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  ۱هراندبا توعد هتدناسصل یمالسا لها
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 هرک-ص ندگدلدا هفرفت هنقیفح ناجح ر
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 7 ا

 دنفرطره كناید یهدوجوم لیجاا
 ۸تا 4 ۱ 5 ۲ ۳

 ناسا ردق هن هدنزوب اید نون نوجا كا
 رداد 5 ا دنا هدکلدبا ماکت

 ویس

 ,r ۰ ردراشهراو

 9 ود یکناه اهد هدیعاسم و

 ارا ۲ کیش رک ,هننالیصفت یرلقدرا

 ی



)۳( 
 یبهدعاسم تن زاد زمعددل وا شعا بارت 2

9 
 هدابزثلا كرارنوبسیم قحا بویلوا یفاک
 هلءا وا کد مز ندی راکد رس وک تم وصخ

 قترا كراترغ یراکدتا هنهبلع مالسا نرد

 یفید وا شراو ه:ههحرد ض رەت

E۰ ردمزال  

 زد,قمهللا دیف یکیا لپاقم هاراصت زب

 وناف یرکیدو یعرش زر موم لدو یکیا و

 یاران رصسا_صتفا یعرش دف ٠

 قلت هرزوا قبلوا تانک لها اع 8

 ض رعت هر لتدنآ یارجاو هنرادبعم ۰ زردا 2

 ۱ ید عرش ةا 2 رکج هیهءدیا ا

 .راض رع یتیرلناح كر هیمهکریسا ندرلنا ید

 د- ظفاحم یکزلام SR زغاحەد ۳ رالامیی

 وق ۰ زەظ وم ید و



 ) ٤)
 هدنفو ر ج یرلناوا یدوهبو نایتسرخ
 هل رهیمهدنا سايق ههرفک راسو یموح

 یقاحو ذمو یر نداق كنەمو-ةص هرفک

 هدلاح یرافدل وامارح و ث ول ایعطق نوجا مز

 یتناوسنو لک | ییناحوذملدومو اراصن

 یجدحاکنتسا هدلاح زمغیدمرآ نادنرللد -

 یعرش دوو هن ید ینوناق دیف ۰ زردنا
 همر هيام نناوف بولوا یب هنرزوا

 قوعح عو ره هه هد ومو های سرخ

 ریظعل ود و شالا نمأاتو شڪ ی هناقع

 عون ره ر حس قا مد وهعنال وا دعا هلا

 هدرا هج ردوا یس هلماک تب رحكيهذء و ند

 زهکلم رارنویسیم هتشيا هکردشفل وا نیمأت
  فاصره توزکقر هلوا تسب م«هدنلخاد

 1 ایتسرح ی هلج و یرفدتعاط راباتک هملح

mud, 



 (ه)
 منمهدیرلنا هدلاح ی راکدلیا توعد هلن

 ۰ زرویعا

 هبعرش هدعاسم ویسا راه قا

 لا مکس وی نەدات سا ند نە وئاق و

 هنملع مالسا ید ءردشمردراوهنس هج رد

 یراکدتا دارا هد ربا تک یراکدلیا مش

 ردف وا قوجا یر لنا دم ض رعد هد رلهلاةم

 هقشب ندز هکر روم مس وک رموده یلیتدش

 هنک وا نی رلکا سو لراذوب هسل وا راه ره

 یامعتعا هوس و ندءدعاسو چ دم
 ۰ رز وك تعراسمهکلیا عنم

 لاهماایولامما هد ابو كن هبءالسا تلم
 , تان راجوم هبنارصت تناید یمن سوک

 .هباص قف و٥ یبزرایدنک ندیعاسم ی راکدتا

 ریثأت هوس رب به هحمالسا یک ی راکج هلی



۳ 
 ندتینها یک دنص وصخ یکح هيم هديا لصاح

 رولت دهها تاق

 كح هل داتوکس اعطق هداب و قعا

 هل والج هزجع ید كنوکس وب هسرول وا
 * شن دن ادب ج

 ا ا الا ترخ اقا
 . رزق هدر چاق ر ردق هیدعش مارک تاوذ

 sS تیج را , كوب قرهلا

 اصن قحا ۰ رونلوا رارکشت هوجولاب اکو

 -رزوا رله درزل وارول وا هل وا یرلج و م كتان

 | ۶ ا رتروكر ی

 او یرلنداق قوجر ًایخا یک یرلقدلوا
 یرلابلبمافنالسم یتیح و هدن ررب ریس هدراروب

 كتنارصت ردا قوس هند رشت هلبهدنجا

 لها هلذص ندناعجر دن رز وا تبع )ا



( ۷ 
 ارمص« چد ردف هب هجرد ر و ا:لع یعالسا

 ۰ رارد هدکلنا توعد هتانا رص

 شاار دن قع یەم السا لا اصف

 ندنفرط ور وسيم هدلاح رهكناء!لهانال وا

 یدرلقح ه-فاب هلن رفن رظن هاب من نالیدا

 هن رزوا مالسا كرار ویسیم هد هسا راکرد

 یتیهام كلبنا رصن یراکدلبا امدا ییناحجر

 رل هسل وا كح هروک يغردل واترابع نده

 هن راد یدننک كنا-ءا بابرا والثموا

 همیس ۵-غج هنرااهدناقر یرلنبح نالوا

 قح ید لثا صف داش ۰ مولدا

 زر وبسم هدتونلوت زاتلوا ضمانت کوا

 هنس فطر و قلب هن راها رف لفاف تاب مشت

 ارصن تھام جدك ران و هسدارار دباب رهن

 ۳2 را هيد د لااصف یدنک ء رخ الابی رل یا



(۸) 
 هدلاح ره ندنفحهلوا هل.سو هکمنرکواهد

 ۰ ردراوموز هداشرا هدیرلنآ

 لوا هنسزکسیدندنو موزلو هتشيا

 هنادیم ین هام كددنا مصن قر هنلا هت, هه رظن

 هل وح ءزجام دعو یدنرت كل رتارب ج هنوف

 شفا هلت هدو-مر هله جواواو شارو

 یکدانهروب-وم هلجج زا هدرلیدعش ۰ ىدا
 عاوا یتیمالعا هل هدم هناګ لفاحا وروآ

 هعفادم روش زاق هراذدیا ریفص هما رثا فا

 هن مشت هعفدوب لروک ذمرتا هرزوا قملوا

 ۱ ۰ ردشروا موزا
 هبهئروا یتفیهام كفلنابت-رخ اعقاو
 دع ضرعتر وشراق همانابنسرخ یعوف

 نالوانیعم :وناقوآعرمشیدوب كرهلب هنل وا

 رطم یک هزع واهزع راک هدعاس« هفیظ و



(4 ( 

 ر دلاحرهزقک رح ومزب هروک هن راقدل وا

 هب رکسعتاعفادم ًاتاذ ۰ رونل وادعهعفادم

 دوج وم یلروص هعفادم دن وک ض ره هژس ه د

 هسا ران املاح في هوا دم یفوقح تولوا

 ۰ ضمن واما هدن رظنفاصنالها ر ج

 ضرء) وش راق هان اینم رخ رب اده عم

 ماطر هد هذارف م ولا دیا هسأ وأ ۳ هه

 هلیمان « لاش ر هلق یتا لهتویلببب» لرزش د

 هدوج و قرهلوا ترابع ندرلباتک قوج رب
 رابا تعحا رم ه هناحنک یکی یراکدروتک

 ربیراک كرانازاب یرلبا-نک وا نکل ۰ دا

 . رابتعا رظن هدو رب ۰ راست الد ر

 تموطحییح ۰ ردراک رد یراقجهیقاب هلل



۱ 
 لا لخاد راست یيکهد) و و نهي

 رود جد و وک یدرالوحد هب هناهاشس

 ىدح لایدا مص ترهامهسازب ۰ ردشم

 اد لرلنا هرز وا قلوا هیدن د هثحایمرپ

 ۵ عدس! رلاب مرز بام نالوایرلبأ--1 ریتعم

 ق> وه A ب رو تادا هکر غج ه ود 4 اد.

 روک لاخ ردقهرذ لهج ور 2 هکلتسر
 ۰ زکح ۵.م

 ۰ ادا »



 ۹ صصح راطحا 2

 یرلک دلیارمشن هنمیاعمالسا لرارت وسوم
 درا تف هتبلا راناوا شمروک ییراباتک

 مازلاو تاکسا یالسالهاای وک رانو هکرد
 تای آ اکا یراللدیرلفدل وا جاتح نوحا

 كن رکیدکد هک بلاح ۰ راشمروتک ند هیلیحا

 .رط یر كرظانم یکیا نایلوا هدنیهذم

 یییهآر نانلوادا ربا قفا ومهنبهذمیدنک ندنف

 ندنفیدل وا راکر د یکج هما لوبق كن رکید

 یه وب ثیداحا و هبآرق تایآ دزی هد رااوب و
 شانادا را قرهلوا تح وشراف هرلنا

 هناطخ یرلفد) وا راج ودل لذا هن قه سلوا

۳ 

>. 4 



 هرا اراصذ هلا م السا ندزمعج هل وا شمش ود

 نھ یبادا كنه رظ ته كح هژر دا ۵ دس

 كلا مدقت هدصاقم ره راس یدصقم كلا

 ردرورمه ٠



 ¥ دلرص 4۸ %

 كجا هدنسدرا اراضت رانا ماطسا
 ادا كنءرظانم ۱۱ . روم طمو ملا
 رار ا

 ظاتت ناناو مدیهذمو ندر ےک
 قیفوو تیامر هدنحابم یرلکجهدیا را

 نوناقهکلوصا وبادآ یرلکج هیلیا تکرح
 یابرا قطم اع ی رده وا ردهرظاذ

 شلدا نییعت هلنفدو تها لاک ندنفرط



) ۱: ( 
 نوناق هدرصتح را وش ندنهدل وا یثرب

 عضو رار ۶ یینهج وب كنهرظام

 یمیکیا اعفاو ۰ نمهلیروک تجاح هنییعآ و
 نوجارلضراعم نایاواهدنبهدم و ندرب

 یلدا تیامرو تفد ههرظانم نوآق

 ب1 جد ماکحا ضءد نالڪڪص مزال

 نکل ۰ ردشلدا جرد ههبداو هیفطم

 قیبطت هنا.لعف نوک و كنهر وک ذم ماکحا

 هلی هسا وا شاد ملسن یغحهبهن وا

 ۔ ور یی اوا م هی یکج ههه دیا تیا مک

 كنا راصن ۴ 0 ۰ ردر

 هل .سهخوا رس تاظحارا!اءادغ » هلچ زا

 هتمالسا كتینارصن ہد را یراکدلیارشڈ

 رنالسمیا زکفاب » نوعا تابا ییناعجر

 اهد ندرلناس یربنارصت كهللا باح



( ۱۰ ) 
 . هن) وا 5 هد هاک دوش یکیدوس هدایز

 رو«ردقلوا یرلن کلم نابتسرخ هکی منه

 اف .ایشاوبارخ زکراک«لزم نکیا نادایآ و

 هد ز؟راتکلع لرس تح ۰ ردارغو مو ةن

 - هلحم مالا هلت رنک یر هلحم نابت رخ هل

 بول وا نیکنز رناینسرخ ۰ ردر و٣ ندنرل

 یدافضو قودو هدروصح تکا

 اءاد ۰ زكا ین و ربع هسا سم ۰ رارد

 مار سا هد هاش لاعایک قالاج یزس هللا

 هل وب هک بلاح وش غو راز و وال وب ۰! ردا
 قطامهب هدحایمو هرظانمهلا رازوس هنالهاح

 راک ردیغج هبلوا یعهدعاسم الصا كنادا و

 كناثحابم یهدلو و ند_نفردل وا شقاوب

 ۰ ردشلک مزال كعانییعن ارحر هننایرج

 رانا ید زای یبا»: هک سیا رولت د اما



( ۱ ) 
 تونده ۳ هک ل هد ۰ لهدیاهثحایم هدل و وا

 .دنسالعاح وا راس و تورو تیرو و
 اوز نسم تا زونه زس نکیا زاورب الا

 ۰ زکیدیا رلءراچهب غاطرب نمهلوا لئان ھ4
 هب هيه رسا تا یر هن زخ كام هلتف و

 زسنکیا واوط هلنور" فرط ره یک شا

 زکیدیارولیر واق دنګ | ترورمض و رقف شا

 هدیدنا لوبقم هللادنع نامزوا مالسا ند

 تور هک وب لاح ٩ ردلکد لوبقم ییدعش
 تبهددنه ۰ هل وا قلعتر هللا ند راسو

 .دروللزس یربره هکردراو راباول تسرب

 یتییددلرلنا ۰ رولا نوتاص هرک رچ وایزک را

 زکسدم رداا وعد یتغج هل وا لوبقم هللادنعیچ د

 لوب لو ردقو| ندراسیو تور زمس مه
 هکز کسرولب هلوا ردنتم لصن هكا ثع



( ۱۷ ) 
 كب نالوا لاله ندنغلحا ەچ

 وو مهد « ردراو ربمدا یل سوما قوح

 لا ءاز ردنا ےک رتا طس) اهد ییاوح

 ۰ ملهوف ه ه روا دلجرب ردق یفب كناظح

 قلوازمهقح هسیا روناکیدزوسوآتوا

 هن اله اح ل زمعصح نک ۰ نم هلدادر هرزوا

 هوره ید مز هر ی
 اقاذ ۰ ردفو زع روبح هکعا هلاقم هلبا

 تاعطق كلام هبهنالهاح راكم هلب وا

 نولو زسا د نوا وا راد دم دنس هس

 - هلوك هلبا ازهتساةيةهق كن العع موهعلا ىلع

 یس هلماعم كلرلنا ندنفیدنل و راکرد یراکج

 ازهتسا ضرعم ید یزعدنک هلا دین

 روشیفا هالهح هن كعا ضرع4 ههقهفو

 ارا هد ل و رب یزمثح ر ۰ ردیف رب



( ۸ ) 
 هزع دنک یلام هک زر ولی هدا راعفا هلک ءا

 قا ىع قا ےب ندکدم ردلوک

 هسا نوح ا كنو ۰ ز یللوا رهظم ید
 صو یارحج ر هبهدحابم كج هللا

 هوح وهن عضو هرظانم نوناقر هرزواقلوا

 ۰ ردراو ترور و موزا هلا هریشک

 زف رط یدنک ییهرظانم تاداوب اعوا و

 يطع تآ رج ر ه رج سد 4ءتسدا كعءاعضو ند

 ضاّمعا هارحوا كرهل ر و یماتنعم

 هز رک ۰ رر سم قح كسکره ی دنرګا

 نوعا كءا عضوزکیدنک یتوناقو هل و »

 «؟زکس رول هروک تیحالص هن هدزکیدنک

 نداوعدیزعیحالص هسدارول وا كج هلند

 ۳ تاب کرا وردق وش « زرولاقزع ام

 هن واق رب هبوب نوچ ما ینایرج ندنیعم یا رحم رب كن



( ۱۹ 
 ۰ هل وا نک كعا اوعد ییفید) وا موزل

 عضو ندزغرط یدک یرول 9

 : راک هیحالص یکءدنص وصخ

 ان لک دیا - ورا 9

 .را و یتیح الص كي هنعضو نوناقرب ىلع

 هکنوح ۰ ردد یناوح دزلا وسو ؟ رد

 ییحالص كن هع وهج تده كع بای را

 ۰ ردیشر یکیدلی كسکره یکجەلب هلوا

 نوناقر مدآر هکزردا لاؤ س رارکت هیلع ءا
 .دیموع تنه كم۶ بابرا یتآهسةبا عضو

 نوناق وا یدتابهوا هسلیا ضرع هن

 نوناقوا هسنکب قرهلو قفاوم یروک ذم

 هلاو-سو رکا ؟ یمزلوا یمرولوا لوید

 باوج یکاوا هس رولیر و یاوح زا وا
 E ۷۱ صفات هدنسا را كنو هلا یمن و یر ورم



۱ 
 كلغ بابرا ارب ز ۰ رولوا شاوا و

 4 هل وا شعاب نو اقرب یم هو تره

 لوبق یک شعاب یسیدنک ینوناقرب نایاب

 قرفر بال (کح هدنسه را ی-لوا ش را

 1 ردو و

 هزممیلع ید هدنرزوا هطقن وش

 : هک روند ۰ ردنکع اا ضازنعار

 كنوجما كمي: هديا عضو ینوناقرب هوا »

 ۱ هرکصندکدلبا لصاح فووو هراس قوح

 یفرط ین ردو لوا یسیدنک كعصا و هد ر

 كضرا رك اندام هک ربا باما یوا

 تقد نداروا هلاوحا هدب وهج هنح راح

 رد.هراوهد زس رادتفا و ۰ رواک م زالىمغا

 . رضاح هکعا لمح هکویرب رغآ هلو هک

 رکسرويال



  E aوز هند واب >

 e « ردفوب » | راروسلپ هديا

 مضه هدلاح یغنیدلوا راو هدر رادقآ ر
 نوعا تابا یزمهلقل وا شعا راکذا انس

 ۰ رولی هلبرتسوک ناهرپ
 مر و-شراف هلاّوسو هکرویلوا كعد "

 هرزواقاوا ترابع ند « معن » و «

 ولوا یدیر چ ندراباوج ر
 ۰ ردنو یردف كل رمعص" هک ادر هر

I WM ٤ 
  4دشت 2

 یتفیدلوا زمتردف مز هدد کمری دنا لو و
 كتردقو هسا هل وا ۰ زردب قا زعاا ر

 زج هب وف هبهنروا یتفیدلوا بولوا هد

 روت یشر جم یفاک هنارا هقشب ندر
 ی رولب 1



( ۲۳ ِ 
 ادانقتسا هر جان لو .صوب یدعا

 اهجورب یهرظانم نوناق نالوا بولطم

 دنف رط اعصح و رولینکر۰ زرویدباعضو

 24۱۰ رول وانوناق هسدارو اوا لوبف ید

 ءاشهلوبق هن رب هدنرو ص یمیدم وا لوبف
 ارز ۰ ودراو رج هم هن_سدا ین ال وا

 ۰ ردتاث یموزل كنوناق

. 
۶ ۱ > 

) #9 ( 

 اعزانم و رظانم یکا هرظانم نوناق

 نوجا یم هعزانمو ءٍظانم ندا نوکت

 زانمو هرظانم هک وبلاح تولوا ارح

 دنکحهدنا نوکت هن رزوا اوعدر اقلطم

 ھام كئش نال-د یوعد هدرما لوا



( ۲۳ 
 ۰ ردندهمزال كمروک ىع

 هدرابوف ه هنر وا یلعف ابو رکفو مدار

 ر 4هتروا نوګا ضا را هلءفو

 «یوعد»ر لعف ورکفوا هسدا زم چ ش

 فرط یکیاهد توخ لس رد نم
 «یوعد» اک اهدار ول وا هی عزانم 3

 منم هع یک یا هد ص لوا دوا ب

3 

 رب یربغ ندنامزوب نا وعد ید رب

 رومظ هدناکمر یربغ ندناکمو و «

 یمعا بترت هن رزوا لعفو رکفرب
 هدناک_مویوهدنامز وب هسیا یبسیح

 بت «نرزوا لعفو رکفرپ ندا ر

 ۰ رد

 ماسهنا اهد ہرخآ یم یکبآ اوعد انا



0 
 فص رظانم كناوعد یسیحرب ۰ ردا

 قلعت« هن رلیدنک كرلمدا ناقیج هب هنروا

 دا یسککیاو یملوا دام هلعف و رکف
 روا یلعفو رکف كمدار هقشب ندن بدن

 :کیاوب ۰ ردیسقل و هدکدا هرظانم هن
 ردنا ماسمنا 4 یکیا هشسل رنک جد ےس

 رظانموا كابحاص لعفو ركف , يمدح ر

 ال وا شعا لل کو ندنرافرط یدک
 دل و تلاکو ر هلو هدارآیمبصلبا و

 دلعف و رکفر قاعتمهن راس درح هدلاح

 راغ وب هدقم راقبح هن ادب. هلل هح ىة بق

 اقرەلو!ەدەحرد حا یوعد

 بت و رب ب وا وا سقم اهر روس

 وا قلعتم هنادام كنهلءسم نالوا هيف

 |01 هوم ها سبک



)۲۰( 
 اوعد هرز وا قلوا هد >= رد دل وص

 ید ر ES ردا ماسدنااهد هرخآ هو

 یی !ویمکقلمت a ص73

 و

 لوانامز ینح هل و ه هلداح و ثح

 8 اسا و هماصا نایت وش كيا وعد م

 نیمع) یییدا وا قلسعتم هن سد ن

 . وچ ۰ ردمزال هلا یرومط موزا
 دارا نوا امام تاما هده رظام

 7 د هدعاٌها یعاواو تیام و كج

 هروک 6ا هباوعد رتذاهرب نالوا یقح

 ندو 2 مدار اثم ٠ ردح هيدا :

 هدا صا دنه هست نالف 2t هم

 س



)۲۰( 
 ىدا تیاورو داقنعا ییغید) وا

 1 :دالف هنهددل وا یرغوط كناور

 دا كمامدم ندن و روبدا ضارتعا

 5 ارب ز ۰ ردقح اوعدوب ۰ رویدسیا

 3 1 ۰ مردا داقتعا هل و ینو نت ؟ اب وب

 )هدندافتعا یدنک شک ره هک ردوُد من

 | رظ نواف تشک هسد « ردعقاطم

 ملل و ط دوخاب و ییددلت وط له ر وتسد

 ادا هلا وح چر یکید-اک مزال

 |گناه ند هشادماسفا كناوعد وتهدار وا

 ۱ lal نیعلو یدرفت یمددلوا کاوه

 معدوب وییددلوا بول وا ناهر كناهرب

 ج هنادىم یکیدعا بودا لود یقہبطت
Fe 

 1 روک هدعاشا اعفا و ِ ردن کک قار

 ره » تموفیم "یعدم هل-هجو یکج
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( ۲۷ ) 
 ید « ردقلطء رخ هثدامتعا ىد

 تابا كناهر وا نڪا ۰ رداهر ر

 ن ۵ _هسلا هل وا ۹ ردوءوب اوعد یکج ەد

 تکلع یراکدد لوساتسا هک مردنا اود

 .وحوم كنا ٠ زن دوحوم هدلام یو,

 ردنرابع ندایلخ دافتعا نالوا هدنفح یید

 ۰ ردمداشتعا زک هسا راروص یعاهر

 رح هدندافتعا یدنک سک ره هک وج

 مدسلا ترا بح هکعد ن یو ۰ ردقلطم

 ییبرلفح یک ہدک عا ازمتسا ییب كعلخ هلب

 یب قلخ لصا نامزوا ار ز ۰ مەديا عنم

 لوب لو ندن ر هقلطم تب رح یک هدازهنسا

 هرظاسدم نوناقر ییعب ۰ راردا دا

 قحاکب هلعنم ییعازهنسا كقلخ هک نم هنل و

 ۰ نوسر و



( ۲۸ ) 
 چ ثحم
۵ ۲ 6 

 ) ناهررب ۱

 نالیوف هب هرظانم و تڪ ع وم ناهر

 رادم كص و_صخ یلصفو لح 1 رلا وعد

 نالیدا هسا زا وا ناشر را ۰ درد ص

 ندددناعم ابداع توبه وا هرظانم رظا:م

 هوم یی رظاذ یک دلو وا هکر ولاق ترابع

 ردرا و ی كسك ره

 : و E م فا و در

 8 رکیدو یعایف نوح د ز كنسد رب هسا

 ۰ ردمد ىراکح ۾ 1سوا كعا مکح د و

 5 E هک رد مد و هرک 7

 ىدوەق 2 یا 3 ۵ هد ز نوا عنم

 1 ex ۰ ردقوب ناکما ال صا کا مک ۳



(e) 
  Eدعا رو عج مدو هک رواک مزال

 " ندهکح یکیا ۰ ردلطاب هدندنع الفع هرطبابو

  ۱مالا ییفالخ كح وا یا حج رت سه و

 كمروع زاو ندشاّیلا یضرامعم ندیآ

 ات هناهر هسا و ۰ رولیهلوا نک# هاب
 یدنک نال وا سو فلاطمار ز٠ ددا

 قلوالث ق جد ید. 2 ا الط ا 0

 جاتیتحا هوش رب هعشد نداه ر ن وا

 0 نم رس وا

 كلام فرطیکدا یموژ هلروص وش ۱

 ءنکتسنکنا هکن وح ی راک هدبا 2 ۳۳ ید 1

 لامتسا رز وا قل وا حالسهدنله یکی ۱

 كند ر ندف رط یکرا ناهرب ی راک همای ۲

 كنيصج وا رب قج هنا و هدنتفص مکحد وخای و

 .افدعا و فکدوخاب و ینادج و و رک.فیدنک ۱



E) 
 یشرب هل وا ۰ رد رورض یقمامهلوا ید
 قاواتقیقحهن رزواناهرب وا هکردیل وا

 ضح كم> نالب رامعیح هادی هرزوا

 ردنلماذا دمبس هنعددل وا تقشح ۰

 یسیکیا ندنعزا-نم نیفرط كناهر

 تولوا ط رم ید وا لوبقم ید ةد

 هلو هب قزج دوبف ضەب نالوا هداب و
 فرط یکدا ناه رز 1 ۳ رولب ه.) وا لع

 ۵هس)| زاوا لوبعم نوعا یا ر ندع زانم

 | هک زعا لوف یناهر درسا لوا فرطوا

 | یمح كح هلبرب و داهشاس الاب هاکنا یح

 | قبلوبقم كناهر اما ۰ نوسایهدنا لوبق

 3 .دنل وا تاس یچب دل وب هدد.هشا ر نالوا لم

 رارمصاهدنل وو مدع دناه»ف رطه رکص ندو

۰ 

 شهراو هر هد ومد 9 هدلاح وا ۵ہسر ردبا
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 قیر
 - ه:) وا مکح دهن روزت هداوعد ندنفح هل وا

 نوجادریناهرب كرارظام اذهعم ۰ رول

 یرلفح ید ه دا ربا نیهارب دهن رز واناهر

 ۰ نمنلوا راکزا

 وش یتاهر ر یر ندر رظا-:م

 نهرب هلئاهر واهن هد بودا لوب هدا وعد

 لوبق هداوغدر کد نا كج هل. هديا

 ۰ ردر وب هسا رتمساا كماعا

 : هحاک هنعاولا كابهار

 ر هک رد مالا سفن یمد رب ندرلثوب
 ییبعت كن سلوا ترابع ندهن هدتفقح كيش

 روصتناهر لوب ندنوهدلام بواوا كعد

 شبیکیاهرک یکیا مدآ یکیا الثم ۰ نمط دا

 حرط ترد نددابو ردا قلا دوخاب و

 رولاتزوقط دوخاب و زکس یاب هسیا رونلوا



(۳۲ 
 هروک هم رب هدهرظانمو ها هرظانمر هند

 هدیفاشاو كح هل هلوا موکت و لوبقم

 ندهراس نیهارب نالوا كج لدا حاضبا

 نالو ن »د هل ۳ اا ا ا رلت :اه رب

 ید لە نالف نالف و مددشبا نریلعم

 رهسید « رد هل و هلئسم هک ردادام دهاش

 سفن ۰ صهلوا لوق یب ر چ كرانوب

 هکر ولیدا مک هلا ناهر نالبد سالا

 یکیا ار ز ۰ ردلطاب ید یسیکیا رابع دم

 ثرد ندید و یک هديا ترد كکیا هرک

 سفن یفج هلق جوا قاب هسبا ررذلوا حرط

 ۰ ردعقح هديمالا

 هدلاحهدیصام قاهر مالا سفن وبشا

 ۱ هاو ر ۳۹ هدیأیع هدروضح هدل ایقتسا

 ندا تولوا ناهرب ر جاص € ادا ا



(۳۳) 
 هکر وب روک ی ا ھر لأح یاضتوا د رکص

 هلاح 4 یطام هد۵-_هبدا 3 ندیکلوا یو

 ۰ ردردق یکلوایل عش هلارقتسا
 تروص نا وعد ا لاح یاضتقا

 هل وب ریغ نیهار کو ندد

 هنآ ہم KE ییعل عیطلاب ندرا هطشفس و

 یکیا ال ۰ ردر) ره" كح هرب و ىج

 یرهژ نا یس! رب هکرا ولدا رب هدنسا را
 ا کوب یکهنوابولو !هدنسا وعد « | مرعما

 شح ایر هز ىع یکلواهدلاح یی ,

 ماف هنن ما وعد مداز و ییاوعد هدیدع و

 كف رح هداوعدو کرونا: روک ۰ ردشمزا

 رویدار زا ردک وب كناهرب یزدی |

 ناهر و مدتا اوعدهدمرجا ر 2 زن 4

 :اوعدو قحا + مرا رهز. ید ا

۱ ۱ :۳ 



) ۴۳۵ ( 
 .اه ر نال ادن و 5 رحم

 ددل وا لىن یک ندنت.هام كش

 مک ییغزم-ةح وب ۰ روب هل دا مکح

 ناهر نالوا كج هاب دی تعجار نوا

 عدم رکا ۰ ردیناهرب لاح یاضٹقا هبا

 ها اره یدبا هسا وا شما یرهز م وڏ رض

 هب دره ز هکنوج ۰ یدا رولک مزال یوا

 عدم ء رار د هی ندا راه یا ینا

 هسا شماعا كالو ییسیدن ؟ یش یکیدحا

 هکر دیااطعتقا هسذا هل وا ۰ رد ره ز کا

 هکن وح ۰ نوا وا شامحا رهز یعدم

 ۰ شمال وا لاله

 زکلاب هنناهرب تمص و لاج یاضتقا

 راج هقشإ ندنا بودا هبلغ مم الا سةن

 بطر هد يم الا سفن ال٠ ° نم هدیا هبلغ یش



)۳۰( 
 ید یعدمو شهر و لتاق زهز ب یعدم

 قا را هسا وا شم ال وا لاله هدلاح یکجا

 یسالوبعوقو نکیا ندلاحیاضتف یک اله

 ار 3 ۰ ردشمګا ره ز مدآ وا هکر دا مکح

 نالند رهز هلغل وا لناق رهز یش یکیدحم

 ۰ ووان د رهز کا دوخاب و ۰ ردوا یش
 كن زاسنیها رهرکصندناه رب یکیا و

 فطع ه_:ءاوا هل رلا وعد هدایت یعا وا

 ۱ ۰ رواک مزال كعءا تود رظن

 و وهدنامز رب یریغندنام ز وا وعد رک ۱

 نوعا كنو هسذا با ص ۵ رز وا رگفو

 هل وا « ا لن » ناهر كح ولد دارا ۱

 قداص ك القا یساوا می تالةنرب ۰ رولب



TT OY 
 ون هکعا تادا ید رلقدلوا ندرلهدآلوقلا

 ام رخ هو ها له تروا ق
 و شعاادناتابثا مکحرب هنسکع "کال لفقدر 

 هرز واقا وا قداص لا هدیبیکیا لوقر

 ف رط لقا یکیا نال وا هدکیلیب هلديا مکح

 هسا شادیا ل.قن هرزوا فال خا
 وا ند-اقا یکبا فالتخاو

 هکنوج ۰ رولیهلوا رادم هکعا بیذکت

 .هلوایدض كذب رب رب یلقن كفلام لفات یکیا
 ق مطنهب طقر یداص:.لوف یکیا ندنفج

 یتسد رب ندنسیکیا یک یغج هب هلوا نک#

 بوک مزال قلوناعجرهججو نوی؛ا مجرب
 یرلفدل وا لوقل قداص هد كنسدکیا هک ویااح

 .هنلوبیحد نا ر هجو ندنکیدل دیا تاب

 : رد راکرد یعج يم



(۳۷) 
 هالا سفن هد احر هلو رکا

 تع>آ ص ریوی و لاح یاصوا دوخا و

 كسع قرهلواناهر هدلاحواهسیا رووا

 ۰ ردا باحاكع ا یاس یغددل وا یسیکیا

 دوخا و هددحاو مکح ےک لقر

 هسا شع! ضقانتهد هیسانتم و همم اسم ماکحا

 ثادیا یکح هرز وا قا وا لاطاب یک لقن وا

 زاوا در فردن وادع تدا راغم

 كلدیا مکح هرز وا قوا طقاسندمح ها

 صدا کر هدب ور وربح یمایف ال وا

 دوحا و شەر و ریس ییدوسعق ردا

 یک دی ا ندا در و ربخ ییمایفل دی ر

 ر واکمزال تمرب و ربح ییابق 9 یجدالورع



)۳۸( 
 از هما نشلنارات,حاییدوعف ب نکیا
 یعید-ل وا ماقدیزو ادو عق مه نايف مه

 .وعذا یک یاب لدن ز د لو رع هدلاح

 هدیسکیا و ندنغی اوا ناکما هلوبق ! ینید

 ندنسیکیا هلته - یقیدلوا جک لقن

 تعالعقد رطادعام ندراک :اهصج رب ر

 نوڪګا فالتخا ربع هدلاحوا ۰ ردقوب ۱

 ۰ رواک مزال تمجارم هراس نیهارب
 ندنفرط لولا اا لقا را ٥

 لوبههرزوا قلوا مک لوفر شادبا لقت

 كيش نالوا لوعبقم نکا ۰ رولیهنلوا

 تود هلام! لاک هنغیدل وا « !2 رات ع 1

 ۰ مهل وا لوبقم خم ران هگالف . ردمزالكعا

 هند رزوا ضرغر كع ران الف وا ار ز

 ۰ رداکد دعب ندلا۱>2یملوآ شادنا بانر
۳ YY Ie 



 و
 ند ران هی الفو هعیالف هبا جم رات لم
 تامولعمو رابخا بوسوا ترابع

 هاب ی.4هیموع تده تي هم ا

 اخ یامولع» نالیدا جاتنتما هنزاولاب و

 ید كن هقتع عالعو و ضع) ندحر

 لقثر هنذبا ردشک هدوحو هلیسعا تابثا

 عراع نالوا لوبقم هرزوا قوا ےک
 ۰ ردو

 یکیدرب و ربخ كلفا نالوا لولا

 ردلکد طرمش یساوا كحرک یسهلج لری

 .رب و ربخكلفان رب نالوا لوقلا یک ینعب

 كنب زوعط حولا جاقر ندیشنوا یکید

 نالابید لر یابیسماهتیچ قباطم هعقاو

 وا ار ز ۰ نمهلوا رادم هناا داوا

 هل رانا یرلءا1وا قباط+ هءداو ثالوف ز وةط



۲ ۰ [ 
 شک | نیعت هلا ا رخ آ مکح ۲ ه_نملع

 یفاوا می لوفلوف زوقط وا ندنفج هل وا
 ه:ماع ید ر ما ۰ ردشعم ود ندنس هس رف

 لقن یا ندنکیدمهلیدا تارا ےکح رب هل و

 ردقوش ۰ ردیفابیناکمالوبف قرهلوا جګ
 ار وا ندر دال وقلا ےک كالقان کرا و

 -رب وربخ لقا هرروا قاوا یس رب ندنطد

 هدب واوا یر ندصوع ندض رعهدىش یکید

 یش یکیدر و ربخ و رواوا مدار راکضرغ
 ندلئاسم ردبا قلعت هنضرغیدنک هسدا

 یفیدا وا شعر وربخ هدااحوا هسلارونلو

 ییددع:>یرعوطیزوقط ناسعط ند س زون

 هدنس هلج یطارفایدنکیثشر زکااب هدلاح

 در هد ردنالاب هلب رابتعا قلو لسخاد

 ۱ ۰ رولپ هنل وا



) ٩۱ ( 
 . امز هدا شا لس و ددعت راقات

 یربخیکیدرب و كاقان نالوا مصاعم هرم

 شەر و ید كا فان یکلوا ندنسدنک

 لرې خات لوا اهدو لوا ندناو یتفرد) وا

 یرافا ربخو ردف هامز نالوا یدروم
 رانا یکودنا شارب و ه-ءیفِطایف ندنفرط

 نوک و ناار ز ۰ ردیا تابثا هليا هم.قم

 هددادغب مدقم هنس زوبتلا ندوب » هکمرید

 لق اکب ربخو و ردشجوا هداوه مدارب
 ۰ مدنشدا ندااب ن ۰ ار هلا ترشا

 ندنامزوا انو شعشیا ندنس اباب یجد مایا

 هلنروص و «ردشلک هلتروص لوا کب ربخوب
 هن یغیدلوا عدک هدربخ معیدل وا شهرت و

 نج هد هب وا اةلظم ؟مرولر هدرا تاما هلدا

 تاثا هليا هلوبقم راتاو تادنس یرلنامز



) 4۲ ( 
 كنساباد كنا دوخاب و كماباب اما ۰ ع ىلا

 ردیا لقن یربخ ندا قامت هنامز یدنک

 هدنساباب و هماباب رکو اکب لرک كل رپخوا مهسا
 مزب و یفیدلوا ندشبا ر ردیا قاعت رلصا

 یر اباب و یب یتکید-عا تمدخ هزعطرغ
 .هدنا تابا ةلس هلورقم تداهش كراناتاط
 . هلیدیا ناعا هنفدص ربخ ومهسیا رول

 هک ردرلناناط یمرل باب و ینب ارب ز ۰ رول

 بک ۰ ردرلکحهدیالوبف ینقدءد لربخ وا

 طاش 54 نالواروک ذءهددبداو دیم راک

 یتاصوصخ زمیدلرا داربا هداروب یجد

 ۰ راردا تمدح هد وعلو ےک

 رومظ هدناکهو و هدنامزوب اوعد رکا

 شا بتر هد رزوا لعفو رکدر ندا

 .هل دام د وه ناهر نالوا ناباش هل وبق همدا



CN 
 لوا نوعا ىەملوا لدام لدهاشر « رد

 هنسدنک تكناوعد وا یه نالوامزال هد ها

 هد هلُدسه وا و یسالوا قلم رزلصا 9 7

 اسا ط مون ۰ رد ماو وب یعفنمو ضرع

 قدانصو یس وما هل ده اش هرکص ندرس

 هند وح و كنه راس ط ورش یکی ساوا لولا

 ردیقاب د موزا نالوا ۰
 هدابزاه داب ویکیانال وا مس ی رلتلا دع

 مکح هزوا قل وا لطاب ینداهش انس ولج

 .اضتهماکحا كعد ضقات ارب ز ۰ رولیدیا

 دادصا عج و ندنف> هل وا كء د مکح ەد

 هد یرل:)ادرح لد وېش توا وا لطاب هسا
 و .۰

 كنس هلج ندنهح هم هنا وب ید نا ڪج ر هج و

 ردندهمزال قم وط طقاس ندیح ییتدامش



( :4 ) 
 هند رات ذس رمان كنهلد ام د رمش لاخ ۾ اما

 ارنا : ات د تدامش ۰ نهرب وللخ

 نالوا هف عزانم ,al ۰ رداکد ك٤د یرلس

 راذدامش ۰ رد رلءنهاشم تروص ییاوعد

 ا اعم نا لق نالوا هد
 3 ۵ یی يناس روك هل یشالو

 ضعاث نالوبعوت و هل روص وب ف ردا

 هدها شم هلن ال و هل .م> یی هلم سم هد كنس هاج

 رول وارادم 0 ینب رلا را شما ق قالو

 رافچ ینباط. هعفاو یمی رب ندنرلجما رکا
 اوع ىح دة ج قداطم هعهفاو دوخاب و

 هډ رونل وا مکح هلباء راسنیها ر لر هلیدیا

 لح هل داهش كدها شوا اوعد هد-)اح وا

 نالیددادا ربا ندهرکص هکباد ۰ زن وا شادبا

 2 رول وا شادرا لح PETE نیها رب



(se) 
 هک رددنیهار لوا تاراماو تادنس

 اکم و و هدنانزو فک  oNر ندیا روهظ,

 یی او و نامزو رک و «داوعد

 هدن وامد ندبا ثدعح هدزلناکمو هد راذامز

 .اهاوتادنسو حنا« رارولب هلوا هب م وکم

  ۱یرلثلادعهدندامشدوخا
 هناراوداریا ندسنفرط تاوذ نال وا ۾

 كوپ لا هله ۰ رواک مزالیرللوا ,ش لب

 نداوعدروظ كنهروک ذم تا دنسیطمش
 اقامت یا رعد رور خد كنار اماو مد
 وهظ :كناوعدرب ۰ ردیسهلو شنا نوکت

 مد هنادنس نالیدپا ی نیر

 یاوعد وا كل رلذا هک رول هلند « كرا دنا

 دل وا شادیا لرادت ضرفل نوچ ا تابث .
 ندا وعد رکا تاراما « ردراو نيهن د را



)4۱( 
 نم هل وا لوبعم الصا هسا | شا نوگت لوا

 هلم نالوا هيف عزانمو رثا تاراما اریز

 مزال یدو هر ٌود Î ندنفح هل وا روم

 عزانم تاراما رک او ۰ ردلطاب هدوب بواک

 نوکت هرکص قوچ كب نداوعد نالوا هیف
 در درج كنهروک ذمتاراما ه سذآ شا

 ین لوا شا نوکت ندنزوب اهف زانه

 یناف ودي زارب ز رولک مزال تابا هج هقشب
 .هلسیمدد) وا شه روا لورع مدقم نوکیا

 گل رکد هرکص ا هد بو-ا تاعژ ند

 شنا تأ ند ەل س یغیدا وا شم روا

 3 ۳ در ر هیاع هان ۰ رو-اک مزال یملوا

 تاراف نالوا لصاح ندفل رواداق وطهدن رق

 39 را مرز دور ىدا

 ۰ نمهلوا صح ناهرب



( ۷ ) 
 هم راثاد یدک كرارظانه اوعد رک |

 .ه ر ر هسیا قاعتم هنن رز وا لعف و رکف ندب ا قلعت

 هجا طا و ض رع یک یراکدنسیا ین راذ

 مد ۳ هعشل اما ۰ ردرا و ی رات. زا _مح

 هل لمدآ وا رادسیا دکي, ورت ییلعف و رکف 1

 مدقت یرلناهررب یراکدتطا دارا یدند

 اوعد لصا رک ۱۰ ردو ه- کا

 ید یناهرب وش و داش شک ه_یحاص

 هداوعدوكنا» دوخاب و « ردٌلیاداربا وا

 یعساوعد وأ ۰ زکیفاب هرلذاه ر یکیدلیاداربا

 مکیدلیا دارا مبوب هت شدا ٭ شمام ءدنا تانا

 هدنسیکلوا هسا رد« | زکّذاب هناهرب وش

 یلصا ۰ رولوا شنا اقا ها وعد بحاص

 لوبفقرهلواناهرب كرلا فا نرلپ دما ندقوب
 هرز وا قا وا نیامد ھے يکج هیم هلپ دا



) 4۸ 
 هدنییصیا وبهم هدد تع سک ره

 ین٦ رواوا شهر دشآ د یب ر اوعد هسا

 ا رح ج هنا دم 4. هساوعد كنسهعشد رظانم وا

 شا هادو هلاساوعد یدنک تولوا

 یکی دلبا بیای وفا هداحوا هک روا وا
 هسفوب بولوآ مجار دنسیدنک ید قح
 شم راقچ < ىلقح یاذشیدلوا ش 13 مالا

 ۰ نم هلباص

 راهظا ندنفرط یم رب هقشب را رظانم

 هلکولاب ندنفرط كنا یلعفو رکف نالیدبا
 هدا راز وب دا هر ظانع لجو لوا وهعفادم

 رخال هبارجا قلا یتلاکو هفیظو

 هلام هللا ةبسح یتقةبةح رد رک !بول وا اسم

 وب هسا رد هب هع زانم نوڪ ا قمراعیح

 ییهدل و رک قلعت هن راض را وک لا وعد



 )4%( و
 لوبف تاس الا هد ما یشدلوا 4 و

 ۰ ردمزال كمردتا

 هرظانم هلل+مس>ددن رز وا ةة ار ز

 اط ندهالاءاّض ر هسنا زلوا ید ك٤ا 1

 هلی هلوا یتبم هن رزوا ضضو لمار ر

 نط و لماوش ندنفرین ]وب راکرد یکج أ

 ۰ ردءزال هتبلا یمعا نیەت كنا ۳3 ۱

 هباروب هسا قلعتم هتاداماوعد 1

 . لج كنيهارب زینب دلوا شلپا راطخا ردق

 هدام هن یهدامواهرزوا قذوا یوفا نادنس

 راو الوا قع وق هیهتروا امنیمب قرهلوا

 یعیدل وا لکشلا یض»تالاقتر و الث ۰ رد

 دارا ناهرب و للد ةر 8
 ' ه( ۶ به 2 : ۷

۱ ۱ 

 ( Î قاب
 ا



)۰( 

 یدوجو یدنک كناه ف مزانم “هدام زکااب

 ۰ رواوا عطاق ناهر نوما یسیدن؟

 كناوعدنال وا 2 ام هل وب هدر

 ندکد-رب رخ كا لا و ءرظاكلاپ

 ل۴ و رکف قیبطن ےہ وا هرکص

 هرب نوجا تباحاو هنوعد نا نوجا

 ندناب ونعم یوعد رک ۱۰ ردراو تیحالص
 هنءون ره كنهعواتم نیهار هسیا ترابع

 رار, 4-فلوا قیچا لوب نوجما تعجارم
 و ندک دلدا لصف اوعد هک الا

 نوا لعو رکف 9 قبا ررکح نالب ر و

 ا نوعا تباحا و هنوعد قلا

 كمدا وا ۰ ردهدوهب ارز ۰ ردقفو تیح

 ۰ ردقو ناکما هناا یغیدل وا هن ینادجو

 كماعاهسیا ندکعاروبح هذلقفانمیهدار و



(۱) 
 ۴ نک ره هد د امع قلعتم یاب وذعم ۵ ۰ ردال وا

 فاع نوڪ ا لو و ناتو ۳ ھا ۶

 درراسارز ۰ رولب هاب دیا عنه موف رم
 .هلوا شا ضرءت هنهنادح و تب رح

 قحرش یرناوا ندضرعت بایرا ندنفج

 كنب ريج هوو دونم ندن رذکرح نالویع و و

 ندنآص وصخ ام هدرفر اوعد رک |

 تولغمو يبلاف ناش كنفرط لاف هيا

 هدنرافرط یدنک یاب والغم بیع ید كنو رط

 یراکدنسداهدن رز وا هطن وے ران و ندنعح هلاق

 سه رح هل ه> و یر هظح زلم و دظحالم یک

 ا وعد E قو ۰ را ر د٣ سل رحم هدک ها

 ناش ه دی وا وا ندناص وص> 1۳ 4-ه و ۱



 ) ٠۲)
 دام هعوع هن تاب وغم ببعاي وتیبلاف

 د كم و٤ ہدااح ره رارظانم هدا یی > هل وا

 ارا نهار هدلولر یر کج دا یددصتو

 ۱ | یدک ید موفالاو راردروبګ هند

 1 2 نس دا هنهیلع
 ۰ دال > روصو یناوعدو كدلبا
 ه یکیندیکی هد « ۰ ردقون اض راک ام زاما

 ۳۱۱۱۱۶ زا يوب هرظانمر
 ا وا ازا مالسا
 ۱ ل !ویفكنا راصت تالعرارظانء نانو ندنفرط

 لوا هدر ردآ دارا نهار يکج ه- هه دنا

 هلجزاو ۰ راروشیلاچ هغع ازت قح هل روص
 یادیاداقتعا عحر روفغكن رلیانجاناب »

 تبهذء نالفو نالف 5۱۰ ردیشر شک اب

 رر د «زغانا بهذم هحنالفءددسبا رونا



 فا
) ٩ 8 

 ۰ هل وز وس ر یدنع هسیآ

 اوعدیئوب یماظع تره كنار اصن هکن وچ

 دوحام نیش رب ۰ را نم ها لوبد ی 1 یکیدادیا

 مکحآ رظنهن رنک او هتیهظا ها یو

 ۰ ردراک رد یکج 9

 یکی روس قا وا یمهلتعم كنلم ره ۱

 هدب وامد ندا قلعت هموع بواوا یش ر

 لئالد یکیدلبا داريا ر كنس رم كةل وآ
 هل عمه رک ااما۰ رد روض یقاوا لوقو

 جد كقلخواو شم ریا ندقاخ وا ییسیدنگ

 هدااح وا ۵.در ول وا شما الوبق یساوهد

 هک ردق و ناکما هک | دع ندقلخوا سید

 قرهلوایرلذاهرب كا وا رذاهر ی

 لوبقمیرلناهر ۰ نوسلروک ناکءا هل وبف

 ندماکح ا هکر د رلقف دم فن ع لواهلّعنالوا
4 



۴ n 
 همت هلبسهدا ز هدع.هدن یی یح كيتحر

 ایا لوبق كندوا ییانعم و یا

 و ویراکدر وک نده یکک "یناعم یکج هلب

 ورع هنسالع تره كادوا هج هل و

 ربا كفرط یکیا ات هدلاح ی رلکدلیا

 ال وطندنسءاعا قباطت لئالدیراک دابا

 زا را رضف الثم ۰ ردشلاقاهف عزان» هلئس»
 اعا قبر ط هدماکحا ضعإ كن زا رم ّوح

 ۳ ندنفرط الك ضمإ كنسوا شم وط

 هاب رلترمضح هیلاراشمهلبببس یسفلوب
 اما سا ( هیاذامم ) هفعوط ے راخ ندم

 الوا روهج یأر قفاوم كنا ۰ رد. ةوب

 !زیعلاحو بول وا عوع“ "الءاک یتابا ور
 1 ۰ ردد راح ید هلزو ا لام

 رکذ كن هل« هدنام زانء و تار ظانم ماطر



( ۰۰ ) 
 فرظطیکیا رک ۱۰ رولتوط طقاس ندراشب

 ےہ شادبا دمع هل وام ر هدنسءه را ظا

 « ردی رور ضط قا وا لوبعم ردهلواعم هکماد
 كن هل ریعد هسدا شما1 دی ا د قع هل واعءر هلی وب ط

 ناکا هكا دم طاس ندزا تعا ی را

 .هناص زعم راکفا كنهلّرتعم ار ز ° نم

 تبهدمو "5 وا 4 ی# ندنا لصاح

 نیهارب نالوا صوص هنسدنک كداتعا

 .ود و> وم نیهارب دل ربعم ی۶ا ۰ ردیسه ربا

 هیس وا و شنود هر هوس 3 هب رزوا 3

 .هلبدبا لح ندنفرطیسهیموع تایه كق

 مکح هلا رعاك ص روم نوا یکی

 هدنج راځ كن در هل زعم رک قول * ردح

 هسا شملیالا نعالالدتسالاب ندنیها ر ناق



E ٤ 1) 

 ر اد هنموزل كلاب رف هاروت یمی رپ ندنس
 تیارب راد هننیلوبق» ریغو موزا مدعو رب
 | رم هراس هیچ مکحرب ۳ ندنو هدبوروآ

 ءوبقم تروص یهلئسم جد دوم, یاهلع
 هد هل معم وا هدا هدا مکحو لح هدتبا

 هلبفاب لصن هل رظذ شمتیچ ندکلیدورم
 !ضحیشندا قوس هلانعاوب اینا هک رواب
 1 رداکد یشرب ج هقشبنهاروت ۰ ردناروت

 < ثع و
 کا س

 یرلعف ومو تفص رار ظانم
 - > هل دا دار 1 هک ادب دبا شع دهد و راق و



ey 
 لوق د دف رط یکا لرناهر نال

 كنس ر نددیفرط ناهر بواکم زالىم

 هاکنا هسیا رولوا یش یکج هبءهدیا لو
 ض زنعم ارب ز ۰ نعه-لوا کج او

 یھ یتح هکز قبا لوف یاهر هرآ

 یماساو هر ر نوا لوب ی
 اشا هن رزوا كنا هرکص ندکدایا مش

 عب ۰ ردمولعم ماکحا نالوا ڭكجەء

 لو, ینا ھر نالیدا دارا رظاسم

 هل ر و ًاتبطڏ هناهر واه نا -

 بو ! وا روبح هل وب ی

 شم هک 4 هر ک+ و هدنآسعم رو و

 ۰ ردقجە

EQ ۱لوق مهد هحف رط یکا دل رلناه رب  
1 ۰ ۰ 

 ندر ېد ك. رط یکیا نزوجا یا

 زار



) ۰۸ ( 
  روساک مزال نوه و هددافتعا و به ذعو

 درب هد یمکیا كل فرط یا دو

 لا رولو هدداعتعاو بدم و

 رعنا روعظ 8 هرظام و هع زانم ۲

 اناه رب جاقرب هلی هسا وا شمالشاب دوخاب

 ۱ 1 یک بوئازوا ندا دمسا كن هل دام

 : دافتعا و ته دء و ن در هل رظاس:م فرط

 راج ر ها کو ۰ رول وا نامز یفبدفل وب

 ۱ ۰ ردعز 4 یاو

 | زاکد قج هلو زب ییهراچو هدارو
 واشادا حرد هبادآبتکو ششل و اذ

 اا رلضهب ندراذا هلحاضیاو طسب ییهراج

 ۱2 اتو لانا تهج

 ۰ زکچهدیا عضو یرام> ندا



 (ه)
 .رظانم نايه و هدیه ذم و نت رب یکتا

 هدنمه ۰ ی ردد ي كن 9

 ناقیچ هبهروآ هده رص یجب ز یم رک

 تګ یش را هلا یس ر رام « ردندرلء

 دا محا الاح كن رل هم ریک هد ه رظ

 كنس ر ندنرد-مج نانلو لوهسم

fدم هل دیاه دا و. هسا ز مد لوبف  

 ین هعیش ب تو دود ةر یس ار رو

 ج ندنماکحایم ٣ هک رولا

 ت.حالص و یوحو ۰ نواب هديا 1

 ۰ ردفحهلوا ید هدیعیش 4

 هوو یسیکناه نددت هدلاح و

 كم ريك هیهذم  رکید .هسدا هدک ا

 اما ۰ ردراو یو كدوروک ءد-بهد
 ینالو هدنس و راق و ندا ىدا زعا ۴



E E) 
 دیآتوعد هل و. و ماست یساوعد یی ۱

 ردلکد نوح هبلع ضزنعم ۰ ردن وا
۱ 

۱ 

 لقاءا و تهم اک كاع ض زنم ارب ز

 ۰ وا ید ر وب الصا a24 قیح ه> راح ندید

3 
 چ رام.> ۳ تا رو روم

 هد داتعا و رکف كاع ص رود ہد عا

 هدندا-ءعا و رکف یدنک هن الطب نالوا

 ۱ ۰ ردیلغا تابثا هلناه ر كج هلک یفاوم

 قرط ۰ رقد is زکلاب شبا طقف

 م ییداعتعا و رکف كن رکید یی رپ ندسف
 i ۳ نالوا اسم ههسیدنک و قفا وم |

 ءرکص ندکد-ابا لاطباو حرحو در هلا
 م كما ثلمرب دا لو هد ننک هدرب



(uF e 
 یمفلا تابا تلو دا

 هک رد-اکد دیعب ندلا_ حا ارب ز ۰ ردهزا

  exو یک داقتعایکیدلپا لاطدا و 9

  9حرج ید داةجعا یکردت سیا كمر دا ل

 تقدوح ید ۰ ردي رز كح هل هل دیا

 ۰ رداکد ترابع ید ن دنس

 هد یهذمو نک لطم هداروب

 مکح كرل ظفلو زکلا یش ز "یدایآ رببعت

 ته و ند نالشالک | ند: س راطصا

 فال کا هدنرز وا 4  طن ره ۰ رد 9

 ه د-طق وا نوک یر ند ها و

 بهذم و ندر هرز وا یا وا صوصح

 وس ی ۰ رواد هدنا نیم داعقتعاو

 :فاداوا یتسد .كجنج ناروغ ےک
 2 4 2. 3 5 داقتعاو شالا رخ هکنوح ۰ ىيا دافتعا
| 
1 

 و جا فا



(۲) 
 هدشن | یعجرب نالیاب ندروماج کے شقا

 باق۰ رواک تلبج رب هروءاج واو رارر وب

 ندجراخ ۰ رردیتهد یدهاقوا و رولوا
 ضا رتعا همداتتعا ود مب ۰ یداکض مهم

 ثاکیدرد یسد كانوا » هک دید ۰ یدابا

 یطارنعا و « ردم وک وک ۰ ردلکد ید ی

 مب ییعل هدیه دم ول شب ادعام ندک دا

 توعدهکم رب دید موک وک هی یگیدبد یتسد

 نالطب ےب ال وا ض ز٠ نوا كنو ۰ یدالبا

 تاما هل | نها ر رعد هب دن یدام:ما

 ۲ هک یلمد ۰ ىلع

 ترابعند ر وماج شهي لند نس »

 حب و اكر وع | داقتعا یفيدل وا

 لوهه ندر و ماج شعب باق کید د م وکو ک

 نالوا لوه« ندر وءاچ شءشیبارب ز ۰ رداکد
4 ۳ 



) ۳ ( 
 هم هنس ه> راب یمد و ید وس هتشنا

 ۷ e | و - رداکد هد ره وح وا ةا

 یسد مب ه رک ضن دک دید هلي و ینو 6 رداد

 هند داوا ییسد كيش مکیدتا اوعد هد

 ندا ۰ رولوایرورط نوجا ےب یتلوا لثاق
 لوا عزت 71۹ لوا مرتبه
 .هح وا رفابنس » هک ردیلءد کب یخدنوجا

 . هم د موک وک هباق ناال وا لاا ندر

 ندرلهحوا رقاب باقو هت شيا ؟ كسی

 هل و یخد كم ارب ز ۰ ردشغلوا لاعا

 .وصو یاوعد محط زوم« رو, دا تدامش

 ندیلستولوقاکب هرکص ندک دتا تابا هر

 ع.طاابیاوعد ن هدلاحوا« زلاق لو دهد ۱

 كرم رک هبه ذم ےب مط زعم امامردنا ےس



(٤ 
 هدب وا تاشا هللروس لوا ییاوعد

 نت ورتلطا ا كنم د ندجراخ زكا ۴
 لو ص كتمابف لر هد « ردموک وک لکد یتسد ۱

 ج هساوا شرشاح شرغاب ردق هو ۱

۱ ys هداف 

 هرادادک صعإو رلشعا یآراهلع صعب

 هد هدم وندر ییکیارک اهکردش!دا د.د

 هر د تادنس كنم رکب دکب رارظانم ناغلوب

 .اقمرب راد هنن رلکجهدیا لوبفیی-همبهذم و
 هل وا لوبقم هل وأةم وب هے رشا دعع هلو

 ا كج هدا هللروص لوا و رولب

 ردفاوم هءهرظانم نوناقو بادا ۰ ۱

 هل واقهرهیکز هعیدل وا شع د لوا ندن وب

 ۰ رد) وبقم هرز وا قا وا هل واقم هدنناد دلو

 ۱ 5 مدقا نوح ا قوا لومقم هدلاو اذ



9 ( ) 
 ؟رولب ه وا A ERE ندەڵواقم اص لاش

 .هدیالاص حسا .یساضر كن رکیدکی نفر و

 رک اید رو هسذا رارولس ۱

 ملساهدوش ن کل ۰ رارولب هل وا ردتعم قد

 كن رب رب نیف رط هل وب هکر ش رورض كاا

 كا لوسفو عا- سا یس ۵م ہع حق نیهآ رب

 ۳ هم وا تسد رالشاب هب ه رظاذم هليس هلوواقم

 هل. د لا یقه راعرح هرعطق هجر نده رظ

 : لصن زکفاب ۰ رول وا لکشم ردو كح

 مسج ناند ماج هک مرویدلا اوعد نب

 مسود رب اکب یو ار ز ۰ رواباي ندوص

 رب یکیدر و كعسود ۰ یدرب وربخ هل وب
 ابهر ۰ ردقداص ربخ ےب ےس

 رب كى وص رکو كماح اک هدوا ۰ راو

E |نی راغلو ی واسم 2 فاش  



 )د )
 قدا وعدو یدهمان تاش موش هتشیا

 اوعد طعم طقف ۰ رولیهلوا رادم هناا

 | هکنوچ ۰ رولباب نداوه ماج هک روییدبا
 . هنصف ردراو صن هدنلا ید كنا هدیاب وب

 ا یکم ب ی دوا یتح ۰ ردهدلاک ها یداقګا

 لو رب هدتفافس هدنسهرا اوه هلا ماح

 ۴ ۰ روید ذاربا یتفیدنلوپتبمانموتماشم
 راتصا هننادنس كز ر ر دزی از یدعم

 دوخا و ندوص كماح قوا وا تك هدبا

 ٠ اج وهرظانمیک هدنفح یملدا لاعا نداوه
 ٠ هرب و هیعطق ےیل ر هدرواوا لصن ههلد

 هدنرزواهطةنر ینناهر كزوگیا هک زرولپ
 ندوص مهدماح ۰ ردفوب ناکا هکعا معج

 € 3 یدادضا كعا مکح هد ردش/:اب نداوه 5

 ۰ رداطابهسیاوب بولوا كءد كلبا 8۹

 ئ



Re. 

 رهنالیدیا هد مهرامدآ یکیا هيلع هان

 مدارب نکل ۰ روسای هلوا لوم هلواقم

 و هسیا شعا هدمع رد ی ا نالوا لاو

 یعجهلوا یرورمضیءامهل لووبقم هلواةم
 لثالدك 7 هل و هد رظانهل وصا ی

 لرارظانهرادهن راکج هیلبا لوبف ینتادنسو

 هلع یلاح ید رلهلواقم ی راکج هیلبا دفع

 ضلوا لوبقم هلتهج یعجهلواكم د ییلمت
 هک ولاي ل رک ندف رط یقاخر ص وصخ اب

 فرط راناقبچ هبه_ظانم نادیم تادلاپ رکو

 كنو ۹ رول وا كح هدا دعع هل واقم رب

 یرافدآ واب وسنمیدنکهد ها لوا نوحا

 رولکمزال كا لاصح سا یتنقفاوم كلخ
 .هد ادقع لاصح الادمب یهمزال تعفاوعو



 زد ۱ ۱۸ )

  یهکیا یصوصخ لاطبا هلواقم یراکج
 ۰ رولاق ه هحرد

 ۱ نامش و هدیهدم ر و هدندر یسیکیا

 3 ند یدنک ۳ وم جد یسکیا كلرلض راعم

 -  روک هدیهذء و ندر ادعام ندنرلزهذمو

 . كفرط ی بهذ» کچ وا وب ها لره

 هل هدنا هرظانم هدنلخاد یدعاوف و نیها ر

 ہد هبا راشلنا یأر راهسیگ ضب یب راکچ
 ۰ ردراو رارظن تهج تهج ید هدنو

 .دنل وادع فرط ین و یضچ واهدلاح رب هلن وب

 تابش یمیفرط ی لاک كند نوا فح

 رداکشم ردق 4 هسیاو ۰ ردمرال كلدا

 ید ز یسیحرب هک زکیدا ضرفتاذ جوا
 یمیهیا «نوسایاداقتعا هرز واقل وا ام

 «نولنا اوعد هرزوا قتلوا لفام یدب ز
 است
 ا

 م

Fs ع 



3 ۹ 
 لاک تاذ یرلکج هیلیا ذاا مکح كران و

 ج ید ز رکا نوجما یا وب هدیفرط ین
 لصاح رکفر جه هدنفح كناو قماعاط

 ۰ نمهلوا مکح هسیا رواک مزال كمامەدبا
 ےک هدنقح یشر دل هدااحوا ر ز

 ید ز رک ۱۰ رولک مزال یوا شهر و
 تكیض راهم کیا اب مدام وا ے ا ر

 كنیکیادوخاب ورواب یک یکی دلی كنسي رب

 رک ۱" روایهدنروص رپ جراخ هدندنکیدلب
 رولبهدنروص رب یکیدلم كنسي رندنسیکیا

 ۰ رولوا شمام و هدیف رط ف لاک هسا

 ند فرط یکیا هلک اب یدنک هکت وج

 قو ۰ ردفناوتمو ده یکیدلس كند رب

 هر وص رب E هدندنکیدلپ كن ےیکا

 روناطلهاح ید: ز یسیدنک وا الثمو رولپ



E) 
 یکیا یمکح یکجەرب « هدنروصو هسا

 ضەردتا لوبو هدهنسکیا ندضراعم ۰

 لثع دوخاب و ع هدب ز راضرام هکنوح

 دوحوم كنسیکناه ندنسح کیا یک

 کج ۰ راردهدکعا هرظانم راد هغد وا

 تفص یکیدلیا مکحو دانسا كناذ نالوا
 هسدا راراقیچ ضراع» ید یسیکیا هلهج

O 
 ) همت (

 شعا طسب هر وص وش یی هیساسا هدعاق

 ا غا نونو زمغلقلوا
 هلع ض رم هدند:ء رانا يلوا ینوقو هن ادا

 مکح هکنوح ۰ راردروذعم رتدنا هسل وا

 یک شارد 8 ناکما عو ره نوعا قوا

 قد صو حالص كاك اح طقف ۰ ردیشرپ

 ېو



( ۷۱ ) 

 ییشرب یکی دایب رک اح «ردمزال كا عصو

 لوا قیفدالاب ینا هسدا ترادع ندهن سعالا

 یرلکحهدیا تعجارس ا اهوا و

 یحهنلو هدروص یخضاف و ۳ و یحج وا

 یدنکو ندنیصح۶ یدک صع” ر

 ندنامولع» و 7 نالوا ص وص# هنتر

 هنس هعقا و تابشح و یقرقح E دراي

 هدند ر یدیکیایقڪا ٠ روا هدا مکحهروک

 ییعد رش یقردناط كح و رارظا:منایغل و

 صع“ ر هب و هدهن وا ۰ ررد رج هدقم اب اط

 ندنربه دمو ندید: ؟یییکیا هد بوو



SES ۰۷ ( 
 ۱ رررک هبهذمو ند یصچوا ر ادسعام
 روک دم تبهذمهسیا راروش روکهدارواو

 ناکما هند رک ندهد ىد

 هدا هل هدنلصا بهذ م وا ۰ ردقوب

 هدیتو ۰ رولاق قاب هن رزوآ لصا وا هن

 . رح ۰ ردرح نیفرط هدلوبف مدعو لوبق
 هکنوچ ۰ رددب وم هلرورمط هيا یرلم

 قفاومهندافتعا كن رندنسف رط بهذءوااب

 قو هسیا رولوا قفاوم ۰ زلوا اب رولوا
 زمهردل وا شء د هدنقح تاد ىع چ وا هدور

 هر ربکضرغ رب زقسیا رسوا هبارا هلهجو
 يا كنت 5 ندنسدگیا هدأ زلوا

 لکدوب ید نالوابواطم هک ز لوا لصاح

 ۱ نالوا بوالطم هدهرظاسنم ار ز ۰ یدا

 ٠ كن رکیدو بلاق كسب ر ندنسیکیا ھنن

 د



۳9 2 
af hear EE 

(YF ) 
 یسیکیا هدلاخ وا : یدا یوا بو#
 ۰ یدلوا شلوا بولغم ه یصچ وا ید

 یهکیال را رظا:منال وا فل اه یرل,هذم

 لوب یی راهدةتعم تادنس كن و هد

 هنأر كچ وا رب هد یسیکیا دوخاب و
 رب هدنرا-ہموصخ یرل-یهدیا تمجام

 قفاوم راک فا زم:داىا درس رر لاو
 هراج تاليا نوجا كنو هدا رولی روک

 كض عم » زمکیدلیا ضرع هرزوا قلوا
 هداروا كرم ریک هنا یهذم هبلعض ربع

 هدفنعم نیهار یکجهدیا ل وب كص روم

 سا ندنسهیضق « ىلا امدم تانا هليا

 ۰ ز هدکمامروک یب رط
 وا ۰ زنا لو ض عمره یو اما

 یرابهذمو ند اتوم ید كنسیکیا هدلاح



( ۷ 
 هدن د یشچ وا ر طففو قر هقیح سس ۳

 فرطب قالطالا یلعو نوتبسب رھی روک

 ندجراخ ییارنع ثوح» *هلئسءو قوت
 هنر وص كہکج داعف وم ه ظازم و هوای

 ندرظامم یکدا الثم ۰ رولک مزال تس>حا یه

 قلوا لام یزکیدو اف ,یذب ز یس رب

 و اب وکر انو ها رشا داقتعا هرزوا

 ېک شعا لک د یراداقنعا یدنک راداقتعا

 قرهقبح هنج راخهد كنم رکیا لد اقتعآ یکنا

 هسفوت یغالاح ردنا تلالد هلع هدد ز

 کا وداربا رناهر هروک ۱ یقفدتلا ید

 ِ هد و راق و یبح رل ردبا ارحا یی هرظانم هروک

 كناذ یصچوا كحهلیدا باصنا کج

 ولعم و رکف ی د:؟ یخ د ذبح الص هدک. یک



(۷۰) 
 ندنوت زد سوک فق وتم هدر 2 ن

 یو عا تان

 مزال» هصتهج ناهرب ةا هل و

 .رظن كب ارب ز ۰ ردمولهم هاد یکح هاک

 یخد یسیکیا كلرا رظاسنم هکر ولب روکهد

 ندهءعرش لئالد نالوا دقتعم دک راردنک

 هنایاقع فرص یثبا رها ثح الصا

 ۰ ردرلقجهلوا روبح هک ءا یتبطت
 ۔ دابا طر وش هدنمخ ه ظادم لوصا

 مدعم ندمر و تیام هب هیساسا روص رکي

 : هک اهدا نایهرد ۰»ی و

 نالدنوف ههرظاسنهو ثح قوم

 . رب هدتو,اوا کات و ع مه رب کلا اوهد

 تاص وصح ندا قاءعت هقلخ ر هدغاچح

 یرظان» هدلاح وا هسا رولوا ندهيمو#



) ۷۰ ( 
 یکحهدا دارا نوا یه ارم ای صد خ

 E دوخاب و یسهیموع تھا كتعاج

 ربعه و لوم هدد ر ىسك م.ق ما أ زاوا 1

 ثال-؟ ۰ رولکمزال ین وبندنیهارب ق هلوا
 هسیا ردا هملع هناد ن لو هدناناق» رظانء

 ثءلخنالوا ] مشمهنداقتعا و رکفك واغم

 ارب ز ۰ نمهلیاص شع هبلغ ید هنموع

 هنس هلاقم كيلاف هک رداکد دیعب ندلاقحا

 اب و هيلع ض ره: یدنک ییعد ییندراق ج

 .دلوا بوس« تاذ یکیدلیا ذاك ۱ ضتعم

 دوسخاب و ر !بهلوا ییهجا كل ةلخ ید

 رگ ور تددناسف و ضضض یدنک بلاق
 باج هنفرط یدنکو عاما نواعم نوا

 ۰ ردشعا



 هی ر 0

A REE 

hei: 

) ۲۷ ( 
 هاشم هدر ین ا هجور یلاقحا وش

 لهدا یتبطق

 ع طف كنا زد هک قلخ رب زب ال٠

 هد ٠ حلوا لنا: هات مسج صفات

 نیهارب و تادنسس ضب هروک هنهدس؟

 . داشعاو و شاک ض ەم ر ۰ ردراوید

 هنسددنک یب ندنسهلچ تعاج ناذلوب هد

 عطق كناید اکب و شعدآ هيلع ض زعم

 صفا طورخح هکلب لکد هدناکش ص:

 نوجا كمردتا لوبف ییاوا هدنلک

 هوا اما ۰ شالسشاب هشدار |
 ردنقم هدر یرلنا نب هک شلبا دارا راناهر
 و هداوعد هلع ها ۰ مش هلو |

OTE 

 یرلناهر مکیدعا هوا دم مب یدعا



(۷۸) 

 كنسهععخ تته كقلخ نانلوب كرتشم هل
 عیب والغم من . راک مزال یامهدا در یخد

 ندکمامهدیا در یهررک ذم نهار اضح

 یهروک ذم نیهار هلتهج یکیدلیا تان

 .واغم كن روک ذم تده نالوا قفوم هدر

 یساوا شرانروف ییسددنک یخد ندش

 مدار قدام ن هلل ادامداي ۰ رولک مزال

 صقان عطقاي و طور ڭكضرا هد تو-]ۆا

 بلج ندنفرط ض زعءهدنساوعد یسلوا

 هلم هیس منئاندود مپ ٥ هسا رونلوب شلدا

 ناش یماف بواغم یخد كنهیموع تابه

 ایم رولبروک یقفاوم هتیناقحو تورص
 یسیکیاره كف رطیس هلج كءاکحاو

 ۰ ردءداو هدنهح

OE TEY ات تک یاد ES ONO ET OTTO 



(۷۹) 
 ( هج )

 “دیا عض و نوا هرظانم لوصا هتشدا

 بول واترابع ندنوشدهاوقوبادا
 نوا « رظانم درد أ رولاق همداعتعا و نظ

 ۰ مهلوا موزا هعمارا لور یلساسا ندنو

 هلا معرب یعرشو یتید ینوناتوب زب ارز
 دسیم>و هیقطنم نوف فرص ۰ قدماي
 یحد هدوراتو هءلع هان ۰ قدا هتل الد

 ندنف رطاعصخ رک | هلهج و زمغددل وا شءد

 هرز وال وایسا رج كنه راج ثحابم یحد

 لوبفو رولي هلوا نوناقهسپا رونلوا لوبد
 یا ولک | ندنوب هدلاح وا دسدا زا روم

 رظن مزب قرهنلوا ےظن ندنفرط ی شدن

 ۰ رواک مزال كادا ضرع «زاو»
 هدد اراصنو مالسا تال ردع زا هیفامعم



۴۰ o) 
 لن وم یسعا امدعب و ندا ناب رج ولنان 

 رد ن یوا دد لا ۳
 كن هلئدم هد عا لوا هلبا قط هب هرظانم 1

 مدا لاح ییسهیموع تره :

 +  9ته ۷
9 > « ۱ 

 ) لئاسم ليل (
 ٠ ندا ثدح هدنشب اراصت هلا مالتسا

  ۳یتعاونا هدنص و صحت ث هدونا و را .

 عاونا زمتيدساوا شالا نیسیءلو قی رفت
 :هدیا قلعت تهج تهج هنچاف رب ندوامد
 عضو ساسا كند یکیا هرکرب * رولا

 نالوا كحهدا نوکت هدنقح یراشنناو

 ندناکمو هدنامزرب ی ريغ ندنامزو لئاسم



۱ ( ۸) 
 لعفو رکفرب ندا روهظ هدناکم رب ی رغ |

 سه هلتهح یمح هل وا شقیابترت هت رزوا

 لدغو قاب نوجا هلم عون ره ىتوة مالا
 هن اھ ر و لنهدنتهج و كناوعد رار

 هد ەلىم و مزب یئ * ردقج لوا زجاشحا ۱

 چا 2 e "هر و ندیج یدوش

 را یلاو جوا یکیاندن و ی ؟ یکعهیقنا

 زکر وندنفرط رامدا نالک مدقم را مع
 هنع ربات لربخ بوبقیا هجا ید راربخ

 - هلک مزال یمغلو شلک "السلسم ندنفرط

 هدنرمصع یحدرد كن رجه زب رک ا ۰ ردکچ
 هعفد كالبا ندنفرط یرلترضح نم ربمغب

 .ربخ كناذ نرب وربخ ییشرب هرزوا قلوا
 هد ردا ضرع هرزوا یا وا ۴# لوق یب
 لصف كل ربخ رد-ف هناذوا ندربمغب نامز



) ۸۲ ) 
 ٠ تابا لاهه لاوقا هن یتفیدلوا شاک

 لوفر یربخو لزم راوصخ ]هدا نصەدنا

Eراةح یکهدنرلماعا لوبذ هزوا اوا . 

 مز ید رانا لبا» کو ۰ زردنا ماست ضا

 هطقن وب ارز ۰ ردراک هدیا ماست یزمقح

 ۰ رد واسم یررطو راکكابفرطهدنرزوا
 تاو نجادت هک هل ه ید فرط یکیا

 ندءهرب یربخ لوا یوار هرکص رمصع شب
 ۰ ردشعا تیاورو ذخا

 مدقم ندنو كرکو هدنامزو رک اما

 ىمي رندالگ هدنفور رخوم ندهنع رب و

 ر هلا داهشتماو لالدت-ا ندههک لاوقا

 لوق رظن ینا هسیا شع وف هنادیم یک
 ا2ا لوبق ار ز «زروذعم هدکعا قلت هل
 لاوقا نانلو یملعییبم كيش وانو اكە



( ۸۳ ) 

 نالب e رانا هسدا ضصەداد ر یهروک

 ۰ ردا وبهم ندنغح هل وا سو

 یرطاحلاح كنایدا ند هر وک ذم لاسم

 یخد هدشحایم ك جهدا بتر هن رزوا

 یکیدعت هاهح و ییددنا وا رک ذهدناناهرب

 الد كنهدوحوم تا راماو تا دنس و دوش

 ندلاوحا الث» ردکحدنا تعجارم هل راتل

 هلاک هدندنع فرط یکيا یدع یش ۳

 كن د» هسدا هدک ل روک عورشمانو لوقعءان

 همزود ندهرک- صو ردقو و هد: صا

 4 وا ی” هد كۇرط یکدا هکید 6 ردیش رب

 هس رزوا زر لاحر ار 1 ۰ رد دم

 ردا ٹک ندسآسا و ھا سا نکیاردنا تن



)۸4( 
 ۶ یکیا لدسا ردا لاقتا هرضاح لاحنکیا
 ق ران اهرب نالوا داصضعم ف هل داصتم ث

 ۱ . هل وا نش اج ا هک عدا یو ہبطل ۳۷۷ رگ

 . هیههدیا لوبق قیبطت هسیاو و ندزمغج
 نک كەر و هیعط# ست 5 هد ندن کج

 ۴ نم هل وا

 هلا مرج فارتعا رانا تس رو اثم

 هدزود نده رص هک ندنفی دل وب هدنساسا

 .هلن دنا هب رز وارمضاح لاح ینغیدغی دا وا یش ر

 ردقجهیلوا اح بیا دار اهدهرظانم كج

 رب رزکب کوب مر هسا را زسا یحد رانا

 كنود تعد سس و هدرا وسل ون ی زمءهدس

 .اقه رم > هدیا هد € رددو یه و و درام



 (مم)
 هدنناب رح نیح كن همذا و تام زانم طقف

 .ارخ قاط ر نایلوا دقت شب مش نفرط

 یتمناق هثحص هلرهربوتیمها هنالاسیخ و تاق
 یهامات هر درهیمر و تبهها دوخا

 رام دیشب. طو
 یماق هثح ییهروک ذم ریطا ساو تافارخ
 هش و زم*> هقبح ی راک م 7 هسدار وک م زال

 ی سم یراقهجوف یک وا هک دوج ۰ ردقو

 رارب هلقمالوا كيمکا ید هجفرط یکی
 نوا شب كرادقم نالوا هدزب هدرانانسرخ

 كنافارخ نالوا هدزب ؟تجاح هن" رد راو لا

 .راتایت سرخ هن همان "هلهج مزب یمظعا ممق
 راو هدرل ا مدقم ندزب یعیدل وا شل ندا

 تاما هلا هلوبقم راثا رسا تابا ییعددل وا

 ۰ ردلکد یر لکشم ید كاد ۳

E ۳و  



( ۸۰ ) 
 ام هنابدام تالئاسم هرکص ندنوب

 ندن رکیدکی ینانلو دامها ونع» با ینالوا

 زا ۰ ردمزال هل تما لاک ادا قد رفت

 ۳ ا ادام تایدضابس هلج
 - ورمط یمراقیج ندنناب ونعم كند یرلنا

 ا وروا هدنسهلئتسم عرق نچ یلذم ۰ رد ر
 اوراق هب هنس و رآقفتم هلز ك كنس ههظع ٥ لود

 ( اناا ل مرح كغلنا سرخ هنسعا كنج

 ۰ نم هلبرب و ییاسنع» یسکا كنج وشراق

 رک ا ندنهدلوا یشر یسایسهلئسمو ار ز

 كد مز ٩ راساباب یا یزکیدروک » زب

 . بابرا هدا وروااما زکسرویل زم« ینبردق
 ۳ رخ رلناو ؟ رارولس لصنلوقع

 رویا ماسنلصن یتفیدل وا ندر اف كس

 . انمر نالیجا نوا فب م2 سدق هتشیا



(۸) 
 21 رادار! ما. هلح الس دنملع دس ورەدەعز

 ها زمسا EE APE رول وا كحهد

 ۰ رب» هل وا لئات هعدس رپ هقنمد ندا وا راح ود

 هسا ےہع هلا هر وما ید ناصخ تازذک

 مداقر یهسای.س هعفور یک یا را

 هسیا رارایوق .هنادنم هرزوا قلوا ندهیشد |

 یهذم لما ر و یدد ضرعر هدنگاتشیا

 روهظ دوور ینالوط ندناد رحم هدرونل وب

 هب هنر وا یک یمه سمندر ینا هسیا ردنا

 فر ینانسح و تیام كنو ۰ ردقح

 ۵:4 وا تعحلوب ند دب را یحد ہد صا

 « ردراک رد یفج
 او عد وب یی هنما س قنا رگدد كنا وجد

TS اش 
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 E دنلعف و رکفرب EL هزم دن ک كل رارظانم زد

 و راو یسلوا ترابع
 | دسقوب یهلئروص تلاکو هسدا هل و و

  هنتروصیسغل وب هدکل دا هرظ ام ی هل مس

 دج لاکزب هه هزعصرغ یهدشه وش ین

 ۱ : هکز رویدبا فارتعا هلبا ان و
 نم ربمغد الوا مالعا یاو.هد و

 ۱ مالا هيلع نممالادعولا قدا لادم

 هزباب ااا تدر کص ناو شادبا ندنفرط

 | یدنک مزب اومد مويا ندنغبدل وا شاکر دق
  ندنبق كناوعد طقف ءردشلوا نماوعد
 ےل ست نەخ ینه اطم ندر هنسیکیا

 3 شا دادصا عجب « رادار و ندن راکج هبعا

 یما و عدندن راکح ه,1,!نای رد یزیل مقید وا
 یزعصغ و هی هلو قیرفن هنروصو- 2



3 +۳ 
 : هک لدروک موزا هنیدنو حاضبا هلهجووپ

 جت نالوا درام ۳ ۹ كم یا

 ۰ زکمح هدا ۳ ردح ی 3 کو ثكیامزوا

 .وصخ ندا قلعت هد رتا لاح لر
 هرز وا قوا يا ا وعد ید:؟ اوعد هدناص

 هو رط رب تیام ۰ زکج ه شب ریک ههر ظاسن

 سد دل رناسذا ی هل نی رم عو تان دم ۱

 ییردصقم یالفو زوفو یتا هدنرخآو

 یتبطت اکا ینایدا ہد فرط رکید بونوق

 * زکج هدیاهرظ ان هلل ةسح هسباهدنص وصخ
 هدننيعلو قدرفن هلن روص وش ڭناوعد

 زب ار ز ۰ رداسم هوجولاب زتاصوازم>

 هدیداع:ها یا وایسهنرو تماظعیایدنآ لع

 "زی و 2 داقتعاوب و ندزم#هد دنلو

 .اقع نالوا یرورض یسفلوب هدنایدا فک
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  یدامتا رو هنااا هکو باح بولوا ندد

 ىج وا هلتهج ی ,ددلام تاکو بم ید

 ۱ ۶ یهشد تاکورمم یە یونعم هکلب و

  ندنفدنلو راک ردیخد یعجهلوا هلن

 1 ور EES ندا ی ِت ۱

 ۰ زردا تابا ا

 ۳ هنلاو دال : ہ_ےاک ہرضاح لاح

 | .زمغدنلرت ناسم ابااقو باف هدرطاح لاح

 _ قلعت هن ر لا نه هنن د دیاقع ند

 | هن مصاحلاح هن هدناصوصخ كج هدا

 ینددلوا يح كنالس* ره هکمهلوس زوس

 سم سم هلجج هله ۰ رراسم زهقح هدم زد یک

 4 ڭتدندم یە وید تحار نم هلچ- بول وا

 نوا رلناسنا هدزمهدارا ندنسمام و لاک

 يت



 ( ۱ ) ٩۱
 هل زا تداعسو هداح ورو هب دام تاض وبا

 ۔ دم اوج كنابدا نالپ هدیآ شع هدیار

 ءان و یه دم تالا کو تایق رت هلة طه ھي

 تداعس نوحما ه رشب ةع تابه هع

 ماعا فرط یکنا۔ھ یه ونعمو هدام

 هکاا مالا ينا هیا ہدک یا لاک او

 لدم درو ره هکلی وس زوس «دابلواو

 ندتب رحوب ېک ینیدنلو رح هلت رح لڳ
 28 یتفیدل وا زیقح هب هدافتسا یخد مر

 راک ا یخد ماعصح هکر عبا راکنا لامر

 ۰ نوسلیهدبا

 یزمعف وم یک هدهرظانم وش زد هثشلا

 زلماو ضرف ۰ كدبلا نیت هغیحا ندقیج

 مارک لب و
 قاوا یمه فال ماو هک م هيي وسل وا ك



 ۱ ا ۱ زلوا ناسم كناراصن هرزوا
 1 کن وح ۰ زاکد هدنساد وس بلط هنسهجرد

 ۲ كناراصا و دوهب یتعب كباتك لها رانالسم
 3 مسدمدم قوقحو ییسهیاید تازاسسا

 ۱ لکد هلا هیاذ تورم - یکعا هظفاح

 ۱ هلل رلهسیفردو هیعرش تیروبحت - هکساب
 ًاعوط یاتک لها راس ندنراقدنا وب دهم
 یساوعد ینغوص هنرلبد یدنک اه رک و

 ۰ رده و هدمراسا هسدا راو هد رانا ءلع رج

 ژ ( نیدلایف هارک۱ال )
 0 هنادبم هلت رو ص وب یا مزب ید

 نم را رظانمنانل وب ندا راصت لب اقم ه زمعة وق

 اع مه ۰ زرد بلا نیت ییرا بضع یخد
 اهد ییمهیلصا تیهام كنفرط هک نیما

 ۰ رراژ.ح هنادىم یه هم هم ضرع نيد و



۳ 
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 زوس هنمان ند هکر یا دیما هارب ز |
 تیدم.یاراصت ید ناک وک
 ی نوسلا تراس هه هژدا هب و

 هک كيد بودا ادنو بوراو » : رويدا :
 اک یر هت ۰ رده نوک ۰ اراک وک

 یراوسل وا كردنا اب ئرلماذج ٠ دا
 دلا تفم + كرو قلا

 رقاب هل شوموک هن نوتلا 4 لر و تقم

 نوا لو ه ۰ زکیلیا كلرادت هزک رلقاشو

 رکنک ده راچ وباب ناتفق یکبا هل قجهیب
 (دناب یدتوا كنلصاا یم ) ر
 هن رت اراصن هکر دقق وم هل دم ادنوب

 هک تدناصن لوا ؟رانو لی ها8 یتډندم ۰

۱ 

3 
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 رک هدب هج رد تفحم یا یو 4

 رب راه سدشلاچ ردق ه رنو مه ۰ روي ر
 رلرمهدبا عانقا هنغیدل وا نایتسرخ یلفام ۰

 كناما هدنا ۰ یدل وا نایئسرخ لفام التم

 هفاط ر نوحا قل وا تالا یدوجو ۱

 مزال یسهورو كعاط هد « اورو د 1

 هل و یماسیع رانا سرخ ۰ تلج هلک ۲

 نایذع رخ هتسا هډو روب یعاط ۰ روید

 كجەديا مکح لفام ینکودبا شمالوا ۰
 لاح یلوبقهلب وب  TRتندم یاد

 يمهل رارولبهدبا هیصوت لصف وشراق ۰
 یمجهناوا دارا كبارف یک واعئاو

 هرزوا قلوا لاثم هد هسا لکد یمارو رب

 دیهایزملق- ات وط بتاع ۰ ند ریگیدلیا دارا ۱

 ( زرا



۱ 

۱ 
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 کح رب هدنلا یدنک نوا هظفاح هکاب

) 4۰ ( 
 ندد مش هلا نم هذیش تامولع» لصاا

 لکدوحینایدا باتکلها راس نايتس رخ ر

 دی
 كلذ ) ۰ ردکچ هيدا راه ا هلغل وب ی رش

 زو ن د دن اسرع یدنک اعقاو ( الرف

 لزوسو هد ه-سذا راش ردید 4 مداک دود

 لاحیرلفدنلو شعا بارخ بوزو لصن
 5 ردقحهنل وا تانا ہدنس دص وص

 یمحكج ولر و هرظانلاب مالك ةحأن

 رانا لو فرط نوت نوت هد هلڈ سهو

 هنغرد] وا بلاغ هغلاف تاکلسا هدف رط یکناه

 یراکجهر و هروکح | ردا تفد

 ڭنەلئسەزوب لقع بحاص رب 2 ۰ دو



8 ۹ 1] 
 ِ فرید هدنسو«رگی و یرطرپ هدننا نکس

 1 ندنانسحهدفرط رب دوخاب و شهروک یلیقح

 : یش یرکب زکلاب هد-فرط رکیدو ناسکس

 ۱ یعجهرب وهنانازق ناسکسیمدقن هسیاشلو

 هللا هعلاظم وش یدیقو ۰ ردشفلوب راکشا

  قالخا هلببسح زغاصنازب هکر دكا جرد

 زوج نوچلا كسفن یدنک » داكا

 « همروک وب و :ح یس عسل یش تاکیدعا

 9 زکج هیمهروک هب رز یرامح ی ەد ز رط

 ۰ للم هرکصو لوا ندقلنایتسرخ یر وب

 ۲ را :ا ندن رلهد) وا شمرب و جد یرایک ا

 ۰ رولپ روک نسحسهو لوب#م هدلاح ره
 نوا ت اب هو داف یچ رک هدد ر ن کل

 را تمرفت هلضاغا راطن ی رد تک



 ( یراشتنا و سفسأت ے ران كهلنارت.رخ )

 هحولرسو هسیا رولیفاب هلاح رغاظ

 یررګ ر تأاصوصخ رکج آس رع ہد

 مزال قتل وادع ند راشدا قجویمرو دا ضا

 ست 2 رات كلاس رخ ارب 3 روا

 ید راب هل سهرپ محداو اهدندن راشاباو

 هم ته و تعل راتخا ورک هک رواد هلوا

 ؟ نوسلوا روبحم هناب رحم قوچرپ

 رب هن رثراق هک رددداوع یج هلاق روذم»

 الشاب هشدا هلت ربع یتهلو هد هة تاالد

 یق->هرول هدا لا یررګر نالوا ش٠

: 1 



) ٩۸ ( 
  افیج هنادیم بولو ین راشنا م را فض
 1 ۱ ۰ ردعهر

  هنادیبباتک هجرلکب نوحارلنواءفاو

 1 زگ ولطم هللروص لوا نکل ۰ ردشلن وو

 1 هدا كهبلغر تقیفح هجو نالوا

 ,e مچه هتشب ندقلوا بیغ كردبا ست
 ۰ ردشمام هل راقبج هنادرم

 . زمغیدارا هکزکیدبا ضرفلوچ شوب رب
 ) هسعآ هةشب نهنآ هدارواوردهدنماكنا مدآ

 هفرطره یهو مزع دنعم ۰ ردقج هیهلوا
 | كلهسیارولو یی رهو ردیا قوس هلن ریغلاک
 توتاوا یسد نک مدا نالوا زم ولطم

 هدر «زرولبهدناقرف هدرظن كب یتفیدلوا

 هجرت ویلیم هدنګا یزکیدبا ضرف نادیمرب

 ید مدانالوا ز٤ ولط+ مز و ردراو مدآ



 ( ) ۹٩
 یز ولطم هيلا ٠ ردشم راق هنا كرتا

 اهد یءهرافیج بولو ندنګ اله, وب

 ۰ رذاکشم

 ىش نوو چود الكم هداب ز لا یشیا

 كنسپرب یه نامه ندرلفل و ,هج راکی زکلاب
 ندرانو ۰ رداکد یسماع واهن رکید یلوف

 لزودیرلکدهلب وس هد هغو كنم رب ره
 ید یرلع | دارا ییسکع هد دف. رکید

 اعاد ندنالوا بلاط اکا یتیقح دهاش

 هدلیجانا تالک ثم و !ءفاو ۰ ردکب هریک

 یدهدنام رفت یک تالسا مو ل سیما و
 یغیدل واهدکعهک ینکو ا كناسنا هدلحم هج راز و

 تالکشموا هدهسیا كج هلیکچ هم عقوم

 هناد-ب ییاراصث تناید تیهام هدلاحره "

 بوا وا ندابسا كجهدیا له. یه راقبح
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 ۰ ردیاروبح هتاکش یک مر یررح هکردن

 : مدیا ضرع لاثم رب هزس زکفاب

 هذ رزوا لمار لصن كفلنابنهرخ
 یلاصحصسا لصن كلما وا هرکص و شاروف

 شادا تعدخ هن راشانا هدلو هن نوا

 نداراصن یالع هرزوا یهالک | یشدلوا

 ۰ زکسراجا ییبانک كنهسوغ لاندراق الثم

 یرلدید ل_ءهارا كحول كمدا ترمّوح

 ید كل ابتسرخ هسبا ه یرتدكناموم
 ر هام قح بانجو یميدلوا ترابع ندنا
 كهردنوکو شمامردنوک ند همش ندند

 یسوم ترضح هلیسلوا ش ءا و ندنناش

 تعل یشر یهللا ند قره وا هد كلبا

 ج و ال روص كاس وه و هع وص و»

E. 
 < و

 .الکشمنال وا یےیعبات ید و یک _ راب هدارو



N 
 تعا رس لوا دن جد اسرع تربصح یک

۰ ۴ 
 یکودبا ا ےکعو دات یی فو

 یقیدصت هلبا نیسحت لاک یل وقر یکهدنفح

 هل و- كن رااح لاد راق هرکص ندکدلبا

 ءِ

 عصا وام یشر نالوا بوأطم یلیکشتو

 یکیدریوو نالپ یفیدروف كن سوءو
 ۳ ردا دب ات و ا هددس د رد سام

 اراصت نید ۰ رده و هدید زاتسرخ

 نید بهھراند نالوا دو جوه یر
 کوا ۰ یددا ترابع ندارا-صت

 هللا وا! به هل | ییددناط یر ندنسادتا

 یکدایادیما و ید وا ی-دع یکیدروکو

 هراناسداقح بانج ۰ یداضقوا به ضو

 شپ



 ) ٠۰۲)
 ی مع كاد یغنیدلواشم ریس وک هدنامزرب ۱

 ٠ ردشمامرسوک هدنامزرب 9 رد
 7 ت ۰

 كمدا توا سن یدو وه كناسوم

 راتهلرمش تك وقمر كعصها كعفا ربا كحوت

 تسعارم2 ۰ یدیالکد یعشر هقشد ندب

 ۱  یش رب هعشإ ندرلن و الصا جد هب ودع

 یاماظع نا ربی هنن ادع ترمصضح ۰ ردلکد

 32 لکا یعد-ھتو طسب و دید یتعد رش
 هیس و و رد شم 3 هک. اما بوک نوعا

 ر قج هتوط ییاید لاحرد نامه هکر دینب»

 4 ردیاب هدیا راششا هد هب

 ر ؟ابزکیدروک یرازو-~ وش یدعت
 ۵.9 اک تام ولعب و دو یعصو ساتسا كند

 ۰ زکسرولبهدیا لوب یرذو هرزوا یوا

 اع ودض هنابط نابط لرنتعد رس یکسا ار ز



¥ ِِ 
(r) 

 یعص وهدد تعارشر هرز وا قلوا ۹

 .افاطم كن هدب درج تعد رس ۰ و لوا ,لوب»

 یسلوا 6 یفلخ مو دب نبر اا درصر 2

 كەس ود لاد راق هدر ن کل ° رد رور

 : زکفاب هنزوسوش
 . واهصحم تعرقح كن رخ تناید ۾

 زسا یز ناهر لوب ندنوب هنغید)

 ق یی 0
 . افرع اک ےک نده دام عیانص هل وعم ون ۱

 نسل ور ( روید هل و ىد ۱ زمس)
 هم هدلاح یراقدل وا رلمدا توق رسال

 تلا هلارح و مده ند اشا یاس وم ند

 هر ها! تة وم هد ۵ ص تو هد تسوا

 هلا راه--ع* ینکوا قتراو شلوا رع-ظم

۹ 



۲ 
 تا

 2 ا

3 

E 
 عون 1 ااا هاد نوش بویه

 )) ردشه و نایذسرخ نی مش یا 6

 هد وراق ون هفیصص نوا ش دف هدا ؟ كالا د راق

 » ردشاک هناسحا یه وسوم تعدرش <

 وم وه تعبیر » یکهدارو هدر هلزوس

 اک,نابیبرلزوس « ردشعا تسوا تلا ین هب
 ارگ روتا ضرع هلان دراق دلرهرودک

 یدبا رد 2 ەئ ٩

a AE 

 هل نت عون  eر دش ف و نایت سرخ <

 هکافساا و» هدندعاسا و رج اقر هل.

 لوبقم هللادنع ردق یانائس رخ هدنادیم

 عف لر شب عون مولا نکیاراو نیدرب
 رد هدنشا فک تملظ یمظعا ۰

 زو-یحوا ی و-طیب وط هدا دار ز

  E Oهر ۲ 4
  ۳ ۹ ۲شر

  ۳ 7ی



 E دیو ی

)¥8( 
 یسیفاب بولوا نایتسرخ بيرق هنویلم
 « ردات دن رلدددعو یدو و یهر

 ۰ روید

 جواهرزراقلوا یلساسالا هرس هتشیا

 بیڈ ےک یییربر یجدیحوا کتا ولع»

 بذک هدرجوا هیت اینو اعقاو * روپدا

 ۰ را ردصح

 زک واطمز هروک هنغیدل وا هد زک و لاح

 ا جرات كلنا سرخ »ر هله حو

 یعسو امندکملی هاب یس دص رلخ « یراششناو

 ین وشودینوشال وا ازکسردا نظ زغح لاق

 ۔ سیما ےرات هصالخ كناراصت تناید هک

 دن راعالطا رظن كمارک نئراف ییبراشانا و

 ردشلروک میگم وزا هدیاتکوب هکعا عضو

 یراکدلیا رشت هایم مالسا كنا راصذ ار ز



( ۲۰۰ ۲ 
 اا حران بت راد هر هدلئاسرو

 ران الا مداو ردو لوا هلا هدا لوب

 یدنک ۰ زمغیسض هضرعت هکررویلیوم
 ردق هب كج هدب | لیدر یییدنک هدن را راب

 رروید وزء هزب نس هلج هسیاراو بیاعم

 " هژیناهرتیکوب كناراصن رلناملسم ی لتوفنلب

 ندرلنا ارز ۰ رام روب ییبرانهذ رلصا
 ج كن هيمال ما تناید هلجزا یر ره

 یهدنقح یغنبدلوا شملبا راشثا هلق

 زکلابیتوف جا نالا قیچا هن » هیازفا

 قوارب نامز هن نوچا سوت یرمهیلبد

 قار دوخابو شملکچ جر ابو شملت |

 ن و ف



([ ۱۰۷ ) 
 قوراندهع زعامز یلتدالعح 6 رد ملکلیس

 تلف مش سد زہکیدلبا عف نامز وا رک

 جک یزب ندقم رواص ها وه یاوک

 میرم دل ات یدبا رولیبهدیا عنم

 یتیشرحو قوعح كناراصذ تناید كووراف

 ظوف# الاح هان دهع یکیدر و نوا دیأت

 ید زعوف رود زب ی دهع و اردک رک هل وا

 | قدقرو-ذ نک کد دا هلي وا ؟ هاد رو

 لا كمالرما هد مه رکص هنس هج راز و ندا

 هدنامژر ِ لا هيلع ءان و شب راق

 ۱ هدلاح یکیدا وک ود هذیرسدقاب وروا موع

 داراییباوح « ]ی دم ه وفروق یزب نوت

 هنرازو یییرارتفا ثول كتارا صن هلبا

 ۰ ردراکرد یرلکج هلم هلواردتقم هغهروا

 هد ر و رسص یسه-هرا كنا رفا ثولو



 ( a 0 ۱۳8 و 2

 30 لزو ییراباد تو یدک

 هدزب ید یسه-لغ كعا ضرع وشراق

 كلناءتسرخ هدننایم رمقنح نکیا قح هلوا

 ی هباغوب یدهامهلوام ولعم یراق 2 رات

 تمم ورح و تدد وقفه وشادع ام ںدک ده رد وہ زد

 نوحا اراصن یتیرلنآرح هتک رح سکه

 والعم و هدزب رانا ارز۰ روا هدیا لره سڏ

 تج احن ے۵ ۰ رار وبل غندل واد وففم كنا

 هژحایم هلمزد اراصن ی رند هنس حافر وش

 رانا یمرل,دع ا ادم هاد تدسانم ر ر

 هن د رو« زمل نزا او یزمغردل وا ےک مزہ
 لرذا هدمزب هدلاح یراکدلب یی ودیا

 ۰ رد رور طزمکاک هملبب یتیرال و الایذاچج
 یزن مانع هد بولی ینو لوا لا هد مه

 4 ردمزال كل -ءا ا "1 اِ هرکص

۰ 



 یر
 نم دوع هل رلذا. وا مواعم یلیسا هکن وح

 كنهسیل رب ۰ نمهلوا یشر یلهاسا ترس

 هيف عزان هر مص زکه ذا ردنا یرح ییلصا

 ۰ زکسردنا عن ندقل وا هيف عزاذم

 نکیا راو موزا رددو هده روا یدما

 یتیراشتناو سسأت 2 راتكناراصن تناید

 رافیح هنا درد نوما وا هل الشم ك هکواو

 7۷9 راع ال طا رظ) كناشالا وما رک ن راق و هم ۱

 هرس وک ی كل رسا راهم دعا ص رع

 حس زدم دارا aN هب ی راب قفو ید

 مزج |. دیس و اب و-ف یزمغج هلوا قفوم
 ۰ رەد ا

 : ا ۳ ره ۲
 .اشااو سسات غ راتهصرلخ كتينا صن



( ۱۱۰ ) ۱ 
 نمح كند وب ہد ما لوا هل مزال كل ین ز

 ا کنسدات عقوم دادا

 ءا ۰ ردید هم زال كمليب اج و ۵. و

 تک رح هن رزوا موزلو ید زب هیلع

 را
 ثصم

 دما

 ( كن رف رط نبط ساف هدنس»داپم كفلن ءتسرحخ)

 ( ,ههیکحو هیلعو هبسایس لاوحا )
 یراشقنا مفوم كليا كغلنايتسرخ

 ندننامزییتع ران كانلابا نط اف نالوا

 یزکم كدلایا وب و یب دل وا یک )اع رلید ومی رپ
 .هژبف هه: د كل رای د وم ځد ت فن ر۸ س دق نان وب

 ۰ ردند هرم وعهب دام تام ولهم ینبدنل وب ی راھ اک

 نالیر_ وندناساعدق خرات هدنفح ثلایاوب



( ۱۱۱ ) 

 هلحو یغیدل وا موز هارو هت الیصفت
 صوصخ اب و ند-ةدارغوا هنابالقنا هصن

 تم و راس انا ا یلارق رو | یراهرکص

 انودهکامو سورپسم یلارف جو رصنلا
 سوبلطب یلارف سصمو ریبک ردن کسا یلارف

 ندنرلفرط روداقب سوک واس یلارف هيروسو "
 رارق هدا راد واسو ندفد-) وا طرض

 . اجو اذا كراون رایدورم هرکص ندقداف

 و مان هاکام ره یههروتک تفاط هنرل

 قرهلوا هدنلا سا و تا یر

 داحهنازب راوخ هصنو راذغا نایصع ًاهوع
 مدقم هنس ۱:۹ نداسیم دالبم لرله ر

 یحا ۰ یدیا راشملیا لالقتما داد رتسا

 روما “رادا هلبتروص یقالارق یغاب ًارخو»
 هل. ساک لال-نخاو هفرفت هنادناخ و ندیا



۴.9 

( ۱۱۲ ) 
 وا شعآ عماد رظنهرزاروا اناذ*

 نددالیم قرهفوص یهراب هثیا یناود
 درج دوره ندرل هک ام مد ة٥ هنس قرف

 | .روتوا هنماقم قالارق هلي رهاظء!راولامور
 : ۰ ردشم

 ا هدننامز؛لد و رهوب ا( د تب رس د2 شرا

 ۱ :اربعا امور هک هدنامز لوا ۰ یدک ه اید

 ۲ شطیلا ددش یک نور رومشم هدنفلروط

 ۱ راقرو-5 ندور هداب ر ند-مالا دوره

  هدای ز ند نتعب رش كناسوم تمطحو .

 ۰ یدیا ردا تیعب هن رارما كنور
 نیطیلف هرکصندنناف و لد وره موق .

 رفن تر دلدوره قرهلوا سقم همس ترد

 4 اب و لیلح و هد وب هدن ته رادا یدال وا



E 1 
۳۵ 

) ۱۱۳ ( 37 
 و هددسلا یدلوروق یرلتهوکح هروناو

 لمابولباب هلیغ.ر كرولامور به رشا ۱

 ام كرن رک دم تاو
 .روطاربما امور هرکصەنسدنج ندنغیدلوا

 ۔ردنوک یلاور هغ رش سدق ندنفرط یل

 ندب رغوط ینبطسلف موفم "یلاو كره را
 ۰ ید الا هک هراداهنمانام و ره یر

 یعارباپ امور هدنرزرا سدق رادو اعقاو
 قرهیهلوا لئاق هلمجور هنسعا حوم

 هحالس اموع هدم هنس یی شمت اد زا.م

 ی روطاربعا امور رخ و. هد هسیارایدل راص
 هصالنابو هب راح هنس جاقر سون نالوا

 ہرا هنازب ر وخ تیاف تدم یایدب

 ۰ یدلیا طبض رارکت یسدق هلا

 دل رایدو-م هد رسما و ۷ راجر ر



( ۱١4 ( 
  ESEکو د همت ره یراکدم ی راه> وح |

 ور ردق كب زویشب نوبل مر و یب رله

 كيا,صع ارخژمو اس ی یشاب ید

 رد نایسک قرع اا سیل ید هدنررکت

 تیاهو یتکیدلدبا مام لاف هدنسهچ
 هدنک ارب هام فارطاو درط ندنیطسلف

 یی رافد الق دسیعبو ین ناشیر و
 هروک یت الیصفتوب ۰ زغج هیمزاب"الیصفت
 یصشب كن موم جرات وتاق رلنایتسیا

 ..هذیصص ۱6 ییعد هاب یحزوفط كندلج

 .توعجا رم ردق هن سد ۱۰۵ ندنس

 ۱ ۰ رارواب هدیا
 ساشا كابا كمانا سرخ هت شدا

 یسهیسایسس لاوحا كانط لف هدیراشننا و

 زونههدفرظ تدموشبواوا ترابعندن وب



( ۱۱۰ ) 
 - هنوف وا هل. یعسا هج رلار وا كنا راصن نییآ

 هد اا ید ینفعص هدنسهحرد قدام

 راطخنا یني ردفوشزکلاب هدارو ۰ زکحهروک

 ید ًاتمدش رش سدق كغاناءة سرخ هک( مدیا

 نیطاط ةر وطا ریما هدد هد الیم هنس ۳

 هنولص و شا وبعوفو هلیسه ربج ةطساو
 هد.ءاشسا هسلا یددلوبعوف و هلنروسص

 ۱ ردشق و حاضبا تهدرد

 نمطسلف هدنر ود انااا تیادب وبشا

 : ہک ر درگ لاوحا كن راف رط

 ندنس هعلاطد ییراشتنا ےل ران كنونف

 ردبءدنچ ییدبم هل-هج و یغجهلوا مولمم
 ددی درا صو یناداک هسفو ردع دده

 رض طف و .نایمهنا وا ن1 ا ز و

 یسالعع نانو صضع) نر و تحایس ید



( ۱۱۰ ) 1 
 یکید- دا عیسوهدنل وب نم ندنفر ط

 8 رح ا انه 1 1 مواع نال رو

 نیطسلف هلا ه- اک تحام س رک و هب را و

 ۱ هد هديا شم رلشاب هک راشدن | هم رافرط

 صقا كب اتاذ مواع نالوا هد-لا نامز وا

 " یلفا ید كن رادقم صقانو ی ا
 ۱ ا ا راششا

 ناو لکم ندنراس هبستلاب رلنامزوا

 | یسیعبا مرا كنوطسرا هده رواهرزوا

  هنراشانا هدنرفرط نیطلف كنو نکیا راو

 دونه دنیا هدبط م ولع بوم هل ر وک رازب راد

 ٩ ردیعاق ردما وه ندا نالوج هددوحو

 . دلو هدهصقا هجردر شیامهنلوا نییعت

 دوحوم جد )کو هددوهب یابطا ندهد

 ۰ ه>رد ییلالد كنه ۇزج برا قرەباوا



 یندسد ده ییحو شک اوا ا بوق هد
 هج هرعییط نع > هلمریطت هنو هنک

 هده سدا شاراقیجح هنا دیم رل. ضب ٤

 كحهدیا تطاسو هنایرا هدهعقاو بر

 ۷ دیش رف نین ا وف ندنغیدل واد وةفمز و ھا

 یچدراذو و شلاق ندعو نظ فوچ

 .دوحو» یکنامزوا یتح هنرافرط نیط

 ۰ ردشمامهدیا نانا هل د
 تغرم هن رلفرط نیطساف یراهلعو | ۱

 هدن رام ەت و لع) یشندیا عنم ندر ۱

 تبوعص نالوا هدنر ا-ةیبط و 4 ر

 ع رات ا۔ہفاو بوسلوا راکرد ینا
 یک یعبد نوب تاروت هدسلا هرزوا قا



 3 نا فا ردح ۰ ی 4

 و هد هسددیا را ویج دیرارلا كلود وره
 ۳. ند الا و تایلدامما یک هن

2 
 [-ج هلب رغ و دلا انیع مولا یراک

3 

۱ 
 ۰ ردد

 ۳ راشذنا یدایم كلن املس رخ

 وایراج هدایز لا یم> هست رلفرط
 یعح هل وا موج ه) وا هساا را و عرب

 وا یک یفیدا وایدعش یت ےس ٭ رد ذ حس

 ٩ نادن رب را موك ماكحأو تده
E2 

 1 لاوحا ند: :هدد) وا ش ال ددا قدر ۳۹

 س ا ندنرلودنل وب هدک ا جا رحشها

 اجارطسا بیت آو یاغ كتلخ



۱ ۱ ) 
 جاورءهرنوسفا قوجرب راس یرلرک
 ییجاور كم وح معیک یغیدا وا ش٣

 ا

4 

 5 ردشم رب رآ

 یهبح یراکدروک هدندنع هءدق للم

 را اراررحم ناناتص تامولم هلکم[
 وا هاک مرو ڪڪ یالود وصرب نده

 هنک ام كالم یعددلوا تومسذم كال

 هرادلح هح وو دج وق یس هیلک تاب 8

 ادانسا4 الودكترب هدرا هسنا هدقم ریذ)

 یرال,ادیرارثا كنام ولعم یل ها بم ی رلکد

 كج هلیدیا بلط و لا وسندنرلیدنک یرانآ

 تیادبتملنیتسر + زار وا
 لاوحا كن رفرط نیطساف ندنراب

 كام ولعم نیاید رب و هجا رو هدنقح یم هيب

 یک رات یکناه ییغیدلوا تعیقح ت

 ۳ کب
 س



ES ( 0 ) 

 ۳ ۰ رولم هدیا تالا هرس زك د سجا

 و هنفمض هح رد و كن دیدام مولع

 بعل هبونع» مولع هدارو لیاعم هن

 اور ك تا مح زیگیدم هروک سأبرپ
 . یلوا هلو ید اناذد ۰ ىدا

 عص نالوا هدقیبطاو تاما ٩ ابیهزاک

 : یی هدام مولع هدر ره هکر داد

 وتوف هنظ هسدا هبونع مولع 4 ردنا

 اه تیقبفح یص وص نظ و ندکم

 :لو ترابعندکملیب هدا لوق هرزوا

 لعوبها كرناليرو.س قجزارب نوچا
 هی رالی: ءرا و هب هبلاع تتار هد ه.:ظ

 اهرلندیا تالبا اکس » هلُئسم ۰ ردنال

 ۱ ۳۱ كلك ةرلتدیا كبلكو
 اکو كارا هد هراندیا كاا اکم »



(im) f 
 لئاسم یک« ردنوم قفاوم كلبا ء
 ودسدا رول راترابع ندهنادحوو

 ر.ینوک یا 1 :الوا یب-ع قوچ زآ
 هردو"  eTرلیآر هلناسا

 راک ر دیرلةج هلوا ردنفم ید هڪ ور .
 .رولیاق تهاعف هدر هدنحا كشیااما*

 قوقحو هیناسنا تیرح لرمثب یب
 ایسنیفاوق هرزواكمالدا عیاض یس#

 هسیا رونلیوس زوس نوا قعوق

 شا۰ شعایجهل تيا هدایز كب هل
 -وطكی یماروب ۰ شعا كج هبوم هدانژ

 ل اهب هءمالمایاملع و هما هکلصن ۰ رد

  2.ایتسرخ نکا ۰ ردو هدنریو فرش

 یغادلوا هدجاور هدنراشتنا «یدابم و
 یجدرات وعصوب زگیدریو هدنابهح

۹ 

2 



(CHF) 
 شل تی ارج الرلنا-سنا ٠ یدبا قو

 ۱ کلتور یتغاب یمهیدایس قوقحو
 |ندنانکم تروص و و راّزتساا یالغا

 _ےا ك٤ا نک میلا هدلاح ییردل
 هر 1 هرا بهش كم ھے یرلنهذ

 ا وئهلاح ر قح هيم هلة رج ندنګا یلئاسم

 مض> هکر اردا اوعد اراصن ۰ یدبا
 ناسا زر 0 ردو یر چاک ےس

 م هلوس زوس واک هنس هه وع تده

 و تزوس هدنقع- یرلتام یدنک زکلاب

 رح رهرشب ی: م وع كت ارمصن ندنراکد

 ااو ینکیدلک نوما كلربو هص وصخ
 ر
 انا یشرپ ج هقشب ندنر بت ولغ» تهج
 ده كن اسذا ی دهد: لوا بتا و یکیدعا

3 



 ا ول

1۳۳ ) 
 ییشدلوا شلیوس زوس هدنفح یم۵:

 یر هعشب ندنیل وا مبارمش تدارم

 یزوس ولبا-ةم هنساوعد « رب

 ینکودا ضقنر كوب ه ید كم
 ۰ زکجەکح ہر هک اع نادیم هک داک ی

 تبادب ك لن ءنسرخ هدا ما وعد یک

 .روا هرزوا یفلوا تمکحو لقعهدنرا
 ةیضابرر ولی وط هلیا لاهدنهشا رل بشن وڌ

 ییددذ وا یر ر ولیدا تاسح و هح

 رولوا یمایس نوناقر نوجا تبرشپ

 ییدال وا مدافرص قر دل و ید 3

 یبو لافتشا هلدبع یعس لس

 هروک هنغیدل وا بولطمكعا كلم ىر

 همای س نیناو- ندیا باا ن كا

 رار ا رڪک رامظا هو-> ولاي هد ها را



CTE) 
 معد ۰ ردن رابع ندا تاینظ اطر

 کا هلا ۳ ندوطسرا ندن وط الف هدا

ê نانا وب هدزملا مولا ردو هد رخاک 

 ا صدت سا ریسدا هدیدنع رلتدیا هملاطم

 رد رور طقم وا :

 سال و نراق  E ۱ر هدیابآ وا ۱

 طظ ا او ك مرو صوص# 0

 زی درب و ربخ ییعیدلو هدجاور 0

 :هداروب یجد زب نوجا تام رنس وک : اح رد

 اشر رک هناحاضیا :

 اف ەد راشد 3 وا كم 2 .ماس روس ۴

Eas ید هل هدن راد رط 

 .ین هبنان وب یاہکح لا ام ران و کی دا

 و کیا ۳ و و یق.بطا هاد

 یک رب ندرلنوب ؛یدیا راش شاروت؟
 ۶ ا

3 



(r 
 دنسناسکسز و نداسیع دالي هکرد راسا رو

 .روتک هدوجو تاذر هدنمان للبه مدقم

 ۔ه وسوم تععرشییاب را بهذدم و ۰ ردا

 ا هن هب رهاظ تاص وصخ كن

 لذد هد..طل یی ازت ره كعرُ ر ەر و

 یاد رک اش هلتر وص لواو راردا دوم
 هۃھولا ۰ یدیا ررر توا هد ر دن رآ

 ندکدل وا نعد ت ول دع) ثب هنس أدب كحور

 راردنا ناعا هترخآ باذعو هکر د هرکص

 یرادفرط ند هيموع لاوحا وش ۰ یدبآ

 ندنغیدلوا كعد كرنشم هل ر کف كران ال وا

 فررش سدفو شعوب هداب ز كب بهذ موي

 هد رالبحنا ۰ یدنا شه رک هلا ی3 و

 رضا رتعا یلادش هد رب جاق ر هنمرلع راپسب رق
 ۰ ردراو

fate 



۱ CE) 

 ۵ دم وب تول وا راو وداص یمیهلیا كن

 لکشن مدسعم سه حج وا ندادع دالە

 مهراد كال.د ومب هن هجرکاو ش ه با

 اا و تواکهد وج وهدن لحاد

 ه هاروت ب بد ک نال وا لزاب 9

 حورطا رفسو فاقو اما ن واد ر یوا

 راش غاوي هد کا داقتعا هن راباتک شما

 E ۳ هن ریست و حرش دل ران و هد دساا

1 
 ۱ تاروت رفس و دادع الا رفس و ی واللا رفع و

 هسدا هدرلن وب و ندن راک دعا لوف بات کر

a 

 هبو هدیبخو هیطحاوراویماش كح ور
 تحارص راد هراد- طقن یک تولاد-هب

 فلاح هرا.سد رف هدرلبش ی کوا ندنغيدملوب

 كيهذ-وب ۰ یدبا راز نما رلصا قرهلوا



 هو و

( ۱۳۲۷ ) 

 هددهبددنا لک د قوچ ردق رلیسب رو یاب را

 نالوای ا حو د وفن قوحزآ هدايه قاح

 2 دل ام دنا هم هلا رادهمد رو هب رو ندناوذ

 رانا ۰یدیارازلوانوپ ز هنهدلاح یراک
 . ۳ ۵ ید یعسا لرو هد

 نەی هسا یسیهج وا ك هفسلق بها ذم

 هدنرمصع ثالبالد الی« بول وا به ذ:نالید

 ندام>نویعیبط ام ورنالواشل آ تره
 هدنماب یحندب یمرکی ك-نانک یهشب نیلپ

 ایلماف یدبار »نوا یبهذم نه هسا وبشا
 یزوعسو وسعد * | رخ هس هل م لنگ اما

 هارکتساندجا ودزا كن ارا روک ذ:بهذم

 ی ران و هددسدا شیلیا تدشد ندن رغا

 قاری قشع ردبا ترفن نده راح رو
 تبول واراءدا لاق دنساش كح ور رابا هبص وت



۳ ) ۱۲۸ ( 
 د را ۲ واو راد ملک ءرهاکنلزع یک رتسانم

 هلکهو و رلسرد راد هتابنادج و و هقالخا

 كنا وروا ۰ یدبا راشفلون هدکعا لاغتشا

 كنامدع ترمضح یسامح كيلد یغالوف

 هل جزا ۰ زرد 166 هنعلدلوا ندبهذم و

 هوا یحاص اتبفارفح و 2 رات سا

 .هرا یتیاش كفلنابتسرخ هلیبهذم ندبنهسا
 شلو تهباشهو تمام وب كب هدنس

 لا شا كناراصن هدنناد كهلناینهرخ و

 لاّشا كنیهذم نهنهسا هل.سهدعاق لا وما

 .هوک ندرلتمباشم لوس لا یمهدعاق لاوما

 هتیهولا هم یهورت سابا ۰ ردشار

 نەی هماو یک“ ترصضح یرلهدردراو

 3 هدیا راكقا 4-ل وا هرو ندبه



1۳۳ 
 ران همت هسا هل ۱ وأ كمانا.دس رخ هددسدا را

  ندلاجد یال دوخ ندتپباشم یهدنسا را

 قف ومنرفیک یدنک رانا یتح ۰ رازمهقارپ
 نالاب هلی -ابق لهجا یلاع ہد راش نالک
 كابا لدرل ممه ندنرلفد راوردق دکم هل وء

 خروم یدوم ندنا فداصت هنر ۶

 كنزوبررنا » هدناب یشکیا نوا كفر
0 
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 هافجوروجرلنا» راردیاریفص ییرب لاق
 نوجا سومان ۰ رار دیا هبلغ هلا لمحو رپص

 > ر هلا یول وا 0 کدو ندقدل وا

 یرلبهذم سیر یجدهدلاحوا رایدتا لمح
 یوم ورد ماکت دحا و فرح 4 ۳
 رلذ هیت هما یاس یکیدا هد د « رای

 ضب یتح رار زتسوک هرزوا قاوا هدن#
 و



۲ 0 0 (r) 

 2 2 اازریپاومد هدیلوا
 اه شتا یسمام هلی وس دحا و فرح د4

 ااا ترهشردف قحونل وا ص رع هدنمامم

 یر دن که هحرد و كنا فا یسالقعزارب

 ز دین هما زک لاب كحدم وش ضا رعالاب جد

 هل و هد رانا يت سرخ ه٥ شا »و هلا وا هدنةح

 ۱ دو نکل هرردیا افتکا هلکعد « رلیدیا

 ۱۳ اشیصرخ شیاتسو حدمو ۰ردنالاب

 كبها ذء نالوا دوجومهدنرا-ٌهنا تیادب

 صوصخ هابهذمییادومنانلو یہی درد

 کهدیغ اشا رطع جاقر كفزوژ یغیدلوا

 هکرویدا رز ۰ رولب هلی الک !هلیناحاضیلا

 0 ردنرارکید یدیدج بهذمود كنادوم »



, ( ۱۳ ) 
 ندران هب هساو ند رل يسد رفند راو وداص عب

 درا باد وم ٠ < ردهءشب نوت نوش

 توخار نالیدبا تیاعر هدننایم یرکیدکی
 یکانسر توهشو راراشاب_هلیا هات

 ران و یرا.ضعب ۰ یدیا ررروک 4 3
 هدننظ ردشل وا ذاق هنتیهولا كن دوم

 ی رن دنام زیمید) واد وج وم 2 رات هد راه سدا

 ا مگ ات ھه ولا كندسکرب نود را یب

 شاعا ناما كيد ادعام ند رانا: رخ

 ۰ کرک یدل وا

 راتو بار یی كنهد وج وم به ذم

 یو رف ندران هب هسا دل راد وب ما و و بول وا

 هدهسیا شالا تباور یغیدل وا 3

 رانه هسا هلا رلتونارت تقد بابرا را

 ندنهددل وا تړ ا ا

۴ 



 ۲۳ ۱۳۲ ر
 دبوس ر ن هدیه دم نهم هسا گن ون یح ادعام

 ندامدو۰ رد راشمرب ورخ یجدییغیدل وا

 و-سع ران و هروک هدکیدرب و ربخ كنو

 تو وا ه دی رل هح رد یمن دام هلا یھلا

 او یدرسما یراقد-ةاط ها رایدنک یتح
 ۲ ازرار ز + ردا رامشا
 1 داهات دراو ۰ ردک.«د هللا بڪ هدینان وب

 راهتخا یعماشد هدنګ ارفف لاکو شعا ترفن

 ؟الخا اصو یرالاح وش . رد ربمدا شبا

 دنعن دل وا هباشم هند لک كا ای را هنسح

 اش رس كران وب رلساما مام ور ژ نسو بوزو

 ج ,اورییدرلقدلوا

 > اهدا رز ۰ ردراشهلیا زارا ییبرلاهج

 ۱ > وم رلت وار مدعمندزل وار شننم ییان املس

 ۰ ردید دیگ رات دم عباقو یعبدل وا

» 



-) ۱۳۳ ) 

 بول وا به ذ» نالنمدتساق ر یی

 بهذهوب ۰ رددوجومالاح یمهیش كنو

 هلدا-ةتعا مارح ییسهرطق كبار ییابرا

 كبار هدمال سا رتل و وندن راک دما الصا

 شهر و یساستع» دیاقت یراذو هنتیع و۶

 یک هنكيارش هد-هالسا یومس وب هد همدا

 یلدا روم عنم هلن روص هله رزوالاوحا

 ۰ ردقوب رد داتا تاش ندنسماملم

 كنام و رربن وب بول واراتب د وره یهیحشدب
 هدوراقو بانا هنغللا رقفید وم هل رهاظ

 ریمل وان ید كدو ره زمگید رب و ربخ

 یفبد-لوا راچ ودهطعف بلب ر یسیلاها و
 یسکا هظفاحهلا رلهاما قوجرب نامز

 راو جرب كجە-اک هن رز وا یر: رکی کا
 اطر نالوا عناق هنهردل وا دوره هدوا سوا



)۱۳ ۱ 

 ۰ یدا ترابع ندرلیدومپ مف

  یدیوشنالوا شاه ءدوجو هلیروص ق#اق

 دادند قدرط یدنک كنان وب نانلوب شال

  یرلب-ضهب هکردراو زمدا یکیدالیا باج

 یسهمدعم كان اس رڪ دسدآ یرلرصء) و

 لص وم مویلارامد اون ۰ ور روک هل رظن

 دوخان یانحو و نا ۳ هدن لو رط رکد رابدو

 اعفاو بولوا رنابتسرخ نالند ییوعهب

 هد درا م ولعم یرلفدا وا نایتس رخ مولا

 سس

 تنادوخاو ندی ییانارصن ران و

 ویراوح رک ) بويا ندنراب را وح راس
 هدااح رھ( فرا لرک نوسال وا دع ندب



(re 
 یی رقدل وا ش شا ندانح و یه ربتفاو

 ی )هد-الیحا ارز ۰ رل ر دف عم اراصذ

 هدناب یشزو-ةطنوا هدنعسف ( ىلاعا كرا

 نس ندرلبراوج هل- هجو یعیدلوا ناب
 ییدعت )سفا مفاو هدیلوطانا سولو

 رایان و وم شا هدنرهش ( ردبراف رط ربمژا

 هرس » كلردبا فداصا هب هست جاقرب ن

 .دلیالاوم هد « ؟ یعدلک سدقلا حور

 هد سدسق)ا حور يح د كرنا هدګ

 یباوج « رسیا هل ییغید) وا راو یش

 ك-ہواو هنرزوا كنوو ر
 ١» یدلاریفاو ےک یزس هسدا هل وا ۶

 یز » جد هشرزوا یلاوس رارکت هک

 یرلکدرب و یبباوج « یدل ریتفاو انحو
 ۰ ردشغل وب حج ردنه
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۳ 
  لصا نع یرلب وقعد هروک هلاخوش

 یک یکج هي مزال كعا دع نداراص)

 ۱ هلیح و یکیدید كاسر ندا راصن یافرظ

۴ 
۱ 

۱ 
۱ 

 خ ها انحو نایلریتفا و یکم رک |

 دنه لع ران انس رخ هل بس د تش ر رسم کج هک مزال

 هکر ده دننابم بھا د هوش ناراو کس رارب

 هردشه روف یا راصز تنایداہہړع ترص

 هرات ون قو دتااب لاح كابا كناراصن تناید

 هلو ةءىحقلاب لصا نعهسدا رونا وا ق..طل

 یا ربعا هدرلل,ا ی رلفد) وا رامدآ یم

 حال رلپ رااوح نالوا شادآ قددص) و



 اس
 اذمطقف و یرادل وا شالا دات یرابهذم 7 ۱

 یناکمکعا نده یتامر اتاذ ہر وک ذم به

 هلهج وزمگیدرد دهد ورافوب بويا وا راش
 نددیلقت ی رانو هلیسا وا ندنسهلوةم تاسنظ

 .اساكایا د كلنا تسرخ نانو تربع

 ردکج هل روک یکیدمهدا ماود هن رز وا یس

 لرفرطلوآأ هدن راذتنا ؛یدایم كلنا

 هدبابل وا كم یس هم و هيلع و هبسایس لا وا

 قیحایزوکیرلنالوا كحهدبا راکفاءرادا

 قوسهراکفا هرادا قرەلواكىلد یعالوفو

 یرعصا و كنند وب هدر یک یکحهلم هدیآ

 ی هلسمیجدكمروک ینییراقدل وا رامدآ لص

 ارتفایراکدتا هنهبلع هیمالسا تناید ارز

 هنلاوحا یکوب كرانا ىع كوب لا و

 قدم



( ۱۳۸ ) 
 وا کرد یکیدلیا تأغن ندزعالطا مدع

 وعضو اساساوندرکبمالسا» یدعش هلو

 تاروت ی رب لذا مل سم ۰ رداکد یشرب شه

 .رعبو الدوط تامو-اع» ضب ندلیحاو

 . ءاعابیر هد ندملوإ شایوس هراب

 مالا هکنوجس یراک> هی هد « ردشیه

 .- داوا مانح یونعم یدام كنه مشب تیعج

 ا اجو اور مکا یھی
 بولوالءاش یرانالوا قح ند لوا ب1

 د وج و ءم دقم ندلیحا هسا یرلابحا رانا

 ا قاطر هعاق ندبهذم ید نالوا
 یکج هل روک اهدویداروک یغبدل واترابع
 هجر لرد عضو ییانابتسرخ یک

 وا برءلار هلوا »هيا رولیروک یرالاح
 یتمهامهن كند یفید و كل رع حار هدنرژ



(ARF 
 ج یخد ا یرانایده یک < رواوا

 لوسر رک ارب ز ۰ ردراقجهبءهل وا قفوم
 باعصا لركو كمالسلا و ولصلا هلع نمدنفا
 لزم رابدنفا نیعجچا مباع هللا ناوضر مارک
 یراقدل وا زاح ترعاانب و یراا ذو لصا

 جار نالیزاب هج زمن ارف یراهیناذ ترذیح
 یکاندنههدل وا دوحوم هدنرل:اتک لاوحا

 هدن !یکیدلروتک اکی ناب یرءضاو كند
 ردکچ هلی هقرح هنادیم هلک ایدنک تقیقح ۰

 هلرظن عطف ندهراس تالیصفت هیلع هات
 رولکمزال ترشابم هشدا ناهه ۰

 ثم

 ا
 ) كرليراوح ىنعب -راعضاو اراصن ند (

 ( اوا جار )

 عذن-صنهزوا قالوا لیحا كناراصف
۰ 

E 



۱ Es) 
  ربخهرزوا قوا ا راباتک یراکدلیا
 رلارحالواهل یلاحهجر كناذ یراکدرب و

 جت لاح ج روا زاعفاو ۰ رولبروک هد
 هل حورا رز « ربع هدا لوبف هرزوا قوا
 هاع ملا ی یع ترص” زمیدلیا داع:عا

 واتتاص اشاح دمدنفا مالسلاوةواصا

 .دل وا مداقتعا هلن ارق می ربخ هنب راقد
 نالوا فلاح هن آر یکح هدرللیحاو ندنغب

 ا ندزمج هیعهدنا لو هتبلا یراربخ
 ه جز لاوحا راک دابا هچرو هب اکح

 ۱ ادعا رنا رخ اده مد ۰ رداکد قدصم

 ا کاروک نلاوحا هجر كنم

 . یر دا وا شم ر دلو ط فرط ره كرانانسل و رپ

 ءا ۰ رولب هنلوا تعجارم هرفایحا یکرت

 E شاوا هما ارد ی از هیلع

 ۰ زج هدا د ندرادراوح ها



): 

 ( سرطد )

 بهت كناراعذ و یکو» ها هل راد را وحم

 هکردسرطد وبشا تادناناوا دع ییسارب هک

 یماعمرروهواهد « رەب »راک: رفیماو

 روان د« ساغس» هد و ردکءد( شاط ۱

 ال وا « رد,شادن رف كن هناند راب يراوح ۰ شما

 عن نکرون) و اادن هد « نوع” 2 هنس دم

 هلت ساتم وا ندنغیدل وا شء٤د @ ےک هدأ ا ۰

 زوسو ۰ رداد« سرطد » هنس دن

 ها هذع هک دلا لوا ؛ردحردنم هدا

 ۔.رشر دو هتاف مد هغم زو یال ن 2 ۱

 «ردةج هيلو الئ از هلب فرح ر ندا س وم تعز

 دو كس رطد د رج: د)اح ییددا وا شاتر دید

 هنو هنک هباسیع لواهن نوا كما وب یتیرآ
5 



EE) 
 ردشلرب وى ما قایبااساک هدر صو صح ٠

 زم وا هد رب ر هل و رب صفات یک و .

 !ای رک یراکب 9 ارت روس رخ ۳

 هک داک یس: ص ده  daیک ءاراطخا زار

 زرا ل۶ ند ه4 ,ظ و ۰

 هوا لم كنسماسیلک یانایتسرخ هدشیا

 2 ا 9 خب

 ا ر + ماسه بی مات < نا 2

 رم ترشیح !ریقف ا لهاح » یسهلج

 یرلنو طعف - هرزوا یاوا « | زس

 انا سرخ هکر کد نوا ربة

 ندنگیدر و ربخ 9 نوا العا یی ردف ارج

 ۳ ا روك هنفیدلهالک ۱



Ce 
 ٤ل لر ريف لھاح ىخد سرطد نالوا

 ۰شعا مدار لمس زمه مح
 یک یساوعد كرانایتسرخ جس” رکا

 مزال كءا تعاطا رد هاک ۱ هسدا هل نسا

 هردفوا ۹ رگ ردا روصت کج هک

 .وک یتتیهام رادعم وا ی رداک نالف تعاطا

 ی ورادف 3 يد هلب وا | نم ریس |»

 بهناج وندب هکنوچ ۰ رولاق مجد كعد
 زکفاب هسیا هلوا ۰ قجهلوا شاک ندنا
 هل ینتیسانم كناسيع هللا سرطد لیحا

۱ 

 نواكنلبحایتء یتح ۰ روید اه اکح هل و ۱

 هاکندنرژ وآ زکد كناسرع هدا یکصد

 ینیدشالفایه-فیاق یکیدن كرابراوح كر
 یغاشاندت [ یک زکس یرکب هدنس هبا ۲

 : رد زاب دژ وس ۰



1 ۱:4 ( 
 ۱ یورو تباوح اک! سرطد »

 1  ندنرزوا وصاکس هکر وب ل هسا نس رک !براب
 یدیدلکیخد ییع | ملک كره ورو

 .نوجمآ كاك باسیع بونیا ندشاق سرطپو
 | یراکزوراما ۰ یدیا ررو هدنرزواوص
 هددزلغاب هاو یدعرو هاکهروک دید

 یمیع و» رار ویب ب راب هکیدیدب و رغاج

 گاو ید و-ط یا بودازوا ی ن

 SS e مدآ لنا ما زا هکیدد

 )+ ۰ 5 دابا ke نون

 ڭكىەك ا كج هل دا هن رزوآ هرعف و

 .امساع كل ثابت رخ ولی رکا ۰ رد دص

 . قو رولب ر وق ند بب س رطپ هسا یح الاب یس

 .دا ر یلناء!فیعض سرطب هسبا لک د ین الاب
 یل ٤ كاسا سی اک نایتس رخ یخ دہ دلاح وا ۰ ردم



e 
 نانلو هدنرزوا كس و تكشویناءا ف مض

 یکیاوب + رولوا شاروف هنن رزوا مدار "
 - ا هسدا راو نا رایج ۳۳۹ ۵م جد ندل وب

 ۰ نوسزسوک هز ۰ نوسر
 .دلوا لئاع از اراب راوح تجاح ه

 نوا تنلرعا یه یماسع كنا راصعذ ید راق

 رس وکی د ەد ەر اس لیجاناو هدناب یتا

 :هک ر دشع د ۰ ردشعا رارکت هله> و یکیدل

 رب كءا ۳ دا اا یا ھ

 نالواش هه هو و

 : رول هند 2
 هدنقح یهح هنآ وا باص كند دنک ییع»

 سررط) ۵ رزوا ا رب و تام ولعم ضمب

 یدالغاب NS تبوکح هر هم فا



( ۱4۲ ) 
 و | نوسلوا تجرم اک برای هکیدیدو
 ۲ یسیع نامزوا اما ۰ زلوا مفاو جه اکس

 یی )یک هءدرا هکیدد هس رطد بوت ود

 کب ند | ناطش یا | نداروش لوا عند

 سع یب را هست كرمللا نس ارب ز ! كص تم

 سح یب راهن سذ كراهدا اما | كس زکا

 « | كسردا

 ` فررش تاذنالوا ل ٥كنایاک قترا

 یعوشهکرول وا یقاذر لوب ندنوهدنةح

  .ایع نالوایمللا هحدافتعا هل ران ,تس رخ. و

 ( ناطنشیا )و ( تیک هم درا ۱ هل و ند

  تالیحا ؟ نوسلوا رهظ» هرابا- طخ هد

 یرابانج سرطد هروک هنس هم تنه تاباور

 ارز ۰ رداع ك راتلادر یکو نوا
 :شاوا راهن اهد زک.ءاب



ANEW GSA EN 

( 1 ) 8
 

 یءدع D هدناب یا ی رکی كنا

 و نامه هک مرد Ka هک یدید هس رطد

 حوا ییب نس لوا ندزټوا سورح 7
 1 كسکج هدا راکنا هر

 . دن وط یناسرع يص | ابیدا امواو

 ۰ یداوا عفاو هلرذرع لاحوب نامز یراق

 هدب ندتایخرب هل و ندمدار یک سرط)

 شازاب هل وشهدناب و هن هت شيا رو

 ررو-ط هدنسورا-ٌشیط كبار. سرطد د

 هکیدید بوشاناب کا ه راجرب و ۰ ىدا
 س رط) نامزوا ۰ یدبآ لا یلع هدو

 :هکی دید بودا راکزا هدنروضح كن هلج

 کوا و ۰ ا! یهدآ تکی دید ناز

 بوروآ ینا 4 راج ی ریغرب نامزینیدقیچ

 ۰ یدیا ,N یسیع هدوب : هک یدند



 با ۹ 1 ۱۹۸ (

 نب ۰۰۰۱46 ی دید ككردبا نیعدب سرطپاما
 هدنآ هرک رص زارب و 9 9 ع یمدا لوا

 كحرک هکر لد دد توشاي دسر ط) راذاروط 1

 سرطد نامز وا + كساد رذا ید نس 3
 تو رله ها هاو ۰۰۰ تنم ّ

 ۰۰۰۰۰! دا لوا نب : کیدد

 لوسر رافراب جزا ون زک رابراهج 3

 هش راقل راک ادفو تفادص و تبح نالوا

 هما داب و ۳ و یاد كم رطد لدام

 كج هی کح یا و هدنفح س رطد

 هکر دفلقحلار و رد هیچ هلادىم ےس | راو ۱

 لی وأت هورز ۰ ردقوب ناکما هل وأت الصا ِ

 « زعاوب ردا لوق



 ( ۱:۰ ) ین
 مداو یلع كنماسداک ناینسرخ هتشیا

 یتمدح تال راوح كم و مهدار وب زب !شعا

 هد رالاح بی رغ ردقهنو شالا افشا هدل وب ەن

 ۵ جاروب ۰ زکحهیعا هباکح ییفید) وا شل وب

 مدار لصن كنسیددنک ة نالوا مزال

 هسا یاو ند درا تر ووا
 كح هیمهدنالوبفراکناهجهب وسیع تەد رش

 افتکا هلردقوب ندزمید تسوک ها نیهارپ

 هدنتح سرطد كناسيع اعقاو ۰ زگجەدا

 دکر کیکنیدلو شمالغا ا 6
  د) وا وو ۰ ردقجهب الغاب د هللا

 موف م یکی ساوا شع.د « ردکج هز وچ یک غب

 و و رونلو خادم ضبب هد رلایحا هدنقح

 یدهرلبراوح راس هقشپ ندنسددنک راحدم ۱

 هلب وش ی هلئس نالوا لئام نکل « ردنا ر



 ۱ ) ( 10٠

 ۴ ها زق شف یاد ردفو ليڪا هکر دبا هک احم

 د راحدم هدنفح رامدا یکدلبا 4 اک

 . كنا و ریکیادوخاب ردشعا ضقاتاب هلقلزا

 E زناکءاوش ردنا وس نالاب دنس رب

  لصاح ب ولطم هسال وا لوب یهیکناه

 ۰ رواوا

 ( هر آ)
 ۴ ۶ لات هژدن اوبشا ندراب راوح

 ) مدار یا یکكناو یشادنرق كسرطد

 - رلیاتک 6 رادهتناشو لاح طقف تولوا

 ۰ ردقو ه.هطق تام ولعم هنوکرب هر

 ( انحوب لبا بحاص )
 هد « لیحا تحاص » یانحوت وسا

 , انحوب یه ریتفاو هدرب ارب ز۰ راردا دیق

 رصد بو اوا ند رد راوح وا هک ردراو



) ۱۵۱ ( 
 ه رون) وا دع ندنساهدنا لا رسا یب هدندذ8

 حفاو هدفا“ لح هد ط ساق ان وب

 .راوح هن و شعادلو هدلحر مان دواس تب

 ییکیابولوایردارب ك و تهی لو ندرلب ر
 یو اوم ۰ ردشلوب یاب لصا نع ید

 ۰ شع اهدنشاب شد ی رک نامز یقیدلا هنذرعم

 هلیماع هدنصع كايا لدل يم تاذواعفاو "

 قوح كب هدنصوصخ نیا شنو شنا

 موبلا هدنرع رخا وا یتح بودا ت ريع

 ییابحا انحوب نانلو یر ندلیصا ترد

 -رح هدهسایوم یعددلوا شهزاب یحد

 هراو هنسهحرد سرطد ییا نقل اس

 لاوحا امداو هک و ردقزش ۰ را
 هددحرد نح هئرازف زوي هدب یس هبم و

 ۰ ردلکد



)۱۰ ( 
 ( بیلف )

 اسدع بول وایئادن رفكنانحو یخدوب
  هدیلو هرکصنوکر ندقدلا هانیعم ییانحوب

 هرک ص ندا دع تبلصو موتلعم ىقردلا

 م وزګ یکیدنیک هک انییا سشن هنګا یل وطانا
 ۰ ردفوتامولعم راد هنلاوحا هب هد هسا

 . اب و يتبدلوا مدار هاب سد كب یسیدنک

 یقبدس:] و م روخسم هدرلشبا اندا ندقلرعه

 ۰ ردلدتسم هلیسلوا یعاشا اهد ندانحوب

 ( بوقعی وب )
 كنانحو لیحابحاص رک ذلا فلاس

 ۰ رد.رعقلاب یک كنا لصا نعو یشادنرف

 ۱ ندا تربع ءداب ز لا نوا تناید مد

 . هدلقعاق یک یغیدل وا دودعم ندرلب راوح

 یه اح تولوا یک مش كاسرطد



CR 
 ندنسوفروف ناز یر د

 یدیشلنا باکترا ی رارف رام ییالوط ۰

 بواک هذ ه رکص نب تیلص

 بوقعی لو هنسیدنک « ید زاق هرب راوح

 ردنوجم |یفیدل والو ندن رکید « همای یابند -

 ) ی هل 4 راب (

 یاب ك ندنسولاھا لیلج یراوحوب

 یصسم هروک هتاور یتحبولوا مدارپ
 بویپ هلرفهدامسک هن هکزک قاب اک وش زکفاب »
 یش هد « ۰۰۰۱ روبلاق بوشودروبجا

 لهاح و یعاشا یک یم هن راب وب هت شا راث دیا

 دا ص ییفیدقلاق بوش ود هلرلهدا مس وصو

 ا دص ندا كناذوب ۰ رد راشعا (

 هد هسلا نودظم یکیدس هد نشت رلف رط ۱

 ۰ رداک د مواد ایعطق ۱

۳ 

 ا



( ۱۰۵ ) 
 ( ساموط )

 E مدایګاب ر لاوحالاو لصالالوهخ

 . یدامشاتهج هدننابمراب راوح یتح بول وا
 ٠ ردیفعض كتناعا نال وا هنا-ملع یخد

 ۱ كناب یحزکس یمرکب كالا یتم هکنوح

 . ۱۱ كنناب ىج ٦ نوا كليا اةولو ۷

  یکیدلدا هاکح هدنرلتا ۱۵ و ۱۳ و۱۲ و
 هللا كنا سبع یرلپانج نوب راوح هلهج و
 هرکص ندسلص هدلاح یرفدانا هنغدل وا

 ۰ ندن رف دم هنان ۱ هزفردل وآ ردتقم هکر د

 * یدنا شعالرازا ییب رید-:؟ ییالوسط

 مد هب هلج هدعل زم داع اون هسا سام وط

 كنادع » هک ىدا شعد ارز ۰ یدیشلیا

 یوبج هدنراجوآ ۰ ردفوب لاقحا هنسلرد
 - هر وک یراکیاد نالوا لصاح ندقملقاج



0 ( ۱۰ ) 
 .هن انا ی ده رکص ندکدروک ییح € ۱ معانا :

 8 شا"

 هدنقح ىلا وح ۵. ۰ ۵ 4 ۱ دل رمناع او

 قعانا هن رتقدلوا کک حا هکر دراو

 ۰ رازعا هده اسم ید ,راساباب نوجا

 ( ینم )
 یییدل وا ند: یل اها لاح لصا نع

 هد همه A A قلا راد ساعت رل ولام ورو

 توعد ییسددس؟ 2 هدلاح یمیدنلو

 رک ربوہ درک دت روما و رد
 ۔راقدقاب هلترفنرظنهدنسهجرد تنعلم ےس

 یی رومأموا اعاد هسنا یا یو ندن

 هنا ( یول ) یععاوب ندنکیدلیا راطخا
۰ > | 

۰ 
or. 



 ےس

( Ch ) 

 د رالدیحنا رکید یتحو را. ثلا لیدبت
 هد هسا راشع | داب هل. ما یحشکیاو ی وذم

 ۰ ردشلا ییعما یکلوا هرکص ندلص یتیم

 لصنینب رع ةَ كتادوب بیاص) دمب

 مچ نخ ۲ تا دام راد هنگیدروک

 -هلج هدهسبا راو رلتاور قوچرب ردفو

 مل و ۶ ل ردبا بیذکت یا رب ریه

 یتح ۰ رازقاب هلل رظن منبع ید را
TEتوسلم هما كلا یس ر  

 نال یکناهو هدهر یل باو هداح یغیدل وا

 * ردلوهګ ځد یغددزابنامز هو هن رزوا

 ( نوم” )
 ءورم یمیدلوا ندرلب راوح كناذوب

 4 وک ر E "داف راد ۵-لا وحا هد هسا

 ۰ ردووب ےک تام ولع»



) ۱۵۷ ( : 

(e) 
 . راو> هکاهد ناخ ر هز هتشیا

 دقت یتسیدنک رلتایتسرخ ییالوط ندنکلپ

 یني یاد یمنیدیناط هللا رار هاکعا سب

 وك مه رد نوا شب یحسم

 یا بخ ی الوط ندن کیدلیا مس دهن ریذعمد

 , هناراکٌند لصن هدیه | رردبا فا زعا

 كادر هفجاندقیجا 4 شیدا ملت رب

 ۰ یدبا رولب هنلوا لج ہک۔اد رم دسا وا

 شوا یعک ره ندرلنا ی » هر“ د هلي

 وا هل هند « ردوا يسع مهسا

 ( ی رو ر ) ندنزوب تب وقلتسود هدمب
 علت رەب واو قرهالئاحوف یناسیع هد
 هتشیاهد توادم رب هنس هبت اق هک شنا

 ۰ رارد کو :
3 
 ق



۱ ۱۸ ۹ ۷ 

 دمادنلاب هرکص كموقفس اب وک اراض

 یسیدشک یدنک كرءر و هن ر یراهراب

 هد 4 سزا رارديا تیاور یغیداوا شمروا

 ییر كرلتاور یقج هیلث نا هدبولیدیشیا
 مدآ نالوا قوا ردقو ۰ ردو هنشیا هد

 ه.ش هدو | قازوا هل تمادن نوح

  ژیراوح نالوا لو-هحت ه-یلکلاب یلاوحا
 ۰ ردد

 ( بوقعی كچ وک )
 نوععت ندا قبس یرک ذ هدورراقوب

 ندسلص ۰ ردیشادنرف دو رک ذلایتا هلا

 | اذه عم بونلوا مادصا باج كب هرکص

 ۰ ردندناوذ قحوهنلا هلاق ندهمرازف زوب

 (دو.)



1391 
 شعا تقبس یت دخ نسح هدشاید رژ

 ۱ ِ ردمدآرب هج زر ر

 ندراب را وج رفت یکتا نوا و

 هان راب یفر رفت یکیاهلا سولو ادعام
 لاخدا دس هرمز رب راوح یچد ات ۱

 ی راکد عا نات نرهسم راو هددسیا راردا

 ندننادرک اش كنا سیم همها یف یراذ | هلته

 ندران و اعفاو ۰ ردلکد یرغوط كعادع

 تبمها دف يسرطپ توو
 ییااوسحا كنا زر قحا ۰ ردسدار شالا |

 .ذدعم هدکنامهدنا رک ذ هدنسهرمص راب را وح

 یار سولوب هک ن وسغلوا نظ اما ۰ زرو
 .زک هزیسلا قاق هراب راوح یتا هدردمدا _

 .هرتسوک ین راةلانف كمانایتسرخ ن سلا _

 هارایمولو هدرطس كلیا قهسلوا كچ
 و

9 

a 



(-۱۹۰ ۱ 1 
 یلشاب هدیانکوب سولو اض ! دا یا

 مه ردف كج هل هدا لیکشت باب ر هنشاب
 ۰ قدرا نوحایددل وا

3 
ES 

 « نیا مثن كارب راوح هدیلص بقع »

 « هدیاب و و یراراششا هفارطا نوا »

 « ندوهکک تام وام كن هذاک تام و1 ەم «

 ( < يل رفن »

 - وا هدبوجا یی راباتک اسیاک ضد

 هدنفح راد راوح وبا زک هسلوا یقجهب وف

 و 0 روت هلصفم تامولعم ردق لوا

 راتاک ددعتم هنس هو Ei ر ره كرلت و اندام

  هدهراو راش# | عدارب ههرن قرهنا وا نییعت

 9 دهق هسیا رل ڈا ماکت كجهسلکر



 هدرا ۰ | ° رکسز وا قج هناا هنکو دا

 نالوا ەز _ س هروک هب زل صفت نالبر و

 هناکردف هه راو هن و تا وما یا ۱

 اعف و شع الاقتا هراذ وب تهیرلنوف هزت ۳

 یحدرلن و ۰ رویاب وس هل ون 9

 ایر هاذح راشق رد یرلولوا ی 1

 وچ راجا ی رلاید دا ی ۰ رذعا

 - رو تو هس زلدایا e رالا وط و لو راق

 وش ۰ را شعب وش هدرنالف ۰ راش

 * هل ہد سه ال سس 2۰ ندا راصذ یالع را 1 ردق

 نوجا قادلا یمان*هلهج یرلنالوا دهد
 ج رانایذه لس ون نالوا شاما عین هز

 نیقفدم شوخ ۰ راردءدکعا زعم راهظ
۳ 

 لاسر لاععاو رالرحنا نانلوهدلا اراصن ا



( ۹۴) 
 ىلتوف ج دود. لا ی ؟وربا اس و

 هدکعا نسیعت یییرلصا یخد راکم

 | اب را رد زجاص
 هدناقنالاب ردقو هند كج هلنداما

 ۰ رد ال وفكی یا وج تالا وسو ؟ رد هن انه

 شمهلوس هنره هکراو اخر هدزکفا رطا

 ۰ رلر ويدا نامعا ند هغا هه بدالصازک هل وا

 ۰ | مروسلب هردااق ندنر یغاطوش نو

 î ها » اد_ءام ندددنانا کو زک هسد د

 هلی اسد ها ی ىو

 یشیا هله ۰ رارد« ! رو-ابهردلاق ندنرب

 ۱ د- الف » قره اق فقه ىلا

 كرکوته- رازوک كناذرب نالوا روک ایلوا

 زک هسدا رد کا ردشع ا یا هدنآ یکیدر زس

 ر ردد کا ناعا تولا الب لاحرداک و



CF) 
  ۱هب ذک هق دمت لرل ربح زککید رو لصاطا

 4ءاسهر ج” ۰ رزعوشود الصا یلاقحا

 هاتر هد « ؟ هلوا هن تفوح » هدنرزوا

 رنالواهلب رایت رازعا رکفت هل. كج

 ردن وح زک هسا وا شم هل وس هل هتعاچ ٩

 یرلباتک لاوحا جارت ردقو هدا

 وب راد هالاوحا راب راوحز ۰ ردراو

 قارطس دنچ زمعیدلوا شای جرد هدوراق

 امك لاو ۱ جارت نو-ایاا ىق امولس

 لدابا تعجام هنس وارد یتا شب ندنراد

 قدلوب یتیرادقموا هرزوا قوا یرغوط ۰

 یهیههدهساارا و تام ولعم اهد زار اعفا و

 » و« ۰۰۰۰۰! هروک هن ةددنلوا نظ

 » هد هسیا ما تح كب هنمیلع ردق هنره

 هرز وا قوا یرغوط تان رلباتک ایک



۹ 

۶۰ ۰ ۱ ( 
 E. N هس راکدلیا لربهو ےکح

 دوجوم یذخأمو موساعم یسیوار هو
 16 ۰۰۰۰۰۰۰۰ هروک هنایاورنآ بلوا
 1 وروح یکوا ندنرففدلوا دیقم هليا را دی

 نیئراتنالوا تقرقح و قدص بلاط یرابش
 ندکغا ضرع هن رارظن كنا رطح مارک

 ۱ ۰ لدلیا ابح
 رحولاح تروصو یرالصا هتشیا

 دوج وم تامولعم قجردق وش هدنهحی رنک

 ی ۱۳ یاداللمو نالوا
 «!یغ ها ی ق ا و ددا

 كشياتولیدبا تیاور هرزوا لا رامد |
 ٠ یرالوآ هل ون هد هنا یفآ رظن هنن راد رکص

 ندییلص لسم ریراوح وبا نالک مزال

 نات نانو ویلوطاناو هروسو رڪ: هرکص



( ۱۳۰ ) 
 .راباتک اسهاک )و راشنا هن رافرط ایلاتا و

 راو لرافقو سرش ) هر وکه را ور كن 7

 یهاآیچ ود رګ نس هلج كنوع دو نادا باب

 لا كردیا ت وام بور دص وص هلا

 ادحایرلول وا هگدر و هل یا یعوحالا

 ییرایدسنک نددالح هک رتاذوا ندا

 .اوركن رابات ک اسداک دن ۱ قرهمهرابر و

 ۰۰ ۰ ردوا تداهش ےس ر لات ) ڪند

 كابا كدال بم یک یکیدد لری اوو

 دل راه وس و نالوا یداص ء ۵ رز مع

 یراکدتا هلا ربراوح ابعم هدنجا یرارتا

 q رد-وو تحارص نوت اد لاح ایم

 .زاب ی راتګ و یالوط ندنرلتدب واع ه را



© 
J 

 رد-فلوا سانا جاقر ناید « رد رل_ثمام

 .رخ هکر دگعد رلشم هلو زوسرب هنالهاح
 هل وا بيع هش ندن ول نوا قاناس

 ۔رخرک ۱۰ ردا تیافک بیعو زکاا

 هد رات ردق هنعاهت م یادم كلن ادم

 هرات اب ده یکوب هسا وا تحارصر ج

 روا هنلوا راس تعا عم“ *هلاوح هکدب
 ارا تخار” قع یدبآ

 هن بسا یی صا یرلحدم ین ریدنک كل رلذا

 ییسیدن؟ كلصا دیر نالو! مرام یکودبا

 ۰ه رزکد هنسع | حد زد ه هح رافح هرک وک

 یا :رهرارب هلراراشدنا كلبا ربن وب هکمادام

 هسا هوا« ریدفوص هناعا جوف جوف

 ہد نڪا یربصع ثالیا كد الہ اکا

 A اف ردف ه رغ ندقم ۳ نوت قاناءلسرح



| ۰۱۰۷ ) 
  نایگهدنهایرصع كايا هدی-ع۱ راشانا

 رون لوا (.ه رب كر رلباتک اسیاک )
 . هجرد كوس یک یل هتخوسرب ریکلام

 .روطیرلفوسلیف ؟ یدیارروط رالراب هدنرا
 جوفحوف یرلذلءو ناردصوصو نارد

 قیالهریراوح ناقوص هه وسیع تناید

 جوفالن وب هکوبلاح ؟ یدبایگدوب نالوا
 هد راترادهن راقدق وص هناید یرلتلم ج وف
 لاوحا ید-:ک یک یفیدلوا تحاصر

 بویلو تالیصفت هلیربادهن راهيص وصخ
 ۰ ردهنسکع نوتفسب تام راعم نالوا د وح وم

 ندسنقیقح و نف حنا یک ید ولقیسنا

 نوا قاناینهرخ كيا تک ر ندا ثح

 سدیم رب ندر هزج# وبا ناناو

 لغاح رسرولب یکودبا هل ماطر كندو



COTA) 
 یک ك عش هل. هطسا و راهدآ زی و

 یس ههر ودنا زا.تسا ىلا ناهه هلتع رر

 ردراو رظذ هدنشیرورپخ کود ۰
 تا ۱ یفيدلوا قح كنار صن ںد ارز

 دلیاناس یفیدلواو هزم لوي لا ندیا .

 هدذقح نو راوح دوا هرکص ندک

 دلی لقنم زب ہیک تامولعم نالوادوح وم

 مح یغید لوا ترا_بع ندردق زي

 ا
 ؛لرلب راوح هدییلص تیعع ةا هل وا

 هن راراشتنا هفانک او فارطا نوح انیبآ رهن

 كلو-ةع تایرا راتو كمالسا لها راد

 يد وجوه تامولع« یرلکج هلب هديا لوبق
 وه یسهصالد ز_رص را كن هه

 هک روبلاق :



) ۱۰۹ | 
 هرزوا قوا ناش:دریمغد ر كمال سا

 ندشرمشل ما كالا ح ور یهیع یرلفدیناط
 ماطر نالوا شمهالب یرلذآ شضمپزآ كب

 ترضح رل ەدا یکم دنس هلن« ىق لاق و یاب

 شیکید هدنرفرط سدق هرکص ندوچس

 هبهدیعب ال« و فارطا قرهیم هربدنوط
 ا وهوا ت ی 9

 كندناربعناسل هد هوا راش مسلا علاج هک عا
 اجا كاا و تاروت حالطصا و یساضتفا

 «!ىلغوا كمال یسیعو< نماباب هللا » هلهجو

 قداعح اذ زلا رولا هلاق یرازوس یک

 رادرخ نده ربع تاحالطصاو هيع رش

 هلل ج ۱ ربدتا رفک ران و » یلاها نالوا

 -ونل و یلغ وا كالا مجد ؟ یمرول وا نمااب

 يک یرل هد الا یر,راجما هد « ۹ یر



۱۷۰ ( 
 ٠ ه رد رب_هایا ما دعا لصاح لتفایو باص

 كنام ولهم ید راتب وا وا ت رابع ند و

 تباورهرزوا قالوا یرغوط ییسهجردو
 هحرد تاوعا یایحا هسقوت ۰ ردهدکشا ۱

 .السلا هيلع جسم ترمطح تازه یکهدنس

 نالوا صو-ص# هادا هل و هد راب راو

 رانایحت نوسروط هلی وش یغلوب رل هزچعم
 هل وا كلام هم هش یی وزح ك لد ندلیحا

 درک اشهکیدلب هلوا قفوم هکءا ن د رشن

 هکردرکاشلو از وسلی هديا مماعت هل هنب را

 هح دافم رلبا تک ناناوب ه دن رالا كران ارس ر

 <! مفج هلاوا عفر هکوک نب هدا رلپدنک سم



) ۱۷۲۱ ( 

 هلناح هتک ریخوب یکیدریورپ-خ هبد

 هنادترد ح وا ندب رلجا هکرلدرکاش لوا

 هادنهح یراشتنایادت اكيا راصت تناید

 زمگید رب و هرز وا یاوا ر مک تام والعم

 یعیدسا وا ص وص ۵م رانا لهاربخ وش

 راط»اهدیب وس هَ r قلاراو مح

 یا وا حورەر كاشلا ےظع نآرف هک ل هديا

 ہدن رابات .ک :SE ی: رالاح هجرت م ویلا

 یجقلاب مقا طرب یک ر ایراو۔ح زکیڊروکا

 ردقیمقل وب هدنگا رل.دا ناخ ص وصخاب و



WT) 
 د 2 دارا راب هنسدک یاعصاو یتا

 دامهرانایاوا راب تنعل ندیا بار ییالوط

 راسو كطولو كحول ترضح« رولوا

 نالوا افحواذا راحود ندسنفرط یرلتا

 تبع وههبشر جم هدنفح یم هلجج زر

 ترض ح زہد اط مز یک یکج ےب ا بقر

  2ید هدنرءلام قح كمالساا هبلع

 ر ج ندتاهرت والوپ رفک و كنا راصن

 زعا بتر قلاذف ٠ موب)امالسا یالع اند

 ییسارب ج ندرلباتک نانلو هدن رالا اراصذ

 یتح ) و شغل وا فی رحم هنس هلج ویرلفد < اط

 كنوش ( هرزوا ینلوا كوب اهد ندفی رح

 را. شارودیواو شازود ندنفرط كنو
 مت رطح هت شرا ی دیراذدقاب هل رظن

 یس هک تعا ر كيا ہر۸ ص ندزع دنوا

 تا قد دف ات تا ار

۳ ۲ 



 ا ا دب
2 

 3 م

3 
 لار

Or 

( ۱۷۳ ) 
 صبح لا قره, تور كجهدیا هماقا

 و ات ج شغل وا مار جد

 ۰ ردٌلیا

 ند یے سم نیک تعءدرش ر اذه م

 ا قح ردق ه يشر قح ردق هل

 ناخ وراکضرغ لصن و شد هزتسوک

 شمل هزت وک هل روص هن هدنلا رلهدا ملاظو

 ه-سلارولیرو م دارم مالک ۱ یغیدل وا

 ۳ هلتفد زص و صع د یکیغ اشا

 ۰ نوساروب

 6 ثح #
E 

 یشر قحردف ەن ند ریصس+ ےک تور رش (

 ( یدلب هلاق یاب هنر وص هو نامز ردقەن )

 رک در و ربخ ًاقفتم هل راوت كرالرحا



) ۱۷: ( 
 . دابا قددصت ید لولصم تعیبط و هن

 نالي د وهب عت رضح هر وک ھل

 ۰شلوا تذس ۰ شوط قرهلوا یدوممو

 ك راما رب یکیدایا_نیعآ نه وسوم تءبرش
 حش٤ ا ارجاینس هلج كران | راسو

 تعج ورک ص ند ھهر د ر سدق

 جد كاما رفن شنوا ندا تءاماهاراصن

 كنا راصت یدع ۰ ىدا شمنل وب لنس یمیه

 ر یراکج هديا لوبف لر هيم هديا در زلصا

 كناسیلک یک سرطد هکردوم ید ناهرب

 یدرک اش سولو نس نادلوا دع ندن رال#

 نسسییح- ۰ ردشهیا تنس یهنوع نانلو

 یص)یا كنم هلاهر نالواهرولامورسولوب
 یعاشا ندن | یھب ی رکد هدنا

۳ 
4 

4 

: 



 ۱۷۵ ( 

 زعلدا ضرع ییس 4ء-» تنس وش هنن راعالطا

 یحد كیا رد ر یماسا كلا كلن اسر

 ه وس ود تعدر2ءها و هله ح و یمدد) وا س٤د

 * ردن وا كد رس وک یشداروف هاب رژ وا

 اہیع نکیا ه دق رش سد سولو نس ید

 تلر ك رژوا س رد یی؛دل وا شا

 ر هلادوهب یالع راد هنفج هب ینه وسوم

 ندهانک وب هل رددا رب دکرت یهواو بوة

 رکید هلشارت ییشاب هسولو نوعا كا رهطت

 ه دنا للا تاب رار هلا ید ومد ردن ترد

 رأفغتساو هو یرخبج وم هوس وم تعا مش

 یتکیدع ا لالخا یت د رش هلبا هونو و یسک

۹ 

3 



11 1 RS ۳-9 

1 ON) 
 لا عا ہدل را ویدلبا رها ییسم ریس وک هلام

۹R هدناب یح رب یهرکی تال سر 

 هه: وه صاوب وسول و هلهجو حرکت  ۱

 الب هدنفالخ ه وسوم تعب رش لر هدا

 هدتولوبءوفو . یتکرح هنوکرب رامتخا ۱

 رمط!ندییع وا هسبا شاواراکهادک ایلدیکیی 

 )ید سوک هلام
 هکر دیا تابثا یخد عطاق ناهربون هتشیا ۱

 كایدوهب هم تعبرم#ث یعبدوق كس«

 ردقج هوا ۰ ۱
 هنمهجرزو نددالیم یرلګ رات امور .

  Eهل طفت ییظفل « نایتسرخ ردقهب

 اخ نکل ۰ رد راذماعا ۳۱

 یا یکیدیدكضرع بابرا ضمب ندیا مق .
 ن رک ك لنا سرخهدرمصه وا لاحوب



3 ( ۱۲۷ ) 
 هک اب ۰ ردشماغ|تاشن ندنسهال وا ید وج ا

 .الدا قرف لصا ندکلید وم فلنا سر

 یک نوک یک دلیا تأشن ندن-ش و 0

 درگ
 هرب هدنرمش هنک اطا ات لصاا

5Êدف هب همای و یا « ناینسسرخ  

 تروص هدسنحا ییبد ید وم تال ےس ۱

 رخ هدنصوصح لح هدورات و اک دن 3

 هب ده تهاذمزکسیدب زهبدل واشهر و

 هقشدن دقا وا یخ بوف ر شک و ,والع

 كيهذموب نکن 1 ید.-شهالروک هلرظنر

 قوجر نددیهسرییدک تعد رش هدنرگآ"

 صمبراسو رب نخ مم ۰ ىدا راو رم
 كیارمش ۰ ىدا مارحیلکا كندعون# مو
 هب و-ف ماکحا هدسنح یسلوا مارح ید

« 
 هر

3 

1 



1 ۱۷۸ ۱1 
 3 اوح ےک لوص كنایع ار ز « دراو

 ۳ نامز یکیدلبا ماعط راز ھزار
 شش وا تداور حا یکدد-)با شوت

 شمالدا رک ذ قو ظم كف رظ وا هدهسنا

 وک بارش ) هدرخآ موان نب » لعصسمو
 هما لو صح كن هعصا ( ردف هب هوه ایر

 دق یحاص لیحا ید ینکیدید « مکج

 1 ورسم تاس أت 2 از یمضاک ۰ ف

 والثم رللیحا بولو هدلا هلیسهح ولرم

 نانو یکسا ردق قحهبهلوا مولمەىناۇء

 هدن اب یحندب كن ٌورح یضسبنوا كاتک

 كاءاو كنبناصن هروک هنغیدنلوا ناب

 ۱ رظن تما یاسا هرج هنا هدنرود

 3 هاراصت یارقف كرنا یتح بوفاب
 1 1 یر هقدنص ی راکد رب وهرز وا كند



6 E
 E 

 و

( ۱۷۹ ) 
 - دعا لم هر بارش رل و م هلع ءا ورا

 a الصا د ذخا وب یکی

 ۔ وع ځ ران واق تح ۰ یدا رازم وا

 روک هدناب ید كندلج یصخب كنو

 كجوک ندنو راوح هدعدف هل ج و یکج هل

 . اما تارکسم راس هد هن بارم هن ی

 یحسب نوا لر و دم تاتک دن ۰ ردش

 یکیدلر وربخ هدشاب یر كن وزج

 امطف لهأتو جوزت نوجا راساباب هلهجو
 هاذتک | هللا هجوز ر یټ بوبلوا عوام

 ندنسلدنا ناب یعیدلوا رو راما اپ قحا

 كلیا وش كتینارصن ہروک هنفردلشالک |

 ید تاحوز دداعن نوا رلیصس* هدنرود
 ۰ یدیا حایم

 .دل واترابع نده وسوء تعا رش اد
 ا



3 

 2 ۵ رکص نود د اا ٠ 4اکح یا

 ا جاتحا ههراس لئالد زمگیدلیا ضرع
 دلا هک مادام هدد ہرا ید یفجهیلاق

 رذاهر هکعا تاما ردو هتادرفم یهلّعسم

 یامرجاق یهدافتسا ندنالوا راو ردراو

 ساب ر هدکعش ریک هنادرف»:قح ردقو هرزوا

 ۰ هلدمهروک

 ءانصا مقاطرب كنيم | نوطالفا مک
 تاوعمیلاخ و هنشد) والفام راک تدابع هم

 هتدابع قع ا العو لج قح نالوا نیهزو

 یندلوا شمچآ راد هنکودنا ازسو یا

 د تابا وبشا هاتر یهلا بهذم
 یغاب هدامورو یصعو ناتتساانو هدنر
 هغلرق یوق كکاتسر تب بولو جاور

 دیه ہی قانا تس رخ و یغبدلوا شمالغاب



( ۱۸۱ ) 
 ندسدفلا حورو ل-غ وا ابا یک یغیدتنا

 وصخ ثح بوبعا هیصو هللا جواتراپ
 هک اح هلیسهدزال نیهارب و هلیفارطا هد

 یناعاهدحاو هللا هلهجو ىج هنل وا تای

 رابع ٣ یجنرب همتی سانم یکیدلیا هیص
 .انموشو رلشعا كلا رشا آرکف هبا ران وال
۱ 

 راشتنا هامورو ناتساایو و ص هلال

 .هلب رب |ندکلید وم الاح هحرک ا دل ر هل. هد

 یرمصءهکرا و ق ردف و هد را هسد | هدفا

 یدورم یرلهسیگزآ كب ندرایمور نانو
 < یان وب 7 هر رات ناسا هرلن ال و

 دید « یرصم » و « یمور دوو

 لکشتەدنګا یوسو« ند رانام زوا ۰ رولو

 یرلتیعج یدنک اةاطءیناب را هی بها ذم ن

 ہدکعأ ادب توخار هد-الخاد یهربا



) ۱۸۲ ( 
 کلا لم اعم هنس ها دن رو رف هنر ر یدا رفا و

 و د یتیمج رابصس یک یرلفد؛و
 ف ینو ۰ ردربشلنا لیکشت توخارب
 راصن یالهج راساا نمدارم ندکعا
 اوحا قردل وا هعفد كابا هدنامم ران اسنا

 ۱د-:هددل وا شع وف اراصت ند یهلیاقتم

 :ملعمالسا ینالاو و هدکغنا لافخا هلع
 لم وفقه هنر وا ی دهدناه ر یراکدنیا مشن

 8 یغبداوا نالاب یجد ندن راغ و

 .E بهاذم و ۰ ردکقا

 هری وطالفا ی ک ید ك

 هل و تح و یغددلوا یلتوف اهد ندهلج

 ص و ندنفرط نوطالفا لصا ن نعكنوخا

 دا al کح بهاذهو تالا سم یک: دلدیا

 Ek ۰ ردلسم هدندنع رنالوا فوفو

1 



4 

( ۱۸۳ ) 

 ید ك لوو رارب هلرلةفدم قوچرب را
 امورو ناتتساانو و رہے٠ هروک هن دات

 هب یس دیدنج بهذم یرابنوطال
 نوش نوت ین رلیدنک هرکص ند کد ر

 یبهذ-م وا هکاب بو ربدباق هکارد وب

 ۰ ردراشلوا قفوم ه-هفوص هک: وطالب

 كل -:.هج هدنرود یک رب و كس یو

 بهادم به لراتاذ نا-نلو هدننساپ

 قفتم یخد یرلفدل وا ندناب را نوط ۶

 شاک ندک 1 وطالفا هدلاحره یدما

 را دیس ٥ "و در لوس تچ توحار نالو



( ۱۸۶ ) 
 هنن نکل ۰ یدبا رار دبا قافنا و تنابص

 لوچ بویلرب |ندرابد وهب الاح هک مل هديا
 رايد ویهدام ور نانلو تەر تد ز وه

 !عاسموب ندنرکدلیا نیب | یارجا هه

 ر اعاد یخد رار حس۵ هدافتسالاب ند

 ناب رههداروا و را رددا ماود هذ رلا روح

 | كن هب د راسو كا ص رع

 ول وال وغش» هلا كع ای رالتداہعیکردلیا

 ۱ ی 4 ۰ یدىا
 اش الک ۱ ندهداکحزم دا ردف هیاروب

 هذم نده و وه تذاید هرو- هت

 وک رب جش رانالو هدنس هر اد یصسم

 رکید درفر یهو ن زسکمچ افجو اذا
 جن سقم وب ه دن هبعاد قوفها رز وا

 هما ےب ېک ښاد رف هلا واسه لاک ی

۲ 

۱ 



ِ ۱ ۱۸۹۵ ( 

 القعلادنع شیء توصو هثشیا هکر

 هرزرا قلوا یوسع یر تبع ذم

 :اسوش قلهزارت اهقا و : رد
 زار هیهیساسا توحا وب و هیهیعطق ,

 دا زلوو ) هکهلی وش ۰ یداوا یکرولک
 لو,ةتام ولع»یکید رب و ور زا هل ۱

 هدنا تاق و 2 ران كلوتاق هسدا ر

 .رب ول دالاّک هد یحدب كن داجی

 یسهلج (هروآ هنغج هل )اک | ندر

 مسعتلاب ةاواسم قرهب وف هیهروآ (
 قلا را رب نکیاهدقماشاب ییااهد ندنش ادنر

 راب رافلوطنالوا یدوهبهب وف هغو
 بهذم نکیا ینانوب ین نالواینانوي د

 هنب رزوآ رالوط نریث هبیصس "ید
 هصح هحهدایز اهد هرلنا قرهنل وا



۴ CO) 
 E تیهچ لاحو هل ءدسم را اب هکلر و

 ۱ عج طعو ۰ یددا شل وا تبحو» ىل ف و لاق

 قاذ ا 2 هلتسم وع یار

 ۴ ام هنانیع»مب زو ران وب قرەنلوا ب انا

 1 رایدنک ردو هنام زوب هتسدا و راید) درا

 دیو تچ دا رفا ناب؟اط تم وکحرب
 رايد رک e | یه وکح لرواد رهن

 لح د یا وه دنګ ا تیمجچ هدا هرکص

 قرهلوزو یخد یمهیلصا توفصوش

 د رش كلنا نسر شاود شاود هدا

 ریس ند نالوا ی> ی ےدا نده وو٥

 3 نيدو هنشاب یلشابمردتلاب بولیرب ۲
 واج ندنناهح كندنایصت یی ییسعا

 1 م هل محو یساوعد كم الا یالع



 ) ۷ قو ۱
 ی« هیچ هلا دیم هرزوا قلوا ندر 1

 نوا كءروک ىة وب ۰ ردا 0

 3 ەش روح هد هاا رواک مزا كەر

 مدار لصن كنا لوا لا هلیسا وا شم#
 رک +5 مزال كمروك ی بد

 تو
 خم

5 

 ( سولو نس )

 هدلیحا بوق وط هلن راهش سرا تاد و

 امور ك:سدنک هدنراهلاسر نک جرد

 راحف ۱ هلنایمرد ییهیدنلو ندنسهزاتغ ۰

3 



) ۱۸۸ ( 
 اب رةق دم راكقا وب موبلا هددسنا هدکعا

 ۱ ۰۱ تنم هبدعزانم كوبر

 هار راه دم ندا لاغتشا هلا هعیشع راب 11

 یرهش سرا هکراردیاتاسا هلرا هعط اق

 رطرا ولام ور ۳ رصد رب مات ندس

 ها ۱ 2 ندا قزهنل واطیص
 1 ردشه وا دع ندنسهزانع هم ام وریملل

 رم یره ندهعلاطم بای را اقا و

 ان ولواندنسءزاتهذمت امور كسول و

 لوا هدععازوا یزوس هدننع ید

 ۶۱ ةهجنم ثح وهدهسیا راقج هلیعص

 ۱ با هدورلپا ار ز ۰ رد« كب

 رهلوا نوب راوح لئاسرو لسر لاعاو

 ر ص یسهلج كراش ناذاو هدهنروا

 را تاما ی» رلددل وا دم رب د وا همزود



(mm 
 ۰ ردقج هلوا یعدراب قوچ كه اهر

i:زمیدتا ندید راس ل ما رد 4 ی روم 2  

 یلئاسم رکج ہا تانا هلزنا رد
 كمربد_تا لوبق هب هعلاطم باب را ن ۱

 نوجا مازا ییاراصن بویلوا نو
 باب را نیلسم هکنوح ۰ رد راکرد ین

 ۰ رزغا لوب ًاتاذ یرلنا هعلاط
 یی هرکه هنتم ۲ ون ندن سندنک 8

 و ندنسک ٠ قاصلا هلا امو

 ولامور هدلئاسر نالیدیا دانسا هنمان یا

 نامز وا یرلبانج سولوندیا را هلو
 ند هع رد یانگ لوب لا رادو«

 ك ردناذملت نوقت کمان نملاچ. نال وادودم

 ۰ ردم رکوا یتماکحا هب وسوم تل رم

 قلا ىب زو كنسهحاوح یک



 ) ۱۹۰ ( ٤
 ا ند.س ول هکوبلاح بوشود دنساد وس

 لەح ولرى (یسهرواحتیرتابولیف) كفلۇم
 , ال ور كاكاو ةن دل دبا نام هدن را

 تراما ضعب ضعب ید مد_نعمق یلاعا

 لب هحوف یرلبانج سولوهروک هنفیدنلف

 لور هعرفو یلذاق لوشودو قاچ و لکر
 یلفاصیرک او ناعشی* تااف ویییو هصیق و
 اطنکیدفکب ینسیدنک زف لوا یثرب
 دنا تعناع ید یمدجاوخ هيلع هات و

 زالو هيء ( لوص ) ردفدنامز وا ندنکب

 5 یا ز E> ES SS کد ا لا ء لیانح ۱

 هج نوجا قلا ماقتنا ندنسهجاوخ
 ۰ ردشمللا تلاحد هر هس



۲ ۱۹۱ 1 
 علف یی هب هب کس نزار د د سولو هلا دا

 نالو یءهحاوح هدرص وصح كا و

 ی بولوا تک رح مه و ر > مليا 9

 یکیدلدبا ه ًاکحه دزس هر یل و م وا ۱۳

 نهناند رارفاید یدب نانلوا باقنا هلهح و

 تراشا یکج هاک هد رلتا روت سم ترصح

 ندبیلص ٌةعفو ییغیدا وا میس*لصا نانلو

 ىسقاق هنارا هد راروح صوب هر ص زارب

 و روسی هرات وا یا ی هنیرزوا

 مادعا هل: ادرو او اذا عاونا لر ا

 ۰ شا ا و هدننک رح كل رلنا و هدنگآ

 ۰ ردشادنا فا ّمعا هجولو
 “ا

2 
9 



۱ 

 نالوا قالراب اهد ند راکشعم نکیا راک

Or) 
 جرد و كلام رخ لمحانع یدما

 ۱ ۔اوح اضع هسدا توادعوب بواوا ی

 * سولو ندا شن ندنربغ كنسەج
 ندنعیدءهلا یی زق كنملعم درح یرابانج

 ۶ نوا لیدر یتملعم اب وک ییالوط
 ره هل را رظن یعردنلو شذوا ناس رخ

 و ا هدلاح یکیدلروک ةهاد نامز

Eهک زاردهدکشنا لب روصر یف  

 نکع اار تورو ییا ناسا

 هلناویح اوا نوکر ۰ رداک د

 ۱ هل ء۳ا كلی دو هد كنسدنک قلارا واو شملغمب

 . یرلاذاوب اکب نو_هت ۱ لوص ۱ لو_ص »

 هد شک ادر هنغالوف د a كدرویدا



۰ 

( ۱۹۳ ) 
 | شعا شا بهذم لیدبت هنرزوا لا

 هد بواوا لقا مدار هد ران ایتسرخ ابعگ

 اتم رخ هکم ادام ۹ ردە ناس هناا کوب

 یهیاهد نوچ یدبا كجەدا منم ند

 ؟ ىدا غنم لوا ندهمردل وا

 بهم لی دم هژرصءعر لئد ردفه و قل.

 ندکلید و هدااح ره رد#هامزواو شعا

 كناسیعو نالیروک ءرزوا قلوا ترابع
 یکدیعسم نالوا تراع ندا ید یا

 تأرجوب هن نوا قمر آ ند؟.اید وم

 هد هح رد كا ناءا هه ولا كیا یم

 سس لنوو حروم نالوا ناس رج ىلتو

۷ 



۱ 
 8 ص۷۳ رک دا فااب كن دلج ی

 ةزکس رالک !ندنمس هع)اطم نی

D۱ ۱ : ريغ لاو رکص ندکدایا ناما ها  

 1 اولا ۰ یدلوا ییدنک یهیدانم

 ۰ یدیا رفت ید راد۶لا یشح و لا

 ۰ یدلیا طسب یارصذ تناید یلژاسر كنا

 ( كعد یدنا حرش 2 یداب ی۶ل

 رز ۰ كەد یران اس رخ ی۶ ) ی راب راب

 (یداررد یریصات زونه نامزوا

 درف دهد طباورندا طبر هاروح

 كلر رار ص "و ۰ ! یدرو-

 شاب توالہو۔ط یرانا نکیا یتاروسک

 .ایتسرخلوا ۰ یداب اسیلکرب لقتسم هنشاب

 ۳ رم وضع ۸: يهم لحرب وه ز کباب کی لز
 ٠ < رداکد



7 9 ( ۱۵۹۰ ) 
 دنیا لب ید) و و هعلاطم هود هردو 1

 روم نای:سرخر ییحوسشاق خرو
 ی د كاسیع :یلناشرخ هدلاح یو
 لک د طوب ص هکاید و هل < و یکی دید

  رتاجینا نکیا ترابع ندکایدوم هکل

 ه-الاحاسیلک لفتسمو هفشبر بوربآ رتاچ

 كن ارج و مزع و ۰ ردب لبانج سولو نایوق
 نالوا هنلاج یس4جاوخ یدنک ب#

 ند رطاح یکح هلک هو رايا ندنندُم و تدح

 رکد.دوراقوب كنو تاق ۰ ردبلمام راقچ
 كت آارجا مات كسولوب یسهرقف ر
 تص ندب و۰ ردکع د یسیل اجا تسر

 حرشو طس4 یهر وک ذم تا ارحا هدزار

 هرتیتفوهج ردوب سولو هکاهروک ۰ اهدنا

 : ردٌشاواقفوم هلن ربع ویعس هلو هل روص 4
 ۱ خا

 کک

1 ۲ 

 ر `



3 ) ۱۹۲ ( 

 راع رال وس ر کال ما تیفیک لیصش

 ردک ءد یحرات كسواوب یه - ی,دزمق

 موا هد دب و ص آو یکج هل روک

 ؟سولو هرز وا یکید-)دا لاجا هل روص

  ناتسفانوب نریم ندک داىا لود ی

 قرەشالوط یزل9 رط صعت ر او

 قد رهلیف وفلرهلوکو-هم كرەلوكود هدرب

 4 او كارد ورد رش هدک دک هه سس سدو

 ى را ۳ هلماحا كنتدش نالوا

e2 وا با مايو  E 

 را الا ےل هتموکح ییسددنک ق ر هناا

 .ندنو حو شا راکنا یرلترا-ه>

 9 یتددس:ا وا ناب یچد مدھم

4 



2 ) 
 شعا لار ردف هرهطت ندراهانک یی

 لاحم قاو یتسهرا هلرلیدوهب هد هسيدا
 . وک یظفاحم امور نانلوب هدسدق ینغیدنلوب

 هل وکر طوف ظفطا تڪ ییسددنک هد ر

 ۰ ردشلئا قوس هبامور ندا رےکشا

 رونلوپ هدنډح زوک هدامور سولو
 رهلاسر هفا-:ک او فارطا یتا ۰ یدا

 نامش كنلژسر «یدبا لکد عون# ندقمزاب

 . وم تادوب ۰ ردشهزاب هداروا یس هفاک

 ور ندوراقوب یتغیدل وا شم رتسوک هکاید

 تعج ادعام ندنموصخ زمیدلیا هاکح
 - ردشراقهنههجردا تسوا تلا ییاراص "

 .هروفیاسیلک یکیدتاایلخ یدنک نا زسف |

 سرطب لوا لا قلعش راقو ۰ رد_شمام

 . راقیچ لرب راوح مان انحوب و بومی و



( ۱۹۸ ۶ 
 ا نددضرا مه دد

 ۱۳۱ اب هک ردشهاهقیحندرطاخ
 ۶ زکلاب ادع لل كنساسیاک نابتس
 3 ,E SE ELO نس » كنا سيم

 یوم كنا وا ش٤ د« ! مغج ەر وق هکی رزوا
۶ ۶ 

 ۱ كناشت و هد ره تودا تاشد و

 ر ورو
 د ا - هل-هج و یکجه-اکیسهمزال

  یلام قلنا رخ مو كامور مصع

 "لراباب و یناعج و یناح و رتا رب نوجا
 راد_یکح ا رزوا ران ایدس رح موم ید

 ٤ نع درح نامز یدل وا ییاء-> و یناحور

 شعاط ییاما یجنر امور كسرطپ لصا
 هام وركسرطد هک وزلاح * زدن رابعندنبل وا

 تابا هل ران هده لیحشا هل هلی یسک



۹۹ ۱ 
 ۰ ردنالاب رب هقسب هدوآ اب و

 3 .N دسدا لاح هن ره

 قوختزامدرزوآ اراضن تمجت 1 8

 اعداکرب لعتسم تك :سلدنک یم توك 3

 شرامهنلما نالو ترابع کتا ل

 هفعارا یلوب كءوروج یرانو لرهرو

 تب وعص هد-قاوب یتفیدارا ۰ یدالشاپ
 هرلول هیطالق كسولو ارب ز ۰ یدهکچ
 رک د هدئسال وا "هلاتسر ید اوا شم را

 هب وسوم تعی رش سرط) هلهجو یکیدلیا
 راز هردو رکا نیماکخا كنه و
 بهذ:ندهر 0 لام تو وط نامزینددنلو"

 مکحنامزینیدنل وب هدک ر هلرلن ریک هب یس

 نالو ما رحوندنکیدعا زامعارزاصا ۵7 هیرش

 راوی ییهعون«موطراسو رب نخ م



۳۲۰ ( 
 ۳ ۰ هال تم و مت مکا

ISتصرف یو سولو,ند  

eا یرارفا یدنک هدروک ذم باب  

 ۲ نالوا یصس ه_هغارازا لوا - هجوم

 ۰ یدیا شمروا هدب زوب تسابق تیر
 دص راعم و هع زانم ناب الشاب هلروص و هنٌشدا

 یکی غبدل وا بیس هنف رفت كنو تیعچب

  ندنسهیفعح هسیلصا تروص هدورلبا

 3 ردشا وا یحد ی ےغڈ ال اب لزيقتچ

 مورژ نس ندنسایل وا اسیک ا-هذاو

  سرطد یە كناذ یکیاوب نالواند عضاو

 . قبال ییسهضراعم هل روصو كواوب هلا
  هضراعهر یلعج یون كردسلا كمروک

 تاذ یکیاو » و شعا مکح هرزوا قاوا

 كنرر ۰ ردرشماعا افوف هل رب ر ززعم



(EY) 
 سولوپو هردو سرط یتعب یسب رب هکاب
 تاقووا یکبا ندنرلک دابا ندارن هرات وډ

 نوا كمردنکب یی رایدنک هن رلپ رشم

 یدنک ید رنو یک یراکدرب وت دش هد

 نوجا كمر دنکب ین رایدنکهنب رارادفرط

 هد « رد جا هیلعج هضراعمر هل و

 هدندلجیصچ وا كنم ربا مان« ییهوایحر»

 هب هل وبهم ربع ةن هیدازوا نوزوا

 تنس ندنسابل وا اسی هدهسلا شتا مای

 نالوا همورژ یمب و رکیدمان نتسسک وا

 ٩لرهیمهدا لوق یالب وأتو د
 مدار كوب ردق مورژ کم ردا فمأت »

 هد « ! نوعا غب رد ییسهاج هن الاب

 ۰ ردشلیا بیعت یورژ

 ۰ رج ی سرطد هلا سولو بس



E. ( ۲ ۰ 
 درناو هنروا E ءا

 ۱ ام ىکە دنس هرا ل٤ یکیا و لر هب 3 یانامتم

 هک رولب هل وا مدح هد لە لصا هر هب 2

 یی روطا رعا امور قثراهد هع زانم وس راد و

 فر رح قرەراو هب ه> رد تك هدیا رکلد

 3 رودل وا تورک هجاح ید ییسد ءا 2

 ی راد ۳ 5 E < كا ید یهدل وا ش

 ۰ راروب روط ا
 ا ترک كندروک دم تاعزانم هنارا
 فرطر ك:_ہیضمہب نداراص) ناو

 .ارصت یسوط یرخا فرط كنسصع) و

 ا ا ا لالخ ییسیاصا داحصاتتن
 د تیفکو هکر دشمچا ییسویف كلبطابا

 ۱ ردکج لب روک یت هجورپ



SR TEASE iS:ز- بم و اد  
BE Ps ۳۰ به ٩ OR ESN,یتیم  

 pr ETO د 2 ۰۹

 2 ۲ رپ + چچ

E7 ۰ 39م  

 و 2

 ( ه هل *هلاض قرف كناراصن نرد )
 ( یاسقتا ) 1

 زمغیدل وا شعااطعا هدیاب کوراقو

 یانگ دز لیس لر لحس E دنا

 ۰ ردمزال ق مام راق.>ند رطاخ اهلطءییهیدلرا <

 مان كلبد وم داد تورلدنا ماد_عا هما

 3 مادسعا هدلاح یرذدنل و هدنلا یسیمو#

۳ Cs  



( ۲۰۶ ) 
  هراولامور یخد هعفووندنرافدلوا شادا
 یتفتدا وا ندر همان یانابتسرخ هدابند

 ۰ ردشمام هرکوا

 هدنگا یربخا فصن دل رمصء یحرب

 شاو ندکلیدوم یني رلید-نک راناینسرخ
 ےن اہ لروک دم سصع تورییآ شاو

 ٠ هلرخا رببءت و یرلفدل ربا نوت نوش یرف و ط

 . یکیدلیا ما كنه وسوم تعب رش قثرا

 ۱ .ایمم ونایعوط یرلجروا نایک یراناب رق

  كرلیدو-م صوصالاب و ناجا قوت ندن
 . دربویعا لوبق هرزوا یتلوا حک ےس
 1 هل صف ندفدل و جم ع یتاذ ر یرلکدلپا

 ا ق mik hid ha A ۶ نی

 هب هبل اع قط و عفا وهدنف رط تس وا كتا مذا

 راد و یه رفک ماطر نابدسلا ی٥ راق

 هدنجراخ كن ربهذم یدنک نوت نوت



(Fa) 
 یا نایتس رخ راولامور يجد هدلاح یراقدنوط
 هرزواقلوا لتتسو صوص بهذ مر

 یتهوکحام ورقلاراوااعفاو ۰ردراشماا ط

 یرنایتسرخ هنن رزوا یماقلا كریدوهب
 «ناتسرخ» هدهسیدبا شمالشاب هکعا رمق

 ثناموریک یینبدل واهرکص و یرلفدلا یتمان

 لک د نوعا یرلفدعاط ییلطاب م دق ند

 ندر لئتسم هدندنع یتعوکح امور هکاب
 طا٤ش تموکح هنسهظفاح هل مج و رهو

 كادر نالوا شل و هدکلدا مدرابندنفرط

 _ دنلوكلدا رهن هلدصقم بید ات ییسهرفک
 ردشل دیک ۰

 .دلیادعند رد هد ی ر ڭا رانا سیلک

 اهدندەر ۳ یادهش صوص>ا و یرک

 هلا هب اک» ینتدامش تروص قرهنوط كوب" ۱

7 
٣ 

8 



3 ۲۲۶۰ ( 

 سا اتاد یرافدنالغ | یب الهج ہرا:

 در ید كنحرا اسیک زکفاب بولوا

 1 روصهراس ځراوت هلهجو یکیدم هدبا
 : رویدبا هاکح لصن یتداهش

5 
 رامهشت رهش هلاج موتة طرفو تنوکسو

 ۶۱۱ قداتمش تماما »

 ووف یاو هوقو هدام زر وطار ا رنالوا

 واجود ىل هداقلا
 اع یفیدلوا یجومرب چه یبسر جه
 كماياززع هر ندر نکیا هدایسآ ناژارت

 رول وا هل وا هد یه ۰ یدلبا ضا ییهادا

 یشحو بوردنوک هامور۰ لکدمادعازل وا

 كربنا قر هلبفار هر یکیدنلسب درلناویح
 هکمادعا و لول هراب هدننادند صد

 ف ردیساروب هدر نان الغا یلام هتشيا



 دوجو-م هدامور نکیار ریک هامور سانا
 هن راعا لابقتسا ییسدنک كرل نالوا

 ید وا تعناعالصا هنن رلملقاب بوناب هنلاح و

 د رح ینداهم كاا هکردیا تاسا هسا وا

 قاناینسرخار ۰ ردیلمال و انو یتانایتس

 هسدازا وا 3 یلیکتایو یمادعا هد ران

 ۰ یدیارولک م زال یعام كر لابقتسا

 ر دتا دهس یسایا ی يس اس هک لاعحا

 ه:ساوعار كرل دوه: هکلاعحا ۰. ردم

 6۰ یدیادالبم ۱ ¥ هنسر دا وا ناب رف

 ۰ ردا ید هک ۳ وس كڪرات

 ددا ندعیحآ دماء كن راد یدک ارز

 رانا سر ناب الشاب ها۱ تراسح همایق

 زکلاب یرلتکر ح هداو وب ل ل.د وهن هدو

 ۰ یدبا لکد ترابع هد ندو "



( ۰۸ ۱ 
 su :ندلشالک | ند الصفن وش

 ۳ ولاط ور مات عا یرصع كالا لدا م

 ۳# ,هلا و ےکح ر یییدوج و كانابتس رخ

 دالى : و اسداک اعقاو ۰ یدیا را رملیب

 .هداموركن هیسیمود روط ارم ا هدنسهنس ۵

  قوچر, نوجمآ عنم ندیفر یفلناینصرخ
 رارهلکنو ویکیدکو د ییناق كرلنابتسرخم

 یتکیدلیا هظفاحم هن ییهاسیلک مس بانج

 ایک هدامور زونه نامزوا هدهسبا رازاب
 . ودصوصخاب بویاوا اسیلک كج هلند

 . یتهوکح امور احم ینک رح وب كنهیسیم
 1 .دل وانوحا منم یتکرح رب نالیدا هيلع

 ۰ رارو- دیا فا رنعا هيو ع خم راوت ین
 ۱۷غ كد اج یجب وناق خروم یتح

  رلءدآناسنلوا مادعانام ز وا هدنس هو.



۴ (۲۰) 
 لروطا ربعا ی ک ساام هو سول والو دنیا ۱

 فاما ییفیدنل وب ی درامدا ندنهاب رفا نیه

 ۰ رويدا

 9 كمان اسر هدب د رام رسو ابا ۱

 ربا رب هلراید وهب ىس وب هد رکن لاحرب هجرد ۱

 ۱ هناح تدامع رانا رل ۸ تدم یراکدنک

 هل اید و«! یک ی راکدذیا نبا یا رجا هدنرا

 هل رش ك رانا ید هرکص ندفدل را بوش وزوب

 تباغب یب را رم نوعا قماما رع وا هب رب رب ۱

 هدنتلار . صب ۰ ردشش ات اشف ندن رام .قاص

 هدنس هب اخ زدی ضمب و هدرلن زم نک

 ۔هدقع ه ص )الخ هلتابد و تر وشء نما دقع ۱

 ارمان وسام راف و یشانکب یکیدعم ت ی 1 ۱

 | ردقهنامزوا «رلیدع اداها رانایجدیرارسا



 دوج وم تدام و هدنس هلج 2 زر هکخ هام

 تیامراک و ید هد ران وط الفا ی” تولوا

 یتسهینضق رارمسا ےک راہصسم ندنکیدلدا
 ۰ ودر سک رک وا ند رلنآ

 .اص ندسک ره یب رایدن؟ 1 رهاظ قحا

 . هلرایدوهب ندنزو جا كشیاو یراقدالف
 قرەردزآ یی هعزانم

 كب كتل ءلوا
  رالوب

EK 

 هدنفرظ تدعوش یرافدوف وا نادم هن وادع

 ولو و سرط) -یچدهدن راب یدنک ریسه

  قاوا یمهیه كنامزا-نم یندد->ا كس

 و و قرءراقیچ راهعزانم ماطر - هرزوا
 دانعو ماود هدندمتدم هدنرزوا را هعزانم

  یرب ره - ییلنایتهرخ تیاجن ره نهوک

 قرون -هرزوایقا وا بهذ رر یلشاب یاب

 .زابو نهنارفو راقو ینا صن وتاب واو



CEA 
 و تاب وسرام و نهبنشالاوو نه دلو

 تردیللا یکی راهن هت سانات ومو نە

 ر یی ر ره ید كراو بورا هسبهذم
 راد را و هنس هد رد ےس هرا هب ماط ۰

 یکداک هعوفو ماتسقنا و فالتخا وب

 یمارو 1 یدبا یفو یدا یراو لسر

 یرفع تاب را  Eتولوا دف عزام

 هک ایس هک یر هد ورايا هک راو رد وش

 راو نالف لا ردن هن هلبجو یک
 یھ الرخا و! لرم صع كالیاو تههسلا

 لصاح نیم هنغردلوا شازاب هدنگا مے

 لصاحنیقن هن رفدلزاپ هرزوایلوا لیا _



CF) 
 اقا هنادیمهلیسهزاب یار ص وصخ
 ۱ ۰ ردشمقیج لبحا هاد ترد ىلا

 نکیا هدنادی» یک نوک تقیقحوش )

 فر رګ یرابا-تک یدک الاح كناراصن

 ندنف رط مالا لها یادع راد هنهرد:] وا

 ۰ رد. من یا ج یرلءااح < هدر یامدانالب دا

 بان مالسا لها یااع هکزردا ن ظ قعا

 هاک ءا ام دا ییکیدسادا فد ر كنا راصذ

 كناراصت رک | «ردرلشم ریس وک تک از هن

  ندهرکص یسهلجو ییغیداوا ییاتک ج

 .ضفاتییر ر یمیه یغیدلوا رلیشهمردب وا

 ا ماا وعد نک ودنا شاک اب یسیه هیلع»ان

 ۸2+ هلو با وج هن رانا رخ ابخ* را هسا وا

 .زونه نکل ؟ ای زکجدبا ییاوعدو شوخ
 .هداروب ز ۰ رداکد یمارویر كناوعدوب



۱ ۳۱۷ )) 
 2م را هصالخ كناراصن تناید زکلاب
 رهدنکعا لامتتشا هل راشتاو ی

 ( زکج هدباو
 تردیللا ررح لاونهر كنا راصذ تناید

 تردكمالسااشاح ینفدلوا شاربآ ه هفرف

 لوي لا سابق هسلوا شارا هبهذم

 ند هم آل سا ةعإ را تهاذم ۰ رداظخ٬رب

 یفنیداواقرف ج اندام ندنرکید كنسیر
 . رخ قرف یتح ۰ ردمول هم مالک بارا

 یهدننشا را همیش هلا تذس لها یهنابدس

 هژذوح ۰ رداطخ كعا سابق هلس هقالتخا

 هعزا. نم یکهدنسارا تنس لها هلبا همیش

 ندعطارفا هدنسا وعد تسالآ تبح زکلاب

 یدفرط یکیا هسفو تو-اوا ترایع

 هدکع اناعاو رامتعا هلاح ىلع ۹ رک نار



 غول هل روص وش یبشدا نوجا قاط

 ارح ویکیدلدا ه اکح هدو راقوب هرکر

 4 یخ 2..۸ح تعد رش ربراوح اهد

 ۴۳ ۶۱ لکا وادور هدنفالخ
 2 ریش هد تقوز | قره الشاب ندلا وحا

 ابا بیل هلیما# يدرك ریقرقح تمر

 ۴ ۰ نرو تب لقتواما ۰ یا

 جورعه- دوچ ۰ یدا یثر عوفولا

 1 >هدیا هماقا ییتعب رش كنا فکر نرحسم

 ندوب داق توفر ۳ ىو: هنیدام هن

 ید ییعد شو ES یک یسدنک ی۶ا

 ندنغردن) وا عفر هل 1ح بذاح یکیداک عبطااب

 هدر لکا نک عو سد تعدرش هرک رب

۳ 



 ) ۲. ترس ۳ °" تا و TD COA و

( ۳۱ ۱ E 

 كع وب بانج یباور كرال را ینمب رر
 ییهج ماکحا بولاق ترابع ندنلاحهج ر

 ندنهد) وادوح وم ب ج لک د فرض كر

 نال تب هبه ذرب نالوا یلاخ ندماکحا

 تبوعصر ۵ دز رص وصخ ی٤ا یباکحا

 ندناروهظ هنما تیصس ۱۵۱ ۰ یرہکچ

 دشا راق با هم مال تهاذملاح رد بهذم

 هدبلق ےس عبطلاب هژس الف بهاذم وقر

 لکد ہد یک یکرک یخ کے 1

 ولامور امبار ۰ یدلوا بیغ نوت نوت

 یلوطاناو ندریرصم وندراټانوب و ندرل
 ندر ملف نالوا یدومی لیصاح ندا

 ی رند هنوا ران ریک هع وسا دیدج بهذا

 هدینا ربع ناسانانلو شاوا عرش ناسآ

 لرل -> الطصا یک ( هل بر لغ وا باب



) ۲۱۰ ( 
 اب راکد رب ودن رز والهج بویم هلب شات

 . ی رلکد روتک نداسدع كرا را وح هل رلانعم
 3 نوت نود ید ام ول ع٥ ی زج

 وم - سد یب 2 قرهبالک اسرو

 3 ۰ ردشفارب هد: الص

 ع وزو ندابسا تردوشآساسا ه:شب
 ۳ یثات نده رشک 99 نا

 . هدناالضیخد یدرد یللا كبهذم تردیالا

  یراکدمهرکب هعح ناد یمیر 3 و شلاق

 ۳ مامهزکب ید هذ ررب یعوجلا یک

 ۴ یر یرورسط

 "هرزواقلوا لامر هب هملاطم بابرا
 : اهدا ضرع ین رات ,هام كن راض ءب ندرانوب

 ( یبهذ» یبتسویت )

 ابو یغیدسنلوا ناب هددیمح بذک

 ن داف

FP 

3 

1 
۱ 

۱ 



) ۲۱۷ J E 
 رها شم نادمآ سس كن هسنارف صوصخ

 عاقجا كناوذ رفن ترد یللا ندنسا
 رب لمکم تیاف نالک هدوجو هلبق افتاو

 ) تالم صفت هد ) ه.فساق مولع سوماق

 وبشا هلمح و یکیدلدنا هک اج هلیس همزال

 نده یوکح تهاذم ماطر یه دم قردسوم

 نالوا شم ریک هب یعسهدید_ج به ف
  8شا لیکشت دید الیم مصع تا

 جاقر هرکص ندنا هکردبهذم رب یرلفدا وا

 ون اقهدلام یهذم ك او اف ییعب اهد سصع

 غ یاب را بها ذء ةفاک هقشب ندکلکیا

 ۰ ردشل:ا ماود ردو هنامزیک دلی

 سوک موز هناکشت روک ذم بهذم

 یتیافکمدع كن بهذم یثنالوا شم

 عج لریراوسح رلنوب ارز ۰ ردشلوا



i, ۳9 

E E n 
 E وصند ر تام واعم یراکدر و هدنفح

 اا دد ةلوا ضرع هتلم ر هدبولیوف

 كج هلب هدا عانقایرشب رکفو ینفیداوا
 كىرا نالک ی رثدىدآ رودا تاص وصح

 .هبمدنلوا لاصصسا هلیشر هعشب ندندل الد

 عقر یو-طیبوط كعسم هبا مکح یننج
  یکج هل. ها رابهشیا هدائاسم ضد ین

 نایتسرخآرخوم رلنوب ۰ یدبا راشلبا ےک

 د ۳۱۱ نفا لكا مایک

 ۴ یدن-؟ رذا »۰ رد رام اغکب سر

 0 دەکا هک اع یشر چ هدنرا ھذ

 یدل هساوا یراترد-ف ارز ۰ رارداکد
 ۱ ۰ابتسرخ ٠ رایدبا زلاق ناینسرخ هدمالوا
 درج اد د ودح راط یکی دکح هراکفا لغان



(A) S- 
 رک وص كنابد 3 یالقع دز :

 «ردزسههبش یرلکح هلوک هان رلود نک ردقەئ

 هدن رب دنک نف و لع ره راتب نکا یدا رار

 هل وا هد هد ا یراکدلبا اوعد یفیدالو

 هرب وه رلا اخ ما هدنلحاد ناف رع ول«,

 ندا حبه ز دم ۳ هکر بد رپ و دوچ

 . ىدناوب رلثدیا مایف هنهيلع كران 7 یچب

 او ىلە نالا تیمدا هداب لا هح

 كنس هلج ردقهرانا زاب لیحا ها اد ند ۳1

 یراکدرب و هدنقح یرلاوا یزتغهو بة
 و

 ) ىهذ٠ تاب وسا ۱

 یوسوم لصانع یبهذ۰تد وفا وبشا 8

 شم ریک هک“ در دج بهذم هدااح یراق لو

 یرلروهظ بیس ۰ ردیک رم ندناوذ نالو

 : هکردشلوا ون



( ۲۳۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴۳ 
 3# ربع ےس یکد یلن زاب وب یلامور صمب

 vail فوا و ی

 ےعج ا a رسد تر طح هنن

 ۱ : ماد رک كهإلا همس ود e ا

 وا ی و د ه را هم راد تن هلک مزال

a 99د ها ربع مواد تاد ر ۹ نايا  

 1 2 "هرهاظ الا هل .دسح قغاو رهام

 یرفدالک !دربیانوبو كرا يمور ندلئاسرو
 ما طرب یفددل وا شک اب ۴

 3 به ذء هل ر وص وب دت شدا و اا تاما

 ۱ لو ةع باب را

 ۰ ردشلاق توسنم نما یدن؟ روک

 ۱ 21 .حانا ادعام ندنل,حایم تهذموت

 روح يانا سرخ ندهرکص ځد ینیلعا



(MN) sS 
 قدرفت ند ران الاب یراقدر دل وط لراساباب ندا

 ٩ لار كج هل هلوا ناباش لوق در
 ۰ ردرلشانا لوبف هلهجول وا بوي وف

 و راقاب هل رظن ثوعب» ربمغب رب هک

 لو-دروربماس یتسی ر چ ندراب راوح
 ظفاح یلاتهزکلاب بوغا لوبقهرز وا قاوا

 لرحسم ۰ یدیا اروناط هرزواقلوا لیحا
 لب وح ینید هکو لاحو یکیدلیا هیصوت
 ضمب ) یراکدلبا درو رن كاراصن ندا

 هن ی هب وسوم ماک-ا ( یکسال كم
 ۵ _لع هات ۰ یدا راراب وط ارح الا یع ص

 نالوا ىل ل نماسدلک » یماسداک كيلوناق

 یرلیذ یفیدساوا شعب لکا هلی كحرطز
 بهذموب هد « ٩ رارولهدبا منم لاا
 . ردشلیا رفکت ه روا وا وا یباب را



4 ) ۲ ۳ 

 3 ) نهبدیلپ زا ۱

 ۱ 1 1 های ر مدار مان دنلب زاب بهدمو

 . رد رابع ند هلطاب ر هل صدف رفر شعا لکشت

 ۴ رم ا ج نوت نوت نامش ندقلنابلس رخ

  هجهقشب صوصح هن ربدنک بول وا یشر

 . زویچ وا ییاع» رانا ۰ یدبا را ویرللیحا رب
 شب شقا

 وم كرر یراکدلیا ریت هل ظفل « لق »
 كن هقبط که رکص لا اسدوب و هنفیدل وا دوح

  ررولوا عناق هنکیدلدبا قاخندنف رط یی ر

 ۱ ۰ ید
  ریسفت هلحاورا سانت یتولادعب ثمب

 1 هد هةبط ره ردنا ضرف ها

 ۱ تایحكناسنا 9 ۰ 1 هد رند وب كعا

 ید ىس ەباوح تاریح کد یمهباحور

 ۰ -وروج هرکرب دوجوو هددسبا زاوا لئاز



(IF ۳ 

 ؛ادوحو نالوا كج هلکه ر هرکص ندکد
 قرا ۰ نم هل وا مکح ىج هلوادوج و و هن

 لکشنم هلکنا هسا ر ولا یلکشر یک اھ

 ۰ یدیآ راربد « رولوا
 ) نة الاو

 یل مص هر هدنماب نیا الا و بد

 یماسا هک ردشادبا :سیمأت ندنفرط سا
 ۔ رردش راق یی وطالفا تهذم هلةانا رس رخ

 . وا ضعب كنج لدنه هللا هركص نداد

 یلام ۰ یدیا شغل و ترابع ندءاقهد یءاه

 یاحور مع هند رب بودا مش هب یکدآ

 .ور لام ۰ ردي ريب ینا مع هن رکید و

 بولوا ماعر شیک هیانلا ریغ ىلا یاح

 هرادایتسهقبط زوتو كنون رلهالا رفن زوتوآ

 احور ام هسا یناع-ج ملام ۰ شا زرد



( ۲۲6 ۲ 3 

 ۱ ىلا بولوا هقشب نود نوت ندب

 اب را یناحور ملام هدنکر حورکف برندیا

 ىلج یکدا یک ترام و تاناحور ید

 5 رب رکا ند-دفیدل وا يلم هليا
 هةدناح ور ندتږن امج ییسب دنک هلبلدیفصت و

  شعاردا لاقتا هنسیماغ كتدناح ور بواب

 یدک هل سابق شعا هام مامندتدناح ور

 ۱ ت دسم اا لادن ام مع درج ی راتک زلف

 . شعاردا داقتعا ییکیدلیا تاشن

 ۱ ( تبنوپ-رام )
 ۱ تان اب 1 یلب واس 9 4 نویسرام



1 e 3 a. ر و ۷۹ 

3 [ ۲۲۰ ) 
 موفم بولوا بهذم یمیدلوا شهروق
 ىا یرکیدو یاس توانا قلاخ یه زا

 شا ضرف هللا کیا هرز وا اوا تامل

 تاثیسل ای اخ یم ف اک تاب اا رسما ییبیایلنا و

 0 بانج تولک ندنف رط هللا نالوا

 ۰ هلا نالوا تانسحا یو

 ا ی ۰ ردغلوا

 ید ا نصر رانابرف ماطر تدا

 قلوا ندا و ترابع ندّهف

 و
 ۰ ش٤ا ش دد ار ع ندن نمی ییسالک مزد

 رل و درا ہدایت ا صڈ ردا لوءف هرز

 ر4 رل وا س هرس وک ىو A شاک

 قوا رس یساسا و یا یک رابه ذ٣ 5“

 تواک هدو> و به دم ترد یللا ر و



۱ ey 
 ندا لکشت هج هة اب كن ر ره د راو

 رواو كل واقو شمراوهرازوب یتاعورف ودو 
 حواو حج وا هدنحارب یپللا و نالند سه ۱

 هل راداهتحا یه رکص یک ارا تعا ر ہدنا _

 به ید رابه ذم نو دا وک ها ا ىلا ۱

 دلا دیش ۰ ردشایا عرف ندولن و

 هنن رطاخ كنهءلاطم بارا خطورادهجك 

 هدنسا راتال و و تابرلةنا ردوو یشنالوا ۱

 ىقجەلوا شلاق هدر كءلنا هم رخ لصا

 یدبا شمالوا وع زونه یانایتسرخ ۰

 هکیدیشلاق قاب هن هل..ا ینارصن احوالل 

  Eروایر و ربخ ی 3

 ) (رابارصن



1 (۷) 
 هروک هل رظاقا وا مالسا قح بهذم مدقم

 وشاهدوا هسا راو تهذمر یراکج هلب ۱

E |۰ ردوو دهس هنه> هل وا ىه دم راب  

 مدءمق وچ كب ندی“ تروح بهذمو

 هبوسوم تعیرش لسا رایدوم ۰ ردراو
 ند او قرهاق لیطابا قوجر هنناکحا

 یهدم رل اصن وبشا تفو یراقدق ج

 بارش راش مام زوالصا یمال ہد رش ییابرا

 ٠ ردرلڈ مال ر اندفاع و لدعورلش ماما

 قالخانسح لرلن و هددغهالف دک موبلا

 هسک رهاف و هدهع ۰ رول وا حدم هل: هدابز

 یتح بولوا ندنراعش یحرب كران وه تالبا

 ید م ظاما 2 یک انو ےک

 ااو کر راشعا راتخایهذءو بھ

 ۰ رازعا راکذا یخد یراباتک



8 ES E 

۲۷۱ ۲ 
 د رار هل روهظ كس تریضح

  یفاکحاكتمب مشنال واا رج الایع رم هدندنع

  لاتتمالوا لا رهسم هلدهح یعیدل وا ثكءد

 ریدوهبیتح ۰ یدیا رانوب راندیا راسیتعاو
 . یارصن نوا كنو هننا رادف رط 2

 یرلابا لهاح ضعب كنامور ۰ ردراشمد
 روهظندنس 4 رد ترسان a تروح

 | یار ھن هرلنابتسرخ كلبا نوجا یکیدلیا

 ۰ رداطخهد هسبا راشملوا بهاذ هنکیدلند

 زکلاب تاب بوسام هنسهبرف ترمان ارز

 ۱ «یرسصان د ید وا بول وا صوص هباسع



۴ 1 ۹ ( 
 هدهئروا هلا هیبهذم تامزانم ندا نوکت

 دد الاب هکم روش ےکح بهذم هحرزو

 ندندناسصعت یکاوا ھه كرابا رص نامز

 یدنک یرلاق قاب هنن رزوا كلا قرهیلرآ
 ارخوءو ناسبمهروک یی رابالقنا و لوح
 هدنرظن رلنایتسرخ نالب رب | هلیمان كيلوتق
 یکشاربا ندقلناشسرح لصا یرسارصت

 ون یدک ارز ۰ عدم ۲

 شال وع یلاع كرلذامل وا رادربخ ۹

 رهناود تح ۰ ردمولعم ی راکجهد
 ید رانج یدنک نامز ا ید

 رردانظشهربد)رج یلاعل ر هيه هدا قرف "

 ا رنات رخ ۳ ؟ كنو هتشلا ۱

 ۰ رد راشلبا ریغ کت یرلداصت

 قام یلاوحا لیصف تكبهذموو



> 

۲۳۰ ( 
 ۱ دا ز یس هبمالک بک كنامصت كرد

 هن ریفکا بیم یرلیاصت بوردش راق
 | یریفکت ببم كران وب ۰ كدلبا لصاح فوق و

 __ یني راضمب ندنماکحا ه وسوم تعب رش

 شما یرلم ر دش راق هب ه وید تە رش

 ۳ اشر و باوجةل رایارصت زكقاب

 هکراشع ډ

 ۲ اط رندهب وسوه تعب رش رب توا »

 ۰ زەدةماق هه وسیع تعب رش یماکحا

  .وسوم تعب رش اسیع هک زرار وصهزس نکل

 |. هکا لاکا هسقوب یداک یعەغەزوب یه

 هک زک کج هديا فا رت ءا زک هل 1 یم

 ۱ یکناهاسیع یخدزب هتشیا ۰ یدلک هک 2 لاکا
 نکل ۰ كدلبالوپف هسنایدلیا لاکا یرایش

 ۱ كماغا لک | یبهعون# مودل یک ناتخ



 ) ۳ا
 ارجاو لو, یخد كنايع ترمضح یل#
2 

 كم ردت ال رت هلنجح هن یعاکحا یدل وا شا

 ۹ زکسروبشسلا

 5 هرو-ط یحد لر وص ناقآ هب هک احم وش

 هک دیاق هناما۰ رولیدبا ملست هدااح ره یهح

 راد ماست رنابتسرخ نالاق هدتلالض زکلاپ
 کالا | مد هفیزو » ندنابر رلنا

 .رخندفرط رکید رارب هلناعا هندیآ « مدلک

 هل :هج ی رله دل وا شهزو ون نوت یاناباس

 ندننامصت وبٌشا یتلنایتسمرخلصا وارد ر

 هکلصن ۰ رلیدمهلوا لئاق هنسل وا ترابع

 »| ردشلزوب زکند زس » مالسا یالع

 اوعدوب تویعا لوبو یخد 1 یراکدید ۱

 رانارصن ابچعاپ ۰ را نم هلوب هدرارارآ
۱ ۲ 



([ ۲۳۲ ۰ ۰ ۲ 
 ۱ سابق یراڈلیب هديا هماقا ناهر هنهیاع

 : یحدرد در رم ٩ نکعه } کن ردنا

 ر هف زنا هن هعقعلا ها ہد ر صع

 ٠ وح یبابرا كنبلغا ندم راس بهاذم هلا

 واربح یحد یر وب راک,لوناق ندىآ

 9 هل موزا by ورح یی راک دعا دا:سا

  حسم,رلارمصف لییارسا یب یاب ۰ ردقوب

 راه ر و ربخ کج هلک تاذرب هزوا قلوا

 .اسص ر راد هنغج هل وا ها تادوا هد فیس در أ

 . رمد۶.د رب اتدام ۰ یدا رلّشمام ا .تعب

 هلی رال وا شهر وربح ییغحه وا ناد

 رظا هه دورو ل رم ر یحد رلدارمص)

  ترضح یرل ضعپ كرلیراوسح ۰ رایدپا



1 ۳۳( 
 4-> ران و هرزوا قلوا یا عكا كرس 4

 یک ادو یک سرطد ا_هقاو ٠ رد ودعم ۱

 هرزواقلوا ندامدعباعصا یخدیرلتاخ
 كاهج و !مالسالها قحا ۰ راردیافا تعا

 شهروک ی وسر ترمطح كراپم هجود رح
 هنکلیاحی لوط ند: وا اشغا هلاکمو

 هنوخیخدرلبا ست هسرا را ردبا م بن لص

 هدلاحو ۰ راردیا مکح هل وا هلو راوح

 یمروصت» یر زا وذع یرلن و ؛لراکیا و اق

 as ؟ روای هلوا
 را ود مدن راش ا "یدایم لا

 .امولع راد هملاظم نانلو یوم یمیدلوا |

 : یسرغوط لا كت ۱

 4 تهم
E 

 زادهن راشتنا تیفک كغلنايتسرخ



( ۲۳۵ ۲ 
 1 تأم وعم زعل دل وا هدک عا درص لح و ت

 : هکر ولیشالک | وش ندنلاجا كن هبح رات

 هد: طاف هرکص ندنهفر ك“ »

 نداراشنا هفارطا قرهماردنوط شیکید

 ۰ یدلدیا مادعا یم هلج نا 2 لب را وح

 هه رخ "هر اسبهاذم مقاط ر سس بهذم

 . یدقیچ ندنلصاو ۰ یدلزو بوی راق
 اکی الاح هدنرظن رولام ور هیفأم عم

 . ردفوش«یدبا قوب یفرفرب ت ندکلیدوم

 رلنابوی#ا لوبق ی رایهس*رابدوم هکراو

 ۱ كمدار نوک رهو ریدل ر | ندرلید وم ید

 یرلبه ذم یراکدتا هوالع دبقر هلشاور

 و ىدا راردبا هبوقتو عسوت هج رک
 1 ور هل هقناس تموصحخو ییهوصخ لرلید

 | ىم جاق ر هلړتبمانم یماوغا یر ولام



18 (۲) 
 ندقلناتسرخ مادعا و نکل ۰ یدلدلدیامادعا

 هدامر یمای-س درج ۰ یدیا لکد ینالوط

 < كدیشلیا تاما ییهددل وا

 هدنسلدایم كملنایتس رخ راسا اب یدءا

 زد ر هللوب هناوب یلاط:یفیدلوا را
 كهح ندو ایوک هکرلشم ردرا و هد فح

 .رخییاود امور رب هجوقهدن رانا "یدابم

 هده روشع ۱ مابفهلئوق را وهنه,1ع كغلن ام

 نامش هدد ر وک ییغبدنالناح زار كتبءج

 هنفمرف نکوک كند قرا ا هاو 9
 قیدو قح بانج نکا ۰ ردشهورو
 .دنلوب هدندام كا امرف نامرف هدناهج
 بولافوچ هن ندفرطرپ رانایتسرخ ندنفپ
 ۰ رد راش متیچ هن ادم

4 8 

 .ااز بنوا كمر و توق هن راد



۳ Om) 
 زرو روک رود-عم هد ران الا یک و ی رلس ۶

 هنر وص و قلخ ی را داد عفانم هکنوج ۱ ۱

 ااو قحا ۰ ردًم> هل وا لصاح ندا دا 1 ۱

 من رلعا دوش ند هی رات تام والعم یرلذ ال ٩

 یصارهدز یہ هکر دون یساصر كك رات 1 0

 یاذاکا هل 2 ۰ هل هل وا  Eیهرود 1

 هدنهاعم ناه رب لر ەديادع ند هی رات تام ولعم

 تروح یراکج هل. هیلیا ضرع مطااعه 

 یتاحرد كرلنالابو هفاصنا بایرا هشلیدیا

 | راجودهدنتم اد كغلنابتس رخ نو ایالک ۳

 تامولع:نال وا د وم اد ها اطم ددل وا 3

 | ردشلروک می موزا هغع رک ۰

 ردلکد رکنءیراقد) وا راحود هرلازح لت دش 1



۲۳۷۲ ) 

 ارز ۰ ردلکد مث رل ازج و هرکرب جا"

 نامز وایک یکیدید جد كرتلوو هکرارد "

 قح رغب و بج ومال رازج نالپدما هرل ڪم
 كليم و عهد ر ها اظمراساب اب اینا ۰ یدالکد

 یو هد 6 دم و اظ 2 ردا هوالع

 هد ون هده سا رار دیا ممعت هرلنایتس رخ موج ۱

 لکد ی وعر افج نالیدا ارز ۰ ردشاکاب

 تن هک ام وام« و لوس هداموب

 شلزاب بواوا ندنرل خروم اسیلک یندبم "
 مد ما هج راذ امت سرخ 2 راب ییدلوا "

 كونو داب نالوا لوس, هرزوا قوا
 هکردهما صاوش نالوا ج ردنم هد رات 1

 كابا دال مىن د 44 و ه دنهملع رانا ءةسروم 2



۳ ۱ 
 : ۱ 1 ردشلر و ندنف رط روطارعا هدر صع

 1 3 ضمراو سونینیسو سون اریس »

 1 هروطاریعا هل دم ندن رافد وا یکه را هسوک

 _ییراکجه- ا تیدوبع ضرعو تبامر
 وش نوجا یرلغلوا لتف ند راکدلیا رارفا

 a ردد راط ہا زغامرف

 هلتقد ۰ رد هجرت ر یک افرح نه هچرتوب

 كابا هکر ولید ا ےل مت هسیا روايروب دع)اطم

 اار ز ۰ شعا لکد نوجا ند هرکر ملاظم

 3 هروطا ربع ایتیحبفكرلنانل وا مک یرلمادعا

 یغیدل واترابع ندنکی دل دا تبامر و ت هرح

 ۳ قلناتسرخ هدشیاو ااو ر ولی سوک

 ۳ نکلرولیروک هرزوا قاوا تلعر ید
 Os ءاتیامر لکد یتاع و بی «ك ادا

 ۱ اناء رولیروک هرزوا قلوا ییلعو بیس



| ۲۳۹ ) 
 ار ز۰ لکد نوا ران امتنس رخ موج مادعا ق

 ۰ رولیدا رکذ یسیماسا كرال وَ

 یاو | یک هنتر لرلید ومهدشیا وب اما

 ۰ ریمروکموزل هبذکت یراسا اب ندا اوعد

 هدنراثابآ یاتیم هدرب رب هدوراقو

 همه ارظا ر هدندنع را ولام ور كغلنايتسرځ

 تابا یتکید-ءروک یک لقتسم ندرو

 لر ایضسنان] وا مادعا هد ههو د ر نوا

 .دادامادعا هل رخآ بد لکد نوا ند

 نام هل سوالف هدنګا لرامهودعم یی راک

 راهدآندنساضعا یروطا ربعا نادناخ یک

 رل مابا « لدیشلا نایمرد یغیدنلوب ید

 د رحم هلیادع ییا كن هءه و لاظء یو

 ۱ وعد غد داپاب نوجا یساحا كم[ تسرح

 يەيةفح تاحانعیا هدارو زب 8 ٠



 8 د وا ۰ مهر و ندن زغا واق خروم

KEهیات ی ( 

۰ ۱3 : 1 ۳ ۳0 

 2 6 Ae Ra را ® مک ی ۲ 3 سر و

SCTE A AI 1ی و  MITERین ی  

e a Re a AE 
E 2 ۲ 

۱ a 1 
۱ 

NR 
A E 
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 اط یو هدنسهفیحص 4۷۷ دلح یهشب
 ۱ نا یکيدليا دیو هند ییهلیا كەە وع

 : رویدا هاکح هل وش یس

 6 2 نوسەود روطاربعا »

 ۱ اد دح یس هلاګ داع نالوا مدهنم لدوبعم

 ( 2 ااف راصم نامز یکیدتسرا عا اشنا

 شەت هبدقن *هناما ند راد وهب نوڪ ا

  كالیدوهبیخد رلنابتعرخ رانامزوا ۰ یدیا

 ۳ ابموو ۰۰۰۰ ۱ ندنراةدنلو ةدنتلا يات
 ٩ تددج E رپ تب یایحا كن هام د

 ِ طی هاو انا: وا بلطندن راکدلیا لع
 سو

 رل د۔ابارا م صا و دانع هدکمام رو "طاق و

 ۱ ۰ یدلیاتأشنندنوب لاظ.یج کیا هتشیا
 ۰ مد هعلاطم هن الماکو هنالفام یدعث



 كمرودلوامدا نوجا كن و یغنانابتهرخ
 بولطم هود كقاخر ندرلیدوهب هلبآ
 .دل وا مدا نوحایراکدعر و ی هاعازالوآ |

 ؟ردراو قرف كوب ردقهن هدنسارا ق 8
 قو هلس یدا اکا“ هدا هک هلگر

 تویل وا یتوع یخد ماد-ءا صوصخ#
 یرلنالبدیا نو یرانانلوالنق وتناق خروم
 ندلیصفت ۰ روب رب و ربخ لیس رو ى

 « قدعزاب از | حا

 یخد ناژار ندنرو-طاربعا امور

 .هرص یمهلظ كفلناءتمرخ ندنفرط راتااب
 مان سايننا كلا یوم زب ۰ ردشلن وقف هنه

 یا وط ندا فهم و اے یز رفقا

 شایارک ذ مدق» ندنوب یغیدلوا ف ایا لو

 .دیقفح تاحاضرا یدع” یربخوا ۰ اد دا
 : دا تانا ۲ 1



) ۲:۲ ( 
 ۱۳ ا ردو یااراوا

 نالا د الم یدوم لود

 2 ی رلکدتا تدابع 8 .فحم كن هو رف رفرب

 واردرههدن هرا وییکیدنا لک | یتا نانا

 هدام .E و یغردلوا دوج وم تا شف

 مانصا هوب كراولامور قرابط دهدارب

 صوصحخاب و ینی رلکد-لیا ریذح ینب ات و
 ۳ دیرابدنک بور وشن هفرط رههدنیش
 ۳ ۲ دا ناصع هنهلع تلود
 ا تعاجو و ندنکیدلیا نظ هللایوق

 2 ددو هدنفرط ی وطن هل کا

 ءارجا تالاح یاضنقا قتیقصلاب ینب رالاح
 هنیلد ركيد یلغوا كنیلب روهشم ےکح

 یلوطانا نامزوا تاذو هکیدشادیا هلا وح

 رولو یمالاو كالابا حافرب هدنرزوا

 رخ
TERES 



(r) 
 هناژا ر ندنف رطیلب ۳ هب هلٌءسم وب ل

 هناخ رفد یتاود امور هعالرب نانلوا ےک
 موبلاو شم هنس ونءهدی ك رات ندنرا

 واق یکی غیدلوا جردنم هدیموع ځ رات ره

 جرد هناب ۲۰ كدلح یھ! یخد 2 ران

 هز هروآ دمثال هکروبل واكد ۰ ردشلنا

 اطعا ییهمزال وی تام واعد هاب و

 : یسهچر هتشیا ۰ ردکچدیا
 یرافدلوا ید رج یر اب و نیل

 یتبرابسابس مرج هسفوب كا ازج یمن ویا
 ییکجهاک مزال ایا تازاحیمهلیا قیقحم

 ےل دو هبیلاها فن ص یکناه كنازح و

 تام ولعم ضمب هدنلوی راسهتسا یتکج هلی دیآ

 : هک روید هرکص ندک.دلبا درا

 ینراقدلوا بولوا یصس» هرانا نن.

 ا
e 



 هدنجماكنا ۰ یدلرب و ڪالر اضما الب

 ی )4(

 ۱1 لند رارفا ین راقدلوا یصسو مدروص
 E فا و مدرب وربخ هلیا دیدم هعفد حاقرب

 اطا نوساوا هسا رول وا هن یهذو ند

 ۱ 6 راکد ریس وک وشراق هتلودو ید راک مسلع

 هرزو| قلوا تازاع نایاش یی رلتموصخ

 و . هلاد جاقرب ۰ ۰ مد لک | و نا مکح

 ۰ مدلیا ۳ قوت نوک e هامور

 ناناوادانسا هرلذوب ۰ ردراولامور رانا ارب ز

 کی "ردهدکشا راشتنا هلبهذم سن مرج

 رخ یرلفدلوا نایتسرخ ات
۳ 

 ر هلبا ر .اک زا یو رانا هد ذرا و و

 ادو رار وب دیا ناب ی جد راذدل وا نام دسر

  1 داب عا )۹ ا

 رويا تیدوبع حادفا هرادا هک“ ر ین



 ٠ راددتأ رلتنعل هسوتد سرق قرهلوا ها

 یی راقج هاب ینوب را ۔نلوا یم اا
 ۔ر ورح ی راقدلوا یی * ۰ مردیا دما

 یصیسم هدرمالوا رلمدا قوچرب راسنالپ
 لاح رد هدهسدا رلیدتیا رارفا یب رلفذ) وا

 یرکب یسیضعب و یریدهنس ج وا ین

 یی راقدلوا شعیا كرت یهذموب یاللثد هنع

 كنم یه صوصخاب ۱ رادار وس ابمطق

 هده» هلبا ليج یتیرات كردوبهو کمر

 ٠ ریدوفوا راتنعل هنما سو:سرفو زاید

 - وصح مایا ضب ز رکاب یهانک و وس ر

 ا سوت سرق توقف ۳1 هل هوس هد دص

 افح و روج یا انزو ندقوفوا راهګ ده
 هکمالا از یوتسرف و هکماعا راهانک یک

 ِ ون وا هب ه رھ یرعر هلو و نددکلیا ۹



 ق 7 میم رم بس ید یهددل وا ا

 دما ام یت رفح ۰ ریدر دلم هرز وا

 ١ وذم هنر كبهذ ءو نوعا قم راقبح

 نکل ۰ مد-)ا ها رها یه راح یکدا

 گام وام جد تام ولعم ییددر و دل راد وب

 ءانج و مرج هجا ود بول وا ترابعند ها«

 یشبا ًاراطتنا یکی راما كنس ندیدم

 ۳ E هب اس 7 ۰ ۳ لطم

 5 یجح .r هبه ذمو

 ۱۳ رک رش زکااپ ىراس
 1 گ ردشعا تدارمم

 رابع ندنوشیهحمال ثزبلپ هنشیا



) ۲:۷ ( :# 

 اباوح کو لروطاربعا هدهرکرب بو

 ؛ رد وش هکاهرو ۲ یی وت کم ید زا

 رارهس*نان) وا هلا وح اکنیلد مزب زع »

 ۷ Ee وط ل ور لز وآ تایم دنشیا

 هم وع دعاة هد ردنا کو هکنوح

 یرلنوب ۰ رد کد نکم تیعباکا هلیعضو
 طقف۰ مروک موزا هقیرطتو یتیقدت رارکت
 روکازج هسیارارولوا ےمتم هلتمهترپ رک ا
 نمرادوبءهو ردنا راکنا موتم کا ۰ رل ردیلم

 عا لوو يمادنو ۵ سذآ ربا نیع همای

 ییسهلج هسبا هدکادا ههبش هنره ندناو

 هرربخیاک اراق نالب رو ۰ یلعا وفع ید
 9 ردلامر هبال( ظ وب ۰ یلماعا تىما

 < رداکدند زاما هسا عور ىلاثتما هلاثموا

 كيلر رک ید عش ۰ م هاب یدیاه 7
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 ۱ 8 هماناوح لر وطا ریعا و 7 ۳۳ د هم ال

 ۱۳ ۰۰ لا هیت و تاقفعو ارظن
 | لەر ومکح رب د:هدد) وا نوا و یابد

 ۱ ۳ مهروک رد منع

 هوقنالواشارو-نک هدوحو هلفافتا كل
 ا2س رخ و هد رتعم را مان نوکساسرون

 ےس

 اد_اج یګدردنوأ ه )هک ملاظم نالیدا

 ساد هل وش ید هدنس هغي ۳

D۲ دص یرو- 73 ابا هد: طاف  

 اطخ كەر ویمان و هدي و ماظم نانو

 لغ والنق سار جاقو_ندرلرصس۰ رد
 رەبأ نس هسا رو ۰ ردشع شیدا

 ی ءهرکص لا هکرد رب وقعب وب كجول و

 ۰ ردشلدا دهد هدنسهبد اليم هم ۳
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 لخدعد یی وجء امور هدنداهُ رنا

 روهظ هدنسارا رايد وهددولف ۰ ردا

 دا ص ندرل وهد ( هن رزوآ هعزانهر ن

 ندرانوب ( رد-ةج هلوا راب هلراب وسو
 ۔ رخ کوب هددهسیا یدایا مادعا تب رام

 ردفو هدعاسم الصا هکعدوحت یرلنایس

 ندنفرط یدنک هامور كنوره

 یل کر هللا وزع هراناهتسرخ یس رب و شآ

 یسما هنماعتا دب كالاها یرانابتس رخ

 کوب ۰ یدا مغرب نوچ رنابتسرخ امقا
 یلوبق مدنعاب و یو كالا و
 هدنعهنس 4۵ دال ۰ نم هل ز و یم 3

 ۰ یدرودل وا ناینسرخ یلیخرب نیس و.

 هکلب لکد نوا یوح كهانايتهرخ طق

 -اموروندن راذداط لارق ییولصم منو



 نا

 1 8 وا تنم و e لا ا تاعن

 داتا هن رتیعج نایتسرخ هدنامز كیاژارت

 یفیدل وبعوقو هن رزوایمایس مرجنانلوا
 هک ردترثم هڪک رات طقف ۰ رونلوا تیاور

 بوبلوا نوحا یوح كفانابتسرخ دوب

 1 دیهاذء ةفاك راس یی ریدنک 2 ران ایتس رخ

 يلع یی ودو ید لو ولام ور ق رە ريب

 1 د راد وها رباد هل راقدل وا هدة الر طاح

 ٤ وئو سايس هنن رزوا ارتفا نالیدنا ندنف

 كلا تلخ رتنامتسرخ نامزوا ۰ ردشلو

 1 « یدا ترابع ندفنص نیک سم

 هد هجراذامتهرح ېد و هنشيا

 . . ردههک تیاورر قج هيمهنلوا
 اط یکلوا جوا وش لصادا



(r) 1 
 سان قحیشدلوا هنهیلع ییید نایتسر

 ۰ ردراشهزاب ید یراررحهاسیلک نالو

 ه-ناح هڪ دل وب ی رل یه ورک سا

 هده-سدا شل وا عفاو ی راکدلیا مایقهدصا

 ندقلخ ری ربرصسم كا رل.لا و یا ود مو

 روطاربعا یمیک درد كن ه.هوع لاظم ۱

 كن و هد هسیا شادنا عاقیا ندنفرطنهب رد

 یخد هنهبلع را تس رخ لک یانایتس رخ

 ریدوهب نالوا مم هلةلزاب رحم بویلوا

 هژرلنات رخ زونه نامزواو یهدلوا هلع

 لسا وا یاسمهدن رظذیتلود امور رلید وهب

 فلت هدكنابنسرخ جاق رب ییالوط دننو
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Ah. ی ۰ TUL 4 0 یدمرودل وا یمدا جاقر كنیلاو حاقر 
 ۱  ردقوب ناکا دک با دع ندهبموع ما ظم

 پول وا لهرواق رامندیا ما یلاظم یجشب
 یالرکس* كهبلا یوم روطاربعا هک وبااح

 عداد هرافو اف ضب نانا و هدنه لع

 لکدن وا یرلفد) وا نایتس رخ ی رس و

 | اور 1 و 2۰۰۰.۱ هل ودامور كرك

 3 یوګا یر اکد رم. وک تم وصح هنر د

 خروم کود: شک راح هب هلم اعم ا

 دن سدنرص 4۸۲ كدالج یصشب وتاق

 ۱ ۰ رازاب

 | موق یمیصتلا كنهیموع ملاظم



( ۲۰۳ ) 
 ها دو ی ص وصخا و یقرخسا و

 ۳ د)ا ف ۴ هد و تولوا ۳ نالوا

 هدنهلع رانالسرخح ید ماظو هد همی ی

 2 دا ود 3 رګ e یندلو

 و E نو ساسر و و وا

 : رو دیاه اکح دان وش ی2“ كإظ یکیدلیا

G2» 1ندکزط و  ESید  

 ٠ ی یر قره 1

 یر دف و زارب ۰ "2

 او D یرله رک ص نکیا رار ردیآ تەد

 هی د < روم دا هدنام و رانا طس هر هی

 توادص یچدرلنانلا ارو كماعا تم 1
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U 
 :ع هد: ص وصخ كمامر و نيم نوچلا
 ولام ور هدنسهنس ۱٩۲ هیلع ءا ۰ رپ دابا

 ۳ هاشم اس هاب هدر
 آر یخد كرودهس هدنو ۰ ریدلیا

 رادو هب هدنسهنس ۲۰۲ یتح ۰ یدیاراو
 3 ۰ یدلبا عام ندکم رک هنبد دم یی“

 E لهدم الت ریس قوج كب قلارا
 ۱ « ردراشاوا یدوهب

 ۱۳ ۰ ها هلدالم هکرولن روک
 ۱ ر نوا یوحم كهءانایتسرخ الاح لدروک

 ۰ رویلوک یکیدلدیا مسجریج هنوک
 راسااب یتنایفو كرانایاسرخ هدااظهو

 . هنسهجرد راکبیتحا وارب هلب را هفلابم لاک

 ژب روا ندسنیخروم ۰ رارولیهریدراو
 ادو نوچ ایران د» هک رد هدشلا بانک



 و و کرد زا ردقلوا نا ندا نا

 ۰ رددنکع ی حد قعاص

 كنوس ژ ندنم صف ربهاشم یاک:ا

 یس دیګ رات تامولعم یباقح كلتا

 ر ك-ڪ رات یعیدزاب هرزوا قلوا یواح
 ینوایجتلا نوایلارف هسنارف هروک هتاور

 نالیدا هجر" هب هج زم ىذا رف تاذااپ ندنفرط

 لموتاق:ارغوم بونلوا شن هما 8
 نادرا هن یک و رک وقرالو وهب و هدو

 .د) وط هل را هبشاح و یراوالع كل تاب را

 نالیدلا عبطهن رزوا دلج چ وانواقرهل رپ
 كاع رابینانا,ذ رخ »هدنس هم دقم تن هه

 ندنفرط رلساباب هن ران ال وا لقا رم هنقیاقج

 ینا ریکذ الخ كرانا هده هناور نالیدا

 .ام رب و قالوف هرلهبدر نالی زاب ندنفر
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 3 رهن ابو از ز ° اب

 « رولوا نامو روا هنسیدنک نیهار و

 1 اج یادف اه نوا ند هرکص ندکد ید

 5ا ز ندزو یرادعم هل ران امتس رج ندا

 + ردا ریدراو
 ۲ ایتسرخ ؟ تحاح ھن هفناز وا یژوس

 3 اک هدساگا یرصع تاللا كلن

 : رکصندنآ ۰ مالسلاو ردشءامورو هن وح

 ۱ : دک هنس

 ارد تر قافت الابهیموع خم راوت

 هک رازعا راکنا یخد یر رات اسیاکو
 ۱ له نرفام و اللاقهراق هرکص ندروهس

 ینعبهدنرانامز روه-س ردناسکالع و لاباغ



 ض رەت 4:د قانات سرخ ردق دنت ب دا يه

 مک لات و "نوسروط هل و كادیا

 قالخا كران از رردتعاچ هدن رالاح ۱

 تمدعحهلس ر همش ندن 1۳ ها ھن

 تیرهظمیحد هنادعاسقوج 4 ا وب |

 رودس ری کلم ترا ۰ ید زا 8

 لک د سابا طف یتسابا نابدس رخ جو

 لوق ید هنعهراد هلتفص فوسلف

 2 یر ند نداد هشدا ۰ یدل

 قانابت سرخ نایلدیا یعس هنساحما ندنفرط

 روکهدعاسم ردفو ید هدنافرظ تدموش

 دام زرا تک او تام
 هدرار یکیدلیا راشتناهدایزكا تند

 نامنس رخ ینوا تیامنو یزکسهدز و ك: زاها ۱

 روسلیفابهتباور كرلماباب ؛یدنلوب شاوآ
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 یدشلوا نایتسرخ یب یهرگیهدزوب دوا

 5 نا

 ید
a 3 

 و

 بیو صل ینامولعم یکیدرو هرزوا

 ۱ 4 دزو و هک او ردف و ۰ زب هدکعا لوقو

 2 ید سودن نالق هاشون نوا
 یک ر لوو تح بولوا ندنفارص هاب سد

 ۱. ۸ عطف ندنفم زت ل رلض رم ییحا یفاب

 راض رتعم یلفاصنا هدقدلوا یکنودژ

 رانو هلهج و یراکدلیا تیاوریخدتات و ضد
 ال تكبهذع ون یراشیدنا لوبق یغلنایتسرخ

 ؟د ندهنزا وم یفیدل وا تشذءر قح

 ۱ هذمر قوح یبهناماو یمهفدصا ضح

 رد ثلناتأشن ندنرلهروک هرزوا قلوا
 2 بوت



 یدنک ربا ون » هل رسي“ ر ناس ا

 رقفاضحم ید ید 6 رد رلءدآ هرز ۱ |

 همش اا صا هدکن دلبا تا ندن رتن کھو

 ندکد_اک توق هن راناقزارب ارز ۰ ردقو

 را-هدآ هدنرااح یدنک كرنا رخ « 8

 یرلفدل وا رلهدار رئوخ ردفهنو یراق وا

 یبر ره كنم رلخ راناس لک ن دهرا ۰ یداروک

 تامزا-م صعب ی رلکدلیا رح ےظع مطب

 لدالبم تیام هرک ص ندکدلبار و مهب ۇزج

 نالک هبیروط ارعا ماقم _هدنسهذص ۳۹۹

 و هدست کو نامژ كر وطا ریما ما سد

 تکرح ندا تام یر رب رانامز ا #9

 ۱ تافآیب 1 ییسصابوص و ط- کاو و ضرا

 هدکش ار یانصا ند یکما پد هوا

 تاسشنندنز-ه و هد کم ریک مرغ ن دو

3 
: 3 



 1 :يیلعاراصن ند هکردنامزو هتشداو

 0 ۱ ۰ ردشهوا ماب هلتدشر هصبا

 ۱۱۹ وا تلا_هج رار یخد هداروبراساا
 ا واعم تاقا نالوا رکذ هکراربد رارابوق

 ۱ زاد دشن الب سو هني.دع E ندا

 هزر ترابع نددب واع” تازاحم نوا

 رو کرا باح قحا ۰ ردهرهاب
 هدنافتلارظن كفلنايتسرخ زونه یعوجر

 رو شاک هعوفو هدنامزر یعیدلو

 ع وچ كبد ند رانا: اس رس هک ما تا ےک مقاط

 ۴ ۰ ردشا وا 0

 ;Es ؟ذلا فلاس یموع ے رات

 رکص ندک دتادع ییج ز زکس كنههموع



 روطاربعا سد ۳ قوا یی زوقط |
 ندرلنابتس رخ هدنتم حب رخ ست |

 ؛ر روز یکیدلدیا لت در هک ی
 هدنقح را سابا رفن جاقر زکلاب ملاظەوب قحا

 فا معا كع راوت هلا ید یکودآ
 رع یس لاظم كنو هل _ مع وب یس ەد ر

 ۰ ردکعد قوب لحم هنسل وا

 -وک ی را كماظ نام زرب ههبا هرکص ندنا

 راس بانو شاک هلابقا هنب یانایتسرخ بوی
 مهد لر دیا ن 1 شن هل اروح وت ا

 .وکح را سابا ېک یکی داک هد وج و تاي ل

 قرهلوا لثات د هنن را هبع* زر تیروم امك
 یتلا لا ین ابتسرخ كنتلود امور هرکو 8

 دت سا بم ر وچ یی را هه رتن ا صعب هلروص
 :لصن رکفایاما* ردشاروک ید رالاح یک, ۰
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 2 _رهع i 4 هلدلح , کسب ون حروه

 راذآمتس رخ رامز وا نا هب اک هدنم

 اا ید رارونا زفرترومأم هد وگو

 ۱ وک تداعر و تو رج تولوا هدر امتعا رظن

 هدابوتازوماسهدلوب وصاداب یددا رارز

 ۰ ودامور یانا تسر ۰ ید ریس وک لاثمرب

 ۱ 0 ؟هدنروص ر یک یهلص وص ند كز

 ۲ ۰۰۰1 بوقار یییرکف لبا نوچ اك٤ ور

Eتبضصعإ هدسدقمو هيد ےسا رم  

 الا )۰ یدالشاب هعقوسم یناش رشت كلت ر

 نکیا قو نالف “ر هد رلامسلک ردو هامز

 و ههلانفوش نالوا كعد تالتسر تب اندام

  ندنکیدلیا شتسرب هعمرا ( رارازا

 ۰راناص هلبا هچفا یرتروم 1 وب كوب



(E) 1 
 یسمدر ندرلیراوح ۰ رردشال وط ی رای
 یک ییز ندربف وص راک هعدخ لکد کا

 یدیارونلو هدیدیقی ههید ۰ ردا تکرح
 ۰ رده و هراکنا قد رط تاهت

 یسهرتفزمگیدلبا لقنردق هارو كنوتا |
 تول وا هام فتم هدندنع نی رود رز 8
 رک تكناسلک هسدا یه روی ند و كش

 راعطاند فرط یرانشد كراو ىزا

 قوچ ر هلیسل وا ش د لشمس | كاا راهظ اب

 ا هدنگا تالرصف

 كنەد افى تارا مو هد ومب تالي

 ى رند هوا هر وک د نغیدلشالکا ن دنس هص 2۶
 یدنک رد رامد آ رم ةف كب « كن را م



 ۳ یر تاماق» هرکرب راناینسرخ
 EL هد وب ءرکص ندفدلوب
 هم ر تاباکت را مقاطرب هلمج وهن و4 یکرد

 دایزندرات-سرپ تب یکسا رظن عطا ند

 کنوجو ندن رقد الداب هفازسفالخا

 ۳۲ ۱۲۱ یرتد هوا .دنراردنک
 یرلتسر تبوش هدهسر ولا تصرف

 لهسدنا طیضر ییایود لهسروک ندهلق

 یک کرک لنابتسرخ هرکو بونلوب یرکف
 ۱ هو ردو هره یفاط سابا 4ة چ هزوب

 ےک یفاط قاآ هدهسلا را_ثعساح يک

 لا تراسج هراهظا بورمهدن
 2 د بندا ماتلا یکاتسرپ
 ةوروب هناقن كلسم رایدنفا وب زمگید

 ۱۰ Ea یشر هعسد ند ران اطیش



(e) 8 
 نوا كعا هظفاح ی هيكل ق قال

 هدلاحو « ردفود لوب تو کا :رلشاپ

 یزفالخا لکد یزعد زکلا هبا رر ا

 مایقهلیرکف « ردراکجهدراوح ید یرقیله

 ۰ ریدلپا
 ودد و هدنس هنس ۳ دالە هعن ووب

 توکهعوق و هدننام زلروطا ربع امان ناف

 هدهراس لاحم كلرکو هدنرهش قد زا رک

 مايفهنیلع كرانایتسرخ مئاط مقاط یقلخ

 نیاط:طسفر ,طاریع |هدن ۹ اوراد

 رانا تسرح راولامور رد هب هڪل وا نامش ر

 «رلیدهروط وریک ندندش عون ره هدن :یلع

 .NAS ما طرب ۰ ىد را سیلک م اطر یا

 2 ی هجرد لوا 1 ۰ يدلقا

 : یدوا یک لیس ینا جد كف ۰ ۱
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 اس 8 IST ا

 ب ایکهدسشت اب هلیوا هلمح و یکیدلروک

ET) 
 ا اا راشعا راشقنا هرلهرب رلناینسرخ
 3 اغ روم تولوا هداروا یرلکد

  ناینعرخیهوفن شبزوتوا هدزوب ك رارهش

 رار مش نالو نایتسرح یرام د« یدیشلوا

 هدرارهش راس بولوا صوصخ هنسوفن
 دو-جومارا صن هدننبسسن یکیار هدزوډ

 ۰ دزوتوا هدزوډ كراناتسرخ هده سدا

 ۱ ا هد را رب یرلف دل وا شعب اراک :هدنتیسف

 یرلمد-ةمندنکیدلیا کت هدننبن وا ید

 اب هدنسس دپ ران راس را دوخا و هدّم وا

 ۱ 2 ۹۹ یا ندر لت یلست لاکن اود

 امدربخ هد هن رللاظ
 ۰۰۰ اتویع

۰ all : 

 ىدا رشلراص 9 یر هرکوت

 7 وا ا فلت ا

 ء # اب وب - ٣



۰( ۲۰۷ ) 

 ییکک هد دن یه رم را نم رسد 3

 نالیدیالاعٍا هب هعف د نواز ۰ قدزاب هلهح و

 هلته ا رظن رب یس هد یکبا رکلاب ندلاظ+

 ندهعفاو تاغلابم یییزکسر وصف بوروک

 ها زا كنو ہک جاکر دام یک زمهند رنآ

 ۳ ج ه-سیا اکو و هد و ترابع ندنس

 ۶ ز هدکعام هردو تھا

 سصع چ وأ كدالیم وڈ تقد باب را ضعب

 ورادکحندیا فطا هغلنا تار خه دن عا یل واک
 ند کوک میس, رنا » كرل ابا نوجا

 . دنشدا ساس ر هل: وشند رلط واب «یدنر ول

 هن رلعد# ر ) دا طلو نوحا كنا هدر

 تدارک و مزه اعلطء یالهجو
 ھن ا قسمریدناقهبا + ا ورم ا



 ع هما ازتساو فامتتسا ةدنخ
 1 یدع ر وک نوین ی د ء رباا ظ ندن ګا رلط وب

 ۱ E و f ىدا منم نوح ندملظ یرنا

 ورد ۹ یددا نود یقاک یتردفاکو

 ررروتکبونازوا بوکچ ینهنشر رسوو
 2 نامر و اف-ش هردص یکو یتحنا
 هتقیقح زکلاب زر وندنکج هیه ر ونک ثګ هج زب

 .هداراندز هل هلوا دیفتسم هليا لوص و
 ۱۳ هدر را حو هدر

 ودیا كرت یرلهافحص یکوب زمغیدلوپ

 ۱ ز هدکمک

 مع ح وا کالا كن رار وم اراک

 ولظردف ۽ یهلنایتسرخ هدن كا یدال یم

 یو 4 a ۲ یر سوک

  3 e ۱هه 3

i 



1 ۳ 

 جاورهنساوعد « ردشلدا هماقا هلا م

 قاوا ندنا-.هید یمید) وا نوڪا كمر

 ر یقلدر و-۔ط ترک ۹

Jہدن خراوت مک ره یک مزب ن  

 رکف باتا ینزآ نوا لوصو هدمیفح

 لاهحافات قاناینسرخ هکرروک هسیا ردا

 ی۶د شمام هة. هنادیم ردق هب شه روا

 شبا ج دهءلوا قافنا كافو ف

 تقیقحناناو ترابع ندنکج هيم هلروک

 ۰ ردشقیچ هنادم یجدهدنو

 :ه یکلوا کس 6 ماظم

 یک هرکص لا یکیا زکلاب بولوا نداق

 و هرکص ندقدنل وا تابا یکيد رک هما

 ىو د راواب اب هدفا رر طر 9 و

 زو- يحواردو چک هم ملف یک ز کس یا

 فا ها



 نی

 ۳ oL 05 ت ا

 هم یقلنا تسرح هدنفرظ تدموش هکرولب

  ردف كح هل هل وا رخت 3 نوجا یابرا

 و مس ۷ یدا شام هداقرو نماشا

 4 Es ندد أت یساسدلک نامژ

 ۱ وا تل وس یییز وس 6 یدروط و رکند

  دنع نمدی ومهکر ول, هلوا ا هد رسان اب

 ۷ ندرارب, رلریکهدنرلتا رب رلا سیلک راکدید هلا
 هراقیح ییراسدس هدراعا بولوا ترابع

  هرخنالوا هل فرط نم یه ۰ یدبا رام
 دف و موم ندداقوط ندهلیس هسیا رانایثس

 ۳ دارم هدبا هظفاحم نیر هسکا

 سار دا لوبو ییسیدرفا رب كراساباب



( ۲۷۲۱ ) 
 هل وب كردبا ان هن . رزوا 9 رتاوا

 كعءالو,ف ید ییدرفل ی بای رکود

 روییدبا باجماقاوا هاب وب ےکح رک مزال
 رام زر: داق وط زوال دنعنمدبو» » رانا یی

 «زهللادنع نمدو:هنزروروک تراقحز رپ

 هللا دنع ن ۰. یدأت كنا ساک نا راکدید

 لوبا ردا لوبف ییراوهد ینیدلوا

 راچودكنابرا و كنا اک هدنحما رارصعوا
 ترابع ندنوشهن ید یتلذم یرلهد) وا

 ردکج هک مزالكءا لوبف هرزوا قاوا
 ی و هلانونګ هده راقم هکوبااح

 ۰ ردقو یثر ج هقشب

 كران ایتس رخ هدلاظم ین وا و ی زوقط

 هلنأرح رب ها ریش ییبرل هرهاق هو هنازحأام

 رصع یجندرد زا انان نارافیح هةو 8



(۱ SA 2, 

E. 

TE ردەدةمالماطالاح 

 مه هل وو جا كهانایتسرخزب ۱

 : هر نوا رس ےل یرلودم و دزو

 ادا دیبا تهلتروصر هنم هجراپراب لصف
 لوانوحما قمزاب هلهج و یتقیمح ینکی
 لشاب ندنیط طسف روطاربعا یشیا ہد ما

 ۰ زروبح هع»

 46 نیطاطسف $
 و

3 ۸ 

 ۳ وا كع رایلمادیسف وبشا
 ك یر هکر دش و هدنس هطدن 7



Cry 
  9نانا وسو نالب زاب هدنفح یدنک هدب

 هد: بس هح رد هل و هىا و هس روک یرلیش

 ۰ ردلکد نکم یسال وا نعک#

 کلن ادم روس ر هد ید وب يا

 - ریجعت راص مهم و ندتکلم در ربع رامات

 ترب ایج دن ریە را مایا هس ندم بن دو

 .دلیا لا-قتاهغل رابراب هک ريب ەت راض رتعمو

 هرابکی نان ۰ ردب القناو لاقتلا هطقن یکی
 دد لر عسق و رم مور نده ود اموررپ

 یب رغ مورو یفیدالشاب هغلربآ ءزوا كم

 قأوا 4طن 9 یها یس یییدسلاق هدو 1

 هکردیذبم هببسوب هثشیا ۰ رولي روک هرزوا

 ېک روت و و نهزوسو م زوزو نهیاو "
 لويو هرکر ییرط:طس8 هدب را رأت را رر ۳



1 1 

E یا AE 

U O NE O 

 0 vé ااا
 ت ا یجوع تبقامتمیپ و ی رادیکح

 قر دل را هدهئلاب هحرد و یک ز رم رخ رب ران

 و توهش رب شل وا رپ سا هنن وهش جد

 .هرغو بهزوا رک ۱ ۰ راردبا ر وصت یک
 زن ربغ لا كناسبلکو ال سناتقالو راوخ
 هداند هل وا يج هل روص هن راخروم

 یتحو ییفیداوا رادمکح كوب ندنیطنطف
 .دلیا دوروفرش چد یا یو هنسدنک

 ۱۳ تراک
 كع ران قمراقیچ ےقتس مر ندوفسیکیا

 رک دننیدل وا یه رب ندنرا مه لوبعم لا

 ید هد نیطنطسف نخر وم روهج

 ۳ ام هدنماطعا هح تام ولعم
 ه يات نسح یتام والم« نالب ر و طقف ٠ رد

 كاناود امور نامزوا هرزوا قاوا رادم



o )ر  

 هد:ڪګا یتلود مرر لاوحآا

 فطع رظذر اعر سم هنس هح رد كولن اےس رم

 : رولک مزال كعا
 . ام یلناقع یکدم” هدننامز نیطاطسف ۰

 .هیس ورو ییسهفاک ادعامندناتسب رع كنکل

 بلاو ایسور ابرتسوا و یاب رد بونج كن
 بسا هسن رفوایلاتاو اينالا هی ردق هن رپ
 یارصص كناش رفاو نصت كنابحوقسا و ا

 رلطا طرح رگ و یهو مس رد هن یک |

 ل لی ید اود الم اکی رب هطآ ابرانقهدص

 . اوری ربثدنامز یلیخر قحا «یدبا ردبا
 هلي سانم قاف نالوا ضرام هنفالخا رول

 اص یلخا» رالالتخا رنایصع فرط فرط

 یتتاود اموررارابرابیراخوراجورخ بح
 ۰ یدیا رازااقیلاخندکعا راریب هلیسهداب ز

3 
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 ۳ ۳ او
 | نوسلوا راب راب نوسسلوا نانو » نتسوژ
 . قالخا و یعما ۰ یدلاق تامر ۰ ید)اققلخ ر

 ۱۳و تعارز نوسلوا هنیا رولوا ه
 كرك نوعذلم هم سیا رونو لهاح ردقهن

 ۴ هلبآ راه ی یلایف رک نوا وا نیشن هک رچ

 هدر دز رانا هکر دون تعاجر 2 اک

 ۶ باب نالوا لک قااخو هنمات تولصم سم

 ر و شرعا هد « نوسادا تدابع هما

 هسا شم ر دتا لو هاب زا سل شب زوس

 ۱ 3 تن ینامز یزلءع هد

 وک ید هعاسلا مای ىلا یک یکیدردل وک

 ۱ ارت سرخ ۰ ردشع و راکردیکجهر دا

  یرتبدن هنس وفن امورهدرار یدل وا ییترنک



 رح غر دل وآ هد سا زو وا هد

 هکردشءد نوب ژ خروم ۰ كدبا شهر و"
 .اع امور موع یموفن نابتسرخ نامزوا ۱

 قحا یدبا هسا وا شدا تبن امت هنکل

 - رخ « یدآ رولاق هدنسدحرد شپ هدزو

 رعءر یکیدلیا راشتنا هداب ز لا كلنایتسا

 ور ورم زا كل وطاناهرکص ندا - 68

 ۵هعذا رف و لاو كنابلات | هد ر هللا وح هس

 هیسذل اب ر فلت ایسرخ یسیطسو بوج كن

 ۰ یدیا تالهبلق

 یتیداوا "روطاریعا نبط 4

 ترابع ندنوش یلاوحا لاججاكناءورنامز
 هنطا ہت تر وص كتا: ادو ید تو وا ۱

 : هج
 هزیاکرذا رولف سااطسا وو یاباب كنو



Ke 1 ۱ 

E E ها 15 

 رد مو) وا كن رد رار هلربخوت تونل وا
7 

1 1 

 کافی  / 4 ۶ asin E E OTEدعا ۹

 ا 3

 ۱ وا وا ص وصح هآ اف راس ول وا هد:۵ رط

 / ِ 31 جد یا روطاربعا هداروا هرز وا

 شش هدنعا ۶ هود ۰ ۰ ك

  1 Eنطق 3

 رهش قبرا عقا وهدنس وش راق ل وبنات سا هسبا .

 هدندزن كنه رلاقنانلوروطاریعا لصاوهدن

 قاروطاربء | هد ماد گن رد بول وا

 .مایف هنهلع تلود یمب یعیدلا یناونع

 یمولعم كندسول دقشپ ندنبط:طسق یکیدلیا

  یرلایلیماق یدک یعبدل وأ هتم هد هو

 اهرم دسذآ تواطم لم رع £ شاار نوا

 Naha اکا ا

 3 وطار نی طنطسق نالوا شاا جد ید



 ردیآ مدنفا D ب وقح هد روصح كن 4 راف

 4 حالم اق ۰ شما ةو رغآ كب کر

 5 ی مر لوا ندنعوقو كن هم رَ تبییصمرب

 و روی :KES های

 هدي زرط ءمردا ز 0 یرکهناروطا را “يرو

 لا_صعسا یهسمزال تصخر هلا هدافارب

 لیارتم ندارف ۰ یدیشغد ندعبت زا بودا

 كاا نکیا ۳۹ توقبح هل وب هل راناو بح

 شوک رد هاروا سد نک هدلاریم

 هلت هح ی رک دین ی4 و كنو ران انل وي هدناب

 ىلا یصجوا ی ۰ یدیا را شاش

 رانا ويح هکدننا هرلهنا رم به هرخآ

 ناروسص ردا قارم ییسع" یی راق

 ندقدلوا لخاد هد سذارف اب ه:ساقدصا



 ۱ ین اولا تكهرد 9 هکی دید هردص

 ۱ گیدتیک ه زنان ا هش رزوا لما ه مب

 مد آ ندسمهقرآ هاا رولا ربخ نهب راف

 .دج ار ز ۰ یدلق ناکما هنساب هر دشن

 ۱ « دنا وح یی راز كرالوب زكي

 .اباب تكنیط:طسف هلا نه رلاخ اذه عم

 او ر دعا قاسفنا سناطسنوف ىس
 2 کک نهعیصقام و ند.تلقوید ناذل و

 ا یتکلع كرهروشود هناما ییهربایج
 ۱ ۰ یدیا رلشلیا مسن

 2 راروطارپعا امور كنامزوا یدعث
 1 دار لسصن كنه راغ هل-جزاو یقعاط

 هک ردبا# ینوش نوا كمروک یتغیدل وا

 بواوا ناب وج .نکی هدنکلص" نهب راف
 هدسلاح یتیدلزاب .رکسع هلکا فن هرکص



( ۲۸۱ ) 
 هنس دتر قالارحو شعا نعاصم زار

 ید و كن هةلة وب د ةر کص لا وشاوا لات 5

 دب و شوب لوب ردو د) ر وطا ریعا قرلا

 بوا و یک كنوب بط ی د سا طن وف ردلصا ۱

 . ويد نهرلاف هک ر دراو قرفوش هدنرا را
 ۔ ود هدلاح ییددل وا مدآ در كن رتا

 - وا مدآ E 7 7 گن هيام سلاطب)

 لقت سم سناط ذوو هلا نه رلاخ ۰ ردشا ؟

 اط سذ وفهرکصیآجاق رب ندقدلاق روطا ما

 ررونانس هدامور هن رزواینافو عوفوكس
 ندناداخ یکساهن نادمآرسرابک رایو ق

 سنا فام یلعوا الو ره نورییسقام 1

 ِ دال ۰ 4 ىلا زو حج وا یسمارپ 7 ما

 هیم و۶ تعم كل روطاربعا ار لب 8



 از د ءےلآ #3 ۳
ERS N EL A AT 

 .E نناوف امور یلاقتا هلتر وص

 ۱ جلا ی رخو نیطاطسف ۰ یدیا ندناعا
 | قیزا یکیکیدلیاتعجارم هیه ربع "هو

 ۱ مزجم هلیعمط امور ید نەھ راف ندور ط

 یادم مم یرهش امور هدهسا شالا

 | ریدلبا عقد بولاچ هبلغ العارب هنهب راذ
 تونل رمطاح نوح ا هلباةم هنیط:طسف زک اب و

 ۱ ۰ را دلاق رظتم

 ۱ ردو كر ید هدنتیهد كا طط ق نام ز وا

 یکیدعت نهی لوغەد هسیدبا را و یرکسعامور
 هحالس و مایف دنملع نیطنطسف قلخدسنارف

 . ی وااموریراکدروت؟ تسار قره راص

 | هدرما لوا نیططسف ندنراکذلبا مادسعا

 1 لإ كفلناتسرخ یا لو راذامزوا



( ۳۸۳ ) 0 
 نیطنطسف هل لوا یر نار 8

 توق دی زت هلبتروص یقلا هلا یرانایارگ
 باسح و و يدنا باسح ۳۹

 هزوسندنن الا هلا رل سابا ربتعم صعب هنهرز وا

 .رتسوک هدشاس ثحع هک وبلاح ۰یدشب رک

 ام یانابتسرخ نامزوا هلهحو ی
 ںداغیدنلوب هد نا یسوصخوا ڭنەرىشع

 فیلکت كجورخ بحاص ر یکن بطن طق

 هدکنر و یباو-ج 9 هفافتا یکیدلیا

 نیطنطسف ورلیدرب و اوج وب +رلیدیا روپج
 یجدرنایتسرخ یلثم شب نو نوا كنسودرا

 هار روح هس ےن ريدا ك ردا قا لا

 هلبا رال رلازج هنا.حو هو ادب را

Silیی ودام ور نوت نوت کد نامو  

 ۰ رایدایا الیتسا ینگ ۳



 اون هدنامولعم زیکیدرپ و ردق هاروب

 لب یرلخ روم اسلک یبحو یسهلج كح ر

 شر رانا هک راو ردقوش ۰ راردعفتم
 دتسدا كمروک ییسەزە ر كفانابترخ

 1 جد یز ر e بناح یک یرلک

 ربطاطس8 هک راراد ۰ لار یاس و: تر

 رلط او تام نی کیا رک ندس عا یکلاع لوع

 .راروطا ربع ۱ ورد

 ۱ هک یدنروک قاراب ر نالوا صوصخ هن

 ( ب) رب و یعهر سورواتسیا هدنرزوا
 الکنو نس» یخد ال نانوب و یفرح
 شوقنم یمهرابع « تك سکحءدنا هبلع

 روک قلخ ودرا نوت ییهزجمهو ۰ یدا
 هل روص لوا یتغا راب ید نیاطنطف ۰ راید

 ۰ یدلوا رفظ لئ: هللا لیدبت



 هدا وا شک و ید و هشم كنقلح ودر

 هدنرزوا تقيةح هطقن رب كءدآ ردقو ًارظف
 زکقا سرا هل وا ۹ ۳ یدبا رو مزال یافنا 1

 : روده زلوو

 نالوا ترابع ندامارکو تاز تب

 تفوح تالس "هدیشک ییدهسدقم تاعوفو

 ده: طاطسف یعصعب ندعارک تاوذ ندا

 هدن راد رط نوساز تنه وا اي“ تمالعوب ۱

 یی و هدنراوح ایولوف ییصمب و _
 ِ دا روهظ ہد سا 7 ی-یصء) و هدوهر |
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 نر 3 > لار لوغ ندهرلکنا

 یسودرا ناوم نابورو هن رزوا امور

 ةد ایا و وخ و شقلافوج رانایترخ

 ىدا شلوا یمارجا تل آ كلاظ لوا ۰
 ردلکدویدصتم كن رلخروم اسیلک ڪا .
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 ٥ :E ءدسنلو ند یس هلج ثناب را

 و رکدمهکرکم ۰ ردفوب لا هراکذا نغیدل وا
 ۰ رهلوا یلزون كبو دنعم ردق راساباب

 شدنارف كرانایتسرخ هدنامز كنو
 نوا كن رلتسرب تب امور زکلاب توق
 کا وحیرلنا ۰ ردلکد یرللتر وة ندنملاظم
 روک راذیتفوم قوجر و ندب رلذیب ه ورو
 ءراقدنازق لصا ۰ ردلکد ترابع هدندن رلم
 سدق هصاذنابو ییب رافرط نیطءاف توو

 9 ٠ رد رلاا هلا رم
 اشنا یداہم كلن اتم رخ مدقم ندوب
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 امور ردا فرص رلهراب قوچرب نوجا
 نمد هسدو دصیلا تصخر ندننل و

 . ودیغلنابتسرخ نیطنطسف ۰یدیا راشاوا |

 سدق هرکص ندقدوق هتروص ییید ت

 كنه وسوم ةسیقیقح تااید ایوک یاش
 رخ - هایم یشلوا ترابق 8
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 لبد ابا قیرفت یتدنا رص كفاسهابا هدلاح
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 هند هعاد قوفت “ر هش رزوا رل اياب 3

 یلاع رسا هدنرزوا عازنوب بوشیتبچ
 یی رایدنک راسا اب  رایدشا حو جره

 بانجالوا هرزوا ق راقبچ هتیدولا بار
 ناو هنر رب هدنقوف كفلناسذا هصس»* 8
 ۔ وام ندب رغوط راکءاحا لصاطاو الو _

 ہیٹ نوا كعا مکح هننیهولا هلی رف "

 . وا ید یتفوم اب کاو رایدقرچ هنامزانم |
 ؟ ردیتوف زا توق ردقو ۰ رایدل "

 هدا زاهد یی راتو یراهرکص

 لارق رلنانلو ابا ۱ ای رید-ایا عیسوت <

 ردو ھه کا بص لارف بودا لزق ر

 زونه تایاکج *هلساس نکل | اب رایدراو
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 ۾ ا ز ندنغیدمراو هاروا

 1 هب هب اس عج تاک رج یسه-احور رارسا

 1 : ےھ ردف هنامز وا o رکص ندقد] وا بلقنم

 | الو ندا ماود هتروصرپ یک او
 1 ريح هدنص وصح لع هدو راقوب ییفک و

 هد ور 4 دم ید كنامزام نال رو

 2 ماا رظذ رب

 چ ثح $
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  قلنایتس رخ هداامز نیطاطسق ۱

 81 یک یکیدلیا او و ار ندتدناحور

 ۱ هشاعسج ندشاحور ید كنامزاسنم

 ۱ ( یلاقتا تیفیک

 .هعوت تهاذم درهم ی رند هن وا

 هرکو كتام زانم ندا ناب ر> هدنسه رآ یم
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 ٠ رکجو ر و هدهد وب هدنقح یسقدچ هادا /

 ۰ ردستجهلوا یشرب یلاجبا كم تامول ف 8
 ییهولا كصسم هروک ذم تامزا-ه ارز _

 ابا امورو تدابءهراتد وج وم هد راسیاکو ٤

 كند نانلو ااب و یهدقن هن ریاس كنفل

 یکوب صوصخ هرناسنا راسو نداطخ

 نه درک كب وللث» یتیموصعم ندباعم
 نود نوت ندنسالوا تيه یتلنابتسرخ

 تسرب ناسنا تسرب تب رب اندام جارخ الا
 نالوا شهارب ترابعندنند تسر ماهوا

 بولوا ترابع ندنسهیموع تده كلاس

 ےک دک یر یر وک ده لئاسم هذا زب

 . هدیا جرد هلیفارطا هلبت کاحم هلناحاضبا |
 یتسیلاجا زکلاب كشیا هدارو ندزملج ق

 ه-اکعا ضرع یللو هعقو هباکح هد مه 3



 كادنارصن مته ندنو ۰ زکجمدا افتکا
 صمد یکیدلیا ماسلا هدنراخانآ تیادن

 ااا هعفدوب ۰ لدیسشمر وربخ یهاذم
 ید رات دیا دیلوت ییدعظع تاوزان ناقبج

  هشاستاخالتخا نالوا شوب هعدکنامز
 ۱۳۳ تم دا ی
 هک را رد راةقدم ناب ن ییعن» لصا كنامزانم

  شمالا هلف ینبراتفکر چه جس ترضح

 لیارسا یب یابدا راسو یوم ترمطح

 :باتکر هاتما یکم السلا مماع دن تیضح و
 هیساسا تادنس كفلنابتسرخ و شعاارب

 ۰ وڈ بهقارواوبتک نالوا یسدس+-ٌوم و

  بتکو هلیسلوا شما هل ندنفرط كنود
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 ىارورام نعي قبزفاتەقر هيلو شرو رب هللا
 | بواو شور هدنجما ماهوا قمتم دنعیبط

 | هن راداضت و فلاخت ونولت كرار ءدلاحو

 هژیسغا و راکرد یعج هبمهلوا تیام سوا

 هاتسرغاهد هکردشلوا تی ل رک
 یدكندو هصید هدنراشانا "یدایم كفاث

 نایچ هادیم جنرل هطقن مهم او ك ویلا
 تیس هغ آ رائف. یکلبس تبا تامژ

 ۰ رد شم رس 1

 هل اب هرقف وش زمغیدل وا ش 2 | هصالخ

 شادبا است ید ندا :رطیراخر وامس

 اهدزار یکوص كنهرقف طقف بول وا یش

 : هکهبوش ۰ ردشلاق حانحم هحاص

 ایلسرح هل وڈ ی ےلف كن طط 8

 رثف ىکا هرکص ندکدلبا سنا
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 س .صاوو تعا یاوا یشوردو

 ردفلواهعقا و تامزانم ید | ها وا شاق

 ۱ لا اب نما كشبا ۰ یدازلیا ادب تدش

 تورو تكاءهدرحم هلیسم ربکیز او صرح
 ۲ ه-جردقهالزافو یتیربرب نوجما هبوید
 هتاورر ارز ۰ردرلشم ردلا هزوکر دقهنس

 تایافش ندکل هثسخرب نیطنطسف هر وک .

 ماز ءوایسایوک ییافشو هرکص ندقدلوا

 کاك رک هلی ندنسناح ور جالع كاا

 راسرغو ایلاتاو امور هنفالخا لرکو

 طب ۰ رد هاب كلمت ینیربتلابا ضعب
 ۳ رهلوا لئاق هفمض كتاورو راخروم

 هعانق 4 هناحور تموکح هرااباب تالاحوب

 طرح هیناهمچتم وکحهدرب هد ا هدیا
 انا تابثا یع وو هرکص ندکداک یعمط و

 س رو

ETDS rr | 



E #9 
 هدا نف وش كنیطاطسف هد هسا رر

 اسب ر زکاای كنامور نیطنط و هکرد راق

 ءاکراب ر نآلتبد( لفان ران ) هلک
 ی رکد كم یکیا هدنرزوا بو

 و شعا راوشوء وک

 هدنهافتراو رم یتناس شفلا و زمر کشا
 و کی زو بول وا

 هل رب راوحیکیا نوا ادعام ند راز و شه

 ندشوموک | ربا راساط یرهب یی-هرطو

 هنامزو كناس>حاو ۰ ش ۹ لا

 شبا ر 8 نارق و نویلیه قګر ی 3

 ی و كس نا هکس یوتیوب 3



 : ELدر كنار فر فو ۵س را 0

 کی یرکب  aش ءاروداوا ربات

 ما ص وصح هو 2

 ۱ ةف یماس الا سا هر 3 یزکیدروک

 نالو سد رزوا ترورضو
 کد وک 7 كفان ایتس رخ قحا ۰ "شل هلاح ۵
 مح ۰ رداکد ترابع هدندنو یلاح

 - ردلکد هدهد هحد زر راغیص هسانعم و

 ۳1 اةن وکلم كضرا توکم كنا واع” رد

 زروسیدبا هاکح ینامز یغیدلوا لوح
 لا هلو ندن:طسسمو ندکل,هلید

 لابو تورتو هرکرب اسابا نالتروف
 هب ی هاردلیج لصن هح وا كالام

 لداساب یراقج هلوا راجود هاوسام
 ۱ ردیشر اع



 2 9 PN بت راک

 تكفلنابتسرخ تح نامز یکدلباقافنا هل ران

 .احوتامزانم تن دو هک ی دا زات ؛ ینیهام

 ۰ نوا وا راد رد ندنس هیص وصح تا

 2 ةهاد یغنبدل وا راد ربخ ندنو تر ۱

 هب هع زانمنادیم یبهذ؛سویر 1 ار ز۰ رده

 یتیدالشاب هک روش یسامصخ هد بو > ج

 ۳ e قداصلا نیظ:طس8 نامز

 تهاموا و تیهام كعانامتسرخ تالدا ی ینمدآ

 یسهیبهذ« تامزانم ندا بتر هغ رز

 بودا رویا نت نیا ترا
 دن رزوا تامولعم یغیدلا هلیس هطسا و كن

 یکج هل روک هدنصوصحم تع هدیغ ا



 7 یدبا ۾ 0 ییلب "ھام كجا

 ۱ رروک یغوزا ه-کع رک وا هلا قیقح رارکت
 ِ ؟ یدبا

  ییسهشاس تامزانم رانو یمهیضذ یفح

 8 ل و هب هناع* و هدام 4 رار

 ؟ ی نمهلب روک ا هيا
 رندا درفت هلیمان كبلوناق ًارخۇم

 لبه ذم یراک دابا عبنصت یدنک یرلساباب

 رو | تاثا ییناسعجر هن هراس بهاذم

 ت: وسیع هلا ین الطب هیاک )اب رانا یتح لکد



 ییغیدل وا ترابع ندنرابهدء یدنک ز کلا

 ای نال وا هب معاف وز ی 1

 لاا نالوا كعد یطویسدكناسیلکوا هل
 .هک مزالقوفت هربا اسومراسیلک زا
 .هلوس را الا ردت لوا نوجا تابا یک | ۱

 < اش و و هد رلاظ هدرارد-۶ ردق لوا راشم

 تایرانالوا كل واق !دعام ندر« باب ا ۰

 ردبآ اح ندر SE .ةحوب هلم تا |

 ۰ رایا قرارازق یزو, یخدینارتعا هن و
 هل روک هرکص رانالا نانلپ وس هد ل 6

 هنایشح و نالب روک اور كلیدم” ۰ رد

 . وصو و كم روک كحجهنوغرب ندم 3

 باپرا هدنج هب آ تاثحابمو لئاس 8
 ارق ندیدعش ىن رارظذ تفد كندا

 : هک مل هرب و ربخ یرانوش ز 2



 سو او

(۱۲ : 
 ۱ ید رد كنبرص وصخ رات نبط اط ق

 ا ج

 ١ یمیدنل وا نایب هدنسهرةف يک ر رکب كاك

 ۲ عوقو كساباب ما بءزوا یلقیزبا هلهجو
 یغیدلاق لولحم یفلطویسد لوبناتسا هلبنافو

 ۱ هنبهذم سوی را یتور' كناسیلکو نامز
 ۱ هذ« كيلوناق هلا سوی ودهک ام كلاس

 رانو بولوا هيف عزانم هدنسارا لوب تالاس

 هارو نسرداطاب كبهذم كنس » هن رب ر

 ا .انن قوجر یک « هک كس نمهل وا ط ومسد

 ۱ ام رب ه دنا و نده,ظفل تاعژ

 ۱ ۲ | جلف ك رک بو راقیچ هب راع لاحردو هر

 تولیزاهدنسارا كلهبلغ كرك ونانل وا لنق
 ۱ لوا یکی جوا یرادقم كرلمدآ نالوغو

 ا دام ةلغ + ردشلیا



(r ۳۳ ۰ 8 
 ییس هلج ها زا و تی ردو هن 3 ص

 رک بولا هنتلا ۰ ! یمهرادا یدنگ

 لباب كلاس هبهذم راس كرو تا
 ۰ ردشلا مام لتف یی راسا

 نالوا فلا كنبھذم سوب ر [ كاذک ۱

 هن رزوا !یناف و عوق و كنس اب كلون مان سنان |

 e ۱| سرطد ی هلوا فلخ هلی رپ

 هرو- یکیرلذدهلاش فرط سوی رآ

 هله ۰ ردرشهرودلوا هرکصو راشهرو ١
 ایوکیییرهش هب ردنکسا كبهذم سوب ر 1

 .E ا راشابا طی هلموش ندنشدوب

 ها رج و و اب یس هوس عفا و وین

 ۰ ردو كب یرلهراو ر ردق

 تمیص وصح خراب سودو كاذک 1 ۱

 یعدرد قرفو حوا زون وا كن مچ

9 

 تب _ 4



  leبها م هدنس . Eوا لمت هب ۳

 اھا هل تسانم یسم وا وا ظفاد كدلك 1 ۱

 ردکیکو د ناق قوچر كرهلک هزافو زافو 3

 ردراشمرب و هش | د یرهش ادعام ۰ 1 ۱

  ۱الکا ندرهونوش یرب ره لصادا

 فرط تاموقو هجرازوب نالوا قج هلی
 لاق هنموصم هرهج كهانابتسرخ فرط ۲

 اراک زا ےک ینغیدلوا شهروس یراهکل 4 ۱

 ت امولم ود قااراوب ۰ نمە ا راکتا 2م رات

 للناس رخ زمملقهردشهص هار ویب هل

 رسا 2 هل توف ج اف نی مالا هل و

 امت هلو 1 هکلب و شمالا
 ڈرا هراماباب ندا اوعد یک ودنا شغ اوا

 تب یتوق نالوا هدن :ےلق كن طنط ف ۳ ۰



)( 
 ندکد زسوک یکیدلبا فرص لص 8
 هللروص هل هن رلیدنک یدک هدر ه ر

 کج لور د كے راقدلوا شما ےہ
 ۰ ردن وا كم رو ۱

 یخدهدنراشننا ؛یدابم كنالسا اعقاو

 هدیفیدسوا شا روهط راقلقشب راق زآ
 فا ۰ رد تفکر الو مولس 080
 هد راه راعم وا هکر دم والعم هدوش ری 1

 یمایس فرص بو: وا َ ۱

 داش

 نوا ربا ند سد 9

 هدورب | هله ۰ :ادابا 2

 ترم

 کک



 ابا وناقنالوایب رغ لا كن هیصس بها ذم

a۱ 3 یس ۵: 1 دن  

 یدەرھاق وف E روطاربعا

 ۱ 1 چ هن اد.« كلنا سرخ هدنس هداس

 هادم یخد یسهیفخ تام زانم كد و

 ۱ ار هلیابرا یتش بهاذم یکلوا بوقیچ
 ۱ ۱ را و تسانود و نهمللباس و ن هشینأم

 را بهاذم ماطر او نهب یو

 راقو رو و شاتآ ی

 دنر وص و هج و یکبدلر وک( ی دیم

 ا ا ن هج لزوم ینمزانم
 ابا ى وعد ساسا لرل بھ ذم و

 راق EA كليا كلنا لس رخ
 ی



(ev) 3 
 كفلنابتسرخ یکيدعم ندقانایتسرخ یک

 هک اه دن راد یردلروتک دوا ل ۱

 ردف وشزکلاب هداروب بوا وا یت ر ا 8
 كنهروک ذد بهاذ« کارو رب 8

 نوسا وا همش ر ندقلنا,تس رخ لصاهدنس ۱

 دن هدنرهذع كيل وتاق زکلا بواوا دوجو

 یا تلالد كالتا نانلو مد رل یخ
 شمال هل همش ید ندنلنابتسر

 تونید باب را زکلاب كب دوو

 نر اچ روا در ۱

 و رها ا را لاال ۱
 “و

 اب ,هاد» زن هاب روم یراکیا
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  1اف |  ۹ ۲اپ :
 ا 4 :

۴ i 0 

(aw ٤ ۱ ۶ 
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۳ ۰ 

 ۱ لف 6 ۳۸ ۱
 ۳ لار li مچ
 ۱ ۰ ردشلاق یه ذم كوا واق

 را وهد کهانهارا بهاذم اعقا و

 ۳ ا رونلوا تما « لیسف وق » هدرا

 ۱ لوتاقندس ندا وا لع U ه.موع

 ا ر زا نالوا فلاح هنبهذم

 8 2 و ی راوهد*یلارار ینایرا
 ۳ د کر ندقدآ وا تولغم ] رخ وه

 لو فو تاب ییرلاوعدهد بولک نامزرب
 ۱ ایا دیما یی راکج هل هدا اعا یییهذم

 ود وت روطاربعا راکیل واق هدهسددیا

 ندکدلیا لاصحسا ییامرف رکذلا یآ

 هنو نوت یرادیا هباغ ءرلنا ق را

 ۱ ۰ نشو

 7 ترابع م نامر وا فا هنشیا



 کا ی O ی + Oe تشک کر ی TT aA ر
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  ِ ۳ ۹ ۲بز

7 ۳۹ 5 
 نواهدندلح یه ر ا وت

 « داس ردو ش م هاروطاریم هدارا

 یس و5 تلخ نباش, دزنح خو تاب

 ِ نجف هرآو امور كس رطن نس »

 «تیاور ثلذک و ناثلوا تباور ینیدل وا»
 < نده 1 رد هب یدو هروک 0

 «*شاماد موتیلا لر ها لیقن ه رغ
 قم 07 س و ی طظ ویسد كب و ۳

e. 

¢ 

2 

 کا
 چ
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 ار غامر 0 ذو هدارا ی رلا ی ءداونع »

 , لا تسرح ءدلاح وش بول وا ندس »

 E هنیهاذءادعام ندککلوناق »

 لرد زسلفع و قحا ز رد هعلح نالوا »

 ۱ € داب هل _ صف مما شفار یرللا قر هئاب د

 3 نایتسرخ ید او رفکونوو زردا »"
 هامدعپهد رار ییردل وهم کج فلن «

 « عا» كسننروع ىا راشتناو ماود »
 6  هلجج یباک .حا لرغامرف جد یسهوا»

 < هیهل,یازچ ندنایرب رانا ۰ ردندنس »
 ۶ ندفرط رکید,رلنقسلوا هدکعا راظتا »

 ۱ تکرح هللا هما "نقارادرحم هنیخد »
 ۲ و دنج راد وب یخدز ی وند «

 9 ۰ نونملیا ارحا هدیدش تب » 2
 کس نفت هر دی نامرف رفوب

 رب 9
 و



۲ ۳۲۱ 
  هب وند و 4 باد تەو > هل رد 9 1

 هاما سو تور و و زح 4
 كېن یی لس و عمط رظل كرلبف ر ر

 نام قو و 8 ؟ردرل-ثماعاب را هب نوه

 ندنآتواب رپ رو و داس هب دزلیم س ( ۰ ۰

 لروطارعا ندنرزوا رک: وتاقیچ د هرکص
 تقوزآ هل .دهج یدل وا كگ | یسهاچ

 نوتدس) ی را بھار اس كملنا تسرح هدنف رظ

 هدب ر هد هن وا ۰ یدا و یسهچ رد قاواوح

 یدرلنا هده سدا شلاق راض م٥ ضب

 «یدیارولیدا مادعا ا < هنادیه

 ناشی راقه هود فض ارغاردق هنامزو | رز

 هب راع رک لا۷ ك کود ناق نوا هذن د ضا رقآ

 هزافوزافو 4 وشراق وشرافو هلتروص

 ءوکح اہک امد۔ءر نکیا رول و هر

۱۱ 



 ۱ ۹ مج کلا ادب 9 م اسد هرلد 9 3

  aردالج دود دص وص روک ۳

 a ا 8 ا 1 ا 5

۱ 
TO9 1  | 

 2 رم هدلا نوا یلیکشت نص و مدا

 ٥ رکنا 2 نالوا كعد

 وزش وک تیعج و ۰ ,یداک | نامزو یم

 < روص كاا رخ هدقاح وب

El۱ هارد رها ا16 و ندا ض  

 ۳ ۵ رعفر)ا زبح را م را وا | وا ربو

e 2۳ دل وایت رابع ندقم  

 م هد راشاب 9 را ھا م رج و

FE oN Eاتسرخ صلح و صااخو راهانکیب هجن  



 یو
N 

 5 رو ا وصب تو 3 ۴ 1

 نوتند نالئد قاناتتسرخ هله ۰ ید دا

 _ ق روف ی کالا ۱ بوما ی داق تلخ 3 ۳ نو

 یناحیلام كا6 قرهلوا ریسرب نو
 نوا تمدخ هن ےک لرلسااب 1 ت 2

 قلا را رکص ندهد وا عاق هنن 5 هم زال ا <

 یدنادشردول وا ا نویسد 2

 ۱ مولا ی ؟ یعیدالغا ن از هاهج ا 1

 - يق الغا یرلناب وو وا یتس هاکع ی ید

 ۰ یدلو نه
 :مولواویتوف مجلث یک یانالسم هلوا ر

 E د ر ر لر دن هد وفرو

 .اراصت ند نانلو شلدا من هاب م و

 .روب تود هنیدیأتو راشابآ تروص كن ۱

 ۳ ۱ رول



 3 اند ;bb رم 5 دس رخ هن اعفا و

 ۱ 1 راد یط عا نهد هدهطةهلو یعوج

 جاق ردعاج همرد لصا نع كندو هو

 شاک اینالاب یکیدر و كن هلوقم یجقاب
 شارود هن رزوآ راربخ زعوا هنن ررو
 د رح رخۇە هدر یک شما " رهشلب یسلوا

 یا نا نوعا كعاریسا هنن رلیدن5 یل

 اعا ناعا هنس هیفک هدارا كرالاظ ندیا "

 ندکعا مادعا هلرلافجو اذا عاونا ىران

 . ۰8 رولپ هلوا ی بیع نوچ ا یقانایتسرخ كوب
  ردقواز هدهسیا راشم روکسو راذت آ والو

 . یدیدا ا جء لرل ضرع ىلتدش

 ردد وتیمه ار هن رازوس ندبا زواح

 : ۱ ۱ : هک زرد

 هرزواقاوا ناهرو تح هد هن ر وا

 م ۱
9 

  a ORدوو
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 هدایز اهد یبح و ت ىلا نالوا دوجوم

 نادبمو ییردل و هدتیهام رب یمپه 2 الا

 "رب یی هل كنابرا بهاذم ناقیج هلاوج |

 عشا عک هدلاح یعیدناوب لطاب اهد ندنر 3 ۱

 یدنک داش رال ها دوگ ب a رج یک 3 ۱

 انسا بهذ ءو و قح كن ربا 8
 لص هنغید) وا باوص كن رابه ۰ یدنک

 ؟ ردرلغابب هدا لصاح هلاک تعانق | ۱

 ذم كيلوتات یراروطاریعا طوررکا و
 2. 3 راسا و سورا هد بوتا هاجخ یب 3

 نوت رب ردا هسل وا شعا هاج یھذم

 .بوروک یغیدا وا قح یھذء كيلوتت الاح
 واق ؟یدبا رولا E یا

 .ربح ءوق یکیدلیا لامعتسا تنماسیلک كل

 راردن!بییعت هد یرایدنک رار هلسک ره یه



۳ mn) 
 Eya تاس ا قند ند مدار اب

 ا, كياماتا یک مکیدد مب

  یکلامهدءرکص مراقب هراشنآ اب ومرسمکیکافق
 ۔راذاق وس یکج وج یکغل وج ل ردن !!ههب یککسلم

 یينعامو لیمردبا تیافک كعد 6 مروقار هد

 ۱ یغ

 . بدلوا شعا زب وص ولوبف كغلنايتسرخ

 1 هدک راوت فراعص ینام وفو هلهح ویلا درف»

 ڭغا ارتفاو وزع هالا ینو نکیادوجوم
 فاصنالا بسح ییهدل ر | قاز حك وی اهد

 ر هلو اع مالا ؟ یجرزعا فارتعا

 ىح هعفو ر هد را نوڪا كا یا | فا

 ا ؟ یمررواب هلو نول وا

 چ
۳ 

 كرات رخ هرعص ندنس هبلغ ل راک وناق

 _ رکذج یربکدتا هدنروغا ند

e 



)| 
 ندنر اشنا رات هة ص الخ كىا راصت تناید

 هکرولیروک هسارولیدبا لاح اد هک اعر ظن

 E یباو رلذا و رل را وح 4

 یییرلذاح هدنلود e نوا ند

 و
۳ 

5 

7 

 هدلاح یراذدل وا ش ا ردق هب هد ادو

 كنو ه رد رلش ا 3 كب

 لسا كح رک نرهس» تانج ہرا ی

 یک هوا بولاق باک رب هرز وا قوا

 ند: رط ر اک تسار ره یو یک 23

 هش رزوا ناشي رب قار وا نالی زاب
 تنگ هند نالشبا اج هکلدرا اا

 یر ره و ق ر هج رلص رتع+دج راز و ندا

 ركح هج راز وب ه یک: ندیکیی د ندنفرط |

 هلب هی کلیړنک كغلنابت رخ قره راقج _
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 ¬ ® راس تيش لطاب كلا نانو ترابع

 ب وا وا یاسا كەر دروس مکح هد رزوآ

  یساو عدل رسا اب یاناینس رج ه دنا یر صع

  هنانیکسم ك ورعاك قرهلوا هفالخ
YY ۰ 3۳  

 رج ات لند هله ۰ .یدنا یتمامهدنا دیأت

 3 ,E شب هم هداب 3 ندەلج ف راشدنا

 | اطر راسو ندکعا دع هللا مدار یش

 E DE هت هولا ید یرامدآ

  لصاو نالپ ر | هل." ( ینارصن ) داش

 ۰ تیفیکو تهج هرزوا قلوا قانایئسرخ
 ۰ تكيهذم نالیرتسوک هدنص وصخحت لحیلوبف

 3 هکن وح یدا هسا وا شهاعاح هنس هماقا

 ینح هناب یال وق اهدوربت اهدلقع هبشذم وا
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 0 ۹ یا ی زف ماندا ود وئن ندنادناخدلام



 ۴ ۳ گرما ی ۳1 واه 6

 ای ۰ ىدا شمامرب و زود ردو كج ەل

 ۱ ريح یهیدرب دداب درج كت رڪ راباسدک

 4 a هنس هج رد زلال وا ار از

 ۴ ه-هزال ۱ ظداظح هل مس هح وو دنا ود ومت

 [دکچ رای هنفص ندزویو كر هیمهدیاافیت-ا

 یشحوون تیاهن؛رد ورم ید
 هافو لارف

 r عج گراماباب هدک هل و
۱ 

 ۱ هرونکب یی ره نه دلار 9 و یلاها راب ر 11

 درب هسذا ردا 3۳ هرز وا قاوآ یس هج وق

 و یکسا و زردیا لوبق هد ز زلارف یا

 لبدید « مک زاو الصا ندتعاطانال وا
22 
9 

 اولی ذآ یمهقود نروتییاهنالدنیل ود وۀت
4 

 ذوب رو ۲ كا رب ر ° e ]وا عفاو 0 2

E : 



(mei) ٩ 
 .asl مک ر ی وڈ ۰ یدبا روالدرب ر

 ندقدلوا مرک ک ام رک را ما ردنا تّوعو

  د) وط هل | با رم ی ددر دنیل ود شن رک

 فصل رها ید: و یس راب بورا

 فر a ید وص هةلولبژآ خد ی رکا

 ۵ ع وا ملا تن هه ار رف ا ا ناو

 ۰یدیا هلیوب هدوم نامزوا ارز ۰ یدناروط
 هلا هولح و ادا و زاب JE ے_ےا ارو قحا 3

 ییراقرب نالوا هدزکلا كم واندنزغ | »

 دکن وح داد « ؟ زکسرپ وا املا نوچ

 یاوا كلاما كم : وا ندز ه 1 در

 ناه ید فاولبز 3 نت :فح هل وا ك

 ` 0 یا راص و 1

 نالوالارف هد راب+ ول هل ر وص ون هتشنا 1

 هرکص ندقدلاق هدنلا راسایاب یرالود كن



 فرا تلا كن_ما وعد یکیدادیا رشا
 رد + ۰ و ورک ندقمزا ی رثف و 1

۳1 ۲ . ۱ 
# 

9 3 ٍ 

 _ ۱۳ رع ززوب ۵ طب نا رلدر ایه و قا را

 E ناو ۵ محک اوا منام هغمریدناب وا

 ی یز“ یمزگیدروک

 E رووا
 جیم کک

 و E 7و 5 4

 ارهد 1 ڭكغلنايتس رخ هرکرص مدر زا

 7 3 لو تسرب تب زونه یتلاراو »

 ود نوب نوش یم رب ۸6 دو تناید ر ولامور

 قاد یرا ها دابع نوجا كلدیا مانیب و
 ندیخاوا هنيا ثلدیابلیکت یراساناب و

 ودر رح دلته یکیدلرب و حاورهداب ز

 اتدوم شدا ۰ رلیدل راص هحالس هلي رلتوق

 اابتسرخ هل یماغ زواه یتح ۰ دوي
۴ ۴۰ ۶ 



( ۳۰۳ ( 0 
 ؛ یدشراق هشیا ی د راد رابه ول نانا وب شم ِ

 ٍ < یدف | رلناق یک راهرد هو

 را مان اب هک مادام ! رلوا مدسنفا زل وا و

 یفیداروف هلبا جیلف كفلنابتسرخ یرنباذج
 زن یا | هل و °1 رويدا ی یو

.# ۰ 

 ی 1 9 هن رکدروتک هند هدلوپهت یراراب راب

 : لعروک اهد لاثمرب راد

 شروف ی تارا | كىز رفیکردعت

 لوف ن ن ط ۳ ی یشح و ۱

XJ! &ها و گز رک هنس اعم مە و  

 79 تددم تایر را هلا رەب راع نا ریلد

 -رالا رفل لن 9 دات ۷ یرادد ردروط ارصوص"

 اشو یافص كسسنر ندعر یژواف نا
۱ ۱۲ 

7 



( :۳۰ ۴ 
 1 تر ِ 9 الت واف ردنا ود هش و

 4 هدر رارب ِ هرول رم ۰ 4

 ۲ 1 ا ۱ رو E ۰ 2 راما

 6 شا هجهدابز هب هب رار یکجهدنا هلا

  راقیح قفوم هده راحو را ا» كرەر و

 ۳ | ید تنيمر ساباب و كع راق مسا

 ام ساباب هک وبلاح ۰ شد « مراباط
 ۲ یتفالارق كراك وک اکس ن » هنسیدنک اعاد

 ۱ ا رام هلک تسار۰شعاربد 6 مکجءهرب و

 ۱ كابا » یوولف هرکص ندقدقیچ قفوم

 هک رویلوا ك٤د یدقیچ یرغوط یزوس

 عو یکه دنقح یکحهر و یتغللا رة راکو کی

 3 ةیریتفا و ید « ردقج دقبح ی رع واط ج د

4 



) ۵ ۱ 7 

 - دو. ۲ لدا یک د وت اقىت >۰ شک |

 کالا e رب. وا و e دنا

 ت سانا D لارو کیا رکود وص دنا

 1 ردیهوب ین ۳۳ كابا دعو 6

 راب رابرب نالت یامفام و ییاید یدعس

 ۰ رکص ندکد اک هند هدنروصو لارف

 كن رکسع ناناط لقتسمردق هللا یتسدنگ

 هد یر ولاق همش هن مح هل وا میان | ید

 ندنرلت وه هزح م د روک كملنا عر

 رو هد ىس

 بوتاز ؛اهلروما تادرفههاط ر یزوس

 كنسدم و ع 2 رات وتناق تحاح ه هکمروتوک 1

 دن رادع ۳۹ و ۳۸: كندلح ید

 هلهج و یکیدلدا رارقا هلا همزال تحارم

 ج



 ( ۳م )
 ۱ یدنک یک نو وق یهورک ساب نامزوا»
 ۴ هو را كن رالا رف نالوا كعد یرانمدسوک

  كمروتک هن دیرایشح و اط و نابار آن دنس

 ۱ بلحیرالارف زکلاب رهر وکییهددل وا لاح

 ۱۳ ندنرفد لوا شمر و رارت ابعطق هکغا
 ا هل وکر هداا ید نوحاكعا باج یرالارةو

 ۲ درب راق درج بو-لوا ىرل-تجح و لیلد
 ۱ هنوکر »هل هج و یرا رفا ید كنوت ق هللاا
 ۱ تحاح هندارا هب رکف تعحو یه لباد

 | زکسیلغانا همللازکلاب هرالارق یتییدوبنایلوا

 E رک هی د وا یفیدلوا قحكند

 هسا هیند هفیظو یحرب ۰ زکسکجهروک

  كيلوتاق و قمی یی را هنادابع تسر تب

 | نالواشلایتفاو ندراسا ابادعامندنرساباب
 | ندیهذمو ید یرلذا هسلا راو رانایاس رخ



۱ ۳۹ ) 
 ردک جا لاخ دا هدیه دم كم وتو تو راقبح

 ضرع هیرغوط ندب رغوطیافیلکت والو "
Eندن راک دابا  « EK)اا سا هل ر و ص وب  

 قلخ مخاط ر ندنرف رط ابالاو هرتلکناو "

 ۰ ردراشم رس وک نسهر ءا ناش سرح

 هک شعارلقلخ فاط ر نابلر | ندنس هقرآ یرلن»

 قانایئ رخ هلبدلالد كن رالارق هرک رب"

 هن هرکص ندقدقاط هن رازافو ییغردنوب

 ندعل وا رم رم دما رل سابات 4. *] ال د كا رالا 1

 4 الد كس رالا روه یکی راقدمروط و رک ۱

 و رک ید ندمابف هنملع كنا ياك ارخؤم

 ۰ رایدمروط |
 یتراسا كراساباب هلبثلالد كن رالارق ق

 مخمکح رال رعنا یک هدنرالا یرامریک ھننلا |



(r) 
 : ۳ ا هسعد و نالوا شالر

 3۹ iy مح ییعد ہرے دن یینارمح

 ۱ قاب | نملاب د تواوا رژ ا هلک کا 1

 ۱ 1 هکمزک قال واح ساح سس دہ قابو 9 یاب

  تموکحرب ادا ییانامش لس رج نانو وا

 كرقجراب راب هراجب نوعا كم ريك هناکش

 . وکرب 3 هاش لای یی و صع صد

 3 ۰ یدلوا قفوم ید هل. صع هلنروص

 ۱ یشرب یک هفدصوب » : هک رد وتناق خروم

 .هسیا زعرب و ےک ره هلیس و یروبج بول وا

 ۱ > بويل وارراچود هنیز و رافآ كناسیلکز کلا
°K 

 !یدا روا وا راچ ود ېد هنسبن اع یازج لر
 31 و» هروک هرم هک ام كن وتاق ها ری ر ۱

 قرەلواەنفالخ كغلنايتسرخ و ندە کاو



) ۳۰۹ ( 
 تها رم E تعد رب شادیا عادا

 ۰ شعأ « یراح ی > د هد هن وسوه

 قانابتسرخ هکه دهي وسوم تعب رش لوا
 هکّیا لاک ! سکعلاب ! شمالک هغمزوب ینآ

 ے رات ا كلنابت سرخ طة ! شاک

 .دلوا شمرب و ردد هیارو راد هن راها

 زما رک نیر و نده ا ا زعل

 تعدرمشلوا ( هلهج و ی راقجهلوا شەالك|

 لر ٣ نښآ كملداتسرخ و و
 تبةف ومر راخرومیک وت اق هن ید سم وا ۱

 كلنابتسرح هععحا یف لردیا دع هعظطع ۱

 هلال وس ( ! ردشمالاق هدیرپ ررزکب اک
 ندقع و دیک یراکدلب قلخ یس رغوط

 ةضب دوم رنابتسرج کر دلقد بیس هق
 ۰ نوسلوا شمریدتیا لوبف یهب وسو



1 Ey 
 ؟ یعوص یییاها یک نولو دل رمذع و

 ردح و اح دل رو نوا

 کا قلت هرزوا یا وا مکحرهناراکضرغ

 1 1 یدنک ییاوررب e مز ارز ۰ ردوو لحم

 ۶  كتاورره رب دلوا هدکماعا ندزفغرط

 یکی د.اروک ىلزىكلكەر و رپسخ یی رب
 رک ها رم راذخ ا«یخد یمکح رھ ول

 _ جرود ۰ زرو رب و هنیرزوآ هتشررس یکید
 هدنسهفیصص ۰۰ لد_اج یحدب واق

 قرهلوا یلام سیلک شعب نانلا ندقلخ

 نوا یرلیدنک كراساباب درحم بویقل
 هنس ۸٩ هرکص ندکدرب وربح یغیدنلا

 ۱ 3 دقع هدنرهش داود هدنسهیدالیم

 شا ر ورارفر هلی وشهدنيس دیه و سا
 ۱ ۳ ا تاور یخد یتعیدلوا



( ۳۰۱ ) 
 € یرهرادا ید: کر لسا اب هکقدلا ربخ»

D 16 هژماعم دز س ۸۶ یاب هب یلاما نان او ةا  

 € هی ره و راروب دا هاماعم 4 الاظ بویعا »

 « بحاص هن رزواییارولرونزسا )ردق 2

 < ییعی ) هرانووق هکلب زکیعا هلماعم یک د
 « هلو رب یز هک زس ¦ هرانایتسرخ»

Dشازا هید( زکیدیا ص رع هرزواقلوا » 

 « روکر و ماطر هبیلاها رانا هدهسا» "

 « یکسایدعیا * رز و ر ea راةيضصا و 9

 4 هن رلیدنک كرلماناب دکبج وم تاقا ھ

 هيس رب هداندادعام ند رادقمنانل و | نم .عت .

A ۱ 16 هدلاحوب ۰ نوسلدیا قا یرلاوا  

 « هرلساناب وب اهد یلاها نالوا هدست » |
 4 5 رل ساناپ لوب ۰ نوسلیا تع»>حام 2 1

 « جو و عنم م ییرکید یالوط ندنرناظ «



( ۳۹۲ ( 
 ۱ 6 ردکح هدا 2

 | م ولعم هیجسمهیقیقح و هل.لح تناید لصا

 1 ۔ رح طعف رظذ عطف ندنا هلتهح ینبدمهژوا

  هشای ندشاب یلبحا نالوا هدنلا كرلنایتس

 سلحرب نوسلوا هدرلنا ابجع ۰ زکی وقوا
 ینغاللوفناسل هل دش ردفو ندنف رطیموع

 رب راد هن زاوج كلاوحا ندیا باعا

 ؟ زکسیهرولیهروک تحارص
 كراتسر تب و یمهلئسم سدعوب اقا و

 . "هلیلجتناید مزب یتروص یمتبب ینیرادبعم
 ۳3 ناصح هلتهج یعیدلوا د هد همالسا

 ٠ ا اا دارا یرلثا هز هدلئاسم یکوب

 | رازمهنازت ی نکل
  هکاح هلفارطا اهد هد ورلدا ی.فیک ون

 همزال تاحاضباو تالیصفت نامز زمیدلیا

9 19 
4 4 4 1 

 2 از



(E) 

  1زیا نعا مزب هل هجو یکج هلب روک هلرس

 ٩ هکاب ۰ ردلکد هنفیدل وا ریش بیع ا و
  3یعید-) وا و یرلاوعد ساسا ل راذایهس رخ

 راتراسا:رهق تک ید: ناو -
 ر ومآمندنف رط یر بی٥ یدن؟ هغ وص هن

 رد رلءاروط یک رلشعا ۰

 .دنکب ندنرازوس هز مب زر هی لم داب

 تحسم 2 ردیا درىزەكيدكبولوبقىزەگي

 قداب ندر ی کید نکی ادعام ندد

 هدګس هند رلتعد و هکیلعا تابنادوخاب و

 ۰ ردراو

 لا وع یرف هدهبع السا تناید

 رنا اما ردراو یرلتروص لا مشعو

 داعتعا هد ردع رش ۰ رداکد تعد هجرت

 ۰ زروب رسوک ید یب رلیلدو زروییدا



| ۳4( ۱ 
 ۱ ۰ رارداکد یعرمشنوجگا لنابتس رخ زکلایرلنو

 ۱ رباو هلقهانوا یعرش رایشیلاثماو رانوب رک |
 هنساوعد یفیدا وا مزال نوا هنده تیعچ.

 ا وا هسبا ررولوا كجهدبا مات
 فک نوجا هیندم ت ہجر یرلند یدنک

 ییسلوا شادبالاک | ارخ و«هدلاح یقیدلوا

 ۰ رولک مزال كءا مالستو فا زنعا

 نوب و رللامتتسا ءوس یک وب لصاا

 هن لا رق نالوا هدنهاقم ی رلنم ههم وک یک

 یرارایراب ناللو شوا ناینسرخ قره وا
aو اه كن رلارف نانلو یرلنههسو  

 هلج ا ا اربب هل-هتلالد كن ردمآس

 . دانامایف وش راق ههانابتس رخ رولادرابمول

 ییامور بودیا جرمو جره ییایلاتبا ۰ راب
 راد دن زما رب ربت 7



) ۳۹۰ ( 
 مزرادنع نه کی بؤم یان ایت سرخ اہ اھ

 یصسم زنات رخ ابناه ٩ یدلا ی کد

 هليا رل مزج هجن ندنګا راطولب و ندک را

 .رب وا هراجورخ بحاص ېک نیطنطسق
 همرود وا ندن الاب تهران وب " یدبا یمن

 كت امو-هو هرک ر شيا یرلذدلوا ریش

 هئامز يعددالشاب دف وا ظبص هنوک ینوک

 و اق ۰ یدقبح هنادیم به هحدیا لاتا ۰

 كل رسان اب هدنس هریک ۷ لدلح یحز رک

 یب رلت روب یک ہدقملا هلا یراروطاربءا هن

 ویا » هکروید هرکص ندکدلیا هاکح ۱

 یتف الط یذوفن ردف ه هداب و راوغهرغ |
 راو ۰ ] یمدعدحو ۱ هل.ح و یمهراب ۱

 هاسادنک د ینالخا و یدابا لامعا هدا |

 هنشیا لرارصبف « یدلاق روبج دت لا



۳ ۳۰۰ ( 
 | نوجا الب و اضف رهو نالوا قج هم“ راق
 | نامالا تا هک: ریارب هلبراپ رنک ی صسم

 وب ناشی هد رانج رلاب اب یما-م#اق

 ۱ ۹ یددا

 وا نالاب هکن درب
 شاروقهن رز

 ۱ ییشرهو

 | ۳ ردم وب هدکتورود هلا هلرح هلا نالا

 كذاب را ىس هةي ره كاك رات كند وا

 2ر ند-هللا یدادعسا یرلبان> راوع

 اند E جلو كج ەہعا ند کک

 / دیش ر ۵2 ید ندمالک و نده رحم نوجا

 ردقهرذ هصلوق لبحا و كج ہللا تعحام



 َح ۳۹۷ ۱
 هسلا رف هلمسهرهاق وهب وا واندن رلاب دوو

 شعاط ییسهن اراب تموکح 4

 هدناب راحت هلمالسا لها نانلو هداتایما و

 دلترام لراتش. نالوا شارو تر
 بوتکم و ! شم زاب بوتکم ر لص

 بوت 4: حد یز ٤ا ظح رام ضعب هنرزوا

 تیروبح هدارا هدنسهرا راعوفو هد ورد

 : زر هدکم رول#

 لاعلایبع یدنک ندنفرط راوغهرف»
 - انج لرا۔ ش یمافمع اق لارف هسنارف یلغوا

 « هن راد

 «یقاراک ادننوحاهظفاحم ییاهیلک رد

 « یاسیکكرالغ وا نالوا ولجرو هكا »

 « رب هدکمهلکا ییالوط ندن راکدابا لر »

 » اید ردو هنکو ص كراوداو نامزا (



 ۹3 ۳ ۷ اس

5 دعا ادنرب هب د» ۱
ک كعلنا رس رخ مه 

 «اسل

i BR 
NE ا 

 1 ۳ ۰ یا

 « ند رای د5 هدنامز ونار چو ییکحهدیا»

 | « دعو یصس كرانابتسرخ ییفجهلر»
 e ناعا هد-عوو هدلاح یعيد وا شلنا »

 3 رف؟ دادتسا ندلترام لراش هدتبونع | «

 ۱ «یتد زت هلا رالیدنق نما یاک (؟ ردیلکد»

 > هدلا هنس نک نوح قازرا كنارقفو »

 _« یسهبحا نوار نالوا نمذغآم هناکی»
 ۱ «دابه هلا نارت ول یرالارف درابهواد
 ۱ < ییبم هبوس 4 ) : ریدغ و هل اق و هشت |نار»

  «یحصسم كرلنايت سرخ ندا راطولب»

 ۱ ۱ «ز هروید اهرهکشا اکب نوت ی دەرانا»

 «شرف هلتا یکناه یاب رالید نق هدنس»

 « یکم كس طد نس رالا رو وب ) !ردشملوا»

 _ «* رلیدلا ین راناویح ۰ رایدلیا بارخ»



1 ( ۳۹۹ ( 

 « راب هليا جو جره یتفارطا كنامور" (
 < شاطواوینبدل وا شاطر كہ رطد ن ) » 3 1

 « .روصیکچ هل دا اب كناسیاک هنرزوا »

 < لیحایا یکددنلب وسندنف رط جس ك رت »

 < یساوایوم هدنسار زکلاب ندهد را

 * نس و یی اف و لب تحارصههنرارکید و 1

 < تابا هی ران یی دیک هامور كس رطب ۶
 « سرطبنس كرلار وا ابعکیسام هی دا ھ

 6 یا( رد ق 6 هنادا ینغیدلوا یکلم »

 » واجد ید ندنسزب ! لغوا لاعلا ىلع 2

 « لثا هثیشر روااتیاست راد مهلت روص »

 « یرلقلانفوب هک ق دلا ربخ ی :- وی سر

 < زمیدلبا ضرع مز هدر كلج ەدبا مام »

 « ك رالا رف ناب یرتلافو دا زند زتشش ۱

 « ام ندقح _تانج ۰ دلانا هنرل زوس ۱
8 

rss 



۱ ۳۰ ( 
 الو ندهانکرب هوب هکزردا زابنو »
 ۱ ۱ هژ ديا لوق زا امد 1 نوسعا ازد یس د

 ° زدرابمول ندا یعلانف لصا هسیا كج »

 | هوشنس ن کل ( یدا لی # امد ن وا »

 ۱ ۴ یزسویزب هکكسرویم هاکید یرلیدرقل »
 ۰ دابا دادمسا : هکراروید راندا ازهتسا

 ا یداھ ؟ ردیک لترام لراشوا زککپ د
 ۱ «یراقنارفیلالب وا و! نوسقبچ هنادیم ل هقاب»
 ٤ هدنوس راتروف ندزلا مز یزس هللا »

 ٩ تفد هنمهجرد ڭنەعدخ | اهرو 2

 ۳ قمر دلاق یا هلناق ندلام ! ز رسا »

 «اومد یتیداوا شاروفهن رزوا ییساسا »

 یک و تل حس كالا كند رب نالیدا »

 > ك هل یرایلف سدا تاذ نانلو »

 ۱ )وی رلکیرح هناراکهعدخ 4 نوا »

- 
 نم بم 7

 2 E ثا۷



VI ATE ۱ ۱۵ 

۴۳۷ ۳ 
 « رلدا ر طصا 4 یز EE یرادد فوپ ۱

 6 ر رد-22۰ ی ی كناسلک ! یدلا # 71 ۱

 6 یید راد عهد و كعا مفا ام ییاسیلک یلغ وا

 هل. یفم راب نوا قلا ماعتنا هلا رق 2

 « وبه نوا مز كموک یفیدءادلغ »|

 « ندف رط یر مشد مت ۱ 1 ردا رطصا 2

 « ییاصصاناناروط روا نامزیتددلت وط 1

 « یهماعتا هوو O یصإرګ 9 ۱

 « نوح رند هرکص لا یدادا قوس ۱

 6 ایتسرح ۹ یع اقا یدتسدا یه و ةع ندهالا 1

 4 تدافک قهروص ىلا ۇس ىکا و زکلابهران 2

 « یکی بدلا هلا يتوق یدنک ) س رط) نس ۱

 « هسیا هلیوا)ا ر واب هدا هظفاح یساسماک

 «( ؟تجاح هن هدادمسا ندنلارق كرلقنارف 3|



3 ( ۳۷۲ ( 
 5 رز ک هدنامز بارطضار هلو ن کل و

 ۱ كا ناكا ینیرلکرو كن رالغوا د
 ۳ ك رالا رق وایدع |( هه )رويت »

 ۰ دل ویس راد 4 هعرب و قالو هم ران الا 7

 ۳ كع | مانا ی-هفودنآ و هنو یسهفود »

 هنس نک یتحابف ك لذا هاا راروبمسدا »

 ۱ ڭغا موع# هد رز وا زعاعا یرعوط مز »

 0 هذ رالارق هیفام عم ۰ ردن رهام هتسیا »

 ۰ راو صفات )زارو دا تعاطا هلاک »

 ۱۶ یلشابیکیا ییعبضقاتااب نالوایطخال »
 « درا رثرویدا تعاطا ۰ یدتا ی »

 ۳ هسا رای دمی موع ھ؟ لب دن ام وعه نوجا »

 ی رانا ) ٤ رد کیده راروبعا تعاطا »

 ۳ ۱ ۰ تكنروشود ندراعقوم د
 ۹ كل ءا رسا و كمزا عذام الب یا ہیلکو »

 « رویتسبا كالا وح یرلنا نوجا »



 و ا

۷۷۱ ) 
 « رب هب ده هکر دن وکیکهدا قداص ر هزب» 

 < ۰ نوسا وا زعادلا هلرادعو راد دمت

 < یدنکی ردعطشا رهغیدلوا راجود

 «یکیدروک كناسيلک ۰ نوسروک هب رازوک

 < یب رلاشاب زوک كراوزو یی رلتراقحا
 < هدهاشم یسسارخ لاح كزعلاها

 «:تاهو-ع» یرغ وط اکع هدنو-_بایا

 < ۱ نوسروتوک
 « تاکذاح ید نکو یم كياا د

 < فدیم اهالک كس رطد نس نوعا یت 2 رس

 « هغهرانروف ییسهعن كنا هکغا دادما

 « هکعا درط یرالارف رادغو ناخ ور

 « هللا مرایجاو ۰ زرویدیا روبح ید

 « قلوا تدوکح تمالعو هم زوم كيج

 را خانا زمب ا هرز



  Da OT eی ۱

EF ws) 
 ا راتخانا ) ردهنتمرخ ه

 » نوا ی ر رنو ۰ رد-یمولعم ۶۰

 » وق راکوک ب واوا راراتخانا شوموک 6۰

 » رنو ےک ره هک ردب رانخانا كنس 0
 » رولوا كلام هناویسهسیا رول وا تام ۲۰

 هوکح ربی رات مضحاباب هکر وبل وا كد د ۱ 0
 ». كوك نو-ڪا 4 5 تنطلس ییعد

 هتشباهکنوچ روی زاو ندنتموکح د
 » هلن راملراش یی رارانخانا كتموک - وا .

 » یجگاب راراتخاناو طقف ۰ رو ردنوک

 » یو یدیایمودیدیای را وهدسرطد

 » اوعا مدراب هز ) ضصەدا ےکح دیک

 » الع هکناعا مدد | تا تعرابیم

 » ,دنرا یترهش كهردنازفهداند رب و

 » ح ید هللا هدکنارطضا لاح هک ات



) ۲۰ ( 
 یهللا توقه ۰ نوتا لوب یکاجرا

 6 دز هکاب ۰ نوا د یا ےھ س ین |

 4 نوعا با 1 زودنوک ۔ےک

 < ولو نس وس رط) نس نوکیا لدول رکو ح

 ها رەقح باح هد رز وای زا مت

 « ممد امد

E)وشهده روا ید یا توتکم  

 ؟زولاق ز و فن ەل کیاراو بوت
 4 ردشمامهدیا دات زسا هد زاید مپ

 رو 3 یصلق ند ءزب » دوخاب ىلا

 €d ! رده 9 هدیدر ھ ا هاب

 هکن وح ۰ لغو هلا و رع هد رل د 1

 ۰: ردکح غا ها فال ۴ ۱

 یعردتیا ا یک لترام لراش رزاآ



۱ ۳۷۹ 1 ِ 
 ۱ دل زکنظهسا هل وا ٩ رکشردا ساف

 راوغهرغ ez ۰ یدک

 ۳۰ ۰۲۱ یدرا روک ید
 ۱ ۳ هوهاد كل راراب راپ تاذ نج هني وب

 ا قرهرااب قرراولاپ بول راص
 ن باس اب اما یدلوا یقفوم هن.رلنیکست
 یفحد-.غ وا هدعاعم یقئرا هرلدنعلم 3

 :یداب هل وا رهظم هتمقف وم ر ردو و هد و

 كن هیدن اس 1 لواندهمرون یټح وب

 ۶ا ادب هو و ۰ ماهر: ورخ ا

 دقاخ بولاهن راصحا دیییساطعاو ذخا

 ۱ سیم یسید-نک هسدا راو یادغب ردقهن

 هبا راتاثف شحافتباغ هرکس ندکدلبا

 اها ۰ ىدا ردیا راکتحا راناص هةلخ

 ۱ وس قدا وا طالب راچ ود ندزوب



) ۳۷۷ ) 
 ۰م

 ۰ دنا رول وا نو:هعدن را یسهدافتسا و

 هدتواغب هنفارطاكنغان وقیلاهاهرک رب یتچ

 یکلواندنس رده تکی دنیا كنس و ماج :

 و E رلید تا 3-1 ین هلماعءوب هز رانا

 «ریدلبا نا سرخ یم وع ا قمل ا هنلا ق ب

 هلرورع لاک یرلتمضح اباب هدلاح یراکدید
 دسد داد ارات انع هزم رانا! رزمءددازکص وص د

 قلوا رهظه هرکه وت هزکحدم هام در 1

 هنامیفو یزس هدأ 2 ۰ یدلیا نوڪ

 ۰ ردشم ر و یباوج« رداکدهدمروماقهرویط

 دل ره-ء«هدیا کا یناوجو و ی هل ا

 رارقا هدنس هفص ۲۱۸ كداح یحزآ

 هک یدیا تالما_هم یو تشد ۰ رد ۱

 را" رد ندقلنا نس رخ یعاخ نادا راب |



A ۷ 

 1 3 رام 1 ام دمز و یدیقلیا

 [درابءول هند رزوایسادیا نیمأت یعجهیلک
 ۳ درا كل رلاح یکوب هد هسب دا دبا نکست زار

 درک نوسروط هل وش كایسک یمارآ

 ۱ رزم درع تراب ۰ دم وا یهمئاو

 ۱ ود كملنا سرخ هرزوا قوا هب واع”

 : 2م e یدک یمهنارامق تک و

 ۱ ۰ ۰ ۰ 3 یس هاچ كسرط) نسو هظفاح

 دلتروق ند رل هیلب و یبخد اس لک هد هباس
۰ ۱ 

 4 سو
E 

 ر ننک وش رد كانا: رخ

 « یزه+رب ورې هرزوا یو" ه وا



) ۳۷۹ ) 
 رب زک هيا لت رزوا قلوا اطح

 یر هد رم» ی کرو رود و

 5 ی هداطح و وهو

 هط رو٤ هدن را هو را ك راح رو» اسکا 1

 تك DE تس رح ند راهدل وا ر هام كب هک

 23 و) رد كد لڪ زر را راع هند

 تعراسم 4 هک ام با هناراکض رغ تا

 هود ۵24>- ر ھ هل تهح یییدلوا ی كق

 . توفو كنرهث رلناق زار والث»ی را د رتسول

 لزا رارکت یرابکتتوآ لات کرک
 ندکعا دانسا هه رهاب تاز یرقومو

 اوه هکوا و هدهرقفوب هدمزب ۰ راروب# او

 زیشیدبا لام سا یتیریبعت كرنا نوسلو
 ندزمه دل وا ءدکعشِلا سف وج ی ران الا ا

 دشت تا |



( ۲ ) 
 «رانابت سرخ تافداصت مرکوب اذه عم

 ۳ | دراي لوس ك ندکح رڪڪ

 (تاناک هیتهجو لک ۱ ارب 32 ی دلا

 رار نوح ا تل ود ر ھ هل. س هح وا رمد

 اینکر , لمك 4 هتروا قر ازا یص وصخ

 ارا 2 نالوا هدک یا ضرع ځ رات

 د وزد یل وه > ول رس یڪ رات »€ هسا رف ږ

 ےک کس دام ( هلهح و یکج هل روک جد

 ه زرد وو ص هدهسذارف هد:طسا وا یسصع

 ۳ ۱ وا شرت
 اصمانفر هلن هب ندا سس أت یينادناح

 0 ندکدر دنا تی اطا هادی اک

 ات راتعاطاو تع ید ایز هد ر

 5 هما ها یت اوم قلا نوا مکح و



۳ 

8 

 راولایدرابمول نامزوا اعفاو ۰ یدیشهر 1

 د وتمت ش اغوا نالوا را
 لامآردق كب یکجهدنادع مارح كنه وس ۵

 هدسةلرواق بوناب هلی-ث | یصرح هود
 ند رف وط هتمدخ هنلما وب یماقمیلاباب نانل و

 روک ذ.ماقم ىدا هستبا توعدهب ی رغول

 کج .ریموک تعراسیم هتاحا لاحر:

 هلن رام ل راے ندنفال سا یی | ۰ یدا راک

 یس ەچ تن« تروص و شاک ندسدقا ماقهو

 شاد ج رد دهم یکوراقوب رارب هلیس هک از
 هل با وج ر ج دنرزوا توتو نال

 لوا ردادع نام نه ییسلوا شمالی

 نوجا كمنوروک شوخ هنماقمتلاما هد
 ۰ یدرو-؟ موز دف وب هدرلنم رح

 نانلوبهدنسهیط و تاهج كنا وروا هلو



 زا مدس رخ یرادعهرب زا كن ردو هنامزوار

 ۱ كراساناارخ و:یموق نوزب رف نالوا شادا

  یدنک قلخ ی رالدا نده وسيع تنایدوب

 2 هو لرد یدل وا قأا ے2ا یرلتراسا

 [مادعا یتسایل وا اسیلک مان جان وب نس هد

 لک تنس هلج هسا راوییابرا سهل ردف هن و
 ۱ لر دا هلیسو یتیرافدل وا شالا ماند و

 ۱ ۱ لوا نالوا یا داغګا 4 رو هوو

 ق >یراف رح و یدن | جاق العار , هران و

 | ید هل وف یعلنایتس رد ادعام ی نوح

 ۰ یدلیا روح

hi۳۶ زونهو ین رح وب  

 3 ید ییهنامرج ماوقا نالوا شمام ریک

 : رجنوحا لاخدا ههلنابتهرخ ارجو



۱ ۳۳( 
 ( یس هفی.هص ۲۳۵ كن دلج یضزکم
 كنه قترا هعدا سجع هامو,

 نب زسقلق تحاح هنتعجام هام ور

 .ب درابمولاءاب مان نما یصچ وا ینمی امور

 _ِ یلوصح كنلامآ یهدنرزوا رول

 تاذلاب ییح لکد هجا ەە : تاذلاپ

 ۰ یدروک موزا هتم زع 4نا

 بو-لوا ىلغوا ٠ ید تم هنناح كن 4

 4.2 دح A ات رج E خوب

 1 دره ورو هدا دان وا ی ۰

 ۰ و ۰ و ۵ ! یدناباق جد هدا



 نيقرط یدعا
 ۱ ی ردقوب هر رر

 ٠ دن رکىدو ج هدنسا را و روا وا قاعشم و

EEهلا هیفیس هوق یی هبوسومتناید ی دان  

 ترمضح ر ندا حا
 زاید یک یعیدل واد واد

 ت

 1 ۱ 4 یحد یدواد ) اما ۱ كن هب وسع

 1 لە ری و ور ردا نالعا هدا یغددل وا

 رهبری و ول راق هل.ط وةس ندم وکح كتا

 ۱ هر طد نس ےس م یمالا رف كن هب نت اش

 ۱ اوبقم تك هسک ره كن اسدلک تهللا یلصاح

 یددح = دواد لوا و یدنالک | یهد) وا

 واق ) هد 3 ۰ یداما سا دن

 ۱ روو ےک ره A ١ و.ےص ۳۳۹ لداح

 ۱ هنلزورافآ هسلازع !تعاطا لدوناح زا

 با دع و مورحند هب ورخا و هود تداعس



( ۳۸۰ ) 
 دی دوم قلخ لیک ینحهلوا راج ود 4 ی
1 
 4 یدلیا هه ید

 نایتسرخ رب یلت رع ی کو تاق زکس رد هن 0

 تن ساسیاک قلنایتسرخ نه هدلاحو لب

 هکكناساکلوا !روبلاهلاق یتفیدلوا یسیداح
 د-ءو رالبحا یتفیدل وا ج یس ماح

 ۰ رويدا
 ییسیدن ا كن ه هد دا ز ندععهاش کور

 دفن دآ وا شش وو 2 ر دواد ندا

 سدد نک موفرم ! توا ۰ زراشا#

 کف اب ۰ الا نظ دواد ۹ کچرگ

 رخ , وربخ ینتافو كموفم وا
 هن هدنسهرص یمهیعو لاوحا هک ام

 ) ٣٣۲و٥٤۲ هفیعص ۷ دلج ( ۰ روید

 رت و دمو ۱ یل فر هنسدنک ھ 6

۱۳ 



۱ ۴ ۳۸7 ) 
 صرف هلړتھج یس وا شار و چد ) ردکغد

 م 2 ید4 نالوا هد هح 7 فرع ى: 3

 7 ۰ یددا راردا یقایعسا ادم رق

 ۱ یزوکوار هل.ا نالسرار هدنلحم نوبوار

 روم : هک ی دید هراذان] و هدناب هرکص ندآ

 كجد هن رزوا كنالسراو ندزکجما

 ا٥ یدراو هوس سک ره N ےک

 را هلا ی د-ه) اق هد مرا و نی هن

 ۱ ۱ هدتولک هرکص ۰ یدلا لتفو موش

 كج وک ید دواد : هک یدید نکیا ررو وا

 ۱ ۳ یدابا ةع هلا سل وع اما یدبا ی هّمح

 ٩ ی شمام وق یمشع وق

 یرابانج ندا یهچوا انا هت شبا



N O OI 

OY ۱ 
 هار مو تک و كوان ا2 رج

 ندهدروف هل روص و یتساءا یمهنا رابجو

 د واد و سدقم لارق هدعب بواک هنر هرکص

 رولایدرابول یراودرا نهب نالوا ینا

 ج العا رب هرات رو یدکج هب رزوا

 ندنرللا یرب ییافاصس رب یمرکب و قره آ
 ۰ 1 هده هناا قرهلا

 تروصەن اقم لاا هرکص ندنوب

 ؟ زکسیمر وس دنا باتس یتکیدلیا بک

 5 رکف هد هلتموت زك كسب باس ردە

 اربا الاه ۰ رویکمزال زمکاک۱# تاالد

 ینایلاتا لیمتهنفلباب ام ور كن طنط سةر وط

 ۰یداراوریخرب راد هنغیدل وا شأنا ك كي |

 قیدص]و لوبفرلخروم یربخو" هتشیآ

 "ةلج هسیا ییکلام یک هعفدو كرديم



1 ۳۸۸ 1 
 9 رغ ۱۳ ۳ ۲۱۰ ررویدا قیدصت

 . درج ونایلوا یشیرب ویشیلآرب مجه هجایند
  وکحلوا قرهلوا كلام هند را راتخابا كنا وم

 ۱ اب نالوا ی 2 كةوا تف

 ۱ 1 لال ىە وددت موکحر هل هل وب درب ؛ راب راز

 یحالاب ردق كب نوحا مازلا یرانابمهروک

 ۳ )وب زتسوک تعراس هتالبوا«
 هل و یکیدس«هدا راکنا ید كنوتناق
 هکرودلاق ترابع ندنوش هدلاح ره تقیهح

 ِ 0 ایلوا یس اع تم وکح 7 چ هحاید

 و یسهنامسح تموکح كنماقم قلاباب

 كناذا و ی_ےکشا ۰ رد_ثمالعاب ندنامز

 وطاهد وكند د یلنابتس رخ نانلوب هدنچیلع

 ۶ را لاو هلا ًادندنام زو كنتموکح یسرغع

 :ردخقبج هنادیم یرادالج یربهناتسبح



(AF) 
 3 واهدیه ۰ ردشهردنوک راریفس هفارطا

 یفاروطاربعا قرش مور یفرطرب هکهفا رطا

 یرکیدکیناءهبولوا رادرابءوا ینرطر و
 ندیشره۰ یدیا را زلاقیلاح ندکنح هنهلع

 -ودراهدر كنماقم قلا هدنامزو رظذ عطف

 نوجاهللا ۰۰۰۰ ! یمودرا ردشا وا یس

 ندادع تنعلم یکنح ۰ زکیدا فاصلا

 نآ-لوایشربو یشیلارب می هجابندوو
 ۰.۰۰ ! ردشاوا یسودرار كند

 ۰ یدیاراویمودرا هدكمالسا اتوا ۱

 یا صالبزکلاز نکل ۰ ردضرف هز داهج

 یش ر نایلوا هدزع د ۰ زەدکمام دیا لو ۱

 هلا هذاك ا E ریعاب ۱

 نوحاقلنابئسرخ ۰ یعا لیدنو فرك |

E, 



( ۳۰( 
 7 1 ۳ را یورخاو یوا“ تولوا

 ۱ راهنا_یعسبح e قانا هد يه كا

 قفأوع سیب ات ۰ :N راودرا د

 ۱ ۰ کید ۳ قوا تناد

 رس وکم زالو ییقح ! ییفاهاشداب وشڭناا

 قا کسر یم رکی روک ذ. ایوک نوا كم
 ۳ را ناهد رخ صلاح یسیلاها

 | ابا وقراتروف ندنرلطاست رادرایم وا یتیرلب
 قصه رلتفط ام و ف طا حانح بث رانج

 جم ات ۰ راردا هاکح ییا رلود] وب و دنس ا

 7 ۳ ۳۹ یعبد) وا دراب وا كل وب ےےیر |

 هب هسا ر ك هب راو کصوصخاب ۰ نم هرو

 ۱ رابموا و ییب راک دلبا نایصع هدزیفع یدوب



ASام یا  
0 ۱۶ 2 

 ( ) ۳٩۱

 ندکدلکیسد وا دادّعسالاب ندقا وتسا یلارفاید 1

  هشرزوا امور قاش الاب یسهلج ءرکص |

 ۰ رر وربخ ییراکدلبا موج

 قلواندام ولعم مي جا كرات

 هدهبرا- و هروک هنشب ر وربخ هرزوا

 دصهاقهلیس ودرا یدنک زکلاب یرلبانج اا

 ندنرهشامور ارز ۰ شک ندنشاب یلقع
 هنسددنک قلخر مه ندراوج ادعام

 لوا شعایهن تیامن شما ماو تا
 تاف ومدع» سصعع زی ید ٩ و ا 1

 دکر .ندنرازم اب وک سرطپ نس ندبآ

 یا هل:مجیتنیدل وا هن هب دغاکوب بوراعیج ۱
 رداتک نالوا هدزلا ۰ شهردنوآ هد ور

 اع لدم هروک یتتروص كبة هد

 فو بم رع كب ارز ۰ دا هجر 3



(er) 
 دو یتحا ۰ ردقو ههبش هنفجهلوا

 لاحهنره ۰ رارانو-ط یلریک هباهاةباف ۱
 لواهنس زويد ندفرط هنوا نهب هسا 8

 همان صا یعیدلا ندسرطن ن«ندا تافو

 لردباموعه هن ک لام رولادرابمول دن رزوا

 كر یس ەر صا امور هاش رح هرو صوب

 ید. دا ۰ ۱

 ید رب ندنسه رهاب تاز ڭغا ناس رخ ا َِ

 ردقو هاسیک سدقم ید فالهریادن 
 ردود ندا كفل وتسا یلارفا درأبهول

 یراخروءنایلیا مکح ییک و دا یععا تافو
 ظ 4 زا هئطګ  aهکر ا وردق وش۰ ۱

 ندکدزوا ردق لوا ییرلبانج اباب هزم وب |

  eشک لوا اهد هنکح هک هع و و ه

 تیانعر لوب اهد هدنعحاسلک یداهسا وا :

 زکس ردا هظد لو یتفج هوا ۰



( ۳۹۳ ) 
 تبول نامز یکبدسایا تافو فاوتسا
 رادرابهول و شک هیشاریشدارف .تموکح

 * یدیا شلیا باكا یمسیلا یوم ید

 فیرحرب هدنما هدد نددرط هوا یا

 زک هسیاردبا لوبق ییرکا » هن رابانجاباب
 شع« مرر و اهد تکلم نوا شب هرس

 ىڪڪ یس هباحور تموکح هدا ااو

 ید ییدودمح یسەنام ج تم وکر حج

 هدکمام هک زا وهب سا تسحندنلما عیس و

 لوبه یف کتو كن هدد ندنښډدلوا شوب

 هیدعتیبیشار رکا » یرادرابول ردا
 هل سرح را رک. رعسانم یعددلوا سوبحم رد»

 زک هسدا گ | بص رارف هدد هنر 2

 یڑس باولک هب رکسع یاب ا
 هدد دردنا دیدم هد ۰ !مردنارهش و

 1 ردشم ر دنا نزن ۱



) ۳۹۶ ( 

 ۹ زد هدع» را و 5 ه= رد هب یسهناراهف

 3 هد رب لح هدیا انا یدعو هدد ط2ّف

 ۱ 3 كردي هر اغ هر وطآ ربع لوباتسا سکعلا

 : ییهلف ید باب و یدلبا مابق هنمیلعاب اب هم

  اعقاویدنال طاح هک > بوکح ۰۰۰۰ 1
 هدهسلا ید ر و یے [ےص هشدا قلهرار

 . هددهنرزوا تاب القنا ضعب راس هرکص
 ۱ یدعا اتا ییدعو ها

 ا د هراس تابالقنا
  یکشهلدنافو كنه ىلارق هسنارف یکوب

  هرایلغوا یکیا هدنعسا نالراشو نامول راق

 _ هفلنابتسرخنال راش ۰ ردیسل دا مست ءهدنس

 | دنماعم قلاب صوصحنو قداصاهد

 ما زنا تفرط اسذلک هلتهج یعبدلوا خیس



 ( ۳م )
 وشو ینسایکو لقعكموفرم راشروم ندا ق

 ینامواراق بورا ج هراکوک ییتمظعو تک

 نوما ژ۰ راردا مد هژ:فخو فعض هسا

 هساوا شماماهتیچبلاغ نالراش رک | کرد
 ون یدبا هیچ بلاغ نامولراق هد یدنا

 روالیوس هدنتح كلا یمهفاک ٌكلرلحدم

 ۰ ىدا

 اراکتعوصخ هلی ریو شادنرف یکیاو
 یدلیاتموکح یارجاتدعر قرهلوا هن

 یخدكناباب هداتافو نأم ولراق هرکص _
 راتو اخوا یکیا كما نالراش هایت رهاظم ٩

 یکدم قرا رمجاق هن رافرط ایلاتا یس

 كيەقلخ هلتقو هلماممو ۰ یدلیا طبض "

 دعندنابیع» لو كن و سکرهوشلک رغآ م

 كتو روم نا ایزو ارز ۰ یدبا شلیا ِ

1-۹ € 



۴ ) ۳9 ( 
 ۱ یقلواندهدهلا نیناوق یلاةتا هدالواافلطم

 | نواقر هلو »ساق قلاب قحا ۰ ىدا

 ا 1 « ردگن دیا هبلط ےکح < د هدکمامروک یهلآ

 3 هنل و یشیاد دژ اب هلبا زوراف اهن لح هد

 لصف قدیوطع روما یک و هدعلن ابتس رخ

 | ھے ےھ ربا یرلاهع هرل شرا لوب یکو ل لءدا

 : ۰ ردلکد بیع

 ۱ هج,دكنذوفن نالوا هنالراش كناا

 . هرتنو روګا یفاوا نام هکمجلوا یس

 : هک دیا هر اک ہد یف

 لنا ا هیدید دوهم ارد لرادرابءوا



ON 

 ینکجهدیا رمف یراد رابمول كنالراشهلب مآ
 قلواهناتسود "هر اقم ر کو هلت چ = یکیدلم

 ضرع هنالراش ° زد یز ى دنک هرز وا

 یخدیآلاب ر ی رش كنالراشو شا

 نوڪا يلدا یدهع لوو یه وا ید

 -انج اباب هیاطعاو ذخا ون ۰ یدیشلیا بلط

 لصاهد م ۰ یدلیا ضا عا لاحردیرلد

 ی رادادج باب هلهح و یکدداب وس دنس هو,

 هنس هرم وب ىس بنام سج تم و 2 یاو

 یرادرا-ٍبهول هکنوچ ) ندنکیدروک رم
 زم زاو ندنمزع یتا هن رهق تح یدنک

 هنار وسوح هی | دوم تباخ هنال را ( ید

 هدندنع كالا ظ هکی دید بو زاب توتکمر

 .هبلازف رامنز ندموفر نالوا ماند و رو ِ

3 . : 
ٍ 2( 

9 
 ۳ ۳ ی ست 4



 i ۳4 تو

0 ۳۹۸ 1 ِ ۱ 

 ۱ i ار Gf هاس هک و ا
0 

 و =< نوا یمهدق قرذ ید: :ک کلا

 E رو یک« ریش یخدهن وهام رب نروس تم

 ۱ هن رادان اات هدد ماع اما e | كك ج هرم

 ۱ جا ودزا صا ۰ یدلوا روفنم ءادنع ترا

 شرف قح ردفو ییانات هدهسدا یدشارار 1

 روغوایخد حاکن قرهلوا یمازجیرلاوا
 ۰ یدعبح ست

 ۱ .دلوا ترابع ندوب شبا هدنق,ةح طقف

 ۶ دف ود تعحاح هل هرا_طحا ییغل

 ۱ ردق ه هده هدخو هلیح یاهم قلاا

 كردبا فرص یس هلج هاا راو ین راهم

 ۱ ِ ردا شوب و قءاشو یراق هدلن اءتس رخ

 قاب نکی ا قوي قا یراق هم رزو | یراق

۲ 



 ح ( ۳۹۹ ) 3
 ۰ یدناشوب ین زد كنهدید هنالراش یجاقم

 .راش هرکص ندنا ۰ یدردلایراقرب هقشا

 اردا توعد هبایلاتا هلا ودرارب یال

 یتیعبیهکن یدنکنالوا شمنغیص هاروا

 - راو هنن راقج وچ هليا یس راق كد ردارپ

 . دقبثل و ابا رکو هسئارف رک ردق هد

 موع كرديا قود یاسر نایمرب ولأ هنس

 گكناباب ندنعنغ و ۰ یدژبا محف یاندرایم ول

 هلبا یکلم اار نانلوا زارفاهنسدصح
 شا وا ار نام هجوف ص وفات دام هج! راق

 ناینوا یکشیلیار هليا ه وند تموکحو
 هنتحش بولوا ءاشداب ر اندام یشر كند

 ۰ ردشلا ره

 نال راش کی دیا هن رزوا تمظعوب .
 كا وا یتی را فایا هد مه ) ییا هداموز



(۰۰ ( 
 الردي تراب ز ( هلعضاوتر هدنسهجرد

 ۰ ید a نعلق هشت ییانامتسرج هدهد

 ند رانو بوديا هيظع هب راع ترد ىلا

 ,es یقلنایت سرخ زونه یزکس نوا
 ۰ کاو را وا اید رد ون وسةاس نابعالوبق

 اوت زوناد یجواو والسایدردونورب
 ۳ الیصفت راه راحو ۰ یدا هني رزوا

 كنا , وروا ۰ ردقو: لمح كنهصالخ و

 را وا يلو ندناال ت سا ییسیلاع فصن

 ۰ هلا هارک اوزیح ردق هل یقانايتسرخ هرلراب

 ۱ قالك + ۳ رلل وا شه اح هکمریدتا لوبف

 ۳فرهلوا"لا-4.رب تام لتف نادرف نوختا
  كداج ىج زكسكنوتاقە›ىنوبو مەديا داربا

  قاوا هدنروصرب فیفخ لاء دنس دفع ۵

 / هدا ,لقن هلهجو یکیدر و ربخ هرزوا

9 



N) 
 نوعا كماغا لوف اقلطم ییلنایاسرخ

 یکیدلیا ۰ هیاکح اهد ینایصع ر كراراب را ق

  ۲هدو: هکروبد هدو رسص ٩ كناکداز

 | یربنل آسان داحا ارب ز ۰ یدا یکی رحر
 و 4 2 مان نادر 9 نور هد رز وا

 تارا نالوا شمهلورلیا یک مرد 1

 نادر و هفاس و رشک ۱ ید را شاب ءدنکوا

 وس ےس یتیدالب وط قرهلوا ترا 1

 | یی ربا ےلست یناک داز ندا نایصع

 ۰ ردرلشماعا روصق هدنعاطا نامز یکیدلیا _

 - اریکفرط رانا ك رکو ندن اکداز لیصا كرا

 9 ۰۰! زویشب ۰۰۰۰۱ كيبترد ندش

 رذوب ۰ رایدلیا است قرهاوا لبغاب لا |
 e ریدر ولاب ر یافتسا ر

 یر. لوا لو ىزا ناما و هد هيا ۱



۳ ETE 1 ۷ ۱ 

 . هرزوآ قالوا یسازج كن راهعفاو تنایخ
 1 ۰۰۰۰1 یدلروک ندهلق یافت كنم هلج

 جا كن ولید یدنک الاح ولنایتسرخ" ۰
 ٩ هداو-عد ینکیدلدا دیانو رش هلیتوف
 ۱۳۳ ام وب رک دلبا رارتضا
 _.دارشنهلا هیمرلک هوق ومرهابتا رسعم هصت

 ٩۰ ۰ ا راتج هشیلاج خمر دناناهرازب ینکیدل
  «رلنوسلبوس هسیا رارلیوس هنرانوسرا و رانا

 ۱ هک هدبا هاک-هرزوایفا وا لمم وح ګګ رخ زب
 لا ىد ردق هه لك هنالراش

 ايسورو هفراعادو ادنالوهواقعلب و

 ۱ مد اندام قانایلهرخ هدنرلفرط اب رتسواو

 تك لق نکیا" هدد-حردرب یک كعد قوب

 E ردف ا هلرسهرهاق "ءوق



 fy ت اا ۳۰ 2ا رم نت

20۲ ) 
 رار و لس هدبا تعجا ع هب همه و 2 را وت ران دا

 اسم ندهن ربعا ف کردن كىال راش طقف

 یکید- ایا فف و هیاداک ره هرز وا قلوا# 3

 ندیلاها موعو یبدارا كارلا لربهیحات

 دلج یګزکس وناق ) هليا هرو #تروص ر
 اد را وكنراصاح شع نالا ) هع ۰

 كنور یعردنازو هد امزو كنا_تیاک و ن

 تاسح راها تعحارص ههر یتناح رد

 هکیدل وا ماتهریاقم قلاب وا ۰ رازمددیا
 ۰ یدلیا رادهق |هلقلوا ین اکدن كنا روا رللارف
 لاعهجرد و ید یتنلاذر كغلنابتسرخ امآ
 ۰ یدراقیچ هنادیم یلابقا لاعل"

 4 ته و
:2 

 هنادیم هدنلابفا تیاف كغلنا تس رخ

 رالاذر نانالغاب هعیقیج
 .رح هب ةعلاطم باب را تح یکوراقود



 ۱ بابسا كئلابفا لاعلا لام ةجرد كفلنابتس
 0 شم رس وک یهرهات و نال وایل وصح

 ۱ تروص تلابفاو هدهسیا موز یعجدلوا
 8 هداروب ندنکج هیمهدبا حاضنعلا ییایفیکو

 ۱ نوساوا مصنحم د ینهحوش كتك

 1 : ما حاضیا
  ندنسهنسكم كدالیم لاوحاتلاذروب

 ا بود الشاب هقمعیچ هنادیم ءرکص
 صدق یک هدنزوب هرابج هساا هدرا

  كناسیلک هدوا هيا راو توفر هّةشب ندن

 ۱ ندنکج هل هل وا و یر هغد رثا 4نالاظ

 واک دمر كنوفو و
 ۱ 1 ابا ندنفرط

 | لصاح هاکهرب و زوي زدق یو هنهورک

 دی رآ كنم راتو یدنک یکینج هل وا

 | لافخا هلمجو یعوزل قلخ كنهورک ساب



e 
 ندنرکدروک یفددل وا ففوم 7۷ لب ۾ هَ

 هوحوأاب هلا هن .رلتراسا رهف تع یلاع

 توقكنرزکلاب توق یکیاو نالوا رد

 یدیشلیا داحا هدنس هد ص قلوا

 هعادتونمار یلاع یش نالن د ند )اثم

 هردراساناب نکیا قحهت وط دنا دیموو

 هدنلوب ی هناوهش تاظوظح كن رک

 .وملعطووهن زنا لاماب ییضرع كىك

 یناحو لام كمو# ید هدنلو یر

 .ه راقیح سنس اا صا هذ زغ و هدکعا رده

 : یریدنک راو ردفوش بوی
 هناسلک ےہ ره هرزوا قلوا هدافتسا بابر

 یرد_غ دمی تان هسا ردا ت تلا

 : یدا هدکمام دشناباک

 اشا وی رتن ع هوب يسرب ج كوخ روم ۱



 ور رد
۱ 

: 5 

 | 1 لا هراکزا لص ۰ ادم کما 9

 هراداربز یکب هردرب ۰ یدا ردیا نایرج

 ۱ 62 ندنسههب كنا هرکص ندکد زا

 ۱ ساک یتیاکسش تاب لرانالوا كح هدیآ

 ۱ یدا روسای زا هداروا هدر ندنعح هلاق

 / سل وا كجهدبا یلانف ردقه دودیحرب

 1 5 سد | تیعذ ینآ ید یکد هرد ی.->حو

 د و٥ و ران وااص ص وصح ه دنا یرلم)

 ومهدان ز اهد ییلاخد صا ادعام ندرانا

 رراویدیراخ تناسیلک نوجما لهسا و



EN 
 هر ةلح وب نک دهدد) وا شش اقا رە 3

 لئانه همان تینما رب هسیا روشداب مےکرا ۰

 هماتدنما یکناه ۰ یدا رولوا شاوا

 اسان ؟اب زکسروت لا تا ندا
 ۰۰۰۰ ! هما تینما ر ترابع ند راس

 ملامهرکص ندفدلوب یهجحردوب شا

 هد زخ ك رسان اب قرهلاق حاتح هرجا س ۳

 ییشدل وا ,لامالام هلا شوموک و نولا یر

 زمانا 1 زکسیمزغانا لهسبارر و :

 ۰ مهرس وک هل وم هدرب هزس هتشیا زک هس

 هو,هص ۲۵: ددلح یحز وةط وتاق

 یطوبسدكن رهشنالیم »هکررب و ربخ د

 راف تیر ومامرب ندنفرطابا ب8
 ۰ یدا زك هل دز یعاوطارعا لوسا و

 قلح ترافس زمغعیص هاسح هدح هدناب 1



3 CR) 
 اة هود رفن چوا هدنراګا هلجزا بوب

 نکداز نالند هلاوش ید قوجر هلا

 اهلجج كرانو ۰ ىدا رونلوب نبدندهاحج

 الاسحاراکر وکرادنیف هلوقءوب راسو روم
 ۱ : عقد راخاط كن ]یکیدن ریس« ردٌشلبا

 کن و سا وا لا لصن ۰ ردلا-حكعا ریدقت

 »ی داندشوموک یرلحه*و نوتلای رالعت كنا

 اوت راس 1 یهزکیدنکب ی ریفس لصا

 ّ أط ویسد رب رلنامزوا هروک هنباور ك مر

 هاف یکنوکو هدنرزوایمهسبلا هلیحات

 :اراو تاره وع یلفنارف نویلبم شب

 واه یا شا ندنو ید یقاط ناوبحر

 ا هروک داور كرا ا ۰ شعا

 E ییفج هفرخ هن رزوا

 راذهذیتبرلماقععاق كن رلماقمءاق كسم



1 
 .افمءاقرنون توا ۰ ردبلعا روصت هطز

 رامات مئا لصا ارز ٠ رد راءاقمماق ك ]
 ادیکخ در هلا ریفسر هو-٩ هنعید) وا ران

 مزالكعا هظحالء قرف یکهدنس هرا

8 

 هاد هلو قاوا طوپمد رب یدعش "
 هحصاوا كعد قوا ثالام ها ھیفام

 ازصا كابو یجقراچ لصا نع قق
 ۳1 -جردو لرل تای ات نالوا ی هاید

 دا لعمل و ضر ا لصن هما
 ییراناح هدلووو زکسرالک | ا

 ۰ زکسردبا ےلست ینب راکج ہدیا ادف یک

 رم ا هت اسذا جرات هلي زک هساوا كجه

 «سولاسنس »ارز« ریدتا یلسا نم

 ندنف رط ط ویسد مان یداب ر ۳



 تن 3
8 

 ۲ ۳ ٠ E و ههدحو ردو

 ۱ ۳ ریو اوا و شا رو ندهلق كن

 وا شلدیا اب كئيشره ردق هب هحنراو

 مس رد ۰ زرولب هرس وک لاثم هج راز وب 9

 رعهدین وش هرزوا قتلوا ندن رغ ال رالاثم

 : هک هديا

 ٩٩ كندلج یحضزوقط كنوتاق

 لوار صع و : هکر دا هر اک هدنس هذ.

 اد ٥ح یال ایر ساناب ایلاتا هکی دیا سصع
 الات نعسا قاروطاربعا نانلود هدنرا
 رام هک وچ ۰ یدنارا سدا لک اصصح

 اینا روطا رب«! برغنال وا شان وف هنسافق

 :ادناح نه زن وول راق هرئصندنناف و كنا

 ۶ زانم هام یر هیعش نایلاتاو نالا



 لا
 "هلدسمر یشره رامز وا هلع ۶م ىدى

 كنا سیاک ا رج و ۰ یدبا رولا یتکنر ه 1

 وصخ نالوا بجوم یییرالاذر دن |
 کم فطع هلاح وب ید ینام

 مدآ رب نا ۳ قالا نسج كو 2

 نس” و شا 3 دنوک هندرن ر راعاد بولر

 زا یقنار 5۰ ید. سا ر وک ید ەد

 3 له 1 نالوا یاسا دن

 هلت وسام روطا ربع اب :ا یوزر 9

 باب شا با
 تاوبسهدیک نانلوب ندنماصح كموق

 رە ےےاک لاا ad رهاظم هل بناب

 هدسناقو كندهسا ین ید ۱
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 ۰ 3 3 لو ردق هنماقم امور سومروف
 لر لک لاف هدلاح رهیساعصخ ییدنک نکل
 ۱ اجاوب یا ۰ یدای زا ز رک د دا ء راه

 فتا هرکص ندنفلالا نامزر زآ كب
 ارنا كل اریکفرط نایلاتا هنن نمیتا

 ۳ AS 1۳ و ۰ یدقیح هاا ماقم هل را
a . 

 ك ومروف كرەر ودا فرب یکی

 هسلا قلاناب و ٠ رلید راقبح ندرا نم

 ۱ وا تک E ییددل واهدنرز وا یمهس

 ۱ سد راق كاءا و ۰ « 4 ۱ رلادن رو وا فست

 ۳ كعا ارت نوحما یراقرب یحم کیا
 دورو ان روما كانا قرول وا

 ؟دلیا لر ن و ور ییفلط

 ناو اقف 24 اعلاب ۰۰۰۱ هل هلا

 زا حج وا 9# هدعم راهمح زور



CEW) 

 هنب ره ربت هدیتیدوجو ۱ زاید سگ
 ۰۰۰1 ری

 ندکعد یراق یک وا ۹ یک د ب» رع

 ۰ قجەلوا كعد قاط وسد یحر دارم

 ر نوا ین نیما یسافف كشعا

 هسل وا ےیک ره هکلیا داقتعا ییمج هل وا از

 هنسهسبلا قلاب یراب» راقاب هلب رظن تنج
 هنکتا هکدسدلا لوا ؟ یقوب تیامرنوسل وا ۱

 هتشدا ۰ ۰! ردف ود یزود مع مج هرانان روس

 كجهدا شڪ هیکلع تعیبطرب هراناسنا

 كنو نوا هنزاوم یینلنابتسرخ نالوا

 ردهدکمک یرازودهدنح ران اسو رانا نم یک

 رزکلاب هطویسدر هدنلاذر رود وبشا

 ۰ یدیا زا تیافک قاس قلطوب سو

 یدصعمناع اهن ی دصم» سد هب دصٌمم ار



 و

o 4 1 
 ن 1 وا ىیدصقم ق وص يلح تویلوا

 ساک هط ودسد هد هب و طومسد هد اسذلک 4ب

 هدودرح رابحر هكا ۰ یدا لکد مزال

 ۰ ىدا مزال اضف چاقر نوجا ق٤ وص

 ؟لرا رادبج ر هل 3 هد ٭أ ساانام راه

 ! یک نوروو تن رو وتامو نالیمو

 ره ك یدنک ته ییفلط وم سد نارخاهس

 ا ۴ a د وح ۰ رددلیا عج ۵ لر رم 4 رابح

  تراع ند هبلط مجد و ندرلسابا كاس

 ٠ ۰۰۰۰۰۰۰۰1 یدا راو یسودرار ۳

 ۱ دط ود - سد ر ها سدک هدعلادر رود و

 9 دید یا لک د مزال اراک هطوبسد و

 1 e نواهداملاتا ) ۳۹ هو ےک

 4 e یکدا نوا تباحو زوعط و



 ( ) ٩۱۰
 ندکچرک اشاح مت اشاحرلثیبخ و «یدلروگ |

Eهد رو تن رلهدلا و هدر هسا وا  

 ندناسکا ہهزکگ ص كعا ماکت

 ندنشاب زوتوا هسدارا وا 2 هل رت هس وب

 رواک مزال یراعاترشابم هند صا هر

 رادو كجهنوشود هل و توب نکل ۰ ىدا

 هدنشاب زوةط هکز کیدا هظح الف ۰ ردشمک

 یقاااب هن رزوا رلدصقم ی 1 هن قحوحر

 دیش داقتعا دل رلذاینسرح یھب قااسیع یی

 0 RE | روا روکا دنماقم قامللا

 یه ندنبد ما یهورک ساباب نامز ۱ ١
 كاسي هیموع سلاح ی لات ییشر ۳

 راریطوسدنورو ۰ ردد,2»ه دن رل ۵



ARSده  

 ؟ندنس هناتسر توهش لئاذركنه ورک سااب

 | ینعبلبسذوقربنوجنا عنمیغلانفوبابوک هل اکش
  هدهسیا شا عج نیسیسق "یموع سلحت
  هاعا طارش اهد كس ر ی ندرلهأناب

 ۱ ىج زوةط تان رات لیسذوفیرلذدل وا فقاو

 *  ردشه و ج ردنمهدنسهرقفل وص لا كس دلج

 ردا ےلعت ییلامعتسا حالسراساءاب رانامزوا

 ماود هراکشو دیص یخد نوجا كنو و

 ۱ كررادمهح هسا ی د رتفو روصق بودا

 1 2 را رل هغد رنا هدن رد ارم

 ۰ یدیا

 ددل وا سانا مان نیماد ره

 تل هنروا هدلاح یییدلوا مدآ ر اف رظو

 دن د هدنلا 7



۱ ) ۱۷ ) 
 كنابوزاب تا: و 2چ ۳ هنامژ لا و

 1 ن رل سانا 2 هکر دهدن ہهلاقم ير زون و

 هدایز ك نوا نوا یر د

 ا و ارز ۰ یدا ش مقیجت

 هلنروص ر هناهاشلرا رب ادیرکح دان

 راردص ۰ یدیا راّمسدا ییسادلا شدرف
 هکی دا رار رسم رابلاخ یاف و یلام تباع هن رو

 یدبا روم هیرعک ر واصت هدی رژ

 لژوک تا نوجا كمال وك ود زون نداول

 كناسیاک ۰ یدبا راررک ءرلثاوط یرلثآ
 یراک انیبجو یرلفات كرلذا ندنسدقا هاكر

 لرلابا هلت مج سوس ۰ یدیا ىلا اھ
 یتعلخكرالارف ۰ رایدبا یتئا د هن رايا
 رانا نوجا یغیدلوا نددحاو كنر زک

 َ تا



 دون

I USS ORE! : نی 

۳۸ ( 
 کم > یدا مزال یماوان نم هل راکذر

  رمسفاس هدنراد-ع یمهیلخاد تام ودصم

 ` رو رتاثیف ىلاغ ك ندنفیدلوا ریقحو

E۱ . غر ەە ر اسیایشاوهراکر وک هک  

 یرابردهراقو روع" و یکدت «یدیا رلردا

 یسازهتسا هدنح كعلح ۰ یدیا یرالوبقم

 ٤ رفن ند ا 3 هرضسم یکوب نیا چیهت

 میت یازهتسا هدنخ لواهک نوچ ۰ مدلبا
 لات كشرمم ندنرازوک كناسنا هکیدبا ردا

 " ر هسٍدلا سابا وا هکنوج ۰ یدبا رروتک

 لا اب لرابلراب دنا رهو محو كالا
 ۱ « یدیا

 کم وات 4 دن رفت كن ما ادرەب

 gil 1 رای از نوجا
 ح اینک هرکص هکیدارا و اهد



) 4۱٩ ( 
 هل رهزیئاذ نانلو ساباب هدننلح مان افرآ

 هاروانویماق ه رکصندکدلرا مادعا و مع و

 ییلاهاناربدلیهقیفر نکیا شاوا سا

 بوک كرەر دتا ناصع هنه اع نو داق

 ۰ یدیا شا طب ص یا ہیلکو شود ینوساق

 كرهرب وهب هسدک یوو راو نویماق هکوبلاح

 هرکص یدک دای لیکشت ودرار وب اهد"

 هلا هراګغر هناردنکسا یفتطاو شک

 ط ضیا ہیاک هب ب واح هلع ررصخح

 . ردشنا و

 یترورمطورقف نوا یرابدن ؟ لصف ۱
 دره دا هشیدنا ینهماص تدالس و هشاب 1

 توفر ج ادعام ندنرلتوُ مالک و , رج

 0 روت 2 كند نابعا لامعتسا

 رک یرازود ر مه یو } ارك



۲۲۶۲۰ ۱ 

 | وش هفمزاب یس هلج. ! یرازوب زروید
 | ۰ ردکجدیعا تیافک یمجح لرصتح

  یراکو ی اهد را ابا نامزوا هکرید وتنق
 ۱ . .زورافآنالیدیا یا یرلید: ؟ ندنفراط

  واارب ز ۰ دیا را شالوا رقوق یخد ندرا
 ل واندنرایدس:ک رک وب ندنا یرازوراف آ

 وشرافهن راز و یییراقدلواناباش هز وراف آ
 3 ۰ یدبا را هر وط ورک ندکایوس

 5 جا هععاز واهدا زاهد یزوس

 يص نوچ ؛ا حالصا ییراقلانف كنامز ابوک

 ۱ نجس سل س "ده و س | نانل وا دوع ى: بص

 ۱ ]62 تندرا هاش 3 1 هح ور یر مابا

 وم ییراکدر و رارف هلا ارآ قاتا

 شوك كرارارقوب هد م

 ید كرانریو یرارف د-کنوچ یتفیدل وا



- 1 
AE ۳ ۱ 
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۱ 
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 یک ءا زال یت ند روک تاس وإ
 ۱ : ربا فا رعآ
 یمدآ كاج ران ال وا بوس هبا ساک د :
 1 وق حالس ندنراف ءلوا یمدآ لص تولوا

۶ 

3 
1 

 ۰ ! رةحم

 مارو ۰۰۰... ایزو یاشوخرس »

 ۰ راک هدا قوت ندرت و ندنعر د) ۳

 نآ ریمو یچ وا كيسکا و یک ترسم ۶ ۱

 a روح هی اج هغ ا زو لاء هرلآروص

 وآ و ایکس رسل رب

 یداهسد نالب و راکجهیغا سوه 8
 كنهسعت هلا كلک اح هناراکضرغ دوخاب و
 « رد رلفح هلا یس را

 .د) وا مدا جاق راساناب نرودلوا مدآ 8
0 

 ار



 ا ا نوک رف رف ردق لوا هسیا راشمرو
) ۸۲۲ ( 

 ا غا ه و ندنراهانک هلتاذم زاربا هدنراویق

 ۶ ردرنذحهبمهلوا قاب هدنرت رومأم هسا

 با رازلمب یب رلکدر ودلوا مدا جاق رکا
 ۱ حوروا نوک رر هتفه رم هدنرارع تدم

 ۱ « رد رلقح هب وط

 ةارابهاررا راقو رازق مجد نالوا هبهار»
 ۱۰۰ ۱ رکج دک هکلرفاس» دن راتسانم
 ۱ لوبق رفاسم ندککرا دەن رلارایدن؟و

 اق تاکرا رانوب رک ۱۰۰۰۰! ردراکج هی
 وا ۵ رظ ندن راسداک هدا رارواد وط هو

 ۱ « ردرلعح هل

 ۲ لابا راق نالو ۱ منه هلا انز »

 ا اا هسیا رد اصلاو راچاق
 هج وق راد هنکج هی رودل وا يبیراق



(AMS 
 هر ها دعو رپ  Eراکج هدا هاج

  ۱بویهر و یراق هسیارل مهلا یدعو وو

 < رد راک جهدا هظفاحت

 یرلب راق ناناو هدنراهظفاحم تح »

 كلەرابءالغو كنا شارفتسا یک یا هطوا
 < ردعونم ایعطق نوا رلساناب كلیا

 هکی راز وشود ران الواکا ردا و لقع
 هحاسیلاثماالا زاد ا یاب و زغلوا صا یشر

 ما اب و ررتاوا عنم هيا رواک هعوفو"
 هکر دم زال كاا مکح هیلع ءان ۰ رولیدبا

 هدردشاوبعوق و یلامهاتالاوحاح ردن«هدالاب |

 رد راشغلا هنت تیعونءرلنو هنرزواكنا

 ادانسا هنفرط برخ زکلابیرانلاذزو و
 هح رط قرش هر وک هزمعردل وا شلیا هباکح

 الخ ییغی دا وا هدلاح ر راعاندن ون ك غنا يسر 3



 ۱ ۱ 39 هد تاقشا یاروا ۰ ردق وب لەك |

 : 3 كنیس وررب ی ؟ قامووم نمط:طسف ۰ یدا

 ۱ نده رش« یکیا ندیا لاقتا اترا هنرابدنک

 3 كیرشاکا یخد یبیپسوروجا ودزا یتسبرب
 1 لاوحا ناسقیچ هيه دهون درب :e ردنا

 ۔اریما| شمر وک سددت ندنف رط ساک هتم هلا

  لصاهنلاوحا ترش نکیاهد هنر وا را وط

 رارب هلءما ود را _:لاذرو هدهب ر وا

 < ۰ رداکد ت راء ندب و قانایتس رخ «

 دد هید ۳۹ ۰۰۰۰۰۱ یدیا زعاب هل وب



(e ( ۱ 
 رفکی راذچا ضعب ندیا م48 هند ماکحا |
 هل دم اقا هدنرزوا رانا مامالاب ار و

 %۰ ٩ زکسررب و انهم

 و
LN 

 ندا ما ل ا هدشلناتمرهخ

 تا> نالوا لصاح

 نالاقهدلا ند هد وسيع 4.قیقحتعد رش

 شاک ام شاک اب هک و لو - لدعاوف یؤزح 1

 كلبا نالوا ترابع ندنعامجا - نوسلوا

 ضارغا و لابا هیت رخ و قاناس رخ 1

 نرو هو ی وت نوت رلي مالا ۲

 مان صا اللم لرهلیدبا لب وعو فر رڪ

 هک لاب هدقلنا ےس رخ تدایع ه ر وا-صتو

 ب ۔وط هلرار وصتو رات رلاسیاک نکيا عون ر

Ka: 



( ۲۰ ) ۱ 
  نکيا مّتسلم یرابتخا رقف رب و شاربدل
 هکعا یتناق كلام هلرصرح یلام اید رلسااب

  هدجوا اندام تک الماو یارا بوالشا
 ۴ هحالسو شهرردنآ فقو ه 1 ییسیکیا

 ۱ نکیا روفنم هدنسهحرد تنم قغوص لا

 | .اینسرخو شاک هدوحو یراودرا كناسرلک

 ۱۴ یذبل او 7 هلیا ه وئد تموکح كفلن

 تعوکح ) هدر هدلاح یتیدلوا یشپ رب و

 هندسه ) ا ج هنا تج و هب ويد

 ۲ یمرکب الحا یم یک یدل وا شتیچ

 | یا هزس یاو » هدنت ۱۲٩ كنایشچ وا

 | را هت هرل ریه هک رااح رایسب رف راپ ریقس
 « زکسردبانییزت یتیرانا كرالدامو زکسراباب

 یر رو قعاب ه ر هن رزوارلات ومهید
 | شاد منم ايک جد یترومح كّیا نیب زت



۱ ۳ ۱ 
 كع وک لا ك رتدد اب ۳ وک هادلاخ بدلوا

 هر رف هد كا فر ۳ جد یتادویف

 شاو رلنابتس رج ناناروط یک شع ندا

 رل هر نا نم هن رزوآ یرارب# كەر وهشم

DY eایم هراس ۳ 1 ق رد زاشاب ند  

 یز راک .؟كیاذر نالوا شع ا تاق و هد: طاف

 رات را و هکمروت وک ردق هم رج! اب ا

 ۰ ىدا

 قبح هاهفامو اندو كناسیاک قحا

 یکوراق ود و ندودت را هدنسهح رده و قذ را

 زاو ص رج هل-ه> و کیدل زس وک هدژهم

 یققیقح رازوک نالوا شلوط ناق هلعمط و

 ورتو هلجزا الر هيم هروک هلي یناهج لک د |



2 1 ۳ 

 هرکص ندکدرموآ شاب جد تنج ران |

E ۱ ۲۸ 

 ۳ ۰ ۳ و یتسافق بوراقج

 ۳۳ ری را ولو
 ۱ هج ا ید تدابع هکلب کد

 وا عنا رالاح ضء)

 هل رظننسح ر هدیهذمو نیدره اعقاو

 1 هننهحرد مارک هنظ:هیلع هان و نالد روك

 ۲ هد هصوصتحم تمرحر هناذ ونالیدبالاصبا
 . .هنل وا هدهاشم یریدنامزراتسر تب قوت

 1 هګ راهب ر رنو یټح ۰ ردتیفک رب

 ۱ تبار یخ یر وهظ كن هب رع قرا و ضءب

 | اندر قحا ۰ ردلکد دوهشمان یلاثءا كلدا

 هدنکوا ییشاب هد ناب را هک زکیدبا ضرف

 یرادستفا كمنو هود هالفام هدتوک |

 یاسر كادوا رادتفا و دهد ندید

e. ES r 
۳ EAR 

E OLA OT 



CA 
 " دنلوب كادا وح هیلکلاب ندنفرط

 هنندنزغا رل انا هیلع ءان ۰ ردشادیک

 ,رژوا قلوا صج تاع دا را

 یکیاكنيل ور ؟ابلصن ەد 4 روایدبا لوبق

 كنوو یفید-اوا دوحوم یکیکافت هدرب

  ۱ربخکودا یسافف كنيلووا ید یسیکیا

 دن کما تالاحم و و لوبف لاحرد دمای رب و

 لصنوب مناچ » هسک ردیاش ۰رولیدیا ناعا
 ؟یمرولوا یافت یکیاكمد ار ؟ یدرقل «

 رسناعاه نسیاو » هدا رولوا كح هد

 یساغهرک رب كنابلوا وا! كسیشعا رفاک

 یلوالوپ اهد هجالف هرکص ندکدلیسک

 هدب ۰ یدرد تا تاعیح داما راکا

  1هت _ثیا ! یدلیسک یسافخ اهد هرکرب
1 
۴ 

4 2 



O)م  
 E « رد را ویکیک افت هنادیکیا

 هر دغص هانهد جد ینو دیاش لفاع

  یهداو ! هللاذاعم » هدرا روداوا قح

 تكناطرش ر هلدد « شا: رلیتسا رناطب

 ۲ یرلناطبش ندمدا نانلوب هدن ریههل تسد

 ۱ لاقتاهرلسایا نداسیع یتوق كعا درط

 ۱ رل سابا هد هسا ج ردم هد رال ګا یکیدمیا

  درط وارد هة یی راناطبش كن هراجح؛ وا

 | هلاراذكتفاط تایوقع هك كرديم هدا

 | یرادالج نویسبریکنا نوحا كمرودلوا

 . قانایتسرخ هتشبا ۰ رولیدا علسا هللا

 ۴ الضابلتراسسا رمحنزر هلن یننادج و كلام
 .راک ؟لرلنو و هاا وا هدلاح یعیدل وا شم

  روجاور هراسةلن و سنج یک هل هدندایع هن

 ۰ رولاق حاتحم ههظحا)لم یکج هل



)4۳( ۸ 1 
 هدناب تالیا لدلح یحصنوا كن وا

 كن دلح یشن ۳۳۳ سوما هل و
 ا دولق بسن آو هدنس هفیخص ۱

 تالامهن راکیمک كنادهشو ایلوا هدندلج ر

 اع یرکد ثا كناراضنرابک نوح قاوا

 نالک هرو-مظ ندنزو رکی وو هلابو
 کید ری سوک هدیاب ود كنابراو هبار عمه

 هاکحبثارغ ردق لوا زیاد هرءلراک هلرح

 یکولرلنایتسرخ لفام یدعث هکرولیدیا

 دوجوو یب رافدناناهدبول وا لصن هلاوحا
 كحهدیا هعلاطم هصب رد ییی راکدر و ۱

 ۰ رواک یعح هر دل بح كلانا ندا ريح هل وا

 رشکتهر هدوهب یک ۶| لدن هلیماټ یرلنوب

 مزال هل نهح یعح هلوا بج وم یداوس

 هل...صرع كحهوعرر ز زکلاب ۰ كدمروک "

 ,هلدتسیا كعا اھت کا ٠



۱ eS 
 هکروبدزما و و :

 تن ط اط رس رو-ط ارعا و ۳

 ۱ 3 ak ر مان ا: طط ید راق ا روعو

 ب ودنا ان اسیلکرب هنما سولو نس
 نوچ قهربدنرا یفسثو ردق كن اا5 وب

 ۱ تسول و نسیرا وح نالوا نوفدمهدامور

 1 یاسالک بوراقبح ندنرام ی کس افق

 ۳راوخ هرع ند ییسع و5 هنا روک ذم

 لا یوم هدک دلیا ما هاب

  بارغتسا نایاش ید باوج یکیدرو
 . هرفنس۰ رولیروک نددبیج تاصوصخ
  یاما و :هکرازاب هاملایوم سسذرب راوغ

 .وکرلهزجګم ردق لوا هدنر هبرت كمارک
 یتدنوحا كا امد درح ناسنا هکردشلر
 د واهلا بت ات كن ونعم فوخر هرلار وا



A 

CR sS 
  ۱یدنکا صد رک ند هدد ریدر ر هنس هج رابوق

 .رزوایرا رم كسرطب نس ینا ژالب ینلخ

 اسم هفعازواینلا نوا قم ود هغازوا
 عفاو هفو 2 هزعگ* ر هر وا هذودل وا سم ر

 ۰ شلاق قیر ۶ زلطاب یدوا هکشاوا |

 رر دتا ريم یییرا نم كسول وب نس یسیدنک

 بردن ەدایزاهد هرامیسیرب ند هل#غ نکیآ

 هللا ه راک ک صعب نانلو هدرلا ر وا لردا |

 تافولأحرد فیرحو شمقیچ قدافچرب |
 كنيلوماننارول نسهدننامز ینلخو ۱ شلي

 صا بو-اک م زال ا شعل یە 3

 .دلشیارلطباض لوب و راما زکلابهدن رب

 كن وبا. رات رض یو هلی هدلاح یر

 كس :2 17

TS 



۳ NET 

(rs )۳ ۱  

 کی دلدیا ترقت ردق كج هلروک وا

 ۱ قدرارانمو رکا ! شالوا كاله هدنفرظ
 ا راطف یماطعاوزجر كربلا لع.ال

 ن زهر یغجرادقمر ندرار نال وق هرلاروا
 ۰ د هد لک كناملوا ۰ راراب و دنا یط وو

 توفردف لوایسد هدر و هسا راوتو هن

 : هزم ر دو هنا وما یابحا دەز هردراو

 ا3 و 2 یرلبانح اا نوجا تاب
 -راب زبون » رلم هر صعب هکر دا لاعم "و و رلع

 : ا هی اب د ۹ رولب هلوا هر" هن هدن رل هح

 "روت ضارقمر باب مان نو ندنرلقد را و

 والا ۰ شم الشاب هةم الماط ناق ندر



 ( ۱۳۵ ) و

 یتازجافلطهرانالا تراسج اکو بویلوا

 .اط ر راهور ضعباعفا و ۰ شعا راکح هروک

 .رام هل روصتفرم» یی: رلکیک كناہلوا مَ

 .روتوک هن رلتک لم یدنک بوردلاق ندنرل

 را دمام در وک یر هزجت*رب جو ر
 ما-ظع ل.یفو تاد ی رادان اا هد هاا

 یتب۔ہدقرب ججه ہدنرظن اسیاک كنهقورس»
 ووا زب ورخ هالسا رب ید ییغ»> دلاق

 نس یرلنابن سرخ قرش اعقاو» هکروید و

 ]دنا یراکیم كسول نم نا
 هام ور هلرسا وعد یکجهاک مزال قاوا یلام

 هم دیابرقن هرارا نم مام هد هسا رشک

 هلروکر کوک ه-ذقاج راک شمش هدنجگا را
 ۳ ربع ارارف ۳1 راه رح بو الشاب هک

4 

3 



 ا ا ا راف هر و

 1 صوصخایو ند:ساا وا اسداک ید

 | ردآرودص هنره ندناسا یشان ندوب

 كادر نالیدا ناعاهنةیدل وایرغ وط هسیا

 ۱ واح ارا نهم 1 ی وچ او ایچ ند كا

 3 »ی را رات اسا و ج ر دم هد دروس نال وا

 ۱ هل: سانم یکو دیا چک و لو ید ندنف

 سد بام كنو نایتسرخر چ ۱۲۰ د ك ناس ۵
 ۰ نم هش ود

 ۱ هدیاب ون كرنا يسرح در یدیاه

 | ھا لالحا ید رل داععا

 ۱ و نکا ۰ م هیعوف هب هنر وا یهیدا وا

 1 ۳ e تا ظ»- زلم صع)

 رد ر.2هداسكن هسدا زغاظحالم ٩ ابردراو



 ۱ ۱ و ۱
 , ی درودو هل ۱ تد ۳ ا و ۱

 اب ۰ رردا تیاور یرلخروم اسیلک هت

 ؟ردیمهدنفاب یي راناح ردق كمودل وا یني

 توفودوجوم الاح یرارا ملرلتاذوب
 نوکوب ۰ ردیقاب الاح هسیایرا هنا راکز اس
 ید مدآ وا رب هان هدعاسه دمدا رب راسابان

 ETE كنسي رندەءوقرمىایل 1
 ندرلنا تح هسراقح یراکک ند زك ۱

 هد زب همنا لاعا یاص لاتحو یتشاق هدر

 راک وک ابدع ! كدملیا هدهاشم یا ٩

 یمج 3 ییفیدفاح راک دع یتکیدهل ر 1

 «زرداتافو اةطلم زب هک كج هلیداما 1 1

 كن قالوا یضار دکل وا هکز رد ىد

 مهلوا هدسآ وب وب هدلهروک یمه زج 2



a emی  

EOD) 
 : رادانج اا هسدا زا وا 3

 ۰ ۰نوسهرودل وا ۰ a هزب ندنتفهشو

 ۱ .وصز هچ راب ر هنس) 7 ند رز رام وا طعف

 ۱۳ شارقم نا هدب قرهرا ةبج قردق
 .i زر ر وش هد ن وفنان

 3 ,یلتوُ یک وتسو ن کل ال هز

 ۱ ۶ و هداک | هبا راباب یهزجحءو زاب هقح

 ۰۰۰۰۰ نوسالرمضاحباوجكج
  ؟یقو وت اق رادند وش ایناه | وتن اق

 مک ولردر ینەعقو و یدوا هتشدا

 هاکح ہدنس ەر ص ا عباق و لر هیم هدا

 : رويدا

 . .هبل و ما ترا ر تنس راوا هسنارولف

  ارهقو ًاربج ندنساسیلک وات ییلوقرب كن

 ۱ ز ضرعم كتلخ هبا ریال مظع قرالا



) ۳4 ) 
 1 رل 4 ےب ےھت ٠ رليدمطا ضرع هس رات

 د ذو شل وا باباش هلناکر یتا زج تکا
 راش هر وک ییسهراس تارو كنو رامدا

 ساااو نوتلا یکیک هرکص نامزرب ۰ یدلآ

 چافا ےک هدن راک ددا كعا ند ۳1 هلا

 شادا لاا قرەلر دود یجلآ هل رد

 ردشیچ هنادیم یفیدلوا هتخاس مظعرپ
 یصچ وا ررح مان ین رللب و وس و» 4 ۰ 4

 . هو. یحتلا نوا و یحصسب نو" لا

 . هیلو هدنساسالک و لات ییهلبح ون هک رد هد

 هبهار نالوا رومآم ههظفاح یی راکیک ك

 ۱ * ردرلشعاب رازق
 ندنز ود رک ر تح ا ےہ ےہسرا هلل وا

 شوخ ؟ رون روک رلهزس* هدرواوا لش

 یکح هلی هن روکر لزج د ندکک لصا

 د



SYد  

 ۸ هک ۳

 ىف كد. نویسد یکتا هک راو ردو وس 9

 ۰ ردز د ره در هک

۲ 
 | لولي مراتب هد ا

 ۱ ران والا ع ی ریدنک ییالوط

 ۱ یرارو# ر راسو یرا رب ز شارب دزی هر

 | دانا هر ەز و تدم , یمیدلاق قاب

 ۱۳۳۱ تیلخ لا یی ود هدشبا
 1 اس رب هلدبغررب هنا و: ردو هب هن راککو

 0. رحم نالوا تیاور هدناباوا كردا

 ا لا لوبق نسح رب هنس دضغلچ لصف
 ڭنوتاقخروء بولوا یناک همالعا یی راق

 ا رواوا لصن رانامزوا هروک هنتاور
 وف لوا تلام هن کیکولوا رب نوسل وا

 | مظعا فرش نوجا تکاعر :سل وا



CJ ٩ 
 : : اود نالوا شگاط قوجزآی راما هک

 هن راطقا راج كنا یقلنابتس رخ ی راکت

 ندا روهظ ند کب قترا كردا راشتا

 ءانو شمالاق كيمك كجهلرب و هزار
 نان ہلا هل هلاق یعسا ردو هرانامز وا هيلع

 هل رو یا قل ايا وا ندیکی هراءدآ اطر ر

 e E رام زاد هب یرکیک كر

 اتد را رفد و نا-ہلاق یسهمش 0

 نایعهلوا مولعم یرلعما زونهندایلوا

 قوا یسیماسا كنهسدعم تاود دود ۲

 دعفور یک كنوقبطو شادالوبف هرز

 . اقیحهنادیم اب ۰ ردشاروک هدانایسا

 كناوذنانلوادانسا هقغطا ف راکیم نزول



1 

1 
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 5۸ n تابا ےک ییهیدلوا یراکی

 كم وروكەدنرلايۋ ر هاه ص ضمبایوک رلنو
 ا هدنسرب هقشب ندقلراقبح هنادیم هلتروص

 ۳ دلت تم کی + رارداکد دنتیم
 1 :دروک زدند نال وا د وهُش» ی لح

 ۱۳ را هدففانا هنتقفخ رای قر

 ۱ روطهدنا هظحالم هج هقشب هعلاطء باب را
  هترزوا شتسر نالوا هماظع زب ۰ رلن وس

 ۳ زاوم یهنانونح هنا لئاسم ندا بترت

 ۱ : ممد

 6 تم
E 

 ۱ یسهلانونخروص كجحو تراب ز

Eناو شنسرپ هجردوب نالا  
 ی تازه هحوب نانلوا تیاور هدنةح



UF ) 

 روب هدنصوصخ تراب ز یاو ا
 2 ییکیدلبا تان ندنص رفع ابا

 جیجم )وز

 رلتراب ز وبشا ۰ رورمهدیا راکنا خروم

 كا مح بودیک ردق هف رش سدق ییحو

 لدوناح زا ندنفرطالهج قوجكب یتروص
 قلخ مس ر هد هسا دیا یر رولیدا تبامر

 دتا هو یهو رک را
 هنرایز هلدهج یرافد]وا ففاو هرلن اب یک

 ید نوا رنو ۰ یدیا رازعا لیم الصا

 هبهرو-,ج تروصر اندام محو تراب ز
 .ید.شلن وف ۲

 دابا تباور هللایم وعیقافنا هل را رات

 هکولو یهانکر اندا كمدار هلهحو یرلک

 رولیدا تیاور نوسلوا هلتروص ارتقا "
2 
3 

 رول وا ضرف یسعا رهط) ندنهانک وا هسذا ۲۳

1 



 ۱ . رهش رو نوحا رازسنارف هسیا رمطت و و

 ۱ 1 وګا رالو باپ او نئرام نس نانو هد

 والت س ويهوف هد قاژ نس دوجو» هدسبلاف

 ۱ هیلع لیاکیم هدنرزوا - نوحا راراب.ول و

 1 نانل وب یو ر یتبدلوا شلروک كمالسلا
 ۳۱۶ ر نوا رناباتیاو یغاط ناغراق
 ۳الراب ز ك راک اون نس دوج وم هدنف
 ۲ هرربو یراراکبنک هلتهج یفجهلوا نک#
 1 رردا رو بح هکعا تراب ز تودیک ردق

 ۱ مدار نیکنز هجهداب ز راکهنک رکا ۰ یدیا
 ۱ هلتراب ز ۰۰۰ ! نامور اعلطم هسدا رول وا

  یمیدلوا و ك یهانک بولیدیا موکح

 تب روح ردف هن راز ییمدخات هسٍاهد ر دقن

 ae 0 ۰ یدیارروک

 . روتوا هچاق لام هاب را كنراب زره



 ( 460 ز 0
 كشدا ۰ نه ه دی | با سو هس یه 3

 ندنتدکلع یدنک راکمنک کوش یهج تاچ
 ۔راو هدف ییحو هنا ترابزات هد بولاق

 قالیحرحقابف یشاب قابا نیلا ردق هب 4

e)راش د ۵ ةنارب هد _نعایا هال  

 و کم یر قره الغا ا د

 هرز وا قاواه رایتخا تاج ۰ یدبا روبجت

 صء) ی ) در وب کا را طخ ا هدینوش

 لوق قروه وا ی را هجا تبصوعا بارآ

 ااا رهطتندهاک رک ۱۱ ع 1

 شة واما هدهنارارج تروصر ندنف 1
 ان رعلونابعا لوبق یرماوب هدلاح وا هجا
 اطا ه هاب و سا هب هغنارب | ريو

 مو ع ندنادراوو تورا فا ردق ا
 ندنس اص:فم نونأق مکح جد 1



 ۳ اتنمنکل ۰ یداراردیا لوبقم هدینو

 ۱ )اد ل راک-ه:ک وا را دم لح هل هل وا

 | 3 !یدا روم هل وا هلا یو 8 ا

 بسانمرب العا هلرابجا كناباب راکه نک

 | دبواوا قوح  لاب او
 نا نیک هنلح تراب ز 1 )وا نەت

 ادص رادقر تا هناسیلک نهانکو
 ۱ اا ایه هلنروص كمرو ۰٠

 ۱ 1 لو ندن رل تج مم لاکیرلتمطحاباب هسا

 ا کا تروص ژاسو قوق جق)
 ۱ یک و كند نالوا ش هال دا ا 7 و سا“

 ۱ 0 دس روږدی دداا طم هود لاک ین ا وحا

(1 

۴ 



۱ ) ۷ ( 
 ست نده اب ک هلتروص قو دارا كا

 و یا ف شج لا الا هس ول هکر دعا

 لاک ردنفر طظ نات سر ۳۰ تره ره هءا وا

(aksاواو ه ورولیدا کدو هلا شااتس و  

 ااو اھ رک ى زمان موب فد رح

 ل غو درع ۹ ندنافو هد هسا دابا

 .:هییغید) وا نارفغ لئاب ۷۹ ندن ريخ

 ۰ ۳3 » ۱ رب د

 E ید 2 رله دافتسا یهورک سااب هدرب ۱

 هر ز وا قوا رادم دوم ر دن را ردو a نو

 ییعجحهب وة ت ماف هد هم ۵ ریس كن ما دالە 1

 رارخوم كن زوور D اکا ترمدح و ۱

 € لا هوکشر نداق نیت نالعرا 1

 .دک هنشاب یرکسع یدنک رەنا ندک 8
  2 2 aیر ی ۰ ۰
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 س

1 

۳ 

1 

E ۰ 4 44۸ ۱ 
 ۱ ۱۳ راز ؟ ر | نالعا ییکح

 1 وزوسراد اکو ندرا را مو شاروک هلو
 1*۰2 یدشل دنشا

 رک ص داوو یقلخ ما
  هبروبعلا رد و هیتسیا hl ېا تم

 ۱ ۴ ی ھ هد بونا نا ل هتسدا هره كمي

 ۱ ۱ یه ورک ساب 7 ندکدور تشهد

  زککلمیزکبلام زکس روییروط هن قثرا »

  زکیدنک هغ مش سد هد زکتامص لام زوح وا

 ۱ هد « نوسلو رداع هداروا یزرس و

  مقاولف بوالشاب هعانفاو لالضا قلخ

  هزوج و یک الما یهدنرالا راذونحقوج كب
 دنا سدقو رتشعاص نب زمەققاب هب یا

 یهورک سانداحا ۰ یدیا راشعا تء زد
 : ۰رلیدشودهرالوب قابا نیلاب جوف جوف هسا



۳ 4 | 
 نتیلیطونسد هر اق هروک هن اور كن 1

 هلو هللا نیناحم هلوقمو هدا ز ندکب چو

 نکیارگ ندناتسراغلپ و نانسراح بومو
 نایتسرخ ) كرلفرط لوا یناکر اه: ماطر
 تمایفهدنس هيد اليم هنس كم هدلاح یراق وا

 نالید,شیا ندرارانم هدنفح یهحه وق

 ندفد ر د رق هن رادودیح (نایغت اناما هراز وس
 رثف هدنا یلوطانا ید ین روصو هرکص
 هلبنا رثا كازاك هتسخ نغلاص وت رورضو
 لصاو ام رفنر مو هله و شایا اله

 تاموساعم یرلفد,هلوا د وص م لارن» صم

 هګ راون فیاڪص هرزوا قا وا ند ہیک
 8 ردشازاپ

 كطوسد شاب ین كنقو هشرآ سام ا

 شرواو اتواوفو غ ړپماب وریسو یتساپ و
۱ 



 جو ۳

 ۱ و الب ار 7 2
 .هلوا لصاو هعدف یردق كب یکبا زکلا

 ۴ 0 ۰ ردرلشلمب
 ۱ زوم ولح یمهنتس كب كدالیم ید

 ۱ .ایتسرخ هم روک ی دع وف تمايفهد بودا

 | ییرقدنل و شا واراج ود هن ربح ر لصن كران
  یویهورک ادیلک قحا ۰ ردیلعا باسح

 ۱ ۰ رایدلیهدنا لپ وأت هلروص نسح ید

 دو كن رالوف نموم ردقوب حبس بانج»
 ردق ه-سدققرهرب دلا هز وک یت الکشم و كل اهم

 |«! ید راب وقیمابق هد یدلبا تجرم هن لک

 | قوا یرفوط ید ییرزوسوب و ریدید

 ۱ ۰ ریدردنا لوبق هرزوا



( 49۱ ) 
 یزوهنانلب وسره لح هرک ر کشا

 ندا ۰ هلواهدلا توو ڭجەدا روبګ هلو

 } زادیا لوق هدرونلب وس هب هر ص

 كن هلال و £ تارص وصخ هدارو ۳

 ۰ زهدکم تسوک لاثم رر ندنهج و اشاب

 جرات (هصالخ) كفلنابتسرخ ىش زمهیدزاب

 تادرفم هلتهج یفیدلوا یسسأتو راشآ

 زس وک اعهاو ۰ زهدقهامرا و ردق هرومآ

 وزرآیماطعا هب هعلاطء بابرا رالاثم زمگید
 هدنکح هل ر هدا اطعایرکف زمذیدنلو هدنس

 هدایزاهد یزوع هدایو ندزمغردل وا نیما

 جش هجايد هد هما قود زع روبحج «هعاز وا

 دن رزوا كنج و نایلوا یشب رب و شول ار

 نانلوب شاروف هی رزوا مص بویلروق
 لا یک < بیلص لها ةعقو » كفلناباهرخ



۳۹ 
 حک جاقر ید هدنقح ينانغلح رب كوب

 ۱ ۱ ۰ لدم هديا مس ولردرب یوم ندءهزاب

 ۱ یعلنغلج تیلص لها ةف و

 ٠ یعج هل وا م ولعم ید ند نه هح ول رس

 س ۵23 و تیاص لها ر هدد وب هلهح و

 | وار ز ۰ زکسجهبعا رکد هلهج و یتادرفم

 ۱ اش دنع مال سا لها هک ردهءف ورب

 ۱۱ دمو و زکلاب زد ۰ ردشل وا مواعم هل ماع

 هداید هلرظنر هنس هنا ون تاه

 ب رزوا دصه رب هسا ا یلاسمو

 ۱ اب را كندر نالیدیا اوعد یعددلروف

 ۱ فال هنکندلبا راک.دح رز و هعلج لص:

 ۰ زفج هجآ ییلوب تارغتسا



) 
 نوا هیمالسا هیجان تلم حرا نف

 . دل وب تان بح هشت كحهدا نالعا ودادمآ

 هع هللا یّطر رع ترضح هدهرص یب

 ا ۳ از لر سدو 1 ره ۰ ا

 نوتنوتندن رال صا هکولو - هاتک لها

 هدر , د تم وصح 4 وکر را :وسأوا شەمە

 یو-2 تالار ی۶ل یفدلوا ی

 ۔وکح هن رایدنک زکلاب بویلوا تواطم

 كم زا نوک یتفج لوا افثک | هلکم ریدتآ

 دارا د ساف وا هلخ ادمالصا هنس هبه

 ر ۱

 هنلو ی یو ماف ندا كلئا متس رج

 لوند ) ی۶ا رش )ف ه.ه راسا هر ایم تم

 2 دمو درار د تازایما ل رنات رخ نوا



(e)ز  
 ٤ زهب ۳۹ هم ضمب اهناو

 ۱ . رلیذر كن هراسالم نالوانو ز هدن رتیبلاخ

 ۱ شهروراکج هدعاسم ضعب هنا رساو هن

 ۱ لاشم جاقرب هد راوت راد . راقدلوا

  تسدهله + ردلک د لکشم تم دو

 ۱ و ی رتلمنال وا بولخم ور وهعم هدن رتیبلاف

 و ۳۳ هدنتفص كعا ناشذی و

 ۱ یدیمح هرمهنل و ت! رب ج شوا قفوم

 ۱ كرع ترضح یقحا ۰ ردندنابیدب هکک رال

 ق ریتم بشر چه یسه.عقاو ا
 1 هب هم را و هنراعع ودا را لرلاسلك تولوا

 اج یس هلج قرهیوق راماظن هنازاتع ردق
  دنسل وا هلاتد تمظعم س دقو نما و هظف

 ۲ شغا!رجا قح یهلماعم نالوا قبال
 و ا لودر ام هرکص ندنسلوا



(mY 
 هتسحا دعام ندنساشا اسنلک جاق ر ًاددحعو

 هنصاشنا هددیینجا تکلعر وللثم هناخ

 نانلواهدعاسم هلزان زا رب هل هدنامز یکيدعش

 یملرو تصخر هلتدن ونع لاک هت اشنا

 یراکدلیا شیاتسو حدم قافتالاب كخحراوت

 ۰ ردند هردانو هروکشم تاموفو

 ثكنو-ت اقخروم نکا هدزک وب لاح

 هل هجو یکیدلیا فازعا هغیچا ندنیچآ
 نالیدیااشنا هدق رش سدف نرسم بناح

 یسمام هکح ال نابئسرخ یی عماحر

 ؟ ردیکد بیرغ
 رکا هللا د هلیادنلب تروص هدهرا

 رولیدا ادن یمهش مش ظافلا «ربک | لا

 تراةح یراکدرتسوک كرانابتسرخ نکیآ ۱



 ۱ رونیصبا رذ-ةهنره مالسا لها هب هینلع
 د 2 ییساسا ءارعد مر راذوب » هد هسد دنا

  لهجنعییدقمال ريغ "؛لماعموب هلتمج یرلک

 ر دلی | سد دقن م زب رک | ۰ راروییروک اور

 یدیارازعاب ر هسای ییغددل وا ےک كياذ
۱ ۱ 

  راروشیفلاق هعع راک !مارههباراصذ یالع هد

 ا بدحاتاذزمکیدلبا داب هلبتفص رکا »و

 وي قلخ یمالسملاهیلع جس تریطح
 راد ندو باتک لها ید زس ۰ ردشم

 1 صڈ هنماب هناسزع تاذو هدلاح زکغیدل وا

 یدارارد« ؟ ایزکس رواب هديا تراقح

 ؟ارصع كلیا هدنجماقانابتسرخ اعقاو
 دسد» ىدا هسل وا شلاق یشرب ندننیکح



ev ( ۱ ) 
 هلا مالسا لهآ یالع ندهریاس فارطاو

 . هثحایم ندا ناب رج هدنسارا رتایتسرخ |

 یکج هل هلبدیا دیحوت ینیب كفرط یکیاندرا
 كمالسا قحا ۰ یدنا لک د دیعب ندلاعا

 كيلوتات هدسنما یرمصع یجکیاو كلبا
 یالسا بولواهدن:کوش رود"یدابیهذم

 هدنساوعد قوا نابئسرخ هد یتح لک

 رفکتهلب یدیعوسب راس بهاذم نانلو

 هدککا رو رهف هکدروک هلا یبا راو

 اعطق هلس تالیعهداحا هللا مالسا ندنغیدنل و

 دسیلع ءان + یدا قود یناکما دو 6

 .اک اوددحم كنه وسیعو ه وسوم ٽم رش
 قمالوا یثرب مج هقیقطا یف هتشی ندنل

 ندنبهذم كل وتاق یعالسا ندا دات هرزوا

 ترمّطح نوعا قتوط هقشب نوتبس



۴ (ee) 
 و ۳ رامخح یک تیهولاو توبن هیس

 کج ره اورا سا هدنلطاب یاوعد ۱

 هلي كلرالبحا نانل وب هدنرلا یدنک خلافنه 
 اا لها ییراکدلبا ریست و لی ا ۱

 ا ییالوسط ندنرالوا باتک لها هعنر
 نالک مزال ید یرلاوا سانُم رخلة-ك 

 یالع یربّلوب هدیدانع نفت هلل و | 4

 یدشلیا سویأم یالسا ۰

 هرلنایتسرخ مالسا لها هدسدق دتلری 

 لا یراکدرب و هلماک تب رح نوجا
 ناذا هدعماجر نوجامالسا لها ران اینسرخ

 ا وح ېد ام یادت زاغ وقموفوا ۱

 تادناععو داضت ندا تأهن ندکمروک

 هدندادعتسا قرا هلبنالافعا لر لساء اب ندنیرپ
 لمروک شوخ كمالسا لهاندرخا فرطو



 ( ) 6٩
 یرلک دشا هل روص كمزتسوک لمحو
 هدنتب روبحم كليس ۱ هدنمهاس ل هلءاعم
 هدنرزوا نزاوت یعیدل و هدلاح ره قرهل وا

 .ارمصت هرکص ندکدابا ماود صع جاقرب

 تن وقف" ولرد ر هد ماع مالسا كتان

 شیچ بلا لاح همم یه وصخ نایک ا ل وو

 ید ییلص لها هم رف قو هه روا و

 ۰ ردشم رافیح

 ىس دة قد رهڭ هءف ووب یراګ رات اسیلک

 ندسنهددل وبعوفو هن رزوا تازج كب
 هدنروصر هناراکشیاس ردو لوا هلڅحګ

 هسلوا قج هب وقوا یرلنا ناله هکر ازاب
 شب اهد ندنر,ثح و اصآ كمالسالها

 هلن اینسرخ هراب و یتفیدل و هدلاح رب رتدب |
 یمورو-نوبو* بولک ح وج وف ندا وروآ"

ٍ 



 ° نم هل ییکح هده و کیا رب> و رو

 » 9م
i: SE E Es۱  

 / کپ كن رادر وو نامل تم ۳ هل _فاق ۳ 5 وچ . ۱

 3 1 رطح رار هاکنو وید راثدت | هنادند و

 ۱ ۱4 تیسانم قلوا یرادلع كن ودرا و 0

 | ییرافدناو شاک بلاق راناینسرخ هدلاح ره

 .دفیجآ ندقیچآ هلب ونیخروم روج نکا

 ۱ بر وصت هلهجو رب جه یرانالاب نانلی وس

 ره را ندنراقدنلوب 2ام یادصت و

 تیلص لها ةعقو هلهارتلا یتقیقح هدلاح

 هام نداد كشبا ییاراصت هدنص وصخ

 ۰ رازدا بقت هلدش لاک رد

 اش نم سدق ابوک یشن كنهءقووب

 ۱ كمالسا لها هلیلما كتا وع یفانابتسرخ
 ناد ندلا-ظم هو یراکذلیا عاقل
 ےس هوا و بولوا یلما یهرانرو نە



 راسما شطبل دید ضم) ندک وام فتا ط

 هدهسداراشلباعاقناریلاح كج هیلنتسبا مناط رب

 بویلوا صوصخح هدهونایتسرخ زکلاپ
 مو-ذطم هلا هروک ذم ام هلی مالسا
 قرهلوا دیعب ضرف تحاحه ۰ ردرشاوا

 هدارطسلف ضراو هد-سدق هک اهدا ضرف

 روهتم و موظم ندکحرک رانابئس رخ

 .رخ هدا ورواتفو وا اع ۰ رانو سلوا

 ؟رایدنا یمن تمالسو تینا رب ران ایت

 هکرومد هل ځ روم مان ریت هد م ولا زکشاب

 : رد زوس ۍدک ايفر

 هدننفرط برف یقترا ا واد 8
1 
 ماظتا 4 .CPT E در یدک ند 0



. >« 
 آمفی ران ماتم ہللا رلاسیاک ! ناما ھل
 3 دنها هدا رب ۶ ۰ ىدا رارو-ابدیا

 ۴ و ضر ٥ذ لوب لإ ۰ یدا نم هلو

 هدناخاد رابلیماف ۰ یدا ررولاق رسازج

 همتا رفایا تیجوز هطبارو شلزوب قالخا
 ره قاش وخر مم هدر ره ۰ یدیا شل

 ۱ هدر

 ۱ روس مکح راموفهدر ره تالئسرب توهش

 شمقیچ ندنرفر اسداک هکنوج ۰ ىدا
 هالا و هدنسهلج تالئاذرو بولوا
 تعایر هسان “هل مج رلسااب هد هنامفس تیعم
 ۱ « یدیآ رلردبا

  ییسهرتف ره یک هدن-ههل هوش مویلرک

  یربره هکرازاب هیاکح رجاقرب نوجا تابا
 نکل ۰ رولپهلوا هامرع هیون هاکحر

 زگیدرب وربخ هدرلتعم یکمدقم ندنوب مزب



( ۳ ) 
 .وسوب ید كءویلیک ییعع و قدص راش

 لوبف هنمهعلاطم باب را یفدص یکهدنز

 هجا وروا یدعا ۰ رولیهریدنیا قیدص و
 لها هدش رش سدو » نکا هدزکص وب لاح

 «شمررویدا لظ هنملع رانایتسرخ مالسا

 كوي ندککود هبایسا ییاوروا نوش هبد

 ؟ رولبهلوا یمقلذغلح

 یدک هنلکشا و تر تروص كنءق و
 سانا رب هدنعا رەب تيەر ین هیماد

 بانج ایوک نکیا ردیا مح هدش ریش سدق

erقلاق » هکش عد لاردا ادن_هنسیدنک  

 كن ههقا و ملا ظ» مدو مب تک اروم یا

 - ابرو دس لوم یطاراو ران و ساک من اکدنب

 ۰ ۱ نوسلر"



5 

E 1 هد J 
 ۱ ۳ ش رج نالید رەب تیمرل

 ۱ امور هګ رغوط بولوا نوار ندسان
 اے هنروا یضکیا نانلو ابا ورراو
 | ردا غیبت نب سما ررح لاونهرپ كعب
 ۲ كرلاا كعا حرمو جره یناهج ہک ویلا
 | سنازب هلقمالوا ج راخ نه را 422 لو اذ

 زویکیا هدنسهدس ۱۰۹۵ لدزلیم و هدنرهش

 زوتواو طوپ-سد كيدنزدو طوپ-سد شاپ
 : لو. ر بکر ندسااب كم

 ۱ -راره-ب هداروا ۰ رولیدا دةم یو

 7 ا یا یییدلا نرصس» تانج تبع

 ۱ ی د یرابا ج ن روا باب ۰ ردا غلبت

 3 باد رو یدیاه « هلا قطن ر لصفم تبا

 ا هد رزوپ كرتايتسرخ
 ہلا قرهلوا كءد ترابع ندکمروس



CS 
  ۰ی رد ها. ه>راز و رز اسم نالوا مشد ۱

 طیص ییرلفرط ناتمنمراو ه روسو سدو

 یار لوا ۰ زکیدیک یدیاه ۰ زد ا

 هدسءطل یحو رد «ز رار وو ندو

 تلافسر لوب كى یماشب نوجا ناسنا

 .هنلوب هدکلوا یناراذحم و تداعس بول وا

 ناینس رخ تار تب عو ره هدرفسوب و یع»>

 سس عن ترصح و ی د هاکر یس ودرا

 ۳ 1 راب وس ینالق

 تدامسو كتا دع ہا ءادعا یعالسا

 هد لاح یکردلر و رخ ینحهنلو هدکلوا
 هد-لامو قغو هدنراظتنا تکرب تب هدرب

 تمام و لص یب ك٤ا تالم یراذاسنا

 نانو یلعا صخا یتغارب هدیسنجگا هدا

 ۲ یکجا قا ر ادلع تاذلاب هنس ود را هد رفس



۹ ( 
 ۲ رادمع ۳۳ ور اع یع ودا ترص

  هیدازوا نوزوا یر روص تا سصذ

 ۱ ۱ ۰۰۰۰۰۰۱ ردناباش هر هظح الم

 ۱  یراکدرپ و رخ كنب راخ ران اتسیلک
 تیر هی كرکو ثاباب كرکیلخ هلهجو
 | 3 ه> لس نامه رعسلا ردرش)ا یدرازوسو

 . یکو اعقاو ؟ زکسردیا نظ یعرایداراص
 | لکد كيسک | ید ییاب را هک تنج
 . یاب را یژزج لفع ًاناذ یا ۰ ىدا

 ۱3 دل وا نیدر هدتهام هن كلنا سرخ رلن ال وا

 ۱ هلن ر ماملا درج دوخاب و یک قمتچ
 نالایر یک یماوا كرااباب نایلپ وس زود
 1 قارا غد لوب ییدبم هد رزوا ضرغرب

 ٠ هنره هنمان ند ندنرلفدنلو شمال اهل. ک



 هلا رل ابات یب راقت د رګ رل هسا هدقعاي ٤

 لتف هدا ىلا باذع عاوناو كمامرب و

 یی رایلیمافهرکصندن رل ید نک ادعامندقْهل وا

 نوچلا كءامریدنروع موروس موروسیحد

 اسلک هدندنع رارونیس هله ۰ یدبا رلراباي
 ندقلوا یرل 2:علم كب رش یدنک یهورک

 هبراح ند-نکیدلروک هلرظنر جم هقشب

 رنویرلش وشت ن يدا نوما بیلص لها
 ۰ یدادنایلت هللا ازهتسا "هدنخ هدند:ء

 ردلیچ اندام تلخ یرابانج اناب نکا

 كيلي: هديا قوس هبه راحوب یبک مام شم
 ٠ ید-ذاق زجام ند_ةاو را ربدن نوجا
 توردنوک را-هدآ هنن رارونی-م كف رط ره

 هسا رارولا تکلع ردفا ندنلا مالما

 7 هناکاام دن راید:؟ هب یرغ وط ندب رعوط



 3 :یدلیا دع و یک هلال و ی لوا
 شلوا كلام یرلشادنرف لو هردن هناکاام

 ۱  كجوک نالوا شلاق سر یرلید-دک و
 دن رلعا ندنوب نوا یی وشت یراشادنرف

 - هدنروغایسوه قارا ریکح یا ینید) وا رب
 ید رارونپس كوب ضمب ندا ادف ناح

 . یغاحو یوا رار نالیاد هر وسو نیطساف
  یمه راح هایم بولوا تکلعر نایلوا

  نونلاو یانا:هو و یفلعا ین رطره هل .مدراب

 یتبدل وا هدکلرومس هدراقاقوس اندام هدا

 ۱ .راروتیسهرکرب * رایدلیاق هناش وشنت یکهدنهح

 هن راضندرلنو قذرا رب ندفدنلا هلا

 E زم یک. كا راب وتکم ندکوک

 ` كحهدناقبوشت یمان داحا ۰ یدقیح هنادبم

  یکتبیصمدارچ یخدرلمساباب رويس نالوا



۳ 

 دلرلذوب قيا« راقاب هنک رادت كك | ۳ 1
۳1 

 ۰ رک / ۳9

 هنایلغر هلوا ا وروا ۰ ید 1غاط هفرطره 1 1
 ا اناتسرخ موع»:دنزعا كسکره هکیدلک

 یو هدأ یعاراب لے هدهد ها وب

 هل و دالا ۰ رد دنا ھم هلا "هدارا

 زادبسدا زوس هة تإ ندنزو« « اا :

 س* ره جک زف یراق قجوح رامتخا

 سوفن كس زود ۰ رایدن الپ وط ج وذ جوف

 یسادناموف رەب تیمرل ید حوفرب ردق
FE a ۴۳ وروا زوم ران و جو ۰ یدیا  

 كحهروآ هباوفر ندفازوا نکیا هدنڪا

 هی د « 1 رده ون فر صد سدو D را هسا وا ۱

 هد ایا ۰ ید رارونایف هود نامه "

 ۔ راغط ر وژدیکهرفس هکمدا لوا ردنوعلم »



E 1۳  

 ناکرادن هنو کړ ج بولوا یناب ز درو
 ۱ هدا عوج عفد هل: = یرلقدّل وب هد هن رقس

 وا رو_بح مکغلید یکک | همقارب ی راکح

 ۱ یراکد ندنحا الامل ا اعقاو ۰ یدبا رارول

 | شمالا غی رد هقدصو ندنرلیدنک تدم

 2 راحت هر كرک | نامز یراک د

 هکر اید جا ندا ارانعط و

 هدنتلا یار ای كز » « زعا لوقف رعذ

 ۱ ینهدقم"یضاراوهعدرف یرتزاملسم و یرلکرت
 | نایتسرخ هدزمس ۰ زروبدیک هغمراتر و

 « ؟زکسزاوا رار هل مزا ن ون ٩ زکسرلک د

 ۰ یدارارلوک هنتنج كرانو نامز یراکدد
  یکعبهدیک هک ه بودرا لوا زلوک میکاپ

 ۱ كن ودرا توی هل یییدل وا هدف رط هنر



)+۷۱ ۲ a 
 هتلالد كے هدر زاقرب یراقدناق هنکوا

 یدبا رارولوا عبات ۰۰۰۰۰۰8
 .هب روک هدهبصوصخ 7 راوت یتادرفم

 لها ندا عاقجا هدلوبناتسا هلهجو یکج

 ندقلطعف هدنگا یل وطانا یراودرا بياض

 نصاب رب هدعلارا ود نراك ا ه:-سح نغلاص

 راص ییالوط ندنلتف كن راهفرف كرت ندا

 ىدا راورلیا م طقنال رهلوک ود ریاص ۰

 یدک یب ما كس ترضح یح
 تبمررهب نالوا ۰۰۰۱ شّتسبا هلیغالوق
  1راسو كرهنلوب هدنزوک یثباو قلارارب

 بیفند ودرا یییدنک كرهشود هلامآ ماطرب

 او ۰یدیا راورلبا ودرا اذه م ۰ یدلبا

 " هدلوهرزوا یراکدریوربخ قافنالابكحم ر
 .وداوا زکلابیولزابلسم یراکدروتک تسار



) 4( ۱ 
 ۰ 3 هدا سا هل روص كہا ینناقو كەر

 ۱ یا یدآ رارب یحد یی رلتا یح لر هرم

 ا ادم كنا a طرص ی ا

 یخد هرا هع زانم هد: سدح رد ك٤ا یاب

 ۲ ندهیموع تکرح هنانونحمو قرهشیفیچ
 ۱ هدیتفیدلوا هل یدصتم لصا كن رلیدنک

 ) یورعدوع هله ۰ ىدا رلشعوف هیهنر وا
  هنسددنک و طیض ییرهشهیک اطنا رونیس مان

 یدنک حیس» هرکص ندکدلیا دانا هناکلام

 ر هغمراتر و ی هک رده زحام هدنص وصح

 ۱ دز وک ما ےب ۰ نم ه وا هلنا هسا زج ام هک

 مدار هوا ندو ۰ ید ایاوا كلام هنگ رب

 هص ویز ءا وب هد ماما ورکف ےب یخدهزسو ممتا



۷ 
 ناز ییضرع یدنک زکااب هند « مردن

 ییلص لها یودرا یتح بويع وف

 ما هکعا عنم ندسهرا و ردق هدو

 ۰ یدبآ

 زن کیدو مه نی
 یی رازوب هرارب یکید) روس یرلدایا كسم
 هدنفور چه ندنساد وس كەر وس ین: رازوک

 .وفیرلن و زخلاب حد رلساناب ۰ راد مچ زاو
 «ریدلبا ماودهدرفس بولا هنتلا یرلادنام

 نامز یرلفدراو هنهاگٌد سدو تبیان

 تدمر و رایدلیا رلهدحش» قرهلنالاق هرارب

 شهرود ول ران و هرآص ندهدیدش "هسصاحت

 روآبأت هراموعش یراکد سوک یک دروف

 نایلسم ۳ هک.اب لکد قامهلوا تمواسقم

 لجل لناس دوخاب و یکهرودلوا
۳ 

EE۲ ها و 4  



 ) 4۷٤)
 و

 2 دج نالن تم كوك اجيد د یکاوا

 بولغم مالسا لهانایمهرونت بوسک
 3 - هلفل وا

 هرلنوب ین مش سدق
 ۰ رلیدلیا است

 9 یتکلع ارپ ز ۰ رلید-تا اطخ نکل

 ۱ لکدیفدم هرکرب نعد یرلکدلیا معلسن
 . هیدم نناوف ی هب رح دعاوف هک یدیا

 ۰ رولند ی یئدم ۰ نوسترکوا هت رایدنک

 ۹ ردربخ ین ید ندنساسد هک هقلخ لوا

 ۲ لک د لقام نشد یرافدلوا لست ایات
 «رلن وسای هلو هللفع یتدناسنا هم زال کیدا

 .راتكرح هنالفام كا هکهقلخ ل وار ولید ىملقا

 ۰ روک لا ازمنسا ممه یخد راهلاوبد هنن

 رادندیلخ ی راکد ریس وک تیهلست الا
 ندیا كنح هل رایدنک هکیدنا لک د یحد

 4 هلیس هم راقاس رب و هکغا دع ملص هل راند



| ) ۸۷۵ ( 

 رکید نوسروط هل وش هلام هرلنا روآ
 .دیناط هللا راد هنن رلمرب وجیخد یني رلقاث

 ره هیلع ءان و نالیدبا دان سا هتاذ یراق

 یرلعاتکرح یقیفوت هلیمان و تیامر هنفرح
 ۰ رلت سیا تعاطا هن رالیا نالک مزال

 كنوش اتاذ که ارشح لوا روند یرادنډ
 قاروانالوا ترابع ندن وسهرود واكن وب

 ؟ رح هن چ اع كف رح ره ىح د كد رلناشب 7

 هدننسهجرد یدهآ هلا نامذا كل ردا ۱

 ۰۰۰۰۲ ردراشمردلا هزوک یراتنءهلم

 ملست هرنوب مالا لها لصاطا ۱

 ےس ۰ ردنا اطخ كلوب كب هدنرافدا وا (

 شت اك :ج نیک د هيه ر 1 ردقهرب هدب و. وا 1

 هکنوچآیدبا رارروک ناب زهنرایدبا هسا وا ۱
 ۳ ا یادعا ی حر را ندفدلوا یلسآ



1 ) ۷۰ ( 
 ۳ مالسا ردا تامر همیلصت طارش
 ۱ سوفا كم شا ماعهرزوا قلوا یدوهب

IEE۱ یک راز اف و نو وق مد هلا لس  

 یی رالام كرانو هرکص ندناو رلذمال زاخوب

 خروم كردا كته یی راضرعو امغی

 لاک هدناب یه کیا كدلج ۍضتوا كنوتات
 كراخروم هللاي راسو یع.دلیا 4 اکح هلن رفت
 لا هلهج و یرلقدلاق ورک ندهبق و مد یخد

  تدشهدازالا لر راب راب رادغ لاو نوعلم

 تكلم ر یراکدلیا هباع هلبضغو

 ۱ یرلکد رسوک هرز وا قاوا هدهحردالوص

 ۱۳2۵ ارح ی دشاهد كندش
 ۱ ۰ ردراشهرتهوک

 مدفن رش سدق هک ريد یی ر ندافرظ
 هدنره-خبو نایکوزوک ندحالس یرلنویپ

 را ا
E 



) ۷۷ ) 
 هزات ور توموروف زره نیمولطم نوح ۱

 میس» تربضح اع یر ایام نایالماط "

 1 یدیا رد a یدبا هار وک ؟

 ایصخ لس ٣ تروح ابا وج کو 7 ۱ ۱

 شعاروط هلق نامز ینیدلتوط ندنف رط

 ییاوجیکیدرب و والوب عن» هرایراوحنال وا "
 ینکح رھ ٹال جایا هده نا روابهر و

 داوج وا كناراصن ندا لیوأتو فی رک

 نیما ندن راکح هلم هرس وک تلل یخ 1

 ۱ اع وار ز۰ زاک د 1

 هرز و ! قا وا هز ر ok ودا صڈ اوو 1

 قا ۳ ه>س مه داب ۲ a یو كح ا قللا

 یمدق E ت صح هم همتا D دسدا ! رول و ۱ دا

 ۱ ق: 1 اداوم د كاد نک نا 1



( 4۷۸ ) ۱ 
  وباهدلاح یرکدد « شیایلخقر هلوا

  تعزه یک اب وی ک طصق مد هلان ون بد رام

 ۶ دم ندنازعمم راکغا با هساتاب یک هک

 ندمزعجم الصا یر 2 نالک مزال یقغلوا

 3 شن هاف ءان ۰ رلیدبا هدکماعا دع

 ۳ ند هدندنع اراصذ قئرا هکردیلغا

  ندنرابلخ یدننک زکااب تلالدو هزعگهو

 | معسهلاوح هثیشرب ج۵ هعشب ندنا بولاق تراب

 | هدبواکتاذلاب جس رکا ندن راکدعا رابتعا

 . دی كنويسریکنا هدینو« ردیضفار هدوب

Dمب ۰ زکسوی دا ی” هد رزوا رفک زعم  

 e) p هسا وا تعهد ¢ رداکدو مد

 ۱ < راکح هد » ردیلعا ماست هنأت
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 یامور هنیعب یراشنا هرافرط ریاسونیطسلف
 یدل وا طبص ندنفرط راراب راب كنار

 هاشم هنراشتنا تروص كرارابراپ نامز
 تا سد زکلاب هدنزوک كرلنو اربز+ یدیا

 یمردناق قلسخ نیناح هدوا ه هنارصن
 هثیسرب جش هتل بول وا تیامر نوجا

 .وزاب روزیدن ر ع وزاد تیاعر
 .وک ةع "ان و نمهلکید صا هقشب ندنس

 كنکچوک یوی و زیاط یتکوی یکچ
 یعالسا لها ۰ یدیا زایا تیام ر هنفوقح

 هلنهج ی راک دلبا دع رفاکدشا ندراتسرب تب

 هژم رام ایخدرادد وهل بو: لر وناما مه هرانا

 وای رهكيم وام هله و رول وامولظهریارپ
 جرهو ۰ یدیار وليا هغی نو لوا هسبار ول

 هراهبصق كح جوک كا هدنسهزا وع حرمو
3 

4 



 ۴ از ررب ردق4 هګراو

 ۱  لارقرپ هدشرمش سد زکااب و شاد لیکشت
 13 .وراقوب شا رهن روک موز هنسهماقا

 3 كالام هب هیک اطنا هلهح و یکیدندنا رک د هد

 ۰ دخرب یک هیبیلص ةبراع ا ندقدل وا

  هدقلخیحو ن زاویخد ندهسدقم تم

 ۱ بسانم یورف دوغ نایتسیا كمروع زاو

 «یدنا شاروک
 . هباروب هدنقح رفس یکرب مالک وه

 1 .هل,ثالک | ندنام ولع«زمغرد) وا شهر و رد

 ۱ هنسرب هانونحم روص نانلو راک رد یغج

 و صوصخت هدا شب یهرکی هنس شب

 شوا ماود ردق هنس زویکیا بویلوا ی
 زك سدا روا 4 هنزاوم رظن ییغیدلوا

 .دنرزوا یلدا یتلاسمو a كلام یساسا

YATE ۾ 
ROI Na go 
e E ۳ هر : ۳ 

2" COP TNS ۳ ۹ 3F 



( 1۸۱ ) 
 نالیدا اوعد یب آوا شاد 9
 نا-هحو ها حو تسهام كن درب

 4 ید ما دعام نداد وب ییسهنازادنارب

 قاوایهزاوآ راربفو یمادن كناسیع رد
 لا كرلن لای نالیدا مشنو مینصت هرزوا

 . دید ندنفرطر هب تیمراو نالوایکوب

 تازج متا طرب هذ رزوا نالابرپ نالپ
 .ولاوروا نالیاق هنسهوالع ېد كند اس

  .دلواراجود هرلنایز هراررمط ردفه كرا
 وهدنص وصخ كالد هداس كرهروک یراق

 ۰ زکسراشاش یجد هن رالاک هجرد
 -دالد هدام كيراوسلا وروا | توا

 هدبو چا یخرات هرکرارز ۰ ردربم
 ال فیدروک كلام ندنزو تانا رے

 مولا راهساوا كجەديا هعلاطم یر

۱ ۱۹ 



) ۸۲ ( 
 هدنرا-ظنا رند هلرلساما و كغلنايتسرخ
 ندنو اهد هنراةحو تاد یییدا وا راحود

‘Caرا - 3۳ یسلوا راحود مدع» صعز  

 ۱ هی رب چ ادعامند هندم قوقح هدخایم

 ه-سداهدنوک یکنوکوب ناسیموروب یمکح
 ووكر اع, ًاعمراتدام كفلنام:هرخ

 ۰ تبلایمهالوا هل و نکیارولکمزال یلدا

 ۳ هن ندنرب_اوا لدفداس كرولاوروا

 اج ترمضح رل ابا ! توا
 ار ز ۰ ردنالاب هسا راشهرب و ربخ هک هن ره

 0 2 كنار یراکدلبا تءاور

 یکیدروک هدنزو لوک ك::ط:طسق روط
 ج د كنا هدلاح یمددل واقا و ابیلزور واتسا

 !فالنخاراد هنساواشاروک هداح یکناه



ei E 9 

 رک و كناسیع كرک هله ۰ ردراوضفاتو

 لها ةب راح كراااب هلاك ولاب ندنفرط كنا

 یت راوینرد لوا كران ایس رخ رفظ هدییلص

 یفددلواراجود كرانابتسرخ ریےلھح اا

 ۔ دابا لوح نامز یغج هلو تداج كاظ

 ۰ ردش قبج نالا ی د ی رادع و یکم دنةح یکی

 ثكلیاوش زكا یرفس بیلص لها ارز
 بولاق هل وه یوزح نالد روک هد 4و د

 ہا یکی دلی اما وداهذ هنس زو کیا هرکص ندا

 هرزواقلوا رفظ تمالع هدر رلناءتسرح

 یالبر هما رلشانا هاقا یزورواتما
 البا و شاز یراشابهرزوا قلوا یونس
 هدایز ندنافلت یرلکدریو هددتلا یصلق "

 هدنراه-هجالفو طعقو رلکاهتسخ نفلاص
 نیمد_ةتمیایدنا رمعلارخا كرءریو تافلت

 ا
۳ 
۳ 



 0 ۱۳ داشجا مهیلع لا تاولص
 ۱ لهان یمهکرابتمو هکراپم تالاع كنت

  هتراهفرا رانايتسرخ تولاق هدنلا مالما

 8 هرا ری راکد-اک هنن و زا ص اب اظرا

 ۱ 4-هاترفظ دوم ۰ ردراشتبک تولوا عفد

 همش داعتعا كل رلنا هدنقح یرلفج هلوا لئان

 (  قدصوقحو نالوارداص ندندب وبر ما

 ا كفانا يتسرخ موع هنهدلوا ضحم

 ا ەگەر هلو ناالو شمالاق یسههبش

 TOE زو قلناشبرب هليا هدد.هوع

 هد ریس وک یینادرفم 3 ۴ كحرات و

 رولا وروا زواحهم ندنویلیم یا هلمحو

 1 تورا ولردن رو« هلا ۳ نح رها

 ۱ ینیرارصع ۱اشرفاو اس | هلب راشءذیدنک

 هریاسدنعاو» ید دعو و هسلا ررید) وط

  5ت 3 7

RA, OKA >a 



 هنفبداوا یسهمرودوا زاساا و نالبیک 1
 ِ یعرولات در

 ندداومكح هلدا رکشتنوحما مالسا لها

 هدهنان ونګ هب راحت و هکردوش د یسب رب

 هد هر ردقوب ناما نوحامالسا » رلناینس رخ

 .وط همنوس كع ۱ لتف مهسا رولت روت نا

 هد «ردیبجوم كنم رک هیرغوطندب رغ

 یرفاراب تح یهراببع و و قرارماح

 هدنکلا-# نیکترو قرءزاب ید هنن رزوا

 طرص یر یکناه %9 روت هدنیطباق 1

 یراکدلبا مام لتقف یالسالها هدا رلشعا

 نیعلت و لی رفت راح ود تونس وک هن همام

 رلا ربک هم مالسا لها هدلاح یراقدلوا



۱۰ 

 یجد رلنامزیرلفدل وا مان رفظ لئان قرهنازاق

 هنانشح ویک و هدنفح رلنایتسرخ نک هن رالا

 یتحو رلشعاعا زب وع الصا ین هلماصم

 ید هدنام رو تمرح هن راسور

 لا اعم مالسالها رک | ۰ رد رلشما!؛اروصق
 و هسلوا شاوایشح و یک رايتس رخ یلاعت

 ندنب طاف هد بودا هيلع هبیلص لهایدیا

 درط ندرارب یرلود) وا سکا طرص راف

 هدننطسلف هدرصم هر ص ندکدلپا عفد و

 2 نایتسرخر ا هدیل وطانا هده روس

 ۳ اينا رولت یابی
 یکیدلدیاطیص ندنفرط راز اسم فر ممسدق

 : هدنرارب هن لرنایتسیا ندرلنا ,:هرخ نوک

 را ر هل رایشا و لاوما ران ایمهدسدا و یسلاق

 هدنلپاقم حر یژزج ر و یمقث بوتیچ



2 
) 

 یغحهنلوا هدعاسم اءادهن راوز نایتسرخ

 ۰ ید شادیا نالعا

 ریت كب ینو هک رده-طقنرب هطقنوت

 ىر زو هروک دم هتطق تام

 لک دهب هعلاط» باب را زکلاب یتسلدا رکف

 هرایدنفا نابن -سرخ زمشدل وا یرلناوخ ات

 ۰" ردراو زیفح هدک ماس هدنآ هیص وت ید

 € ٽم ۶
NAE 

 اراصن ندندهاحییم راهب وش

 راشنا ران فصالخ كلنایتسرخ

 هد (دصقم) وش نانلو ترابع ندنسمأتو

 یملداناسا ءراداایفاعتم ییلصلها دمو و

 یسحرب كنو بولوا یش یکیا نالک مزال

 درالوتایسا ندرنانلو یاب را كند وا



  یرلگدروک اورهدنهیلع مالسالها هدسلدنا
 ۲ هلسانیدندهام یخدیسیکیا و تالماعم
 ۰ رد رافاجوا یراوس ناقیچ 4 هتروا

 هدندنع لللا نيب قوقحكمالسا لها

 نالیدبا لوبق هرزوا تیبلاق قحرب قلا
 یراشیدا لوخد هنا اناپسا هلتیبلاف قح
 هن رام ریک هرب رب كلاعب ہدلاع یک

 ۰ نوسل زس وکه سرا راو لاثهر هد رات راد

 هن وکر چ كرالويناپسا هک هراسیم تلموب
 ندکدعا ضرعت هن ربهندو هیلم قوقح

 یرلهب ونعم و هدام تداعس لاکا ادعام

 هیلع ءان و یرلکدلیا لذب نی رارع هدنلوپ

 .رلاسیاک زس رانو » یهورت ساباپ ندنای ر
 راکچهدیا مده یزکند راقج ه-هب یزک

 ریما یزکر کو ماد-عا یزکرارابتخا



 ست

 ( ) 4۸٩

 هلا راذ و هه ٠ کلا دصف دنن ا

 ثمالسا رایارب ریارب هل رلمرغاب راب راب هد
 یح لک د یرلعا یدصت هر: کرح یکو

 یرلن ال وا یح هل وا فرشه هلا مالسا فرش

 " روک ییرلعا لوو هلا ها كب ید

 كرداتب لدو ناح زا هر همل سم ۶ د

 وکو توعد نالوبهوةوندنفرط رانا هد

 نالبسم هن رزوا تلالد و تن واعم نالب را

 یرعوط دن رلهنروا دسنارفا یرلنامرهف

 ماظم كن راکد هرد قلخ ردنا ران ال وح

 یرلکدتا هاجو هظفاحم ندنسهنانوعلم

 هرکص صسصعع شب ترد یی») و هدلاح

 هراب راقا لرل سابات هڪل وا بولغم مالا لها



) 4) 
 . ضرع مزاول یتح ردق ههحنراو هنایبصو
 ۱ . یراکد زسوک كرهبعاتیامریجد هسومان و
 ۱ هسا راو یلاثما هدح را ید كرلةلنو ملم

 ۰ وا ا
 ۲ ات od 2 رات قانات سرخ

 یتایفےھیک اب صا یا کر یی رفظم

 یخد یی ر ند را هطقن لوألا BS اسو

 ۱۳ ۰ بولوا ىلاظم سلدنا ,ویشآ

 موپیلایرلنآتسرخ ناب وا هرلنا و یرلسابا
 كهدیا ماندیو لیذر هدنرظفراناسنامابقلا

 قبرط یان ایتسرح رک وندن رفظهوب نالوا
 كجه رو تريح یخد هناطبش هدننلعو لظ
 رگ ردق هل یالوط ندشففومو نالوا

 : رخ یک مر هیلع ۳ - ردراو یر هسل وا

 . یفید-وا ترابع ندهن رهام كملنايتس



 ی اا
 ( ) 4٩۱

 تج یکعا ضرع هفاصنا باب را راظنا

 هدژمه* وب ل ران دی درع ندنهزا ول دی دم و هد

 رولکمزال یهر دل وط رادلج لک د را هفرعص

 ندنرادتفابایرا لو لا نم رم صعهد هسیا

 < سلدنا » یکی+لیا تیرو عجج كناذر
 تلالد هباسیک ذا راکفا هداب ون ی راث
 تناك هب هلارا یرا هطن كوب لا كجەدا

 ییسهعلاطم كنا هب هعلاطم باب را ندنکج هدیا

 وب لاهد مرظن كك راو ۰ زردیاهیص ون

 ندض رع و بصمعت نایاب الص | هغلن اس یب ص

 ندنس دص وص تاب نم الن اق ر ەل وا ىر

 یرغوطو ثالرلزوس یرغوط نالوا كمد
 هلیفوس تكندحودع تلصخ , یک كلبلزوا

 داهشتسا ۰ ردیسلوا شاسی رک هنا اع

 ن ا



 ۴ ( ( 4٩۲
 3 تعیقحبلاط و ییشایرعا هد هو هجا وروا

 ۱ ماکلا وبقم یخد هدندنع الفقع همز نالوا

 هرالعا اهد تاقرب یییردف یرالوا ندناوذ

 نیخرودیخد زر ییح ۰ روا هدا تدخ

 ی
 رار هل مو و رنک هل هذن د تیبصع وقا وا

 ییرع وسط ہدنص و صج هک ات درج

 تیافاما_هرزواقا وا نالابینالایویرغ وط
 4 دام تا نو را هناب وک زاحم و هبات رظ

 هد دنع لقام ره هاف ءا و رهت تھ هکعا

 ینتر وص كعا باطن نوجا یقیدل وا ل وبقم

 ا كرلنابتسرخ لصاحا
 ۱ كىن زاید ر اظ یرلکد رس وکه نه لع مالا

 ۱ یس ەك ا هدل وب ۳ هنا راکسومان تاق



) 4٩۳ ( 

 بلا و مالک تبون ےس ا هرکص ندیا ۱

 یکجەدا لاتا هند ن دهاع نال د

 ۰ زکح هک ۳۷ مقوهینآ هحور هلت ام

 عدل و هبلا وش وبشا هدنحایلاظماینایسا ًاتاد

 ۰ ردراو یت لے
 .امصن جرات زکلاب یر روج هملاوس

 جرات ییح : رد-کد مینو شاروک هددب

 یکسا ورد رعو ربع یساسا كتيمج و ۱ ۱

 ارز ۰ ردهدلو ید هدندنع رلنهرج

 را ورا ر واک.دح ماطر هدن دنع دم و رم لام

 تعنسص هد رلید:5 یلادح و كنج هک یدیا

 رارروگهدا و وا ینو ید رگ ردنا ذاا

 هدوهظتن*تروصبویلواهدننک ار ېک روب 1



3 ) 4: ( 

 ۱ بو_هنهرلتیعج شلدبا سیمأتو لیکن
 1 یسوه وا وه كن راقرب هدرلن وب هد یه ۰ رلیدا

  یدیناوعد كءا ناح یادف هدنرغوا

 ۱ مدار هکرلیدا هددا-ةتعا لوا ۰ یداراو

 | ندنرل-تیعجح هیلاوشو رولوا نابتسرخ

 ۱ ییسوهواوه هدگراقررر رک هنسیرب

  ندنساسا یرلغاط هيا رردشار هنکرو

 .هلرک:ینپوط اولح نوجا كنا كنا علف
 | روهشم ۰ زاوا بحوم یا هدردف كم

 هن ولو یا ر وصت كنا ورس

 ملا وس و یس هیاکح ت وشی کن ود روهشم

 هناغنم کولو یس هيص وصخ لاوحا لرز
 ۰ رد هاکحرب رریدتا می هللا نوسا وا

 دنکید-) رب و رخ هدنګرات راهلاوش

 یفلنایئسرخ یراهغبظو كلبا كرانوب هروک

OT TCE 1 



 3 )] 2٩6
 ,رارظانكنساسیکو ساسي تغلنابتسرها
 هظفاح ییلاوما و الما و یبرساا یعد یی ۳

 ۰ یدا كعا

  هدنرالا كرانایتسرخ هکزکسکج هیداما
 هتمایف كنا یم ترمضح هد رال رکا نانلوب

 یساہیلکو یتجهنلو رار هلب رلیدن؟ ردق

 دصو یفح هباق زجام ندهاجوهظفاحم

 یرانو ثلراناینسرخ هدلاح یعیدلوا شادبا

 ` + رداطخیرلاوا هدندیق ها تاذلاب
 ارل ارانابتسرخ نکل ۰ رداطخاعقا و

 ترابع ندهن ییبهام كفانابئسرخ ییع "

 هلرس تافوط تدم هنس زویحوا یفیدل وا ۱

 هل ربءام هل- ر و۶ ندا یړکت ۾ قو صو

 هلو یراید نک | اب لکت هل و ت قیقح ) ۱

 زک .لابیید ندنراددل وا شمالک | ( رایوس ۱



E ) 4۹ ر 
 0  هرداتس توا تلایناهجو هک«ا ینناق كلام
 5 ان ر صوصخم هنن رایدنک هلیضاقنا

 ۲ نوا كمردنا تمدخ هکلیا لیکشت

 ۱ .عنمیلادج و كز هسف ون ۰ ید رارات وط

 ۱ یابلخ یقلوا یتما كناسیع ترمضح ندا

 1 هلا وعلم ردف 4 كل رلذ ایتس رخ نانلو ۹

 ۰ زبهدقهزابیسسأتو راشتنا مراتفصالخوب

 ۱ ۱ کوش ھا رو ارارب كح هل دا تفد

 ۶ هلاو-شوب ون بر رخ هکردیلعا تقد

 1 هظفاحخ ندنرایدنک هنن ییاسزلک یی راتیعج

 ۱ .وروهدن اف رط لاعتكنابنالا هک, لکدن وح ا

 ر ناذل و شمال وا نايتس رخ الاح هدن رلحا كس

 1 ب وک اھ EA یماوا ۵ا-ط



(4Y ) 
 د هدرا را بیلص لهاو كلتا وح ق
 رهفتح ینامح اندام ید قم اللاص مجله ا

 را ثلا لیکشت نوحا قلا هن را هنارابج

 هد ردیلع تفد ههطقنوم دنشیا « ىدا

  هراشهجندا لکشت هن رزوا لعار هلو

 .دودیح لصا نع هکوبلاحو نالوا بوسن»
 .انوهلمردف هن كلرامدانالک ندنارابج وندقل |

 ءرديللا الخ یی رقج هلو هدملاظمەئ

 نالشد هلی یمظتن» كلا ندرلنوب

 یرافنص ویرات: هج هیلا واریز یا فص |

 لاقسحنا بولوا هدکتا زواج یزوتوا
E كن دا رفا دوخاو یمازآ كماوداب یعوج 

 ۰ ردشمامهلا تما ردولوا هلي مانم ییلق

 وشابناهوناکداز هلت کا یتبعچج هیلپما
 د ود-یحییاع رب یر ره كل هطس وتم هنمزا



( 49۸ ) 3 
 ۲ ها ندسنفرط یناکداز نالوا كء د

 ۱ اکو ها ود كرك هلی یفیدلوا شاد
  هنعوج كن لراتیهج ناس هحاظتاو ترک

 ِ ك_نیعج و 2 رات زكا نکل یدیا ىف

 ا هکاحز ۰ رویدا هک احم لصن :قلاوحا
 | 3 یحانوا كنویساسر ولو ییهروک ذم
 1 .الخ هل اد ندنسهفصص( ۰ ۱ كن داج

 زهدک اا هن رزوا راتروص یکیدابا هص

 ۲ .ذنتیعمج نویساسر هونوق هکصوصخاب
 ۱ ندسنعلتو نی رفن ینآ هل مالا ییهروک
 ۳ .دلواهدقنوط یفرط كل رلنابتسیا یتمراروق
 ۱۳و کره كاع تروص ندا

 ۰ ردکح هاک مزال یقلوا

 ا ۸-صالخ ارم هدایز ندزو بتا
 اکو نالوا كءد یراکفاو تام ولم



 ( 1 أ
 طقوندکدلبا ان قوحر نج دا
 ماما لبا رلا رفا هنانوهلم كیواس:ف كب

 نایمرد هلناسار ام ید یتکیدادیا

 ناسل ءرادا هدلووش هرکص ندکدتا

 : هک روبدبا :
 ییلمهن رزوآ ره E تیمجو »

 رف ر یدا رفاناکدا زا يصا لوایهد ۰ یدیا ۱

 «یدیارشابب فرش هنن رایدنک یییرایتخا

 هعوسد نید یادسعا لرد وب یرلهردص ۱

 ینافاکم ا راجا ی راهدن 1 ) هراز اسم عل ( 1

 نیط اف لرکو ندا وروا رک ءرزوا قاوا _

 .اکلامد- رایدنک فرط فرط نده روسو

 هبه جردرب ۰ یدال دا هوا ادها راهن ِ

 یر هناکلامهحراب ك.زوقط زکلاب کی دک _

 لیکشتهیحانرب قرافوایکچوک كا بولوا



3 8۹۰۰ ( 
 ۳ یدح سا كنهرباس تور ۰ یدبآرددا

  كراذالسهدفرطیکناهاربز۰ ردقو ییاسح

 ۹ دننک مامی هسبا رارولا تکالعرب ند رالا

 ۱ یرا-هتخا رقف ۱ تیام ۰ یدیادباخ هن رپ

 ۱ ۰ راصص ادب ی دزک بهیهنانم یقلیج هقناب و

 ثلاث ردناسک,لعاباب هله ۰ رايدلا هن را

 ۱ هلا یلرد هر یحر یرو-طارعا اسالا

 1 شیلارب E هےجاید ) هد بوش وزود

 / رو-طاربعا ) ES | یعیدلوا یر و

 ۱ ناز ینیدج | هراګ هلا هلا ی ود

 وه را هرلناذا كد ر او هات

 یرلنو هس رزوا ابقارراب یراکد رتسوک

 وفع ندنهع ص دو و هفاک كغلنابت سرخ

 ۳ ناب اب هب یرغوطند رعوط توج ۰ یدلیا



(N 1 
 هرکصندنا ۰ یدرک هنثلا ینارفغ و تج

 یتسوزاب روز كتيعج وب ید ربا ںالک
 (ردقح هلواراروطاربعآ اقلطمهک ) یرلذعد

 سصاح نامزره نوا لا عسا هنر

 ندنرقدلو هد روبګ قمر دنلوب هدامآو

 سر كوب لا ) یني را رت نارغ كرنو
 هن رافبج هل رلتا-هنلا ( كء د یرلاس را

 .راقیج ردق هنس هت ص یقااباب اندام هنرافیچ

 یراکدر و یک رلااب درا زب«نارع ۰ رايد

 هتشبا ۰ یدبا رارر و ندنفرط هللا یرارعا
 هدقدنرا كتيمج هدنسهباستادعاسم رکا

 یجب وا نوا دال-یم یتوقو ذوفن ناترآ
 .ادنا یرمصع یحندرد نوا هلام یرمصع

 هب هش دنا یلبهل بیلف لار هساارف هدنرا

 قلاب هبا ی و لارو ار ز ۰ یدروه ۱ ۱



1 ) ۵۰۲ ( 
 ۱35 رهش نوغب وا بویمهنچ شوخ هلبماقم
 | ها یذ وفن یدن؟ ینابابما نامهلف یحصسب

 ا هدعب كرهردتا باعا هرزوا قاوا

 یرادیلا وش هیلیمات هلي واعم ماعصلا یخد

 دالشاب هک 2 امن ی را رفا قدل وا هنمع

 لداناب هدر هلن را تم نارغ یدنک ران و اب وک

 رض رانو ابوک ۰شعارازعناط ہللا هقشب
 وکح هلہما كنا هدنرزوا ملام و هیس

 اد« ردرابع ندهلی-ورب نوچیا كمروم
 ۱ |وا هللایخد تاذلابو هلن یا كبلا رام

 هربراق رانوب ایوک ۰ شعا راردبا راکدا یتفب

 ۱ ارکدتا راد هن رلغحهیفاب هل وهم رظنر

 وب نوعا كلنا هظفاح ییمکح كنيم
 ۳ ۱ ما هال یک قلسود

 ران و فرط فرط لصاط ۰ شعا راردا



54 ۷ ee 

e. 
 ۰ ید وا راد | ۱

 نالیدبا| رفاه رلیدنک یراقاطرب اعقا و

 صحت هد هدا راددلبا زا رفقا ییرلم

 را رفا ینالوط ندرله- ےکشا یرلکدرو

 رولدا هدراش | لاحرد رانو ۰ ريدم

 هدودزلا ۵: رحکشا یحد قطب د۰ ید

 ہک دیا مرج فا ٌریعا را دولا با

 ۰ یدا رارولیدا مادسعا هلناب وقع عاو ۱

 تدش هداب ز ندهلجح هارو هد شیوا

 ایحوقسا و همانا اهاو ۰ ىد زس

 سدحیرهءلاوش هامات یخد هدهدنال راز

 یدلدا دیعتو مادعا یقاطر و نهار

 وسو تدش ردق .هسنارف هاب
 هدریکترو هدابنادسا هدايلافا ۰ رد
 ؛زدشل یسوک تد ز ۱۱۵۵ 0 ران ۱



( ۰.4 ۲ 
 Es E رع هدرلت کلعوا ل رامات |

eقارا راب یراکد رتسوکهدرا  
 ا رتسوکهرنوب ال ۰ یدبالکد رک
 6 ردندکلاع نالاق و ریکلاهدنص وصخ تدش

 ۱۳۱ هال تنوساس زموتوف
 الف » هدح رات بولوا ترابع ندنوش

 روطاریعا اساسا یرلباساح اا هدرب

 قیوذت هنایصع ییلاها نوجا كنا ربمدن
 د رلترضح ابا كنیلاها نامز یکیدلیا

 ار وطاربعابوشپ راقه هیناح وررومازکلاب
 اد هنغح دید هل وا یمهلخادسم هن روما

 مالک نوجا كنوب و باوج یرلکدر و
 ۱ ۱ , رزوا لئالد یراکد-ایا دارا ندم

 ۱ فر رح تولصفر نالید تب لرل هملدمات

 رانی رندیا العا ردفوب یني ردق كنا بولوا



| 
 هدنرالا رنا ید لیزر یک یر
 «رددبقم یراکدرب و باوج ۳ هنعرد) ر

 هغلتس ود ب وبګو یداوم نانا وا نیبعت 4

 یهیابتسرخ "ییاهاو هضرع كته ارج
 میاتهیباب » كردبا دع رد ندمالسا یخ

 ناسشسرخ نوسراو هرک-ص ندقد-1

 هید«!ردبجا و لاق هنن ردرفاک هن نول,

 نانلوا ھازا راد هراتدش یرلکد رس

 نوساسرءووف نالوا ىلا هعفد یا

 ندنفرط یره-فرف ضعب كبعج رانو

 تیعج لصا هسفو هءارج شادا باکت

 هد « ردا فا و نات فرصرالاحو نوڪ

 ۰ روشااح ۵:5 رادن رلداوح هنازج

 رشتا شب هلبا نمر هک مز یر ره /

 هدنرزواهنبعم كوب قو شبندبا 8



 ۱ 4 ۳ د رګ ڭىويساسرەو وف

 دتا نوګا قمراتروف ۵ ی جی

 طروصلهشا هجرو لقن ًانیع ین اکا

 ۱ ۲ راشاش هزڪع و هفعض نال وا ۵ داس هک ۳

 ِ : دهصآاال> Ay اذه

 | هالخ وب یدعا ۰ ردقفاوم اکیح هنلصا

 ھەج د هدرونلا هبه ظح رلم رظن شا

 وے هسدا لب هل تالف یلارف دنا رف بعد

 ار یحد اظ یک هدنملع تعج

 ۱ رباایح وسا ه ملک ذا هد ید)اق صوص

 الو یخد هدام لاو مکترو اینایسا ایلاتا

 19 وادارا یلاّوس های دا ها ماو هد وخ

 e ر 8



(r) ۴ 
 .رانآزو یشد ےب ر

 شو یساسالا سا هک كايشر «۱ نو

 .الیداان هن رزوا كلا هسبا رولوا نالا

 و ۰ ردراکرد یغج هقیچلوروچیخد لر
 . ابتسرخ نالوا كمد یماسالاسا ك
 . راتخارتفر هدوا ویمددل وا شو یخد یق

 لا یمکح یلام نکیا ییبم هن رزوا ی

 ینادهح نکیا یم وین دید اتو و

 .زوا ساسا هنره لصادا و شءالو هرلث

 :اممدنسکم رانا به هسا شار وق هن

 هدلاحیمیدنل و شلوا لرذر هلام هلبا را4
 رتف یخد یتیعمج هیلبمات هک رول وا

 یهدنص وصخ تدناحندن و هش و نسر رات
 ؟ روابهدا هظفاحم ییطارمش او ۱

 هرلعمط رده هحراو ه-غل > هةناب



 (ه۸)
 ۰ 2 ه:و زاح اتم هلا ۰ شود

 رايا تاکترا یراتتعام ردق

 قەراو هنسهجرد زهیلرما هىا :مھا

 ع ران هل روص كم هد ینا هکلب لک د

 یخد تیعجر ردبا لاغشا یبا وب رب

 هب راح تیعجو ار ز ۰ردینرهج قیولوت
 کشت هدفی رمش سدق هدنسانن تیلص لها

 كلر رب هدنرلاک.ثت بیقع نامش هد بودا
 اد ناوخا یاس ندیا مایق هنملع یخد

 یلونقم ییعب هن هم اق ایدام كناراصن

 اهل رهزدوخاب و تا هلرصش ندتاراد رب

 رز وا یس» رای هک ادا ر وګ رتل م یک

 او ےہ هر دود ط کید هداروا

 : کلام ايس ورب یکدم یه هدنراورګا

 انس ر = زواه هدن راد رط برع كنه.سور



 ر

(4) ٩ 
 ارج وآ رې ی د رای د نکو نا و شال

  ۱ندهلدیردهاحریاس ناشیااح هغ وص هد

 رارروتک هن د یرارابراب نالوا شهروج

 هناکاام هن رلیدنک یک اع رانو هسیا

 اا اوا هدنقح یکح هلی دا و قرەلوا

  ۱روخاکدع و هدرب نده رط یر روطاریعا

 كنانالا یکید-هث كرهع هنا ور وا ناه

 ی واسم ه:هدلرآ  Eیر ر رد اف

  ۱هدن رظذم را ردا )ل2س او ط.ص به

  7یک تل ودر هاب 1 23 یک تیعج

 ۰ ردرلشع ورو) "
 ك_نیهجوب هدنيلع رارابراب هرات وا

 هناک-> هلمج و ینادرف۰ رات دس یکید رس و9

 نکس«كمام رب روا یراکو ن كناسذا سادا

 هتروا واوا هدرما لوا رنو ۰ ردلکد ق



 3 ی ۱۰ ٤

 رکو وشراق هرارابراب ھلتابرا-
 ۳ ندابنالا ۰ ىدا رلشهاعا كنج

 | ندنرزوا یدود-ح كرار نانلو شوا

 ةاراغاطرورملا بمصو كسک و لا هليا أد
 ۱ ا ر 6ک اعلق منم
 هل راقلو- رلتج رابراب نصحتاب هرلاروا
 .نکیانیشن هدودا هدنرا هبلوف هو راقجوچ
 ۱ رارریو شت | هرابوکو راردرامو_ جه "تغب
 ۰ یدیا

  یفانایتسرخ قت را نوح رارابراب کو لاح
 ۳ هرلساماب وهرلهبلاوش ییبرلفدلوا شا لوبق

 ۳ -ههدنس هحرد لاح ید قم ریدناسا

 دا وا نایتسرخ رنو ارز ۰ یدیشاوا
 , كردیا بیغ هلیماع و هلاک یتیراترح یکسا



۱ 

2 

) 
 ندن ربقدلناللوف هد رشا رغا كا هلئابوقةع ر

 راصا هن رلقافناو سابلا راز هلکانو و

 لاكن هيت تاناویح كرهیلریو تها

 ندنراکدروک تراغح هدایزاهد ندن ریةح

 هدبودیا راک هند راح تعشمو تلدو

 ید رلناجاق كرم ریدل وا ةتفب یتیرایدنفا

 هکیدبا يبه هببسو هتشلا ۰ یدو و

 ًاتاذ یراراسبتخ ۱ رارابراب نالیدا بوم

 رولیرودلوا هلتمجیرلقج هیههراب هشیارب "
 كن هک 1م ررح اور ۵سذا یرا-هآ و

 زکلایو روسایدیا اله نوا قلا یوا
 قوتون ید رانا توا وةلا راهج وج

 ند:سهر و ت و هج ودغرات آ "هل ج كنج

 حد مندن ر لفرط ران امت رخ هرز وا قلوا ۱ ۱

 بولینوقهرلبتکمنایم هرو هلیدیا هلیدیا



۵ CAE) 
 یکرلسشعا نا.دسرح £ وف هغ وط هداروا ۶

 یدیا رولیدیا هیر ۰۰1

 ییعج قوتون هلیا هنابشح و ترومم وب 1
 كره هنکج هلیمام ینکلاع ایسورب_یکیدعش ۱
 هن راجا ناتسملو فوعسوم طتوفری 

 هل توق جا یراربیکیدو شملبا راشتنا ۱
 دجرک | هلتهج یراقارب شو مود رزماه 

 هرگص هد همسنا شروعتفو هڪحار رد -

 یسەب ر قانابتسرخ هن یراروا ند |

 یایقشا و نام ز یک د شاک ]هباغ قر هلو | هدنتلا

 ولردرپ هنسهنارابج تموکح كرش عون .
 داظو قیوشت كناتسمل كردیم هدا ل

 كنهروک ذم تالاع و راشعا نایصع هل ره .

 هل بورپآ ندتیمج قیوو ییسیراب
 هدلاحو ۰ رد راشابا طبر هنتلود جمینت 



 ی
 ۱ قرهلوا ند نده تجر الار

 .دهاع هرس الک اب هو ییکح هيم هدا ماود

 ودو شف زاو ندنس هی د تف ص ند 5

 لیکشتهد عن تم وکح ر هل روص یا هق

 ۰٠ ردشلیا

 ر e هلا ا-مفامو اب رد بح هت ھدا

 كل ادح و نحو ناب وا یثب ر و شیلا

 هلا مالک وآه ز جم زکلاب بونلوب هدن با

 قلوا هرهاب زد ۳* هدیه و ندا ند رم

 )لاا یلاعدوت ه دنا نامزرب زاك هرزو

 دسناو راکتا هليا یراتخا رقفرب و ناب

 هدرا رغا هلک | شادنرف هارب راماد یا

 قواو : ) هدر هل و كفانا سرح نانا

 ۰۰۰۱ یدا راو ( ید ندهاح تب )

۱۷ 



ON, 
  iهل او ردق قرف :

 زا رکذ ییسهناد یکیا زکااب ندسنیعج

 ۳م اار زکجهدا افتکا
۱ E), 3 کس یکی ) هاب 

 راک دتا هنریدع مالسا ك ران رله ۶

 راب را كنتیمج یقسینووت ملاظم
 نغیدل وا هاب ز قّوج كن ندنراکدتا

 وصت»كعا رم یر هرز وا لو اتم
 اهر از دالا رود روک یک قفاوم اهد ۱

E هلاوح" هلا رات سادا یتهجو 
 ذم ع رات ه هعلاطم باب را ندزمغیدنل وب

 نوت یر روک هدووک ۱۳
 وتوت هلا رلدءلیمات نوڪ ا كم رتسوک

EY ۰ كدلبا عر 



 ی 9

I a 

۴ 

 یههیشدتفن توج نویسی ریکنا

 راتشننا 2 ران هصالخ كن ا,ةسرخ 7

 شه و ردد : هبارو ENTS ا او

 دک ا = رطذ رار î , تام ولع« تا

 9 وہ اندام ہدنعا یر صع چچ وا تالیا

 هللاح چوک سقیج هناب قرهبلوا قرفرب جھ
 نیط طسفیانایتسرخ نالوا شل هدا ماود

 "هرابح ی ی ۳ نالراش ی نەشاسوژ ی 1

 ندقدلا هل هر وص ثعفنم دانا ینارادکح
 دات یک کرک هلوف یراق ءا ران وب هر ص

Êهدنسهرادا ت لرلنا و رلاباب هد هسا شلنا  

 یک كولو هداح ور ر رومام راس نانلو



( ۰۱5 ) 
 قرهشیاب هتان ا سنا ند هلزا یتحوشاودشاوب

 هر رادم>قت را ركض ندق دالشاب هک | ییناق

 مهءهرانادج و مه هدلام رک | نوي ید

 نوا كعا هلخاد-ه ه را-دک رحو لعف

 كناهج لردبا دیحو یتناع» هژدناح ور

 كطاسا و ربجو یکجهیهرونک تقاط

 لها هارا ید نوا كماعا یللب یک |

 هلت سانم هعف و وا وراشخ وص ییسهعف و بیلص

 ندها-ح یھب هبلاوش یراکدلیا لکشت

 ندنما_ةم قلا ًارخوم ینب راتیعج ناد
 هدنماع كنا نوساواهسیاروا وا مک ره همش

 هر نشو هعفادم یماقم قلاب و

 ید فو وش جم را ۰ رد رتا مادڪسا

 هکررب ورخ هرزوا قالوا ندعیاقو قیاقح
 هطس وتم۵:مزا ییعیهرکص ندنل وا فلا كالم

O SA 



n 
 راراد م نانلو هدنتلا یم هاج اسدلک دنا

 هلب رلهسلوا شقابءرلشنا رباج راچ قلخ
 ا سواک ت ويم هراق بح یا بس هروب هسی

 هسا رار ,اریکح نا لوا هدننلا ی » هباچب

 راهسا وا نالا راشم هلتةهفش و 1 لڳ

 ىس عب وا ر نالیدا ندنفر طب ید

 رب دا مايو 9d: “f 5 ا ی ود ناراق رب

 ۰ یدیا زدنا ۹

 اقل ہد ما لوا یت وقر دقو كنا ساک ۱

 دهبش هننکیدلیا تا ا تلاهچ

 اسزک و ندرللحا دقلنامتس رخ ااذ ۰ ردقوب

 یرلهدزاب راد هد هد اص دما كا رها وب

 مهو مارح یقءوقوا باتک ادعام ندرابات]

 لد دهت ینج هلبفای هرل شا یرابکتره هډ
 تعسو هلادجو هدر لنابتس رخ ندنفبدل وا مار



۷ 

۱ 1۸( 

 اد مر 9 ۳ اندام كحهر و

 ۵ ادهروتندن اوت ییاخ هکیذیا زلربو
 ایلیماف رارادمکح ان ۰ رانوسلی هلو لوپ
 لا كناک دازلرصا رد هبه راو هد را

 قااا هسیا رنو بولوا هیلاوش یع-ة كوي

 ۱ 4 رلهج هيف را ندص ولخ و قدص هنماقم

 رهلاوشو ندنراکدلیا دهعو نیم راد

 ۱ قد" را ردق هب هح را و هراکب زود ینوفموع

 [۳-هرکیرنوا هد ران ربا ندندیدنرآ
 [اربعاابالا هرزوا دلو كیسک ۱ یلاما
 |: دسک هن رازوک ردق ههګ راو هنن راروط

 زا ۰ یدیا رارو-ا هديا كنج بورب
 زدن راروطا رب«! اب ااا هحای : ور وا هدهطس وتم

 1 ز ور لابا بو: وا رادیکح د یلت وداهد

 1۰ نا هل راز ۱ هدلاح یراکدع ۱ هللا ودا ید

 1 ر ا وا صالخ ےک هقشإ



(14) 
 .راةيح ىن راهانک سان "هلهجلصالا

 یی راک دنشیا یی راک دای ره نوګا قع

 وش ند رک لیا فارغا ةه ناگ
 یک یعیدنا و یسهبفخ وق ر كنا زا

 كعء دهرهاظ “هور جد یراودراراهءلا و

 قاوا عءاج یک ایلج هک لفخاسنک هد هد دنا ۱

 نوا ك٬دا ماریکسا هدنماقم سیل وت و

 هدوا هیدروک موزل اهد هنوق یی وار
 ۰ ردهشتف تج نالید ن ويسا ریکنا

 محاط ر لجو نح هیشیتف تیعجو

 . هلج درلتوت هله بودا ما رسا وا

 مسیر داع)ا قوفتراهم هدءادزاح كس

 رثیدوهب اا وک یدصع+ساسا كت.هج « یدیا

 قحا بولوا كا نابسرخ یراب رهو
 یماقمماق كهللا هد-لاح یغنیدلوا نایتسرخ _



E 0) 

 ۲ هنسیهاوتو مماوا ةفاکكن رلبانج اابنانلو
 ۰ .دلوا رتدب ندرفاک رانا | تعاطا ًایفرح

  قئاظو كنیعمج یعد ریمدنو رهتیرانا ندنفی
 ِ ۰ یدیا لخاد هدنسهلج

 یلاعت هاذا ھم » هک رد رج مان اە

 أ رندن ص اوا كن رت حاباب ززعمو سدقم

 ۔روص كماع اتعاطا یک یا كالا هف رح

 . لاحرد یمدآرب ناباص هداسطاو رفک هل
 یر هدلام لدعاو قحا ندکغما لت

 ۴ مو وا نوا رارفاک وب و 1 روسای هل وا

 | ازج قع نوجا رانو هل ردزآ یمازج
 | قلوب مودلوا رب كج هلی هلوا ماق هنب رب
 9 «ردمزال

 هعلاطم هلنفد یسهرقفوم كياب 4 یدعش

 هدننشازج كننیممج نویسیریکنا هدردیابا

 ا ا



۱ ( ۰۲۱ ) ۲ 
 ایل یغیدلوا شعاروط ىلا ردق هن

 ۰ ردیللیا

 نوبسبریکنا ورتساق هد سنو | اعقاو

 دلج یقبد لوا شا ےظنت راد هنلاوحا

 ناینسرخ هدسنثح ازجو هدنسانا باتک

 قرهناروط هصلتورمزارب نوجا یرلیضفار
 هروک هنغندلوا كحلبدیا مدعا رل صفار »

 هد وصاب و قاب هشت اه كەك یاب ۳3

 قلوا هدازاندفاکت طقف ۰« رد واسم قعو

 شعد « ردود یال رو كا قععا نوا

 رادوعنسیدهرفدوغ و سلاءنس وه هد هدا ۱

 راسو سابسهورو سا-ةناعهو ساب و ۱

 فان دن ۱ رزرو ریکنا قوچ رپ

 هشت | اقلطم كرابضفار كرديا ضارنعا

 هند رلداتک هد ین و و راشع ا یار ی راد 1

# 



 2 زد نویسد رکنا ن CJ ردرل ثهزاب

 . هحرد یار رام وف رص زک لاب هدنص وصخ

 وقع وباذع عاونا هصن بویلاق دهدنس
  رکد ینا هجور ا رل ادا داصا ټاب

 2 لا هدنسهصالخ زمکجهدیا
 .i * ردووپ نم هوش

 نفخ لا كنازج هدندنع تیمجوب

 ر. رک ۱۰ یدیا ( رهطت ) و ( حالصا)
E۱ هدبوسلو هدر وصف را ىدام كب  

 ۱۳ ا تم دسوک تعادل لاحرد
 ۱ تودنا شیخ ردق هب هنس نواندهنس یکیا

  یرلنوک رازا و یطروی رههدنفرظ تدموب

 هداروا وراررون؟ هنسیاوحاسیلک ی هراج
 هندوج و قالیج هدنسههحا وم قلخ موع

 دعامندنو ۰ یدیارارر وا یچماق ردق هر هجا طاب



( ۲۳ ) 
 كمردلید هدنک وا یسویف اسياک نوک ره

 «یداراوجدكع |اامیاوسرهلروصو و"

 زر مان اولاق-نویل وان و رکص نشر
 هعون حوا ییلازا- كننیمج نویس رکنا

 ۰ ردشل#ا مسقن

 تازاسح نالیدا هليا بیا لوا عون
 كهرابع؛ نالوا راجود هازجو بولوا

 ییجوا كنا و و رارالغاب هنسهفرا یی رالا

 ر نالوا طو ص هبدبق دوخاب و هناوط

 ردفه ورافوب یهراب بوروگ ندا راثم

 لیمکت كندوجو ما-۰# رارریدلاق رارکچ
 هااق هدنرزوا یرالوف یکیا زکلاب تلق

 .راط هن لاحردو راریدهشوکر ندرب یبآ

 یرالوف ك ء رح یللا وزهدلاحوب هکیدیا راراط
 یلکروب دالوپوا وشراف هنسلرف رتاچ را
ٍ 



٤ (ors) 
 رلباسنج اباب كرەلوک هلراھ-مۃمق رادالج -

 یی هللا-هعن نالوا ۳ هن هلل قت كن

  هصلیعمج نویسسب یکتا ۰ یدیا راردا
" a . 

 كا دد# یییادع تدم بو-.هرودلوا

 یب تا لوف كمرج بیا هلتهج یتیدلوا

 8 0 aa لاو

a۱ مهراب ۰ یددارارد:ا را رکت ییاذ دع وبهر  

 > قردبم هایط ۵س اڪ رفاک ردقوب مرګ

 كغ لب عل یدو ءو یهردز و یرهت

 یئس و رف؟ نالک هن زعا نوا
 3 و

 ۱. ربات 5 رلسایاب £ رادالح هد هسا درا

 رک ۱ ۰ یدیا رازفلتدح ال صا ندرلټش



۵۲۵ ( 

 یرللودكنهراب# ماعهدیاذع تالیاهدبودیا

 نانلوب هدنرللا ككرادالج هرکص ندهدلرف

 یس نیم كنهراب هلبارصاف و راشیش و رام
 هسدا رازواوا فوم هنملرودل وا كرهنماد

 ۰ ید رارولاق رکشنم
 نوحاكنوبول وا یمازج وص ینا عون

 یمهفرا هن رزوا كیشرب یک ربشاب یمرح

 هدفا شا اهد فرط شاب قرف یتسوا

 بونالغاب قبص ےص هلهجوو بولیفارب
 ندنو ۰ ىدا رردبآ تیعصتا نمف هرکرب

 ررکود د وص هن رزوا رل جا هرک ص
 كش رح ے_ھلب رک راپا هلا وص ۰ یدبا
 ندنو ازج نکل ۰ یدیا رولووک هن راتا ۱

 هدااخ وش هراخڊ ۰ یدیآ لک د ترابع ۲

 مص هلبا زب ین راکیلد نورب رادالج نکیا



۲ n 
 شاب رب حد هم زغا بوپاقبط قبص 7 ۱

 شاوي شاوب هنن رزوا زب و و راراقوص
 هل روبحم قلا اک وص 3 ۱

 کی ززذما 4 -.ع زلف رخ یز شاب هحوفوب

 قلاسفن هن هاب: رک ۱ «یدیا راردا روح ۱ ۱

 هغوي ینهرواجان شاب و هل روبحم

۱ Es یخد یم رنک ا هدهسددنا رراو ردق 

 كل رلکر وب نالواند سرم بویمهلوا قفوم
 دنا ملا تاذع ر یغحهبم هنایاط یخد

 مو ردیا حور ماست هنارویف هنارویف )
 «یدارالرف ناق ندنزاغو نکیا ررب وناج |

 رولی یدیا رای هن رل-هابا وشراق ابا ۳
 كيس ترضعح ییاذع و ؟ زکسیم

 رم لاحرد كرديا لج هنغیدنلا ىعاقتا

 رنک کک حس٣ لوا ۰ یدیارارراو هرکش ۳



) ۵۲۷ ) 

 موع ردف هتمايق یسفن رخ | هضراداقنعا

 ۰۰ ۱ ی - هلوفع ی 2 ه رال اظ

 كنو بول وا ی زج شت | ثلاث عون

 ۰ یدبا راو یروص کیا ۳1 کلید کا

 كد یرفوط ندد رع وط ی یە ر

 4 ردنقاب بوب وق هوا شن | ری

 هل روص یککیا ۰ ردوود تحاح هنل صفت

 قرهالغاب ینب رلقابا یی رالا كمعتم : وضلک

 تیاف لرهروس یعاب نوتپ ز هنیدوجوو
 هدارواو رارو* هنس وس راق كشت ارب یلئدش

 شاود لک د ققا قواچ راج ییللاوز

 بایکرارروشد اندام هر وچ هرب وچ شاوي

 ۰ یدبا راردیا

 والشاب و هک ر دال وا موا عم یاروش



۳ e 0۲۹ ) 

 ٤ قانا فرد یردواز رح عون ج وا دوس

 ۱ یلئاط یک لاپ هددوحوو قا هنس وا وو

 E رااب وشرات هشاوک ن زاب لرهروس راس

  نوهاپه قعوروفلرهریدب هراک نی« بوی
 1 هن رضفار نام:س رج هرزوا قلوا تازاح

 ینیزوکرب نوکربهسفوب بولوا ص وصخ

 - هرص تیامنو یتسیک هئوا ینوک یمترباو
 ییراکک الوا هد مه ید رلدابا ی رالا لس

 كمودلوا رر تیک هد-هب قرارف
 شو هد و رگا ندسنعالوفو ند زفا و

  یربدو كمرک هد راچو یت 1 نوشروف

 ۱ هرادد ورم هلا مال سا كعوک هراز« یرد

 0 ۰ یدیا ندنازاح رولیدیا زب وج
 ۱ . مزلهسه ەد دن تاب وعع ردوو هد

 ید راقدلوا راس یکه را حاب نالوا



) ۰۲۹ ( 
 زکه والعم ىز هل وا و

 یگ روطاریعا اا اےک D هک ن وسل وا

 هد هلا سهرپ یک 1 مایا ه-سفود ردک وب

 معاج امد هن رتضح ابا دوخاب و

 هتنجل هسا ردنا وفعیب نسنوسل وا كس

 ات تفت ناشر ی 1 دا ۱ 3 2 ٤

 دید ۵ مروسلاق دام هدسغ#> الاو مرریک
 هف رط وش را حاد شور 22 یک كماعا ناعا

 - ولطم ندزو مک ر سابا ر یح نرسل

 ۔ رو هدت ودا ك٤ا 1 اف.دسا ی

 هنعشع هللا ناما » یسایاب دوخاب و یاد

 تاففش ك راد ص صح اب زکیدا تج یه

 هيد « ٩ لو تار کو یا دل

 ساابرف کوب یاو » هسلوا كجهدنا اوکش

 لاحرد هد « رويدا ا رفا شف هیدنفا

 ۰ یدنا رولوا راچود هازجو



( ۳۰( 
 5 | مارک نیثراق یا زروبعا هفلابم

 هده هغلام هدرا وب هک كدر وریخ لوا

 . ابع ندنوب لاح تقبقح ۰ زکحهبعا لنت

 كنويسبریکنا هسیا ریسیا زکناحكی ۰ ردنر
 ربح ناک ناکی یتادرفم یرلستنعلم

 هل وا ۰ زکیدنا ههلاطم یراباتک نرب و

 دین ۰ زکسرالغا هللاب هک زکسرروک ر اهرقف
 دج بش بيغ ىب راغاخ راب راق موصعم

 اق هکر دراشاوا 6 یاوسر راز فشع

 ۰ رولوا تداءوس سا

 : ریکنارب هک ردندداوم كج هنلب هدوش

 e وربخ نته ك دار یرومأم نود

 هغمارارارکت نت مدعو تعص كنا قترا

 نويس ریکنارب هدر ۰ ید زار وک حایتحا

 1 یعدب وف ینلا هن زوموا كرب + زوم



) ۱۳۱ ) 
 هغهراتروف یهراج وا ندنلا كنا قثرا

 یو هم 4م رادمکح یتح سوکر 0

WTدم 1 کر هل وا ن  

  رکنا هسلوا قجەقح رادفرط همولظم

 رک ۱۰ یدا رولا هی ریخکشا هدفا نویس
 كتمیرمش» هسل وا كجهدیا هل ا دم راد

 ز ورافآ رب هید «!رویدیا مایق هنمیلعیتاباحما
 هديا رراو هورلیا هدب و روايت الرف

 ناسوا یثبر و یشیلا رب تگ هحایدو

 لردیا تکرح یراودرا كن رلترمضح ابا
 ۰ يديا رولی ردلاهزوک ردق هبهب را

 زم راق هر هن تس نوش

 لرلذو یم“ هیسایس روما كرلالود ٩ یدا

 لاوح ال رلا ل ماف 1 یدیازع ودهدننلا یذ وفن

 زعا ناب رج ی ک نیک ران رب یم“ 4-ےاخاد



) ۰۳۲ ( 
 رخ تحاحه هغنازوا یزوس ؟ یدیا

 و لوا بیهرب چه نوجا قلات
 یناک هسنلو یتیعج نویس یکناو زکلاب

 ردف هب یدعث هکو بلاح ! هلب راترا لکد
 ندزمهدل وا شنا زارکت یزوسو هلناهفد

 راس هلب و یبیع ره كناسیاک هکر دشاروک
 یدوحو كنا زکلاب هسا وا ییعر هعشب

 ۰ ردندم اعم ا تدافک

 یبهذم یتاناتسد و رب هج 1 وروا هتشدا

 هددج راک ذا یراهرکص اهدو ناردناب وا

 ندا رم:هم ندقلنا ءدس رج نوتنوت یاب را

 نالوا راهشترهش هلبصعتو تلاهج ردقوو "

 رظنرب یرل رادریکح نا-یلیا ماّرمسلا یید

 هد مه یتید مه تیام توس وک هلتنعلم

 روبعهغنراص هحالس ییلخ هنماع تموکح



)۰۳( 
 راناق ی 3 راهرد ندکح رک هدلویوب و ندا

 نرتسوک ت اس a کر یک رالوک بوق ۱

 نويس ریکناو كن زن یار به

 ۱ و چ هلعف "یماع ندهوف هدنلا ىت

 رانالوا سان خم رالاوحاو هکرد ا
 هرزوا قلوا ندهبمدب تایثرش هدند نع

 ۰ ررزس و مولعم

 چ تخم $
 ER کو

 یرومظ كفلناتسن ورپ
 لاعاو اد ییجو یخ كنماقم یقلاباب

 قره وا یسهر رله رب ج ود یکیدلیا

 هب وق هب رر هل يما قثرا هیموع راکفا

 نالبئد قلاب هدام ور هردص ندودنلا هنعلا "

 - ابا یوک یدامات هلا ادب ندتیهولا ماقم



(ore) 
 ڭندناحور ماسعم ره رد هب هح را و ا

 اح 1 یرلتعفام ندبا عاقحا هد هطقن ر

 تج مص جد یىدانالواكاغەج اد وه و

 ردا ترفع» ها رع JE كاا ردا :

 هدنزود رب كقح بانج یسلدنک وراپ وقدننح

 ةاحور رک هنضرع هنناح هنلام كموعو

 قالطالا یلعناطاعر كلام "ةيناعج هلرکو

 . «  یدیشمردتناط هرزوا قلوا

 دورگ و نوع رفهللروص وك راباب اما و

 یهو قوح ك اهد ندرلنا لک د ردو

 لبحات | یهیهافس صا كياذ نانلوب باب یتحو

 توفهداز اه د ندنلئاسر رب راوحو كوا را

 رو روک یک یشر دوا هرالةع یسلو

x 



) ۰۳۰ ( 
 هک ر دند ۵- يمد قلا هح لوا رنو هد هسذا

 بویلوا یوم هليا هدام تایاور زکلای

 عباقو قوجر ندیا جرو جره ینأا-هج
 .د) وا ا انا هن رزوا كن و ید روظع

 یرالو هرزوا قوا هم تک ندنعد

 هردفود لګ هد هبههبش اندا هدنص وصخ

 دسیا زاوا جه یماقم قلابا رکا

 مضاوت یراب نوسلوا هدنقح رارادمکح

 ۔ ور تمظعو رکرب یتسهناراک ابرو هیاعج
 یرآ ذ یدیا هساوا شماعا لی وحت هب هناد

 .اتست ور زید كنا لیکشت یک نوجا
 هل تن هل هم رب یب ؟ ىس ەلئسم قان

 لیذر دالا ىلا هدنرظن خم رات وشراق هلام

 قام کلب «یدیا زلاتبولوا ممیاوسرو
 رااب نروک رینامرفو داغنم هسنماقم یدنک



1 ۵۳۰ ( 
 ادص هز کر راد >” رکا د يلح هد ما لوا

 رو و دعو دوخاب و ردا نيب نوچا تو

 تنچ ۰ زکسراقیج ندقملنابت سرخ زک هدا

 هدغ ٣ج ېک رلناطیش ۰ زکسنمهروک یزوډ
 نداباب و ندسهلا ارب ز ۰ زکسرولاق داخ
 هد « ردوود ا ورال هتعاطا ادعام

 او a کیا عنم ندتعاطا هن ر $

 نوجا كعا لوف هن E قلاباب یرارادرکح

 هكا توعد هزا صع هح ندقیجآ قلح

 هدنگایرارادمکح هسنارفو ابنالاهکالشا

 ود و ج درلند | هب را ۲ &

 راد 4-:هج ول هد رعق ک ورات ود هک لصن

 4 یدیشلرب و تاحاضبا صب

 هوب تب رح رشد یا هد نهر ظا



 هنامل | هزب هدلاح یفیدلوا سابا رب ,

 يس هبعیبط تب رح كراناسنا ةكنوچ . ران

: 
۱ 
۱ 

(omy 
 هلع ا تولوا یشر چک هدسل ندنس

 : رریح تھام ك ہد یرلودناط یراناسنا

 هلکروک رابا-ط هل-هجولوا لر هلی ینس
 هند رب دلا هل هک < ( ندزهغددل وا رصمم

 زا راشد رخ كره ییهام كند هکز عزا

 هلا دع داعم یراندنا ناعا هلا دیلقت یی

 ردق راندا نا-ء۱ درهلس نند ییناعا كنا

 رب بقا زک وک ( ردهدکءامروک م اسو تو

 هنملع یماقم قلا رولا وروا هک یدیا

 باب ! تلاذر 4 و » یاہو یراک-ج ها

 زعا ورا ترد یرکج فی رح نالید

0# 
 < ٩ رادننشلا ندوک یینیحالص كعا تو

 را ترار تروا
 ی



۱ 

eA ۱ ( 

 نآرف نانلوب هدزلا هرزوا كنا نيمأت قلا

 ٠ ركذم تنا اعا رک ذف ل هدناشلا مظع
iii EE نت 

 ` هلك دن هک رکالاباذعلا هللا هذعیف

 نا ربمکیهدنص وصخ نادج و ییع؛نیدو ناعا

 ی تم .dA .ههلوأ e 4اسلا هل كناشرد

 ورک دیو خسیلب روا 6 ود تن روا

 قح كس ود تول وا تراسع ندردنهدر

 راینخا یرف5 و یرانر وچ زوي ندا وب

 هلا ملا باذع هلا بانج قحا یراندیا

 یی ص رلناسا هکنوج کج هدا اک

 هللا لوا ید یناسح تواوالالطا 0

 ندزیکیدروکی غیدنلو عجارهن رزوادحا و

 ی هدنسهرا هللا هلناسنا یتسهفاک كنامکحو

 زمغپدلو ردنا رب وصت هللروصوب یبهطبار



( ۰۳۰ ) 
 مت ۳ ینو ید یا كا تعیبط ی

 دهان امژا هدلاح ره هک دنا سدا ناد لب

 هل وا جد راناشمرح نالوا رشم هلمزب

 هدادوب 7 هدیه ییاذع یجر یارفغ

 یکی رایدنک هنن ییلا باذع هدنرخ | رک

 9 یک یریدنک هک و نالوا زحام

 فصتمهلعامو ردغو روج لغ او
 ۰ رن وسم هلکب ندندالوا مدار ناناوب

 كنماسم قلااب هکز ردا فست نکا

 .ارحا رکف نر هنس هت و ريج .رہظع وب

 رب و هناي وج تعیقح یادوسر و هار
 تویلدیا ماو هلا هناتتسر تونده قشع

 ببس هنارس دوخ ضرغ كچوک ر درج
 رظذ حطو ندنساعم لک ہک را و شذوا

 ۳ رفارب كج وک نایادیا غب رد هدلاح ره



e 
 ۰ ردشازف هنابصعتم ضرع لوا د

 کا هل وش

 كم رک هثدح ارا صن یاقج ناک راه

 هنغح هلوا هرتح مو و-هع تاباب د رحم

 نالید هراب نامز یراکدلدا تعاند هلا

 ی ضا وت نیبج بو ریق یب رک لرهداقوجكو

 باب مولعم ندعم لوا نریدروس هنرزوا ر

 یی راد كلو يسر ریکنا هدنروضح یرلبانج
 ندنفید-] وا شمالشاب دعا فرفح هلر

 سابیینج كرلذر و ییهراب هلت اکو قرا

 . الاق عنامرپ مچ هد راملب هلا ن دا یعاب

 اا هک یدیشاوب یهجرد رب شیدا ۰ یدمڈنم

 ی او وا نال وا تقی نادرق رط

 داف ینارفغو وع بوشالوط یرللابا

 یراکدایا ادب ندزوب وو راراتاص هدیازماب



( ۵:۱ ) 
 هرزواقار 1 یء.هصح تاک ھ یر ها رح

 ۰ یدیارارردنوک هیامور
 نایاوا كیسکا هدنامزر 2 اواو

 بويل وا كيسک | ید هدنام زون القع نا
 .واشهردراو هن هح رد وش ییاادر كناسدلک

 كنون وبس ریکنا هد ها دنا  راشاس هن هما

 4 هه ود ص یرلقفع یزادک تفاط تا2

 راد و یک ید هار لا 2 هغر دحأ ز |

 قرءریدلا هزوک ا تدا هد ره

 - راک وا سأت داحا هل را هسا وا قحوحا زعا

 هب يات قامت یقشح نالوا ضرع فرد 1

 ۰ یدبا نمهل وا رد لک د نک



0 e) 
 ور اتدام یب رهکرام نانلو یس» ریش«

 ٠ كوب رو هل زاو صرح كا ریه یک
 تج.رونارفع هنهدبوا وا جات هيه زخ

 . ییددراق.> رلعدا هفارطا نوحما قعاص

  غربمات و ید سابا رب هدسنمان رتول دان

 ۴ یشیوام هدر * یها راتاصنارففهدن هش
 لاها یهراب یکیدتسبا ندفلخلباق» هنا رفغ
 | ساب هدفرطهنوا » 8 یمرلنوستا راثکتما
 1 ]یمران وسءد «رویایزوج و ااهدهکرا و لزه

 ۱ . هرا لزهت ا روا هلنر وصوب ةا

 ەل.سەدازلرولو ید وق رد هع زانم ر هدنس

 كرەبلەشا یکوا كشرا یا رم تدح

 | راقاب هنماکحا ليڪا رک | ا ردبا طاخ هل »

 : هوا نارفع وفع هل وب كناباب رک سا

 ا ر, یزو «!ردقوي ا بس

vz 



( ۰4۳ ) 
 هوفع كناناب رلدانا یاس ۰ یدقیچ ندنزغآ

 نوجا تانا یغبدلوا قح العا كب هاذع
 یدانع ید روا هقدر دن رای دس هدا وعد

 دما العا هد راوړو اراک هدیاب و ۰ یدریدنرآ ۱

 ندوتوآ "یاب انا یلدزاوا کا
 قا ر = لر هبعا م رد ی راب ردو یوزل

 ها وا شهر دتا e E ھم هب هراب تر موج ۱

 ۰ یدبا رولبهلوا صاب تروا شا یدبا "

 یهدنرالث یک رتسوایسو لاو لزهن قحا
 ایفل اسمان نالوا یا

 هلذلزاص هسا نوعا كا مازلا ىر

 نرهکحو لعقع یماوعد كراون و
 یک ینیدسلوا شست اد مد رظن



 ) ه4 )

 رول هل هغو رمهح جد هدنرظن رللبحا

 نالوا قلعتم 4 رحا و هندكتاذ نانلوب با و

 . هتنج یراناذا هلهو هک ءا وفع یراهانک

 قحالصا هح داكا ل۔ڪا هغ | هيج ا و

 هليا قفل و یار كناساک یتیاف تویاوا

 تکرح هنفالخ تام دام هنروما سیلک

 ۷ ادا دن كليب هدیا وفع یروصف راز دا

 ۰ یدلیا نالعا یفیدنلو هدنر

 یرصع یضتلا نوا كلدالبم هعقو و

 O ANG داد فرقو هدنرلادتا
 هکر مز یکیدعت - كنسیلاها اب وروا

 بواب قهزابقهوف وا ر E os یک

 هجرت هناسل ه-هد نددکبنال رايا هله

۱ 

۱ 
1 

۱ 
 ْ . ایام كرلن و یفاخ ندنغیدنلوب شمالا



( ۵:6 ) 
 ندنآ-هیلعت یکیدرب و كرلعاناب و زا یس
 ۰ یدنارلمواكالام هنامولم» هصید هقشب

 . دلوا هدنلا كناباب ممجو تنج هلص و

 .اوعدور ول هدر قلخنالوا شعآق هنغب

 ندا مارتا یفرط باب و هشد.شدا ییس

 زحاص ند هلا ه٠ از هاوعد و رلساباب

 قح كرتول قترا هڪ روک هد ین راقدلاق

 ہکلدیا ےل یت ید ہدندنع سان داح آ

 ۰ ىدالشا

 نوجما قمالعاب یینهجره كشيا رتول
 ه.ه ولا هوفر هل و هدرا نج اپا هکواو «

 . نا كغ4 و تنج کل ەدبا علست نوسنلوب

 و نوسا وا :هدنل ااقتسا دب كلا یراراتخ

 د ہھو هسک ره انتتساالب اکر تج
۱۸ 



 ۱ ( هک ) ۱
 دسفو) ۹ ردمزالیممرب و قره وا مش رب

  ضاّسعا 9-4 رح ر یک 6 ب ۳

 1 دهلب وس یز زو نالوا كج هم هدا

 قرەلوا باوح كن رارادفرط اا هک

 ورد هدر راسانا هکردشازاب هدارا »

 رد-ةج هئالغاب ید هدکوک هسبا رارالغاب

 < ردشعا یحیال وا ناسا یرلساباب و

  كلخح ی ربات هل و زوس همش ندناوج

 ی رلداعمعا قالب ھه وب و له ماعم ل وا

 - ال: یکع هدنا ر زو ر ز ندسنکوک لصن

 ۰ رواق هڪ هب هظح

 كرتوا ید رلسا اب نیطف وکذ قوجرب

 هقشبند رالبحتا » ۰ رلیدلیالا شا هن رکف
 .اوعد « زلکد عبا ھن سما كن هسک رب جد

 ایتسرختلم اناما )رتوا ۰ یدلا نادیمیم



(NF 
 ر دج وق هل س هح ول رس ( هنناکدا زرصا یس هبل

 كاما قم قلابات هدن ول بودا رشا هلام

 كا مک هناهج هل_بصعترب هناراک اب ر

 و ییفید-وا راء هلبحا ماکحا یتا

 اص وصخ نالوا دام ہرادمکح یی ہرے

 صایهدنهح یسادادر ه راد هب كن

 تح ر ی تجدروضوت ندیکح ىلا

 .ایتخاتراسار هل و هيلع ءان و یعيدل وا

 مزال كا لمع تفو قوح اهد هب 4 ز

 نوتبسب ین رید:ک ندماقع لوا و یکج هک

 یلتدشتیاف ییکیدلبا لولح ینامز یرلهرآ
 اسلک ) هدرب یک یکیدلیا نالعا هلاناسا ر

 رکید هرس هح وا رحم ) یتراسا لباب كن ۳4

 | صن دارګ ا د هدنوب تودنآ شن هلاقم

 | درج هدااح شرد وب هلب تاالدو را لک د
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( ۵4۸ ) 
 مذصت ندنفرط رلمابا نوا لافغا قلخ
 دوبفو هذاک ضثارف ماطر نانلو شادبا

 ندنش دل وا تراسا 7 نوا ند هع و:صعم

 ۰ یدابا نالعا هه ورک سانا کج هک مزال

 - ود ا ما نابلغ انە و راکذا ماع

 هحرا رار یکهدرلاساک ۰ ردا د هد هج

 ۰ یدل ریدلاقراه-ی زوم ۰ یدلدیا هچراب

 هراهبهارو بهار بولیجا رازنسانم
 E یدلر و تصخرنوګا حاودزا

 دل رب یعد قلا راهو رک

 یتهلتتسم هانک فا رنعا اهافش ۰یدنلوا

 | یرل*لانفقوح گن هدا يم رسا ا هلا رل راق



)94٩ ( 
 یدن) وا عام ندنهادل وا تحوم ۰

 هنشیط یاو هنتسوا ىلا كند یلصاح

 هکیدلوب یهجردرب شبا بواب رب روچ

 ییراکجهدیک هل وب یکناهیهورکسان داحآ

 ترمضح ینعب ( نس) بوریشاش ید
 ندراابل وا یکیدلیا سیدقن كناسیلک هلا ون

 هن راکیک كرانا صوصخاب و هنسپ رب چه
 یو ندنراکوم لا كلام ون یغج هلباط

 ۰۰۰۰۰ ترضح ابعک » قلخ هلت سانم

 ند رلساباب هب د « 4 رده ۱:ک قلا ط هد هیس

 ۰ رلیدالشاب هما رم حاضیتسا

 هارد تاددع ینەد «نوسامروفهرد

 یکدروک نوحا رلندیا هعلاطم یک وام

 نکعیقمااوانآ ربح ماعاش هبا رغ و بئ اڪع

 رانایت سدا قالوا رارب هلع » و رداکد



 "1 هه. )

 رار دیا | رب یب را رقا عصخ یی رلاباب یی رلات 1
Eكعا بس قافصساهس کدام  

 .دلوا شعد « رد.1لوایک رلفحوح نوح ا

 شهناق هر رتسانم دیار ییشره ندنعد

 جاینحارب زکلایهدلاح یکیدلیالرت ییشرهو
 وا دن ییغدد) وا لا كعا ۳ ینییاویح

 رله 3 تهارءراجما نالوا شمالك | هدار

 ردو لوا یک یرادد-لا یینصحر وز

 روق د نان هک رد واشهر ت وک ا

 هرکک را یراکدلک تسارناهش راد راق نالی

 شلیالاص و ضرعلوا ندحاودزا فیلکت

 ۰۰۰۰۰1 رددیعم یرلفدل وا

 ندسرطدیس كاس رلنایتسرخ یدعا

 كياوناق یعیدروف هن رزوا شاطر ترایع

 یتیدلعم ردلوت ر دلا هلئروص وب یماسپلک -



E ۱ 1 

 هدنجا انام لا صوصمتاب و ا وروا نامز

 هباسح هدح لئاذرو شروش ندا روهظ
 ندد وا شا و یهحرد یقنح دری

 . ینبرلتموکح اناپساو ایلاتاو اناما رلنامزوا

 نکل راش روه شم نالوا شبا مج,هدندحا ودب
 ندنفرط الا نوا یعفد را لاذروب

 لراهدتسا هنالیذرو هناراک اب ر نالیدا

 ۱۵۲۱ و شاو قفاوم هنس هقینلوب ینا وب

 مروو نوک یکی ی رک كناسبن یمهنس
 یربوا هللدةع و۴ ساحرب هدن رمش

 تابا یفحو ضرع ها هل یماوعد

 ۰ یدا عا توعد هاروا نوحا كا

 واو ید زس وک تباحا هن وعد روا

 مکح ینایرمشن نالوبعوفو ردف هامز
 هدنبساوعد یغنیدلوا قفاوم هلیماع هلیحا



) ۰۰۲ ( 
 ناتا ېد یس هع رش لئالد بودا رامصا

 الع کوب یرارادفرط سا اعقاو ۰ یدلبا
 نکلراش اذه مع ۰ ریدمهدنا هبلغ ًاعرشو

 هل-تهج یتیدسلوا شلنا ماّلا یتفرط اب

 توق رانامزوا کولا ۰ یدن | 4 هفنارب

 ندنسلوا شار ویناونع «لفام» هنسدن

 لفع بح هل هجو یعحهل وا مولعم ید

 .وأت یکیدنا هرزوا یتاوا ندنلببف لب وأن

 ردقه هجردرب هلتب سذ هنبهذمكيل وتاق یتالب

 .  یدرانروفند هغنار لر دنا مالا ین سایر دن دج



( ۰۰۳ ( 
 قاطر ندهراسو اناا هرکص ندنا

 هلیاساروتقلا سقاسیخد رارادم> و راسنرب
 نکل ء لابا قاقنا هدول دی دج بهم

 هدنرهرا یدک یاسر ددج به ذم

 ار ز « یادا را-شمامهدناد-قع قاقا رب

 كنه سی ر مه هةشب ندرالبحا رنو

 تباث هدنرزوا یماسا كماعالوبف یییزوس

 هقشباب و هليا لمع ) یخد یلبحا بولوا
 عا ریست هلی تسددنک هن ) لک د هلیشرب

 جاقرب هل واو ندنرک د شود ه:ساوعد

 ندنمف كنهلهج جاقرب هم هليتاور كنيچلاب
 یرضقات هجراکب و نالوا شقبچ

 راش نابنلوب یواج لیلا هتچراکی و
 نوحا۰۰۰آریسفت هل ریدنک یی رایدنک

 ند :کح هرم هلک یحد هءءازوا ب و-کج



 ماهر

( ۰۰4 ) 
 لغلەوزو ول هدنرز وا ده -طت وش هت شدا

 راشم الشاب ههلداح راسا شاب یک نولاقو

 یغاناتساورب توتخح هفرطر یر ره و

 ۰ ردراش هر ا 5مم قرف ید

 صد رف و ۶9-4 كن ای رج اعواو

 هد هسیا لکد یسارو ر كسحهدنا هک اع

 2 دابا هع زانم كنساسور لی رج به ذ» وس

 راے یک هن ممه رد-ق هت ثحابع یرک

 ضرع نوسلوا كحهوغر راد هنغیدل وا

 ۰ هلدروک تسانم یکعا

 یفح هل وط ال ترضح / مد_نفا

 کیا ربب كع هلب رایراوح یکیا نوا هک

 یجد هن راح دو و شذعاط هد ر ره تور

 ڪڪ

 >: اا



) ۵۵۵ ) 

 ید دتارشوا ! ردا كمللا و ؟زکسیم روا

 ی رد كالا ی هژلج زا ارز ۰ ردا

 هککا وب اسیع هدنراتیآ ۲۷و۲۹ كنابیجتلا
 شعد «ےاق» یخد هبا سم ود و < مدسح »

 كك اوا هيلع ءان ۰ روینل و هدتیهولا سرم

 ۰ شلوایناقوینا كاع یحد بارش هلا

 هکراردنا اما ًانیش رلنایتسرخ كيلوتاق

 هب ی رع واع ندب رعوط یس 4چ راب كک او

 ول وا شع ا یناقوشء یتا كهللا هبا كما و

 هن راناقیناق هننرلتا یتا كهللا هکوبلاح ۰ رار
 دک راق تمه ولا هد رایدنک شل راق

 اس ۱  راروشلمالا یحد رثا ندنغدل وا

 ( لیا تالذ انقو ان را اشاح م



( 00٦ ) 

 فالتخا كنساس ۇرد دج به ذم هتشرا

 وب هدیمب رب كرا يش یراکد ایا هعزانمو

 یلوصاو تداع رب ره كلا _ہرلک ۰ یدبآ

 یمیدل وا ص رکن هجا صد هدلا ىس ەلىمە

 كعا ناما یک یناعا راک وناق کوب نوا

 رارصاو دانع هد: سا وعد یکج هلک مزال

 یزاسح شياو » هسیا یراراس ۰ یدلیا

 ید یناق !هقیهح هن روسای ازا هن یتا
 .ر؟ ۱ زونه ندلیها ماکجا هدوب « زماحا

 توس ۳ هرص راهکح هج راکی ناب ه.ش

 ۰ ریدید « نوسلاق هنع

 ید یاناتستورپ هکز کسیمروب روک
 هن رز وا بصعت نام هب تل اهح لو ردقهب



) ۵۵۷ ) 

 ضثارفو هقف یدیئیهام كنا زب ؟ شاروف

 نالوا كجمدا هک ا ییهنابتسرخ

 تلیدسعم ۰ زک جهدنا هنزاوم هددصقم

 هل لر ةجوجو اق لا قاف ندسلن

 راکنا ةیهافر ییبامم ی راکح هل وک توروک

 زار هسفو ۰ یدلب هدیارتس هلا لی وأتو

 شعرب و ردو هارو هلی دا رظن قیم

 كن ات رخ دن رزوا تاء ولعم زمغد) وا

 هلاک یلئاذر نالوا كح هلم هل.-شالک |

 ارز ۰ ردراو ید هد راذاتسسا ور هل ماو

 لوروح هلهجو زمغيد-اوا شعد هلتاعفد

 لیوأتردف هن حد یعج لصاح "لرانالاب مةاط



)0%( 
 4 ها. ساوعد د لح تبهذءو هدزارب

 ۲ ماهتالرف ترقن رظنر هرلناق نالوڭاود

 ا ينا ه دقلئا سرخ اقاذ
 } نوا وا شمالروعود هلق یروهاج

 كیلواق اعو دید بهذدم

 راکنا وآردرب قلخ ین وسها نده ذم

 هدنبه ذم كل وتاق صو - خاب لر هيم هردنا

 كىل وا قید یر لت عدن نالواهنفالخ تالا

 هرن هما و رپ ےک دیا دعوا دم یرلساناب

 ین راقح هل و هدننعلمو هحدخ و هل .> ین هيلع

 یه نماد هد اوب 3 سو راک ا هل رد

 ۰ رد رلشلنا نایهرد

 هل اد رف ءهد نګ رات نو.سامروفهر

 وناق هدنرلادنا كشيا هلهج و یکیذا رس وک

 دانا تیلقكرهریوهرهزیتوقراو رک
 ۲ ,ر#
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 هجراکب هرزوا قلوا هدایلاتا یتی رک او

 نونظم هلماناتست ور دوخاب و یرلذاتستورپ

 ندنو ۰ رلیدردنوک هترخایرلساناب ناناو

 دن رزوا تلخ ییلیعج نویسد یکنا هرکص

 .الشاب هکمام رب دن وس یاذعشت آ بور دلاص

 ا ر وربخ یلکشت هدیخانشا ۵8 ۰ راید

 توق لکشنلاب یتیعج تب وزج نالوا كج
 هنارفع كن رابانجاباب هرکص ندقدل و ید

 لافغایرلنرب نالب جاح الاح ییب رایهنک

 «رایدشتلاقهکعالتقیرلناتس ورب_انلعكردبا

 ندهلباقم نسح هلح اله رل و یخد ران ات ست و رب

 ناتسنورب راک ماحنا ید اروا

 یکیا یراراد_ہکح كيلوتاق ھی رارادیکح
 “هب راحت هد رات ردنا لیک تت فرط

 يه راع نالو ترهش هد ) هلاس یم )



0 ) ۰ ( 
 لآ ییابنالاهصا لابو ینا ا وروا هکرایدچآ

 باد هبهراګوب زب ۰ رایدقارب هدنجلا راناق

 ااا كنيموع  رات یلەج ول رس تان اک

 مزال هم رح هددن رب زدم حرد رزق

 ندزمهبدا وا شما لاجا یامولعم نالک

 ۰ زرد جرد ینآ هحور یه رتف وا
 نا

 در ولشاب ییهلا-س یس هب راحت 2 رات

 یهبحرب ندرلن و ۰ ردنا مس هرود ترد

 ندا كله راع بولوا یرود نیت الاب

 نانلو نیتالا روتقلا ردو هنس هنس ۳

 ۰ رد واح یتابراح یکید اك قب ردءرف یجب
 را 211 2 ندنمازەشرىھاشماياملا
 ردان یکیدلیا ببن رت اص وصخ نوجا هلاس یس

 نشا دب ناب هدرص وصح ځراترب لاثمالا



۱ ۱ ( 

 هرلناتستورپ راکیلوتاق هدرلهبراسحت و هروک

 هک شعا لرسول تدش ربف لوا وشرط

 هل هلکمګا ییناق كنلوتقم نات-تورب رب

 را نم هدا یک یدرلت واد-ع ترارح

 اذا عاونا یرلریسا نالینوط یتح ۰شعا
 هده راو یخد كمرودلوا هللا افجو

 نیفرط هکنوچ ۰ ردندراقلراب راب شاروک
 اصح بوغا كنج نوا یدام بلطءرب

 نوجاقهربق کوک ندنزوپ اند كن رب رب

 كرانات-سذورب هحصلوا هل و ۰ راردبا كنج

 ینی راقجه رب دلاص یک تروق «راکیلوناقیخد

 تن ۰ رداد یش ۲ لکشم ةا باسح

 .ریسوک هلن ر ر كنیفرط هدهبراخوب مالک

 هدنرله راع تیلص لهاه تدش یرلکد

 یرلیضفار نارا هلا راس هده ردشلروک



o۹۲ ) ( 

 | یی لا ربسایرلةدنوط نح ۰ هدنرلهب راح

 ید هدندنع هیشحو ماوفا ندا لکا

 هنس دک اص وص هنناق كن ر ر هجردو

 لج ه هفلابم هست د ردف و یکیدلدبا كح

 ۰ ردیلمالدیا

 هندتس هجردو راک واق هت ثا

 كه ردهرف یحصسب رناتسلور نالواراچ ود

 هدنسهنس ۱۱۲۰ و هدنلا دناندرف یدکی

 تډ ولغم یتردلوا راج ود هدنرافرط هغارب

 هدر و هنراقح هجردر قترا هن رزوا

 هک ردرلشل وا راحود هافحو روجتدش

 رب نامه هدنرلجما اب رتسواو هدنرافرط هغارب

 دوخابو هناح یادفاب بویلاق ناتسآ ورپ رفن

 ۰ ردراشاوا روب هبهذم لیدم

 . 119 سینا كن همب را راودوا



 ی
 ندا ماود ردو هدعهنس ۱۱۲۹ ندنسهدس

 یلارف هفرا-<اد تو-)وا یرود زا وناد

 هدن رز وا نام كن هقراعا دنا .دس رف یدرد

 هر راح ی واز ھ قوجر كح هک هل وص>

 شعا لوق یحد EE دلا

 كني راد فرط دیدح بھذ۔م یعیدل وا

 ود یحدوا هد دسدا شهقیچ هت واعم ارح

 هد رلف رط رم وا وٺ هت الا ولا رج هدنرافرط

 ندنغددل وا بواغە هب دب ىلا لاری یحد

 هدزملع یدنک و نالوا دود هدر هش قا وا

 اعم نادلو وله هل نکس و تراوح یف رے

 كد ولغموب ؛ددشملدبا رویم هما ین هده

 .هرب و تع رس دق هن هن وع الناتو یحد

 یجچ وا ۰ یلدا هظحالم هجهقشب یکج ۰



( o4 ) 

 ۱٣۳۰ هک رود یرود یلچوسا هرود

 بودا ماود ردق دند هاش ۱۱۳۵ نداصهنس

 وات سوک روهشم یلارف جو-سا هدرودو
 انالا هلتعرسو تدشرب یک مر دلب فلودآ
 لدناندرف یحکیا روطاربعاو شم ربک هنجگا

 ابو دال الوا ی رودرا كىل واق

 «ردشعاناشب ر وبولغءهداحما نسقوا

 لوتعم هدنسه راح نفولو واتسوک رک |

 هل رناتسنورب ندنسهعقا و تیبلاخ یدیساوا
 *یدیاراکرد یراکچهدنا هدافتسا هدا زك

 هسنارف عبار رود كن هلاسیم برا

 شهالشاب_هدنسهنص ۱۱۳۵ هک رد رود

 ۰ ردشلبا لاصبا ردق ةماعلا یهلئسو
 ند_ءاعسفام روطاربعا اهد یتیم رسنارف

 هظفاح یتعفاتم نالوا ادب هلباابناذا هدننامز



 ار
 لراش هرکص ندا وللثع یغبدلوا هدکز

 اشنا یدک هاو ناف ی
 هب وڌن اهد تاقرب یی رلتموصخ هن رزوا

 .هقبلو هسذارف نامز واو هلیسغل و هدکعا

 نانلوب ہدکم ر وچ هدنجوا یتمر یس

 ییذ وفن كنا دناخاب مس وا ویل هش ر لاند راق

 .هلوا لصاح هلبسهبلغ كراناتساور قم ريق

 موزا هنج ىە راحو هلکمروک یفج

 هدنوفورتاب هده راو یدعا . ردشلروک

 هدرهافدوق كن رلا رت مفارق مات نرروت و
 .ودرا قلاباو روطارپعا وشراق هن ردا
 هدنح ران ۱۰۲۷ یک یرلفدلاق زجاع یر

 لغو هر ردبا تافو ید دنان د رف ضیا

 هنسدنج و شا واروطاربعا دنا د رف یب چ وا

 -ارفهرکص ندک دلبا ما ود هعص ام و هحاهماهد



 تن ) ۹*5 ۱

 امت :ہو دکل: روک یندد وا ن کی دياغە رار

 هدهاعمو و هاب دفع هدها به رب هد ب ہہو

 كاب را دید-ج بهذم هداینا)ا دهبج وم

 ۰ ردشلوا لصاح تقفا وم هن رلذثا رب یتاطهرح

 ۳ 4 رام اس زو وا ویسا هک رد رايش

 ندراک ل وناق رکو ندراناتستورپ رک هدنس

 یس وفن Ull یرادعم كنافو نالوبعوفو

 ۰ یدیاهد هح رد كجه ردنا هب یعاشا ندنفصن

 لک د هلی:هح یدادتما تدم زکلاب هتشلا

 ها اله ییس وه ی راب كءلقا 5 هح و ا

 4 سج قفلو یلئاسفو ےہ ص كج هدا

 ید اط هرزوا قلوا م ا تو را

 ۰ ردازمهواحشهوج ولاب دال وا لوڪ هلاس یم

 ا



( ۷ ) 

 ى ممدا رف هل. عل اطم ڭكنەرةفو-ه

 ندنمام لتقف هلاس یم هب راع یرلفاتستورب

 ناتستو ر كنتلم هسنارف یدرال وا شراب رو

 لج هند دا وا یمسدص و صح تو هنيه ذم

 هس ول ۰ یدا تنواعمر ا تأشذ ند

 ۔هن رابنس دساا رولبدنا هعلاطم محو روح

 ككنهسنارف دنیا هک رب هدنمام لتف یی
 ات كرلناةستور ردو كن شّغلا ههف رطره

 وا ش الزام و قره رب دصاب هدنګا یرلف

 ۰ رولیروک رادءفو یک یرلل
 5 رد زلوو

 اردن نارا ردق یار
 ج شار وک رلهلناقم راهراحم را هلداحت ر تفل



( ۵ ۸ ۱ 

 هک احیناناءتسرخ هيلع ءان « ردقوب ندرب

 اورف ونشا : هکراراز هکا ع هل وش رتندبا

 ك و رکا ۰ لطاب یسهجب دوخاب و
 هنملع قحوا كنراراس هسبا یج هوا

 خب یسهلجب ۰ ردقلراب رب یمابق هلحالس
 یب رب رب هن رزوا لطاب لزعوت یانبا هسیا
 4 مادام 1 ردقلرابراب و اهد یسمالزافو

 رکو قح رک یتحینامزانمكفلنایتسرخ
 اح تویلوا نوا اوعدرب هد لطاب

 ردقلراب راب یسهلج ۰ رد-شلک هعوفو
 ۱ a مالسلاو

 هک اهل و ین هلئسم زب هسا رولاق هز

۶ 



) 
 یر هللاا شنا ۰ دنا سسک هصرف یزوس

 ۰ زکجهدنا تابثا یماوطدوب رهلک

 ۳ و
 - ۲۲ ت

 ییفجرات وزج
 ر وهظ هءفدوب نوع ایسا ہیک كیلوناق

 نمش درب ترابع ندناب را ددج بهذ مندا

 - هلدبا عفد هليا راتوق زلوا روا وا هل وا

 سراب دهلی روک یفیدلوا ندادعا كج هل

 تكنهنسک مان الوداول ساتشا ندنسهیلط

 یهذم كلوتاق قرهلوا هدسنتلا یتساب ر

 رع ید EE ف وحا تهدجح 22م

 هن رلامدنسا كنهباط رفن ید نایلیا عدقت و

 ندنفرط رانو ویدنل وا هدعا سم ندنف رط قابا

 لیکشت یتیعج رات وزج روهشموا ید
 ۰ یدلدیا



e") 
 كنساسولک كيل وناق نوجا راناتسنورب

 كج هبدا مهد هلرلتوسف زالوا رولوا هل وا

 -واار زا ° لدا ےک یدرافداو!ندااغا

 شما٧ اق ینوق كنديعج رهیااوش هدرمصع

  یکسانال وا هدندزت رارادم> یماعم قلا و

 هدیدز یس ڑکا ید یس ەيهولا تیدبح

 . ركنا زکلاب هدلا و ندنعیدل وا شانتا ببغ

 ور دانا هد هسا شلاق یتیهج نویسی

 .اب و هدرار یقیدناوب رک ردات

 را رادهکح نیا لوب یغلنا:س ور صوصخ

 بهذدم زونه یک یفدد-ق یتوف هدندزن

 ید هدرارب یکیدلی رو-هظ ثالیا لددج

 .انیرلکدوروب هکعا وح لاحرد ینباب را

 یب شمرون بوروک یني رلشیا هلیتیس
 یدع*ندن؟ و دنا شاااق یربشدا كحهروک



) ۰۷۱ ( 
 .احا توفر یکی نوعا هبلغع ورپ

 ۰ یدیشلروک مان جاتحا ههیفح هد

 یایتحاو هسلا یییعج رت وزج

 شدا ل نو هب وس)

 هارلذ و یماعم قلاا « ردفوب همش هنفذدل وا

 هداند هک یدا شهر و رلهدعاسم ردق لوا

 یعب ندنرالا رنج یدک هدر هلا اا

 یزهکح كز ۲ همش ندي راشو

 .وضح راکچ وکو راکوب ۰ رایدنا لک د مبا

 دقلخو یمراقبح یراهانک و كليد هدنر

 نلافطا ناکدیسرونو كلیا تحصن و ظعو

 وصخ ربشبا لوس لوب یک كعا میلمت

 یرازایتما ردقه كنف ورصرلداباب ریاسهدنص

 یمهلج كل راد وب هسا راو یراهدعاسم و

 ران وزج ادعام ندکدسارب و هرن وزج



۱ ۰۷ ( ّ 

 هني .هشا و هنجا نم كءلخ و كرار ی رلفج هل و

 NEY لب و یی رانامز تدابع هروک

 ابو ریثکت ین رادقم كجورواو كنه:دصو
 رلساباب راس هروک هناحاو هک ءا لیلقت
 ۵647 بوراة ج نداروا ییرادد وف هةنج

  هدیا لاخدا هتنح 3 راةدب وق هجو

 یمانروف مدا ندنلا نویسد ریکناو کل

REلرلنوب نکیا شماعشود هند _ح  

 هم راتروف مدا ندرادالجوا هروک هنموزل

 لا و رعکشا هالا ءروک هنموزل هن و

 كلاع لصاطاو هک ابا میلست مدآ نوجا
 صوصخاب و ایلیماف و هنشبا ره ییبد و یسایس

 ردق هة راو هت روما ارم رارادیکح
 هلهج وییاحا تالاح ره قرەلوفوص هثیذره

 ۰ رایدل وا نوذأم د هنکرح



CW 
 تلالدكنهروکذملاوحا و لاوحاو نکا

 تروص بول وا یل یک تیاغلامایکج هل هدا

 كنابولوایرارکسع كح رل و هدرهاظ

 ۱ مهفن هتلخ ییئاح رد ی ةف و تج مو لدع

 هنفررط حس ییسهتبلق تبح كلام كردا

 هدهدیعب راطقا صوصخا و هک ۶۱ بلج

 شماعا باق ر و هلدنارصن رو زونه

 هکمروت هن دیرلن لس و یرلتسرب تب نال وا

 تدمو رج ٣و عناقهلنروط و رتفو رومآم
 وا هاکهام روس لا دلو راق ر

 ءرزوا قاوا راد | تریسشپ ورد روبح -
 ۰ ىدا رتغلدنا نالعا

 یتلاح كلت وزج هل مام كت وزجرب
 تود هفاصاوش هلم ات زکه سدا زسا كمر وک

 0 : هکر ولد ۰ ۱ زکیدا



۳ 
 ۲۰ ا رومأم ید یزکیدنکزس »

 -اوحا كزس وا ندهءاطزونه ی وزج

 بونرک وا یزآ راکفا یزک راو-طا یزکل
 دوجو تابا هل-يجو لوا هدزک روضح
 ی رکفو لاقو لاحره كشیبخ ٠ ربا

 ۰ زک-رولو قفاوم هلیما ه یککز کیدنک

  تیوزج زکیدنک زم» ایوک هک دنروص لوا

 ۔و طح یدنک هن هد زکسدشم رک هنس هم ر و وا

 ۳1 وزح زک هسدا بصعت۰ ۰ زکسدخلک ز و

 هد وزجزک هسا زاد ۰ ردع بصعلر

 نالوا راد هند زک دن نه هل وب همش ر جج راد های

 یالهج راکفایمهلج ونالا یهیهكنادوبف

 رابالوط ماطر شوا بدتر نوح اقعادلا

 یرادفرط تموکح ۰ را تڪ ندنغیداوا

 ند: شادن رد زوا كالارو ی و ی و هک ةا



( ۵۷۵ ) 

 ۔روھج ۰ زکسردا نظ یمابرفا نبش اهد
 رم تد رح زک هسلا كالام دن رکف ت» ر

 زکه سیا مدارب ضرع لها ۰ روا وا تب وز

 کی شم تهھافس ۰ دن ید تد ور>

 راو فر رظ لا كوكا هداام سر | راو

 لصاخللا ۰ زکسرواو هد و وج ف هد

 ضارتعا هزک رکف رب ج زس تب وزج
 و رسوب هلي یناح یس ومان یاد ی” ۰ زکا

 1 ردا | رو هدنفا وم

 دعا ۳ هرکص 2 یومات هدار وب

 هرکرص یس ومان هد بودا ادو یناحو هز

 یکیدلیا هطفاح نوا قاوا شغیا ادف
 اعفا و ۰ زکیعا ضا رمعا هز دکی دلبا صرع

 5 لب دا | دو هرکص لا نوا سومان تای را

 نوا تب وزج طعف ۰ ردسوما یش كج



) ۰۷۰ 

 هةل راو ىش ر ر كجەلدا اد لوا كا

 ۰ ردقو سأب ا عا هدنسل وا سوءا هدكنا

 كجهدا ادفیئیشر نایغلو هدنسیدنک ارز

 ۰ ردکعد

 تیوزج هک زکسردا لاوس زس یدعث
 یعیدلوا كحهدا ادف نوا 2 یئیشرھ

 لما هل یکجهدنا هدافتسا ندمزوپ ب هدلاح

 ۰ رولب هلاق
 راو ىل مار ك . وزج هت شيا | ءاته

 - هل هتلب وس ییدرهلو هرس هدوا هسدا

 ۰ ردقموا شعازف یزکداقعا ردف كج

 یارسای ؟ زک-سهرویلپ زکسهل زس ارپ ز
 ای ۰ مدآ رب ذوفت بحاص تباف هدیلارف

 ۰ یرایسا مرح كذوفن بحاصرپ هلل و

 یسادخک ىل ةع ك-:لاورپ اب ۰ یلاور اي



( ۰۷۷ ) 
 ٩ ینادناموف رکسعلوب رباب ۰ یر و
 رهاب ۰ ررح كوب راب « ندنراعم بابرااپ
 كنب راقرب كج هل هتورو ینیذوفن هلن روص
 کز کسمدارب هلب وا رە لصالا ۰ ید-ود

 "وعو شضرغ ر جو هدنزبحم نالوا هاک زس

 هد: هآ ك٢ ەراج تدوزح نایاوا ید

 لزسویک كزس ۵+ کل رلثا وه رلذابلد وسز وس

 ۲ اذمرب ندا نارود هدننایه ىرلتسود ردو

 .راب نت هد ها زکمدراب ر ای دا هب هر

 ك سکا ۰ رول وبع وه و ام لثف یھ در

 ندزغآ دوخاب و ۰۰۰ یراو رر طرب

 لصاو ردو د روطاربءا ا الارب ۳ هزعا

 ییسوفناباما هلو رح ۰ رراقب> هاب ی

۱۹ 



,۳ 
 رظن یه راس رب نالوا كجهدا فرصا

 سا یوعروط ود تكمروک" هل رفت

 و كتاب را هطرفم راکفا یک رلناتسنورپ

 کو شم 8یرادوجو نداد

 لاثم رب كانك از كيلوناق هدزکناب هکنوح

 هدعل وا نأ ريح e | ره هکرد راو ییسج

 قفا وم هزک راکفا ی بط ید یهذ« لواو

 ۰ زکسهدق وب

 ارا ااا رکذ ردو هارون هتشيا
 ادم صوصح ر کف ر هدنفح یپیهام ندل

 لواهدنرلسسأت تیاد راد وزج زک هدا

 ۰ زي هدب رعت هکرد راس مرم س وکرل ءة9 وهردق

 نات-سنورپ رب ج نامه هدابناپسا هدایلاتیا

 یفنلنانسترب دوخابو راشعا وحی بویخارپ
 ۰ ردراشایا كيلوناق هنن رهردسشا رت



( ۰۷۹ ) 
 - دم اعقا و هدهزملک نا وهدهساا رفهداب رتس وا

 .رلشام هلوا یفوءردف هن وحلدیدج به

 راناتستورپ رائاق یراک دکود قحا ۰ رد
 قحهلوا شاب هلا یی رلماقتا یهدنهبلع

 ی راح هجاسالا هله ٠ یدبا هدهجرد

 ید هللادنع هلسفوم كوب رب یک هلاس یس

 ۔ دنههداش یصایرلهرکص لاو راش راغازوب

 یر ازم هاب د هج راک زو هدنبج هدای واژ هد

 ۰ ردراشلوا قفوم جد هغعوص هند

 لصاح هلةلیالوف كب رل تیقفوم وب اما

 . رلا-طخ لوب كن زکهسداردا نظ شالوا "

 هک صوصخاب ۰ ۹ رولوا شو هد

 كت و نالوا یفآ زوب كلنابت سرخ
 . هه شبا رب دن اهقح یش اک یسهعقا و تا



N) 
 شک هبهسجرد رب شيا هجا وروا

 .ادمکح یکناھ هصاذناب و مک ره هکیدا
 قفا ومهنسهنان وعلم عفانم كنا ھج تب وزح

 ےک هلا لابفا و با ملک لاک هسا رونلو

 ۳ را الو دل ىك توروس
 هددسارف ۰ یدبا 7 لاح رد

 ودلوا بولد ییدوحو كن راه یصجوا

 شاروا هلتوف یتبعج تبو زج رصح نر
 -راشد بوملهراب ییب زغا كس راه یحندردو

 هی رغ و ط ندب رغوسط رخ نکود ین
 ۰ یدبا شلدا برمط هلبلوف تیوزع.ر
 هلهج ور ند نایعج رلت وزج اتاذ اعفاو

 هاته هذارف نانلو شمامهلوا نوع

 CE هعفد وب یسهیکلمو

 ندنفرط رانا لرادصق ءوس هنان وءامو و قر



) ۸۱ ) 

 .هلواباب رفظ هقاروا ردا تابا یتفیدل وا

 هکنردسک هغفنردصا سر جاقر قر

 - ردب وق هکروک اتقومایو ًاد ؤ٥ یتقاطرب و

 شا وادو درط ندهسڏا رف نير وص و ۰

 هد هسا راشاوا یقفوم هکمردتا مده

 ز یراتسود رب وزج هبارس لارق
 الموب یفرط مرح صوصخاب و ندنفیداوا
 - وط ۰ / ندن ید وس كب یرلمدآ ۳

 نالوا شلاق لوک ود یرلشیدو قراب یاد

 هرات وزج هرکص زآر یرلبانج عبار یراه
 شعثاش نابسج هلاحو و شلیا تافتلا هن

 ۰ ردشأاق

 هلغاوا شّعا ینافتلاو مباریرتاه اما
 نط ردنا تمذ ةه ربت هدنرظن رات وزج

 كەد ار رت وزج هرک رب ج ؟ زکسردبا



( ۸۳ ۱ 

 کج ه-اک مزال یملوا مودم ندایدو

 4 ورک یم وا هدر هدراردیا ہک

 ندماقتنا رصخ هنب لارف راجن ؟یعرارولآ

 دن تبقاع ۰ ید-ههرانروف ییعولظ» نیس

 ۰ یدلوا راحود هنسالب رت وزج

 رل هام وزج ید هرکوب ا-ءقاو

 رد وزج اما يدنارا-ط یدنارا یدلصاب

 ندن رلقدل وا شعاملعت العا ك یسردیکا وا

 ادعام ندقدنهلوا باب رفظ هفاروا هوکرب

 یرلت وزج یللاوز ید یفرط مرح كارم
 ریدلیا تمد ةئ رت توصیف _هبهفاد»

 نالوا ولوط بوط هلرل_تنعام هت زکلاب و

 یک عایق یب رلبتکمو یتقاب ینی رلباتک

 ۰ ریدلب هرانروف یی راه هلرا.2 یورج
 ح ره یی هسذارف زکلا فلو كرد و



) ۶۸۳ ) 
 . انا هدایابسا هدریکتروب ؟ یدسلیا جرو

 انو لماتخار دالا دنر
 هارس یکناه رایدنآ قاب آ هتکلع یکناه

 منا هات وعلم رهن هدنس هل هسا راد رک

 رب یرب ره هک یدنای راناج هجن هلبا راهقب
 هدرارب ض.ب یک ریکترو ۰ رولوا نامور
 یرالارفیراکدلیا قامت هنسهجر واط هسیا

  هلردامورح ندو جا کد

 راذکجرخ هذ راراوج ۵ یک ایناپسا

 ۰ رتو ابا

 دعقدقچ هرازاب یکلیا كرانو اعقاو

 رونلوا تعراسم هن رادرط و عفد نامه

 سفن هک ی دآ شاوا نامزرب یتح ۰ یدیا
 ندهابج ییثنعلم رانو ید یماقم قلاا

 كاران ای اندام یتیعج قرعلاق زجام



 ( ) ۸٤

 یقلابا قحا . یدیشمراو هن راهجرد

 هک رولبهدیا راکتنا E لصنیرلنو یا

AEاها هرزوا قلوا تیهولا ماعم  

 ۰ ىدا قوی توف هعشب ندنو كج هديا
 ۔هیامسجو هناحور تموکح كاباب ىا

 نوب هنس هنادورف طا ست ادام لک د هنس

 یتیعج تب وزج زکااب هن كجهردک |
 ا را هلع هات ۰ ید
 یرلتب وزج هدندزن رارادمکح یراکدلی هر
 هذ رلتکلع كردبا هئربت ندنراتمذ هش

 كاكا وزج ًاناذ ۰ یدا رارلیا لاخدا
 درط هلا داقوعط هليا هل.س هد یطرمشرب

 یراشایزوک كر هب وا راقاب آ هرب ربیرلقدنل وا

 كطرشوب ندنفیدل وا ك.ریک هنن كلرهکود

 كب هدنصوصخ یرلابفا .هداما ًااتاد ید



 ( هم )
 هد-یچ ۰ یدا رولپ روک یعدراب كوب
 . دلوا شلیسک یمافق كن ردقه ندرلنو
 طة. ۰ ردندداوم یکیدسلب مته ید

 هلل راشبا و دوجوم رات وزج هدنیچ الاح
 ها رفرطرمص» تفور راذو ۰ ردلوغشم

 راشقک ردق هنکلاخ شیح ات و راشلباب ید
 یرابط,ف سص» هکنوسر و تک رب هده ادا

 ۔رط لوا زکلا لر هیعا تاقا رلصاهران و

 ۰ ردراشل د: هلاق نیمازارب ندعم رلذ وب راف

 تو لاک هدزغامز الاح تیعجو

 هجحرد هد هسا قاب و دوجوم و
 یدعت ندنشدل وا نیعم رسف رط ره كل رب علم

 هل یطفا « تب وزح » هدندزن رول ور وا

 اتدام یرلظفا « نوعلم » و « ناطیسش »

 ٠ رول روک هلرظن رب ېک ندهفدا رته ظافلا



( ۸( 
 راش وا درط نوتیسب نداسالا هركص لا

 ندسدفرط قراء! سرب تیدورطهو و

 دصف دنناح كمدا هل وب وا هلتهج یکیدنک

 قفوم هک نوسسر و تکر هدهسلا رلشتا ح

 ۰ ردرلشمابهلوا

 ندفد-:لوا درط ندابناساا رت وزج

 درط ید ندساا رف هنس نک یدل هرکص

 ائاذ یماکلوا هسنارف ۰ ردراشلدا دیعن و
 رانو ید *لراکبلوناق نکیا یتک1«كيلوناقرب

 روبح هن رلعفد تیام قرهلاق زجام هدنلا

 قجهلرش تاش هلن. ا هدابز تب یرا-اوأ

 وحا

 . السر هدنوک یکذ کوب الا ا

 لرهروک لطاب ییهاذم دقاک والس ۳

 هید ردنرا بع ناد زبد کیت بهم



( ۰۸۷ ) 
 ۱ ءولا "هم هنر یک ثالرطح الو ندا مکح

 . رخ كنبهذم كل وتاق نایلیا ثح نده

 یتیءجرت وزج وبا هرج هود فید ر دنلوب
 هز یاد وا ق” كناراصن سد تو وا

 هللاو ناشبل اح هکم رب دنا لوبقء ران ال ید

 یک ایناسلا تولا ندزلا یار رح هوح و

 دنا لابح یقعاب و هراناق د ۱۳

 a ر ندرل رب و ډم یر سود تاب دم نانلوب

 ۰ رد رلذ وب یحد ی هفرف

 هعلاط+ ی ربخا ممه اس راب یلناعع

 رل همای رد هب ندزود وا و یک نالا لافعا



o۸۸ ) ( 

 تسدن وساحهرکص لا« رولب ر وکی کد وکو د

 هداصتم مم یکدا ییلم هد تسان و ماح یت جدا

 یلود رد هلرلا وعد لطاب قوچرب و مست

 وب ران و یخد هدنراص وصخ كء !لاغشا

 ۰ ردشاروک یتراهم

e 
۳ 

 . هدننابفشک اش ما كمانایتسرخ

 هذنر ندنلاذر یکیدرتسوک

 هرو هنکیدلدا تاور هد را

 رارا یی رع دنه كبمولوف فوتسرف

 ۳ نرو
 یاش س 1 نالوایسهمدع«كن-هوراع اهد

 لاح ند هداج تایفشک درح یم# | فشک

 لها ینب رش سدق یتسهناذ عفانم یقج لوا

 ۶ 7 سل ۴



 ( ) ۰۸٩
 یکح هدا فرض هم ران رو ندنلا مالا

 كرم وا و 72 رات ۰ رد شبا وع وةو هل رارف

 هل شیلات و رب دهن لاک ییع هنارادندمزعو

 شد حج وا زد وفوا راد ےن هی وصد

 هنلاوحا نالوا زع ولعم كربلا وم هدیاتک

  لح كاما لوط رب هل و مات تا 7

 ۰ ره رب ولاعحا هنهددل وا دوج وم دقشح و

 ۰ هدردشم زاب هدسار رج ص ەد یلماو اعوا و

 تایفشک كبمولوق فو-رف لماو قحا

 شاراقیجاب و شهقنچ هنادیم نامز یکیدتسیا

 هدكی هدنقح یشا یدنک كنو ندنءیدل وا

 یدهیموع تانواعموتاهجوت نایلوا روا
 نالعا نوا یاوا رادمر هک 3 باج



) ۰9۰ ( 
 هدبهول وق هکولو ۰ زااق نمدمش هنکیدلدنا

 راد روم دتتچوآدج حاج
 یفید-نلو بمولوف نواشب هدنرلناب مدقم

 زوف اراد روا رش نالوا شک هدلاح
 هيلع ءان ۰ یدیار ولکه ن ندنلا كنا کرلی دريت
 هلئروص كعا دع دوج ومان ینال وا لاح

 رھ یم وا وق نالواشءاق اهد ایدرب هايد

 «زرداقاتهرزوا قاوا مداوم ر هدااح

 هراس "یضاراو ایلارتسواو اش ما

 دت راهو نونف ها٣ تور كننابش شک

 یتاجرد كنایقرتیقیدل وا بجو م هج هر اسو
 ۰ ردقو یلمالصا كنهصالخوب ه هنزاوم

 هدنش ادب كشرا اهد یعفانم رد 1 هکر دم رغ

 كلام هل جج شکر نالوا كح هلب هل روک

 یهورکس ابا نکیا رواک مزال یتا ریدقن



( ۰۶۱ ) 
 هتماف ندمدآ طوبه ۰ رارویشیلاح هلفا

 كنو ۰ ردراو نامر ۵ ےس كب ید ردو

 قرفزو کش ك قلا تاسطادنع هسدا

 زو هداسا روش كن وش ۰ یدک یس هنسش)

 فشک ی ىف رعدنه ۰ یدلاق هنس شٍیالا

 رعد @» } راکج هر وک ییسهدیاف هناما رایدتدا

 ê یدیا

 لود ه زاهاح ردوو هرلەدآ سدقء و

 لواهن ¢. ا . یدیآه ی د ناتا وس

 راد وب ارب ز ۰ یدبا رانا ده یکمدتدسذ

 نکع هدنسهش هنوا كنيسالطا طع رح و

 یقجهنلو رک اوییهیدل وی رب شب راقرب لکد
 -امصاقلطم راد اکو هدرالیحایدیا هسا وا

 هله لردباداقنعا کج هلکم ال ید وب تح



(r) 
 ص# رفک یی فارع وهزوق لا بسم 08

 ی هلااق ےکح یراکدلبا لت هرزوا قاوا

 ردقهءادعا نوا ییددنل و هدیه یک و

 ۰ رولب هن) وا لالدتسا ید هل رام راو

 لهحەح ردو یسهعطق ۳ سا هتشزا

 ندا تکرح هنن روکروک هدنجما ینادانو

 شادا فشک ندنفرط هبصعتم تلمرب

 یکیدلندید هد نص 4م دهم ( هل" يح یعددلوا

 مزا یا وا فرشو ناشر هد داغ هحرد

 نان را بص قلناشسرح | یدک

 شاوا یراق رولر هد ه انذح رد یال وط

 ۰ ردضازعالا ند یر دلاحره یکودنا

 كندلح یحر كخروم مان ارەرھ



۰۱۳ ( 
 . ايسا هلهج و یکیدل ریس وک هدناب یھکیا

 نوشا زما رات قایآ هاش مآ رالوبن
 دن رلاصرح توهش بو الشاب ندنعمط

 هاشیها هلماحا كراقلانف دهن ردقه هگراو

 هدلاح یراکدلیا مایق هنن رزوا كرلنو راول

 هداینایسا و هنسهحسا یلشن | رللوینایسا
 . ردشلا هده رام نالوا هبا مالسا لا

 هنمو عمه كم راكد ۳ راکشو دص یرافد

 یس رب ندنرل سر كرهیمهرو-ک تقاط

 یرازوس وشو شاک ه-ولوف فوتسرق
 ۰ ىدا شهه وس

 هسقوی زکسیرامالا زس هکز رویلتب »
 توقرب وشراق هز نکل ۰ زکسیمرناسنا

 وزرا تمواقمهزمع رک | هک زکسروی رتسوک
 ۰ردکلیلد كّعا مابق اکا هل قهمذل ون هدنی



( ۰۹4 ) 
 ۰ زرویداییلست هزس ی زم دنک كدلکه شبا

 هر كل ردبا لوبف یزقلاخد زکه سیا هللا رک |

 ا رکا ۰ زکسرولوا ناسکت و ظفاح

 زا هسباندرلن سنا ن 4 واندنناشمو) وا یک م زب

 نده وید تایحو هک رولک مزال زکلیوس
 یتحار كنا بونلو ترخا تایحرب ادعام

 هردهروک هندسه و توافش كاسا هسدا

 یک وا و» زککجهداتافوهدبول وا نوک زر

 یهداروا هسیاراوزکناء کج
 ید ك زس هرنابعا قلانف هرس ید تحار

 هز ندنفحهلوا لصاح هلا زکماعا قلانف

 5 کس زک |یلانفرب چ

 هزاومتشحو هما تان د» هکر د | رهره

rضب نال زحام  e۳  

e 



 ( هو )
 هددسلا رایدمهرب و ناکما هنکح هلع هثیدیشیا

 هددویاوا شالو س هقیتطاق زوسو

 كب هامزو نیمز هلبهساوا شارودوا

 ه-:غیدلوا شارود وا قرهلوا قفاومم
 لاوحا كل رارش> و هکز ردد ز ۰ ردق و همش

 یرلضعب هسیا رونلوا قیفدنیراهیص وصخ
 ۰ رونلو ۲9 > لوب ندزوسو هدندنع

 .هبوس افرح یزوسو رای ڈح وهدلاحره
 اکح هی هسادیا ےلست یرلفد-اوا شمام
 .ویاسا هلا ریتیلست نالوا ترابع ندنو
 ردمولمانیقب هجن رات یرلقدلوا لست هرا
 ۰ ردحردنم جد هدنناررم كفوتسرف ارز

 شا طوبه ندکوک یییرلیدن؟ یدعا

 و.شراق هرکس حو ندا سابق هللا ءانا

 ون ضعءد كنالماع» ی راکدت | كرال ویایسا



 هر
 یک رات وشاق نوا كمروک ین رله
 ةه مهجا

 نان آ قاب آ هب هدیدبج "یطارا وستاق

 هل رالام یرایشحو نوت راوتاپسا
 هدل و وا ردنا دد ربسا هن رلیدمک هب ا

 تعراسم 9 تالماعء ها رادع رهن

 دام لار طا تداق "راده اک

 كل زلح یخ وا نوا هرکص نایک دلا طس

 - وفوو هدرا د. ۱۳و ۱۳۵ ۳۶

 : هک روب رب وربح یتا

 ال صا هن ریدنک یسیلاها ی رف دنه

 رغآ ثبات نالوا لمك زکلاب نب زما

 ۰ یدبآ ارد تواوا وجه د22)ا رسا

 كجه نايل ا خي رد ند هیت تانا ويح ضعب

 ۰ یدبا رولپدبا غیرد ندرانو كجهچاو



 و
 یک كب وک هدنفارطا یسهرفس كراو یاسا
 كح مش ود تكيکرب هر داش كره زد

 یب رب رب نوا یتءاق ینا هسیا رولوا
 ۰ یدیارارلهراب

 هرلب راقلولب رپ هدلو ساناز وزنولآ

 بول وا یلکو قازراهدنرل هت را هکیدلکتسار

 - ونک هرالوناپسا هرزوآ قلوا هده ینو

 ندکدتا لوبةیازرا وزنول آ «یدبا رارر
 ۰ یدربدننا لتفأموع ببهالبیرلپ راق هرکص

 دن راکپ وک راکشو دص لویاپسا
 . وفك راقر ندنعردمهلو ىش كجەردب

 . هدلاوویدل اهلا روز یغجوجیهدنغاح

 . هراب یئجوچ قرهیقابهن رشا زوک كنس
 . یدنآ هنکوا كراکپ وک بوب#

 .رلحانکیا ردیک هدلوب یقاط رکسعرب



) ۰۹۸ ( 
 .ریشح هغلفاطب یرلفدل وا هدکمک یم) ر ندن

 یقیدارا نامز یل خرب ۰ یدروشود یب
 ندنهیدءهلو هلبتبسانم قتلوا ہیک هدلاح

 یفجوچیهدنغاح وذ كنم راقر نانل و هداروا

 رب و ایوک ۰ یدموک هنګا روماچ بول آ
 حابص یسنرا هدیدا یتجهلوا هنا-ثن
 ۰ یدا قج هارا هصدجوم هناشذوا بواک

 یسیراقمان وقان آل رادمکح ربهدنعم! وبانوئاق
 . نکیا شمرتسوک یتلتسود تیاخ هرالویابسا

 هلظا بت هیراق لویاتسارب مان ودناووا
 هرات هدکدلیا ماہ هارحا 1 اربج ییلعف

 هکربدر ندنسعا تمواقم ات یھ داق

 شعا تقبس ینطا هج هدنراةح قرەنالغاب

 . یدلقا هشنآ وشراق هراضاب نالوا

 لکدراهب راع هج رطره هرکص ندنو



 ( ) ۵۹٩
 یلاثما ۰ ید یے وک شاب رلعام لتف اندام

 ۰ یدناب وب هاق فرط ره ابا راغل زابراب د وهشمان

 مه ۰ یدلقاب هشنآ

 یماضعا قرهنالسشاپ ندنراسقهرب ۰ یدبا

E ۹۰ ۰  

 تدعهرعارعا راش و هد

 قو-حر و رولب رو رر ررب شاوبشاود

 اسیع ترمصح هک ردشلوبعوفو رلهعفد
 قرهلوالثأت هنفرشلراب راوحیکیانوا هلا

 ۰ !یدارولیقا ا ندربمدآ چ وا نوا

 هنعیدل وا یزوس كنوتاق زوسو )

 ( ردیللدنا تود

 ییلاها یلرب نویلیمر مدعم هنس یکیا نوا

 هيکااب نامش ندیلر هر زجر نالوا یواح

 .دطا یاقولودنا ووا نامزوا ۰ یدلاق یلاخ "

 و ردو لر ا | رادع و رهن نده



)5( 
 یرلنازک رواکر اشرح هد هسذا ی دل: اتبلح

 «یذلا هتراسا تع ید
 ڑر لاوحا یکیدساباهاکح كنوتناق

 هدنحرات ینایفشک اشما ۰ ردنرابع ندلاثم

 ره ردنا عو هللا رتروص هجن كرالاثموب

 وب هیلع ءان ۰ زکسرروک ین رر دف رط

 هللا رظن فرص ندقغازوا یزوس هدداو
 . اھا یلرب كناش ما : هک الا ہلا یهحوش

 ماظع نالیدا ند-فرط رنایتسرخ هنزل

 .هردنات وا ید یرانایتسرخ ذرا هنان وعلم

 یی اشیما صوصخاب و شاک هبهجرد قج
 تبرصم دارخ نوا قةوص هغلنا تسرح

 رات وزج رل-نکنمود ندا راشتنا یک

 قبیضت هجردو یراپشحو رالففم راسو
 نکع كعا توعد هفانابتسرخ رارب هلک



( ۰۰۱ ) 
 ندنفیدل واشمزایهن راب انجاب اب ییفج هم هلوا

 ند »د بوردنوک همان ص ارب یا _ةم امور

 یجد تعیبط ادعام ندک دعا لوبق یتراسا

 مایوغل كنراسا هید « زعاتقفاوم کوب

 ۰" ردشع وا

 وب هل یرلبانج اا نالوا یطحال

 ! شه وس نالاب نامه ! شعا اطخ

 زمغددل وا شاک هدا رارکتی رنده وا

 هب رک یرابش ېک هراسو داهج زب هلهجو
 شیدا بنیمت 1 رنایتسرخ « زهدکمامروک

 نوا یراکدتا طارفا هد هراسو داهج

 ر 3 هدنرلاوعد هن هدنرل د هن ۰ رداکد

 یتید) وا بسانت تاج هلي نک و باص یقج هت و ط

 نوګا كغ روک یندسم هدنراوعد درو

 نالواقوبو قوډ یبش نالوا راو هدنرالد



ee) 
 قلیجالاب هلتروص كم رتسوک یکراویئیڈ
 بیبعت نوجنا یکیدل نوک كابا رمو

 ۰ زرویدبا
 د اح اياب رد, ود تراسا هدانا سرخ

 هردشعا اطخارار هل.تفص كايطعالیراب

 ر كج هدي! هك احیلئاسمیکوناعقا و ۰ ردرا و

 ییسهدام تراسا وشزب هدهسدالک دیماروب

 - رخارز ؛زروبحهدارو ه هک اههژزج

 هجن یرلکدروک اور هنملع یرلیثحو
 بیعر نوا قاناینسرخ یلاظم هنانوعلم

 هرللوناپعا كلا توراترو- ند الفا

 و و را رتمسدا كا | ED هرارپ-کترود و

 - اةسرخ یجدنوجا یاوا ناهر هداوعد

 ندنفرط اب هتشیا یعیدلوا تراسا هدقلد

 ےس



)۳( 
 یتنعلموب كراس رتاسو ى رارقا
 ۰ راردا ناسهرد ی يعد ثلا نوجا عنه

 ردرا ٩ رد, هو تراسا هدقلنابتسرخ

 كاب یګنوا كسنابحا یتیم هتشیا « راو

 هل وش هدننیآ شب یمر > وترد ی رک:

 : رولپ زاب
 لوس ندنسافالوف و لوب نر دزرکاش)

 هک هل وف و روت کد را ونا ۰ ردکد

 « قشوا » لوق یکهدارو ( هلوا یبکیمافا
 هدا رول وروا اعفاو ۰ ردرسا لک د

 راشع اریسفن هد قاشوا ینو رارمسفم ضعب
 هدنرمصع لیحا ارب ز ۰ ردشلک اب هدهیییا

 قو یعادصسا قاشوا هدندزن لیئارمسا یند

 و ۰ یدلا رونلوا ماد تما ریسا ۰ یدبا

 ۰ ردند 4 دام تامو_لع» هک رات تفک



) ۰۰۶ ( 
 «یدا ردا تخورف ییدالوا یسابا ییح

 ه هحردرب مکح یکیدرب وهدشدا وش كاسي

 ۰ رد_ةفاوم جد 4 هیهالسا تعد رش رد

 یزوس « هلوا یک یسافالوق هکر »
 ندنةلخ هناح هدکیک هدکمجا هدکع دبع 1

 ۰ رداباصم 1 « هلوا یک یر
 ۱ هد یدنک رتابنسرخ رکا
 ی ؟لوقیل وق زک لابد ب ود! فارتعا ییغیدنل ون

 یک ناو-یح رب اندا ندنا سنا مادحسالاب

 ربعدنو رهف هدنرو ص یعا-ا اهد هکلب و

 ا  تفص ادا هنسلوا ماعا
 ۰ ید رارولوا شماعا لوبو

 یاو كن رابانج ابا ؟ تجاحەن
 لناقب ما یک ساز سالو یسرپ و
 ی اتم قرص دهاناتسرخ



(a8) 
 و بوروک ییشدلوا فقوثم هکعا منه

 هک دل وا بج وم ینه اف هن یسک ا را رص! هدباب
 هتد اسا 4اا ها الا تسچ شاو

 ارب ز ۰یدلجآ یسویق ترس ەر وب اهد

 یرنیح ز هرامب تنی رافرطاش رفا هرکصندنا

 هرانکو قرهنالوا یک هيڅ حو تاناویح

 ىع هنحوا رب وا كنا دات قره ردا وط

 رانو ۰ یدن الشاب ها دبا له هاش صا

 یکناویحو رولیدا ارشو عب یک ناویح
 قانایتسرخ یدعت ۰ یدا رونلوا مادّعسا
 .هدیا نم لصف 1 یعدلوا شعا عنهیتراسا

 هدا و روایربثد هنس هج رازوبهکرول وا شا
 ییا رسا رل ربا یحزو رابراب و برع

 | لمأتف ۰ یدبا داتعم
 هل جرات هدنقح یتراحریسا وش زکفاب

 ؟ روید



) ۰۰ 7 

 . انا لنز یرلفو سلف كنامزوا
 راردبا یکح ییغیدلوا قولمرب یعاشا ندن

 حوت نت ماح هدنارو هسا رلسابا ۰ ىدا
 وا رسا هللا فرط نم دن را ك.دالوا

 تکرح هجوم تودو-فوا یییرقد-)

 كقولو هيا یلاتها ۰ یدبا رردبا
 اش روماو قاناص بونلا یک یداع عام

 نیلاق یس رد نوعا قتلوا مادا هدەق

 ۰ یدیا رارلب وس ینغیداداراب قرهلوا
 كنا طءاو د خاو ناب حاقرب ا-ءتا و

 هدنامزرب نکا ۰ ردلک د رایدقیا مایف هنملع

 یمهسنا هرقفوش كنوتاق هک رلیدلبا مایق

 وتاق ۰ یدیا شلوب ینب رب هل بلاک یم>
 :هک رویید

 .دلا ندنا-:ک كررحم ما نوتسفو »



( ۲۰۷ ) 
 . هاش مآ نداق رفا هروک هنامولعم زی

 نوجاكءالقن یحز زوب قرهلوا مالغاص
 یتهریدسلا هزوک یبیثک شب قرف زویکیا
 ندقلچآهدلوپ یشبقرف زوبكنوب ۰ ردمزال
 ۰ ردنا تافو ندیدنقیص و

 ۰ رولوا لصاو هیاشیمآیزوب زکلای
 زو ردنداقن رفایونسهروک هنکیدل دیا با سح

 ند:ةصت ب وايدنا درص سون ك نامیهط

 یسهیش هرکص ندکد-لدیا فلت یسهدای ز

 زوةط هداقب ما مولا ۰ رراو هیاق ما

 < ردراو یحنز كی یللا زوی زکس نویلیم
 ندنا رلا-فجو اذا نالیدبا هرلیجزوب

 قلخند مم لک دیراکر ود شه وا قلخ

 هران وب ندننکیدهلهراب ید یرلکروب شلوا

 یسهالروا هدا زندجابرف شپی رکب هیموپ



۳۳۸ ( 
 تود دد ص ۰ لر و رلءاظ) نوعا

 ذخا یحز یربانج ابا هتشيا ۰ زرتسیا

 و شبا اما یدشقلاق هک عنه ییساطعا و

 مسی د ص هدا وروا هد بواوب یهجرد

 ندود ر دب را: وک تھک تجسم باب را

aهدنن رام ربساوب هله ۰ یدل ویعوف و هر  

 كرل ريساکنا نانلوب رک هل راقلناتستو رپ

 ترجح هد ردن وا 9 رود و هده رد

 همدم تج درج لک د هلل راجا هد

 یساطعاو ذخا یحز هل رابجا هیناسفاو

 راد ون اق و یکیدلیا لکشت راس ادم وف نوجا عنم

 ۳ رواح كوب رڪ ربلک زا هد هد) اح ىع دان وق

 هو یرلسٍعاط یجنز یک یک یک روشاط

 ۰ یددا نم هلی دیا
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 [یص را رب ومس صعود هدام ما اعفا و

 یرلک دروت؟ هند یرایشحو ضعب ید
 كلم یک د وود لصناما ۰ رداکدرکنم

 ۳۳۹ هلرلح یصچ وا نوا وتاق ۰ ردم زال

 الصف یخ دەر اس ځراوتوړد و دز دو یک

 ددنیا رارن راراو سیم هکررب و هلیوش یت
 اودا هن زوم قاط ا و را زد هعیاقر

 , د قرارغاج هدنرز وا رمن ۰یدیاررولا

 دنفارطا كراسااب راراشوف قرهلوا ندنلیپق

 ۱ ی وص رتفاو هل ماط حجاقر كەد رزوا

 , دیاص شعا نایتسرخ ین رایدنک هلکم رس

 بونم هلینالیصفت ینب رل تیةفوموش ندنرف
 ۰ یدیا رارازاب هرارب یرلددل وا

۱ ۰ 



۱ 
 .وا سشانم یرارتویسیم ناتسنور هله

 دیده وءرادر £ ییناعاكفلخ هدرارب یرلفدل

 .یوفوشیس »۰ ردرلشاا نوناص هلیا را

 مهریدا یهوروانا وش اکسو ماتوص هن

 رد ةو ۰ مرر و قار العا ردو وے

 هسیا رای-شحوو رارد « مربرب و شاق

 عنامر «دلوبف یراهد-ه اوه داب هلی و

 رردیا لوق اونم هل-هج یراکدهروک
 یفلناینسرخ هک مادام ؟ تحاح ه ۰ یدبا

 هر هرکص هنس هحرزوب نوت رایدنا شن

 ؟ رایدمهدیا سابا یمدآرب ندرلیشحو ردق

 ردف هامزر رانایتهرخ هکرانو ساب هديا لصن

 ییعد تالب راوح كل رلمد  ادعام ندرلضام

 یتفجهسیم هلوا فرشم هلبئداع-- یتلساا

 هج رااہیلک شيا و یتح ۰ یدیا راردب|امدا



CIT) 
 هددش تاحابم هصنو شلوا هنع ثوحص*

  2رضا قلا یغذ را رکعت ورک
 ردشل زد شلرارق یرلاد هلوا بشم هلیا ۰

 رانا ست قلتاتسرخ هاب ما هسق
 تناید هسیا هدنو «ردشادیامث هلی و اما

 هری هل یفحلوا فرش هن نوا | راض:

 هعاح

 قوجرب هنگ زمتک لع قلاراو-ُش

 هک ۶ !لالض ایزمقلح هلا یرشن را همان ایذه

 ناتشمنور رکو كيلوتاق كرك نا_ثیلاح

 یراکدایا دانساو وزعهزملع كبيلص لها

 یتیهام كن راد یدنکو هلاقم هرثا رتفا

 هدهاح دمحو الع هليا رلنا ییعب هنزاوم

 ند هلجب هدسلا نالواقحهلء الشاب نوا

 سست : ے ران و ص لخ كد وش لوا



۱ ۰ ۱۲ ) 

 هک ات ۰ یدیا مزال كمروک یی راشژناو
 رانا هن رات نالوا كعد یلاح هجرت لرعد

 ردف هنفب رو لي وأت قرهلوا فقاو

 هجرت كرلنا یخدزب هد-لاح یراکدوروپ
 ۰ مل یی رالاح

 تاص وصخ زیگیدترا عج ردق هیاروب

 هلخدارکا هکردشلزابقرهلوا له ردقل وا
 قهراقیج هنادیم قع یرلتنءهلم یک هدنگا

 .هلوادلحر شح ره یدیا هسلوا بولطم

 زب «یدیا رواک مزال كعا لیصفت ردو ج
 ییحور كلئاسم زکلاب هبهعلاطم باب زا

 - اقم كحهلیدیا هن رزوا رانا ۰ لد رتسوک

 . ۰ كدلیا لج هنب راک ذ یخد یراهسپ
 شلپا رارکت هلنا-هفد هدیاتک نورد

 هکاب و حابم هدنید ره هل-هج و زمغیدلوا



ENE) 
 تانا ص ےن ر یا ص وصخ نالوا ضرف

 ردران وس زابیج .:
 ۳ ولظم اس زوبح وا تانا مص تك ۱

 ودیا وت یه رعص ندهدناف ملت يه

 تابا ینغیدلوا نالالاب ۰ ردناب و هکرارید

 ندنکیدلپا ان مکح هنو رزوا نالاب وكدلبا

 هدنتلا تم و لطم ۵ زویچ وا مه اس 4

 رو رارب هل رو-هظ 3 رارد یدسلاق

 زکر ییفیدلاص هعشعش ر هلام اتیا صن

 هدیو ۰ رارلدا نایمرد قرهلوا هص وصح

 یعیدلوا تبع ضقا ا ۰ ردراو وات

 ۰ زردیا بی یی راید:؟ ن را

akراضفا هلبا رقف قلنا هز  



CWE) 

 ۔وا قرغ هنارهوح رل سابا مه رارید راردیا
 نوجا یعیدع وا هن رللعف !وعد ۰ رارول

 زردرا تییعت ۰

  ۵ ۶م  aفا هحاتد

 .ورو ییادجو یرص و یبدلوا یش رب و

 هد به راردیا اود یکودیا یثر یناح

 رد هب هک را و هکعا توا تلا یرلتلود

 رات وکح یناعس> بوش رات هن راذیا اید

  ۳زردیا بیپعت ینو ۰ راردیا ۰

 _ چىك مالسا ند كا ران ید ھه

 ( مالک وه زد ےگ قرص و ا ا هل وف

 - زات هد يه راردىا اوعد ییکیدلیا دات هلا

 ا ااا و + ردولوط هلاک یر
 یکلزیر وخ یراکد رنسوک هدناب راے
 , ۰ زردبا بیعت یکایشح و

: 

٠ 



(e) 
  E uند هب روس وه تعب رش زا دم

 ید وس و ٭ و رداک د یشرب ادعام

  -۷را زدیادع رفکیکساتسر تب يه

 هرار وا: ہرا ر یک رات سرب تد ی

 :زردا بیت ینوب رارلیا شرب هرکیک

 انکی دل دا فر رگ كن رلباتک مه سو

 .ژردبا راکتا ییساوعد كمالسا لها راد

 لاو ییکیدهروت لیحا شقل یللا هدمه

 بی رق 4 یرضوط یدرد ندرلنو هرکص

 ےک لا 1 نوا ینیدل وا

 رارطا را رفا عید وا ی هرزوآقلوا

 نامز هن هلال یکناھو هد رب یدالرنو و

 رلزعءرب و ریخایعطف یعیدل زا هل روح هو *

 هدوزپا هلثتسوب ) ۰ زردپا ت ا



۸3 
(7) 

 یا كن ران دیدن ؟ تین دم مه 9

 هد مه رردنا اوعد ییغیدل وا »هدب و

 - ات ییراقد) وا عذام هلی او هنایفر كتدیدم

 بیعت یفوب رارازاب هرقف هرتف هدنرل- ر

 ۱ ۰ زردنا
 .روهروص یزعلتللوی لا - ۰

 هنلاک | یرید هنس ردقفوش ۱۸۰۰ ؟ زکس

 هلبااک اریخااب وک یتحو ند یرافد_شلاج

 قانات ترب یرلکدتا نظ شل وا حرلصا

 ذ دا واترابع ند هنان ون ماه وا ماطر 43

 ۱ دوش رلا.دیدنکب ول وا ماس راقم] دنع ید

 . السا تح و یرلفدنا و هدنما نالطب وش

 - دلا یرلف دل وا راد رخ زاصا ندبه

 یفددل وا هلل ةا رنو دهن هلا ح ور رد ف



> vw) 
 هب وسوم نهج تسرشوندنآناءا و رار ۱

 دید ےاع رک یغیدلر ا الصا نده ويعو:

 نامزره هانا هس را و ۱۳

 اس رخ و لاطدا ییرلسم ی نال وار داقو -

 هک ررونلو هدنساوعد كْعا لاخدا هغلن

 زردنا بیل قراشاش یو ۰
 هدر هراذ ۳ مبنا لها ردو هب یدعش

 هلق حنا ۰ یدلا هلق ىش جاقر قرەلوا

 ردا ردقت ییلهح و یناع یدنک رلیش نانلا

 بأ طح هفاصتا تاب و رلدا لوبو قحو

 عاقل ف و . وو) یعیدل زاب هنس هج ر ولی دیا

 رول روک تک ازا دا قوف هن رلیدنک
 تيجو تنااد زکراو » هلبا لک ناتل

  Aرا ه ده یه حو للم نانطب یفغیدل وا

 وجو هب وبه تازجعم ضب لا را هيم هلا



)5۱۸( 
 ۔وج ۰ زکیهشلیا همالسا ۰ زکردناق هلا هيم

 كس لباقم هنس هد تیرح كمالسا هک

 السا ۰ رون روک رغاكب زکه ند تراشا

 ماهو هل دس لباقم هام هرهاب تم كم

 هنفلقالراب اتاذ ۰ رولاق یاب كب زکەلطاب

 شلیک : زک) اهسرا لصنو زکغددلاق ناربح

 .  هيمكح رفق جاقر زکشیدلوا رم هلغلوا

 ی رایان ق>یگهدزکرزوا ونالوا زکماع» هد ۱
 ب رحم یە: رم تلمر نا لو قانالاح

 ود هته, le یسهجاوخ كلدرکاش ۰

 ۳ ۰ زداتت تورم قاوم یاکر و
 یک یرلذدلراص هلت زکرلاعم زک هسرونل 7

 وشراق هلام ۰ رارابوق 4 هن روا یزکتلازر

 یدعشهکلب ۰ راردایاوسرو لیذر یزمم
 ادن د نرو قالوف هزکرنایذهآهرکو أع وط



Alo 

  ۱تراګ نولسم تلم نوکو زس ۰ گو

 شاق ورآ هدنصوصخ تشان تو

 ید د: دص وصخ ف٤ 9# 0 ؟ ۲

 و ب كب اما زکسروبدنا ن ظ شعا

 تاکو N ا هدرا
 نا رله اس نا ۳ زعا ید هدف و 4

 .دلوا جلب رارثا امظعراسو رایزارراد#
 و5 هرص یسهدرا یناددم كلع یک قر

 ترد هد زکیبج ۰ رردعاص یحد نه ران اش ۱

 .زاسا و نکنز یزدی د:؟ هلکهروک ی قح

 یغبداج آ نازخ زکهسیا ردا نظ ریقف یھ

 بوج رروک یزکغیدلاق تروک ون نامز

 ایا و تیذاک | ر زد رد هن اسم هد
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 ۳ تر
 مکل ٭ ٩ زییهرویدبا ضرعت هزکلیط
 هل:هج یکیدلد « زروید ۴# ندیلومکند

 وبأب زجگرب یرازوس وش اراصذ

 و وربک ندنراکداب هن لرددا لح

 موزا ههلاقمرب یت هرانوب هیلع ءان

 ید ه-ةبط یحرب كن هلا-ةم كرنب ۱

 / نیم هراد و ا ادرس وک ید

 ره «ردیلعوف ههنروا ینا هسا شاروک
 : ۱ راک کزوز نالوا كجءرد-)وک یسک

 ۰ ردیلهالروک تفو

 ( دصق» یاهننا )










