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و رر دی
السته اولوقفت بو سةك

9ورنداشاری

دج E ن ادن

ور اواشار ادیمب
الو دہ ذخهآلق اون« صسرهکیذکه

لععوں ڪا

ااسلام اسف بوستدن 1ره سك آغلاردی

وحسمرتی آنشیله جکربن داغلاردی

زده
فقط کول اوغلی امین سار قرنداشارندن ا

۰ضرت عتوب ای بوسنك رر نه
بوسته بکزردی ح
و و وب

مسل اولوردی

ارت
 ۱نوسیدن ناسی لەقون عليه ااسلام امین باده
“

الیو دوب دیکراون اوغلییدذخره کتورمك اگونهصسه
کوتدار دی
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ههسره

واردار بو سفك
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طانه»درلر  ۰ز برابومجهسلاردنبرواندن رخ زاامددنی

جهتله کے لور نرهده فوت اولدی کیتدی درا
قخ لاسطنرهکتورمن لرایدی ق>الدیکه بوسمك دیوانی
دی
زاقه
زب
اقتلو
مدهد
مهاتلوا ولد غ :دن انك و ز نه بک
 #حضرت بوسف آنلره سزکیسکزایشکزندرجاسوس
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اولیه مرد دی

حاشابزجاسوس دکلن ببزارنكاولادی رز و پر هربرپیر
عرندر نی ذنشاندر آدی

و در د د لر

اج وEE ر داو صوردی

اون انکي قرنداس ادل بر قعبنرده تلف اوادی اون ر

قالدق دبوجواب و رديار
سعدی وراده احکرجموود

در دبدی

بوراده اون نفرزدیدیلر
پر یگزره دهدیدی
بدر عرزل باننده دز تلفاولان رید اسل ره انکله

منسپیاولورذیدیلر

 eزرکرك طوغری اولدیفنه شاهدکز واری دیدی
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" پزضریب اادبارزیزی بورادهکیمطانور دیدپار

نونك اوزرنه بوسف عاللیهسلام هر بر نك حصهسند

کوره ذخر و بردکدنصکره يامين اجون دج اده حه

پرحصه و بردی وجله سنه ضیافت ورعایت اتدی ۰
لکن

ورسکن که دخبره <ص و صّده یں قت

وعدالت اد نورم ومسافرژه اصل رعایت اورم
بردها کاش کرده اونه ی قرنداشکی دی کور نگ که

طوغری بسلودیککزی له وآکرانی کتورمن ایسهکز
سره د جره بوةدر بعباعه کرد دی

واناراکاه ولق معزن ذ خبره بداییبوکار ينكاشچاربنه
راشدیر یکن دیو مأمورز بنهتثبه ایلدی

دوندیار پاارش کادیلر بلاامکیرنز م بهر

کی اسه بز ,در و برلیه جك انیده برمله رار کوندر
زانی هروجهله محافظه ابلرز دیدبار دعتو عاليلهسلام

 2و سف_ له تصل امین اولدم اسف فان
حفنده دی اوبلهجه امین اولورم لکن اللهتعالی خر
الحافظين وارج الراجین در دیدی

رده بوظرعشاجو یدو دای تولدیارانس ھا

اسز ايشته سرماه رم ده کرو پراش هان نهمصره

کیدهموز بادهذ خر کتوره موکنور دیک ذخ بزه نشین
ار دیدیار و شامیی ک رمك اوز ره پدرار نه قوی سوز ).
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 ۱و بردر واللهه عهد

وان

اتدیلر و شامییتی دی

سوف
آلوب مصره کیندیار * مصر وارد قارنده ب

علي
یسلام
ضهال
اانر
فت وزناده کر
|امورعایت ابلدی ۰
و رارالق شمیت تنهانولوب بنسنك درنداشگ[طیفه بوللو

پروسیله ابلهستیبولدن دوندروب الهو به جع فیدا یه
دکيیولوجه سویادی
وجله فرداشار نكبوکاریی حاضرایتدردیو شیامپناك
بوکنه پرالتون طاس قدوردی ود ونو ب کبتاری
اګون رخصت و ردی

تماپولده وز باوب ک
قید
هرااکن
رانردن »مور خصوص

بدشدی ای قافله سزخمر سزءشمکن دیو جاغدی
بععوب اوغلاری دوئوب غیبکر در دبدیار
ملکك طاسی یوق ای هر کم کنوررسه پردوه بوک
ذخم :مزد.سی وارشده اداسثه کفیمدیدی

ددیا رکه زورایه فساداحون کلدك خم رده دکان
دیدی که سوزیکر یلان ابسه جالانك جزاسی ندر
هرکيك بوکنده تولورسه حراسی اودر دعق ای اخد

واسبر اکدر بزخیر ساره بوبلهجرا ایدرزد.دیلر

بولك اوزر ينه قافله ی چورردی بوو کاری ارامنه

ناشلاد ی واندا بوك قرنداشارك بوکار یی ارادی
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چات طاسی شامينك دوکندن حیقار دی
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آندیحضصرت بوسحف شامییی الیعوعق ادى

شر دعتتی فرلداشار نه سو بلتدردی  ۰و و تەرسله
شامیی الارندن آلدی
 1فرنداشلری دیدیکراین بر یا مرك براخثار
بدری واردر ای ك سورآ:پربلغنه طاانه مازار نه

رم بر عزی الیهوی ول احسان اعشاواورسین
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جله سنك
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بدریکره سردن
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راردده

و بر ره کلدیلر
خطان

ادر

بر:مدسکر که

عمد آلدی معد ما وسف

<و که

م مکر که
ی
زیدخی باورسکرن ورادناریلوں کک
تناد دشک

دررطممرفندن بکااذن ورخصت و ر بله اخود الله

رلدهیکر اکن سنك
طرفندن وایشه پرصورت وکی
اوغرات خبرسزاق اعدی بزافعق کور

دیک شاهدز

طاس انك وکندن حیفارلدی حکوردك بز هاا
ائاعازاسەك

محمیق ابت مصردن صور رمله پرار

بولنان هافلهدن صورد کرد لوب مصمرده قا دی

ذیکر طموز فرنداش دوندیار اوناهری وصیقیلرق 
و پدراری دنه  ۱ 0وردکاریکیe

يعقوت عليه ااسلام اشوری رون

زمشر
تبرا
عوخسه
بردولادر ب
دله

اولدی و بوده

درا
لاس
دقك
سبار
یکی

لك مص رنهبلور صبرکوزل شیدراوله کهجناب حق

بکااوچ فرنداشی ,ردن کتوره ددی
و بروطر وه دوندیواه بوسفددی وحرنا لهاغلامعدن

ی
دآقی
اربنه
کزا
کو

Eilat
ونا

اوغلار ی والله سن بوسف ديه ديه خسته باخودهلال

ر
اد
يسین
دهجع
 .اول
بن قلیده طوته مدیم حزن وکدری امجق اللهنعالی
حضردلر نه عرض ادرم الدنغر ی کسنه هعض حال

احمابیلیه براغکن بلدیککزشی وارکه بکاعلومدر

دیدی
بوسف غاب اولەلی بگری بر سلاولشیدی اولوفتدنبرو

رخبرالنه ماش اولسیله فرنداشلری انك صاغافندن
امیدار بنکیسیشلرایدی
جلیور دی

ااودر کهاللهطرفندن اکوی کلهرك وسمك صاعاولددنی
جلدیرلشیدیاخود بوسفك کوکاکده کورو د هکند وسثه

سو یلشاولدیییرو ابه نظرا انك حضورند .فرنداشلری
يدوه وارمد قهوقات یه حکنی سلوردی
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صور ,کروالاهك لطفندن ماس اولینکردیدی
سبلها|مك
اعل
طقوزفرنداش نمهصره واردارو وسف
حضو رنه کیردیلر بنيامین دی اوراده حاضایدی

 #ایعر ایجزاغدن حال عاندر  ۰بجی چوق ننه جك
بوق المز ده سمرما_ه دج جر یی شیدر سنلطف
واحسان ات احتاجره

کوره ذخره و ر زه صد ق

اله فرانداشعر ی یاغشله پدرعن بیرفانیدر بوسفدن
ار بللی بك حروندر تعسدی طیامينك ار بلنیاکابلا

اوستنه بلا در اغلامقد ن کوززی کورمن اواد ی
دلوب بلواردیلر

بوسف عالليهسلام اطریةه بی برطرف اخدی  ۰ونسم

ابدرك سز جاهل لکله پوسفه نه اپدیفکزی بلورمدسکن
ددی

و

ری اولوفت کاردا اس ر

دلوب حمنده والددار
اوت ن بوسنم دوده فرانداسعدر جناب حق ره اطف
واحسان

اتد ی اللهصبراندن قولار بی خروم براگاز

ددی

اناردخیجناب حق سن پرارهفاق ایلش ر خطا
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بونك اوزر بنه حضرت دوسف آنلره دسلیت بوردی

ووکون سزه سرزاش پوقدر  ۰الله تعای ارج
ب
ر
اید
عو
الراچین در سز

 ۰ش وکوملکمی کواوردکر

بدر عمكبوز بنهسوریکن کوزز بنك  03سی کدر
واولکی کی کورر همده اله اهل وعیالکزی آلوب

بورابه کتو ر بکز دیدیواناری پدراری طرفته کوندردی
وقتا ک قهافله مصردن آبرلدی صانکه روزکار اول

" کوملکك ققووسن آلدی ودر حال کندان الاه
کوتوردی که مان اولوقت بعتوب علیه السلام بوسفك

عته کنوردید سید یکنديوبیوردی
مسی
اور
آفو
کلی
قو
بک
ا ننده بواثاذلر سن حالا اسکی باکاشاق واسکی شاشعناق

راط
نهسی
سرند
انفکو
اوز

اوزرهسود ,ککدنایلسانکدن

دوشورحن سینوانکله بدوبلووشهارجزعوابارسین دید یار
صکره اوغلاری کدی

وسفك

کوعلکنی لوز شه

فودفاری کی کوزاری آحلدی ن سره بوسفتث

قوفوسی کلیور دعدعیدی ددی
هل
ای
ولار
بعده عقون عليه السلام له اوغ

وعیاللری
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اللهمصره کیتدی
بوسف عليه السلام مصره ملکی واهالسی ابلهپرلکده
هری آناری مصرلك طشا روسنده هارشولهدی

وآنلری آلوب سبراننه کوتوردی اباس واناستی سر یره ,
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چیقاردی  ۰جلهسی انك اجون سججد ",شکر انتدیار
 #حضرت بوسف اولوقت ااسنه السته بم LE

کوردیکم رو انك تعبری بودر که عیثیله چیفدی  ۰دم
یکا لطف واحسان اشدی که بن زنداندن حیعاردی

وسزی حوادن کنوردیجله مزی براشدردی ر عك
حکی چوق واطف وکرهنه نایبت بوق ددی
ودولوب جناب حفه جد وشکر اشدی
بووحهله

ادعوب

عليه ااسلام و سعنه قاوشدی

ومرادیته اپردی اندن صکره جه اوغلار بله,زار
دص رده اون دی سنه دها کر سوردی

حضرن عمو بك وفاننده و سف علیه السلام اللى الق
ون انه قدز ناشادی
باشئده ابدی بعده باوز

اولهریءصرده پرلشوب وتناسل اندوب چوغالد یار
بعده بوسف عليه ااسلام دج دار عقبابه کیئدی
ادن

صکره کلان
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ابوب علیهالسلام طعور ایشدی  ۰بك چوق مال
ودهشق طرفنده نهد املای وارادی

جاب حق ای حك امحاله کدی  ۰جله اموا
واملای الندن کدی اوشکر اتدی عم لض اولدی
صبر انتدی دننده بارءر آحلدی شهصبیر اخدی بار زی

فورتلاندی اننه کسته وارهماز اولدی الکز زوحهسی

رجت اکاخدمت ابدردی اوه صبر ابدر وعبادتنه

دوام اابلیردی
صکره شفا بولدی جسعی اولکی کی ترونازه اولدی
وجله اموال واملای رنه کلدی دبا وآخرتسعادتنه
تال اولدی
بش نامنده پراوغیی اولوب کندوسندن صکره برنه

کدی ویتمبر اولدی
شعیب عليه السلام حضرت اراهوك انشه اتلد

کون اعان ادو بد اهنکله ,راب دبارشامه مرت اش
اولان رفسله دندر او بوك والدسیلوط علیه السلامك
ريز

مدین وایکه اهالسنه میعون اولدی طاتلی دبال

وسوزی تأثرل ابدی اکن قومنه سوز کورهمدی |
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بونچه مدت کوزل کوزل اصعتار ایلدی بوك چرق
ومد
اال ورزر سویلدی  ۰مارارد

مہات حتات حق اعا ایکه اوزر نه رشدتلی صعاقی
مساط ابلدی وصعاق

دی کون سوردی

تون

ارماقار قینادی صکره اوزرار شه پبراوت کلسدی
جصجاقدن قاجوب هسی الك التنه طوبلاندی باودن

آنش باغدی جله سی باندی اهل مدن دی رکه
الهتاف اولدی

حطرت شعیب کندوسه اعان ایدتلریآلوب مکهبه
کدی

ادن صکره وفاتنه د کين مگه ده عبادت اله

ول اولدی
مدشده ایکن رقیی حضرت موسایه و رمشیدی

دک اشاغیده بان اولثهجتدر
 3ت

موس و ) ر ءل سا ااام ٭

حضرت لو دای کم اعضترده ی
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سوف
ازده اورهون جویاادیار  ۰بوعقوب و
علهبا السلامك شر دهتلریاوزره والدیلر

| مصرك قدم رلوسی اولان قبط قوعی ایسه ببلدزره
 وتاره طاپارزدی  ۰وبی اسراله حقارت کوز له|

سارردی

6 ۲۱ ۲
یندور نه "
فرعونلر بعنی عصر ملکارید ی بی اسرای ک
| رعیه ادوب انلری اسر کی اغ ومشتتلی
ایشسلرده قوللانورزدی  ۰وانارك کوندن کوئه
حوغاللرندن شهه ورردی

بى اسرائیل قبط فومنك مه-اءلهزندن ولءكر بنك

آعر تکلیفلرندن بزمش اوصاش ایدیار  ۰ددهل بنك
ددم ورداری اولان کنعان دار ننهكغك ااستزلردی

* لکن رمدر
یاو
فعه
رلعرونكت ڪه سندن قورتارو بده
مصبردن حیعد مازردی

زفش اسر اسل ااوبنکی
ا

له آندی وهر قله

حضرت بععوب اوغلاردن پنره

منسوب ابدی

وهرقبله نك ,ر شی وار ادی بوناره اباط بن

اسرانیلي دنیلو رکه توب طوروثاری دعکدر

اشبو اسباط بنی اسرایلك جلاسی ر ره کاسه
<بلجه دوت حاصل اولهبلوردی نکن جله نهد

رباش کر ایدیکه هیسی براشهرك یکوجود اولوبده
سوارب
ریندن فورتاره بلسو :لر
کاند

وشو باسرانیلدن
اول اوانده برکاهنفرعونه خ,بررم
رجوحق طوفغدحق وسنك دولنکك زواله سب
اولمحق دعش

 .فرعون بوندن اور کوب بى اسرایلدن طوعان ارکك _
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 :حو<علری اولسدرعکه باشلادی وهرسته حبلادار 

ان ایلدی

جلادار بنی اسرآبلك خالهر ینیطولاشوب یکی طوغان
ارکك حوجتّاری اولدرمکده اولدفلری اناده لاوی
سرطندن لعن حضرت دععو ك اوجعی اوغیی اولان

ونارندن عر آن نامدانك صلیندن حضرت
لطاوورك
موسی دناه کلدی
والدهسی اد رصندوفه

طوندی

اګنه قو وب

 ۶آحوب موسانی  9 ۲جك

مر نله آندی

اکاحان و کوکلدن

کے انی  ۰انان وی e ل
السعره بارار باخود ای اوغل اوهرز ددی

وای

امن رمك اون بك جوق سوت انار کتورندی موسی
 eعهسی المدى

والدسی ابسه انی نیله براقدقدنصکره ارقهسنه کوزبی
راگشیدی سرای فرعونه الد یی وسوت انا اراندیشتی

اوکرندی وسوت انالغه کندوستی عرض ا-دردی
تفای اکور دی سوت دوخال ات ع

الد

وفرعونك طاشندن کسنه ک|اه اولعسر ن والد» سى
کدی

اوعلی فرعونك سرا نده

روب بوندی
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عصیان اعك اس زار دی

اه دوز کم
حضرت ارهیاعلیه السلامکورد یکهبی اسر ل
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ای ویناسرا سك الرندن حکومتکدی
صد

فا ملول

,اسسا سلای صوکی

|ولو بتادن

صان
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الىلد معامشده اولون<

ملری قدس شس

غك طش ار و سنه

حاری اولامشدر

> ر ۵ه تون ددارشامی ضط
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وحوار ون طافیاوب اوزاق محلاره کیدرك شر دعت
عسو بهی اسه دعام اعشلر ادسدده اواوقت تالا

وشرلابله طولو ایدی دینعسویعلنااجرا اوه یوب
او حیوز سئه دن زاده مکتوم طونلدی
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رده لکم
وجه عبادت
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عله الیل مه اعان ادتلر
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تصو رازصلدی وکاساار بیاغی مشمرکلرك معبدار یثه
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بولور اندی  ۰اویله جر ه آیلش واو لهجه بللهمش
ابدی
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 7وکرهدخیارهه اول فیلی اردوسنك اوکندقاندی ی
مک مکرمد او زر نه لورندی

هکه بهباقلاشو بده اګرو کرنکه حاضمرلائور ایکن اول
ويل بره جو کد ی
دروب بورعکه حانشد لرور عد ی
باش دشعه ط قه حو برد که همان سگردون کدرا

ومکه بهطاوغری چو رده کنقبوب بره باارایدی
اتلرو کشا کشتده

ایکن حق طرفند ن برحوق اباسل

قوشاریکادی هر ,ر بنكآعزنده واباقلرنده ر ر اوفق
طاس واراید ی  ۰ارهه عسکر نك او ز رار ذه
صالیو بررردی تسه

اصایت ابارسه گروح وتلف

اولوردی  ۰برچونی بوصورنله تلف اولدیو یهسی
دوشه أله کله واحوت فورتلدی

ارهه دی وصو رتله صنعانه واره باش السه ده

فنا حالد ٠ مربص اولغله جوق میوب تلف اولشدر
*

واندن صکره ای اوغی صرءسله راز مد ن

ص عاده حکومت اش ااسدده جوق سورمیون دولتّلری

انعراض بولشدر

برههنك عسکری اول صورتله پر یشان اولدقده ہک
محرمد اهالسیطشارو اوغرابوت الك اردوسده

بولدقاری اموال واشیایی آلدیار
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دن سرندن قورتاددار  ۰وشوده بو له زچسرحد

وقات دهاشان
برخبلی مال عنیته تال اولدیار  ۰ر

وشهرت بولدیلر
و قرش طادغهسیله مهارضه اوز زه تولنان اتل ےب

آرتقانار اومحجدلكالدن زوکاوبانلریمن طرفالله
٥ورد باد بلر

ا

عبار فیل لی دو آد قو بددارکه E PC

<ضمرت عدسانك بشیوز لش طفوز مجیسنهسی ایدی
* خاالمانيا حضرتلری  ۰اویل طو غدی که
ارههنك پرو جه بالافیل ابلهمکهبه کلوپ کیقسی غرم
آنك اواطنده ابدیالیی بوقدر
اع:ده دی ولادت ده وفوع بولدی
چ موله

کی زاروا
 ۱آك
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تیه

ی ر بیع الاول
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السا #دمصطن صلیاللهعلیهوسل حضم تازی

طوغدی  ۰وطکوونعدنعال نورالهطولدی
عابلدلهدن آمنه نكآله کمشاولان نورملاحت انك
 :آلنثه کدی ِ دور آدمدن برواولاددن اول دهانتعال أده

>
ایت سعدی صاحیی ولدی ۳ 71۳
لاهتور ن م
درار یلدی

:و اريرنس يکونیضباهحبلیتنارو زی اوسننه
عشبولندی کورنلر <برنده قالدی
و درد راءشکد  یساررا تول رکیکبه لك
ر

چکیدمکبدزه عارص اولان آعلعلری کورهدم

فط کهد ر ۾و اناعده کوردم رنه کلون اااعنه حقق
E

ن خمالعالی نن الله حاعله سین طوغد لی

وفتآدی دقوهسین ددی وقت ولادتارشد کده

قوش
قولاه بر بوك سسکادی اورکدم همان براق
کلدی قنادیله ارقهمی صیفادی بندن قورثه واور که
اللری کدی * برتاد باقدم برجاض کان الهشرت
ح

صوندیارا لوب ایک
اول اند

کنهرطرفی :ور و ٫لادی

دد یاه کلدی اطراخهباقدم کوردم کوعم:دمتای

قرر نهبکزرفعط غات اوزون بو یل برجوق ف رر بی
ارتونارکاراوهددم (
طواف ادو رر لبا
کكوز ندن برده قالدبریلوب
وت ولادت ده آمته ل

اول وجهله حورجنانی وملائکهٌ کرای کورمش ودها

نهد خارق ااعاده حاللرغاشا ورمشاشولدئیی صو در
 #عشىره مشرهد:نن عبدالرجن بنعوق<ضرتار رك
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نزهد وقت ولادت دهده مشرقدن مغر بهد
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تون ادننورابله طولق کینجه خارقلعادهشبا رک رو عش

اولدیغی اوغلی عبد ارجانه سو یلش اود خی ساره

حکاه ابل در
اول که عبد الطاب جد

حرامده چثان حفه توجه

وعناحات اوزره اکن دده ناعدا طالب سعدی آنه دن

بر چو جق طوغدی وجودی ڪاله رجتدر دوهانفدن
پرسس ايش ومان آمنه يك باه کیش اوراده دی

اهر خارق العاده شیارعاشا اعشدر

خاالاییاحمرتاری سنیل وکو بکیکسشاولدونی

حالده طوعشیدی  ۰وآرقه سنده ایکیکوری آرهسند,
تافامنك حذاسنده پرنشانهسی وارادی که اکاخاع بوت
وعهر بوت دیور
<ضمرت عایشهدن مر و در د عشکه مکه ده بر بهودی

وارادیولادت مجده کج سنك فرداسی ع فر بذه
کلوب بوکه اراکرده راوغلان طوغدرعی داو صورءش

اوتعبدالله ن عبد|اط لك ر اوغلی اولدی دعشار اوشته
خا مالاا اودرووآرقهسندعلای و آردرددوخرو رهش

وارهشازاول<ضرتی

کورهشار به ودی انكشکل شاه

ناوت آرقه سندهی خاتم نبوتیکو ر جك عنیل باشندن
لش ونوت آرتق بقاسرآنیلدن کیتدی بنودن

صکره بشقه شیر كمك امیدی ,دی قردشه برع ثبد
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ه قدن
دولت وسطوت الوبرهجك کهخبری مشر

ابرحك دعش

میاه نی اسمرا للاخدابا حضمرتلرینی کاء جد وکاه
اچد دود ا و علامتلر بسو باش اولد قلرنان

وعلوم غیه اصحاییدخی بردصورتله اسر تادجکلرندن

اولوقتيهود کاهنلری آرهسندهخا تعالاندیاحضرتلربنه دا ر

شور قنه انتظارا ونورا ندایءعلید
داور
چجوقی سوزارسو بل

وذرفین شارایدی
ودتجندهځله ک
ڊریووځلا
تا

ِ باشنده ایدم
حسان نناتدن ص ودر دعشکه ین
E

ا

هدنه د

بر اهودی

حا قارو لوکیہ ادا ی

دیکر

طوعدی

دىدى صکره سانب ادم هو آدشمدیی کهدسنهموافق
دوشدی

عابلدطلب

اوم لو خر لوعلامتلری کوروں قوق العاده

مون اوادی وو اوعلك شای بك بول او لهحق
و کند و ته
ددی ۰

الله طرةندن اوله سعا دت

اوغلاحسان بیورلدیخنه دا ر برکوزل صیده یسلودی

يووبلرك ضیافت ابوب قر یش قدومعیوت ایلدی
کبلدد,یلرار امجدیلر بوضیافته سیب اولان جوجندنه

رد
لا اط د ورات وروی

 -انلردخی بولهاجداد کدهاولیانآدی قو عقدن تصدل

تدر دیدیار
معصدم وکن ابتدیکم و  4ا اکن ق و رده
خلق ك حوق مدح وتا انلیه د دی

خا ع الانيا حضتار منك بكجو قى اسولری واردر ال
مهشوراری مجدواجد در جدع جه يك جوق جد
ونا اولکاشولان E
ود

مصطق

صاب

الیان صاحبت انم صاحب

العام احمود صاحب القضب صاحب الهراوء دح
انم الاندیاحضرتلرنك القابجلرله زندندر

وت ولادت دهده ظموره کلان خارق العاده
حالاردن برازی دځ ونار د رکه ذکراولئور
ولادت ده ده ابوان کسری صارصلدی اون ذرت

شهنشتتی بقلدی وفارس ولا ده اصطحّرابادنامبلدهده
آ نش برستلرل بيك سنه دنبرو ناعقده اولان آتشکده زی

 سونیو بردی وساوه یکوره انوب ادیداولدی وتانهارسك
وادسدهبالعکس صو طاشدی ۰ومو ان ک و

سنده
وای القضاتی دعکدر اول که اوو"دار
کورهشکه ,رالای سرت وسر

دوا باروك عرب

نلهرل دجله نهر ینیکوب بلاد فارس انه
طاعشلر
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" اولوقت الساساندن شا چے اولاننوشروان اواوجهله 
آبوان صار صیلو بده شهنش رك ببعلسندن ءضطرب

اولهرق قرزاسیله وس بیسو بلشورکن اصطترایاددن

آتشکد ,نك سو ندیکیخبریکادی و نه پوصرهدهساوه کوانك
وسعاوهده صوز لكطاشددتی اوشیدلدی <ساب
ادی

اتدیارهب شم شد ارگبرقلدد وفتهمصا دی اولدی
بولك اوزر ينه نوشروان تلاش ادون همان مو دای

جلب ابله بووفعه ری درمیان ابلدی  ۰اود ی اول

که کورمش اولدیتی ربوای سو بلدی

نوشروان دهاز اده تلاش والدیشه به دوشوں با

پوعلاءتلر انوهله دیو موبداندن صوردی مو بدان له

اولهجف ببلیوردیهمانع بستاتچه رام عم ظهوده

کاك کر کدر دیوجواب و ردی

در ال ترو2وان ملوك

دن اولوقت کد وستد

ماننذرنهفرمان کوندروں :کارلک
تأبعاولان د

آدم کو دز دبوا اعکله نان دخی عبدالسیی نام
واضل نای کوندردی

ېدا همان بات کسری اولان شهر مداه
واردی ولوشر وانك حصور مه کردی

لیوب بو علاءتلر نه مشاه
بو
لوشروان وتو عانی س
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ساکن طیحم نام
پردادم واردر بو دلر  2معنا سی ا

اوو ره اور دوجواب و بردی
الكاوزر ندنوشمروانهایدیحابوق سطیعل باننهواراندن

صور بکا جوابی کنوردیو انمتدیعبد الس دی

ههان مدایندن چيقو ب دار شامهکیندی
1

اول
وقت عربلراگنده کاهن عر اده

دنور رطام بیلکے

آدهاروارایدیکه اسرار الهیدن ععث ایدرزوکله جك

شرلری حبر و پررارایدی  ۰ماشلهوراری ایشته پوسطیج

کاهن دکیادری ذان ابدی کر وق ااماده بای رادم

اواوب حت نزار وفاننده یرای اوغلیضر ابله دیکر
اوغلاری بینده تقسیم ایدن اوایدی دیرز  ۰واصل

عندن اولوب اثجق طشرافمنده ,رصومعه ده برلشوب
قا
یلشناایدی حالبوکه بدنده کيك یوق شکل وقبا ذه
سبوق داشا ارقه سی اوستئه باتار و بر طرفه

کوتور لهج
ك اولدوده کندوسن د وشه عه کیدوشروں

وان
اوزر نه ووکلدرار اعش الحاصل انسا نه بکره عن

اسانن
دن بشعه اعضامی او ناماز رشعص ڪيب اولوب

افقوطه <اقتووعفاصنیدخن بحلویثغ اسبوازرراعسشوبار واک سکره

بز باه صدده کلام

عبد سیم آشو دی مر  +سرعت اب
ملحل اولددینی
عله واردی انت
هکردی سلام و بردی
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ا سطع اسه اواوم دوشکنه دوشفش وکوزاری فباهش 
و ر ودا کلای
اوا ددن ورر السحل سلاعیی اسی

قولاغته کیترورادی
 1ور لس ك زاده تأشرابلدیوهمان
سطحرل

سطع انه تأثرانذهجك سوزشلی سوزری حاوی
پرفصیده سویادی

شو باهکرباعنك اولوسیصاعیدربوخسه ایشیدیوری
ویوحسه اولو ب کید ده ری شون تون ایوس
اعدعی ای شح فاضل وحلال مشکل بر بیولك وم م

جاعنك شی اولان همشمه زادهك شاء جم طرفندن

|کوندراش اولسیله طاغ ودوژکصه وکوندوز دعیوب
و دولاردهیمهالك وحخاطراتی وید اعيوب موق العاده

شرعت لهکا کدی جله بیل هلر اجر قاادیتی امور

عطي بی سندن صوروب اوکرعك ایستردیدی
بولك اوزز به سط کوزار بنی آجحدی وددی که

عبدا سنجسرعت اله سط حه کاری سط ایسه درو

كەرىك آوژرهدر سی ملاگ سا سان کوندر دی سرانك

صارصلسی واتشکده لك سوعسی ته دولالت ایلدیکی
انك کوردیی رو الك تعیریی
وده دهو
صوره بور بر

|استیو رکه ارسونده برالای رسکش دبوولارولپعررب 
ارق دبرك دجله بی کوب علکته طاضلدیفتی ۾
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| کو مرشی
دی ای عبد سیم اول دم که نلاوتچواله "

وواصدیاسحیب طهراوه ظاهر اولهونارفازس سونه موعاوه

ا
شه وساوء کول بانهشام آرتی سطع احون
شام دکل
دریتی ساساندن بقلان شهنشد ار عرد ته

اون درت مولامکلکه کلور وآرتقاوله جق اواور دیدی
ومان وفاتاتدی

عبد
شوزرسییمدومدشانوها عودت ایلدی وسطهدن ایشتدیی
نه سو بلدی

ذوشر وا
ن ایسه کندوس:ك زمان سلطنننده برفتالق
طهورندنخو
قوانداشد اعکده ابدو که میتی بوخبردن

لی وءون او
لدی و بزم سردن اون درت حکیدار

کاو ب کید جیه دل ناز اولور دیدی
وا فعاا ون درت <کیدارل عهادت اوزره عص مرسلطنتاری

ک
لوت رد د جه قرتار کاب مك لازم کلور

حالبو که نوش
ر واندنصکره برارالق دوات سانا نهنك
کال کاو
لله
رق بالکز درتسنه ظرفنده سآالساندن

اون حکدار ST

وساسانبارك مدتی ظن

اولندینی
قدراوزآمیوی ازوقت طرفنده ملکتلری اهل

اسلام اله مش
وئوشرواندن صحره اون دردجی

ملك ا
ولان بزدجرد حضرن عغانك خلافتد ,تلف

اوه رق انکله دواتساسانیه
منعرض اولوب در
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7 ۶ی لاست که
کک اهالسی اوثهدرو یکی طوغان حوجعار بی 5

ه#واسی لطیف برارده تربهاتدیرراراندی

وحهاله عا رفن اره صم ره مکه  +سوت

ابار کاور

وان روب ونك اوزره رر جوجق آلور وحوجتاری
مودو ده اف رنه تسام اتد کلرنده تال | کرام

وعئایت اولورر ابدی
ولادت ده

ھنکا منده

دی سعد وله سئدن مکهره

کاادی وغر ری رر حوجی آلدینی
وق سوت ان
صردده احلرندن سارت نام كيسەلك زوجه سی جیه

دی حضرت دی آلدی وکندی لوردینه کوتوردی
#

اوسنه بسیعد دارنده  5ولا وارایدی حاو

اول تر عالیآلو بدهکوتوردیکی حکیویانار نكسودی
حوغالدی وخانهسنده فوق العاد» برکت بدا اولدی
حارث وک دوفت ادوب باحايە بوکتورد کلک د

اباغی نهاوغوریی اعش اوکلەلی کههن خبراولدی

 7امان اکا اجه بادقیهلدمی
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حلعه ااسه
یاوز اولادندن زب اده سوردی حقو ببوده
ااق اوزر ده کرمکه باشلا د دامن ف  0ا ی

پدرمهداجكیزم باغزده قالسون د هرك آنه یقاندردی
وان کندیباننده الیو دی

حاو ای جاتیکی سووبواسن ژوزکاردن صافینوب
اصلا بانندن آرم ادى
رکون هذرصاسه حلوه غولت اعش اودجی سوت
زك انه
قر فرنداشی شيا اله رلکده اوکلین قاور

کش

کلد کارنده له فیزی شوابه تون بو لله کونشكشدتلی

وهتنده a

شیا دخی زص ماق

کورمدل ورندا
سعكباشی اوجنده ر بارهولوت طولاشیور

وبدره
ور ر
دکي
اورهبه کیدرسه ولوت دځ را ر
طورسه طورهور وراه قدر هب کولکه لکده کرد

دلو جواب ورش
نونك اوزر ننه O ON

حر مالك طور وطرز رھ

زبادهدقتادوب کورررکهیوزبنكنوراتییوسياسنك
ا
وات حسییله سا بر

و دی سارر حوحهارك اطوار .به ربکرهمن جوجتار

اکونقارشودن باقوب او ډونه قا مراز

و

ِ ۱انت
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وّالدی
اوستنه دی مکه دبارند ه قعط وغلا او لةه فریش
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حرم شی نفهکیتدی و کید دوار طنیھالوندعااتدی

فرعام پارمفتی وککہ طو ی قاادردیتی کی ناور
باه اشلادی
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اعشد رکه پرسائه

بههکیتدم فیط وغلادن مه اها انك حال عان
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ددکلری صره ده احلرندن براختبار کسنه حالاارا.کرده

سلالد اراوك عیهسی موجود ایکن ڪون بشعهسیب ,

af ar ¥

e

.هلکعد فارشا رق
والا
باه کید یار

نامه توتلاوكباطوإ 1

 eو

چیقوب حرم شر نه ی

کید دنوارنه
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چوجقتالدیدیوجواب و بردی  ۰شرا االكشر فی
الب
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محونطوعی سو

۶

جملات وعی

 4ددی

اول حضرت دی لات وع ابههين و رمه زرابم
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اودخی یکاابو طالب در لوده اوعلدر دوجواب و بردی
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فترعم بو حالات عیذیی اوطالبه احدی اودخی
E

|
e

ددوای E

ونحسته للكو

کو سندی وعلاح ودواسصوردی
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EINE
2
م

ا ن رقیه و بعده ام کائوم تامکر عه اری دناه کلدی

1

وکندوه نبوت کندیی اوانده خاطمذ ازهرا نام کر عه
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ديوندا اولعغه و بعض طرفارده ث
کووررعکه باشلادی

بواسراری دالکر :خد جه ایله بسلوشوردی
خاغ الانبیاکله جکتیاوطه خبرو بر شاولنلردن ر سی
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مر اولش وفصاح ت
ت اكز با-هشهرت

بواش پرداندز
حی برای ایکن سوق عکاطد ه برقزیل دوه اوزرنده

اولدیتی و بلغای عرب اوراده حاضر بولندبیتی حالده

پرخطب لاه اوقومشیدی
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او بکیدر ۰

و قومانك آردیارهسی کسلر همان ر رش

ول ابدر  ۰قولاق طونکز دفت ابدیکر کوکده خوبارر
| برده عبرت آلهجق شیلروار  ۰یر بوژی برفرش ابوان
| کول بوزی ببورکسكطاوان اد زر بورز دکرار طورر

| کلان قالاز کیدن کر با واردفیری ردن خوشنود
اولو دهبیعلمورار نوخسهاوراد براغیلو بده او عو بی
طالبورر ۰

عین درم اللهك عندنده بردین وارد رکه

دی بولندیذکر د ندندهاس وکرلودر واللهك رکله جك

سکهی بك شین اوادی کولکهسی
کد ر
بیغبری وار
ھک اکا امان
باشکر اوشتنه کلدی نه و
اندو بده اودی! کاهدایتابلیه  ۰وایاول بده کي ۱
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د کرمشنده اوکوندی توز اتدی طاغتدی ککلری سله

چور یوب طاغلدی اوری بعلوب ابصسیر قالتدی
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حضرتاری دی اوراده حاضم واک ناظراندی
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ید ماالكازنده کیدناردم دوجواب و بردی
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دهاسویشیدی ظناکم کههد ی خاطرارد ,قاش اولسون

داو بوردی
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آندهکی مفارهده نهاجه عبادن انلردی ۰
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درحال خد جه اول حضميك آوزر بنی اورندی اود
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خدګه اول حضبریی آلوب غراده سی اولانمشهور
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ا 6حکاه اتدیلر

شمانورقه (بژدهیاڅدسنعسی نمر خعبكرو_ردیکی
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ر

8

علیه السلام کاوب کورنر اولدی  ۰حضرت بغر
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یات قرب یله کوب گیفکهباشلادی
و :کیرسنه وحال اوزره دوامابلدی
اداصل شرعال حفر دلری ری شر لعت الهكاده

انس وجنه عون اولدی  ۰وانك شر بعتله سار
سر لمتارنسوخ اولدی وخام امین
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پیر کال احعای قالدی

ورفه ی توفل اوطه قوت اوه کندوسنك اه رایع
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شهرف
رطیالله عنهما وکرم الله و 6۵ا اسلام ال
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موز سن بلوغه واصل
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اة دوالك کت
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انلردنصک ره ابوعسده نعبدالله ناطراح وحبان ی
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وصهیب رویی وگار ی اسر ابله والدهسی "ميه اعان
ابادبار بعده ناس طام طاخم اعان اعکد باشلاد بار

اتدای ام ده حضمرت یرل دعوتی ک
لروادی حق
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یی ام ا

اولوقته فد رارتول اکرعذ ن بلان ضادر اولدیغی
جله سی باوب حق لنلرنده محمد الامین دیو شهرت
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دولدله هرسوز نه اس دورارایکن دو خصوصده اتاد ار

وهرنقدر رمچار کوسترددسه ده قاعد دار
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کاسشندن اومعیی اکلاشلدى
۱

رسول

| گرمادسه اوندن يكز اده رون
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وس دلرنك خطانه منطر اولددار

رسولا کرم ( ایعبدا!طلب اوغلاریای فهراوغلاری
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اعون کاش دسم اتاتورمیددگن ) دیوسوالاتدی

جله سی اوت دیدیلر

رسول اکرم ( اویلهادسهنسمزی .ا وککردهی قیامت

کوننك عذابله قور قوغفه مأءورم اعان ایدیکز)
دو جوردی

عیابیاهب قبردی وقیر' غینلةله آغن بن بوزدی بری
بوسوز امجوعیحاعردلك دیونکد برایلدی ورسول اکرمك
خاطر ین فمره جق سوزر سو بلدی
(بت بیدیااهب وتب ) سورهسی ازل
انثاوزر نه ت
اولد ی
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» ۳۹1 ۱۹
منکرم سسوم سنده بی سوحن سین انکچون زیی

بوشادم) دەر حضرت :میرك اوزر ه هجوم اتدی
وe

مک

امالاندا حضرتلری دی

بردی

( ارب الك اوز ر ند

حائور رکدن برحائوری مسلط ادت ) دلو ددع اتدی

* #جناب حق حییب |کرمنك دعاسن قبول انلدی
ڈو بلهکرعتبه شامه کیدرکن زرقام <لهسه برارسلان

چیةوب آنی پازهادی

رسول کرم اندنصکره کر عهسی رقیه رضی الله غنها
حضرتار نی مان یعفان رطیالله عثه <ضمرتار ند
و برهشدز

حضمرت يبرل مقدما قاسینام اوغیل وءوخرا عبد الله
ناماوغیی فوت اواوب اناردن شمه ارکك اولاد ی
والدیغندن کار فربشدن بعطیاری جمدل رین

طوته جن اوغیی قالدیفوتاواددیي کی آدیاونودباور
دردبار

بلیوراردی کهجنابحق جیب | کرهنه نلرو برهشوانی
نهمولك رنه ره ابرشدرهشدر

خاطرار نه کلیوردی که ناك شر دە قیامته قد ر
قالهحق واعیکندوسنك اولاد
دی متامند ه
:

ا حق در

7

EE

" اول خاتم الاندیا حضرتلری اولاد دن اولاده قالهحق
بردوات وساطنت تشکیل اك اعون کدی کہ ارکات |
اولادی قاالندیددیشوهاولنسون

۱

اواجق عالی شرك وضلالتدن خلاص انك اعون

کادی  ۰یامه قدر قالهجق برشر دعت براغوبكك
اجون کلدی

بلکه ارقه سندن ارکك اولادی قالامق دی بونکته نه
ووجهتله موافی حمتایدی
اشارت ب
مشمرکر اول حطر تی فرصت بولد3ه بو له اسانارله
اجیدرارایدی  ۰لکن عیابوطاليك جاهسنده اولذله
بشقه پرشی ایهمازاردی
ابو بکر رطی اللهعنه حضرتار نك عشمی حوق
اولددءندن اک دی برسی ده من اردی

اماسارءونلره دراو اذا وحفا ادراردی ودناسلامدن |
دودرهکه بكحوق حالورزدی
حق عارن ناسر والدهسی ”ميه خالونه دن اسلامدن

ه
احر
بب ر
دوك اجون اذیت ایدرار کن ابوجهل کلو
تکار

هد

اال

اشدر

رطی ارز عنه کرکولهاردن اوتا اسلام اله

مشرق اولان اودر کفار فر س اک درلو اذشلر ا
 1ادراردی

حت بو شه ایب طائوب چووجفارك اللر يله رووب
که زوادارده طولاشد رراردی  ۰حضمرت بلال اسه

له ب ارللهر در ود ده ثبات اباراذی

1

لك اهل اسلامدن بهءضیلری اسلاعتی اطهار
ذلى
بناء ع
آندهمیوت کر لو طوتارزادی

ابوبکر.اصددق رضیالله عنه اسه اول وآخر اسلاءتی
ا

کدن سم مستعد کوردی کی ری

واندرعغه <هد ادر واعانه کلان کولهاری صاخحبلرندن

صانون الهرق آزاد ابلر اندی
هشمر کارل اهل اسلامه اذا و<عاری اسه اون کوه

O

۳۱۲

بوجه »:فرعام حضرتاری نبوتنك بجی بیلندهاهل

اسلامك دار حبشة هسرت ایللری اعون رخصت
وردی

ابتدا ععان عنذان الم زوحهسی ورسول |کرمك
کر عه مە سی اولان حضمرت رقیه وز بم ن العوام
وععان ن مظعون وعد اللهن سعود

وعید ارجن

ورا
عنومکه دن جيقوب ساحل در باه واردلرګ
ا

افر بها شه سنه کدیلر وحبش ملکی اولان جاشنك
انه کیند دار

۽ بعده حضرت علياك بولك پرادری اولان جعثر بن ,

 ۹۱۱ ¥ئ
ابوطالب دی هرن اتدی و انلرله باننه_کیتدی

جاشی فصارادندا ولد دی حالده اهل اسلام مهاجرر ننه

برکوستزدی وحرعت و رمایتاخدی طوع سی السانینه
خدعت

اتدی

وده ااهسللامدن برخبییذتاربر بریارقهسندنوزابه

دی
لکه
امآب
غسلا
وهلا
چه ا
کید باربوجمتله جاشینانند
* #اهل اعلامك لووحهله دار حشده جوغالسندن
ودن اسلامك اط رافه باباسندن طولا ی قردش طانفهسی

فوکارندنشه به دوحار اولدی

همان اهلاسلام مهاجر ریق کی وجو برهك اون
 eمدالله ناي ر سعه اله ا

عاصی کوندر دار

انلردی تشگ باننهواروب اندن اهل اسلامك
اند واربث سلیم ااوو طلناخدیار
مجاسی اسه کند وسئه دخالت واتاادنلری دسناری
۰انلره ردابله
بكننهڈیاحاعکی السانمتهه معامو کوردی *و

جواب و بردی " ۰بوجهالهاییسی دخی ءاوس اولرق
دوئوب مکه ره کاد ار

التحيسند ده برکون

خاتع الانيا

ری و

صواده ای

او جهلاورادن کوبا کاب ادی

 8حضمرت عير ری دعیوب سکوت بیورعشالسدده
 1عدا للهن حدمايك برحار بهسی ۲
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وع رسول اولان جره عد

ا[طاب اول کو

آوده

بولفله آودن کاو ب اکونته
درکن برمعتاد طواف
امون سلاحلری آوزرنده اولدلتی حالده حرم شس نه

دی
حالبورکهجرهحرم مر رس کیدر؟ن اولجارها و جهلت

زولا که

اباد کی u خبروبردی

جره وهزااعانه کلامش اسه ذه پرادر زادهسی حقنده

فناسوز سو یاندیکنی ایشیديجك جي قرابت طمراری

حرکت ک
اله همان جع قر بشه واردی

(بم برادرژاده یسب ادن وخاطر با مجیدنسمُسین)
دەر بو شدهی اوقنایایالبهوجهلات باشتی باردی

اوراده بوانان کبسعاضنجردنكاوزر هنجهوم اده لك
اوادیلرازټالدیکه ,بر ول دہ جيعد بازدی
وعط اوجهل

(طوقومیبک

ی

واردرز پرایانك

برادر زادهسی حفنده اګګ
فاس وز رسو لدم( دیومانم

اولدی وااصاقوحتانیت صورتی کوستزدی
وجزهی

باش ندرم صاودی

وکندی بارآنند  امان

 6١الکر واروب حدن اه مسا ن اولور وانکله

څديازووڻ بواور ) دلو نصعن و ردی
چونکه جره فراش اجنده عنازوحم وفایت بهادر

ان

1

۳


€

واور اغری ز باده اولد :دن برادرزاده نی

عشت

اون هر شی

کوز ده آلشیدی

واروحهلای هرعاعان وطر قدارای حوق ااسه ده بدلرنده
سکس ده جودیکی تعدرده جره نكطرفند ,دی رذرده يدا

اواوب بودجیبا طیعاهل اعدلامه طرقدار بولژوردی
اوح هلاک ععل وفگری اسف اس_لاملت وت بو لاسی
خصو صرد مصروقابدی

ناءعليهجر نك ستلژه گر دش

اند رنفرقد دوشو رده اوح هتله دی

وٿ

اهل

<مك

تولستدان صافینوردی

لو حسته

ابوجهل  ۳سك

اولورندن صرت

الخاطر

وسوزی نافذ وءور طرفداری چوق وکسنهدن پرواسی
بوق برحر بفایدی
حق رسول | کرم ت(ارب بودیق ابوجهل الله باخود
کر

الحطاب اله بات ) دو جناب حه دعا

اعد

چونکه اولوفتفر واشند ال زباده موز یی بور بذن
داران وایکسی اندی
وخاطر :نی ص
| کرمه أك ز اده عداوت کوسزن

 ۰ورول

دی انلرایدی

اخاصل ابوجهل جزی تون تون ديلك غیرد

دوشورماك امحون باشتی ارمشيكن اندن انتفام الق
سود |تور دوسعدی

٠

ا

n ۱۹
جرم السه شرق اسلامه يك ا

۱
اولددیی ا

حضورڅدی به واردی وابوجهل ايله اولان ماجرای
حکاره |ندر اسلیت و
ردی

لا کےد انجكندوسنك اعان یله متسل
وئنون 1

Gو
ار۱تن۳

مان بوردی

 ۰الك اوزر شه جره

درحال کله شهادت کتوردی
حضرت جره رصی اللهعنه اسلام ابله شرق اواهد
قوازعد رسول ۲ک جاه ادهکے اران 1

و
اربسدا

ابلدی ۰

ووا ده رکوزل وصیده سو بادی

وايك اعان اسي له دن اسلام كز اده وت ولدی
۰والسدقر شه
وال اسلام فوقالعاده نون اولدی ل
۱7

ا
AR

پكزاده کوج کادی .
انك آوزر شه فر سك

اولوری طو بلا لو مشورت

اتدیلرعدار کیاد که چوفاابور بوایشك صو کی
فناکو ر يور وفت.له بو کااشلهه  9حاره

دو شوعلیدر

دیدیار

هر بری بررآی و بردی ابوجمل دج دی اوادرمکدن
غبری چاره بوقدر  ۰و بوکا کے طفر باب اولورسد
| کاشوفدر دوه بووقدر باره و پر برمدیدی

رین الطاب ررندن قالقدی بوایشیخطاب اوغلندن
یب ود تایهجق لوقدر د دی
از

۱

۱ # ۱۲۳ ¥

" محاسده اولتلرعری آلقشلادیلر هادی خطاب اوغلی 
0
کورهلم ستی دديار
عر دی همان فلج قوشانوب کیندی  ۰وکدرکن
دلوده ع نعبدا لاهه راستکادی
نے کورد ده  1فلجی رلئده بكحدئلی کیدییرز( و به
باعر ) داو ص وردی

ملع اراس ترق دوشررن جرا
اوح (
وجودیتی دادن قالدرمغه کسدیورم) دلو جواب
 9ردئ

هم ( اجر مشکل السه اسدث عش سنح دل اصصایی

آنك باشی اوجنده طولاشیور | کاظفر بولق کوجدر
طوتهلمکهطهّرلبدوك ر ره

!عد ااطلك ادن

خلاص بولهمن سین ) دیدی
غر بوسوزدن حد ناند ی ( اولله اسه سنده
د بلردر سین اعدا سنااشکی تو رەلىع ) د رو قاد

آاولردی
نے (اعرسن بن راق شرك اجه ابله زو
سعیدن زبده باقکر ایکسی دی څدیاردندر )

دید ی
عر انرك اسلامنه اناعدی

نم ( ۱کر اناز اسه ك صفیقامت |کلارسین) دید

ت"ور
و4

2

۱

چو

 #رل اوح رطع قااواهفع کندو سین غات هلکه او

ایدی ز
۰را سیت ابلدیکی

E

یه اوه درحال دن دعواسی رطرفه قاله جق

وعادت عرب اوزره بر و قان دعواسی يدا اول حق
2

فه اولوب اردده بوك معانله ار

وقر دا

وعفبوولهحق ایدی

بوتغدبرجه د کل الکن عر ناططاب بلکه تونخاندان
خطان تاف اواوردی

لکن غ ک
رن دی رأی وعنمند :مصز وفایت جری
نک د
دوا د
و بهادر رادماولد دغندن ډبوله فدا
کبرلا
وهسی
میدانه |
دی

اه سه e
ر اول انناده

طه سنورو؟

شر هی

ازل واذژه

ییفه اوزر نھ ازد بزو واککاں
ص آن
رمه
به ا
سید آل

کرامدن <باب این ارٹی خالهر یه کتوردوب آنی تمم
ایدیوررءش
ارول خانهتك کوشه باشندن طولاشور اکن اتلرك
م

تلاوتیی ارشيد جك همان شدت ایله قبوی حالدی
جز

دلج رده

و حد  ۷0برحالده کلدیی  ۳رکه

 ۵ 3کد
وحبایی پرکوشه ره کملدبلر

وصورتله بو اچیلوب عر اجر وکردی ا(وقودیغکن
نهاندی ) دبوصوردی
سمل

( خر برشی لوق ) دەر

!SE
عغرصبه کلوت )NEE

نلاس اله ر خوات

اعش سمرد جر ل

تشر ننه اک ستگز) دبهرك سعیدل مه سندن
طوندی به اندی

اطمه آقونریتاره

لك بوزبنه ده برطوقات
ار
د ړکن ع

اوردی همان وزندن غان روان اولدی

غر قم فرنداشك وزندن ان قديیی کوردی
وحهله حدیی سکونت
ردی و
کند و سره لسع تلق ابلو

پولدی
خاطهه احکرحه آل قانه بو اندی وحای باندی لکن

غرته کاوب جیت دشهمی اواد ی وحنان <عه

طیاندی

لوهنڌن
ل ڪ
ا٤ر
همان (ا

وتان ين وانات ودشرات

اللهکوندردیکی بتعمبره ابناعازسین ايشتته نوزوج
شرق اسلام الله مشرف

اولدق باکر ی ,کسه

ار وندن دوګي
) ديو ردی وشهادت کنوردی

sB

U

اه  1 aبو اراد ]زیت

E مید

ی

> ۱۲۱٩
(له
گر  4باب جغیی شاشمردی ومان ره اولوردی ه
شواوقودیغکز کتاییحیتار کر )دبهرك صورت ملاعت

کوسزدی
واطره اول صدیفهی کتوردی گره بوردی عارزو
اوفوعق -لوردی

طه سورهستی اوقوعغه باشلادی

فرآن کر عك فصاحت وبلاغتی ومعانی وم اناسنك
حلاون واطافقعرل قلبنه فوق العاده در ایلدی
ووارودن اشاغه طوعییذلا وتا درك (لهمانی السعوات

ومانیالارض ومابهما وماحت النری ) آیتکر عهسند
۱
کلدی
معناسی کوکاردهو بربوژندهو بونلرك آرهسدهوطو پراغك _
الدهیشیار هب انکدر دعالله تعالی حضرتار بنکدر
گر فوایت کر عهیی ذهنه الدی ومعناسة دفت اندر
ردرن

وکر ومطالعه بهطالدی

وقر' قرنداشنه خطابا ا(ناطمه بوقد ر اوقا ت
فاطمه ا
(وتا وله بشابهدی وار ) دیوجواب یوردی
 #ر( افاطمه رم ك سیوز قدز مکلف

وض ن

بتارعزنوار ج ر بسنك بو پر یوزنده برفراط ممکی
ددوده والدی
دون ) دلوسو له رلاحال حربرت
n.

 {ICY ۶وط دن حفه ابر یلآ ودی واول ال لت زد

افدی ( لالهالاهولاهلااء اطسیی ) آبتکر عهستی
کوردی

ععناسی اشقّه طابه حق دوقدر الجن اودر ال تُوزلامعلر
انکدر دعك اواوز

جر بوات و عدنك«عناستی ءطا له اتد ی ارادهسیالندن

کات ای ادشت دکده تکیبرکتورهرك کر لعش اولدیتی
ردن مید اله حیعیو بردی

و ( بعر حضرت یربارب ودين اولجهل الهب خاود
عر ن اتتطابابلهعن زاتدی دما اعشیدی  ۰السته
بودولت وسعادت

سکا مسر اولدی ( دلوغره دده

فرع

عرك دیناسلام علیهنده اولان افکاری عاعیله عکسنة
ندورصوردی
دوندی  ۰همان رسول| کرم ردهد
اول فان

رسول  ۱کرم صوا<وارنده

کر امیلد کم

 ۳حبر بوردی

وجه عصاحت

رخاه ده اعاب

اندوردی

۰

حاب

و
ما

قور تون

جھ
وونوالك
ی اع

اولد اج

E

بات
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8

کلسندن اجان کری اورکدی

جره ری اللهعنحهضمرتلری ابسه ردن قوزفه جقنه وار
اکر الاک اون کلش اسه خوش کلدی صما کلدی

و وقاج چکمدننانك باش بره دوشور رم درکن
٤ر ار وکر دی
اعات کرامك عر م املقد اولددی حهتله ری صاعند

ودیکری صواندن طوته رق حضور نبوی به ک ۰
حالو کراوله جر دلل امين کاوب عر ا امانکرد دکیی
 9شمان حصور

:جوی به کت اوزره اول

ر

مه

ملدر مسیدی

شاه
اججاب کرام عرلکلیشندن بلاس اندرکن
رسول اکرتمسم بدیوردی
براضکره دىدی هان براقدیلراودی کاوںحصضور

بو كه ۳

۱

دز چوکدی
رسول |کرم عرك فولدن طوئوب اعانه کلباعر دیو

بوردی  ۰اودخیخلوص فلب اله شهادت کتوردی
* ودن اعها ب کرام اولهدر هی

وه

قدر برنة اعانەكاه اعلا ن ولعذق عادت د کل اکن
دار۰
یلد آوازا.له  | ۳لد

| ایشیدلدی

شو و

مکه ری دلرنده

]

؛

4 ۹۰

اوه حضرت جرءنك واوج کون صکره حضرت عرك "
دنفوت بولدی  ۰ناء
ییای
لم خ
خنابسلا
اعان ع|سیله دی
علنه شرق

وشا
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دد

ددرسولا کرم( م جکمه الله.لهبرابردر)دیونسلیت

9
وانلرد ونون کین کدنصکرن

ای اګارندن بسری

<ضرت

او بکر بارسول اله

شو بهجه اوکنه بائیو رسیدی

پکوزریردیدبد کد رسول! کرم (باسن:ه ظنابدرسین
 3داو وردی

 ۷3۱ %که
<صرت

ادن
 1اورا

ابوبکرمفا ره ره کرد کده

يلان

و حیان کی

رس

رسولا کرTL

بردايك

حیوان

کوردی

5

جهو بل 6
2

اناعلے طا ۰وب

اوئوردی  ۰رسول ارم دخ اکاطیائوب او دو به
واردی
بالنوکد

اول رلکد ن

واو

 5سلانحیفا.ی

دکر

هنه حوطس تلر نك ادصوقدی
ری ل ع
ف

یاوای

اولسوندلوحضرت

صدیق ااغتی چکہدی  ۰لکجنانی آجیبوکوزارندن
اس آقدی

وکوز داشاری رسول  ۱کرمك مبارك بوز نه طاملدءذله

اوشودن او باندی ( نه وار اابوبکر) دوصوردی
اوددخی ( با سرول اللهدای رشی صوقدی اما:اسوق

وردی
جوواب ب
انام بابامسکا قدا اواسون ) د
رسول اکرم والعدی يلاك صو قد اتی ره لوکو ردی
درحال آ<سی رال اولدی  ۰وحضرت صددق شما
بو دی
9

ح ضرت او برك آزاد لوی اولان عا ن فهر جبل

در  ۰و کجهاری صاغوب مغارهبه 
کویو
نوری
ورده رس
برقدار سوت کوتورر ایی

۱ت

ابوبکرك اوغلیعبد الله كه ری کم لو8

 ۸3 ¥چ
اول «غارهه لوب ور دشكت حال وحر کتلرننه دا ر خبرار

کتورر
رسول  ۱۶رم اله بارغاری اوج کیہ ان اوزره

اولمذاره ده والدیار بعده عد اللهالرط دوداری
کتوردی ۰ ۰بندیاراتیومام ید یار ار  ۰وساحل

و ایلهکیدر قدید نام دا واصل اولدبار
اول سا کانولان ابوهعبدك حادری اوکندن کرکن
صانون آلقوز,ره خرماو باخودسا و به جك رنسنه واری

دبوصوردیلر

شا وراد وو

ارا

کر عهسی اولان E ام

ی

ال ان

اوراده بوانددق سدح

برش وودر دیوجواب ویردی
رولا کرم برطرفده رفیون کوردی ۰بو درد وصوردی

وام معد (,رز بونقيوند رکه ډور عکه حالی اولدینندن
سوری اله ك

وفاش

( دید که ) اڏنو ررس

صاعه ل ) دو بوردی

ام#عید نهد دسونسوری ابله اوتلامغه کید هان پرضعیف

<یوا ند جنینقهاراماعسافره ولازد عك جأزاومليهه جفندن
( بك اعلا انده سوت بواور سال صاغیویر) ددی

طوب مه سن صیفادیی  ۰وسم لله
ر سول اکرم ول قي وایول
ارجن ارحمددی  +و قیونك سودی کامکله پر جو قات .

E
3259

۰

ااستدی  3وفیوایصاغدی

وانطولدی  9ادا ام معیده 1

وده سار اوراده بواناناره بطوجه اګوردی  ۰وال
که کندوازی اعد ی نکر ار صا عدی نه اعد بر

واوجتی دفعه صاغورآنی ام مبده براقدی  ۰واندن
قوب بارغاریابله رار بولهروان اولدیار

ارهسیجوقمروب ابومعبد کلدی" اولقاب اندهی

سودی کوردی وله دبوصوردی
زو سی اممعید(واللهپورابه رعبار ذاکلدی* شوبله
دیدی فیوی دورله صاعدی ( ده رك کفیی رتصیل

یولدی
س
ابومعید ( بوند ه بر

واراوذانك شکل وهای

نصل ادی ) ددوصوردی زوجهسی دی اورنه بو بل
قره غل قره کوزل وفارت ورانی بوزل برلطیف ادم
هوی بان ایلدی
ابدی ) ديهر حلیه" نب

زوبی اپومعبد ( والله بوسنك دیدیکك ذات قریش
اند طهور ادن امتمبردر | کر نپوراده پولاسیدم
 ۱کا تابعاولوردم ( ددی

ام معبددان مودرکه ( اول قیو ن حضرت عرك
افده وفوع ولان قوراقلق اوانه فدر باشادی

رزند«حبوانلر به جك شی دولهماز ایکن بزاتی ا<شام
بو
صباح صاغارد ق )د راعش  ۰ما کن قدصم كلدل

4

۹

 ۰۷۱ ¥که
 a.اکر اد کورنلره فر سنا لوز دوه وعد دی

بیمد

عش

ری

اکنده

طو توش

وساحل

ودن

ایکیدوہ ابله درت کشدنك کوب کیندیکی اددشیداشی
ادی
 ۵.۶علیه سرا وه منالاك الدطی دوز دود وود دوش

عن آنه توب انر ارقه سته دش ادى

دید نام محلده هنوژ ام مد جادرندن
۱
قالتوب کیدرکن اه انار بدشدی
او بکر رصی الله عنه حضمتلری امان بارسول الله
طووادق درك نلاشهدوشدی

(م یه الله له براردر) دواسلیت
رسول الله ع
و رران E

حاندی  1لکن اک ابافاری

دار ته ودر برهباندی

(اد داعیات قورتلهم بو عهبورج اولسون
سراقه ب
کڪ

رودن کان آرایحیلری صاووں دوع آیدهع (

دیوبالواردی
تدی
خاغ الاتلا <ضرتلری داما

دلی
وسنرقبو
بګدعا
ان

 :جاب حق دج

 ۰وسراقه ۾ جاتو بردی

سرافه ووجهله اوغرا.ش اولدییی بلادن فورتاوت

ا

ون
اتلرك بائثه کادی  ۰اکوچ

قدر انارک حال مکتوم ۱

۳

۱

> ۱۷۱ #%
طوعق اوزرهتعهد ابلدی  ۰وابلروده شو کت اسلا ميه نك
میدانه حیعه حفتیملاحظه ادرك رامانتامه ادستدی

|رم عام بن فهمبه دری اوزر بنه براما ننامه
رسول ک
ازدیروب سراقه ه و بردی ووا بهکیادی

نانارابجیلر نه
 Eوقر وم ك کرود کل

2

( ,نبورالر یی ارایوب طا رادم کوسدار لوق بشده

طرفه باقهمم) درل انلری کرو چو بردی
ور | ابو حهل سرافهنك حاله

واقف اولدوده

زده فضبه کاوب سراقدنك غرتسز لکندن
ك ا
حث ادر <ونده ر قطعة هڪو بهسو اندر

سراق دی ک|ا ( اکراك اباقاری صل کروہملدیکتی
کور ل سن

رل عبرا کته اعان ابدردك  €دو

وهشدر
پرقطعه اله جوات ر

دعده او ااصدلق رطی للهعند حضت دلری دی
بو و قعد ره  ۳کوژل 3صیده دظم در

E

فحممکه سنه سی رول ۱

سرا قه اول اماننامه حلضهور ېوی بهکاش والسام ايله
«شرق والقات نوی به تائل اولشدر

سصیلن کسرانك
(اسراقه ن
رسول اکرم | کا ن
ر زکلر نى طاقينەجغك وقت ) دعش و ( صانکه
۰

او کنده

کې کوره بور

که سراقه

او

سس

1

11

TUA

ANOD

۳1

اش

E

e

E
2

4

۰

1

6 ۷۲ ¥
له زکار یی طافینیور) دو بورش ادی

7

اولوقت بو-وزز معناسی کر یکی |کلاشلاعش اندی
صبکره حصرت

رل

حلا فده

و

اموای اعنام

اوانەرق هد ندنه کتور باو بده له رکر ي

طاف:ددیی وت
مش

در ۰

نه

اوه نك

رات دیهدن اولدییی هید ازه

نهکےعل

بان اولنه حعدر

بزنه

صدد ره کال

رسول  ۱کرم بارغاری ايله پرابر وددنام ح
بلدن
اآورب

 #چو بان ص(اغیلور فبوم وق شوراده برگیوار
انکده سودی قا1دی ) ددی

حضرت عبر آنیکتور دیو بیوردی  ۰چو بان دج
۱
اول کییی کنوردی
"رسول

| کرم مار

القTA “ 9۲ی

هان سودی کلدی  ۰حصرن

اوسال

وو دی

ادوبکر والعان طوندی

تخر عالم ای حضمرت ابو بکر وعاموعبداللهه وجوبانه
احوردی  ۲دعده نھ صاغوت کندیاحدی

سن نسنكکی اکدومرمدم امان
چوبان (وسن
بکا کندبکی بیلدر ) دیو بالواردی
ردول کرم ( اک رکوسه مو دورماز ادسه لكبسلویدع)

۷
۱
۴

> ۳۷۱
%
ا
ددو دروردی

حو ان دی

کس ته به

سول

که

حور و ردی

(د رسول الله دیدکاری م ) دکیدده
وقترعال م
جویان (ها دوف شلد دن دون اعی دیدکلری

میم

EDM

سو بارا ) ددو پیوردی

۱

جو بان (رنشهادت اندرعکه سن حق رین وسنك
باپددفی کوسه باباماز مکر کر مر اوله ۳سنکله رار

کیدرم ) دی
رسول ۱ک رم ( دی اولاز صکرهبم طهور گی خبر
اد رءك وقت کل ) ددی ودوولنه رواناولدی

ابو ی

حط زتلری بك حوق کره شامه کید وب

کا اولددغندن یول اوژرنده اتی طانیانار حوق اىدی

کده کیهدر) دیو صوراناره ( قولاغوزدر
(بکوا
* و
بکا ول کوسترر ) دلو جواب ورردی
وط زر ن الحوام رطی اله عده حت

ری شام

قا لهسره هئوز مدنددن حیعوت مکه هکاو رکناثلره

آهقو یکی
راست کادی  ۰ورسول اکرم اله بارغار ن
انب بدردی

ببزرین العوام <ضمرتلری ت فالهیلهمکهبه کلوب اموریی

 ۱لاو ره اكد

بر هعرتا عشدر



3۷
 Eاكرەكەكەدن چيه د یی اوطه مد نه ده طو 2

اهل اسلام برقاج کون صباحلین خارح مدنهبه چيقوب
مھا ق بچایه قدر نشی دف نیوی به مناظ

ر

اواوراردی
 ۵بر پازار اولسی کوان جیعون ز اده صعاق اصد وده

کرو دو عشارادی  ۰براشامحون خانهك طابی

 ۲ Eش او
دلان
هب
وردی اوزاقدنرسولا کرماله
بارغار نك آق اه ره وروس اوادقاری

حالده

لکد اولد قار نی کوردی ا
وس(ته الستدیگکایور)
داو اهل NE مرده و ردی

اهل اسلام سلاحلااون اولطر قه سک ند,لر  ۰وتر

عالیکال احزامايله استعرال اتدیارکهنبوت به
دنك
اون درد ی سرت !ده وادع رمع الاول

 1اوانلند ه

اید ی

بك صاقی رکونورسول اکرمیورغونایدی .مل نه به
رساعت ودر ۰س اده ی
و ق

کار دن ر سك

اولان ما ا

أسای

خاهسته فوندی

و <:
درورز 9دهاوّامتاعت اوزره فراز و ردی

واوراده

پر“ جد انشا بیوردی
ھ۵

ادن اول اهل اس-لامدن بءطیلری ندوری اون

ا

باعشلر اهسده جاعت مسين اعون ال اعدا

> ۱۷۵¥
سا اوانان سج اشرو مسر قبادر

رسول اکرمك قبابه ورودنده انصارکرام هب کلوب
دنار مد نه بهود ومن تر نك اباد کاری ص ره ده هد نه نك

اك ماهر ومثهور شاعری اولان <سانن ثابت رصیالله
زه حطبرتلری دی اشر بف نبوی به دار برکوزل
قصرد ود حیه سو لادی  ۰و قدومنبوی بهشگرانه ولەرق

او فر وال حضرتلریثه عرض ابلدی
سرت ل م اللهوحهه رول | کرمدن هو
اولان
eR و ووکندوسنه
او چ کو
اماتلری | ایند اعطا

دى

وسا

ات دکدنصکر ەە دن

وول اکرم هنوزفیاده ایکن اودی

کاوں قبایه وصول و لدی
دوده رسول ا گرم رجعه کوی HZ دوه سنه

ی
عدندةا
بووزنفر ااهسللام ايله دا
عازم اولدی
وائنای راهده صول طرفنه مايبلله

شدی

 ۰ولس مد ند به
عنوف
بی سام ی

لورد ده رو دنلان وادنك اوست طرونه ادی
واوراده غات بلیغانه رخطیه اوفووب جغه نغازی

قیلدی

ا

ام الا ندحضم تلرنك ال اعدا فرلدینی جعه عازی

> ۰۷۱ ۶
بودر  ۰واتدای حطءه سی اودر که خلاصه

۱

وحهله

ترجه سی وراده اراد اولور

لیر
رعال
محقت
طقوب
حرمقاا
رسول |ک

سشدلابقاوادینی

وجهله جد ونا اکتددنصکره بوله دورمشیدی
) ای ناس صاغلغکرده آخرنکه اعون ا

E

کو وکر

حعق لور سکن 3بوم فیامتده ر نك باشنه اور بله حق

وجوبالسر رافدبنی فیونشدن صور یله جق صکره

جناب<ق| کادە جك  ۰امانصل دە جك  ۰ترججانی بوق
ہکا ہےرسولمکاوبده
رده داری دوق الذات دە جك  ۰ک س

ودم سکا اطف واحسان
تبایغ اعدعی ن سکا مال ر
اتدم سن كندل امحون به ندارك ادك ا وکسه دج

صاغنه صواند باکهحق برسیکورهید جك  ۰اوکنهاقه حق
ع4دن شده ,ری کورمیه جك الوله اسه ه رکم که
ج
کندوسیی ولو کهبردارم جر ما اره اواسون |

دن

yT

بولهمازایسه باری کل طیه ایله کندوسن قورتارهون
زرا آنکله هر اون میدن دی وز ۰

قدر واب

و بریلور  ۰وااسلام رعسلوىلالله ورجةالله و برکاه )
 #رسول | کرمری خطبهیی وو+هله امام اتد کدن
وجهله
صکره ایکجی خطیه به دی ورام ادوب و

ماسیدی

۹

# ۱۷۷¥
( الاهه جداواسون

ه-جدادرم واندنباردم یسرم
الاه

 ۰اللهك

اللهك هدات اعدیکیی کے اضلال ادە ص

اضلال اتد بکنه دی کته هدایت اندهمن  ۰اشهد
۰لامك الكو زى
انلا الهالالله وحده لاشر لك له ك
5

الاهدر ۰

هر كن

< ق انك ادهو رآیحزین

 ۳اسلامهاد خالآده» واودخ فرآی
+
 °آیکافر

سار سوزاره "ردخم أبايه ء٠ السته اک

ولاح بواور

ل ۳عدر
طوع سی کااین کلمارا کوزلواا

 ۰اللهك

سودیکنی و الاهیجان وورن دوک  ۰اللهك
اک مددن ود ۹۳بدن اوصا
 ۰ر

7

ِ

سکن  ۰واللهك كلا مدن
الله هرشٌك 0

 0الس 2رادر ۳

وحرایی

۰کاپرشبیشريك
بااینار  ۰عآربتاقادلتلهایدیکز وا
اع

ر

ل

صاة ینکر کوزلسوز دکزاله اوسوز؟۳۷
 ۰آندنحتیژه

سو کر
طوعی اولسون و  1زد هکلام اللهله

صفق بلمگ

عویه د

کا للهتدای عهدی

ما

بوزانلره عضب

؟ رام حض رای ھرa ووت

ده ارنه کاورسه وهجره۱له آنیحافظد
یباد
کندی
دک
ارم
ناک

اندر

رسول

اعك
ل

> ۱۷۸$

ا هد رتاو اک

ادا

اوه رسول ۱۲رم انار دارله کاون برد جك قماده

ات ناوت سم  0ا

ی هدنه یهکمرمك اوزره

بولند بعندن ارق ازلرك اای

و عور اولدقاری

وقث کش دءعك اولدی

ناء علیه رسول! کرم بوخطبه نكآخر نده جثاب<مك
عهد ی يورا ثلره غصب اده جکی میانله خم کلام

يور 7E

رسول |اکرم اولوجهله رانو ناده جعه نماز :فنیلدفدن
۰مد ننه شهر بنه توجهاتدی
صکره ننهدوهسته شدی و

اکن كيك خانه سنه قونه جى کته نك معلومی
دکل دی
اتصار کرامك معدم ومو خرمها جر نهاتد کلری معاوئت

ی
و<تارنده کوستزدکاریحرهت ورعا بت طو
سع
ذعر رن اواز درجهده ایدی

بووکره<ضمرت هبرك هودرينوهبدهنده ایسهم دانادکون

راما درجه سنه شلات ایلدیار و۰اول کون هدنه لور
حفزده ها بر بوك برام کونیابدی

چو جذایری سو نو ب زقا فارده رسول الله کدی دیو
حاعی دشورار * وخاتونلریطاملر اوستنه جبعوب کوزل

کوزل شعرراوقور وخوشکادیکزدیوباش پشورز دی

۲  Ee:وهر

سك

خانه سی اوکندن

رن

سور نک

1

.نارسول اللهداوځانه سد ۵
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الاسدیاون قدرمهاجر ناله قر دك احوالیی سس
شیدی
انه
دکهرحاند
نهع
ووزر
کت ا
اع
طاش  1۷سرد
مک رهSN

ه رطن

 ۰سر رحبدهمکه اله

زد رامحلده ور ك

اولان ر کار اه

راست

طشفدن

کان دارکه رسی

|

گرو ن حضریی اولوب ععان ٍن عرد الله اله کے ن

چا

۳

4 ۰۹۱ ۶
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لانعسا کراسلا هید هب مهاجر بندن اولوں ادصاردن

هنوزغنا اون چیفاناولدیسهده مهاجر نه بافه رق
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وفت سا دند ه وفوع ولان عزوانك هبستی پترفه یل
ناز ۹۳ور سالهنك ِِ»لي توفدر

فعط ال مشهور اولان ناریا ج لا بان ابلیه لم وهن
بدرعناسندن باغلا هل کڪ

ملت اد تدان

آلسنه شا ودن لامك سرعت اوزره طرف بطرف
اسن متا دوغوه"کبرادر

s$
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¥روه رر که
غ
درخ ای زار مسرت

ایکع
یسنه سیرهضانده وفوع

بولدی  ۰واوطه تصور ورئیباو شش برحاربه اولیوب
راست که

شور

رو <هله مکه دن< وب
ره
کرلوواروده مان اد یکر

شامد اکر

هل .شه

رو قعد عطیر اولدی

E5

سین

ِ سااکرم

دن حیعور ,عشر نام ګل قدر ک ا

تصادق
بان
کار

و
|د : 0وب

کت عهد و آمانه آلهرق بل

ده

تج موره ره عودت

“وی
اعش

دی
بوکار بالك ر  ۳ابو سقیان اواوب شامدن کلت-اومال

الهرق کرو دوندی
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اانیدی» ویانلرنده
رون عاصدج ابوفیان اله ر
اکق الى قدر ادم وارایدی
ی
لرا
او له کیتلو اموال اه شامد ن حیقد قاری خب

|رم اولاعوالی اغتنام اون اتاب
اوزر نه رسول ک
کرای ترغب ونشو لق +وردی ۰

وکار بانك احواای

سس اك اوزره طلمهن عبدالله ابلهسعیدن زد

ری الهعنهمارحاضر یی شام ESE
ر

1

م اوادل رم ڪان سر نق هھ ك به دن ۳
حیوت

330
۰
۰

روحانام عله واردی  ۰واوراده آردوستی معایه بوزدی؛

اوفقجوجفلری وعلیل وسقط اولنازی کیروچو بردی
اینمکتوم رصیاللهعنه حضردلری

سر

دوی اماهته

مأمور اولهرق مدینه ده قالش  ۰وابو لبابة الانصاری
ن
رطیالله عنهحضمرتلری مدنه نكام
وهسی
اا
جظ ە

قامقام برالش ایدی
ومدنهنك عوالی دنبلان فر به ژنده نغاق وشقافه دار

بض حوادث ایشید اش اوادیفندن ماصم بن عسدی

العلای رصیاللهعنه حضرتاری ودعیوقابالی قر هلرند

ماع فصب اوله ری کالهکودراش ایدی
و ععاننعفانر صی اللهعله حطس اری اض اج اولدقدن

بذقه زوجدسی ورسولاکرمك کر عدسی رفیه ری اله

عنها ت<طلمرری دی خسته اولفله حضرتکقان رسول
اکرم الهبرلکده كاه مدیکی کی ادوامامه ری اللهنه

حضمرتار نك والدهسی اعرحه کیفس اولدشند ن

مد ن دهه قالق اوزره مأذون اولش ادی
ساو کبار ااب کرام رضوان الله علیهم اجعین
ررات
سیوھب
حض
لا کرم ابله پرلکده أولدقاری حالد ہ

روحا دن قالقیلوب صقرا ممحل سنه عنعت بیور لدی
 #جموع عساکر اسلامیه اوجیوزیش نفر اولوب العش
دردی  ۰مهاج رن وباقسی ااصار کرن اهی

و
احرنده باکر وج نفراناو وارايدي که مقدادن اسود
وز بر ن الموامورند نوی ابدی
وبانارند» عش دوه اولوب ثوبتابلهبززدی  ۰حيرسول

اکرم ايله حضرت على بن ابوطالب وز د ین ساره
رصی الله عنهما چون بردوه اواوب اوجی نو بت الله

بزدی

:

مهاجر ينكبباض سافن مصعب رن عبرحکیوردی .
انصارك دی ای سای اواوب بریخدرج وله سنه
ودیکریاوس له روخ #صوص

دی

صکر » ری کر ارضك قطعات مذهور ه سنده
مظفر بت برافلری آجو دهعالی دتردن ملتاسلامیه نك

رچی اردوسی ایشته ودر
رسولاکرمك کارباناوزر نفتحرکتتی ابو سفیان اوه

خبرآلغله عض ین عروالغفاری یی فر نادچر:اولق اوزره
اجرتله طوتوب عکهیه کوندرعش واودجی سبرسمر پعابله
ادموکسهفییهانوااریوسبه فربشی تلاشه دوشورمش ابدی . ..

اواوجهله مکدیه فر باد کوندر مکله

برایر ساحل دولندن آشوری عم تبه سرعت ابلهحر کت
ادر اهل اسلامك مد هدن حیقدلیی اناده اود
کاربانابله بدرحذاسندنصاوو شون کیدروردی

خیبہدرکہ عك مکه یذ وصولندن اوج کون دم

۲ N
۰A

»  ۰۹۱چ

 ESات عبدالطلب زروباسنده کورمشکه ل دوه اب
که بهبرکسته کاوب ای جات اوچ کونهدك معرکهنه

دکا

انتدکدن صکره حبل آی فس اوزر سه

حیقه رقر نولةیایی برندن 3و باروںاشاغە 1کشواول

وهلوب مکه نك هر خانهسنه بررپارسی اصابت
قیاباره باار

اش(

ی

کو نار

کرو

قر دشه بورل مصییت اردشە چك

ددوتهبر ایدر لك

مکتوم طوتعستی اخطار اباش
واود دری
هشه
عباس اسه بوکیفیی محرمانهولیدین ع
عون

سود

واود ی بعض ححک رازه اه ده اعش

وادن اه هرق تون اشراق در دك قولاعنه
کیفش ادی

 ۲کونت عه ن ریهه و براد ری شبه وابوجهل
وامیسد ی خلف

وای ن

خلف ور مد

این الاسود

واواری وسارکبار قر بش حرم آمبده طو پلانوب

مانکهنتراوسن سولشو ارکنقباسدی ناركانه

واردی

ابوجهل عباسه خطایاً ( مشر هکزهن وهقٽنپوت کلدی

ای بث عبد ا[طالب ارککال رک ده پیعبرلك دعو اسی
طهور اندیکنه فناعت اعیوبده سعدی قار دارکرده ی

5

۰

.

۲

پر لاک دعواسنه والقشه جق ) دولاو بدزاناق ابلدی

* ابوج هلك بوسوزاری اول کون تون مکه امنده
شیوع ولدی

< ۴تی
قاد نار فولاقر نه واصل اولدی

 %احسام اواو بده عباس اة

وار دفده هب بی

براعزدن(ابوجهله کون بوقدر بوژو ربورسکزا رککاریکز

حهند ه سویلدك رسوازخبوب عد ی قاربار یکره دل
ورا عه باشلادی ۶

دو کاده  2۳شگورت انده حکسکن)

دیوسو بلندبار

هله صیاح اواسوند» وار وب شوحر بفهپعن ابو هله
بلاشهع واستانا اولسون اوجی اع دلونت اشذی

باه طوخی واردی  +انکله محادلبه ر بهسانه
اراردی

ایشته اولوفت ابوسفیا نك فرناد جنسی بعنی ععطم

غذاری کلوب ا(یقر یش جابونی تبشکر بوخنه شام
کاربا مدل
یتالنه دوشی و بوانجه امنوالککزیال
ددر)

دیرك عانکهنك رو باءسنده کوزدیی وجهله فر باد
o

2

ایدبوردی  ۰وھ رکس انك سسه طوغری قوشوب
۱

کیدیو ردی

ناء عليه عباسك ابوجهل اله محاورهوحاده سنهمیدان
ابوب

انلر دی توقر ادك اصلی تهاولدیغتی آ کلاعق

دشيار  ۰وافدرجينك انه طوغی
افکار سه دو
ڏو شد بلر

اشراق قربل هب فر نادجینت باشتهاوشدیلر وما
اپوسفیانه باردم عك اوزره ناسی ترغیب ونشو به
[وعشد دلر
عى اخصوص

اوجهل تون مکد اها
س

تفرعام

صسوفرر"لههدعوت ادلر و
۰سهیل ن ٤ دی ناسك

غرتوجیت طمرر نهنار ایدهجك سوزار سو پلرایدی
۽ هبات اشراق فر دش هب حاضرلا توت فرعام

صورتله تون حرب وضرب

اعاب اناغه والدردبار

 #فط مانکهيك رو ابی نهد بن وهمه دوشوردی
اء عليه اوليك اهل اسلام حعنده كز اده عداوتی

اولدیی حالده باذات کیږکه جسارت ادهمیه رك ر ننه

پردل طوتوب کوندرعکه فرار بوردی
وابوجهلات برادری عاص ن هشامك دمتنده اولان

درت یك دره آلهجنهمعابل اکنی
ندی بر بثه ط
تووب
 ۳کوندرد ی

۱
کک

f ۱۹۸ ۷

بوصر
عه د
هه نر بعه ابلرهادری شیبه کدیځروقااق
ایستدیار ایسهده باجفههارلبكابوالندن قورتارهمد بار
٭ قاادی که عتهنك ابوسنیان ابله آرەارندەی فراته
نظرا | کا امداد احون سی رک ګکه #بورادی

زرا عشه ریعهكت اوغلی وابوسفیان دج حرب بن
اميه لك اوغلى اولوب امايلهه ر بيعهاة عبد وس

ان عبدءتافك اوغلاری ادی

بوندنبشعه اب
زوسوفیا
جن
هكسی اولان مشهورههند د ی

عتبهنك قبریایدی

اعدانخ
خلف
دادی
راهندن له کمروقالق ااستد سه ده
ابوجهل پرسرمه دان وت  "1اى معیط بر حوردان

 1اوب اميهنكخانهسنه کیدر ق را بارکیاوقدن وقاجدن

حذر ایدنلره بونار افیشور دیوتعر يض انار بهاودخی
پرلکده سفراعکه حور

اولدی

ماتكە نكبراوشدن طولایی عباس اب ابوجهلات ارسی
بوزلش بولکة تعوبنبدنایلطلب ابوجهله طاراش
السذده سعارت رح م منصی و ع
امانی اسك

ع

که سند

مکرمه نك ارات

وانددیی هتله

|  6کوره

کیروقالق قابل کدل اندی  ۰سابربن عبدالطلب دی
اسر اس فردش اردوسی اه پرلکده که

۳6

اولددار

عور

٩ ¥

4

جروج

تام ارام دن :بماد راشای فرش واز انیم ۲
کيار
جله سی بر وك ججعیت له مکدن جوب د
واو سان الهگرو ن عاصد امداداګون کال سمرعت اله

سیروح ر کت ابتدیلر
قر اش مکهبواردوده هب برارایدی  ۰الکرحضرت
عر قله سی اولان اعد ی بردکده دکاارادی
بواردو مکه دن والعو بده در در بهسنه

وار ده ودر

هرقوناقی ګلنده ابوجهل و بعده صعوان ناميه وسهیل

ان رو وشیه بنر بعذوعته بنر عه وفس بن صب ابه
وعباس بنعبد الطلب و ابو

ری امناو ره اور اطعوزر

دوه کسوب کیب رور شی اطعام ایلدبار

اتلرمکه دن قلقو بده بدره کلور اکبنوسفیان ساحل يوايله
صاووشوں کار ای درل الا هرد

کرو عودت .ا

ار شد رمکله ارد و نك

اعون خبرکوندرهشیدی

لکن ابوج هلاک دشو اتی اوزر :ه قردش طانقه س

کرو دوغیوب اهل اسلامدن انتقام آلقاوزره بدره قدر

کلشاراندی!
۳

وءط ی زهره الهمعل

الق

۰

ومعاهد

( کاربان قورئولدی ۰

اولان ای ی س

لق

۰عصد من حاصل اولدی

آراقکرو دوعك لازم کلدی ) درهرك ا

E
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اردوده ونان ذوات أ الاغاق کید اين اردودن

چیفوب کیقشاردی
بعد ی دابا اردو اله حرکت اعيوب بی زهره د

بو وجهله آٍربلەر ق عودت ایلش اولدقارندن بدر

وقعه سنده بوایکی طانفه دندی تلغاتوقوع بولامشدر
اماسا بر طواف قریش هب ووقعهده بولثهرق حال
ومعدار  ننهکوره <سار وز بکاونرهشلردر

رسول! کارکیرامنفریشكنرهدهاوادیغی اراشدرهغدهایکن
 ۱صقر عر <له سنه ورودنده مکهدن او لهبراردوچیتمش

اولدینی خبرآلندی  ۰واردوی اسلام برهوقع مشکنده
بولندی

زیرا ای کی ابلهحافظه اولنانبرکاربالك اوزر شه
سوق اولاش پرجعیت الله او له ال ارد و به
قارشو وارمق دشوار ابدی
الو ک کاربانك سنه دوشاسه برامانسىز رده د دس

اردوسه

تصاداق و

احغال واراند ی  ۰کرو

دوتك ايسه بوك عار الدی

بناءعییذاكرسول اکرم اصحاب کرای جاب و چم ابل
استشاره طمتند انلره(نهد رسکر کار باك بشنه ی دوشعك

ایسترسکن پوخسه فر بش ارد وسنه قا شرو وارمق صورننیی
کر

ادرسک هلهبوای طانشه دن رىق کا جناب حق

۱

 ۱۰¥که
۲
وعد اعشدر ( ديو بوردی

تله حیقدقی ۱۲ر بو لهبر سوك
(زکار تببان
انلردجی ب
4.
اردو ۱

حار بهاوشه جعیی

ليد

دها اا كاه

حیعاردق ( ددوجوا ب و درادوکار بان طرفنسد میل

کوسترد بار
وط ابو یکرااصدیق رای الله عه

حطر تلری شاط

نیوی بیتطیبب ابدهجك سوزار سو بلدی ۰عر بناططاب
ری اللهعله حضم تلری دج ای ید ابلدی
آنكاوزر نه میداد بناسود رضی

اطاعت ابارزو

اللهند

حض

تلر ی

سکلة رارز ما را

ممورهتك ال* تما ننه E Er

FE

برایر کیدر ز (

ددی

رسول! ؟رم معذادرطی اازهعنه حضم تلرنك وسوژرندن

بك ز اده ون ن وی
اا رکرام معد ها عفد ده سعت اعد کارك  ۵رسول
 5ط |
| کرم ؟دی

بلد.ر نهکلورسه اف اولاد وصیالار یکی

هرشیدن اسر کہدوںصاقینهجقار بی تعهدا عشارالسه ده
خارح مدینه ده ګار به ادهجکار شه د ده هدار ی
ا ولد هندن انارلكرآدلری صورلاق
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الصار طروندن سعدن معاد دی اللهعند ( بارسول نله

زار اعدیبصوررهبورسکن ) دیوصوزدی  ۰رسولا کرم

اوت ديو وردی
سعدن معاد

( بارسول اله yw اناندق طرف بار دن

اکور دیکات شيار ق
وسک

اولدفنه اععاد واعتماد اتدل

اطاعی واتباع اعك اوزره عد

اکر دک

کیررسه ل سنکله ,رار

ومیتاق الد

٠رر EG برکر کمرو

قالاز  ۳زدسنه وارشو وارمتدنچکیره 2

ووت حار رده

کرو دوکر
صا رارز ص اد وار رحنان <عدنزا الحرم که
ردن ون

اولمحفکره اسار کو

مان عل برکه الله

مله عر اد انتدیککر طرفه عن ٤ٽ يور نکن) دجك
رسول  ۱گرم دوقالعاده ون

اولهرق

) او  4ااسه

دی رکهاللهورو یکر) دبویوردی  ۰اردویسعادت

دی بدر در سنه طوعری بور دی

وا ری یه امرتا ند تیا
 5ایی طاعه دن برس وعد اتدی  ۰والله نصانکه

قر يش ومنك دوشوب تالوفلهجناری برزهبافیورم )
ا

«وردی

¥ ۳۰۲ ¥
ودره وارلدقدهوراسی فلانك مقتلى وشوراسی فلانك
ی دبوسارل الیله کوستزدی
صکره هب اوه اولدی هیچ راك ری شاود ی

بع مش رکاردن هر قنغیسی اجون بربر کوستزدی اسه
هنکام عار بهد ه اول مشر اوراده دوشوب جان
97ى

اوصورتله اهلاسلام بدرهفر بب لهواردی  ۰و پرقوماق
موقعده اردو قوردی که بوررکن ائسانارك وحیوانلرك
اباقاری قاباردی
واوطه قریشاردومیکلوب بدر صوینی ضبط اباش
اواس لهاهل اسلام صوسرلمدن زجت حکوب شیطان

دج بعطیلر نك قلینه صوسزاعد ن قرلق وهی

ااا وسوسذو برردی
حال کوه جنابحق اول کیج قریش اردوسنك انه
پرئورقو دوشوردی  ۰واهل اسلامه برطائیی ابومو
وردی
ب

در دش طا غه سنك اهلاسلامه تله قوتلری قاتقات
ز اده نکن انلرتلاش واندیشه اوزرهاولوباهلاسلام اله

امندت اوزره او بوردی

وفردامی که رمضان شفك اون بدنخی جع کونیدر
على الصیاح اور

اغدی  ۰وسیلار آقدی  ۰ادل

4 ۰۲ ۷#
اسلام صو به قاندی.

و #ءصیلر سك قلمدهی

وسو سهٌ

شطانیه زائلاولدی» و ,رار یکلشوبشیروحرکنه وسهلت
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بررااید ی

رسول اکرم آندن خبردار اولدقده دوزسواری اله

ون ار رص ی اللهعده حطر تاربنی کوندردی
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نام صو باشنه وارددلر  ۰واول کبار

اوردیلر  ۰موجوداولاناموالی آلوب ههدکنتهورد لر
و ببت الال اون جسیی جبقاردیل رکه بونجسك دين

بکرمی بيك درهمه بالغاولدی
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حطمتار نك دامادی حتس ان خذافة السمی
وقات اعکلة کرکه ی حوصه ر ی اللهعنه احضر لری

اء عليه <حعمرت
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گر الغار وق کر عدسی حعصد یی
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حضمرتارییععان نعفاره و بردی» ناء عليه اکاععان

دیالور ن دلدی

وقاروده يان اولنددیی اوزره
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معع ود

کاربای مکه ره

اولاشدرەشار ادى

بوکاربالديك دوه اووکملاولبسرماه میاللی ك

الونایدی  ۰و
ونده اراق فرشدن يك حوق
سه ارله <صهسی
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و درده فر دش ارد وسی فا سااده براسانو

را کید

اوابرق مکهه واردقده صفوان ای اميه وعکرعذ

ان ابوجهل وعد الله این ر عه کی پدراریاخود
پرادراری اتلوفانلر ابوسقیانك اله طو بلاندیلر
و ( مدږ ي
موکار ی اولدردی  ۰بزاری یکس
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" ابو-فیاندرحالوافقت

ادوب سار سمرماهصا<:ارییو

دجاناع اعد رلر* وکار باده کیاموالی صاند دلر

قرش طانفهسی شام اران ر کاز ابدزاردی
بوکرء دخی اول ماللری صاندیلر  ۰سرمایهمیاولان

الل بيك الو صاحبار تسه وپردیلر  ۰ای

" التون فدر کار قالدی

ایشته بوکاردن بکرمی بش بيك النون آییروب انکله:
عر باندر عسکر طویلامق اوزره فرار و رلدی

کت رده معول اولان اسراف هر کش باد ابله رك
وآنار اجون حبرهار سو بلیهرك ناسی جنکه تشو بق
ور ك اعك او زره برقاج تاطعه او  5بواشه همت
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بووحهله فراش طانفهسی بی «صطلق وب هون

ان حر عه و بقحرث انعبدهنات قبله اردنا کی مك قد ر

عسکرطو پلادیار ۰واوچ نجفكردن م کب رار دوا بل

مکهدچنیقد یارکه بدی و زیرهلو وایکیوزی آناوادی
واو ج بك دوواریوارادی
بواردونك رش واهبری ابوسفیان اولوت زوحدسی

هند دی رارادی که بدرده*عتول اولان بدری عت اله
پرادری وایدل انتعامنی اف اعون عشکر ی شولاق
ور ك آنلردی

وعکرمد اناوج هلات زوحهسی وحارث ان هشاءك
ری اولان ام حکے وحارث ان هشا.ك ژوحهسی

ووابدین مغرونك فبری امه وصفوان ابن اميد نك
زو<ه سی وعسعود فياك فمریبرزه ورو ابر ماصك
زوجه سی وعنه میا یری ر بطه قو
پجد
رار
ده
لکله
اولد قاری کی عصعب ابن رل پرادری اولان ايو ر
این عر والدهسی خاس دح اوغیی او عن ر اله

برابرایدی
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۰عسکری
اون بش خوالتدوقناریحالده دفچارلارار و
غرته کنورهحك اشعاراوفورارادی
عباس اینعدا[ طالب دروفهه مندهفلا کنه اوعرادشندن

عله اعتذارا درك کمرو والدقدن بشعه فر رشك وحال
وحرکته دا  ۶رتوب

بازدی ۰

واو چ کونده

مد هبه اولاشدرهق آوزره بیغفاردن اجره پرساعی
طوتوب کوندردی

سایکاوبرسول  ۱کرهی قباقر بهسندهبولرق مکتوی
ر

و ردی

|رم وکیا اکبنعب رضی العلهن
رسول ک
<ضمرتار ننه اوفوئدی ۰

ومکتوم طموتسن

اتدی
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زعده قافر هسی اشرافندن وکبار ااصاردن تعد این

ار سمرضی اللهعند حضرتار نك خانه سنه کیندی
وعرمانه اولهرق انکله بوکیفیی مذا کرهاتدی
وعده مله منورهبه اشر رف بوردی
ل

۰

وفراش

اردوسنكاحوالنی جس وحفیقاحجونحبابابن النذر
رطی اللهعنه حضمرتلر یی کوندردی

اودجی حیوب مدینهه برقوناق مسافهسی اولان
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عباس این عبد ا1طليك *حر براننه مامیله موافق کلدی
 #شعرت مد دنك اوجعی سنه سی شوالاك اوا
لوم حهارشنیه ادی ٤ شر لس اردودی هد ند موره

حذاسنه کلدی

ل احد بننده وافع ین نام جبل ادو
وتعشنبه وجعه کونلریاوراده قالدی
وجعه کمهسی رسول | کرم رو اسده کورمش که
پرطاغ صغرر بوغازلابور  ۰وذوالفقار نام فلجنك
وازفهز ندبرحکي
اوی قر یلوب با
زکریهوب مبارك الانیول زرهك اقهسنه صوقش

۱رم ورو "ایحا بکرامنه سو بلدی
فرداسی رسول ک

و ب(وغازنان صغرار اصحاعدن قتل اولنهجق ذوائه
فكتل
وقلحمك اوجندهکی کدیك اهل بدن پر ن
اوسنه اشارندر  ۰ا زره هدنه دعکدر )دیوتعیما
ادلدی

و( شوحاله دظرا مدنهامجنده طور یکر دن امحرو

ب جوم ابدرسهندافبی وصفظی جنك ایدیکن و
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رفلعد حکیندم ورسول  ۱کرمك رو اند
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کوردیکی کی
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اهل اسلامك

ومد نه اوزر نه هخوم

اتدکاری تقدیرده رودن انوله رق برچوش تاف
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بولندقاربنهآشوریعر تبهاسف اولاربلهب(ارسول نله
زاللهدن بووکویی الستدلك بزاری طشارو چیعار
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دلوحيو ده مدان حئی اعك صورتی

#

حضصرت

اتدیلر

جره ان عبدا(طلب السه غات شيع
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اظر أ فرعام حضم تلریصفطی حنکی تسیب ا
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اولان شدای ا
اللهی ایستیرك جشنه بور اتسدیککن ایشی ک|ا
پراعلیدیکرا کاوی کلور و۰ايشك افتضاسینی اودمزدن
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 1۹بعكاوزرها وادیشدن ( تمه ازز سلاحلاندقدن

صکره حك اعدن دوعك دی افشماز ) ديو سورد دار

وممان اه شوت اردوی شعادت اله خار ح مدنه به
حرهد دار ۰

وان اممکتویی ملد ده قا معام پرافدبلر

* سعدان معاذ اله سعد این عیاده رضی الله عنعما
زرهاو اولدفلر ی الده رسول اکرمك اوکنده
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کیہ اردو احنده ط ولاشوب رسول ا کرمك حادر یی
تشز اعکده ادی

“حر وفق رسول  ۱کرم اردویسعا دت ال اهول موقد ن

قالوب احدطاغنه طوعری حرکتبوردی  ۰بائندهی
عسکر  ۵جوعی .لك نقر معداری ابدی

لکن ریس النافتین اولان عبدالّه انا ان سلول
کندو به تابع اولان اوچیوز فدر منافتین الهکر و
دود ی

۱
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اردوی اولك بجوعی بدی یوز نفردن عبارت قالدی

]ترا دخ الکریوز نفری زرهلی دی
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عنه حطر تارین اللی تفر کا نکش ابله سواری هکوم
هنم اون اول وادنك اعن ند مآمور سوردی

وددن ڪر ااب کلسون وکر مفلوب اولسون
بندن خبركاده سز پورادن رکزدیوام قطعی
وردی
ب

عده رسول | کرم اه پرفلییمالدی که اوژرنده ع جه
احالبوکه
( قور ففلاعدهمار وایلرو کمکده رف وعزت و ر

کی دورقاقاق ارلهقدردن قورئله ماز ) دالزولشیدی
حەن افا بعك شرطه بودلمی کے الور دىدی
ڪان کرامدن بعضیلری

آلورز ددیار السه ره

اوب ننه اولکی سوز بی دکرار
رسول  ۱کرم النفات ی
اتد ی

هابت بهادران انشازدن ابو داه رشی آله ا
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یسکر
اخشام ایرشدی وای آ ع
اول کون خاادل تحار بەجه مسل اولان مهارت قدر
آثار تصاعیی دی کوراد ی

فرلدی

رس:ل کرت وقوئنه تله

 ۰حق اند ه طوز فلج
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اردوی اسلامك فوی

كاز اولدینی حالده عساکر اسلامیه نكمیدان حاربه ده
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بو یه هر داله وذداکاراله طاوراندشنه دشن عسکری
جیرت نظر بله باقوں متب اولدی  ۰و بای کوززی
۱
یلدی
لوکله  ۳ابواهل ا
لسامة

ستله وق العاده کمتلری

اولدیغندن فرداسی مان عساکر اسلاعیه یی هرطرفدن
احاطه ادوب تورمكت ننندهابدار

حضرت خالد ابسه عییالصباح عساکر اسلامی تنظیم
وفعسه اتدیی صرهده

وضعی ک
دشدردی

شو بلهکهبشدار ی دمدار ودمداری شدار اسدی

وصاع جناحسدهی عسکری صول جناحه وصول

کی تصکری صاغ باه کوردی

دعك هرفرقهسی کندی او نله دون حورهش

اولددیی عسکردن بشعه عسکر کورمکله اهل احلامه

امذاد اون نازهعسکر کلش دئوب طوررکن خاادآنار
اوزر نه بغت پرش-دتلو هوم ابدمجك دشن وزلدی
ومیدان کار هده رحوق اسر و

پراغوب کرو

چکلدی

لکن دنك کرومی چو ق ایدی  ۰مصطن اج
عساکر اسلای بودر بایفکلتادنجیقاروب قورئارمق
اندی

شاء علیة حضرت خالد دشعنك بوانهرامی فرصت

۱

وورمن غیت هر نماک ا
وعسکرل هلت جوعهس_نه خلل کنورمیه رك يواش

پواش دوئوب سالا مدنه منورهه کلدی  ۰وطوعریسی
بوخصوصده فن حر جه بك نزاده مهارت کوستردی
|رم
* موه ده اولوجهله مار به اولنورکن رسول ک
زیی
وهب
کرب
اول حا

اوکنده ماشا اد ر کیناوهلدیغتی

پلیوردی
ن رسولا کرم هد نه ده کی
ویی
کلند
حدیهیموتحهار ب اهو
مسجد شر شده اصعاب کرامیله اوتورر و بصمرت
کوز لهعالممعنابه متوجسه اواوب طورر ایکن زد این
حارثه لك ش هید اولدیعی سو بلدکدنصکر » برعدار

سکوت اوزره طوردی  ۰وهباركکوزارندن اشاقهرق
ان رواحهنك د شهید اولدشتی خر و ردی» لعده
اللهك فاجارندن ر بسی اولان الد بعاغی آلدی

وايش آنك بوزندن فحاولدی ديو بوردی
آندنصکره خالد ان ولیده سیف اللهآعبعری لقب اوادی

وفااواقع اهلاسلاءك ااندهاللهك برکسکین اجى اندی

ن۲دن صکره دی بوزندن بك حؤق فتوحات ظهوره
کلدی

ونه اولوقت رسول اک رم جعفرکسكیلانایکی ال
یر دم که«لکلر ال
بدلجثابحق اکا ای بردکو

 ۸۳ ¥کی
 5لکده اوجو بوردی دیو بوردی  ۰بوعیدن ناشی

جدفر ابناآبینطادلنبدصیکر,جعفر طباردیوشهرت

بولدی
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فصاعه طوانفندن بل وعذره قبلهاردك دد ننهءنوره
حیوانانی

خا
رت اعك اوژره وادی العری ار وه سابل و

سباغکده اولدییی حر آلندی

او انتاضق رهیالله سای عنه م

ر نك دری

اولانعاض ان وانلی والدهسی اسه  ۲له
E

رسول

باش وع صب

چادی

اکرم گروان

ادر

اشوک

عاحی ار انش

می
د

ته

 3حره سب مد و مهاحر ن ,E

نقر اله اول طر قه کوندردی

هدن
ددعی

هبر ەك

اوحیوز

 ۰يورك اوئوزنشریآنلو

دی
اولدقاربحر له
رسول

 1۹هد

راقع ان
e

کوندرون امداد ات.دی

رسول ۳
دجی اک امداد اعون اتوعیده ان اطراح

>
الهلیعنه حضرتارینی ایکیوز تفر اله اورایه
عال
رتطی
داو بوردی

ابوبكرالصدبق وعر الفاروق ری انه تعالی ما
حضاری دج بوایو زکشی اعنده اید,لر
ما از امام

یده عرو ان عاصك بأننه واردوده
اوع
اولق ااستدی"

اه ( سن کاامداد امحونکاد ل
کرو ا

اصل امیر اش بم ) دبدی  ۰ابوعیده لام برذات

اولددة:دن ( رسولا کرما ختلاق اغ کز د وامماتدی

سزك ینسکا او ارم ) دعکله عروان
ااویعا
سن بکا

 ٠العاص ججاعت لياه امام اولوب نماز فیلدردی

بوجهتله اکعابکرامك اولوسیاولانابو بکرااصداق اله
عرالغاروق رطیالله هسالی عنهما حضرتاری عرو ان
عاصك راس آاتاه کرهش اولدی

۱

عرو ان عاص حکم ومد ر برآدم اواون اهلاس لامك

درحه اطاعت وانضباطنى کور جك همان حر لجاهزم
کلان "داب کالشدت اله اجراسنه باشلادی

حکتید اردودهنش بأهسیصیق ياغ ابدرك هر گم
ذش انه آنارم دیو اعلان
آنش اقار ار آنی اآول
ابلدی

هوا ایسة بك صوشوق ا
اوادیفند ن ع کر کاوب 5s
ا

او بکر ااصدیق الله عرالةاروقه شكا بت اتد کد م
حضصضرت عرنهدعك وآدم عسکر ی صوغو ودن

قرجتمیدو ع ول داف الدرعق اتددی اسدده
حضرت ابوبکر طوقوغه باگر حورت بعمیرآی کرد

احوال حر بهوفوف اجون باشبوع نصب انتدی
مادامکه بوساعنده باشوقدر  ۰انك ایشنه قارسق
جاردکلدر دعکله حضرت عرد سکون استدی

عرو ان عاصك بو وسات ایسه نةس الام ده برکوزل
ددیرآیدی  ۰زرا اردوده آذخلر داسف عساکراسلامك

ناهوقدلرددمی وارشودن مین اولئه بلوردی
دعن ایسه کرت اوزره اولدیغندن عساکر اعسلامك
بشیوز نقردن عبارت اولددغیی اسه تلاش اعیهرك
طیادوت طورردی
یناص
ع
رواا

اسه ورددیی رای کدسنه به <نو

هيان علىالصباح دسعناوزر ننه بفت 4ه رش دلو شعوم

اتد ی

د شعند ج اهلاسلامك به مهدار اولدیفق لد یکیج هتله

بردنړه اروکوب بوزلدی  ۰و ,ورچاوقنحاينق تر اله

تارمار اولەرق فراره وز طوندی
جم بروفنده برسرعسکرل ایشنه قارشعق جا زاولؤب
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۱

برجی وظبفهسی آهر نے اطاعتدن عبار

۹۳

نت دلیل واصصعدر

رو ان عاص هنوز اسلام ابله مشر اولشیکن
بویلهکبار اصعان کرامدن من کب برفرقه" عسکر هه
آامبورلو بده مظفرا هده بهعودننده فوق الماده

سشووب بایلدی
ورسولآکزم عندنده بم سا وه فصل ور جعاع اولبه

ار

ااب ردد "بیمغه ,ورمن دی

بوللو راکاش فکره ذاهب |ولدی
و

بوکره مهاجر ی واثصاردن او حیوز ددر اععان

کراعه باشو ع نصب اولسی اسه جرد حکم ومدر

و اخال

عسکرهعةتدر ذواندن اولسیله برار سووالدهسی

قصاعه سلندن بولندیغنه مییآیدی

دج
او عب دەك اکاتبعییی

رد میانهده برکونهاختلافی

حادث اولامق اعون ماشات فسلندن ابدی
کالوک برک سهه نك برخصوصدهعتاز اواو بده اوج هتله

رطانفه یه فاق وراس اولسندنطولایی هرخصوصده
فااثوقلسی لازمکار
اه عل ذلاك رو ان عاص هد یه مثورمره عودت

ادتکدن صکره حضور یو بده بارس ولاللهآل زباده
سودیکاکاکودر دوصوردی  ۰رسول اکرم دی

F

Kt

ماننه در دو جواب ر
ودی
اعده

گرو ان عاص ودل

اه ز اده ودی

د کل ارککار اده

کودر دید کده
رسول

عا
پبشه
دنركی اببکوردر * دو وی

ار دی

,

آلی اوزرشه عرو ان عاض تآاندنصکره ال زناده
کی سور سین دیدکده ع
گرگ تورم مت
وگرو دهاصکر  7یسور سین دوصورد.قد رسولا کرم
دی

E

هور

 01اصوااب کرایسویلدی

و بتکلدیکندن گرو ان عاص سگون

ابلد ی

غرو این عاصدن حرو در که پوللهرس-ول اکرم الله
وافع اولانتحاوره سن حکا هاعد کدنصکره ( اکت صو که

دیراعش

وقالواقع روانعاص رضیاللهتعالعنه کبار اصصاب

اند2هماستل
کرامدن اوه ده اولوقت اصحان؟ رام اح
ذانلر وآنك طبقەسنك اوست طرفنده خییی طنه ر
وار ابدی  ۰ادش ےه اول طههرده نوئان کار اکان

 ۳کر ین صابلدقدنصکره رو انماصه و کبلتهجکیی

نا نرناو
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اعکله سوژی

اوزامیوب دص

مدر

و اص راو >
اصعان کرامك برنججی طبه.سی اول باول اسان ادن
عیارهان عفان
هن ارجن این عوفا

ان

ایوقاص وزيرابن العوام وطليه ان عبداف و نود
_

ان

اش و

ان ر ند وععان انمظعون

وار وعار ان اسر وبلال حبشی اله عراناتدطايك
نزد رکه
اسلامندن مقدم اعانهکلان سار صحایه" ک
فزوز نفرهبال اواد قاری حالده حضرت ارقك
اطوتو
کرّلو مصاحعت |دراردی
<طّمرت گر دی اول خانه ده اعانه کدی ۰

وادکاه اهل

اس لامك عددی ققره بالعاولدی  وانك اوژر ۵
دیناسلام اعلان اد لدی

آناردن اونکی ی حال حیانارنده ايکن رسول اکرم
حئتا له مرّدهلدی

> ۳۵ $

ایشسته آناره عق میشمره دیلورکه الوباکلرصدیق

وعرالفاروقی وعان اعفان وعلیاین ابوطااب وطممد

ان عبید اللهوزیبر ان العوام ومد این اى وقاص
وسعدان زد وعبدالرجن ان عوف وابوعبید:ان اطراخ

حضمرایدر ( رضیالله عنهم ورضوا عنه )
ر عل صلی الله تعالی عليه وس <ضرتاری رحاده
اوئورسه صاعنده او بگر وصوشده عاروورردی
وقارشوسنده

ععان اولوروت سم کناب درد ی

على دی رسول | کرمك سرکانبی وعرم اسرار ی

ایدی رطیاللهعنهم

واول تَر عالم <ضمتلری ابوبکرك فری عاث-هیی
وعرك قزی حفصه ی تووحادد وب ایکسته دی داماد

اولشیدی

سهن
سهن وانك وفاشده دیکر کر ع
وعقانه رکر ع

بوردیکی کی علىپهدی اسکوکیلو کرعهسی اولان
اطمذ هرا رطیالله تعالی عنها حضمرتار بن پوروب
ایکسیی دی کد وسند داماد اعشیدی

بودردی خلهای رأشدند رکه جله اصعاب کر
افصلیدرار

و و قاروده بان اتدیکز وجهله حضرت ابوبکر زمان
جاهاید »ببومش ایکن اصلا تلره طاءعامشید ی

> ۰۹۳ ¥
حصرت علي اسد ا
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جو لوب صبی ایکن

اسلام ابله مشمرف اولشیدی

سشاءعایه |عاب کر ن اعد هج تاره «جدهاغامش
اوق بوا,کسند #صوص ررقو در ( کرمالله
وجههما)
حهرت

n ل ان حارنهدن

کلان اس

بری ا

E

ص ره اول باول اعانه

واحد عن اند

کعاردن

اوزرننھاج عوال اتد کده طلےے اول

جله ی ايله دقع ادو ب بوضس هدن

ال حسولاقی

قالشیدی

<ضمرت ز بر حضمرت خد جه الکيرانك برادر زادهسی

وحضرت ابوپکر دامادیدر  .والدهسی دی رسول

" اخکارلمهكسیدر  ۰هب
بولعشدر
حضمرتسعد ایانبی و قحاصیا
دول ناولاعان ابدتلردندر
عزارده رسولا کرم ابرللهکده

واحدا یبیل اللاهوقآنانودین اوغورنده قاندوکن
اودر ۰

ده

ات انددلردن بز ندزکهزسول

اکرمك بانشدنآبرلیوب اکوولن ي
آكا
موق
شدی

<ضرت سعید ابن ز بد حضرت عر عرادهسیدر
وآ ك فرفرنداشتی توح کش در

و

اسلا مئه سب اولشیدی

زوحه سله رلکده

ی

# ۳۷
<ضرت عبد الرجن ابن عوف بن زهرهدن ورول
اکرمك والدسی امه خائونك انقارسندندر  ۰احد
حنکنده وکرمی بر برندن تارهلکش وبارمنك ری ااغشده

اولفله طو بالاولشایدی
حضرت

ابوعییده اناطراح دج احد جنکنده رسول

اکرمك بنوزسه بانان خلقهر ی دوشارلهطوتوب
جبقاررکن انیاوك ددشاری جیعوب دوتشیدی

حیضرت عر السلامندن
کیان کرامك ایکجی طبعه س
ص

ره اسلام اله ی

اوانلردز

اوچعی طبقهسی عقبهد ؛ اتدا بعت ایدن انصار
رامدر

دردجى طبقهسی ایکتی دفعه عقبهده بەت ابد ن
انصارد رکه کش بوقدر ذوات ادى
بشمی طدقه سی رسول

اکرمك

مد دن بر

ده

هنوز

قباده ایکن کلود اکاواصل اولانمهاحر شدر
رخناسنده ولان مها جر بنوانصاردر که
ای طبقه سی بد
اتل اصیات درد

یدکی طمعد ى

لور

د ر اسي له حل بای سوری آره سنہ

هعرت ایدناردر
سکرمخی طبقهسی حد یه ده مره" رضوان آلتندهععد

 ۶بعت ایدن صاب کرامدر
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طعه  ۸سی مصالطد حد دهدن صکره

ھے ت اىدئلردر که عرو ان ماص انلر لك اشرافندندر
برنه صدده که م

خلال رجیده ابوعبیده ابن الجراح رضی الله تعالیعنه
حضمرتاری باشبو خ اولهرق اوچیوز عساکر اسلامیهایله
سواحل ط قله کوندرادی
عرالقاروی رضی اللهدای عله حو متلری دی الك

معینندهآ دی
2

ص

۵

بودن معصد جهینه له سندن پرطا ەی تادب

وتریهایدی ل۰کنتحار به وقوع بولعسزین عودت
اندلدی

وخلال عبانده ابوقتاده ان ربیرطی الله نالی عنه

<طمرتلری اون بش نفر اهل اسلام جانب تجده واردی
برهشبتی اورد ی ایکیوز دوه وایکی بك قیونار یی
سوروب کتوردی
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وفاروده تا اغدی؟4ر وجهله

حد لیڈ ده عودءصاده

اولئدنی کی E قله سیرسولاکرمكعهد و امان"
و بیبگر قبله سی قر اش ەكەك عد واماننه داخل

حالو کهخر اعهالهبیبکردند هعد اوت ود مهاولددغندن
اشو سکز ی ا

شر ره لالد

بی :کر ونه

خر اعه

اوزر .ا وم ادوب روای فر دشدن صفوان ان آهیه

مه ان ابوجهل و ان ره

4

قآ

ومکرزابن حفص دخ ببرمشقذیارلرقاریله

نی رگره باردم ایدرك خراعددن بگریی اوچ کم ی فتل

اعشار
آنكاوزر .ثه < راعه فیلهسیطرفندن عرواینسل خ:رای
درق تفر اه توب عكنها"منوره نهکادی ۰ورسول ۱۶مه

عض حال اشدی
اواو هله ورفس طانفهمی :ی بگراله رار خرداعه ره

ذعرض اد ک رندن طولایی حد بایه مصاه سییبوزە0ش
اولدیار ٠ بوجهتله ردول۱؟رم دی خراعه ره ما موللنران

سامت

ز ادهباردم ایدهحکنه سوژو ردی

$
کر لس طا

fir

باخراعهدن مفتول اولان آدمارل

دتلر ینی و پر یک اخود بنی بکری جابهدن وازکیکز
دو خبرکوتدردی

گرا طانفه میآیکیصوری دی قبول بر السدده

کندوری نعض عهد اباش اولدفار بنی دوشوند که
۱
تلاشه دوششار
حیحارث ابنهشام وعبدالله ابناییر به صفوان اله

ارفداش ارينه واروب سزك صنع روکحنکن جد ابه
بلفرده اولان عه-دی لض دعکدر  ۰دبهرك آنار ی

تعییب واتیع اباثار
احاصل روسای ر بش پربربنه دوشوب نهایت
رسول اکرم اله مصاطهیی مد ردو کد ردابلك اوزره

ابوسقیایی هدنه به بوالامشلر
ابوسسفیان هد ند" منورهبه کادی  5 :عهسی امحمنیه
رضیالله عنم حضصمر نارلهکورشدی  ۰بەدەرسول اکرم

الهبولشدی  ۰وجد یدمص الہ خصوصی استد مااعدی
دجن رجوانه تال اولهمدی

بده ابوبکرالصددق وععانذی النور ینوعلی ابن ا؛وطالب

واذصارك اولومی اولان سعد ابن عبادهرضی الهتال
عاھم حضراتی کی کار اتاب کراءك جاه سنہ
 ۳ص احعت| تل که زارgA و لکمردن کسند بهعهدو امان

¥

ا٤ ڳو
هومير رسول اکرم هرکی جایه ایدزسه بزده آنی
جا شک ور

سودشور مج برندن

واب شای آلهمدی

۱

ر وق رت اه تعال کات ربان ن وازوت
 .شفاعت ایست د کد حضرت عر بى شفاعت ایدهجکم
عالده یقکدارااشراولیو ده االکEE۰
آنی کد عه ردق ادرك سز کله <نك و<هاد آیلردم

دئو آحمد ن آجغه اسان شدت الله جواب زد
و وهشیدی
ایوسفیان هرطرفقدن مال یس اوافق رسول 1گرمك

ال سوکیلو کرعه سی اولان فاطمذالهرا رضیالله تعای
عنها حضمرتلر بنك باننه واردی اکوهغلی ورسولآکرمك
نوزعییی حضمرت <سن رطیالهتعالی عنه اناق اوزرنده

کززدی
ابوسفیان

(ایکر عه رم * ود باری هن a

انلسه ك اوذاژی) دیو الواردی

فاطمه رضی الله تعالی عنها حضرتاری ب
(ن ,رخالوع

کوسهیی جاهایده م ) دوجواب ب
وردی

ابوسفیان ( شواوغلکه امم ایت کهجع ناسه چیقوب

 ۳بی جاه ایتذیکنی اعلانیسون بتکیش وز اود

Ey
بالك صوك دور نه بقتدرون عیا اولوسیاولور)
ENESسسدیهرك حورت

حت

حیهی کوستردی

فاطه ( اوغ جوڪدر هنور

۳

| جایه ایدهجك وکینهه عهد وامان و هجك سنه بال

EYییروج
ر

اولدی ) دەر اعتذار یوردی
TبHEوسوهه

همرتعلیك بانتهواردی
اپوسقیانشاشردی  ۰و حض
(اعیی ین ایثك ضار ه صاردیشتی اکلادم ایدم

برکاصحت ارت وایشعه اراله جن برندب اوکرت )
ده رك حطمرت لین یلیر صرعشدر دی

حضرت

ی تاحار قالوب ) سن ر يثك اولوسیسین

حیق ناس احنده رعومي جابه اعلان ایت بعده چیی
کت ( ده رك آئیراششنددن صاومق استدی
۱

ایوسفیان ( پوندیر ای اولوری ەدر سین ) دید کده

حضرت دی ( اوراسی له م ووط اسسفه تدر دی

بولهم ) دیدی
آنك اوزر نه ابوستیان همان مسجد نوی به کلوب

عامه* ناسه خطابا ای ناس بن ایکی طزفی د عهد

واهاغ آلتنهآلذمواللهکسه  2ءدجعی قنرمازطن |در (
| ددی  ۰وکندوسی تصددق ادن یسه اولدینی
 ۱حالده
همان دوهسته سوب کیدی  9احاب کرامدی

كقهسندن,رر بنهبافوب کواشدیلر
 .بونه ده رك آز

Hir
ا

أ

ابو سقیان

هد ده ده

زناد.حه
۳

فرش طانفدسی الا اودستی طرف دی ه یل اله

| کر لوجه اکتابع اولدید هرا
ك آنیانهام| مشلزابدی
ابوسفا ن که این مه ره وارش خانه سنه کرم
قوه ءْك کندوس غ

۵

0

اواوحهله

بل اک بلدرمش

انهام یلد ر
ی
ک

ژوجهسی

و( سن تهاید لك) داو صورمش

اود

پ
وشیداده مد دغ خبرو بعش هند اسف حدتلنه ره

آنا

کشت برد که اورەش

انوسقیان قُومنك و

انهام !¢
دن

ويار دنك

بدمعامله سندنطولایی دسا
با کوش ورن ذمتامحون
صاحلین

صتا وص

وهدوک

افا

ونال تام لرل انه

واروت ايارر اجون فربانکسعش واوه

عادن؟ دنا  ۳ع داو آنلزء هد

رل

سل

و ان و رعش

واڈراف د داشدوسفیایك بائثد کاو ت رد دن
هحارو ار انکله دید مصا
لهاند C
کC

 ۴#اون

راو جد نے

ورمدیادو,ره

دلو صوره شار

از ۳دم یک رجوات

کیندمند ند

رخرکورمدمعران

ح
طاره ھر اجعتانتدم ره آل بول رس نان بوادمسا ب
رر

اڪڪان

د یطولا شدم  ۰هر بری رسوز اله بیاشندن

صاودی رندن عونت کورهعدم» ۳2

اراربنهبوم تبه

اطاع
ت ادر رذوم کورمدم پوجهنلهجد دمص اله اد مدم

هابت علینك اخطار للهکندولگدن برصالد*

علان ادم ( دبوجواب و رەش
مویه ا
۶

:

( ه څد سك و اعلائیی تصدیق اشدعی ) دو

صورد فارنده دی ابو-فیان ( خبر اوتصدیق دی
امایشته حارهده ولدمدم ) دعش

۱

آنار دی (او لهاسه سن جح ری باعامش سین سك
اکشدی کا ںیک اءلاناتدکكت عم د وصلرك ئەحكى

وار عبیسنکاه )رن کاش سن به مصاطه خیری
وره دك کرامین وعطمن اولدلم مار به خبری
تڪ
کتورمدل که صاقینه ل وجنکه حاطمرلانهل ) دو آنیاوم

وتو انار
ق
صی
رسولا کرم ده اوس فیاك ء و دند صنکر دص

ه

تدارکات سفر به باشلادی
بورکون حر سعادندن چبغوب فیوسی اوکنده
اوتوردی +واو بکریجاعی یکزدبوار ایادی
آبوبکرالصددق رطیاللهتعای عنه حضرتلری کاوت

رسولاکرمك اوکننده اوئوردی .< ۰لهه کرلولاقردی
اکشددنصکره رسول اکرم آی صاخ طرفنه کوردی
وغرالفاروق زی اللهتعایی دنه < ڪس تار بی حاعردی
* <<«صرن گر دی کاوب حصور و بده اوئورد ی
وبرازڪرهانه صا حم دن صکره اوست بردهدن r
یا

شون (بارسول اللهآثلرکفلهاشیدز سکاساح رکاهن

دیین آناردر مفتی بلای دیین آناردر ) دهرك فوق
العادمعصب وحدت کوسنزدی

۱

رسول اکرم ا اده اعات کرام آ نك 122
وارمد فلری جهلله قارودن بوحالی تعاشا ابدراردی
وازر شه اولدیفی ا
و كت نه

باکر حورت عر ك

عضو انه لافردلار یی ایسیرکزر جا عر نەه طارلدی

دەر بادیشوب طورراردی
(عده رسول اکرم حط رنت ری صول طرفده کوردی

وسار کاب کرای حا دی
کلدپار حطوز تبو بده دزلدیار رسول اڪرم س(زه
وای ارفداشکءل بردمثالیسو یلیه ھی ( دو توردی

وآنلر (پور یکن بسارول الله) دعار له مبارك وزیی

<ضمرت ابوبکردن یکا چو بردی ( الله بولنده راهم
ادن دهاملاع ادى ( داو بوردی

( اه پل نوحطاشسدن قأنی
ورتبره
قدحض
بع
ایدی  ۰لکنادش عرا 1د بدیکیدرهمان سقرهحاطس اوللث)
دو اعاب کراهه دار

کورملری اعون اص و ردی

 #ااب کرام ادسهمستله لهایدی ها وژر نھ راز ورلدی

آنی بتلدکار ی حلدہ رسول |کرمد ن صوره مدیار
۱

۾

حضرت

عر بك زاده هور

وعصینال اولدفهد

e

آنك دی باه وارهمدیار ف۰قط بلاسطاغلدقدان

صکره حضرت ابوبکرك باه واردیار وا

تم ص یلای آندنصورد ار
زر بنه .
یش
ارو
حضرت او بکر دی ( رسول اکرم ق
سے راك خصوصنده رآءیصوردی  ۰ده ارسول الله

آزلرسك دومکدر تهایة الام سکا«طیع اوله حتلری
معلومکدر دیدمصکرهعری حار دیا دندجی صوردی

جرایسه کفرك باشیآنلردر سکاشو للهب لوه دبینآناردر

_.

درك مشمرکياك رسول اکرم حفئده سلو بلدکاری |

سوزری برر ررصایدی  ۰واقعا قر یش طاغهمی

و ک|ه قیال سارهببون اکز ایشنهرسولال د

مکد ستفر نه حاطساولکه اګونڻ اص و بردی) دو

۱

مسله نیشرح وادضاح ابلدی  ۰اصحاب کرام دی |
 :ندار کاتسقر بهه باشلادی
مد باه منورهده او

دار کا ه نشت اولعغله ,رار

حضرت پیعمیر خ(داه وروز جرایه اعان اتر
رهضان سر نفك ااوده مدده کل
و مه

واس

وسلم واجع

و

ت

E

هه

وھ

قسله ارننه حر

کوندردی
هار رهضان سر فك اتداسئده م رنه" منوره حوارنده

پولنان قله ار طاغ طاخم کفکه باشلادی

که

KEV
نیش نان یطر هلا لات هنع وا ل هداتنا هعارخ ۱
قله سنك انتمامیی آل اوزر ۰اهلاسلای جنکه شيع

١

واشو وخ دحك غور سونازدی_.

و برمیه رك باصعق ابتتزدی  ۰انگهون تدا رکاتن آناردن

کیراردی
حق

کندونی ید طروله مسعول کو سء

ڪه رمضانده ادوقتاده رضیالله تعای عنه ح

۱ون
تار نی

برفرقه عسگر بهاله وادی" اطم طرفنه کوندردی
و رده که دولار ی

طومق

اوژره خر اعه ق.ژه سے

ام اناشیدی  ۰آناردجیطاق طاضاد بلر 92لارى

بووغازار ی طوئوب برطرفدن دیکر طرفشه فوش
اوحورماز اولد یار
حال وکه ای هادیی ازاداورندن ساره ام ځا دون که

روسایفر شه وعلیاصوصان اخطله خوانند.لات
اندر eg وەت ا رسول! کرم SE

سو لئان هو بهری

وب<وهله
تع اه اوفو دوب آنلری اکلند رر  ۰و
کید وی

دخیکیاوب

کیدر ادى

مئوره رهکاوت در ادن

دوعاراولدقاری رن

۳

9

فوانتاده مل

ه۶

صکره ژر دش طانقه سی

وماع اور ۵

اولکی ححکبی

اعشارا ر اولدداری هتله مه ده ی

پولهمدیخندن بثله صردقه ایسقش ورسول |کرم دی
اکا برد وه لوکیذخبره اسان ایلش ادی  ۰بودفعه

دونوب مکه به کیدرکن خاطب اینبلتهه روسل اکرمك
تدار کات سور هه عشخولاولددفنه دار بعض روسای

فرشه خطابا رمکتوب ازوب انکله کوندرشیدی
لدش
پوکیثیت طرق الهیدنرسولاکرمه و ابله با

حضراننی
اولدیغند ن علىوزببروهقد اد رضی اللهتعالیعنهم
(لان عله وار بکز اورادهدوه له کیدر
چاغردی ف
بر وی قاری بواورسکن آنك باننده برمکتوب واردر
آآنلیوب کتور یکز ) دیو وردی

آنلردچی اورایه بوازردسارهی بود یارمکتو پیایستدیر
بندهمکتوب یفوذر دیدکده ( رسول اهه یلان سویلن

همان مکنتو ي حیعار (وحس-دسیی صو لو ب ارامعه

دیلر ساره تاحار صاحلری ا
مبورز) د

مکو ۵

حرعاروب و ردی

وتدی توي لوآب زسول |کرمه کنو زدیلز
نتعه ط رقندن اولددیی کورلدی
آجلدی .خاطب ابل
وق العاده حمرت ولحی موجب اولدى

زرا حر کات حر و

د سنه معلومات و رعك

یكسول رصوحدر E ای بلاعه اوه بدرعراسنده

بولشان اعاب  7سدن ایدی  ۰اکعان ندرل هدر

2

۷

۶

وحیثینلری دی بكبو اواوب آانعلرحاب کرامامجنده
متاز ومستقنا آنددلر

رسول اکرم تون بوایشی ادشلدك دیو خاطبه خطاب
وعتاب انتدکده (ارسول الله والله ,ن موه اعائعه
اصلا خال کلامشدر  ۰فوط قارمدحشنده اهل وعیام

لسه
اوو
لقب
وار آنلری اوراده جایهایده كعشبرم بو
قر دش اګندہ ال دا اعك ایسندم ) دیوعذر دیادی

و حضرت عرالفاروق قالوب رخصت و ر ارسول الله
شوه:افك بو شی اورهم دیدی
ند .بولندینه لورسین
رع
دس
رسولاکرم( باعر خاطب ا

پلکهجنابحق ااب دره هر باپسهنکزسزی عدو
اعشمدر دعش اوله ) دو بوردی

انك اوزرینه حضرت عرالله ورسولی اعلدر دوب

کرو طوردی

مقدما اهلاسلام علیهنده پولنان كچوقفشار وقبائل
خد له عصاطد سندنصکره رسولاکرمه تایعاولد ردن

بوکره ,ړوجهبالاطرفو بدن وافم اولان دعوت سئید

اوزر به اطراق وجوارده بولنان قبائل عرب اوائل
زمصضان شر فده بدر ی مد خه*منوره پهکلکه باشلاد بار
اصوان کرام دج حاصضر اواد یار

بوجم:له رسول|کرم دی همان اشبوسکزشجی سنه عر به

رضانندن اون کون مروراګدکدن صکره اونيك _
تفر عساکر اسلامید اه مده*منورهدن حیقدی

۱

اوه رعاش انشونددارتجده کوندراش اولان الوقناد»_

عشرتاری دنوت بولده زول اردهبفشدی  ۰مق |
فائل دی کاوب کذلك اتثای راهده رسول | کرمه ۱

ارشدی

 ۰وضورلله اردوی هماونك عوجودی

اونایکی بيك نفره بالغاولدی

دده سنه سی مدنه دن حرالت ادن اردوی الام

۱
0

بكشیوز نفر رادهسندهایکنابکیسنةصکره مکه اوزرنة |
چیقار یل
دانوانرك اونایکی يكنفره بالغاولسی حدییه |
مصاطه سنك رهسیدر'

اء عليه اولوقت مصالة نه اعزاض اعش او لار

صفك پو بلهآثار حسنهستیکورد که پشهان وجوب |
اولهده اندیار

0

رسولا کرمك ی عباس رضی الله تعای عثه معدحه
اعان اباش السهد :اسلاعیی کنرلروعکهده اقاعت اله

سقانت زمر م خدمت شارد دففاةاسینلراندی  ۰نو کره
اسلاعتی اعلان انذرك اهل وعیاییابله برلکده جوب
مد شه رهکاورکن

اردوی شماوه راست کلد ی

وآغرافتی هدنه کوندروت کندوسی رسول اکرم اله

راکد مکهبهعازم اولدی

4

رسول اکرم آندن يك زباده نون اولوب باعباس
سنمهاجر يخناكمهسی اولدك دیو وردی
حضمرن یرل عرادهسی انوسقیان ان حارث انعبد

الطلب واوغل جعفر ان ایسفیان وخالهی اولان |
عانکه بأت عبد الطليك اوغلیعبدالله ان اییامه دی .
ابواه ام حلد ,زسول | .کرمه قارشو کلوت عذر دیلدیتر .

لکنرسول اکرم آنلرك بوزر نه بادی
حونکه اشبو ابوسفیان ان حارن بشادن مقدم زول .

اکرم ابله غابت طاتلی کور شوب الفت ایرد کن بنندن
صکره رسول اکرمذ پك ز ناده عداوت اندرك حعنده 

هو بهارسو بار  ۰وحسان د اکا بجواب بوررایدی
عبدا للهان انیامیه دی کذلك رولا کرمه اذا ابدردی

 #اه عليه رسول اکرم آثثر ی بو ل ادى  ۰لکن

صکره زوجات مطهراندن ام سله رضیالله تعالی عذها
حضمرتلری شفاعت اعکله رسولا کرمآناریعفواتدی
آنلردی اسلامابله مشمرقاولد یار

بوقاروده بان اتدیمن وحهله خراعه قسله سی وللری
طوش اولدةار نه میتی هدنه دن مکه بهڪيدو ب
کلان اولدییی جهنله فر یش طادفهسی اوطه رسول 
اکرمك و لهتدار کات سوه

که

دن خرآلومیوت عملت ۲ :
EXETER

j

3

۲

۰

اوسقوند اولدقاریحالده اردو ن مرالظهران
ل

م9

اف

و

نام وادیبه واردی
ارم کچه اوراده اون مك ] دش باقدردی
رسول ک

دسیله قر بشه یلدردی
وتشر باو بله پرږو آنشونخا
 #رسوای فربش آندن خبردار اولدفاری کی

وتلاشه دوشددار  ۰و نه ریساری اولان ابوسميانك
باشنه اوشد بر
اود کم ان حرام و بدیل ان ورقاء حرهاعی الله

پراکلده کاوب هر الظهر الك اوزرندەکی سه حقدیلر

و بوقدرانش اقان اردو با کواراوله ديو دوشوئوب

طولاشورر ایکن اردوی همایوندن چیقارلش اولان
سواری قغروهلنه اسر دوشدبار
برو طرفدن رسولا کرمك عیعباس رصیالله تعالی عنذ

ر
یللكابلنه بیغنهامکرهبهنکمف یلهجكد ایولورسوهدببرول۱
پوغلبه

فنالقاواق»موظدر باریجیعدع برادم اولو بده دترشه
کوندره م کاو بده امان دیاسوتلر دەر رسول اکرمك

استر شهبتوب اردودن طشارو چیعبشیدی  ۰اوزاقدن

اپوسفيانك سس ایشند کده ابو-فیاعسین دو صوزوب
اود اوتدیوجواب و روب بلشدیلر و کورشد,دار
حصرن

و

ار قهسره آلوبحضورنوی به

بش

e

هیلرك بانندن کسدار بوبله که لین
بت رک
اردواجندهکزنکیدردیو باشلرن قالد یروب رسولاکر مگ

اسزی اوزرنده حضمرت عباسی کور جك بر برینه عم
زسول ع رس-ول دهرل باشار ین اوکلر نهاکراردی

ه
عائلى
 #عارلفاروق رضی الله تع

حرطتلر نك

ح داس ده کاد کرنده حضرت عر الوسعیاتی کوروب
طا له سکرتدی

۰

حصور وی

ایه كروب بارسولالله

آسبقویان کلبور رخصت وبرهمان بو ی اورم درکن
حضرت عباس کال سمرعتایله شوب ابو غيانك

دمو واطلاقن "باز بتدی
حضبرت

رل ادلىاحك فضهسنده وحضرتعباسك

دل عو وص تخر ام مد ماخ کلم بکد یکره عارض

اولمار یلهرسول ک|رم <ضمرتعباسذ هله سن انیب وکجه
ٿوةف ايت دلو يوردی

اودخی اہو غیاتیآلوبالوکصذ کندی بانندة <بس
وتوقیف

الهفرداسی عی الصا حرسولا کرمك حادر ننھ

کنوردی

رسول | کرم ( ا !اسغیان ه:وز لالهالاالله دیهجکات
وقتایرشعدعی ) دیوصوردی
۱

ابوسفیان |اکلارهدنبشةه الهبغ طایه ق بوقدیسم
اعدن نص ل کهیمدیو پراز
یدز نتلری اه لات و

$
 ۱دوشونوں

طوردی ب

Ke

نات لاله الاالنه درو ردق

لعده رسول اڪرم (باد رشول اللهده جکان.ووت

دها ارسعدعی )دیو یوزدی

اپوسنیان ي(اعد بوكاعون بکایراز مهلت و بر زرا
ور

حضبرّت عر اطببهشا,روده طولاث-وب نکونردی
:اپوسيان سن طشارو ودلهسهل بوبلة هر بنادنەن دل

دکینودو کندو یهسونانوردی
حعمرت

عباس دی

باشئه دوش
ك

) ره ابورسین ادو سقیان عو کي

عر طدشاروده فلج لد

اعون

9فرصت

کوزه

ی

دیور ) ددو اکا صت

آباردی
انكاوزر .شه ابوسفیان همان درسول امهدبرك عزك
بههسندن ده س

فورناردی.

ٿھ اول اده  1ان حزام ابله بدیل ان ورقادعی

شرف اسلامابله مشمرفی اولدیار
رسول ک
|رم حضرت عباعه اپوس_فیایی آلده اردوتك

کہجکیبوغازہ کوتور که الماكعساکر ین ماشا اننسون
دلو بوردی

ا

1

< ۳ضمرت عباس بارسول الله ابوس فیان e

> :۱ $
 1سور رذاندر اک مدار افڪار اولهحق برامتاز و رس هکز

" دیدی
ایر
" رسول اکرمدی ( کےکه ابوسفیانك خانهسنه ک
یرس
امیندر کی کهسجدیم نفهاکیرسه امبندر کم که
خالهسنهقبانورسه امیندر کم کهترك سسلاح ابدر سه
۱

داو بوردی
 :ل

اوزر ته حورت

2

عاس ابوسمیاتی الوب اردوی

هایونك که جکی بوغازك اغنبنه کونوردی
ص کر فوجفوجکدکک اپوستیانصورار<ضرت عباس
دج یکواراولد قارمن تەر بق ايارآبدی

شو بلهکه اعدا سیف اللهخالدابنولید ریتعالللیهعنه
32
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ابوس-غیالك حذاسنه کادکلزده جلهسی پراعندن

تکیبر آلدیلر
ابوسفیان ب وکمدیدی  ۰وحضرت عباس خالداایلنواید
دحك

شو

 2ولیدك اوغلی جالدیی

داو صو ردی

ردی
اوت دئو جوات و

مهاجر نساغین جکهرك ردبوز نفر زرهلو بکیتارابله

كذلك كبرآلهرق کلوب کرکن ابوسفیان بکوم ۲

وام
ابلرعان
دیوصورد.ی  ۰حضمرت عباس دی زب
۰بوسفیان (هاهمشمء زادهکیی)
دیوجواب و بردی ا
دای
بعد ٠ابوذر غفاری رضی اللهتعبالی عئه حضم تلری

وچوز نف بکبر ارفا اولان بکغخفاار

سکرکن ابوس نيانپونارکیم دیدی  ۰وحضیرت عباس
بی عفار له سی دید کد ه آدلراه باگررده برسی لوق
ددی

انر  ٥خراعه قبلهسنكرشعب ةيرباولانبی کسدن

پشیوز نسفرواری !
وده سکن يوز ندر دمن لله ف لهسی

تبرادازری» ودریوزنشر بیلیثایله بییضره ارسلاناری
کاوب دار

بعده اوچیوز نفرهمان عربابله اشع قببله سیکرکن
اپوسفیان قن قبرله اولدیفی صوردی < ۰ضرتعباس

اشع قله سی دیوجواب و بردی

 E.بان سهان الله رل اك بول دسن آنلرادی
شعدی به کب باکم ومنتاد اواشلر دندی

حضرت عباس دی نور اسلام آنارك قنور اش

بوده اللهك برفصل وعتابنیدز دیدی

بعده سکز یوز نفر جهینه دلاوراری ودیکر عض فبائل
وغشار فوجفوج کلوب کد که ابوسفیانك کوزیطوادی


۳

۱

۱6 ۱۷ ¥

e

1

واوازقت امنده بوقدر قبرله ری بطلوابوب وجله سی

یکوجود ایلیو بده خپرسزجه که ه قدرسوق ادیوبرع

له ,و اقتداردر دو در ی اقکاره طالدی
ا

بوراع :ی دوشوئورکن پرده اوژاقدن اصل

ومکب بو ی کورلدی که بشبيك قدر کر بدءعسگرایدی
وآتلوزك وزرهاوزل ال کر یده ریپرایرادی

رسول اکرمصوینام دووسئه بنوب اوکنده انصارل
راصددق وصولنده
سصاع لهانعباده وصاغنده ابوبک ا

ضنر
اسید ا

واطرافنده ساارصصاب کر بنرضیالله

تعالی عنم حضرانی ٍورره ستفرقاولد قتریحالده
بشيك کشی تکبیر ری کلیورردی

ابوسفیان آنیکور منك اعباس قرنداشك اوغلتك ملك
وسلطنتی هحوق بومش دد کده اود صوص اوملات

وساطنت دکل نبوندر دءکله ابوسفیان دی اوت وت

دیدی

عنواکنراسلمی گدکادبلونغازیصکره حضربت
لی عنه ابوسفیانی صالیو_ردی
اله
عال
عباس رتطی

الوحهان همان حکے ان حرام ایله برلکده مکه به

واردی» وحرمش غه کیدوب قر بشذخطایا ا(ی ناس

ایشتهکلانج ددر سز قارشوطورهمیه جغکزنرقوت ايه '
پرکبور) دی وکیفیتق آنارهبلدردی

. edبا

۱

E

€ ۸۱ ۷

CK

Ol

E

ور هددی دصیووردفارنده ( ابوسفيانك هخاسنه

کرن امینسدر سره کبرن امیندر اونده اوئورو بده |

وی
قوسن قپابان امیندز دیدی) دیو جواب رد

بمده اجیاعت قر یش ( هد اولك سلامت پولهسکن
ددو سوزی کسدردی
ابوستفيانك قلارسی «مهود هند همان وحة سك
اوژر ننههوم اتدی  ۰وصفالندنطوندی( ایآ الب

مشعوتوه حرينیاولدبرکز) دیوحاهردی

(المی براق والهسل اونلا زادسه ا
ابوسفیان دی صغ
سنکدهبو بنك اور بلور هایدیاو یکهکیتسسکی چیهارمه)
دیدی  ۰ووار سن اسکات اتدی  ۰اودجیصاووشوب
خانهسنه کدی
۰اق
آنك اوزر ننه مکهاند رعظم لله دوشدی ۰خ
ته أبهجفی شاشردی
ی ابوسفبانكار
کی

و ی

رن۲

<رم
ولیی د

کندی حاله سنهe

زارد ا

وککی د

ووط ل

طوره موب

اک اا روگیی سلاحتی

زاس قوم aT ۳

رمع

 ۰سگردر
سم نقه

قر وشك TNE

اي .
ان 1

ده عکرما ان ابو حهل وران

۵

۳4

1۱ ۹ ¥

1

بلیش قیبلزهندن
اهذی
حتو
اار
ان مه نی بکر وبیس

پرمقداز عسکر طبلوایوب مکهنك الت طرفنده خندمه |

زامحلده جنکه حاضراوادیار
r
۱
رسول اکرم اسه مکه نك اوست طرفنده کداء نام |
طاخ دولیله مهکهبر
یهك اوزره ز بر رضی اللهتعالی عة .

حرتطلر بی ودیکر طرفدن کبرمك اوزرهسعد انعباده
رضی الله تعالی عنه حضترینی رر فرقه ايله مأور
اتدیکی کی مکهك الت طروندن خندمة دولله حرکت

اعكاوزره خالد ان ولید رضیالله نمالیعله حط تار یی
دځ برفرقه ب4اشو ع اصبو1ءیین بوردی
2ص

وڪ اء

هم

هب حورت

وام وغوار و

9

تم و <هبه

له

ری

خااد ۱ده رارایدی

الا اح ر بارشفر دش ط فندناعرض اوده

حر به کرعییکر دیوجله سنه تنبب بیوردی
ناه عله عسا کرالافیه

کسنه ده تعرض ابر لد کال

تعظے واداب الهمکهھکر هه بهكەرەك آوژره درل قولاولهدق

پور بدیلر

اهال طرفندن دج تعرض اولمدی  ۰فعط خندماده
سهیل وعگرمه وصفوانك جع ابلدیی عساکر خالد

ان ولردك قرقه سنه سر آه اولق اتدیلر ۰
ان  ۳صت ت اند سهسا

r

و<عمرت

وان

یه

پاشلادیارح ت کرزای جنار فهری اله

و

شهید ایلدبار

آرنی حضرت خالددخی جنکه محبور اولدی  ۰وآنراه
اوزر بنه او بله شدناو روم اشدی کردر-الاوناوچ

تفر دشر  9اعدام اسدی  ۰وافسیی طاغتد ی

اشو کرزانجار فهریپدرعزاسندن مقدمه مدن

منورهنك حیوانانتی غارتاندن کوسه کدررصکره اسلام ای
م
شرف اولهرق اکا ین گر مندن اولوت < د
رهد

رسسول۱؟ زمطرفندن پرفرقهرکهرسم
ده صب اوآدشیدی

بوکره حبیشايله ,زابر مکهنك فعنه فر بان اولدی

رطی اللهتال عمهها
رسول ۱۲رم <ضرنت ځالد ا عار هس

ااسید ون

,ن ار ه ۱ا
ددوشه اد گی آددکد ه خالده
ی اولندی  ۰اودجی ا :ك اتدی  ۰داو
حوا ب و رلدی
اسعه طرفده اصلا مار ربه وقوعه کیکسر ن عساکر

اسلاعیذ طاخمطاة تیار مذبه کرد بلر

ادشته اول حال هد.خا الانیاعلیهامنانا <ضم تاری
باش ده سياه عامه اولدییی عالده مکد مشرفه ره داخل
ارادل ۰ی وان کدنه معطمو ردعن عٽابادی
سے
سی

6 ۱ $
کف معط ہیک>ورند کده اول خانمالاندبا حضمرتلری نکر

آلجق ججله اعاب کرامتکیبرآلدیلر
اوقدر ك آدمك نکم بله طاغلرایکادی  ۰صانکه
طاعلردن حوس کلد نکنصدالری کلوردی
اول کوندوم جمداددی  5وعہدۇطر  0اون کون قالشیدی

اهلاسلام

 ۸مسعود  1,ون ایدی

حام الا  ۳حور تلری حرم سس دید واردی

 ۰بات

سر بةك فپوسند ,طوردی
(ایچاص

دقهرلاش دن

ایده یک

پرادر۳۳

 ۳وهارسکه حه رده  4معاءله

 ):دیوصوردی

رادرزاده) ت

الك اوزر نھ اول رعا حطر تلری دی (کید یگلب

ا

 0داو -وردی

رسسولآکرم اول وجهله فر بشطائفه سی حفنده عو
عوی  ۳اتداسه ده الر ندن دعص کاسنی داد
واسیتا اند وی آنلرا دملر یی هدر فیادی

ازجله عکرمه ان ابوجهل وصفوان ان امیذ وعبدانله
ان سے و لے ان ارح
7

السهی وعا

عامری وع ندا
رف

ان از دعری
۰

بن طل وحورث ادن تعد وععدس

انصباه خضرت جردنك تانقاولان هو دوختی
اىله طائثه اد ن ابوسهيانك زوجهسی اولان هند

وان خطلك ایک خوانسده جاربهزی وب هاسعك
تأماداوزندن سارهنك دملری هدر اندلشیدی

عکرمذ رسولاکرهذ عداونده اباسنه بکزردی  ۰صفوان
دج دیناسلامك ڊول دسعنار دن ابدی

سانربوح ایس هدن مقدم ک تاب
غبدالله سایعند اب
وجاولشیکن صکره مر لد اولشیدی `

مشهور شاع لرندن اواو ب رسول اکری یو ابار
وحعنده یكفنا سوزار سوبلر اددی

وسااف الذکرایکی خواننده جار بداره رسسول اکرك
نی الله اوقوندرر ایدی
کو
ساره دی برهشهورهوانندهاواوب اودجیرسول اکرمكث
ین<+ع ااثمارثوسنده اوقیوب آنیاکاندبرد
جو پهلراب

ابدی  ۰و بوقاروده ذکر انندیکر هولجه حح مکه دن
+

هدمده ە:ورەبە کاهرل مسطاناواوبرسول! کرمدن
هق
حسان وصد قه آلش  ۰وده-ده خاطب ابنبلنعهنگ
مکتوبی عکهرهکوئورر اکن طواش و مگهرهعودنده

ا

اوش آدی

¥

Kar

3

ان صیاره معدما اعانه E ن اتصاردن ری

خطا آكل قرنداشی اولدرمکله اودخی اولاثصاری فی
مشرکار بنهقارثع2شایدی
وحشی الله هند احد عاسنده سرد الشهدا اولان
حضمرن جره حه د دما ملهNS

دیقفبهص ولاره

حاجت کورلن

ایشتة بونارك هب دهلری هدر قیلئد ی  ۰.آنردخی
مسعق اعدام اولدفارین لد کلرندن اشوة ع مکه
7

هر ,ری

صاووشون

صاقلاندی

فةّط سسعید ابن حربث اتروع ايله او رزة الاسلی
رضیاله تعایعنهما اخبنطله تصادفاتار نلهآیفتل
لو صىره ده قل اوشدی

ع ابن اینطالب رضی اللهتعال عله حض:اری دجی

حو برث انبید ایله شارهبه راسکاتوب ايکس دی

وشندممد ۾ مشرکار هزم اوق مقو ابن صباد
و
U

 9و

رطام دارائیله بر برهکرلنوب شراب امچیورار دی یلهابن
دل الکایی ری اللهتال عنه آندن خبردار ار
عیا

اورابه واردی مقسی قلح ایله اوردی اولدردی
دیکر دمیهدرقیانانار هبفراردهایدی  ۰وآنلرك اسعلری

معلوم اولدیغندن شارناسهب امثبت اوژره کززدی
فشردن خو پطب ابنعبدالهری قاجوب
حییاشراف ی
وحلد .کم لششیدی  ۰ا

الله تعالی عن

حضمرتلری انی کورهکاه کلوب ر سول |کرمه خر و بردکده
رفتلتیاص انتددک اشا صد ن قشعه سنه امانو رمد کی

دو وردی  ۰اوذر دی واروب خو دطبه خبروردی
اود حضور لبوی ه کاوب اسلام اله مشر فی
اولدی

بووجهله عامهبه امان پورلد کدنصکره حضرت بیشمبر
دی کره نایلتلهی طواق اشدی
اول قخر عالم حضرتاری طواف ایدرکن اصعا بکرای

آل ارب اصوب کروی

ا۶

ابوتفیان ببرده طوروب ماشا ابدرکن اه راردو

طویلاسم وشوآدمله نه جنکهپاشلاسمفصلاولور ) دو
دوشوورهش

رسول اکرم دخی اول وفت آنكانندن رککن ا(وادم
سس نه ردیل وذلیل ایدر ) دجك ابوسقیان توبه

راستغفار اتدی و( شعدی یلدم که خقپییسشینو 5
او

د
e

3 {fo ¥

دهده اویله قرورونی وار اید ی ) دو
ایلدی

اعرا قی

حللبی دخی رسولاکریطوای
فضاله ابرنع بناللاو
ابدرکن اوروب اعدام اياك نیتله بواش واش باننه
باقلاشدقده رس ول اکرم اكافط الهيسين دنوصوردی

اودجي اوت دجيوواب ویردی  ۰ورسول اڪرم
لەدوشوو ورین دلوب اود جخ رسی دوشود9 .

وق همان  5اللهاله مشغول دد کده رسول اکرم

کولدی و( ذهنکده قوردوغك شیدنتو بهوا

دبو بوزدی" وعبارك الیی نك کو کسنه ڈو دی" ۰درحال

فضالنك ذهنندهی قورونی زائلولشوانكاوژر شه
ایر سوح وقوت بولش ادوکیی صکرهدن کندوسی

حکا ره ااهدر
 9اوچیوز القش بتوارایدی  ۰اول کون جله سی

قربلوبآنلدی  ۰و بدتالله"ناردن طهر اندلدی

و

يوك بتقبر یلوب اورا یکن ز بر ابزنالموام

رضیالهتعالینه حضمرتاری آبوسفیازه (سنك احد
۶بورهنسین)
جدوود بلژهافعار کید
فوعه سن

دیدکدهابوسفیان( آرتقتوبهنی براق از ربکیورهبورم که

عرلا هدن دشقه الهاولسیدی|دشار دشقهدرلواواوردی)

د

کار

و

amam

ورسول! کرم کو معطمد زك قموسئده طوروب (رایناس

ختدک
 ۰حاجبلات ه
یعمبهبی ابله سقابت زمر م مأور بدن
شمه اعکیدن ماله عدر دعو | وداعیبه ورسوم عاده

اولدینی کی حاجبلك خدمت شر یغهسی دی اوطلیه
ا
بن ع.ر الدار اولاد ننهمش روط اولەرق اولوق ت کعه

معطمه لكاناخداری عفان ابنطلمه ابن ابوطح ده
اجى
رسولا کرم
آندن بوهعتاخ سعادیی السیتّدی ۰

اودجی

حانهسندن مفتاح سعادتی کتوزدی ِ وآلامانی دەر

رسولاکرمد  2دی

اپوطلیداوغلاری کندوزنذن بشقهبرگوسه کمبدییآحاماز

طن ایدرژدی
آچبوری"

واروکردی  ۰یروق صورتار کوردی

جله سن هالدردی

حضرت عباس ری الله تعالی عن ساجبلکاك مقابت

رضم حد ماد علاوه یله بن عبد الطله مخصیص

هر وراس استدعا ادى

5
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حضرت ءل رطی الله تعالی عنه دی ارسول الله

حاجبلاه خدعت شفرهسیی اهل بیتکه خصیص

بورملسین ددی
ععان ان طلم اة اباواجدادنه عصوص اولان
برخدءت EEA
يكز اده  9پروعتال اولهبوردی

اولحالده جبریل امینکلدی  ۰وحاجبلکات نه ابوطمه
فک اتی اص بن کتوردی

آنكاوزر ننههمان رسول اکرم ( ای بی اوطلحه امانة
اللهی مو بداعمده کرده

E
اوزره آلکہ

اناخدار نی مانان طلدهو بردی
عان ان طلحه نك و واننده مفتاحسعادت آنك گرادهسی

اولان شبه انعغان اینناطلحهه کدی  ۰آندن د

اولاد واحقاد  ۵والدی  ۰الالههده وحاجلاک د ھت

شر ده می بشیید ده در

والدهسی سیرضی الله تعالیعذها
ا
حضرتاری اول باولاعان ایدناردن ایدی  ۰اما پدری
یقیحالده هاور امال کلامشیدی
ناه پیرفانیاولد

کورهحشرت پییر عمد حرام داشل اولدقد 

1

ابو بکر ال دیق دریا واف كال دن طوتوب
حصضر ت

 A ¥که
0

یه

۳

کتوردی ۰.
اود اسلام اله مشزی

اوادی

بده
فمرالم صل اللثهعالی لذ وسلحضمرتلری صفا

اوژره

اوتوردی  ۰حطرت عرالفاروققی دی

الط رفنده طوردی .
واس کاوں رذ رر مەت الکو
باشلادی

ادا ارککل
اکم د ر اعلام اوزرته ابتادءار  ۰وضو

الاهه
ورسولله اطاعن اعك اوزره آنلرزه

بعتن فبولابلدی

ارککلرل بع
ی تام اولدفده نوبت هاد.نلره کلد ی

حضرن علی

اكه
شیرسی 1هانیبذت ابوطالبوماص 

ان اهیهن
ركی
قا
مه وعتاب ان امد(خالهریاروی
ومانکه وحار
ث انهشامكفبری  ۳مد ان او جهلت

زوجه ا
یولان ام
حکم وخااد ان ولید ل دراورنداشی
واحنه ؟ی فر دش اند
» شائلو واعتّاراو خاتونلرطایفد"
سانك ا
وکلر<ه دوشوب<ضُور :وی به کذدیار
عتەنك فیری واد
وسفانك زوجهی اولان هند دی

تجدیل قیافت ادرك 1د
لرل مره قاردشون کح دی

رسول اک
رم آنلره شرل وس فت وزنادن اجشاب اعك
راو د 
یاشولد
رمامكوکلھ به بهتان وا ةه عصیان

ایغامك اوزردبعت اتارین تکلیف اعدی" .
اوک ادا شکدن اجتتان اعك شرطی تکلیف

اد کده هند میدانه جیةوب ( والله سنا رککاره تکلیف
اعدیکكت سرطی زه کلف ایدبورسین هرنه أله وده

آفی بر بکثنهورهجکز) دیدی
ده سرفت شاه کاد کده هند ( واللهاکر حرسزاق
ایدم

اوس-غیانك

مالندن

هشار

حار باردم (

ددی
ابوسفیان اوراده ار

ادی (کمثی وار اوھ نیک

حلال اول-ون کڵەجكە باقهنم( ددی

فرعام حضمرتری اولوقتهندیطانیدی  ۰وهند مسین
دلو کنوردی
اودی(نهندم

کمشیعذو ات اللهد مسییعهواسون)

دوجواب یوردی
زوه ردول

اکرم زا اعامك سبرطیی تکاف

اعد کده

وک

هد ) حره اولان خاتون ج

زناادری) دیدی

ولعده رسولا کرم اولادز باولدرمامك تمه کادکده

هند «برا ناری کیو ایکن بیوندلك و ہو ایکن آ نلری
سن درده اولدردك آرق هاواداسه اوراستی سن وانلر

حضمرت عر فوقالعاده کین ووقاری وارایکن هد

بوسوز بنه طیانه میوب کولدی

بعده رسول اکرم خاتونارك بهتاندن صافغار ین تکارفی

اتدکد ,هند ( والله بهتان جرکین شیدر سن زه حسن
اخلاقایله امدورسین ) دیدی
ولهایت عصیان اعاىك نکلیننه کادکده دخهند

) بزودوان عا ۾ صکره عصیان اعك نوتلهکل (

دیو سوزی کسدردی
آلكاوزر ننهرسولاکرم بووجهله قادناردن بعت الق
اوزره حضرت ره ام اد ی  ۰اود ال ر
ودی
وبالوکاله قادنلردن بیعت آلدی
هدا مو دګ دی هدر

| اکن و وحهله مر

عفو وامان اولدی  ۰وخاوص قاب ابله|عالهکادی

حت خانهسنه واروب عدر بتار وار ااه بوقدر وقت

سز آلداعشزد هرل ,رر بررفروب بارهلدی  ۰وجله ستی

اویلدی
فر ا صفا اوزرنده جلا حفه جد ونا درکن
انصاردن د«صیلری فکر وءطالعه ه واروب ( حضمرت

پیت
ومبروط
شنه
دوی

 ۰عشبرله کورشدی ۰هبح بوندن

سکره دونو ده رم بادهن» کرد ری ) دروتأدف
وانداشه آیدرژش

û

۱
شب
۷

له
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همان حضرت جبریل عله السلام کاوب رسول | ۳۴
وتصار بواندوشهر ونی سلدردی
وی کتوردی  ۰ا

رسول اکرم صفااوزرنده دعاس تام ادکدن صکره :
بوکیفیی اٍصاردن صوردی

آزلردی اوت بارسولالله ذههء اوله برخاطره کلدی

دیدپلر
تالری دی ( ای جاعت انصار ین
رادی
م ال
حلضخام
او
اللوك فول ورسولی ج سر باده کره جر ت ایدم
حیات وعاع سر انكردەدر ) داو بوردی

افصار کرام حضراتی رسول اڪرمك بوالفا تنذن
فاولقماد سو بندیار  ۰وسو ديارندنآغلا شدرار

او بله وقیکادکده خضرت بلال زطی اللهتعالی نه
کعبهاوستثه حيو اذان اوقودی
ه کعبه اوزرنده صاحلین
کد
رنه
نه یو القلابات حس

قوجه هبلنام بتطوز رکان وااحدذه نله اه کان
اولوباو بلهوفیآذان#دیاوقوئوبور وحرمر ده

پوه تار وار اکن ججلهسی ردن غو اندناوب کید

عشمرفهنك اطراة-:ده وقدر يك اعندن تکم آلوز
کن اکرواجب ااوتجودتعالی
ولات وعانه پرستش اوو ر ن

ى
دور
النه
حضرتار بنهعبادت او

ی

ه 5پرطرفة واحوب کری
 ۰یش طانفهسی طاغرل ر

با

¥

6۲

طذنداهغکیاره و یایرژه چیئوب اوزاقدن
کی که اكا طرا
اشا اعکده بولمشایدی

برطاهی دیا بوسفیانالهرل کده ک بمه <والسنده طوروب
بو ؛له فد ظهوره کلان تبدلات عظيه به نحظبررت
ولب الهشاراردی

ارشته اواوقت ابوجهلك فیری 3و ا(لله انامه

اطف واحان اش کهوفتله وفات ادو ده بلالك
کعبهاوزرنده بداعدغ کورمدی) دعش
(اشکی اوه ذوت اواو .ده
حارثان هسام دی ک

۱

وون کورميندم د)مش
ت
آنارله برلکده بواناندیکر اشراقفر اش دی بوسياقده

پرز سوز سشوبار
فقعط ابوسفیان ( ن مد <فنده پرشی سوام زرا
اکا کوکدن خبر بورللیور) دئش
ولرنده
آك بانثه واردی  ۰ب
ار
نرم
درعقب رسسول اک

ڪي راو جه لهسو باشدکلر بن برر کپنردوار پنهخبر
ویردی
ارتهمان ی شهادن اندرم 5سن حق یبر سین

زرا یرم بوسوزار عره کسنهءطلع اولدی دیهرك کله

ات کتوزدی

5
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نزلی ممدما دعلری هدر لٹ اولان بالاده

۱

کذور فرار :بارااحوالنه

هندك مظهر دو وامان اولسی سفاررار بلرهجسارت
بای

 .وان خطلك خواننده بجهارارندن بری که

قاجوب کیزلشیدی  ۰مسان اولهرنی حضورنبوی به

کاوب فو وامان دیلدی ر۰سول کارمدی آنی عذو
ابادی

عبدافه ان سعد ان ابوسمرح دی عفان ذی الور ن
رصی انلهتعای عته حضمرتار بنك سوت فرنداشیاولغله

۰امدیه
اکا الجا اباش  ۰واودخی آنیکر ل شهایدی ع
اشت و اطيتان کاد کد صنکره حطر تفا نوسداه
حبعاردی  ۰حطضورلېوی بهکوردی ٠ عدو اتدردی

* آندن صکره بوذات قوی مسلان اواوب يكجوق
ګار هلرد ه ولش وخضرن ععانك خلافتنده مصر
والسی صب اولعش در
خلندهه ده منهرم ا ولدقدن صکره
کورحه
عکر مد ان اب

عن طرفنه فرار اعشیدی  ۰زوجه سی امحکے مسان

اولوب رسول اکرمدن آنك اعون امن وامان آلدی

ناك
وارفهشتدان کونآنین ساحلنده بولدی (
ال ز بادهحلم وکر عی اولان ذاتطرفندن سکارای
و وامانايله ا (دەر کاریوچو یردی [ ۰وجصور:
NLNE
e RCNP

A

کی

>

چ ھو کک

کک سم

کر

 ۳۱ ۷که
تبوی بکهتوردی ۰ع
.کرمه دخی الام ابله مشر
اولدی

صفوان انامية دج جدهبه فرار اعشیدی  ۰رال

وهب عى حطّور بویبه کلوب ( ارسولاللهصفوان
بم فوك اولوسیدر  ۰سندن قورقوب قاحدی اکا
ری وامان و بر) دیدی

 ۰رس-ول  ۱رم دی امان

وردی

۰هوان اله
:ك اوزر ند یری EN ص
کورشدی  ۰ورسولاکر مك نصل حلاممدو کرع واقر اسثه
نەهرتیه وقادار اولدیغیی مان یی  ۰واو سك

راد کدرآنكعن وشرفی سك عن وشرفکدر دیدی
وی

کرو چو ردی > ومکهمشمرفهبه کتوردی

وحضور چویبه چیماردی
صفوانحطورئو ره اشارتایدرل (بوآدمدبو رکه

سنبکاامان و پرهشسین طوغی عی) دبوصوردی
رسول آکرمدی طوعی بدر  ۰دیوجوآبو _ردی

صفوان ( او بلهایسه سلان اولق اعون بکاایکی آی
هلت ور ) دندی
رسول آکرم درت آیتیرسین دلو بوردی

ناءعایه صفوان ان اميه برمدت مشر اولددتی حالده
چ

نوزره قاادی
ما ا

9

>
عبدالنه انالز بمری حضرت علاك همشیرهسی امهانی
و

حضمرئلر نك زواولان هبه اتناخیریووهبمی| له
پرابر جرانه کیندی  ۰وهبمهاورادهمشمرل اولدینیحالده
وفات اتدی
انار دعری ااسه دولوب مکه هکادی  ۰وعذردادی

رسول اکرم دی آنی عفوایلد ی  ۰وآندن صکره
اودجی اعتذار وادسنده جه  .شعرار ورس-ول اکرمه

دسوی
لهار
بحی
مد
حورت

حرە ك ای اولا ن وحشی رمدت اطراق

واکنافده طولاشدی  ۰لکن صیفنه حق  ۳پولهمیوب

تهات رسول |کرمه دخیلدوشدی  ۰رسول اکرم
آ تیدج عفواعدی  ۰ءط کوز عه کورغه دو بوردی

بناه علره وحشی سر بست کزردی  ۰رلکسنولاکرمه
اصلا کورعزدی

ساحل محراوزونده مشال تام طاغ کهاورادن قدد تام
مشهوره اخلور  ۰ايشته اول طاع اوزرند .اوس
وحزر ح قیهز بنكمات نامنده ریق وارادی  ۰عید

ذطره اي کونقاله عد این ز یاذزناشهل رضیاللهتعای

عن حضرباری ان هدم اعکه مأمور اولغله واروب
هدم اتلد ی

E
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و  ۵ره پرُونانی هسافه ده وافع حلهتام ده در دش

بو

ی

 ۹9رامنده بر بوارایدی کرعندارنده تا ءر إل بوی
ایدی " عید فظره اش کونقاله آ یکسر وهدم اعون

دی خااد ان ااولید رهی اللههال عنه حهم تلری

مأمور اولهرق برقدار سواریایله واروب آ نی E لدی
 #مکه بهاوچ یل «سافه ده هذیل ق لهسنك د

نامنده بر بی واراید ی  ۰اول اثناده رو ان اء ص

رضی اللهدال عحنضهمرتاری دی واروب آتی اوردی
قمردی خا ألهکسان ابلدی

مه ٠*٠ #

 #وه حد یم
فح مهد صکره رسولا کرم قبانی دنه دعوتامجون

هر طرفه .آمو رار کوندرمکله خالد ان الولدی دی
له دن عودنندن صکرهءماجر ن واتصار اءژهبی سل
۸

۱
کوندردی
وه زمان جاهاینده خذعه قله سی عبد ار جن
حال ک
انعو فك بدر بی و خالدانالولیدل موجه سی اولدرش

اولدفلرندن خالد آناردن اخذ اتقسام اون فرصت
آراریدی
هر
3
Gs

&:

> ۷۳ $
تاه عليه شوالآننده مکه ه رقوای مسافهسی اولان
بط تاحیهسثه واردی  ۰بنیخذءه مسلم اوه رق

قارش و چیفدفارنده سلاحارکزی براغکز زرا خاق

مسلاناولدیدیدی  ۰آردنیاطاعت! درل لاحاربی

راقددار

شاولد آنلره تعرض اولاق اصلاجا زد کل اکن خالد
آنلرل الار ی باغلائدی  ۰وگندور عیسیکره توزیع
ابدرك ھر کس کندی اسر بی اوادرسون دو اص
اد ی

بیسام قرلەسی کدی بانلرده اولاناسبرژیا و (دردیار

امامهاجر بن وانصار اوبله برچرکین ابشی ایشلکدن
ناادر باتلرندهی اسراری صالیو بردلر

وفالواقع خالدك وحرکی بك چرکین برایش اولدی
حق صوحیی باصدرعق ا حون | کار اصوار کرامدان

اولان عدار جن ان عوفی حصمرتلر نه سنك در کلک
اتقام آلدم ددکده انعوق حضمرتلری او یل ده کل
سن عوحه کت انتعامیی

عس
ر ا
د
ا
اون ه

و

زمان حاها.ت اشن ارشاد ك ددو آی بکد بر ابلادی

ورول اکرم اولوفعهیی ادع دکده ارب نخالدل

ییشیدن ری م دیو یوردی" بورچوقمال ابله
آشلد
ای

و مت ی ی بنکیخوذنکهدیهردی
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حضرن علیبیخذ
عه  4واردی تلفاولان ادمار نك
دتلر ییوی
ردی  ۰درهحافکه الدعی دو صوردی

حر قَ(دیددلر ۰
ضر تعیلی بيدیکیدهاضاعان

وار ادسه اکا ا
ر شواق دبهرك باننده فضله قالان مالاری
دی آزلرهو بردی

 ۶۰:ح
دضر
وت ع
نلى
وب

کلدی  ۰کیفیع حضرن

مر خبروبردی  ۰حضرت پیت
ومیر
ادج
یآل
را أن
حسین بوردی

۱
۱۱۵۱
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 ¥مو ہن %
مکذعکرمد
فح اواندینیکی فرفدوشمنك اکریمسیان

باروحرلدتبیه ۰دهااعانمدیااار يكآزقالدی  ۰بوجهتلهدیناسلام
ن آلدی

ومعدما فراش
قومنك طرفداری اولان فائل وشار

بال
طبعطرف اسلامیانهمال ومتو جهاولدی ۰ودناعلام

هرطرفدهشان وشهرت بلودی

فععرطيك | ك بوك فبلهرندن بری اولان هوازن

قله سی رسسول اکرم ابله محار بامك اوزره لبرژنده

ا
 2طنوفابقلایلدیار ۰وطائف ابل مکه ارسندهجتن نام وادیده
اعفد باشلا دبلر
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قارب ان اسود ان سود ق بف قله سله اوراه

کلدی  ۰رسول اکرمك کول آیکن سوت امدیکی بی

سعد این بکر قبله سیله ببی جشکبی دیکر بض فبائل
دیکاوت تار ۳دی

۱

بو جهتله هوازن اردودنكءوجودی یکریی بيك نفردن
ژباده اولدی

ل

رم کند ی علیهنده او له 7بوك اردوك
آک

طوبلاندفی ادشتدی  ۰وشان تدارکات کایه هنشت
اتدی

یصفوان ایناميه دن اکری اسل استدی  ۰صفوان

۳
۱

با#چد) دبوصوردی

ل  ۱:ارم ( خر عصبا دکل بلکه سکارد واعاده
رستوا
۱ولعيه دل تلف اولورسه اودمك شرطرله عار ت
اولهرق ا ( ديو موردی
"۰عار ت
صئوان دی او باللهسه پاش بوق دیدی ۰و

ودی
اولهرق اوحیوژ زره ر

توفل اخنارث ان عبد الطلب دی بووجهله اوجیوز

مر راق اعاره اشدی

سهی اعام ابلدی
الحاصل زسول اکرم تدار کات حر ب

د مکهدن صر و

مشرف اولان اسر

ر لشدن عتاب ان ا رص ی اللهتعالیعنه 23۳
و

$
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قا
متام رائدی  ۰اولوفت عاك سن ی
رادهسنده ادی

واهلمکه ره

la دنامون رسول اکرم معان

حبل رط ی اللهتعالی
عله حضرتار بن عتاب ابله ر
راقدی

بعده شوالك .د
 1وی رسول اکرم دلدل مارا

س وار اولەر ف 3
ابی سك su رله مکددن جیفون

جاب حثثه عن عت ادى

بوعسکر  1پكنفریم
هاچر توت سك :نقری ادصار
o73

هت نفری کي۵

و

له و بیسام واس وغفار

واصم قبله وی و
۰ایی یك نفری اهل»که ابدی

و رلکده سنکسا
ن تفر مش له اولوت آنازدن ری دج
صعواناین اميه ادی

و بن سام وله سل
حرحه یی

مد عسکری معد مد اسا

اول

وبریساری ات

٣ن

f زا
E

ا
ایشته يو
يل

هرعک
مل ارد و الهرسول! کرمڈ

وادی" حنینه واصل اوادی
۰

اس
لامدن فءصیلری اردو
ی *مانو نك کژت و فونه
7

N

 ۱ $که
باو ب بوعسکر هی پروفنده آزلقدن طولایی مغلوب
اولاز دیدی

پوایسه بر باکاش سوز ادى  ۰زرا کنتوفوتاکرجه
اسار غلبهدن ایسهده ثصرتی و برنحناب حقدر
کی اسان لازمه ی حاضر اعلیدر
لکن نصری

جثابحقدن بطلیدر
لو سه
کر بک صکره اونائور  ۰کوندی ود

کوودتن داعا الدانور ۰

۱

<ق ل<عضالمیتاری د خیحببینیالب ومظفر ادن مق :

کعسشادوکسریاسلااوملیدهیفت4یرهپزیلدعرتمكصورتایون کبووغزاد ه بدا

سنزدی  ۰دمده

محضا عنایت الهیهسی اواق اوزره ر بو مظفر بت

ا<سان بوردی
شو یلهکه دعن اردوسنك باشقوماندانی وهوازن
قبلهسك شهی اولانمالك ان عوق اصری عسکر

غمرته کتورمك واناره فداکارانه جنك اسدرمك اوژره

اجج نسوان وصبیان ل حهبوأنانتی موقمحر به سوردی
و ( جلهکزیکوجود آولهرق ,ردن ره هوم ادیک )
دبوعسگر نهامو ردی

وخالد ان الولید حضرتاری واری  ۶حننده لا ابالیانه

 ۳سگردوب کید رکن پوصوزده کیزلفش اولان هوازن

3

عسکری بننة چیقوب برشدتلو هجوم ابدجك بنی سیم

قبلهسی بوزلدی  ۰مکهعسکریدی آناربپیرو اولدی

وآنارك بسواهنیعریعساکر اسلاهیه بهسرایت ابدرك :
تون اردوی اسلام بوز بلوب طاغلدی

حضرت بیتمبرلگ اندهالکرعى عباس وجرادهسیابوسفیان
ان

حارثایله ابوببکرور وعلیواسام انز دکبی|كاز

اصعواب کرام قالدی

بو بوزغونلقاوزد شه اعانیضعیفاولان تاژءسلاناردن
۱
رحوغنك افکاری بوزلدی
حیاهل مکهدن بءضیلری بز برلهسو پلشورار ایکن
سآلماز )
ابوسفیانانحرب( وهر عتكد کرهقد ر ارقه ی
دعش

وصفوان انامه ن اكنا برفرنداشآولاکاده (بکون

سر بوزلدی ) دیوب صفوان اه هنوز مسطان
اولامشیکن ( صوص اللان یکیبرنسسون بکاهوازندن
یرک حاکاولقدن ایسه بفشردن بریحام اولقیکدر)
دوکادہ بی تکدیر اعش
رسول اکرم اسه تبات و“جاعنده جله اسه انف ادى

ال طاز وخاطر لو وفتارده دی تلا وله اخّزدی
حضرت عایدن مرو در که ( حار به شدت ولوبده

}۳ $

که

باز صي ی کپلهد ویکفیت,زهب ردول اللههصبغنوردق) "

اس

اسك
نله
الستد بودفعه دی اول فرعا <ضمرتاری ج

یی اولدبفتی کوستزدی
شو بلهکه پروجهبالا اردو بوز بلوده اول فر عالبمالکن
قالدقده اصلافتور کتورمیوب وهیمنلاش کوستمیوب
داد دشنه وّارشة سورردی  ۰حضصرت عباس اسف

اياروکیغسون دیو دلدلك درکن طوتاردی
صیاب کزبت ابله
ضعرامتاری باننده ک
واواوقت قحخر
صاع طروه حکیلور 9طورد (ای ناس کلیکر نرسو لايم

مدان تام دو لدا بوردی
حضرت عباس دی کور سسیی برذات اواو ب صوات

جه راله( ایععمه ده ەت ادناتصار ای سر" رضوان

التنده کمرودونامك اوز ره سوز و رن اڪعاب ) دو

جاعیدی

ایشیدن صاب کراماىك لبك دەر دوندیلر» وهمان
کلوبرسول  ۳1اط رافنه طو بلا دیلر

هله اسید ره رضی الله تما عنذ خر
( ااوس وسعدانعباد.رطی اللتهعالیعله حضرتاری
( باخزرج) دو جاع د دارنده صل کهارباربکارينك

باشنهاو شوب طو بلانوررابسه اوس وخزرح قلهدریی
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الس ته بوصورله بوزغون ی

ه طرفدن ڏو شوب

رسول اک مكبننهکلدیار  ۰وکال شدت الله جنکه

کرشد دار

وهوازن صکری کال شدت اله جوم ادوب کاورکن

خضرت عل رضیالله تعایعنه قارش-و واروب آنلرله

پیرافدار ی اولدردی

اول ائناده رسول اکرم ( شعدی فرون قبردی ) دو

وارنه
ورردآنوج پطرواقآلوب درل ب ز
پیوردی  ۰ب
قارشو آندی  ۰وکدن ملکار ابغوب رسول اکرمه
باردم اتدی  ۰وحهتله دنار همان فراره وزطوندی
#

عساکر اسلامية دى آدلرك ارقهار نه دوش-وب

دبلدکار ينی قتل ودید کلر یی اسبر اتدیلر

بالکن افصاردن وخررج قبله س-ندن ابوطلحه رضیالله
تعایی عئه حضمرتلریاواوقت مشمرکاردن بکری تفر بی

قتل اعشیدی
بوجهتله مشمرکارك عش بوقدری تاف روجوغی اسر
وباقسی متهزم و پر یشان اولدی  ۰وکاثة اموا ل

وعاللری عساکر اسلاءيه الله کدی  ۰اهل اسلاءك
شهیداری اسه درت نهر دن عبارت ادی

ابتدا عساکر اسلايهنك بوزلدیتی خبری اهل مکه ه

4 0 ¥
ک اسل اولدقده ا

جداولسش اش

۳

ودن صکره یب قوی د انار نكده دو رردهرك

اظهار عنونيت ابلشار

مکه هامتایی اولان عتاب این اید رطیالله تعالی عه
حصم تلریدچی هد اواور اسه

بقافیدر کر دسی

دبر در دعس

اقا اهل الاك سور وعظذر اولذنی خر ی
مکه ره و

اعق عټاب الله معاد ان حبل رضی الله

تعالیعنهما یکیدندنیایه کلمشجهسنه منوناولشاردر

رس {
بوواروده .سان اولدئینی اوزره رسول اکرم مد ددن
ورین

ات

۱وطه

ا

۱

تعای عنه

حضرتار ین برهقدارعسکرله جانب بجدهکوندرهشیدی

ام نام شل واردفارننه اران اند وای
اعشار ۲

عاس آنلره سلام و رعش وکندوسك

مسلان

اولدیغی بیلدرهش ایکنابوقتادءك عینندهیعساکردن
ر

و

باه پرا کیماجرادن طولایعامی اولدرهش
محمابن
ودوم(.ه اشیأحیی مالعت دی آلش
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دلدن
نش!و
فایا
دکت
اردویهمابون اللهمکه اوزر شه حر
ابوفتاده دی ارقداشار للهپرلکده مکه بهمتوجه اولەرى

اثتای راهده رسول اکرمه شنعشار  ۰ومکه قحلن ه
بوقلددنصکره حنین غناسنه دی چیمدارادى

رسولاکرم وادی" حننده او له ماز ین ادا اکنددن
کغوالکه سنده اوتوردی  ۰عاب کرامیدی
صکر حرا
اطرافنده صف

اولوب طوردی

اولوقت غطفاندن فزاره قله سنك رییسی اولان عپنه
ان حصن
ابلدی

والو ب عاضر ان اضبطك قان دعو ی

ِ ۳م ی

سڪ اودیرافر ع اب راتس

عل ان جثامهبی چاه اندر مدافعه بهe
حصور و ده اوزون اوزادیه محاکهدن صکره وره لك

موافتتله دته قرارو ردیلر ۰وع( کاسونده رسولاکرم
آنكامیوناستففار انون د دنادر

عکالدی حضورتو ده اوتوردی
رسولا کرم اد * در دو صوردی

عل اجنثامه دوجواب و بردی

ورسنآنی فاتلد کی) دیوبوردی

5.

> 4:۷ F

9

ع( آرك اسلاعی اقرار اعسی اجن اولومدن فورتاق

اجون ایدی ) ددی
رسولاکرم (آنانسكنقلبتی باردکیطکہوع عییلا نی
یلهسین ) دیدی
سه ناکهلاشیلور )
لدر
ر سی
ارجه
عم ا(لك فل برات با

دیدی
زسول!؟ رم ) قل ب مر ین اانه دی اناعازسین

الى ) ددی
 ۴۱دسعه دمجك سی و لهمیوب ابارسول! هه :م اګون

استغقار ات ددی

عسون دك عل کوزرندن
او
رسول اکرم اللهسیی د
بأش آفهرق الکو بکیتدی  ۰وکدرندن برهفته طرفئده
وقات اتدی
ودفن اولندقد .رآ

ديول اعيوب طث ارو آند گ

Nا

آندی

ومیکاوب رسولا کرهه خبرو بردی  ۰رسولا ارم

(بو برآندن دها فار ينیفبولایدر لکن جناب حقسزه
وعظ اعكاسمر) دو بوردی
آندن صکره کلی قوی تکرار دفناشدیلر  ۰واوزر ند

ول طاشار قکویبودبیار

۱

Bs

و
درم امس

4

۱

وادی" حننندههوازن اردوسی هزم پور بشاناولدقدن
صکره فرار :اردن رطاقی هوازن دارنده اوطاس نام
وادیده طو يلادی

ابوعا م

ری اللهتعالیعنهحضمرنلری رفرفهعسکر به|له

اورانه واروب حر بهکر دشکسده شهید اوق پر نه
ابوموسیالاشعری رضیالله تعایعنه حضمرتاری کوب |

جنکی قازاندی  ۰بورچوق اسبرز ایلهنجه اموالغنام 

آلوب کرودوندی

ډواسبرار الچنده بی سعد فبلهسشدن حارئك فری شيا
دی وارایدی  ۰رسول اکرمك سوت قیرفرنداشی
اوادلفتی حبر ودی

وحضور وی بکهتوراد کدهرسؤل |کرم آیطانیوب

ار اولدی  ۰حق مبارك کوزرندن اش کلدی

وحرفه سن برهدوشه لوب شهای آنكاوزز له آوئورندی

بوكچوق حرمتورمایت اتدی  ۰واکا کبورله وجاره
وایکی دوه رومعدار قپون ویردی  ۰وقوم ولور
هسی

ّنه کوندردی

ھر

|
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خاصره ص ات ٭
هدرزم و پر یشاناواحق
یعهءار
رمته
وثل
برو جه بالاقب
طاابفت
وكن
آرتق فلع بدهاهلاسلامه ارشوکلء ج

وّلدی

مق اس دان و ری اولان طایف بل
کید با ۰ر وفلعد به لبروب صن اتدیار
هوازن فسله سنك ری اولانمالك اعنون دی آنرله
رار واروب طائف قاعهسنه قاندی
آنك اوژ ر هھ <ضمرت پمیر اسما اللهاموال نامك

ورن قد ر مانمتاق اولان جمرانه
امشدی  ۰و محافظه ریاحون
مڏوڪده جع ادلسی ا

اوراده ر مدار رسآکلیفودی  ۰بایعسکرله طاغهکیتدی
وهل طاانی صب حاصر» و اضرق اعدی  ۰حت لمان

دق
فارسی رضی الله نعایعنه حضرتار ك مەرف له*
 .دحی دوللاندی

تیف فږله منك رییسی اولان عروء ان مسهود الله
غرلان ان سله مكەلك هندن صکرء رسول اکرمك

طایف اوزر شه بورو بهجکنی اوطه در خاطر ادرك

نی صنعتنی اوكرك اجون جرش طرفنه کیش
ن
نندین
حدفار
 1اول

وقعد-سنده ولد قاریکی بوکر
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طا امک

تحاصره

سنده

دی

و لنهمد بار

لکن هف فبلهسیله طایفده بو اجان شتا صور ن
قلءه دن شدئلو مدافعهانتد بر  ۰وكحوناوق وساره

اندیلر
لراکیی کی هواده اوحاز
شو لهکر قآلادری اوقلر آجک
و ر رغه طقروشهرق اهل اعلام اوزر نه دوشر

ای

۱

بوجهنله اهل اسلامدن اونایکی کی شهید ,ورجوي

کهیار حرو ح اولدی
بوصمره ډه طاغدن برجو یکول ارهاجوب اردویهمابوه
کادبار رسول |کرم ججله سی آزاد ادى
خالدایواید رطی الله ها ییعه حصمرتاری برقاج دوءه

میدان مبارزهه جیهوب اردیلدی

روّسایشرکیندن عبددالبل نام ص( درون قلءهده
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ابکن یداہ“ طانينك حالی اوزره قالسی جا وروا کدل
اون

ناء علیه رسولآکرم آنیهدم ات اوزره اشو طعوزهنه
هجر به .ی ر بعالا <رندعلى کرماهه وجه حضمتارینی
پرفرفه دسکر بهابله اول طرده کوندردی

حضمرت علىد ,رکون صباحاینکانردن خام طانی
له سنه واردی  ۰و
اهها
ونل

بمخانهنی جعدی  ۰یر

قردی

عدی ابن ام شام طر 0مّاحدی  ۰لکن فم فرتدای

ا بت نام اکلهدی
مرت دل رجوق اوسامموال نام آاوب صف نها.له

پرا مودرنهههبنه کنوردی
رسول اکرم سفانه ی آزادادوب برادری عدیابن خانك
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قیصمررومك احربله شامده اهل اسلام علیهنه روك

ارت اولاش وجرام ولم وغسان قبله ری دی
روم عسکربله برلکد ه حرکت اده جك اعش دو
السپدلدی

آنكاوزر نهرسول اکرم دج دار شامه كيك ورومه
دول لهجاك ایك اوزره مدمه منوره ده برسول اردو
ججع ور نله ماشرت موردی

كزره
وەکه دن وسارقبائل ع بدن عسکر جلب ااو
هرطر فه صوصا مأمور زکوندردی

وابام فعط وشلااولدینشدن ذی قدرت اوانلرك عنسکره ,

هلر نی ادى

باهعله قدرتی|نارق سك چوقامه ل پداریی
ی خاتونلری حلیاتلرین عسکرههد بهابتدیار

۱۱4
مر راریجیعنوالى
حایضعنه
او بگرالصدیق رطیاللهتع

واوغورده بدل وصرف ابادی
ععان ذیالور ن رضی اللهتعالی عئه حضبتلری اما
عسکر بهاولهرق اوحیوز دوه بوک دخمره ونقدا بك
اسو ,ردی

رمت عثانه خاصة
ضاکر
حول
بشتهآنك اوزر نه رس

۳ ۱اتدی  .وکندوسندن سدور اکس وادهحك

له تقصمراننك معفو اواد دغ دشر یوردی
رسول اکرم اوتهدنبرو “رمته غر اندهچك اواد وده
وه طر فدکیدہج ك کی کو سری انك«عتاد تا لری
 ۶ودسْکن قوی
نق وهر
اص
عار
فدد هو
انثن بو
وکید,له جك راوزاق اولدغندنھ رکساککواره دار
کورمك اعون کیدیله جك مين وی بادردی

کروه منافتین بو باهصجاقی وفتارده بوله چجهمیکن دیو

خلقه نصحت بوانده فساده سعیاپدرژدی  ۰آنار

جو ایاحهول < رارتی د

دی بورلدی

رس النافتین اولان.دا للهاا ارنساول ( روءة

دواتتی جد او ډوګ ی صانیور  .نك احایله رار
طوتیلوب اسمراوله ا کوزله کوره یکی بلیورم )

دیدرك زاسه خوقودهشت و _رردی

اه
رلت
اعنفادی تون او

ند

رسول اکرمك اه نه مطیع
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 8جهاد وعزابه غایت ایستکاو اولرق کال سرعت اله
سفره رحل
اانو رزدی
و بعضياریزاد وذ يرهلرب ب ک
واد» جك دوء ولهم قدارندن.
پ
كز اده عزون شاف

اولرق افلارزدی

دا باخود مالا-قره
افتداری اولیاناره دهحك
ص

اولیوت

اثلر حمیعد معد ور اولد
لری هتله کرو ولد بلر

زعیباند
ر ن بهضیاری دخ حقیقة «عذور اولدقاری عالد,

ط
ا اعذار واهیه سرد اپدرك سفرء کيامك اوزره

رحصت الدار

لکن هرطرفدن کشال
وق وغبرتابله فوج فوج آقوب
کلانعسا کر اسلاه
ید حد کفارد 4ارشدی

وجهه حضرنلریی وامور ملکی رون اعون جر

ان مسر رطی
اللهاعای عله حضمرتلرییی هدنه ده
براقدی

و عرنك اشو
طفوزجی سنه سی رجینده #صحشنبهکوتی

اول خامالانب! حضرت
اریارد هومیابون ايله مدنهدن
چبهدی

عد ايهانای
ابنسلول مناففیندن کبروه ايله پرلکده
بلاعذر وسفُردن کی
روقالوبآچقدنآحند رسولا کرمك
اص نه حخالذت اءلدرلر
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برکولهعذرری اولددییحالده ژجت ومشتندن قوب
سردن کمرو قالدبار

واردوی باون اله کیدنار قالوافع صهاقد ن

وصوسزاقدن ك زبادهکوچلاتچکدیلر  ۰لکن پل

اجر وواه تال اوادبلر
رسولا کرماءله برلکده کیدن عساکر لكمداریاوئوز يك

تفردن زناده اواوب اون یکی آنلوایدی

راهده رسول اکرمك دودسی انب اولد ی
ائنای
ا

دایناللصیت ( رد "رم د بر و کوکلردن
منافعسٌدن ۲

د>
اولوفت رسولآکرم دی ( راص بنم حتمده شو بله

بوبلدهبور) دیهرلك آنك بوسوزا ينیاانه <کاه
الاجئاب حقك بلدردیکنی

ابلدی و( وابلنله ریم
بلورم  .وشعدی جنابحق بکایلدردی که دوه فلان
دراه ابلییُوب قالش
ده لان رده دولاری راغاجك
واد

کنورك) دیوسوبلدی  ۰همان اورایه واردیلر
کید
ودو.ی اول حالدہ بولوب کتوردیار
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مادونا لهبول نامهر <لهیذ
رده رسولاکرم اردوی ه

اردی که هدنه ددهنشقشامه کیدکنباریبولدر
و
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اوراده اردوی *مایون براصوشنه فوندی که غابت آز
آفیوردی  ۰دو له ر بول اردولك اداره ۵:-کانی د کل

ایدی
کم آلدنآبدست ا
ار

رسول

اوله رق “و

اوقدر حوعالد یک
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تون ارد ونك ادارهسنه

 3فی اولدی
اردوی شمایون تيوك ی حلهس

ده امامت اله مهایی

اطرانی دور عش اولدتی حالده کر

عساکر روء.ەدن

و کر ویصمره تأبعاولان عیباندن برحرکت وراد 3

بوجه:له حار به وو ع بولدی
ان

اردویشمایونك

شام جرد و وه

ودرکاو بده زو مه

دولته میدان اوقوهسی هر طرفه دهشت و بردی
بثاء عله عة ده مر ده حوارنده ود ک کنا رنده اله نام
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حکمداری

اولان دو نا کلوب اوحیوز اتون

جز يهو برمك اوزره عمدوامان دیلدی  ۰رسول اکرم
دج ۱6اواو<هل4ه رقطعدعهد نامه اعطاابلدی
باوادرح نام بلدارکهایکسنك ارهسی
و بلادشاعدن  2ا
اوچ ممل هساقهدن عبارئدر  ۰آنارك اھالہی دی سلوی

ور آلّون sa رەك اوزره عهد وامان ایسندیلر

سر آذارء ادویاوجهله رقطعه عهد نامه
و بردی
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سیف الله

و
اولان و تصارا دنشنده
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ابن عبدالملات اوزر بثه کوندردی
انباعبله کزرطکونندی  ۰وآلوباردوی همابونه کتوردی
e

اکیدر دی حر به اعطاسی فعهد اکلہ رسولا کرم

ای اول شر طلهصالرو بردی

رسول اکرم بکرمی کون قدرتپول موفعنده طوردی
کرامیلهمسشورت ابد وبدها ابلر کید لك اعون
و اکا ن

آنلرل رای صوردی

عرالغاروق رضیاللهتعالی عثه حضرتاری ( اکرطرق
باربدن مامور ایسهلكبورك كيدها ( ددی

حضرت بر ( ک|رطرق باردن مأمور اواسم سز

رآیکزی صورمازدم ) ددو بوردی
انكاوزر ینهحضرت عر ( بارسولالله دبارشامده قوت

وجهیتار جوق اهل اسلام هجح بوق حال وکه سر

بوعی تیهافلا مکنآخناورفهودهشتو بردی* بوسنه
بوقدر جقله اکتفا ايده مد باقهمابلرود ه حتاب حق

آتوهستزر ) دی

و برده شطاامعدهوناولددنی ایشیدلذی  ۰رسولآکرم

وس

6 ۱۷1

۱

دی طاعون اولان بلد,به کرميکز دیو بورد ی
عودت بورلدی

۱

رسولاکرمك دوهستی عاران ناسس زی اللهتعالیعنه
=

رتاری ددر  ۰وح د نقهان عان رصی اللهتعایعنه

حضرتاری کیرودن سورر ایدی

که لينعقبهدن کرکن بغت اوزر نه هجوم ايله سوه
قصد اعك اوزره نافعیندن اونانکیملعون شارئده کر لو

اتفاق ابدرل حضرت بیشبرك که جکی برده طوروب

ش
رء د
فرصت ؟وژ
رللدش
آتلرك پوسوء قصدیایسهرسول اکرعه وی ابپلهی

فرالیستی کوردیکی کی حضرت حذیفهبه ار ایدرك
آناریطرد ودفم اشدردی  ۰ومتافقاولد قاربی وسوء
2

®

فرداسی آسید این حضم رصیامه تعایعنه حضرتاری
دووقعە دن خبردار اولحق اردوی هماو ده تمدرمتافق
اورادسه اعدام اتدرمك استدی

لکنرسولاکرم اکا راضیاولدی  ۰ومادامکه لساناررله

که شهادت کنورهبورر ۰آناره نعرض اولفقجا زاوماز
هد وردی

۱ ¥
SR

 ۰ eنکد انالعا

ید ۱

فط <ضرت حذئهبه سو بلردی
تشاه علي ذلك <ومرت

حذ ره

دی

ھے

متاوعلز ی

طالوردی  ۰لکنبوهتللوا-مرار یک ردی

جونکه <ذیقه رسولاکرهك حرماسراریایدی  ۰حت

سه رسول
یيار
اقش
ره ج
ااول
ولشو
دړرارکه داد نقدر او
۱کرم اک جان!,لردی
بعده خهاننای راهده رسول اکرمه طرقااهیردن مجر

رارك کیت پریللدت

شو بلهکه رولا کرم تبوك غزاسسنه چیتمدن رطام
متافزلر مسعر فبانك جاعتنی آنارکق عرضرله جوارنده

مسجد اتی فورهشار  ۰ومعهود ابوعام فا-قآنار
اسل قو کر بده فيصر رومه کیدیورم  ۰مرهکلبلو
جیعار برم) دوب جاب شام کشکله ا

دجی او بله

رسد باعشلر  ۰واپوعا مرك وعدیته منتظر اولوب
طورهشلر
اپشته اکا جحد ضمراردپلور که تبوکدن عودت ابله

ی :له عرض فاسداوزر نهبنااواندیجی بلدیرادی
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كن دخشم ا ن اینعدی
نالا
رسول اک رم دی همام

العلای رضیالله تعالی عنھماحطمرتار ییکوندرمکله
واروب او
سلیر ضراری هدم ایلدیار
دعده رسول!
کرم خلال رە شان سس دقده سالا عل رمهبه

وصول بولدی
ا

خیاصارندن باک دی
کندوکندور ت مشر

کو

اولهعیوت

شیر يفك درک ر بثه باغلاد یار

وکصه کوند وز اغلادرلر  .۰واوج ری لع کعب انمالك

وں
وصراره ایاز بع وهلال ان اميه حضور ېکویابه
ةو درلدهلر

رسول ک
ارم ایسه خل آنلرله اختلاط ومصاحبتد ن

ملع کله اوچی دج ررکوشهبه چکلدیار» واللی کون
خلق ابله الفتدن محروم قالدبلر
بوجهنله دیاباشار ينهزندان اولدی  ۰بعده جنابحق
طرفتدنجله سنك نو به ریفبول ورلدی ۰وصوحلری
عو اندلدی

بوعیاده صرت سطوت اسلامية دبارشامه کرک کی

تایلدی  ۰وصادق وکاذت معلدی  ۰هله کروءشافتین

ی شون تون رسوای اولدی
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ول تد ن >
مکه نك حندن صکره رسولا کرم مده بهکلور کنتیف
قله سنك رسی عروه ان مسعود انی کلوب ائنای ٠
راهده ارشدی  ۰ورسولاکرم اله کورشدی

واسلام ابله مشرف اولرق دونو ب طانفه کیندی
وفومی دی اسلامه دعوت آتدی

تقیف قبیلهسنك رطام اراذل واسافلی ایسه ریساری
عه
اولان و من العرب غات معت مرذواندن ولان اشو و
ان»سعودی اوفهطوتدیار  ۰و بگارهیی اوق الهاوروب
شهرد اد یار

رسول اکرم ایسه هوازن لهسیریسی اولان مالك
ان عو ق تصزی به ثفيف ويله سى تضق

اعون

ومشیدی
اص ر

ونف نصری فرصت بولدفعه ثقیف
عك ا
بوجهتله مال

قبیلهستیاورو ب ما ایدراولدیفندن لهف قبیلهمی
طانقدن طشارو حیعه میوب قلعه ده #صور کیرحالده

والدبار  ۰وهوازن خلقنكحاوزانندن حمرا-اولد بار

بوصوره یف قیبلسی طانفده کفر وضلاات او زره
باشایهمیه حعلر من اکلاددلر

ارمك ول ااخدن ردن قنف
وهبان رسول ک

} 4%vo
قبیلهسنك وجوه واشرانی دیف منورهیه کاوب عرض
اطاعت ابلدبار  ۰فعط ازدنءفو اواجارنی د بلدبلر
حضرت

مت ادسهبردهده کهماز اولیه آندهخر نوفدر

دلو بوردی

و رده روسای تیف اوه دنبرو طایدقلری لا نامتك

 Eراکالس تیار  .ورسول

مول اعدیکندن باری بایقدر پا سلز
ق

رسول اکرم آنی دی فبول آغذکندن نهارت قاور
هرتکلییی قول اندر بولله اعانهکادیار
یی اعون
اك قزر ند رسول  ۱کرم لات نام بی ب

بوسفبان ان حرب ايله مره نشب لینبی طالغه

کوندرمکله  ۲نار دی واروب اول بی کسم واا
اتد بار

عیبد رکه آنار اول بکتیسر وهدم اریدکن ثقیف

قله اك قار بلری حیقوب اکا سرا اغلار ایدیلر
لکن صکرء ججله سی خالصمسان اولوب لانك آدییی له
ئاووندیار
ااونلاده سهعد ان ابو نکر قبیله سیطرفندن دجیضعام
ان دعلبه کادی  ۰حصور وی به کدی مسان اولدی

شروط الای اوکرندی  ۰ودولوب فیس ود

an.

KO

قومنه اعداینوزینواولشکه (لان وعزی وفاشار
اعش ) دعش فوی ( صوص

اهعامسکا نونو ,ص

وجذام کی رعلت کاسون صاقین ( د عشار  ۰صعام

رضیاللتهالی عنهایسه ( بازق سزه لاتوعزی اه
سره بەر
وهسررو رە ص  ۰حالیوکهالنهتعالی حضّمرتاهری

کڪ وندردی  ۰واکا کاباندردی ۰ناسی طلالندن

فورتاردی ) دهرك ا

میدانه قو عش وقومثه

خالصانه نصحت ویرمش  ۰آنلر دی نآك نھصت

طوشار  ۰وهمان ججلهسی اعاناخشلر  ۰شو یلکهه
اول کون اخشامه قدر بیسعد قییله سنده ذکور وانالدن
اعانه کلدك کسته لقاامشدر
 9۱اس مه و
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واكان حک,
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اولان اهنكوتفائنی خر و بردی .
امرله رلکده آنك حدازه عار ی

فیالوافعاو لکون جاشننكوفات :لمش

دی

اولدیفیصکرهدن

معلوم اولدی

وشعبانمعظمده رس ولا کرمك کرعه سیوععان ذیالنورنك

زوحه نزمه سی امکشوم ری

تج
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ب دارشاه کتدی
د.

څوالآنن ٠ده دی رس

ل
اوشلیعبد الله ر

ان عمدالله ان اي
الاين اول ن

نمال عله حضمرتلر ی پدر نك

 aجهم  1نشندن محافظه اعون حورن دهمرك
ور یی اک صاروب دن اعد ی
کوملکی آلدی  ۰د

رسول اکرم دی دعاواستغغار اعكاوزره قبر بنه کیندی
عر الفارو ق اا ےھ ناسی اوجنده وزو

حصت

( بارسولالله ات اون

دما واستفار اید.جکمسین

دی (
اوفلان کون شو یله دیدی فلان کون بوللهد
۰مانویااهی
ده رل انام سشانتی زمدادایدردی ه
کلدی

(او له کشر اوژر نه فوت اولوت کیدتارد ك

بر لسی اعون دعا واستغهار اه وفبر.یله کیغه)دیونهی

بورلدی
اشبوعبدالله انان اهلاعلام وده

بر بوك بلیهابدی

ورفساددن قورئولدی
وله اهل اسلا م اك ش
وانك وف ق اوزر a بك ودر عنافق <اوص

بو سنه

۳

جج ءوسمی کلدکده رسول |

ولب اله

ڪرم بارغاری

اصب ا در اوچیو زکشیابله مک معظمه رهکوندردی

 ۸۷1 $که
ت
€

 «۷وعده اجه 2را( سوره سی تلاوت
تاك و بوسنهدن

صکره مشرکر مسجد حرامه افلاشامی وجبلاق

اولرق کسنه یتاللهی طواق اعامك کی خصوعای

و
و

ناسه تبلیغ یلك اوزره عل یکرم الله وجهه حطمرتار ينی

دی مأمور بت #صوصه امه ارقه دن ارسالپوردی

مکه مکرمه ب وهاردقارنده موقفارده خطبهری حضرت
اوبكر الصدیق اوفودی  ۰وناسه مناسكحعایوکرئدی

اهل اسلام اولوجهله اجبجتدی  ۰کفاردی زمان
حاهلیندهی مادثاری اوزره حے ابلدیلر
رتل

اسه تاسه (:راء ) سورهسی اوژودی

بووم ماد ( بوسنهدن صکره ز
مکشار ج اخسون
وجلا ق کد a ببتالاهیطوای ناسون  ۰رسولالنها له

عهدی اول:لرل مدت معینهار.ند قدر عهدار نه رعات

اوائه حعدر ) دیوندا اتدی
مشرکار بررنه لوم که باشل دیلر ( ارشتهاسن

مسماناو ادی NAS

دیدیار  ۰وهات

آناردخی اعاں اباد یار
چوکه فریشطائفه سیاسعدیل ایناراھے

ادیک
ذریت خااصهسی وحرم شم نفك اهالسی اواوب سار
قبائل عرب هی پروفنده آنارك فضل وشرفی انکار

پرنزردی

۱

۹

% ۷ ¥

ورسول آکرمه اعلان حرب ایدن انجق قر یش قوی
|النهمنتظر ایدیلر
اولوب قائل ساره :۲لركتلد <و

که چ اولو ده فر دش طائفە سىدی اعانه كاك

مهابت اسلامیه هرطرن قابلادی  ۰وقبائل عی بدن
بدر ی ایلعیلر وصعوثار کاوت کییکه اشلادی

3
و

سول کرم البسهسنك اعلاستی

فك
هر
ال وشاه وهر

عری اسلا

کوره سوز سو بلراندی

 %3ارک د

4

سثه جد ده لك دخولندن صکره دج مده هلو ره ره

اباسیار ومبعوثار کلوب کیکدن خالی اولدی

ازجله دار ګر ده متوطن عبدالعس دئیلان قله

عظعه دن اون الت کثی کدی که مشسهور جارود نام
قبس ثصرانی دی رار اید ی  ۰جلهسی حضو ر

بوبده اسلامابه مشمرف اولدیار

0

بقعا قله -ندن اولان بى ءتتفقك بعوئلری »۷

 7کلوب <ضور نبوی به کبردیار  ۰النغات ڪورديار

وب
زسولا کرم آنلره ال و بردی  ۰آزلر دی رسول |

مبارله ال طوندیار  ۰بعت اعدبار  ۰بعده دولوب
شرق السام ابله مشمرق اولدقاری حالده قبیلهوشه
کیت راز

رسولا؟ رم دار عنده دی اسلامیتلعین اعون اوعوسی
الاشعرى رضی اللهتعاییعنه حطر تارينیزد وعدن

طرفار نه ومعاذ ان جل ر ضی اللهتعای عنهحضر تاریی
عنك رقطعه الاسی اولان حند .الکاسنه کوندردی
ایکسی دی کیدوب عك پررطر فنده اسه احکام2مرعیه نی

اوکرندیار  ۰ودناسلای فشمرادیلر
بوا اده رس-ول اکرم طرق طرف امرار ووالیار اصب

وارسال اباد یکیصمرهدهز ۱ادان لدد الاتصاریرضی اله

تعالی عن حهضرتار یی د خیحضر موت والسی نصب ابله
اولطرفه ارسال بوردی

بنه بوثناده قبائل ازدك ربطن اولان نا دءفبیله«سندن
اون کشی کاوب مسل اولدفلر :ی عرض وافاده اتدیلر

رسسول اکرم آناره دی |ییاکعنب رضی اه تال

عه حضرتار یی امیر فصب واعبون بنوردی  ۰وآذارله
ور غاءده کوندردی
e

هی

کو شو قیی
له سندن دی اول اناده بزکروه کلوت

% 1۱ #

مسان اولدقاریی عرض اشدبار  ۰ریسلری صرد
&

®

5

ان عیدالله الازدی ادى  ۰رول اکرم ای کندی
ملکته وایاندوب کوندردی ۰

ودار عاد هکیمشرکار

اوزر بنهغزا اخسن احرولفیهجوردی  .اود
¬

عنده

و و و

جرس نامبلده اهالسی او
کزریبن
تهد ی  ۰آنر دی
جنکه قیام اتدی  ۰لک
انهل

اصلدم قالب کلد ی

وه

وجرش اهالاسندن بكحوق کسانتلفاولدی
اول اناد جرس

امالسندن

دی عدن مو رەه

یی۳ی شیدی :حصوریویه کردکارنهرسول!اک
 Eفالواقعر کا

اھاليسنك قبرلش اولدفلریتی 0

> ولفیی

قوم وقبیلهرنهبخردویلر  ۰االكوزرخه جرش
اهالس-.ندن برجو ق كەز مد اه منوره بهکلد,لر

واسلام ايلهمشمرق اولدیار
وید اول اناد گل

واقع ران زاحیه سیفصاراسنك

رنیسلری خی آدمار یلهمد منورهبه کلدیار ۰وسئوی
معلو م المقدار ره

و رەك او ز ره نهد

ابلك بار

وجز یهارينی آلوب کتورمك اوژره ,رامین آدمایستدیار

رسول! کرمقاابلوقعبیایدهدیدی  ۰انوعیید:ان اطراح

ری اهمه تعایی عنه

ری اداغهقالقدى  ۰رسول

اک م ایشنهبواجا بودر دلو بوزدی  ۰وابوعبده

E

PO

و برکون رول اکرماحا کبرام له اوتوروب مصاحبت
ادر کن سره شوطر ودن «,خبرلو کی کلیو زکهوزده

بووردی
.لاک تشاهسی واردر  ۰د
دشدن حر ا ان صدالله
کمیوب یلهطا ف س

ارهی چوقی

الوز الیکشی ابلهحرفه کلادی

هندن ر چاعهدر
2لهماد سدق ل س
واشرای عندن

ا

°

لك

حر  ۵و جاعتدن
۰

کی آوزل ووزی

تورایی برذات

بودقهه نوز ایآد میله رلکده اعانه کادی

ر ال حضرتاری اک احکام

شرعیهی

اوکرتد ی

دآ عندم زو اللاصه نام دادن هدم و نکرندنه
یله

ون مم فلهر نك ذواخاصه

اده

آنی زارت وصد له اطرافدن
بر انهسی وارادی ۰
کاوبکیدرذی» عر بستانده اوطلاوعلاع
ك حوق خل ی

ااه ھب هو اابیداشیکن عنده E

جریر یی حطرنلریتی اول طرفه کوندردی
حضرت جر یردی پوزاللی تفر کزده اتلوانله واروب

اول ایی دی  ۰وامجندهی بق فردی  ۰بعده
دوئوب مدینف منورءیه کادی
وا رسسول اکرم اشبو جریر جلى نیام ا* عندن
ذوالکلاع الهذوعرو جری رهکوندردی ۰ .اود
واروت آنلری دن اسلامه دعوتاتدی  ۰امکسیدی

اعانه کلد رلر  ۰حق و الکلاع ک:دو-نك زمان
حاهلیدهی کاهلر نهکفارت اولق اوزره دزت مك

ول آزاد ابمشدر

دیکر قبائل عنده دج برجونی وه لرمنوال مشرو ح
اوژره بیدر  ۵کلاوت کتدکاری صمهد ه قائل ءندن

عاس وله ی شی اولوب|سود عنسیدلو معروی

اولان عبهلهان کب دح کلوباعاناتدی» ودونوب

دنه ایند ی  ۰ز پردهبیان اولهجی وجهله عنهعودنده
ردا هرق نبوت دعواسنه شام سدر

اول ا اده دار ددن دی در ی رحوق خاق کاوب

اسلام الهمثمرق اولدفاری .ده اهل عامد اولان

بن غه دن برکروه ک
السوبلام ایلهمرف اولدیلرکه

عشهورمسین الکذاب د آنارله ,رارادی  ۰عامهه

عودتنده اود

ند اولرق نبوت دعواسصنه فیام

ایاشدر

نبهوصرهده نیاسد وله سنك ھی اولانطلیر ان

خوبادکلوباسلامابله مشمرف اولشدر کرفرجطاع
اله مەروف راد ادی ۰

تبوتدعواسنه حیعتشدر

۱

اود صکره مرلداولەرق

:

۳

خلال ر جع ال ولده خالد ان الوليد ری الله (عایی عبه

حرطف ررتافریهعسکر باه جرانطرفنهکوندرلشیدی

موخرا عیلکرم الله وجهه <ضرتاری دی اوچیو ز
اتلو ابله اواطرفه کیندی  ۰وخاقی دن اسلامه دعوت
ا
ت
یدیای
۱ت
ا

۱

اځدی

عن اهالسنك| کڑی <ضمرنلعك دعو نهاجابتایدوب
E

رصم 9

7

حیی عنده ی دان اهالسی کافه رکوندهاعان ار

سار فال عندخ کروه کروه کلوب امان اغکه
باشلامشار
بوکادار حصرت

علینك مکنو بیکلدکدهرسول آکرم ۱

آشوری مرتبه نون اولری جثابحمك اطغنه نشکرا
«ده بهوارد ی ٠٠ وحضرت علينك آرثق عود ت
م

ایلمسعون خبرکوندردی

عنده معاذ ان جبل رضی اتلعهالی عنه <ضمرتار ی

واسطذ سیلهامانهکلش اولانخمفیرله صندن زراره

یل ۹

۳

اعیرنو دی موخرا ایکیوزکشیابلهمدید «نورهبهکلوب

مساقر خاه یهاندرلشدر

سافرانهعفرا خائونك اوغلیمعادرضیافهعناهیرا
ح
ص تاربنك زونحه مىحار جارنك فبزیاولانرمله
خائونك خا
4سید رکه رسول اکرعه کلان ایلیلروع ری

الحاطر مسافرلر اورایه ایند پلورایدی

ایشته زراره ریاف تعای عنه الله ارقداث_لری دی

اورابه فوونحدر
قر
لاشرندہ حرمت کاله اجرابورلش در

 #اآشبوزراره اتای راهده ضيب رو ار کورمش

وزسول
آکرمه تبر ایتدرمشدر  ۰صکرههب عینیله
تعیربورلدینی وجه اوژره ظهوره کلغدر

احاصل مکهمکرمدنك مندن صکره فر یش طافدسی

هب اس
لام! لهمشرقاولدی  ۰بعدهسار قله دی

برد ,رد اعانهکلدی

عیدستانده اهل اسلا م قارشو طوره حقطوائف وقبائل

فالدی

وتاس ارتق اوزاق بقین هرطرفدن ڏو ج ڏو ج کاون

اعان اعکه باشلادی

ایشته بودهرتوهظفر تاره دار( اذا ماهنصراله واف )
سورهسی تازل اولشدر

 ۳حلاصهٌ معنایمنیی ( ول دم کهالله طرفندن تمیق
و

و

افوعات کاد وکورهسین کهزاس فو جفوحالاهك ده

دا خل اولهبورار همان ر بکه جد ابدرل سبج واستففار
ات) دءکدر

بواینه خاانئلیا علیه! کل اماب <ضمرتار بنكگری
اولدشنه رمن واشارث ابدی

را ك بە شق د .ن اسای ناساساك حکنتهمیا یدی
ی

بوو<هله اندشاره باشلادقدهاول مقصد<ص وله

کلشاولدی

وبرده ( زاسك دوج فوح اعلام کلدیکنیی کوردیککد ه
aواستههار ات ) دعکدن (رارئق روطرفه وجه

ابت وآخرت سفر نحهاضم اول ) معنامیچیعار
حی بوسوره" شر غه تلاوت اوائورگن <ضمرنعباس
رضی اللهتعالیعنه نروتکتهیی اکلامش وآندن اا

۱
اقلا
زسول اکرمآنیکورهش نصوناغلا بورسیندبووصرش

اودخی ( بارسول الله بوسر الم اتی به وداع :ادوب

سعوشل| کرم
کیفکن ,دلاات ایدیور ) دبو جواب وربر
مش ایدی  ۰ایشته
ریو
پېدورد
دج آوت دیدیکك ک
ج وداع د ااوثلناده وفوع ولشدر

0

F

94

3 *%

AAV
4 2

هج رتك اشبو اونجی سنهسیخام الانییا علیهاکلکارا

حص ر تاربن جج شربفلیتلهمکهکرمھهکیدهچجکی

ناسه اعلان اولئدی

ناس د اول فر عالابلهبرلکدهحم اعكاوزره اطرای
و کافدن قوح
فوح هدش وره :ےھ کلوب طو بلاعذه

اشلادیا

ار

دی اعد به بش کوز اله رول اکرم او یله مازیی
قیلدقدن صکرء اهل ببتی وکاب کرامی ابله مد هدن
حيو

ب

ذو

قەه

واردی 5

که

اوراده

قالدی

فرداسی احرامه کردی  ۰واو لعهارىق فیادى  ۰بعده

اورادن قااعوب قرق یكاج ايله مکرمه ینعت
ورد

:

وذی اجه لك دردنجی پازار کونی علیااصباح او بل
روطم

وا٤ه“ ا اه مکه به واردی

۰

وی

الہ

فوسندن حرم سر نقه کردی

پویت سر یی کوردکده ب(ارب سن بتوك شر فی
وشان ومهای زناده فيل د)یدی
وهمان بات اللهی طواقی اد کدن صکره صا اوزره

چیفدی  ۰جناب خدابه جد ونا ولاز ودعا اتدکدن

صکره ومهربه انندی  ۰وس اتدی

۰
ت

اول اناده حضرت دی کرماينهوجهه عندن عودت

ایدرك باه اه مک مشرفهیهکدی و۰رول کرم

اىلهکورش*دی

۱

دیکرطرفاردن دی قافله قاذله رجكوق اج سلین
کلدی ۰وموس ج شر یغه ابرشدی
حے موسعی شهرآذار یەمنارت امجنده ا

مّساوی اولدیفی زمان ایدی
وجعه کونیعرفه اولوباول الخراسلین بوژیوقدز بيك

حیاح مسلین ابلهج اجکبرایلدی

واول کون رول اکرم ات مور برخطبة اوفودی
و بو طبه سنده ژمان عاهلیتدن واله قان دعوار ی
داع اتدی  ۰وافساتش فالضدعوار دی ماد دم

بعد ( ۰ای ناس سمزله قار یاریکن اوزرند ه حقار یکن
واردر اآمناارك دی سل اوزرکزده حعلر ی :واردر

ی رات ار مر
ر ر ینكفرنداشیدر بر که به

معاءله غ|لسکز موعتا رهب

| قرداشنك مالی حلال اولاز  ۰مکرکه <سن رضاسرله

یورعش اوله* سبنزه لازماولاناحکام شردی ب تییلیغ
انندم  ۰وسزه ايکيشی پراقدم کرآنارهمسك اتدکه
۰رك بری اللهك
ج بروقت لاد قاااز سک ل
کای ودیگری عر نك سنتیدر) دلو دهاج ۳

۳

دفیهیی بان ابتدکدن صکره ا(یناس تبلی اند )٩
دیوصورد ی  ۰واصحاب کرام اوت عدکله او چ کره
(اهد اول ارب ) دیو بوردی
ش
غلىەلك ك ز اده اولوت هر کس رسول اکرءمك سسیی

,دکندن ر عه و
انشیده م

ان خلف رضیانقه تعای

عله د ر ام حضریار نك خطبة ستی حضاره بلیغ
ادردی

وه اویلمازی فیلغامش
ایکندیوفی وکحشالب ک
پلال رطی الله تعای عته حضمرتلری اذان هب

واقامت کنوردی ۰ابتدا نامویالزهیفلندی بعد» حضرت
بلال ناهام تکنوردی  ۰ایهندی مازی فبلندی

واخشام اوستی حضرت پشیرهنوز موفقده اکن
(الیوم کلت لکم دنکم وانمت علیکم تی ورضت
لکم الاسلام دنا)

 ۳تارل املدی

عنای(طینی( ,کونسرزله ندکزی | کالاشدم» وسز
اوزرکزه نعمفی انمام ایلدم ۰وسمزك اجون دیناولق
اوزره اسلای یکندم واختار اتدم ) دعکدر

حالبوهحضرت پیشبرك تلیفنهمأمور اولدیفی احکام .
دید تام اولضتی نك دی بوعال فانید » ایشی خش
اوأوز

3

ور نهوقت کهبراش ام اولدی د

اتد رفص انه
2

مدظر اولق لازمکاور

بئاه علیهبوایت کرعه خاتم الاننیا حضرنار نك ارئق

بوعلم فانبدن رحلت ورب العالینه مواصلت ایدهجکنه
اشارت اندی
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اکلادی E

کرمك وفقات اندءچکی حر و بر هیورای

ن

عر تسده کےرا حضرتلری فصوا وی

آلدی  ۰وعرفالد ن حرکت وکال مکین 0
حن داه بهمواصلت ابلدی

واخشام نمازی گباعش اولیوب ینسو وقی ايسه ابرشمش
اولدهندن

رسول۱؟ رح اتدا احشا م مازیتی و ر
افهسدن

لسو غاز بن فیلدی

وفرداسی صباحلین ارکند ن صباح نمازیی فیلدقدن
صکره ف دوه
عیأسی آلدی ۰

وماك

ونایهکادی

سك انامهفام ایتدیکی صرهد.فر بان کس دی

وتراش اولدی

اد
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و ب وکرهرکه

وص ل ان
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کسیلان صاحلری اعاب کرامثه ادکار اوق اوژره
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بردانکشر طاعئدی  ۰آتارد ی بومبارك فیلاریآلوب
<رزجان استدی

اول فر عالك بو بله اعابنه دادکار بر
ومسی اسف جری

آز واادشته اشارن دی

واول اناد ( ای ناس عناسك <جی مدن اوکریکن
بطماما بلکه بوندنصکره یله بورادهکورشه سکز)
 .ددی
و شه مماده او ود دی خطه سندهامته خطاا (هر کرک

قانی ومالی دیکر نه حرامدر  ۰بوم قیامتده برکزل
حهور نشف کاە<کسک

 ۰اود علرکردن صورهحی

وعلار کزهکوره حازات بوره جن در صاقین ندنصکره
کار کی فرقدف قهاولو ده  2رکز لو ه اوزمیه سر

دربله رسولا کرم دی (شاهد اول ارب )دیدکدنصکره
عل

اره تبلیغ ایلسون) دیو وردی
( حاطراوانار وانابنل

وس وکیلو امتلهوداع اتدی
دی  ۰طواق وداع اخدی
ده رول اکرم مککهلبه

وان عباس الندن زمزم اجدی
دار
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ری اولان مل نةه عودت یوردی

ودونو ب مههکلورکن عاشاه مدڪو اولدیغیی
ابه کر بثه خبر و بردی

هلدکد ,که اوراده قاادی ` و۰فرداسی
و وا یه ک

مدبثه یکبهردی
اول اناد فر ال حطمرتار بنكاوغلى حضستا راهم

دنیادن کوچوب دار عنباه کیندی  ۰پدر اکرتید ون
ایتدی
رسول اکرم آ نك حفنده ا(کرصاغ اواسف نی اولسی
لازم کاوزدی  ۰سمل دیکردن صکره اسه نی بوودر ) 1

دفی

۱

وآنك وفانیکونی کون طوتلدی  ۰ناس دید ی که

<ضمرت اراهيكوفا اتجیون طونلدی
رسول اکرم آثاری رد اندوب ددی که ( کون وآی

جناب حمك وحدانرت وعظمته دلیل اولانایکی آخدر
آنار
ج ,ر وه لك حب اوتما اتمیجون طوتلازر )
رسولا کرءك فاطمة الزهرا رضیاهفهتعایعنها وارضاها

حضّرتاردن بشفه اولادی والد ی
آ الوكغلاری حسن و حسین رطیاللهعذهما حضرتار یی

اوز اولادی کې سوردی

ار ورد باعل نف حشر تارنك

«۳
گنل اسا مه رص ی اللهتعای ونه

ی کندی

اولادی مقامئده طوناردی
زد ان حارثه رسول اکرمك آزاداوزندن اواوب اکا
آزاد اوارندن اماعن رضی الله تعالی عنها حضرتارییی
تزویجخش  ۰واشبو اسامهآنلردن تولد ایلش ابدی

هراك اشو اونصی سنهسی خلالنده یله الکذاب
عامه د » پوت دعواسته دو

سودبت

ديو معروی اولان عصهله ان کعب دی ده بودعوایه

قالعشدی
شو یلهکر اشسبوعبهله حه بازاقده ماهر وسوزی »ور
رە ادون کافراولوب :عانهالسندن كجوق كوه زى

آلداندی « ۰مجران اهالیسی اکا تبعیت اندی
نعده صهله صنعا ےهه کدی  ۰واوراسی دی ضط اله

داز فسادی بوئدی
و هتله علد کیمأمور ی اخلامیه به رشائلق کادی

فاترۍ محل
حت معاذان جبل رضیالله تعای عنه رت
درن صاوشدی  ۰وارب بلده_ثه واروب
مشامو
اوراده ابوموسیالام ری رای اللتههای عنهحضرتار یله

کورشدی  ۰وایکسی برلکده بلده مار بدن چیعوب
حضمرنه موه کینديار
پورسولا3؟ بوکیفیته وافف |واحق تیاهن

ی  ۰وهرنصل اولور E 7
د حرعنددن کاه سز دبنیووردی
یسون
]اوا
کبصهولوهننصك
ر خع
۱
دار تخدده اولان اهل اب لامك دی مسیلږ الكذاب

اوزر نه واروبحفندن کلاریاعون ام وبردی
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وبوایکی ملعونك قر بپاتلف اوله چقاری مالم معناده

زول اکرمه یلدیرلش اولدیفندن او دی کیفیق
احاب کرامنه بیلدردی
۱
بنهاول اناده  ۳ا سد قله سی کے

اولان طاھے ان

يخلود دخی دعوای بوت اعکله رسول اڪرم
آركث اوزر لھ دج رمعدار سک

رکودری

سم
 ¥ات اون رگ
۲
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أ جدد ,مسیلز الکذایك و عنده اسود عدسینك اختلال
چیهارلری اوزر بنه ایکی طرق امجون تداببر لازمهبه
اولدیغندن اهل اسلام اجون اولطرف آچمق بك مهم

رایس ایدی

ناه ع
ذللىك خام الانبا عليه اكل الصابا حضمرتاری

صفرك بکرعی التسنده شامشر لبمففاتندن باقاطرفنه
پرآوندریك اوزره براردو رتاه باشلادی

1

ومدمااواطرفدهة شهید اولان زبد ان حارئه زطی له
تعایی حعنضهمرتار دك اوغبی اسامه رطیالله اعالی عنه
هتید اولدیی
شاکا
لصهب( بی
یکر
حطر تار ی سر عس

برهکیت ودعناری ت[اره جکنت ) ديو ام ابلدی
لکن اص <هاد» اصلاسکته کتورمعدی

ی

ر بعالاولهرکون الهخسته اوادیتی حالده حصرت

اسامهه سای و روب اود سماغی ریده ان
اطصیت إلاسای ری الله ۳تحهطر تار مله و ودی
وخار جج عده به حبهون 2

نام لد

اوردو=ی

قوردی
او کر وگر و سول

کرام ھب سس

و سوك

واو ىدە کی کار ااب

مور اواد واری حهتله تدارك کورمکده

ایدپلر
واول فر مال صیالله تعالی علیف وسل <ننمرتلری
ته اکا وتاب اواددی حااده ر طرف:دنفصل انعباس

ودیگر طرذ:دنعل ان اوطالب رطی الله تعالی عنهہا
حضمرتاریطوه رق مره حیعوب اووردی
حتان <عه چد اعد کدنصک (۰ایناسهر کیك آروس2

و اولسونوهرکیك آلهجنیوار ایسه اپشسته مالم کلسون
3

آلسون ( دنو بوردی
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بعد ٠ اول فطرال ممتبردن ایشوب اویله بحازیق فیلدی .
و نهیره چیعوب اولکیسوز ينیتکرارلادی

بودخعه برآدم کندوسند ن او چ درهم اد مااکلہ

۱

درحال آنی تأدهاشدی  ۰ف
وعده ا یات احد اجون
دما واعتفقار ابلدی
۱

بووصرهد »هشمرکارك جزر العر بد ن .چیفارلار بی
وکلوب کیدن ابلعپاره کندی زماننده نصل حرعت

ورعایت اوانوردیسه بنهاو يلهجه اکرام اولس توصید
جوردی

و بنه بوصمرهده اول خاغ الانيا حضرتاری بورد که

( اه تعالی برفولنی دنا ايله وصلت الهیهسی بینند,

مخیرفیلدی  ۰فول دخی آ نك وصلت وملاقاتن اختبار
اتدی )
۱

قول تعبری رسول آکرمكت ذانندنکابهاواوب بووجمله
عام عنبایه ارحال ایدهجکیی اشعار ابلدی

ابوباکلرصدیق رسیالله تعالی عنه حضرتاری مراد

| ا4ولدیغی اکلادی  ۰و(
اتسی
ون س
لکافد
ساون
بارسولالله ) دیهركك آغلادی

رسول اکرم ایسه آنك سوزینی کسدرد ی  ۰واعقاب
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کرامنه صن

ووصته باشلادی  ۰ویاو
کردن

| كز اده <وشنود اولدیفی

وی

اا کهمار

کوزارندن بای ف|یوردی
بعده سجر سر غه آجیلان قبوری فیاندی  ۰فةّط
ابوبکرقیوسك احبق راغلی امياتدی  ۰وسرزی

الاهه اصعارلادم دەر ره سعادتثه کدی

آ ندنصکرءاول غفرعالك خسته ملشت
کداولدی -انصار

پکررواامنهاکیسیهطآونلدناسمعذاهربباغ اواو مسجدشربفكاطرافند,
لا دلر

چ اوزر بته حضمرت عباس رطی ال
نهای عنه رسول

اکر ك واکنه شدو
وب واوغلیفضل ابلهبدنلیابوطالب

<رضی الله تا عم ,رر واوشته کروب تکرار اول
ریی جد شر عه کتوردباز

اول حاتمالايا ح<ضمرتلری نه مره حیقدی  ۰وانصاره

خطایا ( ای ناس  ¢ارحالی وخ وا تلا ش

ابد
سبور
کمشر

پرییشبرامتی امجنده .ود قالد کی که

بنده سز آره کزده و بد  ۳اور "شون که
رن
رت

حهه واصل اولهجم وشر ی وصلته ججلهکردن

ب
زاد سوت سره نمی اود رکهمهابعر ی اولیاه
حرمت ورعایت اسدمهز) دو چوردی
و

( ایمماجر  1سمرزارءدعی وصدم تودر که .i
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کوزلمعاءله اندهسینآنلرسمزء ل١اتا د بارسڑی کشدی
مکلکتتاوررندهبار  ۰ځ
اارندهه بارندردیار  ۰کنمدده

مضاعه ری وارایکن سزاری نه-اری اوز ر نه رجحخ
ايله مالار نه !ورتا الد بار ۰هر کم انصار اوزر نه

حا کېولور ایسه آناره رمایتیاسون وامجارنده قصو ر
ادزلر اولورسه عهو اله معاءله اناو ن ) دو تصعن
وودی
,

وجله ه خطابا ( ایبای عالده جر بان ایدنانشار فضا
وقدر الھی ره وط ومعلددز  ۰وف لهاولهحق اشك

لپجرلوددقفاددر  ۰جناب ح ق کسنهنك .لیب له
این  ۰الاهك قضاوقدر شه غلبه سوداسنده اولتلرهغلوب

ومعهوز اواور  ۰طرق الهی به خدعه اجك اسستیانلر

الدانورخاب وخاهسرقالور  ۰نسزه شفعتلو وس جتاوم

سزار ه بکاناووشه سکن بواوشه جز رحو شکور

کاردر  ۰هرک کارحوضدہ به بوق ایس اه

الى ودیای مالادەندن صافنسونای ناس کا ومعصردت

سب تیر لمهت اولور  ۰اکرخلى بارومطیع اواورادسه

اممروامم اریدیاو لهاولور و۰ا کرخلقفا جراو روادسه
آنلرده اطوولر وحال اوژره اولورژ ) ددی
رسول ۱۶مك حسته لی زادلشدکده ال يتك اناوه

و

رطی اه تعالی عنها حطر تارنك حعره سنده

تر
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باهسته رار و راوش |
کدندن ویکر دی اول خام لا یب
حضرتاری امه اول وجهله وعظ ونصت اتد کدن
صثره منبردن انوب شه حضمرت عایشهنت ره

ته

کدی  ۰ودوشکنه باندی

ااد
وخسته لکی ان
مهاد اذان اوقوندعه مر شر رود
چیغار  ۰وامام اولو ب چماعت ايله نمازين فيلاز
ایدی
و

وی داوج کون قالهخستدلی آع لا دی  ۰وارثق

هتشر شر بقه جیمه ماز اولدی

ایشته او(وق او یکپ
»لسویکن فنابسماهندمابزرسون)

دیو امای <ضرت او بکره تفویض ابادی
خاء عليه حضبرت مسر حیاثده او بکر ااصددق
چاعت سم اماماودرقیاونبدیوقت عازفلدردی
رع الالواك اوی

جهھ ارتسی کون

ات

حعدن

جر
اا ی
سلعل
ليها  2اولخاع ا رسلین حضرتلر نك
حال وخاطر ينی صوردی

وفرداسی بازارکوتی نه استغسار خاطر اعون کلدی
و عنده دع و ای " سوتت آبدن بلاجی اسود

عنسنك

اعدام اولئدیی خرو بردی  9-۳م دی اواب

کرامنه یلدردی

قالواهم ر بع الاولاك اون برنجی پازارکه مق Kk

وی _ _
نی صنعاده سمرآشده اور اکن طرف اسلامیاندن
وانك فتاه وفسادی سبد.ژه اطرافه

اعدام اتدرلش ۰

طاغلان مأو ربن اسلامه پرر شهعودت ادوب
صما امارنه ستاند » انفاق آرا ايله معاذ اجنبل
فعده ین اعشدر

اولدی < ۰ی اساهه رطی اللهتعای عله حضتلر ی
ودن کاوب ح ضور سڪادته کیردی  ۶رسولاکرم اه
ارد
ساءه بهرشیسویلدی * ط

طااءینانوردی ۹

کو کرهالدردی  ۰وانك اوزر ده سوردی

اللری

" اکادما اخدیی

اکا لدی
زو دد

رستول ا کرم آحیاوب کندو

ابدی شیب اعاب کرام ھەر

او بكرادق

کرماللهوجهه

شیر

بهکلد ی

۰

ہی

دە ص ف باعلا بوب

حضمرئلر منك آرفه سیده

صباحنزن فیلارز ایکن اول فغرعالم -عذرتاری
ەیر اسر  7کادی بت
صادت
تدم

اعکده
-وردی

اودوت غازفیلدی

۵

نجاوه صفصف

اولدولر :ی آوردی
9

وکندوسی دی

طوروب

ون

اولهدقی

حصرنت

او بکره

۳
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اصار
ا

م <عقمرن پیشمبری س

کی ون

دشر دده آوردکا ی

تون افافت بولدی

او بر

رتسول

+¥ ۱

اکم ااسه سه حصرت

کدی

 ۰وارنق واو

یز

اده هسر

ور

حر و دا
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حالسه لك

باندی

واسامه کلوب حضور تبوی به کیرد کده رسول آکرم
اک آرئق على ر که الهکیت دد ی ۰

ی

E

وهمان حرکت أك اوزره عسکره

امراعدی

حالبوکه اول اناده گر عام حضمرتار نك خے ته دی
شدت ولدی

وکر عه مهار ی فاطمة اززهرا رطی ايه تعای عنها

<ضترتار ین نانه حاغروب قولاخته برشی سیو بلد ی

حضرن فاه اغلاد ی بعد ه ننه برشی سو بلد ی
اودحی کولدی  ۰ی

حضرت فاطمه اکو لاعنه

بناواسم كرك دیوببورمش ۰اود پر نوب لامش
رآههل یاعد ن  ۳اول پم باه کله حت سین

دوعرده ,ورمش ۰اود سو شوب کواش

بعد » وفت زوال “عسدن اوطه حضرت جبرئیل ابله
عزراییل عل26ما السلام پرلکده پابسهادته کل بار
ین دل امین ار و کردی  ۰عنرانلات وده یکلدیکیی

۳

دوی
واحرو کبرهك اون رخصت الس_ندیکیییربر

* طرفبدبون رخصت و رلکله حضرت

عزرایل

همان اعروکردی  ۰سلام و ردی  ۰واللهك اس بی

پیلد ردی
۱كل ایا <ضمرتاری ضرت
خاع الا تیا عله ا

بوز ۵نافدی  ۰اودجی بار ول اه ما" اعلی
جر الات
سک متطر در ددی

آنك اوزر ننه اول خرعام اعراتبل کل مأمورنکی

پرنهکور دو ببوردی
ضله
فل
حور عزرانیلدی رو ح رفتوح جدی بی ا
اداه ی
اعلاای ه ی

هليهو
ص یال ع

السنه دايانك ڪان بودر ای تقد ر باشاسته | حاجیفنادر

۱

۱

و فوناعه هھر کون کاوب کیدن حوق * امادوو بکلان

|

ه 4قالاز  ۰دنیاوارلیی کته به مال
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باق اګق خدادر
وق

وفاسزدنیا
اولا ز

اذا

نے اولور  ۰اختار اولورء شاووبللهور

بو له اواور  ۰تهاباتواور
مرج و مب هی
نت بای قاور

 ۰ط خمراوشلیانارله

۱

۱

¥ {or

۱

بت ادنار اجر ومکاقتن کورر  ۰کوترلات ینارد

جرا-ين ولور

بوناره پافوب عبرت | لی شفلت اونقوسسندن اوبانوب

آکاء اوثیی * بر مثهصدد .کلم

رعولا
کرعده اولومعلامتلری باورد کده |اکن ری اله

تعای عنها <ضرتاری اوغلی اسامه ه خر

کوندرد ی

* اسامه ور وابوعصده رضی اللتهعانیچم حضصرای
و لله E خبرآلد قاری کی ”مان اردودن قالوب

جد ېوی بهکلدیار

حا ابوکهامهات مو-ین رو ح پرفتوح ګدینك اوجوب
اعلای عليه کیندیکتی ۲ور جك ژر ناده باغلاد لر
 1دارك درادوفانی ار شر بقدە کی اجان ؟رای
شاسمرندی  ۰وعظم تلاس واصطرابه د
شووردی

ححضصرتعلی قالب یجان کی اولدیفی ,رده طونه قالدی
رن ععانك دی طوتلوت داسم کی اولدی

<ضرت غر بو یلهبهرشدناو حالی کورجك مدهوش
اولبری فلم طاوراندی

هر کم حطر تن مر فوت

اولدی در السه نو شن اود.رم دیهرك فلج النده وناق

اوزرنده طوره قّالدی
حضّرت او
کب
نکر
دی ګله سنده ایدی  ۰کاوت وای

پرکورد ۰ی همان حیره" سعادتهکردی  ۰اول ر

{04%
وب
اتووحچدی
بوزیتی آجدی» کوردی کدروح پرذ

کیهش فدط سرااك جنازه رنه ی جر حکیانلار آندبوق
جسد شم ین اطیف واظیف اولهرق نه ورکی اور

آ» مانك دخ حيانك کېوزل ده ك او پآدغیلادی
وصارك وز نی اورئدی  ۰واهل بده لیت و ردی

دیق چرتون محهور شر نفہکادی
بعد اول بارغصار

( ای ناس هرک که دہ طانیور اوھ بیللی کر جد

اولدی  ۰وه ر کے کهلاهه طاییور اھ یا یکهاللهباکیدر

اولز) ددی

وهبان ( وماد الارسول قدخات بن فله ارسل آنان |
مات اوقتل انقلبتم على اعقاءکم ومن قلب على۶ب د

فشانثبطاماوللسههری اه انشاکر رن )ابت کر عهسی
اوفودی

معنای مشق ( جد دکل الا ررسوادر  ۰آندناولتهه
رسولار کارت کیہددر  ۰اوا اکوراور ب خاود فتل اوائور
ا ر کرو دونه ج سکن ه رکمکرو دور ایسه الاهد

پرطمرر اع اللهاوہ لمت ا۔-لاعت شکریتی ابدذلره
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مکانیت اد»حگدر ) دعك ولور

وات  ۶عه احد عنامنده فجتدلاولادی دډو ,رس
ادشیدلکله اهل املامه ركز اد .شاشعناق و پر بشاناق
رلنیاوزر  ۵تازلاولشیدی
وک
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و اولوقندنرواصا ب کرامبوآیتکرعه ی کرات ابلهایسمشار
ودفعانابله تلاوت اعشار ادی

لکن رسول اکرمك وفاتی اوزر نهاول هبه حمرنده
ټاادیار  ۰واو لهردر ن در ای م وافکاره طالددار که

کو ا اول آیتیهج ایشعامشکی اولدیار
الک ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه حضرتلر ی
رنمیوبواردی  ۰حضرن بیشبریکوردی
کشنادشوس

وکاوب سار اعاب کرامه کیفیتی خبر بوردی  ۰واول
آیت کر عه بی تلاوت اله آنلره | ناه کتوردی
حضرت او بکر اول آبی اوقور اکن حضرن 1 ۶
دل باشنه کلدی  ۰رسول اکرمك وفا تنه انالد ی

زدار ببنكای چوزلدی" رهءدوشدی

بعده حشرت ابوپکر ( الك لیت وانهم لیتون )
آیت ڪر عهسن دی اوفودی کهب(اد به حال

سن اوله جکسین وبهمه حال نآار یعنی مشرکار دج
اولهجکاردر د)عك اولور
وفات ری وقعه سنك دهشتیله حبران وسر کردان

اولان سار اصحاب کرام د <ضمرت ابو بکرك خطابتی
ا او هو دناو یالنره وکدوز i
اوژر خه صانگه ەنە را
کاوب حورت

ابوبكر سوز به ها در
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بع حیب خد امد ا1ھ طن عليه ' کل الا حضرتار نك
واه اناندیار
ادشته اول اناده <ضرن اسامه نك اردوسند .ی عسکر

درونشهره کردی  ۰حضرت بدرهد خی ساخ رد

کتوروب حضمرت پیشبرك فیوسی اوکنه دیکو برد ی
بوالسه ,رر تبه دها ناه دهشت و
بردی

د رعال حضمرتار ينك مکهد ن ڪرت ايله مدشه ه

قشم بغلری کونی ت شهری ل
صورئد ه منور وروشنا اولدسه بوکره وفاننده دی
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وکلدرادی
ات حقزانب
طمتلبه
شهر مدینهییاول ع

حزن کودر صانکه اهلاسلامك بورکنه برزهری هر
صابلادی

آش حسرت
کوزر اغلار  ۰کوز باغلری حاغلار  ۰ن
هر کسك جکر بن طافلرابدی

حضرت عباس وهی وسار اهل پیت نی کوز ناشی
دو که رك <ضرت پغبرك هیر وتکفبیی خدمت
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واحکام سر یی اجرا اعك امجون هرشیدن مقد م
رسولا کرمه خلیقه اولمجق براعبرانهنایی اما دی
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ا ٣ خام

زرا اماب کرامك طة علاسی ادا مکه ده اعانا دن

خواص اصحاب کزین اولو ب آنارك ادوځل وافطلی

<ضرت ابو بکرایدی
واکرحه حهمرن ءباس وەی ورابجد جله دن  ۲اده

رسول اکرعه بقین اسه ارده اول فر عالم <ضمرتلری
طوئاردی
یر 1

ِ
و

ون

ی

کرد

و سر بقه اجان قیوار ی هب فیادوب الک
وتان اجون 1امامت ابوبکرهتقو یلض
وردی
وار کان دنك ا اولان مازده ن
آی جله نكاکوا
گوردی
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شسوحا نره اظراخلافته حضرت او بکر مین اش

دعكااولس لههمان اکا نکری راشو بده آییرستاانشتان
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الوگ ادصاردن دءضیلری کندو اګلردن .o

اعی املثه دوشد

بار ۰

ی
شكر
وخزرج قله سن

و بن ساعد ه صفهسنده

اولان سعد ان عاد ام اج

۱واد دی حالده اورانهکلوت ادصاره طا

سو یلهکه( ایجاعت
فصل

ون

تعای ڪاه

کا

الاو ایک
اذصار سم لكد همه ا

بت sa
ول

تدش

کفار اه حماده

بت ابادی

آړده بوقدر
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جر

"مه  1ر ووی اګنده اکاندی

صی الله

ِا

نلری

اعلرندن كازکه اعانهکاد سه ده
ودن

اسلاچی اعا زه ادو او[ه مد بلر

و فتاکهجنات حق سك سعادتکر» مراد بورد ی

سزی شرق اعلام اله مشبرق قیلدی  ۰ورسول اکرم
اله اعابنك حافظدی وجهاداله دن اسلامك
اعاز واعلا سن سره سر ایلدی  ۰د*نلر اوزر نه
اک زنادهشدت کوسنرنسرزّر اولدیکرطوائفی عرس

زل

ولے ر کرسا ه ستده ایست یسم اطاعته کادی  ۰ورسول

اکرم سمزاردن راعی اولدبنی حالدهوعات شدی ..سشدی
اقارت ور باست سر لك حهّگردر آ نیدشعه سلوو بردیکن )

دیدی
ات
و
او

اتصاردن حاطرا ولار دی اکا ) الله *وقق ایکا

اصابتابلدل بزدهسیی اما رانهتکاب ابلرز ) ددیلر

کےی

ایسمارايرنكنه انهتابیسوزادن
جه یسکندی رب
خقربل

غاب نون اولدیلر
بولسه سیکندیری-لری اولاناسیداین وله
اقماا
باشتهاوثدیار  ۰ورد والدیشه به دوشد بار
جونکه اوس وخررح قبلهری ایک قرنداس اوغلاری
اوله قاریحالده ءقدما چتارنده عداوت ظهورایله ار هر
وفوعبولشیدی

۱

يعد اعلام اه مشمری اولهرنیبارشدلر  ۰وه درن
ورنداسی اولوت پراشدرلر

وهرمن حدم مکه ه وازو ب هده حوّمرن مره

عت اعد کلرندهاکبللرروندناونا:

تا رل ك

اوزر سثهلقب وتو صب وبين بورلشیدی

 ۳بو ون ایکتغییدنری سعد ان عاده ود بکربری

 Eاین ضر ادی

واتار نامر امات اولان اولدب قرو
وایکسندن پردسی ااب اولعن لازم کاوردی

حال و که ایکسندن هرواغتی اتقات اوانته دیگرطر فك
رقاغی موحباولوردی
واء ۱جه سی ااصار رستول الله اولون دن اسلام

اوضورده بانوباشفذااتدباز» وهی دفارنتداشی

اواوب بر بری اون قانلر دوکدبر
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لکن هرن قبل دن امیراولسه دیکری آی فصفاعق
و شه اوس لك وحزرحیلات غرنی ما ره کی ی راهس

طعی دی

قرنداس قرلداشل غبرنتکیودز ج۰اوبانده بریدیکری

چون جانق اسیرکهمنلک۰نفطرت بشمر2بهاقتضاسجه
برلسی دیکر نك ا

دوقن دی

حکه من

۰

ناه عليه حزرح قلهمیسعد ان عاده ه بعتاگون
يكز بادهحرصلا رار  ۰اوس ار اسه اف ان حضرل

باه طو بلاندیار و( امارت زکره خزرجیار النه اکدرسه
قو وود کم داعیه دنه

دوشرار

.

و ری اصلا اسه

قارشدرمارز )دیوضسلدی په واردیار

مهاحر کل اذسهه اذصاردن بر نك امار ول اتا حا

بوقابدی
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ز راش۵يار اشرق فبادل عیب اوادفلری جهتله یشوه

ارردی
بر9قببله نك امری آلتنه :ک
ووط سعد ان عبادە لك نی اتصاره ك زاده اير

اایعت اولعق اوزره اددی
اتدیکندن همان ک

حالبوکه ادا خزرجیلر ابله اوسیار بیته رقابت کہ جك
واتار رده اتغان| ذسهارمهاجر نآنارء خالفتا ده حك

واطاعل اهل اسلام انه _رعظم نره دوشدحك
بز
نسل
فلتا
کدی واده.هح م
هید
دا ه

سول تهلکه ایدی

ایون
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ایشسته اویله طار ولنکهه اوبروفتده ابو بکر الصدیق

وعرالفاروق وابوعبیده این اطراح رط اللتهعالی عنم
حضرای اورانه حضر کی کلوب ارشدبار

شو له کهحضمرت عرالفاروقانصار اولوحمله جت

اتدکارینی ایشتدیی کی حضرت مرك خامه"سماد نه

واردی ۰حضرت او بکری چاعد ی  ۰کیفیتق خبر |
و بردی

حطر تابو باكلرصدیق دی حضرت غا 42.حضرت
ایوعبید .نی الوب آنار ابله برلکده بیساعده صذه سنه
واردی

اواو قت انصاردن

بری قا(۶وب ( زر افصار رسو ل

پزار اسلامك مھا عسکری بز  ۰ایمهاجر بن مزر رم
ارده کا بو صخش رججاعنکزامارت زم حتمردر )
دلوردی

حاو که رسولاکرم هرقن محلسده وله صاخ طرفند
ابوبکری وصول طرفنهعری آلوردی  ۰ابوعبده حنده
دج بوام:ك امیئیدر دیرایدی

بوکره اوجی بردن میدازه کاعك صانکه رسول اکرم
دراش واوراه کاش کی اهل استلامك وللرنه کر

ایلدی  ۰وهرکس آنارك سوز نه منتظر اولوب

ری
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حضرت ابو بکر الصدیق دخی فصل کهرسول اکرم
خطبه ده کلامه باشلار ادیسه اول وجهله انتدا جناب
دوه جد ونا اتد کدن صکره عومه <طابا ( بوامت

براهردی  ۰جناب حق
اتا
طعه
ءقدما طاشدن واغاعدن با
کنندوسته عاذت وکندوستی و <ید اجاری ا حون آناره

رسول کوندردی  ۰عربقومتهپاباربنكدبقنی ترك خت
کوجکادی  ۰حق تعالی حضتلری مهاجر ن ارلیی
اءانا .لهعتاز فنادی » آتلر حضرت يمره بارو سار

اولدیار  ۰وآنکله برلکده مشر کینك اذا و<فامه صبر

اه
دوزد
اه برب
و محملانتدیار  ۰ایشت

حقهطایان ورسوانه

اعان اآدننلردر  ۰رسول اکرمك ار وکفااری وتصیر
صدیق وعشرتی آناردر  ۰و جهتله آنارامارته جله دنزناده

احی واولادر  °بوباد آنارهکوسهمناژعه ايدهن »کر که

ظالم اوله  ۰ای انصار سم زکده دیشه قدمکن وفضل
وص کرانکاراولئهماز  ۰حتاب<-ق سید
نصرتاګون

اماب ادى



نه ورسوانه

ومراره ر-ولاك

عرنی

مس قیلدی  ۰زجه دځ مهاجر ن اولیندن صکره
سم لك ص

به کرده اده

گس

بوقدر ۰

رس-ول

الله

ذمهرت انتدیکز اجون دعوی اشدیککن فضل وشر فك
بکاکوسهنك بردنه جکی وقدر .
اهلسکه و

«عط امارت

ت

و ۳0

4

فول اش  ۰زرا قرش قو می <سب ولسجه ی ۴

افضاید ر  ۰وعلکتلری جزرة العر ك وسطید ر
 aسر وزراسک ج رهشورندن کرو راعطازسکز
مرك رانک لد گیدبر ادش کورلز ) دىدی

حضرتعردی اتصاره خطابا ( رسولاکر م <سته ایکن
زی روصت اتدی ۱ ۰ر سراعرااولهحق او لیدیگ

زی سمزه وصیتایاردی ) دیو <ضرتابو بکرکكلاعتی
ید اتدی

الصار بردبهحك سوز وله بیون فکوم
رطالعه به طالدار ۰
قعط اجلرندن <بات ان مسذران جوح قالقد ی ۱

بزدن برامیر و-مزدن دی رام اواسون دیدی
حهّمرن عرالفاروق ( ایکیامر جع اولهماژ وبرفننی

یله دن اه خلیغهمی دح اول قیله دن اولدقیه
واللهعرب قومی فبولواطاعت یز ) دیدی

حبابان منذرآتی زدابله ( اخیصاار ودنه عب قوی
رل فایار کر اله اطاعتانلدی ۰
<فکری شه سنه
قاندرەییکز) ددی

<ضرتغر | نکد زاربلدی  ۰اودحیسر تجوابترا له
معالهو اد لهرهباشلادی
اولوقت
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اتدا ودینه نصرت انس زاراد کن صقن ادا ابشی
٠
بوزان دی سزاولیهسز) دیدی
نكا وزر نهاذصاردن وخزرج قلهسندن سعد ان!عمان

ان کب ان خزرجك اوغلی بشررضی الله اعالی عنه
حضم تاری اناغه قالعدی ( ای ناس د درشدندر

کندقویمی | خنلكافتنه احق واولادر» بزم کرجه
اشلامة مسا عت وحهاد واصرت حت واردر لکن م
 ۱ن

ادس الاك ورسوانك رضاری ابدی؛ زودن

طولایی دنیاجه عوض ومکافان ایسفیز ) دیدی
حباب ان منذردابشرسن زادهکه( لعن سعد انعباده ه)
وقسانات ایدبورسین د دی
حسد ت

بشمران سعد بوق واللهاو یلهدکل  ۰لکن بوۇوەڭ

حقوقنه عرض وجاوزی جازکورمبورم دبدی
ایشته اولوقت حضرت ابوبکر الصدیق سن بوایکی
بنتدم پر نه بعت ادیکز دوع رالغاروق اله
ذاتی انانا
کی
ایگسی بردن امتناع تدیار٠* وحضرت عبر ابلرو
چوردیکیذاتك اوکنه کےکه اور د بد یار
بوصرهده آکوورادیبودی»

ی

پرسس وهر اعندن رسوز جیقاراولدی

 ۹رفقادن
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ارکان دن اولان عازده دو سند لوه اتدی  ۰سیی

منام ایلدی  ۰الکی اوزات نسکا عت ایدهع)
اه
.له
جج

دیوبابوعبدهایله رلگده<ضمرت |و یکره رهت ايدهجك
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