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فد وة اهل العرقان

ومقندای ر|باب ایقا ن مولان
عبد ار جن اطابی قدس سرهالسا یی
حضمرتارينك زان ادورزبرههسلات سطوره کشیده

قبلدینیمناقب! کاراولباءواعاظماتقباییمین( عات الانس
من حضرات القد س ) نام تاليف جليل فيض الیفنك ( فتوخ
العاهدين لنرویح قلوب الشا هدین ) نام ترجه اطیفه سنك طبع

9سلعطان
وعثیلی ظل ظلیل ظل| للهیالساطان رن الساطان ال
ان حضرتار منك زمان سعداقنانلرنده
خدا
دزیء۔
الغا
دارالطبا عة العاهره ده سید محمد نلاک معرفت

ونظا رتل یك ایکیوز بعش سنهسی یری
الاخری اوانلند ه خنتام پدبر

اولدی

46۷۱۰ ¥
ورشږد رخن هر بریقبلدیز برەغ ۷
 #کرجخد

 #ليكشرقوغریی غرق وزردان ابتدیار ٭
٭ حرف نهشغمری ہو بوباوح خاطردنمام ٭
٭ دللری کحعیی اصطرلاب عرقان اب
,تد
را

ک#مید"متصود اون جوز اوردیلر عمتاشنه٭

 #جانارینراهوصال حقد ه قربانایتدبلر ٭
 #کوزسهارحی کتعجیعرسورکرسیدن کوب >

۴پجوونلبدوه کوزاریندل نارینجانایندبار٭
غریی
راس
اقف
#اواسهرهر اطا کی وا

۴#

 #ملکدینده پوناری چونکيمنکهبان ایتدبار 3
 #وار ایدم او لے رد د رکهندن لوترك 3

 #بازمغه اشو کراماتی ج
اوحسان اتدبار#
#رمه بوز ابزردن لامیی کے بوبولك 3
ا

 #کرحه کے اشکالیحوقدرليك آسان انتدیلر۶#

ل تارج الاعام ٩
حمد الله اشو کاب هسام
آکوکلبویجان
آلورهردمندن
لسو تق اندر
سطر ا
حومفكضعاونلندن ایروبمدد

کلصدورقکیمشکین ختسام
اواور سیر ایدنلر رخن شادکام
کقهدس اآنهدلنپرابارمشام
کههرت حسابنده ارګعام

رزی بدیایدی پس رجب آبیایجنده اولدی تام
طقیوزکپو
لى االلهکرام
عم
وصل الله على سيدناجد خر الوانا
و
ااك
لاعبظهام وعلى اع اهل الاسلام
ل اقلىببوامم
اعهم
ومن تب

¢f
م

(1
قات الاذس من حضرات اود سکه اهل اللهکرام وەشا  €عظامك

| قدس انله تعالیاسرارهے مناقب عليه وسلسلهسنبهریبباننده ردکه قدوة
 ۱الفقرا واسوه الصا

مولا ای ج

عرل الرجن الجا

جع ا

ایدی

بو فقر خا کسار وحقیر یی مقداز ود یعنعان ین على الشهیرداللامیی
بمتعرفتد کزارينك
ذره وار ودطره کرداراولحقیقتدکونشار ينك وطر و
اتوار همتلرندن استعداد قدرت و حارعناتاریدن اسعراد قوتآندوب عون

باری* داری ابلیوب اول کاب سعادت انالك تری لسانله ترجهسنك اقسامیی
| خبر ابژهمسر واختامیی دسر الهمقدراتدی امد واری اولدرکهاول کرم

رو که قدم صدق صعفااىژه تادیدطلب راهئده قطععنازل وطی ھراحل ۱

اعشاردروایکی خطوه ايلهبرننقسه ویرین جانه باصوب کعبه مطلوپه
وطیبد" مصوده ارهشاردرودلاری مورد اخلاق الهی و حانلری اسرار

| امتناھی اولشاردر واصاد عالدن حکمت آناركوجود پزجوداریدر ونظام
5

۰بن آدمدن عرض انرك مقام کشف شهودار بدر آنارك اخلاق وافتعمای

 ۱ومعامات واحوای سانئده محبلرينك ار هکمکله وهس دار بنهلبه اعکله

سك احاب که فکی حق انهوتعالی عبادی عدادندن معدود وکلایی
حسابندن محسوبانلیه باطغه وفضله توخسه ونر اسرار وکرامانتدن
سوز سو یلك ورموز کفتاری وکنوز کردارنی حل ابلك قاکی شهکرسنه

بزان وقامرل ودواتمثال بهسرتهدهان وسیهخاطرك وطیقهسیدکلدر

 #نظم 69
۱

 #پونلراو شهلردر کے ترك سنا مان ابتد بر

#اتفومس لراكاهلین بندهفرمانایتدیار ۴۷
و

 #حق ودرکع ونار دیدار یدردیدارحق 6#
۴#اول سبدن اوزار ین عالده بنهان ایتدیلر
* هر بریعواص درایشهود عب اولوب *

1

م#اسوادن کوز پوموب حح!ول جان ایتدیار ۴#

ودی ٭
 #اوینادوب ب ارلدهایکی عالی مکانن

#اصصرآدونهیتتعندین عرممیدان انتدیار*#

٭ کچ اسرارحق باطارنده حفظ ون *

٭ ظاهر صورت رسومین جله وران ایندیلر ٭

نی
|ایدزسین تدم آناربوشدرایتدی چون بوشر نهون آغزاریناورترسین
دی
چرب
آغزا
ابطتدومپراسون اجون اخوالنون قالموب اولظرفارل» آ
وابتدی آنكاجون بوشدرکه آغزاری بوهلشد جرونکیم آغزاری احبله

شآوغلزکی اولو رکهاجققالش ولهوج اوله<قتعالی اک فیوکنوندرر
وهردسنهنك فقوتن نکدندو بهمناسب برذسنهدن اپرشدیرر حاحت وفتنده

دس توظروذك دخی قوت علهدرجون انك قارنی بوساولدینی ظاهراوله

غله وحبوب اله طاولویدلرپخسانون بوتصرفی ایتدی فی اسال حق

تال اول قدر بغدایکوندردیکه اول طرفار طولدی واول خانون حق |
اهل سرها چ خواجه عد
حلل
تس ا
تمالينك ولبهارندن ایدی  9سلید د
قاسعکه خواجه عیدالله السعرقندی حضبریلرينك قدسالله تعالی سره |

| اوغلی اوغلنك اوغلیدر ابتدی یدی اشنده پرجار پ صهانونالدم انامی له
ادی سلیهایدی وعال صراوندن کشف اوزرینه ایدی ویدی بل مقداری |
له اولدی رنفس اکا غفلت طاری اولدیشین کورمدم | کنراوقات رک

اوزرینه ایدی خلق جنونه جلایدردی و بکاکالارتباط ایلهمتبط ایدی
 ۱وحالتی بندن سر از دی

شدر
ملات
کهک
بساوردی ون

وطشره ده هی کیدکهمصاحیت ایس بربریکا

حکایت ابلردی ودا عاحاهد ه اوز رنه

اندیبرسنهی بسك هسادایدینسمماوحو بهواردیتی وقت آندن صورردم
بررمفصل خوات و برردی مع هذا اول حالده بثهاو و ردی واواتحق

عذرایدوب دیردیکه های افندی دببمواهلکیم پیلورسین بیتهپریکاشه
درسین برکونآزادایك ایستدم تضرع ایدوب قبول دی انتدمسکانکاح
وحسان
ایدهرم اتدی اطف ا

نددمن
الهبش ابه دوشورفه ات

چا به

دوشرسین ایتدی بنیسکا کالحم واردرفیاللهو برنفس اول بت پندن
منعطع دکلدر هبان سن بییآزادایده سین اول حر ده سنبکااجنیوناحرم

اولورسین وهرنهزمانسن بقدفعهنکاح امیدسین نےحم اولحینده ناگرعه
اولس اولوت حعدن کوب دوشرم رکون چامدنکلدی کوردمکهز باده

آغار انتدم سکانه حال اولدی جواب و بردیو اقدام ادم ابتدیپوکون

جامده عظیم جعیت وارایدی ونهجره که ذظرایتدم برنفس کورمد مکه
حه له حاضراوله جله سی اسر عفلت ڪڪ

ورد م اک اعلرم دیدی اون

درتاشنده وفات ابتدی قتدسمااللهی سرها حمدالله تعالی والمنة کاب
لڪوان +

}{N
اول جاربه انك باشی!وزرنده طورر ود رکهزنده ایلسون سن شولک هدره
ابلشد ر
“(هان الذی لالعوم اطادنات ال نورحلالها :بدشده ولالستفر

۱

ا

الکاثات اظهورصفانه اتلأایده بل خطفت “جات قدسه بصارالهمول |
آواخذت تقعا ت بهاله الباب الععول) اند نصکره طوافدہ بکا جل و اقم

اولدی واطمده برخطا ب اشتد مآکخهرنده بکا انتدبارایعبد الا در
ظاهر جربدی قووبندفورتوحیده ملازم اولعم د مار نفعندن اوئور که
بزمخاص قولارعر واردردیار رکه اناریسنك الکده شرف قرعز»ایرشد یریزه

کاه سنك باشك |
رهح
ناک ها اول جاريهاتد ی ای جوان بام ولکودنن
ارونزده توردن برحید اوردبلر وعنان |سعانه کل تلا نکه ا دارهیدور

ایدرز وجیع اولبانکوز یکندی مقامارندن سنده خمره قااشدر وجله سی

شول سنهکه سکاو پرلشدرانك مثلنه امیذ وارزدر بعده اول جارکبنهدی

م
دکو
مآنی
ری
رد

ل اما اصفها نبةقد س اللهتعالی سرها +

 2عرد العاد رل اما ئدن ری دعشلاری رکون شحو منبراوزر نده!

استغراق واقعاوادیوعامهسنك برععدی حوزادیوکندیسی بز دى جله

انده حاضس اولنلرشته موافقتاید وب دستار :نی وطاقید نی منم اداغنه
آندبلرجون شحکبروحالنهکلدی وسوزیآخرابادیعامه سن راستایتدی

و بکا ابتدیدستارازیوطاقید ریصاحبار ين بهنه وراو یلاهبلدم برعصابه
باق خالدیکه صاحی طاهردکلدی شم انتدی ای بکا ویراکاو ردم اموزنه

ل اولعصابه غائب اولدی بنحبرانقالدم جون شح منبردن
ایافی
آند
ایند ی بکا اتد ی حون اهل حلس عا مد ار بی اندبلربزمبرقر فرنداسعن
واارصدفرها

نده اولد ج عصابه سن اند ی ن آق آموزمه قودم ق

اصفهاندن اوزا دوب عصابه سنالدی ام

فارشه قدسسرها که

بروقتده کلبانکان نان
شج جیب الدینعل ن بزعشی
ن
وخا
تدار
برخا تون شمرازه کلشد ویقت»وقت بنعخانهمه کاوردی خبر

ایدیو بماطلامرلنی وارایدی و اولخانون اولحالی ببلوردی وخانهمدهبرقاج
غودار هبکی سنه و رسه
ظرفاروارایدیا کر روقتدهحقتمالیحبو بااندین ب
اولظرفاره دوبارادطمروافولار آبیودسیواعرارنی اورندمنا کم پا طوره |
حاحت وفتنه دل اولخاتونصاندنکه انلرل اګنده نسنه وار بکا اتد ی
| چون سکا ال طارلنی بکووزسزد ی هون و طرفلراشنده کندن قو ۳

۷
نوره کهسنك هحم برایشکده ع لفت اه ار  +ااه مي ند قدس
اه تعال سرها ٭ تارش اممام دهده مشامخ رندن روابت اباشد رکهرخانون
ناده
محهس
سو

اوئوز بل ببرده اقاضي ابلد ی اسید » وصغوقده اند ن

کدی و بواوتوزیل اند نه طعام بدی ونصواحدی  ۴احرادمصر ند
اخری قد س سرھا چ بنهامام بافعیکابرحویضنادرهبکاتورشد رکه
توطا ند دن ری اتدیمصس»ءا حسند ه رخا تون کورد م واله وحبران

هه
کی ن
اتکی انائ اوزر بنهقبش وزبطاورمش اید

دز
ننه
ور و
کتور
او

وکونث دنو موردن پبنراهایدهبك بریبوغیدیو ببلانلرودعبانلر طرافنده

کزر امدیه اعمأ خوار زمبة ادلسله سها کهبنه امام دافعیتارشخنده
علانكک برندن نقل اباشد رکه خوار زمده بر خاتون کور دمکه بکرمی بسلدن
زباده هم سنه :ودی واګد ی چ جاربهحدشه قدس

ی اعلددایلنقادرالکیلانی قدس سره بیورمشد

سرها که شج

رکهاولدفعه کربفداددن

قیددماتورزرینه حهعن هت ایندم وهنکام جوان ده تنها کیدردمشحم
عدینسادر ٤ ناغه کادیاولدیجوان ایدیصوردءکه فنده کیدرسین

تندمن قدم جر پداوژر ینه ابتدی
انتدم ماکنهبتهدیمصاحبنه رااینسی

بندخی قدم تجرید اوزز بنه  له کتدلك انامك بعضنده برجاریه" حدسیه
اهبندظردی
ظاهراوادی رقمبعلم و بےاوکومدهطوردی ویر تبر پروزم

رس بکاابتدیقند نسین اجیوان ابتدم مد ایند ی بوکون ې زجته
قویدل انتدمتجون اتد ی بوساعت بلاد حیشده ایدم بکاشو یلهمشاهده

واقم اولدیکه حق تعالی سنك کو کلکهجلى ابلد ی وسکا شول نسنه ی
یکلیعدطامبکهستی
دنك
ین آ
دمد
مکلر
ریلد
عطا نورد یکسهنك غمر:وکهب

کوره م واکله پهي ابتدی ن وبکون سز تک کردهم و ب که سزکاه افط را
اويردوهرانماولدیدره رنطكرفنده اول کیدردی» برطرفندهبزکد

ردك چون

که اولدی"هوادن رطبآیندقیاوزرنده القبوفقهسرکه ابله وسبرایله اول |
الذی کرمتیواکرمضینق ه کر یکاای نوذههاببزدی
او
حاریهدالتدلیه
بو که  3برعرهایکی بوفقهایندیاند نصکره اوج اببرق صو ایندی اعد

لذتوحلاونده پرصوایدیکه بر یوزنده اولان صوبهبکزمزدیوس اولگید

رنه بزدنابربلکوندی جونمکهبه ادا شحعدیبهطواقده جلى واقع
اولدنکه مود دوشدی شو دلهکهدعصضبلر انتدیلر وفات انتدینا کاکهوردك

اول 9

۳3
طوغریسو بلدیرکتلیندلیدنبروهح حوب اولدم  2آاذرمجهوله |
قدس سها  ۹پانذهیوادلنورنطواف ایردک نکوردمکه پر نور برقاوردی |

آنك ضیاسیعنان آسعا نه ابرشدی تعبده قالدم طواهی تام ابلبوب آرفی |
کعبهنكدبوار بنهوبردمواول نوری فک ایدردم ناکاهقولاعه ردرداو کهسهزت

آوازی ایرشدی اول آواز ارد جه واروب کورد م برجا ریه کعبه استار ينه

باعش بونیدیر #سعر ٭ انت ندری باحبیی  #منحبپیانت ندری ٭
 #وتحول اسم والدمع  #بیوحان بسری * قکدت اطب حت #ضاق

بالکتمان صدری * برطرفه واروب الك دردندن کر بان اولد م دس ایتدی

الهیوسیدیومولای؟* حبك لى الاغفرتی  #ابتدم ای جارسیکهاب وميك |
* میحلت دیهسین * یع ,نس سودیکیم حقیکه حيك لی دیرسین بعتی

سنبتیسودیکك حق دیرسین نهببلورسنکه اول سسویری ایتدی خدای

تعالانك قوللری واردرکه حق تعالی انلری اسونرار د خیحق تعالایی
سو رارحق تعالا نك کل

منی اند کیکه د یدی * فسوف بأتیالله !

 ۱شوم حبهم و حبونه  ۴حفك ی

انار یی اوزر ثه سایق دکلدر

آکاایتدم سن زبادهضعیف و یف کوربرم ھ رککے خستهسین ابندی ل شعر)

تحبالله فالتیا سقیم ٭ نطاولستمه قد واهداه ٭ کذا منکا ن للبارى
تحبا ٭ هم بذکره حت براه ترجه  4اوزانی درده دوشر حن سونلر ۶
تھ اول درداولور انكدواسی* ولور ذ کری دل وجاتیحمران  | +کادککه

رها
سهنام
لل
ذاصبب اولهلاسی *اجاریع هوله قادلس ا

 4ذیوناهلنون

معصری قدس اللهتا لی سره حکایت ایدرکه بکابرمتعیده حاربه وصعین
اتدبلرحالندن خبرصوردم انتدبار ردیر راید  ۵درأولدره واردم,رطعیف

|ا سلام و ردم جواع
اجس کوردمکه که حاووسرلنیاکا انرایلشد ی ک

وبردی اتدم ای جاریهنصا ری مسکنند همی اولورسین ایتد بیاشت |
قالدرایی حهانده حق ساره ولعالادن عری ڪڪورر مسین اتد ما
0

۰

ھج تنها لقدنو حشت حکمن هسين اتدی ندان ارا ع او لکه ان

لناینی<می وشرایف حبی بن شویله پ اربلشد رو شوق دیداری بکا

اوبله«ساط اورلکشهدکوکلدههحم برموضییآنكغری اعون بولرم انتدم

یستر انشدیای |
سی حکیکوربرم بش بوطارلقدنقو رتارو بکاطوغری بوکو

آواذیق وزهد طر یق و ورعی دارکبرلابلیوب سلولایت خانفار
جوامردتف

طر فده توب بریشهسنکه اندهنه اب کورهسین نه نواب ځازنلر ينه
۹
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ب ابا۴

حباو ارایدیو م
اهی پرلهانك غ
نعان
درتباشندهصای ردی
و<ق

حأمودن الك خدمته ایروشنلردن بانختاراعشدی وبنم اون دیردیکه
قلان+گوسدهکی کوزهیوب دود ,رخ هروفنکه م اوگهبراوغور دن کلور

څطڅشره ده سنه فور وهفرنکه طشره کبدر اپورغور دن کیدر بم
ابواکدیجنسنه قومزو بنهشش اپدر اندنایشندم دیردیکه بلرم شول

اسکوبسهصییاکهنینمحون مالیی سورمدیر وانکلهشادیاق ار حالبودرکه
حقسهانه واعای انكمشهودیدر وانكکوژی اکا ناطردر غرنسنهده بارفه

المینغاب اودر دومواررجه محبت دغواسین ایدرر عب اونتزربی

مینك فربیبع مر باردنز بادهدر باوسسوزی ناهون سو بارلرادى
ای اوعل بنمپوسوز غهسن بدیرسین ایشدم اسوزلد رکهسن سسوبیار
ن

اندنصکره انتدی والله اکان کلور!م خبیم وا الکایده

7

بکاخدمت ابلیه والله هرکرفاه الکاب بحبییبمدن مشغول اه مشدر |
وکا جاب اولامتدرو به خضرت ثح ادر شول انناد کهبات اوکنده
اوتورمشق ربصده کلوب ب شرهرلادنیسو بلدیکهژوخ اندهکمشدر دیدی

د|اعیدسی اواد رکهپرځانون دستی آلهایشدی اسمءبسنک هکرو کا نشدیاسم ا

بدویزهییفداوطندروب ایشدی ایبمنم اشیدوهبسنکهسن ندوسیناد
|ن
حكاجن مك وا
انوك علادجیرکه ارکیله اندی عا وطافهشدی

فاتحہاکا کوندرمکا
موواصبت آیدهعکهپو خائونك ار ی یکنوره فاد یی
اوقومفه اشلدی سی عله او5ودمو بلدمکه فاح ییاوقودیوانیر

صورت ادا ابلدی وای کوندردی وکودرد

وود مایندی ایفاحذالکاب,

قلانشه رە وارە سنببو عوزتك ارقیکنورهسین ک
روهه اقنوىدبه سینشح

ایردفا حه ی کوندرد یزکمیاندن نكاکرلیدیکی زشماونكملاقیقدرذرصت

دکلدیکه اولس اذه ییقطع بعكمسراولیدی  2ج۶ار سوداقدس سرهاکه
دواو ن
صر یقدس مره ایدرپر
کسیا
وهج
راردیمهکه

اوغلجقار اکاطاس

اوررژ ودبراردیکه وزندبعهک,وانرللرهمیدیرُوالنون ابدر بن اجوالريه نك
آردجه واردم بکاای دو النوندبوب جاغردی ین ابتدم سن بنندن بلدا
انتدیاكدوستارنكجان انكلنکر بدرریبر له اشناشدم ب اووغلاحشلر»

|دیدییندرایدینه درا ایدم ديرکه سن دیرمشسنکه نالله یکورورمدی

طوضری +

XY
عه سی ایدی رطی الله تعالی عنها صاله خائونلردن ایدی دیرارکه بر بل

بسسمتاویهراعدیوجیم ناس ام
ییاخارن ا
بقلقق |دولد
حرا
کبلانده قو
محمدل قموسنه کلدبارباعوراحون دعاطلباتدبار ام دخا سنك اوکته

جرعدیاتندی خداوندا بنجاروب دعن سبو رکه اوردم سنصوسب جوق

زمانک-دیکه باعور باعغه باشلدی پ ور جهله کهکو بماشکلر ل آغزبنی

آجدیار  #بيك حرویه قدس اللتهعانیسمرها که شح ابوسعید ابواطذیر
لی سرها ایدرمومده ایدل بسك دیرار آنده بر برهزن وارایدی
قتدسع االله
بزممر کلدیایندی ایابوسعید نله کلدم ابتدك سو یلهابتدی دهمرلر
دعاایدر رکهپزیرنفس بزهقومه اوتوز ادر دیرعکه بن برطرفهالعین بکا
وتا کورعکه ا

اخود یوارمم هنوز اتفاق دو“ عدی دە رنف سب ۱

|:کاقومدی ل ردخکعب قتدسعاالللهی سرها ٭ شح ابوسعید ابواطبر
قدس اللهدمال سنره دعشد رکه کسك قری 01ی فونه عاشق ایدی اما
جیع ببرارانقاق انتدیارکهبوکانکه اول ابدراول کلات دار کرمحلوق

اوزر ننهسو اك مس مراولهاکارادش دی دو “عدر رکون اول قول ناکاه

كعك ریق ولد ی یکینك اوجنه بایشدی وزاول اوغلا نك اوزر ند
حاغردی واتدی سکا و کرءیکه یافندم اع واک میتلاع وحالق سنك

اوزریکه اوچرد مکه بکا طمع ایدرسین شم ابوسعید ایتدی شول سوز
اول دعشدراو بهدکلدر کهرحخلوق <وزده وکس اول واول دعیٌدر

(شمر) عشیرابازندر آوردم ند #کوشش سیارنامدسود ند #عشق
در ای کر نهنید ید #کی وان کردن شتان ایهسیند  #عشق

بیس#که بسند یدبایدناسند  ۴#زشت اید دید
را خواهیکه تاپانان ر

خدوب  #هرد بیدخورد انکارید قند ن٭وستی کردم ندانستم
انکار ی
 9تن

دند ( ترجه ) عشقه رلع اهدم بلات ۵
ك ترکرد ک

ید  #اولادی حوق کوشش اتدم سود مند  #بردکردر عشق اکابوقدر

ا| کار  ۴ایومك اولازادسم اول ای مسجد ع شقه استزسککه

پ انپولهسین

|

ند ٭ اراواوںهھرزشتله خوب اکلغل ٭ زهرز
| ار حتهر نالسند ادبتسکل

| نوش ابلیوب اطبنله قند  #بلدم توسناع ایندملامیی  6کے جکھك دی |
احذبدىرن |
لث قتدعسااللهی سرها عه ش
| اوولاور کد و فاطمه باذت
العر پیقدس اللهتعا لی سره فتوحانده ایدرک ته سلار بنفسه فا طمه شت |
میت خدمینایتدم وانكسن طفسان دشدن زاده اندی ونانك ورد

باعغه جالنك تازهلکندن ونازکلکندن شرم ایدرد م هرک انی کورسه اون

ا

#۱۳
| اشدی ای استا د د ون کصهبنکاو
بلا وبارچزفییلا)
وازکادم وخدایتعالادنیکاقا جدم(اللھ م کنلکبفال

 2انلدیلرد انماو لکهجیع مالدین

دونوب ان مش يهباقدم اواد اغاد ی اتد م کو ن اعلرسین اتد ی

|کو ا حق تعالی شول نىسە کهبا کادعوت ابلدی بندن راضی دکلدر

شادنکه بےمالهحفهآزاد اولیدیمعدی پممالك
ُبک
الی
میرتعا
بعن خادا

آانزتادلنده مدخی اولدی شو <لقهکتررعکاهلیاولاحر» بندن راضی
هند
شلدایس
او

اول که جیعما ى حالصا للهصد قهانتدم

دم ایح بحفه نكبرکتنهاواو اعش جلهنك اوز ره اعد هد قالتوب

|ندهک
کن

فا خرجامهار ین حیاردی وپارهارهدلاس کیدیواءل,وری <هوب

|کتدیایتدم حى تعالیسکا خلاصلق و ردىبواعلنندنايدى( شەر)هرىت |

مانلهيه وبکیتمنه علید  #وحقه وهو سوا ی لازات بین يديه  #حتیانال
واحتظی و بارجوتلدبه × انندص کرطشبر»حبقدقونقد رکرنعفهیی طلب
ابتدل بکعولبدهییهعن عتابتد نەش بوه وفاتایتدی نوحنغهنك
خواحه سی مکید وااورداقوفنده کهطواف ایدرد  پحررو حك اوازن
ایشتدل بارلی جکردن دیرده که (شعر ).احبلله قالدنیا سق  #تطاول
اسعید فدواه داه  #سقاه من عه بکاس #فارواه مهجن اذسفاه #فه ام
اه وعااابه  #فلوس بر یدڪنو اسواه

کزذلات منادعی وتا ال ۴#

اهب حبه حتبراه  ۴۱نكاوکنهواردم جونتن کوردی اتدی ایسری

تدم لبيكمن تیان اللهرجت اینسون سکا ای لا اله ۳

لد ی بن نحفهیمواول ريال کی اولش
ک|لدقدنصکره |کلهمقوااوقع

ایدی ابتدم ایحفه خلقدن تنهال اختیار ایندکدنصکره نهفانده کوردل
اسدی خدای تعالی کندوبه قرلهبکا انس باغشادی وکندينك غبرندن
 ۱وحبشت و ردی ایدم این متق ولاه وفات ایلدی اشدی قدس اللهدعای

 ۱سره اک کرامتاردن اولقدرعطااتدنکه کوزارکورخش دکلدر وجنتده بم |

هم ساعدراینمد سن آزادایدن خواجك تلهبل کاشدرکزلیپردعابلدی
وبهیه قرشودوشوبجان اسلیم ایتدی چونکم خوا جه سیکلوب! یوفات
ع

اپعش بوادی اوزر به دوشدی واروب انی حر یك ابلدم اول دی سلم
| روح ابلش تجهیر ونکفین اید وب دفن ابلدك قدس اللهتای سرهما

| امه قد س اللهمسالیسرها ٭ ۶ی الدین علبداد کبلاننك |
وه سى +
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عودئی پارهلد ی واغاغهباشلدی بآ کنویسهه بت ایدردیوتهمت ایتدله

ومعلوم اولدیکه اندن هم | تریوعش کند پسندن صور د مکه حال

بو یلهمیدرخاطرخسته وشزکباسنته پ لره اتدی ( شعر)  #خاطبن ا خی
منجنانی ف#کان وعظی علیسیانی * قر بیمنه بعد بعد  #وخصیالله
|حباردتعیتطوعا ملا للذ ی دعانی * وخفت  ۶۱حنبت
واصطفای  #ل

قدما*فذوقع ا طب بالامانی اننصدکرهجاریه نكصاحبنهابیتهدمجاارسیهتلیت

بندن بل ز اده دجو برهم حأغروب ابتدیوافةراهسنقنده الك بهاسنهقادر
نبلبل برد رارایلەتاکے
ٹسینشم سن
کې
اوارسینسن درو بش
نآنك بهاسی کتوره م تعده اعلیو اعلیو کندم اول الله ڪون بے ده۱ 

نك بهاسندننسنه بوقایدی واوزونE

وتها هفرح با

کوزم بوعخهقادردکلدم ودبردمکه ایبرورد کارمس"نسلورسن م اشکارهیی

و کرویو نسنك فص کهاعمادایتدمبىر سونله

ایس 32ء ونیدق

یچوبکوردمدرت غلاملب,رکی
انلدیانتد مکودرایتدی ماردند رقبو آ

تهسدیمی ایاستاد واکربرمکه اذنو پررمبسینابندم اجر وکر| 
یتی
اله
و
یت اتدی اجدینمثییی ۳
حون محروکردیانتدم سن

او ګوده

کوردمکه برهاتف بکاحاغروب اتدی دش بدره کوتورسم ينكاوکنه ابلتوانك

| نفس بونکله خوش ايلهتام تصحفاهینیون الهبزم تحفه ابله عذایترو اردر
حون وی اشتد م خدا ىلعال بکا و تعمی و ودیکنه سور شکر

ابتدم سری ایدر اول که اوتورد م وصه منتظر اولد م جون صاح
ماز بیقلوب طسره حیقدم وانك النه بایشوب عارستا نه ابلشد عمارستان
صاح.یصاع وصولهبافنوردی چونگم یکوروب انتدی  ۷اروکمر
یدرس خدایتعالی دبانندههه رل ربواe

رز

|یکاحاغروب ایتدی ۴9شعر که انهامنایبال لیس خلومنوال  #قربت
مترقبت وعلیت نیکلحال  ۴حون تفه ز یکوردی کوز ریاس اه طولدی

ا|وخدای تعا لی ايلهمشاحا تکهاوت انتدی بن خلقك اگنده مشهورانلدك
اوتوردیغمز ساعت صحفهزای صا یاعلیورق جه ا

اد م اعلم

ینوردم بشبیك افجه »یلها دی وانلهوق ایدم اون سك اہ
دیدیکک ک

|رچج,یع
قاذه ایلهاتدم واللهبوق ادم بهاسی مقداری فاد ه ابله اتد ی ک

دنبای بکا ویره سینفولاغرمکه صفه خالصا لله آزاددر اد م قصه ندر

۹۷.
شدابلدی چون یا رستان صاحبنك سو ز یناشتدی بوغازندن کریه سی
تسموالکن ۷#
فلنا
نرا
جعشم
یغه(شعر )م
دقوم
ل او
شاتی
اابی
بهبو
دوکلدی بعد

اناسکرانة وقلی صا سی  +اغلام یدی وم آتذ نبا#غیر جهدی فیحبه
وافتضای ٭ انا متتونه حب حبیب  #لست ابی عنببابرهمانجی ۷
#فصلای الذیزعم قسادی #وفسادیالذی زع صلای *ماعییمن

احبمولیالوالی ##و ارتضا ه للغسه من جناح  ۶#الك کلا ی بنی ناقدی

وتم وکریه يه دوشردیجون بلکوزماشتی کوردی ایتدی ای سریبو بر

کریەدرکهنت وصفن اشتدیککدن اوتوری ایدرسین اآکنریحق معرفتیله

آکلیه سین حالنجه اواوربعده رساعت بهود اولدی حون کند وره

کلوبابتدیایجاریهایتدیلبيك ایسری ایتدم بیندن پیلورسین اتتدی
زاموالندنبروکه آیبیلدم ه رکزجاهلاولدمانتدیاشیدرمکه حبت ذکررن

هد(یرتی
بادر
ابلرسین سکوهریسین ایتدیاول کسه کهبزهوماعرطبی
لتدی کوکلاره قربب وسائلاره حبیدر اتدم سنبونده کیم حبس
ابازهیمن
ابلدی ابتدیایسری حاسدار پری باریدنمهابلدیبعدهرشهقه اوردی
شو بلهظن ابلدمکه وحودندن حا نیمنعطع اولدی اندتصکرهحالههناسب

ينه رقاجدت اوقودی عارستان صاحبنه ابتدم بونی صالی روصالی بوردی

انتدم قندهدبرسكوارکیت انتدی ای سمریفنده کیده ماوک بهنمکوکلك

عاو ایاشدر اکرمالکم را ضی اولورسدکده رم
حبسدربهضی عالکنه ب
والاصیرابلرم اتدیوالله بوبندن عاقل رکدر تاکاه خواحدسی عارستانه کروب

کادیو بکاسلامو پروبجوفیتعظی ابتدی ابتدمبکانهظے عکدن بوجاربهیه
قدیدرعقلی
وبت
یسابتجدلا
ببو
تعظی یلكاو رکدرسبیندرکهبونیسمح

کتشدریراجمراویوم :وبزی اوبومغه قومزجوقفکرز وجوققکریزایار
وحالبودرکبهبنضعماامع ودر وبونیجبع مالی و روب بکرم بك در ھم

صاتونآلوب دور برمامبذلنوردمکه با برفاندهایدمصنعتنده کاءلهابواخدندن

اوتوریاتدمصنعی ندراتدیعطر رهدرایتدم نهقدر زماندرکهوزجت وکا

رهشدرایتدی ب یرلدراینتدماسی|نه عاولودیادنتدآی کلارن
وهببو له

نغ اريدكه (شعر )  #وحم لانقضت الدهر عهدا  لواکدرت بعد
ااصفوودا  #ملات حواحی والقلب وجدا  ۴فکف الذواسلوواهدا ٭

فیامن ایسلمىول سواه ٭ اراركت نالاس عبدان#صاکندرهقالقوب)

عودنی٩ 

144¥
س وتلبیش امون ومس بدارۍ طببقلو پ فهعر بص اګوونهی اولد رک
جوا وم کو کللرمن خوش اول باغرده اولان سنه دی

وس اولورس ن دی

کوکلار نکزی خوس دويك ULGزده اولان سنه ار خوس اوه  3تيء سری
 ¥ E,انون ادبکه ری سقط ینک شا کردیابدیواول
خاوك براوغیی و ار دیمع یاهلیایمعااول اوغلانی دک رعنه کوندردی

صویه دوشوبعرق اوادیءع مسر ی به خی 5رکو ایا لیر

سری ابتدیقالقکن کالوهکرتا کے ات اناسنه وارهليمبس قالقوب واردیلر
شح ری بابص بردن سوزسویلکهHSED

سوزسویلدی

ردسریاتدی اوعلك صو به
اولخانون بتدیایاستاد م نفزبردن مدرا

تشدی باتوعلوعی ایتد ی بخلانو ن ایتدی بد رس خدای
عارقیاول
تعالی بونیابعه عشدرشم سریکیرو رضادن سوزه باشلدی خاتون اتدی

قااعکن و عله کبلاهوکرز قالقوب انکلهکتدیلرتا اول صوایرماغنه اپرشدیار

صوردیکه اوغ قندهغرقاولشدر ابتدیار بوراده اوغول څد دبوجاغردی
ایك ایانادیدی اولخاتون صو بطهالدیاوغلنك النه شوب خاره سنه |
ابلندی شج سری شح حنیده التفات آیدوت اتدی يو ندرحند انتدی|
وخاون خدایدهسا ی انك او ز رنه هرنکعمو اجب اتد ی ادسه رعادت

ری کنسابت بهرحمادنه |
وکسیه یک حک
ایدهیدریس]کنك
اولکہ آکااعلام ابه ارحون اکا اوغلنكفوتتیاعلام ابتدبار لاحرم انکار ||
| انلیوباتدیخدایتعالی ونی اهم شدردیدی  9؛تفه دد س اللهسرها 5

سری سفطی قد سسره ایدی رکه اونخوم کدی ب قلقو ضطراع

اوادی ڈو بلکته ددن عر وم قالدم جون صباح نمازنیلوب طشرهقجدم

هرپرده کهاضطرام نسکین ولدبوا تاد

نرت

هي اف یغبیآخر

اولامحون۱

غا زستانه اوعراد مکهاهلاتلایی کوروب خوف ایدم ومز جر
 ۱اس:اریهاوعرادمکه اهل |تلایی کوروب موق اتدم حون عارستااننه کردم

کرکاامجلدیوست" ممنشرح اولدی ناکاه برحار رھکوردمزناده تازهو باکه
اش امد زک س متا مه اند ن برخوسش فوا ابرشدی زیبا منظر ی

|ووکیک جالی وارایدیایکی الیوایکی اناغیبند امچنده چون بکنویر دی

نحینه
ورجه شقعورادوی؟ا رستا صا
| کوزربنوططولوباش ایلدی ن
|انتدمبوکیدر ابتدی برحار بهدرد وازهاولش اصلاحه که ديوخواجهبی

>

والده سیام مدخانهامنده سحصقانه وتعایبه متوجهاولوبونورمشدی

که سنك انواری ظاهر اولغه باشلد ی حاغردیکه ای جد ای
ناکاء رقد
اوغل انوسلنهبکهانده سنطلبایدرسین وید ه د راششاغه اینوب اول
انواری؟ وردیوالده سنكااعنهدوشدی و لعده ج دږردىکه اول وقتدن

| پرووالدهمكقدرتی بلدم  ۴۶فاطمهنت ابو بکرالکتانی رجهاالله تصالی که
بروقنده معنون حب دن سوزسو نلراید ی فاطه 1الك خاسند »آبدی
طاقت کتورمیون حان و بردی وانکله اوج کشی دخیجانو برددلره فطه

رجهاالله نصا ی ٭ شمابوار سعمااق رجهالله تعسالیعنهدعشد رکه
اعبعص 3قریهدهصاخه ردن رعورتحااننیاشتدم کوکلهآنكزبارتیداعبهسی

دوشدی نامعط لعاولمشول کراامته کهاندن شهرتدوعشدیواولعوربه
ضهدیرر ایدیحون اولخانون اولدخیقر ب رهابرشدل حکانت اند بارکه

الك ريون وازدر اکنهدنسودو بالصفارایدیبرانکی قدح صائون الوب انك
ورد اتدل د  ۹5شول سك فبونکد ن نفل
اوکنه واردق واکاسلام ب

اتدکلری لسنه .ییکورهوز قبونی کنورد

یاولقدحهصاغد ق و اعدا

اللهسود ایدی آنك وصهسندن صوردق اشدی وم برقیوغر و ار ایدیو ر

برفقرقوم اید برامکونی اولدی باےرم برصاخ کشی ایدی ایتدی بوقیوتی
قربانايادبهتمدم بوق زیرا بزهقر بان اغهمکه روخاصرتدروحق تعای
فاق اول کونده هزومجانرمکلدیارعه تدم
تزی
اج
وهارتيا
لویون
بمب ق
بر
زمهما نه اکرام ایعکله مأمورزقااق قویونی بوغر ل اهما بربرده وغرلهکه
رجیز انكبوغرلدیغ کورمسونار زر ااغلشورار اول قو نی
ااوغا

نبکه د بؤارار دنده قربانابلیهکنااه دکموکرهبرقیون
دلو
تآ
کره
طش
د ی یابتدم مکراول قبون
شرو
وب اګ
دایو
خانهنك دبواری اوزرينه صر

زوجدنفا جشدرطشره حمّدم کوردم ارم اول قبوكدر بستی بوزرده

قالدم وقصهیی اکاسویلدم ابتدی شاید که خدای تعای بزهیدکخریله

رعوض ویرهش اوهمهمانه اکرام ابتدیکمزدن اوتوری اندن صکره ایتدی

ایاوغل بدرستی بوقیون هر بد رك کوکلند  ۰اوتار چون اناراك کوکلاری

نك دیسودی خوشدروا کرهتغمر اولهرونك دی متغمر اولور
وله
||خوسش او

دس کوکاار بکرزی خوش ایلهبکرکه امام نافیی ر چه الله تعالی عنه ایتدی

اولخانوندیدیکی جریداردن هناد کندیسی و اربدزولکن عام بسلودی|
سره

ابا کو اقذرهمi
اوکندنطشمر»تاردیواتدی عون( مااوحش و
اندم نوبه انلدم اول دیدکلرمدن له فاطمهالبردعیه قدس اللەس رها که
اردسلده اولوز ایدی ديار شاعابلهسورسو بعااررفاندن ایدی مشاعك
دی اکارسو لك صلل اللهعليه و سلرن

خوّد نکا بتآیدوت

نیسد کرنی)درسو الاشدیاررساعت اول
عن ل
ببوردیمی بوحدیندنکه (ا

سوگالوایسدنه ابلسوزازسو باشدیلراس ابتدی(ان ال ذکرانتشهود ذکر

الذ کورلات معدوام دکرلله فرغ دکرلدفید کره ویب د کرهلات حینلامکان
دتکدریکیی مشاهده
ولاژمان ) عن سند کر اتدیکك وفنده مذکورستی ا

ابلیهسینسنتدوامذ کرم:قکاهرن ایکن دسسنك د کر نكذ کرندهفانی اوله

وانك سند کرابشدکی باقاوله برزماندهکهآنده زمانومکان پوق ۱ 9م على
طهاضجردو تبهعقادسی نلسهرها 41کا ارولا دندن اید ی وافر
ژونخ
عالی وار اید ی جله سی وور آرهنقعه اناد ی و اچد خضر

آوزریه حالاندی بایزید و انوحەضى قد س اللهال

وك خان

سرشها کورهشد ی

وابزیددنسو الاراکشدیانوحفقص دید رکههرزماند  ۵عورباركل سوزژنی

مك زوخه سی 9عیی ی کوردم
دوتاردم اكاد کم اچد خضر و
1
سبلذعکه خی کان ورعالیکندئكمع رهیواح نھ فندهد نارسه 5

1بد دس الله سره دمشد رکهکهیرگه دامRR

اس

کرکد که جد خضروېك خانون ام لی شمی کیھ ERO

حالی کی حاللنه امعلى دمشد رکهحق سصازه وزمالی ځل انوا ع لطفله

رپناهو
دزر
اپوولکار ل هکندیجنابنه دعوت الد ی قول ا ديار رسانارك او
درلو بلارد کدی ناکم انلری بلااه کندی طفرده دوندره ز براانلریسور

ويه دعشدرکه برساحت فوت اولق خوا راق حکمد انسار کڪ د ر
ا
وتخد
 ۳اهلاد ن بسا ون کی اک کلوب اشد ی کلد مکه ات

و رت سر حق تعالیبه دتفر ں طا بایلم آتدی"هو ن حقتعالایه خدمت!
اعك واسطه سیله انرب طلب اعەسان ام مدوالده؟ ج او عىد! له

بنخفیف قدس اللهدعالیسر ھا

عاداتقاتاندن اییی اوغیل اوعد الله

خد له پولداس ولوب در ایولندن جه کد ی وانك مکاشفا ت حواهدانی
۱

تخوقدردیر رکهچ انوعبدالله هرود  ۵رهضا يك عم احبریده احیا ءلمای

زبلور ایدی
ا ایدرایدیناکم قد رکه سنهایرشهطام اوزرینه حموب نما ق

رک

۱

#141¥

برارو برعورتکوردم اول عورتفاطمۀ نیشابور ی اهیدی ج پرمقامدن |کا
خبر و برمدمکه اول خبرا کاعباناولبایدیمشاشخدن بریذوالنونه صوردیکه
بوطانفهدن کییزباده اولو کوردك اتدی مگهده رخا تون واردر اکافاطین

۱

دشا بوریەدیرارقرأ نکر ع معنااربنك#مندنسورسو بارکهبکاعبکلو رواول ۱

 ۱دعشد رکه((منل نکناللهمنه على بال فاههنطی فیکلمیدان ویتکلم بکل أ
| السأن ومن كان الله منه على بال اخرسه الا عنالصدق
اوالاخلاص) دی د

والعه اطیاء منه |

مالشیایهده اعكاوزر نەعل اناه
کهحق تع

هرهیدانده ډورر وهر اسان الهسو باروهرکن کا2عشاهده اوزرينهاولهحقق

تعالیانی داسمزا باروداحمةدن حیااوزر ته واخلاصاوزر ينه اواور و بته
ضىرب علیهامواجه يدعو ر به دعاء
تمف
رالو
حتق
لدرصکها(دق وال
اعش
|د

ها
اص و
لاخلا
الغریقبستل ربه

بع صدق وتقویاهبی کون بردراده

د رک اهول دربانك موجی اندی وکررب ذا لایهغریق کیدعاابارورنندن لاص
علل
واه استرو يدنيهشدركه (من عل على المشاهدة فهوعارف ون ع
| مشاهدة اللهاناهفهو امحخلص )يع رکیسه حق سهازهوتعای یی مشاهده

مال
اوزرینهعل |یذسهاو لکیسهمارفدر و برکیسهحقسکانهوتع
شانهیده

ره 
دیر
خاساهاصولک
تلقب
عك اوزرینه ع

ز توزهقدس سرها  ادی

فاطمه دروابجونجیردهونوری بهخدمت ایقشدرد شد رکرک
بیش
قونف
ایدی نوریبه واردم ابتدم هج نسنه برمدسین اتد ی برم ایتدم نه کتورهم
اتدی امك وسود اس واروب کنوردم اوکنده اود باشار ایدی کولدن

اقرا اواشایدیالينك هرنه برینهکهسود دوقنوردیقراسی بوبانورایدی
حون انیکوردم کو 3بلهاتدم (بارب مااقذر اولاثما حدفیهم (ظیف)

رس |
عن بارب ولیارل نهچب کیرش بونارل» امجند » بریوغنی بدوقي
الك ادن چیقوب کندم ب رره ایرد م برعورت بکا نایشدیکه بو راد ه
ربمرزه یع بقفرتاینهوارایدیسن لمثسیندیوب ابمنیر اوکنه
نب
لو
کدمد
انلتدی نوری انی اشیدوب ار

ولدی
ار
امیراو کند » حا ض

ولربند ن رد اعبر
والینك ا
ابتد بیونی ایجتمکز که بوحن سانه تع

دی بن زهحارهایدهعکه <صعیاندن بربوععهقفتان طلبابلر نا کهبرقاره
بندویش صالبو بیرکنکه
نه ای
جاریه ظاهر اولد ی او بلوغعه یسله
اول بوه الهقتا ناری بولد م دس نوری بمايه ایشوب اميرك

 *%اوکندن +

رت
انده بازاش کوزد مکه االممومُنین هار ون ازشید وفات ابتد ی لقص
ابشد بهااررو ن ازشید اول کون وفات اش قدسالله تعال سره
ده قد س الله سرهاکله نساء شامك اولوزید نودررابعة
قی
|مکشین
شا میه نك استا د ید راچد ن ابی اطواری دعشدرکه رابعه شامیه
اتد یکه حکيه د مشقیه بهوا ردم قرأ ن کر ء او قوراید ی بکا
ایتدرکه ای رداعه سنك ارك بع اچد ن ای الوا ری سنك اوزر که

| برخانون دامن استراعش اتسد م اوبله د راد نیصه سی قبول ||
در رععل الهخحدا دن کو کلیی یکی عورنه مشغول اليه مکر سکا واتك

ایریا اش مشدر(الامن انقه الب سلم) ابتدمایششدر ابتدی
| واتك تف رخیادولادریکتهعالی ي اهبره سین وکوکاکده اندن غبری۵ج

|| نوسنلهیاه رابعه ایردااوتکوندن طشمره حدم واول سوزك اترندن ابل |
د یغم ارناردن ی |
اطهشبو
| ايده رك دعن تفکر وتصور ایدركکندردم و بو
||مست ظن ايدهلزدیو شرم اندردم ل امحسان قدس اللهتعالی سرها که |
کو فه اهانك زها دندن ایدی نشیا لور

آناتز بارننه واردی و ضار

دعشاد کهآ خانوناغه استدیسفیان نوری اا

|

رکهروفتده اکاواردم

| وخا ن سهنده برکهنه حصمردن غبری ندنه کورمدم انتدم|کرعك اوغاار نە |

مکتوب ازیله سنك حالکی رابت ایدرارانتدی ای سفیان پوندن اول بم |
کوکلده وکوزمده سعد یکندناعظ ,اید ك ,ن هرکز دنا طلب ام شول |
ته سوال ابلمشول
کاله دنک دنایه ما لکدر وقادردر ومتصس فد ر

بسنمن مکهبم اوزر مدن ||
کشند نکد | کافادر دکلد رای سفبا ن اولله ا
بروقت کصه که بن اووفلنده خدای تعالاد ن غسمریبه مشغول اول
||سقیان اول سوزدن اغلدی ل خاطبه نابور په رجهاالله تعالی  69ساء |
| حراسا نك قدعه زندن ورافارنك اواو ارندن ایدی ابوزید بسطا

یی

ک|ا نناز ابعشدی وذوالنونمصریآندن نهار صورهشدرهکهده جاور |
عت اید ر اید ی
جرا
کهیدزد ی کرو مکه به ح
 Eواحیا نا دت الود س

مکهاده عره ولنده هعریل ایکیوز اوخنده دنرادن کوشدر ربکون ذوالنون
" | .قبول اعکده مذات ونتصان واردرفاطمه اتد ی دناده ج اندن یکرل |
|

واواورق صوق وود رکه اورتاده سات کورمیه ابوبزید دعشد رکهعرمده

6 94 ¥
نلك
زهآه
ههککولز باشنه** ک
مد د قیل نوح

شفااواوراهی ارا نون ابله |

| جد وصوم وصلات* ود رطاعت اهلك راهی#٤اند نصکره بروطاحته

مرا جعت ایتد ی وبوایا نله تراغ اید وټ اعلد ی و نخلاتروبانګه له
اغلرار ایدی د پرارکهحون رولد ی ض ل ن عیاض !کاکلوبدعاطلی ابتدی

|ادى ای فضیل هم خدایتعالی ايلهسنك ماننکده براسته ان رکه

اکردما ایلمم سیب اجا بت اوله فضیل برشهةه اوروب ود د وشدی
 9کردیهقدس اللهسرها  4بصره دن بااهوازدندر هو ازهبهخد ی ابدر

یدی دعشد رکهرکه شعوانهنك خد متنده ایدم اوويه واردم اناغ
بوره در
مقاوخ
یلدر
ریدک
بوبر
,  Êیدیدی وابتدیقالقایکردیه که بورهاو خ
|ایتد پلرشهوا نه نك برکتگهینند ن سکانه ایرشدی اتد یآ نك کته
کا

ارهلید نبرو دنبای دوست اید غدم ورز ق اون عم دم واهل دنبا د ن
ج که طمع <هتند ن دظر مد ا
هو وکو رعدی و

#ه
فص
حءدم
ربن خوارصا

نارد ن شج

نتسر نقدس سرها  مد بن سبرینك

قر قرنداشدر زهد وورعد ہ فرنداشیکی ایدیوانات واکمرات اسی ایدی
دراک رکه اوه ماه حراع روشن آیدوب مالتدی وغازفلدی حراعی
روفتّده سو

دی وصاحه

خر حانهسی نه روشناولدی رایمه شامہه

قدسسرهاه انجدن اییاطوار ينك زوحه سدراجدن ای اطواری

|ا عشق وحست غلبه ابلرابدی
دعشد رکه نك| حوالیمختاف اد کیاه ک

ت غلبه ابلرایدی خوف ومحبت غلبهابتد یکی
بو
وکاه اونکساه خوف
وقتده دیردنکه(شعر ) <نلت لاس دءد لهخیس ۴3ومالسوا  ۵قلیدصیب

ک۴ن اعدنذیولایغیب #وگاهانس
۴<#بب غابعن بصری وو“لصی
علمه اندوتاول حالده دبردیگه (شعر) ولد حعلتك المواد ور ۷# ۴

ڪقلاس موانس  #وحبیب|
وا حت <سعی لازناد حلوسی  #فجاسم م
تد
شنس
اادا
#فولفوّ
قل

مکهخوف وفتنده دبر ابدی ( شعر) وز ادی

قلیل لااراءمبلغی #اللراد ابکی اماطولسافی ا*رقن انار اغاةا ى ۴3
فاینرجانینكواینحافی وا جد ن اایطواری دعشد رکه (ست) لست
* #ین نے کات ژوجیت
ابنالا
وكح
خااحر
احيك حبالازواح  ۶#ان
کب دکلد ر بلکهاخوت

ندر وشولوفتد که طعامبشوررایدی دبردنکه

ایسردی که بوطعام سمه مشدرالا  ۱جدن الو ار بل اسمی لهسمش در
ه ۱
دعشاردرکم برکون انكاوکنده برلکن طورر ایدیاتدی بولکنقالدربک رک |

EE:

SE:
اولد عددرک نحق

دید
| کاانت

زعالیدن شرم | بارمکه بنعره ٥شغول کوره رخص
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اطلب ابکلهوسندن خشنوداوله کونشدودن خشنود اولانلرهعامنه ارش ره

دووسسنتلریاکنده ینامانید ھی م البصسریه قدس سرهاع بصمره
اهلندنایدی رابعهنك زماننده ایدی وانك ابله عبت اش واکا خد مت
انش ابدیورا دعه د نصکره رمدت حباندهاولش ایدی و عبت سوز رن سو دار

ایدیوحبت سوازابرشبننسه بهنوداواورایدیودبر رکهبرتلسد هکیت
سوزار ینسو بارلرایدیحاطم اولدیزهره سی حال اواوب جأنوبردی اول

دعشد رکرهرکز رزق اعون غ عدم وانكطامنده زجتجکیدمت کمبوآیتی
اشتدمکه ( ویالسعاء رزفکم وما توعدون  ۶حرانة آولهه قدس الله
شدر قر ق سل باشین
ُت
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اکله
سرها) رادعة عدو بهالاقرانندندر وآن
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کوکدن بکاقالدرمدی وهر رزکوند ز طعام عدی و هد او محو او ب
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اید ی خوب اواز وخوش عمهارله وعظ ابارایدی واسنهلر اوقورایدیعاد

وزاهدار وکوکلاهللریحالضكرحلاسونهاورارایدی( کانت من احتهدات
اخابفات البا کیاتلبکیات) يعن شعوانه خوف ابدبی واعلیی واغادجی
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صا فحتبوحات قدس اللسهره فتوحانك ا

رجانالاهدن بعضید کرابتدکدذصکرہ دیرکهاشبو رجالدن اسےرجال آل
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اعندر ق(ال بعضهم ولوکان التساء كن كذرا عصلت النساء على الرجال
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ېقرساوبنولاه با خدهتربیاغشلدی قبول یکدیملاك
دی رک اهينکهول حیع
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حطس دلری اولات نامقریه ده سا کانعشکه اسکليبك قنرنده قدررامان
اوعدك

مرا ك اولا عین والدم بای بو قاند نل طوش شاربو ده
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کسه کلورارقا سنده اوک داش برح.ه کرو باشنده تا
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۱و له الهدو تعلے ابداردس والدم <ضمرتاری دج همان مبزلده

خادملریخواحه اجد دده په برنتورقازدیروب اګنه اود باقد دریلر ونتور
هول و<هله که اشارت اولشدیآوزر ينه اوتوروب عرق
ام اولدقد نصکرها

دوکدیار همانساعت اول قبط دافوعلوب ینه بسط عالاریخم اوادی
بعده حضور شه وا روب واقءه بی عرض اند بارپور دیازکهمن ا
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وك کلندندرهمان معارف
طهور اشكر لوطردق اهلك عق ارنددر اعش
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اول کههدهوت بووازقعهکوردم حونصباح نما زینه دصیلداباردوات
وق آلوبواقعةارعكاو انه اشارت ابلدم ج لهسی خاطرمده عل التقصيل

بولد م معهذا بنده شو پلهنسیان عالب ایدیکه غازه طورسے نهابتاوقباجعم |

لدروپسه |
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شورجل
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واحبایه مداومتاتدم کان یدج یکه کهليله“براتایدی ج شاهمکه |

آدیچزه درررهه تابعکسکون نامقربهده بأتورومصیلواوذیی عبدا رحم
خلییکه ره حصار صاحید ه باتوروحد ت نامه صاحرد ر وشح مص ۱

الد بنکه عطار اوغل دعکله معروفدر اسکلینده اتور جله خلونده ایدبار

بو لرججله ر اضتله ما مورایدیاراما بکاهرکونقوشلقوقتنده برجناق بولاج |
و راكو پردستیصووپررایدیتممدوتوب اولبولایببرایدموصو ی اگردم.
برکونکوگاهبوخاطره کذدیکه نک سار مكهمانحیو انستدر بونکله موز

اولورخادم شجطعام کنوجك قول ایدم الوبکتدی اولکون زناده|
مصطرباولدم بورههکمقازندی ارنداسیواقعه په قادراولدمشح حضری

حالی خادمدننفتدش ایدوب خادعه عضب اعشلرباریدامی بکااتدی سنك
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ادر دسساطانك نسلندنایدیجذبهالهبه ابرشوب جیعمال وحاهیترك

ابلدیومشامخ طلینده اولوب مذرب مشاخندن جوق که الهمصاحبت
اعشد رطر یی ابوالعاس اجدن مد د ن قد س الله دما لى سر ه

اخذاجشدر دون اولدقدنصکر هکی یه بنوب شا مهکاشد رو الد ن ج
ایدوب مکهشی ههد ه ج عد العطی ايلهمصاحت اعشد ر و سه شامه

مجەت اید وب شخ عبد القاردالکلا نیقدس |للهتعالی سس*|
ا
طریعندن حرعید القادر ص مدی ابلءصاحیت اعشدر  #عببودالقادر

ااصفدیزمانل ان فا رضد ر قصید ها سه به نظمره د در درل3

حضرت

رسالتك عله الصلوه والسلام ای

ابلهازهشدر واولقصدد نك

|نیسلات امینلاذهاب لین قومشد ر وشحمعلوارت اقوصلیدمهشمری
آد
واردر عوبشدالقادر صفدینك اولرسالهد » منافعن بان اللشد ورشخ

عبل-غرینكطر هکت ور ناضت وخدمت اوزریته د رعرات وخلوت

طر لق دکادر جیع احوالده عاهد و" نفس او زربنهاوعدر اتداءاحوالله,

۱

جهرله 4

SE:
روگ در رام رلهولعم ی اوا س ظا رلش کج ښو

راشم لوا ر ل دول ۳

باعل موب
امات کرکن * فورنار بویروطهدن آماتکرکن
گگرنف
| ای شم بوکا
ونااچب و خبالکارتک
خزی
قوحل تا هی بی بیدا ر ابدقل #کوک کو
جاده و ع ورد رةه وتاجتی * لطفله دیدم طا یگه کرات ک رکز|
i

فکر خلهووسوسه خلوت وعرات * هب رهزن دلدر ور ناضات کرکن

س كکی ابشگکدهبی قواولهم خوار * عر لت بوترایروغی همات کرکز |
یعناشق دیذا رم الا هرشد کامل * عرض اہ بخکواراله جنات کرک
برهورحهع قوش د ایناوکر که کلدم

دوان سل ] ك ودراوانت کرک

کمرلیانك همت اواوزسه دا * لاه کزڑ شه ١کا مشکا ت رککز
حضرت ولاناالعش اشنده وفات اعشسد رهعرتك سک ر بو ژطفوزنده
قتدغساالیلهسر»  9تعس الدیین غد اطافظ الشرازی قدس اللهتعالی |
سره چ لسانالغیب وترجان الاسراردزای تعه اسرارة ه .بیومعانی؛
تدغیقه نیصورت کسوننده وحازلناشنده کوسترمشٌدر | کرنخه کے مفلوم 1

طقش د رو تصوفدهبوطا ەك رندنتان |
|دکلدر کهپر ر اراد تیال و
درست اش ید ر اما

رر ای توطانقه بك مر

ی اوزر

 ۵و دم

اودر نے لووه باوتفاقد وعد مدز لدل خوا کان عر بزارندن |

|پریسی بورمشد رکهشم دبؤان حافظدن محبوب دیوان بوقدراکر کنی |
| صوق اولور سه جونکم انك اشعاری اول درخه ده مش هوردر کهاها

احتیابی بوقدر لاجر م عنان فلاند منصروف یاد ی وعرل انت |
زلوربطر ی نصوف |
بعضنه اهمالروز کاروو الى دداردن بعص د مارح

اوزریته حقیقلراباشاردر اوخاصل هر پر بت بر جتان عشق وسالتدر ||
و برزمکاه ذوق«عرفتد رکه خر عهسندن عقولعالبان آشفنه وشوه سندن ۲ ۱

افکارادسان فر ستّهدرصدت فضا

:

کنوادرالالفاظ بسیط زمه ا

او لثدر ونعت ولطائن کشوارد الامثال بساط خرخ پرینه طو اشدر ۱
وفاتاری شرك دیو ز طفسان ایکسندهدر مولانا جامی ددس الله تعای |
سره وراده ر.جال مشاحت دحکر خبلار بی خم ادۆت سباء ماروانك ۱
 ۱متاو

شارا ماقة رو حوره داعبه اوبلەدوشدىكە رک
ر بفهسنه شروع ا
سا

۷

¥ (u:
رف

رت
ا۴#
هدرزار
بویت بلازشدر ۴#بدت  €کال اکعزبه رف بر
مرد انرهفتی م9ول۳انا عمدشیررن الشهور بالغربیاقلدلسهتعال سره |

شج اميل سنك همیدبد رکه اول دخی شخ نورالد رن عبد ارجن

اسفرانینك اصحابندندر وایدرارکه بعض سیاحتار ن هد دبارمفربهواروب

مشا خد ن پرینك که دسبی ثم بکزروار شج محبیالد ين الغر يبه
ایبشرورقد سالله تعصالی سره اندن خهرکفوشد ر شج کال تجندی ايله
معاصرایدی وانكیلهگهبت ایفشدر دبرارک اهول وقنده که سای

]

دیشدر ۴#ببت 6٩ چشم کار اینست وایرواین ونازوشیوه این #الوداع

ھا

ای زهد ونعوی العُراق ای عمل ودین #مولا ن اانی اشید وب دنک
زد ه اواودر نصبونبرشعرسویلیه کہ معنای محازیدن غری لی
شم با

اولیه شه برخبرایر شوب مولادناستد عای گحبت ایدوب کند بسی |

طعام دشورمکه قیام کوستزمش ومولا نادی اول خدمتدهموافقت اش

ااولاونالدهمشطملجی اوقبوب دع کهچشمعیندر س درستدرکهاسان
مشاخدهانکلهعین قدیدن تعببراولهکه ذآندر واروحاجبد ر مدسکند رکه

انکلهصفاته اشارتاولهجکاهب ذاندر حضرت مولانا نواضعکوستروب
انصاق ایلش پوقرتده شحم اسععیل سبسی در و یشارینار بعینه قوعش |

ش
یطلب
حضرت مولانیی دج

مولانادخی وغزلیدیوب عرض فتاش

۱
و
جچ
رهب لاخرل >
م * جاجزله صفات از پیانذا تکذشلیم
نکذ
شرات
ومهدریدم زذ
تا
م

در خلوت تاريك رداضت کشیدم * در وا فعه اسزبع سعوات کذشلم
دیدمکه اننهاهمه خوا بست وخبالست  #هردانهازی خواب وخیالات کذشنم

تکشکفذوشئم
ام
مازس
انم
کخنرازاکشمفات چهککویری*چو
وامت
بام
اینها حقیقت هطمهرآبفاتتند * مراطدلب از
تجل
کآغ
ذا شنم |
ما ازپی نوریکه بودمشمرقانوار * ازمفربی وکوکب ومشکا تکذ شم

|

ی
اش کر
|جلهکالات تواندست #خوشباش ک یزن ججله کالاتکذشی ۴٩

حون شح بوغرلیایشندی وق خوس اولوب اسعسان ابلدی بوفقیر
مرس الد بن
اضرت
وحقر کهاول زماند» فسطنطبنبه ده ح
الخاری قدس الله تعالی سمرنك خد مت شربفند » اولورد م بووطرز

اوزره برغزل دعش ایدم لکن خاکبابلريشه عرض اجکی اد ب
 #کورردم +

۷4 ¥
جلد را ماب ور  ۴#حرف “مین جهل ولی رادستور  #زان حهار جهار

رکن عالممور( شج ال حندی قدس اللتهعالیسره زناده اواو
آایدی وشعره اشتغای واول بابد» تکلف سکتوزرد یکه ستر وتلبس امجون

اوله بلکه الك احون اوله که طا هریباطننه مغلوب اویه وصورت
دشدر  9شعر که ان تکاف
عبودیت ربعاندن قالیه تک مکندیسی ع
#ینی بجایر ایمنست ل ترجه  9وبکلفلر :ى |
معن کل
ررش
های من د

شعرمده بل کلینیبابرا در بکا #عل الد وباامضوتراره وتحاهد هره

مشغول آیدی حضرت خواحه عیدانله قدس الله تعای سره ئۇردىلرك

نصه مدت | نلررشاشده اولدبلربنم والدمدیردنکه

آتلراول مدنده که شاشده

اولدبارخیوان اتیعردی رکرهآندنالقاس ایدوب دیدککهنهاوله کهرطعامکه

برصغرم وار ایدی غاده خوب و "من حضرت |
آنده ات اوله بيه سز بم

شح لطیفه پوزندن ایتدی کهارهکه سز صیفکرزی بو غر لبه سز بزات
برز مندیآنارواقفاولسن ینصفری بوغازلدمادن طعام ترتابابلیوب
حضورار ینکهتوردم پمخاطرم اون اول آندن پدبلرشول وتبربزدهاولان
ناایدده روزکارکورمش ایدی دیک رکی
ههآور
کضان
یاوت
زاو بده کهاندهپرخ

|
||
|
|

نكد نصکرهاول جره ی وارو بکوردیاربر<صبردنخربکه|
یآن
ادن
فرای
وهوا
| اند
آوزرنده اوتورر ادی باتارایدی و بای لته قودینی ,رطاشدن عمری لسنه ۰

بولادیلر حضرت شح زین الدین خوافی قدساللهتعالی سره دعشدرک ||
تبریزده تحصیل عالودمیک زمانده آنك ننهايرشدم بمبوطر یدلهات ||
ابلدی وابتدی بزمارادفن نسته کر ناتدم سرك خصوصکرده بم

خاطر عه بعضی دغد غه ر خطور ادار اتد ی سویله تاجوان ویره ن |
هج سو :لدم اما اواخرآمرد کهبوطر هه کردم بکااندقح اولدیبلدفکه

»ل
صندی
آنده عرتبه ارشاد وارمشکه ال بان

مسر اعش دیزار کهاول ا .

وقتده کهسراید ه کهاولشد ی بورایرایدیکه صوطوغیان ایتد یکی دعن از
طاشد لی ابامدهاولرده حوق خرابلق ابدرایدی حونصوطاشحق وفت |

قریب اولد ی اول قصه بیک|ا دیدیلربیورد یکه بنع<چه می اول برد |
| قوریکن حیه سین انده قوردیارواروب انده ساکن اوادی ناکے صویت ||
|ط|اشه جق وق دی واول برد » هم خرا بلق اولادی وفاناری مرك ||

سله تعالی سره قوبری تبریزد ه در وفبزی آوحند ||
|سکنیوز اوجنده قد ال

 > ¥که
آمندکرله افعذار ایدرد ی وانك عشق وب مشر ند نأ
انامده پوولش

عام جاشنہسی وارایدی نتکے کاتندن ظاهر درو“ ماع ووجد وحال اسی
اید ی شج نظام الدبندعشد رکهقبماتدهه رکهسه پرنسنه یله افبظلربه
ب رم بور اللهك يعن حسرولد موزسیه سیله اولسمردر وحسرو

مدمفقرا
| |دعشدرکدرقنودهخاطرمهدوشدر هب آدعبکلآردیدرنهاولیدی بنآ
ادیاولاندنکه حشرده یآ کلهدعوتایدهردی و ومعنایی حضرنشهنی

| عرض ایتدمییوردی بروقتصامه سنكاون براداطیلبده نوماه

عراقب اولدی اکا دککه برکون شم ابتد ی بکاشوبلهمکشوف اولدبکه
خیامنده سکا ند کاسه لرسی دیه وافراتی جع که سنده ری بدیوز

| دکرمی بشنده در ومدت عری عش درت بلدر وشعنل اداغیاوجنده دفن

اولشدر ح۶#سن دهلوی قدس سره لوقینسی شم اللدین حسن بن
علاء السصر پدر شج نظام الدرن اولباك کابیوحم ید ی ایدی واخلاق
هصره

ابه متصف ایدی تارخ هند صاحبی دعشد رکهمکارم اخلاق

واطافت وظرافت حااسده واستفامتععلوروسش صوفيه ده ووم قناعت

وهاعدتقهادوپعاًلاکیبقدنبویدنجر یدوتفردده واسباب صوریده خوش

اولوب خوش کمکده نك کی ازکوربدریرم وشویلهشیر ین حلسوموّدب
ومھذبیدکهآ حالنسندهبورلدی
امح هچحكاولهنسكنده بولردم

و نهناریح مذ کورصاحیابدرنه لار امبرخسرو وامرحستله مایشمزده
مودتومحبت واحاداولدیکه ته اناربے ینم وه ابننلرك کدتن سز
اوله لوردك وم واسطم ابله اول ایکی استاد ل ماینارنده رابطه

سه بریبرينك خانه  بن وهاروب |
محبت وداد شوبله استعکام بیو!کشد
کلورد ی وينه اول حکابت ایدرکهامیرحسنك شمنظامالدینه|

کوالااع
رااد
ییدی بشاوکه شك انفاس متیرکهسی

حالس

ایشمند ی رنصه جلده جع ابلشدر وآنك آدنی فرا  4القواند
قومشدر و و رکوازرده بو ددارد ه اول مکتو بات اریاب ارادتك دستوری

جمجی الوشدرو آندن غبری متعدد دوا نلری ونژ یه ری
بعنی ع
ومشنو اتی واردر(ر باعیات) دارم د لک غین سامزر ومبرس  #صد واقعه

رمین
ک#
ربرمسیآعم
ککر
اما
امنیدهشو
رامونرس  #شر
درکین بی
عال رانور* يك حرفلوهشت |
حجل
اتو
برف
صكح
اروممزبرس(دیکر) يل
جلدرا +

ی
شندف
ک پوز
نفیقت
مشو بارك کانژیحسبالصورة افسانه دراماح

حفابقد

و سان معارفه بهانه در رحلده شول معنانك بانندهکهصوفیه دعشلرد رکه
وصال طالباربنك وججالح مشتاقا ينكحق انه و نعالیوجودبنه دلیلند
نك وجودیدر وشهودینهرهانی ينهآلكشهودیدرشو یله بورکهل شعر د
دازه
ن٭
اید
رلا
کد ک
پروهنده راناوه زان ش

خو يشان در تود بد٭ کسی کن

تودرتونظارهکند ۴#ورقهای بهوده باره کزد  ۳بشاید تراحر تو باقن *

عنان بايد ازهردری تافان  #و ررد » دی نو معناده دبرکه( شعر ) عقل

يك  #وانکاه رهی حوموی اريك  #نوفیق نوکر
اروی
یله بائ"نوک
نه رهما ید  #اعنعده بعقلکی کشاید  ۴عمل ازدرتو (صرفروزد  ۴کربای

درونهدبسوزد او ر برده دخیمأسوایحن سصازه ونعالیدن اعراضاعکه

واول <ضره ترغیب وحروص وجناب کبراسنك توجهنه اقبالدن اوئوری

تم دب تام نخواررهحاینستی#زنرکحاازبرههایست
کر

زرو اهبدندان تراست* 3رویهازانرستکه پردانتراست##جهد دران

ادمره
نکن
7کفهاورا شوی *#خود نروسخقداراشوی  3اس

ستك

تخابرکه کاباربنكآخر ندر هعرك بشیوز طفسا ن انکسنده واول
وفتده ری العشی

ان ابدی خسو

له سره ک
دهلوی" قادلس

ی عین الدیندر اناسی قببله* لاجین بکلرندند رکهنواجی بْاناکند ند ر
سلطان مباراء شاه ححبی وفات ابدکد نصکره شح نظا م الدین اولبااك
خد متنه ملازمت ابشاردر ور اضتلری وحاهده ری عا ذ ت ایدشاردر

ی
ینك
شکند
دږ رکهقرق بیلصوم دهرطوندی ودر رکه

شح ذظ امالدین

الهطیارض طربقبله جے اباد ی و بش کره حضرت رسالت رن
دعالی علیهوسلیخوابده کوردی بتدرظامالدينك اشا ر تله خضمر ل
عليه الصلاه وااسلام گنه ارشعشد رواندن ایی الاس اعشکه اعريك

مبا رل٤ بارئی | کا احسان ابلیوب اغن نه قویه خضرعلیه الصلاه والسلام
پور مشکه لودو سعدی الدی خسرو شکنیته کا شم دظام الدن
حومرننه کاش وصورت حال حکارت ابش شم (طامالدین کندی اغرزی

بایخسمرول اغرنه برش شو بلکه نك برکتیظاهر اولوب طفسان طفوز
کب

بن ابلدی و عض مصنفاننده  4ازمشخه ناےشعارم بشیوز

شم سعدی ابله جواانلنی
پیکدنکت درت لورژسکدن زاده رکدرودب رکه

 ۷که
بوفنودر طیل  #اونك سوزاری مبعونایه شاهد در کم دعشدر(نظے )
#صورتمن همها وشدصعب من همهاو  #لاجر کسمن و هن نشنود آندر

حت نزنهمدرنامنکویکندیاسنت«#جون بکو پشد |ایدکفتکهمنم
و پر ح دلە دخ دی رکه(نظم)عشق سفشردپای رغط کمربا * بردددست خست
وقددی د رخو راست  #ز*انکه نکهددرو
سح مارازما  ۶ما وسعارا بن
رچّت  ۳وما  ۷ووو لد ك سوز ارانل اشمارنده حوقدر ووتلر دن اول

تضوکلورکهانده صوفیلرل" مشمرب صافبسندن نمام شرب اوله یعنی خاقانی
مستضی" بنوراللهك خلافی زمانده ایدی شولعر بیقصیده ده کبهغدادی
مدح اشد ر مستضی الاهی دخیذکراعشدر مستضی بالله هربك
ات ایلدی و ا نكد ی بعتی خاقاننك حکےم
فه
وند
دشیوزطءسان بش
سناننال وص دہ راسه سره جوا E و اردر وعددایانی وزسکس نمشد ر
ی
س
یس

واول وص دەيه اوحمطلع ومشٌدر اواکی مط لی ودر( دظم ) الصبوح

الصبوح کامدکار +التّارالشٌار کامدبار۴د کاری ازروشتی خوا ب ران
 #بار ازخوس دی خو اد بهار#حر ج رکا رما بوفت صو ح لامیکند

لان دیده تثار  ۴وصیده ك اخرنده دی ( ۴نطے) أن دصیده زجع

سبعرات  #تامن است اغزرائب اشعا ر* ازد رکه کرد راو برد #
وامری القاس رافکند از کار چ دج ظاعی قدس الله تال ستره +
علوم طاهردن مصطران

ردعیهدن غا م لهره سیو ار دی

اما جه

دن

چاکلہشدی وبوزنحقتعالی طرف دوندرمشدیتکے دید ر(شر )
 eهرحههست ازده.ءهایگوم  ۷ابكايك نهعتهای علوم خواند موسر

هرورق حستم  ##جون راباق ور ققشس * هبه را دروریخدا دیدم
د -وان A2 ارشیه ترادیدم  #ع رکر انمایهسی اولدن آخره دوا“

الهوعرات وانزوایلهکورمٹ در ھ رکزسارشع را کیحرص

ا ونموی

وهواعلند سندت |

ازبابدنایهملازمتاعامشدر بلکه سلاطین روزک راانکله رهطشاار د
سکعدش در(شھر) جون بعھد جوانی ازبرتو#بدرکس رقمازدرتو٭همها
رادرم فرستادی  ۴من ی خواسم تومید أدی  ۷جونکهبردرکهتوکام در۳#

زانجه ترسید نیعت دست مک#یشرول پاشعش مشنوبلریکه بدن.جعککحله

وعنشدر
|نری سلاطین روزکار استد عاسبله وااق
اشتهاربولشد ر انلراك ک

شولامیذه آکداهری انكذظمشر ین واسطه سله صصفهکروازرده قالهواول

ونوبارك ٭
من

۱

¥  oکه
عی ید ومعنمّدی اولدی شوالك اون الت:ده همعرتكبدییوز اون سکرنده
وریمصرح هرانده درعد لهبن حعهرطارا رط ی الله۱
دنادنکندی ق
سای عنه کندندنط

ره در  2اوحدی اصءهانی قدس ادهسره مد

شو استاع اولمٌشد رکبوزاره اوحدالدین کرم تفن قدس الله تعالسره
اصعاندندر نتکهاوحد نیسیی امکیانید ر دیو ا شنعر ی و ارد رغایت

لطافت وعذ و 2دهوترجیعایواردر حقایق ومعارمقشتمل وهشو انیوار
»وق اجطمایفایاشد ر
حد یه شمسنایی اسلو بنده جامج آدلواند ج
واول مشو بدندر توایات (شوی) او حد ی شصت سال ح ی دید#ناشی ۱

روی تيك خی دید * سرکفتا مارجحا زی نیست  بازکندیدهکین یبازی
ندست»د سالهاجون فلات یسم رکنم * تافاك واردیده ورکش * برس پای
*ون از بهرزله داشته ام* از رون درهیا ن بازارم ۴
حله داشته امح

سندلجاولت م#نره نداردکسی تخلوت
وخزلدروونیست ابارمک#س ندی
من >« تا دلمن بد وست بو سته است  ۴#سورها ڪر د سر ¦
ن

لاس 4است  +5وحم سنا نك صده

را مه سه نو تب

حواب سو تشد ر وعد دابا نی وزالعش ا

در کو

سس

معذعی اشو اساندر (نظم) سیر یوند ماندارد ار #حون توانشد ز خت

ابرخور دار #کارمابابکیستِ درهبه شهر  وان کی تن نمی دهد د رکا ر
 #همدیی نبست باکهکوع راز  ۴مجرعی ندست ایام زار ۴دد رخرو شم

منا ر #جوام جك اتمای|
زآ
موت
|زصبت آن +عشوق  دمراسع بص
رته
ه۴فت صد ف
تارحنده دعشد ر(نظم ( جون زتارے رکرفم فال #

بودوسی وسهسال  ۶منکه ایننامههمابونفر ۴#دعکقردم بناماسیرنور ۴#

چون بسالی عامشدپدرش ٭ کخرندم بل القد رش ٭ قبری اھغمہ
زده دروتاریی اوزرند ه ازلشد رکههریت یدوز اونوز تک وهی فات
بر
ن

ایلقا اطماقانی قد سالله تعالی سره 9
ادى دیو ۴9افضلالدین بد
عکیرل
افلی
شار
اکرجه ون

شا کردی ایدی وشعر ل تا م شهرت ولشدی

| ا|ماشوله دیارنکكهطورشعرل وراسنده برطوری دیوارایدیکه آشعنرك

نندهبلورسز ایدینتکیم حط مرت مولوی قد س الله تدای سره دعشد را

|

(ببت) شعرجه باشد برمنتاکهزغ لافازو × هست میافن غدبکرقون!
کهم اورم انکله لاف فطل #غبر ی وار ب کم
دشدمن
شرراج(ه )
اسآ

وبا
سو بلدی(رنای)درسانةه جونقراارعال دادند#مانااکنرراد آدمدادند *

زانقاعدهوقرارکان روز افتاد ۴نی بیش بکسوعده ونیک دادند(ترجه)
شولکونده که عالك قراری اولدی * حشاقه نصیب اه و زاری اولدی

کردردوکردوا معندرکه#د او ل و عده قوايشل مداری اولد ی #
داهلععد ه نل سکرند ه هر نك التیوزسکسان سکرندهدشادن کتدیقمرری
شحم حب الدینعر بذك قری وا سنده درصا لدبمهشتده واوعل

دس سره ۴#احمسیربتیقدس
رندقه
دبان
دی قبری انك
کاسلردينك خ
سره کهآدی <سین ن الس ندر اصلده کنبودند رکز بوغزه تواحسندن

رقر پهد عرلومظاهریو باطنیده عم ایدیوانك کابیکشیرازموزدهشو پل
ادرگنده
دی
قسب
لم
خانك
وکرب
مندرکه انار ی و اسطه شج بهاء الدین ز
اد ر امابعض کتدهشو بالهزلش ولد مکه اا اممرحسبتی
وور
دج ماشه

حضرتلری شح رکنالدین ابوالههك مربدیدر اول دی کندی اناسیشع
یدر اولدښیکندو اتاسی شج بھاءالدینزکر اءمولتاننكڭ
یتدك
صدرالدى

سبدیدر قدس الله تعالیاسرارهم وانك جو قمصنفا تی و ارد ربعضی
منظوم کشمر ارموز وکاب زادالسافرین

کی و بءعضی مثو ر نزهة الارواح

وروحالارواح وصراط مستقیمکی ودپوان اشعاری وارد ر بغایت لطیف

وسوّالات منظومه کهشهن مود چبستری اکاجواب بازمشدر وکلشن راز

کابنك بناسی اول سوالاراوزر بنهدر اولنظوم سو؟الاردتی] نکدردر که
ئو سنك سبیاول ایدیکه رکون شکار ه جعنشد ی او کنه برآهو کلدی

استدیکه اوقلهاورهآهواکاذظر ابادی وانتد ی حسبن بکا اوقی اوررسین

حسقهان ون ای سی معرفت وعبودیت اعون اراغشدر ونك اجون

ودکهملان غا یب اولدی پس طلبآنشیامبرحسبنك نهانندن شا |
اوردی وجیع کارباردن واز کلدی ب برولات جوالقبلره لپدواش اولوب|
مولتانهکندی شح رکنالدن اول جاعته ضیافت انتدی وحون اکوهلدی |
حضرت رسال صل له ای علبهوسلاو مخودهکوردیکه ایتدی بماوعلی |
بوجاعتك احندن حبقار وطر شته مشغو ل ابلهبارندا سىشج ركن الدین

انل اتد سزك احکد » سیدکودر احمیسربتی به شارت ابتدیارپس
آنی اواطانشددن اخراج ایدوں ترست ابلدی تامقا مات غا لبه به ایرشدی
دس خراساره حراحعت اعکه احازت و رد ی هرازه کلدی چیع اهل هراه

موید ٭

vr
یدلا تاقو دلا ی

ترضح

ج دمور ن هرسهرد مرع داق ی و

|
ناطاس

مصرابلهملااقات دوشدی سلطان  «۷هس دی ودود ی اولدیوایی ج

الشیوخمصرابلدی اماشج ينهی تکلف بازارازد»کزراید وهینکاماریطوانور

ایدی برکون شح هسیر بازارندنراید ی نظری بربشمتجی اوغلاننه
دوقنوب آشفته سی اولدی ابلرو واروب سلام ویردی یوسمتعید ن سوال

ردی اوعلمدرشح اوغلانك لارنه اشارتایدوب
ایتدیکه بواوغلان کیاکیدت
دی ط دکلم.در بونك کیاب ودد اك متوو

یی الهمصاحت

اولءبشمعیعی ایتدیتزفقرارزوصنعتمر ودرا کر کب در یسن دیسی ايل ۱ه
ادوه اك بولرشح بنهصوردیکه هرکون قدا ر کارایدراتدی درت اه

شج بیوردیکه هرکو سنکزاچه وره ع اینکه ابیوشی ب درح امه سین

شحماصصایله هرکون واروب ن|ك دک ننده اونورر ایدی و فار غ البال نك |

وز شه نظر اید وب اشعیار اقوور اغلراید ی مد عبار وخسری!

| سلطانه یرشدردیارانازدن سوال ابلدیکه اوغللانی کوند ز بواه یله

آلوب کندری بوقسه الوبکفر می ابتدیار الو تک اتد ی انکاه د کانده
خلوتاولوریایتدیلر پبوسقسلطان ق دړو بتطلب ایلبوب بازدیکه شج
تعرالدینعرایخادملرینه وخلیفهار ینههرکون وظیفه دبیشناردجی ازده
اینسو نلربر یسیکونکه شح سلطا ن ابل ملاقات دوشدی ساطان ابتد ی

| شو یالسهماع اولندیکه پریشمععی کدا ننده پر اوغلا نه نظر نکردوش

ابرجرینسنه شك خربی اعونتین فاندی اکر" دبارسهاولبسمری

وههناابلرشم بتدی بزاکامنقاد اول قک کدراکاحک ايده مزز بعده
خاسنقا

شح مصردن شامهعرّمابلدی سلطان مصرشامت ملاتالاص استهبازدنکه

جم لماومشا لهوا کابرشهرایله استقبال ایدهلر حون استال اتد لرملاک

الامرانك رصاحب جال اوغیی وارایدیوحون شك اغذری اکا دوشدی
ییاختبار داش آنك قدهنده قودی دسر دی باش شعنل قدمند و

مالالكام دی اوغلنه موافقت اد ی اهل دهشفك کوکلنه اند ن برانکار
کلدی امانطعه عالاری بوغدی حون ج دمشقده مقام ایدند ی وانك

اوزںینهالتی ای کد ی اوغ کر الدین مو لتاندن کلد ی رمد ت اناسنك
|حدمتنده گرخوردی رود ه شم رعارضه طاهر اولو ب وا ت ایده جکی ا

|ه قغرد ی و صبتار یوروب وداع ابلدی و بور بای
ال
کغلق
کونده او

وم

رنف
اقدرینودشنحءراړقبانكوغلواولدی واککبرالخدروندلیقابریکربی |
دشسل شىك دهده اولدی حون شه وفأتفر بب اوادی آی برینه

خلیفه ابادیوح ةك جواررجه اواشدی حونضمربارشخدك کااولان لتفاتی

ماهد اد باردحطبمراریوجودارنده درندی پادشاه وقته ابرشدرد برلکه
ال جوانلرالهدر شك
جحب
اکمراوفائی الك شهرایلهکرو بعصا حبقصا

خلافتنه انكاسفحماقب قود رجون شح عرانیآنیببلدی حرمینشریفینك

زاد هما له عا لشیرفازبارئنه ع زعتایلدیزبارندنصکرهروم ان کندۍ چ
صدرالدین قنوپننلنه یرشوب آندنتریتربولد ی برججاعت فصوص

اوقورار ایدی اسما ع انتدی وابك اسما عیانناسنده لمعا ی بازدی حون

غامابلدی شون دظر ئه کتور دی سح اک لسند ايدۇت سين بوردی |[

اراء رومدن معین الدن پروانهشح عرافینك رید ی ومعنقدی ایدی

شج عراق اجون توفاندهبرخانماه ادى وهرکون هنك ملازمتنه گلورایدی |
رکون شك خدمتده کلدی وله مجه پرمباغ اون کنوردی وام

وت کوسرمزشح |
فزا
ترم
ل دو
اای
نہازمندلك برلهايشد ی شح کاهم بر

کولدیوایشدیای امبرزی تونبل یه رسینکیسه کونردوقوالسی

بزه ابرشودرقوال حسین جالدهدلید رایدی و حسن صنوند
ظهیبرېا

ایدی ورجاعت اکاکرفثار ایدلرءحصور وغتد  ۰ك هو اداری ایدیارا

حونامم شعتاکانملن خاطرکیونردی فا ال آطنلكبهوسه کوندردی |
یاد قدنصکره قوالحسبی ؟توردیلر
عهاو
فاچ
۱عاشفلریخوغااید ودبم
| استقبال ایشدیارچون بین و اردیلر
جن حضریلری امیروساراکابراله کا
جر ادلروکلوت اکاسللام و بردیوبذر بنهاصدیاند نصکرهسمر بتکئوردوب!

آکا بارانیاب کنئدی الیله شربت ویر دی واندن قوب هت خانماهنه |

کندباروصعیت وماع ابتدیر وحضرت شح اول وقنده غزارسویلدک|

واولجلهدن ری ودر ۴۶نظم  سازطریعشفکه داندکر جهساز ست |
کر زنجه اونه ات اندريك وبازست ( ترجه) ساز طر ب عشعده بلدکی

ندرسر* کفےزلنجاهسلی روفاعصیندراصمر*د یرمکدیرکروهنعین لدیک

مدانطرفه اوغرادیکوردیگه شعنل النده برحوکان اوغلافارانده
طوررامیرشه ایشدیرقنقطرفدن اولهشج ایتد ی سن اول طدرن

|اول بولدن یکااشازت اتدی امبرشمان روانه اولوب کدی خون اغبرفءین

اولدین +

۷۱

الشتهر بالعرا نی قدس الله تعای سره بکوانبرلعات صاحبید ر
ودبوان شعری مشهوردر هبدان توا حسند تدر صغر سنده حوظ قران

انش ابدی وغابت خو س اوقوراید ی شو یلهکه جیم اهلهبدان آنك

آوا ز بثه آشفته اید باعرده حصیلعله مشغول اولد ی شویل ده بررکه
اون ید ی باشنده ایک هدا ن مدرسه سك دءصند ه اقا ده ره مشغول

ابل
جا ح
ابدی برکونفلند راردنبرجاعتهمدانه اوغرادباروانارکله رص
اوغلان وارایدی ودثمربعشق| کاغا لب ایدی حوناول اوغلانی کوردی

اککرافتار اولدیمادامکه انلرهمدا ن هد ایدنلراتارکله ایدی حون همدا ندن
سفر اتد بلرورقاج کون کدی بیطا قت اولد ی ارد رنه دو شدای

حوناناره ابرشدی انار زنکن

هکردی واتارکله بولداش اواو ب هند ستانه |

دوشد ی و شهر مو لا ند ۵

بهاء الد ن زكر نالك کته ارشدی

دبرارکهجون شح آنیخاونه قویدی وجله سند ن اونکون کدی اکا
پروجدابردی ورحال مستولیاولد ی وغری سو بلدی ( نظے ) خستین
با کهارنجدام کرد ند٭ زحشم مست ساق وا کمردند ت9ر۴جه ٭

شو ارکیم صوندیارباده ل پهرجام*آیسانیزکنود نایتد بلروام#وانیآواز

بلند له اوقور ایذی واغلراید ی حون اهل خانقا» ای کورد بلرو طر مه
شحو حالف بلدیار زیرازلراطر بقهسی خاوندهذ کراللهاذکراللهههراقبهیه
ناردن شك سععنه ارشدرددار
زنک
وال ا
بل ح
اشتغالد ن عبریدکلدی او

دی
کون
شج سورد یکه پونلرد ن منم سرء دراکامنع پوقدر چون برقاح ک
شعّل مقر دلرید ن بریاتقاق خرانات طر مندن کدرانارایدی اشتد رکه اول

عرلی خرا نااتهل حنك وحفانهابله اوقورز شك او کنهکلوصبورتحایی
| اعلامانتدی اید ی باق فر ماشنضکن رشحم سوال اند بکه نه اشتدا

یهکه ل نظم  ۶جوخود کرد ن سدر خو یشانناس
رهچشوندبوی
بیل
|سو
عراقراحرابدنامکردندو ترجه *قبلن حون کندیلردر سرارنفاش ٭
| اتعهون ایده رعش ق بدنام  ۶4بشبحوردیکه لك

ایشیقاماولد یقالقوب

عراقيك خلوتق قموسنه کلدی واتدی عرایمناحانی خراناندهی ابارسین
۳

دقیدی طش ره حیقوب باشین شل قد منده قو د یش مہا زا
ح

الله انكاشیطراقدن قالدردیو ر د ای خلونه قوعدی وکندی تندن

روه

وت | کاکندزدنی بعده کند ی قرب اکانکا حله عور

}Xvi

|| و لار رکهعاشق کیدرودزیازی ندر( بدت ) مبل خلق ججله عال تابد ٩
کرشا سندن وکرنه سوی نبست  ( #ترجه ) جیع عمالبكلی سکا درتااند |

رال
کیک
ای شاه  ۴کر هم ایدون اول ح
ه اواسون کاهنو اسلوت الله |
اول قصیده یمام مرح ا:اش دروجھ تاخ صار و مقدار افتدار اولندی

وحضرت شج هعر بك التیوز بكرى يديسنده کفا ر النده شهید اولشدر
وسن مبا رکلری اولوقتده بوزیکر ید ورت ایدیوقبر ری ندسابووده در
رجه اللهثعانیل شج «شمرف الدین دص ی عبد الله السعدی

قدس سره  4افاضل صوفیه دن ایدی شخ ابوعد اله خفيفك قدس
سره عه سی ا ورنردنآیدی علومده عام پهره سیوارایدی وادا بدن

کوراهفسراندهصپیسرفواهرایدکیقشجدورقوسوسمفنرارننرباوهاسنه ککیرهمششیدتر واانلبرااشءدراولونهی |
صیشدر وماخ کباردن حوق کوسدیه ابرمعشد روش شهاب الدينك

D1
im
iY

رنه سین ر وانکله برکدهبلهدر باسفرین قاشد رود عشلردر کهبیت

شقد|رء خلانقه صواولشدرمشدر
المقدنده ودارشاممده مدتمدیده سعفال

صللهاة والسلامه ارمشدر وخضر عليه الصلاة والسلا م:
لع
کے خاطر
|آلیزلال| نعاموافضالندن سراب ایلشدر پروقت | کا سادات واضرافی

اکابرندنبر بلەق ام س ویشع واقعاولدیاو شیف <ضمرت رسای |

صل اللهتعالیعلبه وس او و ده ک رود بکهکندويه عتاب اندر چون
 ۱اواندی شین

اوکنه کاو ب اعتذار ایلد ی مشا مد ن بری A

ورد ن طبقار[ بهازل اواو رار صو زردیکه بود راد پلرسهدی شرا زی۱
ملا نکه

ایدی رکه وا عدده شو یلهکو رد بکه| سیارل قمو ری تی

اوند رکهردت د یدنکه حطرت حق ساره وتعالمتصكویاولدی | ۱

واول دت بودر ( بت

) پر د رختان سیر د ر دطرهوشار#

هر ور

د ور ست معرفت کرد کار(رچد) ذظر هو ساره هربیراق۷#دفمسرحق

آدرر ماطلویل کر بزحو انوکلوا قعد دنکند و ا

ده شخسود بنك زاو یه سىقو سنهکلد که ک|ا بشا رت و پرهکورد که

| حضرت شج جراغافش کندی کندی ابلهزامیزلمرهچونفولاق وردی
اشتدیکه همین بوبو اوقوروفا تاری هر زكالتپوز طقسا ن ريده د ر
دز باریکاهمشهور در ل شج تعر لدینان ماش
|قبرترکاری شمرازده ر

* الشته رگ

۲

که

منصور نوری فربدالدین عطارل روحنه جل ابلد ی وانك بحبرسی
اولدی دبر کهاک لورهسنه ساب اول اندنکه برکوت عطار لق دکاننده

بدرید
معامله په مشغول ای

رو دش حد.عه کلد ی و حه دفعه شالله

دید ی درو شه ملت اولاد ی درو وش اتد ی ای خواجه سن ته
اواسك کرکدر عطا ر اد ی سن اولد وك کی درو بش ایتدی سنبم

اولد يعمکی اولهملوسرین اتدی بې و

اغاحدن رحناعی

وارایدی باشنك التنهقودی همان اللهدیدی جانو بردی عطارمتغمر الال

وطرمه شروع انتدی ودعشاردر مولاناجلال
اولوب دکانی طاغتدی و
الدین رون لبخدن هعرت ایدوب نساوره اوغر ادقلری وقتده عط

ار

مبرلکنده کته ابرسعیشاردر وکاب اسرار نامهکه کندننك مو لماتند ندر ۲

مولانا حضرتتة و برمش دا نا حضرت مولاا اول کانکند بسنده
وانمعارف وحقایقدهاکااقتدا ایدرایدی وشکه یور  #ب۴دت مه
طوناردی بی
رس ی لو دس نوس او برموضعده

 ۱کردعطار کشتمولانا *#

دی بوررکه بت ٭ عطارروح بود وسنایی دوحشم اوما#از نہایی
:

وعطار آمدم  ۷#واول ودر اسرار و حید وحفا دق وادواق مواحید که

شج عط ارك مشو ات وغرلباننده مندرج او !شد ربوطا نقهدن >۵
بر سنك کلاننده پولاسبه اولاز( ج راءاللهتعالی سعانه عن الطالبین المشتاقين

خیراراء )وانفاس بشفهرسندنبری بودر بت ایروی درکشده
ببازارامده * خلق بانطلسم

کرفتار آمده * و و قصید» بکری شدن |

ربا
شنی
خهدروا
وهالی
بدنبء
ضی
رح

ابلشد ربوتلكوشرحنده شویله |

دعشلرکه بعییشولکسه کهسنك جالات تورظاهر وحوددراکا وتعیتات :
 :وصو ر نمابش اور توب بازاره کشد ر رطا  8و دعا ت وصور طلسعی ۱

الا ک اهولکم مخفينك بوز بنه اورتلاشد راتعینا ت مختلفهوآ رمت اينه |

باخود اول جال بکالك پرتوی بموظاهر وصور جبله روپوشنه سرابت |

اوش
بنت
طکرف
ایندیکی واسطه ای بللایعشقه وح
عته
عارد
یتار
ارشق

|

نوی بوءضی عاشق صوری (ب
بدت
ب)و
رویم
نعنت
وواعست  #توي ا
کحوهمهعال طلست (ترجه) سر می سنسن و برااقسے * ق
سنسن وعال
ششطألسم ۶3وع شاق کندی وهمار بهمعشوقدن اپراخدوسعنار ۱
با .سىسشسش
ک حح 
ے
کے ت و کا
۹۹۳۱

TAF.
هحعوم دم ن
س  #درکار توکرده دن ودا بهوس  #کرمت نم جو

بنکرم باشمه کس * سردی همه بارزایمنداری ویس * درج ر توکردیل
کرآی
د کسی  ۴#در رنکذار مشکه ساردهوسی * وردید ه سک دکند دیدار

کسی#درسرنکذارمشکه ماندنفسی * حون<هر؛ نزوکویماشد برکرد #

زنهارب
ابیآلودهءکرد۴#اندررهعا شی حناننابدهس د #کزدر باخشل اید
وارد وز خسرد ۴ای عل |کرجندشر يق دون شو#وی دل زد ل بکردوخون

خون شو* درپرده نکاردیکرکونشو#ییچشمدرآیب زبان,برون شوهای
عشق رار وح مةد سء رل  ۴سوداریاعقل جردجل *سیاح حهانمعرفت

لع دل *ازدستغت دست سر پای کل #+وازكترفصیده را-هسی واردر

بو زسکسان بددن ز نهاکده اکارموزالانباء وکنوزالاولباء آدقومشدر حوق

موعار
حفقایق ولطادف ودقاب ق اندهادبراحشدراول قصیده نكاول و

(ببت)طلبایعاشقان خوش رفتار * طرب ایتیکوانشور کار ٭ تاک

ازخاره هینره کدرا #تای ازکسههین در جار*#درحهانشاهدیومآغارغ

#

درقدح حرعه وماهشار  #ز یلسدسدستماوداعندوست *#زین سس

کوش ما وحلفه بار* وانك حديقة اطفیفة دن غمریاو ج کاییدی
وارد رکهجله سی حدیقه وزنی اوزرینه در اما ختصر در
اومو
ات

نا
نردن
ظدرم۴7 ای بمرواز پریدهبلند #خویشتن رازهاشرده ژنند*
باژیدسوی لا
ججو
وز و
ز

* رشته د ر دست صورئست هنوز اتود ر

بند ح
ادس
نی #
نتخ
فتش كتاکكلیی ح#دیةه نكتام اولدية |

تار  2تک مکندبارفظمماشارد ر ردن دشيو زیکر بشدرو عضبلر
ان
لرلك وفانی ارحیی همين ودر د عار والله اع  ¥حور بدالدین عطار

نیس ابوری قدس الله تعالی سره  +شج جحد الدین بغدادينك عریدیدر

کابندکره الاولباء اناره منسو پدر دیا سجنهد ه د٤ شدرکهبر کونامامحد

:
الدین دغدا دلاوکنده ایدم کوردمکه انیاغلرانتد مخمرهیدرابتد یزهی

استفسارزهی اس
اف س
مالا
نرکه
دبو
ه ایدیار آندبا علیهم السلام مشایهسنده که

| شكم عتلتلکهانداءبیاسرانیل)پس ابتدیدو نکچهدیشدمکهخداونداسنك

دک
قلدوربمیبدون ابله وباقومك ذجظبارهرندن ابله که

 ۱رمج دج طاةہ ب ق
ودراغارمکه اول ھکرمسان اولوهوه ضیاردء شدرکهانار
ا
۱و دسیدر مولانا حلال الد
ا تنتان مذ کوردر که وز اللیسلد نصکره

#منصور 4

در[

RV

ومنةطع ایدی واهلدیاال اختلاطدن معرض ایدیبابرجاه وجلالدن |
بارسنه توداعیه دوشدنکه اک ملازمت وبازرننه کید هشح اکزک توب
بازدنکه حوق لطا عل اولدی اول جلهدن بعضی EYR
راعهی وروح درپیش خدمنست و لیکن ددد 7ه یقن حار طا نود
وقوتنعهدان :ند ارد ان الاوك اذادحلوا ڌر نه افسد وها کلانهمندرس جه

طافتبارکاحباران داردوشرزده ناقه جه تاببه شبراند اردباریعر< سور
Fesهربارکهسراپرده" حهءنایشان در ن خطه محتصی زدند حاحت

ان

ان ضعف مز وی رراخت عافت بغر بت خانهغولان برد ند

وبضاعت قناعت ربهامراهان خضروالیا س سردن اکنون پزرک که|
دو المفصل الکنبریا آن زرل دن ودننا کرده است کهکوشهدل ان کوشه

کرفتهرانتفقد سارس خویرخراب نکند کهحسمحقمر این بنده نهسزا ی
حمّم گر و خداوندی است) وانلرك کنانندندر( شت) (سکه شنیدیصفت

روم وجین##خبر پبواملك نای بین* ناهمه د ل بیش ی حرص و شذل۷#
ناهمهجان بین کبیبرو کین  #پای نه چورخ برزقدم #دستنه وملك بزبر

نکین  #زرنهوکان ملنکی زیردست * جونه واسبفلکی زینز بن(وابضا
منها)ان جهانم شال هردار دست *کرکساناندروهزارهزا ر #ان هسارا

ومزههمه
همی زندحا بو آنعربنراهمیزندمتقار ۶#خرالاهی دکذرند #ه
باه خلقحهان کر خه ازان  ۴نشرک روک
بازماندانهردار(دکر )

برهند #تونحنانز که ری برهیی۶3هخنانجونتو عیریرهند ( باعبات)

شت وجا نها همه خون * تاجپست حقیقت از بسپرده
دلها همهکآب
وو ن دون * ازتو جدوهان رتو از هردو
درون #ای باعلت خر دکردرد
برون * هامخودی ازان شب وروزهیم  #یت زعومست واعیدت سیم #
بامایه ازات آق یات باشد نم  #حون سایه شدی و دود

دجم 

وس  ۵سریرسرسیاهامدعشق  ¥بردملو ملتمااهمد عشق  #برکاف
کال کلکلاهآمڌ ھ 2ی  ۴باایهER 4۵ آمدعشق ا

دراه

عش جان فرساید * ایدکه بدونارخودذکراید  #عاشقبره عش جنان؛

ی اید  #کر دخوزوازبهشت ندش ناید  #ای نبست شده ذات و

در برد ھست* ویصومعهو پرانکن وزنار رست * مر دنه حوعا شفان

د
رکف
کد
رکرد
دیردست #
| کنون ک

ورد سرمسات  #ای من سوزنه
ک

SEs
سکن بوزاوتوز بدلسنده حرجرددهدنیادن کنندیوقبریهم اندهدر رجه الله

 #حکم سنایی غزنوی قدس اللهتعالی روحه  کنیی وآد ی اابوند

دود ن اد مدر بونلرشج رصی الدین على لالا نك انا سیله ابتاءعدر

طا ته صوفیدنك اولوشاعر لرندند رو اسوسزانرشبهیادآحون کابرنده
کتورهشاردر وکابحدبقةا ةبق نكبابشڈرندوار بابهرت وتوحیدله

اذواقمواجیدین بباناعکده لنه دلیل قاطع و برها ن ساطعدر وخواجه

وسف همدا نك حر د اروندلنودربه سنك سبی اول ایدبکهساطارن

| ود سبکتکین قوش فصلنده ردکیفاردن بع
اضییقکحون خرن

شچدمیوسنایی ازكمدحندهرصیده دیوب کند بکه واروب عرض ابلیه

برکلن قوسنه اوغرادیکه اند»برحذوب واحردایتدرککلهیفدن<تمشدی

وشرابك بغرن اجمکله مشهور اولشدیکه متصلشراب بالفیناجردی

سناییسُولحلده اک بردیکهکند نك ساقبسنه د بردیکه طولدر قد ینا جود

سبکتکینك کور لکنه اعم سواقدابمتدریدجغاز درو پادشاه اسلا عدر

ایتد
مر دز اده ناخوشیدر ختکحوتمتندهاولاناری ضط ادن کنر
برعلکت دی طونه بپرسةدح ابجوب بنه ابتد ی طولدر برقدح دی شول |
شاعر سنایی جغك کوراکنه سای ایتدی سنایی مرد فاضل واطبف

طبعدر ایتدی اکراولاطیف طبع اولایدی بر ایشه مشغول اولو ر دیکه

کندينك مه بهاریاد ی برقاجکزاف سوزز برکاغد » با مشده
رح |

ایشنه بارامرو بلمرکآ تونخلقانار ر سجنواینیانی ایشتدی متغر
و اولالولدشیراب:اطفین ان کوسهنك فبیهی ایلهغفلتستلکندن
بای واباغین بوطربقهباصوب سلوکهمشغول اولدی مولانا حلالالدین

ازروی قدس الله تعال سره نكسوزارنده مذکوردر کهخواجه حکم |

| س|ن
حایی
تشو
ضلوف
رتداهک
یدی دع مو تاهروبلبشد ی حه سبورز

سو بلوردی حاضر اولانلرقولاغن آنك اغز بن ابلتوب اصفا انتدبلرک
بایہتوی اوقوردی  ۴#ببت ٭ بازکشتمزاھ کفتمزاك نات ٭ درستن
معنی ودرمعتی سن  ۶ترجه د واز کلدم دیدیگمدن بوقدرر #حونکه

سوزد ه معت ومناده سوز  #فوب سوزی اوردم خداونده بوز که بوق

]| سوزده وممععتناد ه سو ز  #بر عری آزنیاشبدوب اتتدی چب حالدرکه
سوردن وازکلدیی ووتده سنه سوزه مشغولدر ودامًا شح سنا مبزو ی

و۴ەنقطع مه

امورده کورهشیدی وت

اعشند ی وآنلرا» ط ر ند سنههة دایدی وندان

قهماولوردیگه کندوژنی اول طر یت اوزرینهدونارایدیوینه بورهشاردرکه

هکراهرایدم حذوباردن صوراردم
کرٹ سیدقدس سرهرایددیکه هرراوغ
وکشدغی انرك خد متنه اپرشدیرردم چون ررومه ژول م امد بپلورنده
مولاناجای آدلوبرجدوب واردر جونکم الب اکن واردم آیی اکاد مکه
 ۱آوانحصیلدهتیر بزد هکورهشد يمک اولدیروی دلبلهاشدیهر

دهوش بری بو کا چکرد ی
صباحکه فالقردم برکشی ایدم ی تفر قهپ

بوری اول یکارصباحقالمدم پې پرنسنه مفلوبابلدیکه ججله دن خلاص

اوادح یوردیلرکهو سوزی ته کره سید خد مبندناشمّدمهر بارکهاشیدردم

فتښراواوردیوکوز ناشارآیقنیدرایدیم»لوم اولد.کهاولس وزی اول وفتکه
ابرایدوب رساتنك تفصنده سید
اول عر ره سورمنئد ی اکا ززباده ن د

حورر دنار کنوو مشدرکهشرت بد و ز 2شطفو ز نده شهی هرانده
حانقاه حیدیدیده مولان هرال ین خلو تنل رجه الله تعالی حوارنده ساکن

ایشمo رسع رکاهحضرت مولان خلوتندن اغلیورق ظشره جمّدی و بم

خلوغه موجه اولدیفر ادایدوباشدی الله حون سو یلهکهحطّمرت
)العش لد رکه یلد ررر
خ یی بورد( وفناقرب الیهمنحبلالورید و
شنوزار“ موب دور یرم ار تأبقهردن برغز بزانده حاطرایدی لوان

عنون

ماوراءالاهر حکایدد رکههم دمارا" خانهارینه واررایدیوهر نقدرکهلسنه بدسه
یشنیع یدوب ديبررایدی اسنهیی
طش ره جیعینق صوررارایدی هچنسە ییدک د
اد
خھر
واردرھ م ڏسنه يدم وکون بوامیر زاده  £:بحاره ينه انلتدی و

ن

ردتجد ,ب دکد ص کر ۵امبرزا ده
ئك اوکننه وراوان طعام کتوردیودهه ارد ح ا

دبوانه به دځ یدو ف حکدی دب انهک3ے قورفوسندن هید اردخی فادر

اولد هیدبدی واد ی !ولد وررسك اولدرکدی بوکه طا ف پو قدر

خون دلوازه طشره عفد ی صورددارکه هم زسند جك یدکیاتدی لین

قراوان اما ی قورقوسندن کے طعام به بلویر شرك سکن بوراوتوزنده
جا مغ هرا نپداهدشاه وقته رخص زج اورد ی شو یلهمعلوم اولد بکه
اول سخصك سید حطم ينك نکیه سنده معَغل ره سی اولهانكمء ر فته

اولق توهمین ایدوب شهردن کون دیوعنر ایتدیار بس بموسعر قند
جاننهکندیواندن دونوب خجرد جامه کلدیوآنده تاویطنتدی و شی ربك

X14

 ¥وه که

یارایدیاخاب نفس وهوانك مقصودیانده حااوصلاوب مانعاپویقدی
هلطعدن تججاهعتانده جعاولشا روانك معارفندن سوز اشغلر
داس

ولهس وهوانوزندناول معارفده تصرفاعشار و آیءشتهیاننفه حالفات
سنه وسر بعت وسنتد» نهاون
هو ادن اعراشە مهدمهاىليوب ااحت وااد

بوادسنه دوشمشار وسید خدمی مانند ماه تاباك بوججله نهملردن پالایدی
ه
لقدلس
امی
ین مولان جا

تعالی سمره ایرد آنكدر و بشارند ن بر کوردم

برروشن ببراید ی وطاعت وطیفه رین برینه کنوررایدی وانده دوام ذکر

وآکاهیواایدریاندن حالسیدی صوردم ایتدی بنایکیکرهنک خدمتنه

اکهبرقا کون خد متلرنده
اپرشوت دورد رم برکرهه رانده و برکره بلۓں ,هرب ر
اولدم دار دىکه دون کرو ولاشکهوار بونلرك اگنده اوله کهبونارك کجیی

اری
تید
مهس
ختدده ک
سکاضرر ابلر بعززاردن بعطی سورمشد رکه اول وق

یکله ملاقات ابتد م معارفی اننا سند که سویرایدی]
سعرقند ده اید ان
صدیق اکبردنرضی اللهتعالیعنه حوق نفل ایدرایدی وهر بارکه صدلق

اکبردیرایدیرقت ابلرایدی وکوزی باشاك قطرهری درشهوارکی کوز رندن

دو کلور ایدعرییدار داردیکهخدمت سید معدی مقام ابوبکدر در |

وعربزاردن بعضیکه آنكکحبتنه رعش ایدرلربرآنك ذاننده اولانکرمی|

کچسددهکوزمه مش در خردحرد جاممردهلرندن بعضیکه قبولوانکارده

غا تلعبصبدن خالایدی انلردن بعض کرامتارکه بوطا سهپهو اقعاولود| .
ثنبل
نقل اتدیلر رعرزکهآنكکلامنه اعنساد وار دربءص **عد مسافر د

ابلدیکد تربه" مقد جساهمد ن مشهد ومدس طوسهعلیسا كنيه النلام
که ابهعنعت اش دبار وله کید رکن خرد جر د طرفند »۱

کواز ايرنهبوروشنلق دوقند بکهپورزندن قالقوبکوکهرعش هبدا
قا لشارکه بونه روشنلقدر اول که خرجرده ایشا رکورمشارکه اول |
روشناق سید خد متلرينك نکیه سی جانننده درچون نکبه بهکلشارواثاری
ز ارنهقصد اعشار شوبلهشاهده ایشارکهاول برنوردرکه اخولله د نکه
حرقدمنوراریانده بوق اورر و بعص درو بشاردن شو یلهاکلبوب دبوررمکه

| انراك همقدمنوراربنهتوجه ایك تجاعمیته سببدروالهتعانی اعوخدمت

خدومیناصرالدبنعمید اللهطمدلاالهلن|عارشیادهبیورهشاردر کهخدعت
سیدفا سم خواجه بزرك خواجه بها ء الدین چضرتی دد سسره وا |
م ابیورده که

>
خزرد ناست  ۴#هسست و لمك هست مطلق  #زدنك حکے باست
ا

حراحق  ۴هسنیکه مق قوام دارد  ۴#اونست وليك نامدادر  #رنهش

قاس  #کس ندست در ین ميان توخوش د#ا«شخودکفت
| خو د ست فنته

حقیقت وخوداوشنید * وان رویکهخود نمودوخود دید *#پس بادبفینکه
ولرلك ردبیاعبانند ندر
تست والله م۴وحود حقیق سوی الله #ون

(رای) اوحد دردل عم

آخرد ل کو ٭ عر FG راه مرو ی مزل کو ۴

دردنیای دون بی ونا یکردی* باه ودوحله داشیحاصل کو #حون

نبسیتوناست هسق حدای 6#ای هشیار ان خوساست مسق دای ٭
کرزانکه بت حق پرسیروزی * حما که رسی زبت برست تحتذای<اسرار |
حقیقعت نشود حل بسو؟ال  ین در باختن حشعت ومال  #تاخون

هنندهند راهت از قال حال ٭ ذائم زورای
نکندید ه ودل حه سال * رک
حرف یرون حزد ست  *#وزجنٌمه اف آب حیام مدد ست * علت
ژاحد باوحد آمدحرف  *#علت بکذارکاننك اوحد احدست امیر سید ال
قاس تریزی قد تسحال الله مره کداوائلده  3صدرالدین اردیلبه

قدفن لهتقال سره ارادکوست مشنی آندنضیکر شحصد رالدینعیل |
تدعساالللهی
مينك که ابرشدرکه شم وحدالدرنکرمانن | هان دندرة

شه مولاناای قدس الله تعالسره ایدرسید قاسعك فسبت ارادتین| کا |

|مقد اولناردن بعضنك خطی اهبکولردمکه انده شخ صدرالدین عبت |
رت
حدضرکه
ین ارد لیدکلوشو یالسهغاع اولش
مذکورایدیراشلحدصد
ج صد ر الدین قد س اللهسر ه شج صدرالد ن على EB

|
.

بکنورمش وآکااظ هار ارادت اباش و الله اهلروزکارخدمت سبدل قول ||
وانکارندهایکی فرقهدرواندن ایی ارقا لش اندیریدو انا شءاردرکشل |

حقایق واسراردر وانوارکشف وعرفان وآنارذوق ووجدان اندن ظاهر |
و بآهردر وبری دی شول جچاعتد رککند ب:اارکا منسوب دوتارر انلر |
|کنزیدین واعان رشه سند ن خارجلردرو اباحت وسر ع سنته نهاو ن |
دابره سخنداهادرادر وگتلکه بونك منشائی اولاولهکرسدخدمتندهمشرب
توحید غااب ایدی وجیم امورنده نظری مدا طرفنه دوغشدیواعراض |

واعّاض بساط بااکلیه طی اش دی وکرمیت ذانی معتضاسجه که |
کند بسنده واایردی فتوحات ونذوردنهرنه وارد اولسه نکیه په صرف

 ۳که

الپصبرة الال الق العنوى عايعا ينون بالبلصمق ایلدسا(صوری) |
لرایقد رک |
ارطدر
وحق سا نه وتعالی نك ججال ب کاالنكایکی اعتباری وا

حفیغت جال دادر من حیث هیهی وعارف وجال مطل فناقااهده | "

ودخی عقید د راول یعییججال مقید مظاهر سيه ده
مشا هد ه ايده بیلور بر
باروحانبه ده نیزلحکیند ن حاصل اواور سعارف اکرحسن کوررسه

|شو بلهکور وجاوجلججاایلحق بلهکتهزنازوللکون|یهبپقهشدر وعارفات
غبرندهکه ونكکی نظراولیهکرکد رکهخوبانهذظر اعیهتاکم هاو یه
حبرنده قلياه وینه اند ی اهل طربفدن کیسهار وارد رکه عشقده
[مظا وصوهررزیابله مقیدارد رکهحون سالك عدم ری صد د نده
اوله ومعرض احعایه دوشه تتکیم بوص اک اراندن استعا ذه ایدوب
بورد بارک نهعو ذ باهاملنتکر بعد التعر ق ومن الجاب بد الیل
له
نفت
سص
حبت
ووحبت حرکتنك تعلق بکوینكسالکه فس
ب

موصوف

اولان صورتظاهری<سبدن جاوز از هرندکاو اکاشهودوکشفمقیدال

یورعش دی اولورسه واکر اتوعللق ومیل حې برصورندن منقطم اواوب
هدشک
 AE ESشلوارب وص رهلن ید العهق هیلغب ادواع اشک
بدنحرمانته وفتنه وافت
اه دس آنك صو رنهتعلق ومبلی فح با
قل

وخذلانه سباولور اعاذنا اتلعلاهلىعز وجل وسابرالصاطین منشرذلك

اکابردن بعض ججاعتہ شخ اجدغزالیوشح او حدالدینکرمان |

عرارلدارقنی کی قدس اتهصالل اسرا رهم کهجال
وش فخ
مظاهر صوری وحسی مطالعه سنهاشتغالکو سترمشلردر حسن ظنبلک |
رلدکه اناراول مظاهرده حق “انه وزعالينك جال
صدق اعتفاد او

مط من مشساهده ابعشاردر وصورحسی امبلقهید اولامشاردر واکربعض |[
کبرادن انلره ثسدت انکار واقع اولد یسه اندن مةصود اولدرکه حعو بارا
آنی دستور یه روحاللر ب انار حالار ینه قباس ابه اروابدی حضیض

خذلانده واسفلسافلین طیعتده قالبهلروالله تعالیاع) باسرارهموخدمت

شح اوحد الدینك مثنوی وغیری اطیف نظماری واردرکاب مصسباح

الارواحك آخرند کهتورمشدر( مثنوی) تاجندش دست هست مادام *
ساره

رکست ناکام ٭ حون سایه ز د ست افتهمایه* #دس ست خود

ااندصرل سایه #جر یکه وجود اوخو دیست  #هسلیش نهادن

از
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زدن جاری اولدی و بومعنا ده اشو
ومفاخرت بترکه بنمآدمبشاكنن
عر د ی دعشد را بدت > ماساء یی ذکرال لى کسته * بل سرق

ت به  6#سا مت اوليه |کسك مسدت ایله ى 3

ی

هادر ٭ شم شها ب الد ن قد
ولیتکوکلکه کلك بک
سرهآنك خلقنه

سافان

ین ایلدی بکز رکهڅحشهاب |لدنيك 1

فده

م اوحدالد کشهود حفعته
مد عدعکدن یادی اول دی اوه“که ش و

ءظاهرصوری ايلهتوسلاید رایدی وچال مطلق صورهعیدانده مشاهده

ابلرایدی دږ ارنتکہےکیدکهشح مسج الد بن تبربزی قدسالله سره
تو حد الد بندن صورددکه ره ادشد ه سكابتدی! 1صواکندده وردم
ك را
دن

عسالدن اشدی آاکر ووا کده حبان ج

E هون

و کده

کورمزسینومولانا جلال الدین رو مينك ددس سره انسو بلد ۳
ثح اوحد الدن شاایهددیباازنتدیکاشک اش مش اولاید ی و بو
رباعی دح شج اوحدالدیندن بومەنارەد لالت بار(ریاعی)زانی :نکرم نم
زمعی است انردر صورت  «۴ان عام صورنست ۱
سرد رصورت #ز برا که

مادرصور

#3معن توان دد ردرصورت (رجه) السم نه ب صورت

جاناندن حظ ٭ عالده کے از نظ جرااندن حظ *٭بوعامصورنده فونلش |

ر RU
ومذ
کده
معن ابوکنشسیزدرهکهالااندن حظ #و بعض توار خ

شج اوحد الدین ساره کررم اولایدی و بلرا ببراهنتی حال ایدر اید ی
وسنهسی انار سدنه اريته قوراید ی حونن دغدا ده کلد ی خلیعه رك

صاحب جال براوغلیوارایدی بوسوزیاشید وب ایتدیاولخود مبندع ||
حدهوعن
وکافراعش |Sر بے یور ه لو ممّوژه حبررکت ابلیه انی فتل اي

معاعکرماولدی کشرحام" تله سلوت اشتدی (ریای) سهلست هرا بر

سرخ ر بود ن  #دریای مراد دوست بی سر بودن * توآمد" کدکاذری |

رآبکشی *#غازی جوتو بی رواستکافر بودن » 9ترجه  €پولکد ه سک |

هان آساندر #پانکده تا رسبیوجان یکسباند ر#کافر اوم اول تخد |
تجرك
باس |تدر مرس

کقارہ >هرا یلهاو لو احسا در

حل ده ك  ۷۳ناشیی

شك اباغنه قبوت هر ند اولدی بعض کرا قرس باه ای اسرارھے
ال اوااد رکه حى ها ره ودا ل
آشدی کهقق ولوحد اهل باننده ک م

جال مطلقنی م ظا هر ر وخانید »بصبرت کوزبلهمشا هد ه ایتد یکیکی
مظ ا هر کوی و سبد هد خی بج راه اویله مشاهده ابلیه (بشا هدون

رنف
رکن ا[دینستجاسبنك هرید بادورلدخی شح ةطب الدین ابهر ينك اواد

الیودی
شم ااہلوحیب سهرور دینك قدس الله تعای اسرارھے ز اده او
وشح محیالدن عر نك عبن ابر“مش ایدیوشح کناب فتوحا نده
نکا ت تلش د ر درک شج اوحد الدن
سعاضنلنده دی اند ح
وب
ر
الکرمای دید که <و انلقده شمه کارت اباردم سفرده اید لك او 3

برعازی امحنده اوورمشد ی وقار نیزجت ابلردی حون بره ابرشد ککه
وه ناکم
انده بعارستانوار ایدی شهمدن درخواستاشدمکه بکا اجازت ر

واروب اندن بردارو کتورمکه نافع اوله حونبنم اضطراعیکوردیاجازت
ویاردریدم کورد مکهرص برخیه اعینده اوتورمش وملا زماراناغ
اوزرینه دورمشار وانك اوکنده برع باخښلرواو ل ی بز ایدی جون بی

اول ملازملر ایند کوردیپند نالوب نامه کادیوالومه بایشوب حاجتك

ندر د بد ی شك حالنی اکا سویلدم خفال برداروکتوردی و بکاوبردی
وله طذمره جقدی وخادم شمعییدلوهنهرق جبقدی خوف ایندمکهشح
ا یکوروب E

حیدهدون دیواکا اندورد م کرودودی شعن اوکنه

وارد م دقاورودمیواول عنصل ایتدیکی و|کارحامتزای شیخهسویل مد
شح تسمایدوبایتدی ایذرزند چون سنكاضطر ابکیکوردم اس کد م

لاجرم سکااجازت» بردمجونکیم اندهوارد خوفابلدمکه اول ساصکه

اولبرك ابمبدررسکا التفا ت کوسر ميه وسن شسمنده اوه سین کند ی
هیکلیدن عرد اولدم ونك صور تنهکردم وانك بریده اوتورد م جونکم

سنکادل سکا اکرام ایلدم اولوجهلهکهکوردلك ورسال اقبالیهده مذکور
درکز شح رکنالدن علاء الدولة رجهاللهدعشدرکه اکوولنکه قافله مناده

ایدی شح شهاب الدین سهرور دینك حربدارندن بریسی ادنده ایدی
ت ز بارننهواردماق کیاکی ایدی رساعت اونوردمهرتوعدن کلات
کدی اندن صورد مکه بزالسعش که ج شهاب الدن قد س سره ج

اوحد الد کیرمنانی یهمد عدیراعش وباتهکلکه قومه کمرچشکمیدر

اول دراتدی :ىون اول چعده شك خدمتنده اا

و کهده

شم اوحدالدنی ذ کر ابلدی بیوردیکه بے بأفده آت آكدش ذ کرایغک زکاول
مسّدعدر اماازنداسیشعل خد مده حاطر ایدمکه شعنه انتدبلر بوسوزی
شم اوحد الدن اشعش ود عش هرن دکلوکهشجممد ع دید ی اما بک

و بو+

۱
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ابلدی چون شه ایرشدی صول الندن بابشوب چکدی وقنده کبدرسین |

دیدی هان شفك الی بلکند ن قوب ترکانك النده قالد ی وقا نلری؛

آق_دی وان خوف اید وب شك الق براغوب قاجد ی شیم ای |

س

نمری سنه وق اید ی امام
آلوب بارا ه ابرشدی اانده برهند یلدع
نافیی ادر نهپرامز ابشاردر بوناوونهرامن کیسه رد ر آنا رکه و ایشی

مهه
راراون
بشلر
ای

عتلدر اول عتلکه ونك کی ایشلره باعث اولور شك

فوحد الل أه
کوت
تمل
امن ق
عهوازی
سظلم
لم!ل
اجسا
کلانتدندر ((حرامعیل الا

سمازه وانن پتعطیه ملان واذکرهوانت من ملا بساکلواان عر بان)
وانك اشعارندندر ( شعر) خلعت هکیااها حرعاء ای  #وصبت لغناها |
القدع شوق  #ونلفتت تخو الدار فشافها ار ربع عفّت اطلاله رة د

وەت مسا له فرد حوابها  ۴#ر<ع الصد ی الناسیل الى اللا ¥
ق

وکانها رق تالق بای مانطوی وکا به ماأرقا* امامدافءينك تارخنده
مذ کوردرکه انكعفیده سنده خلل وار وحکماء متقد مین اعتقا دن دوتار 
n

دبو یا اور حون عله وارد ی لار فاه قوی و بردیاربهضیار |
اتد آینی حبس یدوب بوغد بار بوضیر اند پلرقتل وصلب یار

او بهضبار اتدبلرائواعفتل اورناسنده محر اتدیلرحون راضته معتاد ایدی

احلعله قتلاولمنیاختبار اتدیدسطعامو برمدلرتاهلال اولدیعریاو تور4

بشیوزسکسان یدیسنده بوحادنه واقع

ك
ربرعشد
رزسکزه ا
التپهوبااوتو

اولدی وحلب اهل انك شاننده محختلف ایدیلر بعضیلر انی الاد وزند قیه

نستابلدی وبعض کراعات ومقاماتنه اعتقاد ابتدی ودر که قتلند نصکره

اک کراماننه شواهدظاهر اولدیو بوکلام کا موافقدرکهشم شهس الدین
دده
شع
مهر
تبرپزی قد س سره سورمتدر که ش

چ شهات الدن توا

آشکا رهکا فردر ارایدی ایدم حاشاککاافورلاواه حونصد ق کامله کلوب!
شج مس الدينك خدمتده کاءلاولدی بیصادق نبازهنداره وق متواضح۱

س

امامتکیراره ق کیر ابارم او ل شهاب الديتك علمیعملنه غا لب ایدی عقل

داترضعیف اولشبد ی عالم
بفل
لاغاکه ع
حدم
اک رکدر کہعلهغا اباول وحاک
ذوق حاصل اد بلرپس اندنزولایلیوبمق اولدبار وعالم
ارواحدنرطانفه

ربانیدنسوزسویلد باراماهمانعاماروا خدرکهانیعاربانی صانوررمکرفضل |
هنن برحذبه و بارج دل دعرنه باصوب عا ارواحدن|
یا شویب

رانىيەجکە  29+اوحدالدرن حامدالکرمانی قدس اللهسره که شم
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س

کک

AF
اتد سره بو بشارتی ايرشدرکه

اذن اولشمیدر ایتدبار اولشدر وشو بأه1

ادتکددل رکهنك شرقدهقرنداشاری وار ایدی انار بانندن کلوو نیاال
عللبه ی
اکثهل حالده متزدداولدم ط
غا ثب اولد باروينه اول داعشود ر

مشغول اولاعکهاول م وجب فضل وکالدر بو خسهعبادتهمیکه اول مرحلاون
وسلامت عن الةیلوالقالدر و کوکششوااضطرایدہ بکا 4قرارقبلدیونه

خواب بر کا وارایدیکهکه وکوندوزآنك مط ا لکعهسنیولهردم بو بی
ب امجند هک وردم برورقکه هرکن کورهش دکلدم
ونی
ج» ا
آراقد
قرا

ده بت بت ازلشکه نهکریکسهدن ابشقش ی ام واول با

بودر( ايبات )كن عن همومك معرض! #وکلالامور الیل ضبا* فار عا
ازع الضیق  #ور عا ضاقالفضا * #ورب ام متعب* لك فیعواقه

رضا  #الله بفعل ما بشاء #فکن نکن متعرضا (ترجه ه)مومکدن بکلی
دص
فوجله
نمور
اله اعراض #ا

جه مضي
اضتایه ف#ی۴لور |

دوه
نص
کاور
!طن واسع  #ویر فهر بلهطاراق حون فضایه  #او

وصددول؛
صق
ترن
ممةا
مشکل امرل #

تخد

رضا به٭ او قیوب بفعل الله

مایشایی  ##اوزك دسل ایدوب کوزطوت عطایه چ#ون بابوبانی اوقودم

شهعه صو اوردیار وشدت حرارت اضطراع سا کن اولد ی
ناک
کآوب

وحضرت امامافعی ما ة انا ن کابنك بناسیکه تشاخرده ازمشد ر
ك بدیوزاللسنه کاجيهد
رو
مشدر
حساب سال اوزرینه قوم
حواد

ی بان اانشد رو آندنصکره نه مقدار زمان دی اولشد رمعلوم

دکلدر رضی الل تهعا لی عنه وغعنا به  ۶#شح شهاب الدین السهروردی

مت مشانبان
کر
حشد
القتول قدس الله تعالیسره آدی حبیبنحد

واشراقيانده متصرایدی وهر برندهتصنیفاتلابةه وتألیفاترابقهسی وار
ایدی بضیلرآنیسییایه نسبت اعشارد ر حکابت ایدر رکه د مشق دت |
رجا عتله طشره جبقوب بسرو ری قبونه اوغرادیلر اولججاعت اتدبار
ره برقیون کرکدررقیون طوندبلروقیون صاحی برترعان ابدی |کا اون

غه وبردیاراولرکانآناه مضایقه پرووب ایتدی دی کرکینطونکز
وی الوت کندیکن ن وی نود یدهم انار
ج اکعانه اتدی فص

اویشدللدی تاانارایراق
ابلریکندیار وشح حضمرتلریترکانیکلات لهخ

کتدبارش دی اردارنجه کتدی ترکان دی شعل آردبنهدوشوب فر باد

البلدی ٭

¥ oV ¥
غربکله ییایتدی بو غر بب د وغه که خدای تا بك دهری|

واردر کههرنه برده اواسه وهر بهدیلسه واورر تھے دج زاده اولدی :
کوکلهادم لو ند نمواخات طلب اید0 5رداس  ۷ق استه ع اد ی |

.۳بل اباه کهینهکلسم کرکدر ان شاء الله تعالیو ندن فایلال غایاولدی

ابید مکه قنده کتد ی شوالاک دی کیہ  7یکلدی وغله مواخارتععدن

بغلد ی راصلیله تعایعنهما لاامام عبدالله باذعیاون قد س الله تعای

سره چ هوا والسعا دات عفیف الد ن عبد الله بن اسعد البا فیا من
نزیل الرمین الشر سین شرفهماالله ورضیعنه زما نك مشایح کبارندن
ه
جدرلاول
ایدی وعلومظاهری وباظنیده عالایدی مصنفائی وار

دنبری

سد حوادت امان وکاب روض
تایح أه اطنان و عمره البتظطان نی م ف

ارداحین یحکابت الصاطین وکاب د ررالنظیم فیفضائل قرأن العظم
بوزلردن غمرید جى تصنیفاری وارذر وخوب شعرار دءشدر و اولحکایت |
اشد رکهشحعرلاء الدن < وارزی اشد ی رکه بلاد شامك تءضنده

خبلو
اعندسو نمازندنصکره او ب ناق اوتورمش ایدم وخلویك قوس |

کشی
ور د م خلوغسد نهله له
اچریدن برکفش اید م ای
حکیک

تمد عکه نه برد ن کیرد پارو پرسا عت له سوز سبلوشد پاربری برعرله

فقرانك احوا لینذ اکنرلدا شامددن برکیسه یی ذ کزابیلندروا کاتسا
ایلدیاروابتدبلراپوکیدرا بکلریدی نه پردن ایدیکنی بعده اتدیار زم

۱

ری ولد اش كعمد الهایی ۳پ1هابر شدر تدم انیندنبیلورسکر اتدیلر

نی دکلدر وتالتوب حر ادن بکاکتد بارصاند مکهنغاز فباق اسّار

 ot.طشره حبة بکنددرو بنهدعشدر کهماو ور اد ی شام
سا حلار تك لوصا ده رجب آنندههعريك دیور فرق انکسنده بانسو

سازندخصکره ایکی برامحروکرد باربټلدهک ه نه نبکربدردبلرونه شهردن
کادبار حون بکا سلامناریا انتدیلر اتارکله انسابلدم |تیم
قندنن کا رزاشدبلرسانالله س EE یک نوحالدن سوالی ابثرلعده

رره فاوغرکییاروپاهرایدیاوکار نه قودم ایتدپلرپوندناوتور یکلدا
پا
انتدم داس ه اعون کلد د ۸۰ 0تیا کلیک کستکا وصبت ادرز سلامری]
عدالله بای بهار دوه سان و اشدیارا کادنکه بشارتاواسونسکاابندم

|آیندنپیلورسکنرایدما

و

ود
ما

XA

مانب ان

رش
| ابندیندم وه رک انكکی باغطافش کدلد م پرکشی دی دعشد رگ ||

تیه

سخوشامملاهپینده پازاره وارد مکهاهلاجون سنهصائون
نه|
رمضان آیأند

آل ن کااہ شم رصان بکویردی وبنی اوکنه جکدی وهوا وز بنهآلوب

 ۴دی جوق اغلد م وابشد دمیلرمکه بیبنهیره اندیوه سین بنی پره ایندرد ی

| واتدی اسندمکه جتفاریده سیناهاسن اس مدل اهامافق ایدرشو بلهبکز رکه
ان تفرح دیدگندنمادیماکوت سعوانک جا بین مطالعه اك ایدی|

صاطار د ن بعضی دعشدرکهبرکون شخ ارنه دید مکه خاطررل پزلهه
اولسون ایتدی مادامکه و باس صاغدر خوف یلهوکندیثك باشنه اشارٹ
ابلدی نصاندهکه كص ادیاولدرکه ماد امکه ى خباند«عدعکد ر
وص ادیی ٤د م الاوا ت اشدیکی کوند ه لد م شو ل یلیلد ۾ برطاغ |

الدنیدون وافابت
لدی
آنکندن کرکن د و شدی وباشی شکسته او
قد س الله اما لیسره  3شم علاء الدین انوا رزمی قد س !|لله

تسا سیره  6اواوایدی امام بافعی در شج علاء الدین خو ارزی
اون کاوینکبرآپدستله مازقبلسد ی واون بش ږل بهلوسینبره قومدی

ونه کونارگردیکه طعام زرزدی چونکمطعام به ایدی پرجرنی جخهشن

اا نرا دیو علدمنادهبرمقدار اتوار اید ی نید ی الا حوقشدندنصکره.

موافقت اون یبد ی دیدنرکه نجه بیلار کو زدیکی منکراندن اوئوره |]
بی اختبار حم ایلرکه |کا اوله ببورمشار ایدیو بث اهمامتافجی ایدرکهج
هرضينك
دحا
علاء الدن اد که روم سا
نده

برکوشه طوعشدمخون دطر

برای ابر شد ی بر ام مازی اعون مسل انلرل کوبلرندن براسه واردم

که نے خلوغده غ ازةبلور وخلوغ قسونك
مرد
دمب
رلد
وروک
کن ک
حو
اوکندهی قوم اوزرنده همم ااغنك اری بوق ایدی نې ایتد مکه فندن

اعروک ب رمشد راندنصکره زاایرلیهاغلدی نفکره واردمکه اجون
له کنوره که بیرکوانمیدربکا التفات ای وب ایتدی ایفلانبماحونفکرابله
ل
س
س
س
بس

درولکن اکرانکد ه ضوو ار اسه کتور
دسهین
اولنسنه کهعسنی:بار

وا دهمکهار بق کتورم ابرغك اوکنده ادکی سول اسیکرد ه کوردموجوقاق

بادع!میکوردم اناری کنوروب وکنهابلندمکردهنی اواندیویاءمیاوکهدو دی

وایتدی بی واباق اوزربنه کادی واول بادم اګندن بکاوبږدی ون اندن
.دم واول ,جد ی مکر پروبا ایکی بادم دی وبکااولط عامك حضوری
فرب

رای
وه بکا لش اگهبوردی ابتدم
میی
رنهع
صالیو برمزمناسنده اولان نس

و اقعهر ابلهمعامله ایهم بااولکه الکمدتنشدرکله باخود بود

حق تعالينل پولد کیده هر نک سس دعشدی صانون الد م ور اه
زاده کلدی واول قدردجی حلوا الدم جلهسین برجاژه و برودوشگه

عزعت ایتدم چون شحخك زاوپهسنه بقرکلدم کورد مکهبنعاولطوارم

زاویه فبوسنده طورر کریابتدم بو بم طوارم داکولله بلکه اکابکزر حون
أونناهروب کوردم بنمطوآارمدروهاشارم اونزارنندهایدی ایدم بوطواری

کبیرسدیه اععراییا یله زا وهی ایهمتاینه اووقاهید کری ابتدم اول
| کوسهکهسلامتله رک ابرشدر دی بم اعون ای حفظط اسن
حضوریند کردم و ا که کتورهشدم عرض

ابلدم چون شج ح لوان کوروب

اتد ی وه در ات دم برمقدارز اده کاشدی حاو یهوردم

بو شرطده داخل دکلدی دی

کر جك

:

اه

اشدی

زاده ایده م دورو قاری

کاشلرکی بازاره ابلت وصات و لحیل انمهوهرنكه صتا رسن

بها “ی

در ابم صاع الدهدر وساان صول الدهدر اس بازاره واردم وفاشلرکی

تام ز بادهپهسایه صاندم وتام بها لرینی الد م جون فا رخ اولدم |
زتاحرر ر وعردن دوکلوت کلدیلرصا ورسنک بل ده اید بارکهاملزی

ران قدس الله تعالی سره
آزاد ابلدبار۶#شح ب

عدنده اولوردی

اخباردن ری دعشد رکهبر فص عدنه ور نب برد ه ساحل ګرد ه اید ی

عدره ک عکه قادراولادنکه که اولشدی وکو اغانمشدی کههساحل
 ۱رده والد ی وچ RE ی

لوق ایدنکه احسشام طعامین ایلی ۵ناکاه

کوردیکهشجران چیقهکلدیابتدیایسیدیشم قوسنباغلديارو ج |
سے

در اخشامطعامین|ر  :آلسترّمکه بکاهر لسهو برهسین شےاتدی

بوق کوروککہ پندناخشامطعامین اسر واسجز الا هر وسه کو بیا,نهر بسه
| بشور ج ابتدم باسیدی بوند ن قو رتم ہو قد ر نا کاه کوردمکه برجناق |
داەضراوادی اماایی يوق ابتدم ایسد ناعدج یکر ایتدی ونی
هر ح

کوریکنکهاغسمر هروسهع ر صانهسپنکهبرانخ صاتچیے اتد مباسیدیداغسمن|
 ۰رم اتد ی بروداعی در باکناربنهاالو

مور کارندشت المعواردم

صوکتوردم برداعی الدنالدی واندن هر اسه اوزر نه باعدوکدی دس

و  4۵بو
و ری د

هماول کوندهابه سذده کوردی واول کون تواانکاهسله اولد ۱

ص
چون اول یکی

بربر پلهبواشد پاروهر بری اولکه کور مشدی بربر بله |

سو بلشدیلراورتازنده رزاع اولدیر بسیاتدی اول عرفه کوننده عرفانده
ایدی واول کلامك صد ی اوزر بنه طلا قه اند احد ی واول بری آتد ی
اول کون کندو حازه سنده آبدیاول دمیطلاقه اند امجدی دسخصومت

ایدرك شح مفرجك اوکنه کولادبواررتا رده کېن ما جرانی بسلودیلر

وشاقجع اابوتلددیی اایککایکرزدداننیبطرویغحکرای نسٹویاایدشدر وه بریکزخانوشهطلای

رکهبنشح مفرجدن صورد مکه
هر رینك صدق اخر لهحانث !ولا س مستازحد روس نجه انارحائث

اولامش اولورار واولمحلسده که ن بونیصوردمعلادن رچاعتحاضر

ابردش جل سنهشارتیدیکپوهمستاه ده بسولزیسکوزهرکٹی بسروز
سویلدی اما هم شا نی وکافی سو یالومدلیانناده نك جوابی یکاظاهر |

|اولدی شح بکا اشارت ابیلودسیتله نكجوا ی سن سویله ن ابتدم
رو ولاتلهرق
حوه
وا
اواننیی برصورتلهمصورا ولفهقدرت معناسندر

مغکن اولهقادرد رکه بروده محذاف حهتارد هکندوزنی متعد د صورنلرد,

| کوستههرنه دبارسه لس اول کید که اصولرتاردن بعضی ایلهعرفانده

کورهشدر رتاکسورمشدر واول کهبءضصورله کندوخلهسنده کورهشدر

که
اولدیراست کورمشدروهح ر بنكعیتنده حا
وولا
بنتا
رزش
یرح
دحمف

<واب کحم سنك دیده؟ خک دررض اللهعنهونفعنابه ودشم اباولحباس.
الدعهوریقدسسره

دمنهورهصردهرموضمدرناجرزدن ری دیشدرک

سفرده ایدم بمبرطوارم وارایدیکه جع خاسم ان اوزر نده ایدی جوث |

|مصره کبردم وخلایقه فارشدم اول طوا رم داویقلند ی هرنقد رکهطلب |
ایندم خبر یلدم باراندن بعضی ایتدلرشجم ابوالعباس دمنهور ينك اوکته
وار شایکده پردعا ابلیه و بندخیبوندن اول آنیاکلردم اوکنه واروب سلام
بوردم وحالی سو بلدمسوزعه ولاق اورعدی ولکنانتدی بزهقونقار کلشدر
و و فد راون و همقدر ات ک رکدر وعبر ی خوا

دج ذکر اند ی طشْمره

جقد م وکندومه ابتدم والله دج هرک بونك اوکنه کلیه م بود رو بشلر

کندی حوایجندن غیری نبسانهزار س بونیتاوزر یه کندم گبیسرهده
برمقدار نسم وارایدی ناکاه اوکومه جباکلدی دسانیطوتوب ابتدمستی

صا

Ker
امه باعلد وسه اویلهبولد ی کایدنیآحدی ڪور دىکه فرش خانهنك

موش شسم على به واروب اتد ی باسسید ی نیون
ریق
اب
هپرز
خانه نك فرش قازدل اتدی روااوله که“ن رابوکشیاوله سین وحرام

لمراحورزرنده درویشلره ضیافت ايده سین ایتدی ای سیدی انامدن بکا

اولمبراث د کشد رشحم قالقد ی ای قیوب کتدی اول ”ص "هنك
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|مسجد ممم ی ات ببرنه دوشیوب قودم اول و قند ک
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دعشدرکه شح عل کردنك زبارنته وارهم دعشلرکه اول رکشیدر نمازگتان

کونرااوقا نده عورتر ییکشف ابر همدعشکه الستهنی کورور زح سوار
اولش جون انك مزه قریب اولش اشاغء|بعش جون شع عکلوىرنکه| 

جرت شم بقینکلدیعورتبر نکشف اعش بشوجرهمشکه وايش پزی
ض
وکومنهمانیکن یسبقینکلوب سلام بوردی واول
|] سندن و زاکبتوزرمسزینك
لیدیو بل رنهوافرطعام واراشتدیشحل
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او که قوکرنکهبزم ٣# انزدروشعنه ابتدیبسح الاهکه بوکونضسانفكتکدر

شج اول طعامدنیدی وع ییکردییی اواود دی شح علیکردی اوانادهجامع
۱سعدنده اولورایدی ناکاهرحذو بکه! کاداقوتدیراردی شهرد مشعه کادی
م

واتونلدهشهره کیرد ی شج دمشعدن حیقوب رکهاد اولدیومن بعد شهره
کلدی تا| کاکدهوفات اتدیوا فوت شهرده اک ا و شحم عفر ح( 

| دس الله تعالی سره  +صعید مصیر قومددندرز اده جلیل القدر وکر|| 

ا|الشان ابدی برحشی قول ایدی اکا قوی نة ابرشدنکه الییآی| 
طعام عدی وصو امد ی صاندرل رکهد و ارهاولشدر هر نقد ر اورددلر۱

و قاده دی واکاقید و بند ایتدیلر چونکیم کلوب کدویرلرته قبد ود| 
 :یر رده واول ربرده زندانهقو بدیلر حون کورمکه کلدیلر زنداند ن طشره

پوادیار چون مکرامتلری آندن مشاهد ه ایدتیلررنج قوشی پر بان ایدوب| 

| اوکنه کتوردیلر اول پر ان اولش قوشاره انتدی اوح کن اذن الله تال |
۱اوچند باشلدیار اصواندن ر بسی ای عر ده ڪڪ

ونند ه عرفانده کورد
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شج ابعوبداللهاینط رف دیشندی ایتدی صوکنده عور باغوبسیراب
رکاتدی بشارت اواسونسزءلخمورباعهناکاه» کوردل ربارەبولوت
دکز
که
رلس
او
رطرودن ظا هراولدیو بوقاریی قالقدیتابزما وزرعزه کلوبار اناعدی

هابرهمزدن سیلار روان اوادی احدل وآپدست الدق وعسل
شولقد رک د

اتدل وکونوردب٤وولره روان اولد حقون  3ادم حندد وم
لعمورد ¿ن اترهولدق  $چ سلیان رکانی ء٥و لهقد س اللهدمالیسره <

دهشقده اوور ایدی | کنندحرکین کهنه عباکردی برندن ق|ازلفر ایدی
وسوزی ازسو بلرایدی غلاءظاهردن بعضی حلالت وءظمتىلهاوکند |

۱نعبُاشمنلدرلكدر|واوتورعلردر دریکرهرضا نده اورحطونرایدیونماز

قلازایدی اما مغیباتهاطلایوارایدیواناردن خبروبرراید ی امام افعی

قدس اللهتمالیسره احیدغرلد رکه انك بوفعلی سترحال وتلیس فبلند ن
ول وشولاوفانده ماز بلردنکه که

ڪورميه واعر ه ولسته قوب

حیکیزو وغا زندن اشاغه ایندرمن اولهووك مثلی و طانفه د ن حوق
مشاهدها ول +شدرنتکے قضبب البانموصلیدن وشحمرهاندن وغم بلرُدن

ا

شےسلیان دس اللهسر ٠ هرك یدسوزاوندوردنده وفاتانتدی
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عرجیله
كمشق
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دیوهعتعدی
کرامات و خوارق عادات ظاهراو دلرثاه ان

| ایدیاروانارہح کاوکمرد حکےاریکدیحکم اباردی وان ك حکنهانقبادایدراز
:ایدی رکوندمشق اولورند ن برنهاسدی درو شلراګون بردعوت و“عاع

رتدب اله اولحص رتدب دعوتاملدی وق والکرنوردی ومشعوردرو پثلری
ا

ن جع اولدبارچم علىکردی اول خانه ره کردی وانده هوکش ||

اتد ی توش؟رری جله حوضه راق
کرتا لرن کوردی صاحب خنهیه
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خانه صاحندایتدیاولشکرقالل ری حوضدن حب قار جلهچسبیهاردی
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ایدی هم انلردن برجزّتی ار عمشدکل ابدی بتده

]|خاره صاحر :aهاتد ی سنطشره حیق وشمو بی اوزرعه کلیدله و بے امھ
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را براشارت واذن اناس بایاو رجالا برخوب خان معظم معلا
روان کشت  9بدت  4حونرود ازپیصاحب ند ##اهویبکاره تکزد ن

اسر و+السلام علىمناتبعالهدیھرد ید وزفوررفندهچادی الاخرىك
ورکزیرند پکشنبه که سنده وقاتاتدیوقریهر اندهفروزآبادهموسندن

مرشاهخكدرل ود اه دبای ای قد س ا تال چ

اواوزند ن وصوفبه نك اکا برندندرعلوم الهی و معا رف رای

قشوری آجلند ی اکا اند بلزولان اد بکهبرو قئده شیمکلات
عش حون
ایدر اید یکوردمکه نورد ن رعو د آعاندن شعل د هاننه او

شم خاموش اوادی اول عو د معطسم اولدی شج كولوب اتدی

اولبلدیبلکه اول عود منقطم او لد ی ,خناموش اولد م یعتی آعاندن
نول امداد منقطع اولدی
اولعود نورصو رت :مدا دالهی ایدی حونا

| اول دی خاموس اولدی ىتك التیوزطفسا ن طموزند ه تونسده وفات

اتدی  ۶9ابوعبداله اروف بان الطر ف الاندلسی قدس اللهسره د
»ر د ایشدیکه ال کره طوا ف
مکهده حاور ایدی وبهررکهه وکندزد و
ادرا یدیطواف ید یکره ایدی عرنك يديوزیدیسنده دنیادنتشد ر
ومکهنك پادشاهی اکاغاتده اعتقا د واخلا ص

او لدیی احلد نتاویی

آموزنده کوتوردیامامابافی اید رشحم ابوهد بکری

مغر سك اک انندن ۱

بعصی ود س اللهلعا لی سنه حون د نبادن کتدی شح جم الد نا

اصفها اننید ی مات الفقر مانجا زودو
مد
ب بکا اتد ی شحع
او
<عّمرت ر سالتل عله ا[اصلوه والسلا م زا و

عرفت اتدی کر ۰

ابوعبدالله! !طرف اله ودداعاعکه کادى شج ابوعبداننه اتدی یاشدوت |

دور برمکهفلانممزلدهصو بوقدرسره زناده شدت باشیوررامادغمور تادوت |
صو و اسه کن کرکد.ر بزد ر تسه ایدلكحون او ل مر لهارد(

دیدیکی کی بواده صویوق ایدیقوندق هوا زباده اسی اولدی وصوم مزلی
صلو
زباده غلبد انتدی ورمله جرنهر صووارایدی پسری دنلدیکه او
۱

||

اجه شیمابوخمه اتدی امه اکر اعرسك اولو رسین همان ۵و غازی ۱
انکله اش ابلادا ره حون صو سر"فان واسیدنزناده ستیگ حکد له

هدفکه برساعت اند » اوتو ره و زشحمابحومد صوردیکه |
وخ پبرسوالب
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اشورلفدم واول و قندهش حرم شج تم الدین
سعادت زبارتیله م
اصفھ اتیاید خیدآنمكتنه ایرشدم رڪون بند ن صو ر د ب

بحودیت سکا اشبمرشمید ر که(بدلاء امتی اربعو ن ی عشمر فی العراق
| وان وعشرون فالشام)ایتدم ارسمعشدراما ب 5مشکلکلورکهجه سی

بوطانفه هبانشام وعراقده اوله ارش بور دیکهحضرت رسالتصل الله
عليه وسلجیع عالی اک ہے اعشدرنصق شرق وی

ی عراقدن

رقاسان
خعرا
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یاشدر
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سفغ
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كمدن
نوشا
ارق
وفش
نص
وهندستان وترکستا ن و سا تربلاد سر ق عراقده داخلد ر وشام وانك
عمبری بلاد مصرومغرب کیشامده داخادرووصەی نفل ادن بازمشد رکه
اولوفنده بمخاطر عه د و شدنکه خو | حه ةط

| لدین حبای حامیبه

نیسابو حراكلند ن سوا ل ابلیمبن سوا ل ایعکسرزین بیوردیکه خواجه

ان اوانیکی کینهدند ر خواجه
ااقودل»
قطب الدین ی اول عر
قطب الدین حبای جامی نیسابوری قدساللهسره ٭ کنبتیابوالفضادر

حایی الاصلدروندسالوری الولدد ر علوم طاهری واحوال اط ابله

| «عروف وموصوف ایدی شج ركن الدین علاء الدولهیهوخ اصليدین
ح شر فالدی در کز بی به
ارد به وشح صد رالدن ار د بل به وش ر

عر و بدی کرره ج اعشدر رکو ن صعرا طرفنه کندینك طوا راری[
اشرد
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اورادن اکا ببت اللهك ز بارتی داعیه سی قوی

اوادی وهءان اولارادن روانهاولوب تورةءه نیا انهبازد ی *ا صورت

عکتون  4دی رزوا طانقوشت ارتباح واتهاح  ¥بطذرف مراع
||کزریافتاد  +کهریاعی  +ادو بوستان شدم رهکذری#برکل نظری

فکندم ازبهری  #دلدار بطعنه کفتشرمتبادا * رخسارهن ابماوتودر

کل نکریناکاهغیرت الہ ا کزین کاءلاندعوا معلهبیرونناخت وګندجدبد
 ۳نحذنا تت الحقدرکردن دل ممناچ
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کنابید حوسی

یکاشك وه نی رهاط
درا
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اکر سنه هرده زد ه بهتلفین ال شیمجمهصورد بار ج ځا ون

ی
دی ی
آلورهبسین اخبتادینوهنمآلمام خواهتونارك پشوردیکی ط
بې شو مك شی بلاد ده اکا دعش ایدنکه نم اوله کردار عصبرده |
پلرول
قطب ابملاقات ایده سین قطیطلب ایدوب حیقدی وله ب

ااررجاسو سدر وس انی باغادیار وحبس ابتدیار
تطدونید ب
حروامایلبر نی
کارت ای ردکهناکاء کو ردمکه بردر بماو ز رگد اد ی طو غانشکار

اوزرینه ایمرکیو بی جوزدی وابتد ی دور بو قار و ای عبدالله که سنك
مطلو بك بمرس

کیدوب دار مصمرهایرشدم هج مطلو می اکلد م ونادم

قندہ در تداکاککاہ پ رکون دیدیارکہ شم اپوالعباس عس سی کاش فترادن

برججاعت ایتدیار کلوک ورام اکا سلام وره م حون مکوزم!کادوتاندی
اکادم اولشول ببردر که کلوب بے بندعی آ دی واول دج ردشانو بردیکد
حا ضر اربلدیار اس 1نك خدمت وصضئنلاز م دوندم ناول زما نه کدکه

دنباد نکتدی چونکیم انك شجی وفات بتدی مکه به مثوجه اولد ی پوه
شج اپوالعباس سبك ی شح ابواطسن شاد لينك قبربنه اوغرادی|

قبردهآنکاه سوزسو بلدی وابد یمکهبه واروانده اوورجونحرم يشرفك
طرفنه ابرشد ی اشتدنکه هراتف اشدی (قدعت ای خبرباد وشراهل),

عن کلد ب برلده یکهه بلاد لك خسبرلوسیدر و قوی اقواءك شراوسیدرا |
اښ مکه د ەاور اولدی اهرك دی وز ری

 9با دن کدی

و انی فضیل ان عباضك قبربنهقر یب پرده دفن بار انیظ هرد همکه ده
جاور اولدییی اوقانده مکهد ن طشم ه د ه عرفاند ن اراق رده کورهشلر |

اماسب الباطن نآی بلك علاء باطنه راجعد ر یعیتی اریا ب باطن بنناده |

اك غیری برژد ه ارودییی معلوم ایدی ایواء الاهد ن بعضی دعشد رکه

رسواكصیی اللعهليدوس زبرات ند ونوب مکهیمهتواجوهلدم شج مجالدينك ||
کر ئه دوشدمکه هھرکز مکهعکرمهدنمدننه شردیه وارمد ی وز ارت |

دی مسب الباطن ک|ا اعتراض ایلدم ن کااه پاشع بقواری قالدرد م
 ۱کوردمکه شح جمالدینقوانوزنده عدیئه انه کدر بکاامد یوحاغردی!
و علهکلاتاتدی برتونبعص اککاہیا کااشدیخلاق ر اده سره اعبرّاض ۱۱

ایدررکیرسولات صلیاللعهلبه وسل زا رتنهکخدیکز وکنمرسرایند یانکار
ایدنابکیدز ځار دکلدر بامشہرعد را محمق |کر ملمرع اله اک اتکه
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بعضنك زبارتنه

د شج سعیدهاوغراد ی شج سعیددی
ات ی

|موافعت ایتدی چون برمقدارکتدبار سجعید پسچاناواوب کرود وندی
د
وشحجا

عن عت او زر ینهکیدوب زا دتایتدی وکرو کادی رفاح

کونددصکره شج سعید .دخیاصها له چیقوب همان ز بارت عزعتابلدی
شم | جدیولدهاوکندکلدی بزبر».أهملاقات |بتدبلرشجم | چدشح سعیده

اتی فقرانك سن
زكراکود 6

ا
۲ول کون انلرکلهموافتتدن

ق بوقدرشیع مد
 ۱دوندك ج ر سعبداتدی بماو زرمده ج کسه نكحق
اتدیقالق!اناق هت داد یدو وکا
لع و رعکه قاد رقیله زز شج اد

بزقعود اتدیررز

اتدی ه رکیمبزی اقا د ايده

بزانی مبتلا ابارز بس اول ابکی!ولوهر بری بيرنك کلامبله کرفتا راو لد ی |

الدی |
قد
نصلد اهولبة
روا
شج جدمقعد پعتکیوتورم اولوبجوار رپجته

وشح سعید مبتلااولد یکوده سیفقو بکسردی ناحن تعالاك جوارینه

اولشد ی امام بافعیقدس| للهتعالیسرهایدرفقرانك احوالیکسی

ك اخوالی
اراونلهرلر
قلباردن تبزرکدر چون اصصتاب احوال بری ب یرلراهب
بزی بر بئه y1 ابراوليه ارقو بنك حالی ضعیفه سرایتابلر
وکاه اولورکه سایق نااٹبرازهسوقدکل(هذاهو الظاهرواقهاعل حفیقه |
لنغد امهنجدالاصفهانی قدس له نهالىسره3
اذی
الال ی ال
اپوالعباس حسبنت شا کردیدر حوق سلار مکه ده جاوزاو لشدرومنافی
ساق وکراماق بی عاردر علاء عندن بر بسی دعشدرکهبای خستتهقون
جچه کندم حون هکريهه ایرشدم وحیابلدم خاطرم اامدناو توریبر یشان ۱

ایدی شح تج الدینهاتد م به اوله که خاطر ی انك اوزرینه قملهسن ؟

بعض مکاشفا نکنده بباامكحالنهمطلعاولوبباک ده يهسیف اغالا
بررینك اوزربا
نظرایدوب انتدیاوشده خستەلقدن خلا ص بلومش س

موسوکاادوتبنوارریی اطرافنهقومش وشولحلبه لووشول صفتلوکیسه
دردبو راست نشا :ری ویرد ی وهرکز ا نیکورمش د کل ابدی رکون

اولیاء اللهدن برنك حنسازه سیله له طشره چیمشبد یکبار فقهسادن

بر کچسهتلعن اعون الک درقاوز رنه اونورد ی شم تجمالدینکولد ی

شاکردارندن یبسریخنده سنكسدین صوردی اکازحراتدی آندنصکره
ایندیجونکیم اوللمن تلفینه رناشاد ی صاخب قارشد ی هم تعب|

رکه 6۹

EV ¥

وس اناراجون پغمور طلب ايلهعقو ب ایتد ی ا سیدی بوایشه سن
الیق سين شح ایتدی سکاونکل امم اول۶شدردبسعقوب نمازفیلدی ود عا
ابلد ی عل الوراتراجابت ظاهراواوت دغمور اغدی کش فان بان |دا
وص بدوی سح جوه قدس اللهسره  4ی حوهر اوائلده برکوسه نك

بندهسی ایدیازاد اولدی عدن بازارنده البش ویر شاید رایدی وتحااس
راعاییودی وای ایدی جون
فعرایه حاضراولور ایدی وناماعنقاد وااخل
یرعدحداد ککةعدند ه مدفوند ر وفاتی ابرشدی بعدنیادنانتقالی
یم ک ت
فهم اولندیفقرا آکا انتدیلرسندذصکرهeE  EEکدراتد ی اول
کوس کهوتاغد ٺ اوجیی کوند » کهبرمحلد ه ففررااجع ای
کلوت ان باشنه قونهحوناو<جعیکون اولدی فة را جم اولوبقرآن ود کر

فارع |وادیلر وشعل وعده سنه منظر او تورددارتا کاه وردبارکه 2

قوس اشاغه ابندی وانلره قر ب رده قوندی ففراطاشه سنك اولوزند ن

هر بر دسیامذاندبار2۳وشقنقمزل کاو ب باشنه قو نه بر ز ماندنصکره
میعوتی
اولفوس پروازایدوب جواهرل باشنه ووند

هرکن انك کوکلندن

مش د کل اندۍ دس ففرا ج وهر ل انثهکلد بارکه شك ز اویه سنه

ابلتوبیرینه نصب اب هد ارجوهر اغلدی و ابتد ی بنده بو ایشه صلاحیت
بوقدر ین رازا ری اکیوسه عم وفقر طر بق وفقرا نك ادابی :لمزم و ىم
ذد » دمار ك حقوق وار د رو بم انلرکله در معاملاعم اشدلر لور

آسمانی احردریوندن خلاصه حاره بوقد حرق:عا لهرنکممالا بد د ر
سکا تعلم وتاسد ایدراشدی امدی اولقدر مهات و بر نکرکه بازارهواروت

ذد ن اخرا ح ایدهم ,س بازاره واروب رهکشینك
لشاسنارك حقو قن م
حعق ادا اتدی بعد زاوی شه کاد ی و فعرا اله حبق لازم دوندی
( ۱ذصارکاسد حوهراا) دعنیاد یکی جوهر اولدیوانك وتا ل وعالانتدن

طوبلالذ کرحوق قضیهارواردر (فسهان الللهکر النانذلات فض ل الله

يو تبه من شاء و الله ذ والفصل العظے ا۶جد بن اطعد وش سعید که

الهلی سر ها  9امام
عال
کت وی انوعسی است قتد س

بافیی اید رین بلا دنده ایکی شج وار ایدی بری شم کببرعا رف بالله
]سم اجسیرن اعد ویری دی شح سعید وهر پرينك اکضا بی|

وشا کرد ری وارایدی برکون شح اچد اعحایی ابکلهمش عریزارد ن|

%1 ¥

ظاهر

ء اسی ایدی برکون برشعخص آنی ضبافته ابلندیا
نسابیننلپتوزبنردماننیدك | ٠
برشپهلو طعام کتوردی ج اتد ی اک نتاریت محا
اکونه

رطمروارابسهکهشبهد لوطعامه لین اوزانسه اولطمرح رکنه کاور ایدئ ب
المدهالہش طمروارد رکانكک
حیرکت ایدر طعامصا حبیاستغفا ر ابابو

أ

عذردیلدی امامنافی ایدر بکاشوبالبهررمکشهدسلاطیندن بری مشاشجدن
ریا ان ابلدی وشعلاوکنه طءام کتوردی دعصند ه وغرلخش ات

وارایدیو بعضنده دحاررات وار ایدی شج میان بسته ایدوب انتدی ای
درو دشاو ڪون بوطعا مد هن ج

داریکر م دیوب هرطعامکه

اند بو
ایشا
»غزلش ات وارایدی درو
ورک نه قود ی وهرطهامکه
اندهم
م

د
ا
ر
ا
و
ل
ش
ات وارایدیاراغ ابلدیو پادشاهك لشکرنه تعبینایدون
دبردی (الطیب لاطلبواطنیث لخبیت) سلطان انده حاضایدی اول |
امهاند ن استغفاراتدیحکایت ایدررکيملعاكمو بکه مدهغرامرالومنین ۱
|ایدی پادشا هلقدن اوتریفرنداشتی فتلابلدی واندن سيان اولدی وتوبه۱
قادی بروجهل هکهاول توبهعام اکاناثبرایتدی و باطتنده کوجك حالار ۱

ظا هراواد ی وارباب اراد ت واقعه  ک ی
ونردی برشکنه طالی اولد که

ودبار شی |
کاندکیاسنیسلیم ابلیهاکاشح ابومدی رضیاللعهنه دشان بر
الاعرل ببریوفیندوتق کر |
دع
ااببلد
اایت
نیدشحیدخ
ا قویول
ووت
ودی
امانا کابرم کاتمسانهمك سوررلشدرسنان مغربدهرشه ردر واول کون

شح مجایه ده ایدیتجون تلسانهکلدیبعقو یكابممیارینهابندیبنم سلامی

صاحبکزهارشدر یکرودیبکرکسنكشقا شماب باس م سنك الدهدر

زاو شم بومدین رطی اللهتعالىعنه لساندهو فاتاستدى لعو ركابدہاریکلوب

بحوضعرتتصوبحبهشقتدکنن عیقو دیبادیهوجارلعغشقدجوببومولرعابولادیسیاجوعدلعدویتی دکیوندهو بواعلقدوب |
ی
دورد ی پخرروس اوروسی بوغرلد بلرو بر يسنكدی بوغازنی صقدبار |
وایروآبروبشورد بواشرعنك اوکنه کتوردبلر شج خادمه اشارت ابلدیکه
ويك رنی فالدرکوتو رکه عردا ردوا ول برین عکه بشلدی دس

وند وی بااکلبه شه تسام ابلدی
بعقوب ملکی اوغلنه اصمرلد ی ک

وشیع ابومدینك نی برکانند» وشیم ابوالعباسك حسن تویتلهکشایش
بولدی وه ند ولاتده نابت قدم اوادی رسنه خده
لایق لغمو ره حتاج

اولدیلر شمابوالباس يصعمصو برلاهیه جبقدیارپعقوبه مخ ایتدینازفیل |
وس انار

9۷
الهممر لبد ن عو اض اناهمکن لی دیسك صانور مبسنکه هر کوسهکه

خدایتعال انك اولهاکوولسه برشثهختاج اولور بو بددلت ندراغام بافتی
| اپدربعضمشامخدن اشیدوب دور یرمجون برکوسه اندن د عا طلب ايده

دیردیکه کاننلهلك دعن اللهسنك احوناولسون و بوکلهمختصم یلهججیم
مطلوبانك جامعیدر زیراکه چتونعاحنلی برکیسهاركاولاججیع مطلوباتی
وبر اما خدای تعا ل شول کوسدنك اولورکه اکوولسه خدای تعالینك

اوژه تکمحضرت رسولصلی لهعلبهوس بوردی(من کانلهکانالل(هم)

شم ابواطسن د(یاشدنراکلهاری معالمق مناتطلق احدا اکنان ولاید

فکالهباء الهواء ان فذشته لجد شئا) رعق برحعله اواحق لوفاندن دح

رن کورمز زا ک شرویلهکهبشر بت مقتضا سه ذظر ابلسك شول هوا
وزندهی عبار رقبقک ی کوروراس تیش ابلسكآنی رنسنه ولیز سين
وه دعشد رکهدغادن حظك حاحتك حاصل اواد دغنه فرحلك اولسون

باکه حنو بکله مناجات ابتدیککه حظالهتا کے عو باردناولبه سينو بند
»رت اد ب اولیه آنی طمراغله برابرابله کوجیاره
دعشدرکه هرفت رکهاند د

|اقونفسی اعون اتصاف دعینفسندن
رجت آولوژه حرمتنفسنده نص
دوافدامتقاریهعرت التبوز الیلدردنده در مکه مبارکمبه توجهانتدکلری
وفتّده برکه ایهابرددکه صوی طوز لوایدی انده وقات ایدوبدفن اولندی

انار وجود ی برکاننده اول گرا نات صو یی طتلو اواد ی  3شے باسین
|الغریی الام الاسود قدس الله تعالی سره

ارباب ولابت واصساب

کراءندن ایدی اماحام لق ایی اورعش ایدیامام نووی قد س الله

سره آنكجله حردارندن اییآدلك ز ارتتهواروب عبت وخدمتدن ترد

طلب ادر اوکا ارادت مقای نسده ایدی هرنکیاشارت اینسهآنکله
عل ایدردی برکون | کا اتد ی انکد مستعار اولان کابلریصاحیلر بند
ویروب دببکاهروارکیتواهاکی ز بارت ايلهسوزتی قبولابلدیجون دار بنه

ایرشوب اهلق کوردیخسته اولوب وفاتاتدی شخ باسینقدس اللتهعانی
سره شرك التیوزسکسان سشکزنده ر بی اعلاولآیندهوفاتاتدیوسکسان

وردی وامام ی ادن نووی رجه اللهتع ای هرك التیوز عش
سل سعر

نك بکری دردنده دنیان کتدی  3ج اپوالعباسالرسی
يچب
التبسنده ر

قادلس
له شر ابواسن شا ذلینك شا کردید مرقامات عالیه وکرامات

2

۹
تس

زر را

سس

مين جره نك |
صی دیشدرکه مدینه" شر شه دن اوما
اوالعباس س
رضی اللهتعالیعنه ز بارینهصد الد م و مهرکه عله ولداس اولدی ۱

حون اول بره ایرشدل نك مزاری قبه سنك قو سىعلش ابدی< ضرت

رسالتك صل الله تمانی علیه وس روحانیق برکانندهآجلدی اجر وکروب
کوردل روضه نكورننده برکشیدماابر ب لوداسعه تدم نوکنی ابدالدندر
ودعا بووفتد  ۰م سابد ریولداشم دعا انلدیکه خدای نای اکا دنار

روزی قله و بندعاابلدم ودنا بلاسن دن واخرت عذ ادن عصافیت
استدم جون اول برد ن دونوب مدینه په قریب یره اپرشداك ردص کلوب

سن شاږلبنك
لوا
بولداعه ب دريارو پردیجون مدینه یهکبرد ك وشخ اب
نظری ززهطوقندی بولداسوه ابتدی ای خسدس الهبه رساعت بدولککه

وی

اول ساعتدهدعا مسعان اولوروای ردیناره صرف اتد تعوناو ۱

دای
خلد
العباس کیاو

وخدای

تعالبدن دنا وآخرت عفن استدی |

ال ا دعاسی قبول بورد یواول دعسنری دا حالده

بکا انطاعله

۱
و ابا نده اولةله دولوب آاداناغه وشهره وعلاء اخبارکه |

کاك اورناسنده تردد دوشد یو بکا وطاع باشنده رول واردردو وصفب

اتدیلرانیز بارتاعکهةصدایتدماخشام وفتنده انده ارشدم کندمه اتد م|
ندم اد 8
| کفد ابلهانك بانتهواړک اول عارك فموسنده با

ار ودن

سویارکهبارخدانابدرس سنك بنده کدن نه دهمېلروا رد رکه|
سند ن اسر رک خلفکی آکامسر ایدهسین وخلقکي | کامسر انتدل

وسندن | کاراضیاولدیارو بدرستینسندناسرمکه خلهکی بدخواید» سین

شسنکه وش فی
دن غبری هرا کقلنیدهاعه ایتدم ایینف
تسابنکا
دراد ناعرّاف ادلر حون صساح اولدی ال اوک ند وارون سلام| ۱

و بردم وانك هیبت وخو فد ن بططولو اولد م ایتدم باسیدی حال ندر
اتد ی حق تعالی یه شکا :ت آیدرم برد اس ورضا د ن بعی حو له

ورضادن شو ب کله سنشکابت ابدرسین حرند ببر واختباردن ابتدم نر |[
ند بمرواختیاری بلورم و“عدی انك انده م برد تسلیم ورضاندر توون |

سن اندن شکایت ادر سیناشدی خوف ایدرمکه آنكحلا وش تی خدای

تمالیدن مشغول ابلهیتدم ایسیّدیاشندمکه بوکهه درا کهارخداا
لیره مسر
آلنا ټ
سنك ننده ارکدن نع کشیارهارد رکهسندن اسر کهخ

بد ی ای فرزند |
ادوبت
ايده سین وسند انکا را ضی اولد,لرشم نسم ای

الهم(

راک
بوایشدن نصبب حاصلاولدی ناکاه رخاو نکوردم پرمغاره دن چیقد ی

غابنده خوب بوزلوکو بالكنوریکونش نوریاویددبیرایدیکه رنخهوش ای

آیاوادیطفام ەد وحقتهالایه ععلرض انه د هروس سکننان!

کنواج اوادی تحعقالی يهعل اله نازانور و ينهاول دعشد رکهبرمغاره ده
اایدنمدم الھیکنسبکناشا کر ند» اولورم اشتد مکهبکادیر ازهرکاهکه

کندکدن ز اده متعمعلیهیمن! اکت وپرلش کوسه کوردیهسین انددع
الهیکندمدن عری د

و یرلش کجسهکوريم

 /وذرکه اداه انعام

نوععاايهم اتد ل واه ايهانعامااتشدلتدمکه ایتداراکرانسایهانعام |
ادل
ات
یسن کیداقداابلرایدا
دله
ارعیلااو
اولهسن طوغریپولی بولراد اک
واکرامرااواسهایدیسن امیناولازاید و بونك جله ی نندن سنكاوزر که

تعمتدر وننهدعشد رکهپربولداسم وارایدی آیوله مغاره ده مکان دوکشدم

وحق له وصولطلب اباردلبتدل بارینابوزاورنا کا هیتلوبرکنی |

|ارو کبردی اس سنکیسین اشدی عابدلا سلدککه الوکنی اولیاء
اد لك حالك ند راد ی سنك حلااک تسه اواور شولا
الاهد ندر

ودر
ولما
ااڪ
|کمسدنك حالیکه در نارين بکافثم اولور و ارندنصکره بک
"و بونهولاتدرونهفلاحاینفس تجون خدای تعالیپهخاصه طاعن سین بز

بلدککهآنی بزهتون کوندرد بارتوب ابلدلاستغفا رکوسردكناکے بزه فح
اهر اولدی وينه دهشد رکه رسول صل اللهتعالی علیه وسل حاوده

نیکفلس ).
دتی ( باعل طهر بابك من الدنس حظ مددالله ف
کوردم ای
الاهمه اریکی ح رکدن تابهره منداوله سینحق تعالینك ناد
بعباعلپالجی
ومددیژه هرتسیل ه بیاتدمبارسول لهبمباعقنمید ر انتدی خدای عا

سکا وش خلعت کیدرمشدر خلعت عبت وخلعت توحید وخلعت معرفت"
وخلعت اعان وخلعت اسلام ه رکیکد <ق لعالی یی دوست ایدشه هر

| ن|سته اکا آسان اواوروه رکیکه خدایتعالی اکلیه نظرنده جمبرذسنه
| قالمز ورکیم خدای تعالی وبحدیانیتله له۵ج سنهبی اڪا شريك
| کتورمه وهر کیکه خدای لعا يهانعکاتوره اعن اواور هراسنه دنوهر

ک|یکه اسلامله متصف اوله تخیایه عاصی اولاز واکر صاضی اولورسه 
اعت ذارابار حو ن اعت د اارنلیه ول اولور شج ابوالسن ایدر وندن

|ف|همابلدمح تعالينك( ونابك فطهر)دیدیک شج

شاذلینكشاکردیشج

SHE:

| کیننهاراپلرهمان ساعتده پاادشوالهقتنلدی رڪون فقبرزابتدبار |
کوک ات ارزوایدر اتدیفلان کون بازارکونیدر ات یسه کر کرکدر چون |

اول کون اولدیخبرکاد یکه قطا ع طرین قا فله یی غارات ایتد حیون |
رساعت ند ی قطاع طریفدن ریس

یج اجون بر صف رکتوردی

شج فقرایه ایند ی بوصفری بوغازلیوب بشوریکزامااشتی شو یله حالی
دغای کتورد یچم
اوزرینه قوبکزاندنصکره رید کلوب پربو ب

شد
ہر بع
ایندی بولیاوکدوب نمك شور یکز شع هرنه دیدیسهایتدبا
فقرایه بیبکر دیدی فعهادن برجاعت انده ایدیار انلری سفره په طاب |
اتدل رکدیلرشحم قراب ابد ی سز یک که فقها حرام زر جون ففرا |
عکدن فارعاولدیلر ناکاهرص شك اوکنه کروب کلدی واتدی |
ای ج ھار موارایدیکه وهرایهندراعش ایدمحرامیلر غارت ایدوبآلوب

ك
سور
رتی ک
کش ارشے ابتدی اکر باش

۱

ببلورهبسین ابد ی بیلورم شج ۱

بوردی صغرل باشنیکتوردیار ایتد ی تو بعم صفر مك باشید ر اندنصکره |
رغص د کاوب اتتد ی ایج ربوك بغدای ففرابه ندراعشیدم ۱
حرامتارا لث ارج ادى ذفرانك ندری ذفرایه ایرشدی حون فقها اول |

حایعشاهده ایتدیلر فِعرابه موافةت اعدکلر نه دشان اولدیار حضرت

أ

شج ججرلھعر نك التبوزاللی برنده دنبادنکتدی شمابوا اجلسنفر ی ا
الشاذلىةدس اللهرعال رهد ادیعل یعبداللهدر شیف حسنيدر |
اسکندریه ده ساکنایدی وحوق جاعت اول بردهانك خدمته ابرمعشلردر

اولياء اللهك کارندن ومثاحك عظما سندندر اول دعشدر که سیاحتده |
ایدم رکه برلسشته اوزرنده دم و برحیار داره مده صصه دل دو راتدیلر ۱

هرکن اول که نك انسیکیانس بولدم چون صباح اولدی خاطرمد ن
وکدیکه حق تعال تك انس ءقامندن بکایرننه حال اولدی رو حا هبه
دعن بردر ه به اند م حوفاق ککاکلرکوردعکه نک یکورمش دکادم جود |

بلاغ آوازیاشتدیلر ججله سیبردن راکدوبلرشوبله کقهورقدن خدمخفقان |
| |طاهر اولدی اش:دمکه بکادږلکه اق شول کید کهدون که برتجیار ابه

انس طوتمش ایدلكسکا کون نهاولدنکه وبککاکارك اوحد بغدن فوزقدك

ولکنسن د ون کجه بزم ابله اید کبون کدی نفسکله سین وینه |
اولدعث_د رکه برکره سکسان کاوبنجاو شیدم خاطرعه مکذدیکه کا |

پووایشدن 6

{¥
اوائل حالنده فطاع ظر نمدناید ی برکون خافله مك سوه

اوتورهمشیدی أ

اشستد ,کهبرهاتف دریکه اص#احبالعین عليك عین ٭ بعینیای شول:
کوسه کهسك کوزل قافله ده بدررکوز دس سنك ازورکده درس کوزار

| بوسوزا کازنادهانرانتدی واولایشددن فراغت ابدوب حقتصالیبه اقبال

ابلدی وتوبه قبلوب پشهاناولد ی واین الم نك عند ملازعت
انتد ی نفسی باکرهوکوکلی«نوراولدی وضدق اراد ت وسیایسعاد تا

انوكزرنده ظهور ایلدی واند ن خوارق عادات ظهوره کلد ی دیررکه
رڪون

ععرادن اودونکتورمك وض دنه طسره خیفدی  9برض کی ۱

تدی بعض وادیلرا؛ احندهاودون دیو شر رکنمکی
کلو
بها
وارایدی ل

ازسلان پازهلدی جونکیمایوکدنورد ی کهمعکبه بوکلد  کوردیکه س کی

ارسلان پارهلش بوزبیارسلاندن یکا دونوب ایتدی م کی پارهاشسین

اودونی کیه بوکلده مەبودك عزتی حق اجون ونی بوکلنْزم الاسنك ارقکا,

وب ارسللانك ارقاسنه پ کولتدیوارسلاق سۆروب ¦
یزیدجع
اونل
دس اول اود
شھ ر ةاکننثتورد ی ارقاسندن اودیآلوت اشدی بوریاغد یق ده

دبلرشك وارکیت پرکون اهل بییاندن اعطبرتطدلیبارصاتونآلق اون
آیازارهکندوت بطرعاره واردی وانکله باونده وز سو بلشدی عطاراتدی
بمدکامده هجمعظر توقدر ابوالغیث اتد ی منك دکانکده ج عطر
دکناده واراند ی وق اولد ی ءطاردی |
اول در طایلاهرعط رکه ن

| انك شایلناابشنطم اوکننه واروب اندن شکا یت ایتد ی شح انیجاغرد ی
|واظهارکرامت ایتدیکنندن اوتری اکا جوق سوز سویلدی وایتدی ایکی
قم برغلافدهاولاز بگمبمدن ابراخ اولهرنقد رکهابوالغیث مداراقیلوب

۱

طلب ایتدیکه تانك حصببله منتفع اولههرشجنکه اوکنه واردی ایند بار
سکا ہو تشه اجتیاجك بوقد رتا اکادککه شم کب علی اهدل

| کحبننهایرشدی وصعبتالقاسین ابتد ی شج انیقبول ابلد ی اپوالفیث
دعشد رکهحونکه اك

گنه اپرشدم کون رقطره اند مکه در دایهدوشد م ۱

باد شاهینانك خاد مقیتیسلابلدی جونکم اکاخبراواد یغطت یدوب
ادى (حالی واطراسه اناانزلعن المشباب وارك ازنرع) یعتی بنمحافظتله
| ه ایدم واردر کوز-یلکدن فراعتاتدم واکندن وازکلدم اکن صاحبی!

}KN

رای
مفاییشاء) وبوقضية قرییدر اولک صها حب فتوحاترضی اللهای هله |

وج
Be

ذک ابلشد رکهرجوهری عص کندوزندن حکایتادلدی برهقدار جیری |

امك بشورمكاعیون فورونه ابلتد ی واکاخنابتوااقوملشیدی نکبلار |
ون صویه کرد یکند بدن غاب اواد ی برکشی |
ګعك
ال ا
وارد ی س
دوشندهکوررکی یکندوز ینکوررکه بغداده واردی انهدرخا توآنلدی القیل

| مقداریخا ناولنه رندک ناهومصاحبت ایتد یواند ن غالواتجقاریاولدی

عنهداویلوی
فاهل
اندنصکره بنه صو به کرد یکندو زین مصرده کوردی
سویلدی چون پرقاچای کد یاولخاتون اوغلاتجقاری ابه پله بغداددن |

کا -یجوهر بنكخانه سیصوردی چون بر یبلره ملاقات ایتدیلر جوهری |
خاتوتی واوغلا مجفارییکوروب یلد ی اول خ ناوند ن صورد پلرکه نقدر

زرمکاهندستی بوکشیخاتون ایدندیاید ی التیپیلدر نیاله ف  #ج ||
عبسیهٹار عن قدس اللهژمالی سر اهامنافدی ایدر شحم :عبسی برکوت

برفاحشه په اوغراد یکاوااشدی خلق او بودقد نصکره سکاکلهغومر ت |
| حرم اولدی و کندوزیی مر ینقبلدی خلق او بودقد نصکرهانكنا ننهکلدی

وانك خمانهسنده ایک رگعت نمازقیلد ی واجوولبکدعیورنك الا

متغبراولدی وتوبهابلدی وایتدیکی ایشلردن وازکلدی شم نیدروبناردن ۱

ید» ایدیکن سید
ضمن
|برینه خا تونلفه بوردی وانتد ید کون طعحا
بوااجدر وماغصاتون الاکنبع اخسراولسون دیدی اولعورك برام |

لردربن تدیابتدیلر اندیرو پشباردن
مصا حی وارایدی اکا خبرو ب

ب۱رینه ویرد یوهمد کون طعامتی عصیده اباد یو باعلری بوقد ر میرد

استهزایوزند نایکی شبشه رخکجوندردی وابتدیبونیشهته ایکدز ودیککه

| شاداولد ق واشئد ککه عص ده بك ای نوش

بوعنصنیده ایبلکن حون

كردیکی کنیکلدی بتدی کجکاد و رکشیاولایکی شبشهینالوب
اکموبنرد
کادیخون شم اول شېشهار برتیالوب تیک سوردیوء صیدهك اوزر به
دوکد ی واول برشدشهیی دځ او لهاملدیوانی کشور نکشیه اتدیطه ام یه

حون ول کشی اند نیدی کورد ,که راطف اغدرکه رکزاند ن خوشمرق

انه کلوب قصدییحکایت ایلدی امیرد ی
اڅ عشدکلد ی ابمسیر وک

شعن < ض ورینکلوبتوببتدی شب بولغبث چیللیس سره6
قامات عليه حوواالسنبه وانفاسصاد قهوکرامات شارقه صاحیایدی
اووائی +

>
دس اولصبهنك صدق اعون اتدی شحمالسیوخ ان سکننه نكرضی الله
9
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۳
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ی بمدریوارایدی نك وظیفه سایایودلیکه جع هکوصنویفبلرد
وبرق
عنه
رش حامعهابلتوبدوشررایدی
”جاده ا ب

تلیوت
ه جعاء
وگاز یق لدقد دح کر +

رنه
حانما هه کتور راید ی جعهاردن رده اده اری بر بره ل +ایوبدحله کا ,
وارد یوعسلاحون صو یهکروبط الدیحونطالوب سه دی

کوردنکه

اول بردجلهدکلدر برغر ی بردرصورده که ونهپردراتدبار وئلمصردر تخب
اتدیوصودن حیعوب شهره کردی نا کاه برقيوګید کاننه اپرشد  ۳واند

ونده رردمنغمری نسنهبوخد یاکنهکله سمرعورت اش ایدی
طورادیوزر
عبری وتان وعد ی صا <بد کانفراستله باد هلوکسه قوخیدر ا ق

تضریهاملدی کوردوکلهصنعی خوب ساورآنی خوش د وتوب خانهسه ابلتدی
و ردخمریوارایدی نکاحایدوب اکاوبردیذکاح اسدیواندن اوجفرزیدی

اوادیویدیییل پونكاوزرینه کدی برکونتیل کارنهکلدی وصویه طاندی
باشینطنره حیقاروب کوردنکه دحله* بغداددرهماناول پکردمریدی سلدن
سش ایدیو جامد ازى جه قود اسه او لمجەبولدى
حونل اول انده صویه کر م 

کوب خانةاهه کلدی کورتس صوفیلر ا» «شادهار بن دی ند بعلد اسه

عهتدن بعضی هره
الک
| اورلهطوررایدیاکعاہدن بعضی اسدبار تراج و
تشرد رسعادهری سعد املتدیونمازیاد اد کد تصکرهخانفاهه کتوردی

ون
وب ایدرك چ لهخانهسنهکلدی اهل بیی اتد ی مهما نالر
نل رقنباشقدیمهماناری کنوردیالیی سدبار
امه
| بالق بشور:مكورد م:کز
اندنصکر هش ابن سكينەنك ,اوک ننه واردیوس رکذشنسو بلدی و
 Eرض ابادی ع وردیکه فرزند یکیوارءعصردن

بغداده کتورجونگم وارو بکتوردیدیدىکی راست < ةدی شجسای شا
اندن صوردنکه اول کون يعنانتداده د <لهیهکردکلتکون نه فکردهاید A

وخاط رکده ee

اهن
کک
توتون خاطرمدهپو انت اید

وردعد عه روزاع واراید ی شج ایتدی بو واقعیه
معداره الف سنه  #ب

حققدعالیدن سکارجتدر و تج
تقال
| وکيددر شول امه کح

ااهنکت واعتمادکك
یضنیوواع

ماذردر اک کهبعص بده رنه ذسست

زمای لسطانایه وغام'وزون کو سره ممهداینه کوتاه و تعصسنه

سیت

وقیض زمانندهدخیحال بو ل دهر که اوزونزمانی کوتاه کوسترر (واللهالقادر

AR

تفن اوکورلدی وهمان اولکه واقء +سنده کورهرککندینك د کریبر لوز
صورننده بوقاروکیدوبکوکاری شق ابار اندنصکره شح البو خ شهاب
ادن سهروردىنك ی

زماو (دئ دشن اک کم ابرشدی

سح

شخ اہومدینمغربذك فد س الله
مو سی سدرا نیقد س اللهسره
|الی سر ه ک|عابند ند ر شے سعیدالدینفرغانی قضبد ت*ابه شرحنده
ژع

کئوزهشد رکهشح معتبر طحذ ین عبدا وه مد الشبری العرا قید ن

قدس الله عا مره هعر رل التبوزالقش لته اشا

شحمعمادالدین

نح انثوخ شهاب 'لدرنس چ رورقدددسناللهتعانیسرهروابت
شم دش
انلدنکه اتد ی جرا اراسند ه والدمله له ایدمبدت اللهیطوافایدرکن

کوردمکه رشح مغر بیدسقطوایندروخلق اندنٹر طا ایودب ز بارت
۱
قبلورز بن اکا عراف اتدیلرکه و شم شهاب الدین سهروردینك اوعلددر ۱

بکا مرحبادیدی بواشمی او پدي و بکا دخعیارءاتد ی وداا اك اا ۱
برکات کنددعده رولوردو امیدلورردمکه الكدعاسى رکاتی E بدهدخیشیراهم 1

او له س بندخی صوردمکه بوکیدر ایشدرلر بوکڈ مو سی دز چون |
طواقدن فأ ر غااوقب والدمك اوکنه واردم اکاخر وبردیل رکهبن :
ج موسانك زبارینه اپزشدم وبکاخر دعا ابلدی والدم اول خبردن زاده 

مسرور اواد ی انندص کرہ اند ه حاطم اوانارشحو سانك ذ کر وعنافبه |
شروع ایتدبلراول جله د ن بری لوف دیدیرکدهرشب وروزور دوارد رکه أ

یش ك کره خنم قران اپلرو الد م شوبلهخاموش ایدی ناکاه اولدحك

اصعابکبارندن بریقمم ایدوب اشدیاولنسته کهاندن تقل ایدرژراسنده |

»ف4یے انکا روارایدی| 1
روعد ا
خشعاشدطم
ون ناو ل پوسو زی ال
اکاد کم رکج شے موس ی نی بن طواقده بولدم آردندهدورو بکورد مجر ۱

د
وە نك
اوفات
الاسودی اوپدى

تیمعهوده اوزریثه
ابادشلد
عوت
نو7لا

خا طوافده یورراربور بوب تلاوتایدردی رتلاوتلهکه حرف مرف دهم
ابدرد م حون اولکی طوا فد » بدت اللهك قو سی قشاورسند کندیکه
جرالاسود دن اول برهدزت | دعد رز د ٥د کلبرحمی تمامابعد ی

خلی حرف حرف | شبدردام والد م حضرتلریججیع
شو بلکهن او

اصدا ابلهتصد اینتدبلرو دیدرکق قبول ایلدبلزاندنصکر ه و الدعدت
 ۳اولباء الاه واقح اواو
۱ند ندر که بعص
موسط زمان قیپل
| 6صورد دارکه ب
 #دس ٭

|

KCVY
او البعاس ن ادر اسه اولد ج د Yi مه اول دی جد

رمعاعیل فص
اولدجی ج ا

ی ماتکله1

نه اولد ج  3جم الدين كيرااه اولدخی

ند اهھ رده رلدسی
دالدن بغدا دی به دس لو
بوقفره تحعن

<ضرت شمدمصطفایهصلی الله نعا لی عبه وس متصل اولور(واللهاعز)
ذکری نی ش رح سعند فرغا دنك کدندینكشعتی
وامافترك نسبت تتلقلیهن
شجز تجن الدینعليدندراكد ج بوخ شهاابلجنسهرو ردد درا ا
 1اكد
انك دج

ع سی شا و یں سه روردیدندرانكد نی فک اجدء رالد ن
او بکر نساحدن نك دی ج و ابوالفاسم کرکاند و نکد

ابوععان مغر نادن انكدخ ابوعیی کا د ن اک د ج اوعل روداریدن

دكج
ان

ادلطا به حنید دن قد س اللهاسرارهی اند نصکر ه دی رکه۱
س

ید
لتقنیند کری دسیتنی اش
تنس
خر قه ارا ودت

ن دو عى مذ مومد ر

کلست
تن حوق اولق هود د ردیرار لکناجازت شرط لهدگاو
بیت
سا ک
ام
اتدیکك شك قول اولق کرکد رنتکم وفقرEE الدنسهرور
دينك قدس اللهتعالی سره خدمت و کد نمعا رقت اند کددصکره
حضرت مولان وسید تا وشا صدرالیوالدن وارثعلومسبدا لرسلین

وساطان احفقین مدن احق القنوی قداسلله تعالى سره نك شرف
صعبنندن وارشاد و هدایند ن و افتباس دص

ل واداب طاهر و باطتندن

وعلوم شرربعوتفتودطهوحقفندنتر ستبولدی ومنتةم اولدیو بنهاجلین
کنران الغدادیدن نورالله تعالی نفسهوغیری
سدر
لتم
حضرت شحم ر باای

ار هبدن تربتارحاصل ایتدی وانتفاع ابلدی اکرحهکه انار خدمت |
می
وحسار نك حقوق و مرادن ۳2

مسر دکلد ر انارکرءلرند ن

حسنقبولاهبنك اادریڈته تل بیوردباراه ییاحسن

تادہ دعشدر که شے تجینالدین قدس اللهتعالی |
المراء )ونکهاکول
لارك وپاکلر | 2
سمره اشتدمکه شرا زك امای سعسالدین صفیکه ص
وانوا ع عبا داتلهمستغرق
تتلا
وو
اکابرندن رد واوقاتی ذ کر
ومموراندی لکنکيسسەهدن تلقين ذكر الا ماشيدى رکون واقعه سند »|

کور رکهکندينك ذکری برئورمصوراولوب آغرندن جیتر ویره ربکاندوزینه

اتدی بوعلامتخم دکلد رزبرا نصقر | نکه اليد دصعد الکلمالطیبدر

بونكخلافنزان و بررمگریونصان مشاحدن تلفین ذکر اولادیغند ندر

الهل
تس ال
مرهوزان شلينك قد
وس شعپ

سره حریدارندن پینرهواروب

1
۰

ههنمل ابدوب دی
| درج ایاشدر واا تعمے وتم فایدہاجونعبارت عر ب

فا نله رصعای در( جراهالله تعالیعن الطالبینحبراطراء) وبوندن غعری |
دخیتصندذاری واردرفناشےالعبادالىا (عادکی اه ار بعه نك رضوا ناله
سا

علبهم اجعين مداهی سانند ه سائل دبا د انهو بوطردقه

ننه
الرل
هاحولت
ملات
سا

ودات طر تفته متعافد ر که "دجم | حکام
ا

یز مادک  ۵ین لولراه جهیت! دارس مسر دکلدرواطن ول رکاد 9

زفادیهدقهرطالب وض یدل لابدید ر اند ه ابرا د اعشد رکهمر بد زرل
م
د ریخرقدایک تلقونذ کراوچبی
مشاه اناد وط قله

 EEGانکید ر ری خرقه ارادند ر آنن

غررندن ا لمق روا د کادروابکعی خرفهتبرکد را نی جوق

|

شك
ر

ان نرل اعونا لمیر واد روک :دنل خر ف ٠ه اراد بسانند

۱1

دیشدرکن خر 3ه پیشحم جیب الدین علىبن بزغش شیرازید ن کیدم ۱

ى شمالشیوخشهاب الدین سهرورد بدن |[
| قدس اللتهعالیسرهادول
دلی انامی ابوحمد
کیدی اول دجیعبسی قاضیوجیه الدیندن کدی او
۱دن اول دی فرح زا بدنکدیاز ينك اللریخرقه کیدرمکدهاول
عوبه

ونك الام ارك اپدیامااو څداجد اسوددنوریدن خرقه کدی اولدخی 1
اد

دنو ريدن اول د ی ابوالعا سمخند دن

اول د

ابوالعبا س

حودر وع
نهاوندیدن اول د الوعبدالله خفیف شمراز يدن اول دی اب

بغداد یدن اجولندیخیدد ن رضیالله تا لیعنهم وشح الشیوخ
شهابالدین سهروردیدنقذس اللهتعالی سره خرقه نتن ابوالقا سم
حنیدهدل انبات اعشدرجنیدد ن حضرت مصطفا بهد ee

علبهوس هبلنهسبت ابلشدر خرقه ابله دکلواما

جرمحدالدین بغدادی

قدس اله تغالی سر هكاب فحفهالبررهده خرقه نك نستی جديث
|ککڪله معنعن حضرت رسوله د لك صل اللهنعالىعليه وسل متصل ایراد

رومشد رکه حطر تمص طن صل اللهعلبه و ساخرقه نی
ور
اسشد

اممنبریانلوعلیبه کیدردی رضی اللهعنهوانلرحسن بصم پبهوکیلبنزناده

وکبلعبدالواحد بن زیده اولدځ ابوبعقوب نهرجوریبه اول دج رون
ععانمکړه يهاول دځ انودعقو طبربهاول د ی ابوالقاسے رمضانه اول د |

اوا$لعباس 4

۱

0

۱

اوکن هکند م وغازمی قلدموانار بکاهحمال دکوره مد بلروحقتعای انلو
نر ننن دنم اتد ی اندنص کره اول مدعیبنے المدہتوپهانلیوت ما ذر
اولدی وه اول د عشد د شم شح صدزالدیندناشند مکهش خر رل

حضرت خضمرله عليه ااصلاء وااسلام انفاق ملا قات د وشد ی اتدی

موس ن عران حون عليه صلوات ار جن اووللادنندن زان احتاعنه دل
عاشدم انلرادونجءسله په صیرایدهمدی
كتله ماهي
اکاواقعاولنلردن مس
ضهرت رسالت صل الله عليه وسل جورمشدرکه
حلک
| بومعنایه اشارندر او

| (ایتاخی موسیسکت حت بقض من انباهما) پعن نه اولایدیقرند اشم
ءوسی سکوت ایدہ اپدی تاکعم حضرتحق انلوك قصه ژندن زه حکایت

| ابددی و مو یدالدین حندينك ان الفارض کیرجه اللهتعالی حةایق

|

| ومعارف ساننده عر لطءف شعراریو ار در واول جله دندر وابی بدتکه

 ۱شم تعْرالدین عراق کابها ننده کتورمشدر  ۶بت  ¥ار حر ع

ماکان فقدم * انالفوادث امواج وانهار* لاحجبنك اشکالتشاکلها ,#
عن تشکل فبها وهی استار  ۶ترجه +کاکان رد قد م اوزره ب دور با
حوادندرا کاامواجوانهار#کرکراولق

اش کالله گعوبل < ودعت بینا ولوب ۱

| رفع یلهاستار×و بوبیتدی انراکدر ۶9ببت€

E

وحد*# .سوی انه فآلوهم سعی بالسوی  ۶۶ترجه ٭ قواشمیاودجهود |

| اولدر انچ * ولکن غیردو ابدرنی ووهمشو له بکنزرکه قصید؟ ناه |

کی باینتدند ر نظم ٭ خا انفك
یو
اشدر
و بل
پسو
فرضایه یهجوا ب

|پرضانیبکل حبذ * ومازا لتاهواه بکلمود  #تلع عنه نفصا ل

وواجب  6وصالی بلاامکان بعد وقربد ترجه  6۹ابلین مهر یدهرر
درهدنعرض جال #رقص اوررلابدهواسی اوزرهه رجانلیارال« انفصالی

معد رصولق واحیدر رگحغال قرب و بعدهليكه رکروق حال  ۶محمسعید
نیسره 6٩کل اربعاربفان واکاراکعابذوقووجد اند |ر|
سرغا
قدیدانلغ
ال

هم کوسهعلحقیقت مسا لكکیمضبوط وحم بوط بیان امش د رکه
انلرقصیده نان فارض.ه نكشرجی دساحه سنكه اعشلردراولاعبارت فارسی ۱

أله شرح ابوب شعذلری شج صدر الدن وی حضرتارنه ود س سره

ببده بعض اسزنهشدر
وسالناایدو
ریدار کوشاعزرب|اده ااسک
لا
عشرض
وج سعیدانی بعینهعلیوجه البرلوال اول شرح فارسینك د یپاجه سندهه

1

r4 ¥

وحاب ویردیکه (منالعی العین وخاصل ف الینتجدد
جرش
حاصل ند
زه جامعة بايلنطرفین طا هرة اطکمین) پعن هر اد علمدنعينه کلك

»ول نسدتجاءعه ید یداع کدراول نسبت حکم ویعیی
وطرفیند ا

اللهی سره ٭ ح
اله ظاهردر ۴ڑ شح مویدالد ین ابلندی قتدعسا

صدرالد یبنقننوك شا کردارندن ومریدارند نعدلروم ظاهری وباطتیی
جماەد ر و شج پزرکات يع| بن عبرذك بهءضمصنفای فصوض
دک موواقم الحو م کی شرح ابلشد روفصوصك سشاررحارینك
نی

|

باق سرح دروا ده حوق که ار  0سارکتده و فدر وانك

رهت شح صد رالد ین قد س سره
ضرک
حشد
اندنکالی معلوم اولور دع
فصو صك خطبه سن بندن اوتورنکه شرحابلدی اول انا ادکا بروارد

غبی وارد اولد ی وآنكاثری بے ظاهری و باطمی مفلوبایلد ی بده
بن هد جیب تصرف ابتدی ونمام کابكمضموتی خطبه سنك شرحند ه
بکافهمابتدردی وجون بومعضایی بند ناکلدی ایتدی بن دی ضحرت

شید ن اسند م اید یکه کاب فصوصی بکاشر ح ابلیه خطبه س شمج |

د ه ننده رتصرقانتدیکهعصعون کاب تمامیکاهعلوم اوادی
اول
نوا
الدی
اب

دبنسد خیبوحکابتلهمسرو راولدم و پیلدمکهبم ند| غنام نصیم |
اواس هکرکدراند نصکرہ بکا بیورد بککاداشر ح باازنسرك حضورنده
(احلالالدرهوامتا لالاحم ه )خطمهی شرح ابادم وه اول دعشد رکه

دبنوهدن مقا رقت اتدکد ص کرہ جیع مواطند ه قو ت ظهور
کاد ه
او لد ای نا لک ا نی حلند ه دټدادده ایدم برستخص بح مز له

قوغش اید ی د حواسی اول اندیکه مهد ی ع وندن اولدعواسنه شهادت

|

طلب ابتدی بن اشد مکه تحعقالنك اوکوند ه شهادت اید » رمکه سن |
ولان سو بلرسین عله عداوت ودهعناقابلدی وملاحده
مهدی دكا ین ن

ونصیریه دن پرجاعتی جع ایدو ب بکا ابذا اكه لدالت قیلد ی شخ
دكتته
ریوالحدرن
اعر
زرك شج حب
نن

جدع
وخن
میت همتله| ک
ص

متوحهاولد کموردعکه حضطرت شح حاطمراولدیء برالیابله اولدیغینك

ایلکقیورالیله ایکی اناغ دونش وابتدی بره اوره عم ایدم باسیدی
> ودر نسنکدر دس دونو بکنتدی دس ن اون

ده وارد م واول

۱
pren

وکانه که

۰ادر

ree
وا قعه ده

حضرّت سی

کورد م و کلهآنك او سیءیل  ۵حوق

سو زر

کدی اثارواحکام امعاء آلهید »برقاح سوزسو یلدم بم بیانم انلره زیده
خوش کلد ی شویله کهمبارك بوزی بشا شتدن برق ارومغه باشاد ی
ومارك باشی صالدی واول سوز رد ن بعصی ۱عاد  ۵ابدر ایدی |
وج" خدیرایدی ن ایدم باسید یم یط

سندهاواعدرت وارد رک

آدیتریدت یدوب وی ررهیرشدزرس که ونك کی نسدهارحاصلابلر( ولعبری) ۱
عى بمگرم حیا کرسن انان اسك سنك فر بار لاشیدر اندتصکرها ک |

قر ببواردم والتیاوپدموایتدمبع رحاجم د ت لاشدرایتدیطلب یلهایدم
فیت شهود دام ابدی ايله عة ق اولق
سکاو فعاولن ل ذ تی به بڪ
نت |عنبذلات <صولما کانحاصلا لهمنشود احل الذانیالذی
ک(
ونرم
اس
لااب ابعدهولامستة رد ونهللکمل) ین بمغمادم آندنا ول ایدیکه اکاحاصل

| لااونشهود ذانیکه بعد  ۰جاب بوقد ر دځ که انسرمستفر بوقد ر بکا |
دی وتادیاول
لبول
یف
االی
| د خاصل اول حه ضرت شمایتدینولهبنع سو
ایدم وزند ه ولد م وفاتایدن وفات ابتدیومعتول اولان مقتول اولدی 82
بر اسه دومەن مس راولدی اتل م( باس دی اد للهعل اختصاصی دهده

لضیلت اع انكتی و عیت) یحی بوفضیلت یلهب
عنص اولدیغے امجون

جداللهه نبیل.ر کهبدرسیسن احیاوامانتایدرسین وبوندنعری سوزار
و بالدفمشکهاسیمناسی دکاد ر بعد هاولواقعه دنوباندم والثله عل
ذلك بونلرکاه مولان حللال الدين رومیآورناسند  ۵قدسسرهبااختصاص

اوش لرایدیوش صدرالد ن صفه لكضدرند هج اده اوزرنده اونورمش ایدی

۱

 ۱مولویار و کردی شح “جادهسینا کاتکلیف ابادی|ونورمدی وایتدیمولانا

قبامنده جنوهاب یر
وه که شيك« جاده سایاووزرن يونهرم بشوجرد که
رکوشه سند ه سن ونور رکو شه سندهیاوئوره م حورت مولانااوتورمد ي

ج

ورد رکهشول جاده سن اوئورهفهاره ميه بره د بارهدر“ ادەن

کوتوروت ايراغاهااندنیمو
للا
رږن اواکتډردنیوفاوتفازربیانارهوصیت
5

ابلدیدی لکشح شرف لد رن قنویشج صد رالدیندن قدس سرهماه ورد که

(منای
انا
لل اییینو
ما
اا
لط
ملین) يعنقکنلدد_!قند هکیدهرزو بواورناده
ا

+7

۲

¥

۳

چس الکنانی حراحعدینه تونس وعنهمسعسام الققراء عرشانه اتون

ستعالی اسرارهم اچچعین بوذکر اولنان ا"عاء شر غه ترتیب اوزره!
اةلدله

رسال“ ارولحقد سك نقلیدرمناقب علید ابری هراد ایدن ک|ارا جعت !
اینسون ینهترججهنذکره یهکلهلمش#بحورصدرالدین عمد بناضق القنوی

دس اللهسره  6کنبتیابوالعالیدر ججیععلومده ظاهری و باطتی وعقلی
واتوقبلیسونجامع ایدیانکله خواجه نصیرالدن طوسی اورناسنده سوال
وحوابار واقع اولشدر مولانا ةطب الدین عاللاشممهرازی حدیشده ال

کشرادیدرکابجامع الاصو یکندی خط ابلها وزب آند ن اوقومش ابدی
وانکله افمارایدردی و بوطاشهدن مود الدیناندی ومولانا تکسالدین

ایکی وشح فر الدین عراقی وشعر سعدالدین فرغانی قدس اللهاسترارهم

وبونارك غبری کا|بردن جوق کوسه آنارجرت بیننده اولشاردر وگکبلنده

پرورش ب لوشاردرش سعدالدین جوی یهجوقاصغعشبلتردروآندنسوا
صورهشاردر وشح بزركبعیی دح مدنالعر بی رضیاللهعنه بلاد مغر بدن
رومه متوحه اولدقاری وفتدءبهوص مسشاهدیده جم صد ر الدينكولادشه
وعلومه استعد ادینهولبات احوالنه ومقاماننه ومدت عرندهومفارفتندنصکره

برزخده و رزخد نصکر ١ا کاهرنهواقع اوله حق ایسه کشفله معلوم

اعشد ریلکه اولاد الهیه ايرنك احوا لنهومشا هد نةومقاتمناه ود جیا

انار حون اونار اوزر بنهآخر عرز ینه دك بوعد الفارقه پرزخارند »||
و برزخار ندنصکره واقع اولهحقاموریشاهده اعنلرد رجون قوئیه به
ه
حدلنکا
ارشدئ اك ولاد تندوناتاسنك وفاتند دصکره اناستی عف

شح

ان عر پیالدیوشصدرازدین حضرت شعلك خدمت وحبتنده ر بت |
بولد یکلام یك نعادیدر شخك معصود نی وحد ت وجود مستله سند »|
آنیكقا تایینکعسزین
بروجهله کهعةل وشرعه مطا بن اتولحهق
کا بی فهم اعك مسس دکلد ر وونلر دج مصنفا تیواردر نفسر
فاحهو مفاتجالغیب و نصوص و فکول و شرح حدبث وکاب نععات
الهیککه واردات قدسه سنك کنر اندهدرج ندره رماسز هکه

وطر بقد ١کنالكنه اهاط عبولهوارسوناولکاییعطالعه ابلسونکه
احوال واذواق موکا شفات ومنا ز ل تاند انند هبزانازدمهشدراول کایده

دبرکه هربك التببوز اللی حانود  شوال آبنك اون یدبسنده براوزو[
وادعدده 1

و ۱۳6

فر“هين من اشیلیه وعنهم ابوعبد الله جد قوم صح این الجاهد
ومهم او عران ۵و سی انعران الارتی ومهم الاخوا ن السيقا ن او

عبدالله رد الخباط وایو العباس اخراز الا شیلیین ومنهم اپو عبد الله
ن جهور د ومنهم اوعیی حر ۰ن الثكاز ومنهماو مد عد اللهی
مجدالری الطانی ومهم او ۳

انامدین وکانالشے له

عبدالله الاستاد الوروری تاو الشے

الابالمیرورا“چ ونهم او جرد عبدالله الباعی

الشکاز من حصن باغة ومنهم ابومد عبد الله القطان ومنهم عردالله

ابن مد زرکراا ن جعدون اخیا وی مونهم اعبوبد الله مد ین
اسری الرند ی من الاندال ج الال ومنهم عوسی او عران السدرای
من احواد تلا ن کان هن الاندا ل ومهم ابو شېد حاوف القباییی ونهم

ای
ج اییءبدالله ۷سی وہ بو
 9طریف لس ابدی ت ۾

عندالله بن ابراهيم امالق العذار عرف بالقلفاط صاحب ابر بيعالکفیف
۱وعبره ومهم اسجم الیا رف السا ار التعطع الصادق الصاح
السن او کی  5ای بکرا(صنهایی هن اهل الاسارات والکین وم

ابو الاس ی ناحه ھ ن اهل اشیلبه iE اوعد اللهن السطا ی
الاعی مناهل باعه وم

بوسفن

قرا وسهم ایوا ن العنوی عدنه

رند ه من اهل المَنوهه وااعارفی السیعد ومنهم الهم صل عل عر الداداا
عدنه اشلیه وحم او اسعق القرطی جارمهمن اکاب

 9هم او عىدالله الذهدوی عدینهفاسومنهمع

ای مدن

ابن موسی النعيات عدند ۱

فاسومنهم ابوالطسینکی EEE

الاح ی باشبليهومنهم ابوعبدالله,ن البابری e

ر

امام اهل البلاء بقرطی وم :هم ابو زکر ا عی بن اخسن اخسیتی عد
با بهوسهم عد اتاد م الاسود السا ونیم اود
عدیته +اشسلیه وه

اللهالعسط ۳

ابوالعباس انچد ی مندر کدیته 4اشبياية ومد موسی

المعدينة فاس ومنهم ابوالعبا س اراز ومنھے الاج ابوجد عبدالله
البرجانقومهم ابوعبدالله الدناہلی السا کن بدارالقبر ومنهم الوعبدالله
ن المرا بط ومنهم یون التونسی او وکیل ومنهم او مد عبدالله ن

{¥
و برنصه رطعنابلشد رخصوصافقهاد ن واهل ظاهرد ن اولنار برطایفه |
توقفاشارد رانصا ف اولدرکهانلرکه اکاطعن ایلشلردرا کرحافظت
طاهر شرعاعون ایسهفبها والا انارضحرت خضمرعلیه السلاهدن اع

دکلار د رزرا حضرت خضرعلبه السلام ابن عرينك جلهمشالخندندر
وانکله نحه د عه جع اولشد ر س طز بق ادب او لدرکهم2ادن

شو نارکه ورح ونقوا یلهموصو فاروع عرفا نلهومفعلرردر انارد ن ظا هر
شرعه مخالف برنسنه نقلاولاسه اولا بودرکهتسل ايه لرواکاول سنه

:ك نسبتنی قبول دایار تااناردن وقوعی چموورشن اولیته ٹانیا ود
العڪة | کاپرت وأ بل ارا یهارکرناويلاولعزسهاهلباطن بانشدهتوأی

وارد رد سهار
نلسانه نك صدوری انلرد ن حا ات سک
وئا
دردنهل
دره

بع شول سک رکه مباحدر وعند اآللنهکله غمر موّاخذدر زرا اول وقند ه

انارمکاف اولا زاربس اناره سوطن بوقدرا مل وارابحکن عدم
توفیهدن کلور (نعوذ اللهمن انذ لان وسوء القضاء من چجیع انواالعبلاء)

تی ا
باد
اهی عضه ول
حضرت شك رض
صلل
لقا نددلنسدن
ص
سه

شد ه
ده هعر تك بشیوز العشند »رمضا نك اون ید بسن
مدو
ه

کا

واقع او لمش د رتوف
لاری هعریل التیوز اوتوز سکزنده

دقده واقع اولشدر |
ربع اخلراك بکرعی ایکیسنده جعه کجهسنده مش
ومشفك طشره سنده قاسيون طاعی انکنده دقن اولشدر و سعدی
د
اول موضع ا طبه دعکله مشهوردر والععاندن صاحب قران سلطان

دعیچك
سلیم بنبایزید بدنخان افلخعریبد چرا کسدن نزعایادیوبق
ضررت
حشد
وادا
انكاوزرینه ترب وجأمع وعارت بنب

شك مصا حبت

اتدیکی مشا کارتعداداولمقدن مجاوزدر کتبشی بفهسق مطالعه|
ايدجك اججالنه وقوف حاصل اواورخصوصا رسال روحالقدسه وکاب

در بنهظیرهاولنه (مایکون لناانتکلمبهذا ا)ما اسعاء سر یفه اریی تب ؟ر

ه وهو اول
نه |
ءتعجساه ریله اراد ابلی
ذکیردم عوبا ر
ا
ماوضا
انا
منلقیته فیطريق اللهتعالیابوجعفر العربی ومنهم شح
بوسف بن لف الکوفی القبسی هب ابامدين ومنهم صا العدوی كان
باللهتعالى عارفا ومنهم ابوعبدالله جدالشرفی ونهم ابوحی الصنهابی

ومنهم ابلوجا ج بوسف الشبریل ک نا منشبریل قربةبالشمررف عل |
س فيرن 4
و

414 ¥
عر بکه حن تعالا بهوحود مطلق دعشد رقامتده انکله معاقب اواوری

ابوق بیوردیکه بن بومقوله سوزری قطعا زباهغکتورمکی اسنرمکاکیانلر
امزشکل سوزسو یلك روادکلدر اما جونکیم سو بلندی
پباریدی
|د سو ؛ل
تاحار تایلك کرکدرنادرو یشار باطننه شبهه دوضعیه هم اولو زحفنده
نی اعتقاد اولیه ار ن سلورمکه مجی الدین عر بې بو سوزدن دیله مشد رکه

وودهطلق دعشد رتاکمععراج انیبیببان
کنده و حدت ثابتقبله ج
ايده له زیر معراج ایکیدر بری اولدرکه (کاناللهیوکلنععه شی") ينی
النه دعا وار ایدی وانکله ری وغید ی بومعنایی فهماعك اساندر

ایکعی اولدرکه (الاآن کاکان) یعتی سعدی دی اوبلهدر و بونك شرسی

لدیک
امشکل رکدر اول دیل
قات
وه ک
ات وحدت حقد ه
ءج نسنه زباده

اعدیکین انبات ابلیه وجود مطاق خاطر ينه دو “عش چون برشق ومع :ايه
راست اید ی |کاخوش کاش واو ل برشةدنکه نقصان کلورغاغل ااوش

دس حون نك قصدی اثبات وحداندت اواش اولجق حق تعای اند ن

عواعش اوله زهیرراکیکه اهل قلهدن اجتهاد اشد رکال حفده
اکریخطااعندر بمافده حون نك مر ادیکال ةد ر اتهجلاندن
اولسردر واصابت ایدناهلدرجاندن اولبسسردر وشو یله بکزرکه نکفرد ن |
ین قاصراره تنذبر ده مبالغه در وکرنه |
| مقصودی شك سوزار بن فاهم
ب وصدبقلق بررد ه جع او لق مکن دکادر ( والله ول |
رو
قایت
کفرله ول

لتوفیق ودهازمة القیق)و ووفیقمقیدشیوخ کباروعرفاء بزرکواردن
ر
عدن
ن ال
ایحی
(عض

اسوكقکولادمرند|کیدانوهانلرهشرحانلرایدی

وقتا که وفاتالواودارا عاب شع ك کابارنه مطالعه اعکدن منعایلدی
واایدتیدییاتوسکرلساننك معانیستی فهم ایدهمزسز وایشد لشدرک |

شج ققیهعرلدینبنعابلدسلام څې الدین اینعرب يهطعن اید ر
ایدی ودبردنکه زید هدر دس اک رکون عى اععایی اتد ی دیلرمکهرکا

دبلردکه سن! نك
قطبی کوسته سینک|ا ابن عرییبه |شارت اتد ی دس ب
سین ایتدی طاهرشرعی صاقلرم واطاصل حضمرت
حوند ه طعن ارید

هخ طریفت وعلاء حقبقند ن شح
یو
|| شك رضی اللهتعالىعنهحشفند
حریریکی و شج تجمالدرن اصفها نی وشح تاجالد ینعطا کیو بونلرل

غمری اراب محجدو عرفان

ک کہسکه لابعد ولا حصی د رقاأئل اولشلرد ر

سای
اایدویدوونی صاتار ایدیوکند ی قونی مقداری آلبقوپوب بافسین |

صد قه ایدرایدی وحبانده اولدخه شهرنده اولدی هروقتکه شید ن دعا
الغاس ابدرار ایدی دیردیکه الاس دعانی حیاد ن ايله کز پکاهدشاهلدن
زهده کدی ولد ر که بنآنکلهملا او لسید م کلهیندم دح رکن

 ۱الدنعلاء الد لوه قد س الله نا لى سره شهتل ااوواغنه وکاانه

کهه
فتوحات حواشسند » جوق ب دره اعراف کوستمشد ر شویل
خطابنده ب(ازامشديرها الصديق وابهاالقرب وایهاالولوابها العاروف
در اما
جو
اقانی ) ووحاشیه ارحالبا نك خطیله فتوحات کنارند »مو د

شهز ایلنعر بی به بوهعنادهکه حضرت حقه وجود طلق دیشدرتطثه
بلکه تکفیرایشدر اهالی"عصردن بعضیکه بوایکی سك سوزر ییجوق
نشع اعشیدی ایکیسنه دی اعتقفاد واخلاص طوغشید ی رساله ر ينك
بهصدسند » بازهشلررکه حقیت توحید ده ونار اورناسنده خلاف بوقدر

شاجریکنن حضرتشخکلاندننهماد مرادی اولان
جبار وادر بری بشرط سی اعتبار پردکه
معنایه دکلدر زیراوجود ده اعوت
شم رکنايلندك حضمرت شی

طبه وتکفیری اول معنایه ارجعد رکه

وحود مقیددر وابعی بشرط لای درکه وجودعامدر اوچجی لادشرط

شوه درکه لابسرط سی وجود ءطلقدر اول کهشج ق سد نلهتدای سر |
دات جقه وجود مطلقدعشدر معنایاخبره کوره درشم رکن الدرن

الش وانك انکارونفیتده مبالغهکوسترمش مع هذا
آی وجود عامه ج
کندیسی وحود ذا اطلافته معنایآخبره

ره اشارت آباشدر نکم بض

رسابلنده بورهشد رکه(ا دنه علیالاعان بحووب وجو ده وراهته

عن ان یکون معدا حد ودا اومطلقا لکاون لهبلامقید اه وجو د )

حون مد ومحدوداولبه ومطلق اولبهکهانك وجودی معیدانته موقوف |

اولهناحاربشرط لای پرمطاق او لورکه تقیددونعومد ن هچ ربله
مةيد اولسازوقیود وتعینات آنكهر انبد ه طهو ربك شرطی اولورفی حد

ذانه وجودنك شرطی او از وشول نزاعکه شح رکن الدین علاء الدوله
الله کشالجالدین عبد الرزاق کاسی اورناسند ه بوندن اول ذ کراواعشٌدر
اول دی بوقاد ن او لانیمکن و انله اعإبمال
زا ورسا لث اقباليه ده

مذ کورد رکش رکنالدینك حلسنده بردرو وش صوردیکه شج خی الدین

عر بیکه۹
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یر
رل وقصم بهنك النده دی واللهی وابوعد اللهقرابای
او ل قصربه دناواز کلدیکه جى تعالا نك دو ستلری مین ۳:

کیادرند فصکره بنہول وناپاكاسنهار على ولم اول ال<لعههون ويله |

سمےو

اولازم اوعمدالاهك الآ دن٣ ڪرابوب بره دوشدی وصئوت حرد اولدی

وول صورندن یحال بزده تصرف ابلدی ج قدسالله تعالیسره
ا
دعشدرکه شجاپوالعباسهانتدمکه سر اولقصمر یيەك موعظه سندن عافل

اولشسرانلمةصودیسرتوهم اتد بیدکادیجوقظرفل رکسهردن
 ۱نکر کسه اراندن دسنه ءشلردر و نه ناکاره حل اولثلردر بلکه آندن |
مقصود سمه تشیه ایدنکه وککڪلار نکنحق تعالينك معرفتنه موضع

اولدقدنصکر هکرکر کهآ اغیاره موضع ایده سزوحق تهالی نهی ایتدیکن
| سنهاره ۰آندهبر و وه سنزواىك ص ندیتی|کااشاتدرکهحق تال تاک اوکوند ه

سهته او لمقکرکاس شم ابوالعباس الصاف اایدنوتتدنکه
شوکیل
ش
آندنکه سنسوردنکز برخافل اند و به فتوحاندهکتوزرکهنم طا
ار نی تسان دنادشاه ی اولشیدی آدی

|

ی ی بان اند

|

و9ار اندنکه اکاابوعبد اللهتونسی دبرار اند خرن کدی
اوسسانك جر د یله برموضعلده عبادزه مشغول ایدیر کوناولموضعدن

تاسانه واردی ی  1بعان خبل وحشمی ابلهبوله اک اوعراد یا 6

دایتربوکشی ابوعبدالله تونسیدر آنتكنججکوباکاسلام و بردی

واکننده فاخرجامه زوارایددی صوردنکه اها |لشحز وکبدیکر جامز ابله

.
سس

مازگیاق رواعبدر س کولدی حبی استدیتهون ی  :انتدرکه ستكک

عمعلافکدن وحاهلاءکدن سنك حالاك شکوللب  1۳ا

و

دوشب طویه بیشدر وباشدن ااغه خون وج استله ملو ث اولشدر
سولآعلو اوق انافینقالدیررکدناکاهاول بولدن!کا ابترعسون دنوسنكدجی

| قاراك خر املهط اوشد ر ومظالمعبادنوبنکده وافردر وسر اندنصوررسنکه
|نماز بوجا مه نك امحنده روامیدر پوقسهپوق دس ی اغلبوب آنندنایندی

||وسلطتییزا ابەلیمولنازەتايتدىجون اوحکون شك بانندهاوادی
اوچ یکونشےورای کیتورت اتدى

ا

انلك ابىا تام اولدینوریاودون

صا تملات میرالهعایی الوب ارقه سیله اودون کتوروب

'بازارده صاترا دی ومر د لرساطتد (صکرماف بوحالده وروب اغله شورار

Yan
د

ے
ا
ل
ن
ل
اا

له
صانون الد لازم دکلدرکه عوضیاجون پرجان دخی یروه زیرا بزبون |
کندعز دن مث اه ده اتدل ارکوسه ك حاتی صاون الدق وعوضی اعون

ومد ل ویند فتوحاندهکتوررکه زك بشیوزسکسان
هم جان عوض ر
|زر نه
التسنده بزمجلسمرده علادن بری حاضر ایدبکه مذ هی قلاسفه و

| بورردی واثبات توت ابعزدی شوبهلکه مسلانارایدرد ی وخوارق عا دا نه
وزات انباپه علبهمالصلاةوالسلام انکاراباردی اتفاقاقیش فصل ایدی
|وتحلسدهنقل امنده اود بناردی اول فلسنی ایتدی عوام دیرزک اراهی

عليه الصلاټو(سلامی اودهاندیارادیو حالدر زپراکهاوداجسام قابلهبی
نو
دن ا
درولنا
ارندهذ ک ا
ركک
قلع
یوب
دیا
تبون
بیس
ادر
وط,ع
| حرق بال
حر اد هرود عضی اودیدر ورامی عليه الصلاه والسلام اوده آنمقدن |

| یا د اول غضب آنك اوزرینه واقع اولقدرواودآنیبغادیخند ن مراد |
راهمت ودلیلبرله اکاغااباولدیتی| حون غآنضكیساکن اولدوفبدر |
جوناول فلستی کلامندن فارخ اوادی شح ابتدی ح عالی بزاپراهیه
اودی بردوسلام اتدل دید,کنت صد تق سکاکوستزر سمنه درسین و بم

مصودم مره" ابراهم عليه ااصلاه وااسلاعهانکاری رفعاعکد رکندی

را اطهار اعك دکادر اول منکر اتدی باودار دکلدر شم يد ی|
و ماده کی اودهمان اول بالطمحردرديديکك اودمیدر آتدیآود در |

اسومندقلایقرالیدیمرونبکرلدامننه دوکدیو رمدت قودیوکندینك

قد یکرو اودلیمنغله قوپدی
ا له هرطرفدن قوارادنیك جابمهاسن
یوسنشدجی
اقدی
وکرهایتدی الو یکتورچون ن ایوده قریبابلتدی با
روشن اواد یکه او د ل باددیتی اودد یی حن سجاه وتعالینك امری
یله در جرد طبعل دهکادرمنکراع راف ابایوب ایا نکتوردی يونه فتوحاند |
کتوردیکه شحابوالعباس حر بریهعرك التبیوزاوحنده مصمردهبکابتدی |
شم عبدالله قربانیابله پازارهواردق واول پعنسحعد اللهفرزندصغمری
لشدیقص یهشرشه دن برطرفه درلکه | نکباول ایدرار
اصر
هنرق
ابجو

صیمادن پریچاعت پزمله بولشدیار برنسنه به لےدیو بر بیرهاوتوردق خاطر
طحاض
اکا قدروانردیکه قانعاولا هون ششکبرره سینالهوز
ررف

بوغدی ابتدیاراول قصر ی بهکیدروهیال انه فواامشدراول

ره یا قوبدبارچونکه ید وبجاعت پراکنده اولدبااربوعبداللهل |
كندل »×
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مدید راد صنورد مکه نعو ن هفتهکونارندن همانیکشنبه کون یکسبھ |

تخصبص ابتدل ابندی اجوهلتدنکه خدایتعالی یکشنبهکونخاقعاله:
درهه
استدا ابلدی وجعه کو ننده قار ع اوادیاس وال کونده اول از
رمکا

ایدیشدتیآك کارندهاولدم و کندو<ظ نافسجمون برکارایلدم جون شنبه

کونیاولدی آکیی
ند م امحون ابلدم واندهکسی لهسعه مشغولاوادم اول
الکونك قوتندن اوتریاندن سوال اتدمکه زسنمكآنکده قطب زمانکم |

ایدیابتدی بنایدم بدکساوداع ایدو بکندی چونکیم بنهاولاوتورد یم |
بکراهدم اګعاعدن بری انتدی برهم د غریب کوردمکه مکه ده انی کور مش ۱
لسرودی اولکےاه ی ونه ردن کاشدی
بوز
دکلایدم سرکله طوافده س

قصه بیسوبلدم حاضراوانارنعب ایتدبار و بنه فتوحاند ه کتور مشدرکه

ڭدشةاهر کنهاخدلاهشهافنادنندزهواردر
مشاخدنبری زهابتدبلرفللان پا
وسزه دج غام اخلاص واعتفا د لهنسبی وار در حسته ادرنده وارەق|

کرکدر شح انده واردی اول خاتونك اناسیاستصال!بتدی شی آنك باشی
اوحنه کتوردی کوردنکه نرزعده درادیتم رل کفردن اول تدارك اید بکن ۱

ا|ولکیسه ایتدی ته تدارلك ایده لے ابتدی بثه صانون البکر دبت کاملین.

کنوردیار تزعوجانجکشعل حالیساکن اولدی واول دخرکوز بن آحوب
شحفه سلامو بردی شح اکاادیقابرمه ولکن ونده برد:5عه و اردردلات! وت

1نازلاولدقد نص کره تھی دست کرودوغردلدنعمر یبهحا ٥رو قدرزسیی آندن"

اخلاص یللدشمدیاولپزدنحقنطلب اباردونبو کترزعکرکهبرجان قبض
ابلیه سن اکر حبانده اول سهین خلته سندن جوق آسایش واردر وسن
عظم القدرسن وسنك فداك عظیم القدردن غبریسنه اولاز :م رقزم
وارد زکهقززعك سوکاوسید  5بے انمدہ ا 3سکاقدا ایدهم لعده حضرت

شم بوزینملاك الموته دوندردی وابتدی برجان قرصض اعبصد پروردکارکات

ننه كزسینبنمقیرءك جا تی قبض ابله بونك بدلیک بن حق تعالیدن

ابوصاتون الو بدوریرم اننصدکره شح قبرنك بان واردی

اك خستهاکی

ابوغیدی وابتد ی ای فرزند حروکی ببکااغشله ز براکه سن پاد شاه قیرنه
امنفعتده فا مقاماوليسیندوخر اشدیای یدرم بم جام سنك حکمکده در
| الونه اتدی حجان فض اله قاخال دوخری دوشب تلم اولد ی |

دسشعر االیعنریی اپدر زمبامزده شو یله رک
ده پراسنه ویروب جان م
درضی
x

۳

۰

(1%

14
وصبرت اوزر یه حراهکب اولدم (وکانماکانویکونمنغر اخلال 1
ب
واخثلال)و بهفتوحاند کندیحالندن حکاینداید

کنورهشدر(وق |

االی| خره)مقدعة کایده تفصیلاولعشد را
للا
صبه
فجاء
ولهمونا
| اللهو برسو
اکا راوانه شےرصزدرالد ن قوئوی قدس .

کاتوکو کده بور که

رم عك ۶صو ص رنظری وار اید ی

ر ا حالنه مطاع

اولقداسه آکابراظر ابهلردی آ 3اخرویود نوی احوالندنخبرو پرردی
وتوحانك ددرق دورد میبابنده مذ ور د رکه جرقدس اللسهره ایدز روفنده.

ای دن الدیلرد":م اوزرمدن برروز کارگوردبلر جاعتلهغاز قلوردم وامام

ایدموغزاد جیع!عا یکریکی برینه کنورردم و نماکج شعورم بوعدی

مسدن رذسذ ديه ونه پوسویادشکوهرم
ساو
| جناهعته ونه الكحلنهوحنهع
وارادایفا قتدذصکره بند ن صادر اولاری بک
دنه
کاخب
نروب
دردب
ملرب
| بادمکهه رنکے بندن ازوملانده واقم للد

ییدیکه ادن
جرک نامک ا

صادراواور واول اند ن خبردارد کل بدمک حق تعالی بن اول اوقانده.
ایدیگه E

عو ظ ط وگشط له اولمعا ءلهی اکن a شیل اله ا

 9 ۱فتارنده کندو بهکنوررازایدی اما:ارعکه نك اول حالهشعو ریوارهمیدی

بوشده بوقاولرحای جنبد قدس الله نا سرهیهبسلدوبلر ادی

( ده الذی  مجر عليه اسان ذنب ) يعتى جدشول اللهكهآنك

| اوزرنه اسا:

ه جاری کملدیو بن دتوحاندهم ۲وردرکه حضرت شخ

وسرهش ایدی
ہبوس

بدت ٭ بامنبرانیول اراه ٭ کمذااراه ورلاای

ایشول کوس هکه بکنورر ویآننی کورهرم وجه کنرآنی کور برم ود |
بی کورهز اصخابندن ونی ایدی اتدیاولسی ,کور دنکن بلورکن

عیلی سدیلالمددهه (دییدت) نامن
ورجه
نهز
یور
انید ک
 * ETعذااراه عناولارانی NYAI# ا یشون یه

برانیحرماولار 4

که بن حرم کورر

رعدناوتورینا نی اخ داید یی کورعزم وجه کر:ن آنی| حسانوانام

اید ی کردمی اول؟ :دوه ص

یکورمرو نه فتوحاندهکتورمشد رکهki

نمازند دک ٠ طواف ایدردم ررص

کوردمکهطواف ابلروکوسهیه درا

اجرندیوا کا یسهمزاچدا؟ زایدی و ابکی کشنك اراسنه كروب ,e

راا دی بادمکه مصسداواش, :رءحد رلولباشنده :طوروب اکاسلام

الدجمکه
د
باتتکدیب
 1بردم سایالى وانکمولداش ولورامر"

درک

۱ EY

والسلام (قالرضی اتلعلاهلىعنه كعبت اناوخضمر عليه السلام وبتتأدبه
واخذتعنه ویصبته اوصانبها شفاها الأسليم لقالات الشيوخ وغمرذلك

ورأبتمنه ثل اشیاءمن خرقة العوايدرأته شى عل العروطى'لارض وراه
دصل فالهواء) بع خبطنمرعليه الصلاة والسلام ايلهمصا حبت اتد م
1

واندن ادب اوکرندم وی آندن شول وصیتده کهمواجهه ده وصتانتدی

مقا لات شبوخه وانك غیری اموره تسلیم اخذ ایلدم دی اندن خوارق
| عاداندن او ج سنه کوردم ګر اوزر ندهبورر کوردم وطیارض مشاهده

اعیندن طاعنلرله
اتدموهواده غاز قیلورکور دم و حط رت شل حعنده ط

اعظے اسبابیکاییفص وص ا کہدر واولطاعنلر!* طمننك منشأی شو ل
ابکزرکه تقلید وتعصیدرو بالك اصطلانته عدم اطلاعد رو أشول معانی
وحه يمك عوضید رکرمصنفاننده در جباشد رواول قد ر حقابق ومعارفکه
<صوصا کهقصوصده وفتوحانده مندرحاولشد رج برکایده

او

 ۱تولعق مسسبردکلد رو وطا شد اام
 :جا ی

دس

قدس سره

سره ایدر وفیر خوا جه

نة

سندن طاهر اولامنٌد ر مولان

رها ن الدین او نص

۱

بارسا دن

و لهعو جر رکه در دیکه والد مر دعی خواحه رد ,ارساء

| نهشٌندیقدس سره بور د.که فصوص حاندرپوفتوکتات کوکادر وهر بردهکه

| واالردیزرکواری اکلابکفص
بلا
رتذ
اطای
ءد.
اقا
للب
ععض
ارفیند عشدرکه
اد

اندن حصرت

شم

دس

سره در شح مود الدیی الندیفصوص

درشاحادین قنوید ن قد س سره روابت |
شی
ن حرنده کندنل ص
یدوبانتدنکه شح صدرالدینکندینك شعی شے حیالدبندن رضی الله
 eروایت اتلد بکد خر

ف ج اتد ی وفتا ن

|دتاررومه وا صل اواد م re عر عت اتد ا

ڪر ه وات اولم
13 EC
31 5

| تاح سصحانه وتعالی بم اوزرعه باےعون وبندن صد ورنی تقد ابتدیکی ||
أحوا  3طاهر رهو اطنة وحود رهیات تھا صیلیی آخرعرمد >

ما هده

۱

S
ا

ت
ی
|

اتد رجه دسحطورنامله وشهود عادله وحماکقباهله ايله حقتعای به|

توحه انتدم دس حی دعای بکاکوسر دی ظا هر او باطنا آخر عرهد د
ن

حاری اولان احوالاك جبعستق حی و

والدل اسعق  5رد 1

| یی وس
بنك
تک واځوالکی وعلو مکی وذوافکی ومقامانکی وتجلبانکی
ودک شفا نکی وحق رعا EN
  Eحظو طکی بک کوستردی وی بقین|
دس

>
کولام مدع
اُعظے انار رولظلم یدنلرعظیم لحظرعم اعنلرد ر

اليرأدروعلوم مة! ماله انی صفتله مشلرد رواند ن طو یل الذ کر حوق
اشندر
كاطیف
کرامات نقللٹ لردر تاریخ امام بافعید بو پله کراوولذ
بساری ونادر ویب اخباری و اردرومصنفاتی جوقدرمشاح
شع
واغر

بغدادل کبارندنریانكمناقنه » پرحکابه و برکاب جع ایلشد راول کاپده
دعشد رشکعهنل قد س الله سمرهءصنفاتی بشیوزد نز اده درو حضرت
نب  ۳اجار ن دءضنك الاسواه فهر  ۳۷مصنفاتیی باژهشد رواند ۰

ایکیوز الادن ز بادهکایت آدنیا کشدراکی تصوفه دبارءدرضوغبری
فندهدرو خطبه رساله ده پیورمشد رکه بنع کباوباری تصنیف
صار
اغکدن ممادمسارهصنذارکی تصنیف والیفد کلدربلکهبض یتی
سی اول ایدیکه حقسهانه وتءالیدن بکا بعض امم وارد اولدی قریب

د
کد بره
| ایدیکه بت کیوبد

بیعض اسنهلری بییعانکله مشغو ل ایدرد م

ساانلهطرقدن
و بهضبسنكسبی اولدرکهاوخوده بامکاشغه ده وحنتع
آنکله مور اولدمتار  ۸ابماافمعیدہ مذ کورردکه دشارکه انلرشع شهاب

لدینسهر_وردی ایلهق۵س اللهسمر»اتفاقعلاقات واماع واقماولدیری بره

نظر ایدوب مقا رقت ابتدیلر مایینلرنده هرکن کلا م واقع اواد ی بعده آکا
شح شهاب الد ينك حالندنصوردیلرانتدی(رجل علو من قریه الی قدمه

امن السنة)بعتی برکشیداباغرنکهدنباشنه دل ستتلهملووشع شهاب الدیندن

ات حاانی صوردار انتدی هو حر اطعایق در اسیدر وشح ی الدينك

خرقه سی اسب برواسطه ابلشج حب الدینعبد لاد رکبلانبه برشورور
لهده خضمرعلیه ااصلاء والسلامهارشور(قالرضی الله
سبق دی روا ع

ایسز على بنعبدالله ن جالع
اعنه لاست هذه انطرقة ا؛عروفهٌ من پد اب
دازهب لعلی خارج الوصل سے

احدیوستاره واد هاانا لامع من يك

اضرعلی اهلصلا.والسلاموف اوضع الذیااهالبسنبهااناامعولي
سین
اک الصورة من غبرز اده ولاتقصان)یعیی بن وخرفه معروفه حییا

على بت عرد اللهبنجاع الند ن کید م خارج موصلد ه فلا ن مو ضعده

ر انلنکدیدی وشول موضعده که
ضخ
هربك التببوزبرنده اجبانمع دی
خضراکا آنیکیدرد ی اول دی بکا اول رده کید ردی وهمان صورت
سطه
وجا ی
اوزرینه کیدردی و ردستی د

خضرهار یشور عله ااصلاه

آنی دفن انتد بلروصیی معتضاسکه اوحکون انده اقا مت اباد م وحوق |

احوال غریب ویب مشاهده اولند یکه عمولكآئی اد راك اعکه طاقن |
بوقدر پروقند همکذور شج رهان الدیناولوارد جنارعتله اكز بهارنتنند بار
کورد پرکه قبرنك اطرافند د ز اده طیراقجم اواشواوزر بنتوززقوفش
وق اوقدی #بت این ااهللعشق حقىبورهم #علهاترابالذل |
بايلنمقار ی جه )توراھ ل ته شه کندی کی ۴#مقانزاگرهتور خاکسار ۲
نلك ه گاید نصکرهاولطرانیوتو ززی سو رد ار و مہا ان دا منلر له

طاشید,اراکیم قبرنك اطرافتی پاكابتدیلراینالفاض رضی الله عنه هرك |
| التبوزاوتوزادکسندهجادی الاولینك اکس نده وفاتابلدی »لا ارام بن |
معاصمراطعبری قدس سره

اههد رانانظاهره ومع ماتخاخره
چ کنین ابو

صاحیایدی مدهی حوکلی وان جوودو بوقلع وافلاس ایدی حم عبد |
الاد رکیلانی قدسروحهدعشد رکه( ست) Sa

س
 3س
اهیم
دا واه سید آقامن a
ا

 ۱احرد 7رچه

ار

3
E

ام امین 5کے ء دوکسشٌدر ا

:

| دوراولجهك اطرافین رکون شا کرارندن بریسی اګروا کر دی وابتدی|
یکی دت اشتدمکه بکا نزاد خوس کلدی اتدی مه تدر وی اوقدنکه

| (بتین) وقائله انفقت عرسر٠فا* عیسرف ننهه وزلاله  ۴فق ۳لت
ا کی عن اللوم انی #سغلت

ات اندرا
ات دس

رگر یت »۵و

ار

وق هی سند ن وصالبك زلالندن ۳#

اکاک اس در «بکاوم ro

۱ڪرو وصاا 8

وصاله  رجه) ای :نے نب

۱

مشغولآنده اول اوهو ؛ی

تراهم اشدی اورهسنك مقّامکد ر ونه سل

مفاهیدر

۰
۱

شو رله دبر رکهجونکم ج اراهيك ا جلي درف اولد ی ری اولدیتی ۱

 ۱یرهکلدی دی (اة

هی اواد ی مع هذاه زجی| ۱

3

ب عرنك التبوز |
هی
اوه مر طی واارددی وعن فرب جواررجہ اولشد
کید

دچعى دنل

| وحدت وجوده انل اولنارك قد وه سید
۱کسه اهر
1

 7خن
RTS on

هدام

یس

|

روعلاء وفع ءظاهردن حوق |

ت2 4
میت ات ت .
ANITA

NLR

اک

>
|فقدضیعت ابی اء نظفرتروحیبهازمنا ایلو|م با اضما احلا یا
ت(رجه ن)کارا بوعش انکد ه قد دررمی
*غاضا ډع اولش سی انام ڈو

مصودبکهب لارحاصل انتدم #کوربنوراشبوکون اضغاڻاحلام * بن ایتدم
ایسیدی ا
وواومقامدراتد ی راهم رالعهٌ عدوبه کهرخاو ن ادى

| دعشدرك( وعرك ماعبدىك خوفامنناركولارخیذنیحتل بل گرا ةو هك
اولكبرەمفىك )يەن سنكعز نكحعسڪکوناعبادت ادم جهمکد ن

| قدووردن دی جتکه رغبت ابد ن بلکه جوه کرچکك کرام اون
ع|باد ت ابلد م دج سکا محبت اجون و بوم ام بطنلب اتدیکیدام

| دکلد ر وع ری نک بوانده صر فانتدیکم دکلدر دس ندنصکره ا ازمایذوت

حندان اولدی و بکاسلام و روت وداع اتلد 31واتدی بمھر مده

جاعتله حاضم اول وتا زمیقیل واو کونرب
وبرمك
آع ق
جبا
نید اول بعد ه
| بلا د کهوا زکت اد ذصکرہ اط ديهوهنا حانهمشغول اولد ی اشتدمکه

 ۱رسد سوبارایدی اما خا کورهد مدرد بک  9گرهاتروم)بعننه

دیلرسیناشدی(دت) اروم وقد طالالدیمنك نظره وکهن دماء دون

اممایطلت(رجه) روزشب اعنلقدن خمره اولدیکوززم #دملریدر

ارشن ابی
تکخلانلهویرجشم * بنعدکهششندااده روش قه اولشدی

| بادمک مهقصودنی و برد بلروص ادنیحاصل انتدیلروینه شع برها ن الدین

|| راهم جععبشریدر
دکهان الفا رك اشفا وق
لتند » اولباءاللهدن
اارجاع ت کشیبره حار اوادیلروبءضاکیلیردم وبعصی اکردمواولجلهدن
 ۱بریشوا  0بزاندنکه آ که بکاس ی اولدیو کیگرمده انل حنازه سندن

واعظعرق جنازه کورمشد م اق وشیشللرقو
انك جنا زهسی اوزرنده
ابرواایدرار ایدی وحوق سهان یکوتورمکه باجوعلڈلرایدی وحضرت

 1رسالتكصیی اعلللهيه وسرو دجسیماندهحاضراو لش ایید وآنكتمازق
یار بلروارواحانداءواولاءصلوه ار جن عام موااس وحندنطا نقدطا نقه

|بری برندن صکره اوططسره اقتدا ابلیوب نمانیقبلد بارون هرطافه له

]|غاز قیلد م بسوب برله آنك د ف تا خمراولدی ونونآخر اولخیهدا؛

|الدی روکهوسه اول بابدهپرسوز سوبلدباربعضیارابتدناروك حفنده
 Elرکشنده معام بلند دعواسیناتدی TT

ی

اک

ےو

من

ےب

را ۹

#114

روعی «فا ر قتابلیه بحرریئك بوپتنیاوقودی  ۴ببت ٩من ذا الذی

ماساء وم

الاس فقط ترجه

اسا ءت اگيلچدیبه واری

عا لمد جد خیکےاولهاحکسهاناید » هردهده#اشتد یکه زمین موعاان
لااجنین ىر
ی
ام
ییه جبرا بل هبط ل ترجه 6ه مد
 2بت  4مد الهادی الذ عل

هر ند رال کی کسه  ۴که جرا ل انزاید ی ووت خمرده ۶#

شم رهان الدین ابراهیم جعبری قدس الله تعالیسعره د شد رکجعیر

<ا-ده ایدم کوندمله ند ه و فنا یلهداد سوزنی
تاوحسند ه س

سوبلرد م نا کا ه رکوسه برق خا طف ڪې کوب بوبیی! وقودی

(بت) ف تھ وت مالمنکن ففانبا۴د و ل تمفنمالمحبلى فيك صورتی *

(رجد) بکاعاشی دکلسینسن وحودل اواد ینفانی فن عا ص لینایعزسین
ورمدن حاف
باوده پ

بلدمکه اول نفس م در ارده صح رآلوب نی دوندم

وانتدم بونفسسکاقاندن اپرنعشد رایتدی بونفس قرنداشم شرف الدین

ان الفارضك اښ سثد ند ر اتدیسعدی اول ند ه د ر ابتدم بوندن اول

تسن جازد ن ایشید رد م وشعدی م صر جاندند ن کلور وحایا اول لعن
النثارض تحتضمردر و بکا ار اوامشد رانك انتقالى وفتند ه حاضراوم
وك از ی قیزوضعدیاندن نک کركه رم بوبلەدلوب ےر

روه متوحه

او لد ی ن د ی متو جه| ولد م وا ول صك فو سن بواو رد م
اول فوك ععبچ کید رم ناشح ابنالذارضه ايرشدم وشح مشمرف موت
اولشایدی اتد م السلام عليكورجة اله و بركانه ابتدی وعليك السلام

اوتورو بشارتاواسونسکا کهس نحق دءالینك ولبلری زره سندن
راهم

سین انتدم باسیدی بلورمکه بو دشار حتضمرت حقسعانه و نع ليد ن
حا ری او لشد راما د بارمکه نك حهتتی یل ناب
سنك زا نك آوزرینه

کوکام اطمتنان پوله زیرابتم ادع اراهجد ر و بکاسرمقام ابراهیید نکه(ولکن

لیطمانفلی)دعشدرتصیب واردراتدی خحدایتعالی دناستدمکه اقا 0
انصمراولدل لاد سن
وقد ه اولباءاللهد ن رجاعت حاضراولهار حوس

انلردن اواور سین اند نصکرهکورد مکه جنت اکا مئل اولد ی جون اکا
دذرانلدی اتد ی آموعغزع اعلخهباشلدی ورنی متغیراولغه بوز طوندی

ولوتارهاشلیوب اوقودی( اسات) انکان» ریق اب عند #ماقدرآیت

N

اولوررایدی وانواع علومدن سکورزایدی وحلسك خقی قصید ٭ نظم

سل وکدنبر ببت'وزر نه اولورایدی وحضمرت شیمانكاوزر بنهاسانچمبله

2

ردیکهآن فهمایک کوج پقزایدی مکراصحاب

ذوقدناولان کیسهفهم ابدرایدیوکاه'واوردبکه ارنداسیدرایدیکه اولنننده
بکابرمعیی دیظاهر ا ولشد رویرعرسلمعیی اولکید ن دقیقرلك بسلورایدی

واکترا درد رکه صوفبهی هکرکدرکه توقصید » نیازرلبه وبونكمعانیستی!

فهم ابلین کوسهیه شرح ابلی وهینه اشجلعدشین دشد رک شم سید
ای غامشمتیحضرت سك بورد بی او زر ينهصرف اش ایدی

واکا تعلمایدرایدی اولاآن فیارسیابله شر ح ابلدی وئانباعر له واول
جلهشمر شح صدرالد ينكانماسی بررکاتاندمنادم بافعی قد س الله
تعالسره ایتدی نكهکودکیدی شعغابنالفاروض عبت شرابنك وصفنده
٥که معا رف سلو عوبت وشوو و صلاطایفتی بوونلرله
عرینی سماد ری اصطلا حاتوعاوم حهیقیه دنکدکتبهشا شمصو ذه ده

معروفدرواول له“اطایفند ند رکه وببت مشهوره ده شرا بې وصف

لین (نظم)هنالاعل ادرک سکروابها #وماشر واامنھاولکھے هو اف

على نفسهفليبك منضاع عره#ولاس له فهانصبب ولاسهم ( ترجه )
شرا باعل کدنا کرحه حر و مر#وليك همست وخرا یخبایهدام #دد ريع
مابهعرمهوادهاوادیتلف#
بوخا کهصوعدی رحرعه دورنافرحام #وننه

 ۱امامتاقيی اتد ی
مشهورد  4سح شهاب لدینسهر وردی بعص = هده
لی دض

ک
ر ودوشدیکی رده بض واقم
اولدی دس شح ناطم دی ان

الغاروض! کاکلدی شج ه
غا ب الدری آندن بعص نسنه اوقيوو رمك الاس |

اتد ی شح اطم دخ اکارص د ها وقودیتابو رت کلخهقصردهسصی استرار

ابلدی( نظے)هلاء! اکناهلالوففه #بقول
ا!د
لشر
ر
فوء
دل
حس#لك

|ابشاره فاخلع عملايك فعد#ذ کر تم على مافيك من عو ج* #دس ج

ا
ه
ت
ج
س
س
و
اب
ور
ح ون
یره
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زاره

اه

00

ا

۱

دور حوزحرفه حبعدی بروفندهثحم ارن الهارضد ی

روی 4

۱

رنف

اب فکاهم احسادهم و ارواحهم فی جوف طبرخض وهذا الرجل
| انهم ب)اعررمن پدرسییشهبدارد رو<لری پشلقوشلر اده د جرنتدن
نهید اولنلر در
داد کلری مقامد » سرا ن و طران ایدراریونارقید ش

اما حبت شهید ليرئك جله سی حسداری و رو حاری ابلهوشل قشوار
اکنده در و بوکنی انلردندر ناعر ند انلردن ایدم د ن رزلت وحوده

کلدی باننار اعندن طر ح ایلدیلر و معدی بازارازد ہ بکا سیلی او ررار |
واول زاتدن آوتری:آددب ابدرار واین فارضل دوا ی وارد عربونمعارنی ۱

وفنون اطای مسل وجلو قصاید ندن بری قصید ه تایه د ر ک یهدوز

یدهمشاح صوفیه اگندهوانارا غمریفضلا وعنا اراسنده
زا
| اللی تدر د

لوول احوالی ذکر |
يلق اولقصید » ده تمامسسیر
ق وع
اوردر
مشه
اولندقد ن صکره حقایق علو م دینیه د ن ومعارف بقینبه د نکندينك |
ا معان مشاعك ذ وقارند ن روح | له بعال ||
دوفندن وکاملان اولیاءوا ک ر

»و eP
ارواحھے ججع ایند رانك کی فایق ورایق نظم اند س

بر ۶سدیه دس مسر اولامشدروفصل وعبراهلادن ھج کیسهنك مسوری

بلکها کنودعشرا مق دوریوالق مسمردکلد رشاەر عنکلاطف فه |

بیمن
هسن
عاء
الفطکاشف * #ی کلمع
ر كر ولکنال
اه <
:طف
نم منواکن ۱
الغیونحواه

ر #شح قدس اللدهعالیسرهسور مه رک جوناصدهنامهیی |0

عدايمدم رسول صلیاللهنی علیهوسل اوهکوودردم پیوردیار

|

میت قصيدتك) يعنبراعصیده کهنادهقودل انتدم(ارسول الله ک|ا لواح |
الان( ورواحا ناناد و ردم اس رسول للهصلی اللهعله وسړاتدی |

(لا بلسعهانظم السلوك )یع پوق بلکه اد نی نظی اللو و ردیدی |
بندیاکااول ادی ویردهوانك اصبندنحکایت ابدرارکهحضرت شعن |
اولهصیده ییدعدسی قاعده* شعر اوزر ينهد کلدی بلکه اکا احیانا رحدبه :

ارشورد بیرهفته بااو ن کون دی ز بادهحواسند ن اب اولو د ایدی|۱

جون کنلدوورهدیاملاایدردی اوتوزبیت باقرقبالیاولکه ح
سقاد |

وهای | اکوال غیت اند ه ف اش ایدیاند نصکرهفراعت ایدر ایدی |
نااك کی رحالت دج عود ت ده دځ سجن اف تاکن ده ۱ ۳

حاسسبرنهدند راشلجعشیوخ و قت ایدی |
کوش صدرالدینقنوبانصك8
عا
:بدك
دعلى
دعشد رکهم شم ز بعیی شح صدر الد
لے
سس

ی لس

و طلبدع اف

:

#11¥

کت وق ابرشعشدر یلد مکهاول پر اولاء اللهدندرو اول رغمت |
آیدستدن انك عمادی اظهار تلیس احوال وسرحالدراوکه او ور وب
انتدم باسیدی ی فده مکه فنده و  3مو“ یدکادرهج رفیت وهبرا» تولعن

||البله اشارت ایدوب انتدیانشده مکه اوککده در نظطرانادم مکهیی؟وردم

ساول ببریقیوبمکههمو جهاولدمومک بهنع نظرمدنغانتاولدی ت ۲۱کا

7تمولریبکاآ حلدی و نك انراری بربری اظرهدوجهرهکللدی کهات
وادیلرند ه وطاعارید ه سیاحت آیدر ایدم اک کدکه پرواد ده میماولدم
واول وادیدن مكەره اونکولاک بولایدی e

زه حرم سر شده

جاعت الهحاضس اولوردم بوکابو یهکلوب کنکهعبظریم برنی ج وار

پولداس اولوردی ودوه کی دیزی اوزرینه جوکوبدیردیکه (باس دی
ارت) بعیی ی ون هرک :ن اکاعدم واون دش سل ونكاوزرینه کدی

نا کاه اول شمبقالات اوازی قولاعه ايرشدنکه ( باعرتعالالی الا هرة

اخضر وفاتی ) یعایعر مصره کلوذاغه عا اول تیل تام رلهاکا
واردمکورد مکهمحتضمردر لعیمونه قرب اولش | کاسلام ویردم سلاع
آلدی و رقاج دار و بردنکه ونکله جهمر ونکفیم ابله ودیاوبتد ی

ورفولان قرافهده فلان موضعده تالومی قو
پردرینا
نابوعك جاللر بنه ب

ودر رکهعدی شج اایلنغارضت قبری اول موضعدهدر وابتدی منتظر |
اولکه طاعغدن ر کیہهاشاغه انه وانکله غازعی قبل دعدهحق تعالینك
اه نه مسظر اول حون اول وات انلدیانك و صبتله علاسدم وناونق

شىاشاعە ایبقوس کیسمرعتله
اول دیدیکی برده قود مکوردمکه طاغدن برک
واناعی بره دوقوندیغنی کورمدم کوره سلد مکه اول بر عخص ایدیکه|

پازارارد ه بیاد ه کزرایدی وخلق انکلهمسعره لن ایدرار ایدی کوساهسنه

ر|ی واردم
بنقلبله
ستدیای عر ابلریکلکه نماازی
سایولیررا ایدی ای

کوردمکه برالهوکورلناسنده وشل واققوشار,زمله نماز قبلورار حون نمازدن
فارع اولدق کوردم پر بشلعظی انتلقه,,قوش اول وجار

 ۳9اشاعه

ایندی وتابوتكالتبانندهقوندیاولتابوتی بودوب سار قوشاره فرشدی
وجلهسی سب ایدهركاوحدبارتانظر عزدن غائباولدبارن احواللدن
جیوف
تجحبانندماول کیسهایتدی اعر اشد کیک (ان ارواح الشهداء ف

امء
هءدت ه
ششا
 aتس یناه حیث

شوهداء |
اسیمواق
ال

و انح ٭

رک
ء:و

۵-64
ودره رل او حودن او نالوب شلا وکنه واردی حون شعّل رظ ری اک

کده اندن غبری خد مت قالامشدر سهسان
||طوقندی اتدی سعکایدع

| شید ن استغف اراد وب بنه خد میاوزرینه مقرراوادی هرك التیوز
اونابکنسنده وفاتاشدی 9ابواق بن طر یف قتدعساالیلهسره 9
ال سره فتوحانده
تسالله
شح حب الدین ایلنعر بنك «شامخندندر د
اندر بنکورد مکه مشاخك اول زباده اواورندندر واندن حکایت اید رکاه
انشدی شوناوکز با کلرر جلهسی اولباءالاهدندر اشدی se 4

ااباااحصق اتدی زرا انلراکی حالدن ر دکلدر بااولدرکهبے <عہد

| خروابلك سودلراروأانكغبریسوربارار آکرشو بلک بے <مده خیرسو بلید

یود اس

اولصفنه عل

ته
وق متا اکرشوک اکول

اولاسیدی واولصعتله صفتلزرردی ی آنکاه صفتلزد ی |

دس اولتخخص بننےمده اولیادندر واکرشو یلهبے حقمده پراش سو بل ه |]

اول فراست وکشف صاحید رکهخدای تع ال بنمحالهآنیمطلم
قیاخ دار ساو کید دج اولباء الاد ند ر  ۴ان القارض ا
وسعد |
الصری قد س الله تعالی سره کوکنیع الو< صد رادیعردر ی

شیله سندند رکهرسول

لهصلی الله تعایعلبه وسل عمرضعه سیحلي زك

له سیدرجوی الاصل ومصری الواد واستد ایدی اناس کناء ءصبرل |

اکابرندنایدی اوغ سدی کال الدین عمد دعشد رکه انامانتد ی سیاحت |
وتجر یدم اولتده انامدان اجازت استدم ومصرقر بنده اولان وادبارد» ]۱
وطاغلرده؟ زردموانامك خاطر نهرعا ت اك حون کونده رکزاریق اکسك

انمکلوردمخون اموتات ادىن بد وس اح ده وناز طر بق حهعند |
بالکلیه حرکت اوزر ته اولدم اماو طر هدن رکاه >

 Aboرکون اشتدمکه و

فاه قح اولدی

ریت د

مدرسه

|

شوسنده ر سر بقال واراید ی کوردمکه آیدست آلوز اما وجه مشروع اوزره :
ا|دوکللقولارن بودی صکر » اناارین تودی صکره باشنه مسج و ردی
صکره» وز ن لود یکوک اله ادم

در لو ببردنکه لوستده دنار اسلاعده

مدرسه قروسندهدس انلرل دعهاسی اند هولوت رات شمرع آوزرینهدجی

آیدست الهمناول بر یکاتأقوبانتدیایعر سکا مصرده ک 2اولاز سنك |

الك ابیرشورف حازده ومکه ده اواسه کرک در اول بره قصداده کر

#4 ¥
اندی بندجی واردمکه برداعیالاموز اده شکسته خاطراولد م کور دمکه اڳ

وداتمیطوادوروب |
برطتلوصو رکه سنهدو مش اول صودن الوب ادم بر
براانك اوکنه کتوردم اول صودن احدنلرقصه ی اناره حکاربتانلدماول

که اول قضیه اناالتهیهدن
مین
ده ت
لارن
برهوارددابا صکومالهارنهصو ببلودی

مات ابعشهرت بشیوزطقسانطقوزندهوفاتایتدی 9ابواسن عل بن
جیذالصعید یا لد روف اانلصباع ق<دوساسلره
|بلند ومقاما
چتنارد

صاحیایدیاندنحوق کرامات بوحدخوارقعاداتت طاهر اولشدر اناسی
بو بابیایدیدیوزدیکه اوغلیدی دو ایا ولهانك صوفیه خلسنه واردیغی

وطر دقاربه رعیت ادیک اناسته آغرکلورایدی و و اجیلققلوردیو وهم
ابدرآیدیبرکون اناسیکلوب کوردیعم دملرا حا ده ری بوامشوققدجى

غکضمبشابلدیودکاندهجوقطغاراروارایدیوهر برندهبررنك وارایدی

یوردیججیم جامه اآرلیوب برطفاراك انه قویدی
حون اناسنك غضبت ک
اناسنك خضیدخی زاده اولوب ایتد ی کوردکینه ایتد ل ورد ملرل

جامهار ی ضايعلد ه برر رت اسفشیدی وسنلهس رات بدا
ولسلنالطنغاره صوقوب جه سین براوغردن جبقارد ی هرو
اوا
اب

لش جون اتاسی بوکخورد ی حران
اکود»
جامه صاحی استدیکی رن
صرودفقیه سلوکند قودی -وابجویلقصنعتند منعذور
قالدی وانی ط

طوند ی وانك عادتیاول ایدیکهمادامکه دهایرند ن بریسنك ادق لوح

حقو ظد ه کورمسید ی سعادتلو ګعبلنه بول بروهزد ی برکون پرشخصض
اند ن کعبت طلب ایتدی شج پرساعت باشین اوکنه کد ی ندیم |
باراغر ده هج خدمت ALEH اکاقیام کوستزه سین اول عص ابرام

ابلدی وحاره پوقد ر دید ی شحاسدیهرکون وار ر پشته حلفا یی
حضیقا خشکنوزار نی دی ومدد ود

ا

۱

نقدی
صکرهالى زجت ابلدی اولنسنهکهانکله قامش حرد ی البنرذا

وفقرا صعبن رل ابلد ی ربکذ واقعصه کدوهرد یکه اقمبت قاعاولش
وخلائقصراطدن کر بعوضببسیعسلضامبتلسهیکآرنشهدوشر
رنه طلت انتدنکه اک بالشه بولیوب مهب قالدی نا۰ک کوردبکه

اول حصیرقامبثی شه ارندن بریشته انش اوزرندن کلور
کندوز نانك آوزرننه دی
e

شین حیقوب جات ولدی قورفارق |
و ودره¥ 

> ۱۳
که سیروش اولدینی کیاندنصکره  2حروه سیل د ن حیقد ی

اول جاعت وکا انتدیارععخحه وارواردم کوردم زمين و بیانان ودرا و کوه |
| ورا اک اباغی التنده د و ر بلور وهرادعکه انار دی در دنکه بارب حیونه
| حیات وراز زمان احنده حرانه اپرشدل داسنار هنوزصباح نمازند ه ایدیلر |
یرك
اند »ساکن اید ه
ره
وش ححيو

پشوز سکسانبرنده دنبادن

کیدضیدد ال ب جشاےکیر قدسالله تعالی سره  €شج اپوالو فاک تنا
ایدوب طايه س شم علىهب ال ابلاکاکوندرمشدرواکا تکلیف ض<ور

|یعمشد ر بکعلیوب بولشسون دعمشد وردعشد رکه بن تحعقالادن |
ا

| دیلدمکه جاکری بے جل هرید مدن ابلیه خدایتعال یآئی بکاناغشلدی

اوش جا کراصلده عرایکهرالرندن برکونلات برده رای کو ردبارد ن
ایدیسامراده متوطن اواد ئ و هعريك بطشیسوازننده دناد دة

انده اولدی ری د ج انده د راو ل دعشد رکه(من شاهد احق ف سره

|سه احو ال |
سقط الکونعن قلبه) یعنیبرکیسه سرند ه حن مشاهده با
کونانكکوکاندن دوش کید ر و اصخاند ن بری حکلیت ایدرکه برکون
| آنکلهایدم برسوری بقره  انك اوکوندن کردی ببنهراثارت ایدوب ابتدی ||

ببفروهحامله در پرارکك بوزاغو يهشو لهوشولهعیلایءتلرین بسلودی |

وفلان کونطوغه ک رکدر و زه رناذولسمردرو فلان فلان اندن درا

کرکدرو بریعره دجاشارت ابلیوت اشدی و برد دی بوزاغو بهحامله در ۱

وفلانوفندهطوغسه ک رکدر وفلانفلاناندن په لک رکد رو رکلبا جرک

آندننضپی واردروالله شح هرنه دیدیسه اویلاهولدی و برکلب اجر زاو بهبه
کلوب ابوزلاغونك پر پاره س یکوتوروبکندی شیم بوعبداه جد بن |
تها لسیره ڳد امام العا رفین ۱
راهم ری الها  ۳قد سا لل

ود لیلالسالکین صاخ الاحو ال القاخرة والکرا مات الباهر ه ايدى
اول دعشد رکه (العالممننطقعنسرل و اطلععیی عواقی احرك) دعن |

عام اولدرکهسنك سر کد شنوبلیه وعواقب اع کهمطلع اول |
وه دعشد رکهبرکونضساده ایدم صو صا دم 2ج بربردصو لوله مدم
وغه سنه وعد نکه |تکلهصو صا نونآل برقیوالیه کیرهدی وکتد م

برقیونولدمکه اوزرینه مار اوسعش چصکورارا نارد ن بر بسنهایندم
شو برداغه رمقدارصو جغز قوی بن اوروب قوغدی وزداعی الوب ببانه

ut
 # ۱قو اراھال یودنتقف  ۴ولسماا

ورع فیک تاب اهرسا راسالالفت 7

دوه وهوموق  ۴فلاهومعتولوالفتل راحه  ۷ولاهوعنون عله فطلق

ترجه

قرارسه که جاارنا اواوب ذ کلره د ل حیران * قیلور أ

اصعه دل انوب حکردن نیکیافغان  #طوروب ارم اوسعد ن بلالر

اغدیررهردم* جیقوب حردم المدن عنالقایندرهرآن #اسارای چ وجنت

خلااصولدقده سرجله  ۴تون و بنکرفتاریقو با عاجر ونالان× 
#نه قتل ایدوب بت قورار کهاولمبرنفس راحت

نه منت ابلیوبآزاد

ایدرر زوزشب ای جان * بوعضباراتدیبواییا تی قوالد ن ایشتد ی
کاددنی هعریك بشیوزشسکر نده ججاد ی الاولينك
واتكاوزریته دنب

یکرمی ایکیسنده بکیشنبه کونند ه ری اللتهعالی عنه  ۴#حیوة رنقبس
ه اونفا س صادقه
رتقجا
اطرانی قدس الله تسالیسره  9کرا ما

واحوال فاخره وانوار باهره ومقامات عالیهومنافی سامیه اسی اید بواول| 
ڊرتکښلنك رید رکهشج ابواخسن قریق دعشد رک د ری کی بلورم

مشالخد نکه قبرارنده تصمرف ایدر لرشو بلهکه در بارایدر ماعزروف کری.
ویشح حبوة حرانی قدساللهتعسالی
وش عبد القادرو شح عقیل ی
اسرارهم ص ادنری دع شد رکهعندك درا به ند م حون د رنایهندل

أ اوریاسنه اپرشد م ا لف يل چیقدی و عظیم موب اولدی وکی صندی

بن پرتخته پاره سیاوزرندهقالدمموج برنجز پره په براقدی چوقکردم۸ 

هککوسرمدمحوقخرابهوارایدیناکاه انده برسهده ابرشدمکه انده درت
کوسه اوتورمشارایدی سلام ویرد م سلاعی الدباروحالی صوردبلر دیو

بوردم کونك باقبستی انرا اوکونده اوتور دم وحضرت حتهانلرك حسن
|توجهارندن وکا ل اقباللرند ن اعمسظم مشاهد ه ابلد حمون احسام

دری!ول جاعتاباره بکوردیاراناره سلام
| یرشدیشحم حیوة حوراکنیراج

وبردی وایارو کد ی بنسونمازینی جاعتله فلدبارطلوحیره د ك شازده
طورددارواشتدم شج حیوةمناجاله بخشرلندیدوهاایتدی( بحایپب میت[| 
و اسرور اله ارفينو باقرة عینالءابدینو باانیس التفردین و باحرزاللاجین

وباظهرالنقطمین وامن حنتالبه قلوب ااصدیتین و بآامننست به افده
| ابن و عليه عکفتهمدانطا شعین) اندنصکرهقا ی اغلدی کوردمکه
انوارظا هر اولغه اشلدی شو بلهکه اولکان روشن اولدیايك اون دردی

‡کەی٩6 

KAF

ارم ایتدی باشکی باقکه جك حکد م ولاه بازراکواد بکه باعلیباشکی
قالدبرباسعی قالدردمکندعی ربط جز ره لرندن برندهک رود مکندی کارمدن

حبران اولدم قالقوب برجر تکجنهدم اول ککشویریدیم! کا سلام ویروب
وقصهیی سویلدم بکااندو ردیکهسکاهرهدیرسم طوت ایتد م اوبله ایدم |

و

انتدی خرقهمی بوغازمهطاقو بن بر بوزنده سوریوندا بل کهبوکاویلسهنك
الا
تق
کا سد ر کهح

یهاعمّا ض اليه اس خر فه سی و غازننه |

کوردمودیلدمکة یسور وع هانعدن براوزکلد رکه ای عل آنیقوکآسعانك |

ن
و|
نلری
ملک

ناخیشنود |
دتء
زاریلقابتدیار وکر باناولدیار واخدنای

اوادیحوناولآوازی اشتدم؛هنود اولدمجو  4کندعهکندم کندعی طاعك

اوکونده بولدم وال نه کید وب کلدیکمیبلد م وهر وفتد ههربکیه

سید اجددن بر تعویذ طلب الیو ب دازی و برسون دیوکاغد کنورسه
| کرم نکب او لسه کاغدی الو ب هیکسمزبازو بازار اید ی بروقنده.

,رخص اجو ن رعکیز بازو بازدی ومد تمد پد ه فا آباولدی"

اندنصکرهکاغد یکر وکتوردیامان پوزند ن وایتدیای شع بم اون
ارد عاازجون اول کاغده نظ رابلدیاتدی ای فرزند وکاغد بازلشدر وینها |6
وردی رکون الك اکدانند ن ای که ڪڪرایه کتدبار و بربردهاوئوروت
ب
حکانت ایلدیر ر بسی برندن صوردنکه سکا ومد ت اند ه سید ااجدك

ملازمتندن نه حاصل اولشدر ابتدیسن هرنه دبارسك ده آبتدیای سید م
دیلریکه دوزخدن آزادلغم نامهسیهمینساعتآهماندن ازل اولهیاوسری
اتدیحق تعالانك کرمیحوقدر وفضل

ددر پوحالدهپونلریوسوزده ایکن

ناکاهآسماندن براق ورق اشاغه انندیانی الدبارهانك | هیندهباژلش سنه
کورمد:رسد اح دلا وکنه کلدلروحاللرندن ج برو برمیوب اولوری اکا

پوردبلرچون سیداجدا ک ناعطرابلدی خدايه «جده اتدی چون" ج ده دن
باشینقالدرد  ۹واستدی (ا ید نلهالز ی ارای عتقاکهایی منالنار قالدنا

قبلالا خر يعن جد شاولنلهه کهاصحاعك جهمد آنزاد اغ دنیاده|

آیخکرندن او لکوستزدی ایتدبارای سیدی بوورق آقداریتدی قد رت
ای قره یله زمر نونورابلهنازلشدرود عشلرد رکاهاشىتكعغباادتلةکیالوارایکن |
بنهاطیف شعرردبرایدیاولاشعازارندندر  #بت  4اذاجن لبلهام قلی|

ادنکر #انوکاناماجام الطوق * وغو“حاب اعطلرهم والانی۴

U %#
اوردی برشم ین چ مهروان اولد ی پورینك دبنه اوردی برابنا راغابی
بتدی اول اغاجه انتدی ای اتاج رکون باذنالله تعالیبرابنار شر ن ور

و رکون اینارترس ودنیاده اولان اینارژ اول یکرکایدی  ۴سبداچدین

انی اسن الرفای قد س الله تعالی سره  9مقامات علیه واحوال سنه
اسیایدی آنكالنده حیتعایجوقخوارق نعاظهارقیلدی وال اعون

اعبانی تقلیب ابلدی واد ن مایب سنهر جوق ظاهراولدی ولکن
اودارهکررار و بیلاناراله ||
اصعابنل اګنده جیدی ورد؛سیوارایدی بعضبسی
وارنلورشهنك مدر وف اولانلرد ن واصعا منك صا خارند ن
بدر
ملا عبه ای

ماك
دکلدر نعوذ باللهمن الشیطان وحضرت سید اجد امام موسیظ ک

| اولاد بزرکوارندندر رطیت اعللاهلی 4ا وخرقهسنك سبق بش واسطهده
شل

يه ار شو ر تفصیل بودر که حضرت سید ا
خجردقه بیسید ۳

| علىقاریدن کیدی اول دخ شج اابلولاضل کامد ن اول د یج شم
اوعل علام
ج ر عل

|]

دن اول دج
بار
ترکاندن اول دی ع ابوعی رود ب

میدن اول دی شلیدن ود س اله دعا سرهم وحضرت

اد اجدام فيد هده سا کن اید رکه بطاح او اخسن علد ندر

دعن نك منا زاندندر واو اطسن على حضرت بدك قزقر ندا شی |
اوغلیدر دعشدرکه برکون الك خلوتی قوسنده اوتورمشد م انك اکووند |۰
۱ )akاوازین ایشتدم حون نظر اتدم حک

ور دمکه اوکوند]

رکوسه اوتوررکه هرن آنیکورمیوب دو ریرم بروافررسا عت بر بریله
سو بلشٌدبار دس اولص شهاك خلوتید وارندهآولان روزنهدنحیقوب ۱
رق خاط فکیهوادن کو بکندیٍ س شك اوکونهواروت وخ ص کم |

تشووی

 0اتد ی ن ن آلیکوردکی ادم کورد م ابتدی اول |

بررکعسهد رکه حق اعا حرخ.علیی ایکا حفظ ابدر رحال ار دعنك مره

۱

|کود رکههور اولشد را کمناد بسی بز اتدم ناسید ی
اتد ی و
عربط جز بره ارند رنند هدر
کلسه ګ
رلته سدس ندر ایتدی او

ارودله او ککونه وکوندز یغمورباغضدی خاطرندنکید بککاهشکی
براغید ی اندخصکره استغفا ارتد بیواعبراض سببیله
و
ببورعمروهره
|ا مهعو ر لغتی بادر دکی اید ی
مهعور اولشدردی ین اتدم اسیدی ک

بوقشرمایلدم ابندماکربیوررسك بناعلام ایدهع ادى ایارمسینا تدم

اا(

سس سس

س{
تمس %1
س

تس

تست

مس

مالده رارفرض ایتدك' اولکه زبدهرل و بردی الكمقام دفقخروهلاول |

آزو برندن ز ناد»در دسانك قوره سیق ز اده اولور لاجرم افصلاولور |

داعك انی
هل
هال
لرهل
حدیث نیوبك بومعنایه ورودی وارد رکهتعش بلتک

دينکوسهنك شجاننده نابرکسهنککه نیتنه ادر ارابكجاننده تام مورد رشحم
ابوار سعال دینشدراکی ود کر کش با کرهداعش ایدم ولکن

كآسدفننتكهتعین ایقه مش ایدم تا رکون ارم اوزرنده حاصمر |
اولدم واول:جاعتله برصاحب کشف اوغلانجق وارایدی واول وقنده که
اوغلای الین طعامه صودنکه بسه ناکاه آغلدی انشدب,اوڪون آغارسین ۱

ابتد ی ایشده جهمی مشاهده ایدرخوانایی انك احنده عذانده کوزرمح

او ار سم انتد بیاطمدن انتدمکه خداوندا سبنیلورسنکه کش نك کره
یهنم اودندن
کله لالهالاالله دبوت دور برم ای و اوغلاتجنل اناسجی
خلاص |ولعکون تسی نن ابلدم شح انتدی حون ن ونای اطمده2

اول اوغلانجق کولدیبوشاشت کوستزدی ابتدی انای کورکه حهم
اودندن خلاص ولدی اجدللهدسطعام عکه مشغول اولدیاول خا
الهش ابواار بایدر پو بانده حدیث نبوبانسكنکاتدیاول اوغلا فك
کش ابلهبکامعلوماولدی ينهشح ابوااربعدعشدر کہبعض سباحاغدہ تنھا
کیدردم توت ادبشروردی برقوس کلوردی بنعقر عده کھدل ابدی

س)
ودوس
د(اق
قهد
اباح
بکه ص
ابوابلا بکدارتایدی رکه ایشتدم
دیدی خون صباحاولدیفناتلرین رر بنهاوردی(وعانارزاق) دبوب

پروازایتدی ( عدی نمسافرالشامی تمالهکاری قدس اللهتعالی سره +
زده
3علىمی ابله وشح جاددیاس الهککبتاینشدر آنْكباننه خلق ا
اتوملدیار-جبلهکاریهده کهموصل توابعندندر خلمّد ن منقطع اولوب
آده برزاویه شااتدی واولددارلك حدری جله ک|اهرید ومعتهّد اولدبار
هعررل بشیوز اللی یل اسنطه دنادن کقدای و قری اول ددارد ه ر:ا
ارات

متبرکهدندر وآنك کرا مات وآناتی ظاهردر تا امام دافعید همذکوردر ک

نك عسیدار پنك بریسته صحرال بنده خلایقد ن منتطع اولقداعبهسی |
دوشدی اول شم عدی به اشد ی ای شح دیلرمکه صبحوراد خل»قدن|
مطح اول ها ولایدیکه ونده پرصو اولایدنکه ا کتید م و :کاقوتاولور جه

| دستهاولیدی شح قالقدی اول پرذه ای عظے اوا

۷

برينك دنه |

{3
سق ما

سکاارندنزار وناز دنوخر و بردکلری وقث 8
عجار

من ب اد م باسید انوبه شم ابشدی دن تعای سی اما ن اعد ر ۱

و صنامٹدر وکرنه ,ن سن حقتعالی بهدلاات ایشدم غبرهاد م صد
ِ

علاعیی اولدرکهاون موضعه کری واره سن واول اغاجارواوتلر

سنکله سوزسو بلیهارابوعیدالله اولموضعه کری دونوبواردی آزلردندج

کلات ایشتدی حق تعالیبهمهد * اشکیردوب بنه شج کلدی وانی اک
سبولدی ثح اشدی (احجدننه الدی اخشار لنفسه وم پدفعك الیکون

مثلات من الاکوان) دعن جدشول اللهه کدستیکندیسی امحون اختیسار

ابلدی وسن سنك مثلات اکواندن برکونه کنوروب آنغدی وذا نلری هجرك
ره بنهصاحب فتوحات دعنهد رکه
سلله
.دسا
بشیوزاووزاكسندهدر ق

دد رز |
راکولنشمینبماابوسك بندهاشیلههاوورردم بزبدیلادخو
دبلدیکه كيه به برنسنه صدقه اید وزبجا عشدنبرهص اولصدقه

اك ایسته ینهاشدی صد فهییاقربونهقیرعابی اولانلره عك اولیدر
 2ابوالعباس همان فوری اول اتلك کلامنه متعصل الالله دیدی بعتی
الاه قر ایویلانلره صدقه ایك اولیدر دس ای بے بغرمی صوغودت |
والله اول حالنده ناول سوزی اليش دم الا اللهدن ايشتدم حت شویله

خبالابلدمکه اقوضلیه قرآنده بو بلهنازلاولدی شول جهتدنکه ابونبله ا
بان ایک مسق اولدم وقلیمانیاو نالهسر ابابادی واندهحاضر آولانلر

ای کلذك او بلهلدباودس لا دق دکلدرکهاللهك ممتماریی اهلا

|اللهدن غبری و هد واول نتاعر اناراجون خلق اواند غاا

۱و*لمتلریتعبت حکمیله برار(س نعمتاردن همین «ةصود اولان اناردر
ا"
 #ابوالربيعالکفیف المای قدس اللهتعالىسره  64اابولاس بت(

نه
وکون
اری
حندند
اد ار
| العرفك عر

اتدی مخلا!کرای کنی اوآ ےا

فره
دردا
صسی پ
رو اوردیثاری اولسه اناردن بری

ایدسه طفوز |

وا ری صاواسه براسی دع طفو ز دساریصد وه اباد و ردشاری ۱

ا انرك قنفیسی خاضا رکدر اتد باراول تسه که طقوز دیشاری

صدقه ابر شج ابتدی چون اول فاضلسد رایتدیاراول سبدنکه

۱اده رك تصدق ایعشدر شج دی دیدیکک زخو پدر اماستلهك روحی
زن
#ندیکوسره مستورقالدی ابتدبار رو حهله ندراتدی اولد رکهزانکسین ۱

ee

رالده> 

(1
ابادی سندچی آنلردن ایسك ونفسه نظر ابله برکونج ارلومد ین ۳
کارنده کیدرایکنفرك کافررندن ر جاعت شعی اسب انتدبار وکیار ينه

انلتدیارکوزددکه آنده مس انلردن اسراو لش برجاعت ا

قرارایلدی کاذراریلکآنجدبلرککیده رهرنقدر جمهداتدبلرایسهکی برندن |
دړرغدی اوجود کهقوی با رآسرد ی ا ره سین کلدیکه کی بدلور  ۶ك

ببوقلدرشبرردیبهساورغا لباب
طوع
ودنید بغمزمسان سببوله در

زاف کیداربابباطندناوله دیدب ارشه اجازت و پردیلرناکمکیدن چ قوب
۱

چیزم نا چیع سلاناری صالی وبرمیم
کرده شح ایتدی ج

حون حاره

کورمدیلرنا حاربجیعسیی صالی ویردیلرقی الال کی روانه اولد ی واول |

دعشد رکه( اذاظهراطق ریق معهشی ) یمنیخانکه حقظهورایده
له

و

ووا

خیش و

لاعلب سوی وجهه

 ۳احدهقال ای۔ وجهه توجهتجب عن عرها ( دی کوکلك هسانر

3وارد ر فی وحههیه آنیتوحهایدرایسك عبرندن کعوباولورو ينه

نکفهسدن شبه واردر صریجحر بته
دعشدرکه شول کیسه نك اوزرند »
واصل اولادی وانك اشعارندندر( شعر ) لا تتکروا الماطل فیطوره * فانه
 2طهورانه

واعطه زج ءقداره  ۷حی وق حق ااه ۶3هع راك 0

پشیوز طفساننده وفاتاتدی رصیالله تعالیعنه الباوالعباس اایلعر یف
الصنهایی الاندوا الله تعا ی سره  +ادی اجدن تجددرعال
رف ابدی وجو » وراءند ه فاد ی ایدی جیع روااند °
۱ایدی علومد هعا
: خوف
فتك آندن کوکل.A
ید اروطالءارانكداننه حوق جع اولدیار پادشاه و2

۳

شاارهه
دتد
الرا
بضی
لتدی دە
و فو
اله
بانادی پو

بعط بلرایتدیلر بولوشد قد (صکره فوتارۍ هرك

بومعدین ۱

بشیوز آووز بدلسند» |

| اوادی صاحب فتوحاکنتدینك شعنی ابوعبدالله غرالید ن نقل ابلرک |
اول ایتدی پرکون شنم این عریفك اوکوند ن طشره چیقدم و کراد | ۰
سر ایدرایدم هراغاحه وه اوزهابرشد م رک دبردیکد ای طونکه  1ولان ۱

ااعلته اج وفلا ن ضمرری دافع بوکا اول حالدن پرحبرت بکووزسزدی |
شمان

اوکنه دودم قصهی

ا 6سو یلد م  2ح ۰مسوزدنکه بر سی وندن

اوتوری ر ستاعدك (انکان منكالضار الاقمحیںماتنلک الاخعار

انهاضارة ونافعة) ەن نجه اولدی قند کهند ی ضا رونافع کذر یکه

6
واولحکمدهم برکون شج اپومدین دبارمغر ېكبعضېسنده باوی پسث
ابلددی وانتدی ا(للهم انیاشهدك واشهدملاشکنك اننیەت واطعت)
ول
امک برس
لعن ااه ,ن سیی شاهد طوتارم وملکاریکیشاه
نم وطاعت انادم اداي آندن وکلامك سبین صو ردبار اپتدی ج
عدالفادر و کون بغداددهلتدی (ودی هذه على رقه +کلوی اه ) ەد
اازمان شج عبدالذادرل اعایندن بعصْی بغداددن کلدلر و خمرو بردبارکه

ی م عبدالهادر همان وفتده اول کلای سبولدی هرکاهکه ج ابومدین
توایی ایشنه (ومااوتئم منالعل الاقلیلا) دعییسره

دنو برلدیالااز

پورلدیکه بوازعلىدی حق دای ووو اول دج برم د کند ر

ابلکه ازرمده عارتدر واول لك جوغنه دی ایرتعد ( پسبزعیلالدوام

جاهلارز و ينه فتوحا ندهدعشدرکهبزم مر ابمودین مغر بیده صناعق|

ترلابلدی وق دءالی الهجلوسابلدی حى الاك قحایتدیکیاوزر ينه

لع نوکل اوزر نه اونو ردی واللهدعا ابله اول حلوسده چب طر دی

طوش ایدی چ پرنسنه که| ک کلیدی رد اعزايدى مام عبد القادر

اجب یکی اما بوقدر واردیکه امام عبدالقاد رکنندویه شرفو برن سنهیی

ظاهرده صیاردی دس اکا ایخدیار اابمداین نیون صناعته قداکثللسین|
ایتدی فان سره پر قنوق کلسه قونسه واقامت اوزریته عزم ايه
نقدرزمانانكضیافبی سر اوز ر یکرهلازماولورابتدیاراوحکون دی

اوحکوند نصکرهنارسر ابتدبل هر ایشلرزو باننده اوتورمزز واروب
کد هدك غ اتدی الله! کمانصاف ابلیکز زد

ر عرز مارا وتعای

قنوقاری بز حضرننده وق اولدق و اناده اولاغەنتاقأمت ابلدلایدی

ٍس ضیافت متعيناولدی بدرستی حقتعالی شول خلق کر عی فوالربنه
کوسنّدی آنکلهاتصافه کندیسی اوی د کیدرایدبلرنمشح ابتدیر زك

کوناری کند سی پبوردبی کید ر( کلبوم کااف سنه عاتعدون )
!کی هرکون مس ل معدود اولان مك بلک زکیید ر اس حق ها لانكث

دن بر نكبانندهاوچپ ك بیلمتماولوب مدت کسه
رها
ضبافتاری کونلرج
وابش ابسلسك اول وقت سس اعژاضکن بزم اوزر ره متوجه اولور
ایدی و پزوفاتایدهرز ودنا کرکیدروحن تعایتل باننده ضیافعزدن دج

ف|ضله نسنه قالور رس اول اعتراض ادنکوسه اول جوابیاسسا ن

ابلدی ×

rs
`.

(o
تعن اندرسین وازفلانخواحهدن صو رکهبودستاری تهردن کنورهشدر

اولکیره واروب صوردیخواجه ایند ی کن سل کب ده اید ل حالف
روز کاراولدی نذرانلد مکه | کرسلامتله طشره حیقار ایس پرخوبدستار

شم هدیهبتودی الیبایغدردکاهدده طلبایلرکوکل استدیک یکی|

بردستار بولمدمکهشك سلامنه وارم بوکون بود ستاریفلان دکان بوزنده
کورد م اتم ود ستارشد لابهدر صاتون الوب ڪت

ورد م اندتصکره

ج اتدی ودس تاری مر باناه صاردلرو بومعوله وصه [شهر ن
حوق وافع اواشدر وش

اومدرن الغر ی ود س اه دسال نسره که

آدی شعیب تنحسد ز باند
م< کا

ر توطانشه نك اک رند ندر وهشا حدن

ای حد متند ه وگهنشد ه ترست و لشلر در اول جله د ن پری

ج ھی الدينبن العر تد ردس

اله دعا سره وهص:عا نشده آقحوق

کر شوخ ی عمد الا د ره ست طوا رارو بعضبسی واردر کہشج

ابومدیته نسبت طوارار بومفرب حدر واول یی عبد العادرمشرق
شح

در قدس اللهتالس

رهما وفنا دهما کات صوصده

مذکورد رکه

ابدالاك بعضسی مشا د ن برینه انتدبلر سزلماعزیالومدینه ابرشدردکدن |
صکره ا 6سویلهسب دک

زه هج پردسنهدشوار کر وم

اواز LL

ءاشوکللورمعهذااول مقامه کهسن مالکسین زم ربخ زواردر و بزاولدیمن
غنك
رنك
عقامه س

وودر ودتوحانده مذکورد رکه اواباءالاهك ر بسندن

ادشدد مکه اتدی بوطا شه دن بریدید نگهابلسی عله الاعن_ه دو “مده ۱

هحیدده وتوکلد ه امامدرحالك ا
کورد ماندن صوردمکه شم بومدرنابل ک و
ندراتدی بمانکله  ۳ ۳نچ کات خاطر ينه االايدر م شون کعنهعخانه ۱

بکز رک دهربااگنه تبول ایابه اندن صورر رکهتصون تبول ابتد ل اپدر حر |

| حبطیعرداراعك ا حون کرانکله ارت

ایسونل رهم اولتعصدن

جاهارك کوسهاولورغی بم مقاالك وکککانه شویله درینه فتوحانده |
مذ کو رد رکه خلق تبرك وین جهتله الارين شم ابومدینه سو ررارایدی |

واو پرزایدیشهندن صوردبارک هج نفسکده اندن بربولورهسین ایتدی |
عرالاسود هم نفقسنده الروبرومیکه اتیحعر بندن اخراحابلیه معهذا ۱

نان رل واولیا پازبوتدبار یو اقبدیاربندنیهبان خعرالاسودغ

(1.4%
کد ,ه ایب حضرت حقك قولاری اواورمیکه اکاصوامنده رساش 1
ايده هنوز بوخاطرهنمام اولامشدیصواکی شی اولدیوبرکشیظاهر اولدی ۱

<عالااك ارنلری واردرکه اکا صو احند |
وأتدی بل ای اابلوسو د قت

انار نمبننگربندن برکشیایدم اندنخروحنتدم اوشده اونش
کوندن صکرهانده لانحادنه و اقماولسه کرکدرحوناونب شون دی

اول حادنه عه واقع اولد ی صوصده م ذکورد رکهشمابوالسعود

هس دار نه ایتدیکه اودش سرلکهذحنتعالی بکا علکتنده تصرف اچک

اجازت یوردی اما ,ن ازم ابن قاید برکون آندنصوردیکه کون تصمرف
اصنرافمه
ادهبارسه ت
اعرسین اتدی منتصرقی حیلعالایه قود م 

دشد رک اهام اجد حنلف کورستاننده
شج رکزالدرن علا ء الدو لهع

نوجه ایشدم پراولونك هزار بنهکه خلت اند هول ان هد ایدیکیمعینابد ی
کلد رامااول مردار ل اوزرينه متوجه اولدم پوله |
دول
ددمهکها
اننشیړنبل
و

س
نرت
خ

ابرخر اب کنږد واردیکه بنهرکز انده مزار واراید وکینشمش د کلدم چون
|کدجنیابودلدن دم کوردمکه براشار ت ایرشدیکه قاندهکید سرین کل|
بده کب در م وانده بعوقتم خوش
نیز بارت اله کدميرودونوب اول نڪ

| اولدی ارنكوج بکاسو بلرکهمشدخی بم ڪن پردولكك دی ل ید63
سن حه دراد استدی ح<ضرت حقسهاره ونیالادن ھرنکے سکاابرشه ۱
قول ابلیهسینانتدم|ولهايده حون شهره کادمبوقصه بیشم وراد ینعمد

| از جانهدیده بیوردیکههحم ببلورمېستکه کانودلدهاولان کی رد ایيندوما
|ایبادکاابو ااود دیرژواك جب طر بقه سیواراید یهردکه حقدن اکا
هیدن نسنه اسجزدی هوکلف لباس کبردی |
۱ابرشور ایدیرد ایغزایدی و ک
| وتکلفلو طعام برایدی برکون کسه اکاکلدی کوردیکه آنكباشنده

| ایکیز دیرنادرهدایکرند وارکوکلبله ابتدی ونه اسرافدر پردستا رکه اند
|کیوز درو یشه نتانبعكیکن اواور ردرو بش آئیباشنهصاره ابوالعود
ای
i

ال خاطره سنه واقف اولدی اتدری ای فلاان ِ دتتا ى کندمدن

1

]باه صارمدم! کر سن دبار سك ال صات د رووشار آگون سفره به

||خر بح ابلهاکویلسه د ی واروب اول دستاریبا زارده صاندی
ید ارو
زی وقیاولدی اکول
وکلهلوسفره دوزدی حونابک:دی غ
 ۲دی کوردرکه اول د ستارىتشك باشنده نع دی اباولسعودایتدیږ

eT:

۱

$

رگفته قالقدبار فقبهاکناظ ر ابادی کوردبکهاند ما زقیلان اول دکلبرغیری
کشدر ن ایتدی اوچمی ر کهتده برظبری کسه دی کوردکه اول
کوردکلری دکلودردی رکعتده دی آناره مار رکوسد ور دی

چونسلام برودیار فقبهکوردی اول !ولککیوسه درکه برند ه اوورهشدر
واول اوجکشیکه فاز اعنده کورمش ابدی هم

فلر
قاو
انلردن نشانبو ف

اکا نظرابلیوب کوادی وابتدی ایفقبه اول د رتکشید ن قنقیسی سنکلد

ها قبلدی شم عبدالله باذعی اید ر بو قضیه نك مثانی اشد مکه بعض

قفه ایژهقصنب الاندنصادر اولدیقاضی موص لاتاکاعامانکار:ی وارادی

برکونکوردیکه موصل زاربنك بر پسنده فا رشو د نکلورکوکلیله ابتدی
ون طوتوب حا که ایلعك کرل تاوکاسباست اله نأکا» کورد ی برکورد
صورنده طهوراتد ی حون برمقدار اباری وارد ی براعرای صور ند ه

ظهورابندی چبونبرقرل" واردیفعهادن پ برنكصو رنندهکورند ی چون

که اباتوب سیا ست
بب الحاانی
ضقنق
قضی
قااضبیربهشد ی ای قا

ایدرسین قایانکارندن توپهایلیوب بهدماولد ی شع عبدالقاد رایتدی
اول کک ونده ابتدیلر قضبی البان نغازکلی اتد ی او یلهدعد کر څهرشه

اککعسربیه قروسنده»موددهدر  ۶د اللاومانریاو بفان القايد
لعاندندر فتوحات
قدس اللهاعای سره د شج حبى الدين عبدالقادر اك
مکوده مذکورد رکهشح عبدالقادراکامعر پداطضمره دبرایدی هم دردیکه
هدن القایدمفردبندند رصاحب فتوحاً ت ایدر هر دو ن رجاعتد رکه

داره قطبدنشار حدر وخضرعایه الصلاة والسلام انلردندر بوزم رسولن |

صل اللهتالیعليهوسد خی بعتنند انول بعتی نروتلهکوندراز دن اول |
آناردنایدیاینفاید دعشد رکه هر نسنهی اردعه قود م و پوزم حضره

]| دوندم ناکاه بوزمك اوکونده راباق نشا نکوردم بکاغیرت کلدیکه گبيوك

|| اغیذشانیدرر ز برااعتادم شو له ایدیکه همکیسه بندن سابق پو قدر
اتد بار و سنك غم یریکت قدمیذشانبد رصل اللهتعالیعلیه و سل

عو د ینالشیل قد س اللهتعالسیره >ه
سوا
شاطرم سکون بولد ی #ل۴اب
تدونحدانده
فاش
دل ارکخ
بوناردج شج خی الدن عبد المار
یذ کر

دوق قد

ون اشند که ج ابو السعود دنکه

| امام وقت ایدی نفل ابلدیکه لدهج*بغداد ك کا رندن کرد م خا طرمدن

(1%
ا

وتعالیشجعبدالقاد رك كوكانهنی ابلدی شوبله ميلاشدنکه د و
رسولالله صلی اللهدعای عله وس نیطوئوب جوز اد ی اند نصکره

غر اولدی ده رقورج وهیتلومور
شول عصفور کی¢شلرلا و

اوزااوب بودیآندنصکر»اولجله بندنمحختی اواد یحاضر اولنارشع
هادنرویت رسول اللهدهصل اللهعلیه وسل واكعابنك كفبان صورددار
هرواح مط هر هآری صورت
اتدی حی تع الیارنی برنقوله ناد اشدرک ا
شهکل اواو ر وشونلره کهحن نهالیارواحك
ننل
احساد لهصوفت اعميا

رز
رار
یرمکشدوران
| اجساد صورتارنده واعیان صفتلرنده روبق فقوتن وب
بعده شمعہدالقاد رل مبل ایتدبکنك و ۶رل اولد يغنك وبودىكنك

سبد ن صو ردبارانتدی اولکی نجل برصفتله ادكه بشرل | کاطاق

بوق ایدی مکاوی

الهانکعون شج دوشعکهقرباواد ی ایدی

صفت
منی د وامیدی وی تلي
|ررسول اش صز ال اهوس آ
|ک

جلالله ایدی اول جهند ن شج اری بوب

رل اولدی اوچیی جل |

صفت جاللهیدیاولجهندن*ج اوزابوبورایدی * ذاكفملاهبهوه

مدنشاء والله ذوالفضل العظیم  #قضبب الانموصلى قدسالله تعالى
سره کنیتی ابوع,داللهدرش3۳محبیالدین العربیقد سالله تعال سم ]
بض

رسائلنده بور رکهبوطانقه دن بعضن بز کوردککه انار صورت

|

رو حاندلریصورت جسمانرتلری| وزر باه مد ومشکل اولور واول صورت

جاسودزرركندها حوالکوررار حاضر اولنارصانور رکه انوالرك صور

مجاهنبهسی اوزرنده کذراءاردیرز کفلان کیسهیی کورد ککهشویه ایشلدی
وقهغننكده
واو
حطان
حا
سل
کلوک
ه نووهلد ن میراد روز ونی نجه کره و
امشاهده ابلدل وععایته کوردك و ابوعبداهموص یکرقضیب البان
|دعکله معرو فد ر حالیدويلهایدی و کر کدر کهبوکااکا ر ايه سنکه

حى دعالانك اسمراری افراد عالده اولودر حوقدر وعقلفوتتله اك غورینه

ابلرك مبسمر دکلد ر شح عبدا للهبافعیقد س اللهنصالیسره دی
اهلعلدن ری ,خکارو ردیکه هرادن بر بنك نغازقبلد یغ کورهزار ایدی

رکون غازهشروع ابتدبلرواول شاوویلتهورمشد ی بر فقبهانکار بوب
اتکدیکه طورجاعتله ماز قبل مساولدّی قالةوبانارکله مازه:

ٍ

الاغلدی و ركهتاولیفربلدی ی منکرا بك اند ه اید ی حون 3۳

کته 9

11%
اولدمکه وشضذصی اول م دره نك بر بثه بد ل ایلہ امنلرااتدنپا مرها وطاعد
سڈ

طبر م حیقٌدیوانلر؛ی فودی نی شبكعفر یف رازحق

کک یدل بداد بو سنه ابرشد ل اواکی کی ن۔ه آجلد یاس دل رسك
نون صاح اوادی سب ةم
رداح

قموسنهکلدل اولدی آحلهی

دی
لل ی
درس اوفوماقعون شىك او؟دنه آووردم بعآوزر ؛عههیدت اوسو
اوقومغەقادراولادم شا دی ایفُرزنداوقواکا اندو بردمکه شول سنه که
| كه کورمشٌدم بان ابلیهاتدی اول شهرنها ود اید ی واول ی کی

وولکه طشره حیووت
نلر لكمه رر ی اید ی ا
اد ا
ابدالایدیلرواول ناله ب

ر “سی اوموزنده کتورهشد ی خضرعلبه ااصلوه والسلام ایدی اول
ھی طّنمره خبتاردی تا کیمحاصراهن کورهار و اول “عص که اک شهادت

کا باعل ایلدم سططینیه ده پزرساایدی مأمورایدمکه آئیاولمیته |
بدل املع کپست اونریدیلر ابلمدهسلان اوادی و“مدیانلرك بر ٍسیدر
ریا ل
سا
اتدی
برکون شحمسوزسو بلرایدینا کاهربفرابعآدمهوادهیور,بدیوا

طورکلام دی دکله وکیرومکاننه کلدی ایند لرپونهااببتددییابو المباس |
خو

:لسم
عله ااصلاه و السلام ح

ه»| وغرادی لحیل  ۹۳وب رفاح

ودم اندن کاو اردم وسو بادم  ۳۷اشتدیکر شيك خاد ی حکانت اید ر ا

|ایکیوز اللی دینار قزل الو ن شهنك ہو ربی اولدی مهمانلرد ن اوتوری

| رکون “رحص جیقبا کلدیکہ ,ن آنی|کلزدم وادناستکسن ین شعن |
واونوردی شک حو ق

دو

کات ایند ی رومعدار التون |

جبقاردی وابتدیپوسزا بور ج کزوانجدر پس شحیکدی نیال وت ۱
الدیغمکٍسهره اولشد ر واتدی وصرق ودرد E

قدرکید

۱

ادی رفزشته د رکه او ء الله حق نعلیکونده ر راکم انلرك ورج
شابن بطو قد سالزه دتعای سره کیب از رن
ادا اپارشم

ر
عابلدعا د حرلسنده ضحا

اسو

ایدم منبرك اولکی ,ایهسند ء نیوزسو بت |

طح کل مابلدی رساعت خاموش اواو اشاغه پر ه

دعده Ei

 2.بایه ده اوتور د ی دس ن مشاهد ۰ا تلدمکه

وندسد ن و دشل استرقدن |
بای" اول کوز ایرد معداری؟ شاد ا»ولدی س
فرشته لدروشك د وشه دیلرورسو ل صلیاللدهعا ی عله و سم اکها له ۱
| رضوناة

مد اچعن ك

اوزید؛ او و رد اروحق اقا ۱

ET

46.
حقتعالادن دیلدمکه رجال غیبد ن برییی بکاکو سه برد اوخود |:
کوردمکه اماما جد حنیلی ی زارت ايدهرم وايك قبری بانتر ۰برکفیوار

خاطر ۶ه شو له دولر ۾ اول رحال عیدند ر حون او اندم نیاشکاره

کورمكامیدینهامامجدیز دارتایعکهواردم اولکنی بیایده بولدمز بارنده.

له الد م اول کشی بندن اول جیقوب کندی ندح ارد جه روان
اولدم حون دحله بهايرشد ی دجله نك ای کاری رادم مقداری ب
رره

کلدی دج ل ی اونهکدی دور دیا ک ااند و بردم نااکسویلمدوردیاندم
مد هك ندراد ( 4رحنه_اهسلا وماانامن الشرکین) خاطر کهدوشدنکه

اولحن الذهبدرکه کیرودوندم کند عه انتدم واره عمآییدجمعدالفاد ره

سویلیهع انك مدرسهسنه واردم وسرایی فیوسنده طورد م سرایی احندن
براوازاتدیوانتدیهشرودن مغ
هردل  ۳اندنععری اولادن حن

الذهب ول بوقدر اول وقدده اوبله د وتعشد ر والامشاحکاردن حن
الذهب کیہ ارحوقدر بلکه ساله* خواحکان قدس اله تعالی سره
جله حن الذهبد رو دیرارکه رجال الغیب قطب الاقطاب مذهیاوزر شه |
اولور واول داعا مذ هب اربعه په رعایت ایدروکنند نك دی احتهادی
وارد ر رِسخالص حنق اذهب ول رحال الغیده اول جهندن ازپوئور |

(اواللتهووفیق) شعنك بدیرندن بری حکا بتابد رشك خدفته |
مشغول ایدوماک رٹکجهار او انق ایدمرکه شح خازهسندن طشرەجیقدی |
صوایر لعیاوکنه ابلتدم التفات اعدى ومد ر سهقو سنه متو جه انی

اقجولد ی چیقوب کند ی بندخیععبصم روازه اولدم شویلهکه

نم ظنماولایدیکه بنمکبتلدیکمی اول بز چون بغدادقهوسنه ابرشدی

قرواجلادی اندن دج حبقو ب کت دید ج ينهاردینه دوش دم کیروقو بغلندی 1

و رجز بولکتدی نکاه برشهرهابرشد که بنلدمنه ببرداربطزره کردی
ند » ال کیه اوتورمشدبارابلرو کلوب |کاسلام دویبرار ن پرسئو ن

اردنده پنهان اولدم اول ربا طك برجانتند ن برئاله او
کازویر اززماند ا»ول

ناله سا کن اولدی ناکاهبرکشی امحرو کبردی اوولناله او ازی کلان جاه

ماتووحلهدیدعده جبقوب کلدی واموزنده رخص مرده و برص دی |
امحرو کرد ی بای عر نان سوقاری اوزاعش و شهاك اوکنه انوردی

شج شهادت کله رین تعلیم ابلدی بواشنك وطوداعنك قرلارند ن الدی

وطاقیه کیدردی وآدنی جمدقود ی واو ل ال کشیب اهبتد ی مبأنمور |[
اولدمکه 4

{1%
رقا  ۳کوندنصکر » اول بیره زن.اوغلیی کورمکه کلدی ڪڪ ورد رکه

امکیبراعزکدن وساوزاخوقدناند ن قا لوب شك
او کنه کلدی انده رطق صڪورد دکه|وزرند ه قوس کوکلری
واک

ااف کش ایدی ببره زنشه

ایتدی ( اسیدی )سرن قوس

اتلرٍن پرسین ود اوا بهاعکین رش ای اول اسعنوانار اویزترهقودی

مطور بکز
عھییرم
یمو
)ءظا
وایتدی (قوی باذن الله تعالیالنی تحبی الع
شول اللهك اذ نلهکهحور کعکشلر ی دیرادراول قو شار د پری اولوب
اوتمکهباشلد ی لس سشماول بره ژنه اد ی شول وقتکه سنك فرزندل
ادج و بهاولههر نهدبارااسه ناسون مشا حد ن پر نکه آدی EN

حکایتاید رکهرکه خلو مد » ایدم کنااه دریبواارلد ی ورکر يه النظر
وص حیقا کلدی

أتدم

کوسین سن ابلسم کلد مکه سکا

رالات ایدم ایند م سنك ایلکلت ند ر ایتدیجلسه احقمبه بیدعلیم اید ||

اقء ورأسه منکس)وقرفصاءاوجهر ينكاوز رینه اوتورب |
فسصال
رحل
(و
رون  ۵صیاح اولدی ج عد القادرك باه
ردمود ح
اوبلعلریی قارنته ددبش
gE

 TEع نو

یافت یدنوط

یرجك
بناول سوزی دعکسرین ایتدی ( باعر صدقك وهوکذوب) يع ک
نهسچوز قبول ایعیه سین |
سویلدل اما اول بتلیاد رومن بعدا نپدر
جحلس
حلوسیاول طریقاوزرینهاوادی برکون س
ك
شبلاول
قرق
اییشدی؛عمور غه بشلدیبءص مر دمارطاعد بارشجمپوزن بوقاری |
ابلدیوایتدی نجع ابد رمسن طاعیدرسین فیاال ل و رحاس اوزر یه |
اموب طشره سنه لعیغه بشلدیشعن مدرارندن بریسیحکانتایدر که |

موق نای راز همکی غات کوسزمدی

| وسلام رومدی کندومه ابتدمایبهر جعه پززاده نشو بشله جعدیه

پاشروردل شك اوزرنده قاتی ازدحام اولدیغ:د ن هنو ز بو خاطره تمام
اولدین شح تسمایدهرك بکا باقدی ومر ده مارسلام و برمکه شه متوجه

اولدیار شو که شعذزه باونرمنامه حائل اولدیار کند مه یتدم اول حال

بوحالد ن کر ارد ی شحابلکتافا ت ایدوب اد ی ونی سن استدل

رد j نناملدرا کردیلرسی انار کوکلیی بندناعراض
اعر
میکی
ددک
| م
ادير رم واکردیارسم بکادوند ور رم مشانحد ن بری حکابتایدر بر مدت
ا

}% oq

مین قودی وایتدی با یمین چون قغلادزم هرطرفد ن خل]
اوزر عه دو کولد باروالی واناعی او وت باش محیالدین دیدلرواندن

اول ھ رکز بی باولوعقبولهمامشارایدیمشاشخدن بریحکایت یدرکین وحم
علیهی شح عبد الا درك مدرسه سند ه اد ل اکاپربغداد دن برسی

جلد رسول اللهصلالعللهه
شك اوکنه کلدی وابتدی ( اسید ی قا
ب وهاانا دعونك الیمزلی)یعنایتدیایب سدم جد
لعی
کمند
| وس
رسول نلهصل اللهعليهوس اتدی رکیسه دعوت اولنسه اجابت اناسون

اشدهبنسنمزله دعوتابلدم شحبوردیکهاکراجازتاولورسه وارهمبرزمان

یجازتدیو
درما
لکلو
ووب
باشین اشاغه| کوبعماقبهابلدی بواشین قاالدر
بوردی واره سواراولدی وشج عل هبیصاع اوزنکوسینطوندی ون صول

انوکزوستید وند م تااول ”صك سرا ییدموسنهاوردق بغدا دك جیم

مشامغی وعلماسی واعبانانده ایدبار مواط چکدیار واوزرنده انواع تعبتلر
و رعظی سدارغزی اورتلش یکیکڻی وکرد بار ومما طك اشاغه
لیا
صا د
اوتلیدی
ملص که صاحب دغ
اوحندهقودباراند نصکره او

یاهل
وشح باشین اشاغهاش ایدیوهججکیسه اول طعاماردن ید(و
اجلس کان على رو سهم الطیرمنهببته) بع شك هید کنوب که[

محلس اهلنك باشلریاوزرند» قوش قوغشاید ی هرکز کیسه حرکت |
اعزایدی سووز سویازاید ی پس“جحبکا وش عیهبی په اولسبدی
اوکه کتو ر دیواشارتایلدی قالقد قاولسبدیز نادهاغرایدی کتوروب

شك اوکنه قودق ببوردی سیدلاغز نیآحدق اول صك |
فرزند یایدیکه اناسندن کوزسوزطوعٌش ایدی وکوتورم وکدوم ومفلوج |
ایدی شیم کاابتد ی غ باذنا ههمعافيا اول اوغلاجق
مدریدشحمملرن
فیالال عبت وفعیاتله فااقوب جم برعل فال
غلبهسی امجندن جیقوبکندی واول طعاملردن هم بهد ی ون شم او
سعیدقبلويك اوکنه واردم واولقصهیی اکاسو بلدم ابتدیشهر عدالقادر
ددرك
اعب
(ببری الاکه والإرص ولیمواتیباذن اللتهعالی) ب برارەلزنقدج

اوکنه کلدی اووغلنی برله سجه کتوردی وایتد ی اولك کوکلنی سکا
زاد ه متعلق کوردم ن کند ی حقمدن نك ذمتق ,دی ابلدم

بورقاح ٩

|[

TT

04 ¥
آندمایتدیهم قادرمسنکه آیشدن دهع
ونکله سی صو به

قادرم ایتدی رس قجعنالید ن دیلهکه ای بککرایو بره بسدوئوب<ق |

| تعالیدندیلدم اولیاءاللهدن بش بك کوسهقمررنده حق تعالیدندبلدبارکه |
مقالاك
بم سوالی نك حقنده قیولایلبه بسسوالابادم اولقدر که ح
ال کری اکا و بردی واول البله بکامصالقه ابادی حون بوسوز بغداد ده
مشهوراولدی ج

چادله اکهانندن شا

 €دغداد وصوقیه جع اولدیار

نا شح عبد القادر دن اول دیدیکی سوزك حقیقنی مطالبه ايدهلرشك ||
مدرسهسن هکلد بلراماشعنل هبدن

هم کوسدسوزسو که قادراولادی

:

شے سوزه باشلادی وابت.ی مشانخدن ایکیکشی اختبار ایدیکز ناکماول ||

دیدیکم سوز حقیق آنلرلك ز بانندن ظاهراوله انرڈ
ن ابوب اهم دانییه کهاول کون رغد ادده ائ

ابویعقوب بوسف |

وشح ابو جد عہد الرجن

بن شعیب الکردیکه بغداد ده مةے ایدی قدس اللهتعالی سرهم اتفاق ||
برد تاانارك :
مت و
هیل
اتدبار :س اول چاعت اتدبار زر جعد رد د

زباندن هظاهراولش بوردیکه پراربکزدن قالقمهیکن نا يوام حفن اول |

و باشتی اوکینه| کدی وانلردخی باشلرین اوکار نهبراقددلر ناکامهدرسه نك ||
دای
لن آو
کسند
زره
طش

کور دار شح بوسف تام ایورك کلورچون ||

مدر یه کهوری اتدی حق ساره وزعای شج جادی بکامشاهده در دی ۱

وایتدی ای بوسف تزعد الا درك مدرسه سنه واروانده حاضر اولان ||
هو
مشاه سو دلهکشے عد العادر دیدیی سوزده صادقد ر
نوز

شم پوسف سوزیتی تام یه مش ایدی شم عبداارجن کوروب اجری
کردی وشح بوسفك دیدیکی کی اول د چې دید ی ج عرد الادردن

صوردبرکه سد نه ایدنکهسره خی الدن لاب قو د باروارد بکد ۱
سا حتلرعك بعضنده ر جعه کوق بغوداده کادم الاك اناقبرمتغیر الاون ||

حف الد ن خستهبه اوغرادم بكا ابتدى السلام علك باعبد القادر

سلامین لدم ایتدی بتامه کلننه واردمایتدی بی جلو س ایتدرانیجلوس
اتدردم حسدی تازه اولد ی وصور خوب اولدی ورنکی صافاوادی |

واندن قورقد م ایتدی بن لورمسین ایتدم بوق ابتدی ن دين اسلا م
اولبیکوردیکكکیایدمحق تعایبیسنکله زندهابلدی( انتجی الدین(
ای قو ب هد جامعه واردم برکشی بے اوکه کلد ی واا ع او کنه |]

o1
شلك بای اوززیانهورتدی اول عص کند وی برکشاده هراد |
مندلنی او
كده پرا وار لهسجه بردستهکلیدی
رن
کبراماغ
بولد ی برصوایرماتی وا
وار ایدی اولاغا حه اصاقودی:قضای حاحته مشغول او[دی بعدهآیدست

الدیوایکی رکمت نمازقیلوب سلام یرود ی سشفمینتی و بامندیاتی اْك
“لحص کندو یحلسدهکوردی واعضاسی آیدست
اشندن کوتوردی او

صویند ن اش وتقاضا سیدفعاو لشواشوجزمنربرند ه سوزسوپار
کوباهرکزاشاغه ا مش س اول عص خاموش اوا بو ھیےکیهیهطمدی
وکلید دسته ستی طلب ابلیوبکندید » پولا دی پرمدتدخصکره بلا د چم
طرفته عزمت سفر ایلدی اون درت کون بغداد د ن یکا پولبوریدبار
بر صحرایه قوندیا رکآهنده بر ببول صو ابرماغی وار ایدی قالقد یآکبهدست

آلهکوردی اول صعرایه یکزرکه اول آکوبندست آلش ایدی واول اغاجی
ب
ودو
بولدی کلید دسته سیآندهآصلش طورر چون دباغده کر ی
شك اوکینه وازدی تااول قصهیی ساويه شح قولا دعنویتوب ایتدی
ابا العالی ماداءکه بزحياندهبزبونی کچسدیه ده برکون شیم فقهآدن

وفقرادن برجاعتله کورستان زبارنته کندبلرحضرن شج شح جادلك

قبری اوکونده جوق طوردی شویل هوا کرم اولد ی بعده دو نوب
کتدی ولهعت وسرو را رازری مبارله بوزنده طاهر اولدی آنلردن
صوردبارکه شج جادك قری اوکنده بودکلو دوردیفکرء سبی نه دی

ابتدی وبقرنده ججعه کونند ه شح ججاد ابله واگها یله چعه مسچد نه
کیدردك حون کوپری اشنه ابرشد ك ج جاد الین اوزادوت بی صو به

وکندبن بره اکییشدم واسنیفل
اتد ی وهوا غابت صوغوقایدی و

اده برقاحجزار وار ایدی اول حرار اصلاعسون دیو العی و فاری

قالدیردم آنلرینی قبو بکتدبرصودنجبقدم وجهبی صیفدم واردزنجه

کتدم بکاز دادهصوغوق نا راعش ایدی جآوننلره ايرشدم احابی بم

باعد ه سوزسوبلدیارآتاری منع ابلدی وایتدی یآننی امعان اون
ابهندم آنیبرطاغکوردمکه برندن دبرغز دس شحرعید القادرایلدی بوکون

آنی قبرنده کوردم جواهر ابله عرحسع برحلهکوش وبادہ باقوند ن
برتاج والنده التوندن زلکهلر واداغنده التون نعلين اما صاع الى عل د |[
قالش ایدی وفرما ند مطیع دکل ابدی دیدمکه وندراتدی بواولدرکه 1

بوونکله %

>
تقدود لهسبح ایدر اقریب او لدیکهعم زائل اوله شعذك الند هبار
انه وارایدی بکا و بردیعف] قراراوزر بنهقالد ی دعده رة

آیخاونه :

دز ڌن اول |
وو دی واللهیکاظاهر و باطنهم برامزطاهر اوادكه ن

ع

ام ومناهده ومکاشفه دن هم برینه ایرعدمکه
محقال
وی
بکا اول دمبه د
ارمز دن اول ای بکا سو یلیه و بکا بعص نسنه ردن خبرو ردیکه اوتوز

ببلدنصکره واقع اولدی و ناندن خرقهکیدیکمه ابن نقطه نك بندن خرقه

کیدیکینك مابینی بکری بش بیل اولدی علادن بری دشد رکشح عبد

القادرل اوکنه واردم هنو ز جوان ایدم و وبلحعه علوم فلاسفه دن برکات |

وارایدی شح بکامعه انیظقردین وادین صورهدینایتدی افلان(بس

ارفیق کابكهذا بع
)تی سن
ووکا
بكب
ابك
ارام
دنهب
شد رواروکان بو
بن قصد ابلامکه شك اوکوندن قالقمواوکابلیخانه ده قوع و بردخی

ککندوهنلوهرم م شت قورقوسندن و بننفمسم اول کای بومقده مساحه |
ابلدی زبراکه اول کابدن بعض سنه بلشدم ب
وم اکاحبم دوعشدی؛
حون بونتله قالمق اسندمشح بکانظرایلدی ده فالقمغه قدرت قالدی!

ک۳۳ے۹۳

شبونلردگیهسقهیشیارکیپس ایتیدکابکیبکا بورجو ک
ناجیاد جلد
اوراقتی

کورمکهاع اولشکهاندهبرحرف ازلش دکل ابدی شعكالنهو بردم
آنك وروقانریی
درددی وابتدی بوکابفضائقلرآندر و بکاو بریدکوردمکه

کاب فضائلقر؟ نخدطررلسدسنبازاش اپبتسدیتوبه بندکیزبانکاه

سویلیهسن شول نسنه سکه کوکلکده اویهاندمتوبهاتد م انتدیطور بوقارو

قالق ام
شمل بوقارو قالقدم وهرنکیم اکوالبدنحفظ یندم

لخااطمرش
کندیوه رکزبزومهانکهد
عدر رکونابوالعالی

خاطرمدن

ادلورسصسل

محلستنده حاسایدیحلس انناسنده اکاعظی نقاضا واقع اوادی شو یلهکہ

111

حرکت

اعکهجال قادیو یاطساقتتهاوالدژیهطر تله شعند نکا نظر

برد

ینبنردن
ابلدی شم براااق
یشا
دا
غهواول پاهدهآدم بای کی بارشظه ور
ابندی برپاهدخی ایندیاول باشلهايکیاموزورسینه ظاهراولدیو بووجهله که
شم پایهپابهاببزدی واول صورت زناد » اولورد ی تاشك صور تیاول
|کیبرصو رتطاهر اولدی
اهن
ووش
اوا
زكا
بزی
لکویب
کرلاعی کیبرکلاملهسوز |
موی و وق اول دن غریودی اه وتال دیدبکندنخززی ج

کای
|سهکورایدیشخکااوب اول معخصل ب
یای زر طو
بر
هدایآ
سسشأ ب
ویت
دن ۱22

Ko
آخرالشهورین بالعراق) دع عراقده مشهور اولنارك سن خر سی سن |
%3یم ابوعرو صیبفتی دس

الله سره  6۹اولدعشدرکه نم کارمك |

بدابی اول اید یکه برکهد صسریقندہ ارقا م اوز رینه دو مشیم وبورم

آسمانه اشد مکوردعکه هواده بشک وکرجین اوجوب کید یرسیردیرایدی

ععانندمنه خزا ن کلشئ وما بز ل اهلمابعقدلروم) وبری دی
(س

| دیرایدی(سصانمن اعط یکلشی خلقهمهدی)و بریدس دبرایدی( سان

من بعث الا ناء < على خلقه وفضل علبهم مدا صلىالبتعالى عليه

وس( )و رید دیرد,که(کلماکانن ایلدنیاباطلالا کانلله وارسوله) و بری
رعط
دخیدیردیکه (الهغلفلة عن مولاکقومو ایر یکرب کر ب
زییال

وفرالذ نوب العظیم) چون بن اناریکودم واول کاتی اپشندم
یغ

اعود اولد م حق تعالیابله عهدایلد مکهکند کی پرشتر تسلم ابلیکه رکا

ټوله
سبهب
وای
کق تع
ح

وروان اودم بوارد مکه قکنیدهدرم ناکار پر

خوب دیدارهیدت ووقارایله اوکهحیقا کلدی وابتدیالسلامعليل داععان

سلامنآلدموا کاآرنددومکه کسپنسبنکه مبآدی یلد روکهز سنی

کورمرم و باز م ایتدی ن خضرم عبدالقادر اوکوند » ایدم ابتدی ناب
العباسدون کی صمر بفند,رعم دهیهجدبهاسبعشدر ومتبول اولشدروهفت

عراحلقی ابه عهد
| آسمان اوزربنده اکا محبا بك عبد ی دیوندا کتاشد
اړشدک رنکد بوی پرشحخه تسلیم ابلیه اند ن بکا واروان اهوککتور پس

بکا ادى اعمان عبد المادر (سبدالعارفين وقبلة الواقدین فى هذاالوقت

فعليك علازمةخدمته وتعظیم حرمته) بن کندعی بولدم الاکه کندوی
ودیسله دك انی
بغدادده کوردم و خطم علبهالصلاه والسلامعائباوادی ب

کورمدم وشح عردالقادركاوکنه واردم اتدی(هرحبا عن حذبه مولاه له

بااسنة الطیروججع لهکشبرمنار ) بعنی مرحباشول کوسههکموهلامیآنی

کندو یه چکدی قوشاردابله وآتکهون جوق خبررجع اباد ی ایعقان
تب اوهکهحق تعا لسیکا برمریدو برک آد ی عبد الغ بننقطه اوله
آنك مرتبه سی حوق اولیادن اعل اول وحق تعالیانکاهملاثحکه سنه

مفاخرت ایده اندنصکره پم باسّعه برتاقیه کیدردکه

ك خوشلنی وابولکی

بم دماعه ابرشدی ودما عدن کوکله ابرشدی ملکوت بککاشف اولدی

|

ایشتد مکه عام وعاملده اوانلرحق سهانه وتعالی یهاختلاف لغاتله واوا ع |

جلهندیسهه

۷60۳
وییوز دیتار بضاعنم وار در شج جاد ایتدی اکربو یی لکیدرسك مالکی ۱
بد

ارات اپدراز وسن مقتولاولورسین ناجرزبادهغکین اولوب شح جاد ل .
اوکندن حبقو بکتدی وخ

شح عبدالهادره بواشوب دص

 1اکادیدی

| شع عبد القادر ایتدی وارکیت سلامتکلرسرسین وعنوتله کاورسین وین
سلص
کف او

شامه سغرابلد ی وما عن سك دیناره بازاراشدی

برکون ضایحاحت اعون خلایه کمردیواولبكدیباری برطاق اوزر نه
دی
تب
کیقو
فودی وح

وای اونوتوت مر اکنلهدیواکا حاوعلبه ابتدی

اوحخو ده کوردنکه رقا لهده اکش حرامبلر قافله بی غارات اتدبلر واهل

0

یقلتدیلاروا کادتیبرخص برضرب اوروب افبتللدیاولحالات .
| قافله اب
هیږتندن اوباندی بوشده کوردیکه قانوارواول

ضر بك ان وحودنده مشاهده

ابتدی واول اونوندییی بك دینار خاطریه کادی له دوئوب اول دینارزی

ججاده ی
ل ش
ادیوعب
اروب ویځوددایدهمرا جاعیتتد یکندو ی اهیت
وارءعکه اول شحماکبرد رو قسهشح عد القادرهی وال کهانتسوزیراست,

اولشدرناکاشحرجاد زارد اننکدویر|دیولشعْعیدلقاد رمکاهآ
وزی ویو بد ی او خر الد ن و رت ات شتبارکرسك کک
اودانقلعده مقدر اولمشدی اوخوابله کدی ومالکك تلنناسونلهیه مر

اولدی بسشحم عبدالقادرك اوکنه واردی شخ عد القادر ابتدیآنبکه
جاد دیدیاون بد یکره در خواست ایشدر عزت معبود<عهون اونیدی

اکرواون یدیکرهو اونیدیکرهتاب شکرهه وارجهدر وخاستایددووبر رم
تاسنك حالتشح خاد دید کییکیاولدی شخ شهاب الدین سهروردی

چن سره دعشدرکی جواایلقده انکن ع کلامه مسفول ایدمواولفنده نید

ک|ا ب حفظ ايلد م وعم بی اند ن منعایدردی برکون عم اشلحعقباددرك |
زار تنهوارد ی و ند یولاهردم وعم بکا ایتدی حاضر اولکه بررح
دك
حضور ينوهار برذکهن کتوکلی خد ای تعالیدن شبر بور ومنتظر اول نك

ربکانتهیدچیودانرواروب اوتوردقعمابتدیبااسشیبدیوقرند اشماوغلی
عر ع کلامه مشغولدر هرنهد رکه ادن فراعت ايلهدیرم از شج ای عر

| نجهکابارحفظ ایلدل ایتدم فولافتکلانان کابیمبارك انیسنه قودی |
والله اکوالباردن حفظمده پرلفط قلدی لکن سیمی عاوم د بندن علو

ابلدیآنك اوکوندن قالقدم برزمانکة حکمتدن ناطقدر بکاایتدی (باعرانت
و

{4t

س
تاو

5

دره رق بیلدرکهن درکات
نپ
زمکر
ورم
بدور
|سمی وب

بددریگ و شج عبد |
آنیآندهکورهدم واگایژدن ر جاعنه اتد ی بغداده کی

القادرك اکوه وار یکی و دیک رکهعبد امن تر ۳ابلرودیر که |
قرق ملد رکه ن درکات بات فدرند  ۷ ۰ى کورمدم ( لاداخلاولا
سك رجا) عن نه احرید ه وه طشر ده شج عبد الفا در همان وق_ده

اکا بنه ابدی

طفسو جه وا ریگ و بوطه عید ار جك ایا نه

کر
لتوسه کن

لث اعون :کاکوندرهشدر آنلریدوندیرو ب
ار
سدر
ک

جنك او کنه واره سردیک :کهغد الفادر
زون عد ا
وله کد نکح

مر ۵ه سلام انارودر که( انث فی الدر کات ومن هو فی الد ر کاتلاری

oو*من ھون لاطر  :لا ری من هو الخدع وان
ا

رحث
ادخل و خر بج مزباب امن حیت کرای «امارهخان

ی خلعة (ضا |
وتهلت
االالتقغالمادنية نی الوفتالفلای عل دی رج
وبامارةخروج اللشر ايلافللقلباتلىةاففلاتية لك علىيدقخرجلك وهوا
|  E.الفتوبامارة ا

ول للهدای خلعد الولانة و ھی رة

:ا عشرالف

خصاء ظرارها سوره الاخلاص ۱

ن درایك» SETAF
غل بدیخرحت) دعس ۰

| اولان کورهزدخی شو که

مدز

rT

۱

هک

شدخ اصط لاخ ماثده حورت طءل افراد اصلندن سری معافنة
دعب سروب قرع وحقرم اول حییندن سنبن|
وان

کورمر سین وااه+علاعت س کون شول فلا ن وقنده فلان خلعت |

حقّد وید رکهبم ار سنکون اول خلعن خقد بکهاول خلعث رضا
مك حروحیدر 4
تخلهتیدر پرعلاعج دخیفلان هدده سنگیمونفلا نشمر:
ر بے اللهاول دشر بف <قدیکه اول تشر إری فیدررورعلامو دخ |
 ۱اا

اک بك ولىك < صورند.نیکا اهت کید رادیکه اول خلعت

درکطراژی سوره اخلا صدرو ب ال عدر العصه
عرد القادرك عر یدازی و رد عر ع.دا نت اه ب اوشوب دوندر

د بلروهشحمعد اناددار رسالنهنیشم عبد ارجنهايرشد ردیل شمعبدارجن
انتدی صدق

اس عىدالعاد روهو

ود  ۳جرش چاد

ساطان الوقت وصاحی

التصرف

لد اوکنه کط-یانتدی فاو" شهام حاضرافین کورد |

یدوز که

رطلت
رمضاغ کلد مکه سکا اعتذا ر ایلے شول اسنهدنکه سکامقدر اولشدر بى

امد ه سکا وداع ابلیکه بوآخر اجیا عدر سنکله دس دونوب کتدی
ایکعیسنهتك ربع اخلرانده دنیادن کندی و ر رمضانه دی ارسود ی
برکون شم محلسد» سو ز سوبر ایدی وحم علي هبن شن معارژهسند ه
اوتور مش ایدی آنی او و الدی ج اهل علسه اتدی ابسم اول

آومتبردن اشاغهایندی وش على هبنینك اوکونده ادبله طوردی واکا نظر
ایدراید ىشح علىاو باندیشج اسدّی حضرت ى صلا للهعلہه و

او تخود ه کوردکییاکنودردم شع ابتد ی نآنلکون ادبله طورمشدم نه
ایله وصبت انلدیاتد یسکاملا زمتله اند(صکره شحرعلیدن صوردبلرشول

ذسندنك معناسند ن کہشج ورش ایدی ن اوتنکاو بلهطوردم شج على
اول ڏسنه که ن خوایده کوردم اول او انقلقده کور دی  2على هبق

قدس الله تعالی سره بطایجمشانخدن ایدی وانك جل کرا متاد ندر

ارکیسهیه ارسلان متوجه اولدی انی ذکر اییدچكارسلان دونوب کدی
سه ارضمیقانده پعن بر بی جوق برده بق لغتده سوری سککد رکه
"کور

|مکه ده ته به دیرآر آنی ذکر ابلدی باذنلت تهعالی سوری سککلرمندفع
اولدی 2

او د عد رحن الطفسوعی قد س اللهتعالی سره 1

برکون طعسوحده کهبغداد توابعندندر منبرهحیقوب ایتدی(انابین الاولباء |
| کالکری س

الطبور اطواهم عنقا )يعن بناولیاء احنده شول طورنا کے

| قوشار اند بوی ججله سن دن اوزوترقدر شج ابوالسن على بن
رل ها یندنایدی وده چنندهکاول نواح .ده رګادر
احجدک شح عبدالقاد

|ام

دل محاسنه کاس ابدی رند ن قألدی ود لقن باشندن حیفاردی

 1واتری ی

قوکیسنکله کورسطونارم شج عدار

حن ا موش اولد ی

واحجاینه ایتدی برقیل اوجن انك وجودنده عنابة اللهدن خای كورعرم
 1وا کاسوردیکه دلفتی کید ج اوابلسن اتدی ناول

۲حیعوب

ووجهسنه
دور برمکریرجوع بده ٥م بسده حنّدن بکامتوحه اولدی ز

۷

|

د ایذاطید جامه ی کنورکیدیمزوحعهسی اانوكازنی ده حنتدن

ایشتدی وجاءه اړلهله انیبوطه قارشولدی سشج عدار جن ک|ااستدی
| سنك شل کور اتدی ج عابلدفادر انتدی بن عبد الفادرك دکر ۱ 1

اکادخی هییث مستویاولدی بیوردی فراغت ابتدیلراول ارادن شع
اامادرك راطه کلدی کوردنکه عچلهمشا و سای دملرشح جبقهوحاس

یه دیو تخل إونی رینایاول دی مشا اجنده اوآوردی رن شع

جبقد ی وءنبره اغد ی ۵بج سوزسو یلدی وقرآن اوقوناهدخی بنسرنه |[
اوق دعدی اما هر د ملزاکنه عطم وجد دوشدی ووی خالث مستول

|

اولد ی شج صد فه کوکلندن ایتدی شم نسنه دعدی ومفری دی هحر
وناد اوقومدی بوو جد ندندر شم عد العا در وزن | کادوئوت دی

باهذامربهدزهددن پر بسی برآدمده پیت ا1ةدسدن پونده کاشدرو بم المد ہا
لو بهکلسدر و کون حاص اولانلر ال قونفافنده در شج صدفه به

کوکلندن کوردنکه  7#بت العدسدن رآدعده بغداد کله اول ندن |

نوبه ایدر وشحنه به احتیاجی واردر شع ينه اکامتوچه اواوب ابتدی ناهذ؛ |
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حلواحبه

واروت رالائ حلوا استدیحونحلواچی رمعدار حلوا کاعده صاروت

اواشْعخصل النهوپردیجون کاغده نظر اباد ی کوردیکهاولباویقلدینی

راتد روبوحکا بت شولقصدیه قرییدرکه رکشیده پوزدینا ری وار ابدی |

|/واول خصوصه برحتالش ابدی جون مطاالببهر وشقدقیجی پلودی

شم نان جالك اوکنهواردی ود عاالمّاسانتدی ن پیرموطتلو ییجوق

لوا صاتون
یماحول
|ورم بم اگجون بررطل حلوا صا تونآل تاکدعاشابل
س
ی
غدیدکا
الوب کاغده صاورب شعنل اوکنه کتورد ی شح ابت

دتی
اکجاچوغند آیجد ی کو رد بکه کند بجنتكبد ردس شحماب
سین
یلکحص
اراو
جنکیآل و حلوایی کونوروکر اوغلانجقار کهوب

طره غارت
دیکختور وب کتد ی د پرا رکه مولتا ند ن برا جری ابوغوربا
اتد بوارراس ما انی بعتی سرما په اسلندبلر شج صد ر الدین حضرتنه
وارد که نی بهاء الد ن زکرانك او علیدر همصا حب سعاده ایدی

دلیه عزعت ابلرم همى نظام الد ینهپرسبارش نامه التاس
اتدی ه
اتد که محر اکاالتفات کوسته ناسرمابه تجارٹ الینه که»شم صد ر

الدین انك العاسين مبذ ول بیور وب رقعه بازدی چو ن د هل یهایرشدی
ورقعه ی ج نظام الدبه و یردی شح خادی جاغردی وابتد ی
ا رین او“ ل صا حدن قوشلو غه دل هره فتو حکه اپردشور بوعنبر

بولند » قودق | کاتسلع ابلهخادم بارند اسی اول تاحری حاض ر اباد ی

وهرفتوحکه کلدی اکا تلم ابلد ی قشولوغه دل اون ای بیك تتکه

حسابه کلدی کوتورو بکندی بروقنده سامزان علاءالدبنمد شاه
خلبیزر وجواهر ابلهملومبمررّر شمه ربکذوندردی برقللدرشحك پرایرنده

شك اوکنه کلدی اتدی (ابهاالشح الهدا بامشت)
طو رعش اید ی

اشبجتدی(اماتنهاخوشرك) قلندرد ونو بکتدی شح دی بورکلمععمود
ټبوریرکوه | نی
اول اید بکه سکاننهاخو شرك جون قلند رد بلدیکه م

کوتورهکه قتوتحیمل ایدیخادم شح اکاءردم که حتاجاولدی بروقد |

مدید 9

}XON
ایدهلی(موالله راشلدالی سواء الرشاد وهو روف بالعہاد شح بھاءالدین

زکر ناءمولتانی قدس اللهسره 6علومظاهر یوین صل ونکیل ا عش ایدی
شا تفر کیره انلردن استعا ده اتد کدتصکره دهد عرم اتدیلرو جد ن

یاحعت اشدکلرند  ۵غداده کلوت نت شها ب الد ن سهرو ر دينك
قدس الله سره هانهاهندن ژولا(.دی وص

داولدی ووکال وممرلی جله /

آاسوتلانه دن بولدی حفر الدین عراقیاك و امیرسنك رجهما اله ||
شید ر وشح بهاء الد ین نقلایتدکد نصکره مسند ارشاده اوغییصدر ||
الدن اونورد ی واعمرحسیقدس

د
شهد
عویل
«دحند هب

7
اللهایکا از

الرمو زد  ۵ابکسنك

۱

ر( نظم ) شج هفت اقلم وقطب اولبا 6واصل |

حصرت ندع كرا  ۴هععّر ملت دهاءشر ع ودن #حان باکر مع
صدق

و سین  3از وحوداو برد فه بان  #حتت الاوی شده هید وستان ۱ ۴#

من که رویازنيك واز بد تافتم#اینسعادت ازفبولش باقع#رخت هسق ||
حون برون برد ازمبان 8#کرد پڕوازیهمایش زآشیان  ان بلنداوازۀ عام :
ناهر ورء ےر اقا رصدرکاه صدرد ن ودولت وآنممول حق #نه ات ۱

| رخوانجودش يك طبق  ۶شح زظام الدینخالدیدهاوی!1عروف سح 1
نطام اوا قدس

اللهدعای سره

د مشا هدا

ههور

ار ید ۵ر علوم

۱

دشه نك حصیل  9تگمیلندنصکر  ۵رکه جاممدهلیده صا حه دل احیا :

آبادی حون “ھر وفتند ه مود ن مناره به حیعدی بوآتیاوقودی( ۱۸بان

للذین انوا ان تخشم قلو بهم لذ کرالله) جون اشتدی متغیر الال اولدی ||
وطهررفد نا کااوارظاهر او لغه بشلدی حون صا احولدی زیادا

وبیرا<له شحفر یدالدین رشکجك ملا زمی <صولنهبوز اوردی وا |
ہریداولدی وضرب کالهاپرشد ی خد مت شم | کاطالبارتم یاون

اجازت بوردی جوندهلی بهمراجمت اتدیانده دطلعاك تعلینه وطبَه
اهل اراد ناک رسه مسغول اواد ی وحسن

وحسر و |دا هلوی وانکسی

دی انك ص بدیدرشحم ذرید الد ن خرده ى خواجه وطب الد تن

بختیارکا کیدنکیٹدر اول د خیخوا جهمهین الدین حسن سصریدن اول ||

]| خدویاچه عغان هار و ند انول دی خواجه شر یف زند ند ناول ||

دح شج الاسلام قطب الدین مودود جشئید ن رتجهعم ا
الللهی دبرارکه

% {ox
رضوان الله تعا لیعلیهم اجعین احوال نفوسهمتعلق بعض نستەنةل |
| اولور اوو امارنهوعند اتلقلرهبارینه ضا فیكدلد رلکن قزمانتا
وغلدی دناسه جار در زبرانکشر
تخیر طر شت ور بف ربا حضت

رید امون عورته واعلا نه ال و برر اولدلرخلو تلرینهعورتلر ابلتو رز
وحاسلرینه احداث کتوررار وموا قعشهرته رغیت کوسترر رل فلان شم
اعدعی و ولان عر زد ن شو له صادر اولد عی دیرار ر خصتلری جت

| ایدینوراروار شبکارباحوالنه مسك ایرداتر(شمبنه بففهووممنهم) دب
اعاب عينته تشبه اعزارزیرا بوند »حظ نفسا نیبوقدر فسق و خوزر
باصقیدر دجیوواب پوررارحردتن حفظ عرار ورقص وغنان ویمیل وهوایی
ماع وصفا وعشق وحالت! کلرر “ماع ندربازار وشراقط سای فهم

قاررساعد »حاس عوامدن واحداند ن واعرد ارد ن خااولللتق کرك
(فتنه نامهلعناتللعهاى منابقظها) "ماعاررانك
زراانارحلسده فتنه در ال
ودرژ بی
وچشلازم
دنقا
حغکد
واید
رعادت
نفوسی غمده وقلوی زندهکرکدر
ماکونلد كهسرابلك واحبدر وذ کری جهرابله اریخكصتدرادای
اوزر بنه اخك كرلالقاظطن تخرشدن صقنوب خضو ع وخشوعله ال کر

تااکادککه حرارت کذرقلبه مستولی اولوب وحقیقت ذکرطلو ع ابلیهاول
رەضسه
غبب
رکیدو
وتار
منا خ
ااند
وقت

(انموامواتع انع

صادراولسه بعیددکلدرواخاصل

)رند ن قاچ یکر دعو اجابت ود

دعو ته وارمق جاردکادر بد عت وشهرت اولان براره وارمق روادکلد راما
ده

و سلاطین مصا حبزند ل قاجق لازمدر خصوصاکه زماغر ده 2 9

کالاحتباط کرکد ررکهشینلطعامین عكاولازواسر ارو حبددن هر رده
سوز اجوب مشایج شو لهدعشدردعك

و کوزهدو سك

اولاز را ط

رن

ر

کب احتات وانعطاع زماسدرعرلت وازوا انامید رالله

دوستلرش احتفا اخشارد رمد عبار و کاشدر مهن وازن

ایدرار ارشاده ارمدین نکیل وتلقین صاحبیککنورر بقینحاصل یدن
کفتار مکذ و لهوکردار مشو له خلق الدادرز (اعا د تن

مت

موم ترکوا الدنیاللد نبا واختاروا الصورةعالمعن) حون
هذا القومه ق
نهد کرهده»دعیلرمدعیی دکلدربنه امهعلننلند کره سنهعماجعت
وود
مردص

ایدهلیمکه

٩ ۵۸۱
کلوب سلطان عمد ل وفانیخبر نکتوروب سلطان بایزیدیتخته دعوت
ابلدبار و اوتوز طعوز کون ده وله مد پاشانك بصر یاراشن |
کسدکلریخبرن بکتوردیر ص حوم جعتر جلیایدر بوضیه بم خاطرمدن ۱

کمشید ی اتفاق استانبولده رکون معتول جد پاشانك اوغل ابلهکلسات |
ایدرکن انتدی انامك باشنده پرصداندرصد وارایدی الکوونده کهسلطان

دیقایق !لهاناطویطرفنه کوردیار درلیوب اولصدا ندرصد ل پرقاج
حرفنه»ر رکاش ای اصلاح ےو ن شج ووادرو بشاریدن ردرو لشه وبردی
اولحادره ده باشنده ودی جعفرحلیایدرشمان 9ص

يصنه
ر<
للى
ترج
رزاو
| م

خاطر عه کاد ی

وم رطفاععون امحون مکه
سلطا ن باپزیدحعم

شر غه ده فقرا ابله واروب د عا ایو نار دقیروق درو پشنه او چر بيك
ووب جه کوندردیار پوادهکیدرکن بريه ده
اه وکندار نه رکه اه بر

وفات ابتدیار ااا اروج عرعتد نصکره نجه سلاراستا نبولد ه طاعونك

سورتی اود ی بلکه منقطع اولد ی ( مهد ) سید حبیحطر تاربنك
خلقاسی وانبای غبرصوردر شهرنه اریشنلردن ری ج سنان روسدر

استانیول قر بندهبرقر يده اتوراراول قري پهه حالاشحم سنانکو ییدیرر و ری
دس ابارسول خلوتتدر ومولانا توسف خلوتی ودرو یشکالخلوتیوولا ناا

پوسف شیروانی و برجد ارزتیانیقد س الله تعالی سرهم دارناماارک
زما غزده طر خدلقوته يه طعن ایدرار و بونلرۍ قاصسر بندن عد اید رار
سووءادیدر تعصبدن خایدکلد ر وطر یی مشای انکارسیب عضب ربد ر |
|کرجه بزی بر بینغ ابلت مشادن قدس اللهتعای سرهع واقعاواشدر |
انرك اولدفی برد حکمتی متصند ر ودرویش اوللره وحصوصده

۱

نلره تقلید ایك درست د کلد ر مککیم انلرده شر یعته حا لف برفضد ||
کوره اولوقت انکاروطن ایدرسه حب الشس ع ر واد ر واکن بنه محامل ||
ککے_ے فکر ابلیو تبکو كلد ن ئ اید بر یسه SE

وحاهده اوز رنه اوله||
اهضت م
نه ک
رتل
واد
اوقاتی طاعات وعب
اکراندنعااف شرع بض ذسنهطاهرا وله وبابعص امورندتههاون ومیل ||

دیسا اکلذسه پشی تد ر بعید اليوه د ر ست درکه پرسسری !وله وباتلیس
ورانلرك احوالى |
احوال اجون اوله و تقد رکه اولسه رجز ابله قد
دککلدیم اکا یدن
مشاهد ہ اولنور ایکن انکار وا عرا ض رراستتت

با

ON: ¥
خد متاره دوش د م لو< عر بردفعه جا ل الدبناو غل قاسمجلبیکه

استا نبول قاضیسی اشوللردر اول ودند ه و حفر انلرك خد متند عهاوم |
ظاهریشغلندهایدم عانیه مدرسیایکن حلیخلیفه < طضرنارن انار نانندة

کوردمکه قرابت نسنبتاری اولدیغی سیبدنکلوب بولشهشارایدی اوزرازنده
انارجذبه غالب اوق مشاهده اید م حتی جلی خلیفه حضرتاری كلو

اوق حمورم اسنا دمقاسمچلبیقاترارینی چاتکند ی حضو ربن
کنوردی حضرت شحّی دردیارکستا خلهواروب رکابارندن طوتد متابی

زاده جهفر جلیحضمراریکه عآملاندن ساطان سل خا نه قاضیعسکر

او[ شدرانلردن شو بلهاسعاع اتدمکه اتدیلر اور مانده کهسلطان از ید ن

سلطان دخان غازی رومده بك اید ی شهر اماسیه بی خت ایدغشدی
اكجه
والدم تابی بك سلطان بابزيدك خدمتندهایدی برکون والدعه اوح م
و روبواربواګهی جلىخلیفه بهابلت درو بشارل» سفرهسنه خرج انلسون

ولطف یدوب برع ادم واردرانکصون مشغول اولسون امیدد رکهحصولهة

موصول اوله والدم اعش سلطاع ھر ادک نبد ردبرسه نه دیع اعش انار

توجه ایدوب حرادی ببلورار والدم خد می پرینه کتورمش چلی افم
<ضردلری هد بادشاهی بیاستهسارایدحك پادشاهك حوا بن و

ره

مراداریند یسه اخیودشیدء شاربارنداسی والد میدعوت یدوب مرادمهاوم
اولدی انشاءالله حصولهو صوآدرمرادازی قرمانلمنلا اوعبل مدا شانل

هلاکد رد عشاروا دارغاا شاباشند » برصد اندر صد کوترر که

جیعقضایآسعان بید

اعدرواطرافنهشح و فارداره حزمشدر کیسه دخول

هزهله دبرشوارر پرند ظفربولدی اوتوزاوجکون صایسو نار
اید م
برحادنهعطمی ری کلهدددلر وقرق کون اود ن عمد باشانك هلای

خبری ارد ی ءذ ڪور جعفر جلی ایدر اوکتیم بوخبری والد م
سلطان بایزیده ایلتش ساط ا ن پابزید ل جهره سنه حیاد ن جرت کلوب
سورمشل رکهوالله بنکسه نك بی سبب هلا کننهراضی اولنارد ن دکلی اما

بوظالم قرنداشم ساط ان جچه نسبت اید وب متصل بی انامه عر ایدوب

اها نتممراد اید ینورلکنب قصه د رنیقیمام تعبسین اباش و ج

الدین دخ رنه دفعه طعبرمی وندعیتعبسین ابلیو بد رر ب اول

حادثد عظمی نه حادنه اوله دءشلر الواقم اوتوزاو ج کون اوق اولاق
خوکلوب 6۹

o ۷

جوالن کتوردوب اکاسوبکندبلروفاتاریهعرنك طقوز بوزایکسنده واقع|
اولشدرلفظ قض ق ضار بنهتارحدر وقبراری اماسیه دهد پاشاعارنك ,
کهننده در پر یا
دنش
هد پاشانك اوغلیو بر اننده مد پاشامدفوند ر شم

حلی القرامانی الشهمر على خلینه قدس الهتمایسره  6آدی د در
نقمم
نیدر قتدعسا
مولانا ح
لن ا
ساد
درای
نلال
الیله-سره «عانندن تر
اوقورکن قلبنه سودای سلول غله ایدوب قرامانده علاءالدین خلوتی

قدس الله تعا لیسمره خلفاسندن عبدالله نامخلیفه يه ولشْوب انك بنشده|
برمقدار خلوت املشار شو بلیوهردیل رکه اول اناده شج علاء الدین دح |
ره اه عش خد مت
رشقو
قرامانهکلدی قر ا کیش وفرا رصا ر

بشفرلرینه واروبمشاهده جال شر بقاربلهمرف اولدم وعرض ارادت
ابلدماوسنند هکیجبه ابرنه بالشوت لو بدن صفال واراسه سکا وبرهء

اانواصل الوبجد
دید ی اتد م سلطام درو بشلکده برحال واردر ک
ن انی قبول ایلزم شم حضرتار ی اتدی امد ی بزم تو | بصن شتا و

اولورسین |کاعیو ب فوا ت ابتد بلروعبداللهخلیفه دیو ف تا ایتدی.
توقانده خلوت ردن طاهر اوغلنه وارد م بو طاهراوغلی ترا کهطاقه سند ن

DEس
ا

ایدی وای اید ی حق دیص دصحك برد »حبص دبرایدی وشکاری ز اده

سوردی امااطن فوتلو ایدی دس بیطاس طبراق خدمتنه طوند ی بعده

رکه کیسهارابلهخلوت ار ابلدیل بربرقازوب امجند ه خلونه اوتوردق
بزیعظم ر باضته وحوعهطوندی بولداشارم حمل ايوب ڪو يدن

ره عضب اباد ی
طعا مکتورو ب بدبلرین عدم طاهر زاده کلد تیابو

ند
سادج
وزجر آیدوب جله سین کیدردی بک

وارکید دیدی بولداشلرم

طاعیلوب ججله سی کد بلرینکر وربا ضتم اوزرینه اولدم حق طاهر
زاده به دعشارکهرجبلیاضتدن اوللو اولش اش قلواولسو ن اتفاق
اولانناده کا کشف حال واقعهسی دوشدی طاهر زاد هکلو ب واقعهی |

دکلدی وملاطفت وز ن کو سنردی وکلاهیوب انلردجی وفات اتد ی
ودنکه اول زمانده
دس بمکوکه تب دس لله سره ارژوسی د ش

حیانده ایدبارارز ګانه واردم واول رد ه اخنللرفكاسندن منلاببری په

تولشدمانارکله تسلای کوب شبروانه عزم ابلد م ایکیکو نداصکره وله

سیدحیا حضمرتار ينك وفاتی خبر یکلد ی دونوب بنهارزتجازه کادم ومنلا

یری حص رتلرینك خدمتنده اولد م
اواجاژت شر شهار بلهرومه کلوب فقّرا
د

۷
وارشول جره ده سا کن اول وبکید نه وادعه کور ر سك بکزلهعرضابله

دیو ام ابلش ود وب درویشارینه اغشلربو نارمنلاد رمنلا حن

قدسالله تعالی سره ایدروقتا کے اول پجرہ ده اوتوردم اول کلد ی بر
کتد لكدس اون ایکیپیلمختدارند» اولد قد نصکره اجازتاربله
رومه حراجعت ایتدیلر و رمدت انقره شهرنده ساکن اوادباروحابی
برامحطمرزارن
قكدس اللهتعال سره ص قدعنوراری زباربنهملازمت ایلدبلر

و“اق
۶س الدرن حضمرتاربله د رمقدارمصاحبت قیلدبلروقیصمر به ده

اوائلده شج اراهوله قدس الله-سر» وصکره ردهخلفاءطر بقنشند یدن
امهعبت ابتدیلروانار ط یرقنهتمام معتقد ایدی ومکه شریفه ده طراق
| زیعتدبندشاج!عصی ابله اقلدلسهتالیسره عبت ابلدباروطربقلرنه
دسندایدرایدیوطالبلره تریدت

عکده اول طر بقار بعض آدا ی بض ملد ه

رعابت ایدراردی واوح د فعه حے ابلشار در اکنا حرکت سفر اوژر بند

اولورژایدیقراماندهوایدین ابلادهورومولابتدهونعه پرردهاولشدر پحوفر |
انلریاصفهانیبی اوقودیی زماندهقونه ده کوردم و برمعدار ولات رهمدن

اسکایپ_ده اولوب شح محبیالدرن ابلھک خنکارشعی دعکله معروفد ر
قدس اللهتال سره آیعلیعهاندن بايزید بن ساطان جد خانك شین
ایدیا ورناربنهعضے محالفت دوشدیعاقت درو شلات قوتلهدم اتدیلر
اولداراهل اده 3صه ریمعلو مدر وخوا طره نزاد ه مشرف ایدی

فرامانده شهنشاه بکك نشانجسی اولان حسن بکدن رجهاله تا لک
صاخ وعتدن کعرنهایدی بوحبر شو نلهاسعاع اتد مکه اسدیمتلاحبب

حتطار یلهاخشامنغازنی جاعتله له فرلد م مازاحنده ابکن برعمّر ت
سره مك رند وٹ صقك رطرفن هکتد  6وھےکاوب بحصوراو(د م

اولعقرب تیه اوادیغین بیلمدم نمازد ن فار ا
غولجق طعا مکتوردار

شعّل سفره سنه له صوندم خا طرمد ه اول عفر بك تشویئی واراید ی

دونوب بکا اتدیلر اول :عار بزدن یکاکلدی»اقتاواالاسودن ٭ حدباه
اعیلدوب ناز ده انی قتل ابتدلك جونکیم طمامه صوند مکوکد ن
ابتدم #بم الله انکان حلالا ٭ ایتدی حلالدر شاهم شههایله و بونك
اشالی دی نجه قضیه لرنقل ادى در رکه ه
كجيه انك نتدايغك
وسو بکندیکین کورعشد ر رضم وتلرنده غادت طعف اولعق رطارو

حواان ٭

{o ¥
بونارد سید با ك خلفاسندند ره و لاا روشنينك | و اوفرنداشید ر

سه ایدی جو ق کسه یهنظری متعلق ااغوسله
وی
جذبه سیغکال
وباقولاغته رسوزد كلهدوشوررايدى حاسدنخلایق جنازه کی کتوررارایدی

امار

ج

اول خالتك سک ناردن صکره درو بشارنده شاسی اولادی

پروسهیه کاد کلرند ه مولاناعر بکه صکره ارد » موالی* ر و مده شح الاسلام
اولشد ی اور ماند» روسه د ه فلو جه مك رسهسنده مدرس اید ی وولا نا
علینكل سعاعیی و واحوالیاسعاع ایدوبعظی انکاراوزر بنهاید ی انفاق
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واوللشاانرا ج دعویلیاناعريك |
پرکجه دعونده مولاناعلی ایلهربدره مجع

قولاغنه |کیلوب پرسوز سو اش همان مولاناعرب برنعره اورو ب ببهوس
ار بنهکاش مولاناعلیدن دست
به
دکر
ندنص
کید
اولوب دشومش مدت مد

ننبه
توپهایدوب اولانکاراقراره مبدل !واش دی رکه مولانا علی فطامبجط
ساط ان دخان غازیزماننده استانیوژه کال

ارکانواعیانواربابدیواندن؛

رض سلطتدن!
وساناسدنحوقکیسه خدمتارینه اراد کورمشارد
خوف اولنوب پادشاهطرفندن اتلرا رعری دناره دشر انی راد اوعش

جیقو بکیدرکن قرامانك لارنده سنده و فات اعشار قبرار ی دیآ ندهدر

وشو بلهمشهورد رکه شح نا بج الدین خلیفه ودیرشارین آنلری نن اجون

مشغول اعشلر ٩ مولانا حبدب العمری الوتی القرمانی قد سالله دای

سره  ٩ردکرهنسدت نسیلری انادن امبرالومنین عر اینطا بهرضی الله

یبد
تعا ی عنهانواد ن ام ال نین ابویکرالصدبقه رصیالّه تعا عن
اد واهمنکدمقر شنرهاورزه کوی دعکله مروف قصبه دندر

اون ای ل سید حس| قد سالله زه خد متنده اولشد ررومدن سید
یا حضمرنار یندواردقارنده ععاند شیر اوقور انش اتداء درو ساره

تولشوب اعشکه شکر بکابرکونده مولاعی کوستری بلوری حاب جز ه که
سید حیا <ضمرنار نك قدس اتللعهالی سره پیشقدم درو یثارندندرولایت

رومده کانعریسهاخنده قو رشونلوده قره<هارده اتورهمان مولا ناجك
بوزینه برحکم طباه اورمش شو یلهکه مولانا حبیبه مامضعف ااا
روب مولا ن حابنبه تواخت
ووب
کو ی
الاح قصه شك م٤ل
تاول
ابلشدر دروزشرغیرتلو اواور قابرهزهنلا دش هم قضبه اعتفادك کید ر

}tw

سید یانكخلفهسید برلکه قاعمقامید کرراحه کے سیدضیا نك فرزند |

لركهرك باشندن ناجین الوب |
بپب
متوسطی قاعمقاملقدعوا سینایادول
|

نزدن
| نی وطرحکوستروب جوقاذاایتدی اکن درو ولك ونبازهند لك و

| ببرزادهلریایدیهرنکی انتدبلرممعاوطاعه دیدیلردسجوقزمان کمیوب |[
انارخوت اولدیلر ببرشکرالله احباء طریقت وبربت ژارویثه اولد ی غاتده

و وسصاکحبینه وال افوقزرریندایدی  ۶ددهراروی
ااق
محدببوم

الشهم بروشتی قدس اللسهره  €نباوردج سیبداک خلفاسندند رابنا
ته اق عالنده بروسهده
خر
وارد
سمش
ابلندن اتوحغیلنصار بن روشتی قو

ته مد تارساکن|ولوب خر ایالمکله کورهشدروالفعی اوغلی خدرای ریکل
مشهورفرازخا هد ه اوتورریرتحبوپهعاماعبلقدوب بی حد شور یدهلقلر 

| ابلشدرنظم طبیعی سایغیالدبې اک بجاوسوپلرد ی وکند وزی د |
هو اعشدیعاقبت الامر و فق ر بایدستکیر و عون سحایمٹیاولوب |
رنمه
ا او
دشع
دیق
اطر

کیدوب باکو ده سبدحیا حطّمرتلرینه واروب |

اراد تکتوردبلرور اضتارهوخلوتلره اونورد,ار اولدهسوزژیملاهی ایدی |
صکره سرامسرالهیی اولدی واول جا زی هوا ر<قیقته ودندی اکر ||
ک
|ه و برد ع وقره اغاحده اوآوردی ومرزا اوزون حسنکا حبت ایلد ی

أأوسرانت شاوی موقشاونکهبقوب مرزانك در هی دی [

ومقوب عبرزازماننده تمرنژهحهیا ن شاه معرزانك خانونی ابدینی خا نماهه |
کنورد دارر هعدا ر اندهد ج سا ڪن

شهرت ولدی ومرجعاکارو

اولد ی اول د بارده عظيم

اصساغراولد ی باباا+للهک نهقشند ب |

اولوزندندر وقرنهمناولهایآخره حقایق ودفایق اوزر بله هج رنفسیره
ای احعت ادن تفسمرودقایق ازمشدراکرفصاحت الفاظو بلاعت تعر
شر وکلشن رازی سرحارکشهدءقیولطوافدراتاردنتقولد که
ورم شارکهمرص مودلرند هد د » مره واروب عبا د ت ابتدمودههگری
قورہ نارپرعالهدوسعش ولدمو سوردل رکهدده ز اد اولواوآش ایدی(ا۰

رباست آمراست) هری سکریوزطقسان ابکسنده وفات یرتک

4تاب دینودانش روشیی  ۴ازنظر
شے چمانیطدوب دهشدر۴9نظم آف
راب دیشب فش  #چبست
دو
شام اجل کردید فوت  3دید مشخ
|ثارخنوکمتاموت موت » مولاناعیل! خلوتی قدس اللهتال سره چ

ونار
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انکاریکاك خاری اس ہمان بی اختیا ر سید بھاءالدین دی سبدحیایی شفیع

ایدینوبکلوب شح صدرالدینه ارادت کنوروب هر يد اولدی ديررکه
حطر ت تج صدرالدن سیدبهاء الدینه برل اوغلی سید باك باع
واهده امراید ر سبدحیادن منمولد رکه شهنل بوامندن بن
طوت د تح

هلاکقورہبایمدآخرر یللدنصکره بکاامرابلدیبااکك بشماغی طوتطوندم
ابودرمتااسنه
وفتا کهحضرت شم صدرالدن وفات استدی برژاده ابله س
/نوعامحالفت دوشدیاول حهتدنکه ببرزادهیدس قدم یدی و توحهقیلوتتاس

سید حبایه زیاده ایدی آخرالاحی سید یا ماخد ن بأکویهشرت ابتدیار
ابکاوولابت شیرواندن در ايهقریب پرشهردرکیلانك بندر ید رو سیدصبانك |
اده طهور ی کاله ايرد ویصبت وصداسی اطراق بلاد ه منثشر اولد ی

حیشو بل دهر رکه اون بك مد اری انه می ید وحبجم اولدی واطراف
بلاده اجازتلراخيللیهفه  رکوند رد ی در رکه| فراطله اطرا ف عالکه نم |

خولسایعدكحسییدابداادنعقاالدتیحلسدهدیراعشکه هربیرلحازاری
ح اولوروپروردهسی اولورحازاریحوق اواسهدرستدراما پروردهبرد رکهاولمرك

و فانندنصکرهطهورایدرحهیقتدهصاحب تین واهل ارشاداولدرامامحازار

توپ وهاستغفارو "هون وادابطربقتی اوکر*صوندرهر بارکسید میاه

طولعرابلهدعا اینسهردیردیکهخلبلبکهدعایدیکنکهبمعرملكحبانندهدر

فواقع وخلفبالیتكایت دکذصکره طقوزای دکنہسیدګی د انتقال
ال
حهضرت حق نعالی اولوب وتوردی
ایدید رکهآخر زنده الی یآ متوج

وهرکزطعام عدیوصواچمدیآخر برکون فرزندا کبری کله امه ایتدی
| خاطر عبر شبردان اسم ناردج مسرور اولوب تکلفار اید و بشبردان
کنورد بار
ه
ند او
کمیسی
| دشوردبار واگمایی جع اتتدبار حون طعا
یسم اللهدوت برقاشقاو ل شردندا ن الدبار و معارقه بشلدیلرناطعام

اخور!لوجهقاشق اللرنطدوهرردیآخر برهقیوباد لله دیدیارکلهامر
نبامزند لات ايد وت ایتد یج

نکن اعون وکر تکلیفاو لندیاخر

بارقناشدقنداجفطاراعدکزاتدی لعبان بر نهییل بر حغه موك
أ را حه سله غدا اعشد رن بونكکی مکلف و جرب لهو الهغدالنسم |

بمید رتك سکنبوزالعش سکرنده اطقوزنده وفات اعنلردر قدس الله
دعالیسمرهقبرمتبرکلریبا

کودهد ر ممرشکرالله خلوتیددس

اللهنعالیسره
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پیرزاده د برار لویرییانه مولانا حسام درپا

ا
وهندن |
اش ج

کنند ب<لرسبناكمیاصدنیرولابتروهده
قصکش
قدنل ول
به سن
ردی |
اجلدن کشلو اوغلل دعك اله مشهورردر عاشق عشرب ابدی و تعبیر |
منامانده بی ذظ ر اید ی و های سور ایدیالهباندنحوق سوزاری واردر
مذهوردر قبرری اماسبهيك سوادیهسنده دءقوب پاشا زباهوسنده رجعیت

خاةدر  ۴#سید ع الشپروانی انبلوتی قدساللهتعالی سمره  €مولداری

شعاخد رکهشرو انكتخد ربابال بنهسید بهاءالدین د بر شما جك
| مالدارارندن ایدی وسید با غات صاحب جال ایدی برکون اقرا ن

واعثاینوجوانار بلجهوکانبازی ایدرکن پیرزاده کهشج جاجی عرالدین

خلوتذك اوغلیدر وشح صدرالدین خلونينك بککووسیدروهم حریدیدر
ارراجوکان بازیایدرایدیسید محبانل جالوحن
هلابراویهنوغ
بوزلیکاو
وکال اد کوروبانندهی اتخابنه ایدریککلنردعا ایدهلکه حن تاه

واعالی بو وجوان صاحب جاله بوطر یقتدن بهره مندلك میس ايده ال
قالدبروبدعاایدراراول کیچهمادنسجبا بر و قعه کوروب متفیراالاواود
آذ شیم صدرالدین حضرینه کلوب ارادت کتورر وملازم <دمیاولور

|اما پاہاری سید بهاء الدینه قبضویه خوش کا رکهاوغیی جبجوال وحسنله
|ککوهندزدرو شارچجهنده اوله وخاونلره کیرههش صدر الد یری
و

ادکارادلر هرن کہسید حیانی منعایدر مفیداولاز بلکه شم عسدرالدينك

هلاکنه صدایدر انقاتی شو بله دوشرکهبر هه شتا هنکامیآبدی سید

نوپ بانسو نمازینی فاه مسجد » وارمن|
اوره
دتن
لای
اصف
تکحيرامیت و

| ددد زمان تدارك ایدوب قالی دریکاورسه اآیکبیقلری علدن فااش

و بروجع دی بدااولش که طاقتنطاق ابلرهرندکلوند بیرایدرژ

دی ز ادهاولورایکعی بااوچچی که شماصلددی
رنطام زاروند ن
کلوب باجه د ن اشا عهایز سردتایهنه باتورسین آوغلطور بووارودپوب

ود
ر واقف اولوب ار
النه بابشو رهماند م هت کلیبولوربواهر»برجا په

بهاءالدینه خبرو پرر بهاء الدین کلوبحالی بو,لهکورر سیدےیايهایدر

وسنكت شەك منشمرع

کنورسدب نهد رکهراه ودرکشاد » ایکنطامدن کلوب

باجهدن اشاغه اینسهیدیحبی ایدر سدب اوادرکهرا پرخاردر مبارلااقامیتی|
حراحت ادر بهاءالدین ایدر راهده تڪه خارواردر سیدی ایدرسنك |

انکار٩ 

¥ Hor
ککنمدود قندرهدر
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برالباس اماس وی hf اللتهعا یسره چ وای

اماسبهده ساکن متعین عنلا ایدی مرتیور رومه نزول اشدکده انیطوتوب
شروانه کوندرمش رز  6بعصض اسه يسان امش اول برده ناحار مکن

ایدوب طلة درس ایدراعش رنه روزکاردنصکره سرصدر الدینه

شن
ا ا
زادت وروت کد فتاه اوی اتزکار اوو راھد

اماکدبارهمولوککورکد رالد ی ای اتوین انا طخزارینه
ک
اون
عراجعت ایدوب ا

رفرّت کلوراعش آخرالاهی وطن اصلیارینه

ملعدا ری قوی محاهد ه ور باضتاوزریته اولشار بعده
ب

خراساند ه

جن دنق حضمرتاریی ادشیدوب خراسا نه کشکهنبتانار اول |
ش از
له واقده ژنده حضرت رسالت صل الهعله وی کوردبار

بو رر که منلاالباس بثهصدرالدینه وارهمین على الصباح بر صدرالدین
حصّرتل رنه متوحه اولور صدرالد ن اکان بل اونوررکنایک ردو سار
افرمعداری|س فابال ابدرز حون
متلا الباس کلمور استعمال نهندکرنهذص

کلوب شح صدر الدینك ایی اور

اندزمتلا الاس برکشسنك

و

هسشدی حوّمرت رسالتاو 1تیصلیاللهعلیدوسل بیکده که رهمنشیر

دکلدر اید نک ره مر صدر لد ينك نه خدمتند ه مد

مهو دا

وحاهد هارایدوپ آخر الام اجازتار یل بهنه وطن اصلبارننه صل رج
احون کلدبارحم صدر الدنك وفاتی معلوم ایدتحت اولدارده ارشاده ۱
مشغول اوولقد ب
ااتراری اما س .ه ده کند ی باغارند ه واقم اولشدر /
 7زارد رک اش

ره

دهحستال بدنلریی بور کن وف

برای

کوحو ب کم اللبزلهبوتسون دوکند ی تلو دباری ته سینطوعشار
| ارترکلری آماسدنكت سوادیهدعك الهدعر وف برند هد رزار کا ه در

|

اصعا ف وع بد زنك

:

| کح زخکلراویتی قدساله ره  €ببرالباسكقاممقاماریدرییرلیاس |
وفات ایدحك طرستاری مض اشد در الا ك
بش قدهلری ۳

اولوت خلوت اشدبلر واشارت ارشاد کیبa اولور دو

متوحه اواد دارجه سی شم ز کرتایهاتعاوق ادوب نسعت اتدبر بونلردن
دی جوق آتازمویدر فویشحاهده وروت

اجار

چ

زی

کل ادی قبرری اماسنهده

بانندهدر چ ء دار جن جلى دس

اللهدعالیسره3

ریت بایدر و بیر الا سك قزی لوار او سابدیدن بونار۱ ,
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حضرتاریته چیفارایدی اکرچهکم براهیم زاهد سلسله سی مولانا جا |

ودس الله تعالی سره ایراد یوب مشایع خاوئهنل دک رین بونارله

اوزر بنهافتصار
اعنلردر لکنلووف رحق رهدج اول سا * سر غه دن حد

اشتهارهابریشوب معلوم ا
ییتدکلرمدن زماغزه کلجیهدل عسلبل الاجال
 6برعدار ایرادا
میلدم
ف(
لهض اروالود عند ذکزاریاالبشهون)

شم صدرالدین اخلباوی الشیروانی اقلدلسه تعالل مسر ای

و
جه لیایدرایدی حابی عر الدین خلونذل خلبغة سید روخابی ۵

خایسداونههتشکلیدشیرروکنده»اایرکین هخبربیارهودمهیشربکنرك بقرربنشده حادرا ا

یی عرالذ,نك

قری
تواج*عاخده در میرعیی درو ازه سنه قربب رده درهراریاوزرنده
برانازاع
ابجیواردر جى وان مهو ردر وارزارسایه سنده انورز ببراغندن

وباغجاند نزالاوربچابفاقت وشفاول زواروحایعیعررالد نكشی ای رم

خلوندر
و ان شحی ببرجرخلوتدر وارك شی اج خملدویدر وا د

خلاوتیبنكرسج
اه زاهدکبلانیدردیر کهاسعاءسعدالهسلو اراھ
ک
یلانیدنروظهوراعشدروال ی جال الدن بزریدرقدس الهاسراز

اعزه تعشبند بده ن اوز ون مصم الدین حاف قدس دنه تعنال سره

حضرتاری سره ساسله" مشانخده بورئیب ايله ازمشاردروظه رن

اخزلمولترنشوك یی سیف الدین خلونننك اننسابی بلرعورن ي دهردلو

له معولدرکه مولاناحابی جد حلواسکه اقاضل دهردن

ایدی وت
صوص واصوص درسین ایدر ایدی  8صدر الدرن خیاوبنك

معاہول “وعااهعسرل ه شووحدق حارینددارندتایدی برکونشخر صدرالدینك محلسنده

» نی پروامها ,له" شر
 3بات  1لسار هسو عره دی
حسن دلاو,ز  #کینحسن دلاوی زا
عسق من آراست **مولانا حلوایین
ك.کرمیی برهعّدار سکون بو حى بر
» و لی او خذوهمش

صدر الدرن حضرتلرى
بوره شارکہبدر ب اروغلا تجییباباسی ایکی الى
اوزرینه آلو

ب باشندن بوقاروقالدیرراوغلا ج صا نورک سبنادن عا
اولد
ی همین خبرداردکلدر کہاکراباسیاین صالی وهك اواورازسه
د ووبپا
رهپارهاواور همین مولاناحلواییمکانهواروب اسهالدنخسته اولوب

واوح توندنصکره وصفادتردایشلحدعینك قبمتبری واحی تماد
کند 6

460۷
اما داررویده حکرد کسن خرده جه فراجه آوزومه دیرر
قزل اوزمدر
حاغردکه ر ساعت و فف یلهYE 4
جون اکاخبر بأداتدلد اول مصه

ووب ابد ی معذور دونکسه پزم
«و زکتوردی واکا بر
کرد ,یروطبثقعش اولاز پرکره دخیانار أننده اخشامنازنی فبلدم آناری
باغلررده ک

ومستفزق بولد مکه کو اهچ کند وزینه شعوری بوق
شوه «غلوب

صول الىاوزرينه قوردی وکاه
د ٥ کهطورر ایدی کاهصا ع 2
ایدی قرام

وزر ٌه قوردی وفانلری هعریك سکریوز الّش
صول الینیصا ع.الی ا

ی القعد هك اوننده دوشنبه که سند واقع اولد ی قبراری
آیکسنده و

| پوراند د ر  9مولانا ظهیرالدین خلونی قادلسله الى سره  +علوم

نلدینابی بکرتابادی بورهشد رکه
طاهریو اط پیجاءع ایدیمولاناز ی ا

ظهرالدینکی کی کورمدم شج سیف الدخیلنوتبنك
طاس فلت التنده

واوندش یل ال ده وخلونند» اولشدر وشح سیف
یدیایدی
اور
خل

بدری
قكم
ون
راد
الدین هڪرتكبدیوز سکسان اوچند  ۰ون
زارند ہ کازرکاه کوپیرسی باشندهدر وشح سیف الدینشح عمد خلونينك
 ۱م
ذول اولورایدی
عد هر کاهکه خوارزمده ذ کرهمش
مریدیدردیر رکهج

وپوهان بجکویادرآنکله معاص ایدی
آوازی درت ذ“رع رکیدایردی ل
ش طهمراادن قاری سبعهایدی اون دب شدرکه
وانکله کت ایدر آیدی و
تاددن کندم رکه حضرت رسالت صلی اللهنعالیعلیه
حون ران تااومس
اوشندن
رهد م انتدیکه ظهبرالدین قرآی بند ن اوق
ود
کقعه
وسلی وا
ارقودم در رکههر وقنده که ار بعینه اوتورر ایدی
آخرینه آدنللردن

درت کره افطارایدر ایدی رغد ایا له قأنامش صو الههراو ن آونده برکره

که کیذر ایدی حون کازرکاہکوپریسندن
و در ه رکاهکه کازرکاه ونار

کر ایدیآیفیتبالك ابارایدی ودیر ایدرکه اولباء اللهدن شرم ايارسک |
وزی اوزره قوع هعريك سکز بوزنده دتبادن
دعلین برله 1عی آنلرادب

مشدروقیری خلونبلرمزارنده کندی شيانرك جوارید» در بص
ک

شو يلهسمو عد رکهبوذکراوانان مشا |
| کابردنکه دار هراند  ۱او لشلرد ر

ونیه فزمانا دارشروانده وعلکت رومده مشهوراولان خلوتیاردکلدر
خل

سل له“علبه ری شح ارلكدنینعللاء والذلالسعنانی به
| و کر اولانارك

هوراردر سلسلهری اراهم زا هد کلا ی |
جبقار وآثارکهزبامزد  ۰مش

>.
خاألیاولایدی و انار احون م عوبطعامار حاضر ابلردیمع هذاباغندن ۱

ردهوقتکه
هللر
ی او
هبند
کون|
دیدییبرک
بیلا
وزشراعوتندینحلاصیهشیا قل

|

عربزر جاشعهردن ورانهمتوجه اواءرایدی بکامعلوم اولورایدی سلورمکه

ی
راد
اه ک
کردمک
ماجکسه درونوقتکلورزانار» مناسب طعا م رتدب اید

وقت ہیتوقف اوکارینه اربکه مدد خنمفرآ ن اولد ی ابرق

ون
جوغا
| کارنده اولان رکازد ن بریسی برقا جر
ش

بعتی بشیکتورد ی

نوکااندنی ده آندوبردنکه کندیمالدندر دی برروغان جوشی الوب

یکی پارهابلدم وال پار ی دخی ایک پرها یلدم انوك بارهس دم

اول معتی بندن مستور اولدی اول قوند ن برو بعزرارك بوجانبه وجهنه
وقوف حاصل !ولاز اوادیوه وقتکلهجکار ,ن :ازمتشو بشه دوشرم
مولانا جامی قدس اللهتعالی سره ایدربرکون برججاعت ابله حضرتلریتی

زاره واردق اوزم وق ایدی بزیاغه قوبدی وکند یکدی پزبانی |[

طولاندق ودیلدیرجه اوزمد ن ید اول جاعتدن بری برقاج صالم
ش بر
دمهر
مزتو
تاونرامکه اجا
یموول
اوزم کونوردی بربسی اکااتد ک

"وال قصدیی حکایتابندیکه علاءوقنك بعضندنواقم اولشدیکه بورلك
کیہ اکامهبان اولشلرایدی اول جاعتدن ری انك سفرهسندن تبرکا

اپرنسنه کوتوردی حونخادم سره یی کوتوردی خاد مه ایتدی تکبون(هوی
اعن انکرید خادمابتدی ن هح منکره حاضر اولادم دی فلان |
یلکتی
رت تدااو
وابل
تنه
ووکو
کلا
| کیسهیی اجازت زاه کوتوردیستره یی آ.
سفره به براعه حادم سفرهیی اناوکنه ادلتدی تااول زکلریسفره به

براقدیآند نصکرههولا ناکلدیبع اول نی بوقصه بیتفرپرایتدکدنصکره
مولاناحلال الدین او بزید حیقهکلدیو زماحونطءام کتوردیجونطعام

بندی کنکهاجازت ایستد  طشره جیقارکن قابروکند» طوروب ابتدی

رهکیسهیهکهباغه کنرمکه اجا زت و بر اول اجازت کهکووتورمکه

جله سنه له دروانیکه اول عاماندر ابواغهمشدرا کرحهاولنده اجازت

بورعشایدی فادر اید,که آخرنده حلال ابدیدی واول زلهیی سفرهیهگری
قومییدی برکره دی بجارعتله انفاق انلراك ازرنی دوشدی دو ند بر
ضرت مولا ناده
حکر
وقتد» اول جاعتدن بنرك خاطرندن کمشکه |

یش چکرد کسی ررنوع
کرہ
کرامت وارایسه تبرکا بکا مةد ارکشعش و
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أوملائت  #همهکنتند ازجان رمدم ولان جلال الدیین جود زاهد
۱مرغاي قدس اللهتعایسمره 6۷ولرد ج غلوم طاهر ده مولانابظام الدین

هرو بنكشاکر دیدر ورزسشر وت وما بعت سنت سدبرله بوطريعدن
کا لله حظ وغ ام نصییب باودرو ونرقعویده جهد بلیعکوسزمشدی
نکك راک قحلت آلا ند ن بریکه مکرو قف
خکایت اادرز
واس زراعتده استعمال ابش اول احره واقف اولشحق اول زراعتد ن
ر اوت بورمتکه فمقرساکبفهواره تصدق
]سسال ایتم ف
انلسار هرات ملی برصره اون هدیه رسمعها  5کویدردی قولاعدی
حامل صره اشد یا کرننه وی L3 ايور سم ملول اولسه کرد
 1شا کرد نکرّدن فعرزه و مدزسه ده او ره فسعت ایددکز موردنکه سن

وےل ایدرسه اکا ویراماشول شرطله که
کند له مد رسذیه الت هقرک
سدیه ایلتدی

وسه التونی مدر
دته سین و اون تهبردکنلشدر اس اگول

عزس سکرند ه
یبو
شے کهسه آنیقو ل اعد ی وفاتلری شرك بدی

تدسسالاهی سره العز یز
دایه آبنده درقواری ع غابه رانده درق

نلابو رید ورانی دس اللهتالی سره علوم ری بی
یلا
داح
للا
امو
۴
حاصبل اعشدی ور عات سس دعت و ممالعت سلت و اه

سه ماما

عالمیه ابرنعشدی اکنراوقانی وظائف طاعاتی اداابتد کدنصکره مسل انار
هکم اکا همده رجوع اینسه قدر
|ابی کوری بورمکد » کر د ی ر
صلده
واو
صجه
خوسع
|و

اعام ابذرایدی واول امری کو ری وبرمکده |

| اء دنیادن هرکو رخوع اعت کرکسه پنفسه رجوع ایدر ایدی مواعط

وتصاشندنهرسو رکهانك ر انشدنجار یاواوردیسجملرل نفوسنه عظم |
اثر ایدردی آکرجه کے اولسوزی نج هکره اذل رایدی وضاطرارند» |
دونارزدی وطربعتده بونلرل كسب الط اهر اکرچە کمری لوق ببی

شبانااوبسی آیدی دعشد رکه هرکاهکه بکاپرمشکل واقع او له حست

وسطه اول مشکلیدفم ۱
رسال صلی اللهتعا ی علد وسل ر وحاناق  ۵ا
ایدردی دبرارکهبرکوناکانندن برطراق استد ی و اتدی حضرت (۳

یهد احیاناحاستکی طمروهلوا 1
زیک
وساابییورد
صلیاللتهعالی علیه ب
طهیرالدین خلوتنك گنه ارسعدر وانك طر هه زد ه معتعد آیدی

| آکرجه سنت اراد تنهداخلاولامیند ی از اواوردیکه خا ئە سیمه جاندن
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جع اوه رحضرت خواجه هریجا ننه میلایلدبار اراک
ابر یشمبنجوان ایدم واحوال خد
اامولاا زینی
ars.
me

کشه
| مولو يدنآکاه دکلد م م
تده
دم وخواجه د پارسا بومعنایه نج

۱

اطهارادرارایدی دار کهحون حصرت خواجه تانیاده اپرشد ی وصماح"

 4ازنی خد م متولانا ابله جاعتسله قیلوب صف اواد ه شو یلهکر انلراه

طرپعه آریایدیم افيهايوهنورهشد ی چو ن مولانا اورادن فارخ اولدی
برندن تلوب خواحه رل اوکنه کاب ی ومعانقه ایلیوت]ادنی صوردئ|

بحضرتخواجه Ea بو الدین»ولانا موررامشیركمه(انقشی ند |

۱

ی رم احون ربوس عله خواجه E

* امدهع که نقفی برع
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۱

وینکد ککهء
اهبشله وز وخد متمولا نا انلری حانه سته انتدیلر وا ||
۱ااوکون یت اتدل رخواحه نك اصعابند ن ری جه عزعت اعشیدی! 1
ا خواحه اک شو بله و صبت اغشلر کهمولاا زین آلدین ابو ر رك حنته |

|

) aورزش شر یهد ن انار یاپطر معتك و حميفتك مقامات
شج عالممقسر شحم فعين الدين |
هنه ابر شد ر شو ل کاید ه که
ا لي س

حنیدشمرازیشم رازهراازنك شرحنده تصلیفاعشدر بازهشکه مولاناروح!

1الدناوا ارمای بکرلدیکهاملعوفض لا مشاهیندنایدیواوصاد
يغه نلهموصوف واخلاق ج:.ده ابله معر و ف یدی ويز رکواراسادره

ِ دمت اعشدی

,E وارایدی "مه یل جامعبیقدهدرسه اشتفا

کسومش ایدی هعريك دوز سکساننده وفات ابلدی ايك وفانندن,رقاج
دور
احارنی
کون کدکدنصکره آنی حوا بده گوردم انتدیکهعلا نك د ر

وجه درحان دعی اولدرحه ار نه

و

ماوت بوقدر مکر بردرجه کهاولدرحه ن
چاندءاولان علادن فتعيسي حن

اونا ۱
با
انلرکله انا
کف

جل ودع الاه ادردر اتدی حضرت ۱
ایلدم

ادن ابویکرتابمادی ون ای بردم حون اواندم سس
مولاتا زین

آني خراسانده کورمش .کته نصر یف ابلی و02
مهلدرك
ورند
یدی بطوقزسبان برنده حرم آبنده بوم خجیسك نصف نها
دهی
ح سن
انظم
قفاننده بو پعلهشدکه 9
ماداینزوزن انراتادر و
جادحضرتواهی مر سویخلد برن رف
ازبتشنبه ۷کهروح ب
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هر کاهکه انار قمدیر|اوکنهوارسه اوتوررایدیانلره اختلافاحوالدنکه
ینندن اول ممقدلا وکوندهطوررایدی وصوکنده
شاقد
ههار
تکا
کةا
ورو
نک
وردیکه جله سی اول حضرنك
بیتوقفکه اوتوزردی سوّال انتدبلر جواب ب

واارشارت ل اهیهدیکاهندانوصتکروزییل بوطریق اوزربنهاولدی و بعض
اشکاانرددرعاولکه رة معلوم اولشدر بوطرقله ب كک رخن قرآنانلشدر
نرت شلك روحانتند ن اشارت اولد نکه مشهد هعد س رضوی ی

زارت احون احرام بغلبه دس اند ه واردی وخلعت ونوازشار لولدی

واول بردن مزازات طوسك طفوانسه عزعت ایلدی برکهه اشیحونصس
سراحك مرا متبرکنده خوایده خضرت رسالیی صل الله تعالیعلیه وسا
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کوردی جو ردیلرکه رن شهر طوسهدهسنك اوکوکهبرعریان درو یشکاسه
کرکدراکاتعظے الهو حرمت قبلواکن ”جد ه اناه حونصباحطوسه کردی

اناجود طوسبکه حذوب ایدکیوردیکه حضرت رسالت صل التلعهال |

علبه وسل حطرتارينكدیدیکی صف ت اوزر بنهکلوروجون مولا یکوردی |
حکندوزنی رآوزره را عوب نأش عد زهحکدی مو ¥

ااك اوکنه

واردی برزمان اناق اوزرینه طوردی رسا عتد نصکر ه اداغتی مد د ن |
دهنکه ای نادب ول کی نا 7
رپ
حرفروباناعیاوزر شه قالقدی ودکنبدو

تعظی اینمبسنکه دون که پیغمبر صلاللتهعالی علیه وسل حضرتاری
شم ابوتصرسراحك ره سیاوزرنده انکاه ملاقات اناد ی وا کاشتات ۱

نشانك و ردی واآهما نك فرشتهاری اند ن اوتانورار دسمولا ن ااکا سلام |
وبردی اولدی سلامن الد ی استدی تور نکه رود ارك اولیاسیسنت

دومکه متتظردر ود ررکه خدمت مولانا اند اصکره هر سلده خواصندن |
ری باباود ك ملازمت-ه کوندررایدی وانك سوزئی نازوب کتوررردی|
اکرچهکے اولسوزاراریاب عة لطر دق اوزریهدکل اندی امأحدمت موا ا

از ماس

هممایدرد ی وائد ن مصود نه ایدکین لورد ی خدمت

کهند کارنده که
| خواجه جد پارسا قد س اله تعنالل رو حه صکرهکی ح

خد مت دولانانك هرقد مطهری ز بارنته وارمشارایدی نو سارک اول |

| کرہکخواحد زر خواحه اءالدین ابلکه هک ند لك حروه ایرشد ی

راقیه اواد باربض مشهد مقدس رضوی جانشه میل اشدبلر
ففله
قا
و عضا ر جلاتناهرناتلهمدیببار الك اوز رنه مقرراولد رکه تشاورده

ده که
ابدردیکه غير بر خاطر چبونقهاقتأملدن صکرهآزاربشورایدیحضرتأَأ

مولاناسعدالدین کاشغری وم ولانا دا سعدومولانا جلالالدین نوبزیدبورانی |
حاضمراولوررابدی |[
واناراغمری عر زرداتوکلهوقتد هموجود ایدبلرانك حلسنه
ه و محلس سعاعده
ومعارف ولطاشنه استعسان ابدرار ایدی ائثاء و درظ
اکاوجد عظیم ارشورایدی وچوق جه اراور راید ی وانك ری جیم
|م|حلساهلنه سرایتیدرایدی باعوصقانده دهملری شو ل نفوسنه غالب

ولان صفانك صورتارندہ کورردی پرکو ن |بد ی بزم اصجا ٤ز کاهکاه

کڪ

صو رتا ساتدن طشىرە جي ةراراماینهتررك عودت ایدرز ورای كشك

آدیی ذکرابلدی وایتد ی وهقرتکه ابومکومه کلوراردرت کوزاو ابتار
رسه نك خا طرندنکه
ه کحبنند ه کی
کور
یاول
دوق
صورتنده نکورار و ج
برنسنه کردیانی بروجهله اظهار ایدردیکه اولکیسهدن غری بارزدی
وفاتاری هع رك سکز وز العش اوجنده جادی الاولينك بکری بزنده صالی|
کوننده درتار ش ومفاتارنده دیشاردر  ۴نظے ۹شج ک|ل قدود کل بودعد

اهل صورت را ععنی رهمون ٭ خواجه معسالدرن جدکزغش ا#سان

و شدداق تبلکون  ۴#ساخت حادر ساحت قدسقدم* حجه زدازخطة

امکانبرون##جر خکرد ون پابهقدرسبود*سالتارتخش برس ازجرځدون *
نراك
یده
رزی
و قبراری مسجد جامع هرا نك حوالسند ه فقیه اغبوی

قد السله سره ق مزتربکهیقبدر را 3مولا نزب لین ایوکدی
وینيهنرك
قدسالله تعالیسسه  64علو م ظاهر ید٠مو لانانظا م الد

میتدعاتدوعت سنت و اسطه سیله انوا بعلا
کشرادیدر اماانقیا د ش

باطتی! کامفتوح اولشدی وازیاب ولاتلك احوال ومقامات عالیهسیمس
اولشدی وحفیفتده اول او بسیایدی ورسی شحالاسلام اجدالنامقينك]
دسهسته ملازمی |
قدس اللهدعالیسره روحاتٌدن تولشدر و انك بمرعبه

حوق اشد ی شوبلهد بررکحضرت مولا نارمدت ر اضاته و محاهدار4

اشتغال کوسترد کدنصکره شح الاسلام اجد قد سالله تعالیستره ۱کا

ظاهراولوب انتدیکه حتعالی سنك درد کك دواس بزم شفاخله مرزده

قومشدر حضرمولاا یدی یل مقداری |کی ییاق تایباددن انار بتهر
مقدسهسنه واررایدی ونلاوة قرآنه مشغول اولورایدی وله وفندهبرقدم

الرورك واردایدی تایدجی بلده انرلك قهدشرریفنه پرشد ی آندنصکره |
هر 69
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ل قطعه 6٩ اممرتارلك و سالك قوام

ملتودین ۴#کهدرطر دق طلب مثلشاه اد هم ود  ۴۱سال هءصدوسی

وچهارمپلادش  ۷#بس روزء وآغازعید عم بود  #شبمفارقاش برشهور
هشصدو بيست *#براقتضاءضا ی شب مقدم بود ٭ بعی امبرقاوالمدينك

قتدسع االللهی سره ولادتیهعرتك یدوز اوتوزدردنده رمضازك سطننده
واقع اولشد روفانی هربك سکن بوز بکرمبسندن بکشون اول اواشدر

خواجهسعس الدین عمد الکوسوی الجای قدس الله تصالی سره که
حضمرت شح الالام اجدالیامی النامقياك قد سالله تعا لى سره اولاد
هبمران اول
کبار واحفاد بزرکوارند ندر و<ضرتشعل خرقه سبکه د
خرقهدرکهشم ابوسعید انوانبردن قد سالله تعالی سره اکا ابرثعشد ر
وشاسند» حضرت رسول اللهصل الله تعالى عليهوملك کوککندن
پروصله موجوددر جله اولاد اګنده انلراك خانواد ه سنه صنب او شد ر
هریده
علوم ظاهری و داطنیده جامع ایدی واوراد صحم وشام د ه و د حکر

حضرت شج زین الدین طریقه سی آوزره ب رور ایدی وش بهاء الدرن
رل کهننه حوع ارعن ایدی وتنام اعتقادی وارادئی و ارایدی اوائل
تایه |کا حذیه ابرسعشایدی شو بلکهتیه کونارحسدن قائباولشدی

واندنمازفوت اویو آیدی سور دیکه اولحذ رهاحنده مشایج وقتدن ج

زین الدین و بشهجساء الدینعرکی بے ترست و اصلاج .قصدنه

بکاکورندیارامابن ھج برینه اسلیعاولادم حضرت شخمزی انلدین ب مکوکسم
وعل ابلد ی اندن بکایراوازکاندیشو یله کهحلاجلرشه
اوزرینه اوتوردی ر
جکردهکیی په دن جدا ایدرارو بوذ کررجهراول اوازدرکه بکااږششدر
وښوردى ك اندنضکرهحصترن شش الاسلام اجد النامق قدسسره خواحه

ابوالکارم صورتنده کهآك اولادزرکوارندند ربکا ظهو راید میبوارك
وتندن صورد م
نفس بکا اوفوردی فیالال کروعامعقله کلدم وناز ق
وقضای فنوهامشغول اواد م شم حى الدينعربك مضنفانته معتود

ایدی وهسه" توحیدیاکاموافق تر براپدر ایدی واول سوزی منبراوزرنده

علاء ظا هر حضو رن »د شوپلهبان بیورردیکه چ یسه نك اکا انکار

ولاالزدی وقرانك واحادیث نبو ةنك وکلات مشایخك اسرار
ایاعکه
وحضانفنده ماید  ترفهمایدق برجزیتوجهله اکااولمدر معانی فصن |

مه
۱

ومباناردهءکاتبا ت واقع او لشد رحضی تنشح بو رهشد رکه امبرقوام ۱۱

ادنس انیقدس الله تعالی ورحه شول وقتده کهخوافده مقیمایدی

پوفقیره رمکتوب باز وب اولنده بوبی بازمشد ی  ۶9بیت هرک زازین
تست شین بود  #غین اکرنبست ورعینبود  #وقتشویلهاقتضاایلدی
نك جوابنده بباویزراد ی  9بیت غین د پیش عینشین ب دو ۶
زناکرهست بے ربن ود  #بعنیعين بصبرت اوکوندهجاب رفیق عیبدر

د
وو
جزينك
اکر

یبا اوله خو فا بد رهرکیکه فان اولیه قورقو

اولدرکه بشربت واسط سپله حعایه دوشه تعوذالله دیک

شبت

وحدت على الاطلاق  #کربود باقوامزین بود#وحدتعی الاطلاقذات

حمینثهی تكجلبسنده ولوروشول مشاهده وحد تکهتلیانضعننده
ووحد ت عل الاطلاق مشاهدهسی
پک
اول صفانك معاندسمله مفیددر * ا

ووحدنكمشاهدهسی
ام اولهاولوقت بوماده اطیاه قشورامییلهاولور بو
انکله تاماولورکهعارف جیمصفانت صننده اولان وحدت»شاهده

عرفت وحدت زینت اپودیلرورو بومشاهدهده
ولومقت
حفوظ اولش! ولهباو
انیت کوتور بلورنه زین قالوراورناد » هقوام وضعن ابهامد» نبیه قوام |

معلومدر ( دیکر) مشرب مومی |کرجه علست  #درشهود حبببعین |[
|

وام بکارکا سهشربت
لوةسل
اصل
بود * اول د عشدر کهموسی عليه ال
وبردی بوبتکویالغماندنطهوره کد ی اکا شیهد رکه|کرجه لو مسرب
بلندد رامامشاهد 5حببب للهده صلی|للهعليهوس جا بدر هرکم
دبلرسه کهحاب اللهموش ذد ل صبی اللهعلبه وسل بانصیب وله کنديتك
فناسنده سعی اي كک رکدر (دنکن) وادی اعنقدم خواهی#درعد م سر
رض

عن لود ۴2موسی عله ااصلوه والسلامحون واد ی اعنه ابرشد ی

1

جع عاردن خلاص اولدی ه رک ددارسه قدممعناسنههقامکه وادیاکن

#کسشفکودرت وسی ود 3طر یی رک 2۳۳
ردی اکاشیه اولندیکه وفضیلت ریات

کسیدرابرشه بوقلعده سی کوسنرمك کرد (دنکر) راندن ععرفت جا ب ار

بسلوردی  #و نفوضییات بلو

ای متصعندروحهیرن شح زنالد بن قد سالله تعالی سس» بومقوله |[

ابانیمعانسی شرخبله بکرمی تد ن زناده اراد اغشارورواختضا دطلب |
ایلرقدوایمنك |
ایدوب بومقداره اقتصاز اؤاندی ءوولانا فهستانی ام

ولادتی ۹

۱
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 EKIPبلNدمکهحضرت خضراءش علیهالصلاوالسلام حقر دی اکا
د شا ءکلی مسم اولدی غایتاد ب!
ملازمت اشدم باذن اللهاززمان »
اوزرینه اه ایدیوا< ان داعا سم اوزر سای اس سوبلرایدی!

فرآلنه نستحالاید رایدی ونکه ولایتندن قزل باش
واوغلانجقاره تعلمک

طاشه سی خر و بحایدوباناطول ولایدند ۰عظے فسادار ایدكت روسه به
کلور دیوزا ده او رکو او لد ی ااهفلتداز فرا ره بشلد بارعا قبت انار
1

بیور دبارکه قطعا انلرد ن پرو سه په خوف بوقد ر و ېو نده کایزانار
بوکلامله پروسه بك | کخنارفنه قرار کلد ی همدیدکار ی کی اولدی| 
وکند بلردخی اول سنه ده بروسه حصاری اند  ۰ووات اشد بر هعررك

طفوز بوز اون بد دسنده وحقمرد اوغلدبر ژایدیاکانناء و صبتانتدبارکه

ی اعناق سنه پوك جیه سین ببرقبررك برد ه دفن اید ه سین لاجرم ينه
اند ج»د مزه ماسوب اولان قاس عل م جدی جوا رند ه
حضا ر
والدم حرحو م ععان جلیپنك اناننده د ون الد م قد س اللهتخا

المزیز حبقبورانارك خوارق عادات و اطلاع ضایرقر

ا

ونا

احوا لنهمط لے لکن هبان وکا ذ ڪر جباارند ن خالىاولسون
دلو ومعداره اکان اختاراولند یکرو ت کررجه شروع اند ه لم
(ازه خمرموفق واصیر) ۷#مرقاملدین سمانی قدس الل4ه تال سرهکه

ات ماو مان ترا فشن ش رکاذ رای واول قیلرع

جع وخربی وتو جبه وخصیصیدفری آنْك عهده سند ه ابدی واول
وزا ر ابدی تاگاه اکا رجذ به ابرشدی
کورر ا

و

وطر بق ازاك سلوکنه مشغولا وادایدب کرکندی انمسیانارهوقف!
اشر انش هرکشنکہم اکاکاغدکتوروب اکا کابت اهر قلاندیکرکسه |
E

r

نزا

و لوایدآ دغاک رزوا هن یدرزاب

اولطاللراراسنده ترا ب کوزاراندی نه ارتب آوزر نه کاغدکتومشاراندی
9

ابدی اده حوق معاری سوباردی سو رمشد رکد موسی

صلیاللتهعالیعلیهوسا بکارکاسه سر نت و ومشدر بو بمکو ۳تددو
وانك حوق شعری واردر و مولاناحلال الد ن رومسنك بعض غرلمانثه |
| جوابسویلشدر وجنونامجانین ادلو وکاب 5دصئیف اشدروانده عرت

رج اعشد ر حضرت شح زین الد ن خانابله معاصم ایدی
س|وزدار

}{o
 ۴#هذه ابات که

وفائی عشق زان عقل باحبی ٭ منانبات صاشقوانبله علا٭ اعارفهیشاوا |
ارافعهای #مذاقات اهال الاله اکاملا  ۴#بومنظوماند غنمری حه

اشځ سلسله سنك پرطر ین آخر دن
نظماری دخی واردرکه بنه آنارده م
| اسامسته اشارت اعشاردر اجال ترب و درعن الفقرءصطق العروف

بوفای(ع) عن الشح عبد اللطیف القد سى( ز) علنحم زین الدین
الما ن(یع )اعلنسع عبد ارجن الشبریسی (ی) عن لحم بوسف
ع حشسنیری (وم)دعانلاشاحصفهانی(ن)
الجمی(ح) عاناللشح

عن ال نورالدین نطبزی(ع) عن اشح شهابالدرن عر السهر وردی
وردی (ع) اعلنشجع عبد القادرالکبلانی
ريب
هیج
ساب
لشح
انال
(ن) ع
( )۱عن الشےاجدالداس (س) عن الشح الشنیکی(ا )عن اس ای دکر

اکلرصدیق (م) عنالنی دصل اله |[
نهوارا()۱عن السحرالاکبرآنی ب

عوليسهل()عن لسهان وفیها| شارةالىابا آوهید()۱اشازة العمنب
الاکلبه الرزخة ) واطاصل حضرت شحده بومقولههعارقه<دوحصر

بوقدرمصود وکاب ذکر یله ارندن خالاولباقدر (ان القلیل عذلى
ااکثیر والةطرة تى عن الغدیر  ۴۶ربعم خلیفة پروسوی قدس الهتعال |
سره  9اصلده انا طولی ولايد هکوينكنامقصبه د نپدررکون بوحفیره |

کندیسیاطبفه صورتلهابتدیکه کوپنکلوقوللردنزبوطانقه ك اخفیاسندن |
واتقیاسندن وعبادندن وجوادندن ایدیغتی وفقبهانعای عاایمدی هر کی
اطف مضاعهن ویرردی معهدانهکسی ونه
هد يه وزندن رنکتنوهرسه ء ا

دی فویاهده
ونادن
اکای
مالیوارایدی اولده کاسبیندن اعشصکره متو

اهیایدیاتدادهطر یقزبنیدن شح حاج خلیفهخدمتاریدنتانب

اولسودی

امامذمر بارند ناو بسی اولق فهم اولنورایدی اتفا ق بوحقمرلك کوززی
وشد ی برکون اد نارپرزمانده بم دی
اکن ادی ومد  ۵مدید ه امتداد ل

شو یلهکوزژم زجت اند یهر علاحکه ادم مف_د اولاد ی اخر وه

کیدرکن برجوانه اغرادم بکا ابتدیکه اوغل کوزاريك اویلوقدیلرایست
سئن موکد » نك ایکآخرندهغی رکه تده معوذتبق اوق اذن اتلعلاهلیشقا
لتلرایلنهتدم شهااولدیسزر د یالوه ابلهکوز
عار
ولسن دآنسلرل» اش
دیدی حفیرکستا ځانه اول جوان ود ر دیو صورد م سورد بارکهمشهور

یدرک

۱
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کرن ما رل انارری اپویب نظر |
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ات ججعه کون محرا بده او
اشفا تارپلههتم اولد م امیددرکه اولذظردن آخر وقته قدرمدد بیرشه |
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بعلشد رمقبولعالیان ومس اریاب عر فاندروضع اوفا ق اعکدهید مضا
کوستردیوقا روسکیده وکین اسی ایدیظاهرارنده کم باوحلال غاب یدی |

دریسکاالط اووججزارلینهایدیواهل دنایهازاعتار ایدرارایدی
نبتا
ااماع

وهرنهکمسو بلسه حکېونکنه اوزرنهسواررایدی واخرارندERE

وانةطا ع | وزرایوناهدیارطدمره میوهقت حبق رارادیشو يلهک 3وسنه ار |
واعیان کاسهرک:دبار وف اولدینود راعلامو ارام اولته جز راندی

"وفقراً اهل ذوق منشرح اولورارایدی واحوالعالدن فراع کلیطریفین |
قخترند ه ادا اندرزاند ی و کند ار
طوعشار اندی غار ومفروضه یویآ

۱امات ابارادی مھشور رواک اله غاز کم حرّد فلرید ن سوان اثلشار

| جوابند ہ پیورمشارک بزم یککا هلر نما زی بویله اواوز اما بوحقیر سند
| سعادغر اولان اجد ام خاری قدس سره حضرتلر ند ن شو یلهاستاع از
| اترمکه برکون ل لرند » بو رد بلرکهحضبرت شے وفاك وحوای صامة

نأسكفهمنه کو رهد ر کند بلریی صاقارارجواب ګج انلرد ن شویله |
ه-عوعر د رکهبو ر هشار د ر بزاشا رنه منتظر پریند ه بزهرلو فتکم اص

واشارت اولورامتتال اید هرز حضرت امیر قد س سره نورد رڪ ۾

جواب و د ارستقا مت حالاری واو ل اقاونده ذره حدتفاو ت وعد یی

بوجوا بك کته دلبلد ارنوار بلاغت ما ب اطافت جوابلر ندن ری |
بود رکه رکون سلطا نی ی الدن عر ی فرعون فده مات طاھرا ۲

وهعرطادیراعش سز نه سوررسکزدعشاراعش اول عرز خوش سورمش |

| کاشکیبزم مز ده دی بلوهشهادت ایدرایکی بمو"وامننهایدی برکون ینه
 ۱اکشار و رااا ےق دید کند هو ررس کر عشلر دناالباطل ید دسون ودغوله
جوامع الک شنم هابت بوقدرا کرجه کے حنق الذهب ایدبارلکن شاقعپلر
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شح تاجالدئ باویقلسدق آخرجوق جست

او جو اید و ب حالباطا غ_دهبابلافلری اولان بر ده راورمان اح ده
ولدق اول پرده رف دا رعظیم رباضت اوز رنه او لدبارصکره ۱

| خواجه رستم قسطیوی اول پرده مه محبت ایدوب بهص جره اشرا
دار

وعلخادی جنا شید دهدن ن شو بلهمنقوادرکه
ر «مموردر ش

ری حلونده اولان درو دلره» وز اون چا طمامدم دعش فمرژی
>تتس

رعبداناط ابلفمقد سك ند برقبآلتنده درهعریک سکزبو ز بعش

 RNراندد هوناٹت اشدر(قدسك الهتما بسررفیع) اریخ ۱
دوسبوشندر ولالدن زاده چد.اشا قدس الله سان ر « مد حلرید »شو بأه
هناردرکه(فظم ) امینخزن اسدراز شح ناج الدی ۶#بهاءروضم ۱
آانوار ج تاجالدرن #الی اخره * حرحاییی خف الهسطمونی ق-س ال

|تدای سره 6#ادى عبد اللهن یفرط کی و وفات يداك
 | ۱معا دهبه آنلراوتوردیلر وعل وععرثت اهی ابدی وخلق و تواضعد هو

زماننده وح

د ودر وقایعد ه دریدایدیمنبعاططف واحساان ایدی

وما تل و جوهحسانایدی باه ده جسیم حلب ده بسیم ایدی"
روز کارنده ا

اکرعلا ابد یوصف

ففرا وفضلا آبدی بو عر سن

.

باوغه ایرمشد مکه ہر<وم والدم یله واروب مبارلالار یناوبك مبسس |

اوادی 4
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مستغرق الهم عشاهدة الله والغناء فيه و یکون نيه بعدد خول اطنه الاشتغال
عشاهدة اتللعهالى ورو بت ومز پدمعرفته الى ابدالانادفهذا العر الدنیوی
لابق بالوصول ال عالی درحاتا!ءرفانوالعمر الاخروی واف عن یددرجات

الكشف والعيا ن ومع ذلات لاإيصل احد الىكنه ذا ت اطق لکن من فق

الله کاناخللهفه سره منه الیهو يعرف درجاتالاطلاع عليه وعکن
ان بکون الاشارة فی قوله بای قولکانالعر مدادا لکماتر لبنىفدالعر
قتبلنافند کلاتریی ا'ل۸ىعارف الغمرالتذاهيه الى حصیلار بات اطقیقه
ق النة جعلنا من اهلها فهمة ار باب اتاصوص من الصو فد مصروفة

الىالتابعة السبربة وارحوم نكزم الق كاله ان يوفقالمكتوبل للتابعة
ف المراتب الثلثةوان لایعوقه نیرزخ ولا بعلعد بشی" ما سواه انه هوا4٣ین
النان ثما٣س ءنه ان لاشانی فىدمانه خصوصا نیالاوقات الطيبة وكذا
بدعواشانخناوسا امه دصل اتلاللهیعلیه وساوعلى آله وکحبه اججعین

وامجدلله رب العالین حررهاهلذاهجازة الفیرایالکرم الوانی اب بوكر بن جد
ان د المدعوزینانوا فاص اللتهعالیحال وخ هروا مسن اعاله نی
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|فصوصك اخرنده بازمشدیکه حضرت رسالت صل الله تعالیعله وس
|بکافصوص الكمك درستهاشارت پیوردقد نصکره درویش اباددهخلونده
هول ح ضر تی کورد م صورد مکهارسول اللهماتعول قفرعون
یدمکل ا
| يع فرعون تدم درون رسول اللهصل اللهتال علیه وسلاتد ی

 #قل کا کتب * يعن شح عیاندین عر بی دیدیکی ڪڪ ی (مات طاهرا

وعطهرا) ی طاه:re وفاتابتدی دیدی بعده اتندم ارسول الله
وود هسلا سنده نه درس
* ماتقول ف الوجود  %لعن ج

ین رسول الله

 ۱صل اللهتعالیعلیهوس اد ) اما تراهاقول الوجود ق الفدع فد وق

 ۱اخادت حادت) بعنی شج حی الدین عر ی کورمرمسنکهوجود قدعده |
قدعدر وحادنده حادندر در اند نصکر ٩ه رسول! للهصلالله تعالیعلمه وس

حضمرتاریایتدی ( انت اله وانمتألوه انت ابلظههورا اصفاتالالهبه
ا فيك ونظهر تك لاارهم وانتعاا ٠ طصرل وتعینك وخلعینت وهو أ

هولیندش ب)عیسن اله سين وسنمً لوهسین يڪن تلوقسين |
عیلما اق
۳

oN
ظهرله لوامع التوحبد افیق الذاتى !لشارالیه عییلسان اهل الميقة

مع الجعوهولقوه استعداده بعد فالترق وال باده وانىعلى رجاء من اله |
تعالی ان بأخذه منةاليتهماما وییقاه بقاء دواما و جعله للتقين اماما) دح |

کتاے شح ز ی انلدرنخلونهدح واردات غینبه وفتوحات قبوانسه |
| وق
مسین اولددته بناللهدعا به اسعیاره انلد م بوممعهود خلوغه انی ۱
دود مکهاول یدی کوندر اللهتعای گا اولخلونده منتابلد ی شول نسنه |

اله کهفضل لهمنتاباد ۶دحقستعالی اکاموهبتار قموار بیاحدی ۱
کندی وصاند ن دردییکه ده دی زنادهابلد ی درجاتمقسامان
3جود نفرود اندن معاناولدی |
ترقاننده متام حعیفتدن توحیده د ل د
معامشهود جوده انامسیعه ییعام اعزدن اول بعده اول انامسعه نك ۱
حول
|| اعامنده ت

حو یدای عه ریاکا طهوراتدک اهلحفیعت دلاتده|

جم المعدیو اکااشارتاولنور واول مش زینالدن قوهاستعدادندن |
اونوریهتوز رده و زر بادهدر وین رحا یدرمالل تهعالیدنکه انى اولمفامك |

تمامنهابرشدیره وای بةاءداعیله بایقیله وعتفیارهامامابلیهواول پورشدرک |
شولاجازیکه شج نورالدین عبد ارجنمازمتیدایبخوا ا
 ۱اتدنکمده داد ده قالدی شنت مد ی دد 

ه < راساندن جاتب مصره

معاودت واقماولدی وحضرت سم دنادن کنشیدی خلونخانه سنه ۱

کردم انداجازتنامهی ولدم هجنفاوتوف مکرکهرقاجحرف باوجودکه۱

دلنکی
خالوولتانه مضبوط د کلایدیوقبوسیآچق ایدیبلازمصکهلاو
مسیید یکه باعجازت نامهمیانده بازمش ایدی
اجازت نامه نكمسو د ه
لو قسه نور ولاتله .a بکه  '+اجازت ۳قوت اولوت اند نمعاودت اسم

کرک دشا

فی اا بم اون نازوب انده قومش ابدی بهرتقدیر الك مدت

ههله ذلکمراشودر عض کرا مت اء
حک
ونده
وخلو
مسدبادهسی بر
حون مصرد ن عر:عت ابدم وبغدا »|
وینه ول سور مشدرکه

اشد م شول طافی ھکشع دابل عید ارجن ہکا وبرعش!ندی

ومشا تخدن جه اکارك دخی باشنهابرشعش اندی نالیهدی اک دککهپیر
یله

هتفایملاقات دوشد یاواطافیه بی بطئادبنابتدیشو ,به

که فةر ود رویشلك مقتضا سید را کا و بردم وا قعدده کوردمکه اول |

| طاقیه بم اوکومده استغااتبهر تعن فربد ابلز وشول اولوزانلرك|

{oy
خبرمن لقادیفالباطل)اوقدم بعنی حقه رجو ع مك باطلد  قاقدنا
خبرلیدرایعر پزاقتداسن دس کباوابلهوچون حق تالینك(ولانضر بوالله,
الامثال) دیدیکنه نظر م د و شد م اولشالی بالكلية حوابلدم لوسالام!
شح نورالدرن عدار جن الری قدس اللتهعالی سره زمانند ه ز اده
او
طاایدلی
ولو
بارل قبله سی اید ی و دار مصر ده ترست وارشا دتهعمین
ومتام شو ختبده «عکن ایدی اوابل اراد تنده دااورلهشاګند ن برینك

|حییدیایدیامااشی اولشخك انندهتمام اوو پدررایدی لکنکاادءشد که

سنك مص نك چم مشا مخنك ب يرنكانده تماماو لوراک انتظار
اباد ی تا| ول زمالهدککه شج جال الد ینبوسف کو
مراصنره
کلد ی آ بك صعیتندہ بکرمی وکنڪدن کسکد  ٥ص می غا م اولد ی
| وا کا ارشا د احازن وبردی اجازننده پرادردیوبازدی ز پراشح نوراندن|
 ۱بر

ر لعن اشلو ایدی وشح جا ل الدينك اسای ایکی طرفه د
رری

حسام الدین*عشبری یه و بریشحم مانلمدین شجوداصفهانی بهو بوایکیسی !
دی ابیادرقدس الله اروا حهم |
شج نورالدین عبدالصمد ذطز بنك بعم
شج ز ین الدین ابوبکرالطاق قدس اللهتەالیسره <عنمرت 2

| جد پارساقدس الله تعالی سره العن یزبعض مککتو تبناده انلرهالقانی بو بله

ازمشد ر(ذوالعل الا فعوالعمل الرافعملاذ امهو شرغاء ااصدو ر صفوة
العلاء والعرفاء را فع اعلام السنة قامحاضا ابلالبدعةناهممناه افیف
سالك مسالاتالشر بعدوااطر دمه الداع ال اه سا رهعپلطر دق الیفین

سیلدناومولانا زین وااللدین) علوم ظاهری بواطیجاءعایدی واولدن
ولق
ته د
اخر

استقامت بواشیدی جاد “ شر دعت ومتابعت سنت

اوزر ی هنک پوطائفه نكحفقاری بک نارنادمهانك زباده اعلاسیدر وطر یقتده

| ن|سبق ج نورالدین عبدالرجن مصری ی دهر و نورالدین عبدالرجن
| اکاکالتریبت ابشدیکند ن ونکمیل وارشاد هر نبه سنه ابرشدرنکصدکره
اجازنندهشو ,لهازد یکه(لا سح انطلوة وقول الواردات الغیبذوالفتوحات

]|ارت اللتهعالى واخلیته خلوتیالعهودة وهی سبعط اباممن الله تصالی

فبها على امن بفضله فة اللهعليهابوابالواهب منعنده فة |
الرابعة وازداد فىاقلبات فد رجات المقاما ت الیمقامحفیعه التوحید

 ۱واحلت منه قیودالتفرقة فیشهود اع قبل اقامالاام السبعه امنقمامهسا:

o1

صفت لهنه جد يد دا رهاراطهار ابلراکادککے حون قدم مقاممکاشفه ك

نهابدنه قودم حق الین بییاسدی اول بداد ه ووسطده اولان معارف |

ج کارنید وکدی وحقالبقین ره سیعیناليقین غلافندجنبقدی |
اوهاعقعه
تمطقاباقد جازمدر وش پعتهنسبتدور |
ای بےعز یزمع جرد ک
وع البقین مقام مکاشفه نك اوانه وعين امین مقا م مکاشفه نك وسطنه |

وحقالیقین مقام مکا شفه نك نهاینه نسدت د توروحقیقت حقالیفینکه

بقینحرددنعبارندرح تعایات(واعبدربكحت بأتبك لین دیدیکندن |
هیر بشه |
اوترو درحات مقام مکاشقه نك قطنه تعلق دوزوه رکم وارای ا

ق
اقعه
من
دمط
یع الوجوهوا
هرنه دررسه ج

اوولاور
ول کهد یتلش منازل |۱

السمار بئدهیت مانك آنخری نوحددر اوه دکلدر ؛بلکهاول سکساثعی |۱
مقا مه د وهعشد رما مات ما هزات آنحری عو دشدر

که "اول|

|عبدل ولابت جمتندنکهو اوك قعه سبله بددرابت حا له عود بد ر |
مدرسه|
شون لباند ه حقله مکناداراو لدبنی حالده جنید د س
نق

صوردرارکه (مانہابة هذاالامی)یعی وام نهایی نهدر ابتدی( الرجوع

الىالبداة) یبند اوله رجوع ایکدر ا میعقازبمزتوحیدله بداده |

ووسطنده خصو صا سماع انامنده بورباعبلرك امثاانیجوق فواله|
زیبودر  ۴رناعی) |
و روب دور برم وذاوقلار دبهمادتغرقبالاشمدررالولېر
انمهن ته منماکرمقهست لو نی ورد ر برهن رهن هست نویی*#درراء|

ت
سوتی
هجان
ا#نوکه ھرا
زان
عت نه تن عن ماندنرهج

|

توبی(رجه

ننن دکیلکهنديرم بسن سین ۴#اطور وحود ار »ور بسن سین 1

اعشاقه
#عو
یان
دهج
لن
ودی
لوکده نه 7ناقال

اکرحان وکارن سن سين

واولمةّامد ه حلول وتا کفرکوربنوبتوحید ده شدم(شعر) انامناهوی
ومن اهوی اا * لاس فا مراسیعبرا #ودسهی الزشد اذا انشده

ن |

روان داد ثباتش رکن رشکاوا ضعا کلنفرق فرتناا اه
دمن
نشق
بعا
کری وندانی انا #الیآخره (ترجه) اولکه اکا

ولااذ کره٭انذ

کاو قدرمرآتاحنده عمرنا لایربدندهبزاهی روهحزدین#تابوبسهوانتدی

ااهل الفا هرکماورنامزده تفر ادبقلبه  #شمر واطح اوزره بلآوردی
ورندام##دیرمآ کوبحاعر عن اانا#اندنصکرهجوت |
ت ۶3اکن مآثیاکا:قد
ودی ءقام تحویدل نها سهقودمانار علاطحصابدی (ارجوعا الق

خر٭

Koto

بردشرم و وتك امغالیابتاری تاوتل اید٥ز (وما رهت اد ردبتو اکن له
ری ) لدی باد مش رکین قر اش اوز ز سنه طو براعی انددك وفتده سن

اعد و لکنان اللهاتد ی بوایق«هنداایده ر و لها رکهرسولالله صیل الله

ارنوك دی
پادشاہ پرمقربتبر ماکته کدونیدرسکھه آنك الی بے | لد
بدمدر وحم دی برع یدیتی برفومد ارشاد ایتکدکوندرسه انك اجازننده
|بثب یوله بازرکهانكالیبن لمدزغ رض همان اوادر( اللعاند اللهعل الظااین)
ادن غافلاو لق( ان السُیطاناکمعدو فاخذوهعدوا) آنندن وانك امثالی
ك
يسك
ایله
آن|تلردن اعراض انلك(هوالاول والاخر والظاهر و الباطن) اب
اسحلهتیا جف الوحودفضلا
لسل
ابه
و|معلومايدنمك (هوالاولالازل اینتهی ال

عن شی آخر وهوالا خر الابدی النبهه برجع الاعرکله وهوااظاهر ی اره |
الظا هر ء بسنب افعا له الظا هر ة عن صفانه لته لذانه وهو الباطن |
اقدانه لاندرکهالادصارو لاتعرفه

وق

|
حدن اى صل الله

سای عليه وس انه قال کلالناس غذات اللهجی ای فیمعرفه ذانهوقال

صل الله زعا ل عیلیهوس تفکروواللااتءافلکهروا نذیاتالله) ی اول اول |
ازلیدر وجودده احت اج سلسه سی صحقیق اکا ءنتهی اواور بوقاند ه قاد که
برموجود آخر اوله دج اول آخراید ندزشونکلهک جیعاهم آ کاراجعدر

ایا ولظاهردرانارظاهرهسنده شوللذ
اانوه ا
لبت
ان صوفات
ردن
اص
یددن
افع
ویهاسسی
ادطیندر دعنکر لبدر ذاننده بضمررآقادرا انازری
اال
نله
ذاتی ابلرااول محمیق نید ن صل الله تعالی عليه وسل گفته ابرشد بکه

اد ی جع ناس حقتعا لينك ذاتی بلکده اجقّلرد ر ود ج بو رد بکه

احق تعالینك تعتلرند ن فکر ابلهکر ذاننده فکر ایک نکرو سوز باشنها
اکلد  *۱حونمتا م مک شفه یل و ط
سند ه راعی" شیک
حاصل ولد  ۹4۹واول معرفت اول ایدیکهحصرت

عونت

حق بردر اصو ر نند°

|کمو ر ند بکه هوا جلق ومثبتلات وما حیلق يعن غو اید نلك صفت له
تصفد ر وتخلوق

کې

د | هره

ییوسبع وکمیضبق بهنطار |

 ۱دعص كهلطمهم ظ هراو لشرد رد ارهز وسعت واستقاهتهه نع ره وره ضبکه

قهر عظهر آریدر کهتأللری دا رهنك طاراعندن واحرافندند رکهومشدلای

صفتیله بعضتیانبات ايدر وماحيلاك صفتیله بعضیی قحیولور وموا جاق |
%4 $

ا

وشطان اکا اعتراض ده بهزوکفیادره علاىلارن الهی|
نطا بق الوافع علا ونقلا لمحاییثمکن لانفس تکذییها ولاشیطا نا

دشکیکهاو :طن القاب عل وجوب وجوداخطقووحد انتهوزاهته وین ۱

يون بوجوب و جوده فهوکافرحفیق ومن ۸بومن بوحداننه فهو |

مشر حقینومن ل پمومن ببزا هتهجمرنع ماص بهالمکن فهو ظالم

حقیق لاه ينب اله مالایلمق بكمال قدسه وااظ وضع الثى غر از

عنهم
تاتاع
موضعه ولذل
اال
للهی فیتحکمکابهبقوله الالعنةاللهعلى الظامین

الم
انه وتعالیعارصفغه به اطاهلون )بعنیا جدلهشو
و ازرفری هک اأ
واقصه مطابقدر عقلاولغلا برحبثبتله کنہةس انیتکذیب اك وشیطان
آنینشکيك ابلك »کندکلد ر وکوکلمصمتن اولورحك وجوب وجودینه

راب
كدینه
دخیوحدانیتنه دی پاکلکنه هرکیمجك وجوب وجو
و اع

|

کافرحقنیدر رکویمهوحدانیتنه امان کتورمیه مشرد حقبتیدروهرکیم أ
حمك عکنانه عص اولان جیم اوصاف واحوالدن تمزهنه وتقدسانمهان ||

کتورمبه حظفایلقید ر زرا حقك کالقدسنه لای اولیان نسنهبی کا
ذسبت اش اولور وطلهرشبیغیر موضعنده قومقدر بووندن اووریدرک |
على الطالین اج اب حق مهدر وعالیدر جاهلار وصفانتدیکندن 1

 ۴#فصل بالیر ٭ چون ایکی نوبت مکتوبی مطالعسه ایلدمکشبنك ||
اامده مکشوق 
که
بسته
ةلت
مو
لکها
ودی
رباعسنه کوزمطو قزدیخاطر عهکل

او لشد ر وحفیعتته مطلع اولدم داینوکله مسرور اولشد رکهاوا لد

ال

رقاح کون بوضعیف اولقامه دوشدی واولقا م اکاخوش کلد یواکن ||
اولقامدن کدی يعن مقام مکاشفهک حون بدایشدن ووسطندن کدی |

ونهایت ما ممکاشغهیه ایرشدی آنك غلطی اظهرمن السعس اولدی
واول مقامك قطبنده پربهین ظاهراولدیکه آنده شکك مدخیی وقددس |
ای بعززاشیدیرمکه اوقاتك طاعتله موظغدروعرل آخرینه ارشدر

در یغاوملهعکاهم مکاشفه نكبداین ه برطربفلهکهاوغلاتجفاریمکتبد
وارسون ديو برقاج اوزوم ابلهآلدارر برقاجخرف کیمعارفله کری فبلینه

وقرأت اکرآباتینانتیقاج معدود منشایهآیت امجون تاوبلايده
نکمآبت کم بوابندر (قلآنما انابشرمشلکم) بع بن دک الاسرا» 4۳
"۳

با

شرم

}{or
اوزر یهخبوزمدارضلا ل مبندهبز مبکوتوب جوایدر کهشیرکن

الد بن علاء الد ولهآنكارد ينه بازوبکاشانه کوندردی) فلالله ذرهمفی
| خوضهم یلعبون باةل)ابزرکاندین وروندکانراه بین اتفاقله دعشارد رکه
امماتدل برخوردارلق اولکوس بولورکهطی لد وصدق عه ال

شعار ودناریاوژه حون لوادکیاعی مفعوددر بوطامات وترهات نه مةصوددر

|اما اولکه شح نورالدینعبدارجن اسفرانتیدن قدسسره روایتاید لشدر.
|اوتوزایکی بل شرف یله مشرف اولدم هرکز بومعی ز بانندن کلدی |
|بلکهمتصل اینعربنكنصنیفانیمطالعه سندن منمبوررایدیتابرد رجهده که

|جوت مولانا ورالدوموینلحاکاكبدرالد نك رجھے اللهتعالی بعض طلبه
بصت ددریسکین ایشمشکه ايله انده واروب اول فسهنه یی
|اجون فاضو

|لارند ن الد ی و پاره لدی ومنعکلی ایلدی ودخی اولنسنهکه فرزند آعرم
ا
ان اعظم امد اللهعندالتوفق واقرعينقلءه ئورالگهیق حضرننه
قارحب
ص

| حواله املوبغشار ل ز بانندنو ب هلکلد رکه بنبواعتقاد ومعارفدن ببرارم
ای عربزر خوش وقد هکابفتوحانی شا ابلردم بوسدح ایرشدعکه دعش

| (سعان مناظهرالاشیا وهوع ها)رعقسبح ایدرمشو لکیسکهاشبایی
کی من الق
ساله
اان(
لمکة
۱ظهار ابلدیحالبوک اهول اش عابكنید ر ازد
ا
لطش
اول ف
لنهیق
| ایهاالسحم لوسععت من احدا

وعجیوندالسحرلانساحه

البته بل تغضب عليه فکیف يسو ع اعاقل ان سبالالله هذا الهشان

نب الى الله توبه نصو حا لتجو من هذه الورطة الوعرة التق بسننکف
نها الد هر يون والطبعیون و اليونانبون والشكما نیون والسلام علىمن
اه اولکه اکرسق تاج که دنک
آبعالهدی) لع ای مسج ک

درست اولکیت درک شعنلی فضلای وحود شفك عبنید ارلته اول

هوبلهغضب ايده سین
خصوصده مساحه ازسین بکاوکسه ا

دس نجه جازد رعاقلهکرهذ انیحق تعالی یه نسدت ایده توبهنصوحله

حفه توه اله احکم قورتلاسین ومشکل ورطه دنکه اندن دهز بون

ویونانیون وطمیعیون وشکما نیون عاراید رار* واملسنلاماعلتىبع الهدی
ن
وزلش
جو ا
نه دکلد ردی
رعیاو
زتق
اما شولکه عروه ده پرشان نوممس

کلامعطابق واقعاول ککڈ برهان منطق اوزرینه اولسونکر اولسون

چوون نفسه برستله ادطهمنان حاصل او له ونفس الاعرهمطابق اوله |

ott ¥

اکرر آیدحتی اسعع منقاثلھا) یعتی بدرسیرنبرایی اول د رنکزار
اي
ردهمکه ناا نك فتالندن | شید برم بوردی اول کندی زیاتی|

بومعناده ”جره موسی بولدکه(آئیالنله) اندن اشتدی واکرمتعین |

اولایدی ایکی صورنده که ظهور بولور ایدیوقرآن جد ده (وهو الذی
قالسعاء الہ ونیالارض اله)تجه صا د ق اواور ایدی وبغمیریزصی ان |
| |علیووسلك حدیشدهکه(اودلا حدکې حبلهاهبطعلیالل)هدع سزدنیبکره
اسن صالی ب
ورسه اللهك اوزرننه دوسر نجه راست کلورایدی وعا لده

اولناره حبل الورید دن نجه اقرب اولور ایدی آخر بومنادهفکر اب لکرلء
نص فرآنله ثالث تلثهکفردر زیرا(لدکفرالذینقالواانالله ثالث ثلفة) يعن
شرا
تحتیق کاف
وونلدایرکه ایتد بلارللهاوجك اوورسیادبرع فة
صرف یمان وتوحید د ر ((مایکون منوی لد الاهو رابعهم) يعن اوج

کسشی
و رياز
لشمك او لاازلا ال
زك د
یرد
رنج
اسىاالل
کهدررالث ثل

اولسه ایدی متعیناولور ایدی واناردن بریاواورایدی امارابم نلثه اولدرکه ٠
وک
(ولا دمنذاك

ااهوسسه )مج

کندیذاتمعدسنك وحود

حقا نیسیلهتانی وا حد ونا لاثننین ورا بعثلثهو خاعس ار بعوسادس

[

سە در يعن بوحتاندل محفقیدر وجله سید ر معارسمر وله نكغر بدا
مزابلس عق جدا اولعسی ن کم امرالومنین عل ڪرم الله|

وبجبهوهرمشد رکههو(مع کلشی لاءقارنه وغیرکل شی لا
ض)عویف ||
بعزا
وبلة
اولدنده کهخواجهEERAT

tn a ei

بعضی طهرن اوزدلرحق علعد رکهو ستله ایدیکهانك استعدادنده (نکاد |

زیتهایضی ولول#سسه نماعرناسق بولدیاکاوااغیالددکلییکهخالغار أ
سوز ی
دلها
وولر riaY کر بوهعنایه عیان مطلع اولاسیدیو محر |

| ک بارل قوملنوی|اکافق ومطابی بولاسیدی بو بانیمکررابازدی وم

اوزر .له حوق دلملارسو یاز دی تکمشرح فصوصك اولنده وعیرندهسان۱

دوهعشدر تاحقق دا ند رکهاکحاب)فهوم وذ کااولهرسمه نقر برایدهار

اد ق
نطو بلواملالدناحنراز ابلدم(ومن م بص
ل

هانعلیهان لابصدق

التفصیل)یعیی اجالیتصدیق ابقیاناکویزسرهینهتآسفانصدریکهله دی

تصدیق یه ح ق تعالی جله مز
یهدابت میس ايد(هوانا
طهکرندفیجناه

اوانالعییهدیاوفیضلالمبین واله الوفقو لاعین)یعتی بانسوزهدایت |
اوزربنه۴

}N
استکاننقش آراست  ۴در ب یاکهن جو برزندمویټو#موجش خوانند
ودرحقیقت در ناست (#ترجه) لوح وحود اوزره نکم بدا در ۴#

روشن

نظر انت صورت نآقرشادر  #در انی بوامواحه حالف صاءمد ۴#

وعناییانابلرایدی
امواح سایق ند بودر ند ۴#وتوحیدده اول دج م

ودیردیکه بکانهار بعیندخصکره بومعینی کف اولدیواولوفنده شبرازده
یی آنکله اورنایهکتوره بلیدیوشه ضیاءالدین
هج کوسه بوغیدمعینکهابو
الواده ومع بوعغدی ی حمرنده ایدم ادص وص لوبرهابرشدی حون

مطالعه ابلدم اول معتایی بولد م و شکرانلدمکه ومع طر یقّده موحوددر

|واو لوزبوکاشمشاردر وانی بولشارد روینه الجلین مولا نا نور الدین

|ارقو هيك وشح صدرالدین روز بهان لينك وشح ظهیرالدین پزغشك
|ومولا نااصیل الدنكوشح نار الدینك وقطیالدینك کرضاءالدینحسنك

اوغولاریدهلر بندابرشدم واولواردن تڪه جاعتك د گهبتارنهواردم |
وهمسعیناد » متفق ایدبا ور هح ری بربنهخالف دکاد ی سعد ی
| بجل

|ركيسة سنوزكیله نكخلافی قبولاك اولازمعهذا کندوزم ومامه |
۱اجه کوکامهرکزقرار طوعدی تامولاناوشا شح الاسلام نورال |
|والد ین نطمزینك وا تند نصکره برحرش کدوککل اک قرار طوئه بولامدی

|یدیآی پرکدراد که معموراق بوغیدی خلوثه اوتوردم ونهایندهقلیل
 ۱طعام ابلدم ابومعتی فح اولد ی وکوکل اکاقرارطوندی واطینان ولدی

۱واحدلنهعل ذلك) هرنقدرکمخدای تعا د پدیکه(فلا ترکواانفسکی)
(

یع کندبکریمدح اکن لکن موردی ( واما نة ر بك خدت) عن اما

ربکز وردیکی فعدن خبرو بر یک اندنصکره حون بغدادده شخ پزرکوار

شج ور الدین عبد ارجن اسفرانندك قدشسره کته ايزشدم انصاف |
ایدرایدیو سورردیکه بکاحقتعالیع ەمىزو قاعوباویل»تاماتاششدر

واوعنلدانمقامه اشرعو بوودلزهرمتجاررداخونکه ک
مهط
عرتیقول ولج
هستقم اوزره دکلد ر بومعنایکه مشاهده اولعشدر رل اعك اولازوشح
ید اه انصارينك دی ودس ستره جلة سوزی ودر وجتع مقاها يك

آخری اوجعی د رجه ده ختوید صرفه امر“شد ر وشخ شهاب الدین |
سهروز دینك سوز ند ه تکه موضعده تضرع بو رمشدر نتکم امامحدق

جعفرصادقك زطیالله تال عکنلهامی شرحندهکلشد رکه ا(نی

دب
لاغبرنانمه ولا موحود نه فهو غر متکاار #هو اول هوآخرهوظاهر ٭

عنال |
هو باطنکلول بتکر#بسه رکهکه بوعرنبه مبسمراواه وقن ا
انینب تعیناند ن حر د ابار وقیدعقولد قنورتا رر و ڪڪ دف |
آ
اوق
سلور
شهو د لهاو ل احاطه بهايرشد ررو الاجت حلا لد» قا

کوترامعر الو-نین علینك کلامنده کلمشد رکه( الحقبقة کشف سا
ا لجلالمنغراشارة )يى حقیقت سصحان جلال کحفشفیدر اشازنسزن
ن
عد»یقاله
زرا اکراشارت حسی اعقیی جا لءطلق جل انتدیکی وقت
تعين بیدااواور وجال عين وجلا ل وشهود نفس اب اواور(صان
هر ثعفکه عروهده بومعنانك
اد
کافهاو
رزص
من لابعرفه الاهو وحده) وا

۹

نفینده نیورلش انك دلبللری تھے مستقیم وطر دی برهان اوزرینه دکاد ر

ومخر شر
دعند رک مهعقولات ببلورر نآیبك
پوجهتدند رکهشاونلش
شکسته نك وصفیکه وراش

شح الاسلام مولانا نام الدین هر وی دن

صوردم سورد بکه بخوطس ریا ره ترکاندر خضمرترجا نکحال

صور بکوز وحون جوا نلق اوا لنده فضلیات وشرعیات ند ن فار ع
حبقیی
اولش ایدیواول تحثاردن واصولفقد واصول کلاممسذارندن ۵

فعماولد ی تصور آواند .که معقولات وعالهی بت واول نسنهرکه | 5
موقوفد ر کشی بیءعرفنه ارشد برروبورددردن خلاص آیدربرعدت دج

|

ال حصبلنه صرضهمت اولدیآ نكدی اسحضاری بربرهاپرشدنکه اند۱

یکره صورت غل واند ن اول قدروحشت واضطراب واحجاب ظاهر

اولد بکه قرارقالد ی ومعلو م لادویکه مطلويك معز فق طورعقلد ن |

اعلادر زیرااعوللومد ه هرنقدرکهصور اجرامه تشبهد ن خلاص |

بولشارد راما ارواحه تشبیه دوعشدر تاشول وفتهد ك کهمتصو فاك |
ورناضت وتحا هده اربا بنك صعب اختبار اواند ی وتوف ق حق دك |[

اولد ی واودل بوسوزا مولاننوارالد بنعبد الصمد فط ينكقدس اه |

دای سره گنه ابرشدی وه نندن همین معنایتوحید .حاصل اوادی

وفصوصی وشحر بوسف هامندك کشفییعظیم بکنور ایدی وا نصکره

مولاناتعس الدن کبشبنك صعبننه ابردمزیرمولانانوارل دنا
الشمشد مکه و عصر د هنك عثل طریق معرفتد » نوقد رو ودیاعی| 7

نکن |۱
عیری) هرن که برذ هسق بنداست  #آن صورت آ
ار(
بکد
آت
است 6۹

۹
وضرت احد بتهکهحل تکراسعا د راتصالله بونرا |
حون تورقدساه ح

عقولشو نلهمنوراولورکبهصبرت اولوردلییات امماوصفات الهبهايله!
شاد اولوروانارك ضَغاتی صفات حقده محو اواو رواول نسنه سکداواکیلر!
بلورزایدی بونارکور ر اهررابکی3مك نفس ناطقهسیتورقابلهمرک اولود
مهلق اولوررو بصبرت بصااریانکله
لاکسنعبقالریاخلاق الهبهابل
فق اواورار دس بد خاقاولق انلردن حالاولور وج له ر اننندهمعذور

دوقیکر (ونرجواننکون منهی) اوچعی»رنبه رنب روح در بوومقامك
اهل ممل

صفاندن کوب معام شا هد ه ره ار“ شاردروشهو د وجع

احدنت بولشلر در وخفید ن دی کماردر وچب ارت اسما وصها ت

وکنرة تعیناندن قورلاشاردر وحضرت احدیتد ه |نلرك احوالی (اولیکف

بید) درو وطافه خلق ابن" حق احق این خلق |
هلش
بربكانهعشلیک
کوررار و بوندن اع اعحیدنبتذاندهاستهلا کدروگعو بانءطاقاحون

ببوردی(لانومقخربه هن لقاء ربهم) وهقامات یی اسماونا
قالنارهر نقد رتعنینسسله شکدن خلاص اولشاردر امالعاء عل الدوامدن

هنا
یلم
ل( ک
عنای
و۱مع

وبربيقكذواطلالوالاکرام) دن قأصراردرا
فواجنه

یشطئ) نتهفحهتاجازدرو بوخقبقنك شهودینه (وکل و
(والاه شکل

|هالكالاوجھه )4ء ناسنەطانغة اخیدرن غمریظفر و

ررر و وحضمرنده

إهوالاول والاخر وااظا هرو الباطن عیا ند رو جیع متعیناند ه وجه حق|
مشهودار بدرووجوها-مانده وانك نعیناننده تمزه (فاعاتولوا هم اوجلهله)

انار احوفقلشدر بیت( کرزخورشيد بومیبروست * #بایزضعف
وست
 ۱خود نهاازب

دویتده  ۴وم دوگن
ترجه کهحونکه لوق انده و

سقا نه وتعای|
ضیایخورشیده  #حالیا حبوااطهدن معلوم اولورکه ح
جیع تعیناندن ممزهدر وانك نعي کندیتعینبله د ر وانكاحدیی عددی
لقلدسه سره دیدی(نظم) احدست
اایی
دکلدر تااکا ای اولاتتکے دجمسن
وسماراز ومعزول ٥۴ءدست ونازاوزذ ول ۴آنا حدنبکه عقل داندوفهم 3
زرا کا ٭
شدک
وانصدنکه شحنساسد وهی  ۶ترجه ه راتحدذ رکه غ

برصدد رکهحدایرشمر |کا #عفلوفهمك قیاسی باوقند حسووهمك |

شقناسیانبدوه *۴زیراعقل وفھے و<س ووھے جلهمتعیناردرمتعین غیرمنعیتی
حیط اولیزل(شعر) له کرانبقیده ای #تعین فیکوناول خر هوواحد

>
کاب عر وه بی جون مطالعهایلدمایکی حمنعیآتندقهدعه مطابق بولدم
آننصکره وله ام اقبالاسد ی حهرت سح علاءالدوله ج

کی

لدینعر بنك نوحیدده ط برقهسینی:مدا کوایتدیشانخدن هر تجیکه |
کوردم وایشندم بومعنی اوزرینه ایدی اولنسنهکعرروهدهبولدم بوطر یق |
اوزر به دکادر مبالفه کوسترزدنکه بوبایدهبرنسنهدا ازیتدمشایدکهخدمتار ره 1

موافق دمويه وګاعك کوستزه ارسعدی دیدبارجردسبووزی نفدل
اجك ابلهعظے اجك اظهاراو لمش وتشنيع و تخطله و صڪفره

ارش دراش ر
دویشلك بوزندن غریب کوروند ی بنم هرکزاول |
حضرت ابله مصاحبتم دوماهشد رحردخبرایله تکفبرالك لا یق دکلدر |

شین بلسونکه اول سبناه ک
زهدم قیقد ند ee

بوزندن دکلدر((وفوق کل ذی عل علیم) پوشیده دکلدرکه هر فهسکنه
کاب وسنت قانونی اوزریشه مبتی الویه بوطاتق باننده اعتناری | ۱
بوقدرزیرا ونلرمتابعت طرفین دوتار و و معنانكشاسی بوای ار۱ 1

REE

PPD

ET

ممرفیب ھن اقا |
بلربکبفك انهعلیکلشی شهید الاانه
اطق او

ر بهم الاانه بکل شی حط ) وحمدم اوج ھمنهاوزربنهحررنباردر اولکی

رتیه هرتب نفسدر و بوطانفه اهلدنباواتباع < واس وا اب جابدر پونار |
حوه ما راردر حون حق وصفاتنی | کلزرقراً نه دك کلامید ر در ۱۱

وانارامجونخدایتعالی بیوردی (قل اراینیاکنان منعندالله کفر۳

مانضل من هشوقاقبعید) |بوکنرلرد ن پکرسه اما نکتوره قورناش |
اولور وجهنمدنخلاص پولورایکمیعر تبهربق(بدرو بومقامكاهیی اول |

اءرد رکه |[
شدر واکا اشيرد
لان
وص
امو
اولکیهرنبەدن کہ ڈلردر وانارا» ع
لایله کهافعال وتصرفات
رارله آشنوات
کدر
تافلای
وتدل
آحناقتله اس

الهبد رمظاهر افاق وانفسده صفات و اسعاء حمك معرفتته اببشرورل ۱
نجه ارشع ونلرکه افعالصفا نك ارز يد روصفات و اسعاء افعالك
صادیر بدردس حك ع وقدرت وحکمتی عين علله هوا حالظهسندن

صفا ,کوررلر وحفك سعع ووکبلصایمیعین انفس افبساونیدا »فواق
جهانیده مشاهدهایدر وقرآلهوحقیقته مسف اولورژ(حی ی هم |
اق) و بوطائفه اهل برهان اولورر و بوزلرل» استدلالنده عاط احاولود |

 #حون ۷

۰۷
ین عبدارزاق
دال
حک
بوخخاب  براولورعشق وعاشق ومعشوی اشل

سس

راولدین عد الصمد رظ بنك !
الکاسی دش الله تعبای سره  4ج ر

جریدیدرعلوم ظاهری و بطاتی یی جا مع اید ی وحوقمصنفا تی واردر

=

تفسبراً وبلات وکابتاصطلاحات صو وید وشرح خصو ص اکم

وشرح منازل السایرین کی و بونلر عمری رنا تلد ن ح دکنالدن

د
ح٥
وارید
علاء الدوله اله معاصر اید ی و اورب

ت وحوده فائل اولقده

مباحثات وتحالفات واقماولشذر و اول معناد» زاره مکتو باربازهشلردر

»6

امراقبال سبستانی سلطانیه ولنده شب کال الدینعبدالرزاقیله پولداش
اولش ایدی شهندن اول معنایی استفسار ایدوب شح کالك اول معناده

مام غلوسنی پواشایدیپس شی کالدی امیراقبالدن صورمشکه سنك
شك یعیش علاء الدوله شح حعببایجلدین.ع ربك سوزلر ددش ولك

اعتعادي ند ر امبرافا ا جواننده دعشکه ای صد عظم 1شانیلور |

شار فاا حاقنه وتعالی به وجود مطلق دید بکنده غاط '
ایلشدر وبوسوزی بکر شع کالد دعشکه  2یادن عر دربل

خود جیع معارفنك اص بسووزدر بویدن نکر سو زيseF
سنن شل اک انکا رایدر وجلهاساء واولیاء واه نومذهبآوزر بنهدز

امبراقبال بوسوزی شجنند عرض اباش شےجووانند م بازمشکة بجیع مالل
ولد ه يی جیع ملتاردهودنلرده تایه

ن سوز سو بلمشد ر

وجونغام قح ایدهسین مذهتطعیة ودهر به بوعفیدهدن حوقک رکدر

|وبوسوزرل نن وابطالند چءوق سنه باارزش چون بو بر ی
ارعش شجزدکنالدینعلاء لد ولهبهمکتویاز مشدر وشخردجیآکاجواب
داز وب کوندرمشد روایکی مکتوب د ترکي عبارتله ترجه اولنوب تقل
اوندی رجه  ¥مکتوب شح کالالنینضدار زاف امدادت یدوتوفق |
طاه ر اظهر وباطن انوار ينه
ناوج مخقیق حضرت احدنتد ن

مولانای اعظم شح الاسلام حافظ اوضاع الشمرغقدوةار باب الظر یه
مقي سرادقات اللال موم استار امال علاءالق والدین غوث الاسلام
والس لىنك اوزربنهمتوالی اولسون ودرحاتتریتخلقوا باخلاق للهمدارجنده]

متعالی اولسون بعد تاقزوع هراسم کاخ را

ینان

 ۰دیوش هگن ضرالل ۳بی لعظیم تام ذکررااعشدکلدرلکن|

EC:

}Ror
شد اول ابکسیدخیروایث ایدرا رکندی شهذاری امامهارفی ف
ندلایلعنب شغزب زارش ندی لوا عد یدنک یعشباھ الاولی 4

الغارفين كاك مصنفند ن قدس اللهدای اسرارهم دی بخ اول بت
ا

اعکد »ه ومشکلاری

حل

ون

رب

وابتفتلقده حاص طر یشمواردر اولطر ی اولدرpetir 
۳

و کات غذ آوری مصضلفئدن اوفودی اس بکا تلییهالد ی

 9خفا لی ودقانفنه اه دال رتوقدرق و ر در دیدیکی گوس بهه
اول کا:
هره کیمددلرسه کهاول اللهأا لسنلهر تسه به فد رت تامی وارذر و ش2 

عرالددك عارفندندر بوبرقاخ ل باعیکه نازىلور( ر باعی) دللکفث سا

علد هوش است ٭ تعلیمم کن کرت بدن دست رس است ٭ کم که

افلکفت دک ركفتمهم  #درځانه اکر اس است مك خرف بساست ٭
رن مت
گخ
ورتبکا
سیوار٭ اگ
(ترجه )دل دبدی بکاعملدیغو
دست رسی وار  #دید مکة الف دیدی هوار دیدیم

ج  #پزرحر ری

اوده ک!رسوزادسی وار(ر باعی) ایعکس رختوداده ور بصمرم  #ادر
رخ نو شورتونکرم  #کف هنکربغیرماآخرکو #غبر زو کسیکی انه
|نظرم (ترجه) نور اضرم sX سز خکدر اینار لاونورایله درسبر ججالك

هر دار دید کهذفظتاه بوزمدنغیره س*نسین کوربان ذیدهدهدعی

کم وار( برای ) ای دوست مبان ماجدایی تاک  #جونمنتوام ات
نونیومان ناکی * باغمرت وجا ل غبریخواغاند  #اس د رنظر ان

قرغ انیتاکی(ترجه)ای جان سکا بارابلهحدالق تنه بر ملك انك اکن

عانه خدالق تهر * دل آنهسندهکو بن حون اولدر  #سنن دیون
۳

اغیرغالق نجه بر #بوایکی قطعه دی |اه

حونيك درنکیی عین وحدت است ۶٩ ماراشکی اند در ری کرترا

سس

است #د رهر عدد زرو ی حقیقت خوبنکری  #حکرصورنش
ونفیاده اش یکیست (ترجه ب)یکرت غینوحدندر اوکتباق ای
| ودز
نفذراهیلی کورپنورصورتی بوزبيكولکن بردرر اصبی (قطعه) تالوی
هنایفرد یخ تسین * هرهج تدحو تاقنزا کش تاجحرک #دوخ7 3
ک)ك
لجه
(تر
میت
وشعقعشوق وعا غقست یک
اندازی  #ع

او رنامن۴ذوحدت خاصطساهر اولقوق  #جاب پوزندن چو ردعاواد

جات ٭

foro
شاك حالندن استفساراتدیاسدی ب نکرتاه وحدندنک عوتب اولدم

"کی حالیبولیزم دس شح ۳۹1یه الدنکه وحال مام
ورد اولمّدم اوه

ماك اتداسدر اولکيی حالدنبو حالاع وارفعدردیوب آنی امنانلدی
 %ورن

زد الکاشیقدس آدزهروحه کهو نلرتر جهعوارفك

صاحی سيد هاه فارضبه تك شارحید ر و حو ق حعایق باند ومعارف

مرشدر
زحط
اشر
دره
ییده
فوقص
مشدر
ارچند بوایکی کایدهدرج ایبا
کشف ومشکلا 2حل اباشدر کندنك  ۴وعرفای وذوق
ومعصلانییی

ووجدانی معتضاسصه برشرح آخره مراجعت |بسن نکمار
دساحهسنده دء شدر ( و 1ارجع قاملا ای ءطالعد شرح کیلا پرلسهنه

لۇ جودشنک باذبال آروح قاتلو حبتذنلو
وق ق یل رسوم واتار سید نات

 ۱ار ردي

ا

فى الكر برتفر ؛يعالقلب ممنضان

ا

ندالغب استرا لاللفیص ا مديد واستفتاحا
ورتبوتجيه وجهه تلفاء م
ا

| نوابالنزید)یعیی بوکاییبازمقده

ا

رجو ع اعدم

اکماندن قلوره رسوم وناز نسماول کراول اردسام فتوح دہوسن

باغلرورو حك

اون بانشور ددس بن اول تعد بر حه اوقورم عرد

|اوقودینی اوزرینه وسر اعشش اولورم ارت اسلو به وضر بردهبنمدم
|

کوکی شك وپرر دسنهردن فارع ابلکدر وانك لو زین مدینعدن یکا
دوندرمکدر اکاحدید 9صلرنازل اولسون اعون وز باده واردات وزی

م عرالدن بعص شاکردارنشه اجازت
آجلسون اعون و اول تعنی ش 7
ن|امه سنده از مشد رکه(واناارویالکات بعی کابعوارف العارفعن

ای ومولایی تورالدین عرد الصور ی وم عل الاصفهانی ومن الشے
 ۳رعش وهما > ن هما الامام
العا!  ,طهمرالدین عرد ارجن على +
سا العا رف جيب الدينعلىبن زعشش الشیرازی وهو عن شی 5۳

و|طت الاواباءسند العا رن مصنف الکات قد سالله تعالی اسر رهم |
اف كفت حعانفه وسمانمعصلانه طر لی جاصةقار واارد عن مصدعه
۱ابلا واسطه وهو ای رأه اش

ره در ت
ت عليه کایهالذ؟ورفنبهنی |۶

حعا هه ودفانقه والله الوفق هن شاه وهو على کل دی *دبر) لعی ۱ 5

وکاب عواری روات ابلرم هنودولا نورالدن عردالصعد بن شمعلى

اصفهانید ن دیش عانم وعارف ظهیر ال بنعبد ارلجن بن على ۳

سس سس سس

سب

|

3 5۳ 1%

اول شبات سو باردی شو پله که علادن برجاعت اکا انکاره طوردبار

وآنی کفره نسبت ابتدیلر ونکفیرینهفتوی بازدیار ات بك ابوبکرکشهبراز | 3
پادشاهی ایدیانك اوکنه ایلندیار و انكفتانه اجا زت استدبار انا يك | _

ایتدی اکر شیرازده اتنکكفیرینه ایکیکشی دی فتوی وبر راجازت وم |
ریش اجیلبدین بزغش بوری«عینالدینکه اولوق ده پر اولو د خی اول |]
ایدی دس فتوایی بم اوکه کتوردبار ی اوزر پنه بدامزکه اول ذو پدر

ومغلو بدرانكقتییجانزدکلدر وش معین الدین دج بو بلهبازد ی اتابل

انكقتلنه اجازت و برمدیوینه اول دعشد رکه پر کونآبد ست الورد م

جال الدینبکانظر ایدر ایدیجونصوییبوزم» اوردمایتدم( ارفعاطدث)

یج تلد ار فم
بعییحدیکتور کید ر جال الدین انتد ش
الحدث د بر سین اتکه(ارفع احدث) بعنی حدث صاحبنیکوتور و شحز
سمس الدین ص قدس! لله سره شا کباردن |بد یوحالات عظم |
وکراماتزرل اسیآیدیشولوفتده کج چیب الدینشج شهاب ادبن
ناه رد اده عز عتاعشدی شح ععس الدن انك دقق ایدی واول شم

تیب الدیندن قرآن اوقومش ایدی وحم جیب الدرن اندن پرمقدار قفه

|ومشایدی وحضرت شهنده بربیرلاهحیبدتیشورار ایدیشح جیب ۱
اق
الدین دعشد رکه حون شرازهدوند لاحطبرن شے بکاخرقه کیدرمك ۱

اجازتن ازدی وحم سعس الدبناجوندی بازدیوقرقع دد كلاهدج بازوب

کلاء برودی بیکرامکسریمنبسینشجع شعسالدبنهروکهلاهك اورت |
شیرازاواوزندنبرینك آد نی بازمش سووردیکه چون شبرازه اربشه سن |

۱ل نےناعلهبوتلری انارهکیدره سمآکدهاریآندهبازلشدراند کردهصغر باره
او

اکیدیره سز ۶و شج نورالد نع دالصعدنطزی ةدس اللهاحالیسمر:

شج جیب | لد ینعلى بنزغشك هر ید ید رعلوم ظاهری بواطید *|

اعیادیشهم عرالدین حمو د کاشیشے حکمال الدین عبد ارذاق!

اداز
ق
زن ع
کاابشکییمی د خیانكعمیدی ایدی شمکال الدی

ناولات قيربا ٥ اید ریق اشتدم شمر مولانانورا الدین عردالمددن

ددس اللسهمره آناسندنتقل ایدردیکهشیع کشرهاب الدین سهروردیتك
قدس اللهتعالی سره خدمتنده شهودوحدنده ومقامفاده ذوق عظے |

بعض ففترا وارایدی وانام بعض انام هد اغلرایدی وتأسف ایدرایدی س

>

باکیاتدی قال وسجدل ,رکو شهسنه وار وب بانکه بندن چو ق زجت
حکدله اما کر برح رکت ايده سك و الدایه سك سنهلال ایدرم ثد

مسجد ل پرکوشهسنه وارو ب ناندمزهرممبوغدیکه برحرکت ابلمشو یلهکه
اکربرعضوم آهبسه زهرهم بو غدیکه قاشع و اول مسجد د ه عبظریم
طاش قومشارایدی وهرساعت قالموب اول طاشی قال د رر ایدی و بے |

اشم اوزرینه کرلاوید ی وکند زوینه اید ردیکه بوطا شی بوك باشنه
براعورب هلال ایدهم دس ننھ دبرایدیکه ر وادکادر کهانأسی برار کش ربارن

زجعا ارواولطاسی کرو رنه ابلتوردی پنرجهنوبت ولهایلدیوبکا خوقدن
اوحوکلدی اما کند وزی شو يلهکو ستزدمکه اوګحودهع دس بکا اتد ی

بلورمکه اوبومزسك سکاحوقزجت وبر د معد ی سن اللهه اصر لدم |
واووه سین اس طا مه کتد ی
سعرل طامنه کنده رماسن اکن ابلم ب
ودل

ر
سد ی و
رداتی باشنده ر خاه و ارای

لما ی انده حوق |
ا

هىاوولاردین خو ددن قالةوب خالهنك وسن طش ردهن
بشد
نوە
ارة
كحباا

ونسنه برکیاولخاه دن کوت روت کلور ایدی ون امحبد»
بغلدم و اندم پر
رون صباح اولدی
ایدمکه نهبرسلوردمکه اول ا ده :حل سنه بوقد ح

| حیقوب کتدی واروب اولخاه بهکرد م کو ردمکه جیع کابك جلدیتی
تقدعساالللهی سره ه شح تجبت الدین
یش  ۴دجم جال الدین لوری
»کا کبیرسه اتدی بوشهره براوری غریب کلشدر
دعشدر که روقند ب

آذی جالالدیندر وقوی جذ په سی واردر وجا مع مسجدند ه او لور دس

اوأجد .واردم

کوردمکه عظیم جذیهسی وتام استفرانی وار وانكارندن

ود م سلام الدی |
| ایکیکوزیایکی قانجناغنه دوش اوکنهواروبسلام یر
وبارله |
| دس ایتدیآعیقره اید جیارلهبے اوشم پوقد ر بعتی ذقبهلرله کان
یلر دندر
فو
بےابشم بوقدر رکیسه اده اضر اید ی اتد ی بوکنی ص

رکون قدمکاهده طوارز قارشوسنده اولورمشدم ناکاهرکارحال ھ

شوف|

اوادی پورجذبهطهورایتد ی وبتلات ابی اوکد ن رفع ایلدیار هوس |
اولدم ودوشدم
وطوارژل اباغی التنده بوارلندم حونهوشمکلدی بکا

|نوجد کڪ شف

 ۱و د ی وه ج حیت الدن د شك رکه ال

o

¥

که

کیدرمکه اجازت بوردی ولابننه کندی وانده مشهور اولد ی جوق هسه |

اکامی ی ادولدی * #شج ابراهیم محذوب قدس اللهتعالی سمر» ٭ ابوول

کی در شم بجی الدرن,زغشاتاحوالی بباننده ذکراولند ی شج جیب
الدرن دعشد رکهجب دبواهایدیوخلق دیرارد بکه وقت اولو رنکجهه

کونارهحم لسته عردی ووقت اولورکهرد فعهده و زبط مانطعامرایدی وانك

احوالینوکراما تن تب سویارر اید ی آویننکله مصاحب اغکه ارزو

|اتندم کل برکونسنکله هم عبت اوللم قبول ایدی برکره| نی
ایدردم کا
احشامه 3ر بببازارده کوردم قرش اورتاسیابدی ایتدی بوساعت اوادرکه

سنکله هم اعوبلتهوزلکن شولشرطلهاکزاهرمسجدنده اولهوز دس بازار
یدنه وارد ق اتد مطعا م کنورهم انتدی ,ن طوقم دس مور وقار

شام ويد وغازن قىلىق خلى
زغمغها شلدیواولوقدن روان اولدیحون|

مسدرن جیقوبکند بارونآ نکلہتنهاقالدماتد ی بنآ جم سنه
وقا ج انون
کتورکهيمهم قراک وکھہ ایدی عظیمبخموروقار بغاردی بر
دینارم وآایردی اک ورد م معذ ورطونکه عذ ر و اعد ریوالتونیاررن

قونکد صر ف ابلهالتونیآلوب پرساعت صبرایلد یبنه ابتد ی بناجم

قالقبرنسنه کنو رتا بے خالهم اول مسجددن اراع اید ی اما اول دہ

3

»اقا عد ن

رم کیه واراید ی | نك خانه سنه واردم

اوجونات حوق بدبکین اشد م ابتد م بکا برججاعت مهحان کلشدر
۱وبونیاولمعنادن دیدمکه هر برکشیحقیفتده برججاعتدرشول قدراط اف
|

 Eسره کهنفد نوقلد ن وروحدن وغم بلردن آندهبجعاولشدر

دهی غاد کوجد ربشعش طعام ق«اش1د رخد مکار زی |
تکوس
نول
اا
س
وارایدیهر بر بنكباشنه برط فودیکییخامرر جله وکییخام بافلهاله
بعلو وی یکشءکیی خام عْودو بغد ایابله طلوورةو برق و باررهبصدرمه

| تسده الوبکلدیلروابیتدشبارو سرزیکز بنانلری انك اوکته قودم
یناتدمکه جلهسیی الای بطمان اوله ایتد صمبر ابلتهابوناری بشورم

ابتدی بنشویله برم جله سین شویله چيك بید ی پرساعت صبرابلدی
 ۱ب لودن رسائل اوازیکاد کهدر بوز:ایدردیمسجد دنطشمره سکزیدیهرنه

جعاخساد آناددنیو اون رطمانمعداری اتك پارهازیوطهام باه زی

دیلو سجمدءکتوردی جهلسه دی جونکهك صن
بک٭

لی

Kor
س

۳

ایدی بکاو بردی وایتدیشج لويك بصن سوباقسپنسکا کوندردی

او رو حك آحه سین وابتدیکة على شرا زیهدیکه و او ل انار

>

شخ جد
 Eکو شد رکر

آنددم جون

صم غازین قبلد م و بن خانهمه کنتدم اول سیاه اګروکرد ی

وسلام و بردی

ید ی پس ندچ

 1نکله اور جم

i ن الدم اوتورد ی 9کت سویلد ی ند

سو تلدمکه

مقر ابدیقرآن |ولندن رحرء زات انلدی و قالفب خاره سنه کتدی
وب یکوندخی وله ابلدی واوچعی

ون حون و ظیفه سین نام اتدی

قالعدیواتدی سنکله بعماورتامد  0ااا

وشا ؟رد لق  sCو اولدی ی

عندم وسن شیرازدن سینبکا شیر ز|مشا حن وص ف ايلهندی بشلیوب
ِ برراولعصردهشیرازده اولان مشاحك آدار یسو ناد م حون حلەسنك
آدفیذ کرانلدمانتدیزاهدار :نیوکوشه شنار

دځ سو لهسویلدمحون

مام اولد ی عمل کندی شوبلهکه بن وفا ت اتد ی دیو خو ف ابلدمکه
حهالت اوزر نه اولد ی انداصکره
وید
نفسی منهطع اولشدیمدت مد
عوله کلدیاشدیواردم جلهسن کوردمهدی بررسن اثلر لكاد ری کرو

بار بن سولدم اول شو پلهانلری
سویه ونکصنفانااررینی سويلیهجرم,اند
وصق ای ردد یکهسلوکاری وحالاریولباساریه وحهلهدرکو انار برابرنده
اوتورمشار ایدیواول اناری کورر ایدی بن تب ابلدم آخرند » ابتدی |
|بوذکراتدکلرمدن بریسنه حسین فلاندیر زمرت ولاشدن دوشدیوادنی

اولباجر يده سندن محوایتدیلرایندم سببنهاولدیایزشادیپشایردشاهی |

مت
عو
ونك زا رتته وارد ی واکا ما ل
| اتابك ابوبآکراارادت کتوردی ا
ردن دوشدی س وسو زی خاطرمده د ودم
<ظف
بوردی اول سی لها

ذایتدیکك |
جون شیرازهکلام انك دیدیکیکی ہواد م پس اتد ی اول کر
زهادل پردسیسکارنشانه وومشد اروولنشا نباهلغعل سنکله د رکورهع

کودریلورهسینهرنقد رکهذکرایتدم خاطرم هکلدیشعاعهباقدیوایتدی |
بود ره ان خاطرمه کلدیکه شرازده برزاهد وادراییکدیراعیقدیسفره
جيقديغم وت بکااى جفت ٩عق

ید
ودا
ر و بر

ی بسوکا نشانه

اوا-ونکه بدعاد نا ولو غه سین نه راحتلرهنه زو خر کرانك کهرنندهیکا
ابرشدیاندتصکره

باون

۹۳

SE

تسس

اه

دی وجا کاخرقد
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ادرال ن

۳

قات حوقد روعای مقا ماه ابرشد ی و ار جند کرامانژه

وشحم شهاب ادرنسھرورد بذكبوابکی باتوقجووقرایدی
مشهوراولدی
شەر وقد کنتلا ارضی من الوصل بارضا خ#ذومافوق الضراهتمرما ۴3

فلا تفرفداوشط مألا× قنعت بطیف منك نبیاهسطا لهترجه کچھفبلوردم
روزشبدلدارهیرام «#دکلدم راصیاواصماله و رآومباله فرتفتفرق ٭*
در پذاقانممسعدی .la  ۴۷هعربل بدی وزاون النسنده رمضاند » وفات

سله تال سمره  شج
| ابتدیلرقدس اللهروحه  ۶9شح عمد میتی قدال
جیابلدین بزغش ددس الله تعا لسیره سورهشد ر که بر کون ادا بدن
برجاعتله شحم شهاب الدينكد س اللهتا لیرو حهخدمتند ه ایدم
ج سورددکه اصوایدن ری خانفاهدن طغمره <رود واند  °بو[د 2€صد

همشاعهبرآشناتخوسیکلور اكاد ن ری طشره
غربیاګروالوب کل که

جبقدی گسه بوایو ب کر وکاد ی وابتدی کیسد پولدم شج هبله
آسوردیکه رد

<.عکه بولور سین ينه حيود ی برسیا » کوردیکه اوزریده

اغر بت وسفراتری و ارالوت کادی قصد ابلدیکه صف نعالد ه اوتور»

شحابتدی ای شح مدقينکلکه سندن آشنالقفو سیکلورکوب نك |
اندهاوتوردی سح واول برربلهسراسوزسو باشدیارپس اولسیاه کبلوب |
شعذل دیزن اویدی شح بیوردی سفره کتوردیلر وسنه ببدپلرو ی اودج
دونارایدم شم اتدی هر کم اورح دونار حالنده انو اول سفره د ه انار

وارایدی شم اناری بروبجکردکلرین جبقردی اوکنهقودی بمخاطرمدن |

کدیکه اجوکلردکاری الوبصاقلانا مکه نك اغزی بارینك اک برک

ارعشدر واکله اوروج احے حو ن خاط مدن و کد  11اوسا  ۵الین ۱

| اوزادوب آیالدیو نہدی وبکاباقوب تسج اشدی بللمکه خنامطرهی
لدی حون سفرهیی کوتور دیلرشحم ادیش

|

خر حافطق ندرولیت

وقتدرکه تنهااوة مث در رگوسه اس رک ه رکون اکا وقیووبرهاصعاب شهندن

هنشجون شك |کاعنابتن کوردبار ججلهاب
ه رک ق|رآانوحفلظا
اسیتدعا اتدبارو بےدی خاطرمد نکدیامالساغه کتورمدم وجك

| اختباینه حواله ابلدم شخآنی,کا جوا له ابلدی ایتدی جد هرکون
على شرازينك اوکنه واروب برحرء اك اوکونده اوق حوں اخشا م اولدی

جا پاکتینخادیاییدکادیورارک توردک

بش 9

بعتي

۱

Ke

وین

کی وشکال غور برك مصنفاتن شهدندکلدی وشل وله شراژه
مساحست انتدیواهل ایلد 4و و خافاه شاداندوب طابر ار شادیثه ۱

ده
حینخلق
اامان
مشغولاوکدی وال حالات وکر

اشتهار بولدیوانتکلاث

لطبنیورسائلشُس تن واردرکه اندن حضمرت شم شهاب الدينك انفاسی

فوس ی کاوررکون |کا ایتدبارسس توحیده ,رشن تمثالیلهاشدی(ایی

آیتهورال)انده حاضم اولانفضلاد ن بز بھی اولمعنای طمه .کئوردی

رباعی ٭ شح کاملتجیب درن بی رکهین  #احیرنف و آور د بععرای |
یکن  +کفتاکهژوخدت ازمثای خواهیی #سبی ودو | نهضور میکن

ترجه ٭ پیرکهن وشح چیب کامل* رازه نله ایدوب حل مسال

#دیدیکه مئالاسزسك نوخد ه ٭ پر سیب و ایکیآنه ابو فکراث کل | #

| رکون بوردیکه معشوقات شاا وضفایده رم وید رکه انك خود ا
خالل يوق دس پیوردیکه دیلرمکه پرکوسه بوهعنایی نظم ابلیه کرو اول
افاصضل حاضر ایدی اسدی  ¥رباع د ایادکه تراحسمن تفای داشت ۴#

|خون خال من ازخالرخت خالل ست * و ضاف منشمه زخسال رخ

|نس  #وین طرف هکهبررختوبك خای نوست *  9ترجه *ای شواکه

|سنك<سنبه مالكیوق #خالات کیرحالماقبالاك پو#قوصفابلد یکی
| خال رخکدردونکن  +و طرفهکهرو مکدهسنت خالاک بوق  هركالتبوژ
|ش سکزند.شعان آینده»وفا ثاتد ی  ۴#ظهر الدين عبد ارحچن بن |
ب

قلیبنبزغشقدس اتللعهالی سره  69پوزلر ان ری شح تجیب الدينك |
خلا ور ق وحلیقه علي احقیعیدرخون اناسی |  6نا مل اولد ی 2

|شهاب اندین انکهو ن خرقۀمبا رکند ن پرپا کروهند رد ی جو ن تولد |
دی انی اول خرقه پازهسنهصاردلرد تاد ه لاکویدیی خرقه اولایدی |

حون سوردی ارتاک خدمتنه مسغول اود ی و تردت و لدی واتاسنك

نامحیاننده چە کتدی عرفه کهد سی حر اند کوردیکه رسولاك صلی الله ۱

غا علیه وسل روضدشر نذهسنه واردی وسلام و ردیر شر هدن

اواز کلدیکه (علیك الم لاماباالجاشی)واتا سی اول حا له مطلم اولدی
واعلی ادن خر دار استدی ب
وشارت وردی انلرهمراد  ۳صل او لد ی

اندتصکره درس ایبتدی وحدیث و
رابت قبلد ی و تصئیف ابلدی وال |
| تصاتفندن ری اولدرکه عوا رن ترجه اشد ر وانده کشف الهامدن |

3

oA
اشلدرن چو دن
عددرک
لدرانء الدوله دسعش
مذکورد رکهشج رکنعال
صوردیا رکه جی الدیی تمه بولد اتدی برحرمواحدرکه اکانهات]

بوقدر ابتدیار شم شهاب الدرن سهروردی ییجه ولد ابتد ی بنك
صل اللهایعله وس متا لهق وری سه ,وردينك الننده ردخیدرولادنی |

معرتك بسیوزاو و زطعورزدوفری بوزا کر

شح جیب الدین

ی ن زخس الشیرا زی قد س اللهبعیالی روجهه < ع ِ و عارف
وسر جشمه علو ممعارریف ایدی اتاسی امناء وحار واغنیاء کاردنابډی

وشامدن .شرازه کاش واند متا وهملتوطن اولش ایدی رکچ
خواید :کورددکه ۱ميراومين علىکرماللوهج هه انتاو کنه طعام کتوردی |

وانکلهلهکدایبوشاارت ویردبکه <نیسخانهونعالیسکایرجیب وصاط |۱
اوعل و یرسه کرکدرچون اول فرزند طوعدی آدییعلىقومی حضرت |

ین ابلدی ج ب پحدالينده ۱
دب
لن ح
اقبی
ووت ول
امرك آدنی ر
ذرایه جت اوزرننه ایذی وانارکله اوتورر ایدی نهقردریکانا سی فاخر |
لاسر ایدر ایدی ولد یطذعاماز و بر ایدی! کالتفات ایعردی ودبردیکه ین |

نتانار کبردی و بیتکلف |
زنلرقفتان کیرمونازکلرطءامین یز م ویوکد قف
| ارک که مودی وطلبداعیهسی انده قوتولدی|
طعاملر بر ایدی را
رگن خوا دهکوردیکه شج کیرد روضه سند ن ٠
وخانهده تنهاکنورایدی بر

پر جيعد ی و انك ارد جه القبمرد خی جیقوب بر بولهکندللر راس١ت

للکی رانكبعنی جیبك بوزیهباقوب کولمیوان
ادشوماو
بررینك ار
پاشوب | رکه برلالنهو بردیواتدیحق تعالیدن بوسنكانکده ودنه:

اونیخواین اناسنهسو بلدیآناسیابتدیبوخواف ج |راهپدنا
جونباا
عدا یسه تعبیرآیده مز ھکرش اراهجوع رام اولرماندهحانین عقلاادن

ایدیا کا کیسهکوندردکه و وبدعر بلصوره چون شج]باه |

دکلدیایتدی بودکلدر الاعلی زغشكخوایدر بب ارول شحزکردر وسام أ[
سارنااردر

کهبوطر دق اند ن طومشارد زو کر ^ اول اخ کیت ۱

<باندهاولهکهآنك تریتیاءکا+حواله ابل مشدرکرکدرکهاولشی طلبابلیه

نامصوده ايرشه داسناسدن اخازت الوب جانيها زهروا هنی ۱

چون شجم,شهاب الدینه اپزشد.ی آ یکو روب بلدیکههمان ۽

۱

شواید» کوزم دی وج د انك حالنه مطلع اولدی خوابنكمدیم

اکاسوبلدیوشعنه ملازماولدی ونجه ا پروك اوزریغهکدیوخرقه |

کیدی

KOY ¥
وآمیودزویداندیش مباش ر۴جه کهكمك دبلرایسكاوکدسن پیش
اوله *#حون حرهموموم ابوولری جوت تاروشله *#کراستر ایرسمكیه

بدکونهدن هم #ندکوی و بداموزژ ویداندیش اوله  ۴3چاه انداء علهم

ا|لفا وی اشلد تلروکنتوشوررتدصویزلتهرلادرم کف عالیان
انلرل خاعنك مغلو بیواطءنكمحدو بیاولدیار حون دوستارا اد ايده سن

درونك بوستانیصفادن آخلور وکل ور حاندن پراولورحون دشعناری ذکر
ايده سین باع درونك خاروماراهطوار و مر ده خاطر اولورسین دیرارکهوفاتی

که سنده بو یق اوقش  ۳2بدت امشب شب انس تک نے شادی ٭
دهنشاد |
للاکهمددلرک
اهواو
دزناعازخو خدداایزادی( چ ) و ک
قبله ی ای مالدناولخداآزاد  3وفاتلری هعريك بدی وز اونایکسنده|

شهر رحبك آوندننده شنبهکه سنده واقع اولدی  ۳#شح شهاب الد ین |
سهرورد ی قك س التلهال روحه که امام نافع اتلرك القا ده بو له

۱بازمشد رکه(استاد زمانه وفرید اواه مطلع الا وار و تع الاسمراردلیل
|الطرتة وترجان اطقیقه استاد الشیوخ الاکا براامع بينعلىاللاطن
[والظاهر قد وه العارفن وعده السالکین العا لمالرانىشه اب الدین |

ل سمره) او بکر
الله
تدسا
|ابوحفص رن مجدالبکری اهلرو رد یق
یب |
لیا
| ضبق رضیاللهاوتلالدعنندهنتدروتصوفده اندسایی کنیای
سشهروردیره دروشح ع,دالقادرکلاننك گنه ابرسعشدر وانلرك عبری

مشامخدن توق کوٍسهایله بولشعشدر ودعشلرد رکهبردت بعص ابادل له

| جر اداد هاواشدر وخضترعلیه السلاعی بولشد رش عبدالقادر

| اکدعشذرکه سنعراقده مشهوراولنارك آحریسین وانك مصنشای

خوقدر عواری ورشفلصاح واعلام القکی و پونلردن غبری عوارق
ارگ ده دصار اشد ر هرکا» که| کرام مشک اولوردی خدای
مفکه
دعا بهاحعت اندردی وخاند که نیطوافاداردی وتوفیق اسزدنکه

اشکالی دفعاوله واولکه حفد رمعلوم ایدیبه زما ننده سح شوخ بعدادی

| ایدی وار باب طرشت اراقدن و شیندن مسائل اند ن آستضارایدرزد ی
 1|[ .ویهضیارا کاشو یلهاازدبارکه (ادى ان ترکت العمل ااخللدتباطلاله

|وعاانت أدخلق العیب) یمن اى بمشيفم اكرعلى ترك ایذرسم بط الت
| اوزرایتهقالورم وا کرعل ابلرایسمکوکله کلېوزجوانده بازدیکه (اعل
)للىمن عل ابلوهاللهه استعفاراهقبدبنا رلمیالهده |
|تغ قرالةمن|
واس

for
مس ادن قومدی بوردیکه پنهفرنکستانوار واول دار عززابنمشرفی

ابله واوجاعته ةطب اول اندنصکره سلطان ولداکتوولردیکیسیم وزری |
مولانا ۳وس الدینك سنه د وکدیو لسعغیی رومطرفنه دوندردی وخد مت[

تی
مولانانك زبادن وسامرحرخولمصیلرندناولجانبه ل
ادعا
اکناست
ددی
ر بل
قرولاشدبل رکندی اننا وکنهحکدی مولانا مین الدین دچی سوار اولدی

اناعس الدن بتوردیکه پهاءادین
[وسلطان ولدیاده رکابمهروانم اووللدی
سوار اول باش قبوبایبدیشاه سوار نبدهسوار بوه رکرزوااولیه دمشقدن |
تاونه بەد رکاهه اده بورودیحون قوئبه بهایرشدیمولانا مس الدین |

سلطان ولد خدمتلر ؛ن مولانا په تپفررانادیواتدین کاشو لرهدیدموا ۱

دسی حن |
بکا شول جوا ویردی چووق بشاشت کوس د ي پ
تعالینك موهبنندن باعیمکی نس واردر( سرو سر سیییحى انى |۱
ها ابلد م و ری بح جامیساطان ولد۰۱ ۱
خلاصله ,مولا نا نكوس د

اغشلد م ا کبرهاء الدینه عرنوح اود ی وجله جرتی بوبولهصبرف |
]اد یدی شول ڏسند کهبوسفرده ک|ا اشد ی مبسیر|ولییدی امیدرگ |

سردن دی نصبباربوله چون حضرت مولا ناجوارحقهاولشدی پدی |ی
طن ولد۲۳
کوند ےک ره جلی حسام الد بن قالد ی و جیم كیا لهسل ا

اوکنه کلد ی وات د ی د بلرمکه بعدا یوم والدك پرنده اوتوره سین
وتلصاري ومرريداري ارشادیدهسینوبزم استمامتاوزر ينه مزا وهسین

هشیه برد وش اویدب فللوفك اپبلییمیوواوقد
ون سنك رکا بکد غا
رست) رخا د ل ایجان آن,کست الستاده  #وتخت شهکه باشد جزشاه

الستاد  8نه ارشزا
وشاه زاده ت#رجه  +دلا ده ک ییمدانراو
ورد
الاکیمشاه وشاه زاده سل#طذان ولد باش قبوب چوقاغلد ی و
(اصوناول رهام ری ضرته ب)خحرتقه سنهصوفی یکرکا
ورفته لهی بانوب داکلسنه بذہممناسیرکد رنت کیولدî
ح

و بزرکوا راید ل ينهبو زمانده د جى خلیقه و بزرکوا رمرسین سلطا ن

ولد د عشد رکهبرکون والدم ایتد.ی بهاءالدرن اکردبارسك دام جنت
بر ده اولهسین هرکشله دوست اول وکسه اجون کوکلد .کینطوعه

و بورباعی بیاوقودي لرریاعی) پرشیطلی زھح کس پیشعباس  #چون
|حنهموموم بل چونبش با »وهی زک تو

۳

¥00 ¥

|لبیحسامالدین اون ایکی بیلفاممقام مولا ن ااولوب طالبلره ارشادانتدیلر
ج
هرك التوز سکسان در د نده جوار رچجنه اواشد بلرخد هت مولاناًنك

ربه ده
| خرقدمنورا بنهقر بب رده مدفو ندر مشهور ومعروفدر "عد ی ر

قبه زی ر بریته ملا صقدرومابتاری مکشوفدر و بئه اکوالبده دعشد رکه
جلى حسامالدیتك نی شح مارفه ایر بشورک ورمشد رکهاسب ت کرد با
صات عر با اسلطان ولد اقلدسله تعالیرو حه 69سید برهانالدین
|و
محفقه وشح املسدرن تبریزی به شایسته خدمتار اعشدر وشح صلاح
الدینکه خانوننك بابأسیدرعامارادتیوارایدیواون پربل جلى خسامالدین

والدینك ام مقاجیقیادیوجوق لار والدین كکلام لان صح و بیان
زر نه
ااووز
صمر له نقررانلدی وانلرل مشو ودایرد رحدیهحکم سن
معارف واسراردن اه جو ق نسنه درح اعشد ر کراتله حضرت مولانا

۱
۱
کال ءززسە سیدلو آرنهبازمشدیکه (بهاءالدنما کا

اتلرهخطاب ایدردیکه(انتاشبه الاس بیخلقا وخلقا) بعتیظاهر و باطن
یودن سن بکا ناسك اشبهی سین وانلری ز اده سورد ی دیرارکهبوغین

1

1
۲
1

سٹو سر دست

 ۱وخوشمبردوالله اع)بت بزمبهاءالدغن نمکعندر خوش دیرلكور بلدی

 ۱بونخموبسوعلاغللهه وفات انارودرارکهبرکون! وکاازسایدوب سوردیکه بهاءالدین
کلدیکیع
سنك طهورك جهی اگوندز و جلهکلات بیسوزمدر

ونسے فلسین رکون < در تمو لااکااشد ی دمشفه وارمولاناتکس الدب
طابابل که وافر سی ومززگتور اولساطازك بشعفنهدول وم بار شعغنی
هشور رکار ان سرا
| رومطراقنهدوندر حون دمشعهاره سن قتاطیداده م

۱واردزطوغری انده وارکان اندهولوزستکة برضاحب ال فر اوغلا له

ربسله
اغلوانل غوال
|اشوطرلچاعوباناارچبوناولورالتون لو ورجوت او

|اوْرژز ها رکهانکازکتورمه سنکهاول اوغلان توظانفهدندر اماکندوزن بارا

|اندینارککحم | کاشناتایه بمییاکلاده خونسلطان ولد دمشق جاننذ |
لد اول ستراید ه نولدتک اول او غلانله
انن
|کند ی مولاناسع
| شط رج اوبتاردی ستلسطان ولد له بولدشاه ماوللاتذشاعیسنك
|اووکرونفدهاتشلقروداببارلدیار اول قرنكاوغلانی حون وا کیوزدی نك |
|اولواعی یلوبکندوزینت اد بسزلکندن تخلاولدیباشون عربانیدوبیمان |
کوشاونرضداقیمقامندهطوردیود بلدیکههرزهستی وارایسهتضما ایدم مولان ||

Kor
سره  4جون شح صلاحالدین جوا ر حقه اول
حاشضدی
رت

ولا نك |

محبیوآنك خلافی حلی خسامالدینه نقلابلدی وانکله عشی بازلفه ناد
اوردی وکای لی نك دظ منه سیب اول ایدی چون حلی حسام الدین
اكاك اله نامه حکنسناییبه ومنطق الطرفر بدالدین عطار»»مصبنت
نامهسنه هء
کلار
وترندی حضرت مولا نادن دخرواشت اند که اسرا

غرلیات جوق اولدی |شکورله ک اهلهی نامسنایی بامنظقالطبرطرزنده

پرمنظوم قکاببلنه نادوستاره ادکار اولهغعانباتشد راحضیرت مولانا
قاطال دلتدندن برکاغد حتقار وب جلی حسام الدينك النتهو بردی اول

کاغدلءاهنده اولشو.یدن اون سک۽ دتازاش «۴بشنوازیحونحکایت

میکند ٭ دستحنکواه نایودالسلام ۴۱لقظنه وا
ذرتن
ضهاکنرده
حورت مولا بوردی سب صر یکر د ن بوداعه باساورمردن اول ۱

بونروکعاب نظم او |
عالم غییدنکوکلهبومعتالقا اولش ایدبکهن
واامام ايله نظممشنویبه شرو ع کوستردبلر کاهکاه شویله اولوردیکه
مرن اولندن تار طلوعاید مهحضرت مولا نا اآمیلادرا ایدی وحلی
حیام الدین ازازایدی واول وشته نك حموعسیخ+ق لك آواز نلهحضزت |

مولاناه اوقوردی حون عاد اول عاماولد ی جلى حسام الدنث |ا
حری دعن خانونی وفات استدی اورتالغه فرّت دو شد ی ای بلدنصکره]
جلى حسام الدین خد مت مولانایهمامتبازمندلاف الوت مشئو نك بقیهسن |

استد عاات دی شو بلهکهملد ناننك افتتا حن ده آکا ا
وراتشدر أ
اشا
 %موی کدمد ان مثنوینا خبرشد #مهل ایت ناخون شرشد |#

تعد »ه تاخرکاره د ل خدمت عولانًبیوردیوحلی حسام الدین ازدی برکون
جلى حسام الدن اشدی شولوفتکه اععاب شنو ی مد وی ی اوفورر |

واهل حضو زنك نورنده منتفرق اولوراز کوزورمکه خبی جاعتاراللرنده
امقزارطووقتوب خاضرا ولزواروھرکماخلاص وحهله اصقاباس
جو

امعاانن ك کوک ودشك بداقارنی کشرز وکشان کشان تقر سفره دى قزار |

کاه جهن ارلتورارخدمت ولان ورد ىازكشو لددرکهکوزکله  ۴نوی 64
درمن ان حرف وان د
نم د
ظرر #شد ثل سرنکون انار سقر #ای
مودباس قعال ولا ارجا
تدالو
 ۱ام لد

|

وفانلری تشارین مباامزشارجامم مناقب مخودهلاتنا شو بلهبازمشارد |

#وجلی»

{or
دی شید ابدیکه (نه لین امهنلات) داخرله علامتلفشای سنا
اول جاعت هوشه کلتیاربرقام قطرهفاندن غبری سته کورهد باراول:
کوندن ب زومانهدا اولساطان معنند ننشانیدا دکلدر و بوام ل وقوعی ۱

هرك التبوزفرق بشنده ایدی واول ناکساربرناد نی غدنده پرربلاپه
مبلا اواوت هلاك اولدبار وعلاء الدین مده دج رب عات طباهر

| اولوب اول انامدنه وفات اتدی وحضرت مولانا 1نكخنازه سنه جا ر:
اولادی و بعضبار ایتدیار شے “مین الدین مولانا بهاءالدین ولدك بات ده
مد قوندر و بعضاراتدنار اول نا کساربدن مبارکنیبرقیوبه را شا ایدین

برکهشند سلطان ول خدوابد مکوزدیکه شج مس الدین اشازتابلدیکه فسلا5ن

|

للیلده محرم ارانله جع اواوب مولانانكمدرتله
قوده ناورم (صف ا

مدرسه باناسی امیر بدرالدنك بائده دورن دار وله نعال اعل %3ج
 ۱صلاح الدین در يدون العنوی روف ۳

قدس اللهدعای سره ۳

ابدایت حالنداه سل بررهنانالدبن مق ترمذننك هس دای ایدی رک

ون !

فطنرد نکرایذی.آنازك بر ی اوا اند
حضمرت مولانا زژکو بالنا
جي بت مولانایه برعظیم حال کلدئ وجرخه کنردی وج صلاخ الدین
الهامیل دهکانندن طغبره را پوت مولانانك قد منهباس قودئ حضرّت
ف زود
|مولان آنیقالدبروب جوق نوازش ابلدی اولهکازندن تاتمر ی

| حضرت مولانا معاعدهآیدی بوعرلی نیوزدی  ۷#شعر ٩کیکی بیدا

ی
هن
| آمددزن کانزرکویی ز#هی صورت زهی فع زهیزخو
خو بی  #شم ضلاحالدین بیوزدی دکانی یا ااتدنراکری جهاندن ازاد
1ولدی ومولانالك كبن اخت ار ایدوب روانه اولدی حضرت هولانا
ا

سعسالدرنله اتکی عشقبازاخی آبکله یانهاللین
دهی واونسلقداری |

که کحبت وموانست قیلدی برکون حضرت مولانادن سوال دید

امار فاناتدی ارفاولد رکهسنك  ۷زرکدنشوزسو له وسن خادوش
|اوله سین و مت ڪن

عرد صلاح الدشد ر وحون ساطان ولد درد

|بلوعه ایرشدی جضرتمولانا شحمصلاح الدینك وربثه سلطانولد اون

۱

|
|<طمه اوفودی عارف جای اول فزدت ایدی وحضرت  2ر صلاح E 1
|قونیهد » مدفوندر مولانا ۴الد ينك حواریده قدس اللهتعالی سز

| شج حسامالدینرحسن ند کي e  5اج رل ج
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| نحرمنك ټی تخواننك الینه پنیاشوت اهوکنوژدۍ بهوردیکه ولم
حاندن قرق نداسعدر نازنین اوعلان ارشرم قاطالاوغل ساطان ولدئ
ا که کتوزدی بوردی بو بم اوعلدز توردیکه | کربرفقدار شراب ا

کلزسد ذوقاندراندل مولانا طن

مره حرعدی حهودارگله سندن بردسییق

طبولکدزتووزدی مولانأکس الدیننوردکه مولاننك قوتطاوعتن |
ووتعت مشر بی امان اندرایدمدیدکارندنز یدزو ورمشد رک|

تومشادن صورار که ( ی مه وقت) بووقتمسراولورمی دیازک
بوق مسعر اولاز و نو رمشد رکهردص امت ددن بردرو بشة دعا |

انلذیکه خدای تعالی سکا ججعیتویرسون انتدیهیهی بودغایاعه بکا|

دما ابلهکهارب جحتی آندکنونورو تفزقه ویرک جعینده عاجاولوت |
دور برم اورمد رک رهکوسنهاعدیسقایده نی قدمکاهدمق ادینديك |
اولاز ودرد اوقومق اولازمکر اهنکه اندم آنی نیلعکه کند مدن حدا |

[دان اشاعه اعن بعاره ات د
ده یمشاه ن
حون <طترت موّلانا هش الد ی ووهه ارشدی ومولاناك تحلسته

کلدی حضرت مولانازخوض کارندة اونورخش ابدی واوکنهپرقاج بار |
کات قوش یدق صوردنکه نودک بلردرهءولاناابتدی وکاقرل وقالدرا

| سک آنکله نهاشك وازدر مولانا معسالدین الین اوزادوب جیع.تکار
صو بهآندی حضرت ولانانمام سفله دی بھی درو بش ته ایلدك ]
ایلزاب بعصی والدمك فوالی یک وانوردکلدرشح تیشالد.ن لین |

حشضرت |
ضوقوف اکوالباری زر راد یکهاجزره صواراعه ه

مولانا ابتدی پو نه سردر شم شون الد ین اید ئ بوذوق وحالدرسنت |
لوندن هرا واردرآندنصکره بری بز رل گرد تادا تدبازشو یلهکهکی

|که لزت شع ش سہالدین حضرت مولانا اه رتدلونده اوتورشش |
ر

دار شاش قبونك طذمرهسندهشه شارتابلدیکیم طشیزه جبفه
قالطال برندنقالقدی وفولاناه اتد ی بی فتل اك دعوت ابدرز حوق

مدث وققدنضکرهخضرت مولانا سوزدیکه (الاهالق والافربا له
راشاھ )یا ی کین ال براخش ارو بصودهطوزمش ایدبارچاق
اوشور دیارج بدعرره اوردی شو یلهکهاول ججاعت هوساولوب|

دوشدرار واوّل جاعتك بر یسیحطترت عولااک اوزنای اوغو علاء|۱

الدين٩6
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ابتدیآندنز باده مشاهد»دوش

ملز

داشولینبدننکه ۱1اری بعص مصطیان

او
شد ر قادرد زک1اتلره حبوت لناسده حلوه و بره و باه اولقۈت

بوقدر باب کالټوردیکه <

سسس
ساسے
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انه وی i رمصاحب روزی فک

 | ۱اولن واخر ديئك ععارف وحعامی بلک آدرکه

اطهارانده و

ا
0
| ابرعقارزی آنلتقایندن لیاننهحاری اوله وحرف وصوت لساسنه

أواوللبامنت,طرازی بسن ادیکه اوله درا رکه هولانا الین چ كا
ند
بیده قونه یهارشدی /شخکرارنزل
فر
آلتیوزقرق آبکیشنده انایص

ه

,قوندی وحضرت مولاتا اول زمانده ندرپس علومه :tiانی رکون
فصلا بجاعتله مدرسه دن جیقدی وشکر ر زارانك أ وندان کدی
وب مولا ناتك مکی عنا ای طوندی
لی
کار
حوّبرت خولاناس سمالذبن اي

وایتدی ایامامامسلین باپزیدمی اواودر بوخسه مصط ییصل الله تعا ی
علیهوسلیمولانا اتتدیاولسوالاك هند نکونباهفتآسعان بری برند ن |
ایزلدیو پرپوز ين ډهو کولډی وب عظیم 17مبم با طفسدن دماغه

کورد مکه دبورتونن چاق شاق عر شه چتیش
دوقوندی واول پردنن
دنک رهحوابو رردمکهمصطق صلی اللهعلیهوساعاماهلك اعلاسیدر

زه ایبند محلیدرانتلدی بس نمهعناسی وازد ركص طن صلی اللهتال

ویزیددیرک(سصانیمااعظم ۱
علیدوس پورركه (ماءعزفال حقمعرفنك) با
۱انی واناساطان السلاطین) دخیدیر ادم ابزیدل صو سز ی برجرعهدن
ش

ااساوکلندی سیرابلقدن دم اوردی ادرا کیپرداغی پراوادی واول نور نك
یه مت روز ئه سح ایدی اما مص طن صییالل تهعالیی علبنه وسلد هم

|اعظسیسمتاوار ایدیوم وسراق صو سراقیناوهزاریدیوسنه مبارک
 3الم نشرحاك صدرلب) شرحیله ارض اللهواسعه اولش اید ی لا جرم
.ون قر بت زناده اولق استدعا ابدر ایدی ا
صوسبرلقدن دم اوردی وهر ک

م|ولا نامین الدین بردعره اوردی ودوسّدی مولانا قاطر دن اشاعه ایندی

اوشاکردار بيده بیوردی تاا

کنوردباروندرسه په ایتدبارنا کندوز ينه

|کلبی|نك منارك باش دبز به قومششایدی سکن البق طوتوت روانه

|لدبار آوایوجمقداری برخلونده لبلاونهارا صوم وصاله اوتوردیارک |
ا۱و
چیما دیار وکیسه نكزهرسهی لول ایدیکه  1ترا خلو بنه
کیرهبرکون YLوین الدینمولانادن رګ و ره القاسابتدی دول کی
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وثطر الدین عرانی وشرف الدین موصی وش سید فرغا نیکیوغبری
دی اونور«شارایدیمولانك سبرت وبرسنرندنسوز چقدی حطرت چ
ابیوردیکه اکر بایزیدوجنبدوزما ندهاولارایدی بوهم د ص دانهنك عاشیه سین |

قنوتیه لراید یخون سالارمدیاولدررانك طفیل |
کنورهکه جاذلرینه م

اواوبذوق اید رز ججله اکاب انصاف سکوروب آفرن ایلدپلرادنصکره |
شحم مود ابتدیندجی اول سلطانك ججله" نباز مندارندم و بو بی اوقد ی
 ۶دت  4لوکان فناالالوهة

صو ره  #هی انت لا کنیولااتردد |

ترجه وارایسه الوهیندن خهلاقکارصورت ۴بیشك وکات خود |

اول صورت سحنقسین * #مولانا ”مسن الدین عمد بن علبنملك داد |
حرت مولویابك القابنده بو بلاهزمشدر ۱
التبریزی قد س الله سره  +ض
واماجةوا اصباح |
را
ساح
لولالارعالد لت لافالارو

شرد رکهنوزهکد
سس الق والدین نوراه فی الاولینوالاخر بدن)عانا

—

کورندی سبرت جد نك عشقند ن |
ایدم ومراهقاولا مش ایدم قر ی ک

بکا ارزویطهام اولازدیاکرطعام سوز نیسوبواساهاما1عله امنیمدرد م

اواونارشخابسوبلکهرباف تبرپزیشاکردارندند رو بعضیاردعشد رکشج

ارکنالدیناسسنبنك ریديدرشخاو حد الدین کرما ن دی خی ك

ددر وبارا رکه جل |
هریدیدزو ضببعارد برراکه باجا ل جندینك مییب
ند |
وشله حوآاخر
منك ننه اپرشعش اولهوخواسند ن تبیرت باول
متصلسفرایدر ایدی وسیاه کغیدارایذی وهر رہ ک اهیبردیک ربان سرا

ات دیررکه جون خطۀ بغدا ده ابشرد ی سج اوحد الدین کرمانیبی |
یهن
سند
|لدی صوردنکه نهای
و

اد ی ماهیی صولکنی احند ه کور

برم.

امولانا اهلسدین ابتدی اکر ببنوکده جبانك بوغیسه تون کول بو زنده
ومرسین ودبرارکه اولوقتکه مولانا معس الین بکالك کوبتد » اواور
کر
ایدی حرف رالدرن عراد ی شج بهاءالدین ز اکمنرراینكلهآندهاپدی

وه رکش وفتکهشح فعرالدرن عر هبوزکوستردآنی نظمونراسندم

اطهارایدرایدی و باالت نظذر بیرنشهدیررایدی شح امعلسدین ادن
یای
دزی
اهار
ج یښ اظ

رکون باناکالاکا ا دی او( ۳عس لدین |

اازعی
اجودلنهل
اول اسراروح ابد :کهاوغ رفاعلدین ا مظارابارکاه

|

ضده اصعابنه عدشکهبنم کندیکر ن غنال
رن
بومی
خراز
زندانده ااون رو
اولکو کهمنصورك وریوزالل E ج ۾ فربدالد ی ءطارك
ارو حه یی ابادی وانك عیشدی اولدی هرحالدسد هکهاولورسر عله
اولیکزو ی تادایدیکر تای سره مدد ایدیی او "هربه [باسده اواورسم ينه

پیوردیگدعالده بزه ایکی تعلقواردر بری:کا و ریسزه وجون حق نعالینك
عناند.له فرد وحرداول وعالنےر دونفر یدبوزکوستءاول:کااولانتعلیدخی

اسر کون اولسبردر وحون الله تسالانك عنا تله فرد وحرد اول شج
اصدرادن حضر تلری انلرال عبادتهکندی سور STE

EE

۱فع درجات ولهاومید د رکه کت اوله حضرت اهل عالمك جا تیدرمولانا
ر
 giبعدشغال اللهتعالىسز اولسون هما ناعانق ومعشوقمباننده 
ادن

دز
کن
سل

ات متسین کهنورلورهاولشه (ست)
تالم در م

٭ج رام درنهاناتالوصال
من شدم عر بانزن اواز خبال د

ترجه که

۱اوخا ل و بن بد ند دنور اول #متهای وصله دك مسرور اول * شح
اکا سله کر

E

رل +

|جه انیتوک ده ر باطن حهشاهیهمنشین دا رم#ایآخرهوحضرتمولان
لسر
۱اجا ونصهیتند :یو رمشدر  وصدت  +اوصی کےقوینالاله
امهناعمورقالنةالاكللامصیوالانامومواظیه
|والعلا نو بل طعام وقلهول
 ۱الصیام ودو امالقیام وبر الشُهواات عل الدواامواحعالا لاء من جیع الانام

| ورك محالسهالسفهاءوالءوامومصاحبة الصا ین والکراموان خمرالناس من
ندم اناسوخیرالکلام ماقل ودل والجد للهو حده)معنااری طاهردر سوال

ينك خلافته منا سب کیدر ور د بارکه تخلی
ا
بره ابتد
اسلادمرننا اوچکرهبوسئوال وجواب مکرر اولد ی دور د یک
۳

ولده دست نهجور تلوربور دنکه اول دهلواندر وصته احتبابی

| پوفدر جلی <سام الدین صور دنکه از یکز یکم قلوپررسور دیگه ج

|صد رالدين و موزدنکه بارافن وطرفد ن حکرار وهولانا دسعس اد ین اول

| جاه دعوت ایدر( افونااجيباوداعالله) ناحراکتکلکدر دس وفاتانتدبار

| جادیالاجرینك بش یکونی عروب وقتنده هڪربك التبوز عش اکننده

شج مویدالدین جندیدن سوال ابتدب راکهحضرت شیم صدرالدین حضرت
مولوی <عندهه درایدی اتدی والله برکون خواص اری

الدناى

|

9
مهیادر منفعل اولور ایدی ودر ایدیکه بوخاله دن فرعون تغوسی کلور |
ودر رنکهار انهه هر کر راغ بافندن غبری سیمباخرایدی الا نادر ۱۱

ودیردیکه ه(ذا لإلوك وهذا لاصعلوك ) بی سم برکلدروچراغ بای |

ففرانک در برکونمجاساریده شب اوحد الدین کرمانیی حکابت ایدوت إا

ابتدیلرکه هرد شاهد بازایدی اماپا بازابدی وناشاپسته اایششاراید ی |
یوزدیکه کاشکی اپشلییدی وکیدی  ۳#ببت 6٩ای برادربینهایت در

لو
زر پ
مهایتد
مواییت #ترجه  €بین
کهیست* پرهرآمجد میرسی پر
ای رذق  #روز وش تک رل اولد ر طر دق  #برکون بوردیکه
رباب آوازی جنك قموسیصس پربدر که ابیزشیدیرز برنکرایتدی بزدخی

اول آوازی ابشیسدیرزتهتون مولانا کرم اوادییی کی کرم اولرز مولوی

حضریلریببورد که( وکلحااشا) اولنستهکه بشییدرزقیونك آچیلدینی

ومشد رکهبرکب |
آوازیدر وانیکه اول ایشید قرباندیغنك آواز یبدورر
و
پدرش
بردرو دك خلوننهکادی وابتدی نون تاها اونورمنسین اول

اتد ی معدی نها اولهعکه سنکلدل و بکا حقدن مانعاولدك بوجاعت

مولوی حطر اردنامامت | اس ابتدروشج صدرالدینحضرتاریدی
|ده حاضرایدیاخدیبزابدا لکشی زهره برهرکشهورزاوتورو ورقزالعارز |
ان
امامته باارب تصوف وکین لایقدر شم صد رالدینحط راربنهاشارتا/
اباد ی امام اواد ی یوردیکه (منصیی حاف مام تی فکافا صلی خلف |
بی)بعش شول

 4مق امام اردنده غکالرسه يعبر ارد يده ما قاس|

ریسعاعده ایدی پردر و بشك خاطرنه کلدیکه ففرندد |[
ممرول:النا
کحیضدر

ديو سوال ابلیههولاتا حضمرژلریسعا ع انناسنده پوریاعییی اوقودی( ربا )
#عا ۱
۱لوهرفقروسوی ار عرض  #ال شفاء وسوی الغر ررض ال
ا
ام سورعرض  #واند ن صوردتار 64
لرعمن
الق
کله خداع وغرور  #وا
درو بشلرکاه اشلرپیایتدی هرکتیکدییاشتهاطعام پهکه د رو وشهیاشتها

طعام عك عظی کاهدر و بورمشدرکه کیت عزبز(دلراتصاحواعبر

وبد رکه
اناء اطلنس) بعتیابنا ءجنسکن د ن غبربلهمصاحبت اکن د

ومعنیده خحضدراتوندم ۳س الدرنثبرپزی پورهشدرکهمقبول ریدله

دسه ایله ککبت هو کرنکاه نادکچسه |
علا متاولد رک اهصلا بکای

ا
|یه دوشه اشوونلوهره کسنافق مسجدد«واوغلا جن مکتبد» و ۱

رد

O
بامیپوش او باش #کهازنزد بك بودنمهرزاید( ترجه) کرگز اولی ادن بر

عهبت #کهفربندن
ڏس دور کر اباراتجکی اول بهدی لور× رال آنکلهل
حیت* و نورمشدر رقوشکه پر وزند ان نوقاریاوحه اکرحه
طوعررومھ
آسازه اسع امابوقدر واردرکهاول وس دامد نابعد اولور وقورتتلور

اووبلشه وکال دره بشکه اميه امابقدر اوورکه
ک|زیرکوسه دخی دز
۶اقد ن واهلبازا ردن غتاز اولور ودنا زچتارندنفورتلور وخفت |
زر خ

واوركه(كااون وهلات الشقلون)انناءدنیاد ن بریمولوی خضىرتلرىنك أ
 ۱اوحک و نده عذ رخواهلق اند اوشبدیخدمتکده مقصرم ورد اررکه
اعتذاره حاحت بوقد ر اول قد رکه غر بلرسنك کادیککد ن منتدارردر ا
بزکد کک د ن منت دا رز اصا ند ن ری عناك کورد ی بورد که إ
جب مکوکلطارلنی بوعاله کوکلبعلعدندر هردم بو حهآدن آژاد اولهسین

یرن
سند
وکنددک عبت نله سین وهار رکه نظر ا

کک ند

چااو ن ھنو زود

وهرلذتکه طادارسن

غو کر ین د داتنك او رز سين

ابیورمشدرک آزادعرد اولکوستهدرکه هرکزکه نك اند یکندن
ابکنمیه وحوان صد اولدرکه ایعتہکه مسق اولانی اکتمیه مو لانا

سراج الدن قنوبحکه ضا حب صدر و پزرك وقتایدی اما مولوی
ره

:

خوس دکلآبدی اک اوتکونده

را مویمولا شک

آوچ مذهب ابلهرارم حونصا حب غرض ایدی دبلدنکه مولائایی

رازم و خراز ارماقا اه ه اول نالرد .a اولودا نشعند
|ایدیآوندرد ,بکه ,جح کشر اند ه مولانادن صور ی سن لو رله دمن

زسه TE وار راه قلاول داسعندکلدی
أ راقرار ایدا
ومولا بایهسوال اتلدذکه س شو للهدعشس رکهری 5ش اوج مذهت الله۱۱
وردی |
بربرم بی دلوت دور ,رم او ل دا تشعند د یل اوزادوت دشنام ب

شاه ا زابلدی مولانا کولدیواتدی ۱بونکلة دخیکه دبرسینھے رارم

اول دالشوزر خهیل اولو ت دوئوت کد ج رکن الدین علاء الد وله ۱

درک بکاپو سوز اند ن خوش کلشدر کهمواوی حطر تاری د اعا
خادهدن سوال ایدردکه خاله مرندهچ نسنهوارمیدر اکردد که خره

کک
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پمیر صلیالهتعانی و

حاارهوسقنه «کزروا کر

مالاند مھ
۳
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e

{01%
ذارالاع فضمر یه د ٠ د ر(سلام اللهوتا عنلهيه وعلى عادالله ا(صالین أ
اجعين ۶#مولانا جلال الدینمد البطنیازوعىقد سال تعالی سره |

المن بزکهولاد تلری بلإر ه اولثد ر هعرنك التبوزد وردند» ریمالاواك
التبسند۰د پرراکهمولاناحضرتارینه بشبشااوندن پروصور ر و حاق ا

واشکال غیی بع سر ملائکه پ
ور جن وخواصانسکه قات اعزت
ا ګند ه مستور

اردر طاهر اولش ا
وی
لدالشرمولا نابهاءالدين ولدك

خطیلهبازاش پواد بارکه جلال الدین مد نی بل شهرند ای باشنده

اندبکه کجوعهننده برقا غیریاوغلا تجقارله پزم طاماعرزاو سننده سر

درز لد انتا
۱
اول ظا مهصعرا یهلم چلال الدرنمد عدشکهبو و ع حرکت کلیدناق

۱

|کدی ودرنهکاورحیفاوآ ی پوتمتتولاا |
کرسمل جانک د ه قوت وا را یسهکلکز کوکدن یکااو چهلم

دیوب اوغلانجقاراك نظرند ن غ یاب اولدی و

۱

اسرلمسا
رعتککهله سوز سوبله م کؤردمکه پشلقفتانلو

بوجاعث 

رغه د ن رک بردرلواولش وکوزینهتفرکاشکیروکلد ی ا دی ||

یسر ادن فاپدیاوزکوکاربا رمستهدودد(

2-0

بک ک
اوستردبار
وحو
نسزل ور نادوففانکه  ۹۳۳۳ابرشدی کرو نومداده
"اندرد بارود بر
رکهاول سنه ده هراوج درت کونده رکره افطارایدرایدی

درز اوقلن
وپکاهرایمدکیمیوهکشقجشااسیردبنااانبور دچ فر ال
ت پرشد

۱

هادا

رنمه کی اک و بمرشاب
ودا
ین
ادمتکصرککننعداشدذها ادرظ و ر ایدی حضرت مولوی پورمد رکهن بوجسم |
رند«منخذورم باکه ن اول دوم واول خو شلعم کې
ی ید پاطتند م م کل مدنباش اورنه لهح
اونی
ا

rmaس
س

|واولذوق طاده سینغنوت طوت وشکر زا بلکاهو
نم مولو ی
| خدمتنده اد پارفلانکسه دیرکهدل وجانخد مده در بوردیک
اسم اول مردملراند  °و بلان قالمشد ر دیرزانك کیدل وحانی فنده

که انازخدنتن امن

اصکرفیوزین س
اایلم

دی

الوهاللل
یهاء حغله دز بدبزاوتورمق کرکد راولقر يك عظیم آرزی واردر
 ۱روز کی طط
ازودوری نشارر۴#که ازدوریخرا هافرای #بهرحالیکم( 1

بای

معرو ف ومشهوردر نارتزاولور جلال الدین اسفهسالارکه مولانا ۱

حلال الدین رومينك هقبول ا#ب۱ندند ر مناقب مولانابی مشاهد » اشدیی

اوژره مجم ایدوبشویهازمشار  ۹حضرتساطا اا
نعلاء شامدن ارزتجاه

کلدیخانقاه حصعتیه ده تزولابلدی تخاجاملناکونکه ساطان علاءالدينك

#دسی ایدی ملك سعید افلردينك منکوحه سی ایدی خد مات بی “عار

قیلدقدذصکره الما س ابلدیلرکهاند ۰عکن او له ار قول اع دایر انده

اکلمیوب ازرتجانك آق شهربنه کادپارب قربش آنده اقامت ابتدیارآ ندن

رونده روب
| رومه متوجه اولدبارساطان علاء الدینه معلوم اولو ب ایلیاک
دعوت ابر حون قونه ګعراسنه ایرددلرسلطان چیعارکان ادلهوشهر

واح
قومبله قارشو جبقدیار سلطان آندن اینوب د ست پو س ابلدی ق

کاصه بورودیآخر سلطان العلاء احاح واقدام
وی
آدء ساطانالعلانك آئ
اله علاء الدینه سوار اول دید ی سوار اولد ی ؛ومحد خد مات ايله شهره

کنوردی احیانا محلسنه واررایدی تاکے جوار رجته اولاشدیلر

|

سله سره
سیدیرهان لین مق قدال

سید حسینیدر و ترمذد ند ر

ومو لاابهساء الدین ولد مرد ارندن وبهاررندندر ومشرف خواطر

آولدینی سمدن خراسانده ورذ د ه سید سردا ن دعك ايلهمشهور آیدی
اول کونکه مولانا بهاء الدی ولد فوت اولدی اول رجاعت ابلهترمدده

اوتورمش ایدی ابتدی در غااستادم وشهنم <ضمرتاری بوعالدن رحلت
پوردبارو برقاج کونداصکره مولا ناحلاان الدینك ترس اعون قونه ره

عتوحهاولد نارومولانا حضمرناری طفوز بل تامآنارخكدمتنده وملازمتنده

بازمندلك کوستزدی وتر ببوتلدی دعشارد رکهچون شیم شهاب الدین
سهر ورد ی <طرتاریرومه کش ایدی سید رهان الدیی کورعکه کش

ایدی سید خاکسراوز ریده اوتورمش ابدی برند ن قالمدی شم ارا قد ن

تعظی ادوب اوتوردی ووکالاقتماولدیمرید رندن صو رد با رکهسکونه
ساب تهایدی شم بورد یکهاهلسال اوکنده ز بان حتارلکدر نهبزان

قال صو رد بارکهآنی ته ہو لدیک ابتدی برمواج درادرد ررمعا نید ن |
وحفایق جد یهدنغا تد » اشکازه وغاتد » نهان وج صلاح الدن

<ضمرتاری قدس اللهتعالیس.دل جله عم بدارندن ایدی سیدبورهشد رکه

سای اخ صلاح الد بنه باغشلد م وقا می مولا ابه وسیدل مزار مرک

o14 %
تجمالدین کبرانكکنه اوسن ایدی وانك خلبفهارندندرادی دنا

الحسين اجد اطلطیی انکیریدر امبرالومنین ابوبكر الصدیق ژضیالله |
عاهك اولادندندر واناسیخرا سانپادشاهی علاءالدولهعلاء الدنجدن

۱

خوارزم شاهك قزی ایدی حضرت رسالتصل اللهتعالیعلیدوسل
أ 6او حوده اشارت یوردیکه فز کی حسین خطبیبه نکاح الهوطقوز

آیدنصکره بهاء الدین ولد متولد اولدی وجون ایکی باشنهکمردی اتا سی
نعل انادی وحون سنن بره ابرشدی علوم دی وعارف بقیتی معصبلنه

امشخول اولدی تاکال شول درحه به ارشدىکه حصرت رساات صلی اه
ا دعای علیهوسم اک واقعه ده ساطان العلاء لغب قودی وحون تام طهور

اتدی وص

<ع خواص

وعوام اولدی علا دن رجاعت امامتعّرالدن

رازیکیوغبر دلرندنهاریحسددبان دبرندیواکاساطانوفتاوزر بنه
عك احون عذر اشدی واول
ابتدنارشهر بلندن ۲

۱

خروح ابدر دیو تهت

وفتده مولانأحلالالدرن کهرل؛ایدی بعدادیو لندن مکفیه تو حهکوسنردبلر

|

چون بغد ده ایرشدیار پرججاعت صوردیار ک بهونارنه طانقهودقراند ن
کلو راروقانده کدرا مولانابهاءالدین بوردىل رکهمن نلهال الله ولاحول

ولاقوة الا بالله) بوسوزی شج شهاب الدین سهروردی حضرتار"
ابرشد ر دیلربیوردیل(رمکهاهذا الابهاءالدین ای ) يعنبودکلدر الابهاء

انلدالب درو جححضرتاری استقتال ابلدیجونولاایه برابرایرشدی
قاطرندن آشاغه آیندی ومولانانك دیزی اویدی وخا نقاه طرفنه دعوت
اسدی مولاا اتدی موالیبه مدرسه مناسی رکدر هص

به ده تزول ابلدی

و جح حضرناری کندی اه ادکلربنیحکدی اوجمی کون بشبه مکه
«بارکه به عز عتاند بر ودونشده رومه متوحهاولدبار درتل
اولدیلرو دی

سل لارید ه د ه ولاز

ارزتجانده|

دد مولانا حلال الدین حضرتاریی

د
اون بساکشنده اوادردیر هعرنك التیوز بکرمی اچوند » سولطلان
متواد اوادی وجونل

ساطا ن ر

واد بود ی Ss ای مولا

حلالالدنایله کورهایدی ای نداس طنادرایدی وآندنصکرهءسلطان
آنلری لارنده دن فونه به دعوت ابلدی ومولان دهاءالدین ولدانده حوار
رجته کتدی قونبه < صارند ن طشره مولا ا حلال الدين حضدلرینه

منسوب اولانترپدهه باترور قبرر بنكصندوتی قوزاغاجندن دوزلشدر |
#معروف +

 ۳0که
روجهل هکایدن آنك:قام چوده ةيقن دم ابادم واللهاعب((قالبعص

العارفین اذا تل اشللههانه وزعالی بذانه لاحد بریکلالذ وات وااصفات
لعو قات |
خجي
اسهلمع
والافعالمتلاشيه فىاشعة ذاله وصفات وهافعالهومد لف

انعھد رة لهاواهعیطا و ها لابز ہوحاد نها شی الاوبراهما به
کا

وبری ذانهالذاتالواحدة و صفته صفتها وفعله فعلهالاستهلا که بانکلید

ف عين التوحید ولبس سلباان ورا ء هذ ه مرمنقباهم فى التو حيد ولا
اشیاهد  جال الذات استر بورالعقل الفارق
اعذبت (صیر »ه ار وح م
دو نن الاشاء فی عله نورالذا 2ت القد عة وارنفع العر بن الود م وا لڍ ون

ولزهوق الىاط نیچ

یی جن ق
احق ولسعیهذه ايلالة جعا )

 ۹یبال برد ه سنه مر > ذاتی ابه انم

اول بند ه جرسع دوات

وصفات و افعالی ذات وصفات وافعا ل حك انوارند »حعل كور

|نفستی اولبن ٥د چیع لوقا تله شوبلهبولورکه کوبجایعسنده کند و
و
عضاسی مما بهسنده در ھم
مد برد ر وجله مخلوقات کک ند وانك

| اول خلو قاندن بربثهبرش*متقارب اولازالا کندموزتیقیااکرابکورر

ی ک رور وصفتیآ نكصف
تسحهاانلهو
دې ذاتیذات وا جدده حق

| وفعلت آنكفعلی کوررز یر بالکلیدکنندوزیعین توحیدده هلال اولشدر
|انیت ن احون لوه
|هربار

بصرت رو

وک وراسنده معام توحیدد  °برهعامدتی وقدر

ح ذات

حفك

جال

مشا

هده

ساد

مهد ب

|

| اولسه عقلکه جیعاش انك او رتاسندهفرق اید جبآد
نرك نوری |
اول ذات قد عه نك نو ری عله سند ه مسر او لور فد عله حادن ماش

۱

سیر اندهم زبراحق
کال

باطل کیدر و بوحالتەمقام جع دبرار برو؟
نا5۳

اوکونده قاون کسدبلرز اده لیف وشمرینایدی جونکم آندن طاندی ۱
ایی آندنحکدی سین صورد,لراتدی انکله تلذذاعك دهیشول اولدیخ۱
حالدن ؟ریب قور و انكتمامحالی وعظم وحد یوار اید ی حون س عا 31

یهزدری انثكری حلس
اعق
ر وز
دهر
محلسنده «تغیرا ال اولورایدیای صع
اهلنه سرا بت ایدر ایدی وجله سنك وقی خوس اولور اید ی محر
سکر یوز الّشدردنده غرة رمضانده جچعه کصهسنده وفات ابتدی وقبری |
۱

کازر کاهده درشح۾ الإسلام قدس الله عا

سر هي قری اباي اوحنده

هعالیسیزهSAE %
 eا لسن ولدقدس ل ب
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۳
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که
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>
دلارامیکه داری دل درو بند٭ دکر چشم ازهہه ا ذرو بند رجه(

کوکلکیباره دغله ا
حیان وار **بوم کوزك کے <هاندررا na
سکنن بوزالل ند اسنده ر سمالاولاتسطننده سه شنبه کوننده وفاتابلدىاس

فرزند پزرکواریوساراګعابی جفاره قریهسندهشول»مز لد  ۰کن هکونارا8#
اودور مش آیدی فر بخی فر هاعد مشغول !واد بارساطان وقت استدعا اتدیکه

قبریشهره قریب رده اولهقبولاببلدروجونساعطان وقت غازينهحاضر

اولد ی جنا زه سن برهقداراومزبند آلوبکنورد ی وعید کا هك جانب

| معالیسنده ادفننتدیلر وعارت عازه بیوردی ویالغعل معروف ومشهوردر

زارت اولنور وتبرك اموانوورلا۴نا المدسینخجمدین اسدقدسالهتعالی

بدءتله وحدت فهمله تام مشهورایدی
طو
سره کچ عاوم ظاهرده ج

سورددکه آوان حصبلده یکاح تعالينك طردیسلوکنك داعیه میقوی .
اولد ی اول وقتد ه شح زینالدرن خحواضنریتاریقدس اللتهعایسره |
طالبارك ارشادینهوع پداركتریتنه مشغول اید ی بمرکحولنسنه وارد م
دڪرقپلور ایدی
رجا عتله برعتایدرایدی وانلره و پهویررونلعین ص
ود رو بشارك قاعده سی درکه بعت ووتند ه شم بردرويشك الطوتسه
مكتن دوتارو بعضیدخی اول ا :جين دامن دوتار
بعضی اول ددروابش
لسدن
تکالوت کد جه دی انلردن بعضنك دامع طوند م حون احول
حبعد م مدرسه ده شول ره دک :e ایدردم ذ کره مشْغولاولوت

ذر نایری زیدا کوردم ن۱اکادککهبلاکطملبباه
کوند کنونه ک
اوا نه مذ ب اواد ی وحصیلی رل ابلدم ومولانا عس اد بنخجد 1

بهاءالدین اعبرله جوقکعبت اعش ایدی وار بعیذاره اونو رمش ایدی
ششووبلهکدعدرملر٤ا اعتقادی اولابدیکه لك مر دیدرااما او بوک اعرایقادي|
ومولا ا ف رالدن لورستاندنك دی کح ننهارعش ایدیومولانا جضرتاری

جا مه س یی ککیادرمشایدی واول جامەیی احانا وتبرکاکرایدی وآخرده
مولان بععل الدن کاشغری برژه ھ م جوق

بت اتدی ومولاا سعد الدين

یدس الله تعالی سمره
جا ق
حضرتلری کا تعظیموتقدع ابدردیمولا

اپدر برد فعه پوه نکله کید ردم تقر يلهسوز اول یراهپرشد یکهادتی

بوراح کوناند ه بکابراحس واقعاولدیکههرکن نمبمکنند مدن ک|اظنم
|دی وانی تو قع دی اعد م اججال طربعبله اڪ ا اشارت ابلدی|
بوق ای

برو<4 44

|

}ON
اواش اولهک وجك اشنده حذوبایدی و ج ذه ارارۍ اوزر نده طاهر ایدی

اداء صلاة ایتدیکی اوقاند ه برکوسه قو رایدیکه اعدادرکها ت امجون ک|ا

تنه ایدهکندپسی آیی حمْظ اكه قادر دکل ابدی بر وقنده اوئلحالنده
وطا جد

انت تعطشند ن طایسی رد شاه مصود ه ابرسمل بکند

سو ز سو بارایدی طایسی و دق وود ی( یت(

ڪر اد کی

ناد کهباری در سفردارد #3بواری ازحهی نالىکه باری در ER
ی 4ك بانکده در
ُ aراق ایدرسه اول اش ونکهقیاشدر  ۷#بر بار
بار نودرفرت وزاری* اك عاد نیشو لهایدکه حونن حامع سل بند

الروراید ی حکام وخوا صنه مسلا] نارك مهسا تی ا بابنده
حآو

سوزسو بلرد ی وا کاثحروا لی انکلهکعرابد ی حرمارند ن بعررز اک
در اعشل رکه
نلب
سدونال اداشکه مید د ه قودرحکفتاره س
و حالن

وب ومستهلات
لعم
غل ا
مغو
اکرخاموش اوتورم وکنند عی وبکفت وکو بله مش
 1اولوزم حواسمایشد ن قا لورنه ولاعم اید روه کوزم ورر رکون

ویقت اك اوزر ينهکه مش
بردر ودش کونششطوعد ای

اشین د بز نه

قیوب مراقبهیهاوتورمش ایدی باشینقالدیروب ورد کهمجیسرمید ر
"ىکا ره وتعالی به
صیاح ازى وفتدن بوساعته دك ر اعسه حضرت ح
الى بك بل طاعت و عا دت ابليه و سو ز دن شو للهمعلو م او لورکه

دات
س |ک
نتده
اول وق

بط زمان واقع اولش اوولاهللی بك ی لکورهش

ادى وآنی طاعته صرق اکسس اوه وصاع ال هدر ایدی خد متمد وی
مولا ناسعد الد ن ان

و س اللهتعای حکانت ابد رد که اک بایان

ھقد ر اککهقاب مبالغه ایلد باراقطار
| مکه ده ررض عارض اولدی ن
اعدی رکون .و

رد مکه اهل عبدد ن رجاعت خعه س حا ندند ه

کیدرار چون محفه سنك قېو سنه ايرشد باراوجکرعبوب کوب کتدیار

وطبك
بن اول قصه بی اکادیدم ابتدی بل قطب ایدی ق
اکان ایدی اول فوتکه محفه نك قو سنه ايرد بارن اا

اوز اعشدم

باوب 3دیار ناناعید وشرد مکه .کبرو د ونوت اوکومه کاد باروخاحه

او قود بار خدمت مو لانایو ر د بلرکه همان اکولون کت اناریانك
اوزرند  ۰ظا هر اولدی وا فطار ایعکه احتیا ج او لد ی مولانا جای
رجه اللهتعالى ایدر پوفهیره بو ست اندن خاطرده قلاشدرکه دض فشبرری

مطلوب جقیقبودهوام ت جوه تارغویقبواریداویبدیبدتبودر  ۴بیت 4

رت
ایدی و پیراولش ابدیاستدیکه حکومتدن عفوطلب ابلبه آوخر حیاننده|

اشتغال کو سره اوغل شاه و وا
مەزوی اوله و طا عت و ع.ا دنه

بادشا وهفتك او رد وسی حاننه کوند رد ی تا<

پیت ندر ۳۱

کندیآدننه آله واتاستی معذور دوتار بوینواجیسمنانه اوغرادیاتفاق اول

نواحیده| کافطاع طر ایله حار بهدوشدیشویلهککاهجمیعت|علق اوانلر

وی شج رکن
مقتول او لدبارواول د خی زنجاریوب متتواار اراسنه شدد
| الدینعلاء الدولهیهغیبعالند» کوسترد بلرکهفلان مو ضعد ه بربلوله
متتولار واردر واحلرنده ری دیری قاشدر وغام قابلیی و ارد را کا ریش

شیم او ل موضعه واروب هم کوسه بی زندهبولادی بردفعه ینه اوبله امي
| اوئد ی کرو همان اول موضعه واروب زند کهسچه یی بولادی او کی
دقعه نئه مأمور اولدی حوق قعص ابلدی آنلرل برنده نیال ارحبات

ده اف

له آلوب کلدی وانك احوالی قاردی ناکم نف

حالنه کلدی وجراحتاری اوکلد ی شم اکا ایتدی معدیکه گعتبلود
اولمهمك کفای احون دیلرسك بادشاهك اندوار وا کردیلرسك اا کدن

یکااکیوتل دی ایتدی بے خاطرم شعنك خدمتندن مغارقت مك استر
دبار مکهاراد تالنیشك دامننه اورم آخر اا سنه واروب اجازت ۱

استد ی وشهل ننه مراجعت ایتدی وشل حسن تریبتیله ابرشدی

]| ک۱ک ایرشدی  ۶شح عد شاهفراهیقدساتلعلهالی سره> علوم
ظاهریو اطنیده اراسته ادیو رواسطه اله شاءحیی فراهك حس بدید

آخرحبانندهعزم ج اتد ی هرمن بولند ن حون متوحاله ار شد ی خسته

اولوبهماناولبردهوفات|تدیوقبریاند« رصا ح بکشف والهامابد ی
درز که سشفحرنده برشهره ابرشدیکه آندهخرابات وارایدی م اقب|
اوتورمشدی ناکاهرص حه اوردیعلادن برکشی بولداشی وارایدی سین

صوردی ایتد ی بوشهرك خرا باتی بککشف اولدی پرخانون کوردم غابت
جرله ابتدم خدا ونداآثیبکا باشله سمرمدنجوابو پردبارتکون تجواب

یق وتوبه
فده
ووف
نان
دیز سینکے سن ک|ا باغشلیه وز اول خانون هم
بولدی  شج بهاء الدین عقردس اللهنعالی سره 4شم جدشاه |
|ا بردن اشتدمکه در ایدیمعلوم
قرقرنداشی اوغلیدروعریدیدر و بعض ک

دکلد رکهشح رکن الدین علاء ال ود هنتاعحابی سلسله سند*آل کی |
وولش 69
ا

(0.1%
اتدی زه رعز بزمهمان اړشدی مھم ینتام کورمیوب ارده هکرو دوندی

انراییهطوقندی و مه رااعوقو ددکە مش ھوردر #مصراع ۱ +
ولنظ
خمون

د
ری
کان
| اردرخاله وما کرد جھ

ع ٭ ترجه عالیدورایده رز بزاوده ||

|وباارودرتازنده بتکه اولد ی و شح حافظ حباند ه اواد وہ کیتلرنده

اوادی واٌکله ار یره اوتور د ی وتر بدتاریولد ی وانلرل وفاتندنصکره
فوردی وحطرت شم الاسلاما جدال قد سالنه ||
ولات جامهتشُیر کوت
دعالی سره تربسی جوا رند ه از اعیته اوتورد ی و جام مشاحنك مشام ۱

وقتندن ھکیس سنه اولعدر اخلاص واعتفادی وقایددکه اکالست ۱

|
ل
دلام
جالاس
وارایدیواولدءشد رکهحضرت شج

قدس اللهتعالیسسره |

جع کندی اولاده حوق الا تى وارد دحق خوا حه ید خلونده که

طاهری ز اده پیرشان دی حوق التفاتى و ارد رعلا هوراندن براسیکه

وقتعالانك طر بقی سکلنوده ما م حدی |
زهد وورعله مشهور ایدی ح

واراید ی انك خدمتنه کاد ی و اظهار طالب قیلدی| کا اتدنکه دوتوت ]۲

هرانه کقك کرکسین واهل بیتکله اوق کرکسین هرنقد رکه الاح ایلدی |
فادهادى حون اک اهرموجبیله کرودوندی وهرا ته ابرشدی واکلمیوب ||
خسته اولدی وحوار رجتهاولشدی مولاناجای ادر خاطرمده شو یلهدرک ||۱

که و قفر واندره متعلعدر تز ول سوردیلرا
حامك خرحردنده شول سآیده

ونشویله کر ابد مکه بن دیزی اوزر ینه الدی ومارك پرمغیله مشهور اا
اعلرد ن عر وعلیکیهوا لوز ناد بازرد ی وینآنی او قورد م ا

 ۱ایذوب لب قبلورژایدی والك شعفت واطنی مک

وکنده ن طوانشه نك

حبق وارادتی خم ی اوادی واولوقتدن بریهرکون ردشو وسا دی ولور |

امیدواریاولد رکانار محبایوزر بنه حیات ولومحبتری ایند ه وفاتق |
وخبلری زعره سنده حشر اول ٭ اللھے احیی یک

۱مب هکیت |

ساندن ||
نهنسک وکشر
واحشىرق ق رالسا کی8
زا آللهتسان شرا ونگر ع۽ا زب رنه عرعنت ای 1
هنم
دف
حرمنآسم

ای جوارنه کند ی
واندن مصره وارد ی وانده رجت حق سهاره و
ما مينك قبرننهوز س رده و اول رده سيدا
وقبری فراقه د در اما ش
تعرالدین دې کلهمشهوردر  %شاه على فراهی دس اللهدعا سره د

|شج دک انلد ینعلاء الدولهنك ھمپدارندن ردانا سی فره نك حا کی

9۸۷
ارکی تک |
خواجه بی کوزدی خوا جه اتد ی مغول جوق بوری و
نغ واردر علىبك روان اولد ی خوواجه اردثجه نعر ه اوردرکه
عقزویز

مفول حوقسکرت سکرندیناخواجهنك نظرندن اغوالبدیاندنخواجه |
ومولان زارنه کبردیلرو یناولقورقودنکه خواجه بلند سوز سو بلبه مولانابه

 Êاتد م بن قرا نی انق برکون برگههد مخ ايده بیلورم مولا نا دمونرکه

امراکوون او جکه دزن خقه اغازانندم تلاوت انتاسنده خواجه اول
بلزدک ازهباشلدیمولانا انك اوزرنه حاغردی ات آخر اولګهخواجه

کااندن هم سوز سو :لدی چون خن تام اولدی ودعادن فارع او لدیار
قاه و تعالیاول بلیی حض رأفت ورجتله |
بریبر ند ودا ع انتدرلر "حه

دفمابلدی مولا فّرالدین لورستانی قادلسه تعالی سره  €تحص ل |
هیبدونکه حصیل علومد نصکره ۱
علوم طاهراعشدی هرزمان خاطرید ا

حقسصازه وتعالانك طریق سلوکنه اشتغال کوستره ر وقند »مدارس |
مصرل برنده جرهسیوارایدیوانده مطالعه رهمسغولآیدی واکامطالعددن

نندن
ساو
اطر
هذخ
جوبرشح
حلکل
کلا

طشر چیدیساول داعیهسی

 ۱کوکلنده تازهاولدی کندوزینه اشدی داد ردککه بوشغلدنفراعت ایده |

اوشدهاول کون بکوندر آبریعره سنه وارمدی جره سیکا باریله وسار |

وبق قبوبکندی وشح شیللهكقدس النهتعالی سره که |
متاعلرله شو

اولوقنده مصرده ارشاده متعینایدی اوکنه واردیوسلوکه مشغولاولدی ۱

واول حباند .لادوبغعه اکعكبتند کنمد ویجو ن اولدناد کنتدی |

کامل و مکمل طانند هسر اختیار ایند ی اولوفتد ه که شج حىالدین |

طوسیکه امامغزالی اولادندندر قدس نلهعا لی سره تام شهرت طو سده |
ورانده|
وردی استد یکین آیده بولیوب اند ن دځ ب
اولوردی الك هننه ا

اج عیفتاق شاهك اوغلاری ب نانه کتد ایند »دجی استدیکن ولیوب|

سفر اتد ی ای علینك اوغلاری ایتد بلربزم بابامرك درو اورشندن
نویره سین بيد کورقبه کندوز يته
شور |ک ک
ارده قریه سنده پردرو ویل

ایتدیشح خراسان اد پلهوش زاده اربوبلهدرویش دح نهاواسهکرکدر
اما احتاطا اردهه وارد ی حون اند ابرشد ی شم حافظ رمم اعون ۱

رغیری کوبکدی انده نور ولاتلهانكکلدیکندن خیر اولوب اکحابه |
یدنیا۱ ٩6

{¥
شعنل وصبق خاطزعه کلدی همان عبارتلهک وصبت ایقشد ی دید م |

حضرت رسا لت صل اللتهعا لی علیه وسم مبار ك قلثلرییی پورترو ب؛

کا ابتدیلر کهشن بلوه سو که | و ل غات نواضعند ن بوبلده عشدر

سے

واول نمامك اکارندندر دوندیکمدن صکره حکاییشجه سوبلدم ز باده
وکا د عا ی خبراتد ی وينه دعشدرکه بروفتده
خوش دلاك کوستزدی ب

وولاته عظیم و بادوشدی شویلهکه اکثرخلق حیانندن ما پوس اولدیلر |
لاانالدین عل مانانی حضرتلری مابان ر یهسندن اردهه |
بررکضوینمو
نش کیتفوروب قریهنك طشره سنده وندی وبیاستدی وانتدی اص
ابويلدرکه 3یلهکلهسینوحم مد خالد قدس اللهسره قمری اوزرنده

بقهًراسجیللده قخرنآن ایده سین شاید کوهحتقعاناهی بوبلیدیی دفع
ابلیه امم ه امتا ل کوسترد م اما شول سببله کهاول فصرتده خواجه

عبداارجن کهوار هکرقدس سرهکهحضرت حقك حبو بلرندزوحذو بلرندن
ایدی شج محمد خالدل تریه سی فیوسنده برطاش اوز رند ه اوتوررایدی ۱
و بلندسوزرسو دلرایدی ومولانا رضیالدین على غساتمنشر ع ایدی بن|

متفکراوادممبادا که براحم واقع اولکهه خاق بوابلیه ستیکنرواسنیه ز حون

یله قر ببابردشل برعشص جبقهکلدیاکا خواجنك احوالندنصوردم |

ایندی بالغعلطاش اوزرندهاوتورمش ایدی ناکاه ایتد بکه برقو جکلیو رکه
ن انكکله سی حر لی د کلملعن ن انکله دوقشه مازم اوراد قنالقو ب
یدی انده کردی و رمقاکد
| اول سین رده بردکرمن واار

یی بر بوحاقد ۵

وزرت قصدینه قوند ق کويكخاق جع
گزشدی چون کویهايرشدك ا
اوادیلر خبر کادیکه امبرعییبكکه اول و لانتك حاکی اید ی خواجه نك
زبارنه کایورکو يكخلق مولانابهاتد لرخواحه سمزدن اوتوری دکرردنه

کرمشدرا کرعل ك کلوب خواجه یریمکوبه اول محلدرکه زه عضب
ابلیهمولانا حضرتری دکرمنه موجه او لدیلرحون کاس کیرد ی

بوردیکه قونغی بویلی دوتارار چو ن خواجه مولانا نك آوازیتی اشتدی

|کزلندیکی بردن چیقدی و بری ب,ریقیوجدیار وخواجه مولانلك فولاغنه
وترشود بیلهار برص بکا ایتدی
پرنسنه یسلدویمولاا اغلدی وبدرمد
امبرعلىبك قیود » طور وب انتظارچکر ن مولا نایه تفه ابتدم مولان

ایوردیکه اممرعلی بك سرهنتظذردرخواجه طشمره حیقدی وامر ع ییيك

س
0

هل
لص۰-۰ص
ٍِ۰-

>.
مدئد ن صک ره کرو طوسه اوغرا د ی شح حا فظی کور وب +تغراو لدی
واستادنه اتدی شو لهبکزرکه اوع) ٤ر ۶شول طعاماردن ور ر سینکد سن |[

لا نا سورد رکه اردهه وار |
برس ين اتد نیهایده عکه عری نسم بموقودر

واوعل رای حفظ اده اند ه او ل او لهابلدی شح حا دنز دعشدرک ||

هر
اسی
طیه
اوائلد» بکاطریق حوك سلوکی داع

اولدی نیشاورد ه

مولا سس الدن خلیقه ارشاده مشغول ایدی ده بورانند ه شحمع ی اخی
ایدی وبهررولاتده برع بر۵د آدین اشدوب مبزّدد اولد مکه قن دهکیدم
۲

واقعهده ک وردمکه برزناد ە رفع مرل ور عای ع۶ارت وانده

رجاعت خاه وارغاتده لطیف و پاکیرهوانك اوکوند ه ر حارطانق واولا
حارطاك اوکگ:ده بر پردهاصمشار واول جاعت خانهنك احنده حوقاق ۱

خلقءاول حارطاقده ادکخاږدن برجو اقوتورهشار و مولانا ۳سالدین
لع اول حارطاقك کنارنهه اوتورهمش واولجاعت حازه رل او ربادند ۰۱

وتاب اصد قومثلر ومولانا د رکه هر
کس هکهباشنه بوتاجراس ت کاوراه

ندکی معئی حاوکلاه درھر پرککٹلیوب امان ابادیهھ برکیسد تک۱
باشته راست کدی ون برکوشهده طو رمشد م نظارهایدردمنکامهولان|

دکلمکه
للرو
ی اد
دند
س
نغول
حضرتلری بکاذطر ادلدی اتدی او

ابلرو|

وارم نا کاه کوردمکه اول رده کهاول چارطاقك اوکونده اصاشدی حرکته |۱
کدی واول بردهك اردندن هیشو برسفص حبهدی وی طونو ب اجىعلينك |

| انه ابلتدی وایتدیطوت بوطفله سود و رآنتهیسندن اواندکندوز به|
ایدم حواله ای عليخدمته اولدی انك ملازمتنه احرامباعلند م جونانك
نظری بکاد و قند ی اتد ی حا

ظ سو ده

ولوپه انلیوت تلوین الدم وينه اول ی

چدن
زعب
ادین
اورال
شحزن

عمکلاد ك بعت

الىاک و بردم|

سف ر حازد ه رغداده ابرشد م

اسفراننتننك قدسالله سره خانقا هنده نزول |

ابادم اواوقتده الك ندایره سی بعتی اوعلینكاوعیی شح نورالدنعدارجن
شج الاسلام رعدادد ه ایدی وجدیزرکوار ينكخلیفهسیایدیود اجوفتده

وصات ابادرکه ی

صلاه تعلیطبهوسلك
نه
حوبرت رسول الله

ضة بشفرەسیمبسمراوله اول حطسنه بم نباز مندلکمی
ورت
شرفر ا
ارشدیره سینعبواورتله دیهسین؟ه امتك عاصیرندن بعررعاصیعبدارجن

رغدادیبه دما کوندردیحون شرف زاره اورڈشدمرانط بربنکنوردم |

{0%
کلایدکه برغیری په نسبت واقع! ولش اوله شوبلهک اهنك ماطبه سنده
ای
اولان رباع,
ابرشدی

و

نی و هټ

معلو

م,اولور جونن طالملری ارشاد

طو سد

E

مهد

کلو ب طالبلر ل ارشاد دا
حواله ابلد ی اند »

بادشاه وقت آندن استدعااتد کهاعدا یلار دنك لعصنده

له اولهیله اوادیواولحاربهده شهادت هرتبه سین بوادی وجسدمبارکنی

طوسه انبقتلدیاروقبری آندهد ر  2اباجودطومیقالدسله تعالیسره |
د
اوردش
مد وه ص بآرلندند رپروفنده یم عبدالنه در

ن رجاعتژه

اریسته اوتورمشدی برکه خانقاهك خادمنه اتدی وکهد ای درو دمه

|ق|وی واردایریشسه کرکدرواقف اولکه تهنود لق ابقبه واخرلوند طنشره

*بواد نعره ایده ر ل اوفبرامایده را
کقبه ارخادم حاطس ایدبینااخکم
خلوند ن طشره صعراد ی برد رو یش د خیکه اد ی هند والباس ایدی
اا ودل اردګه اول دج طشمره کر اد ی خادم ارد ره سکرند ی

|دوالیاسه ایرشوب طوندی و بابو دکوه وګرایه بوزطوندیهند والیاس :
هن

بستهلق کرو حانهکلدی وباود شوب
وسیا

ا

ووارقعادات جوق طاهر
وغلوب قا اد ی واند کنراعت خ
جذ وب م

اولشدر شویله کهمشهوردر  ۴#اخ عل قتاقشاهقدس اللهتعالی سره +

ك
شندرو
ودج شحعمبداللهك هن ید اند
| ۱بلکدرنه کله اپرشدی اولوفتکه چ

حسن تدرتله رنهکاله
چئ اشکرله آلوب کتدباو

ال تباید شیوردتکبوزسفردهسعادت شهادننه ايرشبك
 0زهاج عل بی اص ايده سن »لوحرحافظط بهاین
کرکدر بزد زص کره

|

اول

تا لی سره e 4

هو

و

|

رد بر رک

رل ایکن والده ری فوت اوجادبوارن سنعیبر» ایرشدیاقرباسی

۳درز لك اوکرنسون دود کانهکوندردبار افورلصند ه مولانا رضیالدین |
علىماانی قدسالله سر هکهشے عبد لهعرحستانذك هبد
رارندن E

وخضرل علیهالسلام عبت داری اید ی ابردهه ابریشو ب صوردیکه
آوغزعرفنده دراد بار(پیشدرزیانست) یه درزبلربأنندهدرمولانا اتدی
٭ هرکهباش درز بانباشددرز بانباشد  ۴#دحق یراس اولان ۳

اولور آنیطالب اد سکنفسطلب:اتد بلره
ورحادظ صاطه اصعرلد ی

قرا ی حعفظ ابلبه ومولانا<مر ا رجه ۱

}Ki

رای
دگکه۱
حقاولافظی ك رادناج رااتدی خی تهالی کندوکندباه صور ی

انی کوردکی اتدی پوق خداوندا سول دیکه شض بوکوردک رل نه اد ء

اتیدی سك صقا تکات|ناروافعایصوری اید ی وسن جم صوردنا
مھ ین خی ند الا کاوسوزدهنا

یو بومعنایی! بدلن لسن یلهطوندی |

دا نی قدساله سای سره
#نعممد
امبرسید علی شبهناب ا ب
ءلومظاهرا یه علوم باطتی چمابتےد یو نك علوم اهل باطتده مهو

ارو واردر کاب اسرارانطه وشرح امساءالله وشرج فصوس

ج
شنار
الکم وشرح قصید * خجریهفارضیه کی و بونلرل" غیری وپو

|شرفالدین جود نعدا لهالرد فبانك میییادیدی اکهسب بطربفیی
شد
ای
ولد
صاحب السر بن الطابب ى الدين عل دوسی "کونده ای
وُرمان ندر اول دیلو جه ابلدی واش دی فرمان اولدرکهایب

۱
1

بت ر اعمس کسومنریابلدی وك دربت پور وای
عا طلویله شهسینناووج
.کنینه ابرشدی ودرت لوزنی رحا ده به لدی هرك بدسومبکنیان

چ

ذی اه نكالتعيکونندهکیرسوواد ولابتنك قربنعده فوت اوادی وادن
ای تلا تلا وب ج عبداللهخر<سانی قدس اللهتعیالل»سره

ا
کرل
ادوله
۱  NENرگن ۹2ال

ندند ر غورجستا ن

کو بربنك بریسندند ررك ااینکنامیفوت واوب اناسی پراره دی

“لصد ن وهی اپلبوب.
وار مشیدی پرکون اند پنراحرصادر اواوب او
| وتاخوت اول کویدن طشْمره براولو اغاج وارایدی واول اغاچك دیشده |
|و بکار وارایدی اول اغا جك اؤزر ينهحیفوب بود اقاری وارافلری راسندة
۱کر لعش انفاقموله درو شلرندن رجاعت انمهزول ارrE

| اند ه انك عکسنی؟ ورهشار وای اغا جد ناید روب له آلو کءهار نو |

سمنان جاننه دوشعش شیخك صعبثنه واروب انی له امار چون شج |

نظری اکا طوقس نورفرا ستله انك بوطریده کال قا بلیتن |۴ار

درو ربسفارایتدکلرندنصکره کوس هکوندروب انیدوندرهشار دپرو
ار
زاده اضطراب ایدوب ساطان وه مراحعتاعَش ارجون حفانیت
جشرتبت 2عم جلهیهطاهراولشدی ھج فادہا دی راس حفر شیم ۱

رتنه #شغول اولد ىشك جسن الله مق امات فااسسه ه ايرشد ۶

واول

تین اولثفانگه اکا نست شجندن ظهوره کاشید ی مهل مو 1

FTE

عرل
شر ک
اونوز بدی سلد

اشارسله ار شاده مسغول وتع طالبا رکوردم

و وصلین کسه  1اشو ددر لذت دبا یه و تفن

بل و قد ر

کوزمدم و کریش تادرکه درو لرا احنده در وفرنداسی خادمدر
وغبری تامار کر1اند ن او کردی کاشلاردر ھج کیا ارك افيه 1
ایند رکه رکا فسنته"کرد دره طعامد ين اواسون وعمریدن اواسو ن

وهرنسنه کےحط تفه متكاق اولهدک کیره ال درلادن استیمشدر

| و وت ره کمحوق خستهلقار< شدروه رکزای کیسهاوورکن کورشدر |[
وکوسهر
بهه سو تلمددرو  ۵ج ر

e ن
 9دوا ااسته داز

کدالوصند ای

 ۱يلهدلاول :عه مكمد اند هقالدی دءده کدیبه کدم |اف بیلحیر آلدم و بم |

| قصد م اول ایدنکه کوردمکه ر ججاعت بو حال عبارژوحق نمالقدرتنده (

|اشوزكرنده طوررارآنرهز بایواردر تاوله کورهارو بیکمانیله رکیز

| وشابوهلهاریرفع واهدس بووجهله کندل واولجاعتك شککنیورلدی

۱حون مدنهیه ارشداه اکاانتدم اکرامت رسولادسك صل اللهتعالیعله

"وسل و بم عرید م ایك انی رو رسول الله صل اللهتعا ی
 9۹۳۱ایسلشدر و بن ایشارم وکرنه فادق کیت بودن اراق 2
وزسین وعیی دوست ts اضر نه لهمه قبودی اوج لے
اع

تیینن اىلدمکه هرکون به هکره وارحبه دا اعد ه مکدده انتدم شو یلهکه |

ساردرو بشار رش دی نیدی اولورطددن خلاص» لدی  ۴انوالیرکات

تى الدین على الدوست السمنانی قادلسله تعا سیره  #بونلر دی
نلدينعلاء الدوهنك اڪڪايندندر برکونحضرت شج بورد يلرکه
شرگ ا
جل وقتنده برصو رت ادرال ابله او جلى صوریاواور
دمکه ساللتت
ن ا

اولصورندن مرهطوتقکی یر افا بای مر > حى :لمكا

و

| کر" شویله که موسی عليه الصلوتوالسلام اعدنایش-:که(انی اناه) |
مورلدی مرل ره اکےخدای تمالیاپدیکاذراولور وهر کم دیرسةکه

یبه ب نووع ايلهناداعك |
 ۱وی تدایع ولور صدسوتجریی

وعلسىتی حاطمرایدی شح شوردبارکه بکانو سل ۱
خی
| کرکدر واول کونده د
9:

قاسكوا

مى غا

و

9:

E عتاادى اتكۈن| ۱

| دم حقتعالیا کاو سل برلو دب تج موحود a ۱ صوربژد ٥ل ادلدی ۱
ا

او
۵

نورندن ما

مک
ما

هظ اله
کافو

یی
ب

|

موش اول |
|امش ومسجد  ۰کلدمش در درخواست ایدرکسزی کوره ابند خ

بجوناعیری کیرد آنیابرافدنکوروب یلدمکه اواد رکلوب سلاو پردی|

|ورساعت اووردی وظشره کتدی بنخادی طلب ابلدم وانتدم بودی |

بوکیدن جوانهسوبکلههرککدر رقاج کون بوندهبزم یله اولسونو پوجاعتدن |
وا زکاسونکه زم سنك الهايشم واردر حون خادم طشر 9حیقدی کوردیکه

اول کیسه کریدوفش طو ررخادم صوردبکه حالندرایتدی دبلریکه شحور

دسهستکه بنی قول ابلبه ينهبونده درو وشار خد متاه مشغول اولام خادم

ردک هکوندردی پس آنیآلوب
ایندی شج د خی بی بوههم اون سآنك
امجری کتوردی وسارمسافرار کتدیار شج ابتدی آنیخدمنه مشغول |
ابادم برخدمت ایلدیکه آدمیدن آندن كرك خدهتاع کن دکلابدی

اوچسلدذصکره ذکره مشغول اولدی وجه خلونه اوتوردی وکو لك

حاللراکابوزکوستردی برکونسفرهدهایدلث واول برصفهده اوتورش ابدی |
اونوردیم ردت نظرم | نكاه دوشدی کوردمکه برعالی واردر اک ۱

نازل اولدی ورز اده قوی وخشعتلوحال اکا کشف اولدی اقلال

|

فاعوب ول اولدینی برهواردم واولءغلوباولش ایدی واولحال آنیمست |

اش ایدیاوزرینه حاغروب اد مکه نهحالده سینونهکوردل سویلهبتدی |

قادردکیلابندمعبتسو بلهوحا لکیسویله کوج ایتدیای بان

کوونرد مکه اول معامد ن اول درو بشد؛ پرعب دنه |
مام ادى اما ح

کنهادز وای انابادم باری اولیمقاء ده
ظاهراولوراتدم ب وکورديکك پرنس

کندوزنده برنسته ظاهر ابلای ومدرتهدیدهدماغدن کدیتااندنصکره

رنه دکخری تجلی صعدیذله متصلی اوادیواول برعفامدرکهآندهطعامه
دیی
وکند
احتیاج سلاکدن زفع اولور حون اول حاا
کد ه
روب

وحوددم

رغرور ظاهراولدی وکندوز بنه ادى مك حفت صفتدرو بوص |

بکا حاصلدر وآبكباطتنده نکریلقدعواسی باش|ورمته باشلدی کوی

تاربالدی نقد رکه آکا'غاج|وردم واغن ندا صوقدم وآغن نهشز بت
دوکدم کری طذره دوکدی و بوغا زندنشاعه کمدی فراعت تسم

تامکرخوشلق ابلهااچدجهمیدی الیل بوك اوزر نهکدیوخدمته

قمبکاوشژدی وانك زسعادتی اول ایدرکه رساعت کندوز ن پندنیاد
دی واکر بویل اهولاسیدی هماناول ور طهده هلال اولور یډی ونا

رای
طد»ه
سهآن
اک
وقجه
| وسلوك آسااك اولوراسناد حدينك خلا

اکسکرا؛

ا|ولدخه حدبثك کت آرنوقرفی اواورتھسه او نلهاولسو نکةاند هک
خمردر هر ندکاو واسطه زتادەرك اولدثه تخیرا< مال زاده رل اولور اما

هندهکه خرقددر هرندکلو نور مشا ز نادهرل اوله طردق روش ودد
زبادءرك ولوررکون لس د:نصورحلاح حکابی دوشدی اج عل دهمری

ال حالندن استفسار اشدی حضرت ی  1نك باده حوق سوز ر

کدره
صلدک
ستوب

! محال .کرم ایدی انك ازرننسه
پیوردیلراول وفتده له

واردم چون مراقبهایتدم آنك روحنی علببنده مقاعمالیده بولدم مناجات

ابلیوب ایدم خداوندا بونه حالتدر که فرعون ( انا ر بکمالاعل ) دیدی |
حسین  1صو ر( انااطق) دیدیوادکسی تله خدالق د عوا سین اند نار

| دی حسنك توری علینده وفرعوزك روج سره ین
بممرفده ندا اتدلرکهفرعون خودینلغه دوشدیو بوجله دهکندو ی

کوردی بوزیکفبلدی وحسین منصور جله پزی کوردی وی اوی
وداد ی نظر ايلهکهفرق نه اولور  ¥شخ جم الدن عد ن
جد الارکانی

تدس
|ق
عالل
اهلی سمره * بونلردسی رشکجنالدین علاءالدولهك دمیردر

دنبادن کقشدراعال
هزعش
ددر
نكی
کهزعرب
سدی
عهش اب
رکال
ایس
عر
ر|ااسنفنندنرحصارده دفناولءشدر رسول الله صلی اتلعلهالی عليه وساك
پو حدینده که( علیکم بااسواد الاعظ م ) دراول 3ر

القرأن

* #ای جد دهستنی قداس ال ااا ر  4شخیورمشدر ار بءین
:دہ تة

ککهسنده ۱ار دعنك اوتوزطهوزنده E  ,غیمده کوردمکه

رو  4سافرژ ابرشدیلر]تاره اګنده برحوان وا کر حقهنت میدن ۱
| که ر نظروارونی یکاحوال انارجونLEF  ,شهادنهکادم ادد ایدم
سے

۱زینهارهع رفسافره

هن یچ

ومه دصاابله ۱
کک احازت ر

۸بانساعت ر بلوكسافر ابر شدیلرانتدم بارینججعه ونی جون امرين

اامواه جامم مسجد نده آثلری بناوتوردیم بره کتورتا آنلری کورم حون
اا ده واردم اولسافردر و بشارکلدرلر سلامو پر بلرنفدرک |

ناظیرلدم که رکنورمش ایدم آنلرك احند ه بوق ایدی ایتدم مک رکه ||
پرطا شود یکلس هک رکدرغا ز ید ق وخا نقاهه کلدل خادمکلدیواتد ی
| ودرو ارد ن بریسبکه بونلرك خ
مدته مشغولدرمکر رختلری اد ۰

۱

>:
ایدم سوردیکه اول تجاعتکه ( بدابة الاولیاه نهابة الانياء ) دعشلردراول |
راد رکه( بدامة الاولیاء|
سوزل رعدری واردر واتار اولسوزدن وشنی
ادب

هی لياف یط وناب لاوا وباب سا طر یقت

نرده ماماولدیکه ( البوم|کلت |[
کهجون کال مربعثنمکيناكآرنخ

زرا

اسول
الکدک وول تاشر ديع کاله اخذاعبه ولاته قدم باضه مر ل

|

سن که نی به سرادعد ه »هی کار او لهول به اتدا اولور ر ,را اک رکه
ابرکیسته مکه دنهازل اولان احکام اله سول اده ومدینه ده آخز گرنده ۱

تازل ااولحانکامه ماقت او له هرکزولا تهابرشعن باک ااکنرکار

|

اندرالسه کافراولورنس انتداء ولایتولدرکه نك جیم شرادعیی قول
ت اواد رکه هرنقدر و ی سعی انلیه
ب طر
ایدوب متا دعت کوستره اما
وص

راحکه تراك حسنهاولشد راول ولسك
سی عَال اوله اول نوع ممعر

|[

اروحنه حاصل اولاز و خاد رکهاوله دس حون انتهاء ولا تدو»لينك |]
رتد » ت(هابة الاواءاء دانة الانباء) ۱
روج ما دهت وه نك جممنه بطف

انیاءعلیهم السلام قصد ايلهكاهاشارکیدن |[

اواور وينه ۇش

مد صوماردراوهایا کاهی خو رطوعقد نحفوظر درو مص طق صل انه |
وردر (انتغفراللھے فاغفر جاوای عبدلك ۱
تعالیعلیهوسلدن م

]

و بوبکاره اده هچ بوندندرکاہ هدر که ده کک ندو یی

شمسا

اور باه نیکل م صرق قد س الله ای سره  4شاهده ورومده
ح ایدی و بأننده ص دار جوق جع اواشاہدی
س ر
۳
ت
—
ت
۳
ی
E
ب

اما حون مرد صف

رز دی طا وت ی
ق الستة کر

رم شد نو لبوب دور برمکه  ۹ 1بات ه

1۳یم دی وکا روت دو ررم وشها دئده دج اشیدره

راساندهرعرشدعکمل واردرفالفبکنکیدهباونلیا وص شد خدمتنده

| رقاح کون سلوا اید هم وخلق زد ٠ طن اتدکلرندن برلسنه
الد
ک
شج ر |
۱ ۱تیم الوصد نو ودره بناءهرد ارندن بجعت کلوب

ی حلقه سنه داخل اولدی شحم ببوردیکهآنلرك

تدر وسنك اورتالقده واسطة لغكآنلرفهانده
]| کا ارادی مانبرعادبدکا

1باتک اکنکه بنےاه شو یلهد رکهشجیله مصطغانت 4
بای ع

۱

ر
و
او
ا

۱

|

NAE

إعلاء اروت

|

کر فهز ادمز اولهطربی رو شر
هرتقدر خ

رو اود 4

1

%441
بك دیثاراق اهلاکی بزمبطعرمر ده آولانصو فبهبه اویقفدوبدور رم
و به موزمشد رکتهعحانلی بوزمین وزاری حکمتله بارامشد ر دوبارکه

يلدهيل رکهد نبانك عار تندنکه فاده
شهه واکرخلقا ن
زاند
به ف
وخلق
معموراوله ا
اودخل اعون ابدزاره اسراف وج

هله دکلنه تواب خاصلدر هرک را

یعط ل قوم ةودن |
کررهلااعکدن وزیقم
تپدیبار
رہا
|ارت اعبه اروا کر ل
|ن

كنا ٥ا صل اولورهر کر قو ميه ارکهاكا سا بی ضا لع اوله

۱هرکوسهتبکرکبهری اولهک اهندن هرییل بيك بطمنغله حاصلاولق
۱کن اواه| کرصنةیر واهمال ابلهطموزبوزبطسن tp هو انك سسیله.
٤
۱او وز بطمن خلعل خلفندن اراع اوله اول معّدار ادن مطاله او لور
|

او

ی یرصان اواسه کدنا به وانك عا ر ننهمشغول الود و

خت اول که واکرشوبه کاهلنکد ن رل عجارت ز مین انه و 1پل  1دقن
أ

ژد ن عبری امهنه دکلدر ھج بکار آدمدن ادی
۱رل زهدقو په شبطا ندهمعتا
۲که جرنید
|کسهوقدراخرو اودتوباو,ننه بورمشد رکه»کن

|

وینه برپرده اور ترو ی
و|لاته ايربشه الاح نصا ی انك سری ازر

احسم خلامدن نهاندوتار( اولیسانینعت قبا لابمرفهم غری) معناسی
اودربدوشق هساردتصعتلر دروکر باسدن وغ ری سنه د ن برد ه و

یالوه دکلدرویشریت صفتلری اوند رکه اول واید »حضیت <ق جل |
ب
عزیبی
|وعلاپر عیب تط هرقي لرارھ

روید ه کو سر رلادعر ذهم 1
ص

گنای اولد رک ایکسعسه نتباطن توراراد نل مهنور اوه اول |

ک
ه
ت
ان
اتیا
ررتنیمخ

وی کلامارولسآننورایلهاکاش اولو راول یسه و بنهاولدعندرکه |
شول دبرشوارکه اميششغهولاردر کرکد رکهاحاربنه کبردکه بطاله بول ۱
و رمه ر کہرھم دیکار ببووزص د درکاری کاردنایقو ر بدت چ عدوی

البليد الى الايد سر یمه * وجارببو ضعفى ازمقادضمد  ۷ترجه | €

کند ایدرتدی کاهل اوله چو بار #کلاواورخال اندمجوهرنار*وینه |
 ۱دعثدرکر؟ رکد رکهدرو تشلرحهدا بلدلت! که بدکار ی وقتله ا م قلبلری ۱

| حاضراوله که زمینقالب انسانیده اعالاتتضمیی مە درون مى غفلتله |
صاحهر مکن دکلدرکه آندن چعیت خاطر حاصل اوله والکعرمه حلال ا
دی اولور اذسه ونه دعشد رکهحکے رهڏ ی ومغار به د ن رجاعت :

دعشارد رکه( بدادهالاولیاء نهابة :لانشاع) رکون دعدادده شعل e

:

> ۸
حااوصلله اماشایکهقبری اوزرند »حسك غره مشعول او ا
شاوله |
انك ذو مشاهده اولسمدروبدن خرقه دنفربرکدر وز بارنكفواندی |
حوقدر رکوس کهبورادن رسول اللهصلی اللهنعالیعلیه وسلل روحاندتنه

توجه ایلیهفانده پواوراماکر|مدینهیه واره روحائیت مطصفا تصلعاالللهی
وزجتندنخبردار اولوروجون
ن
علیموسم اول کچسدزك کبلودیلکدنبدغی

اول بره اببشره واول حضرتك روضه" پاکن حسی ابلهکوره بوکلی

کنكااه کونانسب واردراهلشاهدهانندهبوعتی
هتو جه اولهبونكفا نده سب

تن ر وینهاول سوردیکه جلهانا علیهالسلامانلهون توف

تا خلفك کوزز ی اجه رکند یعیلرینه وحفكک لاننهوکندبنكزینه ]
وحقك قد رتنه وکندنك طلنه وحم عدانه وکندینل حهلنه وحقك |

عانه وکندینك مذاشته حوقل عزتنه وکندنك بنده لکنهحومك
اسنه
غحنقك
خداوند لکند وکند نك فقرنه و

وکندنلعصرنه

وحفل تبتلرنه وکندنل قاسته وحقل ما سنه ونه وقاساوزریته

شم" ادنکیصوند رکهبمدیارك کوزنی بومعنایه اجههرنقد رکههرید
| کندینك اثباتکالده ز اده حالشه بابراوش اشلیهکهکند کناتلظاهر

اوله شم اندن زاده ر ابنور انبججهنهسونکه جبلوه ازجنیلیون
ها
احک رک ت

بدا نفد ہ کیحشےکالبلنتیدبکه وحفك کال کوردبرکوز

زرا ن حکندی کالصون رکوز دخیاجر دس
اجه واول دیع یدھ
كك زجتیضادم اعکه حالشورکند یحفنده دره ذش کرکد رکهنفسنك

ال انی بومه واکرشو بله
 » ۳ 7اوله تاکند یکاانه نفس برکوزاحسه فلیا
|| ادلزسه خمرداراولونکه نفسهرقیل باشعه کندی ککالونرمکه برکوز ا[
|احروحفك کان کورءکد ن کوراولورکه نفك خا صب ودر وينهاول

اییورمشد رکه مرد ملرك غب اعتةادی واردرالبسه دیررکدهرو بل
اکرکد رکه کدا ونعتساج اوله بلرزکه قحتعا هرک رعرشدی هه

|| محتاح یعامش در ونکون اوادونکه خدایدءالينك قوللریخدایتعالید ن
 ۱عبری به محتاح اولهE ودتایی تس تعټلر ارلهانلرك برکانندهقعطوتار
| | اخرشو نلهدکلیدرکشجم :دالدین بغدادی قدسسره هریلخانفاه ۱

| سفرهسته ابکك قارلون اخرببدرد ی ون حسابآیدردمکه شیوز

يك

}{4

۹

ات

آدیند ر بکئری حکاپنیدرکه اسای مغواد ن بسریگه حوالی شبدایده
اوتورردیواکا ارادث دعواسی ادر ایدیرکون نك اوکندکلدی وابکی ۱
اوردلث کو روب ایندی بو ق بمطو غام دوغشه ر حلا ادر مولانا ا ول

بورسون مولا ا اتد ی سوز اورد کد ه د کلد رسو ز انده دز کهسنك

طو غالك دون قنفی برەزنك طاوضتی ,شد رکه بوکو ن بواوردید وتند

قوت کلشد ر کوتور کنکه سل لاشکر در وسنك انك دس دون که
اق ءظلو ملک ارپهسن شد رکه وکو ت سکر که قوت کاشد تا سن

لدصرهٌ نهقردرکه
دکل
الك اوژرند ه آهو اوره یلدلك بکا اتییك ورا ا
سنو بلدی الك آنندن عدم امادرو بشاره دیدمکه ,دوریک و له کهحون نبازژه
کئورمشدر انكنبازمندلی برکایئده برادش طهوره کله برذر و یششعرن

سوالایتدیکه چبودنبنیك طراق امجندهادرابکویقدر ورو<له گسبایدن
بدنروحدن مفارق اولشدر وعال ارواحده جاب پو قدر برگننك طرای
| اوزرینه یحی قبری اوزربنهاورمغه ته| حتباج و ارد ر وفاندهندرشو له

دکلیدرکههرمقامده براو لونكر وحنه توجه اولنسه همأ ن اول اولورکه

قمری اوزر سه واراسه شم موردیکه وانده وق واردرری اواد رکهحون ]:
برکشیی بر دنك زاره کید راواقد کهکید ر توجهیز اده اولور |
وجونقری اوزریثه ارشهواولظراغی خسی ابهمس اده ابلیهحسیدتی

اکاهشغولاولورو بکلیمتوجه اولوروفاندهش ز تاده ولور و رید هره |

| قدرک اهرواحه جاب پوقدروججیعجهان اکاږرد ر اما پریدندهکه رعش بل
انکله کت اعش اولهوانك بدن حشو ر دکه ملد هکره روحاندالاناد ۱

آنکله اول هکرکدر اول موضعه نك نظر و تعاق سار ءواضعدن اروق ||
یت
ادس
کلور
| او

۱

سساریه
ید له قد اسلله تع
حونبت
اباد یکه بر

ملك خاوننده مسام ذ وق ار شدی شول سبله که بجنید
خاوننده ایدوا

02

اول خلو نده اولند ی

ره خود م وانك ظیرا ی اوز رنه و آردم

رطیه قدس! لله تعسالی سره |
ای ح
تش
رایی
انده اول ذوق بوند م بو معن
كده
الع يرسو بلدم سوردنکه اول ذو ق خنبد واسطه سيله ی ولد و

۱

بوق ن ایتددم بجیینحبید واسطه سیلهبولدم ابتدی پوموضعد جنید |

دمن ذ وق حاصل اول |
نک
آفا
وشله و
گریدهقا ج نوبٹ سا کنااول
شولیدنکه پر نجه بیلاردام انکله صعبت اعشد رکه ذءق انده زباد؛ |

۳

 ۷که
#اعلط اولش و بووافعه بی شحم نورالدیعبدالرجن تح نارجه سوه /

سوردبکه کب دی شفان کویندهادمواولوقندهبنمسرفندنسوزضو باکده]

ام حرعم وارایدیغبینده کورورمکه حن تعای بکا ردکه سن بط

هدس ۱

اغمزامالیتك حسرتارند ن هم بوکا ابرشور <سرتی بوقدرکه وسکلین

ودم
عام عدن بم حضرغه کلدی جون عا غیبدن دوندم دلده برعفده ب(

این
ردتلر
هدمعولا
| وخاموشلنی پدشه ابلدم وکندی ابِشْعه مشغول اول

اندوز اوتوزطهوزنده شوالآینده در وبغداددهدنیانک2شار در کار

رکنالدین علاء الدولة اجد ن عمد البيابانکي قد س اللهتعالیسره ڳد

اصلده سمنان بکلرندندراون بش اشندهایکن اول زمانك سلطانی خدمتنده
شغل اوزر نه اولد ی ساطانك اعداابله جنکارندن برندها کاحفه ابرشدی
اندنصکره هرك | لیوز سکسان یدلسند ه بعداد د جهاز دندونشد؟

شج نورالدین ڪسمرقينك که ایرشدی وهعرنك التببوزسکسان
نرد
سز :ک
مسو
طفوزنده ارشاده اذن ولد ویهعرتك ید

ن صکر ه سکاکه

خانقاهنده اون یی سل پوزقرق اربعین حبفرد ی و دیررک سها اوزفانده

د بوز اوتوزار بعين خیدجبةرهشدر وجون جری بعشبدیبه یرشدی
هرن یدوز اوئوزالتسنده رجب شريفكیکرهیایکبسندهجچع که نی |
برح آحرار صوفباناد د ٥ رجت حق حوارنه اولشدی و قطب زعا ن عاد
فدون اولدی رڪڪ ون حو انپادشاه|
الدین عدالوهابك حظمره سنده م

ورناهدردی وسلامابلیوبنبازندلات کوستردیشکارا تید ر یکنکه
وهک ب
ش
حلال اولورشح اتدی بکابوحالتده امبرنوروزا؛ حکابی خاطر مه 5

۱

اواوقندهکه خراساند» ایدی و بمنشهدطوس زن راتنهکش ایدوماولا|۱
اشتدی واللیآنلوابلهارده کلدی واد ی دبلرمکههادامکه سر خر آشا۳

اولهسمن یالوهلال وبرنکهکونآنکله مصاحبت دوشدی رکونکلوبایک
طوشن کتوردی و یکنندم اوردم ی دیدیایندم طوشن آنبدر 3ازا
اورسون عزماستدی نعونانتدم امامحعترصاد ق رضی الله تعصسالی عنه
قولنده حرامدر جون اکاردن بریحرام طونمشدر بچهمك کرکدر کبدوب

برکون بنهکلدۍ برآهوکتورد ی و ابندی بو آهوب ن راشومد رشول
اوقلهکهکندمبوندردم و برآنهعشدمکه بزم انا کرد ن قد ج الاامدن |

غارندن اول نمبرضم دعتینسلابعد نسلایرششد ایدم يوانمواا جا |
۹

الدن ۴

رده
شاحجد عزاتنتین اغشدی کلدیکر وکی هکوندردی کلك رککدر که
بکااشارتاولشدرکهچون سندن اوت وری شح علىاجازتنامه ازمشدر بندجی

ا ازم شج ابجد جواب کوندردیکه ین حقسصانه و تعالابه اجازت نامه ايله
طعق ایام شم رکنالدینعلاء الدوله دعشدر که نوسو ز بکا اند ن زناد ه

خوش کاشد ر بروقتد م

ا جد ص بدارند ن بربسن کوردی حر اه

اشدی لبعاغی حیفروت اکسهسنه کم رنه شق آوردیهریدانتدی

حراقبه یتشد مش تببیون ینید رسن ببآوردقیکبه مهرشول کوسهبه
روادرکهبرهفته طعام عه حون آناقآوازنی ایشیدهخاطرینه کلیه که وکشی

رباعخر ل سكلنده هعر نكالنبیوز العش
هون طعامکتورر وفاتاریال

|طقوزند ه واقعاولشد ر  ۴9نشومرالدین عبد االلراجنسفرائنیکسرا
ود س

اللهدعاللسره

و نلرشح اچد جو رفاننك اکعایندزدر طالمارد

هم شای
عدظ
تسلیکنده وهس یدارل ترستندهوانارل وافعهازنده کشف اع

| ۱واراعش شح رکن الدنعلاء الد وله دعشدرکه بم انا مبندن صوردیکه

|پوزمنده اولیادنکپارقا اشد ر ایتدم منده این یل وششتد سمس الدین

اهحه
ود
خبهر
۱ساوب وا

حابي واردر ومشاحدن ته کي

۱دخی صایدمکهصراط مستقیم اوزرینه ابدبارایتد ی بانګوند رکهجبلوه
|وارایکنشحم نور الدین عبداارجنه ارادت کتورد ل وبونلره التفات ادك
تدم بم رعقصودمواردر کهری ازشادنسم لن ایدی ین دیلدمکه سلوك
اولمصین بوغدنکه  ۲ولو کیلرد رتاهر کم زاده اولود ردوشان

کسه  5ص جباك مرادی اولسد
و (ال خدمتنه وارم زرا اصڪر پر

قویوایجریسدکهاننهعقل|کا کواور تنهشج

رکنالدرنعلاءالدوله دعشد رکه

اخر زماند ه اکر؛بش نورالدین عبداارجنك قدس اللهتعالی سره وجودی
هان |
اولاسیدی سلو بکلی و اولوردیونشانقالازایدی اماحون سحق

|عالی قيامته د ك بایطوتسردر انکله تجدید ابلدی وینهاول دعشد رکه
وت
| رکون جاعت خانهده بکاغیدت  9اقعاولدیامامغرزاییی کوردم باشيند ن

|مشایدی وايکي برماعی اراسند همی دوتوب مر اید ی اندن |
قووتبور
صوردمکه هاولشدر وامام گر ده در دی نجهمتفکر اولیامکه ندنناده

کوارد مکه جه سی |[
سهرعه اوو زضفت ا زمشعد ر ویو ساخعت

تیه

{i$
عليه وسل (ابوار ضارن بن نصررضی اللهتما عنهفاعطاه

لیه) یی رعنیالدین |
س عل
والی
مشطا اممنشاط لرساولله صل اللهتع
علىلا لاءصا حبت ایكدی رولك عاي ,الصلاه والسلام مصاحبی

ی اارضارن حضربار ل رهضیالله نعا لی عنه و اابروضا رتن حضرتاری

لهك
والاب
سلىل
رم ع
ث

صتلعیاالللیهعلیه طورسقلرندن برطرق و بردی أ

وج رکنالدین علاء لدولهاواطر ی پرخرقبه طولبوب واول خرقه یی
رکاغده صاروب وک ندینك خط مربکیاله لاکواغدل اوزر بنهبازمشکه

(هذا الط من امشاط رسول اللهصل اللتهحالعليهوس وصلل الىهذا
الضعیف منصاحب رسول لعللهيه الصلوة و السلا م هوذا الخرقة
وصلت مانلاربیضارتن الى هذا الضءیف) ينی بوطرق رسول صل اله|
تعالعليه وستلك طرقارند ند رڪ ه بو ضعینه رسول صلی النلصها لى

حلبه وسلمك صعا په سند ن ایرشدی اابایرضارتن ض<رتلرند ن رضی الله

ڏال عنه بوضعیفه و نهشح رکن الدن حظ مبارکیله بازمشد رکه
شویله دی رکهاول امانتشحم راضلیدین عی ۷لااچون ایدی رسولدن

صلی اللتهعالی عليه وسل واشبورباعیکه انفاس قدسبه سندندرکندی
|لبله از دیغیخطندن مقولدر ٩ رباعی  +همجانبهزاردل
ا

کرفتار |

تواست ٭ همدل بهزار جاخنرید ارتوست ٭ اند رطابت نه خواب |
ابدنهقرار ه رکس کهدرآرزوی دیدارتواست ترجه یك جال هم|
کوکلکرفتارکدر  #هي بك کوکاله جانخرید ارکدر  #برطظه نخهواب |
وتار ی هرك الیو |
ایدرنه بآردامم <#شولدیده خکبمال دیدارکدر *#فا
یلن | حجد
دجا
لج ج
قرقآبکیسنده ریم الاولاونجنكدهواقاولشدرع 9ا ش
جورفانی قدس اللتهعالیسره  €ونار شج رضی الدرنعللالالكاابندندر
شم رکن الدینعلاءالدوله دعشدرکشح اجد چب مکرردذکاسنو امش |

عالیمرنبهسی واردر بنغیبدهانكسلویمرنبهسشج ابو خسن-رفانبله

الدلرناعلنىت سلطان باییداهمناسبپولدم
مناسب بولدم وش رلضیا
قد سالنه تعالیار واحهم شم رضی| لدینعلل لاا دعشد رکه

هرکیم بزم اجد ك مخواشلفیله د ریلهعن اواوجه اه خاموس اوله
لیدید
شحن
وکی
اول نسنه بی

ن بولشاردر اندن پولورار برکون ج سر

ادبن جو جورپاهارشدیبرکسهونروبشجاحجدی طباتید |
ونم >

4f ¥
م قنعسید ر شول پربوزند هنرد بابك اشاعه سند هکی هیدرکه
صوردمکه ش و

خلاییت بوفاری جبقر ر پوقسه بوعرش اوسنندهی مبدر ایتد یارنك قا لی
وحا نی لوند ه در
ر»
| حون خان اولدی وحانی حون قالباولدی قالیادند

سلخصی
جونکیم وواقعه ی اناستك اوکوند » سو بلدی اناسی ابتدی او

ونی بلورم انامابتدی اعدی
اکلرهمسین وآدین بلورمبسینانتد ی اکلرم آد
ئی طلب انك کرکشبنکه سنك مفتاحك نك الندهدر وسشح علیلالاائك
طلنده مساق اولدی ونعهدلار عافیکشتانتدی واندننام وشان ولدی

تا اوزما نهدککه؟جمالدین خوارزمهکلدیو بوطر لقیمننشرابلدی واولوقنده
ج علىلالاارکستانده شا جداسو بنك خانقاهندهایدی رکون رخص
ش و
ح اجداندن
ش تد که ش ۶
ادی
خوارزمدن کلشدی وشح علىلالا خلوند ه ای

صوردد یکهخوارزمده

رشمید روم د ماریته مشغوللرهید ر
وراوی
جد

دار
رلد
مرعو
بدو
 |۱اول عص ابتدیشعدی برحوان کلشدر وارشادحلقه مش

۱لق انك ناته جع|اولشاردر صوردیکه آدی ندرانتدی تیمالدینکیرادر
|
خ
۱حونشح علیلاوآدیایشتدیخلوندنصصرا لوبحقدی وسقمررقوشاعین
|

ق|وشاندی شحاجد يسوی سوردنکهنه اواشدراتدی سفرایدهرم بوردیکه
|صبیهام قبش جسون اتد ی قادردک س اچ

لت حجدمته

اکلدی وسلوکه مشغولاولدی وأندن نهد مدتصکره شجم¿حدالدیتهکلدی |

بداولدی وشحآلجدمین سلوکه مشفول اولدینی وقتاوتوز بش باشنه |

اادمهایدشیجج
لعالدن زن
قارییدبیوشح ود الدیناوج درت ےللاشج
عحلو لاالناالولفندهطلی علهمشخول ا ولشدیوانار اولوقت هنوزسلوکه

مشغول الوا مشارایدی وتحصیل اید ررایدی شم علیلالامشاحد ن |

چوقیکه نك نه ابرششد ی و دیارکهبوزیکر میدرت شح ک مال |
ومکملدن خرقهسی وارایدی ونانشدن صکرهاول جله د ن پوزاو ن او
|خرقهسی باقتاادیوهند ستان ى

واو لرضارتنك رطی الله

|علنه گکننه ابرسعشدر ورسولك عله ااصلاه والسلام امانیاندنالشدی

|نتکیمشج رکنالدینعلاءالدو لد تی یم سوروب دعنید رک

عل لالساجب د سولا صلىالله ت
بناشخرى الد

با

4%

وجعیتاواش ایغینغی کابعرصادابا اولکیبا ایکمی ذم
نم دایه حضتاری رجه اتلعلاهلی شوپ بلازمشارد که بوضعیف عراق

وخراسان شهرنده سفکرادهه حضوکراده ولورد م اکدا ککههیراتلكتیوز |
اون ید بسنده کر نو لکفارتاار خذلهم اه اول دبارهمستولی اولدی |

ووتاه وفسا د وقتل عبا د وريب بلا دله عام طولدی( لاجرم القرار ما
یلطااق من سئن الرسلین) مقتضا سه فبقورشهرهمداندنکه مسکنم
ابدیرکه بعص درو بشلرابله وعن بزرابلهمرك التبوزساوکنرنده اربل
بودن رومه متوحه اوادمکهاول دارآ لسلوقه نك عدلودادیله مور

یدیورومشهر ارندنقیصریه شهرینه نزولیدوباندهقرار ایلدم وکاب |

2۱
مرصاد العبادك مرپریته اندم مشو اولیم و کاب

بازارکه هیرتكالتبوزبکرمی سکزنده حروسة سیواسده ماه مبارك رجیده أ

بوکابکه حفاییعلومال مکنوندرتوفیق ونای حدفله تاماولدی  شج |
زضی الدرن على لالاالغز نویود س اللهسره * وهوعلىبنسمیدبن|
عبدالیل اللالاءالغننوی پووشع سعیدک شح علينك اناسیدرحکم |

لسیید رعرم حےاخیدروابسانه کلذد رشحم اببعوقوب |
ونكغعب
ااب
سن
باولسهفمداتی نت صبننه ایشرمشد راو لوفندہکهشح کےالندبن|

کیزی ح_د بث طلنند» همد |نه کد ی برفرسنك برد هبرکو

وار ایدیکه شج عل لالااندهاولورآیدی او ل کویهقوندی انفاق |
اول له شم علىلالاواقعصه ده کوردیکه آسعا نهدكپرنردیان |

قونلل ونړرعدصبان بانضه طورمش وم دملربیدانك |
علص انرك اللرنه ایشوت هاآك قبوسنه ای
اوکنه واردبارو او

واول اراده شه رض

دخ طور مشانلری اول صك اه وی "۱

الدخیکندی دی|
اشل ع
لدی
واولتص آناریآمعاندن ارو قو ی
تردباندن بوقارو حبهرددارو القاول"ُحص النه بوودیلراولمتصال

شهج
آسواندن ایرواباندی مقامات شم چمالدبنده شویله مذ کوردد ک

لعاللاایتدی بندجی سکردوب حضرتشهته واردموالاس|نتدهکهالوی

ح
ش
و
م
د
ه
ا
ا
ف
ی
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ی
د
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ش
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ش
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خ
م
ا
ز
ک
ز
ا
و
واری حبشردی ناعرشهایرشدزدی جونعرشه ۱
اك القطوندی وانکمری ق
ان شعّل صورتق کو رمدکه عرش اوسننده اوتورمشدی بن
هشدمم
ار

۱

رلک
جهل اولور بغسابت مشکل  #دانایحقبقه مایق اولدر #حيکورهجله ۱
شید حاضر ای دل ل(رباعی) إوست نهان وآشکا راست جهان ##بل|
الوست هبدحه آشکارا حه نهسان ا
عکس بودشهود اهل عرفان  «۴ب

کدایره حهان
شاول
آان
ےان (تر جه) ی نه
اهلحق غبر یکیم۵د
لبك عکسنه کوردیاهلعیانک رلک اولدر بوآشکارونهان#بردرر بوژبك

اها کا کان (ر باعی) بکنست ولنهآن,کی کشدانی * یکیکه نه باشدآن|
بکرا شانی *۶خودراز قود خود | کر برهانی  6داندس ازدلائل رهاق ٭

(ترججه) رد رکج اندها کابقدرکهن *ی شولفبرکدرکلاکهیدرسین انی*بلك
دلراعرمساوکدناوفانی#ننلدرم ی دلائلبرهانی(ر باعی) بدکردمواعتذار |
ند توزکاهلاحون هست درن عدسه دعوی تاه داعوی وحود ودعوی

قدرتوفعل#لا حول ولاقوة الاالله (ترجه)عذرم کناهمدناولدیبدترای
و اندکےعذرمه لولد[دعیوتاهلرراه#دعویو جود ودعویقدرتوفعل 0

ا(لاحول ولاقوة لا ولخهواجه ابواوانك وفاتی هرک سکربوز اوتوز|
سه واقعاولدی  ۶مج ۳م الدین رازی العروف بے داره قدس ادها

تعای سره  ۹۳ری

شم لینکل اصعانند درک نوینیش

رفاقصاكحیید |
د|تالخد رنه خوالهآنلشدر کابهرصادالعباد وتفرع ال
 EER:ور ح دقاشده غام قدرت وقوی واردر جنک خان

واقعهسنده خوارزمدن حبفوب رومه لکشد روش صد رالدن فنویابله

ومولابنحالالالدن روع اله انلره اتفاق ملاقات دوشدیذیر رکهبر وقنده
برحلسدهبجع ایدهازاخشام غازیایرشدیانلردن امامت الاس ابتداراکی
رکعتده یله سوره" (رقلاابهاالکافرون) اوقودیحون مازیناماتدنلرمولارا

جلالالدین رصودییرشاجلدینه لطیفه پوزندن ایتدیظاهر بودرکهر بی
دموت و بریقبزماجون اوفودی وفاناریهبرك البیوزالى دردنده در
سزا ا

داد شونیر په سنده *خسری سءطننل و ج حنید ل فبرندن طشره

برمقبرهواردر ديرارکهنك قبریدر واللهتعایاعل و پورباعیآنك منقولاتندندر
درد #اکر یه وسوزاشاییدارد
جهن
ااع
|(رریاعی) سم کرد جو
دد
یی ا
اج

منکن ,رشته سری بدوشتایی دارد (ترجه) ۱

بغرم کی کر چه شمعك دی وارداغی  #قانباش آقیدوب هردم
۴رزشتدسی اماکےبندنحو aق ال ۵وشن
یناریور با  ۱س

کم مب

که
بواوغلان جذوبدرشایدکهمناسب خد متاب هد میهکی فرنداشی
دالشمند مولانابغابت زیرک رکدرومود پدر بایاابتدی اول دی نصسدار اوله |

اما پزشحنل حواله سیلهاك خدمتنهکلوب دو بررز ادجسدمولانا اززمانده |

ده
تارناک
هالی
کقط
تمامتردت ولد ی وصبت کالاتی مننشمراولدی وجو
تریدتاریولدبار وهمتبهکالهاپرشد بواارنلك پسری چمبهاءالدی نکنرادرکه

اجدمولا نأکند ی قرند اشی دا لشعندمولانایکه آدی ددرا حکوااله

اداشد روشحبهاء الدرن د خکند ال اوغیل ابوالقعی دانشهزد مولا تایه

حواله اعدد ورها نکه خواجه ابوالوفاء خوارزیحضرتلر ينك انسبایی
او التوحهد رشویلهکهکندی مشامخنك سلسله سیبیانندهد شد ر

(سبت) رسد فيض عبیراز ابچد تار > دس ازع حسنآمدخرینذ]

اسرار #حببب وطاٹی ومعروف دس سری وجنید  #دو پوعلی است
کر مفریی سر اخیار  #عقیب اهیمه اولفاسم وپس
د
نزساح * #امام اجد ودس سهر و ردی وعار  #دس ازا کار
ا

مکذور شم جم الدین  #که بود قد وه اخیار و اسبرورزار #

ین دکرشجد و بس بوالفتوح شترکبار |
دلت
وء م
کال وا جد وآنکه بها

ا |
ااجله اوبو
خواجه ابوالوفاه خوارزی قدس اله عا لی سره  64خو

حضرتارینك اربابتوحبدل وا کعاب|ذواقوموا جیدلهشارب صافیهسندن |
نند ن خصوصا رباعباتندن |
اادت
رسائل
ام ر
عنتکی
شاردر
ابی و
ومشر
ما
ومعن ظاهردر ود عوا نك اثباتی اجون برقاج رباع ایږاد الوندی

(رباعی)ایآنکه تویحیات چانجام#در وصف توکرجه عاجروحبراغ |
نای جشم منتوی می بینم ٭ دانای عقل منتوی میداغ ( #ترجه) ای|

اولکه حبات جان جاسن سن ٭کرچهکهخلاف هریم سن سن٭ اکن ||

کوررم ضباء چشمین سن #نور دل وعقل ونکتهدام سنسن(رپاعی؟

|

من از وحدا نبوده امتابودم  #اذست دلبل طا لعمسعودم  9در

ذات تونا بدیدم ارمعد وم وز ورظاهرم اکرموجودم #رچهسندند
همبشهایمه رود ور#لابد شبور وزطا*مدر پرتور انوارظط رکلهموجودم

خ*واشسراربطونکله عمعودرولمررباعی) جونبعض ظهورات احمقد

باطل پس سنکرباطلنشودجرجاهل  درکلوجوده رکه جز حق بیند * |
باغشدازحفقیقله(التقاریقجه)باطل دی هوطرحقدندربیل #انکارا |
#جهل 4

و >9
زه

عر عت اتد ی کات انه سنه کروت لای

علوم عقلبه دنل ۱

و نقلیهدنر جوعه  ۱نطاب ابسلدفنکرهد تهکاله انس ابلبه برکه !
۳

1

ی

1

۱

٩

خواید » کوردبکه شج اک درد رکه ا یکیلیل لته ی برق دی کل

حوناو اندیاندوشه ابباشدتکههندر دبنمبادن ۵ج نسم پوقدروچهنه

دښمقید داکنلکمشیده یمن ایکیی که ده ينبوب کلوردیاو جى
کید شعد ن صو رد

نکهای شم لتهندرااشد  ۱اول چموعه کد|

جع آیدوبدررسین حون ينه او ادیآ نیجهونه اندی حونضر
<ت شنم

|کجروعه ری امه سبد هم سک فاند ه اولازایدی |
ابرشد ی شح ایتدی چ
دسا کاخرقه کند رد ی وار دعین عام او لد قد ذصکره عن از مان لب

قودی شح بجال الدینقرو بنده اولور ایدی قوزن سادانند ن بر نی
شمرازه عر عتاتدیشهحدن شمراز پادشاهنه کهشه عام ارادتکتورمش

ایدی برسفارش نامهالقاس ایتدیشح بر پارهکاغد طلب ابادیاول کاغده
وادشاهه ۱
وکا وبردی حون اول سید شرازه کلدی پ
| عسلوراز اهازدی ا
ملاقا تهتصدیانتدی اتدیلر بادشاهك قری زجت ایدر وجامدهدر ناه

وبردی پادشاه جامك صدرند ه تاووررودرد شکدن
قبوسته وکارو
عظم بحضورابارو واروب سلام ویرد ی پادشاه انتدی قاندن کلورسین

اقیدریو بندن اند ن شاك احوا ای صورد یکاغد ی صنو ویردی

ش ابتدیشم ورفراستله وکرامتله
انه
زازا
الور
|آحوبکوردیکه امنده ع
ابمعلایجزی بازمش بوردی عسل ورا زبانه کتورد بلراجوب قاطال
شا بولدیواول سیده حوق رعانت ابلدی  باباکالحند ی قد سالله

تعال سره چون نباالجند ی حضنرناری شخ ثمالدین کبرینك

خد متده کنیل واکالهسند سین بولدیحضرت ج خرقهی اکاوبردی

وایتدی دتاررکستا ند ه مولاناعس الدین مقتبنك راوغ واردرا کالجد |
مولااً دیرر بزم خرقه دزی اکایرشدر وتربای آندن دري اعه جون باکبال

دیهنوز
ایدی
نرزا
داهقاراوبوولنااوبنا
الاجوغل
وبلو
]| جندهایرشدی بر
| اوانعالار!ق»ایهدییندهایدیاما وینامزایدیوآلرلقفتانارن کوزایدی
چون یاباکی کوردی قااسْمتوقببالابلدیوسلام و بردیاندتصکرهابتدی |

کرهبزابلارك جامه سین صقلیه وزو سزبزمجا مه مری صقلیه سکن

باباحضرتاری آنی بغربنهبصدی ومفتنك خا نه سنه کلدبارمف اندی|
و

>

fA

بورد ی ب دز مگدیکه بوجه لذن
شخ طشر» جبتدی شخ سیف الد یک
وحضور یکره مشغول اولکز تګونکندیکی بربواضتله زجثه دوشورا
سیم سرف اادین اشدی س
بسور د دک که هرکشی کندق لذت وحضوره|

مشغول اوله بکاهیم اندناکار ولذت بوقد رکهحضمرت شین آستانهسند| 
خد مته طوردم ثم وردیکهدشارثاولسون کا ساط انارسنكرکاکه

۱
هدرکس برکون سلاطیندن ریش سف الدیثهکادیود وش دهشندن
الرامسکه ضحمقدمرنجه پیوره ر
درخواست اد یکپهرتاندرایدپادوربیرم

تآکندی الومله حضرت شیی| تهندرم شم المساتیق,ولابلدی خناه

قبوسنه خقد یپادشاهاوزنکستی طوتونب شچی بلد ردی ات سرکش لك |

ابدوب شك ادن عناالدتی اللیآدعمداری پادشاه شك رکا |
سکرندرلرشیم پادشاهه اشدی نرواکنشكلسگنده حکمت واردرکه رکه |
شعرالسالامشح شنمالدب نکبرانك خدستنده اد بزهبشارتوبردیکپهاد شاهاں
سنكرکا بکعده کرد :لزشعدی و شك سوزننه ص دق اولدیو بوراعبات

شغ کلانقد مهرندند(رباعی) ه رشب عثالپاسبانکویث #می کردم کرد

ود #راشدکرایدایصمروز اتنام زحر بندهکانسکانکوبت
گات ک ی

ترجه)هرشبجوپاسانکويك*#د ورابلیماستان#کنواکروزحستاب اوله ۱

شاه وا ری سکانکويك(ر باعی) هرجندکزهعشق كانه شوم۶

بافافیت اشناه ھم ارهشوم ٭ نکااه پری رس من وکذرد  #برکرد ازا ۱

دی ديوانه شوم (رجه) هر فڪنکے عشقدن a خ#اشتژه مدع(
دي ۴#
اد
واری
ياوش
وهحتانهع  3بنکورسهماول ,رین ناتهان ۴#رل ادوب بو

بوکونبردر و یشك جنازهسته رحاطولدی ابتدیلرای -یمپربطقین ور بز

مينك بوزی اوکینه کلوب بورباعی بی بیوردی ( رباعی) کرمنکنه چا |
جنهکاردستم ٭ (تطوفامیدستکهکیردد سم  #کف که و فت گر |

دسنش کرم  #عاجرترازین مخواهکه ک|نون هس (ترجه ) کر ا

ایسه حجلههانجرمن ین ** طوعق آوهرم اطنکاهدستمسن دید۹۳

ددت ف*ا[فده ماحورلی بدبتورندن * جرمات
طوم ماخ وان س
ای لوز اللیسکزند  ۵وفات اعشلردر وقبرری خارادەدر * فين از مان

جال این مکی فدس الهتعای موادت شج ن لمد

انك خافاسندندر ز باق دالشنعدوفاصل ایدی اوانلد»کی سل
ر
۱

i

EE:

3

وکلزاری  ھریاککهه بباغوده باقدم پاری  #پبداونهان کوردی کوز م

ضیدومان  ##نی کو
جتربویزل
سن برارییا(عی )بیتونه بههشرت با

زوخست درارضوان  #بااطف توذوزخ همه
وهر
داف
حورحیوان #

روح ورشحان (ترجه س)نسزنه بهشت اسم ونه رضوان  #نهکور
|وزجیل واب حیوان  #قهرکله جهمدر داررضوان  #لطفکله جهنم
جله رو حور

حان  ۷#و ونعر دج

!ولق لدندر( شر ) ايت فلی وائت

| فيه حببب  #و لسقمالقلوب انت طیب  #لبس فىقلب محنبك
صدفا  #غمرذ كراحال تستطیب  #انتستمی وصح وشفانی  #و بل |
الوت واطیات تطمب  #واذا مانظرت ف“ باطف  *#عنفوادی واعییتی

|لانغیب #لک سردویهعیی و یری * وسشاجادهدومای نصیب (رجه)
دیاسینهمدل اګره ہنم ۷#دلدردینه هی سنسونطبیی * ست ذکرکدن
ارتوق بوةدر ای بار #سر ور و سلوت جان و عریم * شأ
 ۱وعحت

جله سن ین  #دجیموتوحیات

و درد

۱

ره طدم #دل ودیدمطو لاجون

توراط لك #اولورجان مطلعی جسم معیم ٭ سنلعون ساحد وشاهددر

الق

یر وعهجه وسرم حبیم #و۷ح ضرت

عل کا کش او حبل

ا|ولشدروهعرتك التبوزاللسنده عبد اطع ی کوننده دنیادن نشدر وقبرزی
تحر ابادد
دهر شج سیف الدینبا خرزی قدس النهای روحه ٭
|شج شخ الدین کبری خنلكفاسندند روتصمیلیل عاومندکل نندصکره
ه کلوب ر پدتلولشاردر اوا ثلده اناریخلوته قویدبارایکتی
مكتخد
ش

ار بعبنشده انك خلوتی وقسىنەکادی ومارك پرماغبله خلوت ةوسن قاقؤب

رست *%ترجه بمعاشقبکاد ردوګ وحو۴#چوسن
کاجه
تومەشوق رابا
 ۱معشوقسینساکه ردقغو #طورطشره حبق بعده ال النه بایشوب حلوند نا

 ۱طشره چیفردی و خارا طرفنهروانه ایادی روقنده شح شخ الدین اون |

|خطادن برجاربه کتورمشاردی زفاف پعن جعیت که سی حضرت سح

تاه سیبوکمهرلذت مشمروعه اشتغال کوستست کرکدرسزیت |
هټام اله کز
کتلزلدی ک
هاح
ارباض ترك ایدوبمو فتتایدیکن وفراغت ور

م6
ك صد |
نسره
آالى
ه تم
اه یلو شج صدرالدینقنویقادس

1

ابرششدر دی رکهآندن اذشتد مکه دبراید ی مواق لعن میاقار ندید ر

و( الست ببرکم)میناقنهمحصردکلدر بوسوژیشنم شخ محئ الدین
ا(عر بی قدس الله تعایسمرهیه دیدم اشد یانك دیذیک کلب اندرو خسه
حرسات آندن زادەدر چ مو بدالدن اخندی فصوص الک شر حنده

درک شح صدرالدین رکون “ماع حلسنده ا سعدالدین رله حار
سودالدین سعاعاناسنده شولصفهبه كىمىزلىآنده ایدی توحه
ایدی
ند|نصکره کوزش
انلدی وغام ادل بومدت ااق اوز ریئه طو رد ی و
وغو ب حاغردنکه 1صدرالد ین حون صدر الدین انك اوکنه واردی

کوزییآنكبوز پنه آحدی وایٹدی حضرت رساات صل اللهتعالی علبه [
وسل اول صفه ده حاطّس ایدی دیلدمکه شول کوز کی حضريك جال |

مشاهد ه سبله «شمرف اولشدر اولسنك پوزیکه فحرابلم اولدعشدرکه
بورقند » بم روجه عروح واقعاولدی وقالبدن ي اولدی اون ت

کون نشوله لدمآندنصکر:اه کلدیوتاب و اوناوچکوناد
هردہ کیدو*کش ابدی ھج حرکٹ اعرزدی روح جوں ااه کلدی قالب ۱

ق|العّدیخبری اولادنکه قاحکون کمتلز غر ی کینه لکهاند

ایدبلرانتدیاراون آوجکوندر که سنك فا لبك شویله دسومش د رانوك
کات و بدهدر جحاتدیی اشعارندندر وعر ییرای (رباع )اراح

مهعنی ونور بصری  #اسئظ قلی بك وتقالحر ی  #ناحبت صعبر

خاطری افری ٭ انی انا فيك وانتی فی نظری (ترجه ) الاراحت جان
وب کوکاماخووسن چين “ھر  #بوو جهله الام
آرج٭
ونوربصم
ل
ودخ
اسی
نهدنهبم سکابندنزغذر  #و بور باعبات فار
قیلدل بکا س#ک

)افر شویازراف نکارمبینی  ۹مومنشوی ازعارض
قبیلدندر(ربای ک

ارم بی  #در کفر مباویزودر اعان منکر  #نا عزت ناارفوتفارم باق۶

)کیفرسزسك زاف نکارم کورکل  #امان ديرس عارضتارم
( ترجه ا

کورکل # هکفره دواش نذهظرایت اعانه  #اکرلعورزاتفتقارم کورکل *
ری  #بی روی تخووش ایدم
نیظوری ندست مکراادر
(ربای) ی

کلراری * دربا رضای حون وزیا اری ب#داو نهان روی ندویدم
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باعدی دعك اولوزسه ان راس ت کلو ر نجه اهل الله غسبر دداردن

اععابل دار رومه زو ی نابتدر و رومده دی مشاحدن
کلشاردر حق

دموکه معصو مدن
[فر
لد ر اخر برعر بزدن ظ
جوک حاصل او
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| کر رومة عز عتدنغرضدین اسه انالك قدمی باصدینی بریقیوب انا

قدمی باصدینی برهکتک مناسب دکلدر د چك اوله الله اعم قیقد حاال

والقال شج ركن الدین علا ء الدء له قد س الله تعالی سره ایدر مولا تا

جالالدین عر بزکشیایدی وانكعلومد ه تصانیف مشهورهسی جوقدر
وانکله امام غزالی اورناسنده ایکی واسطه واردرزناده دکند رواك بو
حکا  2ګل الد نك واقعه سی كھ

دلبلدر حون سم ګل الدیی

زتياوون التسند » شھ د اپل نار
هعرك التیوز بداسنده و دیدبارکه ال

خاتونی آلك نسابوردن ایدی آنی نبسابوره نقلایلدیوهعرتك سکز وز

اوتوزاوحنده اسفرائّه نقل اشاردر کےشج سعدالدن جو بی قدس الله

تمایسره  +آدی

دن الو یدینابیبکرنابی امسن ن مدن جویهدر

شیم اشیلمدین کیرانك اححابندندر قدس الهتمالی سمری( وفیتاریح الیادی

کان صاحب اجوا ل ورباضة وله اعاب وعرپدو ن کولام سکن "لح
با طنید ه
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۱

شوبله درکهدمااعکه بصبرت کوزی نوری کشف اله منةتع اولیه انك |

ادراکی متعذردر اول دعشدرکه ( بشرنی الله سصانه وقال من اصی |

سینالقبولوالاعتفاد فىکیرونعر دق فة د اند رجتفبه نطفد |
کلام

الإ والعرفة وانالتهس عليه فى الال فة د نت لهالنصبب فطودمن |

| اطواره) یمن حسهانه وتمالی بکابشارت ویروب ابتدی کهیرکه سنك
| کلامی

حسن قبول الهدی اعتقاد ايله بم ذکرمده وتعر بتمده اصفا

1

۱ابلدی دس مندر

۳

اولدی ازده چ ومعر فك

اول ۱
حفیعق آ کر شو یهکه

ک|لامك اوزر بنه حالده براتباس و اقعاولسه ڀس ينه او کلامك

۱

 ۱اطوارندن,رطوردهنصبی واردریعی نه <عیعتپوزیدن بر وحهله اول کلام

و که
صل اللهنعالیعليهوسل ابلروواروب سلام بوردم علبك السلام دیدیلر |
قهول |[
اولن ل
مارس
۰و بکا احوللقه ده پرو بردیار جوناو وردم صوردمکه (ب

فحن ان سبنا ) بعتی ندیرسین!بن سبنا <فنده پیورد یکه(رجل اضل ال |
علیعر )ایوعلرکشید رالکله تعالی! کا ع اوزر ینهضلالت و بر د ی بثه |
اغول
ایدم (ماتول فى <ششهابالدین القتول) اینندیهومن متعبه ب

دی اکا ابعاواناردندر ایند لاء( سلامدن دس صورهصعوردمکه (مانقول

یحی فدرالدرن اارازی ) ببوردیکه (هور جلمعانب ) یعنی اولبرعتاب

| اوش کیسهد رینهایحندذما(ملاناقوسللنایحمقتحدالغزالی) پوردیکه
(هورجل واصل الىمقصوده) بعتی اوبلرکشید رکهمقصودینه واصل
اولدی به اتده( ماعولف حق اهامالحر٥ن )يورد دکه(هوگن ذصسردی

یعی اول بمدیعه باردم ایدنلردند ر بنه ابتدم مالتقول ف حقابیاخسن
كم ةاة )بى
اان
وعانم
الاشهری) سوردیکه(اناقلت وقولیصد ق الا

ان دیدم حال بوکه سومزم کرچکدراعان ندرد حکمنمه بدری
آنلرده اعان حکمد ر اندنصکره شول کیس کهبم اغد ه ایدی بکا اد ی

او سو اللری نار سین برد عا د ر خواست ابلهکهسکا فانده ایدهبعده اتد م
 ۱تارسول ا ردعا اوکرت بوردیکه( قل الاھمتبعل حی اتوبواکەی

حى لااعود وحبب الى الطاعات وکره الى انطینات) بع بارب بکانوفیق ||
وتو پ وهرتا کمتوپهابلیو بنیمعاصیدن صفله ناکم بردخیعودت کم |
دی بکاطاع سود ردج بکا کناهلریکروهقیل اندْصکره ندنصویدیکه |
قنده کیدرسین اتد م روعه مبوردنکه ) اروم ماد لهالعصوم (دعن رو ۱

ءعصوم دا خل اولادی و ندی اوقعه د ناوباندم انده وره وار

ابد.کهمولاناموفق الدینکواشی انده اولورایدی واخرغرنده ای اولشدی |

|آنك زبارتبه واردمسن کوسیندبو صوردی د ب بورودم ابتتد ی قد |
ا یرس استدم بغداددناسدی فده کدرسن ایدم رومه اتدی رومهی

کیدرسینایدم بلی ابتدی ( روم ما دخله العصوم ) ن هتخب اولدم
ود آمتدهناد دم ایتدمم

دون که کیمحلسرد  ۰سز لهایدیکزانشدی( دعی

دعیی) لی دو  ۳قووالئ انکدن جکدموکزی دوندم مولاا حامی

)دیه هج تعرض
قدس اللهتعالی روحه ( روم دمخاله العصوم ج

اه مش بو فقمه آنكمعناسی خیل مشکل کلدی زیرارومه اهل اه فد |
۔سے

بواصودی >
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حار
ادغنر#فه شدنباکهری اوردن م*ک
خبور
کردن #اسرخ کے روی زو أکردن (ر جه ) دوشسردر گره آخر

ده
ولبو
پثی
بوتم * حاص غرقاوله نکاوهر نم #پرخطر درعشق ای
اس #ایوزم سر خ ابلم باکردغ * ج م الدينکک رارك خد مه

|ا زک بسکردی در آبدی
ودرو دشواردی دسکرد آبادقریه سند ن ک
وعالی مقامه ارعش ایدی تاشول ې تبهده ایدیکه اول درو دش خلوندن

چیقهینجه سماع طورمزایدی برکون اننای سماعده ال وق خوشاولدی
یهینوب
حزر
پرندن قالقدی ااورلاده بر بلند طاقوار ایدی اول طافك او

اوتوردی و بوفاریدناغلیاوج ق شح جحدالد ك ب بون اوز رنه صصرادی

واقلری شعك بو بذندن اشا غه صالندی وشح جد الدین هسان اول

وزنکی بلند وکران کوسهایدی وج
حال اوزرینه جرخ اوررایدی بو
ول الدن زاده ارا و اطیف آیدی حون سرایورن فارع اولدی اتدی

|تلذ مکسه بوخد هی زنکیید ر پوخسه سر چهمیدر وچو ن شك

یکه |
بوشدن اشاغه ابندی شك ببوزشیالدربله شووینلهدد
۱

نشا والدی نهد کره ۳حدالدین دیرایدنکه بکا قامتده ر مفاحرت

| غامد رکهزنکینك دیشار آتریبوزمد» اوله شحم رکن الدن علاء الدو له
قدس الله تعای سره د عشدرکه شیمد الدین بغدادی تورمشادز که

وأقمهد» حضرترسالت صل اتللعهالی علیه وسادنصوردمکه (ما تقول
| ف حق ان سنا ) بع ان ستناحفند نه بوررسین (قالصل التلهال

|

| علبهوسل رهجول اراد ان ٍصل لاله تعلیبلاواسطی شعبته بیدی |
هکذ اه قطیانار یعتیولررجلایدی یلدرکوهبانسمطمسرالله تعابه |
ايرشه دس ی انیاللهشو بأهمنعایلدمکه < 6وه دوشدی ل وحکای استاد ۱

مولانا جال الدین <ایاوکونده سو یلدم اول اتد ی جب واندنصکره ||
اتدی دغه أد دن شام کد م اکم اندن روم هکند م حون مو صله ايرشدم

اول که نجعدههجقحادلدم اچووتخنویهواردم کوردم رسهسوبلرک |
اولره وارمرمدسنکه فاده طوناسین دو ی نطر ابلدم رجعیت کوردمکه

حلقّه اولشاروبرمخص اور تارنده اوتورمش وانكوری باشندن آنازه

ااولوشاوعیلشروآتلردکلرارایندمب

کیدرایتدبرحضرت ده صطفادر |

 ۳که

طولدروب بواشی اوزرینه قبوب پامعق چبفاردفاری برد طوردی ”ج |
اکا نظر ایدوب ایتدی چون درو بشلرطر بعجه کلام پریشان عذرت |
دبارسین امانودییی سلامته ابلتدل اماناشك و بررسین ودر اده اولورسین |

و بزدخی سنكاوحکدن کیده رز ونه سردارارك باشلری وملا خوارزم |

سنك اوجکدن کیدروعالمخراب اولور وشح اجلددین هك ود منسه
دوشدی وازمدنك ابنده شعنل دیدیکی ظهوره کلدی شج جد الدین

خوارزمد و»عظ ایدرایدی وساطان مدل اناسی بغابت جیله بخرانون
| ایدی شج اعلددینك وصظنه کاور ایدی واحیانا زارتنه دی وارر ایدی

مدعیار فرصت کوزلدہارنا رک که سلطان بغاءت مست اید ی عرض
ابلدیارکهاناکن امام ابوحنیفه مهذبه قدس الله تسارلیه شج مد |
الدینك نکاحنه کیرمشدر سلطان زنادهبعضوراولدی سور دنکه شی

1

دجلیه بآك تدبا رش مجمالدینه خبرایرشدی متفبراولدیوایتد ی( نله|

]| ونهراجمون) اوغ بحالدییصویه آندبراوادی بسباشینمدههقودی
ورل زمان “دهده قالدی دس باشین ره دن قالدردی واتدی

اکن
طمل
لون
سبھا
ضحرت عرټدن اپسندمکه ااوغلړدجیدنك خون

جالبهت بیوردی ساطانه آندنخبر و بردباربغامت بیان اولدی |
دادن

باده حضرت شغنهکلدی و برلیکن طواط لوآلتون کنورد ی واوزر خه |

رف وبرکفن قود ی وباشین بالك ایلدی وصف نعالده طوردی وی |

اکریقصسا.صكبااربشتهق وسربسچ |[
اکردیت کر اشد »آلتونو
جوانندهبور د که(وکانذاك نیالکاب سطو را( تلد سنكملککدر |

| وسنك باشكکیدر وجوق خلفكدخی باشیکیدر و بزدخی سل اوجکزدن |
کیدهرز ساط ان جد نومید اواوب کری دوندی وعن قریب جنکیر خان |
| خروج ابلدی وواقم اولدیاولکه واقعاولدیرکونقوال جشدجالدینك
حلسنده بو ببق اوقودی ( ست ) خوش افتسه انددر ازلجامهعشق ٭

| کریكخط سیر برکنارش بودی (ترجه )ازلدن جامهسیعشق.ك
رسنده انكجانا مچامرد
کستبااوا
| دوقهشدر ی رعنا ٭ |کر برهخط

عاسنیطوندی والینهبرنیغ

آلوببوغازینقهودی ودی( (dere

کريك خط سرخ برکارش ودی ( ترجہ )ارکخط سح و

کارنده نآك جانا  #وها ن بو اشا رتلهکدبنك شهادآناشارت عش او

0ا

۱

 :درا کرش مور ژسه ی اونغلام رل کوندره ع نامتوضا خد مان ادهر

|دییکرکه پوسو ر
وان برخد متهدخی مشغول اینسو نار شم بیوردیکه کا
مندن ند رکهطب نی سلوز سینأک سك او غلوکهصفراوی ای

|۱

رجت و یره ,نالكعلاجن غلارمکه و وسمسنك او غلوكکت پولوز ی
شعرکنالدین علاءالدوله د شد رکه رکون ساط ان باب بدا مریدارندن |
و نگه فهّراخسابند ه دماریدی وغل اش اندی بکا اد ی اصیی وکا

سن بوخانهازه ارادت کو رد و بابیدهتابعت اعد ن سلول ابلدك انتدم |

| بنبون بارم اماونوبث آندست الورایکن کنویردمکه سلهدیواری |
آنحلدی واواطرزفدن پرفضا دا اولد ی وکو ومشیری بلدزی کورندی |
اعت
ررسدر
 ۱صورد مکه و نازیر کوسه اتدی بو ساط انا ریزداه تو

| اولدی برکول دی کوردم کنش کی تامنوزانیایتدم لوزهدر رسد اتدی |

|| و خد الدین بغدا دينك وریدراول درو بش تب اولدی آند نصکره

]| اندم بوسوزی آناراء عررانننده بیان اون باشح جد الدبتی شاطا ن

]| بازید اوزرینه ترج اجو ن دیزم اما حقتمالی هر گیسه نیبرش به

در خوناول یسه اول مشر حبواهله اند رحون اکویلسه
]| حوالهشا

او مشر رهوجه اتدی واول طر بده ابعاولدی خفاتعال ارب قد مق ۱

اولظر بقدهثابتفلم ڪون الكشن اعلا

اندها کاظاهر ایلدیواکرنه |

الیق را قیامنده ظاهراواور وعلوم تنبشهانی توعالد ه حیبب |
|ف
ن میسسدکلد ر هر کے زناده |
سا ب
تهمت
فطل صل اللهتال علیه وسل
اشرند نر ||
مابعدر حرنہه سی ز ب دا ه در ر کون ج حدالدړن درو د
جا عتلهآوورمشدی اوزرینهسکرغا لباو لدیاتدی رت ز وه طه سی |

ادا د رباکارند شج جم | لدین برع عایدی ترست قادن بزم |

او زر کره آورندی تاکے بز بوهرطهدن حیمدق بقزاز باوریسی کی در ده |
کتدا وشح کارده قالدی شج منمالدین نور امنله اول سوزی |
یلوم ایدبدی زا بلزندان بو صادر اولدیکهدر اده اولسون ê عد الدن |
O:
4

ای آنشیدوت خوفانلدی جح سعدالدین جوینكت اوکنهکلدی وخوق

واروب درایلم بروفتده «عاعد ه ت خوش حال اوادی سح سعدالدن |[

ولکتی انش اب |
شم حدالدینه خبرایادی شیم مدالدین نالكاباقکلدی پر

و که
کردی وخرقهسی کوبحکم وشاندی واول خرقهنكاوک آجیقابدی|

ایکی فولتوعتی طاس ایلهطوادرد ی والبنه پریرهالد ی وطشمره جبقوب |

کذار ابلهمقایل اوادی وآثارهقارشو طاسآنارایدی تا کاد آکه هحم طاش
قالدی کفارا تکراباران آتدیلربراوق مپارك سنه سنه دقوندی جکوب|

حبقاردیودوشوب ايكآوزر نهوفاتاىلدی دبا رکشهید اولدییی فده

رفرك پچرن طوقش ایدی شهادند نصکرهکوسه آنیشجنك الند ن
کا

خلاص ايده مدی عات اول کار پرجن کسدبار و بعضیار دعشد رکه

حضرت مولان جالا ل الد ین روم قدس اللهتسالیسره بوقصه به
ونسایی حضرت شه ابلیوب آندد»عشد رکه (شعر)
اشارت ایدوب ا

ما ازان نها کهساخیکرد  #نه ازان مفلسکا نکهب لزاغیرکیرند| 8

کی دستی خالص اعان نوشند یکی د ست د کر ۽ چې Sr

یېدشوب ساغر طونارز٭
(ترجه) بزاولعزو قکورمندنیر کے  #دمادم ع
رسلردن کی * هسون ایدوب بزهلاغرطو نارار#رالدن
نه شول بی مققدل
نوس ایدوب امان شران  #رالد پ»یج کا فرطوتارار* وحضرت
شك شاهدى قد س الله تعالی سره هعرتك التیوز اون سکزند » در

ن
انه
ه بکا
جهسی
وحضرت شك عریداری جوق ایدی اما آنلردن برن
ومقتدا ی زمان اولشل رایدی شح حد الدن بغدا دی وش سعدالدن

جنوبدییواوبشکااحلعرضیآلدین عیللالاوشجسیفآلدینباخرزی

وشح تجمالدین رازیودحم جالالدینکیلیکیو بعضبار دعشلردر مولان |ا
امی
بهاء الدن ولدکمولانا حلالالدین رو
ننكلوارلددیدر
نابدی قدس الله

تعالیارواحهم ل شح حدالدین بغدادی قدس اللتهعالی سره کنبق

اوسعیددر وادیتحدالدرن شرف إنموی بدنلابفیادلاحدید ارصلده
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کادیشجك دیدیکنه ااقیرادروبتوبه قبلدیشك وفاتیرطیالهتال
عنههعريك بشیوزا الوشجنده واقعاولدی شح عارباسرقد س
اللهتمای روحه > حضرت ج ابوا عیب سهروردینشك

اکحایند ندرناصلری کمیلد وع یدزی تونده وانارك واقعه( بیکشف
اعکد ه تام کال ازوره ایدی شحمجمالدن الکری کاب فواج اطتالده

عن ش
کتورهشد رکهچو
احر

خدمتنه اپرشدم وانك اثبذله خلونه کردم

ندیکه علوم ظاهربهی کسب ابلدم چون فتوحات غیبه |
خاطرمد کج
دخی اویلره من
زبرررانود اهنی حقك طا لبلریته ابرشدیر م چون ونل |
خلونهکردمانمام خلوت مبسم اولدی طشره جبقدم شح بیوردیکه

نکی کح ابلاننصدکره خلوت کر پسانكباطننوربنكپرویبمکوگی

منورابلدی کابارع
ویوجقفاابملدم
هر میفقرایهاولشدردمهمان اوزرمده
ام
رحبه قوود
تد مکه بوخلوت خانه بمقمرعدر و بوحبه کفعدر یکابردجی

طشمرء چتمق امکانی بوقد روعزمابلد مکه ک
|رطشمره چتمق داعیهمی

غالباولورساهول جبهیی پارهپرهتابعلورت ب عری اورترنسنھق لابدواسےا
خروجه ٭

{¥
واکنکی قبلور چون چورایی ۷#اپدرژسبنه عشاق صد حال  #اوزرز
یی
حلقد
ابغ
او
فر ت

* ڪون وجه خواخوارا» خداا #البنه یر
وه سين .

| تیرقضایی  ۶9 #شح رکه هدای قد سسره العا عینالقض اة |
رجالله مصنفاننده اندن حکادت ایدوب برحلده ایدرکهرکهنك قرآند ن
فاکه دن ویرفاج سوره دنغریدسنهخاطرنده لوق ایدی انید شرزوطی

ارادج اوه قاولول تک نه دینکب وا:کمروغوررىىك

منیدر موزون سو زدوزه :ان ولکن بلورمکه ةرا نیاول لور و بن
هلردا

ا

رم کر بعضیسیی سلورم واول بعضدخی نفسیردن وغبرید ن اشد گم

رنحلشم
روه
لدد
بتند
ایلکه اخکدامت طری

دی دعشد رکهخواجه

کز شح ابوالقاسمکرکانی ابلاس
ری
هتد
| اجد غزالبدن اشتدمکه ای

|دعردی جون اآندكنی دعك دیلسه خواجه خواجکان وسرران
و دیرایدی جون بوحکایی برکیه دید م قدسسره اتدی خواجه خواجکان
اد ه د دعشد رکهرکه
ردګرو
پوش
نعك خ
ادعکدن سرم6عورا د
رضی الله تعایعنه حکایت ابلدیکه برکشیوارایدی فرزندینه انتدیهرکن |

له ۱
ریش کاواولو بدررمسین اتدی ر کباشوکیدر واونلهورایتد ی اکوس

درکرهرصیاحخانهسندن جیقدبتی وقت

وکون برککےبولسمایتدیای پدر

۱ن اول ی اویلیم و شم دخوه قدس سره عبن ااقضاة مصنفا ننده
ب

اندن حکانت ابیدررحلده د رکبرئته دن اشتدمکهغه انندی شدای
|تعالیدن خلقه شرایر یز و برحلده دی دیرکهبرکددن قدسسرهاشند مکه

دیرایدیکه بلس ایتدی عالده بندن زیاده کلچیقاره اچ ق عه در

 9بوسوزدن اغلد ی و رګلده دی دعس د رکهبمرار حونکامل اولهآر

هز بدك عاقستکارینه مقامهاببرشه حکین بلورر شو بلکه که دن
احوق

ای وا فلانك قدمی دعن مدای فلا ن اواسه کرکد ز

دین ابجواين عبد القاهر ااسهروردی
للج
اب
ءلان
ایف
یدد
ضانك
وفل
لسله تعالی ره علومظاهرده وعلو م باطنده کالنده ابد ی مو لفاتی
اقد
|

وهصنفایی خوقدرونسی اونابکی واسطه د ن حضرت او بصکدریقه

|ابرشوررضی |لله تعالن عنهوطربقتدهنسب

شح اسټد غزا لی په ودکراب |

|آدانبام بردینده دهشد ورکا(جعوا عل انالفقرا فضل منالغنی اذاکان
| امقرونابارضافاناحج ج قول النى ص ییال تعالعیليهوسل البدالعليا
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ای

تا

یم ومولام السْحمالامام ساطان
سکاه
بوحال اوزر بنهقالدم اکادککه نا

الطر بقهاجد بن تشد الغرالی قدس اللهعالیسره شدابكهه فبومطعم
یدی نم یف بیوردی وآنك ده بیکرکمون اشجنده بکاپرنسنه ظهور

اولدیکه ندنو بکنمطنلدمدونزند ن غبری ُسنه بافیقومدی الا شاء له[

وادولنسمنه ده شاطابند خنیری شغبقودوشوههرنوح |

ب لوموطلبده فداتحصیل ایدمهم نسنه امش اواو وراخول اسن کهیع
عالی مغلوب ایُشدر بم کوزمهچپرنسنهبه دوقمکه نك بوزقاندهکورمیم

بورهنرضکهبنم |ند یرای زیاده ای ی مکا زا اولاسونوهال

دءشدرکه آنأمو ی وشهر مرل امه سنن برنجاعت خان مقدم صوفیده

حاطس اید بس پررقص اید واپوسعیدرعذی پرایوتقورایدی بام|
صله لعایروحه کورد مگه ۱
نظذراایبدنودبکه خواچهاجدغراییی قد ال

بزءله رقص ایدر دی ولك لباسی وره ایدی دیونشان بوردی ابوسعیه |

بدر ی مکوت ارزومیکلدی ن یلسکه جبربسقاولف ال هوشولوب|

اوادیمفتی وقتانده حاضرایدی ادى جونزنه»بیعرده ایدرسین مردیی ۱
دخ زند » اده ببلو رمبسینانتدم مرده کیدراید فیقبه مود اشد م |
|خداوندا هه جمودیزنده لیا طالزنده اولدیو یثهاولدغشد رکای۳ -

—

راشبکه خدایعا دن غیریبهمو ب کتورحرسایزنیآبیل خەيى دک

فاعل<غبقبیشدابیلاول بردکیماشدی( فل یشوفیکملاکموت)محازی بل

آل ةق اوادرکه(اله خشوینانلاتمفسونها) ڪ<رت دد یال

غلابهلویسو کلوستر د یکن بجازی بیل و ابلبسك ازدرد یخن حازی,

بل(بصل مرناء وبهدیءن یٹاء)نی حقبقت ببلدونامکهخلق ابلبس

رلسی بوصفتاوزد بئهکم باراتدى مكرەۋسى قلبه ا 1
اضلال اایبدل

وااسلام بوندن اوئوری ایشدی (آنهیالافتتنك)  $نظم  4ھەجو|
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بملنارزبانست که م داام بهامییدکشید ن#
ا
ھیمت #بکویم بتکوروانی شنید ن ٭ خداا این بلاوفشهازات ۴٩

د
هبهرد
دارز
| ولککس می باردخیدن #هبی آرندترکا تراز با

۾

دریدن  #لب ودنذان ځوبان آننخونماه#ندین خوینبایست افربدن#
دراوبلایی ۴وفبوقار |
(تمجه)بنهرحن اغباردندرکهایردابرکایك و
دد وحن
دی کاکی *٭دم کردکاربسك ماجرا ۷هویاوکد رر نو ر

رولکن >

آاولانرای شوبلهکهغینالقضاة همدانك رسائلند ن معلومدر شج ِ

نکایصل جهان +
او اسن بستینکد ر > رباعی ٭ دیدج نها و
| وزعلت وعاربرکذشئی اسان 3آننورسیه زلانةط وردان زان نبرکذشم

نها انودنان * شح حسن سکال معنانیقد ساه ټعالیسترهک٩
آنونارابواطسنن وستینك|عابندندر وسکا کهخانقاهیکه سمناند ه و ر وششح

[رکنالدینعلاءالدولالسمنانیاوابلدندهساکن | واوباردعیتارحةرمشدر
و بعصی املاکیآکاوقفاباشدر شح حسلةه هنسو پدر ل مدن جو به
و یی قدسالله تمال شره

ڪڪنيق ابوعد الاهدارا اخسن

|دستینكاکهابندندر علوم ظاهری وباط ابلآهراسته ایدی عبن القضاء
شو اراتك بزن هد دعشدرکآزشکشی بوطائفد ذ ن علوم ظاهری
لوز تخواجه امام بوحامد غرالی وقرنداشی شخ اجدغرای پوجله دندر
-

وا

هته
ا
ی
بمتت
عو

ماع مربهیکوناندس بوجلهدندر ۷رمكەعل بلورییوسلوکنا

وصوفد »رکا بی واردر واول کابد۰
۱و۱اوزدند روسلو :ة الطالین اد ل ت

ابورطقدنچوقحقابق ودقاق درجابلشدر عینالقضاتهمدانی قدس

له

نعالیمره کیتیوآدیابولفضایل عبداه أبلنبجادنجید روعین |

۱القصاةدشح څچدن جو هاه عبت در وشح |اچد امام غرالی

ید ی بت بش رفضاثلصوریوهنویسیصنفانندنظ هردریه عبت

|ارسی اولقدرکشفحقای وشرحدفابقکه اول اباشدارزکٹی اباشدر |
و۱ه

|

آنکلهشج اجداورناسنده ۱ /
کیله و کلبو
وانخوارقعاداتاحیو مات

مکاتباتِ وحیاسلات جوقدر اول جلهدن ,ریرساله" غیبیه درکه  7زاک 3
 ۱ازهددر فصاحت وبلاعتد هو حربان سلا ستده ا اال لوقدر ده

|ایقده اریکدعلوم رسمینكکفت کسنودن
اواو عرين القضاهکابزیدةطم
فا تنكمطالعه سنهاشتغا ل
ه|لول اواد کید نصکر هة الماسلصانمك

کوسردم ودرت یل مدئی انده اولدم جون مقصودیاندن حاصل ابتدم |

مللز دتوربا تک ۱
 7اندمکهمصود مه اپرشٌلسمک۲ندعه اتدم (رشت) از

| وادبع فهذا مریمالاحباب  #ترجه ٭ بوری سعدنکیروعبش جهان
فل» #ابودكممر لحادازه ایدل«#وقربباولدیکهطلبدن وازک وعلومدن

| قیال دما اجپسه نك اوزرینه سای کول 9ل مقداری| 1

}u
عمه اذه>
لاکر دنا
اضنوهلترویب وپ بدیک
|ءوعلال ارطتو

روتفطهناوه وهنب رثیدتبا لرتوب هرکضبدا هدنسانرواناژاب ظعم عن ەق |

وتفشلاره ولامارهباعث اولدی وبانله بوفقیرو حقبرد» اول قدرت واول|
ند
الیاقتبوقدرکهانلرل ما مات علیه وکرامات سنه سندن یباب
رکون حضور بشفملرنده تولث ادبایدوبشوقدن ایدم دبارعکه <ضضمرت
شی کراماغد ن بالذا ت سار دناسعاعابلے دمص الدینخلیفه۱
<ضمرئارندن حوق قضیهنقلاولنور دید م (عذغلرند ن کو ردیثرکه حلی

لکه بزآ نك بع اطواریق| 
<ضرت شك کراهانند ن سمزهنه باناهبد
لاعداو راتفکوین تامارک زرولب هعفطاق

>۱

0

هب هدشنابهونطاب هز عفاو هو یردقدراوکوها۱
هرهاط نهبك تامارک یوئعمهی

|
اطناب و کثاراولنهدس بو قد رهاکنتفااولندیکه (القط رتنی عنشیر ا

سوه

والقلبل يدلعلى اکن ونار ی جک طفو پزورi

الاخریآنننهه دوشنبهکوننده وقت ادن اول ارانله واطیمن :ن

۱

ابلهوجعبتله صبوتابد وب واقع او اد ی و فك جل یکهاطول|
یسبتفمآ|دجكاغاپردیلغوا هجوارقو نکیآیسردمتغارف بوداج ترض |f
| را را كنب ندنراشیوردلوعقم شاوا دیا ی وكاوا
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درلشایا ر مظن٭ لکشم قرف كف تباغب  7یشدق ۰یدنک |1
#۶کوک |
نب لوان همهللار حش  #قارفوب هنرسحووبهره و هتاحوب
راتیدهکمدید هاویدید خش و #یقحربتفوب هتسکشیتدوهتسب 2ى ]
دید م #۶مظز
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فاهلآ  ٩بظق اشرا ۱
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یی #عالسیه»جان دماینجو
د ل دیدیتار ع ای سید فاری آه واه #وندت سن |

سارکار ی بش اوجدر اولکه خسوف ردس اواد 2قاسم+جیا
خلونیدنهرو بد کولکهدهخسوف غریکوروك اش رکهار | .
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ا|قاتاربنهسیبدوشدی وحضرت امبرل کو یکو سی  4د جلئ له الله
| تعالیواپقاه شویله نقلایندیارکهای اوعیی خی حای بردفعه ژ اده
|مریض اولوب | طب *ا شهرعلا جندن ال <

شا و

مايل

|اوتلشعارلآقخارنندن بری اغلبو رق دکیهی کهلدی و امیرحضرتلرینه |
م
|خیرسه کلروب اوژررنده خبمررد ما بورسه دید ی اموقلوله پرزه
ا
دی
تتب
کاو
| واردفاری بوقدر دوجواب و برد اولکی ناحارئو مید او

|

|هنوزحرم قبوسینجقمش د کلدیکهامیرافند ی حب تاری اګرو دن
دوندرل دنو سورددلر بای حاغرهفه
|حیقدیلر قصدی ی خر و بردلكاولآدیی
|کندلکورد ککهافندی حضرتاری :وف ابو

اودمر باهکار هان 1

| خستهیهواردبارخسته میتثاهسنده باقورنیضی حرکند قنالش وکوزری |
|بوعلش وبرمقدار متوجه اولدپلرهمین خسته کو ز ین اجدی و افندی
۱ضرتارییکوروب پیاخنیار اباقلررنه دوشدی اند ی حضر :تلری دی
خ

|الثر ينهرسیم پوروب استغفار نلمین ایدوبکندیارهذ کور خسته 9۳

او لوب دیوانشاهده اولان خدمته کتد ی
ود نصکره گت ک ی
برایکیک ن

|وينه مذکورشجود جلبیاتدی افد حیضرئلری نقل ایده جك برجادر

|

| اعجندهمبارك بد ناریتیبو فقبرغدل ابلدی و پردرویش صو قو باردی 1

وردرو س دی دم عرهی بردستال الهدور من سیلردنکه حبا د ن غرق | :
ب

ب <یاندهککیینظر
ونی
جوز
آر ک
عرقاولشدم اونلاده او کرهما
ایلدپار وحون قبرا ينهایند روب باورزرینه فود مکندور هما ن قبلهدن

بکاصاع طرفلری اوززینه دوندیار| ندهحاضس اولان حافظار یی اختبار

صاوات کتور دیلروبنه ود ج<لضىرئاری تقل ید بر ک مهباار 4
ر,وصهاری دده بردفنهاغابی وارایدیدرتکره وصدت اتدل کال غاج

اکا مه .بوفهبرخاطر بن هکلاناولدر ک اهفژراری اوررلسوندعك ایدی ا

پاران اوذرز ی ایور ك ممادایدیجك اغ جاکساسی لازمکلدیم ذکو د جلى |
ظبا
ل حس
ایار
حضبرتار یاید ر علهمشا وره انتد

ومدم |
هراجازت ر

امان کیده ینسر نججه بلورسکر او لهایدل دید م بنکندم اول اغا

مشار و اطراف قبرء دیوارایدوب اوزرینیاورندیار و قبرمبا رکاری|
1رع ولب رلب طاشا راه اید ی اول اغاچ کرو تی ډ تنطهوز سدع
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وپرورشاریعل عر تلوهرل صورتوذخکفريه دای وصعبت وعزاتعن |[

بمد
درعوتدن احبّا وس
ژنته 1
اکلالنماوملهوطعام و ا<.اء لبالی وصوم اأ
اتباع ونوجه الان ودنیادن انقطاع اوزرنه دروهرزمانده حاضرلقدن |

سوبلرر اخیصدویصاطهام اوزرنده ومحلسارنده دنباویکنات اولاز ایدی

|کرحافظار برنجه بردن فرآن اوسدارهر بریتی اوج درت د زجه تفسیر

ایدر اراندی معهد اکندیلر ل علوم ص هر بهده پداریبو ایدی کاه

او لوردیکه را کیب عربهبی قواعد ااعروازبربنه خازواراید ی

| واخوا طره مشرف ایدبلرجوقکیسه عرا در بل فرض ادن لای
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قبویی آجوبچیقوب امامتابند باعردوالصلاء درویشار ور هد مشخول
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| خکایت و بلاهولدی! خرھل شعنلهء صاحت یدوب |جازتار لهکنندم حساب

ابلدم کوردمکه جاکونانده طورهتلم و ودرارکهاغلام احوا ل ایدوب |
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| انیقکیهوزهدیه یناروکیسه د صند قه هد
ویه قبول ابه مشار الهم
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وقف قودلزک اهنده سا کناولاندرو نشاره طعامبشه وخرجاق بوره ز
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| نو
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رزدرو بش ع ضور بثهفرت کلسه وباي ځاطرهانه فایا ل آندان
میبکارلهباشلرین فالدیروت نظر ابدرلرایدی وا اول خاطره نك جوا

وبررزایدی اولسنبدنمحلشاری عابت خاضراق اوزر یثهایدی وتحاسلریدة
درو وشارکبشاشده راید وب خوق هسانیتایبیدرار ایده؟ه عدتمدیده
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وتااولینه بسرد کلایدیوکل تواضع واط ف وخاقاوزر نه
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لآیلوتبار
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وع اد اربیوخاظره زبتیعرض اعکمس بنجو

امر ما ری حضنرئلزی ودس انهدای
پولورلزآیدی واسنودسلغاادنغر
 ۱سره دیزازایدیکهداخاشم خضرناری تحلش بسفمتارند ه شم و فا
| ع مرتلری قدش اذهتعالل سره نك کهژمانارندهاستانبولد»انلردعتی متعین
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زوعه عر عت اسشدکلرندة اوی جع اولاد وو'واتساق رل يدوت

 3وطن اضاءلرید نهارت ايوت زومه نله کاشاردر سارنفد ه خواخه
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تخا متاك او لشاردز وحضرت حخواجه آنلره

 |۱ده تعظیم واجلال وکرم واقبال اشذکازندن دام بعصو ر اواورار |
اش برکون خضرت خواجه ادذزوب سو رهشا رکهسرنهه تعظیم
]| اعبه که هر بارسر ىكور*وژاکی اواونكعطمتیی فشاهده ابدةرزر وک 1

|رنسسوللسر بوردخی بوک خوا جهجود فعنوی جدیکر در یوس بو
|لعظيدن قاجوب حضرت شج یل رهومه حرم انشدبر خضرت شخ آنلره
ات وا ولاعالدن کعسف انرك
پارغار دیرلرایدی شبات
آوژرنه دم ایندرمر ایدیوداعاصاع ألری آنلرل ایدی “خاو دان

| انار یلهیربد ونوکلاوزر ع رم خےاباشار در ب مرقدار قدسشر فده |
ده فربکهو مهده اقامتان
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متختسصر در انکڪون تر ایلد حمضرت
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اوادیکه حضرت  32وی نه بر 0

دمبیرایندی ھجمناسیت فھے اولازآخرحضرتشهتدن حلونده استفسار |۱

ابلد م بیوردیلرکه مولانا مص الدینعزز زك حلناماننده وتعیروقايعنده

 3بلرازمشاردر وضابطه وقانونارفومشاردر هرشیك صفت را حه سره
دهممرایدرار راستد هدر ل ندرو یش ودک
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علرلیهقدستعای رفوتحوهحات مکیده بازارز وق اول ایدیکهقوربنا
ا
عر حه ضفدعدر ضف ضيافذت ابلهدع تراایلهدعکدروسآنکله تعبیر

یندم والسلام ومذعکاورد چلبدن قدس الله تعا سلریه میویدرکه
دءشارد ر چون ح ضرت شك خدمت شر بفنه بوزاوردم وتاب وایب
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غالباولدیکه خداونداکار شی شج جى الدینکه باوسیدعك ایلهموعفردر
انار خدمته کدم اوا ماده  1نلرولابت روعدن اسکلیب نامقریه ده

اوآوررایدی بوخاطرهابله زیرکده او لهنمازینه طوردم حضرت خی
زبريك الاخانهسنده نمازفبلوراعش بعد الصلاه حضرت شك

خدمتنه

هه از قباسن ز یدیک
وارد م و پوردیار که چلیشول اشاغ د
حلی دی بل دجك ببوردیارنه چب بزه جح بارسیصورننده کوروندیکز 1

زد نچاایتدککه ج <ضرتاری نه وقت کشا رکایسمرا» همانعاید
جلى اعتذار ایدفب آبقلرینه دوعشار و حضرت شعن اغلب احوا

واوقای غیت اوزر بنه اید ی خارادهاولدقلری انامدهاوز بکارکلوب سکز
برکون طشرهحیقوب خیهرکورمشار بوخود ر
بارلایشیاحصرار
ام
آی
ک آیدرعدوالندهع صورز بطرمسین آنارك
ندر دیو صورهشار شار س ر

جادل روشاه الله اعلدر دی معدی یلدم وصریدلریلهجبت |
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وضرت شل مقبول به ارند ن اولشار ایدیآثاره
کتورمشار ایدی ح
ری فارشویه باقوب تسم ابتدیلر
اکنلوب آهنسته بر سوز سوبادیلر آناد

حبرضارت
یدبفنه ایتد ی بوکاضبعودن خاطرهکلد ی ز
خصلال
م
نة بهخن سوزسو :سك کورلمشدی وعاید جلى دی
[شعندن حلسده
اه قارشو به ناقوب نسم انتد ی بعد احلس جره ارعره کلدکده عابد حلی

یههمازوعرم ایدم قصه نی صورد م اش درارج و حصمرباری رکا

|نتددکه قارشوده نور الدین خلیفه په ناظيرله نورادن خلیفه اول ګلده
ا
|اوور خلوتار دن دببزراید ی وز بر مجعاینك اھامیایدی ذظ ر ابادم
ه
نندر»
مری
|کوردمبر رهبا صنو

قر نب بربرده اوتورمش باشند ه برشافه

|رجب شکلاواش اختبارم قالیوب کولدم املصدین خلیفه انتدی بکا
اخاطا

ا

نورالدین حلفه ری تخرزارهخد مت اعش

اصلاله معروفکوسه درو حضرت شم لك حالتی برتقر یراو بلهاوله
تعون کشف ابلدی و و حال عاب جلى يه ند ن #صوص انتدی ار
| ۱حضر تشه خاطر  4ون عرضانلدم آتدمحضرت شک معلومید رکه

ه|رزمانده صدیق ابورلور شح حضریاری ابتدی خاطرکی سو بلك کرد
|عاید جلىبه آولاناشارتی وکشن سوبلدم شج حضرتلری و رداک ۱

| اوطال نورالدین خلیفداتکفرغلبظی صورتی دکلدر بلکه بزه انکاری
 ۱صورت ایدی هممربدارك مشاریی حتاف اولورسار تعلیده دی او بلهدر 1

رر وجلیباری
ارولغلا نیدوکوب سوکوب عنفله خواجه یه کوند ه پا
حوزوموزابله واطف! لهتحصیل ع ابتدیررازاکرماید جلیبیاحبانالوكکی

لط اب الدهمصاق بزیجوقدنرلء ایدوب بوطربقدن محروماولورایدی |
وه مال الدن خلیقه .حط مرتلری ات دی حضمرت شك برسبرهدژن

حبهسیوار ایدیداما حضرت شه کلوتکیدرایدیبرکون کلوبعط
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عدد کورهشعکهپرقوربغاولشم
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ال والبالحضرت شه ایتدیرو
||حضرت شح یوردیکه خمراوله خوفاید هجك سبنوهقدر دوب عادت
کهندی حالار ننهمش دول اولد ارلو سرهزنك أضطران
# 1روفهلری اوزر ن
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عسکریووز بریاولش کسهدروموالی زومدندر خدمت شلررینه تکرارا[
هدا ناژ ابه کوندهروباستانیو لەك اعون عظع اقداملر قاشاردر | :

1
سس
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منلازاذۂ اتراری قدس اللهتعالی سره اترار ترکستان قصبه ارندند ر
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خواجه عبیدا له سعرقند بنك قد س |للهتعالی سره | وا ندند ر
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سنه لوق اید ی «نلا مد بد خی قد سالله تسا ی سره د عشد رکرا

| رت منزاده نك سکسان باشند ا

خدمتبله مشمرقاوادم

|وهرکز انلری ای یکچہ بربرده ساکن اواورکورهدم ود زکقرق لدرکه
|پوحالاوزرینه دارترك و جرید ی کالنها شدرمشد ی قبرمتبرکاری
|دهشقده د رانده فوت اواشلرد ر  #از جرند خی قد سالله تعسالی
۱سره منلازاده ابرارینكهیدیدر بود شی
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انکیدفعه انلرك زارننه وارد ی او ل دفعه د همنلاشید بادشاه زو مه هر1
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دفعه ده پوقد ردعشکه سند #محلینحق تعالانت |

ببموکم بوق سنك وا صراقنکه بخولقك وکن با نده
| رولك
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قومبه سین کپیاره غشمرب ایدی وخواطرء تسام وقوی واراید وع
طاهر بدن دنه اوقومش دکل ایدی اما جله کشف اواشایدی خواحه
خمد قاسم-نذانل تهغالی وانقاه اد ی مولا نااوععایلن ش
بمکه حضیرت
خواجه عبيدالاهكك |

ندند رو طر هت دلاه.ه يك بهلوا:لزید یدز
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کلا ی کوهرشهو امعرتی  3نوابیکمهرید و بنده سیدر#دارادت پولیده.
افکندهسبد ر  #رجهالله تما ی رجه واسعه ۴٩خواجکا قدسالل
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برمدینادلرنله درخواجه عبیدالله معرقندينك |
ول اوغ در ع صر فضلاسندن ایدی علوم طاهری ب
واطنبنك جامی |

ایدی حدثاکده نبظېبرایدی ديررکهونجودو بذل موجودایعکده انارندن |
زادةایدی خواحهراهم ار بکه مولاناجلالدواننك مقبول شکردارندن |

ایدیاندن منقوادرکهاتندی رنکهزعرمده حضرت خواجکا فکایضل

کیسهکورمدم مولاا جللاانجاهدا ریطندبیلوقتا کیطمل تةردن
شببكخان خرو ایدوب مرقنداوزرنهبوردیحضرت خواجکابلدیاک |
پوهعومابلین عنکر ضای مبرمدر دماابلهوغری نسنه ابلهمنددع دکلد ر |

(ارلفمرارمالابطاق منساانلرلین)مقتضاسنجهسعرقنددن جیقوب |

ندهجاندن بکاعرعت ابلدیار واندهجان قریهارندن| خسیدهقرارابتدیار واند»|
دناد نکتدیلرومدت جراری مش ایکیبه ابرمشدی تکیمولادتلری شهر ۱
ربعالاولده بوالانتینده ایدی کذلاك وفاناری دی شهرر بیالاولده بوم۱

الائذندهاولدی رجهاللهلخواجه د محبی قدساللهتعلیسرهالعز یز |
بونار د خیخواجه عبد اللهك ك اوغلبدر حضرت خوا جهد |

صکره همان یکی اوغل وایکی قری قالمڈدربوناردخی طر بق عرفانده |
بهلوان اید ی اوهل تسلی اید ی وطالیبنه تریبت اوزر بنهایدی وفتا چم |
عابله معرقنده ععتزایتدی بوزارفضایهرضاو بر بو یزارد |
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شهیدایتدیار ږی خواجه زکر باوری خواجه د باق رضوانالله تعای|

علیهم اجعین  #خواجه عبدالق قدس اللهتا لىاسلمعز یز| €
بونارخواجکا عد عبداللهك اوجمیا وغلیدر بونلره اونایکی باشندهایکن |

ده ده ری خواجه عبدالله معرقندی <ضمرپلری تلقین ذاکبرلشدر

ند نصکره برره اولورسه
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کارکلدروافقع بیرود قناصیرکیدرەدهەاابنوكفواتاندرولایت وا

کرامت اناردن ظهورایدوب اوتوز لدنصکرهکهبرقرندرکلوب د دههاربنك
۱
رده سعرفندده سصاده ارشاده وتورمشارد ر شید که هعرتك طفوزبوز ۱
 Guمیبدود رانلردهده لراینكمقامنه حلوس ايده ل اکییل اولشدر
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ومفید ابوات و تصول اوز رنه رال دیشدرقرآن ید

اوائلنه عر تست نازهشد ر وححافد

ی عامد قاری بر

وشواهد ااشوه سن حو د ن) قر نی معدا رترجد یو در

موب

دسرل ان"الدذهت اکاده |< وال
معارق حددن برونوساندن تنو

طواثق بروج هله بانکیاندرکهحقباطلدن تام فرق اشد رو الاصل
اولکات حفیفتده فصل الط ابدرروافض او لک ب احلندن کا خی |

رض زان اوزاعشار دزو آل عبان سو مز دوب | کت وص دار
ایلشلردر و عذمت وهعو زهمسغو ل اواوت معاله ده عظیم لتار عشلرد ر

نداررك متذند »سلس لهالذهنده بوره شارد ر
ورسوای عا  ۸اوو تاشلر
#رد بروننهاد بای ازحد
و نظمکهرافضیرانکرکدرفض خرد ک

کت

در مدحت علیسهننان کرنایل < زازدروع زنان  ۴#هست قدرع ازان
اعلل ۴#ی رسدفهم رافضی اتا خودعل راجه تتلاران افرنون #کش

ستایش کنندمشق دون

دون مکو بل زدون سی دون ۴#درکSI

مرس
افزونر و ومدحت حر دض اده بنهاول کایده د عشدر لظم ٭ لودس
کال1صطنوی #کشتهشنم خلافتنبوی* ودحمرسل

:ی و

اعیخانم خلافت وق ٭ ج
اعزیمش اباکردند #و اند ران
خطا کردند ۴#سرکشبدن زاحماهلکال۴٩
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[#کرکسی سر کشد زهی دغل  ۴درجهان شاهورهبری چوعل * این

|درکال خلق وسر  #عینبو بکر بودوعینعر  #لعنایشان م نککه
عی
| لعنت اوست  #زشتتباشد زدوست لعنت دوست ۴
است در ۵مجعی|
 ۱وحه  #رافضی را باوعشابهی  ۴راو عوهوم و اشدازد رو #زانکه
عوهوم اوست در خوراو  #علي بهرخو د برانشد ه kx  Eراز مهر

اوخرا شبده م#بر
وعلیش رکهعاللرتهوایی لله آواز» زصالشدر
| خدمت منلایك هس
مید
دو د
حه س
نار
ده

نو بلهدعشد ر که  ¥ذظ +

 #انکی بل اولسه خسرو لهنظا  #ایدربوز بل حاغلق بای ۷#
* حت حامیدرد اشایی اولدر  +همایاز :ده بل حامی اولد ر #کوروت

]سینت جاموحدت آنی  ۴دیشارزنده ببل حضرت آنی  #بولوب|

آندهفاد شتند ه معدوم *که سبری شرااههی خط مو هود  ¥فناملکده

سىالهفان«کهفهمایبللاابب سواداعظآن
ییری ل زخارهعیی

۸2

}{n
رصی
او ا
انشمر بناعدارجن واتاریك ادیا جد در

جامبدرنکم|

ماده کندبلر یوزمشلردر( دم ( مولدم حام و رسکیهقل  ۷جرە جام
جم الالام ست ۴و رنسابدرجرید؟ اشعار ۴لایدودهنیتخاصم جامست #

جام ولابت خراساندندرکه شع الاسلا م جد النسامق اجنامينك مولدیدز
فوسزان سکرّد » در کم
ومو لاا جامینك و فاتی هنحرنك سطکن
شدلعردر( شر ) جامیکه ۵دمایل خنت٣مشد #ییرهوضه عکره۰عرضها|

السیا* كلك قضا نوشت روان بر بدرهشت* تاروی وعن خدله
کانآمنا * وقرمترکاری شرآنده درد کهقزل ناش فریوهرانه اسنیلاسیی

ظط پو رهبشلصمیق عنلابك مبنن اوقل اوعر بلیوب برغبری ولاته نقلایلدی,
صکره 3زل باس طا نفهسیھ رانه مردلط او

وقمنلا ك قبربنی۱جد,

مربووب قبر افاجیناود » او ردباروخضمرتمنلا نك بفری
اعنده ا
حضرت خو اجه سعد الدینکاشغر بدرقدس عمره اما خواجه عبیدالله
| |حض یریلهخوقمصاحبت اعشارد ر وانلرك خدمتاد »تکمیلطریقث

اباشدر تكم مو لفاناك اوانلنده خطرت خواجه بذكکر جیلن ابد یکی
رده
ته
|عظامد ن نهد ۲

اولا ارا دی و اسلیمی تام فهم اوانور ومناغ ح
اله دخی مصا حنت ا للمشدر وضلا sa

ادد زیما ننك فریدی فونون معارفك حوید ی بدی
اوعلایعنه ر
۶ارنی اطراف عاله شو بلهنم اولشدیکه سلطان رومصره بل
|آوامزع
صله رکوندروت قدومشر رن E

هانله طف

so

حواخه

حراسل ری وحاربه ری واردرو او ل الفطت شویو که ۱

مشدر و ديه غا م خوات
لو
امنشاننده دوسیرد ر آزهنت یه واقعا
پئ لر د

ای و نز کن ذصکر هه یکینظ وق کاسدی زبادهاید وب اولحموعهنش

۱

آدیی هفت او رنك قومشد رو اند ن غبری د خیمنظو مومتو رد سائ |[
حودد رمعیولعرفوعبوت ظرفادر اوجعددمکملحر وف اوزرینه دبوای

واردر وسلك 5صاید بنهحواناوردعشد ر و طر مه نظطسد ه اسلوب یی

واحتد ممسلن رو ع حفیقند > و اسرار
هص
وطورغر ی واردر دبلاعتد و

طرشتد بهرنحه مقبول اوسئدید منیغلرباشدزووان فا رضك بعض
قفصاده حلار ازمشدروذصوصی دشرح ایدوت آدق نقش دصو ص

قومشدر وفنونءعماده وقافیه د » و عرو ده و صنابع شعرد  ۰و <سابد"

حتصر٭

۳۹99

کنوردکدنصکر ه و بلهبازمث_ار د رکه خو انواد" خو اجکانك بض |
| حوال سنیهو | قوال ود سيه ”ی

ذڪر

ند ن ور

نك
یضم
لدرن ح
زءال
با تند ن خصو صا خوا جه بها

وس

طر شتلرنل

واصعانك قد س

اللهتعالی اروا حھے مناقب علیدندن معلوم اوادیکهانلرك طریقه سی
ال

ی وجا عت

اعیها دید ر واحکام شر لعته انتباد دز و سئن سے

 o PER:یلصهللایلاعت هبلع مسوابنا دع ر و د ماودوبعدتب ر دک قح
ساره ورعا

اب حنایه وجود عره شعوز مرا جەسنسىزدوام اکاهاقدن

راعصب
عبارندر اس شول ظاسهکه ظاهر و باطبن حسد قملاءشد و

رمدی بصرتلریکوزی کوراباشدزلاحرم ولات ان
وارنیوآ؟تراارمکتهامنشورایقدکونره |
ال
وشو
نو
ر
اا)
ازز( ولھے اعین لا صر ون به
أطوغٌشد را کا وانکار اعکله کند بلرلا عانایطهار اید رارهبهات
race
ann
"CETTE
جن

مدفرلپههیهات ( طم )نششنند په ی قافله سا لارانندکه بر ندازر ه

اھان حرم قافلهرا٭ ازدل سا لاکره جاد بث ان  ۷ميرد
| وسوسه خلوت وفکر حسلهرا #قاصمری کرزنداانطانقه راطعن قصور 
حاس للهرکاهرم بزبان اینکلد را همهشمرانجهان بستهاییساسله اند *
هله جه فا نداق ساسله را  #ترچه * نقشند به گیفافله
ارزوحر
||سلطانارید کیراوولدن ابلتور رحومه مادله  ۴# ۹دل سالکد ه 2
|جذه سیهنك

۰

#کلکهوسوسه خلوت و فکروحله ی ۷#آورسه کرطعن ٤

#صورآناره رقاصردین  ۴حاسللهکدا اغرمه بناولکلهیی٭ ارا وا
سل-لهزل بستهسیدر۴دلکواارحیله ابلهوزهی بسولسله یی ٭ حونکم مولابا
جوکاارك قدس اللهاسیرارهم مناقیشر ند
|[ جای ددس الله سره ساسله* خ

علیهارندنوکلاتقدسيةٌ جلیه ارندن برمقدار ذکرابلیوبختام واختتامی |
1

 ۶ eدائلهحط زتارينك قدس اللهE س اقلام ره ۱ 751

نیابلهاوروب تایاتمدیلرسه پوحقیره دی اولداعبه دوشدیکهبوساسل |
و

ك امتدادنی شو ل سده سعادت خشنه ر
شه صودیتایله علاقه |

یکمن عز بزك قدس الهتعالی سره حبل المتین آداب بهیه سی وعروة |
ونایماب

سم قلادهسی و سەينة
بيهوجه سلسله راک
عليه سی د کر تد بو ندال

حواهرك
حامی و ونظام دررزو اهر واسطه سیمولانا حامیحضمر:لر بی

|اقفر اهماهموزابوا  2ول 9مولناای قدسسر3
4

ta

۳

س

|منلا شحمابد کتاخانهپزمقدار خواجه نك ارده واردم کوردمکنه |
حضرت خواحه اول راد مت»صل کااوهل یک واکا بو بکاات کک |
باغلدی حضرت خواجه کاهکوزو نور ایدی وکاه کورغر ایدی بعسده

لار بنه کلددل رکستاخانه اولحالدن سوال اولئدی اشدیار روم پادشاهی

ساعذان جد کقاراپله بولبشوب بزدن بکامتوجه اولدی واستداد اشیدی
لاجرم لازم کادیکه |کا معا ونت ایدهوز گحمدالله تعا ی منصور و عظفر
اولدی خواحه د قاسم اپدروقتاکه والدم عبد الهادی روءه کاوب

سلطان بازیدبنساطان تجدایله واشدیار حکایتابلدیکهسان بیزید |

بندن خواجهنك نهمقوله لباس کدریک وسوای شرفت و بوزبرقآواری |
ایدید و صوردی وص ف ارادم بورد رکیوالدم ساط ان مد حضم تلرندن

ادشتدمکد فلانزماندهوقتظهردتصکره فلانبرده کفارایلهبولشدقکفارله

(شکرنده غلبه کخورودماجه عبیداللهمعرفندی محنطرواجرهبتهاولدم |
یککز برعزی |
کوردمکه شول(باس الهوشولما بلوشولااتایبلتهودصف
ظهورابلیوت :کاانتدبکه ای سلطا ن مد خوف ایله ن اتد مکه تكد |

خوف امعکهکافرك عسکری ز دا هددرمبارك اسنیذلرین آجوب ابد یا[

|اصروذظر ابهاقد رمعظہ هرادا عندهیی قباسعسکراسلام وارایخدی |
لجوله سکا ناصرردر بعده ابدی شول دشتهک اوسننهجیق واول اراد |
کده |
یم
دطان
یهوسا
در ل
طوروا کروهجطیلبا زایوکیروعسکر بکهجنکله اه

وز یار نم اول نا ده کا فرعسکریچوق دسیووبلندکمی حبرتکاته |

]| حل اد یارزیرا خوا جهہیانلکرورمرایدی نوبور د قاری کی ابد |
لیه
اسکر
صافرع
کهک
توردم
اپیک
رنګه د فحعضهبرت خوا خه
دی

موقکتفااکریمنهزم اواد ی خواجه د ن ارکورمدم شج عابلدعطی |[

حر تارندن صو مرشارکهسزی حضرت خواجه عبیدالله بل ملاقات |
اشدر دیراراو لهیمیودررمشارکه اناراوزرینهحے فرض اولابرل

دس جیتر ابلكواقع اواد یهر بکلوب حيمایدرار بڈورلزوهتاری
كج
رڈدتره
سیر قندده واقع اول

شادندرهامه) دع
(غ

سکن وز طا ن بشنده رتګاارند ۰

شاردرةیرمت رکاریبنه سمرقندلماشرهسند دراقب

علبه لپرن نههایت بوقد چرون وبکابك اسلو بیمتصمل دکلد ر اختصار
اواندی مولاناجامیقدس اه تعالیسنرهکالمات قدسبه یی

کنور ٭

ر

% ter

ج ڪرت خواچه ر“قمندد ه ظهورایدوب یجم خلایق اوللشارایدی

سرفند پادشاهی سلطا ن اجدل اوزرینه کل فرنداشی ساطان څود
|خرو ج ابتدی هرتسه کهحومرت خوا<ه آنلرهمکتوب کوند »روت
۳
دصار اشدی معبداولادی نز حضرت خواحدمکتو بلریده بازداز

لزت خواهلقدر حون بسازسن ام حقتعال نهابسه
وار٤
بوسزء ندص ت
کوره سمزدکیوتببووبببیشر بفارندازلدهیار 9بدت 4بسوی جسم
آنهی
چخاوکستم ه#کسهت در
نآ
شنی ودر ای  #حون ساطان
عسکر حیقوت
مجودکاوت سمرفندیحاصهاتدی خواجهسوردیکه نار
حنلانلبه وکندی اهاندن منلاشه کرکندی فرقرنداشارن الق ون

| ومیر عبد الاوله ککنهدی مکرملرین ویر مشاردر ومنلا قامعه که کدباریتی

خواخه نك برهرضند ه فدا امشلردر ومنلا برهان الد یه اه ابلدیکه
هر بری حصارلقیو زندن برينكاوزرند » اوتوره ارود"عناصری برطرف
اوه کلهروکدبلر جرهلرینه کیروب متوجه اولدبار جونکیم سلطا ن

اجدك عسکری طشره چیقدی همین برعظیم قوی بل <صاردن بله
جبدی وساطان و دك عسکر :نی بر بنره اوردی وه بنی هلال
ابلدی آخرعنهرم اواوب سلطان مود قاحدی وعراقدناردمه کان مر

پ|یر دوتوب سلطان اجده کوردبار سلطان اجد اولوقتد» حضرت

خواجه خناكزه سنده بولندیمیر بری اند ابلتدبارنلطان ااجد صوردبکه
حالندرایتدی والله ,نرکا شونی بونی:انم اکر رستماولایدی بییآنمدن
آیندیرهمز ایدی بتی طونعد ی الاشو بدریو ب حضرت شه کستاخانه
پرماعله اشارت ابلدی اطرافدن قاقیدارکه ونلر حضرت حواحه دز

اون ولا ی یاکرش ر دی معمایی قدس التلهحال نره
دعند رکهاولوقت حصرت اا نك فوسند ه طورر ایدم بوسوزی

بر بمرکدن کندیقولاع الهایشتدمو نه خواحه خمدقاسمسمه انهدای
تفل انلدیکه برکون حضرت حواجه معزویر ده و
تیه

کون ووت

ظهردنصکره اوتوررکن انتدیفلان نمی اکرلیوب کتورك کتوردبلربند ی

واادن بعضی بله کتدبار حون شهرل باغلری اراستدن حبقملو
اولدیارانه ابتدیسر له حکالحتدکلدر دون
وکن ج
حه دو
ضدیا
ررت
خواجه همان رکاهبه متو جه اولدنکه اول کعرایه دشت عباس دبرر

{10¥

کفش بولدممدرسه وبارهو بک رودم درس تلعیامیدربندیپرکوشهده"تع
اواوب ساکت وصامت اولوردم بعدالدرس پو ردیلرکهسز صمت ابدرسن |
اصیی ندرينهکندیار جواب و بردبارکهععت ایکی دراودر ری بود رکه

اعالم بشمربتدن کمش اولهوآنكکی صمت صاحینه مبارکدر بوری غألم
بشمبند ن کمدندراول صمت صاحبنه مکردرحضرت خوا جه
دعشد رکه نهمان مولانانك اولولغیی اول سوزندنیلدم انفاق اول اناد ه
<تلرىن بادشاه وقنه دعص ار بابح دعر | دبارکهس یراس
مولان ر

ابر وحم د مارا اکاز بادهرغبتی واردربادا کهسطملعطنت ایدوب خروج
ايده دیدیار ړس پادشاهدن اص اوبله جاری اولدیکه حضرت مولانا ببرهر
دج تشر بفاید» احرضرت خواجه بیوردبارکه همانمولاا بهر سکب |
اطوتو ویروب ناشکنده الوب کندم وکنسدی مزلزهابلندم وهر اظ |
شاد ثهخد ماتبلاررایدم وآیدست ابریفن ا<ضارایدرایدم وصباح نماز ین ||

قلبهلوب واروب چیغته کاییدردم وینه صلاتظه رهکلوب حاضر اولور
|ایدموخدمتن کورر ایدم وظهردذصکره بنه جیفته دکررایدم عص ||
کلوب حاضمراولورایدم ه رکون بوجوهله خد مت ایدرایدم رکونکوب ||

ح
س
س
ا
س

|

ر
ععرض
حضرت مولاای بکامتغمر بوادمسلد مکهبا کاخلاف واقع

نندمده ذره جهتةصر فهم اعزایدم وقتاکیمنلابیکوردی
ولکن ک
همان ھر اقب اولدی و ی دغر اولدم نفسم طارلغه باغلادی شوبلهکه

!کر برنفس دطخویرسے احم تاموالمورایدی ومنلا نكحال ونصمرفی
بلورد مه بر که بهخاطر شیر شاری منغای او اسه هسان رجزق

اشارنله این تام ایدرز ایدی بی اختیارهمان جد زرکوارم شج
خاوندطه ور ر بهمقدسدار ننهعرمایلدمو يكجهد اپ اکااشد مترهلت

قبوسین آجوب اری کیرمکه قادر اولادم بره سن دن ارو دوش
و یکناهلفمی عرض ایدوب متوجه اولدم بکاغییت واقع اوادی و ب

||

وزرمدن اول آلیوب منلال اوزریهتحمبل ادا

اکلدمکندعی تامخت اوزرینه بولدم بوبلدمکه منلا نكاهیی ام

اوشدرسوروب خدمتنه واردمهسا که یبکوردبار(عیدسهلست)دیدپار
وهمین حضوره واردبارحون انارينه واردم اص ریاتواماش مضطرب

ر:
صعای
عاهت
لمسه
وقداس
اهشحج
|اواوبحاضرلغین کورد وبت خوا ج

حضرت)

کہ
A.

مرو
#ن تسى
ول همینپچ نظے )کرندا رم| زشکرجر نا بمهر ا
اندرکام زهز  #آسعان نسدت بعرش آمد فرود  #ورنه اس الست پش

خالتو د(ترجه)اولق آغرهکده ششکرکدنقورونام #جاشنزهردن بکدرتام ۴

#ون
عرشه بقودرکر حه حرخك ن#سلبلاعلاد رزمیندنک قن ح

پم امامرذتبزرد پموعنا فهم ایك م مرکدلدردس بون ك ک تککفویه کرفتار
اولق شرین رکدر و کفت کو يكغمربنهکرفتار اولعّدنالسه ( رزقنا الله
ماد
رعن
گنتا
ولا اانرثظایه بف

ود صلی اللهتا ى عله وس ) وفناکه

عولاناحامی قدس اللهتعال سره حى رت خواحه ك مناقمنده کات

قدسیهاری

کر بدا ختصارا شدبارایسه زرا اتارعیاتصوریقیدندهانکن کراهاتعباننه

زییبان ایك خاطرعاطرار ندخو کارایدی جونکے <بفوبریی مقدارا"

زماننده انارعالم بایه رحات اش بواند ی فلاید خاطر شکسته اقتضا

ادیک کرامات عبانیه اند نرمقدار ساضه حیقارم وهو الهادی خواحه
| د قاس ,عد الهادی ین خواجه دن عبدانلهین خواجهعیدالله
سعرقنوداینسامها اهللهورضیعناسلافه اګیب و برضاه بوفشرخا کسار

|صاقن خواخهیی قدس له سرهالذااتتفتباشنلدم ورد رکه خواحهك
عولدی ولات شاشدن r

a

اناری عا صاوید  ۰وردم اما

| ز نادهکوحرلاولاغیننهششر قاری ادمد ه قالامشدر ولسب شر فلری

| سرت اميرالومنین عر ین الطاب رصیالله تعالى عنهبهایرشور واد رلر
یه غفلت واقم
||انلردن عله «نمقولدرکهبو رمشد رجیع عرمده برککار
اودر اول دجی اون.امعدهایدم خواجه پهکید رد متاشکند ز اده بلقل
بردر ماع اطغه باندیبشعاع آلوزآیکن عفلته دوتعشم نم اولزمانده |

اعتفادم او بلهآیدیکه جچیععمد هاربوحال اوزر بن دد رص کره معلوع اوآدکه ۱
نه خواجه مدقا سے دیددارکه
و دولت کله برسالکه مدهمردکل أعش و

حضرت خوا جه تحصیل طر بق مولانا بعقوی خر قدس الله تالی
هدتله ایلشلردر وسق تلفیتی انار دن الشد ورحکندرند ن
سره خ

تقولد رکهایتدیارکری باشند » ابکنتاشکند ده کا عضبل ع طاهری
ارژوسی عله اندون "عر فنده کندم واول زمانده سمرفن دده اوا مك

]| عدرسه سندهمولانا نظام الد ن خاموش مدرس اید ی وانك احوالتی
 ۱واستغراق وحذبه سن ابش ایدم ٩س مود تت س اتدم مدر سده

ید ت

}f

ونجر بد ابلکدر! کر صوررارسه وجدت ندر ابتکه حق سهانه ونصالیتل|
وحودندن عمرییه عر وثءوردن کوکلك خلاصلنی_در |صکوررارسه

|

اتاعاد
کره حقسهانه وتعالينك واارسلغتندفهراقدرا کرصورر سا
تند

دیهوک اج اف کی
کرمک
ساد ت یرانک سی کو

شقاوت دراتکه کندوز یکهکرفتار اولق وحقدن قالمقدر صکورررارسه
وصلندراتکه وحودحفل نوری د هودنده کندرکی اونوغعدرا صکورررار سه
فصلندراتکه حق “انهوتعالینك غبرندنسری ایرمقدر اکرصوررارسه
سکر ندراتکه کوکله رحال ظاهر اولقد رکه شول نسنه نكکه بوجالدنا ول
ستری واجب ایدی سترایعکهقا د راو لېه خواجه عبیدالله حضرتلری |

سی
ا

ریدویلرکه امیرجزه نتاعا بندن مولانا حسام الدین شای امیرسی |

كلك فرزند ی اید ی وغا م استغرانی وار ایدی اکا مخارانك فاضیلغتی |
تکل
ش
افرااعیدی نآك محکمهسند ه حاضر اولدم و |نكمقابله سند |

ره وارایدیکه نآنکیورردم واول بنی کورمرایدی اوراد » اوتو روب
اکا فظر ابلرایدم هرک رآندن ذبهرول وففتهورماغدم و نهانار
تینلری قدس اللهقعالی سره دیردیکه |
مامرالد
ضاحس
حلان
و رمٹاردرکه مو
كر
ياعد
بوکاره و اهل ع صورننده افا د هيهواستفاد » بهمشغول او
ند |

اررود رکه ينی خواجه عبید الله خوا جه|
شدانا
موبن
ردر
برلساس وق
ابزریقدسسره خوابده کوردمکهنم وجودمده تصرف ایتدبارو نود |
ددمکه
اولوب دوشدم حون کندعه کلدم خواجه بذنیوب کشاہرایږی ل

اردارته وارماناقلرم بری بنره دولاشدی حوق محنله خواجهبه بورشم ۱
سورد ی رلکه مبار اواسون و بته انار سورهشارد رکه بردفعهدخی خواجە | 2
"بارسا ود سسرهی خوانده کوردم دیلدرکه نده اصرف اليه اماعسیر ۱

|لادیشو بلهبکزرکهتصرفاید مدیکی خواجه بزرکك اصرف
او

اوتوریایدی مولاناجابی قدس الله سره ایدر بوفف رشول زمانده مکحاهریه

اتید

واردم وحضرت مولانا حسام الدین لماوا جيد الدینشاشتك شرف
خدمتبله مشر اقودجوو قفردهراضطراب واطراروارایدی پوردیارکه
عت
عرد
<تضا
حقفنده اهقربه ان
یر

سر
مارقبه وانتظاردن عبارند ر

44

صرا
نهابت بواتظاركصولادنعبارندر بو کیانظا
کنرف»داول |[
وطازدن غمریاوزیته دکلدریی |[
دبند ربوانلتظ
اتظار ظهوری غل
1

ول

14
تقیمنن
مست
ام
قل  ۳له دانهاولان اذا كط بد 4ه
وان en.۱ە

 1ابلیه دی باوی فءه کهوز بنهکزفتاراواوب کندوژندن عبری ا

کونمزچ القنتغيزنى دنه :قز شربه اتشاته طتتاوزر نه طت

ارتورربشه شهودوحدندنصاووباوومنرونعه! کاطاعتدن روححاصل :
اواور بطلاکعیدجی اولاز بعد ووییواصخورریوههنویعذابلره
مستعد وها اولورو بلیهدن خلاص اولك اسای واردر و به نصو ع

|واعال صاطه به مباشرت کی «گرکی اولدرکهشول طانفسه پهخدمت |
|بل ک مهحبت ذاتی ابلهکندبارد ح
نلاص ی
وجهت کندویی
| ارده باوی له( رژقداالله تعایوا اک( لو رمسنکره در لهدردراو

وتف رکهاوشکه حضعرت ردول صل اله تعالیقله وسلال مر ضڊسی

]در آد بنوق او اش اوله واو ل سنه کهاول حضرټد ن کدلد ر
|وجود ندهفاميهبلکه ححجندوزی هر نکم مهمید رغا عکم اواش
رنده اخلاق واوضای :ېو یدن غعری نسنهاو امه لو فقناعده ضةات
|1اولهک آ
|نویه اب ارصا ی واسطه سیله ءظهر تصرف حق سغانه ونال اوه
او وا طتندهکی دتضصری الهى اله اول دتصرفه استهداد که وغام

|دوزندن حلاص وله وحق سنحازه وتعالی :ك حر |دینه قیامایده(شعر (۱
کن
از اس که درکارا کرد آننکار #بکرؤت بویار وره ا کرد بویطین 5

ت(رجه) شولدکلواولدیجانوکوکل همدم نکار ٭ کطیموادی بویبار
له کتوراد ی بوی ط-ین  #هریداوادر کهآنش  ۳ا

اکا

رکاواولان کوتعش اوله وھجححمادآنند ن فسنه قامسامشاوله وکوکل
اصیرله برل آینه سنده جچال باری ۲وروب ورین جهیع ويله ردان

دوند  ۰روب فده سی جال بر اولوب بل فوللعنده آزادلغنده ازاداهّدن

قارع اواوب ونازباشیپبرك آستانه سندن غیریبره قومبوب وتحموعندن
اعراضایدوت کندی سعادن برل فبولنده وشفاونی برك ردنده لوت
 ۱یلکد بوقلقرگی وحودناصیه سنه خکوب ردن عم نك وختودنه شعو ر

| تفرقه مد ن خلاص اوش اوله ( ست ) انراکهسدیررای نکار بست
وارغست * #از اعو وستان وعاشای لاژهزار > (رجه) شول کیسنهنککه

ورسد رکه
| اولهکارندهبرتکار ٭ وسیکرار ون کلستانی نباراول ٭ |صکر
۱۱توجید ندراتکه خی ساره واعالينك عم بنه ۱کاهلتد نکوکلی لص

01

:

۱

دننز

ناخرای

دای وای

آنقیمز 

و
واد
شاز
شی
ممار
زهزنهف
تدره ده ند
طهو

مکی

۱ ۳

اید
ااطروعم شوکرد ||
بر

بوکرك دو کشا کشهدودنر و نونده بولدیفخجعیت نسبتندنخروم ولورم
۱۱

زان مآغ
ینو ر دو ند برانك اپشی بریرهارش چ که و نسبتك مفلوی |

| اؤلدئ برمثابه دی هکخراهنه ښنك پولین باوی قبلدی وهر وقتکه اول ا
| ومھاسه چون چلیەفنردم باخانهقموسنده پولوردم؛ایولبه ولورایدی |
حون ٢ک براوش بورهق استه سم اولایسی اعش بوانور ایدی بایدر|

ابدی غ لاهو تنکهاسرففس ناسوتہدرآن خلاص بك اجب مدز|

سر دکلدارکوهلحذبه تابغت» صطهو بهیله بغلاوولان عقام بو بات |
نت متوجها ال |
| لازمد ر(فعليك بانباعهاصللیهتعایعلیه وس بکان

| حقبغة اطفایقلاهلىاوجه فكلموجود وبهحففت الوجودات)

پش,

سک لاز مد رکهرسولهصللاللهتعایعليهوس ابا ع ده سوه۱
| ولغله جچیم"حقبعتار لك قغتنه که هرمو جو داد اولبح

۱

 ۱وجهی وازدروتجیغ موجو داتك قق ونم انکله در ۴٩وله اشرق
الفرب فا او لواقم وحه الله کوباوجنه اشارندر بعی فرح

جیدر
وجها
|| ومغرب مراتتروخهاللهندر دننهروفتدهوهرنه بردنو
هتك|
| انده خاضردرومتعين اولدر وجل اشباهالك اول رز

ره ندز مثنوی  €اوباازمابسی نزدیکت دا
نککون خوددارد خبز  ل ترجچه  4ب6زهاقربدر اوبزدن ایهمام
 Êلوز اولکرمکند و

۱۳

کوکلیدتا د ن وش اول وهذ کرحقلهکرمیٹبحاصلایقشاو
|| کوکلنك تحرارق قومیکه  3نباحبی قلی حربنكدامره سنهد
]| شوله ولهکه فکزی حقدن غیری هم نسته اولبهاول ف
جوق مظاهری وارد ر "هرانهکی موجود درآرل جل ذاتیون"
| وارد رک اکاوجه خاصندار اول وهاتآنجذایی جقسا

حضرنته در

ودوام توجهه کوره اک رزمس

نطل تضر فد ن ات لوهذا ات مهد مههدوام ۲فجذ ۱ ۲
ح وا شطة ستله :کندوزنداننالکلیه ف
ماهو
چلو
یننه يع حسبرت |

وجذزب اهلنهلاحقاولوت بیس نهوتعالادن غبری یکورهزو؛ان |
ت

 ۶ہدک ٠ ھم

4۷ 3%
|

سرل قوبرکید رکرکددعل الد وا م-وصف نبازله بوصعتل
د واهنده ل

قاس ای |کرچغعردم بو نسبتك نک دا نب سعی یه هنوز

چضی دینه)و تابون بتكهرمع |
آن|ك خقیادش اون ل(اغبوق
4کوروهمنب راوه
مشاهده اولدکادر کهحق ساره ودعالانی خاسة بصرااله

حون انوارنی نها ید ن ارواح واشاحه برلعه برق اوره بوجازی واراغی |
نشو يله پوق ابلرکه انلردن نه نام قالور ونه بان بلبکه |
لنگ
جچله کانب ب

واول معترد رکهحفیفت دا «صوت وحرقدن مزهدز دسن <ضور |

||قلب |کامواظبتله بردرج ةه ر یق ابارکیحقیقت قلیده غبريصیند الاد |
کتال ذو ق :
ورحارعه شاهد وومشاهد» د
 1و وحالده قلبد ه مشاهد ه د

| اواوقت الویزرکه سا لکات و صف حضورد انکا هلفی کید.ه حضوره |

رار نجهسنك |
| شعورمزا جهسنن پرحضو ر کلهزیر حضو ره شمعقود

حنسشازه وعسا لبهاخضورکده نصان واقع اولور الك ذات مقدسی |۱
۱اول درجد دن اعلادر کهلصضرت قلب کوزنه کلهفکیفت کهدظرحس

اپرشه

شیا هد »,سریابله هر؟۳
مطش
|ب روادندرکه زلال وصال «تمطشلرينك ع
| کین لوز بلنکه انار ضوسنلنی ادي زاره اواور والله اع مایق |

|۱الامور کیدبت ذانیه دن سوز سو بلنورد بکهاول برارتباط ونعشتدن

| اندر جن چا حط رنه شیاه دکلدرکه الک ږن بل روباغوجبین

 | کلایهارباکهبرمیل واخذ اندز کهالك دفعنه قد.رت اولانبورد بلرکه
|ناشکند وا حدسندنایک اوفلاندن بودسدی ولدم ری دامبزم اعرد
 ۱دنور

اندیو او باناکزایدی برکون

طهارهلدم طهارت ابردخنه سکرندی /جونطهارندن فارعاولدماندن

صوردمکهسنك بود ەککه س تدرو کته برخیت دابره سنده دورایدرسین

دی بندبی
طم اوقد پرلوزمکه هرو قتک بهونده کلم حضبرت حق
انه وبعال ظرفنه ناطعّده پراحذاب ولورم وکند کی جیع مالا بددن

ا|خلکوزورم واول حالندن بکاپرعظ  لذ تابر شور وحونج

۱

| اول نسیتدن پوش اولوزم اول اوخلا نك غاپتده صورتی خوب ایدی|
| وا ابه اظ ایدیواول نواحیدهحوق میت |كاخاطرىمتەلىايدى |

و|اا مزه دی آانکیاده-رچماترواطمیندیابتدم |کاعذ رابک زيعیاطغ |
زانیا
 ۱ا۱سویلکرکواروباتودهو هدز

فار

|

}{e
واتتهلا کد ن عبازندر شهود ذا ند ع»رزل وجود بنهبنمزا جهشعور |

بلک عبفوا مد»اکرتری واقعاوله لیات اسان ذوق شعورنذ ن دی |
معط مآولور اول اولونك اشازتی توکادرکه بورمشدر ستالك مستمرد رکه |
| اوصتاف ا[هبداه صف ولهوهنوز واصل ولیه ز براوصولدن«عصود
کمرنكت وجودنه بیمزاجه شهورشهود دانبدراوصاعله ادصاف :سی

لیات صفاتهرتبه سیدر پروجهندن کنزنسمنمتعذر دراکر,دیلوس که
عامند«شیطایل مکرووسوسه سندنآزادهاوله سینبلکهيتك
رم<
جصەوله

خ|ضور یک ملکكادطیلای ولهتپسلاك دحیضبنوكر بکد
اوقونال انوكزد یکه ولشونکه مد زل هشین ماونک اند|
نله
د وزند ن بخلاص بولش اوه
واول
|کوکلیذ کزذا ن»مدبتغر ق
کش او
۱و|معنیدن بعضبار شهود ایله و بض یاروجود ی(له
کبشرلردر و ور ۱
عارادداشتل تعر تشرد اکر بوسعاد ت الوبرمیه
تج ذا ابو یضی
هن ب ناوجه وجده واچکانطریقهسنولبدو
|کرکدرکز کر رط پق س

بالکلبهکند وزک بوطر بعه نك ورزشنهایرشدیره سین تابودولت عطمایه که
اكفون متصوردکلدر

سین (لیس وراء اللهمنتھی وای ريك التهی

لوہرساء عبادان قریهامثنوی > عاشعا نراشاد ما نی وچ اوت*
۱مکزادرواجرت خد مت,هم اوست * غیرمعشوقی ازنمشاایی بود*عشق

نبودهرزمسودایی بود#عشقآن شعله است جکون بدفروخت #هرکه
جر مخشوق بای ججله سو خب رجه

اولدر رماشقار :سو زر وگی ۷

مردکارواروداع ومرهمی #فوت:نو تى صاخوصول +هرزهسود آدر!
دکدز عسق اول #عشق رخورشیدد رآنش حرام کم عرمعشوقدن
عبرین

Ê

نفك دخو وخروجنده واقفآولوب خضورمعل نهسته ودار یب[

اشول اربهرشه کهی رجت حفظ ام ول بت سالکك قلد» حار
اوه وان کللهومشفتله فلیندنکیدرمکه قاادورلب كاشهویه او
حالت سا لکیکندوزندن الهنهکڪ

:ده زندن خبردا اون مقصود|:

وقوق فلیدن جون سالک نت کندوز ناک اتود هکرکرک کندروا

طیرمه مقرره:او ززهاول کا هلق سنك کاهداسنذهه کال سعیبزیته |
کتوز:تاعزارش نفساشه واسسطه سره آکاف یو ولبه ودام انکتان
مت[
طفل حق مهار مينكچنایهسس
mer.

3 anes

ای بونج هط راولشوم وج سوب وجودغرملافلهس |ی ۱
بصبرتی کوزندن کتوزلش اوله وشهود غبردن اجه ز۲اد اولش او |

| وای حقیق سیل ادوب کندوز یه وغیره شعوردن خلاص بولش !وله

و بحوفتناقلدهنصکره حق سهازه وتعالی کندی بانندانآنلری وجود |
موهوب حقاتی ابلهشرف ایدوب :ود لقبن .وسکرحالدن افاقت یوزوب |[

عر باره<صولسهءادت خفیعنه واسطه سی ابل 8قناو بعادن عبارندر
لومقامده

دنه نسثه آناریحی ساهو تعالبك شهودندن کعوت

اه دساذ کواایهخخت اوادرکهکوکلار بی وخود اکوالهکرفتارلفدنکه |
| حقغت حان اول کرفتارلقدنعبارندرتخلیص ابدوب شول اشا ک ||
خلا صلع ستندر |کا سك کوستزو بکشورقاوک د ن اولخلا ص |
:کادردك اشدعدادی نه ذکره مشغول نوی
[|اله اکر ک

کنندبارد تقض رامال حالقومبه زوا کزاستهدادز بی انیفھمابلبە زکه |[
رتار لَ نتبررل اوش اولور دس
ازباتشهودك بنند ه کوکلک ف

کزیده ر  3کته آداب

یی <فظاّد وب ملاژمت ابلیهزکوکلك

۱یر حمله کرهنازلشدن خلاصیزیا تحیفیقد د ه“وول وچو د رثا داز
| جونکوکلوجود عبره شعورمرا جه فان ات و لدیهمان شهود

حفلهکرفتارلقدرضیریسنه بوقدر(مصرع) ؛بلاوحات وشی برنجکنها او

۱شاد اش ای۳

شتو ززوةت  % *#ترجه  1دهغ لاچون قیلدی

|فتل ماسوا #جودن ارئق کورنه قالشردلا#قالدی الا ايله اولدی جل
|۱
 ۱ی

خرماولای شی بینرکب سورز یکی اج

صله ودعانك هادونندن

غی ت
ت زما نی <فیفنده +وصولوشهودوجودزمایدر ودن ز ادهدکلدرکه
 ۱۱االاعال کخواتیها)بعی ار عتبازیخاا ینورودیی ي
؟
۳له
| ۱اوباب کف ووجود بومعتاده فکیدن :اول ذو قاکجای بو معام عا به

|0ایرشندنسااعدا بلرئیمعنا نك ظهوری مد مفهناد رومطلع |مج

کح

|

سما دوثصو لك نباشری ندوب

وتغرای|
دیدر س
نابتوور مج

۱

Kit
—

سے

| یتوردیار وخد متلربله مشمرف اولدم واوکلرند ه برججاعتوالNI
 ٠جالیدعکه قادر اولادم پوزاز بنبکادوتوب ایتدیاربر پکشنبه ابا

آندنصکره برامه دل بربهوشنبه دی اولادی ون]ار وفاتیصلونظهر
ك
| ااسنده چهارشنبه کوننده جج دا ی الاخربنك ید چیکوجندند هجرن |

سزکانلبموشند هواقع اولدی قدس اللهتعالیيزه خواچه عبیدالله
الا خرارقد ښ اه تناق سنزهالخی بن! 110ا ق
دىا
بوکای ازدقاری اامد خهواجه عبید الهحضی تلری جیا ندهاید بلر |

بو
نناک وا
لجارم آنلرا» مومت
قتدسعاالللهی سزهم مظه رآناتی ومحمعکرامات وولاناتی وآنلراء سلله

شبسقار بتك رابطه التبامیوواسطه انتظای حضرت خواجه عبد
راك محاصلری نوبا زمند ری وامید واری شو له آدنرکاهراء
ار و
النلهد
وجو د شر ینبرکا لهسبلوسله نك التبامیو انظ ےای الیبوالمقیاام
امتداد وله اکرچ هکملو فعردن و مفوله کلات کستاخلق صورتن

کوسترر اماهرنقدرکه بوفقرذکرابادیخاطری 1اكوزر پندةرازطوغد
بو حموعه کهمصو د آ نك چجعندن بوطاته نك ماقبنینش ابلکدر

آنلرك ذکرندنخالیاوله فلاید توساسله" شر یمه مناقیواحوالی شرحی

آنلرلة خامه معارف :کاریله رشاولان کلت قد سیهلربلهمسكبة تام

یویر زکهکوکغبرحقدن کسلكوبوشال لیلدر کولخق س
سنا
وتعا لك وصف احد نله حلسنه مظ هر وشدر سارت
اسما وصفانه وصول بومعناسن متعذردر نکه متعذر اولسو نکه جلت

ذالك (نواری عکسار منك قتولنه قأبلت كلك هر ننه کهوین
بولٹدرکوکل | کاالتفاندن و شلمیهیر میس دکلدر کوکلك نوتلر

توشلسی موقوقد ر ذانك وصف احدینبله جلېسنه بمعونا نك حصو

3د

| دجیالاهه ورسولنه وآنلرك سوردفار بنهکاهو حمه امان کنورمکدنصکره

اسا ت وارد ر کهاول اسبساب ر باضاند رکهشر بعتد  1نكاخذند ن|
مزعاولعامشانر ودوم د کر دروحدان مد کوراوزربن وصتف انکسساز

| یله ورسول صل له تعالیعلبهوسلاکالمتابەتبخرضو جکوسزمکدز
| لکن وبتك تحصیلند »هجمبوند ن قوټرل سیببوقدرکهتامصادق

ی کشیکنددی 5وفتتهلازمايدهککههاولچجاا
وناز اهبراما محالسیی

فاس

چ باطنتااریی €

iir

آخوندنکه وازوتو ۳بقه :ذس کبرم خاطرم فار اوادای اراچ وزادوب!
فراعتله او و پهوااردم حونصناح شل انه واردم np ۱ 21

| دعکسزین آنلرانتذیارطربق بردز وججلهسی بره رجو ع ابلرهمان اوکی |

]| طریته مشغول اول ا کوارقعه بارمشکل دوشرسه بزهسویلقهادراولدیغمر
مقداری مداد ايده ل مولوی حضترتلرند ه دمنمولانا اسلعدینده مشغول |

|الد قلری معا یهعله ا:سوتیلا ظاه ۳وتاوزجهله غیت ابرری!
او
|وهنود اق کفیتلری يونکوفازادی 3ز کینهنك اموعلنایه وقونی اولیبه

|آنلری او بو تراویهذمرایدی ائولد که آنارك کبتنه ابرشد م هید
]تساهآنارگاوکنده ارومتوشْددم لشهوعاد تلزی امدیکندیدن کتدبلر |

اینشویلهظن اباد:کهاو و ی کادی اند ما کر رشاعت اسا حث

| الدرسکر توله تسم ایذوت ایتدیرهکر پزم اوودن کاارو براح زد |
1آواراندنکته احتعناد از سین برکون اتد باربءص د رو بشْلراو هو ايل| ۱ه

"اونانقلق :ازا سن وندن غ انناو

اى 5تک احق !

|کندیلرد ٥ برخفت بولورژ والااناركمشغوانی او خوده اواسون

ا|ناقولقده اواسون بر ظز قه اوزرینه دز بلکه احواولند ه کهبعض |

|وافع رتفمولو ار صنافب اوقو برك اولورولانا جاعی قدس الله
م
|عسالی سره ایدربے ظح شو نهدرکهاول دی دکلر ی کند ارك حالنه اشارت

|اب وله عم واحکی انلرك کهیشنه ابریشن درو بشلردن یبسری بوبل
۱خکانت اتدنکه بکاوعظ حلسلرندءک درو دار »عار ق د کراولنورایدی!
رلورایدی وحوق ورنادونعره اپدر ایدم وایند ن اوتوریخعوت
| حوقتغب ک

رون نو حالن انازه ذید م اتذبار هر وفتکه سک اغبرووااقم آولهی
ایدم ب ک

عاظر بک کنو او ارک اقا و شیر هکار الدی تندزسه زدرنا

وعرعبزظ آیدرایدی ده بکا تغبرکلکه باشلادی آنره توجه ابتدم
برنده بر
کوردمکه مدرسهقوسندن ارو کمردبار و بماوکه اپزشدبلر وایکی الارن
بم اوعو ز ٤ه قود لزن کند مدن کندم و دهوش اواد م اول زمانکه

ان ش وعظ تسام اولش ایدی واهل جلش طالش اندئ
اوکونش بم اوزرعه کاش ایدی واولکون رمضان ي1نك آخر بمجشنبهی |
ایدتکه آندتضکر *ه پرأامەدل بربکشنبه دج اولادی! نیخاطرهده دوینددهمکا

م
اانلزه دع حون |
مک دنل ریوقت بوح 7
REDDER Hemama.
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کندینیمنق اولورکرکدرکیتوجه اولاشنجنمیاولصوزی ننابادو
| اول د عشدرکلهطيبةك یعیی(ل ل اهل الل)هکلهسنكمعناسندنن را ج امیل؟
عبارندر کرت وصور اشباین ,شول عین واحده کهجنع سالکلر مصوا

با

ومط او دروانباتاول عن وا < دی جع صورده مشاهد ه کدنو بوز
اولعین واحد کورمکدنعبارندر بپسولصااولبرعتتنفتکیر کهانكغیری
ولعش
جنعدر اول ابصرلهوالا اههيعنوبموعناد رکه
اوق وهم او
ردرا م

بوصورابلهکورینور مولاناسعدالدرن کاشغری قدس
صل

بره ئالوجالد ه

علومه مشغول اولار ادی وکنب متداوله تصنیف:کلشار ایدی

وجعیتصوری دی اعشارایدی چونوطربعك داعیهسی ظاهر اولدی
غام ترك وتجريد ایدوب مولانا نظام الدینكت کعبننه اولاشدياراتديارارات

ع زیلهمشرف اولدیغدن نجه یلار صکره بندهز بارتجرهین یشنبین
زادهماالزه تعالی تخر تاوتکر عاداعبه سی فوئ اولدی انازدن اجازت

چن
چلبسن
دیادم بیورددارکه هرجه کهذظ رایدهرم بو ب
احراا قاط ی :
کوره مرم واندن اول واقعهارکورمن د مکه اندن متوهم"ایدم وانارردی

ابدیکه اول واقعه(دن حوق خوف الله ابتدبرچون حکیدرسین لول
وادعهلریءولاناز یدالدین حضمرزارینه عرض یهکرد من عدر وجادهة

|سنتاوزرینهنابتدر وانلركهیادی شحم ازلیدنین خواقایدی قدس له |

نمسای سره اول اوقت خراسانده ارشاد وشضوخبت مقانند» امیدنیلر |

حون ح كمك ندتله خراسانهابرشدم کے مولانناظامالدبندشار ایدی

توقف دوشدی و بعده نجه اردنصکره مسمز اولد ی وجون شخ ز ر

الد رن حضمرلرنه ایرشدم واول وافعهاری عرض ابلدم بیوردنارک بر
بعت ابلهوبزم ارادمن قیدینه کمایتد م شول عزبزکه وطر ب از ن
رو طا مه ب
طوطوب دوربرم هنوزقیدحیاندهدرس زارمرن | ک ب

ط ند ه بواجا اولدیتی معلومکز ایسه بالوه اهیدم بوردیارکه |
الهایتدم بم اسکتارمه اعما دمبوقدرس زاراسهاره ابلیکرات یارسن|

اسعازهایلم هم بزدبی اسهازه ايدهلمحون اخشام اولدی اسهتاره ایند |
ك ز اربکاهنه کهحضرن
نك
کوردمکه طبقه خوا حکان هر ن

وفت
جح اول

آ نده ایدیارکادءر واعلری قو باردءلرودنواواری بقدیار وقهر وغط

اوهر
ری آنارء اوزززندء ظاهر ایدی بادمکایالاوا ا اهشل

شوک

 :وقارن:r وenي اود  1دی خاظر یکناندنکوفته اوادی واتی ۱
صمیردن اخراجانلدل
دوشوت وفاتابتدی  3به آثار سوردیرکه رکون |

بکابخیر و ردیلرکهموّلانا حضرتلری خسته اواشاردر حونکه اناركاوکن أ
وارد مغ انلری عظیم دنهد طوس ایدی شو نلهکه اوداهثلر ابدی وحوق

| قاتتوانزارعشار اندی واول چ تسکین ولامش ااندنیرك اکعانندن
پریکهدکرعته بقدای ایلع ایدی کبروکلدی زباده صوغوق یشک |۱
دکرهن بولند ضو بهدوس عش ایدایحون مولا آنی کک وردی اتد ی

| ای کرمایدی زککہباتك صوو غید رکه باکابسرلاشیتدرجون او اپبللدبلر

| اوادترمك انلردن تشکین پووحلادیلولکررینهکلد بلر 9خواجه عبدالله

| امای اصفهایقدس اللهتهال سره کهوناز دخی خواخه علاءالدینك |
| ایند ندزاول دیشدراکولد فعهکهخواحه نك کعبثنه اپرشدم بوتق |

اوقوبرریت)نوزخودشوکال شنتوبس *#توماناصلاوصالایاست |

]اوبس(ترججه)اوزویعفیل کالانج بودر #تحوءطلق اول وصالاحق

ابودر#و بعض رشالنده ذکراغشارد رکطانشد علانه نك توحه طر بعه سی۲

نتاسرتیشو یلدردکبالهریدورتکههاکااشتغا لکوسته ز |
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انکه |
هول |
ق ائلرك حرارت وکوت مغهو د ازبنكابریظاهر اولهاند نصکر ا

| خیای تق ابلززبلکهان مافلرار وکوز له وقولا غبله ججوبع قواسیله |
ول خیالابل فلب متوحه اولوراحرقکیقت جاده انسانیاندنعتارتدرکر |

کو عک اعلوقوسفیل الك تفصیل صورتیدر اون احسامد حهلولدن
د بر نات وار در
عمّهدرامایجونآنکله بو پار م صنوبزیاورتا سن ه

وفاکخزیال وجیع وانی نك ازرؤینه طو مق کرکد ر وایك
شمم و
ج!س

|حاضری اولق کزکدزوکو کلفنو سنده آوتورمق کرکدر و بزشك از زکه
یی يبورل
فول
بوخالند عیدت وبی خوداقانری زبکووستمکه باکشیارا

فرض ابل ك کرک وآنك ادنهکت کرلو رھف ککرکله حبذت قلیکهمنود

لوبای ق امك واول خاطره نهمشغول اولا مق وااکله اول مجلدن
|بکایی حفیفت قلندن کا قاج کر واول خاطره ن اویه دك اول |
أمقتدال اولان "فص

1

صورتنه الجا اعك کرل واول صورتی ب
طرظه

تایهماوسل نامرولهاولزمان خود اولصورت
یت

1
 7کیت مه کلte بلبیوینهناراتدی جوا ج

معتقّد لد حناوضارید ن بربنه وض

۰۱

فوی مارض اواد ی بوردیلرک | ۱

کرفولاسنه پعنی اول
ار عبا د ننه وارهلیم پوه کیدرای اید ی ابتدبا
کعنیكادنه وارحق
هنبض بزهجوق شایسته خدترا شدرگرکهر ا

انك وی لته کرهوژومضننیکنو ره وزخبامطرم اواسوزدنناده بان
اوند.ی جون آنك نای اجوند » اوورد ی واولمی دضدوشك اوزرنده
دشووب اتورایدیوسوز سویلکه وحرکت که چالی پوق اپدی مولاا
ری

دوجو

او شم قالقوب!ووردی سوزسولگه

باشلدی اناريتتي باشنادروت اشدیلر نودذفه ,بثه <

سکاد رکه حوق

ت
ودر
سبوزالوسسوین حونطغعره خبعدبارانتدیا رکوردمکه لو
التنهکرملودکلدرگرو ای اک حو اه ابلدلٌ واول“ص

بوک

شبمانعر ضد نْ

کندی وینه ندب ره منکرادن پزایناره بت سوزسوبلدی
ند

مر توذالن .انلرك
مقابهده سوبلدم شو ږا >موز اوزاددیو راود له

پربنه هسا ف بعبده واایردیگه سوز رمك امکانبوق اید ی چونصباخ

انرك اوگنه وارد م ایندباردو نکه سنك اوازل بزءنشوبش وبردی

ی
ییله
کنوز
وامش
اکرکردکه رکٹیه س بوارایسه سوبلسوسخناطركاک

انشکده اول جناب دوم خواخه ۶كاله اداماللهتعالی قربه سوردبارکه

انلرك لا زمه احرام بغلشایدم آشتالردن بری پوه اوگ کادی مکی |
نرجامش اعش انك اناری اول صك اوزونده ظاهرایدی نیسوزهدوتوب
اکلدی حون انار کفبننه اب شرد م ابتدپلر هکرسن خجراعوبطوددسی |
اغدم پوق اتمیاردس سکابونه حالدرایشدمبوه پرمسته بولشدم وانکله:
سوز سو بل دل اشد ی ایغدی بوارك حالید زکه سكاس رایت اعشدر وینه|

انار ببورد ,رک مهولانادطام الدرننخدمثاری دیدمارکهرسقمن |کاږندن ر بکه
یبراکوقنخسثه اولدی |
زه حوق نسدت خ|لاصوحیت اراد وازاایتدف
وموته مشرف اولدی اوغلاری »وعلقلری بزاده نباژمند لكايشدبارمشغول
اولدم کوردمکه اک نا وخیاتافمکانی بوقدرمکرفولتوفده اوغ بعیدام
حافظ:له س ای ضمیر الدمگت ولد ی حوق مدندنصکره ره ردهزد

سیت ابتدیلرکه زم اهانت واذلال۰طى اولدیاول شخصتادرایدیگه

اول بابده سعی ایدوب انی دقع ابلیه اما خو شاندارلقایدیبعی کندی |
و
ن
6
ی
۷
ن
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و
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صبتنه ارشهد ن انواع رباصتله حااهداته مشغول او لش ایدی و رکه |[

نفسده ورصفیه قاد ه جهد بلعکاویسدریمشودعشارد رکهاولدفعه که
خوا جهعلاء دینك

ده عر عتابلدم خواجه بهاء الدیئل اگعابندنبری

انلز معز لاربتك طشر ه سند ه اوتورش دی حون ن ی کورد ی اتدی

مولانا نظامالدینوفتاولد ککنهداولزکدناتدیکكزهدرد نوپا کر» |

لکدن کهسیناول سور بنمخاطر کیهلتفدییلحون خواحه نكاننه کردم
اناردجیهمون بوعبا رتیورد بلراماخاطر عه قبل کادی خدمت مولوی
|
اود وی مولانا سعدالدین الکاشغری قادلسنه تعالیسرهاتدبل رکهمتصل |
وکامکل ایدی انك سبی ند راخ
انلز قفتا ناربنكاوک حرنایدی ب
شو نلهمعلوم اوار نکهظعام يند کاریا نناده وحود ارده ETIW

شووب یدکلزی شور باقفتانارینه دوکاوب جرب اولورایدی
قاشقاللرندن د

آویته انلردعشذر کهحون واجه علاءالدین کهبنند هانلرلك اوزرند ۰
| انارجد ره ولب حال ظاهر او لورایدی خوا جه خد متلری اسر د نکه ۱

انلریاول حالدن دوند ره بور دیلرکهتابقرایشوره ارو خوا جه خد متلری ح

ن
ودی
حسر
فو طه بغلاوبسفسه اول امه اشتغال کو

بفرا انمق وف |

اولوراید ی مولانا نام ال بیطلب ایدوب اله شو شم بعتی فتیل خجير
شورد ی خوا جه أ
ویرردنکه براآنهاید یمغاوب اولوت شو شه الند ن د
بورد بارکهمولانداظام الدبن دور نو قاروکه شول کسه جکه حق سهازه
۱
ازا که و به مشد ول اناه بزایا ول حالدن د ود زمکه RE

بورهشارد رک مهولا تا نظام انلدیورمشد رکه برکونخواجه جد على |

EE
r

ترذ پنك ةدس سره زبارنتهعزبت واقم اولدی نله کندمواوتور دینم |
برد ن آناره متوجه اولد م انارد رو حانی حاضماوادی حون خوا جه |

حضرتلوی انارك هرارش بفنهاپزشد بارخالی اوولشله ارشوبله بکزرکه | .
یك سرتی بلشد رکه چون کر رکادر دیدب رک بهکا مشغول اولهرو برنوع أ
دهه
نا پ
سترمن
مرف ايدهارنند متوجه اولدم کند عی برکیو
 ۱وخواجه حضم زارییشولشااه بازککه نماا

ولد م |

برواز او رر آیدی هره 1

که قاجد میم دنب ڪه ابد ترا خر مصطرت اواوب حضرترسولك

|| اممجنمدهلاهمحوتااوللدمعلخیوهاوجسهیهروحنصمیریفتنحاايلدتنادلنمدیوانك بن نها به نور ينك
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وتبد
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اهز
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آمشاهدهبث لرایدیبعنی اول صله ظهو ر اایعتدةوبادیصکاورل»د روکلهاوصلورخلقم ||
تفام اتد کار بن انلودکورمشدی بوفةبرك
ولاس صورت انارك شعو رواختیار یلهایدی مولانا بعقوب حعمرتایرند ت ||

| شول نقل ایشدکاریمعنایی انبات اجو ن شوبلاسا ع اشولدخرکە ولا |
ح فرت خواجه عمید نهک ی کلكکرل حراعی مهمادوزهوش وفتبلن

اوغین حاضر ا عش همین |کا کبورکرد دکومات کر حضرزت خواجه
عدالله خد مثلری بوو د,لر که مولا ا بعتوب خد متاری ج ۹

زین الدین خوا فرله مولاناشهتاب الدین سبرائی بنند» هم سبق ایدیار
پ کرو ن بندان ضور دبلرکهشب ز ینالدین وحقلاپهه نوصیرضامانه |
ش اوول بابد عا مهما م ایدزار امش ایندم
عزار
اسر
مشغولای کو
اوله د ر برساعت کندیلونه ن غیبت ادتباو وانارل یطقرهسی اویله
ایدیکه ساعة فا

عه کند بارند ن غاب

او لورل اندی

حون حام

اولدیار ب بوب اوقودنار  ۴بیت €جوغلام آفتامهمه ازفتابکو م *
هشم نه شب برستنکه حدیث خوا ب کو م (ترجه)کنشدرحو نکه جوم

م٭راعشت دکلجاماکوتهخوسوزارن دبیم9خواجه
|کدنانشسو بازمهردب
سسره و خواخه عندالله خدمتلری سوت ذل رکه
2د بنگعد وی قد ن
ال

خواحهعلاء الدینعخدوانی خواحه بهاءاامین اعهابندنایدیوحضرت

خواحه آنیخواحه چ د پارساکهننه حواله شا ایدی نام استغرافاره
وارادی وشرین کلام ایدی و کاهاواوردهکه کلات انناسنده کندیدن فاء نو

اواور ایدی اول وفتده که حضرت خوامحه مد پارسا سفرءبار کهکنتدپلر ۱

انلری دخیسله الوب کشدبا رسعر قند کا برندنبری:دعشد رکهخواجه مد

.ارس ند متلرندندرخواست یلد مکه خواجهعلاء الدی نزیاده درو تس

اولشدر نك الند ن اپ شکلن اکربوسفر دن انیمعذور دوه بعیدوزد |
خواحه دل تاریو ردا رکهانکله هی ایشیرپوقدرشوندنغیریکه چون۱

شاماادهبنوس |
اکناورریه وز عر زرك ذسبیخاطرمزه کلور  ۴9مولاانظ
ۆد س اللهتال سره چوخو اجه علاءالدین حرطارلءاکصا نندندز وخوا جه

بهاء الد دج آوان تحصیاده نواعینخارا علاسندن رباك صعيت د |
RRکورمش ایدی ونانصدکره خواج علاءالدبرك هه ارشمش ابدی وانار
|
E
RR
عو نه که

{i
بهاء الدنتك انكدند رانلر وفات اکتددنصکره حضرت خواحه

علاء الدبنك صعبنه اپرشدیلر وانلرد ن نقلاریادرکه ربموشلردرا ول
حه
ارت
وهحض
خه ک
دفع

بهاء الد ينك قد س |له تعای سره تنه

به ک روه لمک|رستی
وشدرمد رک بهزکند ع دز ن بر|بشاورزکج
ار
بول ایده حضمرتمولانا مبشوارردرکه هرکز ن
| قبول ایدرارایسه قزد
| اندن ضرق کصمیهاوغرامدم بوفکرده ایدمکهنوو بیکایقبوالهعی اجه ز
وردم بو ردیل رک
نو وه ردلهی حجونصراح او لدی انلرل اوصضک:ه ا

وول اتدبار اماخواحه علاء الدنك هنند » اواسك ک رکد ر اندتصکره
اوجه بها الدین |
ای بدخشا ن ولایند دو شدم وخواجه علاء الدین خ

حضرلری وفات ابتدکدنصکره صغانباکنلهدنار و امنتدهوطن اولدیلر
دس بکایرآدم کوندرددا رکهخضرت خواجه ورمش اردر رکهزم گنز د ٥

اولك کرکدر ابنساراك اوکنه واردم مادامکه اثلرقیدحیانده ایدی |
»هرزارند  ا لود م وجناب تخدومی ار شادما ی خواحه ناصیالدین

عبیدالله انارلك صهبننه اي“مشار د ر بی رو دیارکه هرانده ای مد بمکوالان
بغا ن و لاینه متوجه اولدم
احعضقوربتارینك داعیهسیدو شادین ص
ګقنت ومشعتله انده اږشدم وانلراء کاتندن شو بلهلموعم اوندیکه
وج و

|اول بعوام بااک ییادهکوش اولهبیوردیرکه جون انگهبثیله مشرف |
|اولدم «باركبوزنده نفرتطبیعته سیب اولورجزی بیاضوارایدی بکالباس ||

| سیاستدہ درشت کویلقبوزندن طهورایتدرلر واولقدر سباست سکرودبار || .
|ودرشت سویلدیارکه قریب اولدیکه باط انلرد ن منقطع اوله وبکاا م |[
باس حاصل اولهزاده حزون ومغموم ا ولد م برددعه دخکه خلس

اشر بفارینه آیرشدم بکا حبو بلق صفتی ایله شو بلهظاهر او لدیارکه ه رک |
ھج کوهیی اوبلممحبوب کو رنعشد م و

حوق اط فارکو سئردیلر ۱

مولانا جامیقدص اتللعهسالی سره اید ر او لوقنده که خوا جه عبدالفه
|عضرتاری بوحکایی بور دیار فبقویرك نخذرنده برعیزا صمفتبله طهور |
<
ایتدیارکهابرعادت وحم رابطه سی عام اولعز بزهذسستله ایدی وحوق

زم|اندیکه انارنبا د نکشدی ونانلا الولصورتی خلعابتدیلر بن شوب
|صور ابتدمکهشاید او ل صو رت همین بنم حالده ایدی اند نصکره
د
أ<۱هرت

خواحه نك بعص

هیر اهلرند Ù ادشتدمکه و معنایی انلردجی

1

}{in
نای سره نخونواارجه علاء الدن فطارك اوغلید ورنر شم |
ولانتاریدر قوی جذ به وسایرایدی وصفت جنبهابلهه رکه اصبدنسه( ۱
تصرف ابدرر ایدی وانلری بوعاله وشعحوضرورهقامنده دها
وق و ی أ

شموراخدابرشدرمشار ایدی وغییتوفناذوفیکه بعضار ب با سل که جوق |

محاهدهد دصکره عل سبل الندره مسراو اوراناره طاندر مشار ابدی جع

لده وخراسانده النرلطاللرد » وزاررده کفیت نصنرفلری تام
ماوزاءهر

شهرت بواشدر هرکسهکه انرلك د ست بو س شریفبله مشمرف الور

| ایدی ااناوقزر بنهطوره موب دوشرایدیشو یله اسناع لانودیکه رکون
صباحوفتنده خانهژندن طشره جیقد,لرواو لکیفیت زاروارند» غااب ایدی

هرکعء که نظراری دوفوندی انلرك کفی منعکس اولو لبخو د اولدیار |
انلرك درو بشلرندن بریسفرمبارك عنمن ادوب هرا ته اوعرا دبلر حفذت
وحخودایوحمرت آثاری ادورلو رشد» ظاهر ایدیوقتاکهبازاردن
وغیت ب
وب ابلبوب خلءك کلو
لنی
غآ
مطتی
کر ایدی شو بکلور بنوردیکه ام با
کندکلرند ن وکلمات ایتدکلرندن اولقد رشعوری بوق اید ی مولا
جامی قد سالله تسالی سره حطذمرتلریاید ربوس لهد ان شول عربرکه
| بوفقم انلراءحدمته ار“»شد ر سوردءلرکه اولدرو وشك حا بوندنز اده

۱کلدرکه عل الذوا م خواحه حسنك صورننه هراب او له واولصورشی
د
بفوقدرو بشه
| حةظ ابلیه وا ول حفظك برکانله انرك جذبهسی ص
ه سلسله"
کله
سرایت اش اولهو خو ا جه حسن حضرتاری شو
بره سیدر رارك باولکتنه کبررار آبدی اونلر لكا رلفی
خواحکان ط

کنورر رایدی شولوقتکه سعرمبارکه غر مت ایدوب شبرازه ایرعشلرایدی
اول ركا کابرندن بریه کهرهعنام ارادت واخلاص دودار ابدی برض :

واقع او لمشد ی خواجه حضم تلریانلرك هرطیباولکتنه کبردی او |ل
تل ری هم دض اولدارو اول ح
ضرده
کت ولوت خوا جه رحط
عر
خر هتفل اتد بارندلاریعد اصشهادهد وشنهکه سی ایدیهعررك كر بوز
لاٹ تاه قل
 ۱نکر التسند» و لش بای شا زدن و

اتدیلرکه والد بزرکوار بمتدكفتیدر "و مولاادهعقوب جر خیقدس له
ا

e  ٥حرخد ن

عر ن نين قر به رندن بر قر بهدر

وج علاء ا لدعنطار ل اصعابندند ر بلکه.حضس ت خواجة |
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باسانه فهوناطق باساناطکمه سا کت غنفضو ل الکلا م رزقداادنهدُلاك

یکوت یکیقسح اوزرینه د ررری زبانله صامت
وهس
ع وتکرمه)ب
ضعله

اوادروریزمی قلبهغواطرا کواندن صاءت اولقدر بارسکوسهنكز دای

صاست اولسمه قلیاواسه کاهری آ ز اولوروشول کوسهنات کهزبایهیقلی
صامت اواد انكسربی ظاهراو لور ر بسیاکاجل اياروشوآلوسدنکوزه

ت شبطاناولور بعنانكوجودنده
کوه
اولک
زبوزهقلیصامت اولها
|شیطان حاکم اولور کاماتی اکنرهرل و یمه اولور حقسهانه وتعا لی بزی

|احناكکلیدن ارا غ ایششون و لشکوښسه کهقلیاه خکواوطران|دن
ویه
كك ک
دتاانؤلرهلة ضاعت او لیهبس ان
وصاام
|

ضوول
ناطق اوفلور

اسان حکمتله

کلامدن ساکت او لوربعنی زبنندن جاری اولان

| ججلهحکمت وءعرفت ونصععت اولوراندن هرزل وهذنان ومالایعنی کلام
۱کازز برالساییخرای كدر و اک نادد رقلیصاح اولمحهلسا ت دکل ساق

|جوازح دی صا اولور حقنعا لی کرم و فضلله بزه اول حالتی منسس
|ادون  ۴۶خواحه ابونه سپارتاقد س الله تعالی ممره  6بونارخواحه
| مد پارسا نك قدس الله اتلعى سمره اوغلیدر و غره جره لاویتلرید ر
|اتاز نك رنه اوتورهشاردر لقباری حافط الدیندر وکن ناریا ونه ردر
و|اتعلری جد عندن مجدالافظ العاریدر بابةعلو م شر بعته ورسوم
ی
ندر
وشار
| طریشته والدبزرکوار ی واسطه سبله اب مر

جوود د »ود ل ||
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ا ایدارک هرک انلربوطر به قدم 44عشلر دیدر و بوطانقهل علومندن بلکه

سار علوهدن نەا شاارمیدرظاهر اولایدی اکراناردن رشمنهسوال اننسهار |

بورراراید بک کا پھ بمجاعت اید ہ لیم چو نکاہی آچه لردی یاهمان
بودن لف اع ازواقم اولورایدی رکون انرك چاسند شج جى الدین |
غر بی<ضمرتلری دس اللهددالیسرهمصنفاتنك ذ کری کدی والده زندن
 ۱نفل ادوب سورددل رکهخصوص

جاندر وفتوحات قادردجی بورهمشلرد رکه

نرکوسه که فصوصی ابونله اولکیسد بعهضر تر سولاك لی انلهای
ایاوعش بشنده |
| له وسل متابعی داعیه سی جک اولوررك سزکر
وفات اعشاردر قهرشسی بفلری بره در  2خواحه حن
اش 6«,مووویی

عطأ رقدس

اننه

رت
الدینشو بله بورددارکهحونوالدم خدمتاریفوت اولدلر انرك اشیاوخند:

وت |
ِ مار پم جک ساشراوام دزی ی دى کدرایلم
احوبنسم ابتدبلرفلق واضط راز ادهاولدی انافاریاوحنه واردموبوزعی |
۱

سارل اباقلرینكطبانار بنهاوردم اناقاریی بوقارحکد با حون انلركمدبنده۰
نفلانتدکلری شمریکاهر مدنبرینه ابرشدیسبد لاله وعناری وزد.که

ar
*%

و<راتد کهنازی اون
ضده
ول بر
از یدیکهازاحاناز بد دن بانه

ابردنای ح<طمرت خواجه نك م بد ومعتفداندن ری ابتدای جونکه
:

حضرت

خواجدعر:عت جا زاتد ارو داع وفتنده اشد مکه کتدىکزین

دکنهد رکه ابید نب |
| سوردبار کتدل وکتد وانارك انفااس س عنتبر
بازمشار بوذبرل خاطری داکساسرل ظاهری وباط | حوالکزنهکراناولوو|

وعلىالدوام اول بردره نسست نطرات ی عات الهیهبه متظر اولورسیدا
ا(طانفه حنید قد س اللهتال سره بورمشارد رک(انبد ت غیننز ا(ر؟ام
 ۱انلقت اللاخعان السایِمین ) دعن کرامد ن براضر اواوراسه لاحقار

 ۱ساره اولاشورار و وجله ابلهکیارء دن ود س الله تعتا یل اروا<هم

وسله
اچعین باندهاصلععتیر اولدرک؟ و شنیعندورتی و مه ح
درعت |
|وزدوتهوخضرن خواحه بهاء الدینه ودس سرهضورد دارکهط
 ۱ک
اه ونور یوردیلرکهنشرعلهوروی هراهرد  ۰وط کوزغکله طعا

کوه وعتكقلیل نو مده اعتدال مزاحهکو وه |
نهافراطله اجعمق وبه ط

جالمق عل الصو ص اخشامله باتسو ماين و قبل الص كب |

مطلع اولدين احباابلكتوجه اعله احوالی فکرابلك و ن خواطر ایلك |
| خصو صا ثول خاطرابله حالو ما ی واستعیا لکهوره انده نااو |4

خ
پودەوو
ان ك کخیاطرارینفی اب تکوکلدن ها بلریرفامیلکدهز ناده م

|

( ۱اذاسکت اسان ن«صولا لکلام دطقالقلت مم لهسبان وهتعالیواد!|

نطقاللسانسکت القلات)دنهر خن فط ول کلاهدن ز بانساکت اواسه

لی ابلهسوزه بشار روخهدکه زبان اموهامبان بکاشیالهاسه
| کتوکلعیاحق
|ب عن
قل
لمت
قاب ساکت اولو ر (وااععتعل مين صمت اللسدان وص
خواط رالاکوان خصنمت اشانه ول بصعت قلبهخفت وزده وعن صمت
۱انه ووه طه ره سره وحل ه ره ومنم .بصن باه و لاقل هکان

یهرداعلاهذنااین ذنلك ومن صهتلهو :صمت ||
م
باسانه ¢

۷#

}{ire

الف

(ال ولاتطبر) وفال رسولاللهصلیاللهنمیعلهوسم (ریق
لیوس ی

بعدیمن السيوة اللیاشرات پراهاامومن أوبریله) وهذاعهیثفقعل
دوع قمامیا بکمو جاانی  ۶#چون
هاهی حهبل غوی
ل)ب
اپت
ی(ب
هبتم

هت وسلاءت وهاقیت رلرمکمهه به ارشد بر وارکانجى تاماتدبلراناره
برض عارعض اواد یشو یلهطوافی وداعی ده اندهابلدبلروا ولبردن

دةیقهدمتو جه اوادباربوه ا کقانیطات یدوب بازدبارکه(بسم الله
سین
مد

| اجن ارحم ساینی سیدالطاههٌ اند قدس اللهتعسالی سر ه قیطصود |
پوم السیت التاسع عشمرمن د ی اجه سنه |تينوعشس یونان ةعند
اتصافنا من مکه البارکةٌ زادهاالله تعا لیدکر ع ویرک تاو كن راا
معارکب و اینالنوموالظه فمال رضیالله تعالی عنهف باره و دشارته
القصد مول طت هذه الکلمه و سترزت بها ماسنیغظتمن اخاله

الواقعه بين الوم و اقظهٌ امد نله غلى ذلك )الدنصکرهعر نى عبارتله
]| بعضکلمات دخی نازدبارترجمه سی پودرکهبوکامة واحده کهاسلیطدانقد

جنید د ن قدس اللهغا لیسسره وا قعاولد ی ترکله در حامەه نامه ۱

وب برشاردر شاغله* عامه بژه واصتاب واحبافزدن حاصس و اابولاار ره

زرا بزم قصله من بو مشاعر عظامده و هر مو قف ومقسامد » ابتدیکمن |
ادعبهد ن جج نك ماع دش و دتو لى ایدی و او ل قصد بو شارت ۱

ه
اارکا
ویب امب
مققبتوالسههمتروندر (وا دنلهسحالهجداط

|

ویکانق مرزیده) وبکر ی أوچچیکون جهبا رشنبه کونی مغینه شریفه به |
 ۱ابرشٌدباروجضرت رسالتد ن صلی انهدای علنه سل شار بلرو لو ت

اولاملا ایند کاری تود ن۰ی طالب ادا رکهتارمقدا ر سنه دی زاده

| ايده ح(ون»طالعه ایتدیان پو ردارکه شمینبوناردر زباده اعدبر و لته |
کوننده تخوار رحچنه اوش دار مولا سمیالدن د قتار ی روی واهل |

مدیثه وفافل غاز فینلیدلروجعه گصهسی اول ممزلمبارکده امبرالوعنین از
رو شم ||
باك رضی! لهتال عنهقبهسی جوارند ه ندزوبليلور

| زین الدین خوانیحضریاریمصردن بونلش اقط اش کتوردوب فر |
]| عتبرکار پنه اقوحاتدبارو-عدی اولطاشار واسطهسبله سارقبوزدن امزتدر |

|تقاندن ر یشیکه انلرك ولدزرکواری خواجه برففانالدینابونصرلقدس ۲
 60سال سره#صوصارد ن اد ی انتد ی خضت خواجه برتبا ن ۲

(j

firr %#

بلدیکبله علابلیه ونملیم ايدپهووناردغیری حهتشر بف ادبنیدباری 
عد واحصا اواهز چون هرن سکن بوزیکر می ایکسنده حرم آینده ۱
اییتاطرامك طوافی و <ضمرت رساتك صل امهتعالی علبه وسیز دار

تنهذارادن چبةدبارونسف ولندن مزارات متبرکهز بتارون صفانینه |
وهرانهورمده و مه اوغرادبارهر ره ک وهاردیار سادات ومشاے علامقدم

بشغرار ی نوت عد ایتدیلروتمام اعز ز وا کرا مله تل کوسر دیلرمولان
جامیحضمریّاری قد س التلسهالی سر ہ ديرارک خهاطر

عه کلورکه حون

ولات جامدن کدیلروقبا “مده شویژه درکهسال مذ کوردن اواخر چادی

الاولی بااوائل جاد ی الا خیی اید فیعبومر ل پدر ی یازمندلرد ن
وحاصلردن نت کشمرابله ازرتاری صدننه حبهمشاراید ی و بم ام ۱

دنام بشاولامشدی متعاعلرندن بنره دیدیارکه ی اوموزینه کتوروب |
روت |
وف حفهری اوکنه دوته انارد خی التفا ت سکو
حارغیله
| انار انو

و برباشنبات کرهانیعنایت بیوردیلروپوکون اش یلد رطک هلنوعزت

دوه وددریدا رمبا رکار ينكلکذوتکیلد » د ر
مک
زاسی
منورر بنك صف
وهماناخاندان خواجه کانهقدساللهتال اروا حه بوفقردن واقماولان

ادهمدیرذ |
وانن
رابطه اخلاص واعتقاد وارادت وحبت انلرك نظری برک

دونارم هم اول رابطهنك نلهنا|رلك حبلری و مخاصاری زهر»سند|:
حشوراو لمعنه وجود ه حون نبشاپوره ايرشد بلرهوانك حرارتی وطریفك |

محافی حهتند ن اتا ب اورناسسند ه کنات کدی و فا لعز بتارینه |

سله تعالیسره دیوا تقنال |
فتورکلد میولا جلال الدین رومیت قد ال
ایدوب اجدیلریواییاتکدی 9اببات ٭ روید ای عاشقان حن باقبال
ادق  #روان باشبده+ون مه بسوی برج مسعودی *مبارك پادتان
ابنره بتوفیق امانله بهرشهری وهرجایی بهردشنیکه بیودی* هبان
سعفزرمیتءقررایدوب اول ارادنبومکتوبیشخارایهکوندردپار لصورت

مکتون کهرامید سصازه این مکتوب نوشه شددرروز بکهبرونآمدهشده
بوداز ندشابور جیتوسانر بلادالسلینعن الافاتوامحافاتوان روزبازدهم
ن ونمانما 5 :درخال گفت وسلاعت
شنروع
بودازجادیالا خریسنه نی

ورفاهیت ووقتما م فض ل واکرام  لهی جل ذکره وفوت قلب وقوت

۰۰۰
۰

شین شیضفصل نامتناهی کم اشارات و بشاراتکان رسول اللهصیلی الله |

40 ¥

وکته مظا هر
دا حون اوله شول سید نکهآناری آثارقد رت ح
کوره سین والا اول صنعتدر تواضع دکلدر هر اقبه طربقهسی نیوانبات |
اطر ند ن اعلادر و افربدرطر فق هراقبدد ن جذه ايلهرتیه وزا رنه|
ه
هظرلو
وملك و ملکوند» تصرفه ابشیلور و خواطره اطلا ع ون
ذظر الاك وباط منور قتاق دوام

اقبد و

هر ابه دن دوام

وجلعد ر
بدی
قنك آ
وەنا
ججعیت خاطر ود وام قبولقلوب حاصل |واورو بوم
حضرت عر بزانه ذکر علانیه دن سوّال اتسدبار موردیلرکه اجاع علا
انك اوزر بنهدرکه نس آخبرده باند دعك وتلفیناعك حلرزدر ودرو یسك

| هرنفسینفس اخمردر خواجه علاءالدین حضرتارينك وفانی قدس سره
ناتسو نما زند نصکره حها رشنبه که سیرجيك بمکرسنده هعر نك
سكنيو ز انکډسند ه وا دم او لشدر ورو ضه مطهره ری توحعا ان

قریه سنخدهودرالجه څد پارسا قتدعساالتلهی سره  4نامبشفراری
هدن مدن جود حافظ الغاریدر ونرد حضرت خواحهمهاءالدینك
اکعات کازدد رو خرن

حواحه بونار حعند ٥ سو رمشلرد رواععات

هنلر» خطاب ایدو ب عدشارد رکهشول حقو ق وامانتکه
حضورند بو

خاندان خواجکا ن خلیغه ند نقد سا للهتعالی روحھے ضوعیہ

| رعشد ر اول نسنه کهدځ بوبولد کسب اولشد ر او ل اماستیزه
 ۱اعرلدق شو بلهکهبرادر یی مولانا عأر قه اععرلد ی قول اعك کرکدر

|واول امانت سحهقانه وتصالا نك خلقنه ايرشد رمك کرکد راناردی

ر ت خواجه مس ض اخبرزنده
ضنه
حیلرو
|واض مکوستزوب قبو ل ابتد
اكنغایریتنده اکا واحیاب حضورنده انار حفنده بوردبارکهةصود
بزمظهورمزدن آنكوجودیدر اماانی جذ په وسلوکات ایکیطربقیلهبتیرت

اعشدرا کزمشغول اوه جهان اندن منور اولور و رحلده خی برخصفتنی

موهبت نط ر پلهانلره کراامبتشدار وقصه رخقوت القلوب کابنده کموذردر
||و رحلده دچیموهبت نظربلهانارهنفس باغشلدیار تاهرتهدیلرایسهاول

اولور بروتحلده دی بوردیل رکههرن هکم اول د برارسه حق سبازه وتعالی
اتی ابار(آنمن عبادالنهمن لواقسم علىاسلههان وتعالی لابرده) حدبث

کون تیاه و زد رم اولسوانان و برحلده دی انارهد کرش تلقین
ودیل رکهد قا یق و حقایق آداب بطفرتدن|
اتدیار و انلره اجازت ر

>
حضوری نزادهدر حون ملاك وملکوت طالمه پوشید ه و فراموش اولهفا|
اولورحون سالک وحودی دج سالكە بوشیدهاولهقنا اواوردشوقت غاز( |

ان |
aاول
ععبصه ومذاکرعلدنصکرهیکرمی کرهز بااسهتغافاوررمکقلدکسریلنآیدنعهككذ کر

توجههمدد در صیقی آبنهنال لو
سی

واپهلوسنه وباونه اورمغك فباهوسقید زرمباوند »کذهکر خن په
ام

ااردرمعدها لهدر ارقلت الهدکلمةصود حوقدعك دکلدر رفسده

او کره(لا[الالله)دیهصانخطرفندن باشلیوب قالوبزر ابیننهدیرهوڅد

وهلسازز صباحدن اول
رسول ال هی صول طرفندن اخراجابلیه حااهد
واخشامدتصکره خلونده وخلفدن فراعت وفتلرند ه د سه ج عطار |

دس الله تعالی سره بات د صد هزاران قطره خون ازدل حکید | #
ن زان افتے تنب > رن صدهزاانقطرطی 5
تانشاندط *
که تاولدم دشان برقطرهادن ۴#بایرنقس ده طقوزکر

ده | کER

NASHE

اتی

اقتا

ءمان او ل مقدار فض ارايشو کهاول |
سرهم مزاراریی ز بارت ایدناره

عزبزك صفتن نمقهدار فهم ایدوب اول صفتله توجه کوسترمش واول |
صفته دخول اش اولهاڪ

رح هک مشاهد هقد سهتك زبارننده قرب |

صورينك حوقارزی واردر اماحتیعتده توجدارواح مقدسه یهکرکدر |

یرث نبویده (صلوا عل“ حیثماکنتم) ک |ه
دکلد
حع د
بعد صوری ما

وارد اولشد ر یو سوزه يبانو برهاندرو اهل فو رل صورمتالیه

1

مشاهده اعکك آزاعتا ری واردر آنل هرهلوجه قبامّد ه وآنلریزارت |
دهه
عکد
انل

آ نار صفتارن ده ایلکدر مع هذا حضرت خوا جه|

بهاء الدین قدس الله سره بیورمشارد رکهمحاورت خلق اللهدن جاور
ب

احق واوی درو بویت ماردلسانلرندن جوقجاریاولوددی

انا قبری هی ون * اولاراءایشادیکین لت طب  ۱دنك
مشاهدی زبارتایلکدن مقصود حی “انه ورعالبه توج اغکدرواناز

رو ح شرف کال نوجه حقه وسبله ایلکد خی عب الظاهر خلقه
الضع حفقه |
وهاو
تقیه
واضعایغک ۰د دخ حال بوبه درکص اطقبق
کول توا ام
اهص ضعاولوقتمقبودر ا
وال
نلق
اولق کرکدرزبرا خ

2
ونکیل واکال ند سین تولدبلرمولانا حاف دس

اللهتعالیسره اندر :

بو فر بعص عر زارد
ن السجشمد ركه دوه الع  ۶امین واسوه الکیراء ح

الدقهن صاحت التصاف الا يعة والحعقات ارادم ااسید الشر وف

لدااییکنه توفیقحاراط بواشاردر
الرجتانعیادلس ایللهسره آنلزساک
ونبازنام واخلا ص تام ابلهآنلرلك ملازمارندن وخا د ملرند ن اولشار در

| ودفعات ابلهدیشارد رکه یننشجالزدین علىکلانك کبننه ارشمی |
ودرنلد م وخوا جه اعلدین عطا رك خد متنهبوز اورمیکه
رقفض

| خدای تعالییی بعلدم آناربك بکعلضات قدسیهاری که حالس ند ه
موزمشارد ر خواجه مد بارساخدمتلرقدس الله تعا لسیره قد

مردقردواز تبركواسشاد نیتنه اوشده ذ اکورلتسون
بوررمشا
که کت
ساقهٌ عنایت ازل یی کورمك کرکدر اول عنابت بعیلتك امیدواراغندن
فرنوادن کتدیکیصاقلق |
ترکد
سقک
الام
نبظره فافلاو
وطلیند ح

کر والله تعالينك ازور دیک جوق صاعق کر وظهور استقنای
حقیقید ن ترسا ن وارزان اواق کر خاموشلق اوچ صفند نکرکد رکه
|اولصفناردن خالی اولغیه باواقع اولان خطرا نك حفظنده وبا کوکلکر

کر اه کون اوه ] نكمطالعهسند د وباکوکله کر ایدن احوالت |

مشاهد »سنده خطرامتانع اولاز آندن حذ رمشکلد ر اختبار طیعیکه

ایکریبیل مقداری آ نك نقینده اولدق نا کاهپرنسبتله ړخطره دی 1
قراربولادی خطراتیمنع ایك قوی ایشدر و بعضبارآنك اوزرینهدرکر
| -طرانك اعتباری بوقد ر اممشاکن اولاغه قوکمریکدر زیرا انك ا
مکینیله حاری ف.ضد ه سدهواقعاولور بوک باناء د
باامطن اراتا
عص اولق کر وکندیکینفسو رمکدن طاھرانهی ايلك ارادا

اله <ضورده بغایتد ه خطراقنن جاوند رکمهنکن اولشدر وانك سی أا

اولدرکر هر معی برصورت لباستدهدرهر وقتد ەکندیکی نةس ریک و

کن بولشموانع خط رانندن بوشن یکرکدراصل کاردرخودرفتن وازخود
یدن غیت فبطقدر واصل
نکددر
کای
ومل
|رفتندر بع یکندی احوالنده تأ

|معتبرطریقده بودرکت دی احوالنده تأملك عیلاکمندید نکمکدر |
وکندیدن عبت ایدوب وحق "انه اله حاضرا وق عشق مقدارئجهدر

]وب مفرطه نجه سیدره رکیکهعشق ازد ک»ندردیدن غبیی وحقاد

>
بکا اتد بارواف اولکه بو نارد ن عظم احوال اسرار طهوره

کرکدرایشدهشعدی والدمحضمرتاریبوردینی زارهو بونلركظهوری
ابأنیدرااهنلکار بالکلیه حعل وشرمسار اولدبار( فوقع الق و بطل ۱
ضرت
کاتوا لعملون فعلوا هنالك وانعلبوا صاغر ِحن )

حواحه مولا

خدمت ره حوق عذ رازایدوب .كمك دیلدیلرمولانا درخواست ابتدلرکه

قد م عبارککزده برمقدارطعام بشوب بضو ن ودر و بشار مباشرتار بل
اواسون حضرت خواجه قبول ابتدیار کاهمولا اله راودتیوار وکاهطعام
|بشورندرو پشاردن یکانشریف ربدوباراتقاق بردفعه شویلدهوشدیکه
حورت خواجه کاوب مولاا خردل بانند» ارودتیولرمولا ناخردك حالی|
رد اولدی حون حضرت خواجه ننه قالوب طعام اوزرینه واردلر ||

بو د  ۳کندیدن کیدوب بهوس دوشدی مواوe

٠

س ندج قصهیی حضرت خواجه یه واروب عرض ابلد م حضرت.
خواحه ینوردیلرکهمحلنکرانی دکندر اماخاطرمولانا ییرصاتاعكک کدرا

حسصرت خواحه کلوب مبارل البقمولا ناخردك ارقاسنه قودی اول
د

حالت زاثل اولوبکندیسنه کلدی وجوق آغلبوب عذردیلدی وعن |
ے انقلب حضرتخواجهیه محباولدی واول احوالك مشاهد »سند» |
سارارك دخیانکاری اقرارهو بهضی ته مبدلاولدی واجدههربالعالین |[
وااصلاه والسلام علسیدنا عمد هاد ااصلن فعل اد واحا ره اجعین
جونکی اقب شر بفهری عد ذدن معاوزدر بو «عّداره (القطره٥نی 1

عالنصر م)وججصه اقتصار اوولفنادت
یاری هعرنبكدو زطقان برنده |
د
اجهلعلاء
که مسونادقماولدی ۶2خوا
ماوت اوچمیدو شنبه
و وی نامشر بفلری عمد ن د
 eخن

|[

لار يدر حضرت خواجه بهاءالدينك اکخباابرندند ر و حضرّت |[

خواجه انامحیاتد اکرطالباری آنلره

حوالهایدزاید ی و وردیاکره |

علاءالدین بزمخیلی بوکزیتغیف اغشدرلاحرم انوار ولات تواارکزامت |
على وجه الا والاکل آنلردن ظهوره کلشدر وین ری و حسن

تیرره حوق,طاللرپابکاه بعد ونقصا ند ن پیشکاه فرب وکا ه ارد
وکل €

|

4N ¥

حضور ایدرار وفقبرار مشکلات دینه ستی احیلار باورخصوصده دس |
وصووصدهاتدکاری |
له در و دشلری خ
جی
نیرك د
لکارنا ااتد
نعهدورس

عام وسندیده ومقیولدر اول چاعکه اعراضه متصد بار ایدی هم عل ا

مو اخذه ولیوت خاموش ایدیلر انفا قا حضرت خواجه نمدکیش د ی
آخر اتدبار رسولالله صل اتلصلهالیعلیهوسل لس غدشهینندن نهی

وف دځ |
اعشد ر و بونشد سیب شهرید درید بحارضرت خواجه س
| اولملسده حاضی ادارا سدباروغد سب شهرت اولان لباسدن د کلدر

سیب شهرت او لانلاسنحرتبه تاکعلغلكاسنده او لو رکهخلق ک|ا
مشغول اولوزار بوغد متوسط الا لد رحضرت خواجه بو ردیررکحون

وغد سب حت اولدی اولااولدرکه کیید وز اول جعده برفروار ایدی

| اولنحدی! کاایثارانتدیار اننصدکره اول منکر ارایتد بلربز درو وشار ع

| طریقه سنباوْز ونلرکلهحث ایعکه ينه جنسارند ن کرکد ر س ونار
سه ییحدکیمکه لیمبناورك حفنده هرنهدیارسه کلام !
کدنیب
| جرنسن

هان اول اولسون ب یولدهیوب غلو ایتد بارآخر اتفاق اکا ایلدیلرکه
ق حضرت خواجه اولیاکلان زفنردارندن برد وراویرشاید ی ایتدیار
فطلب ايدهیم و بوحکمهحکر ايدهلم وآٹیحکم مانت

الاد ك

منکرز بیلوراردیکه حضرت خوا جه حقند »اول در ویش ا م انکار
وند دربلرحضرت خواجه
کدم
اوز ر نهاید ی دس انك طلبنه آ
آخاموش اوتور رارایدی چونکم اول دز کلودبیشطانفه منکر بن | کا
استقبالواحتام ایدوب حلسه کنو رديار بس حضرت خواجهنك

طرندن اکا سوال اتدیلر اول زدویش ابتدی اواکه حمّد رجله سین

ارکله الهسوبلیدم بر

ون وا دم خدمتنده آنورر ایدم حضرت خواحه

بهاء الدین پادشاهارمةربارینك لباسنده اورکروب کلد ی وحضرت

او الدم ابله ملاقات ایند پاروبرظه اوتورد بارآ خروالدم حضرتلاری

بکا اشا رت ابتدبلر کهفلان خانهده برشاخ نات و ارد رکهجوقد ن

]| صافلیوب دودییم وارکتور واروب حکنورد م والدم نای

ن
صوپر
فیار
اتکی قسم ابتد باربرقصعن بونلره وپرد

الا

بکا ویوردیارکا

سنبم فرزندهسین ونلردخی بم فرزندمدر و بزح مابلعرده برادرلك عفدین

]| باغلدیاروییوردبارکهبربریکز یله شوشکز آندنصکره والد حضم تلری
"1
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على الصیاح مولانا جید الدين خد متنه متوجهاوادبارعند | ملاقات مولائ

رنك
ضهوحضررتار ي
یشمرسبفببنصورد
حاج
خو

بارحضرت خواجه

دعوت اولندیغین دیدیلرمولانا ایتدی بزم اقا مز پومقوله کلات وظیفه سی
دکلدر بندن سزاری طلب دوشعدی سز ك جیع احوالکنے استقات ۱

اوزرینه د کیرسهنك سزرهاعنراضی بوقدر حضرت خواجه سوردبارک |
رطالت حفرهم معصودمز اولدرکه بزمسلوکز حاده" مصطفو بهوعتابعت

سانوتزر ينهوح اطلدن تیر اوزرینه اوه وسررمفتدای عصرس کات
حکمیی سردن اخذایغك کر ل رسول تصعلاالللیهعلیه وسلك اخباری |

واصهايك ضروان الله تا ی علیهم اجعین ن1اریی نسزمدعلوم|

دنك کرکد ر السته لازمدرکهبزطمریقمن سره عرض اولنه اکرستته |

موافق اولورسهآنکله عل واکاملازمت اده وز واکرحخالف اولورسه اندن |
رحوع ايده وز حون مولانً جیدالدین حضّرت خواجه نكحق باطلدن|

یی بابئدهکال حدنی کورددار عفد تخاس بوردبار حوارانك عطاسندن |

وفقراسندن جعکث ر کلدبار ومولانا خرد وطلبهٌ علد ن بر ججاعت جرآت |

کوست دیارکهبونه طربقتدرکهمدارسك بعضی بی رونق اولدی وعلك |
شوکمعظمت قلدایاکر نجحه مدتبونك اوزرینهکذران ایدرسه طلبه ع

افاد ه و استفاده د ن قالورار وحضرت خو اجه هم طعیوب خاموش

اوتوررار ایدی حونکیم انلراء روشطر بقتنهنسبت ودر یوشار ينهمتعلق |
فرح محلاعمراض بوعدی لاجرمنکرا کلاتی جاده دن طشره کتدی

بسمولا نا جیدالدین غدبه کلوب مولاناخردی و | کانابعاولنلری مع |
بلیغایادی بویوردیکه پوسو زارطربقصوابدن خارجد ربعد »حضرت |

خواجه موتلانوا بجهه ابتد بار رودپیوارکه سجها نه وتعای عنای

لیده که
رلد
براب
دیی.بزم باطر ده ظا ه
بې عللتی واسطه سبله دين رد

کننم لانعلون ) <کمیله علله|
زه مشکل اوله(فاستلوا اھلال ذکرا
رجوع ايده ووازناردن صوره وز وانلرك حکمیله عل اده وزپس بورك
بوپزم طربقمز صواب اوزرینه میدر و ب داکلیدرمولاناببوردیکه طریقتکز
غات مس زدر وحاده* سنت آوز وه در جیع اهل اسلامه لازمد رکه
حرت
بو طرعته ملازمتا ده بر بعده ض

خواحه ببوردیلوکه حون خواحه

وسف خدمتلری وداعبه بیبزده دهم | تدیاراحیانا؛ کرملرند ن دشر یف ۱

وضور ٭
ح

Kio
| کلاتایتدیوا حوالدن صوردی حونقصمرعارفانه کلدمحضرت خواجه

آسوردیا رکه بازارده خواحه خضمر عليه الصلاء والسلامابلهملاقات اناد| 

رت خوا جه یله
امولاناجم الدیندادر رسجد اللهتعای تقلاباد,کهرکونض<
نوا ګارادن بردشته کیدرایکنیدی نفرآهو کور دککه رجانه کیدررایدی

قانك بنده آ برنه شو ياوللهورکه ونك کی
حل
حرت خواجه ورد ب رتاکعها
ض

چانورارانارل؛ باننهکلورار سند سی بوناری دعوت یلهکوانسارن اتد م سز
حصو رکزدهب نهبحذم واردر حوسرت خواجه سوردبارکهسندن طلب

حاحت دکلدر بقود ر طلبله ان شکالاءلولرهترجون برقاحقد مکتدل اولبدی| 

اهو یکوردهکه کلوب ارده طوردبار<ضرت خواجهبیوردبلرکه قنتبسین| 
دبلرسك طونهر تشه:کہقصد ایلدمکه برینطوے بریسیدتی ابر وکاوردیبتی١ 

طوتن مر اولدم حضرت خواجه مباراكللر ین انلرك ارقاسنه سوروب| 

| سوردیارکه بزیولدق

حاجت دکلدرحون ول

ارادنرمقدارکتدل نظرایلدم|| 

هونزاول اهواراول اراده دروب ردن تکانظر ایدر نه خواحه علاء الدرن

| خدهتلرندنطابت رتیهمنقولد رکهاتد بلرزمحضمرت خواجه انسكتفامتاری| 
ومتادعتسنت انتدکلریجون حارادهشایعاولیدیوا کرک تبریعنا .ک ارمله| 
ایدی اولوفتده تخاراده علا نك مقدی مولا ا حسام الد ین اصبیی ومولانا||

جد الدین شاشی اید ی قد س | لله سرھما س |کنرعااء حضمرت
خوا جه ك کته امیبلتدیلر وباریاولدبارخصوصا مولاناحسام الدین| 

خواجهبوسف حطر تلری حضرت خواجه نك صدق احوالین وحسن| 

| آنارن کاشتی دطالعه اتدکلری احلدن مدرسه وید ر سی ترل اتد بار| 

ورسه ی مهللازمت ابتدکار ی روز کارده اموالاوقافدن جع انتد کاری||
| حد
مالی<سابایلدباراونایکی بدكنار اولدی جله سن بذل ایثا رصددنده| 
اکن ومولانایء ذکورهتانعاولاند.الشعنداراددی کزی لواحسه مواقغت۱ 

اعکین تحارانك بعص |کا بر وعتلاسی بو مهتایه انکار ادوب انتدبار وریب

اوادیکه مدارس *#عور اوله وعلك رونق و ابهی قالبه بعضبار ایتدیار |
رواسهلدتد انك متادم کذافيند كلدر |
مولانا حسام الدرنفاضلک
مولانأخردظهیر یکهمولانا جد الدین شاشتك اولوشا کرد ارند ن اد ی

رکونحضرت خواجه يهکلوب مولانایم ذکوردن سلامکنوردی وابتدیکه ||
مولانایٌوزدیارکدارنعبیالصباح وطرقی تشر ايیفد دوربو بشانه عبت |
| ايده  0حطمرت حواحه قولاشدبار و بوردبرکهنونده عظم سر واردر

>

OY

E3

لن

|فریب پرصو ارناعی وار ایدی بیوردیارکهپوری ارماغ کذار بثهوار وارز

| کوردغکهابکی نفس قاوونص ب
ووزند  ۰کلورکو که
ابستاندنهدیقو چوا

اآق الوب ح
وصر
س تفا بئه کنوردم ق بمهززبد بقرنمه و واالعتقاد

|

سنباولدی خواجه علاءالدن قدس اله د
یاره راکهلبلالخدمتار بنك |
اوو اوغیی برهان الدبندن شویله نفلاشدبارکهابتدیبرکون < ضرت 1
خ
و اجه سورخارده بزممعزلردةایدی ح ضرت خواجهدن العاسابده ن
مولع رفهژناده اشتیاقم واردیام وأنارنت دهد رحاط رسردفامتوخه اوه
د رکاورارایدی دیدم حضمرت خوا جه خانقاهك طا
میاوزرنهخیقوباوجکره ٠

مولاناغارت دوب ج
اغردىءۇلا اغارف رخ آواز»رزی اشند کو بوطرفه ۰
عتوحه اولدیامر برهانالدن اشدی تون مولاناقار ی فنفد ب کارا۷

سورخا راد نودن حشرت خواجه ك طلی قصه سی
مناد

اشد بلرفلان کونده و فلان ساعتده اکعابله اوئور مشدفکه حضمرنت

4

تحواحه نك آوازی قولاگره دوعندی قیال سنت مارا موجه اولدق ۱

بثه خواجه لاء الدین روحه الله نفل ابادیلرکداول فرصتبه کوحضرت |[
واه طوسده یدبا کون اشدبارکلوك فعشوق طوسبنك ز باریثهx ۱

ادرو يشاررجانه حورت خواخمك قد م سب بغارو رو اهاولد | [۰
خون حضمرت < واجەمەشوق طوسبنك مرن ار ادياراللام عليك| |۰
ایمفشو ق طوسی ننه سين حو ېسين مقسشوفك قدندن آواز کلدنکه ۱
وعلیک؟مالسلام خؤشم اول ججاعدك اند هفرت خو! ەپ انککارابدرکسهار

ۋاراىدى ee ه سبأْة متخ الاحوال اولوبانکارریاقرآره مندل |
اوادی سح خر وکرمین تقل انشدیکه پرکونقضرغارفانده حصترن خواجة
اله وباغده  0سعدی ص دد مطهرری اول اعدهد روح ەرت خواچه |
م
رس
ن

حو ض کارندهاوتورؤب بر ره کلاتایدردی ند حبة د کلوبسلاموبردم|
اول نرباعك رطرفندن,کاروانهاولدی خضرت خوا جه ورد بارکوخواج |۱

| خض علبهااصلا ة ال
وسلامدر ایکی کره حضرت خواخه بو بلهدد بار

طهممّدم وخیسصانه ونعالينك عنایبله بنع| 1اولدی خونانکی ||
 ۳اغندة سهاول بارى كۆردم ربثهمقیداولدمچخون بوحال

اوزره ای ایمقداری کدی خارابازارنده بئه اولبمهملا ق اولد م بی

کوروب نبسمایندی آکا سلام ورردم بغیرنه بصدیو بسط صفتیله هه۱
ات
#

Ker
|دروبشصلاح بن مہارك العاری قدس اللهتعالی ورحه آندس الطالبین

اودکلانده تکوڪرم شدرکهاول وفتدهک حه ضرت خواجه قدس اللهتعای
سره مات هراك استد اسيلهطوسدن هرازه کتدبار دس و اروب بادشاهك

غهر ايوب نظ ر ایتدبارۀو جیدن وخدم
ارکوي ک
بستان سمراینه کیردیاره
ن جله سیمتغرالاحوا ل اوادیار
درار
محدن واعبان اورکاندن ونوزي
| و

آواولی حاللرندن برحالهدنه و ندبارووحالهمناست و بوکراهی هوید

اینهنقال اد رکپهرکون حضمر ت خواجه ما را ازارندن کرایکن انا ق

|دکانهکوب اوتور دنلرو سلعزان العا ر فین اپوبزیدوسطامینلسعابلندن]
بر

|سوزهکیردباروسوز ببرهر ایردیکه پیوردیلر سلطان العا ر فینك مقا ماند» |
شویلع ذکوردرکا کرفوطهمك کوشه سینبرکعسهیهدوقوند رسعا ول ککسه
۱

۱بمشعیعی ودیواع اوله واردعه دوشه دعشر حضرت خواجه ببوردیارکه
|اکرن آسنینمحرکت ابتدیرمچیع ارا اهیبوك وکو چك بم والهوحیرانم
|اوله وخانه تین ودکان قوت اردعءد دوشە ارو هدوت مارا الاریکدی

انه جکدیارد کانصاحی اید ربوحالده نم نظرم انار لك یکی اوجنه
|دوقندی بکا برب حال واقماواوب بود اولش ود کان اند دوشىم
 ۱ووكآوزر ننهحوقزمانکمش جوان کندمه کادم حعرت خو احهیك

|ساطنت حبننغمام وجودمده ستول اولش بولدم وخانه و دکاندنفراغت
ایدم بنهکابکموذردةمنقولد رکهدرو پشاردنریایتدی رکونحضرت
۱حواحه بم مر دهکلدبار خا ده اون بوغد ی واروب بربول اون کتوردم

| حضرت خاوجه بیوردبارکه بواو نیخر جلن اوز او لدینند ن وجوق
وتا
خط ر
وه اس ح
ببررم
اولدیغندن چسهیه ح

جه ایک ای مد اری

ابزم معدزه اولدیاروقدم شر یفی واسطه سیله حبارند ن و د وستلرندان
ودم و او ل
کوب کتدیلر وداما آینده ورونده په اونلدنطءام ایایوب بر
آون به قرارسا لق او ز رندایدیوحضرت خواحهکتد کاردا ن

صکره دجحوق زمانلراندن خرح انتدمههمنصا کدی حون حوّمرت
خواحه  9نفس سیر شا نه لاوت ایدوب اول ا اهزر |وولادمة |

سو بلدم اول برک ردج لواادم در و دش عد زاهد اتد یاوائلطا.ده||

پرکون حضرت خواجه ايله رکعراد »کید راید م فصل بها ر ایدی بکا

فاوون آر زوسیلولوب حضرت خو اجه د ن طلب اتد م و اول ارایهأ

Kite
ولدآ رببرب هجاوخ كنعصا ندنبا هناسارخ رمشنفی راینشمرویبدخلاهک |
نکر ایدم حضمرت خواجه بکا موردیکه فلان کوترشانهبه وار وقاچ
مطرمد ن غوپلهمبلقودیک|
کیوترباوریجقار ن کتور جونک کهتوردم خا

برنیدیر جه صاقلیوب خوا چە نكحضور ينکهتورمدم چون ابولبارودی

شووحرادضیارراولنار سمت ابتدبار بکاویارمبدتیداربایفلا ن که
خوددصبنتی در که صاقاند ر حون مولاناجامی قد,س! للهسره لعز بز

حضرت خوا جه نك کلات قدسبهرندن بر مغد ازبیان اید وب آخرالاض

کرامات عبانبهارندن بخرتچرصتایرهاابلیوباکتفا کوسنٌدبارسهده پوفقیر
ق| حعرك بوخاندانعر بفه اولان صورت نمدق نفاضا انلدنکه اطمالرك| 

۲ورمبهونبرمقداردیکهنه ايرپشن کرامات عبانبهرندن بزه:
شو قن رت
کنورم خو اجه جدپارسا قد سا لله نصا لیسسهالعزیزکه حضرت
کكمات قدسبه رین جع اشمد ر ان »د حضرّت خواجه دق| 
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انبللدبلرکه اولزمانده حضرت خواحه امعرکلال حيضمن یكر خدمث
شر بقلرندہ اولو اید ی پیوردبرکهپوقنده هد زاهدیلیهکدصهادق| 
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ویز
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اهرنوع سآوز
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رصعت ظاهر اولدی د زاهده متوجه اواوب اید م عر بعتیو قات ابل
فایلا ل مد زاهد د و شوب رو بیدنند ن مقا رفت ادى وبرعدت|
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اشلدیحبرمزباده اولدی ناکه اول حبرندهکوکه الهام اوادیاج کره

ددهشو ده دبریاول درجال ازحا ت اھراولوباعضاسی حرکت
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کالوهاد روککهاهنی دیدکد» ماسوابکلی دناوله حوق دعكشرط دکلدر
ونه سورهشدلرد رحضرت عر زان عليه ار جه اولرضوا ن دءشارد رکه
بريوزىوطاىقەنك نظرنده سەر هکییدز وز دبرزکطرنق وزی کرد د
اسنه انلرل تظطرنده غائ دکلدرو یثهہو زهشد رکه سرلو حند ه ار مك
 Eارسعك مشکلد ر بروفئده حضرت
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خواجه به بتدیارفلانکوس ت
|ازمشغول اولدی بورد بارکهقایرمز پنناو ل او لزاود ه دن رصدویار ک |ہ
ا بزیدوشدهکوزدکنیابتدی کوردم بوردیارکه همین و ربوسو زد ن

هبنری ارتباطی اوله امیدد رکه
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 2رالاس ونلرشرقاطاق ولهوانكارتهاع درحا تنهسس
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توجهن در بوزه ابارُوردیار( اول بازکشت خستهمیبایدانکه توجه خاطر

شکسته ) يعن اول حسته نك دوغسی کر کدر اندنصکر خاطر شکسته نك

|توجهی خدمت شر بفارندن کرامات طلب ایتدیارودیل رکه بزمکراماتر
هوربولورز
|ظاهردر وقد ربوك ڪڪ نا هك و حو د له بر و زند ب
»ب

۷جبورمشد رکهشج انوسعید اایورد نصور درلرکه سنك حنازهکز
رکهارت اوق اولو اشدر بو شی اوقیکوز ۱
| اوکونده قتقآبی اوقیهم مورددا

بات ٭ جیست ازنخو ببزدرهید آفاق کار ۶#د وست رسدزددوست
دی

ره» کار ادبرلال

بر ¥ترجه کهلوندن او وارمیدرجله حهان

ایده ایکیدوست اولشه بارایا ر #س حضرت خواجه و ردیارک بهزم
جنازهرها کوندهو ہییاوفیکز وبمیتفلا آنمےدہ درکوی تو×ٹی ه[
ازججال رویتو  ۴#ترجه 6#بوکون مفلسلرز کونکده ای شا ه * جالکدن |
قلورزشی" نله  #محوللانلاالدینخالدی خدمتارندن صوردیلرکهخواجه
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واردر پوردیکه متقدمارد ن سو یلهک :نایکیو ز

 1رشدن کیب مناسیق
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ار تار3رa هک

وبالدین| ۱
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صوزدیکه حضر :كرك سلسلهسی نهیهایر پشور بیوردیارکه سلسله دن کی |
بربرهارمز و بورهشار د ر کهکندی نار یکره تهمت ابلیکن هرکی
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کندی نفسیی پراءرلقابلهاکلهمش اولهوآلك کیدومکرنباش اولهآنكاننده |

بوعل آس
سانادرلبکوطر
ایرقندن ج
کویقسه اولشدرکه غبرك کاهیی

کند وزننه اسناد ادر و اآلك يوک حکمشدرو ,رنهندرک

قولهتعالی (باءبهاالنين آمنواانوا بالله) اشارت اکادرکهرطرقه العینده

بووجود ظبیعی بینن ایده سین واولمعبود حقبیبی اتباتابلیهسين سح
خنید ددس سره سورمشد رکهالش

سلدزکه اعا نکتورمکد » 6و ننه
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) الاعان عود العلب نق جیع مانولهت ااتلوت اللهمن الا فعوالمضار

وی الله)عر وجل لەاعان کوکلبععٌدر>=قتعالينكغمریمنافموهضاردن |1
جیع اساك نفی کہکڑکلاراکوااه وعاشق اولشدر وبنهوتنا

ارم طر بر یبند ر وخلونده شهرتواردر وشهزنده وآفاتردر خریت |
چعندهدر جعت دی اععان بر ی  ۳سرطت لهرده درواو

|

اولوکه( تال نوعن ساعذ)ہورم دزا کااشارتدرکهاکرو طریقك |

طالبارندن بریجاعت کعبتایده لرخمر و رکا ت حوحقاص ل اواورامیددرکه
وه بسوزمشاردرکه |
اکا ملازمت و.داومت ايان حقیقبه متهی اوله ب
ابزمطر قمر عرو وتقادر حضمرترسول صل اللهتعالیعابه وسلل متاب
|کنەیکهاوره ةدر وکاب کرامكرضی اللهتعالیعنهم آثارباتهاقعدکدر |
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و بوطر یقتد» از ل برلهجوق فتواح | ولو ر اماشتنهمابعی وعاء۳
اعك اولوااشدرهررکه  2طر دعمردن وزحوره ده خطر واردر
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یرله
وین پورمشاردر ک طابههکرکد رکه ق د وسترن .ن پ

وهی زماتی مش زمانابله هوازنهابلیه
زماندهکندی حالنه واقف اول
iرتفا وت وله یع حا د ه ریا کابه اثدت فا م حکمیله او ل عر بر

کت غنیمت بل وهنه بورهشارردکه (لااله) | هةطبيعقنقبدر( الاالله )
معموداطفیی الاهد انباتدر(رخجدرسول ۱لله( صکند وفنایبعو ی معامنه | :

¢
مو ی

#کنور »

|[

RAR
تن برلورای TT
سس
و
u۳۳

سلا گ الد ی ائ SF 1 ۵

ملوکت مداه ووسطنه ونهاینه مقر بل باهکتوردیارودید لرکه

لنت یله سکا کوس دی لزوشکااشارت و باشرتند رکه
شول راغا رکهاکوف
بوطر نمه استهداد وقاباسنكو اردر افااستعداد فت لسن رکنه کئورنك

طرو ما لغه
کرکد ر تا ؟بم دوشن اوله و اسرار ظهور اید » وينهتدور
عحوالده قد ی اھرونهی ”خاد سیاوزر ىنە قو بهسین
کوسژدیا رکه ی ا

| وعز عت وسنت ابله على پ نره کتوره سینورخصتلردن و بد عتلردن

| ابراق اوله سین وداعا رسول انهصل الله تحال عليه وساك حدیثاریتی
پدشواایدینهسن و رسول اللهص الل تهعالیعلیه وسلل وھ اب رکاڪمك
ال علیه اججعین اخپارواثارنی لقص وتحسس ابلیه سن
| وضوانتله
| واول سوژرندتصکره اول جاع رکا اشدرلرسنك صدق حانکه شاهد

اواد رکه بارین عل الصاح فلان بره واره سین وفلان ایشی ایشلیه سین

۱وا نكتفصییل عقاماتعلبه ری اند ه مذ کوردر واد بخارصانکدره
نوانر ای
۱سه متوجه اولوب امبرسیدکلال حر تا یرنه واارچ
وجب

شسفهواردم و اهر ود س امه:عالى سره یل"جل مسد ارشدم امیر

SLAبلزو التغات سورددلر و بکاباقن  ۵کر اتدیلن |
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 ۱وق واثنات طر سنه خفبه وحهیله مشغول قیلدیلر وحون واقعد ده عل

| عترله ماهور ایدمذ کرعلانه ابلهعل!اعدم هن سوالانلدنکه ۱
دورود

خی مکتسیرد ر بوردنلر که( حد ند من

|ذبات الق توازی عل اللقلین)<؟ مه بوسعاددله مشرفاولدق کرو |
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ردهجدهری
ککر
انلردن صورد رکه سر طر ه

ولوت وههاع وارمیدر ۱
خ

بورد بارکهوقدر دس اید بیبامر بنا مر که نه نك اوزر هدر

۱

دزابنظاهر تاخای و ہاطناوق “هاه ونعالی) ۱
ورد بلرکة(علوت

|  9ببت €ازدرون شوآشناوازرونبیکهوش #احیننین ز ی
بوداندر جهان 

ترجه  €باشو ب اجریدن طشر کی قل ناد

که هان ره٥ ونك کی روشدرک اتارک حجرت
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حق ساز
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 0وتعایی ( رجاللانلهبه جارة ولا بحعن ذکرالله )ديو پورر تومفامه 0

اشارندز در کهےرت خواخه بك هر زغلا م وکنیرکی لوڪند ی ۱

او ويدار
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نخان اله ا هدن

۱

مت

ابشيه کر اولد ی والی بل بیولطره آنكخدمتنده اولد مکهکل تدا

ایک ساطنتاری اد بلرین رعابت ایدرد م وخلونده کب خاصنل محرعی |
ایدمواول الق بل ساطننند ن اول دج انکله نه ءصاحبت دو

شدی |

وحوق کره خواص ارکاھی حصو رید » بدرد رکه هرکیکه حی ندا

رضا سعون بکا خد مت ایلیه خلق اګنده ا ولوا و لورو بکامعلوم

اولوردیکه آنكمقصود ی کیدر القببلدن صکرهنكملکت محازوة
| زوال ابردی ورذ غه ده اولملك وخدم وحشم هباء مشوراولدی ویالکلبه

دنا ایشندن کو کلمصغو دی بحا را یهکلدمور بورتنده کهخاراکوبارندن

برکوبدرساکن اولدم  #خواجه بهاءالدین نقشنند قدسالله تعالیسره |

آدری جد ن مد الاهخانر یلدرری غالواخه قبول اك نظری خوا جه |
جد بابامعاسید ن الوشدر وآداب طر یقت تعللری اسلبصورة سید|
| راکلمالدندر شو بلکهپیانی کدی اما حسب قيقد اناراویسیایدبلروربی |[

خواجه عبداخالق معدوانننك روحانیتندنبولشارد رننکیم پیورمشاردرکه ۱۱

اب رکه احوالك ابتدا رند و»غلبات جذ باننده بخاری مرارزندن اوج مزا

متبرکبرشدمهرهزاردهبنبمنورراخ کوردموجراغدان اند ام روغن |

| وفتله وارامافتژه رھ ےہ حرکت اس رکہتاکے روغند نجیقوب تازمرشعله[| ۱۱
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| انتدیواوکنه يپشرل پردهکرلشواول تختك دار سندهبرججاعت خواجه

یبای اتلر احنده کوروب بادمکه بو تلرکمشاردر اول تجاعتدنبری |

اتد رکه تخت اوزرند کیخوا جهعرد
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وخوا جه عارف و
رکر ی خ
وو اجه څود فغنوی وخوا جه رعالهيلو

ددس الله تعالیارواحه م چون خواجه دبابیهایرشدیایتدیبوناره خود
| حا حیلاتلرندهایرشوبدررسین سنكشینکدر وپسرکاویربکلادءوررژوسکا
|اولکرامی ابتدیلرکه نازلاولان بلاسنك رکسکله دفعاوله بعدهاولججاعت
اتدیلرقولاق! وروابودکله ک خهو ااجهرزر
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| 3 ۱ایتدی وخیقوت کدی واتار کت اوزرند ه ظاھرأیدی بردکاندهاوتوردی

|واوغارندن وفتابعلرید نکندی ابلهبیله لانواری ججله دعوت ابلدی

زمانق انرسعشدر توحید a سن موافهء لهديه لوم ۳۳
|وای دى بر نعل
|کندیسیدیدی وله سی دیداروف | ال تلم روح اندی  3خلال |
| دس اللهتعای سرهو خدعت خواحة بهاء الدین پدوزهشد رکهوكارك ||
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دصرووبش
اول خوایی اکا دیدم سوردتلرکه ای اوغلسکا مشاش ترکدن دص ارشده
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|کلااقت |
کرکدر بن داع اول درو دشه طا ب ایدمتارکون ربازاز اراد » م
|واقم اولد یکورشده اکلدم صوردم آدی خلال انشز او ل وقتده آ:ن.
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حالستومکاات مس راولادی حون مره کلدم ا<شام یزدی اولدرو دش

خلبل سیاستزدبوبرقاصد کلدیباق نای ذضل ایدی بر بارهu
 ۱ال باه وارد م حونکهای ۲وردم

رکه اتد ی اول ا

۱

دنلدعکه اول خواي 1ک سو تلم :

کده در بزم ی ه باند رسانه |

بونالنه خاطرمكمیل وت
صی
کاد
حاجت د کلدربممحالمبرد خیاو
زاد ه اواد  ۷ند »آندن غظم اخوال وغر س ویب اسنه ار |
ضکره اک ماوراءالنهرا» بادشاهاعی ععرراوادی |
عشاهدهایتدم اورهد تد ن
 ۱وبکا دی
ان شد سه ملا زعت وخدعت امكکورند ئ وسلازىت
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اوقا تنده ند نیاندن عظیم فة رمشاهد» او وراندی و بکا حوق |۱

 Êش
|غتتایدرایدیکاه اظفل وکاهعنفله بکااداں صعرت خدمت اوکردرایدی |
اواو جهتدنبکا خوق فواند ابرشدیو ونیو لركوسسل وی مقاملرنده جک |
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E:

صفنکنه بکا اناد حاصل ولهحضرت خواجه مماقباوتورمش آبدی
وامير سیدخدمتنه متوجه اولش ابدیاروغاتد »رعابت ادب قابدفاری

لرنكده نوفقاغش ایدپر امرخدمش نورد ب راکدتوفف
توالام
سیمیدتنا
مزرت
احعکضکرک

خواجه هار ینهامتال ایدوب ابفرهرانباطنه متوجه |
تصرف امیر

بواسررتدیاحال اول
اولددلر وانك باطنند:دصمرقآعکه شغل ک
برهانك باطننده وطاهرنده طا اهورلد ی وعظمحال آ نكوحودنده ۹۳۳
کادیوسکرحقیق| بری کورندیجاممکات قدسیه خواجه باهلادءرننفشند
اع خواجه

دن

ر حافظ الغاری رسال قدسيهدهشو بلهاپراداتدیلرکه

خواجه حضرتاری بیوردیلرکه امیرخد متلریآخ رحباتلرند :برکون بر یه|

سو بلدیارآندنصکره سوزه کلوب کر |
وهزیه
قبلهه قارشو اوتوردیار وسکیس

۱
|

ارتدیلرواتدیلر پوتوجهدن مةَصوداولایدیکه معلوماولالو ضو یفود ||
اوه الد نا ۱
اله احرر لحوسه رد یه ی اولباء الاهه (لھےالیشزی ف

کدنا کرند
ونی الا خرة ) ابتك حکمجه نا
ی وقنده اددهسقبول ابه|
بشارت ایدرار لے شے قدساللهتعالی سرهالعن بزکهخواجه احجد |
رو ی خاندانند ندر وتر مشاخدندر خواجه بهاء الدین خدمتاری امیر |

سید کلالك نفس بشفرلری موجبج که عدنکر و اجازندرهرنه بردهک|

مشامکزه برقو ایریشه تر ونازبکدن طاب ایدیکز وطلبکارلخند تق ر
انمکزدیدیکی سبدن قل شج ننهار یارولاف لرندهشوهدوشدیکه دم |

طخلب ح رارف |
شج قاوونبرایدی قافن خواجهدن یکااندیخواجه نكد
نهاسده اولغین رسل تیر اولقاب عاخحهدار اوحدفعه اول مجلس دإ
او له واقعاولدیهمان لد ه شك خادمی ار ی کتروب اوحدوه درت 1

دم سے خواجه حضرنه رکهاشارت ایدوب ابتدیکة : 1
ات اوو قیل

شی تونونکزهرید ردن درت کوسه شوبلهيبت ایلهخواجه ب بهاغو|
اتمندبارکه ک

وکاه اورتارنده قانواقع اولشایدی حضرت خواچه

قدس اللهتال سره ند رمشا رکهمشاب ترکات ه کے صفتن کیہ
النته انارلك طر بقن_دن اوتوری واناردن ومد اوالوعرتوراض اپارس
حضرت خوا جه ای دیزی اوزر بنهاون روب مماقبه ابتدیلر ومتوجه

اولوب اخشا م نمازین قبلدقدنصکره خادم بنهاجروکروب بتدیدو؛ د |

وان رکندیارکلدبارحضرت خواجه اآییکیااورجتوقا سك فم چ ||
رجه ٭

|

+

کدبکه بونده طوبه بیدا وهمین ساعت خود مز لهارشسك کرکدر |۱
وا غزه کرکدر حون روان اولديلر ن عام سازاله رکابلر ګه کیدرد م |

واکرراطعّده برتفرقه ظاهراواسه دیرردیکه خاطری صاقلق کرکدر ۱
وله محبلردن بيرسنك مبرانه ابرشددارمام بشاشت وناز ايلهقرشو کلدی

حون نزولیوردیارافوقلرده اضطراب ارین مشاهده انتدیلرانتدبارکه
حالکدن طوعری سو له اول وور اتدی برمقدارقاعق واردر ول غك وق

خواجه بکا توجه ایدوب بیورد بارکه او ل امکیکتورکه عاقبت ایشه
»ادی
زد او
رهتسنادنرینه نیعم ا
مهد
ضشا
حکم
برادی و بکااول احوا لا

لمیارل قدس الله تعالی سره ٭ خواجه عمد یابای مذ کور
 ۶سکیدا
خلفا سندندر خواجه بهاء الدین خدمتار نك نسبت دی و نع ادات
|سلوك طریقتی وتلقین ذکری ونلردندر بر کون e جمعایدی امبرکلال
خدمتاری خواحه ی طلب ابلدبار وآتلردن ,رکا توحه اتدیلرو اتدیلر
 ۷ ۱بهاء الدن خواحه عد ااسپا ی حط رارنك دس اله تعا زب

مرهتقس سرا حفکزد هتام دنه E دعشار ایدنکه اول ری
ترسدن سنك حفکده بر نهکنوردم اوعل بهاءاادی حعنده يرنه کتور

ودریغایله اوبالیهادم وکندوسبنهار بنهاشارت ایدوب ابتدیارکهبستانی

یعنیاجکی سنك اون خشك ایدم وروحانیتسك م غ بشر بت

ببضهسندن حیقارد م اما سنك همتك عرش بلند پر وازدر “مد ن کرو

اجازندر تركءتازيك بررده ک مهشامکه بر قخوایربشه  يمكطلب کارلفند ه
همتکدن تقصی ایلهشویله نقل اید خراوزاجه حضرتارند ن یوردبلرکه
حون امیرخدمتند ن قد س الله سره بو نفس ظاهر اولدی اول اسلا
واسطهسیله اولدی اکر امرك متابعیصورتیاو زر ینهاولایدق اتلاد ن
دعید رل وسلا مته قریبرك او لوراید ی برکون اهرخد مق خو حه

حض رتنه ایند بارچون بر استاد شاکرد یه تریبت ابلیه المته اسر که |نك |
اترنی شاکردنده مطالعه ایدہ اکاک اععاد ح
ااصبل ا
تولدکہا
یولکی تریت
پرلعشمی در وب زاه حالدهءدر اکرشاکردیتك احینده برخلل کوروسه اول خللی

ایاارند فصکر»بو رددبان او ده اوعل مربرها ن حاضردر ِ
اصلاح

وھے کیہ تصرف الین ک|ا فوما عشد ر وتر ست معنو ی اجامشد ر

نظ ری هد آنلو بسته مشتورل و|لکرتا 1نك اثرنیمطا لعه ايلع 5۳

6
حقه الاوسمقد آرنولرددن شویله منفولد رکه ورمشارد راکرخواجه

عبد اخااق عدوانننك قدس الله تعالی سره فرزندارندن پزی پر بوزنده]
ع االه
اولایدی منصور برداراولازاید ی خ#واجه مجدیانامعامی قتدس
لی
زان حضرتارینك خلیفهسیدر وخواجه بهاء الدین
ېره  ¥خواجه عبر

حضرتاربنی فرزندلکه نظر قبول بوناردن اپولوشدنرلورد رکههر بارکه
فص هندواند بنبکوسهرارراردیکه طبموراقدن برعرد تخوسی کلور

بوبردرکهقصرهندوان قصرعارفان اواهتابرکونسید امركلالك میزاندنکه
آنرلك خلفا سقنصدیندهرندوانطرفنه توجه ایدوب بیوردیلر انتدیلر

صحون
قدر
اول نو زباده اولدی شودله بکززرکه اولهرد متولد اولش
ر
هندوانه تزول بو ردبارخوا جه بهاء الدينك ولادتندن اوچ کون کمش

ایدی ددهری | نك کوکسی اوزرینه برمعامله قیوب نازنامابلهخواجه |
مد بابک خد متنه ابلتدیرخوا جه جد باییوردیکه بو زم زفنردیزدر

رآنی قیولاتدل» واصحابنه نوجه ایدوب انتدیارکه اولحر دکه بزهتضوسی

ارعن ابدی ودر مقتدای روز کاراواسه کرکدر و امبر سید کلا له

بوردیلرکه اوغا بهاءالدین حفنده تبیرت وشففی دریغ ايه سین وسکا

حلال ازم تاۃکصریرایدرسك امیربیوردیکه ح در اولیم اکرخواجهنك

وصبتند ه تقضیرابلیم حضرت خواجد بهاء الدرن ربموشاردر که جون

متأهل اولقدیلدم جدم بیسعاسده خواجه جمد بابیه کوندردیکه آنك |[
قدهی برکنی برمنازله ابرشه حآوننلر لقاسیله مشرفاولدم اولکراسکه |
مشاهده ایلدم اول ایدیکهاو که بنده نباز ونضرعظاهر اولش ایدی |

قالقوب آناراءسجدینه وارد م وایکی رکمت غازقیلد م وبائم جد ۰ب |[
قودم وتام نضرعوناز کوستردم اولانناده ز باغدن بو یله جاری اولدیکه

الهی باری بلاکی چکمکه وحنت محبنکی کتورمکه احسان قوت کرامت |[

ابلهحون صباح حضرت خواچهنك خدمتنه واردم بیوردیلرکه ای فرزند

دماده و دیعلكهکرکد رکهالهبی انوسلته کهسنك رضاك آنددربوبنده |[
لمکله آنكاوزر منه قبلا کرخداوندتعایح"متله بردوسئنه
مین وفکصر

بلاکوندرهبنهعنییبرلهاولبارك قحوتسنانایدروان<متی کاظاهر

وتاخلق ايلك اولاز اندنصکره
بلراختیارایلهبلا طلبابك دشواردر کس

طعام حاضر اولدی حون طعای دل کا برمك و ردیر حاطرعد ن

۳
۰

 ۳۱زا
اولور وهرفنده کرغمرت وله شمطان آندن در وومحلین صفت

اولگي

۱

قه ادولغهشوخدایتعای نکاكبیصاع الله :
مسد رکهپوز بنطر ح

| الورسول اللهصل اللهعليهوسكسنتییصول الندالهو بواکی

تور آراسنده

۱

طلر نهکاش
حت
ون بره اافورزاق بوادن خواحه ر
پر
طریته سلوك ابلیه ک

ایدی ناکاء خوب صورت لو رچوان دځ خو اجه رحص
ار پتکهلوب دعاطلب

الدیخوادجعهایوردیار او وان غاب اولدیاول مسا فرصوردیکه بو
ه کنی ایدیخواجه ورد که رفرشته ایدیکهمقای درد جى ک وکده آبدی ۳

ن2صیرسیندن قامندنایراق د وش ایدیودنیا کوکنه اعشایدی غبری
فرشتهاره اتدنکه نه اوش السلیکه تحعقاینه ی مقاءه اپرشد وه فرشتهار
|نورایینشان و ردبلرکلوب دعا طلبابتدی دعاابلدل قولاولدی و ننه
کا
مقامنه ارشدیا وملسافر ایتدیخوا جهزهدجیاعاغراحوند عایهمدداناسون
اولا کهشطانكت ودامکاهندن حأنیسلا هه قورتاره وز خواحه سوردیوعده

اولدرکء رهکثی فراضیادا ادتکد نصکره د عا اناه مساب اولورسن !
و

وهرالضدتصکره ببریدعاده بادایلهو ردیس

ادایده  ۱

اولهکہبو آوریا لد » راجا دت اری ظاهر اولههم سك حفگده هم زم أ

حقمزد ه وخواجه عارف ریوهکری قدس اللهت ای سره که خوا جه
عد الا لق د واننك اوج خلیقه سی واردر بریخواحهاجدصدیق

ورویاجه ااوکليلانوخواجه ڊهاءالدین
و ری خواجه عارف بروهکری خ
نهشند حضر تلرینك قد س الله تعالی سره نسبتاراد تاری سلسله سی

| وجاعتد ن خواحه عارفه ارشور ګ خواجه څود ار فتنوی قدس |

سره خوا جه عارف ر پهوکربنك خلقاسندندر  9خواجه علیرامیای

خرلففغوا بسننكدندرو سبلوسله ده
قد اسلله سرهچ خوا جه څود ا
اری حضمرت عر بزاندر وحوق مقامات عالله کورامات ظاهره اسدر

و بافنده لاک عن جلا هلق صنعتته مشغولایدبلر ومولاناجابی قد ال
سله |

تعسالی سره ایدر بوفقر بعض ک
|ابردن شو یلهاِسعْشد رکه اولکه مولان
حلاالالدین رومی قدسالله تعای سره بعض غنلبا تنده کهبورمشاردر

(ست) کرنه عحالفوق فالبودیکه شدی * بنده اعبان مخاری خواجد
تساجرا  *#ونلرهاشارتدر وآنلردن صورددار کهقصای مسموقانه الهموق

ان قالقار بوردیا رکه صصد ن اوکرد ی وينه آنلردنصورددارکه اما ن

ییار(
باتد
|ندر
ن)
سنند
وک
تنو

يبعنلاووزب اولاشعق ماسوادن ابولزوب.

> ۷
انلرده هم د کر وی وارد ر مخاراد ه اواد قار مه انار کید »ولد

دعشلردرکه خوا جه خضر عليه جر
وخوا جه و سیف برکسی

n بر سی ایدی[

وخرفه سیآند ی وخوااجه لو سود ن سکره |

رضته مشعول اواودابلخروالیسابتدیار وولاتلری |
خواجه عبدالخالق نا
( شویله اولدیکهبر از و فتندهکمبهی و
هار وبین کلور ایدی و شام
شفرده انلره حهوریقدظهورهکلدی وخا نقاه واستا نه بیدا اند لبم
عاغورا ده رحو

قلق

جاعت

خوا حه رل خدمتنده او تورمشار ابدی

وحواحه ھم رفتد ن سوز سو بلرایدی دی

ge 4 ۵
ککاراکننده 43

(رصورنده ترجوان حفا |

کوشه دهyreحواحه اک

eراسهالومنفانه بنظت بنورالله|
صل اللهتعالی علیهوساee  wف

تعالی عوزحل) بوحدياك سری ندو خواجه بیودبکه بوحد بثك سری |
| اولدرکه زناری کسه سین واا ن کتوره سین اولجوانابتدی نموذیانهکه
بےزنارماولهخواجه خادمه! شارت ابلدآیخوالدمقجالووابنك!رقاسندن

خرقه سین حر دی خرقه التندزنناری ظاهر اولد ایول حوان

افلیال زنا رین کسوب اعانهکلد ی حضرت خواجه ببورد بکه ای باران |
کلوکز بونوع عهد ه موافقت ایدوب زنا رارز ی کسوب اېان کتورمل
شویله بوظاهرزنا رینکسدی ببزداخطین زنارینکه بدن عبا رندر |
کسه لمتکیم اول مفقوراو لدی بردخیمغفور اولهل اران اورتا سند |۰

جب حالت ظهورهکلدی خواجهنكاداغنه دوشد باروتجدید تو بهابتدیلر
رکون بردرو بش خوا جه نك اوکند ه اتدرکهاکرخدایتعال حبتیتله

خاتتراد رم زیرا جینمعرمده|
لبیره ینهمی | خ
نه
اند
حهم اورتا س

امولور
هاردنقس اوزرینه عل!عبوب دور برمواوطالده جاندتنیفسك

وجهنم حفك مرا د ی اولورخواجه اکلوامی رد ابتد بلروپیورد بلرکه
ده ټك اخشار له به ایشیوازدزهرقند »تاد زۇ اد و هک
درار سه اولورز بتدهلك بود رسن دیدرکت دکلد راول در و دش
اول ب

دی سالکین طریقته شبط ات هم الرشوری خواجه سورد بلرکه
رسالککه سرحد فناءنقسه ایرمعش اولیه حونک حشم ابلیه شبطان اک
ال بولوراولسالککه سم حدفناء نفسها رعش اولهاك خشمی اولاز عبری 1

اوواور ٭

1 ¥
۳

صورد ی اسشدی اوتورکه نت

وشای درف

کلافگده کفر راګه سين و اورم

دن اسلام اوزر ه اومه اندتصکره ردصمرانیرسالت

|هرومقیصرندن خلیغهبهکلدی النسقاانکله بولشوباندن مصاحبت
اد

القاس ایللدی وایتد ی استرمکه درن اسلامی تر ایدوب سمل دینکهکرم
نصرانی قبول ابلدی وانکله قسط:طینبه یکهندی و5یصره ملافت ایتدی

ونصرانیاولدیونصرانبت اوزره وفاتابتدیدیر که ابن سقاقرآنی حفنط

اش ایدیمرض»ونندهاند نصوردیارکه هرقرآندنخاطرکده نسنهقالدیعی

ایتدیهج نسنه ق لادی الا بوآیتکه (رعابود الدین كر وا لوکانوا مسیلین)

و بعضیاراانسقانك حکایتی بوکالف نقلاندبارشوبلهکہ عى الدین
عبدالقاد رکبلانی مناقندهان شاءاللهازن کلهخواجه بوسف همدانننك
خايغهاری د ر رنخدواجه عبد الله برق وخواجهحسن اند ق وخواجه
اجد بسوی وخواجه عبد الخال غدوانی قدس الهاسرارهم وخواجه
لوسقد تصکره نودوردیکه هر ری دقام دعونده اولشلردرو بونلردن عری
طرلق ادیده خدءتنده ولوخرلیفه ری وارادیوحونحواحه اچد بسوی

ترکستان طرفنه عن مت ابلدی جیع بارانی

خواجه عبداطااق ععدوانی به

متابعتاعکهدلااتاملدی بوخاندان مشاخدن بضنك رسال سندهو بلهدر
 ۶خواجه عبدانالق عدوانی قدسسمره ٩انرك روشیطر شتده حتدر
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رکون <ضمرت شعنی شم الاسلام عبدالله الانصار ينك خا نقاهند ه
بردعونه الوب کتدیلرحون خادم هل اشعاغتی راست اوکنه قودی شح
بوردیکه برساعت توقف يمكکرکدرکهبرصح تکورندی رساعتدنتصکره

پزرکان خا تونله ارو کیروبکلدبار اونایکیباشنده بر پسرفابنده صاحب
جال اماایکیکوز ی اعییلها نزجهکشوردبارواتد رای شج حضر ت |
حق سعازهوزعالی

زه حوق ال ولکست و پرمشدرو بوندنغیریاوعز وقدر ۱

حقتعالی وکا کوزنورندن غری سنه د ریغاعاشددراطرافعال یکردردا ۱
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اهر پرده که پراولوو ارعزار و برطبیب اشتدل اباتدلهج فادها دی بزهشوبله
/معلوم اولدیکه تحعاقلیدنسنهرنه اسك قبول اولوراکر وغلاجفمرا
|اهرنده برنظرایده سینتکایمکوزاری روشن اوله هرغز وار ابسه سکافدادر

 ۱برَسنك ده ل و خد متکارکز واکر «#صود من حاصل اولبه کندو مر ی

رشم دی
دباي
|بوخااهد »برهاورو رزتاهلالاولورز شح بوردیکه م
|زنده ابلكوا شا بواانلك وارصه علا ج ابا مره" عسی د رعله

الصلاة والسلام اجد بباویده کیدر بساباق اوزریثه کلوب روانه اولدی

اول ترانکندوسنخانوله شهاک شمراییاجنده بره اورمغه باشلدیارجون |
شم خانقاهك دالانی دعن دهامریاراسته ارشد ی شك اوززند ه عط

حالت ظاهر اولدی وزبانندن بوجاریاولدیکه (بزیده رز بز )شویلهک اهنده
حاطمراولان اماملراهشتدبارهس حضمر تش کبرودوندی وخاناهه کردی

صفه کنارنه اوتوردی و بورد,کهاول!وغلاجتی نماوکهکتورلکنوردبلر

یی عبار باشبراغ اول اوغلاغك ایکی کوزارینه قبوب چچکد ی |
ل اوغلانك کوزیاحلدی رووشن
لل)انی
اوج
وایتدی( انظیباذناللهعز

که
دنیبو
زانلکرد
ک
یام ربکاهرك ب
ورصلورد
|وینا اولدیاندنصکره اول اماامل

|

آد نه شج عبد لهزاهد دیرا ایدی اونوز بیل ایدیکه صوموصال ایارایدی
]| مشهورومءروف ایدی وصاحب قبول اید یخواجهرد ن برسی ارادت
سكنده
هکهان
بولند نکرعه سن اکاخانونلغه و پربشدی واون ایک بخیلاابدی

|

بکرقااشدی چون شم الاسلا م اجد هرانه کلدی اول زاهد ضعیفه سنه

اتدیجامهمی کتورکهشج اجدل بانتهو ارهم ز را دی رکهاواوکشیدر |

کتوارهلم حالندر اولضعیفه ایتدی زینهار اکر اما ن پولندن و اررسات

ولکده بوایسهکه اول هرنه
وارمهکراول سنكتصورابتدیکات دکلدرا کرک ک

دبرسه دولهسین وبر ينهکنوره سینوارواکرنه انك دابرسنهبور ېهکه
زان ایدرسكزاهدایتدی بوری فغتاغ یکتورکه سن :سین و بسقفتانن
کیوب شم جد خدمتنه کلدی وسلا ومیرد یحضرت شح سلا من |

ومکه عرمابلدك بیلورمسنکه اول خاتون |
الدیو بوردیکه چونبزه سلام بر

سکانه دیدی بوبرقداوسنتمبسین زاهد ابتدی چروانست سویلرسین |
بعون بورق دوغے سوردده کرودون سنکین محلهسنه وارجد قصاب |

روز کناكندنده کردرانرعی قوبرقصوقی دیدکلری بوارردرتوقلی در
قناریهده اصلشدر صاتونآل وشالدن برمقدار

عال الک
مروبدان

ته (منجلساعته فد بر آمنآآکبر) يعن بر کی |
کتوروب خان که ایلک
کندی متاعیی کنورسه کبردن بری اولورودیکه اولاندن قله ابلیه واارول

رتله فطارایلهواول نسنه که
عیدوهر
لجق ا
ونلو
ووباطا
اغدن وبکمزدن قب
اونانی ببلدراوزر یکهواجب اولشدر بری هنکنوروجامه واروغدل ايلوهاوا

ساعده هرنسنهی ه پکونجه دهطالب اد پوولدل ایدی حاصل اود |
الجدل انکده بارش تانك عهده سندن چیقه چون شم و نیدیدی|
ک

زاهد کوکلیله ابتدی بکابرایش بیوررکه اکاقد رپومقد رو یناوتوز یلد |
کند وزمدههج قو تکورمبوب دور یر بمربکر خانونهدخولاعکه |

یخکه زاهد ن فهکر ابابوردیکهآبسورایند ر |
قادر او حبضلرتد ش
وف اه اکرحاحت د وشرسه اجد د ن مدد استه زاهد پرند نقالقوب

آنیکهشح حوررمشدی بر بنه صکنور د ی قلبه حولوا بشوردیلرو ربره

کلوب افط ا ر یبارتطعامبرآیکن زاهدد حه رکثظه روه کا ید |

دبلدیکهمءاشرنه مشغولاوله خانونابتید اولقدرتوف ابهل طکعامدن |
فارع اولهممجونطعامد ن فارع اواد بلرزاهد دنلد نکهما شرت

{0
۱

 %دم  1بوالقاسم ک
رد شدچو کشرمفط ر ۴بکشادبورکرامت ا جددر ×
کردندحواله كفا فش

یرباهر روزحهاردنل ای

بر«۴لس خواحه ۱

| بوانفام حکایت ایارکه اول
كبطاشك خادومکتننههواورادردممابناتبدرتامکرهوهنبنبکروارودادوکب |ه
طشرهچیعمن اول آلت
شونیآلو

درردم واوغلاگفارم کر کلردربنوفا ت اید مجك انار حاینصه اولور
اتد ی مادامکه خبانت اعبهار واوغلانلرکدن هرک کلورسه اول التونی |
ه نصهمد ت اوغذاری کلوب |
آور خواجه ابوالقاسم و فا ت اتدککردنص

اول التونیالدیاراکادکک اهجارندنبر پسی خبانتایلدی بعده برد بولدار |

روقتدهحضرن شد عرزعت هراه دوشد ی حون قردهشکانه اپرشددار ۱

له پولداش اولوب کااونلو رد ن بر بلوی صو ر بدلرکه حضرت شج
| هرا کیرمكاسترمی شم وردیکه اکرایلهزارایسه بوق زیرامشاه ماضید

:اتصهااز یارباغعه سید ردعشار خم
|هر
ورجا برن عبداللهه ابرشدیاتدی

[زواره لش الاسلاماجدی اموزارهعزه الوب شهره کتوره لمدس بوردی :

|اتاسیشح لاسلامعبداللهالانصار رکه قدس الله سره حذهستی جیفرد بار |
چیع اک رشحم الاسلام  جد » استقبال ایده ز
ی
حون شکسان قر بهسنه ار شددار و حصت

شحل خد مه و اردبار

وسْعك نظرمباری انلره دوقندی پرارنده طو رامدیارعظم حالتلرظاهر
آولدیفرد اس یکون حفه بیکتورددار واستدعا اتددلرکه اتفاق انكآوزر بنه
| درکهسزی وموزرده کتوروب شهرهابلته وز کرمبور یک وحفهیهاوتوررکز
||حضّرت شخ قبول اناد ی وعه رهاوئور د ی و
حعه رك اک او قوای

شم حاری عندا للهوقاضیابوالفْصل حیدوندی وایی اردند هی قولیی

امامطهیرالدین ز بادوامامخرالدین هیضمدودی وبوارتتبله رواناوادیار
وجمآچسدیهروهدیار شم خاموس اوتورراید ی تایرساعت کتدیلر دس

شخ دیورد کهتفهیره فو یک نکهتسارزدهقسوزسو بلعجونحفه ی ریه

| قودبار یوردیکه سز ببلورمبسکهاراد ت ندر ایخدبار کبزواربتدی ارادت
بورق دونقدرجله ابشدیاربوبلهدربیوردیکه چون اویلهسدورسارزاولکز

تاعبرداردچی فد کیتور مز تاهكى بهاندندصیب ایردش دس |کابرسوار

| اولدباروغیر بلرحذه یی دود بلرشواقد ر شهردان وکویخدلنقکشدیکه |

[حوق کسمیه حف

کتورعکه نوبت ایرمدیچون شهره کد باارشلجاسلام|

عیدالله الانصارین خانقاهنه نزول انتدبلرهراة شهرنده رکٹی واردیکد |

سندحی دون آنادل خدا اعون ه#مان اول اتلرعلف عکدن فراعت

ایتد باروبا شلررن دبوا ره دوککه پاشلدیلر و کوزار ندن بآاشقلتردیار |
||

هره
ل کوروب واروب سنه په خبرو پ در با
او
حارب
سا يس
کلوب بطنشره سوروب قر د ی وبت دن عذ رل د بلدی بن ننه

طاخ جکانننهدم وجه یلار طشره جبقمد م وحن سیا نہرتسا

فصلل خرانه سند ان بضامجبة فرضاربمك هرابرینههرصباح بر بطمان |

بغدایو برردیکه بش ینت التنده بولورار د یشو بلکهه ججلهسنهکفابت
ابدر اندی واکرمهمانلری دسیکاسه ایدی جله سنه بو ب پلکه ارتارایدی!

خواجه اباولاس مکرداولوکشیایدی ومالدار واهلخیر ایدیدعشد رکهیک|
نا چبقدیغایت مضط رب الال |
دیدم
مك ا
براحاودنله وواقبعهر نیه ک مهال

اولدمعبال جوقابدی ومراجعت ایدہ جكبر امولبوب همکوسه بازدم |
عشاتعه ومرا رازنرتنه کیدرد م وهمت اسمدادایدرایدم|
دلاوم
خصلع
مت
سنجد د عظم ۱
مکو
وخلقه عرض احتباح اعکهطافت کتورمر د م ړ

وکی رکمت غازقبلدی |
تانوكدللوب اوتورمشد م بیرراگجر وکرد ی ای

ودی بکااندنرعظیمهیبتستول اولمیکه |
دس انمبافکهوب بکاسلام بر
وبوکرادیکه تون شوبله تكدل |
ویبکیٍسه اید ی ص
زهنوراتی مه
اد

اوتوررسك قصهیی |کاسویلدمایتدی اجد ین السنک رکوہ ده درآ نی |
بلورمرس ك تدم اسکیدوسعد راد یبوری آنك ناتهوارصاحب کراعت 1
۱

مرددر شایدکهدردیکه اندن بردرمان وله سك اس بارنداسی القوب ار

أنه واردم واکاسلام وردمسلام الّدی وایتذیکه حالاك ندر ایتدم صورده

کهون ایدبکهخاطر من
وصه یا کاسو نلدم ورد یک تم
سکا حکیلورایدی بلدمکه سکا پرایش واقع اولشدر پوری خاطرله مشغول |[

هو
سقا نه وتعا لیامسیکی ۲سان | پارةبول ایلدمککب
ابله ح

مناجات وقتنده حق سصا نهو تال حصرتنه عرض حال ابلکور

جنوهاتکلور بارنداسیصاح وقتندة بنه خادمته واردم محبونارل نظری |
دمالسنك ایشیکی,راست
کا دوقندی اتدی ابلرو کلکهحى ساره و

کنوردی دعده سوردرکههرکون سکاکفاف اجون نهکرکدر اتد م درت

دازک اتدی رهکون د رت دانکی سنگیسوون لاان ظاشه حوالهانلدبار کل
آل وافاضلد ن بعض اوزلمانده بو

|

9

بی فظی ایدوب بوبه دعند ر ||

TE

E
علافه بغلش ایدی نکاه راقن اوازقولاغه دوفوند.ک نداجدنصون
|شعنه عذریقبول
بو<یوانی اتهیدرسین بزاکابورعکه فرمانورهز کر
|الرس بقبزول ابارز همان بوز عی بره اوردم وابندم الهیتو به ابلدمکه
امن بعد هرکز شراب امهعم اهر ابله کب ب رو یسون تااول قودك
| اوکنده تحیل اولم قاطا ل سکب روان اولد ی حون جریاوکلر بنه

دم بکاقدحتکلیی ابتیدلزادامی توبه املد ماشدبارزکهن :خن د۰ 
۱

تااچد الالارندن طات و وقدحدن انلره دیطاندر دس همانالوبطاندم

اول جر شهد اولش ایدی حق باه ونمالينك ار یلهواند» حاضم| 
|| اولانارا دی عجله سنه طاندردم قیال ت بوه ابلدرار وطاغیلوب کتدیلر
 Êوهر کیسه براستدیه متوجه اوادی و بن واله وار طاغنه بو زطوندم وانده
 ۱عىادت ور باضت وشحاهدهیه «شغول اولدم حون رکه مدت اول طاعده

]|قالدم خاطر عهبوالتفا ابتدباراکجهدحقپولنه بو مییلهکیدرار قومکدن
|| پوئجه صاحب فرضاریبراقد ککه ذمتکده حةری واجبدر وانلری ضادم
||قود اندنصکره برخاطره دی کلدنکه سنكخانهکدهسبارائوایدن غری

||فرق کوب شراب واردرهرفتفسین ایستزارسه صانوب کندیلره خر ج
|ی قابرمغهعشغول
| اینسونلر اول وقتکه ایرق نسنه قا لدی یله سنیلنر
 ۱۱اولهسین حون بونك اوزرینه رساعت کدی خاطر یھبونی القا ابتدبلرک |

|| جد حق تعالينك طریتند ه اسباولات ارواسوین توکلی نجرکوبارینه
بارسین تون حقسصا نه وتعا لانكکرمنه توکلیز سینناکےاول سنك

ضاحب فرضاربکفضلیخزانهسندن ابشرد یرهکهعلا یه رزاق اولدرسن

| اعتادی جر کوہنهایدرسین باه عظیم صفره جب
خةدوید

طاغد نا |

آشاعه ايندموحانه یهواردم والعه عصا الوب اول ک
بواری قنرهخه باشلدم

کویك سهنهسنهخابرلدی رکه اسجد طاغد ن اینوب کلد ی واکا
جنون غلبه اید وب کپوب
اارریهر وشرا بلری دوکر شعنه آدم

کونده روب بن خانه دن حب
ند» بحیدس اب
رتل
خیووا
دلی
رهآسرد

]| ودج اول اخورل پرکوشه سنده اوتورد م والیی اوروب بوییق
اوقودم ۴٩بیت اخسزراس می بکرد د صدکرد ٭تونیرز بهر دوست

]| کردی درکرد ٭  3ترجه ٭ استرهزار باردونراسیا چون ٭ برکره|

{14¥
رردر کډقرقمر دول اولدیکه |نارك اراد
اولوا
شی ا
مند
ددهک
اخورلقه قن
شج اپوسعیده ایدی قدس اللتهعالی سره اول جله دن بری شج الاسلام

اجد ایدی و بریدخ خواجهابوعلی وهماناکه مراد خواجهاوعل |

غوه
او ب
طدیار
فارمدیدر ایکیسی د خیمهثور ومعروف اول

دن بری |

دعشد رکه خواجه ابوعلی بی خواطره واقفابلدیارامااظهارینه هأ ذون |
دکلایدیوشحالاسلام|اجدی همخواطرهوادف اتدبارهیظاهرژه حا

قلدیار وهم نكاطهار ینهاذنو رديار حضمرت

الاسلام اجد دن

صوردیا رکهبزمشا مك کابلرتیکوروب دور پرزومقا ما ی اشیدیوز |
بوحالتکه سزدن ظاهر اوله هم کوسهدن ايك کی ظاهرالوامشد را

سوردنکه ر باضت ووتده تلعهال ك ولبارندنصادراولان هرراضتیکه |
رود
لدل رنه کن

قانه ونعال |
وانكاوزرننه دج زاده اتدل سحع

دی متفرق آنلرهویردیی کرامتلری فضل وکرمیله ابورغور دن اجد |

بوردی هردرتوز ببلد» براجد کی ظهورابلیوب حق تعالیكت عنایتلری
آنك باننده بوبلولکهه جخجللهق کوره (اهرذا مفنضل ر بی) حضرت
شيك مقا مان جع الینایدریدایت حالارندحنضرت هه سوال
ایلدم بورد بارکه یکرمیایکی باشنده اید مکه حضرت حاننه وتعای

بکاتو بهکرامتایتدی وتوبهمك سبیاولایدبکه چون اهلفسق وفسادد

نوبیبکا ایرد ی سصند نامق غاب ایدی وحربقاردور وطلب ابتدیلر یت |
تدم شعنه غابد كرجك دور ایتدیرم بعنی محلس فسق ایدی ودور بک |

کاش اید ی نام ادلوبرصوبشایجلدد ن قالقوب کقش ایدی دوری |
اکا تخیر انتدمحربفلوایتدیلوبزتوقف ازز شاید که اول کر ۵کله |
ښدویردو بروهز چون شعنم کلدئ|
ادم اساندرکلوب مضایقهو پررسها کار

و
ت
م
ن
و
ت
ک
د
ا
ن
بوش بولدیواول خهتانهده قرق کوب وارایدیبوتنحهارااپلودلمورایشدر

مصانقه انلدی و بردوردخیطلب فلدیحون نم وراه دعنىمکاغەکلدياد |

نتار
ووردکم وا
دیدمواولحالیحر بفارد نکر لد وم برخرردن خارجکت
ده

ن ,تنیامل برهص کهیا وکومه قانوب باخ طرفنه روا اواد مکه
قودم و
اندہ خر وارایدی تاکےتیرراابلکوتورم وازوب ی کبه بوکلندمص کر
رقارمکو |
يور عکدهکنده لاكابلدۍ تن ایورریسوندیوفاتی تندمکه ح ي

e

9

۳ ٩۳ ¥
العش اک باشندهم اهریلهوکای جع ایدرم تاواه ابرشدکه و ز

سکسان بنكکونبه بزم المرد» توب وهلشارد رواندنصکره جوق بیلاردق
ب
اموز
کدر ر
حبانده اولشد رشع ظهیرالدینعبسا ک اهوغلار ين بكر وسی
اطفانهده کڪ توزمشد رکهاتامشم لاسلام اچد فدس سره بل از
وندن مسلا
رنه دل النده اوحبوز بك کی لوبه التلردر ومعصبرت ا

طاعته کامشارد رشح ابوسعید ابواتر قد س| لله ورحه بخرقه سی

وارایدیکه الك انده طاعت اپدر ایدۍ وشو لهدیاراکوهل خرقه اببکور
|اه کلشدیاکاشو پلهاشارت اتدیارکه اولخرقه پې انجده تسلیم ای
| و

اوغلی شعاپوطاهر»وصبت ارادیکهبموفامدنتصهییل صکرهنوخط بلند
ب۱الاقد شم ازرق آدی | جدبرجوان خانقاهکت قبوسندن کبروکبلسه
ند هبم پرمدهاوتورمش اولهسیننزينهاراکوهل
اان
| رککدر واسونلوفت ار
|خ قردیی |تکسالی اون کارشجآخره ابرشدی شح ابوطاهره ااورلزو

|دوشدیکه شول ولایتکه خضرت شه نصیب اولش ایید کندوي اهصعرلیه
یار
دخر
رزلرا
مرسک
صابا
امع
هزط
|شمآکجودزینوابتدیشول ولایتکه س

| وزمشجنلهمرعای برخراباند » دوکدباروشول ک راک بهزم عهده مز ده ایدی

| اکاتسلی اشدیلرکوس پادیکه حا ل ند رتااک داککه شعك و فاتندن نجه
|ییلصکره ب رکه شیع ابوطاهری خوابد کور دیک شبح ابوسعید باراندن

| رجاعتله جد لکیدر آیدی ابوطاهرصورد ,که باش ربلد ر شی ابتدی

| سند خی کلکه قطت الاولیا کلیورشح ابوطاهر دیلدبکه کیده او اندی
ضرت
حی
 ۱پرسی کون ج انوطاهر خانقا هده اوتورمش ابد

اال
لرف
شصكفتدلیدویکبیزجوان قبودن ار کیورد ی شنم ابوطا ه
بلدی اکا حوق اعراز واحتّامانلدی اماشو بلکه مقتضای بشی تد و
اند شه بالك اولدی آتامك خرقهسین نجه الدن جبةرمدیدی اول جوان
اد ی ایخوا<ه امانتده خیاتث روادکلدر خواحه ابوطاهر خوس وقت

|اولدی قالقدی واول خرقهبیکه شح ابوسعیدکندی الله بر اوزر بنه
|قومش ایدی واول کونهدل آنده ایدی کتوروب اول جوا نك آرقه سنه
۱کیدردی ودیررک اهول خرقهبی م
اشدن یکرفی ایکی ککشیاردر
|واخرده شم الاسلام اجده حو اله اولدی آندنصکره هم کر بلدیکه

۰2

رو

خی

ن

مس

تست

وی

نار انان
کورمکه کلشد ی ابیدرا کاای بیاری

||هکنووسزتزادوغیلاوجاقنهاایلددیئیآویاکابواشذعراكرنادونکدنرهکن۷ورشدةیراا4بقو%بهذاچررفونایف(نطکاذنا ۶ر
۱جنسننا دوسترالناسلناینکون 9ره  +ازیفه ایلراوا که تخذ عندر

| * ولهانکارایدرسه سازلاس * پوقخی اشعاندیه زو تنل  €تو بم
|مارالدیدی#دیدی آنگهبببجدیدی ونعآنومن[ینبهن #ردمکن

|اه خوددسندیدی ر ججه  €بی روزازلده شا هاسن ص#ائون الم |

ع|بو کمویزون * یهغلكاودرغبوع اول#رندهو
انول وتکبدن ین ۱
۱و
چ الاسلاغ اعټدالنافی ألا قدص اللهتال ره که

۳

ا|پونصر اخ هرن احیمناندرجر برینعبدالله الجعلیانرعنی له نما
۱عنهکهرعول صلل اللهنا 9عليه و لمك وفا ی تتا ابره اعان کنو و داز
فر
|زندارنددر (قالرضی اللهنای عنمغلاچا رلسوه متذاسلث ولارأن:
الاتدم فیو جھی ) عنجربر,ن عبداللهاتدی بانموضللادنینه

زماندن بروهرکزرتسوغلال
اللهلییاغله
لیه وسمبیمنم انلدی هرباربی

و|کا-وعررداگلنوهنینپتوغزریی رهمضی اایلرایدی زیدة پاند فامت وضا خب چا ابدی

للهدحال غنه |.کاپود ها ال
هامد دردیه خن |

ا
۱نه ودعسا لی حضمرت شه فرق ایکی فرزنه و پراشایدی اونوز

|قاموزی اوغل اوی فیرایدی وفاندتضکره اون د رت او غلواوج ف |
افایلدی و نوآوندرت اوغل ججلهعا لوفاملوکاغل و صاب نطنیف

وصاخب کرامت وولایت وففتدا پیوشوای خلق اوبلادر وخضرت خخ

ای ایدی ری اتکیباغۀد  ۵ایکنتوفيننوبهازشوت ظاغه کقشد را
واون عدکزپیلرناضتدنصکرة قرقباشند» أیکن انیخلقاند کوندرد پل

وع ادلیقبوری کحم اواوبعو نوحبدد  ومفرفشده وعسبر وخ ند »|

۰وحیو زنای کا غدذ ن زیاد ه اضف |
| وروسطی بده واسرار حقیفند ا

مد ر ایک فدادیودکلاردر |
هاض
آپلشدرکه هحبروقحالکیم اک
ااعر

ومتصنقات جاجبلاهتنتات فرأه واخباز رسو لا صلالله تعای علبه

ٍِ

| وس ابلهمقیدومویددرخضمرت شمفدص ابهسرهکاب سراج الساريإ
کنورمشد رکهیکرمی ناشنده ایدمکة عحزنشانه اطف وکرعبله بکا نوب |
بقاشند ة ایذهکه بییخلایق انه کوندرد ی وعد که

اا

TEK

۱mergeقەه اک اج

آنشن علولدبره وینه د شدرکاهرنة

۱دشد .اولورا سك شو بالوهلکه عزر ال سییاول کاردهبولورسه کاریی برکاره ٠
ا
هولها کرحه طعام عتاوله |
 |۱یلبم وا کردجعالا نل ا

| باساب مرباح عل اولهکرکد رکهباطنده خالصالنه او [مواول علده ننتك رضای |]

وافظت شرع اولق کرکدر وینه دعشد رکه |[
والی مح
|چن سها تنعهت
| ءبودينكاص

او لدرک ظاهر د ەشو بلهاولهسنکه سند ن چیع شرع ۱

ککهر
ظاهر اوولبهاطده شوبله اول سن

غبریاندهصغمیه اپوعبداه |

 ۱تار حضمرتنل اصصایی حوق ادی و جله شیصاحب و لاست وکرامت ۰

اید ی اوبعلی بن حتسارالعلوی السب کیرضنا للهتعالی عنه واندن [
ری ۱
ید
اشهو
۱جوق کرامتوخوارق عادات منفولد ورسید امام دعکله م
|وخبریابوعند ال مهحتسارا اناعیاوحند ه زدوفقه اوععان مرغز یکی 1
۱ا شوق |
 ۱ود س! اه فان سرهکهنغایت شو فندن و سوحته لکندن ک
|سوخته دبرراندی واکاوقاد ۳رهب وت اولشدازد بر رکراولک نکههر اندها

ابدی اول رد اكا ۱

ایندامامووا ت الد ی فده ابوععان روالد ودد

انه عظیم مصیبت دوشد ی شو بل کهنیطاقت اواوب هرانهکلدی |[

دیررکههمان و کقلتدیکه سیدامام وفاتابش اید ی و باطننه ودشن |]
| اضطرابك سی اول اید ی جون شوق سوخته وفات ایند ی خنانجذ باد |
|

عااهی
تدس
کورستا نده عبدالوا حدین»سلل ادا اوحنده دفناتدیلر ق

|

 ۱سرء شج |نوذزوزجان دس اللهەتانىسره"3شهرالاسلام ابتدی بن |
اونرکتردی |
یکی کوروب دوربرمکه ابوذربوزجانی بیکورمش ایدیصیاد ک
لو زجانده بکاعظیم زجت اپرشد یو حو ق طاب اشد مکه ای ولد م ۱
وکوردم ابوذر وزجانی کرامتظا هر اسی اند مالک نو زجاند هرمدرسه

وک

ابودراندهسا؟ ناولنلره.ولامها

و

دیشر نك ۱

وپوسنده رباعشآیدی خادم مدرسه اکردن ححیعوب کلدی او د راتدی

|

 ۱اولبانه ابشلرخادم اتدیکه ککه فسن و وود رسد نك اند ه رنوت

۱اغا وارایدیخادمه اس دی واراول اغابی سلا خادم واروتسنلکدی
هر ببرافکه آندن دوشدیخااص آلتونایدی شك اوکنهکتورد ی اتد یا

نود[
ا[وییوار ۱نار اون پو نکله طعام صاتو انلبو رکونسلطا م

|باباسیسبکتنکه نك وفانیهعرك اوجیوز سکسان بدبسنده اید ی انوذری ا `

سس

| رکونمسججدده اومبشووبرداغك صویی دوکلمش ایدی
|خادی کلوب اول سو بیکورد ی آ نیتبول اش صانوس ۶

بچررا» ابل
ری
کلد
| آنیشویله اورد که اعضا سیبجرو ح" او
| کند ی مسد اعد ن ایدی براتش ظاهراو لوت مسحد ی

اقدو

|[وجرکر اول برد ن کید وب جله فروشا اندارراېززاارراویدی
اور
ر ددان"یخر
پید
االبهلیینه یهاولقط
نحد
| آن »د و ارد ی سلطا ط

۱ر۲دئجه وارو ب ابتد ی جرک رو نار چ ری چونپمارت3

||ج رکرکرودوندی وکوزی ناشآاوشله براقدیآ نش همانسو:
|واویریدیدی ربا
 Êب

آنا اش دوش که برافروخته ود #اوسو-

ازدلمنآموخثه بود  ۴کرآيادوچ ممنندا( اددیا<ه ججلھ اروشان

||هریسوخته بودترجه

اول دو ن کہ کی انش اااذروزکیم نود(

 0برعمدن اید سوز آموز »#بردم هد د اسه فانناهن آن  %3اوردق

|| سراسردل ک دروپنرسوزه ر بلرکوقنده ستلکادیقر بباولدیکههز
آلوبکیده ساطا ن جحدالدینه خپرایدبار یتدی بم خرقی"یل e
|و یکیاابولنلدهنلری | ځالسیلدکوردویامام شعرالدنرازیقدس
ق
ه تفرب ورك دتاراید:
لنك
يایوا
آبأكننده اید
ااك سره العر یززم
| نم

| جوک آنارة وفات ابرشدی شهرهرانك اعندهدورب خشك روآناد
 EESاور چ وود ارو

ا

4

فه اززمان و الکان صاحبيك ر انكرة س
عکارنى
ملام
| رسال فا مه ا
ِ

کنبدده مدفوند رو نودجممود مولانا“مسن ادن هد ن عدا لمات

داك قدس اللهمالیسره احابنددن وتلامیذه سندند رکه ارتام دن
وحدعار ند ند ر وحعیعت زغان و آنكتحقیقبابنده۳

|صنفاننده وارد رر مرصگنفاننده از بولنور انوعداه از نع
| ن

اجندالهروی قد س الله تعالی سره  64مشا هراتك اواوار ندند
یار ؟
عاباطانیله ع طاهری جامعایدیصاخ ب کرامت و ولات ادلدیر
انك قبری [وخنده بو نلهبولك رکههمیزنت ارکیو نش بدوتد» دادن

اکش اول دعشد رکه ظعای غو بلهکه سننان بش اولهسك او ل سو

اچوشلبه کرسن انی برسك جاهنوراولو واکراولستی برایسهجلهدوو
وتښو خبلاف د
اواوروقفتانی شویله کبکه نهاد کده اولان رعو ن

و بعتی٭

ار

]مود اودیردکیکكسنم اقا احدکودرپبلوربساك کروبیباثندن باشلدر |
|| غد نغ دان کازرقدس الله تعبالی سره  €بوزقومك اولورند ن |
و(د
هردر
ورهشا
|اندی هرانده وصاخ بکرامات ایدیآنی نخادره کنو
ع
اا
لاف
ان عبدا لهالصااراهر وی من فتبا مشاع هرا ةمن

|

| فوفته واحسنهم هدیا وخلقا وطر ند ) وخواجه ابوعيداهه او ذهلك
اکاعظیم ارادتوارایدی وآنگهون جوقایشار یکشدیروفتده آکا اتدی

خواحه پوقدر ایشارکه نم اون ایشلدل آخی سن بنشهرد ن سورسك

 | :کرکد ر تخوا جه ایتد ی اس ونك اوزر ئه تڪ روزکار کد ی خواجه
ابوعدا نلههر بنك رببسی ایدی و غچدن عىدالله کاژر نات فعاملا نده

| ورك دنباخصوصند م»حبوب سوزار سوباایردی وکو کللره | رابار ایدی
مسلازلررنا د ن ال حکدبارو املاحکند ن فر ا غت اتدلر خواحه

»هر ن ند
]| عابدواللهه اول حال خوش کلیوب جد رن عبدا للهکاژر ش
کلسون دندی واشدی حوای شهیدن هره برهدرارسك وارکت شهرده |

نلریعیی خلق دنیادن ال جکصك |
| طورمه کهسنك سوزخكلاقه زیاآب
اانه مالعا اولازاواورو خوا جه انوعبدالله درت ل بی سوال ||
یقهدفیاششیی اکا جواد
اش یخهدمت اعشدی وحوقلق مال اکاانف
 1خراسان درایدیحادغ وه وک كەىة ابدی

قر:ج دس الله تال

مز) شح الاسلا م اند ی قرح براولش ایدی واولو درویش |
]| اسلره
آاایدی ولات وفزاست اسی آندی قبری دی رم کازرکاه ر د ه د ربرکون ۱

)| خواجه عبدالنه ایوذهل آکا اوغرادی قرب اتد یابوذ هل اوغلی خن |
اوآهکهسن اشا غه ده ووت  ۳وفارو حبفره لر جوا جه هشیار

|

جادیکه براولوکث,ذر انتد ی مکندکلدرکه سن بوقارو جبقروب بانشیاغه ||
]|قویه قزرب اذ ی اایو د هل اوغل انمه نوهفاادرهد رکهبش |

| بوتاروبقره دی ستایشاخهده قومبها چرون بوك اوزر برنههفته کدی |
]| امیرخراسان آنیطوئوب قلات قلعه سنه ایلند ی روطا ق ان ده حدس
|

اپاداینده دناد نکندی  ۳9خواجه خبرجه قد س الله
ادوب شوست ت

)| تعالسره  64شج الاسلام ابتدی خبرخه برغلا م ایدی وقبری کاز ر
نه لرکورراید ی وعظیم کرا عثار |
سوق
۱گاهنده در وخواجه سی اند ن ح
|شاهده پذرایدی  ۲نیآزاد ابلدی کازرکاهه واروب آ نده مبحرتصرخاله
ء

نف

 ammaویو وه بح

سهروقتندن برو قرأن اوقوردمکوزمدن اش کلمد ی عد ی بوبر نله
اهل ظاهراولدی شخ | لاسلام ابتدی:لیز۰
حهت
| سن اوقودا نظرابله ک
|اولد نا کامطلم اید یرنكزر لك ابلدی یلیس بوزندن سویلدی تااوا ۱
نولد ی بوق اول علهزماننده می«ط(ع اولدی
ووته دککه غلمه جاننده س

بوجالاواکی حا لد ناواودر شول حکمتارونکته کهشج الا سلامك
لسانندنجاریواحرا اولعندرانل تفص هترددربلکه متعذر د آرنلر ۳
ح جوغی کمشدر واولهکهبعضی دی کلهانشاء اللهتعای و ونده بومعدار |

اوزردهاه::صار |واندیوفاناری هرن رنیوزسکمانندهذی اه یکری
اکهی زد ه جعه کوننده اول د روعری سکاند رت سلد ر 2 #

سه ما لی سره که شحم الا سلا م ابتدیکه محر
ابواللیتِ فشوی قادلل

یلك اناقیورراید ی واول دعشدرکه
فوشهد اولووعارف بارتذاید با
ده قالدم شو ل سېدنکهانك خبا ناناد کنردم
ندم
بوشنکدن هرواتاهکل
برخانون بقل اوزرنده اوتوروب دبردبکه جان ماد روبکانه ۳دراد ۳

ک پارحال هر او نیجع لشالام دی ابواشئقلبق ین

 ۱الکوشبکه تادعیتل اولور:بدنذررنوحهاشذسه اعلارایدی بو ظانفه دنر

د عد رکه(التلذذبالیکا مءنالبکای)زعت اعلقدن لذت االغقلغك د
ودهاسیدر ج مالاسلام امو ق ضط کن کیوقلا ن حسرت اشندن

تدرت ولور سی ولان نه واو ردت قوشصه رلقبری خبابانده د رجو د
انك ازا وآایزدی واروت اقنكبری او زرید  ۰ر جر ۱
ی
دد ن
کدسا
اؤل

ویدارلوزژر نی حار ذاق انتدنلر واند » اولور اندریرتدانباد ن کتهبان
با
واول م۱ ۱اده انلری د فن اتدیارر ج ھےله تعالیشج الاسلد ماتدای

انلریك قبور نی یم عو بکا بز برکوستروب دېردرکه و ن نا رهروت
نبو
قر يدرو بوفلا نکدرو*ج الاسلامه خوش کلوب انار موافقت

ند ابارایدی و اتدمکه جدعدا یه کارزیتدیکه یووجنومدمده مشاهد |[
اتلدنکبے یعابلوکارسلببین آنیفهمابازمکهلیترش بط وان
سوب ندیآانی بط اده قالدی فوشه رکونهرات ایرماعذدهعرق

اولدی برهمعدارطالنندی خ اربتدی| هی بیطوتکرخلاصه قدر میوددر
1رس لامتله بن فورباررسك او کزههسکاقلهو الما حداوفو یهی اتدی اند
ا

خلاص اولدم طفوز سادرکهاوقومق اسم قادردک هر و هت احد درم

نعالق رو ۳کا ای هد ب تایتن ادى 9ك

و
2۱

مت

اشرات نی اظر اولق اشد ی و زد م دی لهدارمین ایتدی ۱

اتد یو نردم بش

اوباندی

الاسلام اشد ی آنك کت اوزر ثه |

| اش افد ن رای اول اد نگ دبرد بکهبضی باشاراو زرنده خط ست |
| اونگ

ید ول ون کوروزرمگه شین و ای اندکوچ کک

الا شلام اشدی تکااؤل کزگرکه :بی شق
شم
 7افلورنڅه کده ایکور
[ یدرد ماش
۱۱

نرمزلقد +
وا زد رده رکشبنكغین لكکرکدرو ی پ

| ۱آزرنهکتورد مآماخیردهخوقب برنهکنوردم نی رکو دنك طبعندهی شر
 Êوفساده ازواقف اواوزم امار وصلاحنه تم واتفآوو زموا کانظر
|ایده رم و رنظرد ه حق تال ناده ال مقا زه بره د کدرتان اید رم
2رم اد ی؛اضققومرارکدولاًتلراهایی آخرارندنتتیمر ابد وبایرام ۱

| بروفتده
رمق دیلدم قومدبارشح الاسللام ابتدی EOE الورک |
 ۱فراستله سوباروسویلد یکینمشاهد ه ابلرو بومشاهدها کا دام اولوز

]| وبعض ياةولور کرو نشاهده ک|ایروقند:دوشی اغلبه وضو لت و قشّد ه

| سویاروبا ااسووزدیلند ن جاری اولوت خفیقت آؤاور ورا ست فراست
|اولوراما نك بوعا لدنتخبری بوسر یانکزده ابیوکی امرك قذخبسیاواو

اس دونوت یی اواکنسی
اولودرکهاول قراستاکادامدراهلل ولأتدر

صن
اقا کنردابدالهواپزازه وزهاده اوااو وراولصکر ی
|
| هک پوشبده که آشکارهانولور|کرشزك سنوبريه

فو رکدرک ا
ت و اورواکر

 ۱عفلاد» سویار سمخ تحفوظ اواد ہنیحیلیندننه دیدکی»واقماولهعامات ||
ن شی تاید ن اندی ۱
دی
| ج الاسللامك جا می ایدر شج نموجلین اد

| شحم الاسلام ایتدی ابوالین د را ج بویف ناتسب ارزو ایدوت |
۱اریشهر بنه کلد یر $دنکه پوسفتن اسینك :خای صوررددیاولزندبەله |
4ك
اه

 ۱یی

زارد ريا

شونر آیدنضکره آ کابواشد  ۳واف ناسین

۱

ینت امد ر اپواطسین ایتدی واردرضاطرند» برعرین ||

1ات وار اندى اوقودیوسف ناین “ماع دوت شورعاصل انلدی ۱

وکوزندن ظوفانلرروانه اولدی اشدی ابواسین طڪونغه کهبرایدرکه |

<a.
1و

|| ردهدهکزرسونا ومم ای ضنوررسكدرارکهولغ 4اا زبدر |

1

رد

r
شج الاسلام اتد ی الى:اناك رطسوجهیه ابدی يعنایکی حببههآبدی

|قادر اولیوب اسقناخ براپدمشخ الاسلام ابتدیه رکزعرمد هال
وینه بن کا
ای بوجق کون بنیدتاطلبنده ور شدر وهرز مان بکا ”حح اواور اما کا

آندننه|قکبرول ایهم کافر اولورم واکرا نك مبکوکلده قدر وقیی اول |
جوه
از ا
کافرم تآانندن خلاص اولتههو اول بکاکرک

وف مسر |

| اولادی | مکلرك سلیان اوله بکا آندن هرنسنهکه برزماند کورمش آبدم |
بوکا اول سنه خوش کاش ابدی وکرکلو ایدی وروز کارکوزته وکوکله

وبیدریرامرکه اپولد رکهفلان
طوڈہّں ایدیعدی بکاآنینقد ایدی د

منش اید ی اول قوتکه بکا کر ایدی[
ککلد
وقند »کورمش ایدم وکو
پورمدی شمدی و بر بتر وارایدبکهحم الاسلامك محل نه ملازمت ابر[
ایدی وشعك ففاسنده رقاعان عقداری نور کوررد ی برون شح اچد

کوفانی بهانتد ی خوا جهبك بای ازروند» اول نوردن فلقانی سند |
کوررهبسین انتد ی کور برم شج الاسلام ایتدی اول !نیکورمر ایدی اما |

نرمزم اولتراء حه |
دبلدیکه شونیکه اولتر برنسنهکوره واول دیهکه کو

کدی وکریکلدی آندنصکره اول نوری کورهدی شج الاسلام ایند ی |

اول تر ایتدیکهشهدی اولنوریکوره مزم سبب:درابندی"عد یکندیکی|

|مغفوردونارسین ذظ رکد کند یکه قدر ویررسین زرا جے ابلدم وحاجی |
اولدمدیرسیناولوفتنرازمسکنت اهل اویمدشتاق اید شح لاسلاماتدی |

ی مبهےشوقدرک|
د وق
رهگوهسهت ر بیدعتبرمعشوقهسی واردر بهار
رن بهناری سورم بروقتده هوا کرمایدی وکللرایرتهش ایدیبکاآرژو |
دوشد یکه کل تماشااسین ایدوب کوزم کوک احب لهکازر کاهه واردم|
براغعمده اسکره مقّداری برلالهکوزدم ازده حو بکهآندن زناده اولق
متصوردکل ایدی و بنه ایتدی بر وقتده ز اده تنك ادیلدم تز سرمرآیعدهبعیی

سلامده متفکراوتورمش ایدمراهمسنببله کار بلاسدیوسک کوش لو

ر کاغد «قار بدناشاغه دوشدی خط سبرایلهان ٠د بازلشکه (فرجفرج) |
شج الاسلا م ايند ی شحع ابواطنرتناتی سکز یلمکهجداهوز ووب
ووفابتضعبایشٌدر بر کیسهفقیراولوب بروقند»
کیسهدن برنسنهد:لدی ب

مطکهودرهه وسوّاز یه کسان کونککونهدلزوینسته امش ایدی
اجلغ ابله خستهلکهد وشدی سست اولد ی حبلهیله ی سوربنهرل |

مقام اوبرااهريدهیکه انده ایکیرکعت غازقبلهخستلفندن او و عله
و ابلدی ٭ ۰

ارم
دام نكاو زر بن اهولغه وعا دت اید مک قاادورن سکرباری برکرء آنی|

ایشلهکرنا شر  3آدیکری سنیار زمره سندن ابده لزو نانتهابن شاك
احوالوا خلاقحسنه سندنکه بزه انکله یبورشار درکهانرارردکیدیک.

وسبرق اوزرپانیهعدلیکن اکرجله سینایده.زسکز باریرمعد ار ناب له
|یکنب ورقند ه بوه کید ردم بردر و یشبکاآندویرد یکه برشلوارحاجتّدر

| دیو نمخاطر عه اول امادك حکایتیکلدیکه سواراولوبکیدرکن ردرو هش
|شلوار نی |
ایینوب کا
نمامد
ن'دولا
قا بکارشلوارباغشله دواآکنادو بآرمش
|و بردی میدمراعشلر نون بوبل اهندککه بوکد ار بلاتجبلر وزرا قاردر |

ید بخییلورم اوبلاهدمراجون بکا اله تعلی پهآنودبرد ی روا
اتد بن
وب کید م وآلك حاجن کو ری ویرمبوب موید ایدمشح
|ورمد مککه
ک
|اتدی بندیاو بلانلدمواول درو شه شلوارمیو بردم وعار ی برجامهابله

محلس ابادم یونه دعشد رکهچو یکره اوت اوتلغلهکندموجوق کرهبای |
التنه کر

قروب دورردم معهدا اول وفتده ارم ودوستارم وشا کردارم :

وارایدیکه جعسی غنیلر ومال دار ارایدی هردستنه هکاسنسممو برزیدی۱ ,
مک زد ایدموانلره حالیاظهار ادلزایدمو ن دیردمکه انارتعون
سم ار کتدن دی سنه امن ایدم ن کوحراء
نح
ب|لبدر کوبے ش
ایدی ودنباسیایثار کش ایدی و م
ایدمکه هنوزیانام دنبادن ال چ کش
إدرو شلك وحنل اتداسیاول وفتدنبرو در شج الاسلا م اتد ی بم
ا
بت

ی

ار ىرا

بر بور ام |

اوأر ابد ی اواد خیشوقد رکهاوستنده ابنیولور ایدم و وتهبارهسی دی
وا ایدیکه ورنولور ایدماکر اام اورنسم بشم اچق قالور ایدیوأ ربنم
اورنسم
انا ۽ع احق قالوراید ی و وکر 2,وار اید درکه بصدوع ایدی و ر ۱

مج وازایدکهخلس جاه سن جبقروب اکااصاردم رکون برعز بزاگرو |
کروب بماحوا 1ی کوردیبارمفین اصروب اعلغه دشلدیو راء خی

ا|دلندیاشدن
حبفرون اوکو.ده قودیشحم الاسلام انتدی ,ده اولدرت
وقایدرکه رده اوق-لره استهو ایو و سهدندی اسمرایدم ۲وکلده

اندن اموارایدی رص دانبالبممرید وشندهکوردی! کاابّشکلان 1
قلره
دکایی"عبدالاههفو که انكاهستاو ن
و برسوندانالع.1به السلام اول |

شغلهکفایت ايلدوتایول معنص اول دکانك اه سق اوق رهویردی |

#rA#
| بککلمایوبرمشدر و بعش شلهمیآغز بهقوعشدرچونکي اه وارر اید |م ۱
ام اناقاوزر ينهقالقاردی و بکاحوق نعظع اید ۲ایدی هم هذااز کشیبه

عظیم ابرایدی بم انکله اعتفاد خصوصند ه نقارم پعنی خالفم واردر |

بورد اولدرکهطریفنده مثا طریقن نا سب ايش ابشارزایدی |
مسا یجوفتدن بعضی آنکلهایدوکلایدبلرشخمالاسلام ایندی اجدخضم و به

رکون بابزیدلاوکننده ایتدی بارب بزم امیدمرری کندو زکدنکسمه بایزید

ایتد ی بارب بزم امید لرعزی کندوزکدن کس شح الاسلام اتد ی
درا بزیدل دیدیکی خواص
وهك دید کی عوام انجو
اجد خطر م

احوندر ز برا !مید علتدرناموجود حون اواور اولکه حاصل اواشدراکا
امیداولاز ابوبکردق دعشد رکه عافیله تصوف اولاز جالاسلام ایتدی |

اکرصون ابسك احوالکی متهم قبلکه د عوادر و افعالکی متهم قبلک |
ر ادر واقرالنکی متھے قیلکه ى مەن در رجو ارد اديه دهعص طرب اواوب ۱

ابتدی | کر نی سلامتله بوندن خلاص ایده سین هرکزستی ذکرام جون ||
تادبهدن قورتادی برکیسة آنیخانهسنه ابلتدی وطعام ویرد ی طوبشحه

ملرد برمفدار |
|کنراو
جتدویا
یوب جان تسلی ایتد ی شح الاسلام اب

دخی حبا ند ه اولوب حق داداسه شمر یعتی تباه اواورایدیوا ک ارداب |
عهدی تباه اولورایدیصادقایدی شغل اکا کفابتابلدیواول بوسوزی |

استهراء و خواراق بوزندن دعدی بهلککند ونك بادی حقه عار اوادیتی 
ه دنکهبرمقدار |
نهر
فعشسکه
جهندن د ید ی شج ابوعل سباهموده اب

| کی هد برنده برمقدار قالورمکر شریعتکه اندن برمقدار کسه پرند  +چ |
ف

>

وال شم الاسلام ایتدی غات اودءشدر ودیدیکی کیدرشر دعت غا ۱

 ۱اولق اسرشر دعتد ه زناده نمصا ندرش دعت صوکید رصو رمعدارحه

کرکد ر اکرارتوق امجرسك زیان ابلرواکرا كسك امجرسك صسول
کیدررر دش یت

وزیی باطنده eeg

طا هرده عامکور :حه چ الاسلامابتدی بوسوزاكمعناسیاولدر

بم

حنبقم درکستلذی تاشر بعنمصانی او يجهد مكدرشج الاسلامكعادنی
سعه
یسجا
اها
اول اید که خصالچیده وافعال اسند بده دن هرن

حدینده

اولسون مشایخ حکابتلرند ه اواسون البتهآنیاجكاسترایدی واول دیشدرکه | _

صلل اللهتعالی عليه وسل بر سنتسمزه نقلاوانسه | کر|
حون سغمبردن

TE:

{n
بت اباش رم

و سن جهطم هبدان

وح ر ابواطنرحشی وجمدساخری وحوال کر وشح ابواسامه وبوالسن ؛
سرک

واو العا س قصاب و و لرل عیری مشا وقق كورەش ائ

وا کانواعت اعشارابدی دح

|

ودی آ 9 :حوب حل متلر يلش ادى

اویرمدشی
وراحتلراپرشد رمش ایدی شوم ابوالغرح طرسوسی یی ک
ھےريك درنوز فرق برید ه رجبآننده دثباادنن کمشدر وعریطهسانایی

|

ج الاسلام یتدی شم |
آیدی  $ج م اچد کوفانی قدس اللهسره  4ش و

اجدکوفانی عوك خادیایدی وجوق پیررکورمشایدی وخوب سفراز

اش ابدی ب کرون بکاایتدی برکیلری کوردی؟ زی سندن پیلد ك بی
آناری حقیفتیله سن فھے

سین

 ۷ابواطسن تحار قدس اللهسره 4

اج الاسلام اتد ی وهندزد  °اول د لکرایدی وهیلو

ڪڪ نى واولو ا

اکنیابدی کیہ انیبل عشایدی بر وفتده ین مکه ده کو ردیر له یه |

مرد رندن اللی رکوه د
يانری قربهکش کیسه ر وارایدی وحصرياك

خادی هلالدن بکا حکایت ایدوب ایتدیکه ( تلطالع الشعسالا باذتی )
باخرزی.
م
هم
ط من الابءماذغ ابه شحالاسلام اتدی قاصی ارراه
ینکونش

یکانتدنکها
ا

ف وبشوده کوزدمیندمو

۳
نز وان

ف سياهك دیدارینصبباولادیام چونکدخرقاندن|

و دوندم فضاانله ج عودی ات دولوب کایور اعش رک آین|

|کیت دی ووربی ند اکا خرقاندن حکایت ایلدم واوعیی اه

یدش e ۱
وتء ظم اسیای
ورالمااتب
اواوکٹیایدی وسوزاهلی وک
ادى یر مد کشورتائب .وصادق کوسد ایدی وانك رباضتلری وار
ایدی صوم وصال اناایردی بورقتد » وصالد ه ایدی ندج TE رق '
کونهدلت له اولدمصکره ایتدیلراولانی سکسانکونه ابرشدردی و بعضیار

ولله اعم بکا دعشدیکه |کر بولك اوزر بشد |
ایتد ی بکووزنه ایرشد ردی ا
ثابت اولورسك شرق وغربده سنك عثاک اولاز شج الاسلام اتید ی
وکا
مد شکرف هبشو بر اید ی ودعوی دار وقوت وملامت اسی ایدی ب

حکایت افش اپدیشجمالاسلامابتدی ایکیکره ,ن ابوسعپد ایوا ر ال

| اواوب دوریم واول دستارنی باشنید ن جیفروب واکنندهی مصری|

۱

}{x
ابوعبدالله هناکی دخبکه شبلینك شا کدیرد رارغانده کورمشد ربکا

آنلودن <
ڪات ایائ ایدی  ۶2شحم امععیل نصرآبادی قدس ا ||
تعال رو حه  #شج الاسلام ایتد ی پونارشجخ اپوالقاسم نصر آبادینك

وا اوعلیدر | ندن حدیث ضبط اید وب دوریرم ه انا سندان حکابتار ا[
ادثوب دوریم  ۶#شح ابومنصور کازر قدس الله الى سره ۱ ۹۳

شح الالام ایند شیا ومنصور عطمتلو بر پیراید ی چوق مشا یم

کورهمش ابد ی وعو د ن اولواید ی شیم اجسد جاراستزابادی ییولع |
دببارسفی!
صاحبی  بونصرسرا بی کورمش |یدی *#اسععیل ج
قدس الله تعالی سره ٩اشلجالام ایتدی امععیل دیاس بم پیرءدندر

کزی
منور ببراید ی وتحدث اد ی شح مومن شرا
وبی
رهش اید ی |
وآند ن حکات ارابارایدی  او سعید معل قدس الله تال سره 4
وورصپارنی د ولصادق اید ی |
شج الاسلژم ایند ی اسبعویدمعب| من
وآ رقع کیرایدی شج ابراهیم کییبی کورمش ایدی ۶وشحم جداب |و

<غص کورتی قادلسله نمسای سره ٭ شح الاسلام ایند ی شج شور

ابوحص اولوایدی وفت عظیم اسی آیدی و بمیوعد خر یروق |

خسته اوادیوم | کنویرمکه وارددلر وسوزه کبردبلر اول قومك اګندن
حوفص اکا طاقت کتورمدی ۱
بریسی آنك اوکند ه بردعوی ابلدی اب

ضرتند ن رندجنرا بو ب اوج ڪر حق دید ی چون برساعت |

کدی ایند ی استغفرالله استغفرالله استغغرالله ضعیف اولبشم وعذ ر
دبلدی  #شح عو قدس اللهتعالی سره * کنبی ا#ععبلدر آدیاجد

ان مد ن چره الصوفدر شج الاسلا م ادى شج عوخادم حر اسان

ایس
`

ایدی و بم بیرفشاومدر یعنی صوفیلرا :آداب ورسومن آندن اوکره نوب |
نلہ همکه 1
وک
دور رم ون اکا دعاریکن ننه اول بم ریدم ایدی ا

ایدم اول اولادینی وفت نك رنه بن اولورد م وسفره كبدك نامەلى |
جان مشا نیکورمش ایدی وحم ابلعوباس دھاوندی
بکا کوندردی ھ

اکا عولقب قرمش ایدی شوبله که بیانی کدی ونرشابورده شجبوبکر

فراییکورمش ایدی واول سفر وبایسلام جنشج اجد نصر طالا ض
ابله اعشایدی و تخارا ده شعم ابوبکرفالبرنانی بیکوزهش ابدی وجندی |

وش امبفو,کیردی کورمش ایدی وجنید اللہ وسشح
یاروبوکر
اف ای |
صن

3۹۷

| قہوسی بکا بفلندی هجکمش برسوزخاطرپه کدی کندعه ایندم وه
ایشدرھ رکزپونكکیایش اولوری| دککاکه ورد م بوابته ابرشدیکه ( وهن

) بس ايوبر فحمکلامیدوب اولاشدی
ااند
اندله
اناسمنبذ من دو

ه  €هر الا سلام
ک|تدی و شج ااچدحابیقدس الله تسارلی
ایتدیکه شح اجد حاجی بنمپیرارمدندر “ج حصر ی ی وابو اسن
طرزییی وغیرباریکورهشایدی وانلردن حکابت ایارایدی ک|ا ایند مکه
حصر یدن هم سنه خاطرکده وارمید ر ایتدی مشاتخدن بریسیابله
حصمرییه واردق طعام 3عندن نسنه بوق ایدی شحر ایتدی ( حن

دوايك باسیدی اعلف دوايك ) يعت پزسنك داه ابرکر ایب افندم
دآہەار یکیعلفلندر حیواجفار يکيعلند رای بنعافندم و لین ری رینه
آوردی شج الاسلام ابتد ی عاغه احتایی اوادیعنه نظر الله اک نظر

| یلهکه اندن غبری بهبعتی حقدن غیری یهعرض حاجت ابلدی  9شم

اپوسلذ باوزدی قدس الله تعالی سره  +حرالاسلام ایتدی شج ہوسا
باوردی خطیب صوق سیاح برےارمد ندرز نا هد باشاو بر ایدی وجوق ]|
|مشا کورمش ایدی ابوعبدالله رود باری وعباس شاعر اوبوعر و ګید
للهی سرهم  ۶#ابوعلی کال قدس الله
اال
عدس
تیق
۱ابو یعقوب ذهرجوری ک
و

کاور وب دور پرم
|تعالی سره شج الالام ایتدی رنابوکعیایلاك ش
۱اماکوجك ایدم فھے ایدزم اواوایدی د٣ی اوعلٰی کیال سستان

||شجیایدی ملامت طربی اوزرینه ایدی انی کرامتله مدح اجك اولاز که
|امك شانی کراماندن اواو ایدی اون شم اجد نص وشح ابوسعیدمالیی

|واوی صفه سرای صوفباند » ایدبارو بنآندهحاضرایدم9ابوعنی

زارلکلرقهدتسمالی سره که شح الاسلام ایتدی ابوعیی زرکر د بنع

پبرزهدندر اولوصوی ایدی ابوالعباس قصاب آمل ی کورهش ایدی
|واندن حکایت ابلرایدی  #ابوعلی پوټهکرقدس الله سره شح الاسلام |ز
اتد ی اول دنم پیرزمدن ایدی جوادکیسه ایدی وش حصمریبی
|ورمشایدی وآندن حکایت ایدرایدی وحم ابونصمر قبانی قد س اله
ک
| تعالی سره ٭ شح الاسلام ایتدی شح ابونصس خوب سفرر اش ایدی
وچوق مشا ج کورمش ایدی وحم ابوعر وا کانیکورمش ایدی وا کا
بت اش ایدی وابو عروی توخید ی کورهءش اید ی وحم
تب خدم
aپو
او

دی

واول سوزبکا دررماادینهصکره بی دعوتابلدی وا 0
بعاوزر عهصاجدی واندخصکره صو وة وق رده بنازان جا ننه تدك

اول نی آنده ابلندی زومهرکارمن آندهظهوره کادی* اونصرسوهانکر |
قدس اللهتعایسره ٭ جشنينك بار| نادن اید ی وفراست عظم امی |
ایدی واول وق تکه بزبنازانه کتدل قرش ایدی ومشا بیغنواحیدن العش

اکیکییسه ججله انده اولشارایدی قکروقند ن ز اده بناناره سوزسوبلدم

بوط کلام وع( حقیقت افشاسی اول برده ایدی وه وه انرون تله !
رارلشعد ی وجلهسیولابت وکرامت وفراست صا حبلری ةة
کیه
ېان
کورد
اولدکه رکاندن کوسد خرا سانهکلدی واو حفص غا
کوز ن وقولاغین بم سوزار عهدوش ایدی واول بی حدکرامات ظاهره
احمغص تاوودای

احا

اوش

ا

اسیایدی شع الاسلام اد ی اک راوحءص غاور د انی حبانده|

اولا ید ی سم نكجامه سنیصوبا در یکزوا بکلاقزدیکز ون انیسید |
واواوکور وب دوریرم کرامات وفراست عظیم برلهحقك دوستلرند ن بری |
ادیودیسوتحلمركیپوشید» اولورحفك غبرنندن کنیحفك دوستارندن ۱
اوه حفل دوستاربتی فهماید مز د ی ابوبشرکیکواشاند » کر|
کورخا نتسوزلهایندی واجد حرجا نهکی و اجد کاهد ستانیکییکه |

زده آنده اولدق |
ابجد حرله وا چد رتوت انا بداغیاوزرنده اربقدصرابدیقرقکوندن ا
5

ف سا

۵

ھر کون ربکیه بهمهمان ادك و یك ایکبوز جامه فتوح کاایشدی اول ||
وتوحدن رکهنه اد ه د ن عری فن خا زهرهابلیرل رکون اولاامده

سماع ارلرایدم وشورحاصل ایدوب جامد ی پارهردم جونمماعدن فارع ۱
اوم مر حامعه واردم هدوز سعاع جارد ه ایدمکهآنلردن بریحبقه

اولن کمایدیکهسنکله ماع ایدر ایدی ادم |
وه ا
جردک
کلدی بندن صو
نجه جوان اید ی بر جوان الند ه ابورزون رکس بداغین دووب منکله
سماعد ه دور ابدر ابدی هورفتکه اول رکی بر نك اوکنه کنورردی!
سز هماع ده برشورو یطاق آولوردا اتدم بونی که-هیهد.عه آننصکرزه
ری برعن ابلهولشعدق خر اوحهصکه دکا ووسدتلره وداع اعکه کاش

ایدی ز رادناد ن كييك ااسده مش دی وهبان هفته اند دسادن |

کتدی وا و بشر کواشانی حافظ امحاقت املامی بع ججماعتی حلسنده ۱
2

ی ای دلشاوزر ل نوده کلدل اوعرکه ونده دی کتسنکاءم وسور |

#قبوسی ٭

}{vv
منانندهایتدی سم دبم اورنامده اوددن دکر.
بزه وبفرتده اول تاك دل لات ا

اولسون بزنهکناه اباد اول استدیخانونی دساوعل وق طهوزه کلدی

يعن حمك مرادی او یالیهدی برکون بکنهوکلی طارقدیسبصانت اللھمدبوب
دیيونل ری شن بف جز غفیلینل اوکنه
دکاندن قالقوب بکهنکتد
| واردی هعرنك درتبوزاوتوز نده شعبان آننده دادن کتیی وينه ممربنك

|بن|نده بمنده دفن انتدبار ابومتصور سو خته قدس الله سره کحم

]اسلا اسدی انومتصورسوخته فهندزده ر بر اندی و بروفنده کندوسیی

|| حق تعالينك محبنده اقا حون اوده اندی افدی آنگصون آدنی سوخته
 1قودبارصلابتلوعرد صادق ایدی  ۶شخ اجد چشی و پرادروی خواجه

|] اسمعیل ج شیقدنسره که ناراپواجداید الاك غیریدرزپراکهاو اجد

|] ابدال مقدمارندندر وشح الاسلامنیکو رهاش در وخواجه جادین مود ود ك| 
ادنلدراشحسلام کورماهشدر
| دغر یدر زبرا خواجهاجدهودود مأ خر بن
اش لاسلامایتدی بن طریق «لامتده هح اجد جشنیدن قور وقامر

ازیسهکورمدم و حشنیلرچله اوبلهاانزدخلد ن نا کلریپوقو باطنده جهانك

| سید ازبدرواو جکره عم بادیهایدوب يته بادیهاونجند ن دوغش ابدی اول
۱ندکندوسنده اخلاص تسامکورمدیکیسیید ن ججیع احوالی اخلاصله
ا
یم وجهله سستلق او زرنه اولاغی شرعده روا
|ول رباابلهایده

| ک]ورمزدیکه نهاوندننهحاصل اولوروشج | جد عاریوغیرباریکوزمشدی
وا
| شج الاسلام ایتدی اجد جشی اولو ابدی و بکانعظی اندر ایدی بک

| ادیک حره یکته پهافایدیاکوولسه که سفایی بنمامه سو رد ی

اولایدی بزوقتده شخ اپونصمرطالقاننك ز بارتنهاکیشدی واند ن نبقو

شش ایدی( پیٹ ) دریفا کت ندا نستمهمی پندا شنم داع  #از ین

"بندارکوناکونو زیندا نشلها (ترجه )د ريغا فرط جهلدن
نیام  #شم
یدشنام ودا نشد ل
رنش
صنوردم .ی خدا دام ٭ بپوجن

الاسلام یتسد ی دیدار وفرا سند ه بناجد جشئينك قرندا شی کیکیسه
ظدییم ابلراید ی بنقهند زد ه
رای
وتاتیدع
کور مد م اوول بکا خد م

تحاسقوردم وب اهلخلسمد نگوسه وارایدیکه] تکلهعبت ایدرایدی

وم سوزازعی اکا سوبا ایدی واول دبرد یکه پوهمرل دانشمندکر پزم
|مخله دندرالله سلورکهآنك زسوند ن بنمامد هنه وارد یری طمعد ن|

}Kin

E
نوناردن عریء ایح و فندن ۳ک۹ه سید چیکورمشدی وعاوداق

کدی دنکهر یایتمیین

وضمری ی ولوری بی وابو زرد طهرنی
خفیفتك شا کردی ابدی ح

0۳

اعدیاول اول کشیایدی بم ابامده ایدیی امابعمباباماك فشر به موافق ۱

اولامفین ئن | کانیا مشدی وینكوخك ابدمجنه کونلرند4انام بىتررك |
خدمتاه ابلتور ایدی نا کی الر بلهانی ضفارار آیدی وابو ال ماو که |

ال زاید ی عم هذا او ل دتفی بچعدمده ابدیزاراک اهو افص
مرد ملاعتیایدی و با ب م
ا میدقرا اید ی اماشع او لسن تبشهساوا

فورندا شی شع اپومد اابلوقضر ع یداریاید بوامرنو بب
ررراید بار |
وعظ دعره اندراراندی و نوالقضر ل بجیم نمییدری ابلهابدبار بعی
عم ذغره اۋر رار انوداتویولن نکی اوااعصعردن حکاشّلر ابدررایدی 
و  5اتسیو ادرو خورچه قدص الله ای سترهشیم الالام |
اشد یکا کاااستل ورید!  ی د خوزخه د ۵ن اواو ابد ى و اظده
ادن کوک را دی ورد ش ظا
ی رده دنر

ونا مدارایدی!

۾ واولا ت
ردهودش اید ی وکمراتوولات امیاندیو ee
ام اهنا ورفا بتاور سه انذی

یوم صور  ۷الأتضارى قرس لله

ز عبلك مرید پدر |
روش یف ج *
 /داتشه  4س م الاك تاسبد

 ۱واه ا(ظغر ترمذ نك دامن اک اید ی شخ الالام ند دکهبکاآاچه
 2انتدی بوآیشی کله ار ادل ودې  ۴دور اعد  5ڪونبا اک
|کو فا"

||کورمد  شج الاسلام شد ین عشیبل د تیاجه ل عل او کرندم.
و نازدموزچت خگدم اعفاد بولند ا اول له بانامد ن وکر٤ےعرلکن |
انامقرااانك >یصادق ومتق ۋاھلۈرغ 1د > a کوس ال انشدیکین!بده هرید

ےه شح سم امد ی بم |
وانك نراشدر د تی کیپراشد ر٤ مازاتکی و
اڭ عظ مکاو ابشی واراءدی دکادعشد که عد انل ی بر دو“ |
فصلنقاض وپراهیمادھم سنَْدنْن¿زادقاط لکا درابراقےدی و ایام |

انم اون بروباکو رهش اند ی بکا دعر ابدی امادیردیکه رکون تغییر
اندهارع رادتکلور شخ لالم ابتدیبلم دام نحرداکد :وقث صافستی

| وار اددی وکو كلك فرا وارایدی ژد وفرزنده دوشوت اول حال |
الدن خبف و مشندی داعا اظهارعلامت یدرایدیونتکل اوتورر اندی

4
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ودولاشدم ترو تازه دی هرانده
| موب اتدی شرقدن عربهدك بګرری

۱وادمونیشانو ردهاواوژ» دعشدیکه (رطفت الداشرقااوغفروجدتالدرن
ب

|

عضا بهرا؛) وقاطی او عر و اواو ایدی وامام وقتوبکانه جهان ایدی

سونطامی
به ت
ابا
رماونوار
ونعسنهت
ادربک(ا
|ثاریمام باهیدهبو ل

| مدرن حسین الشا فع قاصی بنشابو ر وحم الشافعية بها رجل وسعم
البکشیر ود رس الذمهب واملیعلىا بطرایوطبعته)وبن شج لاسلام اتدی |[
پروفتده خواجد عا رخسټه اوش ایدی حونکنه دوندی محاسانلدي |

[کرسبسی اوزرنده اغیلکام الندن دوتوب منبره جیردیار اتدیشعیای عار |[

ابوجله ع ی بوامباشنده حصیل ایدووبرړ بحن منبر وکرسیدن ولکن

|

ی قادردکل دس اتد ی اشد مک دعشلر ای عارك اا  2ارو [

| کد باربعتی دنیامنازلنده کلوبکفکدن فارع قاد بارمد مصطفا نك ||
صلیالوتليهوساپان امحروحکدیار یرنهاب بوکررضی الدهعالیعنماووردی |

پرن وهابوبکر اناغن حجروجکدیار ر ينهعررطی اللهنصالعنهاوتوردی |
| وعر ااغین اعرو حکدیلرععان رضی اللاعایعسنه اوتوردیو انك
رو اناه |
یانره علیرضیالهتعالی عنها تووردی ض
یکردب
| اناغین ج
رو جکر ا سرد عبد الله کاورررعهاوتورر |
ن بے اباایم
هم ا
جلیھ
لیع

ونشحدز لےومد عار دماغارینه لذتلراورر شج الاسلام اّدی باونل أ

زمانکرتی اباغنده اوتؤرفشہدم خواحه بکا اشا رت ابلدهعد الله ۱

پر وغلا در مسندن اوتوری شحعوبکایدیکه اول عبدال سهفیاید |[
اوتم باامون یلهابدیامام بافعینلتار خنده بویل دهرکه رجه الهتعالی |

انف سناهنوونارا مائ فو الامامالواظ حى نعارالثببانی تانق

ربل ھراة) ج الاسلام ابتدیولومشاهت

یکورمك بو طا تفه نك سنتید ر

اهورله وکطرا حغفهنده سو بارر دیرارکه فلان بیری کورمشیدروفلان |
کمرقکد رک |
جه کیت ایکندر ونه ایتدیکه مشاختدیدارنی نیت دو

از واول هشه پوئور |
للق
وبو
ارو
ریسهه انیک
وراز دیداری اکرالدن چ
اولازا نیوو ت اديه

دکادر عرفات مرش اولور انلراءدیدار هشه

بدا رك بوفدر ولق مسر دکلدر و نه اتدی حر له وعیلده وشر دعتد

بم شم حوقدراما بوبشده لعن تصوفده دمرمج ابو اطسن روابد ر
3

 1ری اللهعنهاکر ین خرفانی

بیکورسهید محفیقت درمز دم(داءابوانکله

وار“موده در)بعی نفس حع تله و له اتد ی اول ى بیرمشز بوسوزده که ۱

ییک
کک

تفت
صفرالی “ری و بردکلری طعامی یه مش بوانورد م وينه دعشدر کا

ک|صدز جرا غهقار شو حدیث ازارایدم مكعکه الم دکرایدی اناممك |

ای شب همهایدوب بن ازو بازرکن آغر عهفو بارایدی وینمد ندرک ۱

ومشدکه هرنسنکهمدن کیدی|
سقهمازه ونعالی ,کاشو یلهحفظ بر
ونژ "ولو رایدی وینهدعشدرکر اوحبوز .مك حدىن از ربوب دور رم ۱
كبك اسناد الهو ننه دعشد رکه حلبنت رسولالله ص ی له تمالی عله

وسلكطلنده]اتیکین جمنمهج کی

 ۳ستاو ردندززىادەدك ۰

رمده که مورباغردی شو یلهرکوع امجنده کتدم زیرا قو دهحدم
ر
جزاری وارایدی اش اولسون دیو و به دءشدرکه بکااول نبت برک اول |

 elعله شروع ارلدم اله اجون ورسول اله صل اله تعالیعلبه |

وسال سنته نصرت اون ایدی و نهدعشدرکبنم روزکارمد» بن ۱

اتریکهی کیسهابتهمشدراکر ا

اد امه و به ایدم دبرزدنکه ودرا

ح,د بن ازوس
زشید ن
 ۵ 1حدبث ابلهدوناردم و بنەدعشدررکی اوجو ک

۱

ادیو هح که به و مسمیراولاهشدر و نهدید رکهحو ق عا اساد ری

۱

را ید 5
بعوص
دور یردکه جیعسی سی وصاحب حدین ایادیحتد
تاریدوب دور رمکه صاحباری اهل رای واهل کلام اولدیغی اعون |[
زرا جد نسر ین دقشد رکه( آنهذا المدی فادظروا عن ناخذونه ) 1
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|

وع جیعسی دیندر اس نظر الیک کهون کیدن اخذ ایدرسکن

ن|مه ومعند کیسهردن اخذاك ۲رکدر ونبشاورده ومیاه یکز -مری 3۱۱
ابرشدم واندنحدیت ازهدمکه متکلی ابر ی واشعر ی مذهی|کرحه ان

|

کوتفسرقرآنده ن خواجهامام رای
استاداری وارایډدیو نهه دشدرک د ر

عار شاکردع اکر نى کوزهسیدم|غر کری آججردم عفر وتن کرد ۱
رن

امد ه اندمکه حواحهعی هندزقومنه دیرایدنکه عہدال

یا
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خوشجه طوتیکرک
ره آندن امجاملقبوعفبوداسلهکخلنو شربر خاوزادهجکهورهبشجیایدنیاواکها |
ش
۱

۰

ابشایدی تم لاسلام ايتدىرسومكلى هرانهخواجه ی کتورد ی
| ملس قورمق ودن ا جد ی سنتنه موافی امك اتك سسله تازه ےه ی ۱
 ۳او عر واس ط ای هرات کدی خوا حه ماك محلسنه واردی ||

1اغه ابندی وآنك وق واردی اول دخی برندن
|جووننمللسستاامماولادمیایش
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| مارك اقر پاسندن بربنك اوغلاجنی مکتبد ه علهببله اولورایدی ید
| Êعر یی شعرر ديردم وهر نسنهکهاوغلا ار بندنطات ایدرار دنک
 ۱فلان معناد کهشعر سو له دو آلرل طلت اتدکلرندن و سو رد

| روفتده اولاوغلاگی بنعاون باباسته اشک اول هر معناد کهطلب۱
اید ی عش مکتبه وار ق |

ايدهرز شسعوریارانامی فضال کی

|اکادنگه بوسیغر نیاون (ست) روزنکه بشادی کذرد روزانست #

وان ر وز درکورز د اندیشانست  #بن قاخال اشسدم ( شعر) وبوم
الف ماعاه و

 ۳ساره وم الشعا عصلت  #رم الوصل فتارهت:

ماد والدی

الاکردین رب (رجه) عر اولدرکه

ااقيض عر
ب

اک حاصلایدوت دوق وسر ور ۴#عرضاعه آنی کم شد نلهايدهرور ۱ ۴#

۱  aوصل صو

۱

فوت ایدهم دمه که دور ۴#ته فشان را

| اوااسیکرن ابلدیدور *#و بومصراعی دح اک دایدیا رکهعر بی ایله
أا

دهنا لاقءتهر ۱
روزی لود ه > اتدی(فرد) ع

| جوا ۱کازوا رجوعالاء فبه ( ترجه ) عارضك فکری ابله بامعك |

|[آفدینیبودر ٭ که ازادنصوافا کلدرکی ایرماغه آقر #و ینه شحالاسلام |
درد

ربوب الال اوغلاخق واارایدیادی |ابواجد انتدیلرکه ۱

1ڪون راسته سو نلهندچ ودنی
دم (شعر) لای اجد وجه فراللیل ۱

|1غلامه#واه اط

E اه (زجه) تار جال فر ادر ا

درلرا
۱  GIاسر  #آهو؟ی اقتاری او

اد
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شیرتهر  ۷و شهاول ۱

ونر ارک

وان ون اوزن ند ۱

 ۱ار نمدارا آلارنده وجزار ٤ك ظهرنده درو ند دعشد رکهبروقتده دیاس ۱
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اتدعکه ا رعده نه دکلوعر ی اشعار واردر عش سک

و پرووتد ه نه د 6شادرکب یوز بل عر
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دتشعرا یعر يكمتقدمارندن |۱

تا
نتفرق ارزمده وازدر و نه ور شکر
وت رازن م

فده
ح و

9قرآن اوقوخق اون هو یه واردم خون!اوقو لوب دوتردم درسه کندرردم |

وا کاغدیبازوت از برارایدم RAR فارع اولوردم
اديه وارردم وڪڪونن اخر اولکد ازرد م روزکا ری کش ایق ایدم .

شو بلک بکا#ج فرافتبوق!ایدی روزکارم بعیایشے ودکفرایدی بلکه

ڪار اولورد بکهبانسونمازندنصکره |
دی زناده اواوراید ی وق ون

مه
جادجتعمد کوننده کنش غروب ایدر اایکونلشدی شا کے
وینم ول
کوننده هعريك اوحیوز طةسان التنسنده یوثه اول دعشد رکهی ریم
بيهعارده طوعمم و بهاری ازده سورم ڪڪ نش ورل اون بد ۽
درجه سنده ایددکهن طوغد مهر وقتکه کنش اندءایر پشهبم بلنااوملو

دينعهاونلدر
اولوقتبهارل ورتا در وکل ور احين ووت در و
ابوماصم بےببرمد رھےاقر بامد ن رد بناوغلایجق ایکن!کا وارردم رو دہ
وهر رد ی دعن بر| کس
تام
که ک
ينه |کاواردم اوکومه اك واسکوره ايل

نسنهکتورد ی و :کاقوالاقایدوب بعض ذسنهاوقیوو بردیوك خاتونکه |

بیرهزن وصاحب ولابت ایدی ایتدی بحمبيرم يعی خطم علیسه السلام |
عبد اللهی کوردی

صوردکه بوکید ر انتدم فلان که در ابتده

أمشر دن مغربه دكججیع جهسان باونودنابسره کرکد ی
رعكتعیادبنودنرك ۱
ومق خضم علیه السلام
وىر
صتد
آواسژندن شح الاسلام ان
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لورایکن يصتوهرر بانواډولهخانون هینتلووعایهخاتونایدیپوکده |
اولور ایدی جون جم الاسلام برپوز بنهدوشدی خضر عليه ااسلام ۱5
اتدی اول اوغلائجنی هرید کوردکبکه مشرقدن مفربه د ك عالماندن |

طوب طواو اولبسمردر وینهبنوی عالبه ید ی بم پیرم خعضر علبه| .
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احوالی اول ایدیکه بر قزجغزی وارایدی برق باخنده اونیدیلدی نی
ح“قایی دیلیوب اول قزجةری ڈیوب ج کتدی شج ابواسبامها

| شح حرم ایدیبانو بیاستقبال بزنودن زاره کاسیکه نآك عبسی اید

ب|ووبانونك برتحبرهسی دعن بردو ای واریدی ,بر اوکنه کتورردبکه
رکااد ن براسنه ده و رلدعی حق دعالادنو كاعد  ۰برستنهبازی و رد دیو 1

شج الاسلام اسدی اول بنی پرخانونك مکتننه و پردیارانتدیارکر ز بانابار
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شاکرد زندندر رطیاللهای عذه و تخاری گههنده آندن حدیث روایت |
|مشدراوا مد » رای خوق ایند ی جله سی طا حد دس وده وتعراده

صرق انلدی ھ .ni ب

مرهک ما آخراووای ۲:
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احتاغی اولدی 1ك اوکند هاظهارقبلدیبجونکم اول کی حا نه سته
| کتدی ای الوا کک رل اد ف هو
رو رد
:ی حون
اول کشاك مهنمنه N آنندی وانك اوزر ښْه ردن کدی اول سای
ققد ارابوت رض مرهبهقو بوت به اواو اهککوندردی |م:الولند دول ابادی

ا ی سوروبا نواولندهکادیوسلانم*بوردیالوالولید ابتدی!؟رردسلام
اواجب اولاسته ی سنك شنار مك ال دام  ۳ردا تاك اکت ندکلو

||قدری وارایدءکه آنیکمزودوندردا دیدی شرك انکور او آوزایکسنده

اوفات اشد رقبرنی دی آزاد انور سننهدهندرزنارت اوانوروآدکله ترد
|طلب اونتور  اابسووعیل ید له انتعنصورگیدالا

ازى

:ere
 |۱الهرویقدس اللهسره #وکاب  ۰هر رده ۲

دساینهه

 ۱راد پونارد ر نتکتمض رکایده دخی | کااشارت فلعشدار الومتصورعت

 ٠الاأدشنار
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 ESاومت لانصاڑی ااوبوت انضار نك اوغابدرک |
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 1دنه لههر تاع لراندی تومت| نصاری امیرامین ماك خلافیده
کناوا و ان بظت
 ۱احنف تن فسله خراسانه کهشاه ی ور آناه سا
ر نامابومنصور +
ببم

۳سر اف ر عه٤بی الهاوشادر

بروقنده خبانرو کنشی سر يف عقيل پ اهیتدیکه ی ای منصوره سویله که |
خا توناده قتول انلسونانام دعشدرکی سدهه رکزخا تونالق دافیه سی

توغیدیآنی ردابلدم شر یف انتدرکه خر برخانون الورسنین و ست

1

براوغلات ا

اولورن
ه او علخون اناررانه شوخانون اشن وجو دە کلشے شر یف |

ده د عش که زم نوما ص ورل هرید در اوغلی اوادی( حنانمن تجامعهقامات) |

 2اس اویدعرکبهارات تعن من اف کله رن

تنیم در یمن نو بل ک غهات کوک یکت دنصفت آوانسه اولاز |
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و ونځ مالاعلام:دعشد رکهن فهندزده طوغو دوررم واد اواو ددن |
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| طهارت دی وهقرتکه طهارت حاجت الاویدی سواراواوب

ج ند

طشتر ه ابراغه کیدرایدی وآندهطهارت ایدوب بنهمیاجعت فیلورایدی |
ودرردیکه A بل میا

f وام «تبرکدر روا اوله کهاند«ه بیادبا ۱

|ای »د ل وردیرارکه | كرا | کا خواجهحجان درل ابدی خواجه مودود آکا
تهاعزز
وه م
تقبل
<درول
|شاه لغب قودي وداعبارکن الدن و

اباراندی

هرك پشیوزبکرم بد!.سنده خواجه مودرود وفات ابتد ی îc
طفسان ید دسزد ه شاه سهان و مات ابلدی  ۶خواحه اجد.ن مودود

ای بوسف پلشی قد س الهتما ,سره > زناد ه اواو
ص

کیان

 ۳مله اوتوردی و جع طواتقك مټپو ی اید یوکاقه اا

مامومو SARO

oVبرلکد حضرت رسالتدناه ص یاهاعد

اینواقعهده کوردیسورد کهیا جد اک رسن زهمشتا ق دکاسك بزسکا |

سمشتاقرحون صبباح اولدی اوح ارهوافق اختیار اتب ی و ږول وار4
شوه

ارل
تا آنی له حرمین م

زاد هه | بردتشیشا وتکر عا

|
زبارشه منوجه اولدیجو اقامت ارکان وشرانط ج بابی جرم حرم ۱
مدید وروضهدٌ سر مه ءصط هو بهبهلى زوارهاخف ا محابتوجه قیلدی |

آرا اول حرمده محأورته مواظبتاری ۱
والی ایانده حاورتابتدی ودیرلر که م
بید ارربضه شر بفهدنکآولازدی |
یک آ
ادیلر
خادهلره آغرکلدی دیل
دتدبل رکآهنیایختمک رک ززء جله ءشتاقلرمردندر
تبش
شاه
یچ
اار
شو دله حاصیاول
ومد ینه د نھناجوت ابد کلرندن صکر ه دود اده یع

شهاب الدن سهروردنك خانفاهند نزول ابلدی شم ۳3حوق نے

واحترام ادى وخلغه یداد شول خوابه ام کهکورشدی آنیدعوت
ابلدی وایت 2ه سینکپنرينوهردی اول دی خلیقه بهجوق |
مواعظ ر تأثرونصاح دادرسو نلدی وجه می حل دولده دوشدی| ۱

فتوح کنوردپارتلیفه مك خاطر ن برجزنی سینالدیطشر :جبعمق |
آنی دج فترایه قسمت ابلدی واند ن <حراسله نو چه دی وله لری

وری بشیوزبعش بدیدهاولد ی ۶2اوا
هعرك بشیوزید بسندهفایادنیا

الولید اجد .ن ابی ارجا قدس الله تالی سره  €ازادانقریهr

یم اجد جخ |
هراته :صد رعلوم ط-اهرید ه و باطنیدم عال ادما
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یردی بربللكعجلاه کلوب ارو |
آقبوی آجدی خواجه مودود کو
لباارم ویرو ب ماعه اغاز ایند بارودره ار اورمفه باشلد بارش :
| کسرد

الاسلا م باشین فالدیروب ابتدی هی هی سهلا برکیسه ابتدی قنده سین
و پوهلا رکیسه ایدی سمرخسیعهلای تحاننددن وکرامت اسیومتصل |
اولدی وانلرك |

۱شح الاسلا مكخدمت ده اولور یه ان لظه حار

|اوزرینه حاغردی اسعقلر ین ودلبند آرږن قبوب فاجدرلر همینخوا جه
|مودودقالدی عظیم جات حاصل اپدوب الاع اوز رنه دوردی واستففا ر
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ابوابباشینآجدیوایشدیسن ورشند رکهونوبت ببومابشهرضامبوق

|ایدی شح اشدی راست بسلورسین اما ټون بوترکله کلد لك خوا جه

|ابتدی برامن اتد م عقو و ریکز شح ایند ی عفو ابد م پوری بوقوی
نبی خدمتکار العو واوج کون توقف ابله خوا جه
را ا
وند
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|اویله ایلدی بعده شعن اوکنه کادی ویتدی دیدیککر کی ابلد م دی
4وررسرنا بم اویله ابلیم شحور دیکه ول مصیی بیءصاندره بهقو
تی
 1ب¿ شهوّلو ن فراعتقیل و بوریع اوکرنکه ملس زاهده ره شیطا  ۱

اولور خواجهایتدی قول ابلد م د خینه بیوررسز وزد یکه چون
صیلدن مارح اولهسین خاندانکی احیا ایلهکه اباواجدادل اولوایدیان

|وصاح بکرامتاید,رخوا جهایندیچونکاخاند انا حیاس اممایلدیکن |

اسر دح تبرکا تن نم حون بر اجلاس بیوزیکز شخ ات ی اباروکل |
تاروکلدی الینهاروب چهار بالشنك یعتی مصاد ه سنك کاربنهچکوب
|خواجه عودودی باه آلدی واوحکره دید نکه عم مرطله دس حواحه

|

اوچکون شك خر هند اولوب جوفی فوند حصیل ابلدی ووازثار |

د دوئوبکدی وتصدکره ری درم مال علوم وکین |
معارف اعون ج اورا جانشه تشردف بور دی ودرت سلاا
[امقداری بعد رالو ع والامکا ن اولتاند ه اجنهاد کوستردی واو ل

|دنارده هررد آ۰ندن آبات غر ببه وکرا بات گیبه مشاهد ه ادیتار که

وتفید زك |
|ةصیلی تطوبله ایریشور و بهد ه جشته کلدی وعرید لرك مس
ت
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 ۱اتید ی نه اپور ہین پاش آحیق باات ای ییزار وهمراء ن البیمج ۱

ن۰سر ورلاطربوری وار اناکت

| ابلیوب دور رم e

خدمتلده اول  #3ج اواسعق شای قدس اللهنءا ی سره ً زاده

آولوایدیوقبری بلاد شا:دهعکهده در شتخود ور بنك اکخانندندر
حده م عرعشينك
اول دج  2هنز اضر  4یبااصوابند ندراول دج د

اول دج ارهم اد همك اماندیر قد س الله سای اسرارهم ولو
شت وصبه سنه الرشوب خواجه
خخ ابواسحی شایشول کیسود رکه

 1اچدابدالکه جشت هش نك نیرا

رک

EPET واروب || .

۱

رک
سی
س

ےم

رشفاره ده کوشبراژه یقبردرمنروی اولدی وجیم مثا صۋفبهاقترا
آنك فده دا ملاز مت اید ر و اند ی هربك در توز قرق انکسناده

وقاتانلدی ول فده کهج الوتسعد ابوار شاه رده انش ی استادامام

د|ر کهشرهفته ده کون را خانتاه
عستش-عا
ون اناردن ا
ا
سید ق
»زهونیر
شلر ایدق و اوزرینته لباس اورشار ابدی وخلایق
 aی انفاق برکو ت کے الق عدا  ۳اکف امایی صوردخه

کامشایدی خون اوئوردیارپزی برقضیونردبارأبوغادالله أبتادی يؤت ذر

| استاد امام و

اب
شولا خاش ااسه کرکد زاو تۆزگ اسناغ

ٍ
ايده سك ابوعد ال اتدی ,ن اکا معنفد دنک | ساو عتد اللاوتوررا

دی استادناماشدی دکله کهبرغ

د هشرف خواطر +ة وقوف و ارد ز |

 2برحرکت اسزين وبراندیشه فسيیانگه ول آنی نآیخال
اظهار اه ذس ش م
خ اق سغيك كاۋت فنمة خبقدق مر پرفرانوود ان

وذجم فا یلدیجخونسوزهکنردی ابوعبدا لهباگ اوغررایتن بلابه

طوادردی تی وآهنسته کندوزیثه ابتدی زسنادکددزدنز دادستعییدتز باددة

اسوقنل ارد ر دز اد شتا بوره تزمّل پربرقر به نكآذید رغاد اوادو
اد"
ر ادد افو اداناورت اوت وی

چ بوسوز ی تام ملا خنلة

قامندیک شت |پوشفید ون آندن نوکندروت ابتدی نلی دیزناد
غذدن أددر بویدیدی دچیننهسوزا,وزر اه خکندی چون سح سوزده

کرم اوادی شم اپوعند ال اولانیکور دی و اول ساطنیخاوطراره

وقوی فشاهده ای فگرانادرکه بموودقرفت» مر ی ادبلهطورده و و قدز

فشاعی کوردم واوغلانلةد ن برواتاره خکة فت اناد م سنب ندرکه نوله

۱

اف لورد دهظهور ابلبه ور چ E طاهر اولة  3له میات

اقلیال اند ن کا دونوب ابتدی ای خواخه  ۶9فرد نچوخانک |
تراعخت ختانست و چنان  3منتیم کهخر احت خنین است و

#

وتصی
سا
اسلی عیسیدنا جدواله جعین  #دیوبالین نوز یسلوهردی
ومنتردن اشاغة ایند ی اوبیتا د أعامك و ابوعتداللة باکوزك اؤ ده :ه

کدی حونکه اونوردیلحم ایوشعند استاد امامة ایتکنکه بوخو اجه به

سو
اهک
یکهوکل
لینز
سهخو
وشن ابوعیداه کدویکلمتی اولوقت |
خووش 4

{r1
| برشکار وله سنا کاهکروکاردبار حوق حب له١الد لرتاک آل دو تبلر

اممااملاٹ مذهی اوزره بوغازلدیار وقسعت ابتدبارباشی شه (صیب اولدی
دک
هی کش نصیین د ی وی آ نیعکده تفکرانتدی | کا

که که

کدی حونساح اولدی اول باس سوزه کاوب ادیکه ناوول سەك |
شراسید زکهابوزر عه بك سفره سند ه قو وش ات عدی اس  2ردن ۰

| قالوب اصعابی او باردی وایتدی کلوکن ابوزرعه به وارهلم واندن حلالاق |
طاب ایده لم دس دونوب شرازه کد ی وابد ن عد ر د یلډ ي اندنصکره ِ

اسفره حبهّوب کتدی ودرک ابوزرعه آخرعر نده صو فیلریانکا ر |

|ایادی ونار مذمتنه دوشدی و بر ارکه و فعل اند ن شول ذمه مسعق |
اولانطانقه حفنده اولشاوله هعرتك د رټوز اون بشند هو فات اتدی |

الهل
تس ا
| ا#وعدا لهالشتهر بپاولی قد

سره ٭ قبری |

صت عر یا) |
شیرازك مشهور مزارارندندر دءشارد رکه(ام سیت کرد ب وا ا
|دین اول ایدی وقصه سی بوایدکها ول کرد طانفه سندنایدی رکون شرا |
مدارسندن ر نهکلدی کوردی طله ء درسهدوصاحیه بهمیغولاردر آنلردن

برسوال ابلدیجله کولشدیار ایتدی یندبارمکه سرك علومکز دن براسنه

اوکرخ اتد بلراکردانشعند اولق د بارسك خانهکلکسقعتد ن رابب |
صالندروب اداضکی نکماک باغله وقد رك تدکّه دیکه(کز یرهعصفره) |

 ۱کع قپوزی سکا فح اوله و فهم اید که انارکند وی مر یهیهالوب |
وب د بدکار ی کی اباد ی <سن لبت وصد قیوعیه |
رو
استهیرا ایادرژ
اولتاین ایتدکاربی تکرا ر قاد ی سعر وفتد ه حضرت حق ان |[

وهای نكقلببه عړلدنقیول بن<آدیوسنه می انوارقد سیه الهمشر ح |
| اوادی پرول عم اولدیکه هر فاعض مستله يه جوا ب پوررد ی وهرهعاند |

ومعارضءعلبهابلویدی بوشج انوعدالنھباکواقلدلسهتعالیسره  €ادی
ند یصدالاهدر اننا و يهمد ی دیکلدمعروقدرعاوهد ه محر
على م

|

|ایدی جوانلفنده چ ابوعبدالله خفیییکورهشد ی اندذصکر ه شرازد ن |
سقرایدشواپو رد » استاد م امام قشمریایله وش ابوسعید ابلملاقات |
اشد ی و شج البعوبا س نها و نبدیرلهمدت مصا حبت ابلش اید ی |
واورتازنده طر بقتده حوقسوز بکمش ایدی وج ابوالعباس انك فضلنه |

ونه اعرا ف کوسزرایدی و ان ندصکره شرا زکهلدی طواغد » |

}ron
نندپشرخص اول اراک دیصورد یکه(ها اما لوصل)یمنوصل |
ندرشیلی بوزیناکا دونوب ایتدی(اجا السائلاسقط !طنتینوقدوصلت)؛

دط ن ال چك تحقیق واصل اولدك سائل ایقدی (بابابکر ما
هع
نایکی
بعنی
العطفتا ن) بع اول ایکیعطفه ندرشبلی ابتدی (فامذروة بینیدیکم ویسکم |
دنجاباولدی[
عن الله)دعن بردر وهد رکهسمرزلاوکوکزدهطوراوب سمزهالاه

ریکویه ندرانتدی دنیاوعشبادر رکنبولهدیدی ( منکم |
ذلا
سائل ابدتی او

بمدنابلردنباومنکعن بریدالا خر:فاین من یبدارله)یعتی سمزد ن بضهگز

| د|نبادہاره بعک رآ خقرنتددبهازدسراول که که الهیدباربس اندن|
|صکرهشل اتدی( اذ اقلت اللهفهوالهو اذاسکت فهوالله بالها الهامن |
سل
اازه
ءهوا
 ۱هوهوولایعز احد ما

کدر ه اوغنوت ۱
وعدهلاسر يك له)ان

بنه سانلهندبلر
پآنی اهنودلکلهکونورو خا
| دوشدی س

شم اسچده

استرانادی قادلسله سرهدز یزشح الاسلامابتدیشح | جد جار

ننید شربلی ایلهوعمنعش ابلهکیت اکشد رشبل پروفند ۰
|ر ا سا شه
| خ
كت بکفسوب ایو پرمش ایدی اول دعشد رکه هرکز اند ن ضکره|

اجاغه احتیاج اولدی شح ابوزرعه رازی قد س| للهتا لىسس٤ |

|لزز آدی اجد ی مدد رج الاسلام ایندی بن اوناو عکنی ,

کوروبدور ومکه آنیکورمشارایدی شبلينلشاکردیدراکاابتدیارجیع زمانده

| طت ایدرصك دعیی(طیفه ايد رسن ایتد م بم اند ن غمری مامبوقدرک

ور ب
سوشا
رمی
دز

ارشیدوب خنده | پدر ارشح الا سلا م |بتدی وفات

اتدکد نصکره آئیخوابد هکوردیاو نتدیلرخالاث ندرابتدی مه تعالیبناوکنه
دل انتد م بم
کره
دعوتاخدی واتدی ممت کهم دده نم خلقمله ز

می کا
قننے
طصصو
خع ن
]| ابتدی (هلاوکات خلق ال واقبات بقلبك عیلی) و

| قومد وقلیکات بوزیی بندن یکاطوقد ! 4شیم ابوزرعه اردلیقدس |
عداب ,نادرندايبوبیلی د رعالم وزاهد اید ی
وعب
اينه سره آادی
وحوقسفرراءشدی زاده ع رسوره دی شج عبدانلهةله از بولنده

| مدینه پهد پولداش اولش ایدی دی رکه شج ایوعبدا ل خهفیضه سفره
عرزعت اعشد ی ابوزرعه نك او کن

رعه برهغداراعش
کلدی ازبو

| وقوفش اتکتوردی شی دی حون سفره چمو ب کندیار بابانده پول

اوه قلدبار ودرت کون آج قالدیلرشح اصابنه اند ی طلب قیلکز اوکهه

ا ا

رکار٭

۵۷ ¥
صوردعکه ایتدا حاکن ڪه ایدیاتدی ر وډنده کسر

سد ن کرد وت |

بانده دوه کود ردم موتصل مقصود م اول اپدیکه آج اولم وص :می
عبربلرهور رد م وحق سا به ونعالا نل وقول کوکامد هنازه ابدی |

وطانعه اپعهنتادم وارایدی رک ون کوردم
هم #بو
ننعل
اويرو
#و
ن
د
ن
ا
باب
ا
ل
س
ا
ر
ن کلدی ونمدوهارهدن برب هلال ابلدی وبکربسك بره

حبقوب اواز ید ی اول برشه ندقهدر بریی جا نور وار ایسبه الواعند ن |

نكآواز رن اشیدوبکلوب جع اوادیار واو ل اسلان کلوب اولد وء ی ||

ابارهادی وه اند ند ویکرو اول وبکسك ره جیقد پریتجیلر جه
|قورد وجقال و دلکی ووزلرك اما لی اشوب اند ن طو یه پدیارواول |

دار اندتصکره کلدی وقصد |
ش|ویله ابسمطورر ایدی تااتلردوئوب :کک
اباد ه اندن ر بارهسس ابراقدن پردلکی طاهراولدی اسبلا ن کر و دوید ی

۱اولاتمه حیعدی وااولدلکو د کوب فرعاند سدی ودوئو بکتدی 1
و

اسلا نکیرواشاعه اینوب اندنبرپارهییدیون ابراقدن دغر اپدردمکد یکی |

دین ارناربنل
رار
شبلدكسک
اارا
اوقت فصع زبانله ایچتددیلاقامه ایث
|ری جات اولور چون رنه پرهانی ادن کورد م چیع شغلار مد ن الوتی |

اجکدم و نمتباسیایپنودایدی 9ادیبکندیقدس الزعهالی سره
رهمی بل اباق اوزر بنه
|کثف اتوب صا حینك معاصرارندندر دبیکرزک

|طوردی:شهددنغربرده اوتورهدیاندن صوردپارکهتجون اوئورهزسین
ادیهنوز بکااولدرجه پوقدرکرحفكناهدهسنده اوتورم  ۶امخسن

امیقد س اله ما کی سره العن یز 64آد ی عل مید شرم ابوسعید

|ابواخیرابدرین استابادده جوان ایدمکه انواطاسن مثڼاك خد مته واردم
ا واول فضل اسی پرعظم پیرایدی و شیلی ایله صحبت اش ایدی وات |
| اورناسنده <دالارواقع اواشدی و پامدهردرو ش اوتوررایدی بکا ایتدی !|

پیر اسوبناد ن صوره تازه شبلید ن سو زسو بلیه بن اتد م ايهال |

ره شبلیدن رسوزسو لهایتدیتکون اولرسواد ڼ صل ال تهعالی علیه وس |
ندمانکییند ندجي سو البهندی رسول
| سو يلودعدا ات

اللهصل انللعهالی |

| عليه وس دیشد ر کر| کربم اعد سو ره الکهشد ن عيری جم سوره أ

یایت ایدر آیدی ونه جعابوسعید اریکده شم ابلوسیندن |
یمه سید کف

یمه نینک علیکارندهومرودقو |
تیه دنبید ا
tyes

irre

}{e1
د در درکه ولات زوكران

اتقات کوسزمن  %على ن عار أ

ه
حر
والی
انا على اخلایی قدس الله تعس

کنب ا وه اخسنند رعا |1

وعارف ابدی  3اوالفضل بنجسن الیل مریدیدر وءشاشخد نحوق |
كنك کعبننه ابرهءشدر کاب هن ۱وب

صاحییدرواول کاب

بو فك کتب معتبره سندندر و آند ه جو ق اطا ف وحقابی جعابلشدر

لی عنم

واول دعشد رکهسم المشاح ابو القاسم کرکانیدن رضی امه
صورد د مکهدرو دده کرلاولان دسبنە رك ادنامیند رکینادرو دسدرو شلات

 ۱اسنهسزاوارا ولهاتدیا وج نسنهکرکدرواو حدن! کسكاولا ز بر کرکلو

 ۰اولدرکه طوغر و بارهدىكىك ارلهو ردجی طوعری سو يلك وایسعك اله

فرشولر که |
رد الاغین طوغری بورزننه اورمق ابله بولو د
و
کردا دید یکی وقت انده حار ایدرلر حون مزلزهکلدل؛ اتدل کیک |
بوبابده هر بر جز رسوزسو بلیهمه رکشی برسوز سو بلدی حونو بت 5
کدی یتدمبارەيىطوغرىديكىك اولدرک فر لهدنکه رز سله د کید ر

اکرطوغریدیدگبرسك .نه طوعر پدر وطوغری سوزاولدرکه حال ابله
]| دکلیه سین منتابله دکل دع اهدروارژو ایدینوبدکل وحفله وحدله انده
تصرف ایده سینهرل لهدکل وزند کانیالهفهماید » سين ععلایله دکل
د۶ی بح دبرلال در بلورسك | کاکوره دهم ایل ه و

UES

طوغر واورمق اولدرکهوجد ابله اوره سینلهو ابله دکلو بم بوکان
لعته اول اولونك اوکریده تقل اتدبلر امدی (اصاب عل حمره ادبمنمی

ع على راست سو بلږی حيی ساره و ژعای | کا معین اواسون و نه
اول

سوید
د٤د رکهبر وقنده م-هنه ده ا

ل ری ازورید نها

اوتورردم براق کوکر حین کو ردمکه کوب شك قبری اوزر ننهاو رتلاان
اورتنك اه

رو

س قالوب la وفلادم ع کوکرحندر

م
هورمد واوججی کوندی هیده الد
یی کونرنهاو ک
اترم لدم اه

 8کهآ خیابدهکوردم و اندن اولوافعه میموردماتدی اول کوکرجین

۱

اعات معالدرکه رکونمزرادعت یعنی ساج بوزید ن ی«نعمبرعه
اکلوز ۶خواحه اچد جاد ی سرحسی دس اللهعالی سره  1کف

اکخوبصاحی ادراولزمایعادت» .ارزیوء بهادریابدیواخعهمدت

له 4باداش
ماد بایوانك روزکارنهحوق مایبکوردم برکون اندن

صولرزدمکه)

FETکوشه ده بأنورصاند مکه له دن کاوت کرهشد و
بر

||فوغخهصد اتدم کوب اتکیالتنه کردی نواسدا اولد ی  ۶اوالفضل

یه
سار
مدن حسناطتل قدس| للهتع

 +بونارشجم ابوالفضل

||تسر سرخ سنك غبریدر بات ند ده وفات اناشد رکورکبکدورعقبه باشنده
دمنعه یی دبرس

کت ناوب ایدرنبتيطر بفتده اقتدام اکادر

غمنف پروروابانده عام ایدی ۇخ

نك هس بدی ایدی و صا حب سر

| ادى وابوعر و قرو شنك اوبواطسن سالبهك اقرانندن اید ی والخش
یل عزات حکمیله کوشه ره قأحوب خلق اننده آدنی بلو رس اعذدی
 1واکرحبل (کامده اواوردی كوك +رسو رد یوانك آناتو کرا مأی

وسومن د وتز ایدی ور سوم اهل اله
 1خوقد ز اما متصوقه لباسن ر
 1لا

اوزر ند دی و ھر کر آندن مهیر کیره کورمد م الد ۳

| استدی (الدتا لوم واناه صوم )نی دٽبار ڪڪ وندرواانده بزموطیعه من
صوغدر و بر وقده زج الك النهصود و کردمخا طرعهان بير حون

را مت | میذین ادوب
رادک»
هون آز
| جامبشارنقد ر تله د ر توس
تزق°ۇلاقانده براتدی ای

موهوم بادم هرحکمك پرسبی

واردرحون خقشتعانه وتعالی دبلیه کهبرعوا نن بک په کرامت اجناوره

| اولاکاوهو رر وردوستنك خدمتنه مشغول ابلر اافا ازل کاراید
| ۱ساب ول بهروقتده دج دتا نددندمشفه قضدانادی دور تغمشآیدی ۱

:ادن جتله کبدردل نظر انلدم شك نەلبقوب قوری ابدی |
أ

هم شخ ابندییلی ن نوکلبواندن می کتوروب اطعی
جه سؤب ل د

وحسشت ولند نصاقلىە لد ان رو خداوندتعالی دخ بےقد گی باطق دن

۱

 ۱صافلشد زونه کقق اون طنا  -ي حکابت ایردکه جد ختسل ۱ی

ابتدیکه وپفرتده خقتعاینك ولیلری بادیده احاع ایغشارایدی بندرم |
حصری ن سلهآلو کتدی برکروه کو رد مکه هر بری رګ

دوهبه ۱

]| شوب کلور حهری آنارهالتفات اعدی تاوجوان کوردم کلور تعن |

قراس وعصاسی عش واانیعلدنفالشباشی احیقواندای کوعش |

ردی وای
| ضعیف ونزار اوذش حصری برندن صصرابوب آنك اووکاته
۱

رعا درجه په گوردی بنمت قالدم اوك ه شرن صوردمکه اول ١

| ج|وانکيم اپدی ابتدی حقتهالینك اواباسندن بر ولی ایدیکه متابع ولایت
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ترجه منوراواسون اولساعتکهباارباهولوبخلوت #طولوبجان |
وکوکل ساوت کلوردیجهر» عا #تعهمدت مسر تد ن عبونغ نوره غرق |
دیم  ۶شم ابلومباس |
ربر
بهر
ایدی  #دربفا مد ی تحندن اواوید ر
شفانی ودس سره آدی |جد ن مدد رفوزعلومدهاصول اووانذرو ع |

اولسون اما مایدیوجوق م شابخ ارشمشدی واهلتصوفك اولولرندنایدی |
کش اعوب صاحی ایربندم[

نکلهعظیم انسموارایدیوالك بکاصادق

|اشفئی وار ایدیو بعص علومدهاستاد مآبدی وه رکزهم برص فدن هه

کورمدمکه اندنز ناد هشرعه دعظع ایدراولاید ی متصل دنا وعشادن|

نفرت اوزر بنه ایدیودبردیکه (اشتهی عدمالاعودله) بعییبربواقلسقتفکه |
ادن هر کز عودت اول.ه وا رسڪ دبردنکه هراد مك بر حالکرکاوسی

اولورو نمدج برحال کرکلوم واردرکه نحفییمسمردکلد رواول دودرک

خدا وندتسالی بت برعدمه ابلتهکه رهکز اکاوجودعارض اولبه زراک |
هرشینه

قامات وک

راماندن واردر عابو بلاد ر ورادمکه کندی ۱

جابنه عاشقاولش اوله اده آرامایمکدن اسه دیدارده ک
|ابوغاواو
بکرکدر وچون حقتعا لی پرموجود درکه | کاعد طماری او ملحیالد ر
| نک ملکنده نه ز بانایردکهببنرمعدوم او هرکزاکاوجود طاری اولیه
وین حک شف اګعوب صاحبي ابردکهرکون ابوالعباسك اوکنه واردم
کوردمکه بونی اوقور د ی ( رب اللمهثلا عدا ملوکا لایقدر علىشی)
كمك اسر اه ۰
اغلر دی ودعره اور راید ی صاند مکه دناد
ومصل

اا لش بوزهجالدر ایتدی اون بربیلدرکه وردموءقامه ارشمندروورادن
| کمکه قادردکلم رڪون شج ساعوید اپوابر نیش ورد » خانقاهنت
اوتورمش ایدی وسیداجلکه نیشابور سبدارينك اولوارند ن ایدی شهاك

ز بارتنهکلوب باننده اونورمش ایدیشج ابولعباسشقانیارو کردیش

یوکانده
1یسبداحلات اوزرینه گوردیسید احل اند نوراو لد وک
| ن

| حکم خصووعتصورت

بغلدیکه شتی ازاماه شج فیالالسیداجلدن

رکاتوجهایدوب ایتدیکه سز ه ه رک حبت |برارسسهول اللهصلیالله
زعا عله وسلدن اوتوری ابلرو بوناره ھرکےحبت ابارسه خدای تعالادن

اوتوری الرشج ابوالعباس شقانی ایدرکه برکون خانهعھ کیرد م صبارری|
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آاواوغل بوااطیب سهل بن حمد بسنلا انص|علوک | لامام هتعرنك
درموز دردئده رحن آیدده و:لتس الدیش الاسلام اتدیشهلصعاو کی

هر 1سکه وقتندناول

 ۱اشدی(رمن 1رد رقمل او به ها

ضدد ره اود اناه کندنك عذلث و فته سا شر او لور برگون سهل ۱

صعلوی د زساناسنده اتد ی ماه لغ بخ اهي ایتادیکه جله ۳ردان
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درتیوز العش سند ه وقات اعد
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اتخوت صاحی يدر ا

 ۱اعام قشبرییه آبشدانعاننده صوردم اتدی بروفئده روزنخاه سم
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 |۱عاختاولدیهرطاشد  ۵قالدبرد م کو هراو لوز اندی کیزوراغوردم و اندن ۱

|اوتوری ایدیکه طاشله کوهرنندهبرابرادی here
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رکل ادیو ےکن ی ا تعوبصاحیی
|اند  ۶تسودیظاس ایدی کوهد
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ل شلد رکهTR
| رسسرسامع ی

اولوب هیا ن سو لکد و وآخری

|| شکوندر هرکه تمکنتعا صل اينه دیلساواور ونه فشاری دند زک
( ۱التوخ4.
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ازم عندطهورالا ت

وناء ا۷ا۳۶
بار عندطلوع الانوار

ود قر به
 ۲عند هور الا يق ةد رو باهلاغبا رعند ج

ارت ذکره) پم توحیدندردیمم امکانی ساقط اولعدر |سیر واحبرزك
ظهوری اده روت اغبازی باوی ادر قر بت جا رل بو ما » از
ی هضصحی|۹۳
 ۱اغبارفاتناولة در انوارحتطلوع ادیک وفنده خلا د ۰

۱

حقاژقظهورایشد یک و
یفندکندینفمی ون وود نزن رلایت) ۱

قوضه الادس |
 0مق اللهوقتا حکنت اخلو بو کي ۴#ودغرالهوی ر

ا ضاحك #۱قازنانتاوالحیون قربرهو#اصعت پوماوور اذك0
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۳
امفد |
|یکی دنه د ن لابدذراجوالاد» صدق وعیاملاننده ادب تاری
[ ا

شویلده رکه ابوعبدازجن سلی هعرتك درتیوز اوبنکسنده وفغات ابادی
۾سین بن محمد بنموسی|اسلی قدس اللهتعالیسره  +ج اوعد
ح

ارجن ےك اناسییدر کارمشانخدندر عبد لهمنازلابله ولوعی دناب

عوبت
شا
یشیدربی کورهش ایدی ودام محاهده اوزر بندایدی وعلوم
امعاملانده کاملابدی حون سح ابوعبدالر.حن متولداولدیهرنقدر ملکی ۱

واابره صاتوب صدقه ایلدی اکا ابتدیاراوغرك اولدی انکهمون دج |
نسنه اقلوىعدل ایتدی | کرصا اوله( وهوبتولاصلین )دن |

صاطلرلك امور بنهحقتعای کافل وکافیدر واکرمفسد اوله نفاد ات |

یورعش اولورم هرك اوچیوز فرقندنصکره وفات ابلای ل ابو
ع االللهی سره آدی د نسلیاناامسعلوکی الفقردر
ا(صعلوی تدس

ابیددیی دوست ودکن |
علوم شر پعتد ه قوتنك امامی زوماننت وح
دبلنده آنلتمدمند اتفاق وارایدیشبیی ایلهومیذعش ابلهوابوعیل ثفن ابه |

کعہت اع ایدی اولواطسن فوشی ابلهوابونصم الصفار النیساپوری
عمب|د
وش
بدی
ابلةبولداش اولشابدی حسن السعاع وطیب الوقت ای

ارجنسلی دیشدرکه ابوسهل صعلوکبه -عاعدن صووردیلرتدی اهل |
حقا ههسید رو اهل عله میا حدرو فسق جور اهلنهمکروه-در |
وبنره بهد وکو م اروهدم |
مس
واول دعشد رکههرک ایی جبعه صوقد ن

وقغل وکلیده مالك اولادم وینه د(ءشقدردکهتدی مر تن ان یکونکن |

تمجن)ایومزنابادی لشوکیس هکهزحجت جاکونلکقیانی آرزوقبلدی |
اوعبدالله ختنی دعشد رکه خواحه س عکملامه مشفوفد ر وکەلیمات
غ ایکون
نجن
مرقد
یهکه بو بکد
فقهتحبوذینلهدر دحوعنندول
مت«واف

کندعی  #وحمرنم اولدی شول كوه مشقت جکنکایروزاویفبلدی
شم الاسلام ابتدی بوآندن بکدر وش کیہ ی دیدیکم کید :ندرا

دیدیکم بودرکه#آنیطلبله بولازر اماآنی یطناهلب بولور#یعییحق بولق
رنه حعك فصل وا<سانلهاواورلکن اول فصلواحسان بیزچت وگاهده

الو برمن |کرحهکیم مهحراهده ابدن اول فضله امبزرهرکم بی زجت
وحاهده وغنایی اد ی سهود ه سو دا بشاء ر دی او سهل صعلوک |

ه ذیالةعد» آنندههدرك اوحیوز الهش طفوزند» وفات اتد ۳
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کرخلهدهسندن زز بادهاولسه د(صو قده سندن ززنادهدر نمسای۳
کلامن اجس شج ابوسهلصعلوکینك دید یکی رل ندرعتراضدناعراض ۱
اعکدرکابة توحاتمکه صاحی فدس سره بوزالعش ری دبایدهصد

له

ن اورباسند کي معامك ہتابید :هد رکهشڪرنك شیوزطه مسا دفنینده
أ و ت

 ۱محرمآینده رمقامه دخول انتدم اولوفت ن دارمغر بده سفرده2

قاغابب اولدی بالکزلخمونفرادم جهتد نعم وحشت دوزکوسزدی
اصل الوشدی دس اول |
آاویلدمکه اول مقامك آنددیرا وحود کهبحکا
|0حمرت وه حشتلهاول اولد یم میرادن رحلتابندم وابکندی نمازندنصکره
 ۱ارفص

دجازه  13۳۳له |یل اورناسند  ۰عامموانسست وارابدی کوندم !۱

 ۱آواولحبرت ووحشتدن آنکله سوباشدمناکاددکوردمکه رشصك سایهسی |

]| ظاهراولدی مدن کرادم ابندم شاید برعخص اول کہ اند ن برکسارور
ال ابلدم کوردعکت  ۵شح
/حاصل اوله کلوب عله معانقه ابلدی چون ت م

اعببودالرجن سلیدرکه نک روج برجسد آننصورند ه معشسل اولش
| آیدی حوسصانه وتعالی بناہ کن دن انی بککواندرش اکا آتدمکه
ومد » کوربرماتد ی بومقاعد » بمروجی قض الشلزدر و و
سمنقا

مقاءد  ۰دبادن عقبیه کیقشمد راو همبشه بو مقامدهء دس اول مقامده
وحشمی ومعدموالستی ذکر ابلدم انتدی ( الغر:بمستوحش) دس

(ان سيقت لك العناءةالالهیهاطصول قهدا ل|عام خاجد النه | ۱
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عد
بتد
ان
بااجی) لعن سکانومقامد ۰حصول راهعنایت الهية سفت اتدکدنضکره

منیاولکهخضمرابله تومقامد ه مشارك ۱
الاهة جد اله ای ردام واک رام

n ادى وارمیدراتلرمکه ای
اولدك کا ایدم ایا عبد الرجن نود
اولآدبلهاوقو ع ایدی(هزادس یفام القربوقعی ه) عن بومفامقام ۱

َر بتدرل پس[نله معمّق اول

ابوعبدارجن دعشد رکهصو بده
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بناردی بعوزی ایدی برهفته بوفرانی دخی.

 "1ابدی رس ھقےرب طاهر کر و بنه عین المضاه حضمرتلری درز
شول جاعتك حفنده کر رهرسس کید لامش دو لهکتدیار آنلرذن بعضیی

قدی پناهنده حفظ ایتدی ومسلاك املرك باشی اوزر ینه سایبان |
فلو بکلن
اولدی وهر کم عله کلدی اشین ادر وښ لهمغلو بلردن اول اک
کان ایدثارکه حستن فصات آنلردن حکانتابلدنکه برعظی کاربانابله

| بوبه کیدرایدك ناکهایکی ترچان اولکارباک اندن چیقد باور پرپواسیز

بره بوریدبارکندعه ایدم مکر بوایکیترکان بورل بیلورار نومعهود پولدن
قز ببرکدر دسآنلره اردینهدوشدم وکار بای قبوب کتدم م اسلوب ایله|
ین
حدو
کتدم | کادککه احشام ار

۱

برمعدار د چ ول کندم نا

آی بولوت انه کیروب عا لمقراکواودی بنوی بافویولدم ولکن
کشکدن غیریجارم بوفیدی جون نصف الابل اولمی بتهآی بولودن

حیقدی اول ایکی جواغردك ایزاربیی بلوب کت م چون صباح اولدی |
ومت
اغهصقد
بطا
برطاخ ظا هر اولدی اول ایکی ترکان مردانه وار اول

رساعتده اوزر بنهآغدار شدتی خان حکشوب کاهدوشه وکاه طوره

آردارجه کتدم آخراول طاغك اوجزرمیندهم کونش طوغدی برعظ یم
لشکرات کوردم نهاده حادرر فوراش اول حادررد میاننده رعظیم

جراکدورد م صوردمکهبوځیهکي کد ر اسیلدپطلانکد رصاع اباغمی

وزنکودن جبقازدمقولاعهبرآرازایرشدیکه ساطان چادرده دکلد ر پوب |

صدویل
شکاره كود ر معفم رزائل اول

اباع اوزنکود دقالد ی وصاع .

ناغمشو یلهطوررهنوزانك انار نده چکه سلطان کنروکلهعین مضاه

انل |]
ایدر اول ابتکریکان زی فجعدشوق وبری انرعلی عبو ایدیاقد س

هقهدس
تعال
اری
ار شح عبدار جن السلیاب بو
ھی س
تعال

مر(

آدی محمدین حسین بن جد ان موسی السلید ز فسیرحفاپق وطب |
مشا صاحدر وبونلردن عمریدخیجوق مصنفاتی واردرشحلاس |
تصرانادننك رید ددر وحرفه ی انكالندن کیشدر ونصرابادی شلد

اسر ديد وجسید ونر بیز ابوالفضل وات ایتک نضکرهنك
نو !رسشدروآنك ادن خرف هکوشدر شکزابوسمبد از دعشد رکه
شحابوعبدالرچن سينك انثذ» اردق اولکرهکا کورداکادیسکا | ۱
بذ کره €
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دروي شکندی شم بوردیآت ۱۲رادیلرواول درو رشك ععبهیر سواز ۱:
اولداروچیع صوفیار شعنل خد متیر له روانه اولدیلر حون شهره.

رفرسنك فالوریره از شدبارکهاول بردنشهریکورمك مکنایدی شك ۱

ااتیطوردی جوله صوفار دجی طوردیلرجون اول درو یش معشوقك

کانوهواردی وشعذل خمرینسو بلدی معسوق تاسبملیوب اتدی بوری
سوبلکههکلسون حون معشوق بسووزی سبولدی شج همان اولارادن |

انیوروندی و جله روانه اولدلربوطه اولدرو بش شحه فارشوکارب
نولدی شم دج شمان ولدن طوعری معشوقك
| ومعشوفك سوز بن س

اوکنه واردی معشوق دخی شعی استقبال ایدوب بغر بنه باصدی وایتدی
فارغ اولکهاشو نوبتکه پونده اور بلور برقاج کون سنك درکاهکد»اوراسد

| کرکدر عین الفَضاء همدانی رسائلنك بءضنده ازمشدر که مد معشوق
نمزاگدلازایدی خواجه ګ دجو به وخواجە  2دامام اجدعر:المدن ری الل |ه
تعای عنهم ایشتدمکه وامت کوننده -چله+صد بعاره و گا اوزدوک کاشکه ۳

خا اولیدفکه رکون دمعشوق قد هی یل اوزر نهفومشودی

]ام اول جد ترك قبادسته ایدیکه برکون طوس جامعنه کلدی شی 5۳۳

تین اهتبماقسره آنده حلس اش اید ی داسشیو ید |
راعویدی خاموش ابلدی ودیل باغلدی
قباسنه زد اوردی وشحس

اذد ک آوزر ته برساعت کدی دی ابوسعید اتدی

۳
ای سلطنان!
۱۱

رد قباکك بن دی چو ز کههفت آسعا ن و زمی |
اری سوروجو
۶ص
و
اعادله  ۴#ابرعلى عو قدس اللهسره 3عين العضات هید ان عض |۱
مکتوباندهشول خصوصك بانند که حضور وغیبت بکسان اولاز :

ک کوکل بنه قرب الادان تفاضا سی نن ایلربویه
یکن
ا
که قربالقلون وارب

بازشدر که امرعلی عبو اولو ,امیردی د
| واراندی رکون اول

شهر آبادی دیرار بر دی

یدش بازاره رتبنه الاغه کوندردی بوهرید بازاره

واردی و باننده اظ کته ولعادی کندوزی صاوت حك

طلیث

 ۰ااشدیی نسنهی صادون الوب شی هکوندردی برقاجکونبو واقهسه نك ۱

اوزرینه کدی اولکوسه که بوصریدی صاتون آلش ایدی حقیقت کار |

بتورردوی هرید شهاك اوکنه کلدی جون |
واقفاوادی اولمبده دس
ارو کبردی اعبرعلی اکاایتدی ایجوانرد بواجهبسكیلاربزمجر مال

+

متوجه اولوب ابتدی هرکیکورمك دیلر ایسدکه ایکی پاد شاهمی پروقت |
ون بوسوزی اختدی |
ررده برخت اوزرنده ابتکهکورسون اول درو جبش
اول ای اولوبهنظ رابلدی حى دعا همانساعتهایی اورتادن کنوردی ۱

ایك کلامنك صدق انكکوکلنه کشف اولوب ار اولولفین مشا هد |

ابلدیء بناهول درو بشك کوکلندنک دبکه با بپورزنده وکبونتعحانلیال
و آکیکیینه دن اواورق بنده سی وارمید رشحم ال

رند ا

درو بشه باقوبابتدی برص رملا اولور اول هلات که هرکون آند» ابو

ن
ارد
سعیدکی وابوالقاسمکیدشب كکلوبکمبه اخواجه مظف

اجندان قدس ره کنبی اجبدودرخدایتعالی کا
|بالش ارستده:

وشنهکرامت تاجن اوردی وانك فا
اکن بوقصهنك قوستی آحدی ا

واده محبوب سانیوعالی عبارتیوارایدی شج ابوسعید اباوبرقدس سره
بق
دورمنلرد رکهبزیه در کاهه نند ه لاتب لوندنا دخال اند بارخواجهعظ فری ۱

رهد
اه پ
خداونداق ولد ن دهن بزعا هده ايلهما هد

اول مشاهده اله |

محاهدههاپرد یکشف! "حوب صاحی ایدر,نآندنایشند مکه ابشدیاول |

وباتار فطمی کلهبولدیلر |
فستهیکه حمك قولاری بادیهوامرغازه لرده ببا

بن بالش اوزرنده صدرد » بولدم واگها ب رعونت بوسوزی اول برد ن |

یم حالدن |
دعوایحرد * :جل انتدبلر م جل انرل نصا نندن ايده

کرون خواجه مظفر |
ويلك دعوااولز خصوصا کهآنكاهلنه ب
نوفاند» اوتوررکن ابتدی بزمکارمز نشومسعید ایله شوبلهدرکه براوطك |

طارونك بردانه سیاوادرباقنسی بنمشح ساعییدك مرید ازندن بسری |

|انده اس آیدی تند اواوب اال قالقوب اناعی فابیکیدی وخشاد |

سعیدا؛ اوکنهکلوب خواجه مظهردن اول اشتدیکی کلامینل ابلد ی ]

شعایتد ی بوری خواجهمظفردی اولردانه دی سین زهج اث |

دکلز «#عشوق طوسی قد س التلهما لی سمره  4ای ددر عقلای

سرد »
طدیوشه
محاننزدن اقبادییاولوایدی وکالنده صاحب حاات ای
اولوردی قبری دی اندهدر اولوقنکه شح اوسعید ابواخر میهنه دن

ابو عر جتابش ایدی طوس نواحبسنده اولان هقدن یبهر

ابردی بردروينه ابتدی شهر طوسه واروب خواجه مد معثو قه دعك

کرکسنکه دستور وارمد رکهسز شرهبکرهولاتکزهکبروهز جون او |
درو بش #

}{riv

|لواخراسان اخرحت شا کلیسلهفیج الها#نفیقات لراتوکا اسن * |
قا
طلم اجسهن خراسانی( ترججه) دید بار برکوفش خراساندن اطوعد د 41+
وف چاهای #دیدم از:کاری ةول حاسننه “۴۱مه مطلع لاک > راسا

۷

وه رکم عربی بار:اک لاور باعیبیاوق(رباعی ) سیریو به شت ونو بهار
ار

رک لد بادکارازو

وا

و

۱

این راهمه فالروزکار ازتورند(ترجه) برسبرهسبنکه رواقباعو بهارسن *
رغه سیک کلاراره ادکارسشین * جیںن وخ انه اه زنمش» نکارسین »

۱

جومت شج ای ارا بول
شام وعراقه سح وصفای دار سین  #خب
ET
ORNS
DAA
||دقاقدن صورد :که وحدث عل الدوام اولور ی استاد اد ی بوق ج

یقن کوب پرالورسصتهکددری ۳دایواوداتا|د
ری اشی و
ملورعی ایتدی اکر او
]| وحد بث عن الد وا او
ناشین اشاعه ادوب رسا عتدذصکره _یله اتدیاستاد دیش عی

وم

د اول نادر اردندز حضرت چ ر جعد که |۱
 ۱الین البته اوروب انتدی بو
هر|]
نودزف
فرت
]| سنده باتو مازی وفننده شعبان انك درد ده ڪر نك دو

رلت آی اولود اا
وسان
دی
 |۱دنیادنکشد رومدتعری بيآی او !شد زکهسک
ککانیقدس اللهدحال
 +ایابو القاسم ر

سره  ۳ادی علدر رماباه

:

اه نظبزایدی وروز کارندهبی بدیلایدی نستتلری اوج واسطه دهکه چ

ب|و|عفان ری تاجوعل کاب وچمبو
ْعلرود بایدرالسطیادننه |
۱حزر »ه ابریشور وانك بی ش 7ح ابو لامك قزی الق وارایدی شو که ۱
اجله خلایق نت درکاهنه موجه| آند.ارصی درل واقعه سین کشف اعکده ۱

اشکاره راابتبد یکشفاکصوب صا حنحکایتابرکبروقند بکا بواقحه |[

اولدىکهانك حل بکا مشکلکاد ی شخ اابلوقاس کرکا نیبه واردم وای ||

| سرایی قیوسی اوکونده ههد وارایدیانده تنهابولدم و بے اووالفعه ی ||
|| بعینها رشتونه دساوراید ی بن واقعه آىکاصورمدن جوا لدمایتدم |

| آبهااش بودیدیکاك بے واقمدر ایتدی ای اوغل بوستونی همینساعت]

حق تعای نطقه کتو روب بندن وق مئوال ایلدی برکون جح ابوسعید
وش

سر ها طو سده رەت اوز رنده بر رده
ابو الاسم قد س الله

اوئورمشلرایدی و بر بلوك درو بشارقارشورنده طورمش ایدی ردرو بشك

|خاطرنهنکدیکه مجباب اویکی اولونكمزل ندرشعمابوسعید اول درو بشه
ب"

۶۳

برکون

یوخدبکه آك سوز بن بلدم لکن خاطرمد » اند ن ب سروزقالشد

رقم پوش درو بش بوادن کلوب آْك باه و اروب سلا م و برد ی
دی اباع فان حبفار و ب ای شیعسنکلهآسنود» او ه ءکه جع

ا

اطولت دم نه آسوده اوادم وهآسوده اولش رکون هکوردم پیر ابندینون |
کنر کنا انلح کید ککه همسن آسود»اولاید دك وهم خلق آسود ه

اواه راید ی اتدل پوسوز پکزاهفید رکهاول سبوررمشدر ود ن عالی سوز
اولازونه شح بیورمشد رکهبوسوزك اصلی اولدرکه ککشینبدیو بقوهمز

رثول صل اللتهعالن عليه وس بیورمشدر (الهلانكلق انلفىسی طرفة |
عبن ولا قل من ذلك ) دعن ااه بنی برذظه كدو مهقومه وخی ادان|
از برزمان قومه برس وده ایدلك رصراف پییزکورد بکزویروب انتدیکه

اشیح جع علده هم کوٍسه ی قورکہبکارام صوویرهبابکاسلام
ويرة چویع خلق دیرارکه برساعت دکبنارند ن قورتله زویناسترمکه

رساعت نمقهامده دورهشم در سا آخرعرندهانك انه بختیاول ببرهمرافث
ان ههبراتش دو شددکه اول اد لهانوت کدی وینه دح بورمشدر

4

(واذ کرالله کبر)تحعقالينك ذ کری اواود ر شویله کدلدرکه اولستی

اد ابتدنکی کی سن دس انیبادايده له سین خدانك بادی اواوقدسرنك
ذ کر ظ اه رد رکهنهبر ده کدر سن بوسوز ی طالب اعت کرکسین وق

پنشوا اد تکرکنیناول رکٹی بر مرهزنه دی خدای قندهطلبایدم |

بره زن ابدتی هایاناجایی قنده طلب ابتدککه ولا ك هرقنده استك

رهکم استربواوز
بولورسین (عن طلب وجد) هرکیم استد ی بولد ی و

وه شح ورم شدربکرهجوان برك ناته واروب ابدیکه پیرکسوزسو بله
بن
بر رساعت باشین آشاغه اتلیوب فکر اتدی دس ناشین قالدیروت آنتدی

ای وان جوایهمی انتظار ایدرسین ایتدیبلی پبرابتدیکه هرفسنه
جل حلاله نك غیریدر سو دلکه دکز وهرنسنه که قحعاقلینك بسا

ء ارصغمازل(ناه اج لمن

آنبوصفبوصف اویذ کربوذکطنا)قهدن |

ری دنءدرک رمد تشر ابوسعیدلكبنن ۰د اود م یلهدعکهبغسداده ۱
هوردل ونهفاده
کدم بکاانتدی حونکه رغداده واره سین سکاصورر رکهن,ک

دود نهددسك کرکدر ر بوژو برسةل ع یکوردم دبریناتسدم شعهره |

روررسه آ نیدیرم ایتکهاولکه بعیربلیور ک|ا بو بتلدی اوفو( ییات |[

تالوا >*

ما
ابلد ركه لسحدو جاه لارطت ولاس و مظهر نآار
 ۱مةصود قةت ان
واحکام اه در ابدال قور قروند ن «عهفه ارد قاری اولدرکه حون
مشاهده اتدبارکه روح طبران اکیدنرسدهبار معطلو ی علقالوررفلاید أا
حفیقن انسانی په ز باه دعاق اپدرکوسم ديلردعك اولورر دس تور باعید ه

|اروحك بءعض احوالنه وعلو هت سنه وعاملاهونهطراننه اشارتواردر
| لاجرماتارك نهادنده که عت الاهد ن اتراوله و ر باعينك معناسندان اول

||حوالهاطلاع حاصل ایدوب سیب شفا اواورثصوصا که ولابتوکرامت |
ش اوه والهبقول
 3 :ر:ارندن؛ ات رجاق هوب آیدوبنفس دی  9راک

الق وهو بهدیالسبیل والیهالرجع وال ب) ین ذکرديكهلهليمرکون شح
بدی
طش رجهیقوب براناحالتندهاوتور ول نا ا

]واوبوقیت
ودی (بت) توازمهر زرد و امزنمهرزرد * توازمهر مامومن
منهر بلهزردايسك نمهراه پردر دم * سمهنرله |
ا]زم|هرماه (ترججف) س

]اماهایسك رن چرخ جهبا کردم * شخنه ایسد بارفلان کپسههو اده
| اوجازایتدی زغن وعکس دخیهواده اوجارابتدبلرفلان رکیطدظهده

ۋابرشهردنرشهره وارر انتدی شنطان دخ رند ته

مشمرقدنمغربهوارز

||ابوینكشکی
ار ز بادهفیتلودکلدر هماد اولدرکه خلق اعنده اوتوره والش
| وش ابده وخائونال وحلعه فار دشه و رنفس الاهدن غافلاويه شور

||صوردبارکه تصوف ندز ابتدیآمجهدرسرداریبنهی وآکه درکف داری
|بدهی × واه پر آیدمجهیی *#زەن باشکدهی سود این تارومار ایده سین

ودالیکادهییی"ابثار اویدشهسکیناهر نواهقع اولورسة خاطرك بر قرار
ابده سین و بنهمیمدعشد رکه(له دس وما سواه هوس واطخ ال سن)

“امان دکلد ر
۱ه  9ز دعشادرک ادایله شده اورناسنده جاب زمین و
ون
و
۱عرش وکرسی دک دو سنك صانك و بناکك جسایدر! کروی اورتادن
| کنورهسین خداره ابریشورسین شع بقرمشلرد رکهپروفتد ه سفرده اید لك

]قبرریه به ایرشد ك ابتدل؛ هخ براردن ونده که اواش کد ز اند بار
ا 4بردیزوازاید که

ارو ابدی ادل آنی؟ورەش ھی کیہ وارمد ر

|اتدباروند» پر ببروارد رکهحوقدن !ف کورمشدن آدمکوندرد ل اول بر
|کلدیبزه تل پویرایدیاندنصوردقکه سندارییی کورو پدوررمبسین ایشدی
|اوغلاجقایدم آیکورد م اتدل اند ن ره ادشتد ل انتدنی
ده افول
قوتا

اا

چ

+

( رباع )نارو ی ترابدیدمای شع طراز نه رککانم نه روزه دازم ن غهاز»ا۱

ناچکووننبباووزبیوکمجکاوزرمنه بجدجنلهنایما چعون نوبومغازەن ججلهمحاز× زج ک|4
مطراز  #نهابش ا
وو رح نوهرد وب

ووناصزل#کده محازم اولدی مرجلهنماز ٭ رشکیده ازم اولدىن

جله از استاد اصباوخکه فهك مقر بسیاید ی اتفاقدسته اولنای

ای بکرمودبکه اولاد شك اد بیایدی شم آننفغروب سوردی دنو بت

وق وبرپارهکا عدکتورتا اوصا اون برنسته نازهلیماز مبوردان
|دیو بتوق وکاغد کور دی شم اند ی باز( رنای ) حورا بنظاربه

| نکارم صف زد  #رضوان زا
خجب
وکف
د رکف زد بكخا
ق
رلس
ابه

رخان مطرفزد  #ابردال
ضزيومجن
فك
دزد  #ون عوابجهال,کز ۱

مودت بور باعیبی بازدیواروب اپوصاطه ابلتوب بو یه بفلدبارقاذال
بهولتدیواولکونبو ر یوبطشرهجبقدی ور بناعنیندلهبعاشاطدن |
جوق عبرززمرح ازمشلردر اما برهانالطربقه وساطان اطم شعز
خواجه عابلدنالقلهشبندی اه رقندیقدس اللهایسترهمسرتان
ازدیق شرحدن کوکللرناده تسیلوسنه زارتوق تشن بولدینی سندن

ادقع خاطر" ل
طين آمجون بیان اياك لازم کلد ی ابر ایتدیکی رجا

امال ودرکه نور ناعیده ارواج موند بشارت اشارتاری وار درکه او(

بشار
د
غتلهاتفر

وتحلیلمواداولنور زرا م ارداتکاردنروحانساند رگن

| ح
تيلوه موصوف ومعبو لب ه معرو فد ر حورا دن مصود ااخوان صفا!
ا
و
ک
و
چ
ز
|و
ر
م
ف
ب
ل
ف
ا
ا
خ
ز
ک
س
ق
ن
ا
ل
!
ر
ل
ا
ل
ه
ر
د
ا
ل
ه
ا
ن
ر
ت
ل
د
ن
ز
ی
ی

د
ا
ک
شادو)
اء الیل شفاء العلیذدر و باشول جاعت حورا درکه مومنكزعی فص |

اولدیی وقت اس
اذش
جار
ون حا مار اولورزرضواندن مراد تلد زک

کوکل بهستنك فبوجد-ید ررضوان لحد ن الی اہ اوازادی دید کا
| اشارتدرکه روح انسانی نزع اولدینی عالده عمل برنسنهبه مطلم اودګ |
زظرنده مسنیعد اولدیوخالسیاهد نء2صود اشول عذات وخوارلقد رکه

فوات وفتنده صاحباه حاصل اولوبراوخود فقر حبق ض
روتد رکه |
مشاهد ه وقتند ه جال روحد کور نو اکاهف(قرسو ااد
لالو
دجاهرییی

وابدالد ن مراد قوای نفسانیدرکهتبدل ونغبرال صفاتلا مزه سندندز

نکم موشاردر(ممراع )جبستادال آنهدوف
۳

 2صود 4

۱
ندندر وار  #حون بن خومعشوق عاق ولو و برکلوار * اتد م شم  ۱ح

بورسون نورباعیبی کبارغده بازسونار<سن مود به یور دی از وب بکا ||
و ردی حون غر وه کلدم الال بر شید حبیی کوروب کلدی صدی

له اکاسو بلدم واولشاریاوفودم حونایشتدی برتغرهاوروب دوشدی |

ی کون ده دقن ایندیارحم
دو
ببار
یتوروب آلوب کند
|وایکی کش ک
عشدر
| ودس سره د

(ر رسته بردخیدر بربسته بردخیدار )اول ن

ک

ددر وانکله مك ایدثار شول طانفه درکه (انا |
علومدن تقربر زاتله

|وتحدآناناءناعلیامة) دیرار اناربر بستهدرمادامکه بوعار<ببتاتز بانارین 
تك
واك
م مل
اورلحون
رانند» انلره برسمراب کور بن
وب
|ريك اکهمددایدرغر یا
۱ناصیه سی طاهر اولهاولعاز یق ربنق ددلار ی اوجندناله رسوای اولورار 1

|واول نسنهکه کوکلهتعلق دوتار برزسته در واندن جوق مراتتوقم اولنوز

|دیند» ودنیاده پرکون قوال شك اوکند» بوبیی اوقود ی ( بت ) اندر
|قزل خوپش نهان خواهم کشت #تاراب بتووسددهم جونش بخوانی * 1
ت
(رجه ش
)عرم اجره دیلرمکندعی پنهان اعك ا
#ت
واع اغزیک |

ممزایلهاوقورس ك غرم #شچخ ایند بیببوی کیم د شد ر ابتدیلر عارهایندی |[
قالقیکرواروب انزییارت ايدهل س ,رجاعتلهواروب انیزبارت تدیلربوربای |
:خی ور نشعلن عبارل لسیانندنحار یاولشدر (رربای) درراهبکانکی ۱

انهکفرست ونهدرنک#ارمكزخود بر ون ونرهاه بین ایجان جهان 1

توراه اسلام کزینفباراسیه نشین بواخود نشین ت(رجه )کف
 11هدین دررطریق وحدات  #اص تسه ااعکی باند ابت همت *1 #

فك ابل فعلاصعبت × و بن
|خجدكرااءده ای حیپيم غبرت  #قبلمنار

<ضمرت شیور مشندر ربنمجنازهماوکوندهب اوببانویقو بهسر(ایبات) |
و با ندرحهان ازن جه ودک ر#دوستبردوست رقتو ار ر ار ٭

یمد کردار 0
ون هبه کفتار بودو ه
ه,بنه شادی  *#ا
آنهرء اندوه بود و

 %ترجه که ندر بوذوق وصفادن جهانده نکر کار ##کهارنارابلهوصل |[

اولدی بیغ اغبار#اوسر توسامنردعوهایدی بوهبشادی  #اوجلهکنت |
وشنود اید ی وتو کرد ار #شهند نصورد بار(تفکر ساعة خمرمن عبادة
سنْف) حد ينك معناسی ندر ایتدیږساع تکشی کندیبوقلذنده وکراعت 3

اربوایقبویدی |
یکر برییلکندی وارلغنده عبادتایلکدن اندنصکره بو

ا
وو امهسندن ایدیودرس امامففالیده یکورمش ابدی بر ص ان |
اج
ن نشان ر
وه کذک
ه ےد اتدی څچد حببی آنكباننه واروب ابتىدي|

| امشتد مک تبشابره کل ایسرمشسین بم پرسوالم وار دبرلدرهکه م

| اسبیود دن صوزه عن وجون کتوره سین ولکن کرکدر که بم سوال |

]| ایدیکین اول :یھ اپوبکرابتدی اسلوكندر اتدی اکاصوورکه انار وی

| اولوریاای
تویک
دری خاطرمد» دونه رمکرابغد  براز
کواسغد ه بازوب
||کاوردی خواجه ابوابکبرخدی بحوننیشابو رهکلدم کبارربان سراد »
|فوندم ایکی صو کیروب کولجدباارغر دیارکه کا
اربا
منجمنیو
سده
| خ|واجه امام اخبوبطکریب کیدرانتدمکه :مابتدیار ما بوسعید سلام

| ایلدی وابتدیکه پزراحت دکبازکه معزکابرا سنمراید « قونه س ککدرکل
| ابم باغره کلدسمن ابتدمامه واروب عمل اید»ېماندنصکره واره ولامول
سلام م
وپہ
دان بکا عظیم خالتکلدی بینپیلدمک کوسته |کاخر

پورمامشدن ا
جسافه واروب غسل ابتدم جون طذمره خیعدم کوردهکه |

اول انکی درو دش عود وکلاب ابله ط
اویررنادب شع پزیسکاخدمته |
ژ بدرهندر چون سك اوکنیده واردمیی کورروب انتدی ب
(بت) اهلا!
السهدی وازسول وحبذا * وجهارسول ب وجهالرسل #سلاموبردم.

||| جواب اوبتادییتدیا کرسناول پر رسالان وخونرادرسآنلسوزی بزم|
ارده عب
ومدر سنرودن خروح اید» یدنب ومزال مزل زص اردق |

۱
کنورنك واردږواول .r موجن رجب او ہکنابراچ

:

سوالخاطرمدن آ
چقش
یکاقغدریوب شه ودم اشینعدۍ آکرجوای |
سدکیالدامزمکلو ركھا دنون بو كىدە سنئەشغۈك وارایسه كود |

اکاجواب وه بەنی گكلاز امواور س نیشاب رده اولدشمیه هر ج
| شك خدمتنه وار
ادمک
ویی اسواللك جوا ابستدمابقدی اول |
| بردیکه

(لابق ول
عان
یدن
ر)يعقالز اتاند » قالوربنایشدممعلوم ابدغد مإ

دی بوسوز دالشعند لق پیاننه کرمز بو ری اوزالرهوب اک او

mee -

و
هره پوزدش
بفارله
هدوه
دکن
نید ه
سوسع
بانوب راحت اول ونرازفیله وشح ای
ابدی رکه شج ابوالعباس کندیصوععه سندن ره نرود یمگرقان

رآزاوندپافانی پوشاغش اید ی:و شح او سعیند آندن خسمردار اوادی

قلاولب زاو سندن طشرکلدیوشیخك رنه وازوابا وا
فا

ابوی و برد ی طومرتی بغا دی وشل قفتا نی جیقروب کنديك

امه سن شل اوکنده قودی ”جد اسبعوید لجامه سی الوب کیدی
دی وغازه را انتدیو رابت اؤزر باه
لال
ببپ
ادس شك تان باوپو
سرد اواد کج اند قغتا نلرقوریدی قفتا نیامن اروت

اوغدیودردی بوکدی کتوروب شال اوکنده قودی شحاشا رت
ایلدیکها نلری.ننک اوسعیدآلوت کیدی وزا ویهسنهکتد ی حون صاخ

۱اولدیجاعت قالقدیارو پر هدکیللر کوردبارکشم االوعبا س ابوس ةد
|وابو سید  2ماو العباسك جامهسین کیش اده قالد برح ابوالعبا س!
|ایتدی,بدلون اجشهاراندی جله سی وجو انمبهنکی یه نصب اولدی
 |۱مارا"اولسو ناک شخ اپوسعیدد بش

رکه کونایک کیرهجح

|پوالعبامكاوکنه کل یارواوو رديارو ایتدیلررم ما بیمزد» پرسوزکدی
ار کرد رکاهزل وان عصهس ی کشی پههامرکدرده کافید رو بېرز د رکهازل
|وایدشادیلنیکی بەغامرکد ر^ رد بپوردس شج الینپوزینه سورزوباتدی

مده کهقصاب اوغلینكل مزلکاه ین۶ههصهدربه شاد یدر(لسعندر بکے
رصاح واھ اء)عن ر نکباننده یاراد ویهاخشام عصه وشادی سنك
دوجاديك ود٤هول نوودر
|صتتکدروهر که سنكصفتکدرحاد ن ر

ب|ده ای قصاباوغلی اخیدك بنده سبدرام وذهیده و رسول اللهك
| خد متکارریدرسنته متا بمنده اکر,رکوس جواغرد لك طزیق د عوا سین

بلیه اهدی ب دور چون اول ایکیکشی طشره کتدیارصورد مکه بوایک ||

یککشواربدی ایتدی پراوبوبلرسنیخراقابنیوغبد اه داستنید |
وبنه شخ ابوسعید دعشدر کهجون بر یل شج ابوالعباسك اطنودرد م |

ا

میچ ته ره وارنارقاج ۲وتوی

ادیکهژ آنك اشارتی

سك سرااتك وو س ده

وتوحله:
ملددونوت مبهنده کلد ۹هزار خلعت ف

ب
حصر
مثاج هاوزاء النهردن رود »بر پیروارایدی آد ی مد بنن
اد ی وھ رکن شی کور مش ابدی بورفتد ه خواخه ویک خطینکه 1

رت

(ri.¥
|

اوزر ينه دونش ایدی حون اولپارهف کردا دیگدی دیسد
بزستیبو ارهیله وکورکهدیکدل وسفالقوب اه ا(شدی و 3بمرابوال لا

خانماهنه ابلتدی واکاجاغردی اولدخی طشمرمجیقدی دی باباالفظل 
ا
ونی صاقل کهممزدند ز بردی الچهبابشوب بن خانفاهانه بشدی ۱
وصفه ده اونوزدی قالینه برحز و الوب اکاذظ رابلرایدی بکادجیشو پل که

دشاعند! عادد رکوکلده رطلب ید اجولردیوکدههانولهواردر بمریلوب
غمیر بکه خلعه کوندردبلر خلقه
بك
ایتد.ی ایاسعیدبنوکزرمی درت س

اشدیارکهالله دییکز انار نومصحت امون کلدیار شونا رکهبوکامبیدیدیلر
انده هستفرق اولمیابچا وبعنداتدی وتان

اه ۳

ردمرسنه ا
سردییاد
نندغستو
ورد
قاح کوذش طوع زد ن اول بب
ف
|9۱

۱اوکنهواردمچونکه

ذرهم فیخوضهم یلءبون) همانساعت بوکلهبی است ع| کلهکر
آلدی خواحه اوعلی اول تغمری بند ۲ ۰وروب
ارتو آخلدی وی .بندن |

یتدیدونکیہ قنده ابدك دم یرابوالفصل بباناندهایدم ایندیقالقیکرو

آنده وحاررام د ر سکااول معنا دن وپکا کلك بسندی والموصبرجله
پوکله اولوب اپبیورالقضلات باننهواردم چون بیرابوالفضل بی کوردی
استدی ب اناعیر (بت) مستك شد هد می دای دس و دش #هانع کی

توان سر رشته حو یش (ررجه)سرخوش جوق او لوبقالش اوزل

ه
تسر
ش بو
رهار
فهم وعلدن  #زبن

چیقر»فلالدن  #ابندم ایشه

له یه مشغول اولکه وله نك۱
بیوررسین اتد ی احرو کراونوروکوب

سنکله جوق ایشی واردر چون ببرابوالضل رجت حفقهاولاشدی وال
اجبولعردل دس اشکالرك |
مده حباننده هزرمنه متکل ک اهواوردی اکا ر

حلنه ھک سه شطابوالعباسدن غیریمعلو اولادی لاجرم آملهکتدك
روبیل الك خدمتند» اولدق دیر رکه وفامجاچت اد
ابو العباسك بر موضی وارایدىکه فرق بر یل اند ه جع اند هاونوروت

طن مره چتتما فش آیدی.ا کرکیہ الہبردرو بش نمازی آرتوققیلسه

هر
نپر
ه
ک
اسر سن راحت اولوب تانبکهپو
۱ایدی دیرایدیکه ی

ایشار

اکا
سرا اون ایشارآنكبو
پرشهنه کرکزواندهعھچرضی بوقدر

]وه راکونل ,ربیل ایجنده غیریارهدیدیکی کیچ ابوسعید» دعدیکه ست |
es

]

وت

|

ا

ی

تەم و نهاولد عشدر که و دی السغکدر واولدءشد رکهتوکونفرق ۱

بہلدرکه پروقندهی وح تعایکوکله انبظارروکند یدنغبری نسنه کورمز

(ماِمى یفرنه ى وصلدارنىلغىرەقرار ب)نوهد شدركەفرق لدرکه
ار براام |کٹی آرن دبارھنوز اکا و رمدم وین
یون
صاوید صو
ب
| د غدرککاوغاد جهاند »حوقد رسکافاد هاندند رکه هرکون اخشامه دل
حفلکبکند یکیآنشدهاولهسین وه رکه صاحهدك حمّك بکندیک عاد ۰

اوله وسیيننه د4شد ر کهکوکلارلروشری اولدر که آنده خلق او لبد
وعارك بکرکی اولدرکهانده محخلوق فکریاولبه ونعتاركحلاری اولدرکه
سنك <هدکله حاصل اولهورفیفلرك کرک اولدرکه انك زندکانسی
خقله وله شم ابوعبد اللهالداستانی قدس اللنههالیسره  ادی جد
ان علىالداستانبدر ولقی شخ الشا خدر عاالیمدی انواع علومده ودرکاه

ورات لطیق وارایدی شح
| حك محتشمارندن ایدی کلام مهسذیی شا

نك اقرانشدن ایدی و نسبت اراد تیاوچ واسطسه ده شح عی |
سوا
 ۱ای

|بسطای یه حبق رکه ساطانالعارفین بابزیدل برادری اوغلیدر وهيبدیدر

| آریجتنده ههريك درتیوزاون بدسن » دنبادنکتشدر وعری اطلفوزه

شدف ۱وب صا خی حکابت ایدرکهنش سهلدنکه
کای
وایریش

زا اک ادن اید ی ادشند مکه اتدی بروقت تسطامده حکرکیاغدی ۱

وجله | کنرو آعلرآنكغلبه ستسدن قابفاره اولدی وخلایق الاربن |

| خروسله قالدردیلر شم کا اتد ی بورهمشغله د رادم حک رکهکلشیدر ا

|وخلایق بی حصوراولشدر اجلو طاماوزرینه حبقدی بووز.ن

کوکه دوندی قالطال جیعخک رکه قالقوب حکندبارشو بلهکهایکندی

زه داك بریقالدی وھ کیسهنكدخ بربداغنه زان اولامش |
|غا بن
غ شج ابوسعید بناییا طبرقدس الله تعالیسره ٭ آدی فضل اللهبن

ای ایرد سلظان وقتاید ی وجالاهلطر بتایدی ومشرق الةلوب
ہ
دما
| ایدی وز

جله مشا | کامحفر ایدار طربقتد ہ آنكپیری شح

| 0اوالفضل نحسن سرخسیدر شیماپوسعید دی شدرکهبرکون کلورایدم

همرس شارسانتك قبوسنده برکل د پ سهی وارایدی لقما ن محنوناْك
|| اوزرینه جیقوب اوتورمشدی اندن بکا قصدایدوب بوقاروچیقدم ولقبان

]| -کورکنی باماردی و رن اکا نظر ایدر ایدموشوپلهطورهشد مکه سکاویری
تس

تست هو مد ی

}{ra
قدس امه تمای روحه ٭ آدی عل ی <عفردر روز کارنك فریدی

وغوثی ایدی وزماننك قبلهسی ایدی | نك اب
رادحه
لت ااکبادی شم |
رمز خرفانیه دوشسردر |
ابعوباس قصاب دعشدرکه پزم بوبازا جغ
دەنی رحاتوز ارت آنك وفانندنصکره دیدیکی کیخرفا نیبهاولدی وج

اابخوسن خرفاننك نصوفده انا بیسلطان المسارفون شجخپازبیود

بسطامی په در وتربدتاری سلوکد جح اپبزویدل روحانیارد ندر |
وشح ابواخسنك ولادی شح ایوپزیدل وفانند ن ته مدت صکره در

وشجم ابوالسنسه شنبه کهسیعاشوراده همجرت درئوزیکری بشند» |[

دنیادن کمشدر پرکون اجان ادى نه نسنه ی رککد رایتدیارای شعبنها

سن سو یله ایتدی برکوکلکه ججلهآندهتكبا۲دیاولهآندن صوردبا رکه صوق |
کهدرایتدی صوفی رقع “وجاده ابلهصوق اولاز وصوفی رسوم وعادل ۱

صوفی اولاز صوفی اوادر که بوق اوله نی فنا حصیل اش اولهویشه |

ددر که صوف اولد رککوهندوز اولسه آفتابه احتيابی اولبه وگه |

اواسه ساره وماهتابه احتیا جی اولبه فصیولق بورقلقد ر ک وهار آفسه|

فمیدن کنینهلهیلور |
انك
رندی
نويدنهن صو ردیلراکهک
آلز
احتيابی او

ید ان
یکله پبلورکهچون حق بادابلیسه باشدن ااغه دك حقآی اد|

ابحدبکندن خبرداراولور وینه آندن صو ردبارکه صدقندرابتدیص قد ||
اولد رککوهکل تکام ابلیه بی کوکلند» اولانی سوبلیه پن
وه دصیول
رک |

ر
هدر
وا ص
اخلاص ندر ایتد ی نهسرتهیبکه الله اگجون ایشارسیناخل

]| ننه که خلق اجون اببٌارسین ا
ردرو بنهصورد.ا رکهقادن صادن

سوز سو بلكکيه دوشرایتدی برکهسه یه دوش رکهپرتیل ابریشم یلهآ
کوکدناصسهار ر بلآکتاسلهریوبنا زیوطاغاری قوپارسه وجیم

دارزی طولدرسه آنی برندن تحريك ایده میه وبنه اول دعشد رکههرک
پرکوسه یحلحمبت اکن کهسزاله دیهسزاول برغبری سوززسویلبه |[

وينه اول یدژد رکه غصه طلب ایلهکهک زوك باشیظهوره کلسه

وه اول دعشد رکهاکرکیسبةبرنسته اولسه |[
 ۱حق تعالی آغلیناری سور ی
واکله ہی دناسم ان دکرکدرکهقران اوقو بهری انکله حى السجرن
ويه دعښد رکه وارث رسول ولا درک ازك فعلنه افتداانلبه اول

کسه دکلد رک کهاغدز وز,نفا لربهه شبلی د شدرکه انی اسر مک |

و6

Ks
به و هش اتوسعیددعبٌد رکهر
مایهلعل واردز وه رب وه نقس
وربههدن

سرخسده راتوالهصل حسن اوکنده ايدك برکیسه ازو وف
کلدی واوی لقانون خسبنه کین رات اواشدر وبق فلا ن
ن
کندی
وو
رباطه ابتك دبدی اوچکوندرکهآاډ د ریچ -نوزسو؛ از

۳

دک کهلان کید ه بوز راتوال

دی

جون اولشوزی

بشندی انتدی آذه کید٥ه لم جاعت ابلاید ه کتدیلر حون لااناف

 ۳دای ملس ایتدی مر ابوالْصل باشی آوجنه اوتوردی واول رل
و زینه ناقونمر برنهس و برردیو«جمطود اغن درز ایدی جاعتدنری

اتسدی له الا لقمانور نسم ایدوت ا دی ایجوء د زخراي

یورو بدوریرژوبراتمری آلوب دور رزوباقبسین وحید اوزرینه دونارز
کی اک باردهورمك کرکسین لقمان!خی |

| ادولرو س ایتدی ر
د|رخکقاهنده بزه عریدهي اآمبسدهسین بر ابوافص لهاولسوز خوش
 |۱کوب ایند ی رم

سا ول تفسیمنعط مالود ی ویثهاولکی

ظاهراولادی بعضیلر |
||کی نتورزكیتهکوزندبکردیواظرند هرکر»نغیر
ندوقز نظری رسات
هلا
عضوسی اد ی او
بلدی
|تی ناماو
ا
ضبول ایتدیتام اولشد رو لکن مادامکه پزونده |
لرفبرا
ارستد
][ود
فضل دی بان هان ۱
لبو
حرون بارا
| اوو رو رز اول جشعنییوم
|جشعی بوندې  2۶صا أب آمی

دش اللهتعاي سره الد که

ولالام ابتدی سح #دقصاب اوالعتاس |
| دامغانده اولور اید ی شےا
|۲خصارك شاک دی ایدی مذ کرلاك اندر تک جحاو الا ان حلش ۱
 ||:اشکدت هنععش ادكه عوامه سوزسو ليه زبراسوزی ند اولش ابدی" ۱

| وال اولواید ی ججله مدغاان جیقه ایدی وایره راید ی E

اشلماسلام دی اخکرقرانی وخجدقصاب حبانده اوهزایدی نسزي |
a
|ح|ت دطابه کوندهرر ایدم خرقانی به دکلکه خرفانیدن سره

۱

۱آا دی  2ی خرقای عنهی ایدی حمیداند نآابزهره نولوردی سه تَا

]| الالام اتدی مد صاب بکااشی هر بوکان جي هرو کارصدا نی ۱
| اواوراردی رجت وعفو وڪڪ رمه ميل ایدرار صفا ند ن ری تسنه |

کورمر اروصوفبارك معامله سی ادنله در اءی ععطی ال
عه د
طرا ايلهذکل
7رفس دکهآك ویار سکاب وور  2 7وین خیفان |

3 %

رحس
1حمی انده اد
۱

کی شود بو بشارتسکا  ۳اون کا

اوغلکدرشیم ابوسید قدس اللهتعالی:سره دمشد رکهرکون بیرانه القاء

بش تاسبك اوکوند ه ایدم بکا ایتدی ای اوغل دیلرمسنکه خداابلهسوز
سو باشه سينیندمدبارمتون دایلدمزیمهروقت خلوندهاولاسین ونی
سویلهو بوندنارتق سنه سو له (رباعی)

rA 9

شنودهرمون *ب تشکرتوازهرارنټواکمرد
ب کارنبرنم
متارارسنتوا مکزرد

ترجه )ای جان شن زرا رنت ن کار انحنتانا کی شماربندنکا AP83: ۱
یذازاندن کاروشجز لبان |
بن ک
حون اواورسه برز بانهرموع **بیکدنپر

سرخسی قد تن اللهتعبال سره  4اشداءخالنده حوق اھا ند ز |
واحتاطله ماد

ف واقع!ولوبد وشوتعل
بکش
فعاشدرنا کهک ر

کندی

ابشدلرلعمان اولنهابدی بوندراتدی هرنهد رکهقولز اده انلدم زاده

دارمیاندشماولمهی

پاشدهار قولاری یزاویآزادایدرزسنرز

هاد ابلدلآژبادایلغغكنشزانایب اولباوسلهکک عهمشاترتبود۰؛که
ک
ن
د
ه
ا
ر
د
ا
دیدیلرلقبانستی آز
۲رعمّلاء حانتد ن اواشا رایدیوش ابسوعیدابواي
قالشاولهلا جرم نل
حوق دعند رکهلقان حیسهانونعالا نك آزاداورندند ر ادن امرونهی

| ساقط اولشدر وينه شح ابوسعبد دعشدررکهکهرکه جاعت نار اید١

|وخاقا هك قبوسی بعش اید ی اوبزبويارلمضل ابله صفه اوزرند.
 REبذك ومتارفدن سوزسوبلهشورد ك برمسهمشکلاولدی|١

لقمانی ورد ککهحاأنة اهكطامندن اوحوبا رو کردی وکلوب اوکومرد

| اوتوردی واولسله تكاشکالنی احیلدوب کیرو اوجوب خانقاه

طامندن

طشیره کدی د۳راتوالقضل اتدی ای اپو سعید بو مید تبه

۰

کوررهستین ایتدم کودرم اتد ی افتدانه ارهمزابتدم نون ابید 5ا
انکھو) 9 ۲یا

او سعددن مسرخنسد» صو ردیارکم ظربت |

عدر ابتدی سرااک شهر بکرده .اندر اتد بازسجان اللهرمشهر کرد »

وشفته خاطر و آشفته دل وشوخ وی حاصل
آندن پرا کنده الحاول ا
کسه بوقدر شمو اشدی سم غاظ انتدیکن اول نمامظر یف پاکیره در

لدنابقیه وی بیود |
عزآن
واپاک اروهادرکه هحمپرنسته به تعلق اولیه وی

بنرینهابل تملیبوقدر |
رلهجتیهکورتز زکه چل" خاد هج ر
اوپاککرر»»رك

وه ¢

{ ۳۳۵

کندل اناراحنده کاوکندیکی اناردن واتار دوستارندن کوسزاکرجه !

کل دنله مد يك د جى بلورسك  #مصرع 

عاشق!

مای خو دشان از حه نه حنین نا بارن سن کیسین دیدکلری وقت ۳۳

د وستلرندغ ديه سین وحون انار کلاامیتیاشیده سك | کر حه معنا ار ی

د
:لز سك اینالم نار ی انار کلامنه باہےصلنلردم ديه سین

دیه ل کل دك فك وازدر وامیددرکهبو REN خلاص اولهل سهین |

| فرد  €با شقننشی ونهمه منشقیبکزا هرکنیست اشن |
| هین مشوقرین  ۴۶ترجه عاشةار یه اوتوروعشی ایلاهختبار* هرکیکه

عشقه قول دکل اولد آنکله بار شحم ابوالغاسم پشریاسين قد س اله

تا لیسره 6#مشاهبرعلاء عصر وحکبا رمشایح د هردان ایدی

مویهنه ده اوتورمش ایدی و نه انده دناد ن کتدی هعریل احویوز

یکری سکنند ٥ شج او سعیدارواخرقد س اللهتعالیسره د عشد رکه |

|ار یی
|ناجوغل
فاکن که قران او قوردم بابامیو
|تدی ولد ه بر ابوالقاسے بش پاسینه N
ک

جه یه لوب
ای اواخرو !|

ریام اتد ی برد ندر دس بزم باغر» کلدی وایاعی وین
اغلا تیکد ا

ح [احوکدی و بوزن بوز مزدن :اکبالیوب کوززی اش الهطولدی وانتدی|
 :ابالر بزو <ها ند نکر قادر دکل اید ککد مقا خالی ورد ك
مولورز
ضا ا
اودرویشار

۱

یشک ستك اوغلکی ؟وردم ام او لدمکه

اور بواغلافجفد ن (صبی اواسه کرکد ر دهد ه بابمهاتد ی تاردنا

دن
زون
ار ح
مهکتو
 ۱اجععق بو اوغلاجنی بز

فارع او لد ق انامبی بر |

|اوالقاسعك حضصور نه انلدی صومعه سنه کروب اوکنڌ  °اونوردق اول |

صو معه  ۹اند  ۵بر صا رره وارایدی غایت:وکسك اندی يراوالقاس !

| اناد اسشدی اروسفبدی اوموزیهکتور بوهصاندره ده براعك واردراندرسسن
ین|

موزادوب اول اعکی ابندردم اسصق ارپه امکی ادى
انامی کتوردیال ا
£م دو باایدی شح ابوالقاسم اول اعی الدان آلوت ا
شو لهکهاسدسیی ال

یره سین بکا و بر وب ی ا
و کوزاری اس ايله طولوب امکي پاره ابتسردپا
ورمدی ایام ایتدی ایج
وامه ج ب
|دیدی و بپارره سینکندی بدی ن
تصون نوتبرکدن بکاحصه و رمدك شیم ایتدی ای ابوا خر اوتوز لدرکه

بوافك بوءصاندره ده فوش ایدی بوکاوعده و پرمشاردیکه پوامك اول |
اراي اوسردق ان جار وایسمردرو کولامك

و ۳که

ره جواب شافی * کوردکی ابدوب برله حریسران* |
رکلودل
وپر
| طوافی * ح
راکحهیا نند ه سوزی شو له
خرر
آدپ
برجهره یی کرد و ب ړا دل صانی* و
اولدیکه کیره ذهم ايادهیمدزی وکیسه کلاتنه طاقتکتوره م ازید |[
مکرازکیسه وحلسنه اون یدی وا اون سک نکشیکلورایدی شح لاسلام
انتدی جون ابوعلید فا فك سو زاری عالیاولدیلاجرم جاسبی خلقدن

خاللاولدی  ابوعلیالشبوبی الروزی قدس اللهسره  4آدی عمدبن

کر

شو به در دا رید ه لسانالوفت ایدیوعدع النظظذمرایدیانو لعباس

ابوس
بسما
علقا
لن ا
ااسمب
سبار ينك اعابند ندر(وف ارج ماج الصوفية الف
بن شت الامام احجد بن سیارآلروزی له لسان علوم الحقایق واحد من

بلقممنجن که عدمبدنعر و بن شبویه وانساب السعهانیابوعلن
سوف
الشویی بروی عن انی عد الله عمد ی ب

الغریری) شح ابوسعید |

انوار حکا بت ایدر قدس اللهتا ی سره کهاسناد ابعل
دقاق برشو ينك انکنلهد ی وازول وقت مر ود ه اپیدیكروضویی |
 eحاری بی ازرلشدی وبزاندن کک عاری بی استاع اندرددو برل
ومعنادن .r تماما کاهلتیوار ایدی داعسرارحدیی کوک بلورایدی

واستاد ابوعلیدقاق بوسبدنکلش ایدی بس پرشبوبیابوعلیبهابتدی
یااكبغلود |
ااوعسلیاببدک
بازسهرارحدیشدن سوزسو بلیووپرماسعتادن ب
سکا وبکلامقح اوله زیرا معن آنشدر وناز قاودراستاد ابوعل قیولابتدی|

وس محلس قورلد ی استاد منبره چبقدی لکنکلامشخازولردایخلالق ۱

آنك اهلی دکلدی پمیسرجد قوسندنکیروبکلدی چوناستادل؛ نظرک |
بیرابتدی
وسلدی
احا
رکم
شچون
آدی
بقرنهددیوهمان ق کلامابت

س
هنمان اول اند بوبرایدك بعنی سکابومعنی دن کلام بوق اید ی

پوقتح حفیفنده بزمدنربواسزکرك زیرا حتعالی بههجنبازدن ا

بول بوقد را کرنباز برقازهطاشه دوشرسه چصسویه ابری حبار کو

|

ازکونلرند »که غیاباتیادسغی وتعوالزیطو تمشایدیپبریکورد رکد |
ایدی ابتدیلر ازها اش قند کد رسین اشدی فلان خانقزاههس ککیده

اندهدرو بشار واردر و بناندهاوتورمکهرکونده بدرشولر اوزدیتهبوز یکری |
رچت باغرخصو طا کهقبلوژهوقتند» شود ی کیدرمکهواروب اده
بکاد خیباغهاولوار د مشد رکه |
قلوله ابلم اوله کهاول رجتدن

۳۳
حبمقوب کند ی انداصکره هرنقد رکهآنیطلب اینددلربولدبلراستادلك |[
دی منك عیادننهواردیوصوردنکه
لسته
وی <
ااید
بازرکان برس بدی وار
ساکاون(هدیاشدید ونلهقاادهکه دون غازن ويحون آدستالق دیلدم
ارقامدن رحرارت قوبدیرفاونی زجت بلوردیوجی بهاولشدردی استاد

| امتدیسنك ببوفضولاق نک کرلایدنکه دون غا زینقبله سینسکا کرکاواول
| ایدبکه هداز دنا

نکدنرای قبلیدتسه

باشآیاغرسه اناغذه طلا

تاداز ن کا ابوول وحونال هس اواسه یکین بومق ابهال اولرو ند
ی
wwیکتتت

ا/استادهناحاننده دعشدر کهخداوندانیر.سوایابله کرش راوزرنده سندنحوق

| لافاراوروب دور رم کر رسوای ابدرسك ارباب حلسم اوکونده اه ی

شو صلوهفجبهرخرقهسی امحنده قوو برارليدهاقو رالعهرعصاو برکهین
 TaNتوت نصاه بیوصورئله جهنم واددارندن رواد يه به
صال تاایدالا بدینآندهخونابه راقنوشابدمواولوادیاشنده وحهابلم

|نکوساراغماجون اغلے وکرو قالدلماك ماغینایدم,باری قر بك اولرسه
و
|نوحه کلهکیموينه دعشد رکه خداوندا بردوا کغنزنیاهله سیاه اتدل
اوسن ساحمزی وصفالری روز کارابلهآق الد ایآفن وفران خان

|فض لکلپبززمسیاهات کزی سنك س فد کارالك حرمتنه محوابلهاستاداب والقاسم |
شی

انكونا تاد دصکره خواپده کو رد بکه زپا دهعرار اقق کو سر

ما جعت
ردنوایه
كرکه
| وتصل اغلارایتدیاسیتا د نه اولد ی بکز
|غك استرسینایتدی بل ولی دنام صاعاعون وانده محلس ادوب سوزاا
و بل اون اسعرماما شوندن اوتری اسر مکه جک قو شانوب وعضای

|| البهالوبصباحدن |خشامهدا» فبوقوکزوب حلقهلر ن قاقوب عصامابله
ک کهکیږن؟تروقالبوبدوررک ازدی رکه خر
اوږمودییکه اھ کر ان س ن

اوزرب ۾ حیقوب
جرندهانده بردردوحاات ظاهراوزد رکه هرکونآ خرندهطا ا
| فتابد ینکانوجه ایدرایدی ود پرد رکه ای شکردان ملکتاج پررده
لو لد ببتك عصه لوری

sn

زایوروازشزارندن خبرالدکی تا کوناشجه بوحنسکلات ایدردی
E شست حونن نوعالمکردی۱ ۷
تنکمولاناجا یور 9بای6ای
یی اند وراچ «۷برزخ |
زین ره روع بمخشراهآوردی * و6
ود ش کردی ود ردل د رد ی %3ترجه
۳ی۳
۲ک۳س

ای مهرکهسنسین و حهان

(۳۳

درد یکهری به واررسك نسعیره لههلا ایدرار زیرا شعنت محلسنده|

دی[

جلام
هرکفریه نکعهره اورهسدها سبنلدههشخم .ی نع اروهرردیالشاس

شج عواتندیکه دقاقك محلسنده ایدم کسید اکا تزولد ن سوال ابلدی

ابیوکی تله جواب وبردی * شعر ٩ خلبلی هل ابمرتااوسوعتما 
یبد٭ ازتایبرامنغبروعد وقاللی ##اصونك من
٭ باکرم مانر
لبیع

تدایق بل بالوعد  ۴تکرجوهر٭دکی اشند کی اوله ای دل وجانم ٭

یوعده زبارت ابدو ن درکهسی
ول رندناکرمکه کاوت عد نهشرار 
ین ٭ حفظ ایدگم وعدمیه تعلیقددن ایبار * شج اوسعید ابوانم ل

مقاماننده ر بدتی کرذاولعشدر 9ببت €شووکقفاتلبتیکنتعیده |

* وماقات ابلالاه لین عند ی (تیجه) شوقله دید مکه جوفکهنود

 ۱قول اواسم  ۷ذظما نی دعدم اواسونبکادلدار

وشم دقاق دعشدرکه!

ھر کہ رمدعبی کورسهکزدامفن حکمدونکرکهاپرابمعنوعةقا کریند پر

نتد مکهایتد ۶
کاب کڈنی الیو ب صاحی حکا بت ابدرکهب پریرد اش

رکون د قاقك انهتوکلسنری صودمقنله واردام شخ باد .
|نفرس طبری دلبندی وار ایدی کوکلم! کامبل ابلد ی اتد م ايها
ر

| نوکل ندر اتدی نوکل اولد رکه خلمك د لمندندن طمعت؟سهسین وا
دید ی د سی دلنندنی باشد ن حیفزو ب بکا آند ی دقایقد عشد

۱

هرکوسه پیکه رد ایذرارکیدرکیر وکلمن میدان خال قیالدی اشلحاسام |
اتدی رد د کادرنازدر کر وکاسکه قصهدر ازد.رته دقاق د عشدر

۱

که لهسها کا پرورش پورمامش اولاببراقیوور و |
یر
پردرخت خوود
بیعشروما کر بیش دخیء پررسه بمزیه ویرر اپیستد بیونظریی نے
غنل
انادیدن طوند م اولدچی شلیدن شل دځ حنیددن ه رکز

انم

زصس ابادینت اوکنه وارمرند م برکونری شهر ینمکلدی برکشتیآتی تلوب
وب درس (ستدیا )ق
امع
اابوری ج
اتد ی واستاد ابوعللد ق قاد رشھرل آک
قول ایلدی زناده الاح اتدیلر ومنیرقو ردیلرکهتاوعظاتلیهبسعبر 1

خ طرفنه اشارت ایدوب ایتدی اوهاکرو بوذ بل قلهدن بکا
او
صقدی
حی
دونوب ابتدی (ورضوان من الها کبر)وصول ظرفنه اشارت یدوببتدی |

(والنهخبروابی) خلقهمان براوغوردن ب زرهکلدباروغربوآیتدبار په ۱

کیب دید سمدا یه رجهمقوتبت ) ی

}rr
ههت
 ۱و وطانقهدن غر یلهمعاصر بیدواست اد انوع د فأ قل

اعشدی

ابتداده دهقانلق يعن ه|بات ایدر ایدیدیر زکهاونوزاږورلوجدوندیکه

aR
Bm
Sa
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برکوسه پلدی هرکو نکهصا ده حانه د ن طشره حبر دی ایکی اعك

رشلره
شڪ توزرایدی ودیردیکه شررکملهعهراده ببرز ام باولده د وپ

ویزر ایدی واکرهراده بشکراری طعام بهتبرسك دخیساهالره د یندم
دبرایدی واول دعشدر که یهلرکه راد  ۰اوطور ردم غبر بار طیراق

باق حاصلاولورایدی بکانور دل حاصل اولورایدی شم الاسلامانندی
قوسکه وارمید رکهخلقك عینه مطلماولهایتدی واردراول کیسهایتدی
س اه تدای ساترالعبوت اولزشح ابوعیی اتدیدی امد ی سن کندیکی

نه شیشوت اوزرنده قفتانی باره پاره اوند ی
بندن سر ابلفلاطکالواو
شسه تضرع وزاریانتد بلرد عا ابایوب
| وت شوه عران قالدی د
یوعا لنه عو د ت ایتد ی بوقرند کهند ی قریه سنده
ااولوکیلسهککر
برص یکورد نکهالنده برکاغد دور اتدی الکد کی 4دراتدی فتوادرکه۱

|امام ابوعیکه اموانزك مفتیسیدی جواب بازمشد ی شح ابتدی بنهآنی
آوارامامه انلنکه حواید م خطا اطلشد راول+خص دی شك سو ز یله

|فتوایی اما مك اوکنه ابلندی حون اما متأ اشدی بلدیکه خطا ایلش

اشوعلنضدن صورد :که فبتوایی شیخه وبر دکی واول بونی اوقودعی

ایدۍ شج اوقومق نز امبدر امام ابوعییهمان برندنقالقوب شك آوکنه
هلنم اودنه دوشردی
| واردی وابتدیاکراول ابواعوللاسیدی بو اجوع
وشهك وفاتی مروده شعبان آننده ایدی هعزيل درت لو ز نکری دزدنده

|  9ابوعلیدقاققدس لهسرهکهآزی <سن بنجد انلذیقاسقدابرورده

۱زمانكسای ای وفتك اما می ابدیکلا ند» ی اظ ر اندی سازد  ۵صر یج

|ولسانده*صیم ایدی جوقهشامخ کورمشدی نصمرابادينك هیبد ی ایدی

|مکذر لك اید رایدی نیسابورده دناد کنفشد ر ذوالعقد » آیندههجر نك
]درتوز بشنده شم الاسلام آنتدی اول هرل بربرهکیدر ایدی و برشهرده

ور ایدیاستادابوالقاسمقشبری آْك کویکوسی
|دحیمقام ایدر ایودیکولکر
|ایدی وشا کردی ایدی وانك محلسلرینی ججم اشد ی ود قا ق شوری وار
۱وکرمایدی ودر دنکه هر ينك خبا بننده دعن تفر ج کاهنده کرکدرکه کول

انلميەواژ املع زبراهر ينكقو منك کارندن اوتوری اراغه کعش ایدی

برد
خوابد کوردیکه | کا ببوردی صو فیلرامجون اول برده ببقرعه بنااله

واولءوضءهکه مخُعادقیاهدرا شارت ابلدی وداره سنهپرخط -

استادابوعل صاحقا قوب اول برهکلدی واول خط که مد مص طن صلی | ۳

تعالی علبه وس چکمش اید ی بربوزنده ظاهرایدی وججیعآند اوللر
کورددارو استاد اول خطك اوزر نه خاعاه دیوارتی یناایتد ی وغاابی

اولهك
قا
ندیکه
اادل
خاننا
و وکورست

دهدرا شابنوم هراوالیادن|

هدسرببدن صوفیار نسایهکوچك شامدیرار |
درتیوزبرل تربه سیابنود
يعن تشهکمشامد ه انیوااردر صلواتالله تاللبەم جع نید |
دی اولا واردر قدس اللهدعای ارواحهم بنهاجد دصی مافسهد

اجد نصر بکری ج اش ایدی وااحکرنرامتی خراسا ندن بغلمش,
طامات

ااب
جدن
اید ی بکرون حرمد » بوطا نه نتاسمرا رو حفا بقن

عبارتنده موزسو بلدی واول وقت حرمده پیرزدن ایکیوز سکسان کیبه

وارایدی ابتدباربوسوزی نصونسو بلدل آحنریمدن مت
هان ساعت حصری بفداد ده خانهسندن طلمره حیقو پ خا دنه

دی شولخراسانی جوانکه هربیلبونده کلوربودفهه کچل ارو
ادیء حصر ينك فوسنه
کغد
هی ب
ددص
بول بورمیه سینحون ااجد

واردء

خادمادى شع فلان وقتدهطشره جیقوب ایتدیکه ک|ا اګرو یولویرمه
ا جدبونی ایشیدوب بهوش اولوب دوشدی و برنجهکون پوجالاوزرنه
تلودی اول اد هکك رادب اون |
بدی
قالدی رکون حصمریط مره جایةّ

روم وا ره سین وبرسیل آند» هرکون خمزپر

زاس خی رک

کوده سین وکعهاوق شول بروهارهجنکهطربود.

۸۸۳

ماسنر رن آللثاردرغاز٥مشغولاوله سین و زینها ر وساعت بامبه سین

ولهک بهبرارستی قباولجایددهچاورنکه صادق ایدیفیاطالشج هرنکم

سورد اسه پرتهکتوردی آندنصکره بهشال شوسنه کلدی خادمابت ۱دی

تمر کیکوک

ی

و

ی طشره جبقدی اکن

ه
ا5

شحرجرها کادی واتدی بااچد واولدیوقرهعیی وا جددخی شادبلغندن
نیت دیدی اعد ه حرمدن بکامتو حه اولد ی حرمك بر ی استقبال |

زوعلسیاه قدس الهنعا ی |
یدوب ابتدیلرکه اولداه وقرةعیناه ل شےاب
سهردمشاجمرول اکن واواباهسام
سر

اد
أقالعدی ومارك حاعن اوزون واقایدی اایلکنك اوزر ندقیوب کیدرایدی

[ودردیکه قصاب اوغلی شول بره ایرشدیکه اصقسالتیجا به پرار اولدی

| اتوالفل بوحالنکوروب صندی وکاوب هنك اداغنه دوشدی و ابتدی

ایشح بکیمسلان ازع برکون براوغلاتجق بردوء یی پولارند ن طوتوب
اق ایدی دوه قأبوب دوشدی
بدی
۱بآغورکله آملبازارندن کوب کیدر ای
ن
یهن
کرک
ودل
اباعی اوشندی مر دما قصد ات

انندیره ر شی اول اراد ن

| گر ایدی ابتدی بحکایت ندر حال بسلودیلرد و نہك یولار پنهایشوب
| بآاسشیدناندن یکایلدی و ابتد ی پود هوی د رست ابلهو ا کر د رست |
| اسك نصه برقصابناو غلنك کوکلتی بو اوغلامجفل اغلا د غي باقدل
ق اطا قدواهلقوب تورعکه باشلدی اول دعشد ر که جبع عالم ک|ر دیار
یابله خو یمق کرکدر والازچت حکر زرا کمحون اکلہ |
اوکردتبعارال
ندیکین |
]| خو بلتهسین ھر بلاکهاندن سککلاور آنكمعیتضاسند کل
اک بلاکاسر وکوکلك این زز را حق تعالی کرد أ
لول
|ورین ربشنا

|| سنراضی اول کر او تلقدهیرییی نغیبر ابر بس الك امم یرناهضی اولق |
||<رتلاقدره رکمکهحفله خونلنهکوکلی راندتذه اولوروهرکیماندن اعراض
|انلیه قضاوارد ابویحقضوراواور ۶وشخقاصساجد بنكصمرغقاصدرس یالانهدیادلی |||
 ۱سره  4مشاح اولورند ندر شم اپو اعباس
 ۱وحم ابوسعید ابواطرمیهنهدنشم ابوالعناس قضايك ز بازتته وه

زریم یشیدی شهر أساده اولورابدی شول
کتوحصم
|اقبصتددیکی وق
| خانقاهده کم هز كاوس تابثده کوزستان کک بار,YE مشاحك ظیرای

|وأواوزك تربهمویانسهتدراد ابوعلیدقاقزسول الله صل اللتهعالی
|اعلشیاهورستبله پارولخبرادنهقاه شااشد ر چون شخ ابوسعید شهر

ل
زی
ھیزمد
شه ک
| سایه ارشدی شهر ام

التند ه کیکو بازدن کوب |

داچد
|ميه متوجهاژلدی بسجهبرقربهدرکر عملدیالی قبریانده ر
|| نصمراولخا نقاهده اولانصومعه سندن ناشین طشبرهحقاردی ,اندهاولان
برت شاهبا زینکورعل اسنزسه سمه
|ضوفیار :بد یرهکچ کر ط

|واژوب شعدی اندنکر ایدنکینه په بولتعقکرکد ر واولو قتکه استاد

|بوعلیدقاق مشا ص وقبانتبرهارن زنارت اێك انجسوانپدکلدی رقرار |
ا

|ابد كبقع يو اقدى اولکه اتوبرسواللصهلیال تدای علبهوسلی

}RN

۹

۳۳

||اولدیدع ا
ابلجاک لا کوندرد ی همان بخدورایا نجۆگ

ج غمازی چوقفیلو راید ی بروفنده نه مازقیاوردی درو بشارد ن بر ی|
 ۱درر
ز ال برقت

نیک

هد نیچ

کی کف۳ 

هرزمانکه جحغازد ن فارع ولوب سلام وبره ایدتی آ نی کورردیکه بت
دیکید:ککییروسوکوب دک ردی | دی (آنتنصفینی عنی) ناو
سنك تکدرسنك
کدرا کاطیرسین شح ابوغ»بداوا یراید رقدس اللهسره

پر فص هنك پادء کلدی واند ن کزامات طلب لد ی د ن ابوالعباس

ایند ی کورر مسك نوهاقع اولشد ار اکروالماندندکلمیدارکه رقضات

على بایاسندن #صایاوق اوکرش اولة اکایرنسنه کوستزدیلو ف رنوده|
قیلدیاروانی ودا د ده ستل او کنه ابلتدیار و بدا دادن مکه ابمهلتدیلر!

كوحن مده یه اناتدیر وطییته دن بيت المقدسده تخطمریا؟

مس یلا

وخر کوکلند آلا ابتدبلرتاکه۲ن ق
یبوا
لیلدیواه هبت قبلدی
|

و بو رهکنوردی 'وغالخملق ک|ا موجه

e

| وطلتلردن بايورالرورز توبه فیلورد ونعمثار فدا فبلورز و اطرا ف تا[

۳

ااتدی ایج برتراعات کرد f بنمشاهد هاید م اتدی |کانظرانله

بزبرکشتنك بهتی فصابك آوعلياولور صدر بکنوت آوو ره وبرل قعرزه۱

ميه و بود بو ارورزر ينه بیهویو ځا اوسانه د وهای و کی
وخکن ولات ډوه التسم وکهغب سنرزق ورخلهابقه بیدوزهءو کر انا
دکلمیدز و بنه
شم |ای

ند

رکه ز آمدء آد کہ
دنک[|

کلدرکهشخ ابوالعا سك خبرین اش ایدنی ولاوکشی خها ننایدان| 
آیدی بغنی خدیدای سردآ کاس ایدیصوقیلق توسزوت۱
1
هی مامد نطرح آبلیهچون کلوب اع ری ک رهدیسلام وبردیوابا۶ 

تحبهرمدی وظهارت خا4په واروب نمدر اپدست یوناب تب

| قرونمدیو دی شه سویله بکرکلاکنورهوانارزادغهکلادیبای

هنك1 
سح صو یی دیدبلر شم انندی غبری رداق الک ابتدیلز اوویدلا

هل ندرازارابدتبایدصیتس نکیروتک ل
جکفاغلوارایدروتکتراهط تخ |/

| نو وغیج ب ىدا نوچ رکهرونک اکالکرک قوزک هسپا هحیدرکو |
بوک ناتاکب و اہلکا ا اچ
اتاییا

تینوی

ینو ا ید ٤

والددی 6

۴

NY

حدفیق
کاو برورمشم الاسلام ات

اولدرکه رنازه سنوزی اکاایثان ۱

اتدکری وۆتاواد تازهابلهریز بنهابثارایدرایدی شول وفتکهخالوی |
دتادان لىی اوادی آنك کفتی حاص ريغن ڪور ردبار اند :یکا سز

۰

| کذئیکن کرکن زیراااولبییکندیعنایی کنارنده حفظا عشدردس و بل |

| دوت جاتو بر د ی  9شح ابوالعبا س الةصاب الاملىقدس اللهتعالی

آسره العبز آد ی اند بن جب بن عبدالکر عدرمآك سوطتبراك ||
شی ایدی مج عببدنالله الطبر بتكمنیادیوداردتی اود جربرینك

یدید رکرامت عظیم و فراست تم امی ایدیوزمانتك قبله سی وغوی

هاده مرّاجعی اکا اید راید ی اول دعشد رکبوبزم |
|ایدی حباندهاو
 ۱زارحغمر آ خر خرما نیبهدکسةه کرکد ر دس اند تضکر ٥ وماحعت

ِ

[وحاات خرفانی اپوهلدی ک|ا یدب شعسلی طبقاتمشا بازمش انتدی |
اتلر اند بکےتدویرمدیی ابتدباریوق ایندی هم شنه اعا مش

| خف مرتشج اپاولبهاساییایدیاماعالی کلامیونکند لریوارابدیطبرستان |

|امه سندنبری د عشدرکهحق تعا لانك ججله*افضالند ن بری اولدرک |

ارکتیعهلییم ونعایزشویلاهیلرکبرم کیکیسه راصول دینده ودقا بق |
توحبددهرنسنه مشکلیاولسبه اصنودر
نارزو اول دیدیکمکمیسه ابوالعباس |
بحها[
وامااش
ید
زغد اہید ج
صاید ر شم الاسلام ایندی اول بمعان
|سویاشوردك اوج بری ز با۳ر ايده م ج ابوالعبامی آملدموشم انچد ا 1

|هری ناور د ۰شوخ ابوعیی سیا هی مورد ٠شج عو دیردیکه بن ||
ولت اولدی أ
بارده ماسمکرکد رسن یله الوبکیدهع لکن به اراواد یفناو

واك ز برقعبسم اولدی امامتصل ثح عوك خائقاهنه اندن آدم کلورأ
ود ې
ن
اي

انك احوا نیوکلماتیصورر دم هم کسه آنكاحوالن |

وکلمانتی ,نمعلوم ایدندیکم کیبلرزدی اول دعشد رکهوقت کی د را
ج اح د کوف نای ایتدیاول یعیاشل اعببواس جع که ذر اد ایدرایدی |

نی بدردنکه ( مایکیشی لسکنله شی ) دی 1
وسوز بساورابدی آوخر

|مابقشی*شهمالاسلام ایتدی نابک یکس یکوزوب طوربرمکه سوزی ماه |
ت|لفظ اميزداهرایدۍ يع محرج اوزرینه دیزار آیدی ری شح کعاىزر.

یرآ بك شا کردی شججدقصاب آملیجعالاسام ابد ی |
دوب
یبدی
|ا
اب|والفارسکرما نشاهبی شح |بواآعباسه برکوسه کو ند دد یکه بوبرده خط

ا
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ے
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کرکی اول کنیایعکدرکدر شحن ابتړی انکچون الوکهکیرمزکه کرکدار
پعن پانزم انکهون بولدم اشبجوهبد قدس| لله تعسسالی سره العزیز
عحکاین اربکده حون څا بوالفضل دنبادن کوچ لواولد .ی ابد بار ای

شح ستی قند ه دفنآیدهلم چواب اوپرمتددییاوسن فلانکورنانهابانۀ ا
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آونورزر ابدی رگوسه مسد قبوسنآجوب اول مر می امجریآندي
وابدیسر بوبادم فعکر بزهکرکزبو بلهپدوبکندی خلالوین-بویی
ود س اللهتعتا ی سره  %آدی اجددر سر خسد * اواو راید ی

و یلآهنددهنرادنآخرتهاورتلحاالءابالتدیظاهره وکرامات اهورافرهی |

ایدی ورم یدی وارایدیآدی مدن حسن جیعدنبا سناكپولنهابتار |
 ۰اعدد ی شح |لاسلا م ایتد ی ببرهبرعسبدغامدر و سوذر٥قولاق پر
جبععاممنوراولغه رصع ادر واکسکسمز خالوی بساور بنكعریدی
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هنندهط :واف و ل
ی زارتابلهو یدیک رهد یر س
|ودیرایدیکه اول نزب

|حاصل واه کابکشض اعوپ صبحی براواونك آدنی 1راد ت

کات

رکه سب رحسیده آندن اتیک انتد یاوغلاعق ایدم ابرسم قو ردینه ۱
ور کهتوت د۳راغدیوشرمکهیون برلدبه وارمشدم

و براعاحه حعمّدم

| اول ااك بدافارن کسمردمانفباق شم بوالفضل اوللوه او عراد ی اا
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| وبهی ایدرار دس فانلا ل کوردمکه اول اعلرلء اوزد کار ی وداقلری
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EAS
اوندنسوزسو تابر  ۲کسو

E

حکات آندرکه

آرکون!اعمانابوالفضلن حسن باهکلد:N ند رجز کوردیاشدی با ۱

لذا ل بوجرک ده طلب اپدرسات یت یهمان|آنی طلب ایدر مکه سن
ازرکددن طلبقبلد اندیا وخلاف ا4حوندرادیخلایسن کورردون
أي ۰دن ۴صوررسنکه
رحرء دن به انك دلو و مستلکد ن هشار اولا

ش۵اراقد ن او
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یکوردی ج ایتدی نه4ب ایردسنسکادخيوحالم ۱

دس اللهتال سره

شج الاسللام ایندی بو منصنون یز|

| ۱سی ابدی وامام ووت ابدی وعلوم طاهرده وعلوم حعایقد » عالماید

| وزماننده میباتحك فر یدی ایدی ومذهبیحنیلیایږی جح اجد کونانااای
کو م
ای
شدیاکا ید مکههم |ادن خاط رکده ښوز وارمیدر اید ی

ابرکون سوزاورناسنده ابتدیکه (الفقیر عزب )زبندحی| جدکوفانیبه ایشدمکن |
هربیردنرسوزکافیدر ابونمش السراج قدضاللهقاق سره|
افمنولن۶مدایدی ورباضتد.هومعاملانده عننیم |
عیطاوس الفةرکادر
شانی وارایدی کاب لحك صا حبید رو تصنیفاریچوفدر وانك وراسند|| ۰
اع طییعتده وحم حفیفتد ه کلایواردر و مشک طوس ایدی ق

۳

آندهدرابی مد هرتە شك مریدیذر وهمری سقطی ری و سهل 7دیزی ین
کردم ای دز رکهرمضانابنده دغداده اپرشدی ومد ونم به
| کارخلو انه و بردیارودرو بشلرا» امامتتی اکتفوبعز اتد عید .د

امامت ابلدی وتراو حدم بش خم اتدی هرکنضه حادم ای <
ارفرص ,کنو رردی حون عومید اولدی خادموا وب ۳
۱
خرصارلت جلهسی طورر رکجه فن که سیدی وآتشدان اعندهانش |
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یه برحا اتکلوب اول ادن ۱
دخان سوزسو بلنوراید ش
ایکتاوحه ابلنس آتنبكاورباپرنده خدا به مع ده ایلبدی وه کرازنشدن!]

اپوزینه ضر رایرشمدی شه اولحادن سؤال اخدبازایتدى کیک
آنك درکاهنده بوزصویق دوکش اولهانش  1لك بوز میداعفه قاٍدراولاز ۱
هنرازره بکه م طراع اوکوندن
اندن حکات .ایدرر  4۲دعٹ در ح

جور لعفف ور اولو وزیو دشار تك<مله اهل طوس جنازه لزب ا ۱
طیراعی او کنهاو رادوب پرزمان طوبارار اند دضکره الوب کد در |

سدرسه آد6یجدین|
ام ابوالعضلن ان السرخسی ق
| سرا حك ر ددر وابو سعید ابواطمر شعنیدر هر کہ شمایوس
برقبض کسه لمات طبراعنه قصدایلرایدی خواجهبوطاهرک
سح ابوسعید فرزندبدوخکایت ابدر کر برکون بر ضقن واق|

| اولری حلس اورتاسنده اغلدی وانده حاضرا ولناراجعللهشویاراتندی1
رکه رکا فرص واقماولایدی ابو الفضلات طبراعنه :وه اپدر|
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بلام اکویلسه امجروکیزوببوخامد |
ایص
ن

اونتدوروبفالدیواول که طشمر ,یت دیوعطح قاراغد یبارنداسی

| اولکوسسه ظشرهتخبقدی کو رس که ابوحامد قاارند وت
|ورر وحرکت |
اتدکه اوزرند نفار ردو کلورواول گیسنهاتد ی هنوز لوبك همین

| ابوحامدابندی سند 4۸کبکه بونه ه اوستتواردردووستارلك وفاسین برتشه|
ررر بفاربغانی قدس اللهسرهعرآددیرفر فانده اولورایفی او |

دبارل؛ درو بشاریاولوشتاودبات دررایدیکرامات ظاهیه امی ابدی کاب |
کول وت صاحی د#شدر  7اول اوناد الارضدن ابدی شم الاسلام ۱
«عشدرکه شح کوا یکورمش ابدی حکانت ایدرک برکون ای اکونده |

|| اوورش ایدم برکونه ارو کبردی وابتد ی پردعا! پلکه رسکتب کیرو
|کلدی وسترکت برامبراید یکهجنکه کلوردی وباب فرغانی پرادنشان |
 ۱عانندهیعیی اوجاق ومنتل ونودکی ب ذرسنهنك کاوبده اولورهش ای ابعنده

]| خورهبی وارایدی واول اراده رار ریقرطاویدی اناغیله اول کن اوروب

سردکنبیاتی اشاغه |
دی سرک دۍوشوردم اطا وشسهرنقده آن
اشو
وبزنوویی
دو
لد ی بن
وه عشوحکابتایدر که برکٹیاجر وکرو |

ایتدیکه ای باب دما اهک بهغمور باغه دعاایلد ی برغماوعغه باشندی |
کلهسی هفتتینه اولکشی کلوب ایتددعا
یابله رغطوور هک جهجیع خلهمز |
اشاعه دق دما ابلد.ی تقمور طوردی وکشف عقوت صاحبی درک

| بفاابكطمه آداو رچ وازهسی وار یذ ی جون بان ز ارت قصدین ايلد م
اوانك باه وارد اتدی یه کلدل ایدم کاد مکهتاشعی صو رتاکورمواول ||

شیفقبک:اسله نظر ابلیه ایتدی ای اوغل بن خود سن فلان کوندن|
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ویرم و
|| بدی کود

بری سن بندن غائب اوله ککسه سن کورمك |

| ابسته اولکوت حساب ابلدم تو به مك اتداسی کونی ایدی اپبستدی |
رت همتله ای |
| ای او غل مسافت كنك اوغانیةار ابشیدر عنببعداز

| ومجخص اکادکزکه آی زارت اده ز یع قالب زارت اسر و اشا حك

|عاضراولسنده هج نرنه الا مشد ریق هچ نسنه بوفدر بس ابتدی |
|اىفاطمەنك وارایده کنورکه ودرو بیش برطهیقتازه اوزمکنوردیحال |

| بوکهآنئ وقتی دکل ایدی واوزرنده رطب یعنتازهخرماو ارایدی فرفاندده

| واه زان عکن کلم ایضو مررن اد نایا
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|ایتدی اوادرککا وفندهبرکیسه بی بااغیه هرکز اکوالهله بر
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|اواخر بن نایدا اوله #ابوحامد دوستان قادلسه تال سره  €هروده

اولورایدی اشلجاسلام ایند ی بن برکشی کوردام|نیکورهش اید

| اولکشی اجد جشی ابیردویفنده دی د بدیکهاجد جشی ایشدیکه

ابوسعید مالینابتدیو بود رسترکد رکاهدپسومميا ابیابوحادیکورمش[| 

|اولة اندنصور دیکه(متیتسقط١ لشمة) ومن حشعتقن ساقط اوور
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همت
ااقد
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سقطت اناشمة) بعنی صصبت كالم جشمت ساقط|

شت
اولورشحم الاسلام ابیدی سوت هتل و

اورناسنده رنسته دز  ۱ح
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ایه
رهد
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| ابوسعید الى بی کورهشدی اماطفل اولفین اکانمزدی ک
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ابلدی هيان شوهبکزرکه ابوحامدی کورهش رکیسه ی کورمشد رکه۱ 

| وقصهیی اول کیسه دبدیق الاسلام دیا جدجشق انتدی الوحا مد[
دوستان ممودهبردکانده اوتوررابدیبرسقا! کاصووردی ابوحامدآتی الو۱
رساعت النده دوند ی طورد سیفااتدیای شم تجون ام زس ابتدی

ههك داو ستلری
رکس صو اجه بور صبر ابدزمکه ناو لصو اجه ک

جزتله نسنه امز رشح | لاسلامادى زجیتلهاجك اولةرك إ
وا هرا غیرهایاراید» سك تاکیماول طوباراولة
برنسنه ییاجه سین ظ

اندنصکره سن آندن زبادهاجه سك خوود حرص وشرهد را یشار
بنهان ایله میاه اج وشرح تعرفد مذکورد رکه حقسصانه وتمالاتك|

نعطوی ابوحامدد وستانهشو ب غلاب اول شد,کهنهکرهنقمازهقيام كو سرب|

اله | کیرد امیكستهسه الهلطن د بر ابدیدی اکردعکسر نهو سا[
اواوب دوس ایدی هب لاعرری بوحال اوزره کدیوهم بوحال اوزربنم|

وفاتاتدی ودږ رکهاولهکرکندوزیالو بقفتان کی ابدیبلکه می بداری

کیدرردی واکر برکوسهنات اولقفتان م2صودیاولسه فرصت کوزایدی
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 ۱ ۱بودتیسعری تسل اتلديهان وناتوبتت ضور اوادی تحوق مد رکه

 | ۱صرل والبسیبات یه سنهکترا نک عطلنکیی ایّدیاشام کونرذدی |
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واروت اسی حار مدن کا قوب کیدهرمتاکم رضاستی رهالسته بر نه کله۱

جش سابق وی
صقا دهی هرکصاو

تو هد ورهزار هد مه د ه هکرایداوت۱ ۱

 3الف ,یدیاش  3دوزاورهنیسخاوبا ی شدق رسا& ||

لش دشوکدب دسدوكس یی هی ایدروصهکر ؟الامرکا 
نردیک|1

رد
ها

| کامل اندز واو کیش هکه3

اردق سودكت کرکزمرکه ستی کندوز کدن خلاص ادوب سکا حعه پول .

مد عنبدالله اید ریس ن همان کبرودوندم ناکم کندیی |
کروشنر
بو حال اوزر  ےه مستعیم ایدم رس ااغ قاپتی کوب هرایه کا دئ |

لتدی شول سنه که حاصل ایتدی و بنهاول پر
وانډنصکره حاصا ا

حکایت ایردک بهر پیرابتدیکه پرمعقر قهندزی بوندهکاوب ابندیکه جه ای |
دولاد م نەقو رتاشکو ردم ونهکندیی قورنازدم #عازف عبارقدس اههأ

تعالی سره که بطنده اولورایدی شر بف عقبلينك اصحابندندر آدی

منصوردر رکون اتدی ديرارکهحضمرت عل ری ال عنهخیبرلقوسیی
|رالله تعای بکاناردما:دلبه و رسول اللهصن اه نماعليهوی |
او باردی ک

د ابلم واذلوفقار اسن او ک١رکوه قانی فو پارمرسم غرامتین <
 NEعحلمنده کبلوام تقض وزیا عبل حون بواویخ|

نسنه اله شهادتدر چ انواطسین سا لیذقدس الله تعالی شبره العزیز > :
ا کانشبرازده ج الشيوخ ذیزاراید ی روزکارند ا»واو وفرید ایدی »2

هرو نك وپنمهدارنكکٌ هشاب انكاناهن کلورارایی شم اوعم
وسو بنك شح در شمرازده برخانفاهیی وار ادیکه اه اونوز سل وسا

لبرة طعا جملقاردی اا صطادن |
ناو
کلدذیک
خدمتنه فشغول او
حوق جا عت خانقا هنده جاور اولنلردر هرن درنوز ۶ش اوجنده

وفات اعشدر بونه خانفاهندهدفناولعشدر جون شیخبفاهاقورلدی |

اکندینك خادمی شح عردالهبنعبدار جن پازاره کوندردیکه تیب کفن|

| اابلیه نسواروب ایکیکفصناتون آلدی وی

هیلک ی |

"پازاردن کادی گوود کهشب کش همانشین باعر بثهباصوب برکزال
 ۱ادوب حانو زدی آنیدجی شك

باه دفن اتدیار اول د عشط رکه

۱

ن نكدء اولبتکنبکرکدرکهکندی کین»اوه زا
روکرپه
<ک
غمریاءله ګت االملهحونذر وکندی اله کت هواسین بسلل امجوندر |
 ۷سحعران یی قادلسله تعالل سره 69م مرهقر بنربگریهدر انده
اولور آیدی هه الاسلا.م اتد ئ اراھے عله ااصلاه والسلامك طرثق

هنهابوالضیفان در ید 1
| اایولدنکه مهسانسزنسنه ر ابدیخان س

و
دید
۱شحعو اندینهاوندی چوك فماباق ا
ایمکمهمان وشهدج |
عباس %

014¥

ریمکود م ایتدی اول مجوزءبی
دکان ایند اند ی بن ایچروکیرد م س
کوردل ابدکه بوندهکلوب د

بدیکه فلا کنسه کند ی مندهبرکیه

فوت اولشدی واروب نكنمازنی قبلدم کیرکولدم النده برپاره جر ع بانی

بعن ین بوتفی وارایدی ایتد ی بو يوه دو عش بولدم دیارسك آل

نوب کیدرد م هواده
امیرچۀ سفال فروش دعشد رکه وبقرند هلابد ک

نرمسطرنبه جالوب بوبیی اوقورایدی*ببت*
رقبه بقخشا
برادوله ب

#همچون علشیریپرکردهزیان  #کفی عشقم وسیمنتوانی داد  9ترجه ٭

بعرشابرگ
لادیهنسنهوایی  #ع۷شق آیتیناوقورسین فکرلزروسے اما*
دس ن اول بدتاز برلدم بروقتده برکشی ک|ا کلوب ایتد ی بوقرابلری بعنی
وش راب برداقارنکهصتارسك بلورمسنکه انیآلوبنها باررنتدیسن ارد جد

وا کروکههش لاسلاماتس ید ه نواركو غانیکورمش ی

وده
شر بف جره عقیل قدس اللهتا لی سره ٩ هروی اید ی ب
کارحابما ت ومقامات ايد ی و خضر عليه ااصلاة
مق اولش ایدی ص
تماابیهدنلردن ایدی و٥سجاب الدعوه اایدلیواشسحلامك
بلا
علد
وا
فیاررسی وعبداالاث
| مر يینك
ری ایدیوجیع اولوروکرامات صاحباریله د

عریاو
اسکاف واوالقاسم حنانه و <سن طب
ر عفبار وج الاسلامك |
اناسی ابومتصو ر دنعل الادصار  ۷کلرله وجهم له تعالیبارو ولداسش

اولشدی اشلحاسلامدعشدر که بم اتاماندنکه ابوالظذر ترمذیاتدیکه |

هرکوکہکاایولك اباهی وس کندوزینهکرفتار ایلدی وه رکم سکاجفا

|اب|لدی سن کند و زندن خلاص ابندی کرفتا رلقدن خلاص اولق بکدر

شج الاسلام اتد ی رده وکو کد هه رکیدنکه خلاصض او لهسین

یدن
رده
فا
سای

پرربکا حکایت | یلدی بریرد نکدمحمد بن عردالله

کازره اىتدای ارانده سعرد اعبه سی دوشدی بشسالو ره کتّدی رکون

مسجرده ایکن پرشوکتلو پیر ارو کیروب |کاابتدیقندهکیدرس ین ایتدی

س|فره دی هچ خجرلغك وارمید رایتدی یوق ادى رسد
أکیدرسین

ابتد ی طبرورت اولورسه کمنم ایّد ی کییزناد ۾ سو رسین

ومیه می ایتدی بکانسنه وره نیایتدی هنوز
سک|ازیندویره نبویقسه پر
تارسد ه سین آنیزناد ه سوءك ک رکدرکهسکااسنهو برهیه ز برااول کعسه که

سکا سنه ویورحقدن ست کندوز نه دعوت قبلور يع سنك کوکلك |
ود

۰ ۱

ریت
| ابله بس ادوعلادن صکره اوجکون دیری اواوب دردنمی کون جوا ر |
الواشدی  #ابوالظطفر التّمذ ی قد س النلعهالى سره  4طقس
ساد انید ذف وا ی حبال یاجد در امام اید ی وزاهد وحنل مذهی ۱

زك
نن
ایدی
مرا
ظلق اید
اتعو
ایدی ترمذ د ه مذ کرلات دع

شعنی ایدی |

وکلات ابتدیکی وقت خضم علبه الصلاة والسلام محلسته حاضر او لور |
روباکرقول شاکرد بدر
ایدی دين حامدك واشکردينك شاکردید رکهاب
وشح الا سلا مك برنك دمرید ر وا نمكعا ملاتند» وزهدوورعوتعواده
حو ق کلما ت و صکو کعك حکا بتلری وارد رشحم ا لاسلامانتد ی

اولظفر ترمذ ی و آ نك استنادی شجد نحامد وانك استادی

ابوبکر وراقترمذی کندورندن مکسی بی سرککاییقودمیرابو +
وراق دبردیکه برحلسده ک مهادام پرهلساناوتور هش اوله سرکندیکزد ن |
سککار یکر ی اوشهله متکانسزدن کبدوب واروب او لهسلا نهقوغسون |

بوندن معلوم اولورکه انندهبرکوسه اولسه سککی اوشه لزید ی

|اودرژدیکه کاهکاءحالشورژ ایدیهجم انكاوزنرده ونوررسکك کورمرارابدی ۱

ککعك نیتبرکانندهانلرلك شغلدهکفا بت ایْشدی |
وول
حنسهانه وتعالی ا

 9امبرچة سفال فروش قدسالله تال سره  4شح الاسلام ادیک |
ابام ابتدیکه امبرجه سفال فروش عفر بی دکانند ن دوتوب واروب برج|
اوزرینه ابلتور ایدی واندهصالیو بروب قورکیدر اایدلیاشسجلام ایتدی
بابامدی بلوه ادوب هج برجانوری قتل از ایدی بو ابدال مذهبید د |
فت اولوب کدی[
انارایدالدن واهل کراماندن ایدهر برکشی خو س و

| فرشته سن کوردی واکاانتدیکه ناهیك کررککدشیسریکوره ایتدی
جانورا غه مك کرک رداو لکنیهحمجا ورانجتهزابدیوفرشتهیی کوررایدی|
رک ون برقرجه اولکشی ییاصردی برنسنه ابلهااوقروب دوشوردی |

اندنصکر » ه رکز فرشتهکورمد ی اشلحاسلام ایتا بروقندهمرج |
وکنی الك اوکونده اوتورمشدۍ |
ننده ایدی و
سفال فروس رفدبکواس

ی
دوت
لیسهق
وانک
ااقفل
پروزه جبقه کلوب ایتدی اکا اول ای زر
حنازه سنهکلمرمسك و له دډوب کتدی امیرجه د کانتكاګنه کروب

کدی
چص
لدی
وک
ااعت
وروی بوردی برس
شی

د کانتك لته کیرد ی |

آ|نیکورمدی بعده اممرحه طشره کدی اول کی اشدیفنده بل بتدی |

ا

N
ra

rv
|واتدی الاك رسولنه صل اللهدمالی عليه وسل نهدید ا
لیدی بوبله دوب

کو(دی شج محمد کهدیعشدی دیدی س ایتدی سن بون نید ن دید
اتدی اروردم رسول اللهصل اللهتعاییعلبه وسلی دوسوده کورد م اتدی

بکابدخوی مھمان کلدی آنیخاله کهابات وقار نن طبو ر وا کا بسلوکه

بریرمدتی وارکهبو برآرزو بریدکلدر ل شح احچد جوا لکن قدس اللتهعالی
سره شخ الاسلامایتدی بود خیانار نارانندندرک بهر بر له کریتاای
رد
ایدی فرغانه دن ایدی وحرمده محاور ادی شم الاسلام اتد ی ج عو

]| روقندهعکهده طاراقاواشدیصوفیاردن رفومانتدا,هالروخائونلرالدبارأ
ووکدونار ابلدیلرتااول حال زناده وسعت بولدیشح جوا لکزدخیخانون |

| آلدی جو نکه سکیدی لطفه پوزند صونفباره ایتد ی سزه حلال

۰

ایدهعکه دواذش ڍو لهخوس دکلدرو وقد رزماندنیر و دعدیکن ج

ال
اطعام پرایدیودرایدیکهبرکونر بر
نجو
ا|تجد
کاسل
هال
زام
دابت
ادی
عتحم

ماسایدم دیلدمکهباه ات کتورم» ق>یوب ره دخ قودماول پر ی |
له ک

| جاغردیانشدیشول نسنهینکكندلاون :کهسی نون غبربار اجون |
اوزرعهبکنورسین اغرنکه قوددی اول وفتدن بریشهاطءام ر من کمادت |
اوزر ته او شح عاوتدی وفضیه دنصکره یانی خراسنده کورد م ينه

طسین حدا د هر وی ودش اللهڏوا لى سره
تنها راید ی چ اابو

۱

شج الالام ایند ااولواید ی درو یشعرداظصریوفافبدایر د |

|| طرفاسندن ابدیاولدخیهکه ده م شاحله حاور اددیومکهده شحمابوالعباس

|ص|ایه کوب صوردیکه جواغرداك ندر ابوالعباس جواب وبردیکه ديدع
ایابوا سین جواغرد لات اولذ رکههوای د ل له ارانه هر بسه بی سرد
یه سكشوبله بکزرکه شحاپو الین کند بنك بعضیمصمنته مشغول |

اواوب اران آکامشنظر اولغلهیهسره ری صوغشدی شحلاسلام ابتدی ||
۱جعبمده يعنترده شم انج دکوفا ندن برحکلیت وارد رکهنسنه به راد[
 ۱اتد که آخر عرند» ابواسین اسبرابادده ایدی برکشنی اکا نتدیکه اول ||
کهدک سکافونوق که بمخاعهکل ایتدی بوخودکاه کاهاولوز واول بکا ۱

کندماجون کرکدروننه اجدد ند رکه اپواسین آ خرعرنده ری

ِ

صوفیارلك بعص احوالندن ملامتاظهار ابلدیوابتدی بنده اولحاضراق 

بوقابدتىانكڪون بوملامت بکاکلدی الهیبتکندی حضورکهواصل |

4r
 ۱شجااطبدوسینسمرکی داارن بادیهده کریادیدی شم اوستیدشرازیواوام 9 ۱
سین
هروی وشح جد ساخریو اعت دی له ایدبلرهعوماسدیابوا
ایتدیخوفاء >.زکهواش کادوعشدر ن کیدرم وسز له قورتیلور

0

وراب اولورسکز ف الواقع اولددیکی کیکندی و بلوتاراواوت بغمور |

رل
ناع
سدی
اەب

۱

ی کتورویتکبرین ]

شج الاسلام اتدی زنده سنهراګ م صوو پرمد یولشنه وکشنه سینصو به

غ رقا وددویستار یلهیبلوه ابلر"مالاسلامایتدی شابوساین غن ین
ب فای قدس الله تس
سارلی
ه بسن مسجد خاراومدتو٠ررکن

؟دی شح ابندی تیهپردر و پشاکدندم ّ
صوو.ف براد ده درو و کدن بیان ج

اوررسینآ کردرویشاکیدیواره بازهایردی بزدن بریراندنبکا وغرامرایدی|
ه رکوسنهدبرکه بندرو یشم اقولوم :ضور اولدیار ابتدیلرپونه سوزدرکه |

بلد
او
زرددی
رو بشدکلمیوز برجلاءکلوب بزی درو بشلکدن اخراجابلر
مشاحدن انده حاضتراولاراتد بلردیدیکیکنید ر جنك و جدال اواد ا
بواناده جرهوف ابرشد ی اابذوسین سرکعره پهک
کونرو کلدی |
بید

وغازقبلدی وجاعت جله انده حا ضر ایدیار دس برند لنفقاوب اول |

هدن هرر سنك بکاوهب بر دیع دیمان

تد ی
اای
بریکه انکله قرداش او اش
د

ی اول حق سوزسو یلد ل ایدی

ودل اپواسین : 2
قوزی کلوب رسفیهك برقاج کلمانله اند ن د ن
اشدی انولسوزدن دوعدم امااول وفتکه ره به کیدردم دوه رتكد ی
5قرآن وحوفاق ورد اوقوردم و وکونAEE

TT

ومت کلم تبلهکدی مد یکلوبکندی |
ورنشویله دید م ججله يصولم

کوکلی اولنشو بشدن خلاص ابلد م انلرهکرکسه اجونزرینه اولسون
کرکنه باظل اوز ن
ره هله ,نکوکامی المد نقورنازدم رهکوس کوک

مالکدر بهوده خصومت ابهکنندویی دشو دش وتفرقبهصالن وشح جد

ساخری قدس اللهعای سره 4

چ الاسل م ایندی شیم جمد |

ساخرىشول کيسەدرکهرسول اللهصل |دلتهمالعلبهو ساك قبریa
واردی واتدی بارسول اه سرکا مهسا ن کلد م اا اولدر: 9ی طبوره سك

بواقندیلاری بری بيتره آوروب اشودیرم بس بررکیسهکلوبآنیدعوت

ایلدی شرع وغیریطعام حاط انق
کشد
نیور

وب  1فی طیوردی |

%51%
]ای ی شح السالاماشدی مشامخكزارت و خدمتی و طاشد نك
دی
کجه
اوزر ننهذرضدر شم الالام اشد ی عقيل بسی بستد ن
اواتدی شاب وال باسك ر بارتنه کیدرم واندن رشلوارااسّم پزرا شلواری

بوق ابدی جون! کاواردی شحم اکا رشلواربرودی وابتد یکن دی دون
کت قومدنکه اوتوره مهیرزلده برشلوار واوردی قومدنکه جوه کید ه

شح ابوالین جه مك براوغلو وارد بکهطورمعقول اوزر ينهد کل
5

]| ایدی وشح ادنادنعا حیضور ایدی برکون مسجد حرامل امحندن کر
بو اوعلاندن اول بر ل اوزرند » ندر ملامت ورج واردر شح سیروانی

ابندی رج اول ردن اووغلان اوزرند ه در زپر |ا کبراباسیبویلهعظم

|القدر اولاسه ایدی اوغلائی کم نادایدر ایدی باباسنك اولولغند ند رکه
 ۱ ۱اوعلو دیلهدوعشدر ونکت ای خلق اولشدر ابو اسین طرزی

|| قد س اللهتا لى سرهکه شیم اسللاام ایند ی طرزفا رسدهبرپرد ر
ظم القدر آیدیودرو بشاره تعظم ایدرایدیواعهایی ادب وصیانت
|| اعول
مند ی ابو نصرحا ی بکا|بتےدیکہ شح
| اوزرينه اید لرشح الاسلا ا
سوین طرزی کور دمکه بردزو بشك بایتایه سین دعن ااغیطولاعن
ا اب

||پالووزبینه وکوز نهسوردیج الاسلامایتکدواشاند هله بل اولور برقوم

|واردیکه کوکلارئ رو شن ایدی بندن د رخواست انتدیلرکهانلری شیم

|بوعبدالله طاقییه بلتم شونسدن دستوراسبوب نریشجك خدمته

|| اوبلاتدیمتدم دبارمکه بونلره بورصیت ايده سك اتدی منأهلارمد ر ادم
هر ابی کت اهلاری میدر ایتدم اوبله دروانتدی غات حو یدرکه
 ۱او یل د

بر ااکن
ه الیشل
ابهرارنوی خوشجه ودتهر و اخشا م والجق هرکشی
طعامدن بهرهس قکتوروت بزبره

و برساعت جعیت
رردهطءاملنه ار
 2رهلرو ب ب

| اوزریه اولوب طاعنه زوانلردا یلدی دسقالمو بکتدبا رنبونیشح عویه
|| دیدم شح ع ا
وبد ی اپعوبد اللهدوتدنك واتوا سین طرزینك اکان مادامکه

کا زپرده اولورزایدی بو باعل اد رایدی  ۴2ابوالسین سرک قدس اد

||سره )مکهددمشاحله لهحاورا دی شم سراس وا
هبو
رلعب
واس
ردیو شع |
لو اسامه واواطر حش و
ساو
عد شیراز ی وج حمد ساحری کیا

|| جاهپ ره اران ایدبازومشا ے ۱کانمظے ایدرار ایدیش الاسلام اتدی
۳

>

| کوربرار واو لکند وزنده هجم نسنه وارد پفین بردشم سیر وا نی اپد ی

وهباطل بوزندن عزن
(مننلطلذب علراایباعطلقاویرنه)ابهعنیهر ک

استیه حن جا نه و تعالی انی جوق وجهله خور اباروبنهاول دعشد رکه |

(التصوف رل الخلق واذرادالهہة)وععبجهدمشدر کی(ا حل عن مادخلوا"

فی -الاافسدوه) بعنی بو خاق حند رکه ججح برنسنهیهدخول اعد بار
حدنبراز کرکدر
اتن
عتلاریمکعب
ه یی فساد » ویرد باریعیی بو
نول
ساکاه
ال

وه
وينه دعشد رکه هرککه ند بیرنی تراك ابه ک وکل ديرك قالور ين
دءشدرکه ناسك افیدکل الا بنه ناسدر و پنه دعشدرکه فقرا دثباوآخرت

وتن شللهارغدرو يتهدعشدرکه(الفقبرواقنته
ار ح
بکلر یردکهاست
فاذا تطلع الىوت نانفد خر بج املنغعر ) بعت فقبراولان وقتهتابهدر|

یوزطونسهحقیی فقرداره سندنجبغاد وین|
همانانی کوزاراکر بروقته دج ک
اولدعشدر کهحنید دناشتدمکهاتدی ه رکوس کفاقه ابرسهوان اوزرنده

برارتوققغتانیاواسهآکنسر اوله لوراول فاقهاک یادن ارشعندروه |

اول دعشدر که ( حثونا اعلیطاب وهو لای بالطلب ) یع بزی طلبه |

ندرگ |
| قندیر یککهاولطلب دیدکلری طلب ابلهحاصل اولازوينه ادول
ترعش ابتدى ( لولعب الققر عشین سنه م صدق ساعتا ها ) بعیی۱
م

قیبکرری یللمب نسم صکره وسات صق اوزوبه وا 292

مات بولور دس سبروانیابتدی (حاشاهم مانللعب اانراادیه قلایمین) ۱

یع حاشا آنارادب ابلبه لبورنکاه دیلدی الاقلة قبن وه سمروا نی|

دعشد رکه ابنوااختریدن ایشتد مکه ایتدی بکا جهمی عرض ابلدیار |
دس آنت اکن اھلنی قربه وخرقه اھلی کورد م شج سیروانی ایتدی اول

اضنی
دھط
ل سھینمینج
ااوا
نریدن $
غینا
ال باق
زر ا
آادیا
حاله لابق اول

دس الله تعالی روحه که التعی طقهدندر آدئ عل بنعبدانله سين
اجنهضم الهمدانندر اولواید ی کوکینت وجعفر خلدينك شا دکیردر

حرمك یی ابدی بوطانغه نك حکا بت وحواال وعفامای پبانشده ان |

ب#عد الاسرار آد لوامعتبربر کاوبایرد ر رتك درتوزاوتدردندهوفات |
رهشم اجدکوفانی اکنویرھش ابد ی
اشد رناریمبفعایسده ہدوبل
سح الاسلام دءشد رکهی پرکرد اکلرمکه که د ه اوا سين حهصل |

یاتکتدعظییکندت |
زبارننه وار وب حمایلدی ین آنك زبارتکلدم دایو
ورض دکل
جى آکله قارشدرمدی واول اخسلجامدکلابدی یھی ج م

و ایدی +

رطف

نی بو ایدی اتی مسا سینابتدممسلا ابندی اول آبی اوقوک |

نکويلمهح)امل
واهم
ججلن
|(و

وفعت اولوبدررنامید در کهآلنس مر||

تد
دجیکنوره رکونا ب
نرکه
5کلو
یب( اکمفسبت) بحن بوکه جالك |]
ادی!
اای
وکا
قویودقدی (ابذتا)للبل السیو به #تةل
مبقە
وقى
م ||

|(زجاهب)واسريولش العسایرلوهانطقات خا ب *ی چکر رد بله جاع اضطراین *]]

ااصفیر قد س الهتصالی روحه  +طبهد ||

غرب ستروا ند ندر سر وای |
سنادسهدندر آدیغلابن عفر دا ود مدر
۰

اید
ویرده
وزلءعص
اید
کر شا کردیدز و خواصك بولدا ش

ی ومکه ده |

| حاورتاشدیوانده دنبادکدی ومعاذمصمرین شا کردیدروش اید |
ابو +کرهءوازی وجتیدیوشی ىاواشوناق وکانی وابوعلىكاچ ||

وابو بمکصرری یی وغیرباری کورمش ایدیوقتند » جرد شی ایدی ||

وکراوزرنده شاخلتفربدی ایدی ضحمسایی صفوار تارند  ۰آنناز
ذکرابلیوت دعشدوکه | نك عری بوزکر درت یله ارشدیاخزعزنده |[
کتورم اولدی هر وفتکه موذ ن قات انادکده اناق اوزرينه طورر ابدی 0

ردو کتورماولور ایدی وسعاخحاننده دی بویله
کرای
یمای
جون نما زی تا
ووشم عباس آنیکورمك ابلهحر ایرد ایدی ونه ابلرد |[
| اواورایدی شح چ

| یدیربیه اژدیکهاول بیریلهلافنك انلرهفرضابدی اندن صوزد بارک |
|تضوف ندارشد (الافراد والانفراد) ببدندهاننودلهةفردروخافدن ||
||فریداولوب زندکانی یکدزواول دعشذر که(الصوفية مع الواردات لامم |[

وداد )يەنص وفيڵنوارد نلهواوراورادابالول ز شح لاسلام! تدیکهصوق |[

مقاماری واحوالدنکمنبر کهانارصوفرنك یم التده دز وانك خالند ۰1

جله جعاولشدرشعالالام اعدی شخ عوابتدیکه سیروانیایندکه( آخر :

عاکرح رمونّس الضديقين حب الراسة) يع صديقارد دماقندتصك |

جیقن ر باست یدرشحنمهیفدرغانیایتدیکهم ارد شول ر ناشتدکادرکا ||
|خلادق ناد ۰اولهز براصدهایفامنك اولنه وصول خلاذق باتدهاولان

|ر اس رل اجه اوار بلکه اندن عراد شول عندالله شفا معقتا منك ٩
| حصوانه تشوقدر وشح عباس ایتدی سروای ابدیکهزه اوبضبدترمکه |

|شولکید رکهسمزه بت ایدرار وشح عو ایتدیسیروانی اتدبک | کر بخ |

|اتولمایقی خراسانه واروب سر ۰بت ایددانارریتازبلرده آم حابی |
|| دی سیر وایاند :کهکید وا ردرکه اولو ل اکا نظرابدلرومقا دن |
E
۴4

111

aS

yT

فیتوری قندعدنسررهآ#دط6بیقهخ
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| مشابختاواورن پنوردنونادننآگپرنندرو عولطاوشینزدكهافعتند یر
ور زمانده رخوعی ففرهابدی توآنك ادباررن رعابتاوزر ینه اپدی واهده
یاتیادؤیزرننهگجه نلازوادی القراده اقافتبلصکیر.بنددینو ره

کلوب اند وفات ابلدی طبقات سلیده بول اهدلراوسشلام|بتدی اول|
خررند  ۰واد ی القرا ده هیده کلدی مرو مصارد جوینتوب| 

| کند باروانی نوقلنه قبول ابدباروظعام دی ویرمد با ارول گهه آنده
اجلغندنوفات هی بارنداسی کلدبایواکاکن صارد بارودفناكدبار۱

ورس یکون بمنهه گلدبارورس رکاهوگفن خربدهطووو ده

ابربکاارهغد وامجنه باژذشکه م د وستارمدنپریسیسبره کدی ووس| 

آنیقنوقاغه قبول دبک وطهامویرمدیکل وابعلقد ن هلال ادنکرسز

کن
لی ا
اکز
ارز
لشاعم ادیکه آبوعبهالهدینورهیشددركاه دای
کندی ففرایهسلام وبوروقراً ند دریکهفقلسلا قلیکماول ربیل رگید8 
الدیکه اپ-لعدی خرقهسینچبغروب دکرایدی می ننه دپمارلۇت
دیگردی تانوب تکل ههکدی ود بردیگهفسنم ی مغو ل أء

ن

اباننیمشغول ابرمواول د۶شد رکھکجیاراولوراھ بناباك گیا

الله تاج

فبغندنیدبرورد زرك لکن ندد واوولو گار

شخبتنه رغبت ابقاریالولك خذلانوجاقی وعفلسرالری علامتیدر

عوليینههباعزضپانوااناله شدرکه(الامینكم رای منه
اذه
ة الغا هر |ذ
ظواهرالابهدان خروالوا
طن )بی سن کبنو
هرمسون

بوطابفه ظباهر ن ۰د اولان لباساوی وس بتاورباطنلرین خراب اه

ظاهرر ینز ینتادبارشح الاسلامآبتدی ن اصحایر باط ان اوکرند 1

اولسونبوابشنی
| ظاهیخوردهسین وجامهارا پشوناوکنرمدمالهتعالیخشنود
ابدنلردن اماپونارهمین جامهآرایشینوخرقه وکر و“جادهواساب حفقظ:

| ايدهجكنسنداهوبونك اماهمشځولاول ردلرویونارممناسنهوباطن صمًاد

]|«شخول اولدبارتاهرکم بوناریکوره شمان کاروپارججلهبودرضانه واؤل

کیسه رکهمعانی وکوکت باطنوزندکاقصاعباریدرانلزده بوفکربوقدر |

وا کاطاق
کتنور مر رکهخن تعالی دن غمری برئسنه پهمشفول اوهر ۱

|وينه د شد ز که
ك
مسفر

بهطند ب
+رغل حلص کوردمکهپاناق |

ون
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ان د القر يدرانوعبد اللهمقربنك قرندا شید ر خرا سان مشا عك
ریود و فت ایدی وطر شتندهیکانه ایدی وحا لده بلند
فدی
اواورندان ای
وهبتده شر بف ایدی شع ال دبرکدانك طر ند  ۵ووقارنده واوتورشنده
ودورشنده مشا خدن بزرکوسه بهدلاق اولد ق وانعطا

۱

له و حر ری

اله وا بوبکرنانو سعدا نلهواو :کر عش اد اللهواو عل رو دباری الله

| عبت اعشدر هبرك وزج سکنوه دناندفد راوشد رک ۱
|عارفاولدرک ك معر ویآ شو لهمشغول انايکه خلانة ه درد ولاه |
اوانظر رده نظراعیه وينه اولدعشد رکهتصوفه کر مك برکتنكاتداری
و یه
ليه سین

iP  Eویخارند ن خبر وبرن صادفلری تصدیق

ابوخمدارا سیفدس اله تعالی سره

طةه خامسه دندز

۱دی عبد اه ی شید الراسی البغدا دیدر بغداد مشاحك اولو ژند ندران ۱
|:عطا بل وجربریاله حبت اعشدر شا مه رحلت اعشد رو ه دعدا ده |

|کاشدر واندهدنادن کنر مركا وحيوزاخش بید اسنده اول دعشد که

 0اللهارانشد ه اععذم چا نفس کك ند ر تمهشغول اولعدرواسایده
 ۳حره اعا د اعکد رو ينهانو
اسیلک کیبر

ری ه

کناهلرا

|ععوتلر یدروبفاول دعنندرکه ( لابکون الصو صو فاد ت لانهله ارض 1

أ۱ولا رظله «عاء ولابقکبونوللهعند الق وبکو ن هي <مه کلالاحوال ا

ا|لالح نمال)بع صوفشول وفت ص وق اولورک مهر آی کن یوه کوول |

اق قول ابه ونجیماحوالد ه ال هری
 سایه رو وخاق
| انكاوزد  a:ه

| ا دعا أوله ySون اڭ باننده حبت احوالی د کراولندی زمیج
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۱
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ذااهرت تفع باب وا کت  2کتدبا)یعنی رر 3
 ۱طا هر اوه مه رسوا بلةدر وینصافلاسه مىهو عصه ايلەحى لا 1
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ابلرو و تی انشاد اتدی  ¢3شعر  4ولد افار وود هو"

عدا

۲

اوس پم سرءاعلانه وارچا کمالهویاظها ره وار 5ما حع الهو
یىمان ۳

سبلاغف ور عادء!ل ابلی انفد رابقنااهرا أ
لی
عایدن اسلد

|ساطانه#للناس ذل صل
اهطا اکر ایدهرمسینه دهکعشی |

| عیان× 1کار قیلهمرنیعبان و اعلان تع کغانهب کوونباعث اولورکشف |

1

اوطهوز* تن
|
که
اظهارل و
الورعلیستو ؟عان؟بارباننده بلاغتندرردلسمراك

نو اوید ج کےساطنتعنق اشیدر |
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قو مش کوک لهانش بکهشایبددقری آح اولهفا ال بازره وارد یو

اسی اتك الدی و اند رعهقدارونفودی وگنورهو نشجذلجادهشی اه

وندرید بکه
| یو بکندی شك متا سنهامیاعكقکوقببرمیدی اکوبا
ایبا
آرزوابتدرکیدر یوز ینکوکه طوتوب ابتدی لسکا کرکلی ا
دعا کر

عنانت اواه دوستاژا* ای

ی ساب و دهد

فاررسن

شح الالام اشد ی رم خهه مر دان و ظازدن هچتنه حاصل |

|اوازوهجنننمه ارشلزمکرک آهنك عاج از ابو عباذلاهلقری|
قد اللهال سرهچ غ 1خاءسه دندز دی

دنا جد ن داقر درا

ماقاهی اه
بو سف ین اخسینرژه وعد أله خراز ازیهتغ کر

ارمك جوافردزندن
شش د
ویری ابهوابنعطاابله صحہت ا
| ورو عله حر
|اسا سند ن یی اکا الیلببك دینارممراث د كدىضياع وعقاردن بع
| و
|سار املاکدن غری جلهERV

 ۱وگر یل اوژرنه غه احرأم بغلند یمع هذا هنوزنو جوان اید یهترنك

 ۱اوحبوز

raDدنادنکتدی اول دعشد رکهatra

ای کلش « ولاعلکه *سی اع فتر ضا دق اواد رکه هرشاه مالك اول
اواکا برسمالك اوله و ينه ول تمدرم

تمرف

آخوانه

اورث الالهتذلفالکاال منه ابدا) دههرکیک بارانك و قرد| شارنك |

هرادن ور
 ۱خد متندن کوکللنسه حو تما اکرات ویر رکه

ونه اول د عشد رک( ماقل هق اجد شتا الا را بتلمعنه علىلاعءکنتی
 Êالعام واج ها)دعین هر کسه کهبندنرنه قو لاه بناکاروجهله
ود ار اولوزعکه اول مننك حعنش رک ادا اعك «سردکلد رو به اول

دنلری ازلهکوککك معادله آبلیه وعالی
وهت اولدر کهکثی س
ترک
فشد
دع

| کراه تت ادیک کیس یهه ذل یم وطبینفرتا
ماسرت

و بقل وه د عشدر حکه حون عبداله خراازك

برش
باه اي
تددمم|کد
اوج نبنهبریفرا

ایها اس بکانه امس ایدرسین ایتتد ی[

ی ادا کهحر بص

اوالفدرساحرل جهد |

وطاعت الهو بری جاعث مساینه حر مت ایفکدرو بری کند و |

خ|اطرل یکی نهیم قیاقدرمکرکهموافقحن اوله$ادراوعلبقاسے | قری |
سه تعسالی سره که طق خا مسه نددروادی عفر ن اج
| اقدلل

ن

{r.4

| سو بلدکه اقردی شحالاسلامات ید شخ ابونصسقیبکاین برمدر اب

عمبداالنلهکی کاویردمیشواندنحدیث اسماع یش ایدیوابنشدن |
ترد
بوقو
ایثا
یول
که اشبیموعبد اهلهمارائایتدکه شی ربکون منبر
حد
دم ا

ام
امدر
ارای
ل“ج
اوزرنده ایتدیکه جحنقید حاضردری غیدت حرا
سدی
لد ی
|ابتد پارکهایقومك سیدی تون
انتدی اسبعوید خراز مصرءکلد ی کا

۱سوزسو؛بارسینایتدی وزارجردت اساردرتایلر:محلسندهحق ذکرامكغتدر

نهددوین ق
اب
خوعربدیالل
ددرسدسورهن مدتهااواورا

وجدوشورامی

یدی
ایدیش الاسلام اتدیخرقا E اتدیکه ابوعبد اللهدونسك شاکرکا

]| ابتدبک پزم شمر ل حیاتی مستلاتااوزورلیدنیمانی دی متسلك
محایتدی طوغری سو پلدی اول خرقایابتدی بن |
اش
ازرلیناهاسوللدی
او
یكنه ایدی |
وهزمسرتل
وملکهد.د یکت او یکرشبلیادكه حیانیدهوما تاېد
|مد
ا

واشکرایدر
| بن شبیبکیورد مکه کندیا وکومدههواده رقص ایدرایدیبک
ا(اقعمع
وتدی
|ایدی جح الاسلا م ایتدی دوئید ن صورد برلکهفقرندرای
قروش
۱دا فهوالله)بءتی براد د
ا

هرنکه کا لن بوله اه اولد رت |

دونی قرآنی جوق وفو ردی واستّاعنی سورد ی هر که |
اسلام اتدی

ونسنهچیفروب |
زحکووة و یاصد قهآ ین ايرشه ومرسارولورایدی بر
بانتده يلراهرنه و برردی وارطشرهده بربرد واه رکمبولورسه آلسوندر

ایدی  ۶ابوعبد الله مول اقلدلسهسره کههراندهاولورایدیشم بوسعد

رواھندندنك انامنده رکون جامعمسجدنده هنوزبیرابوسعید د وی

وب ابتدی! کرنوحید صرف |
دلات
یمدشی کاتهکردی برازهاین ک
| کالما
| کرکسهاو شدهسوبلدمروککفے و کدوعلیکرکسهبعتیحوال معاش
وا<کامدنیوی ای کرکسه با یری اسبوهد کلوب سمزه بسوارج الاسلام

ابتدییوایشك اولندن قاثلارك هجکللای بردرکیی ز بادهاندام اوزر نه
سخوبلاراص اولود وکبيبی اند ام سوبار کر فتاراواور کم |
ابوعبد | لهمولیسویلر ایدی و اوغلا ج ارار دنهد وشرزر ایدی
ودیر اردرک اهبوعبداقه مولواولدبردیکه ابوعند اللیه قونکن همان موف |

دیکز شځ الا سلا م ایتدی او عبدالله مولی لوامری بسورز» کتور دی

| واول سو بود رکه روفنده آچیغش ایدی واکااول آرژودوشد رکه ای

ااسمیك وکمز اوه ک بهيهوبوحال اوزرینه جا مع مهد ند ه باند ی |
مسبداردان برپسیانکیود بکه "جاده اسوزیرنده امش وال بایان
و

(<.
سس

 ۱بسججله یهخدمت ابلهاکيم مارد حاصل واهومةصود فوت او
ابوعردالله ازودباری قدسانهتعای سره  64طقهخاسهدندر آفی
ادبن عطاردرشام مشاتحند ندر صورده اوئور مش ایدیصوردر ا

| کارندبرشهردرقیری دجی صوردهدر ود
گیندوه دوعندرابوعل

رودبار ينكقرزنداشی اوغلیدرزماننده اولوایدی وصونایدیقر و بارا
صورننده ایدی اناسی  2اوعلى رودبار ينكواطمه خانوناوغی اونا

د ردنکه ( هذا قراء وحاله کان صوفیا )يعنبوبماوغلومفرادر وويك ح

طایسی ابوعلی رودیاری صوقایدی وابوعبد الهرودباری قعريامموعز |

نبمدتدههعال ایدیواخلاقوشمائلی کوکك ایدی|
دوعی حق
حده
شرویعت
جریكوز
وهڪ
ادی
هحیت ورفق اعکلهموصوف ای
ا وردر
وابیهشدم
قر

مش طفوزندمذیاه آبند هدنیادن کمشدروآنك آدابفقردهبرکاییواردر

چم الاسلام انتدی ابوعلی و ودنادی اولد رکهدوهسنك باديهدهاوك

اباغیقوهمکوملدییت یکه(جلال)هدوسى دخىزبانةح ی (هجل اه )|

دیدی شج الاسلام ایتدی ینایکی کشیکورو بدوربرمکه آنیکورمشاردر

بریشج عبداه باکوو بری جح ابوالقاسی ابوسلماوردی شاحوعد ل |ه

اتدلیت(صوف
باکوایتدی شج عاببدوالله رودیاریدن اپشند مکهای
کلف واستعمال التطرق وحذف التشرف )وشح اابلوقاس انوس |

ابیتدی ن ابوعبدالله رود باریدنابشتد مکه ایتدی حدیثبازمتیکشپنك |
جهاینیکبدورودرویث لتکشبنکبرتی کیردو(فااداحهتاقناهيك تلا )یم |

شامدعشد رکهج
خانبوایکیسی بوردهجم اولسهسکاش رافلوالبسل
رابیتداییحلابهوعلیاقلایردم بکدیکی ورهقوردم
ددمبقاری
اریسووعی

|

یشجیاکمدمدیککی صاقلهبلکهبررود وشكبواوزربنهقوبوکلوبیه |
شج الاسلام ایتدی عمد شکرف ایتدیکھ خکلسالکتننده دی انصاد
واردر یع انده دخی انصاف اوزربته عل ایك کرکدر اسراف واتلاض
جا دکلدر  9انوعبد اللهمالكقدس اه تعالىسرهالعبزکهشج
الاسلام اشدی ابو عابدمأك ارغان فارسده اولوردیاد ی اجد ی
یوز
یایدب
ابراهيم ما نکدر بندار ارغانننكشا کردیدو شبلیی کگوررمش

یادن برقاج سلز نادهایدی جونکه کلات اباسه ایکی کاشییکی طرفندت|
اغری بارتی پاایدرار ایدی دیشاری الیادمشیاولسبدن اعزی ری
ىولد کے

|73

]| اوز رش حنفدتاروزناد» براسرد همان بند شلواری جوز وب نبول |

| اکه باشلدی شوبل کهکندی ففقا تی وآنازك قشانازیییملوث اباد ی

اول قوم ان باره کوکن شای ونه بت معام اد اواۆ ر ۱شس اۆل دوم ۱
انکاراندوت جلهشی دود رهبا  ۵اول خادم لوب

آردنبهکیدر

1اذى اولدخی انکار ابلهظواوت دبردنکه برد ایشدرکه بوه حریدار تازه |

| ارادتلر  4ووب نرظار بل لهکی هدلراول بو بله یلیه شخ متصلکیدر |
 ۱ایدیتا کمرصو بهایرشدی هر قعبله وقفتانبله اولصو یکهر وبقفتانار بن |
و نئن بد
اودی وحدودان < عوت بکم کهآغازابلدی دولوب اول خادمه ۱

| انتدی کرکد رکهانکان ابهشینن زیرارطیم آفتویراولو فتنهوشغلکه

بومقدار بوالدهقع اوق كن اولهعون آنك مشقت و بلاسین حکمك

| اختیاراولنه آنارهایشه ککذر همان خکشی بی<رون و تهب ایدرر |

وسبرنایهی چورودر وقلیکی مشغول قبلوراز وآنل* قببوول سند» |
غی بت کورڈدکارید ندر حون برج زی عزن کوره اخلاف عر ادارحه سندن

| رفعلضادراوه جل مکراوورر شیم لا سلامایندی بلورمسنکه ||

سولنه وطیعنه |
تد کون ابشیک آ]ناهركنفقب
اون
]|اول بنوشی ع
کلدی لس اولفعل نت اوزریته وانخیدی لا جرم او بله ابلدی|
شو
خ
۶#ابوغندانزه الرّوقیدی قدس له سرهالع بزکهطفه خافسه دند ر |

|ادی مد عنمد بناطسندرم اطموست اولوزندندر اوعمان حبری |
بت اشد روطر بقتنده مشامخ |
|ابلهو ول طقه ده اولان مثا یعلم
اافردی ایدی کرامات طاهره,ای اید ی جرد و باتداخال و زرل میت ۱
ابدی ار نك اوخوز اللسنداصک ر۵هدنادن

ل
ون کن
لی ا
| (طوی

كۈل

دنت

در bl

سوه نک رکه ||
کت ش
لعاد
لبه غبه) دبونات وس

]| خدای تءالبه خدادن غبری وسیله سی اولیه ویثه اول دعشدرکه (نرد | ۱

| ادا لاد تیاهنعالدنا ی)عی دنبای دنبا اعون ترك الك دنا جم |
ابلکدندر وه اولدعشدرکه الل نهما لکیندی نند سنه کندی معرفتندن |

| برمقدارنسنه و یرراولمعرفت»قداریاول دەت اوزر یتهبلاییءساعذارار |
 1تااول معرفت قوشژه اول بلا یکنوزه وه دعشدر که اراق اولخدمتده ۱۱
 3عبر دن دی بعضنه خد مت اند وب كعصننه تخد مش اعد کان صا 1 2

۱ 1اقاشو که اکخدمت اکلمق
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فلااونلهلری
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آلکاوکنده عا ل وب

رتل یدوز اللی نلا

دصکره

ا|ولشابدی وقبریشمرازده در  9عومی بن عران جیرفی قدساههنهای |
 ¥حبروتد ه اواوز ایدی شم بوعبدلله طاقینك پر یدرجم الاسلا
ره

دی ابو عبد اله جورف اله جح موسی بن عرآناورتا سنده نفار و
۱انق

حدالدوشدی|بوعبد اللهخفیف] کانامه نازوبخپ رکوند رد ,کهتمشمرازد

) رم زد قرا بسندنبيكدیناراپستهسممکجدیهقوهزارو نزرو

اره
حو ابباکوندردیکه نم فده بيك دمم واردراکز بک ذ
ایعران

وزر بهیلال ایدرار صوق سمبسین وخچ ۱
بولهار اخشامه م

چ خواحه عبی بن حستن کرمهانی قدس اتلعلاهلیستره کرمانشی
رد
|ابدی ومشاك متاخر رنکدنردمراند ه داز اشفا اشادى
نظام اوزرشه ایدی ومیداری جوق اید ی ومعاملهسی کوكابدی|
وشحع
رونك هربدیء دودعوی ایدزایدی شج عودنیادن کن
اارشاده »اونورعد ی ”ج الاسلام ای کرمانده خواچه علي ی
ا
رمله خلیل خازن اورناسنده جدال دوشدی خلییل خواچه ۳

امه ده ازدیکهمان بایدر قوشلوعهدك دار واروس تار
| کوندردی ون

وھا ضاررسین تاکے تایندوب خو طءامار ییون و بکاصبا < 3
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شین پوخنه بن مایم طعن ایدرار وقول ابلزز خلایفدن د

طات؛اعکی و انار فبول انندیکیشو دناک
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ایی نها مفروراق زهری واردر آنارسنك سترمایه ی حور پدرارو 2
احروق *حیایدرار تاحددن ما وز اولور ۱۲رحق تعالی حفظ که درسی|
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قومه وقضره ععبه٤ عطودر لومبزهند ابوری قدس اللهتعالیسمره ۱ 4€
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]ابر اولو ۱در ایدی بوطانقهدن وال ملام ایدیبرخادم اله دسایه واردی ۱
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ن اموناول ډار قوی اکامامحبت ب
زارت اعون اغر می ت

احوق عریدار جع اولدی واول وخصوصین انورایدیوداشمغلقی|
و

ز|اده ایدرایدی جون نسادن جهرعاته فصد

آله
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خلق ن

|| لےدحیعاروانکاه سلهكمك ایستدیلر خادمدن صوردي
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ماود * مار حنین دیدن خطااست ۷#
ت #4والدوه
ونت

( ترجه ) دادن غیری کورهز سك روادر  #که شر بوزدن ظهور ایدن
در #
خط
ادز #ه ول عم ادزرته عالماولدر #خلول واا دی قوا
تخ

((۱شةر ) ناحق بد وچ شم سرنه ینمهردم#ازمباییطلنبفنیم هردم ۶#
| ڪن

اد خالن | یشم سرنتوان دید 4آن اند ومن نم شردم ۶#

ت(رجه )کوز بل کورمه خیروشن  #فراغت یرم ردم طلبدن

|

 ۱مهد کین کورفن خی دیرار  اول نهدبرسه دیسون شوبلع ین |*۱ #

وفاتلرى هبرللوزت كسان تسند» صاشورا کوشدهایدی قدس اللتهخال ۱ی|
بو تشخ یجالالدین عمدبکانیارقت س اللهنعالن سره شع

سره

ولا النظرکنخ رایدیحاهداتوشلواتانامدییوطاعت

وورقدری وارایدی کا لًاتروعانبه و اشارا ت رجا یه |
| وقباداند ن ج
| صاحی ایدی شم عبدانلهبلیانیقدس الله تعالیسترهبورمنشدز کهاول |
مواجه |۱
ح خجالالدین کار ا خ
0زمانده که دی اوغلانعق ایدمس م
 | ۱ضباءالدینمسفودلقدس الهتعال سره ګنند » ابدی وانمصلد دکره

 Eم اوخوت اوا زموارایدی وچعت خاطر اعون بعص اوفانده

۱

ذکراءماسنده ترغلهآماراوقوردم شع بجال الدین بناموازمه فولاق اور |

د وت هنن خوشوش وتلودایدیوماولحالدنخر بوقايدى |

سس
ان
ی

| واول عناستماغ انشدیکیی بارپارا وقومةدن فراعت ابدوبکری أ

کابی ایتدی ا یش |
هین
فلد
 ۱نذکرهءعشخول اولورایدم پرکون شعبججاالا

(
ابز
کینو
]| عبداهتون ويل اهبارضنکهد کرآمناسنده تخوس نسنهار اوقورس

لوسونخرامسوشینو برینم !سملیمنام باغوبروب |
ارورز
ولاق او

 ۱قورین بردستی او یلهايللههودرو ساره حاطریی صانون آل جون سندن

یخون آنلرسنك اواژکه طالباردر بسند اول
 :وآوازیصانون آلورز ن ت
:1اواز یلهانار کوکلتیرماء« تت یله انم ضیاه آلدن مدعود دی اوبله ۱
 ۱پنورمشزایدی دس بدتتی آناراهسوزن قول دم ویو آیتك :تفتبرنده

||(واعدریل حن باتك شین ) آنا شوبلبهیورمشکه سین غين ودع ۱

| عبان اولقدنغبری ٤ :دکلدر ین قدعك مبانته نیت ابلك لسن عبادندر ۱
 1وشول نننکه حلدن کر اولهونوتدرسورت عل عبن قدعك عباننه ندت |

۱كزين عبادت دکلدربلکهعادندرطالباوادرک آهنك مطلوعت ]
 ۹فد

ون

{¥

(4
ارکی تک بوایدك اری کداسین شاك مریدرندن بسریکه پرطانده
:

عتزات اقش ابدی اتسوا اوکنه برحلان حبفه کلد ی دنلدنکه ای طوته

| صوقدی واعضاسی شرشدی شه اخببتردیاربر بلوك کیسد کوندردی
 ۱واروت اول درو دش یکتو رتدلراتدی اول لای هحون طوند ککه

]انم اوردی اتد ی اشیح سن بوردککه خدادن غسری وقد رار

| اول بلانی خدادن جدا کورمدم اعون بویلهبهادراق ابتدم وآنی

وندم شخ ابتدی هربارکه <قتعانی قهز لبامنده کورسین قاجوآنك

لاا اولشتکدر وسن هتار الى
ت| ک
مفعل
| ناه وارمه والااشبویللرهکه بال
نك باشی آلتته ابلیوب آنی قالدردی و ابتدی منبغد بونكکی کنتاخلق.

| یله نامکرکهوایککك ابلیه سینآندنصکره دعاابلبوب اوفلهدی فیاال
| اول شبش زائل اولوب کت بولدی واول دءشذرکه درو بشلات از
روجهزی احیا ایکدر بوتار ججلهبند»لك اسبا ید ر
وودح دکاد ک

درو يشلك امه مکدر اکر بونی حاصلایدرسك واصلاولورسین وبنه
دعشدرکه (خدای دان بشاید ) بی حي بلهیاکوایرکزخودای دان
ندی اوزیکزیکور اول شکوزند ن اوتوریکه |
ولاز ضکسک
خوددان اولابخق خدای دان اولورش رکون شح عبدالله شحدوذ |

بهان نقلينك قدس امهتعاللسره رزتنه اکیشدی وشخ صدرادن
روز بهتانتاناسنك تریهسی اوزرند» اوتور مش ایدی حون شے عدا ۱

دت
قبرلك پزابنده طوردی شم طدرالدین شه تعظی ابدوب قراقموب

الاقاوزربنه طوردی باعدوهتوردی و نهادأقاوزر بنهکلوب برهدت دی .

طوردی محر هھرکزالنفاات اعد ی جونز ارندن فااروعلدیحصدر :
الدین ایتدی ای شج جوق زماناولدیکه ایاوزر بنهطوریرم وسر ج
اغات بیورمدیکر شج ابتدی روز بهان اله براناروبوعش اید ی
بیکه مشغول اندم وشعنك جل اشعارند ندر( شعر) عاججله خدای ا |

ناکم ٭ یزاش آب وباد وخاکے * ازهستی ونسی هشه #عر باق

شده اموجافه جاکم(ترجه بز)جله شدای پالباک ازآنشوباد

وآبوخاکز  #اطوار وجودانله عدمدن #عر نانوفربدوجامه چاکز |
(شعر) حفیقت جر خداذبدن رو اننا کهبیهشكردو عم حز |

خدانیست  #نمی کوعکه الم اوشدهانه کهاینفشنتندوکردن روا

 1اک قور قدر آجدبلردس ن قالقوب شرازه واردم وشح یو الدینك

خدمتله مشرفاوادم واکا واقعاعدن واحوال ومقاماعدن برفاحقصبه
ی تن کدی وه  2حواب و برمدی و ر سباعت
سوا
حضورید » اوتوردم بعده جيقوب کند م آندخصکره رکا رض ر ورت
7

دوشوب بنهجرب

م
 ۳داعیه سی دوشد نکه کندعه اتد م واره م

یں الك ننه سوپاناورم چونخاهسی قوستهواردم ایندر ج گروده در

 ٣وارشج اوتوردینی شولطشرہ د ەک خالهده اوتورکہ شحمسعری چیعار|| 
 :چو غن آنده واروب ووتو م زا

جار و یاوکوند ه رحزء ک۲ورد مکه

سور اول دیدیکیم سوزار کت -چجله ازلش کندعه اتدم معلوماب

| شج اول دیدیکم سوزاره حتاح اعش بس اول قضیه دن حك حالتی

| ايلدمکهنه مته د هدر همان اوتورهیوب طشره چیقد م چون بنسه
دبارتابلدم
 1کازرونه کلدم کندی اوزر که حاغردم ودر وغد ه بربازه ع
ا
 1وخلویه اولوردم وهر اگمحق تعالاد ن الشجر:

بش کون اکند ه

ودلہور کن بر کون شج ظدیی( |
ااز
]| اول خلوند» بکاو پردی شیم شر
خانقاهنه کدی شحرسعدی قد س نلهای سره پراوجفلوس کتوروت ۱
| شخك نطریده قودیواتدی درو دشارترک بو سەره بپه خرح ایسوتلر
ج

دی ای سعدی فلوم یکتوررسك واراول اه طرد ی کټورد۳

شج سعدیدی شك یوردینی کی ایلیوبکآوننیدردی درو بشلراحون |
رآتویه عام سفره کتوردیلر شهنات رطباخ هر بدیوارایدیکه پازارد ه سل
«شورردی وهفرتدهشجم اتكدکانی! کنر اسه برجناق اشآلور ابدی |

وشو له اناغی|اوزرینهطوروب پرایدی برکون ینه عادجهحضرت شج الد ۱
چناعیطونارایون بردرو بش <.بقهکلدی ره

فهراره یلعا

که

صاجلمش آق خرف هکرایتدیای شج دبلرمکد بتیخدایدءالی په دلاات
 1ایدهسين وده سکم فا م ند ه درا کم او له الع ی

ناو

]| اونندهک آشی |کاویردی وابتدی ایشك بذیادی بو اولسون هله بواشی

||لوب اج درویش آشی آلوب امد ی چونطعامد ن فار اوادی شخ

||اتدی الیکی اکویلدیکات خرقهیه سیل وهر بارکهطعام ببهسین او بلهاله |

]| درو یش ایتدی ای شج بوق ایدهمزم برضبری سنه دځ اشارت له شح
]| ایتدی جونبوفدریاید ه مرسین و بوندنغ رید ج هره درسم ایدههرسین |

>.
اول عصان حکه می تنهطايه لوب ت حه دك اناغی اوزر شد ۳۳

طورر ایدی و بندجی اکاموافقت ایدوب اردنده له طورراید م واول اد ۱

بزوین بدن بکا دوندرر اید ی وعمرت ایدوب در ایدکد وری زرده |

اسراحتابله بندجیواروب بررده اوتوررایدم تااولکندیایشنه مشغول |

وه قالقوب اکا موافقت ابلرایدمنا اولوقتهدککه آنك حال |
اولور ایدی ین

بکاتمزل ابلرایدی بعد » تنهالقی اختیارایدر ایدموزاهد اوپبکر قدس انه

تعا لیسره له غات انسا طند ن بکالولیداریدی ربکون ایشتد مک ه

لکوللوب بزدنرنسنه آلدی بلزمکه قندهکندیدعش پرنجه زماندنص کره
اوکنه واردم ببوردیکه قانده ایدلك ونهکنوردل تواضع کوسزوب زهسچنه
وعت اوتوردم زاهد بندن سوال ایلدیکه آنك جوایی بوایدبکه
ردم
دع
سا

ندك غبریدکیرزاهد ابتدیمذصورل سوزون یکئوردلین
بن دیدمکه بانخ
دایس قادرمکه وزی
ایدمبراهابر

منصورکبیاظهارایلیم جوننبونديدم

ز|اهد عصاسین قالدیروب نماوزر عهآندی بن برمدن صصرابوب عصانی .

یدیمنصوری رداریتپلر|
|ندهدنصاودم زاهدبکاغلبظ دشنام و وباریدت
کن
۱

قاجدی وسن رعصادن قاحدل جواب و بردعکه اولصوراه اماملفندن |

یلا قاجیکر ابدی حقسجعا نه وتعالی نك بأننده جله پردرحون
ایدوا

بنبونیدیدم زاهدایتدی مکرکهاوت بچشسکدر بنابتدم بلیبدماما
حقیقت هرغز ارندن بیدمزاهد ابت دی شاید پد= وکوکلپدد ک |ل
۱اهدی سصا ده یهاوتوروب حفظ ايله آندنصکره زاهد ات دی منصور |
"ناماملفندن اوتوری قاجدی اس باردتادربلردیديکك سوزی  ۵دلبل

ابسویلد ل ابتدمدابلاولدرکه سهورارکه سواراق دعوی سین ابلبه |
شووبله ات سکرد هک عنان الندن کقبهکوراکدرسه داك باثی
دوغغه قادراولهاول سوار سوزنده صادقدر وسواحا
رلا کد وراکر انك۱
بداوشتامیه اول سوارلغنده ناغامدر جوت ودلیلی سو بلدمزاهد نصدیق

یدوب اشدیکه نسندن بصیرنلورل کیسه کورمدم ونه اول شد |
بکادیدبارکه شح شهاب الدین سهروردی قدس سرءتك ادن

برینکه شح تجیب الدین بزغش دیرار شرا زءکدی زنادهخرم اولدم

مواالنومنقادن اد نیتحصیل اش
شوندن اوتوریکه صوفبارل» اح

ایدم وزیا هسی طلبنده ایدموبابام در ادیک اول فستهتکه ی خدادن|

|
أ ابسعش ایدم اعندالله بوردی واول نسثهسکة بکابرهرهش ۽
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>
|ادكه لو برد ه برکنی واردر داعا در که:م صم عبسی عليه |اسلام

نفسی کبیدرکهاول مینده“طبیعی دیری اباراید ی ون همد * غفلق
بتادریب بکا
سن پوق ایشیدوب براهایتدی وا
لوا
دیری ابارم شج اب
داریرم
یوز
شیس
یک
انك
شوقدر عرو یردککه برز مانهابرشدمکهبو

وب همان نك اوزر بثه
وولاقم
سورنکری دیرلات یسرم بسعارضه قابص

فوت اولدی هربك التبوز التبسنده حرم الرامك آخرنده جون شح
روز بهان یی خستهاولدی شح ابواس نکردوبه وشحمعیسراحکه
اٹریفایدی واولادشح روز؛هانك طایسی ایدی شح روز بهانك
اووعلوک

عبادتنه کلدبارشح ] ناردن دکامتوححه اولد ی و اد ی کلیکن و حبات

جسعانی وزند کان فانیدن طشره جیةال) وحیات ابدی رووحات لهمتصف
اولالم اناردس قبولایتدیار شحمابتدی سنردن اول کید هرم وسن ای

ابوالسن اون کبوشند نصکره بکاابر شور سینوسنایعلی برآیدنصکره

سن آخرنده
خوا
اربشوزسین دس شحممحرمك ذصفنده |خرنهکندیوشح اب

کدی وشح عل صفرل اورناسنده خریهکدی م شحعبدالهبلبانیقدس
اللهدعای سره  4لق اوحد الدن در شح او عیل دفا لك اولادندندر

عنومد بنجد ,ن عل
ونسی شج ابوعی بهدلوبجوهله در عبدالله ب
بن انجد ین عرین اسععیل بن ابی على الدفاق قدس التلعهالن ارواحهم

واستاد ابوعلینك براوغلو وارایدی امععیل بورقزی وارایدی فاطمهباونکه
 ۱شم ابهوالقاسم قشربنك منکوحهسی ایدی دد سالله سره وشخ عند نله

بلباننك سلسله" خرقهسی و بلدر ج عبد اللهکنندی اتامی ضیاءالدینِ

ملخاو نی

بابامام آلدین مسعود دی درز آنلردتی

اک اصیلالدن شرازیدن اول دی شحFC الدی شماز يدن اول د
سج رکن الدین سصا سیدن اول د خیقطب آلدین ابو رشد اپهر یدان
 ۱ولدیش

لن
جال

تمد زا

و و و نلرل هر ری

دج ا ایا لضب سهرورد یدن یش ارد ر قد س الله سال

ارواحهم اول دعشد رکه اوانلد» لود ن انرا د ادست

ایدم اون

۱ایل طاغاردکزدمبعد م زاهد ابو بکرهمد انك قد س اللهتعالی سره
کعیننه اولاشد م واول کرامت اسی ووراست صادق صاحبی ید اید ی ۱

۱وت ودی :اول ایدیکه هررکهاراد ی عوورل,برعصاسی وارایدی |

30
بهانك اباعنه اورمشدر نا اول زمانه دا باقیدرکهروز بهان آنك لقامر

سعادتنه ابیره شحزابو بکرنطاهرکه جك اصدابندن ایدی دعشد رک|
هرحرشج ابلبنجوه قرآناوقورایدم برعشمراول روعشر ن جونکه لا
 eفوت اولدی دنا بکا طار اولدی کههنك آخرنده قالهوب نماز قيلدم

| اشبسجت تربه بسایشی اچنود » تاوورد م وفرآن قاوومفسه باشلد م
ا
هن
نشیر
و

قا(دیعمعون اعلدم چون ن عشمری تام ابلدم شحنل

آوازنی قبردن ابشتد مکه ایکیی عشری اوقورنا اولزماه دککه اکداب
کلوب جع اولدیار رس آوازنةطع اولدی روعدت حال بونك اوزربته

اوادی برکون احبایدن برینه اولحالی سوبلدم آندنصکره شعك آوازی
کنوررکهشج روز
السجید م صا حب فتوحات مکهپهری اللهتعایعنه

بهان مکه ده جاوز ایدی ز باده زعقه رابلراید ی وجد ف الله حال ده ۱
که ببتاللهی طوافایدنار» دشو یش و پررایدی وحرمك
رحیثیند »
غره
ههب
سطعلری ازورنده طواف ابلرايد ی وصادق الال ایدی نا کا

]| عورنك حبننهمتلااولدی وهجج کید ,اول حاله مطلع داکیلدی واول
نجه صمل ابارایسه بنه اوبله ابارایدی اما اولکی صصیری اله اجون
نلیه اجون ایدی شح بلدیکه خلایق پنه اعتقاد
ایدی وصکره ک«یلغراو
ایدررکهشبعودیکی عه سی کبری الله تعالیاحوندر صو فبه حرمك

محلسنه کلدی وخرقه سین جبقاردی آ نارك اوکنه براقد ی قوصه سین
حکانت ابلدی واتد ی ایسجرزمکه حالد » کاذب اولمپس اول مغنیه ن

حت حال اموغلنردبه دیددار
خد مته ملا زمت ایتد ی شعنك عش و
وانتدیارکه بوسکا نعل ایدنکسه اولیاء اللهك اکارندندرمفنیه بوحالی

لوب نوبهابلدی وه خدمت اک باشلادی بس سك کوکلندن |

اول محبت زائلاوادی ينهاس صوفبه یهکلوب خرفهسین کیدی وفات|
جم هعرنل آلنیوز النبسنده حرم الرامك اواسطند » واقعاو هد |
و شخ ابواشبین کردویه ةدس الل نهعالی سره  6عط ونفوی امیایدای

لش ہیل شیرازدک خالهسندن طشیره جیقما دی مکرک جهچعه غزات

ادا که وناخود سعبلیىل اد رة بکعوضر۶نھگتهمون چا ایدی
| وخضم علها(اصلاه و السلام اجبانا |کاوکرکنور ایدی و | نك ابله

اییاترایدیدعشارد رکهاتوفننهسیب بواولدیکهبرنه ی اک کاوب | :
nr

444 ¥
خوب

زویاوله ز براعارفار ماع جمعلده

روش

فلوب ا ڪون

اوح اند

4

| حتاجاردر رواجطبه وصورت بع وصورت ٣ح بوعضیارد عشدرک ||

جواتلدنناب بکرکد رز وا بونك کیکارشول عارفهمسد رک |
اوق
ان
ظهارت فکلابلكنه ارشمش اولهودیدهسیغمرحقه نظرایشکدن اورش

اول دیرارکه حضریت شیماللیبل شرازا اسکی جا«عنده ند کر ووعظ 0

ابادی اولکه شبرازهکبردی پورودیکه واروب حلس ابلیهاشتدیکه برخاتون
 1گر ند صت ابد وت سو بلرکهای دزم پو کیره بهاظهار ابمهکه ۱

| خوروی اءتباراولورسن شج ابندی خاایتون حسن کا راضیدکلد رکه

ع]الده تتهاومةرداولهاول زهمرا ند» اوستیرکهعشتله قرین اوله حنله |[
 1اعشقاز لد٠عهد اعذلر درکههھرکز ری بریك ن ابرلیهاروقتاکمج «

نو بانایتدی اواسوزد ن اضعا بنه اواقدروجد و حال عارض اواد بکه |[

|بعضیبیاول حاال
ند » تسل اواد بارشح او اسن کرد و یحهکایت ۱

ایدرکه بعضی صوفیه نك دعوننده شج روز بهان ابله اجوعلدم وهنوز |

|آ|ی تام :عاشدکل ایدمخاطر عهکلدبکهبنعلد ٥ وح لاده اآندرنتوع ||
سن بوخاطری کن دکدن نفی |
خوا
همان بے س رمهمطلم اولوبابتدیکهای اب

بلک بهوکون هجیسه روز بهانایلهبرابردکلدر واولزپموانك فیدرید |

واول پوععتیبهاشارت ابادی ب شوه رد  ۰ل شعر €د رینزمانهمنمقاد |

صراط الله  زخد خاورنا آستانه اقصی ٭ روند کان معارف مرا کی ااا
 ۹۳که هست مزل جاغ ما ورای ورا «۴وضنرت شحرصاحسعاع ۱
 ۱اند یاخر عرنده اندن فراعت اناد ی بواده ایك عند ه حوقسوزار

سویلذ بارابتدی( نی اسعم الا ن من رب عن وجل فاستعرض

1

*ععت من غبره) بح بن سعدئ رعدان اشید یرم اس انك غسرندن

استاع ایتکدن اعرا ضابلدم ود بر که آ خر عر ند٠ش ||
فممرطی عارض اولدی بعض هرید زی شه د عکسزین صر |
||واروب سلاطین یخننهندن مبقردارخالص بیلسکانتوارتدی

تاکم |

ه کتوردی شج ابندی |[
||شه علاجابلبه چون اول.اغی شهنك حبضونر
نشره حبق اندهبراو وزکلب واردر ۱
 / ۱جرال اللهعن نك ) خانقاهد ط

اا سور و بلکلکه روز بهآن دم براعله اماولاز |
|| تور بو اتی ک

ورضرکهسین عشق بندارند ن بربنددرکهحق
ګبو
ا

تعای ای دوذا

} 4که

ارق وا سانلقهول ابلکد رشح رضی الله نعالی عنه حضی ت رسال
اا اروس جوب دکوردی مسوبدیکهبارسولاللهدصوف ندر ات
الصوفرا ل الدعاوی وکتان العانی) دع دصوی دعواریرل ومعناری|

سر ابلکدر يونه صوردیکه وحیسد ندررسول صلیاللهتعالی عليه وسا

اشدیکه ( کل ماس بالات اوخطی فخيیالك فاه سحانهلاف ذلك

التوحید انت هه عانلشك والشرل والتهطیل )یعنی هرنسن هکہکوکاکه
دوشه وخبالکه خط ور آیده اللهساره آنك حلا فیدر تو حیردجق معا لا ی

| شکدن وشترءکدنطیادن تیزنههلکصدرووردیکه عقلندررسول الله

| صل الهعليهوسلبوردیکد علك ادناسیدتایی تر ایلکدر واعلامیذات
كوز
تعر
ری ه
دتلر
 ٠حقده زعکریترل اکدر وفا

بکرمیالنسنده دی ام:

ده در شج روز بهان لی قدس اللهتعالیسره کنبتی ابو

اینای الصی البقلی السو يدر دعدهشمراز بدر ساعزان عرفا و رهان علادر

| وقد وه عشاق ابد ی بدات حالد ٠ عراق حوجازوشام سفر ین اعشدر
ودفر اسکندر بهده يعن اسکندر بهده کافرخزو حایده جك موضعی

<:

یله کک بخاری“ماع ده
||ابتد کلری برده شح البویب سهر و رد اب
قوه بى شج سراح الدين جود ن خلیفه بن عبد
رر
خشٌد
| شمربك اول

| السلام بن اجد بن سالبه دنکوشدرشمرازا* اطرافنده وطاغارنده ر باضت

| شدیده به مشغول اولشدی ذوق واستفراق ووجد دام اسیاکیدویکلنك
آتشی سااگ اولاز اید ی وکوزار منك اسی طاهر او لازایدی واوقاند ن

ربنادنند ن
|| روفنده اطمثنانحاصل اایدی وساعا ندنبروساعزتدهذ حن
| دعن دوروی ناله لردن خالل وذاز ادی هر که آهابدر ابداییکاوفر بادا۱ :

ونلكب وجد حالدہ کلاتیواردرکه هرکبنك فھمی ۱ک رمع وانك|
غ
 ۱کلانندندر 9+شعر  ۹آ مد ندید است دو حسم زهان  #و اعد ند ۱

| ادوکوش زمین ٭ درکل مارنكنمود است آن ٭ بخیمرادرکل ماان ن | ۴

| (رجم) آبکهکورمش دککوایزکی عالك * که شیک قولاغی

||رل ٭ کوزقولاق اولوببکارکسل هککی  #رب یککلدهنكجلعباندرکورل

| وانك تألیغای چوقد رتفسیرعرایس وشرح ططعیا کی عرب وفارسی
|| وکا ابلا نواریکشف الاسرارکی و بوناركغبریکهانلركتعدادی
۱زط وبل کلاده مر اولورکاب الانوارده کنورمشد رکه قوال کرکد رکه |

خوب

۹ ۲٩ ۷
وطالب قوث حلال بولرؤاسك اقتدایهبراروالا آندن فراغت ابله۱ 4۴
اوعپیحسین ی هد الا کار قدس اللهسره  4ی ابوعید اللهخف.,فث |

اکعاد ند ر وابو اسعق کازر وننك شهنك شهید ر قد س اللهداەاا
ژررو نهکلدنی واول برل مشاحی انك ۱
کااکا
اام ديرا رکشحرحسین ال
|
انه بجعاولد داروشح اوا“ حن هنو زز اوغلاق ابدی اول دی ورگ 1

د
ا ےه
31ش ایدی ااخس

بلر بو اوعلا ق ةرانی حوب اوقور

۱هم ییرویقران اوقودی وشه خوش کلو ب نواجد ,دی چود ||
|فارع اواد ی مشا خدن انیاستیوب شمرازه ابلند ی وشاع وفندن ۱

وابوعنالله فك احعابندن| کا حاادیت استاعایکی احرابتدی وآنکاه ||
اعراقه و 1زه مسافرت انلدی وشعخك ت

ا

برکاتندهابرشدی  ۱کاکه ۱

حسینهعريك اویجیو ز نداصکرهدناد نکند ی وقمری |

شج ابوعندالله خقفك روضه سیقبو سنده درشراز ده  ¥ج اواسعق ۱

|| ابراهیینشهر ارکازروتی قدس اللهتعالیسره ورو حه ۹فارسی الاصلذر ||
ز وندن!دی وجك
وعولد وءنشامینورد كا ر

۱

او

آناسیشهر بارکافردن مسان

۱

و سایراولادی اسلام زماننده ط وعلہرتدزوشهك تصو فده |۲

| اسای او عل بن حسین بن عمد الفتروز آناد ی الاک ره در واحات|

 ۱واڪڪاٽ حدیتدان جو قکیسه نك هید برششدرکازرونده وشیرا زده ||
رده

وهگدا ده ومد :ناه ده و جلت سند ن احاد اسب وناز روا «ت

ایلشدر ومکدده شح ابواسنعلىی ع
نبد اللبهن جه طم همدای کورمش ۱

ایدی واندن روایتابارکه ذوالنون دیدیکه (عليك بالقصد فان ارضامایل ||

الرزق برک بسبالل) بعیسنک اوزرنکه اولسونکه احوالده مبانهاختیار |۱
ايده سین بع رو رت وقته قناعتابلية سین وز باده طواللبياه سین |

ایدرسی آز زرقه قناعتابلك عل بسرنی پاك ایدر وعلکه پاك اولهمةبول ||
حضرت باك اولغه لايقاولودوز رادنبر سیشه تا ا
مراد ت کنورمش

ای
|د ی وه
ارن
نقدلرک
ره ج
اهد
یدی  4اند ن نسته قبول ایرایدیآخر |
شه خیرکوزدردنکه هرنقدرکنحهد اند م نندان سنه قبول اعدل اوس
|سن|دناوری تج قو
وللر
نازا
وداب
الدنم
یسزه دافشلد م وشیم ودس سره ۱
|  EESسنك زسالك نکمعلوم اولد ی وسنك الکلرك شکرنی ۱

تذل لکن قولار آزاد ابلك بے مذ هی دکلدر بلکه بمنذمهی آزادهزی|

و 9۳۳۲ .

و۳

۲

ارئکه مسئولی اولشاردر واو جن بوطریغله بکاکلور ری
| غعلخ مقد

رکون ژاده اجقد مو بم باعده صد قه انمکندن شیه وارابدی وفا دم
اب

| اوزره افطارم فوتنه د رات کونفالش ایدقبربپا ره ااوملکد انلوت |

ود ی اهر
کنایوب بکاسلا م بر
ند ی ناکاهبناول ج
۱  nالم سااوکل

| کور مد ی ابشدی بنزاپوضرتاردناوتوری وه بلاه صبرکد ناوئوری |

|| اسسنار ود بلردكچونسن اعفحانایتدك صلور لولدقبویل دهبوب کدی
ی
اعاد
ومنبعدکلدی بوا“می اوکومه برافد باغول وقند ن پرودر 9

| اتعرمای
اقیدسانسهمره  6شع ابوعبدالله خفیادس سرهدغشدرکه
سیکوی فغنانلری
ووق فرشده شیرازاهکاد
عبد الهربزرای پرفتی ص
وار اید ی وضرفتو حکه اکا کلور ایدی قرا بنهرف اابیردای او کون |

و
ښاس
شیرازده اولدیبو اند
وها ک

با بدارایشدیبےنفممىزكقفتانلر ىكن

|

خر پس یک یادای ناباعبد اللہ بی شبهوردین بر که بوشهرد ٩
| یکی قفتان کیهک هخ ینمبوفدراشام قنده کبدرمین ابش ی بحرطرفنه
| اسا کامشایعت ایلدمواندان یکاغیقیودن بخقزوبکد ناکاهوزد ککه
احوفر مالکی برقاترهواعنشافاررین صنالوبلوروه جاغرر ولهسه
اطهام وار بربردهطورد ق کاوب بز ا.برشد ی ایشدی تفضل ازلکریلهکه
ظغام بهاوم س اتوروب طعام بدك بخده میرناقالوب مج دهسین
وهر ده
شل
کداز
ربتدی,کاشکی باطعاهدرن ر مق
اوعوزبثه دی اپوانشا

مزلری تایه لادی
بت مظهم ابلرودر ابباونولهرطایتعدیباا ی
این حکهی قدساللهنایسره
اتولدی  ۶ابوا
نو
هله
نور
ردلورهاات
کا

یرینك
طنس
سیةرکو
اول دند رکه نید دان"اشقدمکه اش

تحاسننده ایدم واندهصد در بجع اولش ایدی ون رند کوجکرابد |
| اسریصورد:که ته نسنهاو شخویی کیدهر ره رکشی پرسوزسو بلدقبریاد تا

آجلق و بارییشدی صوین از اجمك چونبنتوکاکلدی اتدم( لوب

بطلاع اللعلایککلنسفبست)یعن ال تہعالی هرلفس4کست ادیک
مطام اواد ينهکوکلارك وا اقوفلسید ر او خوب یکیده رن بیونبله دك

دون ری
نل ک
سریاتدنی احسفث ای اواغلا جعم و نىبانلهالدیاو

هرنه برد»کهاول ججلهزتركایونه عمد حملویددهشدر کشاندن |
ربك تصالیجند دانفپواردکه افتدابهبرازمی |کراید ه رھ ر کار ۱
.

۱

۳
مص طبه ایدی بعن بمم غرباایدی برججاعت اوتوروب نرد اوینارزد ی
:

لو (ماسم همان واروب انلرکاد ترداو بنامغه اونوردی  1اندنمتخیر او لدم

دونشده بریرهدس اولثدقکه بوجاعت شبطرناثمروار ایدیانلریکوروب |
تزا ولدی و اناریوارو باولومل شط رح

طاعتد یآنار حاقلرحکدبار

|ابچواالققاسمااریتیدیکعری:کاو ی یرککه اببهووعبدراللهایدررنبویکی |

|حالدن به قالذمانندسو ا البلدمابتدی واوقتکهلدنی نظیلاق اویلهاولور
و|وقشتوکلهغیرلدنی نظربلبا بخو دظلههور بواور وقصه بوقاریدهکمشدر
ماح الاسلام بوکاابوبکرقصری دعشدرکه و ابوعبداللھكءةاماننده
كنبقی واراولهوناریسهیوا کامش اوله
|ابوالتاسمقصری در وامااوله ک اهب ک

ای
دخهیس
ے
د »مص

۱احقالد اریککهسند ن دخی اتفاقا ظهور و له(والهاع واحکم ) وین |
و
| ابوعبدالنه خفیف سور هشد رکه ابوااعاسم قصری کش رالا طراق اید ی
ب
|وع
اتشیتی اوکنه حوق براعور د ی انډن سبین صو رد م اشدیلراو لارد ه
هرهفتهده پرکرهاطار ایدردم جند ن برکیسه کلوب بکاسلام وردی

اما صن کورمډ م برکوناک ایدم نه اولهکه ظاهر اوله سك ناکاهکوردم
برزیاده خوبصورنده بظر“احهصراولدی ایدم نکشبسین ایتدیکهمومن

یرسك محبت اید »ورسزلا م
جارد غ فهتروکه سنك کیکوسه کو

ویربرز«س ایدم عدنکرو هروقت بکاظاهر اول او یل اهبلیوب عبت

کوس دی وشام انس طوندی بوکا بعضی نسنهلرا وکزندریکون

اکا اتدم کلبرومسضده که لرومسواعت اونورهلم اتد ی خنکه

لهاونورو کب
لمات اید » سك وخلایق سن کوره ری کورمبه  لاجرم
سوا سه اسبت ابیسهارکرکدراایندم کلمسر لهآ خرصفنده اوتورهلکه |
وی
س

|
اوتورد ق انتدی بوحمدملری جه ]

د
رر و
کاج
هر کٹی بورزیمیه بس

خضن
کوررسین یتدمبع
وانیبمد هو بعضن خواید مو بعضتی اکاه کوررم |

دی اولکه باشاری|وزرنده درانلریکوررمبسین ادم یوقکوزارعیسیلدی

کوردم ه رکنپنك پاشی اوز رن هد برغراب اونورمش بهصبنك کوز زیی |
وعضيسنك همان باشیازروند »قوش و بهضیسنت ||
قناتاریله بورعش ب
قناثاربلهکوزار ی کاماورتروکاها جر ایند بوندرایتدیقرآندهاوقومد که

| < قتعا ورد (ومن بعشعنذ کررجن نیص له شبط انا فهوهقرین)
ورش,طاناردر که انارباشاری اوزرند  اوتورهشارد رو هر بر ب |[
نا
eR

na

SEE

e

کته

ن

و

=

]GE

ایصعابوكااغراایدی دجانبتدی اول جبواکنیبلدهابلکوزونه صباج
بکاکتور بکزجو نکه طعامید بلرفشاط موزاح طر بقبله بوز ك اوی| 
اهفعت ابالهشدیاورت الدیلراولجوان باابلدی| 
وول
ملج
یواو
با دشاخدبار
بوقبدنع يەقسرزنش ابتدیشیل| کانظرا یوبایتدیخاموش اولکه|
یورورم اول جوان خاموشس اوادی هم اسنه
سم در ی قا لقو ب ی
وکی ف

ادعیوب کندی بارندامی جکایتی جنید ه دیدبلر قا اقوب خالهبه ارودیکه

اولعصایی بروداغی البهواودی طشمره چبقوباصتحابنه ایندیکه هتکجره

أدزکسر » وصبت ابدرهکه بونده برغریب اجك بحیضور ایعکزدبو
الله حقڪو ن ن ویرمکسرن عصاسینو برداغین خاهد ن الوب کقنشق
ابوعلى وار بی قد س| له تعالى سمر» العربزکهشيخ ابوعندالله

خفف قدسسرهدءشدرکه ابووعالربیی علوحکو متله شبرازهکلدی

| اوطوب کیدن فقرا اجو سنفره بایدی افضام #سازندنصکی »کلوب ب| 

|| اوتورر ایدی بری بر نله سوزسو بلشوردك که رك بربسنده,ارادتذکری| 
|| ورتا يه دوشدی کوملکنی بوقاری قالدرد ی بویشد  +برطوقمقدادی| 
وبلاس چشدم| 
]ارنشان وارایدی ابتدمبوند ر ابتدی (کام طاغنده ایدم بر

| بویفی بیدی حون اول بردن مساجعت انتدماول ارهنك اوزر ندا۰تی| 

و ابنوك نشانیدرکهقالدی بن ابندمبوانشه ندندوشدل اتدی انامضعبف
]ویر اولدی ون جوق بورج ایدندم ببوسحال ه کهوررسك تاجاوا|
امالفضل جمفر اعد ی قادلسله تعالی سره  #4شیم اب عیدانله

۱

دکتدرکهجعةر جع دی بخهمرو پردیارکهابوعرواص ری دمند رکدر 1

غسلایدرکن ازارم جوزادی ان ک
یودمکه .آردمد ن ایکیال ظا هر ااگروربو ]۱
یلقوں اصطعره واردی واو
ازاریی حکم افلدی جعفر جعد ا
خاهسنه کروب اءاغنه بایشد ی اهحا ب پرارندن ق لاقدیلر اب گور و شیک[
طم کو کہآ نكحضی للهدر و اون ایکیفرح بولیبیانبورشدی |
 ۱اس ابوعرواعذارهقاءنه کلوب اشدی ن ایوله دعیوبدوررم بلکهشویه |

شو هدوب دوریمدیدیآندنصکره اصصابه یوردیجهغ جره دی کوك

خدمتاراشید يار ل ابو القاستم القصبر ی قد س اتفال مر٠٤

اصحاب جکنبیداركندند ر شیع ابوعبداله <فف دعشد رکه ابوالقاس مإ

قصر ی پرکون:کا ایند ی بصنصر اه ابات اپلندمبرعوضعه ابرشدککه

مصطبه 4

Kr
| بمنك دعوننده حطر ایدمقوزی بکربنایوردیلر وینعهد ایدوب

وینب چم ابو امین ایندی(کلبلانت ) بعنی
کل
چان
دورزمکه برب

| کندیی او نادهکورمبوب ینینظن ابلدمکة حال ك دیدیکی کنر لس ۰

ریقدم,احساس ایلدمک ایانمکندی وایونلوفندن پروه رکون

۳

بکاورشش واسنتار واقماولدیکه |
|یرومه کیدرم حمالاسلام ابتدی نی |
ک

/

| اعان معانهسته کید ود سینكاعایل شهادندر عارفك اعایمشاهدهدر

وینشج ابوعبد اللهحفیفد هشدر کسومدرنبدهزمیماساددهناهولورا*

مضرئیل نسنه إوقدن وسباحذنفس رخصت طاب ايك و نا ويلات قول

| وینه سح ابوعندا لهحفیف د عشدرکه ابوطالب شرا ز د ۰۱
|اولجلس ایشدیکی وفت بر بلاسکیوب والنه برعصا الوب کلدیوکرسبه

|چبقوب اوتور دای .و بنبندم ایدم خلاقه باقوبابتدی:ازدکهنسويليم

هدکارم واغلدی وخلایق اغلتدی فر نادوکر یه اله
نزاان
ککار
راه
| کن

|محلس طولدیوخلانمدنانک اجون قبولعظیم ظاهر اولدیکه اناخنك |

خطسبرتاهغایرمشفانیهآلورزایدی ربسعبدبهدوشدیکه کیسهآکاالتغات
|اعزاؤلدبارهاندن ججله سیاعزاض انتدیلر شیرازدن کیدوت ايه کلدی

|اندهدخی برکیسه الثفات اید ی ادن اصفها نه و اردین على نهل |

|بعضی نسته بازدم وامنكقحالمیی شر ج ابلدموا ول واروبعیل نسهله |
ب|ولشعدی وانك<فنده سوززسویلدی غیی سهل دخ اندناعراض ارادی |
ادن کرهسثان عراقهکتدی وهیدار وازدی ابوعل وار هبدارل

|عاایمدلیصوردیکه حاجتك ندر ابتدیبورجم واردرأت اداسیعر ادمدر
۱اوعلی آنیادا ایلدی بونه صوردکه دې نهحاحتك وارد ر اتد ی ولان |

موضعده بم اون برخانفاه اوو بر بابو وویردی واروب نیمسکن امدندی ||
آواولخانعاهی سياهريك اید وب کرد ی د ج سیاه کید بار ود نا دنا

کیده انده ساکن اولدی*جمالاسلام انتدی جوانرد اولدرکه هرذ که |
| اکا برهصیبت ایبرشهو باندنبرنسنه فوتاوله مطبت راغن کوره وحسرت |
وندامتله آنكدا رکینایدههآ نکداهل عبت واه قوتاولوبانی نهیاننله

 ۱واطهار د عوی ابلیوب نام مغرور اولهج ابو عد اله خفیف اشد ی
سم بوطااب اتدیکه پرحوان خراساندن حنیدل ز بارننهکلدیحند آزت|
عصاسن ورکوه سن !عق برداغن خانهبهابلتدی ووو ییبغلدی واول کید 1
6
کشک
ا

۹

۳۹
١

ا اد

عش

ری

ع

کے

22

3
اتلك م کلدی مشا عد ن بریابراهيم متوکله اد ی دار مکو ایدم

رده افطار ابد سك قول ابتدی برکضهاکا ابتډی قالقوفاریکهور

یه قالعدی ابتدی شولسفره یی اند ر ابراهیم ایتدی ,ن انی ازم زرا

ساب اجون ح رکنندرویناسباباون حرکت ابرم انغانیرکهکوردیکم |
| اراھ سفره بی اوکنه قومش سنه یرایقد اسیپابپ چون نج رکت|
ارم ديردك بابوندر اپرهیم اند ی واه ابسنباب اجون حرکت ایدم |[
|شولقد ر وپارزمدردکنهقالعمق اندمباشسەرەپ دوقنوب اوکه دوشدی |
تهال |
اشادهاولدرکهاوئوروبطعام رم  3ابوطالخبررح بنعل قدس ال

سره بوعبداه ینخفیفدمشدرکهابوطالبخزرج جنیدله هناشين
ادیش راز کدی اج اغربسیزجتنه مملااولدی مشا بدکایلو اولا

آخنتكخبدماتزناایده اسخنتبار ابدمهرکه اوواناولنىبدیهقزیب |
لادی رکهروون انموکجدركاک تفشیکهش یدکوزومه او و

بخرحلمدبکنادیقیدالوددمںوالکتوی آوکبندموابنلدبمرمکازبہتجدایقرامیشزقزارنبداکمنشدم رردکاجیخلاویفر |
نوکك ايده مزسك خالی خد مان نجه رپ هکو رر سك
خدمت ک

ویتة|

ولد ر روفتده اده ایدمشبرازی دیوحاغرد یاشتّدم ورد 1

|/حاغردی اتدی شیرا زی قنده سكاعنك الله شدخي سرعتله.ابرشوب
لک |وکنهابلتدموعلی د یل
شیا بوعبدالله خفیفدنصوردیکه سن

اواعنت اللهینصه اشت ,ل ایند ی رجكاللهاکشیتدم ا”لجالام |
ابتدیفلاح بوقدراولهیدده کراستادله وركذا جکمهواندن سپ که
و امك الله اسعیه واق زیچ الزه بر بنه د ک
وبه ودردنا هرا د اخله

ازندکانی مب او کشیخود رسته در بع کندی وملشادهراوقلاحاولر |
نید شج اویلهبدت ولایقعافلاحاولرکه
|| کااستادو ر کرکدرانا س ک

ازشگ
یآوا
یرسق
| اتاد سزو پیر سمزاوله( رکهکیط رکست بعتی بغ

دی
اکافارن قورلدیسی دراراسد ی شمرازی بو نه ااوبازوع
ردالله خقیف
دی بدنک
هون ر
رکقهوری بافلابرایدم وهرکونناقوصازیركنده م

|

رهد م شح اوطبالب ایند ی شیرازی ||
وپ
تفلا
کوزبا
تاسعدی برایده اون طع

سن |
بوکاری رعایت ايلبهکاهرنه واقم|ولد وسهاندن اولدیکه برکون ابخوا

منك )4

عکرفوهنصنده مینکن طش ان سار با ت «وففنده
سله حاضر اولورتش سك اکربو خدرراست ااسه ره بلدرکمزدخیاکااعان

کتورهيم عندالله قصار اندر دبنسدخی سهله و ارم وسلام و یرد م
اعد نابعرلین اوکو نده
| واول اوتو رمش ایدی و راز اره بو رغشد ی و
| قوفنش اید ی وشول والهوحهرانارکی کوزاری آحق فا لش ایدی اوز رعه
|هعت دودی سوزسونلکه قادرولدم وس اوتوردم اولانناده رخانون

نورم اوغ
|جبقه کلدی وابد ی ایها لحم بنمبرحرکندن قاکلش
۱وازدونت کته ززیکدما ی

ی( لاحملیه الیعندریه)

| بع نصون آنیپر رود کاری انه الم سین او ل انندی(انت منعند ریه)

|بسند آنك پرزدوکاری باتدنسین وس سهل البله بندنیکا اثارت

|ابلدی قالقدم وانكالنه باپشدتم نعلینی کیوب روانه اولد ی اول خانون
لهروا
ودنج
ایار
||د
دنهی

انی کوردیکد
لول
ویغوا
التد
وآئیشط نکاڪرنه اب

]|-عاریه احنده د ر ما ریهرو کعید ر سهل اول اوغلانه ایتدی الك بکا
| ویر اول غانون اتد ی الین و برمکه قادردکلدر سهل اول خاتونهابتدی
وی سهل اند ی قالق
رد
| سن ابلریطور اول اوغلان الینسهله صبونی
1

توقاری قالقدی وکنارهکلد
ی سهل

مار ره صاحنه

اشدیسنوارکیت

|
اوغا ایتدییگ آلوازکزاعت مازقیلا ل
وهانلدی .سساول

عون

اك
مم
وباد
 EETانتا طا

رساانی

 |0آپزشُدردم شهل رساعت تاشین اشاغهابلد ی اندتصکره اشدی دادوست

||(هولاء الوم ونون بللهبفعلمایشاء) يع بوقوماللهه اما ن کتوررر

]| اولدیادیکین اوشلرایدماویله درایتدی(فاسوالهم ذعن
اك) یی بس

اتلرك اندسنوالی ندر  ۴#ابارهی الوکل قتدص
عالللهی سمره که

۱شج بوعبداهخقیف دعشد رکهبوطاّه د ن بری بکاد ید یکهقبنروده
| گهرایهحبقدم اراشخممتوکلی کوردعکه ففتانیی و هش وکونشه سرمش

۱ی|تدم کل کیده لے وا ی مکوملکین همان شو یله تاشلهکیوببل
 |1کندی حون برمقدارپول کند لكبوخه رخ تخد عنب التعلت کوردی

| دوتعشیعنی انت اوزومی آنی بردن آلوب پاك بود ی وافطار ایدوب
]| اوتورديو بک
وااابتردیکسینتکه بوقد ر بکا کفابت ابار
جهرنقد
ه رک
ده

(¥
هيان اولد رکه اولوضعده کهیآکنوروب فده ابلدم اولره واروب

لی

ابلیم بویله دیوبچبقوب کندی دخیآل خبرین اشد ك  ۴حسن
ان جوبهوصاحبه اب جوعت راطرارالاص ری قدس اللهتعایس رھا4

شج ابوعبدالله خفیف دیشد رکه جحسونیبنهنك پولداشیاهجمفر

الراراصطیردن بککلادی ابن زیدان ابتدی آرزو ایدهرمکه که انی|

ہزم مره کتوره سین ,نآ یات محلسنهابلندم ناهحلسده ینزپدان
حراره اید دییلرمکه حکابتارکد نبرنسنه سویلیه سك ايد یپم خود
خکایتارند فن سویلم ان
حکایتم وقدر امادرلرسك سکا کورد کے مشاش ح

زیدان انتدی بمدخی مادم اولدرحرار ايتدی بن پجرا عتله جسن ین|

جوده ك محلسنده اوتورمشدم ووال باش اوکنهر هانیدینا کم رهجداوردی |
واول عه ای زمقظرمز دن غاب اولدی بزری بر زه بافشد قوایتدل پو

قصه بی دءیهلیکه کوسم پسهودنملهرینه رنادر الوقوع قضی یراد دیلو
دس اوجکون اولدیبرآنیکورمدل؛ واانشكخبقریدنا اوچکوندنصکره|
اککوارد ل کهوجودکقیبورسنددینا_جلروفمتفیر اوش |

هیبتندنکهسمات سوزسویکه جالاولدیو ن آنکل ده اما:ساط ايار

سس
س
س
سس
و
تی
س
س
ب
ن

ايتدم اوها الشجع بم رمعدار نازهسمزم واردر اجازټ و پ رر سكکنوره

کوااهمیشهنازه زخوشکلوردی ایتدیکیور کتوردم رمه دیپس ا ||
اشارت ابتدیکه سز دخ کر شم ابوعبدالله خفیف ایتدی اینزیدان
بوزن بندن,کاایدوبابتدیشك :وقدرکهبوهردبرمږدصادقدرامابوحکایته
اد

نمزم بوحبلهدوزکهابناغدیید ابتدمشم اجون يعن |بوجعفر<را راون
دکلنسو ن د وشك راقدبار اتوپ
وغك د وشکن کهبول زجتند ن ب

اوپودی بنابن زیدانله اوتوررد م وانیبیانابلدم اتوالوقت رک که
 1انناندم دیدی سح ابو عبداللهه صو ر دبارکهبوحالك اصل جه اید ۱

|ابتدی اول یرنه ن كمد ی لکنآنت اوزرینهبرلباس اورندیارکه الوبلاس
ی ,ا#علبقاديصناهرقد سنال تهالسرهالعزیزک| 4
ودنل غداب
اصار
| ب
لله قصا ر اتدیکه وق
دراکه
ععنبید
ج ابوعبدالله خفیف د

جه

عزعت ایدو ب طشمره کندم مشایمشیراز بکابتدیارکهچونکه عب اده |

ا مز ی اک ابرشدیرهسك دوید سنکه پزسنك
لبز
سسك
موه
| ری به وا
۴

کاخ ی وهر که درسك اعتقاد ا»یدرز بزهخشبوربالیرشایکه

#عرن

NF

اف

| فطشره جبقدم اوا پیز دی نجهورد ایناشکهک

۱

ا دخساة رافوبهنك  9اکبوید اتعسارف قد س الله مدال سره که
 ۱شم ابوعبدا نلهخف دعشد رکه انواطسن هرزبل بزهباازدیکه بیس له |

دریده برس بدبگزوازدراکر بوالتورسه تررك سز اجون جواه رکنوره

واندن ماد مجداوخماف ایدی وه دعشدرکه اوعد خماف شراز |
شاهند » د ن سوز سو تلخد ی هرکش
هد
رر
فشان یه ربرده آدواتو

ی سوز سو

الر
وحا
عندد
]| ک

بلدی وابو مجد خقا خفاموش اید ی |

 Êممل حصاص اک ایندیسندخی پوسوز سو یلهایندریکهوک| 
| سوزکه بوبایده وار ایدری هب سویله دیکرخو مل یتسد ی بهرحال| 

]|سند ی بر سوز دك کرکسین اید ی اولکه سم سویلد یک حد عل |
اندی حفیوت مسا هنداهاد کل ایدو حعرفت مسا هد ه اواد رک حاب ۱

منکشف اولهوانغیان کورهسیناکا ابتدبارسن بوسوزینهبردنسو بلرسك

وبوسکا ته هتعلبومواوللشبدارادییدیهسنده ایدم ز بادەفاقەوەشقت |
تدکدمعناعشانده آیدمنا کاهکوزدمکه تخاس نكف اولدیآنی عبان ۆرردم ||

قرش اوز رند  °اوتورهش"سصره | 9ب آشدمکه (مولاییماهذا عکای |

]|وموضعی مك )چون اولقوعوسوزی ابتشدیارخاموشاو ادیارموملکا |
آیتدیطور بعضن سا مج واروت زبارت آپدهلے خفا ف طورد یموّمل |:

آناتالینهبامشوب این س غد ان عد خازهسنه وارد یارسلامو پردیلرانسعدان ||
ب انادی مومل ابتدی ها شد یلرهزکپهزهندیدن صلیاه |
ره تعظیم ورغ ی

دوب
خس ش
لهو
علب

رابت ايده سنکه ان(هقال عليه السلام انالشرطان |

ولارض ادا ارادعبد افتنة کشف لهعنه)اینسعدان
عرشا بن السعاء ا

ارتدی( ررینفلانعز فلانیمنفلانفلاندننقل ابادیتڪارت

رسو ۱۳

ص یاللهعلبه وسلر وارککه اسناد ابلدی وی عليه السلام بیو ردیکه (ان ۱

]| طلیتانحرشانین ۱السعایوالارض اذاارادبدت کڪ شف (هعن)هدمن |
شیطانك کول اورتاسنده رحن وااردر ن رعیده نه اكد اسه آنیکوستر ۱ا

وفناکاب و دپ وخی اشندی دی رد اعادهابله امداهآبلدیدساو خر |
31 3ران اولوت برندن الفدی وطشر ه حیود ی بر نه کونارآنی کورمدم

ق صکره
۱

بنه:کلدی اتدل کوونارد »قنده اید اتدی اول زماندنبروة يخن

این
سے

سس

زرتیان عل له عشم اس اتدیچ

سس

ET

}{N
طهارت ایدوب نماز قباد ی وينه ضحم ابمعبد الله دمشد رک علىبن|
شاو رهطاعلرده وه الرده ز بادهسیر اتدیکند ن کرد ردن رخاف

جاندن محبت ایتدیلرواولجاعتك رنسارندن پر نجهکیسه نك اوکنه
کلدیارو ابتدیارهر برزل پقرزی واردرکه هر پرسنك درت یك قو ی

واودر دیلهرزکه اول قزار ی خاونلغد قبول اسیدین اوول قبونارکلوب |
کیدن فقرا نك اواه دس اولقراری قبول ایدوب نکاحلند ی برکون مومعل

آنکله لببوشوب اتد ی *مدنکر و پزماوزرءز» نمضل ايله سند زم
کی اوادل عیین شلوبه ایتدی بن بوایشی الله اجون ابلدم موءلانتدی

بزدخی الله اون ایتدك على بنشلویه ایتدی آمننلره اوچرطلاق وپردم |

ویکمزل انتدی(بامبشوم |
ازق ومپر
لسک
طبار
سزدخی اکرطوغری سو
نسبت السنة لنطیلاق) يعن انامبارك طلاقده سنت نهابدیکین اووتد |
بارزااوجطلاق براوغوردن رومك مکروهدرع 2باکبروالاسکافقدس اه |
تمالی سره ه شح ابوعبدالله خفیف دیشد رکهابوبکر اسکاف اوتوز :

ل اوروح دوند چیون نزع وق اوادی برپاره پهي صویه .
ابصلدوب آغربن اهیلتد بارقبول اعيو ب با نه اندی اوروح اوزر یه ۱
دنبادن کتندی ل او الطصال قدساللهتعالی سره العبزکه3
ابوعبداههخفف دعشدرکه اوالا کدن ایشتدءکه انتدیخاه مك
هوش
وا
ترنده
|طامی اوز

سهند» کرر ابد م
رما ل
ارد
اید م ابلسی کو

ایملعون وید ه نه ابارسین ها ن انافین پقرادنلدیروب طام اوزر ش اه

جبقدی بری برع ادبلوهنوشدق ک|ا برسله اوروب دوشوردم و بوك
اوزر ينه ته سللر کدی وہقرتده انفا ق بکا پرسفرحم واقع اولسدی ,

دکورنووشدبرایرماغه کلدم کوبپمریبوق ایدیوصوز بادهایدبکه کمکده
وکهب صویه کبردی کندعسه |
لد م
ککور
اج قالدم ناکاهضبعریف بر
یتدم بن بببوردن ضعیف دک س برمدن طوروب اول برك ارجه
صویه کبرد م حون صو يت اور سنه ابرشد ل او ل ببرآناغین ایرماعك

کارینه قیوب چیقدی ,نصو ایوركناسندهقالدمصوغله ابلیوبی ظرق ,

ولوبکندی نآاککاهدککخدای
ابتد ی قفتانارم اصلند ی و بیص آ

بنارنده |
تال عنابتابلوب صوبکنار راقدکوزیدمکه اولبرصوكک

طور مش بکا نظا ره انار حون خی هاه و تعالیبکاجات وبروب |[

طشر )

> ۸۷
واردر وین ممی کوسه م بکا رفق ابله واابطسن ابتدی اساندر سوالك

ابله ماوبملتدی (هلترتق القهوم ارتاء الواجید) عى فهمار واکلقلر
شول بو(ّلر ومشاهده ار هیند سنه ار پشوریاو اطسن اکاناقوتاتدی

رد نسویانشدی شرازدنابندی شهره تك دنرهیمهژیل دب بتدیشول
لعسکه
لنقا
اوتورددغكاوبرد
نك

رل دکلدر تن اف باهالدیودام ۱کادیر

یاای)مدییسکنشبسین وک وزرایدی |
ممی
ایدی(انت رتجلجاج
واندنصکره ه

کان

»سنله صوررایدیمومله اشارت ابلرایدیودیر ۱

ایدیکه دن صوریکز وجوابتی| ک حاوالهابلرایدیوینه “جحابوعبد نله
یوچکرن ایدممل حص اص |
خفیف دیشدرکهجهعزعتابلدموهنوز نک

صبت ایتدیکهشول و فتکهموقغهابریشه سین عفرات طاغنك |
بوکا
اردینه قصد ایدوب اولبایی ند» طلب ابلهکه آناركبریآند هدر جونکیم

موقفه ابرشد م اتوبرادن کتدم وعرد ملری قودم هیچٍسه کورمبوب
خوف انلدم صد انتدمکه 7۳ی دوع بنه ارادت:کاغله انادی برقدار

دی کندم برابذشه ايرشدم کورد مکهآنده اونکثی دوررز وباشارن أ

اوکلر بنهبراعشلر اورتارند» بر اواوشم واروبنم شم او مد عتا د

یچارند» بچلوهن بیکوردياربشےمه !شارت ابادیار رس انار اوکنه
واروب سلام وبردم سلا م الدیلرشیم ب باننه دعوت ابلدی جونکے

| قارع اوادیار همان اول هیثت اوزر نه روان اولد بلروبے شمه
ابتدیار یو اوغلانجنی محسافظت ابلهبن اول شح اله شحضمك ارا سنده
کبدرایدم اکنلكامندن سین حرف بقوملاغه دوقندی خاطر ېه شو بله
کلدنکه استغفا رادار حون مردلقهبه اارشدم شم بکاایتدی بولداشار نکه
حاغر حاعردم جواب وپردیلر انار ند واردم واول جاعت مش راطرام
یار
قردی
طرفنه کتدلر و اول برده دو
لو
دغا
بزارن دی حاجئی کوردم

وانارکله#کری دوند م تاصباحغازنی قیلدیار وهبان ساعت غالی اولوت

لی سرچهو شم
اله
تدعسال
مد م  على بن شلویه ق
رلری
کدو|ن
| کتدیار و

ابوعبدالله خفیف دیشدرکهمشایځدنیلهعلینشلو هماببنند» بعضی |

بتدریعیرند یلورمکه رطاخ باشند» |
کلات واقعاوادیعلی ن شلو یهاب

اکن ناز وقیاولدی فارشوسنده که طاعده صو وارایدی دبلدنکه آندن

سس

| طهارت ابلیهاولیکیطاغ بره

.2
6:
51

این باصوت

که
ودك واول هی کرو اسنه دیایکیکو أن
اتدی حولک ی ابلهاک ر

سهلینه ک|ا ابتدی نهپرسین ایتدیهمان شول دون د بد یکمیکرو آنی:
دشوردیلر انتدی ربتك حولکی بکا کتورك کتور دبار و سهلات علا 111
خبری وغیکن قبوده طوررابدی اکتا دلکلورسه دزنعابلیهعبدالرحم

ی f
سهله اغبتلدایمکه دیکه سا ثلیمنماد
اناکاه کرو رسائل سوالایلدی ایتدیجولکی نها کاو برك و پردباراوچمی |
کون عبدارحوه شهسهل اتدى  4برسین اتدیهمان شول اول»دیدیکمی|

حوندشورددلرط رهح.عدی وهج نسنه یدیتایرآیمام اولدیآند نصکره.
زه بش کوردرک 2برقاج پاره غوریاعك طونار و برصوکارنده اوورش
اک

نولی
کا
آندن اصلدوت رای استدعا اتلدیانکله اونوردی بدی عن

عبدالر<یی دعوت ایتدی آنك دعوتنی قبول ایدو ب بله اوتوردی بدی

 ۶#مومل حصاص قادلسله تال روحه  64شرازهشا نك

اولوزندندرجازه وعراقهسفر اعشدرعلومتوحیددهوههارقدهحسن اللسان .
ایدی هع هذا ای ایدی ازمش اوقومس دکلایدی علسهل اصفهانی :
شبرازه کوندردیکی نت یلهاولجوآب و رهشدر حونصاح غازندن فارخ!

اولایدی تااقتابا ابده قران درسنهمشْغول اواو ردی دهده قوشلیق
طششررهچبقاردی بوطاثهد ن بریسکایتایک
از ینفيلوت ط

کر

غازدن جیعوب کتد کدنصکره٠اردجهواردم حونکم سرابی قبوسشه |

اشد ی ارباب حوایجدن اوجبو زکشی به قربب کیسه آند»ججماولشار
جویانکورمك اجون
اید ی جله سنك حاجتن د کلدی آنارك ح
اعا بنی اطرافه کوندرد ی وغلا ملرینه اتد ی شول ایش ایشلدیککن ,
آلتلری فلانرء ابلتکز اوشده بندخی سزه ايرشدم راوی ایدر اول وجل |

ایشاری سبارعتده ایلشد ی بن متیر اولدمبندن یکادوئوب ابتدی ای|

فرزند بیصباح مسجددهکوردلء عدی خدایتعالییی ارتوق ذکر ابرم
صیاح مسصدده اولدیغمدن وهقردکه برکاره مشغول اولایدی ج سلام |

ز دلز ایدی ودیر ایدیکهبناجرته دونش
| جوانندن غریکیسه ای سوسو

برکشی ب امکر سلامك جوابی واجب اولاسہدی ھرکزجواب و دزم شح
ابوعیدالنه خفیف دعشد رکهجونموّمل<صاص مکفیهکادی ابوا لسن |
8
مزنینك اوکنه واردی وسلا م وپردي وواوتوردی واتدی ایشحمرسوال |

واردر ۶

مات
بکا انتدی نه اولدی سکا ادم وایسکااوشده اولیورسین فایلال برندن

قالعدی وسراينك اشاعسنه ایند ی و برعظیم طاکتوروب طامآوزربنه
| حبقاردی واتدیای قوم طور وقاری بوطاسی اشاعی اندر نمتب

قالد م ابتدی بوکون اونید ی کوند رهج نسنه بيدم طشر ه وار نيه
قادراوسك کنورشای دکهرکاراشتها کله سنکاه طعام سه ل ند طہره

جیقد م پوازارده ولدبعبدن کتوردم واکنه قویدم اکا ذاظیرالد ی

واتدی اوتورسن بی اولهکه بکا دخی اشتها کله اوتوروب رغبله که
|عشغول اوادم کتوردکلر مك احنده بر قاون وارایدیآنیکسدم اد ی

برباره جق بکا دخی یورو ویردم دیش اوروب چیمکه باشل دی قادر
اولادیکه وده آغرندن براقدی واتدی کتو رکهووو باعمشلر و اک
باناستندن د ریب كاده ماراث دخکدی امازم ناسده ایدی انلرهاتدی

ویکر اون کین سز حلال ابلدم اونبیکین اکاوپردیار
اون ببکین بکا یر

رطو برهك انه قویدی ربکجه وسوسهنشویش و بردیکاایندی بونکله

ارت ایدهم وفانده سین فقرایه اولشدیره م وکاه ابتدی خاهده دورسین
| ناباب نفقه الهعآخر اکهحننكده اول طو بره بی طااومزر ینه جیقاردی

| واو ج آوج اهری اطرافه آندیشو یلکهه طوره د ه حبه قالدی چون

صیاح اولدیقوکٹبارایتدیار شو بلبکزرکبکیداجه باعشدر بدار حم

طو رهبی سلکدی ارما که دوشد ی اا پنه ابتدی شادیلق اواسون |
ااب پبریرنهابتدیارکوریکز |
وه بهاسی حاصلاولدی ک
سزکهابفاكقل
شول دیوالهیی اون بك اجه صاحدی سعدی دارماخه یله شادیلق ابلر |
زحم عبادانه کتد ی ونکری رکون  ۷اقافت اسلتیدی ۱
وبقرتده عابد

هرسنه که افطار چاون اکاکتوررزایدی صباحنه پرنده کاکانبولو رز

ابدی واهلعبادان اولحالی کوروب اکا جانابلجهحبت ایتدیار چونعبد
ازحیم آناردن بوحبتی کوردی اولردن کیدوب عابلدله نست ينكز بارتنه

صدایتدی نوکالهبولشوب سنك مھمانکے دیدی سهلابندی نهدیلرسین |

ایتدی سکباج بشوررسونار بعتی اکشیی اش سهل ایتدی نصه ایده  بزم
اکاعز اتلی آش زارابندی هلهم هلهسنبنم ضیافقه یکاموس سهل
ان شودکه جولمکی
می
بوردی سکیاج دشور دبارعبد الرجم اهت د
ڪڪ تو رك کتوز دطر رسا  8فو د »الله احون دنه طلت اباےدی
—۱
4

۷

¥

نقتوش ایده تافرتبش ایتدیلر همین بنفالدم ابتدیار جیع قافلدیی تفتبش
انلده ھج کیردقالدیکر پوش و بونكکی کوٍسهتهم اولەجق دکلدر

قرەمی |
دیدیار قایدایتدی ین اند ادم حارهبوقدر اول دی کوراسون م

][قالدیروب اول کری:ده بوادیلر ایتد م والله پنبوندن خبرم بو قدرابتدی

و باولغقدن عظیرکدروآند نصکره اینیداربکے ال کرکدر هر

لدی قاداند ی بونیقافلهنك اوجنده دونکر تابربر فأذژه
سو
کشی پرسوز ب

اکا اوغرابوب توبجحوسر زذش ایده اربعده انکله پولداش اولیوب قبوب

کیدیکز اوپلهابادیار و بنی اولبرده قبوب کندیلر اوبحفصكخلاباك
اتدیی واوماجك اک اردیکی قصد بیمفاماتشم ابوعبدالله خففده

شج ابورزه نسبت اوامشدر چم امٻزواجه دکادر والله اعواحکم

عبد ارحبم اصطعر ی قد سا لله سره ٭ کنبقی ابو عردرازا

وعراق وشام سفرین ایشدی ورو علدکرت فیاشدی وسهل بنع,دالله
زی بکویرهشدی طر بقق سترواظهار شطارت ایدی شاطرانه حامهر

کیرایدی وکلباری وارایدیکه شکاره الوبکبدر ایدی وکوکرجنلری دی
| وارایدی شج ابوعدا لخلفهیف ایدر چون رو ه و ارد م بکا عبدا رمأ
اصطعر بنك حالندن صورد ی ایدم و یلده دنیاد ن ک:د ی ایتدی

لکاهترعاجلیت|لرابلسون بوقومدن حوق کسه یهلکامطاغنده بت
اتدك اندن صابررك کوسهکو رمدلكدپیرروکهقند ص»یده حقمشدی
برکه  ۱وناك

ار ده fA

اا

حکایت ارلرکه حون

وردی واك
لی ب
ای
صلر
عبدارحیم اصطنری طاغاو اراسته اپرشدی کل

بیرو کوکلکی وار ایدی س آناقیاوزرینه طوروب ذ کره مشغول اولدی
واولطاغك ایی آوازابله طولدی نوشویله تصور ابتدمکه هچ جرد ن
ومهردنوجالوردن کيسهقادی ال کاهنكذ کرینه موافقت ابلدیلردیر که
انكخانه سنده برصفردریسی وارایدی و بنوزاری له ابدیحونکه بازوفتلری

اولایدی پبنووزارندن بارشوب | ول بوست سراينك گهنه چبهررد ی
کدی نه 4
اخدکقبش آیای

انلتور اید ی حعفر حذا دعشد رکه

|اصطیی و و اردم تاکم عردا ری زارت ابلم حون سس ای روسنس ه

اپرشد مکوردمکه خراب او لش ار ی کرد م کورد م بورجاقده
|اوتورد ا سکیارگوش والتاده ربلاس حبران اولدم ر
وج اتدم|

(SF

{AF

ابدی وآبك رقو نی واراید یکهسود نی اګر اید ی اونی ګر ا په ایلتوب |
وله دیرایدی برکون هشام اوبودی واو باوبکوردیکهاول قبون برکشبنك |]
اکنلکنه كروب اوتاراول قیونی | کین استنه انلو ب اتدیکد بوفبون 1

سنك اکینکی اوتاش آل وقبوتی ضبط ابله آکین اسی ن٣ نیسکاحلال از
ابلد م دیدی هسامایتدی نم کااحتباج بوقدر هرنقدرکهجهدایلدی ||
قول ا یوب قیوب کتدی نهد ج ابوعد |للهدعشد رکهبرکون
ا نامه بردعوند  ۰ایدك صاحت دعوت برجامحلوا کتوردی ید و شعك

وراشدی بک اذن وقدرکه سره |[
اوکنه قودی اتد بزمرچٌی(صیعری ب

دی ورم نهدرکلو سوبلدل فانده ابقدی بس آنك اوکندن قموب ید ||
وح رت ابرشدرکه بربل غار فیلادی حدم

۱

هشامه ر وقتده رعطم دهشت

5

ای نکر اند بلروقصه سی جامع سید

رل دشاګنه ارشدی رکون جله

0

1

جع اولوب آلكانه واردیلرواین سعدان حدث آنل کرله نله ایدی اتد یا
نی باورهبسینابتدی بیلورم ابن سعد ان سین ایتدی اتعون غاز داز سین ||
هشام ابتدی بکا برقاح عارضه بو کوسز رکه نمازفلمده مانعاواو اریتدی

نك کی هشام خاموش اولوب جواب و برمدی شم ابوعبدالله خفیفدن
مد زمان غاز 3لدی ادى داعام طالعه
صو ردیلرکهساب نهایدنکه هسام لو!

اعبیابرایدیامور غییاکاغا لب اواورایدی مقامحمرته دوشردی واعال

ظاهریدن قیلورایدی برکون جامع مسصدنت ۰ش ای جعاولدب اروهشایی
حاضم ایتدلزوانتدبارکه ایشتدكکه سن عشاهدهبه قال مشسین سنا کا
توبهالك کرکدر و باسکاناٌدیب ایك کرك هشام ابتدی بکانامین توبه
۱

ابلیکن تلمین اند یارو ره ابلدی ارنداسی صباح وفتنده کلوت مشاحك

قارشوسنده طوردی وایتدی طانق 5اولیکرک کهنش سوولدلونکی

ت :
وبهدنرجو ع

| جددن طشرء چبقاردیار  2ابوتحرز ق سد اللهتعالی سره که نوا ||
دی شدرکهابعورز دعشد رک نادن شرازه عر عت ادم سلطا نك قید بله |
واتباعیله پولداش اولدم حون :رلاقوالیوافء ن کیوردم در وغدن آنلر |
| انکارایلدموانلری دمن دوتوندم وقصدابلدم اناردن مفارقت قبزا|5
| ح
داغر
ار قایدکكری اوی قاند ی قایداندادنکه جله قاهله بی|

۱۳۳۹۳۲".

¥ cAr¥

بتکوتا د رد نج كد هقبط هدنس هاانلوا هلبادینجو تبحاصم دشار|
شویل |كن ذییبقانم رک ردیا هناضفویدیا یدیالثاق نیرادنبو لا ندنب |

اذح د ن دلاح » اکارامهسک مدمروک هنو |
لقناردپا هکرید دهکر فعجر
بنداردعشد رکهجعفر حذا حتضر او !شدی صوفارلباسنده برمعخص

کبروب کلد ی جعفراید ی بطوافه نكباطناری خراب اولدیکه نباور
طاهرار یندوزرار اهعورچكیوز فرق برنده وفاتابلدی وقبریشمرازده در
| اشح اپوعیدالله خفیف دید ررککهون موّملحصاص بکاایتدیکه پوری

| کور جعفرحذانهحال اوزرینه در س بن | کا وارد م کوردمکه پرپساط

||اوزرنده اوتورمش ودارهسنده دوقصار قوغش وارقاسنده شبرازیجامه

و باشنده طاقیه بورخوب سرا ی سلا ومیروب اوتور د م او ل ین و ینآنی|

یردی وطحخ اسبا ن کنوردی|
| صوردم همان ساعت جال ایر کب

۸شدم صومه نی|
|| نقالقدمکه واروب کید م انند ی اوتورکه نسنه به اب
نه ک دا م اید جیعفری تچ|
کمل
نمو
اوو
| [دبوب چیو ب کند م چ

کوردك حکایت اباد م الین قالدیروب ایتدی خداباب هز سللا عتو عافیت|
| ارزایقیلحون وانوكزرینه رمدت کدی بنهموملبکاانتدی بوری جعفره|
وارکورنهلحداه در واروب برکهنه سمرایهکردم وجعذریصوردم اتد

خوالنه به|
شوخانه ده در اوجکوندرنه طعام عشدر ونه اصچومشد را
کبروب ایکنوردمکه بوزین طبراغه اورمش واوز رن »د اسکیقفتانارسلام|
او ردم باشینقالدیردی وز بنك جیعاطراتی کوزی باشندان اصلعش اتد م
اأ عاك ندراتدی رااعبدانله حالی کوربورسك نهديه م اکارفق وتلطف

| وسردم رمقدارسکون حاصل ابتدی اهلمزلاندو ,وبایتدباراوحکون
واو ےکھد درکه ج اسنه ا مشدر اولدکه | کابرذسنه بدیره سینحوق| 

کهواردم
جهدایدوب ابکرپااره سو یق بدرد م چونکم بنهموملاك او ن
اتدی جمفرینهه کوردل کوردیکے کی سوبلدم انتدیاکرتتعمده توفف| 
کوستزهش اولایدی بوحاله متلا اولزن ایدی  #هشام نعبدانقد س
الله سره  64کنب ابود درش اوعد الله خفییف دعشدرکه حون[| 

هشام ن عبدان نمازه طوردیغی وقت وجد حوال طوتارابدی شوبل کهه
محرایدهطورر انکن ادلری وکرو کدر ایدیکاه اولوردنکه الك معازی:

 ١كوكرك لکندن دهود ونصاری وخوس جع اولورابدی ودظاره ابدرر1 

#وایدی ۶

(#1
عباد محون صبا ح اواد ی اول سو زی مشا یه دید م ھر

بتدبارکه دبارز اندن ازڈیده وز بس واروب اندنموردیار ایتدی ماجری

ر(
اکر
هلا
ایل
ال

ینکصهد » اولان استه کو ندزد هسو یمزواول

حا له اقرا ر اناد ی  ۴9ابو باکارشمرانی قد س اللهتدای سره  €شخ
ابوعبدالله خفیف د عشد رکه (مارست زاهدا لیا منالدنا اصدق |

]| ظاهرامن اییبکرالشعران ).پعیدنیادن پوشالش زاهدرده باکبروشعرانی

کی ظاهرده صاد قر لكکیسهکوزمد م برکون | نك زبارننهےد ایلدم

اصطکرد ه واول کهه بله اواد م اتدی اعبدالله بوکهه سنك صحتك

ابرکاننده جرب طعام یك دبلرز قدالسةدی رحولکي وارابدی اوداوزر بنه
قودی بربارهقور و (صدرمهسی وارایدیحولکه قوب آوزر شهبرهقدارصو

سس
س
س
سسس
ن
س
سس
ست

اقویدی وورقنایرهطنوازبرناقددییواول ر اطدهآنکله رکیسهدیوار

ایدی! کاایندیهییم برقاجبارهامك واردر ابتدی وار در برقا €بارهاك

کتوردی انیریدانلدی واؤل شورنادنآوزرنه د کدی وانتیحبفروباوزر یه
|قودی واتد ین ترید دن بمرایدماتدی انندن یې دس برپاره اول اندن
الدىكه رک وره اتدماسعزم شاید سنفلان وقلان طعایی د لبهسین اول

قضیه رین اولسهکرکدشرهره واره لموانلری سجنهگچون دو
جهولن
ا|صباح اولدی شهره واردم درا جع اوادیلر طوعا مضحراایتدیاراول

| طعامدن برپاره الدم ينه ابوبکرشعرانی يهواردم آیتدیسو یهنه ابشلدا"

|| تدم هنوز طعام عد م سندن اماس ابلرمکد بعله طعام به سین اس اول
طعامدن یدل و بنشمرازدن یکارواناولدم ابو مد العتایدی قدس الله
نب
تعا لیسره د أو عد الله <شقك استاد ارد ا
سرید رابو عد الله

خفیف دشد رکه هرک حقیقت کسی رعایت ایدر برکسب اهل ابو د
عتایدی کیکورمدمھ رکون نجد انكکب ایدرایدیوغداسی اندنایدیاه
4
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حبد لك كاك الوزدی وا امك اب
الر
بدی بریی اخطار ایدر آدی ورین

صدقه وریرایدی بن
وهدعشد رکهبرکوناکا واردماوکونده برجنناتورکهانی

فارهپارلش ایدیانم پوزهدرابندی فاره رش وفارهاردنز بادهضورم ||
هدا
ووس>ی2و
تی

«۴

3
1

دارسعدن و بوزمدنکوب سکردرانتدم تونجراخ داهزسك ابتدی||

فرق پیلدرکهچراغ داقیوب دور رم خسابندن قورقرمکه جراخ داقنه اجه ||
| ننک رکذرجه سنك <ساییواردر لاجعفراذاء اقلدلسهتعایسره 6
anna

an

SV

وب

(¥
جو ن بوحکابی اباشنیدنید ی ابیوشجنك کیحال اولور ی شم
اشدی اینادان بو
هنکدسه وارد رکهاموعلنا حكصو اله رادظر و بثه|
ایو غ.دالله خشیف دغشد رکه حراسانده پرئوجوان عاجیلره پولداش

اولوب شبراز»کلدی وقاتی خسنه اولدی بزمبأفزده رصا کسه وار ایدی|
خاتونی دخی صاله ابدی اول خوانی | نك خانه کسنوهندردل تخاکدامث

ورعارتایدهر ناکاهبرگون اولکنیکلدی رنکی متغبر اواش ایئدی(< ۳

لیحاخورانقا دی اد سنكرنکات نون متخردر ادن |
لاهوحال

نیتج
وه بافدنکهکنکهب
م
دونکیجاجوولان بای پ ک

ام

ن |
ساد
رو ی
صهکانرده با
ذبکل
اخواساومرلدورشه ابت لمه تك اوانی سن
واراو بؤجون و کبلثبکدای+همر وقتنهدنك حالرمات ابلداموخو

غلبه ابلدی او بؤمشع ا کاهبرکهسه چاغردیکه اوبورمبسك حال بوک
سنركا رکه زولاشد ر دنره یه رك اوباندم وځاهمده حرکت
حقدهءالی س

آوازیوعظیم آیدنلق وار واول خوان  خرنفسهکلسش کوزنی باغلدم

د دی
یول
کو ا
اواالوییزابااغنیدم شمانتسلیم روحایشری .شیم اید

۱وسوزیکعسهیه سو له دسآلتتجهیر ونکفیننهمشغول اولدق اب9واخير
ب

امالکی قدس الهنعالیسره العزیز٭ آدی بندار بنبعقوب الما :کیدو

| شاك اولورندن ابدی وا نواع علوعی ججم ایند شیم ابوعبدا
خفیف دهشد رکه جوانلقد ه صوم صان ایدرد م بعنی اوروج د وتوب
مصدرجامع مسصدنده اواور ايد م و بع اوت
زوزیشبه اواشدیرراید وک

رقندبل قورز ایدی اتغا ق برلجه بغمورباعش ایدی چراغ سویندگ |

وت قموسین ادبقعکه باشلدی خادم حواں ویرمدی خضو
اولدم واروب مدل قبوستی احد مکو ردمکه انوا رما لکیدراھر ۱

بتورردی انك هییتندن طواد م دسا لین اورابهقبوب اچد
کرو او
احزدهطعاخ واراد ی که خاره مك ه ایدمبوطعای اوکومة کتور دیاد |

,که قادراولادم خاطرمسندن یکاجکدیشیع ایدرا نكهیتندن بصنوم
قداچو
آنلکلهطعامدنرمقدار ی
رنع
وصالایدرم دعکه قادر اولادم او
اولدقاتد م آیها اس رنسنه صورمق د بلرم ایتدی صو راشدم(می

بصفوالعدش ممانله تعالی ) یع حقتغالی ابه صفای عبش جن سس |
اواور اشدی (اذارفعت الخالغث )پە عونمحالغت کتورله بن او ل سور ۳۰

غ ادم ٭

>

]هگ و ا اوتتدازتصنی وقد رک نكوارد ر باعاتكقاد لو
وکوکك سبرتلو ایدی شافعیالذهب ایدی هرك اوحیوز اوتوز ند ۰
دنراد ن کمشد رشحم | لاسللام ید ی اندنای سوزا د مد د»رکه آنی

ډوسه ر بازاربریاوادرکه اندن صوردبارکهتصوف ند و اند ی(وجوداله |
تحین العف يعن غفلت وفتنده حق ءا لایی بولقدر ومشاهدهاعکدر ||
ری دې اولدرکه اندنصوردبارکه عبدا رحم اصطیّر غ هون شکیانلو

| ايله ککرابکهید ر وفا خر لباسلرکیرانتد بی(عةف منقل م عالیه) وعنی

|اردظه اولدیغی حالدن تس ابلیوب و حود وکند ن خفت حاصل ابلر ا
۱۱ج الاسلام اتدیوجودده لذت ودد رکهحالوجودز ونلقو .تالف

۱

 1وصدهتدر واد ه کشنك حواسی قالو ر دع عاد ن و عبربلرك و شەر

رکلجه)
تلی:
(ل لیی
نثل
اات
ککاغ
دھاف
]| اوقبووردی(شعر) اریدلانسیذکر
 ۱استزمکیم اونودم اولباری  ۴کورنورباقد عه دیداری #شح اپوعبدالله
خعرف دع شد ر کهرکون بکا رځا تونکدی واتدی ولان برد ه برخائون
واردرشرا ز واحسبك او لوا ندند ر شیر ل رأسنه صورمعق استرلکن ۱

بونده کلمکهقادرد کلدرشحمایند ین اولخ تونك باننه و اردم اول خاتون |

ایند ی بزهجب قصه واقماولشدر بزم اجمرد ه ابوغرلانجق اوریدیکه ||
کوندز طهامین یزد وکسه په سو باز اید ی وجیقوب قبون اونلافغه ||
حک,درایدی وقیونلری برجانرده فیوبکندیسی رطرقد » ا»زمسغو ل

ونلرده خسته اولدی نك اجون قبله د ن طشره بر رده
اواورایدی و کو

کولکهلاتترتیب ایلدل ند
1ه بانوردینکاه برکوناو بلهوقتند ه کهقله نك
حق
الرای
ارنلری تا ینطا۶لش
غورد
ودی ک
اول
لککها

بر بوزندنبو قاری |

قالوب هوالوزید» .شول د کرمن کی دوعکه باشلد ی

اناسی حون اول ۱

حالی کوردی پوکور دیکه واروب اوغلن د و ته برد ی اول اوغلاجق |(

وارد3.ه بوتاری جیقوب کتدی وبز اکانظر ابلرایدك تااکادك هوایوزنده |
نظرهءردنغائباولدی قمیلهنك ارنارینه خبر ابلدلودرت طرفهیرا کنده

قیاق شای طکاغهارود ررهاراسنده بر بره دوعش اولدهیدله کر اندناثر |

ودی وخ ایتدی بن اول خانونك سوز نی فکراید ر ایدم اول خانون |
عته جاغردی |
جدان
رارن
طن أیلد یکه ,نانك سوزه اینامد م قله خابتون
|لوب اناردخی پورسعه طانقاق و بردیاربرص اول مجحل ده حاضر ایدی |
ک
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 ۱دتنااکی هک مر نمر كلاضمر خآ هکر هذن هده هکصویدیاردیاكد |

یرازا| رولیق دنا یوهکیدربد وادخ ادن لوا هکحروا وددن م كنس توا|
لواومح اوهکز مدلف هکنآرقلواو مدقوا هلجج وتندنس اهمرلپ ناکار ۱

 ۱ازلغیوت قو ل ايله ود

= ایا

|| بواول کوسه داروکهوزکون که وکوندز رجز ته صغراطلقعام اوز ره| 
||مکدد»

اور اوادیواولوقنکه برندنقاعدی هنوزاول ظعام برنده طورر

 pt EIRابواطسن همردیدنکه حصیی ايلهاوتورهشدم.
بافتردك) وء نی بتک بکنه.
ی(
اشکیاابتدیکه بکاپروصیت ایالنهد ه

رایدی اعدی اشح یازااغه صالدله ای( کیل|
ض٠
اد
ekجهم ریخال
جھےرقةدس الل|

عایهکاکالواعیلی)عتیبکا اوچدکاری کی او :رم اکا

نمی سره که جوانلرله وشحضارل؛ خمرتلارندند ر وفتراء صادقیندندن|
|
)/ایدی وسعاع آشفت(ندن اند ی وسغاعره حمران | و لیرد ن اید ی ایکی
[ م ٥ر اورناسناده وتات ابلفی شم P1شلام اتد یلوحه م رق جامد|

,شطیداا یدقبح لغ هقن هرشطید كم یدد افلاخ لواماج |۱
یدلنوکرو تا ,هدنکوا ضرب هلذاک صفر ردبا یدیاندنرب بوقلاق|
ادیروب|
|اشی اول شعنصك ای اباعی اراسنه قو د ی وا ول شص ف ا
 ۴ب

| بودواردن اودیوارهاوروب عةان زابل ابلد ی ابوالسن الارموی!
لوه| 
عصبردبناكلواب
|| قدس ايسر بوطشهنتاحنده اواو ابدی ح
| رودا رينك اونخفيفك اناهنده که جله ماع و قت ایددلرارمیهدهاولود
ایدی ری دی انده دراندن صو رد رکهوفا ندر اتد ی اولد رکهرحوع

ج ههمت ايه سك ایتدباربوخود عامدر وفای.
پاکرو
| ابتدیکك نسنه ه
خاص ند ر اتد ی اولدرکه نهامون کلدیکك بلهسك ۱بوعبدا نله

نخفیفی الث ازى قدس اللهتعالیسمره العز بزچ ماءقة خاسهدندر|
| ادی#دن خفیف بانسفکنارااضیدر شرازدنایدی واناسی تبشابوردن
| ادى وقتنده چمالا ایدی و کاخ الاسلامدبرارایدی شمزاو طالب

ف
سو
ونله
بیوکا
خرزحبفدادينكشاکودیدررو عی کورمش اید
لادبي
رناجله
ابو
الرازی اله واو اطسین امز بنوا

ناسین

وطاگر معد سی اله

واپوعرودمشی الهوغبر بر بت ادرثک دیدار مشاخد ن مرزوق
ایدی علوم طاعرهد ه وعلوم حفابوده ع( ایدی شح الاسلا م انتدی 9

 +کیسهنكکه

“عونك حل ند » ایدم و و طا هه د ن بری شیراباعنده آاورمش ایدی

ناکگاه اویموغلبه ابادی این»*۶مون کلات و عظند ن راغت ابلدی

| اولکسهابوود ن فارع اولدی بس ان سععون اکا اتد ی رسول

اه نما ی عليه وسلی خوابد مکوردکی ابند ی کوردام پس ایتدی
ند انكو نکلاندن فراغتابندم ناسنك خوابکه فنور و ریم وسندخی
۱اوو طا لندن منم او ده سین دنو واکااد دازمي د ملری ژهده ورل

دنایه دعو ت ابارسین وسن فا خر جامه کابررسن ونقبس لقمه ریرسین

وکه سر اجوا لکال نعالی ابلشهو بلهاولکه
بوك اصندر ابتدی اول قن
اوبله اول یک رکد ر جامه نك اطاف ولك.هنك نطافیز باانیز شج الاسلام
Mah

ie ec

و

یو نیوتن ۱

هرکیماسنا د یکیایجید ه وسناندناگعیه سین کاب سندن بکد ر چم
ال ایتدیارنمععون صاحت کلامابدی وحصری صاحبدرد ابدی
ایو دد مسر کرهر سوزa 4 دنخالیاو لهلودروهر سکوبکد کر بدن

خالیاوله سهودروهرنظ رکهعبید ن خالی او اه لهودر حون ان "ععون

| هعرنك .اونعیوزسکسان التسننده باپدیسنده وفات اباد یآنی بنه سرابنده

یرستانه نفل ابدها |
دفنابادانواتروز طقوزپیلدنصکره دیلد پلرکه آ کو
کف نہ قود دارایسهشو لتا زه واظیف ابدی وه رکزانده عر وکدر

9ون صر خوباابزواسنسوهان ازن قدس اللهتعال |
|اتریبوقایدی اب
مشخاندن ابی کشی ودمین
اه م
ککا
زدری
سر هما ٭ جم الاسلام ا
ایی ج ابونصر خباز در اواوکشیایدی شا ڪر د رند نن رطا دهه
جه کتد بلرو طه حصم پنكزا رتته وا ردیار حصری

انلره ابتدی

پوفریوزوس هکزاو قبوپورك اناردن بری آوا زه ابلدی
اکر رنسنه ا

حصیری "ماع پدوب بقرار اولدیدونوب آناره ایتدیبو ږل سزه جه پول
نوودرکریدونکرواسدیسرهر اك ولاز طاعنده! نوذصسخمازك شا؟ داری

بیاسراباو یلدهرایتدی آندن دستو رسن کش سکر کردونکز
دکل

وینهنكانه واریکز پس انلردن هرک وکدبوندی سلامتلکله قورتلدی
واول کم دوئیوپ جه کند ی ریه ده مومه اوغرابوب اندی وعرفاله
سون سوهان آژن ابدیکه
احاب
ودتی کازرکاه امنثد ن ش
]|دی ری
الهیکن شمالاسلا م ایئسد ی نكشاکردی
نموچدرنررانک
زامجوامع

{¥
بری بیلره شبیه ایدرار این خغیف طهورده ارنوقایدی ص<ری!طونده
شج الا سلا م ابد شییم عو حصریبی کورمامش ابد یزیا ج عو |
شد رکه ن حص ری یریکمود م هرك اوجپوز کش برند ه مکه به |
د
نهی زبارت
یالل
فبد
خپوع
کنتدم آنند مکه جو نکم کیری دوم <حصریی وا
ایدم او یلد ه مکه به خبرکلد بکه حصیری بغدادده وابوعبدالله خفیف
ری فد س اللهتعالی سره اول سنه
حےصد ی
شرا زده آخرته ک
دمکش(دااصونی
ذی اعه آیند ه جعه کوناده متوفیاولد ی او ل ر

اب
رصون
ظ)یع
صرارہ
ابرنق
لاز عے فایزع جه ولا
عود
إلاب
دوق
ج(الص
وقرارح ,تنده مقرراولرو بنهدشد رکه

وفتنده مضطرب
عدمه ولایعدم |

و|
ودد
ججو
وه مو
مکر
بعد و ج دوه) بعیصوف معدوم ولدقدنص
اولد قد نصکر همعد وم اول وز بنهد مشدرکهبرسصر وقتنده مناجات |

نضيسنکه سبنند ن را ضح نداکلدیکه|
ایلیوب ایتدمکه الھی بند را

ای کذاب اکرسن بندن راضی اولاید بلزم.رضا مزی طلب ابلرد ك آک| ۴

فرادم تزورون اماج
ب(عالیلکےافانول
لبتا لمهایتدی
ا بلربزه باروص

فا لمعارف م تقفون عالنىتفر بدباسةاط الد نان)یی سز اوزريكز |

اولسون اول ار دن اهلکشنااولگقخسکیرعهعارفده ز ب راتایده سزا

صرکره بنه تفربداوز رینه اوله سمز احوال دنبایی نظریکزد ن دوشوربکله |
وینه د شد رکههرو فتدهکهبماوقاتموانفاطساحراسه هچ نسنهدن ]

ان خوشلق وراحت طلب ابا م عکرشول سوابق انامده شباییب کد ورت |
خاموکشدنلق وراحتلق طلب
اکن صفای انس ومو ددمتلرن ذ کر

ابلیم ونو یاو قو دی لو بیت ان دهرایلف مملی بشعی #لماندهم

بلاحسان م ابسواین ,انسلیهونةندسعالی سرها4دی تجدبناچد

ا|ساعنعیل نسعموندرناطق حکستدیولقبق موشلرایدی مشا بفداددت |[
ایدیوبونلرك علنده ادصلحاسان وا الببانایدی مذکرلكایداریدی

 eAخاد ی شع ابہکور اصفها نی دعشد رکه وه کونن ود جاممن»
اشیاوکند ٥اوتو رعش ایدم اوالین نسععون اوغلاجقایدی کروب
ا
زدن کوب سلامورمدی
کلذ ی راشنّده زیاده تکلقل برکلاه کرایدی زه باغ

ایآ ارد ند ن نظراید وب اتد ی باببکزبلوهه  ۹ابو
5

اهوغلا قد ه نهذخبره ر ی واردر بوطانقه د نارق د عشد رکهان
س

رو

2

ل

| مك حهفانده اوه حونفتنه بل اسه جله سین هباءمنتو ر اپدروکی
۱

رانقالورشح الاسلام |اید
اولحال امیندهحب
“ماع آجوزده ره در سین اشد ی

ی
کل
دفله او
 ۱فنتنهصا

وناو A

زاده فتنهاھر وطرب  2کی در

yp
کندیکی
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 ۱ایتد یکهسنهسبعین ولا ماه ده شم او بکرفالمن بایبیزارتاگحون
حارایه وارد ع وانی طلبب ابلدم برقبولو برخانه سیوارایدیکه انده سا کن
ایدی ار

کیردموسلام و بردم اوتوردیدی اوتورد م سفره کتوردی

| احنده اعك وحوز وظوز وارایدی قارنماجایدی ام صولوب پیدمبیرایکن

اند ن یکاب قاد م کورد مکهاغلرالومی طعامدن حکد م بکاانتدی یکه |

]|یشادیلنمدن اغارنم زبا ابوالقاسم جئیدبکاابتدیراوله یرکهبوسوزز

سه برند |] ۰
لدن
ور
اسوز
شو یلهاولهکه وله ده انکیڅرهلاسوه بند » و

 ۱اوه او لکه وڅره دن اولخره ه واروب وسوزازی اس ع اعکه
|

سبل ابه عدی هراندان بکد بو #صلی تن امجون خارایهکلدیهنوز ۱

ونا وک کد ر ل اپواخسین الصری سقدالله تعالی ||
اص
امسر ندراصلده اهر ه دن
تال زره دندرآدیعبلن اپراهم
یک طقه

اندی بغدادده ساکن اولش ایدی عرافك شیر شمدی ان رکه ا
 ٠تشادنبرکوسه کورمدمکه حالدهاند نک رل ور ب نایل  ۵شمر ین رل وسوز ده۱ 

| اند عنطهرل او لهوقتك اسان ابدی ومشابخك فریدیایدی خصو صا||

| عل توحید ده وکسم توحید ونفرید ده انكکیسوز سوبان ایدی نب| 
مد هب ایدی شی الاسلام ایتد ی اول شبلینك شا کردید ر و شلنت 1

خود اغندمنری شا کردی بوق ابدی سوزا"ناعاید بار جوقاید بکه ||

اندن حوق سوززر اسما عابشاردر اماپوسو ز بردخبدر دعنیشلید ن اأ
نبری | ستادی وق ایدی ۲
علشدروا نك شلید غ
وع ك مرا ی | و

و شبلینك کارنده ز اده اهمام اوزرنهایدی وا ک دا برد (باکنهتدنواند |
یراممرارومعارفدیواهسی
کب
 ۱میدق و بن كتالبف ازل )يعن سند خی بم

 ۱سنکه لهسك اور کدوق

زلواردروحصری

(r

ی <هیف
ووحب دا ن

۱

رو
دودروبز بانفصع ابل انتدیکهکندیدماغکه اوررسین بعسن نفك |
مرادن و روت

بی اورورم صانورسك حفپفتد  ۰کندیی

ار

ینا

* اوالتاسم الذصر آنادی قدس اللهتعسالی سره  1طفهخاهسدد ندر |

لدی ومقا نمبیشابورایدی اشارا ت |
آدی ابراهیی بنمد بن څوبهمودر
وحادق ولسان صوف اهابك شعی ایدی انوا ع علومده el اید یی

حفظ سشد ه وع تور ده خاصهعلومحقایقد» راهمشپبابنك
کشرادیدر شل بیو واسطییی کورمش اید ی واو على رودباریومی نعش

وير باری لههبت ابش ابدیرن مکهده
و|ابوبکرطاهرابهریابله غ
ایدی ابوععان عفر ی ك استخبالنه کوب لطیفهابلهابتدیکه|
ور مش

و
ا

ذی
تاول
ادر
برک

لكیر دبم پر مدر بونكاوزرینه |
کسن
رنه
پکه
بل

رساب دوشدنکه ابوععان نیشابوره دروانده وفات ایبی|

ونصر آبادی مکه ده اورقلوب هرك اوچیوزیش ایکېسنده دادن |
کند ی شم الاسلام استدی فصر اادیئك اوعل اسععیل بکا|ند یکهاتم|

یخدی(اذابدالك شی منبوادی اطق فلتافت بها الى جنةولا اناد |

اذللكال فءظم ماع مه الله)بعی |
ولاخطر هما الاك واذارجعت عن
 3نسکاحق بادیهلرندن rR

سنالك لهنه جنتهاغات

رلونه هید اناری خاطر بکه کتورمه و شول وفتکه احواللدن دونه سین

اول نسنهیکهحقسشانه وتعالی معظم اشد ر سذدی اکاعظیم اب

ون اول شدکاعطایهرخبت دمت ام هت ا

ا ايلين

عر پزدر ۴#اوبكر رازیالجل قیال روحه ٭ آدی جد ن عیدالله |
ا|ثراز نبدرشانورده اولوزایدیخرا اسان»شامخنك کارندندرومششاام لعاسنندن,
عودارجه ن سلیرل اما دید ر وسلیکندی نارګن انك
 ۱حزوق ادی ال

ا غیاوزر
اوو

TR بکرسکندینك شاکرردیدرشحالاسلامابتدی نك

عظم وضولیجوق ایدیندا بوردهرا وغلا حنهمتلااولدی انکله £

اامفش
دی خلایقنیهعو اتدیلر اخرمءلوم ایدند رلرکه قصه خل

| رقهبول ابلدیلر برکون جامعده اوتورمش اید ی شج علىبندارصیرنی
 ۹ستدی ایهاالس لوزهحالدنکه واقع اولدی,و نو دوشدی سکا

 ۱انتدی اي بر اک بر پسبهیهعزم ابراهیموصد ق وبهینموسی و "عبت ٠
مهرت
ضر.ل
حوب
وعین
ورت عربیصلوات افعلبه امج
 1عبسید.همتوصی
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|

۷۳
اُرافبدر وقرافه ممرصد برقریهدردیر رک اهولد مباطده ایدی واوا سین
صایع الدینوربنك کشرادیدر بووزاون ږل عبر اولشدر هعرنك اوخیوز
یکدک سا باد ه دناد نشد ر شیمالاسلا م ایند ی قر ا فی فر بد دنا |

وی اظمرامدی کندی زماننده وز اده ذظ ر نك حدتی وارایدی وحاحس |
الوقت ابد ی عوام اله سن وخوا ص اله ارو اید ویدا ند  ۵موحد

۱
۱

ایدی نشان وجودیک اواش ایدی شم الاسلا م آخر عرنده مشایح

ماخر بدن اونکشبیاختیارابٌش ایدیح ابواخرینایوقراق وجصری

وصاب وخرفانی
یرو
دسغ
نای
وسرو
ایو
هیاد
نهرا
واعلرصددیرق ون
وطا ق دور اپدکه بونار پردخید پرر وف قرافکید ه احنسا ب ایاد ی

فک
صدیلر
| الین وااغین بغلدیار آوصنودببهار جون از وقیاوادی ک رو

ییری کوردیکی
دتد
 ای
ناسكلام
آال
| اولده طوررقفتانی دی اش اولامش شح
کوسه اولدیره»رکه اولکوسه پرجالله دخیزند مدرشیخ الاسلامایتدی سید

السادات قراف دیدنکه چون سکا شر دحعتالف برزسنه و برهر واحبدرکه

کم ایدهسین  ل ابوس ملان نبل قد س اللهسره  64شح الاسلام
ایتدی ابوسلیان تیل بکرون قرانبه کلدی ودرا فيك باشتی او پدی
واو لیانك قفتانی زناده کهئه ایدی قرا فی کا انظیردوب اشدیکه

بشییکنمناد |
سالیان قافنك زا ده اسکوش کوریرم امیاکی قا
حکومت ار ن فشاهده ایدهرم ای کر ی باشك له قورسین وق
آورتا ده حکومتایدرسین دعد ه نکم مدت صوقلق ات دکدتصکره آنی

مغربدهحا  ابلدبار انوبکردق قراف کلدی قراف |کا انتدیکه نابابکر
جا ن سرا ټئده سن ز اده رد لك اوزرننه دردیرار اماینسی ای
ه

بشيك اورناسند» کورورم پس بوك اوزر يئهچوق زمان کمدیکه
ابو برکخرانون الدی وایکی اوغلاجنی اولدی وایکی بشيك اورناسنده
اوتوروب قرافينك کلاعتی بادارار ایدیقرافینل .فرابنده تایب احوالی
جوقدر ل اپوسلوانخواص مغر بیاقدلسله تعالی سرهالع بز+

و طاشه دندر ابقارك اقرانندند رود هشقده وذاث اث دی مذرت

مشاځندن اولدرکه ر وقتده ره کبه بنوب برابلخنلق اراسند هکیدر ایدی
غ کی
سکاث اصروب EA وکلدی واو سلهازل اباعیابلفین ا حنه |

| طوقنوب وجحراولدی ع بکابشکنھ پرااج اوردی رحکب یو زیی اکا
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TT

۲
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صبری ايدەسىك ردن غبری ىنە باه اوععان آغلدی اول دعشد
رک۱

خو سنکوت واردر کهکلامدن اباځدر و بته اول دعشد رکهر جا

دعشد رکهاحسانی تردت
نقسی کن دو بانندهمکرم اولسه دن خور اولورو بنه

اك احساندن خمرلودر وآندن صوردیلرکهاول نتسهنهد رکهبنده اولاه
لازمد ر ایتد ی سنت اوزر ينهعبودیته ملازهتدر اوقعبه په مداومتدر
و بنهدعشد رکه اللهك غمریابله اانس
يك وحشندر  ۷عبدالله ن جر

لل سره  64ةة |
اله
نبد ار جن ارازی الشعراتی قتدنصشال
ع
خامسهدندر کنلیی ابو ددر اصلده ريدن ابدیوشابوزده اولخش ابدی

حنیدایله وابوعمانایله وامد
لبةنض ل ايلهو ورځ ابلهونون ابلوابوعلل
رحا ادله ود ٹاک اله و وناردن عری نھ مشا اه جیا

اعش ایدی اقاب ابوععانك کارندن ایدی اوان آنی اولودور ابدی
ارت و راضتاری واردر و طانقهنك علوهنه مالم اویخدیدبثلر حفظط

اش ایدیواول بابده نقهایدی هركاوجیوزاللی اوجنده دنبادنکقشدر |

اولدهشد رکهعارف اتلغلاهلبه تخلقه موافقت اوزر يتطامرز براعارف |
خالقه موافةتاوزریته ابش السّلهدر وبنه دعشدرکه مطرفت التلعهال

[ابلهنده اورتاسنده اولانهایی برتروننه دعشد رکهدنبا شول تسهدرکه
ستکله اللهتعالی مانسننده چان اوله و بنه اول دعشد رکهشکانت و کوکل
طاژلییءعرفت آزافندنکلور ل ابواسینالسبروانی قدشالله عا |

سره  6آدی عل بن د السبروانیدر ابوسین سپروانی صفبرگ,
استادیدر سروان مغر بدن ایدی اولو ایدی ودمیاطده ساکن اولش ایدی

شح انوسعند مالیق ار بعین مشاحد» کتورمشدر ابواطسین سمرواق

کیردعشد رکهسهل بن عبدالله تسبزی ابندیکه (کل منلنکنطرکته
وسکونه امامیفتدیبهظاهره برجم الباطنه قطغره) يعن ب کرسهنکكا
جیع احوالنده راما اولسه کهظاهرده اکا اقتذاانلیه صکره انك باطتنه

رجوعایده آكکی کیسه حقدن مقطوعدزوینهدیشدرکه (لرضاقوق

أ|لوافعة معماییدو املنغیب) يرعضتاء حق خیبدن ظاهراولان امراه
موافعتك فوفندهدر بروفنده خواصذن وصیتطلبابلدی خواص ابتدی

( ام لغفراءفانابرفبهوم)عى را صصرزتدن کسلهکهخیرانردهدر

| اواطسین القراق قدس امهتعالسر» ا#د6یءلینعتبان نے ۱

EEF

> ۷۲ ۲۱
کذارابلیه حة دندرشح ابواطسن جهضمهمدانیایدر بندارارجانی ایتدیکه
حق ساره وتعالی کند ی بندهارندن و بنده سنه معرفتدن ردس ذه و رسد

اولبنده دی انكو حمیله عل  3۹۳حق ساره ودعالی اول معرفیی اول

بندهسندن کرو المز حت احون ای اول نده سنه قورتابارین انکله اول
بندهسداگ حسان کورر امااول معرفیز بادهانازوز اده لائ وسن ا:

جح الاسلام اتدی هر بسنهک زاد ه اولبه نءصاینده در لوقومه بوصعتب

صل
حالق
انب
ایشدر وینهبنداردیشدرکه (منمرك الکل رمال ج
الکل مق وهو الق سصانه و تعالی ) یع هر گیسه که جیع امری
رسعا رل باه جل کونك حفیفق اک حاصل اول کهاول حیق سکره در
بر ابو عرو ن حرد قد سانله تعالی سره +¥طقه خاهسه ددر آدی

۱ول بل ید ن اجد السید رس سین مهمله بك تمه سیله ولامك
اا طرفندن حدی سح ابوعسد
هد سرله عر دن رقیله* مشهوره ودر

ازجن سلیدر شح ابوععان حر بتك اعصاب کارندندر وجله سندذصکره |

وریمش
دنادنکتشدر هرك اوجبوز القش التبسنده بابشنده جکنید
لس
ایدی وزیانی مشامحنك اولو رند ن ایدی و

حااد ه ونکاه داشت

وقتده اكطر ی خاصی وارایدی وجوق حدیث حفظ اس ایدی ونقه
ایدی رڪون ابوععان دغور اهل اسلامك بعضنه خر ج اون دعن
| مسیانارك کفاروهمند ن حفظ ایتدیکی در ند ره وبرژه صرف اعلصون |
خلایفدن ننه طلب ابلدی هم اسنه پورمدیلر ابوععان تنكدل اولدی

| شویلهکه حلسدهاغلدی چون که ابرشدی ابوعر وبانسو مازندنصکره |

برکیسه امچنده ایکی بيك اهکتوروب ابوعغانك اوکونده قودی وابتدیکه |

| بودرهملری ادویللدیککز ذسنه یه »مرق ايله کن ابوععان خرم اولدی |
واکا خبردعا ابل
دی چون صباح اوادی ابو مان له کلوب اووردی
اتدی ای ارنلر زاو عرو حفند  ۵زناده امید وااورلد که دون که

مسلانلرن ُفری ص ییاعون ایکیبك اه کنوردی جرا الله خبرا
ایور و خلایق اراسندن قالعدی ایتدی اول اه انامكایدی اک ضرف

| اوادنعنه راضیدکادر کریاولمای بکاوپریکن تاکریا کاوبرهمابوععان

ودیار حون الخشام اپرشد ی نه
بوردی اول کسه کنوردیار واکا پر
ویجهله |
وبتدی نهاولکهه بومرال
رتدوی ا
| اول مال اعړڅوانك اوکونه ک

{N.F
وصوفبارل طریقتتی کوکك بلمش ایدی وحبوب سفرز اعش ابدی بؤاول |
کوسهد رکرعهد این ایدیکههرکاهکه احتلاماولایدی درو بشار » راسنه :
-

و یرردیودءشدیکه بوایش بالقمهده اخلولعدن اولور و بافکر طوغری !

اولادیفندن اولوروبفرتده بادیهده ایدی اکا احتلام واقعاولدی تنهاایدی

عهدینه وناکون ایحطون ابافندن جیقاروب برمفیلاناوزرینه اندی
ناهرکم راستکلورسه الهاکاصو ردیلردصوفدراتدی (اسم ولاحققه

وقدکان قبل حیةه ولا اس ) يعن زمافزده تصوف همان براداولشدر

حیقق بوق و اول زماند » ضوف حقیفت اید ی اد دکلایدی اوعغان

مغر بی دءشدرکه آندنصوردبلرکه ظری کفهدرابتدی شو لدکدیرگ
ذاتنده واخلاقنده وافعالنده وسعائلنده خفیف اولهتکلنسن اویکزرازی

دېشدرکه ایشندمکه اابوسن فوشمی دیرایدیکه ده
رار اوج بلوکدر
اولیاد رکهباطتلری ریککدرظاهر ارند ن وعلاد رکهظاهر و باطتاری براپردر

کاریا نضاق ابازار !
وحهالدر که ظاهرزی بکارکطدنرلرندن دب
فدنیا اس |
| وغیربار دن انصاف اسار وینهاول دعشدرکه( لبس ال

متنحب لسبب وعوض ) يعن دنیاده برسبب اجون وعوض اون بت |
سار ن
انیددنباطل رك کیسه بوقدر  ۴9بند
یان بغند ن المهاب

الشرازی سقدالله تعالی سره  4طبقة خامسه دند راكنليواطسندر |

اهل شرازدن ایدی ارجاند» اولور اید ی تریهسی آدنیدهدر اصوله عال

یدی ونك علوم خقابقدهكوك دی واردرشبلنات شا کدریدخدفر
حذا ابلهعبت ایعشدر وشبی انك قدرنیعظیم دوتارایدی ابو عبدالله

هوضات وارد ه
هرن
رعر نك
خففك استاد بدر وحوق مسا تلد ه امرا
دا

اوحبوز الل اوحنده وفات اشد رکه اول سن دهه شج ابوعلیکالب دی
وتاتاعشدر وشح ابوزرعه طمری آونمیشدراول دمشد ر کهادبذ |
کر
دک
هلد
نکدی دارکد ن صوره سنکه قنانهدنکالوبرسشیندن
وکلورسن
آندن صو ردبارکه تصوف ندرابتدیعهده وفاایلکذر الالام اند

عهده وفاابلك اولدرکه هرنسنهسکه انکعتون ابلك کوکلدن کسه آنی

ابلیهسین بر وقند ه برعبار وصوونی به ابشدیکه بلهسرااورتکازد ه فرق
اولدر که نهکرم بزن بوارزابشارزو ھر:کےسزك کوکلکز دن عرسا
ابشارسن شح الاسلام ابتدی مشایغدیمشدرکه برضاطره ک
جه م
حد م کوکله | ۰

۳

> ۹

| کوردیوازوب باشیاوجن ه اوتوردی وابتدی طوریکل دس زنبلدن
ادشه آنازدیسدی
رش
بوعود نی شور ايلهبالوده حتاردی ادولرو د

بعده ایتدی بویك یاقیسین اوغلا دا یرکه آل کیت او ل ص فلاوب

یر یملسوین
کبید
کتبعیید ارد وار موادمله تونب و کشی

ایتد ی یوق بوننی ھرککزورہش د کیمبوکو ند ن غیری ت هکوندرکه
اوغلاثهمارمیندن پوغورتاواش والودهایستارایدی و نمر د ND

|ابلر امتتدمکه اولوقتکه حق تعالنرنه  23ابلیهدیلدنککزیاید:م وكون
باذم و اول استد کاری < ایی صانو ن | لوب خانهپه
 ۱بردینارکسبب
ت

کا او حو علنه ابلدی او بودم هانفدن بر آوازکندی طور وقاری

واول دشوردیککی مسعده ابلت وشول عباهصار لشکشننك اوکنه قوکه

ل کشید ن بقاقلا اوغلا قار یکه
ارورز
بزبوتی آنهون ایدوب دو

| کتور او خؤدن قالقدم اوغلاجقارم اول طعا می اوکه کتوردیار یهار

این انی وندهکتوردم شو هبکلهکوردل شح الاسلام ابتدی جهفرخلدیدن |
صورد بارکهمراف رکیاردراتدی (ه ماهم ولوکانواهم لاکنواهم) ڊيعنانر

نار دی کر اراوله انلردکلدره شیملا دک معز بکااتدنکه ضوف
اولدرکداولبه اکراولورسة صوناولازوانكدیدکی کدرو بوسوزمعرك

قدرتندن خارح برسوزایدی بارمکه پوسوزیکون ایشتبی شح الاسلام ۱
ا| ادى سعان! للنهوندن عبر کم کوزدی <هانده معد وم موجود احند ۰

نهانبرتخص کوکاك امجنده روان ودیرار که پواول قالب دکادر بلکه

ابر نهد رکوکل اده ک اولش وکوکل جان امجن ده وجان دی اول
زاغ

اند ه کدار وانکاته زندهدزعا و ید  $اییاحلسن الصوق

| الذوشیی قدس اللهسره  +طبقهٌ خامسهدندر ادیعل بن اجدنسهلدر
 ۱خراسانك بکانهارندندر وجواافردارند ن اید ی ابوجعان جمري بی کورمش

دشی وشامد »||
ابتیاع
ایدی وعرافده ابوالعباس عطا ایلهبورجیراپله ع

| ممسالقهدهنر سیو زساوبوپاهلبشوعاریودیدوعشا تواحیبدهبدهت ومعاقمالاشندهلیدمیایومشولقتلی اهنیج
اویفدتیونده رطبدت ونند ن احسن اید ی وفرایه خلق ورفق اهل

ایدی وانلرة تیار ورعادت ایدنار دن ایدی هع ر تك اوحیوز فرق سکرنده

| وغاتابلدی اصلده بوشکدن ایدی ونبشاو ردهساخکن اولش ایدی |

 AFکه

براةفلان رنفلان من انار ) 9ابراه بن بوسف ین ماجزدجابي[
ودس انهڏال سره  4کنيق ابوا“ ودر انورو زجاحننك اناسیدر

آنیمشاب تارخندهکنورد بارواو حةصنلت اصحابکارند ن رد و فلاخت |

طربتنده وخالفت اننفکده ضاحب مذهبدرن حکایتیدرک

|ادءشدرکه ( فى خلاف اللفس عدلوام الاوقات برکذوقدساعد ت نضی
عرة خنطیوة خاامکتی ندارکها الیسنین) بعنی هر زماندهنفسهمخالفت
۾قس مساعله ابلدم رادم برد دس کانه
اعکده در برکت ون برکر:ت
سل آنكتداری مسبراولادی  2جعفرا ی مد ن نصمراخلدی :اطواص

قدس اللهسره  2ط.قد خامسهدندز کنیق اوددر بغدادیالاصلدر

 ۱ولان خلددر<صبرطقو میایدی جنیدل و اراهیم خوامیی شاکردی

1
ا

ایدی وئوری اله وزو م وسعنون وجربریابله و آندن غسمری مشا |
ابله عبت اعشدر و وه نك علومنده عا اندی ومشاشخك سمتلریی

| وحکا بتارب وتوارخن وکابلریتی چع!بلشایدی واول دعشدرک مهشایخ
کابرد ن دعن دیو انلرندن ایک پوزکاع واردروایکی كش ١ادتیبلوزمو بنه

دعشد رکه عراقك ایناوجدر شبلینك شطعی ومیندش نکته سی
اۋامس نهاوندنك در ید ر بغ دا ده کدوب
وبعe واول جع

همعرنك اوحیوزقرق سکرنده آنده دنبادانکند ی وقبری شونمربه اده
ج الاسللاماتدی :ن رکش
حندل قبری اده در ش م
سری سفطیل و

کوروب دور رکهاى كورەش ابدی و1بدن حدربث زس ابی غا
اومصو رهروی آنیبفدادده کورهشایدی اولدرک

فتوت نی

حقبر دوت ةدر ومس انار حرمتنه تعظی ایقکد ر و نه دعشدر eni
شردف اواسونکه عدری

ابرشدبرن همتدر حاهدهر دکلد ر ونه

دعشد رکه بدت المعدسده ایدم هر کون رع اه صارلش برکشی کورردم

اتقاق بکرون کورد مکه اول کشی قالوب بوزین کوکه دوندی اوبتدی

اسن ز یه سوزسیق کیل داز تک

و

و ره سینبوخسه آنگیدبارسنکه و خلهکك قند بللربنببرریینه اورم

دس ببتره کلوب باندی وباوودی ,نکنذیهایندم بوکشی روکد ر
وااواباءالچدندن رولیدر بوفکرل اعندهانکن کوردمر فص اجروکروب

کادیو لهسه براولوزندیل وصاوغنلهنفبافدی بچونک اول شیف |
و کوردی +

۷¥
او شهانالاعرانی داعلشلدهرتکهالیدوستر بنك بعطیاخلافتد"عنارینه
بورمشدرکه وتلااخلاق اله دوستلر بنهشفعت ايدهلرواولسبله دوستاری
جابی قد س الله تعالی عمره ٭ طبده |
دخ راحت اوله  ۶اابزوعنرو
خامسفدندرآدیجدن اراهیدر و بعضیار آدی ابراهوور ردید دلرسشالوری

الاصلدر ابوععٌان حبری ابله وجنید ابله وخواص ابله صعبت اشدر |
|د

زر کهمکه ده قرق سل محاوراواوب حرمده تبول امش ایدی وصاحن

 Eبراعامش ابدیوحریی بعظیم اسدیکی اجلدن آلمثه زنب ج افش

 |] ٠ایدیانوعرو بن تخیدحکایت اید رکمکهد ایدم شاع وقت کان واو لين |

وتلرك غبری نجه مشا حلقه اواوراردی جلك |
هنن کر وصغیر بو
یوی

ضدری ابوعرو زجاجی ایدی حون رسو ژ اواسهاولحکم ای ردابدی و 6

]| حوال قهبلورار ایدی ومتصل درد یکهبن اوتوز ږل جنید د خلا سق |

 3کندیا له بال ایدوب طوربرمو انکاه ۳راندر آیدی هعريك درتوزگرق

| ش|کرند  دنیادنکتشدر واول دعشد رکه( لانشقص مانلم به ی
احنالے*ہ نان شی عل الاء) دعن بےوجود  ۳دان راستها سن

بکاصو اوزرند» بورعکد ن سوکاودر و ينه دهشدرکه اتاموقاتابلد
وآفن بکاازی دیتارمراث ادا ولدی حے الجن صد يئه سه رورللدم حون

کملغدهی وایتدی بیلکیهتکواربن کوکابه |
|ابل ی شذر م برشخخص بن
كقدر ایدم اللیدینارواردر ایتدی |
ا چ طوغری سو ااا نکریو
بکاو رکه یله  ۱کاو بردمصاید ی د بدیک ےکی بولد ی اتدی ال اا

 ۳یله طوغزبلفك بدنوندی دس سهکیندن ایندی وایتد ی سوار

اول ایدم کرکزانتدی ساره دکلدر وجوق الاح اباددی پس سوار اولدم
اتدی ند ی سنك کدی رورم کاس سل بکامکوده هت

هیکشی ات |
ودنباد نکیدقجه له له اولدیود بر رکهج مموبسعرندگم

ی|ه کلدی وایتدی پرانمی و برکهجایےلدم

لک بارناك ؛ا

و پردیارکه سندن پراگی  1شجکه سلاعت صدرنی وصفا ی
ر م
مد ی
|ق|لیی کورد ی بلد بکه انکلهاطیقه اعشاره لزمهاشارت ابل
 ۱کعهزل ووس لهخر الاسودلد ماسنیدر وانتدنکه لوری شول بره وار ودنکه

(بارباعطی الرا )2وبرساعت کمدین اول جمیکشیکرود ونوبکلدی
| والنده برکاغد واعنده خط سبرله بازاشکه (بسع اللهارجن الر<یم هذا
۹
٣ر

}{O
انکڪون اورورم بونك اوزرینه پرهفته کمد بکه دنبادن ڪندی|

ععانان قدس اللهنعالل
ابوجهفر ند نعل النسوی المعروف مد

سره  +طبه رابعه دندر مشایغ نسانك کارندن ایدی ابوعمان جبر نك
|ااواو اکاندندر حفوظ دعشد رکه اول اهل معا رفك اما میدرو نسادنا
||فصدله برقاح مسائلصورههکون ابوعا نهکلدی و پوه امك عرایدی

وصواګمزابدی وباوومبرحاوایدویوطهار:له کیدرایدیچونگيم طهارننه
دی شم الاسلام ایی اکرآنك
ره
فی
کارت
| حدث اببرشیدی بنه طه
||فصدیحرد ابوعا كك اولایدی جارایدی طعام یك خوواب اك
]|وطهارتسن كنك اماانكمقصودی بردخیایدی اول دعشد رکههرکسهکه

|| کندی اختباری اله و دیلدیکی ايله اطهسار کرامت ابلرمدعبدر وهر |
||کیدنکه بیاختبار وبی قصدکرامت صادراوله اولولیدر و بنهدعشد رکه

| نجه سومرسین شولکیسهیبکه برطرفذ العينآنك احسانندن وایولکندن

خالیدکاسین ونجهحیت دعواسینایدرسین کشویلسهه که برطرفه امین

وه دعشد ر کههر کوسهکهحق دعالايك
 ۱آنکله موا فقت ایده مر:سین ن

|بریله آرام ابلسه عق تعالی آنیتر ایلر وهرکاتلعهالی ایلهآرام دو
غ
|| غبربارابله ارامیول ۱کابغلتور 9ابوسعیدالاعرابیقدس اللتهعالیسر
اطع خاستهدندر آدی اجد ن جددر بصری الاصادرمکه ده شا کن
|| اولش ایدی عام وفقیه ایدی آنك بوطاشه اجون تصنیف-لری حوقدر

| جنبدابله وعرو یعنهان وانواطسن وری وحسن مسو ج

ا|وابوجهفر حفار واابلوم جال یعلبهت ایعشدر طبقه رابعه په قربې رد
|ه|عرتك اوحیوز فرق برنده آفرفنده دبا د نکند ی وقتنده حرمك
||شعی ایدی شم الاسلاح ایتدی نت تحوید نکتهرنده برجرزی واردر غابت |
اهفد) مادامکهمسافت واردر|
ساو
||مشولدرآنده دعشدر که(لابکون قربمال
||فیدر دیرار شح الاسلام اند ی قر بده ایکیلات واردر کهبری برت |

|| قر ببدرديك اولور و<قیقنده نظر اباك فدريبديكك بعددر تصوف
۱پرلکدر انکلات دکلدر واول دعندر کهتصو فك جل سی فصول برد

|امکد مرعورفنك ججله سی جهیل اعتراف اكد رو بناهول دعشدر که

شح الاسللام ابتدی داود طانيهاتدیلرسن |
رلو
|| شوق اولاز الابه او
,دورد کمغاب هشتاق اولوربع دوسم حاضر در
۱مشْتاعسین انتدی

ونه

¥

10

شم اوعداو خفیف دهشد رکشح ایو اسن هند شمرازده پرجاعتله
دعونده ایدی و ناول ووت سفرده ایدم دعشکه ابو ید اللهك نصبدیی

آلن و کر اول چافت غذر اعفار :کزار بنه دعشکه البندانك حصهستی

ای فومقک رکدر الیقومثلراتفاق بندخی ابرشد م ار وکیروب سلاموبردم |[
ابواطسین هند برنددن قالمّدی وجامهسین قولتوغنه آلوبدوندی واتدیکه |
(قاوت الومنین لا نکذب) دمدونمنارك کوکلی بلان سو باز دس بن اتد م 0

قارغ  جدر ھج طا وماکزمیدر اول ال قود فازین ڪتورد بار ||
 ۴#ابوالاد بانقادس اللهتعالی سمره العربز که کنیق ابواطسندر وآدی ||

علیدر اکا هون ابوالادنان دیذیارکه جیع دين اهب یله«اظرهایلردی ||
وحالفاری ازام قبلور ایدی دصریالاصلدر حندل زما تد اید ی ١

ابوسعیّد خراز ابله عبت اعشدر عم وصاحب لسان ایدی اجد ادلو ||
برقو وارایذی اول دعشد رک برکون |ن اولاددانله ر عوسی اورناسند» حث 1
اولدی ابوالاددانانتدی اوداللهتهالينك ادنیلهتا رایدر حوسی ایتدی اوبله |[
درکلندیطییهتیله نا ثرایدر وکیرو شو یآلشهکاره کوستهسنکه اودحق 1

تعالينكاجازتبله تباید رایسهستلت دینکه کرهماآنوزكد یهانفاقایندبارکه
والاد بانآنك احنه کیره جوق اودن اجبعلدیلر
برعظیم اود ناقه ابرو
وعظع اود اقدبار وزنادة خلایق جع اولدی حون ااولودن تام انوب

قوراولدی اولقوری ایدرلرا ب اونلااندسهادهشین ببرردهبراغوب نازقیلور
اندی خونسلام و بردی برندنقالقوت اولاودك اوزر بنةکوب اوتوردی

چون کخاررهاایرشدی اول محوسیبه دوئوب ابتدی بو قکدفرایت اپدرمی
ی
دبت
لحوه پړنو

آوده کیرهعمیی لوتلهدلوت تور رن د وند ی همان

جومی استلاقه کلدی جد حکایت ابازحون اخشام اولدی انیاوواردم |
واباتعی رمات التدذه yU در قبارجق کوردم انتدم ای شج لوره در اتدی

۱

ناب اولد م نانش آخره؟
جونکیم تشك اوزرشه واردم کندمد غ

ابرشد ی کنندعه کلم واول سوزی سو بلدم ک|راول<ضور اود اند |
تدی |
ایکن اولایدی اریدمحم الاسلاماتدی هرکاهکه انوالاددان کجه
 ۱دی شازه سندن لك اورر ایدی واورادن احرامدوتورایدی بروداد f

وزاميك اورمفه باشلدی ابتدءارپرودت ايله سعدی جد ن ||
ج|دنکلدی ت

| کلب نه لبيك می آوررسین ابتدی دی لییکی جج اعون اودهزم||
2

2a rma.

N

%4

۴

لاهون فبله وحسدئی خلق اون بونه دهشد رکههر توسهکهاحداله
حات
یرله مص
سلاهت ولصهین ش

ساه غاقىت اول مضنا حبت ا
ای

طمءله مصاحعت اجه و باهدعشد رکه
زاره اوغر ادر فکف کهسلاهت س

| رککرکسدم-دنایه نظر ایکوالعتهباروبسوزعنیدنکرآندهجد وا ضط رار
| لنوزدن اوله حت بوزندن اویه ان صو ردیلىك ؤر کهذرایندی فر

اولدرکه ک|احشایجی اولیهشج الاسلام اشدی آندن اوتوریاکا احتاعق |

| اولازز براجیعحاجیاولاولشدر

بیننان قدس لهغا |
ابون س

سره  ۷طقد رابغهدندراله سغيد خراز اله کت اعنندزو کانت
درستایدردی سهد ه دنادن شد ابوعغانمغر آشدنکه بکابوعل

درید ه اید ی والق سید
یعتد ه او الین نان وحد و
رو
کاس ابتد

کون ال فا فارد ی ابواسین بثان اپد ی جیمخانبادیاده وصسن
اولورار و نب لکنارنده اواورم وینه دمشدرکه حق نعالبنك دوستلری
قُدرتن  کوسةاواو ,دق

الشولکنی اولو دوتارکخق مالك نشدها

ین ن هند الغارسی دس اله تعالی سره 6٩
سوا
| قدری اوو اوه ااب

طقه رابعهدندر آدی عل ن هندالقرشیدر فارس عشا دك اولولرندندر |
تد ر عرو ین عمان
ش
اعب
اوعالارندندر جعفرحذا ل وهراندقنااورایوله ص
وريه که
وجنید کی وبونلرك طبقه سند ه اولانرابله اول بعشد رکه ه
خدانیژعالی کندی لساطنه فربتو بر آیراضین وخشنودایار جیم کندی:

| اوزريشه جاری اولان احوال واطوا رد ن زرا بساط قرب اوزرنده

| رضاسراق ونا خوش ود لق اولاز وینه دعشد رکهخان خلقالله:عالایه
 :سکاب رل اعىكداز وانك اۋامرده بورمقلر بثهنا ط دل وطتبت قله

کد ر وخلق ایله تکوکارلق و برد بازلق دعق حمل یوان دن
سر
۱قیامکموت
معادله ایلکد برنوه دعشد رکه (راجذهد آنلاتفارق باتسید! حال فاه

|لجا الكل خن فارق نيكالسدة لابری بعدها قراراولامقاما) بعتی جهد

ارله انندیکك قروسندنهم رحالله اراق اولیهسین بدرست اولتبوجله لك
هکم اول قمودن دور اولسه من بعد فراروعه۱م
صغناخق پنردر دس ر

|سیاولاز ه یدلیهوب بوبیی اوقودی برت * کنتعناکفررباتلیهم *
ا
فهی ربق فاانلغ ترجه  #وحشمدن-قاردع آنلرمین  ۴سعریانلردن
ارلرموحشت ارم کر و رارایدهء

هرکچ یکوربح ایهدرم دهشت *|

۳-3

8

>

ایدوب باش آجق بالكآیق عم بادیه قباد ی ل ابراهسی د هستانی

قدس الل تهعالیسنرہ ٠ €شج الاسلام ادیش عمد قصاب مدغااندہ

رکا اید اکوهلوقت که ودبارده اکهللام ظاهراواد بار ,نانلرد ن تحضور

وركك کلام |
اولدم طوروب شح ابراھےذهستانی په کتد مکه اند ن نل

سدوجز اجامشد مکه
ومذ هیلری حالین صو رم هنوز نکله وبا ید ن
یکا ب|تد نکهمج کر ود و نکه( لابعرقد احد غبره) دعن اللهى الاهدن

غبریکوسه بعلذ والنؤنك سوز (یدارعفذات اللهجهال)شج الا سلام
اتد ی ای اند ن
ری ایلهوکلامند ن غبری اله تلكمسیرد کسید ر
احون انی فرآنابله وسنت یله سلهسین نیکرو  1نکله بلسش اولورسین |

آیعی ك|لق تصدیق واسلعید مح
ررد عقل برله اول |کلم عقل موقد ر

سنك کی برحاوقه دلااتایدر هرکشی کے نك حفنده نك قبلندن سنکله |

| سوز سوپارقبول ايلهکه اول کند پسی بساورو عقلکی وقباسکی قبول

اه که امان دیدکاری مععیدرعقلی دکلدر  69ابراهمرغینانی فدس |

الله تال سره که شم الاسلام اتدی اول دعشد رکهونسنهسکه قولاق
هم اده علدر واول سنوی دهم |کید چکټدږواول ی

که ]3

ایشیدهسین وانکله بولهسین حباندر  9ابراهمنازویه قدساللهسرهع |
کی

اواعد

ر

زنینابور مناد نی ر ابوجفصی کورمنیدر ابوععان

ترونده انك عظم شانی وارایدی ادی ارادے
حیری اله کیت لومفشد

| انح د نسعیددر اماصورتی خو بلعندنوآواژیخحو بلفندن اکاناز وبه
| لقب قودیار .ج مطفر کرما دشاهی قد سالله تعالی سره  4طبقه

| رابعه دندرمایم جلك اولوزندندر وصادق فعّرادندر عبد الله خراز ابله |

| واندن اولورقار ایلهکیت اد ر طریقند» یکانهمشا ایدی عباس |
ظیفر کرنمشااهی کدی اوج |
| شاعر استادیدر اشلجاسلا م ان
متد
E

ER

O

IS

8

ه
دبر
ندیو
ذورای
حش بش ایدی ب:رده نماز فیل

E

ور

1

قرآن اوقورایدی

اه ٭ بوغلرامرهاقما×رعشخقر||
ب
لشدمرع#قتد حبة اللهویاکدطی*
 ۱ال الذی شغشتبه ٭ فعنده رقی ور بای  #ترج
1

و ر عند

همزا

جات

ابر ایدی وزار بلق انلیوت قیاع اوقور اید ی

ِ

| چ اوردی ع۴لوفاسجوناکیردرهطبیب *#ک|اافسون ومرھ ور باق |[

دکلالدام جال جیبب #وبنهدعشد رکهعارفاولکیسهدرکقاين|
۳

Ga

E3

>i
]ان اجد نمواد! الصون ارقی قدس الله سره  €طبفه رابعه دندز
ااکنق اواس ةدر مشا رقه ن كکبارندندروانلرك فتالر ند ندر ابوید الله
 ۱خلاوابرا هیم قصاررق الهکعبت ایکشد رهمعريك اوحبوز فرق ایکتند۳ 
دنرادن کفنندرفرداسی ابو اخطسنعین اجدای وفانندنصکره واد |[

کور د ی انتدی بکا وصبت ابلهاتسدی(عليك ا ال وال له الى اتنلق

ريك) بعتیسنات اوزربکه آواسون فعر ودلتله متصف اولقر بکه ملاق

الوبه د لهاول دغشد ركه( حققه الفقران یلساتغتی العسد بشی*

سویالله) بعینی<قیقت فقر اولد رکهبنده حقسصازه و نهالادن غبری
براسته اله غناطلت ايله و نه د کشد ر کت کاور رکادل کد ك

حالیکه اولکوسه بلد بکه صوول حقه بول وارد ورنکه آلك غسمر له

زند کانی ابلرحلیوکه حق تع لای بور( وانبوا ای برک واسلواله) وین |
دك ز بارنثه صد ابلد م
هس مبغر
دهاش رکه ن ام مك ادا سند م
حون انك لیل نھ کرد م امامت ابلرایدی وخاحه  1رتکد برده حط]

اوقودی کندعه ایدم زجم ضایم اولدی اولکچه انده اولد م ارنداسی
| طهارت قصد ایبنقدم تافراتکتارینه وارد م کوردم برارسلانبول اوزرنده
داتورکیرو دوندم بوری دی ارده کلدی عاجر ومغبراولوب جاعرد م |
 ۱مس صوععه مان خبودی حون ارسلانار آنیکوردباررتواضع کوسنردیار

واول انار قولا قلرین دوئوت وردی واد ی ای حق دعا امنك کلباری

| سره دمییدک بمهمما نارعه(مرض اجه سراند نصکره بکا ابتدی تال |
ای ظاهر رکز راست اعکه مشخول اولدیکر ختلاایدن خوف ابدرسز
|س

وبزباطهن راست اعکه مشغول اوادق تاخلایق بزد ن قور قرار  ۶ابراهیم.

شلوایدیو بوطانفه |[
| یل قدس ال تهعالیسره)کیلددارندنببربرعظی» وکت
| اراسنده صاف وت اسیایدی شم ابوالازهر اض طت یانتدی راهم

| کی عبسی قرینه مبتلا اولد ی وان خاو نلغه قبول ایلدی واك مق |
| قریاراعند ن اند ن فالقوب کیده مزایدی بنرککوند ویهایندیه حالد ر |
وااکر ب بنوحاللهآخرنکهیدم نکماولورم اولکه قالقوب سل ایتدی
بک
| وغاز قیلوب زاری آبلدی وابتدی اله یسن اول اولوسنکه تبدلبوقبکا
وش جیدوندیءاوجی
ا اتول
خعت
کرو اولکی حالی مبسرایلههمان سا
| کون دنیادنکندی وایراهیعایدفن ابتدیکیروسمر وفتنه وحالنه عودت |

یدوب

سه على اجدمنه و لابری للفقسه استغناء عن احد) دعن ازاد اکودلبد

درکه آزاده ارك خدفت ک ند دنه واس ابلیه د خی تکیت اول
1سه در ک کن دینفسیاعون کسه نكاوزر ند ه من تکورهیه وربکوس هدن

فی امون استغنا فهم ایقیه و پنهدیشد رکه بر يعن ایولاك از اد »له
ارت در وتواضع انك فاده رشهبدعرنك اوجیوز سکسان اوجنده دنیادن
4مش در چ او ار عسقلانی قد سالله تعالی سره
واه زمانانده قامت انلدی وه شاه کت

بغد ادهکلدی

قبلدیواندنکید وب کو بلرددن

رندهمتأهل اولدي وينه آنده وفات ات دی  $ابوابرجصی قدس انه |

تعالی سره اباد به کجبهیینصهدفعه قد م نوکل برله قطم ابهلعدرینك ||
اوحیو ز اوشد نصکره وفات ابلدی  $ابراھے یشبیان الکرمانشاهی

در وزماننده جیل
قدس اللهای مبره ٩ طبقه رابعه دندرکنیی ابواةسح
»انك مقاماتی واردرکهخلایقاندن ماج ردر |
|نی ایدی ورعنده وتقواد :
اعات دندر عبد اله منازادن |
اوعد الله عفر دك واراھے خواصل
ی راھے  +2اللهعلی العقراء ٠
ا حعدیده بهد سین اتد
صوردبلرکه

واهل ادالبوالهاملات) هرت اوجیوز اوتوزیدپستنده دنیادکنیندر اأ

واول:دعشد رکههر کین ی مشااك رمن رعاست آعبهدروع دعوی ره

و بې فروح مالایعی علاره دوتیلور وانکله رسوای اولورو نه دعشدرک |
چون بزدرو بشدبه که ہنم لی م رککد رکه اکا نظراعیه سین يعن کحردده |
وت اولاعق کرکدر وینه دعشد رکه آنامبکا وصدت انتدرکه غل اوکرن

طاهر اد بلرگون وورعوتفویابله عل ايلهباطن ادبارحون وهردسنه که |
ستحق تعالی دن ایراق ایلر اند ن اراق اول زبراآزدوش رکه رکوس دکه|
اندن اعرا ضا ليه کمره کر جه ال د ولئنپوله  ۴#انوز ید حرغزی ||
وس له سس

شجالاسللام ایتدی خوا جه ابوز بدهرعزیفعبه خرأسانی ۱

جه کرد وب کرهانشاهه اوغرادی ابراهيمن شبانی بی ند بهوادی اول بل |

—-

تجی رد ابلد ی وانرد کیت لازم د ود ی کوکلن ارت اتکصون س

لن عطم |:
ده اوح حمی حون خواجه آبوزید دنیادن کتدی اکوو
سسس

(#موراو لدی خا

دن طشره چیشیق مسر اولد ی ماریتخله د »دفن

اناد بارصکرهحبفرمق

۱

دیلد رده

پولامدیار

ج الاسبلام اتد ی اول

رتفد
واول جهانك سيدا پدر و رن
آهدسن
نكی ذکرابلدیکه بونارد رااویر نای

وزع لای و لببجوتاخصیروابوانمرمالکی وابابح و9
ت
|پوا خ
حرسی ابدواینرادن موخردرر هم ارلجلهدواسعد اب۴وانطبر
شی فوشن:انهدای سره  4ج

ڳو وم عباساك دید ار یله

فعْارید راایردی مکه ده حاور اولشدی بروفتده بحاص سهد حراءه

کلدی واتدی شول جواغردار دیدکلری قنده در وصوفبارهاشارت ابلیوب

| حقارت پولندن ایتدی جواغردر بونلرمدر پرساعت کدی شم ابواتذبر
خیشی کلدی هبیتله وغام <شعله بکزی صارارمش اول حذصك دیدیکی
سوزی؛لشدی وس ابتدیکیدرکه جواغردارقانده دردیر جواغرد زکرکدرکه
جواغردزیکوره زوکدهربوابوامراولد رکهقبری ابرقوهدهد روادی اقالدر
اوای طاو س اطرهیند روکنیی او انطمردر حنشی غلام ایدی جرجان
خواجه رندن بنك قول ایدی ننه لکی زمانده دی حق تعالينل
وو لله مسغول اید یداکا > واجه سی در دکه بند ن امه د له نتف

| د؛برز ایدی رکون | کاز اده احاح ابلدی اتی ادکر
نلرسك ی خاصه
الوحها لله.ازادابلهخواجه اتدی که لدرکه ن سن آزادابلیو بطور رم

| وحوروده حواحه سن اید

وی ده دس خواجه سنه و داع ایدو ب

کدی و لخداده متوجه الودی مشاحدن برینك ز بارتیاعون حوناول
بره اړردی اول دص د ادیک شی مشرف موت ااوشدی حون سلام

ويرد ى ابتدیوعاليك السلام دابانرسشتای ابدل* وسنك رابك وازد رکه
ججازده انکلهمرف اولسك کرکدروا کاوصیت انتدمکه حر
فمین
ره
یش
دیر

| ساورتابلیه زادهما اه شترا وانتجدی استكولآ خا
|اواوراملدس دال فکواوه لورت

داي هکنیارکوسه دن برتشته طلس!

م
داو
لوز
یل مکه ده ومدینه ده جا
0اعدی واولدعشدرکهالعش

وجوق1

|شدتارحکد م هرک  0دیلردمکه کف دنراسنه استه ع هانفدن آواز

اکلوادیکه او مسنکه شول بوزله زه مصد م ابارسینآیی غبرباراوکوند»
|خوار اده سین دعر د ر که هر وقتکه ر سول اللهصللاللهعليهوسلك
وت مود سه سنه عل ساکنها اص لاہ وااسلام وار.دی ایدردی |اسلام:

۱عاك بارسول الفملین جوابکلوردیکه وعايك الستلام باطتاوس آطرمین

الواول دندرک( طرمربو جبعل نفسهخد مة الاخراروالفی منلایری

ی 4

#شاری قزار مش و بعطی بشیل اید ی واوزر یله شون دوتعش باروقرر
کا خوش ککلدی وعهدعی بکا اونوند رددارا یی اولاعاحه اوز ندم

وعشارندن دوشرد م وبعضیی اغز عه قوید م بوعضی د جى المد »آگن

عهدیعی اکدردنلراول کهالمدای
هدیببانه صاجد م واغرمد ک ن وکروب |
اندمو کنکده اتدمکه زت و د:لاوق اپرشد ی فلقاعیو جر بی اراعه

آندم و بربرده اوتوردموالیی اسعه ظایهدم هنوزعام قرارابامشدم برباوك
 1تلور وهماقرا طرامی الوت طور دیدباز (س ا لوب در باکنارنه |۱

| کتورددارکوردم کاولنواخينك امبریاله طورر و پربلولكاتلوزو باد ار
دارهسنده طوررار وقرازد ن برجاعتکه اوای کون ول اورمشار اعش

|| قدو بندله اول امرك اکوتکونرهمشار جونکیم میرك اوکنه ابرشدم
اتدی نهکشر ین انتدم خدای تعالاك بنده ارندن پربنده م دس اولفرالره
صوردنکه یوی باوزمسکر":اتدباروق اشد ی بوسرل مه رکارک نکرزی و که

بکس حک ابلدیاولجاع ررابواکرتوروب برد
زمرس
||فداایدرسکزدیو:وز
فا بلریوکاللیکی اوزاتدیددار
الیو بارنراغي نکسدبلرخونو
 ۱ای اوزاندم کس دار امافیدی اوزات دیدب رانامیدخی اوزاندمو بوزعی

 ۱کوکه دوند م انتدم الهی وسیدی اکلاه ایاشدر اباغكنکهناهی واردر اأ
نااتکالهرك اند

برآنلو طورهشد ی کونوردی کندو ی بروزنه آندی |

| ود ی نهاپارسکزن دیلرسیزکهکوکلر اوزر عره بقبله بوفلانصاخ کشید ر |
]| وادمیسو بادی اول اهیراشدن اشدی او لکساش الوم :ردن قالد روت ||

اودی و ی قوحوب اغلدی واتدی بکاحلال ايلهادم ن اولدفعه ده
یاکرہاند
حلال ابلدم و رکاه اشلش ال اید دی

بوندنا

نص کره اعلد م وات

دم

ته اوله هم املکسلدی هم اول انکی قرص المد ن ||

حیمّد ىشح الاسلام اتدی زهم برنداکمنده پر بنروارایدیعا ل وصاحب
|
دصنرقات ایدی اول حکایت اید رکه برنه مزانار ایدبکههرکز موای ی ۱
کوز که صالزدم لع قول طانقه سی درو دشلکده ول ان دم مک

۱

اصل عر دن اوله رکشد و اوعد ده کوردمکه برطانفه حلعه حلعه وحوق

۱

خوق انالك قو سنهده جکلمشار بکا ابتد بلرای بکبراوخی بو جله
 ۲موال ی کوردا هب مد ندرهسان املریده عر دن کشا واردر شج ۱

الاستلامایتدیبن اون اوج ابواخر سلورمکه بوطانفهدن جله سیموالیدر
و سک

{ron
دبم |
یلو
بآغرنیا
یوال نازهو
کكک
اطرافنده سا زجوق برد ی وا
ر یمه کبلوبدلهیکه |
سکو
نبر
قورومشاریتی وباوشلار بنیآتردم قوع بوایدی

|[

لسدك
کيك
ایطاذبوبر سن شو یلهظن ابلرسنکه خلقك قوتند » شر

ونوکل دعواسن ابارسك وحال بوکهاورنالقده معلوماوور رسك ایتدمالهی ||
وسیدیومولاییسنك عرك حعصهونمن بعدالیی بردنبان سنه رهاوزاعم
و* ج آناردناسنه عم مکر شول دسنه زدنکه بکافضلکد ن کوند ره سك

۱

اونایکی کون دی غاز فرضی وسنتتی وتفلی ادا ایلد م بعد اف دن |

جعراقالد م اوناکیکوندخیهمان فرط یلد م اندنصکره قیامد نعاجر |[
اولدم اون اک یکوندنی اوتوررانکن ادایفرض ابتدمبعدها ونورمعدندج

عماجکنواوراددمکه فرضدخی بندن فوت اولور بس حقتهءالایهصفندم!
وسرعله نبازایدوب اتدعکد الھی وسیدی بےاوزرعه رخدمت فرض ایندکک |
اند نسوال اش ک رکدر و بنعرزقهکیل آولدککهیکنیابصال ابلیهسك

اولرزقهکه تکفل ایدوت دوررسك بکا انی فضاکله ا<سانابله و دخ اول
عهدیکه نایدوب دور برمنکله بیمواخذه اها کاهکوردم اوکومده ایک |[
درصطاهر اولدی واکند * براسنه وارامااول اعد * کبه لسنه دردعدی

دهکلور
اصتداب دنیصورمدبار دس د انماولایکیفرص بکانکصهدب
ایدی اندنصکره بکا شویله اشارتاولدیکه غزااجون دفر طرفنهکدمدغره |
کفا رکاهك اغروطر فه دبراردر نندودرً کازیکیکهمسلانلران ظط اید

دس بند خیدرط فندکنندم برکو یه ارشدم اتف قجعه کونایدی سح |[

گهننده رخص زبکرراب؛ایقفصهسین ساویغارادایجآهنکكردیکتی |[
و مق یل اهی ایکیدلدکارینوانك بسپوبرلااییهتدیکیی دیرایدی کوکامله |
اند م الھی وسیدی زکردرد

یابلیه سكص پرالم |[
|کبرتبلدلا
صیاراعشم

دس اولبردنکنتدم ک|هنیعهيردم دوستارمدن بعضبسی بن کوردیارکه
دعرهعزم اده ربنماجون راج و رقلقانوبرحربه کتوردبارس سفرءعتوجه |
اوادم وحق تعالادنشرم انلدمکه عدودنقور قوبده اراردنده مقامدونم1 .

کوندز سورد ن طش رهبردسه ده اولورد مکجه اوق دربا کارنهوار ردم ۰

حر بھی یره دیکو ب ووقغا نمی اکااصردم وانی حراب انیودرد م

قولصی جایل ابوب صباحه دا نماز فیلوردم چون صبا ح غاز ین
قرلوردمينهاول مدسدیهکلوردم برکوننظی ابلدم کوزمبراغاجه د وقندیکه

ینار

2
اولوزدی تا موصله ابرشدم خاطرعه کلدیکه ہواماز بکا مقرراولدیووکلی

یاد ابتدیاانلری قو دن خبقاردم وکوردهکه برعبایه صاراش درویش
نالماارزوابلرم دیوسو:اتور دس اول اییالای آکا ویروب کو بکتدم

کوکلمدن کدکه شخ ابیور اول الاری بودر وبشه کوند رعش اش !
دوئوب اول دروبشی طلب ابادم پولمد م باوطه دن پریدءشد رکه
 9ابوانطمر تنناتشك اند  ۵ایدم عله دات خافن حکاته اشادی ۱

ندان صنوزد مه الیکزکساکه سنه اولدی! بتدی ام رزسکناه
ایشادی کسک نارق زابفان ابلدمکه تعوانلقده ایکسکه سب ولور
( اندن رغلطاهر اود ر ج عبری سوزسو ید تااکاد سے کہ رکه
هیاه
|او سدق ری ر لهخ
سلدنصکرههنا شددن بزا عله ک

واها لان

ا| اه تسنتعطا اشدکی واه کرامانندن سوز ابلدتلر سوزطی ارضه

| اپرشدی واولنایده دتیهرکنی پرنوزسو بلدی ابو خر اول سوززدن
کو کان طارادی ایدی تی رسو دلرسکن کهفلان رکه د همکد یه

|] ٠واردی وفلان برحگوند» ن برحیشی غلام ببلورمکهطرابلس جا مع| 
|| شر شند» وتو رعشدیو باشین خحرقکذبمهبشدی خاطر يتهحرم شر بقل

| خوشلیی د و نیشکدوکلله ابتدیکه کاشک سعد ی ن حر مده اولایدم |
 ۱تخون هاستدن ناشن خیعارد ئ

دوش ترم ده بود ی اول جاعت ری |

| پرینهباقشدار و ری بر ته اشارتله دیدنلرکه اول حبشیغلام بوکندی,-در
اش اول جاعتدن بریی کوسنا خلق ایدو ببانتدمکه اران صورددا رکه

رک شت نهاولد یتانتدی برکناه ارشلدی کسدیلر اتد بار
کیکا
ال

| وه زما ندرکبویلهدیر سکزدیلر زکه سبین سویلیهسکزابتدی بن مغرب
داازند رکش ی ایدم رک سر هواسی دوشدی اسکندر رهنهکلدم اون اک

دقمامتاند ندج رساقدلد م اونایکی بیلدجی شطا بلهدمیاط
بالیانلدا
اراسندهاولدم اول رده اقامت ابلدام اتد رلراسک :د ریمهعم ورشهردراند هاو لی
عبسمردراماشطودمباط اراسندههم ابادانلق ود ر که دیدیلر اتی

دمیاطه کلان اکرمنااقرنده قامشدن رخانه دوزمشدم واولزمانده بوطلز

دن
رین
الر
صسفره
جایدی
جوقدمباطه کلوولرایدیحوناخسام طعامن برار

|

ره
یقسیلاکلروارردما بیادزیفینقودتومکیلمااانیدیاغجكونخرکدم هقباشربایابرتشاوررلهامیرد چیهخلاهبلمردكم |
 ۱ر

9

:

۱

 ۳که۱

ی

¥ ۲#

ارکلیتاشلخام |
|جاغردیکه فندهکیدرسك ابتدی جه ایتدیعدی وا
ایتدیکرامت ساتا نکوسه بی جون قبولایده رهفروردر وکرامت صا نان :
کوسده کرچه ککلب اوازیدخی بو ق ایپسه پنه کلبد ر پعن حقیقت |
کراعات دکلد ر ادن ابلری رلسته دخیدر

اول زهاده وادا له خوش

کلور صوفیعا ررافما ندانواود ر اولکراعانك کراهائیدر شح الاسلام
اتد ی عباس ن مد الحلال حکا بت ادارکه هسو » دن کل د بلدبکیده

شونتد  ۰کندرسك |
البخورتنا تیبکا اتدیکه هپیوقیكنکه کقک ر
طرسوننه بودتالقدسه ى تبون برکوشهدهآوتوروب يوز اک دوگرسك
شم اسلام اند ی اول کوشه فنده در بلور مسین شولبردهدرکهسن

آندهاولبه سك بعی کند کدانفانی اولوب اوتورهسل .مخ الاسلام ابتدی
ابوصا حد نانیکه آدی هاروندر ابتد ی ابوایرتتنانبنك خالهسنه زبارت
اعکه واردم بکااتدیسعدی ونده کدرسك اید م طرسوسه اسدیو مل

فده کمک نیت ابلزسك اتدم جه انتدی حق سخحا زهو تال سیم
براسه ویردی سر آنك حفن دیکن ا
وی دتابتایرک ]
دس سز ی اد بهزده ود رب زده راڪ ند  ۰اباد ی ابو صا ط استدی

بوسوزی ج غورا حفند ه می سوبارسك اتد ی بی جےاوحغقرنده
| سوبلرم هون وفتکزی عنیت د وترسکن اوول خااولز رندهقرار

ایعزسکز شج الا سلام ایرتدکیوبن برعر یدابوالقاسم خلال هروزی به
واردی اندنسفره اجازت طلب ایلدی شح ایتدنیعو ن اسبفلررسین |
اولعس ید انتدی صوحرکت اتیل تبره اولورقوفا ر شح ابتدیتعون
درا اوارتنکه حرکت اتر نره دی اولن ابواخنمتنانننكاانندنری
دعشد رکرکون شم اوتوررکن ایشریوعلبكااسلام انندم فرشتهلره ی |
سو بلشورسك ایتدیپوق آدم اوغنارند ن بریهواد ن کوب کیدرکن |

بکاسلام ویردی سلامنالدم ابواسین قرافی ایدر انببورتناننك ژبارننه

واردم چون  ۱ک وا داع ابلدم مسجد قر سونه د لك له چقدی ودی

ابواسینباورمکه بیلکجه نصناهقازسك لکن بوایکالابیسنکلهکتوز

آلوب قو فغوهیدم اوجکونکندم فهتجوج ايرد ی اول ایکی الاك
| ویحیعاروب بيد م دیلدمکه اول پرینخدتیقاروب بمکوردمکه ابکی|
الما دجی برنده طورر دس اول الالردن هرفنغیین بردم کیوقوعده

اولورایدی 6
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 %ء.دالله ن عصام القدسی قدس اللهسره هن بز 4ج الاسلام اتدی

ع د اللهنع صام مد مص طن صل اللهعلیهوسلی اوهخکوودردیایتدیکه
ارسو لاللهو بر احنده ولدیم رعلا حهیفی ندراتدیحقسکاهو دعالادن

اوتاغةدرکه خلقله اولدیغك وقتده اندن خای اولهسین دعییکرکد ر که حون
سهن باطندهحةله اولهسین واندن شرم ايده سنکه باطنده
هایل
للق
وه خ
اهرد
ظا

کدیندوی
دی خلةلهاولهسینرسول اللهصلیاللهعلیهوسلبوسوزی سو بل
ار ده کندمابتدمباسرول اللهدی  ۲بادهابلهاتدی شولوقتکه حفله اواه سك
[أخلقه رجت اله!ع حون باطنده حعاه اولهسك ک رکد رکهطاهرده خلعله

اولسل وانلرهمی-جتايدە سك وحقار بیضایع ایقیهسن عب۴دالله نباذانی |
قد س سره ٩ شخ الاسلام ابتد ی عبد الله نباذانی انتدیکه رسول اه |
صلی اللهعلیه وسلی خوانده کوردم انتدم بارسول اللهقن طاشه ابه اوتوره ع

]|اودلیطانضه ایلکهقوانوقاورار وعتی دوراویوشالریلطهانفه ابلهدکل که

| قونوقلق ایدر اریع بکلر ابلهاوتورمه لاابوابرنینانیالاقطع قدسالله |
||سره

هرقدرر ||
طبه رابعهد ندرآدیجاد درغلام ایدی تینانده نبات

مصر دن او ن فرهحم یردهود برراکهتنات ولات مغريده مص صه د ندر

|| بانند»کیسه پوق ایکن زننیل اوزر اید ی کیسه بلزدیکه ته اورر زیرا
]|ظاهر دهمعطو ع الید ایدی بءضیلرکو رددارایکی الى طورر اورسلددله |

| ۱موانست ایدراید ی( قبل له بلخنا ان السباع تا نس بك قال نع الکلاب
 ۲بنضشوزا تعطا )نوس باکا اک انزشو نلهخرو رد اررکیا
رهاانرساعش ایتدی نع کابارك بعضی بءضیله انس ایدر |
یرسدنکل
جاالور
وزهاننده زنهارزمین آبدی دی بر لورر نك ایو عهین دارئو خلامكت

بناهیایدی وخلایهكاحوالنه مشر ف ایدهیعرندن اوحیو زفر قد ن ||
صکرهخآ
رنبهکشدر واندنانات و کرامات حوقظه ورنمشد وابوع.د الله 0

وججلنایاديلهواناردنغیریارایله هرت ایقشدر توکلطر بقنده وحیدایدی
واول دعشد رکهه رکشیکيم علناظهار اید ادر و هرک کے |
اخوالناهظار اده مدعیذر بروقنده

برکعسهیی ک ورد کصهواوزرنده

| لوزروکتدوسی درا کارنده اند یاول صو او زرنده بورسان کیسه دهاز

| ایتدی وایتدیکك نهبدعندرقرویهدکخیلانده بور ی پروقندهبرگوسهیی

اا
ری |
لا کوزد یهوا ده اوجر اتد ئ وه بدعتد راشاغه این يخو ر

6
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وبوحالد»کوروب می دیزبنهاش وجوقلقهرردم اوزر عه بجماولش |
بی
چون رمدندنصکره کند ومهکلدم کو ردمکه اول جوان کش وق

تحسمرت اند م واول ابتدیکے ایشه :سان الودم جونکےکهه اولد یا
بودرد و عابله اوهو پهواردم امرالمومتین عل حضمرتاری ڪڪ رمالله

وحهداو حوده کوردم واول حوان انکلهل
حهضرت اهر بکا شارت انلدی

وسرزنش قیلدی واتدی ل آناللهتعاللاحب مانع سا نله) اوخو د ن|

اوباندم وهر نبهکه ما للت ایدم بذل ایلدم وسفرهمتوجه ارادم و اون پش |
ااموفات امس ينهرشابو ره کاد م وحق سهان
پیلد نصکره اشتد مکه ب ب

وتصالادندیلدمکه بی اول مراندن خلاصابلیه حن تعالیعنایتانلیوب
خلاص اولدم وهبشه اولجوانك نظرتی اوزرعده مشاهده ایده رم وه رک

اولشمرعنده لکدن خااونلزم

وحقسصاله ونعالایه ابریشعیهد اك دی

اول تجالتدن خالی اولزم علبدالله بنشمدالنازل قدسالله روحه | €
طبفه رابعه دند رڪ نبت ابومد د ر نشابو رمشاحنك واوندن ایدۍ '

اوآنكبرطردیوارد رکهانکله منفرددر سجدون قصا ارله کیت اشد |.
واندن طر دعت اخد اعشد ر وعلوم طاهرد ه ع دی واولورد ن ری

دیشدرکه ین برق هرد بلورم مق عرد نصمآبادیدرکه (هردمازا
بدنام برد ) خدلعایق برامر لذله اکن وام هرد عنذاهه مبننازلد رک |ه
((حرد مارا خودنامنب)یع خلایقاصلا ا|کیندی واولدعشدرکهرکم
ے
وه
رورک
بوایشه ز ور ابلهکر»ءرسوای اول

ضعف_ لهکمره قوئ اولور | ح

واول|أ
وناز وحرمت واراد هكرمكکرك دعوی وقوتلهکبرمكکرکفر ین

دعشدرک هم خیریوقدر ولکیس دهه که مکذسابتی و سوانت |

اسزم د وتهکندی |
لرکی
رهه
کرک
هشد
وردمذلتنی طاقیه ونه او ل دع
نفسنه شولشنه کہ آک احتیاج بوقدر اولکننه کند ی احواللدن ||

آنك کی شول محتاج اولدیغی ومعمی اولدیغی فنهری ضابع ابرو یه |[

دیشد رکهاکربنده جبععرند »برنفستی د رست ابلبهکهاول نفسدا |
ورشکد پاك اوله لنتفهساوآلخرعرنده اکاسترابتایدر  عبد امه
حداد رازی دس الله تعسالن رو حه. 4اشلحارسلام ایندیکةاول

سدعابنشهدوتعکالهی ردیکماحکوقله سسبهسابنیمهبورلتکعداتل»رایایجلر ونعدنوابت ولبالارهی ا<ی |
2
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 0که
اولوراید ی عراقی مشاخنك فرید رندن و اماملریدندر ابوحفص حدادل

اکهابندندر وکجنویدرمیشدر دعشارد رکه بغدادك چ ابیاوجدر شلينك
زعقهءسی وتمرشك نکتهسی وخلدينك حکابی ومرتعش بغداد دهممعد |

شونمرنده اواورایدیهعريك اوجبوز بکرمیسکزند» برقولده بکرمیاوچنده
حت بیورمش ایدیهر پیل یك
ا|
یحفص
سابو
الدی
کاتاب
شبوننهبریهده وف

فرسحسفرابلردی بالك اباق و بای قباقویج رشهرده اونکوندن بزاد |
دورمزاید ی وکاه اوجکون اولورایدی ابراهیم,مونلد دعشد رکه تمرعش |
ره بهکاد ی ابراهیم صارا کابرطباق اوزه لهامكکویدردی ومینعشك ۱

مکروزی وارایدی مبرری ابزارانلدی وکورکصاندی وبهاسنه |[
رکور
بر
اغکاه اوزمالوب اراهیم قصار کوندردی انتدی آنمکیکه و اوزوفکه انشده ۱

افكواوزم رن اللهله رحالات وا رالسه طشّیی ه حبق  .ابراه «و لد

ترعش بوند ه د ر انکله |[
درک اپراهیم قصا زیکا ابتدیکه مادامکه م

واکاسلام .ویرمکن واول»دت مدیده رقه ادقهامت ابلدی |
سوزسو بلشمهکن

رکون اک وغرادم ایتدی بااباجد,بوقدرخوارلفکه پازدپنرسشکادیسن

| هنوز بونده مبسین ایتدی اندن اوتری بن بونده بوقد اقرامت ابلدم بوقسه

|

شبهنسراارد  ۰بچرکقواند دنزویاردههزم میتعشدهشد رکهرکز |[
مامدم
رع
وده.
كهر
کندویی باطّده خاص کورمدم تاحکند کی طا

اتن |

صوردبازکه تصوف ند اتدی اشکال ونلیس وکفاند ر ونه اند ناا

|صوردی رکهاعا لك قنغبسی افضلد ر .اپتدیاللهك فضلنی کورمك
او لوي اوفودی

( ستن):ان القتادیر اذا ساعدت *#اخفتالعاجر ||

بالحازم  ¥وینهدو شرك ارزاقك .افص `مهم عبودتدر :وسنتاوزده |

خد مته لازمتد ر وینبه:د عشدرکر:بخ کارم اؤل اد یک ن ردهقانك

اوعلیایدمنیسابورده له رقو ند اوتورردم ناکارجوان کلدی آکننده
واطف وچهله سنه |
]| برخرقه و باشنده برینکهدننهویکااشارت ایادی ر
| توقعاتدی کدیفنم د اهیندمکهصایع وسامچوان وله اوناتدند بالات
ابلرواکاھچ جواب و پرمدم بماوزر عهحاخردیکه اندنز نادهځوف ايلدم
دسایتدی(اعوټبالله ماخاهرممرك و تم به صد رلك),يعن الاهه صننورم! ۱

شول نسنهدنکه سنك سکده مق اوادی وستنه کده خلا ن ابلدی دنن ٩
 ۱ن»منوداولهم .وبوزم اوزرینه دوشد م خدمکار ردن رئ طشره چم ||

«3
|فموسندقابلدی واواز ایلدنکه اګروکر احر وکرد ی بتدیکون

اسنی
مدجل
هوار
ن سکاد که وری ( کردکردارکرد)بم پ ک

دادر

باه ڪر د ارد ن عظسیم بر اسنه دج و ارد

دمی|
تلا
بلاس
ابوعلیرازی قد س اللهتصالیسره  64شاج ا
| ادوعلشد رکه (۱ذارأبتالله نمال عزو جل بو حشك من خلقه
فاعاه ریدانبونسك نفسه) دعییهرکا کوره سنکه حطر ت سیھا ره
ودعای سکاخلاشد ن و حشت و برر نهحاضر لرابلهغوااسا اتبلرسین

انلہوی
تقعجا
ونه غا جُلرییطلب قیلور سك بلکلکهاوازمانهراد ح
کا کدی

جناب معدسنه انس وارام اسان ایلکدر

#اوعلی

خبران دس اللهآدعای سره  %آد ی حسن نصا یخمراندر فمّه

وشافی ایدی فقهابله روعی جع اش ابدی ک|ا تکلیف ابتدیلرککقانی|
اصاء ااوله
یقبو
لتد
للد ی ديررابرکاهمع
لهك وزیری عنلىعبسی

اول شهرلےصاحبنه ابتدیکه شج ابوعلیخبرا نکیورککه | کا
| ق|اضبلقعرض ایدهرز ابوعلی ایشید کوزبلند ی قبوسنه برقاحکیسه
موکل قوددازکهصویه چبفدیهی وقت طوتوب او ب کلهلر اون کوندن

زد طشرهءچیهیدیاول ری
ا

لدیوازکلککه زم مقصودمر

ککسه واردرکه شرق وغربك |
اولایدیکه خلابق لیرد رکهملکشهرده .برر "

قاصیاغیی| کاعرضابلدياقبولايمدياول دعشدرکه (اذا استند ارحل
نامعةله)يعن جن راد برنسنهپه اسننادابلیه انك عمل اوبورج لاسلام

اب|ندیچونگيمکوکل اوبانق اوله کشیمعلق اواور یعنۍ پرششه نعلقايار
رہ ۱ک بارمسافر
وی سای قدری میاسر اهلعیز دیر ک
کادی ,رادکنهد ن اوتزر ی سر کرهانی ازازه کوندردیکه بوند.ن یکر۳

کدررد.بو وش و علىاولولغیلهو ببراکنله وضعیفلکیله م۳ 2
واروب ی دی کبّورردی ناش دوعه واروب کلد ی بعده ایکنه چ
یرو
کنورد ی بلییکی کیانبن ابکنهاختیا رانلیه اول ما
یا
ی
امه خادم ایش سن ازنق دکل اش سسنکهکوکلك طارلد ی
سو

ید یی کورک سم زب
نکوهر
رهم ر
 ۱و عبدالله بن جد العروف بالردعش ةد س اللهتعبالی سره 4
| رابءهدندرکنین ابوشیددر نابور يدر بغدادډه حبره محلهسند ن | ٠

#اولور»

 ۵۲ ۱ ¥که

اولدءشد رکه بغمیر صل الهتعالیسلیه وستلی خوایده کوردم بکا اتدی

ابا علی ستی کوریرمکد درو بشلری سورسین آونلره ميل ابلرسین ایتدم |
او لهدزبارسول الله ب#کسامتوجه اولدویابتدیسن درو بشارلك مهمانی
کفایی اعون وکالت اوزرینه ابت قبلورم لس بن خوف ابلد مکهندن
برناست! ایش صادر اوله و بابرايش دوشه کهالدن کایهانتدم بارسولالله |
عصمت وکفایتشرطبله ایتدی ععمت وکفایت شرطیله بن ابس اولدم

وزوار ی |
ی ظهو رایلدی ودرو بشلراکامتواجهودب لرآر
النك
حکره
آندنص
ومهماتارن اکاعرض ارادلر له سنك دباد یکنکوندره ەل وجه الکدایه 1

حاصل اولدی برکون استادی ابوعلىکاتبك اوکنه وارد ی و حال اک ||
حکایت ایتدی استادی ایتدی سندننه واقع اولدی بعنه جرم اکبلکه
سبنشدلررواراسندن حبتاردی يەن درو بشلات ونسنهیه مالك اولامق |

| خلعك کفایت نکورمکدنوغتیلکدن ,كدر لعامسلام ایتدی اول بوایی ||

ه وس بیوردی |
عهلتعيای
کندیدن ایلدیبلکهحضر ت فرعام صل ال

وتبە
غسكرمک
وررد ن اعن اولیهسك ||
واکامدد ابلدی زینهارکه غفلت ای
برکون بوطا تفددن بری نك اوکنه کلدی اکول
یسه نك اوکنه بدنرار :
قود ی اول کشی اتدی ن سرکوانك اون كلدم انتدی | لکد وینکا 0

ن ورمزم بن واسطهع سرکاه نحفوقکر مایننده کاسزه ابرشد پ ررم اول اا
عرزب وفصه يیشج اوعلٰکاتبه سو باد ی شم اتدی تنطن اتن مکه 1

دنیاده معدی ونك کیسوززسو بلروازاوله |نكجوا قصه سن اعد ۱

حکایت اناد ی ایند ی ( رج الله تسالی اباعلی له بری هذه بووفق |[

لقیام حقها) تيعماالهلی رجت اباادبونعل پهآنكیککی ||
بوواقعه ی کورد وموفقاولور يە توفق و بربلوراكا آتكحفنه قياماغكە |[
بع اولآمور اولدینی خدمتكعهده سندن کاکهشح الاسلام اتد ی 1

الوعییمشتول مشتولدن دصر بهواردی او عقوت سوسنك زبارننه کا
(هره د »اولوردی وال حاره سی ھکید د ن صورمدنکه فتاه دار ۱

تبرکون رغه ده کدردی پرحلاج دک تنکوردنکه | ندهبرشاحکردی

۱

اوتوررایدی نانندواردیواندن صوردی انتدی ای اسر سك اتد یب |
ایتدیآکاوارديغك وقت سکاد سه ک
رکدرکه)ب وزکرد کرد ارکر يعنعله 0

دورش هرکے تكباننهو اره بوبلهد یر بس ابوعلی مشتول وارو ت انك |

63۲
دولکدر شج الاسلام اسدی نوہ د لك برقمودرکفراحنده س

نوميد لا کفردر(لایأس منروح الاله
لافلاسوم ااکافرون )

لاقتطوا[

فجنهالله) وبرکون عبت بابنده وحبار احوالنده سوزسنوبلرابدی اول
ر

ناه بو ابکی بیت اوقودی  $شم  €ایکون الصد یکل اعت |

ايبهة #لتفردق ذات
كدهفر ف
و لام الط و الهعرار #و*بد ان اا
االظدطرھیرا*٭ واا :حل د :سووزی حو ق سو باراندی #ایهبه
البین ف
هه
را! #ج بفروخته * وج رابهبه حریده * دهایج ی

صافش

هاون الش  ۳اوعلی کاب ا1ری قدس اللهسره ۹
وج ی جلهب ص
طمه برعاهدندر مصرهشا نك اولوارندندر ابو بکر مصری اللهوابوعلی

ربواداری ابلهعبت ۱۶عشب راوعلن مشتولينك بیریدرکرامات ظاهربه:
| صاحیابدی وابوعمان مغربآنی اولودوتارایدی وابوعلی رود باریدن ك
اولودردبرار ایدی اولولنی وعلنكعاملعی احلندناول دعشدرکههربارکہ |
رمش کلےاولسه ایدی جد مصطی صل اللهعليهوسلی دوشومده کورردم
اواول یک آندن

a DG

اوعیل کاتبك مصرده

رص بدی واز اندیکه شم سنه ویرراندی اول حرید برکون وفات ابلدی

ا کسدهطه
ورتا
شم نك قومرایراودزیرنهاندیالهی بو علهسنك او

ایدی بدوی شمر ایدی کدی و بوبم توحبدی درستایتدی و بوك

کهسیله بنےوسکحاید مكدرست اولدینی حن باوکیاولك ورجتابله

عنان |
ي علی
)صبر
| ونه اول دعشدرکه حق تعالی دعشدر( وصل الینا من

]هکم بے:لام صبرابلدی بکا واصل اولدی شح انوالقاسم نص آنادی

| دمشدرک اکوعالب دیا ایکیدنتسه غل رکسینره

دسه اكاعائلرك ام
باعذایه ی اتدی قنغسی درحه وهر به بونندن ااعل

بس بوایکی بدتی اوقودی * #شعر ٭ واست بنظار الی جانبالفتی اذا

انب الغقر #وانی لصبار على مابنوبی و#حسبك اناه |
کات العلا جفى

انی علىااصبر ل ترجه  4غناد ن یکاهرک باغزمبن۶#جناب فقر

یکه اعلی ٭#بم صبارکه حنت بکابسندر تنایندیکیصبره
اجولودن
ااحقنعای  ۶اوعل  3قدس النهتعالسنره . 64ادی حسن
a
ِ ایعلی نمومیدر ابوعلیكاكواو دععوت سوسبنك

دصردانون ورح برزدهبیررک؟و دندر سنه از دين وخاد هاده دشادن متمی

 ۲: 4 ¥که
درو لش دی هل

ايده رل ارده کدی

الوعیی دی اناري

کورمك اعون اردارجه حیقدی در و بشاول اوغلا نهقفتانا رکیدردی |

زوبتوه کولاب صانعدی و تخورایلدی والینه مرموحه آلوب بلایلدی

وکانوه آینه کتوردی وکن اولان خدهتلری انتدی اوغلان اکاهرکر |
التفان ونظر آعر اندی جونکم طوزی کلد نکهره کید ه درو اش |

صبراید مدی وایتدی ایاوغلان ناهیك کرکدرکه سنبکانظرایده سین |]
اتدیجانویرکه تاخلاص اولهنین و بن سکا نظر ابلیم درویش هسان |

دوشوب جان تنلیم ایلدی اول جوان چیقو بکند ی ابوعلی ببوردی |

درو یشن خانقاهنه آلوب کندیار وکفن قیدین کوروب دفن اتدیار پس

برد روز کارذذصکره ا ابوعیله کتدی اولحوانی کوردی بأدیهده

برخشین خرقهکوش ابوعلی | ک ناظر ایتدی وایتدی سن اول دکلبستکه ||
جهان و بردیدكسکانظ رایدهممایندق ثماش اول برخطا |[
دبش
اول دکرو
اپدنکه شدن ضادراولدی شم اتدی بانورایه ندن دوشد اتد ی اول
کوندنيرو بوکار» کردم همان اول که درولشی خوابده کوردم اتدی

| جان برودم بنهبکا ففذرایلدل» شعدی پاری بکا نظرایله ایودن اانودم

وب وا وا اور ووا بایکہ د ومخر کد

برل جه وارم واک ادینه ابيك
| تعالابله عهدابادمکه خبانده اوادشه ه

|

|ایصمراہم اول دیدیکمك |
جاغرم وجیےابلیم وآنكط رای اوزر ینوارم کا
وابنددگمك کفارتیاعون ۷#ابوعبل الق فدس ره کهطقه رادعه دندر ٩
آدی دی عبدالوهاپدر وابو<غصحدادی وجدون قصناریکورهش

ایدی ونیشابو رده اهام مقدم ایدی ک|نر عشلرومغیه ده

صکره جله دن |

فراغتابلدی وصوفیارعانه مشغو اولدی وابوعنان خبریانکھو نوکد ||
سو بارایدی ومشامخك کوک ایدی عنوت نفد ه وآفات اعالده کلام

پونندن اوچیوز یکرمی سکزنده دنباد کندی واول دعشد رکه (الع بل
ك
سى ی
:تعال
| حبوه القلب مانمهل ونور العين هن الطلمهٌ ) یعیی حى

| کوکل حبانندر جهلدن وکوزل نوریدرظلندن وينه دغشدرکه هرکوکه

ن عبت ایقیهآنلرلك فان هسی اول ؟چسهیه حرام
ندیو
اولو ابلهحزرمث

| اولورونظرر ینت برکانند ن ونورارندن اکا هحم نسنه ظاهر اوولآازندن
| ص|وردیارکه دیراکك مشکاری وناخوشرک ندر ابتدی نومیدلات او زر پنه
}rr

{ch
زکرهینزب|
[| كلاج نوحهربغ ثدوم ندنراللوبنب ٭ بوجآزوکدغابم
وک ندر نشور عش كروازوجیمرکب تاقوهدنزپ درلوبویدلا یردكنا |
)A

نعابناع هطح نعو #الاویوهلاسا تابحالاب [#
كب
نکنم

ەتوهبایص تهجهل ٩۷کمنماقزتفم تابشالا کف نیبهتسما مات #
:

وقک فایدکلدر* <ندوظ
 SESبلباوت (ترجد) بولوب ش ح
هس واهوای <هاندن ف*بلورهرخدظه یل ,جع اسباب  #پر یشان خاطر

| اولورخانماندن  #عرادایاردوروبابین اارانت  #حضور وباو اب
| بهداندن  #شیم الاسلام ایدر تم بوثهره خسدم وازد رکههھکیسدبدیر

قلااممششددرجلد سو شد ر وینهاولد یمدرک (والاھے قبلاعالهموعاداهير

 :گل اعالهم جازاهم اعالهم ( دی اتلرکاه د وستلق اناد ی جرد
 ۱اول ادلات ابلدی عاارندن اول د غل الاهدن صکره حا زاتابلدی| 

ولك جله تی لو در لو حلق غا زار در
 1زار لہ شُحمالاسلام |تد ی غ
رکدرو ند ۱
ککدربعییحقیق تک
اق پوستهشخوالردرمف ز ر
 ۱نوخلقدنز بر خل ی

مه ازل ازلش
هین
٤و شد رکه(اضیق اون معاشمرةالاضداد) تون ش

ايور وعضنه دعك آولورغالباسين مهملهدر سه و قلاولشد سرنك| 
اخعندرزیستیزیدانارا  »4ز تادهطاری اضدادلهعشرت اعد
ل
صو
فصه
(وصلالقال عل اافعال مه

وهدندرک

الفغال عل المال مكرمة) دی

کشنك قول قعل دن ز اده اواسد نهصاندر وفعی قواند ناز اده اوله

الد ر وه دعشدرکه(علاعهٌ اعراض اللهعن الد ان#شغله عالاتففه)
سدنهدن
سواره ودعالاال ن
ای ح

اعراضك علامتی اولدرکه ند هی

وه دیعشد رکه (ما رجن
کندوزینه نافع دکل نستهه مشخول یله بت
كلك دخل فیخد انه )دع مادامکه کند کدنبالکله انی اولزسك
شت داره سنه كەرەرسن روود  °جاءه کمردیحامه کاند» نظری بر هر4۰5

دوقددی فکراتدیکه درو وشلردن امد هوکاراولځوناګری کردی
تردرو دش کووردنکه بربالك نو زلی آوغلانه خدمت ایدوب فارشو طورر
ودلالاول وغلانتباشینتراشابلرابوعل هه

دعدیجون ول اوغلان

طر و کلدی درو دش باشنهصوقو دی وحوب خدمتلرابلدی وحونعسل

 ۱انادیدر ودش واروبقروحه فوط کتوردیاول اوغلان دطذمرهکتدی
ا
درو وش 64

NF

وغروردنآعن دکلد رشول عطا رکهسن اکا نظر ابلیه سك ۲نکل هکرو
دوئوب عطادن معطی بی وکراماندن مکری اختیار وقول ایک رکسنکه
| کرامات ناکاه مردی نوکاردن طشره دوشرر شول جر دن قبل جکر کی |
زرلراوه شار اولقده د ر
ص وبلرکرامانرداید رارکرامات خود ونل

ا| ٭ ابوبکر دیانود الدنو ری قدسالله تمالی سره ‰٭ شامدهساکن
| اجوشلدراواانبه

چپ اع و رواول دعشدرکه معده حلطعامدر |

Siرحلالقو ارسك قوتطاعت بولورسك واکرشهه لوقو نارك طر دق
| حفEA

بزانده
لر#ح۴و
سلو
حرام قو بارسك معصبت متولد او

اااولدی ودنورده وفات استدیهعريك ,اوحبوز اللاستلره

|

ر ابوعیل رود

باری قدسالله تعالی سره طچبقة رابعه دندرادیاجد دییننالماسم |[
یکسرایهاپرشو ر برکون جنید

در وزرا ورساراتاسندند ر نس
| اویارلص

جد این موز بیدا شلف ایبو جرد ك بخلسته اوغرادی
جنیدبرکهسهاللهسوبلشور ایدی واکا(“۱معناهذا)عى دکلهناکشی دبراادی |

انوعل کڪ ندو یه دیرصاندی طوروب کاللامنه قولاق اوردی حنیدل ||
کلای کوکلنده پراشدی وتمام ابرقبلدی چیع وارنی ر ابلدی وطریقت
 ۱صوقیه ره توحه کوسرد ی حادظ حدیت وعال وققیه وادت واماموسید

قوم او خن ا وه ءبدالله رود بارینك طااسند ر  +ء اوه عبلیکاب اید را"
ایو علٰیرود ارىك ی عاش بعتو حفیفیق جایهa 0 کورمدم

نید ء ایدی
اردیا
قدس لله زمای.مرههر براکهابوعیل کانب ابوعلی رود با

اسیدعر دیو سو بلرایدیشا کرداری اول کلای i بلرایتدیار ||

اه در بوکه اکاسیدم دبرسین اتدیهه دعیه عکهاول سر ددن >ه
| کندی رحعیعتدن شر عند

ا
۱

کلورزشم الاسلام اتدی نا کم اف ددن

یلن کهدر بازداسرد درنازدننازه کفك |
ربه
ددی
ندن
ومو
ويهکوندرلیهک ق

امدینبازدننا وطهارندن نهماکزلم کر ابوعل رودباریبغدادده جند |
]| ابلهونوریابله واو جره ابلهومسوی ايلهومشاګ دن |لرل طبقه سند هاولتلراره |

وثامد »اوعد اللهجلابلقدس اللهتعالیاسرارهم هبت رتکشدیسی ||
یغدا د دید ر

امامصرد ه مقم اولشد ر ومصر بل

صوو فب
صلرن
ود ن
فدر
لزا
ا

ا

شد

ر وانلرد ا

شاعرار ند ند ر تزع و فد ه دعشد رو بی |

رن ال راا
کت

پم

کے

سم جد

یمود ابا ازجم
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ان
ک هر
کے

ا
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ا
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وبو بکراشنانی یی دفن ایتدیار و شك هرک
کندیدن غاب اولدی ا
ه
سیزصو
|خبری او لدى شج الاسلا م اتد

نمری نسنه اله
صود غ

راحتل بوقدرودوستلفك وفامی اولد رکهبت پولندهکید  ۶ ۰انو۱ ۳۱
| ازى قدس اللهتهسالی سیه  69سبرواندنك استاد ی ایدمصیردهایدی |
اول د٤د رکهدنلدمکه ام اخسن مزبنی امان ابلمسراينك وو سنه

| واردم وقابوبیاورد م وابتد م (نااهلالدار واسونیبشی) یی ای سرای

صاحباری بکا ن,سرنه املواهسا ت اپدیکن اشندمکه ارو اه ایتدی 

| اى ممن شوکارنسنه حبریویر اک راول الهای فهم ابش اولهایدی |
]یکا کلزایدی بع اھان کلمرد ی حون بوسوزی اشتد م همان تار |

اببکورقطبیی قدس اللنهغالیسره  69بغدادكامای ,
قیوبکندم 
ثیده عبدالله ن ادن حنبلك شا کردید جرنبدی .
یاید
دظی
ححف
| و
| کورمش اندی اول دعشدرکه حتددن RO در ایدی (رامن هوکل 

بوم فیشان اجعل یمن بهضشا نك) بعیایاولکه ه رکونبرابشد :سك .
نه اولکهبوکونبنماسعده اواسك ونان هجرنك اوچیوز اش سکزند+

| بفداد ده در

و ابویکرهمدانی قدسالله تال

سره شے سم

اتدی حسین شیر ایتدیکه درو دشلای اوخدسنه دز

الطمع والنم

| یی کوسهزك سنه سنهطمع ایقبه سكواکر بربردن سکائسنهکاورسه
مبنسك وجونکه اخذ ايده سكجمقبلیه سك ابویکرکنشیی
| قدس الله تال سره  +کفشبرشامد ه پرقر به در اول ۳

تیه بایاتسلرد ه وعتی بایرال سرکردا ن او لدقاریصصراد » نان
]| برزده وباقلاارزو سی دوشدی همان ساعت ببراقلافروس اوازن اشند م
طرلق دصوقده مه

وملامتدر ردرو دش اديه ده ده اوادیاکا اسعاندن

بر التون قدح ایندیردیار ای صووق صو اله طاو اول درو بشلد ی

سنك ع نت حعصون صو احمرزم مکر پراعرابینك الندنکه بکا برسيلیاور |
ورام صوو یره واکره بکا کرامتبولندن صوکرکزغرورقورقدسندن

گت
مس

~~

دیدیسن قادرسنکه بے دروعدہ صواطهارابلیه 5

یی کرامات ظاهره

مکردن این دکلدر شح الاسلام انتدی حفیقت کرامداتراسبلتهاولر

| عت

ىذا ته خود كراد ر وکراما ت ادالاك وزهاد در و

و#ض#روردن 64

|

قصرهمرتدنالدی ولکن شبرازد» اوتورردی اواووحفق اید عایهبلق
کوررابدی شم اب عوبدالله وبي اندرکه رکونابو بکر «همری بکاقااق

ور اهکیده یلنداعم ابلد ی کیدرامکن برحلده پرفومکوردککه ازارطاهنده |[
الرابلهاوتورد ی واو اموه الناوزاندی
راو پثاررشج ابوبکزواردی و ن

وتعالعُدن غرقه عرق اولدمکه بو ناهشد رکه اىلر حر دمل رکوری و بررار ||

ککورقساه :شطرکےاوبنارر |
آخراشاغی انندیپراکده کد ینہکورد ک
طءعاارغینندی
| اناردنبکاواردیواطءار نی حکوب الد ی بواره لدی وا
| وانلردن اییککشی بجابقاجرکدقهبری ایتدیتا بکاو :برککهسدعانار |

|

بوسوزدنهیبت الد بار کوب کتدیلر ون انکله خصومت ایدوب اتد مکه |

ولق ددن ورسعحتصوتنه ایدویبواحاسباب زشت |
| احولردر
نری انه |
دنظ
لت,
ویدخویلق بورادهنه .ابدی .جوا ویروب اتدی اول وق

ییدم کحوکرمدم .کے ابو بکر ||
| باقدمفرقکوره هد وممعدی ناظ ک
موازییقدس اللهتسالی سبرهم6صبر ده اواور ایدی شجمسیر وانننك |

استادید ر اول دیردیکه ان خبا ز د ن اشتد مکه اد ی قرا ن ببرامنده 

|جره بهقریبردهايدم بردرویشیکوردم طورمش والندهبزارد وابقارمنك |
| وار وایدردیکه اسیدی (نقرب الناساليكبد ا ھم ودر اناده ولست املك |
الانفمی فذهق شهقه ومات)يع دیدبکه ای بمافند م خلا بق سک |
قر باتلربلهوحسنالهنفربابتدپلرو بدنهج دن غیری بهمالات دکیلبس |[
ابرکزههاشروبجانوبودی

۷#او بکراشناق

قدس الله سره

دج

او

 1عبدالله خفیفایر
دبنم شا ردارهدن بروسی کا بی وابتدیکه هماشناق طامدن أ
ادوشدی واا نی صند یود

ادنا خره:ار شال انادیوقصه شوه اولشدنکه

:

!نو حوان کاید ی وعواللق ابلراندی | کاچ ابوعبدااهد ن اوعرولن
دعشبرد لد
تابراسه او قو بد.او بک انتبایسماعد  ۵وس حا ل اوادی ||

 1طاءدند و ثوبجانو بردیشم بوعیدالله در انده وازدم اتدمنهاوفودیلر |
| تیار و ایکی ی زا نم  6۷دنفپذوب بدایهوا 1وت دون يلا #ان |
عاس عاس منغ ص !وان مات مات داه #رجه اض
دارابلهمدام  ۴جهانده موت کااساندرر :لاسندن

ع شد کاریدرد |

د را ەعىشى منغ ص درز |

فراقی!:اد چک در بودرد له و بررسه.حان حفاستدن ٭ دسح اولاوغلانی| ۱
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SI

اد ی ,واتد ی ةر دعد بوطانقد كد ارهسرد

بو عه وڈ درت کونا
0

acs

سم9 
۳
۰

EC

رلادرر واول(شکرصوفبارد رکدهوکایخر اسا ||
لظا
الا ادولل اربو
کهاٹک نی دوسه ارکرکد ر کورمرءبسنکه انلرد ن پوه جاعت ||[
ودوکلی ج
تردر اول |
ابررا قدن ذظر اینسك صانورسنکه پراشک رکلو ر بسود
کیاسه ا

| سحهیانه تویا لی بوله ک و ستزّر <قیفنده بواشکر انارد ارنوار

لاک ارنلر ید رکه حیتعالای|ستزروطاب قبلوراز ودنیادناعراض
| احق
ابشاردر وخداوندار ينه مشغول اولشلردر اماانلردن غير بارحق “اة
واعالادن خارح سنه طلب ایدرار بونلرانبن عمری سنه اسع
يرا
رزود
ز
برخ
ولحا ة
بونلرج هانك اممراربدرو پریوزبنكپادشهار پدرواک
اهلبه شیده

 ۱اولشٌدر

ابکبروالرازی قدس اللتهمالی سره .4منورع وحنهد کسه

| ایدی دعنار کهمشایج اگجنده اند ن کوزیباشلکویسه یوق ایدی هرهرید

وفتار ی او لورایدی عنادتنك |
ومد کهآ کنویرسید ی آ نك اسمری کر

ده
عتاك
احرة
عك و
ماغن
ورسر
|کر يسەنك وصی
و

كنرتندن اونوری
اضطرابت ک

ا|تداءکازندهایدسوفربمکه به واردی ومث ای صوفبه امبلهاقت اشد ی
انده جاور اولد.ی واول دعش در کهمکه ده وفع طازالدی جنهکتدم
واوبل

دیمکه انکله رتا ن
لید
یا
دلش
۱کابردینار فتوح ایرشدی قفتا مکهنه او
ب

]ص|اتونآ جون که هکیرودوندمدیلدمکه مکه هکییرم اډوبلناری وید |
ای طاش اراسنده دفن انلدم وا اكاوزر ننهر علافت.قودم

اس«که به

| واردم حون طوافدن فارع اولدم ز
احواعیربهواردم واندن رسئله |[

|صوردم انتدی پوری اولدینار یک دفناندوبطوررساك باشکهصمرف :ايله
 1واردم دیدیکی کن ابلدم لس

ادڪڪ )كلد م اول ما

ابو بکزهمید قدس للهدعایسره

#ادی دن

ره حوا ب و بردی

| جدن

ارا هید راولو

ایدی جنیدو بوسف اسبتی ی کورمش ایدی
دنرح
اایندیاشنهر<
رام
0ام

|وابوعان حبری الهعبت ان اید ی هربك اوحیوز العش دردنده

دنادایدنکیشعری ازون اواشدی وداب کوک ایدیوشر بفاهمه
ودر وانده
] وت انلالایدی شیم عوآنیکورمش ایدی اولك ,رکا ار
کنو رمش د رک ابوسهرد .خرازمونه,قر یب اولش ایکن صوردیاا6ززه
ع و ار درعلته وينه دعشد رکه بوسف اطسین
درارسك اتدی سر
ولام
هعالادنغبری او رش الاسلاماینید ب ک
اوشمکه سوزم ل ټ
اد رکشهو بل
١

آخرالاعس ابوبرلدیدیکی اکویاور اویکرقصبریقدس له
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کوزدمکه دوشدی
هن عطش kk الارأت خالا منك بالکاسی  2ناک  ۰نس

وجان و بردی ترجه ٩اولله کونش طوعمدی طوادیه رکرچ الاکه |
ماد دلوحانادی جالات  #برقوملهعامدهج لوس ابلدم ن  ۴الاکهجلاس ٤

ایدی بکافکروصال هی انغدیجامغم وشادیده تنفس * انفاسیه الاک |
0

قریناولدی»عالات#قصدایلدم TNAP ایی
۴

:

کاش

2

انلدی باکهخیّالات  2ابوبکرش کیرقدس اللهتعال سر ه د

یا

اص
۳
ج

را
الاسلام

رده وارای خد اون وقتادیوما ات فاب

۱1

2

صاقابدیوخواحه سهل صعل وکينك اقارندنایدیبرکون تحواحه شهل

 ۱آننکورد ی اتدی ای حصم بکا ھے کلنالق اتد ی شک وارورم رکا

اقا زسك يعن بی درویشد دریو تکیلاك ایدرسك وخوا راغه دکرسن

 ۱خواحه اشدی کلکه سکاقلةاء بروقتّد  ۵خواحه سهلات شرانته وارد ی

خواحه ا یکوروب اناقاوزر نه کلدی اما کتدیی وقتطوریکلمدی ابوبکر

ک ود ولوت ایک يدقاوقودی( شعر)انیوان کستداعیال * قلیل مالکشر ۱

آ | درن ۴لستمف رزق ری #حواییبینه و بوق و همان چیقو تکندی وه رکز |[
 ۱آکاوارمد
ی(ترجه) اکرحدن قفیرموارعیال  #دوع حوقازعال ومنال #4

|| قبلورمرزقرءله تعقف ک×و ررقیدم کادرعر هام 2ابہکورجوزق قدس
ّ اللهسره 6#قبری سادهد ردعشدرکه رکون اديه دهکیدزدم صوسر" لعدن :
FETE
RET

اعزم کو روش ایدی وطا قتمکسلش ایدیکورد مکه رحوان کلورسلام ۱
او

رد

م حسن واظ عله سلا الدی اتدی ایا ای

کاناولدی ایدم

١

نشند اولدم_پرخیا رحق استرمکه اغزم ترابلیم اویجوان انتدی ابلری |
بوریدخی اردیکه نظر | پله شج ایند ی بے اولجوانكت سوز بندامادم |
وار ابدی کرومه نظرابلدم بربوستان کوردم خب ارال وقاوون ادله و بادرنك ۱

ره علو بستان اګنه کردم وبرطرفین اجدم ودیلدیکمدن الدمحبقردم |

جع ابسوعیدابوطاب اریدربرکون ابجبووکزرقینك سر ای قبوسنهوارد مواول |

توسدلامایشح بکابرحدیثدازی |
بدم
اکبر
اور ی
ردیرامیدی
|وظمرتلو
 Eبرححری .حیتآردی واتدیرسول له ضلی اللهعلیه و

تور ونك رک

حقسها» وتعالانت اتکیلشکری وارد ر ری ک وکدهو ری رده اولکه کوکدهدر ۱

فرشتهار در واتلرك غلا متلرئ بشلدر واولکه برده درخرا سان لشکر یدرا

CE

..
E

رف
ار

آنی سصاده ابله صار و پراکنده اولکن وغبری برده باتك جون |2

اولد ی مطر بك عقلی بربنه کلد یکند وب“ جاد په ۰صا راش ولدی ||
وصوفه ده کوردیکهبرقندبل اص اش*صبرقالدی جاغردبکهالهحع کون ون |
ابر و ن لوده خر دوشدم رک سهانه کلوب اکاحالندن خمرو بردنکه ۱

یوتو په ابلدی
ین
دال
ف|ل
حالینجه اولدی وهقضیه کدی مبطروبز
وجامه سین برندی وخرقهکید ی وجل اعهایدن بریاو لد ی جون |[
ج دادن ڪکتر ىك حسنحالد ن وحسن معام لهسند ن اوتری

شعن پرينهنصب ابلدیار ثم الاسبلام اتدی | ناكدی عمدطرانی ایدی

ون آ كل !وغل کوروبد ور یرمهرادشج عونك خانقاهنکها دیزباده ظریفی
ى نکیتایدی ج عوا جد کوفای ره اتدی اول سرام خاطرکده وارمبدر

|اتد ی بورمصرعدن غیری خا طرمد »,بوقد ر شج الاسلام ایتدی |
| اندنصکره برکیسه اولتلریتام بکاحکنوردیبندجی انیبرکایده بولدم

مرک نون سدق هم نس م#ن لد
#وجبوا لراضیلعکاس ماب
به سبب#تراضرموادرة الصهیاء دنهم وا
لا فهمریب #زرجه
اكخمن
لاع طون عالىسکران زلتهم #ولایر ب

|

[| اخوان صدق اشحنده عند رراسب ۴#که اولرمعادل | کاجهان ار

|

رسب  #پرسبنه دن خوسی وفاشیرنی اموب  #پ برر تیدعایت ایدرک

وحب* زلاخهرفرقنك اغررالتفات ٭ اخلاق اصندهایشاری واربونارك )|

ا جب ٭ شح الاسلام انتدیذوالنون مصریوشیی وخراز ولوریوددح.
اج-لهسی«عاعده لمشاردر رج هی اللتهعالی بونلردن اوجی او کون دیری

| اولدیارو بوناردن غمری شماع دن ودخاردن سعاعده کقشارچوقدر
||سعاعقرآنده کمیضریسعاعده نقل | شلردرز راهن ابی کاهونبیصره نك
]|قاضبسی ایدی حرا ب ٥د اوتوررکن قرآن قآوودیاربریسی بونیاوقودی |

(فاذانفرن الناقور)الا به زراه همان برکره هانشرت .دوشدیجان و یرد ی

]آشحالاسلام ابتدی سعاعکه دیدار | کامد د ابلیهو دیدهوکوش انکله اوه |[

| هطاقت وهوش حایدر صاحب کاب 2

معاثه

۱ردرو آشویردمکه آذر راان طاغلرندهکنرایدی و لو «تلری اوقو رد ی

غسربت  ۶الاوانتمن قلیووسواسی ۶
لعتا م
|| شعر که والله مواطا

|ولاحلست ایقوم احدنهم #الا وانتبی جنلبسجیلاسی  #ولاتفست

TES

واابدیاوادردیواکندن جامهسینجبفردیورازار بلندیوعرقع:
ه کا نوجه اورپ جنک یودن
ددنیه
وبوردا طافند ی وا

دی
وبلغاب
ااولو
ظراندرایدی ناکم نظرارندنکراان

اتندےکر  ۷گناک

آنکورمدی وشبرین اپشغدی ابواب ن دراج وذوطی بونی کاب ادا
سك ۱
نوندن کو.
لک
)دوعن
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شا کزدازی وحم بدازی وارایدی برکون جبلهارانلهزریعك ازرتنه کلدی
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سرك اصصانندن بربسیقرآن اوقودی حبلهنك بارانندن ری خوسوقت

وکز نعره او رتوب جان وبردی آنندبفانرايبلادرند اسیج له
اوادی بر
زرىقه کلدیواندی قان اول ارکک دون زهقرآناوقودیآتندعوتاتدبلر

| اكلوب باو رآن اوقودی خبله ره اوزوت ودر بادانلدی اولخوانتده شمان
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قاری سته ستوان

وتا ته د هدمشقد هوفا ت ابلد ی اشلحاسلام ایند رکه رپکه اول
ادیار نو ادنر
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اخوانضدق بینهم نب (الایات) عظیم حاات اولدی خلوهشوفت |

ورصفا اولدیار ج شوزشانلد ی حون ماد نفراغت اتدبارهطر به

غنیانکاو ن شعن سحاده نی اوزر یه یابادیشحاتدی هم طم کر همان
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ارا<
نور رخکدرربزهجت شوکونده کم #خای جهانك اواسهنظ
قورتمسون بولاالمدن د  ۱ابد کرقصد آندز سه وع درد eE

الوقاس ساج صاع النیقالد ر د ی و برکنآوازابلدی حونک ی نظر
الد یرکوردا رکهحان دسلم ابش بنهشحالاسلامدعشدرکه بوطاشد د ن
پردسیاتد ی ندشالورده پزحاد نهاولشد بکه خلادقطشره چیم شارایدی
ون مسل ره قا!شد م واولمسصدل کوشهسنده ردر و پشدنتیوارایدی |

رکوبده احرو کرد ی واول درو یش | کا اتد ی بنرسنه ابوقرواوول

اب م
لنال
قة #
دی ونی اوفودی( شعر) الغیت بین و بي
تعرف
ضی

اوینفض الاد ل#اخر جن من الدنباوحبکم* بیناو ا

ایدا

سربه

احد ( #ترجه) شو دکلو در دو عکسب ابتدی جام##کهدورانآ خر اله
ندن
اولیه اول#دکمردنیادن اول در
لهاه احد کیشننه ولیهبول##هاندم
اول درو دش دوشدی وادکي نماز اورتاسنه دك طلیندی اندنصکره سا کن !

اولد ی جونکیم ذظ ر ایدو ب کور د که امری تااوملاش بندشج الاسلام |
ابتدیابله شهرندهک بهصرهابلهکوفه نك اورناسندهدر برصوفکیدردی الفاق
برکوشکك دنه ابرشدی واول کوشکده براولوکشی وارایدی واتك اوکونده

رمغنیه جاریه انوسقنوهرایدی صوفینكقولاعنه بو بیت دوقندی( بیت)

اکلیوم تلون غبرهذايك احسن  8کل یغوبتمرصهولذاات ابجل(زجه)

دوترسك کوندء برحاله بودرحاغ سکا اول  3بوبانسك کونده بررنکهودر

جامسکا ز یبا*در و بشه خوشکلدی وابتدی ناجاربه باللهوحباة مولاك |

بعنی الله ییون وافند باشیییونبوبیتکرار اوق جار یدهخی تکرار

اوقودی افد یسی ابتدینصون نکرار اوقورسین اشاغه کمن سین جار |
ابتدی کوشکك التنده دبرزو بش واردر خوش حال اولشد ر آتکصون:
بوزدبکه خوش حااوللوب |
نکرار اوقورم خواحه اشاغه باقدیاول غر یک
ماع ایدرآخربرسوز سوبلدی و برنعره اوردی وجاننسلے ابادیخوانده

حوزاولحالی کوردی متذیر اولدیوجار یهبیآزاد ابتدی وشهرث پیر( بن
دعوت اتدی واول

در و وش كناز بنقبلد,لرودفن ابلدبلر وانلرهایشدی بی

بلورمبسزن فلان بن فلاع سرطانق اواکزکههرتکیمضباع واعلاکدن
ننمهر نسبکه
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رب تی کر لکد بند رستی سن بونکله تجات رجاابلرسین
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انوبکر الشبهی قدس الله تعالی سره طبفه خامسه دند رآدی غد
ان حعه رالشهید رسشالورد ه مشایم ووتكل حوامرد ارندن ایدی ابوععان

حبری ابلهعبت ابشدیهعرنت اوجیوز المّشند ن اول دنا د نکتشدر

اول دیشدرکه (القتوة خسن الق وبذل!!عروف ابو بکرااطرسوسی

ری قدسسرهه شح الاسلام اتد ی بونارطقه ساد سه دند ر آدی

ته یلار مکهده حاور اولشدر
عل بن اجد بن د الطرسوسيد ر
اکاعبادتندن اوتری طاوس اط رمین د پرازایدی اولوایدی ابواسن مااكينك |

علبت ایعشد ی وکند و یی
شاکردی ایدی اراھے شببا نکرمان شاهیای
اکانست ابارایدیهعريك اوحیوز ین دردنده مکه ده دادن کتشدر

بت سلی اتیکورهشد راماتارنده ذ کر اعامشدر شم سرو انك

اقرارنندن ایدیش الاسلام ابتدیکهشے عباس فقیربکاایتدیشج ابوبکر

| ح|رعی انتدیکه مکهده برکسه نك مهمانی ایدم اکولسه نكشعر اوقور

برجاریه سی وارایدی اول جاری بهونیانتدیکد (شعسر) لامتی فيك معشر

ره ملامت
گرل
]| واقلواوا کر و (ترجه)نمهدرلو بوخلق ایدون هنن امه

ایتدی بنی#رد رو یشاباقاوزر بنقهالقوب برفاحکره آواز ایلدی وابتدیکه
داد ز
کم ملامت انلد ی سنك کد همکرسن دی وملامی ابدن ک
نن
ساسی
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بوت دیدی ود وشدی ودنباد نکتدی ج الاسلام اتدی ۱

بوعبدالله باکو ایتدیکه اپوب تجار برقزو شنك ځساننهد ه هکه ده سماعده

نتجارطوغرلد وب برند ن
رتاقوقادیسايیوب
ایدی پرکو بنده فارسی بابری

| ط|وغریطوردی وایتدیکه فربادسندن دیو دوشوت عقلی کتدیوترك جان
اتدی یلهشخ الاسلام استدیابوالاسم ساح رقومله قونعلعدهایدی رکوبنده

بونی اوقیودی (شعر) کلدت انتس#اغکینهزشحتا جال السمر#ج#وجهكت

اون تنا*بوما یالناسبا #لانح لهی فرجا«بومادعوعنك پالفرج*
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3شمرازینك شاکر دیدر کار مشاشخدن ایدی آنات وکرامات اسیفریدای
خالدهوهفتده شل آنیاواو دوتردی وود رى و انىيو جە ىلور بدی شااغ
فارسله

کیت
تاشایدیوا  5ز اده حرعت ید راایدیسکر وحبتاکاغان |

اید ی وع ی رمو زز وکلا ی وار ایدی فراسده اك کلامن کعاسه طا9ان

کنورمدی مشایح وقت انی صواب کوردبارکه خراسان هکړده نیشابورهکادی
وانده وفاتانلدیسنهار ذعین و ماه دهاولدءشدررکد(ماالی ءوالا الموت) |
دعن اڭ حانیدکلدر الانفسیاولدرمکده در شجالاسلام اتدیهجمزنده |
کیسهاو بکر
زنده لك ایز وبا کندکی اولدرهیشحم آنکلهحیات واچ سین ر

طمستانبهبتدی بکابروصبت لهایتدی( اله الهم فانعلبها مدارالاحی
والبهایرجعالا) بعییداعاهمت اوزر نهااولواوزلرهنتهدر وارك |

فمندن
تناعظ
یکهل
شدر
کدش
یهاول
مدازیواکاراجعدر بوامر و ین

|

طمرهجعمقدر ز براالاهله سنك اورا کدهنفسدناعظم جات بو قدروينهاول
دکلدرکهکشیکدینفمندنکندیاکله جقوبقورتلقویوند
دیشدرک مکن

آنکلهمیسردر زرانفسدنفورتق ار االدكتی وحبیله در باکبورفراقدس :
آ مدن ا-جدنجدون اف ادرمشایخ
سره ال بز طعة خاهسه دندراردی

نرشابورك باب فراستدهاولورندنایدی شح وان یکورشدیایتدی! کربن
ابوبکرفرای کیورمسبد م صوق اولازد ما بیوعنلن ابلوهعبد الهمنازل ابه |
هبروابهری ابلهومرتعشله ومشایخدن بغارربله
رشریاطبلاهوا
وابوببکک
بت

عش ابدیفر یدایدی وکوک

طرسیوار ایدیسنه سین و نلعارهده

نبادنکتشدرشجر ع وابتدیب جراعتله وه قصدابلدمچوننیشابورهارشدم

بولداشارم بکا ابنتکدیرلرذارباونك زارتنه وارمهز پرااولدیس هکرکذرکه

ناکله واناکله اول هاکوسن کریدونهسینشخ عوEEF

اولدم اخراتدم شایدآیی دولوشده لوهسین  +س نك رزبارنتهمتوحهاولدم

وارومسهدد ده پولدم برساعتد نصکره کورد.کهسهد فبوسندنکیروب
کلدی پرشور والنده برقاج پوستین پارهری وارکه اپولستین کراه دربسی |[
ایدی سلام و بردم عليك السلام دیدی ابتدیکه قاند نسین ابتدم هراندن
اسدی واندهکدر سین انتدمقلهطرفنه انتدی با وازمیدر ایتدم واردر

ایتد ی کری دو ن واریاباکلهاول ایتدم ا یولهآیدهعدوسولدا شارمله
تولوشد م اواعدریکا نوی ارکروا
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العافية نایل عن عافبت علد اولورطر بقتهقدم باصنلره عافبت اولاز

اشلیامسلام انتدیانو بکردق دعشدرکه (صبینده سعیعی به قوذقاولدق
وق خوش وفوالی خوش ایدیهم برکانهبوق ادیو شجکیسه ده ذوق
وحال ظا هر د کلایدی جلهارام ابشار ایدی “می ایتدی (وقت طبب

وقوالطبب وعافینا ضد فاهذا اود) یعیو قت کوکك وقوال کول
ند
اګمزده حالف وق لوافسرده لك ندردق اید ر

اتد مک (روقتنا

فوقالسماء) سمب انتدینه سویلرسین ایتدم اول نسنه ی سو دلرمکه اول
او قورجله بندن وسندند رمتصل فولاعه ارشو رکه ن وسن تصوفده ن

وسزتبارصوفیاره براکدن غبریکرکزچونکیم ن پونیسو بلدمهمانبرحال
ظاهر اولدی واضطراب طهو رات دی جله انده اولانار جامه ارین
بارهلدیارواا قاوز رینه طورمهالوب دوشد بارو فر اد فوغانار
ابلدبارشم الاسلا م استدی روفتده دی اديهده زاری آیدوت اتد ی که

الهی شول کندی حعیفنکدنکه یکاعطا اناد بم اصلیدن ر نسنه کوکلمه ۱

بااشلدریکجه هالالم اولغکهےدقرہبیباوالدکیراانبهندیاقلهایبادوربشتاکورآهکاطزااقرمی بوقادرک

| اول حالی اورندیارشجم الاسلام ایتدی غيبكواهل غیہك هستور اولدینی
حق تعالیدن رجتدرکه اول بوجهانه صغبرهر نسنهکهاول جها ند ن |
آشکارها ول اهولکعسه نیال الوراول کوسهنك عقلی|کاطاقتکتورهز

احوالی ورسومی متغبراولور.اولکه غیب وحفیفندرکاواولق یکدرناغیب
وحقبقت سراینده الک اوزر ينه اوله سنکه دبنوا بهانه سراییدر وقرا کو |

ویر
لبوس
یب ق
جوغی
اایق
زنداندر چون مدت تام اوله ورزقك دوکنه حف

دق دید رکه(علاعهالقرب الانفطاع عن کل شى سویالله) يع قر بك |
علامی حق دعالكغبریهرا نبیتمدن کبنلکدن و بنهدکشدرکهکلاماللهتعالی

( |] ۱اداجاء غلالسمرایرناشراقه زالت اليشنرية برغوشها) يعن الليهننماك 
میس
کلایخانقولارینك سرینه طلوع ایدوبکلسه بشسبت جا ق

||اولوب کیدر واکاالله تعالی ابله احوال فقرانك سوء ادبندن سوال ایتدیار أ

ایتدی حفیفت علد ن ظاهر عله احطا طدر 9
ط۴ا
مبو
سبک
تراتی |
| قدشالهسره 6٩طبقه خامه د ن رد فارسدند رشپلينك وابراھے دباغ |
ج

{n
هحهکدیخاق ابتدی پوڼه دیوانه كيهدر خلقاکادعاابله دير اراول بت

وینکلمدنچیقار وب بيتكنصفیدخی اوفودی( شعر)وشدة |
ایونقهوبراش

هلب( ر)جہهزم حون ر3جتا ونفضسلنكدنذهاب ابراول |
حذبك

روزکاز وشورش برهءقدارساکناولدی کرو اکااتد بلربرنسنه دخی سوبله

ناشین اجربوب بر بدت دی اوقودی( شر ) واجب منذاوذا اانیراك

بعین |رضا نیالعضب (ترججه) جب بوکیم ضوب لطفك رضا عینی اله

هردم  غضبدن پرظلام آبکنجهانی آفتاب ابار#تامرو کزارا کناواوب
اموح در اارام ابلدی شح الاسلام ایتسدی اول ایکی بتکتورعشبن

ربرده نك اوجهبسینکوردمکه اول بیت بودر( شعر ) فان جدت پالوصل
|روصلات مدد ایدهبولور:
احببتن  #والافهذاطريق الط ب (ترجمه) ک

مجرداہنج#یومالاقه رح رانهجهانده کیمجوابابارل ابوبکرااصری

قدس الهتعالی سره آدی جد ٍن اپراهیم درابو دبکقرينك وقرافبنك
استادیدرزقافی کببرك کشرادیدر جندایله ونوریآبله عبت اهشدعررنك

طکروی ايلهوفات انلدی
عوب
اوحیو زقرق بشنده رمضان آینده اب

واول شدد رکه جندایونوری ابلهومایصوفبه دن برججاعتله له ایدم
وقوال برنسنه اوقودی نوری قالقوب رقص ابلد ی جتید اوتورمش ایدی
ونوری جتبد ل باونزهرکادی وایتدی طوریوقاری و بوآبق اوقودی (اغا
ها جامد وةهی |
ببال
تعیب الذین بسعون ) جنیدایتدی (وزیال
ره طبهخامسهدندز |
سالی
رمم السضحاب ۴ل9ابو بکر الدققدس الله تع
عدرضی
آدی د بن داودالد مبشقی
ادیا
وار اصلده دینور پشد دری
دما
مر ا
ه |

اوزورمش و عری بوزیکر می یله ایرشٌعش اید ی ابعولىرودبا ينك|
وضبر بارا اقرانند ن ایدی وان جلاایله عبت اعشید ی وکندوسین کا

قر شا ڪر د ی اجبدنیید ی
نسدت ایدرایدی وذقا ک

کورمنز

وابو بکرم صمرئ ابله”عبت ا۶ش ایدی جرد جهان ایدی ومشایج وقنك

حسن احوال اوزرینه اولان اولورندن ایدی هرك اوچیوز اطلعلوزنده
وفات اعشدر جح الاستلام اتدی اوعد انه اکوغلام د دن اولدجی

د یدن تقل انلدنکه دق اتدی اف لهتصوف بر رده چاجوعلاز وحصری

اتد بکه صو فین عناله نه ایشی وارد ردج انوعبدالله رود باری به
| در کباارنده وسوسه واقم اولوب طهارت ایدرایدیببیلک+و
الی
وبا

بارلدی 4

تیص
وصت
س
و
ب
ست
ن
ر
م
ن
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صخر پدر کسیره پارهدر دعن طعام پارهار یی ببهلکهانده غاب اشتها ابله

طعام مه بدهیکمدر واسبنشوحعبد له خفیف ایردبندی صفرهبی لوب
ودم اوجبوفقه وکا بعنفانقکنوردی ید ل٤ دج کند د
اولخذصه یر
ورفی قد س الله تعالی سره) آدی محمدرنعلى بن
عابطوبک
(
الین بن الوهی العطو فندر جندك قدس الله تعالی سره شا کردیدر
تهو
مه د
رمل

دشد رکه
اولدی هحرتك اوجیوز فرق بشنده اول ع

سهنکه بوطاشه په
باموستادم جنید اد یکهاکربر.كيده بیکو ر

ار ااکاد.به سز که
وووزاری قبول انبرهز
امان کتورر س

ب دعا دن اونوتیه شح الاسلا م ایت دی حلاج کابعين جعسك

آخرنده اید رکه هر کیمبزم بو سوزار عزه اعمان کتوره آوندن چاشق
کوره ک|ا بندن سلام ابله کوز وشح عو ابتد رکه شح سیروانی اتد ی

اکر اناغکز وار ابسه خراسانه وار یک شول کعسهنك ز بارتنهکه بزه

حبت ای رد و شح عباس ایتد یکهسشبحروانی ابتدیکه و صبت
ایدهرم سرهشول کسی به ايلو ل ایك ايله کهبوطا تفهپهحبت ايار

ابوبکر سکاك قدس الله تعالیسره ٭دعشد رحکبهات اهلی شکر
۱ر بتنده پولدیخیلنذدن دیداراجله مشتاقك لذتی ز ماده درشعالاسلام
ش
ههکز اندن
وعادتلو بنده پ
| اتدی اول خدا حقبکه اندن غبری خقددارس

۱شر یفدل وخوشرق ورا<تلورك کون اولارال ک کالوب دیهکه
قورده ارم الراچنه کدرسین ووطن اصلکه ابرشورسین وعظیم ببرامه

| واصل اواورسین بوجهان برقوناقدرو پوهومنك زندانیدر و عاریق واراق

یبروده بر بهانه در براوعوردن بو بهانه کیدر وایراعاولوروحمت طهور
بولوبکشی جاوید زندکانی بهابرشور (شعر) ماولتتق حبات لا انقطاع لها
فلاس احیاء (تریجه) تقبارکیم امجارجاممانی  ۶بولورر
قد ماتڈومفھےا

حفله باق حیاتی  ۶ابو بکسرقا قدس اللهنی سره  +دعشد رکهبروقنده |
|دهکیدر ایکن حالف روزکار جقدی ودر اشدتلهغو ج ابتدی وخلایق
کی
 ۱دماوفر اد اعکه باشلدبارکده ردرو دش باشین كاي حکوت فارع اوئورر

ایدی انه واروب اتسد بلردوانه مسین خلق دعا وزاری ایدرار سندجی

پرنسنه سویلهباشین کلیمد ن چبقاروب ایتدی (شعر )بت لقلبكکیف

ا|نقای(ترجچه)سنکله اولانکوکل تارب نه اعون انقلابابار #و باشینکرو
۳

و

 ۳که

سکامحبتایلر  انیه بعیدججسم ولروکم  #جان وکوکلبله فراببتر !
#ابوبکر بنابی سعدا ن قدس اللهتسای سره  64طبقه خامسه دند ز
آدی اجد بن د ین انی سعداندر بغدادید جرنید ل اما بند ندر

۱

ورود بارينك اقرانندندرمشا بے وقنك عا ل رکی ایدی بوطاغه ټكعاومنه

واو اسن حدیق وابو ااعباسفرغا نی دءشارد رکه قالامشدر و زماند ه
طوانقه اعون ایک کشیدن غیریمصمرده ابوعلىرودباری وعراقد ه
ابود رین ابیسعدانوا و بكرا وعليدن در باندهتردر يعنباکدهو ولقده

ورل دعشد رکهه رکیمکهصوفیلر لهعبت ابلیهکرکدرک آك
اد
واده
زب

وسیلاه کووکلیوملکی اولیه چون اسبابدن پ شربئهنظرایده مصودینه
|نف
ارز و بنهاول دعشدر که ( الصو هواطارج عن |
| اعبرکدن دووش

 |Qاذعوت وارسوم والفقير هو الفا قد للا سباب ففقد السیب اوجبلهاسم
امسب ) بعتی صوف اواد که صفتاردن
الفقروسهمل له الطر يق الى ل
ومرلسردن خارح اولهوفتیر اوادرکه اسبایی داوی عاش اوا دهسسبیباو ی

وول
کا ااکاسفعرتی امجاب ایتدی ومسیبه پولیا|کساان ابیلندیها
دعشدرکه (منلمتطرف فیالاصوف فهو غۍ ای حاهل ) یعیبر اچ |
نصوفده کوشه کیراولسه اولکه جاهلدر شیم ابوعبدالله خفیف |
دعشد رکهروع بغداد ده یاز عید دتصکره بکا اتدیکه ان انی سعدا ی ۱

لور مبسین ابتدم بیلورم آبتدی بروی اکا دیکه بوکون بزی تحسالست |
وموانسیابله مذمرفابلسونار واردم نیخانهسندهبولدم پردهلیر اند که
آنده برکهنه <صبردن عبری دسنه بوقابدی واولانك اوزرند ه اوتورمش
ادی رسالی ارا ایادم اتدی بوسفرهیی طوت وطاشره ده برله واردر

دراب
اکاورکه طعامکتوره ایدم مک
روو مكدعوت قبولایس اتدی |
قبولاید رم ولکن (رویعنعلی رتضعیااللیهعنه ان رسول امهصل الله
| تعا لى غليه وسل دعی الى ماندة وهى التسعونها الوليةفقالبناباعلی

ایالبیت تأك کلسبرة اسن هواکلتنا معالناس ) يع على رتضعىاالللهى

عنهدن رواتاولدنکه درسی رسول اللهصبلاللهتعالیعلیهو دوکون
طعامنهدعوت اولندی دس استدرکه الق اعیلیبزملهخانه پهکده هکره

ده لکه اند ه وار حق ناس اءژهطصام مز کوكاك اولهکیره كسىره ك ۱

#نصفیر٩ 
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شهونلر ییدفین ایتکاربنكعپقنویدر ذ وهذ بلله کحهرام بطفیرلة وله
ابوبکربنعسبی!(طرعی قد سالله تعالی سره ابهردندرابو بکر
خازا» اقرانندندر وآندن اولورقدر ابوبکر طاهر رکون | کاواردی واول

|ابتدی ظکیر بکهوکك
حتضرایدی ينی مونه قر یب اوش ایدی کا

یوی بسلورر |کر بی قورسه کندوز بند
اله اشسدی ب کمپکنهیه ب

عبادت ابلرم واکردعوت ایدرضه بووغپرین دوئوب روانه اواورم ربك

اوحبوز بشنده وفات ابتدی  ۴9انو طبکارهرالابهری قدسالله سره

اطمد مشایم جبلك
طبقه رابعهدندر آدیعید الله بطناهر بن اذارث ال
۱

کارندندر شلینك اقرانندن ایدی عاموورع

ین

صاحیاید ی وسف

الین الهیت اعش ایدی مظغر کزمان شاهك بولداشی اید ی شیج
مهلت نا جد عر زوق مصمریایدرمشاعدن ê وميه الهکت

بدمکه بکاشع ابوبکرطاهر حبقکېفان ه ابلیههرك

وحیوزاوتوزنده

دنبادتکیشدربرکون ابوبکرطاهر بربزازلك دکانی اوکندن کدی بزازله

اوغلی هنك دوس ایدیشج کور ك د کانندنقالقوبرشدكیجه
کتدی بزازکاوںاوغاین ولایحق خشماتدی واوغلنك اردحه کتدی
اروب

آیی شيك

اوکون  0بولدی و برمعدار اک اذاایدوب الوب د کاننه

کلدیڈے اول کههبه ضورراولدی رید اس بزازل 3وسنه واردی وشن
رحارهسی وار ایدیالی له الوبکتدی و برازی طشرهحیقاردی واتدی

ن که۾
دو ن

حضو ر اولدم ودنا مالندن نوحاربهبهمالکم اکرسول دون

سی اتدیکیدن اوری فول ادرسك ةزه

زسك

7ازاد

انلدم بزازهمان شل |راخزد دوشدی وایتد ی ایح کاهی ی ابشادم
سعی عذراردارسین ایتدیطوغر سی کناهی سن اىلدل اهااى نک ایرشدی

وب اورراروا کاحقیقت ندردیدبارایتدی جلهنی نآك علید ورعړندر
دیدلراتدی دوکلسی ال <عفتدر و نفدعشدرکه (ام جمالتفرقات]

والتفرفه نفرفه احمو عات فاذا جعت قلت الله واذا فرقت ذظرتالى
الکون) ھی جعت

طا عاشلزی جعابلکدرو تفرقهج بعاواشلری

طاغجقدر كان سن

جع اواسك اللهدرسنن وان :نفرکه
E

نظرك عال ا
هولو و
ر ینهدیشد رکه کڈ ی کوردم کهکعبهبه وداع.ابلیوت

و آغلیوب بو یت اوقور  بتک الارب:تقو

۰۳

هت

تن

{re

۱

| کوردعکه دسشندنه در دوضوردیلر انتدی ا(محلالوالاشارة الباطلت) |
|اوانك قصه طو بلهنتی واردر صوفیار ابلهوانلره انکارابله واول قصتداوه]
اشکال واردر فوااضل کندوسی اولوکیسهدرظاهرده صاحی بل در |
باطنده حتعدرواول د عشدا رکهملانك اتعانك کار یدرو اصحا ت |
و

]| <دیث سنت بکعیاریدر وص وفرالاهك بکتبارپ رمع الاسللام ابد ی
ابوا(عباس نهاوندی برکون صنباح مازندنص کرهجچنعتصوفیاری اولومش

کوردی ابتدی جل کوز ایک زکه اول چاېشۆرينیچون آنكاهر بنه
امتذال وحهبنه الام وحیذهقیاکموستاردیکزا کر نانورتدکزنایرمز وه اول
ومتيزصه انوكزر بله سوزسو بارخواعراض اپاموله
دد رکب یکورر
ن انار آوز ر یه تتوزسویارممگرکهانرك آوزر بندغمندنشو بارمکه حفك |

|استرارنیتااهله وسکورلدنبهانرلرتنادات واهلتنابات چ ردروالاردر |
او آنبلنرك یله حقسصانه وتالی ی تهفرب اپستزم ونه ادوکلشد رک |ه

قوتعالانك و <دتاهکوکل قىحاصلابلبەو |
خه
ععرفت اوادرسکتهان

ك اصلمیوافقندروحب شو ل کهسهدرکهحب بونك رضاستی |
نکه
بد ر
دی

بیع اشیانك وزر تایه نشب کیره ا

اه کاهارهملازمتابلنه حقنعالی اول توبیکدی جانتهرجوتی اول
|نه حاربامارت ابوبکرصیدلانی قد س ازهعا سره چ مایت
گ

اولورندندرو بللوارندندر شبیآنیاولودوارایدیفارسدنایدینرتانورده

دلر کهحن غا لی ابله عبت ابلکز اکراکاقادر
شاو
ددرو
وفات اش

| اولزسکرحقتغالیابه عبتایندلرا,لهابلهکوزناک امنلرك هب رک مزی
 ۱5انرشدبرهوينهدع شدرکهغاقل اواد رکهسوزیعاحث معدارکه سو بلب

]| کولزلواامدناحنرازابلیه نمشد رکهځ دعا یلهحوقلونوربزوخلق

| اله آزوانك عیردند ن بر بم ی حکاءت اندروکهفآاننكند نصکره قر بنك |

]| اوززندهبرلوحدوزدیروب ادیتیآندهنازدم حوابلدبلر ع اهزدمتهمحوابتدیلر |
]وا لاضل تجه د قعه بازدم بوزدبارهم آندن غیری کي دنكقر 1
 ۱ابش واقماولادی بونكتمریی استاذابوعل دفاقدنصوردم)بشدیاول کنی

مخاقلل |نكنهان اولدیغین اسر
دنباده کناملق اتخاراعش ایدنی و

وشن ادسترشنگه اشکاره آبده شینو تقانتسترا ولور} او بكراخار

البخدادی قد صالله سره چ جرټر ابستكادازند نارو اول دش در که|

| (العیال عقو به تفیذشهوات اعللال) نمی وغول خرآدنهحللالطر يفيل |
شهونلریی 9

O

اوارسردر واول دی شد رکهوبقرتده عهد |ra حلالدنعبری سنه |
هم سابانده کنردم راما جنهاپرشد م الومی اوزاندمکه آندنیم انجیر |
اغا حندن آوازکلدنکه عهدک صائله و شدن ەک کل بر بهودنك ملک

وها کاو ردناوک شهاٹ رکد رانتدیکه برکوکلکه خداین! کلیه وا کا
عاصی اواه شلينك خ
داای بكر دنوری دعشدر که شل فوانته قبرت |
اسّد ی دبہمے آوزرمده زدرهم مط وار در وا صضا< ی اون ببكدرهم ۱

صدقه ابلشعدر وهنوز بع هج کوکلد آندن اض,

و

و ۱ 3۳ 2

دعشد رکه اولخستدای ا2ندهاتدنکه 4کااندست آ[در دی |یت ۱
 ftوحاسنیی  ۳زاعکی اونوندم واول وقت 1كز انی دوهلش
ےا ی دولوت اسن اند ایلتد ی وهمانساعت د و

۰
ای1

کاردنبرای و قصد! اتد اتدیبهدرسن شول هر دل وود کر ۱

آخرعرنده اذانشر بهتدن زادت آندن وت اولادی و بنهبگردعشد 55

رن ده یل بهاول خسته هدن برخفت کادی ابتدی جامعد کیدهلنم ||
رازوهه طانوت کتدی وله ود اوکره کلدی شی استدی ای نکر

کد

۱

با بتک ای ار ن بو عم د ادل ہرمانعر واردر وس

مره

وغازقىلدقی وکروخانن کلد کک الهفوت اولی اسّدENA

0

کسی واردر کهغسالدر  [6ااصیاح 3ہوسنه واردم واه تدفوسین آوردم |

ولفات اتدعی انتدم بل دس |
اواد م سلامعلیکم خاهف,وسندناشدی ش
اظ ره حیعدی کوردمشمان!اول ھتیداو لند.تشرد

اعب آندوت اتد مکه لاله الاالله

نولدم ||
ون ادرسین سین س

تعده  ۳و ردمکه شلك وای بان لدل اتدیای تادان شول ردن ۱

لد مکه ک
وون شماينت که اسی اوادیغین لدی  ¢او :کربزداتار

ارمو یود س الهسره العز بز د طتد رادعه دندر ادی حسین عنل
ز
یداناردر و  1تصوفده بوطر ر 2۳سس واردر کهکندو به #صوصدر

۱

مدا

|

و
شماك بعضیش ,کي وغیری | کاانکار اتدیار او
دلی
عرافك سوزر ننه منکر اندی عا1۽ ایدی علوم طاهرد » وعلوم م

ادلاد »

ومعارقده شم الاسلام |سدی او بکبرزدانبار امه تین او حوده کوردیا :

ایتدی خداوندا حاجم واردر اشدی سسکا و برد دگمذن ربکرل نه حا جا
دیارسین ا

دسشدندن

پک

که اس تیان
مس
دا

Ea:
ورول ییاهشلد#۴

EIA

 IIEتکار

نك

دنسههلخ ه درروط م هاکان سرب ال هلناب )داوج دوب هقبحلر یدک۰ ۳

واهابلدی وایتدی نجه سی سحهنخانه ن +یجود یلهمدح ایلیکه لبورق

لوقك مدحنتداه دی رک کشر چ نعودبیطال کف حعلوا #ارا

|اتقباضا م جه انامله  #تاه اذآماجثتهفتهللا ك۴ارك تفظلیه الذی انت

ان  #ولوذ ینکفی کفه خر زوحه  #تادها لى اة نالهلاىھز| 
اش
و
متة
امن ای التواجى انه فل

والودساحله رچ  ¥بطل

قبادی جودابله شو بلهاعنیاد ٭ براطه قضهراضید کادرانامیلی#دسنبت| 

لاونرحگربا منوفوا هلو  #یرلهرپ نوحاوایداو هک وج

*1۳

د|و|عام آنك اولورکورسه تکاهان * حیرانکازواهده ومد سا
|ج|انندن آرتوق اولسهکنندهنسنهسی  #پیوشپكررخداد ن قورةسون.
ٍ ای ٭ پحررد رکهفی طرددن واررسه حلق  #احسان واطفی جه سبد
 ۱نود ساح ۷

۱اغلذی  ۳ای

( »لی اجو ادا بك اود

وسطت تلا ا همم-م مننت بعدذااك عبیاقوامبالاستغناء
ت الوا eب
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| حالکد ن طاشمه کلوب اثلرك حالنهک رکهن ااثارکله موز سولیو له سین
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کوکلنه وقت خو ښ اواور اتد ی اولوفتکه کوکلده اول اوله
صوردبلرکه

شحم الاسلا م ایتدی ال سوزی جوا رد ارلهد رکوکلدهانكذ کری

وصب وحبیاولوردخی ابتدیکه کوکل خان خوش اونلاورظکهاروالوه

کوکل ان خوش اولورکه اول جاضر اوله 9اببوکرالواسطی قدس الله

تعالی سره کدآدی جد ین موسادر ابن فرغا نی دعکله معروفد ر چند ك :

ونوربنك قدع ایابندند رو مشاخ قوعك عالارندند رهکسه اسول

تصووده انكکیسوزسو یلامد ر اصوله وعلوم طاهره زهعم ایدیش

الاسلا م اتد ویاسطی ع اشارنده امام توحید واماأم مشرقد زجوانا

ایکن عراقدنکمشدر اول رده سوزاری آزدر روهکلد ی ایند ی شهر
بشهر دولشدم برآرزواحونکه اشعشدم اک اتدبارنهون عروده آرامادك

دی انلری ز نادهتمفهم بولدم و نهعمودهوفاتابلدیهصرتك اوجیوز
ابکرهیسنده تریه سدیی اول برد ٥ هموشر ومعروفدر شج الاسلام ایتدی |
اوطاتفه دن رکینه واردرکه ۱کااشاغه نظر ایدهرم و پرکونه وارددکه
ره وارذرکه اک بوقارینظرآیده
وس
||کاشوبلهانیظرده رم ک

رم

معاذ رازیهاشاغه نظرایودهنرصمرآبادیبهشو بلهنظرایدهرم وواسطی ,
بوقاری نظر ایده رم شم الاسلام ابتدیکهوامطیی دعشد رکهبن واوواو

و ن عوبلندوناندن عوض و بندن دعااوندن اجابتدك چاه سى
واطینك زباندن صا
سدراشنکالداسلهامابتدی
رواباکیلک
خدر
انا نت
شرددر واول وفتکه
ماد
لندانص
وان
اولان توحبد کیهم که ناكزب

عوربانقدشناکبدوردکلدیابوعمان جرنفآباشدی الك شزکایردی
کوردی وسوزژی

استاع دی اندن سوال ابتدیارکه انلری تمه کورد ا

Dn

#KC
ابلروکید رسین بوقسه بی انتد م اختیار سنکد راول اياروکتدی وین
اوبعر بهواردم حون “روفن ده که پهکبردم وطواف وس دی ابلدموالو بکر

کانی اوکنه وارد م ومشانخد ن برجا عت اوکونده اوتور مش ایدی آناره
سلام ویردم شج ابوبکرکانی بکا اتدی نوفت کلد ك وقلند نکلورسین

ونهوقت جقدل ایتدم مدنهکدلنورم دوون جیقدم دید م پری ,پربنه
ادقيشار شح اکیتیدکیله جقدل ایتدم برکشیله که حالی وقصهسیشویلهأ
| وشو بلهدزایتدی اول کهسهشرا بوجهفردامفانیدر و بوایشآنك بحانلند» ||
عددره
اجر
و

ایند قیالعکز انی طلب اید ہموبکا ایتد ی ای فرزند |

ی بلد مکه وسنك ايشك دکلدر و بکاصور دنکه ۳۳۴

اباغك الننده

تە کور دا انتدم شول مو ج درا ک یکےکی التندهدر ابوا لسن الوراق ۱
ود س اللهدعالی سره  %طقه الث دندر اد ی د ی سعد د رمشاځ

ِ

نرينك اصحا بند ند ر عر ||
پنشابور اولوزندندر وقدعارندند رابوعمّا حب
اایدی وشن کویایدی دقایق علومومعاملات عیوب افعالده
ظاهرده م

نرد
س ,ک
میوز
| همعرنك اوح

ن ال وفا ت ابلد ی و اول د عشد ر که

عفوده کرماولدرکهنولداشکكت جره عدوابت د کدذصکره دی اداکیه سین ۱

| و ینهدءشدرکهکوکاك حیانی برزنده ټك ذکرنده درکهاول زنده هرکن وفات

از وصفایعیش الله تعالیابله زندکانیاعکد ر غمریلهدکل و ينه دعشد رکه
ست رسول اللهصل اتلعلاهلیعلیه وسلهمتا بعتدر
ونك
دبتآ
الله تعالی بهمح

]| #ابواخسن الدراج سقدالله تعای سرهکهطبقه ثالثهدندر بغداد ید ر
واپراهم خواصك خادیی ایدی "عاعده ایکن هعريك اوج وز,کرمسنده

|کش در شح ابوبدکمرشق وابوعر ان مز ین رازی ابله صت اشد ر ا
| ا|لشاجسلامایتدیابو امسندراح بغداددن ریه یوسفب ناسین زارت
اعکهکلدی پاوسیف
تدی تبهکلدل اتدیسی کورمکه وز بارت اعکهکند م |

ایتدیاکر برکیسه سکابوطه برمز ین سمرایو برکوزل جار پهعرض ایدسه

| ایدی بنمز بارعدن سکا مانع اولوری ایدی ابتدی بلزم الله تعالی خود یا
وردی اکا
انکله اجان انمد یح الاسلا م اتد ی زاده کوزل جواب ب

خود بوندن سوال بثهکر ایدی  ۶بکیر الد راج قدس اللهتعالی سره ٩

ابواطسندزاجكفرنداسی ایدیبغدادده ولورایدی وابواخسبندن زاهدرك |[
| واولورق ایدیواولدعشدرکه ببولوهقدم باصه لد نیرو هرکن خاطرفاسد |
اف

۷

که

۹9

پرنسنهدرو بشاکدن سوکلورل؛ پوقدر ورددیلدمکه اخرلینالی شر |
ریذملنو
ک
ایدرسك بدنوستلرك صفند قهوپره سك و بولو برهسك وام

یل |
دیاو
وی اوه شخ الاسلامبدیمدشکرف بکاحکایت اد
څغوزدنو ينكبباای سبکتکین هرا یه کلدی سهپیالرندن بسری |
کبولك برندن ربوك مان صا تونآ لوب بها سین ناجه وږدی وان |
زعات انلد ی ویثه صعان ک:ور ديق شه ابلدی و اول کوداينك |

رببرا باوشایراید ی اول ستاهبله اشنا او لدی وحبت ایند ی اتفاق |
بقارنبیرایی عرفهسیاولد ی اول پبیلروکوایتدیب کون حاجبارحم لک(
درکاشکی بزدیانده اولاید ق اون شاهی انتد ی اسرضتنکه آشنده |
لون |
ارشد برم اماشول شنرطیله کهکهسه ب دهید سك انعددییا م او ک

آنیعرفاه ابلتد ی وحم ایدوب کروکلد بلاول کوبلیاکابتدی جارمک|

بولك کی حالله سیاهیلر ده اولورسك اشدی اکر بمکیکوسه پونلرك |
اوبيتنظه اککمنظرایدر
اییندهولیهسنكکی برضعیف بوار روز کل

واداادیینوکبےرر واکررک خانونهفرصت بولهز الارند نکم خلاص |
ايارو بوتارك اند » ومصلیت اعوغ زنهار وسری کوسدیه یهنے

الاسلا م ابتدی کر
حکد
قرک
اهرت فظز له کو هبه تقمبه سك زراخقك |
صکهس
دوستاریءستوراولورارماد بام
بند
رهت وفراستصاد قهولهخلایقده

تصرف ایمدرهزسك زراکندنکه طوایدرسك خرفای ابادیچون صردعار |
بر لدیودعشد رکه ی |
۱اراسندن امانت کتورلدیحقتعالی ددویستار ک

کے اولمسکا محبت ایام اماسکا میت ابدناره محبت ابرم ٠ #ابوحعفر
دامغایی دس نلهتحال سره  4بوطالفه دن بریدشد رکههدنهد
اید م ناکاه کوردمعم طانفهسندنبر تبوالغلو کسه رسوللهصلیتعال
عل.و و سمه وداع ابلردی < نکمطشره حیمدی واردحه حبقد م اا

ذولطلیفه په وارد ی غوازیقبادی وتلنبه ابلدی وجیقو تکندی بل دت
ارد جهکتدمدونوب باقدیو ی کوروت ندیه اساسك انتذمسك اردکه

ك|مك استم قومادی الاح ابلد م انتدی ک
|ر لاد اه ازد جهکلو بن

تبره کهبصرسمسندیهمان اول برهبطم کرك سیناو بل اهولسون دیدم
دس پعربر مشمور بوله عرم ابلدیچون که نكبرشخشی کدی بچراع
ر وشانلنیکورندیابتدی بومسصدحهترت مابشهدر ارلضلیهعنها

انارو 6۰

> ۲۳۱

یله حعڪون الوزم
دوشدم ابدم بوق ایبتودلیداش او لم ایتذ ال
اتدی (ای اااسن رصنع اللهساره الصعیف حى يتج القوی) بعی |

ءه کهقوی انیاجب ابلیهانتدماوه در
لایش
شپر
یفله
اضعی
حتعالیقادردر که

وا ک اانکارابلهکتدم حون بر لهدی ایروشدفمتقونشداقهآنیانده کوردم

فارخ التال اوتورمش ایتدی ( بااباسین بصنع الله بالضیف حت بتع
ونصكنده ترد دووسوسه
صلده
خکوگ
القوی) هجنسنهسویملکدتدم اما
ظاهراولدی چون نام حیلایدوب صباح وفتنده رم لهدج ارشدمههجره
وازوب کیروکوردم پآننهده فاالربخال اوتورمش ایتدی (ابا جسن بصنعالله
سنه بالضعیف حتقعب القوی) آنك اکونه وارد م وو زم
ا

بره اوردم وابتدم (المعذ رة اللىله والبك) يخعدادن وسندن عذر دیارم
والسیق اسمّم ایتدی
ااد
اتدی معصودل ندر انتدمخطا اشدمسنکله بو

دل واند اعد و بکامکروهکلورکه سنك عیدکی بلان
ملق
س او
اداش
سن یول
ایم اتدی باری شویله ابله ک هسرنمزلد هکورم انتدیاوبله اولسون
دس بعد ه شد ن ول زج وا حلق نیقی کند یهمانععم اول ا

ید که تررك هزله ایرشوب آ یکو رم چونکیم مکه په ایرشدم بوقصه یی
صوفیار ,یسلودم عابو وبارککباونیاطسنمنین ایتدیار اول دیدیکك

شج اجبعوفرمذ ومد ر وداع ابنزیکو رآمركزوسند»پز کا شک آنی

کور
فه
یداك
نهبل
ووار
طدس
اوب

حکندم وای طواف ایارکنکور د م

| کرو بوناهکلوب آقکیورد.می خبرو بردم ابتدیار|کربیرفدکهوهدرخرسك

ونهچلفدمیادنم
برفا
| کوزاهوبجزاهغر ابتدم ایوهد هجوجنکممنایه وع

ججره انلد ی ڪون بو سه بکاسوزسو یلدی وابتدیالسلامعليك

]| ابا سیننظرایندمکوردمکه راآولندیکوردیکمدن بکاپرحالتواقعاولدی

ذرباد ابلیوب خود دوشد م چون مسجد خیذه کلدم بارازه حکاییی دیدم

ووداع کونند » مقام ابراهيك ارد ن هد نمازقیلاردم برکوسه بنآردمد ن

چکدی وایندی باب حسنهنوز دخی جاغرمق استزمبسین ابتدم زنها ر

ایشجع بکابردعا ل اهیتدیندعا یدغرعماامااسنبله ی آنمیندايهومبجنکر

دعاایلدمواولآمیندیدی بری بدویلقدمکه بمقومکو بنکونايرشه واویله
اولدی نصه بلاردرکه بکا رکه اول کهبارین اجون اد خار افش او لم
رد وی دیادمکه ودیرشلکی بکاسو د بره وید ی بکا دنباده هچ |

{¥

دلواسوتعلردیاهدیادباررقبلفهدسسنكانجلکاتهدال» سجراهن اولومرایعجعاتینمکصهرلجکاناوننپرر||
ومتفر سارندند ر دعتیفراست اهلدندر شم الاسلا م ایتدی ابوعی کانب |

ابوعان مغر بیبهایتدیکه انالبرفی خسته ایدی| کاراصم صوکنورد بل
اصمدیآندیملکنده برحادثه واقماولشدر اول حادئه بی کیہ ام م

میی
اون او چکوننسنه دی آخر خبکلدیکه فرامطه حرم ش
سغتهول
وتانارد ن جوق کیسهقتل ارلدیلر ور الاسودیقوپاردباردیو
اولد,ار مس
اننصدکره طعام بدی وصو امجدی ابوعمان مغر بی ای علیکاتیه اتدی

در ابوعلیایتدی اکرجوق اش داکیلسه سعدیمکه ده |
لبش
کقا
دجو
و

وناهقم اوادی ایسه سنخبروپرایتدی بوکون مکهده بولوت واردد|
شویله کهجبعمکهولوتالتنده در وقومططده ایله بک بلراراسندهچنك 

واردر وقومطممهنت معنندی برکیسهدرکهسیاه ن بهزوقزل دلیندصارنور

نردبار |
ادبسوعمانك پوسوزنی بازدیلر اندنصکره اواد نکانلرد صو
هماندیدیکی کیحیقدیابوعمان مغربیدعشدرکه رکشی کامجحقاهبت |

ابلدیاهالملکت اک اجابت ابلرز شر وف جز*عقیلی:طنده دعشدرک |ه

غارف اولراو کسهمکلهکتنده رنستهدبرنه اخودطوعه که نكاندنخبری

ااولیاهسشلمامابتدی بوسوز باطلدرعبودیت بوکاصحملدکلدر بندهبه
آنی تحمیل ایدر کهکوتوری یله جمله سید کلدبرعضبد ر(فلابظهر |
على عیبه احدا وماکان نلهلبط»کمعلىالغیب) جبلهسیناههلور احق |

خضرت عد مصطن صلللهتعالیعليهوس وقت اولوردیکه بنعسضته |

وردیکه لزم ن بندهيانیکمهولابلد بردیلو که|
صوررارایدی جواب بر

بلدرمربلزمدیرایدی  ۶ابوجعفر الجذومقد سالله سایروحه |64

اوالعماس عطانكاقرانندند رروزکار نكغوثی ایدی وغوث مستور اولود |
سن درا حدناشتدمکه انتدیسفرده |
خوا
+مرایله باشرابله ان خفیف ایدراب

بکابو[داشلرمدن ملالت کلدیکه اورتازنده جدال جوق اولو ردی قصد
۱رلدمکه ها کدم حون مید قادسبهبهارشدم برببرخدومکوردم آوزرنده

یوردی بکاسلام و بردیوابتدیای انیج ی
| عظعبلاوارجونکم بتک

پندویلسلدهاش استرمبست
کم اسرسك کراهیت وحعله انتدم بل ات

نجوب شودبیوذ ومك انی
کوکلله ابندمتندرست بولداشارد قا
دوشدم €

> ۲۱ ٩

| اقرانشد ند ر وابوجعفر بانب
طكدراد الصغیر «صمریدر وايوجعفر كبرد |
اصوابندئدر اینعطا ایولتهورمشدر کوااشاکردلاك اندر وابوتراب شی |
ابل عبت بعشد ر شم الاسلام انتدیابوجهترحداد مصرده اون یدی بل
ه رکون بردیتاره ونااګ هه تعورح,لات بلرایدیو برحبهسن کند وزنه صرف |
اعرزدی جله سی درو وشلره صدقه اباردیواخشام اول جنیدل وبوسنه ۱
ی تاره امك آلوت در اید ی و سے ےرہ کیدوت ائور ایدی
 ۱کلوردی و را

|

اوه بر بردن سولایلزدی ودنه صورمزایدی وکوزاردیکه بونارد ن | ۵

2

واقم اواور واول دعشد رکه( اذارآبت ضرالفسیر فلانبرحفلاحه) يەق |

| هگن برفقرك سنعاجرافن و بىطاقتلفن کورسك آنكفلا حن اوعه ||

 ۱نی الاسلامانتدی او حعهرحداد ادیهده برقمونك اوزر نهابرشدیوصویه

تا
ش
ازک
ن
ر

| نظرایدرایدی ابوتراب دخی اول بره برشد ی شیم الاسلا م ایتدی بوندن |
روبارب دخید ر وابتد یا اباجعفر بوند |
ولد
ترب
اشببی دک
| اھداربوتراب تخ

اه ابارسك ایتدی اوناتیکوندر صو پولدم “مد ی صو یهايرشد م بعینله |

عل اناوسرنده او توردم يە توقف ابارمکه قنقبسیغلبه ابلیه که نك |
بشادیجبعافر سنك بوندن عظیشانك واردر |
بان
|| اوزرینه بورع ابوترا ا
بویله دبوب کندی شح الاسلام ابتدی بفین بدییلدویرکمیواعوملداییددیککیه ایوخلی |
دکی|صو بهاحتاج لو 3درصیرانده
سمدیصومین

ابدیکه تعن ق سان وتنا لاپهطاعق کرکد ر وروا دکلدرکهکند ی |

|| قاغه شريك اول صوکنورمك کرکه شاید ص
آونبلوكیمبوتر
سابرنی ||
لدی لاجرماابطواشن صاقلدی|اشکاره ابلدی .انوج فر معاذ مصری |
قدساللهتعتالی سره که ابواخسن سبروانی صغرد ر دعشد رکا
أو حعفر حداد هر ندال وان البرقیدنکه آیکنسی دخیمصرده اولورارایدی ۱
ضوردهکه ضوف تهدرابکسی دی جواب و بردنکد تصوف آنك اتریدر :

||رپوزنده کا آشکار اباروکا »کڪ بززشریع الاسللام ابتدی! کر یك یل |
|| خيانده اولسك محلوقدن بودن او سو ژاشجرسك

سعان وزرەب وجیع

|اضفتار یی شکارهکوسنزدی وکندی دوستلریدیده سنده آشکاررنهاولادنیدننیاا||

کیج راسته ده رانشکاره د کلدر بودوستار طلیوستر وز ا لری

اوتریدر وج برع شملش روادکلد رکه انك کوند بزیکهدد اوله بعیی

برکون حیانده او ولنهی دبیلذآانركبله جانسنك تکد* جاند ورانك
ک3

ر

4

¢

{¥
حفبتنده حقنصالابه منقطع اوانلرك علامی اولد رکه انار ی خحقد ن

۱

مشفول ابر نسنه انار اوزرینه وارد اولیه  #ابوچهفرالفرغانی فدس اله
أ

0
1

تسالسره ٭ احاب جنیددن رغدادده نزولاولنلرد ندروآنك کلامنك |

| |راو بلرندندر آدی مد ,نعبداللهد ر واول دیشدرکه اسانله توکلمورت |
دعوادر وحنانلهوکلمورث معنادرشهم الاسلام اتدی|بوعبد الهپکایندرکه
بوععان حبرینك خاد ی ابو جعفر فرغا نیبرکون نشابورد ه ابوعکایل

سے

|رکاجهکیدرایدی اولکونارده مورداغوببرلر بطق اولش ایدیابچوعفرل»
کوکلندن کدیکه شے آت اوزرنده بنم بالمحقده حالی نه پبلسون پرساعت |

]|عّدیابوعتان آنندنابنوباپوجهفر» ,ند بواممایادیزنهارایشمبوه |

| حالدروچکنوب مضطرب اولدی شح الاح ایلدی ناجاربندی ابوععان

غاشبهسین اوموزند ٠کنوروب اوکونجه روانه اولد ی وابوجهفر ات |

| اوزرنده جيل کید رد ی آخرالامآندن ایند ی شیم ایتدي فرفانی آت
| اوزرنده تجه اید ایتد ی ایشج صورمهشج ایند ی او لوقکه نات

اوزرنده ایدم سن غاشیهبی اوموزکده کنورردل و با کوجهکیدرد
ل سنآت اوزرنده اولوب ,ن منك او کوکهکند یکم
وخی
حشالمد

یسا
تینقد
هساما
اجعقر
کی ایدی واکا بوحالله تروت ابتدی ل ابو
سره که اول دعشدرکه بروقتد کیدرکن پول لبنان طاغنه اوغرادی

|
اند

طانقه ابدالدن پرقومبولدم انلرکله پرجوان وارکهاناره خدمت اابخلرشام |
اوق بردونا م اوت کتوروب انلراګون طعا سٹورر اوحکون انارکله

| اولدم درد بیکون صباحله بکاابتد بریزم دبراکمزی کورد  و ارکینکه
پسزنمله ردلمیْنسین  ۰بکادعاایلدبار واروبکندم نعه مدندنصکره بغداد» |
کوردمدلاللق ابلردی ومن بزید دبوب حاغرردیبه |
اوغرادم اول جوانی
قالدم و اکا دکین انبظاردهکه اوليد ردکلید ر و اول جوا ننظرعدن

یکم
تول
حش
اتدم
دكان
خدرس
اکاد ی بیبرطرفه <کلدیوابتدی نهنظر ای
اوزرکده د ر سن اول جوان دکلسنکه سن ینان طاغنده کوردم ابتد ی
وره سنك ادشکدر اتد ی پرکونبالی
اوت اتد م ابویده ندن دوشدل و
نشوردم قەمت ووتده ابو سی حکند ی طرفه قودم لومعامه دوشدم

 ۲بوحهغ نداد قدسالله تعالی سره  6سیم الاسلامایتدی ابوجعفر |
حداداکندر ر یکر و بریصشبر انو<هءشرکبربغدادیدرجنیدك ورو مك ۱

۰

اقرانند ندر

۲۱ ¥

اسن
3جعفرصیدلانیقدس اللهسره  6ابول
تمالطرفنه سبرابلیه ابو

na
a
۴۰ -

صایع دنور نك استادیدر بغدادی الاصلد ر جند واپوالعباس عطا نك
اف انتدندر مکه د ه حاور اولشدر وهصرده دنا دن کعشدر وقری زفاق

یاود
سنده
مصت بنك تان
عدر

خراز ابله مت اشد ر ان الاغراشك

استاد ازندند ریم الاسلا م اتد ی او اطسن صا ی دینوری اه ۵
استاد م او<عفر صیدلا نی اتدیاولارادعده دمص طغاصل
عله وسلی خواعده

لهتعای

رد که صد ر شلب ده اولورمش و وطانقه دن

بربلول مشا الك دابره سنده مصطن صل اللهعلیهوسله دظر انارژایدی

|آ|سعانك قموسین آجد بارو برفرشته اشاغه ایندی الند ه برلیکن و برایریق

پهررينك اوکنه قودی الارن بودیارچون و بتبکا کلد ی ایتدیارلیکی
کوتوریک نوکیبسهبوناردندکادر ابدریوتننایتدی ابولنلردن دکایدر

دکأییلورسنکه
رهبدنن ام
للل
نول ا
وارس
پدمب
لبیکسنیکوتوړو ب کدی پ انبت
هه پوناره
ببونناره حب شجدمصط ق صل اللهتعالیعلیدوسل ایتدی برکیسک
محبتابلیه بوناردندرلیکی کر وکتوردیار بندس ال بمودم مصطن صلی الله

دعا لی علیه وسل بکا باقوب کولد ی وایتد یکه جون بزه حبت ایده سین
| بزملهسینابوجعفر ایتدی اول وقتهدل بومقومله عبنم بوقایدی(ابراهيم
ادهم اشدی رکھه خوابد هکوردهکه برفرشته الندهپرطومارطوتوب برنسنه

ازارایتدم نه بازارسین ایتد آینك دوستلری آدنی بازارم ایتدم بآمدی
دی بازدکی ایتدی بوق ابتدم آبنناردن دکیل وانك دوست دی د کل اما
دوستلرينك دوسنملوسو زده اکن برفرشته دج کلدیاتدی طوماریکی

کرو باشدن باشله و آندوینكییطوماراباشته ازکهبنمدوستارعك دوسنیدر

ابوالعباس عیلاایتندی اکرقادردکل ایك که اکانابشهسینباری دوستلرینه

ررکد ه نه سکا شفیع اولورار  9ابوجهفر |
ابش ک|رحرنبهده آنلره اپ
اچدن چدان ن سنان فد س الل تال سره

طقته الث دید ر

ناشابور مشامخنك اولوارندندر انوعغّان یری ايلهعبت امش درواو |
حفصی کورمش در ورع وزهد ده بکانهایدی هعریك اوجبوز اونرنده
عهار ل طاعتاربله صغیالره زارویند
دنبادن کمشدرواول دمعشطدری ک

اولواغامی معصبترندن درد وکندیارهارد وینهدیشدرکه کثبنك
جال حسن مقالند » در وکال صدق فما لد »در و نثهدعشد رکه
ز

4

}r

COD:
باگهندم خونکم دوالئونی گوردم :م کرحتب گرورندی ز برا اون
ضورث طاهرده ةرايد بل ایدم بوقدر اواز وآدایله د واللون و میدز
قاطال دوالون اول خلق اند  1لوز نن بادتن نکاددو ند روت اشد ئک

ایجوان بخون انلعهالی پرفواند ن اعراض ابلیشد اپ
واریحفنده طعنله 
|اولفولتزبانیدرازابلرهمانن مهوس ولوس د وغدم ۆز مەصوسر پار
قعلا رده کلوت صفای خاطر یلهقالقدم  7 ۳الاسّلا م اتدی مسمتیدر
 ۱اول؟سی ى کورمککه حق دعالی کند یعظ مه[ نی سمرانلمه بع عام

کڪ ا
نویلور اولدی کندیدوستار.يخنە
اب اولور ارنفیامتت ده

دی بوطانه پېکورسه رکیرو باز ر کم بو ن مدکورورلوررایدی|
(وتربهم ینظرون الك وهم لایبصرون )یخی سن اناری کوررسنگه سک
(EFر ایدراز عالبوک انار
سیکورمزاږ و د سکتکین رکو ن نایزبدا

قری اوز ریه واردی کو ردی |انده برد
یرو
ش وور اشد ی بوسر
استادیکربه دیرایدی اشدی دبردکه هرکجمبنی کو رسهآئیاود ه بافزار
ود اشدی روسوزندکادرواتدی اا عد هصمرط فا صیل اللتهعایی

علیهوسلیکوردیافی آودهاقدبار اولدرویش ابتدی کورم
ادی
لبوهنجهل
ابوطالىك ردابسی یی کوردی ی سخمازه ولعا لارل سعغمبرنی کوردی

وکرنهای باقراردی  9ابو جه فرح فارقدس اللهتعایسره الد زه حندل
اکعایندندر وسنئده اکافر تاندی وحاسنان
دیل؛

اقرادنعدایدرارایدی

|[

شح الاسلامابتدیکه بخنید د بمشد رکه جوانلقد ه بغداد سدیهرایل ردم
ارقبرانهیه اوهرادم شم ابوجه رحماری آنده

کورد م م کادیکمد ن

دی اوژهد لو فور اولدمخالل ناشد م ای شح برسوزسو بله

کرو دو ؤب کیدم اشد ی ن
له سو
ه

ما
حدییه

اد
پول ترجه
تدی

بشارت اولون سکا احکر اول مشتژی اولسه اید ی سن ک|اءشزی

اولزدك اکراو ل سکا ڪرکلو کدلمش سب دی سن
بن
وكان
صورمردل ل ابو جعتر سومانی قدص الله تال سره ۳شیم الاسلام
اتدی ابو
حعفر سومانی بوطاه دند رواول دعشسد رک (صدیعك ص

محذرله الذنوب وفريك من بصمرل العیون واخوك فسنارك الیعلام

لغیوب) سعنك طوغریبرلهاواد رکهکسایهلردن عٌلواعیردوقبوده

و پولداشكاولهزکه عبتلریکی سکكواسته وقرواشك اولذرکهسنکله عن |
۳

دای که

{e
اعلناسلام والطربقة خبرا  ابراه قصارد عشد رک( یدکلاسان

دد رهت فانکانتهبته الدنیا فلاگیذ له وانکانتهمته رصیالله تعالیعنه

فلامکن الاستدر | ل قبمته وبالوقو فعلیه)یعی هرانسا نك يى هی

مقدارتجهدر اکرآنك هم دنبااواورسه اکاقیت قومقروادکلدر واکرهتی
رضاء حن اولورایسم | کا قوت بان ایدهبلك وانك دته واقف اولق |
یکه
مسمردکلدر اراهیم عادی دءشد رکهبرکشی اراهم قصاره ردصو

(هلردی الحب.حبه اوهلنطق بهاوهلبعنیقکتنه) بعنحبت اهلی
نی سو باریی بآنتسره قادراولوری یببوای جواینده *عثلا دیب

|

دمع الدھر یدرف  #جلع جبال اطب فو ق وانی * #لاعر عنجل

|[

انشاد اباد ی ج شر  #ظفرتم بکتان السسان فمناكم * یکفان دمغ |

القمیص واضعف ترجه ل٭ار اواوردی بسلوسح زنج نە ی| ۴

آکن زبویکاوشی ن مہغمرایدر سکا ٭ طاغلرکیحبقبوکاندی بو ه * ||
جان کم کلوردی بارکران رهن اک  #وش الاسلام بزه انشا دايد وب |

اتدمکه اوعیدالله الطاق غير بلرك بوشعرتیبزه اشاد ابلدی 9ش۴عر

|

ب#دو فاجهدان اكاع حه  #فتبین فعلامة اكا ن *خفقاان قلی ||
و!اردعاد مقاصلى <۴وعبار لوی وانععاد اسای ٭ خی ,کذینشهودار یم

اوشهودقكضلية انان و ترچه ک6وکل سم ابلك اسر هجوم اتد |
شی ار  #ول سر اولد جه ارتاروجودمد » بے ھربار٭کوزم اشی دل |
اوډينمضن سوزمسوز یا هر اه ایکیشا هد دس انم حود شاهدمدرا]

دت ٭ جلتمونی |

حار  ۴ولوشعر ی دج عبررلرکدر داناد ابلد ی

علض بغکرم مالس ماهسهل ولاجیل رجه  €ببومینومه |[
باوتدل نکارا ٭ شوبوکر کم ڪڪ تور مز کوہ گرا ا#راهمقصار

دعشدرکه سک دنباده آیکی د وسا در فقراق وحقدوستلرندن
رز بی غمرالله فعدذل قعره)بعی ||
برینه خدعتو ينه اول دع شد رکته(عمن
ارکیسه ادن غبریبردسنهابله خر تسه حفیق اول کعسه عرزنتد هدلل ۱

اولور بثوه دعشد رکهرقه دخیلدوکقاریوفتدکاحجد حنبیبی ندا |
فویدیار خبرو ر دی رکه ذوالتونمصر ی بیدی زندانه الوب کید رز |

شدایسد وپطورردم |[
ابتیوص
تماکخرقلروهقدر د یه و ن ذوالنونك ص
وخلق اغقاشا بهکیدراردی واولوفت هنوزن اوعلاندم ی دج عاشایه
۹

| وکندهرنه بدتبوایشی بےاعون ابشلهحکهوم بلهفضالهبا۱
| رشوےاسنی ادورلویشك اوزر بنهچاغردیوابتدیفقبردکلد راول توسهکه ۱
ه دس اله|
عنربن
شاطس
ولداشنك خدمت کندوه وا جب :لبه ابو
کر  3آدیعرو.نعذا ننان > م بن شعرهد رص وولرل شان د ندر سعید |1

مالفان ار دهد ۱ ۰ر,اد اندر«مرت اتدن اه در ھرکے |

ورسه  1ك برندان قران اوقوغق1
زنارتنه ا

ser

ان امین الاسنودا(عروف بای قتدعساالللیهسره 4اوعلرودی یانت
|ستناددند ر شم الاسلام اتد اینشعره جامعمصمره وارد یکورد رکه
از
 ۱ابوحامد زنکی نازقیلورایتدی ابنااحا هدز نا هد عماقلیاملن نزو ل آذك
ایتدی عاصاره شقاعت احون نزول ارلادم جح الاسلام اشدیکه ابوعبدالله |
رود اریاتدئ حسن بعند اارازیدنکه کنب بوعېيدەراشتدىكىاختى |أ
 ۱رکون بکازناده صووق واحلق أثراتدی آوبعو به واردم هاشدن خوا |۱
۱

نذاکلدنکه سنصانورسنکه عبادات دوکلی غازو صومدر اه غا لایل

[ |احکامه صىراي اك غازدن وصوعدن اوصلدر ابواطسن هز نن دعشدرکی

ید
نبل
هوز
ابوحامد اسود اوئ

حرافده کعه را رنده اتوورذی 

سلنره
اطشرة پد ی مارکهطهارت اعون وکوسه و رمدیکه او
کره
تهه
قامد
وو ح
آاواکه وال

ده

ود واقم اولاید ی آق اوورد ی ونر
ح

اوجددن قورب ایدی قکرراولغهدوزایدی و براهیمندااودالقصارارق |
شااعءك .
الهل سره طقهالثه دند رکنبی ابواسعجودر م
ت ال
دس
اولوزندندر جن دل وانوعبدالله حلانك وغمریاراه اقرانندندرع ری اوزون |
اولوبطبقه الثهبهایرشد ی وشم لیا طنبیقة اده ذکر اعشدر

ودر
هعرنناوعیوز مییکارلتدسنند ه دنباد نركمعتشدا ج شام لها اش
]| ووذاو یکورمشدرو ګر داوزر فشعهّره ملازمايدیوکورکا ابلردی
 |۴اول خالده واهالفقریزیاده سورایدی الالام دبک اول یی ارام

8صاراوتوز سل رسفراعشدی تاخلءك کوکلی صو ذلر٠ه طو غریل وهانلری
وول جله سی
قول ابلیه ارشول بیاندازه ادشلردنکه یف ادہلراش ارد ر ا

| صلاحه کنورد ى نظر ايلهکهنهجواغردلك اعشدر ونه مقبول
من فدا ۱لدب کین ضدادی
 ۱قوم آولش د رکه یبرم
 :بار

تون 9

یدار ککونکه انلریات بطاستاد اتدلر حراها نله

#عن 6

e
“

نه
“ناحق
و باد یلرکالاهدن قاچوب صغناجن بورقد رالا ضنغهنا ج
وزمالى خطرتاريدر  9ابواطسن الصبیی قدس اللرهوحه  .6۹طبقه
ثالثدندر بعضیلر ایتدیارانكاد ی حسین ن عبدالله پن بکرند ر وکنیق

ابوعردالاده روبعضیازایتدی اد یا جد ن د در وڪ نې ابعوبداللهدر
هرل
واولی ااک د

تصره د ن ید ی و د تروک انك سرایند ه پارګنده

قازلش برخالهوارایدی اولخانه اګنده اوتوز ببلعبادنه وحاهده یه مشغول
اولوب طشره چشمدی ودیدبرکه طعام د ی ,یر ایدی بصره قوی

آنی

دوارر واروب سوسهکتدی وانئده وفات انتدی قبریانده در
سبرهه د ن س
صی بر ججعه کون بصره]
رجهتغالاللهی سح الاسلا م انتدی ابوامسن ی
مسر رل و سنك طورهش ابد ی شاک

زد نله اتد ی لو خلهa .

کوررسینجلهسی ۲کین بهشندر بومصحت بزهدوسعشد کریاناولنسنه
۱

آدرکه | نکله برظرفك امجن طو(دبررار
شو یلهايد که

و بصمره رل مسصد ی !ولوقت

ڪي ري ناسذن برلوز نه

ده اعك مسر د کل آبدیخلق

بوز ریش بریبربنك ارقهرینهفورارایدیواولدعشد رکه(الغر بب اهلوبعید
عنوطه و هو مقے فید)یی قر دبشولکیسهدرکهوطتنده معم اکن
وطن دن يداول وينه د شدرکه(الفرىبهوالذىلاجاس )پە غریب
 ۱اولدر کهانك جنسی اولیه و بردفعه دج دعندر که( الغریب من
صي

ابلیه 

الاجناس) دی غریب اولدرکه

اجناس تمه الهمصاح.ت

 #ابواسن سبوطی قدس الله تمالی روحه 4

شیم

الاسلا مانتدی ابواخسن سپوطی بوطانقه فد رج الوعیل رو د باری

حکایت اید رکه سهل بن عبداللهك صاحبی هارون ابتدیکه ایوالسن
سبوطیابله بادی ده  ۰اولوردق هر قنکه قا رن اجشسه ایدی ومزال قباثل
وکوی وکند بیلعسیدی انواخسن قور ت کیآواز ایدردی تابرپردهکهکلب

اواوسیدیاولدخی آوازابلردی آنکله بیلوردیکه اند آدهمواردر واروب براه

|عیی رود باریاید ربارانه حبت و شفقت بابنده
زسنه کتوررایدی شم بو

هی کوس ابواخسن سبوطیکیاولزد ی اشلخاسلام اند یکرکد رک ||
فت

ارانیکند رکهوأجب لسك وخدمتده دی مقصود ی کوره رل 1

و اول حق ساره
عدوي دکل ل٣ حدمنده ذظ رل معصود حعیعیه اوله

وتعالادر خدمت ابتدیكك کوسه اولیه بروقدده بر درویش شح سروانی

{r
درویشدی چون رموضعه کلدمکه ک|ارږ تيون دیرز ابد ۍکورده که
ع
برخوانخان و برمكحالتنه دوش ابدم لالهاللهد یکوز ینآحوب انندی

ببت  # €اناانمت فالهوی حشوقلی #وبدینالهوی عوتالکرام #
* ترجه 6۹جودهرکلهدم پبرودارورسهجان ولهقونی#کددین+هر داراوزره

اولورعاشقار موی * وشمانتسليم روح ابلدیحاطز افنکوروب از یی
قبادموانیدفن اشد م سعرداغبه سیشاطرمدن کتدی کرود وب مکهبه

کلدمحکایت ایدرارکهبوقضیه د نص کرهکندوسزبملرهزنش ایدوبدرد رکه
رخامکل در حق:عالااك ولیارینه شهادت نلةین ابلروارسواًناء يعن واینه
رسوابلهدر شح الاسللام اتدی ابوا سن هر نبرکون پرارسلانه اوغرادی
اتدی( 3امانه فاشره )ارسلان هبانطورددیی ب دره حانو بردیجونکیمطاغ
اهت ولو ت
ب ين
جلان
اوزر شه <عدی ابتدی (عاداشاء انشره) اول ارس

اباخاوسئهطوردی  ۶ابوسانصایخ الدینوری قدس الله سایسره ٩

طبقهنلشه دندرآدی على ,نمدسنهلدر دینورهشاکبناكرند ندر

ومصرده اولوزایدیوآند هرك اوجبوزاونوز بندهدنباد کنند یوځ
ابوسعبدمالیایدرکاول بع شخ داینووبریجهبروتزاونوز رندهرجږك

نصفنده شنه گههسند و»فات ابلد وایول ابواطسن قرافینكودقينك

وابوععان هر بینك استادیدر ابوععان مغر ابییدرهحممشایخدن ابودعة
نهرحوزی کی روشن ر لك ونور انیرل؛کېسهکورمد م وابواخسن ب
دینوریدنهیتلورك کوسه مشاهد ه اید م ابوجعهرصیدلانبنك شا کردیدر

واولدیمشد رکہایکیدکتربهادن بارا ولق ک ربکردکررهدنیادنفراغت
ايده سين خلا يعقلسکاطریق القبو ل توجه اریدکہراودناد ن کا
له دکلتا| کاد ککهقبول خلقسند مننةطم
اول سیناماشحرغصلو
الها کے دنا ترکنك کناهی طلب دشاکناهندنز بادەرل اولیهزیرکه

خلفك قتولیفتهسی اقبا ل دنافتنه سندن ناد هبدترهو اولدعشدرک
( من فسا د الطیع .لمن و الامل )يعن امبد وارزو آدمنك طبعی فا سد
|لقدندر و بنه دعشدرکه سنك نفسکه حك شول نسنهدرک | نیهلا ك
او
د بوبتاوفودیکه(وضاقت
انلرو اندنصو ردبارکه ص بدکیدروصفت ن ر

لبهم الارض عارخبت و ضاقت عليهم انفسهم وظنوا لاناما مناله

۱

الالیه) بعن بربوزیواسمارکن انلره طارکلدی ونفسلریدخی اناطارکدی

دیلک

e

| #صایی قودمکه بدست الام عصا بلورنن اولدیاهلانطا کیهیهحکایی
اتاشد م
نوره سف
]| سو بلدم ابد يلرات خال اواسه کر اکزشی اولورآ یک

ب نانن عبدالله قدس الزهتعالی سرهالعزیزکه

کنبتی ابواطسندر

|

ناك عظامندند ر واو دلعشذر که هرصوفیککه کوکلی رذق |
عصر ش
ل
الله
تس ا
یله اغاواوله اکا کسب اهر اع ك کر * #شببان ین عل قد
رها یزکه شاع مصرا متقدهارند ند ر و مستاب الد عوه اید ی |
ومنادن وق کید نكیدای اولشدر و عم اطر نفك ا

کون

۱

ایسویآکننكهکلوب جر بدلحد |
سوزازی واردردیر رکهحریداردن بر
کک دستور استهی اتد ی اولاکوکلکی جرد الهسهو وغفلندن ونفسکی

| ۰هوادن وز انی ودن اوشنده ګر یدخاصل اولد ی کر دنا له اواسون

ککه اواسون اوا لسن بند ان بنقدس اله ای سره  €طپقه
ر
بالثه دید رادیغل ن 2ددراهل رغد آدد ندرتد الهوس هل نع د اللهله

کفیت اشد ر وانارکله که انار طبقه سندند رمکه ده تحاوراولشد د |

| واندهدنیاد نکتشد ر هعریک جایووزیکرهی سکزند » باد ډسند «بواول

اپواطذسند رکهشم اقطعدن حکایت ایلر لام ایندیکه اخبو
سن |
هرن آیکیآیدی بریبکرریوصفیرمر رنکبراهل بغداددندرا ند مهدفوندر |
لادن
دمشد رکااونلتدیضمروردسر سو زسو ینلعكاحق
نك شا کردی ن

|۴

قهت
د
مه ر

لعن خن ودشمنلکد ر شح الا
سلام ایند کردا دی

|

0

ینه خاصل اوااز |
غدلاره سنه د وشکه کفتارده کرفتارلقد نغمر س
وحرزرل صقر دې بعداددندر لکنمکهده مدفوندر و بءضیلر اتدبار و نکی

 ۱ازن ری برك خاله ارویغولار بدر ومر بن صغ ر دی شد رکهحن تعالا یه ||
| ول شوم اسعان بت [" زناد ٥ درو ن اول بوللرل بیرسك طلنّد 8
لعن حعد ۰
 ۱اما ليزم نم الاسلام اشدی اول دع مزن صغ ر وجو د ده

غرق الودی ولکن صو سرافند نبو سوزی سبلورد :که طبرویق ||

هان مسنسقءثالنده درهرهدکلیکمصو جوق اهوجوق ولطوعن |
روھ رکے سن زنادهکوره ز اده |
وا
لو٤
والتوناول برده بغزردرکهانده نوشو

| طالب اولورو که مزن صغر دغ شد ر که ن بروسه بلورمکه ررد مطباندی |
ورم اتیروح اولدیوانك فسی رر جهزیتاتی استد یکورسکه اوکنده |
| زیتای ج شمهسی اق راکالتفات ایلدی و بنه دعشدرکه مکهدهبدم بکاسغر |

رت

رد
اطعام |ختارابلهعهدایلدمکه اواطعاعد ن عم حعامندنصکره دمک |
مبریتدنیسهحان اللهسن خودی مز بطقرمزی بپلورسین برعدرابلدم۱ .
کیدم ا
رسی کون[
ومد حرام وکند اول کون دج لسنه الچهکرمد ی و وب
زم |۱
دخیانکنندی از نهد |له تسه کرءدیجونابکندی نمازيئەقالقدملو(

هوش اولدم انده حامر اوانلراوزر مهاوشدیلرو بش |
اوزر نهدوشدم و
دیوانه اولش صاندبلر ابراهیم خواص نده حاضمر ایدیخلالق اوزرمدان

وله موانست اعکه وسوزسویلکه
کیدردی وباه کلوب اوتوردی ع

باشلدی وابتد ی سنه بیرمبسین ایتد م اخشام قریرد ر ابتد ی کول |
اید ر سز ای مبتدیار اباعکزی تحکے باصکربکوهایشد نفلا ح بولهسزر ۱

خە برچناق ||
سو
للدی
يهک
بدمک
قالقوبکدتدی جونانسوغاز بن قبلدق کور

مراك آشی وایکیکرده وار بدکاییویامم اتفدی ندج یدمایتدی دی |

یکردنهدویردی آنی|
یبربمب ینابدتمیرمواردی ب چرناقعمجك!شرلهایک ک

دمید برمبسین ایتدمبيرم انوهاوجهله واورب کنورد یآ نی ||
یید
دای ب
دنام دم ابتدی دی برمسین ایتدم بز بسبانوب اوبودم وصفهدل |

قانعدم وغاز لد وطواف ایدم انندص کره ر سول صل اله ای عایهوی |[

خوابده کوردم ابتدی بنان ایدم لبيك بارسول اهه ایتدی من کل پم ||

اعی الله قعلیبنه) یمتیه رکید ک حهرصله طعام بتيءهحانلی انك وکل |
کوزی اعیابلر واو انډم عهدانلدمکه دج طکوه

طعا م گے اجدین ۱

مرسمکرهوق انیادنجال ایتدیبروفتده باءکضهیاییدعوت ابلدیوی |
|ارجعالفضل
اوفودی بدت )من دعانایاینا ل اهلعضل علینا#فاذانحن جب
ور |
لنك
وا س
اوت
الینا #ترجه) قباسه اصاب اادعوتاخواندن |کر #دع
او#عزه فضیل عبا نکر اجایت وله دعوتنه بزد نانك #بزهعودت ادرا

| اول فطل وشرف اه کا ن اح نابراهيم امامل قد سالله تال |
اروحه  ۷شاك عظامزدند ر وکرامات ظاهره اسیایدی ومقای اكام

ط|اغنده ایدیوبوطانفهدن ریحکابت ابلدیکه لکامطاغتبده * بو باوو
قیلدم ناکاه بر بره اوضرادم بر پوستین ,کوش,جونکم چ کور دی اند ۳

انها کبربکزرکبهولیباووقیاش سین اتتدی اببشلدیاوتوز بیلدکه رکن

آذ ی کورمبوبطورورم ابلرهعصا برودیوابتدیبوعصا سکایول E
۳

عصایی ٭

0.03

نکهلدی ابتدی شول مله دهلادن اولان خلا نیوکر اپدردمکه بربی
سورد آغری ارنده واقم اولشد ر اوکا صوفبارل ز اده اولواجوااندن
صوردبار اند ی( کوکلد ن اللهتهیالن په ۵اد در و او امه اتالد ر
وا

کی مرآعاند ر واخقتعا لایدنیت ایکا بل اھی ناجول ایکی

جهاندن بوشاقدر) واولابندیکه مکه ده اونورمشدم ونبمده پرجخوان
وار ایدی رفص کلوب ال اوختنده برکسبد الق قو بدیاولحواب

ایندی مسکپاره و فهمراره

ادي بم بوک اختباج پوقدراول ص

قسن ار ا بوله ابل ی اخیئا مکوردمکذ وادی اند ه اول جوان کندی
ککنیل اون اول اسه YEO
ما ش
اون اسنهطابابلرد ی ابتد ک

الوقوا بدك اتدی وزماة دا حباند » اوژه جفی باز دم ین
وی

ڪه زماارقو تماجون نسنه بو لد م و بمجالهریت

اکا وه بر بأره التون باتوردىلدمكه ۲ایام شه انتدمکه اقط هدر بي
کیا بك توکدر فرافتابتداکمروخاطرو جضت

تير, 1صلی له

||تقالعليهوساك شول حد بكىلديكه بورمشد ر (اوحکانت الدتا
دماعسطا کان قوت الميمشچانیللالا ( پعدنباخااص EE
قوتي ادن حلال اولور ادلستوتیالوباعر عه قویدم ووله روانه اولدم
ی

برجاعت اوعلا مار له او شار و اجارندن برگ برو کسك ره

مش بونظره تصوفدنسوزسویرآنك سوزنیاسبناحاجون طوردم!نلرد ن |
زورک(

تلد

و

اصدق)بسن بئدهصدق لدیخن بولور ۱

 ۱آبندی( اذارمیاله طعدمنالشدق)عی 3ن اول ک س
وه التونپارەسق اضر:شك

هیاال اغرعدنچیقروب اندم
آن ف
4

که

۱

ورن ۱

خواص آندهایدی وانکله اشنا(ت ا
ییکامشدم ماهربارکهآنیکورسمنکارهییت ١

9

کلورایدی براج کونشو يلەدوشديكە ھچ فتوح ا:
r

ده

||

مرن برکشی وارایدیدعییباش قازیرفقراییسورایدیوانك طراق اول ایدنکه

 aاز رفقراکا خامتاگون و ارر ایدیات صا| تونآلور ایدی وطعام
بشوررا یدیا اول فقراندن یراید ی 3س آنك د کاننه وار دم ابتدمکه
||۱
حعاعمت اك استزم اک نت
۱

کوندر دیکه انکلهطعامبو ره

ج امت انناسند » خاطرعه کلدنکه جعامتدن قارع اولوجيه دل طعام

 :دی نه  €راشدمکه لو خ
اطر کول دکلدر آنتدم اینهشنبحعام
/
اجب(
روا

ک

م
N
د
O
ری
نھ

XV

کل

ا

0
۹

3
ف حد پدغره) دعیانسان کند ی برادلشی اوزره اولق رکردغررك له

حاللقدن

مجد اراز اقلدلسهتعای»سر ۰ :طبقد تاه

ری مشامخنت کارندند ر کنبی se

9

تست
_-

ورع اوزرنهایدی و هدن قارمیوب حق سوبلی ایدیوسوز بنهخالب
واهل افتدار اید ی غجراوع ران کببرابله کت اعشدی ا
ووحفص

حداد ی کورمشدی بادیلاصصانی انی اولوطوارز اهیجدی
رتك اوحبوز |
«گرهسندن معدم فوت او در واول دعشد رکهاجلق زاهدا  1طعامیدر

وذکر عارفتراطعامیدر و ,بهد عشدرکهکشی اعبارهالتقاندن اسرای صاتلنی
اللهتعالابه االات علاءتلریدندر و بنددیشد رکهعودیتطاهره وحریت
|ابا
لطنه
رکر
ل اخلافندندر بوسف الین دءشد رکهبن عمدالله
کیسهکورمدم وعبذالله د خی ند یکی کیسهکورمامشدر دق

قد س اللهیتعاسمره ایدر عبدالله خرازمکهدهایدی دیرایدیکه بزمطرقمر

فتوندریعتی جرارلق دکلدرچونگیم حلسدنفا عوپ کدی انکله لهاول بن.

پر بر ایتدی دیلرعسین کهسز هکندیش ک زال فتوتندن خرو ره ون ۱

اسز انتدیهمیدارندن بکرمی کیسه الهع_رعتمکهایندیارچوکیم بيز ۰
|

کل رکمکهیهاونسکرمیلاقب!اشتدد
یی( ااصابتاست
عودع
اکمل ل
یه)

|

7ای اران سمری اللهنعالاره اععرارم اد یارای استادفنده کیدرسنکه

مکه یلمسنك نکده از مسافه قالشدر اتد ی ن ریدن بوارایه د ل سر لك

امشایع هکلهحيیعتمصکازله کاد م بوارایهدك خاطرم سرا پولدشلتکرله |
خوشایدیعدی کیرو ریدنیکا دونرم واورادنخنتين ابلرم و بنه سزه

ایرشورم_ واولزماندن جے موسنهدك بشایقااشدر .نان دا جال

قدسالله تعالی سره د طبقه نالثه دندر واسطی الاصلدراما مصرده |

د شنر ب
آفدخهرنه کندی ||
اونورمشد ر هرك اوجیوز الدرسن
ندهیرماضان
مکشاایرمص
نردلند رحق سوز سویلینارد ن اید ی وامر لبعاروف
ايدنلرد ن ایدی ولهال
لاشتهو رة و الكرمات المذكورة وجنبد ابله
اقام

واولوقنده اولان.شامله عبت ایعشدر وابواسین نورینك استادارندندر

تم الاسلامیتدیاول جالدکلایدی امامابدی:روفتده احساب خدمتین

کن ا
اعشدی انی بر خانه ره قوب ار سلا
نوه

پراقدیلر ارسلان آنی

قوقلیوب بالادی اک اتدیلراولوقتکه ارسلان سنفوقلیوت لاد ی کوکلکه

نهکلدی که ۳

اکلنوب قالدی عمقح کسوب دیکرایدیتا اقبت  1ی برکلاه ابلدی

لراودمشی قتدسعالالهی روحه 6٩طبقه ن اثهدندر شاممشامخنك
ع
کانهزندن واولوزندن ایدی وانوعبدالله حلاواکعاب ذوالنوئله مصاحیت

اعد ی هعررل او حيو ز بکرمسنده دناد ن عند و واول دعشد رکه

ولره دځ
شیوییلغهمکبهرژه آنات وعحعزات اظها راك فبرضه د ر اب
کراعانتی حفظ وسترابلك فروضهدر تاخلق فتنهیه دود و بثهدعشد رکه

(التصوف ربةوالكون باعیلنلقص بل غص البصرعنکلناقص لشاهدة
نله کوره سین
منهومزهعنکلنقص) بنعصوف اولد رکهعالیعصینانة

pe
A
SR

کلکیلیههفظررناةصدن بوعقد ر شول دانك مشاهد ه سکو نکه
بلکه با

جیم نقصاندن مهدر و يدتءهاشولدر(علامة قساوة القلب ان یاکللله
اهی
| العیدایتدییره یله ولایسا لحهسن الکلاءة والرعابة والنیصلىالل

عليه وسلٍیقول اكلا كنلیا اثلةطفل الولید) بعنی قسا وة قلبك علامی
“قجاه ون ای عبدی کندی ندیه مد قیله دس اول عبد |
اولدرکهح

کندیند یرانهناالفرو وتقعساالنادنحسی محافظت ورمانت طلب ||

ابلز وحضرت جد مصظنی ص یاللهعليه وس بیوردیکه مارب بنیشول
|مودیطوعش

اوغلا نی حفظ ایدرکی <هخظزاللهنونه اول دعشدرکه (اذا

صفتالارواحالقرب ارت عليالهباكل انواراموافقات) يعن ارواحقرب حتله
صافی|ولسه هیاکلعالده تشرابارانوارموافقه سیله ۶حجادمندالرمذی
| اقلدلسهسرهالعریز طق ابه دند رکنبیاو بکردر خراسانشامخنك
| جواغردارندند ر اجد خضرویهی وغم بلری وکرڪمشدر وانك
مڅدددنرخراسفاتنبكانجنهدندرشجد ن حامد |
دن
حا
اوغل ابونص رڅ

| دبدرکرستك سترمالس تکوکلکدر ووقتکدر جونکم کوکلکی خاط رکد |:
اولانظن وکازهمشغولایده مانوكقادکی ضایع ادارسات شول کرکرعبت سنه |

ابلهپس جن اصی ایدر شولکمسه که سیرفاپهستهزبان کتوررشع الاسلام
اشد ی صو فیایکوکاد رووفند ورزندکا نبد را کرصون وفتنی وکوکلن ||
|وزندکانیسییضایع ابلیداواصوقید ه ره قاڵورو شه اولدعشد رکحون سنك ْ

اوفادکدن بروقتآفت غفلتدن سال اولهاولوقدك اوزرینه غمراتيله شوندن

اوتور :کهاناوکلاهحالهخا(فسندنرفعلظاهر اولهز را اولایش اطنکت ۱
عدم استقامی سلامتید ر و نتهاول دءشد رکه( الانسانیی خلعه آحسن منه 0

{¥
.نه دیشدرکه (خاطراطق |
| کا واصل اولینجههج برنسنهیه ماببله وی

| هھ رن |
هوالذیلایعارضه شئ ) بعتی خا حقطارنیاولدرکه کا
معارضه اعد شحالاسلامایتدی حلاجه جوق یلان سوزار اسناد ابارز

وفهم اولمازو راست دکل کلات اند ن نفل ایدوب افتاار اید رار وحهول |
کابلروحبله ری اک منسوب قبلورار و اولکه فیاقیقهاند ن صادراولدی |
وزه حلاحك بوبیتاریی اوفدی |
معلومد ر وا نك اشعاری فصحم اډ ی ب

(شعر ) انت بایانشفاف والعلبحری#ثل جری المو عن الاجفان ٭

 #وغل الضمیر جوف فوّادی #کاول الارواح الاندان #لبسمنشاکن
محر الا انت حرکته خن اکان #اهلالابدالار بعش  #لمانواریم |
وانتان (رترچه )دلده مھ ركشودروغدہکقاغکد را جفونده ولاناکی

حننمددی |
جهوف دروغپرره ٭#حق بیلوراکی
روا کییدر #دردسودا کله ک

جاغکییدر #کرسکون وحرکندر واکقربال روجوع * رخك اينه سنه|

جظکلیکیادر  #عارف ابروك هلالنده کورر بد ر ام نظراهلینه پباشده,

نطلاج قدس اللهتعالی
را
وین
صحس
نبن
مجد
عيام ڪبيدر ج ا
اتدبمتکهدی
سرالزیز  +شح الاسلام ابتدی ابوعبدالله باکودن اش
حسین ماصورك اوغلی | جددن خعنددهاشتدمکه انندیصکرمککه ده

نامه ایتدمکه بکا وبصربت ايله ایتدی نفسکی برغله ودشو راو ل سق |
پرشغله دوشرهزدن اول ایتدم ای اناد زناده ابله اتدی شول وقتکه |
جع عامخدمته دور بشهارسن رلسنه بهدورشکه اك برذرسی علثةایندن!ا

يك واولو !وله ابتدماول نه نسنهدر ایتدی معرفت شحمالاسلام انندی قاين|

انس وجند ر  #ابومنصورکاوکلاه قدسالله تعالی سره العزیز| €
شج الاسلام اتدیکه ا ابومنصور کاوکلاه سر خسد » مشاد * اهلا

ملامتایدی بروقنده ا رغ ایدیکه بارانی سفرهکبغشرارکدپیسه لك|
حایطنده اولورد ی قیوق زا مغهمشغول اولد یصویه او شدی چونکم |

جدینقوب الك اننده برقيود جىقازد ی وطبمونركاعن
تماماولدی ان

اواکی قبونك انه قویدی چونکیم اولدتی تام اولدی انك بند * یبور
دی قازدی برکشی اکا اسدی دنوانهدکلسین وکیسدنك ارغادی دکلبن

نون بویه ابلرسین اتد تف
یسعی مشغول ابارم اکم بى برشا

دوشورصه ومشایم بوبولدن اعشارد ر وابوعبداله دینوری درا 3
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اتد ی مر وق خی ابراقدر شهادت برماغمله اشارت ابلیوث برکرالله
دیدیهمان رماغندن ړنورچبةوب درت بوزقندیل اول نورالهافروخته اولدی
اوغنه کلدی رهبا ناراد بملرلنتهدنساتدی ملت
مکر
رور
الن
باو
و

لعايلیه وسل وحنبغیلری کنزیع
دد ن صلیالعلهت
حنیفبان اوزربنع اممت
بعده رهاتلره اتدی قنفسین دبارسکن سر کلهلونده اوله ی لوقسه

کیده٤می انتدیلرحکم سکدر ابتدی باراعكقارنلریآجدر ونفقهریبوقدر

اون اوج ببكاه شعن اوکنهکتوردباهرنوز صح اولامشد یسکهیجهن

ضرف ابلدی اندنصکره چیقو بکتدی برعنصك برطوطبسی وارایدی

اجل ار شد ی حلابحانندی استرمسنکه باذن الله دیری قبلایتد ی
اشترم برماغبلهاشارت ابادی برندن قالقوب زند ه اولدی اک |
صورددارکه نو حید ندرایتدی (افرازالقدمعن اطدث)دعی قدعی حادندن

آیرمقدر اشلجاسلام دی بلورمبسنکه صوفیارل*نوحیدیندر( ناید

|

واقامة الازل ) *ا فارس بن عسی الغداد ی قد س سره العنبز

را
خکنی ابوا لاد ر حسین منصو ر حلا حك حلفاسند نمدش

قومك متکلمارندن وعباد ند»مدقغلرند ن اید ی احوال و اشاراند» کلام
حسق وارایدیخراسانه کلدی واندن سعرفنده واردی ودنا د نکاک
انده اقا ابلد

وشح علالهد ی ابومنصورما ریدينكمعاصری

| ایدی وشح اومنصور هعرنك اوحیوز اونوزبشنده وفا ت ابلدی وفارس
لمعاصریاندی
س
بغدادی قدس سره العزیزشح اواالقاسسهر قدنخدی

واک تارج وفایمقدماذ کر اولندی وشاح1انبصور وابوالماسم بری بر بله |
قة احل ماتارته حدالقالقا ابلدی ا
فكرکه
تکاد
داعمصاحبت اتدیلرنا|

ادنق
مشار
لاج
کحے
وی ک
روال
وفارس بخدادیجله نك مقبولایدیآ تکاح

|

مصنفاننده شا کتورهشارد ر شج عارف انوبکر بن اسضاق الکلانادی |
رابلرنده آندن واسطه سز سو زر روات
الّاری قدس اللهسره الع ب ک

۱

ایلشدر وشح عبدالنه السلی وامام قشیری پرواسطه ایله دخ ز اد|٥
دسن سو زار ثقلابساردر واندن متقولد راکبهتدیحلاجدن |
نارد
ار ب
وی
ال سان فلانمرج
لدہ
صوردمکه هریکدیدر ایتدی (هواراجی باولاقص
یق تعای اولاإ
صل) وھ ہمیداولد رکہ انتدادن نشانه* قصد ح
| دحت

{4%
بركکمت نافله زنقم,الور اننصدکره اپبتودخیانه لقرمیونکه رکورسین |
هر برنده خونلردن واغر بلرد ن که روارد رانارهواروت نصحعت ار ۱

]او بقارن وساجلرین کسر ایدمنهابنتردیهرکون الوان طعامله اوک |
رسفره حک:وربرز رساعت جله سنه ذظر انار بعد ه برماغی اوحبله

اول طعاملر اوزرینه بزاهمسرزومه اریادوه رکز انلردن زا وکندن و ربرز

اوزسوزد ه انیآکب خاله دن چفد ی برخوب جا ل و قداملتکش برله

| برآقسوف کپش و یرم فوطهبایشنه صارمش صفه طرفنهجیقواب
[|او نوردی وکا ادی ای حوان قا ندنسین انتدم پارسد م اد یقنق |

| شهردن ایتدمشرازد  بندن مدای خبرین صبووردایلاعباس عطاك |
سوك د یهسنکه اروقعلهاری صاقلسون | :
رنیک
ررا
سیونزدکلد م اتدی اک

دی ایتدی بونده ته کله بلدا اتد م بعضی پرساساههپلر نك معرفتله |

یرواوپوب اوتوردی مج |
کلد م بوسوزدهایکنامیرزندان ارو کرد بب

اهنشزا رکه دود ت ۱
دی ودنار بیخلیقه ب
ایتدی سکا ناهایولتدی

بریتی اون بيك دینارالوبصالبوردی وانك بربنه عامةناسدن بفرویدی |
دیواوشد ه سعد ی تنالوبکیدوب فتل ایسهار کرکد رش دی|
وانمکے
جاسل
وارکت وا

اولکندی شم سراينك رانواسند ه دیزی |

اوزرینه کلوب الر بن کوکدقالدیردی و باشین اوکنهصالدی شهادت |
زیا

»د ی شولعد رکهکوز ی اشندن بربو
رماغیله اشارت ایدوب نااکغال
اصلندی مدهوش اولوب بوزبنبرهقودی اول اننا ده ازمینردان اجر و

کلد ی کرو شك وکنه اوتورد ی شج ایتدی حا ل که اولدی

| اتدیآزاد اولدمایتدی نه سب دوشدیاتدی چونبیخلبفه ټكاوکنه
ابلتدیارخلیةه ایتدیاش وساعتهدل نك اوزرینهايدمهن لالسینقنل لم |

“دیسکا کوکامخوش اواد یکرو وارعفو ابلدم پسشج دیلدیکه بوزف |[

]| اول مثشفه الهباك املیه اول اسکه منشعه | نكاو زرنده اشیدهیندن

یرمکه
بوکسکاکی بکربی ارشون ایدیشح الب اوزادوب مذشفه بی الد با
یاصنکدره
هنك الییاوز اندیبوخسه اموذلشفه شهنه قیرکعلد ن
نجقوب کتدم اطبناعيه واردم واولخبری وبردم انقدی |کرا کاکیو

|ربی بکاقورزاود اول رقءهزیصافلیم درک |
واشورسك دیه سنکه ک

رکه

دومم
ا
بقربهل
رکه دار _بعنی

د سد
ی
کتالمقد
ب
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#۷
تسمونشمایه دهبغد.ادده ابا[بطاقهبه الموب لین و اناغین کسوت وکوزر ین

جبقار وب وباشی اشاغه دبارر ابلیه عروبن باقوب کو ان یله و برهار

عرد المت انت دی اول وکقوزلد مکه بادماول دیدیکی کندوسی اعش
وهرنکم دیدیابسه| کاو بل اهنتدیلرشحمالاسلام انتدی:طرمکه اولفصنهرك

| کااو ل جهفین کندوسی بلورمیدی بوقسه بلوه دبیکوند ينهی و اقع

اولدی وال برشاکرد ی وار اید ی هبکل اد لوآنی دی یله فتلابلد,ار
وآدنی شا کرد حسین قودار وابوالعباس عطایی دی الوسبب ابلهقتل

| دی  3اراهیم بن فاتك وقبل اجد بن فاتك قد س الله تعا لی سره >

| کنی ابوالمانكدرو بغدادیدر جند له ونو ری ابلهابعتشدر وجنید
| اکا اکرام ایدرایدی اول دی حلاجك شا کردیایدی واکمانسوب ایدی

| اول دعشدرکه اول که کهآنیردا ر انتدبلر حقتعالی بی اویشوده کوردم

| ابندمکه خداوندا بونهایدیکه کندی بنده ك حسین مننصوری بوپلهال

۱

]اد کیندایسزیی] اکشاکازه ابلدم خلا به سوبلادی واکاعطا قلدم
| رعتالق ابلدی خلق کندوزنه دعوت فلدی شح الاسلام اتدی اول فقتل

حلاجدنقص اید یکرامت ادیکدلیاکر اول اتواامیدیبوایش اکا اولاز

ایدیسوزیاهلنهسو یلكکرك تا ک آمنك سمریآشکار اوایه جونکی انهاله
سوزسوابلدل وکآاو كی وکاش اولدللاجرمسکااندن کرندو عقو بت اپرشو

و تمشج الاسلامانتدیحلاج اول دیدیکی کلامده نامامایدیاکراول سوزنده

اومااوسلیودزیآنتمةامی ونفسیوزندکانینی اولورابدی کیسدمنکراولاز
ایدیدحینسنهکرلایدی اولکلامك لیدکلایدیوحرم ياویقدیی انك

سوزندن اولوسوزسو بارموعامة انانسده حاضر ازدر اماکیسه انکارایده من

واول کلام شویله مستورقالوزیرا هرکیسهکه آنك اهیی دکلد رآنی خود
فهع ایده شم ابوعبدالله خفیفاید رحوق حبلهابله حسین منصوری
کورمکه زندانه واروب کیردم برخوب سمرای کوردمکه اطیف فرشاریعیی

قالبارودوشکلرد و شمش وخوب تحلس تریب اولمٌشودبوارهبرایب بغلٌش
وآوزرنده بزمنشفه یعییال پوزسلك اعون ررد اوا پردسغال امش برخوب

رویعلام طوربن ابتدمشجقندهدرانتدیسقایهدهیعنی آب خانهدهدر أدبت

حاضرلفن کوررایتدم نقدرزماندرکهشه خادبمدترسین ایتدیاون سکن

ایدرابندم بؤزندانده شم نهایشار ایوتندیاوح؛طمان د مور بندلههرکون
۶

۱

مگ

کد یکه حضرت جد مص طن صلیل عهلبه وس راکهدب تا
منواری د باد ی ڪون ججله سین دیلدی ودعدیکه یارب جله سین ک ۱ا

طصن صل الله علیه وسل تثل ومد
اش لهفلیاال حضرت د م

اولوب قبودن اير و کب ور ب کلدیکهايشد ک»لدم پی
ووردیکه هر نک

لز حفك فمران خانه سدر ال
کزوبکزم
بزدیله رز حقك فرمانله دیله ر

اراد تنك وفرماننك غیرندن پصاكووء
مدر ا|حکمرابلییدیک ججله سین

ووبر<"
ضفار
درله جلهسیندیاردم حسسین منصور دلبندنیباشندن چی
رسول اللهصل اللهعلنه وسلده کرامت کو ستردی حضرت جد مصطیقی

صل اللهعلبهوسل بسوردیکه بوکرامتله دابند ابلهباش دی ويرم كکرکدر |

تان راضی| ولم دس آنك فتلنه حقیعتده سبب بوةضبد اولدی واولکلامکه

| ک ااسناد .اواندی بهانه دوشد ی وداراوزرنده ادیردیکه بن بلورمکه
بوایش بکا ندنواقع اوادی ولك مرادیدربوذجورهزم عاشق صادق |
| اله بویله ولووچون اول سکر امجنده وغلبات امجنده مت حصالایدق |
اید ی وهعذ واربدی وزا اسان او اوجهله کلام ص اد ر اواد یلاجرم |

خلق عاله آنك حفیقت خا ی روشن وحن اولدی وا کر برکاذبدعوی|
اولور
کحیا
قوزهم
ایدوب انادیسه فرع
یصاد
ذ تا
دن وحهیفت محازدنتاز
وانارا رجا |
قرب  #ین
علهد
اولهلمشنوی معنوی > آن انارلعنهال
ایح آن اکنافت ازخودی پربادشد #وین اناکفت ازخودی ازادشد ||

صیصحت
دل

د
ه**
جول
#ن انا هو ود در اصل الا صول  #زاعاد نورترراه حل
ا
کنناسنکیتکترشود #ناباعلی سنك توانورشود##صبرکن اندرجهار ودرعناد |
رورمیدید.هی شدبدید#هر کهحدی71
٭دمب دم می بین بقااندرقنا #اه ک

دی رکسیلدا9مفصل الطاب واللهبقول ای وهوبهدی الصواب |

و عد الاك اسکاف قدس اللهتعالیسره چ4شعرالاسلام ا

دیا

عد الاك اسکاف حلاحك شاکر دیدرو نوز کرمی سل جرسور شد ی

وجشرر رعفقیلی ابلطندهاواشایدیوبےبیبارمفوارسی وابوالسن

طبری و ابوالقاسم خانهجله سیشر یف عجقزب*لينك بارایايدی

وم بف جز عفیلی بنعبابامیبجلهسندن اولودوتارایدی بابےامایتدیکه
عبد الاک اسکاق اتدیکه بروقنده حلاحه ایتدمکهای شح غارف کیدر

ابتدیعارفاولد رکهدی القعده آیندن الىکونق لاه سه شنبه کوننده سنه |[

نع(
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نارطورمر متصل بازارایدیتا تم بازدبارولد ن طاغادیارولابتی |
زنداره کوند ردبار وز ر حسب حالن بازوب موتّد ر حلیعدیه کوندردی جواب

کلدرکه فضا انك قتلنه فتوی و برددارسه کرکد رکهآیی وال سباست الند
و ره سیناکابوزهسی اورسونا کرهلال اولورسه خوس والابوزدجیاورسون ۱
اندن صکره بودان اورسون دس ور بردخ انی وال ساست اله ورد ی

وخلیفه نكجوابتی دیدی و ایتدی| کرضمرب الههلاك اولز سه اولالیی |
ابیز صکره اناع اعد ه باش و بد نی باق واکرسکا دبرسکه مت حون

فرات ود جله بی التون وکوس اید وب اجرا ابلیم قبول الله و عقو بتدن |
فراغت قله وال سبانت دی آنیاول کچ الوبارنداسیشنبه کون سند |

مذکوره دن ذیاعجد نكیدی کونقالشابدیپکابانلطهاقچافوار وب
وحلاج اول قبولك اند ه امتناع صورتنکوسبّر ایدی و بی <ساب عامه ||
تاسانده جع او [دبلرحلادا کایوزهعی اوردیه رکره ابلدی بعدهاحاراف :

واش براغاجه
ار بعهسین قطعابادی پودنن باقوب کواق د لهپه|ندی ب
دیکوب بخدادده کوپریاوزرنده کدی وحلاجك بعض اگعابیابتدیارحلاح
| قتلاولعدی ولکن اعداء الاهدن برعد ویه شمه الفا اولندیکه و بودصه بك

۱شرج درازدر واطو بلنده فایده آزدر امابوقدر ذکراولندی ار باب وله

| عبرت اون کافب-درواصحاب وصوله حبرت اون وافیدراماامامياف |
۱جه الهتعاییانتدی بز«قصد بیانخلکانل قیلناوزر صهاارقابتدل که
ر

|بوروایت صدقه افر پدر و حقه انسیدر اما ذهببنك نقلی مناسب دکلدر
|مشا خدمنعد ما اذکورلان اقواله بلکه شطعیاات صو فيه د » طعن
| ادنار اعتفادنهمناسیدرواصعاب الدناسحواداتحفنده اولان حشويەنك |

عمایدینه»لاعدر وحسین ی منصورشول اهلالله حبول اولدبیی شفعّت |

ومرجت<ک مهدومقامك مقتضا حهکندینك قتلنهسعیادنار جه سنه |

د عا ی خیر ابلدی وحضرت عزندن دیلدیکه ججله سی مرحوم اولار |

و<ضرت حقله مابیتندهاولان حداللال حکمجهبوبلهدماقبلدیکه(الهی |

اقنبت نأسویی قلاهوتنك وق اسونبیعیی لاهوتنك ان یج غین

سینقتلی) کذانفل هذاالدعاء اس لعارف جمای والدین ابوبكر
الهلناڅسدی الرازی قدسالله تعالیسره کفایبه صماردالعباد
ددال
عب

اومنقولد رکهحسین ورد قدس هه تعالی سره رکون خاطرندن بو بل

}n

را
اعندن ژناده سورم ابوع .دالله خفیف اک امامر نان دمندریال

اتدنکه اول فیاوادم اماءدراما هر ک
ننو
لیهس
دوی وضع فلره بوكلندى |
وشر لع رغابتاعدی اکاه,رنکم واقماوادیسه اولسندناولدی توا

دعواسبله رک
هون مكرکعت نمازفیلورایدیوا و لکھهکه ازنداسیآ!نیفتل

در بشبوزرکمت ماز اش ایدی وشخالاسلام دیآ ره سانی

مسل دن اوتوری قتل ابلدیلراول خصوصده اکا ظل اولدی بزرا اد یار
پوسوزکه اول بساروبیغمبراکدر اویله خود دکلدر شبسلی انك ذاری التنه ۱
لك ع
واروب طوردی وا
علانه
اتدی
ل(او
ینن)

اولقاضیکهصورل دنه

کاےیبعدشی شرلیدن بوکلامی ایشیدوب ابتدی اول بیتمبراك دعواسین

ابر اند ی بوخود تکرتلق دعوی سین اربارشی اتدی شدی مان

اول دیدیککزی سو دارملکن ديوانه لك ىخلاص اباروعقلائی بو بلا
اوغر»در بروفتده مصور جن دل فبوسین قاقدیانتدی کین اسدیحق

جنیداشدی حی د کل ین بحلفکهلهسین( ای شه تفندها) بع قنیدار !

اعیدرکه سنکله جنك ابلرواول نسنه که اکواقع اولدیاستادی رون ,
ععانمکينك دماسبلهواقعاولدیکهعريبنعهان باتبوحیدده توصعوفد»
| رحزاصئیف

اعش ابدی منصورآی اوعراین الوب 1شکاره انلدی وخلقه

سو بلیوب کوسنرد یایجه سوزایدیفهم تیوباک انکار انتدءلروآنی تراك
قبادیارداس اولدی متصوره تفر ین انلیوب اتدیالهی س ۰
ن ك اوزر بنه

دز ینب
ا رتوب
اکب مسلطیه لین وااغین
رکسوبوکو
ن

اوجل هوکاقع او
کلدی
راست
هادن
بكدع
واسی
دسع
ربله
ااول
مدین
اقلئذفصیل

قصه کاب فصل خطایده بو ل دهز اامافمیی رجهاللهتمالی تماخرنده سنه

نوستعلثماه ده قصة حلاجك اواخرنده انتد بکهنقلایتد بلرکه مقتذر
خلفه نك وز بری حامد ی العساسك حلسند ه فاضی انی عرو حضوریده

حلاحدن برکلاح صادر اولدی دس فاطی انوجروآزك قانك حلنه فتوی

و بردیوخت ازدیو ملسد حهاضراولانفقهادتی| کاموافق ازدنارحلاج |

ایتدی(طهری جی ودمیحرامانوا
تلاولکاموا

عییماایهم

الشمرع و مااعتقادی الاسلامومذهبی الدوتفضیل الامه الار بع ا
ومْلفاء
االشردین و هه العشرة منالصا ن7ه رضوان اللهتخالل علهم |جعین

واىلكتسبن
نة موجودة فالوراقینقالهقدی) «تصل بدویبرلهایدی

ا4

> ۹۴

رفبق ایدی واجدل مذهیتی هرانه اول کنوردی وابراهے سانبه الهکحیت

ذھب
انش ابدی واول دعشدر که کهیرسهیکه اولیا ومثایحخ کب م
کک

ايه چان نصعتله اول کوسه مهذ ب اولاز هرك ایکیوز قرق برنده

وفات ابادی ح۴#سین م:صوراخلاج الیضاوی اقلدلسهسره 6۹طبقه
بالثهدندر کنب او الغیتّدر صادن اندیکه وارس شهررندن بشرهردر

اصلده اول حلاج دکل ابدی برکون برحلاحك دکاننده اوتوردیکه نك
دوسیاددی آئیرایشه کوندردی ابتدی نسنك روزکار یکیکوری و رهم

پرماغبله اشارتابلدی اول پیدلر جکردکارندن آیرلدی دس اکابوسیبدن
حلا ج دیدیلروا سطده وعراقد » او شد ورجنید ونو ری ابله كعبت

اعشدر عرو ن عغان مکينك شا کردیدر و مشایح نآك حفنده اختلاف

اعشلردرا کر مشا آنیرد ابلشار در مکر رقا بحکیہ ابو العباس عطا |
وشیی وشح ابعوبدالله خفرف وش ابوالقاسے نصرآباد یکیوابوالعباس
سر انكفتلنهرضا رومدی وفتویبازمدی وابتدی ن :ا زمکه اونهسو بار
کاب فصلاتطایده اندر توقصهنك جل مغر اتندندر جنید بغدادینك
سین میمیم زاهفتلنه فتوی وردىکی زرا نوار که عالاولانلرك با ده

روشن ومبرهن اولشدرکه بو سوز افتزاء حضد رو سرد الطاقه حنید

وفا تحیسین منصورل شها دنندن آون بر ابولادرحسین «نصوره ريك
اوحیوزطعوزنده بغداد ده بابالطاقه ده بومالثلانهده ذیالقعده نك بکری

کدیوینیی شیبت شهادتی نوش اش ایدی وسیداأطانفه جنیدهرنل |
در
ایکیوزطقسان بدیسنده بومالستتده نزرخولیفهده وفاتایتدیودید بلرکه
وم جعدنك آخر وقتنده وقات اند ی بومستتده وان اولندی کا کش

ه
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اکعو بده ایدرجاه متاخرانآنیقبول ایغشاردر قتدعساالللهی اسمرارهم
ومتقدمان مشاحك بعضیآئی هعواشد کلری آنك دشه طعن اتدکلری
[عیدن دکلایدی م۵عور معاملت۸6عوراصلاولاز وخترااندن سلعطان

ط
یرقت شج اسبوعد اپواطیر قدساللهتعالی سره بیو رمشد رکهحسین
شه
منصور حلابح قدس سره علوه حالد  ۰در آك زما
ر ق ومغر بده
منند

آن كکیکوسه بوقایدی شح الاسلا م ایتدی ینآنی قبولاغرم مشاه
مواففتد ن اوتری وشرعه وعله رعانتد ن اوری ورد دخ ارم سر دی

| ایولاهید یکوای موقوف فوبک واول کیسه که آی فبول ایدر قول |

1

که

انز یکد داکا انوالعناس ساسك سراف فموسنده اتوفاطراکسك!

اولازدیکه خلایق با
زرتنه کلورارایدی بر وقنده بتکوندردرکه قمودهوارون
اهیش الیهکبردی خراساندنا
و,ک
دن بکد
کنطلونم
ور ی
کارا
ز بارهکلنارل طو
عصره کلد مکه ستوربانلق ابلیم بم خود آنده فراغتم واایردی هماند م

کراج
برکهسه کادیکهشح ستی اي
رر
دیم شج اب
ه
منوز
رتدیه

ڪر مد ل تیاو کهصدر نشین اولهسین وسرابك قبوسشد» طوازز
دون وآتلری حفظاب کهسکا کوسهحاجتاوله شح الاسلام دی اول |
کپسه یحی شفك دید یکی کی

اولد کهدماعباسكقبوشده

طوارر اکسك اولازدنکه سلاطانه منسو ت کی اراک کورارادی

* #او العباس سرج قدس الله تال سره  9آدی اجد یعران بن

سر در همعرتك اوحیوز بشنده دنبادنکفشدر اکا اواواغتدن شافیی
اصفردیرارایدیعراك فقیهی ابدیو بغداددهاولورایدیوحنیدی کوروب
عبت اش اید ی هروفتکه اصو ل وفروعدن سوز سیوله ایدی:
| بر وجهله تفرب اریدردیکه حلسده حامراولنار تب ادرا ایدیدیرایدیکه !
کا ید راو ال سم حند  1کی رکا شدندر
وورب
پلورمستن ب ش

اینزی ابلوعباس سر جك محلسی کاربنهواردی
قدسسره عحبدرام
واکاوطرشدن سوال ابادی کوکّك جواب ايش دوب برنعره اوردی!

ویهوش اولدی چونکه هوشه کلدی اابلوعبا س ایتدی بن نجه زمان
سر بمریکزجنید ابلهاولدم وحعبت ابلد م معدی بعلولر بی مشغول

ایادی اکرشو ی کله سر دلیزارسکز رکون تعبین ایدم خصوص سر

ایچون ببابودن کلات قیله ج ابوعبد الله خقیف دیمشدرکهای سرج |

شرازه کارزدن اول اصعاب عل جیع صوفبه پهجهال اعتقاد ایغشار ایدی
جونکے آنلرشرازهکلدی و وطانفه عیانین وفقاماتن سان انلدی وآنارك

ربل سوز سو بلدی وآنلرا» فصلنه شهادت الد ی و تمهکره واقم

اولدیکه علاحلسنده ابتدیکه واللهزهرکرآدمی اولادق مکرکهواطدنك
دکك مکرړکو ناركاد له اولعاارادبراکه
رباو
صعبتاریسوطاه سبلهواد
یماودوکرزر به اولدیار  9پوالعباس
ےهنظ
صوقبه کیاردر دساعا آنا

جرة ن مد قد س اللهسره ۶۹همراقتدمشعاملخنركندندر و رعده
کامل ایدی ومسان الدعوه ایدی وسشناوند» بیبدل ایدی اجد حن لا

414۷$
وزاریابارکه بارببن پر ظهبکاة تکاهکند یی له عکهقاندهقاعا لوش دم ر

Ea
باتل

بونه نهاوندی دعشد ر که تحعقای ابله جوق اونور وخلق ايلهاز

رتسا اوشندیکه هسلآنارانده اهلراست کینسهار واردر وس ابو العباس
صايك خاناهنهاردی

دی کال آشنارحلهسنده نهابشی واردر

ترسا کرو دوندی و اتدی بر پسیءعلوم اولدیآنداصک روم اپوالعباس
نهاوندینلخاهاهنه عرمایلادی واندهدرتایاولدی آنلرکله ۱اسالد

وازقبلدی شح هرکز |:کانسنهد مدیدرت آی ندص کرپهابوجین اناغتهکیوب
ا

قصد ن ابلدیشح ایتدی جواغردلك دک(د رکهاورنامزده بوقدرنان

وك حن اولشایکن ببکانه کلهسین سوکانه کیدهسین ترسا همین مسان |
اولدیوآند» یم وات اتدکدنصکره

بر ند اوتوردی

ای ورجح

وبیددیدهررغره؟ رحیده
زګانی قادلسله رو حه کهشم النوبااس :
حهارشنبه کوننده هعر ټك درت بوز ای بدسنده دنسادن کتدی وقری

زنجاندهدر دیررکهنك برجتکی یبکعدیسی وارایدی هر وفتکه YF
رجاعت شعنل خانقاهنه توجه ایدهاردی اولحتك آنلرعدده آواز
ادلرایدیخادمی هر برآوازكاشته آشامحون چول کهبرکاسهRH

اتفاق رکون مھ انرك عددی أولحتکت ١وازندن برآرتوقکادی اجب

ایتدیار اول چتاكول مھمانلراء انه رصدی وبربر آنلری قوقولدی
واملریدت پرینك اوزرینه نبول ابلدی حون قعص ابتدیار اول کعسهیی
دیندن سکازه نولدداردر کهب کون مطعل خادیی جولکه برهعدار سود
قویدیکهسودلو رخ بشو ره برقارهلان دوتوندایکندن حولکه دوشدی

اولحتك آنیکوردیحولکك دابرهسنده دولانوتآوازابلرایدیواضطرات

قبلورایدی خادم اول معنادن غافل اواوب اکازجرایدوب منمایلدی جون
خادم دح بروحهله فتنه اولادی اول حتك

نیون کتوروب حولك

احنه دی وهلالهاولدی جونکیم آشیدوکدنار اولقاره ببلانی اند ۰۱
حرده بولدبار شح ایتدی اول حتك.کندوزنی درو شلره فدا ابلدی انی
قمرهقو یک وزبارنگاه دوز د کندیزرک بهالفعل بك قبری طاهردر وخلایق

زارت ایدرر

ایوالعباس فسایی قدس اللهسره العریز عه آدی! جد بن

مد بن زکر ادر اصلده ناور دن ابدی ومصرد» اوورمش ایدی سح
عماس فعرهر وی آنی مص رده

کوزمش ابدی ووش ر وعکه ده عاس کا

{¥
طاهرایدی سعاعه اونورردم سعردی دوشك اوزرده اولو رورم وسرزاول

| حال اوزرینه انوب افبلورسز بکاسرکله “ماع اوتورمق ان حلا ل

اواور ا#ب۶والعباس نهاوندی دس اللهسره  +شج الاسلام بوناری طبعه

ساد سهدن دوتدرا دیا جد ن عدن الةَضا درج

عفرخلدینكشا کردیدر

اوعشونك بریدورشجابوالعباس! کاعوآدقوهشدز وعوسالار اید ىشح |
الالام ابتدیکه عباسفقبرهروی بکابتدیکه ابلوعباس نهاوندی ایتدی |
ری وعلدنسوزسوبلبک اهلنهتعانی آنك ن اولیه الله ذلواال نك
ت

سوبلك آوحدر ری
 2اولور شح الاسلا م اتد ی حشد ن زسو

:وکد ر او ل بابده “مع قیامکوسترد ی یعتیکاب وستتدن
ذاتند ن س
ن
شددالك
درری
مسعو ع اولان سد

صروصه
خلکد
وی
بزسو
سو

دی

ص

کاب وسنت واجاع امت واتار ص ابهقیام کو زە شد ر اوچهی عبن ا

حة ن سوزسو لکد ره رکم بو بابدن سوزسو یلیه واه تعالىنكوجودبل |
ةق اولبه دعنی حق تعال الك سعچی اولوب آنکله ایشدمیه وانك :i
اولوب آنکله کو زمبه التلعهالی نك حصی اولور شج الاسلام اعد یکه |
نهاو دی دیدنکه آتلرکههت اعهابدرا کر صول اللری آنلری حقدن!

مشغول ايدرسه صاخ البلهصول اىلكبسرار وینهشح الاسلام اسیا
نهاوند ده نقط صتار رص وارایدی وفهمرارنك|دنباسیله راحت ایدبار |

آخر او
صلد ن فراغت اب دیرو آندنسنه قبول ادنار نهاوندیبه
علص
آندن صوردیار اتدی او

درو شار!» برکترله مال زناده اولدیفته

قانع ایدی دس نك مال فقرایه حرام اولدی تنهاوندی انتدی ابتدادهکه
|بوکار دردیل هکرفتاراولدم اونایکی بلباشےباقمهجکدی ا بکاعام کلودن

رکوشه کوسدبارو بنهدعشد رکه ججله عم اول آرزوده د رکهرساعت

حق تعالی آنارکله اوله وین اول آرزوده عکهحق تعالی برساعت ی یک

کره
قوبهتان ک

بن ەنسنەج وقنده م شج ابوسعیداباوحمر گا تنده

وییه
دکند
کینبی
مذکوردرکه سووزك اصبل اواد رکهکش

قومزر

رسول صلیاللتهعالی علبه وسلدر ایدیکه (الاھے لانکلیالینقسی طرقه
عین وقلامنذاك) دع بن رکوز بومجهکندېه قومه واندن ادزجده
ودعشدر ر بره زیکوردم مرودهکهاستادالوعیل دقافك سوزندن ایسعش

طظیه بکاقومه ن خود دع |ا
رمکه
بیار
اببدیلکیندراویکبندسیوزرسوایدی د
و وزاری 4

6۱
اردیدروحمایق احوالهعام ایدیوفق.ه آپدی
درواو بکروا-طینل ش ک

فواقرحدویث
ارشامیدیوا کااناسندن جوق»براث دکش
وخاطرنده ح

ایدی جلهسینویروب رسول صل الله تعالی عليه وسباك ایکی تل مبارك |

بهیون صاتونآلدی حقستانه وتعالی اول مويك پرکاتله اکا توب مهپسس
انلدی وابو بکر واسطی

ند دوشدی و بردرخحه بهابرشدنکه متصووددن

برصنفك امامی اولد ی آناره سیار پ دهیدیلرودنیادن کقییاولق وصبت
ایلدیکه اول مبارك مو بلری آغز ينه قو بدیاروقبری هروده در وخلا ی
آزئیارت آیدراروحاحتار بن دبلراروماد ارین حاصل قیلورار جر بدر
رکه وحیسد
| هعريك اوحبوز فرق انکسنده وندادن ار واول د
اولد رکهخاطرهحق تعالا نكغبر کید ونه اولد عشد رکه واسطی یهاحل

قاربوبق ابتدیارک زه وپصبرتابله دی( احفظ واهادالهفیک )
ع۴بدالواحد ,نعل السیاری قدس اللهسرهکه ابوالعباسك قرقرنداسی

صی
اوعلیدر هم شا کردیدر سراب ص ود ه ف
ولره وذف ایلشدرسبی اول ا

ایدیکه ب رکون صوفیلری دعوت ایلد ی رقص ابلدبلررقص ایند ه بری
حزر
هوا او
بنقهوت غائباولدیوه رکز طاهراولادیهعريك اوجبوز عش 1
ند هندنادنکتدی واولدعشد رکهطاع !بوالعباسدن آدستدمدیر ایدرکه 1

اکرغازده قرآنبرینه شعراوقوق جاوالرایدی ابوبقیوردم (ببت) اێ |

عل الزمانحالا ٭ انتری مقلتای طلعة حر رجه اورم ن بوحالی
دنیاده #ککوهرم رآجازلاده ۴9ابوالعباسااسهروردیقدس اللهسره 6
آدیانجد در مشا وقندن سمروانی کیوغم یارابله مکهده اولورایدی اول |

دعشدر که بقارن بکیورنمنیدهمیندیه واردمبرجو ق طاثفهاوتورهشاردر

شح

سبروانی لهآیدیقوالبرنسنه اوقودیسبروانیآغلیهرق قالموبکتدی

یکانه اولدیکه بوحلسد ن قالقوب کتد ی مکرک سعاعد
اولقوم اشد بو

منکر او لهشج ابو اسن سرکی آند ه حاضر ایدی ایندی اللهله عهد||
اند مکه اکر اول س“ماعه منک اة ند هرک سایری اوتوریم شج

انوالعباس سهر وردی اتد ی بندخی وخصوصده  6موافعم فرداسی

کون بوایکی قکایلقوب مشایخدن برغیرجاعتله جع سیرواننك سلامنه
وارد؛ءلردیلد دارکه*عاعدنسو زسو تلیهر سبروانی استدی رزمان اد دکه1۳

فآومزرنده بانوردم وامی بصدیق ابدینوردم و بدغده طاشك نشانلری

E:
 ۱ارحوخ ال ناما  5و
۲هذا حال فناءالفنای) بعیید کرلادنی در
ااذ!؟

غاب

ی حفك عر ۳یاون وعد ر وذ کرنهایقذا کرذکردهذکردن|

اولقدر ومقام ف ر
رهحوع اعکدن مذ کورند» مستفرق قالقدر| 

او بوهرنبه فناءفناحالیدر ل بوااعباس اجد بنشبی|اشمرازی قدس اوہ
دعالی سره  82+¥ابوعرد ادنهخف قك استاد ید رشحم ابوعبد! لهخفیف
دع درکه ی ال کی و جد ده مصفق کورمدم تام سکرآوزرینه اند ی

| ریه کتدیکی ووت ارسلا نلهاوبنار ابدی جنیده وروعه وسهل عد
الاه ارعشایدیبنه دجمابوعید له دشد رکرکه ۳ابواجدشیاارله
اوتورردم وات اابندن  8اوغلاحق بزمله له ایدی اول اوغلا غك| 

او تخوسی کلوت شانهبننه ک
؟ی اولدیقدش همو “ ۶یاولدیغندن مام آنش|

انار ایدی واد حب اناق اوزر ينهکوبماعب خوس وقت اولش
ایدی ااب ايديلرکيم بو اوغلانجنی خاله سنه ابلته ھهکےچیسه جوات
ب
ورمدی آچد ن 2یت

ای یکی پارهعظیم قور آلوب البنك اعنه

قویدی بوکیدك امحنه حکدی واوغلاعیغه اند طیوریوقاری وآنی
تا شخ انلتدی و رزاولفو ر زد شعله سی الط

ه سندن کوررد

حوناول اوغلاعق خازهسنك قموسنه کلدی اولاکی قوریالدن براقدی
کوراولش ایدی اند نصکر ء مسده کیروب صبا ح نم زاینه قدر نمازه

مشغول اولدی  9انوالعباس باوردی قدس الله تعالی سره * زما ننده

اولوایدی شبلی بیاڪوی رم
دشی ندشابورده اواورایدی وشح اببکور

طمستانی دخی نبثابورده ایدی واولدخی شبیی یکورهش ایدی واءکیسی
دعذاردرکه شل صاحب حا ل اید ی وتوحید دن برذره آندهبوق ابدی

شمالاسلام ایتدی آنارك دیدیکی۳ی درکهشی توحیددهدعبانهسو بار
ادی م مکنانه

 ۱سره | 6ادیاجدنخجد ن

هارونالردی ا(صوفیدر جاو بکرطاهرا بهر بدن وص نعشدن حکایت

ابوب د رکهنمرەش ابتدی هرکو كکه دریدسکفانبقبهکفتاری دی
فاده اياز وبنه ابو:کرطاھرابهر یدن ناقیلدرکه ابوبطکازهر ابتدیکه
سوزسو :اك شول کشیبه درسند رکهسکوتایدزسه عقوبتدنخوف ابله

* #ابواساس سیاریeh سره

طبقهخامسهدندر آدی قاسم بن

لیا هب یت یمهیساراه فرفرنداسی اوعلبدر اهل م ودندر وآنارك |

#3هیر رکه

۹۳

ودیکی نشان اوزربنه برجوان بزه تارش کولوب ایتدیااولمات
اوادق بر
 1ورک اتدل ورهلم اماابله جعڪون سنکله رسو رمن واردردید اتدق

دمی وگسونسین و بوزهصهدر ابتدی بردرو یش
یٹیک
الک
سویلهبکز او

ایدی مبرائیوارایدی وارث طلبابلدی بی ک|ا کوستردرلر ه“لعهدیسر

ورکعر ابوسلهقجی |کاوردل ایتدی
اول یرای یکانسلی ابلیوبفا

هوقف ایدیکرت بان کری کمبلوه دبوب نظر عزدن
برذظه بسوراراد ت
ی کیش وکندی جامهسین
فلمر
غائب اولدی زبمراندن صکرهکلدی او

چیفرمش بوسرآدر دیوب کتدی پزسجد <لهیه واردق واول کون آنده

اولدق د ننه ف اولدی اول جامهنك رین پولدامعرهو برد که طعام |

کنوره رساعتد تصکره کورد ککهرولداس نکلو ر و رکر وه جاعت عطي

اکا بایشمشار لهکلورارونیدی دوتوب جکدپار وایتدیلربکوون اوج
کوندرحله ریْسی اوغلی غاب اولدیجامه سی سزدهدر بززسی رسك |
ا وکنه انلتدباررندسآشدیاوغلوم قاکه قفتانیسزده درطوغری سو بلهیک :
قصه نیاولندن خر بثهدك سو ادل اول جاعتك امحندن برکشی ول قصهیی
اره,دحل آغلدی و بوز بنآسمازهدوتویانتدیا جد للهکهنے صلیدن کا ۱

برارانكکی برفرزند کلدی شم لاسلاماندی جیعخلاییزندهادکن مردهدن |
مبراث بررالا بوطانقه هر ده ولوب زیده دن مبرات پراروایتد ی هم کید :

هسه عناکدیدیتآن
اقاب ولادن بکررهبصاقلوصهعلبتکیه

احوال ولاتندن مبراتببه ا9بو6العباس دینوری قدس اللنهعالی سره || €

عه خاصهدندر آدی اجدن ددر وسف اطسین ادلهوعد اللهانلها

ییوجر بری وانعط اییورو ع ی کورهش ایدی
زید
رااش ا
کخې ت
وطریقت کوکك ایدی واستقامت اوزرینه ایدی ندسابوره کلوب آند ها

رمدتاقامت ابلدیوخلايقه زبامنەرفتله و حاسن بانلهموعظهرسو بلدی |
افك شا کردی
رکر
اندنضکره نایور دن کیدون ترمذه وارد ی اوو ب

خواجه مد حامدانی قبولایدوب کادی ور کابښهبوسه و بردیوشا کردارینه

هدون» ل اهبلدلایندین اشیدوب دوربرکهه
تاات
راک
وایش خوش کللدی

نم خداوندی اول کوک مدح ابتارربعمدندن مرقنده کلدی وانده

دنیادنکندی هعرتك اوحیو زذرقندنصکرهواول دعشدرکه (ادتیالذ کر
| انتشتی قادونه ونهاابة ال نكراينعيب الذکر و بستفرق عذ کوره عن

3

2
( ترجه ) چون اوله ظاهروباطن مودب  #کشبنك نطق وصعی حکمت |
اتددیب اولدرکهحقتعا یل مهعامله ده اوهسین !
اوور ۴#شخ الاسلام اب

اب وخاکی بعنی!حوالدنبایی ورعونت نفسیاورتادنکتوره سین بن ونم |
فع دبدسین وفیق حق وعنابت حق دبهسین  #ابوصالازن قدس
اللهنع لی سره  +روزکارينك اواوارند ن رد و ابنعطا اله صعبت امش

ایدیکېسدیهقارشعز ایدیصاحب خلوتایدی سعهبلبدناله دعشدرکه

بکآرزوایذیکه ابوصاح انله اببتام بر وفتده آنیحرهد کوردموآندن
کفبتطلبابادم اتدی ایسهل اکرابوصاح ارینوفاتابدرایسه کول
و
یوبله
دتب
ابلهاعیبدترسین ابتدميلمایتدیهمان ولکونیب وکون طو
کوزمدن غاب اولدی لاابوالعباس ازز پزیقدس اللهتعال سر
ین عبادانی دیدیکه بن
سوا
شحمالاسلام ابتدی ایوالعباس ایتدیکه اب
دكی
ردرو بشابلهبصره يه واردق ای کونکجدیکه هرکز نسنه د

وللا |
کونبسرخص کلوب ایک باهتونکنوردیویررنبکا و بریناو
ودم واروب طعامکتوردی بدا ۳
یوردی ین کی دح بولداشعه بر
عرمراه ابلدل در نکناارینه ابرشدل اول بر پاره التونی مدلځاحه و برد

ده باشین اشاغهایلیوب
جشفبر
ووی
ده ببردر
نکی
انمدك
کیبه بنوب ک

اوتورر هرنغاز وقق قالقوب نمازیی قیلورنه باشین اشاغه ایدوب قارع
اولوران بانته واروب ابتد لدكبجزی سنکله بولداشن! مکرصلتك وار
اسه سویلهانتدی اولدینی وقت سوبلم برکون اتدیبارین بن اوله

مازندنصکره وفاتایده رم ملاحه سولهبککهسزیطشمره جبقر» |کر
ونڪ کناره جبقه سز
بوجامدار مدن سنه دبارایسه ویریکنچ
بردرخنستان کورهممنبرعظی رل اآغلاتجنده بنملججویاعزما ممهیا

ادولوشمن بےاممیی ام ایدوب اول بردهدفنایدہسز و بم بوم می

ضایعابهسزجونکے <[ههارهز برلطیف وظر یف جوان بوص ھی
نس دیدیکی کی بارنداسی بالوه
سزدن طلب ایسه کرکدر ک|ا و
| غازنی قبلوب باشق عرقعی امجنه جکدی چوننك باه واردنی کورد ککه
 ۱کفش ملانحهدیدله کی کنارمحکدی بدررخستان کوردل اعنده برغات

آولواغاجوار اولارایه واردق کوردا حاضس برقبرقازاش وجیع ااسیبی

قوناش احرنی نمامکو روب دفنابلذل وصرفعی صاقلیوب <[4به متوجه
اوولد ق

۹ ۱۴
اولورایدی وکیشه ربه قارسعن و هدن سنه قبول ین ایدی وکعسه

ك طعام بدیکین کورمیں ایدی عمد ن السعین ایتدی کوفهبورانارید ه
غیلانی کوردم واکاصوردمکه ,بنده غفلت خط رندن انقو رتپلوراتدی اول
وقتکه ال سوردلعنه مسغول اوه ونهی اتدکارندن غافل وکندی سنك

حسانده عاقل اوله  3ابوالباس نعطا قادلسله تعالی سمرهالعز یز که
طقه تالثهدندر آدیاجد ن جد ی سهل یعطاء ادلمایدر بغدادیدر

نامك علاسندندر وصوفبارك ظر شارید ند روانك سوزریکوکك
وزای چ

اید ی و معنای قرآاله ه صا حب تصشیف

اید ی مرآ

؟دیدر
اولندن خر ند ز باناشازئله تفس یراناشدرابراهممارستانینك شاڈر

|

وجنیدل بارانندن ایدی اسہعوبد خراز آنی اولودوتارایدیخراز دی

ا(التصوف خلن ولس اناهومارآت من اجه الا اند ) يعن نصوف |
اوول خلقه ملاك د کاو ی ی جنبد دن غمری نك
زر
پرخلق <بسند

اهلندنکسه کورمدم وابن,عطا حلاحسسیله ماه ذیالقعده ده هعرنك
اوحیوز طموزنده قتلاولتشدر بوعضیلراون برند ه دید برقا اهلرلهك
خلافی انامنده اولوزیرکرحلامی قتل ابلدی (ابوااماس ابتدیحلاج

لهاص اولرسین
خدرک
وار
نشك
دراپ
نلقد
آكاو
حقنده هدرسینایتدی سن
بع وز رده ولانلریتام ابلهدهمرلرل اهار بو پر وز برانتدیتعر :کی

ار و باشنه دوقودیلر تاهلاكاولدی |
یبر
دبن
کشار
چكدی
ریآل
بورد
ابارسین بی
ابنعطابه صوردیارکه طاعتارك افضل ندر اتتدی عل دوام الاوقات حق

]| تعالییی ملاحظه ابلکدر و نهدعشد رکه بواتك تفسرنده یی حیبق

ننلکمی| لوب اولدورر وکند ی وریله
میتی عنیو یبن به )پعیبند ب
7تقس رده دعشد رکه 1
ك 2
دیرکورر وه (انالذن قالواتام ستاوا۷
(ماستقاموا عبل انفرادالعلب انه تعالی( دعییصصکدررهه کوکذاری تهاحق

تعالیبه بلج اوزرینه مستقیع اواد باروماسوایی بالکلیه ر اديارو ینه
اولدعشدرکه (الادب الوقوفمعالسسنات) دس اکا اتدبار بوسو زاك
نلات
ک کذ
یاکنت
لملاالدهب سراوعلانبة فاذ
اتعا
معناسی ندرا دی (ان
ادبا وانکنت امیا ) بحن اللهله آشکاره نوهان ادب اوزر بته معامله |
ایلکدرشان سناو بلمهعامله اباسك ادلی اولورسن اکرسن می دی |
| اولورسك(شعر)ادا نطفتجاءت ,کلملد #واذاسکتجاءت بکل اع ×|

3

س سس
تس سس
سس
د
ش
ورمك كرك واول دع
ه
ک
ر
(التصوف عنوة لاصع) ینمصینوفصلل |
ال کر من جنکله حاصلاولور اشلحماسلام اتد ی تصوض طلب وصلیه 

| حاصل ولا زکهاول برقهردر و برقکیباورقدر اوعرغمدنکه بوقار دن
|شاغه ایزکی دیارسهنشآانینه ایدرار اولکه طالبدر آندن کربزاند ر اولکه
ا
آْك اهلیدر هرنقدر کر زان اهسکرو آندن کا شتابد ر و بنشج الاسلام
| ابتدی جتکدن مراد اولدرکه سن آندن قاجه سین واول سکا لازماولهاول
دکلدرکهسن اک االاوره سین ادلییکه کبرمیه اولکیسه کهبوسوزی زوقدن
سویلشدر وعبانله بااجنشدر علدن دمه مبشردراعزلمدن بونكکی سوز

ارکدنرو یش ابو دجر بریبه ابتدی بنریده بانسساطنده ایدمانفاق

عالم بسطدن بکا برنسنه فح اولدی مقامدن دپرندموآندن وب اولدم
اول اوی قبلدیم بولیکرونصه بول بکا پربول کوسترکه اکا اپرشدیره
ابوتجدآغلدیوانتدیایرادرجله بودرده کرفتاراردر و بوداءله مسلالردر

هعرقف
اکن سکابرقاجبدت اوقیوو برهعکهبوطاتفهدعشلردر لاش

حاحسبذة ونشوفا قکدوقفت بهااساثل|
بلدبارفهذه] نارهم  #یکی ال
را  ۴عن اهلها-اوصادقااومشغقا  #فاجایی دای الهوی رها ٭'
فارفتمنبهوی فعرالق  $ترچه  ¥دار بارهاوغره دلایق ار ارته۶#
ونگن صفاده خرام ایدنجانار*
نهرسعهعا شفك داح اوررجکرار بنه ۷#ق

کرشعدی کوسهواقف دکلخبرار به  #دبوبوداع بآونارهرب نرهک * |

ازادی خط فناکحفهمدرار بنه #پولوب ا وک نهنان بوک و براند ه | ¥

کار قبلهم جانفدانظرل بنه(غاغبنسغدقدس سرهچ بفدادیالاصل

داجىرله عبت اشدرورع وحاهدهدهکامل ایدیآنیوفات
رابیوشج
ایبدی
اتدکدنصکره خوابد ه کوردبلرابتدیلر حقتعالی سنکله نه ایشلدی ایتدی
بکارجتایلدی وجنته قود ی ایتدبلر اول ماعابهلتهدلیهیبوق| کراول |

هان اول بردهقالورم  ۴9غلبلان السعرقندی قدس الله
یبل
دظرا
معاملهلزهن
سره ک€ار مشاعد ن اولوب جنید ابله صعبت اش ایدیوآندن طر بی

طوطوب اهل معارف وصاحب سن اولدی اول دعشدرکهعارفحقدن

حقه نظرایدر ودعلابملدن حقه نظر ابلر واولکه صاحب وجددر ودلبلدن

بدلران امو سوس قدس اللهسرهالعزبز64اغکيالان
غفنی
مست

العنون دی دیرار اید ی عراق مشا متنقكدهارند ندر خرابهارده
ول|ور

۹
بگل
البعنصدی و
کوسی یوروب بدشرهم دی فرض ابلیهسین او
مذهدر ابتدیاو بکرصدهَك رعیاللهعنهوعن ساالرعصابو ارام ِ
ان عسی قدسالله تعالی سره ٭ اصفهاندن ایدی ومعروف کر ایله |[
ند»
سرق
دة
بوز
آندی ۵ےرك اي
کین اعش
ابراهم خواص قد س سره اعشدر

اصفهانده

اازبلدی |

داد ده دحله کارنده اداس

0

آلوردم برکسه کوردمدحله رل اوه حانندن صو اوزرنده مور

بوذ کی یرهاوردمابتدمعريك وجلالت حى بو عیبردنقالدرهرم تابوک

ارارهایم نعسیکلدی وبق دوتو ب گر ك ی
کر بلمیه کوردهکه

واتدی ھر خانکه اللهدعایزك ولیلرندن رین

۰

۱

لك ااسمه سك بوانت اوق

ه(والاول والخر والظاهر والباطن وهو بکل شیعلیم  9ابراهیم بن |[
تابت قدس

تعالی سره ٭ کنب ابواق رهشا بغداد دن ایدی

جنید نلهکت اعشدر شح اوعد ارجن سی د عشد رکهاتی آوروب

نتم بے اون بردعا لهایتدی شول ازاد ه سنکهون قونیان نىن دی |
اختار ایك سمکعاارضه وقتدن نکدر و ها کا دید مکهبکا پروصبتابله |
ابتدی برایش ایشله کهآندندنیاناولهسین هربك اوحیو زالغشطفوزنده
اصدهاند ه وات ابلدی  *%ابو عمد جرزی ود س اللهتعای روحه 4

دیندنر
آدیاجد بنشجدنآلسندر و بعضیاراتدی حس

۱

و بعضیار ||

عبدالله نحبیدردیدباز جنیدل اکصاب کارندندر جنیددنصکره جنیدك |

|برینه اولولنی اجلدن آنینصیابتدبارمشایقومك عالرندن ایدی سهل |
عردالله ايلههسیلیرنده قرامطه جنکنده صوسمزلقدن وفاتابلدی رك |
اوحبوز اون اکسنده و بعضیار اون دردنده دیدبار ردرو بش اتدی ناا

اول یل اول قوم ابلبهبلاهیدم قرامطهنك الندن قورتلدمجونکم آنارکندیلر |]
تن کرو قافلیه کد م اسلرمه شوو تت ات بکمدن ناکم برحستذره صو وزج

و باکورمکه انرك

۱

به وازدی خستهار احنده کز رد ماو مهمدجر بری یی ١

کوردمکه حسته راعنده دوعش وال مدت عری وز کرمیدن فش

اید ی ادم ای شح دعا اعرسنکه خق تعالی بو بلا ی دفعابایه ابتدی
رو یش آتدی
ديدم اک ن ایستدیکم کیالمدیو جواب و بردیادول
ينه دعاابلهديو اپرامانلدم انتدی ایبراذر معدی دماوة ت دکلدر عدیرضا ۱
وتلم وفتدر لعی دعا بل زول اباردن اول کرکدر حون:لاکلدی رطا

۱

 ۷که
صف ابره سابکدز ناهم  #شاد دینوری ایدر عاماو بومر ایدم بکاشوباه
دبر رکهاللهدوستلریدن برس کورمك ابستّسك طوروقاری نوره د.هسنك

اوزرینه چیقباانودم فاریاعش ایدی اولپشتهیه واردمخواصی کوردم

مرحاونورهش داره سند ه برقلعان معداری جنکه آنده ه رکن قار وق

شع۶یک نكرو وجودیعرقه غرق اولش ایدیابتدم
اوزرینه بودکلوقار با
بوم رلت نهایله بولداك ابتدی فقرایه خدمت یلهبروقت آنیبرکوسه کوردی

اند حبوهایاش عن د یزارن دیکوب مساقبهاهییکی قلابراعلاوتورهش
ابتدیدالااسصق بونده نهاونوررسینایتدی بوری ایبطالا کرزمانه بکری
اسلبدر ایدیکه پبروده نه حالده محسدزندن اوزرعه قحلرابه کلوراز

ایدیبر وفتده دجی مصسجدد » اونورمش ایدیجاده سیاوزرینهرص
رادکی اوج اجهقودی خواص دبجرندن قااقوب سجاده سی لکد

وول ۲۷طبراقاراسنهصاجلدی وابتدی بودشتکاه یع واوتو ردام
بکابوندن ز ادهیلحهاصلاولشدر اولکیسهایدره رکزرکودهییال کی
مایا

مد مکو للهاليه ومکی مذلتییکورمد مکهاول

ری

روزدن جع ابلدم فصل راز ينك ر بده بوز یكانقه a

جله سینطاغتدی حونکم کندوز نه کلدی وحالدنعله دوشدی النده

| اونا2ء قالش ایدی ایتدی,بون

|ایتد ی,بونهایش |
نلهمرف ابد هم خر

اندی ابادمکهوحددن علهدوشدم 1راهیم خواصك بانتهواردی واندز

تفتدش ابادیکه بوز ببلامخبهراث اليه کردی جلهسین طاغت د م المد
دیبوایش سکا
انه قالشایدی |اید عله صرف ابلدم خاوتاص
او
۱انکصون واقع اولد درکه اد ن برسربت .احمش ,اید ا تعونینها کاالکی

یلقدی
وا
الات
صوندل تاعاشت بسونادشه دوشوردبار بعدهدونوب فص

] و|ایتدیجامفدا اولسون اول الکه حون تمزل ابلدیوجددنعله دوشدی
د ای وه

برسعص شیل بهصوردیکی ك

کوش زکات کرکد رایتدی سک لازماولا نمیسو بباومخسه بکالازم |[
اولانای سکالازم اولان ندر و بکالازم اولان ندرابتدی سکاایکیوزدرهم |[
کوشده بشدرهمکوش و رمك ک رکدر و بکاایکیوزدرهم کوشدن ایکیوز ا
درهم کوس و بشدرهم وبرمكکرکدر اول “حص ایتدی پوایکیوز درم از

کوش خود معلومدر اول بش درهم کوش ندر ایند ی اول ایکوندرم

کونی»4

|

¥ RAY

هرك ابکبوزطةسانرندهاکر واقعاسه دادن کنشدر وآیپوسف بن
احسون نومهسشدر و اولدفن اطلشدر واسھال ز چت دن سعد ده احر:EH

هر براکهفارغاولورایدی غسل |بارایدی ديرک ارو لکونکددنرادنکندیقش
کره اجابت واقع اولدی وهر برندهسل ابلدی وعظم صفوق وار ایدی ||
قبیری طبر حصار بنك
واد
صکرهی دفعه دصهواګند ه ایکنتام او
التنده در شح الاسلام اشد رکههرکراحلین هینل وش وکت یرکورمدم

کونکهبرارسلاندراوبومش ناکاه اوز نهکحفلاسكت سن دوتوب اشاغه
الور واول بع ابراهیم الحواص خض عالليسهلام ابلهكعبت اید:اردند ر
ج اببکورکانی دعشد رکه رکون راهم خواص سرهدن کلد ی اتد م
دادپه ده

ب ن هکوردل ابتدی خط مرعلیہ السلامبکاایر یشوب ابتدی اراھے

دیارمېسىنکە سنکله پولداش اولم ایتدم بوق ایند ی تڪون ایتد م حقجل

قوعول کارنوقلیادررمکه وککڪلم تسكعالق ابليه شج الاسلام |

ابتدی شحم خرقانیبکاابتدی شولسوزار انناسندهکه عله سوبله شور اید ی
اکرخضرهگت أده سی نن نو بهاه وا کرهر يدل رای مکهبهواره سین |۱۲

اندن دج نوله ابراهیم خواصدیشد رکه المكلهفکیین لاتکلف
|قپاکفیتولاتضیعما استکفیت) دعن زجت حکمه شنوسلنهده کهوسن ۱
فاتك اګون قوتشد ر کهاول رزق مقد ردر وض ايعابه ۱
کنك
| ازله ده س

ن سند ن طلیآباشاردر اولسنه تحعقالبنك |
كکه
ت
اهآ
شول نسنه پیک
اواس ونواهیدن احکامنه انقباد ابلکدر ابوا لسن علوی حکایت اریکله
ندند ه قار اورناسند ٥ |
هه س
| جد دینوره واردم ابراهم خوصی کورد
طو رر آنیاس رکدیگمدنابتدم السلامعليكباه

کلراو رتل بره واره م

انتدی بیوستهیی دعوت ایدرسین ا سب بددن حبقوب سه کيرمك
وافراددن علاقه بای حوستّدر شحاولاسلام انتد ی مادامکه ابولاک

یلسدنر خپسواص بم چی دونوب
اوا
نشانی برنده درحوسبت برنده در اب
بد نی اوزرینه قودی عرقه غرق اول ایدی قربب اولدبکه حرارتند د |
وایکی بایوتقود ی (شعر) لتد |
بے المباتهبکا انظبرلیوب کولدی و
وح الطر يق اليك حقا  #خااحد بغرك بستدل ف#ان ورد الشتاء فانت

کھف ٭ وانوردا(صیف فانتظل ترجه  ¥نکار عشقك مرهراحتم
بن #شکایتصانه شوقدندراآھے٭ شتااواوراسه مهرك آنشی ب#سوکر

که
یغد نای صورمکن لکننسرا اول مردار دناکزدن قورتبلوت راحت

اوادم ابواسین مالکی رجه الله دعشدرکه نساجك نزیوفتنده حاضر
ایدم اخشام نمازی وقی ابرشدی واکاغشی واقع اولدی وکندیدن کدی

وجون کوزینآچوب خانه سنك قبوسندن یکا اشارت اباد ی وابتد ی
(قفءفالالله) بع طور بکایرسا عتامان وبرکه سن نجه مأمورخداوند

اك بن دی اویه مأ مور خداوندم وانك فرمان بنده سیم اول فرمانکه

سن دور سین فوت اولا ز و ن خود سقنبكضکده ج اماوف ابلهغاز |
اهس اشد ر قورقرمکه بندن فوت اوله رس صواستدی واندست آلوب
 :اخٹ ام ازنی فیلدیبعده انوک
بوز ی بومدی وهماندم روح یاسلم ابلدی

سه  €طقهثانبه دندر
رجهتعاالیلهرجه واسعة لحفوظ حنودقد سر

و بعضبارطبقة ثالثه دندردیدبارنشابورمشا نك قدماسندندر واواو رندندر
وابواحفبصكنداه
ندر ابوحفصد تصکره دنا دنکیده اوعځان حمری

اله صت اڈ درهعريك اوحیوز اوحندهادردنده دنیادن کقشدروقری بته

ابوحفصك قبری بانده در واول دی(مشادرلکوهکل انباکلالعید بلاطع
ولاشره) باع ن
وای
ووکللد رکه بنده اولان طع
ش۵ع
ورص
ه وح
نسن پنبه

وبنه دعشدرکه (منارادان بیصمطر یق رشده فلینهم نضه فانوافقات

فض لاعن الخالفات)بعیھرکماسزس هکهکندینكهدابق دول قکوره نفسنه

لان امورده نهر"
ولف
همت ایاسونموافق اولانامراردهبوقاندهقالدهکه ا ا

لفوظ ین جد قدس سره بغدادی اصلالد ر طریق تصوف
ابلیه مح

سالکلر ينكبروسیدراول دشد رکها(بمهنرمحاسننفسه ابتلمساوی
اناس ومنابصرعیوب نفسهس منروية مساویالناس) دعن رهکیس که

ه کهکندینك
سهر
کلهو
کن|دینكابولکلرینی کوره مبتلااولورناسكمساو بسی
عیبلر بتکوره ناسیمساوی ادن سااوللور و نه دعشد رکه(۱اکلمناس
خرا اسلھےلللین صدرا) يعن ناسك خر بونندنا کیریمسطاناراحون

قلده غل وغبش اولباندر ل ابرهم الحواص قد س الله تعالى سره 4

طبقه تابه دندرودیررک تهالثه دندرکنیی اابموصفدرتر بدوتوکلطر بقنده
فر ید ایدی وزماننده مشایشم امحنده وحید ایدیابوجهفرخلدینك وسروانی
ڪب رل وغبریار ك استادید ر و بعضیلربغد ادید ردیدیلر واناسی اهل
شهر د ن اید ی جند ك وورينك افرادن ایدی و انلردن او ل|

3 o ¥
صانورسین حالوک انارك؛کوکلاری منفرقد ر بوبلهدیوب کو بکتد ی
نودر آدی عمد بن
لشساپ
اک
 #خبرنساج قدس الله تعالی سره ٭
اسعمبلدر اصلده سا ص ه دبندغردوادده اوتورمش دی واو جزة بعدادی

اه عبت اعشید ی و سری ستطیدن سواللر اباش ابدی ودعتلرد رکه
سرينك عریدی ایدی وجنید ل اقرانتدند ر وطبقه تانیه دند رونوربنك
وان عطانك جور برينك استادید اربرواهیم خواص وشلی ایکیسی له

حلسند ه توبهابلدیلرشلیی جنیده کوندردی جنید ل حرفت صاقلیوب |
وجنید دعشد رکه خیرخهرنا وجوقعرسورمش ایدی بوز یکریبیل حیانده |
اولدیهعريل اوحیوز دگری ایکسنده دنادنکتدی کے الاسلام اتدی

اول بزطوردکلدر سوزطوقورایدی حعفرخلدی دعشدرکون خمرنساجه

صوردمکه صنعتك پزطوقوهقمی ایدیایندیبو ق ایدم داسکانکیوننساح
یدوب دورردمکهه رکرتازه خرماعیهعبرکون
دیددار اتدیحق تععاهل|د باژه

تفس بکاطالب اولدی رمعد ارتازه خرما الدم حون بردانه سن يدم نکا| ۰
کوردم برکوسه رک نظر ابر تس دولوب بکااتدیى ایخمرای کر بزیای

بعنیای قاجفون مکر انك خبرادلی برغلاعی واراعش قاجوب کفش یا کا
۱بکرتندی وامورشددمبرلروانتدبلر واللهپوسنك غلاهاك خردر ینحبران

قالد و بلد مکه ته سببلهکرفتار اولدم وکاهمی فهم ابتدم و بی سای بز |
دوقو بانخلاملرکار څانه سنه انلتدی واتدی ای بنذ  ۶بکدار خواحکدن |

بسن وارینهایشیکهکے واولدن هایشارسك کروانیايش بسبندتی |
ا واروب جلاهلق دزکاهنه .کچدم و دبقزومغه باشلدم شویله ککو یلار |

به قالقوب
اول ایشی ایششدم درت ایانده قالدموجلاهلق ایشلدم ک

|| ادست الدم ومسعده واردم واتدم خداوندا رد عهدمدان دوفم

واول ابشه شروع ام جون صاحاولدی اول غلامك مشابهی نندن

کتدی وصورت اصلیه مه رجو ع ایتدم ولکاروفتارلقدن خلاصاولدم

وبواد کا اولوقتدن بروقالدی دس ننا حلق آدبنه سیب :کااول گاه ایدنکه

قایی انکله عقو بت ابلدی ود کهانكبردوسق وارایدی اکاخیراد :
حع
ت

لان بکابراد قوبه بن انی
سکه
و مش اید بیروادید نکهروا درکلهد ر
کره خوابده کور د باراتدیارحق تعای سنکله
دودرم وای وفات اتدصکد

اه

اشلدی ایتدی( لانسثلنی هعنذا ولکن استرحت عن د انبا كالقذزة)
N

E:

E:

 ۱صوردبارایتدیک هکندی قدرنکدن نیرادوحلاجه صوردیارایتدیهسپی!

کورهکدر وع موصیی یه صوردیارابتدی سیبدن ملول اولقد ر وشفیقه :

صور دبار ایتدی جر عرق اېنده دیداردر خی کندياوزیغرق حبرنده

کوره وشبلی په صوردیر اتد ی کوکل دیدارند » چیع خلایق اوو غقدر
اببءوقوب میدانیقدسسسه) ذصببین مشایخندندرشلیمقدما پغداددن
مصره واروب انده عل دوش ایدیو پرکشېنك پرینهآنیقوهشایدیآنك

حلا للفین طلب ایدردی ابوپعقوب میدان پهبول اوغرادی اپوپعقوب |

میدانیشیلبه قارشوکادی واول هنوز بوابشه اشریودعیعوشارادتنك
اول ایدی موزکشی ایدی شبلیالی ان پاشنه سوروب ایتدی جبرل الله

ابویتعدقیوںآمینانده حباضتبدرایوللناررپونه ایشد رکهاوغلامجتاره

سو بلرکیاکاسویلد ی و اند نصکره ابوعقو بهاب شرد ی اول نسنه که
ارشد ی شل اتد ی جونکم الییان باشنه قوب جبرل اللهديدمآنك

ب ندندهامینعدد ك برقل قا لادی و ایبعوفوب خر اعطسقلانی |

قدس اللهسره  4اول دیشندرکهابواسن وری بهواردم و بیلحعه برد ويد
وار ایدی بکا ایتدی ای رذسنه بازمی استرسین بن ایتدم بل بني
بدیهه برفاح بیت املا ابابوب بکابازدیدی بازدم اول اباتكجاصل معنامی

بوایدبکههرنسنهپیکه بېزبواورا قده انات اویدیراسزاز سزیزان

اوبلیوب دوربرزلاجرم اسثبزانکسیبیله اولکه مقصود دراك فهم |
A
وادرا f

ن کوب قالدیکنو زه بوحو سسژه او ل معصود یی اھا

وانقطا عك فهم وادراکی قبواری احلدی بوزه بووعظ ونذکره سب
سزاء نیکذواه لغکرزدر سنزی تھ برکوره لے ورقاربازوب حسیابیدهضین

وججال مقصود دن وب اولهسن اببموقوب کورتی اقدلسله سر»٩

شم الاسلا م اند ی بنانیکوروب دور یرمپرتابنده جال صاحب وفت.
وکرامات پیر ایدی متصلالنده براغاح دوتار ایدی واول اغاجك باد

بررومال يعن بر بوز بنسیله جك بر بغلوايدي اک ابتدیارپونلرند رایتدی

ودج برفندربعتیبرطوردرشحم ابوهمرمالکی بکاایندی برکون ابوپععوب

کورتیکوب کیدر ایدی برجاعت اوتورم شارایدیکه چله مسعتیدلارایدی
یعنی ظاهراری سنت اوز رینه کوس لرایدی انلر اوزرینه بوایی افودي

(نحسبهم جیا وفلو بهم شتی) بع سناناریجچعیتخاطر اوزدن |
*وصاآورسن٩

رای

دعوایصولت ابارسنکه نوکلپرلهعرم بادیه ايده رم دیواول نسنهکهسنکاه
منت
وله
واردرم فمورکوهدن جچ
شعت

رکل
اتو
بای
اردعو
سا سدر |ک
سك

شو یلهک بهن د ید بکیمکیعزمبادیه دس ابراهيمخواص ک|اغضبهکلدی

وطشره چیقد ایین بززی دی عببعه جبقوب برلطبف ازار و برنفبس
ردا روصرچه درنداق الوب ارد ند ن ایرشد ی وایتد ی مرفعلریکی
حير ونلریی دس قعن حبةروب آناریکیدی وان زیزی الك الندن

پقهرسین الوب اول سرجه رداغی البنهبوردیواتدی بوریاعدی حون

براهیمخواص حع اپلیوب کدرووند ی ابن زبزۍ اول حرقعی وقرب بهی

کتوروبآکا استقبالابلدی وعد نکرو هننهدبلرسك ک دیدی و ابراهیم
خواصكکرت رباضتدن وشدت فاقه دن ساجی وصملی دوکولشدی ان |

|زیزی يه انتدی قتلتنی ابعد ل 2الله و ینهاول ایتدیکه شح ابوطالب خرزح |

ایندیکه غه این زیزی مابیننده باب اخلاصده بوسوز کدی واکعابدخی

اك اوزر نه ایدکهاول کجه ب جره مده ا(ولههروفتکه بنسوزسو بلدم

اهیجدمنءلشودممکه انكبو
سامون و ن
ولالخش
ارای
این زیزی دیردیکه صب

سوزد ن ماردی ندر چونکے حلسدن قالقدق ان زیزی ایتدی باےجون
منتظر اولکنکهبنکےکلورم ادسخبشزام الوجن طعا مییدولانك
کیلد ی وطهارت |
خصە سی قودی که دن رمقدار کمشد که اول د

کنهتیدهی بزاتدل طهارت اباراولهآنك برد فی وارمشانده صاقاش
خا

| بس طشره چبقدی چونکیمکه نبكرش یکد ی وخلق ارام ابلدیلر
|زخاطرآسودهکووفتصا اله اوتورمش ایدکه ابن زیزی قالقدی واول
ب
شییعار بجع
ودیک ج
قشل
صاقلدینی د چفییةروب دف خالمغه وابر لغهبا

اولوب اکانظرابلدیارهمسا په ر ايتد ی بکزرکه ابوطالب کسلزه تنها
دنن اوکر ټوب دور پرزبوزامولبوابارده
نبزو
اوق بونكکیایش ا شاارپ

مز د ر پس د ف چالوب وابرایوب اوینارد ی وهمساه ز ایله سوز
 ۱سو بلرایدی ابوطالب اتدیهمانکه سهر طاهر اولدی خاه خا انلدم

|وله به دی کندم چون صابواحلدی ایندیکیتو په قلدممن بعد دخی

| اخلاص ذکرین ایم  4اب
کوبعق
ووبرمذ
ی قادلسله سره ۴ه اند ن
صورد بلرکه توکل ندرا دیا ختباردر وسهل نستری يه صوردبلرایتدی
لیم ببردر و پشی حاف بهصور دار اتدی رضادر واو حقض خدا ده

¥ ATF
بقلق
ب يا
ما
ان لا اله الا اله  4اول ایتدی (امایتعیی هر من لابذوقالوت

وعرض شهاد ندن مادك ن مے یی دبلرسین :
و بده الاحجابرالعز(eلبعن
اولذات باقحتیو نکه موت حاشنیسین کورمز تلهاك اوربا سند +جاأ
عزند ن عبری اند قالامشدرشح الاسلامایندی پرد * دزت دید یک
سنین ابواخسن هز ن ار روز ڪڪ ار
ان آنلفیدرکهاولاولدرسن س
سو بلرد نکه بمکیی برقان ایکلدیانك دوستلرندن ye عرض |
ابارشج ابوعبد! للهحف

ر
دعشدرکهبرکثی آلوهیتد هکوبندیکلد بل |

برد * عزت ارد ندن | کاشهاد ت عرض لد بلرشح الاسلام اتدبکه

شج اعبوبد الله طاحفیتضس ایدی aok

برکشی

اکاشهادت عرض قبلد ی ایتدی ایسم اول براد بسز حورعنسمز

طانعه کلدبلرانك دوستارند ن برینهشهادت عقریضلو رارس نکندیکه لابد
لین)
اسلاوصالافن
بم
اولانی ایشله ن آکالابداولانی اشلیوبد ور برم( توف

بودیدی وجان و بردی بروفتدهبرجاعت مشانخدن برشینههادتعرض :
قیلدباراول شم غیرتندن برندن قالد ی و بربر اول جاعته شها دت
اایول جاعتك جله سیشهادت کتور دبار اس یەناشین بره
لد
عرض ت

صاتکندرنه آ نیواقعهده برکشی کوردی ایتدی
قبوب جان ویردی وف
حالك ندر اتدیفا:بتابودراشدیاعانک قورناردکیابتدیقورناردمایتدی

ن تیامایعشد م
صیون لاداو لا
کتد
ل اب
ادن
اوجقلتند » شهادت ای
م ابوعبدالله خفیی
او دعقوب ن زیزی قدس اللهتعالی رو حه  4ش ر

ایدراین زیزیابله برسعاعده حاضراید م وقوالپاوبویقدی  ۶بت د
تلیخعرها
لو مایسنتداا

* اعاشهول ینقلای القبر(ترجه) هریده نککه

ززی
لمدفتای دکدیطاشیی  #بوم العاده دك کورردی معاشی #ان پ

خوش وقت اولوب اللرین ارد ینه قود ی وارقه اوسننه بانوب سبنه سین
قالد ردی وکوزارین کبوهادیيکود یکه سویله والله بند غنیری

ایشدر کمسه بوقد ر ناکاهآنیکوردککه بونیطمرارندن فانر وان

اولدی کو باکه قاالند بلروبوحال اوزر ینهاولوپکند بدنکندی پس

آنی قالد بر وب قانلریی پودبارویوفن بهزپارهسی بغلبو پ قطاوتتیدیار

بنه شح ابوعبد الله خفیف حکایت ایدرکه ابراه خواصل ابن زیزی

|اورتاسنده جدالو حث وااقوعادیان زبزی|اکااشدی جه بربزم اراهزده

دجعروای +

مه
اولدی واهر حور ينك بوشعرتی اوفودی لو شعر ٭ ال ی منكوط

العذر عندل ل  #حى اللفشت  ۵تعذل و * اقام لكبیفاح عندل

یی م۴عام شاهد عدلغرهتهم  9رجه چ سنسناولق کا کاهنیز٭

کمیاف
یحال
دم ٭
بتلاید
دعمفاجانی رهکون آ» بتر ٭ عذرتة صبرحاون نه
بوعوت دعشدرکه ( اعرف الناس اللهاشدھے را
کواه نر  ۴ونه اب
دنعا ی ز اده یلن ر ودن ز اده اولاندر دع
فيه ) دع ناسدن ح

حق تعالیی کشیز اده بلدكەكرىز باده اولور و هدعشد رکه(رمن اخذ

التوحید بلتفلید فهوعن الطریق بعند) ربکییسه که توحیدی تقلید یل |

دوه معرفت بواندن اراق دوشن ابوبعقوب النات قدس اللهتعالی

زك بوسته واروب
سره  4جنید ابتد ی باراندن جبارعتله ابوبعقوب ن
دق انلدل ابتدی سر خذای تال ابلهشغلکر و قبدنکه دکاSy

|

شغل لهسی مشغول ابلرن اتدم حون سسکا کلات له

مشغول اولفك سباردندر سسکا کلل ابله بزحقدن کساش اولرز انو
| بقوب بءضعرریدارندن صوردیکه فرآنازرلبوب دوررمبسین ابدیبوق |

ابتدی واغوباه له رخدکیدقرآن از بر یهقوقوسی اولبانتورنچه بکزر

دشن اول خسن نهایلهند

انار و بهابل رمایدرو نهابله رو ردکار اله ۱

درین وهب قدش اللهتهای سره  €کنبق اجبهوفردر
ازسجوبا
را
||بره دنایدیا و حامءطارا یلهکشت اعشدر وانو عقوت ز نانك استادی

او بر یدرنگهمدن تعد شون رټزهده نوکل اوزربنهاوتو رداویلدءشد رکه

کآدین اوندر بلوهرخرن ایکبوز
 ۱ایندکنطلب قوتاجون قیمایدهفقر

| عشنده وفاتاعشدر  ۴ادبعوقو ب مزا یی قدس الله تعالی سره 4
ضوف ندر اد ی
ترکه
بدا د در جنیدله ارا نند ند زوا کاصو ر د با
ح(ال بل فبھتامعال الانسانبة) یع برخالد رکهانده انتا نلق نشانلری |

| مضل وحواوله 9اب پوعقوب افظع قد س اتلعلهالن سبره ٩ جتید ابل ||
مکاته ور اسه ادلشدر واول مکه ده ایدیاوعد اله خفیفت دع شد رکه

| ابوانلدن مر یناشدی ن مکهبه وارد م شخ ابو یعقوب اقطع دتا د ن||

مءبتد بر سک |
|كنك اوزرینه ایدیاولدیغی بر وهار وب ری کرد بک
 ۰ملثفتاولورسه شهادت تلعین ادله"اولوقت اوعلان ایدم ی الدادباردس ۱

شك باشیاوجنده اوتور د بمندن .بکاباقدی ادم ایها اشع نشهد |
۷

3
(حدالعرفه اجرد مناللفوس وندببرها ا جلو یصفر) بنءعرفك
صنوری ونهای تعموسدن ونموسك معطمان وحفرات اموریده ندبرندن ۱

حرداولةدر 6#اقبووب السوسی سقدالله تعالی عمره  €آدیپوسف |
این جداندر ایبعوقوب نهر جورينك استاد بدرمشاشخك قدولرند ند ر
|عتالصاندیبوذجاورقیواردر و بصره ده اولورایدیوا لکبصره دن
درت"/8سح اد رشهردر و بصرهدن قدعد ر واکادنازرل حنلیدرد مشار

| آند ه وفات ابلشدر واولدءشد رکههرکوسه ک تهکلفژه عموحیددن سوز
|سو بلیهشرکدر اشلحاسلام ایتدی هرکیم:تکلفلهع
تعزا
صوفدن سوزسو بابه
مش کدر وھرکے سو :که ادر اولدییی وفتده سوزسو یلك استهبه زرقدر

سوزی حالت زندکاننده یعی حعندن کلدکی وقت سودلك کر و اول
وقتسو داك کرکد رکهاکرساکت اولورابسك حقدنفورقهسینزیراسوز
حناتدراولووفت میاح اولاورکه تحقیتنه ابرهسین خصوصانو طانفهنك کلاعی
عم بارکلامی کیدکلدر حونزند کانیا ولمد دی حتندن کلعیهزندقه ابلتور

والأحت آندن حاصلاواو رکرکدرکه نقرقه وفنیّده جع ووحیددن سوز
سو یلیهسیناما حون سناورناده اولیه سن اولوفت :بو#رفهنك سنکلهه ای

|

واردر راز دءشدر که جداکرلدر بوعلدن سوزسویاك الاشول کفیبه که ۱
کندیهعلندن سو باه

ابو ععوب تهرحوری قدس اللهتعالیسره > |
mr
e
em

ط هرا بعهدند رآدی ا سی ی ج ددرمشاعل علاسندندرحندا لهوعرو

انععان مکیایلاعیبعتشدر ابویعقوب سوسپنك شا کردیدر جه لار

مکه ده حاور اولوب هرك او جیوز اونوزنده آند » وفات ابلد ی ج

الاسلا م اتدی ی برکشی کورد مکه آنکله کور عش اماکا مین کلد ی
اودوز نهر حوری دعشدرکه بوایشه اپررشعر سین مادامکه  2وعل

خلقترکین ابه سين دعن جان ودلدن هتله عړوخبردن کوزبومه سنوتەة|
 1اندن آل حکه سین وگل واب اعون کید سین وهر برده خلوماه |۱

اولسون کرنده اولسون انکله اولهسین عل وواهناظراولبه تین راهم ن

فاتك اث در که ابوبعقوب نهرجوری ابتدی (الدتاحر والا خرة ساحل
والرکبالتقوی واللاس عل سفر) بع دنبابردکزدراخرت نك ساح در

وناس اولحانه سفرده در نو دکردن کیلوت ساخل اخرته ابرازالاتقوی
سفینهسیله ه رکماولسفینهبه بندی جات بولدی واولکے عدیهلاك

#اولدی ۶4

۹/۷ ۷#
کرفتا رلقد آننلری خلا ص ايده بوثه اول دمشد رکه آدم اوغلا نلك
هلاکی ایی نسنه ابله در نادلهیه مشغول اولوب فر یضدیی ضایع ایلکدر

وجوارحیله عبادت ایدوب کوکلی غافل اولقدر واکا سوال ایتدیارکه ول

کودر ابتدیولل اولد رکهاللهكدوستارنه دونتودثنار بنه دسّعن اوله
اجدنایالورد دعشدرکه حونحق تعالیولبده اوح سنق ز اده الہ

اولدخی اوحنسنهبی اروررحونک هر نبهسن زناده قیله اولدجی تواضع

ایسز بادهقبلور
“لد
|وسکنتی ازده قیلور وجونماانی ز دادءقبله او
وحون ععرئیز اده مه اولد ی عادنه احنهادی زاده قاور  ۴طاهر

]مهد سیقدس اللهتعایسسره  69طبةدتالهدندر شام ماثنك اولولندان

وقدعلرندندر ذواللونمصری بی کورمشدر حیای جلاایله عبت اعشدر
عا آیدیشیلی اک خیرالشام درایدی اولدعشد رکه ذوالنون مصریبکا

اتدیکه (العلیذاتاطق حهل والکلام نیحقیقه العرفه حمرةوالاشاره

عن الشیر شرك) شح الاسلام انتدیحق تعالينك ذانندن سوز سوبلك
حهلدرز برا سەك دات حقد » سوزی وقردروا دکلدرکهاول

۱خصو صده سوز سویلیه مکرشول سوزی سویلیه کهحق تعاف|
| کندیحفنده ب
رورم
سشدر
ول
وی

سو بلشدر و1نکكیفیی سلنور دکلدر

تصد ی ولسلیدن غبری حاره بوقدر وحقیقت معرفندن سوز سو باك
 ۱حبرندر زبرآنی<عرعتله کندیدنغیری که ساجیعخلایق عأحر ردر

|| ویر زدر ولاکوندی فضلندن بن هد س
کنكنجردیی حفنده معرفتدن

|عد ابلدیعمدم
طصن صلی اللهتماعلیه وساتعلاهلایه نا ودعاایشکده

ا ب|ورركه ( البالغ مدحتك ولااحصی ثناء عليك انتکا ابت علىنفسك)

وحق تعایپیوررکه و
(لاحیطون په علا) همان شول قیدارورسنکه
|ولدر خدایفرد بویلوءشردن اشارت شرکدر بخعفشیردلرزیرا
اشاریه براشارت ایدییی ک رکدر واول بعتی حق تعالی انکیلکله درست کلن
حعیعتده موجود اولدر وغبر باراورناده بر باهاونهلدرسصانهونعال حود|

وه ورده فردو یکاهدر(الاکلخلاشلیهماباطل) طاهرمقدسی دج شدرکه
اکربو خلق عارفك نورب کوره ارایدی جلهسی بنارارایدی ک
|ر عارف
وحودك نور

کوریدی آنك اند ه بنارار ایدی ونه اول دعشد رکه

{¥
کوندرمش ابدی جونکیم احکا وفاتوقی قزبب اولدی اولمله(

جله سن محوایلدی وفا تی خبری جنیده ايرشدی ابتدی نولیدی اول |

بشناددنمانصوارودلیدغییشی«سماللهااسرلیاماتحیوتابدلییهاید ی ایتدیارتحو ایلدی پس جنید |
جنبدآندن قورقد
میکسه ا
اول
لل عوام |

الزهدوشه و اسلطانالینه کیره بلکه  ندن خوفابلدیکه صوفیلرالینه کیره

| وآندن دکانارقوره اربن اول سوزاری صانوبقبول خلق مر ادابلیهاز

شم الاسلام ایندی جنیدایتدی بيكصوفیده |مجن ببروعلاینورصونبه

همان اپشیدوب مك بت زیرا بوطائهنات کوکللری فص کر لا
دریلازم
دکل اي الاسلاماتدی رو عدعشد رکهحونبرکشیدن ال الوب مقالى

فوسه اولکیب هلا ابش اولورار شمابواطبرعسقلانی دعشدرکه|
هر خانکه او :کر کسانیا و
وسه ایدی سنه سند ن قرآناو خودیفین

اانلر
ی فدسالله سره  9طقس نهد ندر
| ا|شبدرز ایدی ج اوجعلی
آدی<سین بنعلیدرخراسان مشا نك اولورندندر زمانند ه نیظرایدی
معا مللا نده ورو بت آقانده صن

لرى واردر ووت اولورایدی علوم

ءعارفدن وحمتلردن دق سو بارایدی دنعل ترمذی ایلهوتجدفضل
کت
 ۱خی ابله

اعشدر وآنلرکاه قرببالسن ایدی واولدعشد رک(اطلق ۱

كلهم فیمیادین الففلة برکضون وعلی اانذنون بععدون وعندهمانهم فى ۱
امه تقلبون وعن اکالشْفهنطعون) يەن جیعخاقعغات امندارنده |

ونده شویله در که حقیقت عا
دلمهن
سکردرار وظتارینه اعقاد ابیدارانرار
 ۱دور ابدرار ومکاشفه دن سو بار و نةدعشدرک بد ڪٽ اول کوسه درک

یانسكتاملیه واولکشفایده ۴9دوا جد اننا اانلیو رد
| حکقاتعهای
دس انهتمالیسرهم ٩طبقه یه دندرعراق مشایخنك اولوندندر |
جن دل اقرانندن ایدی سریسةطیله وابوالهحم جالله وحارث محاسبیله |
شت ورعده بشر حاف ط
طش د
ررو
و شر حافی ابلهکخبت اع
ترنه

ر وقند» اخشام نمازنی تمام ابلبوب اناعیاوزاند م هاتفدن آواز کلدبکه
(اهکذا حالس اللول) نی بکارله ہو بلوعی اوتو زرسین و بنه دید رکه
فشره فةر احنده ادب اولد رکه حنت دنباکرفتاراز بتهملاعت وسزنش

اه وآناره رجت وشففت اليهوآنلرك اون خمردعاقبله احقتعالی اول |
لوکرفتار ۹

VN F#
 Êنبتعكر| فرصناو امهش اناو هل نه فرصش نم هفرسلا نه ءایطا ) ۱

مرولاق دناو ن |
ندقلیرغوا وجر ع نیلبا هسیکكن هبترهدنسه
لوش
واع نحل لوش قلبرغوا هشیعا مزود
ندزامنلوازاف
عوجریتعب

دع |

ان خسن اطوهری قدس الله تیال سره  ۷کنبق ابوبکرد رواهل

بغداددن ایدی ذوالنون مص ينكکشرادیدر اولوکوس در شم ابوبکر
واسطی امام توخید ایکن عظمتیله آند ن حکایت ایلبوب دیرکه مد بن
حسن جوهری ایتدیکه برکشیذوالنونه ابتدیکهبکاږدعاايلهذوالتونابتدی| 
| ایحواغرد | کرسانقه تقدبرحقده مر ادل بورلشاوله حوق اولعدق دعاا!
سصایدر واکرو برلامش اوه عرق اولازه صواگنده حاغردیفندن عرق

اولقدن و بوغاز بنهز بادهوکیصفکدنغبرینه فانسهی واالردارسشلحام
حوده اول یدر شار دن گدرهشاد ن ری د عشد رکه ۱کر بکا د عا

ایدك و بندناستکیر دیدیکی ا ولیه ایدکه (ادعونی اس لکم وماخلةت| 
انو الانس۱لا لیعمدون) ایلیدعونی دک اکش سبدیي بندعا اغردمولکن

ردی
ویو
سک د
 ۱ادسته د

ادسته رزشح الاسلام اتّدی صوف لرل دماسته

ر اولشدر
اوله
جیعا
| مذهب بوقدرز را آنلرحکمسابقه انیظدررارکه ج

یش
دول
یه ا
ایشک
ییدکیچدکه برا
۱بوحفص بخاورد انددرک بارش
ا
بن انیجهیوق ابلیوبیط چچیعخل نك اوزدینهد رکهنهسل کر حکیم| 
 ۱اولان اول وکردهدرکننهاولیدر !عن < کر یازلدهدر وااولکه حهیتدن
غافلدر طلبده واملدهدر س الاسلام ایتدی وسو زل معناسی اولدکلدر که

م ایکیوز بلول
رلیدو
بندز
دعاکزکن وورد اوقومقکرکزبم که لی وکو

دعادرکهی اوقورم اکنھج نسته ایسترم اول اوقودیم ھان اہر
امتالایدوپ بزافك ذکریدر وهمت بردخیدر ۴ا ابوبتکسراق دنوری
قدس الله تعالی سره ٭ قهستان عراقدن ایدی دنو رده اولوردی اواو
سه در جنیدل قد مای اکحابندن واقراانندندر رباضتاری مشهور
| وستراری معرو قدر حند اندر ابوبکرکسای دکلش خبدی ن عراقد ه

|اوازدم چندایلهکوکك مکانبه اوسلمهسی واردرجنیددن اول دنبادن

|"شدوچنید دن ټك مستله صورمش ایدی جلهسنه جواب بازوب اک

-

ەھ اک

6
نحالقیهعبادتیمزد ااجوبنزدی"ظی امجون ایدر اید ی صابن |
مکتومقاس سره چ وراقك شا کردارندندراصل پمندنایدیواب بوکزوراقكا

سوزاربی از برلش ایدی ومتصلاندن سوزسو بارایدی  ۴9ابوذر الرمذی |
قدس اللهسرء که مشا خراساندن صاحب کراماند راعبد اللدهعشدرک

برزجاعت اکیکده ابودرابله کعبت ایدزدلك وهر بارکه اچوالعته برنسنه
کرلاولایدی اوذرتالقاردی وغازه طورر .اید ی الال اولحااحتاولان
نسنه طاهراواو رایدی  ۶هاسعیسفدی قدس اللهتمالسره  ¥دوناردخی

سغد سبرفندد ندر وابو بکر وراقك شاکردیدر تاابوبوکرراق وفات ایدشد
آنکله ایدی واول دعشدرکه ابوبکر وراق ایتدی حوق سوز کوکلی اتی
ابلرشج الاسلام اتدی اندن اولدءشلرد رکهحوق او بومق وحوقعمك

وحوقسو بکلوكکلی فا ابلروابو ب
وکرراق دعشد رکهاول جوق سوز

دیدیکیم خر وش خصوصندهدر بعینی سراکبلات زان حکترنده واه
وعانك» اولیه قلی ق امك دکل امانه بایع حرده اناربوطانهدن بری :

دعشدر که ابویکروراق ابله کیدرایدم پوه کورد عکه رداسنك دبارننده
هف میم ازلش صوردمکه بوندرابتدیانلری بازدمکه
حرف خا و بر اند حر

هروقتکه حرفخایی کورم اخلاصی بادابلے وهرکاهکه ی یکورم مرو

| ادایلیم شح الاسلام ابتدی اخلاص اولدرکه انکلهمعاملهده اندن غبری

برکیسه کورمیهسین وخلق برله ارنوگتهوند رک نهاکور اوابهسیننوه
ابویکر وراقدعشدر کهتصفیهعبودیت انبات محوسپت وانکارز بو تدر
وین ابوبکر وراق دعشدرکه عارف دکلدر اکویلسه که ابناودثبا اوکنده
وعمعرفت سویلیهشح الاسلاماید ی ابوبکروراق دعشدرکه مد

مسا حصي ر بای پوسف خیاط ترمذیابله ربدره قونقلمّده ابدی قونقاق

این کینهبرنسنهیه مشغولابدی مد مسب زاهدوعابدایدی کوکلی وزد |

متعلق اول این اتدینبر جه اولیک کهمایم واردر بوسف خباط ایند ی

سنكاندن غمری بعیی<قدن غمری برابشك وارمید رکهاتلعلاهلی انی سکا
کتوری بوره ودخی خانهدن اول ناته ی حرودککه کرو غانهبهواره سین

اوتوز یلدرکهخالهدن اول يته جیقمبوبدوررمکهکرو خانه یوهارم
وینه اببکوررورای ابدز یوسف خاطك اول ایکی سوزی خمد مسك |

بوزیلاق عبادتند ن ,کد ورینه ابوبکرورای دعشدر که( رعا اصیی
و رکهتین 6٩

۷۵
درو بش اولوب دنیادن کتدی مشایم ری د ع#شاردرکه د رت نسنه
بوالعاسعده اچچوعلش ایدیکهکوسه ده بوقایدی جال ومال وزهدبکمال
ونففاقیار اب بردعونه حاضر اولش ایدی وجهفرخلدی |]
وسعناوت تصاما
دی آنده ایدی حون صفره قودارالین صوغدی اند بلرموافعت ايعك |

کرلابتدیصاءم جعفرخلدی ایتدی| کرصوعکك توابیبانکده قرداشارکك

شادیلغندن سوکلوایسه صومکی جه همان ساعت الین طعا مه صوندی
وفانی هربك اوحبوز هش سکریّده اولشدر  ابوالاسم ادکم

۱

السعررقندی قدسالله تعالی سره  +آدی اسصاق بن مد بن اسمعیلدر |

|وانك وصفنده دعشاردرکه عرشدن ترایه وارتجه اتلحلاهلیناك غر بنه نظر
ابازایدی وخلقامله معامله سیآ نار خطلری امحونایدی کند ی حظی
وبءعاملانده وعیب |
اجون دکلایدی اوبورباکرقله کحبت ابش ایدی با

نفسده وافات اعالده کوکك سوزری وارایدی هعرتك اوجبوزفرق

ایکسنده بومعاشوراده وقاتابلدی وهقبره" حا کردیزده دفن اولندی واول

د یشدرکه حضرت مصطفاد

نصکره صلی الله تعالی علیه وس بزملامزده

اق اولورایدی علی وحکمی وخلاشه
ووبرکر
بغمبرکات جاراولیدی اب

شفقتی وعدل وافصان جهتارندن د پرارکه برکونابوالقاسم حکیم سراینده

اوتورمش ایدی ابوطاه رکه اولعصرل اولوارندن ایدی سراينك قبوسنه
|ک|لوب نظر ایلدیکورسه کهحوض و سرو بلردر کبرودوئوب کند ی
واروب بردکا نده اوتورد ی شج ابوالمقاسم ب خرد متکارینه ای یور وب
ردی آندذصکره ایتدی بوریابوطاهری دعوت نله
در ی
سبا
کم و
اول س

چون ابوطاهرکلدی اباولقاسم ایتدی ای ابوطاهر اول نسنهک حّدن سکا

خاب اولدی اورنادن کتوردم لکن حقتعالی ايله صعب شو بله ابلهکه

سکابرآخاحخاب اولبهبرکونپنهاپوالقاسے اوتورمش ایدیوخلقاورتاسنده
حکومت ایدرایدی اولوردن بری ب|ناكرنزنهکلدی آنیبو وجهله مشغول |

کورد جایده سین حوض اوز ر ینهبراغوب نمازه طوردی جو ن

نمازددن فارخ اولدی شح ابوالماسم انتدی ایبرادر لونیخود اوغلاحقلر |
ایدرار حرداولد رکهشغلامحنده کوکلی معاءله" حقده صاقلیو بله  6#بکی

| سغدی قدسالله تعالی سرهکهسعر قنددندر بوطالقهتك کرامندندر |

او بکروراقك شاکر دیدر اول دعشدر ابو بکر وراق هرد کرم ابدی|

¥۲
جهتندن قبولانار وامااولکه قول ابلرعین جهتندن بولبارش لالام
وهاول ذه ل آنلرهعجیهنتندن درسن تت کلدی :
ر بژ
بالعو
دمش
لعص
مب
اندی
ات

جونکی له اود برقبول بقدیاوراولتادراوورواقاخواYT

امندی اوهد ر هرنسنهکهاوا واسو لن انلواواسون شادی ,وم وحنت

و بلاجلهسین برلدنکوردبلر واندنغ ری ننهکورمدیلراما اولکوسهيدهک
بوعین دیداریاولبه وانارك کیایشارا بشلیهومالمتقبو |لاعکده پرهیر |
اوزرنهاولیه اللهزعاییآ نك برده سی برتار ود بننیوشرعنیآخراباريع |

بیقراعاذنا تلعهالی وجیمالسلين عنذ لك  #ابوبکرالو راقالتزمذی
قد س الله روحه که طبقه نانبهنیشن مد ن را کیال مذبدر
اصلده ترمذ د ن ایدی وقبری انده در امابلنرهولور ایدی مسند صاحبی

اووعبسایترمذینلطایی سیدرمسندترمذی مدهو رکابدروا جد
حکو رهمش ید ی وانکله حبت

<عنرویهی

شید ی و آك چوق تصبانینی

وارد ر وتور ویاینجیلی وز بوری وک بآسعانبی اوقشد ر وشعریودیوانی !
عوشدرکها کرطمعه صورسه رکه سنك بااكکودراید رکا
ددر
لار
اځو و
د

متسورجقه شك آبلکدر وا کرصدبنهکعهتك نابددررکرا کلب منت
وخوراعدروا کرد په رکه حا صلك ندر ایدرکه محرو ملقدر وابو بوکرراق |
داع اصعاجی سفراردن وسبا حتلرد مننعایدرایدی وایدردبکه جیع برک |
ترد بکك مضوعده ص براتلکدر دسګنکه اراد بک
امفتای اکراتدو

تذی
اکم
ماب
اوله سکا برک

ظاهر اولور شح الاسلام اند عبهوور“e

وزمانده سفرده اوله نمايزنك وهمذبنك ترکنه رضا پورناردن الور
وعصعت <عدن طشره دوشر(انالله ادن انقوا والذینهممحسنون).

وبنه ابوبکر وراق دعشد رکهآدم اوغلق اوج فرقه در بری اما ایکی
عل اوچعی ففرا حونن¿اس | تاهاولهژ رعيتك معاشواکنسایی تاه اولور

وجون علا ناه اولهاورزس شيرعت و طاعت نباه اولور وحون فقرا اه
اولار خلانك خو بلریتباه اولورامانك فساد ی طلله اولورومالك
فسادی طع برلهاولو ر فقرانك فسادی ر باابلهاواور  ۶ابوالقاسمارازی
قدس اللهسره کهآدیحعفر ناجدنجددرنشابورد ه اوژورهش ایدی

وی ابن عطا اله وخمد ی ای الواری واوعل رودباریابله اعنیدی

|جوقلق مالیواوراراایدیدییججللههسین ببووطاغهبه خرجایلد ی ەنا ۱
درو یش

۳

ابد پارهرزماند» تخالفتایدرسین بی دیدباریدی اولکچه مسجدده قالدی
| کااحتلام واقعاولدیاو بقوسندهاندیرک کوکلك نفرتابتد نکسینهدن

ل دعشد رکه شج ابوبکرزقاق
اوروو
دل طلز میدککه سکا پربلا ابر یش
یککهله کخبت ایده بمابتد ی شولکیسه ایلهححبت
مصرید ن صورد م

رل ک ههراسته اکلهسلنهدنتعای ,بلورانۍ اولکیسه دکیدت وقث سندن
نفرت اید وب کسلیه شح الاسلام اند ی قبول صعبتکشبنك عبیظاهر

اولدقدنصکره درست اولورز براادی محرایعبمدرنکههمن وانولکین
کوره سین ککبتایده سین ونک عبیویرامرانی ظاهراول اندن مقاردت

انله سین اول کیت د کلسدز گت عبین کور دکد نصکره در مکر

عیب دی امقول د غت اوله و رد خب در زرابوت اسيلك دنا ده
هداهنه وحتلکد ر مکر اول عببك صدوری ضرورنله اوله اولعیکه

ی معصوم
آسددر
دناد ه او لبه وبد عت اولیه نك کب عیب م
ورم کلورزیرا کفور وجهول وظلومد شرافیی
د کلد آرندن عیب ج
ایدر دوستك دکلد راولکعندکه سنآنکله مدارا ايده سینشح الاسلام
طاصادر اوه اندن عذر اعاو
اتدی ھکوس دکه حو ن سندن عیب و

اولهسین نواشکا برابولات ابتدیکی وقت اکاشکراغلواوله سیناول دوستاق

وکت دکلدر رخص بای معاذ» رصود که صعبی ککله اکعرد
اتدیکه انکله ګت اپلهکه خسته اولدیغك وقت سن صورهکله وسندن

نيهك
|یرحرمصادراولحقسندن عذردل

شراط ندندرکه نك حف

1ورهسین وسنك حعکی طلب اعبهسینوکندیعییکی کورهسن وعیربارد عپی

آجونعذرایدهسين وخجلامیرقاقدلزتندهمضطر ومتهوز سلهسینتاکے

<صووتهرتفع ولوهجرم کاهیکندیکهلازمدونهسینوعذرابل سینروقنده
رد ل
وشعپ اب
امی
اوعب
ءهپه جوق التونکوندردی شح قبول ایلدی
جرکا
افور

کبروکوندردییعن اول کر ديیدورکافور انتدی ایسرد یمنایصووق
| ماناسعوات وماق الارض ومابشهماوماحت الى فان الکافور )شح

دامنیاتاولو ایدی اما کافورك بوکلای
کورنکل
یاف
دی ک
نبتد
یاما
ااسل
|ال

شهذل بکرمکباتندنابدیشح ابوع کانبهابتارفلا نکهسه سباهیاردن
| سنه قیول ایا وفلان کیسه قبول ابا ابتدی اول کهنسنه قبول ابازیل

دقندگ
فده حبصییل ایدوب کتد م ل ابوعبدالله اضرم قدس اللها ۱
مر عابیددراابو
نله حضمریی به اصوفدن سوال ابلدم ویکری سل |
دی نكادرآندنجواب و یروبابتدی (رجالصدقوا |
یمش
ااه
که سو زسو ت
ماعاهدوالهعلیه) دم نك صفیند رایتدی(ا رم طرفهوا دنه |
هوا 8اندم انلرك احو الدن عللرىة:دەدرابتدى(نىمةەد صد ق عندلىك

زده ايله ایندی (انالسجم والصهس والفواد کلاوك
مفتدر ا)یتد م دی زا

کان عنه مد اوپع د اللهالا ی قدس الهتعالیسره العربز 4آدی
 Eےبهرس یدیاهدهسل رسن كت اشزوتواردیدرک لب
ARE
شنکسلهاولشین ی وطر بعت اند ناخذ اعشید ی ج ن الاسلام
ا
وردی
ی ابوعید الزه سا1یدکش ابدیکه حى دعایازلد » هرنسنه کیی

نعراض ایتدبلرشح ابوعبدالله خفرف ایدرپوسوز قدم
بوسوزایله اند ا
دهر ایدی شخ الاسلام ادى ابوعبد الله خفیف انصاف اوزر کدی

#کند رکهااتهمدی دیدارع ولهابوعبداللهس لامیبهصوردارکه خلایق

اورنا سنده اهلاللهینه ابله بیلورسن ابتدی لطافت اسان وحسن اخلاق

و بذاشت وجه وستخای نفس وقله اعراض وقبول عذ رایله هركم عذد |
۱درب د بانلرنده وکال شفعت پرلهجع اسه ذظ ر الهابواولسون انلو اولسون |

نهد شاردرک ده یدارمنتکلید
مدر ابوطالب جد بنعلنا
عطبه 2احارئیا کی رجه لهتعای) قوت العلو يك صاحید رکه اول کاب |
ت
ق طر
يدر
طرشتاسرار ينك جع

دقانفنك بایندن اسلامدهآنك کی کاب |

زص نف اولامش درد رکه مکه ده نشو وناو لشدر کاول بر بوریه اولان

عه ارلك اشرفیدر صکرهبصره یهداخل اشولدر اند ن بغداده وار وب |
انده وفات اغشدر هعرنك اوجبوز سکسان النسند» چا دی الا خراده
ونصو فده الك سبق شح عا رف ابواسن مدن ابی عبدالله اجد ی
یه دد و ج ابوا سنك انس ابی کندینك انس اجنینسالەدرا
سال ابصری

ایسای سهل ان عبد الله الاسر ی به در قد س اللهتعالی سره
وانك د
 *%ابوعد اللهحاو باره صو ن *ی همدا نی قد س اللهڈعالیسره که

کارهشاحد ند ر جاوپارهددغر ر ومده رموضمتادیدر بو اول کیسهد رکه

عهد ابشکهدهرنسته دنکهکوکلی نفرت ارده اند ن بهپروفتده
شو نريه ده ایدی طعامکتورد بلرکوکلی اندن نفرت ابلیوب عد ی بارانی أ

||

> ۱۷ ۱ ۶
براغوردیاول جامه خايك ااولزیرندقهورایدیود برایدی والله س
خنوش
نسنهسین لکن واللهو کیہ سنك اوزرکده تاغر م اسصیاح نمازت باسو

آپدسترله قیلورایدی بوطانقهدن بریدعشدرکه على بکار اوکنه واردم |

سن بو ایشی ابش که |
واو لکندینك آنیامحونار پهآرتلرایدیایتدم ایابلوا
||کو ك وق درایتدی بعض غزوا ندهایدمکهمسلانلرهشکست واقم |
اولدی قاحدیار بندخی انلرکله قاجدم آتےسستلك ابلدی ابدتم اناللهواا
الیهرا<عون واولآت دس :کا اتدی انالله واناالیه راحعون اول وقتدرک ||

بنفلان جاریه به دقکوکه حالیقابررایدی بپنسوبموه آلدممن بعداول ||

||خدمی کندمایدم ضری کقوسوەمیهع و ینهآندن نقلایرد که اهابندن |
بریله گهرایهکد بکه اودون بجع ایدءر بری برندن ابرلدیایرواداشیهر |[
ند رکهتوقفانتدی ظاهراولادی آخ رانكاردنجهککوندریدیکه ببررده |
مربع اوتور مش بوربرجی جانورباشینآنك دیزینه قومش او بوروب اونك |

سککار یناوشه اربولداشی ابتدینیه اونوررسین ایتد ی جباونور باشین |

دیزیمقهبوب ایود منینظرمکه او بانوب سنك آرد کد ن ايربسم |

ه ع€بسهدلابلنله تسربنكخاص |
سس ا
| ۶#ابوعبدالنهعبادانی قد
رلله

|کشردازندندر اول دع شد رک ته مشدلتیدن بکاسوزز ابرشدی وا

|آرزوایتدمکه یک
آورم برر وضعیف باباموارایدی آنی قبوب کد مد 1

۱جونکم ایامآخبریه کند یسفر ایدوب بغداده واردم وآندن عیزکماایلد م ٠

دمکه نك دانند ن 1
| چونکی قریب اب شرد م درو وشاردن پکرجوارعت

| چیقوب کلوراردی کبویرنجه بلدبارایتدیلرنبهکلدل ایتد م شی ب کیورمکه |
مشو ری اند باربولوشو راما شزهار آنکله مفابله ودعوی |
کپلودل

نلهسین ایدم یلیم چونکیی اکابولوشدم اول ججعسه کونی ایدی آونك ||
شوکتوغوغاسی کونیایدی ابتدم سلامعلیکم ایتدی وعليك السلامابش |

انت اباداللهواتك عادتی ایدی بوبلهدیر ایدی ابتدم ین اول نطه عکه ||
| باالتنده در اتدیهقامك بانابهکاقندشسین انندم اکردیرسیشایدقبول ۱

| ایقبه سینآپنسدن قاجوب بر پاره ابراق کندم ن کایمآیمناد مجهکوروب ||
|آندن کیدم ن کاه بردرویش ابر یکردی وسلا م ږودی شل ابتدی |

وعليك السلام ابش انت ابادلاهه اول درو یش اتدی حال ایتدی ند» ||

| دیق ال یمن عالده کا اول سوز خوش کلوب کولدی بناندن ||

۷
و بلد رکهکوک بالکلیه احکاصید اولشدر و نممدر ابدنکه مد
!| ردر بنیدرکهع اده همتاسی بوقدر واول

۳

 > ۰رفامن |

نردوبلا نسب الیش منهولکناذااشند علىوفیانسلینه) یعنیندر ۱

وفکرایله چ برحرف تصنیف اید م و بکاآندن نسنه نسبت اولز ولکن |

 ۱ان ولېه قبض واعر مد ہ بربر یشانلق اولسه انکله تسلى ايارمو شه

ذعذدرک برکیسه اوصای عو دته حاهل واسه اوصاق ر نو بتده اول

کسه د اهل<هلدر دعییه رکوسهکهکندوزی اکلیه نییان کلر

یقکه
ونه دحعش
نده اللهی سومك اولدرکه نت ذکریله انسك دام
فدر
اوله واکاصعات وذات وافعالدن صوردیلر ابت دی هرسنهدنکه ز اده
صةان |
ونعصان احمالی واردر صفت اعالدندر واولنسته که |کاز اده و
کلز اول صفات ذاندندر واکا ابثارندر دیو صو ردبار دیا شار اولدر| ۱
آخرلحظ ی کندی حظك اوزر بنهعدم اید سیل وسين ندردیدبازانتدئ |
|

بقینقلبکی قراردومةدرحق تعا ب
یی وآنك قولنه وامری نه وشکری نه در

دیدیلرایتدی شک رکوکلك منعمهمعلق اولقدرحضرت بهاء الق والدین
جد الشخاربکه نقشنند دعکله معروفدر ر وقد ه که مادی" احوال |

وسلوکندن حکایت ابشویدی ومشایخکاراارکوانحطدیببهسناهر|

توجهاری نتبیان قباشارایدی ود عشدرکهکهارهکه قدوة الاولیاء |
خواجه جد حکی ترمذينك اقلدلسهتعلیسره روحاننتارینه وجه وافع|
اولاید ایول توجهك اری حضا بی صفتلق بوزند ظنهور ابدرایدی
و هرندکلو توجهده سبران اولنسه ایدی هج براثر و ایرغباروصفت آندن

مثاهده اولعر ایدی ودمثا
شځار درك اولیاه اللهك احوالی محتاغلر در

توویلورو بعضیصفتله اولور و بعضېنكصفاندن |
و بعضی بصیدش
فان

نشانیولورمثلاد ب رکاهلمعرفتدر وباه ملعامله د ور ااهلحدر واا

وحح د
هایت درجانی بیصفتلعده و نبشیانلقدهدر |
باوتكک
یاول
ادر
نال
لاما

دردهش جاهردوربينشانلقکشض ذ انبیل ولروکهبو بزادهعالیمقام وغاتدهشربف
اشارت وعبارت اول حرتبهنك کنهی.بانندن قاصردر على بن

بکارةدس اللهسره ک٭نییی |پوا سبندرمشاك متقدمارندندر ابراهیم
ادهمه کت اعشدر مصیصه که شامده بر بلد٠ك آدیدرآندهراب |

| اولوب ساکن اولدی دبرارکهحون اخشام اولید ی جاربه سیجامه خان

#براخور ٭

۹

شم الاسلاماعدی ابو بکر وعاطی دعشدرکه همکید آنكکی سوز
سنو بلروغیر بلردن آزسوز نقلابلراول
دام کندی سوز ب
لدر
سو بالرودکل

جله دن ری اولدرکه انتدی عمد بن الفضل اد که شول نسنه که نك
هبار خوب اوله وانك عدمیله جیع فسنه ار زثت اوه
نخو
جع
وحودیله س
اول استقاءتدرشح الاسلام ایتدی عابت خوب دیدیکی فاستقمکا امت ڈول

شبرفیدر برکشی عمد مص طن صل اللعهليهوسله ابتد ی ارسول الله بک
| صت یه یتدی(قل آمنتاللهماستقم) یم اللھاكرلکنها عان کتوز بعده

أنابت قد م اول جد بن الفضل ایذرحبران قالشورومل کېسهیه که پره ری
وطاعاریودرهزی قطع اناراکےحق تعالينك خازهسنه ابردوب نده|تار

انبایی مشاهدهایدهنهون نفسوهوا وادبلرین وتریه لرین فطع اانا که
آندهبرورد کاربنكاتارنکوزه وه اول در كحون نیدی کوره ستتگه دتا

ارغ طالند ر اللات کا ادبارونکونساراق 'نشانندر وینه دیرکه
( اعرف الناس باله اشدهم حاهدة انویاره واتبعهم اسنة نبیه) یعتی<ق
تعالی ب زیناده لن اولدرکه او امس حقه امشلده وندینك سنتنهانباعده
برص رکدر
هتلو اواه هرک حقد قرنکببدر اهرينك امتتالنه ح
| ز بادقو
۱هرکیم رسول صل الله تعالی عليه وسالن سنتنه,انباعدن بعیسدر کد ر
و
| جناب حمدن معرض رکدر وڅد بن فضله زهد دن صوردبراتدیعین
نقصالة دنا بهبعمقدر واندن اعراض اتلبوت دز پزو گرم درلنکدر

م جدبنعل کی اتلزعمذاییقدسارللههالعن ی )طبقهتانیه دندر

۱نبی ابوعبداللهدر خراسان مشاشخنك کارندندر ابوتراب خشی ابلهواحجد
ک

خضر ویايلهوان الا ابلهگعبت اشد ر وجوق حدیث ضبط اقش
ایدی وتصنبقاق حوقدر وکراماتی ظاهردرهر کانك ساننده خم الولات

فقة
رول
ءلاص
مادرا
کی وکاب#ج ونو

اخباراارسولبووندن غیریدی

"کابلربازمشدر وعلومطاهر e دی کابلری واردرو برتقسم ادا ایلشدر

اما ری وفا ایلیوب تام ايدهمامشد ر و خضم علیهالصلاوالسلام ابه

بت ایدنلردندر ابوبکروراشکه آنكهرید بدر روایت ایدرکههر

یکشنبه رخاضبك تانتهکلورایدی بوری بوراندقعندارتفتیش ایدراایدی

ورك آیکیوز اللیبشنده وفات ایغشدر کاب فصل الطابده بویلهدر

| کاکتشفتچوب صا دشد رک ااونلد اووکلسه در
«3

ده

ED:
حوآغردی کوردی
 «۶حوبهنده اول فردی کوردی * شویدن او توریکه
جواغرد اورتادن کٹ در
٭ وجال حق الك بهاره سمله طلوع اعشدر ۷

قصه کسلدی سوز نام اولدی حضرت حقچل وعلا کاکا ند .أ
ندمدنآلور وکندیسی بهانهسیله برقومك کوبزناههراوار ناکمکوزر |

احفتیقمتشااهختدفهاس»پورحضور وکوکلااكمراقبهسیهمسروراوه(هروک ۱

ایده ننده ظهور ابلر وهر انکه آفت ابطالماوله سایدیی |

ج
4٣ورایاروا کربندههرکز بندهلکنهعودت يقيهمحبوبدرزیرندهبندهی
جهندن و بدرندهلات بهانه س
ویج
هال
رحیق
نبی
داور
کتر
لو بهانهدن

اکسك اوله حقیقت ارتر چون بهانه نمامعروجده اوله حقیقت نزول ایدر
وهر بارکه حقیقت کله بهانه اورنادن کیدرآدمدیدکلری بوایشلهدررسن |
آدماکی صاعرهاکدرشله دنرارظیربها نهبری ناظرحقیعتدر اعتار |
حفیفتکدر بهانه قبییتدر عنلبىندارك مد دلوپراوغلی وارایدی جن

اوغلی جیب وعنبزایدیوعارف اوغلی صاحب تیر ایدی شح الاسلام |

دعشدرکهخمد
عل بن بندارك خطیله کوردم شول کایدهکر واسطی

دعشدرهرنکيم بوطانهده واردر بوعل حقیفت کفتاروکرد ارندن چجلهسین

بوایکیآیندنبواردرواول ایکآبتكبری(انزلمن الما )و بری(والبلد
الطیت) در ج الاس
لام دندرک ن انك  ۰ایددکین بوآله یلدم

مد ایلنفضل البلضی قدس ال تهعالی سره ک طهبقه ثانیه دند رکنیی
ابوعبداللهدری الاصلدر متعصیارآنیماذهوبنتدنوری یکاہ

بدن سورعشاردر ببس یوزیںشهرمدونوب آنلرءنفر ینابلدیشح الاسلام |
| ایتدی آندنصکره بطخدن برصوق قموادی دسمرفنده واروب اولبرده

آنی قاضیاتدیاروآندن جهعرمتایلدی چونکم نبیوشره ایرشدی

آونردضون ملس طلببلدارکرمیبه چبقدی ولد والفذککراهه اکر |

ان منالله و|ککبررسیدن ایندی آوخرینه ممرفنده کلدی و ۲ند»|

دادن رحلت
ابتدیهعريك اوجیوزاون زطنقدوهابوعمانحبری! کابازوب

کوندردیکه شفاوك علامی ندر ابتدی اوچ ناسشوهلددررکه عل وريه

تآعواثییقدوعسلتلپررویلنیكه دووتاوتفبگقخبعقل موبرلهاخلاص عڅلدرنوم قیلنه واه
سرا ولهوآئلرك |کرام واجمای بره

کلب وابوعقاندیدرکدی لفضل »سارال نآ تاد
ج(

و ۱که

رود بارله مشا جهانیکورمش ایدی وآناردن جوق حدیث ایشقش
ابدی وحدباده اثقیهدی هربك اوحبوز اللیطفوزنده دنسادن کقشدر

باروبقتوغلعنبدادرشاکلله خبذریفکاوهپری ی اهوغرادیلرکهآندن|
معیتله یکی کشمیرایدی شح ابوعبدالله خفیف ااکیاتد ی سن ایلری
بوری ایابواطسین ادى نهسب اب اداری ب روو بهعایندی سنجنیدی
فهسنكتلری
اتدوی بلوطوانف
کوروب دوررسین و ن کورمدمشجم الاسلامای
ببرارلدیدارنی کورمکدر وآنارزءکعبنیله مافوتنلمقدر علىبنداردعشد رکه
(دار اسست عبلالبلوی بلابلو ی حال) يعن دنبا بزداردرکهشادیخنت
اوزر ينه اوخشداز آنده نت سز عاش ابلك حاالد ر وینه دعشد رکه

قلدار ین) يعن خی تعالی ی
بغاطوجرودحاا
(بطلب الق بالهوینا وا

هواابله واسانلغیله طلب ایدرار وح بولاق میس دکلدر الا ای عالی |
طرحایشکله وينه دعشد رکه مخالفتدن ابراغاول هرگوسه که حقتعال

دهلکه فول انلشدر سندخی آنی قرداغلغه قبول الله و تنه دعشدرکه
خلقه مشغولاولعدن اراخ اولکه پو زماند ه خلایند مشغولاولقده فاده
قالامثدر ونه دعشد رکهدمشق بهکتدم اوج کوندنصکره ابوعبدالله

حلایه واردمآتدی توفت کلدل اتدم اوچکوندر اتدی بواوح کونده فنده ۱

ایدلك ایتدم انجوصا اننده حدت ازارایدم انتدی (شغلت الفْضل عن

الرفض )ين فضیات ن اوذلسنفر ضهیهاشنغالدن اليوش شج الاسلام |
اتدی ررك دبزاری وقومك اننده جل فراتضدند رکهونار دبزارندن
| بولدقار بنهرکز بونسنه دن وله زارحرضت فړتعد حدیی آخر بنه

|وارتجہ معونایه اشارتدر وبنهشح الاسلام د شد رکهالهی بوندرکه
دوستا رنکه احسان اد لك هرکع! نلری طلت فنلدی سی ودی وس

کرومه آنلزی بلدی وکندينك بوبتی بزهاوقودی  ۳2بدت صرق
رأة من ببفيك من برتی برك ٭ و تراهم بنظرون الیك وهم لاببصرون * ]|

|#ترجهههردید* حقانی کخویرمن حفا #چون طالب حقسن سین |
عاشقازه صور خی ۱ #کرحاجبايسه وری جانجشعنه خارندده دل

| آینث<قدر اينهده کورحییاجواغردزل سوزی بنه نجوان خرد رکد ر |
وازبا ب درد معا مله سي یند هم درد لهدر حوانرد کرکد رکه حواغردی][

عد انکنیفرد کرکدرکه اول فردی کوره رهکوسهک |
کوره وجیع عبلا

n
حقد ن کیو ایمپ“رص اکا دی ردینارم ودایرادرمکهشکا وپرم
زهعصت کوررسین ابندی پوررسك سکا برکک رد ورومن سك بکابکرکد ر ا

بوطاقه دن بری<کایت ایدرکه"عبو
بد الله سیر رلرطرا بلسد ن بولداس

ا

اولدم رنه کون وک کندك ج نسته پیرهپداره اشقاق کورد م

ہوجهد وتعش د یلدمکهآن لیوب یم شج ندن یکابقدی پماکده

د بارمازقوپ دم اند نصکره بش دیانابر ف
رتو
شحدی برقر یه کادل |

کوکامايلاهیدم شادطعام صنون الکهو بکندی وه نسنه صتون لدی

بعده دونو بکا ایتدی شاید ديرسكاوله ک آهجونای بورورزنسته صتون

آلازاوشده وان اوزرند» قریب برکوی واآردندره برکشی واردر صااحب
عبال حونکمم اول کوپهواربر ز اکوٹلیبزه خدفتاینسه کرکدراولپش
دینازی اکا و بر یهز یا لنه نفقه اليه چون او کویه ارشدك اول بش
دشاری اکا ب
ورد نفقه انلدی حون طښره حعدی بکا ات دی وانده

کیدرسین انتدم سنکله بولداس اولورم سدن
یکنله پولداساولرم پربار۱ 1

باس قبوق پارهسنه خیانت ایدرسین د یله پولداش اولاق اوسر سین|

بس کندوایله مصاحب اولاغه راضی اولادی  9اوعبداله المصری

قدساللتهخالیسره6٩اهل ره دندرمشاخكفدبارندندرمفوصلینك |

شا کردیدرودیردیکه مدوحضلیدن ایشتدمدیرایدنکه اوتوزشلد مصاحبت أ
ایلدمکه ججلهسی ایدالدن معدود ایدی جلهسی بکاآنلردن ابربلدیم وفت |[

وصبت ایتدیلزواندیارز ینهاراحدانلهمصا حبت ایلکدن و آنار

|عمعاشرت قلقدن  9جعفربن الرقع قدس اله تعالی سره کهإفووك
لاء مشاشخندندر ابوعبداللهاحصیری ابتدی ای
اشتد
لمرجع
قفرعکه

دیرایدی اوتوزپلدرکهطلب ابارم الله کدپرسه که بواسعیی نحقبق ایدر
و لادم عل ی بندار
ناسين الصویالصمرنی قدس اللهسره طبقه

خا
نمسه
در
د مشاعنیشابورمتاخراری اولوند ند دیزارمشادن نصبیل

زوععشباارینددین و مفتمایدی ترشابورد ه ابوعمان حیری ل وهتحفوظ لهصت

«عرفنده جدفضل بمحبله وبطخده حجادمله وجرجاند» عیل

جرجانایله ورید» بوسف حسین ايلبهغ
ودادده جنید یله ورو ې ابلوهابن

لا یل وهابو
ءطاایله ومنون بله وجر یلهوشامده طاهرمقدسی الهواان
وعدرمشق ابله ومصرده ابوبکرمصری ايلهبواکبرورفا
رصوابله
اواوعل
تسا

رت
نراغ اولغه راضی اولوروبلا کلكسنب
تعمتاره راضی اولهتحعقالید اب

بقتردر دس برگوسهیه بلاخوشکلمسه تحقیق اولکیسهل تهعالبه تقربك
تکینسورودبر ارکهبرکون د مشقد هکندیاران لهبریردهاوئوررایدی
وفر تك و

ن کاه رسوارکدی وانك ارد جهخد متکاری غاشیه اموزندن آخلشوده
اولوب سکردر ایدی چون ابوعبید و بارنتك پراپرينکهلدی ایتدی ارب
وومشعتدن قورتر دس انوعد دن نکامتوحه اولوت
سن ی ازاد اله ل

لدی ایشج بکا دعاابله اوعد اتدی االلهبوعند ی جهنم اود ند ن

وینده آزکاددنابله فا خال

اولسواری بندیکیطوارارقه سندن دوشردی

بساواسواری فختدکاریثه تقوب ابتدی سین خاصه لوجة اللهآزاد ابلدم
 ۱علام دسیفاشه سین اوکنه راعوت اتدی ی سنازاد ابلر!* ونلرازاد

ایادی دوت ابوعیده واکحاند اشارتانلدی واول علامدنیادن کدشحه ۱

رکه ای برکوناوغلیآکاکاوب ایتدیایان ربج دس بانواردیکه

سرماع ابددی طشره حبفررکن دوشوت اوشا ند ی وسرهاع ضایعاوادی
| اتدیایاوعل سند

اناکت سرمانه سیلهسرهانه  0والله اتا کات دسا

 ۱وآخرنده اللهتعالید ن غیری سرمابه سی بوودر * ابوعند اللهالسعرى

شرا
ادند
راتیه
خقهت
قد س اللهمس هه طب

ن مشا خنك الوارند ندر

وانلرك جوا نمرد ند ند روابوحفظلهبت اروغشادنکله طریقنوکل |[

| اوزرینه بادیهعرمین لشدر وعاوللادعمشذهاركلدا(ویاء لاه تواضع عن
رقع و زهدعنقدره وادصاف عن َو يوعلنبلر ل علامیاوجدرتواضم

ا| اعکدر رفعندهانکندنادن رهزاعکدرقدریوارانکن انصافاعکدرقوتی

وار آیکن بونه اول دعشد رکه هرواعظکه انك محلسنده غنیارفقبراواوب
وفقرازغتی اولوتقالقمیهراول واعظ دکلدر ر
وبتکهدهجشهدرید ارهزاده
فاه ییسنه فالطازاره کت اعکد ر وانلره اقعالندن واخلاقندن اقتدا
د
زبارت
قایق
له تعالی دوستارینك قبور
اویلاکدلر

ارروائنك فوفرا نك

لنر؛ رسمی اوزره خرقه |
یتو
فرکه
وردبا
صاصو
| خد متنده ام اولقد ز واک

کی

سینایند ی متا فقلقد رکهکشبیفتوتاهلنك وجواغرد زدلباسیکه |

وکندیسی فتوت بر نك له کرد پساکا بدا شوت ند ر دی

خلایكنةصانیمغذورد وغقدر وکندیتقصیرنی کورمکدر وشففت اعکدر
چیع خلا به ابواولسون اتاواولشون وکال فتوت اولد رکه خلق سی |

{n
م
ان
تیمغاز
اول تخص د

ایدو ب انردن نکامتوجه اولد ی وئآ

سله طعامده مواقت اعدم ابتدیار |
بلوز میسم که +بکا نهسیب دوشدنکه ک

:رززای استاداندی اولدیناری ببکاربدرجیواننابووزمانهدك حقتهالادن
دبلد مکهآنیدنبایه شده اولقدن آزاد ابلیه آژاد ابلدی این قصاب ابدر
دس ین بی اختبارانك اوکنه واروب اوتورد م وایندمطوغری سو بلرسن
دل “حص شج خافان صونیایدیهیر ایکوزقش
او
وتا
ای ان
طهوزنده وفاتانلدی e ابو عبدالله النسریقدس اله سره  4آدی غد
ان <ساندرمشاك قدعلرندندر ابوتراب نی الهکحبت اعشدر ان حلا
اتدیالتیوز شیر ملاقاو(دم بونارلامنده درتکھ
یکیکیسذکورمدم

ذوالنون مص ر ی واورا ب حشبی وابوعبد|للهالسبری واتوالعباس ن

عطا قد سالله تعالی ارواحهم ابوعبید ابکسهرايبننكدنریدهشد رکه
اعبورد بسری رادشه مشغول ایدی تاشوکادککه  3وفتنه او بحکون |

قالشیدیبوطانقهدنايککنی |کاکلوب اتدیلردااباعبیدالله کخیهدرمسن |

اتدی بوق بدسوز بنکا دونوبابتدیسنل شل انلرك دیدیکی نسته به
ایرضه وکتد دینادنکنه انلرد ن قا دررکد رحکایت ابدرارکه
بع ط

حون رمضان اولدقدهابوعبدپسری خانه سنه کروب اهل شنهدیرایدیکه |[
خانه ناتقموسین انكاوزرینه بابرازدیوهمین رسوا رخقورارایدی وهر ک
باركاعورراد ی حو نگیمروز عیداولدقده خا دنك
اولسراخدن ر

قبوسینآجر اید ی اول اوتوز انمکیعام برکوشه ده قومش شو یله طو ر د ا
ولوررایدق اول اوتوز کوند ۰به برآیدی ونه اءرایدی وههاو نورایدی همین

|[

رط ها رنلهازقبلاردیدرا وكاو فاه راهنا بهبعیی برطایه سواراولوب

|عبید ابتدی |[
پروفتد هغرایه کندی بوطه اول طامجغزد وشوب اولدی بو
خداوندا بوطا شجفری بکاعاریت بوصبمرره یه وارتجبه دك فیطل پرندن |
حلدوین غزا امریاتوالموب بصیه بهابرشدی اوغلنه |[
قالقوب زندهاو
 ۹بوطا مجفزاهاکرین ال اوغل ابتدی بوالاآن قر هش وعرقه ظرق
اشینتدی اکرین الکه اول عاربتدر جونک ارقهسند ن آکرین الدی
رد دو شو بحان سلے اتد ی واول د شد رکه(النعطرد ر رصی
اهعم فد رضی بالطرد والبلاءدز به خن ساء ه البلاءفد احب ترك العر به

ووااللتفقررب ال اىلله)بی من حوغان صاحننه سنب بعد دراسهررکید۳

نمعتاره +

4% ۲ $

| لوت اند کیدر نککوراد ابیوا خرچاغرد یکه بلد م ابوعبد اللجهواب
ود بکهبتلدك شج الاسلام ایتدی ابوارك سی بلدم دید یکیکے سین
بر
بلدمد مك آیدی ابعوندالاهك دید لكدیدیي امسر یلید دعك اندی
س زالاسلامابتدی ابویکرواسطی اولواخیله دعشد رکهی برام هسد ورنم ۱

 Pop.دور یرما ول ماممرد انوامیه الاحوریواول نم هرد اب عوبدالله ۱

اجلادرواسطیب اهیتدبار تون |کا٤امدهور بوکانمهرددید ایتدی

ابواعیة ماحور یه جججلو قكالند ن نسنه با مشد ر(وکان کبلامالبس
حلطوقن فيه ضنع)یعتیاول نسنهدن رایدیک اهندهخلاكعلی اولیهایدی

نرك مالندن برایدیکه کا|علی بنعبداله القطان دیررد ی
وکینشالبا ب

ابوبکرواسطی کچسهیی یک ایدی بانندهخلق خور اولد بعند نآولوری

دن اوتوری انوعد الله اللا یهمد ن صو رد بار
نله
تحید
ر تو
عنده
وعل
ة واناار یدانانع]التو بف)یعتی علهاوبرتناسنده مناسبت ||
والی
اتی( م

وه اکا صورد بارکه فقیرن فقر آستنه
]| بوقدر ,ن اسرمکهتوبهاوکرغ بن
مسق اولور ابد ی رکه نقسنده ظا هرا و باطنا مطالبه وآرزو دعلا

| شج الاسلام ایتدی ابوترابتخشبیله اوجیوز کچسه رکوه یله بعنی صو |
ن
یادیه
ملهب
عیهلزی
| قر

حیکشی قالدی بری
ابتدی هنان انکلها

| ابوعیدافله اخلا و یری اوعد بسری ایدی ۴#ابوعبداللهاخاقان الصوق |
قدس سس ه  1صوفية شدادل کبارندندر ج حوعرحداد دعشدرکه

| ابعوبدادهطاقن صاخبکرامات ایدیاین قصاب راز یدننشقلدابراکه |

|ابتدی بانمامك بخداد جارشو سند ہ پد کان ویار اید ی ین دکا کننارند ہآ

کدامه برعخص کدی بےظمشوله اولدیکه اول خص بخداد |
نتوازمش
| او

فغراشندند ر و بنهنوز حدابلو غهاپرمامشدم خا طرم اکوشلید ن بک
جکلدیقالوب  1کاسلامو بردم وبم بردیثارم وار ابدیانك اوکونده ددم |

اول دیناری الوب روانه اولدی وبکا اول دکلو الیتفاکت انینددعه ابتدم
همان بردینا ری ضایع ایتدم بسن آنك اردنه کندم مسجد شونیری به |
| ایرشدی انده کوزدیکه مرادن اوج کشیاوتوررار اول دیناری انلردن رنه |

| ویردی وکندی غازه طوردی اول دیناری الان کنیدی طشره جیقدی|

و ینبنه عاعلیصه کتد م پازار دن طعامصانون الدیوکتوروب ترانله

اک واول فص هنوز غاز دة طورر ایدی حون عکدن فارع اولدیلر |

#¥
| کر مش ایدم روز کار شدت بولدی وطوفان عظیم اولدی اهل کڈ
| |وزاریپه بشلد لروندراراتدیار بکااتدبلرسندسیپرنذرایله ن ابتدم یدشادن
| جرد م نهندر ایدهم ج
اوبق ا
تلم
داح
بلر ایتدم ال
بھی
لاک
ارد
ون

خلاص

اولورسم نذر ابلد مکه هرکنفیل انین ع ابتد با یرو ته نذ ردرک ابلداه
خی

اولور میکه قبل ان انه بن ادم خاطر عة شو لهدوشدی |

وحقتعالی زناعه شو یلهجا ری قبلد ی نا کاهکیصند ی وین رجاعتله

کاره دوشدل برنجه کونکد ب:وکاهورناده ۵ج نسنهنداک
كاه اروروكن |

برفیل جو جوع حبقه کادی انیونوب بووغازاادتبانرد ن ننا

یتد م نذر ایدوب دوز یزمکه فل ان ع شا ا
عرض ادیلیاز ا
اتد بارکه اضطرا رامقا مبدرونقص عهد امك رخصتدر ابر ملرین |

هودباورز انار ۱
قبول ایدم وعهد عدن دوغد م چون برمقداريبوبای
قيللبوب چەسنك اوسخخوانار,
قلاونف
اونشودهابکن اولبکهزك اناسی او

ارشد ی اند ذصکره ککلو ب اول قوی بقروبقرلد یهر کېند که

او ل ققوبی بولدی اناغیالتنه الوب هلاك انلدی اجه سینهلاك
ایخدی دس بندن یکاکلدی وجوق زمان بیدی قوقلد ی و بن »د هرکز
اول و قودن ابرولادی ارقاسین ند ن :کادوندی وخورطوعیله اشارت

یلد یکه ارقه بین ,ن فیهنمدم اناغ بوقاریقالرددی بل مکهبکا سوار
اول در سواراولدمادشسارت ابلدیکه راستاوتور راستاونوردم سرعتله |
کعکهاشلدیتابتیبرموضعه کنوردیکه اندهزراعتوسوولش ب مکورنوراندی
وينهاشارت اابشلدایکغههاین اشاضه ايندمد ونوابولکدندجیسرعتله کندی |
حونصباحاولدیرجاعتظاهراولدی بویخانهار بنهابلند,لروتربچانلری
حا ی ضورردیقصه بی عامسوبلدم اد یارسلورممدسنکه ولبردن

تورایهدل نع

کودلت بولدراشدم ؛۳ے انتدیلرشکر کونلات مدرک برکه ده کوتورم 8

(ابوضیدال انا نادس تالزن

تةتاننددندرآدی | جدرنگحی

اضراد ,لرمدن عن اشلادرا جداولق که رکر بغدادی
الادرو ب
لج
تراب
وند
لند
الو
الاصادرامارمله ده ود مشعدهاولث در ومشا مشامك او

تخشببنك وذوالنون مصمرینك شا کردیدر وکنند بانكاسی مح الا اله

وابوعبید ری له صد م وسفرده له اولشد ردقباك استا دید

عم واهل ورح ابدیبروقند » اربوتانطا ق اعبوداهه جلا بیهواد»|

 #بلوت 4

¥

که

موردن ایدی جنیدك وروعاكاقرا نندن اید ی تارخد» بوبل دهرکه ابو
| جدا[علانسیهعريك ایکیوزطفسانندهحم ایدوب جاج مک دن دوندکلری

مدتد ن اززعان مد ,نوفات اناد ویاول د عشدرکه برکون بفرومك

ندهايدملات آنناسندهیدم بمازارم ړس اواقومسن بنمفلاغدیلددب وه
سوباشدایارشج الاسلام ابتدی اددکبلدر صوفیار ایند هبنع آزارم بم
نعمدعل آنلراكدا بند ندر ناراناورتاسند هکندوزنههج نسنه یی ملکیتله

ودن برصوقدیهکم
جیعش
کانید
رخشرو
| نسبتایقیهمکرظاه رض رورتاهش
| بمازاربنمتعلیت کرکدرکهاکانظر اعبه سین یع ونار ملکی أواز سند
ولعران سیّد الجد مخاریقدسسره العن پزدام حاس شریقارند ن
|| ساعاد

انهدرسنك سنك بمسمجقیقتندرنه سنك نه بےچون ابواجد قلا نسی
|خسته اواد ی وعلاع موت کورندی ایتدی خداوندا اکرسنك انکده م

|یله قدرم وارایسه بم موتمیایکیسنزل اورناسنده ابلهس برضسورت

|واقعاولوب آنیمفیه قوید بارکه بریره دی ابلته اريو جه وات ایاد ی

۱والغر ببالاصفهانی قدساللهتعالی سره العز بزکه حفقلردنایدی
 ۱وابات وکراماتاسی ایدی معام عسعّده عبن جعه ابرسعش ایدیاول سردل

عبسداوللرهخدفییفوانکاه اطیفه ایدرایدی |
م ایبو
| حالوکلیدیدیار اشن

یرانی باجبعلدی واتدی النه |
بقرنوده شیراز ده جیاتندن نومید اولد با

!| حون سز بانکزده عم پرحاجنم واردرقبول ایدرمېسمزابتدیارنوله سوبله |
ابتدی حون لروده وقات ابلم بیکافر(مقابرنده خن ایدبکن بأران یی

اولدبارواتدیلر بوزهسوز در انتدی تحعقالا یهدبوب دوریرمکه

اکرسنك |

|بانکده بنعق امجلهقدرموار اپسهبنیوفامیطرسوسدهابلهعدی پو نده وفات |
ايدهيورم بلد مکه بانکده قدرم وعش اکلمیوت انار کت ظاهر اولدی

وقا قوب طرسوسه کتدی وانده وقاتایتدی و بو طائفه دن پړی دمشد رکه |
كابیکیشضعش ایدی واوکهسندن
وموبایل
ارد
طرسوسده ابوالغر به وا

درزینه وار اجه باراش اید ی قان وایرل آقرایدی ویب حال وار ایدی

برکشی حالك ندردیوصور دی اند ی شو يلهدرک هکورسرین اما هنوز

دیدمکهامسلضی اؤ عبدالله القلانسیقدس اللهسرهکه بو قومك

]| کرامند ن وبوطا تفه بك عظامند نودارول دعشدر بعطیسباحفده کیه|

(0

رک
|تغفراهارسول اه بعیاکست سو بالعدیتکذنهارابندی ده
اس

صطق 

صل انلعهالی علیه وسلکولدی بوحالتك سمرورندن اوباندم شح الاسلام,

اتدی بوطانفهتل انتدیکنه عت ابلك همین ونار ایتدیکین اعکدر إعبد !

دکلذ رکهبونلرك کار شهانکار دی اول کاردن معدود اوه که حشفندن ج

الا
حاز واقع اولاز غ
لمیل آخرعرندهجذام اولدی پوطانفهك اولوندن

ری ادشیدوب ایندی متصوفهنارسیدهلرندن پيرسنك هتله وغبرتله اولدی |
لکن ایوایعد ی کهاول بوطانفهنك منازی اکیادهیکاه بوتلرلداعالی آکله
ااوملوراندی اللهتعالی اکاشفاو بردیدی بوسوزیغلام الله دیدیلراول

حالدنو بهابلدی وهرهسی وارایسه مشایخه کوندردی قبولابلدبارنظر |
ودیلو هه کتوردی آثارککه ۱
الهکنو طانشهبهانکاراتغكاخر اول عرد در

بوطانفهبه اقرار وحبتلری واردر مهاولسه ک رکدر ۴9علىبنشعیب السفا

قدس سره  +حنبر
نیااٹبو
یرددی واپوحفصله گهبتابغشیدی در زک
اول الى بش ج ایلش وجلهسنهنشا بوردناحرام علش اندیوهرملك
التنده انکی رکعت ناز تلش ایدی وا کااتدبار وغازندر انتدی(لشهدوا |

قر بنده
ندندر ویانبكالهلهتا
منافعلھے) یع بوتازیم آمنکنلاهفجعمل
آردله سك واوناوج کون کندوسندنفائباولديفنك قصهسی او جر

۱غدادينك احوای باننده کمشدر شم الاسلام ایتدی :حعقالينك قر ی
ب

فکرابلك حبرندروفکرايلمك جنا تدر على ,ن موفقالفدا دیقدس

الله سره دعراق مشاشخنك قدماسندندر ذوالنون مصرییی کورمشدی
اشلجاسلام ایدراکا بعش درت جنمسبت ایدرز ر وقتجدخهآیکن ایتدی
تأسةلهوار یرکملورم نه حضوردل ونه صفایوقت بلرمن حهالدهیاولكجه
حق تعالا یی واقعه سنده کوردی واکا ابندیکه ای موفق وغلھج سن |
دیلدیکك کیسهبی خانهکه دعوتایدرمبسین اکر,نسدیاسیدمخا  4مه |

دعوت زد م وکتور مزدم واولدعشد رکه خدا وندا اکرین سکا<4ج

خو فنندطبارسم ی جههه قویواکرجنت امبدیله طبارسم هرکزبک

انده معام بورمه وا کاقوعه اکرسنك دوستلفك شوفنه طبارسم بکاپرکره

دیداریکوسزادفصکرهدارسك له ابوجاد لس قدس ای
ستره  ¥مشاعك قدعارندندرآدیعصعب ن | جد لخدادیدردیرژکهاصلده 1
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و ری ذراعتدر وه اول دعشدر که) الفراع بلاءهن البلاب ) يعن فراع

وهی غلاب
قهک
تهی
بربلادرحةك بلارندن شح الاسلام ایتدی هر کهس
اب اکا فراغندن شغلیکدراک فرافندن ک|ابربلا کیہ اما شول
قکید ورصاحب ورعد ر وکوکل اریدرا کافراغت رین بوق
میت ه
ک
ملکدردل فارع حق تعاليك یت حانه سدر ودرو شلات بوکارك

دکانیدر ابن جرج دعشد رکه هر کیسه ده که طر یق عزمبوقدر اکاترق
| مسر دکادر  ۶#على جبرنةالاصفها نیللاج قد س اللهتال سره یه

شمالا سلام اتد ی احوللاج دکلایدی حسین منصورکی اصفهانده
 1مدن بوس ف نانك شا کردیایدی على اچره

هنههزمان
ابر
ن

 ۳بن وسف بنانكبانندهاصءههانده ارلدموانکله اوتوردمواول داعحلال

بکااندن بازاردم ووقنده نك 1
 ۱عك علندن فراوان بساورد ی و بن اول ح
بانندن جه کندم حونکیم کیرودوئوب صره ره ابراشد د ہےوفتده دين
 ۱و سةك وفاتی حرین ایشتّد م بر وحهله سید اند که 5ا بل بان دکل
کند که اد مم و بلهاولح اصعهان تی راوکبربصا

م ایدم ۱

سهل سينك شا کرداری اباننده وآناردانا آندن حکا سرا بدرارایدی ال
 ۱سو ززندن خبرو بررار ایدی هر اک

بکاپرسوز خوش کلسد برکوسدید ْ

ازدیرردم ذیرابننای ایدم ,رکون صو کارند ه طهارت ایدر ایدم هرنه کم
ازدیرمشردم اسلیورن دوشوب جل صو یهکدی وهلاك اولدی ۳

بمحضوراوادمکه بونجهروزکارایدیکه بجتعشیدم اوله سهل تسرین |
واخعرده کوردم نک انتد ی ای مبار ل د رل ضو یهک

ند بگهون

انجندکی ابتدم اندم ای استاد اتد ی اولسوزاره اولان حبنکك حفن
وللهك حع و دوستلرك حع کندوزکد ه طلب اع مسین دعن انار ۱
ا
معتصاسص عل ابارسین ایدم ای اوستاد ند ه اولطلمه طاقت بوددر

وسوزدهایدککه کوردم ید مص طن صل الهعله وس اعاب صعهدن |

| برجاعت ارال تشر یف بوردیار جونگيمن کیوردم سرورهدنسکردوب
| اوکنهواردم بت بوزعه خندان ذغذرایدوبابتدی تصون بوصديه بعنیسهل

سنکه بوطانقه نك حبق وسوزارينك محییهمانعین حقبعتدر |
عربه
|| تدسر
يع بونارهعزن هی ۵ن اکاحتدر شو لهکررکهرسولصل اللهتعالی عله |

وسم نستریه بوسوزی دك اعون کشایدی دسسهل نسری اتدی |

¥ ۸

ورککه قلتله وفتراله معرفت بنایتدم(العرفة املعقلة والفتر ) سحاه |
زم رامد ن آواز کاد بکه (قداعطمت ورا عطق ( لعن ن  ۲رلدی 4

و برلدی ودیدب رکهجنید قدس سرهالكفضلند وکالنها تالولدی وشول /

رسالهده که شج علىبنسهله کوندرمش ابدی بازعش اپدیکه(سل شحذل

اناعد اللهماالغالب عليك) دعق صورشهنل اناعداللهدذکه سنك
اوزر که نسهنه غالیدر دس على بنسهلآنی شنت دنصوردیابتدی |

جنده از ک وهالله غا
البهعل
ره  ۴#مدئفازه قدسالله تعالی سره 64
کا اجيءوفردرخجد ن وسف الاك شا کردارندندر عبادند ه حتهد

وقویایدی وبذل وع طيد ه سعیایدی هرکون او چکره خنمقرآن وردی
اولشیدی واکا اتاسندن چوق مبراث ایرشدی بر تیه یلارآنیجد ن |

بوسفه وعبالنه نققهابلدی شویله کهآنكخمری بوغیدی بردوست اورایدی |

اکا وردیهرنه کے اکا حاجت اولهالیوبروب خانهسنهابلتوردی وا ک |

اصعرلش ایدیکه پرکيهی اولحالدن خبردار ابلیه جېون
ره یبل بونك :
دنهی څد بن بوسف اكدوسننه مام الاح وابرام ابلدیکه دبو 
کزرب
او
فزارنکزوهدرادیتردایعبمدت,ندی(جراه لهنی
ویرک عببمالمك موی قا

باحسنا جز اء) رع زیزقہش اند هعمدر فنازمیهواروبآ یکوردیکه برکوملکله |
اونورر ایتد ی ااباجعفر اوشومزمبسین ایتد یالیکی بری بورودیکه لا اله |
الاللهالمی کوکلیاالبتنلهتدمواتلدمهاللاا هاکهوردمکه حرارندن درردی
سهلنعل الروزیقدس اللهسرهک* ب
کواوول
سه ایدیکه اعبلدله بن

مبارکاكسراینه وارد ی و اندتی تون بوجارهار یکیاراستهایدوبطام اوزرنده
یم جبقو بکندی
کده
نله
وا یو
حتدی
ارسنیند ارشاهعهسین االنبارلك ای
قو

اینابالر ابتدیکایر
ایشهتمکا
ین ساعت دننبکادیفس هکرکدرکبم |

طام اوزرند ههر کز جاریه وغیدی وعقرر درکه اولبلان  8بازواول

جاریه رکه بنمطا اوزرندهکوردی جنت رحلوریایدی اکاقبول ایت |
دکلووندرمشار ایدی حونکه سرایدن طشره حیعّدی همان سلم روح

عدبالرلحقبنده ينهنوات ایتدیکی
ی بتاهبت
زهر
وعل
اتدی سهل بن

رل اقنوقلبوسیدرابند ی کوکلفراغتیزبرجادصطین صلاللتهعیا

علبه وسل ایتدی ( تعمتان مغبون فبهما کثبرهن الناس الكعة والفراع )

بعیی ایکی نعمت وارد رکهک|نر ناس اولایکی دهنده مغبونلردر ری کحت |
وبری که

4 ov

ونن
کدو
وصدر
صوقبه نة

ندر هنوزاول کونكاوزر بنهکه کماهشدر

صونی همان اولکوندهدر وسدامهاعلیندیر ایدی بےموسرامونکز

کیدکلدربنم موتم همین دعاواجابتدر یعتی حقدن دعوت و بندن قبولدر

ونتکیم دبشودی اوپله واقعاولدی برکون رجاعتله اوتوررکن لبيكدیدی

وتسلم روح ابلدی  ۴#د بن بوسف بمنعدان البنا قدس الله تال
سره کهکنبق اعببوداللهدر ودیشاردر که اول اوچیوزشهندن کابت
حدیث اعشدر اس اک ارادت خلوت وانقطاع غالب اولدی مکه سنه

خروج ابتدی وقدم یجداربله قطع بادیه قبلدی ودیدیلرکه اول ه رکون
نال علنه مشغول اولور ایدی وآندن هرنه حاصل اولورایسه برجزسین

|نفةهایدینورایدی ویاقبسین فقرایهصدقه قبلورایدی و بوقدرکسب وعل
برلههرکوندهنه خنکلاملهایدزایدی جیوننانسقوبنلاوزرایدی طاع |
طرفنه کدوب صباحهدل آنده اولورایدی واکتر بانوی دبردنکه خداوندا

| کولقملععکریفتکی نصیب یلهو بااعرقیلکه بوطاغ اوز رعه یقبلوببتی
ه
کون
هلاك اباس

سآنشكنالعکسمن ومعرفتکسن دیرلات ایسترم واول

دید رکه چون مکه به واروب کوردمکه پیرارمفامایراهجد ه اوئورمشار
آنلره قر ب برپردهبند اونوردم اهلقرآندن بری بسم اللهلرجن ارحم
ناجه همان؛کایرحالت کلوب فربادایلدم ببرزاول کشیبی د کد ردذلر (عده

| بکا ایدیارایجوان سک ناه اولدیکنه بفادرابلدك وهنوز قرأندنبرآیت
| اوفوغدی یتدم (راسی قاعت السعوات والارضون و ناسعه قامت الاشیاء

|وکین بسمالله “ماعا )يعنآآندكیلهدر کوکلرك وبیرارك وجیمماشبانت

قبای والك آدیتی یسك کفایت ابلربس او پبرار جه قالقوب بی |
اعلرینه آلدیلر و بکا عرزت ابتدبلر و نه اول دعشد رکهمکه ده حوق دعا

وزاری ادلدمکهتارب مک وکله شالك وعرفتك و یرواجامی الکه ك

۱

|حم اد م
خنواویه واردم برکنی دبرایدیکه کر
سنك معرفتکسرجان کمرک
حاصل اواسون دبرسك برایاورځ طوتوکوسهبه سوزسویله دسزمرمه |

کیروب حاجنك دیله جونای تام اولدی زمزنة ڪب روب دعا دیلدم |
هان زمزم قسینودنرهادف ایدتبکه (اانیوسف اخ رمن الامرین واحدا |
اھا الك العمومااعلغدنيا امالعرفه معال" والغقر )بعیایکی هدن أ

| ن فانقدسین سکواکلو ایسه اختار ابه کسره غنا ابله ودن ااه علأا

>
EE
واورتازرندەمکاناتوص اناوت اواشدر وابوتراب نشی ابه کحبت

| ولك بب رباضت عطیه سیوارایدی قت اواوردیکه بکرمی کون ره[

| واجمردی پرخانهده شو بلهحبرانطور رایدی معهذا کبرونشوونشاسی ارپاب
رتین نشو وماسی کیایدیواولدیشد رک(ماا<علت قط |
نڪا
شوا
عمت
نع
|الاولاو بشاهدین) بعنی ن ج رنسنهیه هرکزاحمّال ويرمدم الإرواينك
 0و بای شاهدل شهادت له بر وفتده عرو نان مکی په عکهده اولودآن

ا
|ونوزيك اه بورج ایدمك وا قع اولدی عى رانلسإهصلفهاننك

|نانته اصه هه کلدی تا کے اول بروجه معاونت ابه على ن سهل انك

وج سوم ایند ی #کقدار در ججاهسید ا

02

واکا خبروبرمدی آوخسراکانواخت ایدوب وداعایلدی اولدخی کوکلی |

نوه رحله پردسو دش کرو مکه په کلوب کورد ی بوربی جلهاودش

|

هنل ڪون ابوله|
سىب
حصورابلدی  2الاسلام اتدی سلورمسنکه عل
| اباد ی خوف ابلد ی آندنکه عذر خواهلق وشکر کذارلق ابلبهکههح |
ررد آزاد وحاله حمل این علىین سل دعشدربزم:افرنده ر وادکلد رکه

كکار بدرشج الاسلامابتدی |
بوطانقهیه درو یش دیبهرکه بونلر خلغانبقیر
حق تعالی فجااخرمه ریکه غنیلرهو بردی جفراومهبی درو دشلروهبردی |
و پاکیر»طعاملری آنلرهولذتتی بونارهبرودی و نه عیینسهل دندرک
(اعاذنا الله وا من غرور حسنالاعالم فساد بواطنالاسرار) يعن |
حقتعا ی ,زی وسزی صا فلسین عرور حسن اعالد ن بواطن سار

فاد انکن يونه اول دعشدرکه تصوف ما دون حعد ن رید ر وماسوی

اللهدن تخلیدر واکاحقبقت توحیددن سول ایتدیارابتدیظنونه قرپیدر
وحفایدن بعید در وبعضعن و ببیاوقودی  ۴بیت فقات لاصحایی|

هایلشعس ضوها #قريب ولکن فتناولها بعبد تلرجه  ¢رخکدث|
کرجه غرخ نوروتابه ولی
#ایرمزالیم سن آفتابه ٭ شجالایام اتدیعیل
ساهنله ابتدیلر بلکونی خاطریا ابتدی نخحهخاطرمده اولسونکه
کوبادونآندی و بضی وسوزیابوحفص څ دح بن فاذهب کهړاولدح جدړن
اردارندندرنسدت اند باشرو یهکهکابشیرالصا ین ده
ا وسف ىناك ش ک

ودر که پوسو زاول ایکی عزردن صادر اولش اوله
ءسطو ردر ا
وحتلد رکهنادار بزندن سهو دوضعش ولهشح الاسلام ایحد ی بوسوز |

 ¥و 69 ۵۱
نواپه قدس الله تعالی سره  4کنبی ابوالا صد ر
 #عرون ال
شح الاسلام اتدیاچد یایاطوار بنكکاننده کوردهکه اولN دح

ابدی وشامد » دشادن کعشدرانی واقعه ده کورددار وحا لندن صور دیلر

انتدی ( حاسونا فدققوا م نوا فاعتقوا ) ينر قطمیر حسام الدبلر
صکره منت الوب ازاد انلدرلر ۴9عون الغر ی قدس اللهعالی سره 4

مغرب قومندندر سیا حت اهیل ایدی مشاحك قدماسندن ایدی ابوموسای

| دسلیله سفرده بولداش اولشیدی وانات وکراماتاسیایدی جهره مباری
اجلكات
| سیاهایدی وهرکاه سعاعابلرد یآاولوردی وکا تدیلرسما عبحدم

پاردووللوودریابتدی! کر| کا کدینطلع اولورم ساردوحیا میطداعیکز

سمرله حدالیکرمتغمراواو ردی وحکایت اولندیکه انكرطرفجی وارایدی
جوننون قد س الله
هر نهایسته سه الین صوقوب جبةارردی * #سمعد

ره عطاءن سلهانابتدی بوقرند ه بصره ده احولطدیخلایق
سالی
| تع
|| تور طلنته طشره حیقدبارو شد اناکرله له حبقدم وکورستان احنده

راوازایشتدم دونوب باقدم سعدون محنونی کوردم اول کورستانده رچاردق

اند ه اوتورمش دیزیق اورو بکندو یل بهرنسنه بسلوشورد ی نكاوکنه

|واروب سلام پوردم یی وعلبكالسلامعطا من کشف عنكالغطا بس

| ایتدی بونه جاعتدر( ا قالصور ام بعث من قالتور) يعن ایتدی

| صور ییارووادی بوخسه میتاری دیرلدی اتدم خلا یق اند ه 2ط

اولشدر استقایه جقدیلرانتدی سندخی پونلرکله ببلهمبسین ایتدم یله م

| ایتدی (بقلبساوی» باقملبخاوی») يەق قلب نورایله ی بوخسه قاب

خی امیبلهسین دس ایتدی دیارهبسنکه پن !مور طلب ایدم ایتدم کون

هزم ایتدۍخداوندا سنکلهبےاورنامدهشولدون که کن رازحق دبوب

*مبینا!*شمولردی وایتدی ایعطانا رکےمسیناهوار که که دوکلحیجمه
کتتاولاز 3عطاء ن کیان قدس اللهتغالی سره

ا زهاد اصره د نا

| وفتنده اولوایدی برکون خسته او لشکونشده بانوردی ایند بڪارون
کولکدده بأمازسین ااسترمکه کولکهبه وارم اماننه قورتارمکه دسر کندی

]| نفمی راحتی اجون آدمآندی  #على نسهل ن الازهر الاصفهانی
دس اللتهعالیسره کهطقه تانبهدندر کنبی ابوا سند رم شاع اصفهانت

| قدعارندندر مد ن وسف النانك شاک ردیدر جند اقرانندن ایدی

3
اواردی وایتدیسنونه سوبل بهیخانوذافه قبولابلوننبدموکلامخوش
ورت عل
کلیوب! کازجر ابلدی اعول
لام
اكا وکنهواردی ومنو نهزنااا
يل
ھک اتدیغلام ا ایل دی شو بلهعادنیایدیکه ک و
روسی بازو به کنو و

 11ح<عنده خلیفهیی متغرفیلدی و بیوردیکه نون قتلایدهرحون-
j

۱

 anهفلخ هکیدلرد یونس لتفهلا هدیايهاوید لید |یدلبود

نونك نیت

ردیل چونکه ابر مشدیخلغدیه واقعهسنده |

دند
دبکلش آوا
که ساط نکال زوا ی نك حياتنك ز والندهدر پسبارنداسی

وسسعنونا مب اعون و
)| خایفه معنونی فغردوب عذرابلدی وفراا
انشادابلدی* وکانفوآدی خالباقبل حبکم  #وک انب ذکراطلق ,

|

مورح  #فلادعا قلیهوالك اجابت #فلست اراه عن قنائك۳

ینمنك ان کنت کاذا #وانکنت فالدنبا بعبرك اف e#وآنکانشی*

یالملاد اسرها ٭ اذاغبت ععنب بین على> و«انشت واصلیی وان
شت لافصل  #فلستاری قلى اغبرلك+صلم ت۴رجه کهدخلاملی ایکن|
 ۱مه رکدن ایحان ٭ اولوردمذ کرعام برأهلاهی ۴#قبول ایندیحوعسمك |۱

||د
وعن  #اشکك اولدی عالده بناهی  #درافکله اولامعالده هجو #۱
۱شوزمده وارایسه کذب اشنناهی * فرارسونججمه عا دکرسے  #جا!۳

رل ایدوب کرههرو ماهی #کر وصلاول کر هعرکله اولد ر ٭ حر
<سعملسنك کاهی

* زهرون الغر ییقد اسله تعالی سره | €

ااطراباس قومند ندر مظطفک م
رانشاهينك افرانند ندربری بریله مصاحبت

ایدوب مکهیهکقنارد رزهر ون اوکہ ومظةرآنك ارد جهوسیدهکهعفر
 ۱خاو ابدی انارن؛ آرده ونار جهله رمه ده آخرټه کفشاردر ابوعبداله|

وعمتله |
|مغر بی حکابت ایردکههرک عالد » زهرونکای برجوانمرد رم
کد
درو بشاردن برجا
 ۱شح الاسلا م ابتدی زهرون بروقتده تماشا ګون

قوتدار 9شعر 6#وستا؛
باا
 ۱شمه تشدی اتفابقو ایکی

الکری#

بزل اعیەن دی طوی  ۱مزال سنیبهنازاه  #طیب الساحه

||مور الفنا  #ترجه  +شول ور برق کم دیلهایرکوردی راح  #جان

||وادی صفاده ابدرکن سیاحیی امازهال سلیایدیهکز  #کم نود
| ایدی فناسی ومهرایدی سیاحیی ٭ همان زهر
اونخ
درووشب

اوازابادی بورطظه راون ا

برقاچکره |

_-

>۵۳۲
کارند ه کورد بارر ا بوداع.له ابلووعتی اوروب باوسائی اوفوردی

واو بلوی باریلوب قانلرروان اولشیدی وانك هر کز خبری پوغ-دی

شعر ٭ کانلی قلب اعبشبه ٭ ضاع می فیتعله #ربفارددء >
ودد  #ضاق

اعث مادام یرمق  ۴#اغیاث
صد ری فی تطله  ۴#و

الستفیث به( ترجه ) شول کوکل آکنےکله راحتایدم  #ضایم اولدی

تفاسنده آنك  ۴#باک رهدایله بشهاول دلبکم ٭ طارافندم تطلیند آهنك #
| مددایرنفسهوارکن نفسم ٭ کرهلا  تحصنده مك  #دیر رکب رکون "نون
| بوابکی بی اوقوردی  شعر > تر ید نی اختبارسری ٭ وقدعات اراد

| مق  #ولاس لن هواك حظ ٭ فکیف ماشئت فاختبری  ۴9ترجه +
#ا هر نجه است سك
|دبلرسك رازمك کشفین بیلورکن ججله احوال صن
۱ 1نمعبریلهبوق حالم

درحال حقطرفندن اک احشاس لول برژهامصیان

|اولد ی جع قبلیوب صبرابلدی اول که آنك اکا ند ن نکهیدره

]| واقعه عالنده کوردیارکهسعنون دعا وزاری ابلروق تعالید ن شفاایستر
دله
حون سنون وقصهی ادشتدی بلدیکه آندن متصود ادب عو ت

رحال دکادرپسمکتبارداارسیندولائوب
ترگ
سها
رواظ
| کندو یه تزأدیدیدر
|اوغلانجقاره دیرایدیکه ادعوا لمکم الکذاب یع دعا ایلکز بلایی عکر

|اجون برص آنی کوردی باشین اشاغه اش بر ساعتد نصکره باشین
۱الدردی وفربادایلبوب ببوق اوقودی  ۴بیت * ترکت الفوا د عللا|]
ف
|بعاد  #وشردت وی ومالی رقاد ترجه  4ترك ایلدم عباد نیخسته

|کوکلك ٭ اوجردم اووسین نوایکی حشم پرده مك  #ابوجدقلانسی

|دعشد رکه سنونك شبان روز وردی بشنوزرکمت نازایدی وینسه اول
رشی بغدا دده قرق بك اجه فقرایه نقعه ابلدی سعنون
دعشدرک ک

| ایتدی بااباانجد بزده بوتفقدیه استطاعت بوقدرکل زد برکوشه اختیار

ایدوب هراخه باشنه بررکعت نةابلزه م پس مداینه واروب قرق بيك

||رکعت غقابزلدق غلاماخلیل دیربم اییشعص وارایدیکیکندوسین

]|صوفباغله خلیقه بنند ه معروف ابقشیدی ودا مشاشخدن ودرو بشلردن
]| ناخوس کلات خلیفمیه نقل ایدردی تاآتلر۸#عور اولوبکندينك اعتباری

ازده اولیدی اتفاقبرکون پرخا ټون كکوزی "منونه دوقاندی وکندوستی

*ع
|نونه عرض ایلدی معنون کا التفات اید ی اول خاتون جنید ل باننه
ا

۳

(¥
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دنو وشو بل زهند کانیایلهکه الله تعالی همیشه بادکدن کنید ۳
ادى

حق عالىموسی عليه الصلاة والسلامه ایندی ای موسی شوه |

ادشل هکههر زمانده زاك بم ذ کرمالهاوله وهرردهکهساکناولورسین |

غله اولهسین ابوعبداللهنباجی بوسفناطسینهابندی جهان صادقاردن
| وطوغن ناردن خالیاولدرا کرکوجك يزه صدق بچیخ| حوالکدهبیشه رل
ویلکه و طر یق ارنلربنك زهمهسنه داخل اولازسین واتار4انیقی
رنوخلاشدان
بوارسینمادامکه جلهخلایعات انندهعمدوداولازينك مکک

ق غار قت ومها جرت ابتدکدنضکرهفقبول اولهسینبو مقفتانسان
ایدر بکا هرک تمرم سوزندن نفعایرمدی ا لاعبداللهبسا چينك |

سوزندن ایردیز برایتی قدر وهمندت اسفاطنهدلالتاملدی ویناواسوزی |

بولابلدم 9ثابتن الازق د س اللهسره 4قمدمخایدنشدارجنیدارم
وروعله بت ایعشد ر وآنلرك طریفین دوغشد روهض الآناردن |
| حکاست ابلردی  ۴ابوثابت الرازی قتدعس االللهی سره چ علانك وفقرانك |

وقرانت مشهوراندندراول دیعشدرکه برکون مبسرجد دهاوتو رمشیدم |

]و براوغلانجنه قزآن تعلیماباردم بوسف بن این اول ارایه اوغرادی|
بکا ایتدی اوعنمسنکه بعره قران تلمایدرسین بکونکلله رو

سعان اة برحنتلات اوغلا غه بوبه دز بونتاوزر.نه چوقسیک |
اول اوغلاجبنی محنثارله کوردم اس نوسف نا سنك خدمتنه وار

| ارادتکتوردم س۶نوون ن-جزةالب الکذاب قداساللاهی سره ۳

ربوالقاسم
اطبقه تانبه دندرطریق حبك امامی اید یکنت اابلوسند وا
کنندوسته کذات لفی قومشید ی ماذامکه پرسوزسو بلبهزدی
 ۱اد دوزل

رلنیده تدان |
|کروسنه دونوب بعمردی عل محبنده فریدایدی دعوک

قدلا نس
لاج
ابو
سو باردی سری سقطیله وخجد ین على القصاله وا
کت اعشیدی حنیدك ونور بنك اقرانندن دی نید دن اول ذب

کندی و بعضیلررصکره کتدی دیددار بت
اولازناجیع ع دظر نه زشت کله ونه اول دعشد رکه(اول وصال

العبد لین همعرانه لخسهواولهران العبدماولاقضلنه لغسه)يعن |
ن
دو
ّیدر
هلدو غ
خان او
غدل حقه وصلتنك اتداسی وجود ند ن ف

جدا|

اولدايغنكاا نشال وصلوین اتدیک برکون سعنونی دج
چ کارنده ۱

0۱
ولا نجراع من فبولهم وردهم فانهم قطاع الطر یی واسکن الى مایتدمةه
من احوالاك سرا وعلنا) بعییقانعاوله خلقك مد حنه دجی»ضطرب اوله
نار قبولوردبله کآثاریول اور حیلردر وهردم احوالکی آشکاره ونهان

فتبش ابلیوبآندن هرنکیم بانکده محفق اول آهنکله صبر وسکینه اسیاول
ونه وسف نا لبن دعشدرکه >  £ذوالنوندن مقارفتآندر اولدم

آندن وصبثطابایلدم ایتدیوجودک خلفكزجتندن در بغابله وقادر

]| اولورسك کوکلکی اللهدن غبری اعون خالی اه وحقتعالینت امرف

سرمدونه بنوه وسقت یالنسین دعشدرکه
مکرم دوبکه تااولدخی مک

(اطترکله بدت ومفانحه التواضع والشر کله بت ومفانحه الکتر ب)عنی
ی
شر
ونتد
خرك جبجرلهخسایلهده محرو ندرآنك مفناحاری مسک

جلهسی |

بزخالهده مدفوند رمآفتتکانحاری تکیرلکدر ۴۶صدالله نحاضس قدس الله
| قعالی سره که سح الاسللام ایندی بونارپوسف بن اخسبنك طا پسید ر
فشاك مقد ملرندن ایدی وذوالنونك اقرانندن وآندن اولو ایدی توسف

این آطسین حکایت ایدرکه چون اذلونونك اناد ن مصمره کیدوب ری

طرقنه متوجه اولدم وقتاکمبغداد ه ايرشدم بم طاع عبدالله حیانضمن

آنده ایدیعجهکنك قصدن ابلش انك اة واردم یکا انثد ی قتسندان
کاورسین من اتد م مصردن کلورم ریه کیدرم ایسزمکه بكار و صننت

ايده سین ابتدی قبولایعزسین ایندمشاید قابویلدم بنهایتدیقبولاعزسین
|| ابتدماولکهنقیولایدمابشدی بهلورمکه قبول از سین ابتدم ملد رکهقبول

ایدامبتدیچونکومکبوهریوا ر بکا یکیوهرنکیم ذوالنوندنبازد که |

دجله ریهبراقایتدم فکرابدیم الکویہ بکا هرکراندیشهدن ماخووکلدی |
|| وکوکمکا راضی اولاد ی بارنداسی! کاوازوت اشد مکوکانیقبولابقدی |
اتد ی نسکا ديدم ایدی قبول ارين ابتدم بل انه دی سوبله ایتدی |
دیی قبول سین ایدم قبول ایدهزم ایتد ی حونکه ر په وارهسین ن لا
ان
ذوالنونیکوردمدعه و انکله بازاردوه بوسفی در وسوزی اول کڪه نام ۱

| فکرایلدم ااووللکی سوزدن بوبکادخیمشکاركکلدی کبرو اکاولشوب]
| ب|واعمرك صعوبتندیدم ایندیینسکادیدمایدیکه قیولایفرسین آخرایتدی

| س|کا رسوزسویلیکه سکا غا بت کرکلیدرابتدم سوبلهایشدی جونکم |[
اک واره سین خلقی کندیکه دعوت اد دک اک لعییحده دعوث اندرم ح

{3
بح

قالد م ی بونلردن برینه باعشله بویله دیوب دنیادنکتدیواقعهدهکورون |

ارنادنك ندرایتدی نحعاقلی یکا یاملمدیک اول کسوریو سوبلم
سو,ادمبس بورد یسن سکابغشلدمشچ الاسلامابدىنبلورم سنكەنون |

ستیسکابه شلدم دید ی کندو اپلهالك اورتاسنده واسطد ووسیله پانوهلدر.

شیم الاسلام کندی بارانته وصبت ابارد بکه پزی بریکن» زعایت ایدیکن

وخوش د وبکز اول نسنه که سزهکرکاود رینه سمزد ن حاصلاولور یی
وجه ینه بونارد بوس ناسین اید ی |
بونلرلك رآتوا سنده وسیله تر

ذوالونیکويمك امون مصرء وچارودمنکم آ یکوردم فیلارمانادعداورو

طوردی بکا نظرایدوبابتدی قاندن سین بن ایتدم اریدتغدیسکایرپوزی |

طارجی اولدیکه مصمره کادل ایند م کلدمکه ناسنك خد متکده ااوتلدئ أ
خدی (بایکم
اب
نند ن اراخاولکه بلان سوبارببین اخجیانت ان د

حانك املعله لا یشفلات عنه ولا تشغل عابقول الحا منك فانهمانبختوا |
لتك
اذاک
حاوا
عنك من ابه شت

علله ارشدله لاطربن اليوهاقتد نة
ما

ای صلیاللهعلیهووظاسهرالعم واباك آنندیفوالبسلكفا هلاعاعث |
الریدنالالدعاوی) بعییابندی ای بماوغلاجشی وارحالکی |للعله اکى

ابلهتکاماول حالسی الهك

غمرینه مشغول ادليهد خیجلك سوزیلکهندك 

اجون اولانشخلکی ترلاه خکلمفك سوزیسکاالاهدنغناوبرمزچواکم |

ولان طریق |
حالکی سن اللھلهکح ابلیه سین اول سکا کندوه مواصل

اسنههره اقنداهدخ أ
ظوس
علیعرليه
وتهعا
کوسزردی رسولك صلی ال
صاقن شولنسنهدنکه سندهاولیهانیدعواابلیه سین زیرایدارد کژین |

هاللاالبآیولمدیقولهدعوار رکون ذوالنوندن وصبت طلب ایلدیایتدی |
(ااك وهنهالاوراد لتصله فانالتفس تلفاها وانظرمافیه عا فة فك

|

من صيام اوفطر فاعلها فان فیستابعه النةس طاعة كانت اودءصیه فت ۳
ها القت النفس شتا اولفایه بلاء وخطر ) دعیصافن بواوراد هته

نظرابله آکندهه خالفت نفس اوله |کراورج دونیقد ر وا کرطعام کدد |
وون کیکه |
با
لعت
آنی بلبکه بدرستی نغسبه نابوعلقسد مکرکییه طا

معصبت فته واردر پس هر نسته کہ |کلف اولشدرآند بلاوخطر |[
واردرو ینهاذلونون ا  5وصبت ابلشد رکه( نلساکن الی مدح الناس|
ج

FI
اکن
.-

EK

۹

4F
علکد ن ذظرك هنتفعاوله دعیهرکز علکهملتفت الوبه سین وانی شی

عد ای سینبلکه اشدیکك بلمیه سین و به رد عشد رکه فتوت اولدرکه
فرنداشلرکدن هره ذللتکه واقع اولورمعذ ور د ونه سین انار کله شو باه
معامله اسنلنهکه انار سکاغذ راعکه حاحتلری اولیه وه د عشد رک |

(اذا وهت اللهلمكقا لا وفعا لا فاخذ منك اقتال وترله عليك الفعال
فتلاال فدانعهامه وان اخذ منك الفعال تورك عليك الق ل فے فانها
للفعا ل فاعا انها عة  #يع تحعقالی
|مضببة وان اخذهنك الما وا
ووبسعله ابرم که
|نوقبق قول وعل و بردکدانصکره سندن اول قو
فلال
۱اول اص سنك که دعلنتد زز را کفتارك حوق افق واردرمهعصود

|کدرار وعلدروا کرعل الوت کفتاریفورشهو حهانلکه واھ سکام سند ر |[
اوکررانکسین سلهالورسه اۋلاھ سکادردودر وذنم وحراحتدر ونه ||

|دعشد رکه فقركحرمیواردر واول حرمت ست واخفاوانكاوزر یه عرد ر |[
|هرفترک کدی نان کش انودت خلقه کوشت هلفقردکلدزکوارماامت
خ
۱فردن| کاذضت وقدر ویثهدیشد رک(من حکمالك انبوسععیی اخوانه |
۱یالاحکام و بضیق علنفسهفبهافان التوسعة علیهم انباعالعموالتضیبق |[
عل ناك من حکمالووع( بعنی کماولانل حکهتارید نداور
 1فرداشلرته

احکامده وسعت وره وکندو نقستهاولانده تضبق واره زرا انلزه وسعت

۱

ورك عله نابعاولقدر ونفسنهتضق اك ورع وتو حکمیدر و بنه |
مت
اادعشدر کی(ادبا ساداالنااو زه ةقدمه خ
اوفت فلنهکون میراد ۱

دادر

ادیاولدزدک قصدنی قدند ن صاوز اه هرنه بردهکدقلیی ۱

توقف ایذر فز

اواد ر وسفت ناسین ازازی قدس اده تدا |

| سره کهطقف نه دندر کثبی ابوبعقوبد رید وهجبالده شح ایدی

وزما نامقتام ایدی وطانقه بهطر وی ملامتتلیسین اختبار اعشیدی |

ناکم خلایق اکااتکار ابد ازواھلاز ن الک عضو صتند وهران انلیه |

ورالننظدن دوشترهلرذوالتون صنزبنكشا کردیآیدی ابوراتشب از
وش
|حبای«عاذرازی اه ور لت ایغشیدۍ واو سعد خزازایله سفرده |

اوکات
پ|ولداش اولش ایدی:وبحتیدلهک
سلعما تیواردر هرك آوچیوز

او خند نازڈدنده نات انلد ی وناتی وفتنده اد نی الهی خلق سکا

| دعوت ابلدم حهدابلة وهرنهک
| e

7

نت

تعر

براشلمَذ ن قادرااواد مکه کدف تیا

که
اول یسه نك کوکلندن زائل اپبرلورفنده برکشی روه احنشامی ولاس

امرنده بعضی سوزارسویلدی عراوبندی نقسمی آککتاورب درور
مک

شول اناعهطولادخلری طولاغی عه طولایوب بازارهکرم وھ رکز قابرمم |
بحبولباس ره لباسفقر باعده پراولشدرد دربرکونابوعبدالله خفیی

ا|کواردیچونکيمکقلواولدی روع لیننكارقاسنه قیوب ایندی (هو بذل

اروحفلاتشتغلبرهاتالصوفیة) بعنایتدی بواپشجان فداایلکدر نی
]زینهار صو فبارك ترهاتنهمشغول اولیه سینشخ الاسلامایشای بذل
روج اولدکلدرکه غرابهوارو ب,کند بک فنلایتدوره سین بلکه اولدرکه

حق جا ن وهزعالی ايلهجانکدن اوترومناز عت ابعیه سین جوان
کی |
تکی
وکوکلکی الكولنهقو به سین وبنه حباندهاواه سین|کرسکارال اببرشورسه |
[شکایت ابه سین برکوسه زو مك ننهکلدی وابتدی حالك ندرانتد

| ک«یف ال من کاندتههواء وهمته دنه لیسن .بصای ققولابمازف |
eae
ae

| نیايعونن
لکسهه کراتاول کیسهنك حالیکه دییهواس
دی|
نوالبهوه
ااسی

اوله ت#علصاځابله خلقدن روسته وه عرفان اوطصله حفه بوسته اول

]کلام عیوبنفساشارندر وشویله بکز رکهجوابه جال سا ثلك تحفتنه
نکدی حالنه رجوع ایتدرمش أ
اشاریت الد وطزستدوکه اولوقنده آنی کر و

او ل اهنا کندیاحوالنه و بعضینسنه سوبایه و صفت نفسی اهر

ادصافابلیه و روه ادسدن سوال ابلدبلژجواب و ودنکه(ان تستوحش
من غبراللهحی من نفسك) دعییانس حیاولد رکهماسواء حمدن و حشرت

ابلبه سینحیی کندی نفسکد ن د ی وينهاکاند ن صوردیار انتدی
لفتاد ن
حیج
(ا
الوا
وعال) يعنت جحیوعا|لده و به موافقتعکدر

عاتعمتاومتطاعد #وفات لداع
ووسساوقودی  ۳9بت وساوق

ااميوت هلکادررومسصودجیباراهوکااتددندرکاهستفهای(ا انلرضوضرااءمتلف فالمل.ونیل ۱ه
والبفین هوالشاهدة) پعنیحقدنراضىاولقاولد رکههربلا والمک

کلهاندنذوق ایدهسین و قيناولوقت حاصل اولورکحنمشاهده قبلهسن
شج الاسلام خرازدنصکره روعی اولو دو ردی روغد نصکره جنیدی

ونو
کروندیم
رری
کشدری بلکوربدور رکه کرطهام مکزیشاطر
کدی م
رکه خاطراوادیییوفت و نهاولدهشد رکهاخلاصاو(د رکه

علکدن ۶

|

۱4۷¥

عطولرند ند فرقیه وعالمابدی داود اصفهانی مدهې اوزرینه ایدی دح
الاسلام ایتدی روم کند ویی جنیدك شا کردرندن کوستّرر ایدی اما
| اك باراد ند رو اندن اولودر و ن رو عك برقیلی پوزچنید د ن زناده

سورم وابوعبدالله خفبف ابدرهرکربنم کوزم روم کی تحیود ده سوز |
کسه ب ده وقد ی رو عة تصو فد صنوردبار اتد ی (هو الذی
سنویاربر

لامك شتا ولاعلاك ) بونه اول دعشد رکه( التصوف نارلكتفاضل بين
الشیئین) ب ترق ایک فسنهاتباورتاسند قفا ضل لك ابلمکد ر
وکند و ی ازعرنده اهل دبا اند مکزلد ی.وامادنا شغلله کوب

]| اواثاردن او لدجینید ابتدی بزفارخابکن وز و رو بمشغول آیکن
فارعدر جحالاسلام آشښیدی دوع اولو درکند وزی عنای صوری اله

ومهرلکیله تلوس ایلدی وکیلتاضیایدی وانك جهار بالٹیوارایدیوغام
اجنشام اوزرینه ایدیابوعر وزجاج برد کرهدنحنیده خدمتابلدی وجند |[
نه وارمیه سین چونکے زجاح بداد دنکنت ۱
وارعرك ا
اکادزدىكەز شه
| قصدنی املدی کوکلیله اتدی روعی کوردد ن بهداددنکیدم واکردوکی
ک
|وردیکردلو صو ررارسه نه عذر ایدم ,دس جنید د کرای رعوه ۳

|وهااتزبااش وا انتا می کرمی چون خلوت اولدی ۱
ح
| قبزجغازیالك بانتهکلدی دپوسنوب روم اوعر وهایتدئ بکاسز | 3
|اکخابکزدر رکهتعون بوشغلدڭ فارع اولوب زم اغره کارسین ته انلره

|وار دعحون انار وکورد کلرك شعلنده اولرارتا کم انلزه E

E

۱

واره علحتیود دن سویلم |
|که باه پولوب دور پمخبرویرم ان
دن

بت

|شج الاسلام ایتدیرو ع بوسوزی:جنید امجون وجنیدل؛ بارانوندیدی |

سس

ند
وغرجوک
جون ابو

بر»و بردیک |[
ل اكؤکنة وارد وکسه جخنید

اور و روعه واردی د بوجنید ابتدیایاناعر و ر و عی که کورد کسه

سویله ایتدی غابتدهاولوکوردم چنید انشندی اجدلهه سکاخو فمد ن |
آ۱دبرد مکها کاواره مباداکها ل

=

و

موه اضایدوبالکدکی

||مایهویلور ید اجدللهکنهفس کورهش سین اول اولوکوسهد رفتوحانده
ر دع شد رک(من5دودممب اعلصوذية وخالغهم شیاتو ۳۱۱
مدکوردکن و
| مد
 ۱ازع اللهتورالاعان من قلبه)ین بر کسه طا هه صو فیه.ايلهاونورسه

و|انرك حفن بلدکازندن برشید » مخالفت ایلسه حقجل وعلااعان نورني

¥¥
اکشقاولدی وعشادانی کونوردی رکون شادسرانندن طشره حبق

رکاب اواز ادلدیعشاد اانتلدیا(لالللهه) درحال اول کلب وفاتاتدی|
کولکاتندند رکه(ادب امريد اقرام حرمات الشایموخد مه الاخوان|

واطخروحعن الاساب وحفظ اداب الشرع علینفسه) يعن حربدل ادب
| مشا حك حرعتلرینه الترام اعکدر وقرداشاریثه خد مت انلکدر واستات

دنوه بی ترك قعلقد روآدا ب شر ع اوزرینهکندویی حفوظ قیاقد ر

ليذر
حسن بنعابمیسوجی قدس اللهتعالی سرهالاعزبیزوکؤهكعنب

د بلرحکنهید لك وابی جره نك استادارندندراماانارلك اقرانند ندر وسری |

نسدن پرسنه |
رهاد
حب
اوی
سقطنكا داب کبارندند رجنیدایدرحسن مس
سویلذماشدی (و حك لوماتمن تا لسعاءامساتوحشت) پعناک رکول

التنده اولتارججله وفات ابلبهربکاهرکزملالت کلزوو حشت حاصلاولن |
جم الاسلام ایتدی دنق سهکه ج دن عندآنله کازریخلوته فوعشیدی

وهفنه اوننیوغشیدی|خرکلوبا کاعذر ابلدیکه بن سناونتدم دن |
بر

نغرسهایتدی امهحکقهنعای دوشتارندن تنهالق وحشئنی کوتورمشدر |

اننیوفنس ا|کلربدد#لرعسلكابذكس:اوحنغطبضوارو سلوناب#غشرلقت اایدنوبسوکوادننقیلاخ)|

بارا

خلوت  ۴9اجد بنابراهیم السو ج قد س اللهسر ۰9کن بونارك |

ادبویعلیدرمشا ی بغدادل ظهارندندر سریسقط ابهعبتبقشذر |

وردا ۱
واندن وحسنمسوحیدن سوزار رتواابار ود عشلرد رک پهرکوملك پر
سهم
و برنعلین یلهاول جے ایدردی وهرکن برقربهوباپروداق ل

کوتورمزایدیهمان برشامیالما برداغك انه بقوبوکاهکاه قوقولرایدی

غمیرنمستند فرده وهوحتاج له|حو جهلهتعایالیان باخذملهعسطلن)|

رع برکوسه سبوهال ابلکسزحلالدن براسنه و براسه اولکسه انیقبول |

تاجعدراحلیی اولکپسه بنحاج ایراول |
ابه حالبوکه اول اکا حت

ود کلری ذسنه نك مغلنه سوالا٤ك الهروم اننجذ ن بزدن زو ء
بر
قدس ام دهعالیسترهالعربز  9طقه ناهدندرکنیتابوعمدذرودجشلردرکه
ه
ابوبکردرواو اسطسین وا اوشان دی دیرلاز وم مهك نبرهسیدرک ۱

اول رو معهین ناوعدن قرا ت روابت ابلږبخداد دناروانك مشا محنك |

¥ to
آنه در بوجان سك  9ونع شاددعشدرکفرق لدرکهجنتاند اولنار
ایرنیت کوشهسیله اکانظرا بارزمشح الاسلام
جنق بکا عرض اید رعارع

بتدی صفبتتحضو رنه الك غیرد رفاظبت |کا شرك کتورمکد را

وحن تعالی مغضبری حقند صل اللهتعای علیهوسلدعشد رکه(مازاع

البهروماطنی قلآلله م ذ رهم ) وینه شاد د شد رکه هرکنبرشعل
للد م بلکه دل صان الهخد متنه نوزاوردهکه
او رین اولدم واسکواا اي

تااول نه سوزسو نلرونهاحر اباردیووينه اول د شد رکه معرفتك جله سی
| قختعا بهاصفدتقفاردروینه دعشد رکه (طریق الق بعید#والسر |

)للام ایند ی حقه یول اوزاقد رمکرااوللك
علزقاشدلیادس
|مشغا

ررمك شد تلیدرمکراول سکا
وکا
کوز
اوه وةل صخبت وضبر لك ور
|[مونس اولهونه مشاد مدشد رراکهیت دکوهاسحتقلرندن بربن انکار

| ابلیه ادتی عمَویی اولکسه نك اولد رکه اکا ویرزاز شول نستهبیکاولأ|

]| حق دوستنه ویرلشد رذواللون دعشد رکههر کیسه که برزراقك زر قیله |
| اشد کی نجره سنه انکان اناسه هرک ادق صد قله ولربعی احول
الك
اصلنه دیابرسه انکارابلرسکانك زرقند ن نه انك زرق کروکندویه در
 1سی راست نظر ابه ورا ستکورتاکےبهرنید اوله سینشج الاسللام

|ایتدی ابوعاع که مشاد شا کردیدر ابقدای برکون عشادل اوکنده
| اوتورهمشد م برحوا غرد اخری کیرد ی و و علق اعکه احازت استدی ۱

||سح ایتدی الکد ن کلورهیکه صوفبلریشاله کرابلته سین پوازارسوداسندن ||

| فارع اولهشینواطاصل شن بهانهایلبوب الكضافتنقبول ایدی
جونکیم اول حواغرد کدی اکان اشدبلرشخهرزکربويك کیایش ایتدیکی

]| توقایدی بونهایدیشحم ایتدی بواول جواغر داردندیکه رمقداردنا ال |
| کردی وای عن درویشلکالندن حفردی شمدی کلدیکه بودرو بشاره
پرمعد اراسته ابتارو پدلایلیه دیرارک اولسرمایهسی لعندرو یشلکی کرو

کیلدیندن جیقمیه نك ای
لینهکیره ناک انكحبق بدعینه غکلاوق س

 ۱زد کیرش نو عنداللهااطای رجهآننه تعالیاتدی جمدنخفیق

عریمنیده کوردمککوبا کها لوام
قبنو
واادد
| ایشندمکه دیرایدی مش
بامع ان
]| ایدیو الارن کوکدن تکاقالدرمشدی ودبرذ نکه بازب القلو و

 0ابانشنه قربب اوّلشدی وانکوردمکه اسعان الك آوزرینه دوشوب
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{¥
مال ایدی وحوقعرسورمندی طوافه ټك فدعاریلهعبت اش ایدی |

واتباع تابمینه ابرسعشید ی و بشرا وسرپنك اقرا نند ن اید ی وحارت أ

حا سينك حر بدیایدیوفضیلات ننه ارعشیدیشح الاسلامانندی

ا
ول دءشدرکه هم کیرددن  3نشنه دن بکاحسد کلدی الاععرفت ۱
عارفاندن معرقت تصدبودن دکلابوعیی دقاقابدر(معرفه رسعید کقطر۱ :

ووميلهلااعغلليلابنشلناتسیق) بعنیععرفت رسعیه بازبغموریقظر» سنه

بکزرکه هحسته په شاو ,ررونهزاشینهدیریسويریانبهانطا کدعشدرک |

(انقع الفق رکنت په جملا وه را ضیا) وفعقر نافعری| وادرکهسن
انکله ممل واکاراضیاوله سین یعتی جله خلعك جا ل و زین انبات

اسبابله دروفةر چ
ااسنایب والبات مسییله در واکارجو ع واحکامته |

رضا ايله درز راوعرفقدان سبد ن وعنا وحدان سید ن عبارندروهر چ ۱
م

یی سدد ر حولهدرواو لکےباسسدرکندی الهدر دس چیع اساب علت ۱

چا در ورك اسبابحل کشف واقرابدروایکی جھانك جال یی کف !
ورضاده وعالك ناخوشلیی وحن جاب واتلاده دروبو بانواج وروشندر

فرك غنااوزر بنهتفضیل وترحهند » والله اعل اوحکم ۴اعشاد الدینوری

قدسسمره) طبقه بالثهدندرمشاځعراقك |ولورندندر وانرلك جواغردارندند

وکرااماندهظاهر البرهانایدی وعلده بکانه روزکارابدیواحوالوسنده ی

یادیلدی بحیای جلایلوهاندناولوارا بل عبتایشیدی وحنیدل ومروك
 ۱اونورينك اقرانندن ایدی دیدداررکههرك ابکوزطقسان طهّو زنده دشادن

ا
کفشدر واولدءشدر کهاللتعالیعارفه رنه رومشدرممرنده هروفتکهاول |

منقدایمهواررجا

بتدىمۇمنك فده کون پر

د رکه اول مقامهاندنغیری کیسه ارمز جونمومنتفقرهدن عاجن
اولسره اولمقامه رجوع ابلیوب راحت اولور<صسرید بشدرکدو نک |
| فکراتدمکه بکاکاهکا» نفرقه او
والقوعرمیدار بكوشاکردارعكحالن

اوا
کسه
رکرک
شدرو
وال بلدیکمخصو ص دکل امش سید یاکتهکون

دوستلریکوکلند » ببمروارد رکهاول ببره کند بدن غهریحاکر اولزوانددن

غبری برکچسه اککذاراجز شك دکلدکه اولاند شه دن پارهپزه اولوردم

شعریهمابلیبغبون وظنونانفها * ی
آفذسرایر
می وجهك با

#رجه  *6دراوخبالهکوکلی کرصالهسین نهارم چ
#ونکه جا لك آنه |
۹-۳۳

چ آیننه
ت

4F
کندوزن تراه صالدی وه اول دءسدر که ۱افصل الاعال عاره

الماووقااتفنقیاات)یعتی علارا فاضاریوفتار یی معبورالکدر امرحتّده
موافقنده ویته (د(عمشدارطکنهتالاهذهالطانفه واحبرّقت عافطنت)
بع اسرارحقه متهطن !ولاالدایطاهاهل اللهودنذعن اولدقاریامورر

ش ایند ی براقلديلروپناهول دی شدر بیت  €امن
ناو
لیل و
ا هکو ید

بعد الوصال ذنبا #کیف اعتذاریمن الذنوب ٭انڪانذنى اديك
آاحی ٭ فانتی منلااتوب ل ترججه  +ایوصل امیذنی بکاعدایلین کاه٭

إن بر عذر ایدم ورکاهدن بانکده ام  ۴سو مك سن کاهسه ای ار

نیدهن اوز کهو کون غر قه کاه ا وينه اول دعشد رکه
بلا
| داریا  #او

|کدامت ابلیهسیناول
| هرکن دادن متصفرا نسنه کورمدم |کرسن خ
دخیسبکا خدمتابلر وجون آندن اعراضاىدهسین وحقتعالا طنلكبنده
اوژهسین اولدچی OT كار وکوکاکه انددشه کتورهی اس هر کوس که ۱

صد قله دنسا دن اعرا ض ابلبه آنك شیندن امین اولورو آفا شدن |

خلا ص بولور  ابوعبد الله ابی قدس الله تعالی سره  6دآی |
لوون مصی ينك اقرا ددر
رذ
اجرند نادل
دشعا م
قرم
سعید بنزید د

|

| اجدین ابی الوا رينك استادارندند رنبا چکسرنو نلهوفعبل ک لهتند» ||
برنقطه سی واردر وآخر نده جوله بادپه بصره د ه برقربه نك اد ید رک |[
طريق مکه نك تصفنده واقعاولشدرا نساب «ععانیده ب یولهدر وباجنك

|

کلانندندرل(الادب حلیهالاحرار) نوه اول دعشدرکه هرنسته نك برخادرمکیه ۱۱
واردر ودينك خادمیادیدر شم الاسلام ایتدیابوعبد دنهبایی دعشد

که هج اندن روشن رل نشان بوقدر و بنه
ددنوینکا
|کوکلیکوزکی ان
ار عوبداللهدی شد رکهموسیعلیهالسلام ایتدیالهی نس قانده بولمجواب

کلدکه چونةصدیکیدرست ایدهسین بیبولورسین دویکشیدرکهجون |
صدیکی

دجرد(لاترے)یعن اقامتکرکر |
درست ایتدلانی بولدلك وعحشلا

هم تک رکدرکه مبزل راد درشجالاسلام اتدی اول برادعسنك وجو دکدر

چون اندنکدل |کا ابرشدك  ابوعبدالته الا نطاکی قد س سره > ا
| ادیاجدین عاصالانطاکیدرانطاکید اقلحفله وسکون ونله وف طاء |
ار قبریآنده در واول |
مه الماخرندکال پر بلدهنكاددرتکهجیی
اولنتهاط ای دیرلرووقسوامتدااعینانننددنندرعلومشی بعته |

۹۶ #۷
تحت

وس

وانام وانام ماوزر عه آغلاشورزدی شول شدت حااد کہ بکاواقع

اولشدیکه جعه نمازندن کش ایدم وانده چکووقبریمرنیدم وسوزز بن |

ایسعشیدم ( سئل عن التصوف فقا ل خلو الاسرار ماهثهبد وتعلمها عا
وی
لاس منه بد) يعن اکاتصوفدن صور
اسراری خال
تددلر
صاتد
ق
اعکدر هراسنه دنکه اندن مفارقت اولنور وتعلق ایلکدر شول سب هیهکه

آندنءفارقت متصوردکلدر

و بناهول دع شد رکههکرسه ک
ردیز ابه

راحتلغله عرش ایلر 9شم ابوالعباس مورزن بغدادی قدس الله قعالی |

سره شح الاسلام ایتدی اول دعشد رکهکندی نفسکزی مشغول ایاگ
اول سزی برشفله کرفتار ایزدن اول  ۴#بیت  €لد جلبالفراغ عليك
شغلا ٭ واسیاب البلاممنالفراخ ا ترجه که دبارسك اوه سینزار

و برغم جهانامجنده پیکار اوله بردم اب9وعبدالله الغر بی اقدلسلة
تعالی سره که ظبقه انيهدندر آدی مد بن اسععیلدرودیرا رکه ابراهیم |
خواصك وا راهمنشیبان کرمانشاهيك وابوبکر بیکندینك اوستادیدر :
وابو حسین على رزین هرو نك کشرادیدر واو عبدالاهك عری وذ [

بکرمی ایکی له ایرهشیدی و اآبطوسین عبد الواحدزید بصر بنك
شاکردیدر وعبد الواحل زد حسن (صرنك شاکردیدر قدس اللهتعای

انشكده
سوین ربزب
سره وانوعبداللهك قبری طورستناباشنده اوستاد اب
خ
ورئوب اجعن التندهدر دبرارکههعرنك ایکیوز بش طفوزنده دنا دن ]

یتدیابوعبداللهلغر بیهرکز قراکولق کورمش دکلایدیاول حلد  ۰که
خلاسه قکروالق اولایدی اکاروشنلات اوآوردی واول دعشدرکه اول دا

حفیکه|یوعدله مغرببیایراندی|کراله تعایشهوتون بندکنونورسه
بےباد ه سوکلیدر شوندنکه سرری بکادسةکهحه کر و شول سو زدر

عل بنابی طالب کرماللهتعالی وحهه دیدی |کر حق سحا وتعالی بکا
حنند ه اولهله هسیر

و اولق اورتاسنده ر

فاسه نمسعد ده

اولغی

اختبارایدردم زرا جنت بے تصیود ال اننده وصهد لك نصییبدر بم

ده برآوقنده اعبودالله مغر طبویرسنا زارونده سوز سوتاردی سوز

شول برهابرشد یکه ابتدی بندهاکا اولةدر قر یباولق دیارکلکزقالور

بالکزاون هان برطاش اول طاغدن حرکتهکلدی و پارهباره اولوب

کندوزین٩ 

>
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کندوز ن حرایه صالدی وينه اول دعشد ر که ( افضل الاعال عارة
نفقات) دعنع لار فاضاریوقتارری ومرعای كدر امرحتّده
االالوقماتوا
مواذمتده و بنه دعشد رکه(مافطنتالاهنها لاه واحرّقت عافطنت)

بع اسرارحقه امتوطلنادیالاطاضه اهل اللهوت طن اوادقارایمور ار

الهکویدیل واول دش ایند یربقل يارویناهول دی شدر 3بیت  €نامن
دود الوصال دبا  ۴#کف اعتذاری من الذنوب  #آنکاندنی اديك

حی  فانتی منهلا اتوب  9ترجه ٭ ایوصلامیذنی بکاعدایلین که %3
ان نجه عذر ایدم و کاهدن بانکده  ۴# 1سو مك سن کاهسه ای بار

ه
ن#
يکاه
وقه
| داربا #اولایهبندناوز کهبوکون غر

اول دعشدرکه

|کدامت ابلیهسیناول
[|رهکز دادن متصفرا نسنه کورمدم |کرسن خ
دیسکا خدمتادار وجون آندن اعراضابدهسین وحق تعالا نكطلبنده
اولهسین اولدخی سند ن ګار وکوکلکه اندیشه کتورمز دس هر کوسه که
صد قله اکن اعرا ض انلبه نك شی ين امین اولورو افا تبدن]

خلا ص بولور لا ابوعبد الله الاج قدس الله تعالی سره ٭ دآی
سعید ن بزید در شاخ قدلرند ندر ذو اللون مصیینك اقرا دندز |

|جدین اابلیوا ر بنكاستادارندند رنبا کسر ونلهوف باهک اهلتند» ||
ا
برنقطه سی واردر وآخر ن هد <عله بادپه بصره د ه برقریه نك اد ید رکه ||
قمکه نك نصعنده وافماولشدرانساب «ععانیده و لهدر وناحیت
طنر

|

کلاتندندر(الادب حلیهالاحرار) و بثهاول دعشدرکه هردسته نك برخادمی |
شم الاسلام .اتدیابوعبدا دنهبای دعشد رکه
واردر ودينك خادمیادیدر

| کوکلکیکو زی اندنیکا دونکه هج اندن روشن رل نشان بوقدر و بنه

ابوعبداللهدیشدرکموسیعلبهالسلامایتدیالهی سبننقانده پولجواب

ینکی درست ایدهسین تیبولورسین وکانید عشدرک جون |
د جو
صبکه
کلد
3صدیکی درستایتدلاق ولد ودحعلشادجر(لاتع

رج)یع اقامتکرکر |

همتک رکدرکه مزل راد د رشجالاسلام انتدیاول برادعسنك ودجکودر
جون اندنکدل |کا ابرشدك  ابوعبدالته الا نطاکی قد س سره > ا
ادیاجدین عاصالانطاکدرانطاکید اقلحفله وسکون نوله وق طاء
مهملهاپلموا خرندهکافلهبر بلده لتاددرکه س جارك قبریآنده در واول |

بلدههنیت اولنهنطاک دبرابوقوماتاعیانندنوساداتندندرعلوم شر يعت |
2

۹6 #۴

واناموانامبنم

اوزرآیغهلاشورردی شول شدت حااد:که بکاواقم |

اولشدیکه جعه نمازندن کاش ادم وانده کچووقربمرشیدم وسوزل ی :
ایسغشیدم ( سثل عن التصوف فةا ل خلو الاسرار مامه وبتدعلتها عا |

لبس منه بد) بعنیاکاتصوفدن صوردیارایتد ی تصوف اسراری خال
اعکدر هر سنه دنکه آندن مقارقت اولنور ولعلق ابلکدر شول نسدهیه که

آندنفارقت متصوردکلدر و بنهاولدعشد رکههررکدسهکهندییری تلااله

راحتاغله عرش ایلر۴9شیماابلومباس مورزن بغدادی قدس الله تعالی |
سره کهشم الاسلام اتدی اول دعشد رککهندی نفسکری مشغول الگ

اول سزی پرشغله کرفتار اعزدن اول  9ببت  €لقذ جلبالفراغ عليك
شغلا  #واسباب البلا املنفراغ  ۶9ترجه که دیارساك اولیه سینزار
و برغم* جهانمنده بیکار اوله بردم 9ابوعبدالله المغر بیقدس الله

تعالی سره که طبقه انيهدندر آدی مد بن امععیل_در ودیر رکه ریم |

خواصك وابراهیمنشیبان کرمانشاهينك وابوبکر ببکندینك اوستادیدر !

وابو حسين على رزین هرو ينك کشرادیدر وابو عبداللهك عری بوذ |

بکریی ایکی سله ایرخشیدی واابسوین عبد الواحد زید بصر بنك
کشرادیدر وعبد الواحد ز ید حسن بصمينك شا کردیدر قدس اللهتما |

سره وابوعبداللهك قبری طورسبناباشنده اوستاد ابسواین رزینك اده

بو خرئوب ای التندهدردپرار که هعرنك ایکیوز بش طفوزنده دنا دت |
ایند وا اولدرکه اکیوز طفسان طفوزنده کعشدر شح الاسلام

ابندیابوعبدالله مغربیهرکز قراکولق کورمش دکلایدی اول محلد» که
خلابته قراکولق اولایدی اکاروشنلت اواوردی واول دعشد رکهاول خدا ||
نغردییا کاره تعلیشهوتمؤت ند نکونورسه |
ادالرلاهم
بیکیهاببوع,
حق
شروبول سوزدد |
بمامده سوکلیدر غوندنکه تعدی بکادسه کهجنه ک

|رحق سبانه تالا
على,نابی طالب کرماهه تعالی وجهه دیدی ک
اره
ره غ
داسند
حننده اولغلٍء مسجدده اولق اورت

تی
وصدلده
امس
ن

|[

اختیارایدردم زیرا جنت بےفنصم د رل بانندهومسهدآل نصییبدر بم
ده برژوقتده عابدوالله مطغورربسیتنا اوزرنده سوز تساوردی سوز
شول بره ابرشد بکه انتدی بنده اکا اولةدر قربباولق دبارالککزقالود |.

الکز اون همان برطاش اول طاغدن حرکتهکلدی و بارهبارء اولوپ |
کندوزین ۷

کل
ونه اوععان
حکابت ابدرکه ابوطالیکوردم فرش هلرابلهسوبلشور ایدی ي

اتدورطالبله سفرده ایدم بوطهزداده بریی جانورار خونی ظاهر اولدی

وزلیرارادهبرنگیجانور بیحدایدی بنابندمتررك پور وب بوآرادن
كمك کرك الوطالب مقیداولبوب اول رده که لدی وخوفدن بکاه رک

اوخو کلدی واول اتوب او بودی و بکاایددی تون ابومزسین بنانتدم
جانورار قورقوسندن ابندی هر تسه کےاللهتعای دن خوفابایه هم
بدرسنه دنن قورز چونکیم س یت

|

خوف ایدر سین عله کت

ودی واوطالب مناحاننده دبردنکه الهی ۱
آبارزسین دلوت آلوت وروی ر

|
اکر سنت فزمانک اولا سیف یکولت زهرهسی وارایدیکه سنك نامشتر من ا
دای ه کتوره بلیدی ل طلية بن مد بنالصباح النیی قدساقه تعای
سره کهابو ان حمرينك احعاب کارندندر هرك اوجیوزایی سنه سنده ۱
وفاتانلدی برکون 1بوععان مغر | کااتدی دیلرمسنکه سکابرنصصعت

ابلمالىبادرکهخلاشه نصیعت ايده رم قول اعرر انتدی اله اتدی

|[

کوتورکهجنك

۱

تهب کندی اعالکد که قمتدار اوه وخلامدن اک

یج اولبه ج  2الاسلام ابتدی اللهتعالی الہ کگ .تاك اوح ح<رزدز

دوخلعك عذرتی کورمکدرو اوج جزدن
للهك فضلى وکندينك ععبد

|

ی رجزدی وقد ر خلفك عذرنی کورکه جله تلوقدن صادراولان |
آنكدیلدیکیدر کجیع کاسا اك قدریوحکمی التنده مضطراردر وکندی | .

عیبکی کورکهتامنت حن باداید» سین اشلاکسلامایتدیابوعمان نصبی |
شبلیدن نقل ایلدیکه ایتدی العی ابوبعقوب میدانينك باشنه سوردم شول
اوقنده که +سر هکتدم وایتد م (خمرل الله)هچ اك بدننده برقیل قالادیکد ۱٩

آمین دعدی  #او الاس مسروق قد س اللهتال سره  64طنفد |
تانبهدندر آدی اجد ن مد مسر وقدر اهل انز نداد ده ساکن ۱
اولدی و نهآندهوفات اسّدی هعررت ایکیوز طسان طفوزنده ودیددار که

طفسان سکرند ه صفراینده واللهاع چناد آندن حکانت ابلرکه او على
رود ارینك استادارند ندر وحارت حا سك وسری ستطناك ومد ن

مصو رل ومد ناسین الرجلاننك شا کن دنو نارکلم مصاحت
اعشدرمشا ج قومنك قدعلرندن وعطیارند ندر شح الاسلام اتدنکه

| الوعا س

روق بغدادی او شمه شوتیه

|
٩

ابدم |

{4%
وزجعنشده وقبری ینه بشابورده ابوا ن حبری و اوءغان
اجو
| او
مینك باننده در والاصل بواوح ابوعاك قمرارینبشابه رده ری بربنك
جوارنده واقع اولشد ر واوععان مغرب اپوعلیکاله وحبیب مغر بیابله

و ابوعرو زجاجله عبت اعشدر وابو بعقوب نهرجوریبی کورمشبدی
وصاح بکرامات واهل فراست ایدی واول دعشدرکه بوےکاره شروعه
سبباول ایدیکهبےراغو برام وارایدیوجرایردنبرنده متصلشکار ایدردم

]|واعدن رجناع وارایدیکه آنك اند ه سودیردم برکون بندهیلدهکه آتل
اده سود بیم اول کلبز دا هد اوردی بوکا جه اباد ی شویلهک اهول
سودی بکدن بکامانماولدی کرو قصدایلدمکه اول سوددن پیم بجثلهه

آبادی اوچتی دفعه ته قصد اناد م کرو اولکلب بکاجله ابلیوب باشین |
اولکاسدلت انه صوقوت اول سودی عکه باشلادی و رساعت کمدن

| ششدی هلال اولدی شوپلهفهم ابتدمکهیبسرلا ن باشین اول سود ه|
صوقدینین اکوللب کوروبکندوسین بکا فدا ابلدی حون اول حال
کوردم توپهابلدم و بوکاره شروع ابتدم شح الاسلام ایتدی اابطوسین
کواشا نی بکاانتدیکه اوعغان مغر بی اتدیکه اکوولنکه ن دنیادن کیدم
ين ایتدی حونکم اول وفات اتدی بن
سوا
| فرشتهار طیراق صعارز اب

آنده عاضایدعکه نبشاورده اول وقت کرت غبساردن کوسه کیسهی

کوره مرتدی شحمالاسلام اتدی ابوععان اوتوز سل مکدده اولدی وه رکن

| حرمد » تاببوللدی حرمك حرمتن صاقنوب ووامبان مفر ییدعشدرکه

(لای" هذاالامی الایراحدالدم) بع باه تصوف مبسردکلدر الاخون

| جکر ابله وینه اول دشنا رکه(الاعتکاف حفظ اطوارح احلتاوامر)
وکهاکشریحن اللهك احرلری التند ٠ صافل
جلدر
بع اعتکاف او

ورملقدر وفتاطکاےهر و باطنده حفوظ اولهسین
دتک
جرد خلوته کروب او
ااعتکاوده سین کبرنده دج اولورسك ونه اول دعشدرکه هر کیسه

غنیلرصضبأییبدشراورصحبیی اوزرینه ااختبالیره حق تعالی آنی موت
قلبلهمبنلاابارویثه اولدع شدرکهمدعیاردن عاصی بکدر ز براعاعی داعا

توبهسنت طریفین طلب ابر ومد عیاولان دانّا دعواسی خبالنده خبط

آوژر ننهدر الو طالب الاجعی قداس الله تعالی شره العزیز  4جل“

مشا دن ایدی واندن حوق کرامات ظاهر اولشید ی اعبعوان مغر نی

RIFF
حوفص اند ی
وسنك کوسك بوقدرشاه دوئون کتدی واولا
واو خفص آنکیون محلس اتدی واو عغان هرك  1طعسان
زده رسع الاول آننده دنبادن کتدی وقبری تناو رده در واک
زگرهن
ه
نار
ببه
ور م
د بارییق کو
نکه
کدر
انتدبلر حوان عردرکولردر دی  |7نلر

|
|

اول دعشد رکه ا(لشوق مشنعای امد ) ییشوق بت علامتارندندر
دنیار ایدی وربانیا کادبرارکهشا کردار بیکینه عاله
دوامی ریا
تمام
وعاکاا
دعن حزن عله ترستابلبه تاکہے عا عطیلے قوی اولہاروا۳

۱

ایی سوزد ه صعیف ومعامله ده قویاید ی وينه اول دعشدرکه (التها ون
الاص من قلهألإعرفة الاحل )فن |هس ق

شا

ما

دوععده الاب انلك îd 1:

کسکلکندند ر  5%3ر نان دلوبهقدس اللهتعال سره+¥ °

ك
ا
|کنب او ےہادر اهل نیشابوردن ایدیواجد حري

رواو د

هلاهدوعاددنندیو همه ده ز دادهاحفاطانذرایدی وکندیکسندان
وج
ز
او یا کی دیرلاث

ببرایدی او ععان

يم

در لهاکا رکدن خوق وقد رو

کدنصکره دی خوق وودر هرربك ۱

ایکیو ز طقسان دردنده نشاو رده وقات انلدی زكرا نی الهروی ١

| قدسالله تعالی سره  +کارهشادن ایدی ومسانالدعوه اید یا جد |
سرنهدندر ابوسعید زاهد ||
۱نل رجه اللهتعالیدعشد رکهزکر بااندال ز
ح

دعشدر زکر ای کوردم وانکله عبت اتد م واول جل صدمتاردن |
| ایدی وفاتی هعریك ایکیوزاللی بشنده هرانده واقماوادی  ۴ز ادالکبر ||
۱الهمدانی قدس اللهتعای سره  ۷همداندن ادی و حندل حانده

]| اولشیدی وفقبه وعسعانالدعوه اپدیکهمس اهمدانی رجالله تعالی
رند ه جعه مسجدندهاوتوررد م ژ دادیکورد م راید ه
| د شدرکهوف
اوتورمش وماسقا ادعبالسیرنیعنی حة د ن لعورطاب ابارهنوز
 ۱دعاادر ار“عامس اندی لت ورشو بلهد ویدد اا خان مره وارمغه قادر
 ۱اولهمدق  ۴,ابوععان المغری قدس اله تعالسره  4شی طرد ان

 ۱ادی سعید  1۳سلام الغر درابو السين صاع دئورنك ەن
[ 0فروان معرب تاحمهسندن ابدی نهر تلا مکه ده اقات

e

واول

|| پرژده سیدالوقت و کا مشا اوادیا رالا ص اولبرده اک رخصه

واقع اولدی آندن کیدون نشابوره کلدی وانده وفات ابلندى هرك |
کے

۱

 ۷۸که

پرلثدردی یع بلدردی ابوحفص بلدیکه اولسوّالی آندن غبری کی |

که قادردکلدر پس ابتدیقبایله ی شاه ایتدی(وجدنا لق
یبء ماطلاق |
امبام) بیزمعنباده اطبلتبدیکمزی قبا اگجنده بولدی شحم!لاسلامبتدی

شاه قرق بل ایوما مشید ی بروفتد کمه طمعبله انفضاق خوابه واردی|

)| تحعقالی ییخواب امجند ک»وردی اوب ناوب بیوی اوقودی ۴٩بت > |
راك قالنام سرو ر عیی  ۴#وا حہات التفس و الناما  »۴#ترجه ۹

وون اچازاول
وزما
افرة عبنی ستی خواب اچره کورهلبدن  #هرکز کو

امیده* پس اندنصکره متصل اووږدی ای اوخود» پولوراردیااو خو

طلبنده ( مجنون) وانیلاستغشی ومایغشية* لعلخبال ماخنكیبلاقل
ترجه ٭ واردر خبال بارله برعلم بع  #دیولهدیرسه خلقجهان بوق |

عم بع ٭ ل دیکر ٭ سرکراع خببانلبرابله  #سھبرك سمرخواب ابدر|
صانوربی خ#وبدیمسای لبکدن ادهولر  #جام میپیتاب ایدرصانور

وجرز بعلیان٭ غبرهفحابیادبرصا نور بنی** ربکون شاه
کا
مدیوب
نی ۴بار
جد ده اوتورمشبدی پردرو وش اناع اوسننه قالقوب اهل مسجد دن ]
ای بطبان امك طلب انتدی که لسنه وبرهدی شاهاتدی کهدرکر

بندن الییجی ایکی بطما ن آعکه صانوینآلوب دپرو بشهوبرهپرفتبه۱
آنده حاضرایدی ایتدی ایها الشے شر عته اسف افی ایاسین شاه |

ابتدی هرکز کندیاوزرعه یت قومبوب دودیرماعاله هکیت قوسکر |
نوهشاه دعند رکه(من فص بصمرءعن انحارموامسك نفسهعن الشهوات

وعر طبناه بدوام الراقبث وظاهره بانباع املسخنهطلأمله فراسته ) يعن |[

رکوسه کوزین حراماولاناره بتمدن بغلسه ونهسشهوا ندن حةْظ ایسد۱

ابه وطاهریی سنته انا عله مور فیلسه انك |
هماق
اوطنتی دوام م
| فراسننده خطا اولن ۴#ابوعمان حبری قدس اللهتعای سره که طقه

تدابنهدز آدیسعید بناسماعیل اطبری النبشاپوریدر اصیل ر دڼدر جره

ورسدکرون بایکهتند » انیکقیطه واردر
کسرحاء ايلهکهنقطه س

دشابوردن برحله آندكیدر وابوعتان شاه شجاعك شا کردیدر ابوحهص

|ادله حبوایمعاد رازی یلهکحبت اشدر امام وقت ویکانه روزکار
حد

اوررل استادید شراه شجاعله مو دن ليشا بوره کند ی
بشان
ایدی ون

| ا وحفص اکا ابتدی سن بقونادلهکه شاهاك.نده اشتغای وعیالی واردر |
وسنك و
و

۱۳۷
کل اولطبیب  ۶جانوی بررمبرانتی کو رمکه بنخربب  #چون اخوسلته
وس اساع اتدی برندن قالوب اوتوردی وخسته لی بر معدار خەت
| لهدی واتدی برد اوفوسون (دکر) واشد من هممی عل « صدود

۵#
|

ضردن
وصدود عبدک ع““ شدبد  43ترجه  ۷اعراض بارجانه ه

|بتزدرد  #باری یورنچورهسه بندن سك حییب #وفتا کم بوبق دج
 ۱اوقوندی او

!اض ام صت کلی ولوب ردن قالعدی واناسنك اول

|| اندیشهکهکوکلندن کردی زااو"لوب توبه ابلدی واوغلق عروه تلم
 ۱انتدیوا کابرطر بقتدن بریاولدی ر کونعنل نسهلاکابعیی عرو نعها2
 ۱آتدی (ماقانون الذکر ی اعلب) اتدی (روحودافراده مومع

فد اوصافه ) /

فرید اوژر ينهاوق ا ا ف بلکله نعنی حفك صفتار یی
ای نحی

|| کلمدتصکررهه شحالاسلام انتدی آدجی مولاات افرادیه مالك اولاز اول ۲
کک

اراد مولایهمالك اواور آدبی د کلدر و اما شول کیسنه کهببر

وا ګر و الوراو توراول ؛رکوسه دخبدر شاه جاع کرمانی اقدلسله

]| تعایسره چ ظبقهتانبه دندرمالووللادندنایدی ابوحفصل رفیتارندندر أا
| ا|بوتزاب مخشی وابوعبدالله ذراع بصری وابووعبید بسمری ابعلهبت

|

ا“اجابعله ربرودی |
۱ایقشدر ابوععان حبرينكاستادندر و اول بعقنبشاه

دخی شوکتله فرغانی ونوری وسبروانی حومری طبلسانله پورراردی
ی
دورر
ودقاق کورد اراسلو بنده ke ابله ب

واه شعاءك و فاق
ش

اکیوز اکش التشندنصکره در و دیدب زک
| الوحدےدئے؟ ردەر هعريل د

هضرندن اوجبوزآویلازدن اونلدرو آنك برکایواردر حیای معاذ رازی |
ااعنای قراو زر ننهتفضیل انتدنکیی رده وا کاحوابلر و رمشدر وففریغنا

آوزر یثهتفضیل انلشدرنتکم او ل دهر شح الاسلا م ایتدی درو بشلکك |

عنا اوزر يتهتفضیانه وتنام کوافید رکه مصطنی صل اللهتعالی علید

وس داروتیکٹی غنبلك اوزرینه اختیارایتدی وحضرتحقجل وعلا
دی رسوانه انیقول ایدوب کدی وشاهشهاع اولو ایدی خواجه بای
|۱عار دردنکه شاه لو طانقه نكشاهیدر رکون ابوحفص نبشالورد ه

 |۱اوتورمشیدی شاه ساح قبایله آنك باشیاوزرند ه دوروب آندن بر نسنه
حص
|ضوردیابو حص دونوب باقدی آنایا کا او

اتدی

|الهو نکهسن شاهیسین اتدی ن شاه م اولبنوالد ه شاه ایدیکین |

}{In
بر کون همداند هکندی خاد ه اوو رشبد رکو
سهقوبںقاقدی کین
اتدم اشو کیره ج:نہد د رحون .و ی آچدمجنید اش سلامو بردیوابتدی !

قصدله سنك ا
زرسکهکلدم استفامت خاطرك علوم اوادیدیوب دونو۳
کدی ارد ی کون همداند ه آی طلت اند م لولدم اشاق بغداد دنا

بجراعت اشردی ن|لرد ن جنیدی صوردم ایتدبارفلا ن وف
غتد
ا»ب
اولزیههچ
ح کی وقنده؟ تدمکتی؛دی ودید کلر:یوقت بدمکههبان یک کلوت |

کندیکی که ایدی و عرو عع
اان
لا
صمک
ویفی قدس سره
طفه ناه دندر تبن او عبداللهدر حسین :۰صور حلاحل | ستادیدر

نسبی جنیده در وخرازابلهعبت اعندروانك اقرانندندر واو عد اله ا
بان اور

ا

برنودن ا
او عد اللهناحينك کهبنندن و

انفع پرک؟سه اله توت ایام وعلوم حقا بقهعام لدی امل ند ند ر |

سوزاری غات دقیق ایدی وا کا بعص سوز اسناد ابااوب آندنرجوم
انتدىلرومکه دن س
ووحرد
دبهربه واروب آنده قاضی تدباركابصفة|
2

جوز بنکدراتدی اول ھڪرت ابکیوز طفسان السنده"

وقأتانلدی طهسان نیللست ده تا

شنتدج دلدی ودید لر ڪه

۱ک د
هه وفات ایتدی اولکی کلام اكڪدرواول دعشدر( الروة تافل
اعرزالااخوان)یعنی هروت اواردکه اخوانکات تقصمرات وخطا رس

نان سی وناکا اناقصد اقب ع

2۳۱

|اخ|واننکه منصبکی ومالکی دناد» بذل ايده سینوعضاد» هغفرتلرن
دبلیه سین وينه عرو ین حعان دعشدرکه کیفیت وجددن سوز بساوهز
ازبرا موّمناراننده اول سر اللدهر بع دوستان ح قکفیت وحددن خبر

او مزارزرا اول برریسارنیدر موهنار داننده وهر فسنه که بندهنك,

غبارتیانده تصرف ایده له اولس حقاولاز شوند ن اوتوریکبندم|

الکلیه اسرار ربانبدن منةطع اولورودیرارکهعرواصفهانه کلدیور

توحوان ك کیہ تنهنعل اتدی اناسی مالعاولدی اول نوحوان <ستد

اولدی وآنك اوزرینه برمدت کدی برکون عزو فقراطا س
تیهسله ال

عبادتنه واردی اولجوان الاس انلدیکه قوال برنسنه اوقویه وجقرواله

| اشارتابلیو بو ن اوفودی 1بت چ مالی عررضت فلیدتی عا ٭

| کےو عرض عبدک فاعو د ل ترجه  64کورمکه خستهستینون |
کەن

.

ro ¥
ببرار ییبوسوز اوزرینه متف بولدمکه جا ب اوچدر پری جاب خلن

ابکمیدنا اوچیی نفس جواب وبردیکه انار دیدکلری عوامك قلبی
<ابلریدراما خواصك ابی دج رد رکهاول اعالیی کورمکدرو ایدن

لواب امیدین ابسکدر و تعمتله »کور اولقد ر شج الاسلام اتد ی اول
ای دن عو بدرو اول
کنهدکینك اال کورهانك کوکلی النله
| هکو
| کسه که اعالنك عوضین طلبایده واولکید که نمی قو پوبدنه
ل(عد الاعواض على
ط راکه
مشد
| نظرابلیه آنلردتی و بدر واسطی دع

ااطاعات من اسان الفضل طاعانك اجر وعوضنه کوزدوئوب آنك وان

طلب اك الله تعالينك فضایومنلتی اوتققدر وب وا سطی د عشد رکه

(ااکمولذات الطاعات فانها معومقانلة) ایحەمنازایدیکن طاعتاربکز
لذتلر لهعکور اعدونکه اول هلال ایدمیآغودر فارس عبسای بغدا دی
دءشدر( حلاوهااطاعات وا تشر سواء)یعیی حلاوةطاعانله شرل را ردر

اشلحاسلام ابتدی مادامکه اشدیکك طاعاتی سن بكمب سیناول طاعت
ان وسن ظا عا نكبك شیکدر |
کوسنو ود
بکا خ
طاعیی اب لهشول وجهله که بورلشدر شرط وعل وسنت برله کندکدن
دسند اه حقتعالا په اععرله وکند ی دسندیکی شیطا نكپوزینه اور ||

بیت( اذاحاسیاللاتی اسر بها  #هی الذنوب فوللكف اعتذر * ]۱

ترجه ٩برعدلکبیارمکمهعسهرلمتس دزلعدرط *ا ب یرکاهحدقرکاوهعلذورریی ایمتدشیک هلدررعل|| ¥
چنیددن صور
|ه ريع هرعل حقدن عطاد رحضا توفیقله اولور
ل

ابو<عفر ین ||

کریخ قدسالله تعای سره €حنبدل اقرا نتدندر ودءشار د رصت|| ,

استادارندندر بغداد مشا خنك اولوارند ندر جعفر خلد ی اید جرنید |
اجبعوفرنکر بن نك وفانی کوننده بای اوحنده اونورمشید ی باش
کوکدن نک قالْدردیابوجعفر اتدی؛عددر وابراقلعدر تس باق زمتدن |

بکا بعتیاشاغه |کدی معناسی بودرکه حقتعالی بنده اربنه افر در واکا |

برجهتله اشارت ایلکدن يع حق تعا ی جهتدن مهدر دس وفت |
 ۱حاحاند ه وساعت مناجاند» کی دوزیکوک دوگق دلبل دعددر وحقدن

|| بعید اولانارك علیدر  9کهمس ناسین الهمدانی قدسالله سره ٭

افیا ودڅدر وهمداندندر وحوق مشاه ابتلشدر واول دعندرکه

}{rs
وائیکندوخواصند ن عدایلسه کا|پ رکه کرچه الفاایدر بن زاه وزد

|

بوداق اللهحمدن مدد روکوس آسوده سۆقع کله کصووسکزانه !
ابرشدیرلشدروازلدن

یکانکران اولانجاننه

پدشدیراشدر بهن دوست طرفندن ۱

حبت نان برکلام عالدشان و پررث رکه تشنهرهراحتجان وخشتهاره درمان |

واسغاع کوشهوشله آسانوآندن قورتاق نهامکاندر ل بدت که دخولاف

جمابنهابآسلاهنودریهوااینعاشرق بپوینردیو*ک ولرمشواجهعبزررالوراجه انکزر.ج|ه
وندی #۴رلسانکر عدن لعن بردلدنک  4حفك رجا ندر ون مه هنك

عنوانیدرنهقاللك خبریواردر آندنهلسانك جیع سوزار یکوشك اسماع

ایاریجالتکی بروقت کر ده یعیبر زماندکهاحندقهبداندغیری نن |
بوقدر روکعذشته حلدرانك صفای طلعتندن وجان جھانا نکرادر |

نت ارزوی وصلتندن یع بربرده ککهوکل راکنده دکل وزبانخواهنده |
دوکملستقم فکرنده دکل برقومکرامورناسندهیمتی شول تحار اننده حقله !
کوارد روشول هسممارا ند کهطلبدهبوبرد روشولتاظرل اراسندکهبوقلینی |

جو باردرشح ی الدینعربی قدسسرهالعریزروح سآادللقودورسا لسن |
|اوائلنده دءشد رکهللهتعالی رجت ابلسون بوطا تشهبل نی اوا عاسم :
حنده

ڪه

احوال زمانك فاد تیکوروب و اساتی اناد ابلدی|

شعر  4ااهللتصوف قدمضتصارالتصوق محرقه#صاراتصوف |

#رالتصوف ةصوحنواجدا ومطبقة ک*ذینك |
ركوة وساد  2ومدلقة صا
نفك لبس ذى سنن الط یق اللحقة # ترجه اربابنصوف آء
و
د#
هلدی
زناو
عالدن دهان اولدی  #و زلدی رسوم دینکه طرفة زما

اورع وخلق وسلم ایدی رسع دین  #سعدی فوری عوغا وذرادوفغان |

اولدی  #هرره زنوهرمفسدخلقی اجره کوب مرشد  #تفوی دک |

زهده عرفانوهلردبیا*ن#شحرالاسلام اتد ی بروقت جنیدذوالون اه |

فلحمن واوشدیلرواکا  3بکا دیرمبسنکه بوجنونك سنك ندندر
جواب ویردیکه ( حبست ف الدنباخننت فراقه )یم داردتیاده حبس
اولوبنتفراقندن محنون اولدم جنیده صوردیارکه بلا ندرایتد ی بلا
عملتدر بلا یی و برندن وش

بهصوردبارکه عافبتندرایتدی عافیت |

براظه وليك اللهله قراراباکک دربر نضص حنید» انندی خراسان|

و ببرزبت ۹

>
اولسر نك وسن واردم وشو ف دق تدم بکااتدی ناکم سک ديه

1

بی طوغری سوبارصا د ك بس صبا ح حلس ادم وسوز سویلسکه

باشلادم خبرمننشراوادیکه جنید محلس ایدوب سوز سوبار انفق پرترسا
جوان بحاس کار ینهکلوب طوردیاما سا رلباسنده دکلایتدیب رااش

رسول صلیاتلعلاهلی عليهوسلپیورمشد رکه(اتقوا فراسةالومن فانینظر |
بئورالله تعالی ) معناسی ندر جند انتدی پرساعت باشعی اشاغهابلدم دس |
باس قالدیروب اتد ژر اسلامهک لکهفا

مک وقق ارسیندرهها ن |

اولساعت جوانزنارنیکسوب اانهکادیامام.اف اید بروخاقصانور زکه
حندل بونده برکرامییواردر و یندرمکه لوید ه ای ڪرام واردر |

بر یی اول جواک کفر بمنطهلع اوادینی و ری دی آنك اسلای وق

ایدیکین بلدیکیدرچنیده ابتدیاریوعلینه بوبدنارسوسین ایتدیاکریر پردن
اش ابسیدی سزدج ابرینُوردیکن وجنید دعشد رکهتصدق اوادرکه |
بیتعار برساعتاوتوره سین ج الاسلام اتدی تیا رسوز دید یکی طلاسین
نوهد عشدرکه
بولعد ر ودیذاردربءقسنکهناظ رلوجوددیذ ارد ه علتد ر

وجدك علد ه استفراق خر بر جلك وجدهاستغراقندن وينه د عشد رکه
ونه
جا لسك اشفی واعلا سی هيدان توحید ده فکریله اوتورهقدر ب
دعشدرکه همتکی الله تعالل حضبرتنه صرف ايلهوصافن شول کوزله که

| اتلعلاهلاییمشاهده ایدرسین انکله غبراللهه ناظبرکدن که اتمهالینت |
دظرندن ساقط اولبهسین وه دعشدرکه ارانلهموافقت یگرکدرکه

شففتد ن هم الاسلام ادی طاعتداراق بکدر حرمتداراعدن و نها

جنید دعشدرکیلخابق ضانور رکه نسسری سقطینلشا کر دم ن شجد
این عاللىصايك شا کرد یم واندن صوردداررکهتصوق ندر اتدی :ارم ۱

جبکیرن قکورمام) |
عر
لکن(خلقکر بظھرہالکر ع قزمان کرم من

اشلجاسلام ایتدی مسوزغایت کلامظر بفدر وک وککدر ز بر ال دیدی کم ||
ارم صکرہ ایتدی اولرخلق کر ادرا یکرم اظهار ایاربر کرکعشیدن ||

پرزمانکر بندهقوم کراماورناسنده وحقفنده الله تعالی بیلورکه اولخلق ||

تمه خلقّدر شحر لاسلامایتدی( اذاصانیعبدا ارتضاه مالصتهوعده من ||
خاصته الق البکرمهکرعم نلسانکز یوقت کرععییمکان کرعبینقوم |[

کرام)بحن انر قول الك خشنودانی خاصهٌ احسانی ابلهحالص ابلسه |

>
ل

| قواربریایدیوزجاجانکصموندبردیکه نمی صمرچه صازدیتار اذد |
جراز اء چ مه وزاء مه مس ده ومکرره اله درانکهون خیزازدید,لرکه

 :خ
رادشارایدی خزار نی حاممه دبرژ ود یدبر <نند اصلدهبها وند دندر

[|ومواد ومن ان دغدا د د رابو تورءذ هبین د توردیگه شافعینك شکارد

| رك اولوسید ی ودءشلردرکه سفبان نوری مذ همین دورابدی سری

سطیله وحارث حاسببلهومد قصابله کحبتنشدی وانلرك شا ک در ی

تین!پدرز
ستار
دیرنست
کجلاهس
)| اولش ایدیو بوقوءك امهسادا نندند رو
 ۱خرازگیورو کی ونوریوشیی کیولوناردنغیریکیم واراسه ابوالعباس

ااءطارایدر م
واده بزم ای مرزوس حمعقدامرحنید در بغدادلك خلفه سی

رکو ن رويهابندیای بایدب رو م ابتدیبنیی ادګوکهارمکونجنیدله |
|

هوسه که نیم روزنکلهصعبت ایده اندنادبسزاای
8بت ایند م پعنی رک
دکخریفزیده امش اولهشکابوبکرحدادایدراکرعاقل رکشیاولابدی

جنرد صورنند ه اوآورایدی ود مشارد رکه بوطبقه ده اوچکثی وداررکه
ازلره درد نجیبو در حنید دعداد ده واو عرد الله حلاد

وابوععان

خمریندضا وردہ مرتابکیوزطفسان بدیسنه سندهدناد نکفشد کاب |
الطفاندهورسا  2کش ید ۰اهبأهد راما ناریا فعید ه طفسا ن سک نده ۰

|غلانلق
| وطةسان طفوزند » دردیدلاوركاهلله نمسای اع( رکون جنید و

| عالنده اوغلا حقارابله اوبوناویناردی سری سقطی ایتدی ( ما تقول

ف الشکراغلام) یعی شکر حقنده ندرسین ایتدی ( الشکران لاتستعین
مه على معا صیه ) نی اشوکرلدرکه حق تعای بوردیکی "سل رابله

محصبتاره عونطلب آبقیسهین بتعایارلیمعصبته صرف یهسین
سری ابقتدوریفا رم سنك تصببك همان دیلکدن اولهجنید

اولسوزدن دام قورتارمکه نا کادککه برکون سری به واردم وانكمحتاج

دی[

مریاشدی بشارتاواسو ن سکا که
الہ اولديیي اسبایی اله کتد س
<ضرتحق ساره وزمالادن السته لوب دور رمکه بوکتو ردىکك اسیاف

برفلاح اهلنك بورنوفیق هالیینرالیندشندره جنیدایندیسریبکادام
دردیکه ملس قور وخلایقه سوز سولهوین قسعه تومت ایدردم و 5
لباقت فهم ابردم اد۱کککاه برججعه کههسی رسول اصلللهتعالی علبه
وسلی دوفعد کورد کهبکاابتدی (کلمعبل الاس ) اوباندم صباحدن 3۱

اول ٭

4 ۱۳
حنبد دن اوه ل هصريك امکیوز طفسان تشن دنا د نکتدی بارخ داقعیده

ابکیوز سکسان التبسنده متوقاولدی د دی جونوری وفاتاتدیجنید |
انتدی نوربنكموتله بوګاك نکصتندی ونوری هشه النده یڅ د ور

ریس ك ایتدی
< آسکخم
لب الذک)رم سبصلها
سااتیدہصار(
ندیک
ای

لا اسعلی العفلت) دعیی يوق باک و نکله غفلت استرّم و شه لوری دعشد رکه

|لل(اعیبخرتوكدصفمادءفان فيهنزبنانه اارريوسبته)یيعمغرورایلسون

عبو دبت صفاسیکه انده احوال ر و ابوینتودتلورآکا اتدبارالله تعالی ی ۱

یله بلد ل ابد یاللهله ابنلدردس عرعلانیدتد ی پعراجزد رکه بول

|ک|و سترمزمکر برعاجره وينه اول دعشدرک الله تعالی جونکم برکیسه د

۰۰

کند وییکزلبههم دکلدبلسوخهببرایوالکاابرشدرمن (اذااستتراان |
انحد
ش

دهد ه استدلال ولاخمر(ریاعي) حوندارماز برده روعاید #

ڪس نوا ند کهپرده زو بکشاید #ورجله جهان رده شود پاکنبست ||

یا که جولیوه جالیآرا ید (ترججه) کر اول خورشبد طلعت کزلبهبوز |

رابردر او رده که هکوندز۴وکر رتو صلا رسه دهره نا کا اهوله هرتره ذره |
مشعل ماه(شحم الا مسلانتد ی برخرا سانی جوان ایراهیم قصاره کلوب
اتدی دبارمکه ور ی ی کوردمایتدی اول هه بیلدرکه نےاعد درج

یکسزه آی]
کھر
دهشتند ن طشره جتمد ی بریبلشهری د ولاندی و
وارعدی وانکی بل رو برازهده خالهکیراولدی ج طغبره جد ی مکرکه

فا زهوورییل دیلین د وندی کوسه الم سوز سویلد ی الووا ن ایتدی |
السته انیکورمك هآدمدر دس اوطواتی تور ید ن تکادلالت ابلدی حون!!

اجری کیرد ی نوریابتد یکیکله کیت ابدویدر رسینانندی شح

اجبروه را سا نله اتد ی شولکیسه ملیهمصاحبت بت ککهقر بدن

ذشان ویرروا کااشارت انلرایدی بل نوری ابتدیجونکیم انکله بواشه سین

وتکه اول پرده کربر اولورزقرب بعد ل بعد پدران |
بند ن سلام ابله ای

الا عرابیاید رقرب د عیهارتا سافتلازم کلیهمادا مکهمسافت اوله |"

| ایکملامقرردرچون ایکیاتمفرد اوهپسقرببعداولور بنهنورید شدرکه
| عارفك پرساعتی مولاسی داننده ومتعبدارك هزارهزارسال عیادنندن معتبرد

ونظرایتکدن ايرلدم حت
وينه اول دعشدرکه رکون نوره نظرابلد م کا

ناو تور اولد م ل سیدالطانشه جند بدا دی قدس اللهسره ٭

سدق ایو ندرکنیقیاقاحدرولقیقوادیری وزجاح وخرازدر|
Î

رده
برفر» و ل جیقه کادی ورا ن اوس برفوزیووافرافك و برعطیم چناق
طعام :یلسهیی رک اتد ی او عفال سن هسين ایتدم :م او ل متاری

وکومد » قودی بند جی باراهاثارتابلد م سورویسورونی کدلیلرنہ ی

ودقرشی دس اللتهدایسره کنبت اپوعر و در
رن *بری ایدم جا

بغد دمثامخنك کارندنایدیجنید! کاوارمشد رکهجعفرخلدی دعشدر که

نو نمشدرکجهادقرثییود ىهكورك رایقرو

واردق انده دکلاعشکلنجيه د اوتوردق جونکے کلدی جره سن کردا
نك
لش
هقا
ایبو
طعام جلسندل سنه س

باشند منقنعه سین پبعنای

زین آلوب صاءش امش وانکلهطعام! لشاش اورنباهکنو ردی ید ك
مارروب کلدی اوتوزدانه دینا ریعنی زرکتورد ی جادآنی
وخکص
ر
کور وب پوزینکوز ین د وروب بی حضوراواد ی آخر ند اجوب قبول أا

دی انك اهل بیخشانهیسید هجاغردیکهبوکونبن اشمپزن الوب

صاعذدر وانکله نسنه الشد ر نظر ایددکرکهنهادشار جعفر خلد ی ابدر

وبصه بی حکایت ابتدم جنیدا تی قغرد ی
برو
ن جنید اوکنه وا

واد ی انی تون قبول اعد ل سکا نه ع حاصل اولدی بکادیوویرابتدی
ازا ره وارد م واول باس پزنی دلاله وبرد م ب زاا ری دولشدیروب صا ند ی |

راواز اشتد مکه  ییدارونیبزم چون ایتدل انك جوا بی سکا ايریشه

بادمکهاول ااونلوتزو ن انك جوا بی ایدی اندن او تری قبول ایدم |
ت)دءنی صو اب اشلد ککه مدد شح الاسلام ابتدی
احنید ااتصدبی(

اد یکک اعهالکرك عرض بولهض او یسهز E

نوری قد س اتللعهالی سمره ٩طبقهثانیه دندر ادیاحجد بنخجوددر

ودید بارکه مدن ددر اولکی اکعدر ان بغوی دعکله معرو فادنراسی
دذشوردندرکههرات یلهمروه ورناسندهرشهردروانك مولدیوء نشانی بغدا دا
ابد یسمریسقطلهود على فصا بلهواجد اابلووا ری اله ت |
اعشدرود والنون مصری یبکورمشدر جن دا رانندان ایدی اما جنیدری

رقر
وق

ابد ی وجند علد ه اولو ایدی ونوریده جنید اكصفلغند ۰

رشوروارایدی بروفند ه حنرده صر ولوکادن صوردباردبادیکه جواب

ده رطرده
فنتقو
ویره نوری انك اوزرینه جاغر دیکه سنصو فارك ح
كندل والنکی دا نشمند لکه اوردا بوطانقهنك سوزتن سوله و نور ی

جنيددن ٭

۶#

6

باقدم کوردمکه براعرانیدوه به :عش کا اتد ی ایعمی قنده کد رسین ناا
ادم و کهبه انتندیسی كعم دعوت! بادیایتدم ازم ادى  ۳هسين ډتوله |

یهیل اولوف 0
ستطاعتله وقدرتلهمشروطدر ادم اوبلهدرالکن ط
 ۱عم اك
کد م انی د عوت اوانلره بویت الهکد م اتد یه کوکدرسنك طع لك

۱

وری علکت کنا دهدر ااسسدی تودوهيك حفند ن کاك!اکدن کاوری

هعالسنك |
اتدم کلورها :دم دوه دن اسوب بکاو برد ی واتدی رواءاول ل د

ت
اسنه
دا زه
ض

آنوشعیین القع ةدس الل 5هء الىسره #٭6آادیصالدر
اره ساده<ج اعشدر ۱

مصردهساکن ایدی الوسعیدخرااز زماننده او

هر رجنده ره بایمتعد نسداحرام بغلنوراید ی ونوکل ایدوب بادیه"

بتوکدن عرمایدرایدیآخریحند » بادبه ده برکل بکورد صیکوهسراقدن

اغرند » د لی طشروچعمش حاغرد که بش باد ھی وان راعم صو به کے

 1صتو نن آلوررتحص |کارا صوویردیاولصود ی الوباول کلبهو بردی |
واتدی دکا اول جر مد ن نو بکرکدر زرا رسول ص ی اللهتعالیعاہه وسل

1

بورمشد رکه( کلد

دحریآجر )دە هر < ری<رارتل وگیسهب هکم

اولورسهاولسون صو و بر مکد » احر وارد  ۳اوحمال ین علوانالغری
|| قد س سره  ¥مدن

معروفدرو اوهروان اندلسی ابلهکی متا عشدر

ومکدده دنبادن کشدروقری دی انده درا بوععانمغری 5

ر

عومالك  ۰بعص اکهایی بکادبررابوععال مکهدهدرن سلجم طعام ءدی]|
|ا

واو

وقات ابلدی و بعضی درت سلد ن زباده دیدبارواول |

دهشد ر کچل کش رکوه وا ز بهقو غا ج یکو تو رر در وشار
انفاق مکهده اول سل بط اولد ی جله شى

ورادی|]

اهت لد ن وفاتاتدرلر ||

همان له اتشقا یاون دی کوک بکه هی نسنه بولدق حباندن |
نوهد اولد.ق بح خیاله کلد رکه دکن دت اللهه واروب انده وفات ایدم ۱

رمد ن قا مق استدمقادر اولد م سورتنوسور تنواول یره ايرشدمبو بر قا ج |

بات بم خاطرمدن کوب سو بلد هممان اکنویرد که حاغ ينه د نمه ||
اکلدیواول ايبات و دعرمدت عليك کنات خوا ط عفد ا رحاءفارهتك

حفوفا  ۴آن از مان عداعیل فراد نی * علابا الصاحیتصد بقا  ۴مانالی |[
وما وجه مسا ءالا عد تنبه ل|بكطر بعا#حسىی اڭعالعصاطی ۱ ۷

شلعیقا دکسرو د وند م
 ۱اد کنتما موناع
ڪڪ
س

ak

۱۷

ون وبردم ۹

€ ۴
ثی
مربعی
مرن د عد رکه شول کونکه صوفبلر اند هنفا

وجدال |

اوله اولکو ند خبر لو قدرشحم آلاسلام آیدر نفار جنك ابلکه د٤رتفا
اولدرکهری رنه درزرکهاشلهواه (عی اواسکه طر شته هوا فقد ان

ید واولکه ما لغد رنهی ابلبه رناحق بت عهده سندن قورتیله(
ش(عر ) الوجد بطرب منفالوحد
وخرازه منسوت اولان اشعاردند ر

طر
ب قد
د#
نفقو
اطقء
کودا
راحهٌ #والوحدعند وح

بیوجدیفاذهاتی *.

عن رو دد “ه الوجد من | لوحد معصود (ترجه) راحت وجده دوشنعش

|

وطرب اسی اولور* وجدنی ناویقیلوراوآکشبکم حنبولور#حسرنا کا

طرب و جدله سنجوش ايده سین کور و وبنجدک مو جودی فراموش .
اده EEK ,sniS

رجدالله تعالیشول کاندهی شاك

|

مادی "اراد تویاوائل احوالنی جم اید وب سانابلشدر دیرکهاوعداش
حلا دم دراو

3حر اازدی رکهاوعلانلغم زمانند ه بنده جال صوری |

وار ایدی اتفاقا بکا برص محرت دعواسنابارایدی وابرام ابدرایدی ون :
اند قناحرد وا

طاراد ی اد یه دن yh

r

کند م آرد مهتقد مکه اول ص ععبمعه کلور جو نکم بکاقریی

له(ه
اولدیابتدیصنورستکه بونکله تد نفورت لهسینکوکلله ابتد مک

اکفیشره) بوکاقر بب رده پرقیو وارایدی کند میاولقیو ب اهندم حق |
تمالی بیاولقیواشنده حفظ ابتدیاول تحص قبونك کنارندهاوئوروب اغلر 
ایدیتدم دا وندا قادرستکه یله فیودن جيةروب اول “صك شرندن

بکتوروب sei
حعظ ايده سین کورد مکهبر بل کلوب ی
اول “ص بماوکء کلد ی والوی ااغی او بدی وعذر خواهلق اىلدی
واتدیبیقبول یلهکهسنكخد متکده اولام وارادند ه بشلهواولدیکه ناك
حالنة حسد ایدردم اول حهند نکهانده کال صد ق واخلاص کورد

وممسه بممصاحم ایدی تاا کادککه دنبادن کتدی  ۴2اح:ی الهمدانی

قسدرسه الع زز همدانك مشا کبارندندرا اول دیشدرکدبنم ابتداکارماول
اید.که روت اد بهدهتنها فالشدمتبازالیتی قالدپروب ابتدم خداونداضعي

وفرما ند »سنك ضا فتکه کلمشمد ز جونکط بوسوزیٍ سو بلدم کوکاه
معوت ابلدییمرب بو ند رکساقوریکك بوزی
کلد که سک ی د

۱اصوینه نA

 ۵۳۱ب رکویسه نم اردمدنجافردید یز

تدم

۷ $

بولقدر وه شح الاسلام دعشدرکه توحید وبافتاولدهرککشی همین محل

دونه وسارندناوزپلوبکسیله بر ک سهي ایندیکهاهلغییت لهسوبلدیارکه
ولقته اوکر که قابلدرنه ازمغه ونه حم
شا خت وافت بعییا کلق بو

الاسلام دیشدرک ههروزکا رانیطلبایتدم کندیی بولدموسعد ی کندعی
کے
جو
کی ایبول سین کند کد ن قتولرورسین ن
ارارم آنیبولورم نجو

کند کدن قورتله سین انی پولورسین قنغېسی معدمای بدکین اول پبلور چون
اول پیدا اولهسن ناابودیلدور سین چون سن نادیداولهسین اول پدااولود |

فنغبسی مقدم ایدیکین اول ببلور بازیددعشد ارککاهواصلاولدم کندمدن
اوزلیعه وکند مد ناو زلد متا کاواصل| وله قنغسی مقدم ایدیکین

اول بیلورشر ابوعلی سیاه عدشد رکهماوراء النهرباردیررکهمادامکه

قسبنارد رکه مادامکه ولیهسینق روار سینایکبسی
اولن
رینب
عهس
قوورلب
دی رد رک رکه طاسیدستبه کرکسه دسئیی طاشهاورلکن ن عراقلرابله

عکهسقتاندن اولق بکرکک د رایوسعید خرا زدعشد رکه( من طن |
له بذ ل الجهو د يصل فمتعنخمنظن! نه بغبربذل الجهود بصلگفن)
دعن ه رکوہ که حهد ی صرف ایکله دوه ار بسشورم صنور زجت

چعید روه رگم <هد نی صرق اعد ی ابرم صنور دورو یی اید يدر
شم الاسلام اتدی

 2ای طل.لهو لهراماانی نه طالب و لور ومادامکه

آنیتولرطلت ال ونه اولدعث د رکهعارفار راسیهم بدا خلاصندن :

خبرلید ر ونهاولدیشد رکنوفینداركایك باققلان وقیضایمایتکدر |
له شاداولیوبدور برم وعنشهددرکه ||
وینهدعشد رکه هرکزاندن هحتر
برکون جحد حرامد ه اوتور رد م برض صکوکد انشاغه ابندی ویندن |
صور دىکه صد ق وت علاعی ندراتد مکة وفاداراةد راتدی کرحك

ديد وکری کوکه کندی بروفتد ه خرازعرفاندهایدی حاجباردعاایدرارایدی ||
وزا زی ق,لورار ایدی اتدی بکا دی ارزو کد.که دعاانلم کری اشدمکه |

ومد ی بنه قصدایلدم دعا |
ته دعا آیده  ۶بعنی جح شسنهی قالدیکه بکا پر
ابلمهاتفدن آوا زکلد بکهوحودد (صکر ا

یی ابلیرسین لعن ی

ولد بعکد تصکره بند ندستهمیاسترسین اببکورکا تیالو سعیدخرازه نامه

ازد یکهبسونند ن کید لیدنبروصوفبلرل» ایند ه عداوت ونفار بمیی محث ا

وجد طلاهر اولدی والغت وراحتکند ی جواب ازدیکه اناره بوايش |
 ۱عبرتحقّدن واقعاولد را کے بریبریلهموا دست والفت اعه رابواین

۱

{INF
اولکیسهکهبق دا ن وفنا د ن سوزیلد ی اول اید ی شح الاسام |

اتدیاول کند بوی جنیدل شاکردی کوستزردیامابارخدای حنبدایدی :
بارخدای دعك فارسي ده موی دعکد ر وانت بارانندن و اقرا تتدندر واند ن |

یو کد ر واند ناولهعريك ایکیوز سکسان التبسنده دئیا دن نقلایاشدر
بعضیلر اوکند ه ی ییاد ه بعضیارصوکند هکی بیلده دیرار اما عمد الله

ابا قعينك تارمخند ه بویلدهر جنید دعشد رکه(اوطلبناالله تعالی فة |
ماعلیه اسبعوید اطنراز اهلکنا)یمنیا کرحقتعالی بزدن اوسعبدخرازاه 
كحقیق بزهلاثاولورژو جنددن
هج
سیده
ربا
وطل
لقتن
وحقب
اکنك
اتد ی

بوحکایی روابتاید ن کسه دنصورد بخارکاهزك نصاهیایدیانندی

سڪنة تخر زمافانه ای بخریزنتين )يهن وشوقدر ييل |
اڪ
ذاو
(اقام کذ
نده
سیکش
اد
نانی
ررکز
وی ه
الد
اش اجدیكاکده |و

حقدن غافلاولدی |

خراز دعشد رکه اواحثولاالارادمد » حا فظت وقت وسم ایاردم برکون
ا بأند کیدرد م آرد مد ل براواز کدی کوکلی آکاالما ندن وکوزی !

اکانظردنصاقلدم اآوولاز صاحیکیدهرل بکا قر بب ککلودریدمکه |

ای عظیم بجی جانورامش بے اومرم اوزرینه چقد پلرنانلره هرکز
التقات ابادمه کلدکلری وقت ونهانوب کتد کلریوفت شم لاسلام ابتدی ۱

بایزید سید العارفیند ر د پار سبدالعار فين حن سا نه د رواکمبراآردن
ودرسك اجد عبردرصلی اللهتال عليه وس واکر وطاشّه دن دبرسك
او سعید خرا زد رهمتعش د عشد رکه خراز حون حما بقدانبراص ده

ریهلاکاردرشح الاسلاماتدی شج
سوزسو بلبهجلهخلق انده باواد بع
ردهدر
اوکن
کنكا
ایا
لجلس
هکز
|ه توحید ده
مشانحخده اند ن اولواععی
کر واسطی اولسون کرکسه فارس عبسا ی بغدادی رککسهغریری
اولسون وبنه ج الاسلام دعشد رکهدنا خرازدن ملوایدی ودی ارنوق,
ایدی و بته ادولعشد رکه خراز علوشا ننده قر ری ایدیکد سفممراولاید ی

بوط ربتك اماع اودلرو نه اولدءشد رخکرهازده رججه اغسقلق یکردكای

نك قدنه کیسه پول بوریه له واسطیده دچخیرچ زج تکركایدی

رهه رتلك کرلای,دک اهول علهعسوب ایدیو یهاول دشدرکه
جندد
وج
بت ایدرکه
ااول
کبنه
خراز بوبابده برغابتدرکهالكفوقند هکیسهبوقدرج و
ررم ده نوجه ایده وآخریافتدریهی
کلد
ور اولی قبو
کبا
خرازدءشد رک

بچوۈلعدر؟

رتاک
قومیاکا و بادهءرغیت اتدیلزو ارادات کتوردبار وحدمته متوحه اولدیلرنا که ۱

سکرحالندهاندن پرسوزصادر اولدیکه خلایقآ نیهی دباآنكاوز ر بنه
لق رووب شهز دن سوردیلروطوار نی غارت تدیار
قاله
نول
اوحل
زنطدةه
وجاغررزدیکه بوزندطیقوارز بدرچونکے طرسوسدن چیه و ب کدی بوییی

اوقودى(يەت)لك فل ایللکان!(صون کلعيبعلىفبكهون(ترججه)
شور“ عه شورعت کله دلجام صقا ږلدی #

کاچشمکات هرد م عذانی

عبن عذب اولدی  ۴۷جرء بن عدالله العلوی اسب قدس الله تعالی

سره  €کنب ابلوقاس د ر نجهببلارباد پ دهه توکلاوزر بنهسفر قبلدی

دبرارکهنجه ببلارحضرده یع وقت اقامتده انی بره قومدی وسفرارده

له جه رکوه یعیصوفایی کتورهزدی وینه هرکزذکربنه وحطور ینه
فرت کتورمزاندویا خر تناندلشا کردیایدی قارندك  <لضرله اديه عرمین |

یدبکهطوقك حماعلاومدر واول د٤ شد رکمصوقیه لازمدر
ایرودنبر
ایفدرد
رده
هرریکی <

رعات ارہسفرده دجر عابتانلیه کوصوقاولانسعرده

اولدییی وقت حضرده در وعلو باردن ډعتی سید ردن بری شج الاسلامه
ایدیب نامبش بلبنانوزیدهکههروصوفیارند ن پرپیرایدیاکا کوندرردی |
اند ن برفانب ه حاصلانتد مکه برکون یکاانتدی تابوعلوبلك اعکد ن دع

پونسبت ند ن وفتعرند ن لبکالیه زوکالمینهه بوایشدنیمی تصوفدن |
قوق المرسینشح الاسلامابتدی دکیدبیکیید رعقر ز اول که که
|حمله معامله اید روانکله افنعار صوق اواد رواکره نستدن سنه حاصل

دکلدر س ایند ی بن بو طا نقه دن بك ایکیوز اماملو رم بریابراهيم |
سعد علوید رکه صاح بکرامند برروی جرء علو پدر  ۴#اسبعوید خراز
قدس اللهتعالی سره العربز  1طدفه تاه دیراد ی اجد ن عسا در |
ولعیخ:راز در ودءشلزد رکهبرکونآنیکورددلرکهاج اديك دبکردی وکرو
سو کرد ی اتد برحو ن او بلهابدرسین اد ی دنفسحمی مشعو ل آیك رم |

تاکے ىم شغ ول اليه| ساب سومانده اید را کاقرالصو قمهدیرازدی بعدا دی |۱

مدکره د ه حاور اولشدر
ورمش
الاصلد روصوفیاق سو دسابله عصره وا
وو قو مك اماعلرند ن ومشای عظا مند ندر کانه وی دظرد ر د ک |

منصورطوسنك شا کردیدر ذو النون مصری ابلهوابو عیبد بسری ابل |
| وسری سقطی ایلوهبشرحاف ایله وغربارهعبت اشد ودرعشارد رک أ

۷

6

حانیابله عبت اندر وابوترابخشیابله بولداش اواشدر وابو بککا |

وخبرنساج وغبر بلرآندن روایت حذیث ایدراز هعرتك ابکیوزسکسان |
طهوزند ه جنږددن واو جره حراسا نشندن اوتلالو سعید خرازدن صکره |

دننادنکیتشد م
رکناابقب الابرارده ایدر جامعمدیتهده کرسی اوزرند ه
| وعظ ابلرکنمتغیراال او لکوربسیدن دو شداییکصی بچهرهده
وفات اتدی واولدعشد رکه(اولاامه لاتالصدیفون منرو حذکرالله).

بعنی اکرغفلتاولاسیدی صدیقارذ کر اللهك صفاسندنوذوقندن سان

بر
ورارایدی شح الاسلام ابتدی دارب سنك ذکرکدن اندیشه ابلرم وکندی |
عمدنقاجرم وتالدنقورقرم وغفله مبکاشو رم وابتدیوقت اولورکه

|ارککروسه بیطر یقهرلوغفلتلهمشقولابلیهتاشولبارکرندنکهاوزرمده

واردر برباره راحتاول طمع ابلرمکه اکوولسه بجبع کاهارندن آزاداوه |

څح ابوعمدالله خفیفه ایتدبارنیون عبداارحیم اطضری سکانرابه |

دشت وک رایکدرایدی اتدیتا شول وجودبوکندنکه اوزرندهواردررلظه |
دکلنه  2الاسلام اتدی لد مخ وحو شلق طلسد» در درتافت وصولده 

دکلد رد رنافتو وصول صد متد ر عن اتد رصا حبنی ز بون انار ۱

الساسلام (وجدانكم فوق السرور وفتدک فوق ابذرن) يى سىك

بوله ک وراب شفمرهحکرلغك فوفنده دداروووقملکن ملالتك فوقنده در|
ره دیش در اللهدعالی ور رکه ( واعرض عن|خاهلین ) دعن ۱
جو
ب

جاهلاردن اعراض اللهونفس جاهللرك اجهلیدر اندن اعراض اولعق |

دځ زباده کرکدر بروقتده آنوجزه اتعهالینك در بنده ونسته فکرانلوت
ودیسین اده
نهدکل
کدوی
کند وزندن غینت واقم او لدی جونکم کن
اورباسنده ملىالت ده کوردی شج الاسلام انتدی بوحال شح عل سفایه |

واقعاولان حالدن زبادهدر اتلرهدجی بووجهله غیت واقعاولدی حونکم|
کندو يکهلدی اون اوحکون کمش ولدی اک اتدلر اون اوحکون
دیکن ندن بادك سنکاه کیره بوغدنکه سکا اندن خبر و یره اد ی
عبت وادع اولازدن اول آیدن اون اوحون قااشبدی حونکم کندعه

کلدم آییکی اولش کورد م دمک اولد رکا وابوجن دعشدرک
اید
ا(لحفبقراء شد
لول
ديه
ابصصبرعل
یق) إع
تىلسویكدر
دبرز
شنفة

اا ت

م

یهقف

#فوی

 ۲۳۱مه
حركت >جوان مردارندندر هر نك انکیوزطسا ننده |
الشد
ش او
مداش
وهبول
یل
در ر
عتش|
حنددن ونور یدن اول خرازدن وابوجره بغدادیدنصکرهوفا
وفتدهمسصدرید پأیتابه ىیاداعنه بردولاقطلب انتدیبر کچسه آندن کار

فتن دى آنیو بردیبمن از حر<برعصیی احسانابلدیقاطال الوب

آنیبریدیواداخنه دولادی | کاانتدبارتصون بو بژهانتد وایك

اسنه که |

وردیکه ( لااخون الذهب ) بعتیانتدی بن
|| دولاق الهکرردی جواب ب
۱

هذ هیده خیانت ایازم وکدف اكوب صاحی د YP کمتأخربندن 0

ردرو ی

کوردمکه | کابادشاه اجو

قال

ون کوندردیکه ونی جام

دهاانلسون ديو اولدرو لش چجامه واز وب اولاخدنك جله سییجاحبه
تست ۹

ورو بکتدی ی الاسلا م اتدی ( التصوف والتصرف ENIP
دصوفله دلصرفبر 2جهع اولازدنبایی صاگیق و انکده انكقدریاولق

ی تصوقد ن حکر طشره راغو ر صوفب لر
شول يردن فيل حکرکی س ی

]| دنبايه قوت فومزاروانکڪون تممزار اکر جله دنبایی برلقهایدوب
بودرو بشك آغربنهقو بهسین اسرافاولاز اسرافاولدرکه حق تعالینك
 ۱رضاسی اوزر ينهصرق اعیهسین حى دال سك

الکدن اولعدر رل دنا 1

ایسرکهسن كکوکلکدن ترك حبت دنا ایستر یعییکوکلکدن دنا عبتن

۱

 ۱کندرمك حقدعال وده معتبردر الکدن دنبای کیدهروب کرو ا کاتعلق

ایلکدن (الدنبا مدرةلات منهاغیره) دعن دبالجار كسك پارهدر سنك آندن

نصبيك رغباردر(شل دعشد رکهرکهسهکدنیاده زهدابلرد نكبےبافد |

یی واردردیو حق حط رتنه کوسزمش اولورا؟ردناك حصّور حعد ه

ذرهجه تیت اولیدی دوشانارینه آنی و برری ایدی اجيروهنك وجد ده
رلاق حلدنآوا زادسنسه آیدی
وگحت حالده ی بوفید ئد رار کهآرکن ب ب

وحد اواوددی بر وت حارن محاسبنك خانه سنسدن برقو ون آوازن
ایشتدین وحداولوب انتدی عرالله جل حلاله حارثاندی بونهحالدرا کر

یانابرسك فبها وثعمتوالاستی هلاكابلرمابتدی ایبصاره بوری ور
تجهب لارخاکسه اوی دع کل|لهکی قار شد ,روت عداایژه راک

ومستلهروشن اولهe او جره دغدادی قدس اللهتعالی روحه چ طقد

الثه دندر آدی مد نن اراهیدر ودیدیار که عبسی بن ابانكاوغلارندندر
]| فيه ایدی وران عم ایدی وسری سقطینك اقرانندندر وانکله و اس
و

۱

کب
اشغلت قلی عن الدنیا ولذتها  #فانت والقلب شى غمرمفترقی  #وما
تادعت الاحغان عن ند  9الا وحد نك ین اطفن والدق ( ۳ترجه)

یمدن
دبلعبن
الوزجلنص
خیال خا

يهم
ڪهبر
#ن

نظر اسم جالیدر

ا|کوریتن ٭ وکرحضوره واروبدیدهايلسم برهم  #کوکاده نقشی کوزمده

| خبالید رکویرنن ٭  #عباس بن احجد الشاعرالازدی قدس سره

| کنبتی بونك دی ابوالفضادر زمانند مشایغغ شامك فریدی ایدی فصیع
ااالاسان ج اليا ن ایدی وصاحب فتوت واهل مروت ابدی اابلوظفر

| کرمانشاهك شاکردیدر ج الاسلام ایتدی نبرکشی کوروب طورورمکه |
| آتیکورمشیدی اول کشی شج ابلوقاسم بوسلف باوردی ایدی وعبا سك |
||خاهسی رملهشامده ایدی شم ابوسعیدمالیی حافظ حکایت ابرکهنش

باسك باشی اوتضدهایذم واول هراد یمن خلت ا 5

| اولشیدیا تدمنجهسینوحالك نه درابتدیمتزددم رمک نیماک رکذك
اختار ابدرسم خوف ابلرمکه دلرلك وکستاخلق ودعوی دارلق اعش

او وا کربوند ه قلامقاختبارابارم خوفابلرمکه آرزوده تقصبراغش اول
واْك دندار ندن قاجش اوم منتظرمکه تاکندیسی نه دبارونهقیلور ج

ابوسعید ایدرطشره حیقّد مواول همان ساعت وفات ایتدی ۴و شهر| €
ولو قلت مت مت “معا وطاعة  ۴وقلت لداع الوت اهلا و صرحا *٭*

ترجه  +اکر بولده قربان اول دیرسه#زهیعیدوزهی خوش
زندکای #شح الالام اتدی مالات دیناری حتضرابدی اتدی الھی

بلورسنکه حباتی ایرمق فازمقی اجو ن السرم یعنی اول قوت بعمه ده
رما رقازرزدی بس ابتدی | کرقوراو ك کون حبان ٥د اول واکر
کكه
تسن
جست
رراب
قوم

وصول ول ( ان صلاتی ونسکی وعبای ومانیاله

لينك دوستاریحبانده
اق
ربالعالین ) شحمالاسلام ابتدیبرقومدتعنعیح

رکله طورد(
روراسوتهو ارجله انکچوند آن
ومانده اواسه اروطو ره ا
وانکله اوتو ررر وسار خلایقی انکڪون حیات ایستز رکهیهار وات ز

وحقك دوستاری آنکڪون برز وار رکهحیاتولر وحقله اولهار واکا
مختدوطاعت قبله ابوخجرزاسانی قدسسرهالمبز طبقه له
دندردعشاراصلد نسابوردن ایدی مشا عرادهصیناعشیدی وجندل

و ابهکه

3
کافره قربرك هدر ابتدیشولاهان اهلیکه آند ه صبراولیه وسهلد ه
بل و باوسر زجع واردیمعهدا آنكدعاسیله خستهر کت بولوردیح |
الاسلام انتدی یلو رمسنکه ڪون وله اولدی کو

 ۵اول خلا مه |

شفرعمایدی و کندیاگو ن خصوعت اعزدی الونهس ترشوری بکا اسد ی

| سبهولكااسورلیندن ایدیکهانكبوقدر ولایق وار ایدی ن ایتدم سهل
 ۱ولا اول علتدن ولشآیدی آتکڪون اول علتکندید نکیاسون دبودصا

| اباززدی دیرارکهنكحریداری امجنده برنازه جوانوارایدیکه هنوز صفالی
| کلاءشدیسهل حضرتاریدندر خواست انتدیکه صقا کلهسهل اتدیای
۱

جوان الیکی اشاعهدوتبنه اتدیالیکی اشاعهدوت لع لور که سو رتارنحه ۱

دوییلاهول جوان دی اویل اهیلدی همان اولساعت برکوکن |
| د|دفعیهب
صفال الینهکیردی یذکره"ءطارده ایدر سهلات داننهبرتجیجانورار جوق |
 ۱کلوردیواتارینا دیتاباردی وبالفهل تسده آ تكخانهسنهندت السباع در ر :

 ۴#عباس بن-جره النشانوری قدسسره العریز  4كنبق ابوالقضادر |

متقدماراولوژندند رذ اونون وبایزیدایله واغیهرباعربت ایقشد ر
ریعالاول  4 ۹۹۳هعربل ایکیو زس

ن سکن ند ه جنند د ن اول دادن :

نفددن نفل ابلراول دج ||
آرح
کیعشدر ابوپکرفوك حدیدر ابوبک
ذوالئوندنتقل ایارک ذوالنونانتدیکه( اوعاوا ماطلیواهانعلهیما بذاوا) |

یح طلب ایتدکار ن بیاسهاردی پذل ایتدکلری آنده آنرهآسانکاوردی |

وینه اول دعشدررکه ( کیف لا ایتھے بك سمرورا وقد کنت اخطر بالك ||
|حين رزقتق الاسلام) و ررواتده دی (حینجعلتی من اهلالتوحید ) |
دو"عشدر يع کته سنکله شاد اولاعکه سنك علك :کا متعلق اولدی |۱

اول وقتده ک یهکااسلام میس انتدلك تابنی اهل توحید ابلد ل*  ¥عباس |

اببونسفالشکلی قدس الهسره

کت نونك دی ابوالقضلدر بغدادل |

دهای
وسهاز
قديمث ایځندندرواولدیشد رکرهربردکم حق

<ضمرتارینه |[

مشغول اوله نك اچانندن صورمق اولاز شح الاسلام ابتدی هرکیس هک |
بوکون حفدن فارغاولوب کند وه وخلقه مشغولاوله ارين دخ فارعأ
اواور پعن دولت-ناهده دن اول کذیی حوب وحروم قالور برطاننه |

واردر کهشعلار ی هين حفه در وحعده در وجیع خلا هدن منهط علردر ۱

بورطانفه دچی واردر کهمشغولاردر حقدن حفك غر نه  ۴9شعر |

eye

رک

رلک
واخلاص بورلبه که ابتدیکك على جنکلهاپده سینبعۍ حق تسالك |
و بردیکنه راطیاولیوب ماسواطلبید ه سیندی اللهدوستار بنكدیداری |
ییهسموسکا قبول پورایهعتبه غسالدن صوردبارکه نك و ید|
وکوحل م
ا
تل نشانی اولدرکهخدمتاګنده اولهسین ۱
|حتلقی دشانی ندر اتدی تك
حاصمرلغله و دختلق نشانیاولد رکه خد ماتګند ه اوله غسایدنلغله نوه

وارآ
دتو
عتبهٌ غسال دعشدر بد تلق اوادرکه سندهشناخ
سیکتنه
تلق اولدرک دوسته |
وك
برمکدنحروم ولهسینهجهکمرم كلازمدکل ت
ابرهسين شناخله محردابرمك دکل شحمالاسلامایتدی بد حتلغ كکوندزدن

روشن رل نشایبوندن غریدکلدر کهکشبنك هزرمان حایترقیده اولیه

تقصانده اوله سهل دعشدرکهناوھر اولی علد رکه|کاارز وآخرن |
خود نهاست توقدر و نه اول دعشد رکهمادامکه ففر دن خوف ابلرسین ۱

سنمنافقسین وينه اول دعشد رکهبردرو بشات کوکلندن خلایق الندن
ر دسنه لك لذ یکید هرک اولدر و بشدن قلاحکلن ٤نی درو بشدن ۱

رجا عن الق بالکلیه منةطع كرك وينه اول دعشدرل(وا

جعللقمنلداك :

سلطانا نصمرا) ابنتك نفسهرنده يعن (لسانا نى عنك لاينطق عنغرك)

یعنیسنك جانبکدن بکایرزبان بورهسندن سویلیه سنكغبر یدنسولبه

وینهاولدیشدر (ان الله بأربااعدلوالاحسدان آ)یتنك تفسبرند» عذال

اولدرکه لكمفده پولداشکله انضاق اوزر نته اؤله سین واحسنان اولدرکه
ده کندی نفسکدن آنی تمدع ایده سین يونه دعشدرکه ه رکوس که

صباح برندن طوره وهم اول اولکه وکون نلهک رکدر سنآندنال بو

| وق خمرامیذین اه تکه فولنا جامی دعشدر ( قطعة )ه رکهخمرد بامداذ|
| ازخواب ونبود در سرش  #خجبرال خورد ازو آبیننبداری محوی .#
وانکه شوید دشت جون پایازسر است رخکشودا#نتاوسفره آرددست
پرحاقلیهت٭ه
دستازویبشوی(ترججه)ه رطکو"هرروب بورالن فک
بااوشروب دوت آ نكدامئیی برك  3شو لخکبمال لاوبتلاهرالیۍ ال 9

شکهول اج
شدر
نلدچ
اهاو
طوین
ررل#
شهبل
باایشسوکههتادجهصالوبن با
اولوب اوپورکوسه دن ارو بثه اول دءشد رکهدولت شولکیسد بهکه

|دونتلرآیبولدی اسه نوربولدی واکز
]| دوستا رآیادسته یوب دبلیدار کر
طلیده اولدی اسه شفع حاضل اتدی سهلدن صوردبا رکههسپانلردن

کافره 4

رل
رل خلا قنه حقتعای ع اوه وکوکای مرانک آنده برمسیلان اعون

غل حوقد وحسد اویه وهوا ومینک صاقلهک بهرناهی طی ایشه ميل
اعهسینوفتا کسنده بوخصلتار ومیدباشکهطمراقصاحکه نیسعادسین |

ون ول هید وکایکاهوی ادرک احبار نیسید ن و عبر

اشکه (بارب م اعصيك ولانعاقبنی) یحیبنسکانیکه کره عاصیاولدم
وسن بکا عقاب ایلد ك اس حق تعالی انباء ی اسرا ملد ن بیریهوی
ایلدیکهسویله سن اک ( کاقعابك وانت لنادری الماسلك حلاوة

|ناانی)یعی ن سکا ته کره عقاب ابلد م سنانی بعد ل سندن حلاوه
ج

مناجاتی کیدرمد می  ۶سهل بن عبد اللهالنسرّی قدس روحه ٩
اننوقه نك
طند
واس
طبغة ث نابه درنکدنیی ابوجد د بروقومك بکبر

علا سندندراقتدا پهصا خ امام ربانی ایدی احوالد ه ڏو ی ایدویاما

سو ژده ضعیف اید ی ذوالنون مص بنك شا کرد پد روکند بنكطایسی

کهت اع در حندل اقرا نند ند روحنید د ن اول وفات
جد سوار ابل
ایاشد رهعريك آبکیوز سکسان اخونده مد ت عریسکسنه ابرمشد ی
دءشدرکاو چ باشنده ایدمکهکید از او ومن ایدم و طاع د ستوارل غاز

قباد بکفوتیزارد م رکه بکاایتدیایسهل بوری وار او بوکه بنکموکلی

مشځول ایدرسین بورکون بته بکااتد ی هح سن بارادنی ذ کر ابدرمسین
بن انشدم ته کرذابلید لایتدی ه رکشته کرام بخوکاهکبر وب امل |
اوه سین ددلات دبرغیوب کوکلککله او چکرهددکه (الثه معیالله ناطریالله أ
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او لال ږ بولوتکلدی وشوله
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دکلد رکه بوتی رهص لتهسوره وز بولرمکه اول کچسه زندهمپدربوقد
ص ده شجمالاسلام اتدی جدوك جیع سرت وفعلی بقواس اوزریته
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الباروسپدر وکنبق آبوعراندر شح ابوعبدارجن سلی آیتاریج صوفیهده|
 ۱ذکراباشدر ودعشد رکه اول ناساور مشا نك قدعارندندر جدون فضارك 

اسینادارندندر اولدتعجواهایدی|نساب ععانند کنورمشدرکهپاروس |
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نورسمر' پراجتهاد رظکاوهره سین بلکلی که اول برده برکزلی بدعت واردر

اپوعبدالله الکرام برکون ک|ا اتتدی بےاصعاج حتنده ندیرسین ابتدیاکر
شول رغتکه آنلرك باارطنده واردر ظاهرارنده اولابدی وشول زهد که

طا هرارنده وارد رباطتارنده اولامدیمردان اولورار ایدیومازی فراوان

ابدرار وصویی فراوان ابدرارکوردم امااوزرزنده نور اعاندن دسنهبوق

وه اولدعشدرکه ظاهرله طلبی باطن طلتند ندر منصورن عار
دس الهتعالیسره  €طبقهاولادند رکنیی لیوالسعریدر مم اوهلندنایدی

ندر دیدیار
لینبودشنك
اضیهردت
بعضیلر باورداهلادنایدی دیدیلر و بع
و ےر ەدهاولور ایدی ومشاحك حکماس:دندر ومعاملانده کوک سوز اری

وارد روفاتندنصکره آنی واقعهده کوردبلرو انتدیلرحالك ند ر دی بی
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خوش دوتدیلرو بدنچی کوکده برمبرقودباوربکاابتدباربوریبوقا ی

 ۳۱۱ ۴که

ابوحفص ایتدیاکرپواول اواج ایسهکه نببلورم ک رکدرکهبن بوبل
کوره هبیناوعراج دخیابروبکلدی حوناولحالیاکوردی سلامو بردی

واول دی جامهسین چبفاروب یله مشغول اولدی ابواطسین قوی
رصجوهفیالله تعالیدعشدر که( منذل ف نفسه رفعلهقدره ومن عن |

نیلسه
ودل
طسی
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تکیرلای کوستزسه حقتعالی آیقولار ينك نظرنده خو رابارانو بکروراق
وهن
دعشدرکهبواول کهنییدنك ادشیدرکهحالل

حانله مز هار ی سموره

]|  9عبدالله مهدی باوردی قدس اللهتعالی سره  +بوطانهنك اولولرندن ||

بریدر ابوحفص داد اوستادیدر ابوحص اورده واروب |کا شاکرد
اولشٌدرانتدای خالند ه تموربیایدیاندن الینجکهکه سب اول اولدی
۱دنکه برکون تعورحبلات اندردی ر پاره تعوری اود اګره شقیودیانقاق |
ای
وثذا خیلارخي
 ۱رکوزس دکاق اوکندن ووت لواب اوقودیکه( الا ب م

۱

عبدالله جونکم آانییشتدی اولتو ر بارهسیکه النده دوتردی/هنوداولوب |
الندندوشدی واول تیور بساربهکه اود ا ند» قمشیدی البلهای الوب

| کوتوردی شاکردی اولالی کورجك دوشوب هوش اولدی کشرادینه ||
|ابوتلدیدنیهسکانظرابلیو بکورسه کداولرمش تیوربارس ی کندی الند1 .
ٍسایتدی جونگیم سرم فااوشلدی بوایشدن خلاصاولدمد یوببرندن |
| طورو بکتدی کوادندنفراغتاشدی  69جدونقصارقدس الله تعالی

|| سره طبقه اولیدندركني :ابوخصدار اهل ملامتك ی وامامب در
یسابو رد همامت طر بقنانوشلمراعشدر اولستله که اندن واکاندن

عراقه ایاندیارواتار اجوالنی سو پلدیارسهل نستری وجنید ادتار
اکراجد هر سلدتصکره عم رلك اولایدی نوناردناولوردی جدون e
ایدیوفعبهسقیان وریمذهیندوتار نیوا نفطر دق اوزر بنهایدیع.دالله ا

منازلك اوستادید رھ کوس آل شا کرد ارند ن ابنمنازلکیآلك طر یقن |
ډوغدی واس لحسین الداروسی وأو رات العخنیوعل نص

آنادی برژه

کیت ابشدر وابوحفصل رفبق ایدیهعرنك ابیکریونزدهعنشیساپورده

دنیادن "هشدر وقیزی حبره د هد ر وداویلشد رکهنةمسك فرعون نفسی
اوزر شهفض
ل واردر دعزم اما کوکلك فرعون کوکلی اوزر يته فصیل

€ #۴

|انصاف وترك «طالبةالاتتصاف) یم منردانهاك کشی انصاف اووز ند
ال
اولقدروکیسه دن انام آلمنی عادابدعمك کرکدر  ۴ابوجد حداد

هحرصیكد ارندناولوب یسزابنودرلنهدر ابوحفصك |
رجهالله €او
اوکنه واردی ابوحص! کاایتدیوارتیورحبلاتابشله وهحاصل ایدرسك
درو یشارهویروسنآندن نسنه به وکندل آمجونسالا ابلهوانکلهنفقهان

برنجهزمان ببهوابلدی خلایی! کادیل اوزاندبار ودیدبارکشولحرصته

نظراید ککهھےایش ابسارهم کدالات اآبخارالاهی حونکیم قتان |

لدبرآنیهروجهله قبول قبلدیاروا کااحسان البنیآجدیارواعنزاض
لاق
اتده
حیوبان
اکدن قاحدیلر بعده ابوحقصا کااتدی حونکه خالای

انعد دی ساتلا اكه سوال سکا حرام اولدی هان
معلوم اولدی م

وودعشلردرک وبقرنده
اولکی کسبکد اولوب آندن نفقهلن وخلابقه بر

برعرید انكاوکنه واردی اول مریده انتدی اظکررببوقه قصد ادلرسک

نرک
دتلاه
واراولحاملق اوکرن تاخلایق سکاجاملق دی ق بوهار او
عارف دعبهار آندنصکره کرکسه ایشلهکرکسه نز ابله 2ظالم ن خر

شخ6#اك اولورندن ایدی آدیعصدالنه ایدی لککنندو به
اعالی
شلهت
مال
رجه

طآالدمرن قومشیدی ودبردیکه هرکز بندن نحعنال به قولاقکلدی بس
بن ظام اولورم وابوجعفر حدادك اکحابندنایدی ودیمشد رکهه رکوسهکه
ايرس هکه بو پول اکافحم اوله کرکدرکه بواوچایشه ملازمت ابلبه ذکر

حتله آرام حاصل ايك وخلقد ن ماق وطعام آز ك

اموزا

شرازی رجهالله تعالن 64مشا اباورلسوندندر جنید وشل ابلهمنافره

| اباشدر یمنمباحثهاعشدر جون معرفتندن سوز سوبلیهایدی
جش
ام

آندن خوف ایدرزدی غات ده سوز اهلی ایدی وشوکت اسیابدی شحو
ابوعبدالله خفیف آئیمشا فارسك اساءسین بیان اشدیی کابده ذ کر
ابلشدرهترك اوحبوزقرق بشند ه دنیادن کیقشدربرکونابوحفصك

ز بارتسه عرمابلدی اتفاق احبوفضك واصعابتك الینهبرقاج اجه فتوح

کیرمشیدی ابتدبلربواخه ایله خلاریپالابندیرهليم ابوحفص ابتدی بو

بزاتدلینهبزپال یفک کرلواولکه فتوحدر درو وشار برایشنهاکورلور

دوب خلاری باالعکه مشغول اولدبارناکاه رخص کلوب انو حفصه

کوبلسبزو پرر
رراسچدن ار
ابتدیکند یکی وبقوفتانکیی شفجاابوم
ابوحنص | 6#

FF
وه دوپ وقوه حواله ایدراردی سردی سرزدی درسز کهنهکنوردل
ر

رهیسو بلرآندن فارغاولیکز  ۶#الوعلی سند ی قدس
خعطالبکولدغ ک
سره شطتعیارت مررحندهشخروز بهان شلیکتورهشد راکبهوعیی سندی |
بایزید ل استاد اریدند را بر ند د عشدررک٩ او علیدنن لحود

ده ع فنا ۱

اوترندمواول .ند ناطد وقلهوانلهلهاوکرند یا او حفص حداد دس

تاماهلی سره طبقه اولید ندرادیعر بنسلهدرنیسا بو ریکورد ندر

یکانهُ جهان اید ی واهل ملا متك شید روابوعها نحيرينك پبریدد |
وشاه سصاعکرمانی اکا نسبتنی درست ابلرشح الاسلام انتدی ابوحفص

|غود* جها ن ایدی زمانند ه اللهتما لییکاو بلهکر کدر دیوانیمام
|هور اديرتد ی (قال الوّمل اخصاص الشرازى رتجهعاالللهى اعطی
اطنید اكم واعطی شاه الكرما نىالوجود واعطی ابوحةص الاخلاق |

| واعطی ابزیی ادلب طاعیالهچان) ییجنیدهحکمت و پرلدیوشا مکاریب |[
|وحود و یرلدیوابو حءصهاخلاقو رلدی واو برندهحبرت عشق ورلدی 1

]| و ابوحفص اجد خضر وك وبایزید ل بولدا شیدروعبدالله «هدی |
باوردینت شا کردیدژ وانکله .خوق ءصاحت خخ روفاقهعرنكابکیوز أ
اش دردنده درو بعضیارالقش یددنبدهیداررروایت اول! کرد ر اهام
نیوز
شایک
بده
عبدالله امین تارخن
هغش
دا ل
در واو حفص دعشدرظاهرد

| حسن ادب باطنك حسن ادیله عنوانیدرتکیم مصطن صل اله تعالی عل ||

رشحعه) یعنی|کرانك کوکانده سکون
الب
وعف
جوخن
| وسرمیمشد رکه (ل
وحصور اوانه اعضاسنده و اوستٌده د اواورد ی الوحقص پروفتده

جه کیدوببغدادهابرشدی جنید اکااستقبال ایلد ی ابوحفص بیرایدی
| وص بداری پاسیاوجنده اابوازقرنده طور راردیوتام حسن اداباوزر بنه
| درنورازدی جنید ایتدی اصایکه ملوك آدا بن تعلم اشسین اسدی |

حقتعالدوستار نهظاهرا آدایی رماییتلك حفله باطنادابنك عنوانیدر۳
ی ۱۷۷سلام بو بتکه | <رکد ر بو خصوصده اوقدی  ۱شعر ) روقل :من

هنت شب اطویته #الاونیوحهدمنندال عنوان(رجه)ععکم 92
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a i

۱

افعال واقوال واحوالتی کابوستت مترانته وزنابه وکندی خاطر بن |
یرن ارتارز مبندن عداز وین ولدیدرک ارو اداء ۱

۴#
ایدی دع حت الذآهب ادی صکره آکابرولابت دجماولل نکه ون
اول ولانت ګند  ۰معلوم اولدی شح الاسللام اد ی ابر یدلكاو ز ربشه:
حوق اقرا اعشلر در جله دن بری اولدل غابد دیدایدبرارکدنحعهن

عر شك رابرندهقوردم شج لاسلام!دی وسوزشر عند هءکفردز وحفعنده

شنول
بعد در حقیقت دزی اولور کند کی کوسترمکله عةىبق س

وقت درستایدرسنکهکند خیوکریوکترکوره سینحقبقت تدرکدو(ککدن
قورتلمّدر حفی تق کش یکند وزکویرنعکله درست اواوز رالات دعوام

ور درت
کرلمی
اتکولفدریفند ه شبهه بوقد نروحید اکیلکله د
کار (وارسیدی اید نهفرارسیدن) وع بو قاعله ابرسعتکرلوا رلقله روا
کرک

1

عرش یکورم کافراولورم حند چکاولوت |

یمنهلیات اولوب واکا بوحبمنظهورواظهار ولبوتواه وه |

تعطی ایدوب وکارو باراصلد ن اخذ ایندکون ججیعطا تفه آنی مقبول

5راد ی عرش التده يعت نهايت |
دوترارجند هاتدنلرسنك وطنك  3د د

هنوممنتهای نظر م وآزام جاعم وسر اجام کارماولدرکهآتلعهالی موسی |

غلبالصنلاهوال لاماادرک اعومیتنهوتن و وت ۶6

(روابت ایدرا رکههرکاهکه باپزید نمازقباردێسبنە س ىکوکلرفمعنكقعهستی

لوت ١ک خق تعالينك هبش وش دعت
اوب
حدی
یع اوا تزی اشید راز
| تعظییاجلدن ایدی جوتکے وفانی قربباولدی اشدی (الهی ذمکارتك
الا نشف وما خدمتك الااعنفرة) بع باربیهرکن سن ناداد  +عکر
غفلتله وسکا طامد م مکرفترتله بویله پدوب تسلیم روح ابلدی

اوبوموسی آل شا کرد ی ایدی ابتدی بپزاید د یدبکهتحعبالی به
اخوای ل  ۵کوروت صو رد مکهسکا ول تس اولور انندی وحود کدن

که پر شداشم الاسلام اشدی حق سصانه وتعالابیبعلكبو

آساندر وامآنی بولغك تول مشکلدر بابزیدوفات ادنکتذنصکره واقعف ده
هتوردلانندعکه
کورددلر انتدنارحالاک نهاولدیانتدی بکا دیدبارکای مرن ک
بردرو اش بر پادشاهك قو سنهکل

| کانهڪڪ

نورد لك دعر

كه

بهایستزسین دیراروحکانت ابدررکدنسالورده عراقنه ادلورزه زنواردی

یا رک
یودزوب
قبوقبودبصبلا ایدردیجوندنبادنکتدیآ اموخوده ک

ك اند مکهآ :بچیع کرهده 3
| حالای نادرستدی بکا یدیارکهکتورذل نی

و

رف
ورمعصیتهدوشرر
اولور دءتآنیمغرور وب قیاوروفت اولورکهره ای

اول معصیت! کاسدب هدایت اولور یع کندی حالنه نظراید وب غفلت

او خو سندناو انورواستغغاروتو بهپهکلورحک آنکدرهرتګه دیلرسه اشّار

وحکمتن کندی لور وبوایکیحالده امناولق غرور ومکردر زرا اولباید»
آنك حکمین,درسین وما قرنكنکه اولور |کلرسین بهرحال کرکد رکه
حق تعالیبه شکابت ایدر اول قو مد نکه دلرانه معصیند
وین
دلمراولیه س
اقدامابله ود بهسکهی(غفرلا) لعن زی رآغاسمردر هم نسنهکناهی حفر

دوغدن راولز کناهك حقارتنه نظ رابله| کانظرایله که کي

اهررنیصیوب

ررسین حبای معاده اتد بربرقومادرل رکهبر رمقامه ارشدککه ماز کاخه

ق
ددرکه
اختیا ججن بوقدراشدیبیل ایرشدباراماجههه ابرد باواورلدص عش

ګت اولد رکهکش بوبثك طاعت له عل ايلهو به اول دعشد رکهزاهدا دنا

بغبراریدروعارفلرآ خرت غر باريدروته اول د شدرکهحتعالیبرطاهدین |
دوست اید ندی وانارك کوکلنیکند ویه بغلدی برکهسه برگیسه یی دوست

ایدنسه نك کوکلیکب وه بغلند غین ز اده دوست دوشورلعىو ندنل

کكدنخد
ی وتهعلقن زابسادتهزایدبار وهرکاوهلدهر و
اکانعلی کیان
(#دوسدنن دوستك عمزنی کوردی دوس

کورهد ی وه دکنشد رکه حعیعت

حبت اولد رکهالاتکورسهآرنخیه وابرESB  ۳۷ jاهل تار
||اشدی بای معاذ :مه واروب برمدت انده اقأمتدی صکرهندسالوره
کلوب هعر رل ایکیوزاللی سکزیده آنده وفات فاد ی

خلی نعل

| رجه اللتهعالی  4بصسره دنایدی و حیای معاذله اکعتشدیدعشد رکه
رکون حبای «عاذ لء محاسنده ایدم برگهسه په وجد واقع اولدی شید ن
سصازه وز الیل کلامین اشتدی
صوردبا رکو کوچسیه انولهدیانتدیکرحق
وسروحداندتکوکلنه کشفاولدیوصفت! نسانت محواولدی ابو بزید
دسطایی قادلسله تعا لسىره العز بز  +طبفه اولید تدر آدی طبور ن

اعسین آدمنسروشاندر حدی اول کیرایدی صکرههسلان اوندیا.جد |
حضرویهواو<ءصك وغبای مهاذل افرانندندروشغیق :خی بیکورم در

وفانی هعرنك ایکیوز العش ند » د ر اوتوز درنده دی د بارامااولنکیکلام
دك
رك استاد ی رکرد اید ی وصدت انلد یکد بم قر استا ع
ودان
ا

»هداب ری دن
قبرندناشاغه قوبکوزاستادینه حرمت ابلیوب واولاودلد ا

|

}{۸
دش درکهبرکون سرينكقپوسینفاقدم اپشتدمکهامیرودن سبنلونوردی

(اللهم منشغانی عنك فاشغل بك عنی)ینی باربشول کبسه که بسندن
مْغولابلیه سن آنی سکا مشغولایله بندن وآنكدعامی برکترله نحنها

بکابیاده حلبدن فرق خی مبسرابلدی اب9وجعفرالسعاك قدس سره 4
بغدادیدر وس
اربا
ركد ندرخلابقدننةطع ومبزویومتعبد ایدیجنید

دعشد رکاویسسشیندندمکه ایتدی رجکوعنافبرومعال بککالد ی کورد رکه

اطراهد» برجاعت اوتو ررر کندیسی اونورمیوب الا اوسننه طوردی
و بکا نظر ایلیوب ایتدیایسری(صمرت .هناخالبطالین) بعییسن بطللر
مرل اولش سین وکرو دودی و اول جاعتك بع باغده جم اولدیفین
بکقدی اجدحضرو بهالبخیقندسعالالهی سره 64طبقه اولیدندر

کنب ابوحاهددرخراسان مشامخنك اواوارندندر بمشهربدن ایدیانوراب

خشیاءله وحانماصمله کحبت ایعشیدی وابراهیم ادهبی کورمشیدی واول

داعبشدرراکههيم ادنهنمدی(التو ببذهصیفاراجوءعاالاالسلهس)یعنی

حقیقت نوپ عهبداولان صفاء سره الله تعالیبه دوفکدن عبارندر پردرلو
دی دکادر ار بدك وابوحفص <د اډ (طمرارندندر سفرده اوحفصی

بسابوردهو بایزپدیبسطامده زبارتایادی ابو<فصه اتدیلر پوطانفهدت |
کییز ادهاولوکوزرسكانتدی! جد حضر ويهدن همنده وصدق حوالده
ز بادهاولوکوسهکورمدم( ر “عص اج دح طضرو بهدنوصیتطلبابلدی

در آتنایمشاهده"
لبل
وه ا
ااهد
ابندی( امتنفسك حی کیبها) عن نغسکی تح

ان لایجوالداعی
حةله دیریقلهسین و پنه اول دیش د رکه( ق واوحم
|قداععخاالعیربعد هذا الامن می )یم پول واعدر وحق ظاهردر
وقرأنواخبارواتار ابشیدشدر دس بوګرندر ویدنضکره بوګر دکادر

لا کوزسزلکدندر هع رتكا,کیوز فرقنده وفاتابتدی قبری بلشهرندهدر
وزارت ابدرار وعتبرل دوترار ۳۶حبی نمعاذ الرازی رجه اه تصالی 6٩

طبع اولیدندرکنب ابوزکربادرولعی وایءعظودسرفن حسین الرازی
دیشد رکه علاو<کما ومشایغ ککورون وز یکرمی شهرکزيم بای
معاذرازیدنزنادهسوزهقادر ککسهکورمدم و اولدعشد رکهعاصیار انکساری

بکا مطبعلرك لصتوند ن سوکلید رشحخ الاسلام دعشدر کهوقت اولورکه
حق سصانه وتعالی رکوسهعبیبادتهدوشر وا
رولعبادت! کاسببضلالت
اواور >

٩ ۱.۷ #۶
و مد الاشرار ولاتةتاع عن انه إععبة الاخیار) يع حذ رابله بت
اشراردن دخیمنةظع وله الاهدن عبت اختباراه شح الاسلام ابتدنکه

حنید دعشد رکهوبرفت سرينكاکونده اوتوردم و برقوم آنكسرایی
قوسنده اوتورمشاردی ستری بکا ابتدی کیدر قبوده هم بیکانه ودر
| اد مکهتوقدرهبان پردزو بش وار اول دخیطالب حدر اتدیدعوت ابه
کلسین دعوتادلدم سر آینکلکانه کردی وسوز اوزاندیوشو له اه

سو بلندیکه بنفهم یوب دلتنك اولدم آخرالامیسری ا|کبتادیکه کید
شکارد اولوت دو ررسین ابتدی هرانده براستادم وار در ین آکا غسازا
فرانضین اوکردبردم واولبکاعړ توحید تعلےایاردی سبریاشدی مادامکه
وع خراساند» واردر هر بردهدج واردر وحونکه حراساندن «نعطع وله

سابردناردن دج منقطع اواورسرید عشدرکهمعرفت ببوقدانراشاعد از

قوش کی پرواز اوررحونکم برکوکلکورهکآنده شر م وحبا واردرا کا
تؤب قوروينهاولدیشد رکه(بدایه لمرفةجر يدالنفس لاتفریدللی)
فسی ماسوادن بیالکد رضا جناب حق همادایدیتوت
وعرفتك انول
م

وتثه اول دءشذ رکه هرکیسته که نحاسوان تزین ابلیه شول نسنه ابله که

د وینهاول
شر
وندن
آنده نفعاضروی بوقدر اولکیسه حتهالينك نظر
دعشد رکه طرسونده خستهاوادم آغرجاناو قرادنعیادغه کلدبلريعن دل

اهلدکل زماله حافظازی بییکو رهکلدباز وشولقدر اوتوردبلرکه بمکلاال
|کلوب اتحندمبعدهشدن دعاطایانتدیلر المقالدیروب اتدمک (الاهمکتنا

| کیف نعود المرضی) زع دارب بکاتعلم ابله کنهوجهله خستهاره عیا دت
نیددشد رکهبرکون سریسةطی يهواردم بکابرایش یوردیاول
ایدجلے
م ایسیتوروب ینهاوکنه واردم بکابرپارهکاغدو برد آندهازاشکه

شع رکه

| سععت عادبا حدو ق الباد یذ #ای ومايتريك ماییکییی ٭ ابی حذار

هون موزینکوجه
تارتین و#نقطییح بوسر ین ربای ش

سهاندارم ۴#کن نهر جه ایندوحشممرگباندارم ھر حا ددلی لوصلشادان

دارم  #ص ۴دحال دروز نے ران دارم 3ت۴رجه ایشتدمابانده برخوسند ۶#

| مکربرشبانایدردی صد انکچ ون نها ن آغلرمدبردی #کبهندناوزباوب
دندر
اول سینجدا عل ن عدا یدالعضاریقدس سرهد)مٹاارنمه

اخوالندوه سیواجال رفیعهنی وازایدی ای ادال طبقه سندنعدایدرارذی

{1
رک
فالا اء ای رجال نکبونعونت)ی ای بم سید ارمګلاریکزی جدوز

حموضدبرکنهه ملا
وطبلاریکزی چالدیکن بس نولیدی بنم ڪل
اولذ بخکرده سه

ارنلردن اواورس(رتص ابوحامعطارك سرایی

 05واروب قافدی بتدی کپدرایتدیبر درو شدر اللهدبراهو حام

قبوییآجدی طشره جیقدی و بوز ین طبراغه سوردی واول درو پشك
اأغیناوبدیواتدیتاه

نللهدبر پروده بغدادی طویاءشارایدی
یا

وزناده وفش ابدرارایدی شی به واقعهسنده اشدیلرا کرسنك لهدیدیکا

اولبایدی جه بغدادی اقردق شبیبوسوزی آشکاره خلابقه سوبلدی
ادیارپزدی الله دیرزبی سندی الله دیرسن اما نفسا بتفس و بن اللهديرم
حفاحق قل الل ٤هعذرهم طِ شعر کد حفیقه الق لييعسرفه  #اللاعارر
فيه حق گر ید دعییسمن نفسدن سو بارس

اناه ونجعدن سو بلرم

حقاندله انهدرنکشی کرکدرکهمساواییرل ایلبوب فراموش ایده(رجه )»ار

اشو و وس کے یر دلوحقه شجااسلام
حفك حفبقنی ر#کاهلهج
اتدی جیع خلق بدردیررار امالبسكنهیه حکے نعلق ایدرارو بوفومدمی

اهل جر ید بردیراروکندیاربنه نشان و برمکدن راربعتیپوسوزی دی
ایرنفه اضافتا زر(کالاسی# :ماخلاه ال#ل نەمال
کسند
زاٌل)وا و حامدعش د رك(السباحةالوب)بع سبر وسزقکوکل ابلهک رکدر

|

 #سری إنالغاس السةطى قدس سره  4طبقةاو لدندر ڪن
ند ر جد وسار بغدادیارك استادیدر حارث حاسی و بشرحافی
سوا
| اب
اوزابند ندرو معروف .کونك شاکردیدرو انلرکه طقه E

O

| کرينك سیا کادرھے رتك ابکی زوز اللیاو ح سلنده رمضاند »وسه شنبه

کون صباح وده دادن کر رحد دعشدرکه ص یدن زنادهعبادت

اهل کیسهکورمدم عش بلهرکنکییهآنیبانی! وسننهباتورکورمدی»کرکه

هنسنه کیزدمکوردمکه
خبراب
كکونس
ضمرموننده و بنه نیددیٹد رکهبر

| اوو روب خالهسین و رر و بو بد اوقیوب آغلر( بت) لایالنهارولا
فیالایللیفرج ۴فلابااطا ل اللیلامقصر٭(:3کر) نیشبتھی نهروزازنال
رووز شب ایسم
واه ۰خواهیشب هن در ازو حواهیکوتاه (ترجه) ج

وزتباه#سری جوند
اولدی جها نده نالهوآه ۴۷بکانەكەر اولیه دکرا
حتطم اولدی  ۴دی احل دصدیغنه باس قودی  #حنیده ایتدی )ا

وص ٭

ا

a

o

۱

4 ۱۰۵

ادیه عرمینابتدیوهمان آنکله یکیقکاولسدهیکه ناربوعیدل جهلاوابو

عبد بسری ایدی سانززی ال جا هد » سنه حمل اعيوب دوندیار

واولدعشد رکهعارفاولدرکه نی8ج نسنهیرالیه وهرنسنه نك اوکنده
روشن اوله وينه اول دمشد رکههجم خوا طر قلوب اصلا حن دن انفع
| عباداند ن برنسنهبوقدرو یهاو ل دعشدرکه رپکوس د کهحق سا نه

آوتعالبه مشغول آیکنآندن غبریبه فشفول اولسه همان ه|کلااکلك

ای یشوروينهاول دیشدرکهسازندن بریک زول اوزرینه متارمتوات

اواسه اولکنی کندی نغشعون آغاسونکه تحقیق غر صالازطر بند

عدد رکههرک
سالك اولدیو نهاولدعشد رکهله اللهتمال اورتأسنده ه

احلهریامه ازواقم واکربلیوب اوزادرسمالھی قبضالد هو یناہول دمشدرک |

هکرسه هبکه حیسهازه وتعالیال اعراضی بولداش اولسه انك زبانی
اولباء حقّه طعن وردوانکارابله اوزر وابوترابهعرنك آیکیوز فرق!شجی
لندهکه ذوالتون دیاول سلده اديه ده مازدهاکن وفات اعشدر ناد”مومه

اوغرابوب وفاتآشدی بریل اباغاوزرنده دوردیو<وش وطیو ردن هم

کسه نك زهرهسی اولاد رکه اکا تعرض ابلیه  ۶ابوتراب الرملی قد س
|اللتهعالیسره بواوکلیسهد رکهمکهدن اححای[ه چیقدی اصعابنهایتدی

|جسازده بوله کیدیکوزکهبن تېك پولنه عرم ایلرم ایندب سی ز باهددز
اند ی حاره دکلد ر لکن حون رملیه ادرشه سز فلان دوم

ځانه سنه

ځنهو سنزکه رملیه اربشروب اول ځانهپ قهوندبارخانه صاحی آنارلء
قو

| اجون درتپاره پبراناولش اتکتوردی ناکاهبربوش کیریع بردوک
هوادن ایئوب پبارره سین قاپدی دصیمز دکلاعش دیدیارو باقېسین يدير
جونکیم اییککوندنصکره ابوترابکادی آندنصوردبارکه هج یولده نسنه

بولدکی ایتدی یوق مفکلران کونده که بردولنکے اوکه پبارره اسی بپارن
براقدی ایتدیار ب بزریرده طعام پرایکنآنیبزماوکزدن قاپدی ابوراب ایتدی |
صدق بیوله اولور ل ابوحام عطار قدس سره اکبهوترابك اقرانندندر
وابو سعید خرازك وجندل استادیدر وشدامرد رکه ایوخاغك ظا هری

تجارصورنند ه ایی با
وطتیابرارسمرنند ه ودیشارد رکه اولکیسهکه علوم |
آشارندن سوزسو بلدی اولایدی ون رصون هقعروفوطه الهکور یدی

| ابدردیکه(ناسادای قد نشنر اعلامکم وضر بتم طبولکم فبالبت شعری|

ارو

{11$
۱

کنذیسی بدی و بکاد جى و بردی و وقصه ینمن ادن برینهکهصاحی أ

انار وکرامات ایدی سو بلدموانتدم آیفرزید اولکي _هفرنداسم دود

وانكحایانواةدر وصف ایلدیکه حلسده اولا ارافلاشدبار اس اتدی

اول

ادنوم
س نی
رددکه
ببس اول
ت

ی|

کو بلرندن برکو f اول کوی سایرکوپار اوزرینه دا+دیزدندر |

زائه
ولد»آندناواورقدررکهب
 Eاولقنق آعدزابندم اولاسمبمک ک

کنوردم ل خارث بناسد انحاسی 

فس سره طفه اولادندر کنبق|

انوعد الاه_در متالت علاسندن وقدهاسندندر عارم ط هرك وعل |

اصولك ومعاملانك واشارانك حاعیدر و انكدصا نوناردر بغدادلرك :
| استادیدر اصلده فص دندز اما داد ده هری ایکوز رقاوج بيده |

ماق|
هر چب
||اجدین حنلدن  ۲بل صکر  ::وفاتایقشدرودیشدر ک ه

عرراقبه وخالاص له کح ابلیهحق تعال آنكظاهربیی حاهده الهوتە |
اساعله زنابارو ينهدعشد رکهوکین دک :هی رباضانله تهذی اه !

امکقامات سبرتاربنك بول قاح اولر ابوعبدالله خفرف دیشد رکه۳
یج |
ابلهکز بزم رز ردن بش کنیبه اوقيلرينك حاار بی
ایدیکوزکه اولب شکٹی حارث حامبیوجند بغدادی وروم وان عطا|
وعر ون ععان امک رقدس الله نعالی اسرارهم ز ب !ربونارعل وحمایق |
ارث حاپی|
یه
ماییخ جع اباشاردر دع علومظ هر یه بیبواطنبهنی و ح
)PE

ESA

 Eیرالنا ےلہZك اکا عنو نا تلغال كم ارض

ولانقعا)بع عودت صقن اولء رکه سننفسکو هجح نسنهبه ماآث
کورمبهسی و لهسنکهبدرسی سن کندرکهضر رونفعا:عکه مالاك كاين

۷۳ ۱کت

یه قبل آرقه سین دد !ره سو کدی  5اک دزین

حو کوب اوتورمقدن غبری اونو رمدی آندن صو eFعون کندیکی ۱

ابوبلهمشننده دوترسینایتدی دشرم ابارهکه مولامیمشاهد.ه ابارکنفول کی |

اونورمیم  ابرترابشی
3

اقلدلسهنعای سرهطیمه ولادندرآدیعسکر

 POTSبعصیلرعسکر ن دنا صندر دید برخراسانمشاخن

عطعاریدندر عفاتوت وزه .وټوکل صاحبءر وابوحام عطارالبصری ابله

 ۱وماناممبای اکبهیت اایپغودعبرهالله چلانكوابوعبید بسرينك |
 ۱استادیدو ابوراب و دایدادبش اوجنوزغوقال درد شارااه
«۷

 +اده 4

که

۱

ا اسدی اووز سلدرکه بزمله ممسایه درهرکرن بزدن رحاحتطلب اعاهشدر
ین اراهم ای و ره
شهب

مرف و ید ورکت اوعلیدر

اولدخها ی رایr صاحب حد بثاولدی وشن پاکه
ایدیامام زفرا شا کردیایدی ب مشا خر بنك قدعارندندر وحام امك
استادیدروا براهع ادهمله کت اعشدر وانك نظمر ارندندر وزهد وفتونده
اند نز اد هد رو طردق و کل اوز رنه و رراید ی برو وند ه

یه

e

دی

ولشورکر ابلرزګنوکه بولاز پزصبرایده ریزشقیق اندی
هر ګنکه ز
خرا سارك کللری دج بو بژهایدرار أراهم ایتدی سز نگحه ینو شا
وز ايث ر اباررپزگنکه بولازز شکر ایدهر بزابراهم
 ۱ایندی جو نکم بو ل ر
|

انك باشیناو پوب

اد

ی استاد سن.سین

کاپ سم الصا طینده و

حکاتی

حالف نقل اباشدریعتی شقیقهنسبت اولانکلامی ابراههه واراهیه نست

اولانکلامی شفیقه ذسبت اباش والهاعز محفیقه اطالشقیق دعشدرکه ||
او بوسف قاضیابلهاپامواحمنیغه نكرتضعیاالللهیعنه محلسنده بوشعش |
ترقت وفع اودی حون بغداده کلدم ابویوسی کوردم
فا
عمد
اند م بر

فاضا حلند » اوټورروم د مارداره سند ه چماو لشلریکا نظرابلیو ب

استدی ابا الس نه اولدیکه لاسکی يراعش سی نن انتدماول لسنه کا

سنطلب ابلدك بولدلهواول نسنهکهینطلباید رم ولدم لاجرم ا

مارد ه وغصه لىوکودپواشولدم اببووسف آغلدی واول دءشد رکه
بن انتد یکمکا هاردن زباد» اد یکم کاهلرد ن خو ف ايده ر م بفین!

سلوزمکهنه انلیوت دورړرم امابازمکهنهاینسم کرکدر و يتهاول دعشدرکه|

توکلاولدرکهاتلعهالینك وعده انتدکارینه سنك کوکلك قراردونه و بته اا

| اول دعشد رکه ناسله مصاحبت لشهولاودیه صاحبت رگ منفعتار :ب |

اخذ یله واحراقلرند ن رحقذیل وتوار مخباك بءطنده مذ کوردر که
رتك بوز
یش درد جى ببلن۰د ختلان ولایند» شعییق شهید ایتدیلر :

وقری دی آندهدر e داود الیمنی وودس اللهدعا مرههک لان

مشابخنك قدیارندندر ابراهیمادهم دعشد رکهمکهابله کوفةاورناند۱ ۰۲

|رد ایلهمصا حب اولدم جون اخشام نما زينك فرضن قب دی |
و

آردنصکره ای رکعت دی خهیصیر  ۳۳9وطوداغی آلتندن رسود || :

| یسلودی صاخطرفندن کوردم برجناق ترید وربدراق صوظاهر اولدی |[ ˆ

{i$
(الهی اشند شوق اليك حل قدوئی عليك)بهینی با الله شومسکا ز او
اولدی تر حك بیجنابکه واصلقیل <خوزکآن بودیارساقند  بمنیبالدرند !

کورددار دازلش يشل

طمرلهدر بسند بنوقاری قالعمتکه (القع ده)شج |

الاسلا م اتدی اراھے <حر بی انتد کهبن اولوقت آند» حاصس ایدم اول |

ازویی کورد م ديرارکهاوټوزاو کرنهك زاروینه نمازاقیلد بااورتوز بك
آدم وارایدیاول هع ربك اءکیوز اعوشحنده نصف شعانده وقاٽ ابلدی |
دشر ناطارت عبد ارجن الحای فا ی طبقه اولید ند ر ۱

| کنبق بوك دج و نصسردز ود یبارکلس  6 8برسند ند ر

]|بع
مداقد د
یهم اولشدر هرك ایکیوزیکر میدی سنهسیحرم آنند»

شدر
عقدہ
الم
تکهب
ارت
فلدن
وحن
جهارشنبه اکوحنجد بن
وهق
لرآن
خهق
حنلد ن اواو د ونارارایدی تاو مانهد ک

انیا جدین
دعك فتلهی

ظاهراولدی واول اپسمخانه سنده اوتورراید ی وجاد حننل ای |

!صعشدی بعنی نصرت دارجنون اقدام وسعی ایدوب سوزسویلر دی
وا کاایتد را درابا نصر تګون طشمره جبقو ب بدنه نصرت واهل ستته,

نقوبت اعون سوزتان شینبتدی هرتاتاجدق ع

طورمشدر نك کیاکلنیدكنکلور بندهولطاقت توقدرویته اولدعشدر |

(مااعظم مصببةمنفانهالله تعلی عروجل ۶2بش الطبرانی قد س اله
تعالی سره  4طربه مشا نك مقد ملرندن ابد ی وز اده اولواند ی
امات ف

ك ا یدز ادن

از بارمشای د عشدرکه |

مادامکه بشرطرهده در زرو مدنانو زز جونکیم و سوزی ارشتدی

قولاری وارایدرکه بهررينك کیت سلدبناردکرایدی جله سینازادابلدی
اوغیی ایتندی نیلد ل پزی د رو باشناد انتدی ای اوغل ایک شک
امحون اند مکهحق تعالی بمحعبد » بوحسن طن کندی د و ستارینك|

کوکلنهلا ا(بلهدا
یسم ح
ررب
جیه الله ماکان قحال مد دا
ومن اسیاب الدشباامحردا)یعیی امورندن سداد وقصد لمهوفق ومعوم ایی ۱

واسابدشا علاقهسین,کسعش ابدیو بشمرحانی اا:كز ارننه واودی برکون

خسته اولدیبشمرحانینكعبادهسنه واردیکورد یکبرکر,ی بای الته

قومش و رکهنهحصنرالتنه صالش انور جونکم طشر جیقدسیا۵هازی
ابندی که

ِ

وه

و نا

که
| انل ابلروکنوارمشارد ز که اید ی بروفند ه مکیرد ایشنه مشغول ایدم |
1

حونکیم دوز واش کرلر امنهکرد م ایشتد مکهبرکر مجر استه اشدی 1

| س|لام سنك اوز ریکه اولیونکه بارین اود هکرشك کرکد رغاینلری منم

|ا|بلدمجکلرری اوده ادن وله سیناولحال اوزربنه قودمواند نصکره
|اهرکزکر بج بشورمدم اراھ ن املاسرقندی 64قدسسره که
مدتار”کر وزد
ده معام دوندی وکری "گر گزده کلدی واخر “مرون دده وقات

| ابادی بروقده کفا ردان پراشکر سعر فندل قموسنه کلدی رکه بزندن

طورد ی وط زه چبةّ ی واول لشکرلاوزر ینه برکن جاغردی جله ی
بر بریته فرش بلرور ی برتی وبر دیاروصباح اولجق صنوب فاجد یار
واولدند ر هرکس ددرکهادب ندرن د رمکهادباولد رکهکشیکندوسی

یله  $تن علىالموصل  6قدس الله تعالى رو<ه «وصل مشايخنك |

ك ایکیوز یکر ی |[
رندر
هارند
کارندن ومتفد ملرندندر بشرحافآل ن بظر
بیلنده دنرکقشدر بشرحافدن بدی بیلی اولوقت قران پرامند |
له اراراسند کیدرد ی کور بدکد خلا یق اقیربادنرارارایتد ی الهی
سلور سنکه قسنم بو د رکهسنکعون قربان ایلمهمين نده و وار در
وهت
ل ين
کوزر
دوب رماغن بوغاز نه قودی دوشدی وا

ناظبراد بلر |

کورد بلرکهبعوشغواز ينك اوز رندهرخط سبر واز ړکون بشرحافینك
رارپدی
خا نهسنه کلدی دی هج طعامك وارمد رکتورطعام کتوردیار ب پ

| باقسینکلینه قیو ب کتور دی بشرل؛ فزی آنیکور اوببتدی دیرردیکه
فے متوکلارل» اما میدر اوشده طعامدن زله کتور یدکتد ی بشراتدی

| اول سازمیان اباد ی زرا جون توکل درست بواه بومقوله فعلحنمرد
یشیم "لاسلام ایند ی حون جرد درست اوه لا سلیان معلوم اولز

بعیی وجو د بله عدی رااورلور جونکیم د رست اولا من اوله کشبنك

الّده زآاسنیی یعنی یکی معلوم اولور ۶#فحن خرف الرو زی > |

خصر دارساك قدع شهنارند ندد |[
قدش الله الى سرهکنبی الون

فاله وروز ایدی ساهبار کی عبد الله ناجد حنبل دعشد رکه |[

خواسان طرا خندن ف کیکی کله «شدراوناوحیل بغداد ده اولدی

وهرکز بغداددن فوتعدیانطا کیه دن سوب کنوررارایدی آنی برایدی |
حالت زعند ه ګند ی الهرنسنه سواراد ی فولاق اور د بارزدرد که
ERIS

» #1:

صاگافه رلته دی کرد رکنف دی رظرف الوه کمردی دم

وف |

الود شوبلهدوتاحغم بوقدر رر کوه حاصل انتدم اال اید  ۰جکم بوقدر |

پبرولداس بو(دماسباعن بر برینهاواشدی تاحال بوعقامه اشړدی ډو جلهبه |
ستاو ل ابکنه اولدیلا راهيماواصقدسسسر ۰#مدوضع ا(ط ریناليك
هتای  ۶وازورد اصف
ها  #هاا<د بغرك بستدل * فانو ردالشتاه فکان

 ۱فانتظل  9براهیمااصیاد البغدادی 64رجهالهنمالی کنب اابهواقدر
ءعروف کرتی  ۳کیت اش ایدی معز وف اکادعش ایدبکهسنله؛
اوز ربکه اواسونکه دام فقرایله اوله سین واول مذهیدن خوف ايه سین
زس اواد بپجدروانقط اع اختبار ابعش ی جنید حکایت ایدرکه برکون
بدی
اراھ صباد سری سوط بنك انهکاد ی بر پاره صمری ازاراید ا۶ش
جونگم سری آنیکوردی اصڪانك رده موردی اتکصونپرجبه صانون

الدی رسسری ابتدی ای ابوامصق پوجبه ی که اون ام واایردی

اناه سنك چون » جنه ې صالو ن الدم اراھے اتدی ففر ۱4

اوتو رر سین واون اه بېذ خبره می ابلرسین دس اول جبه ې
الوب کیدی وقول الدی  9ابراهيمآ جریصفیر  4رجهالله تعاللوناراد

د کی اب-وصاقدر ابوجدجریری وابو جد مفاربی حکاتایدرز |ک
که
یضا
دتقا
لنه
ب رس
اه ن
بزبهودی ابراهم آجرينكاوکنه کاد ی وا
آل اناده وارایدی رعقدار سوزعو بلشدکد .نصکره بهودی اکااسدی
بکا رنسنه کوسترکه وااتسطه سبله اسلاك کندی دینماوزرینهشرفنی
و

ادى طو غ ری سوبارسین ابتدیطو عری

سوبارم اررااهم اد ی رداک کا و ر دس رداسی آلوبکندی رداسنل

انه قبوب ودلا دی وکیرعبد فرونی بنارایدی کتوروں اوداګنه آندی
وع#ب اګنه کر وب حبفرد ی ورداسن جو ز وب آجدی بهود بثك |

 ۱ردامی اند  ۰وش وکند مك ردا سنه هرکنمر ر ارمامش هواد

4جه الله تماق|
اول کخواروب امان کت ردیل اراھم آجر یکر ز
عد ونزحا جد ن حند تقل رک ره آحری :کاد دی (لان ترد

بشعرس)سیامعت
هرك ال الله نمالىسا عة خر لاكماطلعت عله ال
ك اله اون ابلك صکا خمرایدر دنیادن ودشاده اولاندن چ دی خاند
<ق حکابت أ
یندن حو
۷لاجرک رجه اللهمشا اولوزندندر حعفر خلد آ

قل >

|[

> 1۱
ك
لله
اش او
ش!عشل
خلایةه بم شفاعتم قول ابلبةب پرارهطمراشی

جوانند »||

مهب قالدیکه زیاده کوکك سو بلدی واول دیش درکه کون بایبدا |
اند حاضراولدم حردملرسو باشو رزدی فلانکیره علی فلاندن ||
اوکر ۶شدروفلان کیسه فلاندن بایزید ابتسدی اول مسکینار خود علی |

لی
عدر
زشار
بکرغ
عردهلردن او
وی برجیابددن اوکرند ککهه رکنءات ابر ||

]|وینه اول دید رکههرکیم دبارسہ که کالشرفه ایر بش کرکدرکہ یدی |
| سنهیی بدی نسنهنك اوز رینه اختبارابلیه فقری غنا اوزرینه اختار ||
| ابلیه اجلتی طوقلق اوزریته واپتلتی بوکسکلت اوزربنه مذلق عرزت |

]| اوزرینه تواضعی کبراوزرینه جزنی فرح اوزرینه موی حبات اوزدینه |
]|  ۶ربااهطمیررجه اللهنعای راهم سذنبهنكهریدیدروطر نیوقکلی |
] آ|ندناخذایمشدر قبری زنکیزاده رباطنك قیوسندهدرهرانده روقت ابراهيم
]| سنه ابله .سفردهایدی چون بردقدار یول کندارابراهے سثنبه رباطیدیه |

اهعدا
انندی هجم منکله بر
لر د
انك وارمید ر واابولآزینی سنه جك |
کنوردکی ابتدی بوق برفقدارینه کندوب کرو صوردی ایند ی بوق

| س رمعدارد یکیدوب کیروصوردی ایبتدیربهوقیقدبس
اردخی کدی |

||اوتوردی وایتدی رااستسوهبکله بمانکاعهدطهکامقتقالدی آغرلندی|.

ر|باطیابتدی غه پبارره نعلین قایشی واردرکه باولزورسه برینه گورم
قادوی ایندیکه
زول
|براهیم ستنبهایتدی ابشدهتعدی اوزلدی ابتدمکه ب

| بکاقون معلوماولدیآتگهنون کیدهمرم پس ریاطی اول قایشاری

|اجنو بر دی وامیدلتوردیکهنملينك فایشیتیزرل"اوزیلوب کا
!سرزنش |
|ایلبه قضائله بر یسیاوزادی الیناوزاندیکهآنیکیدره کوردیکه غبر بسی|
جر

| دس دوش
جلهپو
و خج
هلیلبوه کندیلر روکزهقایشه احتوالجغد ی آخر |

وس
س

بادیک(کذامانعلامصلد لقلعهیلى)یعن ببلهواواوره ركملهلهصدق

]| اوزریته مقامله یلبه راهی اطروش  €رجه اللتهمالی شج الاسلام |
دی متاخریندندرواولدعند رکهضوفینك رداغی اوجیدر و تصدینی |
البدر وخر ينهسیاولدریعنی قتعا لیدرشحمالاسلام ابتدی هرکی نونك
]| اؤزر یهمز :ت طلبابلیه ک'ایزایش الوبرزکه عاجن ودرمانده قالور واتدی

برضوق دنبیهکرفتار !ولد ی ایتدبار سبینهاولد ی ایتدی برایکنه برکون |
| سرهکیدردم ابتدمرایکنهیهحاجت اوادیجونکی اهکبردی ایتدم بون]

fn
واردم آند ماز .لدم وبرعقدار اوتورد م بناو مخو آلدی آنیاجوود |

کوردم اول نسنههن مشکلمایدی آندنسوّالیلدمچلهسن جهواب و رد |

لی روحہ چ کب ابوفادهرابراهی |
اله
اراھیے سننبه هروی قتدسعال
رن ادهمابله کفبت ابلشدی وپازویدل اقرانندنایدی اصلده کرماندن

ایدی وهراند  ۰اقامت اعشیدی انکجون اکا هروی درز ایدیوقبری

[ Çفزوبنده درزداراتولنور مترکدردء شدرکه ایراهیم ادهم هنن ارشدم
ره کسبه دلااث ابلدی رس
ص آکند
نلدی
| اول بیدنیادن جری هد دلالت اب

|بندخی کسب اباردموآنی فقرایه نفقه قبلوردم بعده بکا ابشدی کسدن

| ف|راغت ابله وحق تعای یهتوکلیدرستابله سکا صدق ویقین حاصل اوله|
| هردکه بوردی پرینهکتوردم ندنصکره جوردیکه قدمجر ی ادیهبادهطرفنه

| کردم دسبندجی عرم بادهابلدم بکاصدق ناوکیلوخندعای یهاعتادکلی |
حاصل اولدی ویر رکهنك عظیمقدریوارایدی هراندن نجهکره کل
اااوزرنه جابلدی جولهسنده دعا اباردی (الاهماقطعر زق عناموال ۱

| اهلهراء وزهدهمی) حکابت ابرلکهاندنصکره تجرکآوجنقالدم وجون
]| ازارهاوخرادم خلایقبری يلسهوبلشور رایدکه بکوواوسلهد رکهرکجە
] ب|وقدرنفعهویررو بروقتقدمنجرب ادبهجهکندیوه بکادوینهدههجخطعام

دی وصوامجمدیایتدی نفسم لهسوزه کلوب ایندیکه سنك حقتعا |

وااندقدررنكوامکزلاتكصاغطرفدن ,خخصبکاسو یوبادیک |
براهییم(ترانی الله سرك)یمن فارشواثورهبسین الاهله خفیدواکانظر

ابلیوبابتدمکه(قدکان ذلب)یمن دیدیکكکتبیدر اویستدی ببلورمبسنکه

نقدرزماندرکه,نبوپردهساکم هرکزنه طعام بدمونهصو حدم وه جع
| طلبدخی ایدمممهذابیطاقتآکدن پرمده قامش دهر وطمراغهدوعشمدر |
اتدم خدایتعالی اءلدراتدی سکسان کوندر ندج حن تعالیدنبرم ۱

ابلدمکه اخوالطر کهسکاواقم وادی بکادخیواقعاوله واکرحقدن دبل مک |
ونشاكبلر بس ابراهيمابتدیبکانک دیداریركا |
بوآعیالنوناالتبل

آکاهلیحاصل اولدیبرکون,بزیادعاببله اوتورمشیدی ادى قالقيكز چن|
|عالیدوستارندن ردو ستهاستفال ابلیهم حون شهرقوسنه واروبکوزدیارکه
ت

 ۱اراهیم سنه کلیبور بایزید اکا ابتدیکه خکاطلردعیهکه سکا استقبال

ادیلمبه کندی نضحخ اجون ابزاهیابندیکرچجله | ,
تیععای
| احبمقوسش
خلایهد 4

 ٩۱۷اه

سعدصواوزر بانهاغنیاعدیواابلوارن ابتدیالیکیبکا ویرچونکیمالین
۱
کااو بردی نك آنانیصو بهاندی ابرهم اتدیسنك ادافك
| بوسوزابله اولایشدن اوتوری! کاهطالبه وعتاب ابلدی بس اتدی سن
عءزدات ابهووراعت قلبهطالی اول وع له ۱
توادشهطالب دکلسین د رین ا
دور س  $ابواطارن الاولاسی  4رجه اللهدعال ا فض بنار درا

اراھ بنسعدعلو ينكشاکردیدردیشد رکهبراهيمی سە کدی ادا کورمك 0
بکا شو بأهاو[ -رکهاناممو ”ع عبرنده اولا ان مکه په عر عت اعشدم ۱

بوه ا جوکیسهی پهولشدم ایتدم بندخی سزکله پولداشم آنارك ایکیسی
| آپرلدیار ی آنارابدر سي لهقالدمواولکینه' براه ی سعد ا حسییآندی|

شر دف

وحسن دی :کا اشدی سن دنده کیدرسین ی تدم شامه ایتدی

 ۱نلک م طاغنه کیدهرم وعده آر لدق ماهیشه مکتو :eبکاکلورادی ونه

]| اولدمشدرکه ,ن ,رکون ايراهیم سعدله لکام طاغند نکاوردم پرسیاهی

برخانونکثپنك عکنیطوغشیدی اولخانوز فبرزبهادابلدی اراهیم س دد |[

اول سماهیبه سو بلدی قابوعلدی دمابلیوب اول سماهی اله اول خانون |[
 ۱ایکیسیبله دوشدیرآندخصکره اول خانون قالقدی اولسیاهی وفاتاتدی

مناب امعوه اکسسین ||
| ینانتدم ستکلهرد مصاحبت ابعرمکه س

|قورقرمکهبندن رادب لت ظ هراولهوب اوزر عه برد بدسینابشدی بندن ]
ایند سین یندمدک لس کار صنت اتی واتدی قادراولد3د دادن 0
برجرق فسنهبه قناعت یلهو بنهاول دعشد رکه اولاسده او"نورمشدم کوکلم 0

طشر کیکاتعون حرکته کلدیی کو ردمکه برع ص آغار اراسند» غاز
قبلار لكهببی ین قانلادی جونکم ام اظر ایلدم کوردهکه اببرراهم 0

یوب

سلام بوردی ودراک ره ورائه اولد یا

ودود اون دیرندی و< .ق القارصف دخلا نوتآندن رکامتوحه اولد,باز

9مامخاطرحقو مرک صیادارفند »در جله متفرق اواد بار دس اد رکه

آیایواطارثدن :توکارلهید بت

بسك |وزریظهلازمدرکهبوقوملرد |

امحنده خلا هدن بنهان ولهسن ودتبادن برسی سراله قناعت ایده سین

تاسکااخل ار بشیه و بلهدوب ا

ای وه کز > ر
وه
ومدم ی

زارنته عزعت
اولدعشدرکه ذوالنواك وصفی اتددم ببررقاجمدل اعون ب

مجو مصمره ایرشدمیلرادتوداللوندون وفاتابتدیانك قمری اوزر بنه

fa
هدنسهراد دیارود بورهضک وا دنوکومزموب ماعطرازو مر رگو شکیب '
أ بوبا رود رمز لبمح رابا و
رب مرولیفارغلبب دنوهکراکباوب ندلاوح ر'

بوۍ باشرعر وکوکلده هچ انر بوزم و بلزمکه سنه بساروستز هجبزدن

7رکوه|کاحوابو برمد ی وکری سوزار نهمشغول اولدبار آخرباراند
:
ویانتدی کوک شولحوانك نازمندلکنه کویندی ابراهیم ادهم ابتدی

اجیوان بونارکه اشو کار داره سنده داونردرار واکاطاللرو راغلردر

رت طخاعدتموته حالشعرر بلکههر زمانحالار بنهعبرتاظر لنهظر
وانده دقت اعکه سعی ایدرار شج الاسلام ایندی بوسوزك معنامی اول
دکلد رکه دو دولد ه طاعت وخدمت کرک د عك اوله بلکه انکله برسنه

ى

دریکدکردعك اولورکه صوفیاق خدمنسمر اولازاماتصوف عرد خدمت

دکلدر یع کرکدر که صوفرلرجیع خلایقد ن خدمتده زیاد » اولهژاکن

ایتدکلری خدمتی نظرارینه کنورمبه اروآندن اجروعو ض وعکافات
طاب اعد وانارك کاری دی برغبر بدارطنده طاهر ده دکل ظطااهرازین '

تلاس اوزر نه قبلورار و باطنلرنده برعالده دخیز ندکانی ایدرر ابوالقاسی:

نصرآنادی قدس سره دعشد رکه(جذبة جمذنباتا لقتزبیعلعل |
اشقلین)یسی حبتوہءرفت وصحبت پوزندن حفك پرچکبهسی سکا آدی
وحن عاارندن دکرکدر وزناده در ابراهم آدهم وعل دكار و حذشة

ال رعشیوس خواصبریلاهرانایبادراتفاق ابلیوبری برارنهیمتایتدبارکه
ھرکز برلعمهركتحالمال ایدیکن بلمیجه هر چونکیم شبهه سزحلال
| بولقدن عاجراولهرایدی رججه نسنه ببوب دراردیکه شو قدر یه که
رورت مقداریاولهتا کمازشنههیه ارتکاباش اولهوزغو زهجم بنسعد
دیسامسنالله تعالی سره اکبواهقد رش بف حسنیدر
قعلو
ال
همکی واآنده متو طن اوادی
اهل بغدادك قدعمثاحخندندر بغداددن شا
کررامات ایدی واراهم اد همك نظری ایدی شح الاسلام
له
اا
ظ

اکیهاکنایرسی
انتدی بوطائفه دن بك ارکبوز ونه د ی شج ببلورم

| علویدربریابراهيم بسنعد وبریجز؛ علوی صاحب کرامات ابراھے
سفذ آپواطارث اولا سنك استادیدر ابواطا ث اولامی ابتذای ازاد ننده

انقاق برکونکندی خازهسنده بارانسر قایغانهبیشدیاراهیم سغخدا اوکنه

هلدیلرایراهم
]| و اردیو دولاوزرنده آنکله پولشدی بوهر وانهاولوب 7صو ی ک

سعد

10¥
وزماننده بینظم ایدی واو حنفه نكرجهالله تمای شاکردی اید ی
وفضبلات وارا هیم اهدمك وغم بار اقرانندن ایدی طبقّه اولبدندر

وطر بقنده حبببراعینك هریدی ایدیوجیمعلومده وافرحظی وارایدی
ودرحه اعلاده ابدی وعل فعهده قعیه القعها ادى عزات اختار اتدی

ور باستدناعراضابلدی وزهد وورعوتهویطر بقین دوندیوفضائیی

جوقدرومناقی مذ کوردر اول دعشد رکه ( ابهاالر يدان اردت السلامة
ساعل الدنباوان اردتالکرام کر علی الا خرة)رای مد ک|رسللامت
دیارسك دنبایه وداع یلواکر کرامت دبارسك اخرته تکببراوق ومعروف
کری دس سرهدن روایتایدرزکه ایتدی داود طایّدن غبری برکیسه
کورمد مکه دنا ننظكرند » قدر واعتباری غابتکناوله-کیچيم اهلدنا

اك باننده هد ن هج ایدی وحم کالابله نظر ایدردی ففرا انك بانته |

وارقده ا#بر۶اهیم بنادھے ٭ قدس الله تعالی سمره طبع اولیدندرکنبق
او اسعیّدر و سی اراهیم ی آدهم ی سلی ن یماصور البلعّیدر اپ

اوکمدلندرجوانایکن توه ایلدی بروقتده صیده حیقمشدیهانفدن آوا ز

کرلدایهکهیبمساتیبوا ایشون شخلارادمرو پوتنیه یرهککووکزی

آجیلوب حکرطر یه نایشدیومکه یهکیدوب آند»سقیانتو ر وبلفهضیلبن

بهو بوسفء_ولله کفبتابلدیوشامه کیدوبآنده کستابلدی
واضا ل
عب
الطاونراق قیلدی وطر بقندهجوقسوزاریو اردروکرامت |
| وطاب <:لا

وولابت اهلدندر وشامده دنبادنکیٹ د رهعرتك بوز العش برنده و با
ابکیسنده ودیر رکه العّش التبسنده ویوسوزا کنردر اتفاق رشعص آکله ||

مدت مدید ه بولداس اولدی جونکم مفارقت ایك دیلدی عذر ایدوب ||
آیتدیکه شایداننای که ده مندنر!ده ولد اوهک:هجحد حرم سرلا ابلدم

راهم ادهم ایندی مابیعزد «اولان دوستلق اول احوالی شو بلهسترابلدرکه

اول ,نکندی یکورمدم بوقانده قالدیکه سنك ابتدیکك احوالیکورمکه اول
ایوميدرباخود برامز(شعر) وع منسوال الفعل عندی *ونفه ل فهعسن
منكدا کازترججه)مدح وننادربکابارك مسق ۷#عبر حفاوحو رکلوراطف

ادی زمینخجرده ابراھے اده لهوعدن ۱ ۳ ۳
[مدحیی  #ععانن عار»

وعباد منقر بلهاوتروب سوزسو باشردل برجوانقارشومرده| راقدنارادت

تامونازوادببرلهاونورهشد ی ای جوان مردارینکبیرسهعکه بوکار

۹
عارغ و بوطاندن بعضبسیایندی الهیونشامده عارفاوادبکه عراقده

عابدایدی ک|رآنده ز اده عابداواسه ایدیپونده زنادهعارف اولوردی و

اپوسلعان دید رکی(رما ینلکقثيقة لی باعرین بومافلااذناها ان أ
ندخلقلی الابشاهدینالکات والسنف)یعیی وقتاولو رکهاسرار حشفتدن

بعضیسرکوکهد وقنورقر کون قاجده اضط راب و پرر وه رکزابکنا کوکاد

رتعوزم الا ایکی شاهد شنركعد موافق اولدیغنه
باز
داخلاولغه اج

|هادت اجه که اولایکی شاهد کلام حق وآثاررسولدروبتهاول ۱
ش

دءشدرکه هر نن هکه سن حقسهحانه وتعالیدن مشغول انلیه اول کا |
شومدر وهر ڏسنه ىڭ

خو کی حمّد نکری قو پوب اسب بهمتعلق

له اول سکا دو درو هرنفسکه غفلتلهحیقه حق سخانه وتعاللنكل
ادیله اولیه اول سکا داغدرو بنه اولدبکشدرک (هاذابی القلب منالفقّد
عل ارو ح منالوحد)یعیی ھ۵رشان کوکل فعدان دادن آعلیه حان

وحدان مولا دنکوار اجد ن انی الواری حکات ابارکهاو سلجیازه ی
LEKERE

سبیاول ایدرکههحیس هکورمذی ایتدی (اتكضعیف حیث خط ر تالىك

الغلوق) رت سن ضعبغسنکه کوکلکه لوق خطور ابلدی وينه اول
دعشد رکه( لکل شى صداء وصداء نورالقلب الشع ی)حی هرنسته نك

رهلاکی واردرنور قلبك هلا ی طوقلقدر بونه اول دعشدر(من اظهر

الانةطاع االلىله وجب عليهخلعمادوهمن رقبته)بعنی ركسوسههحاقن

وتعایاحون انقطا ع اظهار ابلسهآنكاوزرینه واجبد رکه حمك غر ۲
رهو بثهاولدهشد رکه(ابلغالاشیاء خیابین اننهوبين
وب
ه ار
ندندحو
کتن
ذم
العردااسبف)دعتی حهلهقول اورتاسندهابلغاشیاقول اولانمولاسیو بردیی

تعبتاریهرنیه صرف ابلدوسهببرراولحضمرته عرض ایلکدرم داود بناجد
دارانی قدس اللهتعالی سرهایوسان د ارانینك قرنداشیدر وعظی ر باضت
۲

عله 9
اغندر و منك دمجع کاات

نداسی سوزری کسدر اجد ین بآ خواریدبشدرک داوددارانند

ا

نهدبرسینشول کوکل حف ده که خوشاوازدن متأتراولور دی

| اولکوکلضعیف وخ ست د راکاعلاب اجك کر م ابواجان ن داود ن نصس

 +وزماننده 9

>

آدی ذبروز در وبءضیلرابتدی فبروز اندر وبءضیلر ایندیم«روف ,عنلى
ارلخکید ر اتاسی قول انکن امام على ی موسی ارضا نكرضیالله تعالی
یبسدیی ود رلرکه آنكالنده مسلان اولشیدی برکون
|هما قابوج
عن
وکه اجازت و برمشدی ازد حاماید وب ابافلدبلرواول |
خلابقه اکمجررم
حالده اهلواللدیومعروف کریداودطانی ایلهقدسسر ڪت عشدر

داودطانی همعرتك بوزالعش بشنده وفات اعشدر ومعروف کرخیانکوزنده
همان |۱
ونا ده مهما نمدر
دنبادن آخر نهکتدی ود ءشد رکه صو د

فاابادر مهمانکهاد بلهاوله |
حاضا
مبرننه یع قوق قمولایدنکوسهیه تق
بلنحص معروفه ابتد ی بکا وصبت اله ایتدی ||
منتظر اولور تقاضا ای
]| حذرابلهکمحقسصا زوهتعالیست ی کورمیهالاسکینار وضعنده شج الاسام |
انندی«عروف رکون قرقرنداشیاوغلنه ابتدیهر بارکهحق “انه وتعای
اند  0رحا< تلا ولهله حق انه ولعایه قىم ابلبهعنی دنم اعوندیکه آنك ۱

حعڪون ارب بم م راد ی ورز زپرادہصطی صل اللهعلیهوس دعااتدیکی ۱
وقت درد ىكه(ال انسك

||مهاتنعل يك وق الراعمین البكوعشای ۱

امك )دعن ےبے سنك ا ڪوون اولان آدمارم حعکورنس :دناس رم ومعروف اکری به

حتدن صوردللر اتدی (اکبة لست هرنعلم اطلقاما هی من مواهب

|اخقوفضاه یتنعیبدتخنلوتاورسنهنکدرایق ال عبت |
سجاه وزمالازل موهلریدنوفضاندندرومعروف کرجی نك قری بغداددهدر ||
دمااجون وز بارتاعو نوترك اون آندهوارراروعر درکه هر

اااگ

اوزرندهدعااباسه ساب اولور +ابوسلیاندارانی * طربجهالوهلیدندر
ااادی عبدالرجن نا جد ن عطيه العنسیدر و تعضیلر دعشدر که عد
ا(رجن بن عط.ه قدمای مایم شام

1

ندرود مشق کوبارند ندردارا نام ۱

وراجدن ایلوا اوینك کهاک
درقری دی هين اول ربهده د
قدرنبه
رانه الشام دبرار استادیدر وهعرنك ایکیوز اون دینده e شدر
ګ
ابوساچانهصو ردیل رکهحق.وب معرفتندرایتدی کهاک جهانده ص ادی ردن

,عمری اولیه و بنهبوکاندهدکراکشدرکه حن سخمایه وتعالی بورر ( کذب من ٠
ادی ب ِق اذاحنه الليلنامعنى) اع براچد چت

تمواق ابمهو کیہ

مطل اولعق قی سا رهولرهءالیدن غافل اتوب اولو به ا 8س ند

کذاند ر êyi دوشد درگبپرزوفند.ه عرا قده عادایدھا شادده

۱

رلک
ونمانین وماد ده اولشدر فضیلعباض دیشد رکهبهنحانه تاه
حبندن طارموطاعامق الدنک* محمود الوراق تعصیالالهوانت نظهر

|حهذهاوریی #لیوالکقبااسنبدیحعبكصادقا لاطعته  اناع لن
| #
رج(ه )کل ایْعصبان ادن حقه میت لاف ترك ابت * که
تیع
ڪب مط
 0شایستهافعالات بودعوای قبلورباطل * اودر یلعاشق صادق نکم امراینسه
مشەوق #دورجانی کی اانویاوریبرنفس عاطل *جخالاسلامابندیهرکے
س

نار سهکند وزینه طبار کندی اتی
||حق انه وتعالی پهخو فندط
طبه.له حرکتابدر مت حهت لهوفرمانه اطاعت تطقر.ژه دکلدر وه رکم

اکا اميد رجت ومو هتله طبارسه اولد ی کندوز بنهطبار وکندو ستك

ریبع اجرنه
|ولهر ده ورا ک
کللدهرو ,کانش
راحته ونتعمی طبعنه بدار

| طوتاش که ارکی نه خوف ونهرجا طبارم ونه نك حبق ودعواسی
اوزره طبارم زیراشول پرسنش وعباد نکه نك جنابنه لابقدر وشول خدعت

سنمدری آندن عا جزم بلکه نم اکا
مرب
|اوطاعته کهذات ش

عبادت وخحدمم همان امس وفرما ن موجله در رسنش بکا قبل دیدی

ول سن حبق آوزر ینهطبارم |
قيلورم ورسولاك صل اللهدعالی علبه س

ووك برلهکندی تقصضبر عه مع رة (عمد ن سعدا جیدن رجهالله نعای)

صوردیارک سهفلهکږدرایتدی اول کسهد رکهدحعقایبه امیدو یماوزر ته

طبه اببتادرس سن ته طبار سینایتدی بك حبت وسدتلغی بی
| خدمت وطاعت اوزرشه قومشد رش .الاسلا م اتد ی فضلات

یددهی برکون
ازا
| راوغ وارد .که زهد وعبا دت وخو فدهاستاند ن
هزم قرننده رخوا نند(ويوم العية ویالمعرمين) آنتن
مسجد حرامد ز
 ۱اوقو دی جونکیم آنیاشتد ی حیفر ون حان و یردی شم الاسلا م استدی

#د وستدناشان و رمكوعاشقدن حان (شعر )منماتعشیقافلیت هکذا

لاخر بعلشایهوت

باوسفباط  €متقد می دنندروا مه شرع

زد وورعصا
حیایدی وخوف وفع اکشولهغلب ابلد,کهعلدهشوزیده

اولدیهربك بوزطعسان التبسنده وفاتایلدی شج الاسلام ای اول
ادعشد رکه تحاقلباك دوستارینه اوچ سنه و پرلشدر حلاوت وءهابت

اوخت ( مدر وق کرخی)دس الله تعالی سرهطتقه اولیدندر وقدماء

:شاد ندر سری سعطك وغبرينك استاد بدرکنیت انوحو طدرانا سنا

۱

ادى

زد ٩۱که
هطره دن سودطشرهحیقدی يولدنکرودوندیواتدی صوع بوقدرکه
م

کبدر مطهره نكسودین بشوالدوب
هطارت ایدم بکاسوددن صو وراج

صاوله طولد ردبار س دونو کبتد ی وهفرتکه طها رت ایدردی
مطهره دن صو آفردی جونکیم آج وصوس

اولایدی سود حبفار دی

او بعقونهاسعی کهرجه اللهتعای ب طوانه دنایدی اول د عشدرکهرکز
اوگرمکه عید کوننده ذا الوئله کلوردم حلایق دی شادو حرم عسددن

دونغشارکلوررایدیذوالئون انتدیبوهمده شادیلق ایدررک اهمانتلریبن |
طاعت رمضانی تسلی ابشار در لک نآنیبار رک بهوناردن اولامانش قبول |
ایلشارمیدر پوخسه انلامشارمیدرکل رجانب وناراوبرباود اورناغلشهسح
| الاسلام اتدی بوحکانتهمانحوهری حاولههرحکاشدر اولکدفعتن:ملدی

دلدی واولکه لدی قورقو اب قالدی <قنهایتك وعیدی دونوبکنر |

| هرزمانمقرردرشونارکهسدق عتابدردامغافلاواو رانک هون امن اوزر بند ||
فارعالبالپوررراما آنارکهعتایه هسق دکلاردر هرنفس سدار اولو رژاول

سبدن خوف وحزندن خالی اولازز شح الاسلام ایتسدی سباع موصی |1
له تعالی اتدی داود ی عليه الصلاه وااسلام استدی خداوندا یکا
| ارلجه

امرابتدککه خدمت امحون الکی بو عدی کته دعونابارسین کفبت |

ناکووکلنی نسهنه یو ر ربالعره ایتدی(ال#موم والاحزان) شج الاسلام |[

دی بوطر بقدهخوف وح رن ناملاددر ۳ولیدینعبداههالسقا  +رجه اله |
|| تکعنایبی ابواقدر ذوالنون مص بنك اصعابندنایدی ادویلشد رک |

دی
رلآخ
واو
لیدی
ودهبرا
ااهلل
| ذوالنونابتدیبادیهدهبرزنیکوردم ه رکوسهک

|

| دوالنون دعشد رکههررکعس هکهاللهدرهقاطصعه نك صفی متبدل اواور اأ

| اتوعبدالله رازی ایتدی ولید سقانك اوکنه واردم ودیلدمکه |کا ففردن ۲

هز ||
] ب|رسوّال ابلم باشینفالدیروب ابتدی فقرآدی اکویلسدیه مسد رکهرک
خاطر نه حقدن غبری کلبه قیامتد هد

وسوزك عهده سندن جیقر

قادرم(توفیواید السمّا سنهعش ویلنغائة وقیل ست وعشی بن و سعاند

یلدروحنهدرکنیی اپوعلیدر
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| و بءضیلراتدی معرفند ده طوعشدرو اورد ده اواشدر وكوف الاصلدر ||

اا وفأق محرمد ه سنه سیم
س الاصلدر والله تعالی اع
|و ءضبلرایتدی شخاری
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اوکنه واردیکه متقد مان شاخدندر عرپزی ایتدی نهاعون کلدل اکر
کادل اسه کهعلوماولین و آخر نشاوکرنه سین اولهس ردکلدر کهاول کی

جله خالق لور واکركادایسه ک اهکا طالب اولهسین شول رکهالوقدم
| قالدرد اولخودانده ایدیشحم الاسلام ایتدیاول ود بعتیح قکندو بی

طالب اولانار» هرا هدرطاليك الین دوتوب کندی طلینده سعی ابتدبرر

وش اسرافیل ددس سره مشایخك قدیارندندرشگالاسلام| دی آنلر

ذواللون مصر بنك پیرلرند ن مغر بدندرمصمرهکلشد رواك زهد ونوکل
شرف
ام ایتدی فح ن
لحم
سش
اردر
لیوا
ازار
ومعاملانده جوق کوزل سو
دس سره التیوز فرح بردن مصره واردی اشسمرافیله برسوال اع کد

حون فرصت بولدیآندن سوردیکه (هلتعذبالاشرارقبلالرال) ابتدی
بکااوج کون صبرایله دردنجی کونایتدی بکاجواب و پردارکه اکرهطیده
عادناول تواب روا اولورسه عاصیه دی زللدن اولعذاب روادر وی

دیدیو رصصحه اوردی ومططرب اولدی واول جوابد نصکره اوج کونصاع

اوادی ودار باه ارتلحاالادبی( شح الاسلام ایتدیآنكاول اوج کونتوقفف
دیدیکی اوسوزك جواپندنصکره او کون مهلتطلب اكایدی |کراول

وقتده حوات و رسه ابدی هبان اول وود  °وفات ادردی شج الاسلام ۱

اشدی روست هم عینعبودتدر دعن حضرت حق ازل آزالده خلایق

خالدن اعالی تقدیر وقسعت اياشدر وخلایق الك حكمنك وارادتنك |

نرك رقی نه ایسه آنی ابشار نك مادیدر وحکمانکدر
يروه
رپد
ببر
| اس
وحکمند ه عادلدرکهسدیهچون وجرا پوقدر روکهچسه نكسزامی ن رد

ا(رك بلظللعامبيد  9ابوالاسود
مر
وغناب یکوکلهدراککاوره تفدیر اوشد

مکی کهرجه اللتهعالی برکون شح عریزینك زبارننهکندی سلا م بوردی

وایتدی ابها اشح بنسنك دوستکم ابوالاسودم بعزی برندن صهرادی

وابندی عليك اسلام هسين ونا لال کندیدن کدی تااوجدفعه همان

بوحالاولدی ابوالاسود بلدیکه عر بز قیداب وخاکدن ورسوم انسانتندن
۶مودرای €
غنیت بالوببودودندایلا
یبك
دکماشدررونسآ
یره
||دطش
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رتجعهاالللهیو بودخیمشانحخدندر روقنده بادیهدهاهلنه ای
ن کندم قز قرنداشی مطهرهستی سودایله طولدیروب ابکارودی اول دج

| +طهرهیی بآلکوندی جونطهارن دتیالاوذلدییکه طهارت ده[
*#مطهره
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بکا اوغرا دیلرکه آنلرب یربربلهریدهی بکدر یو سدھماد می دیو مناظره

ایدرزایدی جوتکیم بانتکودریدیااررایشده حا کلدی اببنندم هلراید |
الكل بالکلهمان آلو سع.بل
ولا اد ولاخبر ولااسشبار ولا حد ولارسم وھوا

آرقهسنده رع قجیوارایدیچیفار وب بر قدیو رقاجکزاوازایلدی واآوب
وروقو

بردی واچد حش

بے ناه دوشوت اق صقان اناعهسوردی

دوالون دعشد رکهبر وفتده برجاعتله کنده اوو رشم نامصردن

کندمبرس قحوس جوان برمله کنده له ایدی و

حل و ره

1نکله گکت التاسی

وارایدی اماانكهیت ووقاری اول ا اسه مانعاولوردی وهر٤
 ۱آرزوسی
سوز سو !اکه دج حال لولن دم زرا وس عبادندن خالی اولازدی
تاشوکاد ککهرکون اوکی خلفندن پرکشنكبرکسهذری و < واهریفانت

اولدی وصاحب مال اول جوانه ہت ایتد ی دیلدیارکه |کتاعدی وجفا

ایدهار بنایحتدمق اننكده بومولهفکروکلاتاکن آیندنناطفله تفتېش

بح د مارهشووج هله 3صبه وادم
اید مپس انك انتواردموا کالطلهانتدم و

اولدی وسکاسوء ظنا+تدیلر نآنلریسنكحعکد ه جفاوخشونت اعکدن
 ۱شع ابلیمسعدی تەتدبىراعك کرکد ر همان اولجوان لو زز بنآعانه دوندی

و راسته سویلدی آ نی کورد ککهدر نالك بالقلری صو يك توز نه کلد لر
هر بربنكآغرنده بررحوهر اول حواهردن ری

آلوب اول کی بهوبردی

واناغین صواوزرینه بقوب کتد ی بس اولکیسهککېسههیی آلشدی |
براقدی کی احزد  ۵تو لنوت صاحنه وبردیارو کی اهل ز ناده سیان

وریشان اولدیلرذوالتون سیاحتاباردی اتدیبر وفتده کیدردم برجوان ۱

کوردمکهآنده شور وحالتوارایدی اد مکه نهبرداسین ایغر نب ابتدی ||
غر بثاولورمی .NEF۱ :۱کله موانسی اوله ههان حہەر وب دوسدم

۳

کندعه کادم اول وان اتدی نه اولدی ۱
ورزمان سهوساولدم حونکه
ادم دارودر ده ه افق دوشدی ج الاسلا م قد ش سرهاتد ی أك 0
بعی وا

ی

سدادروه کک

ی
ورمندرجان 
انت

شید آدرهر برد 5 ۰ارام ولهکندی أرامنه دو“ ن(اولور زرا وطن ۶

ومانة معلسیان وشیراه نک کان اولدر هر وفتکه بر کسه وله ۱ ۹.۳

بضاعك الك النده اوله وسنك دردك اک دواسنه موافق کله نك دای

حکم طوت ذوالنون مصمری برمسئله اون مغربه سفر اید وب عر بزينك
 Eموی
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همخاص فول ابتدی وهم عاموایکعیسفرد » برع کتوردم ای 3۳۳
قبولاتدی عامقول ادى واو:تعی سعرده رع کنورد مکه آنی  4خاص ؛

قمولایتدیون
فهعبامفیت شرزیداطر ایوحدیدا اشلجاسلام رجهال نما
ایتدی اولکی عنوبه ایدیکه آنی عام وخاص قبول ایندیلر وایکهی توکل

ومعامله واحبیتدکییکه آنی خاص قول ایتدی عامقبولدی اوجعی

احعبعت ایدىکه لفك عا وععلی کته دکلایدی لاحرم آقفهم ايوبأ

مهعور ف لاد بارو آثیانکارابلیوب جدال ابلدیلرتا دنیادن آخرتهکدی |

(سنه خجسوار ین وماین) ده ایدی چوتکیم آنكجنازه س ینکتوزدبار |
ر پولك قوش رانكجنازهسی اوستنده قنانلرچانوله بو یدیارشو بلهکه
یه بهقادبلر وه کیسه ه رکزاول قوشاری
ساایق
آنده حاضراولان خل

| کورمه مشلرایدی مکراندنصکره امامشافعينكشا کردی نميرنك جنازه می
اوزرند» واند نصکر ه ذوالنويك خلا یق اند قبو ی ظاهراو لوب
فردا سی کون آنكقبری اوزرنده بازاش بولدیلشوبلهآکدهم:

اوغلا نی خطنه بکن مرزدی که (ذو اون حببب الله من الشوق فتبل الله!

هرکاهکه اولیاز وی تراش ایدرازدی کرو ازاش بولوراردی شج الاسلام.

ابتدی ااولوجحی سفرقدهله دکلایدیبلکهایدهمیملهذوالنون دعشد رکه |

(مااعزالله عبدابعراعرله امنینذله ذعللنفسه) ویئه دعشد رکه(اخی
ااب واشد ه رو به لنفس وندببرها) یه دعشد راکل(تفکر ذایتالله

جهل والا شارة اليه شرك وحقيقة العرفه حبرة ) شم الاسلام ابندی
حبرت | کید ر حبرت عامکهاو ل حبرت الا د وضلا لتدر و برحمرت

دی عبانده درکهاول حبرت بولق ن عربنادر بعنی عین معر فتدروينها
ارل دعشدرکه بو پولاك اول ابولزوب اوشممدر اوخری نهاوزاکدر
للناجعد
ام( کیفحکی وصل الاين همانیالاصل واحد
لشج
ون
سر
ا اهو
منقسم الواحد جهلافهو بالواحد جاحد( رجه( کےاوخور وصلاننسکه

اوصللند» واحد در#که جهلاوا حدی سمت همین تود جاخد در

ذوالنوهایندبلرهریدکیدروعم ادکعدرللریدبطلب اورااد بهرب) بھی
که
صد اولدرکه ط لب اوله وص اد اولدر کههارب! ه واتدی اولکن ه

اقصالنی بنم۶۵.سوردی ا جدحشت ایدیکهبرکون کورار پازاریده
هارسده شح اپواهق شهربارثتربهسیقر بندهمدووندر
|ابوسعید معللهک پ

اتاد
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قازوت قو باربق آسان رکدر کوکللردن غبوکیری حبفر هدن الوهاشم

برکونکو رد دکهقاضی شريك حبای خالد ل خاه سندن طشره حیقد ی

آغلبوب انتدیکه اعوذ باللهمن عل لایتفع وينه اول دعشدر ک(اخذ الره
نقسهکسن الادبتأديب اهله)دعنکشی نفس حسن ادب اوزرەحەغظالمك

اهلك دتیایدرمنصورعارد مشق رجه الله تعا لی دعشد رکهابوهاش

 ۱کصووفدیرهم اممارض موننده دیدمکهکندیکی نجه پولورسین ایتدی برعظیم :لا|
هوا بعی مهر وت بلادن زاده دردع ی اکرحه بلایعطهدر

ابکانحنبنتد» حقبردر شح الاسلام قدس سرهابتدی !کر بلاهوایه
کوره اولیدی هوا اولزدی ذوالتون مصری قد س الله تعالی سره طبقه
اولادندر ادی و انی اپراهیدر کنبی ابوالفیض ولمّی ذوا
بلنو
وندر
ندون
غیریدید عشاردر اماباوحدرا خیممصرده اولوردیکهشا افماعمينك |[
رضیالهنع عنهقبریآندهدر انجیم القك کسر پلهوسکون خاءمتحمه ای

ددارمصرد » صعیددن وه کیدنارپاوویزرند » ببلرد هنك آدیدر وآناری
نووپمدهوندارلی بقشردندر يعن در يشك قوللرندندر ونو بهمصر وصعید
ردن
وحشه اورتاسنده برقاح شهردر وذوا النونك برادراری وآارندرلکه

بربسنكاسعی ذوالکغلدر وآندنمعاملاندهوغ رند ه حکابتلر نقل اولمشدر
 ۱و بءصلر اتدی اسعی یوند ر وذوالکفل لغیدر وذوالنون مالك ناسك

:

| شاکردی اولشدر وانت مذهبین اختیار اعشدر ومو طائی آند ن است ع |
اطشدر واندنْفةه اوقومشدر و ریمغر بدهشخ اسراقلدر شج الاسلام

اتدیذواانون آناردند رکهنهان یکرامتله اراستهايدهیلورار ونه مقاهالهمدے

قیله یلورکاه مقاموحال و وفت نك الن هد سعذرهاولشدی وعاجرالشدی
| اماموقت ویکانة روز کارو بو طانفه نك بای ایدی وجله نك نسیتی

واطافتی اکا در وآندناول اکرجه مشا ت وارایدی ولکن ذوالتون اشارتی أا

عبارتهکنو رنارك و طروبشدن سوز بلسیونارا مقدمیایدی وجونجنید |
طهوره کلدی بوعل طر یقی بطبرقه ده دج ترنیب ابلدی و بط اشدی |

وکاباردوزدیوجونشیی ظاهراولدی بوعلی منبرار اوز ر نده بسلویوب |

|اشکاره ابلد ی جنید ایندی بزعبلواری زمییرنار د و
ه خاله اعجارند |

کزلی بسلودك شبلی کلدی منبراره چیقوب خلقه آشکاره قبادی ذواون |
اتدی اوچ سفر ابلدم او چ عل کتوزدم اول سفرد ه رعا کرندومکه آنأ
شوج تفت مت
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انکله ذصیب اسیاولهسر وینه سورمشدزکه مقدمعلامت

ابده اولدرک

هر-قان مشایغ سو زاربنیاع ایده سینخسوکشاکله وکوکاکه :اثر ا
ابلیه وجائلها کامیلایده سین وانکار ایقیهسین<وقهرکداوهستارندنبری

|

سکا کندوسین اظهار ابد» سن آنی قبول یه سین و نظرکد» حفر
عد ايده سین کجاعاهبنادیرکلدتنسکابد ردر ز پورحاحاروبمادایلدر
دلیکك
بوتلقو
نعوذبللهمن| خذلان وکارنظرکدهغاط واقعاولورسهاکها

حق دوستارندن عه سکا ز بان ایلز زیرا سنك قصدل صدق اوزره |
ایدی ولله الستعان وعلیه التکلان  #ابوهاشم الصوفیقدس۴الله تعالی

سره العز بزکنبتیله مشهوردر شامده “ج ایدی اصلی فکیودر وسفیان
توریابلەمعاصر ابدیوسقیان ودی اصرهده سنهآاحدیوستین وماهدهده

وفات ایادی وسفیا ن وری دیمشدر که | ک اربوهاشم صوفی اولسه ایدی
جره صوقندر
بن دقن ر بایبتلزدم وینه دهشدرکه ,نابو هاسعی کو
برد م ايوهاسعد ن اول اکابروار ایدی زهد وو رعده وطريق و کلده ,

ده کوکیل معامله پدرارایدیلکن اکولسه ککاهصآوفی دیدیار 
وطر ی

ك اول |
لو
ذشدر
کا م
نر ی یهبونام اطلا تی اوه
اهباوشم ایدی وآند غ
خا نقاهکه صوفیار اعون بنا انتدیلر اولدررکمهله* شامده ابلشلر در وانك ||
سبی اول ایدبکهمیرترسا برکونشکاره کشیدیو بوه کوردیکه بوطانقه دن

ایکیکچسه پر ب برلبهولشدیلر والار یلهری برین دوتوب قوجنْدبلر وهمین |
اوراده بنه اوتوردرلر وطعا مدن تلری وار ایسه اورتایه قیوب پدیثر دعد ه

دخوی
کلری
تدیرلرس اامییره آثاركبریبربل مهعالهوالفت
وداعلشوب کت

|آ|تاردن بر بن قفردی وصو ردیګه اول مفارقت اتديکك کشی کم اید ی
اتدی بدلرم ونه صورد نکهملاقا :که سس هابدی اتدی سنه دکلد ر

وابتدی اکووسه نهبردندر بلورمبسین انتدی بلرزماروسل امبرابتدی بری
ربکزایله الفتهسس نهایدی انتدی بو بزم طر یمز در امیراتندی هم سرك |
7کانکر وااسدرکه اند» جع اولهسین اسدی وودر امیر اتدی اعدی بن
۳م
زرهوءتله ده برخانقاه
سر اعون بربرایده عکه سب آنذه اوه سز دس وا

دوزدی حم الاسلام قدساللهنمالی سره العیزفرماید *خبردارحل فیها

العام والاطلال والدار#دار عایهامناحلبااب آثار*واپوهاشم دید که

|قلماخبال بالارایسس مناخراج الکرمن القلوب* بق ک|ه طیاهغاری |
قازوب٩ 

{0#
ولله در القاثل(دت)القوم اخوان صدق بدنهم نسب * مز المودة لمبعدل

به سب(ترججه)عالد» جون محبت اش اقرباسب خوانه بوندن اوزکه
اوولریب سبب * ورسول اللهصلیالل عهليه وسلدن سوالایتد,ار شول
یه وامااناركاتدیی ایشاریابشلیو بلبه
که نك حالندنکه پرقاومهتلبت
اولحضّمر تسوردنکه( ارمهن اح ب )دی هرکنی یت اتدنکیله له در
و حورت رسول عله ا(صلا ٠ والسلا مد ن خر ده کامشد رکه شا و

۱

کوندهبر ده" کهکار فل بانٌده مقلس اولدینی احلدن ومد قالش اوله

حى سکانهوزعال| کادیهکهفلانحلدهبم و لومفلاند انشمندی سلورسین |
وفلان عارق اکلرعسین اول قول ديه کهدارب العزه سلوزم و کلرم حق

انه وتال دە کے بروی اعد ی سی اکا بغشاد م وفتاکیم
حق تعالیقوللر سك ر ی رہ ال آکااوامن ساب وشحانه علت واا

اف

وا د سر

و مق و ارك رجه کت نان ا

دطر دق  ۱لاولیسبد را بوالیا س عط ا قد س اله تدا لسیره
| دعشد ر اکر الله تعای دوستلر ينك حت دامننه الشمغه قادر اولاز ابسك
اری الله دوستلر ی سونلرل خی دامشه بااشکه انار ی سونلری سومك

همین اناری سو مکد ر ورسول

اللهصلی الله تعالی علبه وسل ایتدیکه بان |

مسعود(راندری ای عری الاسلا م اویق) قال قلت اللهورسوله اع (وال|

ص ی الله تعالی عليهوس(الولاية انلیلهواطب فیهوالبخض فیه) دعن بان ||
مرانمسعودانتدی!
| عسعودیلور مبسنکه اسلام کوکلارندن قنقسی رککد

ابینتدمکه اللوهرسولی اعلدر رسول اللهصل الله تعالی علیه وس انتدیی الله|

دوستاق اغکدر اولفله حت ون اللهبفض اعکدر فضیلنعباضقدس

سره دعشد کار بن قیامت کونده حقتمایقولار ينه دیبک(نا ای آدماما |
زهدك فى الدنبا فانغا طلبت الراحه لفك واما انقظاعك ال خاغاطلت

فسات ولکنهلعادیت ی عدواووالیتل ویلیا ودی فا ) بوطانقهات
حکانا تن ایسَفکده اولد رکهe نيلورک کندینك احوای وافعالی لرك ||

احوالی کید کادکرندينك تقصمریشه معتر ف اولور وب وزنادن |

ختولرورشی الاسللام ابوامععیل عبد الله !لاتصاری الهروی قدسسره |

باوکلاایدسهلشاحمدبوهرقننی برد کراولاسه آنلردروصبت ابع شارد رکه

هر ب تزردن پرسو زاز پزلبکن واکر قادر اولاز آسنکنارل آدنی ارزاید کک |
0

2

}{ı4
وسعدوعهاد رضیالنهتعالی عنها آناردن سکسان کیسهی خاه مد ابلتون

طهاملند دری دس بو طانفه شربفهکهصوق اسعله مسعی اولشلردر
فقری اختیاراعشارد رارت وزراعت
ساجد وژوا بادهجععلردر وطر د

یزار وهرکو ن عبادنه مشغولاردرواواکیم بکاوب » دکر اولسه کرکدر
دارر
هكت
ار ن
ادت ی
وینك
ا|طکارنفه صوفبهتک مشا درولاد تار

بوعضیسمرواحوالی ومعا رف وکرامات وما ای ذ کرید رکا کامطا لد
| ایدتلراءواول احوالی ملاحظه ابلیتلرك ببوطاقنقیهتیاهری زا ده اولوت
شول جاعت کهننکرامات ومقاماتادلشلردرانلرل هذ اناتی بوناره سرایت

اغبه واول جاعتك غواومتضلا لناری غانه سند ن حفوظ اوله |

رسبتات عالناوبوندن |
نرو
مش
الیونمن
نلس
سیما
نلیفوبچ
لاعا ذنا لهاتع
غابنرلیرل؛ |حوالی ذ کرند ه دی فوا د جو قد رکهانلرل دعضی |

| تفصبلا ذکراوائور (قال سیدالطانقهابوالقاسم جنیدین حدالصوف قدس

| اللهتعالىسره حکانات المشاجح جند من جنود اتللعهالی يلعلنقلوب )
مهشا حکانتاربنكهریداره فناهده وسایرد ر( جوا
|| اندن سوال ابتدیارک
والی بیوررکه(وكلانقص عليك منانباء |
| ورد یکه حضرت حقسضانه تع

ارسلباندبت به فوّادلت) یعتیببغمبرارك قصهار ی وخبراریی اچد سکا

بان ابار ز وانلرلك احوا 3د ن سن اکا»اید رزتاسنك کوکلکه بات
||حاصل اوله وقوتکلهوجونکیم سکاقومکد ن برزجت وببورل ابربشه
 ۱انلر | حوالی واا رن ملا <نزه ایده سین ومعلوم انلیه سنکهانلره دجی

||مقبووله زجت ومشعت ابشرك نوعاهصحرتال ایندبلروتوکلتسلیم
م
ْو
ربات
عروث
]|ارتوردبلرتاسنك کوکاکه دی بمولا حظه ار صب

ارو ره

||هسان ب وو جهله صا ارك و بر ينك حنکاارن ابشنك وانلرلك

|ا|حوالی مطالعهاك هرید لزه تربدتاولور وعزم تآبراتوز ر وبلا وتات |
|فترنده وقلتوعضانقه دميرنده عبرت و جتا در وانلر سبرتی اوزر بنه
|و

ادوسس

کوسیروانارك عرزی کیعر عت ابلروایضا حق د ونتارينك کلاتی

||اش تانار ته ساس اولوروانلره اعپتلاك سنکله انر مالیتنده تسدت

ااحا صالاولورشکيم دعشلی د ر( امودة احدی القرابتین) بق بت ایکی

ق|ر|ا تك بر بسیدرود شل ردرکه (لاقرابة اقربعن آلودهولا بعد ابعر

عیدن اقرب قروابعتبدو قادورندن دار بلقبوقدر |
املعنداون) م
وله4

لد برکه
صف
ضوا ن الله تعا ل عم اجعین و
رر
ودصاله تن عبد واگها ب د

ابلدباراوانتدیارک غات اجلقارندن دوره«یوب دوشرار ایدی ندیه نشین
آنلری کورد یکی وقت دیوأنه صنورارایدی وانلرك جله لباسی صوفایدی

ناهندكه د راسد لرشولبغمورط و مش قیونکی قوقرارایدیشوبلکه
شو بالک
رطاشّه زسول صل اللهتعالیعليه وله اتدلر ارسول الله بوتاریك قومسندن

اگم مستکه بازنیو رز و و ناراباس صو ف اختار ایند ک لری رد
مشسویتلهغرق ایدیلر
زیت دیافیلد قلرحون ایدی کهکار خو ند »
رده وتسرعو ره قناعت! عشلرایدی وکالاعا:نلرندن وخحدمت
ح ادن سف م

]|حقه ر وزشب تام قیامارندن هرھنکفزسلرينك راحته ملتفتاولررایدی
بوعضیلر اند بلرصونی اولد رکهصو فيهمنسوب اولهنک کوتیکوفید
اشوت اواد بني کی A

شول خر:rr

| کیسه اک میل روغبت ابر وی یاه اترارو بوطا نفه دی ذبول وجول
و تواضع وا نکسار وا فتادهکه واحتقارواختیارکاناتدری سیبدن
اکراول خرقهباره سنه اسدتاولاوبصوقدلسهر ملاعدرو دص لراتد ار

صو فنك اصییصفو بدریعیی حقسصانه ونعای <ضورنده واقف اولان
اولکیصفه نسست أولهشدراماحون صعفویعباری تلقطده تفیل اواد اسه

واویفااوزر ينه تعدع ایدوب صو دیدیلرو بعضیار ایتدبارصوق لفظی
هطلاق |واعشدریعیشول فةراء مهاحر ننکه
 ۱صفهیه نسبتاولوت بوطانفهب ا
رسو ل اللهزماتده

انلره اکا ن صفه درازایدی اکر < یم لووحه

اشتقاق لغوی اصلصر ان کدلدرولکنمن حیث العیی دور ستدر
اوحللد نکهبوطا شه شرشه نك احوالیاكاب صقو ه احوا انه
ش
هر و جهله مشا ڪل

وشا بهد رز را ادا ب صفه ك مد باه ده
م

مساکیی وعشابری بوغید ی درتیوز مقداری کوسه اید:لرومسعد رسواده

اولوراز ایدی ومالاری وحار پارازی وعد بکه انلرکله تجا رت ايده لربلکه
عبا دنه
ارتار بلهاودون کتوررارایدی وخرماحکردکین پرارایدی ور وز ش
مشخوللرایدی وفرآناوکرئوررابدیووزات داوم ایدرزایدیورسولصیل

الله تعالیعلیه وس انلرمهواساة ایدرایدی وسانراصحایه انلرهمواسات الیک |[

| دبواهمایدزایدی وانارکله طسلعهام پرایدی واکهايك غنیارینه انلری فصعت
ابلرایدی برروانکشرودجیز بادهانلریحازه ارنه انلتوبطعام اندیرراراید
۷

۳

۱

د برارزیرااول بشارت فعاه همان کرامندوی

واعظمی

طاعا نله تلدد كدر خلونده اولسو نکنزنده اولسون ولوکراماندندرالله اله

بنءستریعاهتاربنتفسدهحاضمر واوباللهیذ کرایلك و وکرامندندر
وارداه لی اتد یکیاو نده 5

ب صلق دعن واردا له اشراح

حاصل اولد جه وتا روسکینه سی زناده اولوب ادب وحا اوزریته اوی
ووکرا ماندندرچیع احوا لد اهللهد ن راضایولق و بوکراماتدتدرحق
ساره وتعالیدن ۱زلره دار 1
اح
"رنده سز سعاد تآندیه صاحیسر دیو شارت

رلوك(واله بقلال وهوبهدی السل انممول ونمالدلیل) لول
ق انه می کیت ا(صوفه صوفه ٤ )امام وشری رجه الله تعال دع در

ھا

رسولدن صکره صل اللهرعا  ۷علبه وس مسلازلر لك اواصله عص رارده

بت رسولدنغبری پرنسنه ابلههرکز برادپر
ومدیلرزیرا مصاحبترسولك
قوفنده رهوصلت اوله دس انلره ڪاه دیدبلر عصم تاده

کلنلره تادعین

دیدبلرآنلرد نصکره کلناره ابا ع تابعین دید بار صکره تاس اور تاسنده

اختلای دوثدی ومر اتبمتایناولدی دسناسك خواصندن شونارکم
امورد ينهشد ت عنابتلری هم اولند ی انلره زها ودعباد دید باردعد ه
بد عتلر ظاهراولد ی وفرقاهاورناسند ه تداعیظهور انتدی هرفر ی دعوا

یهد

دررپس خواصاهلستکیامین هب4ریت ابدرار

و ام بعرندنو ببلدن اوه وااقماولدی :رجه عوارفدهایدر  3۳ح
طانقه ك احتباری اولدرکهصو فد رهاك اعون صو ی
ق دیدل رکهلباسلری

صوفدربعنی وکدندرو بونلرسوف لباستی آنکهیون قبول ایتدیلرکه قینده
ورب
ادنادر وتواضعه اق
حدر
وق

زما ندر اند لباسید ر حدیت مصلا در |

صل الله علیه وس(حی بالصعرء من الروحاء سبعونندا جفاءه علبهم العباء
بأمونالیبت ارام )دعن درا کهشامده زمین روحاده در انکادن بش نی
اوغراد بلراکهنار سجنلتهاداقلری بالكایدی واوز رازنده عبادن اباسلری
وارایدی شولحالد هکهانلراك صدیخانه

کعدهبهایدی وعسی عله السلام

بدردن کعسشته به بواشد عکه له سنكلاسی صوف ایدی واهر یس |

1

.ت

وفضاله +

تڪ

aoa

زد ابرکه
[| عند اهلممنایة الهية الى وهبتهم التوفبقوالقوة حیخرقوا عوابدانفسهم
اافتلت الكرامة عند ناواماهذه القسى قالهمو م كرامة فارجال انفوا |
من ملا حظتها لشا رکه ساند رج | مکوریه فبها و لکونها معا وضه

فعافوا یاکنون حظ علهم لان افنوظ حلعا الداز الا خرة فاذا عل
أمنها فىرءعنا ان بكون حظ علنا و قد ویدات یذ لك اخبارواف
إصح احنوفمع الکرا مغ فا ذا لیست بكرا مة عند نا واغا هی خرق عاده

اتت
| افقاتنرن معها الشری بانها ز بادةلا تقض حظا ولا سف
| فعینتذ بسمی کرامة فالمشری على القيقة هى الكرامة وقال ایضا اجل
| الکرامات واعظمهاالتلذد الطاعات نیاطلوات واطلوات ومنهاهراعات

الا نفاس مع اتلعلهالى ومنها حةظ الادب معه تا الواردات فالاوقات
|ومتهاارضاء عناتلعهالى فجىع االات ومنهاالشریلهي منالتلهما
بالسعادة الاد بة الدار الاخرة) يعن بوعداولنا ن جل كرا مانك مداری

| وصا اولدرکهه رکس هکهکندی نفسند »که عاداتی خرق ابلسه اتجلین |

عا :دکه تفوسی خنلهایقامیكساورزراواشدر وباکندی نفسی اوزر ینه
قرار اعشد ر دس حق ساره ونما اول کیسه اون کندیسی حرق

|انتدیکی غا دا نك مل برعا دت اخرایی مقابله سندہ خر ق ابارعوام ناس
اده اولکراعت عداولنورواماخواض اننده کات شول عنانت اأهبه به

حهیه
در زک اعولات ال
بص
اار یئه توفیقوقوت باغشلیه < آنکله عوان |

نفسار ییخرق ایهداپرس کرامت بزم باغزده ب دور واما شول عوام بانده |
کرامتعداواتانامور اهل امهانك ملاحظهسندن عارایدرار ر تراسولاهنل

 ۱استدراحکه عکوراولشدراو لکرامتصور بدهانارکاه مشارکدر بردخی وکے ۱
وکااول کرامت صورینده وافع اولانخارقعادت گناد رکهعللر بنكحظی ۲

اولهواندنعوض و برلشا :لمزیراحظطوطك عل دارالا خرهدردسهرگن ۱

 ۱حراء اعالد ن ری و داردنیا د و استی ل اسه زاندن خوف ابلرز که۱

ناکاه <ظعجروله دیو وحقیق وخصوصدها خباروارداولشدر والاگ |
خوف د رست اولوز کرامتله اس لوتەدير جه زم اغزده اول اس کرامت

]| اولز هین برع د ته خا لففعل اولور واکراول فعل سایراعال اوزرینه
ماعراترن|
برزاد فعل اولوت حط اعالاد ن برجبه تااص اولد دغنه ش
اواورسه و رحاب اجون سمعت اعامش بولنورسه اواتةد رجه اک کراهت

0

3

۳
ه الکرع انڪيتاوجهللا نورا عشی +په فاناس(جوان |
لنسً
اف
لوققددرر
||آبپو
ای اعاب رضوان اللهتعایعام اجعین حق وسنت ط
واعغت وعذل |

ومعرفت صاحباریایدی آنلر ندصکزه برك خلانی ظاهر اولدی باطلاً
وید عتارومء صبنلروطلاروعتکازللیطو ند ی بسح سها نه وهای
ردنك
ازبرایله انار دارتی شون ابلد بکه ستوفله مقلد زد ر او
بلالکن

نفوس کافرهسنك اوز ر ته سيوفلهخروح اتد بلرناکع سای یمسطان |

ایلد باروتخالغ توك اباد بارتحكقمسهانه وتملیبیوردی(قاتلوا لین أ
نلکفار)دس بو نارعهظیع ملك اعطا ابلدی واصرت و نردی
یلونکم ا

ت
ق اابدمپر
ااعت
دسی اناره اط
وف مبینبقرلبهملغتدمیلاجرم نا
حق اجکد » ومظال ومنکرا تی منمابتدبلروشرانط اسلامی رین هکنوردیلر |

که |
کاتل€
باللعاد
وهواللطیف النان ۷2اول قنوااعالکرامات وخوازق
خوا رق عادانك انواعی حوقدر اجاد معل وموواعدا م مو حود واطهار |۱

امعستور واخعاء امرظاهر اسعابت دعا وازمد :ند ه هسا فة بدهی |

امونريه مطلماولق واند خنبروبرمك بور زماند ه امکنه,
امك وا
قط
مختلغه ده حاضم اولق واحبای موتی واها ت اوحسباعاع کلامحیوا نات
ونبا نات وجادات وغبرندن سیم اشن ك کیواساب ظاهر به به انز
۱عکنتزین ووقت حاحتده ا<ضارطعام وشراب اعك کی و بونارد عبری
عادانیناقض اولورقنوناعالدن صو لوزید » بورعلوهواده سباحت اناك

ههله قوتکلك
رنتودجنر
بینوبودطابنفه
وحیوانات وح شيدبیمسحرتلیک

کهماعابارکنالاقلریبرعظیماغاجهدکووقوکببله نپدرن قوبرمق والبله

| دیوارهاوروب دیواری ایکی شق ایخك وکبایرمفیله برکسهیی دوشسون دیو
اشارتاید وباولکنیدوسءت و برکسند نكيوبانرهچ اشارت ابو اول
کیسةك باشیهوادهبران اول یکیوا خاصل حون حط رت خقمجان وتعاك |
قوللر ندن رکه کندی قدرت کامله سنه مظهر ابلنه هیولای غالده اول

هروجهلهتصرف اك دیاس انقاریوقفه اول تصرف ور

|ضنرت حسعانه ونمالی نکدرکهاولکیسم دنظاهرا ولورو اولکچسه
<
اوریادهدکلدر (قال بعضکر اءالعارةفينن والاصلالدیبجمع زك هد! کله اه

نحخرراقعاده نفس مااسعرتت علبهانقوس | لابق اوننقسه فان للهمحرق
هد

اای
دق متب

کاواس

کر

ع$ندهم 4

۱

۷۹
ابلشاردر آنلرلرفاندن مدده قودحرمتكارینمشاهد ه اکحتهیاجلری
بوقدر بو اجلد ندرکه اکفایدن رضوان الله تعالی علیھے اججعین خرقات
آزنقل اولندی ومشامخل مخترأندن قدس اسرار هم جو ق خارق اباد |
|عین دینك صل اللهتعالیعليه
عناللهی عیهی جج
توا
ابتدیار زرا اکهارك رض

وس بربکتتبله وتزول وحبه محاورتله وملا که نكورود وهبوطی بره

باطناری منور اواشابدی واخرتی مشاهده ایقشار ایدی ودټا دن پرهبر

]| تا لشرایدیونفسلرپیی امبرلکشیارایدیعادات بانلرندن-لایدیوقلوبی
ممصن ایدی لاجرم روت کراهتد ن مستغنیلر ابدی هذا عض کلامه

دی
لاع
وی ل
(امایکاو.بدنعمریانکی جواباد

جو اباولبلکل کمبدرسی

خ
دوز
نولور
يده ا
بوکرامات نوردر وز بندرانواركد چیحسنوجالی طلن

کال ظهوری شیناده بولور کورمرمبسنکه ګبو بار کندی اقرا له

اوتورسهاراولقدر ججالاریاشراق ابر امایرمحلسده اوتوړسهارکهکندار ین
متقا آرنبدهصا حب جال او لسهطحسلنعوتاری کون کی
ظاهر اولور وقلوبكچچییی اتکاوجد قبلور دس وقنا اککےعابد نصکره
رضوان الله تعالیعلبھے اججعین طلت وشین یوما فیوما زمانا فرمانامشتد

ااردق» طهو ر ابلد ی زیرااصعابك کلبسی
نخو
زار
ااوه باشلد یسه انو
نور بونزایدیآنلرده وطشتینبوغیدی وضیاءعس نبوتآنارلاوزر بند

| بالذات طلوع ایعشیدی بود معلو مد رکه سس همانغروب ایده جك
طلتتامظهورایلن واول امد ن کواکبك کببرازی ظا هر اولور بعده
زض
رمع
كبكصغیراری دخیظهوراپدرا کر
ات ترق اید کهکوا

اعژاض ایدر سه کهبوكلام موجبیه زما رده جوم صغ ا رلك ظهوری

او بدلکهلدرجو اباولدرکهسنغلطانار
ذیامع
هید
|| حوعلقلاز ما

سکس

 :افق مغر بدن طلوعلى اولدیز برا کدفرن تامندههید

ارولدی وخوف ابدهررکهyil اینک لوم وعبدك هری ۱
صح احلس ق
طلوعابو بتکمکون نھارذضونظاھ ایر ذلون»تهاباریقلوت

معاسك وزو دوغشدر وفندناجر بنك موجلریظر طلاتنك آمواحیله:
قار یشدی فکانما عر لو -شاه موجمنقوقه حاب ظلان دذضها

فوق بعص اذا اخ رج یده بک۸دیراها ان لباس غفات التندن الارعری |[

جیقرسق طلمتذنويك وعشيودنبكندن مامیکهوذرازرززدءنوردتی |

ات

}{N
باحث اولدرکه کندیارین اعلای هراب وا نده کوسزرار وکرا ماتأ
امورندن واحوا لندن آنارد نه برآروار ونه خبرلاجرم نیکرامات ابدرار 
خاورا ص بانشدهرسوانلقارند ن اند رغه|
ولیه
تاعوام اوکنده رسوا ی او
ھہذا اکریوزیك خارق عادات امورآناردن ظهو رەد کا
امزار
حافکقاام شر بعت و اطتی مطابقآدابطر بقت
جونکیمآنارظاھری مو

داکولطدنروارقك آتارد» ظهوری کرو استدراج قباد ند رمقول*
ولات وکراعتد کلدر کات اعلام الهدی وعقیدهاز باب النغاد کهشح

هیام قطب الانام شاهالدبین ابی عبد اللهعر بن عد آلسهروردی
ودس انه ونر

ازی(صنفارندندرد ی
شد رکهزامت مد دن

صلیاللهنع علیهوسمکراماتخوارقعادانك طهور.بهاعتفاداید »رز

و ینهآمجلین هرنينكامتدنکرامات وخوار قعادات ظاهراولوروکرامات

او اء رات اندبانكستنهد ندر بدرسیهر كيك که دنده عادته|

مناقص اميطاهر اولهواول کبسهده احکام سر دعتهال امبو له بزاعتقاد|
والان خوارق عادات مکر
اظ
رده
هیدن
ایدهرزکه اول کسه زندیقد رو

استدراجدر (سوّالاوانوسةکه صنمادن وسارمشامخدن ظهور ایدنخارق
عادتز ادمشهرتبولدی مع ھذااڪعابك رسو ل صل اللهتعالیعلیدوس بل
مصتاحی برله قوتلریز اده ایدیا کوانده تصرف اعکه آرنق قادرارایدی |

اناردناولعدرخارقصادت ظهورابدیامامشافیی قدسسرهکفايد العتقد

ج۸و(اب امام
وتکايد المنتقد نام کاب دهویرد کاری جواباری تقل اید »

| اجد بن حنبلدن سپووّالی ایتدیاروبیور دیکه اسب برضكوا ن اه |
تعایعلیهم اججعین امانلری قویایدی خارجدنبرزاند شبثله اینملریی

نراری ضعیف ایدی انار اعانی
تمو بته احتیاجاریبوعیدی امااغعبرابا
درجه سنه ایرمامشیدی لاجرم اظهار کرامت عبانه برلهاعاناربیی نعویت

ایتدبلرو بونیمویدشم لطر بقه ولساناطقیقه شهاب الدینالسهروردی
قدس سره اتدی خرق عادانك کشف و ظهوری مکاشفينك بعیناری

<عانه وتعالی عبادت ابلین عبادنی اس رکیوب
ضعفندن اوترو اولور سح

رجق نظر یله منظور اتدی سبدن و وطافهدن اعلی برطانهدنی

| وار د رکهکوکلارندن خابار کر

روح هینهمبا شرت

رده
کت
(منعر_د الله ۷امیرالومنین ای ہل مھ مرا|مادعد وان ان

 ۳یەن

قرلات فلاحروانکانحدالالعهاهلوااررسعانه هوالنی ريك فندْل الله
احلدواالقهارانجر يك) عسرو اکوالغد پاره سین نلهبراقدیحاابوکه |

خلایی حاضراولشاردیکه لك دباراید  رومصردن جیقوب کید هلر زیر
مصار یل مسبرسمرد کلدی چونکیم اکوچله کدی صباح نظر
م
ایدیلرتیلاونالقذراع بوقاروقا( قوبجاری اولشحق سعانهونعالی اول
| کونهدك ععادی اولان اولعادت سول اهل مصردن اولمکتوت شرقیله

ینادیابلهنافعدن نافع دیابن عررطی الله
ریقنعاهلباثدمرامستغغر اس

تعایعنهمادن روایت ابادیکه عغان رضیاللهتعالی عنه اولکونکهشهید
اولدیسکنهده رسولالّه صل الله تعالی عليه وسلی کوردی ابدردیکه
ین ادسسیبارهنبدینسعادتشهادت
سجك
رهور
جفرند
آزما
اعمان ار,نی
مسبراولدی هسانش یرجه الزه تعالی اسنادیله روانتانلدنکه اهر
المومنين عل رح ی اللهنعالی عنه رکون رحبه ده اوئوررکن پرکسنهنه رسوز

صوردیاولکٹی صدله کذبابتدیامراے دی بلانسو بلدا الوکشی

ابلرمحق تعالی سی ای اید ر اکوولسه دعا اللهدید ی دس دعا ابلدی |
ایولسدی
ززر
هکو
رنك
کلوکشب
فی اا ل او

ی
دعی
نلاا
کدیا
کم

رحبه د ن حبقوب

و بولك آمثالیساراصحابدن وتعایندن ونع نابعیندن |

ومشایم طر ند ن طمعه اوك طقه اول در کرامات وخوارق عادات

ظهوره کلشد رکه داز غر ره و ضابط تضدرغربهقد ن متا وزدر |
(قالالامام القشمری رتجهعاانهلی ی رسالته ولکزة تموااترباجناسها ای
باحناس الکرامات الاخبار واطکانات صار العل بکونهاوطهو رها عى

الاولیاء با قو اانت عنه الشکول من توسط هذه الطاند وتواتر عليه

حکابآتهم واخبارهم لیبقله شبهذقذلت) واغلاصلاتثبکارامات اولراده
ز اده نطو بل وسالف ه دن حعصود اولد رکه

ناهرسم القلت که

وطافه نكاحوالیی ءشاهده واقوالییءطالعه اعامشدر اكاب حه

لك

وارات صرلازتت اخبارنادرسیی وانارستی رکه وزمانهده طاهر اولشدر

1 ۱

نی کرامات اولا بلکه انکار هزات اانبالیوب فر شته اولده ل وردینلر تی
 ۳۱با هد وپروت شر شته قالنه اورهنان بو طانقه نك ین کراحات اتدکلرنه

|

}{n
اخ طبه اوقورکن اننای خطبه دهایتدی (ا سارینن ز نماطبل الیل
من استرعی الذئب فقد ظر)این عر ری الهتعالی عنهمااتدی خلاوق

ساره نكخطبه اراسند ه ذ کراولندوه انکار انتدیلرحالیوکه سار به
اوزماند» عراقد» ایدی وخلایق کلوب امیرالومنین علپهرضیاللنههالی
اعنهانتدبلر عر رص اتلعهالی عنه مر اوزرنده ساربه ږېذکرایدرسار به

خود عراقد» درعلیرعطایالللیهعنه ایتدی (وشعکم) وای سبزه ری

سز قوربکه اول از ابشك اعنهکمررکه اندن چیه دس بوفضي منك
هرم
ندو
یدیوع
باش
اوزرینه جوقکمدی آدمکلدیکه سارپهعدویه بو
ولدی دوده سار عله برطاعك اتکه کلدیاول برده برمقدار منهرم

اولش عدو وارایدی ساريهنك آنلردن خبریبوغیدیاولعدوکینابدوب

دبلدیکه ساریهنت الاد ن غنیی اولهاروآثی اول طاغ انکنه ارشدرفبه ز

بش ساریهیه آسعاندن پرندا ايرشدیکه (اسارب بنزنیم اجبل انبل من
یئب فةدظ)نقل ابدرارکهمدینه دن اول جلك ایی بشیوزفرمح
ااسزلذ

ادى جونکیم اولنداساريهتك وقومنك قولاغنه دوقندی ببلدبلرکهکینده

یار آکنملری منهزم
دنك
عادووولاردرطاغه آرقهوبروت عادونابللهج
انلدکه وقتاکم ۱
قب ديار(يتهامام هستغفری رنه ايلهتعالی اوستااددنتهر

مه

رافحولدی اهلمه ر عرو انلعاص رضی الله عنهه کلدبار وابتدیار
یمجه
لبمرت
اد تی واردر کهاول عکادت
غلك
رمب
ادها الامردرست ببوبز

جاانریتادولیازاعورلوعادت:درانتدبار اشوآيك اونابکهسیكە سی

تاه برفر اوغلا ن بولورزاناستی واناستی رای قیلورز اول اقورغلاتی

تبابدن وحلادن احسن یزله ازبینارز اندنصکره کوتروب بلك اگحنهالفا

اعیدرهروزایتدی و ايش ابدی اسلامه لايق د کلد بردورستی اسلام

قبله اولان عادتلری جله هدم ابقشدر رس اوجآی بوتك اوزرینه کدی |

لیل وکنیرنیلدی خحلىایق تدراكرا که فصد ابتدیلر وقتاکیم جر و

وحالی کوردی عر نطااه ریالله عنه مکتوب کوند »روب احوا لی
اعلام ابادی دس عر د زضی اللهتعای عنه بازد:که اول کم اعدسین

اصابت اغدسین بدرسی اسلامق.له واقع اولان عادتلری هادمدرایشد ۰
»نجونکيم
مکنواعګنده بهپرکاارغد وآارندیرآلوب نبٍك اصحنه الفااید سی

عروه مکنوب ابرشدی اکتاندغنادویلازه سین الوب نظرابلدیبازاشکه

ابتدیکه اسیمرایّل اده برراهب وارایدی آدی جر یجابدی وتحاهد ||
اهلکسنهایدی مستوره براناسی وارایدی برکورناوغلتیکورمك وآرسزبله |

کلدی اوغلق نمازده بولدی صومعه سنك قبوستی آچچیوب کنندی ابکجی

دوبی عاقبتناسناکوکلیطار بو |
کون اوجنیکونکنانن تل
ایتدی تارب بو بم اوعلی زسوایابله و بم حتلهآنی مواخذه قبل اتفاق

ودهربرت وار ایدی بد سبرت ایتد ی ن جر بی وان د ن چبفرای |
اوعازمان

صومعهتنه کلدی جرع ک|ا التفات دی برشو الله اول انناده مصاحبت |

ایدوب حاملهاولدیچوتکیم شهرهکلوب ایتدی بوبنمجلجر حدندرچون!
وضع جل ایتدی خلایق جر حك صومعه سنهواردیاروانی پادشا هك |
اذنالله تعای اانهکلوب ابتدی انام سکا افیا ایلدی بت بابام رجو باندر ||
ب(عده نهاماممستغفری اتدی کرامات اولیا ییانکا ر اید نلرك اوزر نه |

منطر بقالانار ححوتقدر اول جله دن ری اولدرکه ابوبکرااصدین |

رضنعالللیهعنه اوغلی عبدالاچه انتدی بابی|-کر رکون عرب اورناسند» |[

کهه نرسول صل الله تعای |[
| اختلاف وافماولو رسه دس سن اول مغاره ی
أ عله وس اه اول
مغارهده اولش ایدل وآنده ساکناول بدرسی سنكرزقك

نباندر((وینهامام مستغفریرجه اللهاتعسانیکانددییلهجایر ن عبد اللهدن
رضی اتللعهالی عنه روایت ابلدیکه ابتدی اباولبکصردیق رضی اله |

کهه بنوفاتایلعبش شولبتكقاپواسبنهلدیک نک |
نیک
اتد
خماب
تعایعنه ا

رسولالله صلی اللهتعالی عليه وسلل قبری آندهدر وانی دق ایلکن اکر |[

سره اآولجقایپولور ایسه بآقنده دفن ابلکن جایررضی الله تعا ی عنه ۲
| ایتدی پس بزآنیآلوبکتدلء واولتابو ی دق الد وابتد ل که ایشده |

]| بوابو بكر در اسر مکرڪسول اده صل |لله تعالی عليه وسلك باتتسد [۰

جبییزوەکبمردی |
]| ادوفلننه س اول قابووقلحندیو ی بزتارزکه اول قآبو

وابتدیکه ار و کبریکزوآ نیدفن ایدبکن کرامتله حالبوکهنهبزبر صص |
کوردل بورهشی" (ینه امام مستغفریرجه للهتعلای اسناد یلهمالك بن
هیم اجعین |[
بتعا
لله
عوان
انسدن اول دی نافءدن نافع دج عردن رض
روات ایلدنکه کر ی الطاب

دعای عنه برکون مدندد  ۵باس ۱
رضی الله

{¥
ڈورترمرمکرکه شول بى ربانتدیکمز علاری خدایه شفیع د وناوز بریۍاایبتتددیی|
نم برانامو برانام وارایدی ومالدن نم بوقایدیکه آناره بر
وم همین برگی

جکم وارایدیکه الكسود نیصاغوب انارهو پررد م ورنهکون ارقله اودون
کنورردم وانكمها ستیکنند ی طعامه خرج اید رد م برکفه بی وقت

کلذم تابن اول کی جکیصا غد م وطعاعلرینی سودابلهفرشد بروپحاضر
اتد مابنلوراموشارایدیبس اول قدسی بنالهده طو
انووب ا
زنارقه طوردم

وهرکز نسنه بعدم وتوقف ابتدم انلراو بائهرتا اکا د ك که صباح اولدی
اوآتلر اواندی وطعام یدیارانندصکره ,نبریه واروب اونوردمبارشد!! ۱کر
بن پونده راست ایم بکا فرباداپش رسول علیه السلامایتدی اولطاش

ردار حرکت ایدوب بر بارق طاهراولدی بریدخی ایندی بخ برصاحب |
مق

لعبمری و ار ایدی وکوکلم دا مامکشاغول ایدی وهربار |
جا ق

آنی طلب ایدردم اجابت اغزدی تاروفندهکه انواع حبله ابهاکابو زدن |

ادرینواقرکوندردهکهب رکه نکلهخلوتایدم جونکے بمبمهکلدی کوکلده

حیعالبدن برقورق ظاهر اولدیالیی اندن جکد م بارخدا بااکر ین بونده

صلا
راست ایسم بزه خ
لق کوندر رسول علید السلام انتد ی اواطا ش |
رحرکت دخی ایدیاولبارق ز ناده اولدی اماشویله دکلکه آندنطشمر»
چیعلق مبسس اوله اوچجی کسنه ابتدی بنمبرچاعت ارغا تلرم وار اپدی
حونکیم ايشمنام اولدی جاه کلوب اجرتارین لديل آنلردن

مندای اینك اجرب برقبونه و بردمبیرل ابکی
بریسی غاب اولوب اجلرنی
سل اونسل فرقیل کدی اولکشیظاهر ولادیو ناولفیوندن حاصل

تده اسنپكشکی
وفبن
ردی
بیت
۱ولنلری ضط ایدردم برکون الکونیکلدی وا
ا
اوشلد م خاطرکد ه وار مدر تعدی نم اول اجره احتیاجم واردر |

اک ایدم یوریا شوجل فهیونلرسنك حفکدراو لاکبنتیدیبنی هخدرهی |
آلورین انندم مح رهیهآ)زم وراست سو بارم اول ججلهقیوناریکاویږدم |

آلو بکتدی بارخداا اکر ب بنونده راست بساورس بزخلاصلق کوندر |

| رسول صیل الله تحالی عليه وسل اتدی اولاش براوغوردن مغاره نك

آغرندن کتور :لوباشاغ هکتدی واو لکشارشطره حبقدبلرمعلوعدرکه
بوفعل ناقص عادندر (وبردجی قصه جرج راهبدر بووقصه نك رباوسی
ول
اوهربرهدررضی اللهتعالیعنهکهببغمیرعز صلیاللهتعالى عله س

}Yr
واهلسنت ونجاعت بونك اوزرینهدرامانص کاب حى( کلادخلعلها
ز کر الراب وجل عندها رزفا  1اسدراهل تسر دیدرکه هر بار ز کربا
علبه السلام حصرت

مر عك او زر بنه کرسه فقس

عشلر یی بو لورایدی و ازکو نلرند ه او کند  ۵ود

بانتده باز
کو نارنده د
کیا بککوررایدی

وص  2رضیالله تعایعنها الاجاع نای د کلدر دسب وانات fa ۳رامات

حلبه دزو کاب کشت

حةت
اولایی انکار ایدنارك اوزر ن

+رد  ۵بو به

د کراولعشد رکه حق سهان وتعا ی نص کاب ند نده ره حيرو برمتدر

آصفك کرتامند ن وقنا کرسلیان بی عليه السلام دیلد یکه بلقبس کلردن
اول حلسد نتن احا رابلیه وحن سکسانه و دعا شاد

رکه

1

شرفتی خلفه کو سته وکرامتن اظهاز امایه تازماژه اهل له رکه کرامات

اولیاجاتزدر دسسلیان عله السلام بورد نکه زدنک اولهکه باقسك
ضلا<ر انلیه(قالعفر ٽن ان ان اتيكبه
حن کندی بورایه کلزدن او

قبلاننقوممن مقامك)یع جندن پرعفر بتابتدینآك عت یکتورهمسن
برکدن قیام آعزدن اولسلیان علبهالسلام انتتدی د نر اسرم اصفرءی

الله تعالیعنه انتد ی(اناا تيكبه قبلان برند البك طرفت) ين نانك ن

کنوره م سنگوزیکی يوم مرزدن اول پوسوزایه سلهانعليهالسلاماصفه
متغبرآوندی واکااتکاراابلدی واییسصلعداعدیو بواھی رزه دکلدی
زیرااصف سغمهردکلایدی دسشك

وقد رکهکرا مث رود چ

اكات

کهفك احوالی وکليك آناره بسلوددیکی واناراء اوخوسی وکهف اشنده
او حوعالنده ابکنمدت مد یده صاعارندن وصو لار نە صوللرند نصا غلر ند

دوید کاریکاقال اه تعالی (ونقلبهمذاتا مینوذاتالمْعال وکلبهم باسط
دراعیه بالوصید) وجله ناقضمادندر ومعلومد رکه*شره دکلد رکرامتدر
]| رواما کرامات اولانکسنتله اانوبالدرکه گحدحیهثدهثابتاولشد رکه

علیهم اجعین اتد لربارسول اللهبزهامماصرد نك |
رکون یاه رضوان اله
ادن

برلسنه سو یله يورد بکه سز دن

اول اوج

ر

حون اخشام ابرشدی برمغاره به صد اتد بلرواند اشا ملد برحو ن
کھه نك رة یکدی

ل بربارهطاس قو دی اولغار 3و سنه
طاغد ن

 0کلوب طوردی بونارتخی ارولد باایروند ببارلبواد ن پزی هج سنه

۷ ۱۰

۷3
تسیرقا ضیسده سوره دروه تقسمر ند ه وی دعض دب رکه وال |

اهر خادستما ن .یحمساه باتغرب الیالسپاطین عالایستقل به ا

وذلات لا یستنب الالنبناسبه افلىشمراره وخباللفس فان التشاس

|

ر
شد قانمام E و بهذا مبالساحرعن الوالولی واماماتحب ۱
مه ک ر
انفعله اکواں الال ععو نه۷۹۳ 7لات والاد ونه 7اوبریهصاحب حفه

الد خر مدموم ولسیرتن سڪ ر|اعلىالحوز ولاود هن الدقه لاه قالاصل

لاخ سببه) يع“ رشول سندیهدرکهانك حصیلنده شاطینه ندزباه
استعانت اولنه شول امور دشکه 1
و

اسان مستقل اولاز و دخ

ومهبا اولاز شول کستهکهشياطینلهسر برلکد ه وخ SF

ر
دشر
طده
مر سب اولهدرحی منیاسدت بررینه طم اولوّد ه ومعا ونت

ارنیدنولدن ماو اناغلوام که باولنوز |
سح
بس یاه

نت هکم ااب حیل معاونة آلات وادوبه برله اوبشباراسر عت بدابلهاویه
کوسر اول غرم ذمومدر اکاسیردیل عغازدر دج اكساصردعكسیخق ¦

اولدیهوندرو اطباصل بعض اخذاص رز بله:ك ارواح خبشه ونوس شر یره
وشیاطین وجنله بونار واوضاعوارقام واسطهسبله مناسبت تامدسی اولوب
امور <سدسه یه قل حى ”انه وتدعاالیدنقدرتو ر تلورتاانلری وساد وهوا

پرارنده ادام ابلرارانار سیله حوقشاریشاره قادر اولورار وعادات
ناسه ا لف ع لار ڪو سر رار وقت اولو ر کههوا ی تفسله راض
شد ده ورهباً ت عطي ابلیوت وخواص اش بهمباشرت اعکله اجرام

علو يهاهکه باذن الله تعالی وعاداته سب تا ثبراتاوضاع سفلید در.ارتباط
ایدوب کرا مات صور نند ه حوق خوارق êriPت طهوره کتوررل کهاول
خوارق عاداه منحمث الابارانکاره حال لو ود روزما غر ده حود ي

وعود ذکورواناثتاممشهوردر و وعلك اسرار بنهمطلع اولق استین

|امامفر رازینك مسکرنوم آد لوکاینه مطالعهایلسون و

و

ع رفهكا فیدر البعرة تدل على الإعبروالةطرة تى اعلنغد ر  #المول
انات الکرامات للا ولناءقدس اللهرامال بوم البقاء 4کاب۳

الشوهده امام مستغفری رجه الله تعالی دعشد رکه کرا مات اولبا حمَدر
در اولان
ان
صلهد
| کناب |للهابلها در وبوا ده اهل ال

ےیک لواو نمش رد وش ت وا
ار صهس و

نھان | ۰

 *%وال 4-۳

۷
ومذنب وخببث اوله اولکشی کرامات اولا قبیلندندر وبزم اکا زاك

جواز بنهاتفاقانتدبارخلاف پنه معتلهنکدر وانلربواهریانکار ایدرر

سن البصری وانك.پولدائی جود اطثارزی
لوا
الا اصحاب ااعلدن اب
دکل واما قممبانیکه خوارق عادات بعطی دود حقاوللری ونهصیر

طاعت ایدناراالنده ظاهر اولقدر اکا استدراج دیرز واقع اولورمکلام |
بلکل کے «محرلفند» باطلی صورت <قدهکوستزمکهدیر بزم باغزده حقدر |
داعنتدر واقعدر 4

فونك
حیاچ
ولمم
 ٥ص

مسحل کافردر علی جاردرانی دفع ايعك

حکمتلرینه مطلع اولق اجونشه کم پورلندر(لوا

ولوکان-ححرا) معترّله ورواقض ودهریه سصری انکار ایشدیار زع اسباب

خقیدیه با یلهوخواص اشباابله در وخوارق عادات دکلدردیدیار شح
اهو
م الدن کبراد ن قدس سره منازل الا بربندهنقل اباشدرکه معل

درر ریظلسم وایبکنمیج واکانارنجات
نمهاوز
بشق
الشهور “عر ب
درز اوجعی رمهدر در دجی حلءطبرانبشعی شع له در (اماطلمم

قبل مفعنیاه مفقىلو ب وههو الساط إن لطفلطسمى قلب ابلسك مسلط
انمی اولدرابتدیارطلسے آنارعقاقرارضله آثار ||
ەكنھا
حاصل أول روطمسى

لمات
سماو بهیی جماآانکدرلترادن اممظیهبورابلیه (ا
نكدن
فرج
ظنر
تعریب اولمشدر منك دك مرخرق وغوه وتحخیل دعکدر ابتدبار دوی

جواهر ارضك بعضن بءضبله امراج وترکب ایلکدرتا کیمآناردن امس

ج
ى
ص
e
ا
ا
و
س
ى
ا
و
ت
ن

| تیب ظاهر اوله(امارقیه افسوندر بودخی آبسوندن معر بدر دیدیلردعتی

اینارکولاه |
صواوزرینه رقیه اولمشدرکه صصر اصابت ایدنکنته آن

بوربوکارقبه دیرار زرا وشول کلاند رکه صدر راقیدن ترق اباشدر واول

ا
|تك دح بعضی ذهلویه وبعضی هذاناندر نك ادبی شوبله زع
ایدر رکهو کلات حندن واعلل منامد ه اسیا ع اولعشدر(اماحلهطمرات

شول خطو طدرکه آنك اوزرنده حروف بغامشدر دی غر بب اشکا ل
ودوایر د رشو یلهزعم ایدرارکهآنكنارای واردر واول خطو طك دی
سصی اوقتور بهضیهبان اشکال عر سره در(راماشمده واک شعوذه دی

دیرارواول شعباذه لفطندن تادوریابمشد رکهاكولمك اسعیدر وع |[
|[ نسبتاوللور بونك اصلی نقلیب اشباد» صرعت ید در مهره  له
هلی د
|| وحعهارله وایاراوزرندهاو عىکیو بونك امثا
رخن وارایسه هذاکلامه

ره
۱زمالاقكول احوندر (واما بعمدریل شدث) ودنیاده بوندناعظم جه

نعیت !ولور وبری دی اولدر نکایهراهلهمت بواهری اشبدوب ضندن,

برهمتپهقوواول نسنهرهکهینمباشمرت ایعشدم اولدخی مباشرتابلیه پس
اول>سنه دی نوم ندنک شلنهایر شوب عه یلهوبمدرجه هده اوله بدر,ي

مصامه وحرحاولاز اا1

حسوساندهاواور*هذه رترجه کلامه 2

کابەکلەنم ‡القول فالفرقی بانيهنحءوالکراموالاستدراج €امامر یر
تعْرالدینالرازی رجهالنه تغسمرکبرنده بو پلهان ایعشدرکه ان ۳۳۳

ماده اتسانده طاهر اولسه شوندنشال دک رکهاول خرق ماه دعوابه

مهارناوله بااولیه اولدعوی دی بادعوایالوهیتادعوای نبوتادعوای
ولات ادعوای مر وشطانه طاعتد ر دس وجله درت قعدر (قضم
اول کیدعوای الوهیت رله خرق عاد ه طاهر اوذقدر بزم اعهاعز دعوای

الوهیت ايدهك النده خوارق عاد» ظھو رابکی مرعاضه سزتجوز |
ایتدبارتکیم نقلاولندنکه فرعون::کر بلق دعواسین انلردیوالند  ۰خوادق:

یلك نص حدبله اتد رکا
کذ
عادات ظهور ایدردی ود حال حفنده د
النده خوارق عادات ظاهر اولسه کرکدر و بزم اصعاعن ات دی بو امس|

انکصون جااولودیکه نکریلق دعواسین ابلین عخصل شکلی و خلفی |

کذبنه دلالت ایدرپس الند»خوارق ظهور الك تلیته ار شبدرمن |

(قسم ثانیکه نبوت دعواسیدر بودخی ایکی مدر زرابودعوی صا ی |
دعواسند ه اصادق اوله باکاذب اوله اکر دعوا سند» صادق اولور سه
خوارق عادانك انك بدند » طهوری واجبدر وھ رکے کت بو ار

شرف

م

نبوت دعواسنده کاذب اوله نك |

اللده خوارق عادات طهور ال جار دکلدر فرضا که ظهور انشه اک

معارض بولعق واجبدر (اماقسےتالنکه ادعاء ولاتدر کرامات اولیابه فائل
زمب در و بعد الادعاء
جراامت
اولنلراختلاف ابتدبلرشوند ه کهاد عاء ک

اول دعوایه موافق کرامت حاصل اولوری هدر( اماقسمرابکهادع؛
عر وطاعت شیاطیندر زم ای باننده بوطانقهك ,دند ه دی خوارق

عادات ظهو ز امك جاردر معترل اهنندهجار دکلدر(اماشول که رکز
دعوایه مقارناولعسمرز یانسانك النده خوارقظاهراولقدر اس اول دی

شوندن خالیدکلدرکه اولاذسان باصا واللهبانند» مرضی آوله و افاستی

ودب

4

ا

KF
جلا اعا نکنورد کار مه مطلم اولد م وانلرك کلیستی عیانا کورد م دسبی

اراعابلدی اول معانتفصیلامناهده ایتدیکےنسته ارك علیاتوقللید ایل

اخذانتدیکی ااندنپس هنرنه سوزکه بساورم وهرنهک فعلایارم حق |
سحازه وقعالینك رسولن دیدیکی اجلد ندر بے کلموعیام وشهود م اجون
دکاد زس ن اما عله عیام اورتا سنده سیر آنلدم و لوهی ند اباع اص نده

عر بزالوحود در درسخآکا رل د ملری طا کر الاوەةامده طا ورگ اعان

| کتوردکاریاموری:عانه مشاھ دہ ابدر زد ج دونوں متٌاهداریآوزر نه |

اعیلقابلنولزارریاوزرینه عاملاولزارواولابعانل بوعبانی جم/بارژسهر |
سه کهتکنشهفله
کالات ای اول اهر 3قدرن ومازلاسی بلمکدر اکساعول

سیاره وتعالی اکا
عاملاواوزکرح هکم ال کشف دی اولدیسه لکن ح

قدرنی وم لهس کشف اعامشدر ونقسی حالن:تلزلاجرم جرد عبانیله عل |
ابدر کامل اولد رکهاغاق اوراز ےه ذوق فاته عل اله دجی شول |
سنهایلهعاتل اوهکهکانقلاولندی وانده عیاندناثر بوقدرو بیوهنامیحالله |
دوق

ا

کورمدم وا کرحدکم بکانودی ءعلو مد رکهعالده وت ۱

حالله ذوق اش کسنه رواردرلکن حقتعای غلهآنلرك اورناسنده جع |
مرش |
رانا
ورکه
ککند
اولق مدسراعٌدیکه اینلنركاعبانتی واسعاستی بل وع

| او اما کوروب آثلراید,کین بلك اولامش اوله وبونك سبی اولدرکه نأا

هرکر حق سخانه وتعالی طرفنه لغسعی تعلیق ایعدمکه ک|واندن بر کونی
واحداندن برحادئه بی کااعلام ابلیهوینلقسعمی حقنعالی جاننه تعلق |
نواندن بعدو ررا
قدهاحول
بور
 ۱ارم الاابارمکه شولرضاسی اولدیتی ام

تسنهاردنایراع ابده و بن رمقامه خصوص قبلهکرانباع اهلنه اندن اعبل |
| مقام اوله واکر جیع عل اهل اول مقامده تسیر بل دیادرسه بے ۱

تفسآندنترأرکه بنرعید محم حق سحا وتءالینك عبادیاوزده |
تفوقاسترم بلکد حق سصانه ونعالی بنم مد ه بر وسعت قومٹندر که ]
السترمکه چیع خلا دق اعلای مارده قدم واحد اوزرنه اوله ردس |
نحق ساره ودعالیصوص

ابلدیبراص لخاعه سله که هرک خاطر که

خطوراعامشیدی دساظهار زه شکرندن اللهه شکرابادم مع هذا |]
وکرایتدکلر ی فعْرایدوبدکر |[
نحوالمدن ب د
حقشکره توفیقیوارایدی و ب ا

ادم واللهباک بونلری ایکی سنه ایو ن ذکر ایلد م بری حن سان |

#۲
وود عکنآنا کون رابت عنم ونا جعت بیعنه واسیه وکان سات ذلا

اتی ما علةت نفسیقط الى جانب الق ان بطلعقعل کون من الا کوان
اولاحا دث منالا حداث وانما علقت نفسی مع الله ان تستعمانی فعابرضاه

اولادستملیگهایبا عدنی عنه وان صى عقام لایکون لسع اغییمنه ولو
۵أنرلذلك فا تی عبسد حض لا اظلت
ااشرکنی فيه جیع من فى العالم ان

ا
رو_ت
م

موی على عباده بل جعل اللفهنفسی من الفرح اتىامنایکون العا
علىقد م واحد ةفاعلى الرا نب فصن اللتهعالى اة امس لمخظر
بای فشکراتلله عالی بالعر عنشکره معنوی فالشکر حقه وماد کرت

مادکرته من حال رللاعوالنه وانعا کدرت لامر ایلناعر الواحد لقوله مال

ويه تفه اعظم من حالهذهوالاحی الاخر
واماعمه ربك خدث ا
امع صاحب همهفد فهيهة لاستمال نفسهقیااستعبلنه افینالشل

ق
ضوان
ارجیی
هذافیکون می فید

فنين
حانیانحسوس) ع
ولاحر ال

رال تعالیپه ورسولنه یمانکتوردل هرنکیم رسولعلیهالصلاة والسلامه
کادوی(سلونمةصل اواسون انك صیلی زه واصل اواشدر اخود

اوذامشدرو امارده بوتپلومثریسبرفنفسالامرگم ولرس وله
کلدی جله سنه انیاکتو رشحم بن بواعاتیانامدن وانامدن تقلیدارله |

وهرکن بکا خطور ابلدی اول امانک خلانی احعالیکه عفلاک نظرند ن لازم
کلور بسبناول ایام اوزر ينهعل ايلد م حت نرمدن اغانکنو ردیکی
وجوهله منوامولد :می بلدم وحقتعالی بنم بصری وبصرفمیوخیالی
کشف ابلدی دس بن بصمرم کوزیله ورد م شول نسنه ببکهکورلر

الاآنکله کوریلوروبصیرتکموزبلهوردم شول سنه بی کورازالا آنکله

کوریلور وخبا لمکوزیله کوردم شول نسنه پیکه کور لز الناکله
کوربلو ر دس بم اول اماممشهود اولدی واول تقلبید ابله قاد یتم
كمهك
حکے یل ومتوھےموجوداولدی دس نبلدم شولتابع اولد غ

ام جدمصطا در
قد رکه اول بکاکوندراش رسواد ر یع خوا عجه
عليه الصلا ه والسلام وجيع انا بی آتوری مشا هد ه انلدم ادم شد ن

<ضرت مده وارنجه علیهمالسلامدخی سهحانتهوتعالیاولاندایه امان
کنورنارك جیءسن بکاکو سز دیحم انلردن برکسنه قالسد یکاشدن
وقبا مته کدله جکد ن خواصند ن وعوا مندن الان اناری هبکوردم

مشاهده ابتدم وقدرز ی بلد م دی شولعا علوبده
وکملرتییاهسرییتك

جلا

1 ۷#
وسعبار بن فهتور وکلال کلیه وعرملر بنهتکاسل ایروب دکهرمع لدهقالبه ز

(مشنوی) ایبرادر نبهیایتدرکهرست  #هرکا کمبرسیباللهما رست ٭
ودخ بودرکه بو <قیّت انو ارندن برق ورالمرهان اظهار اعه قلو ب
ر

طالبینه برراوئت باغشاررکهابد الا بادمدعبارل تصاو بری لهمتلرندن

| ومطلينك شبهی طلتارندن خلاص اولورزکهمدعبلر عم نی جرانی
ینو ردر ومصداقمقایسراسرکذب وزوردر سها ن ال عابمول ااظالون

ذونامماسج
هول
للنمال
کسبی
وال
] عل|واکیرا واه قول القوهو بلهدی

| لهذا المقامخنه التوفیق والاعتصام( ویو انیمویدفتوحانده شح اکبر

قد امنا ناه
عکه
قد س سرهکند ی حالنذن حکایت ایدوب س(وروشلد ر

روسوله وما جاء به حملا موفصلا ما وصل الینا من تفصیله وماا) بصل
ننون
مناڪ
وند
مت ع
البنااولمپش

بمکالجا ءبهفىنةس الاعی اخذت

ذلك عن ابوی اخذ تقلید ول خطرلى ماحکم نظر العةلى فيهمن جواز
واحالة ووجو ب ملت على ایعانی بدلاك حى علت من اين اهنت وعادا

آنت وکشف الله عن بصری و بصرتی وخیا لىفرأًبتبعين البصر

مالا يدرك الابه وت بعين البصبر ما لايد رك الابه رویت بعین ابال

|الايد راكالای فهصار الام لمشىهودا واطکم اليل التو هم بالتقلید
م
موجودا ٥۴متقدر منانبعته وهو الرسول المبعو ث اللد رسول الله
جىد
صلی اهه تءالیعلیهوس وشاهدت جع ال نادیاءكلهممنآد م ال

علهم ااسلام واشهدتی الله المومنين بهمکلهم حیمابق منهم مانحد

الع
جبا
امونهکواینکونالی بوم القامة خاصتهم وعامتهم ورآبت ھمات

| كلها فلعمت اقد ارهم واطلعت على جیع ما امنت به جملا ماهو انلیعا

| العلوی وشهد ت ذلك کغلاهذخ رح عل مارأته وعایته عنامان فلازل

اقول واعمل مااقوله واعله لقول النیصل اللهتعالی علبه وسل لالعلى

عبان وهذاعر پزالوجودفیالاباع
لین
واخابت ب
ادینفو
مشهو
لبوالال
االع
ول

فانمرهالاقدام للاکا انما یکون هنا اذاوقعت العا ينه لا وقع بهالاإعان

يمل علعينلاعلی اعان فلكمع بينهما فغاية منالکمال ان یعرف

قدرهومزلنه فهووان کانمن اهل الکشف غا کشف اللهلهعن قدره وممزله

ةلكامل منعل عییالابان معوذق
| خهل نفسه فیعیل عاليمشا هد وا
الد أنوماانتقلولاترفیها(عبان ومارآبتلهذا القام ذابقا بالحال وکانت

اع رجا لالالم لمكانجع الله بي وشهم فى روية اعبانهم واسماجم

}{n
ووتافکنریآلاء اللهولاتغکروبانویذااتل الللههوالالنضارمثال)در ز نهانگ
حوند دیدیکك الاد واصلا ح صانديفك افساد اولور حون(وعا اونتم
ت
ن المالاقلیلا)دراس "ارحالده سر عت حیل هنی الدن خومهوهواحس

نفساتی ووساوس شٍطانہدن غابت حذراو ز ره اول وداعا ادشك نفسله

خالغت اولسون وعلمای نفسیره بااربظاهر دبوطعن ایلهکهانرتمیبر هر اد
]| ونفسیر عبارنده ادباعليه السلامواکعاب رضوان اللتهعالىعليهم اججمین
ترجه کقشاردر واواکه سلف مشانخدن توحیددر دیومفلوموزواشارتکه
صادراولندرا کتریفهوم اکدادن خارجدر واسسکتروغراقسوزژ پدر

| ارباب تحقیق اارجوع الیالبدایه اوزرینهدروقتاکیم بوادانی حفظ ایدوب
مجزیکه اعزاف وفصور ابنکصهافایده سینحضرت حقجل وعلانك
دکعه(لك مالمنتکعنل) انواربلهدلوجانك سرا
کال موهینندن اميد ور
فات قلیبه برلهظراوهام وشک وکدن
شیبه
ات ع
کردا
مبوا
ولو
ممراسر منور وا
لکانطر دترا عتزلهم اد
االی
دیستع
ہدا
ھخ
الکلبه دو راو لهسین ه٭مان

رعاناد  #وطالمان حقیقت راشراب وصال حشاناد (ررباعی) تارب زجهان
#لیکه عماهست :کور کردان ۴#راهم لرا برد ه"
ړوی دل برکردان حا
له

کرردان ٭ اکر بومءامد ه سوال
حید نما #تاحند (هر طرف روم س

اولاورسه کهحونحقیقت ذات<-هّدن سانقاصر واشارت عاحزدر وقبود

تعریف اول جا ل مطلقه حاجب واضا فت وتوصیف کشف حقبقته
حاحر در دس عون درکه ازات عرفان واکات کف

وعیان اول

| عقده ك حلنده تصدیمناس وتضبیع مداردو ُرطاس ابدرار حون كفك

| حرامابدیکهاعزاف قبلورارلجار مآلكب انندهاعذ اف قبل رو ز کعد رکبوکا
رقاج وجهله اعتذار اولنهاولا پود رکه |کم ابوشراب بافينك سا قبلری

وحدت پزمنك خسورشاریدر و احد بتتحرنك دمکشارید رسکر حا ل

هدنك
نان
ولیه
ررهغ
انل

اسئبلای حقیقت وهمی کندبارند ن کتشدر |

هرسوزکه سوبارر جهت اختبارله واراد ت واختبارله دکلدرلاجرم انار
بوکک فتارده معذوراردر بلکه ماحوراردر و بردخی و بانوتحفقد ن

غرضاریسااکینه دشو بقدر وعز عتلریی تولقدرنهآنکه طاماتمغلقه رله

آنلرا وقت حالنی تضبیق وجع بالق تفربق اوله نا له رکهبومتّدمالك

سای برع بفیند رکه ورابتك انده ادیرق وعبارتك آنده کفا بیویقدر

وسعبرینه +

و 6
 ۱خبالدن:؛عمری فة کی اک معهذاايك لض اطوارندن خبرهمان |

حاهلال ۱تشنیعنه سیب اواور( شعر) رمرتالیه حذار ارقیب * وکنان |

|ا یبحپب  #اذامانلاشت من نوریو ادحعبدی فا قنر یب |
سر
اکارلزاقکاسی یکو ردم حلول ||
دنا
ع مبول
دی
اضلدادلدیینن
قاضی ع

 ۱واحاده منکر ابدی وداا دبرایدیکه حلول واحاد عبربت اسر و زدرز
لیس ق الدار عبره دار وهدا العدر اشد aE ارم واطاصل بوکلام وراء

||عقلدهد ر بوکامناطرات ععلیه ابله ابرشعك میسس ونأملات ذهنبه ابله |
۱

ك
ودر و
بننه
 1واراقه-صوردکلدرهمان وبك طر یی مشاهدان کشقبه وعبا
| سییی حاهدات تفه وروحانه در (رای) ای دل زطر یی عقل باوون

آنه وا#نکاهقدم برقدم نون نه خواه یکه جولالهرنك و بویبابی * صد ||
 ۱زاع حومن بر حکر رون ره * ) حا ذظ )هر دمکه دل بعسشق دهی |
 1خوس دی ود * درکار خر حاحت هحاسهناره باست  3مارازمنعععل

||۱مرسان دی بار  #کان سنه ډار ولات ماھج کارهلست  ۴#وصاحت ۱

|[مناحص دعشدرکهمیداً حقیقیدن وجود لفظیله عبر اک دن ایسه |
وحدت لفطله تعببراك اولبدر زبرا وحدت وحوددن اسعلدر وحضرت
0

| سیدعیی همدانی قدسسره هطهابل تعیب بو رمشدر شج تعرالدنعراق ۱
|وله

تعییر ابلشدر( مصرع ) وللناس فيا تعشعون مذاهب ) حادظ (

| ایا کهعشق ندامیکند بلند کانہکس کہکفتقصۂ مزامھاےشنید ×| |
ادا ماحل سینعنخیال  #عل عن الاحاطة والثال  ۳نضیم)و
کفتوکوی توحیداست  ۷راهوحدن

لور

دست  ۴ی

و حلمدش

:

همچو سراب ٭ ازسراب ایس سکهشدسراب ٭راه توحید درقدم زدن ||
است #ددردر ياچەچاىدمزد ات کد هبینند  ۵ره لازماوادرکهآمنتبالله

عنعرنادالدلهایلیله واحنت رسول اللعهاجاء عمندنرسول اله ||
واجاء م
بم
عل حر!ادرسولالله دبوب ورزوشب طر ین اهل سنت وجاعت اوزد ینه ||
خملات ان والانس ا۳ل |[ا
عبادت وکاذره مشغول اولوب ننماسواقیلهکه(
||لعبدون) وکندوزی وداردنناده غرسسو اعایرسیل فهم ابلیوب نشست ||
 ۱ 1آهلفبوردن عداید ه ومعاردله مغر ورو مکو راولیه وذات

| وعل کوستروب هس

نی

| معر فد ۵

ورطد هلا کرصالیه که(کل الناسذاتالله چواا ۱

۳2
طما

}{u
رجه اللتهعالی دیمشدرکه صبورقبله برمتکلم مناظره بلدبارمتکلماتد|
بر ارم اول خدادنکه کربه وسکده ظهورابلبه صوقابتدی بیزارم اول :
داد نکهسك وکهرده طهوراعبه محلسده حاضراولتاراتدیارابکسندن

بری کافر اولدی رکامل بوناركکلامن توجبسه ایدوب ابتدیکه هتکلرك
اعتقادی اواد رکهسك وکر به نابت خست وکال دناد  ۰د هرربکيمنکلد

ملا ثسه ومااط  4ابلبه عا م نمصان قول اناردس ات صرادی خدای

نافصدن بر ارمدءکدز واصعوتفیقناكدیاولد رکهسلوکربهابله «لاسه أ
وحالطه اك هرکز عصان پدیردکلدر بلکهاکر حن انلرده ظهوراه
فیضنده نقصان اولور دس الك دی مصو دی بمزارم خدای نقاصدن
دلدر دس بونلرله
د عکدروشك بوقدرکه ناقص اولان خدالغهلايق ک

دغینخادو لادی وهر بنه کفرلازمکلدیوز بنهارایبرادرظهور
اارا
ببر
آنثاكلیعبارتاردنحلولواحاد توهمینابلیه ننکیم
وصدورءظندن وب ام
!عض قاصرار اوبلهفهمابدار پدرسیی بوظافه نك معصودی نهات :

درحدده د فد ره عبارتلهتفر برویهاشارتله نصو راوق مکندکلدرهرنه کم

بوباىده سان ایدرار اکرمنوحه ذهنه بفبرایسه منالوجوه ماددن.

بعيددر( شعر) وان فرصا خبط من اسح تسعة  #وعشربن حرفاعن
ءعللویه قاص#عارفلر دشار د رکهاسرارحقیقت ديلك اولاز بووسوزك

ورلبردیرکه نكببانی ظاهر شرعد» راستکاز دعکدز
ارد
ایکیجل وا

لد رکهعبارتاداسنه وفاابان دیدیارکههر کم ربو پیتسرتی
اریودن
وب
| افشاایسه کافراولور اولکه ل اوزرهکفردن عم اداسلاعك مقاب اواور
انی له کورهاف کفردن غرض ستردر دع سس ر بو یٹ فاش اوادکه

مستوراولور دعکدر ومولانا نظام الدین نسابوری (واذاسلاك عبادی

العوامنور
عییفانقر:ب) آنننك تفسندهبیورمشدر لکاه(ذره من ذارالتا

اماحنبواطربهاقاهرعلیها قرببمنهااقرب ومجنودهاالبها لاکچردالع
فقط ولاععی الصنع والامحاد فقطبلبضربآخر لایکشف الفالعنهظیر
الخال ععانالتعبير عنه بوجبشنعه ا جال )يعنذرات عالدن هڅ رذره

بوقدرالانورالانوارکه ذات حقدراولذرهبی حبطدر وانكظهوربث قهالیذر
ل
ارودر
| ودرسذر اک واق

والنان ورب |
اوپ
¿لذرهبه ب
ذرهنك وحودندناو

اااحق ع واحاد حهتندن دکلبلکهرطورخرلهدرکهمقالآندنبرقوزی

که
متوحه اولوب حشر اولنوربس اولکی بعد وطرده مسق اولور
نعوذالله منه( حافظ ) حکم مسنوری ومسیق هبهبرخاغه است  #کس ۱

| ندانستکه آخرحه حالت رود  #لذت آخرازی ومشوق بکر  #حبف

اوقاتکه یکسی بطالت برود (#فتح) بلک کهحاکیا واکر
عتکلمین حضمرت حق سصازه وتما لينك نمزیهنه قاثل اولشاردر و عض
منکلمین تشبهنه مائل اولشاردر تشدهه مبل ایدنارآنات واحادیشدن

أ
بعض نصوصك ظواهر بلهسك ابتدیارکه علاانلری قببل منشابهاندن |

عد اداشلردر آنات(اارجن عبلالعرش| ستویواانۇلوق وجنا 2

فوق ایدیھے ولتصنع علىعین وباحسرنا معلایفرطت فی جنب الله
والسعوا9ت ی

ووحوه بو مةد ناضمره الىر بهاناطرة) احاد ىث

(حق بضع اطبارقدمه النار وقلب الومن بیناصیعین مناصابعازجن |
وه ب نكت وطعك حن بدت واحده وانکسرون ر ؛بکمکاترون

|

لاقبا لتیلضالابدمرونفیر وبه ورایت ر بی فیاحسن صورقوراًسرد

فصیوزةشاباهررد قطط واناحدك لیتصدق بالعرة من طیب ولابقل اله |

الاطیبا فجعلهاالله يده الي غر بهاكارناحدك فلوه اوفصيله حق
بکون مثل احد وان الله عز وحل ع انوای السعاء ثفىلث الیل الا ق |

فیسط يديه فبقول الاعبد سای فاعطبه خایزال کذاك حقسطع القهر)
کی و ونك امثالید ج نه وارسه ومنولد رکهاوذرغفاری رضی امهتعای

ه) سوردیکه (نورانیاراه) اریاب تیه |
لرسلول
عنه ابتدی (رهآلیت ر یاكا

| نورانیلفظنك صورت رقن ایککله قبلدیلریعنی تورانی مت بو
الله مناینمعناسنهدر يعن ر ونرد ر كانکورم بنانی دعك اولور واعا

تشییه کله واحده دوندپارروحانیکی (فاماالذین ققلو بهم زیخ فعون

مانشایفنهاتفء توا تفا ماوول ومایتا والاهلله البایس ار که

ازری دتاده |[
درا
الو
کوکلارند ه حمّدن میلواردر ااك متشابهانه ناباو
فتنهدر و کندی هوالری اوزره طاهردن عدولدر واولمتشا هك تأوبلن|

احیسعازه وتعالیدن غبریکسنه بعلن و بعص همین دعشلرد رکه تیه |
دج فی تفه حضرت حعی ردا نه دشیهدر شح ی الدین قدس

]| سره(ب فاالنفتلىتزیه کنتمقیدا #وانقلت

النشبه کنتحددا *وانقات

| الام *نک#نوتکمنندتداامامانیا (عارفسدا #سدشی یحفرجا
4

ا

{1%
ِ

ن
یوم
ال ب
صورة عفايدهم يس جحدون له وقال ابضا اناق بجح

بصوره.

انقصان فیکرونها يحول بصورة الكمال فيفبلونه ا )بعی <ضرت ||۱
ند ه تج ایلیوب دهبکم (اناریک

حق قیاعتکوننده خلایقه پرمنکر صو ر

الاعلی) خبلسایق دیه رکمبزاللهه صیغنورز سندن پس حضبرت حق

سعازه واعالی انار اعتقاد ایتدیکیصورنده جلی ابلیه پس خلایق دی
(دحاارفظ د)رعشق خانقاه وخرابات |
ریاری ایدوکین یلوب مهد ه ای

فرق ندست ٭ ھر جاکههست برنوروی حیبب هست * بواهر»اء

شج فص هودیده ببوردیکه ( اباك اتنعد بقید خصوص وبکفر ا سواه

فیفوك خبرکشبر بلفوتت العمالا علىدنهوعلیه ف
نکن
ففك هبولی

اسلاعیتقدات كلهافان الاله تبارك وتعالی اوسع واعظم من ان حصره |

۱

عقد دونعقد فانهیقول فاغا تولوا عم وجه اللوهماذ ایکنرامن این وذکر
انه وجوهاحنههالشی حهیعتهفنبه بهذا قلوبالعارفین بلشاغلهم
الموارض فاىليوة الدنبا عن اسحضاره مثل هذافاله لایدری المد یای»:

نففسقیقدبیصقبض فوقتغفلة فلایستویمم من یقبض علیحضود) |
سین دی ۱
دعتیسنصاف که حضرت حق برحصوص ععدله تقیداید »

فیلاس
سار صورنلرهکاافورلهسین بعتی طهورحقی اواصو رتلرده ن

|

|واسطهسیله حقیقت اهمهعل سندن فاووتله بسس نکندو ذانکد» جیع |

صورمعتقدانکك هبولامي اولکهبدرستی سجحعقازهوتعلی دشاولرهدن
]| اوسع واعظمد رکهآنیپعرقد حصایلیه بپریسی دکل زیرا پس بدرستی

حضرت حق بیوررکه* فاا تولوا فم وجه له پعنیهرره نوجه

کروشسک منرت EمقE E A eriE

بدررست
طیمَتی
حی حف
مکاناردن برنده د غربرنده دکلدر وشهرئ وجه
حق بوکلامبله عارفارك قلوبنهتنبیه ابتدیکه حيوه دنیا عوارضنه مشخول

اولغله بومشاهده نك اسعضاری دولتندن خروم اولبه بالرکه شهر
یده
دات حمی وصفانتی واسعاستی مشاهده ایده رز برابدرسق عبد اولان

برلکهقنقی نفسد» مقبوض اولورغفلت وفتند» قبض اولائلهحضور

اوزر بنه اولان مساوی دکلدر زبراحضورآوزرینه مقبوض اولان حعه

اامتوجها حشمراولور فاما اولکسنه که غفلله مقبوض اولور حقك عر |
4

منوحه ٭

¥
حه شد ٭ ماباوحتاج بودع اوعامشتاق بود( مغر بی) طهورتو عذست

لهاری لكن لولاك#وجون بقين اص
ونظ
لست
وجود توازنست * #فل
اعتبار یدزوآ ظهوری شووالسنوطرهسبله ردکه اهنربد ه سا يردر
نید قدس سره حون کان نله و کن حدین اشتدی ښوردیکه الان

اٍصا کدلاث وکوباب هيه حد اده مندرخحد رکه کان اللهلضی لموعامد ه

ک|انالنه علیاحکیا وکانالله غفورارخوا قبلندندر( حافظ ) انکس است

| باھشلارت کهاشارت داند #نکتتها هستبسی ګرم اسرار کاست × |
دم ازصومعه وین شخت ملول ٭ اربرسایحه کوخانه جارکاست* ۱

( شل) پرزمانده ماهیلر چماولوب انتدبلرکه وه زماندر کهصووار در
دیرراشدیرز ورم حباغز صودندر دبرار وھ رکز زصو ییکو رمدل مکر |

|لرندن بعضبسی ایسعش ایدیکه فلان در اده برماهی واردر غایتد» |
ا
دانادرهمصویی دی کورهشدر دس نوماهیلر اتدیلرآ نك اوکنه واره لم ۱

تازه صوبیکوسته چونکیم اول ماهیه ابیشردیار وصوبی کورمك طلن |

ندیاراول ماهیایتدی پاسول سز بکاصودنغیری برنسنه کوسرّاكنان
جکرد ×
اممی
اطزلبمجا
سیز صو بی کوسریو برم(حاظ) سالهادل
| د
کرد ک٭وهریرا کهبمرورد صدف درهمد |
ینه
مکا
|وآنکه ختودعاشنتازب

عر  #طلب اکرشده کانلب در بکارد ددراهلند اخوالخداباوی

| بود  #اوغی دیدش وازدور خذارای کرد ( ببت) ای مرغ داست کته ||

| امقید فس ک٭امل نشوی نانک تر هوس  #کرهستی" خو بشتن جاب
 ۱نشود#د امنظربتلاتحق بأشدو بس#و وطهو راتمتوعه وصلنات

متکنره حمَك وحدت ذاننه وال صفاننه قادحدکلدر( بیت ) وما الوحه لا

الا واحد غبراله اذا انتاعددت الراا تآعدفدات6ابك پرتوبکهی پروزینه |
دور قحدذانه نقم ومتکت دکلدرهتين :ررك آوزرهدر واکر رنك آمم ||

شبشداره دوفنه رهدره پررنك کوستّر وق نفس الاهر کندیسی رنکدن

|رادر واکرفاژوراه دوشرسه ه رک آفتايك ذاننده وبرونده نقص اولاز
مب

سکم لعل و داقونه دوگنسه  ۳سرف ز اده اولازدی وصور ما هرد ۱8

| جبهسی حفك و رار در کرکه دهن کرکسه خارخی ک ر کسه کامل ک رکسه

|ناقصاواسون قالالنى صل اهه تعالی عليه وس(اناق بجي بوماعید |

ضقورة منکرة فیقول اناربكم الاعلى فبقولون نعوذباله منك فيج ف |

{1
رفن است  #قرب حق ازفید هسی رسان است #جضرت ي الکری

| قدساللهتعالی سره دعشد رکهبرکون بکا غیبت واقع اولدی و حضرت
رسالت صل اتلعلهالی علیهوسلیکوردم دیدمکه بارسولالله معنای رجن

المرش استوی) یسایتدممعنایرحيم س
۱ندر سوردنکه (الذیعلی

۱

( ۱وکانا(ومنینرحیا) بعده بالکل ۲سنکلهحق اورناسنده چاه آسماندر

| اوه زمین همین جابك مشولهوم واراغك درکهکندیکه نسبت ایدرسین |[

ا (رباعی) ایدلچه بهرهزه کرد حدم کردی ٭ ناروشن پورخوصفا نج
|| کردی ٭ جبری زتوع یستک انرا #طزلبینهاردر ینکو که خودک
و بس تعالی وتغدس (حدیث قدسی) لازال
ششیداو
اونبا
۱کرن
کردی ب

بتقرب العبد الى بلتوافل حتیاحبه فاذا احبنته کنت مجه بوصره ویده
| ورجله واسانهفی “معو یب ص رو ی بطش و یی شیو ی باطق #سنك ]
بوقاغالمقدارکه حك وارلنی ظهورابار کورمزمیسین کهرکوعدهسعان

|

رن العظی درسینومعودده سمانر یالاعیی درسین(رباعی) خواهمکه

|پشاومدزهسی رهم #بمادعررهاجز بستی رھم  #ایروی حبببرا کم فل |

خویش ٭ باه که زجب خود پرستی برهم  #حضرت شج سعد الدین |

جوی قدس سر رکونآله بر یرهکیدرکنبرایرماغه اوغرادی نجهک جهد |
اتدبارآنیاولصودنکمدی دسبوردی اولصو ییبولندردبلر وطراعله ۱

آلودهایتدبارفی الال آئ ایول صودن عبورابادی+س بیوردیکه مادامه رکشی ||

کند و یکورور بووادیدن عبورایده مز(ر باعی) ازهسی خویش اتوغاغل |
| نشوی*ه رکز عرادخو دش واصل نشوی *#ازحرظهورنا ساحل نشوی#در
| مذهب اهلعشق کاملنشوی (فحم) صوفبه قدس اللهاسرارهم دیر رکه

ججیل ججالندن اولزمانبهره منداولورووب حسنندن اومان خط الورکه
کندوسنی آنته ده مشاهده ايده منڪونا پهناء وجود مطلق د *عساء

اطلاقدن و ذرو* غیب هویندن تزول بہوروب عرانای تعیناند» وحالی
سعصاند ه جلى |

 40 ¥د
آنا کااهمانین عرری اتللعهایعنه اولدرو بشه ایتدیکه بن هرذسنه تك
ماوضلرت وردیکه کرهراسنه نك
<قیفتنی بلد مالاسنك <قیقتکی :د ح
ردل
لنودی
بیقا
حقیقتن بلسید ك انك حق

زرا ججیع اشيا نكحقیقتی

آیردر(رای) درمذهب ماحو سایه ونور بکست* #خا ره فر وتاج فغغور

بست  ۴اجاکدمقام پاك بازان باشد  ۴دا ن بمی نکرد اراومنصوریکیست#

اسرارهم دیررکج رسے حقدنجدادکادر
ىله
( )صوفتبەعقداسلال

یهکون ملنثذوایلاهو
انک
( شمغمس
ردرا
ردکل
وخدا
ینن رو
پذرم
|وجج بر
|رابعهم) وینهییوررکه (لقدكفر الذین قااواانالهنالثثلثة) ذاتحق جيع
|ارواجواشای احاطه اکشدروهرمو جودل استعداد وقابلیمزرعنه وجود

می(فایلاعی یبدمنلقاء ر مہم الاله بکلشی حط |
هعال
کمن اکشد رقونلهت
)رذات وصفات ھرکراباشد سر ۴هرکرنبود دراظرش صورت
) Jرا عی د

اد واب #درمذهب اویکی بود ٥- جدودر *فوله
ییکی
وربداو
شمش
|عبر* در

تلاقم وجه اللهان له واسمعليموهومعکم اا کتموحن اقرب ايه
ای یاو
من حبل الوريودحن اقرب اليهمنکمح)دیث قد سی(حرضت فاتعد نی

|واستطعہ تف دطهن × (ذظم) عباراتناشی وحسنك واحد* وکلالیذال
۱ال بشمر* نش #دست اوطوق کردنحانت ۴اسربراورده ازکر سانت ٭

أتوزديك ترزحمل ورد  #تودرافتاده درضلال اعرد #حن دکردی بکردهرسس

|کوی*درد خودرادواهم ازخودجوی #شیبو بالاوپیش وسمنکر*درکش
اندرره کرببأنسس #تردیان پا سرا جهغیی *#هست ازد ادنتوتازه بای

۴#

|قولهتعالی(وفیانفسک افلاتبصرون)حدیث(من عرف نفسه فقدعرف ریه

(حکایه) عاشق دیدازدل رناب *#حضمرتحق تعالیاندرخواب*#دامنش را
کرفتانراز * ندارم من ازتو دست دکر* #حون برآمدز خواب خوش

درو #یدشیدشکم کرفتهدامنخو #بامشامترمذیابوهر بردهنرصی اله

عنه روایت ابارکه ې صلیاللتهعالی علیه وسل بیوردی(والنی نفس جد
بيده لوآنکمدلیتم تصبل الیالارض السفییاهبط اعللله) پس دونب بوایی
ا
|وفودی (هوالاول والاخروالظاهر والباطنوهو بکلشی علیم) ییا کر

ا س بزرای ارضسفلایهالقیده سر مید را 8هك او ز نف
(دوششنروی
|مولاا) کفت پیشمبرکه معراجعر۱#نبست ه
ارا
جب
نوینسا  #آ منن

}{o
خا عرفه ولاعرفه) بعییشولکسه کهعالمدن برشم* حقد ن عاری بلسه
دس اول که آنیعلىوجه الصفیقنه بااوشلوز ونهکسه پهتعر بف ایده

|اسلور و ینهنجلینبولكعکسی یەن برکسنه زگنشعه حن عالدن معرا ومبرا
| ملاحظه ايهو باخره روحهله دعر دفاعك دیلسه دس اول کشینه حق

|:اش اواور ونهآخری بلد ری ببلور( رباعی ت)اباغ دل زفیض حیکلشین
دشب تمهام #ام یورز
نشوروادش * زورا

شخردیشروح هولج دوغ * |

اعبان جها نغام چوروزن شد#وامامغزا لیرجهاللهنعالىمشكوةالانوار ده

دعشد راكهل(تعراقرذون من حضیض العاز !لى ذروة احقیقه واستكلو|

معارجهم فرأوا مبشااهدة العيا نب انه لبس افلو جود الا الله وان كل شىء|
ها لك اولا
حهه لا انه ذصرها لکایی وفت منالا وقات ب
هلاهلوات ازلا

ضد
یرمحا
ضعارفا
<عن
وابدا لتاصور الاكذلك)

ن حفیقت ذروه سنه| 

ترق اتدیاروهعراجلینی مومءلقب
لد
شیلارهده عبانیهیکلوردبارکپدرست| 

موجودحقیی بوقدرالاهمان اللهدخیهرشیی" هالك کوردبلرالا انكوجهی| 
دکل ويله د کلکه اوقا ندن بعص وفتد ه هالك اولهبلکه ماسوای حق|

هالکدرازلدنایده دل وعفاردندعضیدعشدر کهکل شى هالات الاحوهدده

ععرشه راجعدروماد وحهد ن حقیقند ر ووجهه مناسبت الود رکه| 

عارفارل هرشیدن اولاملاحظه ابتدکاری آنكحفیقتیدرزبرا وطانفه موردن| 
ارهاستدلالابدراراردن وره د کلدولهتعالی( او یکف بربكانهعلی کلشی
شهید)بوا حلدندرکهصدیق| کر ری اللتهعال عنه یورمشدر که(مارایت|

شب الا ورآیتالله قبله)یخیببنرش کورمدم الاحقسهانه وتعالایی اول| 

کوردم(ال اولغجةرهسواتدیالدار بن)دعکده دج وجههمینبومعنادرکه نك
های پحدېکه
سوادی زوال تعیند ن عبارندر (راعی ) ناقزطه حه فحر
عود #و ی طرف که غبرنقطه راندست وحود  #انکشت زحرف عبراکر۱

بدراریا ك نعطه شود مر ڪر برکار شهود  #بردر ودش حضرت|

د مصطایی صلی الله تعالی علبه وسل وعرالفار وق رضیالله عنه ا
وافعه ده کورد بکد اوحی دی ببررده دور اوا بمتصل اوئور مشلر| 

واول حضمرتك جسد مہا رک نوردن ایدیبررنکله کهآندن تعر متصور

کدلد ی وا ول زنكندره ربنیکاکه بل ابقلدرییوب اولد یکه
نظردن غاب اولهاول در و یش برسوّال ابلدی همینکه اول حضرت
عليهااصلاءوالسلامسوزه مشغول اولدکهکیرواولکیرنکنه عودت ببوردی[| 

فول انر مشلا کر برت اودابلهاقهسین آنكذاتی معدوماولاز بلکه آنک |
صو رتیرماد هینتنه هرد ل اولور وا جب

الوجودد ج انا

جیع

]| احوالده باقود وعکن الوجود کهصور واحوا تبدلولور(ذلات |
 ۱أن لههوالق وانمايدعون ٥ن دو رد اللاطل)و.حى ساره 9تعاليتك عالی
احاد اه ”ی حعیعت مطاوه

زراور صو ز ختافه معد

ه الهطهور

اکدن عبارند رکهمشاهد ه اندرسین( اللهنورالسعوا ت والارض هوالذی

نیالسعاء اله وف الارض اله ( رباع ) نوریکه بذاتخو بش سداشده
انات  9ازدید ٤ خسن خو بش شیداشد سىت  ¥درصو رتحسن میکند
7

حلوه کری  #د زکسوت عشق ی

سروباشده است  #و ظا غه نك

قصودینه مطابقوجه ببوفدریکوهننصردیرالتصر يق ويل الاصل |
ال راد الی امثلةمحتلفه لمعا ن مقصود ة لاخصل الا بها يعن تصر یف
 31پراصیل امذلد*تفه بهدوندو رمکدر مصود اولان معنال ڪون کهاولمعنار

إحاصل اولازاالمااثوللهمحتلقه ابل حاص ل اولور(ر اعی) مصدر عثلهسیی
|8مطلق باشد  #عاشمه اسموفعل«شتق باشد  ۴#حون  ۳مشال خالی

| ازصدرننست  ۷سهرچهنکن پرحیباشد #ومویدالدن اطنیدی |
قد س سره فصوص اكم نهه ونر (مشربالمتیق الا

:قتضی لاانبخلو الارواح عن ماد ة وکا ان الصور السمية ليساتخنى فى
ی
| الوحودعنالاد ذلا انصورار وحیه لا,دلهاهن مادهصاطهتصور

أتت لصرووهی حقیقهاطقایی وحوهر ا واهرز وهو بهالكل و اصلها

|یولاه لااملالصور وجو بها وامکانها) یی مشربحتیق کامل آنی
وه
اشک ارواح پرمادهدن خایاولبه کم صور

مید وحودنده مادهدن

مسنعی دکلدر وانجلین صور روحبه اعون د لاند در ر ماد ه*صالهدن|

اولصو رتك تصویری اون که اول ماده صاطه حته اطقایق وحوهر

او وههرو يةالکلدر وحقا يقك اصلی وهیولا سبدر که ول حفا بقك
 3نیوامکانی صو رتاربیی حامله در (رناعی ( هسشکه درو طھو ر آنات
 ۱حقاست #دردیده؟ اهل کف هر تیانع *#درظاهرومینکهمعروض
فناست #در با ن
طاونگرکه آنذاتحق است * و بنهشترح قصوصده در که

|(«نعری شا منالعا عر ا>۰ناطق  ۳عرفه ولاعرقه عل ماھوعله

ه
عف
زرفه
||وکذلات الهس منغر الق اوع
سس

۳

رف

سس

پرامنالعا  ۸اوعراعته|
نس

تست

۱

{¥

روکددرمن حیث الجلی دی تحتفیدروپاطندفرههرمد ن زیرحفك!
جع تجلیانی مظاهرند ه فهم ادرا ایسه اولزالاشول کسنه زكفهمندن 

حن د کلدرکه اول کسنه ببلورکه عام انكصورتی ومظهر هو بیدر أ

کستی
بدر
یآلك
سکی
ه وحقتعاناهلی ججیع مظاهرنده مشاهد ».انار

تتکیم شح اببزوید بسطای قد س سره پیورمشد رکهاونوز پیادربن
خدادن عر له سوز سویعدم وخلالقی صانورکه بن انلرکله سوداشورم

( ربای) آن حسنکه جلوه میکند هرنفستی * اوصافکال اونهانست |
رکوع |
بسی ۴3و نطرفه کهآکه مبشود هم ظاهر  #صدفتندشود| ک ی

|مین
بکسی  #ومکاموندیر زکهعرفتذات مکندراماامام غزالیواعامطر

اشبموعلی دعشدرکه (نظے)اعتصام الوری بعرفتك ٭ عرالواصفون
عنصعفتك * دب علیتافانتا دهمر * ماعرفناك حقمعرفتك  #بل حضرت

حن هر صورتلهکه ملا ظف ایدرسك حقبقنده ملا حظه اتدیکك اول '

ه (نظ )
یدن
جاب
وارونك نصوری واسطه سبله بئه س
صرو
للد
دک
مطلقکه بودزهر صفت پاكه#ركن نمود ادراك  #زانروکهبعقل حون

#سهرجهمبکیی خیالش  9باشد زهظاهز
دراید *البته بصورتی برآید ب

]| جالش  #وهرنقدر کنهذاتكتصوری غات فاد ه ایسه تنه وجودیثه
نصدینغاتطهو ردهدر قوله تعالل (ان ایللهشك فاطرالسعواتوالارض)

و بعش تحققانامام راغب کی اتوصلديقك بداهته قاثل اولشاردر

جنید» قدس سره ديديلركه ما الدلیل على اثبات الصانع بن للاكندر
صانعك انانته اتدى(اغن الصباح عن اصلباح)يعق صاحك جراغه
احتابی و قدر وطاهر نود رکهدات حمك کال طهوری خفاسنه س

*دندن تحاوزاباسه
اولشدر(النم* اذاجاوز حده انعکسضده)یعیی رش ح
خلافنه منعکس اولور (ز باعی) آنبارکهغبراو انارینست  #وزکلشن
وصلاوصا خارینست  #کرکته حقیفلش <فاییدارد #درهسیدذات

اوخقا باری ندست  3صوفبه قدس الله تعالی اسرارهم دعشدر که ذات

معدوم عدم تحص نی صرف حرامندن مزال شهوده وموطن وجود| :
موجود حفق دجیعدم رنکیلهمتصف اولاز و هچ برذات جع

 #قبول

۰

Xoo

تفکروا خنلیالله ولانفکروا فذاتالله فانکملنتقدر واقدره يعن اللهك
محلواند دکرابلک ورذ انندہھ رکابکهکنپکدهرست سذیاراندییمانمكرفتنه |[
فنظ م نکداوتنایوصل اوهیهات *عکر تخوابپهبم خبال |
الزس
حراو
| قاد
منظردوواسمتبر(الو منین ابوبکرالصدیق رضی الله تعالیعنه دعشد رکه

رل الاد راك ادراك ر(باعی) اسلا م زاطراف فريك آوردن* |
عن
العز د

ان |
وان
وردننت #و
آیینهجین زسوی ژنك آوردن ازباده رخ شج بت آو
تراصنت آوردن  #وحون فرعون حقتمالينك کنهذاتندن صوّالایلدی |
لسیىه السلامه دیدیکه ومارب العالین موسی عليه السلا م حقك ًإ
وعمو
 1وفر عون جهلندن

اداه

اراء بسن

اف جنوه تست

ابلدی دس

1

موی

عليه السلام دج روشن صفتار بژهنان اتدی واتدی ان كنم تعقلون

فنک ٭ (ربای) ذنبکه ||
رلال
|(شعر ) قخدضذرتیفیيكدی»  #ادل
کید یالومتنو  #شد فصهفمات واکال من وتو#ای دل جههمی |
ابکرد کنھش کردی  #ترسمکه بسو پزرووبال منو تو٭ ابن فارض |
ومااخبّت حی اخمّت حيكمدها فواحیرنا ان منکن فيكحمرتی *امادات

ه
ذو دات
آموج
احق اد راك ابلك حال مکناندهبع

1

رنده نورينك |

ظهوری اعتبا ریلهمکندر پودخی ایکی قسعدربری نك ادراکیدر ول |
ادرال اولانذات حن اولدیغندن غاقلا ولهسین بوادرال عامهناسه حاصلدر

(ییی تعباده منغبرانرأو وراءهمنفسه منغرانل لهم) بعی<ق ||

دینه نفسن )|
یبارعبادی اول حق کورمکعببارد
| | انهوتعالیعبادینهتج ا
| بلدر
ر جل اك سز و بری دی انكذانتی ادرالالکدر دواعي مذ کوره 1
“

۰

شعورل بوحالت حصو ص خواصدر ام الوّمنین على ن ای طا لب 3

پیورمشدرکه(رابتهفعرفتهفعدته اعبدریااره)دعننر عی کوردمدس |

بن اتی ببلد م وسا کاعبادت ابلدم بنعبادت ارم کورمدیکم پرورد کار»
سح حیالدرن العربوخصوص حگیرده قصوحدده دعشدر(ان لین

۱

|
خکللق طهورخاصا فهوالظاهر یکل مفهوم وهوالبا طن عن کل ذهم |

منقال صوره وبهتوه) یسعجحناه ونعالی جلیدرعبادینهپس انك

۱

۱اد محلوقاند »ظهور

خاصی واردر اس

حق م جلیدر هر مقهومد »۱
اول

۳۰
اروف الال عطق اولور ورسوم وجود بعبه ری ننه |واد م عو دث بر
و بو حالد ه تمرك خی شاناسی بالکلبه هر تفعاولور ووحیدده ورت

|

و راسندها دسانه برهرتبدی مکندکاد ر وماتوحبدالهی اولدرک < قسحازه
ازلازالده نفس آخرك توحیدیله دکل وصفوحدانتله وئعت فارنددتله

۱

موصوف ومنعوت ایدی کاناللهولسکنمعهشر*وشمدی همےنان نمت ازل
اوزرینه واحدفرددروالاوتاابندکاکالنابادھے بووصف اوزرینهاولبسمردر |

کاللشیاهاولكجهه هدالعكددییدیبهتلاكمعلوم اولهاکشهجبلازك
ك
اولبو
حکدر
وحودی اونجكودنده بوکون هال

مشاهدهسن فردایه حواله

ابتکه ازمانومکان
دکا
هروا
ارصا
شبات
فاار
الك یو بلرحقند ه در وال
مضفدن خلاص و لشاردر ووعد همشاهدهانلرك <عندهعیننقد اولندر

قبدصات
نوتوح
قبدر
یدن
اصان
لتنة
خوصع
حلییددر که
ودا
وبونتوح
وجوداری سبنبله اقصدر وحضرت شیم الاسلام قدس سره کاب منازل

|

السار ی بواوج یتله خن ابلشدر(نظم) ماوحدالواحد من واحد *اذکل !
لواحد |
اها
ارن
معا
له #
طعت
منو حدهحاهدتو حید منبنطق عبنن
مرحسین زدیرجهالله تعال ۱
نامتوحیده #ونعت منبنعتهلاحد * هذاسانه
| کاب فواحل فا ناسه سندههو بلهد عشد  ۳ادرال ذات حت وعب

هو بتکهاخارت و عبارندن معراوقیودواعبارندن مرا ح واللهدرلاحطون
ههودحنوانیای دل *
ەبعاماع(ری) راتکعیننهنشانى|اىدل * منکلک ش

خواهیکبریراه بسرمزل او* معرویهنشان ایدل * شولرجت ورأفت
واسطهسبله کعنادی حفندهوارد رکندیذاننده تائلابلکدن انیریمحذیر

سورمشدرنا انرلء اوقانی بمولنداهضایم اولبهقوله تعالی( و حذ رک الله
اللهنفسه واللهروف بالعباد)حاظ عنقا شکارکس شود دام باز مر اا

همبشه بادبد ستاست دام را(مصر ع )فدع عنك محر اضلفه الوا

وحضرت سایلدنشر صل الله تمالی عليه وسل بورد بک مهاعرفناك <ق

| معرفتك وینهسورد بکهانله زءالى احصب عن العقولکااج عن
دشد
الابصار وان الملاءالاعلی بطلمونهکا رطلبونهاتع * حافظدرره ع
||کسبیفین رحرامز×ھ رکسیبرحسب فھے کانیدار * وانعباس رصناه
ح ۱تعایعنهمادعشد کر

۳۱ابتدباراولحضرتسوردیکه
 %تفکروا ۹

Kor
انناسنده کاهکاهیع سو زار سو بارشو بلکه توحید حالندن اند ه هرکن
اثربوقدروتو جیدعلی ک|رجه توحبد حالایله برمقدا ر امجدن خالل
|دکلدرومراجه منتسنم عینا يشرب بها الفر بون بووتوحید شرا بنك |
| وبصفویجدرهتودندرکه بوتوحید صاحیاکث باذوق وسمروردهاولور
نه اولنونکهاول حالاك هچ وا سطه سبلهانك

رسومیوعاداطتلیتاربنك

| بعضی عرتفع اواور شویلهکه بعض نصرفارند هکندوع یلهعلابلروجود
اسای کهافعالاللهیی رابطه اريدر اورتاد هکورمن اماحوق اولورکه طلت |
وود هیه اری سسرله کدی جل موا شندن کرو ڪوب دو سس
ج

پوسبدندرکه شرك خن بوتوحید صاحبندن بالکلیه رفع اولن وامائوحید

حالی اولد رکهحال توحید موحد ذاننه وصف لا زم اولور وجل“ نات ||
| رسوم وجود نورتوحیدل اشراقنده تلاشی واضععلال بولورعک رکهبوج زف |
| بفیهقله دسنورتوحید آنك حایانوارنده منز ومند رج اواورنوراهتابده |
|واکیك انوارمندرج اولدیتی کی (1۱اسثبان الصح ادرجضووه باسفار» |
ک
اضواء نورالکوا کب)و بوعقامده موحدل وجو دی جال وجود واحدل |

ءشاهدهسنده شو بله ستفرق عین جماولورکه واحدلذات وصفانندن
عبری انك نطری شهودنده شید

رن ناردرحدده کهبوتوحیدی دج |

بت دی آنك صفی |
ربو
| واحدك صفق کور رکند,نك صفق کورم و
کورر وکندینك وارلقی بو ط اروبلقولره قتطکرمه وشا مرحااملوطارج هتهدورححنیلددلقدتسلاط
یمی |۱
 ۱ته مرفنه دوس وعرق جع

 ۱د شد ر( التوحيدمعن تصعمعل قه الرسوم ویندرح به العلوم  ۲بکون له

کالم لو وتوحیدل منشانی تور شاهده درنتکم فنا تو خد علینور ۱

عراقبهدر و بونوحیدده رسوم بشم بتك ا
کی مرنت اوواحوید علی ||
ولهرسومدن ازنسته ارتفاع واور ووحید حالیده نقانای رسومدن دعضی |
قا(ددغنه سات اواد رکهمادامکة موحددن ترس اعا ل و
تهدت احوال

صدو ری مکن اوله موحد جوهنل حا تی حالنده توح د حتنده |
اولکه کرکلودرکاشتتي ادا اش اولر و سبدندرکه ابوعل دقاق قدس |

سره عدشدر که (التوحید غرم لابقضی دته وغرب لا یود ی حفه) ||

]| وموحدار خوا صنه حالت حباتارنده توحیدصرفك حقبةتند ن | تارال
ا راسومخود لاش ولو اخباارقخاطفمثالنده بر حه لان ||
ر

۰۰3
۳۳۹۰

۱

پرموجب شرع خلعه فیلور وهر حد شرعیکه مو قاد ه اند ر برقر بت

و بردر جه صاحی وعظطیم رفعت اسی اواو ر والا سکینسیر بوغز عش

|واور نی معذب ونابلك اولنلردن اولور ز ر حابوانك پاك اولهسی وموتند» |
ا
| ا|ستزاحت وله سی حاغله بو غن له حاصلدر نو برمثلدر حذر اعون
اابلاغت اوزر ینهکه اندن هلاك دين خون واردر والنه احق
عيقة الال

(ول ف |
وذعوذ بالله تعالیمنسوء الافعال نه نذکره ترجه سنه کله لاملق

التحوہد ومرانبه واربابها ترججه عوا رفك اولکی بابنك ایک فصاند »

 ۱راد او مشدر ڪه توحید مرانبی واردراول توحید اعانی ایکیی

| نوحید علی اوجعی نوجد حال درد جی توحید الھی اما توحبد اجانی
|| اوادر که نند ه وصف الهينك نفردینه وحن سجانه وتعالينك معبودیته |

| اة اقنك توحدینه آباتواخبار اشارتبله کوکلبله تصدیق الب |
از یله اقرارابلیه وبوتو حبدخبرصاد قه نصدیق ایک ننجه سیدر |
اوم

تاد در ظاهر علدن وونکله سك اك شرك جلیدن خلاص انار|

»ین وپرر وینجپوفه ضرورت ايان |
واسلام علکننده ممنرطاولق فان س

| له عاممؤمنلرایه بتووحیدد ه مشارک در وساورنب حتیودد »|

۱عفرد وصوصاردر واماوحید ی مستفاد در باطن علد نکراک ع ۱

||بین دبرارواولرتیه شویله درکه بنده طريقتصوفك بداینند» على
۱این لور کهموحود حقیق ومورءطلق دکلدر الاخداوندعا جل

|| حلاله وجله"ذوات صفاتوافعالی ذاتوصفات وافعال حقده لاسی"یلور
هربرذای ذات«طلق نوری فرو عندن |کلرو هررصفی نورصفت

|مطلقدن برپرتوفهم ایدرشویل کهدهرپردهبررعقودرت بورارادتو ب“رعع
ااو !مر ولهآنیآنارع وقنرتوارادت وسعموبصرالهیدن براترملوروعیی

عال و بوعرنبه اهل صوصل ومتصوفهاك
فغات
الص
هذا قوبااسجليما
ت-ست

مانب قوحیدی اوا تلندندر و پوك مقدمهسیحتیود عخامركب۱له

اسوسته درو بوم نبه يه مشابه برحرنبه واردرکه کوته نظزار تاوک<ید

عل د رارلکن توحبد علیدکلدر بلکهتوجد رسد رکهدرچه اعتباردن
سافطدر ووتوحید رسعی شولوجهله اواو رکهپرکی کذا وفطتدن

ک|تب فاسق مطالعهای کلهامحلسده توحیده عتعلقکلات ایسعکله مهنای

ول سببدن بحب ومتاطزه
نوحیددن برصورت ععبرند » یتسم اواور او

% ۵۱ ¥
 ۱اجر )نوحدیئك راو پسی اسدی ن بون ابوبکرحنرمه دیدم دسا
دیددکه ینا ا

اھ سا ٤ نایهر برهاحرحه العناری وس وابوداود

0رجه ا تعالیخیوناجذ عم علياهلصلاةوالسلامببوردیکه قاضبار

اوچطاشه در ایکسی جهعر و بری حنّد »در انار کمجهعده در ری |

|اولدرکه قاضیلی عل بت وهر حک مک ابر جهلله هووای نفس ووبلله

لفاق عل بلوراما علبلهعل این و حکتی
ضدریکه
اابایرکصسی اول
حهل وهوابله ومیل واءابله اناروجانب خاقجانب حقاوزرینه رخ

ابلرورشوت  1ور وکاب سصلاتی ونرد امت فابلهو بردومال مواریده

وایتامده فاسد نقصیرفلارور اروباطلی حق کوسنزر وح اور ر

اواوقافده ناسزا تصرفلریروا

کورر ومناصب وهساجدومدارس وخوانهةی

قن
وتبا
وبصعرابدیند تقوب
/اعلتاریلوهغرضار پل نهااهلاره وا

سوزی

محلند ه سو یار وکار احنسایی وامی معروق ونهی منکری مهمل قور

وخدمتکارارین وناباریی و قساملربیی خلا یق اوزراینسه مستولی ابلر
تارشوت آلوراروجو روطالرارقبلورار واو ل امورکه ابواب البره متعلقدر
وقاضباره آنك عحتوارانی واجبدر ضایعایدرار و ارباب دتایی واصعاب
فا
عقرا
ض ف
وایی
طغی

اوزرنه ناحق RRF E

| الندن ارلیموزار پس و جله لجارم مستوجب دوزخاو لورام اول
اهد ه
ننهک
دلکس
| قاضیکه جندہ در مکرکه جنت قاضبسی او والا او
قاصیاوله خصوصا کهفیزمانشا طووبدع غااب اولشدر حقوق شرعی
کاهوحعه رعابتابلیه 5ن متصوردر بوسبدن <خواجه عا عليه ااصلاه

| والسلام یوزمشدر(من جعلقاضبا فقدذع aB اخرجه ابوداود |

| رتجهعالاهل بوضعیفبلاداسلامك شرقوغر بندهاوتوز لهیقدررک |

| کشت ایاررھکز برقاضی کورمدیکه ابفواندن ممرا ومصوناوله الاماشاء اله|
ونجل لکن! کرقاضیاولان بوخصال نانسندیدهدن باك ومنر او
تعالی ع
عستدن < یک
ویك ضدیاولان خصال جیده برژهصعتلنه وحاد ه" س

 ۱واولسبرتوسس له کدشرحاولعشدرعا! قلباولهواوقانیاورادهذ؟ 3

داه سلف صالین سنق اوزرینه حکی آبابه |
نروتن
سنا
امن ینیله وهس انا
اولباء الاهعدن رو اولور و کنید حق

ی ع

هر شفعنکه ۱
 1و معبول دو جهان او لوروهر حککه حق اوژر ننهاوبر

ذوروب حمك حكم فرماتل» دعوت خلقه اشتغال اعشار در و خلق دما
خراناندن وشهوات خجرندن وعفلات مستلکندن حظابر قدسه وحلس |
انشذ وتقعد صد قه وشراب طوره وجل جال ساقیوسفیهم ر بهم

|اوقورار وآنارهاوناراء مشا برې ذوفند ن چاشن ویررار وشوق عوبت
اسل لهسنیانار لداربند ه حريكایدراروهرطانفهتك عودفنراسیی وفهم
وکاسی وذوق وشوق نکور هشر عندن وطریقندن حوقبفتد ن بان
قبلورارتاهرکسنه کندی نصبی همی مقدارجه اخذ ابارازکه(قدعر
کل اناس مشر بهم)واکر برجان اتشیانه حه مدن طمران اید وب

شبکه ارادته دوشه و صبونه دانهسیله دام بلای عشقّه بند اوله لاجرم اول

اشزهسبید بلندپروزایکه دباومه قاتی بدیع دوششد کر زکاهخلوت |

خانهبه حکر وانكهوای نقسی دید ه مسنادانی دوحهاته نظراعکدن ۱

دیکر وطمه ذ کرله پرورش و بررنا! کادلکه ماسوایحق سهان ونمالبه |[
اولان التغاتك وحشی اندنمنةطع اولور ومقا م انس حاصل ابلرو شول
بایه وم تبه استعداد واسما یک(ورکه دستبادشاه آنك شيناو غهبرار ۱
بدرسی بو طاعه خلاصه آفرشش وخلفا ی حقدر وناب راث دار

انبادر علبھے الصلاۃ والسلام کد(لاء ای کانبا بیاسرال )ھرکشہنك
دید ه سی انلركجال وکالنهدو گمرکهقبابغبرت احلقتنده انارمتوار باردو
)مارن رهش زنده جانی دکرند  #مرغان هواش زآشیان
( رباعی د
دکرند  #عنکرتودرن دیدهپدیشان کارشان  #ببرون ردوکون درحهان
کدرند ٭ همان خلقآناردن سرو ر بش ودستارکوررار کندیارندن انار ا

| فیا ستی کندیلره وعبربارابدرارو اناری همين بعووظالرد ن پروا عظ |
وعاللردن برعا صنورار وبلز ركه لا بقاس الملاثكة بادادین (اماقضاة
دی اوج طافهدر تكم خواحه عم علبه الصلاء والسلام ,بورمشدر
| (العضاه تلانماضیان ن الناروفاص نىالنة)عن بر بدة رى اتلعهالى عنه
وان
انرسول اللهصل انلنعهالی عليهوسر ال( امضاه ثلث واحدف ا نة

فالنار فاماالذی ن انه فرجل عرف ال وقضی به ورجل عرف اخق
هل فهو قاثار)
وجاز نی اکم فهوف النار ورحل قضی للناس عجلى
احرحجه ابوداود رجه اللهدعای وقال رسول اللهصل اللهفعالی عليه وسم

(اذاحکه الاکفاجتهد فاصابفلهاجران واذ! حکرفاجتهد فاخطاً له
اجر
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| حن سوزز بنطمعله قر شدرم زارزپراسوزکهدحنابایله وطمعله آلوده

اوله ومنشاًنفسدن ودغرنضو یدنظهو ر ولهکوکلارد كەتااثری اولر |

ک|ابرکلایدرکه*+آه ازدل آید دردل آیدل(مصرع ):هن کرجان برون
| ایدنشند لاحرمدردل *وعدالله ن عباس رضیاللهتعالی عنهما خواجة
عم عليهالضلاة والسلامدن روابت ایدرکه (علاء هذهالامة رجلانرجل
نامه تعالیعتلافیذله ناسوخ1ذبعاليه طمعاول بش په منافذلات بصیی
ق عأليه طبرالسعاء وحیتانالاء ودواب الارض والکرام الکاتون بقدم على
| نله تعالی باولمعم سیدا شر فا حق برافق ا۸رسلین ورحلآناهالنه تعای
علا فالدنا فضن عن عباداللهتعالیعر وجل واخذ عليهطعا واشیبه |

نابات بوم الق لیما بحام مننارینادی مناد على روسالاشهاد وهذا
| قلان نفلان له تعالیعلمافضن به عن عبادالله تعالیواخذ عليهطعا
واش

یدوه
ایق)
بلا
ذدب حت بغرخاللهدعا من عذات اخ
ری نه نا د

وعبد جو قدر و مقدار اوزره اختصار ابلد حون مذکرارطلب دتا

اوبمهفاتریار دس دکر ابتدیکمز شراط وآداب واوراده یام کوسترهر

شونلردن اولورکه حقسصانه وتعالی انلركحقند ه بنوررل رفعالله الذین

آمنوامنکموالذین اوتوا ادلرعجات) !لا ی ودعبدالنهپنعباسدن رصیالنه |
تعالیعنهما و یدرکهعلمانكک سابرمومنار اوزر بنه بدیوزدرحه فصیلی |
واردر هردرحهرك مابلق دشيو ز بلاق بولدر و بومعوله ع هر نصعن ۱

ووعظکه ابارهر پرحرفنه برقر بت و پردرچهحاصل قیلور وهرکننه که اك ||

|کی سسیله توبهابلیه وطاعتایشلیه وحقسهان وتعالى طرفه نوجه !|

قبله قیامت کوننده آنكحسنانی دی اول عالمك کفهسنه له قونه اوجعی ||

][طاقه مشا در که قدس سرهم حق سجاه وتعالینك عنایی جذیایله ||
| راءچینه سلوك وعالیشتی سم ابلشاردر وحةك ااطانی مکاشفانندن علوم ||
لدتی بواشلردر وصفاتحمّل تلبات انوارینك رتوندهضای حفاییومعانی ||

| اسراراولشلردر واحوال وفقامات وسلو راه حقه تمام وقوفنام حاصل ||
 ۱اعشاردر و حضمرت حى عرزت آعاوفدن خلفك تر ستنه وحفه دعوننه اص |
 :اولعشاردر وکندی ردن

لدبي مدنده وعظ اسدکرند تصکره کم(عظ ۱

" ]سك #ضیرلمعظاناسوالاناجیی) منیدر پس واعظ اله“انهوتعای ||
ده ||
نین
هی ک
اهس
کحیل
ولنشافرسك مکرو
||دفاب کلموعن دن قبول وعظ اب
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فارخیهوحضور قلبه جهدابله تمن اولاق وک تنس ۶0۳53۱
ووسزته]
ککاب
کلب وله روح البویروب التدر ج بعص حفایق الهیه ۱
کولاك دولتندن بی نصبب اولبه
کاے ب
واسرار کف حاصل اوله ت

(.بدت ) دررهدینا کرجه آننکنی  #دستوپایی بزنزبان نکیی* ومذ کر
دخ ایکی طانفهدر بریاولدرکهرنه بی معنی مصنوع ومسجم کلات
ازبرلشدر که دعیندن ان هد براتربوقدر وز بانارین آنکلهجاری قباشاردز
وقبول خلق وجم مال وجاه دنیوی غرضیله عالده اکشیتدرز و هرز
وکرسی اوزرنده ملول واعی| وصدورل واکابرل واخاب مناصبك مدحین:
یليهوس دروغ و بد عى ود
لع
لور ومقما رسولدهصل اه تعا

وشهرتی رواکورراروکدا لکلرابارار وکاه له درو پشاردن مال آلورژ

رزار سوبارار وکاهخلنی بد عت وضلالته نسنت
وکاه خلقه خوشکلوسو
قیلو راروکاه اولورکه دنبایی نبلورلۂ خاطرینه سرد ایدرارتا کے انرز

ایدوب بوناراخذایدهار وکاه عقاب وعتا ب اصرندہ مبالغه کوستررارتا کم
خلایی مأٌیوسابلیوب حبرتوضلالنه دوشررار و کاه رخصت واا حت

دار سینشویله توسیعقبلورارکيم خلایقعذاباللهدن امین اریحلدیث

| صنو ع وعطعون نعل ایدوب فتاه ارو تعصبار کوستزرار حدنافلا ن

انفلان واخمنا فلانیفلان دیوب احادیثحصهاولق لافین اوررز

وسبت اوزریته اعرا واغوا قیلورارپونارعام زبان
مسلانلری حصب ن

و جاهل دل اولان علا قیلندندر ودوزخك آتشین علو لندیرن بونلردر
ای طاننهامه صاطه دهرکرهکلامی حن سهازه وتعا لیاعون
ووا ب آخرتاجون سویلر وبد عت وضلا دن ارا ع اولورر
وتقسردنواحادیشدن وسبر دنبو تارمتاشدن واخباردن هرنه کم تقل

ایدرار وجاد* سنت واخلا ص نیت اوزره شوق وحبت وادب وحکتله

تاقبرباررر خلا وی صراط مستفیم یشعرته وتوبهوزهد وورع وتقوا یه
| دعوت ایدر تكم حقتعالی ببورر(ادع الىسبيلربك باطکمه والوعظه
ت
کها)ر
أن

تولنه حکمتله دی کوکك موعظه ابلهسندعاابلهلس ونار

خا ترجاءعذموهله دلمرایدرلرونهو ورف اف اطلهکرم حق انه وتعالیدن

تومید قباورزکدالامن والاّس کلاهماکفر وکندبار یش طبعدنوی آلابشرله

زسو پر
ودجه
سول
کنا
قنلرع
حیف
صب بطقرنه ک
تونمسبت
وار
ملوث یز

‡#حق ٭

۷ F#
هباء منشورادار وکرکدرکد عتلردن دج احمرازقله وحاد * سنت ومتادعت

اوزریته تابتقدم اوله وسلف صاخ اعتقادی وسبرتی اوزرینه بوریبه از
واهلسنت وجاعت مذهین دوه واوقاتوساعتیموظفایده شو بلهعر |

رهوف قالقه چونصباح
عزبری هرکز بطالتوهرل ولقوهصرف ال
رلهه وقراءتق رنه مشغولاوله فنتآایطلو عایدوب مقداررحین
کقب
دزنی
نما
| ارتفاکعوسترهوابکندی نمازن !اادبتدکدن ص کر کر واخشامهدل مشغول
| اوله تااشارت (واذ کرربك بکرةواصیلا)برله علأغشاردن اوهلکهعولد ه
| ی حدخمرواردر وک آفتاباولقد ارقالقهاکیرکمتصلا الاشراق أ[
ق|له وندر وساهفاد ه واستفادیه مشغولاوله چوناندنفارع اوله ای ركعت

|صلاة العی قبله وبادخی زهاندااون ایکیرکهته وارتجه بعده کندین |

|معاشی متصنه زونفدار بنك امور نتهوسابراسیاب آسايشنه درا طاجة |

زد عانتحقا وزر ننه شغل اله تابین الصلائنهدل يته محثر عل وءطا لعه ۱

آلواستفاد 4مشغول !وله واکر سنا لعشائین دی کذرله و دلاوئله واوزا د 41
احیای وقت(یدزسه عظطم خاد ت انیا ولور حون بانسو غاز نله آبرق ۱

ار

و

غهول
ش عل
مرار
رون مطالعه به و باتک

اول از

اا گهدنت بردشی که پس پرساعت قبلیه متوجه اولوب اوتوره ود کره |
ت

| لار جوناو مخوغلبهابلیه جچعیتقلب وحضو زذ کصرالغهطرفقی

لب وداک سنتدر اوقبه(له انى
لنیهه قارشو دنهودلله وککو
قزر
آو
اسلت نفسی اليك ووحهت وجهی

ا طهر ی اليك وفوضت ۱
الك الف ت

امرى اليك رغبة روهب لا ما ولامعاً لا مفرمنك الااليك اعنت بكاك ال

|الذیانزات ونبيكالذی ارسات) دکسرو ذکره مشغولاوله تذاکایردهرد |[

او و بهوارءخبرده کلشدرکههر کموضو ءابلهوذکر ايلهاو خو رد واره آأك ۱

عهتنه مشغول
ادنن
طكعا
وحن عآلرتشنهابلتو رارآنده حقسعانهوتعا ولاا
اولور وهر رو اکه کوررصدق ,بو> ق اولورنوم العا عباده و نك کی

| تاخوودر بعدہجهد ابلیهکهکه ك مابدنندهقالقوب صلاہدهدE

خواجةعالمدر عليهالسلاممشغول ولهاولاون اروکچعت نمازدرورلهوهرنه

قدرقراءتی مطولایدرسهفضلی زباد ه در وا بکهزدیارسه او بوی وهصباح
اهز وقتنه د وکرکدرک |
الغول
| وقتنده طورهوتجدید وضوءایدوب متتغو

ااوتمدائتن صورت موتا فانم وله موتصل نان نو عماهدهددأأ

{i
| واست رکهتجلد ویحننااغفرله حن ابطالایدهار وباطلیحقصورتند»

|[

ک|وستره ارو پونکلهاطهارفضل ابلیهارودش شر بغده واردر که (انقواکل .
منافق عليع الاسان بقول مانعر فونو فعل مانتکرون)یعیی حذر ايلهکز | 1
هرمنافدنکهعلم اللساناولهنكصفیی اوادرکهسرلنلدیکوکزی سو بار |[
ومنکرکن اولاری ایشار ووا جهعالم عليه الصلاة والسلام بو رمٹدر که

(اعوذبك لمانتعفړعوع] لایع)ع ایکینوعدر بریعلشروعتدرکاهنکله|
عل اولعیه پس بوتقدیرجه نافع اولن ک|رجه فینفسه نافعدر وسر چشعد

ججلهسعادندری(کی عرکهانتوتجومواقسام علومفلغهک اکاحکمت |

اوقو ار درو بعضتی کلاءله فرشدرهشاردر واکا اصول دعشلردر اپو ۱۱

نامبشفرله خلق دام ضلالته دوشورهلر و و نوع عل دی عابفرعدرق |
|استعمال اولنورسه نوکاله علقیلنورسه هلك ومغول |
ذانه تعوذالله کر
ومضلدر ونجه سرکښتهار بوعل واسطهسیله راهدیندنوجاده استقامتدن |
دوشددارهفر وراردر کهبزعامعر فت و هم حفیفت حاصل ابلرزدیو 

زا رکه معرفت حق سچازه وبعال محرد قراءت روایتله حاصل اولر بلکه
سلوکلد وسر ميصعطتفویهیه على واضعها الصلاة والسلا م متا بتله
وظاهر وباطن اول حضریه اقتدا ابله حاصل اولورتکیم حق سعاه ]

وتعالی وخیبررل(روانهذا صراطیعستعیا فانبعوه ولاشعواالسبل فتفرق

بعبنله ذلکےوصیکربهلعلکم نتقون)بسعفعبهولیاولاناولدرکهبونك
کم
س

|ی علومك انواعندن وآفاتندن احنرازکوستره وفخلیص نیتاید*نفتوا که
ک

بوررودر سکه اویمدرناظره کهقیلور بجلهسندن نظری واب آ خرته

رع |
شو
حق
نظهار
اطوا
برع
| وقرب حاقنه ونءایاولهوبووجهله دش
وتقویت دينابلبه ونضسی رعونتعلد ن وآرایش حرص وطمعد نکه|

اافلظو)د شعدرض وطمعجان |
علانك مذلیی انکله درپاکره قیله (ح

لعماان ٭ این خاری اکزذاف بایشان نمیرسد در3دا کهحسمرتکاه ببانان |
ماوارحهکتهیاط |
ك بایان میرسدن#وافتو
ي»
رسیده آم #واین ررد
جیه|
جب
یله
اام
بقین
کسوه میلنف لهوغرضله وعلتله فتوا ورمیه وب
عیهالی قبول
بل
اصرمفا
ردت
حقاس
وده
|حکمایلیهوا کرالنده وقفواراره ان
زا که شمکه اشفته اوله وآنده برهیراوزربنه اولیه حرص وشهوت
۱لبه بر

| وحسد وربا وانواع صفت ذعیهظهورایدرومدنعرندهزجتچکدکاریق |

هباء

(¥4
ودکدل رکه ماص الله تعالی فصیدری شا الا وصسته فی صدر ایی بکر
اقلی بے صد ریه برش د*وکد بکه الا بنانی ابوبکرصكذرینه
عح
تنی
وع
دودح ونتکبےع ظاهر! 4انواعیواردر وع باطیك دی انواعیواردر :عزاعان

وعإاسلام اسان وم ايعفانبواعن وعزتوبهوعم زهد وعړ نهویوعل |

|اخلاص وع مع رفت نفس وع معرفتدل وع رکه نفس وع تصفیهدل وعم |

|فرق مشیانراات

والهاموخط اب ونداء هاتف وکلام حق سان وتعالیوع

مزشاهند ان وع عکاتمات وع توحید وع جلذات وع جل صفات وع

امقامات
وع احوال وعقرب وع بعد وع وصول وعل فناوعل ا وع سکر

او هو بونارلغیریعلوم غید.دنهرنهوار ایسهسالکانمستقیم الاح<y 0
ماوعاآادلماسفاء کلهانعیلهحاصل اولوروعلا اوجطانقهدرei 1: ۱
ااعزظاهر بیلوروږی اولد رکه عړ باطنلور اوچصی اولد ر همع طاهر
وهم اطن ا

اک

سیر له < هاده وو

اواسه جوقدر بلکه پریسنك برک شرق وغر په تا امبریشور وانك کیکی |

۳9ie

بمده
واه
قطب وفت اولو رو خلق عا جله  1باه دونش س

زندکانن ایدزار وعتأاء طاهر دی اوچ طا ده درهفتیارومذکراردریعنی ||
اهل وعظط واصعتذر وقاضلردر اما مفتبلرنه اهل دراست واهل نظر

وفتویدر اناردجی ایکیطانه در بریاولکه عم دل وعالم زباندردس انار
خوف وخشبت اسیاولورار وطربله علایدرار وفتوالرنی تقوا ايلهاراسته

ق|بلورر وعلك تحصبایی ومالینه انكنشرتی تحاتامیون ودرجات اعون
|وابنلرظزرار یی جاه ومالدنويدن متعطمدوتراز پونلرانلود رکه حى سهان

|تع
نو
لالوینشا
ده بیورمشدر(امامخشی الله منعباده العلا وا

کمن

س
ت
ت
ین
ت
و
ج
ن

ف
|رقهسیشولعلاد رکمام بانوجاهلدلدرحقسعانهوتا لیدن

ت

| خوف وحشتتاری بو قدرعلل تحص انده ودشرنده ستلری توات لحرت

ا۱وقربت حق جل و علاد کلهرننع علي غرض مال وحاه اګون وقول
|خلوق اعون ایدرارو شهرت صوری اون ایدرز لاجرمهواوناره عالبه

و نارینامهوادار وهوا ايلهع 
لایدرار وطر ق عیرهستعیر کیدرار وشول

۱عاثررکهاهلتقویدر اناراناقرهبلحوسرداروانلرء مساو پسنهمشغول اولورژ
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یرفن دوتوب انار ایذاسین هراد
|انلهافتااندرار ومفام *حثده حدل ط
و
نوندوسوزف تو جيه او زر يته سو بلزر ح
وعه اطاعتت ازز از

[االخمقإیفودم جنمبالابلقواالدناهومالقدرنتااعلببیابلدکىايرولملالا بخ الطر بن ومرشد
ه بن عمد الاسدی الرازی.

روح اللهرو حه کناب مصناد العبا دك بش بابنكدرد شجی !

صلند هک طواف مختلفه دن علانك سلوکتی بیلدیرردرجات اول العلى
و اتبعل بو باذ کراتبمعشدارکه
لقیال(الولهالذین اوتوا لع(درجات)

وقالسهانهوتسای (انماتخشى اله عمبناد هلعلاء) وقال اصللقتعالی علبه 

| وسل × ان العاء ورثة الاتباء وانالانیاء لپورئوا دینارا ولا درهما اماورئُوا ۱
وتی |
| الم اخخنذبه فقطاخذ موحاظفر * یعیعلابدرستیوره ان
بباددررس
|انماء دار ودرهم ومیراث وود بلرانلودن قلانراندکادر الاعلدر سن

هرک اولمیراندن اخذابلدی وحاظفرهسی اولدیوا وحدينك راوبسی
ابوالدردادررضی اللهغا لى عنه ابوداود ترمدی اخراج انلشدر بلک کم

علومك اشر شول علد رکهحق سصانه وتعالی قر بته وسیله اوله وعلی |

| اخعیعه عزصفتحیتعالیدر پسوع ايلدهرجاتعالهبه اشرلك مسردر |

ولکن شولشرطل هکاول اه خوف وخشبت مقارن اوله ججیم حکمتارل| :

وعلومك سری حقنعالیدن خوف انلکدروهر نقدرکیم عل ارترخشبت
ارترتکیم خواجه ما ۸عليه ااصلاء والسلام سوزمشدر نالک نله

وا شاک*مینعهنی ایلهنتعا لایسردنز ناد لخوشرموبالتهدمنسردن |
دت |
|زاده در ونشان خشبت اولدرکهکشی علبله عاملاوله وات وس
ریله"
جا

آخرت قبلوسبلهجیع مال وکناسا جباه ت
وم
بتعا
ھتی

ابه وانباءه

علبهم ااصلاه والسلام ایکی نوع عبراث قومشاردر بری عل ظاهر ر
وی

عیاطن عرظاهر شولعل نافدرکهصعابه رضوانالهتعالیعلیهم اججعین |
خواجة عاك علبهالصلاة و السلام قولندن و فعلندن المشاردر وتا بعن!
لی عنهم اول على نیع اغشاردر واوقومشاردر |
واه سلف رتضعال
اله

لد ر
اب وسنت |
خالوقه تعلم ابلشاردر وانکله عال فع
ککه
واشار
وهدر و بونارلك توابیی هرنه وارایسه وعم باطن |
وتفیرو ابا رو آنارفق

سول معانبنك مفمترید رکویی واسطه جبرایّل عیب العییدن مقام اواداد |

ا| حالت (لى موعال
فلهت) ده خواحه عام صل الله تعالی علیه وسلك روج

||یسفنره فایوضلشدر *فاوحی العبده مااوجی* ومشرب ولایت بوندن |
و
طعا
لمب جکرسو ختهاربنكجاننهاول جامهالامالدن بر جرعه

ووکددرلرک €

i

RFF
ارجالالفبب اازواح القدسة اغيوق بغوثة وانظرونی بتظرة اعینونی أا
بقوة) وجباء سکز معنصد ر که جل اثقال خلا بقه شغولد رونقباء !ون أ
ای تخخصدر اسرار نفو سه مطلءلر در و بدلا اون اک تخصدر وحه

تسه اولدرکهحون وناردن بری وفات ایده باقسبی محموعك قا ها 1۳

اواورو بدلاابدا لك ونقبا نك سبریدرهذا کلامه و بعضی نوجد ولاک

ده بوایکیبیی ثیح الیدرن عر بسیقردسه ی نهسبتایلدیبتلربودر

از کب کط بشرقستان و کا کے جانب ایشان
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زماکرده سری حدمتلر ر
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و لدلعسر عر

امروف ور ا ضتلهموصوف ایدیزبودما شویل خیابلدبارکها(لسلام
أعليكم تارجال الغیب السلام علیکی باارواح المد شة بانقباء تیاه بارقباء
ابدلاء اناد امامان باقطب باراد امناه) ال آخره بیوردبارکه توب
قطبه وا
ریجیه دل دار قطبد ه اولناردر اشاغه دن بوقاری ندا اولنور

| ماافراد وامنااولناردارة قطبدن خارجاردر قطبك انارده حکمی وتصرنی
| بوقدر بوو ردیارکه وقت علده طپاونهٌ شریغ پهه استظهار کرکدر پعن
| انارهر قنقطرفده اولورسه اواطرفه آرقهی و پروب اناری ظهیرایدینوت
ا
نارمتوجه اولدقاری بره متوجهاوق کرلزیرادا انلرط رمفقابلار نه توجه

یدرژوشکر تلد زارعلکه مشهوردر #مانوقصه دردرر (قسان اقسام
2

{¥
نظری وفکر لهاول مطذوهغیشاردیوابو بکروعرهنست رصیالله تخالی|
|اعنهما بارامز اعتقاد اعشاردی وعلینك کرماللهوجهه شانند ه غاو ی[

واردی بچووانیکی عدل اروجلیېنك بایننهار ییرودیلرکهانلریطشره
| جبقرهر سب صوردباربیوردیکه بن سزی صخزویررنند ه کوردم وحق |

o
e
E
RE
EE
|| وسزرر وس اول ایکی کشی همان باطنارندن نوبهالدیاریس اوزجی

e

نهزیرا کهسزی اسا ن صورنده
کوی
ب سلاعدتدیه ن
 Êا|نلره دیدیکه ااشو

| کوردم وآناربومعنادن اب ابلدیلرواو اباطل مذهبدن بالکلیه توپه
| ورجوع قیلدیلرهذاوموالنهانا ممرحسینازدیکه فضلای متاخرند ندر
تهعالالهلی فوایح نامکاننده دیوان همنضی شرحنك مقدماننده شے
رج
شد رکهافراد برجاعندرگ
لقل
بهن
|| الیدین عر بدن قدس سره شاول
| قط انارده تصرق ابولن
انار عددی طاق اولوريعن نكو قطکه

اکاغون دی در برنصدر که نحظلذری حقسهازه وتعایی اولشدر
واکاعىدا لهدرر ونادر واقع اواوزکه خلافت معنو به اله خلا فت

:

صوریهبی جمابار خلفاءار بعه وامامحسن وععاو بهبنبزید وعر نعبد
زی ترعضااللیهعنهما واول قاب اممرافیل اوزریه دروفلان ال -
العزی ک
فلانت قابیباقدی اوزر بنهدعکدن عياداولدرکه فبضحق اولایکیسنك |

اوزربنه برجنسدندردعکدر وامامانایکی شحصدر بریغورل صاغندهدر
ونظری عالمملکونه درا کاعبد ازب دیراروبری غونك صو ده در

ونظری عالمملکددر ک|اعبد الا درار ونبهدهبوامام اولع دار بدن |
افضلدر واوناد درت سغصدر عالك درترکننده ری مشرقده عداطی

عالبدهددارلر یددرار
درا و ری مغر بده درعبد العلیم درار و بری سع

د ه خلاف
ودرنو
بذص
دا ل دی *خ
و بری جنو بدعهبدرد الوقاداربدر
ه بوناردن غری |[
خدرسبو
وارد رکه ویدیتصص قطبواماعان واوناد مب
کسته میدز واندا ل دعکه و حه تسیر او لدنکه حون بری و قات ابه

|درولردن بری بدلاولور وفردلردخی اوحوزردن تام اولور واو<بوزز
دخی عامه صمادن تیم اوورو داوجحه ميهبودرکهجون وتارر برکیده
)| قادرزدرکهکندبلرك صو رتنده برحسد قبوب کیدهار واپدال اطلاق وئلر» |[
رلردر باریك کونلرند» کهورنده
رون
قروب
ملها
مشمروطد رکه بوامر» عالماو
نی جدہ اچ ولور رنهصیل بوجدوادن معلومدر وجون برکسنهیه حاجت
دوش هک رکدرکهبوزناو انهايد که انلراو انیده در ودیهکه( السلا

و ارحال ٭#

(30
همه الهنتکیمقرآن ید دکهلشد ر (الذاکریلنه کشا والذا کرات) |
وحدیث مسلدر مکشهارقشر بقده انس بنمانات رصیالله عدن روابت ||
|بلشدرکه #لاتقومالساعة حت لابقال فىالارض اللاهلله#يعن قبامت قو عز
ا

| حبر بوزند» قطب قلیکهه مداراهلعالدر دی مفرد قلیهکه سحهقان ||
هكمتله<فظ ابلردعکدر زیرااقطاب اننع شره دن هز
| وتعای عالی ات

ح
شم
لکلا
اال
| فطبك هسبراسی الله اللدهر هذا خلاصه اج
۱

ار

سه
سدر
ق

ازن ودو »ه العرب والجممصاحی هذا الکات

 1امرحممولاناعبدارجچن الا نوراللە قده اش

شواهد الشوه

زامکانند٥ کرامات شن ده رصن اللهتعای عنهما کا بت فتوحات مکه دن

او

له نقل ابلشدرکه اهلاللهدن برطانقه واردرکهانلرهرحبیوندر اروانلر |

وته
ک

ا

اك واه سا اود ر کذرحب اننك اولکی

ره کوا سماتیانارلكاوزرینه قو دیار
]| کوتده شوبکران اولو رک
تره
ا|هر ککز ح

صالاری او لرنهاباع اوسڈه طوری لو رار

ونه اوتوری بلورار بلکه کوززينك قا غ  2ريك اید ه مزار رجيك
ولورآر وکوندنکونه رز
اولکوننده بويلها

وز

اد

کر ا

دخول ابلسه تمام خفت و لورار کوا ند دن خلا ص او لشلردر و و

ِ طانقذره رحده چوق کشفاروبیحد محللیلر ومع انهمطلع اولعاریواهع

]| اولور وشعبانده بته اول احوال آنلردن مسلوب اولور وکاه دوشر کهاول
احوالات بعضی طاشه ادن عضن ہا م بای قلور وصاحب فتوحات ||

فض |
ال
 Nاده کشرتعا
یرکداه ااووردیکه ||
باق قالشدیکه هر پوااررفضی خر صو رتند ه کو ر
ېه اك مذ
ستور اال برکسنه کرک س

مذ هب رفص اواسه اتی وت

؛علردی ی اوعرردی اکا

ردی واول کسنه ي طلی
سورد کرر

ایلیوب درایدی تو به اولخهدادن یک دونکه سنرافضسین واول شض
لھ دوشردی اکرتو  4,ایدوب وټوبه سند ه صادق اولورسه ای صورت |
ا
ا
راا سو بلرسن واکازوه مد ه کاذت ۱
ا

کری مر برصورننده مشاهده آیدردی ودردىکه تلان سو داد ۱

وتو به المد رکون عدول شاقعیه دن اکى ازی اکاکلدی وھ رککبند |
| إاناردنرفص فعدی ا
ا

شبعەدنا
تنام م

أ

ےا
ا

E
دکااردی

($
قرآندن طه در ولهالشرف التامومتازل بوسورهنل آایعدده در9۳

سقاره ودعالیجننده بلاواسطه عمادینه اوق ەک ۱
اواسوره ھگ ح

و بوقط بح سهان وتعالانك نافیدر ت کمعلی نای طالبکرمولجهه |
اهل مکهپهبراءهسو رهسی اوقیو و برمکده رسول صل اللهتعالیعله وسلك

نائیایدی اولارسول اللهصل اللهتعایعلیه وس باکبرویرضیالله تعالی

عنهنیاتله کوندرهشدیبعده یبنایطابیکرم ل وهجهه دعوتایلدی

واکادی اص انلد ی دس على ابوبکرهر صی اللهتعای عنهما آردند ن

ایرشدی وقتا کم مکهپه کادبارابوبکررضی اللهتعالیعنهناسله حابلدی
وعلی کرم اللهوجهه سوره رات تہلیمابلدی وخلاشه انی 2

الله

تعای  1ودن :ابه اوفیو و بزدی وهذا مابدلاك على که خلافه اى
بکرالصدیق ومیر لدعلى رضیالله تعالیع :همااع بوقصه سکا ابو بکرل

که خلا فتنه وتلبال مر له یل اودارددروین یی ا
شعیب اوزر ينه در علءهااصلاه والسلا م وسوره سیقرآندن (بار الذی

ده الملك) تدورشول سورهد رکهوم قبامتده قاری امحون محادله ابلرنتکم

آاننده تأملاولنسهمعلوم اولور و بوقطبکدر ( عإالبراهين ومواز ایلعنلوم
واضربة
ومعرفة آلدود وله یکل علذوق الهی من العلوم الماطقية ا

اقطوبن علوم منط ةي وهر باضیه وطبیعیه
والطبيعية والالهیث) يع بو
والهبهدن هرعلد» ذوقالهی واردر ووعلومك جیع اصنانی انلاننده
علوم الهبه در جله سی حق سا رهوتا لرد ن اخد ابل درد بونلر

آوبنتدرح سهانه
راع
هربیلر وواالومدنهرم لهآبنك
رری
کدنوغه
حع
وتحالينك الوهیتنه ووحدتنه وکال قدرینه وواون اک اقطابك ترندنده

اولونانی ونالث کهالیآخره مراد مر بوندن ترتبیزمانی دکلدر بلکه همان

ریب عدد درتا سکیم اون ایکی تام اوله بسوقت اولورقطب ای
ا|عاشی اواوروا غبری اولور(واهه بمقولاخق وهوبهد ی السبیل)وبو
اقطابك بر یسیامون عدددنوا <دد رک اول قطبتوحردخاص صاحبیدر

راه
شلهت
اوب
عاسل
واخر قطب امحون اند رو

وارحه واون برتجی قطب ۱

 1مالهدرواونایکیی قط اعون الفدر ومفرد اعون ترکیباعداد |
لوص انبا عشردن الیمالاننهایه هدر و واقطايك چعسنك هع راسی
دعن داعاملازمت انتدکلری:کاه بردرکهاول (نلهالله)درسکونھا لهوعفیق

هر

۳

۹

دکلد (و
رالتعی قطبقدم سلچان اوزرینه د روقرآندن سورهسی سورة

| الوافعه و الخاد ل دهر و نك بوسوره اجون توابعی واوردر
قط
وبه
صوصدر ع حبات وعلحبوانله( ویدنجی قطب قدمابوب اوزرینه در
| وسوره سی سو رة البقرهدر و بوقطبك حالیعظمتدر برمرنبه ده که عاماکا |

أا

اط افتکتورعرز یرانک ذوق مرت وسع اوللقانقلبدرنکيم حد یٹ شر بف ||
 ۹۳اردر( ماوسعتی ارضی ولاعانی ولکنوسعنی قلبعبدی) بعتی بکاطاقت ||

تطاوقرترقو لقلكی( وسکزجی قطب |
تورمدی اریممام لکنبککا
قد م الیاساوزرینهدروفرآندن سورهسی

آل عراند رونا زلی بو سوره نك اا

آنتلری عدد حه در وقطبك حا ی کلام اللهد ن متشابها نه علد ز ۱

آموین منشابهاکه لام یأله لاله ب
قسطب سحهنانه وتعالينك ||

اعلامیله خاصذ جیعمنشابهانی لور وانندهمننابهات جله حکمدر ||
وط
(قوزن
جی قطب ةد م لوط اوزرینه سدورروهمی سور :الکهندر |
او طوب

حفوطدرسوءاديدن عطہت ا

که

اول سوء ادب ۱

صاحب بساط قرحبقدن بعید ابلروبوتكعلی عړاعتصا مد رکاقال اله|
واعتصموا بواتها)ل وستاعانلی(واعتهموا ح
)جو وقطب ||
علاالله
ا

بوایکی اعتصامی جع ابشدر ووایکی اعتصام اورناسنده فرق واردر اأ
ااوحعمعتده حل اللهصراط هستقم ودن حقد رکه اک
ماىك او
الرد

اا

مته سی وادالنستعین درو بومرنبهات صاحی دام حفك غبرندن<قه ||
|تعاذهاپار واما اعتصام بالله ری |کرجهانارصمراط مستقّیم دن رةد ما
اس
|اطشره بصعامشدر لکن ماسوای حق نظرنده مستهلکد رکهازنكمهارند ۱ ۰

| ستعادءسی حقهدرح
تقد
كنم دیث واردر(اعوذبات منت لانه سان |
| لیقاومهشی"من خلقهفلاستعاذ پ اهلامنهاوقط

بتاسعشولقط,د رکهجا |

افیتلروعبسی علب السلاماالوهملاوقر(واونعیقطب قدمهوداوزرنه در

وسوره اسذیعامدر وله الکمال والتام ومنازلی اواسورهك آنتی عدد که در

| ولوطب اعونعلدنعدد کر واردر جله سندنبر
یعاس قاقدر لع

 1تخلوقفی خامّنه سور ر بلورفهذاهواطفظ الالهی والعتااله
۱

یقدم صا اوزر بنه در علیهالصلا:والسلاموسوره سی
||(قواوطنبر

۱

۱

۳

امومسون ب-اه وال ول هدن ره اولفربان |

وکذلات اعاب مقاماندن هر بنك برقطیواردرکه زمانارنده اهرلربنك |

مدا ری اولشدرک انلره قطب العارفین قطب الحبين قطب التوکلین

| قطب الزاهدین قطب العا بدن دبرار بونار غر حصو ردر دس رم د کر

یتدیکمر شول اون ایکی اقطابدرکه بعدندینا صلی الله تعالی عابه و س

ااوامتك مداریاولشدر نتکیم مدارعا م <سعانیاونایکی بروج اوزرینه در
 ۱وطاقه مقردون وناردن خارحدر ومفر دون برجاعتدر دار وط دن

خارجد رکهخضرعلیه السلام وایکی خن انلر دندرو نبیزعلیه الصلاة
والسلام قبلالبعثه اناردن ایدی و بواون یکی قطبك اولکنسی قدم وح
| اوزره ودس
رو ره میسوره یس درو بوقطب ک|لاقطاید رحکمجهتندن

حقسصانه وامای اکاباطن وظاهر صو رتنی جع ابلشد رظاهرده

| سیقله و باطند ه هتله خلیفه درواقط ابا نعشره دن وندن غبری يه

امتتضاسنك جوامی و پراش بوقدر تک آدم اعللسهلامه جیاما ومد |
علیهااصلاء و السلامه جوامع الكل و برلشدرا کر رکیسنه قدم|
طب اولوردی لکن قدم د
تمد عليه السلاماوزرینه اواه قبو

|

| اوزریه میسردکلدرکوبرا حداواه وابکهیسی قدم راهم خلیلله|
اوزرینهدر وسوره خسیل|اصدر هوصاحب اعد والدلیلانظریوسکت |
ت
اهر
پرند
ضا ء حو“ ”ماد ه دربر کر سی اوز
 1هواده و

احند » اوتور وت

| خلافه ناظردر واوجعی قطب قدم موسی | وزرینه در وسوره سی

اذا جاء نص اللهد رو بو قطب اولا اوناد دن ابد ی صکره سنه نقل

|| اولندی تک قطبنانی اولامهدن ایدی صکره قطب اوادی و بوقطبه

| حقسجانه وتعالی مقامنداده رکهه اند ه اون ایکی يك ذ وفع عطا
| ابلدی وندا مبزلی اعظمهنازادندر درد بجی قطب قعدپمسی اوزربنه
وقرآندن سوره سی قلباءبها الکافر ون در د د بع قرآندروانك اعون

علومدن هرمقامد التیوزمقا م واردرو سى ةط ب قدم داود عله
السلام اوزرنه در وفرآندن سوزهسی اذا زازاتالارض درونصف

قرآند رومقابی مد ر بودی اولاامه د نایدیصکره فطببته نقلاولندی
وونك مقامحتده مایب احوالی واردر بومختص الكتفصبلنه مصمل |
د۾کلدر ٭+

}f
ومیکایل واسمراذل وخضی علیھم السلام بریره ججم اولورار پس جبرایل
علیه السلامدیرکه(ماشاء الله لاوقة لاله)ایس کاردجوابایدوب میکایل
عليه السلام دیرکه ش(امءاالله کلدعم فنالله) اکا دی رد جواب ادوب
اسرافیل عليه السلام دیرکه (ماشاء اله الخرڪڪ لهاملنله )۱کا دخ رد
ایدلفعااللمله) دس
جواب ایدوب خضمرعایه السللام دی رکه(ماشاء اللهلا
ریبرندن آی برلوراروآیرق ملاقت ار ارتلله* تبهپەد سرا ن ایلایندهومعال
بيز مده سورهالکهعده شو لهدرکهخو

|
|[
|
|

رع ليه السلام ملائ زادهایدی اناسی

۱

دیلدیکه کندی ر ينهخلیقه ابلیهقبول انلدیعاقبت د دی واروب ج زار ګره

دوشدی و بهضیار دیدیارکه ثسبل بنااسرلد ندروکنیی او العاسد را

بوءض تواربخد ه خضر عليهاسلامك آباءاجوداد نی بیوله نقسل

ایدرارکهبیان ملدکان نفالع ن عارن ارخشد بنسام ن نوح وبلیات ||

ماانکان دی دیدبار و بوره خالف نفل ایتدیار واللهاع محفیقة الال |
ررد ه امام مخرالدین الرازی رجهالله تعالی شو یله اړاد اباشد رکه|
نفس ک
سعید ن حبر ری اللهدءالی عنهمادن روات اواندنکه  ۲کون عبدالله ۱

انعباسه رضی الله تعالی عنهما انتدیلرکه ابن احراه اللکعب شو بلهز
ایلرک درسی خر عنلمهالسلام عوسی ن عراله مصاحیت ابلدی بلکه ۱

خضرله مصا حب ت ایدنموسینهبشا بنوعف ن عقو بدر علیهم السلام ||

ودیدیار که موسی ن عراندن اول نی اولشیدی انعباس رضی الهتعالی |
عنه انتدی کذب عدو اللهکاب فصل اخطا بك اواخرند» وقال ابضاأ
دەس کیراءالمارفین دیو جحمح
یا(دین عر بدن قدس سره العر بزلو له

اٍ تعلایدرکه درسی اقطاب دين ایکینوع انوهزردررنوی رسولرل |

|صلیاللتهعالی علیه وس بعثتند ن اول اولنلردرکه انولحربوز اون اوح |

رسوادر صلوات ارجن علبهم اجعین و برنوعی مبنندذصکره کلنارد رکه|
>ہن
ح
ک

انلرقامتەد
ل اون ادکی قط در دی اون ایک مزلت اوزر سه 2.
جراعئكک ۱
دی اوزر هدر واما شول اقطانکه ناسدن ب
دك
اهر ر ری
امی ارك اوزر ته داردرو راکلیده
و نارطرفده اقام سعهدهی ادال!

ای زیرا اهقلرهده
ر
پ
ل
د
]| کنیکه حن سهانهوزءا آ
ینولارکدلرهکدهرتاوجلهااقنلیوکكه شقرطقبیودغررب جمنوابلو"
در ||
ح
|فظ ابلر دخی هرقریه نكفط یکیک رکسهاول فر بندكااهیاولرنکاکدفرارکب.عه| .
۱
صِ

e
3

` asanma 1

»>
|اوق دس صاع طرفك اوزر ينهقبهبه فارشوهرنه پر د ه دبارسك دانوبا
اوبیورسولصبی الله تعالیعلبه وسله صلوانه مشفول اولاکم سکاو يقو

درمکه بکا یلد بره سین پود عاییکیدن ایشتداد.
|لیه یله و بن ابتدم بل
غ
لاة والسلامك اننده حاضر
صيه
| خضیر علد السلام ابتدی بن عامدلعل
یطر دق الوج ازل
یی
عاد
واول
 ۱انشولو قتکه ود عااوطضرنه تعلم,

ادی ن شول کونه دن ی مان اقا 6اهرسول صلی اللهتعال |ى
 ۱وم

دعلم ابلدی دسخضرعليه السلام انتدی برس

|| غا زده بودعابهه رکهاه

و سن شین و صد ق دنلهمدا ومت ابلیه|

اادنادن خرو احبعزدن اول رسول صل اه دای علیهوسلی منامنده

کوره

| وتحقیق بوکا بعض کوسه اروهدم|ت ابلد ی ومنا همنکدورد بکهجنته
کردی وانباء علبهم الصلاء و السلای مذاهده قلد ی ورسول الله
صلی الله تعالی علبهوصلی کوردیدس رسولالله صلی اتلعلهالی علیه وس "
تتهعالرم ابلد ی بووك فضا ئلیحوقدر و
وعص نس
اکا سویلدی ب

|کثاردن قاجوب اختصار ابتدل بنه قوت القلوید » مذ کوردرکه خضی |

ابلهام عل بنابیطالب کراملله وجههبه بوددعاییتعلم ایلدیکه ذکر
عل
ششه عله الا صوات بامن لا (غلطه
اوا:ور(امن لاله ”عع عنسعع ودلا

السائل ولاتختاف عليه اللغات نامن لاسبمه الا اللحين اذ قن بردعغوك |
وحلاوة مففرتك ر)وایت اوو رکه راهم صاینی رجه الله او و ده
ربدویکه بدوعا ابلهو
بوا
کوورادتلدرتر:ه سدلهجات پولد له ج
هطاءینعاس رطی اللهدعای عنهصا دن.
ربدرک ع
قوت القلبود د ک ا

اع

وید رکههر کون خضم والبا س علبھما السلام بری بر له پولبشورلر |
و بوکانلهبریرندن مقارقت یدراراولکلات بودر ( بس امللهماشاءاللهلایسوق |

شف السوء لاه بسمام م اا الا
ابر لاله بسعاللهشمااء ایهکلا
ما بکمن لع ٤ ن اللهبسم الله ¥حول ولاقوه الانالله)و رکسنه و

ای

هرصاح ديه حرقدن وغرقدن وسرقد ن امین اواه بعتی اوعر بلفدت ]

| و وجلهدندرکه بواقیت الوافینده بومعرفه نكفضلنده اراد اولشدر که |
سندن واناسی علیدن ری اللهسای
تبار
||۱روات انلدی عردا لل بهنا ج

|عنھکهعلىرضی انما هه خبرو بردیکه هراخشامد نصکره جبرامل | ۱
ومکیْل3

نک
خر
خض سکرحك شو بلدی وز نکد ضر حکارتابار اول حقد ردج
يجا ره ودعا ليك
اهلزمباك اعد رو طا دههه ايدالك ولاز وح“:

|ود ند نپراشکردر س بن اند م ربساول الله هرکیم پوفعلی ایدرسه
جن

| اکا نسنه عطا اوو ری ,بورد که ( یغفر الل تهھا لیلهجع الکبا برال
علها و یرفم الله تعا لى عنه خضید وعفته ورأحی صا حب اشعال ان |
یثات اسلىنة وما يعمل مهذا الا مخنلقه الله
نتب عليه اشاسمن
متتعمالی

تمالی سعید اولابرل الا م٠خنلقه الله تعا ی قاس

اجک کنا هارنکه | بلشدر باراغاروحشعیی وعدا وتی اند ن
رقع ایدر صولند ههاولان ملکهی بارانك!داهلرند ن رسله دك کاه ازمید

| دی ونکله عل اادلااشول کوسه کهحق تعالیانیسعادتلو باراندی دی

موز مه لو ادى

بونی تاركلاازشول ki

 ۱و وروادخصکرelبراهیم ی قدسسره درت اینهطعام یدی ونه شراب

نت طعا ملری
جکي
دی شو یله فهاولنورکه سرتوداهید یکیواد ي
له دند رکهقوت القلو ده RE
وبمرابلریکفایت؟قبلدی وجيو

NE

عك خصو صنده ااونلند بکه عبدالرچن نمنصور سعدن سعد دن

وسعد دس یکرز ن و ره تدعنارلییلعهنهموکان و بره املانبد ال بعتی |
وره طقه ایدالدنآیدیاتدی :کاخ رو بردیاهلشامدن برقرنداسعکه ۹
| دجی خرو رد ی ابدارلقدرنیدا سی برکون

RR

بکارنسته تعلیم یلهک آهنکله که اله جل ايلم بسخضر عليهالسلام ||
 ۱اتدی 9ناحشامغازتی 5مش دس نس۳

نوف اخرغازی تلغ

ااحد بو انا دەتکلے آعکسر واواماز کهقبلرسین ھررکعتده برفاد واو ےکره

| اخلاصسوره اسویقنحونک نازدنفارخ اوله سین معلکهکلوهر کز |
موهنرده رنه ویدیکره
رزقکبل
]| کوسنهیه سو زسو یله دسایکی رکمت غا
سسصده ابلیوببدی |
خرلاص او قجونکم غاز دنا ر غاوسین ب
سو
]| کره (سصاناله وا ندله ولااله الاالله واه کب|رولا حول ولا قوة الالنه |
 :العلیالعظ )ديه سین بعد ه باشکی مد ه د
وال
انق
ووب
تد ر
رددغك ردن

]ا]یکیالیکیدعایهکوت رووآ دت(نایباقبوماذا خلالوالاکرام ارج اراجین

"

|
لاله الاولين والا خر ین بارجن الدتا والاخرةور<یها بارب تارب تارب |
 ۳له له اند اکنرین ایکنیرکدناوروطوروبودعایی کرو 0
2ف۳3:
ج ما

۳۹
که ټك اننده پریرد ه اوتورردم دهلیل وسح وعیده غول ایدمکوردم أ
شی کلوب بکا سلام و ردی وصاع باه اونور دیو ن ھرکزانa |
 #وهه * واا واشد ا ضا واطیت رخاکه کورمدم ددس کج(
]| اعبد اللهرک نیوا ند ن کلورسین اتد ی ن خضرم بن ایدمدن |

اوتری بکاکلد ل اندیسکاسلام و رمكاجون وسنکلد حبت فالله اون ||
کلدم وم باعده رهدیه وارد ر ددارمکه سکاو یرمی اند م اواهد بهدرا

ات دی بواول مسبعا تدر که هرکو ن کاش طاو ع اعزدن اول وکنش |
رة اخلاص |
وین
وعوسذت
ت(ه وم
اکه
غروب اد ن اول اوقبه سفين
وقل اءيها الکاذر ون وآ الکرسی وسها ن اللهوال نل وهلاالهالاالة|

والله اکبرواللهم صل وسل علىعد وعلیآل وهاکعا به وعلیسارالاياء
والرسلین واللهم اغفرلی و لوالدی وبع المؤمنين وال مات و السلین

ات برجتك اارج ارا وجایلنلهم افعل ]
والسلات احلبااء منهم مواولا
دا واژد نولا در رهة ماانت لهeye
جلاوا حلاقال ن
بش  9م عا

۰

ناوم مولا مان د اعلا ضفورحام جوکار ورتم دک ۰
کےوبودی
| هر رن ید شر بد دش راوقبه سیناس یتدم بوهدبه یسکا

نند م بوك واندن وفضاثلندن
لیهجتدصعلالی علیهوسینه ای
|ااتد
| بکا خبرو برایتدشیود صلی الهدعالىعليه وشله ملاق اوادينك وقن |

| صورہ سین رس اول سکا خبر وبریسر در دس ابراهيم یی قد س سره

بکه واقعه سندهکوردی ملکلرکلوب کند و بی|
دومسشبعاته مشغول اولدی ر

]| کو توردیارحی اجدنخهالابتدبار رس آنده
حك

سر ابلدىوكوردكلرندە

صفا تلریتیعظیم وصف ایتدی دس ابراهبم عیقدس سره اتدی

ی ملا کد دن صو رد نک توکوردنکم ماامارکیکدر اد بارشو کی |

|نکدرکہسنك عاك کی عل اردهوسبکااول جك عشارندن بدردار

لدمی وانکاه |
کلا
اوشترابارندن اعرد بلروک ورد مکهرسول علبه ال
بل سر یوملاکدن کش صف وارو هرصف مس قلهمغرب مابلتجیه :

+سرسول صل الله تعالیعلیه وسل بکاسلام وبدری والومها بشدیورن
اد م بارسول اللهو حدیی خو

عله السلام بکاسندناشتدم دور

اوبردی اوج ک رره بورد یکلاصیق اطع مروکلماحکیه اخضرفه وحق وهو

مهنو<حنوددالله تعالی)یعتی
لارض وهورس الا بدال و
اطاااهلمال

تا

#خضر»#

رخف
رنا معا فين بفطللت الظیم کتلمامه کاب |
شية
انحیعاف
وینا
الهم اح
|تاوای صوفيه نكاولکیبامنكبسْعی فصلنده شو ابلهبراداواهند رکهتفس ||
| ف
اعلبمعنانیومعا لالز رلده ذکراولندیکه <عضرعلیه السلامك |“ میبکیاین

ورولیشاونک |
كيغعند ار جقجم
]| ملکاندرا هونخ رديدیاررذروه ر
اوزر ينه اوتوزدی بساولقوری اوتاراشردی اپوهر ردن رهی اللهعنه |

فهورعارواتد رکب( ابص تخضرما حولوهع)کرمهرضی اللتهعالی عنهدن |

یر اولور 0
سر
 ۷"aمنقولد رکهاعانذهفت دعن هزه برد»غاز قیلسه اطرای س

]اعکرمه قولصه هرر هکسه سافظ خضمر ان لقبیدر وخضر لفضند |
| اوج لذت واردر ری خانك فی وضادك کنر در ابعی خانك کسری ||
وضادل سکوندر اوچمی خانك فی وضاد سکونیدرموسی عله
]|السلاعك مصاحییدرکذانی اناجتفسبر کاشانیده سور حدیدده ( بان
| للذین آمنوا) آیتنكتفسرنده کتورمشد رکه انوالدرداء رضیالله تعالی عنه |
]| رکون بطعاء مکفیهحبقدی کوردیکهبرصاخ کثی اوتورر وانك اوزرند| .
]| صاخلرعلامیوار دس اوکنه واروبانتدی عطیی يعن بکاوعظ ابلهفهال |
کن باوت واعظا بعییاتدی وعظ سک موت سفرقال زدنی عن اد ی
دی زنادهابلة فقالک ایردعما لع استدی کشی بهعلاط  4قرعربرفقال

| زفدقتیا ل هس العصا رک ببق عل شرف القصر ابتد يیعن آیکندی
کونشیقصم بای اوزرند هقدرا کلنور دس ابوالد رداء رصی الله تالی
عله و سله کاوںہو حالذ ن حبرو برد ی
 ۱عنه رسول صیی اللهدعا ی

|

| سول صلى اللهتعالى عليه وس ادى ذلك ای خضر بتی|

ااول کیسنه رند اشم خطنر درو جوله بدنری قصه معا ت |

عشمره درک امام غرا لی قدس سر ہکاب ایا ده ومتاً خریند ن

ا

]|فطبالدرن زاده ازنیق رجه اللهتعالیاورادز یره شرحنده وجح فضل اله ||
| |دن ایوبالامام صضاحب عدةالارار وعدةالاخبارکاب فتاوایصوفیه ده

||فصل مد کورده ومتاً خریندن ومتقدمیندن خو ق کیسه نقل ابلشد رکه
کرزن

وبره رضیالله تعایعنه اشدی بکا اهل شامدن برفرندا کشملدی |

روهد يکتهوردی ابتدی قبولابله بوهد په یکه معتبرهد یه در پس رن

| ابتدم نااتیسکا نوهدیه بی کم بوردیایتدی بکا ابراهیم تمیویردیقدس |
] ۱ره نانتد م ضوزد کی کم اکاکم ویردیاتدی صورد م اشد بکه رکون ۱

مک
معا بر فد عت خسارنه) واندنمنقولدرکهاتد ی رسسولالهصلا |
تمالی عليه وسل احشاببله رضی لهتعالیعنهمبیوت نې شببه دن پر بننده

اوتوررردی واعخاب رضوان الله تعسالیعليهم اججعین عدورندنخوف

یدوب ونحانرایدبارورسول اللاهلصلهیذعالی علیوهس بتدی(مامنعومن

بقول صلیاتلعلاهلی عاللىعامدنضر اللتهمالیقلبهونوره) ییهچ رمن

بوقدرکه صلیالهعلى د دیه الاح تعالی ان قلبتی تازه رونو راندیرر

وخضم علبهالسلام ایتدی بن والیاس بنسامامو بلنی اپلهکه نباه
اهمد شولوقنده کهردر کباارنده عدوسنه بونعشدی
بی اسراعلدندر ل
بزه
دس اصوابنه انتدی صبل اللهتعای عل د دیوکردجیعدويك و

سور وکزپس ادا ږې دخی اوبله دبوب عدونك اوزرینه سور دبلرهمین
یرشوار بزم حضورمرده اولدی
ادیا
وابل
برق
عدوارینی صوبوب دربایه غ
دیدی واکنرباخضمر عليه السلامك اساننه جاری اولانکله بودر ( باجی

اقروم الاه الاانتاستلات آنشحپی قلوبنامنورمعرفتك ابدا)وشعد یکیحالده
خط عليه ااسلام وقطب عدس سره وو آنکسنك اععانی غازی امام
مدن ادر دس الشافی مزهمحه ولو رر وهم اعاب الوحد والیکاء <وفا

موناجلیلهعنعالنیاسصاطی! ولسونفااجور(یسونپوناریسورارو وثلرا
لصلاة والسلام
برهوامننباایی
عستلررا
محبنه فقرایه ومسا کینه مواسات کو
ومشایخی قدس اللسهمرهم حضرتارینی سومرارمک رکمکندو ب نهابعاولان
اخعضرون وابدال
امتاریومیبداری سووقرلاوربناسده(باس امون و
اعون اولانحمت راه بونلرلاعینناسدناختفاسهوندرکا اریاشدرا

ررذمظریاوکاه فبورمش ای وفاتابتدنکصدکره
وهیأت بش یهری یکورممزا
تمه زارت ابد ورحایراتلرنده جنهوله ایدا ابدرار وکذل زمانلرينك
| اندیاسنه ایذاابلدیاروحوق کره وااوقلعورکه برظلومی ظال الندنخلاص ۱
اعت ایستدکده خضری وقطی اوررار وسوکرار وا یب آنفا فندندر |5
جالار يعن دوه حبارمدینهرسولده صل ادللعهالی علهوس بریبربله چادله

اندوب طاش آنشددلر اتفااق برطاش بواناده خض علبه السلامك مارك
باشنه دوقنوب باردی واول جراحته پرودت نارابلیوب تورمالرډی تالوج
یهد ریکیندی بل تحفیق ددن صللاللهتعالی عليه وس پوحدیت

ااوللیااءمعثل فالامئل
کته ابرمشدرکهموردی(شد الناس بللاءالانبامال

#1 ¥
اولان تجديد ودتيند هعرة خانم ا[ندرين عليه الصلا ة والسلا مد نصکره |
اولان بدنحی دیددر و ن ح
“ىانه وتعالینل فصلندن رحا اید رمکد |
کله دن اسلام هی عددنی واص «عروفونهی منکعبر دع
تا!ده |

لیهام حسن الاق وباسط کف ؛ينی الى
و ابلیه اوخحلضرسعل

قشد رونعود دن وناب فاخره دن حوق عطار ||
احقّدر و خلاته م

ك
حلدرفو
ایدیجبدر وحن سهحانهوتعالينل تعلیرله کرام کیعبلابه عا

|

اطلاعیله کنوزارضه (معطدر وحق هاه وزعالیدل اه بلهار بحاابجانی

کندینفسی اوزر شهاختبارابار وشول اماب عشمرهنك اوزر ينه کرکندو ره
اج
ده الاهك یله سیا حت اید
ترار
خدمت وزبر
نو

اب
ايار
او بو

ره اجون کرا مات عبانیه واردر

اولنبری نعدع

کم نودن |

مقدمابدال حقنددذ کرابلداك وخوطارضعلليسهلالاصلماءکشرالوجدز

 ۱اولاد کشره بیوارایدیوالیوم بربوزنده کسنه سی قالامشدرو وزسل

بدی آیدن بریتزوبی ترك ایلشد ردخی اللی ببلدن برمقدار کمشْد رکه
واداخری الشناشنده ۱کن وفاتانلدی اولادی وازواجی خط رل کے ||أ

رون
مواال اون( انارجل مغر بی) بعییی ||
ایدیکنن بر وقاعنبکهاح اع
برمغر ی دجم دبيلورسووخاونارندن مبرات پرواول هران مس وار

ته |

ایثارایدر وناسله حاععه قیلار و بازاره کبررو سم وشرا انازود لا ل ادنه ۱

کی ونو ||
]|خلقه نه الى و برر خصو صامنه باارزنده وعرفا نده وانك |
آزدرو حسن صوتی س“ورما
وع وقتلرند ہ وجد عظی ادسررقص ابلر||

وح رکت قیلور وقتاواو رکهرکون ربکه مغلوب قالور وض صا خارله|
دو
صه خبر
رانلر
بولشو
ت

اوندان ||
ویدبن
اوبنرقود جنبندن واکئوا

|وغیرید ن نسنه زبغارو قت اولورکهعضن دته

رهلن ڌو وب ۱
|

| استعراض اياروانك حالات جیه وکراما ت غر ب
وهاسریدر که اأ
۱

۹۳۳۳۳۳۳97

هریو دی شرازه ایک 0

قراخ فربب بر بلدهدندر وبالغعل اول قر به خراباولتثدرد
اصل اللهتعال عله وس یلهقبل نزول ال
دوج
عو
ده مصاحست اناد ی !۱

ورسول الله صلیاللتهعالی عليه وسل نیلك سزور سول علیهسس
جوق

<
دینلرروایت ايارو نك روا بتابندبحکی حد تل دند رکه

(فال قال الثی صل

۱

ی

زارا رات رل

9ج ۱

{3
خط عليه السلامه بر ررض وااقوماسه و الاس خضمرل دده نك |
عسیدر وانخار
ضره اولاد والدنه خدمتایدرکی حدمت انار
وخضس

کارد استادنه خدخت
وقطب الاندال وایایی الاس عليه السلامه ش

اتدییکیخدمت ایدراروالیاس عالليسهللام طوابلقامه وکبرالهامه يعن

| باوشكلیدر قکلیللام وکشرالراقبدر وقاروةکین وهیبت اسیدروعلوم

ومعارف کرامات عرانیه صاحبیدروشرع مصطغو يهپ تهابعدر وسن کال
رعابله رعایت ایدناردندر وهرزمان خضم والیاس علیهما ااسلام خلایق
سدرعت ءصط غو هره دعوتایدر( روھ رکم الباس وخضمرل علیهه! السلام
هکم نبوتنهانکرااربارخمنبوت نهصندن
وحودینهانکا رایدرغایت جه لد ندر و ر

سیاره ودعالی اي بلهاهل
احمرازاحونفلتعهلد ندرکه.نکی بوایکیسیح
شهادندن دعصله معساحنت ابدرار وحقیق زمان حن دده شاد دبوری
الهودس د

هیا ایکسی م ےا حب

او [درلر و شاد دبوری ورس سره

اهلشهادت قسعنل قط ی اب ادل ایلهمصاحبت ایدنلرندندر والباس الباسبنك
رید صیعه جم اوزره قراءت اولندیننه کوره وقرآنده ذکر اولندیفندن
عبریانیادن علبهم (صلاهوالسلاهکه اسعلری اراھے وداود اوه حعدر

ح

وحضرت د دصطها عله ااصلاه والسلام واععایی رضوانالله ساب

فلب امین سرب بوک بویا ی

ایشتدیارمنٹ دن کورمکسز ین رسول اللهصلی اللهتعالیعلیهوسلموردیکه |[

شرعر)
وانک ينك منشدیفرنداسم خضردر سره تناابلرنطمدنی و(هد

فوارس هجاء اذا الوم ايوم #رها بين لاء ادا اللبلالیل ر٭جال عار مب
۹

*دار دهم اعا لهموالتفلغل  #كفي ن لو نظطمی
 0ے #ل

دده
 ۱بر کاب خلهرنه بازمسد م وفتاکم اک خضر نظر ات

تسم ولد ی

واتدی خلایق اند ه کلام"نع أققلو رهش وخضر عليه السلام لواوج
وی ر جت عندیه
خصادصله مصف اول ثد ر که ری صفت عد بهز

| و بری عاوم لدنیهدر نتکیمکاب یدبوک ناطق در (فوجدا عبداه عنبادنا

 ۱اناه رجه من عندنا و عطناه منلدنا عا ) خطم عليه السللام حوق کره

نود
کور
خسته او ل

دسنه علا ج ابروخاع الاناء زمانشد ن اول

نتی
رجکداید
سقصسانه وزها لدیشهیروز سلده برکزهانك عورانی
د ایدردی"وده هر و ز کی لد
سی د

بلزبیتزماند.

11

%4 ¥
وتعالی اشههلاددن انارمکاننه برین بدلابتد کون (طقه تانیهابطال ||

ديدع بطلك معناسی شاع يەقبهادر دعکدر (طبقهناه په سباح(طبقه |
رادعهبهاوناد (طبفه خامسه به اراد (رطفت سادسدیه قطن له انلدم دی ||

یکی برکسه اقطابدن ندينك عليهالصلاة و السلام ظهورندن اولدفن
| Çاولندی ترزخده سطامله دامغان ماسنّده برح.اد » پرقربهدر وه بی مد ||

ان < ن المسکری رضیالله دعا عنهوع ۰ن اناهاکلرکام اد اهل بدت |
|ا(طهارددندر قطبت سنه واصلاوادی وفتاکم اول اختفا انلدی

ادال دارهسنه دخول ابلد ی وبدر محله ترق اندوت سید الافراذ اولدی |

| اوزماند» قطب وقت على بنحسین البغدادی ایدی قدس سره جونکم |
انلروفاتایلدی شوتبریه ده دفن اولندی وغازنی شجد بنحسن الاسکزی |

قیلدی واون طقوز یل مرنبه قطببنده باق قلدی بعده اولوفات ایتدی |
مقاعنه ععان ,ینموب الوین اطنرسانی جلوسابلدی وانكمازنی بونار |

| اصعابله قبلوب مدینة رسولد» عليه الصلاة والسلام دفن اتدیلرچونكم

جوب دی وفاتابلدیبر بنهابناء عبدارجن عنوفدن رضی الله تعای |

ونلرگہده دفن اولدی وء۶ا
كوسانلدی و
اعنه اج دکو۔حل
و وطالنر"

وتا

بجر

خرفیاعدن |
و
ری ا

علامتاری پوقدر ونار قبورنی آخرکسنه :تازاردخیبونر اولقبوری |
وزار لزهکیدرار
ریم وشرا قبلورار پا
ودرنارلو
ایلده بر کره زبارت ای

[وماًکولات وملبوسات وادو ي ده ن هرنه مقصوداری اولسد اه ویروب
|ورار وه رکنکته دن احناز اعزر واختفا قازر الا خول کسنه دنک ا
ال
|ایستبه رو رمزلده حوق طورمزرمرککمریضوا وجوتلقریصض |
اواورای وکندیلرینه علا جج ایدرار وجاماره کررلر و اجرتتی و پررار | 0

|وط|بقه قطبدن غیریسی متیدل او لور<وضمرت قطی مقا هنده ثابت |
|اطاورد نك عریطوبولور والیانن ضورخعل هما اسلام بعوفنده |

|/قطب یله مصاحبت ابدرارواکاحرمت قبلورار وتعیوتدعای خر اوقورار ||
ااوشازده اک او ارار ونمود واد ن وعب بز نكن

خر آنلره

استه ایلتور |۱

| وکذلاك الياسه عليه السلا م و اتابن ابلتورو الیاسله خضرك عللهما |
اسلامپر کشیلردن اون مصاحباری واردر وانار ابدالیکورهر ایردا را
|انلری کور ر وخحضم عليه السلامه خدمت وملازمت ادزار <صوضاع |

}{n
دی بو نات بنندهججعاولوراردی وانکله نماقزبلازاردی واند نا
2رایع ایدراردی2

حذشهدن غمری پرکسنه انلری باز دی وحذیفه:

بينالعوابة رضوانانله تعالی علبهم اجءين صاحب السرالنى لى الله
مال علبهوسل اولغله معر وفدز دی بوطالفه شر يغه مأمورزدر تابعت |
انب ابلهشر یعتلار نه سك اکعله وشهادت کلنسه اقرارابله وزمان نیده
علءه ااصلاه والسلام فطب وفت عصم الفرنی ابدیکه ابوسك عسیدر |

حنیث الاصالة عظهر خاص |
رصیالله تعایعذهما واول ل رجانبه م

اتيکدیىممصطنی عليه الصلاةوالسلام اسم ذاه که اللهدرخصوص |
اولان سس محلسنده من حن الاصاله مظهر خاص ایدی دNT ۱

حضریه عليه الصلا وةالسلام لابقد رکه ديه (انیلاجد نفس ارجنمن
قبلالین)وفتا کم عصام وفاتانتدی نمازنیاجد عیطناءالعر بیقبلدی
مکه اله مدینه اورتاسنده برقربهدن ابدی شول طب مبارککه حق تعالی |

زماغزی اولكجود عن بز بله مشرق الاشدر عاد الدبعند الوهاب.
ارقنردبنهابهره دربب زور یهد ر حق سهان
البارسنبدرو بارسین دزو ن

رلتیحاطری اتیعمدالله الشامی قدسسره وفاتاندکد نصکرهسنه
معا
وت
ا وسمال دە رتت قط بہت تنهجلوس ایتدردیو۱

ی اتید ر مدالله تعالی فی ره مدا وجعل بینالخلا یی واطوادث سدا

||وزمان ندبدن عليه الصلاة والسلام بوزمانه کنیع اقطا بدن انار دن اون

طفوزجی قطبدر و بونلرك حال بشمریتدهبزم ركدورابحررار ومیبض
| اولورونداوی قبلور وطقة ابداله دخول ایعکدنودلتکا حلنوررو بونارك
کن
ارو
اولادی ووی واملا ی واموالی او لو

طبقة ابدال باوج

اتدکارندن ص کرهشول نسنهیی تر ادش در بثهاکاعودت زر تزع

ونارهجاردکاد رکه بمعنداولاد وازواجلة
ازواجواولاددن فارع ولورار بو

ل
س
ا
ل
ل
س
ت
۳س

ءصاحبت ادها رکهانلر معلومی وله ورعات ستته اكات مالغه اندرلا

حیق رعر دب کسنه دارهاريبهداخلاواسه سارک رکونو بارهفته روج

ابلیه وانك حفن و بره و بءدهآنیرلابلبه اولخا نونانك اکوےادیغن بلبه

| وکذاك نيدن علبه الصلا ء والسلام موی اولان سننك جبهسنده ا ل
| دعابت کوسرار وین انرك معرفته نشرف ابتزدن اول طبفانندن هر
| طعهسنه برایمین و ددم طقه اولایه ادال اد و ردم حق ساره

ونعالىمه

{0%
| اولوزوةطب الابدالات ولاب ولابت قریه در و طا تیالتہدر کم اناا
مسعودك رطی اللهتعالىعنهروات اتدىی حدیتده ای بزهخیرو پرمشدر ||
عها لیا نفوس فلوبهم عل قلب ادمولهار يعون قلو بهمعل ۱
دنل
(ا
ولو بهم ع ی لب راهم وله چسة قلوبهم عل قاب ٠
ولب موسی ولهسیعه

جبراسل وله ثلث قلوبھے ع قلب مویکااحلدوقلهلبهعی یقاب اسراقیل |
وکلا مات الواحد ادل الله نصا لى مکانه فن الغلا ثةوکا هات واحد

منالا ابدل الله تعالی مکانهمن اعمسه وکا مات من اخم ة ابدل
الله تعالی من ااسیعها

ادناعلسیعته اندل الله تعالىمکازه ۱

عاالهلی من اه وكا |]
منالار بمبت وکاماتواحد منالار بعين ابتدل
لله تعا ملکىانه من العا مد بهم بر فعاله ||
مات وا<_د من الاما ثةايدال
 ۱البلاء من هده الامد ) و بزآنلرك و جود ننهوا تنه وطبقا تنه واعد! ده ||
|

| تعیین عیانی ره تعبینانلدله دی آنلردنکرامانعانه مشاهده قبلدقطی |
||
لوطوی
اردن
صوا
سلا
عوسقین
زیس
سکوپر
||ارض کیو
ظهم
ٌدکزاردن عبو راكکویاعین ناسدن !ختغاای ك کویاهل شهادتله علو |
 ۱برطارمکاند ه بجع اولوب وس وعمرباره 0ملاصق اولامق ی
|
|یا
وسایری کوروغه مك ؟ی درست بو طاند شر شه روص ابدرار واعلرم

۱

|| وخسبسی نفسهدوندهر وتا حلری ؟ندفیساری اوزر بن ختیا راراز
| وجیع سرتلری آکلده ولسده و لوده وادیده وگکنده سمرت صوف a

آوزرینهدر و بہمے مدهشو !هدرکهصوويه لوسبری اناردن
دی ونار تس

یسدنه

اولان بلادی دورابلرار وهر سندده برکره < رفانده ۱

و برکرهشهررجبده هره

هکمأموراردر جع اولورار و ولارل بين ۱

 ۱اناس بدلاسی واردر بونلر اناری سلورار وانثر وثلر ی با وهلال کحای |
ادی اللهتعالىعنه زمانندیده عليه ا(صلاه و البلاحبدلاءبعهدنآیدیدجی ۱

]| بونلر اهلشهادندن چم برزمانده کسنهکورهن الا برکشی ان و برکنی
| وفاتایسه کرو حق انه وتعالی حضرتاری اهر بلهبونارینه نكکی ر کنل |
ورکله حضمرّت نی اورا سنده صل الهتعالیعله |
نل
وار
بدر
|| ۱مصاحیت ای
۱

و

واطه رها

تاد

| وآناردن :ج:a علبه |ا

ازن کد

 9لام

اونای دی اللهتعالی eia

بتر > ا
هت
یه رر ایدی

:

{¥1
وزاد غرف اغنان وتوحه ایتدی ار دق الوده عال عیبدهبرل مه | ۱

 3ی برکروه دم مشاهدهابژدم بعنفسم انلره مبلانادی دس انلره سلام ۱ :

ب اللهسلاعی رد اتدیلروکرا مت ولطغله 2۳3
ودم خسنجوا ب
| یر

٠

 ۱قلدیر دش تن :رل س ن معالارندن وگهت حالارندن اهمن :ایشینم رین

7

دس هرید ن تقدس ابلدم ایتدیلر سییر صوفیه در وط قا غر

قوه السالکین وطبقه السا يرين وطعة
بين
طيد
بينعوة امر
طالب
| الط
| الطابربن وط َء الواصلين والقطب) وهرزمانده وقطب بردروانك قلی
| دلی د ابونزهردر صل اللهتعالی عله وسلنتکم قطی ابلادالا قلی .

| اقسلراقیل اوزر بن دهر علیهالسلام اس ننکیم سعاده ایکیقطب واردر
ریقطب جنو بی و ری قطن تمالیدروقطب جنو به کوا کدن

سهیلدر وقطب شعالیجدیدر حقتعالی کذلاتبر ود

ایک قطب

فلدی وهر ریاحون هه تعیین آنلدی دس طب ارشادك ھرنبەسى |

رنه سهیادر واولکوا کيك اک بدر جرما وضوء ونفعا وره نم
الادال هره حدیدر کانبات کوزارتن فیدر وآنلر اعداادی انام
اسه”سیه اعدادی کی تفر سا لها اوحور ادشالتبدردجی رت
قطب الارشادولابت شوسيهدرو عاد ادام سيهك کسترندن حاصل اولان

مرتامدر برکوندکه سبلهوانامشعست |
۱ردمانتعد د حع ودرک اول بر ب غ

[حساید » عددیاوجیوز الغ بشکوندخی برکون گبفرحه كر بع ناقصیدر
غهنك ازوابیواولادیوانسایی واموالی واملا ی اولوردخی
رنم
او بوط ا
ل
ا2
ینابا
6م

زانکارابلرار واذا قبلو زاراکنمبا بهایذا
الر و

انلدیلر وندد نصل اللهدعا لى عله وسل حقیق هر ابردنکه بوردی :
مااودی د ۳وطمل

هااودىت  #دی چ بر یمرن ایذا وخ

 1۳ایدا ای و توطانقه عمربقه انباتك علیهم ااصلاه وااسلام خلق |
| دعوت ايع کد »ه خلبقه اربدر دج بو ذلری کال معرفده  3۳باز الاشول |

ا

سان وتعالی آنك قله اسعرعر بد د لالت ابتدیکیصعتدن

صتی
نه عبین
تورفیص انلید دکساسول

9

س له

| انلری قبهاری التنده ولوکرورر و بونارك هریزی اعون بش یتسه لازم
|ا|ولان هیتتاردن رق سی وارد رک نك س لهاعیناغباردن حوب وستور
| اولود وهرکسن ههمسبت e خلفا سن له بدری طبقەستەداخل|

اولور 4

ro

فا

رند
دردار
اندال دبرارواناردن بددسته بدلاء و

ی واردز آنارةانواد درل |

واوج دی واردر انار نقباءدیرز ورد وارد رکهکاقطب وغوث درز
وبونار ججلهبری برنی یتلورازوامورد ه بری برینك اذننه حتاجاردر و وک | ۱

واهل حهیقت کم آوزر :جع اولشاردرةتوحات
دی احمارنوی:ناطقدر
مکیصاح ی

قدس اللهسره العربز حطمرتاری بو زطةسان ۳

اك

اووز وش فان پدارل آذیاندالدعشدروا اوحلده ذکرابلشدرکهحق

"انه ودعای پربوزنیبدیاقلم ایلشدروحاض قولارندنیدیکننه ی کیزیده

|| فبلندرو آنلراء آذتیابدال قومش در وهر اقایك جوود ی اول نید ی
اسفن

ر بل <عخط ابارو به قشع را بنمکه حرهنده آنلرابله جع اوادم

رانلر اله سو ز سو باش
و انلر»ه سلاموایردم ؤاناربکا سلامو یرد یا و

( 1خارآیتفعارا :تا<سن .سرامید
نارهم

رسم
وی کن ةنک ز

ا

دم

(la ونه دعشد رک

دکرقونهده بر

نه شح طریقت شخ

]افریدالدن عطار ةدس سره دعشارد رکه اولیاء اللهدن ر قوم وارد رکه
1و انلر٠ه مشایجطر هت وکیرای او ارد راروانلركطاهرده ره احتباخلری

| اولامشدرز یا ناریحضرت

رسالت صلیله تغالی عليه وس

جر

عنا بنندهعبرواسطه سنسم:روس ابلشدرنکیماو یش قرق ری اه

ومشدر و بوعظیم مقام وعالی بایهدز و بوعتبه دکه
]|تعای عندیهپرورش ر
|برذانه ممسراولاز  #ذلك فضل اللهبونه منشتا ء  #و باهآ لین اوایاء
٤

اللهدن بء ضبلركم اول
حط رنتههتادعلردر صلم اللتهعای عله و

ب|عضتی حراونتتاه ترییت ایدزار وَانك ظا هرد ه بری اولقسزین و و
مدشرام
واخل
چا اعوتیدتینلرده د

و

مت سلوی |

موه وجه واقم اولشد رک ج ج نزر ؟وار ”جراوالقاس ۱
اب
عنده
مانل
او

کرکای طوسی ددس سره کرسل له"ماشیحتیاب ی ارلدنالکبریا ۱ 7

یوند ابلروشح اپوسعید ابوالګیرو شع ابولسن خرفانی طبقه سندندز |
قادرسواحهم ابتداء وسکلده کذری بوایدی اءلدواخ اوبساو س |
ادی سسشدار یتابا(ظر تمه کانتف اضر اراطعقه جامععلوم الظاهر نه
| والاطنید کر

ادن جد جود اماوظالعخاری الشهز حواحه عدا
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1۱شح لاهلبون والدین

A السینانی قذس اللهتغالنرو حة ||
کشا
مب

Te

}i

در ہے کے

{¥
 ۱وطرافت وزرا هت آوژرینه او لورلر يعن نواضع وهسکنت واخلاق |
وز
ر
ررهربو

والطیقهالثا لطئبعه اسرهماطق عنهم فالاح لان

ادهلهم عنادرالك ماهم فييهوه٣
م عنشهودماهم  4واظلنهم عل
]عم معرفة ماهمبهفاس
پتزوا
شعنهم
هم
دعشو
لاهد
هم اعد مقاءهر

امنقصد صادق !4ه وغيحبصادق عبلخيهم مدا عل وهونجد |

عر بت لاشکشف لهم موقده وهذا منارق مقاماتاهلالولایه بق |
eoی
و

>
>

طبقه بنراطهانفه در کهس
حا نهوتعای اناریکندبارہنهشعوردنحقه|

مشغول اولفله حن فیلدی انلره برنسنه ظاهراولدی وانوارروجه حقدن

۳

| برنورطلوعبتدیکه انلریحیران ابلدیواو
وادق
حاری
ا ما
لمك ش
غفلت

ویردی انارداعا حیمرنده ودوام مشاهذه حقده دوعلا

مک

کرو ون مقامنده د رکهحقدن شغلاری اجلدن حق تعال آدم خلق

دكين بعلزر وکندیلردن غمری لو ق وارایدوکین علاحظه از
بلکهکندیلر ينك خلوقايدوكين ادرالابلرر شهودجالحقده مانتوادن

|| کمناردرهم هذاانارك صت مقامنهشاهذار ودلیلار واردکره اول شاهد

]ان کرجك قصدریدرک اول قصد ٥ برامی غاب هکانوبرحالبوگه

| ااناورل هجان وبرن اع عائبتهایدوکینتراد خیشاهدار ينك بر
حب صادقد رکه امنكہا على فهمابززیراعقل وحسد ن غابلردر
]| دی شول وجد نادر الوقوعدر که انكاودون یکمقدبغنی ادرا ل از

بو
وعقامولایت مقاملر نكغایت لطیفرکیدر(والله يعولا لن وهو بهدی

السبیل) کابکشف جوبدهب بولدرکهحقسصانهوتعاینبوت رهانی

قیاهتهدل بای ایلشدر واولبایی اول برهان اظهارنه سیب فبلشد رت یوسته

نات حقوجت صدق عمد صلیاللنهعالی عليه وس ظاهر اوله وآنلری
|عالك والیلری اعشدر آمعاندن بغمورانارك اقدامی برکاتند نازل او
] و|زمیندن اوتلر اصنفارایهبار یله سر وکافرره مسانلرانارك تقوبتارب
نصرت وولاوناردرت بی ک
كننهد رکهمکتوملردر و بریبیرن اکلنز |

وصورت حاللریتی :زار وجیع احوالد کندیلرندن وخلا یفدن »تور |

اولورار واخبارنبو یهبوکه وا
وردد
کرونکلا
امو
طیقدر و بپکواخصوضده ۱
مخدبارفل
عهیان اولشد رل(واما انار اهل حلوعقدر ودرکاه حفك جل |

وعلا سرهنکلر بدراوچیو زکسنه درکه اناراخباردیرو

هم

% ce ¥

|سرقبلد پ راپلکه چچیمرسومدن حفده فااتویازولنباارسدیننادسهبرامعه
مزسوب اوالد بلرباکه اسماء اللهد بنراعد نسبت او 'مدیلر زیابوفومك
| اصطلا حارند ند رکه برکسه تیلیابت اسماس دن رل جنك شهود نده

[واقف اواسه اول اسعه نسبت اولنور وانك عبودیتنه تخصیص اپدرارهثلا

برکسه حق ذا لينك عظمی وفهری جلبسنك شهودنده واقف اواسهاکا
عرد العظیم دیرار و رکه چیع لا ت امواسه ت اكاك اننسه وجیم

ولدندرکه نك
تهالهبه ده قااونیلبه عندالله دیراراح
صخفاضتیرا

اه انان وی ده بل نز ولد یکم اقا بدا ده وه
عد الوا حدبا رکسهکه قیقع بکیه و ابلسه نی اصلا یرمع
رکه احدیت دا نلهجیع اسجاء کیشبرهناک اجد بت چعنه مشاهد اوله

(نی تحت قبانیلا رده |
فسپت یزارانارشول اخیاردرکهانار حافوندلهیا
عبری) وارد اوا در واناراللهك ذخمه لبردر حق سهازه ونعالی اتارکله |

عبادند ن بلالری دفع ابدرتکیم ذخمهایله بلای فةردفعأولور  #و6الطیقه
الثانیه طامه اشارواعن مزل ودم قیعبره وداروا ی همموهم زره ونادوا

|عییشا ن وهم علی غرہ بین غعرلہیھے نسترهم اودب فبهم بصو تھے |
وطرف بهذبهم +دمیطمعه باه براولوطا :هدر  1حر معا له ده کین

[واستقا مت اهلد ر معا ملرندن منزل ارضه مزال اتد لر تارهمرل عامه |
دی اشا رت اتد بارحا لوصکم اخص خوا ص معا مده در آنار :

| اظواهر ل نهاله ادسرك انکار ند کار ی نسته اری اظهارایرار اهل
ردا
اکن
بیری
اعا ات

امثالی اعتةاد اریادرتگیم معروف کر خیقد س

اسره وفات آیده حك هراعل ات بزدند ردو دعوا اتدناردجی اتر داعا

اھرتکیعاظهاراپذرارسه ذو وجهیندرتاس بروجهی فهم ایدرارانلر |

سقاره
لکه رم اعون ح
اص ادی اول ووحه ادخررمثلا در ر

ولما لی |

ده متزلتبوقدز شوبلفهم اید رار ک اهنار امونزنلت اولا د ی ||
ْاتعصیزند ن اوتورید راحالوکم انلزك حر اد قاطقبقه رسومدنفانی
| اولدقاریاجلدن هرمعّل ومقامدن عبوراتد دعکدرانلرعتاء حعقوندن ا

]| اهل طا هرکی اعالی تواب اجون ایتك کو ستررارغمرنلرندن نفساریتی ||
||خلهدن سبایدبرلاکه غبرت انلریعلاء رسوم زینده کوستر وب فهو مإ
[تاسدن ستراندردتی اناررادب اوز رنهدرکه اسرار حقیق ی کذف اغرر |

بعشاظهارععر فتوحبت بلزار وشطعيات ومنشا بهات سلوزل |
9



۱.

واسباب ابلرارواکر اول خد متی حصمیل فرضارندهوتیسبر امدامرند »مور |

کورمبه ار قیلور ااپرنسرلء خدمی مال وجاه طلینه وبا ع واشبا

کشر بنه «قصور در نامحافل وحامعده انکاه تقدم تفاخرابد.هاروانلرل

|نظری جع خدمنده نار ينك حظی او ز رینه ودمرتجلین کعنه اره
مستد م دیرار((واماعاید ارلمذشبه محقشول طانقه د راوکقهاتیعستفرن |
وی نفك
عبا دات ایمکده درار وتكن دواع طببعتك بقاباسی سببیلة ک
ندن
ارات
ودنهفی
ععتن
توطا
وراد
عدمکالی»اسطهس(ه هرزمان اعالنده واو

خا اولناشول کېسنهاردرکههنوزعباد.ت لذنپوم ماشارد راکن|

ل ارره متعید »دیا واها(عابدارك منشبه مطل |
نرر
تکلغله اکا قبام کاوست
هراد ن شونلردرکه عبادنده نظرریقبول خلقه مقصور ودکروکلارند | ۰
|وخاربیه اعان بوقدر اک رغبر بارطاعته مطلع اولرلرسه اكاقبام |
آ
کوسترمزار اغاذناايلهسا رهودعالی منالع واار باءو هو حادظ الراا

| وباله االعلصمتةووفيق وف بدهاذمة الحقيق ال9قول ف اصناف |
اریاب الولاية و بیان حال الا قطاب ومافدارنهم وماهوخارح عنهاقدس |

لضریماس والاتمانرقاولة عنهما صلاه.
اا ن
وکر
الله تعافیاسمرارهم و فىذ

الرجن جنليىنا وعلبهما وعلى سارالا نودابلارءسلین الىبومالدین

سس

کاب منازلالساربده ايرد( عاب اممراهلماخفیاءالذینوردفیهم ار
باعنصیحاب سلبکیبشرواولردرکه انارك حمندة حدیث ورداداولشدر|

| حد بت ودر ۹۳رسول صلیالنة تعالىعله وسل اتدی(احب العمادا ی اهمه ۱

اولااخلفیااتءقباء) یعی الله تعالایه سوکلی قو للرشونارد رکهاللهتعای |

ناریکبرلدیاکرحاضم ولوارسهاناریکیسسه زوا رعاشب اولورارسة |

انلریکوسته ذ کرایا آنلراوجطبقه ادلر9ط۴بقة الاولطانه علتهمیهم
صوفت قصو د هم وصح سلوکھجوبلوقف لھمعل ربسمپوولا|

حیث کاواالیاسم ول یشر البهم الاصایع اولتك ذهخارعاروحل حیث |

کانوا٭ بعیی اول طانفه شوناردرکه همتلری عالیاولدی وقصداری صا |
اولدی غبرحةه التفات ونوجهد ن ودخی سلوکلری کچ اولد ریقم |

علا یی و قطع عوابق ایاکدهنداخری برطانشه تک رسعیله رسعلنمد ربکلم

ناس انرب اجوالنه واف اولهرکرنععه سلو انتدیلرونه طریقاو ز ریته |
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| اخلاص اپدرارواظهارفسقوفعورده مبالغهقبلورار ودراربوکاهیشاردن
ق |مراد مز ملا مت خلقدر واسفاط نظرهءرد مدرحق

سك انهوتعالى خلا هك

طاعتددن ینبازدرا :لرلا هدض بت دن طنررئ بوددرو وطا شدمهصییی قنزر |

خلقده حصنوطا عنی احسا نده قصراندرار (واما زاهداره مشه حق |
شولطا هلهدر کرهنوزدنادنزعتاری بالکله مصروف اولاهشد رواسنزلر که |

پراوغوردنصرف رغبت دنیاایدهار بونلزه متزهده د(يوراامرابونارد مه |
دهقولخلق اون ولاز ینتدنباایدراروخاطرارتی
مبطیل شول ظا#فهرک

ویلق اسر
اهاس
اسباب دنبوی جعندن منمقبلوراوربونکله خلایق اګنده مرب
ومکنندرکه بعضیلرة انار حوالی مثشبهاولوب اناری دنبادناعراض کلی
ده عرتبه دنبایی صانون |۸شلردرترکوا الدنا |
اربكل
بزخاود
ننل
|اش صثها برو
۳ی

۱ابادومتصورد رکهکندواكحالیکند بايرته دستغشنبه اوهوظنایدراکه
ن

| جون خاطراسباب دتبویطلیته مشغول دکلدرااك علیدنیادن اعراضلری

|لشاوله بوطانفه به هاه دیاز (وامافقرابه هشه عق شولطانفه ردکه
او
اررد و اطذاری حفیقات فت اند زو نک هنوز
مهم
[ظاهرریرسم فمرل

ور حقَیق حقسحا نه
|عذایه مبللری و:ارکدولفواه فقره صمراید رفاقرع
۱تعالا دنفقری فلت خاصلور وهزدم وطاّف شکزله انك او زر بثه
او
کهظا هر ی رسومفقرله از
اتقدب امبار(واما مره ماشبه مطل شونارد رن

زم قیلورازوا طنلربی حفیقت فقر د خنالل هناداری جرد د عوای

|ففردر وصبتوصدادرنا خکلیامیق بانند پو»عتوانله مقبول ومکرماولمز
۱بوزلره درا ا(موهادمراخادماره مشه حقشولطاضهد رکهردوزی به |
 |:حق ساره وجا يلبا چواهخد مت اعکهقنامکوسر رزو اطنارندهاستزرکه
| خد فتلری پرشاښه بهوغرضن دنبوی مال ومنصى رل شوت ولد نشلر ی |

| شواببمبل وهواوربادنخلیصادرارولک ۰ن هنوزحعیعاتزهده بر امشلردر
دس وفت اولور که له ناومران واختفاء طلت نفس حکمله 1

خد متلربناك بعضیغایتحلند » واقعاولور و کاهاولورکه غلیهشرت نفس
| حکمیله هوا وآربمااشبلفةته دو
رشرجو
ا عتکه اسما ق خد مته عل |
|دکلاردرمجدتونا امیدبلهمرالغه خدمتلرایدزارو بعضی اسعقاق تامیوار از

 ۱آایک خنرومقالؤرار بونك کیانان ادم درز (واماخادمارك ,مهنمطل أ
ات اخروی افا حفك خد مت منافع

حال الت هام الايندز yatS ازلاولرو با بکل الغا

مرلاجرم انكلعی مجذوں و واصله مت هی دلوو :
تعم ومشتافد
کله:له مل

(وامامحذو بان واصلك منشبه ع,طیی شولطا فه ذرکهجرفناادسهتغراق

|ا وعین وحید ده استهلاك دعواسین ایدرار وحرکات وکسکداتبایره هی|
۱اضافت!عزار و دیرار بزم حرکاغز همینانواب حرکاتقکبد رکهeee
اولاز و وومعتیق نفسه اکرجهککید رولکن اولججاعتك حال دکلدرز پا |

مراد ری بوکلامدان معاصیوناهی ازنکا بنعهذرایچونرهقمده مهد

رنکنددن,
| اعکد:زوجع اموریارادت حقه حواهایدوب ملامت عپصیلانی

1ابیاوکدطا
رنقه نباهدقف دلو سهیل ن عبداله خد متلربثهابتدبلر
rینید م۳
ر -خص رک سک ی
۱اصول شر دعت تافلت حدودا خکامعبود بتاید رسه tig
ابریدر واکروکياه تورط وانهما کن نمتی نهور وعناد بوزید ن احکام

۱

|شزعه مخالفت که مبالات!فرسهو بوسوزیآنکصونسوزبارس هکناجه* |
افعالن<قسصانوعالیهحواها ک هلکدایسیدین وملتدارمسندنچفد یفن
اسواط علاامت اطهار انله جل زند نعلرل بريدر (واماملاعشه يمتشه ق

نظرتعیروتخرینه ز ناده الماتکوس مزا واکر
| ۱اوانلرشول طاغهد رکه

۱سعیلریرسوم وعادای ؟رنه وادابشحالطانت گیودندن اطلاقه در وسسعایه

|ح|اللرۍ فراخ وخاظر وحضورقلیدنغبریدکلدوزهادروعیادرال

ترسم انلرده صورت بخلرزوآکثارنوافل وطاعتنلردنکلروعرا اعاله سك
| کوسرمزاروادای قراط دن عبری به مواطبت اکزار وججیماستکاراسناب

دنویآناره ماسوب اور روهمین< ضورفلبهقاناعولوروم بزت ا حوالطلب

زجهتندنملامتیه بپهشااردر
ونفه عدمبا
ابر ونلرقهلندریه دبیوررطا
وو مورا جیوافل فضاهتمسهراداندینورر
ظر
نزل
|ولکن نظرخلقدن استنریاردرار وامافلادریه حد فراذْضدن وکم

خ|لقدن اعا لك

دزي مقښداو مز ار(واماشولطالفزهماکفرده

الكادیلهموسوم اولشلردرواسلامر یه ستیبونارندنچهرعشلردروبو عد

ا|ولاناوصافدن خالیلردر يواممانلره ماربتدر واانکاررهحشو به ادرسه
شنول طادمّه درک دموای
لاب رکدر( واما ملامبه مشهیاب زنادقه د
gar

He

احلاص۱ 
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ارين اشکنزوال آنکله مقبد اوارزدری وسعل مادی جرد <عدر آنده |

حظ نفسک وجهامن الوجوه مدخیی يوقدازاماعباد ىول ط نەد رکهمتصل أ
| وظا اف عبادانه وفنون نووامفلثو باهمواطبت وملازعت کوسترار ناکم |
| نوات آخرویمیهواصل اولهار وعبادانله زهاد ماسننده فرق اواد رکهدنا نه |
رغیت مونجود اکن صو رت عبادن #کندار عباد افلهقرا میانندفرق |

اواد کانمن غنا اله متصفی آیکن عبادت ابلسه اولور پس معلوم |
تانکی طانشه اعش وکاب سلو القطاشّه وبوسکر
اوولدصیکهو الریا
طالقه نكهرپرینه ایکی مذشبهواردر بری حق بوری مبطل (اماصو فار
| منشبه محق متصوفه درکه صوفبلرلنهایت اخحوالنه تکلةله مطلع ومشتاق
اولشار در وتعلقا ت صفانل عاناسیله مقصد ومتصو ده بلو غدن معوق

ق زیند» |
ویی
صیار
| قومان!وشعاردر(ومنشبه مبطییشولبجاعتد رک کهند
|وصورنندهاظهارایدرر وانلرك عقاید واعال واحوای حه سندنعاربلردر
اورشهطاعیی بیونارندنجبقاروپخلیم العذارپیوعلارسز اباحتاونلاخنده

| اونلرز ود زبکرهاحکام بشعرتله مقیداولق وظیفهٌ عوامد رکانلرك نظری
| طواهرا شیاه صوردر واماحالخواص اندنعراسلیودمرکظهاهرلهمید |[
]| اوله رو نونلركاهمای همان حضور اطعناعنمته عص و زد روبوطانفدیه

| باطنیه ومیاحیه د پرلر(امامحذوبار ؤەصیول حقده مستفررق قالوب |

نماز منشه وق ه|ل سلوکد شنول |
دعوت خلق سا حلنه چ

| طائته ادنرلکهرلك سریهنوز نازلصفات نفو سك قظعنده دروحرازت
نقواضطراده در ومقام فناده استقرار وکنوتا شر
|| طلبك رتوندقل
وم کشفیذات طهور اعن دناول کاه که بوارقکشند نررق قی انارك

شهود نظرینه لاج موعلااولور وا مهبندن اانا عات وصل اترزی
انارك کلونی شاعنه ابزیشوز شوبلهکهانارك فوسی طلا تی ابورلقك
ونئ وشواری اواوزواول تفه زكحبویله باطنلری |[
طناتد
تنلع
موری
ن
| طلى واضطر اناشع وهعند قاتاچ ارا م حاصل انارچونکم ۱

د سکون پوله کرو ظهور صفات tee: ۱
مول
تلهوا
]| بته اول برق ةظع او
 1وحرارت طا بت وفلق شوق عودٿت فبلورااکر حة بوحالدهاولان سالكم اد

 |1ایدینورکہقلابسصفات وجود دنسرجله من ولع اوله وندوز؛ك

رقا
۲
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و داحریفندنیکاره خلاص دوه وحو تاو
نا

هد جله اخذ اعشد ویمنفاق

روا فضراوادرکه کد ی نفسق |

میر( لصو
اىعون بالکلیه افنااعشدر وبعضیار د ش
در امحنده نقرب ح

نهاوندی.

فتاواقسودملوللفقاشیاء) ابو المباس
ونااللعو
هع
هوباطرارح
رجه الله تدععالشیدر(الفقر یداب الصو ف) و فقر له زهد او رتا سنده

فرق اواد رکه فقربی وجود زهد مکندر شوبلبکرهگسته بقینابرعزم
نابت برلهدنبای ترلابلیه ؤاکر ابکراغب بای اوله در ستد رنه اتحلین زهد |

دخی فر سز کندرشویلهک رهکسه ك اسباب ومکناو ولاکاھرکزرختی |
اولیه جاردر فقرانك رسمی وار حقیفق وار رچمی اولدر که برشنثهمالك

اولیه وحقیقتی اوادرکه احکامصفاند ن خروجایده وهرنسنه نك کندی
|به وركرسعی زهدك صووارمنیارنبدروزهلك
اصتی سلب ل
تهص|
خسن
نغ
معناسی دتباد نرعبی مرفیاگدر حونحی ساره ودعال بعض اولیاسین

| قیاب عرزت تنده نظراغناردن کوب اك دسبةلانلرك ظاهرتی اورتر

رغنا لباسیله که اندن دنباه رعبت ايعك صورتی پکنووررتااهل ظاهراق

دنایه راغباولنردنصانوروانلر!* جالیجالیناحزم نظرندن پوشبده اولور
حبقویقت فقر وزه_د صوفبهات وصف خاصی ولازم حالیدروماشح

صوفاندن بعضیرسم فاقخرتیاراتدبار همآدزی اننیابه علیهم (صلاه
والسلاماقتدا وکرندن احنادروطال اریز نانحال امهصورت ففرهترغیب
ودعوندر و ومعناده انلراه اخشاری حمك اختباربه مسیناد دزطلت حط

امام برجاعندرکه فعرانك وطالب حق اولنارك خدمتن
د(ا
خدکل
اخرو به
اختباراشارد تكم داود عليه الصلاة وخااطلااهبکاشد رك(اذا
رادت اطبا فکنله خادما) وبوطانعه اداء فرائض اکبددنصکره اوقانتی |

جله انلرك قلوسل امورمعاشنه ترفیه ونفرغنه صرف اءدرارتاائلرك اص
معادی استعد! دینهاعانتاجونو بوخدمی ن اوفلعبادت اوزربنهنقدي ایارز
وان ماحتاجن طلب اینکد م شرعد ه مذ موم اولیان هرطر بقهکررز

بعض یکیسبله بعضن دريو زه ابله و بعض فتوحله یوار نظری اخد]

واعطاده دی تعالبه دروخلق| خذده رادطه اعطاء پحلقورر وخلی

اعزاده واسط 4قول اکلرار و ومعامك عرد نن رطاتقد خادمله دح

 ۱حالندهاشنماه امد لروخادمهشحدن رفرق ؛بان قلد بارخادمابرراماید
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یءف
فرجا
خاول
تور
اهل ترك اولاسنهمیدب او ج نسنهناکبری اول
حسا ند ز وناخوف عقّاب زرا خلا له حاب لاز مدر وحرا مه عة ان

دزیرا فمرا اعنا دن
یکی ون داة وابوڈ خو آلجننهمضابقتنو قمی ر
 ۱بشیوز سلاو,کدان جنه ؟فررازاوچعی |کیارطاعت واندهعضوردل حاصل

کید رچمی تت خاطروفراخ اندرون طلبیدر وفقرل ملامتبه دن وصوفه
<كظ سی د بارهلاهتیه ۰
ا دن تخل انکلهد رکهفقبرطالي جنیدر وکید با

نرك قربان دنرز و نومه نك وزاسنده درةده
از
وصو فيهطاالن نوقد
تسه
برمقام واز د ز کهملا هتهوصو فة مقا منك فو قند ه درواول ه

0

فوهك هرتبهسی گر چهفعسبرل
ضوفیه وكصفید رز راص
ھنب سندن اوه در ولکن فقم خلاصه مقامی انك معامنده متدر جدز

|]

نولدوانزد رکهمقام ففرا به |أ
ويك سبی اولدرک صهوفيهنك جله" شرامط
|عبورابلبه وهرعقامکه اندن تریایده اول مقامك صفاونقاوه ستیکند بدن |

منز کنعدفییلعهومکاامنكرنکین وکیفیانویرهمسفقرانكمقام صوفیهد» |[
بر وصف زایی اولورکه اول تاجیععال واحوال ومقا ما تك کندیدن
|

نب تسپلیدر وانکلةتعمدلمکدرشو لهکه هم برع وبرحای روعقای

کند پدنکوزهز وکندویه خصوص تمن بلکهکند.ویی کورمن بساکانه
فات غودروفتااندرفتادر و واول حعیعغت فهر
صات
]| وحوداولور ؤوه د

یدنز اولاشاوالو ننه که
) درکه مشا یجقد س سرهم انلفضباتن

بوندن اول فورمعتاسنده دک لخن فزن رسمی وصوریدر شع بدالله
خفیف قدس سره وعشدر (الفر عدم الا هلاك وانطروج عن احکام|
الصفات) بوکلام حدر جافعد ار مان روم لد ری وحعیعتق و تعضیلر
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تا سوباک

رد فوقیق

| اکل درکیمفقرارادت وقرلهحظ نفسلهکعو بدروصویده هم #صوص
رت
د
اد
زده
ارین
ای اکرفقر واکرغنا صو
| ارا دت و در وانك ادرا

حقده

موطلعدز بلکه انك ارادتیارادت حقك عبن اول دز بومعنایه ستاءا کر
 ۲ع

سهوب وان
ففری و نارسىمففریاختتارانله ازا دت اتخارا ل
 ۱صوق
| زرا انك اراهدمیین اراد ت ح ئى اولشدر ابوعبد الله خرف دعتدر
|(الاصوقه ناستصنق الق سه وددا و العف منانتصق نید ودره

ان)بش موق شول و نددرس مان ولآ کندینفسی اجون

 ۶که
طا عتد ن که مظن رید ر حذ رایلرا نا ق
عاد اخلاصخلل فول اع |
(ءضبلری دءشد رکه اللات اهلودیلابظهر خرا ولا +عهرشرابعتی|
ملامییشولدرکهحبری اطهار وشری اصعار ابه و و طا شههرند کاو ۱

عز بزاجلود وشر یف اال اواورلکن جابوجود خلقیت نظررندن
سکف اوا مشدر وسیبوله مشاهدة توحید ومعا ین عين هرید دن

اول رو یمتا منععنا ی توحید در زرا نفس.جله" اغیارد ندرماد مکه|
سا کلکندیاحوا لنهنظری ااقوله معامله" حقده ومطا لعذ ججال ۱

«یاری بالکلیه نظرارد انخراج ايده مزر بوطانفه اپلهصوفیه |
مطلقد اغ
یباه اول |
کهلبی
لفی
ما دده فرق اولد رکه جذبه عنا بتود عه صو
احوالدنانتاع ابلشدر وخلق وانانبت جابلریی آنارك شهودی نظرندن |

رجرماتبان طاعتده کنند بلرین وخلفت وجودین اورناده
ارتفاع فاشد لا

کورمزار وخلابقك نظری اطلا عتدن مموناولشار در واخفای اعاله |
وستراحواله متیداولرر اکرمصت وق اظهار طاعنده کوره ار اظهار |

آ|ایدر ز واکراخفاسن لده لراخقاقيلورار دسطانه ملامیه محخلصار در |
کسر لامله وطا نفه" صوفیه مخاصار د رلفاحمله #خنلاصناهم خا لصف |
لب ی ا

و صف YA

موز

آخرت د برط

ددا۱

تن

ایدرارو بوطا مه نك صو فيه دن تخل آنکله درکهزا ه دکند ی نفسیی |

روبناجولهو ااوسوتکهجتمق ما <ظ قد |
حظیله حقد ن حج

تاهى النافس ونلذ الاعين و صو ن مشا هده جال ازك|
نيهشا م
وف
وحبت ذات  ۸یزل برله ایکی جهاندن محعوبدر شویلهکهدنادن صرف |
| رغبت ایلشد ر آخر ندن دخی رغبق مهس وفدررس صوفینك مقام|
ری

رویز هدل حسه سند ن اوّهکهحظنفسن بدن

اراقدر امافةراءاول طانةه دیرکه اسبابواموال دنوبدن پرنسته ی مهالك
وانقه بك
اولزار فضلرضوانالهی طلندن جله سینتراب شاردربوط

¥و >
|ومقولراشرار وکاب عالدر واصعاب وصول انبادتصکره صلوات الله

تعالیعدهمایکیطانفهدر اول مث اج صوفبهد رکهحضرترسول صل الله
زعالی عليه وسله کال متابعتلری واسطه سيله تربه وصول بو اشلردر
و دعدالوصول طر دقعتابعته خلایقدعوت حون رحوعلهماموروما ذون
مالان م »ار در کهفصل وعنات از ل
مراد او لثلر در بوطا نقه ک

ید
حله
وه و
تیتد
آناری عين جم احد

حقیق فعرند ه مستغرق ایکن

ماه ی فناقرن:ندن نقرقه ساحلنهو بقامدانته ارسالانلشدر اخلاییدرحات

علیها ابد ی پهه دلالتابلیه ار واماامکمیظانقهاول ججاعت شر بفه
د زک

 ۳له وصو لد نصکرهه آناره حواله کیل وتکلیف رحوع

اومامشدرشویله غرقهحر جع وشک ماھ "یقناده ناحیر ومستملات اولشارد رکه
ه رکه  1نارد ن ساحل تا یه ونا حبه نفرقه به برخم و ارار ابرسیا ەدر
اسکان قساب عبرت و دطا ن د بار حيرت زمره سی سلکنده منسلات

الوشارد ر او بزید بطا مياك دس سره انا خضت فی محر وا لناداء ۱

یواد
لان
عاسم
ردرق
عبیساحلها دیدیکیبمعونا یهاشارت

ازجد #ماک|

لوك
یاعوت ک9رسالکان ره ندهدکس شان ما #اسهل
شدعدر طلب ل

لبا منعصد اقصی وص يبدان وجه اللهبر دون
راری
د ای سر ط
|وحهه در ونی

این جات وهی يدان ارت

کم عن برید الدنا

۱
|وعنكم منپریدالا"خر دراماظالبان حق د اکی طانقه درک متصوفه ح
اوملامیه درز (متصوذه او اعند رکه صفات نفوسك بعضندن خلاص
عص.له دو صو فی اولشلزدر |
دك
ابلوشارد ر وصو ديه احوا ال اوصا ف

|وانارداحوالنك نهانته نکادله اطلاع کاشلردر ولکن هنوزبقابای صفات
 | ۱نغوسكاز اا لنه انشوت قااشاردر وسدله اهل ةر رك وصوفبه نك دها به

 Iنذه و صو لد ن حتاف کار در( اما ملامد ر جا ع درمعنای ||
۱

اخلاصل رعاندند ه وقاعدء صدةك جا ف
دطه

غات حهدار م.د ولا

رار واختقای طاعتده وکے حبرنده نظر خلعد ن ه.الغ ایدرار صواخ 0
دتو

اعا لدن هج د قبقهبرك ابارار و چیع فضا ت
ولنوا فلهعسکی جل |
هی عدایدر وات"ار مشبریی لړ اوقانده معنا ی اخلا صی
باو
قلورولد تلریکند باراعال؛واحوالنه

]شور
ا

 0شرد تظرنده ولوررا

کرطهور مەصب دن حذر اوز ر یثهون راروناردخظهو ر ۱

{4%
یوح د |
ررایدهوکندوی ت
ومشرك خندیرارمثلااکرتوحیدمجناسنتف پ

حرنده مستغرق کسوه و براخرکشی انزکارندون انی رد اپلیه ودیه که|

دن
نحال
فق و
ر ذو
طلامك
بوک

دکلد ر بلکه تشه فکرورو تدر الال

اولکشېنك سوزندنانجنه وحشممستولی اوله وبلیه ک بهواحمل اول متکراه

کلاءنك عین مصداقیدروالافاعل مطلق بوصورت

انکار ده روشن فم

ایدردی واولکنیبه
حشم اعزدی (بلکلکه معرفتالهبه نك دی عر ابی

واردر رنه اول نا مارف هراتریکه بوله فاعل مطلقدن جل |
ذکره له اواوحعله کهذکراولندی(ایکمیی اولدرکه فأاعل حققیدن هر |

اثر:که ولهصفاالنندن قنصفتك نجهسبدر بقیناله (اوچعی اولدرک |

هرصفتك حلسنده حفكم ادنیاکلبه(دردی اولدرکه کندینك معرفی |

صورننده صفت عطالهينك اسنیلاستی روشن کوره وکندیس ينع ومعرفت |

بلکه وجود دارهننندن اخراج ابلیه تكم چنیددن قدس سره صوزدیار ۱
معرفت ندراتدی (المعرفة وجودجهلك e يمععنرفت سنك |۱
جهلکی بلکدر حقك جلى قبامندهایتدبارپو تەرفك وضو حن دخ |

زاده ابله بوردی (هوالعارف والعروف)واواقد رکه اتب قرب حق
زبادهاوله وآنارعظتالهی آرتقظهور وله کندی جهلکه علك نزاده|

ونکرنکه معرفتك آرت اوله طهور حقجله" کونی کوزکدن اورتر وحبرت |
حبرت اوزره آرتر ونهادکدن رب زدنی حبرا فيك فر بادیجوم اباروچیع |
وار
مدر ب
اشہا سکابوقاقدن اعلای صونله سو بلر
ب

قاغرسین و اتشلره|

دوشوب اغزسين و بو تفربر اولنان معن دی اواعر فتك علیدر معرفت
دکلد رز مرعارفت احی وجدا نیدرکهتف پرر دن قاصیو کر بر انی غبر۱
حاصردراما معرفتك مقدمه سی علدر دس معرفت بی عل حال وعب ی
معرفت وبالدیر  #القول نی معرفةالصوق ولتاصوف واللامی والفقتر |

اولفرق ينهم ت6رجه عوارفك باب تالئنك فصل عاشرنده بویلاهراد
بیع اختلافدرجادهم اوح فسم اوزرهدر
اولود رکطبقات م دەك ما ن
صم اول

تب واصلان وکاملاندرکهاول طبقه لاقم

ای

هٹدو
مرنبڈسالکان طریقکالدرکهاول طبقه وسطی قدسرم ثال
لان مقربار
ااصدر
ن#صاندر بعییساکان مدازل ناقصه در اولطةه سوغل

بهاولساننشوناولسسایافونل اکوائاكارلقارپراروا ابيبند |
]| وسابلرد رك

r ¥
وان وقال #وکان اهر اللهقدراامقدوارا#رعن جنیده ایتدیلرهجم عارفدن

|[زنا صادر اولقد وشمریی بااباالقاسم برزمان طو بل باشین اشاغه ایلدی
قالدیروبایتدی #وکان ام اللهفدرامقدورا  #يلەانراد شطانه عارفدن
|طا واقع اواسه بعید دکاد رد عکد رشح ركنالدینعلاءالدوله السمنا نی
خ

اقدس الله تعالی سمره العن بزبور مشد رکهانباء علیهم الصلاة والسلام |

] ق|صدلهکاه ابشکدن معصوماردر واولیاء رضواناللهتعالی علیهم اجعین
| کاهی خوار وحفر دوءقدن محفوظاردر وصدر رسالتدن صل اينه تعالى
عله وس بدور که(آنتغفراللهفاغفر_جاوای>عبهاكت لا )عق مغفرت

ایدرسك ایخدا جلهذنو ه مففرت ايلهنق قول واردرکه صفایردنو بدن

براوله دخی ببجنارمنك بننده بهوجندن بدترکاه وقد رک بهندهکندوزنی
فمدرفة والعارفوالتءرف واخاهل
مقصر وتحرم#لبه هذاکلامهالول ال
مهعرف معلو م
ترجه عوارفك اوج بابنك اولکی فصلند» دعشد ر ک
حسی صوز تفاضیلده روشن بلکدن عبارندر مثلا رکنه ع ګوده جع
عوامل افظیهنك ومعنویهنكنه عل ادك عل سبل الاجال :لکد نصکره |[

هربرعا لكعلى وحه التفصیل احوالی کایی تأمل قیاسه شو بکله
راکیب عبره اوقودییی و اتیب اندیکی وقنده بلا توقف رووید هر
ربقکاهو حةّه مواضعنده استمال انه کاهعرفت حودیرار کار بعد
|توقف وروبة روشن بیلورسه آکاتعرف عو دینورواول کنه بهبو عر
|حاصلایکن غقلت ایسه سهووخطا دیرژ پس معرفت ربوبیت ذات |

|وصفاتالهبه حیواال وحوادث ونوازلات تفاصبلیصورنرند» سعلبىیل
سلقهحانن ونعالی
|انفصیل روشن اک ردمبوجود حقیق وفاعل مط

اددنصکره ناتوحید محمل على ||
|اویکدین على طر بق الاجال معلوم ک

صتلل عويش اوویهله که عوحیدصاحیوقایع حوواالمهدد» ||
مور
ص

وسطدن ||
ومتضادهك تصیلاریصورتارنده وضنرفع وعطا وء نعق ض ب
هرنکم طهو رهکله ضار وناقعومععی ومانعوقاض و باط حق سار

وتعالی ایدوکین بلاتوف وروبه بلیه اکاعارف دعر واکر اول وهله ده |
اندن غافل اوولرهزر ندارك ادليهوفاعل مطلق حق جل ذکره ابد وکین |
وسایط وروابط صو رتارنده رو شن اکلیه اکا متعرف دبرار نهمارف واکر ||
بالکلیه غاغلاولهوتا ثرات احوالی وسایطه حواله ابلیه اکا ساهی ولاهی |

{$
واللااهمو ع ل کذا دیرار امبرآنیشونجلین عله ولی قبلدی داجوكاوردخی

نوالی الام دیرار خداوند کاررا دك اولور بع ايشك تضرف ومالك :
ات اولدی دك اولورمتولیدی پوندند ر نتکم حق تعالی بورهشد ر |
* وهو بتو الصا ین #یعی حق~ انهواعالیصا ار امرشقابرروکوری
ه بلکه
طمزظبر
سنه قو
و رر دس حاقنه ودعالی اکولنکسدنهیيی
حن سصحانه وتعالی آل رعابنی متوالبا ومتعاقبا کوررقارر ایک معناسی |
اولدرکه صبغۀ فعبل مبالغه فاعل اعون اوله اول شول کسنه د رحکهقك
مَك عباداتی متوالباومتعاقا
عباداننه وطاعانته متصمرف ومالك اولهحدس
ات اوزر نه حاری اولور اول عادالك اراسنه عصبانداخل اولعسر ین

دج وایکی وصف ولك ذاتنهلازمدروآبوننصکلاهنیوا جبدرول اولوقت

لقباامسكوسترةهعلىصاء والاسیفاء قعقبرةده
ق الالهه
ورکه
حاولو
ول

وره دی سحصقانه زکاعلدلوام |
طایع سیوتبحوسبی دکور
حفط_-:د  او له ی السراء و الضبراء یعنی رخاد ه و شد ده دج ولنك :

شرطندند رکهمعاصیدن محفوظ اولهسکیمننینك شرطند نمعدراکهصیدن,

م«صوم اولهدس بکرننه نك اوزرنده کهشرعك اعرا طیاولهاول
مغرور دروخد عه اولعشدر ابلزوید بسطامی قدس سره ولاتله وصف
اولش برکسنه نك ز بارننه صدایلدی وقتاکیم اکوسلنه ټك مسجد نه
ده مس دل طشره سنده اوتوردی الکوننهنك خروحنه متظر

بسزابیود
اولدی ادسول کشی بعدزیانحبقدی وقبله دن بکانوکوردی د
آنی کوروب دوندی واکاسلام ویرهدی وایتدی بوکشی اداب شر بعندن

برادباوزرینه مأمون کدلد ر ندصسهاول کید اللهك اسرارینه امین

اولور شج ابوسمیدابوا برك قدسسره حضور بنهکادی واوکوردی
صولااعن مسر ه راصدی شج اول “صد کیرودیدی ز براهرکسنهک ۱

مهسکنهات ابدنطه با نکله کبت اك دیله ززتکیم
ران
مخ
کستك
دو
بو رمشاردر الشر یم والطر بقة واطفیعة كلها اداب شبرقه امااولبانك

حفوظنندهوانیلت معصوعبنند بهين الإا»كلام طویل الفیلدر لكن

| ا برابطرينك مختاری اوادرکهاولیاحفوظ اولوراراصرارهصبتدن بع
لاوقعرسه دج
وتو
|ک[اء اوزرنه مصراولعدن |کرجہ کے اناردن ذالا

|اولقدقیل تمنید رجه تلعهالی العارف بزتی نابالقاس فاطرق لیا مرفع

> ۱ %#
غبرالنه فرار) دن ولاولد رکدفای اولهکندی حالندن و اقا ولهماهد |
aقدرا کاکنندیضا الزدن حرو رەك وعرحهله 2دارالك (مصرع) (
بازتبامد ۴ابراهیم ادهم رتجه اللهدعمالی کا

 Hiکه خبر شد ری

به

سی ابتدی ,ل اسرم
هین اول 2ک3
استدی دبلرمسنکه اولیاءاللهدن بر ولاول س

سوه وافر ع نفسك اتال واددل
بو ردیکه(لارغی فسی من الدنياواال“

||وجهك عل)بهیم رغبت ايله دنا وآخرندن پنسرنه پهکه وونلرهرخبت

بل حقتعالیدن اعراضدروکندیکی فارغیلهحبت اللهاجون پووزیکی

 ۱الاهه دوند رکه ولد" حقیق اولدرنتکهنا الرجال رادعد عړ وبهدن قدس الله

تعایسرهاهر و یدر کدلماعبدتات خوفا مر نارك ولارغبذ قجنك بل کرامة
انلیوت ودی حننکه رعت ایدوت بلکه ات

کر

کراهته وفصضل

]| قدعك محبنه عبادت یلدم ( بای ) خواجه قطب الدین بحبای چای
حضرتار ینکدرقدس اللهتعالینره العنبز  ۱نادوست سوشتان دص

۱

اراه

| بادا  #رخسارمن ایهاوتوذرکل نکری  9ور سالة القشمرية ان الول|
( ۱همعیتان أحرهها فعیل  £:عفعول وهو من تول اللههس ه ال الله تعا ی

|وهو تویالصاطین#فلا کله ای تشه طظه بل تول احقساره ودعالی
#
ا رعابةوالثای وعبل ماله ن

الفاعل .وهو الذی تول عباده اله دعال

وأطاع:ته فعبادته تجری عله على التوالی من غیز ان للها عصیان وکلا
الوضفین واجبحینکون!! وی ولباج قیامه محموق اللهعل الاستهصاء

|

والاستیفاء ودوام حوظ

له دعال انا یالمد اء والضم اء ودن رط

الولى ۱

| انیکون محفوطا کا ان من شرط الى ان کون معصوما فکل من کات |
| س|ره ب
وحض من وضف بالولایه لاوانیمسجد ه قعد بنظر خروجه ||

فرج الرجل ور براقا تجا ال فانصترف ابوبزید ولبسا عليه وقال

ِ

هذا

رل

خا

ها ادب من آداب ال

عه و ی

یکون افیا

عل اسرارالق) يعن بورهشد رکهلول اون ای موعانرد رر بسی
۱

ازلدرکه وعیلصیغهسی اوزر ينهاوه مععولمعناسنه اول شول کنندد رکه :

| حقسصازه وتعالی آنك اهرینذ تولی ابلیه يعن ال مصنینی کوروب قابره
نم
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تارج ایفاج ملاتا کروس دبوب رنکین رم انتدی #و یی اختبار طوطی* ]

جنان شکرخا لتق کوستوب اولتارج مکرراواسون اجون ( مصر ع ) ,
بلادانکر وسی ایلدیةتح٭ دیوب شبررننکلم ابلدیچوتکيم تارج سعادت !
آنات اتمامکاب فرخنده ماله #مطابق وموافق کلدی#فلا بد بوتر ج
دلرزرل ونذکر لا یر لا اسم مباركى ( فتوح الجا هدين لنرویمقلوب
۱

الشاهدین) بروادیامید درکه غعقاصادقارل فوّادی  #وب حفار ك |

نهادی  #بوفتوحك سماعبله دخیالیآخرالدوران مسرور وخنداناوله ۷#
ورجه سنه متصدی اولان ده ذ لبیلوکینه علیلی خر دعادن فرحت
ا[وضنااوقاننده ناداید» روآی کاب دوران النده خامه شکست زبان کی

وغرا ض
سیکردان لوب تضةرا تی سهو کله جل ایدوب اعنزاض ا

|نقطه ستی صفعهٌ خاطرارندن تراش اتکی مراد اد هلر انه ولی التوفبق

اربادلهحاذقمیةق#وهااناا خوض الی! 2ص1ود  متوكلاعل الصمد العبود
#7هیدقالقول قالولاية والولی 

ولابت کمسواوایله مشتةدر ولیدنکه|

| واوابله وسکونلاهلهدرقربهدیرارسېبوبه اننده اسعدرقانون اللغه فرمات,
|اروای وخدایی و بادشاهی ودو سی معناسته کتوردی ودی ایک قسم
|اوزره در ری ولادت عامه و بری ولات خاصه در ولات حامه مش رکدر

جنوهامعن
ر آع
خذين
امججؤیممنار اورتاسندهقال الله تعالى  #اله ولى ال
اللات ی النور! #ماولایت خاصهاز با
ابسلو
صکلت
لور بخنهصو صد رکه

|

|اول عىداء حقد ه فناسندن وحقله هاسندن عبارتدراکرجهفناده اهتيب

آحوقد رفناء افعال وفناء اخوال وفناء صفات وفناء ذات دیر وهر فا
خی کندو به مناسب رایمستعقبدراسکن فناء کامل اسفار ار بعه دن

مرالی اللهك نهابته سواء حضیق سبرق اللهك بدایه اطلاق النوور

سارا اللهاول وقت منذهی اولورکهسالك طریقت قدم صد
زر

فله 

بای وجودی بالکلبهقطعایلیه  3وسیر یاللشهواد م تحقق بولور كدي |

فداء مطلقدنصکره لحودثنان وحدث ملواندن عاری بر وجود راقو بر
ذات حقانی ارزانی اوله نااول عطبه غه برله انصا ف اوصاف الهبه 
|اوتخلق اخلاق بادشاهه عالارزدن حالات جلیه به تلن ومقاعات علیه به

| ری ابده ابوعل جرجانی قادلسله نعالیسرهدن منقولدر کہ(الویهو
| الغانی من حالهبای مفثىاهد ة الق  ۸يكنلهعننفسه اخبار ولاعم

غر

(%1
وياسعاةعة القیام iاوس .کو س i سكاوزرنندک إا
الى قیام ال
فرقر وم واكڪاب ناقۆس اګنده  ۳الاصعرلعله شهرت لو لددرو عبده

اصنام وار باب ناموساراسند » مبارزت وجلا د لله ماعوتبلرشدرعسا کر
اسلام واعلام نصرت اعلامله لور پوب بلذراد نامقاعه سنك اهستنه

 1دوشد ی کهدارالکفرل ری بک وددارشرکك حصن <صننیدر عتانتده ۱

فلت واراستوار واسباب والات جد الى اچم کردار بیشماردر قعرخند ق

| غ|ورزمینده وفرقجوسق جرخ بریندهدرهتون قللکاا ب لا قرون
کورمکله آهن اولشدی ودرون اهرمن کافر لهکوه قاف کی طولشدی

بوزمانه کنجيهدد جه شهر بارکامکار ضاحب قرانلرعسکر جرار وسہاه

للاعف کردارل خی سوداسند ه اولوب ذیل <صانه
]| اتجمعارله افولق
] ق|درناری ایرمد ی وی قیا س سکه وخطبه حصبااری مالاث شهر
ودار قهرماناری ب<یساب طوب ونفنك ارين کوندروب وزبان و تم
وسنان کوهر بارلهخواستاراولوب ععد عمّد نه رغبنارکوسزدیراگهسن سهنه

اون ویرعدی حسرتاللو اولوبفاشدی آنه سلاطينك بغرینهداع

دی ( نظ ) کویبااول قلعه اوزره
شین
اوکلار
|| اوروب امیدوصلتلهک
انان طوب ظاشلر ین > بجع یدوب بر برهحرخاجر انم ویرد ی نام٭

]| سبل وش تاانكاطرافند» انقنارك کوسترادن ش ةن قوبوب ودوران

]| صحوشام  ۴#طونهدیدکاری نجهارریکه نهجعونه بکزرنه ونه طغیانده

]| عاندنسیکش وغاضیدر* ظاهرا کرچه ملاع کوریتوروی نهادی
| اتده قامنیدر  *#اولحصارکردون وفارك سد سدیدی بنداولسیدی |#

مکرکیم انك حسنندن سلاطین ماضیه نكآقند بی کوزباشلری جع

اولوب برب یکران اولشدی > #دس بادشاه دصرت یناه اعاصم البوم |

منار اللهدلوبفرسعادت وکرسیادلادنی زماند  (۰سنه سبع وعشر رن
ودسعم ئاه ) دن شهر رهضانده اول قلعه فلات کرداری باری باری ج

ابلیوب مالك بهسنهضم ابتدی وکقلفوابره تام کس ویروب درون
اھلاسلای حرم اشدی واندنعری رجه قلاع ای

عتتصرفنه

کنوزوب هب عنام اموال ووهت سوا  3انفالله حاهدییی متم فیلدی

معابداصناعی مساجد اسلام قباوب بشارت نامدار اطراف مالکه واكاف
| مسالکه ی

سل یدوب تارګن ده
س ی اختاربلل نارن دنه

{1#
اغدالعر قبل آنتنفد کلاتریی ٭ اتولکاوستاد زوشن نهاد رجا
صکشدر و بان ونفسمرق |
دعایی کندنك ددعببرنی آنلرا»عباراتی اوزره افی

انلراك اشاراتی اوسئنه احنصیلشدر بع ایا عبارتارییبمینها اراد |

||فلش اعت اللفند معنار پله انشا ایدوب بازهشالفاطك دکه برتقیمدندن |
قاجامش واکمنشابهانی یحدلوب اچچامش کویاکه اهل اولانهعلوم|
 ۱ونا اهلاولنار حروم اواسون دعك فصدین عش زیرا بونار حق تعااباك |
امنتّلر در نا اهل کذف اسرارابلك حرامدر سلورار فلاند اندن اناز |

لورار هپمسان اسلوب اختبار اولنوب اول کاب مشکین نقابمنزداو
ار
وار
طابر
ال
ووا
الىآخره ترجه اولندی ومقدما نندهبر تسه ورق اح

اخیاردن وطبقات رجال الفیبدن کلیتاوزر ینهاججال قلندیکه مالایدرك
کله لابنركکلهوجالجاگفته ای یشن منقبتارندن بیان ایدوب ضموه ایدلدی |

وفهم عررادده تعقیدکوستیلنکلاتبعینها یراداولنوب قدرت ال و بردکه |

بنهکندو رل تفسیری برله حل انودی ومشای رومدن وسا برع خر ین|

سن هکهعلى |
ندنفهر
قاقن
ارنعر بزارلكمن
بذک
الکوایله
[|طر بقندن او
اعد ظفر و دی عل :وجه الاختصار اراد الوندی ( ذظ ۶
طر دق ا
شمداله تمجداله عیلماکسانا رداءالکرم * وشکراله م شکرال علماهدا!

]| اشکرالم  ۶#بعتی هزار شکرومنت بو امنبتك انمای بوبغوينك اختتا م |ی
شول ااعده میس ومقد ر اولد بکه پادشاه اسلا م ظل اللهالاك العلارم|
| واسطة عقد صاحب قرانی رابطهٌ عقدکیستانیباسط الامن والامان
مهدی الرجه فى ازمان مالك مالك الدنا نالطول والءرض الشرف

]| شرف وحعلکم خلا تف قالارض لاتفراً خطبة ار مین الشر دقن
الاناه ه ااسایی ولا تضرت سكهة المرب وال الااسع اللایی بیع

الاشحاد والاعبان الو یدګنود

ق
تروها فی العبان اض بكرامة سسق

| بها احد املنسلاطین الاو لينوالاساطبناخلارین وقطب دال

صنفیا ء فريدون فر |
اتقلیااءح
العدالهومركز حيط اللا لةرید الا

سکن دار مفخر آل عغان سلطا ن سلیان بن سلطا ن سلیع خان خلد اه |
سهانه ملکه وسلطانه ای آخرازمان ولازال تباشبرمتاشر اعلام خلافته |
منءطالع القعوالظةرطالعة وما برح طلال تلا ل يام رأفتهعل اهل

لوبر والدبر ساطعة واناراللّه برهان اسلاغه اناخالاحمان ولکارام|

لفیا

4%
کرو بری پرپنه تەظیم وتو قبرابلرکاهد وبمرک بری بره موافمّت ۱

ستزرکن اولبوکا ہوا کاحالف سو بلرز باکبیکلات حو وافافتدة
مشکوردر وکیینکات

د ۇ زدراولرماتواھ رشم اعت

ابدر ووکفتاراسرار حقیقت اآبلنرارد کهم قوت حال توقدر اول
قامائد» مالغات کورب مزل اولوروانارککه قلو بنده زبغومیل واردر

]|لانکار ولور االاد وباحته دوشر( مصرع) ھرکسی بحرسب فهم

] ک|انیدارد #بضلبه کثیرا بوهدیه کشرا  #دس بوعناری ملاحظه |
کله نفسکین اولءطلويك تحصبلنه اقدام اكيعن اقدام زق
دامن فراغته جکدی وسل باشنی استان؛ رضاد» قو بوب واش الندن

کلدیکین بلدی وکندینك محروفصورته اعراف قبلدی و بوکارك خطر
کوازرب ما ر هرود
وطمررند ن اندیشه ابلدی و وحالك اوزرینه ر
و پیحدلیل ونهارعبو راتدی اماد هلم (معسیع) اولازمش زمانهاسی

نق!
ونفا
ک۴ا
رشاء
بف ب
اختیارلهالعمدید رواللهقدرک

خوانصفادن و خلان أ

وفادن رجاعت شکرالله مساعیهم و لس بار دواع ھے و حوره کاو

|

ال
الکلامجرالکلام کاب تقعات الا نسی ذ کرایدوب تخرجه اولا کسى
کیاعذار سایمه اله اعتذارزابلدم ۱
اودام وفزیدهام کوببر تقد
|

مدید اولادی وهر ندکلو کهغر وصورله احتقارکوسزدم اد فا دی

هر باسکه

اتلدم اسندتدباروهر جوانیکه سو باردم رد ا2دیلرمقضود

|سندن اول کای ترکه دوندرمکد ر ورومك طالب صا د قلربنه هد به |
| ۰کوندرمکد ر دید رکهمعادل اون زادوحمله ادلعالده باداوله که عل

أذكرالصالين تمل اجه ديو بو ردبارلاجرم انار اقدامواهخامن حواله

| <یوالهام فعالءظ لق بلدم لکن تعصین اطمیذان ومیل ابقان اجون

مهل اأربty اسا ره قادم استدعاء اراتك قبول اله اشارت اولندی
وأواب عناتك فی رلهاشارت ورلدی همان فصل <عه وسل وأطف

خدایه توکلابلبوب ترجه کابهاقدامایتدم وادای هامده وسوق کلامده
مولانا حا رجه اللهتما ی ترجه کندم زرامشاخك احوالی و اقوا ی
بیاننده سباق عبارنده رعارت استعارتکلام عل ومرامی علد رکهکلام |
اھال اللهحوامع الکام_در برعمادی دشرح اندوت بکین طرح انوت

[افصاحت اظهارايعك حضا فصاحتدر  #لوکانالعر مداد الکلمان ر ی



€1¥
| اکوللات ذوقبه سرجله معارف وجدان واطابف ابقان الهی ولدنیدر |
مص طلم ت لى ونر شات ری دکلدر لا لها الدخبل الا تعردف

امصنصابها وتعلیم منار اتکی زینالعباد وشالاوتاد ابوالفضل
خمد نا سن السرخسی دس اقه دعای روحه کات کشف او بد ها

وله  20ح
اقنه ونعالی عپنبرنادبهستنهایدوببراهی
اظهار املیه اول ننده لكحالی قو
لتوور وزبانمقالیفص او لور ۱

|عبارت بولاغت الو برروفضل وهمزباریقلور تاهمان معتیرکندونك |
تسرد هشب اولور وعفول كانکلاتی فهمنده عاجنقالوربوسبدندرک |
| کارمثایح طر بعنكکلاننده ک کهبراءدین وعطاءاهلشیندر قدس اللهای !
ارواحهمملشابهات ومشکلاتجوقاولور ترجهعوارفده کنورمشد رک |ه

احادیث نبویهدن صل الله تعالی علبهوسل وکلاتمشایخدن رضوان الله

دعا علیهاجعین هرکلهنلطهری و بطیواردر وهر دطنك بطق

|

دج واردر هرکیکه فهمظاهر مقتضاسجه علاعبه بطن اولك فهمندن |
نصبت دا راولاز وبطن اولك 4ی موحبکه عامل او له بط

|

4نڊهره حاصل ای بوقباس اوزرینه هرفهم برعلك دایلی |
ينك ند

وهرعل رفهمك سبیلیدر تاالى ماشاء خالصلهوضا اهل اللهكمشاربى|

حتاف اولور اکرجهکیم جس القبةہ مژتلف اولورکعی ضرورات |
مامەدن وهقاماتخاصهدن بساورمثلازهد فالدنیا معساتدییه زنست |

ضرور بدر اخمااصهیه کورهاولزهده زهداعك لازمدر ز را ومقامك |
صاحبی اصلادسا احون ودرو هه کوره ناکم زهد ق الدي یی|

مقامایدینهوکيك مز انهه تیان غاللسوارو اا الفاعلن هن
العا ولیس فی جبتی سویالله دعك ؟ی زیر عمشولکلامد دیرزکه|
اید ه راحه رعوات اک اوله وی وح الواحددنبان ابلر حلاحك

انااطق دیذیی ی وکیی رهزالعکندن سویار انا البانی ببقاء الق دا
الوحود بوحوده ۲بیوکییانس ودلالصا حنیدر انلرده صفت رخ غاب |

SRT

 EUTدرب ردم< ءارعفتعدخدرب زاها

یدارزو

مقامده اغلیایسه ندماکلامده اقویدر الوااصل سب الضاهرکلات |
مایخ a اختلا قاتما و

نظبیق وه

و و

أمتدسهسندنخوسشوقتاوله  بوکابکه طایرقدسدن اییرشنوتحاضر انس
]مشتاقارنت من جماننه بشن تمحات انفاسطببه ماج مشغل اوادیتی
جهتله لفات الانس ء یات

الق

۱

ده آدارواید وهآ

| جع وتألته مثصد ی وباعث اولان فتری کوشه خاطردن جقرمیه ز
| ودعای خبردن فراموش ایغیه ار والتکلان فى ججیع الاحوال على امن
 Çال|متعال ف ته ترکججلذامه .تعلرىتبب نظامه وقناکه بوحغریی مقدار
|اع خادم الفقراء والاخبار جودبنعمانبنعلىالللقب باللامعی وفقه
| اتلعلاهلی وعزجل لا حب وبرضاه منالقول والاعتقاد والعمل وروح

 5اارواح اسلا قه و قلوب اخلا قه ناضافة خصانص الاطا ده و اعطا فه

و فضه السالعلىو بگرمه ال بم الیل اقاکی OMORP

3

ّ

طالعه مکارمکک

۱

وش ی واشارت بشارت نار ند.ن

|[وعبا رت استعا رت رراند ن ذوق وسرور وشوق وعبور اولدی اول |
 ۱وی

رخ بو لدیکه طاهری سغا ن حمفایق و معا رف از

۱ناتنا هی ایلهمشحون و باطتیجواهر زواهراسرارالهی برله خزون

دود یك یت "مور ویب فک ری مجو |

نوی ( نظ ) صوامع اذ کارلوامع فكرة  #جوامع | نار فوامععنة ۷#
آمدارس زل فوارش منعه  #مقارس تأویل حازس غرطه #اسراسی |
 ۱اطربق ابقان طا

ينك کرامات سثیسه سی وسر تسیر حیق عرفان

|شار بلرینك مقامات علیه سویس خاطر فارتقا ضا ابلدیکه اول كاتا
1حلل القدرک على وسع الطافة ودرصهالافافة فواندتی نمم وامیودتی |
عم اجون ارواح وج اولبادن اسعداد وعنانت رموهہت حقتعالادن

ارركاننله تعر
بارسات
| طلفرشاد و سداد ادوب الفا ظ پرعاش

ومموزات ومشکلاتی رومی لغاله تفسبرایلیه لکن چون نفس مسکین
صیافدن مغرف ایدی مین بلد که |
| بضاعت مزجا تنه معترف وادرنبا
اکيراع کندونک خطهفدرتندنخارجدر زراپربادهد رکه |
عفل
)لوب
پومط
 ۱فارسانمسالك طر یقت ما حلنده را جلومتا زاندهعا طلدر و ر شاه
]اراهدرکه عقول فولابرارعامقعدادنده حمرانلر ونفوس روساخیار ||
 0عم اصد مقاصدنده سیکرد اناردر اکرعفلاء زما ن واحء دوران جع

ام رن نع قالمبارکا
وه
شترچند
امدانك نکانی حلننه ومطو ی س

{4%
امعمدکمروموعظت ده اول کلات واحوالی املاسورملر در واولکاده!

در اولیان بض مثال سوزرندن وکندوك دص اد واف مواجیدان.
| اراد اد وب اول کابی |ارو رهعشدر وحطمرت ش م
ح الاسلامك ص بد ردنا

شيل زاده انتدکلربق قیدکاےه کتورهشدر

ر<ت
ےسی
| ان ن ر ا

لق اول رکابد راطیف و برجمو عه درشر دف ر طانفه عليهنكإمنى
 ENAوداا يق معارفی ود فايق اطا بفتیممل اماجون اول |

ا
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