
 ازٍارًثَت: زٍرُ زٍم ًثَت

 لقة:ضید االًثیاء

 هؼٌای اسن:ًَح=ًَحِ ٍ اساهی زیگری ًیس زارز.ػثسالغفار،ػثسالولک،ػثسالسالم

 پسر:لوک

 هازر:قیٌَش

 سال تؼس از ّثَط ازم۲۴۶۱تارید ٍالزت:

 هست ػور:تیص از ّسار سال ًَضتِ اًس

 تؼثت:پیاهثری ایطاى زر تاتل،ػراق ٍ ضام تَز

 طَر ػراقکاضرف زر هحل زفي:ًجف

 (ًسة:ًَح تي هتَضلد تي اذٌَخ تي یارز تي هْال ییل تي قیٌاى تي اًَش تي ضیج تي ازم)ع

 پسرزاضت۶تؼساز فرزًساى:اى حضرت 

 هرتصری از زًسگیٌاهِ

تسَی هرزم اى  گاًِ ایحضرت ًَح)ع( ًرستیي پیاهثراٍلَاالؼسم است کِ ذساًٍساٍرا تا کتاب ٍضریؼت جسا

کرز، ٍلی ًتیجِ ای  رٍزگار هثؼَث ًوَز.ّرچٌس اى حضرت سالیاًی زراز،قَم ذَزرا تِ یکتا پرستی زػَت

ًرٍهازُ(زراًقرار زاز ٍ ) ًثرطیس،تا ایٌکِ تِ اهر ذساًٍس کطتی تسرگی ساذت ٍاز ّر ًَع حیَاى یک جفت

 (حام-یافج-سامسپس ذَز ٍ ػسُ کوی از ّوراّاى تِ ػالٍُ سِ فرزًسش )

ٍ ّوراّاًص زر کطتی ًطستٌس پس از اى چْل ضثاًِ رٍز تاراى سیل اسایی تاریس ٍ تؼس از ایٌکِ اب فرٍ 

ترتیة  ًطست کطتی تر قلِ کَُ جَزی ٍ تِ رٍایت تَرات ، تر کَُ ارارات یا اغاری تِ ذطکی ًطست تسیي

 .ًَع تطر از تازهاًسگاى کطتی ًَح تَجَز اهس

 .ر ضسُ استکِ ًام ًَح زر اى شفْرست سَرّایی ک

-ضؼراء -فرقاى-هَهٌیي-حج-اًثیاء-هرین-اسراء-اتراّین-َّز-یًَس-تَتِ-اػراف-اًؼام-ًساء-ال ػوراى

 .ًَح-تحرین-حسیس-قور-ًجن-شاریات-ق-ضَری-غافر-ظ-صافات-احساب-ػٌکثَت

اى تَزًس. زرتارُ هاجراى حضرت ًَح ٍ هؤهٌیي تِ اٍ، زر آیات  یسُهؤهٌیي تِ حضرت ًَح، ٍاقؼاً اًساًْاى ترگس

، تِ طَر هفصّل صحثت ضسُ است. حضرت ًَح، ًْصس ٍ پٌجاُ سال زػَت کرز. ًتیجِ ٍ «َّز»ضریفِ سَرُ 

هحصَل زػَت اٍ تؼس از ًْصس ٍ پٌجاُ سال، ػثارت تَز از جوغ هؼسٍزى کِ زر تیي آى هرزم جاّل ٍ 

سپس اهتحاى الْى تراى آى قَم کافر، ًسزیک (« ۳ٍ ها آهي هؼِ الّا قلیل.)»یواى آٍرزًس: طغیاًگر، تِ ًَح ا

رُ ّوِ کساًى ضس رضس؛ یؼٌى قضیِ تَفاى. حضرت ًَح، تِ کطتى ساذتي زر ذطکى پرزاذت ٍ هایِ هس

جایى کِ تا زریا، ضایس فرسٌگْا  زر ذطکى ٍ آىکرزًس. کطتى را تایس لة زریا ساذت، ًِ  کِ تِ اٍ ًگاُ هى

ضَز تا فاصلِ زیاز از  ذَاّس تا ذَز حول کٌس، چطَر هى فاصلِ زاضتِ تاضس! کطتى تسرگى کِ جواػتى را هى

پرزاذتٌس ٍ  کرزًس، تِ توسرر هى زریا زرست کرز؟! قَمِ کافر ٍقتى کِ از کٌار ًَح ٍ هؤهٌیي تِ اٍ ػثَر هى

َح ٍ یاراًص، زر تیرٍى ضْرى کِ هحل سکًَتطاى است، تِ ساذتي یک کطتى ػظین گفتٌس: تثیٌٌس ً هى

 !هطغَلٌس
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