دپوسوال بیوردیلر اعرابی |
 :بامامماه وی سکن نفردارولادم واردرکون اولادزمك حلهسندن

ا

 0زاده صاحب جال اماب قررم شدن زنادهطعام کل|یدراردیدی امام ۰
| افندمن حط نرتاری اعراسنك تلا میت ن سم اله اونك درهم اختلدان

ا| الله بوسنك وزوجە لك وقزار نك حصهاریدر بوردیار
( کات رقاضدنك حضورنده اءرادك ری شاد ت ادوب قاضی |

اعراییه :لان سو بایورسن د د کدهبامولاناالقاضی بای واللهکندوستی |

قاضنك انواده شهان اعد ر دیدی قاطی اعرابينك حواشدن متفعل |
اولوت تشه خطاب الله خدای متعال حضمرتلر بنك ثولار بش تکذیب |
ادن آدمث بو کلامیا لسکسیسراولاشیدردیدی

|

( حکات دعهای عرندن تر یی احمانمسین رطی اللهعه حضمرتار نك

علسدولتار نه تهانی رمدت ملاازمت ایدون حلسدولارندن جود قده

| محاس حضرت اما نصل ولد ك دو ستوّال ایدنلره (رآبت الداخل |
 :راجت E 0 )دیوجواب ویردی
ب
۱
س 3
چزس
E 2

( ۳۰۷
ا| اعد کاک شعص سنك رادر کدر دو حواب وردی باسن شدن خوف
| ا مسنکه بوبلهدرشت سوزاری وزمه قارشو سو بلیور سن دو خطاب

ا|اليه اه قال حضم تارندن خوف ادن دشقه سندن قور هز وحق
ا| سو بلین باطلدن اندله ا ددیصعاح تکرارسوال ادوت قال عرب

اګنده حله سددن راو وله نی 8لهدر درد کده  ۳هاشم ی لهسید ر

رزا که رسول الله صل الله عليه وس حضر تاری اول قبله دند ر دیدی
قن فبرله له قبائلدن شردر دیو صور دقده دیف قله سی جیسم
د
ی
دکز
زا که سن وسك رادرك اول قله ددس
قبانلدن شروند ردر ر

١

جاج سور دی اول ادمه اون بک درھے و پرددار ویکا التةات اندوت :
| باطاوس ومد اول اا رد تیار او ا

|

لك <هدده حسق “عأ

أریه(دجون فى سییل الله ولخا فون لومةلا)۶
وتمالی حطر تل
۱

| دور مدر دیدی
 ) 1حکا بت برجوا ی خر سزلق ابلهطو تو ب ودر س

ای مثمت اوةه

۰

اررون ند نك وطح اوا امس 1
 ٠هارون اشربدك حضور ننه تور دهبل

ابلدی اول جوايك اخت ار والده سی بنانده اولمغله فر بادوقفان ابدوب |

خمدای متعسال حضمر تلری اراسته اعشدر ا
ا| ای خللفه زوز کار دستی ک
شدو دن قطم اوم
آنی قطم ایعه دید کده ن سك اوغانك اکدى

1

اص المی اوزره عم اد ورم ین ددا دن ور رم حد ودسرعرد ده

از

اون ايده تر او لیکن بونك بد ی وط ع ارد یک" ددو درل اباصاکتی
| عورت نه ر ناد ادوب اامير الو مين انك دسق بم مدار عنم اواوت
]| الك اله ندا رك قوت ا.ده رز سن انك یدن دع یدوا ینو  ۵عبان ب

جووانك الق 1
رزگی قطم ایدر سن دنواله اتد نده هارون الر شید سر ب
دطم اید کر کها گرا نك

حدی اجرا اعر ااه م کنمکار ۱
ا ی و

یون
نا
مممر
اواورم دیدو کی عورت اند کده باا

سن ب ارعلك دیق

قطع اعه سنك پك جوق کناهك واردر وی دخ اول کنملردن ببرسی

فرض ایدو ب که وکو ندز استغفار اعد یکات کناهلر نك اند

دم خلیفه نكبوسوز خوشنهکوب
| فارشد برارالقده ودی حیفار کبدر ج
| خاه نك او غانی ازا د اباد ی
( حکات <
الله وجم-ه ورضی |لله  ۶-۵جر ری
=
۹5

ER

|

O
TIRES

۴
و له پزم خانه ده الابله .بهجك شی بوقدرE الله.ها حتك ی

۱

ولدوری کهقاشق ندارکنه دوشه لدیدی

(حکایت رکون دمخناله سنه کاوب عورتیاون ااکبمنبدلاوطورهجنی
بره قودشاواداهندن هر ید واروبالات اصیلان ١ےی ایکی الله طوتوں ۱

اصیلدیعورتی ننهاور سن دید کده الكبم رمه او طورءعش ده الك
|

رنه اصلدم ددی

| کات اتر ادن زی

انامه جه

و

ررطه طهور اتدی وو
نمردن ازقضا ض
ن
ادر کا

دو گریه اون وءثلثه تدلان طیبکوزل واو شیدر ناهن ید دید کده
ص لع ایعق مکو یی

لرکن نه AGE
ایلادی او بلهد

( ٠حکابت سے دیده ك بری وتيك امسر بنهواروب کدریرکی عظا لدن| 
 ۰ع صعال اعتمم اداتد کده اممرانك دراد ووعاننه اروت لها دل ارله

کذور امرك ول
دمه ایشه ءشغسول اوادی نه ردشهه عاده مطاوم م
دوه
ول
ددی
اوزره حیهوت اشک ات
ور

 ۳او ی دود ده رار اه

ده ام آنیکو ج که کلوت کدی
سی اض

اد کده امیرخضه کلوت۱ 

سن ههرم اد سس و باش اضر دی زدن دهع ابت دد کده مطلوم
 ۰ساره اصلعل اله دااعبرحونکه باس سدس ین  1اغری یره بهکونودهء

|

| دو جوابنده امیرااصا فآیدوب اول رعلت حه وان قویدی:.۰.

(حکابتطاوس عانیدبرکهن ر علنلکیزوجردم حصاح ظا فماكرشوسنده ||
| طور وب | نك ادله منا ظره ادرو اجك سواللر نه دهارله حواب |

زور اد چیا هدار وای جا اود أولور ند ۰53۱

| اولغله رادری ا-والنده رحلمد کوره سوّال ادوب والیکز څدن وسف
دصلدر د رد

نازه در دی
غات تم و حده سی بول ور

 ۴ن

ا

 ۱ال وحودندن صور میورم عدل وانصا فندن صور بورم دیشه یی رح
 ٤طام وفأق وفاحر وخو رزو یا پرحر هدر دلو حواب وبردی جوده

او له د اواد

رک اقاده اده آنا که .سنزی انك جوا
ن وکن کال

واعد دئدن خلاص اه اوارمیددی رحلهد" کورجواندهاندن ول
مخ اندن وز ص به زناده طالدر ټك کله حعاج رحل مد" کوره سن
فرب ود تن دیدی مe سر ن

۳

بو سف

سن

وال
ود و

سس و مس هه سے

تدیکت (
۳ا

||

0

() ۲.۰
بوزیکر

ی رتارشندهشهید ابلدکلرنده کی حضمرتاری ها مك وفاننه

قدر خراسانده مت اولدی وسف ننعر دصر بنسیاره کاغد کوند روب |
بی ن زد <

رتلرىنك حر دش نام ىنەزك عند ندهاواد لعن خیرکوندردی

حروشدن سوال ادعار انکار انادی ععات وع ذاب اله سو بلك مراد ۱

اتدل راتدکاری جفا واذایه احمیلدوب انکازنده اصرار ایلدیحروشك
اوغلی مادر خطاحیی حطر تار نك اولدبنی یی کروه مکروه کموذره 
خرو بر مکله کیا نی اخد" وحس ابلدبار دمر ن سیار یا ك توائوت
<مس اواد ددن بوست نعره عر بر و وسفده ولیده اغعارانتد کده حیاره

امانو بر بلوبحسدنحیقار لسی وعطیا کندوطرفنه کوندرلسیبانده

| احیورود اعکاه حبیحضمر تلریی نصرن سار زنداندن جیفارون وید
| طرفنه کوندردی احق سفیه روزکار غدار جفا کارنصز بنسیارمشارالیه |
حضمرتار فتدهرابدوب وراسندن اون یك آدم کوندردی یرک ي
حط

دارند سی نن کلدکر نده رالنده اولان چکی

الله مقا

۰

دلهادوت :

دصر نسيارك عسکر ین تارمارانتدی اولاطلم لشعه عسگررتت اندوت ٠

ياك اوز ر شه کوندرمکله اللری قر بلهسیناخلفلر اول حضرتی ویاننده ||

اولان جله ادماریی قل انتدبارو یا نكمسقرطوعی شامه کوندروب |
«بارك جد شمرفن طالقانده صاب |تدبلر الله له خدا<قصون بوعتوله |
قصهر کسورادکه اءوسی اولان مسان ملت آخردن حیا ابدر انومسام |

خراساتی طالقانه مستول اولدقده با نك حسدء ی اندررون و دیدکون |
مام اول اعرکله اکونللرده ذکورونسوانجع اواوب کر به ونوحه |
ابادیلر واولستهده هر کیک اوغلی اواد دسد عن نی ودی

ا| (حکایت ابوالهذبل

٠

ور بقمکه اوزرنده ابام ابلهاوطوروب 

 1نید" توش ادر دل براختبار اعرا مه خانون کلتوت تاکن ده اوطتوردی :

| اکارقدح یذ ورد ادکجده ذوقنه کیدوب تبسم ایلدی رقندح د
ورد وزی فزاروت کولکه باشلدی رقدحدجی وبردك او جى ودی

ای که

دده اولان دوا

|
|

بوشر ایدن آحررمی دلوم و ال ۲

دی زد بر دوجواب ورد رده ورب الکمبه اتلرزنا ادرار وان |
سر لد اد زده مدری کے اولدیغی سلور رادمبوقدر دیدی
( 1حکابت يدنام اواد

سے

نر

سیعونت باق ایتییکد:
قومشومن

TT۰

1

۱

( ۰۳9
ء.داالال سعد دن عبل الع حیهون کاد کدہ تاد که رادری عبد |
العرز گروی اولدر»ش برادر ه سب
کینورردی د.د کده

الا

اله و بردبلر کرو ۹ 3 ۳

نکاص له رح اله

وشم اناد کده

اعلام بکاحربهی کتورددی

رقاح کره دورند.

حرنه“ی

لاه  ۲مر اعدی ازو سی

االله بوولد قده ارفهسنده زرح اولدیغنه واذف اولوت وادی وراه

زرخ اله جنك اعك احونی کادل دهدی غلا مار ننه اعاتدی عروی
ارف-هسی اوژره باتورد ىار کو کسه حزدوب E اله دح اباد کده عہد
ا لک رکیفیت کلوب شدتروزکار دن قامش :صل

ده لورادمه

شیاوت

رول

اوزر نه دوش دی علا ملری قالد ردوںسر ری اوزره وضع تدیاریتم ا صلابوره

دوشوب بابلديخ بوقدر دیهرك سمرپرك اوزر ده قالعوب اوطوردی گورل
سرمەط

عدار emE نام اکم اله طشمره ده طوران

و عن

لد

زعنزدود کسه ار له حیقوب
| کوندروت اوکارند وضع اتد بردی وعبد ال

]|خامهدرهم ودار ابثاراعدی عروه تصاحب اون برنکمش اولانخاق
الو وافعهی سوت کروی فُراموش ادير
هدن

صکره باننده اولان لا

برادر نك

یبن ۳

ملربژه دارالامارهبه کروت اوراده اولان

]| وعم وانابله مقانله ابتدی وایکیطرفدن خی آدم حروح اوادی وی
٠

سید
جیفوت

برطاش

اس

زاشش

ک کا

وهثمر آوزرنده اوطوروت

عازه متغول
ی سعیدل

کی

اولدی بعد

ول

عہدال لاک

اواعستی ار اتدی

| عبد الم بزوشاهر بن اميد دن رطاقه شفاعتا عاروله قتلندن فرا غت
و

وەتعلفتى

id پرماه <+س

اتد

طر دنه ی ابلدی آلرده مصرعت
 3واحانابادى

SS

 9زرل باه وارددلر م صعت

انلره ا کرام

غد الاک عروك زوحه مرت ماد حر کوندروت کرو ای مه

وبردیکم امان کاغدیی یک کوندرسون
7

دص

کره حاسدن

اخراح

اله عراق

سنك الهھم افعد

اولق اون

ددکده 9م وا دة

یگروی

اول غل

2

الله تعال

الهبراردفن ادم

| دوخیر کوندردی اسلامده اتداواقع اولانغدر عمدالاکك عرو ایلدیی

| غدردردبرز
(حکات وزکری

دس مب ڪر ره ا

ھر وانارزدین عل ین این

| شمید اعدیلر جونکه حینك,دری زدحضس تلریی قوم موم م والبان |
( وز )

))(7
ی
ا
تس و
ون تس ج

ت

عروه باابااهه دیدکدهعروابيك باامیرالو منين دوجواب ور ګه سنق

خلع ایدوب اوزرمه خروح اکدات وفتده سکاغالب اولور اسهم الاری

باعاق اوزده بریبول عین اعدم اید ی معدی عينم رنه لك اوزرهبغاسهم
سوهزم درك رکد حا صر اولان شوامید صکره حوز رسن
وده ه ج
ر

باامبرااو منین دید ارنای جوز يو بده ایمیيه به رمعامیله۶راددهده حکم
حاشاو خاط ره حضدر فرعم دط که پرننه کلکدر دیدی جله سیگروه

توجه اواوب اممر الو تخل عن برننه کاسون بوندهته بأس وار باغلیوب |

ووزک دیاز عرودهزاضیاولوبا عایادکك اعرانلهغلاشارعر ولد |
ند
ا
اپکیللریی جسوروب ارقهسنه باغلد بار عر و بوند ن غسدر فم اکل |[
ااممرالق منین بونراده اولد رمه خاق انه جیعارون اواد ر دوا زنده

تاابااحیه بوحالدهده مکری ایده جکسن دوقولاغندنطوتوب عضب ايله |
حکد کده عرولوزی اوزره دوش وت وردیشی فرادی ناءد ال٣لاکن نم :
دال
ملك
رشن درد ل و

وندناعظم بردرد ولاه اوغرارسندید کده :

عابلداک بارو والله :اکرسن بای قالديفك حالده بکا وفاابدهجککی اسهم |
۱

اڪن عله اولانای صك
سن دی ولو بررا.دم لکزبربلدهده عملى

)| اجقاعنده البته پرینك دیکری اروغزه خروج ایعسی در کاردر ديه عرو |
عبد اللکك عر | دی قتلاواد دغ حفیفا یلد کده اغدر ابااین ارقا دو |
لادی ویوائناده اذان عصر اوقتوت عبد االای #سعده کیدر کن |
| شڈمه
وب
ایدتل
|| قرنداشی عب دال زه ی مسکر دهایکن سن و

الشن تور

ءیسهده کي دیع دااع ز سیف اله عرولاوزرنه قالدقده ||
واد
دلوامر اب

اعبد العز بز ین سنك بدر کك همشره سنك اوغلوع اکذرل اله وارج
یدوت
رج
بوایشی سناعه وارسون بشعه سی ادون در کده عبدااعنز ا

اندن کف بدابلدی عبد الاک مسجد بالکز چیقوب باننده عرون سعیدی |
| طشمرهده اولانخاق کورمدکارنده عروحفنده ارا جيف اغار بله عروك ||
!| براددی ےی نسعید عروك غلا ملرندن سك نفرع لام ومعیذارندن خاق |

]| کنیرابله کارب باامابرهنك قبوستیاوروب معنا صوتك بااباامیه دیرلزایدی ||
| واګارندن پریسی ولید بن عبداللکات سیف اللبهاشته اوروب زنجدارا تکام ۲
صاحب الدوان ابراهم دنع

دی ولیدی اوراد ا قادروب راوط-ه

ضل ابلدی اصوات هر ددد اواوت د
ETRE

حد ثنههمانردق اوی

٣

)(Ce
) حکات

7

تار مخ *حرنك ا

طةوز جى ا

“ئ

2

امیف حاو | سرته دا

ئاالن م وناعین و ردهجاندنه جیفوب عزو نسعرد ابلنعاصی دهشقده
| علبد
بر غه اخلاف وفاعمةام انادی عبد الاك کیندکدنصکره عرو طفیان
ادلیوت دمڈعده حصن الله بت الالی) <دوعداالاك اوزرهاعلان عصان

ابلدی بولیعدا(لت دیدوب عودت اید کده کوردیکه مهن اند وب

قاعه* دمشفه اكام ویرمش بالضروره حریه اشرت اله اون القکون
لك اعد بار(عده مصلون توسعی الله رك فتسال اعك وعد اللکدن

کا
صکره خلیفه اولق اوزره عرو ن سعد وی عهد اولون عد ۱
هره اله طردندن مأمور وار اسه هرها مور اننده ال دی رادعسی

لولم اوزره مصاله ایلدیلر وندارنده پووج هله کتات امان ګر راوانوں
عد الملا ددممه داخل ودار الامارههتازل اوادی عبداللات دمنعده
 ۱متفر اولدقد تصکره عرو ن سعند ه ادم کوندروت بات دعوت ابلدی
یکن ارک طرفندن عروه دعوگی واردقده عرول دامادی .دا نلهى
]| رید ن معاویه ده ولندی ګرو عد اکا

اند كەك وباخودکنتمك

]| شقارنده آ یل.له س اور اندکده نسك عید اللکك حلسسنه ی
 ۱روح<ه-له 7

ورم وس:ك حفکدهاندن عضرت کاوز دلو قورقرم

 1درد کده عرو والله بل اشووده اواسه م ابن ال رقا ی بدار ابدر دو
3ورثم ل لوکهدون کی رو باءده ?E ن عفان رکى الله عه

۱

ندم سن کی و
ری کا کومکیی کار ی دلوب کلا ا
تولمر
<

ینه کن
اوب
بکی
ورح
ددی بعده عروقالهٌون اثواننك التنه ز
ده کلمورم :

طاقوب نك اوزرهاوطه دن حبقار ایکن الافی طولاشون دوش دی

بکید وشکیبکمیورم کنةسه الوهکاووزرلدیدیایسه ده
ازو جه سی بعاروین سنك و
| عرواصفا اعيوب وبانته کچ و اسر دن بوزغلام الوب دارالا ماره طرفنه

موجه اولدی عرودارالامارهره واردقده عبد اللکات ام لهبانده اولان
علا ملرندنه رقومده رهقدارین الهودی لرعد الاکات اولدییی عاه دعط
برنفرعلا مه واصلاولدی و کور دیکه عد الاك  7لري عظم راب

]| ادوب ننواءیه نكجله سیی جع ابلش بوندن وقوع شری <سابلدی
جکل وار :نی.ادوب عروی ترحیب ولعظم
وعبداللای دار الاماره ت
7

اله اولدییی سر بره ا

حیفاردی و رحوق

کت

اتدبار اعد و عرل الاک

) گروه (

)(r

پبب
جار رهبااعبرالونین لد

ك
ووت حو

ا

رالری شم واننل ارات يده و رنه نك

بومادن دج عصازه اشزّاا عك
ناددهیی
وبرار
عمران شل گنه مصنز

وجه هارون یل وشرءسار اواون ستکوت |
مکن اواوردو جواب ر
ابادی
) خکاینطعکار ر ونی خانهسند ایکن کاشکی پرمقدارطم اواسه ده کی

وشورسهم د وکند و کندوسنه سوبائورکن قومڈولك حوجیی النده رط اس
کدده
اله احرو کروب درم سلام اتدی رمق دار ات صو بی اسيو ر د
طامم مذ کور تعیب ادوب رم وهشو ارمال خوليانك د

طویورر دد ی
( حکایت رفقبرل ارقهسنده فةط

فوس

۱

رکومایاواوب انك دج رل برنیلدی

وهنکام شتا وردشدید ائناسی ایدی کوملکی درزییه اعطاابله وراس

|

دنك دوب کندوسی صوخوقد د حادق د کا لااکوند ه کو ملکات
ننه منرقب اواوب طوردی و خیاط کوملک دیکوب ورد کده مندر بنك

ا قو دی د کاندهاولان امه رادم شوفشرك کوملکين عون ورمیورسن

اشته برودندن درهلوب مصطرت اوليور دیدکده خیاط سن صوص شاد |

۱

کوملکی اونودر کږدرسه سنك اله بهاستی پابلشهم دیدی
( نکته اعبوام الطایی دیدیکه سود بن عد ااعز رال الد ه مذاكره

اتدل سوز کلام وسکوت حمندهچاری اوادقده سعید جواب و روب 2م

قر کی دکادر ر؛ سکوی کلا م ایله مداح ادرز کلامی سکوت
۱

نود
رر ب
وا عب
صصف
اله و

۾ كىك کو نتاوزره ری حای لخن

دکلدردیدی

( حکایت سف الد ین آمل رجه الله عالی تقل ادوب د رکه ن ده |
شح شاب الدین سهروردی اللهکوروشدم شماب الدرن نالننه كاده ۱
روی زمده حکم ادن بر بو ل لك اولور م دیدی سن بوت له معنادان
طولای سو تاو س
رن ددم رو نادهدکرك صونك حه سی ادم دیدی
رو باکرت ع وحکرته د لالت ادر TE

خولیاسی

ی حفکد و اعیل

بواکه اوددر ديدم اسه ده روحمله ملزم اواو ب سوژی تصددق
اعدی مشار البهی  2الل و قلل الععل بولدم
3

۳

E

شک

عفن

()۳.۰
فتاه راولدی خاهصاحی

دید کده مسا قرین ka +

 ۸ 5ور وب

SN

شل

طو غر ۵نااش باقع

وی

یاو له ااسدشو پر۳ی |له دیدی

ك الق دج ادن کاردلو جواں وبردی قااق سفرهیی ای دیدی

وبر تجی آنقلیوب طءامی طح ابله سقرمیی فرش وس بیوضع ایدوب کل
کد

ندرقاح تکلیفکه موافقت

شاور والله ی ی

طعام ایده

دد

اده فاد

و ن کو ب اولدم لودفعه رآکدن سم دوب اوطوروت

طعام عکه ۰ماشر ت الدی

( حکایت ررجل رغلام اشا اتك مراد اعد کده ع ادن ادم
یله ,ول ادر|
بوغلا مك ری واردراولک :ا
مشبری عیندن

اشمرا ادت دیدی

سوال اتد کدهبوغلامه هره اص اندرااسه ك اك خلاقیتی

اوسعت راد ادر اوھ کا صافن صو و رمه
ادشلرةر ضا غلامدن ص
دءك لازءدر کهحق

(

کاصو

و رسون دیدی مسترق علایی اسکر ادرل

او واعدهسی مص.وط اوادقد تصکرهاو بلقهوللا نورمد بوبشلا میاشیا اله
سفرهجبةد بارور
دام |بلدی غلام یله

 0وا قعارقا شاخ منوالمذ کوراوزره |

طا رولد ن گر اندیواول تولات اشایطرف رقاح تارهوکسکلگده اوجورم
ادیطر دی مد" کورده حر دك  ۳۳لاور

وی

اوحورهه طوغرو اکیلکاد

علامه وک دوزات داسە دی راکو ا شای د وشورهجکی مر اجعبوطی
احاندن

افتدبسی معتادی

اوله

و

شو سا لاه

| طرفتد طوغری اد ردد کده طرق تیوک
اشاغی کیتّدی حر اف

اذوب بول اوحورمه

ڪر اواوت اغلام سن یممعدی هدودر ام مك

خلافی آدو بده لوبایده اص هد لقاع
علام اود م ارق

و

اوجورم

.نید و ااصای

ادوب

استّدی دید کده

اعك ندل ا

اودمك باری برکرهاواسون ام دی

]| طونهع دو اندم دید ی
۱

حکایت
خياد

هار و.ن

ار

ك  ۱یرل عدان1 9

ف

صاحب

 0اشا اعك ماد 1سا تلع  0به نك صاحی و

يك التوندن وص

اه  4اکم ددی اطق وفات |3

او

تاطعیات
ادوب لوز

وره سے یدن

 0السك اجهره مبادعه ابلدی وعدان هارون الرشردل انه کل کدهکوردکی
ی
رس ی

صاحکك

طلب اشدیکی E ك دوفابه اا اسدلك دیدن

( جاره )

( ) ۹۹۲

ا|واعل اولد باراول زمان بررااولان اءعرای اسلا مده دن بری بو ی
|

(ربت)

دو اشدر

ه من الا سر ماله «۶

د
فکان
 #ون

* فهمدان نفد بها اداه اورها «۶
و

عاةت اعُی دج

سیف غد راح الهمعتول او

( حکایت اقشم نامشاعر ناهل عراد اتد کدهالہ جیی رناب نامسی
ری اعون درت مك درهم مر استدبلر وم واقرتاعنه واروت استعاله

ویرمدی کین دهقانی انلربسفلحوسیه واروب

سه ر
کلودی
اب

حال نان اتد کد  ۵طاو ی اولان درت بك

وی

سو یادی

 %3قار

0

ط عاما ادا اد کده

( شعر)

اعوسی مهراار بات ده قدی لمعوس حال وگ

%3

 #وانك سید اهل انیم  *#اذا مراديت ”ین ۶# 1
 #ا ورهامان ف قر ها * وفرعونوا! کنن باطکم ۶#
 0عوسی لو شعری استد کدہ با نش وومکدن استعانت اتدل سکا برشی ٩

ودیر بکاکادل مطلوبکی غاما ادااتدم بکا وقول ابله اعزات ابلدك |
ر

ی

تسم ی کده اقنشس حواب و وت تون رام ۲

| اولیورسن سن ملو ل ابه ,رار طو توب ابو جملا اوست طرف

دە |

اوتورهدم د دی

| ( حکایت فرزدق برتون بغله سنه بعنی قاطرینه ۶ش کیدر ایدی پول
رطام دوالك بأندن اوغر الوب تام عورتلرك جذاسنه کلاد کده له دن
طرطه

وو

ظمور ادلدی عو ارقا طرل اوصوردده۵-:

کول دار

فرزدق انلره مو جهھ اواوب کولیکن ی هر فدییآنیی نك اوزرده اولور آلسدم

بولهاوصو ررد دی ژناكالرندن بربسیافرزدقسسیی
 :وقوحاخنده حوق طا

 ۳تاره خانونی اوصورقدن

دردکده نان فرزدق او سے

ەرف

E

از بازهالهدرکن ادوب اورادن

وهدان
تسس
سس
2
7

والدول وّار ده

برتص ررحلاگ اه تال

:

(( ۲۹۸
(حکایت همم ن ااعدی در که رکوناجه بررجل کاوب نم رادرم
عساکر هګ اواد ادن دبواندن
درنوح
بخ
ان اشءث اللهسنك اوزر بکه
م وطیده ص وطح اند بر و بش همم ادوب مار لی راب ابادباردید کده

وو
ولا
جاح أ سن شا عر

ل ااسچد کی دی

(نظم)

حا نك من حن عليك وقد  ۶3دی الاح مبارلاطرت

ورب ما خوذیذنب قرنه #٠ وا القارف صاحت الذنب
رن
مد١ا
اشند ک
لریای
!و ستل
حر نف

حق تعالی حضر تلربنك کلا ھی

ابشتدم"عدی بهقد رو سنك اوقو دك بتلر *سعو ع اولدی حق سها ره

طر تلریقوله تعالی( الوانها لخر بیزاانلشهنا کمراحدفندا|مکانه
واهحای
انا راك من امحسنین قال معساذ الله ان ناخد" الا من وحدنا مساعنا عنده

انا اذ اظالون) بپور مشسدر دیدکده باغسلام توادعك آمعی نه دوا نه
اد خال ات وخا ته سن شاا تل رو قرف وطیةه سن اعطا ادت دلوب
ددا اتدیردی
صدق الله وکدات اس عر و

(حکا بت اعشی هبدا نی شعرای دوات امو به دن او اوت اسینه د

ارجن بن عبد الله ن اطارث 6دا تی درز اما شعی نك مشمره سنك

زوج ایدی برکون شبی پرهام تقل ادوب کو بن بوکهمد

بر لهداخل اولدمکه اوراده تدای واره وار ایدی ن بغداه الفات
اعيوب شعری الدم دیدکه شعبی اکر سن و رو باده صادق انسهلقرآن

کر تلاو تن ترك ادوب شعر سو بلکه باشلشسن ددیوواقعه شعی لك

عین تعبعری کی اولدی حساح دیلم اوزر نه عسکر کوندر دکده اعشی
اول عسکر دهالدی کشار طر فندن اعشا یی طو توب

اسبر ابلد بلراای

اسمر آیدن کافر بگنك قزی اعشا به عبت اندوب شلم الودی اعشاده

اکابرکه ده سکره دفءد موادعه ابلدی وز لنودن حط ادوب ا مهس

السلین سز سوانکزه اقا بو یلهمامه ایدر میسکز دیو سوا لنده ثم
جله را عادتی و لهدز دلو جواب ورد کده فر" اشته سن و نك اون

سکله را ر دار
داعا مثصور اواور سکر" سن لروادن خلاص ایدوت ن

اسلا مه به کسه لفك اعون بن اخ ت ار ابدوب ازدواج ا,درمسن

درد کده اعشا بو قو له راضی اولغله کهه او لد قده اعشا نك اباغنسدن
) فبودی (

( ( Av

 # | ۱اطعی اهام الهدى المنأهون مغلا ۶

 #بالد ین وااتس الد شامشتاغیل ۴۷
(معناسی)

۱

امام هدا اولان مأمون خلیفه داعادن الله سنذول اولدینی حالدة اراز
وت دی سال بوکهناس دنا له کول اولشار ایدی مت اشد بکد
سن خلیفه ی مدح اد م ز ګن اله ځا نه سنده النده سیم الم جاده
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اولوب اق اصلا :کام ار ایدی امام حضمرتلری رکون اول ادمه
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تلو در دووّال ابتد کده انور بعه لاواللهالتون عه لازم بوقدر ومیز له
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]| اولان عامم نا۳عاعیله کنوردی عام ده الوعوه ابصال ایدوب الوعونده
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دهوب
 :غکرا
2

رعه ی والدهعنك دطننده رل اعش دگرمی دی سند دن

خانه تھ کلوت وو ف دق اه آجدروب ا گر و بهکرد کده

TER

CT
اب
TTI
)

۲ 9

() ۲۸۰
|

لب لااودندن عبیدالله ن اخسن الاعرحك ترجه عالنده دمسعی
بطاانی
نمك ا ی باه به دفأانت ناء ت و رهسن
ار م
دب
اش ماه ساره او
اواد عدن د واەیری عد الاعکان در<ه ده اندی دس ده ددعت

اهالسی ری ببرله ات

اندوت عصرعسکری وعن عسکری ادکی درده

| اوللری فح او اس ند سب

اوادی حن ری

۱

شودرجه به واردنکه

هر رسد ه ایی حراب وایکی منبر وضع ابلدیلرایکی امام از قیلدرر |
عنیب ماوقع :
وجعه کونارنده اکی خطیب خطیه اوفوردی ( هذا م

وغر یب مااتفق وفطیع مااحدث اسب الفتنه والهوی والعصيذ نسئل
الله السلاعة والعافية ) دعشدر عد نن سلوان نعبدالله النوفلى درك |

| انعلن عبند الله ابله راز کف داخل اولارك اعداسم کوندز اوح
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طعام رایکن الننده حان حکسشُو دار اند ي هسام ی عید اللکك عبده |

| بذت عبد الله نن بز د ن معنا و بهی آهل خراساندن راج حردف الله |
| بکروهنهدروب بعګارهه اوراده زنا اتدیلر ویعده قل ابلدیلر الب م ۰

رطار بی کور دوب وتار شو سنده
| العب عد الله ابونزاعی ح

| اباق اوزره طورد بروب ببااگرسن پبزوم ابتدیگیر ابشاوهنهدیرسن دکیده

| امام حضمتاری:ن پرنی لے فقط آئی باورمکه قدحدئی

ی ن سید

الانصاریعن جدناراهم عنلعه عن عرقالةال رسولالله صل اله |
1

 ( eاعاالاعال النیات ) دوحدت ردق د رابلدی اوزاعی ا

د سس باشم قطسم اواوب سعدی اوک دوش د دومن ظر اوادم احق بن
2

IRE
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سسسسسست ۷

() ۲۲۸:
دری حران اوزر ننه وال اصبت ابلدی فداه نعلي حران اوزر ند
ب

وازدوده ا ن بز ید قارشوحیهون حراتی عہد الاهه سے واطاعت

ع|عبکداهالنه اک امانو بروبحرناهنك اوزر به ضابط ذ صب ابادی مروان
قنسی بن طرفنه كيك قصد له جصه واردقده ابکی کون اکائوب دده
باده دن حیعد قد ھا ی" +ص حر وانك ول هراق

کورد کارنده

مرعوب وء :ین م رآدمدر دوکار بی برطرف اك اون ارقه سندن

جیقوت عوارنه ارش دنار روان نوناره مداراوتاطیف اندو کرو عوذن
اعلر :نی یاز اتدی اسه ده مید اولدی دهابت الام معانله کاادرنده
مروانك ده اولان عسکریجضن اهالسیی رشان

الوت کرو ره

| قاحردیار مر وان اورادن دمشقه کلوب طرفندن نبابة دامادی ولید ن
| معاویه ن روان دمشعده زاغوب کند و سی مصیر دار ی طرونه
 1طوغری عن عت ابلدی ع-.داآلله نع عباسی هرفئیی بلدهره وارراده
 ۰اهالسی سیاه لراله حء وت دت وتعیت ایدرراندی فقس نه وارد وده
عمدا لهنعلياك فرنداسی عبدا لعدین عل درت مك سوازی عساکری

| اسلفلهاحطرفندن مدداولق اوزره واصل اولدی عبدالله ن ءل لور یوب
 ۱دعشق واحستدن هر »نام تاحیه رهکرد کده فرنداسی صاخ نعل دج

سکن ك ادم اله س قاح طردندن امداد نه کاوت صا هس مجعذ را نام

شمه
عله نازل اولدی عبدالله د

واصل اوادقدهدمشةك بات شقرسته

سابل قوئوب صام دخ جابه قموسی فالس تازل اولدی )اودون
| کسان قبوسته وشام بات صفیره وسار

اهر| دیکر قنوره مقابل قونوت

کذوره رعضان شس عنك اواعی
|| رمد ت دمشق ساصسره الله سسنه* م

چمهارشنبه کوتی شای حح ابله اهسالی* کشرهسی قنل اتدیار حق الب
قجل
مروان اولان ولید د

اوشدی د بررکهعد اللهنعل شای اضر

ادتکده اهالسی ننه خ|تلای وشفاق دوشوت نهارت رئ رار لهلقهاتله
ا| ابله والاریی فقتل وشتهری اسليم اناد بلرشور قلعهبهاعدا تأحیه" بان
| شرفیدن صعود ادن تغل امه عد الله ااطایی درژایدی و اسام
دی باب صعیر تاحیه سشدن داخل اوأوت دییات الاص ج اندر اعد

الح شامك قتل وغارتنه رخصت ویر بلوب اللی بك عقدار ادمك قل
اولند لی روادت

ولاو ر E

ن طا

کر اولوفتده شر

رده اولان حعدر

( ) ۳۸۲

۱

و
ا
على ساده اواددیی اه

ودم نفدم ا,لرو اور وت

تارب ال مق

ذل

درل ااهل خراسان بالشارات اراهم اعد اخصور دو مك اندر دی

بین الفر بقین قتال مشتد اواوب مر وان قضهاعه عسکر ده ساده اواس ونار
| دو بر کوندردی قبیلهٌ مذ کورهاطاعت ایوبن سلچه سورله کرانر اده |
 ۱اولس وتلرد ىدي لربی س کا ك ط :ده له له اسونلردو حر ااصالانتد کده

بی عاهره سو :لهکه ادا اتترجله ادون دوجواب وردیلر مر وان باننده |
سه اس کیدن
اولان صاحب سرطه ت

تازل اول دواص ابلدی صاحب

ردون
مدک
|شرطه بن یی ء ھل که به اوضرا عمدی

|

والله ملق نادییت

آدون احره عبرت اپلرم دوع و*اخذه صورننده اواد وده صاحب شرطه
سيك نمنکدرھ ایافتك اوه حق درحهده قدرتك اق  6والله تست
اد رم لکن نهحاره کهاوصورتلر برطرف اوادئ د دی برمة_دار حار بودن

صکره اهلشام منهررم وپر دشان اوادپارووراارندن اهال خراسان تعقیب ||
ادوب ول واسرادررادی واعل شامدن صو بهدوشوت تاف اولان

کسراقتل ا

ع

کم ادیازجله خلافی مروانك ادن ا

و ليد ن عد اال دج صو باودو شوب
عصب اند اراھے ن

۱

بوغیلدی عبد الله احرایدوب صو يك اوزرنه کبری شا اشدیلر وصوبه

||

۱

فرعون وانتےتنطرون ) ع:دا لهتنعل «ع رکهده دی کون توقف ادوت

1

ق ۱
متدکر
اقلان اکر شای صودن تجیماردوب,توای
د
ر
تلاوت ایدردی قوله تمالی ( واذ فرقتابکم ارقا یاک واذرقتا آل ۲

|| وحارنكاوردوس ند ولان اموال واعتعه نك کافه سنه تصرف ایلدی
عم دا له 1۷مر وانك رنفر ځار رهسسندان بسشعه عورت جنسی و عیردی

| ووفتوحای واموال موجودهی خلفه عساسی سفاح طرفته ګر و ابلدی

| خبرسفاهه واضل اولدقده شکراله نمال ای رکهت از قیلون وفع از

| مذگوره ده حاضر بواثان عساکرك هر پ برنه بشمر یون درهم و برلت |
۱وهی انار بن م اولقق اوزره عبدالله بن على طرفنه ام نامه کوندردی ||
| مر وان اعد الادهزام مک دن درار اندوت ,۶د النه تنعل عساکری اله ۱

| محلحریده یدی کونتو قف اعد بکد دن مم وای تعقیب ادر کعسه اولغله |
وروب زندانندهګہوس اولان اباد ااسفیایی
| هروان حران باد سنه ا

زنداندن اخراج ابلیوب کندو تاره زادهسی ودامادی اولان ابان ای

رات
TBE

EEEI

۳7

مهاو عر اولان س تھ ییحبرو روب شهادت

رح صوص

زاحق۱ 

ر
کددن ل 8

اتدلك دور اراسه 2

شهادت اعذار وشماد تلری گام

او عا مس

روه

ودهدل اددن

وھ بهزفافك صباحنده نصلسن دوصورذارههرشيك اشی صاغلق
کرین اعش
دوجواب وررااسه ولو مك اواس-ونکه الدینی عورت ح
عدعااریق ادرال
(حکایت معن زانده ندماثه نبریہید ارده سندن مع
ایدرم دش و<می کورسة کن دصل اواو ر دیو صعور مار اولوفتده
جللرت
مایب اوق-ور کی او

خال وشای نهاولد هی ورات ایدرم دعش

(حکات بوزاوتوز ای سنه ره

تا مخت ار وی بتیآه.ددن ئی ع اسه

انتقال ایندی آخر خلفای بیاعیه اولان موان جاره ابتدای خلغفای
عماسته اولان سعا<ه کوفه دهیعت اواد غلك خبری واصل اولد فدہ

وکیفیدن متام اواوب عسکر بق جع ایادی سفاح دی هیر عسا کر
حاوب اقرباسندن عبد النهعنلاك معت اللهمروا انوكزر غه کوندردی
ای ءسکر بری رنھ معابل اوادبار مر وانك عسگری لوز اللی برك وعد

الاک عسکری فوط کر ی ك ابدی موان عبد العز پزن جر ین عبد

العز بزه اکر بونلرزوال سعسه قدر زعله جنکه مباشرت اکراراوه مه
ه انا لله
اارسار
حال بزم طرف ااب اولور واکر قبل ال وال حاربهبه باش
lg

|له را <عون
ا

د.ددی اعد ه ھر وان کل

ررف خر

اززه ی عل

کو ندروت

ااخعمسی طلب اعد کده عبد اه ی علل اول
جن ژوالدن صکره به ت
5

ای زرای لان سو

سوق

بادی

ی

ان سء

اله وال

عنا کر ایدرم دلو لور د کدهعم وان ال

.ام۸ر۷اادلر | له ۳

ول

اززوال TT

شا  22سس متو

اه ین  2عت ایکردو س  1ایدوں دا ۳

سر

 :اتک وانك دامادی ولد ن معاو ۾ ی موان توت

اوزر ۵َ.

وف اواوت

:

 2اظر اردر
اندوت جاه

ابلد کده روان قوت ادوب اک نع الدی ولد عد اللہك عساکرنت

عوون عبد اللهن ڪل به کاوت sRI
 :صاع دو اند وم اتد  2ا

|| جله سن بساده اغکی شایبغکله درحال عبد الله طر فندنالارض
الارض دلو لدا اولوب

عیتا؟ ری حل

مورا قارالمدسجت شوار اسه کر
باشلدبار عساکر شام سکن

اده

اولددلر و :دار ےہ اولان

تا ن وغل واعدام اعکه

کرو ره کل کر وز طو ندی وعد

ک
الله
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اواوت فوت
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اولد شئل
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سب

حر  2ا

TEE

اسر بان

وتات«
دید کده حرف

الا لاواله اسم دیدی ابو العنا مكبر اواوب اواقوله موز حبانندن سکانه ||
فده دیدکده رن انك خبر وات ایشغکی استدیکم انك حیا نندن فاده ند |
اولق! ون دکلدر او بلهبرخبر مفرح ادشتد بکمده افراط فر جدن شاد ۲
رل شادی ,ره أاوعررم دو خو ودند
(حکات کشر العبال دمر
وکات اعش مصیلی
اعون bA

وار 1

۱

و دی

خالوی ژوحند شو دو هون
لعن ره ره ده

متعلها نادن راسی

کم دا کدة کا

1

ده حو <علر

 ۳ےا ەر اتد کی دو سوال ابادی مر رده رد اون ه طوز

ه اودونواره حارام د د که درو اس ى
حون کید ور

ی

 5ا

ځا تون ڏو مشو رهغر بهنه ۱

اوطور که خاق سک

3

اع a 5 کاسونلردیدی

(حکایت شا كرك بر ند وان کعسد تک طعامنده نج خاضی  9ا دلو :

1

۱

صور

۱

ا

۱

د لراول 1۳
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حل ال مسّمور لدی شاعر جواندهون

۱

انك طعامیی

کور مدم لکن بر کون مز" رل اوکندن کیور دم اول ادم اګروده طعام 1

آدیورادیددیناسن زقاقدهامکن
انكدرون ځاه ده طعام انتدیکنه بصن

وا قفا و ادلاد دبارقبودهغلاءارییی

دی

و شلری کورمر

واجەنڭ

:

کوردم الارنده اوقویایطوئوبهوادن

درون مز آدهطعام | تد یکی اندن یلدم دیدی

سنکر اله د ړی

ال بکاوارد اواز سن انی ریق الله اوط-وروب رار ۲
دیدی جوانده بووس
دهدی
اکل ادن آدمدن سوال ال
(حکابت ھر ایدنك ر نه سن عراده کله ی ندز
۰

۰

ی

۰

سنه درکن ناو وزتد

(حکایت وهب حط

۰

ديرو

۱
مدت

اولدی دید ارکری
۱

صاع اولیورم دبدی

تار ننه ررحل کاوبسکافلان کوسهشم اعدیدید کده 1

وهب <ومرداریش,طانسندن دشعه خبریی لوله٤ڈ ده سن کوندرهشدیدی

دیوګند و کندو هاو ةو راوه معلوعكاوا نکه اول شع صك

((۳

جوارندهوا که

۱

رنف
را

بوان سك
ش

یاه را

۳

| دیدی هم رم

شاه عر عت اعکدن ب س :که ا

ده

|

دن ا«تصا ا

ابدر مش دارلکه ین احل معدرم اوقت اولد دون بر شاد کهلدهووات

۱

ه ایدر اسهم قول وحمله دن عسل اندر سن سن رار اولمددغك صورنده
( ۳

سی غل ادون بزم ربان عت ره ناف ی اواسون اولر اولن

هرده کیده

دلو جر واطا ح الد یامن ص ده شو بان جوانده عاج

مبت غوفا وجنك جداله عجر اولغله ارار جه بعص وه ر |
| اولوب ا
کرون میشدل ر اك ااا دهاس.رله کو حیله ماشادی ارضا :
 :اند ولروھچ حر ده شو بادن  ۳۳نك بماسی الوت  ۱کا ساتماباد دار

1

| (حکایت غوزك وزبری خواحه شتاب يورك وف نندن صکرءمحله سنك ۲
 ۱خراب اولان دی

ع ددا نااعك مر اد اتدی وعله کتوروب کمده

| شاس هدم اعدبر مکه مشغول اولدی ظرفادن بر بسی اول سفدن کر
ودر دو سوال آعدی دوا جه
| اکناورتالخی طوز وطیراق ۱وروت ن

| مهاب له سك كدق تدر مور درور ك
حواحد شهات جوزل صا

ادبو هسبلا ورك ما :ه سس

خرات اندردی

 ۱وفانندن صکره خالهءخدای وران اږدور ددی
دکه طوغری دج اواسه
(نکته ی کیان وان اندوت اول فی سوز ر
سو یلك لابق دکلدر دند یارحوانده کد ین کشدودستشی نم س

الاسر ده

وادع اولان اوصای حسه الله مدح اعکدر دیدی

ظهر
اتلکار ب
( ۱حکایت غا

عص
وح الو جه بر

ثقل اندر کهبرکون

رورت فارشو مه کلدی و کوز رش بکا |
حارشوده بر حلده اوطور تور دم ع

|کله خانون ۳
| دیگوب طوردی خاوك بکانکاهی حداعتد الى حاوز ء

اګون بولهقار شو مده طوروب کوزی بوزمه دیکوبعدت وافره دنبرو |
مر سکا سو باه جك سوزم
]| طور بور سن بسرو ايه کک ی واردیدخ
مرد جك
 ٤بوقدر لکنکوز لرهدن ر ؟ناه عے طمور اتدی کوزار مه پ

ور مك اون سنك لوزکه باقبورم دیدی
| عذاب ب

عرو کابت سلیط وید
وضافك بانده ینمب
امی
(حکایت برادم ال

ا

وزشت روبدرو ك مسته اولوب اون سنه درعات رن ماه کر داراولهرق
رندن حر ک تت ارده هن د دی الو العینا سن اول عورنك وفات اکته

ر منتاقی )

() ۲۷۹
ا

۹۳

ی

ی

| اول عورت ځاله ده اوطوررکن موی کور اواوب موم تصون
سوندی دوسوال اتدی مومسوعدی دیدکر نده اتدیکی کناهنه عارذه

اواوب انوس حومرتلرنه کادی واغلیهرقرد بصری جفنده دعاا عسی

موس اول عورتهکوز غك ردګون <ق سعاره وسای
]| رحا اد ی ال
وضس عاداد کده کاکان کوزری کورر اوادی
لر نه تاز ود ماا

|

رجه اللهتءای
( حکایت برکون شاعرمشهور حکیم انوری ازاربمخدن رایکن رلحه
کوردیکه اول حلقهیه وافرادم جع اواش ادی حلفهنل بانته واردی
باقد کے پر حر دفاداق اوزرندهطورش ائور مقنصكید.دار ا

دو :

|

سین ایدےورلر حردةك انه واروب
| خلقه اوقیور واد دنار آفر ن و

سن انور نك کم اولدیغی طانور مسن دیوسولنده حر یف طار بلوب |
سن نه سو بلیورسن الوری سم کندومدر ددی حکے انوری :دان

اواونوافعا شعر حالئور ملورم کن شاعری حالد قلربن کورهدم ادی

یی
 3 :حکات ط رفای روزکاردن منك شب برازیبربان بشروت صتار وايك

:

ار ززد ش ادراندی رکونقادت لاغر وار قای:زکبیان اتدی حیوان

ضف و اودون  3اواد ادن ران مطاوب وحهله دسیون ناته
وناکوار اولءله ج که اول پرانه صاحب حیقمدی ومشید بانئده :
والد ی مید پر اتی الوب هر دہ شو الك بع مرت عسل ایددلرك راتت

| خانهسنه واردی ورسی قبو جباهغروب ای خواجه مبرندذةیرم واختار ||

]| اوادم قورقار عکه وفا مد ه گوسهبدنویشوئوب غس الله مقید اولزز |
 ۱شعدی :ر “عارTA
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اولبانده  ۳مل اندوب یی دب رکهغ فروشك بات واردم وسن اول
کونی حک رکه فی صحعراد ه صید اتد ابی اورایه کتور ددم وانك
الهرارکد کڪرای مذ کورده مارز بون بغات حوفيدي .سلدمکه اول
 Eدعابت

>Sکل مارز وی اکل ارح اکر حه ala

نافیدر لکن غا عاي واردر وانك اله مس دضه علا ج اِعت ك

خطراودرزرا که اسمالات نهارت قو"ندهدز اما جونکه جکرکهارعش انلرد

دن مناج
غ انواد
یلش
بظننده فیاله اصلاح اولش وقوت سابشهسی قا
مسنستیی یه اعتدال وجمله اسهال وروت سیب افاقت اولش
) بتک قطم طن دق ادن حرام -لر دن رجاعی طو توب والیاك
حصور نه کتورددلرا گلرندن ردسی ن لونلردند کمدوعذس ازحالد رمق

ولغن اعد رمك اعون بانلرندهکندبررار اندی دید ی والی ابوه اسه
اوق اوقودی ( :بت )
کدده ب
برسی اوقوب اغازه ات اسعاع ابلیه د
سل قر نه 63
 #عن الرءلا دستئل و
۴

 #فکل قر ن بلامعا رن دی

وال دت مذ کوری کوش اجه وادعا طوغری سولادك دلوت آنی دی
۱

لصوص ساره ایله برابررسیده* شياعت ابلدی

( نکته .افك جق وحمالنه صیرآدوت الك الهالقت ادن عاقلاول
اخماه :عبنیدر د دار

( حکابت )

() ۲۵۰٩

یتغسل| یکی ساورمسن دیدی آیهرشیدنزباده سلورم ۱
ازرهده دردیدی وم
لوب الوه دو بدقدصکره ذولاعنه رسوز
اسد
دوجواب وردی میق غ

سو بلرشن اول سوز نصل سوزدر دبو حریق تغلرط اعون نکرارسوالنده |
ميته سکانهدواسکه وفان اعد وشمرهزل قاضسنات حضور ته واروب ||
ادای شهادت اعکدن

دیرم دیدی

( حکابت ظرفادن ابنمکرم الهابوالمینامصاحیت ادررایکن اولدفلری |
علد ن بر فا<سه رکش

ارنمکرم انی کور د کده زان وا حه عور لرك

۱

ژنادهعهاوسیدر طعامك اعلاستی وشرايك خااصییبوب واصر روخلفك
اجهسانلورژ وحظوطات شو بور ننه دی اتل اولوزار ددی ابوالعیتا

سنك والده نك غفل اصاد ر دیدکد ه والله سنك قز قرنداشکدان
لسزدردندی

کک سار اولدی ځا له صاحنه اندن تقلت کلوب زوحه سنه و آدم

دلو شکایت اتدی زوجهسی :EN دفع
زم خانههنده مه براوطوره حق

أدرم دلوت »انك باه واردی ای مد عزناول خدا عون که

سن اوح

کون اوحکه بزم مسافرمن ایدوب بارنکی ر زقکی بشغه بردن |

ولهاول |
داب
و ن
دی
یکا
دها
و ره جکد ربنمزوجم :کاجور وجا اد ورو اد
ازااق عورتك زو بیکا کلهسومان صاحب خانه بهمتو<ه اولوب ایدار از

پعزرسکااول خدای متساله عين رور یرمکه ب سمزه درت کون مسافر
شد ر زوجهکه جورو حفا اند
ابدوب بنمرزقی سر سفرهکزدن هقد را
وای کندو کدنراصی وختنود اللهدیدی

( حکایت اولاد هوردن صاحب جال وخوش طبع منوجهرنام جوان
هرانده کعراره حقو تک دراکن ددهه کولاک مشهوراولان مولاناحسن

شاهه راست کلدی وشاهراده در عقب کوزار بن قالوت تا کهبدیمد |

ر ناتسوباد کهکوزیآجمدیدیمولانا <سن شاهلو اق درعقب ادشاد 1
انلدی

( «ت (

و اژان جم توشید ه شاه ازکدا ¥
چ کک

بشید یی چم دار ع ما ¥

( وتان جي :شاه کدادن الک اون کوز:بن 3اہدى که ,بزاول شاهدن خلعت

تسس

تس سا
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سل انتدیار دعده عد الاك کنری برار الوب عراقه طوغری کیدرار اکن

برکون کنبرره به نظر ایدوبکوردیکه برحلده اوطور متشوفدکراریه
| طالشا:دیعد الاککر ی<ط ور نہ کتوردوں اکر ن منك دو شوندیکك
وه ادکاره بو:لهطالوب کند یکت شی اتو ندر اور ایسذمیکا
| استدد ی ورر مسن دبدی کشر م بااميرا ومنین دبدی ع,دا !ات ایتداعین

ابدوب دی ابتاندردید کده کثیردی عین ابتمی عمداللات دبدینا کترستل
فک بودرکه سن بف کد ودم معیی اءله کتدیکم ادم بم مده:دهد کلدر

اواوب فتلنه کید یکی رجدل دج بنم مذهودهدکلدر

ہہی
|| وحال ہو ک

وایکی عسکر لك رندن یبکرااوق راست کلوب وفات ادر السهم خسس

الدئیا والاخره اولورم دیورسن د د کده کرای والله بااعمر او منین فکرم

| ودن بشقه شی کدلایدی قسولر اوزره ناهی اندرسکر دیدی عبداللاك

 :بے سنب
حەکدهاص وحم سکازاده سبله عطیه احسانله سی اولاد

ووب ذههراخانهسی
 :وعیالکك باه کوندرمکدردلوب اورادن کثبره اذن ر
ناه اعاده ابلدی

(حکات اصعی درک رکون حیای برمکياك حضصورنه واردم بااصعيی
سنل روحدل وباخود جارردل وار هدر دلو ضور دی و قدز

دو

واب

3

وردم ام ادوب رما دن غات ظر غه و حستایر جاربه ؟تورندی ووی
 3سکاخش

اتدم دیدی حاربه اغلوب ی وفا اق

حر کين صو رتاوحر له

صل لایق کوروبباغشلیورسن دیدیصی بکامتوجه اولوبسکاوجاريهنك |
بدلیاکی مك اتون و ررااسدم

راعیاو لور مسن د.دیحاعه منت د دم

دکاای مك التونو روب حاریه ی رهه کو/دردی ویکانااصعیین رشیدن

وله اتدم دبدی حونکه
 ٠لوجاریه بهکوچندم ادى نکدر صد ی ابله ونی ب
اوله دروی بکاعمدم اواده اه کن بده همان او حودن قا(عد لم دوه
کلوردم ەو

 :ورش

وجر

او]دادن

صعالی طراقبش

و آندومه دم

امکن صورت

1

اولدی

5

کینلگمی نوعیا ستراعش ودم ءطلوت ك ال

| التون دخیاحسان ابلدی
(حکایت رم دظربف هرالشمادث ا حون رقاضنك <طورنه واردی قاضو 1
سا هد دنس وال اد وب سن قران اوقوعق بلوربسن

دیدی نمجیعقراءنیاه

) ارزمده )

( ) ۷۵۲

۰

ج
س
معلاو مرك او اسو که اول آدم عران ان یط

نك نید و سعدر ای بم

حضورمه کتوز دیدی روح در هب خاله سنه عودټ اله امیر الو مین

سن کورهك استیور دیدی عران بو سوزی ادستد کده اھطار بشا شت
ودن
سدن
وسرور اندوب اروح بن خلیفه الله ملاقات اتد بر

رجا اده

جك اندم بغر طلب بوامنیه مك حصولندن بك نون اولدم سن |
اؤ منك طر ونه کیت اشته ده کلیورم دیدی روح عد اكه واروت
رانك عمیندن کا حکیی سو بار کک دہ عرد اللائ اروخ سن ورا دن

میبز لکد و لهمن سن دزرار اعشتدن دم دري روح عودت
عودنکده ا

|

اد کده عرا نی واقاغا نه سندن نتش و لدی مذ کور رو ح |
وت
ن رباع حذامی عد الاکكك ختواص ند ما سندن اندی هر ق

جامدن حیقسه برغلامواخود رار به ازادادرادی وجیده شت الان
نشر روحك زوجهسی ادی بکرون لرنده منازعه طه-ورندن روح
د

جیدهه ددماایدوب بارب لوم زوجهم بندنصکرهقالورایسه اتی رزوحه |
ملا ادت کهلوزنه ارال اورسون واوستٌه قاداسون ددی رو حك

وذانده جیدهی فض ند

صباحسن

فويض
ناطکم ن عفیل  2ادى ول

وجال و ج اولءله جیده تكاکاغاءبت حبق اولوت دوق

کیرات ا عبت اواود خاک سک رد سیدنت بون یاکواور

واو ستله قا در ایدیجیده(رح

۱

۱

الله ابازرعه لقداج بلهق ) درادی

دعن تحعقاللانازرعه ره رجت اسون لم حفیده ادیک بددعا سی

۱

متسیان اولدی

(حکایت کثم نامشاعر رکون عبداللکك حضورنه وارد دکه عبدالاک |
| ال مصعب نازیر اوزرینه جنکهکنقك اوز ره ا دوواد یکشری |
کور دکده باکر شعدی بم خاطرمه سات رشەرك خطور ابادی اول شرل
قننی شعر اولدیفی تلور ااسهل سکاه استر ااستهل وبرهع دندی کثبر :

ايرا مو هنين کویاکهسن زوجه کعارنکه شت زد اله وداع اتد د SE
اتک شرا فراک احو ن دکا اعش و حثایکرده انك دکا سے ھیق ,مت ۱

۱
۱
۱

عارندن بریق فرآت
شو
اواوت |عاش وم وشعری ند"کراعشسکن ا د
ابلدی عد اللات کثره سین ابدوب افرین تام اصابت ایند نهاسترسن |
دیدی سر خاص دور رکز دن وزدوه اسنزم دید کده اهراند وب دوهری
)(rr

)(£07
مث لاو سور سو امک مراد اندسف 2

ودر گر ار سیر ددی

وگران وا حك

خطبی وشاعری رخدت حر دف ابدی کہ حطبرت عل ن ای طا لب
رضی الله عثه وکرم الله وحمه بی شم ادن ملعون ان مك مدحنده

PES
 ۷اىر به من

(اطم)
سضوانا
ش
رهاار ادسا  ۶۱الالبام من دی اهرر

۶3

و الاک ون ح<ببه  ۴3,اوق الربة عبد اللهه مر | نا 3

رده بادا ج ص سوم گرا یی طرد ادوب ودهنی هدر اتدی
زاش ب

الوک رناکال مر یش اک دو شون ا
او
کندوسی اول فبیله ه شین فرابیاولان فبیلهاخرایه منسسب ادراندی
|

 5کور

ور د  5۶۵روح ن زیاع الذامنك کا سنه_مسافر اولدی

| روح لةه وقت اولان عسداللاك ن حورالك مصاحی ومسامری ایدی
ا وعران انك باه کاد ,کنده ی ازد قله سندن اولورم د ٤ش دی روح
E
اوفونان اہ

حفط |کس
|

اللائ اه #سا هه اد وب سا

س  ۵عودت

زر واشعاری گر اه نفل اندر وکر ان دچ

اتدیکنده عاسد٥ 
حله سے

اول:ژه ب خاطر مده در و وه ار

عبد الاک تمر او ملين EE

3

 9۱روح

برمسارم وار ی هر 4

ویروم
اضوط
 0دول رد اسعاع ایدر ایسهم الك اد داشق وم

اعد الاك اك دص او صا فیک سسوم ده
۱

هم زاده.

طرف

دد کده

۳

واعر دف AE  0اندر  ۳9بوآدمکراں اان EO دلوبغرانك

| ای م حعنده سو پلدیکی

هئراوودیوت
مار الد کرایی دت عبد الحلا

حعبد
وسو
رهی
ولد
یانا
دع ر
اال
ابن ق
| تاد ند

EE ذ کر اولنان تاری او قیوب قا ی کی در ديو سوال

اتد کده ع راا

ضهرت
حلرا
]| بد

اکلےا :دن عودت ابدوب

د

وید ار اک

علينك ها تاىبن ملعمag

ی ان ان طا کا

E

سوال ادوبت لوبدتلرل کیا وار میدر ددی عرارن  2وار در دوب

(شی)

|یبتولری اوقودی
کىت
فلد
سدی ا
|  #لله درا لرا
اه
شية
|  #امسی غ عش

 +كفا عة شم الق انسانا >«

دض ته  #عاجناممن الانام

عربانا #

اا ردهن شش باد روح ع.د اكه عودت ادوب لو باتاری حبر و بر د کده
۱
را
E LL

( معاوەك )

) ( Too

دی او بح کون اوراده اکلوں بعده مصره کادم ٥ےہر دہ بطیولوں
سنکدارکدودلر دد کده ءتصور عبدالاهی و رەك ھر اد اتد کده امعاعیل

اعنونك بے عنقیده بعت واردر ده متصورنه رای اندرسندید کده
زم حمازهارهرنلدپرسژده اوطورسن امثای <هاده نمعهامله اولاور اسه

دکه ماص ورك حدسخده وفات
و کاده اولءعاءله اولنستون ددی راوی ر
اخود ممدنك زماننده خلاص اولدییی معاوم اولهندی"

(بتعری)
یت من شح ومنزهده  ۶#بذکر اثار واهوالها ۶
 #یکره انشرب قذضه  ۴#ویشرن

القضه اانلها ۴۷

(هعناسی) نشعه وشعل زهدینه لب ابدرم اول شح نار<»میواند» |
روب کش قادن صواګمکی کره کورر حال وک اا
اولان اهوای داکد
ذلم
کندوسی اذکرضه به ال اواسه ذضه لك ک:د وسن توش ایدر ما
خلقه زاهد کورخوب کش قادن اګمکدن اکرجه صافنور اق مالا

(نکنم)

اوادینی حبدیابه د کسی واسه الور

حك حلاوت ذEIRE بهشو ڏه  2تن
بخص اهل حعیفت وحدر و

ومں
دفا
ات
آجاع
ندر د دار اجدن حنل حضرتارنه شوراده ر

۰

رقص اد موز ردیدکارنده جوا نده( هی عشاق د عہم فر حواعع اللهساعف)

۱

ورهار دعتی آتار عاشهاردر سن ذلری حالارنه براق مدع اللهرساعت
فرح اولسونار

|

(حکات برآدمزوج آتدی وبا هملك بسفیی کسوننده عوری رح-وحق

۱

طوغ-وردی حر یف مان جار شو ه واروب کاغ-د وقلم ودوات |
عیالعه اتدی لوی ته ساحهسن دب ع اوغ کال سرعت اله او

دنباره کلدی او

در مگ

ده حکنه شمه ی ابد بور

زو
د

حوالتو کی مت ) ارسطاطالسدنعر و ندز که اقتسالات کرک
| «طائت اوزره واد بارك حرکتی سرعت وحمله اولور ز را مقبل ترد باندن
0

صعود کی آدهد یاه ر لو کد

دوش

ادمه بگرردکش

۱

(حعات خوارحدن اولان عران ن خطانك درز دقك اہ هد
احنلد وده عر ان شعرده جه ن دن ماهر دزررا

عران بزم سو بلك

اشعار فثلاو شەر سو يلك مر اد اده سو یلکه مقتدر در لکن برعران

|

ادوب ای الاه اادی وتیل ایدوب بده صدر نه وو دی وا بای

الله التاده اولان دوسعه بی برطرفدن دفع اعکه باشلیوب مایت الا ص
دوه بېبرطرف ادوب کندو سی طبرا ق او زره اوطوردی
ترچیاره سعان الله ملائ خصوص کندو اعون فرس اولان دو “ەى

نون اسعد بده خا اوزره اوطور دی دیدم رجان ليع اتد کده اکا

سو بلهن ,ادش اهر هر بادشاهك عة اللمه متواضع اولسی لا زمدر
دیدی صکره داش اوکنه اکوب پارمنی ابلهوافر زمان طبرا غی قار شید
رلدون ملاک واطنت سرزدن ڪون
روب متقکر اواد ةد ذصکره ناشن قا

زل
رنکغم
سلب او لادی س

شین اقر باسندنایکن دیدی ند ه جوا نده

زدن زاده افرب اولان دوم کاد بار بزدن ملکی سلب اند بارویزی طرد

و اف

اتد يلر ند ه سکا سییر اولد لغم ڪاله کادم ددم سر کون

 ۱شراب اگر دنکن شراب سل دن ده حرام ددر ددی اس دید

دری زم رطضا وغیدی اناررز کیره وم داگز
رمح
ایا
واتبساع معوله ر

یلهکر مدیارادی دیدم باممآهون حر برالاھ کیوب سے وزرا وانی

تولانور دک و تارج زوج افا

۳۱

د

حدن داخل اولان اعا ج معو لهسی برطام باحاعلر اندر دی دیدم وسز

 1ون صد وشکاره حرعد لغکررده کو دلره واروت اهالسنت ګملندنزاده
ی استیوب انلری ضر ب وجیع اله حون ر اتد دککر دن لهه وک

فا

عون کی .ارم در هم اولان ر طاوق باخود برشی دعك

قا اولیان سرجه قوشی حتوله یدک یالنراصون اهال رات ۱

| کیروب من روم تلرب انلافایدر دیکن دیدی بون ايد نر ده کندو بی
بر" عدید واباع دد وله ك
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ارده سے :دہ کلورزاندی ملکی نو له کوزد ده باعی استصغار ادوب
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ی شاورعساکرندن بر جاعتدن اوشتدم کهانرالهبرا ر اصارا دل
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کیت یلد قده امعاعیل بن عل سوزه کاوب تام الو ین سنك حد-کده
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( حکات برکر  +ااصوت مو د نازان و ر براکن اورادن رسیخوش

کراءدیسرخوش همان مو ذا طوئوبد و که  4باشلدی وقارننه دعه اله
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( حکایت عرد الاک انعر د رکهدص سکوفه ده ع مد الللهال بادعلید
کھت ا

باننه مردم کوردمکه حضین حسین رطی الاه عنم

مسارك سردولتاری عد ارك قارشوس :نده وضع اولکشطورر ابدی
رھد دد ذصکره نه اول قصمره واردم شتا صد راد ٠ اوطوروب عبد الاك

سمرهقطوعیی قا ر شوسنه قوعشلر ایدی وراز وقت کدکده نه اول
فصره کردم مصعبہ ی از بر سس بر 3صمرده قاعد و موا جهه سنه تارل

سر بر یدهسی وضع اوامش ایدی و بولك اوزرند ن د هرو ز انام ابله
E

E

RDA

RE

RO

سا

دی

( (۰
درس

ز راهوانك سای

حاغرهکاراتدی د دار حر ډف منود

احق پرسه ی بانگیده الیعیوت اطع
باش ده طاعی دو بردیکم وده
مدا وله ومعاهده

اتدی طاعی

وذواوحی مستوقی اعطا و ساب ۵

بك التون ورمك

انلدلر ووادها هردصل

اداره ابادیلر سنه

استّد دنه

ام اولدقفده اهل ۳

بورادن قالدرملدسن

اولورم

دلوب لو و جمله

وواه

طر رف مر دو

برسنه

خر دده کاوب وۆت E

حاول

ل

د رديلرباس او با

a اراک فکرنده

ایدم اوور ەدە هر نهد ر اب وار آل  ۵کا کور کر کو بده اولان یج

| رسی جم ایدوب کنوردیار اولآدم رستلری اوجلرندن ری بر نه باغلیوت
طوون ارقه سن طاغه وروب کو بلویه سز وطاغث اطرافضه کیدیکن
وجله کر ردن

قالدبروب ار فه مه قو کن شدهتوکانون اعد عله کنورهم

کدده اهال ر بهآدمسن دوالهمسن رزوطاغی اصل قالذره بلورز
د
دلو حردن صمیق |-دکارنده دوانه واجق رکه یدوز شوراده مك
آدهنان ز اده وارسکر و ودر حوفاق اله الد ره مدرک طا ج بالگ
رک قاادبر دو جراد بورسکرددی

) حکایت

برمعق" بدا وار اده

ا| (عصراع)

ی

او5ور و لودای

سو

بلردی

٭ هرحه ماشیق کندملالت لاست

 ۰بعییعاشقهرنه ابد رایس-ه تعیب ولوم اولمرد عکدرهطر بكصدای توش
حراس

اله E

۲

سامعه

۱

هر الک رلسی قالعدی و خوادهزك اوزر نه لول ادوب ملو اناد کده
های  112بادك دلو مطر ب

اهل حاسی

SE

معذت

ادوب احلرندن طردف

باش لد ود ه رد

مذ کور و الله9

 1عاشقمددی

( حکایت امام شعبید ن سنك اکل اولتورمی دو بر بسی سؤال انتدکده
اکراشتهال وارااسه اکل اءت دوجواب

) حکاات
دود

وردی

بررحل فعاهت دعواسی اله و نیت او کند  ۵اوطوروت

نوی وررابدی لکنعای وحاهل اواد شندن خلا

استهرااذرارایدی بر لسی کاوب بافقیه بار یی ورعك

اکانےہ اولوت

اکند صوقد

دہ

وان ولاشو  5ادسه بهدبرسان در کدهجامت اله دوجوات و ردی سائل

ا| بنسندن مسئله" فقه صوریورمسن بکاطبدن جواب ور یورسن هدادن

۱

( ) ۳۹
کته

د کد رکه مان غاب اواددعکدن سن ولاعی بان دم تاه

وارد شکده کوزار ندهسیی لار

(عمریح «مولائا حلال اد ن زوین ودس مر محرطزلری خا د نما کولا
دا برش وار ئ د وسو ال دزد ی حادم اکررشی بود ردا اا-سهعنون
اواون حق اله وتما یحضرتار خه شتکر وجد اندر اید ی خادم
راه متدءلاواوت  2خانهمدن فرعون راصهسی کلیور
طعام واردر د

جوررار ابدی
( حکایت رفتبر ك خانهسنه خرسن کمروب اشاغی بوقارو هر جد که ||
| تفاس ولص اتدی اسه ده رشي وله میوت ما وسا کیدر انکن خاه 1
| صاحی واقف اواوت برادر طشره حہ ەد دن دہ سوفا ق دہو سن اورت
سرر ان کد اتدیک ایر نع ععایی خر مت ور ورسکن
دهدی خ

دلوب حیعدی کیتدی

(حکابت اماماعش شاکرد ننهد رس اوقوعقا ون حرمندن رکون کولهرل"

چ قد ی وسیب کک ندنس ؤال اتد کارند ہےبصغرره قزجوجغم واردرتعدی

ککلرو رایکن |د ن طو توب بندن رد راهمسندی رد رهم م بو رقکده
سر هان
سک ورهع دیدم جوحق والده سنہ توحه دون دا وزنده رادم

 :وله مدکی کهبو لهیه عم اللهزو ج

 ۴دیدی حوحفك وگیبی

| سیب صهکم اوادیبورد:ار
| ( ععرت ایی ملاك ری رار نهملاتی اولوب,کدیکرل مأمور بنشدن سوّال
اعدکی ملکلت ری بر بهود نك حا یی باق استدی ن الغی بمودی ره
سوق اعك اګون کیدیورم دلوب دیکرملات :ده ولان عادك جای تون

١

باغی استش الك اغنی دوکه يهکیدیورم دیدی

۱

( نکته اسکند رولالدهسی !وغل اسکندره دعاادوبحقتعای سکادظ |

بعنی اءوال وارزا ق وقدر وم زات و پروب عا قلار سکا خد مت اسون |
رسون دیدی
وسکا ازبات حظوظه خدمت ادهحك عفل و

یت

ی
یلت
اظ

نبرک ر رهواردیکه این
توایاس
کا

قر ینهت جانب "عالسنده بر بلند طاغ واقع اواوبکويك هواس کسعش
ال
هور
اک
ایدی طریف مذ

قر هبه ن وطاعی ورادن قالدیرو ب کویکرل

هواسن اطیف ابلرم دید ی کو یك اهالسی نون اولوت بك بو کرم

۹

0

() ۲۶۸
 7يتبعج

اروت وفات ادى و رهدت طو ردد سکره FE ۱

|استی جم ابدوب مينك < د ن ابراس ماد
باشادی اصرااد ولهطب
اشدی "اطت] رحا رە“ باومد بارتابنت مك

ركه

ھەس

ندن

ا| تأثر انله اول بری دیوفات ابلدی
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اوطو رکه سانرانلر بوراده اراردیدم حقادال ,ح
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نهررد
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بین بو عه

ادن قاادےہ م دیدی بان نفك امحون

حوانده ن و آلزه  9بره کد اکم ی الله اعا

دن
حضرتارندن شه رش

ا
اصلا ور9دم دیدی دی ان سدت باه

اهی سکا رجت اننسونکه بی ۴ال اتدل دیدم سن خر
نصل قالقهم لل
ايله قالقارسن ن رب الءرش الوم اولان النلاهلیدن اسمکه بطنارقد

اونوندرسن دیدی زینالعا ږن حضمرتلری بوردبارکه سعید ناس
نهه
سد
ررهن
بانندن کیندم والله طارق بزم اوز

واللک ن واادی ا

ی
دبه
کخاط
سعیدحضمرتارین ذکراعدی وله

وقتاهعرل اواوب مدنه

منورهره اش <لهده وادی قرایه واردقده غلای اله صو دو کر اکن

حك اعسك دمعلی ناطسین وقاسم بن د وسال رن
خاطر بنه کاوب و
عرد اللهوای سله نك بأنارنده وزم قاره<عدی من انلرك عندارنده سعید ین

الس سبکاییلسه فتل اندر م دلو او ج د دوه کین
وتدن بروخاط مه یوت ان و ساعت 0
ف

 ۳ایدم واله اول

اا
ایدم دو اطع" ر

رر مهاسن دىدی م سو بله
اند بکندغلای اقندم کاسو رسو که ادن و

دجه الله لعسالی حطر ثلربنك سنك <فکده مراد دور ددیی شی کندو
!
مراد کدان خسمر لو د رکهبو خصوصی اک او و ند ر مش د

۵

الصاف ادوب ازاد اول ددی

دا اله مشہور اناق اولان قاصی اباس ن هه وه دن ریسوّال
(حکایت ک

تتوماتلداش اس و عو تون ) د دی دع بخولق له
ادوب دابا وله( ح
زمائه فطدورغرار ووفات اکنراس جلسا سنه نونک دز ای السههر
یوفاتدی حاضر باجاس اوللردن بر بسی جوابه ادر اواه
وتبرکبکلزد
مدقده کندوسی حواب وروب خلقك توالد وتتاسیی تاکه ای حلات اهالی
٥ود وده ودهدره سی اماواه سورر عام اولد ده ناس لدی می اولور
د دی لعن اهل جت وا هل جن مد اراولهحعلرایسه اماولدقلرنده بز دیدی
( کات

ینان ن هران الاعش کوده اهالسندن اد اعلامدن ادی

 ۶وفضاده حلا لت قدری جله نك معلوی ااووب ادو

سی

ناح واطانه مائل اندی اهام مشار الیهدن داو د حا نك سوال ادوب
(۳
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لکن اولو عشسکدر 1

زاده ثم کورعدم درد کده سل کورمثکدر

ان چجامد درار د:دی آسیرا وةل انطاووس اول ك
ددی اعرایی یک

شورادن کیت دی دیاع ر انیاسات الهالا ط 2نی دوا لا حا عکله الضسروره

اوح دانه خورما وردی واعرای ارلوکن خورمانك بری یره دوتعکله بردن
تور 2

واادروت

زر  0رگ

رداسی ا

اوزری

سید

بکنده او الاسود اول خورمای راق

ساد ,کت رداد  8اك اوزرنده اولان وز دظ,غدر

دیدیاعرای ,طا ره رایعم اد اعدیکم اعون رات قالدردم دی دکده

لاوالله سن انی شیطانه دکلکعسد به ترك اتسن دوجواب ایلدی رکون
حورت
کا

»اوەك

مر

وولاعنه سوز-و

اولد ددن

الله حعمرت

حصرت

لردی وابوالاسودشر د٣ی اع ر عوسی

معاوره االله لورئقطوندقده

معاو به نك دك بش

اوروت مادامکكە

باس له ووالسن اغرزی ڈو فر  <۱سارلرل ګاد ره س-نه

ابوا(سود
اوزرضه

سن رم

صبراعك ETE

دول ی

( حکایت عل ناسین زنالعاندن حضرتلری  ۳عبد اللاك ن
روان

ر

حت

رت

ععان رحیالله عنم ك موالسندن

dak
ناف 2۶زه ا ار  5ع

رارشو 1

قا لکوت

a

سروک ی اسب

ی

مالا ةة وارهل دیدمنلردهاجایت

وم ك طرفنه واروں سلامورد

لک

,a

طارق

۲کیسهیی

مه
ابتدیلر ار

ری الندهاوطورتدی

در درد  3قأسم  3جرد حواب و روت

الله سول ن مسسدن ولاه كغك تکل رطرف

اوطورمغی النام اد وںا صلا

اول شدرزرا TT

وا گیکرد:

اصلرلی

EEE

جددن قارۇت ارعز ددد ی طارقغعضب

ایدوب دنمجا سعدناعراض ابتدیگهون والله آنیقتل ا.د رم والله انیفتل
ابدرموالله اتیقتلابدرم دواوح دوعه عار دی
باسگره طیقاو رب

بوبیاوشتدیگرنده الس

تهایت اورادن وا(قد رده مكل

 °واروت کوردهکه

انادهابله سنك | عون "دى لادق اولان وراد نع راه a به وار وداوراده
اقاءت! عگدردیدم

بنع رههناتاعدم ذصل کیدهع دلوجواب و رجه باری

جا ولرایسهاخوانگدن بر نك هیر ند واروب احتها ابلکوره لماجام حال

ر صل 8

1

(۹۳
نع
سسسسس

وءطاو به موافق رحبو ب بوقدر که اکاعا-ق اولنسون وگادند رکه
شعری کی ال ورغبت انز ایکن شه اکا خیانت اواتوب توقدر کسادی
وار ایکن سرو تاد

وم عون
راردعر ب ه

بر دممادا

عشمدر

)

( نت

 #شمردن دشفه ( لسا) کورمدم * خرسرزی جوق کال اندك بها +

( کاب فرزدق شاعرد رکه ی رطینك دیل اندو کیکوسه
کک

گعل اعاهشدر رکون

کلوت بو خلعك ک

هو

مد ح و

ایدن وماللر یی آلان فرزدی مسین دیدی بل بنم دیدم سن الافشدن
اده

لورنته در کف

سن دبدی کوزار ت حون خارخده راخدل

دو صوردلده داز را شسکی ESO اعك اعون دوجواب و بردی

) حکایت

خی نطله الروحهسی ی

واصدقا ی کور ورەس ينسنك

به لعر اص صد

وسعوت وتك و سار

له احبایی

اولدقده باه

 ۱و طوراری بم احامك کال کرهلرندندر زرا ر اس تاو مدز

فده کاوت یر

) خکات

عع

اولد هید

حالنده کار وری لوباه گعوب اعرردندی رهی

عداللات ی وان دعنکة اوح س صاحباك معدار عولاه

ولا لت ادز مکتوت ا تزن عول؛_د

ا

طرفندن کلدیی E

ععاژه

هده کوندر م تک كە
) حکایت

البوالاسود اوطوزد

E

خاهسیی 2

اسدی ملک

فروخت

اشن ادرہ بن مزلی صامدم بلکه قومشولی صاند م دراندی
واوالاسود غات ٤ك ادی واکر رزغا ارا

مس اعد داد رالسه 1

کداهنده اوطوروت تازه
| انلردن بر اواورز دیرایدی رکون خاله سی ن

خرما برایکن براعرابیکدوب سلام وپردی ابوالاسود جوابنده توسوبلخش

رکه دز دندی اعرایسنك انه کهکرهدع کدددهارقه طرق دهاواسعدر
:م ادكه

ره ادشك واردددی

اعرای اناقلرم مخاق قومدن باندی دلو

اس ترخام اشد کده اوژر لس ول انت دوجواب

اىدە ك رشك

وار

قالوز اسه سن دق
۳

تک مک

ده

راک

و ردی

اعرای تک اطعام

اندرز وده عبالراکل اندر اکرفض له

ر ناده احق وسزاسن تک و پررز داد ی اعرایی
کت

از

() ۲۳۸

ااا کارت سن و اچ قارولنلجاه«بصف اواسبسن دید کدهحاضا ۵۲
آنك حالبله وصف اول E اول(ا ۱اوتتهعل عل عندی)دیدیوین
(هذا من دصل رې ) درم دیدی حاطماولدلر ااوبارنك

جوا

اسان اد لر
(حکات له زفادده بر فردن ازقضاضر ط ۵.طمور اهکلد او اده

تالا مق اجون زوی لی طم تله زنافکه سی کلينك ضر طه
اسی خانهبه  رکندر دید بکنرادید جه بو الوهلدینیحالده برانیدفهه
صر ط-ه ۵حگد ع دید گنه زمارل ص ل الودر ر کته کمل
ردی
بو قدر دلو جواب و

(بعکایت حکيت ربسیکربه الصوت پرآدمكننن املدیکنی استاع انتدکده
اهل کہا نت با و شك صداسی اسا بك غو ه دلا لت ا درا اکیلو
سوزاری واقع ایسه بومفتبنك لغمهمیباموشك وفانته برهان اولور دیدی

 7حکات خیاط متکلم د
کكات
احو
ریکه ن بر
سحف
گے

اتديکي کی قالمی

 Eاعامتندر اول حوحق برکون بکاکلوب ح<صرت
ده  2دی

ده

ددی

 5لت تیدج ری سر  ۳د

لامك د در دیدی

تسه ندیهدرس

ددی

بربده ات

اكاد

ءعساو ره

اوغلٰى بزدك

آندرم ددم بر ده کیت ادن

انت ایدرم د دم کا معاو رهحط

رر نك

اویی رز ده تحبق بوفی ایدی دبوصوردننده جواب لوه مد م بوعیدفعیر
لیب

عاجر دبرهکه لوده

حرط

معاو ره اوعیل از  21دو
وافف دش

کے اده

ایدی

دی

واعتکات

اولق لازمکر ز براکه حصرت:

وفاند (صکره اتدیی حانته ول الوقوع

اکر بر بد اتدیی ملعتی در ی حور

اکس اواس  ۳ی بدری دی 5

(اوحد الماك اشعارندندر )

ت معاو بل

ری ادوب اک اندر

( ظم )

٭ الوا یکت الشحر قات ضروره  3تب الو ای واوا مایق 9
 #خاللتدبار فلاکرع رركى  ۶#مانلهوا ل ولا ءپلحعمشق *
 #ومن ال#امب اله لايشترى  ۶#وان فیدمعالکساد ويسرق #
) ۱معناسی

بکاسن سشعر سو

مک
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اتدل داد درد ند مکه ضصرروه ج

ایندم ز برا شور سو که تشویق ادن دواعی و واعنك لعی سبیلرك دوسی

زن
ما
ن
و
بات

) وءطلو ره (

() ۲۳۷
دیدی انی اند حواننده اکر ن ت رم ژائل اعاعش ):اواد ایدم جنایگر
خراسان والسی اوله م ایدنهر" دیدی

( حکاات سین ن عدينه بکرون اغلر ابدی ې ن اک ااا ججد تعون
اغلیور سن ددی جواننده ن اجاب حضرت ر سا ا هدن
مفارقت ادوب سنك مثلاوز لك مصاحیتکه متلا اولد له کر بان اواوب

اسف اپدر م دیقه ی بو صور نده اتاب رسول الله صلی الله عله
وسلك ساطان

اقلم رسالت علیه ازی الصیذ حضم تار نك محلس

عالارندن ارلون ستك محخالستکه کرفتار اوللری ستل اقاب

زك

ودن جدا او لوب ره تلا او اد دك ءصّدن اعطیدر ددی کی

بانکم اول وفندء حدیت السن اولدبنندن بو جوابی سین رجه اله
کل

تلری الشتّد کده باغلام طن ادر مد نفینده ساظنان وفت سكا

ااولجه
ش

حمدر دیدی

(حکایت هارون ازشید برکون بهلو له بابهلول یی پك زباده سور سن
عدسیله ه رک قار نی طو ورر اوه اتی سورم دوجواب وبردی اکررن

اتز دیدی
| قساكر طکوییورراسه مب سور مس دیدکدهویره سایبو ب
اعیت ماع خفن وجتال ر رادو خی فش نکدهال یدق
آرقه سئده اولان سرا هنك نقه ستی جال ابد که ند.سماسندن برشاعر
(ست)

بالیداهه بو دق اوفودی
 ۴3سنه جاك .کردی برهن در رام معواران ۶9

روی شمکاران ۶
٭ #کشودی روزن فردوس ر
دله
اں او
بگراده موی اله اشو بدن ارت تون اواو

بواناندیقم

اواتی وشایا شنیاع ر مذ کو ره عش ابادیوافعاست مذ کو رګاده سو بلعث در
(حکات امیر ر اسی حا ج

۱

نک  7ععلاو آدم لوآوت کتور دیدی اول

ده
دی اکا ال کنوردی سن بوآدمك عاقل اولد يفن ندن سلدك دکرد
| کوردم که لوآدم از کو تاویییه کشا جر کن وقاش کو نارندهباموق

بر ندن کو علات تلسس ادرعاقل او لد دی اندن است:دلال ادم دیدی
(حکات ءاس ن الو ليد ن عد اللات اوزر نده حمد ارغوا به ویاشنده

عامه مصمر به مذهبه وزرراننده اون رختاواسب تازی اولدبعی حالدہ
قونا غندن حیقون کید ر کن عسی سمه ن عبد ااك راست کاوت
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سر و راضی اولدم وبانگره کلدم ددی

(حکات غا ن صهوان جا مه کیردی جا هده اولان دکر ر رحل

بلافت وفصا حتنی خالده تفم اون اوظلنه بدأ يداك وین بر جلا
دلوت صکره باخالداو ر سوزدر  5لو  ۳اد شعدی  8لدی دید گرا
تال بو سوز اون حقن عدا
<در دی کات

<رده د

اهل واژیات خلق اا هدز

ك  ۸۳حك

دره حك

حور

د

ددی زرا

رذع الهداك

رجلا دوب غلط اتدی
(حکات عاطد فاح مسلے عبد االت کاک لان بر اسه اسك ندردلو

صور دقده دال ممله نك فر [هعد الله ددی دك او غلو سن دلو
سوا انذه نورك کر ل ان عمد ار حن ددی حر شفك غاطنه انععال
ادوت صرت اولجس اص ابلدی ودوکك اکون بار دةلر ده تت
.له لس اه ددی مسان  52آیك "J لو حر ق اکرهرا مله کے y3

اعك اولش اولسیدی ڪت
(حکات

السیاط ادر ادی ددی

عل الله  1عماس ری

الله عنهها

پررجل تکلیایدوب | کنرکلامندهطن و حطا

<حاسر تثر نك

حص

ور نذه

ای کده عہد الله حصیر تلری

غلامارندن بر حواسغروبازادابلدی در دفو تش رک کر سی نه اوادی
دو سوالنده جتاب ق نیسنك کیغاط کو اند بکنهدشکر 1آزاداعدم دىدی

او لمش ایدی امام ( ماالوم ) دیو سؤالندهبر یسی جواب رووب ( انين )
ددی امام اچس ان جوا <طادر اک اتشان دعك لازمدر e
وع و

اوقیوت اول اص ده اسانگیی

ار خسلاص

اه عه

حدوت

شر یف اما یون بورایه کلیکر دیدی
(حکابت امام علی کرم الله وجهه حضمتلر ندن فصو لات بر سیسوال

خلا فتکر ك اباشمهیتین رضی الله عنم نك ابامی کیکههیوبمکدره
ات لت رم اعواغردن

(حکات

اولدییی اجون دوردبار

ەر  5ساز ای الهنةد a راست کلوت وا E الهند جر ع

مس كراتة مال او  (1سن سر فادا ن اکن  ۳فکی اواد وژانل اباد
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______________عع______<

بم نفقه می کتور من ددلعووا اتدی زو ی اقا ضی السلین ,ن معتدر
بهنبدون مقتدر اواد بم
اولدا٥ی بو خاونه انفا ق ایدبیورم حالبو ک
ی سم سن نه کور بو ان :ل#وورت
دبر
شی استور دو حواب و
به استور دی سیوا اند ه ن ءعتدر او لهبیادیکم صو الوب کتوربورم

بوندن مهعتدر او لهمد غم امسکی استیور د یدی قا طی شرع کو اوب
بر معد ار عطیه ا<سان ابلدی

(حکابت ان السیسابه سار النّی اسب اوزرنده کیدز کن.کوز دکده
دایهسی وارن آدمایکنارم

اش “عاب قالد روب ارب ا

ودر دی( لاسمل عا رفعل) < رفعهالا هل عمرهالها قل ۶3

(حکایت فرزدقزناد ابجاهافلی دیوبغر :ونا وادیغی کشابه ادبکتده
زباد چواتدہ ای ان الما مھ و الده کات سکا تم وبتفوا صرف اتد یی
ی

ا

بك اه اتدك دیدی

تهه قدر نو لهمدحودم
فق ن
ووحل
اللوعینا یهب
(حکات متوکل لق شاعر ا

ادر سن دد SEON اجه بلرادن احسان واساءت طه-وز
واب و بردی
انتد :eدجلو

بای حعوز خا نون خسته وب اوغ معا لماعك اعون و دمن
وندو سئهحکهدوزنورمش
کتوردیطبب خائویاواب تسه کیش ک
کور دبک ندهاوغانه وسنك والده کی رقو جه نه و رمك کر تاش ددی

اوغل بنواد کش مسنه اواش کعوزل قوحه به واز .هق نسهنه لازم

دیدکدهخاتونه انفعال کلوب سن طببب قدر یی لوز شان ,هی حاهل

دانووغلی نکد براعدی

(=کابتخاتوی اله عر بده ادن بر رل سل ایکیکرلازه کر یاضفلاح
|وب انکله بے  2ی اصسلاح ادن
ابده جك ر کسه بو کی دید پاراه د

وفات اتدی دیدی لعنا بکنت زوالنی کشا یه ابلدی
(حکایت بعسللادن ر  ۳عت اعشك زبارننهوار دباراعش قو ستنك

اوکنده اباق اوزرنده ابدی ججاعت مکذوره کبویرد کده همان خانه سنه

کر دای واکلغیوب ته جیقدۍ بو بله<ا بخ یکنك سپ سوال اغا نز
 :رئ ہے النظر ۳

|لد

ور دیکیدن سن دن قاحوت حر مه

دکمدن فوق اند عله ديو ت
کردم عور نی سزدن قمصه ودقیله کو ر ی
تا

تنش

E

aE

a

() ۲۲۳۶
اوراره حون حبقد لددد لرا چ

معداری نو کس لون وراه حیعدم 0

اک جم لممقداری<تمم لازمکلور اوه معا ره ودر

اشع اواورم ددی ۱

(حکابت رشهرك صا حب عسکری قابت جبسان دعن قو ر فق ایدی .
واول بلده دور طبیت وان درکه هر کید علاح ادر اسه لاعالة فلاح
نوله مبوت وقات اندردی واول بلده اوزرنه ر صد وڪوم |عکله عدونكت
دفي بانده اسکندر اللهمشورت |د لزحوانشده صاحبت حشگن ی طیبب

وطبنیکزی صاحب جاش ابدیکز دیدی
جه الله حضم تلری بور و لرکهفر ضا رن
رعننبز
( حکایت ععربید ال

تملكار نك امنده بوعش اولشدمویکا جنته
عضرت خسینرضی اقهاعت

ضومسلرتا رك
داخل اول دیو اهم اولنسه رسول!کرمصل التلاهلی عحلیه
کوزیبکاتصادف اندرون کور ر وذ لهحیا ابدون جتته داخل ارله خندم

(حکایت غزاو#اریه دنداعاز وکردان اولان رده نصون کفار ابه
حساربه از سن دیدیلر جواینده واللهن انلردن ج بر بستیبتلممواناردن
باسریده بی بلطعرده .عداوت ره دن حاصل اولدی دبدی

( حکایت اعرا سك ری دار عند ن ر بلده په وال اولوت اول بلده نك
هودلسی جع الله عسی عليه السلای نهابدیگردلو صوردی دتل وصلب

اشد دید بار و

افراز اعد نکن تاکهدشن و بر هد  2-۵سمری

زنداندن جیار م دلوت مودتاری حبس ابلدی

سهر
(حکادتمصورخلیفه دە خواریی اخذ الله اول قومك ردد لرن
اوزر کره کو تدر دیکم عسا بکارشلر ندن فتعسی زاده معدم وپادر در

:کاکوستر دندی رس خوارج ننسنك ار اکل دا ا ازقه سن کورردم
لوزاربی کورمدم حن سعاصی مضبوطم اولو نتعدی سکاکوستهع دددی
( کات لی

ال خرو نندهکر  1ف رادم کورد.که راع حك ساره

نیج اوطورش وای

اغ <ه پاش سلاحیی حیعاروت اه قو عش

استانحت اندز اول ره غضت :دوت بز دشن اللهعار به دهاوغرا
شیورز ستل کندو عالکد وراده او و روت حنکدن قاجیور سن دبدی
لدن قاحد لدان
حرفت ااا الامفری لو اشه ار ه معو لهسی ممتا ک

رسیدهاولدم دبوجواب ودرکذه کسر یك خوشنه کلوحبر شهاکامابلدی
(حکایت قاضی شمر حك حضورینه بر عورت کلوب زوجندن شکایت اه

2

)Crt
الو حه قرق سنه درو بم والده مه جاع ایدوت نا کا ط٤ا وجا

من الو جوه اطهار غوظ اعدم عدی بو نك جار به سنه قضارا بر دفعد
ماع |عکله ول اولاسون دعك روا میدر ماڪل هن الله بااميرالو مين

دمحك مهدی اوکیدن زباده خد ده ادوب ادلولامه بوهحاز هی اوغانه
سی
باعسْله پر ه ن سک ادن اعلی و

حار بهوره م دراو دلامه بااعبر

امؤعنین ماکورل جاره یی بین السعاء والارض حفظ اده  ۸خبسوهبوان
خبثء وکا اتدیکیی اکا دی ادر دیدی ممدی آکر اندراسه اول زمان
ول اندرم دون الو دلا مه بی ارضا ادر وصه

کوت ص دو مك

اعداسی حمیتن حهنده دو زماخده اقرا اعشلر اب

|

شفیق شر ی

کتب نادره دن اواد عندن خ
وصو اک خلعك ادسات مطا اعد سه

میلیاوادبعندن وی <سته ومو لانا علا مه ةطب الد نك مرو ديار الله

اولان قصه سن کایی ر حو مه اساد اعشلر در
(حکایت ظرفای اد بادن بر یی نقل ایدر که ءوصلده ,ر صد عم وارادی
برکونهم لس ادل بغداد ده اولان بو به سنمن مکتوتکلوت اعنده

الواع شوق وغراموذظم ایلهعتاب وعلام وارایدی که اجچله و بدتګر بر
آولعشدی

( ست (

 #اسيم عهد القدم کاشا  #على جلى مان لن جتمیا | #
(ععناسی) سزعهد قد عی فمرواسا یدیکرشو لهکهکو بحابارلیکصیمانده |
جع اولدق کی اول دوستم کاغدی اوقروب منشر ح الال اولدی ین
ورم اخفا اعيوت بکا سو یلهصد قم
اتدم سندن بر سوا م وار سکا عن ر

سو بلرم کم ات دو یندید ندمکه لوهکتو بك صاحههتی سنك معشو دة

ار سوه ارقهوالاوا بی وساوم اما اک وراءداردن طولاشوب
جاری جار ابله مواغذه اشن صدیقم جوابنده نعاو له بر خطااولش
اندی سن اف شرت دم الد ددی مصراع  ۳ده سیکا جل (*عان

فرای ادب عند ده
اوزره EE اعد E قلوندن استدلال ادم زرا ظ

جبل "مان مبوت وو بهنكجان بکقلارندنعبارندر(من روضهالاخیار )
(حکابت او بکر القساطی اواد اکن بر تله سوا ل اند بلر یتامدو

|

ا

وی بوسنك اواد نك عل حاهلار موقی دکلدر حونکه بت سن ۱
رد
باب
جو

»C2

() ۲۳۲

ی

عر دن اودلامه یرو الف ناکد 3

 ۳فایشم

توالا تد کده ,ر علیل ن

قاری

دلودراد ادر > آران ادن

صا حب

اجر جر ادن رحاز ه اسءء ولا آبدرم دکاهواه اواون

کم ما

اولدیم گوزدن خلا(ص واوت راحتاولهع دیدی حبراران دی عودت
ده برجار رهورهلك اوزره وعداعکین <عدن کلد کده ابودلامد موی
المادی وهارون ارش
تقد الدوت وعد

 3ا ص

لے

”ی امعبد واس

طه

ساے -ہ  4ردصیده

اخطار ۱لادی حیرران وے .o ی ربن

آندوت

چوا رډسندن پرحسنه جارریی جیع مال وجواهری :اله اودلا مه په ارسال
ادر اما کتورنادم او د لامد بیخازهسنده بو آممد بعندن زه ح 4سیام دلامره

له ماد وبدور کیدر واتاد ةا وغ
کورمکاه سلت ردن

0

اد کلوت و الدة سی ومو عزون
د له

استه تا اندروالدسی  22اوعام والدهرل رضاسی

حصیل انده کان کون دو کوتکی کوندردند کده لدامة سوله هره اسه

اندهع داد والدهسی اشدی ااه برجاریه کور دار الاش :واوط دك
ا:تدهد ربانتهکتروبماسلککات نم د واھ انوب وطی ۶ا بلنهاکه که حرام اژله
وال سکادة :کاده حفااناسی مد ررد رد دی دلاعهمادر سك
ادد وت ظسسره حرعد

زوجه سی دج

سیکلوبحار ن
ده نانا

زو جهعندن

اشته شواوطه د .درد لوب حار هك

یی اوزره ڳل
سوال ایدوبن

اولد یی اوطه ی کوستزر

انود لامهحار ةك انه کمرد کدهحار ره اء راض ادر ابو دلاعه سسکا سد ك
تو ەی

مدن

اما دی

دادر

 9بن برحواه ادعاث اعش

د :عك و

ام۱ولدیسن»هاسنزسن

ت
امد
اغواسیله اوغلی دلا
مان مھدی

لەك

درد کده او دلامه بوااس زوحه

اار
اولدلعن لور ج

حصور

حوا ن

وب

جا ی

وغانیدست بکر

نھ کتوروت فرا  2ادد رك باامعر الو مين

دصوهیی
بوان خبشه بکارایش اتد ,که بورلد والدننه اعامشدر ق
کف

ماکان ان

EO
أ

می

باممرالو"دمی ۵ن دوخسنك وول
دبوفرع اندرمم دی دیع

بیدا ت

مك

.لهمستافی اولورابودلامه

نھب اه خنده ی دو امر ایت ول اولاسون

امبرالوآمنین
باانطع والسمف د د کد اوخیی دلامه ب ا

بكامحت ودارلتیکوش ابتدیکك کی دهنمی اصفاییور وش اصفق
( الوجه )

( ۱۳۲56

۱
ارت تست
داو

صور

دفده

بسن

تنس

رھ ای

اجن

تسس

نس

آدم کور میورمسن

ھور

نت۱
سب 4

ده در

ده اکل او لاش اولهتلور دیدی ده شین سوت اندوت رز مان دی
کنو بار ره.ءدك د a راا  2۵مین وارد وار ده ر حثازه

,a ات

ک

دار

شبن رفینه بو نابونده اولان آدم تا صاعیدر بو خسة هدرد هه
ى سنت .رات ق احمل واحق ادم کور مدم صاع | دی قبره کنتوردکاری

وارمیدر کهسن ص
سس

لو

سه

اولد €

دو سوال اندز ما

ددی

سارت

ماد

نه سکوت اند وب ور به A د<-و لارسك هشن

انلدی ریق این اولیوت اول که شی

وا ره  8ره نة کاواردی

مکر اول کوناو ]نك بر عافله وزی وار ادی باناسند ن هسنا درك کودر دو

سوال ا دی با ا ہی اشسای طرشده رفیق اولدم لکن مد ی ارا بوبله
پراجمل واجق ادم کور ەك م نک بو کو نهسو الار ابادی دو نعل ابلدی

قر حکاه یی کوش اتد کده پدرشه اول رجل عفلای روز کار دن اعش

بوباده جق وچا لت چا بکز ده در زرا سو لد یکی سوز لرك
جله  7و

الها

او

ء_امش ی

ایا ۳

بکایی پوانور
ل

 ۳2 ۳بو کلنهعن

r |  SRIعه
دیو سوال صا

86
>

بوزرعك که ی

 5عکدن عسار :ید زر E

ا

کک ی باخ ود
اعنسلاف ۱عنمی

دن ات

هیا ری

احود

و میب

ار ده ذکر بی احا اده جك سنه قلف اند عی وخسه اعد کی
د٤کدر دد ی حر یف طشره به شنل انه حیه-وب نك

اشای

طر شده سوال انلدیکك لامك توب بودر دو فردن کوش اتد یکی

سوزری نشل ایندکدهنم نم سوزرءك "و جیمی بودرلکن بو سوزسنك
۱

وردی صاحب خانه یی
عوين ب
دکلدر کعدن ادنتدل طوغری سوله د
لوصو ز بم دکلدر در مکدر دلو مغرف او لد شن دی لو له زو حه

زو
ەلد
دو

حاعا مك اون دور بلاد اباد کی نشیم اعکله حر دت

فر نی شحنه بزو دی

ی کوزوب
ار سی ورل !دربا وحسمرانی ش ی

دکا طوننته واقف اولد قار نده و(افق شن طبفه ) دعلر لههر مثا-ین
 eاون ون الهرت ملاو اسر بو هلاک مدور E

|

۱

۱

ریا یراد او ا
افا ک
ESERIES.

EES

۳9

() ۲۳۰

میراد مك حواهر اتقطه انناسند مایراد ی ذظربوتجنفی اواه جغی «علوم |
احاد کرامدر

شپدران
 #ر

(رشعر)

درق ام حار ار اكل ۶#
٭ هم عب جالداع عبت خوان على *

کی حان ودادبدر کیت ادیک اول سروره ۶
 ۴عثهءنك میور ع ضبط ایدةمجان ودل xX

 #حضرت تاره مقصو دل اله اسان #
 #لن او لاد بیاجاربتیهب سو دل ۴

٭ خارجی وس بعضده اولم بدزك بروی 3
 #صاندی.کیتدی دنن دانسنہ کافردلی ٭
*٭ طاهر ایکن حار ارك در م اعىی #
 #دکله سبو لین بر را می

احمسی 3

 #کاشکی کوس اعسیدم كربلا نك وفعدسن ۶#
۱

 #بلس يدم صورت

 #لەت ارا الام جان بز دی روز وشب

۱
غدر بزبد ار دی ۱ ۴#

۶

 ۴هم ب اورش ده رکيك واراسه عون ومد خل ۱ ۶#
دی
 ۴#وای بز

لین مد ء اخذ ته

۴

 #فوید ی اول دمده والله حسنك افطل ۶

* #می امین مافی امیر بی بان ابار(لسب) 3
وله

مارم ا

(وادقی شش طههد) ملك مورد نده اراد اتد کلری اقوالدن بر ی

اود رکه شن دیدکلری دهاه عربدن بر که ادى کندو موه موافق

ولا م برعورت ولد فد نزو ح الا مك اوزره ارام نس ابدوب

بو مقصوده مین بلادی کشت وکذا راید ردی برکون اشای طر بده
براد مد رفیق اولوب دوه حیقد قلر نده شن رقق اولان آدهد سن کا ی

سوار اولورسن دو خسه ن سکا ی سوار اولهم دید ی رذق اتدی ی

جاهل ایکی راکب ر پبری نصل یوکلنه بیلور دید کده شن سکوت ابدوب ام
بر زمان کید بلرو ر تارلا به راست کلد بر که زرعي کش

ابدی شن

الوددر بو بهاو ا سی در
رغه بو کور دک زرع سا اک

ل

ت
رسچ
ب
تل
39

TEY,

( (۴۹
سا

۳۳7۱1

a

مشاغده وکلم اسدرم دلو دعوای کاذ  4اصدی ایلدی وعوامدن برجم
هر سو مه مد اواد باروکا حص مذ کور اعون عود اس اندوت
تو به عرض ابلد کار 0و به اعدیک ا

وان

7ص

ماسک از ایکی آدم

 1م العقل اواد دنه تاشدت ا,درالسه SNE اوا ودنن کده

اطبادن وت ن ال تفجهی خبر ورمار باهتهارخاهبهوضع ود
ديار ( مشکلات شفیق شاری کتاب الفا والغفلیندن نفل ابله اراد
اعشدر که)عقلا دن اواو ن کندورند ن افعال جفا ومففلین ظمور

ابدتلرك رسي خاصف ابلاس علید اللعنه د رکهآدم عليه ااسلامه سعدمدن
ایاواستکبارایدوب عر دود اولدقده ن آدمه اقا ع معاصی ابله کزه
(نظر اللوم بون ) دیومتظر ناولغلهلذت»تذاهی ى
اتقام احون ا

عذاب لاشاهی به ترجه اعکیصوابعدایلدی لاجرم اباك جاقی
وغفاع مثلاو جافت وغفات بوقدر تعوذاله تعای (شرره)

 #هله شیطان ایب اجق  #سصد » آدم اون ابلدی نك +
 #اد م او لاد بنه لکن اتولد ٭ هح عاراعیوب اوادی رهونك +
اجعلرل کسی ر عوندر باندسی,کماولدهی جلدیی شر مصمر و 5

اله اقا ر ابدویادهایر بو دت اله
وحراسنه عارف او[ یی ایل .

ا(لاسل ملاك مصرو هاذلهانه دار جری من ق ) دیدیوجقا نك
اوچعسی عامه* عد اصنامد رکهالارلهبایدقار ی هیباکل وامناصی

اه ااذ ابدرار وجفا تك دردحسی بی اراد ر فرعوی غرق الله
کو

r

E

ادن رت لین

انكنر حورموس

ون

ا(جعل لا الما کالم الهت) دیدیلر وبشعسی نصاراطاغه سید رکه
|ار
عسی عليه السلامه کسی ان اله وبهضیاریبالذات آله اعتغاد ش
اکن نه د ولوب یمود بلر صلب و قل اتدی داوصبرار اءدرار لکن

مود وتصارا وشیطاندن العن واجق زص“ روافضدر کر ۶

1

وحهه <ضمرتار بنك سید ا کرول النة اولان ابوبکروعر رص ی اللّهعنهما

یه تفت وهی میرزار رک مات بلاد ت ولارن
)

وبلکه افراط جمالتلرندن مشا راما افندبلرمن حفلرنده لابق و روحمله
سراوار اوایان سوزاری تفوه اله جناب حیدر کراره دراودرو اقترا
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سی
فیلاك اتی سنه د

یوردیارعلا ددارک برنیتك ایکیکرعهستی تزوج اش حضمرت عماندن
بشقه معروف دکلدر الك اعون ذیالنور ن لسعیه اولئشدر وساشین
اولیندند ر اول مهاجر شدن وعشمر*مشمرهدندر رضی الله تعالی عنه
( حضرت

على ان ای طالب رضی | للهخالل ءاه

( کنه دولتلری

اروامسن ووتارابدر والده ری فا طبه بذت ادسد رکه اتدا هاسعی ابلاد
ان هاسیهدر رطی اللهعئه وعن اکان رسول الله اججعين سئه سين
کذوره ده
مستان عئو ه نج اولئدی وسئه م
| دعن عرنك الى سنه قسی

حضرت ءعاو بهاهل شای وی عمدلات اعون زید لك بعتاه دعوت

ابلدی اولادتی ول عمد اعك اتدا حضرت معاو هدن واقع اولدی

طرفندن مده حاکیاولانم وانهدخ بدزاعون اخذیعت ایلمسعون

ان اهل مدنه بیجع ايدو ب اامبلروُشین
ءکتوب ګر براند ی وومر

سل اروکززه اوغلى بزدیاس تخلاف اك ری وماد انندی حضرت
ابی بکروعرك سنتی اوزره دی دکده حضرت عبد الرجننابیبکررصی له
عنمما حضرتلری اناغه قا(عوب بوعادت شين مشار الما حضراتنك
سلیق دکاد ر زرا انار خلافی 1

به 2صدص اعدیلر بوردی جر

اینقدسدنه ود رکه سور مشلرعبدالله بنز بهررصیالله عنه حضمرتارنك
غرلا مك بعثه بشقه لف
بغولزاعی وارایدی ایناحلضبمررتلری ه
لا نو
اوزره اول غلام اللهانبدتردیو نالك اس دئادهاولان

انتدیکمده بو ر رجلدر که طرفذالعین رضای الهیبی عراد اغمشدر ڈیر
ایدم واعی اخرنده اولان سبعینه باقدید ه بو برآدمد رکه طرفةالین
دای مراد اعمشدر دیراندم

( حکایت میالغسایی دبرکه مس ن عفبسة هدنه به نازل اواد قده
( مسجد )

)(6127

حواررچته ان#قال

و ردتلرةل طهورالاسلام دیا

وت دەت

اوزره تحر کت

اندراز ایدی ان فشا کر ستند هجم الله <ضمرن صالشه رطی|لله عدهادن

روا تا رشت ازا لاز ور دبارکهواللهانوبک اسلامده وحاهلبتدهشعر سویلدی

واو نکر ابله ععان رصیاللهعتهماجاهایندهشری خجری رل اشارا دی |
وژوانت اولور که ملع اکان رستوّل اللهصل الله عله وشلده حضْمرت

این بکزدن یربک ایا یادا د ساخلیت و تدمرا دکې
دنوصورد قارندهاعوذالله دوجواب و ردی سی ندز درد کلرنده نعرطگی
صیانت وروغ ع ۶اوغا ابدردم زراسرات دوس ادن ادود رضق

يهه واه |
للل
<رت سول الله صعللا
وروت ضالع در ورد ار بوو خر د

با اولدقده صدقاو £رصاق او کر بو ردب لرچمتین و خضرت اوکر

ط ی اللهکه اعود واي ای ڪاه دن ابدی قال تعالی(وهعنها الالنی

الذی نوی ماله کی) ای آخر السوره ان جوزی حضرتلری بوانت
 ۳عه حضرت افر لوده با زل اواد :ده لا اجاع آخشدر

موی
توزدی اولحضرتك اوصای کرد ه ومماقت عليه سی جلهنكا
ومفصلانده مذکوراولفله نرکا وقدرحق دکر اواندی"
مميون حضرت عر الذاروق رضي الله عه ) نبونك اجى سنهسی
( اترا ل
مهره مشه بان دن
اتلاخ اله شرف بوزدیار ساعین اولیندن و
وخلفتای راشد تددر

( اولیات عررصی اللهتال عدد ) کر دك

زاق و حهلهادا امرالوهمتین عة اولنان و ردن تازےر برادن
وااو زرودرتا ون ینودغر و عوداا کرت بمراوززته سکشاأن

کدنكضمرب ابدن ونکاخ عتعدیی خرام ادن واعدا اطال الکلهلشااعتی
|ستوبلین* شا رالد د تار درروا یت او للوز که حضمرات
گراه رخا تون ڪڪلو ب امیر الأوسن م زوجم کهه  0وکو ند ز

ال
تطی
یضمرن عر ارا
صاع اولوار دید ح

عه حوانده زوحکی

کنوهزل نا اد بر وردیارحلس مذ کوزده حاطار اولان کعب بن سوار
وخاتون زوتحند نشکابت انددو ر 3

هرن گر شکایق رفسف

ابلهدردید کده زوحند ن عامله* زونه دا وکید وسثه اصت اولذلغق

نعابلیاوزفزوبوابند SESAE رادب تم ۳او

جم کر وعظ ولعهنل اس هون

مع اد ,ارقو لانارعس لوچهیت

وازدخامی کورد کده کندونه دهشت وهیدت کلوت خاطر دنهان ری

|

سیر
کلدی و کر سیده لالاولوت قالدی ذھانده ای عر زار له کن نمد

اولدیی وس لوز بنونلکده جزم اوادیغحی سلور سکرلگرهsa
حیقّد ده لوحه خاطر مده:وو-وه حادظه مده اولان علوملك جله سی

محواواوب خاط ره

ج برسی کلیو رددی کرسینك دده اوغیی د

باباسئك کلام)کوش اد کده ایبد ر هم اولرابسه کرسیدناشا غیبه
که کلیورمی دیدی0: , ۰ .
ایك اول ون شراط
(امام ستوطی رجه الله تعالی حضترتار نك فاکهة اطلفتاه نامنده اولا
مت او یکرااصسدیق ) ری اتللعهال عنه
کاندن تقاط اونان (

خليفة حضمرت زسول آکرم ص ییاللهعاب وت اولوب |سے دولتلری عبداللهان
سبعبدنن سید رن تیمبن عرهلکت بن
ای قعتافهعفان رن عا رنبعن ک
اوی ن غاب هرشی ین امامتووی ندهبینده ج ررز ایتدکی دارم دز
وحم لهدز انابکرز ص یی| للهعنه حطر تلرتشك اسعلری ع مدا لهاولدبنی کم

آومشموردر

دار لکن صواب اولان مشار اليه
ضار مکی عتّق ابدی د

بادتاری
حضرتلزی ناردن ع:-ق وازاد اولاش اولدبعندن عتیق اسع
رحدیث روایت اعشدر دع لزعتا قسه
ثکا
الوسیدر امامترمذی دا و
وحمندن ع سن ونج-یالندن عق دتلذی دید بلر لت این سعد اله

ر 4اعت لا قلولمنکوری 1خ ارتادب اغب ی ال بنروهنك ان

ر

دسیلرنده تعیب اولاه جق برسی اولد بغندن اول جره عترق ادن الس

اولعشدر وای بکر رضی الهعنه چنا بارنه صد يق یه سنده :كاف امت
م صل الل عهليه وسل لا همه
جد اتفاق اعشلردر زرانیی مک

شمدر
مباد رتو ملازمت ابدوب وتامن الاوقا تکند ولرندهاپل شك وتوقف ولم
واول حضرت اعون اسلامده مواقف رفیمه واردر ازجله لله اسران

وفاره جواتی وحضرت رسول اکزم صل
تصددیی ونصدیندهثبانی؛ ک

الله

ولبه وسلمايلهرار رتا دوب بالواولادینی ترابله فارده وسائر ظر

ده

٥و اقتوس افعت! لهقطعاهفار فتاعدیی و اوميلثالیحصادص علیهری |

بك حوقدر وولا ډتلری رستول امهصل اللهعليه وسلم حطر نلرندن از
ابکي سنه ا ماه ضكر در وس ۰ن دواتلری ال شش اوچهعنمی اوندقده :

( جوار )

) ۲۱۹7

بك سودیی برجاره کر ابکن وشروانك برابرشه کلدکده انداعته باشدن
الاغه قد رازهکاوآز
تمااد,که دوشه نوشروانجاریه"عذ کورهییحط ورینه

طلب ونهدد اللهسویلند کدهفلانغلام صاحب جاله عاشقم کوه ارده

عه آنیحرمه کنوررم دبوح-واب وردی نرووان حار به وعلامی

صلب ابد وب زر ج هره اعتار ابادی الممده علاالراوى
(حتکات ام ادن براسی عل ااصیاحصیده کیدر ایکن | عدایا ص ده
قارشوسته رکررهالنظرآدم راست کہکہ آنك اله تشم آیدوب سشوح<ر لق
زنداره حبس یدیک دږړی٤کتوروبزنداه قدو ندا عدار اذماها اول کون

معتاددن زباده ص

وشکار وذوق وصعا ادوب عودننده شوبتکاره دەر

نه کنوردوب اندن

<ر
ضیو
آد مد وجه اذااتدم عذر دهع دلواول آد

عذرطلبی الهرخاءعت وسك درهم اعطااتدی حردف یاهب سئدن خاو

وادعام اتم وط یک رحصت

ور برسوز سویلم دید کده امیر رحصت

ور جه وصباح اتدان سی کوروت واتداسن ب یک-وز ده ون وکون
احسشاهد ودر مو ذب اواوت حنایگن صید وش کار اله متلذ ذاولديكز

بوصورنده قنفینقنفنب شوم وکیم کهدهتین اولدی انصا فی ایل بکا
و برنکندیدنکنده اعبر در<-ه سل حندان اولوت داعت

جوا

خاصه

واون بك درهم اعطاابادی
(حکات ببوکاردن برص د طردف خستهاولوت قلا و کر احانلردن برطام

آدم خاطر سوّالعون عباده سر کلد,لز وعتاددن زادهاوطوروب مر بضه
مات

ویر د دلروبعده کید رکن بز راک کر باوصیتکر وارمیدیوصوردقارنده

و

ga ودر کهخسته

زبارتنه وارد پفکرده بانندحوقا وطورمیکزدیدی

(حکات يلاف رای ص اه

دبوصورد وده سك

خاطر سوّالنه واروت وشو

دم عیاد که کرک ن اه

شو

سك ندنددر

بشم وودر

دبوجوآب ویردی
حکایت علای هراندن مولا انر سمس اوغلی حد الله بت ایدر کن :کا
وعط اعك ارزوسی کادیزران بوشم رل واعظلر نك جله ت ندنزباده
صاحب

ن قادراولە نے
کلمانلرکرسی به جیف وب وعظ ادرروسوزسودار ار

دلوب لجوعه

اعد الصلا ٠ وعوظ ایدهجک دو اهال بلده به افاده

ادوب وجعه کوی مازدن صدره کرسنی لهحیقد قده خواصوعوا هدن

سب

ساب(« سس«

(۱ ۲۱۸
یس_س_____________________
ادیو شهرت بولدی ور ولور لبت بک ل رحکے عو عی اولغله شا ید ۱
0
۰
7

دردمه درما ن اولور ا۰د ی اله سسوار اواو ب

یك اولد ری «عته

غك ذروهسنه جیفو بکوردی که برطاقم
طراده
ریط
موجه اولدی اا
<وحقلراوون خااورارحوحفلردن برنسیآواز بلند ابلهبادشاهك وز ری

روا تعییریاګ ونيك چوقطرفارده حسواید ر حال وکه مطلو بنه ظفراب
اولهمن واول رو انك حعیعت تعببری لے شینا معلو #سدر دیدی وز بر

وسوزی جوجفدن ایشتدکد م اسنك عنانتی چکو ب چو جن باننه
حار وب امعتی سوال ایتدی جواند ه ےم امعم زر جچهردر دیدکده
افنده
وجمرو
ھی حوجق بوفدر< ما وفكلا وعالنك حل واعرند ن عا
اواد قلری راوسن

فك
دو
ال|
خرد سا

حالدهلو حمله ته,مرانده یلورسن

دبدی چو جق ای وز برسن بنی نوشروانك باننه کتوراوراده مبشوکلی
حلایدهع اکرتعبر انده هرناسهم بادشاه سکاایده جکی عفویق کا اسون

دیدی وزیرج-وجنی الوب ولدن عسودت ابلهکسری نك حضور بنه
کن ردی وقصه نی قل انادی کسریغضصبت ایدوت ججیع حکا وعلای
بزرکلك ولراك تعبرندن گری نمانان اولوت س سن بکااوح کوند ذصکره

برجوجق کنوربوبوجوجق رژای تەراد جك دوبن استمراامدیورسن
کددیهدوزیر باشقاک وولبدملبمهدونتانوهلادسی سهنماسنن ب ازکراجارقهساوجزحهق کملشوکبلکاكی |
ملائ سن ثم حوحق ا
حل اکوسنه باق دىدى كسىرى دو جغه اوله ایسهدعوا کهرهان لازماولدی
سو لهعجرن البثشدهع دیدی جو حق خر اولهشاهم خلق امنده اولن
وك :تعبمری تال:ک جناب دوکر ەافأدەره ےر

دردد کده محلسیی ليه

یدوب جوجق رانك تعبرنده سنك سبرایکده همفرا شلك اولان جاریه
بك برلسی کاله الهواد ایور کورددکك رودانل <ق تعمری بودردیدی

نوشروان اکیدشهتدبغایت»تفرومتألم اواسوب یاکودك سن برعظیم سوز
نصل به
سو تلد و فسادیایدن کےاولدیغتی د

یلورمدکیددهسترانگرده

اولان جواری به ارات جله سی حبلاق اولوب سنك حضورکدن

ونار بوفسادی هرکیم اش ابسه  ۲نك طورندن معلو مکن اواور
دیدی واقعا کسری چوجفك دیدیکی کی ادوب جارهنك هر بریسی کر
ایکن نظر فراسست ودقت اله اقرابدی |محارنده غابت جیله ونوشروانك .

( بك )

حیفاره

دد

بار ان ف وه اع را دک

باتنه وارو ت ائ O

OE

کور مدیکت بر شتسه شهتادت اند رهسن د وض اح اتلد کده تن کور
هد یکیشنیه شهاتادنت اندر وسئكل والدل جاع اندوت سن  1۳نواد
اعشکدر درم دیدی ان دروو داننده

یلاکن اعراسك وچواندن

څرلاودشار اوادی

(حکابت) اعرامنك و ندن باق شور بای عر جه نه دیرار دلو صوردیلر
وق شور بان نه دیرار دد کار نده پزشور
غدی
ضوبر
اات
عون دزرازدبی جو
این ص هو مغه پراش رکهخی امن له  ۲ددی

(خکانت شاعرلك ری بزماژدار یلاک مدحنده وڪله سو بلروبعر صن

انادی عرد یل ج قد الخد وشا عر برهفته صبراندوب قضرده
سنن گره ځور اعد کشدن تباصا ره

رد قاج ات سو بلهی ڪيل

هه شدای و بر هفته ون صکرم هکو انلدی  1نی دی ابسعن لکه اوردی
توبایت شاعر واروب شض مذکورل قوس :ك اکونده اوطوردی ګیل
مالدازشاعری :مر نك دشک هنده کوز دکده ای عبرم نی حبا ,قصیده
یولت سک رشیو رمدم تفاضا ابتدك وك اعدم عو اتد اولسوزاری
د

اوزر مه الدم معدی تاھميد اله

e بوراده اوطور ور سن دیدیشاعر

ی
خکی
دبه
وا نده اول امید ابله اوطور نور.مکه سن وفات ایده سن مر
سویام وشوزادن حیعه عمکید.هعدیدیما لدار شاعر لكپوسو زندنخندان

اولون صله لامه اعظاس

يله عنون ابلدی

ح(کاست و شروان روّناسنده کندوستی برخم برابله زار صوااجر

کوردی صتباح .اولد.قده بریتا بی وزیرء سو پلیوب تیر بی طلب ایقدی
وزر تعممرندن عاج اواد قده ن سن نو هدمتك ر شا به عساعده ریه
ابنبدورم تشن اوه هتون بر روانك تعیر ننه معتدر اوله یور سن سکا او ج
کون اتاو مجکونه در با کتدل ورونای تعترابت اود بر عر تولوت

ایر انتدر ناکه-دز ونغدن شود غنذضه ر طرف اولسوناکر مل مذ کوره

اانك
دن ص کره ننه2نل قالورسه سکا ستسا.ست ایدم ددۍ وشزیرروو

اشد دن۰یر جینو ب مو جود اولان کا ولان جم اللهپادشاهك
رو تاق عل لدی جله فی تعبرندن عاجر اولدیاناحرالاص وز ر کندو

| تن افیدی قطع ایدوب انقضای مپلته مترقب او دی ویو واقغهشهزل

)CA

)CD
(حکایت 7

رد اد
دق

ےر

اعد آدد ه اولان دواه ری

ده

واروب

کانود ادادت دید کده عر رم دوا a ار دعدادی

دم درد وسدنخارجدر اک اسر | ونه A
) حکادت (

ابله۹

ETAN

۳امبE

سی ع

ەلا سی دعدادانده عددی

|عکاد ا ند سءصان حیھوب

سو

و ود ۵

ارءهه باشلدی به ارا ورسن دید کارنده کاله مده ر رد عیب اعدم ای

که هم سو قاقده
ارا ورم دیدی.می اجق با ه کده غبب اولان ۱

ولنوریی دناره بن دصل ايده م خانه م غات قرانلق وتعم دبجوق
اضر وره سوق ده ازا مغه ورم دیدی

(حکات) حنکمر ا نك خاسنده بر صیاد بر زور لع آروی بر سه ابعسن

نوعل | تدبار جکر
هواده کانك دی طورنایی اخد ادون اندر تور د

صیادی کنور دوب ور طورنا ولد بروب صیاد اله جرا په چبهد بار
وطور ای قو لو ر دیلر کلنك هوا ه طو غری حیعد فده صیاد جیندن

| بر و غم رها مش جیقباروب اغزینی آجدی واجندن بر ز جور چیعوب
ا| کلنکك ار خو بدن مجرعت ابله پر وان وکلنکه ابرشوت ا کته ی ابله
طورنااك ایکی کوزرین حیفباردی فا هوادن “عع ز«نه دوشوردی

ونکرار ارو کالوب صیادل دستنه قوندی وای کو رار غات ۶ھب اولوپ
صادل بو دعلز_ے

ا

زوری اولدر دک
ان اعد دار حنگیر خان اول ب

ESO

صیادك حعنده معامله یادف۱

اولاد وه ی

E

مو للری ایکن بوکو

E
مواً ج

ا

صیادل بوایشی يك سول هرز عد اند دلر
اواد دوار

لر
ذنار
رنا
مخا
حکیر
حن

اد
ر وا
دحسنی
بخب

کده زپکو حلدکه کنو مدینن

ټوک اوزر بنه مستوی او اق صدد نده اولور انك حراسی اولدر مکدر
و ر7

چک E ته له وهو مه لیم ایدرالك جزاسی

دس کسلکدردیدی

ح(کایت ) اباق ابن فروه هر ال وخیره سر وناج بی < بابرآدم
ه
ور
رنده
کس
ادی بکرون شرل حار شو

رن
طرفا وشعرا ابلهاوطور ک

بر بدوی عرب کوردیلر که رانك طورندن "دی ره قد ر بادیه دن
دای ورودی اواد انی <س او تور ابدی
شهر ستبا بهکلیون هانوتز

ان فروه به باننده اولان احیاسی شو اعرایی اه ر اطیقه ات ذو قق

( چیفارمل )

1
۱

-.

() ۲۱۵۰

ی
ملا مظفریبه عرص اندوب سن بوەنای خاقنیدن السشسن زیراءوی
اليه رقصیده سنده
 #جست دمر س

( ست)
را فد رس 6#
٭ اخکر.ی دز مان ا

ک سار 9

شّّده بوءعنایی ادا |عشدر دید کده مولانا مظفری انفعا ل ادوب حاقای

بومعئای شدن امش در دیدی ملاک تکرار اعتراض اله خاقاتی سندن بك
اهور دید کده
جوق زمان اول کاوں ندز بموعنای سند ن دصل ال
مولانا عظفری حوانده ای ملاک ازاده مار ا

ويا ضدن بم و

طرفقذه متوحه اولدقده خاقای وعشای اا طر شده سروت اندوت

داان
کندو شر ننه ادخال انلش ددی ملاتمولاناال وحواندن خ
اواوت دصید واه صله لانفد ا<سان اىلدی

( حکات شعرادن م رمزانادسنە رل ر دت

کرده سیاولان اهرشاه سرواری

رکون ممرزای شا ر البهك عا -نده ایکرنناقابل وعای حاهل بكزاده

انجنه ناموافق
وفیت ه
بی
اشمبارهی نك اوزرنه تدم اددوی مرزالك ک
وناخوش کلدیکندن امیرشاهی بهتوبایده بالبداهه رشعر سو باك اص
اعکله اول دج مان عاس مکذورده وقطعه یی سویلدی 

(قطعه)

 ۶شاها مدار جرخ دلت درهرار سال ۴#

 #حون من ركاه هح ایا ید دصد هرز ۴3

 #کرزوردست هرخس وناکس دشسته ام 3
 #احتا(ط هه ادست بدا م عن این در ۴

 #حلردت علس تو در جر بی خلاف ۶#
 #کو هر بزر باشد وخاشال رز ر ۴#
( معنای ل

ای شاه جر ح لك سك سنه دوری دمنمثےلاو همز وا

طنده اوطوردم
صاحبنی ردی کوسزەمن 1۳ن هرخس واطفك الت ف
ااسه بوندهپرلطیفه وارد رکهنبوقدر بلورم سك عاك حردر وخلافسن

حرك کوهر الننده وحورحوب اوزرند ه اولور دعکدر
( حکات بصمره ده ردلوانه موی خرما وت وجکر دک دج

ار اکل اید یور تون جکرد کسنور سن دیدکرنده خر مافروش
> جکردکی اللهرابرصاندی یت و نردی

)) ۲۱۶

کراب آئوب واو يلاه وامصساه دیهرك بادهدن طرفه حیقدی کیتدی
بدوی انبا الوب برکوشهبه چکیلوب امجنده اولان م ونانی صفا ی
خاطر اللهااکدللدی

اا (حکات رخص هوارست مسا به سنك جار بهسنه زانیادوب حار به
حامله اولدی حار هنك صاحی وفساد ص

مذ کوردن اولد یغ

وسون رقسا< ر
ناد کده حدا جرا کی ر

ارعرل انبش اوله

ادى وفضاحت میدازه حیعمردی دید نده

کلادق عزل مطروهدردلو

ایشتدم اکا مادم دیدی صاحب جاریه ایب عرلك مکروه اواد یفن
ایشعششن بازنانك حرام اولدیغن ایشتمدکی دیدی
( حکایت ارس-طاطالس واده کید ر کن پرجوان صاحب جال ومعتدل
اندامه تصادق اتدی واول خو ب رو ی اله مکا له اعدکده و ردیکی

| جوا بولرسو یلدیکی کلامعلارمیازه وابلهانه اولغله ( ست حسنلوکان
ماکن اولش
فیهاساکن ) د دی بعیکوزل خانه دراکر انده رادس
| اولسعدی
( کات جالیئوس واد ه کیدرکن برحسندار یوب ز اه تصادق

اءکله اکا عض سیصوردقده لوزیی اکشیدون درشت جوایلرو ردی

واول صاحب حسنك کورشتی مشر سك روشنه عغایر ظهور اعدیکندن
حکے مشارالیه ا(ناء ذهب وفیه خل) ددیمعناسیالتوندن ر ظر فد رکه
احنده ا

وار 3

(حکایت قراط کے تور

بلرایکن حاهلاترسی اعزاض

ادوب وسوزری خاق سندن فول اعرر وھ( طوغر اردید کده حکے

جو انده سوزك لس الام دہ کح وصواب اولسی مطوبدر
بوخسه خلقه و سوزی قبو ل ابدیکز دونکاف وارام عك بکالازم
دکلدر دیدی

( حکانت مولانا مظفری شا عرپرااکدا اولوں اخکناقانشثك اناد
تبعاندر اندی ملاکمعزالدب حستنه بر صده تقدےا
لويتنه|برش کده

دوب مفلاصکیدهرن

(رست)

زرقدر قدر اوه قبه <تس الاجورد *
* ب
* توده"حندانرما دست ودرخشاناخکری

)) dll

*

( ۲۱۳

مهو کر اون حوالی وز حوالدر دس٤ناس عاد ی سبورارسک دند کذه
ممرزاحر سك وجواشدن  ۲نادهس.ژه خخ دان اواوت اه موادت درقایل

اعطا ابادی
 ) :کات

ریدوی عربت نادره3ن اسوب برض و کار ارسدی براسوه

| اعطرعبام اوطورءش المونان اکل ایدر اہی قاری آج اولدی#ندن فة ||
آبدرامیدی انله واروب قا
دوه
:ر ش

طوردیعرت دوی قکوردکده

عرب تردن کلیورسن دسوالنده سنت ده کان کلیورم دیدی
بااالخا
 ۱ب خانهم صل دو صورو ب جوا شه زناده سر له مور وآنادن کوردم

دید ی دم شاع اعد برکلم وار اندی کے صاعی د دکده غفاده در

۱

۱

ویب باعت,اند رکه رمیل ادن قوردی فیونلردن منم اندردیدی اوخ |[
خاادی کور د کی ددی كۆردم ماك ه خواجه زديك بانئده اوطورعش

| قرآن اوفیوز دیدی اواك والدهسی اصل دیدکده ع ج کال عنت ||

وبال وطهارنده قبله کرده الك مدلاو فیغه بوقدر دیدی اشر ایکشش

وارایدی کعیا نه خازهمن» صو طاشر ی دیوصوردافنده غابت قو لغش
داعاخجد متدمدردیدی بل کوش کی کورد کیدیدی انوہای کک ,و |ره زسرید ه

اولش فایمز آنكکی عالی کسواردیکم بوقدر دیدی عرت خاشانندن
| سر الل اولاد وعبالنك صخ معلوجی اولدفده فراغت اوزره ادکی |
 0وی عکه باشایوت دویبه رشیو رمدی وانباننك اعرزین قبانوتباخندی

۱

| بدوی کوردی کهمسو بلدیکی خوش آمدزدن ج برفانده اولدی ملول
ور وان اوطورر اکن عر بك بانته برکلب کدی و بأنند ه قالش رککی

!| که اندی واستدبکه انبائن ارقه سراف توکلاوت یه ورن ارالعده دوی

:

ا| بی طاقت اولوب اکرسنك سك شاعك صاع اولیدی شوکو :که يك بکرر |
ایدی دی عر بم کلب بقاع اولدعی دید کده حق تعالی ستکا عر 0
]| و رون سنك ابکش اش نك ندن بدکدن صکره اتلا اولوت وفات

دی سوالنده آلی مادر خالدله
| اتدی دیدی دایم شر آیکنم نعه اولدی ا
تشورده بوغرلد لردیدی خالدل والدسی وفاعی اتدی دیدی لی باش
ردی اوء
ا| خالدك هنار نك ,طاشاه آوره اوره وفات اتدی دوجواب و

غل وفاگی ادى دو صوردی بل مسبت بپدشك کوشك زرلدن

مخعایلادوبالتندهقالدیدیدی عرب وای ادش د جه دوشندهاولاناتبانی

() ۰۲۷۴
تک کات کل نت

تاه تا

کتک

اه نت7ماه هلا تا ههاوا که

اد

تاه

کراهادستن دکاانی حالحدت طلی اعون کار لد دنكدلرره از اول ای
جنک

د دکده رای

شب و آد مه حمت

ورضدن بك اون اعطا

ورهکن

وایکعسی:د نك ادانیی اعون اکا رنه مهنات و برمکود زاددل خواحه
رمه
وکرزباش
اناس
رذه بجهوا ده سرز الع
کالو م
اه

صوصا کرعلهمك

اهالدب_ندن "ولند شکردن سره زعا بت ١اکلک لازهدر تشو قدر که
ماطجلتوباولندقده امک رواد دبگرندنعفوطاب
برذاتدنانکی ح
آ ده اوه ولهرهکرم شوه سی ترات دی دینان دوعاجر دیا کیحاحتکردن

بناولکندن عاق اند بکر دا کاوسنه دکل خا ط رک

ی
ده م
بریستی ور

( دوب نایث)

اعون اک سنه مهلت ورهع ددی

درحه اهارته رضیده اوازدن مقدم دغانت فقر الال ایدی دين اعارتنده
سدس تان اها لسندن بر مول کسه یی دصاد ره الله جیع مال ااوب <
واحده به شاج ر اقدی اول اد حه بر کول اوت رات کلوت حالاك
لوکون فصلدر دلو سوالنده تاف دو نی مالک “دار ددی ع دوک
حا صل دی دیدکده ب دی

ا

کیادی ده جواب ورد

دوتو ب خر قك سو زند ن انوت اول اص ده کنسدو ته اضب
کدرا اسه ده تفس |

ص ی هلا حظ ےه الله ااصافته کادوت

هی
شل
حص عن بور دن الد یخی اموا

کندو سته رد و لے ایلدی

(حکانت) روز رزاده بهبواده ده رادم ار اعد ره دک سور دید بلر

دیی باننه کنورندی وافعا #سام وزر زاده يهمشاه دی وزرزاده
اآول
اطیغه صورتنده اول خصه باقوب ست والده ل غالبازم بدرك ځا نه سنه
ی شد اعش

هم ابدرم دید کده حر لف زند جهان وظر بف

دوران اولغله بم والده مك طما خا به سندن جود دی بوقد ر امادرم

ه
غبا
بعص وزر ان

جووات
سنده باغیسا ناق اندرادی د

و بر دی

(حکایت صقالی اوزون رکویلی ممرزایار حضورخه کلوت عشاراراعیی
ف

اعی
دال
غچو
بون
ادنلر :م ا

وز حوال کن ادوب طلم

ما لات اله
اتدیلر دوش کایت اتد کده مر زا می اجق كبو اون قصیه

نم قارشو مه کلوب یلان سو بلیور سن هج مکن اولوری که اون چسوال
واننده مزا حضمرتلری
حل
شدای لوز حوال دت ونلر دید کده کو د

بم دی دهادت سکن درهم صفالی اون اوقه مین اتد کد تصکره س

( آمورر )

۱

۱
1

) ۲۱۱ J

۱

عیباد تنه واروت خاطر سوال

 0شال ندید یکات ده سجن

همکد

کرفتاراولدم وکرد عدهبراغری بدا اولدی عق بکوون سعه م شکس ته
او لدی دد کده مولانا قور که کرد که شک

اولور بوردیلر

(حکابت)فر بد الدین عطارحضمتلریق تتاارك برسی شید اعكمراد
ایتدکدهاول وفتده شح قدس سر ه حضمر تاری بالبدا هه پور مشار

(رای )
درراه تورسم مسفرازی ات

یود
مف ت
واط
اا بنهمه از

 #عسشاق رکاینه ازی اشست 4

نیم  #شاد کهترا ننده نوازی اشست ۶#

ح(کایت ) تا صر ضاری شا عر فا سل ودرو یش مشر ب اولوب

عرین سباحتده ور مشدر واشیو بت انك مشهور اسا ند ندر
(عت)
درودش راکه ملاکقناعت مساست  #درویش نام داردساطان عالست
ربقد کږدوب بغداده وار دقده دجله کنارندهرکروه

دیررکهناصس

افاضل الهسلاناوطوررارکن بانلرنه واروب شلام و بردی وفصل بهار
اولءله دحله نك عظم طغسای

وارایدی -۳أن تاصمردن ون

دبوسوالده مر دشاعرم دوجواب ویردی بدبهة شعرسوبلکه مقندرمسن
دید کده شاد کهافتسدارمن اوله دوجواب و برد سان وء ص رای
سویلد ی

ر
وی
لمع
نا

(مصراع)  +۶دحله را ام وزرفتارکب دوانه لود +

( .مصراع)#بای درز ګر و کف رلبمکر دیوانه بود*

دیتجه سان وسار حاصر اجب ایدوب نهر لبسن دیو صوردیارگخارادن

اوآورم دیدی ساان سوال ادون اصبری اور مسن دید کده ن ناصرم

دوابوردی سان همان قااقوب نام الله دص تکیت ادى والوت
ج
خانهسنه کنوردی ویغدادده اولدیی مدتخانه سد ده اقامت اتدیر دوب

رعادنده قطما قصور اعدی

(حکایت فركری ګل الهمدر واوفلان شام نامتصصه واروب رحجات
طلت ادلدی سعامد مره ایدرویش سن ادابم رحا گر رواادت دعده

نحهاجت اسمسن نده سك حاجنکی رواایده دمیدی درودش حا جنک
باهسه سو لکد نڌکد حاجتم سنك ندن حاحق عدم طلکدر دیدی

EEE.

ORTE

TST

EEE

RESET

نی ارباربدنمصدرندن ا حاضر ڪا

شاه د ر اسهم آیهنمه (

اولغله ای ار باع سکا چوق باع یع کرم باعورینی باغدر در ايدەم
انمه

۱

ا

بارمیو ه موتا

۳۳

اولهدر

(صنعت مغالطه) اقسام ندیم دن بردسر رشاعر ر شی 2۳شید دسبه اندرکهاول
يە عرف وعاد تكخلا قاولوراحق برلو ع لوجیه اللهاول مغااطه بیدفعاندر

(دت)
 ۶#دهسانت بکلماندایدل:واز  #حوعصهسن رخسارنای دافروز #
 #رگهخهتلیکنشکننه عام  #دهن کل ول نا شکفته هنوز +
زوم مالادلزم) شول و حهله در که شاعر ری" عر طمروری 1

ل صعت

الام ایدر ہل القادر نامشاعر برعن ل
او

وء

جنم واو ج مرو

سند

بصض اجا دصر اعلرده

اک جم

اعشدر واو چ ست اول غر لد ندر

وایی حشچ_ هھ ارام

(ست)

 #ای که ہی چشے تو عه چنم من جر ترندید ٭
دد
نکو
٭ ہج جشعی جشعہ اجزشم تروی

٭

چڍ سیر نوس تواید حلیر حیوان عنم اد

 #جنم ازان عه جزاز ج<عی پراز کوهر ندید ۶

٭ زانکه جشعے جر شمت عة انورندید ٭
(صنعتص امات نظم)شاعر تنده کات مشاه ی اراد ادر کل
وباع موجن وحوسار

اده و انه

ساق  3فعیتا  4وعلس

حاحت  7در وصا چ شعر رهك حوق

ااس ۵ده حواهر

3

اراد مناژه

ماعط ه حم ده

آندن دی بر نذه ولعق اعون نو قسدر جى اله اکتفا او ادى
(حکات)

اده

مو لاا نام

اه

قاصی عصدلك

یفام فصلادن ردات وار دی

اشا میاحثه ده زاده =a علطتن اتد «کندن حعارت حه سیه
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ونو ب د کرمانه کوئوررادکن
( حکایت برصاغرادم رحوال بغدای ک

ار ته کدلکده قارشودن برسوار بدا اولوت صاغر کندو
کونبك
رص

(

) حکانت

زماننده وحن |۱

فتهور  ۳3۳۱ارشد واعط ملاک نك

ل
اظم
زک ا
النکا
| اندوبوعظ.له خل ی تار و کر بانابار وا جام لاد کدا

| کسدهلرنده عوجو د اولان نقودی جاب ابدرایدی بروفنده دلائ حسين
|| شرازهشاه صصاعه رسقیر ارسال ایك هراد اتسدی و هکیوندرمك
 3یال بدر دنو ار کان دولیق اله شور
ایکون اعاق ادوب e گن
ح<سین ارش دای حصور

و

ت اند کده له بری
کی

فص

بت حلت اه رک

ارشتد

واعط

مه د

ملاک

ها شاع

طر فنه کوندرمکه

لازم اواد لا ارکان دولعّك جلهعی سی مناسب کو راددارواقعتا
اون وبلاخت

مهوله کارزد کهلیافنکه سو
که و بو
 eSبول وہس

 Eوکدالات

زم بو قدر لکن ده
اور ٤شدر

اوه تكافة .کی

۱
:
۱

درادسهل
اورایه وار دافکده دله.زی اعیه ح کن  3سعدی عله عهد |
«طلو بك اسه خر نهمدن و رهع ددی

دراه

هرن

موی

الیذ اکر رکا

ِ

در مك الون و ررااسه لكسنك رصال و حمله اوراره و اردلده کدالا

۱

| اعکامکه عهد ندرم د دی لاک حسین عنونو حطوظ اولوں نمدا کی
يك الوی حر نھ ادن

:

اعط | ولول حرحلیی اعك احون دج

ش اوه
وواصل اولوت ملاک سنك نامو :
الاجر  ۱س
کک

وك

وعطده

اه لازم اولحق معاملای

مط لوب ادا لبون عودت

قاری رو حه

چجله ك

مهار

اسف =a

مداو ی

ماد اد سک

اولدعسدن

۳

دہ

۱

شاع

وارکان دوات واول لدهنك خاص وعام اهالسی بکرون ملواناك عاس
وعظ ترئدت اس

اندوت وه
وم جع

رحا وناز

از نتاضر

حاعع کرده وعظ اعك اوزره قرار و بردللر

 ۵اواد وده حادم مذ کورده معنتاد 3

وارکان دوای اه شا
حیفوب

الب بار و اعط ارشد لومالع ه ره من دول

کر

ز اده حلق نج اولدیینی

شاع دی حاضس و دای

کرم وعظ

وه وجم -له بازار وعظده

الهمسجعازك

۱

کافد سی

کرمیت وخر دارانده رت

حالده کرش 3۱

کربان متام بلدی

۱

مشاهده اد کده

قوت طاععهسی ر کت اله کندو ی ضط آیدهمیوت ای عرز زار وندن
معدم اتدیک وعظلرل ععلیده کر عارك کسه ارندن دروزه اندردم لکن

لو بلده بهمتو حه اولد  2وفتده ,کا کدالاك اعمك اوزره سین و بردبلر

 3اکرحه (

۱

ORE
مذ کورهنك ضط

صنعت  ۳کورهنك احراسدك

اصول ی اهرافادهع اه

درس اليه

مد ار کت مد رسکااول

تساج |ولرسن وار ۳

۱

لسیسادلاك

پدرسنهرترهدهاواورایسه اواس ور ایکای شی آسنزسن هر آمماواور اسه
اوی

اولسون

۱

ور رادسه الورسن هر نهاواورالسه اولدونددیىدەر

اوس دلا کدن اوسبژه الوب رخلوه کیردی ودرو اش عاس
خاو رل قموسنه کلوب شید اله ددی

عاس

اوشك اولدییی

باس قااد روب لوراسی جامدر

دید کده درواش نرهسی اولورادسه اولسون دیدی عاس نع رار حواند ه
د د کذ eSہماواورا!دسه اولسون دیدی عر بزم وراده

از

ده و

پرازیادن دشعهسی وقدردیدی درویش هره اولورااسه اواسون دیدی

1

عاس اوس درویثه آفرن و سین اللهزهی با کرد کهبرکره تلم اله
اشتاد ل

سفت

) حکات

اراد ی

ددی

 5راو زان ڪا س

دأهیزای اصوا میاه یک ری

اوشه رور کلوت ا دور حاکه کارا تدی

اعر دی ات

دلو رحا اعدی عاس

اوس دی

کاعددن بر رحعیده اولوب کو کب-که پرشیا لهباشٌدر وذرق کون حبلاق
 ۱اولد بك حالده کولشه قارشو اوطوز وحودل
اولان بکه ران

ع

اولان رکو ردوار و

کر ند

و نادادوب حصضرت

ا ض قااور لوده

قرارو ت کاغد ا

اله مشور

ج

جروت او ح که احا ات ودردجی کون

:

حهمری ڪڪوردم

اهالسی حی

فم

واو رکادظر م

حت

اتدی

و لهس iوکسه قویدی دلوقر به اهالاسنه افاده ات انلرسنك ط رفکه
وا
کورز ی

اهالستی مد

ا

ه

0
بهر

نده سکا رعات #

ور
واهده وص د ادوب ال

e
9a در

اولدی

) حکایت برقفر برتخص توا نکره واروت

اکر  5وک

EE

وفات اسهم بکازهمعاماه ایدرسن ددی حوانده سکاکتن صاروب دفن
آندرم دیدکده سین ی صاع فد  ۵نک برکوملات اخ
كفن دفن ات دید کده خواجه مالدارخندان

برهن اعطا ابلدی

CA

:

کیان است وؤا#ده لا

اولوب عیرمذ کوره راع

:

ساغری دردبکه اتی خرسزاری باشءارمده کوردکاری خوش مناعلری

جاالندیكاراکونراشعار کیویردم مج ربنك معناسی بوقدروا قعا شەرەك |
وطعه شرت ولون ساغرنك
معنالر بق حالدیار دیدیی طوغری اعش ق

دج “عوعی اواد ده حضرت جا میا ك حط ور نه واروت ده کن

سر استانکر قدعی خدمتکار دم وسن رقطعه بورەشسکز وھ رکس
لقك انه
ا| العش واز راش و بن ه رک کورسه قطعه مذ کوره یاو ة.خور
دای >
وارمغه لوزم ولاف قالدی دواظماردرد دی اد

سین

جوا خده بز طعه مذ کوره ده شاعر ی لظن شین ده وعین مله
ابلهبازمش ادك خاق غدار اوادیغندن هی

لهه وم له ی

هه ا ل وال رف |شار بوردی

( حکایت طفيلينك رسی طعام ادرایکن بش بارمغیله اکل ایدرآبدی

هم
رای
اده
بدک
حاطمراردن ر یی عون بش پارهق اللاهکل اپبودرسن دی
اولد یی امجون دو جواب ,وردی
( حکایت خرسن ل بریسی بر بنك جیه سن جا لوب بازاره کتورو ب
دلاله بوردی ودلالده اکن حبه ییحاادبارخرسرل باراتی جبەنیغد اره

رو

ادل دوسوّالارده سرماه سنه وردم کیندی دیدی

([ کات خرسرل بر بی رخأنه بهڪڪ يروب وواه رحهشی سمرقت اله

وكک دن رکرو ا ۱5
ون
نار کن قا
یق
حود
ولنوب قب
ک
ونلری کورد کده ساد واف

هت له اشیانی برکوشه رهراعوت

اکن سورءکه باشلدی ااودلدلر ورای
و النه رسو رکه الوب قبونك و

ګون سور بیورسن دیو سوال ابلدکلرند ه بوخاله ده بردسی وفات ایتدی
 8الك اعو ن سور

پپورم دیدی

درون ا  4دن اعشعق مه و لهس

ره
صدککد
( اشد ليور د د بلرنورادن تکی

وردی
ایشیدرلورد وجواب ی

( حکات عربت اده مشمور قاصی اوش رلهرلات وناد ه لفات ماهر

ہن بانه برفتبرکاوب اایستادن دلکلك اغکی ||
بک
| اندی برکون جاامد
 ١بك اسم لکن قاعدهستی یو رم صنعت مکذوره ببکیانعلم له وسایهکده ق |
کی رفاه اندم دیدی قاطیاوش جواننده بودن E

بك جوق

اسا سی او ج اصلد ن ع.ارلدر

اصول

فکاد
طر
هررورت لاززمم د

( کموذرءنك )

GED
آدمك اوغلاری اثنای «هننده مناسبت اه زم «عرقند ده برنوع سياه اوزوم

اواور عابت آداردر وشر بندر اسعنه راشبابادرار اول اوز مك مثلی سل
دلده ۲رده لوف-در دید بحلارمی<ضرتاری بزمهر انده دی برکونه سے اه
وشون واعیی اوزم حاصلاواور انه خا لام دیرار وزم ا علار مر

سر ریش ابارزدن اعیل در دورد بار

بوناولادلهوردنغایت صاحب جال برشهزاده نبات مصری
(حکایت رک
شکرین اغرنده طسا غیدوب وبارج-ه لبوب اوجنه وضع ابله ءنلاجای
اعۇ

نە عرض اتدی و وشکر بارجه لرندن نعسی مطلو بگرردردیدی

جا <ضنرتاریسرّ آندهتگرهر قنغسنده زباده ایس اتیاسترم سور دیار
(حکا

هنکام <سنك اواخری اولدشندن که کواه

فا رک

رونده دهده اولان موبلری راس ادرادی برکون کند ونك دولگر لاك

صنعتاده مهارتندن لافالهفلان ادمه شو هچره تراس ادم وفلا زه

شکونه قاورتاشدم درایکن جای حضرتلری بازمجون ردصفال
تراس ابت بورد ار
(حکات تیا عرهرزه سوت براسی «لاحایی حصّس ترك <طورنه

فط علیه السلای روباده کوردم آبدهان

واروت دون که ھی

میارک بےآغرمه آندی دد کده عر زم خا

عاط اعشکن اول حضرن

سنك وزنه توكورەك هراد رورش ود ۰ن اول ازالفد غو

ای مرهوش ورد

اچ

(حکایت رشا عرمهحل کوحضور حضرت جامیده افهار ابله کعبة
دکرمه ردوار ددعمده نا وثرکا دوا غی جر الاسوده سوردم دیدیجای

حضمرتاری ک|راب زم مسهورسن دمخناسب اولوردی سورد.لر
(حکایت حاف حضمرتلری ه لا زمدرکاه د لژ ی اولانساغرینام شاعر
(دطعد)

حفنده توقطعهیی سویلدی

ساغری میکفت که دزدان مدای برده اند #
#

ھ راد رشعرمن بك معندوس د ده اند

٭د دما کر شعرهسااسش رابکی معی ا

رای

ق غ

مندفت انکه مهەناس رادز e

واي ناسی)

)(۸
صورده مقا بل
بکا ای على فنغسی زاده دوست طوار واسم سن  €ب

سکا اوحیوز الوگی وره م ل<وسه علمحکیندن سکا او چ که میاو کره

دک کههر بری اربای عندنده اوحیوز النو زهمقساری اولسون دیدی ننده
ااءیرا لو منین حهین بابقه نود فا ته دن علد هده فعندار در

" تین ی اله او
ا

و

واو 5لوسوزه
یکی چ نھ

کت بودر که ائوايك کمند

رر
جدید جز هه کی با ؟و

دیدی تسده 17

باولزتو ع تلف اولدی ديدم خلیذه تلم اندوت
اا اع سور دیکاگ وقتده زنهارا ع طر فنه

سورهه زرا کر بپانکي کمراندرر دندی نه ااهدوب زم ابکیوز او له
ممیون تسم ادوب اوچن حکنك ا تسه
حیف اولدی ددم امیرال

مہا شرت قصو اتد کده الدن مد من سوزه کادوت باایر

الونبن واوججی لاه امانت طور سون بم شو باق قلان

بوزالتومی احسان یور ک که ول نقد بایبمعندمده ك حکمت اسفاعندن
نادودر ددم خلا غه درحه م مزخندان اولونیکاشیوزالوناحسانا :لدی

(حکایت رکون منلاجای وسعد الدن کاشفری وڅد کوسدوی خواحه

ادوصر بارسا حضمرتلر نك و
خوانی خلفا سندن شاه طبت

اوطوررارایکهنے زیالعادن

۲سه ا رب
ع

داخسل اولدی

وخواحه جد کوسو نك  ۶طفرنده اوطوردی خوا<ه حضمرتاری
همعام وهم عارف وهم شح الاحسلام اجدجام حضرتلر نك اولادندن

ساکوت
وسنحظ
یعا
و|اغله شاه طبدك خواحه ترهقد مندن عاه

او طو رديار

تتصاناهدف
لم ک
کے
وائناده شاءطبك کوزی اوطهزكرافنسده م
ایدوبجونکه کنا بك کنارنده مسلم دی جز بر اولشابدی شاه طدب
سلمی لامك شتدهسی ابلهمسلم زع اندوب خو اجه الونصردن مسر

کابقتنی فندندردیوسقالایتدی خسواجهجسوانده تشد دلام ایلهمسلم
یورمیکر بلکه کسترلام ابلهمسلم دعك کرکدر دیدکده شتاءطییب انفعال
اه وکتایك کنارندهبازبلان مسلم لةظ.در دهایت آوزرننه

شد سن و کار

ددی حضمرت جا ی لوی ااستد کدهونقد رجه مسلمبورد.لر

(حکارت سر قند اها لسندن غابت اور" ون صقا ی براختبار آدم برکون
ای نف اوغیل انلهحایی قدس سره حضم لر ك حور ننه کلوت اول
( آدمك )

(۰) ۱۹۷

وارایکن یر کزه (اجعللناالمسا کالمآہلھة الا به) دیدیکن پوروب
بهودی یی حبط والرام ابلدی
(کایت برس.ا ھینك اسن خرس
ح

حالوب تایدید اول دی بارا نادن

اعضسی صو ح كدق f  rاسنك عا دطه سنه دقتا عدل دوب
دیکربعضسی قاحت سااسکدر آخور ی احیق ر ا#شدر دلوسو باشد کارنده

سساهی ایب همان کناه بزمطرفده اولوباسی سرقت ادن سارقك
ج کناهی و -8در دیدی
(حکا بت رطب طر مك د کانند ر ص

کاوبجددروزدن بروحستهء

واصلا طعامه اشستمام دوقدر بم ضوع علابادت دیدی طبلت حرسمك

جضن طوتوب لوکون نهاکلاتدلد :دی جوانده سسکا ده جلك ودر

سی عدم دیدیتگرار را لهازوحوقه ره ااس-ه وکون تهاکلاتدیکی
سو تال لزامدر درد که سك د  6ننه کلور ایکن ركاه بز لعن باس

بشورنآهينك دکانی آوکندن کرک ن کله اریهنوزفروندن حارش
ابدی راعه سی خونعه کیتد یکندن الت عددکله الوباکل اتدم سن
درتدانه فرض اتوکله اراله درت عدد خاص اءك ,دم سن ایک داه

تصور ابت دعدہ حا ٤طا تلو استدی سر ويه بادم حلواسی دم سن

درت وقیه طوت واورا دن سدع کوردم کهر یسی غات اعلااوزم صانتور
بکری و ويه اوزم الوب حوره کوردم شن اون وقبه مین انت دهده

ودم
قارلوز جى د کاننك سنکا هندن مورمده قرق عدد قار بوزالدم ي

سن بگرمیدانه قباس ات دیدی طب مر وضك واڼاده سن ایشتدکده
حا کی او جه خفظاءت دلوتسن الق سه
ستدہ دح
ین
ش
ملا اولورسن ا

س مرس ام علته

صنه
ر
بتعده درت سنه رق م
اوح سنه رض ا

کرفتار اواورسن سن انی ایکی سنه طوت بوعده ایکی کوز کوراواورسن

بر کوز »سین ابله بده ایکی اناغك شکست اولسور سن بر انافك
طن ایت بعسد ه وفات ادر سن سنك قبر نه بوز خرار طبر اق

رن الى خرار قیباسایت دیدی
طو اد زر س

(حکایتنصور خلیفه نك بای تی شعرا سندن دعل نقل ابدر کهبرکون
منص ور له

اک رمك ده

اله 3صیده ی نفد

ر صد

 7غرا سو تلاوت صله اکا اند یں

آتدم ۰#صور اوقود ده شا بت ظط اتدی اعد ه

)CWT

asar
RET Nm
RASAN N
رجاع نوجما هناریاهکقیک لیصح تصخر رلیدلیا لص ءرکصندنزاجا [
لیف ایتدیکم اورا آ لوب وفترا السەسی تلبسی اله اجر دن جیقوب
کذوره دن عر د
لاهوره روانه اولدم وائثای طرشده عررزبی الاسه م
ادوب رار صا

ن لدی اا الهله بلده" مذ کوره  4روائه اولدق

ورك بکرجی سنه سی لاهوره واصل اولوت دلده؟ مذ کوره ده طاعو نك

کنرتی اواد پنشدن اورادن بلا توقف کشعبره روانه اوادم واول سرزمینه
واروب ایکی سنه رهقر یب اکلندم ومرزا دام اد نك خد متنده

بو لوب دستور ا#هها کدنا بن یك بکرمیالی تار عن ده اوراده امام
کذوری طرف ساطنندن دعوت اتدبر ن دی الك الله
استدم ممرزای م

وه سته واروب بمراه قدر بل هذکوره ده دز نك ایله سرزاره
| راز غنقلد
طرف بادشاهیدن دلوان مار صوه داراتی عابت وراه له وبلده

شالمهور اولان رشامرندن اواغلهءمرزای
مات
خق و خره ل
مذ کوره هوندبلا
ند واستعداد
مشارالیه اله رار بلده* هذ کوره به وصولده مساعده بحت
ط ام اچرند ايله سردار خاب «لاز ی دولته تأّل اولوب ساره سا ده

خوش حال وم ده البال اولدم اشیو عل قدر عید اتیر ججسه حاای

بان واه کنانك صور قلان ایر ی اش نصفراحب سعتنك با ننده
ذکر اولتان سردار خاك اسع ګر بر ايلد یکن ذ کر اندر رجه اهه تعالي
(طا
ا

بف الطوائف كت_اندن التفاط اولان )

( حکایت ب رکون ایکی حاص امیرالو نی < عر ت علیر صی الهعنمك < ضور ند

کلون ھا بر ی دیکرندن دعوا ابله بکا بو آدم کہ رو باده سل
ب
والده ل ايله احنسلام اوادم دید ی حضرت امير جسواب ووبر
او له اسه نواد ی رکونشی حاده طوردر وسا بهسی بره دوشسون

کوولکهثه حدزنای ضرب ابت بورد لر
کات
(

مشارالیه حصس تلر ننه بهود نك بریسی تعر لض دصد له

عب رکزیهنوز دفن ادن مقدم شکرده خلاف بدا اولدی دید نکنده
حضرت امسعربزم بری بره محالم اول حطس نت فرا قسدن ایدی
لوحه د لدو القت اعد لاماس نکن اناقلر کزده هلوز در بانك ولاش

( وارانکن )

()۱۹:
فس
تست تفا
ا ب

و ففمرا

تسا

(ست)

 #يك طره < ون دل بدر و م دخسمره لود

*

 #آنهم زراه دده ع رو زکار رت ۶#
القصه اول تن انلوانین بوكر نى مکررا کفتار موزون موياكه رغيب
ابلبكازوقتك اشنده آندندطبعى اول جوع داننك صیقل اعت ار
ور به سی اله هزار ص ند اولکدن عل لوادم غات <وهلر ندن بو

ى

dr

اس رام بوروت ات معتبره «طا لو

له مشغول اولدم وصنفین متقد هين ومتاً خر دك انار لدن ذطم ونر
اوله رق انا الونور ابدی وکندو کندو مه روز کارك ہی انصا فلغ
فکر ادوب ن مقو له خاکسارك اشماری شعرای کذشته نك واردااده
دسدت :اله شهرت و  +ج دز کار :دق ا

سباولان طم ونر دن

ای اوج کناب الف بلوب تا کهوسیله اخبار اریاب دوات وواطه
کااذر کاب طبعت ابله انارك سوزاری سایه سنده بےلامبی نشانم غه
تاب تأیه موفق اولادی
روز کارده شت اواسون امنیه له مین اکوح

ه
صامبر
قسن
برب

عن او قو انار دستوراولق اوزره تیف اوائوب تاعنه

دلسون و ایتعی شمر ن حکایهار ورنکین علار جع
دستور ال 2ڪا خ
اولئوت اک اعت باوادر الحكاات اخود محر الثوادر این او لاسون

اوچمحسی شعرای عتعدمین وتا خر نكساقنامهل ك جیی وهرر نك
عد
و جه احوا انك سای الل اکا دی دنه دك اله ناموارسون بو

ضعیف طبع خرد مندا نده ساق تامسه لر چعنه زاده جه رت کور

دیکدن ابتدای اهرده ساق نامه اجرعنه اشتفال اله پرماه ظرفنده اون
سس ساق نامه وق دار سك و یط  ۹۳اجر

تر ر اولندی تاکاء فلات

بیدار ونامضار ویدار ایله ناساز کارلغه اغازاندوب عضا کردو نك
|کردش ی رو شندن سواسطه حظ نافتی وغرساس جسعا نی فر نک
مم ضنه اتا اه بو نادوا تك تن وجا -ه ادش زناولدی واو مض

رل
مد هشه به اثلا اولندییخی طویو لق لازم کلور اسه بو

امال

وافران ارا سنده خسوار وذ ال اول  2درکار وخدمتنده اواں لم
ممرزای کار ان بو علتدن اکاه اولور ااسه سوت ومبدأزگی اله نی نکدیر

ايده کی ید بد ار در مطا امه سیله ممرزا نك مقربانندان اسعداد ادله عد

۰ببصسحصسحصجصسجچچچچچصچس<س

( )۹۱:
ETE
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ھ رطردد ن سوزاجوں

مبرزا<ضرا ریم

EEE SDE UES

رفته رفته “ڪن اش

TaD

ارو الیو دارر کله رس

دهاواوب

|

ده “ے:وه آدهكقاله جقباد کاری بوقدر سوردی |

|

(ببت)
 ۴#حا را بادکاری حون سکن ندست ۴#

۱
۱

وحون سکن د.ات | ¥
[ ٭ خر
رایکار
ادر
اتن اوفیوت  2طبعم اظ مائل اولد ی ددر ر دده یه مائلدکادر

و ودره اګ-ون

کیک هر بر شو عه

زر عصراع سو ليه ام

تاکه رباعی الوسون دی و بومصر اعی زبادن جاری ابلسدی
(مصراع)

 #چون ”عه لور ليست جای حضور *
 ۴#بطوءیف د تومصراع بدا اهيةراد ابلدم ۴#
(عصراع )

 #مو جشمو حبیست کو ی ز عره" حور ۴3

اول عم دمر موصراعی عبد عاجز دن ایشتد کده ات عنون اواوت
و« عد

الى اف زاگ ط عنده سشعره لو لخادت اواد ق

اع

دور دار فةبر د<ور ازبنهعرض ایدوب | کر امن کز اواورایسه رباعی ی

کا ایدمبیع بہار و

ویو بیشدجو

ا

(ست)
 ##رشك کلخورشید جهان آراشد  ۶#هرخارکه رست ازاب جه تور 3

همرزای ګند ان بوایکیامصعریاسعساع ابدجه خوشحالواوت-وردیار که
امز خن مرول رغراندنخاطر هد :فط رہ مر اع فالشدرو وصراع اودر

 #ازدل ,دسترفت زناخن تار رحخت ۶۷
]| (مصراع)
بو مصسراعی طرح ايده اموبارانه بارکي ,کو له قدر «ملندر بو عزلی تسام

ایدوب طرعره کټور سو نلرجور دیار ابرتسى کو ن څدا تور لا هوری ولو
عم ررغ" ل سو بلیوب مبرزای مشار الیمه عرض اعد هرغر لدن برد

| نی دسند بده بیوردیار نورك

(بت)

٭ تارب چه صور تیکه ز شرم توآ یدنه ۶۷
 ۷کر ها اب واز کف ا دنه دار ر حت ۷

0 1

)) ۱۹۳
| E

لاهور شهر ین "کته وتا ادن :ار ع اوادقد نصکره بك اون سکر

تارضنده هند نتان بادشا هنك دار اطلافه سی لوختکاهیاولان! کرهبه
۰زا ذظام قرو اول
وارلدی سعدی صو ه دار دوان مار اولان ر

وقنده وافعه ناولات خدمتنده اواوب وفعمر ابله 3راب اولدهندن وامیر
جره صه سنك اا عله بات هو سکار اندو کندن ذتری جاب

انددوب ازا ك امحنده دة مذ کوره فننده حصیل مهارت ایلدی لکن
كمیادکی
سمررشتة موژ ولات اول ارااعده بدعدن حیقدی موی اليه کر

تار نخنده اجر طرفنه عر عت ایدون فقبر دی ] نك الله رای اجره
کید ر :اکن ائشای طر بقده دسح بك ناءنسده مشر بار حن دن پشر.ه
تصادق اولتوب واول عرزبززما له بك م:معا

نك اوغلی مم زا امان

الك خدمتده اواور اردی a ك بو ذعبری اكوا رار الوب

ممرزا امان اللمك خدمی الله مشرف اباد ی موبرزای مومی الاك اهمری
الله امبر جره قصه سندن ر فصل قل اولدقدہ تفایت دوفته کیدوں
دەری رد اورا دن کیت که رلدی وان اول کون  2مم اباك

خواصندن اولان عردلره تسلمابلدی وکرّن اون دش کون اول جاعتك
بده لدم اون اش کون امان اله مرزا خواصندن ر قاح کید
اله اچمرده شیو لور تاممسعره

تنوب اا

م سے 3

پر نفقرقیبببرول عبت آچچش حضور بنه جاب اعون طرف عاجرانه ۵.

آدمکو دروب فتبر دج مشاراليپك چش هم ذکورده ضور نه وار دم
کذوره ااةرت رنکین وموسم ار او اد دهدن از هار کو ناکون
ومسئره" م

وجنستان عم هون والهار جاریه الله مانندکلکشت جنان اولش ابدی

(.نوی)
]| ٭ جهان برا نهکشت که حوان شد ٭ زمینازسیر کوییاسعان شد ٭ ۱
زوه ور ۱ +
اد
تکل
نرنك و دور  #نوا ها از
| * زمعشو قان بجر

| #

جن راباسبکر وحان سر وکار #زمین ازباروبرلك کل

کرانبار | ¥

 ۱اول جع نك کنار ته واردم ومیرزا امازن اه ابکی اهل طیعت ندکی ۱

اله اوطورر ایدی بقوتمری دی اعم اندوب انار باه اقتاد اتد پار

وة بردی زانوی أدب اوزره اوط-ور دم اول خلف ارج دزماه

رپس

|

(۲۹۱
.
ی سس

نی

ید ت ي و

4
اد دس ایس ساب تست

تست

* جان فش ها ال بای بارم ارزو ست *
اد وه کهك دل دارم ودردل هرا رم آرزوست ۴

اکر ہو ف چنهك کال واستء دادبنك سانی ابله مشغول اواور اسهم |
اصلمطلدن کروقالورم اکامبتی عنان قلمشکین رفی:کرارکندواحوااك .
انه عطف ادم توففر فرزونده سن رشبد وکییره رسيده اواد ده

ه
ل|
لدهغمل
وزون
طبعیده مو

ک۱زاربات طیهءتك کی اله مستفید اولوردم

ناکه وضعك طبعتنده شعر سو بلکه اقتدار حاصل اولدقده اتدادن
کندومه عرتی خاص اتعك اوزره فرار وبردم و که کاہرطب وبابس ذعلم

سویلکه باشلدم واحیا اهوسم قصهداناق طرفته دی مال اواغله قو
حاذ به" 5

م  1.4امبرجره عد

ااطلب صد سن رکره اسك ال

ازرءه الدم اول ودنده دعمرك دوه حافظ ھم شول در<هده ا که 8

پجرلد ه بوز ببت اوفورر ایسه هچ اواز ایسه عش بتی خاطرهده قالور
وله سی خاطرهدنبازوب سص
ابدی ج

ادردم دی

وکتاں الو

]|حر وم انناسنده احوالغظه دن انار قالوب وایکی بت براودودشده اجحق
خاطرده قاله ملوروايك دج خاطرده ااسی ص دهز ار حدوحمده متو قفد ر

ان الله هج تلو فك حال رقرار اوزره قالن و ام اون طف-وزه
| رسیده اواد ده بوةءیر امام موسی الرضا حضمرتلر نك ز بارتی صد .له
مهد

مول سے واروب اول روضه هتم کمن اسان

وهی

اله مر

ی

۱
۱
1

کرون دسار عویندن وارد
اولدم ورماه مدت اول استانهده توقف اله ه

ق
وك
حافی
ادن مار ومتزددن وه ره دار الامان هد اوص

اسعاع

اککله درونده اول علکی کورءکه شوق وخواهش حاصل اواوت سەر
هوسی داه سیله اول دازده عرزعت اله دود وع منازل وہر احل :یار
وزار اواد يعم حالده کندویی لاھوره رسي كه ودرت ماه اول باد ده

||توقف اعدم تکاوزجتراه بالکلیهضدفع اولدقده سبران شمرایله مشذول
وفیر» یب علای کورند ی کهوسءعت ارزاق ورخا ی اشےا
|| اولون خ
شورنده که هر کس رعلده اند کی وحم-له زدکای
ا| کورنکلك ص
کلندو کندومه
اندوت برکهنهر لوسفاییضد ونم وی صددنده او

جایتو طن اولفه سرا اشیو بلده پیش قرو رن شهری دکل عش دیدم
( لاهور )

۳

( ۱۹۱
نی
تسا
دس تس
طاعون

طهور اشدنکنده

می

ه
جیخ
ادر ز
ورا

لین

مل کوره دن

حسته

لوب اوراس

طاعوندن عضطرب کورد کده اناره توحه ايلهایعربزر |

جله که خاطر کزیجما :مدبرخزاهدن دشمه سردن هو اراماف اولن

وخلف چجءه کوتی او یلهوفتنده دنبای فاتی به وداع ادر دیدی ودیدیی
کون حوار رجه واصل اولدیو درمدن ةه

اقر باوتعلفافردن

برکوسه رض من لوردن وفات اعدی وی لعن پدری

ازهعدن عرضم ۱

فرك حدمه قرا مانی درروقط :درون اکاتعلق اواشادی فطرت |
وفطانت وقطیانده سم آمدروزکار اواوب اول عر زك تسی خواجه

عبدالله اذصاری حضمرتار بثه رسیده اواور حونکه فضیلت ودا نش
قرا اتیب اووراقدهاظم ارا واندی کن دو ولك صد قن زد دالنمندانده بان
اون اول ءعدن دااش ومعرفت وطرمتك فضانلندن ر سور ع
ح

وه لازم اوادی و قادن ا دصرل ظاهر اواور شاه طساسب

صفو نك ا-داساطتننده شاه اسعاعبلات اوغلو بهرامممزاقزون قخرده
واقع ااوند فهرسك لٹ حصهسندن برگنحصهی اوغاوا راهم میرزاره
اوزره گرو

امراوندی 9حدم

تنشش اد وت سا

ك اسای عر

د رالمات سندمذ

وریاسان من بورا.له و  ۳ایدوب مو شح ااطر ین

کر بر اسدی که سطور .نك اتدا واتما  ۳حر وفند ناشو ات "حاصل

(ببت)

اولور اپدی

 #شد مدعل از بدر شرزند  ۴#عن زعامتلت الوند *
و

ا

الك

اشعار رو

ره واسات ءطبو 2ه سی ف <روتاردر

(غرل)

جولد نات اول بزرکوارك تام افکارند در
و ل

 %3دی ودوراز وهو سم ازدلاشادرفت

#امن و
د

 %3سوه صر

3

د هستم ریاد رفت 3

و وراز ازععل  1تاد ردت

 3هرحه غ رازعشق ود ازصعه ادرال یت

۴3

تم هر جه جر حرف وفای ار بو دا ز بادرفت

) دیکربات (

ت

+

1

موت

1

و ار أده

شا

اص ابلدی ين ددەہ

مرل ه او اد لی مك

ل

دج

اع طا

اولاسون

دلو

اد ند ه شامدہ
وعی
تعر یی ملال الام ااك ۶اع و

دا انتدبردوب له امرا واکا بر وشاع حك استقیسا انه جیقد بار
وشح رالدین ابله ملاق الدو.فترنده ملات الاقر انك غابت حسن وجال

صا حبی براوغلو اولوب ,وسر مذ کور د پدزی ابلهبررابدی عك
نزن اول ونی ف اک کو کیاید و
ووشدی و باش حوحفك اناعنه ودی وی

شى شل اباعه

وضع ایلدی ولاتالاعرراده اوغاو نه موا فقت ابله هك اناغنسه باشستی
و دی اهل دسسّق بو خصوصده طعن اتدرلر لکن خوفار دن ر سوز

سو که معت دز اوله مد بر سم دم لعف مام ادوب الق ماه حر ور

اباد کده اوغلو کر الد ن شا مه کلدی اکرچه مشاز اله کبیر الداین
حضرتلر ی سم ها الداین زکر ا حضمر تار بنك جانشیی اولش ایدی
صروروب خدمته وار منی ارزو ابدر ولکن
اما که هر کون بدرندن ح
اراز ملری آنن ê ایدز اراددی من ادن اهارا جه سی ردن

کوروب کیر الد نك اول مقسامدهاولان

ر که روبارند ,شح فرالدینی

ارز اقعام او دی الکو زره نکن وکننته ما  2او لکن ديو هر ر سنه

تفه داتفه ايده ایلدی ار اس صتاح جحله سی جم اواوب کور دکلری

روا نیبری برترینه نقل اديارو کم الدنه رخصت ویر دیلر کیبالد رن
اناره وداع ایدوب دوله روان اولدی وقطم ءساژل ال کاوت دمشفده
اندون

ددر هھ هسبلا قات اتدی و پر هدت ددرو دسر SIE

ترا لین عراقی حضرتلری النیوزسکسان نار ده وسکسانسکن باشنده

ابکنحوار ر tate اوادی
(مولف کتان مھ نه عیدا[

تراز ما کندورجه حال ڪر براید وت در که

رو
لوشکسته الاك eشاقن د و

درمك اعت خلف د رار بدرمك

ورو دش نماد وصوق
اصلا سشعوریلدیکی دو قدر لکن مر دا هراد د

صا فی طبیعت و پاکیره اعتقاد ابدی واوقاتنی جارت ابله امار اندوب
توفیق وحذابت بریهد یاادیل اوه رق ز ار کید ««عبه ابله مستسعد
وافی گر بی
اولدقدنضکره امور دو بهیی کلیا ارله وطننه عودت ب

درودش لاک وخدا رر سژلکه تمرف لادی  ۳4ك رتار خنده قرو ده
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کر درهم وره ع لو جو<یی اول کار دن مدای  4.دلوت لو

وحم له صل اواك تلز هر کون کي کیدوب

کو

دک ,r فارع الال

اوو رر وع بو بك بوز نهیاقوباشعاراوقور وکوزرندن باس ا فیدر ایدی
 ۱اير

,ابرشر
و ووعه ی سلطا له

 ۱اندوت سح اول نی

ددلراول ملاک مف

که بکاه اه

هنده کنوزری د لو ضو ردی

کتورمن دد بر ودکا نك ر عي برنده اول و حوان

دیدی تمر انک دو حوات
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اتلزدن شوال

اله خلوت

حر

الدری

دیلرساطان دوات و آع:یوب شيك

وره وطیقه سئه بش النون دج صع اولاسون دوعر براندوبششتی
ر
سعیانت ابدتاره ورزدی وون دلوان وذفه ابصال اد کر دیدی عسام

کذوری خط عرل زعی ادلهکال مستر تله الوب دیوان
بد نا مولرشت م
وقفه بوذ الابصال ما ل اراد ساطانه به وافف اولد قار نده تاا ميد

وما وس اولوب بعداز ن شعنك علیمند هفك اسانه مقتدر اوله مد باز ۲
شدن سوال اندونوعذر
بر سی کون شح حطور ساظااله کلدکده ع
ردایه ركشم تحضرتاز نك بر کفشکر دکاننده خر چ ومصرق اولدئنی
عو عاروادشندن اول حعری انك اعون مین اتدل بایشح تحص رتلری
۱بلوراکر راد کن اوھ اول ری

خانشاهه کور که دید کد شخ جواب

وروت بزم اکا مناد او لازمبدر بر اک حکم ا

قادر فک دددی

در رکههر ئوقت کې سے اطا نه کلورایسته اکر حر مده ایسه خر ||
شکزوادوه دنه او ناند ررر اندی رمدت سم عراف |
و پرژار چیقار وا
طمردہ اقامت ادوتبعدهدهشق طرفنة روانه اولق انا سنده سلطا نه
خبرور دکلرنده مکی حاعروب منع ایتکله سح" سوزه باشلیوب سلطائل
تزوف
رطضا شی حصیل ووداع ایدون روا ته اولدی ساطان را

مور
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 ۱اولدی ارتسا ده ئا ابوک ج اطا اکلمٌدی تقاط  ۳اض له مزال

|زل شك مقدمی اجون تزل ترتیب اولفق اوزره کو ترروانه اند بار |[
| وشامك علاك الامم| سی طر فثه نازوب سم تر الدن اواطرف-ه وار موز

ججاعت ابا وشا واکا بر دمنقك جله سی قارشو جفوب اکا نع

|

اویااتار وآتی شمه بك سم الشیو خی ادو لرومصرده انکن هره |
سس سس سس وج دا 2تس ی موسر

وی

() ۱۸۸

اول کون ساطا نك اھ بلهمناد بارنداادون غ اليو رالد بشدر
بارن صاح اجلا س اولنه جقدر جله متصو فه وا اوا کا بر در کاه
خاصه صباح وفتّده حاضر او اسو ناردى خلفة ليع ادد بارا ر تئ

| صیاح درکاه ملا اده ال بيك اصنوفی مجه والول قالطا لك اخز له
ابان خاعه دن براست حکون رالد ينه الباس خلعت ووطع طیلیتان

اله اسبه سوار واندن کوحتك ودوك کافه خاق اده اوله رق شین
عوط
رکا نه دوش د بارشج رالد بن
۳

اخله
 3۳۹چول وله ف

کور دکده ور و ز کاز ده

او اش دکادر خاطره  ۳شه خطور

اکلہ در حال خسلاف نفش اعون بدا

قالدیروب اشندن دستتار

شیک اس ہك ا کن فاشك اوزر نه قو وف
وطناساتی حیعیاردی و
راز طوردی ودعده الوت باشیتف کدی جا مار هل وحالیی کور
دکر ندهکولشُوب زنان طحن کذاده تدیار وله آدم  9السیو خ اولغه

فصل لابق اولش ديو بری بريه سو پاشوب هنی دبوا نه دروگیسی
سکره در دیدی وبا لا تاق ی تجهیتل اعبدیار .وا زر شه
كلد)هد(انت
راغحم  :قعلتهذا ادلا

لا تعرف الال) دنو جوات

وبردی وو خیرساطا نك «ععند واصل اواد ابر.اسی کزن معدن سوال

ایدوب له مو جسب اواد یکه دونکی کون او یله بر ار غر بب سزدن
 ۱طمور استدی دید کده نس رک عستولیی اولدی اکر بو.لهامن اولسهم

خسلاص و لهميوت عهو ده والور دم دو جواب ور دی وشاطا نك
شك حفنده او لان اع:عساد نه شك بو حرکتی برقات د اسعکام
وروت وا تف قەر رہ سن ما عف انادی شج فر الد نك جیسم

زها نده هراجت نازارار ده وه-:کا مه ازده کزون و ر عك ادى برکون

کش کر لرغ الو جار حارشو سندن کذار ادر اکن دظری بردشر ی

نظمره تصادق ادوب شیفته حسن جالاوادی و کفشکرل انه واروت
اعد السلام لو جو

حق کیک اوغلیدر دو صوردی کفشکر لے او غلدر

وه لب ودندان
| ددی سم حوحفك دوداقلریی طو تون ظط او لورکهل

جرم خراله ابله مضاحب اولسون دیدکده کفشکر تامولان بز فقر آدملرز

وم صبنوعمدزر اکر دندان ايله جری طو رد ایسد ك دندان ابله جک نية
حك امك تدارله ۵

مر" د دی Ka تکار لو سئك اۋلاك کونده وت

( ایدردیو )

مور کرد ن معد م سر بورادن جیقون کیقدکن مناد ر د بوشخذه

خب رکوندردی وشح تعرالدن سیواسدن اوصانوب کندو به ملال کاش
اولغله ونو ع مقالات «ععنه واصل اولدفده شمان معين الدنك و ردیی
اباه ییااوب ا.:ی آدم الهوله روائه ۱واد ی واوراد ن طوعری مصره

واروت خا ماه e ازل اولدی واو ج کون دکلنون اول مدنده ار

معین اتلبنك اوغلق سجیو اله خلا صنه وس.له اراشددردبار اداه ده
برنوعله امکانتی بوله مد قارندن شم ف رالد رن د ردجی کوی انا که لییو|ب
ساطانلسراناث فو سنه واردیو<ضور شه

رم هر ادانلدیحا <,لر

واروب ساطانه خر ورد کارنده اوزر ی اص ایک سل جه دا ۳
وان اسه حیماروت بعده حضورمه کتور بکندو اص ادلدی شی

وت ساطالك حضور به
يله
ارادهارنده اول رد ازلیده سلا حدن امر و

ادخال| تدیلرشح ماطانه سلام ویرد کدهشعنك بول آدماوادیغن تفرس
الله حضورند ه اقعاد اد ی و وانباحه ندر د و سوال اعدی بکا اماتعدر
انده نه اولدینی معلومے دکلدر دلوب شيك اشاری ابله اباعهی
آحد تلر وااده اولان دوکد لر شا طا ن تمتك شی عدم الاعکان

درچه سنده حواهر مذ.کورهی کورد کده .رات اله شه و کوهره باقوت
حوالی صورد اده < 2ضرناری دج ومین الد نك
او
بوندر د

امانیدز دبوب قصهیی من اولما اآلخىرها ساطانه نفل ابلدی وساطانك
خاطر ده وسوسه لاحق اولوت وع بو عقهیی بزہ اما کتوروناگندن
کندوسی اعون الد كوهر المق <صوصی اص کی در ملا حظه مدد م
او له بوخاطرههشح حط رالرى واذف اولدوده (ذّل ماع الدیا قلیل

والاخرة خبرلن انقی ) ابت کرعه سنك تفسمندن سوز آچوب اولقدر
کاات سور بایمک ساطانن مصمراواوب مسدب دن اشاعی اند ی وفتررالد نك

اوکنده اوطوروب کلاهی اء اع اتد ی ود رلزک س اطا نAK
نس د کل ادى ومعینالد بثك
اولعدر اعادنکه رده اول رنه ده کا ا ش

اوقا حدسدن جیقاروب تفہ ات ابلدی وشهرد ه برموضم تخصیص
ویو مد بو زدرهم مماس لعییی اله باننهایکی تفر خد متکاز و روت
هر نه کهالاس ایر ااسه طر ده انا اون دلو اص ادلادی ووشح
لشیو اصب اللیوب همان
هیصر دح ۾
حرالدین ,عراق حمر دار ن
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و کلامکرل اول درحه دهآسفتهسیاولدم که رمةدار طعام تداری خاطرهه
اا امین الد ن :م اده به جك واردر دلوب
کادی دورد فارند ه لمو

خد متکاردن خر حن طلب الله اغر ییآحدی و اند ن < لواواغك < اروب

عای
اور4به قو دی وعام ذوق وشوق اله اکل اتدبار وصلات ش
ادا آندون عد ه رمق دار آسا تش املدوبلاارنا امین الدین او چ کون

| شحنك خانتاهنده اقامت ابله بری بر بله مشاهده وعکاله ابله صفایخاطر
٤

 eدشاردرابد

ی نوکالوم اننیمادلا ن سعهجاوخ دا كن هتمدح |

واردقده آعر اض صورتله مکر بزدن اوصاندیکرکه اوج کوندر غاب ۱
ده مولانا امین الد ن حواننده معاذالله تدای وله بورمیکن
اولدیکن دکید

لکن شح فخراادن عراقینك خدمتاده ادم وانك کح اله مشرف |
هن

اواوت مشي لدانسترتلرطاندم وستوو  20کدای مر بر

کوردیکم واوشتدیگم وقدر | ترحضرت خواحدنك و بارانك اشياق اب

اولمش اولسه ادی اوج کون تهاولهحق بلکه اوح سنه وبلکه کافه شید
 ۰عرمده الك خدمتن احتار اندر ایدم ددی خواج-ه سس الدن وی

| ایشتدکده اوبله رذاتکوزاررك خدمتنهوارمق بزهوا جد رصل ماسب
کوررسن زی انك طرفنه کیدمل لوه حضمرت س

لورارهی دعوت

| ادك دکدیهدامینالد.ن جواینده راستر اله رخلعت خاص کوندرهلم |

وتااکسهتشهحسواراواوب و خاعتیتلاس اله نوطرق تشم یف اسوندیدی |
قددهالی د
تق
سشد
اقا
واویله اتددلر فّرالدن عراق انلره ا

ته واحت

دده
نه نك بدشکاهنده اییدشے عراف ان کور ک
بلدیلر ومو لامایانالد ج

ا| امار صورت ول که بوراده ہکا مک وتوقف تکلیف اولهسون وحايك
( عودت یدهم دی واوطورون هرنوعدن کلاته شروع ابله آخر حث

سل کهواردقد .شح"رالد ن حضمرتلری کهبنده کرم اواوبسوزی ر درجه یه
مدن
 0اک ورک خواجه رهکرردعااب اولەرق ج

طرات رواله اولدی

شج عراق تاابکندی وفتنه قدر اوراده اوطوروت بعده قالعدی وخانعاهه
عودت ابلدی ودر رکه بعصض حاسدار طرف ساطت ه کید وب اممر معین
الدن حزان عالی شح عراق بهسلم اتدی وارك نفد وجا دن نەه

رونفاق اعار له ی
غو
مالاث اولد بغنك جله سنه  2عرای واففدر د
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اوادینی حااد  :شهر » دا خل اوادبار رمد ٿث شم فْرالدین عراقی ك
ال اوزره کذران احوب Ra طرق ساطندن امبر مدین |
ومن
توقانده حالی و

نیاق محنته وت ل اوق تا جوا دکر

رت

کون اولةده واقف اولدقده کیہ حضرت شفك خدەتته کلوب |
وجواهر نفبسه ابلهملو برانبا جه يعن طو ره کنوروب شنت حط ور نه

وم ابلد ی ونم ۶اکت و
رمده اولان حکودم EEA

اده پلدیکم ۱

اموال اشته و در عالا بی طلب اعشلر کوندو احوالی متفر کور ہورم
ووقت رحلتدر دد کده شفك کوزندن باش کاوب ارد اخلدی ووافر

| نضرعدن صکره <ضبرت هنك مولو مید رکهبم جکر باره اوكاماد ۱
ردو ند ده ګکوسدر اکرش بم و فاد نصکره اواطر فد کیدوت اوعلك
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صرف |له | کرخلاصی یکن اولوراد-ه رنفس کنندوبانکزدن جدا سورمیکی |
والباس خرفه ایدوت صایع اولعه راشیکرو وامانی هر نه کهشے مص ےت
ون

اندسون ددی

ااسه هرق

وح وەی

برطرفه براقدی وامر
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شك اباغ وس اند وب ودا ع ابله مره واردقده ابر نس کون |
مأمورز مو

الد آلوت کتورد ار وحکے برلیموارد اواد.کهصاحت

دیوان اجو یی طاب ٹراہ خرایی واناداتی" رومی کوروب وین الدینك
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اله

ومو لاا م
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والدن ور

الله عر فده وعد اللوك والب لاطین مولانا همامالدین وساطان امحققین
ایددلرتوقات

مر

شه کات کر ده

خارج سر ده

و د.ار ومولا

معطم امین

الدن شهره عرزعت ادوب وقت عرو ده شعّل خاقاهنه کلد ی واسیق
غلاميلهکوندروب کندو سی احروبه کردی واحخنامغازی وقیاواد ددن
ج

ادا ی صلات مغرب الهمشو ول |ولةله امین الد ن دی

غازه شرو ع ارلدی

 ۱فارع اولدفلرندن صکره ری رنه سلام وروت اعد |1صاعه بکد

سوال نله شتا حتفوب سرو سلوکمدار عضته باشیلدیار تجهنک درت
میدن رحشی کو کده هنوز انلر بت ابله مشغول ابدیار حیت

وسکلدن فراغت اتدکار ده شح فرالد ین تسف بوزندن سر لاکرله
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و رود

رات اولوت رمد ید

اازت ابلد کده رحصت

صکر ۾ شعدن عودنه استیذان ا

و روب مسامنه ازجاع ابلدی برکون اسرمعین

الدن خانشاهه كاوب شوعی خانفاهده ولدی وال اشد کدءسعدی

غك
مرام
دروازه به طوغری کدی دید بل

عفیندن روان او لون نا که

ورش ارشح دی
ننه برر بسعان ب
کوردیکه برازجو جقار شمنك اغ
دیشی اللهسی صعمش کودکار کاههك اوموز بنسه پنزار وکاه اون په
نه استرژادسه او لهادرار
ورو بهحکرر وحوجهاره تشاد اولوت هکرونه

ابدی جو جةلرام برغاو وعظمتن کورد کارنده خو فلر ندن خی براغوت
طباغیاد بلراعبرك شرج حهنده حسن اعنفادی اولغله وطور تی اصلا
انکار اعدی باننده |اولانخسدمه سی ط٠ن صور نله خنده اتد رن ادر

کورد کده اناری زجر وتک در ومنع وذ پرایدی وشح الله برابر
خا نةا ههعو دت اند بر و رکون اهمیيردا ن طر فنسد ن کرایکن

ةطا ل الله طوب وچو کان
Eه شم" حمر تلری برطا ا
د
وة کو ام ایلش امیر
طبوب د لن انلرك ا
او شا و
مین الد بحنضمرت یه باقوب بقزتستی طرفدن اوله!مدید کده

:لوطر دق جا دنه اشا رت ابلد ی امیر دی شك
وطرفدن اویکرد
ررلد ن عراتی
اص دبنه امشتالا اووادن کنتدی و ایدررک شع فدا
داندحیعوت
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رکون  3واقت
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واول آهه عودت!عموب ابراسیکون

وحابا ی مه براولوب نوا حی *شمرل جلهسی

قبلودیار وسعٌد ن نام وڏشان وله مدیلراوج ی E شم لان

طاغك دامشده دوران ابد بولرنذوو یر الد قار ده اجان 5ع یه
سق
یآ
رواله اولوب یکیوهسك دامنده دالکز رکو ملك ابل بچاشی
بوالن الاق دوران وتعاع ادر وتره غرق اولوب شعر سو باربولد بار

وش حضبرتلری دوم مذکورده بررجیع بندسو بلږور عطلعی اشو ددر
رست )۱
 ۴درحام هان اى اول ٭ شد نوش حما ن ههه مثلe

برزماندنصکره اهرSS
ت
وو
رده
اولداغی لاو ا

طوتون هره کادباردکن صا

اسه سوار اولدی وامیر دی 3

ماد اتدی ااسه دهاکا ما  2اواوت امیر سواری وک ندو سی سا ده

( اولدییی )

)(AF
لا

لا

س

ا

ا

ت

ا

دارد بکد کارندهدعوای عسّق ادن توالعوس کذارلرك جله سی ر دشان

آواون قاحد باروحسن قوالی حضرت شاك طرفنه ارستال ایند بار
حس ی فقوالات ورودی شفك عو عی او اند قده اسا لله حفیون
اکار بلده نك جله سی ومعینالدن کندوسی واه یی

موافعت

وانشده پرابراولان نارای
ال ب
<ودن
انتدباریولد» ملاقي اول-د قارنده ق

فلردین ابلر و یه واروت
بوعظبی کو ز مجه حر اولوت قالد بارشحم :ا
ودی ودر کار ادون مربت طلب ابلدیوحسن
جسن قواله سلام ر
قوالهوباننده ولنان رفعاسته شح کندو درله سر تت اعطاانلدی بعده

حسن قوال ابارو  :کوب امیرمین الد نك حضورنده زمین بوس
ابلدکده امیر طرفندن حال وخاط سوالله مظهرنوازش ادرك و جاعت
اجه سی استقس الهيقد بلرخاطر کده له وار در ونهعلهزول ایدرسن
يله
جد
دیدکده غ نع الدىنك اشارت بورد قاری عنلاهزل اولورموا
تکرار زمین بوس ابلبوب کر و پهقالسدیواورادن شهره ورودارنده شم
عرافی خانشساهده حسن فوا ل اجون مو ضع معین خصیص اکا
حسن3وال رفعساسیا لهتعلمذ کور دسا کن اواد یلاررقاچ کوناسادشدن

ون ابی سماع ابلد بارواول اوج کو نت اجنده شیعاشعا ر
صکره اکوح
کر بده فظی ابلدی نظم اتدیکی غرلاك بر نك مطلعی

(بت)
 #شق سرغب ت کوزّا دام لاست  #دردوفام زان اا ونام باست *
دنکر نك ءطلچی

۱

( بت )

 ۷#سازوطرت عشق کهداند کهحه سازست ٭

۱

* کر زج اونهفلاک اندر ت وتازست «۶

رکون حصور شد برججاعت اوطوررژ اکن <سن فوال کلوت دونك

ابشیکنده اوطور دی فر الدن نظر اندون آئی اسشا نه بایده کوردکده
ندن قالوب موافغت امحون حسسن قوا لاک باننده اوطور دی
ردج
آبول

امیرمعین الد بن وکابرك جله سی شه متالعت الهفمونك بانثه واروب
عله اد کارنده چ حسن قوال الندن طوئوب مصام اوله مرا حعت

وجدن قوالی صد راسد انه اوطورندیودر رکه حسسن فوال بعد

() ۱۸۲

رو ی سر وسیاحت الدی تاحکه خلاصد اولپاشج صل رالدن

قدوی قدرسسره حضبر تار ك

خدمتلر  +2واصل اواوت برکروه

حضرت شح مشار الیهدن فصوص اوقور زر ایدی شح رالد بن
عرای حضمتاری حضرت صدرل درستی استاع ایله باخام فصو صدن

مسستفید اولدی وشعندن فتوحان مکید بی دی فراءت ابا-دی وش
 ۵۲ج صد اتد ا وثو ی حو رار عك

عرافی حطر نلری

روز روزحیت واعتهادی هدناد اوادی وشے' عراقی فصو عی ا«عاعی

اناده لمانی حر برایلد ی وتام اولوب <ضور شه تقدع ابادکدہ
صد

رالد ن حضس تاری سڪ مذ کوره  1العام فراعت اید وباو دی

وکوزار نه سوردی و رالد تھ خطاب اہدوں ای کر الد ن سحن

مر داك سر بن اشکار اتدل سوردی لات حقیفنده فصو صك لبیدر
تعرالدین اکن اهال بلاد روی کندوسنه ”ر ایدوب پك جوق
اي تدومعتقدی اولدبارجله معتمدارندن بر اسی امبر معین ال در که
شعل حعنده اعتغاد نای وارایدی وشح تعرالدین حضرتار ند رموضع

اخت ار یور ىكزس زا

حون خا فاه ومقام شا اده ۸دد کے وشخ انع

اواوب فار ع البال مشغول اولور ایدی ماقبت توقاد ده شح اون
برخانتاه شابادی دبررکه رکون معین الد ن شه کلوب رههدار نذر
ا

قبول اعد کده عتداب طر ب اله اشح زه ترخد مت

جورر مات کر دد کده چم کولوںای اء

ندم
وا
در
کرسن
اولهع

زی التونانله الدا عه معتدر

وحسن قوالیبزمطرفزه جلب اله دیدی و وحن فوال

حسمن وجالده دوا الدهر اولوب زرکروه خالق ماشقى افکتدء سی اولارق

بولندهجانوخاغان ددا اندررادیمعین الدن حضرت شعك ح-ن فوا

تعلق دروننهواقف اولدقده فی الال کنور ملر حون آدم مأور ابادی
شعص مذ کور حسنقوالهوارون افاده ابلدکدهحسن قوالك عاشعلر ندن

بكقره سین عشاقسلاح قوشا لوب حن قوالكکیقسثه مانعاواددار
مأمور دم عشا قك اشبو هوم وغلو ندن خوف اتکله ی دست
عودت الله قصه ی معين الد ته خرو بردی امیرمعسین الدن عضب

ادوب آدهلر ننهاولطرا فه واروب بك عد ددا رد یککن وحسسن قوا لك
لس
بوطرفه  19ندمالع اولان اشعاصك هر ر

براغاجه صلب اندیکن

ددوامر اه کوندروں انلردجی موم مذکوره الورود دش وال عسدد
 AR,میک

RE

رح

رو ود و رورت

برنوE ETR

( دار )

( ۱۸۱

حضمرتلر ی دیکرطر دهدنکید کناردنه ملای|ول مهد با ور حط رتنیم
ا وا لهقانلهعاجهار بشون احرام دسته وز تارت کهبد مکرمه اه
مرف اواد بارعرانی احراءه کرد کی وفندهسو پلدیکی قص.ردهنكمطاعی

(بت)

ey

 ۷ایتحلاات فرشعرت حاوداناندا خنه ۶9

ان اندا ختد ۷#
ردن
اانموح
کمید
*وی در
ک
قصیده نك مطلعی
ونظری کورد ععظیی به و اقع اواد قد ه سو باذک

(بت)
#عال من توح دیالال
د

٭* دس

ل
اشت
ش ۵م
٭ حبذا صة

* که وداماش صق تال ۶#

ا

هن تفردبا سا ل ع

وک  2منوره ره متوحه وروضهمطهره"<ضمرت سید العسالیی

زبارتابله مستعد اولدی ود رارکه رالد ن عراقیءدینه منوریه واردقده

افدوب بش قصیده نظم اشد رقصيدة او اينك
اوجكه اوراد .توق
مطلعی

( بت)

* عاشقان حون ردردل حلقه سوداز ند 7
٭ اتش سودایحانان دردل شیدا زنند ¥

تانبنك مطلی

DE

× شهبازمء جوصید جمان نوست در خورم  63کهبودک اهز کف انامسم یرم*
(ست)
الك مطلعی
* ای رخت جع خیال شر ده  #مطاع نورد واطلال شتده +
(ست)
۱
درد مینك مطاعی

رتاهتکاریت وشب نار یكوھ کب انك بوسبر
 #ایسعادت رخ غا وایعنابت دستکیر #
شی قصیده نك ءطلچی

ب(یت )
لو
رم
مان ز
 #درلادورزحان دارد  #حج

درمیسان دارد ۴#

اند صکره سر ورعالیان صلی اللهتعال عليه وس حضمرتار باك روضه
«هظره ارننه وداع الهرفعاسندناو بجنفری مد ينهمنوره ده#ګا ورای |ختار
وتصور احا سی ا بنج حوس بلری حرا <عست

ادوب ماما بلاد

() ۱۸۰
نوت اکرجه ظاهر ده اظهار اطاعت وانقیاد اتدیلر
مکه
وحسدردن ج

ابسه دة امرندن برکروهن مأمور ابدوباناردی ساطان وفته واروب

شعنل خلینه اتد يکي اشیو آدم شفك اصوان الحا واجرا اعيوب دام
ارل
و :ا
الا وقات ستغر قدر دلو عرض الد

مذ کور طتالفه صو۵یه ی

اعداسندن اولدشتدن وسادات مذکوره نك عضن در و ننده انکر

اوت کر عال

ادیک ردلو فد ر ی شاد گاهوای سم اا

اول طالعه الاخذ حون آدمار مأ مورایلدی کیفیتشهر عرانی خر تاره

منکنذف ومنعکس او لغله قاطال مبانته ارتحال ام ادلیون اخوانصفا
سوار

ت
شو
کعت
دن عر
قبنطر
وبها دن رکرو انلهدر
وخلان صا ح

اولوب عدن جانشه رحلت احدیلر بوخبرسلطان عد زه رسرده اولدقده

عرافينك منت اولان صت ولاق ساطان مد كورك مسعوعی اوله رق
ف الا صل حضرت شك مع:قدار کر اولد دغ دن ساطان رن  ۱سی

رطا

اکار ساطتق ابله شی استساله حیقدی ومیان راهده بولنشوت

ععانته ومصضاګه دن صکره معطر شرت ر کتور دوب شاه عدن کندودبله

| شه وشطك ها بنه شر بت اعطا ابلذیوشخ ع را ی وا ننده اولان
| ی دار بنیاسباره ار کاب ابله هزارا عراز وا کرام بر له شهره کتوروب
یص مکا ن ابلد بلروشح حضر تلری
صدہک
| خانقاہ خاص ساطا نہ
| شیر مد کورده اولددعی مدئده بادهلك علا وصاعے| و متصو ذه سی

از خد متار ته کک لوں شود مدحره ار حك اما اور لر
ا| م
سوم

ج شر یف تفرب اتد حکده

شح

ونی
ج

ترا ین

 :سلطا ندن  3شر دنه ک تهعکه رخصت طلب ابلدی احق ت لطیایكت

ی
اون
کرلمت
 :باننده اولان سا

ندنساطاندنبلااجا زت متکولاعیی اتلعهالی
هرنك
الله بررواه او لد بل

طا بك
عر عقاس

معلومی اولدقده اس ورارندن روانهاولق اوزره اسبه سواراواورایکن

| ااغی اوز کیبهبقدوقده دوشسوب اناغنده جز یی زنجیدا اوا
 0کر عتدنفر اغت الهاکاردن رقوی دمت ی بانان :لهعقب شعندن روانه

| ایدوب سعی وغبرت اند یکنکه عراجعتهمیل پیورسو نلرواکرعودتلر بنك
 :حا هر سی لولو اسه شوهدانای حتعس می شك انباعنه تسام انلیکزدو

| ا وننیهایلدی اجن ساط انكکوندردیکیمأمورربشفه بولدن وشح

( حضرتاری )

() ۱۷۹
از
 TIE ETT TTIیی
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شاب الدن
سقر ادوب دعده تغدا ده دخول و

ازجة
ادن صکره ٣وت

حضبرتاز نك خدهتلرته وصول وبهدرانندن اولد ددن اول دکراهدن

مرا تب عالسه به واصل اواوب وشح بهساء الدنن حضبرتار ينك ماد
ظ یدار ین قراءت فراندن غبری یله اشغال از ایدی اکا هبن عرافينك
واقسه سن صورن انکار ده حضرن ۳ےه ازاده اتسدکلر نده سز
حكر ده ملع واردراما کهاك حعئد ه مح بو قدر بور دبلر وك اوزر نه

اد
بر قاچ کون م ورندنصکره عشح

الدین ملتان شهر ينك بازار نده

 ۳اکن بر کوربه واردوده .درون ځاله ده ارباب شرك

ساز دا

ععررل مذ کوری

الله اوفود قاری ایشیدوب وخرابات طرف

دن کر

ایکرنه دنه وغرلیاعازه |عکده اولد قاریتسعوعی اوله حضور حضرت
 Oراق اص واراد“ .ع حر تارکد ر

راد الدندن سوال ادو ب له ایشتدل سو بله پور دفار نده
فدص  -م
(رست)

لو دق اودورر ادن اورادن کسدم دیدی

* جخوود کرد ندراز خو بشتنفاش * عراق را جراد نام کرد ند *
شم حضمرتلری عراقباك کاری تام اوادی سور دی وقا اقوب باقن

اتاخدرینعراقباك خلو تخا نهسی قوسنه وارون عرا خراباندهیناجات
اله یور سن کل طشره چیق ور دقارنده عراق خلو ندن جیقوب باش
وندویه کریه ستول اولسوب
خضرت سوك مارك قدمنه وو دی ک

بای خا ده ولدینی حالدهوافریکا ابادی شح دست میارک ابلهعر اقينك

بای خاکدن رفع ایلیوب  |۶بعدانی خلسوته فسوعدی وشح فر الدین
(مطلع I

عراق اولعالده وغری انشا ایلدی

درکوی خراات کسیراکهنازست * هثپاری وستشهه غممارزست

سحبهاء الدین درحال تن میباری اوزر نده اولان خرقسهیی جبعاروب
عراق تاس تلزننه کو

ومان اول عاسده کر عه سی عراق بهروخ

بوردی ج ر الدن عر اق بطربی اس سنه شك خد مده اواتوت

تفت کریه ستدن دنبای راو غلی کلدی کریرالدین ميه اتدیلر چون

شح بهاءالدن قدس سره حضمر تلرتك ارعسالیزمانی اولدف-ده عرای

حعلعدخانعاهی انك ذصرو 2:سلح وکندوره
حضرتلری باننه حاغروت و
 aaاد کدن a رحهواررجه واصل رل تا مر دان <همرت
درل عراق حوس

ES

E

ارت ولیعم-د

E

و حلیفه اتدوک کورد کلرنده حور

E

SEE

Ce FIRATE

rE

() ۱۷۸
آن جان هان

تات

آ خر ۴

 #آن آرزوی شمه جهان کو ۷#
 #يران

هه

مانده اند واله #

 #حکان ار اطیف ومر بانکو ۶۶

ا(لقصه ) رف اله را رکشت دشت ورا ادوب بهآنادانلغه برسوونه
آشنادن بروکوردبار وعیی الصباح کندوریتی دهلى قلعه سنك قوسنده
بولدیلرتاحار وتا کام هره کرو ب ایکی اوج کون شم رده اقاعت ا

اصحاب وخحاټباربددانراوله مدلربشنخنععررالندینماية الاح مولت
سمتتیصواب بوروب بارفلندری
اار
بهاءالد ن حطمرار نك خد م تاره و

الهمشور ت واندن طلب

مودافکعتد|هاول دت راضیاولیوب آورادن

بری رارنلهوداع اله زندیق دهلیده قالدی وصددق راه ملتانی طوتوب

کیئدی واول عارف رای صادق هد ای بهاء الدین زکر ای ملاسانی
حط تارننھ رو ست واو ل < کمرتك حدمته کروسته ا ولوب شح ' حضرناری

جوا وبردی

له
ابو
رنده
هقار
شرد
عراق نزدنفراراتدك سو

(نظی)

 #ازونکر پزددلمن يكزمان * کالبدرا کی بوداز جانکر بز*
* داه اطفت مرا در برکرفت * دادسش مادرم صد وره شر *
شے علىالو رعراقی حضمرتلر بخاویه قویدی وحتله کهده اوطو روب

خلقدن طرفه اواب مر اجعی بسته ابلدی وخلوته کردیکنك اون رکی
کونی عراق رهوجد مستولی وکر بهغالب اولون اول وقتده بوغری ایشا

وبلند آواز الهقراته شروع ابلدی
3

( مطاع غزل)

ین ناده کات زرخام رک ند 9

 ۴زجشم مست سا ق دام رد ند 3

حر دان عرایك غرل خوانلغییانشستد کلرنده کولشوب حضرت شختد

مسار عت اللهشى عراقينك کیفیتند ن خبردار اند بارز را اده
مكذورەلك روشوعادنی ساطان الا ولیا شح شهابالد بنسهر وردی

حصرتلر نك اصول وطر بعی اوزره اواو ب شح دما ءالدن مشار

اله حضرتار نك جل ص بدانندن اند ی دبرارکهمولائا بهساء الدین
فوات هرکون
حضرتلری اون پل سنه اوقا تی افاده* که ارند

علا وفصّلا دن بش کیسه کک ندوستند ن استفا ده اندرژ اندی 
ا(ندن )

( ) ۷۱
شعنل ذظر ننه تصادف اللهرججال کوردیکه نقاشبان جين طرهجبشتی
هزم ع دی اول ازنك

کورشدار ر یشان کال اولورز اتدای فا رهد

وت اشتد وردللارم واش ٭
 #ند م وموس واارم وباشی ۴#

۱

رزمادن صکرم اتدرار هداد ن اصفیتانه کیتدبار وانلرك خروحندن
صکره شین

توف اله

احواائه بربشاناق کلوب کتاباری SAA داز

|
1

محردا ددرا نك ارقهزندن روانه وایی میل ول کید کد ن صکره |
انلره ملاقی اوادی فلادران حضرت شک ی کور کدار نده حرمت وتعظے
ایدو ب در حال موی سر تی تراش اللهکتدوار ننهاناقدا ش ابادلرشج
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اقامت ابتدیار شح عرای مطلوب وو بنك خاطر چون قاندرارك بت
ملیاندن اوصانون سومنات جاندنه عر کت اعون وله حر مد لرودش کون

کی دوب الى کون برش رد روزکار .دا اولوت فلندر ارك ار ی برطروه

آندی شح > راق رتخص الهرګله دوش ل دلر وا
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اله بو معوژه

بد حاللاک درو دشا به مناسب دکلدر سور دقلرنده رالد ن عرایی شاه
وروب ای ګرم راازلهی وای وا قف اسرار امتا ھیسزه
جواب ب
ظطاهردرکه ھ یانهدهعمر بو ود رهر 9
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ید کله بوحواند ن حضرت  2م
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دوس استه ارسب

لکن عراقی به اولان حباندن لوز نه اورمیوب درحال

 0واردی

صان
۰اس قالد روت عر اقی سکاهند ستاره عت وزم د
رزماندن صکرهب

خاعزدن شهر ملتانده اولان مشاخءالدین زکربااک خدمتنده تشرق
اعك لازماوادی ورد برص اب انه ردکه شح عراقیحضمرلز نك
احوالنك فين باننده الکجکتن معتیرهیی مطالعه اعد م وکتعا مذ کورهی

وئ نزهئە الف کوردمفةط حضرت جامینك کلامی اللهشعنك دیوانئك
داجس مر رایدنذانك کلاءارییبریربنههو افق بودایفم جهتدن مشار

المح انك بوردقلری روابق حر بر انندمشم عرای حضس تاریق بش

اشنده ایکن مکتنه و ردبلرطفوزماه ظ فنده کلامقد عى اما حفظ ابلدی
وسال سن اون دی ه واردعدهعلوم تعلیه وععلیهنل جلهسی معلویی اولوت
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هه
شاند
دهاندالاهی شمر هد

ستان مدرسه ند

دشرعلومه مشغول

واناده امبشلههوراوادی رکون حاقهٌ درستده اوطوروت شا کردار تن
اوقودزایکن رطا قاندرانهای وهوی |لهاول,کاند" زمانكعلسنه داخل

اولدبار وسعاعه اغازانله وغریی اوقودتار ( . .ابت)

تارخجت رھم د مخرابات لک شد ے +
۱
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 #خط برورق زهد وکرامات کنیدع
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 #درکوی مغان درصف عشاق ندستم #
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شت
کایا
دان خر
 #جام ارزنکف

عم3

اززهد ومعمامات رکذ شنم > اسیار %

 #کاس تەب اززهد و معامات ڪڪ يدي

قلندرار واایاوقودفارید  ۰شه اططراب درون کلوب وجدهستولی
اولدی وقل-د رارك احنده حسئده طیبر وتا ده دامذ ر رتوب
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لا شمه توارد اکشلردر ملاک م مك بگریی درت تار :ده وفات اکس

ووصی اوز ره ګاورده نال شابور کنارنده مبر رل مقمرهسنه بقین عله
دقن اولعشد رجه

الله تعال

| ( ذکرهطلمانوار رباتی وکاشف سرا ر “ج انیفر الدنايراهيم مدای )
اتور
اول کوهر »دن ص

م عراق )

واول اواو لد تصدلق رعارف وال وعاشق

کاملد رکہ اکر ار اب طر قت اول کاشف اسرار حتیقته نان عشق
دار و

ج  2یالدین عر افرانتدن یتسار و وه ات

وصف دانشی وفضائل اوصانی راول گر معرفتك عبات نامند ت»ألیف
نورددیی کتاشدن طاهر و اهردز اول سو  37عسق ای واول اة

فطل تامتاهينك مولد ی تواحی» هداند ن.کهعانانده فر بهدز درارکه |
ولادنندن راه مقدم پدزی رو اسنده مشاهده اعشد رکه حطس ت

امیرالومنتن وامام ابلین على این ابی طالب کرم الله وجمه ورضی الله
جه خضلرتار ی امه معصومین رضوان الله علیم اججعین <ضتراتی اب
نبارغده خرامان اولوزروعراقیاك پدری اول باشده برظرفده ظورراعش

تاکاهبرعخص برجوحق کنوروب حضرت امسمر

با.ی عیسارکار ينك

کاین
کا هند ٥ زمینه وضع اعش حور ت امیرطفل مد کوری خ
حیصورار ينه دعوت و زم عر اقبری  1وکوزل
رفع انلهعراقينك بدر ب

دغه ادت مورهشارهومیاليه د برکهعراق طوغدقده ی بےباغ کتورد بار
کوردم کهحضرت اهبرك روباده وکا وردکی جو<عدزشرن اخہار مولنی

یفده ذکر اد رکهشهاك اسمی عارف اراههدر هتکام سیاحتند ,نفداده
واروب کوهر در ای مغر وت و مر سبهر هکت ج شماآب الدن

|۱

سهرو ردی دس سره <ضمرتلر بتك خدمتله_مسنسعد وشرف !ابق اله

شرف اولوب اول حضبرته ی بد .اولدی ابوزلرك دن ومطلع اریاب
شین عراق عاص اک عابت سور دیلر عراف برهدت .اول سر روشن

دعر خدمتنده آواون هر توت که ميشد

نك خدمتند ن فارع اواسه

یروا لق ورس و الق ابلوقهکتروب وسر آنناز واعمدصایناحب جا لا رل
_کون بازارده کزرایکن کوز ی بر رم تبرو رخوب
عسّقبازاق اد رایدی ر
e
یقت ههبج
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اقر اس نك مقاله ا وای میت واه ده نو کش سل

رجه الله دعای
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اد رادم دیده" م

مولانا هلک خی ) مسشاراليهك مولد ی م

تکی
بلده سندند رکه بلد اه هذ كوزهعراقك مشهور اولان شهرارند نادر
وروت نظام
ملائ مد در هنکام حوانده مالاك هند دن دکن بلده سنه ا

شاه “جر نك خدمتنه داخل اولدی ودام شاهك وفانند فصکره ابراهجم
عادل شاهه اتاب ایدوں مشار الیهك مد حنده دصاید عرا طم ابلشدر

عادل شاهكامی بلهشح نظامینك عزنا سمزاربنهمقابلبرکتاب لیف
انایو ب نظر عادلشاهة تقد ابت د کده پردوه بوک اتون صله احسان

انش در واکان نظىدن مر حیدر ذهندی شاه ابراهيك مداحلرندن
اولعله برکون متفاه] 6۷ای ر دهن سن کر دهجوا

سو یا:تاس نن ددکده

نوردیکر سویلرم دبوب ایرنسی کون بور باعبستی <ضور
چونکه فرما بی
شاهه هدع استدی
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 ۶درهدح ولثاات ای شهنساه دک ۴

 #مذو رم دار اکر کف رن ۴3

 #حیفست که بهر بك شنرزر کيرم *3
 #خون دهوزار دت را در کر

کن

شاه ر لور اعیك صله ڪون دج دهن به ردوه لوک اتون احسان

واخصافنه سین فراوان ایلدی ملك هی طفسان سنه «عمراواوب ګاورده

میب اولدقده وصیت اون رغزل ظم ایدوب مبرزاسجرمم حوعك
باننده دفن اعا اتدی بوهطلع اول غرلدندر
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 #او قبله* منست ور<م سو ی اوکند ۴3
صاحب

انه د رکهنوهطلاعی ناهیی" شراز نك دبواننده کوردم وقولنه

اعقاد اولنان بر -ندن هسعوعم اوادیکه بویبیمولائا اهلی حاات نزعنده
ستو یوت خواحه حافظك اا ۰دن اندیکندیو وصبت اباش لکن

«لك ھی و مطلعی اهلید ن سرفت اشدی دعك فا بل وعکن دکلدر
وت
و
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ت
و 59کر

ربب بوسر
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مبند وردمدد شڈراا له که متغول اواون خواحه حسین
شاهرداد ".ه
ثایی بهاومطلعده اولان صیدهرل ی

اممابلدی

(مطلع)

 +مرحم ازکردراه رقص کنان حون صا >
 %3اد حنون درد ماع عاشق سر در هوا ۶

حسب الاھرذظ ایلیوب شهراد مہ تقدم اعد کد ہ ہا ن اوجلسده

کان نارن الا ناض شاف اماو هاا شتا بیکون نار
هادع اولسو ن هر وقت هراد اندر ااسه

لسع داخل اواس و ن دلو

اص وتاه انلد ی شا سك سو تلدنکی قصرد ه سل مطلیی لو تدر
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 #درد و س حسسن واز هست دسی خوشها 3
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سطان اراهم حبانده اولد له خواحه حسین سفر وحضرده ملازم
ا
رکای اولوب ساطان مث ار اله عا فا رهوداع الد کده اول اناده

شاه اسعاعیلثاتی حسدن خلاص الهخت ارانه حلوس!

عش اولدبغندن

حواحه حسین شاه امعاعرلای خدمته واروت تهشت جاو سی اعون

سو باد یکی دصیده سن تع دے !تد ی لو رقا ج بات اول قصیده دندر

( تلم )
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سکندر کی انس

ادسوعان تشست ۶#
بوسف ژ جه بررآم
 #شاهااکر حه زاخرید مهر مد تی 3

چ دوسنگنواره ذات توفولاد سان نشست چ
باان سدهر مصحیی داشت زانکه تيغ #4
 ۴#برنده ترشود حو فنك فسان دست «۶
توقصیدهیی اغات دوب سویاشدرلکن کردش درو حرخدن فصیده

شاه امعاعرلاك مر ضسی دو یوب بم بوقصیده ده امعم ذکر اولفمش
اتی بوقصیدهیی مقدما سلطا ن اراهیم مدحنده سوبلوب "عدی ہکا
ه
ا دو
عرض اديور

د قصد صددنده اولدیغیشنای حس اله

خوف جاندن قراری فراره تر حح ابلهابراند ن هند ستازه قد ر قاجدی
وهند پادشاهی جلالالدین اکبرل مظمراحسان والتفات اولوب مدت
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ج
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روت وس امان اوا

دی خواحسه سین تلو ولدغیاث الدین <وانلفنده

سور ه هو رحا خن نندر امد تارکهصلکنده رکه رو اسندە شو وجمله

هناهد اندر که بدنده پرمسیسفاول ايلهرګ لهنك عناداند وب تولده کیدر
اون اولطاشه اوردفده
لسندهاولان تن اکان ح
واطا
اکنکونرررول

تازه مثلاو سنك مکذوری ایک :حر وخوابدن بدار اواسور ووواقهه
ك عب یردن هدروم تەك راولهرق نهد وی اور ند طفر باباواق ارزوس.له

صرق اوقات ا,در برکون حوایی مسمد ده اولان صععا دن رشك

زرت ادو انکن رحو حتق وافر اصلاش
عم قد نه زار تهوارد قده ا
کاغد اوران کتوروب عن ارك باشی طرفنه بر اقدی وعودت اعدی
خواجه شایی اوراق مذ کوره ییمطالعه اعك اعون دنه الدقدهورقك
برنده و حسن بصی قدس سره حطر تلری طفو ات حالنده رو ا

شنده کندو جد ده کوروت وید نده رګاق اله مسعرل طاشلر نی
دليك دايك دار اعش وهر فننی طاشی سوراخ اعك اشر اوه دلالعف
ید ند ,اولان کاردتأثر ابدر اش صورت وافعه س بدر ند تقل اد کده

حسن ار ىحض رتلز بق الوب ان سر نرجه الله تال جنا باره
کتورمش ورواسی تقل اد ر مش | ن سر نن حضم تلری تور نده
حسن بصمری <ضمر ار له متو جه اولوت سن رش صا کب ستاو

اولور سن وس:ك سوزز کوکااره بفسایت خوش کلور دش اولدینی
وصهی عتما كندونك
حکاه ہی قراءت ابله خوا جه حسین انی ق

کدویرکی رانك تعره جل اتیلغهاول ابد وب ڈظے سویلکه سییو*مت
اجک مباشر ت وبقینا بو فیضی مبدا فبا ضدن بیله رك تظم اشا ره
مواظتابلدی شاه طععا سبك اوغی راهم ممرزا بدری طر فندن عشمد
معدس امارشه مأمور اولوت حکومتکا هنه واصل اولدقدها کتراریان هیزی
ح<ضور یله جلب الله ندل اتواع کر هد عداومت اکا یمن ا و دی

هبز مندان سه اله شا هر اده لك محلسنه دخوانده راه اورد طر دی اله
ساق امه سی حضور شمراده به تقدع |عکله شاهر اده لک ص طی طبع
دشوار سندی اولدبعندن تنا ی ره بعد تا دش و سین وآفر ن انلدی

اون مشورت
مشار الب ساطانارادے لوانتا ورده بعض «شغله ملاک ح

ترئیی ابله ار کان واعي اسن جع ومشور تلرینجه باب اولد قدتصکره
سب بووین ۵۱سب
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ولاث الشعر انامنه لوق ای اتکی جرد قاسم دز
لالا کنو فاق م
بشمز

کمرتحاه ودو ات وغلبد عرزت وحر عت دئو به دن مبرزا قاسم دیعك اله

مشهوز اولشیدی وفاتگی اصن ابدر ایدی اول عند لکیابستان نکتسه

لاکهی
و

یادا بلک ندچ یوشوا وعفادای ولانك اولان 2ا

سید چناد اولادندندر جا بد بلده سی سعزی خراسانده کون آناد نامه

شهر تان اولشدرو بوسته حفیق اولشدر که مبرزا قاس امیر ابو الفح

(الغفر شدی)

اول انامده باوخود علو شان

ميو له عامل اولوب طرق اه معصو مین رضوان الله علیمم اجعین

اوزره ۶ل اختار ادوب درویش نماد لکی وخوس اعتعاد لک قابل

تحربر اولدن زباده در وشاه طمعاسب صفو نك احری ابله شاهدسا مھ
امش ومنو دعاص ینت اشمارتی طاق نسیانه نهاده فبلشدر واول
نظ

کابایکی ادر زا وتوت حلداولينك ایناتی درتسك وخلدبانسئك
ثوع
یم
اح
ايان بش بك من

طفوز.ك اانه بااغ اولشدر جلد اولاث

اعایی تار حنده وایاتی بازمشدر

جودرام کردم عامخاءبهرا  #رقم بر د ود فبرز دمه تامهرا
دسازمدیی کاحم دادکام  #کزان دوصیدم در |:مد دام

چنانخواهم ازفطل ر ورد کار 43کرنان  +ئ کر دم اميد وار
شم تفش ازکلكها نی دند ٭ کصزوارنتحینشودبهره مس

تکوترکشمزانکه تفاس چین  #کٹ د لغش آخر یه از اولین
بودعفد ان کوهر تا دار  #زر وی عدد

حار باره هزار

باطف ازسرنظم کر بکذری  *#دوان بی ارم ان آودی

دله
کک
دندن
نمك سرندن بع باث

(ظم) قالورکهطفوزیوزفرقدرجلد

تاندنكت بارکندهد عشدر
کهرها کهآورده ام درسار +

عارش لودبعم بارەھزار

بوددرسوادمحونكاخنغری  ۶#طلبسالتارخش ازءشتری

مشبّی طفوز وزالییحساندهدر ( ذ کر عندلب کلستان سرا خوا حف

<سین نای )دځ نا رده ککوسونو ریررك

وبودراول“عن آذ نكاشعارآند ازی

زنادهرنکین وا حب وار دات رکزند رشناداك موادی عشهد ېر درو ,درك

”۱ع غياٹ الد ن عل درو موی اليهغياث الد ن بزازاق عاری اله مول ومالك

۰

(۱۷۰۰

ممابتنانت اوغلی مبرزا امان الله مسلاز متندهکناجلف خدمتنده اوادیم

مدنده شاه ورالدن عدجا نوکلربواوداشداهن طرافبثاهتنتسهیحکنامیاجدانرنودنعروضتها]۳
کلوب کم واف پدکارۍ
مور بلور دیقاستیذان اعلر له در کاه شاهیی دار سال واحضار اعلری
بابنده حکماولوبودرکاهشا هاسه هند ستا زه واصل اولد قده خان قدر دان |
ما ڪان شاهدن رخا ابدوب حکے ر کنا و قولکزه جس وس حت

ح

پور یکن دید کده مسول نزد خا قا نده قررن حصول پور یلوب حکیم
وکنا ن |  6اعطسا اددی اول خان صاحب فطرت الك جفذند» اول

در جه ده عابت وانساندت ونوت اتدیکه ماذو قنك تصوری دارت"
خو لیتادن بعید در ویو شکسته پال انام مذ کوره ده اول داشعند صاحب
مرح
الله فااض و مره ور اواشعدر وبر سنه کامسله
کالاك عب
لت کش
حرنودن صکره
اول خسر
یل هز مندان اله محالست اغشمدر وابراندن خ

وارداتی اولان ایاتی جم.ابلیوب تته ده بباض اش اولفله دبوانعذ کور
کذوری حسن
پش بك دت قدر وار ایدی ومها با نك اوغیی دوان م
خط ا 4.گر ر اح پروت و و عبدا جر اه دعد المابله رجا 42

وضع ابلدی ودیو ان مذکور ه-:وز شهرت بن ممشدر و اویکی رباعی
(ریای)

بعك دوا ن بابنسند ندر

 *%آن آهن نود ام کهجوم بردند * آن کینه درا کهخروشم ردد

اد
شمنبک
 ۰چون خارترنجبین کهدر عالسم* نس

*

ونوشمبردند *

(ریاعی)

 #اسان کهزیکد بکر< رر شم ند * .وی !سس فیس لهسیر ید #
هد در غربت بے مانم ایینیت * اران عن پزان طرف دشر ند ۶#

وان سنه ره قرب اجمرده مها با نك خد متنده اولوب شاه هند ستان
نور الدن مد جها نکر شاه ممابکا نیرکن خد متنه مأور اد کده
ی

خاندن آلوپکندو عفر بای کک روهنه اد خال اعشدر حالاکه مك

بگرجی اش تارحخیدر اول بادشاه عالصاهك دەت ددر

(د کر والی وادی" ازادی مر زاقاسم کون ابادی)
شین معا ای شیف دب
اول دبا جه دبوان نکته دای واول بلبل نکل
واسب اله سراسته وم ندعل وادب اله اراسته.ابدی کندو ود ه اولان
۱

( شعرانك (

[ C41
طا م.حسفش هآ غاز ۱
 #جوا تیبای تاوا لخا ىو از  ۷۰ناجل

 #کش ده و سلیان اکرمو را* برآور ده دمار از ] تش طو زر *
 #عبوذش تار بود لزنه

* ژکام اون

راسكرن سف

 ۷#ی

رند ۷
درشک ح

۰
* نکدا ای عام برلش وقف* :

موی |(مت ازانده سو یلد اعتار سک ا دته ا اواژت تور

اباری ایلهبر ر لب دوان ا

قزق ا ات ودر
ودو اننك اعدا ف

اولشدر شاه عبا سك عند نزذبهاده تقر حاصل ادوب فلکك آهل طیم

اللسصیا بله مولانایمشارالمك وقدرعق
فده محبول اولدغن رشك ب
ار تقشاع قدر وشانته:راصی اولد لعسدن شاه بروحمدن موی امه

ابعنون دنده اعتسارندن اسفاط وایراندن اخراخت ام انلدی اکا ی
وذر
کل م
اول ارا ندن خروحوخروبی حهفنده غبرزل ادا د ابلدی غر
(رست)
مطل اشو ادر

|

* کر طك بك عفد بان کزان اد فرش ×

* شام مرون مهروم حون اقات ازکدورش ٭

راك اکن ارات طرعی سهینل ارا لذن خرو جنه تا سف الله اهار
سو لاڈدر از ججله میر زا ملاك مشمراق توبایده بر قصیده عر غو به ع
اعشدر اول قصیده نك مطلی لو در

(ست)

کو هری فوخت اران آخرازی کو هزی* .
! %کر شرف شلد په خور شد دارد هشرّی * |

القصه ر کن الدین مسعود ابراندن هتد شتا زهوارون دار الحلا ده اکره ده
عرزا دقر اصفعا زل سوق وتو صیه شی اله جدشاها کیرك اسا ننه
واصل وهقر بای سلکنه داخل اولدی وبراز مدئد ذصکره بر هعتضا ی قدر
اکره دن دی هرت ادوب ال ااد ده شیر ا ده شام خا لک حت مه
واردی مدت مد رده شاهراده نك خد هدتة اولون شاهراده ی بدری

اه طلب اتد کده رکات شراک ده تاق ته واصل اولش اکن مباداکه
|ره دن ند
بےمع دما راری شاهك خاطر ننه کنورزر ملاحظه سیله ک

طر فنه فرار انادیاولتخطه تك فرمانروار نك ر مد حك خدمتار نده

اولد قد ذصکره اورادندی صاوشوب فقرا لباسی دلسی اله سباحنه

| مشغول اولدی ضا حب ماله دو برك دکرمی او سجنه سنده اجر ده |
( (۲

تا
هر

بیس

3 > %3

ومیثارالمه

از دض 1

و

حکے زکوا مڭ

 #داس بر ناد حق عودی
%3

لجان

در |اش

در طا ا

ا 4مسّمور در ِ فد

منم

| ده

وراه مو لدی

کاشانده اواوب باد مذ کوره ده.سن رشد وعییسزه واصل !ولد فده شاه
عباس صو نك خد مه ملاز مت ادله کال قرب حاصل ایاش ادی

وامر شاهی الله بای فاا ندنك دیواننه ادا سندن اتما سنه وارحه غزل
تاصاف دوان مشار الیهی کوزل سم
قزل جتوان سویلش و<ق ال
الشدر اراده موی سویلك راد اتدی ایی <

رت شح بای کرایی

شے اظامی اه ار جه حطر ردن تأدت اون حسم وشرن ده

”ی سونادی ةط اول وزنده فدء وجدید حکابات منفر قه بی جع ادوب
اسینو توعد ال یه انادی و کات مد کور اسایی اک ,مك نله ال
۱و لوب حق ABES

داه وهر منداله سو A

د
E اب هلا
(صفت ست معرا
 #شی روشن پرواش جشم امد  #کر انش برازکلمای خور شید ٭
٭ زرشك خرن ماه اندران شب  ۶3ی

کوب
ما روصل زک

۶٩

 ۴#سی درویدمیدههدم روح  ۶3مدهر ادران درای شب توح ۴3

 ۴#پوو در از طو وان ےا بب کج فده

رسراب
عالی را ا

>«

 #جار ازروشتی در جنم حور * غا ان *حڪرنورصح ازدور *٭
حمخشیدی به <ماسل 63
کک شدهزان اروش را زکسی فاس  «۶کهسیم ه
 +څد باد شاه

عش ب
ررع
ممان
س فر
فرل
شور عفتل  روان

¥

 #درینمممانسمرایواار کونطری #چوببرون!مدیازراسیحری ۶#
ال فیدر و
کي لنش

* زبان بح صادق /بنده  نت 9

(ا راو مین حضمرت علىکرم اللهو جمد حضبرتلرنك)
(مد حنده اولان اسادان

* ذش ازروح قدسی ازئین تر * داش از ءل غیبی باش بین ر *
ریای وحدت رادفینه * دی دراي رجت راسفینه *
 #ن

۱ر
 #اسر حله رسالطان داور * ص رض فافه را فاروق ک

ران توخط حفنده س#وشدر)
(و
ح
( جوا )

*

)CI
EEE

CARRE

نه فهءورك اسای اس دن طهور اتد لاصمر

شد
عودنی ال٤جاس ابلدی وه

E

اله تکرار ود هاره

واسده دخفوری سز ا يده دون نادن

حدا که سیب اولدیکن طرفکردن عار ادها  7اکر لت از
اجمه
ایکاه انلر د

شمه معذرن نامه لر مر بر اتدیر حا.ل مکا تب

اثنای شطرده فهُوره اپردشسوت مکنوباری ویردی احق قذغٌورنوشته ره
اعشار وح عر« عت اقدی وبالنداهته توراعیهی حرترادوت اص

(رانی)

مذکوره سل ایلهاعاده یی

کهلو قاقن ي راشد

آن خف کهدراك دو ار کس باشد 6

خرراطاب شاخزاده طلست  3باك سر خردوک وش خر اش اشد
القصه اول نکنه محر قطع منازل وطیبراحل الله هنده داخسل ودار
ارلور لآهدوری سیردن صکره |کرەره وارون حند مدت افلاط -ون
مهان اولوب حکے مد اور طرهندن کت
ای کے کیلائنك خانه سنده م
دنشاهی
اتا
بندس
ول وفنده ه
وحسن توص ه اياله

حم انکیرشاهك خدمته

اولان تورالمرن څد

واصل اوی اءیدندہ اولش الس ددہ حکے

طرفندن حاهل ونکا سل اولندشندن واروت شاههشار الك شاهراده
سمه دت ان اله جری مدنده الهانادنامشهرده حوار رجته واصل اوادی
وفعفورك اشغاری وف كته الع EW

(ذ؟ رشخمئانی ر ۲ن ادن کاشای) حکے

م عیاروه عور بلندافتداردر

اشعاز دابذیری متین واصناف سحن E ۳ واقعاولندر وذانیعلم
شیر ديهملودر  زق اا چاه واه اولات ۵ګاد رکه الات اولدیییدااش

وفصیاته بت اله شاعر لت ا۲ل" رادی واه سی واقعاولشدر کاشا 0

مخاصی سح وام درکن الد بن مسعود در و پدری حکمنظام الم ین

9

|

الدرجه مریاب اولد هدن کی رکن الن

مسعود در تك کیفیت دااش و سشی وحعیفت < ی 9

هاو دده

كر بر ابله والد بررکوار بنك مد حنده دادههنوری وکال هم پروری
اطمار انکشدر

(در مدح بدر ود کو د(
تحراع ھی

اوش دورزان

 +زفکراو دماع ازعءل سوزان ۶3

حکین درن را ازو نظ  #کا اش پادشاه لشکر خصم ٭
اب۳-

)COT

ایهلزا ولد بفندن فیاطال ک(یلات) لفظی<سایده
ماب
لمن
د دی یك
(.کودن ) کید .له براردردد کده فغغور رازنعکردنضکره بل -وردلذکر

کی در که خستاب مذکوره (شفاین) ابله (صاحت جمدل
کب) توافق اشدکی مالاو کیلك ابله کودن د عوافقت اتشدر که

کیلات وکودن لظلر نك انکسی دخی حسانده سکندان اولور (وشفا ی)

له (صاحب جرال ہکرب) کلاملری دخی اوجی-وز بر <ساباولنور
شا یی فغفورك بو وحمله حاضر حوابلفته کر اولوب تیا بعدا تک الله
ووال وجسوان اواو فده اران
هرل دار مطا ه اعکی ترك انلدی س
شاهی بوانان شاه عباس صفو نك *سعوعی الودقده ففغوری حضور نه

طلب الله اول اطیفه ی کد دو سسندن اسشاع وحاس اذننه اد خال
| اه شاه عاس مد حا ده فصا دغرا تظم وادشتااندون مظمر ا کرام

االده انکن شاه هند اراب «عتارق حقلر نده جسن
ولوازش اولشدر ر
عنت
ریه واحسایی #عوعی اوادقده حائبهنده ع

اندوبائنایطر شده

ند هاره واردفده فاده ار والسی اولان مي نی" هم مندان وفذردان
خرد مدان ممرزا غازی ان ادت مر انی وغات درداندنفغفوری

حلسنه ادخال ابله حعنده اطمار لاعت وعنا بت ابلروب من العد ع
معرزای مشار اليك مقرب در کاهی اولان مرشد زد جر دی ومولا نا اسد

کال رشك وحسد ادن فغفورل اشعارنه ی ګل اعمراض ابعاکشهاد ,ار
لکن سعمدودمان رحانیان اولفوله حاء-دارك هذانه قولاق ور میوت
کندوسی مر دم شناس وععارف دان ذات اواددندن «هعورك له عارده

هز مند اولدیغنه عارف ووافف اولش ادی احق فغفوره موی اایممارك
مدا له واوضنا عاری کران کادیکندن بکریسه ی اکاه ادن
ود هاردن لاهوره روانه اولدی دععورك رل قتدهاراتدیکاو کجوندن
وع
صکره ممرزای راك +

سز خب کنو

ومعلومی اواد قده هر شد واسده عتات اله

ی کر دن بن رسوای ای کک ن دم شنا سی

وقدردانی اصواه کندو يعدن استیعاد ایدرمکه ففئور مثلاو رلادره
دوران بم ابامحکوهتده نزد مه کلسون وطر غدن مظمر فيض ونوازش
ونا بل احسان و حشا دش اولدن حیقوب کتیسون دلوت خط دسق الله
اول بکاند زمانه کاغد بازوت کا

بواده ی ان اولداعش و لومعامله

سس

( نه )

( CTE

اد تکصدکره لاد رار اباسی اللهام بلاد هندی سیاحت ابلدی اول
یود ال4اکره به واردقده زماه بك دا بان آنیاوللماسدن صولوں

کندو سئه مقرب ابلدی اول صاحب فطرت سا هیلاف فتاه حصیل
ارت واواءدر اطم-ار هیر وایسا فقت اد که خان مشار البه ادصاف
ادوب سنوی معان دش مرو بد بهابلا عاله کندو رهمتءلق معاملات

جز تیه وکلیه سی اکا ارش ادلدی صاحب مها نه در که وک ین
اقاصفیای مشار اليه اله بك بکری الیسنه ده

علاقی اولدم اول

ریا واصلاولنتیدی اننا ی خوب واشعاری
وده سال:گری القش ج

بااساوب اواوب کلیات “حن الق بك بیت بال اودر از جله خسرو

ر دا نو یی ,وراد ر وچ توی)مز با الال
الدین رو قدس سره حضرتار نده دی ر مقدار اشعار سو بلشدر اشیو
ایکی بت اول مثتو د ندر که حضرت مولانا نك مد حندندعشدر

(بت)
#

موی »نوی مولدویى  ۶3ھر ده حال ساله راحشد نوی 3

 #ان ودر دا کان صااهیثات  3لبت یر ولل دارد کان ۶

مك نکرمیسکر ر ند ه کا بلده خراعان رو اه خو ا ن او لشدر

(ذ کرعندایب دافریب کلستان معانی حکیم فغفور کیلانی)

معلوم اوله که فغغور کبلا نی بکانه سکن سبرانان دهر وادره عم فان
عصم اولش وقد رت انار دااش ووفور فراست وبدشده دور بنك اکر
شم اسثه سيقت .A خط لوا عده استاد وع( مو سفیده نفس ار ااعده

رشك افکن طبع فارایی کت راد اولاش ابدی اول نادرة زمانكولادی
لاان کل د ندرو دری سید اجد خان کلا لك مقر بلرندن ادى

وفغغور اتدای جوانی واول مار زند کانیده رمعی خاص ایدر ایدیبدری
وقانندن سکره اران اولکه س سبران ادوب اورادن کرحستانه کیندی

ورعدت اول ماکاک صاحت اقتدارنك خد متنده اواوت مفتضای شرع

| شر یف حضرت دی موی البهی شنشییی کر حیان و ایین کثیف
| بکانکاندن حسافظه ادوب ر تقریب اله اول دباردن وقت فرصتده فرار
الهتکرار عراقه عودت ابلدی وحکے شقان به راست لنوت حکم
ووو زه

وحم میرم سن ه رل سن دلو سوال ات دکده کیلک شید رناولورم

( ۶۷۱
نکننه دان “ګن افر ن <هنده لوهع -وله جر آت اكه لباقت وآشتا ای

بوةدر بك بکری بدی تارګند وعد عحارط بى عبد النينك اران
وان ه:دن ارض عف
واخوانندن سیدممر صاراصفمانی عر فك ا

اشروه نفل ادوب عرفينك و بتك یه ماس

طاهر اولدر

(ست)
رانم اکر ه تسار *
بد
رکا وش مرهازکورناجفبروم * اکعرس ن
ورك مصبراع ا نونك معو نی
ای ت
ومولانا رو نھ ۶دا نی باامام ر

عرفینك اسوانل نقنسه تار ادر
(طعد)
ق

عترف
 ۴#کاله کوهر در ای معر ف

۶3

 +کرامعان ی رود دی صدقآدد
*٭ حوگر ا

دون
اه نکردس ۰۲ر

۶و

£

 #شکست پرصف دامای رشذف آمد €
٭ بکوش جرخ رسا نید حرف جانسوزی *
٭ که گرم ازئو حودر ععرض تلف امد ¥

#٭ بکاوش مره اکزور تاجف روم #٭

٭ فکند تر دعایکه رهدف
 #رم زد ازی تار ( 2رونمی) کلکم ت

|مد 63

 ۴#بکا وش اة از شود تاص دص من ۳
صاحب واه عرفینك اسیو اق تددن کف نفل ادن همر مشار

اہك تشساسنده اواوت معدی زماعرده اراب “عن ومعرفنك زندهسنك

حقتده رکوسته الغتات فا

ك حك والدیکه ر  2 5ا

دشدر
اوناتسلر ع

(ذکر شسمسوار عرصه موت دای اقا صفیای صفاهای

شهر صفا ها نك ادمی زاده وندن بر سیدر مومی اليهك نا ثل اولد تی
فضل و کاله ساسله سندن دبکر نك بل ووصولی #سعوع او مشدر اول
حوانی وآغاز هار زند کا بده نطم واشعار ایله مشغول اولوب سیا حت
طر ی اله هند سا له واردی وممرزا حعفراصقمانك خدمتنه ابرشوت

فشانشالك e ا برار و

E

3

وشت وسران
ندی ک
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سره
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o

هو

E

نه

حط مرتار ینلا سز نادادوب

O

LL

شل

SSR

سوز ار

 ۵اس

ار اک ایدی

عرفيك مظمر اوادینی عثل ودا نشه سذ و جرا ی ءطلقا غرور
وففاتدن شات اعشدر واکا ر حعنده د مستان لاو یی جو صله الق
اندر

جهھ سو د اام

چان

ر

دسر

ی عاق باه ۳فار اولندر

(ریاعی)
* عیدست

عم برکنبدن خودرا *٭*

* درخاق

آدموخ-ت
ازم دمك دیده با ب

اده ددن خود را *
جم-ان ز

*

 #دیدن هبه حکس

راوند بدن خود را *

سال سن هدوز اردءینه وارش ایکن طعوز وز طءسان طعوز سنه سی
(ست)

لهاورده وفات اعشدر

٭ هرجوانی کهی ادب اشد

بد
اش
* کربه ری رسد

¥

اکر حه اك  ۶وازی" شاه از عرش دکتد پر دازی مولاناعر ف شرازی

جفند ه اوک پر امن معتقد مان ورن اولان دمص ذوائه خوش کل
اکطهن اولیا بوذشری بو فقره نكسای اوزره
لکن و فقّمرمعذ ورم زبرا
سوق اعشدر خلا

ها سکن بو دنک مولا نا عرفينك ذکر هنكام

استو دده درو اش تا مت ده برع بز که حالت عشق وخسّدن خالل دکل
ای _دنده منشوی مولوی" معنوی اله وکړرن در دمدا نك کله احر.ا کے

کلوب بم نه شفل ابله مشفول اولد ده واقف اولفسنن موثی

شیر شدن و ایانی اوقودی
(شوی)
* ازادبپرتور کدستاین فلت  ۴#وزادب معصوم با
آكسد ملک +
 #به کزسناخی کسوف فاب  ۶#شد عر ازل زجراً ت رد باب ۴#
 #ازخد اخواهم لیوق ادب  4ی ادب گر وم مانداز اطف رب ۶#

موی شر فك اشو او ج بی اول درو بخك لسانتدن “عو ع اولد قده

سمروش غبی ابلهجانب ااهیدن اشنارت اولسی بو فقبرك پم عبدالنينك
خاطر ننه خطور اعکاه اکا مبتی بااضرورهمولانا عرفيدك بلندیبر واز افندن

پرشعھ سی ھر قوم فلے شکسته رقم قیلندی والا کے کبیونه مذلاو نك اول
کت

تست

تاک E

E EEE

EES

ELSE

ESES EEE

( CY
“u

مطموع ومعول اواوت اعسق حسوحفافنده <عك جیار مد رعا دن

|

ر دقده جعك مر طندن خنته وب خهره سنه
سال سی بکرمی په وا

زاده تفرورز ده لك عارض اولغله کورتل رکندو سندن نفرت اعکه
باشلد قلرنده و انارق وکیفیتدن غات آآرردهدل ور جیده خاطراواوب
(ع)حنان ماند حنین دراه واهد ماندع#معناسندنغهان الهکندوسنده

جلى اولان فروزجمیدن ناشی شرا ردن هاده ثعرت انادی وھد

بادشاهنك ارکان دولتندن افلا طون اتی حکم الوال کیلا ند-نك
خدمی اله شرقی اندوت اول صاحت عبار داسشك حسن رشق

الله حضیض ستیدن مقام اوج بلتدی بهرسیده واسسار آبدارا له
ذوق انا حناندده وجشیدهاید ارك کندونكم دسیاولان مشار اله
اضيد غرا اطم انلدی ابواح ابله خان
ابوالغے کا ن مدحشده ف

خانان سمسا لار عبد الرحم خان سننده حسن موالات وګحبت اولغ له
ابوالقن الا سیله خان مشار اله حهاسده رقصید م دلکشا فطم

وانشا انلوب زاجم ارستال انلدی قصیدی ك

نا افخار ابهه

| واصل اولدقده قر ن قول اولهرق عرنی حانده صاه لاه ابعساث

| ابلدیحفاکهقصیده* مذکورهیی بك استادانه وبلیغا نهانشاد اعشدر
قصیده من وره دن بر ای استشماد جد بیت انراد اولندی قصیده نك

مطلعی وعطام ثانیسی بوایکی ندر

(بت)

* زهی وفای تو هسایه سهانی *
 #تکاهخکرم وکانامای

1

پق

A

٭

N
سک موح اب < ياست حنین شای

٭

کندونك حل ولادئن اطهار اون دعشدر

(ت)۳
* لعهد جاو حسن کلام من اندوخت

۱

*

* #ول شا هد نظمکال تعصتای *#

 #کنون کهبات جوم سس مه سای در شراز *
عن

»

۲

* خرد دده ک گد سرمه صفاها لی ٭ |
ای قدش 
عرفباك فعط عیی ن اد بلکدر که ج نای کرای جح اظ

(ره )
س

() ۱۰
س

تحت
و
وڪوه اولدی واه
حافظی صاحبت  ۹اد کلرندن اکا رشی
در ۶د بر وع_+در

ی

نه ۳۹9۲ملهلک ےہ
نداه اک بر الهییاد با

مو حبس

حعا لت اولدیی طاهر اولدی

( ذکر شاهباز بلند پر واز عرش نکنته بردازیمولاناعرفی* شمر از ی )
طز بنك ام الععها واملع الثعرا سى او اوب اشمار منك له سى
خوش افظ وخوس معشادر وطی شوه" استهاره ده مشازوتازه کولاف

فناده ی اجباز ایدی تکاف برطرف کهاصناف متطومات امثال واقرانی
طق تیا ه جاده اس وعروس مدعو زهساس اافاظ ھر عو ب4اله
زب

ی ڪن

وقره بر در وشو ما

اولدبتی اوژره اول مطلسع دلوان

کته بر دازی حال حیانشده تتراب ديو ان اده ميوت وا ینمی
دوست

واخ

اسندن

یت هد الق يك علد

ری دی

مو ود

اباق ازوصا صو

اولان دلو انی ار ناب اعشدر

ù دو شوت ای

ات اله ضایسات ءکذوره به اکتا اعشدر
ەر

 %3کر در عر

اولش ولو حند

(غرل)

رده و ریاحته ام *

اخنه ام *

درر بأخده راعاز ڪر
 #ع
اک a
کوند کرشد  5نےشکرکهنم
*
*

الط

س

مر یتازفده

از دوصد

مق هر دق ۹

ج ی

میات کر باختد ام *

%

 #که ود حم ای رازخون حکر ا>a ام
صاحت

دان

کہ ل

ی

حهّس نلری ورزر

کهاول عندلیب ی

رازك حەت حال مان دار التضل شرااردن مسعوع اولدییی اوز ره
تواوراق  ,دشایده حر براواندی عرف مر حومك بدر ننك ا
اوی شراز در وعریشمرازده تولدا >شدری

ور خواحه

خواجه

بلوی اوك

خانه ارندهاولان دعصض حکامك معرننده اولورایدی واوغاوزل اسعه

ددر

جد حسین

درزایدی و حوحهلییهنکامده خا اراسندهمولاناصیدی دهءكاله مشهور
اواوت اتدای انامجوانیدم شعره ورزش اله استعدادی انان اولدفندن
اهل شبراز اکا عرق علص

بواولشد رکه اون درت

لابق کور دار عر فيك شمرازدن سب

انه

رسیده

)GI

اولدقده حسی

جله عو

ری

له

:

( (۱۰
دکادر زرا  2لوزمانده بوس
مو حود اواد لی

لك او قوددءك عرزل مالاو شور

معاوعرن دکادرق؛ده

خالد.که (۳

اولد ۳

سوبارآدم
واد ان

وغزل طرح ابتدیلر
ایدهې دبیلدرانلره جوایده رعزل طرح ایدیکن ددم ر
وردم وهردصل غزل دران
فرص افدس الهی امدادیله حوابار بی ب

اتدیلر اه ائلرك سو که افتدارری اولیهحق صورنده جواباریق

(اللهعییکلشی قدرر) فص مب لاج اولور
وردم همه خاطرمه ان
ام بك  ۲زوقنك اعنده اسرالوهنین حضرترنار نك لوېچی
لل
کص
ابدی ع
رکاله نادرم جهان بوکانه" دوران اواشدر وحند بادشاه خواجه

حافظ حفنده رعایت وجابت اعشدر ازجله شاه ابوامعق ایو وبعده
شاه اع مظفر وشاه منصوروعور طر فلرند ن مظهر نوازش وعنابت
اواشد ر ودیر که شاه عاعك حلیله سی ش-عری غابت اعبل س-وبلر
اشعره ادهع دو شاهدن رحا ادر اند ی هرتعدر
اند ویشعرا اله م
شاه خاعك و کارضاسی لو اسه ده زو حه سه

غات خی اواددعندن

خواجه حافظی کنوردوت وحلیله سن رده وراسنه احضارابادی طرفین

مکاله وپرسش خاطردن صکره بانوخواحه حافظه رءطلم بور بکزدیدی
خواجه تدبااندوب اتدانك زان سورسونلردیدی اون قائلاولیوب
اتداتث ردان سس الدین خواحه حافظ بورسون دیدی ودد آزمیالفه
حواحه حادظ ومطلیی سویلدی

( بت (

 ۴#دوس ديدم کهملاك درد له زدند ¥

 ۴کل آدم سس شځند و به باه زدند ۶

بانوی شاه شياع بو دی اشد کده خواحه ه حك و هر وزندن
کلونحافظا سن اول اد ن لش _شحی ایتدیکر اندیکه حضبرتادمی

اوراده کل بی حامورد ن باعشاراید ی دید ی خواجه بی دوجواب
و بردکده اولحامورده >

٥ءان واری ابد ی دلو تکرار صورددغنده

وجه نوی نازنین بامولانا حافط سزاول
صعا نی بوغرسدی دبو جواب ر
حاموزدهعان نوقدرد وه جت الله سوبارسکردید کده اکرانك حامورنده
#عان اولش اواسه اید اوناك ایک اباخنل اراس ده اولان رحنه
ری بنرد ءصل اولر ادى دو

او به اتد کده

ادسعاع زبادهسیله

آزرده خاطر اولوب وزن مشا ر الیها دح عیالنك باخده یغاب شرمنال
رو )

(() ۱۵۹
سا

ست
تسس سس سس
این تسب تس سس

سورلسی رتخاابلدی ورهضانشر هك بکریی اوجعی
ازیدن فض عدابت
زاعری ۋھاال انناسنده کندوسندن کوب اوشوه
وتر
کهه نی نض
واردی واننای لومده من سامته اعل رقوفوواصل اواوب وفارشوسنده

رشا هتو ارطاهر بودا اولدرکه نهک اسك لعلادن اساق

عرشته فر رئوار ناند ظاهراواشایدی ومنار نوزی ماد آفتات معان

الدارایدش وستفا دل لطاب نیوزوت ای واه حافظ فال که کف
مادک حاصل ادہع دوب دهن مبار کئدن غات اضر همهحزماردی

وخافظك اغر نه قو دی و بوردنکه اواب علوم خاد اولدی وسن

دض ادت وبلافتده نا دره زمانه او لورسن وتاك اثعاری دات دست

رداض عاله
صحفت اںلوت ے اق بری رنه امضال ادر روسن اناز ان
ودرا هملکد » صفعه روزکاراوزر » قالور خواحته حافظ حضمرتاری

پیوررلزاعش که اص لا اول اذنده لبه اکل حدم وانده بولد ینم وعذوی
 2برش ید ودم وەی بدرد کد تصتکره اول خورشید انان فروت

ادوب غاب اولدی نالك احوالنه وافف اولهع دو وراسندن سرعت
اه زا دم و بربرروشن  ۴س مره راست کلدم وومر اعطم ی ظرودن

طا وع ا ودایسےمباری ندرد وسوال ادم یربکا سو ای له مدکی که
اول دات خر (7

وس اق مراب طمور در واو ل هه

در که

حضمرت رساات تاه صلىاللهعليه وسل انك حفنده (انا عدينة اولععملى
سروروانك
لی؟
ولد
اوک
رز
مقیوآ
دپکواشو
:ه
پابپا ) بیورمشلردر دید کد
قدمنه ااص ال الله دای سر وحان اعك خوا هشبله قالقد تمد ه

دك آذان صداسی فولاغته کیذوب خوابدن دار اولدم وکندويي

اول پزرکوارکرکت دبدار نابض الانوارندن ۶4ل بولدم واول صباح
ګر دروم وج ایدوب وغرزل ظهور ابتدی که مطلجی ودر

(ست)

 ۴#دوس ووت کر از دص جاع اڭ

 #واندران طات شب آب حیام دادند ۶
ادص

اول کته نكاراسی کون شد هره کلد م وبارانك بانلرننهواردم

اتلر ندن ضعك واتھر اجك اعون شعر طاب اند ار دی ذکر
اوّلنان غرل اودو»فه

باش لد م غرل عام اولد

ده

حه

دس وشعر

م«
دا
د
ا
ه
مخ
ت
کت هت اد

سنك

ردی خسواحه حضر ملری فانلات
اهال * له سبندن ر نك باه و
واساویداد لس اعکه باشاد فده باشسده اواد دی آد.ك اوضاعی

کندوسنه حوس کیو ت حور حیاق صنعتنه مذغول اولدی اک

ارده نصف اراد قوب تاصبا حه قدر اول

که

کاراله مشغول اولەرق ”عر

خی لکده صصه سبقت اش اندی ود رل رکه خواجه جا فك کداننك
بانشده رمکتب وارادی وباده نك اکر اطه لی مکتب مذ کورده درس

اوفوررایدی وخواحه حافظت ره راستنده اواخله کهرون اول مکتبك
یشکاهندن مر ور ایدرایدی رکون خاطر نه خطورا تد که درس اودومق

وع اکورعك موجب خداشناسی اولور کا لابق اولان مشغول اواد بے
کاردن فراغت اپلهع| شر فه سیی وغبرت اعکدرشاید که عنایت میایت
فویضدن دهرهدار اواورم دون فی لامال اول کارخ مره
اله اله ن
شرو ع ابادی واولوفته رقتدداركا سدرکماه سن درت قم یدوب
وروت برر دعتی خرحلق
رمن والده سنه بورر لع معا رورلعیی دراه ی
اون اننده الرهعودی وارغدت امجنده توفیق ازد :عون اله حافظ قران

وسواد خوان اولدی نعل اولاو رکه خواحه حافطذك حوارده بر زاز

دکا نی اولوب اول دکانك د و بلیغ پرنوجوان صاحی وارایدی اکن
ار اب ھڑوا کا ب ن

اول جوالك دکاننه کاو ت مذاکره وګاده

ابلدکلرندن خواجه خافظ حضرتلر خه بونارك اطواری خوشکاوب کندو
تن هک

طو اسك خراوسی ا

ند بوطاغه در ده داعا ز هس دا"“ڪور

اندان اولغانی آرزو اندر ایدی وکاه کاه (ظم سنه ورزش ابدوت احق

اول فنده مهارنی اولدلهسدن اکن امو ژون ستو بلر ود کان مذ کورده
اولان ب راانه عرض ادرایدی وشعرا وظرفا خواحه حافظی مسهره لکه
ااشمحنده ناموزونلقاله شهرت وادی
هترال
اکلووبلېشرارادۍ ذشهاس

وعبیالاتصال ,نخایناستهر! ادرارایکن شعر سویلکد نکندوسنفهتور
کلیوب خاقك معامله سندن دلکراولرایدی نهارت ماهرهضان شتریف
کونارندن رکون ظرفای سردن کوردیکی اعریض واستهرالری درحد

کاله رسید ه اولوب وکندو اوضاعندن وناموزون کفتارندن بغات دلگ مر
وما وس اولغله وعال تم باکوهی حطمرتلر نك استایه* هتکس ده

واروب اوچ کجه بلاافطاراورادهقالوبهرکهه تضرع ونبازاله حضرت
( بازیدن )

() ۱5۷

مولائا وح شی نكبو لععیننده نقد رفصاحت وبلاغت اولدیچ اهلته معلومدر
( ان همه آوردهتوست) هب بوسنك قا حتکدردعکدر (جایست)
۱

* ازجم کلومل این دل ەن رفتسا د *

 %اخرای ا د صبا ان هه آورده" و ست

*

(بالاترازسیاهی ودک نباشد) ومصراع رشی" اون وندن زاده

برضنبهاو درنله حك موقعد ه ضر ب اوللور 

(حنشح ببت)

#اص درنك و اجب هست درحسن اك از نما *
 +بالاترازسیا دی

سم کون اختلاط والفت املعهناسته اصطلاحدر 
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مین بکادن توکر رهوا کرده #

اولوت

شور | به اشفعتار

کیتدی ون دی
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محلده ایراد اوور شخ دای پورر ( .بت)
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( سلان ساوبی ست)
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صورت وسبرت اللهآراسته واخلاق مقبوله اله مراسته برجوان عدع
الافران ایدی و
:طده اسلوب شعره مللاعت وار ادی دسری حد مومن
ممرزانك وقعه سئده وعطلعی سو تشد
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 #شکسی ازمبان شاخ کل نورسته"مارا >

( سید اجد میرزا) حسین راك عی وعر شح ينورك اوغایدر
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(خليل سلطان ) احةا د 'يوردلدر ومر انشا هك اوغابد ر يورك
وفاننداصکره

بگر ود مدز

حاوس

اشدئ افادت خۆس

طبع وطر دف

ونکته دان اولوب هشه اند ه خوش طعا ن حاطس اولو رارابدی
وکندوسی دی نے سو بلرادی الك دوااك وصق حعنده خواجه

۶صمت اه بخاری بیویسویاشدر ( .پیت )
* دل کبا ست کرو شور yl تد اكد ۶#

 #وزکدا ن خلیلش کی رنه اند *
موه زک تعورانك داد اوزرنده انکن بعداد متصرقی ساطان اجد
(قطهءه)

توطعدیی سویلیوت تگوره کوندردی
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الهنوایدی

بم دی طبعیده شسعره قابلیت آولیدی تاکز ويك جواند ند برقطعه
وسون
سوا اش اولیدم باری اولاد واحفادمدن ردسی شولك جوا ر

دکیده خلیل سلطان عامورااشوقطههی سوبلیوب کوندردیر (قطهعه)
کردن بنه جفای زمان راوسر جم * کار پزر لرا توان کرد مختصر

«هرع وارازچه کن صد کوقاف * چونصعوء فردبانن فرورز با ول پر
مرو ن از دماغ خبال حال را * تادرسرت دکرنشود صد هرارسر
سلطان مشار اله طم ترکی اه دی منغول اواور ایدی لو دت رک
ااك تاج

عادر

* ایترك پری بکرم
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حضرت خاقانمفمور سلطان حسین ) ولد ساطان مثصو ر بن سعرا
(

انعر شح ,ن چور اول حضرتك ساطنتی تار خنده فضلا وهو شمندان
مار اليك شهرتی جمان وجهانبان عندنده
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ادر ژمان وفصل وکااده کا ده رازان اهی وحسن وا واط ا وت

ابلهسعساعج شول درحه دهابد بکهعسبا کرقلمله اله دبارعر دنم اجەت

ایدوب نظ ایلهسوڈر اولان ابابکرالفنامکسه ین قتل ابله ملکی بصن
اختیارنه الدی شعره زباده مال ابدی بوءطلع ترکی انکدر  ( .یت )
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اوز بك سلا طبن اراسنده آنك مثللوا حسن وجال وکرم واطافت
ط عاندن

وطبع وکین وع وو قار صاحبی توحوانکور4شدر داعا خوس
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هرعن اراداد کدهاصلاا هاراغبرار
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کو ارو کمپخرولورشید انان آنده در
خود ساطانك اوغیی وڅد خان شا نشك رادرزا ده

سید رخوش طب وداش ند لک واراامدایعاللت خر اسانده حصیلديك حوق
زجت حکدی تاکه ادشا هلق مار کدی آندن مایب 0
طموراندوب جله دن اغی نادره" مزان و یی ذظ دوران اولان مولانا
هلال ی درحه شمادنه واصل اس در و بوهطلم تارسیانکدر (ست)

 #آن سمرو قد امه کلکون قيا ست *
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:ده ار لاباقت امش اولد دعندن

تکاف ابلهتکرارائی خاناق مسند نه اقعاد اد باربعضار سفرر ومدن
عودت ادوب سمرفنده کادکدهم حوم اوس عید مبرزا اکا امد ادایدوب

ساطنت «فوله حلوس اتد ردیدبرار هرتقدیر کوزل بادشاهاق اعد ر
وجله حل قکندوسندن شاکر اند بارطبعنده شعره قابلیت وترک ابا
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جبی وفر بد کانب وعادز وزنی وسید حسن غرنوی ومهسیی ساطان
هی در کاه:د  ۵اولورژ اد  ۳درز کهبر که مسق
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اولدی ساطان
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دبوب ساطائه عرض انلدی
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بهسوال اتد کده ند دهد بوربایی
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رد  *#وزجله* خسروان ترا سین کرد
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شاها فلك اسب سعادت ز
تادر حرکت ”عند زر ین دات
م اط ان مش رالیه مسق

جهن
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هرعادت نامه احراابلدیاهاحونکه بارانحوادث

|نای دولت ساطان سعری منهدم که باشلدقده خورشید اقبالی اوج
کالدن <طیص زوالهتو<ه اله دات ساطاله مناسب اولیان برقاچ دوراو
سی ادن ظمورا که باشلدى ازحه

عل ور" هادك وطاتی فطع ابادی

اکاعیی برقوم مشار اہك اور" ر سد حروح وخامه ادوب ساطانی کرفتار
واسمرا تددار و رەد ت انار دارزده معیداولدینی کت

وماوراء التهرك وعرافن عالکك

اکری اول غوغاده حخراب اولدی نکم

(نطی)

خاقانی اول واقعهده دعشدر
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eE

کردونسرشجد وی ناد داد 3

 #منت رفیب سجر مالك رقاب شد +
ساطان ذکر اولئان قبددن حان تواددفنده یقات بر اواشیدی دسْیوز
رشرنده حوار رچءه
الى برسنه “ی وا دح الاولات اونیکی کونیم و

واصل اولدی ووفات اعدیکی لد واماتی سویلشدر (اظطی)

٭ بضرب تخ چمانکر وکرز قلمه کشا ۶3
چا حهان مسر من شد حوتن*-محررای
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شاه
اکدشا
(ساطان طغرل) ك ن ارسلان بك بن طفرل ن د ببنمل
اولدی ولغادت جوب کردار وخوس طبع وصورت وسبرنده اراسته اند
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واردر واشعار انکدر
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(ذظم)

 #یتیوصد جاد م ازداع شکات ر دش است ۴

قندر هست کهشکرم زشکایت بدش است ۶3
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 ۴3الست کر صد ارزو ر ی است 3

( شاه شجاعك اوغلشاه حسنك دماسندن هزاتلی فر نك سلف )
) سلاطیدن شعر سو امار

د کرا ر اب اشدیکی ندکر3C

( شعراد ن التقاط اولنان )

( سلطان سصر) قرقسنه سلطنت سوردی شو لهکه خطا سرحدندن
تااقصای روم وشام ومصر وعراق وعند وار که محوود اولان سلاطین

عم مشار اليك عت فرماننه داخل اولذلر ابدی وغات بادشاه ارك
قدم ودروبش وعادل خوی وخوش خلقایدی واظمه لیافت طبعی جله
عم رل ه مس اولوت شرا امه سنه رك زناده رغټ ورعات اعکله اهل

لطیک استادری نك ملازمتتی کندور ننهذولت وسهءادت سلورارومدح
و ناس نده رعنا وغرا صیدهار بسلورار ادی ساطانك برکر عى

وفات

اتد کدهععق خاری که بوسف وزاعنا قصه سن ذوی القافیتین اولق

اوزره ذظم اندوب الك مسوزاری الهرشید الدین وطراط حدایق اهر
نامکتابندهاستشهادا عشدرعی به سو یلك اعون مذ کور عفن ساطان

»بر وضعیف اولد رة:دن کله مرب احق متوفید
طلب اتدکده ز باد ب
اون ره

نهد ندر

ادشاد وطر ف سلطانه ارسال ابلد ی وایکی بت اول

(دظم)

٭ هنکام انکه کل دمد از ڪن بوستان ۶

 #رفت کآلنشکفته ودرخا شد نهان ۶#

 #هنکا م انکه شاخ جرتم کشد زار ۴#
 #بی آب ماند رکس آن تازه ارغوان ۶
شاعر مذ کوره بوم ته سی مقابلهنده اتعامات وافره اله تکر ع ارعشدر
وصارورشید وطواط وعبد الواسع
ب
وبوندن دشعه اسناداردن االودری
( جیی )
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کان آلش کر* 

ترد
 #احکر ه ز

زردوکان
 #وحکر ه* زف
 #چت لرداکه باق لكایرور کر بت *

افراق *

* سب ند رککهوزك طاش ارورقاخك جعانی *
 #کوز کده ج فرا وق کو کل تنام قرا *
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 1مه حال اش ار تاك  ۳بده سن لاووت ازج

|د معاو مدر الافصاف (سیدفراضه) شیراز لودژ #صيل عل اك
| صورننده غر بت اختبار اندوب خراسا له کلدی بسانت واحب الرعا به
ونام اد کور ,دی هم ور اطشه وهم صفیر السن ادى الك احدوالی

عاذظه قیلون درس اوق اعون إعض عر زاره سبارس اتدك الردن |
کلان شفقت ومروی انك حقشده دریم اعد وو صور تده ری |
اوله رق بدشه رازفرصت کدکده انان احوال غربه ظهوراعکهاشادی |

اراجه برمدت ایشیدوب ابشقر لندلك وکوروت کور اند عاقبتایش |
بوراده ری کوب خراسان ملکندهاو طوره هن اولدی وسر فنده کیتدی
وتعدی سر ند جر در بأهزد وخورد قیاوب قااب اولر ااسه ده مفاوت

| دی اوار انك ابشاری بغایت عشمور اولدبشدن شرح فیلفه حاجت
(بت)

 ۱لوقدر بومطام اول ود ګت و كدر
کررد ٭
 * 6وکران دصل شد ک ۷له”عمزم د

الشررع:اب اعلکوندرجام رزکر د
ک
خهاص ادوب شەر
م(ولانا ترکسی ) هراناودرذ کراوائان حلاص ال
سو بلرایدی دود ه عاصن آهی هندیل اتدی
|

دی سی سوال الواد دده

|

ه
س کور
اععاده شا ان حوات وره عدی هرره ده حزوی ریکین معنا

 EEادوب کندو شر ننه ا دخاں ا عك غادتدر لصن تغيمراتيديکي کی

ان شاءالله تعالی بوعا-تدجیتغیر اپدر وءطلع انکدر
#
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(بت)
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| (مولانا شحکال تر بتی ) جوق دقلوکٹی ابدیحافظ غرار بنك وافر ین |
]|

مسا ۶شدرخراسانك»عین ورنکینظرفا-ندنایدی فممرانی کورمیارزو |

| ایدردمآشثالق وصورنله وافع اولدیکه سلطان ابوسیدمیرزا زماننده
مشمدده ر هدهعرب و خسته اواد  :حالدہ ناتوب قالش ایدم عیداعکی

]| اولدی اقصای ملادن خاق امامك روضه سنك طوافنه بطووزئد بار |
که واررار فقبرك باندیم د
||رسد رکهمسافرارهتین با عیسیرا
علا افتده رجاعت کلوت سر

|درارکن دوار ده بازبلاناسایاوقیوت

|

بر بیت اوزرنده ذه دوشدیار راولوآدم ک اهول جاعت اکانابعاواشارایدی ||

 ۱وعظ اول اوبدءرطلع انکدر

(رست)

* مکر فصل ما رامد کهعال سیر وخرم شر *
* مکر وصل نکارآءد ک دهل باوصل دم شد x
| (مولاناعر خواه) سید خواند شاه اوغلید رکه بل دة الا سلامك تعین
ات

وکر اسندنادیو بکتلت زما دما وی نکیل sN ا پاب

ورت حسب کندوسنده مو جود
| واناندت زعم اولان کیرسن وعاواسب ک

ووش باو
کر اول کجره هون ودای مرب ت

۳

زاده سی لصور اوايا ودن تارګده ی  ۱آمردر بو دعرك ال می

 ۰اله اول آفر نین بوکوله که ردودر اولان وا بی جهه اشرت

اساده ذصف اولشدر ان شاء الله نأل اامنه مودق اولور اا
 ۱فلدی و

| اوه تارتحلرارا سنده الدن عفد تارشح باون وسعت معرب وعدم آعین
جمتندن کامی براز دح نوش اولورژ ودفع ملاات باخود کرت شاط
اعون رد او غه زل ابدرار ممر خر ول درائ اراری اله و باق

بفایت خوب واقع la

هر کهدست ازاب حیوان شبت بخضمر وفت اوست *,
* وانکه ازطلات نفس اعد رون اسکند رست *

ااانا هرا یم واو زد ولو
| وبلکه وی بوقدر دم اجلنی جمندن خراسانده طوره میوب عراقه
ِا

واندن مکه ومد نه وست اعد سه وحوق انيا وعشامج زار نه عاده

وشعت ودووات حاصا اولدیي
:  NAEاکرحه الك حهنده ور باضت م
اکن حه EE

 ۳دولنادکیسدی ا لو سفردن عو 5

تردن مقدم

| موصوف اولدینی اخسلاق ردیه ومذ مو مه سی ایکی قات اولدی ایك
احوالی

نده زبان ماحز وقاعسر در وو لهطرفه حالاك الهشعر دجی

]| سوبارنکن شعریتی که مسند امن نو مطلعانکدر  .ا(
| آوازه رچ کلاز بر امد ٭ .دربوین ان زبلبل آوازیر امد ۶
لو عبد عاحن لباب ذقبر د بر مکه واقءبا خرمينك بدنیا دلکی مر عیشیر

| -ضرتارنك حر بری وجمله اولش اواسون| کاسوزمن پوقدر لکن سار

| بازیلان عطالعه نسبت اله موی اليمك اشرو مطاءنك جن کم اوہ کی |
وصوصا که مار مشار اللهك خر و الال اولد هدن
دم ابدرم خ

ET N

* شکر دهنا

کرش
دار بد  8در انو مفازه د

#

| آنك طبع رفیةته و بت دکلمالفیدر فش رکستاخاق وزند ن مبرمشار امه

عوفضا ئل وکا لاتکره کوره در دوشسلککن دخی اواسه اید کیوزل
اولوردی درم اکر بوسوزمیسا طوتسه ار السات ایده کم معلواری
اولد عندن بالضروره تسام اندرر

(افظ شر تق ) خرا سانك تعیب لرندندر متواضم ومودب کی اند
ح
وخوش خوانلقده زمازك گر بدی ادیساطانسعیدهمرزاعرا بدوهزادقدن

صکره مکه رهواروب ګاور اولدی دن وار مه که :کر ی اش سید در

لت انله تشرفدرطاعیده کوزاذر بارمرژا خیاناندهعش وعشرت
ووا
| دکا
اندرایکن شه رل مفناسی عماشندن مولانا زاده | ری ممرزای مس اراليمكت

اشحادطه ام ایدوب شو صرا ی نیالینہال وقد
رشژا
مربخو
باننده س
یب
لو
اراج
وددی حافظ ص
طولد وو ت ر ات اوقو ومولانازاده  ۵ر

وهو ت زادفیه هطدوتوت توایزقودی

|

(بیت)

وش
| دردور پادشاه عطا عش وجرم بوس  9حافظ قراب هکش شد ومفی انله

| ارم مزاو بته یك ج وق کین اناشدراله باآمعنه و هعاانکدر

(معا)

هرعرو ی افکا رست ٭
* هر حند کهحان ودل د
 3حون نمك نظر کرد م حق رطرف بارست *

اڈھر دندر ||
مولا نا معین واعظ حاجی جد فر نك اوغلبدرکه با سی م
رحمی حوقدر وخلق طاعنعك
د و
بغادر
 |8حالا کندوسی دی عظم واع
وندو کندو سنه مين دلوازه دلو عر اندر
الله حوق e مسشهول اولوز ک

پك جوق باند و بست سوز سویلرچونکه کند ولك جنولنه ممتّف اولدی
| هرلوع

 0قافیه و وزن ودرشه معید اولسه ماف

 ٠وعذوراواور مولانای موی البوك بو برادری نطام الدین حعنده
را
سار
ا| وایند ومتفی ودر واش دو

درک ایک ددءه هرات شمر نك |

]| قضاسن ور دیار انکسندهدتی کندوستی عرزل اتدی ما مولدر کهلو دفعه

ار اة دیرزکه مار الیته نطام الذن مين
کل ایدوب عرل ا
واعطك حفنسد هزم معرنده بك حوق قابات وار ایدی لکن دی آیی

باب چوبین متیر ضایع اتدی در اعش معمافیه شهرده مقر واعظوکون
مولا  ۳مع ادر
سس نت
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دتوم * درصوهههومیکد بلادتوع *
٭ ذاکرمهروشام پاورادتوم * بع کهخراب هت آبادتوی *
پهلوان دج

ور باعسی جواباولق اوزره بکا کوندردی

 #ای مر ویر ماارشاد

شوت
وم رت
٭ انش

وی

رراعیه)

* دام د عاکو یوباناد و ی 8

یباد لوع ٭
ارا
سخ
وماخوستويم * مادع

(مولاتا مود ) شیرواندندر اواد بعی بلده :دن

هرائه کلدی هیافاده

ناده عدار جز حایی
وهم استفاده په دوس ي الهمتغول اولدی ااول

دس مره <ضرتار نك ملازمق شرف اله اشرف ادوب مشارالیهدن
دج رمه-دار درس اوفید ی وحالا هد علیا کک و هر شاه یک
هدرسه سئده E بعص مدارسده مدرسدر و وزدن زاده قابااو

طالار هر کون آندن منتفم اولو رار بلکه عالت بعیدهدننك درسی فش
ا|

اله اخشار غر بت ایدوب کلوراراخلاق حسته صاحی درو دش نهناد

| وفای صفت ادهدر رکون وفتر اه صلات ظهری رار قبلدی ونمازی
شوردیکندن ضکره ای

تازاده تاقله مازفیلدی وقفیرا کاطیفه

طر نش لهدیدمکه هو نلدار وخرشدار حسان ود کده «قوطنسدن
| ذصله کوستزمك خیانت علاعتدر وسوز شهر اده شهرت ولدی
 ۱مولائای مشار اله عرمده ای رکعت بزاده غاز قیلد م دنه ارردکه الك

ِ ملاعت وغرامدن قورتلدم دراش ومطاع اندر
* ستو ر سه

(ببت)

ان
مستان ودفت می
از
ازسھی
* که تست سو

اب
شررخر
کا

#

(۰بر عطاء الزه) شا دورد در آورادن ع حصیل اګون شمره کلدی
کاشد ومتو سط اوفوردی ودالشند اواد ےھ رلوع کر معاشه موقق

ا صنالعن ده
ةرموھ
الودنکه الان زاده ترا اولن اوجود دالشدی شع
|

دخ ممارت بدا فیلدی وهعما رهيك حوق «سعول اولور احق درسنك

| کرْتندن شعدی اکا اوقای وذافیلمی صنادم شعرده وکتاب تألیف اعدی
 ۱وهئو ز تیصض اولد ی لوفنده ر كله نٽ اوله جامم ومد کتات

| تالف اشدیک معلوم دکلدر باوجود اختصار اظه-ار انواع ععاری
 |8ااشٌدر وداب مسو له  ۹ا

انك خاصه اباتتدندر

مشکل صیعن او 1لو دت اول رسازوده

( تست

رز

تزور و  ۳دەر بوقصه یی مویی هك
 0سیر

 1لىن

اش تدم عبرال الف وارایدی وحوق مشسری د.ارر ادی آخر حبانشده

کمرل مبرزا اله رارجیه>کیدوب اول دوات الله مشرف اولدی وطر بق
(هعیا
کذورده وداع el ا ابادی درو دش اند بوععما اندر
م
* حون تبا م رو ی از دشنام بار اد عالی داروی دردشنام اوست *٭

(رودش ) اولور ا
(روی) فط (دس) که a اده اواحه د

م(ولاا فبولی) فق رکیاید ی بازارحة ملکده غرل درو شان دای ا
وارایدی ل شیر جر تاریرورر پرصباح اول له دن برکروه خاق
کاوب که ن هه ولا بول ری چاغرو ب وصبت ایندیودبدیک۵
ی ا عاد نن کیدرم دوین وجورم حمی اون بدشيمموقدر

دقیسبرطر ذه کولورون
صبا ح بم خبریی ودلوامی فلان کشی ف
وناز یدیک کهبن محم<رسینسادات عصسر خکوز اه

د اد رسون

| واقعاد وانق نے فاه کنورد دارددرا لك وصتن ر نه کتوروی دفنندن
صگر  ۰دوائی | حر اجرده بوعطلم طمور الدی

(بت)

* اکر قبول توبام دولم ور نه* مهردوکونچوءن ناقول توانبافت

]| (سیدعید اعق) استراناد در خوش طبع یکت ابدی خوجان ولاك
| قاضسی راثك رشو ت وروت صدران قاصی ایتد کده موی اابهك
(دماعه)

و قطعهسی مش وراولدر

کت در شهر “صاز خوحاین *
* ححه قا ی شود صدرراضی نشد * |

نت ا
ڪڪر
 #ا
وعبار عل شرم حو مك ادن

ساى
حر عي لود ف

شاد

*

روات اواغله بعدز ن ارط رذن

]| سو يلوك صورنند ه ترجه اولعشدر ب(هلوان مد ) حوق فضائل
یدر کهبوفنده انك مثلىبدا |
حر
| الهآراسته دارکور شش ۷الك حق ص

اولدینی کورلهشدر اشو فن سار فطائلنه نظرا  1كن دو ن مرتبه سیدر |
وع موس واد وارده زما نك بی فرط ر
مد
ث ار اليمک کالاتی اظهر |

من امس اوادیتد ن شر ح قیامغه حاحت بوقدر فقر اسنرااددن |

اور بایقباروب پهلوان طرفه کوندردم 

«رباعیه )

جنیر ن عيبن وعينُ ا حرف

) (£ےد اولئش (مرا) زارسیده بک

دعکذرعر بسی (لی) لفظی اواورکورمك اللهاوزرنده اولق اراده سیله

(عیلی) حاصل اولور (مولانا نای ) هرات اهااسی اکایبرهسایی
دادی وظر کنیادی عارعسترول اشنعار وزی چ ا
ل
در وفتنده معا فتنده ظرفانك
مصفانك اندن زاده برکهسه جع ام
استادیآادی وسف امعنده ب٣و۴ا انکدر

(معا)

ماهوای سر وداش ازن درسر * حوصورت تو ددم
|

صررت

اد رای سەر

رنو) اله (و) اهظیحر اددر کهصورنده پردر رایسفرهالدی 1

وسف)
أ اله (سفرلظددن) را حرفنك سعوطی مارددر (

حاصلاواور

( ۱سد کال کول) باد سا کنا هی وحوق سیاحت |عشآدم ادی که

| وارمد یہی علار پك نادردر موی الك حالاتی زاده موجب هدر بش
| وز سك ات اشعاری اولدیتی مشهوردر و رصیده سو باشدر که آندن
رری
نرا<ص
| اون اک بك ست مصنو ع اخرا جى قابل اواور علي ش

:

 ۱سور رکهوفتبرك کوردیکم بودرکه حواحه الوذصر بارسا ددس سره
حور تلری ووات اتد کده رص 2ه وو

ابدی ااك راد سنك هر

|

عصمرعی خواحه لن فوننه تار اولورادی وجه سئدن هر سدن آوچ
تك معتاسنه تغبرکار ایدی بوالشلر بش طورندن
ودرت اوج حبهار و

| خارح اولد؛عهو ن عطاردیا هرا ج تلشدر دبرراندی و ناشی طهساتی
 ۱محاوزاتدی وءطلع انکدر

(ست)

| ای رو شن ازنور رختدید ه"جارا * رخا شانده قد توسروروان را |
موی اليمك قمری دم امسر حك مارری لواح :دە در (مولانا عد
و ای(

ده واتوب متا وراری
ادرمت
اطیف کشی ادی حوق اکا رل خ

|

| اولشدر بارمرزانك زماننده معط صندر اوادی واندنصکره ده سلاطین از
خواحه EE

مرت
 :اس :ده معرو  4دی شک و فده شمرازده <

 :قبری اوزر ننه کند الوب و نارم زا دعوت ایدوب ضادت ابلدی

| شمرازك خوش طبع رندن بریسی بو دق مبرزانك کورهحکی برعله بازمدله

اوو اطفه راوفتنی©0 ۰۱ :

۱

* اکر جه حل اوقا ف ش هر غارنت)د *

 #خداش خمردهادان که ان عارت کرد *
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| (حکایت مشاراله امام بافعی حضمرتاری ورزر رو اذه رااش قبر
ود
ریس
| کور د م واول قبركامجذ-ه کردم وانت ای واسع ابد
کورمدم ةط سر ر انافلری ودرکلر کوردم اتکی قالدروب باق دم
سم رعایت بوکك واوزرنده رخص باکش ادی دا
رجعونت
ره کب دیدرک دعد اون د
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ورقهى رك اعيوب مونالرحون

قسمرار نھ سر رر وضع ابدرار ديدم سرر اوزرنده اولان ندا آبدوب بی

حافرد ی لکن سم برغات هستفع اوادیغند ن صعوده معتدر اوه مدم
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ا| اول عص قبرك برحاشدن قولای برطر دقک

اورادنرداندن

| صعود اند ر کی حيدم رساروزرنده تان عه عاذ ی اواد دده

کوددم که بموالدهمدر رجهاالله تمالی بکا شففت بالغه ورآفت کاعله ابله
سلام وروت حرانده اولان رادردك احوالیدن سوال اتدیلکن والدهءك
وفانند اصکره ون رو ای کورهندن دقدم وات اعش اولان رادراری

صورمدی موتانك حربانده اولتلردن ووات ابدنلر ءعلوملری اولون انلره
احوال تدایه دا مش وال انلدکلری حعنده وارد اولان اتری يورو اتید
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واملرندن بر بسی قالقوب هرکسك اوکنه ,رر بالق قویدی ادن ر بوك |
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طر بده وضع اعك راد اتدیکده صو هادم واوطوروب اعلدم دعده

مسر معودت تدم صباح مازی وی اولدقده کوردمکه اول اوحذات

ننه صف اولدهدراروعشای آخرهیادا ابدهه به قدر اوطوردبلرو بعده
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دیار وانلرهعا ر لقسده اولان طردق عثلاو فضّه دن ت
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واوطوروت اخلدم وعسعده عودت ابتدم اوجغی کون تنهانلری صفت
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مسهیر زی الطلود ته وارد وده ادایصلاوات ادون وتلیه انلدی و ده

غاز قیاوب وتاه ایدوت ارقهسندن حیقدم وراسته باقوب ن کور دکده
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الکتانی ح<ضمرتثر ننك بأننه واردم رطام ماش اله اوظطوربورا دی انلره
سووال انادی سعدی کادم
س لام و ردم :کاش کتانی توقت کلدا دی
ددم رهدن کادك ددی مدند منورهدن ديدم حیعه ی قاچ کون اولدی

بهاقڈد, ,رشح دای
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ندسسوال اند وت.ك الهرارکادك دندی شوقاده رآد ماله کادم دلو
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حضمرتاری بزم ذ ع ابد یکر قیوندن مرلو بزه بدل احسان اخسن »أمول

ابدوم دیدی بزم صافرا حون ذشم ادیک قیوندن الکن سود صاغیلور
اندی عستافره اولان اکراعن زکق اله اسیو ديوندن سود وعڪسل حاب
اولاور دوب صکره ۰وه ائ اوعلارم بزملوشو ۹هن لی دای قو کمن

لت
طكی
عم ددارل قلرارنده اونلر اکر انار قلو ن طیابواورا-4ه بول
اولور واکر اقتلاریكلریمتغیر اولور ایسد ولك لن مغر اولور سقلویکری
طیب ند دکز دیدیامامافیی <ضر:تلری وور رکه

اهل ع واخہار

شدن سوال ایدوب هر دار اللهخالو نك ما دی کعارایدی ددی بکا
تکنشید اشع وزوحی عم اد

طاهر اولان اه اعم قورعشین زا

ایدوب مع ارارة اهصیص عو مه دلاات ادن لفظله على الاطلاق ذ کر
نترانله مر بداریدطیاب قاوب اوزره
اتدی بو ندنمرادی کنو ساسی
شو دق ور اصن اعکدرز ر اطیب وله انوار واسراردن هر ر طیب

ب
طاریعز
حاصل اولور وبك اہی بزم قلب
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نشارده طیب اولدی سزده ولو بکری طب اد نگ  4: 5سز اد رده

اولان شیلرده طیب اواسون دعکدر
(حکایت بع اعاب السرى تقل اندرکه ری حم رارك رض ى
وارادی واول ھر بد ر اوغلو وار ادى حوحنی خواجه سی بر کون
دکرمانه کوندر دکده ازقضا صو یه دو شون عرق وتاف اولدی همع

وبکیقیتی سمری حضبرتلر نه آفاده ادباکده قالقکن والده سنه
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تاری خاو زهعا صبر
وفك والده سته واردیار سری رحط
وروت ح
وع رضاره دفرساو وه تکام اکتندده خاتون ااستاد سر سووزاری
سوتلگردن عر اد ؟رنه در وی

سنك اوغلاگ صو بغهرق اولدی

تر تلری دعستك
ددی حواشده باوگامی دلونکر ارصوردی سری <
اوغلای ددیکنده عق تعالیعن وحل حضر تلری وا شی

انق دیدی

مدوب صبرور ضاره دارتکرار کلم الد کده
ری اعاده* کل ا
تطلمر
سری ح
خاتون علسده او اره  ۳1زدندی ك الله رارج-له سی فلانوت
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برقاح ماه اکلشدم وم عر فه اوادوده اراهم بکاکون سوره" انا 1
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دهملری العاولیان ومد نعل اشدکی امحودر واول مهوله اشعاصل
ءیل
علده سرما رهزی او کار بثك سرمانه سی مثلاودر و کرا مت
ابدنلرك سرمایه سی دوه تاز بنك سرماه سی کردر دعك هراد اتدی
امام شەك لو ثل وتا هلد ر بلکه کرامق [ءءل حواهرثفسه دن

عرپزواعلی ورفع وغالیدر ومنکرکرا متك سمرما به سی باقر تردن ادلی
واحعر واصغر در
رعالرى رساله رنده بورر ر  5دهسسق
(حکا بت ج صن الدن ح

ش-مرنده هش رن شح على الکردی حضم تارق کوردم ظا هر نده

اکرحه ولهوجذبه وارایدی لکن اهل دهشقه مالك علوکنه حکم ابدرکی
> مایدر ایدی ی اون اوح شود ه اکن د تفه واروب کردیکم ستاعت

مده داخل اولوب اوطوردم
وباشی

پرشعاص ”دن طرفه کور

ول ارقه سه اد معطع کوش ستاحه حا می شق ادر

بچايبر وندن اګ رو بهکردی تاکهامام غزالی حضرتلر بنكموصو رەسنك
ده بماوطوردیم عله کادی وکا ایک الاوزاندی والارند عاح!عی

الاطولو |دی

ی ون اندن خوف ادوب ارفه ط-و غرو

ممالری بےطر ۵رر زراانوب ي دی کیټدی ك عهبنده بم
حکیلادال
اماسم الصقلى کلددکه هعتبرادما دی والده مك طایسی جم الدین
باه و ل
تیه کرو رده در دمن :ابدزدی اوادی

او الماسم اله ربارادی

شیم ع یالکرد تك معامله سن انلرهنقل ادم يكجوق لحب نتدیلرو یک

ایبزم اوعان سکا بشارت

که تك اعون شان عظی اواور

زرا و سنك نانکه کلاان ادم شامك وط در وا 6عل الکردی د رسک
ضافت رجن

ونادراولور کهن موه املهبیډشقه سنه اده د٫د ازاورادن

ون عند نده اتی پولوب ستلام ودستیی تس ایلدم بم
رج
یاب
قا دم ون
بوزمه کوله رك لظرا:دوب اظهار بشاشت

اادی واندن سیدی الس

(1.
ئده
سونسکنن

سوکیلو اولان دن اوزره اماته اسون ددی اول وفتده

ولېد حت اسلا م واقع اولدی وانك بانته وجوه اکیاعدن رجاعیی ا
قوشوت بلاد اسلامدن ادا عصا د ف اوله ا

بلده ره ودر

وروب سلامت
واغد ی
کوتورملر یی تنه اتمم واول سمه ق وم کب ک

الله وصوایی بکا محررابت دنو سب ارش ابلدم الک کید جکی حل زم
اولد لعز برهکدورتنلات مساذه اولغله مأموررك عودتیسکرکونه منوقف
ایکن !شی کون چیه کادیلراننای طر بقده مسب مذ کوری فتل اتدیلر
دیق بغایت خوف ادوب سردت عودتلر نك سین انلردن صورد ده
سنك انندن مفارقت اتدیمن ساعنده مزال مطلو په واصل اولدق
لودرت کون بم عودغرل ابامیدر دوجواب پوردبلر
( حکات امام شعی دز کهاها یی" عندن پردوم ق سل أله تعای عرابه

جیقمشار ادی ااعرندن بر دنك جاری هلال اولوب دوشدی

قوم اولدقتری حلدن قال دفارنده اول ادمك دج پرا ر ااوسن مر اد
ردمك هراد ابتدیلرا ګق اول
ایدوت انلرند »اولان دواند ن بر هنن

آدم قول آعیون قالقدی وادست الوت ادای صلاتد کصرہ بارت تن
سنك سیلکده عا هد وسنك رضاکه طااب :اواد یخم حالده حیقدم سن
موتا احیاابدرسن وفبرژد ه اولان خاق بعت ابدرسن ین ند ن بم
اعکلکی طلب درم دیدی وصکره قالقوب جاره اوردقده
جاری بعت ت
درحال چاردیر باوب اناغه قالعدی وقولقار بی سیلکدی رحل عذ کور
وزر ته تون روفا سه واصل اواد قده نه
ات
ورو
جارك اکر نی او
ادك دو صوردلر جار یی احا اعکی حق تعال حضرنارندن تاز

ابندم ددی شعی حضترتارۍ بن اول جاری کناسه ده بیع اولئوز اکن
کوردم ددی شعی حمر ردن وقصه ی استاع اید:لردن ری نز

محلهسنه واردقده قومث واه شعمیدن ٣موعانن روات ابلکنده ای

تکذیب ایدوب هح بعد الوت جار در بلوری سن امام شه به افتا

ایدیورسن قا اق پزمسله زابر دوب حر بی الوب شمینت نانته

کلد بار اول ر جل امام شسعی خضمرتلرشه ابیااعر و سن بکا
شو له روص

روات ا

د ردکک د ٥ و فت اوتد ی دو

( انکار )

( ۱۹

کیدیکن ديدم ومدنه* منورهبه داخل اولوب اول یه نك اما ادا
کی ددلر دىدی به درل
سر وی

س

اندوت اس  ۵۵رفیهلرطهور هد

عاد ره رو

اعکه نات ابلدم واوراده او بودم ار لل

اوآ ود  9رو اده

نی صلی الله تعالی عليه وت حضمرلریتی وابا بكر وعر رطی الله عثهحا
حضرانتی کوردم الوبکر حضمرتاری نارول الله هذا ارجل بوردقده
وهدن طووت بی
اوالعیتاس در دید م کا سن اوالوفاسن موردیار د
۶

یز حرامه

وصع دوردی

ده سکرهکون اکلندم [عول و ره.علر م وا[3

N

یله ه ور ایدوبکلد یار
سلب اسلاعتی سلاد وت ددیکه اهل

) حکایت دوم اهالسند ك ری

اسلام تزه داعا غر| ادرار ایدی  1انلردن اون نفر مسا ی اسر اند وت ود
واد اند کد کد اصک ره رر قاطا وکلدم وحن نونک خھ کملواولهرق
ن
رام

تور ایدم وکو ن کورذمکه اسمرزد ن زی
سوال دک

ایدیور امون

|

ادای صلات

هروفت صلا ده بکارالتون و رردیدی

باننده دوجود اه ی واری دبوصوردم موجودی وقدرلکن اروق

فارع| ولد قدهدی رهاورورو بکا برالتون و برر دیدی نعلا گعته وفوف
اون ابرنسیکون تبدیل البسهاری تلاسایدوب کوبخادامدن ااودلمه
موکل اولان مکی ياتنه

دم

اوزره عازه شروع ی

وت

اشارت

اتد کده اکابرمعلرعله اشارت ادوب

ای اتون اسرم ددم باش له اشارت
فارع اولدقده دیدن

طهر وڵد

ده

بکارالون و رمك

اند وت نم و ردم ددی وعازدن

ارضه اورو ت رک ای اون

وردی

۹5دی
1

۶اری

تمصان 11مه باه احابت
کده لو ددع ۵دسر ادونكن
وفتاده اشارت اند

الهاشارت دون اعد ات

وحه

سوال

أل رلاد تلا

۶نgv
.و

وف رحوعده

ادا

اعد حاغروب احوالی

عر الد :هده رحوی

احتار اتدی

درعغب رقاطره سوارآیدوت ول مامه سن کندوه وا ع ایادم وباخعس
 4۳ما
2

1

سالاقق اوزره ردن دش اد45

الوب اخشام غازی ود ده اون التون اس دم ای EEO
ابلدی اول که_د نالوب رق

۱

ارکات اتدیکمده ی
ککادعا ادوب حق عالی <ه مرهتلری

:
:

ا
۱

 1ت

اولذ

ده

اعدد

شاك

و

ا

و

باشه واروب

ناسیدی ده

ا

ی

ا

اص ودر مان دورن

و که روانده کوردم صاع

ی

ی

ف اواده

موی

دمده رحبل !۶ی

اب وارز اندای ور<سن ااصوره رحل امتة کلوب اول حل جوز دی

 ۱وفموز اواد که اطاعت ابل دیدی دلو رویاسی قل اتد کده بم اوغ

| امجدلله قل هذا دوب اول حواناله رار طاغدن اند ودا بکر

مضاءاسلان قان انادغ اکال ازلدی سارک آشی ی هرد و
ارفه حندن کلوز ادی شر هد

رداطك

نی

وقات ادلی

ورده رد باطته داخل اولدق مکر اول

انی کوناواشاءشسکنه

راط بن کورد کلرنده

آسته بواودر د دار ن سوت اتدم بکاسن شڪسن وومکانده اوؤاور سن
 1د دار باغ ن

ا(صوره اختیار ادمکاوت نک سلام وبردی ویأسیدی

زم عاد هنده اقامت ابدرمسن دیدی ده راض اولدم فرسی اوکون
رعمره اعطا
تاره زا ی ب ق

ادوب

وقصه سن

دج

بان

ادك

ی

وشات

مو اليه راط مذ کورده بکرمی سنه اقامت اتدل اول حوانك دصهسی

دوه

اولدیقتی كيس ملز ا دی مات وفات انلدی رجه الله تسا

ده رباطدن ف اون حیعدم ونلم مکه مک رمهدهعاور در ددی
در رکهتب مها

الب همکد دکرهد ده اوح سه

راوی

اکلوت وفانده اطعاده

دفن اولئدی فعا الله به
(خکادت مشنادن بری تقل ابدر که بن مکه ده ساکن انکن امه اهسل
عندن ری

کلوت سکاهد رهاله کلدم دیدی

واننده رار اولان کته ره

سکا واقع اولای شحذه قل ابت دیدی اول آدم دیدیکه من صفا بلده
سشدن  2اعون ود ده

رجاعت ی شیع اتدیلرواحلرندنریسی

وصاحبی رصن اہ ذممابه وسار ڪاه په بدن سلام تبلیع ابله دیدی
هد ثرامئوره فل ساکنما ارک اله ده داحل اواد

ده

اول اسك نک

سبارش اشدیکی تبلیغ سلام مانت ابفا اك خاطرمدن حیقدیمد بنه
منورهدن جیقدم ذیاطافه نام محلدهاحرامه کیره جك اناده اآودلمك
ملهحایفظه ایدیکن بن
امانتی خاطرمه کلدی ناغده اولان آدملره بمراح
ملكسه مور یذ|

صاصیت اون

عودت

اده جکم دید رکادی

)

اذه

(1

|

( ) ۸٩
 uدعا اشدی و کوزرندن ناس  1سدی اول دانك

ندق کهتشه
یس

برحلا وت و لدم تاپ ومست فر اولد م خصوصانه نکرار ی

اوزره حق لدل رحتطاربل عد اعدم نک ایو سوار اول دیدی آنه

ك اعدم کا عینویروب السه سوار اول دبدی بنده آعبهبندم اوکده
توروبهرك بوراره قکدنروردی وسنك اولدیغك عل کوسنردی واسکی
بکا تمروقت .ادوب سن آنك بانتده اوطور اول ذات سن خبره ارشاد ابدر

دیدی شم در رکه بوامبی نه ببارسن دپوصوردم بکا اسيك لزوی بوقدر
دیدی شده ای ویو روب اول بت ايله مغارمر هکرد ل وم اک ادیک
مساحدن انك اکونه ویدم یابلدی اخشا مه قدر راراوطوردقاکا
تله اونبمناےدده هینرمغاره دی
دید مکه رےماوغل عبادت سرا ا
واردز ده اوراده سا کن اول ددم وارد یکوستزدیکی مغارهده اوطوردی
انك  4.اوح کونده بردذعه جح اوآوردم هراوقفت قاری احیه.د جه-له

حیعار مباحدن حاحی مقدار اول ایدوب نه مغارهیه عودت ادرایدی

بزم اواد امن حله شین رجمْعه وارامدی اول جوانك اسی کوندزری |
اوراده اوتلروهر که رم اولد عبر له کلور ایدی کونلرده برکون اول
بکیت ب"م اولد یم عفاره یه کمردی وبغایت رشان ومتلاشی اندی کا
ا بي رومد مدر ومادری کوردم بنمارقه مه

۳

دوتعشاز واللرنده باعش عع وهاررنوقت که بکا قرب ایدوب اقلشورر
اسه قشاورلر نه رخص حرهارا دی واول “صك بدنده بربوك کوهر

وار ایدی انلره خط اب ایدو اتللعهالی سزدن رجا ابدرم .اوغاگردن
راضی اولیکن واالنله تصساینه ترك ایدیکن حقیق سل اوغلکزاله تعالی
حضیرتارنه فرار اسدی دوب انر دن ارلن اندی دهبایت بدر ومادرم

زاوغلو دن راض اولدق جو هرسنك اعون دشسارت اواسون دید لر

دون
وا
شعءب
در
گر اک

اوباندم وبکا وحال کادید,دیاوغړ و سنك تو هکت

حق ادنا حضرتاری سکا کوسر مش ددیکمده ەر مدن

مروز اوادی وحال اوزره رمدت دج اکلندل

مره نیا کرم

رسول حرم صل الله سای عاي و افندین حضمرتار ؛ا

بم

اا له شراف کا بوروب سن شاب الله رار وره به

جرفیکزسزدن تاع او كق وسن ات اوقاون بور مج مایم
EE

۱

( ) ۸۸

_____________________ي

ا اولان امشات وشوق خوق کاو انچر دکیدت ودا دادیا

6

دلو ت بعد از بن اول وله جعیت اقتضا اتد که کرا ابله جاره ستواز

اناوت انك خاده خن تدرو و اڑا تدم لس ودر نای و کو
امبر بلدهپه خبر و بر بلوب حر دی حاغردوب سن مز انسکد:فواحشی ر ره
کفلما انکار
جع اددون قیاد ٿ اندر مشن دموواخذ ه انلد کده خر ن

دہ
نج
اوال
ودی
| ابل

مکارنك جار یش عرفانك "مته کتورسو نارس تك

| هللف طرفنه کیدراده اوته دنر ومعتادی اولددنی وحهله حرکت ۱۶
ک ن وال کا کک دفاامبرننده کر
جنه
| اوله حعندن د

نو ترا امیر حضمرتلری

۳

دس زی
و
لور
جارك سوزی الله خر کتاد .

ییی فو برودی
لعب ابدرار دیدکده اهر ممک ك خدوشته کحیدروب
(حکات مکد مک مد دههشا حدن بریتعل اذوب ددیکه نبعص حالده

هاه ود
 1برمغارهده برمدتعرات اتکی معتداتدم حسوق اواوراد رکم
زنادهاول مغ ره ده خلوت اندردم اولطاعده السان جنسندن راحد کور
احم وم aیم میاحدنادی قارعاجمب

ته معارهآدن اهر حءژه

حیفوب غدا تاول ادر ته مغاره به عودت ابلر ایدم رکون عادع ا
«عارهدن حبهد اعد اد مک رنه طروندن طوغرو و تلو آدم کلیور آنی

کور دگیده الات اقیوب درعقب مفازه به کردم برساعت د
اول سواری مغاره ك فوسته کاوب نن

ی ده قالعوت
 hEد

طنمره به حیفندم نک سلام وردی سننف اشا کات ن دلوسوالا تدم

نع اسام دی رهدن کلرور سن وسکابم اسم ی نتم اشدی ددم

2ش ادم بانمده
صده ج
ج وانده ن اولاد مولکدم وا
اولانلری غب ادم تك ونما ريه قداهلوب بول وله مدم وبکا غات
صوسراق عارض اولدی آزقالد رکه عطشرن هلال اولدع رده کورد مکه

بر رجل مور ایتدی النده برصو قواسی وار وبکا اول صودنو بردی
اسدم ورقبضه اوتلقو بردی اتی اکل اعدم ابت لذیذ ایدی فارع
ااد
ادوقددصکره بک

بو کو ندتصکره تویه اشدکی ددی اسیدی

زم دوب اول ذانك دناوس
شعدی بو ساعت سك حطورنکده توبدها
تدم وحضوزنده الب اولوب اباغه وااعد يعد اسي دی رب الا ین
ناه
حومر دلرند.ن توبه مك وا ف

یعارد ردم ا,دوب
دبیم کوز م

)E

 7اول اوطه ره اسکان اتد روب
لاد عند

بده < رجاق

ت له اوکون i
بوتون وق

ولهق لاز »در دلوب

دیولز مك درهم دی

ارسال

ابادی اخرالاعس عمدی اده < رمه کیردکدده-حمر ران<ضور غه واروب
جهیعماجرای ور شك رن نهه و بردهکیجوایوانكسوزر من نقل اند کده

ممدی ز شه غضب ادوت ارستنل شم بانعده جر منك اولش اوابه
ا ابر سنکله تکام اعمك وزره دی عسینایدردم دید کده
حمرار ان اھرالومتین من هنك قاسی مطیب اواد ی ون اکاا کرام ادوب

|

یت
کدهءه
ر خا
اولان
ودها
شو بلهلدم دیوخر و ره غایت»نون اولوب بانن

عم نه به دو سلامابت بن مدت ارلامنك بوراسیی تشر شنم منمرور
اولد اران دیکر برشی ابله مسرور اولادم هرنه کههر ادی ااسه بزهآفاده
اتون حعاب که ی باسهم او دای له ؟ندوم و ارردم د دی خادم

لهه
مد کد
خلیفه سنلكاعتی وا بن لیم وافاده امت

کندوسی اوادینی |

علدان,ها! اعوب مهد بنك انه کلدی وسلام و بردیااممرالو مین سندان

۱۲

نم اتمم زرا که کندومی <ضرت خلا فت مابکرك جوار یسند ن
صا کسید ر دید کده لے

لا والره حار رهصمرهسنده دکلسن وبلکه م

زده معتبرسن دیدی مره تاوقات
بت عمسن وعشندمده اولا دمدن ا
اد جه قدر مکرما ور دھا مد نك حرهنده ساکن اوادی

( حکایت اهالی" جصدن بریسی ررجلات ده سندن طوئوب رقاطينك
حضور نه کتوردی واعر الله ااعاصضی  90رافضی وناحی وحروری
مهدیده در عان خطاره سم ادوب عر ن تصاقذیه واا بكر ن عهانه
کب ادر دیدی قاصی جوا ده بارحل سك مادهب

معرفتکه ی چ

ایدهع لسوه

ادا ت عرنده اک

1

دو د ه اولان ۱

سین اندهع |

دبدی

(رحکات کا مگرمه ده ررحل وارد که کاری قيا دت اولوت خانسنده

اسوان ابلهرجالی جع ابدردیاسا دن رسیه من مکهدن حیقو ب نوای"
عرفانده رتاحیهدهسا کن اولدی رحل مذ ؟ورك خاره دده عصاحیت

ومعاشرته معشاد اولنلردن دعص ی مکه دن اعد
رف معد ی مان اله جع اولق  71اناس ته

|

استعیاج الوت

ال( اولور دید کلرنده 0

حرف جوانده رجاراکی درهم اله اکتا اوور خالی حلده وصعر اده |

ا

حمراران کا

کددهه
وسرکله كوشالكاسژور نه اممابدرسنن

اپدرسکر دیدی لمهانع کاسون کورهم شاد کهآندن بزه رفاده وثواب

اولور دد م اذن و بر بلو ب ارو به فابت جیله برخاتون کروب فوك
رطرفنده طوردی وزه سام وروت مره ات وان ن عدالا دوع
| دبدی وی ایشتد کید ی طیأهش |:دم همان اد دزم اوزر ننه کاوت

| سن مرنه میسن قاتلاك الله ولا حياك ولاس عليك رب العالیه جد وثنا
اواسوت ۾ سندن لبق ازال ابدوت سن بیناللاس مهین ادى باعدوة
انه خاط رکه کورمیکه ۱ناء نعیباس سک واروت ۱رام ن کد

دف

<صوحنده با کهراهن اعکی سژدن رحا اکتلرنده انلرك اوزر نه

وم ایدوب فصل كلا م خشن وقول شایظ اله معاءله اتدل وانلرسنك
 ۱بانندن بهحال الله حیفد دار ی ملو کد ر دردم هن له بے بوس وزز ی

 ۱الشاك قممهه اهلکوادی والله  6کوک وتا اتکوزلاکتی
وعلوصوئن حالا اونوغد م صرکره :کا دیدنکه ای بے عمك فرحفزی سن
نم حه مده اولان ا بدن شی اع ابر اتدنکه بو-عاءله ی اندرعن

 1واللهسك دیدیکات طوری .اء بے  0حەت ده ن اعش ایدم لکن

| ”عدی حق تعالی حضرتاری بی ا

وعر نان وحایع اولدیغے حااده

ط
اولان
:رمه ا
سکا زب ام اددوب کوسز دی سن «عاوز

ا4لھمیعابلسنك

| اتدیکاٹ شکر وجد بومیدر سلام علکی دوب اورادن طشرہ جیقوب
 1کیتدی ز ذب در کهحمررانه باقدمکه کال ش-فقتندن اغلور وحمرران
 1خالوه حاغروب سن بم اذم الله ورایه داخل اولدل لاعاله نه بے اد |

دبوصصه ابلدی وعوری
| ابلهجیقار-ن دوب جار ه لره چو رکز
| جو برد لر بوافر» کلور ایکن والله بى بورایه ضرورت وفقر وسو ء حال |
سوق ابتدی د را:دی حبر ران ردن قاافون معا نه ا عم اد اتد کدهاهتداع
۱

| ادوب بمبوسوحال ابلهسنکلهمعاذقه | کهاریةادنیمودقیدحبرروب راحنمجراارنكد  |
ير بدن اتد
موط
ام اند وب حارحاپك چامه صو بد لر و

| انش السه سخدن الباس انتددلر وخاسه کل دکد ه حمرران رندن قال#وب
 ٤اتی اوطورندی وطعام کتورون کندو آلیلد اغر"نه اعمه ری صوقار ایدی

| وسنك

انكده تشقة آدمك واری دوس وال ابلدی خر بے اعدہ

ی
اه
رد
دک
س
اد وقد ردو جوات و ر
 3وس

حرمك اعلی اوطه رندن

رس وماو یو ور سین
اوط ی <میص وا ن

i
اوزره اندبار باانع ر سولالله بنابنسبیل متقطعم سندن ا<سان اسیزمکه
آنك ابلهاستعانه ایده دیدی عبد الله حضرتاری اباغنك ,رین اوزنکی به

وضع اش ایکن حکوب آبلواسسی اوزرند » اولان اشيا ايلهسنك
ب
سلر
اردی
اواسون و

مذ کورلاوزرندهاش-یای نفسه وابکی لك النون

وارایدی فس بنسعدی مد ح اہن کوسد قسك خازهسنه واردفده قس
او قود » ادی ووو سی دق اناا کڪ ره اجرود ن رحار بهحیعون 8

استرسن دیدی نولدن قالش و قسه کلدمکه کا ول < رجانی

احسان اده دد کده سك حاجتکی فضا فسی او ودن او اندرمعدن
سهل و

دوب اده او < بوز اتون بر کسد > اروب ا وی دنو

اعطا ابلدی وفس اومودن اواندقده جارهلك نقلادن ماجرایه واقف
اولدقده کال سرورندن درععب جار په یی ازاد ابلد ی عرا به الاوسی
شا ادن > E اک واردقده کوردنکه عراره اه شون

اولدودن باد"ه ایی کولهسی طو توب مر

7

 2واعا

کیدردی بانند و اروب

باعرایه ابن سبیل متقطع سنك احسانکی.ا

اد ایدردد کده

عرایه براهادوب واسواناه حقوق عراه نك ممزلند ه بردرهی براقدی لکن
یولهاری آکلیت دیدکده نوالله سنك حاجتکه
ای پرادر زادهم شو ایک ک
اره

معتضی والزم اولان عصمدلری  1م دلو رجل EPEP

والله سةك وع.دزی العلك لازمدر  ۱ردول اکر ن انکسسیذه حر

اواسون دلوب والار کنویله دن چکوب باش دبواره وشورايه اببوه

اورارق خازهسنه عودت ابلد ی بواوچ نفر حص تکرار رحله کلو تب

ه
نو
دوسا
ناسع ابه الا
هر کس مد وحنك حر کاتن سا ناند کده ادجو
انفاق اعد لر

۱

( عکانت اوموسی العصل بدرمدن السندم بدرمدجی ز ب س

قان

انعیل نعبدالله نعباسدناکش مشار الیها دعشکه ن رکون دی
خلیفه نك امولدی اولان حبررانك اننده ایدمکه هادی وهارون ارشیدل
والده سید ر علههرلوفت برار اواسد ند وسی صف تعالده اوطوروت
ق مهد ی خلیفهنك اوطورددنی علده اوطورر درایدی بورحوم(-ه

اوطوروب عصا حبت ایدرکن حربارنك جار به رند ن بریسی اګرو به
نب اعز اللهااسیدة شبوده حسن وجال صاحبسه سی برخاتون وا رکه |
ۇ راس علا مدت کور نو زشو قد ر کهغات بلاس پوش و حال رلشا در

اعد ددی رحلعرایدرحال شمادن رحلت ومد بند منوره طرفنه عرزعت ۱

له طوغروعبدالله ب جعفر حضترتارینك د ولاه ل برنه نازلاولدیبض |
علانی عبدالله حضرتار نك حضورنه داختل اولوب مقدما مساف رک
اولان رحل عراف مزال دولکزه کلوب ازل اولدی ددکرنده لااهلاره
وروت بده انزال ادیک دو ام ور د لرقواعه انوب درععب عبدالله

ةءرح طم رتارىنك حضورار نه دخولهاستیذان اعکاه طرفمالارندن
ان ج

ماذون اولوب داخل زم دواتلری اواد قدهدعدا اسلامعبدالله حطر اريتك

۶ FT TR
OE
RT
ونقل ابلهعاره بم طرفدن سزء هده در والله بونینی کورمدم وانك
اوزرنه ,دی وضع اعدم عارهی حاغرندی عاره دج رار اولانزشت

وحلی وز وریابله کلوب عبد الله بن جعفر حضمرتيرنك ااقلرنه فبالدی
قده جله جواری
او
ودنار
عبدالله حضمر:لریدجی کال ذوق اظمار قور
دی عبد الله
نار
ادر
وعلان عاره عاره دیو ص جه ادر ری رارنه تاشر ای

لاح عیدر
قشوب و کم بو م کوردیکم نافس
حضرتلر نك کوززندن با
لو سه رواءیدر بوروب تارب سن محعیق سلور

 2بنعاره نفركاقنه

صبر انتدم ولاجل الوفاانی ذدا ابدوبسنك اص کهتسام اولدم بکا احسان
ادوب ته عاره تی ردابلدك جد کثر احق سکا در د رارادی دهدهاوج بک

الستونه برجفتلات مبایعه ایذوب جارهنك بهاسی اولاناون بيكدرهے ابل
رحلعراق به تسم ورد بارواعتدار ادون ماملکم زهاوه سکاو ررااسدم
هد بوس نك ابنکنك مسکافاتی اولهم دد .لرمرد عرای مشکوراوعوفورا
بلده سنه عودت ادلدی

(حکات

ی عد ی فل ادر کهاوچ  ۳۹بدارنده که

ال نش

اكت وم د E برودسوباشد کارنده ر یل ىخلەك
غاء ز
زم
غات اجودوههنسی عرابه الاوسیدردیدی ریس ا کی وفندهاسهیای
تاش قس ن سعد ین عامهدر دیدی اجوجسی عد الله ن <ععردر

دیدی بوبلهسو لشوب اجن اثبات مدعا امجون هر عبررخبر و ررد یم
زاده “ی اه معامله ردن
قرنغسی ن
تا کیدوت استها ره ایده  0ه

معلوم اواور دیدبلر احود ناس عد اللهن جعفردر دالودعواابدن يسه ۱

عید ال حضریار نك <ضورنته واردی شولسالده کهبعض ج كغك
سسس
سا
و
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( اوزره )

O

( ) ۳۸
یسوس
سسس
انب سس

ده سکا بونی اون ك درشمه بیع ایدرم دیدی رجل عراق دخ فول
اعدم دوجواب وردی وعد الله <ضنرژاری د ند درودم بور دار
جل عر ای اورادنقا قوب عم له کیتدی وار سی ضا ته دالله <ضمرتار نك
او

واروت اون مك در ی حط و رنه وضع ابادی .د الله

حضمرتلری ر نفك اه سن رد ادوب بن سنك اللهحن ا ح واطیفه ایدم
س بان مسنکه بنم ثلاولدشلاو حارسنیهنتادطلو   4اموا بیع ایک دور دار ۲

رکعهده جدوهزل
لکن تا جر عراق اسکات اولیوب افندم معلوم دواتکزد ب

سا ویدز Ap  ۸اا واطیفه اش ١اای ر در
هل وحزاح اعدم وجاریه بے ملسکم اولدی

انزی لدم
بد
کرمجک

 PIو شک حلا ل اوالدی
اووس

عبدالله دد  9سن له

 9:1ءادر اعشسن ear ا بردرد اس کادی بورددار

ماد ارالواںوطي د ن و حل وسار ماه د
هیر
ا ه
لدوصنکدرهحاربه لک
دن هرئه لازم اده اوج بك اتون صمرفله لهیه اوائوب عارهی
سرومد اسلم اون لسونك زه هد ره اد یکت ۱۱
دول ابر رحل ه
اشبارك عوض ومفابلیدر هرئعدر کهزی متو جم ودرد تال اتدل اسه ده

پسوردبار وعراق حار هی اون مد كه م-ذورهدن حیفدی خار ج شهره

عایع ا ر ه ا۶ارهن سی تفس اون مبابعه دم ونم
جيعد قارنده ر جل ر
اك حدی دکادر وان ع رسول اله
اذك اون ك در هه حاریه اشترا م

صل الله عليه وسلی نفسم اعون سودکی بوه سندن جدا امك
و سی و ناه E

EOE

موه
سک
تسترا دوب لوز یکا

خاطرمه د

کرد بوداصعرهندن

د دی بعده واه دوزه لوب شامه اقلشديار

وبلدهه کر ای؟ن کوردبا رکهخلق بز د عندو دلیدك جناازهسی ئو مشار ۱

رطی
حفره سنه الاه کتورسوررواوشاو ءعساوره ح

رحسل عراق شاعده رمد

خلیقه اولش

ك احکلتوب دصل اله رقرب

مساو ره تكبانهکبردی وحضورننه واخ

لدد بدری بر دلع.د الله

اربه نك کندوعندنده
حوب رتلر نك حاریه ی حفندهاولان دسسه سن ونحفل

اولدیغیی خبرورد کده معساوره جوا بنده حارره و پدرمك سکاویردیکی
اشیانك جله سی سنكون

او
نووا او ص؟ ره شامده اس

|[
4

لو آورم لکن ۳

الوا

اما EEE ناله زد هر نعدر
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اچغاب دای
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بصرومتاع عر افدن 9واه راشای نفدو برازعلام
| وام  0شام وبا د

وحیوانات اطاصلهرنه کلام اوه میا وغه اندوت دوسیی راجر

مالدارقافتنه وو صدقگدرهمد یه مورهعلیسا کنها الزصیحيه طرفنه
نالع عه حل:ذ کوره مواصلله مشبارالیه عدا للهحضمریلر مك خانه
لان علده ریز ل استعار وامتهه واشیا یی وضع الله
دواتار نه فاروبب
ارای کون حضرت

عد الاه خب رکوند روب بے افندم نده یراق

موې
اھا سندم ارت اون وراه کاهرك زك جوار وجایهکنده ل

ارزواءله اشیایی فروخت اندګه بقهدر اوطور عق اوزره بر رل اکتا
اتدم دید کده عبد الله حضمرتلری نون ومسمرور اواوت تاحرك آ کرام
اوهس ام وفرمان سوردیلر 7ص ص دوم <ضبرت عبدا للمدنمطمان

القلب اولدقده ابعرلی ,قاطر ووافر حفه دراهد یه سن الاستصخاب
تهال
وقول انتهسعون رسول اللهصلی ال
خا نة مشارالیهه عرعت
ركاه
عله وس افندمن حطمر تلر شه اولان قرابی اله عسین و

اولضرت دی سول وزوب بولك قابلی ناجره اک رام وا نعام
حون پسورددارو ر تون

له خر باری رکا

سر ن ترتب

دوروب لاجلارعایهمن لورتاجریدعوت بی-وردیلر واننای+صاحد |
وزه
عارهنک حور فرمان -ورملرله عاره دځ ماه کلوب تاغنغا
ابلدکد ازقاند که رحل عراق ارده ععتون اوله مطا -هدصد له عمد الله

حضرتلری رحل ءرافیدن وزم عاره کې خم کورد :کات وار وانك |

غناسی کی تښ سمو عك اوادعی دیوسوّاز وردفارنده لاوالله باسیدی |
بوعارهنك مثلانی اصلا کورهدم توعثلیی جاریه اجق جناب دولدکره لاقدر
رتلری دطیبب |
طن ار کهدناده رمث ادویابوندیدینه ع<مدضامله
ل
وتاطیف مسافردفص

سنا دت که وجار به نك چاسی ۶عدار در دو |

سوال موردةارندهحردف بأسیدی بازهل سوقدن رادم رنه 39

0

اموالابعکدهعا بکویرجاریهیی اون بيك درهم بها اله ولش اولسهما| .

ابدرم ددی عہدالله حطمرتاری نه اطیفه اراده سیله تودیسن واد
اون بکد رهه اشا ادرهاسن  9رددارحردف عم د ال اه ھن ا ح طر یله

()۸۱
بزمحال دصل اولور درد کدهادرواف اغلروتستس او لهمیطسین اندر

وغدار سرك #سکا نکن ووا شکراوله حقدرلاوالله اویلهدکادر
سکر که کا
دوب A

 Aباص ه تال نوفات اتد بکد وک غداری بے کننمك

ول کا غد ار ابله رسو ل الله صلی الله عليه وسم
اراسنه وضم اابت
حضرثار نه عرصات فیامده ملاق اولەع دیدیوبهسده ول خرجلتی
|بغلر جونهر پرنهاوتر ك درهم دیاعطا ابلدی
(حکات لعص شيو خمد ند حکادت اندرکهعد اللهان جهقرانا ی طالب

رطیالله عثه حضرتلر نك عاره نامئده رمفشه جار نهسی واراندیکه

جار ,هم کوره رهغات حبت اش ابد ی عب دالله حطس تلری معاو ږه
۱

رضیاللهعنهی زارت اعون شاه ععترسوردفارندهجار ەن وره

دی را ز کور مش اولد وزد ن ب رکون بزد بلي عليه اللعنه مشار اليه |
ع.دالله حفر تلرنك بانته کل  6۳۱ ۷عارهن کوردش وصدا ولعمانی
العش اولد یغته ناء درعةب حار به هن لورهرهعاشق داد ووصالنه

ا ومند اوله رق اکرحه ک'دوسن ضبط اده ميه حك درجه ده هتون

وت وراو مش ابسه دهبدرندنقورقد دندناظ هار مایا لصعرایده ميو ب
داک | دروندهجو لان اندردی حضرت ما روونك وواد تصکره زد

۶عسدی اولان.عص خواشسی الله عاره نك صن درمیان وما شق
ودهانلردن حارهجو او اند قده عمدا له
 DEسایولد دغ بان اله با

ژلری برذاتعاایه-در اواد بعندن جارەک بکاصات اخود
احنضجەمقر
هرد ات دعك لادقوروا اوا

او

رین انک حفندها ولان رعایی«عاو مل

ایدو کنه شاء جار بهنك جلى خصو صنده <یله دن دڈ غه سی مط لوه

اولثه مد زیی خواشی حقرومه طرفلرندن افاده و سان اولاد قدهرزیدك

اه سنهمبتی فت حماللسان وحری انان بر آدم ولوب بزکدنهوردیل رکه
رحل عقوم عراق اهالسندن عفلوذکا وحیل وخد عهدهماهر راد کار
ادى بزدخخص مذ کورال خاوت ایدوب اکرعهده سندن کلور ادسهك
عند هده متیر ومفرت اولور سن ده رل عبد اللهكعار بهسی عارهدصد
س جال وحص حرقوم او الهمطلعاواد قده باممرعبداللمدنجار ەك

انك .له وخدعه دن غری ر حاره سی اولبون ودتاده وکا

مفتدراوله جق آدم وازادهاشته اول آدم بم بومه حال رخار سی

)CIS

( ) ۸.
کارت اولاور که لاد غر دده بنرلدهده حور

اع:سده رصئد وق

بولدیلر وصند يفك امجنده غات طویل القد برمیت وارایدی وعر ور وفتله
اول مینك اعضاسندن هم رعضوی ساقط اولیوب رنده طوررایدی

]| اول احيەنك اهالسی میت مذکوری قاجرو

کداری رلایه
قاون قاربوزا ک

| برچتور قازوب میت ا٤ااول<تورهوضم اله طیوروو<وشدن بوستانلر بی
| حافظه اون اولوق اتدبار بعده مینك ,رمغ:ده برخام نولدلرو حیهاروب
ْ بازوسه باقدژلرنده نعل صادق ات (ظر تدم و کوردمک ه آخر
| زمانده بر مد ن اخراح اوللون وسا ا

ی اوآوزم دو بازاش

 :ادى العمده عل الراوی

| ( حکابت الوااعساس الشباتی دقل ایدوب دی رکه اوداف وفات اتدیکی
| خستهلات اله مردض اولدیی هنکامده رماه مدت اعم فراش اولوت

لیان بشمره اشر |
]| فالدی برکون فاه وحودبنه خفت ک-کله خاادو م
وال اللهن مشغول اولەل وقت اولد ی Tl
:ح

a

۱

پرماء او (دیکه اننورس؟ ردو جوات ورد کده الودلف ۶غ۱لوب بے گر

 :برشهر اور کر ن آومدنده

هه رواحسان اده عدم ۳

قبویهحیقزرا بنمa قوده بزم عطیهمن مأمولیسله راز  3#شود
ودی انلردن و بر دس ی ملع اعه جله سی ارو به
اوادیعی یکا خبر ر

بے اعه کا۔-ونار دیدی لشر قو رهحیقدی آوردیکه ساداندن اون

دهفرسه قبودهطور سورراتاری الوب ابودلفك بانته کنوردی واګارندن
ر دی سوزه باشلیون اکت الله زداسناداندتز بزیمصانب احاطه

]| اعدی وحالز پریشان اولدی مکمساولان قاو مرك جبر والتامنی جا |
کورراب-هل <مرده اړحوسا له له ایت دیدی ابوداف و--وزری

|

ا| امت دكده اغلام الدن طوت و اقعاد ابه دبدی ودوشک اصندء |
قالوب اوطوردی عاو ره خطان آندوت ھر اوک ان لوز دمرك درهم 4

اخذ وقض 2دینک رت :مه ر بکاررکاغد بأژوت و ریکندبدی اناردچی

۱

 ٤کاغدری بازوت أو کته ڌو رد لر لا عنه اص اند وت اشهی کتورندی

له

لرك ان
|| وسیدار هر بریه بوزر بک درشمی سل ابلدی عبلو

۱

یاان ووااد.هن سک فدااولسون والله بزم نهمالتواردر ||
بسیادن
بیرسی نا
هصکره |
برم ر
یناردر بز خط دسر مسك صورله

((۷4
بلاشك سن

ليه سن نم ق بشارعی

اسبسرم دید کده امان با امعاعیل ۱

| خداا حون اواسون بے حفمده بوبلسوز ساوييوب قاغە شارويلكه ن<ق |
| كانه وتعالى حضمرتارندن خلبفه لك واءبر اصسر موفقك شاستی اسم |
نره ده لاقت ره ده سنك ععلثد دوبوتز ویک انفافی طهور ادن فاله |
دظرا بوءعو لهسوژی تقو ه اددرسن درد م تک

ت اشدی و لعده بم

حسمد ,مدخیی اولدیشه دار حترآجوب پدرم ابله بم ی سبعایت
ونةاقده خبری اولدغه اعان مفلظه اعکه باشلد ی ده انی تصدیق
ایددوب اوله-وله ح رکتردن

مأمول اکم وخاطر مه

کنورم ولاو

کعلراله خاطر بن اطینب اتدم و بم خو قمحتهده توحمیهر داد اولور
ایسه کي نادن رد رد تعاقه شروع ا مندن اولغله هلهعطبن اولق

ساه
اور
مودت باغه کا
صورننده حر یی اس اتدم اوندنص سکرهر

ےم

بونکنده مدخی اود انه هارسوزآجون شده آنی داو ق اله عدری

ر ام وب اورر نه سوق ووت ت
وراص

ح

۱
ِ

بدرم سفردن خسته |

اوادبیی یرالد عودت اندوت برقاج کونك اند ه وات ابلدی

ا

دن |< ا ولك برف أوعاد ا دار و رمد دا

1

غلز ملرکاوت  ۳حدس

]| مرورنده متصب خلافت ابلهدج بکاماولدم واسماغیلك حفندهلازم کلان ٠
حکری

اقاد انلدم 5

E

E  2الاحلاء « اسیوز ورق دش شید ر

نی رهش كنب وا رز هن

ره سمه

0

1

تار نعد تود:اروهطتواوب شدا دغا یدر ۱

ملاب یو رهع رلد ۱
یکیدشودو یی یدقاب دالب هدقارع تراعع هرارط نعل

:یدتا زویشیو قرق ترد رانهدنک ۱
رومط تودیا ك قوج یمدآ لاله

نع نوک بوطاتناق ضرا هرزوا كو لوا یکنر |
ناردن یزوج لقن هکردبا زویشب |
 7 ۱یدروخ باسو ةبءقاودلاع

ها نصر عا سا نسزوک رف نحوخ دفکر ۲۱
!

ای یخ ما نودیامخرریو یدنا لوا كرق ینلاح كاب نوچ قاخ |
ك حوقi 

و زد اولد دغه وقوده مقر او مدیلر ان

قییق لا وخواص وعوامه بغایت مشسکل
عفیسلدیکاوهل قر حعال
اولدی زرا هاخماك فصد-ده اولان ازو یی صوررر خسبرو بر ایدی
رون شورنکده
وفصوص تفه نك رنکندن سوال ایسدار جواب و

 ۱دوبان اپاردی

۸۷س

درعغب 33

ود ان اد

ی و RF 3۳۳ 3۳

خلیفه نك ندعی اولان ایی د عبد الله نا جد نجدون روایت اندوب
درم که بن ندرهدن ايشتدم درم دج مستا خایقه رل کب وسندن

عو
یش تق
عیل نبلیل بےاله پدرم مؤفقك بیننه
اتا
کلای
هدون
ادع
شکهالقای فستاد اندون نهایت ندان توحش اندیکندن مشهور اولدایتی
وخم بی اس ابش ایدیشو لھ کهصیاح اخ شام ده حه ده مهاد فلخهالل
او بغونسراق طهورندن قورق ومطعلرت اولوردم وامیاعنل جن

| دی ژاده مایت ولفاق اندر دغلوات خوف اوزره ایدم رن وحالده
نوفهه سه SE
 ۱ایکم

شس کدی م خوی واططراع دها

 :ز باده اودیخه دم اولان اسعاعیل حفیده لاشستش افرار ابلموققه کاعند |

عتیش اعداعه ار در خاطره ووسو سه .له خوات
کون رر اوھ بدلا

وحوردی امسر وی

حاب
اچق

۱

و

تلیصمی رجاونبازد ن غبری حار ه م قالدی واستاغیل کونخاطر ی
ور
سه
 ۱سوال امحون ھر ون اواد لهکا

ونفافکارانه عرض اخلاصض

 ۱اندردی  3بوندن غرصی ؛بے احواله اطلاع واستاعده حاری اوّلان
روادث الق ادی نه رکون ګاسه کدلکد اة |
سوزلردن عرصه داح

 ۱ععفی شر وف قرانت ایدرد م ام خی بده مکی فاا لون انکاه

 7ی کا و بر سکن سر اعون
| حادهیه شروع اعد
 ٠تفاولایدهم دیدی ,نس وز نی کو ا این کایواون «صدف شم ی
 1و رمدم |ماو سل کشد وان آوژالوت IC شر لق اولد ی علدن

عسی زیکم
وفقاۋل ادون احد قد ۾ عدن اولکی ستطرنده «
الدی ن

| ان بهلات عدوک و لسا سکمفالارصن ا

که و ون »ات

ویز ابادی بووتی"امعاعیل کوزدکده جهرهسی مغز اولوت |
ههس
ظرع
|ک
 ۰غات وزادی وحن قسالون تکرارتفاولاصو ن آ<ذای و ولو تد ٤

« ٠واربدان نعل الذ ایستنضءفواقالارض

وله اعدو عا

ن
ار ان
ودهاضط
| ت ۶طبه سی طمورابلدی واضعاعرلات بودفعه

ارش |

مرداد

| اولوب تکرار ءصعف شر فن احد قدء « وغد اله الذن امنتوا وعلوا

ااصاشات لسعتلفتهم نالا ض عا اسلف الذین من قبلهم > آبت
1 ê 7ی طهور ا

او عیلجي سررف ا تE ۱

( حکات صاحب فرح بعد الشده قاطی نوی رحجهالله تعالی بورر که
۱

| بکا على ن هذا م خبرو بردی ود ردبکه حاءد نااعباسدن ایشتدم تنل

 ۱ایدوت درادکه لعض کره ادسان نکننند کوک آدملرا" را.لههتم 1

اواورک اول اتشاع آودلمارد ن مأمول !اولان نفد ن زباده اواوز |
ده دو جیلرندن ببرسك
کا
جله دن راسی ئی امعاعرل ن بال حس اب

دته سسیازش ابادیکه قدعد ن اول بو آب اکا خدمت ادردی وذاننده |
ادساتلو برآدم اولددعندن الدن کلدیی قدر اءااحسان واتعام ایدردم 1

| و لو لوایك اماع له ود م خدعق اولدشدن امکدار ی ولندبنی جهتله

|

کاه کاهحاس خاصنه کبرر وقارشسوسسنده طورر ایدی برکہ بکا کلوب |
وکون وز رسنك سببکهعل نالفرای تکدراشدی سن امد لكاوزر ده ذ

| اولان اموالات حصیلنده اجه ابدیورسن بو باده جبرواقدام لازمدر ||
دنو ماوخذه الدی دارن ود رسن حاغروت نهدد واصدق آنده حکدر
دید کده دار شاشدم

لدم و واه بملواده ععلے رك ببر SE

1
٤

 6وه بای کور مدای و لدا کد ن اوت بل وباکنر
ون یك |
| ونامهر بان پردوسنکه برتذکره نحر بر ایت واهل وعیالم فهته
"| درهم اقتضا ایلدی بکا على طر دق ال رض ارسالاله ک|رقولابلخك لوعیسه

شفه طرفد ن تدارك اوق اعون حواب هر بر ته هت ایلکری رجا ||

درم دیاز وکوندر السته اول کل آدم عذرایدوب تذ کره که جواب |
ا| بازار تذ کره یی حفظ ادوب ورزسن تمدید وتضیق اباد کد ه بم حالم ِ
لودرجه ه رسیده الودی دجویعاروب نکدریی که ها مه اش و کک

:

موجب مفه-ت اوله دید تی بنده بوايك تعر ین وجه له بلدکارمدن |

او له ر یل آدمه برتذ کره ازدم واقءا حر یف عذر ایدوب جواب گر ر

اباش تذکرهیی بامده حةظایلدم ایرتسی کون بنی وز برحضوره حاغروب ||
مط الہ الد کده همان نکذرهی حیعار وب یدنه وردم و نم خا دی

| بوصورند ه دردیدم تذکرهیی کور بك غا بت حرا ابلدی و پوند ربنم ||
خفت حطسالمه وبالاخره کرفتار اواد بغممحننك روالنهیاعن اولدی |

عبیداللهن ليان اناومزارتنده بی عض مناصیده اسعند اماتدی اووفنده
بوایی واد رون باه الد م وحسن مکااننده قصور اعدم
) حکایت مشارالیه قاضی تنو در کہبکا بدرم رقصه سل ایتدی

ES
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اولوب شھادت کله سی کE

A

جع باریک دم کوره4£:.

مەا
دم
| دوب کوزار ی لومیم وای اا اری بر بره کنوردم زبرا ن
زم
ی
ر
یمرنن
کارا کو
اسعش اید که برآدم فک ا

اوخود اکیذراع قالهرق ای اناغ برره کتورر ایسه حدت سعوط
ر
زائل اواوب سلاعت قورت اورد رارا دی الاصل ره دوشدم وععلم زانل |

| اولوب ادم اده عقلم راد کداکده هر راءضای بث هه بشقه بوقادم ||
ٍ والی و کی ا يك اتدم حفظه تعالی بر دته بر شی اولیوب جل سی

اهی
مسعاز
لحق
ولدر
| سا

<ضرتار نه جد ادوب ردن برطاس الدم

| اباعسده اولان چور شدت برودندن شیشه کی اولش ایدی طاش اله

برکره جان<قیلهاورد شمه اکرچه بوقاغوقیر یلوب اباقورتلدی لکن
 1ردر جه ده صدا وطنین اتد ا
همه ده اولذلری او اندروب حاله واوف

دورقدم جناب باری عرشانه حضر دلری وندن دی <فظ
 ۰اواورار ف

| اندوب ا!عدي لراورادن قالعدموقاراوزرندن ورو هرك خیلی حل کيتدم

| اجقبارن آبرارار وراده اناغكاز ننهواقف اواو رر دیوخوفدنطر قك
باننده اولاخالو رنام دهره صابوب اه کردم صودبزر عه در حیندی

كراد
ده

ورو ه رل برد سم ددر برکیندم بعده حیقونشه قرهده

ن
رعض
دمر
ورودما خساصل کاهقرهده و کاهده ا ګنده دورو ه رلدون
| ګل ارده بوزهرك درت درج معد اری کل بورد یداو کمه رل حول رکه ۱
حادرار قور اش وامح-:ده رط  ۵اکراد اوطور مش بن ورد کارده

 :اوزر مه ڪوم اد لر انلره اسع کانقصه ی سل ادوب اسر حام واف

:

حفطا یدکرد لو رجاو اناد 2رادل بم حالھ هر جتایدوباوزر ده

]| کے و پوست .وله شبلراورتوب هش اقوب بی ابصتد بواطرعام
ننلده اوکےهھ او پوت ۳
براانلر
کتوروب اکرام اتد بل

رسی

|
|

صود ارانارده بن اکنمدوب
ا| کون بیارا نارکلوب ۲رد اردن دی و
خبرص بوقدر او لهآدم کورهءد ك دلوواب ورد ياربم ا

طاب

ادوبالد رف حالدهموصله عو دت ادم اواو دده
متعطم اولدقده مستتر و
|

ناصرااد ولهبف-دادده ایدی الك باه واروب ماحرامی ءل وقوع-ه

نقسلایلدم بی زوجهسی اتمعلك شرندن بامین و بکا احسان وعنابت |

۱

| ایدوب بن-هموصله کوندردی

یی

۱

( حکایت )

NE
0

خاطر حون کش ولدی سصان اده

(حکا بت قاطی نوی د رکهبکااود کی ناد بنسلوان بنذ د
الازدی الوصی نعلا یوت دیدبکه اهال عوصلدن سوزار نته اعغاد

اتور رجاعندن ابشندم شو بله رو یت ا-2دبا رکه ناصم الدو له تك
زو<هسیامای علب فاطة شت اجدن على ارهدازی الکرد ی کندو
صاع و <هنلکاری عاءللردن اهال موصلدنان ای قب ضه نامعامای
اموااه خیاتلات اتدی دو تھے ایدوب اخذ وقص اندوتمو صل ذاعه

كه حس ابلدی بدعدام تعلبمامل مد" کورل قتلنعر ادداوب قلعة
محتافطة نله ولاان عآمورمد کوری سل واعدام اب اوزده |

غكدی ما مورحم قومه وصولنده کندوسی ||
کاغد کر بر اباد ی موی کالاهان

| بازواوقومق بر ابدیگکته تصالقلعه دهازی اوفوران ای قضه دن |
تشه ا

بولد ددن شود کره ی رات ات دلو او کدی

اانی قبص  4به و ردی کورد.که درورو

اولکش

E

ل

0

اولکسی ر ا

مادءشندن پشقه ۱

محسلار یی فراعت وعضعو نی اذاده اعدی ان ای قسضه دترکهکندو |
| کندوعه فکر انتدمکه شُعدی ورود ادن کاغدی ازقضا ن اوقود تمدن |
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اخشام ط

مك حت كورءات ,درمك عادتی اولة لهاخشام طعانه اوطوردق
ص.ه دن رش اجه دم وطعام بک قاش دی اوعا سن طءام سوال
ده خر یطیعام وكا عدی وخاطرمدن
واغعهدن مشغولاتدی دکید

چیکیدی لکن خلونده سوال ایتك مراد ایدم دیدم بدرم قله باشلروت
بکوون سن تاو یضار اج ان اد ه ایندیک اعتلعی واحگ رای

ودخول وخروجنده قرام اند کمیاسغراب واستعاد انندیگنکی فع
دم دید ی بلیبغابت استعطام اتد د رد م پدرمجوابنده بو آدم عقدهامر
والسی ایدی وءصرده مدت ولاب سئی وافره اواش ادی وین انك

کی اماتکارآدمکورمدم ورعاانك بوندن اولان تشسکر بسار ولات
<فازند ه اسندم  ۳اک ر نه وال صب انتدیلر مص مر ه وارد لعده

هرنقدر سةطانن واموال یره ده ارنکا باق وتاضا نی تفش ولص

وفوق الامکان حقی.ق اعدم اوه ده اصلا رشن بولهمدم فط عزل

|

ز

ل

ع

ا

نافد زره حق سای رحاطلرند ن خوف اکن عدسن بز ر ليه ده بزکه
اه اله ا .دمن لوقدر ویده فاادیکد و به رععصیت
خلاعردن طاعت بل

ابله رای تجات ادهل دیدم بوسوزاری راف ابته وابش اوالمدردیدی

دم| وبانوت اعیه باشلدی
کصداجد
ووحوحق قوماده اووردیعن ق
زی به برازصبر ابت شسوحوجیی ابووده بعد .حقتعتالينك قدری
له اوه اولور دیدم زعی البق اوزاندی و بجووج فوجاعدن الوب
در بایه فراتدی اواوفتده کوزی تعاه قالد روب « ادن حول بين الرء
ساود
ودله حل ای وس هدا ال

عولات وقونك انك عل کل شى قدر»

ددم والله بن بودعای بتور٤ س ایدم دواب حردن ردابه اطهر اواوت
اغ ی آحدی واول اسودی وطون دج طالدی:کنتدی قادرعبل هاناه
اولان رن العالین حول وقو ی ادلهییاول اسوددن حفط اتدیبعد ه طااخه ۳
اورادن اورانه کرد ره رك برحن هیده دون تون

دوشونوت بوجز ونك

اوندن اکل اندر وصو بندن آگرم تاکه اس ا ھی اده طهور اد که
زرا ع لاص حهتنده حق دعالل <ضمرتلرندن اوه e

دن اميم

کروتن جر برد" مذ کو رهده بو.توال اوزره اکلندم !شجی
پوقدر دیدم ود
کون رسفینه لورندی زرك بوکسك عازه حیهوب اوزرمد اولان الوا ٤
اله سقیاه به اشارت اتدم سفیه اک ندال ابل اوج ادم کلوب نی جر ره دن

الدباز وتفه ر کتوردناز کنك اع کردمده استودلك دک اند فقی
حوحمی

بتنده کوردم اولدمده نعسع_و ما که اوله عيوب هيان

آنادم وطفلای ایکی کوز نك اراسین او بوب والله نویم واد مدز دیدم
اه ل سعینه بکاسن و هعدسن لوجرد سعدی وله لوزوقلعمی کلدی د دیلر

واللهبن ولهدک ولد ہن صان بوقدرایکن ماحراشوبله اوادی دنو اسودل

قصهسن ال ابلدم ادشتد کارندهجلهسی تفکره باشلدیار ودیدیلر که باخاتون

من تیه ا یب نقل اعد نزده سکا منك لب ادج کن زامدل
ایدهم بزرو سنه اله رای

سعش وت او کنه بردابه حیهد ی وطوردی

ولو حو حق اول دابه نكارقه سندهایدیو تتزرهغنا دی ندا اند وبا کردابهنك
ارقه سندن لوحوجنی ال اسه کر هلا ك اولورسکر دیدی شته  4:ادن
ری

دابهنك ارفه سنه |خدیوجوجوی الوب سفیثه رهحکوردی
) ود رععب

(

)(1۷

ایکن مومی لد مر اناق دی احسان اوائدی
( حکات عل ن حرب رج-ه الله د رکهزهوصل شد هر ك بکیتار به
براپرسطد حیدق روقادغه سرت کرد داددن اوزاوب نهر شطك

وسطئه وارد !رده بربول بالق هراوب تازورفك اورنه سدنه دوشدی
بالنی دشورمکهاودون جڪ ونش طك کذار نه خیقدق کن شور ایکن
وردل اول خرابه نك اثارش اشا احون اند
بزه سین رخراه کحل
داخل اوادق باقدق کهاول عاده الاری واناذلري باغاو رشاب طور تور

ونده بوغازامش رادم بانیور واوزرنده متاعیله رقاطر طور بور اللری ||
با
تاغلواولان بکیتدن قصه سن سوال اناد ن ش وءکار نك بقل كرا اله |

طوغش ادم بی وله کتوروب کوردبککز وجم-له الار ی واافار ی
اغادی وسن ال اولد رهجک ددی نا کاالواروب بکاط)اعه وکناهی

اوزرنه آله وب روجد ن <.ا اعه ومتاعم سکا حلال اواسون حق |
دعا حضصرتلر ننه٤ین اد ه

کهس

د

عر اک دلوب ك

حوق از اتدم حر شك قولاعنه کیرعدی وقوشاعنده

۱

اولان ای

دودن
حه ارهفه شروع ادى عاق غلافندن زجناو وعسمرتلو حر
نبدوکندوسن
بردن ره صعو تله حکد کده عاق بوغازثهراست ککلو
بوغازلد ی ون بحوال اوزره قالد م دد ی جوانك الین وااغتی حوزدل

دو یه و بردلالدی لوبتّدی بزرزورفه دونو ب قادغه
کشنی
وبغل وقوما

بیفی تکوردیکم
وب کندوستی شطه القاایلدی وک
رلد
چةدلنمرده بالق قا

وادشتدیکم شارك جله سندن زیاده بکاعجیب کلدی #سهان الاطیف انير
) حکابت ادن

ر سی تغل ادر ن کید معطمه ییطوافی ایدرکن

رخائون اوموز ننهرطفل صغر اش باکرم باکر عېدل الدع دوندا

اندردی بانته وارون سنك ابله حق تعالی حضیرذلر نك نند ه اولان
بوعمد قدء لر د بو صسوردلتمده کان نله باشلیو ب ین پرسقیهنه راکت

اولدم وبزمله برابرتجاردن برقوموار ایدی برشدیدروزکار اسوب سفینه من
ووحق
غرق اولد ی ح

و حا کرد ه اولدبیی حالده بر ص

اوزرنده ن وبرختەنك اوزرنده رزعی سیاء آدم خلاص اولوب قالدق

ماعدا سقینه انمحكندهاوآذارهب غرق اولدبار بوقضا که اولش ابدی
زی بن کوردی والله صو بی تحر يك ابدرله
صباح اولدقد » اول سیاه ی
م۹

85۲9۳۳

|

)(FE
۱

درد کده <وحق عاد و حمله هر نه-در حصوانی طاب ا ی ااسھدہ

بری حاصلاولیون شك ذظری اله حوحعدن کویفیت زاءل ومد

زاکه کویفياك ازالهسی حوحفك حفند ه خر وا اواوت اکز
 ۱اولدی ر
زادل اوه شهرن وی ملاو حالردن خوف اولاور اند ی

( حکایت بشرن اطارن <ضمرتار ندن سوال ادوب سك طریقی
ترك وګر ده دخولده اتد ای حالك هک وله اوادی زرا سنك بين
الاس

عت ردره-در ديو صورد دلرنده جواب وروت هذامندع سل

اه تال ین ررحل ۶ار ایدم بولده کیدرکن وکاعد بولدم قاادیردم
اول کاعد ده « !سم اله ا(رجن ا(حم ب»ازاش ابد ی اوزر یی عم یوت
هرلر
جه وو دم واول وفتده اکق اک در »۵مه مالك ادم اول د

ط-اردن عالیه ماہدد اندوت وادیغ کاعسدی تایب ادم
 ۱اعله

| اول که رو امدہ کوزدم کو باپرقالبابشمرسن بے لامی تطیبب |51
ده سنك امعکی اليه دنیاده واخر ده اطییب ایدر م در اید ی
| ج-ورد ار
عر حضمرتلر نك سیب لو بهسی کدرکن واده
( حکات »:صور ن ا

| کراشد بولدیکد اوزرنده « بس الله اارجنالرحم)» اراش اندی کاغد
دلدد
 ٤مکذوری حفط ادهحك رحیی او

دوی
ن اغر نه وضع الله ب

اولکګهرو باسنده برقائل بولدیفك رفعهیه احترامك سبیاله سنك اوزر نه
ودی
| باب حت ع اولشدی درو خبر ر
( حکایت وید مدذنب لیبکناهکارطو مان روزناءعه جلک خدهتنده
مرم اولديعم مدنده طو شحانه ل ام حوقداری مان

اغا اطو کی

ال وڅد اغانا رکړله اګمکه ملا اولد یودن
 ۱باشی د اغانك اوطهسند :ړ

| نقض وضو اجو ن قالقد ی وادیی نارکله سی طورر ایدی عمال
اغاتار کیلهنكشسنه سك الد ه برکاغد کورهش هان برند ن قالقوت
ا| شسشهدی قالد ردی و کاغدی الدی وبوعید ناحمره کوسردی مکر کاغد
 -سور ا

وو نارلش وی کورد کده کاعغدی او دی وباشنه دو دی

| اول وقدده تلس اولدتان ناش کنوهسن حیق ارو کاغد ی انك انه
 1و ون باشنه کیدی سصانالله بولك اوززنه برایکی سنه وعررنده ان
وکبد کتاهیدده
اغا طوگی بای اولوت څد اغانك رنه اوطوردی و

CED
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) کارت
بدرهن
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دست

اوراه راقد ی وکیندی درم ا وا با ya ن 2
دوبتالتی

الاد

وصیدهکلدیادایصللات
رل اله عامعه کمردلك

اواددیتی عاد

ةد کے بردهطوررآدیصی
اء ەد ن حنعد دی رزدهبالق را و

هرارهز لره کنوردی پدرم والده مه
و بر ل ,

حوحغوك

وحالی نفل اد کداه

اک و له او طورسون وبالعی بزه لهراراکلاون

اد کده  5صا
افاده |

۳

دد ی ندرم کل ئ

ت

اا

وکاندی

د دی پددم حو

ووت

وه

اطارده ی

اهم دکیندده ن کو ده ردفهه جاللق اندرم زاده اکم دی
پراراکل د
سید

کاررم ای

اد

سر

ط رفکره کاوزم دلوت کنتدی

احسام

اولك وده

ا
٠

ی کدی طعام ادوت فارع اوندق واول کد راوطة ده مسافر اتدل
ره دردب
باشلدی

ی

ترح مھ
سکاه

و کتوروم دز حوحق
اوادی دلوسوال

وار ادى

کک

بارى

لورومکه

 2 ۵ 1تارب رم مساق رضن = رەس

۱

بک

و بردو دعااتدم و والع-د م لور ندم دد ی کف مدد کوری طلب

احون اوطه سنه وارد ق ور احشاءد ن دصل فالاو اسه او لهجه
مد

ود ادق

لکن حوحوعی

اولد یی او طّهده وله مدق

چکایت اما یافیی ضور ری ودر رکهبلاد۶ .نده.بعصض شا

|

اولادندن رحوحق صییلرابله أو ون او سارد ی وصییار هره کهاسار

۲

ابه الال او ون او بنادقاری عه احضارایدردی پدریشع وکا
وادف اواوت اوغا دلان و فلان طعام ال اطعام ارت دد کده درعب

اطع اوی فاار اعدی ونکرار N

انتا راکیب

سل ج براسستدیکی طعام الله بدریش قا ال اطعا م اد یشج الى اله
حوحوعی ج

ادوب  1الله

دان وفلان إطعه اله اطعام ات

Ga

)(E
اد
۱

ا

للا

قالدی احشام اولدفده ناجار بهطعاگر

رتت ابدی ام ذره حضم
ج میانعه اه

اده

ادر

ی

ت
تور

بیوردیلر طعام اعك

ثلری بوکون تقس اتد یکای و ربلد
ادك

اه

ردرشمه

ازك اله افطاراندهل دید کده <هسرت

اوامد اول ایسی اوذ لردم

بکا عزف اع اک عاظرهَة کچ ررد

بیوردبلر رضوان الله عایها

( حکایت ررجسل ند ماسی الله عرش وعشمرت ابددارکن اول رجل
لا

درت درهم وروت له عشرنه دار فواکه ومیوه الق اون

حارشوه کوندرد یغلا م منص ور نع اررطی اللهعنه حطر

ن*صورحضرنلر
9ہو س ندن کرyA

و ررااسه 15
مل

وصور

ور وره وردی

خفن ر زی رد ھر |د اد رسن که

سوال

دراك

صورد ی حق 7

انتد کده جحیشان

معفرت إن نی اسم

کا اول

دا آزاداولعلی استرم دید کد ه دا

سوال اتدی شو وره وړدیکم درت

 2ادوب او جسن
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دوه
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در

ده
قصه ی س

غلام

ا| خبرو ردیابتد ایدعاسینهایدی دیوصوردی لام بآلزاد اولمدید کده
ات

< راوحهااله اعالى دلوب غلابی آزااد اتدی ابکعیسی بهآندی ددی

و بردیکمدرتا هل مرت یا نله کنر دها
اس

و
,ددیاو

داو حواشده

حماسن

درحال تو به واعتنهغار انلیوت او« ال نت هرده ۰

نباراد ک E
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۱

ندر دوصوردی

وردی
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در اددنکه سردن سك

تیا

 ۱ادى

 2وس

سابع

سی

لك ومتخصورك و چجاعت

مغفرتی طلب | 0دیدنکنده بودرد ی استکك بے وس تس

ار

اکا

استقس

ارا تد

کدهسنك

لو به ررة موق

الماك

وسع

بن ہنمفد رغد ہ اولاق

ودوم اض

رو
و بأسنده کوزدی -کهبا
کهرقائل

و قدرنند

ه اوی

تم وی

سن

|>راEE

وغلا ی

ومصور
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لھ اه اونRE دز

حیهدی NFسے

رخاتور .aeی

واول

دهی من ودهبه و بردی مکرکه اولعورت مش هوره فاحشه
اون بيك ر

i

|

وزناکارردن اعش صبای بوکیہ فلان زاه به اون ك درهم و برهشلر ۱
1

۱

دبلاوده ده متبوار اولد ی اوجعی اه ده کذلاك ایت ادك در کی

الا“ صاب سوقاغه حبقدقده اهلغنادنر یل وعسك آدمه تصادف
اکلہ مستصعی اولا ن اون بيك در ی اول آد مه و بردی اير سی
کون بو که ۳فلان غنی .له اون بيك درهم و برهث ردو هر کس
واف اولوب و

اولدی اولادم توکیفیتاره وادفاواوت درد کین

ده بات شوم وحزون اولدینی حالد .اوبقو وباهردی رؤباسنده |
ر ا

اللهسا له ولعای حضرتاری سکاگرون اولهز ران سنك

انون بيكدرهم ۱
صد ف کی قمولا دم وسن مغفرت اعدم سوررخرسره س

اعطا اتدیکند ه خرسر ارب سنك معلوم عرتکدر که ن ج بت سرثی |
ڪر ورت حالد ن ارتکاب ابدردم عری سی ارزاق اد ك واون یت ا
درهه مالك اولدم دوب خرسراعدن تانب ومستفتر اواد ی زانیه
۱

عور تك اولادی اولوت و

ی دعمره وضطر به اواد دیدن

زنای

ارتکاب ابدرابدی اون بيك درهمه مالات اوادقده معصت زناد ن تاه
اولدی ورجل غت ابت یل اولوبالله تعالیرضاسصون اصلا تصدقی

ار ابدی خالهسنه واردقده وای یکا جناب حعك نه قوللری وار کهاون
اا در هی ردن معارفه سی اولیان YE دصد ق ایدور :٤ ا

اموال کشرهم وارایکن فترایه احسان اورم دبوب غ مذکورل حق
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غلاب اوادیبیاد ماه نرهره کش

قات

اسان

اعدم شوال شرشك

بدجی کههسی نه کلدی وب کندوسنه قرنداشاقاعدی ونفءنالله ما
الدنا والاخرة امین
(حکادت به امام باقيی بورر رک سرك هذ کور حر و روب ددکه رکه

حلوعدم یلار یی نادان صکره اوبابق اولديعم حالذه اوطورد کن بعل
رارخلویده ای رحل کوردم دو اکرودن کلید لش ایدی ترهدن داخل

اولدفاریی له مدم برساعت قدر یله سویلشد بلر واحوال فقرایه دار |
دا کره اتدل و کیفیت بلا دشامدن ر بادهده! دیشامده رادید کر دوب

ندراکل
ددء
دزل آ
ر کو
ترنه
رلدیل
کاو
اسنده
وشا
دعدهفلان دوستکه بزدنس الام سو له دوب
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باداتد بلرانلره

||سوال ایدوبسن ولسام کوندر د ککرش هی نرهدن یاو رسکزحالا اول

۶۳1وسه ازده درد بدم بزوخسی اولز دلوج-واب و برد بلر صکرهګرا په
طوغرو توجه اتدیار ماز فحیلقهلرظن انتدمایکسیده محرابك حا دطندن |
چیقوب کید پلرونفعناله ہے و میم الصا لین و فطل علینابط له الکرع |
قير لام کوندر دکلری ذانك امام ایی حضاریاولست
مرج
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ڪي اندرم

۱

( حکایت شه امام باقعی حضرنلری ب-ورر رکه سے دهز ڪڪور

بکاخسیر و بردیدی بوزقرقایکیسنه عر به سنك رجب شر بده |
بعد العحصرس,دعثار البهك خلو فاه سنه ای تحص داخل اواش
سود دی رکهترهدنوفنیی بلدهدن کلد کار بی هدیدن اول اییشصدن
مگم اشدکر نده ۱
بےدرو عد خوق دوشدی وقنا کسلام و بروتتم ا

اناراله اس کلوب ننده اولان کیغیت نال او دی ردنک دک دود وال
اعد بگیده هان

الله سنك ملاو آدم بوسوای صوراری دید بار ۱

اریه اکن راز وریا ك فر قاری کتوروب نهد انتدم زار ولك اعون
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یکی کرک قد خیاو ماق
رقوضه وارادی :کا دیدیکه ن رر ج مکهقصدورع اعسم-در خلقك |
کلابدرم بعص کره رشی واورمکه ندن مقدم اکافر دار |
آنددنی شبلریا

اوشعش بن وره ری دهع ادوب اول شیثی اکل ابدرم بک ونده کت
واریدر بوللهد که ںہ ا

دناوزده وورع |  4مورع اوله حی

آدم وا شد ردنو نفکر اعدم رده کورده؟ه رحل مذ کور صانی ساض
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۱

کشدن رارض اوزرنده طوریور ویکا خطاب ادوب غیدت حرامدر |

دیدی کووزعدن غاب اولدی
حطمرتاری ورزر نسح ش-هواندن ری

(عکایت ارواب شی

غ اچ فعط رکره اك اله عورطه عکلکه اشستم! اعدی .واولوفنده
رنیسی قالعوت :کا صارلدیوسن
وده ایدم برکورهصایدم اهالی وربهد
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خرسزار ابلهزار اندك دو کا ال قاگی اور دقدذضکره کویای زدن

دیکر پریسن بی بیلوب بوآدم ابوتردار دیدکده یکاعذرا-دیلروین بررحل ||

خانه سنه کترردی واوکه اعسك ابله عورطه قوړی دهسعه خلتان

ادوب کش قادن صکره اکل ابت دندم
تاری دوز رر تعض سادات بکا
(حکایت امام بای  5سره رحط

خی وردیکه اول آدم مدت طوبله بعص سواحلده اعرال واوا اعش
جون پرفربه  4چیقدی سل ایدرکه
اید
ایدی بوم عد الخطرده صلوة ع
صاوه عیدی ادال ةر ۾ الله :عدالادا مکاعهرحوعوعودت ادم کوردءکه
آدییور حلوال 3ہو سنده راحله ره E

برآدم مرکاکد ه ادای ا

مدیدن بوآدم ترهدن داخل اولدی دو گردهقالدم مازی اداد ذصکره

لدهوت
اکر
وافر بکالادی ن ف

دردر خصوص کروآدم
کلونعید ش

| اذز کلدی بوت اطعام ابده حك رشته مالك دکلم دبود وشتورکن بکا
الفا ادوب اخلان لخوصو صده دک ادوب دوشو-۶ه عدده E

دککرده
نر ١
عرد
| بکدات شی وا

تور دیدی ارلق کتور
صوواراوده :ککا

مك أكون قالقدم واردءك انده اک دآله کم وتازه وصعاق تحورل
بوادم کوباعد یفروندن رت کیایدی وباانده يك جوق اودامرایدی
حسورکاری وادی الو اول شصل اوکند قوددم ادهاری ااوت یکا
ودول اکل اردردم
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ا| طاب ایله رباایدییوریعی تاجر وی ایسسونواستدیکمی اعطا اون

 ۱صورتنده اوور والله ر شی ویرم دید ی وعا بد دعادن فارع اواوب
بکوشه سنه کیندی ناکاه اوزری اورئولو برنسی ابله
قالعدی ودل ر

| برآدم داخل اولوب صاغه صوله باتدی وعابدیلاحي “جد ده اوور
| ورد

کده بانته واروت اوباندردی و کنورددکی او کنه ودی؛احر

| بوحاله نظرایدرایدی وکوردیکه عابد ل«طلوب ابتدیکی طعام وحلوا
| جنسندن مکوألائدرعابد استدیکی قدر اکل ادوب ونه اوزریش اورئوت
||کتورن آدمه سل ایلدی طعامکتورن آدمك تاجر تانته واروب بتالعلاهلی
سندن صورارم کبوندن اول

شوطعامکنوردکك ادمی بیاورمسندیدی

||جوابنده لا والله تلم بن بررجل جالم بوطعاءاری بے زوجه م وکر عم
 ۱پرسسنه درو ات

ایدرار ابدی لکن ا
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بکته مین تدارك 

اده مدم و کون رادمك لوکوتی قالد ردم بکا برءهال التونو بردی انك
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| ابله م وسارمالزمه ی مبایعه ایتدم وزوجهم اطع ھی پیشروب تظے
| ابدر ایکن بکانوم غلیه ابدوب |وبومتم رو اعدهنی ذیشانصیالله عليه
وسا حضمرتلریتی کوردم ور دیلرکهسمزهاولي'ءاللم دن رول کادی اولول

|| مسعدده درسنكا هلت اعون اعال اتد کاتطعای

اشتمااتدی اولطهایی

|کاوتکوراستدیکی مقدا راکل|شیرتناعانقللایندهسلکهایرکتاحسان ایدر
ا
لن دزعفت و
| وین سك شرن اارو

 ٠و

بود مه کنوردم واکل انتدی ددی تاحر واد.ك حق لعا

| حضرنلرندن تاز اتدیکنی بن ایشندم بوسنك کتوردبکاف طعاءه نه خرج
 ۱اتدل ددی برتقال اون خرح اتدم ددی سسکا اون مال التون

| وه ال اولدیغك اجردن بکا رقراط ویر دیدی حال راضی اولدی
 ۱بگری وال اون وره م ددی نه راحی اوگدی اللیمأل ووز

||مثقال التون ورهم بکا برقبراط اوجیررد دی جال جواب و,روبدسول |

الله صلل الله اعایی عليه وس حضرتار بنك ضامن وعتکقل اولدیفندن |

ون دای رکاوروسن برسی یع اک الك

احردن دصيك اولسهایدی

۱

| بوول اللمك اشتها اتدیکی طعامك ا<ضارنده بن سبتایدردلرولکن ||
ارا کرچهن د
اللهختص من دشاء ر جنه) دیدی ت ج
ام و بیان ولدیاماندامتنك
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اون ایت کر عه قرائت اعدم اول حیند ه لسان فص ابله جن بکا دیدی |
ودیدیکنی اوراده اولا ن خلفك جلهسی اپشستد ی که اشح اباکر روانات |
.هه الله قراته مدرم دلو زم آوزر کره ا هبار اجه تزر حضرت عل |

رضوان الله عايهك بدنده برذات العا کوننده اسلامه کلان فش صنف
حنلردنز ب یکونکی کون کادلایر بکهس

نهری
و
طل
افض
الا ییا
صکك
حدی
ال

|

یمرو حهدد هس وءظن

حضمرتارنك ارقه سندهمازقرلهم |

وقرك خاه سندن تکرکننزهمعمزضه اولوت اوزرعر» حاست دی رفعارم 1

سلاعت کدیارآندینی جس باکصاایت ابعدیو بن شح ولينك خلننده |
اڈ ته بوکوردیکك فا فته قو دم ۱
| غكايزلد ن جروم اشدی ننده ای

شار الیهه انتدبکك سوءظندن استففار ادوب دن
مم
سن ش
لو بهارت د دی ده اول ج ره <طا ب ادوب ارده سند محصوص

زنکه
غازداق ٠

اون کلدیککن اولے صاطل حر مهو ن شوو ی وولو بر ددم *ععا

یکیتد یواوسلاعندهقرل عقل باشنه کلوب ||
عیادطا
یبف
دبو
وطاعهلج
حباسندن درحالاستراتدی کون کهالاصل دی وعارضه لااو مش |

| کیکحت بولدی والدهمی فرحشسدید اله فرحثالك اولوب « جرالالله |"
 0عناخیرا وسنرل کاسنرئنا» دو بک دما اتدی اواوقتده همان حرعوب شم :

! حضمرتار ك زبارنته عز اعبتتدم ب کک ورد کده تسم پوروب اهلا ٠

| وسهلا شح ابیکیرہ که بزم حالمزی ناکه جن خبرو رجه تصدیق اتدی |
سوردیلر و علای

 ۳غنی اولدم و ر مدرن سعاعد و فاع اولوت

شعن کته ملازم ورباطنك ب رکوشهسنده ساکن اولدم بعده دت الاه ||
تعایی ان انکر کرامات الصاطین
( حکابت إعض صاطین لفل اندرکهمساحددن رءتعددهاکی کتک
هلان على اون داخل اولدم اول سشهد ده برعاد عص

اللهعاردن 1

برآدم اوطوررار ایدی ایشندم عابددیرایدی که ایبلم سیدم ایبنم مولام |
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والله اعطاابدردملکن بکا<.له اندوت الله دعال حضم

تلرندن
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ع.د انعر تادی س که سید
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داشه کتوروب

و رديار و شلرنده اولان ماحرایکشف ویان ايوب ؟ تم دااد ب رلکاغده
ذرظادلد کده درعفب ”هدمه واردی واش "دهدن A

امه

ردن
ناعك
ژمایحضمرتلریثه چداواسون بکا دنیاده نکن دالاخره اعا
آزاد اواد بغ کونزدی دیدی باعیدی لوورةه بیاضدر و بونك اوزرنده

باژو به دا رشی و قدر درک رنده ایم اوغلارمبدقدرت سیاه ابله :ازن
توورفه نور ايله ازلشدر دوت ورقه ی ننه باسل آمبادی عید اانج
ووات اد کده نك اګنه 3و ند بار
) حکایت عض اخبار نمل اندوت د رکه شم ات الفصل ان اطوهری

الصری قدس سره حضیرتلر راك اوصاف هی

ع وعے اولد قده

ژارتی نای الهبامهعدن جیعدم ومصره داخل اواوب جع

او حاس

وعظنه خاقالله حرارضراولدم کورد که  2ای القضل حضراری أل
| بهی ا ر

اوزرنده الوات تقیسه واعیی عامه وطیاان الخاصل
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بدرژوانك طرده
ان
 ۱جو هری لوذا در کها:ك اجون اوصای جلله ,ا

هرکس صلاح دی ووری وفوت اعانی وصفای نی اون توجه
اندر حالوکهانك لباس وقبافی بوصورده در دلواخیده قالدم و بوعالده
رل ادوت یږ

دن جیهدم مرل بل سوق فارند ه سڪ رر اکن

کوردمکه رخانون صوت اعین اله حاغرو ب فربا و ,کاایدز آحیر دةدن

ناته واروب سکانه اوادیتصون اعلرسن د ندمباردی ن اراب بوناندن
رعورم دار دنیاده رقرمدن بده
ادلاد بوقدرکویچ دک قدر ای
بدريه واګوه اد م کلینلات اولدی وای ښدن ررحل طلب اشعدی

شده زوم اتدم زذاف :اههدسی اوادقده کرعهمه جندن برعارضدطمور
اعدی وععلی زائلاولدی دبدی خاتونه شغعت وم جتمدن انك لاحول

ولاقوة الابلّه العیالعظی دعاسی ايله دواسی عکندر بونده باس بوقدر
| دیدیکمده منسل اواوبسکوت ایتدی واوکه دوشدی رار برعالی من بن
| قوناغه کادل آحرو رحله کردم اوراده د وکون علامق وار ایدی
 ۱بوراده اونور ددی
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تاری بیوررر ن دبرمکه بض موتانك
رله
ضال
پراقدی امام بافعی رحجه
فاسل طر وه کا اکن طر لا
پادهءخیی حکدی ووقصهی
نسم اتدیکیی ووزی

سواندن
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دت ج

ك :E

کندوسی تفل اتدی واول ك
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ماف
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,کاسو بلدی اسل وعیت

اندیلر

ددس

الره سیر ه پیت وررار کهو

و فات اد کده

و ول آوررنده کک ور آندی صاغدر دو انت ودنه که
سارت ایدهمدیتاکه اقرانندن پررجل کلوب سل ایلد ی رجه الله

۱

تا
یا

عض مشا روات اندرکه سوه دم کنو ده ررحل علیل

وفات امدی هیر ادو

ره الاك

دای

در

وسعینه دن <رءوب اول
ایکی شق اولوت سفنت( زمینه اندی ر

آدم حون فبرحر ابتدل و دفن ارا  ۵اسعر ی ور

سوک

او

سواه هرنع اولدی وولره ک دك

( حکایت سیدنا اجد ن ارفاعی قدسالله سره حضمر تراك حیاتلرنده
اک ذات وار ابدیکد فالله تال بر رارته بت ایدوب بری پرارندن
آور رزآیدی  2بلق ا

ععایی ن لو سف واو ر دی اسعنه عرد انعم

دیلوردی یوما من الانام عراب جیدیار واوطوروب عبت ابدررایکن
شح میالیدن عبد الماع بعصض سوال ابتد کده شم معا لی سن پرشی نی
ایت دید ی عبد انعمباسیدیشعدی بزمناز<عدن ازاداولدلری مین عتق

نامه نك جانب ”عاد ن نزول هراد ابدرم دیدکده شح ءعا لی کرم الهی
وسیعدر وفْضل رای تاحدوددر دیدی درحال اوزرار :له جانب سعادن

بر بیاضورقه نازل اولدی شح معالى صد النعمه شوورقهی اخذ ايت
دید کده قااعدی ود وشد یک ملدن الدی و اوزرندهازاش تسثه کورمدی

ای آدم شالت ا م پیر ده  4تنااق اولدنکه ی وه ره الما اعت ماد

اتدك دیدکده اوور بااناعدا نلهسکا تفل ادع دوب ماجرایی سو یلدم

وآدم امبر بلدهدراه اون تفرکی حافظه ابله شوقن قتول ات
دهی
کر و
دردمکاز بادهعرظ ادوب فالعدی واش

واو نك 3ہوسن قمادی

خارجدهقاله قالدم حارەسزا »ر بصمرهنل طرفنه دولون دصل اولدی اسه

خبر وبردم غابت انفعال اتدی سیانی حاغروب شوغلام الله اول آدمك
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بم اد کاد بکر وکوک ادم لواو بده انك مناد مکی

ا اندی

نم دندهد ه اھر خصمر و سول دصا الاس اوانور کو چك ابثلرل
دک ت او چ و 2دای اوج ود تاه

ار اف کوحك آدهلردر ددی

جر به ابدرار یی خم ووعطّبی SE

دوهی وفت حاحنده خالد ا

 Oه عرد بی

دور حر د ه

الله قشمری مسند وزارنده اوتورر کن

اراك بر نك شق م فو ف ابدر لا 1ك طرفسه طوضرو کلدیکیی
کوردکده شو ارعانك بول آحیکر" دو اتبا<نه اهر ابدی واعرابیبه
لول و بردیلارر با کهخاد ل قازشو ساد نه کاوب طوردیور دت دو لدی
مقمومی اایدر ن عندهده اولان مر ای سکاسو طراسدم یE سن
ابدهم دبدی

اکرد که رن الہ ده  4نم به -تملازم اسه اھ 7

۱

اص ل ابدرم دیدی نکرار
ار حوانده سنك سوزکی اسعاع ومطلو بحکی

اعرایی ایکی بیت سو پادی ونی ات ھک الله باامیرنمبدهده اولان ||
ماما کم ا وضع اوارب عبرال واولادم ك جرق اولدفلرندن |
نمقات بدهه حمل ایدهءیوب ئی ج بر ورام ابله سك طرفنه کوندردبلر :
“عد ی انلرہے ٥ود ته متظراردرخالداحرایدن لوندلری اوش تد کده نس
والله ر

١

 ۰دلوت اع رات به ۱
اعلکه اعاده اندر
وهر دچ ا اولاد و

اعرایی ااتو ری بوکاو

بش .ك رن انتتان اناد

 62واه TE خالد اعراسسك

| فوك عملي اواد اد ن ا

دکادهالعرب تون اعلیورسن با ہکا بوردیک آلتونك 0
اوارخ
]| کر به سیبنک
فلل اولدبتندگی مایا و

یایی حوانده لا و لهاار ۱
ا«عر
د

اغلد یغم مال آزغقد ن دکلدر سك کی ذانك الى الابد عاللد ه قاو بده

|| هردورده بے کی ظمور ابده جك بکاره ارہ فر باد رسلاک ابده میه حکند
ماه

ما رو

و ری TOT

EERT

ETN

.اس

وک

هه

موی

TEER

سریتما۱

تلو

رت

2ب5
EIS 2۳ک

()۲۰
یش

هع
ک
دد
دخ

زرا غا

وود

سس

دق

سا STIT

نف حاهلاند ك رف اعشتندر حاهل عااك درحه احوالی بماره

صل بپاسون کهعاك  4ولد لهج اا مس وارك اوصانه ص ری دهن ۱

ابدهنامشدر * حکت عاقل کید ر دیو برحکید ن صوزدیار جوابنده
عاوّل اول کسه در کهومد

لور واکسا ب

نز اده وزسو یار وزدکا ندرك ودر ودولی

کال ومعارودن اوصاکن وض

اب

ومناصبت خیس هھاه

قتاعت این ول ونالاھ ااپحواری کد وت ب اجوز وقاعا رهق
محصیل کالات ودرحات رقیعسه په صمرفادرددی

تکرخحه
٭ بح ا

مد بی دوست ناد اما هرس دی دوساق ؛رالشاد لی اکرحه انك

|| دوسیاولاءق جازدکلدر ولکنهرادسان دوستلفه لابق DIK
وات
دال
عملانك برندن سو

فانده

فلان تهصك سنك حعکده عداویا ولدییی ا

معلومك اواو اتندن اضرارکن وحسد مشاعده ابدر ایکن لته
رعت وءصا حبثه مواطت ادرسن ونك سدی لدر دیدیار جواننده
ن علو بی نی اطعا یدرم وعیب غابی رده ê رژه لوثیده اند وت

( بیت )
اورترم دیدی
عاقل یود کسی کهتا فرصت وفّت  ۶#با“دفن خو دشنن مواسانکند
ن وقت درصت

دشن ژند کای این ادم

ودر RDE مدارا

عاقل دکلدر * فانده متصنماند ن ر دی

ظاهری دوستاق و باطیی

دسعتلق ابلهTa اند اناو EE 2
1

ادون

زڈات kH

اشد که ایك اعد کے ب زاو زر کوارك ا خاطر سم

|| متعکس اواش ابدی اول.دشمندوستنا مثاالره

اع حتاو اندوت

عات رسوم حذعت و دم شیر امهودن
رمد ندنیرو در اق

موالع

رور به حسدرله حروم اومدز حال بوکہ شرف مقلا
ات دوکر نابت

| ءطالب ند کانهم وقصوای امال حاکرانه مدر دیدکده اول ذات حوانده

| تون بو له سو نایور سن معلومکزد کلیدرکهاحسانیتقصان اله سرا عك
واك کا ر

دع سرا مط رفزه کلدیککر بم

حعړری احسان ونرکوکاراق مدو دندردعك م ادا:جش

|| ( کات خداوندان کرم واعاب عاوهمدن بربسیآشنای  قدعندن

و ا س ا ورد  5اراجتلف رجا سله کاش

)(HF

س
| ا<نف اول آد م دکلدر کهآنك سیکه اخلاق بونهامصاند ن مغشوس ٠
ا| طهو ا

حل ووقار ی عك ګر به د efعیار 
ن ود القسر ب

کوراسون دیدی

( حکایت عر این ابراهیم احنفه سب ودشنام وکسناموسه دار ها
وم
سوزار سو یلك شرطیله پرسفیهه ایکی یك درهم ویردی سفیه قحر
احثف ح صم تلر نه ك حوق کلام دشنام وکات خبشه سو دأیوت انواع

قرومك
سفاهنكشج روسن ذوت اعدی احذف <ضرنلری سنیه م
 ۱طرونه قطعا ملتفت اولیون دردست مص نق تهادسه نه انك املهشغول |
اوله رق سفيهك رهات وهد انی کان

بکن دو دده پراقد ی سه

ده
خبریداولد یی حلدنانفعال ابله قالقوب احنف بنمقدرعی درج نات
| ش ول رئبه تیل اتدیکه سحاد ه بنی شابان خطاب اولور معوله دن
 ۱کورمدی وسو یلدیک سوزار ی کلام مهمل ر نه و وب الشعّدى

لری طعام حاصرلندی دو خر
دبدی وشاق وقی اوادةده احنك غملا
و ردکرند ه احثف سه

ر دومه متو جه اولوت ووت طءام کادی

ا| اکر رشتکر وار ایسه ہوریکر' پرارکیدہ ل هم طعام وه اسزاحت
ادرت کر" زرا صا ح وفنند نرو در حیاعو دعب ومد فت حکوت

ورلدیکر :دیلک
( حکات حکے صاحت تون ری دیشک ون جاب

جره عدو

| اك سلاطین عظا.ك اخلا ق حسنه وعادت دسندیده زنده در فعط

اوچ کیدنك کناهی عفو اعویطهر سیاست اك بادشاهلره لازهدر

ز بسی ملاك وساطنتده مشارکت طلبنده اولان ایککسی حرمسلا طینه
بد قصد ایدنلر او چهیسی بادشا هك سمریتیافشاید نلردر #حکیت

دوات واقببل برذاتك طرفه متوحه اولدقده اول ذانك شهوتی عفلنه
|| فرمانبروخدمتکارا ولور و رذاټدناقال وزجو ردکده اوتن
"| شهوننهءطیع وصهراواور  #حکین رکون اس کندر بوخااس کی سن

بندن خوف اعرمسن دیو سوال اتدکد.ه حکے جوایند ه ذات دولتکر
خەرە دسر" لحوه

شر مسکر" د ,دی اسکندر خمرم دلو حوات و بردکده

سند ن شی افع اميد اولئور که خرسن وشرد کا نکه تین خوف
 1اولنه د,دی

ی

دا  ۲اولان ذات ځا هلت نحهالده اواد هی بلور

رورا

۸
بصسسحح

س

( کات حشرت ماو به ز اده نامه کو دروت وت

ان ازى

وسعه سی مآمور ادت ز را حر بثك معرک* |
اوادینی امبأمتوردن عرل ش
صفیده < ةرت عل رت اعد یک احتهاد و حعید ه اهار اتدیی

۱

عداو ت خاطرمدن جوز اری عر ل اله كدر اولسوده سنه مك

۱

حرارنی ازاله ادم دلو ازدی زاد ك زاره شوه جواب اولرق کوندردکی

۲

عحاروب دقعت
یون سن ودردی سثه کدن ج
لام
مر
"ام
عدرضه سنده ای

۱

وخاطر یکی خوش طوت زرا حال سنك طن اسکك کی دکلدر حر بل ۱
ودک
شرق وسیادی ردرحه ه واصل ا

درک انك مثصیده لوعاس يله

معزول اواسنك قدرواعت ار بنك ترفع وتزلنده مد خلاری قالا مثدر |
دنو گر بر اتدی

زنزد خاص وعا م اواوب 1
( حکات اح:فك اوازه" اقب یله سی ا
رنام اواد قد »حسد حکاران
قرط وقار ووتور حا وتواضي مهو ا
كنصیی حکه مدکلر ند ن اناس ارده |
مشار اليه حضمر تار <نس

مفسدنلر یله شل" مع اشتهار بیی ازاله ايك واهالی" روزکارك انك «کارم ||
اخلاق وحاسن معائلی حفند» اولان اعتفا در ين كو بل ابلك زعيله |
سفهادن رب قاطاع اد وابمه <واله ابلبدرد ةه عمقوم احنفت اوادینی
عله کلوب عملاء الثاس بوعاجزك حضرت اعبردن لازم بے مقاربت
همرصعه
و

رغت اه اعد ودمان کرم وعفتاولانوالده زر وارکری 1

ده کر"ٌهععد وره اسک که اشاس کت واس.ا ب مودت ادن

هوکد وازهر حهت قواعد اععا د #هد اوله دید ی احذف اون سفيهك
و وضهءندن اصلا ر ناه لا اظهار اعو ت بم ومو اصلته ع رعب

سنك عصان حسب اکن

اولدلی مثلاو نم دی تعصان سعدن

دکادر زرا کهسنك ليافتك موذور وم حال وشام »عروف مش هوردر

|

|

رئوند رکه ر باحین ||
اعق ءواصلتی طلب ایند یکت بم والده م مسسثه  خا
حیای آسب هبو م سعوم ببردن کل موز لاوپرزمرده اودث-در سن |

عرد حوانسن سکالازم اولان صاحبة بجال ونیکو حال رزن نازتنشدر که
سنك اخلاقکریده کهاقتدا اندوب کال فطل وادیکدن حظوظ اواسون
ااندسون
وانك نفع وفائده سی سنك نو جوانلفك روزکار نونهع

سن بم

عندمدنسلامت ابله کیت وس وراه کوندرن اتڪ اينه حبرو برکه

()۲
ودر آنلرا اوزرر ننه ابصال سلام ایدرم سکا

وان 4قدارشایحسان

(| ادر ایدی ددم آنكبکااولان اعلف وکر میبنیمدت الممرخلة د ن
نلاعایی قتل اتك مراد اشدم الق
احتاجدنءصون اعددردیدی او
حق ھیبت سانهذ بهرعابهسکوت|ا تدم کیک

وری
 ۱اعدام | دی به نادم اولوب م

وا:دن غا آواد وخ"تاه

بك جوف وقت ارادم اسه ده تام

 ۱وسلمایتدرن خبردار اولهمدم

 ( ٠حکایت بنی امیه نك انامستاطتتارند ه امبر الومین على رضی الله ند
۱

حضرتار نك متنده اوانلرك کار ی دشوار و ءدنات ر واا د ن عأحن

 :وسترار اولدی بزرکان اهل کوفه دن برذات حالند ن شکا بت ایدوت
ح اءمرالقن ین حضمرت علبك معرفق زه يك بول درد او لد ی اکربزر

| لك دومن ظهاز وخ اقرار ابدر لیس له دنسادم اي قروقو
کرمعاذ الله تعالالك دشعنلکی افشاا ندوب اعداسیزم

 ۱واردروا

 :اواور ایسهل آخرند ه هلاك خو درکارد ر ددی

ا ام الوءنین

علىارتای طالب حور تاری بورەشل رکه ؛ی دسد

 ۱موم رز

مسندن
ن ن دلو

ضرب ایسه ار سوزندن دوغز و“زی ترك اوکانکر

 ۱مناقعد نم طرقه هت

ی اعك آوزره خراح دنبای عرضاددسهار

]| قول اونعداو تندن واز کمن وحال رام مفروخ عنسه در که
ِ سید عا صل اللهعليه وسل حطس تلر نك زباند ولتلرندن ادشتدم موعن

| سکا بفص اورمنافق سکابت اکر ببوردیار
) حکانت شر ك ان عد اللهبرکو ن ممدی حخلهه ك حضورنده
 ۱امیرالومنین على 31۳م الله وحمه حضر تلرنك صانل دولتلرندن حث

 ۲ابلدی محلسد ن حرعد عند ه اهل کوفه دن ری ای ین

ادو ب دات

| دوک علس خلیفدده مثقمه بر ته جواهر ار ببورو ب حضمرت ۱برءاه
 ۱تای جيل يك کوز ل تفصیدل بوردیکز دہدی شرك حضرتاری اکا
 0جوانند ٠ ض<رت على کی رذانکه امانت ودانتد ه حطر ت انی ؛دکر
مثلاو و عامله ومعامله ده حضرت ګر کی و“ کاو حیاده حضرانی عاان

|مانند اوله من اول ذاتی لے ح وثنا ایدرم دیدکد ه اکنوفسال
]| ادوب ن اوه سن براش کوردل صباندم دیدی و بانندن صاو دون
کڪ

دی

سس

:e

تا
) حکات وزراد ك رىك حصورنده برمکیانك ذکرری سفن اندوت

اتلرك کال کرم وا هگار حاضر باجاس بوسان ذوات خاطرارنده

وان اتدکارنده صاحب ملس اولان وز رك |
اولان حکارهری سرد س
حال صیعلون کار ده ركه دص

اعشردر باجح ی

لو دار يك حوق اغراق وه اله

و کذای وعقالا ت کاذبه قبلند ن اوذ او له

ذظر لهذطر اجك قصور عقلد ن نثأت ادر |

رحهك
کوزر
بی اصل س

دیدی شلك ه اولان اطیف طك

ی وز بری اسک ت اعك دصدی

بر

ابله جای تحب وراسیدر که ذات مالیکن ل اجداد واسلا ف کرامکن
حعلرنده ول اثای باطل واکاذيك رواست اواندیت
کورلدی

کایده
ادذدالدی و بر

دبدی

) حکات

ساب

تام شاعراعی

تابین ادرال اله اناردن احادثشر

۰

مه

روابتاعش ابسه ده ذاننده بدمذهب وخببت التفس اواوب ال رسول اللهك ||
عد وی فاسق وفاجر ر ”حص د کارایدیهر ون الرشید در کهن درم مهدیدن
اذشتدماول دج دری مثصور دن التکش مصور دعشکه ی مر وانك
وق

امار دهشا مه عرعتا

آجاره ادصادی

ك اوزرهبوله چکمش

اتدم ره ره 1

اولان وانك مل حیطو

رسن

ایدم اشای طر

دو اند  5سوالمده له

روص د  °ااشاداشدماول

کیدیوورم دیدی ودصیده
اعکه

صید

ررحل

1

وت

۱

ه ف عرض
6

وانك مالا بلیق ملك ح
اوقودی مر

ی

اوئدهی اوشتد بکیدهکال کدرمدن

ده

۱

۱

حهانی کوزم کورمن اولوب عص

هر قوءك عاسی بکا اتقال اتدی صاندم وانك دانشدنصاوشوب کیتدم |[
مسئد خلا فت بم طر که راجم اولدقد ه  3شر فه عزن عت اعدم جل
زرودده

راحاد ن زول

اله ماش

با کیدر ایکن حبرم

اعا  ۳کوردم

اع

ك ناته واروت

و اده اولان خواشیی راقوت الک اولدیغم ال

ن

ای باد کی ددم  75راعا يم

حر وانده صیده تمد ڪون

سی دصل بل  2دیدی ا

اام

شیامه کیدرکن اناو طر دده بسک رفیق

اولشایدم دیدم اعاوتی ایشند کدهبراه حادگاه اندوت اي اٿ اوفودی

جلا معشاری ی امن دک اسوانو

ای انلردن صکره ضايع اواوب

اتام اولدیلر منبرز وت خلافت انلردن خالی قالدی ن وفات اندجه یه

|

)CCD
اط اله بقیةعرییاستیفا ابلدی
وانساط واس ود هکیوذ
) حکا:ت

ىرت معا و ەيك اوغل

اتد  ۹۳دص ادن بر بسی

بوک اوغل دنباده رفیع الةدر اولوب جا ك بالاومس ند والااولق
مراد د اوه اناء روزکار دن ن وفك EET اھر لهشم اول

ویاخود جیع حااده مستتراول

( حکارت حکے برزجهر تقل انشکه استادمدن براز شیلر صوز دم
بکامر

قالل کر ردن قاح  ۳۹4طلباندهع کهچله
وردی حقخ

حق تال ِ تلرندن توانگ لك
هدافمان اکنده اولنسونبو ن
لعن نكلك الهعاذبت طلب انت دیدی نکاریی کی سبارش اده که

المع سدن امین اوله عديدم سناد ی کندو سن لان آدمه حواله انت
دددی کعدن امین اودع ديدم حبدسی دوستدن دیدی ع رل اقواخه یه

لازمدر ددم جوانلعده ع وهی اوکرك برلکده اخلاق حسنه صاحبی

دوحالله مشغول اولقدیدی قنق طوغریشید رکه
اولوب اامسهاکرهند
خلقك باننده دمدومدر ديدم اسان تفشالاعری :سانالله کندوی مدح
وتا اك دیدی سوکلکه کے شثادسته در درد م الوبی فنادن فرق ا.دوب
کاری کاردانه سبارش ایدندر دیدی کعدن ا

ادهع ديدم شعذص

مداهد_دن وصکردن زنکین اولش سعئله دهدن دندی سی گودر

ديدم رنه برشی وردیکی وده شادمان اولاندر ددی م وق نات

یللات
وتاه ادن له شب در ديدم کیرایه يلاك زاهد اره هلاك زنانه اد
حر دالهبلانسویاكددی بوجهانده بدت کید ر دید م فقیرمتکیردردیدی

| عبالقلوکبودآرزدیسدومچبواقیندردیدیعاقله کانلاوقنرددنیدم
| کارنده

ها کد ن د دی چې نه شی ازاله ایدر دیدم طمع دیدی آفت

ا| عا نه شیدر دید م من غر طلب خلءه تعلمم وعلی ناسزاه ونا6مانه
اوکرمكهوسنده  #ی دید خارحدن لعن اکل وشرب اواعیانشیلردن
رن نه دسنه دردد م توام وازار الك و دفر
وحود ادسازه ضمرر و

واحتاحه ممتلااولق وید حتاح اولق د.دی

وال اتدیار خواننده
( حکایت عاشهاردن بدرته له ایشد ه سن دسيو

ن قرق بلدر هح براش اله مشغول اولدم حالبوکه مدت مذ کوره ده
با“یی قاشیه حق روفت خا بوله مدم دیدی
( عکلت )

(5
ای ملاك بے ویابده رع بای تدولتکردهبوانان امماوعس اکر ی جم
اند وب دب ابله جل د احصضار وواقه-ه *سعوعهنی عرض وافاده
ندنده ثارت اولد ود ذصکر ۸
عل
بور ewK  blمظلو مدن فرقاواند  1۳جله ر

زی سید دولکر وای صك

جفنده هرلهنی احاب ابدر اوه اجرا

ایدرس کردیدی ایراسی کون ملکك امری ادله امبر ووزر وکر وص-غر

لر دنسژّال |
اهااينك جل سی بروضای واسعه حتمع اولدفارنده مآلك
اند وبسرند ر سکن اولرفیهءین حفلرنده که بدلرنده موحب منازعه اوهحق |
استاب مکاطه وعادله اولیوت دعا حت وعاطه ومودن صافیه صاله

۱

اوژرهرایکن بورهمقیبانان وی دنک نه حسد ادون بلا موس رایددمته

ان ده وارای .امت بتتروش حونتعنص سود

و

دلیق واجب الطااعه
علیهی حا ک وفته سعا بتاندوں امرده و
| ملکك دج کنهکاراودسته ورز س ابلیه ديد كد »امضاص امه

۱

ا| یکد هناولد قاری حالده سرك سورد نک تمکربانم عذاب الم |
 ۵حسوز درکه و۲ 4

کی اوا دررواول حص تعوله ری

امورھاتله وبیکایر وة افاله ببویدوات مثلاو رساطنت عادلهد» |
| ارتکاتاعش اول  1راسك تآخری روج هه

| ك آناردن اا

ددکر

دیدتلر از

:کا اولان افاده کزی عضرا دوب جید ۱۲

اضیعدیکر دو ام ابلدی آذلر دی در عقب
| دستکن ابلهامضاکری و

ر۶ی
ضوش
 ۱حض میحر پر ابله ملکلت حضور بنه بعدع ایت-دیلرملات وح
 ۳9رهفارهی اول جعیتهادخال اله مسعوماتیی افادهاکسی فرمان

ابلدیموش رهوش دخیمعلومات ومعوعانن

کان یکان جیعتمذ کور

حضرنده سان اتد کده حونکه فارءتك زهد وصلا ی اولوب کذت
ودهشایی ارنکات اعید جکی ناطرین وسامعك علوماری اولدشتدن

شهادن واقعه سن جله سی قول ابتدبلر اول حینده :ګاره جلاصدق
| واستعاعی جله عندنده مابان اوادی دب عدع الدین مظهر انك ار
]| وسرنند

سار اواوب جرمه اعرا ف الله ملکات عدو واحسانیی

| استعط ادن اس قه حاره وله مد ی  ۷ف ملکك کال عط ی عفوه مالع

!| اولد دهندن درعءعب وحوشهام انادی وی باره باره زار » ذعو ذالنه
عضب
مز

اللوك »جلك کا کان ره وحبلیتیی بالاعاده سایف ملکده فرح ۱

٩

() ۱۸
ق1اصلاح ذات الین اواوب ماکك عاطفتنه
ماحدم
فاره جوا دہ بم ر
مظهر له ای برادر کی اولسونلر ده هم دفم نکد وهبده رضای اسد

|

حاصل اواسون ردم صوصاکه بے مثلاو گرهیی امور ملکه دار
سوژ سویلکدن حکمامنع اعڈاردر فار حقركنه حیثیت ومد اری اواورکه
اصدن
اسد کی رلك عظطيل م

رابووب
جو

کت ادليه دید کده ابو اصین فاره 4

سن وسوزاری اون سو بلیورسن ونغس کی نه سبیه می

لکه حکم صواه مغارن اولانرآی ةر
دور سن حال و
اة ار ا
او

ه
دندر
ار ا
کودن طهو

انون ارایحستهنل ذاننه ذاظورلوت

مور د نو اقارصعت ددکر ی عسل لاو در ار ن ط.عده |واسو ن کهنه

| حرفبارهده بولنسون الك لذننه تغر ملعزلومك دکلیدرکه« افطل العروف
حب ختیہانت |
ااك
صنما
|| اعانالله وف » دیهشدر ویو پایده»علومانکیک
ا| اعكدکلیدر سن بومنكلك حل اله «لك وحو شك امنایساطنته منت |

عظیه ګیل ادون بودولنده عش هی ومقسام س صاحیی اواورسن |
ومعلوما تک کم واخفا اتدیکك ترمدجه حاسك افعال به سه

ا

مشارك بوائورسن دیدی فاره جوانده ذات دوکر افادات حفه سن |
اععاب عقول رد اعرلکن فاره ده عدوله قابلیت اولور کهنازل رفیعه

طلبده ولاسون « فلا نا لمیر ولافالتشیر» بم مافوفك مصاحین |
ارزوسنده تولام تقسیی کیک نارن وماعنه ساخر ناعکدن بشفهی 1

| اجه ورمن « رج اههامراً عرف قدره توعلد طوره و
»راش در |

ا| شوقدرکه بیان احوال ګګڪه الهاعلان اقوال فاستده اندوب «لکك 
تیل رضاسنده ولعق خصوصنده بکا اعد کان دصایی قول اندوت

۲

| منك ام که امثال ابدرمشول شرط یلهکه دمیقهجاکلمهی بندنمروی |
ان فاره اله اولوجمله
اولدیغسه شق شفه ورمز سکن دیدبکند ۰
معاهده اتد کد ذصکره دبابله دومك بثرنده مدرزده اولان مقاله ی
مامیله اواطصنه لفل توفر برایلدی دوهی اسده سوءقصده اغرا ادن |

خرس اولوت جلك صنع وکنا هی اولدینی سعانل برهان اطع وددل

|

ساطم اللهمعلویی اولدقده درحال اس دل حضور نه واروب ماحرایی ||
 ۱ضلا عرض اباد ی اد

درععب غرای <صور نه حاب الهكفت

1

وافعهی بالافاده بوخصو صده*عدی بزم دصل
اعامز لازم کاور دید کده ||
A
هب 0۰شقنما
ی
(

(۷
اشنا بك حوق سوزسویلدی اکرحه ا

وغرات مذ کورل دوهزك

حعنده حسن ظنلری واراسهده آنونك و لهدلیرانه وحتورانهسوتندن

شبهه بهذاهب اولدلار دوه آبودن و ڪڪ لا ملری اشد کده شکرار بر

اولدرق نهی قلیل |لتصفه وای عدم العرفهسن بن نوكلامل رکدنخا تف
وحوادن عاحر ی صتاندور سن ین سك معارب واسانتکي سر اله

اوغراشوت شعشعه آنش فسادی اطفا انتدیکر سکا کفایت ایور که |

یکابوتاهوارطعن وعنیلریاید,یورسن علیطرق السام بوسنكد.دیکن |
تفوهاتردیهیی عش اسهم اولوفتد هسنکله باکر عى ایدم باخودعندی ده ۱

دشعه سی وار اندی انکرها ایدك دارسهد وسوزاری رن سکاسویادم
هه
ام
قرند
اصو
| دیودم تو

هدن ماحراولورسن لاک حضمرتلری فرمان |

| وررار اسه بن قولك صدقنهعین ایدرم اکربوسوزمن ائناده باغزده دیکر ||
 1عص

وارایدی د ر اوه ك کتور اوسعصی نا که<ضورعلکده آفادهاسون

| مقدما سکله سبقت ایدن اعان مغاظه بے دهاغه مهر سکو ت اورماعش

ا| اواسه ادی بندن سیب تتکیلت اولجق بك حوق کلام ایشسدر اند
 ۱اولوفتده حانی کے اودییی ملکكک معلاو اولور ابدی دیدیاسد ولرل

| معارضه ار بته واقف اولدقده ابکسنك دی زندانه وضع اولفلر یی
| ام ایلدی وزندانك محسافظی ملا و حوشك ام اسندن ابو اطصین لام
بذكو ایدی معدما و ابه دوه نك سوششد کلری سوزاری اولدیعی ۱

| سوراخدن اشیدون حفظ |عش اولان فاره اوحصنتك انه کلوتدت ||

| الهجلات که عا که رسدونال

|لدی هان اعتیزندانجی اکاماهوالواقی

| تءصیلآیدوب اشته انکنیده ملکك اص له وراده حس اؤدار تاک

صادقشانندن غاز اولجه ه قدر طورهجفلردردیدی فاره ابو الصیندن |
|| رجا ادوب ذهابت الام ده وارك قنقسی کاذب وقننسی صادق حیقار 
ااسه شده کری اکاهور نکن دید کده سکان وندن شهه به واروت ای

ا

فاره بن سنك افادهکاكعبسارهسدن شویله فهم ایدییورم که بونارك بینلرنده |
||کذران ادن ماجرایه وفوفك اواوب نله ماده غس الام مصلته |
| اطبیق اعك هر ادندهاوایورسن| کرحد ویاده وقوفخك وارادسه ذضیه یی
ان
ور ر
اولذینی کی تف

|

ادوب طالی مظلومدنی حرمی حرمدن عبر ۱

اازصداقتایلك لازمدر دیدکده |
| كوول إلنعتك اولان مك وحوشه ر

)Ci

()۰۱۲
____________________ ۱
۱

و ره حکاث حواندن ناشیسکا|

نم فةط سنك تال بے عاد مد هک

وق

آ| اولددعندن سبی هر زهادسه آنك انی طلب ادرم دیدی دوه دب اله
اولان نی یا هیده سی و کشت فا اسرار |عامك اوزره اولان
درخاطر ادوب سعدی ملاک وحوشه

دعسی_ن نید اواور هل

سور

طوغر وسن

ععد

سوبلر

یی

ٍسدم تعض

وععود  ۵وف اندرم تسم ورا دج

اواور سه

ماطلعه این بانتفکر لات وحوشه جواننده ای ملك ن کندومك عوا قب
امورمی نف.کر ونقلسات دهربهدن تصص اولیورم سسطوت ساطازرن
وحوادث زماندن خوفاید

پورم بوافکار و خیال بکاموجب هرال اولهرق

استد بوحاله رسد ه اولدم وا و کهو کیفیت موحب ععوبت اولهحق دجدن

 ۱اوأسه ده بو وك خاطرمدن ازالهسیبم اون مکن دکادر «لایکلف اله
ا

٠
0

نف با الاوسعها «

دیدی نيك بگزارسوال ادوب سن بوافکاری برهدن

یلار اعد وتهالی مستلزم اولهحق برطورهطالعد اتد کی سیسوق
ای اهالاك وسکاتضیق مالاك ابد:جك طرفردن رمعاهله کوردی اخود

بم طر هدن شک

!عض شیلریی سل وروات اوثدی ااصل

دنت اتدی  5امه سویللسن دیدیکنده دوه جواب

 ۱و طورك ا

 ٤لوله «روب روه
 1قالدی ان

پوت اولد لی حالده اشتی او اولدیینی رده قال

اله جلك و مماحئد ا

واذف اولا_لردن دك ردوسی

 1درعهی آو نك حلسنه واروب ماجرای نفل اناد ڪڪ
 ۱افصاحدن

وف

الو صول :ارہ
١

ایدر ودره

مت

ده حرس

الها ولدیعی ر دن عى | له الوب

حر اص

ەکاک سنه

دوه [ el برد  ۵کور د کده شاید کهافشای اسرار

زبا:درازاغه اشلیوت

اولان من وسکوت وحیرنی مد

ای  ۳طول

اجق

مهو منه ماصدق

احتبار اسین SEN اصوبت واحسن

اواور ایدی اکن جه فادهکه دم من اجك اقتضا جه فضا وقدر اب
عداوت وول

 ۳۱۶اهایت وخیانت ولاک وحوس حط

رار نی ازال

واعدامه حسارت اسدك ای ان سنك ندتك فاسد اولد بغندن حق کان
و دعای حط

|

رتلری ك

ش رکد ن »لاک حضمرتار ییوقانه ادوب

و صاحتکی جله رهاعلان ادی  9سك ادراط چك

صاحت

طهو ری اسانی

ٍ کل مدن تم اندوبشر مسار ادن سکوی انرام اعشسن دلوت و لويك
ر

کک رمو

)

۱ ( N

) ۱۰ ۱
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3۳/۳

اکر“ ی فھے ادام بوکانات ملوکاله کرال ماوضع لېه داتر
 bhشا ڪڪ راه مك ه راز معلو مافس واردرکه ای ده کرد ن عری

فردا کبرده ا لکن حضور عامدده شولك روع اسراری اعلان!عك

اولد دی مثلاو ذات دولتکردن شون بتونکم واخفا ايك کفران
۱

تعرری دعك اواو ر ا عله حضور دو تکره نهاده سذ و لك اوژره

قرار و ردم دنو ب سوزه اغازابله ابها الاك الاعظم جل طویل علکك |
ساره سئده واصل اولدینی رد به مغرور اواوت کراعیی ود وش دقن
ابکش ومعاذالله تعال ملکده رفساد عطے
اذىك ن طود ی تعدی

:

تکون وصدئنك اسا نك تدارکنه دوشعشدر ( فسدد ماغه حین حصل

|

فراغه )دیدیاسد ابودن وسوزاری اند کده دبك کلامنك جیع مفادی
ار حال اوزر نه اولددغه ععلات بالیداهه شهادی در کار اواد شندان

تومعوله اععّاددن ابعد اولان سوزاره اکرجه اناعدی وکا تك خطاسیی
صوابدن وقشری ابایدن تفریق اك بابنده متفکرایکن عراب حضور ته
خدلااولد ی آنیکورد کدهایه ان سنك حلال مشکللات ومو دح ال«صلات
اواد دغ اورم معدی آبو بوراده ابدی دوه دك علبهنه دار راز وزز
سودلدی بن اولسوزاری دوهنك حعشده قبول ابده میورم زراانك
تواضع وی

واخلا صی وقناعق وګند ی صداقق وخلوصض

عبود بت بم طرفدن خوق رحاسنه غالب اولدییی معلوم ور عدر
یكکد» عاب جوانند ه رلک اكاد دم لوفت-ه نك اصلى آنونك

طرفشدن ای

ات

انقدسدر ز را حها دعشاردرکه برعاقاك احسانه

تفه اتتایی نحل وروانت اوادوز اشثه لوار وز ذب

دونلدحندان امعادهشانان دکادر زرا مبعوام لهبههرجمتدن
وببهغتانن ا
وده له تورلیوت
عل مااعدر مك وحوش حضرتلرنه لایقاولان ا

تاک هابت الام دهماده به وقوفحاصل اد جیه قدرصی اکد رسز اول
ارده جل <طور یکره حلب اللهآلك تلاش ووحشتن وخوف وخشتتی
کلات طیه ملو کانه ونوازش بهیه شا هاله کر الله بالازاله وخصوصی
برکره کندوسندن سوال دورس تادر دیدی اسد جل حضور له

جلب ابله اعسان مقلظه ابلهمین ایدوب ای ججل سند ن ظهور ادن
هرر قال وحال :م معبولدر سین وج ری ا مواخذده اعے ف

کا

( ) ۶۱
ات دی

ي

تسس

ا

:ارہ ابر کندو بهاعاس ونکه الك حالی دشوار وحاره سنا جانکاهه

ڪر فتاراواوب عاقبت امری خسبران وندامته می واره جن وباخود

جات وسلامت طرفار بنه ی واصل اولهجق جهولیدر دیدیکن غراب
ابشتدی ودرعتب ملاک وحوشك قرارکاهنه کیدون دودن سعوعی

اولان کلای؛عبارنما نفل و بان اناد ی تووقاله ی اسد ارش تد کد ه

ان اله نم شرور دن توق اله اجداد مك متلذذ اواد یافطیایب
 1اط مه ی ترك اد نخادم زر جا به مده اولان تبه مك آسایش حال

| و بالرينك اسعصای غرضند ن عبارت انکن دوه نك بم طرفدن خوف

وخشبق بوودرجه وحشق ندن اتجاب اديور بونك سباك نه اولدیغی
بلك ودوه نك وخوفنك باعثی استةصا اعك ذمت ملوکا له مه فرض

اولشدردنوب وکلایساطئتق باجعهم حضورنه حلب اپله انلره خطاب
 ۱ایدوت جل کرک معلو مک دکلد رکهن سزاری قهر و عص مدن امین ادوب

|م وسز بمبونبت شیرمییهجرما ل ره |
| حفکردهانعام واحسامی قطعادریغ د
| ول وفعلین تصديق اعکد ه سکن وم طرفدن سره اولان معاملات

ا| جسربلهی گر وتها ومد ن اولدیفتی بلورسکناوزر کراده اولان حق لمع
الهخلاف سنو لامکری ار

اندرم معتدر اوادیعے حالده بے

 ۱ظرفدن روه به جور واذا اولخش اسه بکا افاده ادوب کت واخها

"| اعامکر باینده سه مین و ره رك سوال ایدرم ( فان قیکم اجل محبویی
| من اهد یالعیویی ) بوكلا على سيل الهذیر والاعلام حضور

| خاص وعامده اپزاددن عرادم کیت جل کل معلویی اولوب بت خواب
|| غفلند ن بدار اکن احوندر دندی حاعمرونك جله سی مقام عبودیت
 1وولاده و

اة ا ادوب متفق الکلمه اولد قاری حالده ( حاشا نله

]| ماعلا عليك من سوء) ای ملك وحوس نزسندان عدالت ودصفتدن
|| دشقه رشی کور مدل دوجواب و برددار دب صرقوم دی حاضس اعاس

| اولغله اواطارئك جهت ججلدن مسعوماتی اولق کرکدر دیو اول ام ده

||مفالطه ه شروع ایدم که ماده نك کنهی ملکك معلو می اواور ایسه

< :عبده سوه و رر و بایدهاوطه طاوراءه حتیده خمراولورهطسااعه سیله

||لك وسبوشك تنهاسنده دضو نه دخول انله مولانا التاق دولك |
 ۱بوکون ثد  ۹نکری جع اله افاده سو رداه#سکر" سد وزار دن راد
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مصد
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سوزار
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دوه ك عماجنه تأر ادوب ودن کو ا لبو می ازالدی و وکو کل :
عذای دروی داغداع ادیکاه از وفتك اند  ۵هر ول اواو ت قرو ده
قالدی مود ماکندوسنده مطا(ود
وهن < لولله کل اوم اعحطاطه

اولنان تقاط  ۸طرف اولوت وحودنه

دوز طوندی وهر رحالنده والهانه جرد
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اه ددوانهر کی سوز یی بتار" وکندوسن طااير' اولد ی ملك وحوش

دوءزك نوحالندن تچب اواوب سبب هر الاك باع نشیهدر دیو حفیةه
بو راولد دان
اسو ےا ۷

درادن واسکیامکداررندن غرای دوهنك |

اور ابدوت

وخون اواك

له نواناده اب
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اواد ی

هنا جنده
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ن رھرم انك معلاو یی اکن وحال ندن احساباید پور

ال غا ل کلانوب بکا افاده ابت دید ی غرا ب معا وطاعة دوت |
جلك

مر اند موجه

وعوحب

هر ان

اولدی وذول وعاده اک اطهار خلوص

الهحالندن

سوال ابلدی دوه اک دار پرجوابورمیوت کی

صدد آخره صابتدیردی غراب مطلو نه واصل اوله میوب عودت اشدی
| احق اوەك كيك صمیفنه طرف ملكتن ماو ر اولدیتد ن وراسن ||
پراکیوت هربارانك احوالی و

دی بر کون غرات مذ کور بوکسك

حلد » اطرا نیسدمران ادر ایکن کو رد یکه دوه اول محلاك ز برند » کان
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برد ره دن صو اعہك اون کلدی واول صو يك اکنده تالعار اولوت
اشاعی و وقاری یج کا اندرار ابدی دوه بااعلر كحندش لرب
طو  ۵لکم امك مرلو رس

کد ن خوف
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و !ع

کورد کده

حواد وت ردره

استاعی اللهقلیکری اتم سکنانك اعون بوبله راحت لب ادله زر |
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علدو  0سرد وفکر فد اعددن بزمطرقره ضمرر وقوعندن اول

زرطورانوت اوزر تههعوم اله الك کارین بر طرف اکعدر زراعاقل
اولان عوافب اموری تفکر ابدوب سرور وشرور ی الها اسه حرم
واحناطی الد ن رار" عدونك هلا کنه مبادرت موحب سجاد ندر زات

رقده
ا| د مد ن صکرهعا رض اولان ندمد ن فائد » اور" اعد بزم ح

| مانی الطهر بی اجرانه مساشرت اعديک انتاده اده جو تدابمردن
سود مد اور " دید کد جل

 ۱اواسونکه رزا
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| کڑکو

حواند » ادها لرفق اح ق معلو مك

سعدی ه 3د ر احسان وعناعدن دسعه برمعامله

کر ضررخصدنده اولش اوله اندی آی کےملع ایده ملوردی

 ۱وزیحاک دينك عر ادند بولسه انكسط و نشدن بزیکے خلاص ابد رایدی

َعفغا ل خاوفا ون مکارلاتکلها واختیارالااضطرارارلاذا ایتدیی عسطاتدندر
خصو صا که توعد صاحر ك انك وطندن سعدی ته در کوردیکم اطف
"رلى وفصل جيل اولوت دم حعید و.دصلا ۶ن العساره دلالة واشارة
ح

|| دی رسوء معامله سى وقوع.ولامشدر ن اول ذاتك علیمنه قرام اشکه
حنات خدادن حا ادر م احوالی حضرت رب العا ليه الوا
متو کل اواورم دید ی دب ی ادت جلاک اضلا لاه تکرار اقدا م اله

ىسك رآیك نظری قار وفکزند» عا جر او لنلزك عشوار بد ر
«سستقم الافكار اولتلرعوافب امور دن غاغل اولر" عواقبد ن نظری
وا توالت تار ج رهی ری ا
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الر ال رفهیاسدلاتار صداقتیدر انل عبت
نهك و بحم
موک
اله ناطر ا
و حودمكعروةده ب راعش ادکن دصل کر ان "منلاتاددهبیلورم
 ۱وعودنی ب و

ن انك شان شفعی ورفیق حطر تی وعتق ملق اواش ر ندهسی

| ولشتمدر خصوصاکه فرضا ن معاذ الله تعالی نقض عهد ومیذاق اله

نك عایهنه قاعاولسسه م فرخ غرابایله عقساب صید اولوری ذ پاب
حروکلایی اخذ ه مءتدر اولوری اخود سانهر اله اسود شکار اولوری

بو بیاع عرد سن اسکات ايعك اون رسوزدر ولاالله اسده اذاقصدنده
وام بکاeE ب3عر و بوله ما ماد قطعاخاطر عه کر" واصلتصور

تحت اف نو تست اتختست نات وتات اس اس وت سس سس سس |
) اولنورکه (

( ) ۱۱
۲-۶
___
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وخصو صا کهج ودسومدن وقابه ع
برایر کناهدن کلیا معصوم دکادر واونه دنرو حیوانات ا اله لدی
وهیر وورع عاری برکیفیند رکه طعند ه
نولوب ر
ناج اصلیس_ند ا

تکاف انله حاصل اولشدر قورقرمکه نهسابت الام سید اصلیه سند
راجت اده هله ربم| کلادیغ اس ددن تون بتون املتس

حفکده

لاد ندر اکرععلاک سکا
سے نیمهلکه ب 4الفا وعندن مءدودمءصيت و

بارآیسه بم (صعنم اله منص اولور سك زرا سخنطب جسیم وخطر
ورندست دندرک تاره ټل ا

a ایندکده بردئره ا

مدهوش ومضطرت وی هوش اوادی اوه ده ننه فیا عقلن انه
مکلات وحوشدن وموك مظاك وووعی متوقع اولوز اسه
طو بلروت ا
1

م

و
و

0

دی
هو
زف
اك اعع

r

۰

۰

.

ندن الاب اتدی و عدن فورددیده وراه سوم

عداات ونصفته طوغری کیتدیدیدیدت تکرار جواب وروت بم

سوزارم اسدك زهدوور عنده اشبامدن دکلدر لکن مياهك دهسایت

الاس ده حرا ی قدعد-ه جر ای عاد ت قیاسندن اولد بفندن اسد ل
سوم مادر زادی اولان سه

غا شدن خوق اندرم زرا اخلاف

زمان ابلهها ج دی تنو ع ایند یکی محرباند ندر وفك حول ملك
وحو شلك ثبت سا شقه سندن جو بان اا ب ابدر دو تلا س ابارم
الهحدادشك طالعنه دیل |کهی امور مکنەدن
اسدلك اخلافی تبد نل اب

اواد ید ن هر حالده آندن احمرازاوزره ولعق کارعاقادر ن سنك
حفکده هعلو م اولان کات حفه ی سندن در لحاعد م ونك ادلروسی

سن تفکر ات دید ی جل وی اییشند کد هودد رجه سنك له بالاتقاق

اسد ملازعتی ترك ادوب کند مون ه بشعه بردوم ندار لك ايده لم

دید ی دب بې اب و سوزه قا ثل اولیو ب بوبله براکل خومد ه انب

ومستغفراواش واغائه مظاومیی ذمتنه واحب باش دانك زرجارهسنده
آسوده ال اوی

فا

ایلشن ونك مثلنی ره ده وله لاورز که الصا

ايدهلم"دید کده دوه مصیراواوب بھی برادرسن هه بیاخافه ادوب اسدك

صولتندن حذراید یورسك و هده الك سایهسی کی الصا ابده جك جاه
وادور :EE وصورند هن هکو له جرا کته اعك :اض

ابدر دید ی

رس حر دص راز تعکر اندر کی اواد ی ددد ه باشی قاادروب ب

تما

|

اتد  ۹ه رجله تصادق اند رکه وی شاشترونصاحنندن جدا

دوعکشوت و کذارنده اواطرفه اوغراهش اندی ملك وحوشك هه سی
| مذکور دوهیی کوردکلرنده اوزرنه وم ال بارحه لوب اکل اعك عر اد

هاروت فطل الکن دیگزی حکیکن م سانه
اد لر ان اسد آنلره ح
اعد العا ایدثلر خوفدن مس یجاولورار دندی ودوه ی اند دجوت

آیدوب حالندن سوّال ایلدی بعر دج سس کذ شنت مر ودطمم نقلالله

وی غیب آتدیکیتی وصاحیندن جلا دوشدیکیی افاده وکا بعد رکات
شاهاره سنه ملازم اوله جغیی سو تاد کده افر ن دوب

جلاک حسن

تو بها سسثه اقدام وهرخصو صده مقضی الرام ابدرك نهسایت الامی
ملاك وحوشك جله الاك ند ما سنك رئسی وه رکسدن زاده صاحب

|

وب
ریتدخ
اعم
وانیسی اولوب راحت قلی بکرال اولد بعی مذلبو م وش
ز اده سیله بال وبال صاحی اولدی دار" اسدده سوز صاحی اولان

مار اکلرذدب یاب جلاک بوحاله وملکه اولان تفریده کاله حسد ایدوت
حصو یا

و دوه نك سیر حه يك اشتهاسی لسن ا شنتادخ کی

اشدیکندن حیله اله جل هلا ابدوب هم حقد وحدنك افتضیاسی

اجرا اك وده ج ودهعنك اکایله غرض نفسا نس ازال المك آرزوسیله
رکون جله ای بے برادرم سنك ابله دعض سبواشه جک سوزرم |

وار در لکن اول سوززر ك کی بك اهم وعدم افشاسی زناده سره
لت مدر سن ایسه کل طول اجق مفاد جه ساده دل اولدلندن ودیعة
اسرار اوور معولهدن دکلسك بے ادسهسکا اولان وذور شفع وسنك
ھکد وحا بکردروم اولان مود واسراری سکا فاس ابدوب سی
|

کا اش طادقه ره
ورطه هوانا کدن صارضه بن عبور اسیدور زه حا eر ک
ح اسراارا جان دىشار الك بر سی قاری :نید شک مثلاو صلی الراح صساف

درون اولان ایکعسی مدهن جر او کسی از الکلام درد نی

ده
دسوان بسهسی حوحعدر وتاراسراری بلااختار ادا اندرار دکید
باجواننده ااج  ۳رنه ده دایله احتباحك لوقدر ك

 5و داعه

ایده حکكت اسبراری فرد افربدهیه افشا ایامك اوزره عهد وعین ابدرم
دید کدهالو دوه يه عسینو بردکد دص کره سوژه باشلیوب زم ملک اولان
آسعتن *۱عع

ودرحهزهد

ووری

معلو عکذر تفس

انس

طعوعدن

) وخصوصا
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دوب تلری رقاح ره بکراراتدی حی کهاز رمه الدم از دهاورادن
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قالدروب مېد نك حضورنه کتوردبار مهدی عسی ن زیدرهدهدر دو

ص مکذوردن صوردلغنده عسی ن زیدی سن طاب ادوب اخافه
اتدل ستدرز فراراندوب اطراق بلاده هار اوادی اول حینده یی |

طوتوب حبس ابلدك بنمدسده ارلدیغم حالده عسانك ذطرفده اولدافنه
اصل واذف اول بلورم دد ی مہ دی ان اول وب عیهی ره ده اولد ی
سلد که بموقوه واردر ۱ود رکه روز اقا باتوی ری و فلا ندرم

 Eدہ سن بے  ۴عدہ هرزه هم|دEF  lmکار ا٣ت وتاولرکهنسکا
ان رسولاللمك لححر ورم تاکهای ولوب قتلاندهسك ك
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( حکایت ملك الوحوش راسد عظطم الللقه وار ایدیکه ذاننده |
اجلکلالرمسلیلالا کارماواوب زهدی درغجابه مور ع وتعوای مابهبه |
ید۶ویه مشوار |
تيارو حسن اوصاف وتهائلوکرمواعطاف وفط ان ن
ابلاغ و

انش وهیتی رأفت لهمر جوصاطفتن صواتندهمندرج ا درحلیوانانه اذادن |

تنب واراقه دادن ززا ویلفدندن ساب دولتدهذتبارله غ تلطا |
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تعرشولنم ارله [سودهوتعلب وارنبظا جاینندهغنوده اولشلر دی
ودار اللکنك جوارند ه غر برة الاثهار مره الازهار پرمسره اولغله ملك |
مذ کورك کاهبکاه کالکشت مذکوری لطس يف اله ترفه اك عاد |
اولدیعندن رکون ھت سره" مذ کورهده قرب اناده ردب کیره ہے ادی

کینده*مان بوس زمینا یه ملاتوحوش حضمرتارنك
یلک
اکدیوآرنود م
اوصاق عدل ومکارم شه وفصیل عسعوع اولدیعندن ند کا نك بلح

اسلا ابه عرمكت باقدستی سای ملکده اممار اعك احون درکاه دولتکن
دکده ملاك نون ومسرور اوله رق وم حیواندن احا
لوز سورد م د
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واندااعسی رط له خرس مر قوی مقربان خاصهسی میاننه ادخال ابلدی |
وبك اوزر نه مدت مه وررندن صکره اسک ننھ سره
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 ۱مس واستبلا اتدیکه بن او
آمیدم ادءطاعی منحیث #ادری

شول

درحه ده

ابله ادلسقتیوتاایتدم و بناسدن
عنا «ت اليه زا طمور a ی وا

وامید وار ابلدی نادن لوبتاری ایشدیگر ده غادت اس تسان ورك ایدو

اولرحله متوجه

اواو ورد یغکن تلرد نك :ون

اهاده سورسکرده حو

ددد ده

م ۵اسهم

اولدم(طفا و کرما

بکاخطاب وعتات دوب

|| وحكااساعیل سن دصل سى الادب وفایل العغل وانسا نيدن بى هره
ادم اولیورسنکه نامهكادلكمساك

له و رد دک سلامیو رمد لوملا

نوسه دار سوز سو یلد وواردل معیه سؤالی
عت
حلان
| دیکر متلا یه او
اولان سوا لاردن رسوال

ادت

صورمدلك حق که فقم  52ردن

اک بت

کیت رده الفتس ايده وجيت قد که وارمش کی
م“ موعك او(د وده کو دا

شدن بتلرك ان

۳

e

سی طلبادلورسن

دددی

در ده لوب

یاندن

عدو سور یک ز براغابت تلدسم ورن جمد العلب ار نام

واردرد رد

اولدشك خاطرهرایشد عیدرکه بودرجه ده :ج

ی

ِ و تابواضطرا به ,و را ولهسنسنشعرحو تلکی تلد اتد حال و ڪه
شورس
سو

1

به معشستگدر س

۳۱

دارم درادسد لكحلاص

عر سو ناسون دلو<س

اولورسن

ا<صار ادوب  11ایطال-.دن اولاد رس

بع حالم ات

ا-درلر

کین لا سعدی ى

ول الادن

عسی

ی زیدك

ره ده اولددغنی ندن سوال اده جکلردر اکرن اه علده اولدیفیی خبر
وروم پولوب قل

واعدام اندرار اول الد کی اك دی الهرسول! کرم

صل اللهعله وس حو

تلرنهد ملاقی اولعلغم لازمکلوب خبرور

السدم

| بققتل واعدام اده چکار بنم حبرت سندن زاده ایکن نهصر ايملشهغو لم
دد کده لك ا
اولدیغم الك

رم الهكوك اللهعز وجل دلوب حل ور

وا لدمن سنك ا

وح اه

سار

ی حعقی جاز کورم

دوب )
(

اوزادی اثیمطااعه ایلهمشغول اولد دغلدن وهوا صعاق

زد بلاژه ۱

ر بنك اد باردی مر وح اولغله غتاب او بوقایه باشلدی ککاوهزنی دار |
وکاه اوباورایکن رارالف.دهعوسیعنارك

۱

و دی اه اده یقلدانك

اوززندن قالدرو ب صاقلدی عتا يك هت تالا مجان صفیاوب نامر 1

ینوردم بر حوق وفند تبرو در |
از یک امو لمارزن تحص تلرملگفرمانت ک
اوب بشتعهایش املثهغول اوایورسندیدی 
|| اکامیل والثه الوب قرات ی
|| موسی سنبکااهبرالومنین طرفندن کاغد مقوله شی کتور هدك بکابرشی |
سو لد ك کلد كشوراده اوطو رد او هو او پورسن دد کدهعتات نامیناهدیی ۱

سنك فادائنكاوزر شه قو بدم دیدی موسی خبراوله واقیاحی لحه اودعوه اا

واردیکز اوقدرحق رواکورمکن بعید دکادر دید کده عتابك جان باشتنه |
واغدی دی قادا نك اوزرنده کورمدنکندن فر تاداپله والنه ٠
هروب ک

ه 
توقییسمرقت ایا رااان الاخبار  وکیفیی ک زیر ادایکزکدند
موسی بااکان الاخبار سار نازکر که ادعا انتدیکی خصوصده بلان |
سو یایور بنمطر غه ا فورهمانهداتر کاغد کنورهدی دیدی وعنابه خطاب |
ابدوب مسن راو حه دوشنوت تفکرایت شاد کاضدیاشایطر شده ۱

دوشورهیبه سندیدی عتاںاورادن عبد اللهك باننه عودت اله ماحرایی ۲
افاده وعبدا له دی متوکلك حطّورنه کمروب دقل <کابه اد کده متوکل
زاد سل خنداناولوت درععب موسا یی حضور نه حلت اللهناموی

۱

| عتابدن توقیی سرفت ایق د کمیدبو سژال ادبکعده بییباابرااژشین |
 ۱کاخدی کر حادم ز را اګنده جھ یی مکاز ر براود یغ خن

۱

اوعحدامضمرحالدهعتاب دی اوبهویه وذاوردتیفراحیدهمدم وذمتده |
| اولانمالك دصقن خاکبای دولنکره کتوردم ما مورهفرمان بور بکر! خذ |

ادو تار قصوریق دی بکوشندن صکره کتوررم دعسیله متوکل |
دج راصیاواوب جر معنفوانادی

۱

ح(کایت اایهاتاهيه نامشاعر تقل ابد رنکهسسیبا من الاسبای شیر |
سو بلکدن وخلیعد وقت اولان مهد نك حضور نه ملازمتدن فراغت

|

اباد م و کیفیت مهد نك معلیویی اواد قده بی ارات جراعسك یوس

۱

| اولدینی زندانه وضع اتد یروب حبس ایلدی زندانه کبردیگده عتم زائل |
اولق درجە دہ بکا دهشت کلون غادت قورقدم وزندا ندهموانست والات ۱

22
| کادی سن بن حاله تر اللهشو خصوحی وا

سس ولص اندهع

دید م اصابت ادرسن دیدی هذ کور خادهلردن ,يغ خای عله ادخال

اللهحقیفت حالی سوال اتد بکد » اچد ای ان خالدك زوجه شی بکا

| ه.ا ك النون کونتزوت کنداوذن شور بله وشی شاور بلور اداه
ً وقوعنه شهادت اسون شو قدر که

اول ام ده اصددق امیون

|| بدت النهدید اقرار ایلسون تاکه کذب ودروغه جلدن وارسته اواسون
 1دوخب رکوندرمش اشته کورنددیکی بك التون دلوب بکاکسه نیکوسنزدی

 :دیکر خاد می دځ جاب ايله آندند ه صورد م اوده وجه هشرو ح اوززه

اچوا وږد ی نرك غر واقم اولددن اافرا

رن سا

۱۱

|| وزرك باننه واردلشده انی برکاغد قرائت ابدز بولدم مرکه زءجه سی
بوصنیعه سنه بیان واوب ن حقد ن خوف ایدرمکه بےسیم ایلهر بیکنامتاف
 1اواسون سکا و پریلان تذ کره وخادملرك شهادق لااصل لها بمطرفدن
ررالمه #دون ومسیروراولو ن
 1دسسهدر دو تذ کرهکولدرمش ومزشا
| جارد حسومدیی تکرار اددام واحسانته مظمر ابلدی 

ا| ح(کانت متوکل خلیفهنل زماننده موسی نعبد اللك ست الالدن وعده

|| الهاموالوافره اشتةراضادوب اداسنده رخاوت ابلدی متوکل عد آله

||ابن حبیابنخاقانه بنمطرف-دن موسایه اکید وشدید براعر نامه نحر بر |1
درومانادلدیوعتات
بت ف
 1ودروننده توبات اجابهی درح ورساطب

| رئ حطور ته حاب ارواملف اجه ویلاه ابص انا
اولان اموال خن ند یحصیل الهاکرت ده ستت و یف تأخمرایدر ا

عرب ابتنا که
خه
! دبوانخراجده <ضور تاد ای ناروب ضرت المل
ایما لےاد که ضرت و ادن فراعت ا٤ے
مطلویات خر ننه ی
 1دندی خلیفه رل لوندیهی انتاسنده موسانك متعلهاشدن حصو رحلیوه ده

|

باونللرماجرین علی ګل موسا په پبراددیلرهوسیدز عقب شورا دن |

| ورادن بعض اموال تدارکنك تدیر ین اندوب وصصیتلا ته اد مار یی
| کوندرون کند وسی اواد بی حلده اوطوردی وهوا غابت صصاق

||اوادینندن اي رنقفلامی بلسازه صاللارر ایدی عتاب مو سا نك انه

||داخسل اواوبانندهاوطوردی و بدندهاولانوقیعی موسانكقلدا نلفيات
| اوزر شه قو ید ی موسی اول حینده بدنده بوك رکاغد طوئوب اوژون ||
) اوزادی (

ا| (کات ذکراوانان لبل" اخیسیل کر سنند ه عبسد اللکك |

حضور شه کیردی عبد الاک موی الیهاده کته مزا جسن |

وجال کورمد یکندن الیل عسائو ه سنده تهکوردیکه قبائل |
عر دن سی اختارادوب سکا عاسق وافتاده اولدی دردکذه خلعك ۱
سند ه ک وردکلری ر شیکه سن خلا فته قول وا ند متشاد ۱
وفرمائر اوللر نه اول سی باعث اولبٌدر نو ه د نده اتی مشاهده

|

اعشذر دیدی

( حکایت خضرت مهاوه رضی اه عه حاضمر ملس اولان باراننه |

تصفن وتا سل اشفال خسسه ابله اشفال اغوب هنتکری |
رانب عليه واه

اس هل ابدیکیمن وعزعت

اله افصای

۱

مناصب دئیو به اولان خلا ته اتل اولدم حال بو که اعدا وخصمارم |
ازهر حهت ستعد وامزنعلر م درحه خلافته غد ن زاده سکق انددار ۱
بیوله اکن کند ومه همم عالی اواد ذد ن سعی وامکم ضا دم

۱

| اولدی دیدی

| (حکایت ابراھے ابلنعبساس نقل اید ر که ین وزبر اجد ان خالد د ||
 ۱کی ایدم و

حصضور نه کرد :کر ه ای غات ege وەتفكر بوادم ٠

اشن اشاعیاکش ور خول ا به طالش ادى الك حوالندن لعب |

اډوب سین سوال ارتدکید » رکاغد حیتارون بکاکو

دی کاغد

| مذ کور ده فادت بت اتدیکی حار a شون عض احنی ابله SEE
فراش نھ ٠
حوره سی اواو ب سود یک دو ست  6ہ بکاه حر مھ جاب و

یسن فلان وفلان ایکی نطفوراشید ن سژال |
الور بو ر برهاععا د ااعز
ازاش ورزبکا دیدیکه و کاغدی بکا بوردکلرند موک اۋان
ابت دبیو

٠

| طواشباری تنهامهجلب ابله سوّال ایتدم اکرچه اولاعم دهانکارصددنده ||
| اولداراده ده تهدید واخاثه انتدیکیده طوغروسی سو باوب کاغدده |
| حرر اولان کیفیی عين اله خر و ب.رلدراححکامی دونک کوندن رو ۱

| قهرمد ن طعا م ایده مدم نهابت الاعی جاریه نك قتل واعدامنه قرار
 ۱و بردم دیدی ن آندن وسوزری الد

ت باننده کی

شر لی :

الوب لاجل التغاولآحدیشمده قولهتهالی « باایهاالذن آمنوا اذا حاءع ||
| قاق » الى اخره توایت کرعه طهور اعکله ماحرانك حعننده بکا شهه |

وق دجیحلولاعش یا

دورد رصن وازن اثدک

کند وکندوه بوکلان ذات صاحب ېه در دی

اولدقده

عه سنه دعوت

ےبمحال واقف

اللهبکا ضیافتاندر دلو ماس لی اولدی ص

حرعه سنه واصل اولدقد » اوزاقدن اعراوی کوروب لوکیدر
مذ کو

دیو لیدن سوال ات دکده کے اولدیتی معلو م دکلدر بن انك ابل
گیل ایدم کهکعوله ادم اولدیغنی له ع دیدی اسه ده زو

ال

سوز نه اعقاد اعيوب ب"وعاص سنك دوستارندن بر وسیدر ندن کے
ابدهبورسن دیوت ضرب شدید اله لای ضرب اعکه باشلدی ولمحاره
قراد ایك که دها زاده دو کد ی و روافر ڪوك

حااد قد اصکره

سو هار شوده کیمان شعاعت اد که سرت یل ندسکی جکے دیو عيڻ
اتدی  ۳ان 1حسی ادله باصا <ی ابعر اد یی دوصکصه اناد کده

عررك ماه طافی فالدشندن همان راغاح آلوت للاك زوحنك تشه

اوردقده شدن صدمه سندناولدینی ګلده زیر؟ ز ر اواوب دوشدی

عرب ال جکمیود متعاقبا انشذه ی حوت ابله اورمیسه باشلدی فهسایت
الاص لیل رم

 ۱وب زوج

عر يك دندن خلاص اباد ی وعزت

(هنلارج لارنم دهرك هان کصه وذ شزنه سوا ر اولوبکیتدی
وصیاحوفتنده بر سین کنار له واصل اولدیکه اوراده اعراندن بر جم
کیکن !عار ادی تار ای

رعورنك باه واروت حضیض

اولان حسم ھلک باننده بالگ بحرور و

کوهده

وردم اوراده سیا ن اولان در

دیوصوردی زن دده  31سن اول <عه رل صاحیی ا :دان

ةط سوز اواسون دیو صور دورسن دید کد ه لاوالله ن آنارك کم

ولقمدر کهدونکی کون دوه می ارارقدن اواطفره لنش
اولدقلرین ش ب
ایدم ار او لها عل اخ ارال توحثار بنهلچب» 5۱دن سوال

ورم دد حکده اول <عه لبل*اخبایه نك جيه
ید
ا

سیدر وزن موی

الها وفتك زنا نك جله سسندن کوزلدر زوی مر د غرور اولد :دن

کذور
ل او لهروحشتکاهده تک وتنھااسکان |عش درد بدیاعرایی م

زندن و خری الدقده شبتار نکده او بلهبتکرار نازئته اعاله اشدیکته
شادمان اولوت تا کهلبلانك زوحنك

ده اولد بغنسكت خریی آلد قد

بوفصه ی کوسههنقل دی
ی
اس

SE

( حکات )

)(7
(حکات

عر رطی الله ده

اکابردن ردس رولا 2ك اهارتنه امور |

وروت نشورینك کر یری اهر ابلدی اول انناده برکودل نارحده پعن ||
| كوك رحوحق حضرن عرك حضورنه داخل اولدی وحخضرت عر
طفل مذ کوری ووحا غنه آلوت او حجشهدی وانك اله ملا عرة بوردی

اول عامل سوال ایدوب باامیر لین بوچوجق کیدر دیدی جواینده |
ب رو بدیمچو جد رونم اقارعدن د ک دار کوکلیخوش اولسون اجون طف ۱
اشدم بورد بارعامل حضرت عر رقت لب وحسن خلغاسه لهب از

اد وب بع چند تفر اولادم واردر شدن اول درجهدء خانف وزګرد رکه

چ بریسی طوغر دن طوغری بهبو زه باه جسارت دعر دیدی

خلیفه حضمرتاری الك بوسوزریی ابشتد کدهبازدبردهنی عنشور اهارق |
باره باره یادوب برآدمك کهک دو اولادنه رج وشفقی اولیه مسلانلر |
اوزر ندآی مساط اعك روا دکلدر توردبلر

( حکایت امير امین عر رطى الله عنه حصمرتلرنك بر ولاته مأمور
بوردقلری وال صوبت مور نه کیدرکن انثایطر شده رو باکورمکله
عبار ندن غا اولدیفتدن ولندیی ادن دار اطلافه به عودت ایله

باامبرالوم-:ین بن رونامده معس اله جقرتك ایدوب وهر برك باننده |
| کواکہدن عدکرریاولد یغ مشاه ده اعدم لاجل التعیبر رای کوردیکم
ددهك
برف
ای ط
علدن خاکایکزه رجعت انندم دیدی حضرن عر سن قنت
وال ادى
دسلو

ن  ۵طر ده ایدم درد کد ه سن طرف ادص

۱
دہ

۱

ااومسن س کا امار ت لابق دکلدر دو موی الیهی درعةب امار تدن
عرزل ابلدی وروا ی کورن آدمك وفعد صفرنده طرف حضرت معاویه ده ||

بود یقن زوایت اىدرژ

۱

) حکایت یل ا<یلبه ك زوبی جز دو مه ك ماشق اولان نوبهنك ۱

| معتاعلا#دن ماحز واك دفع ومنعشده مر اوه تهاات الاس موی

۱

البهای میان قائلدن خارحه جیقاروب حطیص کوهده اجه سنه دنرو |
|| آفریدءك اناق باعهدینی بر جشعه حوالسنده ساکناوادبلراعراشك |
سى
| بر

دوهسی دیب ابدوب ارایهرودن اووای بکهلدی اوزاقدن

||

ریه ابله براز جوجقلر مشاهده اعکله عسافر ابدرل موآلیله اولددیی |

حداه منتظر اواوب قاادی وانك طرفنه کوسئه التفسات اتوب احشام |

۴
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آ د اده ل فل ادت واکان

فال ا

ای يك حو ق جار وش اجد رمدت شاء مستعار اول میائدنك
ادراکنهوفاسی اولد فد ن وکثژت حواد ث احراز انواع کاله ماع
وحاجر ولندیتندن <

جرا للعصان عادت انا واخبار پادشاهانی |

واثار متقیا نی وسمرصاطا ہی واخلافی حا وافعال اسشیایی کتاباره ثبت |
وصربر وفصص وتوا ری واسعاء بزرکای اوراق وحافه قید اتدیلر |
تاکه ارات فراست احوال ماضیدیی آندعبرت ایدوب مصاملا نی اکا |
تطبق اده وهرکس اس-تعداد مه وقوعا ت سالفه دن استتفاد ه ابلید
رجهم الله تعسالی#وعید عاحز لبیبناتوان مطا اعد اتد بکمکب اوی

اولیاء ورسائل اديه دن اتاب ابلدیک حکابا تیبو مجوعه به درج الد

نام جواهر مادعطه تسعیه ابلد م*ومن الله استّد الوفيق

( حکا په راص باوهکو بكرکاینه کیدوب بیفانده سسوزز ابه |

کم موی الیهی برزمان هم اعد کداصکره يك حوق سو یلدم ۱

و سکوت اده ع دیدی حکے اکا جوات وروت سن سون سویلدل که

حت سکوت ا دهم دورسن دیدی
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