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 سدقا هاکرد یرالوف ( یسیارطلا سا

 كناو هناشید لوسرو ان و دج هنت دحا

 یتسهمم فئاظ و مالس و تالص هناععاو لآ

 یتفیلأت بیس و مارم ضع هرکص نداشا

 ۱ « ردا مالعایتآ هجورب

 e ب

 ۰ ی
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 ندنرل هنغاب وروا كنهیماش دارج ضعب

 یکلامهرتلکنا هدنمان ( رابطقاحسا ) «القن
 دجرت قرهلوا بوسنم هناذ رب ندنسالع

 كنهلاقمروک ذمهکمدوقوا یهلاقمر یکیدلیا

 داع كنهيمالسا "هلیلح تلم یحاص

 قادسقتعم كن هیعسم تئاوط هلرل هيجم

 كنفرط كرەدا دارم كعا قيقا

 یپاشتتیاف ہد كن راباتکو  یراّقت هجداقتعا

 یهدنراس و ء ماقها هنسهماقاهلدا راد هنسه وب

 مازتلا یتعیدل وا هدهیلصا قداقح كنافالتخا

 تاتتش دن هدنساهلاقم رکیدرب و ۰ شلنا ۱

 و دار لرهدیک هب هبرصم دالب /

 البا الحلا و تفلا هلمالسا لها
 هتقیقح و هلفاشکتا ییرل هشد قلاقح و

۴ 



 و
 ۰ ردشلدا حرصت ییبدل والصاو

 امام هدنساعدا و هجرک هبلا یوم
 هب هيم رسا نساح هدلاحره هدهسنالکد قح

 ندننادافا ینیدلوا شللا بسک فوقو

 یالع یدنک همالسا لهاو ۰ رولیشالکا

 تاصارتعا نلیدا دارا ندنفرط یدالب

 قوچكیهدهن رایدنک و ۰ كعا عفد یهبها و

 یرلنا هلبا مهقت یتهدل وا دراو لرلضارتعا

 ندتنندم راونا و ۰ هفاصنا زک ص راد

 ماوقا نلیدا وزرا یرالدا راد دا

 كتسهالسا هنراناش و لاح هد كن هشحوتم .

 هفاّرمعا و :E یفبدل وا ناب سج اهد

 رب دقن ی رلتهدخ نالواقا ووللوت كلا توعد

 ۰ رولیدا
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 ا هد هربخآ نیس ویسا یح و

 نزسقل وبع و و ریٹ و توعد ندنفرط

 نیبم ند هدنس هبشح و لاها كناش رفا

 لو وک مایه هدابز ك هل وذ ییالسا

 هققطا یف هرکص ندنالعاو ناب یتغیدلوا

 هدنص وصح قاذ و یاب دیش وق الحا تب دهن

 یسهب اهن یف د اوف TDMA هدا ز ندن د ره

 ماهفا و ییبأطم 4رمح خر راز دل و

 ماکحا یو یل وهس و ها ا

 هوجولاب تي نمو ناش تیولع كنەيمالسا
 هلکلروک ىت رغەدەغمتالك | یغیدنلو م وزج

 ۰ رونل وا ول کم هند

 تلج ی زما زشت مز یدص2«كناهحرک

 تفرعمیتسنح یانآیدنک اضحت بوی وا كع

 نص وصخ تندم راوناستذ و ۰ لاصبا هاقح



}1{ 
 تبوعص هن رلرکف و لالم هن راسقن

 موفلا لهس هدهبنرم كجا ثاربا لالکو

 و بصعت تادویقو ءددج بولسا رب
 زارحا نفقرش تمالسو قالطا ندفاسنعا

 رهظم تا سا كناهذاو لوقع نلیا

 ددس رظن قفاوم تهجرهزا قر هلوا

 بدل وا قفوم هنقی و بدترت هرزوا قلوا

 نییم ند هلا هلاتسا تاضوبف "هلاسر وبسا

 لوبقو دابقنا و ۰ یتبقحو تقبقح كمالسا

 نیدحوم فونص نانو دع تسمم هلن داعس

 یلاعت هللا ءاش نا ققح و توب قیرط هدندزت

 « ردقحول وا نابنسم هللالم ات زا
 رک ادعس یعلاط ا نمهلاسر(دم ه)هد مه

 ناکرادیشم و مالساند مظعا "یماح هلغا وا

 ةالصلا هلع ) ینطصم د ترمضح رونا عرش



RH 
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 ساوا ظفاحت و هیندرتاعش دم ؛ ( مالسلاو

 لور: ةةيلخاو ینمولا ريما نالوا هبهلا

 دعالا ناقاحللاو مظعالا ناطلسلا نیلاعلا بر

 ناطلسلا ناطلسلا نا ناطلسلا فال

 ناطلسلا نا 46 ناخ ديما دبع #ىزاغلا

 دمانا هللا مادا » ناک اإ دع یزامغاا

 هیهل لا تادادمالاب هدا و همالعا رصل و

 كنراتضح نمدننا « هدعصلا تاقیفوتلاو

 قراوخ تا یرابهآنرتف راخ دعس مصع

 كن راناشنتفادص ناکدن و هرذر ندنابا

 یرافوف و مدت هددادس و تفرعم جانم

 بوک هدوج و قر هلوا هرطقر ندنراګ
 فتاصص و ۰ بوسنم هن رلک شات كا ىا
 ۰ شلوا بوتکم هن را هاچ یی تانسح

 ةّقبقح ىف هديملا ةلاسرلا ) هلتبسانمو و
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 ىلا ةعنرملا ةقح و دیالمالا الا
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 1 9 باوصلا قرطل قفوتلا هللا لأس

 ۱  بایال یو تولق ی اده و

 1 A مو ھل ةا ق رظنال

 باخجا فشک و ةدلا لر زی

 ۶ نک تنر درا



>" 
 نالواتوکللا و كللا كلام ( اذ دعب )ل

 هس ةنهلا تبانع دازعاشلا مظع دوبعم

 ی ادتا : هکزرد ب ودا ع ورش هد وصقم

 شەوی هدنجا یتریشعو موق یربندنا شن
 رودص رو زتو هلرح الصا ندنسیدنک و
 اا و قدم هند ی ات لرهعا

 ماصمو ۰ شا ققحم ییاردو لقعو

 ولم نناوق وعا تاماظن ندالفکت یاباعر

 یسیدنک نوسروط هلوش یسعا لاغتشا هلا

 هد تباتک و تئارف هدنرع بول وا یا

 هرات وکه رب ندر نامه تاذرب نال وا شماغ وپ

 ادن هلا زاوا دنلب هسان ریهاج هډنر
 زکناشیذ ناطلس ن سانلااهبا 1 هکر بد دل رودنا

 مدلروب لاسرا هولزس ن دنرافرشا فرط
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 بودا غیلب یییراتلاسر هل ران وامه سا

le28 ین هلیلح ننناود یعید روس  

 هاشدا لوا ۰ مکج هدا ررقن و ح رش

 ا هلج یرلتمضح هاکا یراقح

 نیناوف وبشا هڪ رلروب روب نامرفو
 و تکرح هر زوا ناص كن هس دقه

 کس هاب تیاعر امام هنس دن« یاوق

 تاوذ رکید هرلزس لوا ندش عقاولا یف

 ندا نارذگکح قر هلروب لاسرا ما

 قوجر بسانمو A هلاوحاو نامزا

 قتامز رانا طقفو شل دا رشذ نيناوق

 : ردشمالاق یرامح قترا هلغا وا یضقنم

 قر هلوا قباطم ه هامز ځاصم هلو ندنو
 هب هدندج نیناوق وبشا کج هدا خیل ےہ

 كن هم دق نین اوق لرک ۰ زکسکج هدبا عابا



}4 
 رب جش هلزکه اشداب رکو + نخونم مسق
 هيس لوقع نغج هیمروب هدعاسم تقو

 مای زوخبق تاداع یکیدلیا مزح كن اعصا

 افون ! ایزکس رولب ۰ زکسکج هیلیا كرت

 دیلق هزکف السا ضعب اضع زس یراتداع

 عفانم ردنا قیفو هزک ر لیاقت یاوهو

 کرد زکشعا ثادحا هنفالخ هیموع

 روج ه لاها یافعض ی وب ران وب

 هنابن یب هلزکتمل یلو هد یرایقابو ناودعو

 ۰ ردنار فکر ئالو كى وشراقهن راناسحا و ماعنا
 داشرا هد بودا قیدصت قب زس

 دابقناو ۰ هلولسهتم لس یبرط مکج هی
 هقداص تبغر هكا كوللا كلم یماوا

 .هروما تایزج ن زک هسردا زاربا

 ۱ جم لوا نالوا قیق جا واو
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 قج هلوا بلاح ینیرابضغورهق لزب اعوطس
 نالوا قفاوم هن راش مش یاصر هلا لاوحا

 تداعسلزک هلج كردا نیبعتو زیمت یتالاح

 ۰ مر ولوا نماض هنلاح

 ماوفا هنرز وا خیل و نالعا و ی دعا

 ۰ هکرایدید و هک هثناب كناذ وا د الخو

 یسعدم خسج بصنم و مظء ماقم یا

 وش هزب نس ۰ تاعسن اطف تاذ نالوا
 هه رط ر بعص تاغ یولس هلکاوعد

 ا ا ا ف ال
 ۰ رویدنا ترفن او با ین مر ندو

 ورک ند روصت یاقحا رب هلو نمراكفاو

 هناك هقيقخاف رلز رور

 -اورا و ٠ل قرعتسم ین دارفاو فونص

 هاشداب نار وب مرکو فاطلا دن رد کوچ

1 



 5۰و
 ینو یس هلیلج سماوا دزمهان تاضویف

 ۰ مل هی نشو ۳ نکی دنا اضتتا

 نددابقنا و لاشتتما نم رج ر قم توا

 سا كن آ هکنوح . زال وا 7 ن هراچ .هقشب

 یغیدلوا یحاص هرهاق تنطلسو دفا

 لتسرم ند فرط یدنک هلتهح زکیدلب

 ماکحا یتجهروس مک شل نالو

 ماکحا وا و ردقوب رعقاط هکعا در ین هینس

  دناوف و 3 مد رج کل هیات

 هئاّربعا و ےلست یغج هلوا مزاتسم يو

 2 زروبج هی سح نم هقلاس ترا ی

 قو عع اق ناهرب ر NA EL قحا

 ۰ نوسلپ هلوا شخ تعا ءژ هکر دکر ک

 راح یلبلج نامرفر هلو مقاولا ف رکا
 ع وضخ زم هلج ۰ زکیدا زارا زک هسا

 ۰ زبایهمو رضاح هعاناو



4 ۱۶ 
 یناضرعم و ناش لاڪ لسرم لوا

 ا ا هرکص نی5 امام

 ۰ ردکرک قلوا هلوا توا : هک ید روب

 داف هکر دشا هدنرظن لس لقع ره
 هد هزه اشداب زالفاب هل رظن ور ها وعد

 نامرفرار هع ندنغیدل وانش ور تقیقحو

 ۰ رد راشمروب ناسحا یی راناه ربلا عطاس

 یدنک زکقاب ۰ فیرش نامرف هتشيا
 ۔ هشرش یاغ یارغطو رد هلیتسد طخ

 بولسا زککی دلیو ردصثوم هد هلیس
 اباطخ هزک هلج ۰ رد هر زوا هناکو لم مالک

 نالفنالوااشیدنامرفلماح : هکرلروبروب

 هلنامالع و فاص وا ین دلو لی هک وق

 رس هللا هاچ یب لئاضفو زام هد زرکش

 خیل هزس ندی اطلس فرط ۰ رد زارفا



۷ 
 هدنسهفاک كم هاکولم "هلیدح ماکحا یک هدا

 زکطاصمو عفانم اضحم بولوا قداص

 ةيلع نیناوق مکیدلبا سیسأت نوجا
 هرزوا كجا ناب و ربرقت یم هنارادکلم
 ندنرجاوز ولانتءا هنماووا ۰ ردشلردنوک

 هلا تلثات هم وب اه یاضر هک کیدا تاتتحا

 . زکس هدا تداعس زارحا

 ؛ ندسنیقب هج روی زاربا نامرفرب هلبوا
 راي دروک راندا عم هبار وا ندقازواأ

 رایدتا لصاح فوقو هنسیعطق نوعصم و

 هصقف و یماوعد یکیدلیادرس هوا هلینیع و
 ضدوف هصوصحم فلاظو هنسرد:کح

 ةنموع تایاطخ راد هنفیدلوا شلروم

 . رلید الک ا توبوقوا یی هناطلس

 هسک ارداو لقع هدنس سان اماد قحا



۱۸ 
 هنساعد« قدص كناذ لوا هلغغلو توافت
 یدلوا ادب رل هقرف قوچرب هدناب لالدتسا
 تامدقم نالوا یسانبم ثالال دتسا هکنوج

 . زامهلوا یمولعم هرزوا قایسرب كسکره
 بویلوا لصاح ًامات ون درر فاوف و
 یدعا ۱ رولب هلوا عاق هلا دارفا عوج

 طخ كناشيذ كلم لوا ( ىلوا هشاط )

 هدنرظن رانا هل رال واردتقم هزمت یني راک رابم

 هیلع ءان ۰ ی دیا قو یلاقحا قق وا دلقت

 !توا : بقع رده راهروک ییسیزاب كنامرف
 نالوا هلبطخ یدنک لرمهاشدا نامرف و

 تع راسم هش دصت رەد اش مش نامرف

 . رایدلا
 یسهشرشیا رغط كه اشداب ( نان هساط)

 يدل هل راع |مزح ییعیدل وایناکما كلدا دیش



۰ 
 ۰ رلیددزرداقیدصتبی رالب هدزب هدهاشلا

 تایاطخ و هناکو لم بیلاسا ( هلا هساط إل

 زحاع كما داحآ تولوا LEA هناطلس

 یصاخ بولسا و تغالب نالوا یعمبطیرالوا
 ۰ رای دعا ددرت هد رانا هلل رامروک

 ندیولسا و متاخو طخ ( هعبار ٌدهعاط )

 زکلاب ز هکرایدد نوجا یراقد_لوا رادربخ

 رک | هزب ۰ زم هدا قیدصت هلکمروک نامرف
 فع و ندنسئافن هناهاش ةصاخ نرخ

 ی هسیفن ٤فع نالفو نالف ند هناکولم

 "هداراو نذا هکزرولب هکن وچ ۰ زردا

 - هللج ةن زخ هک دعا قلعت یهاشدان ترمضح

 قیدصت هد ز كوسا رولس هدنا راضعسا

 هدارواو ز« هدا جارخا یشرب هسک ندنس

 ۰ زامل وب ۷۱ دلتا 4 لولم هزدان سلافن نانلوب



.۲ 
 تقوزآ توا : هک یدروب تاذنال وا لس ره

 راضحاهزس یش زککید هد هللاءاشنآهدنف رظ
 دف یرلکدلیا وزرا عقاولا فو ۰ مر دا

 هل رامروک هدنک وا یرلزوک نامه یهفراخ

 ۰ رای دلناتسک تعانق هدرانا

 زمه اشداب : هکرلیدد ( هسماخ ههاط )
 نالوا شل ردنوک لوا ندنو ندنفرط

 تاحاشحا قرهلواتیاث یراتلاسر رال وسر

 هرات وئاق ی رک دا سن هروک هن هرصع

 نناوقو هدورلیا هکردرا و تحارص هدنلیذ

 قباطم هب هعقاو تان وئش قر هنلوا حد

 یراناو قج هلروب سیسات هد دج نیناوق
 E EAN هکعا لیا

 - هنل وب یرلتم الع هر زوا لاونم وش

 بیرغ ردقوا هسیا راته راعوا۰ رد قج



RIF 
 هدرانا ًاماع لصح یکیا ةکر دق وج تاغ و

 رنا هد او یسعا كارا

 لحس هه انشا مه نوجا مزب هيلع هات

 یراتم راع کل دارا هدناذوب ۵ هقاب ۰ ردقو

 نناوف ددم ل هسا رولب هلو هام

 یدل ۰ زردا قیدصت یتغج هلوا یس نت

 نیناوق و رلی دل و 5 6 ی واسم الع شیتفتلا

 هد نیش الم ههراع لاوخا شات دلت
 دد تاب راد رانا ناو یکن + ایلیا سح

 ۰ رلیدتا قاعلا
 ندر هل واز : هکر پدید (هسداس ةا

 تامالع زمکید ردوک و زم هديا یقلدصت هر

 برقا هطانتحا ۰ زا تعانق هد هب هبولطم

 ۰ رد و هر ززا یا دا

 زرهقاب هلتفد هیهاون و ما وا یکج هدا خیل



 ۲و
 یتفیدلرویب نامرف ندنفرط زمهاشداب رک |
 ورڼد هتوا نیناوق یب دلوا هدکعا ادا
 1 هب هناکولم نواه یاضر نانلو زم رح

 تتساو ا ا لع یسانو قاوم

 یهنطو عفانم هلبا رجز ند راوطا نالوا
 هووما هزادا بمشو رولو لق

 یرشان بول وا دام هب هيمو خاصمو

 هر وکح هنس هبناذ عفانم كناذ نانلو

 مت لاح تققح هل هسا رالکا ییغب دل وا

 تفو زارب ندا را ر ردا نیس ید هد زم رظن

 لوصا كن هددج نناوق هڪ دا رور

 رع فلاح هب ۳ اشدات یاضر د

 روک ذمو ,Sos , قح هشل وا

 ییلمکمو ماظتا تهج رهزا كنيناوق
 6 واحا یدانع ماصمو دزلب عهانم هلل س



{r} 
 عفانم بولوا عفاد یب هنفو داسف رهو

 راظنا ل رانو یکی دلد هژز ک هبص وصخ

 هنسلنا ققح یک یکرک هدنول هنافاکشوم

 تعلاتم قرهل وا صالخ ندهبش هدرلن وب هک

 ۰ رلیدلیا
 رارق اکوش هدنرلنی هد( هعباس ٌدَشاط )

 هدکعا نالعا وش كرک كناذو هکرایدرو

 هنناوف رشن كرکو یساوعد یقیدلوب

 نالو عوقو راد ه هماع ماصم هلا رادتا

 هدافح هد رب نو یناارحاو تاف رصت

 هاشداب هلتهح یعیدل وا تفکر قح هلاق

 یغجهلوا یرایلاعلع طاح ك زمهاک | یداقح

 ۰ ردیعسط ما

 ۔ وک ذم یاوعد رڪا هدلاح وب

 طخ كهاشدا ير هلوا بذا هدنس هر
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 نيناوقو شعادیلقت یتفیطل یارفط و فیرش
 یدنگ ل ردا بعالت هلا هلا هعوض وم

 مایق 4 و و تباعارخا هزوک هنشاوه

 هسروپ دا ققته هناکولمدزن یغبدلوا لی
 یتسیدنک دلرهیلدا تقو ةتافا لاح هم

 دسافمو «ریمدنو لیکن یییراصنا و عابتاو

 ر رعت ی هفلاس نناوف هلءغد یتیرل هعقاو

 لاسراو ثعب لوا ندنو ًارومأم هکعا

 نوام ناود نانو داتعم یرالروب

 مزاح و مکح یسلردنوک كناذرب ندنناکرا

 دوهشماع اد كزغاونع تلالح ناطلس نالوا

 ىب تایانع نالو هدقل وا حاهتا نوبع

 تابجاو ارظن هنر هناراکتت دعم تاباق

 ۰ ردند هبعطق

 د ودعم ند هبنس تنطلس روما مظاعااریز ]

al 



> 
 هتنصاوصح ماجا لیدس و مات لف

 لهاستو وفع هدنقح ۰ كقبمابق دوخ دوخ

 تیانحرب نایلوا حودعو راج یسهلماعم
 یغیدل وا هبقاعلا مخو ءازفا و هیطع
 ۰ رد راکرد

 یلیخر هلا تاب هد رز وا رارقوبرانوب هتشیآ
 ندهرا هکرایدروک هد هسي اراي دت | فقوت تدم

 هکر ههان اصم هاشداب لکد نامز ا

 راشتنا و۰ ربخ لوص و هل هناند “ہدیعبراظقا
 کیا ناک هنصوصخ شب فئاوط لاوحا

 یروک ذم "یدم ند هناکولم فرشا فرط

 لاکت لاصبا هلسذکت یتیراصنا و ناوعاو

 یسان ندلع هلا هددج نناوفواو ددش

 او ام هارحا یناصوصخ ددو عنم

 ندک دعا روهظ درفرب نانل واراظتا یدورو



۲ ۶ 
 تفاصح تاذ نالوا نناوف ددم لوا هقشب

 یناشولع قرهلافوجیعابنا نوکبنوک كنام
 ۰ یدالشاب هغ وار دقت

 یساےدم قدص هد هب دشاط وب هبلع ءان

 ۰ یدلوالئاز یرلههبش لر دیانیبت
 فئاوط یولرکف كن ( هنماث دساط )
 کفر کند
 زکلاب رانو بويعا فاطعنا و فارصنا

 هلئالد هوح و هرکصندفقوت و یرح قوجرب

 هنتعباتم لر وک ذم ددع ردا بسک عالطا

 ا لارا ا فتاوط نرورارق

 رانو زس همش ج ۰ هکر ليد د قر هلآ هناعمارظن
 یراقدل وا ارآ و راکفا باصعاو القع به
 هدنس ةبانسا لالدنسا هلاوحا قئاقح هلتهج

 زی هرزوا هجو قثال یاوص قیرط

۱ 



۳ NE 5% 

{$ 
 رلیدن |قیدصنانش وام زج یتاذوب هکر درلشعا 2

 ندنرل دادحا و ءابآ ءان هن راش دو

 نالوافولأم دحرابدنک مدفزا و توروم

 كن 4 راح نناوفو رت ییب رلتداع نوش ۰

 هدرانا هکوبلاح ۰ رلیدلبا رجه یتسیوک ا
 شلیا تفلا ورند هوا نکیا ناسنا یک مر

 هنن رایناسف یاوهو یی راتداع یراقدنلو

 امرفکحههانادفک و ۰ یلزم هدنادلرت یال

 كعد ۰ ید ولزام دقبح دنح راحت كف هم دق ۱

 اقلطم یراتعداتم و قد دصت وش دارانو هکر ول وا

 ردینبم هناراما ولئالدنالواداقعا وقو و ناباش
 ندن هکعادلرت ینیولهیلصاتاداع هسلوا هل وب



 کس

۰۳. 
 قالخ یشان ندنرلتل اهج تیاغ هک ید

 تلادع هاشدابرب افتوطس و امرقیکح هدنرز وا
 ۰ یدبا قوب یرل رخ ید ندنعیدنلو اا
 یکیدهلدیتسهونعمو هبسحیاوق كسان هل وا

 نایفلوب هدهسیک چه دردبا فرص هتهج
 هراضحهدلح ره یهسیفن فحن و هعظع لاوما

 رانو یدوح و قلطم كالامر, قحهلوا رداق

 روما كقلخ یتح ۰ یدیازمچت هلی ندنلایخ
 یرلنوئاقیهدنرللانال واماظت ارادمهنالماعم و

 , عض وبا یکحسیسأتایو ناطلس ریپدت ی هل
 هلا را هدا و نامزا تابلت اضحم لر هدا

 لوصا هلیبسح عیابط تفلا و شلدا داتا

 معز تراسع ندرابش شط وط هنعم

 ۰ یدرل ردنا

 صاح نانلو هدداقتعاو رکفو یدعا



{nN} 
 نناوف ددح ندنفرط ناشیذ ناطلس عبطلاب

 یتساوعد كناد نانلوا لاسرا نوجا

 هداسهن وب هکرلیدند و رایدت | بارغتسا هک دشا

 هدلاع ٩ ردکعد هن ناطاس الوا ۰ ردکلاد

 كناو ؟ یرولب هلوا رثومر هقشب ندتعیبط
 روصت ] نوناق یریغ ندرانوناق یکیدلیا باا

 ۹ یمروتلوا

Eیرلبش رم دم هل وا رداق مزب  

 یهداتعم و هفولام نیناوق و هکع|ثادحا

 هلی راشا رد یادص نامز ليج ولزغم یون
 هن رالید یرلزوس متاطرب هدندا و ورلیدن وا
 نکل ۰ راید روط رایدنلیوس قر هالوط
 ننناوف لیدعت هد و ندهرا

 یسامدم قدص كناذ نالک هلبترومأم



 ۰۳و
 نناوف قرهلوا تبا هدنرظن قثالخ

 هکیلدبا هدهاشم یسهعفان تار كنەدىدج
 یو نیک یادبط ساکعنا هعیالتشاب
 ۰ ید رو رک هنغالوق هد ران وب میطلاب

 وو رایدک روا هرندرب هنرزوا كنو
 ےس تباغ طقف ٠ « رایدد ؟ رد لاف هت

 دق شب یا هرکص ن ندنسارحآ تاب رڪ رب

 یادن یراتدل وا ,Ek راک رک لاو

 ترابع ندیشر زسساساو رکج كق

 نناوق وا یرلقدنلو هدکعا ساسقو نظ

 شمسوک یونعم ویدام كنهددح و هلیلج
 نایت نالعا یتبندم و قرت رانا یغیدل وا

 هکعا هبت قر هالکحا یتغیدل وا
 وش قلا ۰ هک رايد د هن رکیدکی و رایدالشاب
 هل دیا رود ندده رظن ظذ بیرغ صوصخ



HY 

 سک ره هکن وج ۰ ردلکد تشکر كج
 باس نکیا لامه مز هدیکتو یضارعا
 فوقو لیصح هدشلوالصن قالخو ماوقا
 5 راقىم اوا لات هتداعسوب لر هدا

 تداعس زکلاب هسیا یس هصتن ءرکلسم مز
 هسل وا ترابع ندنمالاق مورح ند

 نکل ۰ رولب هل وا دع نوها هب ر

 یکوللا كالم ر هلوا كسان هبققحا ق

 تاذو قرهلوا هنفزاح زاومام هد بوتلو

 بحاو ما هسیا شاردنوک ندنفرط كنا

 كرالفاغ یک مزب نیا عابنا هنن رالاشتمالا

 ۰ ردیلمالدا همش وا مخو یراتقاع

 صض ورعم زلاقشا بد دن لاح و هکنوح

 ندنرلارک تنطلسم هدفدل وا یولابلع 7 هع

 ۳۲ ج



 فرم
 iS حن هق قطا ق هفش رش نناوق ۱

eندنرابهاولا رشک بناح ۳  
 تملاتم را را رودص

 ارت ینه هعدق تادقتعم و تا

 هناصوصخ تریغو تمه لد هدب و

 هن رلرابخا و تداهش ؛لراد قدلوا روبح

 كسانهسزال وا جو هدر دقن رکیدا را

 یتهردانسافن و هرخاث فح یرکدلیا وزرآ
 نوسل وا یس ا: ہداراضصحا بقع رد كناذوش

 تقم 8 14, انتعا رظن

 روک ذ ذم هکن یو رول هل والیلدرب هج ورا

 نذا و رونل ۵ زمهاشداب زکلاب ریش
 ر ترا رویصف رش قوام

 ۱ ودراویوع (n هند ر داکد نک ٤ یرال
 یراتسافنوتعتباغ درايش قاطو عقولافو



> 
 هدنلا جن 0 3 ردق 4 یدعش ها تیح

 اف ۰ زرولب رک ییراقدمل وا شل روک

 هند وج وكناذرب یحاصلماک فرصت و همان

 یول رظن ی هظوفحم سافت وش ندا لات

 ندنفرط تاذ لوا كنهسک نایهدناراضحا

 ۰ ردلکدا ور كعا هاتتسا هدنسلروب لاسرا

 نال وا ا یهیماس تافص هک رول وا كعد

 كناو شعاراو هقيقلاف ناشلاع ناطلسر
 هدن ددص نامت یدابع خاصم ندنفرط

 ۰ شمریلک رالوسرو روشلوا شن نیناوق
 هد ا باا نناوف دید هد هعفدوب

 دودعد ند هناک و لم سٹاف وشا مدمانفم

 ینو ۰ ردش وا عیدوتو لسنا | رایش



> 
 ۰ ردق و تم لس قد رط هقشب ندکعا قیدصت

 و ما هد هدا دایقنا دنسیدنک هدزب زکبلک

 « ل هیعشود هههظع
 نانلوا رکد هدنجا دالب “لاها قحا

 دن راسفن تنع هدنر ره كنهعست فئاوط

 ندنولدادجا و ءایآ هکیدرونلو رل هسک یلتبم
 هاا < یرلکل امت لاک هراتداع اقوا هلاق ,

  دلبا ےلست یتسهعقا و یاوعدكناذوزب ران وب

 تولوا صار لوي هدنفوف كز” هد زیگی

 روبح هلو هد ىداقنا كنا هدرلزب

 ۰ رایدلیا فاکتسا ندقح لوبق هد زرولوا

 شلدا غوا هناشرح یخ ناسک هلوقموب

 ESS ییەقىتع تاماظن نانلو

 ا هک و روب ےک ماح هلا راجا هریسفو
 ا نیب هلتش ایر راڻا هدهاس وو



 للخ هن رلهاذ عفانم انس هن را وا شل ازم
 هب هلطاب تالایخ هل راع !سح یتغج هل وا یراط 3

 دابهچره قرهشیقلاهراکناهلب هلی ورایدلاق |

 هنلج ایا وه كن را سفن ورایدلا هن و لزوک یداب
 ییماقتاورهف كناشیذ ناطلس لردا تعباتم

 ۰ رایدوت و آ هلي
 - روك هعفد قوح یراقجا قاطو |

 ترغ هنالهاح و ۰ تیبصعو تدح هکزشم

 ردا یعس هلبطاا جوزتو هلاطبا قح هلا
 ندکدروش ود هب هرطاحر لوم نيرا

 كتمادنر هلو هکرارریتکح تمادن هرکص
 [۰ ردراک رد یغج هیلوا یسهداف

 ترداسم هشدصت رلدناعم و هتشلا

 ایز دالا داغ شان هقلاتس ريهاج ندا

 تافلکتو هبهاو تاتو قاط رب یئالد



> 
 هدرایدشود هنسادوس كعا فزت هللا هدراب

 12 اور و كحةعا لوبق عرض لع
 رصد نوهصا و AD یلیلدره هلا

 دنسر هدنرلاو هکعا طلغت یباصعاو

 رل هر اکم هز الهاعم هلتهج یغنیدغلوب

  الشاب هکمر و لاقحا + هلقع تالاحم هلا

 . روشود هبدهش ینبابرا ملسلقع طقف ۰رابد
 هکنوچ ۰ رلیدم هلو ول ردرب یتلوب كم
 دسلوا نکع قلوب لیوأترب هلیلدره ضرفلاب
 رهاظن هدناب قیدصت نیرش تاد لوا هلب

 قرلوا یفداصتو یقافنا تالئالد هجو ندا

Aمت هدنسفنو یتسعا عاقحا  

 رو صت هدنزرط هع “هلدا یلئالد نایلوا

 "هل ولس هکلسم ر ناش وا یرلفولأم بودنا

 یالقع هد هسم كج هدا روبح هکعا



> 
 قفاوم كا زوج یتسلتب هدا عانقا یمانا
 كنهروک ذم لئالد هقشب ندقدل وا لقع ناش

 عوقو راطخا ندنفرط یدنک یعسق رب

 هقشدصت بابرا هلاراصبتساو لمأت قرهیلو
 عضو هد هفلاس نامزاو شلوا رهاظ

 فرح ردقوا یر هتد نناوق ناش وا

 روک ذم ددح هد دهه ره هم نکیا شلدا

 (هللا مک ) تحارصرتادهننامالع و فاص وا "

 ۰ یدناشلاق

 ندا روهظ قریفلو یعنص یدنک لددح

 ناشوا روصت یتردق هکعا داعاو رالیلد

 ثاریا هسلدا لیوأت ردقن هسیا راتمالع
 ۰ یدمهلوارادم هب همش

 هناهفس وشا ندا مایق هب هطل ایم هد مه و

 شلاق اهد تقیقحر شماغا فاشکنا



 هک ۲ %
 یو هد رف ره دارفنالا ىلع هدوا هک ید

 ها ارفآ هقشب ند نالوا تبات وجا

 رب صوصخح هنس هعوم تایه كنازجاو
 هلرک !توا ۰ ردترابع ندقلوم یعطق مکح
 - اجا ته هدنال وقعم رک و هدناسوسح

 هدن و زج ابو هدند رف ره یت وق كن هیع
 . نم هنلو

 هلو عوفو رتاوت هد ربخرب الثم
 كن رڪ هکنوج ۰ رولوا لصاح نیش
 یتیرلعا قاغا هنرزوا بذک ارظن هتک

 یربایرآ دک وبلاح ۰ زعا زوج لقع

 و راجا بلک هدنربخ لر ره

 قم راب وق بوکج ییا ر ههلاق هک لصن

 رر رر هيا رز ٌوزج ۰ رد_کد نکم
 :جاسا یمکح رب تل ذک ۰ ریلی هلب راب وق



4 
 4 جم دیا عاقجا م رنک لئالد ندا

 ىلق ناسا یکیدقیا وا تا یکیارب
 دعب ندنلاقحا لیوأت لع كرەدىا هدافا

 ر

 نانلو یاصنا هنم دا یدعا

 كناذ ناک هل رومآم نیناوق دیدح لفاعرب

 ترک راتب ۳ و طخ كياشذ هاشداب

 هدا دلت یییرانو ام ءاشنا تیر

 ارا السا هد هسلیا ضرف ییسل#

 ند هفلاس نناوق نکیا ن رقم یعیدس هل و

 هنزخو یبسعا عاربخا نوناق رب نره

 نوصمندرایعاد و ظوفح هد هلاکو لم هصاخ

 یھاشدا "هدارا ی دف راخ سافت نانلو

 نیمدقتم لسرو راضحا نزسکعا قلعت
 تامالع نالوا شدا نام ندنف رط
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 داحا دوحم دوخ هدنسیدنک هد ی هبولطم

 ؟یمریلب هدنا زوج یتسلوارداق هکعاراهظا و

 هاشداب هیظع لاوسحا ندا نایرج تلذک
 نکیا شلوا یمولعم كماکا قئاقح
 ا اال یوناسه ءاضو
 و اس هیت یینک مزال یازاه

 ۱۳ ۱ یاب مرند
 رود نم نکیا هدزک موب لاح ؟ یرولیروک
 دبصعت یاع یک وردک یولدناعم

 رانال وا ییتبعو راچ ود ه ذذ یاوه و

 ۳ ندا فک ب یدرلرروط پوک
 یرللاح درانوب هک یدرونلو اهد هفرفر

 قدص كناذوا رانو هکنوچ ۰ ردب غكب
 25 السا هتعوصح لالدتسا یاد هن ذک و

 ۰ رایدفل هد راکفا فرص قلعتماکو بو رایدعش



O 
 رافالسایرذدع دق یتیم هن رابصعت ضع هکلب -

 رلیدلوارصم هر هیس تادا ٹو روم ندن ۰

 زکسرویل هو وکه هل زکسروبابهنزس هرانو ۰
 مایا دنیناوق یفیدرونپ مل
 كن راترضح كولملا كلم هدلاح زککیدغا
 ندقل وا راتف رک هنس هددش تازاح

 :هکید ر لر د هسان د ؟یعر وک وقر وة چههزس

 ًامزج یتغیدل وا بذاک كنوز ۱ لاقروق هب هن

 رب هقثب هل د زکسرولیب نده ۰ زرولب

 لهح هد سوت رویم هدا راد تاوج

 شعالک ۱۰ یی راقد وا هیات تو

 یلیخر هدن رله راس تاص وصخ ۰یدرلرول وا

 هدنایون لرلنو نک رول روک یرلتور رثا

 شع وس یرلرکقو شمن وط یوله رق

 ؟ یجرول وا لباق كماعا نحل هنسل وا

USOT hS 
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 یدروشودهبذکت "هوبرک یراناو یدلیا اع
 هلرانوماعنا بلسو اتد هلتهج و یدع |

 تول وا تیکح ض و تلادع نبع هدنقح

 ۰ ردفوب یراترذعم لوبق نایاشالصا
 ( هرصبلا ىع نع هللاانذاعا )

 ن رقتفاصح تاذ نالوا نناوف ددحم

 هرکصندنراعابنا هنسردنک كس الخ ریهاچ
 ها روش لا اطا هتفلاخ ونک
 نیقسا قلآ هاشتعا رظن یی هدورمنم لئالد
 هنص وصخ داشرا و عانفا ین هریخا هدف رف وس

 اصن هرننا اعتاد ۰ یدلیا ماقها قوج كب

 رادم هن رللاح حالصو رايا اشآ هاصلاح

 "دلدا و هغمردنابوا ینیرل رکف نوجما قلوا
 هکعا حاضبا اهد تاقرب یهضورعم

 ۰ یدردبآانتعا
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 دا او رزق را یتیوا هرباکءرانآ اذه ع

 ۰ یدولررتسوک ینیولهح رق
 بویلوا یربثأت الصا كنيهارب هکاتقو

 ینب دل وا لباق یرالدا ح الصا هل رطو

 تموصخ راهظا ید رانآو یدتا نیت

 لرکو هنسیدنک كرک قر هالشاب هوادع و
 لاصدا هم زوم ید هنن راصتا وعاسا

 قترآ رای دليا باصتنا هکعا اذاو ررض

 ( نكمل حصتلا هعمل ارلا اذا )
 ۱ ۱ ۱ ) هاو قوفاصعلا الا ًاغدار هل )

 ناطلسو ٠ یدلک مزال غزا ریعسا وف

 هلیس هداراو عا كن رلت رطح نادش اقح

 همتا راك تحصلت هاسنا [ ۱ ]
 لآ ه2 ثمل ندقهر وا هلا me 3 دم هد

 .زاهورجاز



 4 ۰۰ و
 هكا برح هلا راناو هم اللوق جلف
 ۰ یدل وا لاج ۳۹

 یرلن ال وا عیعم هک کالبد هل 2

 - الشاب هب هراحهلبارایغاب لرهدنا یاصتسا

 تدأم ( لاصس ترطا ) ہد صا لوا ید

 زار هد هحفرط یکیا هرزوا یسهبهلا ۂیراج
 ات ی 0 ا ندتچ وق و تامل اتش

 ( نیقنلل ةبقاعلا ) هللا ةيانعبو یدلبا بولغم
 هلدصقم یولاذا عفد هيلا را وهظ عرش

 لكنبناحو یذّوم ۰ یدتا لتقف ییرادقمر
 لوبقم ع دقزا هد الفقع دزرن و لوقعم قالتا

 هلبلتف كرل هلوقم وا هکنوچ ۰ ردقرط ر

 ۰ رولیدا نیمات هم وع تر



 4 ها
 نكي نا ضيرملا وضعلا كعطقو ]

 [*] [ بجاولا نيع ًأرملا ةايح هب

 یرلبقاب لره دادام یراتکوشرسکو
 تربع تح وم رااحوب ۰ یدلدنا یه تا

 ندرارضاواذا یعضر كشفلاحم قر هلوا

 هکعا لوبق نوسلوا ینبماواضمب هلا فک
 تع الم هرلن وب ناشیلاعد دم ۰ شیدا وا ر وی

 هظفاحم ینتما و لالج هد هدا یدّسوک

 الصا و ینیرلماما هرهاح هد ذکت نوحا
 هدناب رمن قحول وا مزلت سهم 4 یناهذآ شا دوش

 عاما هوو یدلنا طرش یتیرامافل وب

 نیشن دف وا هرز وا قل وا رادم تم

 یفجهلوا رادم هناا تایح رک ۱[]
 جورج وضع قح هیلو ماسلا دسر د| ققح



4.۷ 
 ریس غلبمر ندن ات راضی راکدلیااشا قرهلوا
 هلرلنا هدعب ۰ یدلیا فیلکت هد یتیرامر و

 "هدارا كهانبتل دعم هاشداب ییولازس یازج

 ۰ یدلیا قیلعت هنسهبلع

 یفیدنل و لددحم هورک رب ندنیفل

 رایدلکچ هلابج یهاوش هج ورخ ندهدلب
 ندقسعا هدیرلن وب دگر وب تفو هدهسسا

 هدنراقدلو تصرف هکنوج «یدمروط ورک
 یکیدلس یی رلکح هیلیا یدصت هرارضا

 و قندصت هدلاح یرکد روک قسضت یک

 نصح و ید ردنا لومام هد یییراعا دابفنا

 نکم یرالت روف ندشلا یدنک هلتدع ابم و

 حب كنان تلدعم ناباهج هد هسلوا

 یتغیدلوا لاج یرانوا صالخ ندنن ازاحم
 ۰ یدردتا نالعا



 4۰۳و
 یسک قر هلوا ادب هد راقفانم قاطر

 یشان ندنتمت عم یعک و ندننوطس فوخ

 - رّتسوک ییراهراما دابقنا و قیدصت ًارهاظ

 هنعایشاو عابتا یرانا هد هلا راشم ۰ یدرل

 ید ردنا هلماعم هلهج و لوا بودا قالا
 ۰ یداو هد ملصم و تیکعب ئاتا

 هشیتفت قئالخ نطاو یسیدنک هکنوج

 رظن هرندا عابنا هقشب ندقداوا رومأم

 هد كرانمشد یکهدفارطا یسماقاب هلبا نانیمطا "

 هلکن و ۰ یدرول واثعاب هفمریدج |یتیرلزغآ
 عابا هنلوسر هان دعطو فوخ راز
 كناش یذ ناطاس یلاوحا رنارس كل راتدنا

 راما بولوا مولع« یکجهدا فشک

 تابلت ر دا تصرف زاهتاو توادع

 بدترت ولازج هلویاهد هرانانلو هدنوک انوک



o j 
 ول هسیک هلوبارز ۰ یدیاررقم یعج هروب
 لو یال و كب هالخا ین هیم وع خاصم

 لدع قفاوم یرالدبااقلا هلتهج یراقج هلو
 دنکد تیکت

 یرتا ینلسانش تمکح كل وسر یا

 فوخ یاجابه هدما لوا رانو قرهلوا

 - سوک تعباتم یور هلبا ع قوسایو
 - اعم .نسح یرکد روک ارخوم نکیا رام

 راآ یرلک دلا هدهاشمو ۰ مرک دن مو هلم

 یعوجر ن دنرلما هدنس هناس ۵ و لدع

 تانسح كن هسدقم نناوق لر هلک هفاصنا

 نوک كنز ًاممراکهرشان و یناباغ ماظتا

 ریدشفت یتتماقتساو قدص نالوا راکشآ یک
 هدرایدنازق بلق نانی او ردص حاسشنا هلا

 هبلع :ءاش و ۰ رایدلی هدا داقتعا ا



 6 هد و

 ۰ رایدل و ندناصصا هلماکو هقداص تمیاتم
 « تفقح فذک »

 هلا هطاحا ییسهلج كناضورعم وس

 رانالوا علطم و فقاو هنسایافخ و زومر

 نداوهو بصعت یاع هکولردا نق و مزج
 هلا یتلاجخ عوجر ندنرلاطخ و .یلاخ
 لوقع نانلوب یرام ندشادوش ضح دیلقت

 یاوعد ر هلو هدند زن اعا ریلس

 لکم تهح ره زا هل ر هدنا زارا دنه رم

 رادتا هرشذ ی هروک ذم هيلع نناوق نالوا

 ا ند ناش ید نطل تا وا
 لا هدر مدت ج د ییسلوا

 رهاظن و ژاکت هبنم و هکنوچ ۰ زاسلاق
 قر هل وا قداصت هدناد وا كلئالد ندا

 ّ زا زوج بیپ لفاع رب عن یتسقلو



 4 ه $
 نالوا ناجر بیبحو ناشیذ ین هتشيا

 هللا یلص ( باطلا دبع نب هلادبع ن دمع )

 نیعلایأر یییراتمضح نمدنفا لسو هيلع
 شا غیلب و ندا هدهاشم توروک

 هجرلکی یهسدقم تعیرش یراقدلوآ
 هلتسان ءلرک ردق هب هديا قیدصت یلهسیک

 یی ول هفرمث ریسو تالماصعم نیلیا نایرج
Eهبضص لاوحا نالوا معاق  

 "البصفت و الم ینیرل هکر ابم فاص واو

 راثآ هن هد رصعره ند هرثک ریهاجب نلیب
 شعشآ هکلبو شلوب [1] یرتاوت دح یک

 یرلعآ قافتا هرز وا بذک [۱]

 قوچ تیاغ هد هبنرم قج هلوا لاح " القع
 لاردا هر كنهرهاظ سیاوح كول یک



{ov} 
 لب رهدافاو رابخا كمان دف ريهاجج نالوا
 یجموف.ترضح لوا هرز وا یا ققح

 قدص سالا نيب بودا تاش هدنڪا

 ۰ یدا روهشمو فورعم هلتماقتساو
 ۰ ید رلر ول وادا هلیمان ( نيم ال ادم ) یتح

 نناوفو اینا مثارش هدنولرعتدم یرایدنک

 تباث نیش یش یراکدریو ربخ بودا
 قازوا ۰ روند رتاوت کو هکرولوا
 هل رطون بهیراهاشداب شم ویراتکلم

 بتک ۰ زبعا هش الصا هدنرات وو زرولپ
 رخ هرزوا یتیدشلوا ناب هد زه هیمالک

 یر ورض ۰ ع ییدلیا هدافا هلرتاوتم

  زعافقوت هلالدتسایوصح كناهکردیهبد و
 هراتحوح نالوا یتردف هلالدتسا نوچ وا

 ۰ رابا هداقا نیس رتاوت هل



 ب هو
 هلی فرح رب راد هنوتفو فراعمو كولم
 هکر دقخل ندن رلک دعا لیصحت ند ۳3

 تیاتک و تئارف ردق تدم قح هوا فک

 هکلب و شم اا عاقجا و تبع هلی اعصا

NT 
 تورو 000 ۰° رد راشمالا/ جد ر

 و رانا :ینا و
 شلوا لئاز ند هرکنص هدنرلک اب دادجا و

 هدنرکف دادرسا ینا هد تولوا تنطلسر

 لصاو هقرف یراشرش نس هدلاح یغیدغل وب

 ماوقا هفاکح هکلب و عو ب هل وا
 كردا نالعا یساوعد هدنسهرا ماو

 : هکرایدروب

 ییگتداعتسو حالف ها اسد ی

 هولزس ی هیهلا تعبرش نانلو لف



> 
 یدجومو هلا كرالاع وش نوا كنا غيلبت
 كن راترضح ىلاعتو هناصس قح نالوا

 وشو ۰ مدلروب لاسرا ندنراسدقم بناح

 فی رش عرش میدل وا رومآم هناي و رر

 كحهدا نارذک کد هام یاضقفنا رولاو

 هلتهح ییدلوا تتسانم هنام زا و راصعا

 بول وآ حان یبماکحازک | كنهفلاس عئارش

 ۰ ردٌمح هل وا ۳ لرلنا

 یرابصعل و ما ناد ۳ ا ۵ رس

 ها رانآ ۰ نت سنا نقلت ندنفرطزک دادحا

 یسەل وقم او ۵۰ و و هرلت یا لإ

 ۰ ردقعاط هرلیش

 یکجا لوبق كيل لقع هلو زسیدما



6 ۰ $ 
 هلرهیلرب ییالاعتلا و. ۰ زک دیا كرت یتارکنم

 تاذ و قیدصت نس هلاک تافص عیج

 . زکیلیا سیدقت و هزنت ندصلاقن یتتیهولا

 كعا کش دنس هيناحس عن كن قیقح عنمو

 4 E هک کن ه رک وا شناکراو لوصا

 « رددنأع هزسدنن یعفانم

 كن همدم تعیرش هرزوا لاونمو قحا

 یهودو هشد ماصم یغیدلوا لّعسم

 فلاح هنسیدنک هج الشاب هعمروب ررقت
 یلاعا ندیشدا یتساوعد و ۰ یدلوا ادي

 - روک راغم هنن ولداتعم و فولأم یناداو

 ا سم راپدلانطارعا ندلوبف را
 خویشو بهرتو رڪ ی

 ۰ رلیدالشاب هکعا بیذکت یسبرثک !كنابش

 تحج هرکص ا اج لب
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 یرادصقم ندنو هکر ایدشقلاق هنبلط ناهرو

 یسیماح كنا نکل ۰ ید اققا ر زجاعیهلاراشم

 یراترضح یلاعت یراب نالوا رداق هثیش
 ترضح لوا هناصس هتانعب هلیبسح قملوا

 دارا لیلد هروک هندادعتسا و لاح كسکره

 رلهقراخ هعقف و ارتقا كلئاس ره و ۰ رد
 ۰ یدرلیازارا

 لوا نال وا مدآ نب دشصو ع صم

 ندا تداهش هن ول هللج یاوعد كرضح

 هکر دع رک نآرف یظعا لا لراتعح
 اکاد تول وا لزا هنسیدنک هللا دنع نم

 هسیا نآرف ۰ یدرروب توالت هثتما قآ

 ییددلوا یواح ینناب یول هرهطم تعیرش

 یرانلاسرو قداص هدنراتاغیلت عیج

 ناشیدلوسررب لماش هشالخ و ماوقا نوت



{$ 
 ۰ ردوتح هد یتیرالوا ناونع تیفاخ ینو

 لا كنأرق زمدنفا مرک ١ لوسر یدعا

 هب هض راعم یعيیدګ یراناهلیس هروس هصبق
 زحاع ندکعا ناب ینلثمو ردا توعد

 ۰ یدرلیا لالدتسا هنسل وا هللا مالک هل رام اق

 یسارما ناسل ملقا هسیا برع یاغلب

 نالوا ین ودام كزاحما دح هدنراحما بول وا

 رل دسك شما زارحا "الماک یتغالب بتارم
 روس رصقا هدنغالب و تحاصف نکیا راو
 ا دو هاو نالوا تاق
 رداق هنفيلات مالڪڪر كدج هلب هنلوا

 ندرلهشقانم نوز وا هلهج وو ۰ رلیدام هلوا
 همالسا ند یرلاکوک كقلخ هرکص

 ندلطاب هلا لوبق یی هیهلا ماکحاو هغعشتاب

 ۰ ید الشاب هفعشواص



۶ ۳ * 
 هوجولاب نددضراعم كنافاب یتعی

 یسل وا ینابر مالک هلفلوا تباث یرلزحع -
 یراب دیحوت هدع رک نآرقندا ققحص ۴ک

 ندههبش هدنرظن نرصاق یک یناعسجرسشحو

 لوبقیتیاده هدقدنل وا تابا هبا هع او لئالد

 ۰ رایدلنافارتعا و ملست یتتلاسر

 كندا نییعت هلهجو هل یسهعق او جات
 رابخا هظحاللادعب هيلقع تالاقحا نلك مزال

 نایدیا قسبطت هبهقووم تاب اورو هح
 هرزوا یغیدنلوا روصت هدهض ورعم ةیاکح
 توعدهتعاتم و قددصتندنفر طترضح ل وآ

 یان وش ,ندیا نار مارا و زا 0
Eلکن یمن ماسفا 1 رظن  



> 
 عون هجراکفاو دادعتسا هکنوج . ول ردنا

 هقشب هشاط ره ند رلثآ هلبسح یرافلاخ و

 ۰ ردشخنا ولس هقبرطو منم هقشب
 ترابع ندرافنص قوچ ر( هشاطیعترب)

 ا اش راک تارا ت عو نوتلرا
 تما هکر لدا ناسل تحاصف باصصاو

 تیاف هل ول زنهو رلنامز لوا هد هب نع

 هد هصو صحم ماا تح بول وا تاور

 عاقجا ندفرطره هدرل ران ,نلیدنا داشک

 .دکیو راعشا "هدشانم بی یاغلب ندا

 هارلنا ۰ یدبا رارداراضفا هلق وقت ا

 لماح و مالک ریما هددناب تغالب یربره
 فق او هب هعونتم تالاا تولوا مالعا
 ۰ یدا فرام هسک ارت یانازمو رارساو

 ا تار ناننلوت هد شب یوط



3 1 3 ۰ 

 یایلع ٠ هسره نالوا حراخ نایت مسو

 یرلکدلیافیلأتورظن ۰ رایدنارداق هکازییم
 بطخو [۱] هنانط دباصق یهدنخا رام
 تاععا شمن از غا راهتشا هلا 0 تر

 ۰ یدیارا و هدتعار
Eیرلت مضح نهدنا مرک |  

 رج ندهض راعم قرهروب یدحت هرانا هلبآ ناهرلارهاب نآرق نالوا لزات هنرثیدنک
 ۰ رلردباانایتیرلناصن وروصق و اعدا ینیرل
 هوش یناقرف لیلج ناش هدسان ءالمو

 یدولرلیا نعط هن را هلطاب تادوبعم هلنالعاو ۱

 راستعا و ترهش هد راب د ره 5
 ۰ یک هعبستاقلعم ؛ رلهدصق نانازق
 ندنابلج ناسا قلخ عم ۳ ۳

 ۰ رلقطن “ول هب ا ا ا

 ۳ ج

e 
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 هیفستیلوقع هدناب تادابع و تاداع كرانا و

 تایآ رانا هلع ءان ۰ یدرلرروب فیزت و

 هلا نادترابسم و ۰ قبقدنو لمات یهنارق

 نارق هدرایدتا سح یموزل قیقح و ربس
 طاب و رهاظو هکلک د هلا انتعا تیاف

 - رد ۰ رایدالشاب هکعاراتعا نازم "هدیهس

 كنەهرشب یاوق كماسنازاحمامالک لوابقع

 تاقبط یابلع هورذ يعبدم هلوا لصاو

 هلماّرملا ەر اکم و ۰ یدت ان یعولب هتعالب

 هد نارق "هربظن هسنلوا مایق ه هضراعم

 هرابوت یک رتباف كناک كثج سا فلا
 هدندزن زیست بابرا ككرارساصمو یغج هلوا

 یس اد ته ادب یغح هنلآ هر و ریش

 . یدلوب

 دسل وا یک اک هکنوج



> 
 ناعجر هلبسح هبلام تاحرد هتسدنک هل

 ءلدرف نانلق لباقم هدارفا نانلوب قوشتو
 یس هلزنم طاطحا هدنرظن راکفاو لوقع

 ۰ رايا حوضو باستک | یالوق كب

 روس صفا بع یاعلب یدعا
 نایان هدنصوصخ یقعاب هریظن هل هب هیآرق
 هدایو و یراک دم هدا رس ییولزحم نالوا

 ندنربحو زحگ موم علا لع كن هرشب یاوف

 - الک | هد ییکح هیم هدا جاتا یثرب هقشپ

 كماظن یلاصم مالک ر هیون هلتهج یراقد
 بناح كش راتضح یوقلا قلاب یک

 هفارتعا یتفیدل وا ش هلئا روهظ ندنرا سو

 راح ,u دشر تلیضف و تردابم
 تقاسم هش رکیدکی اغلب قاطو نالوا

 لاک هناش ید لوسر ترمضح هنسهچ ردا



 »و
 ۶ رایدلی تمباتم/هنامذا و صالخا

 نآرف هد یغوچ رب كناسل باب را

 هعغالبو تحاصف درج ینیزاجعا تاع رک
 ا الها لا نیما هل مقچ تقال
 بيغ مظن بويعا رصح هنسم و
 تحالمو هلماک تناتم یکهدنیبع تولساو

 ینیدلوا لقشم هلضف ندندرفت هلا هلماش
 فالتخاو هشولع كماکحاو ىناعم

 هژردبا عالطا بنک هدهنتینوصم ندضقات و

 ند رشب مالک ید هللا هضورعم تاهج
 هدن رظذ لرلو ن رک دلبا. هتل هش زام

 تباث هلا هرئاکنم لئ الد یزاجعا فصو

 ۰ ردشملوا
 ینعاونا كن هیمالک "دلضاف تافض ! توا

 یوذ مالک دقن بابرا نلی هدا هطاحا

۱ 
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 “هللح تیلاسا نالوا شک تربح هنابلالا

 قثاقح لیصاف یعیدنلوت لقشم و یەم ارق

 داماو قیقدن رظن ی هب ونعەو هب دام

 و_وظع صاوخ ماطر هدنا انار

 دارفا یک ی رایدن کک هکرلیدلو هلماکو

 هدنفل وم كمالکرب نالوا رداص ندرش

 هال وا ضرف هس رام و تراپه ردق در

 هبراح لاوحا و ۰ مع علاق و هود دی

 ی کف قالخا و تار ی

 قر هاچ هج زا هنلیصحت هعونتم نونفو
 جد ناقناو هطاحا ینماسقاو عاونا عیج
 ناتو ضفان را الصا هل و هسنل و

 هرز وا صاح دندج بولسار قر هی و

 صاوخو عماج قافحو رارسأ عيج



۰ 
 هنن رانهذ یش هلوا اب ین هد وه شم

 كمالكو هد رایدم الو ناکما هم ردغیص

 ۰ رلی دد ریل دل وا هللا قا یحاص

 ربس و نیل وا صصف معقاولا ىف هکنوج

 زرطر صوصخم هراندبا هدهاشم یتیفلاس

 هلهج و ینج هل وا عقا وهدلبقتسم ورابخا هلا

 تاعقاوو ۰راعشا ی هبییغروما عوقولا لبق
 فشک العفو الوق ندنفرط یناعصا هدهریثک
 راهظا یراعض تانونکمو یرتارس نیلدا

 هدعرک نآرف كفراوخ یک قمروب
 هثداحاو ریسافت بتک یعوقو هرزوا ترک

 ۰" ودیمولعم كراتال وا اش
 مارطا دما نلخدسال » هلج زا ]

 باعصا هلن هع رک تیا « نینمآ هللاءاشنآ
 لخاد ه هم رکم كم بیرق نع كمارک



+" 
 تقوزا هک یدناشلروب ریش یرلقج هلوا

 | ۰ رایدل والئات هننراب ولطم هدنفرظ
 قالخاو ماکحاو ظعاوم هد یهو

 حدمو بیهرو بیغرتو لاشماو باداو
 نده یاباصتو راحت مذو رایخا

 او ریدن ینایسایسو حاصمو رذح
 رورش ةعفادمو ابحاو ابرفا قوقح تام
 . اهفس تكي و امصخ "هلداحو ادعا

 لئاسم یک یناع->رشح و یراب دیحوتو
 لوکش عفدو نیهار ماقا راد هب هیید

 هیناحور ذیاذل كع رادو نرکنم تاپشو

 مای لاوحاو روصت ىس هيام جو

 ماعو رقت یترخآ عازفاو لاوهاو
 یئاعمو راطءاو بک اوکک یکەد ولع
 كضراو ىئاج وللشم قرو دعرو
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 ییراهلاو میانو ییلابجو لوهس

 تانابن یقیدلوا لقشم و یتیراح عفانمو
 راعما و راملا و راهزا و یئداعمو تاناوح و

 یتفانصا و عاوثا راوناو تاو رابطاو
 تانآ نالوا دراو هدنقاس فصوو ناب

 رب ج ندنرخآو نیلوا مولع هینارق
 جامو هعب دب تیلاسا تویعاالرت یفو لع

 نا ءاعا دوخاای "ةحارنص هرزوا هعوئتم
 التصا هدنظن نسح هدلاح یتیدلوا شلپا

 عوفو تشابم هج هرذ هدنس هدافا و للخ

 ۰ ردشمالو

 ر قوبسما یلثم هسبا قبطل مظن

 در ع دن اصق بول وا هرزوا عید تولسا

 یک یعیدلوا هدننبلاسا هود زجاراو



۲۳۶ 
 ۰ ردلکد هدهرز وایزرط [ ۱ ] هیسق بطخ
 قبوذع و تفاطل هدعماسمو قاوذا اذه عم
 ب تحالم هدنرظن سوفنو لوقعو

 ب وە هب هدعاس ی نس 1 ۱ ۱

 دایا هبلا یوم رکردکعد رل هبطخ نالوا

 اینالا ماخ بولوا یمولوا كنبس هلبق
 .ردندرانر و رخ هلل وا ینکج هلک ك نهدنفا

 تحاصفو شلوا رم قت وچ كب یسیدنک
 ۰ ردنادر شاو ترپش هدایزهلا تعالی و

 هدظاکع قوس نکیا یاف رب یتح

 یاشل و یییدلوا هدنرزوا هود لزق ر

 هبطخ رب هدلاح یعیدنل و ر طاح هدا روا برع

 ۰ یدبا شموقوا هناغیلب
 یراتمضح نمدنفا ملاعرخت تقو لوا

 یس هبطخ كنا بونلو هدظاکع قوس ید
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 ةا نوا دزنو بولاق بوبح هلیئسح

 ۰ رد وخم و زاتم

 یتوالح هعقدنلوا رارکت یتوالت
 یسهبطخ لوا كن هدع اسن سق ۰ یدشم هلکد

 شلو ترهش هدایز كب هدنس ب ع یاغلب

 زبمآ تربع ۰ ردشلوا ناتساد هد رلیدو

 هنامکح هبطخ وا نالوا لام الام هللا ولزوس

 هلفل وا رشم هد ینمودق كنامز رخ یک
 قوا جرد هماقم و یس هجرت هصالخ "

 : یدل ر وک بسانم

 متع واذاو . اوعو اوععسا سانلااما »

 تاف تام یمو ۰ تام شاع نم اوعفتاف

 روکذم نالیالشاب هد « تآ تاوهام لکو

 لئاز تفاطلو توق یکهدشلصا ی هبطخ

 شا تدوح ولتلود هب هجرت قر هبل وا



۲۷۰۶ 
 تهابن هک دلدا عاقسا هلتفدو ۰ راترآ

 ۰ وتو كارد ناکرازتسات
 لوم ! ملس لقع بحاص یا

 ۰ رد راشمروب تیانع یراترضح
 هج ورب ندنناتک انا صصق هیلع ءان

 ۰ یدنلوا ساشنا یت

 « هبطخ لوصح »

 زکیلا تربع زکی هللب زکیلکد سان یا
 نسب ) رولو اف نلوا رولوا نایاشاب
 روجناب رولوا قج هلوا ( زلک ه اند اهدرب

 كنرلانا ۰راغوطرلفج ورتب رلتوا ۰ راغاب -

 وح یسپه هرکص ۰ رانوط ینیرب كن رلاباب
 . ریسک یسارا یدرآ كناعوف و ۰ردیکرواوا

 زکتوط قالوف ۰ ردا یلو ییرب رب نامه

 تربع هد رب راو ربخ هدک وک زکی دیا تقد
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 فاصوا و ۰ نوسروب روت ییتریصب

 هدسع رک نآرف كن هان ی قراوخو هلیلح

 زوج قلوا ندنلسق فداصت یاقجا
 8 یمرولس هنلوا

 شرفر یزو رب ۰ راو راش قج هلا

 رام «ناوط كسک عرب یزو لوک ناولا
 ۰ زلک ندنک زالاق نلک رروط ولزکد ررو

 یهدتولوادونشوخ ندر یرافدرا و اب

 هد بولیغار هداروا هسقو ۰ رلر وبلاق

 كهللا مردنا نبع ۰ رلرولاط یم ه وشوا
 رکج دلو یدعش هکر دراو ندر هدندنع

 كج هلک ر كهللا بانج ردولیکو ساهدندنید
 ۰ یدلوا نیم كب یسک هکر دراو یریغیپ
 ولطوم هن ۰ یدلک دنتس وازکشاب یسهکلوک

 هتاده هد بودا نامااک | هک هسک لوا
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 رهاظنو نواعت هرشب دارفا نوت و

 داف سالا میدن مالک رب هلو رله ستا

 للا مالک هادا ققع یراقج هیم هلوا
 کا هک هت دب لوا یاو ۰ هفاا

 نوسلوا راقزا هلا تشات و یا

 تعاجیا ۰ هرلتما نچک هلباتافغ یرلرجع
 ول هناشاک نزم یی ۰ دانی او بآ ییق ۰ دانا

 ىق ۰ دوم و داع نااب رل هناخ ندشاط و

 ن هنموف هدنونل وا رورغم هنغلراو اسد

 . دور هلنوعرف نیید مزکبر كوي زس
 هح ردف و توفو نکنزاهد هلتسن هزسزانا

 یرانآ ی و ۰ رلیدبلک د نوزفا ندزس
 یدتغاط یتا زون * یانتوک وا هدیه 2

 ۰ یدیلیغاط بوت اوج هل یراکیک

 ینیرل رب ۰ یدلاق زسصیا. بولقب یرلوا



 ۷۸و
 یمزاک مزال كعا فارتعاو یتیدصنتیتسل وا

 قذحاو الح لکا هد رصعره

 نییسایس رک او نیخروم مظعا و هفسالف
 تاضوف باتکرب هلو راتاذ نانلوا دع

 ۰ رو هریدنلش e یدتع یا درون

 هنلوب هلرلثآ و كبا تلفغ یک رانا نیقاص

 بانج قحا قاب ۳ ۲ . كتیک

 ۰ ردقو یریظن و كىرش ۰ ردرب هکردقح

 - روغوطو شماغوط ۰ ردواقحا قج هاط
 تربع هزب هد رانیک بولک لوا ۰ ردشمام
 ا ا نزا روج ى قعهل
 یر قجهقیچ اما ۰ راو یولرب كاج هریک

 .روهدنک بوچ به كوچ وب ۰ ردقوب
 هب همام هک مدا مزج ٠ و ورک ندک

 نفت لا هدا نالوا
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 هدلاح یرلق دلاق زحاع ندنفل ات باصت

 ین هرزوا یتیدنلوا اباو ضیع هدالاب

 نات دجا) ترضح نالوا یا

 راود الا رادام همالسو هللا تاولص هیلع

 - ضح نمدنفا راهللا و لبللا بقاعتامو

 راکشآ ما یفج هيم هل وا رداقد و د وخ هد كن رات

 بات لر هبع الوبقیناصقن و هدا زالصا نکیا

 توالت موبلا هرز وا یسهیلصا توارط و
 كعرک نآرق هللا لاونم یتیدنلو هدقفلوا
 هل اح یاوعد یتا روهظ نر لوا

 هز و مض او ناهر هن رایهاندتلاسر

 ۰ ؟یمزام هل وا یه
 هدعاقموت كفلوم بانج (دج رمل )

 هک - هشاط یصکیا ی ییدلبا رک ذ

 هدننیب برع یافلپ كنین ارق عید بولسا
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 فلاح هبدیمالک بیلاسا نالو فراعتم

 فیطل تیاغ ارب هلیسل وا قوبسما و
 رو كشاقح عیج و یتیدلوا نسصسمو

 قرهلوا یواح یتاناب كنهبسغ روما قوج

 را را الا دنا
 و هلا لاردا و هظحاآلم ییفیدغل و

 دم اظ یکیا س ردت رابع ندرلندا قیدصت

 رکذ هدهقاس ةياکح هکر لکم زال قفل وا رادتعا

 «نوسلی هل دا ماما هعستفئاوط نانلواناب و

 عید بولسارب نایلوا نکم یریظنت هکنوچ
 ہللامالک كن رف هلسغ و هرز وازاتع و صاخ

 هناک ولم تیلاسا ران دنا لالدتسا هتسلوا

 داحا هدتوآ وا انشا 4 نان تاباطخ و

 ۱3 اف هرروز یاب ترا
 هلیسهطسا و یرلع ان نقب و مزج ید راقدامالوا
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Eهطاحا 1 هب ون« و هدام قلاقح  

 قرهیلوا جاتح هلیلدو هرامارب مچ ریار هل
 راحا بواب یناسعم لر هیعا اطخ الصأ و

 جس هلغل وا ههل ا دلیلح هصرصخ هدكگا

 نو که هکعا سوت هلا اع یارغط ینامرف

 راندبا لالدتسا هلهج وون هيلع ءان ۰ ردشلد

 1 لاقا یی هق راخ تغ الب هکلصن ۰ ولرزکیهراندنا

 هلکعاتلالد هنمل وا هه تفص كم رکنآرف

 اوا شلزاب هلیهاشداس نواب طب
 هبم الکی تک تالصفههح رک . رّدعف واهبقت

 لاتشا ؛فژلتخالانع ولخ ؛صاخ تولساهدزم



5۲ 
 هوالعبابسا قاطراهد و شغلفزاعا ناهرب

 عالبا هبیکیا ن وانأرقزا عا هوجو قرهنلوا
 ۰ ردشلدا

 راد هت راشم هکر ذلکد نخ اذ دعب

 رولیروک یفاک تهباشم هلم هدرامالک

 یرلک دلیا حرصت كتغالب و ناي ماو
 اعاد تارابع و ظافلا یک ہدرالشت هرزوا

 قوا ناما ..ودنس اعم یک
 رولپ دیا دارم ریوصت یتالوقعم هلتاسوسح

 هلهج و وب قااقح نالوا نخ هاه ذاو

 دارا كفلوم یدعا ۰ روشلوا جوت

 هد یراظفل ناطلس یک دعاس لش یکیدلیا

 قالطا هن راتضح ىلاعت بج او

 هماظع نیطالس ءان اکو ۰ ردک د شلدنا
 هلا هللج تاريبعت و باقلا صوصخت
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 هد ریغص عماح ردبسانم ی وا فیدرت و حیشوت

 نف ضرالاف هللالظناطلسلا ) نالوایورم
 ثیدح ( هللا هناها هناهانم و هللا هم رک اهمرک |

 [*] رد واح یهبشت هرزوالاونمو هد نرش

 یظفل ناطاس هراعتسالا قیرطب رگ 1

 هسا وا شلدا قالا هب الاعت تحاو

 تاریبعت یکی دلیا هوالع و رکذ مزب ید
 هک ی درول وا ندنلسق تاصسرت هددص وصح

 كن یکاکس ماما یدو غاسم کوب

 یساذا كم ترارح دکل وک ۳3

 روج 9 هدناطاس یک یکیدلنا عفد

 مارک | هنناطلس هلا دایقنا هنن صا وا ےکر ھ

 هد ےکرھ ۰ رولوا مرکم ہللا دنع هسردیا
 رولوارقح هد راد دسررلبا راسصا هتفل اع
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 یزاسک رت ۳ « لقبلا میرلا تينا »

 لردا جرد هد هانکلاب هراعتسا
 یه رط كنسعا هسشن هر اح رداق

 هل وا لاح تقیقح طقف ۰ ردلسم هجرانلب
 یلاعت بجاو ۰ ردهرزوا یفیدنل وا ضرع

 تاد نکیغو یربظن و لثم كشن راترضح

 رب ًاعرش هدکلدلا دارا لاثم هنررل هسدقم

 هدننب لاشثم هلا لئم ارز . ردقو روذحم

 رگ زا یلنم كنيشر۰ ردراو مظع قزف

 ند ما نالوا یواسم دهی شک تو

 2۳0۳ لات ترس مان کوب هک ردترابع

 لاثم ۰ ررصح كليد ردقفو یلثم هدكم

 ضعب بوبعا فقوت هب هیلک تاواسمهسیا

 « رولوا هلا تهباشم هلم لاف ول و هدناهج

 هنلق لاثماک است طقف ۰ ردقوب یلثمتالقعالثم



 4 رو و
 فشکنم هلسعمروتاس وس هکنوج رول

 یلعنم هللا لقع كاردا هدتالوقعم یکی تندلوا

 رقو سعث نلیروک هدایؤر كلذک ۰ رولوا

 ناطلساریز ۰ رول واریبعت هلا رز و وناطاس
 هلییسح یس هاذ تنطلس و فرصت تلاصا

 ناطلس هدل دع رانا ٌهضافا هد رز و هسعش

 هرق هلتهج قفلوب یطسوت هدنن اباعر هلا

 لثم ۰ روند لاثم هرانو هتشيا ۰ رزکب

 هح و اضءعب ی دعا ۰ رد رهاظ یرافدل وا

 یتیدشو هدننهج هبشم تیلکا هدنماشم

 هلکنآ ندنفیدغل وب لاثم محضاو اهد هالاح

 . رضح یلاعت هللا ےک هت ۰ رونلوا افتکا

 رر وصتو جوت ییسیهلا رون ی رات
 تکو کو حابصمو تاکشم و هجاحز هدنماقم



 بدو
 ثندح هکلصن ۰ ردشق وا دع كمروک

 . ردااع اینو ید یرخآ روک ذم

 هد یراترضح ییاعت یراب تاذ یدما
 "قیقح لاج نالو هزنم ن دق و نول

 یس یکیا وش هل رهبم تک للخ هنسهقاق و

 : یدلیا نابمرد

 هنود نم هل یی رض ۱ هری رل

 سابلاو یدنلا ف ًادورش الثم
N sb 

 ساربنلاو ءاکشلا نم النمو

 تعاص یناش یلاع حود# ( یسانعم )
 4هروهشم تاوذ نانلو ینودام هدحاعسو

 تا تارغساو راکنا یک دنا هینشت
 ارو یراتییحس لا دلا

 ۰ ردشم روی لثم برض هلبارایش یک حابصمو



Eh a 

A4 ¥6  

 رونر كج هلي هلوا لاثم هلمجایف هنسیناصس

 هلرب كناسوسحم یک هایجچج تروصایو
 فاطلا راد هرشدای و دىبا قراروس لګ

 مالعاو انا دن دابع ضءب نس هناجر
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 ۰ ردّرباح یقعروب

 هطسا و هب یهلا فیرعت روک ذم لاثمو
 یالامت هللا نر وک ینآ نوحما یغیدالق
 یسدنک كنهولا تاذ . رولپ هد مدروک

 هضرف همارم نییعت یکج هیلروک هدایژر
 . رد ههصاو

 تک ناب است رب ند کف او اقا

 روما ۰ ردکمروک یهسدقم تاذ لاثمالو

 هلطمارمشنال واربتعم و فراعتم هداند ترخآ
 5 ردکد د ودع

 ثیداحایک ( ةروصنسحایلع بر تیأر )
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 نالوا هدهاشم هدیلحم نیح ځد هشرش

 كتيهولا تاد ۰ ردنرابع ندناس یاثم
 ۰ ردراکشآ یغنیدل وا كعد یتروص

 لاوحا هجرت دل نمد_نفا مظعا ماما

 بقانم یف نجرلا بهاوم ) راد هل هینس
 هدیزجاع باتک لصفم تیاف مان ( نامعا

 حاضبا هد هلمکم تروص همه لئاسم مقاطوب
 قیفوتلا هللاب و ۰ ردشلدا

 تاسف نا تاک شوت قدم

 تیاغ یتلیلج تم نارق زاحما یراتمضح

 هلیصفت رادقمر هلغلوا شا راصتخا

 ۱ ۰ یدلروک موزل
 تعالب ٠ م هدا فیرعت یتغالب الوا

 رد یموزل ندیاعم بسانم هماقمره

 ۰ ردنرابع ندکعا ریبعت هلا هحصف ظافلا
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 قرهیلو هد ولریبعت صقان و داز الصا طقف

 هلا تكطاخ وهنا فا تایباد

 كمتر وماما هدافا و مالک تتر هروک
 تک د فح یدل وا " یشر یالوف كب

 عون تیاف كمالک تاماقم هنوز
 لار دا هد كنيطاحم رار هاتواش و

 ۰ ردم ولعمیراقدلوا هرز واقایسرب هطاقتنا و
 تاراستعا نانلق یم تاکن و یناو ؛یناعم
 ۰ ف رعل ندا تسلالد هن ر ره كنة ساتم

 ذح ۰ رکذ ۰ ریخأت « عدقت ۰ ریکت

 قوچ كب نلیند ايام یک لصو ۰ لصف ٠

 ره كلرانآ ۰ رد راو هیمالک تایصوصخ
 كيبطاحو كعا داربا هدنبسانف عفوم ینیرب

 مهفو ۰بانطا وزاحما هروک هنناشو لاح
 هحوتو لاقم سرت ہقف و یارداو



> 
 ۰ ردیس هلزنم یحنرب هلاكتغالب كل باطخ
 قوجكی یسهم زال طلا مش كنا هقشدندب ون

 ههیعبدب تانسحم عجار هانعمو ظفل و

 ظافلا تلازح هدلاح وب ۰ ردق وب تیاهل

 دبازت تلالد تشاطم و یناعم قنورو

 ۰ ردا قرتیتیغلباكمالک هک دلیا

 الصا بول واغلبا ندمالکر ه كم رکن ارق

 هکر ولیشالک | ندنوش ل والا یغیدغل و یریظن

 اینک | یرلتغالب و تحاصف كىر یاغلب
 فیصوت یرلیش یراقدل وا هدکعا هدهاشم

 تيش كناطلس ر الثم ۰ ردعقاو هدنیبا و

 دوخاب یتئاو نسح كن هراح رایو یناشو

 تررصكنالبنسا و تراف و كناغ وو برحرب
 یرلتراهم هدنصوصخ روصت یتنابرح

 ۰ ردهدنلو كب



 7 ۹۳ تب
 قاطو تک | هد یراباک و عاش ۳

 - اصف هکر اردنا قلزادرب تحاصف هدرا

 تبا یس ه راد هدیداو وب كتعالبو تح

 دنهح وب كناهدا و مذابط هکن وح ۰ ردعسا و

 كیاتک و ارعش نچل رار هلل وا قوحیلیم
 هنن ولر اظن و هاشا نانلوا رک ذ ندنیسژک |

 شوا عادا و رلهتکن فیطل قاط رب راد

 CE هدتلدا تا ور ران : وصم

 RE فوق و هق رلسا تاق عبطلاب رانلک

 یر هسراع وعبنت هدرلنا هلتهج یرلکج هدا
 هنان کلم هدنسهاس ی رل هرو تدوح و
 قاطر هرزوا قایسو هنن هد ول رول وا كلام

 هب هقبطل نماضم و ولردنا عارخااهد تاهییشت

 ۰ رلرازاب هغیلبتالاقم راد

 یرند هن وا هلو ع رڪ نارق طقف
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 هنناس كرایش نالوا ینابز "هدر وآ كناغلب
 قثاقح و هیلقع تالولدم بويل وا قلعتم
 یغیدل وا راد هنسهیعطف تادافا كنهیلصا
 هلابخ و رطاخو یواح ییرصصت ظاقلا هدلاح

 ۰ رد وتح ییابانم و تاک نیک

 هفزاح كن راترضح یلاصت یراب ایا
 هذب رک ناف هلبسح یهزتت تاغ ندیذک و

 نایهرزوا دادس و قدص لاک یتقیقح كئیشره
 نیلیا قدص قیرط مازلا ۰ ردشلروب

 ی داور هم دسیا كلوا
 لا لرعش هیلع ءان ۰ ردنا لزنت یسهجرد

 نالوا قالرا كا یسهفلابمو بذک ییسحا

 ( هعبرن دسل ) یتح ۰ ردشلتد ردولرعش
 كنا هع دلا یضر ( تباث ن ناسح ) و

 نامز هدنرا رعش یکهرکص ندنراتمالسا



 تنی

3 
 هد

 4 ۶ ٩۰
 یک هدنرلراعشا یرافدل وا شل وس دلها
 ےلست ها هنزاوم یندا یقیدملوا قلقالراب

 ۱ ۰ رونلوا
 تحاصف كمع رک نارق نکيا هلو لاح

 ید هدندنع رانی قیدصت ییلیقح یتغالب و

 : ۰ نهروتک ههبش

 هدقدنل وا عبتت یرامالک كناغلب . الا
 قسجا كن هدیصت ر هجوق هکر ولیروک
 تغالبو تحاصف هدنس یکیا او 5

 ا بونلو هد هجرد بولطم

 ۳ هو مرک نآرف دوس وا لب وا

 زجام قلخ هدلاح یغنبدنل و لقسم یتااو
 ندتغال و تحاصف هدهحرد قہ هقار

 "هروس ندا نیم هاا تقد
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 زو راد هنا كن هدحا و صفق فسو
 هدلاح یغیدنلو یواح یتا ردق رب نوا

 ۰ ردزماح یتسایلع هجرد كتغالب ییآرره

 یهصفر تتاک ابو عاشر اعدار

 كج هدا هداذا هدر یصاخ نوعصم رابو

 یلق ور ردف یکلوا یمالک یعکیا هل وا

 دسسآ هدم رک نا زام هل وا ی رک دو

 تافصو داعمو ًادبم لاوحا و ابنا صصق

 هدلاح یکیدلیا ررکت هیناصم ماکحا و هیهلا

 یاناب و بانطا و زاحا یتارابع ید

 هرزوا ییلاسا و قرط باطخو تبرغ
 لصا هننهح تعرلد و تحاصف قزل وادرا و

 . رک للخ

 یکدلنا نیضن كم رک نارق اسماخ
 ینادابع یسهجولشاب كهاقح و لئاسم



Oی یو دم نی  

N 
ع رج نهصبق روماو با 2

 هفالحا مراکمو م

 ۰ ردن رابع ندر ره : ین هیهلا تالا و و 3

 ۰ ردصاد هتحاصفلیله ۳

 نالوا غیلب ت :اغو جف صف ءاا هيلع ءا

Eهب هیلب د دی اقع و هبهقف لئاسم هک  

 ا کیلا ااو باک ر
 O تروص یاهدغتو تاراعتسا

 ۰ رداکد لباقیسزاب هلزرط
 حجاقرابو رب یجالک هلرعاشره اتسداس

 الثم ۰ رولب هلو یناسعسا دح هدیش عون

 قوش ( سیقلا "یرما ) ندیرع یارعش
 هدنروصت بع ءان نساحو ب رطو

 فوخ كن ( هفبا ) ۰ ید نارقالا قثاق

 تبغرو احر ال ( رهز) و تبشخو

 2 ج

TES x ترا O ۱ 1 

۱ 



 4 ۸ و
 كب رل ءدبصت یراکدلبا من هدنصوصخ
 ا یتارج هد كن ( ا ) ۰ ردقالرا

 ۰ رد هلو ید سرف یارعش <« ردنیکنر

 یهلانکشفص تابراحم(یس ودرف و یماظن )الثم

 تایلزغ ( یدعس ) جشو ریظن ی هدر وصت

 ۰ ردریکترهش هلا داصق هد ( یرونا ) هلا

 ۔ رتو بیغرت هسیا ناشلا ےظع نآرق
 یک تایهلاو ظعاومو حلوتو رجزو بیه
 تحاصف تیاف هدنس هفاک كندناعم عاونا

 هنوع ۰ ردعفاو هرزوا تع رلب تیاهو

 : مل هدا ناي ورک ذ ینایآ صعب قرلوا
 خام سفت لعتالف ) مدناب بیغرتالثم

 ۔ رتو | ۱ ] ینبرش لوق ( نیعا ةرق نم ےھل
 رانا یرب ج كن ادعس سوفت ۲ ]

 یویعلا ةرق نانو شلدا اخا نوجا



4 ٩ r 
  3دسشعرابج ار (

 لک نم تولا هنأیو ) یک دنس هم رک یآ

 رج زو [۲ ] یسهلیلج "هلج (تیع وهاموناک+
 نم مهنف هذ انذخا الكف ) هدضبوتو
 هنذخا نم مهنمو ابصاع هیلع انسرا
 مهنمو ضرالا هانفسخ نم مهنمو ةحصلا
 هتشيا ۰رلمهلب ینوک انوک ذیاذل بتارعو
 یتاحور هلا هک ترد هعرک تیاو

 ربشدت یزلامآو بلاطم عیج یناعجو

 رويدا
E 1رابح ره هدرلیدتا ح اتفتسا  

 ۰ یدلیا روهظ ینارسخو تبیخ كدىنع
 ندنراباحره نامز یفج هنلوا باذع هرلتآ

 هد كج هديا هطاحا توم بابسا ییرایدنک

 ۰ ردراقج هيم هلتروف بول وا هنن



4۱۰۰ 

 اوناک نکل و ےھاظبل لا ناک امو انقرغا ن

 [۴ و تب( نول سا
 مدانغتم نا تاب را ( ید هدداشراو ظغو

 ییغاام ۰ نودعو اوناک ام مش ءاح 3 نیس

 می هل ) هدنایهلا و [ 4 1 ) نوعتماوناک امیهنع

 تو راغ یا ےک ۰ قدرروب ودا
 ییرایضعب و قر هدوفروف هللا ه4 یی و
 ۳3 قرع ه وص هد و اا

 ۳ الات للا طقف ۰ لدلیا الها هلا

 زج كن ول فنی دنکر انآ تونل وا ندناش

 ۰ رايدر وک یی زظ

 ل هنس هت هران آن هکر ورخ ےیبح [ ] ٤
 امام شب رل هاست تاظ وظح قرهروبهدعاسم

 دیهلک یهلآ باذع را ها افا رام اک و

 ؟ رولب هلوا ىشەدىاف هنابعک 1 لافض و قود



 بو
e4  

 دادزتامو ارال ی ینالک لمصام 3 ۱

 ةداهشلا و بیغلا ماع. رادقء هدنع "یشلکو ٍِ

 ربطات لبا كنم هایلح- تانآ ) لاعتلا ارکلا
 . رونلوا ملست ةهاد یراقدال وا

 لاقتا ه وعصر کید ندنوعصم ر اعباس

 - وص لاقشا ینا هعونتم یایشا تلذکو

 ادا یسح شا دک اهتک هو
 ییدلیا طوقس ندتعالت قر هلوا لئاز

 - هصقر هسیا هدعرک نآرق ۰ رونلوآ سح

 ندماکحا و اعم عور و هر دصق رگید ند

 هروس رو م راک لس هعوت کک

 دعو ؛دع و راب «ربخ ؛ یہ ‹ صا هد ەل لج

 تاا « تافص د رفت ء تاذ و

 مامفاو جرد هعونت "نام قوچر اهدو



۱۰۲ ۶ 
 لر هی ود ندهفراخ تعال هدلاح یعیدنا وا

 ماظتنا نسحرب اغلا قوفو ماحس لاک

 حد وو برصیافلب لوقع رولو
 ۰ ردشلاق ناربعس

 ارم هک ع نآرق اتم
 ۰ ردشلروب هدافا هرشک "یناعم هلبالیلق ظف)

 قثاقح عیج هد یولهروس هصف یِیح

 كن زار رخت ماما یعیدلوا عماح ی هاد

 یالوقكیهلتعجا مەن ریسفت ( بیغلا ج تافم )
 ۰ رولیشالک |

 نسح و یتعج یک هدنمافم لصق

 ید
 وسود یس 2 2 د نا[ ه ز وس ۰ د رر ص | ءآ E گز

 هن رات ر صح نم ذتفا دع ولا قداص 3

 مالک دک أت هلا ترع باطخ هیجوت



 یتهادو فرش هرزوا یس هناغیلب توا 2:

 ۰ دشلروي مس هم رک نارق نالوا زا و

 هنارق دلر هشود هسهنترع كن رکتم هدعب

 ن: ةو یرلعزانمو قاقشنالوغوق و راد
 يمل هیهلا "هدارا هنررالدا هلالها هدهفلاس

 5 ِِ صالح "هراج رب راب ذکم ندا

 رق رانکو -یرلوا له راتقرتک
 ف ات ! یراب دیحوت و شیک یناشیذین

 بم ینیرکیدکب یالوط ندنرابخآ

 هل رافافنا هنرزوا رفک كناسورو .یراعا "
 هصوصح تا و رص همانصا تدابع

 ثتیااسا ندو یولهبصوت دن رل ر ئر راد

 ید ر ٹدحع شمال د شدا ندنول دا دحا و ایا

 هساخخاب تم رک نارق رق رار هلنایمرد یتسلوا

۷ 

 اه هنن ناترمضح مرک | ل ان ور
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 دس و هدنررام 5 هرز قلعتم هداعشسا

 هلع ءانو یشلو نانا و رهاظ هیات و 2

 لرهلداریهذت یرلتراقح و زجک كنیم وق
 ماو ۰نایاش هننارمسخو یزخ ترخاو اید

 باذع یکرانا هد رانو هلا دادعت یهبذکم

 یغیدنلوا ناب یرلقدلوا نابسج هکالهو
 كن قیقح تباھ و هد و 2 8 یاشاوللتم

 تام ودوم سا توس یعیدروم ناسحا

 وریک هلشناع كندسیک جه تجر ننازخ
 ۰شلدا مرصت ینیدلوا یلاقحا قلاق
 علاقو ندآ نارذک كنهفلاس یاسنا هدعب و

 مرک | بیبح قردنلوا لیصف یول هربتعم

 هنص وصخ یسهضافا تیلست عاونا هن راسدقا

 ۰ ردشلروب تیانعو مرک



>, 
 ها ی هدنفایس هل يلج تادافا میاط وب هتشنا

 كن هضشرش ظافلا وا نالوا یواح یک و

 یوتح یهدیدع تالاقتا نکد هبهرّوس رخنآ

 هدنس هلزنم نداضتم نیفص و رار هلساوا

 بئاف الصا یبوذع و تلازج ناشلو
 یکهدداووش كناغلب یمعا ییاوت كریعا
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 ةرورط و ةهاد یتیزاستما ندنو هلاقم
 ۲ رریدتایلست

 ندا رعش لوح i ىلع دکنوج

 ی هدنلوا عرصم هل كسرب نالوا رداص

 سم یک تیم نسخ و ظفا
 "یا ) الثم ۰ رولیروک ینيدغلو هدنع

 یچاطم كنس هرومشم ةقلعم ك ) ساقلا

 نانلوب



y ۳۳۹ 
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 لزنم و بیبح یرک ذنم كبنافق
 لموعف لوخدلا ني یوالا طقسب 0

 فیطل تیاغ لوا عرصم یک هدنس
 ۰ ردیلتیع و

 س هدمالک رب قح ردقوا هکنوج

 هدکعا تماقا هوا كناو یتکیدوس رونرم
 هداروا كنسیدنک لرد داب ییلزنم ییا را

 و ییغیدرلشاب هعمرلعا قر هلوا فدو

 - اهتنم كرب ىلموق ۰ یوللا طقس [۱]

 ندر وا هح ول هک رد رابغ ندل وب یک دنس

 ۰ رونلق همس ( هدح ۱ ءان هنود یز#

 ج اب هع رک تیآ ) ددیح لاتیطا نیو (

 لموح ۰ لوخد ۰ ردروک ذم یعج كنو

 عضومرر قرهلوا هدنرانز و رهوج و لوبق
 ۰ رد راعما



 تکراشم کا هد هد كن راقفر

 نوش زد مداقا یه دنلوب e یرالعا

 رددمام هتک ک للخ ه رام اتفک تیوذعالصا و

 ید ودح لب لز یا عرصم قحا

 یتایضف رب نیسعت راوزس هقشب ندنیمت
 ۰ رد راکرد یکیدغ | نصت

 [ ۲ ] ( رصق زاما ) كيظع نأرق
 هد ا راندا م ايق هریظن یی راتآ ندمعوت

 ۰ رد هدنس هح رد تهاد یرلزحح

 لو ( ءوح صاصقلا مکلو  الثم
 لتقلا ) كنافلب هلیسامدا رظنت نفشرش

 نالوا لوقنم ضد زانآ یرامالک ( لتقل ۳1

 هکوبلاح ۰ ردس هد رک هلا كت هدیدع لاوقا

Nیانعم و رس طل ۰ ناونع وش  

 ۰ ردیفص و رایکرت نانلوب ىوتحم یرثک



.> 
 تو علما ندا هلهجو ىلا كنارف اف
 . ردراکشآ یک

 . رد صخا اهد قار ظفل (۱)
 ا راثآ لداصم هنظفل ( مکلو) هکنوچ
 هدانعم لصا كّنا و یغیدغلوب ظفلرب هدنمالک

 صاصقلا ف ) زکلاب هلتهج یعیدلوا یلخد
 دادعت ی رافرح كنفرش بیکرت ( ةایح

 اوت دم کر . روا اقا یک وا
  دلوا ددع نوا هسا یس هظوفل« فورح

 لوق نالوا یواح فرح ترد نوا ندنفب

 ۰ رد هدنادیم یترصخ |نداغلب

 كئيش رب یرو نم مالک كناغلب ( ۲ )
 ماا یف ببس هنمدع یدنک یدوحو

 رددساف ارهاظ ندنکیدلیا"

 لناق » دوصقم یانعم ردق هن ره )
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 اهد یعوفو لتف سالا ند كعا ل

E.دح هلتسلوا ۰ كعد ۰ ردا فت  

 ) هدهتساقداص و نو هدناذ

 هفرعم هن یظفلر نالوا هفرعم ارز

 هل ولدم هدنک ارت رک | كعا هداماقرهل وا

 ۰ ردم ولعم یکیدش تل الد هتشع

 ۰ ردنوصم ندماپا و هسا نارف ظفل

 عاونا ۰ یسب ول لولدم كنا هکنوج
 ابو هنابیح عونرر صاصق نال وا ندلتف

 و را ن دقلوا بلس هب ریظع تایحرب

 بولوا میم طابو ًارهاظ هيا ینیعمو
 ۰ ردلکد جات ههیحوت الصا

 رارکت یظفل لتق هدروبزم مالک (۳)
 ددکد توغ سرما. هیییآ رازکت ا

 ند راستجا هلتف زکلاب هدنآ(4)
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 ندلتف مم سا ینآرف ظفل ۰ ردراو رجز

 . ریراکشا یواش هد هنر وص یا لرصاص هکنوج بم رم اعم یزاح وبا | ناو

 لتق کو لاح ۰ ردلتق دلتا ( ۱ ) . ررلاد .ةخارص هب هیناسلا تابح یاس نال وا صادوصقم رریانآرق ۰ ردناتلالد مابهولطملصا روک ذم لوث )9
 نکلا دسدا صاصف ۰ و کل زکا قت
 . رولواقداص هع ورشم لتق

 كب اهد هقشب ند رانوب هدتخ الب بتک
 صاصت نا واتابح توفمو ۰ داضت تعنص هنن وا رک د تایح هلا صاصق هدهلياج تیآ دلتم ردن وانای نار هوس 2 قوج

 وا و بر غ بولس ج سفر ظ



 ات
 ۰ دلی هدا راضعسا ر ردق ول زساعج| رم

 هرزوا | یکی دلیا تراتسا كفل وم

 ند هلبقتسم و هما ثداوح كعرک نآرف

 لقسم یتارابخا هد ره و هیعطق تروص

 «ردبسانم قم وا لیصفترادقمرب هدیسلوا

 تایآ زمیدلو قر هلوا ندلیئو طقف

 ند هم رک e رد یکیا یمرکی

 ینیدلوا رهاظ ًارخوم كن بره هکردترابع
 یکیدلیا نعصت یرابخا ندسغ هلهجو

 یی هلج كرانو ۰ زمروتک ههش الصا
 یقج هل وادیفم یهرثک داوفحاضیا و ریسفت

 جراخ ندیدم هد هسا هاا ها

 قلعت تدش هماقم هلیس هظحالم كلروک

 هاب کن هبلج تیآ وش رکنا ناشو
 ۰ یدنل وا افتک |



$ 6۱۱۲ 
 اندبع یلعانل زنا بی رق ےتکن او ) هلابذیعتسا
 نودنم کءادهشا وعدا و هلم نم ةروتنباوت اف

 |ولعفتنل و | ولعفت ۸ ناف + نیقداص متنکنا هللا
 رلزسرک | یفارمش یانعم ( خلا تا راثلا اوقاف
 همالشلا و ةالضلا دناع (دجع) ترضع وقف
 نآرقزم؛دلوا هدکعا لازنا خاصلاتسحلع

 ير کادر زک هسردا هایش اهدع رک

 هلا رایک ره ۵ هدص وصخ وشو زکیدا فلات

 توعد )رانا RE دارم كع | هناعتسا

 هارارب نج و سنانوت زک هسرتسیا نعت ۰ كدنا

 وش هد لول وانیعم وربهظ هزکی رکیدکی كز هلک

 سشب مالکر کا ۰ زکیلیابیترت هریظنرب هنآرق
 اقلطم زک هسا قداص هد رک اعدا ییسل وا

 - وس هن هقشل ندن و بلک مزال زکا هلو

 - هلو .زس زک | ۰ زدنبعو هد وهب زکه لپ
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 هزس ندیدعش ی زکغج هيم هابهکز که س زاما
 هد لدا ناعا هدلاحوا ۰ مر رو ریخایعطق

 ۰ كولوا صالخ ندمیعجرات
 زکسقج هیم هاب اعطق ینو زس هتشيا

 لو ول ناو یو
 جد هم رک نآرق یجد هدورلیا هللا ینبرش
 رابخا یکج هیم هذآ هضراعم كيد
 هرصع یحدرد نوا مقاولایف هکر دشلروپ

 نأرق هَضراعم جد هدلاح زعلدلوا لختاد

 ۰ ردشمالدیشیا و شمالروک زا لا
 ندسغ یسیعطق رابخاو كنالاستلا

 6 رد درابخا

 یکیا اهد هقشب ندنو هللج تیا وش
 یاوعد كمرک | لوسر ترضح هلهجو
 ۰ رایاتداهش هنرالوا قداص هدنراتلاسر



{I16 
 )  )۱هلتهح شدوا لقن ًارتاوت

 توادع هت رضح لوا كب ع موق زب

 زرولب یییرلکدلیا راهظا تموصخو ۰
 هدایز كرانود هکعا لاطبا السا ند

 هلهج ووهدلاح یکیدلروک یرلم ادفا و صرح
 میوتو عیرقن هلیدانسا ناصقنو زجع
 یتیرلت وادعو صرحاهد تاقرب هدیرالدا

 یراتردقرک | هلهلواندناهطا و یتحهربترآ

 وسر كع رک نآرق لاح هم# یدبا هسنلود -

 نالعا هلام بواب هریظنرب نوسلوا هنسهر

 رب یدربک مزال یا
 عرف و رلصا هسا هریظن ناار هلو

 یلزک ید هسلو عوقو هکنوچ ۰ یدلو
 عویش ا راد هوب هیات ساق

 یادتااهد هکلب ۰ یدزامهلوالباق یسالو



a E ۳ 
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 كمرکا لوسر قر هلو عوقو هدمالسا
 هسک جھ یدرول وا علاش یذک اشاح

 هک لصل ۰ ید زعا تبع ود ھم افا ند

 باحصاو ییراتضح نمدنفا مرک | لوسر

 یولزوس كناهفس ی هوعه مارک

 لَم هد زس :تتک + )ا یرل هد ضق و

 . ردشف وا
 ناش یمرکا لوسر ترضح (۲)

 ترک هدرانعا قیدصت هدنراتلاسرو توبن

 ییراقدل وا یحاص بئاوع تقرعمو لقع

 تاذ لقعا ر هلو ۰ ا رل زم هدبآ راکنا

 ییهدل وا قداص هدنلیلج یامدم اک

 ض ورعم هج ور كقلخ و شمال اش و امزج
 ی و ییرلقح هلاق زحام ند هرظن ناسا

 تاعب رفت هوا ش امرا دسک ادانتسا هب یهلا



 س ۳ ی

۱۱۵ # 

 قرهریدنوط ندنسهدرب تسوا لا كنااوت و

 ایم ردباتوعدهب هض راعم اغلب و اڪ نوت

 هنساوعد قدص ییراقج هلاق زجاع كراناو
 ا كناعدا و هکنوج . یرالف دهاش

 ۰ رد راکشآ ما یغنیدل وا یشرب یل هرطاخم

 یتیروبجالصا لفاع ر نانلوب یسههبش هجهرذ
 نایغلو یراق همش ندنشد راب زوس نکیاقو

 ترابج هتنالعا یوعدرهلو هدنسازاموقرب
 قحلوا رادم هعانقا یلاع هکلب ۰ رها

 « رولو لسا ییرطرب هقشاب

 هریظن هع رک نأرق مقاولا یف اریز

 قرهناوا بيتر غلب مالک رب كج هلی هلوا
 هننسهفاک كاع و اف دسر وین وق هب هنر وا

 هع رک نآرق مالک وش ريخ : وشراق

 لوفر هلو و كعدزامهنلوا دییع هات



 ا
 ییج هبا وا نکم قماناق نیزغآ كلاع هلیادرحم
 ۰ ردندناعصا و

 یعبدنلوا حرصت ید هد هفلاس تک

 هسک ندا توت یاوعد بذک نع هرزوا

 هسایا دانسا ه الاعت هللا یتشرء نکیغو

 الا كن وا هدس یکید رو رخ اقلطم

 .رظن ه هنیهلا ةا تداع یسلوا مقا و

 كن راتضح یلامعت ها هکلب ۰ ردلاح

 كنهسک ندا ارتفا هنته ولاتاد یتمحو ع

 یم روي راهظا بقع رد الطب یادنساملم

 :: را اقا

 كصح“ رب هلوب نلیلد ( یبنتم ) یتح



f ۱۸ 
 مع الاو ۰ ردساکد نکم یس هزتسوک
 لب كش راترضح ( هناشزع ) قلطم
 یسعارادقایران او هناما هرلندا سیبلتهقح

 را
 6 ين زنصح هک مادام یدعا

 هد یزوسو یک یرازوس راس لزمدنفا
 دیاولو س ردشعا نیس یتیدل وا قداص

 یک یکیدد ا ) ماظن ) ندل ازت عا لها

 یرلتردق هدمالا سفن هنآرق ربظنت كناغلب
 هژرانآ هرکض ندیدح ىلا ۰ هد بونلوډ
 ره - نوسلید ر رد لتا بلس ییرلت ردق

 نم هدنص وصح Hk ۳ هدلاح

 یرلتفداص راهظا و یراذ واقدصم هللافرط
 قیدصتلابجاو قرهلوا هیهلا هدارا قثاوم
 بسک حوضو تیاف یرافنلو عابالا و
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 . رولوا شنا
 یغیدنل وآ ضیهد اب هسا لاح تقشح

 هلا هددع هوجو . كعرک نأرف هرزوا

 یاغلب ءان هنو هدنجراخ رش عسو
 ندنرالوا شلاق زجاع ند هرظن نایتا كنرغ

 ۰ ردک د یک یکیدد كماظن ۰ ردنرابع

 هلا ريظنت تلوپس یرابجعت كرانآ هکنوچ
 یثان ندنراتر دق مدع هب هضراعم رارب

 لقت مالک ر ندنرایدنک راد هنغیدلوا

 به اغلب تاک نالیدا لقت ٠ رد شما وا

 ۔ اصفو یتسالسو مظن نسح كم رک نآرق

 راهظا هلبسح یتیولع یک هدنغالب و تح

 هبش شیدلوا قلعتم هتربع و بعت

 ۰ نمروتک

 یتیفکز جم و د یکیدبد تمانهد مه



6۱۷۲۰ 
 هرکص نددح نکیا لکد یاش كنافلب
 هل وا یدناهسل وا تلاح رب شل وا ضراع در

 شون وا اغلب یرلزوس یرنقدنلو شا توس
 e اب ید رللک د

 ۰ یدریلکمزال یرلعا

 قول وا نون خر نارو هک سلام
 یدنک رانآ یهنارف تانآ دعقدنل وا توالت

 هاردنا هسیاقم و هنزاوم هل رل هبطخ و هدیصق
 راتمالکا یتکیدم هزکب هنمالک سشب كنآرق

 و هکعا فارنعا یتقیقحو و

 هدهنر وا قلارآر طة ۰ یدراشعا سح

 تحاصف ۰ یدا شلاق ۱ ۱ همس تاقلعم

 كناغلب هلج هدنران ظاکع [۱]
 شلتصا هن راود درک قر هنازق یتنیسحم

 « ردم ولعم ایدالان هکردهدصق ید



 6 ۱۲۱ و۶
 رلنالا هناسل یرلنا هچفدلجا یه تغالب و

 :یلعالا كتعالب تاقطار خم ۰ یدرونلو

 ۱ ۳ ۱ ند هع رک تابا نانلو هدنس هچرد

 ضیغ ویلقا ءاعماب و لءام یعلیاضراابلیق )

 لبقو یدوطالع توئساومالا یضق و هالا
 هل والزان یسهلبلج تیا ( نیلاظلا موقالآدعب
 هش رکلا ردنا رثأت هدانز ك هباغلب

 اعم ا ( سبقلا یا ) هدیدلشیا

 هد یر عش كعشادنارف قتراوشراق هم رک نآرق »
 « یدلاق یسانعم قلثوط هدراخفا نادیم

 "هدیصق ل( سقلا" یا ) یدراو رەد

 نلوم كنم رکت یاوش ۲ ۱

 قوج كب هیعید . عن انصو تغالب هوجو

 هاتعحا رم هنحورش یک اکس حاتفم تولوا

 ۰ رولوا مواعم



4 ۱۲۲ $ 
 ۰ یدردشا ندنراود هع اس هقلعم

 یخ هد لرل هدبصق یهدنفرط تلا كنا
 ۰ یدلریدنا هدرانا رررر هلتهج یعیدلاق

 بولوا باستکرب كو كمرک نآرق
 فالتخارارب هلیسل وا ثحاب نداقح عیج
 دفقیقلا ف هد یو نوصم ندضقاشو
 ۰ ردلکد راکنالباق یغیدلوا امظع *هزمعمرب

 هنسلوا هللا مالک هد هلتهجو هيلع ءان
 ۰ ےک هت «ردلوقعم تیاغ قم وا لالدتسا

 لا ربغ دنعنم ناکول و نآرقلانوریدتالفا )

 هیس هلیلج تبآ ( اریثک ًافالتخا هیفاودجول

 یاناهکنوج «ردشلروب تراشا هتقیقحوش

 فیل ات هلتهج یراق دل وام وصعمنداطخ كرب

 نیاتو فلاخت هد رابانک كجوبب یرلکدلپا
 للم یتح ۰ ردلاح ۴ قمالو عوقو



¥ ۱۲۳ 4 
 هوج و هدراباتک نانلو هدن رللا نت هراس

 ینغل دنلو تافانم و تشابم هلا هرثک

 یدنه ( لاج ر ) هدناتک ( قطاراهظا )

 دلردا نیبعئو تابا یراتضح ىدا

 ردا جاصحا هنفیدلوا هللا مالك كران
 هرزوا یفج هنلوا لیصفت هدورلیا

 عماج فراعمو مولع عیج كيظع نآرق
 ناهرب هجورا هنفصو زاجعا هد یسوا

 . ررهح قفلق

 «نکدنآرقلا فعلا عیج»
 «لاحرلا ماهفا دنع رصاهس »

 ( ههج و هللامرک ) ىلع مامآیبرش تب
 ۰ ردشلدا تیاور ندن رلتمضح زمدنفا

 ا دوحو وا تناهرلا ھا
 لق ) هنسلوا هدم هز هللا هضورعم



4 
 ( ضرالاو تاومساین رسلا لعب یذلا هلزنا

 ۰ ردشل روی هست هد هلیسهم رک تیآ

 هنرشب» تقاط كن هنآرق تغالب ارز

 بولسار شمالروک ىلثم هلبس وب هدنقوف

 قثاقح میجو ۰ یسعا روهظ هرزوا عید
 - یسل وا عماح ی هع ودام م ولع و هد

 .نوصمندضفان و فالتخا رارب هلکنو و

 نورقم هفدص اعاد :هدقارابخا ندنغ و

 رارسإ عج كنيضراو تاوع یو

 كن هرذر ندنسیلزا لع بولب ییهاقحو

 لاعتم یک ناتلوا نکع یسلوا جاراخ هلب

 سدقا تناح كن راترضح لالطاوذریدق و
 تاداهش ةهاد هنسل وا لزا ندنول هناضاف

 ۰ زدن
2 

 یکیدنشا ضرعت هنناپ كفلۇم بانج
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 ناب نوسلوا "الاجا هد یزاحا تاچ "
alكع رکن أرق ۳ نا هدال رانوب ارز 2  

 هتکلت"ردا ةد یتساوا طع

 تغالب هلغلواندنلسق تادهاتشم یسژنک |

 ریدقت ییهیلاع یایانم یک مظن ندو
 شح تعانق هداز انهد هدنقح رانیههدنا

 . ردراكشا تح ةلۆا

 هلل ومس تاغ هلا ةيانعب كنأرق ظفح ٠ )١(
 ا دھو ) هک لصن دسار لک

 ةصاخوب هلیس هم رک تیا ( رک ذال نأرقلا

 هتقیقطا ق ٠ ردشل روي هبش ه هلیلج
  كعا ظفح هدنفرظ تقو 3 یم رک نارق

 عوهو هلهجو ناسا هدهراقحوج كج وج
 كلام ًابرغو ًاقرش هدهاسو هکرد هدقلو
 - افحت نالوا دوحوم"نامزره هد هبمالسا



 هک ۱۲۰۱ $
 زال وا لقا بول واهدایزندکب زو» یرادقمكظ

 عماوج یلاصت هضطلب هد زاوبناتسا

 - روک راقجوچ هدنشاب زکس یدب هدهفش
 لاک هر وسب هروس یم رک نآرف هکزروب
 ۰ ولرو وق وارب زا هلبالیترت

 راقحوح هدنرل هدار یحح.ا نواو

 هلضف ند هرشعو هعبس هکزر وياي

 طبض الماک ییادا هوج وو ینتاباور بیرت
 تزاجا ندشارف نف كردا هطاحاو

 هدیراقحوجزق هدنجما رلنو ۰ ردراشلا

 هز رب لو كص وصخو ۰ ردراو

 هکنوچ ۰ ردیلمالدادابتشا هدنسملوا هدم

 نارق یتحوج لرتر نت ییسانعم ج

 - وا هلیراهم لاک ردنا ظفح اما یعرک

 ره تح ۰ ردهدنساروم ثالقع كمل هب وق

1 



 3 2 ۱۳۷ ٤
eهساوا یشرب شاروک ا راتفا دیزم  

 ۰ ریاکیکجهدا راکنا كناسفا

 فرش وب هک هلب هد رانامز و زس همش

 ربدقت امامت یتیولع و تیزم ا و
 لاخلا یهدانوروا نوت هن ۰ روسیفلوا
 ندهیمالسا دالب هسلدا مج هریرب یرلظفاح

Jا نانلو هدهدلب رب لر  

 ۰ رلزامهلوب

 یراقدل واكلام هکردراو ز«راظفاح هل وا

 هدانز فرح ر هدنس هاس ناقنا و توق

 هتان بارما هکلب لکو یا
 هنب رخآن ا < رک نآرق كرها طلغ ید

 : رد ول رداق هغمرد زاب قرهبقوا رزا ردق

 نوصم ندفیت و فرح كعرک نآرفو

 ۰ ردهد داس وب هتشنا هدیسااق



f A $ 
 قرهنل واتوالت هدر رهو نامزره (۲)

 راس ۰ ردیسلاققاب هرز وا لاح مایقلاموبییا
 هدیراباتک یبک یزلء زم هسنا كماظء یاسا

 ماما یحاص هرب "هدیصق ۰ ردلکد یاب امامت
 هج راها یریصو

 ةر لک تفافف ان دل تماد

 مدن مو تعاعذا نیینلا نم

 ۰ ردشم روب تراشا هتفیقح وش هلت
 عو لمن ندر رب قیقحلا لع

 5 الصاأ یدک و شلاق هرزوا یتیدنلوا

 تاتکرب موبلا هقشب ندع رک نآرق شماعش راق

 . رداقیدصت فوق و بابرا نوت یتفیدقل وب
 یم وا شلدارغ واهش رحت اونا ك

 و ناکما هنس دنا اس هکر دیهبدب ردق لوا

 ۰ ردمولعم ید هدندزن یناععا دف
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 نآرف رعي دلوا هدنکعا . توالت اسآ

 راندبا هابتشا هدنسلوا هللاالک س كم رک

 كم رک |لوسر ترمطح هدیعب هد سا ق وچ

 لیلج باتک یغبدروب میلعت و رشن هنتما
 ۰ ردشمالق ندا هابتسا هدنسل وا ناشلا

 رادع فلاختو رلدحمم هنر نامز ره

 هکعا فیرع یم رگ نآرف و رول و

 ندن راف دم الوت ناکما هددسیا ولرو شیااح

 هکنوچ ۰ ولرولاق هل رانارمسخ و تبیخ

 .ردالوف اعقا و كم افیرح ینیرش فعهرب

 ینآرق نانلو ظوفحم هدنردص كراظفاح نکل
 فم وا عیطلاب ندنغیدلوا نكي فیرح

 ۰ رونلوا می هن
 نماضهللا یتسهباجو ظفح هک كياتکرب
 9 ج



(r. $ 
 ۰ ردتبع و هدوهب یقعشاج دش رح ینآ هلوا

 لزات تیا جاقرب شم یاعصو توا

 اء باتکل هئاو ) ردشلوا

 [۱] ( هفلخ نم الو هدب نيب نم لطابلا
 ( نوظظفاط هلانا و رک ذلا اتلزن نه انا )
 هدال نمدنفام رک !لوسر ترضح هک ل صن[ ۲ |

 عبنم باتک رب هلی وا عر نا 0

 لا 5۱ نیلطبم هل يج ورب جش هکر دم
 ءرلزام ارا

 تاتکر ریظنلا مدعو عفنلا رثک اب و

 رکو هیضام رابخا لرک هک ردناشلا لیلج
 .زاغلوب اطخ هدنآ الصا هحهلابقتسا روما

 ناشلا مظعنب تاذلاب یم رک نارق ۳]
 هباچو ظفح ردق هتمايق قآو مدروب لازنا
 ۰ عب هس هد قح هروب



۱ ۱ ۱۳۱ ۴ 

 ی نداد صق ء وس ۹3

 راغ یرافدل وا شلروب هاقو ندنضم و

 یون دلج تاوزغو هنس هصق فیرش
 : رد ولعب داران ال وا تاو 1

 هدنماقم رب وصت ی هیهلا تیانع وش

 هچرلا هلع )4 هب رب "و دیصق ) بحاص

 دفعارصم نع تنغا ها ةياقو

 مطالا نم لاع نعو ع وردلانم

 [6 | ردراشلیا مع یتا

 E یچاتساو تو الت كنار (۳)

 ا رز تا یهو هظداح

 تحاح 4 هک تیک ل هاو نیتمو كاسكو |

 حج دزاقارب و



$ ۱۳۲ 4 
 هالج ةصاخ و کز الينا ص وا الصا هدکدلدنا
 هش دنا د) وا دان | لس مالک هد 0

 ۰ ردا تد

 هنایشنهدوخابهدیصفای و لزغرب هکنوچ
 ءرک اقرب هسلوا العا ردقن اغرب شلزاب
 ۰ یناص وا ندنا تعط هرکص ندقدنوةوأ

 افصر هقشب هتسلا 6د ورلت یک نارف

 هوقوا هتد وق وا كناسنا هلغم وب توالحو

 رویلکیتج
 قاوا انشا هنشرش یانعم هد زار هله

 ناسنا بلق رارب هلکنوبو هسردنا مامضفا
 ره عادت تنالوم ربا .یئالع»ل الت
 هدیش یرغ ینتذل هک توالت هسرونلو

 « ول وا ناکمالاع ۲ قلو

 وشندنس هش شتاب ا هسطاش هدیصق



#۱۳۳ 
 هد دح لع ل سالح ربخ و

 رای هیف دادز هداد رو

 4 ی هصور < تقیقح لرش تا

 ٦] 1 الا ۳ وصل لزوک

 عتتس و یاب هدنامز نارق از ااا )4 (

 ضراع تبهو تیشخ رانتخا الب هرلنال وا

 هان رپ سفت را هعفد قوح لاحو هکر دبسل وا

 E واضتا و هنشرش یانعهو نيا عالطا

 بتاکم یار صنر 7 رولد رو

 نارق نک ر ندنکو ا بتکمر ندیمالسا

 هنغال وق یمادص كوخ وح ا نابوقوا

 ر رخ هلوا هاسنا نآرق [ > ]

 ۰ زالث وطزا-ا دنا مع مر رک ردتسلخ

 قثور تنلاسج تم کھ رظن وار

0 
 . زال وا تیاهن هن وارط و



۳ ¥ 
 ییببس و شم الشابدغمالغا بوروط دلکم ریک

 هدنبلق هل ربثأت كعرک نآرف هرلندا لاوس
 ۰ ردشلیوس ییهدل وا ادب تیشح

 صداع عدصاف ( یر ندرلب رع ی ود

 یکیدتشبا نس هغ رک تیا( نک رشملا نع ضعا و

 هتحاصف كم E راو هر هد" یک

 "هروس هدیرکیدرب و ۰ شعد مد | هدم

 هنم اوسأیتساالف ) ن رورو ف سو
 DEN ییسدع ۱ ا ۳ | وصلح

 کوب ناسنا ر هک مردنا E ن

 : نم هلوأ رداق هم هل وس مالک رب رزکن

 ۰ ردشل وا رثأتم هداعلاقوف رهد

 ترحش هن زاید شبح هدمالسا یادتا

 كن لع ترضخ ندمارک باصعا ندا

 ) امنع لا یضر ) رایط رفعح یردار لوب
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 دنسانرق كناو [ ۱ | «یشاح یراتضح

 هيلع یسع ترضح ندع رع "هروس

 راد هن رل هنس لاوحاو فاص وا كءالسلا

 هدقدالشاب هکعا توالت یا تانانالوا

 رفەج ىح ۰ رایدالغا بول وارتأتم یسهلجب

 صوصخح هش رملارق شبح [ ۱ ]
 كناذ ندا ناما وش ۰ ردعدق ناونعرب

 تنطلس هلا راشم هکرد ( همععا ) یا
 نامز قوج هد ی دالب لوا ن دنزارحا
 لمت هل زوک ی رغ نالو 8
 ۰ یدا شنا

 كشيرف موق ىس هنس یصشب كنوبن
 نايم هدا لمح هنولاذا و قییضت هدایز كم
 هلا نوبت "هلیلج "هدعاسم مالسا لها

 ی راقدلوا هدكقشيا یفاصناو لدع



f ۱۳۰ ۶ 

 ا 9 دف: هیهل وا غراف ندنوالت

 ) یشاسحم ارخومو ° ى یشاب

 یمالسا نبم ند هلعوحر ندننامصت

 ا ور . یدنا لو
 نر

 لاو مر وک قثاوم و جو لقع عدا خب

 شبح یعبدسلو امرف كن ( یثاح )

 ندزوتاکرا «نداق وراشانا ترجمه هنرادد

 ملا راشم هلتهج یکی دلیا تیامر قوچ
 ردرلهلاق هد ار وا دج ول هنس

Aتایحر هدننسانآرش هو  

 دا صدا مرک [لوسر ت رص یح ۰ یدا

 قروهلوا هعفد یو هدک رابم یاغ لوا
 رابڪسا هلأ زاشم الم یعتدنارف تب رفظم

 ا ر نوک .یعیدلپ
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 ڭكناراصن تاأدقتعم او هاساع ترصح ۹

 هلا باده قوجر و ۰ یدلیا هبل هننالطب
 یا ودردق شک ند هیس یالع رار

 هب یهانیتلاسر ترضح روتلا ممد روضح

 - سطح نمدنفا اسلا ناطلس هدنکیدردنوک

 ۰ یدردتا توعد هتناب السا لها

 نسب دنک هدنراقدراو هن روضح "

 شا قاطریو شا یغاتشا نت

 ۰ رلیدلوب هدلاح یفیدلوا شفیک رادسیپلا
 هکردیلیزاب هدشرش لیحا : ًاناطخت القا

 ناسحا تم را هنلوق رب تح بانج
 E هد كن وا تقو یعلدروب ۷

 ایا راهظا راقتفاو مضاوترب ًارکشت

 تانج هرلز هسا هدران کو ۰ رک مزال

 . ردشلو عوقو یتیانعرب ويب كهلا



6 ۱۳۸ $%* 
 ی ( سد ) ةف رش "هروس هرانا یرات
 - قوف هنس هلج هاغم روب توالت تاذلاب

 كب كرد اليتسا تیشخ لاحرب هد اعلا

 یالسا ند بقعردو ۰ ریدزلعا هدایز

 اردا هبراحم هلیس ادعا هدلح هحالف لسو

 ۳ ۰ رلشلیا لاصحما .هدعطق تیرفظم

 ۳9 ا را لیصبت نوت
 ری نالوادناه ارحوم دفا

 شمرو باوج لز وک كب هد ه یهانپت
 ۰ ردروکذم هدربس بتک یغنیدلوا

 یم هنس یعزکس كنترجم هيلا راشم
 یون صا هدشنافو نیحو ۰ شا لاضرا

 هزانج قر هلوا هناباغ هدهرونم ندم هلا

 هناحس هللادجر . ردشولف یزام
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 اوععاذاو ) هدنقح ران وب یبح ۰ رابدلن ال وبق

 ۰ ردشلوالزات یس هلیلح تابا ( نیدهاشلاعم

 یکهدنفرط تس وا كن هر وک ذم کا

 اولاقنیذلا اونمانیذلل ةدوم مهبرقاندهل و )

 هماتط هدنس هعرک تیآ ( خلا یراصن انا

 قوچزا رانا بويا وا یکرایدوهب یراصن
 انشآ هقناقح هدنراحما قرهنلوتیلهسلقتقر

 هدعبو ۰شاروب ناس یراک دعا فاکنتسا
 لک ندنراد شح هد هل لح ۹ وش

e.یانعم :ردشع وادا یولاث  

 نالوا لزا همناشیذ لوسررانآ :

 هکزکسرروک هدن رلکدلیا عاقتسا ییهیناقرف : تا



> 
 ترضحو» رالشاب هفعشاط یشاب كنرازوک
 یراربخ یضوط نلی رو راد هباسبع
 نوچ راقد الک ا بولی یرلزوس قحو
 بر یا هکرلردو اوا ایم هلهج وو
 هد یولز كدلیاناما هند یتحوب زی !زلاعتم

 مالسلاو ةولصلا هيلع ل ( د ) ترضح

 ۰ .روب قاطا هن رالوق ندیاتداهش هننلاسر

 ا ق ىو موج هلا روت
 :E ر

 راید ند رها ءاروام موح ص ىج“ وڌ ىلع
 ی د1 /یرط هلثا فن سنت وز

 قمالک ای هیمالسا قاقح تادر نددوهب

 شع روڪ هلیسیدنک یببم هو آ
 نایرج هثحابم و هرظانمردق یارب هدنرانبو

 - راترضح هيلا راشم ٌةمالع هد هسیا شالا



GIN 
 # هنیهار و ل الد یکیدلیا هماقاو درس كن

 یی ۰

ekهل توالت ییسیدند ا ۳  

 اک اک یدل وب لوغشم

 تویمانایظ هنسهفراخ تاریثأت كعزک نارق

 ۰ یدرا وه هط )یی تان هم رفع قع رد

 ند نان هنعمل وا لئاز یسدهبش قتراو

 هم رخع ۰ یدلیازان یسمروب نیت یالسا

 نهار هر وب هرکص ندک دلتا ید نقلت

 نکیا شماعاق هدلاح یکیدتشیا ی هیلقع

 كنسعا تسمالسال وبق دز ال وق هلون یدعش

 ںی دالا ۇس یبلس

 نارف یدعش توا » روزم "ید وهب

 . مدلی ایم یتفیدلوا هللا مالک كمرک
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 توصلا هبرک یک زس هدهرع هکنوج

 د وقوا نکیآهل وا ۰ مدنالکد شقشیاهسوکر

 ادب تیثخ و باذصنارب هدلک وک نآرقزکفید

 رار هلا سسوب «مزجام ندنفرعت هکیدلیا
 كنار وش ندا رأت رولق یاد وس مب

 « ردلکدا ور كا هابتشا هدنسلوا یمالک لا
 تداعس لئاب هد هاسوب هقشطا ق و شعد

 ۰. ردشل وا نراد

 هلغل وا م«تیاف 7 نارق زاععاوش

 ندددص ندزمد رد راو هبانطا دح یجالک

 دصقم قحا ۰ قدلوا یک ردا حورخ

 هنسل وامارهحاصفا و ماقم حاضیا زم هنازجاع
 زکج هل روک روذعم هدنرظنمارکنیئراق ءان

 رد زس همش

 هرزوا قل وا ع لادن ر یح



6 ۱۳ $ 
 داف و هد ی هل نیا وفا و كج هدا ه والع

 ۰ زب هدندیما ر زع ادع ندنلسف

 تاشاک رضف ترضح ( لوا داف )
 ندنعو مالک یرل هزعم كوب لا لزمدنفا

 تازجعم قلواترابع ندم رک نارق نانلو

 هب هیهلا تداع ندا نایرج هدنقح اینا

 ۰ ردقفاوم ه هبولطم حاصم و یتباطم
 یولهز بم كم اظع نا ربی ہد رصع ره هکن وج

 هل ریش نال وا شعازق راهتشاو رامتعا او
 ۰ رول واندنسنج

 كمالسلا هيلع یموم ترضح الثم

 ترهش هدانز كب یازابرحم هدنراتثءب نامز

 مو اضم ۲و۱ حر با
 یتح ۰ ید رولوا ردژا هدشاحا هک ی دنا

 یرالنا هضراعم هاسوم ترضح كنوعرف
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 نف كرلرحاس یکیدلیا عج هلیسوزرا

 ضع كر“ بولوا یرات راهم هدر"

 یرلک دلب یتغیدلوا یشرب ترابع قدا

 اوا تلا وم یاتضعا رارونزم نوا
 ی دمر ثیاودا رانا ربا زار

 ییکیدموب یمج الصا هدلاح یغیدنو "الما -

 را کتک دوو هه ات رهن وم و

 هلنرام روک ینتیدعا روهظ رثارب ندرات ادا

 رح” بولوا یثرب هداع قراخ كتفیک وب
 بقعرد هد رایدلبا مزج ییشدل وا ندنعون

 هتقیقح و هيأ نوعرف ۰ رایدتا نام!

 یوا رصس هد كنوا ندنغدل وا انشا

 نف ك ( مالسلا هيلع ) یموم ترضحو
 یداتسا كزلنا و کا ند.هرخ* هدر

 ۰ داماك رفا معز یتسلوب



 هک ۶
 - سعع كمال لا هلع یسع ترضح

 هدانز كب ی تکحو بط ید هدن

 ادعا یا ىح با
 یک كقلرد یرل ولواو قجآ ینیول زوک

 توعیم هللا رلهزبس* یفج هيم هات تناتبطا
 : ۰ یدیاشهروی

 كنراترضح زمدا اينالا ماخ

 اشناو رععس .هنشا هدراتد اهتس رعهع

 شهازت ترهشو راستعا هداز ندنشره

 یرایود رکو یرل بدم كرک كلوابع و
 كح هانا تغالب و تحاصف هدنش

 هدنرلیدم ۰ یدنا شفلف تلضف رام ۲

 یک ینیدلوا هاف تغالب و قال تحاصف

 دات و عوبطم تیاف هد یرلپو دب

 ۰ ید ردا اشناو من رل هبطخو رارعش
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 رازوس یک رحم اژن و اظن یسهلج
 - رطح ماعرف كلذ ىلع ا ۰ یدراب وس

 نالوا هدنسایلع ٌهقبط كتغالب هرات

 را لا رک تاک
 ضع هدالاب اغلبو اع نلیدا توعد

 هوجولاب هنصوصخ ریظن هرزوا یعیدنلوا
 هدلاح یراقدل وا شعا سح یی رات رّوبحم

 تعاجر دوخا صختر ندنراعا

 ریظنت هلب یتس هروس هصبفرب كاا قراقیچ

 یالوف كب یغنیدلوا ینابر مالک هجم هدا
 . یدلیشالک |

 لزا ةعفد محرک نأرق ( هيناث هداف )

 قیرفتوریمت هروسپهروس تیا اتیا بویلوا
 یرایضمبهدهسیاقوچ كم یراتمکح كتا
 .رونلوانای یئآاهجورب
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 لزا ندر یسهلج كم رک نآرق )۱(

 ةعفد هلباهیهل [ ماکحا كقلخ یدنا هسلوا

 بع موق هک ید ربلک مزال یرالدا فلکم

 ته ی یکج هدا مازاتسا كنو هدنقح

 ۰ ردلکد دادعت لباق

 كمارک باععا هدنماقم مرثت قو
 لا هرلز كنالامت لا هک ردشمد یرایضعب
 نالوا ناباش هنغلوا دع یاسحا كوب

 لازا د عر نارق یسهیهلا نک

 راکر شم نمهلج زب هکنوچ ۰ ردیسمامروی
 ندرب یسهفاک كن هیهل ا ماکحا رکا ۰ كدا
 قاتا یدا هسلل وا خیل و ناب هراز

 عانتما ا ندلوبق یالسا ند ندنکع هلک

 لوا یزب زعاشیذ ین نکل كا رذا

 یا ق 9 و رو توعد هدیحوت رکنا



4۱۸ F 
 اصردت هد زنی دناط یناعا توالح هلبالوبق
 نانلق عورمشم هلبا هینآرق تابا نالوا لزان

 هد: مه اس هام ت تاقفوت ی هیمالسا ماکحا

 هدیدلک ناب آب هرز كعا لو ررر

 هب ید ندو ههم السا تعیرش هلهجولوا

 . ادلب مدیآ دانا امام

 ترضح یررکت كنآرق لوزن ( ۲ )
 هدهاشم رارکت رارکت یمالسلا هغ لماریح

 ترضح هسیاو ۰ یدرولوا مزلتسه یکعا

 بح وم ین ول هىباق توق و9 دایدزا تل ایر رم

 رارب هلا اشا اا ییلاسر فئاظو بول وا

 ریصهیاذآ یرلتدل وا هدکعا ا دا

 ۰ یدردا لیست یییرلب روب لمحو
 قا دیزل كە ۴ تابآ 9

 هدنماقم باوج هرللاّوس یراک دابا ضص



 ۵و
 نای ییماکحا كنهراح عئاقو هدیرلیضمب و
 هتعالبو تحا صف قرهلوا لزا هدنفاس

 هد یدرلیا ماعضنا بیغلا نع رابخا ًاتایحا

 نالوا بجوم .نيرات ريصإ دادزا كموع

 ۰ یدردیا عاقجا هیوق باپسا

 نالّوا یاد, هاا ییلثم كنار (ع)
 تویلوا هرات عا یعومج هک مادام فیلکت

 كناغلب هد شیرادقم كنس هروس هصبق لا

 شرو نالعاو امدا یرلکچ هیمهدیا رظنت

 تم ر نالوا لزا ا

 هديا نس یزحک لرلنا ند هضراعم

 هليا تبول وا یراقج هلاق زجاع ندنع وم
 .ءیدل وا تبا

 تمایقلاوحاویرابدرجوت (هنلان هدیاف )

 كمرک نآرف ینای و رکذ اینا صصقو



(I 
 بابسا قلروی رارکت هدنس هربثک عضاوم

 ۰ ردنشم 4ب هدب دع

 اک وتور رفت ناب ورک الوا
 هسا یرللاح كنآرف نيبطاخم ۰ ردبا نمضت

 م وعلا یلع راب صع هکنوچ ۰ یدرایااضتقا تون
 راد اکو و یرشنو رشح بول وا تسرب تب
 كىر ۰ ید رل ردا راکنا ییاسا لاوقا

 هضم یدباهلبو رک | ید رانالوا یریغ

 سرافو هدنسیلاها نچ و دنه قر هلوا
 . شاما کت و مسوت هدكليسوجم هدنکلا

 بیج اھد یرالاح كثي لها و

 یرلطررفتو طارفا هجداقتعا لرلنا تولوا

 هکرول وا كعد ۰ یدبا شلو یتیاهن هجرد
 هراکنا یی هضورعمهثلث ناکراهدنآرقل وزن نامز
 * "یدبا یک شلیا قافتا مع هلج نامه



I 

 لج هرزوا اغلب تدام هيلع ءان

 دیکآت هلا ہراس هوجو هب أرق

 قاعم نانلوا ناي هد هروسر یک یکیدلدا

 عرصن جد هدول هروس 3 قلافحو

 ۰ یدرولیروب رک ذنو
 هد هلیلج تابآ ندا نعت یرارکت ابا

 ینیدسنل وا ظفح ىس هيلع ةج رد كتغ الب

 هعونتم بیلاسا یک بانطا و زاحا هدلاح

 رج كع رک نأرق هکر دشمل روی نافت هلا
 نیست یک یک رک هدندزن اغلب ٌةفاک یساوا
 زرطر هلئسماب و هصفر ارز ۰ ناتا

 هدافلب هسشلوا نایب دعفدر زکلاب هرزوا

 دصصق .ظافلا راد اکو هک ید ولریلب

 هددعتا و تغالب ۰ ردن رابع ندران وش

 نالوا غیلب ۰ ردراو یلاقحا قاوا یفداصت



> 
 دحومدافا بولسا اعاد هسیا هدننب راتاذ

 هزاحصا یسیضعب *لرانآ ۰ رولو توافت

 هدلاحوب ۰ رول وا رداق هنانطا هد یراضعب

 اک هد ندنر کرد ناسم هلوا رداق هب ولسا رب

 هک مزال یا

 هقشبو بولسا جاقرب راد هنانعمر اما

 قاطو هدنرکد روک هعصف ظاقلا هقشب
 زالاق نادمالصاهرلترذعم

 هنسعاررکت كنا بدلا صصق هصااب

 : زدراوجد هراس تابسا

 هنهدنفا مرک | لوسر ترضح هلج زا

 عوق و قلرکا افح ندنفرط یوق رارش

 رخ ۹ هب شیلا بسح هدیول وب

 صصخص#ب تسانم هلاحو تقو هدنراقدل وا

 رولپروب نیک ذن هنرایدنک نیلسمو اینا



(rh TT 
 ءابنا نم كبیلع صقن اكو ) ۰ ىا 1

 [۲]یم هعرک تیآ ( كداوفه تشان لزا و
 . ردقطان ینانعموب

 ندا یرلدادما تنم یی
 ناب یراظن كیاصم یراق داوا

 ۰ ید رلیر وتیلست هرانا قر هلروم

 قجول واراتعا بجوم هولرتتمدوخا

 نریک همالسا ند زونها و ۰هفلاس تئاصم

 ما لاوحا نالوا تیوشت نت تا

 ۰ یدردیا باا ۳ وا ح رش هام

 ناش وا لصف هروک هنساضتقا لصاما

 نیلس م صصقو ییاینایابنا !میبحیا [۲ ]
 كنس هلارانا بودنا نایو لقت اکس یارک

 ۰ زرایا تی فیش بلق



6 ۱: $ 
 یاب كئيشر اتش ندنتزلقسم درصد ر

 یرل هچراب راس بولوا یبصا دوصقم
 هصق واهن ەدەچ* 6ک . رولواروک ذم

 هلقسام یتهج رب رکدد بوت واداربا اما

 جزا مالک یهتا « یدرونلوا رامتعا

 تحاصف باصصا ( هثلاث ٌهماط )
 هدم ن یک یراق دلوا ندتغالب و

 هنغب دل وا ندرتهبتافل ۳ كنا هلبسح یعاقجا

 تا فسو هالح صئاضخ ندا تلالد
 هد هه رظن هوق كلج هدا هطاحا ییهیلع

 كن 4 راج لاوحا هد هيأ رلاکد كلام

 فرص هدابو و یرابغر دغم لک | یتایئدل

 - دسمک نلیروکیراترغو قوش هراکفا
 لوسر هک اتفو رانو ۰ ردنرابع ندرل

 لسم ندیهلا لیلج لبق نمدنفا مرکا



۶ ۰ 4 
 یتسلوا لزنم هللا دنع نم. هد كم رک نآرقو

 هناغلب هلرصقا لا كنهنآرق روس امدالاب
 عی ره هدسات ءرلم هرانا و ییعیدروب یدح

 لفاحم یییرلروصقو زعگ ندهض راع« هزا
 یتکیدلیا نالعا هدنس هفاک كعماح و

 رابضسا هد هئوئو تروصاب و رایدروک
 كن یییلکتوش نالوا قوبسمان یلثم ۰ رلیدلیا

 كتغالب تعنص هيلع ءا ۰ رایدتادع بیرغ

 كلردبا ريقح هلهج وو ینیولرهام یحرب كا
 یعوع نالعار هنابلابا ال تیاغ وشراق هرلنا

 یاوعد كتر صح لوا ناروس مایف هنن شل

 یتیفجهلوا ترابع ندن یسهصلن كنس هلیلج
 ین: راتفد راظنا هدرلیدش ودهنسادوس قمالک |

 هل رانا و ۰ رايدر وچ هننهح رلداتسا رهام وا

 - راهم یک ہد هن م تیاهن و هن رات رک تیاف
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 18 رلکح دلک ندنسهدهع كشياو ارظن هن رات

 کلکو كلکچ ند هضراعم عقوماو یني

 هلا نیس و نظ ینیرلکج هبا لوبق ایعطق
 شعیا زارحا قبسلا بصق هدتعالب نادم

 رلهض راعم یت وق ندرل را هحوق وا نانلو

 ندنربح و زحم هدلاح یرافدل وا هدکم هلکب

 روصق ف ااا س یک دیش همش

 یربغ ندتعباتم هب یدجا نیبم نيد هليا

 هنب راع دو سد ءرلنون ۰ رلیدم هروک را رب

 هلی و ندن راک دلم هد ییرابصعل تدش

 نیدرب ناناو فلاح هنیولاوهو تسثم

 وال, رغ لونا هام
 ندههبشره هنلیلج یامدم قدص كلوسر

 یتیراقدل وا شللا لیتصح نیفیرب یرام
 ۰ رایدزراک |

` „ Î را 



 4 ۱۷۶ ست

 هدنتسه رانا ی ریحو زك اعفاو

 ۔ وصخ تلاسر فارتعا رارب هلرامروک
 یصچواو نوهغیدن وا نابم دنر ره یض

 ۰ راید روک موزا اهد هقفدت رب هماط
 ناشو هدنقوت الاح هلعاشما ندتعیاستم و

 یداقتناو قیمت تابرا یءهدنما ناتسللها

 قرهلوب هدتنکرحو لاحر هنارصتم اهد

 نشیتف انما ییلاوسحا رانا قترآ
 . رارق هفهالرآ ندرانآ هدلاحت هاو هكا

 ۰ رلیدربو

 زیگیدد داقنئاو قیمت بایرا وش طق
 هدام نانلوا رصد هد الب تاوذ

 تغالب یرلففوت كرانو کرد هیات
 یشان ندنرلک دمروک اک هدزاحګا یهینأرف

 یابرا طاتحا هدایزاهد هکلب ۰ یدنا لکد



> 
 "هلضاف تافص یرافدنلو انشآ ندنرلقدلوا

 تریصب دادزا بودا ع هج وبا یهیمالک

 .یدولروبشیلاج هکعازارحا ین نم نیس و

 هدم رک نآرف ییابازمو صاوخ یرلقداراو

 یرافدل وب هدزرطرب هناق راخ تحو لکم ك

 هد رانو قر هلوا لئات هن رلدصقم هلتهج

 یرلفدل وا قفوم هزاربا یی رلهیلزا تداعس

 ۰ یدلداناب هن

 رهن دنا ایه ر ییهشاطوب تالدیع ان

 نر و رارف دغم ارا نی رشت ا |

 ۰ رابدل وا e ؛راهدهّلا ها

 - اطوش هک نوس# وا نظ ( هجر )
 ۰ ردرلشعا ناعا هرز وا ديل ضح دم

 لاوحا كسان یالقع نالوا رادتقا بای را

 هدوهشمننارق_هدبودا شد رد ییناکرحو

  ۳0 ` ewمع + کل ۱
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 ندولهمدقم وا و طانتسا هد دع تامدقمند

 راندا لال دتا هلا لئالد نانل وا بارت

 ۱ یرولب هل وا غاسم هناهذ و نظو هدنقح

 ۰ نبع راذال وا لصاو هتقیقح هد) وب ون

 نقیلا هدهسیا ولزامهلوا ندناععا نقلا

 ۰ هلن دنا راکنا یراقدل وا ندنبرا

 هلا هب رطف هقلس یک ابرع ب ع

 هد بو دا فرص رلرع قوح ك دوخاب

 هلص هلماک 2 هس راع هدتعااب و ناب نف

 - هد ص نیقیلانبع ران ال وا ییاصعا مات 2

 ES هلا تس هد هلا راشم ربا ۵

 كناغاب ریهاج نوجعیدل وا سسله

 قیدصتنأنلود وم فاو یزراتداهش ق وافت الاب

 نلیدبا هده اسم هدنص وصخ تعل اتمو

 رظن ضورعم لاونمرب یرلتقد و هابتا راثآ



4 ۱۰ $ 
 هناف_صنم زار ه رکص ندق دل | ةا

 هنس هح رد نقيا إم هل اد ان دهان وشود

 هدوب هکررولیجآ رل وب ندا لاصیا

 قح هلوا شخم نانیمطاو ۰ تدار لوب

 ED قدرط ر

 یمظع “وزعم كم رک ماا

 نکم كعا قیدصت هد هلهج وو ییسلوا

 ندتخالب رارب هلکنو ۰ رد رتعم هد هو

 4 یرغوط ند ےعوط ةد یهو هفت

 قوحك كج «ریدتا ملت نّأرف زاععا

 هدنص هفلاس "هلاقم هد یذوح و دلرانایهرب

 یاوعداصوصخ ۰ یدندبا حضوت و نایب
 ا ندعرک-نآرف هليو ندنو لاسر “الح

 تاذ درح یتحو هرفاب تاز هقشب

 ندا عاعحا هدنراتمصح زمدنقا هانیتلاسر
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 قیچا كب د هلبا هقراخ ظ۶ تالاک

 تابا هرزوا زرط رب لوقع» تیاع و

 ۰ قفوتلاهسنمو ۰ زکجەدا حاضیا و
 : ریقفلا مج اا مالک یهتنا

 تحارص هجور هکزرولیهد هکلب
 یرلاح تكناغلب نیعا تقیقح فازا

 ناعا ید رانیبا قیلت هلبا راضبتسا -رظن
 برقا هكا ادنها هنصوصخ عابتاو

 .ررول وا
 هلدومشم هلبا مدقن و قبس هکاوچ

 تابوت ردف و تغالب بارا نالو

 - رتفاط و عسو رکا هن رزوآ تاعل ولو

 صفا ولو كنآرف ىدا هیلوا جراخ ندن

 هضراع» لاحرد هنرادسقم یسهروس

 1" ج
 ی



۲ 
 ثءاب هنتارخ كن راتاعاح هدیدراردنا

 .یدرلزعا ضرعت هب رح مظءیالب قج هلوا

 6یدیمرول وا دعاسم یرالقع ؛كرانو

 تارا ۱ وقا اط لس لی
 ا احا مار دا

 ۱ نکیغو ےیل ترورض ر هکر د را ولفاف

 افت بود كرت یلسا و لهما قیرط

 ثالاهم قجهلوا مزلتسسم یتنوح الام و
 اقلا یتراصنا و دالواو ییسید:ک هی دهظع

 تیما یهدنزیزع نطو هلی هلب و . هیلیا

 وبحم توا .هدبا جرم جرد یشیاساو

 همشوت یسیدابم ضعب ولو - هیعطق تیر

 سان یالقع هجنریولا - نوسلدبا ان



41} 
 ابكر ةنس الا الا نكت اذا)

 [] اجوکر الا رطضملاةليح اف

 هتشیا ۰ ردراشلکهدبا عابنا هنروتسد

 هدبراخاطرب كيرع ماوقا قرءهژوا ندلیب وب
 یاع نایوقبل | ندک اردا یتقبقح و نح

 ورک ندناما و قیدصت یتبم هنرابصمت
 زچاع ندهضراعم هم رک نآرفو « راب دلاق

 یتیرابدنک ندنررام هدا نی یرلفدلوا
 روب هغمت | هنسهیسج تارطاخحت هبراح

 ۰ رلیدل وا

 ندنسهوبرک بعصتو دیلقن هکنوح

 دیحوت نوجا راکسشم نابیمهلوتروف

 هرلن آ كنالاق رطضم هجا لوا یش كج هن

 ؟یم رولوا یسهراج هقشپ ندک
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 شف نایالشاب هسیسأت و مث ییناصس
 یاتشا ییراتمضح نمدنفا تلاسر

 قیرط یحجنرب هکعیا عسنم ندنسهفیظ و

 یتساوعد هلا هضراعم هع رک نآرف

 هکوبلاح .یدا كمروشود ندرابتعا

 ص هدنراکدمهرح ) ۰ رایدسهرگ ینو

 رردک | ینأرف قوج زآ .ردقو همش

 نبسحت نوا ری هلوا شنا مظن مالکرب
 مالکوت قرەاص ههراکم هکلب و راندا

 هدرلنید رولبهلوا یظن امام هآرف

 ۰ یدنا قجنلو

 تالماسعم فك كشف یاهفسو

 2 رروت و ریس یالع ندا لقن ینتارواحو

 هلرانسود ارز ۰ یدراردا لقن هدیآ
 و هدهسلی هنلوا ضرف یتوکس هدیابوت



6۱-۰ 

 دبلخ هنس هعاشا راد ضورف توکس -

 كماقیا ملت یتفیدلوا یناکما یتلاج
 (۰ ردلکد لباق

 راو نوچ راقدلوا بواغم هدابوو

 یالسا لها كرەرو هنر وزاب یقوف
 دف دل وب تص رفو ۰رابدالشاب هک. قبضت

 هلمج وو بودا لیک-شت یرافص ه راح
 هکمکج تعناع بس هثراشتنا كتسالسا

 به راهرونأم یراکدر وچ طقف رایدشلاچ
 ۰ یدرتود هنیرشاب یدنک

 هلن دصقءافطا یمراسا روت ران وب یروم

 ییرثبسشت ندا وح ییرادوجو یدنک

 لساکت هدنناب نآرف هض اعم لفام نوک

 یرولبهدنا ضرف ینیراماق*ا مد و

 -هلوا ءریظن ههروس رب هصیف كا هک مادام



۱ 
 -4 وا مطنم یرارف كناغل کا هاب

 وش ن هدالدا فيلات مالڪ ر قج

 لوسر ترضح ناد ۱عهع زاو ندارد

 شعانابسا كاا بیذت ینزوس ناشی

 فورح هکیدیمنون یمهلج كراو
 هدنلامتساناسهدنم اقم. ناسلوفویسهدنلدب

 ندمهتسوک رنه رب مچ هدریدسا ماود

 ۰ رایدنیک بولوا وح
 عابتاو ناما هات ةَ اط هيلع هاب

 لمقثاتقح ,لاوقا .كیرع یافلب ندا
 ندهظح ال« ییلافسا تداعس لاوحرو

 نالوا كالاه هدناضخ و تواقش ةا هلضف

 كع رک نارف چد ندنرالاج كنابمل بارا

 هنغیدلوا ندمهپ مالک نروتک هضراعم
 كردبا طاتنسا یروسم یفارما ر راد
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 ورشر دست هدهلکنا ییرنامذا و ناما

 زالوا داعبتسا یرلغا

 هفثاطرالوا قفوم هلالدتعا هدیداو و

 شمزاي كنەجرلا هيلع [۲](ظحاج )
 بسک عالطا هبهغیلپ "هلاسقم رب یفیدل وا

 تیاغهلاقم روم ۰ ردرللل وا شا

 هدنلقن یآ هجورپ نوهخیدلوا یتیمجب
 ترضح :هکرویدهیلاراشم ۰رونل وارادش|

 لئابق هدنريتثعب نامز لرمدنفاتلاسر رضف
 قوچ یرلبیطخ و رعاش هللا هم كيرع

 ندایدا و صف راک ا هلا وم 0

 ما ٠ ردندكازتعا لها هما ریهاتشم و

 بول وا کلا رخ نب و رم یرلبتفو
 اند زوک هی هلفلوا ه رک تباغ یرظنم

 هرونا وا دان هلببقل ظحاخ نالوا هنس



¢} 
 شەرا 3 "هورذ هدد رع تب بول وا

 هدئازوا هدب ترضح لوا ۰ یدا

 دیحوت یماوفا هلماب و ییافلب هک نالو

 هبعطق ججو ۰یدروب توعد هب یا

 ییبرلتلاسر "هلیلج یاوعد لردا زارا

 بودا مازلا ی هلجو ۰یدلیا تانا
 هلازا امام ینیراهمشو عطف ینیرترذسعم
 كاج دنا منم ندناعاورارفاهلتهج یغیدروب

 هقشپ ندهیلهاح تیج هللا سا یاوه
 تاصخ یکیاو هلع ءان .یدغارب یشرب

 هددسیدنآ یهصاخذلت ثمالظن قصماوا

 رار هلتن-سلها هدنسهلئسم نآرف زاسعا
 ند هعلاطم ثالسیب هفس رلف تک طقف ۰ ید

 تارابع ینتالاقم قوج رب كرلنا كرهرع

 یفیدلوا شعاچ هجو را ملا هفیطل و خیل

 O O ی ی یک ی ی یی ی تا یو یاب ی تی کز
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 ناماهنسیدنک رل دنا نانج ریهطت نده

 ندا مازتلا یرابکتساو داذنع ۰ رایدلبا

 دصقم افطا ییهلارون هدا ساب یاهفد

 «رلیدتا لاعشا ییرح هرات هلی سه الطاب

 یاضتقمو تمكح نبع كلا هلناقم لا رانا
 تکرح هلهجاو لوا "ءان دنسلوا تحلصم
 .یدردنوک همدع راید یه وجرب هدیدزوب

 ها هنآرف عبح تفورب یه اذهعم

 ر هرلنا اعاد قرهلاق یلاخ ندجاححا

 ییرلعا هضراعم نوسلوا ه هلیلج "هروس
 ۰ ردروک ذم هدنرخآ كقفاوم حرش

 زات هدنعرلبو تحاصف هققلا ف

 نایبلاباتک ) ندنریهش اف فیلأت هننرللوا

 باتک هرداتلالد هدیرا را مان (نیبتلا و

 ( بئاوطا ) امدةم ینا روکذم
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 یتیرازاجما ملرلنآ یتح ۰یدردبا فیلکت
 هاد رزوا یرلهروب توخ مازلا هللاا
 مکحو فرادعءو ما رابخا رازب هکرایدید
 هناصوصخو هسلصت نس «زرللکد ییابرا
 ەزت ده ەل واردات مزب هدكيشل وا فثاو

 هلوا یکپ 6یدروب ۰تسروییلوا ردات
 .ملدیا مالک مظن قرهلوا تایفمرس هسا

 مهیمارا ندزس ییتماقتساو تصص كنانعم

 روس شعب ونأف لق » یهالکو كظحاج)
 « هللا نود نم معطت انما وعدا و تاب ەەلثم

 جرم هدنس هعلاطءو شا اب هدنسهعبطم

 ,ردشلوا دیفتسم قوچ ك ربقف

 ربتعم هدیرارنا مات (ناویطا باتک )

 .رديواج ییهیدا رداو ی. ءخ بولوا
 رداو ویره وغم تاغیلأت هقشپ ندران وب



{I$ 
 (.زدشخ وا ذخا نادنس هم رک تبآ

 ندنرلجتا « رایدلاق زجام هدندنو رانا

 روسرب هدبودا فلکت نوشلوا یشکرب
 :یدنهدبا تراسج هکعا ریظن ییرادقم

 اقلطم یداهلوموفو یثر هوا هکنوخع

 هرباکم هدیدرولوا ادیرارادفرط کا
 یلعا كی؟تاذ وب توا نوسلوا هلیق رط

 اسم هبرلعا هد یدتنا هضفامو هض زاعه

 ا :یدرردآ تعر
 كن هفاکكماعا روهظلقنرب رناداکوت

 یسلر هد: اخ دیتا نا رژو

 هبوریا كس یتتمذم و لصف كظحاح

 هللوکسریزو سانشقحوا نکیآ شهریدراو
 مماقلاوا نالو هدننب ارخ و ءهد شم ردشک



¢} 
 هردبا داشرا یلئاع ره هن رالاق زجام

 كنار رکا رانا لهدا فاصنا یدعش

 یفیدل وا یمالک شب ندا لوبف هضراعم

 لوسرترضح ریدا هلوا شماعا مزج
 ققعاط ینراصناو عابنا لنمدنفا مرکا

 لدپهدبوفاریوبر هم رب دسک كس نوجا

 ار وزا قب و للوحا قاغنا سوم
 یعادرپ هنر اعاص هب الکش» لو لا یک

 ؟زمیلبهدبا روصت

 اص وصح كن رع ماوفا هداهدو لقع

 لهاج و قجارب ندیک و :ًاباطخ ه.یفاریس
 یتلزنم و ردق كظحاج نویکنا ر

 هلفلکت رازه ۰مدمروک موزا هنااو نام
 هنالکا یتیردق ولع ك-ظحاج اکوا نب

 كردبا هعلاط*یییرانا بوراوطقف .مدریلب



۱۳, 
 یدادعت یکی قید و یرا ربظن كشر رف "هژءبق

 زبحاراو هردا و هی دیاصق نال وانك

 یراهبطخ هنافیلب هاب ی و یراهرخاف
 یهدتفزراد و حس ته نا رروط هدیادىم

 و رانو «نمه-لوا راکذا هدیرات رابهم

 یجربلامالک ملظن بولوا ییابرا كتعنص

 قلوا یرارابتشاو ترع رادمو :یراراضثا
 لوسر ترمهج و یتیدنلوا ےل هاد

 یرلنا هلبا رییعت و بوت لاک كمرڪضا
 رداق تح و یسلیا توعد هب دص زاعم

 هلو ۰ قج لوا یحاص بداو لقع

 ماط وا یرانا لوب هدراز وس هنامک ھم

 ۰ شع د ۰ ردلکد اور

 رانا و شش را هب هکمارب مایا ظحاح



۳:3 
 ینکجهدباتغا رف نداوعدهسیاررولب هلوا

 تروص یتیرلقح هلاق زجام راز هٍن راعا

 هب هطراعم هلنهجیسمهروب رابخا هدهیعطف
 یهزکیمام هدلاح یکیدلروک یدیوف موزا
 هدب وقتی یک ر ر هد نګا تده هنت جوا

 هنآرف نب هنشبا زکیلکد ینب مانا یاغلب یا
 رک ییسهفاک هس زود مروت دنا هضراعم

 لوب ندو هنسلوا شمالباق تريح و

 وشراقاکو قنراو یعرول وا ناهربوتجح
 هدابملا یلوا دز هندرس لاقحاو للعت

 ؟ ریل نادیم

 شلوا لئا هنرلتفطامو فطا قودج
 داب اعاد یتفاصوا نساحم كلرلنا هدیدنا

 یتشب یللا زوسیکیا كنرجه ۰ یدریا
 یناسقط یس .ردشعا لاخرا هدنلاس
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 كنهقاسس تالي صفت ) هج رمل )

 ییظحاج هلاقم وش نالوا یسهکلذف
 هدزمگیدلبا ر رقت ًافیفوت هبهرظاسنم نواق

 ترابع ندناما همدةم یکیا ییلوصحم

 ینانتتسا سایفرب راهمد-ةم وا هکزرولو
 .رلردبا لیکشت

 كنأرف برع یاغلب رکا ۰ هلمجو وش
 هلايا رابدنا هلوا رداق هكا نابنا ینلثم
 یش رب هلبوا نکا ۰یدربردا تعرابیم

 رک ذ هدابطا تاقبط ۰ یدبا شعا زواحم

 كبيبط مای (اسنحوب ) هرزوا یعیدنلوا

 هدنماغط ماشحا رب ظحاحب ۴ ر هنراطخا

 دحقوج بودنا عج ینا قلاب هل توس
 (ہللاب ًاذایع) حابص وا یثان ندنسلنا لکا

 رسا نام ز يليخو شاوا التم هنناع مف



 من ۱۷
 وا عقاو هل وا رداقهدلاح وب ۰ ردشمال ۱

 بن یعسفرت كنهفلاس ا 0
 .اندتسا ةمدقم هدیرافاب ی

 ۱ امها نايا یتلثم كنآ را ۰ .ردراشما 1 ( ۰ ردراد هنابنا ی

 ون سا هوجولاب لصخ یابی

 دا ند هلتهج یعح هل وا بح وه اهد كمال ن

 وا ۰ ىدا شلاق شارف ظن هدماکه
 : ردندن راعشا یکیدلیا

 مش هام
 -" تناو نوکت نا وک,

 ۳ ماا تنک ی

 ا نیم دید اک سيرد )

1 
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 یرلاثد هدنامزو صع ره یرب ندنتاد

 عیاش هدلاح یغیدنلو هدانز ندنرلتسود

 ؛یدرولوا لاح "ةدامو القع یممالوا
 ههجرد تراهن لا صفو شرتفن

 كناسغلب .لکد عویش نکیا شاردراو

 تیاور راد ةبهضراعم رب زیاح یتشدصت

 ۰ ردشمافل وب یجد هذاش

 ۰ ردیشات ندنرازعک نالا مدع وش

 ۰ لکد ندقل مسماع#ا

 یبحاص تفاصحو لقع كناغلب ارز

 هدهدنفا رابتخا هک كسيمردنا دیما یلوصح

 .كسهلوا یک یغیدلوا هدشنامز كلڪک
 طقف .:ررتسوک تذاک سوه اکس كشت

 تنام ندب بوث شیکسا هک لی ادنیقب
 .نم هلوا یک هدندج بایت هدنواړطو



۷۵ 
 ۰ ردوللب ندنرلهراوتم رانا یرللوا

 هکلبو ًاررکم هسبا هنارف ٌدُضراعم

 هدیرلکدلدیا توعد ماشخا و حابصره

 ءردعقاو

 یکیا ندقیچآ ردسلب ہدیا هضراعم

 ۰ یمیحرب .هک یدرلقح هنازف تعقنم لوي

 هظفاح ییراعدقندو ییرارامنشاو تیص
 هلتئوصم ندنللاوف هراح . ییهکیا

 .دیله ۱22 او
 هکزراروص هراندبا ددرت هدیابوب یدعش

 رب نابنلو یحاص لقع .هبنرم اندا اع
 قجهردنازف ههظع عفانم هنسیدنک ناسنا

 قلعتیتردق هن زارحا تبرفظم رب لو
 هل هدردبا توف تصرف هدلاح یکیدا

 هدا لصصصم و وج ینسایئدو نيد هلسب
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 ؟یردیک هلوب كج
 عفانم صعش نالوا لفام هکرویایر وک

 نیا قلعت یتردف هجئدبا سح ییهیموم

 یعسو لکد «ردنا مایق هلبهراهب رنو ییدن

 ارت یریبدن رب يالوف لا نالوا هدنلخاد

 یبراوبقمالب وارد كي هدورلیا هدنوشلیا

 كن وشجآ

 اطخایو تلفغ یشک جاقربیو رب زکلای
 جراح نداصحا دح هدهسل وا ضرف كعا

 تعصم رب نام هموم كيرع ماوقا نوت

 ناکندنرللا هدناب قهراقیچ هلعف ییدهیظع
 روصتالصای رعا روصق هدارجا یرببادن

 ۰ نمهنلوا

 قترا هل غل وا ماع یھ نارف زاجعا

 لفشم كنرونم تمیرمشو هرات تازجمم



63 
 - هدا عورش هنای هنسح را | یعيدلوا

 (ناعتسلا لا و) «ردکع

 مجرما مالك یهنا
 یسبزرک | كرانر ( ههبار ةف اط )

 دارفا بویلوا ندنابرا تغالب و تحاصف

 نکع یسّیا عجب كنهسیک چ ندرشپ
 هزییعو قرف ییهسینآرف یایازم ناسیلوا
 كناغلر و اصصع یکی نیدغلوب هدیرا رادتفا

 لای ا یر رعد رخ نت رامت
 دوخاب ینیراغا فارتعا ییسلوا . هل مالک

 هناریه*نیکحد هيجل وا وع هدراه رحم
 رظن هدییرللیا ماود هتاذثشن هناشوهدمو

 «رلیدل | هیانتعا

 ملام زکلاپ یرارظن كنهن اط و
 رکساضتقم هلغلوا فوطعم هتایعیط



۰۱9 
 نانو هبکشا نامرچ هیت اتراوش
 تردیف,كغعا ید دواک ناو
 ندن رکدسلب یفید- وا ج راح نده یشپ

 .زمەلکا ندیش هق شب رب : هکراپدد
 ءولصلا هيلع (دع) ترمضح را

 ققحم هيا رپ اشح مالسلاو

 مامو رل-یعیبط نوناق و نالوا مولعم

 هتنفرلخ رتدام نلیروک ادرطم ندناوک |

 .ونرنسوک قراوخ غاسطرب هزب قرهلوا
 را یشهدامقراخ همنقفو زمبلاطم عفاولایف
 لوا هسلا ر واهل واقفوم هکمزتوک

 .سطح (سدقنو ىلاعت) ات عناص تقو

 روما نبعا نایرج یسهسهلا تدام یرلت
 كن كرديا داعحا و یلخ ییهفراخ

 هد دز فید روب دارمقیدصت ی سا و عد
 .ردبا ققح
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 الو قیدسصتیاو-ءعدرب هکنوح

 هیلعءان «زولوا ید العفیک ید وا

 هدندب كترمضح لوا یرلنا كنالاعت یزاب

 (دع) مغاشیدلوسریمهزوب راهظا

 هززسندمبهلآ یمدشبناح مالسلاهیلع
 یقداص هد-سهلج تكماکحا یکجهدنا خیل

 عاق هنماقم یمهروسب زکلب یغیدلوا

 .رولوا

 رومأم ند فرط هایشداب رب هکلصن
 باطخهرایضح تاذندا اهدا یتکید-لدبا
 هلیلج ما وا مکج هديا خیل هزس زها داب

 هلا زکاکغا داقعا اکبهدنص وصخ یرل

 7 :هکرارید رانا هد راروسیروی ها
 هدک اوعد وش هجک دم روک «تاعاتهالع

 هک زرو داب طقف «زمهدا ییدصتییسز
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 كچمدا باطخ هربزب تاذسااپ هاشداب
 هشرزوا كماحرتسا كنس یراب ۰ ردلکد
 هدهابشملاعفا ضعب نایل وا ی را هين ست دام
 «زموزرآ مژرالعف غاطو هکنوسریدنا

 رداروهظ هلي سج كطسوت كن سهروک

 یفیدل وا یتبد هندصقم قید صناضح ه تیبا
 یقید ناو هد هلو س نس الشم : ردن

 هنهرکصندقدبآ ےدآچ اقرب قردقلاتندناکم
 ۰ ران وس روب عوج رهن رابلامناکب

 فالخ هج دیشبا ینمالک كران وهایشداب

 زاربا بقع رد یب هپ رغ تاجو نانلوب یداتم
 یقیدصت یناذ نالیروب ثوعبهسرودا

 هنامزوا ارز ۰ زلاق یرلهرب_شهدنلوصح
 فداصت كن هعفا و یرلقدل وا شمامروک ربق

 جراخندلافحا *هرادیتسل وا ییبمهفا-فنا و



(14% 
 ندنلبقفداصت كئیشو هلو و ؛رارروک
 .راردنادعنداقجیرلندا اهدا نسم وا

 ینادامقراوخ زمکج هدیابلطرک !قو
 هدنساوعد هتسزامهلوا رداق هکمرشوک

 هزرهلکا ییفیدل وا بذاک

 رق قاشنا یرغاطرب اذه یلعءان

 لوسر ترضخ .رابدلبا هبلاطم یی هز

 هقراخ لوا هللانذابو لاح رد هدمرگکا

 نیعلایأر یرایدنک ۰یدزبسوک ییعظع
 هن رضرا رانا یک یراکدلیا هدهاشم

 ندهدیعب کما ناسنلوب هدقفارب هلتب سن

 قیقح ندرلناک ینکیداد | هدهاشم ید
 .رایدشا

 رهظع لزالز یتیفیک رغ قاشنا و
 یسنلاما قره راب دلراغاط هدسنعوف و



۰3 

 ثالذک ۰ ردندتلمبق یمغع ابالقنا هنلفاسا

 "هرک یک یراکدید ینیرخآت نو یعیبط
 لصالاف .كنءرنانس بک اوکو كضرا

 نوک رپ هی. هلو لضفنم(ندنینیش
 یس هبضق یرلکجهدیا عوج راک | هدبولوا
 دیأت یتیزاوسج هلروک ذم قانشنا ید

 .هسلا دانععربع يا راش ما طوب ۰ ردبا

 تولواندنسهلج تادکع هقیقخ اف هد

 (لسجو زه) كبن راتمضح تاوعسلارطاق

 تیر درد لخاد بنیا تر
 نوسغلوب نوسللو دانزتسا هیرهابلط

 موزا هشدنک هدناریغت تود ح هکنوح

 هللامز رورم توف دایدزا نایروکح
 هللا هرهاق تردق یک ینیدلوا لسصاح
 .ردلکددسعب قا و لوصح یعدهددحا ونآ
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 هد هبهلا هم لاتعفا تابتساو هتم زا

 هم حالت اتابلالایل وا هکر دهبدام ط ورش

 .ردشغ وا عضو قتبم

 دنتیاده كن رایضعب ندسان هسئاو

 ثعاب هرللاق هدالالتض هدكن رغاتطریو

 (هجژل) ۰ رول وا
 هدهفلاسبنکی سهزسهرغ قاقتشنا

 كمالسلااملع (ایمشا ) و (عشوب]
 ناسلو روك ذم هرزوا قوا یراهزجم»
 فا وءهداس طو تدمیلسخ تام

 ه ورک یرادتقم هجرد نوا ابو یسلوا
 جل وا داعبتسها ًافاو "القع ردف ىلا

 ۰ رداکد یر
 دانغا ولوبف نافتالابكناراضا ودوج

 دالیم عاشو هز" یراقد الو هدکعا



GV 
 ر تا بارسا ل وا هن اهم نداساع

 یراست رفظم هن رانمشد هدشوک هب را
 .راتیضح ,هیلارابشم ین نوچما كهل ھت

 نوکرب ماتو شاوعوقو هلی--امد كنب
 وش ردف تعایس ترد یرکب دوخا

 بتک یغیدبلوا شما دادستماس فوق و

 ردیلیزاپ هردو هربتعم ۰

 هدا د نوت یعوفو کنون هکوب لاح
 ارز ۰ رسا بابا ییعوییشو را شنا

 قفا فال.نخا دوخاب هلبا ک اتم بام
 كل راطقا و رعلاقا هلا وحا ضعپ لر هلیبسح

 راج كمام هلا لصاح عالطاهدنغوچرب
 هدنقح یورغ و عولط له دهن

 ردراکش | یفیدلوا لاقتحارب لوب

 هدنهوقونامز كفوقو ٌهثداحو هکلپ
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 هداسهلاقوف كنهجک هدهدرارب نالوا هک
 . ریلک م زال یسغت وا سحهلىدادتما

 هدنرارات عدق سرفو نیچو دنه

 «زفلو تیاوررب راد کوب هسیا
 نلیدا تست هب ( ایعشا) ترضح

 مدقاهنس ۷۱۳ نداسیعدالیمهد سمع وجر

 2مراوت هدمسنا روند ردشلو عوقو

 « ردقو را هدرتاد کوب هدهروک ذم

 رو که خو یرف قاقتشنا اففاو
 هصوصخو نکل «ردشمامزاب راتخروم

 یو هلعلوا جاو كب یراعالطامد_ء

 [تعطق لالدت سا 4ع وقو مدع هل, رامامزاب

 با رق قاقشنا هکنوچ ۰نمهلوا میم
 یکیداکمزال یسازوا هلزدنوک ابو كندصک

 ةئاع رب نالوا عقاو دلیل یاشا یک
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 هاکا امام هل یسیلاھا ملقار ندهدن# ریغ
 تنوکسو تلفغ و مونهصک «زاکمزال قلوا

 هدنرانکسم و هناخ سکر ه: ه-هل وا ینامز

 یرا رظن .هب هیکدفة بیج لاوحا .رارونلوت
 ندنتیه نف بایراابو فداصمهباعم بناح

 هوا دوخاب د صز اعاد هدبو-لوا

 ندرلناسل و رظننمل ردا راسا ییعوفو

 هب یرغ وط ندرغوط هسک ته ادسعام

 ۰ نه هدبآ بسک عالطا

 هدبولوا یدادستما تدم رب رکم

 هدزامز . هیلیاتلالد یرب اوز وتک

 یرالاح ك رانابم ود ییغج هل وا عقاو فوسخ

 ۰ ردیلکد هلبوب
 نالوا بلاط یعوفو نف قاقسشنا

 هل-دهج یراقد الون رظان هرف هدانا لوا
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 راب رغو:یدناراشم روک هد هيعطق تر وص
 هلغلو عوق و هدرا هصک یرانکرحوریسایژک |
 یغیدلوا قوچ كب هدالران روک فدا صالاب

 مهمهت ودع زاكا تحن رایدلا ربغ اروم

 کش عارتسم رص ر تیفکو  راکرمشننالوا
 «رایدید شمالبف یلاع نوت

 هد ع رک نآرق یرلکدد هلیوب ءلرنا
 ءروک ذه قاقسشنا ردشلروب هباکح

 ماو شلروکندفرط راهسیک هیابنی
 تشک - ر شلو توس هدندنع كات

 بحاح هنی رلعا هوفن یزوسو هبسلوا

 2م سمت هدهیمالک بنک ۰ یدیم ردبا سم

 ندا تاالد هوب هرزوا یکیدس)دا

 ندبندلواقوجتیاف یرلیوار كثداحا

 هدنا و بص و هاو دح كنهروک ذم *هزجعم
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 « ردشمالات هابتشا

 كشيرف [۱] دیدانص یماسالامولعم
 ترجش هشرزوا یراهبلاطم نالو عوقو

 ۳] هد ) انم ) مدقا هنس شب ندهب وم

 ۰ رد هنتانعم مود "یاسور

[f]هددفاس« ثعاسیکیا ةيهم کمکم  

 مارک (جاخت هکردمولعم عدضوع عقاو
 اب یسیدر راثاب رف هداروآ هدن رلئد وع ندناذفرع

 قاقشنا له-نع هللا ىر كلام نسنا)

 سف یسمروی ۰ردشلوعوقو هدکم رق
 هکلب ۰ ردلکد كعد شل وا عقا و هدهکم

 بونلو هد هکم یر اتر مح مرک | لوصسر

 ردکعد یدیشهامروب ترج ةي ەر ون ةنىدم

 هللایضر ( دوم-سم نب هللادبع ) هکلصت



۰۱۹ 
 نهدنفا مرکا لوسر هدانا یرافد-نلوب

 قرهلواندن رب هيج تا رحم كن رتمّضح

 نعلایأر ینیروهظ لروک ذم قاةشنا

 ندرلندیا هدهاشم ابو ندیا هدهاشم

 ىلع نلیا قلت هدهفولوم تروص

 هشذجح .بوعسم ن هلادبع «یضترلا

 ن هل | درع ؛معطم ن ریبج ۰ نالا ن

 كلام نب سنا هرع نب هللادیع «سابع
 ندنرب رهكیاصعا *هلجا یک ینارضح

 شلیا تیاور تعاج ی ندمارک نعبات

 ندنرایدنک درس باصصاو ثیدح عاو

 و و ع تاتو لوقت ارام

 اع سم یناسنمم و یم راتبع ( ةندملا ىلا

 ۰ ردنا هدافا



Gir} 
 لقع ۰ ردراشمزاپ هلیا هک دلاسا هنیراب

 مولعم هج هلج یعوفو هکیردبا زیوح
 یماطرب كياععا ییهبیمم تیفیک رب نایلوا

 یرلیقاب نکیفون یلصا هدرلنوس ریو ربخ
 ه.رائدوشتیا بوکس

 هد ناش كرلن | كایوس نالا

 رانو كلبلا قیدصت ىبش نایلوا ینصا

 « ردی راک
 فارتعاو قیدصت به رلتوکس هلی وب

 هلج كنهروک ذم هزه هلغل وا هدنماقم

 جت ققح و مولعم اواو هدا باعا

 تلالدهنلوصح یعطق عاجا اد هناا

 .ردبآ

 هد لاحردن ماع یآ هدنعوقو نیح

REYچ  



LB, 
 یا *یداکد قاژوا هدب هقفا ۰ یدبآ

 لبج هکهل-هجورب ۰یدلربا بولواق-ش

 یعب .یدنروک هدنربش [۳] (ارح)
 قصنر هدیدلوبعوفو ققح لاصفا

 ا هدیه روک دم رخت
 .یدىلوا نایامن هدنناح لوص ید
 یاشا قرهلوا یذاح هلبح نکا

 كیا هليا زرطوب ۰یدالوا لزا یرغوط
 ندن رلکپ لزعدسنفا ییحو یسعا یادشآ

[r]هلبا هدودس# یارویرسک كناح  

 هداروآ هکردفاط ر هدنتهج (ینم) كنهکم

 .هلبروی ناسحاتوب هزمدنفامرک الوسر
JES]لبق .ردشم روک م ء لئاربج لوا  

 فی رخ راف یرهدروب تدابع هدارواهوذلا
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 ندتقیقح یسامتیچ ندنساه كرهرک

 را هناسفا نلیدیشیا ندرلظعا ونالوا ربخیب

 ۰ ردیدنلسف

 هدنسیلصاعضوم ؛لرق هډقاقشنا نیح
 هل رهاح ماطو دره دنا 2م رصن یغیدن وب

 ندنفرط یرلتمضح يواو ماما یرازوس
 . ردشلدبا بیذکت

 ردو تعاس یکیار هبرف هثداحوب

 .یدتا ماود

 (اودهشا ) مرکا لوسر ترمضح

 هان. یدلیا تبفک نالا ی
 یا علا م :هزیفرو رب ا

 یرلت رطح ( ا هس) نالخد ندجا دیس

 :هکرارروی هیاکح هدنرافیرش ریس
 تالوتاتسا هللا هجر بیطلانا رکب وبا
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 .شلردن وک ھور صف هلن رافس لاواندنعف

 یتفیدل وا ندمال-سایالع راک |كيملاراشم

 كا هرظا-لا لجال هديا رابختسا رصيف

 یاننا ۰ شلیا راضحا یراق طب رومشم
 هدا رو هلکرسابصعک :قیرطب هد هلاکم

 هدبول وا هراب یکباهکیداراویمارق
 هدهبلاراشم .شعد یدنروک هرس کلا

 .وخا رس هللا یسیع "نام اب : اباوج

 لزا هزس هجرلیآ هک یدا راو یهزکت
 هلارل اند نالو هدزکراوج هدشلوا

 رد رل شمام هلوارادربخرایس وح و رابد ورم
 ۰ راشهر ود

 و نیلوذ-ح ضعب ندهیهرلسا قرف
 كا راکنا ءان هنایف_سلف ییامظع “مز یعم



0 
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 هروظع یاطخلهج نع طقف ۰ راش سلا

 ۰ ردرلشق وب

 هل دیا لقت ًارتاوت و ر ندنداعیصع

 هرزوا یکیدتا ناب كفا و باج و ناک

 رم رب نالو ندنانکع هد اذ دح
 هلیسل وا تلاهج ضحكماالوبق ی هلیلج

 یعطق صننامشیرراکنا وشال نو رار
 قشناو ةعاسلاتبرتفا ) نالوا هدنیکح

 ره ولوو اوضرعب هيا اورب ناو رمقلا
 هل وا فلاح هد ذم هع رک 3 ) ره

 قفار حراخ ندهالسا ند ییبرایدنک

 ۰ ردراویلعحا

 هیلع) ضایع یضاقافشس بحاص

 عاج الان سسفمهروک هنناس كن ( هچ را

 دج یرف ياقا يدهروک ذم ثیآ



۹۸۰39 
 "هل یلچ مزج نالوبعوفو هدو تداعس
 ۰ ردراشلنالج هب هض ورعم

 دف نفر ميت ات ناةعا_لاالا نورظن لهف )

 [4] هدیسهلبلج تیآ ( ا-ھطارشا ءاح

 .ردب واح ینراشا هنابظع هع وش
 هدنرتهج ناتعدنه هدمرخادنم زا

 هلرض رف كعا لالضا یهبمالباتام

 و یرلضعب لرلبهار نانو هدنایرشن

 هدر اچ یقوچكی هک ءا زسیقیقح
 تب ( را قشناو ةعاسلا تبزقا )

 ماما یکی رشح زو یوا-ضب یمهعرک

 كتنوک تمابق نزسنآ رانو [4]

 .الع و طارشا هتشيا ۰ ررو هلکب یمینساک

 ره-فراخ یک رخ قاقشنا نالوا ندننام

 ۰ یدلیا روهظ
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 نام ز ینسج هب و تاسف هدندزن نیسسقم

 الفا ام ثیارخ قسهلوبعوفو
 «راشع دردلوحم هرف قاقشنا یکهدیننعک

 كنتوا ضب . ردضحم یازفا هسیاو

 راذکلانایور) ۰ ردو هت شيا یسهزابع

 . رقلاق_ناف ةيآ علص هللا لو-سر | ولس

 دیویو هما قلامو ق شنيع هانعم:لیقو
 تبزنذا یارهقلا قنا دقو یرقهنا لوالا

 قاقشنا امارتفاتابآنم لصحدقو ةعاسلا

 او .ضرعب ی اور ناو) هلوفو ربا

 ها ( رةسم رخ اولومنو
 قاقسشنا ) هدیسهرا-بع كن مشحمز

 هنا زج * نمو معلص هللا لوس ر تایآنەرەقلا
 طمقف و ضم( د تویالبشاب هلبا (هریتلا
 یک رار ھم راستیدعا «ردهدلامو ها
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 هرزوایراب- ضر یتیآ هددمالعیکیا وک
 رب- فن هلبا رفقاقشنانالوا شا وبعوقو

 هل-هج و یکیا یرکیدلاقحا هدعب ب ودا

 .راروب دیا فیزت
 (هفذح) ندباصعا راک ا۰ لواهجو

 .روب توالتهدنرهشنادم لهنع هللا یطر

 تیفاد_422(-همل انا الا ( هدهبطخ یعید

 )کین بب هك ىلع قفنادف رملا ناو

 رد راهروب
 تمابق هکر کو لوا هاکا تعاج-یا ینعب

 هوم ر اکو و ردهدههشالفاب نوکب نوک

 قسشیکیایآ هدونلیلجد-هع قرهلوا
 .ردشملوا

 قاقشنا نالیروب رابخاوش ۰ ینا هجو

 اولوش و اوض رعب هيا اورنا و) یتیفیکرف
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 .ردیسلروب بیقعت هل يف رشلوف ) ره رحم

 وک رک هروک ذم قاق شنا هل رلکس شم

 قروه وا هز كنا هلأ ی راعاقالطا

 سیف :نیندزوک تاق ایفا یک وا
 یشادع ندنلبق رعیت اكن ەي نانلوا

 ۰ ردراکرد یعیدلوا هدنتح ناکما

 عمرا ضم ییسیضام لعف (یتشنا) هدمه و

 هب یوف" یعادهلغل وا زاحكعالج هنسانعم

 ەز نالوا یعطفیعوفو .ردجاتح

 هی شر قح هلوعوفو هد ورابا هدب وفارت

 یعم را هدکعا فرص هرابخا راد

 .یم ولی هلوا
 نوت مدت تنه یساسع ۳ كتماسف

 یتطقاست و ريغت كن هب ولع ما رجادفاک و كتا”



($ 
 هدیآرف تایآ نالوا لزا هدنماقم نا ب

 هدراهروس هة شب تواوا یلتعج تام

 «زدشلدیا رک ذ

 هنغج هلو عوفو كتمابق زکلاب هداروب
 لالدتسا هلبارک ذت ییهلیلجهزجحم وش

 .ردشلر وب
 هلانحارب قحردفوش اعقاو كنمسفم

 راکنا نهرو زم "هزجسم یرل-عا ضرعت

 رونلوادیما قمانروف ندرفک یرلندبا

 یکیدلیا لقن كناغ_ش بحاسص ی
 یانعم وش ریسفت تایرا "هلجا هرزوا

 نلیدا تیاور و یسعا قافنا هی

 و یو یرتاوتدح كن هش رم دداا

 تعد رل ر کنم هدلاح رهو .ردادیعبت یصالخ

 ۰ ربا اضتفا یییرلاوا ن.ٌیامصا تاالضو
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 فارحا هد كنايكلفو كالفا هیلعما»

 جارعم هلباز وجب یقلوا ندنراناش مایتلاو
 كمالسالهانالوا روب هد صت یس ەصق

 تامزال یرعا فازعا ید یتةیقح وش

 دن د هعطق

 ( هیبت )
 هز هدانامز مال لا هیلع عشوب

 ءان هبهروک ذم تفصم قرهلوا ندنلیبف

 هدزاد هنخیدتا رها زار كسعت بورغ

 لدا قحا « ردشلوا دراو فبرش ثیدح
 فوقو هلهحو یراکدلبا اهدا كاك

 تدم هدایز اهد ایو نوکر هلبوا كنف

 . زا نظ ییکیدلبا دادتما

 .وئوم و طابضنا كندءدق خم راوتهچرک

 هدرنا ندتغیدلوا هده ولطم هجرد یتبف



۰ 
 هدهلیسل وا مفاو ريع اقلطم كثيش نایفلوب

 . جج زم مالک یهت یا دهلا هنمو .زیءهدبا مکح

 ندنرب جافا هدیر.ضعپ كند اطوب

 تولک هشابكترمضح لوا كردا تکرح
 :ربیدتا بلط ییسعا تداهش هنالاهر

 بویلیوس [۱] (بض) ید یرارکید
 .رایدلبا وزرا یتسعا تداهش

 زارا هدییراب ودطم كربنو هللاندای

 راود هکردناوبح نالسند راک [۱]
 ۰ رولپروک تفو رههدنسهراراشاط وهدن راکیلد

 رهنس هجرزوب و زما وص هدنرع

 .رع كنا هکردهقشپ هلکتنرک رولوا رس
 نوفیدلوا یلرهزو رد (هغزو) یسهج
 ردع ورم یسارودلوا
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 هلهجو یکیا یعوفولربهزجمم غاطوب

 یک ناسلو كارداو تایح «رولیهلوا

 ارظن هنسلوا یب هداج نامش كقطن رابش
 ندنکجهلب هلوا لصاح قطن هدزس رانو

 ه یرعوطندب رعوط یرات رطح ییاعتیراب
 ندداجای وناویح ین آ بودیاقلخ مالکرب

 تردفو زااج القع كمردتا رودص

 .ردلخاد هدنفصت تن كن همهلا

 هلې ہن هقطن كطئاسش ما طوب رک |

 ملست یرالوا ندنلیبف همزال طورش
 داجهدردیاداحما یرانآ هوا هسرونل وا

 یدنک بول وا راتخت لعاف ًاتقوم ناویحایو

 روند .راردنا ملکت هلبرارایتخا

 :ردفوب هج قج هوا لاحم هدكنو

 اما كمر وک ام لا نشا ردنشنره (



۰ 
 ( هدهسیا زلدا سح یلوصخ

 توعد نالوبعوفو كحاغا :هج ربا

 دن رات داعهروضح قرارابیر هن رز وا هی وبن
 یسریتکت داہش هلصصف نالو یبامراو
 « ردشاوعوفو هءفد جاقز

  یغید وا ناب هدفقاوم حرم هلج زا

 امنع هلایضر رع نم هلادبع هرزوا
 رخف ترضح هکردراشمروب _یراتمضح
 رغد وب رباز هدرفسرب هلا نمدنفاتلاسز
 هب یارعا رب ناک هن راکرابم روضحهداسنئا
 كسرو دیک ھت ر ) ردکعد لب وک اقلطم)

 ۰ رایدزوب
 یراقدل وا كمت ریش ع ولها -- ینارعا

 . مروییدیک هلح



+. 
 ؟ كسیهرونلوب
 یک ه ج یا رعا :

 هنکلر كن یلاعت ها لوس رت رطح

 .ڭسەر ودا تداہش همکلوسر قح مو

 زکدهاش هثیش زککیدید س ییارعا

 ردمراو

 (هرعم) وش توا س لودر تصح

 ردکج هديا تدارش بولکیافا ]٤[

 بقعرد هنرزوا یرلنوعد و یدروج
 روک ذم نانو هددناح ر كشداو وا

 یدروط هدنسوشراف رهک حافا

 ره ینبم هننرمروب دامشما هعفد جواو
 ه:مناصا لح تویلبا تدابش هدد هعفد

 هدر داب هلي وکس كم ی كنيس ]٤[
 ۰ ردندنع و نالیفم .ردجافارفورعهرونلوب

۱ 
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 هلسم رو یلاحو ییارعا ۰ یدنا تدوع

 كمربتک ییموق ناذینسالادعب بویلیاناعا

 ؛یدنک هساح كرانا هرزوا

 هحنروک ینهقراخ ر هلبوبهدارخاتیاور

 هزس زکهسریرب و نذا هللا لو سراب ینارعا
 هدمرک | لوسر ۰شعد مەديا هد

 هد هسرولوا ےکرھ هفولحم !ریخ

 یراب هلتهج یفیدلوا شهروب زلدیا

 .وصخو و شعد مهبوا یزکغایا ویزکلا
 «شلروپ هدعاسم هص

 ( هدتربس ) نالحد نا دیس

 یلعو رع ترضح هدنراشرش باتک

 نداعصار اکا قوج كب یک امنعهلایطر

 تاور رهصق ددعتم راد هبوزعمم عونوش

 هراوت دح ید كن و ندافش حرشو شایا



(4$ 
 . ردش۱ لقن یلوصو

 هب هلیلج "هزجمهوش هد4 رب "هدیصف
 ( ةدجاسراحصالا هن وعدل تءاچ )

 ( مدق الب قاس ىلع هیلا یثم )
 ۰ ردشل روس تراشا هلی

 راد هنداهشو ملکت ك (بض)
 ریس ( نالحد نا ) ییهبیعک ٌهصف نالوا

 هکهدنقح كنو «رد لیا رکذ هدنفرش

 یدع ناو مک احو یناربطو یقب یبدح
 رگن هللادبع ظافح *هلجا ةطر اهدو

 هلا هدیدع قرط نداهبنع هلایضر

 نم یهربثک داوف هکردراشلبا تیاور

 قرظتبسم و . رد هعلاطمنایاشن وحش |یعیدل وا

 تعحام هلغل وا روطس ید هدنعهچر

 جزا مالکیهتنا ۱ ردناسآيسلدیا

۳ E a. il 
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 هده ون رافساځد راها قوچ كب

 لوایراجایتحا هو ص كمارک با_صا
 ییراقم راب كرابم هدقدنل وا ضرع هترمضح

 ندنرلارا ردا عضو ه--رزوا لیلف ءام

 یطاحو غيدال-ثاب هکعا ناعب راوص

 هدد: راناويح بوح ا یسهلج كرانالوا

 .ردرا للا هدهاشم ییراکد ریا

 یشر قجدنل وا داعبنسا ید كلوب

 هبا هيلا تردق ۰ ردراکرد یقید-اوا

 اردن هل یلق ءاموا راو ص نالو دوجو
 ناعبنندن رک رابه عباصا ردبا ما ضنا

 ینیدلوا ندنانکم یس روڪ یک ردا
 . مروتک همش

 یسعابالقنا هام كناوه اص وصخ
ِ 

 هدا اد یو كرانالوا ھا هیابع نه



(11% 
 كنا وكنا بی هدلاح و «ردمولعم یغیدلوا
 ندیاراو ندقوب یرصاسنع ةفاکو ییبایرا

 قامت یسءرهاق تردف كنهمهلا ةسدقمتاذ

 ؟یهرول وا دنعب كما

 هد هش رش عبا ضا ( هجر (

 هدهمولع» عضاوم یاعت روهطءام هدنما را

 نداهدافا عطف ر شاو عوفو دال اعفد

 ه ردشلدنا تیاور هللا هریثک دیناشا

 ای ) هجرلا هلع ( ضابع یا

 راهصق راد هن هز و هرزوا ینا

 تیاور ند_فرط رفع ج هدرصع ره

 یهتنم همارک باعا تارضح كره)بدبا

 ر هسیک هجراکی یقاطرب كرانآ هکرویلوا
 ةد رلا زغ ضعب نانلو روهشم لاو هدنرمضخم

 یرابوار [نکیا شادا تیاور یعوفر



1%( 
 .ردشماعاروهظ ندا تیذکت

 یعطق تازیمم یخدتیفک و هبلعءا
 .رونلوا قالا هبهیدجا

 ندن رات مضح هنع هللا یص ر كلام نب سنا

 هدنراباتک ثیداحا ةع اس اشو بس و یراخ

 كالذک هلردنس هق شب هقشب و هلاقب رط شب

 راسو سابعنءادبع و دوعسمن لا دبع
 هد دع قب رطو دناساهدنداصا ریهاشم

 لح كن ە_قو رهویميدنل وا تیاور هليا

 نیاریس یکیدلدیا نییعآ هد یروهظ تیفک و
 رول وانابتسم و مواعم هلتمجا رم هنالحد

 « هل »

 كنا وم ترمضح یمظع “مزیعم وش

 هوشج یکیانوا هلبرمض یتساصعهمولعم رج
 ءردرهاظ یقیدلوا لوی اهدندنسمراقیج



۳۱۳ 
 وص ندر نانلو لصتم هر هکنوح

 اما ۰ رد را و لف درس د] وا هنا روهظ

 ال صا كنءام ناعس ندنسارا مدو م

 « لود یربلظن

 جرم مالک یہا

 قراخ قوجك اهد ندنمضح لوا

 هلا ةيانعب هدیرلنا بونل وا بلط رابش هدام
  ردشمروب راهظا هنا“

 ریوار طباضو لدام یمهلج كرانوب

 ر هدام ضعب ۰ یدنل والقنهرازب هلص هطما و

 هدهسیالکد شاو یراوئدح دارفنالایع

 ` هش یلوصو هروک ذم لو ثكعءعوج

 هکر دلسم و م ولع» هادی هکنوح ۰ رد رس

 ا سمدنفا مرکا لوسر ترصح

 قراوسخ قوچ كب هجیقثو یرهبلا_طم



 فر
 هضراعم هنسیرب مج كرلناو شوک

 هب ورم لیصاف وب هتسشیا ۰ رد_ثمام هل دبا

 دح ناجا نالو شم ردف هداننک

 رتاونقرقح بابرا هن-لوالصاو هرتاوت
 هراکنا یایرورمض هکرلرد [۱] یونعم

 ك (ههج وهلا مرک ) یلع تز طح 0

 هلش رطو یوا” كنداط ماخ و یتعاجش
 هدنراقح هکنوح ۰ ردشعا بسک تیعطق

 یرب ج كرادصف نالوا یکحو یوم
 طقف «ردشالو یراو دح اهص وصح

 ره یرثدوا هدکعا تیاور كرایوار

 تواص" و تعاصم یداقم هصالخ كندصد

 وس هد هور ليصا_فت هل وا

 ققحینافنا و عاجبا كرلنا هبیلاجا ساسا

 قثاوت هنرزوا بذک یکەد هره ر زدنا

 روال وا دع لام یراغا



41۱% 

 هق شب ندرلنابلوا لیجح هلیا را سنجا

 .رزمهدبا راکنا ینو راد سک
 لوسر هعبار ةش اط وش هیلعءات

 قراوخنابل وا لباق یدادعن كناشیذ

 یحاص هرهاق تردق قحا و قادام

 رداق هكا ضعن كنالاعت هللا نالوا

 هیامن یب فلاح هبهنوک سیماوت یغیدالوب
 هدن رکدلبا قبقج ینکیدلیا راهظا یتا زعم

 -دلروب دارم قبدصت ندهیهلا ليلج لبق

 یی هلیلج تلاسوو رایدلبا نقب یتغی
 لوبف ییراهرمطم تمیرش كردا قیدصت
 « ریدتا

 ) داشراو ریک ذن )

 قراوخنالوا ندلبقو هکهلوا م ولعم

 یهبلقعو هيدا تازبحم حنا هو



4۱$ 
 عانفا یلوقع كرانانلوب رصاقندک اردا

 زارا نوجا عافتا هدتتخاح توو ابو

 .ردشلروب

 "هر هد لاسر تابا هققحاق ارز

 *هلاقم ینبدلوا یفاک هبا لالا لولوا نآرف
 .یدلدبا حاضبا هدمهشاس

 كن هب دمع تعدس2 ید هرکص ندو

 ةة اىب نیلسأت لاد نم و ییاظتا لاک

 تامالع نانلوا ناب هدهفلاس بک و یلاقسا

 k6 رف ترصح یسهلتج هل دهاو شو

 یسکرهقابطنا لامکلا دج و یلع هنمدنفا

 ورقن هلمجو كجهدیا روبحم هفازتعا
 ۰ ردقح هل وا لیصه و

 تاز هکزرا و دیها ثالذیلع هان



 اف ر
 ییاهاوراد-نقا هک اردا ییهیلقعو هد

 ناسناواضرع یمانا یالقعنالوا زناح
 ندکولس هتمالس لبس هیسح تازععم

 هدکعا سردن هدرا مراده و «زکا عنه

 یتتفلاحم ه هیکلف و هیعیبط مولع یرافد:) 0

 دءّةع هدب رلناع قد رط هدست ی رعا معز

 ج تالسم هدنقح كرانوب .ءزملوا

 هک روییلوا ترابع ندنوش مقتسمو
 ندطایتحاو مزح یریدنک دلا ره

 یکیدلیا هطاحایرلک اردا ول ةع بورا

 هدعب «یللیا لوق یهیءهالصا لوصا

 نامه هرز واینج هال وا نام هدورلبا

 هبساقن "هلدا نالوا فلاح هبیی-قع

 ان هنس ہر رقم ا رونل وا مات

 هلا لتسقع ییراکدروک دعبتسم القعو انف



۰۸۷ 
 روح کمال یأت نالوا عاج یاب لدفن

 ؛ردرایلعا هج وت هلا

 یسهرص فل وب باج ) هجر ۱

 زوم هنافصن» تیاغ راد هثصهوش هک

 یراقیبطت و هیج وت لوقعمك و كج هیلیوس
 شانتا هکهدهج ردر « رد هلیا زارا

 هیلصا ماکحا نالوانشدح نراقمو نعد

 هشدادما و هب اما كب هد نم هدع رف و

 هرضاحنونف رهاظو ۰ ردقج هبلق تجاح
 تایا نلیزوک فلاح ههددج تایف-شک و

 هدنفایس قیفوت و قیفدن رر رر یثیداجاو
 هد یني رال يلج فیلأت یرلفدلوا هدعقلا هلق
 عبط فودنا لاکا هدنامز نیقی هللاا نا

 ینا ۰ ردکچم ریدتا

 طو هتسیا رازعا هلو هکنوچ



۰۰۹ 
 درج هدعلاح یرکدروک یشنوک هدا

 هلا اهدا یتتسلدنا تیور علاط مج رب
 شمهزکب هرندناداقتعا یسلوا هک كنقو

 .رارولوا

 دوجو هد بودا ققح سم عولط
 نك رزوط هدهروا جاو لبلد هدرا

 بولباوط هنس هج مابتشا ءا ھل ضع
 .ردیماور قلق

 هن راوناقارمثا كنقيقح دیشروخ

 كکوک رب نالوا مهو یتیور وشراق
 ندنغیدغلوب یتیحالص هغلوا ضراعم لبلد

 نانیمتنا نال وان تامر رو و یک
 ناهرب یاضتعم هدنعوفو لاحرب هلو

 .نمهریتک للخ هداقتعاو مزج ىع

 بکو ک تبؤر ارام دسردا قارم زک اا



3( 
 [و ایفا ها قیتدتا قرش
 ۰ ریلی هدا

 قیفوتلا و ةنادهلا هنمو
 لاتا هکرایدد ( هسماخ ةش اط)

 قل را, هد دقق خۇا .ی وات ضحم

 ی ه شب تان وثش هکی دیشم روبلاس رامارک
 تسانم یرلنامزوا قحهل وارادم هحالصا

 هناکو رردا سقنرلنا یهیملا عئارش

 هرونم تعیرش رب قجهلوا محما یعئارمش
 لاسراو ثءب ناشیذینرب هدنامز رخآ ها

 :یدرازرو رخ هنرلتما ییفج هل روب

 توبن تامالهص كعرک لور لواو

 نییعت ررب ررب هدیتیراتلاسر دهاوش و
 ربا نالو( زا هس زایدنک تزل
 مملاراشم نیل :یدراردنا نالعا هلا



a © 

AD: 
 هسیا اباتک نالوا تو کا ک

 تعجارم هرلنا بولوا هدنه رفا مر

 ترضح هدلاح اوب ۰ردالوق كب نما
 ) ییسهشرش لئاعش كمالسلاهبلع (دجحم

 .زردا قیبطت هالا ةمولعم تاغیلت ۱

 | یرلتمالع ناکمزال یشلو هدنسیدنک رک

 كتعیرش یغیدلوا شدربتکو رولو "العاک
 تر ره زا دد هنامز حا صم و یتیم

 هدنس-اوعد لدسیا رالکحا یابقف وا

 یماوعدالاو زرولی انيق یتفیدلواقداص
 یعالک ره وزم هلو جاور هد ن رظن 3

 ۰ نمهل وا دادتعانایاش

 تعب رش وی هد دم ةینسلا وحا هیلعءاس

 ر ەر ندەقود را-ظنا ی هیهلا 7

 .ریدالشاب هكا لمأت
© 



۰۲۵ 
 قفاوم هب ولطم یم هل یلج تعیرمش

 هدام هرکصندنوب هک صن) یکیرلفدلوب
 یهانبنلایرتاذ ( ردکج لب دبا لیصفت هدام

 یهروک ذم دهاوش و تامالع كنمدفا

 جحاو رد-ق لوا هد سس هروب عامحتسا

 یفوفو هنةقح و یقح هکرایدروک رهاظو
 نايات هبصعت یاس ردا وزرا ًادج

 قرەيقاب هنریفتو مول كنریشعو موقو
 یتا ندماجا تماخوو یتتمالس یینک
 هار هده عطف تروص یر دا نایارا

 ا ا .ردبا داشراو قوس هتاده

 .رلیادآیلکی تل وب لرلنیتسا قعاص هیدیها و
 فی رحم ردق لوا هفلاس بنک هقبقحاف )

 رلتدامش وا هدالاح نکیا شلدا لیدسب و
 د راب و دبعد طف * ردشمام هل ر دلاق نده روا



۲۲۳9 
 .اشیلاچ هکعازسقح هلارالبوأت ماطر
 ( ردلکد زاغلوب ران

 ايس نم هللاءاح) ل مع ایعشا هلج زا

 لابج نم نلعتسساو ریعاس نم قرشاو

 [۱] هسع ىف رامطالا فولا هعمو نارا

 هثلانهرقف یهدنلوف ( رانا [۲ | ةنس

 ناجرلا تاولص هلع نامزلارخآ ین

 لاوحاو قداص امام هنن رترضح نمدنفا

 یسانضتقم هد كنان تماقت تاو قدلوب

 یهدع-ٌط وم یکبا هدیانک لتصا ۰ ردود

 یغبد لوا وبس یسرابع ( هنیع ق)
  ردراکشا

 هلدد شت كنوو یرسک كنيم[ ۲]

 3 ۰ ردهتسانعم هطلاب یزغآ یکیا



۰۳9 
 ۰ رد اطمه زا هءدس

 ءادزلىم جرات هرو ڪڪ زم هرابع (

 نانلوا عبط هدهردن ول هد. ےک ۶ ۱

 كنا هتمالا رقم یمهیرع هجرت تاروت

 ىلع یتعب ( ردروک ذم هدناب ىج (۳۳۳)
 ندانیس یرلتمضح یلاعت هللا زاحماقبرط

 (ناراف) و یدلیاقارشاندریعاسو .یدلک

 .یدلوا راکشآ هدنراغاط

 ندا كدوجولا بجاو باج

 یس وم ترضح هدانیسروط دارم نک

 ۳] یسردنا هد یشتا روت دمال سل | هلع

 نیقفدم نوجا هیش هب هتک وڊ ۳

 هچرلا هلع ( رفظ نا ( ندمالع

 ( هبیتق نبا ) یبحاص ( ءوبنلا مالعا )و
 ( لا یلجت ) هنر یسهرابع ( هللاءاج )



¢ ۳۵ 3% 

 ترضح یہا قارشا ند ( ریعاس) و
 لازنا فیرش لیحا همالبسلاهیلع یسیع
 نمدنفا هیلاراشمترضحاربز « ردیپم روم
 ندنسارق یمهیحان(ع) (ریعاس) هدماس

 هدانا یرلفدنل و هدهبرق مان (ه) (هرصا)

 ( هللارما ءاح ) ۰ ردرلشلا عضو یتبیکرت

 .ردز اج یتولق هدنرب دقن

 هدنادب كظفلو هدسوناق هجرت [4 |

 هد هور رایدو شلدا تیاور (نیغایس)
 طقف ۰ردشهلوا ریسفن ه٤ رددآ كاطرب

 .هرادا یتموکح مورهدلئاوا یسهعطق ماش

 . زک مزال یعوق و تذنابم اساسا هل وب هدنس

 رند جد ( هنارصن ) هیهبرفو [ ۵]
 .رونلوا داب هلناونعوب راینارصننوچ"ا

 ج ۸
= 



6۲۲۸۵ 
 هلندابع و تولخ نامز یلسیخ هد ( ارح)

 هداروا توت هنرایدنک قرهروب لاغتسشا

 نالوا یبلاجو هحافو شاروب ناسحا
 .هلیلج روس ( یلخیذلاكیر میم ًارقا)
 .ردشل وا لزات هداروا هد وا كم

 كج هد ردلکد هم ر کم کم دامندنا راف

 لح ر هقشب هلا مانو هکزراروص هرلنالوا

 یک مالا نید هداروا هد ت وديا نیبعت

 قحندر سششنمورهاظ هد راغموقراشم

 ؟زکسیمریلب هرس وک ینکیدتا روهمظ

 هکن وح ردع بط یراکخ كه هزم وک

 هددلناروت یعیدلوا ك٤د € كنا راو

 ۰ یدشلوا تاما

 نلعتسا) ةد ا عطفی رظن ندنوتیدیاه

 رومظبولوا هناسنعمر یراا-عف ( نلعو



A 
 لعاف هدارو زدی د كع دیدن افاشک زا

 لات ہللا بیکرت یانعم هلفاوا ( هّلا )

 یدل واراکشآ ندنراغاط ناراف رات رطح

 یداروک هلبا زوک هوا طقف رول وا كعد
 تفرعم ندنفح هل وا مع یانعم كعد

 تراسبع ندهدافاییلوصح "یماس« كن هببلا

 . زولاق
 یس هنس تافصو هيلع تاذ كن الاعت لا

 هبا نیدرب یفتقیریغ ندمالماند هسا
 یکج هلب هديا هطاحاو لاردا هلرمشپ حسو

 .ردشملوا فشکنمو شغلی هد هننرم

 لواح یکیدایا نالعا كناراص ند

 ندا سیده و هزت يح تانج ندداحاو

 یتقبقح كنيهولا قحا هلمالسانیبم ند
 عرش ) و شادافیرعتییولع و تیسدفو



 انیجوایذلاواحون هیوام ندلانهمکل

 (۱یمیع ویموموممها ربا هبانیص وام و كل
 یادناهرز وایمیدل روب ناب هدنسهللج تیآ
 «ردشلت وفهب هنر وا یرل ةه دع هد رقم لب قلا

 یشومران هک رازعهید دوش اطتلذک

 هنارافو ریعاس هحدبا روهظهدروط لبج
 هدیدل وارمشتنم یدهد لار وا ردا سکع

 نم. ناعتساو ریعاس نم قسشاو ) هان کا
 .یدلروب ) نراف لابچ

 ران كنیلاعت هللا ةدعض ومر هکنوج

 یرتسضح نامت هللا ءان هنسع اداحاو ینلخ

 هکلب .ردقوب ناکما هک.ید يانا روا

 .ونصح یهلا ی وندا بیقءتیران ر ومظ
 « رولیب هلو ڪڪ كع ار عت هلهج و و ندننص

 دابا. فارغا هدالرانا ا هک لص یدعا



(rrp 
 لازنا ( بر "ییجم) س هل-هجو یزلک
 هدنالعتها و قارما ها تراب#ندمح و

 24 ٠ « ردبا نعت یا وا هل وا

 ۰ جج رل مالک یہا

 مقا فو و )نالوا ررح هد [ ۱۰| هدیش

 یالک لعجاومهنوخا نیب نم ٹالثم ای مل
 هدیتیآ ( هب هرمآ "یش لکب ممملکیو هخق
 هنا وم ترضخ ۰ردواح یلیلجیشبت وش
 هک رشم روب یرلتمضح نلاعت یزاب ًاباطخ

 كعد .یسادتسالا رفع كنارو [۱]

 لر وك ذم رفع هلوقتم راع « ردقحه) وا

 یتزکسنوا هدیه و هدناب یحنزکسنوا

 یحعوقطنوا .ردروطسهرز وال وا تبا
 هلفلوا یسهنات تبان "دهانه هدکنآ
 * یددلوا هج رتو لقن یتآهجور

aeین  
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{rrr} 
 ندندالوا یزاشادنرفتالبارساییب هدورابا

 ناشید لوسررپ یک تنم هرز وا قلوا

 یا یعالکحو مکجهدبا لاسرا |یهد

 ه ماکت یذد-)ا هرم زا مطب مل نهو (

 ۰ یسانعم .( ثللذنم مقا نوک | ای ٤اب

 قرهلوا غا 2 كنا شید ی لوا

 خوال مکرم ۾ تیالک جهدا ماکت

 ٠ مج هلا ماقتا تاذلاب ندنان هسزعا

 لار سه ترمصح هدتااوش هتشسذا

 رول وا قداص هزم دنفا

 بیذت ین ین رهیورخ" باذع هکن وچ
 « رداماشهراندیا تفلاحم هنن ها و

 او تعا_طا ھه صا لد وعوم ین

 نالوا صو صح هرادعاتباح ا١ وعد

 هرولی هلوا یب رشن ماقتا قحا ماقتنا

 ی



{rrr} 
 اعاد هلتهج و ۰ کج ەیلیا عضو هنن زغآ
 قلتندن ینا هسرولوا كج هدا ماهل ره

 .ردقجهنلوب شلیا

 ین: یسهوخا تالیاسساییب هکردم ولعم

 ندرلناو 0 ردمال-سلا هيلع .لیعاعما

 زکلاببویعا روسهظ ینرب ج هدبائاوا

 یهلاماقستنا ناننلوا دصو هدلاحو
 دودح ینیدنلو یلاخ كل ه ودع تعیرمم

 .۵ دن تعد رم یک داهج رزعن صاسصف

 ترابشا هبهیهلاماکحا یقیدلوا عماح كن
 هردبا نی یوا

 بوقمی ترضعن لیاسسا اریز "[۲]
 تیزی جایی اما لا بل
 يردار كم السل | هبلعلیعاع۱ .ه-سدا م ع

 ؛؛ړدیلغوا كقاص»| ترضح



 سو
 زی دنفا م يک ال و مر تسطح هدنامز رخ
 ودخل ااو لازا

 یکداهج كمرک | لو سرت رطح

 هن را هلیلج تعیرش نالو نصب یعاکحا

 ( وخ ا نیب نم) هکرول وا نایتسمندن ون
 عشو ترضح ةد وا رظل هنت

 طفاسس نلاغحا غل تراعبع نددوعروم

 ندلايشا یب هدزنا یک وچ + ول وا

 هلتبسن هند ةفاک كلرانا هلایتهج یرتدلوا
 مچ یرللدیا درء ندن س هلج هوخا

 هنر لوک ذه دیق یدما هلوا یهلا دارم

 قلروب جا نالوا هنهبانعم ندرلنا

 ۰ يد ربلک مزال



e 
 یەم وا ذع لثاع هال هيلع یوم ارظن

 دن نعا ال زابم یهلا مالکحو . ررهحت

 یزاب بو داوا یتا ید قغلوا .میضو
 روا یم رک نازف" هدتلاح ۰ یعیداموف وا

 . زدن رابع ندنس وفوا

 مالسل | هءاع غشو تزرمصح (دج زف (

 یاسوم هلتهح ۍغدل وا تان مش *بحاض

 ۰ نمد وا دع لفاع اهن راتیصخ ملک

 هدشابح لاح كنرضع لوا مشو هکلپ

 ك نفت رشا عرش هد »رک ص نداق و داخ

 ۰ یدنا یزشاد وزرقف
 د ود ح مدت رش انااا تزد

 ماکح از تام رح زباد هب نشو لک او تاز زعتو

 هک ل ضن ) هلتهج یغیدملوب تراهط و نلتسغ
 تلالد کو لیحانا یدنرالا كنا راسضن



6۲۳-۰ 
 همالسلاهیلع یموم ید هیلاراشم ( ردبا
 .مهنلق ریظن

 یوم م:ع یسیع تیرصح ,هدمه
 عاطمسبر هدنجا یعوف یکیراتضح
 ۰ دا لکذ ملکلاذفان و

 ترضحهیسبا یسدش اط یراصن

 ندسکره هل اهم ولعم دما تو یناسیع

 هری ن ج نوچ راکدلیا داقتعا زا

 + رل نمد دیا ادا یسلوالئاع

 نهدنفا تایصلالک | هيلع تا اک رضف

 هیلع یمومترضح هسیا كن رتضح
 هل نهج يركب مام هنالتسلاو ةولبصلا
 یتارضح .مالسا یا ی رپ لمم و تلقاع
 ٠ ناس ( ناکمو نامز لک یف هللا مه زعا )
 زکلاپ كنهروک ذم تیآ كرد حاضباو



«۲۳۷ 

 یکم ایا قیام
 ۰ ردرلشلنا تانا ( رابنلاط وین سعْساک )

 مکیلع ادهاش الور مکیلا انلسرا انا )

 .هع رک تیآ ( الوسر نوعرف ىلا انلسرا اک
 ترمصضح ۰ ردقطان ییماشم و هدیم

 كلدبا دارم مالسلاامملع یتسیعایو مشوب
 سصع هکو لاج .رولی هلوا عع هلهج ون
 ءاد وپم ناییخا نایناو تنو توا
 دنلوب هدکعا راظتا ینیربمغب نامز رخآ

 شعا ققح هللا عیاقو هبجراکی یراق
 یصنواتكناب یک (۳۵) كنانثتسا ةو

 ترممچ مدینجانلناسما ن دشا

 یکجهسیعا روهظ ین ار. لتا هیاعوم
 ناتسورب EY وا ناي تارڪ

 ضازصا هلو یکیا هدماقموب یسالع
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 یرلعفدو یهاو هدیهیکیا ظقف ردراشغا

 هردناتآتاخ

 هدانحوب لیحماكنا_سیع ترضخ (۱)

 ندنسفروب تبسن هنسیدنک یتراشب وش

 . ردنرابع
 داب یضنشبلروک ذم تانک یقنا

 ترعضح ةرزوا قتاوا تیا یح (4د)
 نوقدصت متنکول مکنال) :كملا راشم

 (یع بنک و ههلالیننوئدصت مننکل سوم
 یلع ندمالکو هدة تيا شازوک یکیدید
 كناروت هدنقح كنانسع ترمضح قالطالا

 :رولیشالک | قفلو قریش

 هک مادام دل رممع ٹوح زي بت طة

 لاعحا قلوا قداص هایم ترضح

 زیگیدلبا و اقا یرلبلام دارم ردقوب
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 ) تراسبع ندنریشبت ( ریعاس نم قرشاو

 یک نیبعت قتلوا
 ) )۲ندنسهلوقنم "هرابع كناروت ایوک

 كنو ۰شعا. راو یضفل (كنسنم) هدرب

 ها هریثک هوجو سلوا ندا وتا
 هلی هتسلوا ندلبفو زریلیهدا تانا

 هکنوج  مربتک للخ هزمدیصقم ھل

 هدهرونم هندمیید كل نمدنفا تلاسر رخت

 هدنفانک اوفارطا كنهنیدم ۰ ریذلوبینلاک

 هظدرفو , وضو عاق نت و رخ ها
 .یدرارونلو هرزواتْرنکتیاف یریدوم

 ) لییذخ (

 یالسانید ندنسال۶ یراصنود وهب

 كب هديرلتداهسش يهدبابوب كران دبا لوبق
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 مالسن هللا دبع یراد ےہ + یسرافنالس

 ءاللتعا "نب دوراخز ۳3۹ قبر و نمای و

 رغصءو هلیقف كناخ و ىق "كم [4]

 تولوا نددوهب ءالع ریهاسشم هلسهغیص
 هلمالا فرش هدنتمانلا (دخا هءوزف )
 دنبشهدک راس یازع لواو شلبا فرشت

 كذب هنازیلد لا رلکرمشم نكد دلو
 هلع هللایضر .ردشعا

 ناسناو يوفق نوک لوا ةبلا راشم
 )د )ت ضخ اتاطخ هن رايد و هد ریضناا یب

 نانلوادعو هدف رش تازو" كمالسلاهیلع

 .ردراو یعزک همش هدنسلوا ناشیذ ین

 ولو !۰ اهدا تثواعم هنسیدنک یدناه

 دتبس مون رانا هدهسیدلیا رات قوچ رب
 كنا ۰ ریدلیا للعت هل سلوا فداصم
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 ]  ] 6تیفیکیمالساند كمارک تبادعصا یک

 فازا رلندیا عالطاهرادصق راد ةت زالوبق

 هقشب هقشبنامنر ره كراهتضقوب کرارا
 . ردشلوا معاق ناهرب و تج

 ۰ مروی دیک ن هتشبا.یسیدنک هنشززوا

 ۲ مدهرواوا دییشرکا هک كل وا دهاتش

 لوا یک الما نوت ارکنشن ه هلبلج تم

 یدراو لرد .مرویدبا تیص وه مضح

 هنعرایدنفا مارک باصات و ریتکت داہش لک
 ثیدح هج ورآ هدنقخ یشیاتس ۰ یدشراق

 فبرش یافش هردشاوا دراو فررمش

 :ردروک ذه هدنحورش

 یسهلیبف شیقلاددع هةلاراشم [۵ ]
 نالوب انشآ هةفلاس بتکو ندنفامثا

 هدنراید (نیرح ) بولوا نداراصن “يال
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 مان (ازوطسن) و ( اريح ) ءوبنلا لبق

 هلیسهلفاق ماش ندنناب یره واز ؛لرلپهار

 تامالع یزمدنفا هداب ما یراکدعت رباب

 رخآین قرهیاط ندنرانلاسر دهاوشو

 تروص یرلعا ناعا هن راقچ لوا نامزاا

 ردشف واتیاو رءد صع ۰

 تلاسر رخاو لوا هقشب ندرانوب
 هبهدعاسن سفرومشمو ۰یدنا نک اس
 ,یدیشعا هدافتعا قوجندنا لر هش

 ةنرزوا یمعارابضسا ییه دمت توعن
 قح ند ثواک هدکلرب هل نم وف فا ربثا
 لخاد هیدج روضح . ردرا شا لوبق

 هلا هن كمرک | لو سر ترضح هجلوا
 ندقډالک | بوروص ینغید لوا, ثوعبم
 یفیدساوا شللا راععا هوا هدبنلق و

 e ات ی ها رم

 ن تا
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 عالتطا ه هع دق تاري ثبت زاد هب هب ده

 دخالرلنالوا قفو» هعاماو ناما ندزاندنا

 *ردقود یاسحو

 یک راتبخالابقک و لفو ن هتفرو
 قالرا كب یرلتدامنش یهداب ون كناوذ

 یر سطح یژانحن : رد ولعع یعددلوا

 تاوخل ره ردتافشک :نمدنفا یییرللاّوص

 یذلاو ) هرک-ض ندقدلا هدنیرباوص

 لیلا قكفص و تدج و قاین قلاب تاب
 ركشا و ثل ةيحلا ل وطفل وبلا نا كىرىپ و

 نیهدعب كشال ونتف دقب رال ك مرک | نل

 لوترکناو لا هلاالنادرا 0ا6 كندا
 شلتا “ناجا زون سابقا كزاهد ( لا
 .ردراغلوا ورب هنسیدنک .هدیتاقفرو

 «نیعجا تاع هل ناو
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 هبیهانپتاسر روضح ندسنفرط كناو
 و هدیرلغا ناسا هر بهار نلیردن وک

 ۰ یدیا هدنسهاسعالطاو فوق و

 هاج هد یني و ندند_هبح ۳ اما

 ایرو-صنا ندنسوفروف یلاوز تسایرو
 لر هل یک اير وناو بطخان حو
 ۰ یدرونا و هد ران الاقهدنا الص

 .ردندلیبقوب هدم ور لقره

 ییاردو ۴ هداز نددسح رو نم

 «یدا راو
 هدبولک هوناتما مصل هدننامز

 هضر (نایفسوا!) نلیدیا بلج هنروضح
 راد هنلاوحاهلنمدسنفا ملام رخت یتساقفرو

 تاریشبت یراباوج یغیدل آ ردا با وصس

 ماسه یلاح تقیقح هللا قتیبطت هب هفلاس
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 یتفرطشاب كفن مش یراخح .یدیسشمالک |

 .ردبرامولعم "الیصفت لرلتدنا ةعلاطم

 لیصافت كنامولعم مکیدلیا ضرع

 نیلیا وزرا قمروسی عالطا هم اقحو

 هنسهچر ( هیدل بهاوم ) مارک تاوذ
 .4 وا دفتسم هدایز كب ل ەسلیا تعجارم

 روک ذم لیلج باتک ۰ ردزمسهمشیراقج

 شفلوا عبط دف زا هنرزوا دلج یکیا
 قاب ندزمارعش لوصف یسهجرت ناالوب
 .ردرا رذلد رثا كموحرم یدنفا

 . جرملا مالک یبتنا

 نداسیعترضح یخدهدانجوم لیحا
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 ماه ییشرهو [۲] یزعم كناش یذ ۍن
 یکیدرو ربسخ كلا راشم ترضخ و

 دها ۵م ةد: ةت كنا و رک ام یرایش

 نالوط ندنزل هعقفاو تاشطخ و یعج هوا
 «ردشلروبه اکح ند

 ثباغ ندنسه هعا تفلو ثیدح (۵)

 یراغشمما «ردراوک رز مامارب روزشم
 ؛ ردلصالا یدادفب بولوا ی نب دجا

 :یدردا مارتا ییکل-سم نیفوک هدوح

 (۲۹۱) كنرسه ردراو ینافیلأت قوجكن
OEءردشعالاحن را  

 هنص وضخ ربص یټ دز تییصمرب [۲]
 ند (هیزعآ ) نالوا هتسانعم بیغر و هاما

 قالطالایلع هدارو هد 4با لعاف مسا

 هردهنسانعم دنؤمو نیعم
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 حرصت هد یکج دنا و یلاع نوت

 رد وا

 رضا حنا هسیاتافص یلاعم تاذوم

 . رولب هلوا یرات سطح نهدنفآ چیان اک

 زکلاب تامالع و یاصواو هکنوج

 ترضح ٠توا ۰ ردفداص هنرضح لوا

 كقلخ یعی ۰ ردزعم مرک ا لوسر
 ۰ رد ګدا دادماو هناما هن رال وب تیادنه

 روهظ ندنتمایالگ وندنناصصا راک ا تلذک

 تاک م هصامخاب یلاقحو فراهم ندا

 نرف هدیرلفد) وا مکحاو ما ند ہک ره

 .ردتهادب ةر
 یقیدروب توعدكناسیف ترضحو

 راد یکشاو توعد هاعاو دیحوت
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 نده وبتدفراخز امناد دلا بب زمرا

 توب كناو «یدراررو. . دیه یا
 هنراپلاتنأش قزهزوب تدابش هنتلاسزو

 نالغآ یر اب ندمان وزع نایلوا یثال
 ماوفا هدنراهکرابم تعب نامزو یذروب
 داب یییراقلاف نایلوا دادعت لباق كللعو

 «یدردبا خموتورجز ییسهلج هلن

 ناو هرکسقد مع ینبه نامز
 دنلوا امدا یدوجو كناذر هقشب اح

 ؟ یعرولت
 هدماقم و کل وم تاج (هجرل )

 یا دجورب ابغا تاپا البا دانتشا

 ۰رونلوا لمن
 ) ۱۸۳۱ ) هل دال تیم هدهردن ول هش

 لیحنا نانلوا عبط هدرا (۱۸66) و

wiii نکا ی ê 
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 یچ درد نوا كنسهیرم هجرت انحوی
 اوظفحاف ینن وبحب منکنا ) (۱۵) هدشاب

 بالانم باطا اناو ) (۱)) (یتیصو

 ( .دیالایلا مکعم تبثیل رخ, ظیلقراع مکیظهف
 دلا سدق لا حور طیلف رافلا) (۲>)

 وهو “یش لک مکدح وه یعساب بالا هلسرب
 یهشپ نوا و (مخ) هسالفام لک کرک ذب
 دمشپ طیلف را_ةلا هاچ اذا ) (۲>))هدنن اب

 نم یم مکنال ضیا نودمشت متناو یلچال

 یتکل) (۷) هدنياب ىجتلا نواو ( ءاد الا

 ال قاطنا مک ریخ ها قلب مک یلوقا

 نا امافطیلف رافلا مکتأی مل قلا م نا

 وهف تلذ» اج اذاف) )۸( مکیلا هتلسرا تقلطنا

 .ردروظتم بد .(ةيرطإنا ىلع. مللمل و

 یکەدنرز, یر ره كرار . نالیزاب
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 .رتسوک ینغیدلوا یفجاف كتآ

 یرهجرت هرزوا بارت

 یتیصومکجهدنا زکهسروسس ینب رک |

 نالوا قبة یم )نادا نب نکدیا ظفخ
 هقشب ءس مکج ءا بلط ( ندیلا تنا
 دنالایلا هلکرتسوا « ردکجهربو طیلقرافرب
 رب هل وا طیلقراف ۰ نوجا نوتسلاق تبا

 (قرهلوا ین ) هان حب هکردسدقلا خور

 ییشرههزسرا.«ردقجهروب لاسرا نا مر

 لزوم مکیدلبوس منب و كجهدبا میلعت
 یک لف راف« ردکعهنلیا یک ذت ییسهفاک

 .ردا تدامش نوجا مب

 -هلیوسینا قحا هسیاهن قح هرس نب

 هکنوج . ردیل یخ هزس کاکی ےب «مروب

 مکیدنیکن ی «زلک طیلفراف مدسیا رقیک نب
| 1 

۱ 
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 .مربردنوک هزس ین آ نامز

 یانطخ كاا هلج هدک دلک طاق راف

 .رلیا مو هنرزوا
 ناب قالد هزمامدم كناا وش

 مدفن یای كئبش یکیا لوا ندحایضیا و

 .ردمزالقعل وا

 بی رفرب افلح و الس كان کلھا ۱(

 هجرت رلن | هکردشعا ققح یرلتداع

 هدی راجا اینک | هدهسدقم بنک یر را

 هن رلیلصا یان«هکلب «رازفارهرزوآ یلاح

 هدیرانا- هلهج و یراذظ یدنک س هروک

 هنظافلا كناسل یرافدلوا هدکعا هجرت وا

 [۳] ۰راردبا لیوحت
 هلا مال هتلاهیلع یبیع ترمضح

 ریش لوقعم فالخ یک كنو [۳]
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 هصنات وب .یدردنا ماکت هلال یناربع

 هدانچوب لیحنا هکردبا نی هدلاحوب .لکد
 ند: كناشیذ ین نالوا هبرشبم

 هدعب شلدا ریبعت هليا یانوب ناسل

 ك هذ انس لبجاناو هدنرا هس تاروت

 هدا ےن وب لبعا یک یقیدنلو قوح

 هلا لاثم جاقرب تاحالایدل هدیعوفو

 .زرولبهتسوک

 م ع یمیع ترمضح هکر د زن اج هیلع ءان

 روی خرصت ییهیث مسا (دجا) هایعب
 ربع ءا ےرام فک E هدنوس

 « رن وسل وا شنا

 یریکدایا ناصقن اضعبو هدایز اضعب كلران [
 هن ماد یر ةف رف یدنک تح .ردنا ید
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 هج رتو لقن هیبرع یروک ذم لسیحا
 بوشلوا بیرعت قانون ظفل وا هدشنامز

 ۰ ردشتید طلق راف

 مرک | لؤ امامت قاتضوا كطیلفراف
 نیس بولوا قداض هت رات رضحت ندا

 وصخ تلاسرتابا هد هلا ليا ندنفرط

 ناټهر هدقدل وا علاش یغیدنل وا مایق هنص

 ندنرکدنهکخ هل هجو رب ینون یهورک
 توا ": هکرلیدد هدرایدنشالاق هناتییلت

 میت
 ؛روشوآ تاتا دانا ر

 ةلیدصف لایک وا تلالدتسا هدلاحو
 یر ءا نابم دیفرب هنسارا هدجا توعن
 هدکعا ماعا هدانز اهد هصوصخ و

 ِ زلروک دیعب زاصا ارظن هنن رام لوا



(9 
 ند لیکو ونیع»هد یمانعم بول وا سوتیلکراب

 ۰ ردن رابع

 هل وا شوتیلکراب یصا رک ۱ عقاولاف
 فی تمام كن رادلک دجبإ و رع یساسنعم

 یرللالدتسا تامرل ها لها یر وا نیس

 . [غ] .  ۰یدرلی هلوا چک

 یمیبلت نانلوب یرلدصقم هليا زوسو رانو

 . رد راشهامهرحم ردق هرذ

 ا الوم تریضح هدشیش یونش [ (]

 ۰رارروب
 افطصم تعن لیحا رد دو



Gov} 
 وش زلالدتسا هجولشاب مزب هکنوخ

 ندا بیقعت ینا هکلب «ردلکد هلظفل

 ترضخ هرلنآ هکر دهلنامالع و فاصوا

 هلو قدصامو رهلظم همدد ندان اک رف

 وا لکش و اهیلح رکخذ دون

 وا لکاو موصو وزغ رک ذ دو
 یابردو انا روس ۰یلیلج یانعم

 شیاساثابو لامر نالوا اف_ةص ره وک
 یرهدجاتوعن كن راترضح نمد ما

 ةیلح یتح .یدبآ روک ذه هدش رش ليڪا

 یتیدلزابهدنا یراتکر رب لئامشو یراتداعس

 راد هلکاو موصو یزادا-هجو ازغ یک
 یدا شازاب هدیژ هینس تالاح ۰

 ولتلود هدنددنص رش راس وش

 رب نایروک كنیراترضح اشا نی
 ٩ ج
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 ثابا ًابرف یغیدساوا ناکمالاعده كلن

 . ردکچ هلی دیا
 یانو ظفل یکیا وش رار هاکنو

 كنه الو فورح بولوازآ توافتهدنش

 یلبخ ندیلیخ هزم یرلههآةفدم "هلاقم

 یقآهجور هل نهج ینح هلوا شخقنور
 .یدنلوا حرد

 عظع نأرف ینیفیکریشنو :هکرارروپ
 هدنسهع رک تیایصلا كفص "هروس هدناشلا

 لاقذاو ) هللاب ذيعتسا ۰ ردشلروب حرصت
 هللا لوسر ینا لیارسا ینباب عرمنیایسیع

 امد ةيروتلانم یدنیبال اقدصم کیلا

 مهءاج الف دچا ررما یدعب نم مفاد لوسر

 قیر یانعم ( نیپم رح“ اذه اولاقتاندبلاب

 ترضح هک یتفولواهلبا رکذ م رکا بیبح



> 
 كندیلس احد هلذلوا سوم ولس هد یباشت

 راپ ) یمهلک ( سوتیاکرپ ) هدنسیضعب
 . زلوا دیعبكعا لدب هنظفل (سوتیلک

 لهانا-ذلوب گلم یهد تااسر

 یب یا یدید مع یسیع یلغوا 2 (عر)
 هزسكنالاعت هللا قرقحلایلع ن لیارسسا

 نک لوا ندش ۰عیلوسر یکیدردنوک
 ( رونا) كتم ندو یت و
 ریشدن هلناشیذ لوسر رب كج هاک هدنمان

 ترضحلوا هکاتقوءدلاح مغیدل وا یحدبا
 هلا راز نالوا راکشاو ححماو كب

 هر یسەلج كران نو Fh 3 هزانآ

 «رایدید ردښېم
 . اهلك ها رابع لبحا راد کو یدع

 یراکدلیا لوبق لرابوسیع هکردمولعم



> 
 حسن همت نالوا عفاو لدبنوا هدثیلثت
 یرلکج هشود هنس وه لا می دیه راس

 یایصتتم هج رانا ریش هلو ۰ ردسیعیبط

 هنبهرصتانیسحمسمقرهنل وا دع تناید

 ةنمزا ندبنفرط تاذ ترد لسیحا ترد

 هن رارکید یا كن ره پولی زاب هدفی

 ۰ ردزلاحم هب مضعب
 یناربع ناسا یر ندا ينا تردو

 :ودشلهاویرعتءرزوا ییزو ناسلیچواو
 یالیئسا كبسمور ردنهسا ارز

 راصعاكنا.سیعدالسم هرکص ندرومشم

 هدنراتهج هب روس ورصم+هحنراو هند هدیدع

 ثباتک ناس هدکلاع قوح ر اھد و

 ۰یدیا یناسل نانو
 ترد نالوا رکذ هدهفلاس نورف



۱%( 
 ندنابناهل راز وسیدنک هن یغیدلوا شم
 .ردرشمالاق زجاع مالک

 ل مدنفا مرک !لو سرت صج )۳(

 هنظفل ( طیلفرظ ) مدقا ندنرب شعب نامز

 کیدا راو رالیحاجاقر اهد هقشپ ندلیا
 ندرلنوب یح ءرونلو نالا یزار هل رنآ

 ترضح بولوا دوجوم هدهردنول یرب
 لزمدقا مال-.ملاو ةولصلا هيلع یسیف

 كم رکن أرق هنصوصخ یسغلوا عفر هبا
 يدش هیلع ءان ۰ ردقاطم هناام رفو ناپ
 رڪ ترضح هدرالبحا نایلوا لوادتم

Oتالصف قوچر هدنقع نمدنفا  

 .ردرسهپشییډل وا
 لوق كرايو سيم نالا اذه عم

 یناوب یرب كنههبرا لیجانا يرلكدليا



5۲۲ 
 رسم ندا اعدا یتیرااوا قدصام

 «یدرولوب

 شنتمهدنستاناث نرو لدالیم هلج زا

 (۱۷۷) كرديا مایف هیاوعدوب یصس

 .ردهرزواینانوب ناسل هکر دیلیحا (انحوب)

 قوجرب راد هوب هدروک ذم لا
 یکیا زکلاب زب هده-سا راو تالیصف

 ًانيع هد اع وب ندان ود ناسل یی هرقف

 .زردبا افتک | هلبا هچ رب

 هن و يراوح نمدنفا یسع ترضح

 :رروپ ًاباطخ

 نرول سوتلق راد هک تقو نوا

 هب ىلا: دللا ىظفل رد هداروب ( رد ینا

 .مررذنوک ندفرط ( ردشغل وا قالطا

 « ردثعن» ندهالابولوا ور كنقيقح وا



4۲ 
 نالعا هدارغص یایسا هدنسیدرلیم جم راث

 كناسیع ترصضح نب و یدلبا تلاسر

 هستند و یکیدر و ربج ییروهظ

 قوح بود مطلق راف یکیدلبا ما هلعاتا

 . ردکج هدیاتداهش راد همانا سوتیلفاراب

 هدنسعاسااهد كنایحا یاود هم و

 ۰ رلهمروم م ۶ یدع ترصح ه6کردراو

 . زک سوتیلقراپ مهسیا زنك نب

 های هدنلحا یناوب نالوا رکذ

 2 نکا ۰ ردروطسم هید سو تیلفاراپ

 دیهسو ر ج هلفلوا كعد روئلوا زا و

 هدا د یحو زلا تاساس» ىم وا مسا



$¢ 
 ۰ یدردشا تیغب هنسیدنک ییرا هسی

 روتلوب هرزوا ثضایر تباف روبرم
 داش رب رونروک هد لاح خالص و

 .ةلوا رهظم هیهماع لوق هدایز ك هلةلوا

 .نم هلبدیاروصت هدیدوجو كعسارب هلبوب

 لا تالبحا هکردیا قق نیربانب
 ( سویا زب ) لکدضوٌبلقا راب هده رابغ

 ندنرلفرح ( ږرټ) هرزوا لاونموب «یدیا

 (سوتیلسو ) قرهیلوا فرح فلا هرکص

 كنظفا وب هکوبلاح هحصلوا ربرحت
 (دجا) ناصقن الب هدنانوب ناسل یماعم

 زمگیدنا کد .كناشلا میظع نآرق ۰ ردکعد

 (دجا) نالی رویم مصت هدنس هلیلج تیآ

 ۱ یفیدنل وب فحارص و ًانیعهدلبحا كنك ابمان

 ۱ ھا «راقیچ هتنالع نادم

۱ 
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 . نالوا ربتعم تیاغ هجاراصن یکیدلپ

 هلیعاسناو روک ذم هد نګ رات (رویمملو)
 هدنا یلاح ةت هدكندنک ړارب
 هردروطسم

 هبا یرتیضحاشان نیدبام هبلاراشم)
 نالوایرالبلج فبلأت بول وا ندننبالو هاي
 هجرت جردنم هنسالاب لروک ذم باتک

 یفیدنلوا حرصت هدننایم یرهینس لاوحا
 هدهلما تروص هناسل نانو هرزوا

 هننایدا رو نم ناسل یتح ۰راردانآ

  بولوایراهریاس و هموظنمرات آیلیخر راد

 رشف ربدقتلامم هلبس هنزف (صوغولوت)
 دقع هدسراب هروک لم را هکاب شلدبا

 ندسنفرط "یسهیلع تیعج نانو نالوا

 ۰ ( ردشاوا شیانس رهظم ید



¢$ 
 .دنس ۱۸4۸ كدالبه ۰ روکذم 2 رات

 هردشه واعب هالن

 نورف هکرولوامولعهدندنو هتدا

 راو یراظتا ( طیلفراف) هددیصس یالوا

 وا هنسیدنک ءان کو یتح .یدا

 هدرانایلیا تعبام هرانآورانر و یموسم
 ُه یدرونلو

 2 راوتلابل نداراصن عراوت هش

 (دع ) ترضح هکردشعد یحاص

 رابحا ناو رصاعم ه (مالسلاهیلع)

 . .هلکب سخا وا ثعب یبنرب نیعسو دو
 عف هن ید نک ییالوط ندنو ۰یدراروب

 وا هکنوح ۰ یدلوا ل صاح مس _ظء

 امدا ید ےب هتشيا ین رککیدلیا راظتا

 ا ۰ يدابا
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 كیاتکلها هدند-نمالک كځروموب

 فا رتعا ییرافدنل و هدن راظتنا نام زلارخآ ي

 لها راظتا وش عقاولایف هکرولوا تباث
 .یدا تفکر ةا ر اع

 ید دما هب (یشاحن) ءان اکو ےک
 اق داص لا لوس كنادمشا) ہے وا لصاو

 ی) كعنیا كلجال تعیاپدفو ًاقد- صم
 هل هب كب ىلع تاساو (بلاط یا نی رفعج

 هنا رف و یدزاب باوج هد (نلاعلابر

 كنا.تک لها هکم ردا تدامش نب :اباطخ

 ترضح ناشیذینیرافدنل و هدکع | راظتا

 هلاراشم ۰یدید ردمالسلاهیلع (دجم)

 .یدا ینارصن مالمالالبف
 ةمان [۱] هدسفوقم نالوا ص ءال

 ناب ًابرق یلاحجرت لرونم] ۰
 ۰ ردکچ هلی دا



 و
 سقوقلا ن.هّلادبعن دمحأ) ًاباوج هاو سر
 تر دقف دعباما كيلع مالم طبقلا مع

 دق وهبلاوع دئامو تك اطخ تمهف و كاتک

 هنا نظا تنک و ۰مرکین قیدق هلا تاک

 لا كلو سر تمرکا دقوماسشلاب جرش
 «یدردنوک بوزایی-«رابع [۲]

 هشراتمضح ةللادبع نر (دم) [۲]
 نالوا (یمهعدق "یلاهالیصم ) طبق مظع

 *مردبا ضع یم الس هوا .ندسفوقم
 یزک دارم بوبوفوا یزکب وتکم ( اذدعب )

 اما یزکسنیبم ند زکفیدروب توعدو
 شلاق ینرب اهد قیقهلایلع ن ۰مدالک |

 ماش هداشنوا قحا «مرولب ییغیدل وا

 ۰ مدردآ نظ یتکجهدا روهظ ندنرامد

 یاده ردقوش هزسو مدنا مارکا هزکیچلا
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 شماعا ناما هو رک شف وقم ثال» و

 ینکجهدیازوهظ یبنرب اهد هدنوتکم نکل
 ینارصن هدو هکوبلاح .ردسشللا فارتعا

 E زد
 ۰ ردکع د مذزادن وک

 ندنآ لا-ضنا یکراتیه مان هرو نم

 نیح :یدیا هنع هللا یضرا (بطاح) تاذ
 : یدلوب ەدە رد تا یسندنک هذال وضو

 ترضح هرک ص نذقدوقوأ ىدا همان

 بوروص یتامالعو فاصوا تاو-.ر
 یتنقفاوم ه هلاسبثک كراباوخ ینیدل آ

 .یدسآ فازنعا

 هن كرایدوم یکه دنراوچ هندم هدعب

 ۰ یدلیا لاژس ینیراقد-لوب هدهلماعم

 : اباوج کوب
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 هب وب دتنطلس یر راک ام ونک

 ندنهدفا مرک | لوسر ترمضح هلیتهح

 یتسیرغوط زود رح «یدزعازاربحا
 .رلیدل وار وبحم ءان هن رافاصناو لع هکم هل وس

 بودا تفلاحم یسر | - بطاح

 «یدید رایدلوا ناشبرب

 یک کیدلی مزب هدرانوا - سقوقم
 یدنکو یرادسح كرنآ طقف ۰رارولپ

 «ردبلاغ یرلتوادع هرانایلوا ندنرل هلسیبق

 تعباش هترمضحلوا طبقلرک و مورلرک

 هد مع یمیع «راردناتباصالوب رلهسنا
 یتسبفاع كناذو .ردسشعا ما هلو هزب

 رشتنع هناهجنوت یتید بولوا ی ینا . كن

 هکعا هعزانم كنه سعک یتحو قج لوا

 هيا تقفاوم كموف .رد-ةجهبلاق ىلاح
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 ندنکیدعتراینابر تیاده "هنسیهیا عنا

 هنضح لوا ردا درس هیهاو راما

 «یدلبا افتکا هلم دقن یاده قاطرب
 هددسنع هللایطر ( ءالعن دوراح )۰

 مەك هدندتنطا س «مرولب یتیراکج

 .مد ردیاناعا ددرتالب نیهسقوت

 اهد یراهرواحرب هدربس بت ضعب

 یلوسر هما سقوقم س رد شف وارکذ

 دسیا ین قح رک ا ۱ هدنبیقع یسموقوا
 لال_ھیرانا بودا امددن هرافلا-ح هبه

 هارخا "هدلب كردبا كرت یی: طو هدشماعا

 .شلیا ترج

 ترضح نس س بطاح ترض

 ؟كسيم ردناناعا هتلاس ر كناسرع

 .مردنا نامعا توا س سفوق۰

i ا oom 7-S 



۰۲۷۳۷ 
 یکیدبیا ناما بولوا نداراصن ءالع
 هب س دبه ین كمرک | لوس ر ترضحهدانا

 .ردشغا تداهش هنسملوا
 راکفا قیمت نامز یلیخ هبلاراشم

 روضحهرکص ندکدلیا راسبخا قیقحو
 هدفدل وا لئاز امام یس هش ب واکه ب ید

 بلا راشم یکب س بطاح ترزطحج
 یتح «رایدتا یعاذا زآ یوق هدهنمدنفا

 لوا ؟ یمرلیدعا یدصت هدهنبلصو لتق

 ینیرالوا لاله كران نوچ ید ترضح

 یتکح كايبشره هزب ۰یدغ یزرآ
 ؟یردا فاشکنا

 نت هاچ ی تنی د = قوق
 ندنفرط ےکح .كلددوبا یتعی « یکح دنو

 :كسشعا يحرب شاردنوک
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 یاد هقح نرد زم هقبقللا یف [۳] هکردشمید
 ىس .زکسلئاق هزوس یرغوط كاو

 هدوجولابجاو نردوک رب قح
 یا.ص وا هدفی سم لسیحا کم ردا ممق

 مدهببش السصاو مشلوب "الماک یزکهبیدجا
 [4] ۵ (لوببلا نا ) زس هکر دشمالق
 ,زکس نامزارخآ ین یکیدسلبا ریشن
 هام یب تارکشنو هزس هرثک تابع

 اسصتحیسیرع لصا كقطنوب [۳]
 « ردش2 وا رک ذ هدالاب

 .رونلواقالطا هیابیم ترضح [4]
 دوس هدننزو روبص (لون) هکنوچ

 ۰ ردکعد نداق نالوا یتبغرو لیم

 هب PR ءارذع از هل هانم



۰ 
 .نوسلوا ه الاهتیرابندالاهرا یزس
 نیشو هدقمارا را ه اص ندهدهاتم

 ینعمرب هدقمنار وط یکی ل همش رار هليل وصح

 تداہشن كروي مرکی زکلاكرابم .ردقوي

 یلات هللا قحا قتلا دوبعم هکمرودبا
 هدننژوریما هجانغموبهش هيام لارا ثم

 .رونلوا قالطا هدیظفل (لبش) نانلوب
 (ارهزلاةمطا ) ی طفل (لو )

 كلا قالطا هنراترمضح (امنع هلا ىضر)

 هل تهج بسح و ندو لصف ندتما ءان

 هکنوج هردییبم هنرازابتماو عاطقنا

 لنلو) .ردهن_هانعم عطق یسهدام (لت)

 هلق الع عطق هدنمهلیلجتیآ ( "الشن هیلا
 راد لص مان هجوت هبیناعس هاکرد

 ۰ ردشعا رودصف رش يهلايما
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 ەدىناشىذلوسر كنامزو و یرات رطح

 ۰ ردنرابع ندزکیدمګ تاذ

 تيار تداچ شا نالوا نشو
 كنه وام” بتک الذ ىلع ءان .ردقو

 یرتاوت دحمالهلانیب یسهیعطف تاریشبت
 ۰ ردبا ینقحن هاد یغیدا وا شلو

 لصا كنظفل ( طیلفراف ) یدعا

 مالک هدظفلو هفمالوا مولعم یهدناربع

 كنو رکا کزرد هدرویلک مزال مها

 یعید لوا (سوتیلکریپ ) یینانو لصا
 دارم زما شیذ ین هسرولیدا ماست

 ترضح هکنوچ .زلاق افخ هدنسلدا

 یتا لوسر امشبمو) یریشنو تعسم
 هدم E (دجحا هما یدعب نم



۲۲ 
 یفیدلوا ینبع تابا ریش نالوا روکذم
 .راقبچ هلادیم

 هوا لصاح مازلا امامت هلكنوب طقف
 هک مل هديا ضرف یدناته هله یهج هبه

 هدنوسر وبل وا (سودتیلک | اب ) یصا

 ی رغم یک یراکدید كناراصن یسانعم

 صلح و عفاش دوخایو لیکودوخابنیعمو
 ناسل وا ناب هدااح ره نوسلواكءد

 قدضام امامت تالیلجناونعوب ارظن هفاص وا

 لو هاف هللا ی ص (دع) تره یهلع

 یجطف ضا یعادلوا ترابق ندمدشفا

 رد رورو
 تاتنطا نوجا تابا یزمامدم و

 لا وه طظ :رویدا تاعلا ف
 زدفه هلفلوا هدنسهاثم جور لزمنخم



¢} 
 راثکشما هدندز مارکنک راق هتل كا بانطا

 ۰ ودم و زج ایج هی وا
 هد (رادلاموب) هل سطل طیلقراف وسش ال وا

 هيرا وح نالوا ع ییع باعصا كنآ راصن

 یرافدل وب هدکغا داقتعا ییفیدل وا لزا

 یفزدل وا حک كادا دارم سدقم حور

 .زکج هد تا ءد ال 4 خرد

 نایقتسبا كنا میلسن یریشن و با
 هدام هدام یتاجشو كوکش كه ورک سین

 :زکج هبلیا هازاو عفد
 هوقو هللا لوح ًایعتس

 هرزوا یراکدلبا اهدا تناراصن قرف

 حب یتلوا دار روک ذم سدقم حور
 نیراوخ هيا تعص مد ڪوپ ۰ ردلکد

 :رولیدا تابثا هلبالیلد یکیانوا ةجنددع
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 یروک ذمددعكر هلیدباهوالع اهدربهکلب و
 هرولوا نکم هدكمر دما زواح

 (طیلقرف) مع یسیع ( لوال-لد)
 یو مب لوا ندنمربو ربخ یتکجهاک
 ندنوب «ردراشهروی هیبفت هیدزکیدیا ظفح
 كایعماس یربخ یکج ەر و هسیا دصقم

 ردیرلعا دانا تیفکرب هنام را تحاو ۰

 د٤ك هدشعا سثبم ین رب (طیلفراف) هک

 قوجر ندا یرتضح هیلا راشم

 یناشیذ ینلوا هدنروهظ نیح راهسک

 نالوبعوفوو هلن و روف یتیرلکجهدبا راکنا
 هليو "هان اکاو را ےل هلبتلالد برات

 .راشمروک موزا هیهیصوترب
 هدروک ذم مود یرایلاع دارم هسقوب

 ید هلوا رابخا یور تكجهدیا لوزن
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 هصالناب ارز ۰یدزالوا ٹجاحاڪڪ وب

 هده جوا حور قجهلوا لزا هني راوح
 دایتعا ییهضافتسا ندناو شعا لوزتهرانا

 یتکج هلی هدیا لوزن اهد رب هلیرلل وا شما
 ود هکاب «زلدا نظ یرلعا داعب ما رانا

 ۰ زل وب ناکما الصا هداعبتسا
 هاسنابلق ك دقم حور هکنوج

 مازلت تا یرها_ظ رارب یلولح و لوزن
 كم " نالوا رام ندنا ندنکخهدیا

 «ردراکرد یعجهیلوا یلاحم هراکتا

 عز هلروک ذم حور ( یا لیلد )
 هل .دسح یی وهال هکلب و هلدا (با)هجا راصن

 (رخآ طیلفراف) ندنفیدنلو یداحتاهد هلبایا

 وشهساینرکید ۰ نمهلوا قدصام هن ریبعت

 ۱ ۰ رولبهلوا قدصام هریبعت

5 - 



(3 
 حورنلپدیا اعدا یداحا هل ر (ثلاب )

 فیصوت هلیا بعافشایو تلاکو كسدقب
 + ردق وب عمه دنسل دیا

 « رول هنل وافیص ون هلبا رافص و و یناما
 یمرلکدایوص منب طیلقراف ( عبار )

 «سلروب «ردکچهدیا رک دن
 هدهلاسر رب ندناپاسر دیدج دهع

 راشعا نایسسنیف هب وسیع تا نيبراوج
 هد یدلیا ريکذت هرلنا لزا حور هدیدیا
 شمک نامز ندهراو ردفوی تحارص
 ۰ ردلکد روصتم نایسنرب هليوب ندنغیدل وا

 بیا ضعب كنادحوب لبا (سماخ)
 یکیدلک هکمرویر ورځ لوا ندزلک طیلفراف
 ۰ردروک ذم هیدزکسهدیا ناعا نامز

 یمپم دام هکر ول وا دافتسم هدندنو



LS 
 ناغا 81 کن و «ردکد سددقع عور

 ۰ ید واراطخا یمیدل وا یرورتض ها

 .ردلکدیقاشهلب كولح یملکت یلوضفمالک

 ندا رودسص ندناشلالیلج یبن یيدما
 .زلکمزال یاوا ییبم هنمخ اقلام قیمت

 یهدنص ونصخ ناما هیتر نانلوا ریشه

 رهن تیاخهسیا كلدبا رارکت دی
 . زاغ وادع ول

 (طيلقراف) م ٠ع یتمیغ (سدا-ت) ۰
 ۰ شهروب زدنخهدیا تدابش نوعا مب

 هبه کر ندنرکنم لزا خځوز کوب لاح

 ةا نیراوخ .ردشماعا تداهش وشراټ

 ىع یهلارا-شم لوا ند لوزن ڭا ًاتاذ

 جاع هنداپش ندنرلکدلسب هليا تفرعم

 مرکا لوسر تضخ اما ۰ دبا رلاکد

3 



Gr} 
 (لادبع ینا ) كمال لا هيلع سم نمدنفا

 قید صت یتکیدید عیلوف ك-هللان یتعی
 وشراف همانا فئاوط فا ینآ بودیا

 هدییسهدلاوو ندنسارتفا تیهولا یامدا

 «یدلیاهبربت ندانز تمهت نلیدبا دانسا

 تمداحاوهبأرق تالادا هصاوضخوب

 "روم ) هلجزا «ردقوچ تیاف هیوبن
 -هصف تدالوو لج هدنفرطشاب ل مع مع

 تلالد هنتهازن و تفع كناملاراشم و یر

 ۰ شلدا ناب یرلهیلع تامارک ندیا
 یسهدلاو اهد كنابیع ترضح و

 ندیا روهظ للاردن نکیا هدنغاحوف

 ندهصوت یلاح تقیقح هلیرکرابم قطن

 یتا لوق میرم نیا یمیع ثاذ ) هرکص
 وش هلیسم هلبلج تبآ ( نوزع هبف یذلا



5۲۳9 
 هدنگاتامش هل ران ان] وب فلا ر ےک داّمتعا

 .ردشلروی هب هن زاقدلوا شلاق
 متناو) كنانحوب لیحا ( عباس )

 تلالد یسهلک (اضبا) یدنشآ ( نودمشت

 نیراوح یتداه-ش كطيلقراق هکرویدا
 هکلاب لعدیبع كنداه نلیدا ندنفرط

 ۵. سیا یرلکدید سدتقم حور .ردرریظن

 هد راوح هدهفراخو هبرق تروص و

 ر هقشب ییرره كرلنا كردبا روهظ

 هلیسهط-.ساو ران آ هدعبو شلتا ایوک هلناسل
 شلدیا زاربا هان هیس ارس ماطر

 یدامم هلروک دف حور هدلاح وب ۰ شعا

 نتداهنش ندبا رودص "نکرانآ هئ

 گول

 ندنامیذین نایدا ریشدن طیلق رافاما



 ورم
 هلقتسم تدامش دده یبا هدفدنلق ترابع

 . زلاقزیمانعم یسک (اضیا) هدردناققحت

 دیک دیک ن سم تربضح ( نما )
 نیل ال هدو ةا «شمروپ زمک طیلق راف

 (دجم)ترمضح تاذ نانلوا ریش کردیا

 هکنوچ ۰ ردزمدنفا مالسلاو ةولصلاهبلع
 هد زاوح هدامیع ناز ٍكحدقم حور
 یقبدروب لارا ه هيلث ارسما دالب یرانا

 بتک یفیدلوا لزان اهد هعفد س هداشا
 ییل وزن كناهیلهءان ۰ ردحمصم هد هيم

 . نم هلوا ج قیلعت هنسقیک يدنک
 هقیقخ اف ندا فوت هیاسیع باهذ

 ارز .ردیسملک لنمدنفا نامزلارخآ ین
 هدمصع رب ینیکیا یبحاص هل سم تعیرش

 ° نههلیآ عاج



410% 

 ندنرلهعقاو تاثیطخ طيلقراف (مسات)
 .كجەدبا رردکتوموت یلاعنوم ییالوط
 كم رشد هسا وب ۰ ردش وا فیصوت هد

 صن هدنسلوا تټلا-ہر رف ترصج

 ۰ رددنسهلزنم يلج
 هلع حس تربضح لوا هکنوچ ۱

 فاوط یالوط ندنراناعا مدع همالبسلا

 يڪ يفيدروي لهجو بوت یدوهب
 یراتسربتب "های هنراهنالهاح مئاضف

 یسوح موق یشان ندنرتتعانش تیاف و
 لیلصت و ه. ست هلهحو یرفدل وا یال

 ییراطخ هان ي هدكناراصنو شمروی

 ۰ ردثموف ه هنروآ
 حوضو هقیقح دصقم كفيصوتو

 هندامش ةةحارصو هادي یح و هننلالد



41} 
 روک ذم فیصوت هدهدربخا هامزا ءا
 هدرناراو ردق هراکنا ینددوجو هدلنحا

 « ردشلروک

 کوب بهار مان ( نیکنار ) هلجزا
 هن یلغفل حوت : هدس:لأاترب نالوا راد

 لکد دوجوم هدنر كجار ه و هدانا

 هيلع (دغم ) ترضح اضخم نکيا

 راهظا ییسلوا قدصامهریشدن و كمال لا

 دارا ندنفرط رلندنا مایق هلالدتسا نوحا

 كب كنآ مقاولاف هکنوچ «زد نارا

 .ردشعا ققح یکیدلبا جیون یماوفاقوچ

 باتک یظفل رب نایلوا ىلصا هلو طةف

 كران مۇم ناةروق ندهللا كجا دانما هسدقم

 ۰ شع د ۰ ردلکد ی راک

 ندنعون طلغ يمالكوث لرون نکل



۰۷ 
 هطااغم هل نهج یسلوا دیعب تباف قلوا

 یعب ۰ ردقوپ ههشهدنفیدل وا عقاو هلیدصف
 طیلعت بودا نایمرد یراکنا وش كرهلب

 یسیدنک هدلاح و .ردشعا دارم ماوع

 یدبا هسلوا ندرلنموء ناقروق ند-هللا

 تراسچهراکنا یهلججرب نانلوء دنراباتک

 ۰ یدبا كج هیعهدیا

 هدالاب_یسرابع (لاعلا خوب ) ارز
 محبط هدهردول هرزوا یعیدناوا لمن

 یتیدلوا دوج وم انیع هد هم دق“ ناثل وا

 ر یکسا ك ششلوا محبط هدامور یک

 )°1۸1 ۱ هردشلروک ید دود

 نانلوا عبط هدنوریب هدن_هیدالیم 2 رات

 ( اعلا تکبب) هنیرب کنوب هدر دم
 هددیصراف جارت و شفوا عضو ییکرت



6۳۸۰ 
 :ردشادا رک ذ .یلغف كنسهدام مازلا حد

 ةن اس انعم چو هدماژلاو تیکتن هکوبلاح

 ۰ ردلکد قازوا
 هناد-یم ییقیقح مام ندنادافا وب

 .ردقهراقیچ
 «لکد تیاکع ش ندد (نیک او )

 . 4٤ دق تادام رانا صوصخو هکنوح

 ۰ رددغتسم ندناب یفیدلوا یشر ندا

 هروک هنفیدنلوا راسا ًافوئوم ىع

 طیلفراف ةدنسهجح رت لیلا یهدنناسل ودرا

 بس کوب «شعا قوب یا یاد هن يشب
 لزؤكذمریشان نیس راشم «یلاها دنه ھما

 ند نغیدلوب ترهش یسلوا هدنقح نهدنفا

 یفیدلوا كالسنا ةنکلسف ( رهطاتءاقخا )

 ۰ ردزاکرد



۰۰۹ 
 (حور) هدماقم ون هدمو وک قم هجر

 بهیرلریعط هرکصندکدلدبا ریبعت هلیظفل
 ماوع هدو هک شل وا دارا قرهلوا ٹنۇە

 مازتلا نوحما كمروشود هةم یییلسم

 « ردنیفک رب شادا

 لع اما)هدروکدم لدتا (سثاع)
 هدیشهرابع -( یبا ونموی ۸ منالف ةبطخا

 هننونكناسیع ترمضح لیلعتو هکردراو
 قئاقح هرلنا ءدیولوا رهاتظ هرلذنا ناعا
 ندند راوح رول وا قداص هناذ نردلی

 . لکدهحورنیعا روهظ هیةسک یریغ
 هدروکحذم لیا (سشعیداح )

 ردراو مرلزوس قوج كجهیلبوس مب
 ردفو زکلاحم هلم یزلنا هلزس طقف

 ردکچهدنا ناب یتسهلسج هحفلک طیلقراف
 ۱۰ ج



۰ 
 هدرو نف مو ۰ ردزاواهدمرابعر هدنشانفم

 هما سدقم خور یرلکدلیا امذا و
 هراز .شلنا هدافا ییشیکیا هنب راوح

 ینیبزاوح و شمربدشلرارف تل *ہدیقع
 هکعا توعد هبهرونم "هدیقع یلام نوت

 .٠ شما رومأم
 هنح ورع نامز نداسيع ت رطح طوف

 قا ةح یرلفد-نلو شلبا هدافتسا ردن

 ندلزا حور قرهلوا داز هنرهبغد

 تیا هجفلوا تراببع ,ندنوب .یرلکدن رک وا
 یصسم دعو نالوب عوفو هلبا هروک ذم
 ۰ یجرلبب هنل وا دع شاوینرب

 یقادافاعفاولا یف دارم هما طیلق اف رک ا

 یدناه-ل وا حور نانلو ترابع ندنو

 لمح هرلنا زس اما راو مرازوس قوچ مت



۰:۹9 
 هرازس نامز یکیدلک طیلفراف زکسنمهدیا

 ؟یم رولات ییعمرب هدکع د ردکجهدبا میلعت

 هراکنا یمال سا هلع (طیلق راف) لصاما

 ساسا هح راعز كنا راصذ قرف ناباص

 ترضح تاذلابییلت هدیقع ناناویراند

 تیارد قح هل وا یناک هک |٤ قلت ندایع

 یسهلچ هدشعء | قور هل هدناعصا صاوخ

 ارخ ومو «رلشعا یلاخ نده "هدیقع

 لوا یالوف یالوف ندحور نالوا لزا
 رومأم هرشن هلاعو شما ذخا ییهدیقع

 هراشلدبا

 هناي هدا روصت یا را لوب ندو

 دارم هلا طیلف راف اما «نوسل وا قسسع

 بیک هلم هدابز یساذعم كنهروک ذم



 دلم
 مدق هجرعز ۰ ردبا راعشا ییکجذسیلبا
 سدقمح ور نالوقلطم رداقو واج ریغ و
 رفلا نه .هدافتجا و لاک دایدزا هد:

 ؟یمرلی هنلوا روصت
 لکد یانم او تبصام

 حاسحا فساس رل_مصا تهولا هده_سلا

 « زا لوبق

 تاذلابكمرک !لوس ره وقنم"ه رابع تا

 مامآ ی کج هدا هدافت نا نزیعسم تا

 تالل ناکام عج ۱ هدنرقم كنو هلکعا

 توم اغ ظلفراف نا تلق اذل و یلوه

 كم زر عب « ردشلدا مهد مه و وش هلن
 نوحاكيا ءرولیابم عمه یتج دن از

 ۰ ریکچ هنا ذخا ندنطیلف رو هکمرود

 ( هلا ناک هبا ناک نم ۱ هدا. اکن اے ینا

 لک! رډراو تد رهط رب هل وب هنآ وطنم
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 فلاح ماظعیاینا نالوا مشب دارفا

 بارفتسایرازوسس ندنزو تقیقح دلو
 ۰ ردلکد اور كلا

 یرک دليا اقلا هدابو كنيمنیسف ملک
 شب نصا ئل ران ونا هند كتاب

 ۰ ردن زابع ندهبش
 هدلر و تدم لیحا ( نوا همش ) ˆ

 ردشادنا ریست لا قلا حور (طلقزاف)

 سدقلاحور ال وا تلا مو قا هلکتا هاوي
 هکنوج ردا "ادضقا یتتفوا دارم

 وتش قا یک یلظفل هللا حوز رااظفل وتش

 -لرونل وا لامعنسا" ءدانعت

 قیاطم هعناو یز اغدا وش زانا نکل

 هداسنعه کند ارا ظفاوت ارز ۰ رد تكد

 هللا رلباتک یکهدن را ,یدنک هد هد یامعتسا



۲۹: 
 « رولپدبا تابا

 كمالمیا هیلع لایئزح باتک هلجزا

 یراپ هدننپآ یجن (۱4) كناب یجب (۳۷)
 ههلا راشم ىن ,كنرتتضح یلاصت

 اباطخهسان یغیدروپ ایحا قرهوا هرم
 تاذ هد مالک ( جور مکیف یطعاف )

 سفن (حور) نج لف فابضم هنتیهولا
 همش ددل وا هقمسانعم -هیا بینا قلا

 یتیعكبهلا هج راعز هکنوچ ۰ نمروتک
 هب هناصس ٌفسدقم تاذ سدقلاحور نالوا
 هسا یک یفیدلوا مچ یفلف فاضم
 حور ۰ حب دا روصت هدقْل وا اطعا

 ۰ ردکعد (هللاحور) هسیافاضم

 سال وا “لار (انحوب ) ثل ذک

 هددعوبطبذی صهجرت ) هدنعنار باب
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 اجا (۱) ( ءرزوا یغیدسلوا ریط انف
 اونصما لب خور لک اوقد صال ءابعالا

 ةبذکلا اینالانال نم :یهله ماورالا

 اذهب (۲) ( مال لا اوزرب دق نویثک
 عو نوف تعی .حورلک ۰ هل ح ورنوفزعن
 (ج) هلام وهف دلا یف هاجدق هلا سما

 سيل نمو انل عملا فرعبنف هللانه نح ]
 قلا حورفرعب اذه نم انل معسیال هللانم

 (هللا خور ) یهدنراتآ [۰لالضلاحورو

 هنسانعثلاث مونفا یژاظفل (یطاحور) و
 مع قحظعاو هکلب «ردراکتشا یفندلوا

 اقطم هدیظفل جا ورا ۰ ردکعد قداص

 (لالضلا ح ور)هکل صن « رد هنسانهمراظعا و

 «ردشلدنا دارم لطب» ظعا و هلا

 عون دش یظفل قطاحور:هدلاحو ۰



(n) 
 هدفا مرکا لوصر ترضح مدا ی

 ووك ذم:اقفل ًاناذ + روا وا ,قداض ههادبلا

 هدیالبطا هچ و . پولوا نده رم یاعبا
 :ردشم دنا حاضیاهدالاب الفن ند سشیافش

 یعط ((ک ) طیلقرافا هکر روب د( هبا )

 هدننامز نییراوحب نالو بطاح هل اطخ
 هیلع (دم)تّمطح «ندعزاللع ار وهلت

 لاسرا هدینامز.. هلرلثا هتسپاب مالالا

 ؛ ردشمام روی
  aردنهادو هداعداوب ۰

 هرکی وچ لبا باطخ ةغبص هکنوچ
 كنا لیجا هک لصن ,«رولندا داره غون

 یفیدنل ورک ذهدنابآ () كن ابیجن (۲)
 ندرلیدوج ۰ما ع ٠ یسیع تربض> هرزوا

 هدنرزول باص* ینبزس :اباطح هتعاجرب



(r11 
 : زکسکجءروک .نامژ رفیدلوا لزان نداق
 هدانا روک ذمباطخ هکوبلاخ راشم وؤ

 ترحضح دو نصاضتتا نالوا دوج و

 ‹ زد را شمام وك ینلوزت نداعم كناسيغ

 نوجا قالوا: بذا زووک ی ملک ةيلع ءان
 دوخ و هدانا یرافدلوا لزا هدنامزرخآ

 راکج ةر وك یترنضح لوا یدوچ نادنلو

 مکیطغف ) هدلاحو ۰ زدزاور ٹچاق هکعد
 هد ك رابافخ .یهدرهواشبع یک ( طیلفراف
 ههنربتداعسع نامز لهدا: .موک | لوسز
 ل را عا هيضسم ماوفا .نالوا دودجوم

 صاح ا ۰ ردنا نیت دخلو لر هدنها وا
 قدام لدصو لب عهشح رام نرنطاع

 اکوب هدلاوسجا  نتارق "ان هنحسم نوا

 ر مولا .تلالم



(r. 

 ) قلواندنفناص وا كط.افراف (هلاب

 هدیناب تفرعم و تبّور .ینآ ام هرزوا

 :نکسرولپ هلیمام رام طقف .ردرصاق
 ه6کوبلاح ,زدراو ابد یهصس نایر هد

 ) بوروک لنک ره :یمالتسلاهبیلع ( دمخ
 .ارود ردشلمب

 هوا دراو هد ضارتعاوب هکل کد یخ

 تاذ هجرلنا سدتلاحور .هکنوج نم

 ها. بیعت هل .ردینیه كنيهولا
 ماپن « ردهدایز ؛ندرانلب .یعرکا.لو-ےر

 را نم هدا لجن هب رهاظ یباو هدرنآ هلع

 لیوأت «رارروک موز هنایوأت هکلب
 :ندهلیسهدا زا هلماک هنقبقح .تفرعم هسا

 ی هدنا-ش .كمرک | لوز هدلاحون

 هیج لوا ارز ۰نمهسوا راکنا



(3 
 هکلعت هلم هلیلج تافص تلاسرو توب

 تیؤر «ردشامهلوا قفوم سکحره

 هنصانع» تكمروک هدارو یمهدام

 هاشم رک نا تفرش, ا
 هدهلج یھکیا نوجا كنا ۰ ردهدنم
 .ردشغلوا افتک | هلا كلب

 كتاب یت (۱:) كناسنحوب ليڪا

 یارد ف ینأر یذلا) یک هدننآ یک (4)
 بولوا نداق و هدیمهرابع ) بالا

 هدیمر ناب ی هللا تفرعم قح یسانعم

 هسرروک ی ی هک ره هقول ۰ ۰ ردکءدز ولت

 هک زوح 3 كمءد یدرزوک هدیمر

 وش یلامت هلا یعد.هدندنع ,ثیلث .لها

 «زلروک هلا زوک هدلاع
 نایدا ق هد_:ةح طلق اف ضرفاا

 ا هنسانعم كەروكت٫ۇر



۰ 
 هلهجو قئالو هنسهجردا عافنا یئآ

 یروک ذم ظفل .رولوا ك٤د رلزهروک
 .ردشل واهبفرص تقشح لامعسا هدانهموت

 مهو كالا نورظن مهار و ) ییح

 هوجو یهدنسهعرک تبا ( نورصبال

 لوف ( نورصبال ) هروک هشرب لر یسشت

 یلیلج یانعم ۰ ررلیعتسم هدانعموب لرش

 اکہ رکشوا هک كسرروک میبح يا
 .ردکعدرانم هروکیتس هبسبارلن وا را راقاب

 رانيقشا شوا نالوا نب رهاض عقاولاق
 یالاو ناشو ریدمروک ینەدمم تقیقح رقیق

 هنیضحل وا ۰ رلید»هدیا روصن 2 نوا

 لوا بوفاب هلیرظن یاب كبلاطوما زکلای
 ندناعا ي ی .رابدروک هلهج و

 ۰ رلیدلاق مورق



۰ 
 تایصلا لک | هيلع تاک, ردح

 یراه شب "هوسک یرلتیضح نمد فا

 لسیلج ماقم و یرب_تقیقح هنک هلببسح
 مه لامکلاهج و ىلع یراتینوبحم و افطصا
 هان کون یتح هردشمالوا یل هدرفرپ

 فازا هدناپ یراشیاتس و حدم ارعش لوحف

 :ردرشعا روصفو زج
 هنقیقح ایدلاق كرد فک و )

 (لخاب هنع اولسن ماین موق
 مقم ها ) هد-نقح طلقراف ( هعبار,)

 هسیاوب . ردشلروب ) کیف تتاب و دنع

 قداص ( مالسلاهیلع ) ء (دجم) تریضح

 .رارود زلوا
 لوح هبش رهاظ كنه را.نیع و طقف

 ینعپ ؛ردمولعم هلا هریثک نارق یغیدل وا
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 ردتانو معقم «دزکنایلزمس نددعش طیلفراق
 هکنوجح «رد راکشآ ما یییدلوا كعد
 هردنوک طیلقراف رکید هرس (یلاعت) تر

 ه6مزور ورخهزسل واندزاک «نب ۰ .ردکچ
 ناو. . کس هددنا ناعا اک ۱ نامز یکیدلک
 ته یزلهرقف : رک طلقراف مهسا ريکا
 زونهو هننکخ هلک ندەر کص كطالقراف
 دغا ندقیچآ هنفیدل وا هدن کزن نییراوح
 (۰ ژردا تلالد

 سا ءاش هنعوقفو ققحت هيلع اس
 ام "هکلبو با لاح ةغيص ندیلابقتسا
 هروک ذم "مرابع هلذلوا مئاش ریبعت هدهلبا
 '. ردا باحتا قغف ندلییفو

 فصو هنمدنفا مرک الوسر هدلاحو
 دیدیا تىاقا «رولوا قداص هدر وک ذم



۰ 
 تاذ كالابسر رخف ترضحا هدیرببمت

 ةو را بوت رعد یا
 تعدرش دوخاب ندنرلااق هدنز) هکرابم

 ر دبل داحس هلبا تعیرش رکید یراهرهطم
 یعیدل واترابع ندنسع |ماودهمايقلا مو یا

 .ردهابنشا دارا

 ندهیلابقتسا روما نانلوبنقیتم هلیون
 BE بتا رتبعت هلن لاح هفیسص

  ردرثک

 ج وجاي كمالسلاهیلع لابفزح هلج زا

 .ردند-ایبف و یرادبخا راد هعوجأتو

 هد !نامز ككرلنا هبلاراشم ین هکنوچ

 نبح هل بارسا یب لابجو یتیراجورخ

 ندنابآ براک اله تیفیک یهدنرلوص و

 ین (۸) دنا یمن (۳۹) كناتک هرکس



.۰ 
 لول الا برلاراضو ءاح وهاه) هذتآ
 .ردراش هار وب (هنعتلف یذلاموبلاوه اذه

 (هاح وهاه) هن انعم یدلک نوک وا هتشیا

 تقد .هنبیضام لعف ( زلاسض) و. یک زت
 یرب ندزابخا .نامز هکوبلاح ۰ لثروب
 الا نکیا شه تدم ردقهنم (۲:۸۰)

 .ردرابشمایا جورخ جوجموتجوجأب
 هد نارق صن یرلغجورخ هدلامره نکل
 ۰ ردررقم

 كنباب یجن(ه) كنانحوب لینا ثاذک
 قلا ) : ردهلهج و وش یتیآ یجب (۲۰)
 یهو ةعاس ینأب هلا مکیلع لوقا حلا
 هللا نا توص تاومالا 25 ني نالا

 یعوفو كتمايق زكفاب. (نویحنوعماسلاو
 (ننالایه و) هدنآ وش نالوا رادهرابخا
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 یججنزوقط نوا هکوبلاح .ردراو یسهلج
 تحایق نکیا شنالاق قوح هلاک یرنصم

 ۰ ردشماع و اهد

 (بی رقتآ لک ) هل ارابیکز غاط وش طقف

 ندنهیدل زا شک هلیدنا روت یرس

 یراللاق هش هسک ناهز ردف ه ندهزا

 ه زلدیا تنس هب ذک

 هدنلوا تاپ تالاعالا بانک (هتساخ)

 حور هلبتلالدلرت | یمتشب و یجندردعقاو
 حرصت ىفيدلوا نوجا دبعتا ینلکسدقلا

 رود ردشادنا

 كناسیع ترمضح هدراتآروک ذح اقا و

 ند (ملش روا ) رس اا طخ هند زاوخ

 زککیدنشیا ندنش هکلپ : زکیازآ

 ارز" ءزکناو هدنراظتا (بالادغوم )



 نیس هدزس یدنا وا درع هلبا هام (انح و )

 .زکسکج هلی دنا دیمن با سدقلا ح و رهدنامز
 هردشهل وا هیاکح یکیدید

 راد طیلفراف هدنون هک رویلپروک طقف

 راما راپا میچ رنو نون
 ییمالک ) بالاد_عوم ( رانو هلردبلیا

 .ردشل رب هلا دعو نالوا راد هطیلق راف

 هرس انسا یتددل وا فز مک یرلم

 « نم رونک

 حور یدعو E هک ادام توا

 ضرع یقیدلوا یناکما كنادا لج هلزا

 هتهادب ةع هلناهرب جوا نوا زمیدستا

 یزوس (بالادعوم ) هکیدلیا نیس یدرا

 هدیضسهدع و یاد هنکع هلک طبلقراف هقشب
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 یکیدلیا لقن كن (انحوب ) رمالاتیاف

 لقن نیاصصا هریاسلیجانا بريش طلق راف

 جور یرلکدلیا لق" كرلنا هدوا .رشماغا
 «شمالیا لقب نس هصف لزات

 تهجر قجهسلوا بارغتسا هدنوب
 هدلقنهیدافروما ًاضمب كرانآ ارز «ردقوب

 هدنلقن ههظع روما. هداضمب زار دا قافتا
 ورا ردنا يفل ام

 (دولسر وا ( ۳۹ تزمضح الثمر

 لیجانا یتکیدن. هبک رم هداشا ,یکیدنک

 هدردراشعا لقن یافتالاب  یاصصا هعبزا

 یلتبم هنلع صرب كهلاراشم تریضح
 یباععاردق شعو ارب.یبیثکنوا نانلوب
 لوطرو ارساو لاسرا همولعم لر

 ېک یس روب ایحا یفجوچ كنداق
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 هب کج هد(افوا) لزا هوظمتالاح اطار

 هزنو ناب یوا ليجانا ن ا شلدا

 هود راشماعا شرزعل الرضا

 کیا دنیا (انحو) تذک

 لیعانا :یدیصسم تراز قوسچ رب
 :.زرویمهروک ید ایم

 تروح هد ییعچخ سرعلاةعل ور الثم

 غوفو كلبا لیوح هرج ینام نرصسم
 هد ول وایمه جم البا هو مهوشاوب

 یتعفر و د روه ثعاب كنیطع لوا
 راذه كنار | ناما هنسدنک كس راوحو

 هد ریش روا) هددعفد ز و شوا یتلعو

 ور ندهنس .زکس زو وا هدا دی تا

 شا وبا نهی رب نالو هتتسخ
 نیزوکحهناعارب يعد :هدرخا تفوو



(۱1$ 
 .شلیاایحا یتاذ ما.(رازام) و شچآ

 روک ذم .هدابنجوب ,لیحا په انوي

 .ردثمال ډا رک ذ هذرالیعنا اما اکا

 ره هد مدن رال جا (سقرم )اوب (یتم )ا
 تالا یکید لپا .درفن,هلیا لیقت بنشر

 ۰ ردفوچ تن تازیی و
 كن ریش (طیلقراف ) كلذ ىلع هاش ۱

 سا هاو هدر
 مزال یال وا ET یندامش كن (انحوب )

 مج رل ا مالک یبتنا 8
 ید هدنالتسلاد_بللع دواد زسا

 شعب لزم دذا مرک الو تمر ا ترضخ

 «ردروک ذه یزلادش مش تتوعن

 قئار لانجبو قاف نسج هل زا

 هب رزوا یرافادودل رابم هلې رالتوا ییحاص
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 ارعا تن ذكر دد  یززفاصتا لبا

 مت لوا نادشیتالسا تا ود یوکذرم
 دات لودر ترمجح هددکم تاقش

 هلا راب ترمضح.ل وا هدشل وا قالم

 تتاح هبهن هود مب بوقروف ندهلا
 ؛شروب تكحرویعا

 عبات کم بويعا ددر 2 مەنا یه

 ۱ ۰مرول وا
 ی رک سس مە لور ترص

 كمزوس مب مهتسرول وا تجهکی هعفدرب

 هرز د( ز)
 هددحا و سطل واک ا لوس ر ترص ح



۰۳۰, 

 لالحا.لاکو لاج نسجا [۲] ردهدسنف ردهدبق

 اب قرهسقلاق ندنر و. شلوا:یصم هغد

 یچکیا شعد لقب لک اهد رب (د#)
 (بعهلاذنآ) هنلک هری" یسهقرا ید .ةعفد
 ۰ شاش هدایزك رەئد

 نالو مرکا لور ترضح هدوب

 كهیمربسیا كمروک یش ر بیم اهد

 وش ءهدکدید ردن وا (هاکر) ۰شمروب
 رکا .مکچهدیا توعد يافا یهدوجراق

 :ردیا ناعا یردیلق كەش قترا هسریاک

 هنر اتوعد جافا بقع ردو راشم وپ ك بیم
 . شاک ردق هنراکرابم روضح هل-تاجا

 لرم را تیاده زونه ه(«اکر) نکل

 شع واص بودبا ر لج مرچ یا کرہ
 مالسلا هيلع ن (دسج) ترمضح هم و و



6۳ 
 راکذا همتا یرامروس شيعت هرز وا

EATا لرهیدمدهروک  

 .ردشعا

 اوز نیم هنعف هم ركن ژكم أ رخ ود

 تنه ون ترصهو شلوا فرشم هلمالسا
 لاا هدر ون هن دم هلن هد یف رق

 .ردشعا

 كن رلترمّطح یعفاش ماما : هلاراشم

 كناز یععاو «رددودمعم ندندادعا

 . زدهلعص

 هززوا یفندالوا ناب هدافش حرش

 ناسا تحاور و قادر (ینلموت]
 لسم ثیدح طقف :شعا مالک هدندنص

 هجرلا هلع قبب ماما یتوت قرهلوا
 . ردشعا حرصت



+۰۳۰۷ 
 زنا لوبق

 تعد سم ةه یراضحا یر تا ودا

 هد ده سی مای یحح دوسالاوا

 ثكمرک | لوسر تّرضح هد ةع راصم ناخ

 یلیهس ماما یغید اوا شت یالوف كم

 ندنا اب ینتوق" لرو نم هکرد شنا رکذ

 یر قوج كس هدنارمضاحت بک

 «ردزاو
 هيه ون هعراصم هلا ( لهجوا ) اما

 ۰ رداکد می ینافنالاب تیاور نالوا راد

[r]كن رات رمح اشا رس ولتل ود  

 فلا یاد هناب ینیرارسا ناقرف هروس

 امدقم هدن رالرلح ریسشیرلفدلوا هدقمر وب

 هل-مدا مان عوسیلادبع نو هيس یالع

 «هزواح رب نالوبعوفو هدنمضحم ریفغ جج



Gru} 
 .ردساضتةم ی راه رهطم

 هنعابناهفاک یلعت و ےلمت هسا لاعتسا , ۔
 ندکدنرکوا یم اقوا یتح .زدبجاو ما

 هده رص یغیدروب هیاکح ینبراهیلګ و هیلید

 هدنزاوبج ( ندرام ) .يرليدنآ .تاذلاپ
 هزابعلا یی رع هدا ر نلسد (نارفهز رید)

 هداراصن سدة زاترب یرافدروی, هعلاظم

 لب, كل نمدنفا تلاسر رخ ترضح جد

 قداص هلهچ و ره هدنیسهرآ یعوف هوملا

 بذک الضا ندنسیدنک قرهلیاط نیماو
 یفیدنلزا عربصت یفیدلوا رداص :ندغو
 ۰ ردرلشهروب ناب

 هراکنا یصرصخ و هدع ویلا دره

 هج وا ًاتاذو ندیدم هلو زود س ر راد

 يدا وا ناشد ينزرپ توعبم هبیع مو



 بو
 هرولیاص هانک وب خوا هرکص

 هذاك .هلیرما كنرضح لوا هيلع ءان

 اعاد وسشزاق هند ؛یدادعا یارک عاسبنا

 ۰ راردنا توق دادعا

 سانلااهبای.لف ) ندنفیدلوا شابا فازتما
 بلم هل یذلا امیج مکیلا هللالوسر ینا

 هنراتلاسر موع یک :( ضرالاو ترواعسا
 قداسص ید هدهعطق تارابخا قلعتم

 لسم ماوقا ةفاک هلغلو توب یرللوا
 . ردشمکمزال یا فازعا ییرلوا

 و لوا کک له و اوت

 کرد: ثنا نایرج هدنروص ر هناررح و

 روبح هتقیقح فارنعا هل یراکرو شاط
 نم یدهشانکلو ) . ردبا



۰ 
 ماا فئاوط راس و برع ماوفاو

 ندیرع یارما .ردراتشلتا عابنا هنیبم ید

 بلج قرةلوا بسا یرزف كن ریضهب

 (قط)؛نانارهاط خاوزا یتح -ردشلدا
 (تبطحا) نانو: یکدم ربیخ اع هللایصر

38 
 شلدنا ماتعا هدنصف نيح " هلریخ

E 

 سماوا رلنالوب اغا ندنتما تلذک

 كن رللام هیارقف هصساضتقم یر هلیلج

 یناربمو تاریخ هیانیو هراررو ینتاکز

 ۰ راردیا ثادحا هللالیبسیف

 و (یشاح ۱ نانلوب هدنراتداعم صع



Gr 
 روضح كکولمضعب اهدو [۱] كسفوقم

 ۰ ردمولعمی راکدایا ایادهعدقن ه یهانبتلاسر

 لئاضفو مراکم كنرمجح لوا ثلذک

 زارحا لاملاهجو ىلع ییشره ندالیبق

 هنسانعم یصدا اس لیوطت لیصالایف

  هبردنکساو رصم هدنداعس رصع بولوا

 كناذ مان (انیسن جرج ) نابنلو یکلم

 : ردیبقل
 تالم هرزوا یعیدسل وا ناب اقاس

 هنسیدنک هلیا هنع هللا یر (بطاح) روا نم

 لک ید هما نالیروپ لاسرا

 فاصوا یدوفوا هلیا لتبصت و مارتحا
 راب “ا ییهانینلاسر ترضح ةینس

۱۱ 3 
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 ىراللا زازحا ندمانآو یواسم ةفاكو

 و یرهینس تاغبلب و هلیلج یایاصو
 هدندزن یرلفلاحم یغنیدلرآ الصا ندهطَمن

 .رولپدا ےلست ددر الب ید
 یعالطاو فوقو هیءفلاس بتک كرد

 فارنعا هدیتیرللوا نامزلارخآ ین هلیبسح

 .یدلیا

 لالتخا هنسهرا موفمدسردبا ناعاطقف

 هد ردیک ندلا تنطاص و كل هدرشود

 کو لاح «یدلاق مورح ندکعا ناسا

 لکوتو صالخا یک یرلتضح (یشاحن)
 قرهلاق نوصمیتاطاس یدیا هدیا ناما هلا

 ؛یدیا كتجهدا زارحا یییراد تمالس

 تسایر یک مور لفره هدالرونم
 فارغا ۰ شعا هدایز كب یصرح هیهمام



«۳۲۳۵ 
 ند م ۰۶ دواد ریمازم ( هچرل)

 كروز هلیلج تراشب وے نلیدا لقن

 تیآ رد (۱۸ ) هدنرومنم یجن (40)
 باسنج هروک ذم تایآ هکرودبا لیکشت
 دعا ندعابنا وناعا رار هلی سا تقیقح

 یبم هشزانحا ندنموف اضحم ىلا

 ضرع هنرلتضح مرک | لوسر یتیدلوا
 هاش الو هکلع ثیبللانض ) هدفد وا

 یاب رویزم ینیعی ءراشمروي ( هکللا
 هدییذطاس هدنامز نیش ۰یدشکد هبیاف

 . قجهلوا لئاز
 سصم هدبقوراف تفالخ عقاوساایف

 عازتنا ندد روت نم هب ردنک سا و

 .یدلدبا

 كن (هج.رااهرلع) ینالقسف رجن اظفاح
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 ٥ؤ ندهلبسجفاص وا یکیدلیا رک ذ كفل

 یهد-جا لئاش قوجر اهد هقشب
 . ردلسم

 كفرا( لوشر ترمضح هدننانم رلثآ

 لفره كرکو سفوق» و رک یک یکیدد
 كن هفیلب هرابعرب نالیزاب هددح هما مور

 رهظم رایدنا هدنا نطفت هنسهلیلج هتک

 ۰یدررول وا تداعس

 وتکمالرنوت تلاسر رف ترضح

 یتماسنا تنکح مالک ( لست لسا ) هنر
 یراکدلیالوبق یالسا ند كردا جرد

 ربشدن ودع ویل وصح هلماکتمالس هدر دقت

 .یدبا شەرو±
 ناسعا هدبوسلوا هاکا هرسوب رک |

 لثان هیهیاصس ٌةياقو مه رلیدا هلوا شعا



3( 
 ماودلایلع یر هیلع راک ناو یراش رمش مسا

 رادم قرهنلوا العاو دای هندحوم ه:سلا

 لضفا یرایدنکو قلوا هان یہ تاکرب

 ماسیقلاموب یلا یکابلسین بولوا قتال

 ۰ رایدقج هوا لقنسم بس, هن رام لو

 ناسا یفولانکلو
 ( یی )

 لصاح هدنرابلن كصاخنا مناط وب
 هب ذکت تاراماو هیروض تفرعم نالوا
 ۱ كنهیاسل تافارصا نانلوب نراقم

 هدیقیقح مالسا نام اویفیدل وا یفاک هدناعا

 نده كطئارشو ناڪرا نالوا ربتعم

 تاعطقو هدنزف نامزو یمعیدلوا ترابه
 تیص هدبولک هاد هدنر كنهوهحم



5۳۲ 
 خمرسصن هدیرهلبلج تاصوصخ ینا یاب
 ۰ ردشادیا

 توالت ینابا وش روز هکردب رغ

 هاروک ذم ناب یسهلج كنانک لها ندا

 زاد هدننقح نابلوا رادریغ ندمالسا

 هناگهدنهم ینجدنلوا هلماعم هل هدنرخآ

 هدکعا سیردن هنازجام هدنسیلاو بتکم

 (مالسلادناقهنیها ر یفماعنالادناوم)مغیدل وا
 مان (مالسالا فئاظ و نساحم ف مالکلاسشان) و

 . ردشادنا لیصفت ردفیم وزا هدمهناتعاد راثآ

 بتکم هنعبط كتهض ورعم بک

 لاک ۲ ۰ودشغل وا رادتاهدنسهعبطءزوک ذم

 روبل وا تم دل ءا نا هد هن ص وصخ

 ۰ عهدندیما



۳۳۷ 
 كجهلک ءرکص ند_امز م۰ع (دواد )
 ملعت یتسلوا ریش راد هناشیذ ینرب

 ین یمالع نات تور هدراردا فارتعا و

 اعداو معز یفیدلوا م.ع یسیع هب سشبم

 رولب ر :هدنحاه سیف یایادهإق یکا نؤا

 وص رات رطح نهدنفا هلکنابولوا حدف

 HERE هد دیدند نایردنوکو یدرل رجما

 ۰ یدرارفاب
 (مهارا) و یّرنما یهدنهاب (ل دلد)

 یسهدلاو كنراکراپم دنزرف , مان

 ادها روم هدییامع هللایضر (هیرام )

 .ردشعا

 .مضح (بطاح)نالوایوبن لیلجيفس

 هعتما قوجر هليا نوا زوي هدهنرات



۰۳۳۵ 
 رب اسی روک ذم فا ص وا هدرایدورم « رلیا

 .راربذ ردشماعاروهظ الاحیننالوا

 كن هتوک ذم 2لع فا ص وا 4 وب لاح

 یدل واقداص همالسلاهیلع سم یتیم

 یسهفاک كلرلنا و زمسقح كىك راب وسیع هلنهج

 ا ما زوایای ناوت
 قبطن» هد ها و تروص هشرلتمطح

 ؛ یدنا شءریدتا حوت هلیارکسع یالارب

 دا شمردنوک ید قذاعبیبطرب
 اباطخ روب رم وا مرکا لوسر طقف

 ك٤ ندده * هداز هک نضوذقر رز

 هلته ود .زردا تعارف ندهموطو ز۶
 . ردقوت تخاح هکهمروط هدارو كن

 «یدلیا هدانا قرهروم



۳ 
 زسفاصتا تبا هدالربدوم ءان هنلوا

 ۰ نمرونکههشالصا یرللوا
 اما هن رافبصنا هللا هام فاصوا

 یدلدیا

 تاب هوجولابهد  یرلتیمرک | تیلضفا
 هيلع ) یزار رغ یتالیصفت ؛ردثْلوا

 تیآ (تاجرد مهضمب عقرو ) كن ( هجرلا
 دن را هیفاشتاناب یکم دند دص ریسفن ین هلی

 ٍ ه رولوا مولعم هلتعچارم
 ماودسلا ىلع هسا یرلکرابم مان

 هل اف تاهظعل هدنررزوا ربنمو هدراهرانم

 دلبقرهلوا نرابةم هی التال_ منو

 هدهفلتخ ملاقاو هدةفل وا رکذ هلءا زاوآ

 شبند فرط رانامل سم هچرلنویلیم نالو

 هن راهبد تلاسر هلاعفد هدزاء تو



 »و
 هل سا تاعلست و ةا ول ص هام فن و تدامش
 ۰ ردهدک 1دنا تیدوبع فئاظ و یاشا

 ةرشو تادا نالو یاب لس

 ترضح هباو لاعب هبا یتارطح

 زازعا و مازبحا رهظدهوج و لاب هدیها:منف زاوس

 ناوک ا فئاص نیز هدلاح یرلفد_ وا

 ۰ ردهدک.عا

 كنامالع وتوعت زمگیدلباه والع هلحموب

 "الاجناهدوژلیا یخدهدنمالک كفل ومیمسق رب

 .ردکج هدا دارا

 (ةيت)
 قوا زکلاب هدنحما هروک ذم تامالع

 فاصتالها هب یدبا هسذلوت یصوصخقعآ

 «یدیعیبط كلروک یناکهدندزن

 كب هقبقللا یف یتیفک ماس مر ود



Grr} 
 لس كنامزلا رخآین هکردهناشنر وب

 تسالع رب هنکچ هلکندمال سل هيلع لیعاعما
 رول وا هقراف

 یر ال م.ع لیعاعادالواهک زوج

 ی رند هفلاس نامزا یرا راهشا هلیا روب نم

 كمرکا لوسریح .ردیهولعم كن هلج

 هدنساننا یراسغ رت هیمر ےلعت یباعصا

 ( امار ناک ک ابا ناف .لیعاعما ینب اومرا)
 [۱]* رداماهنقرةح و یرلهروب

 هت رش تیداحا نالوا دراو هدیابوب

 * ردفوچ
 سيلف هکر مث یمرا ۰لعتنم) هلج زا
 قرا یردالوا لیعاعا یا [۱]

 قوا زک باب كزس ارز زکیهرک وا ینعآ

 ۰ یدین آ



1 PY و 
laکدحا رالف مولا کیل۶ جحفتس) و )  

 دیزل رش ثیدخ "( ةمهساب وهلپ نا

 ناطلسمهو [۲] رد ورم ندنمضح لوا
 مفاوم هلامز رورم همدا اشنا

 قرهیلاق ستصحصم ه-فوا یلعف ىم 1 هدب روح

 لبا یو یفجهلن[ یخد ك:فنو بوط

 ما ودغعاو ( هاش هنتساوا مولغم

 لیسفت ییسهلتسدلح تبآ "( ةوقنم ه یعطتسام

 ةوقلانا ال) هوزوا قالتطا هدسنماقم

 : یاش یاننغم هکردراتشهروت ( زا

 هدربنهرکوا ین آ قوا کر ره [۲]
 .ردلکد ندژب هسکوا دسزدا كرت هرکص

 .رددقج هنل وا 4 هرس یراید مور

 زخنأف نددبعالم هليل قوا زکبرب 4
 نوسلاق



(rrp 
 هيم هز ودشراف هیادعا كناعت لا

 ندئآزوا یش یمیدروب ما هلیا دادعاو

 نم ها لاهنسا يايا ټو .ردةمتأ

 . ج ملا مالك یہا ۰ ردءزال

 لوا هد مع (ایعشا) باتک تلذک

 بونلواثعب هليا دیدج حبس رب كنرمطح

 ناکس نوتو هيیراربو رازج لها یا
 هکردشغلوا جرد یغجهزوپ ےھت هض را

 لک اشم هزات زمغلدلوا هدقلق عقاولایف

 الو ردفوب هدهفلاس عئارمش تداپعرب

 ضرف هنرارزوا نیفلکم فاك انما

 ۰ ردیعطق

 تلاسر هلبا فیصوت و هکر داکد خر

 هددنلوعت هماوفا و لام عیج كن درب دم

 (۰ ردشلدبا تراشا



Gri} 
 نکاس ك ( رادیف ) هدروک ذم باتک

 توص عفرهلیرلاث و رک ذ هدرابد یعردلوا

 كن هدو هکش ال وا حرصت هد یکج هلیدا

 هکنوح .رونلوا دع تدامم رب ندقیحآ

 دحج هلبا نم دنفا هکر د رع دالب هدروک ذمراید

 یهدنسهرا م .ع لیعاعما نانلوب یراالعا

 لخاد هليا نیخرودیافتاهدن راکراپم تبسن
 نک اس هداروا ( لیعاعمای رادبف ) نالوا

 هسلا هند تلاسر ناشخر رو .یدبا

 بودیا رو ییرع راد هوا عفاولایف
 «ردشلناهطاحاییهریاس قافآ هدعب

 اش هدروک ذم باتک هقشب ندرلنو

 یکجول دبا نالعا ماودلایلع یرلتده و

 هدنرزوا [۱] (علاس) هلبرهیذد راکداو
 هکر دکرک یناوا فرح ندذظفا علس ۱]



{ro} 
 یا وا هدعكنرمضحل واو تج هنلوا منرت

 یراراعاو یفنجهدارفوا هکالهو یرخ
 لولس هشرط ر یرافدل وا شماعا لولس

 كنالاعتبر هدنرتداعم نامزویکجهریدنا

 هدینجهرویب ىلج هلیراتفص مقننهو رابج
 ردد وادعندن ریها:دتلاس ر؛هل:لج تام الع ۰

 ردیعما كعاطرب هدءهرونم ةن دم ظفلوپ ۰

 راشتنا نداروا كندجا لیلج تيص

 قال-طالایلع دوخاب .ردسم ولعم یکیدلبا

 هدلاحوب « ردکعد ره و رلغاط تاک يک

 ندنفرطندح وم كي زوبجاق رب هدج ےسوم
 لوا هکرولوا تراشا هتادابع نلیدما افا
 .كیرشال كيبل كيبل مهللا كيبل ) هدانا
 يکيدنرتد یرلغاط كن رهزاوا ( كيبل تال

 رددومش» هدكباحا ۰



Grr} 
 ۔وفوا هدنفو شب كرمدا هقیقیطا

 هذ راتلاضرد درا-تهاقا و نآذا نالوا هدقم

 هدرلهبن و هدراغاطو رونلوا تدامش ًاررکم
 یالتتسرپ تبو بولیدا داب یراکرابم مان
 هدنابا هحنوب كنأرف یغیدلوا یناسش لفام

 یاسا كالالص وش حو شاروب ناب

 قالطالایلع هدهیهالساتعیرش نوا علق

 .ردشلدنا مرڪ لاغتشا لبا رب واصت
Jارش ىلا دنح وب هددناس و هتشسدا  

 ثول برعلاةریزج كردا رادشتنا ًابرفو

 رود یکیفیدنلوا ربهطت اما ندکس ش
 دیلعءان ونلیروک یرلمارتخا د نم هنوسلادق

 لها ناسلو نیس هدایزكن هراتسرب 4

 تقع ردیراتم ودح ندن رابدماش هدكيلص

 (.یدلوا لئاز



QTV 
 یکیرافدلوا روهرهب ندهیهلا ماکحا

 برع نالوا ربخ یب هدندئانض و فراعم

 ثیاده هار لردیا حالصا یتیرلکنشم

 هکردشمروب داشراو قوس هنافرعو

 هن رالاح ندا ماود هثعبلا لبق كرارو نم
 .رداج كب یرللدا هبعسآ یا ارظن

 داتهج هدزترش ید رونزم "لحن
 هل یغا كرت یهلاب لارمشا قردنلق ضرف
 ۰ ردراک رد یهدل وا ترابع ندن رللدیالت

 4یدضقم لاهلك یالعا .داهح (

 هدننهام هلغلوا ترابع ندادعا *هلناقم

 ماقا هنلاصصسا یراب یاضرو مانصالخا

 هدننعع كنءرو م انک ندنفیدل وا لخاد

 ) ردقود افخ

 یادت ین راهم :هداتم لب



 و
 فیصوت هد :رونلق هی واز سر ارخ ومهدلاح
 ناب رج ناول
 زریلب هديا مدل ینسملوا قداس هنمدنفا

 تالا رسا یب كرضح لوا هکنوج

 قاشا هک راقتحا هید یلسن هیراح

 هیلع لیعاعما *هیلچ هلال یراکدایا
 ا شا ن

 لدیحا روك ذم فيصوت ( هجرت )

 يجن (4۳) و هد-ناب یجرب یرکی كناتم
 .ردعفا و هدنشیا

 ایوک قرهنلوا دارا لثمر لوا ندن

 هویم ندناتسب یدنک یحاص نات برب

 هدکدردنوک ینیرللوف هرزوا كا بلج
 ییلغ وا هدعب هدراشعا ل۶یرلنا رابحتاتسد

 هدلاح یراهدناط بولب هديا شهردنوک



Grr} 
 هرات انج وش كران وب ی دعش « ربذلیا كاله

 ۳4 و هدهلماعم هن یحاص نات س وشراق

 هدنیبطاخح «شغلوا لاؤ هید زبلکم زال

 هدا کس یرذف رد اب اما ا
 هدنر وص منشا یرقعلاوا هدر دقن یغیدل وا

 یکیدلیا تینما هدینانسپ .ردنا انفاو لتف

 هراشعد «رایا ملست هرلهسیک

 دصقمندلش وش هدهروک ذم تا هدر

 مهل لاق ) )٤۲( هک ش لند كرهلندبا خاضبا
 ىذلارجخا بتکلایف طق مرف اما عودي

 نم ةيوازلا سر راضدق وه نؤانبلاهضفر

 (.اننیعاف بیحم وهو اذه ناک برلالبق
 لا توکلم نا مک) لوقا تالذل ۰) (:۳)

 ) 3 (هراما لمت دال یطع و مکنم عزاب

 مو + شش با ھو



3( 
 (دقه»ب دلع وه طقس

 یسیع ترضح ًاباطخ هرایدوهب تعب
 الصا دهم دم بتک لس هکش عد ع

 نلیدبا كرت ندنفرط نیئان هکی زکیدموفوا
 -هلوا هیزازسأر هلبا هیهلا تیانع رجح ر

 ۰ ردبیخت كب هدزمرا رظن هسیاو .ردقج
 توکم كهللا هکم روید هرا مس نونا

 یاو عابفتا هلب رامآ بول وا عرب ند نسم

 .هلیدا اطعا دما نب نیا لامتسا نیمح
 هنب رز وا نااط نانلروا یک وشو . رادکح

 هنیرزواتاهت ره واوكج هناهدرخ رنشود

 لوس رت رطح زس ههبش شاط و هتشیا
 كنديهلا توكالم بولوا نمدنفا ناشیذ

 تلم هدولنانلوا د-عو یغجهل روی اطعا



dri} 
 ینوب كن ەي ى امك ۰ دادیم زنا هل

 هکعا لج هنسیدنک كيالعلاهیلع ینیه

 رجح (الوا) «ودد-ضاف هوجولاب یراغتلی

 قوسیعج هلوا یربخ كناتسیع ی راکدلیا

e)زاید وم ماده یعسع هزاع )  

 ڭكشاط دنا و . زد ىل وأ كاله هدلا

 ران الاف هدناا و قق اراب را دس ود ةن تاش وا

 هيد شاق هدەز رانالوا هاله تولب زا

 ۰یعزاروض
 مع ”E ترمضتع اط وصخ

 رک هد ہدتشاب ی (۱۳) كنانح وپ لیحا

 تازاح کا نب هسرغا ناعا هدبوذیشبا
 4 ی



rir} 
 نوجا كغيا تازاسح نب هکنوچ ء متا

 هکعا صیلح یلام حنا ن ۰ کد شاک

 فیصوت هسیا وب هرلشروب : مش

 ۰ ردیفانم ًایعطق هضورعم

 ید هد م.ع دواد روز )ا )

 اع هتشاوا هیوازسأر .لرو-کذم رس

 (اسنفیعایف ةبيحم یهو ) كللذک باععتسا

 دل راس + رد غل وا هدافا هلم -ههرابع

 یناسیع ترضح هبا مع, دواد روهمع ز

 تيهو لا هکرردا ماظعا هجرد لوا
 تكناسيع, هدلاح و ۰یدراو ردق هنداقتعا

 بجومییسا بجعل هنا وأ هبواز سأر

 زمیدلیا ضرع هدالاب حنا ۰ لپ هلوا هن
 ترضخ كالا رسا ینب مدقلانم هلهجو

 یرعا تأنشن ندابنع هللا یر رجاه



Grip 
 لثاع هن رایدنک یلیعاما دالوا هلی

 "هلال س هدرلنامژ وا عقاولا فو یمام وط

 یسالواشعاروهظیبنرب ند م۰ءلیعاسا

 .رولیپ هلوا باجعتسا*یداب هق.دلوا
 دیعطق نیهار یتناما قدص (ًاعبار) "
 سنا لوتعر ترمضح نالوا تبا هلا

 وبشا هل نمدنفانج رلاتا وصل ا2.اع ناحو

 هناي نسحا سصفلثک ًادنالالثمو یلش)
 راظنلا هب فاطف هبل عضوم هسنم كرتو

 مخ هنسلاتالت عضومالا نسخ نم نوبجعتي

 یهدنف سشثیدح (لس رلا نخ و ناینبلا یب

 تاذ لروک ذم رجح هدیرابلام رایخا

 باعا یسلوا ترابع ندنرایهانبتلاسر

 ناچ لوا نډن و ن, ۰ییرمش یانعم ۰ ردی
 هکزرولیدبا ليث هلهجو وش ماظع یاب



(rit 
 ينعم لا هد شالا ان یلامرصقر تاذرب

 رادیکب كب رنک هیاشاک یرصق هیلع ءان

 شوب وا زکلای هدراشمالوب روصقرب الصاو
 هلع نیصر یانب وا هنشیا ۰ راشعثلیا هنلح

 مج بلا سز "یلدو شلدا لا

 چ رمل ا مالکی ہا ۰ ردشف وا

 بکوک هنتسیدنک هداتحوپ تادهاشم "

 قرهل روپناهمحاهرهاق تنطلس هبا من

 قوس هتاده هار یسا هلیا دید بیضف

 قا هدتاذ نانلوا فیصوت هبدكجهدبا

 ردنمدنفا ثلاسر رف

 خابص كالالطروعد بش هکنوج

 ندیارشن هناهحقافا یییادهراوا هدنداعس

 هکردنرابع ندناهرلا رهاب نآرقیرد بکوک



(to? 
 ) تاب یک ( نیم ًارون مکیلا اتلزتاو

 یبعت هليا نبه رون ندنتسیدنک هدهلئلجت

 ردشلروب ۰
 للم هذاك دنت ةفال دعا تولد

 «زدنا هدى رات روهقم كناوقاو

 هدف زاخ تر وص راءرک همت ل رت ۱)

 قلزا تیافو رهظ» دیدهاا ترحضن

 تات ید هدلاح یرافدنلو محال سس و

 رفظم هیادتفا هدن هنانم یراتعاصه و

 مولعع كنةلخ نادهج نون یراتفهلوا

 ) «ردیلسم و

 هکر دیدم عظام فیس «دیدحتبیطف
 یرندیاراصا هنایصع و تفلاخ هلکن آ

 «یدلیالیکشو هیت
 «ناس هليا دیدح هداروب" (هججرل) ۰



۰۳۰ 

 عفاولایناما ردا دیأت ییهاسنعم نارب غبت
 هدیلاقحا كلدا دارم اصع هلا (بیضق)
 ۰ ردراو

 چینایی ا مد مجیک

 یقیدناوا رکذ هد یجسا (بیضقلا بحاص)
 لاقحایکیا هدنسانعبكن و ال ۰ردمولعم

 یلواهلوا هدقاقتشا نف هکرارویدا ناب

 ۱ ردا اضتفأ

 هسرونلف لعافینعع (بیضف) هکنوچ
 ل وعفمےسا رک او رولوا كعد مطاقفیس
 عطف ندحأفا الش ۱ ۵_هانعم

 قالطا ها صع هلراعا یمغلوا

 هبا كمرک | لوسر ترضح .رونلوا

 قسیچا و رولپروتک یماصع هدنکوا
 هندناح 4بف تفو یعج هلبف زام هدرلزحم



> 
 تاذلاب هدهصعفد توج «یدرونلوا زرغ

 .یدررو بولا اصع هللا

 كناذب وم نهاک ( محطص ) روهشم ۰

 یتمایور ( یربکا *یضاق كتسوحم موق )

 مرک | لوسر ترضح هداننآ یکیدتا زیبعت

 دای هلیاوتع (هوا رهلابحاص) یزمدنفا

 :ردهلیا

 كجوب "هلیرسک كناه (هواره )
 . رثد هناصع

 هد تدالو هرزوا یتیدل وا مولعم

 یرشک قاط .هدصرف "تللاع هدنتساتا

 .یلغس ندر یتیشنمق تزد نوآ قره راب

 "هدکشن | نالو هدقعاب وزندهنتص كي و

 بی قوج رب ڪک كد رم
 تشهدیيلهرواو قرهلو عوفو رتمالع



6۳۰ 
 عفاولاناما ردا دیأت یتساسنعم نارب غب

 هدیلاقحا كلدا دارم اصع هلا (بیضق)

 : ردراو

 هدنسهرص هوب یاعما هدریس بنک

 یقیدناوا رک ذ هدیمسا (بیضقلابحاص)

 لاقحایکیا هدنسسانعبلنوت الع ۰ ردمولعم

 یسلواهلوا هدقاقتشا نف هکر رویدا ناب
 . ردبا اضتقا

 هسرونلف لعافیتعع (بیضف) هکنوچ
 ل وعفعیسا رک او رولوا كعد عطاقفیس
 عطف ندحافا ال هر لآ هن تاتش

 قالطا ها. صع هل راهتعا ئاوا

 هسیا كمرک | لوسر ترضح «رونلوا
 قسیجا و رولپرونک یساصع هدنکوا

 هندناح هلبف تفو يعج هلبف زام هد راحت



riv} 
 تاذلاب هد فد قوچ:«یدرونلوا زرق
 .یدرروب بولا اصع هئل

 كناذ وم نهاک ( حطس) روهشم ۰

 اور ( یربکا *یطاق تاسنوخم موق)
 مرک | لوسر ترضح هدانا یکیدنا زیہعت

 داپ هل اوث (هوا رهلا بحاص) یرمدنفا

 :ردشلیا

 كجوب *هلبرسک كناه ( هواره )

 ۰ رئد هدانضع

 هد تدالو هرزوا یعبدل وا مولعم

 یرشک قاتط هدتسرف تالاع هدنتمانا

 . قلب ندر یییشنهش تزد نوا قردلل راب

 هدکیت نان و هدقعاب وزندهنتس كبو

 بی قوچرب یک كمنو س سوح

 تشهد ینا هار واو قرهلو عوق و رلتمالع

 رس ي ا
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 (ناذ وم) ندنفرط ناو ریش ون و «یسورو
 هدفدنلوا تیفیک رامفتسا كرهلدبا بلج

 رب یفیدسل وا شمروک. هجکاوا: كرونزم
 هب هنبم عئاقو هلبا ضرع ییافنشهد یایور
 هدیرع راید ا_ةلطم و یسعا هوالعو مط

 یسهعد «ردشلک هعوفو ههظع ةثداحرب
 نانلوب یکلم (هریح) كناوریشون هنرزوا
 نامرف یکیدردنوک (هرذنمی نامه )

 هبنهاک r نا_لوب ا بج وم

 هن رز وا كنوب هتشلا ٠ یدل دیا تعحام

 هژتعالب وتحاصف نالوالام سم بلا یم وم

 ین به كراو یقرهالشا هزوصس

 نع كنهرس اک او هنروهظ نامزلارخآ

 ناسرف كرف تلاع هل طارق برف

 یسلوا ت راشا هنغح هل وا لعاب نیسم



4% 
 یکیدلیا نالعاو ناب دهها وتر وص ر

 توالت کمد لوا هدنلاقم هعاخ هدیاکننه

 هل وا رهاظ هواره تح اص و هلاخ وح

 قتورا» هشاطا ل ودم هدننیسدانو هوا

 هرحظصیراید مانشو هسعرف نوف (لباب)
 ٠ «یدا شعد-ردلکد ماقم

 13 را مالک یهتنا

 قروح ر اهد هد 29 د واد رمان

 شیچ اتر فر کن تو
 هل وثم فرش هدیهانیدلاسر روصح نم وق

 ځد میظعتلا لج ال كني اوامو یرلتبلئات

 هن سس دنک تان هاتم ماوفا و یرلعا نیب از

 ع رصت یرلفلو هرزوا دایقناو عوضخ



.> 
 یرلهروب صیلح ندایوفا طاست یرنالوا
 تیانعوتفأرزاسهراج هک اسم و افعضو

 رکذ هوا هکردشم وا ابا هدیرالوا
 €32 27 وم یال و ناش زمر نالوا

 كلذكو شللا ققح هددسیعطف تروصو

 هدنرلقح افعص لراسبو تردق باتحعا

 كب راد هضرلغا لذب یتنواعم ولردره

 هدنراهرونم تمدرشو .هدنک | صاواقوج

 درهیلروک اور فاستعاو لظ هدرفرب چ
 تیاسیدا و تایدام لرک ,هدشاب خن

 رودصفرش هیعطف رجاوز هیابنیب ندنلیبف
 .ردثطا

 لذب تاذعااب + اکیا وین و نکاسم

 هبا یرعروب تدوم راهظاو تيا_نع

 هد م قج هیلو لبق یسهطاحاو صح



 مو
 هیجو و تب هرلنآ یحو شاوا هدیسر
 هجابقعو اید یماندنراعضاوت لاکو

 یتیحا مهللا) راد هنزابن قاحلا ههرهزوا

 ةرهزیف ینرشحاو انیکسم ینتماو انیکس
 ضرع هتدحا هاکرد ییدامد ( نیک اسلاه

 ۰ یدبا شا

 هن راقالخ سدقا ماقم هینس هو )
 نایناشع نیا لدع نیطالم هلغلوا ثروم

 زاس مھم هناکراچب نامزره ینارمضح
 هاشن شش صوصانایلع « راردهدقل وا تیانع

 نمدنفا (یناتناخدیمادبعیزاغلا) یادم یب

 هنماظع فالسا ید هدنابود یرات رطح

 رایغاو راب رابره یراقدلوا هدکعا قوفن
 (ردهدکلدا هدهاش» هدنراظنا

 هدربمازم هد ی راهراتر وفق ندایر یمات



9( 
 ینا ہک نالوا جا تح هضارقنسا ۰ردروک ذم

 هلضارفا تایضف ییا_نغاو تقفش رهظم
 ريخ د. صقم كلا تلالد هفورعلابلع

 تعیرش هدنصوصخ ابر مرح هلی دصم
 ۰ ردهولعم هسیا یتادیدشت كنه دم

 هقشب ندهآرف تابا نالوا لزا

 ةبطخ رب نمدنفا تلاسر رخف ترضح

 ( یمدق تح ابر لک ) هدنرهلبلج
 نالعا یتساسغلا كنابر هیلکلاب قراروس
 « ردرلشهروپ

 هنرمضح لوا یرلنوتلا كنرابد بس
 (ًابص ) هکر دچردنم هدن [ هدقغل وا م دقت

 هدن راتداعسنامز اهدبول واندنسیح اون نع

 , ردشش وا من

 یهدنزوب رب یارک مایا كلذڪڪ



ror} 
 دنسیدنک و قاوا یلتکر یک تالوصحن

 یدقفلوا ضرع ها ممی تاکرب اد

 همالساند هکر دشفلف یر هنس تمالع

 نالایلا ور ندنامز یرلفدروب مابق هلوعد
 زورو هدکنا کت یتما دارفا (هلل ًادح)

 هب زرالم هک اب وا ولم ناف ق
 ههفد یعرکب لقا ال نەؤم ره هدرازا#

 (هناکرو هلاةجر ینلااما كيلع مالسلا)

 یدامزک نوا هدو وپ نیاطتفم باک
 یامد (دجحم لا یلعو دج یلع كراب مها)

 «راردهدکلیا ادهاو ضرع یباعسم

 (ءاشب نم هبن ور هليا ل صف تااذ)

 دبّژم هد م. ع ایم شا باتک كلذک

 هدنابالعا و رشن قح ند قرهوا راتو
۱۳ ^ 



 و
 .روک ذم یراکدمروتک روتفو لالم الصا
 جطاو تیاف و یرفوط كب هدوب هکرد
 نالیدبا هبعص توب مئاخ ۰ردرا-هالعرب

 هدن راتداه-س فتک كنب رب هل لج تع اک

 قمار هدروک ذم باتک ید یفیددلو

 ۱[ ۰ ردروک ذم

 هنسهط روع نیج رکو ک .توبنرهم [۱]
 زا ندب نول هکردیسهراب م رب نیش

 دا اج هند
 هدنتحن همت تارع هایس لاخ یهدنرز وا
 هدیملواماف هزبسوكنریکسم هلکءروک
 ۰ ردشملدبا تداور

 یحا۰یدا نیفتکلاب روک ذم مناخ

 یکدن رزوا ۰ یدیآ نیه اهد هرسنا فک

 ؛ ردفوپ هه تیاور هدنقح یزاب



> 
 یراشسش مساكنمضحلوا هدنآ هن

 هدیریها:هتلاسر تاد بولوا بی

 مالس سرو «لاعلاواو یهلارواشم

 تجهوک ندنوک و یرالوا لج بک ارو

 كسان هدنراهاسو ؛ررقتمورهاظ یناهربو
 ند رو-هظو < کت قاملو تالا

 قرهلت | هرارب كناواو مانصا هه رلکرابم
 ۰ ردروطسم جد یساوا سیکنم

 دنا وا هایدشا هدنسیغنف ابمكااص واو

 یرا-فنرش مسا (دحم) هققطایف ۰ رولب

 سما (دجا ( و 3 ج ندندادجا لبا

 هیس درف ر لوا ندندشک هل فرش

 بیع ی راکرابم عید مان هلغمالوا شادبآ
 یفاوم یراکاب ق-طن ره «رونلوا د-ع

 هشرایدنک هل :هج یعیدلوا یار جو



> 
 : رده یللوا یالدطا ىلا رواش

 لوا تعاطا هذ را صا یراه-ہجا تما

 لذ تفطام و قفر هرانا هدترضح

 .یدایرد كلام ینبم هنزارباو
 فالتا اع كىرە ماوقا تالذک

 تابراحم نالوا ترابع نده مثب سوش

 ناح را ربا هل عم را ه-.لهاح

 ۰ یدلوا ثعاب هن راناعاخیاه

 ودا یراندبا مایق ه:ملع نیبند)

 نانلف عورشم هدنرلهرهطم تعبرش نوا

 اسا هک.اب ۰ ردکد نده وت وب دا هڪ

 هیموع تمالس هلد_صقم ررقن یتاندم

 ( لتقل فنا لتقلا ) قرهلوا عقاو هنمان

 (۰ ردراکشآ ما یغیدل وا ندناببق

 یبکص یکیدنبن هبکيم م۰ع یدیع



> 
 یر وا ند رع مو هد ترمه لوا

 عیانص و فراعم ۰ یدرتب ه هود هلو دخ

 توقشیاسآ هقدنلوا عانا هنفترشعرىشو

 رداد راکتا لداو یمددل وا هدقا وب

 نوکن سس رات هدنراتدال و “هلل اھد

 هدا كن همك ینوک دم فو ید وا

 ٩ رابم هب هلطاب مانصا ردق (۳۹۰) نانلو
 هن رزوایرازوب دف دروب تراثا هلیغمراب

 ۰ ید راز ولة
 ڭنەەفو و هد هدب رش ریس تتک )

 رارک ردیح بانج هدناوو ویتیفیک لیصفت
 رف ترضح هہدنراقح ( ههجو هللا مرک )

 ربطت یتیاف قراوخ تفطام رب كنلاسر

 (ردشاروب



.> 
 ید تالیصف یهدانحو یایور)

 یا ها لوو تیضح اماع

 داپ هلساونع (نیما) هکنوچ .رواوا
 هد لوا ندن رهروب تلاسر یامدا یرلدا

 یراب راحمینح هدنمح ره ۰یدیشلوم رامشا
 یراهروب مازتلا یتلادع ید هدنرب_ ةح

 اعاد هناسعا و تما . ردلیس ر م ولعم

 دوهع +رلردبا صا ییبرلعا هلماعم هز! دع

 یبص هده راح یاا و تفلاح ه هعابس

 زج ام ندنمشابمو ریبدنت برح ین نداقو

 هد ودنا. لاغتشا هلل-ابع زکلابو یرلنالوا

 ِتردایم هلق ,یرلنا؛لو لزع هدنسه واز
 ۰ ید ربا عنم ندنص وصخ

 ضاب ككدانچا نانلوب عبا هنسیدنک

 لا كالم «ردتات هد یراعآ را ه- الا



 6۳و
 ین ضیا هدر را میک ی ولیک وس

 نالوایا رب هنفه یراتما هل هج یعیدل وا

 . راردیا حجج رت یکی ضایبیران وک جج
 نوچ ا ما باقرب رض ندنرتتراعس مغ

 هب ص یاتفلب هدمراص فیس ندبآ روهظ

 بوداریثأت هدایز ندهلف هدنرن والت نیح
 مظع نآرف نیلیا بولههو زجام یزلن
 . ردناشلا

 هبا یسهیلع ماوا عابناو یسیدنک
 تکولم نالوا لوقتم هدن:هاکنه هبراح

 یرلکدلیا ېک ارت راشو ف نو چنا لکا ینموخ
 دانحاوضرا وام .ردشاوبعوف : هلناعغد

 هدیراغنا مارق هنملع اقفتم تنهرفاوتم |
 . ردلکد شءالروک

 یرمکد هدب رات داهم شوف 4 جم زا
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 یرازواحم كنڪڪ وام رب و لر صفو

 كب فلت ما وفا هدن-تهعق و ( بازحا ( و

 هنسح حیات هدربببتک یراجبامتو برګ

 ۰ ردشلدا لیصش رار هس

 یفاصوا هدكن هبدجا تما هدرپمانم

 یراع الل وف را ی زوب یکیاالثم ۰ ردروک ذم
 لالفاو لسالسو یرللا ماقتا ندءهرابچو

 یرلقنا ریل و قوس یکولم ضعب هللا

 ربا ناو
 راکذا هدنس-انا یرلغاپ هات تللذک

 تاریبکت نامز رهو .حاهتپا هبا ههلا

 جام هنراپدنک یلافتسشا هلا تادیج و

 و هقبقحاف هک شف وا حرصت هدیرلیا
 «ردشلروک هدرلنا یمهلج كنالاح

 . نامزیراقجات هبوقب وا كمالما لها



(۱$ 
 یرلهص وضحراکذاو هبعدا هدنرز وا قان

 یهلا ریبکت یراغا عورش هزاغو ردراو
 كنالاقتا یءهدنجما زانو رولوب عوفو هللا
 هدنر زاع مارس و هدټماقاو ناذاو هدنمهلجح

 مو اصوصخ .راردا رارکت یتاریبکت

 هدنقع زا ره هداهصا دف و هفع

 یهصوصحم تاربیکت هد هش رتش مماوج

 : رروثک ارهج

 كل ارا هدانتتسالارفس تک

 هل هج یرافدل وا قصسم «یهلا بضغ
 بیدأت هلا لهاح بعشر كرانا هدوژپا

 هن رالی و بید اتو شف وارک ذیزاقج هنلوا

 ان تلطالب هما نالوا ةطسا و

 تمالع هدینجهلروپ "ناسحا هیناصس

A : 

3 
 E او

 و
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 تادالج رادو نانل و هد رعلا درب زج

 توط-هدلاح یراقدلوا ییاصعا تناتمو

 ناشیرب بویماروط وثراق ه همالسا
 هسا رابرع ناک بلاغ هرانوب .رلیدلوا
 كب لوا ندنرلل وا تیاده دل مقاولایف

 نت وا تدایع هحراداقنعا یت = راب دا لهاج

 ناسحاهرانا ًارخۇەو ۰ یدبآ نایدا فرا

 هبهسدقم تعبرش نالیرو-« تیاسنع و
 بلطیساطعا كنا هلغ:الوا یرارکف راد
 ۰ یدلکد شعار ودص ندرلنا راظتاو

 ددصا "مدلب هد شو ایه سا تاتک

 هک هلو ۰ ردعقا و یرا د هد كن هب دم

 یادت [۱] (رفاعلاا.) ههرهاط مق لوا

 لصاعسا ندهکم هدهفلاس ه:هزا 0

 روهظ میز 4 هرکص ندعال_سلاهباع

 ۰ ردشل وا یداب هفرص وت وب یساعا
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 كن هشح وتءیانما قرهنل واباطخ هلبفرش

 تیرو و تععو هدورلیانکیا یراذکسم

 سیدس# هوجولاب و یکجهدا بسکح

 زز ندرب ره قرنق رهظم هیظعلو
 ولو شلروب ریشن یتج لوا مرح و
 روم املا ان وخ رکنا ناتق )ماه

 ۱ ردٌشلدبا

 قداص امام دی هه رکم ةكم ه-سیاو

 ٠ ردقطام و

 دهان تحلو لانلهجا وات ا
 ليز هند هلزنم هقلطم ییبم هبیروص

 ناکسا امنع لا یصر رجاه نالوا

 كمال _سلاهیلع لیعاعسا ىلغؤا هلیسادپا
 هن دافحا ودال وا ندیا نکبت هدکرابملح لوا

  ردشلدا قالطا هشحوتم یانا



Gri} 
 لیعاعفا هدنشوکب رفس كنراوت کلصن

 یفیدلواشلبا رارف هدنشح و ضرا هل مع
 هللا یضرهراس ) ارام دالواو شل وا ناب

 ییرذ كشداق نالوا جوز تاذ ( اع

 ۰ ردش)یناص

 هليا هیلبعاعما ؟هرهاط "هلالس هتشبا

 ندرانا ًارخ وم یرهشهکم ناسنلو نوکسم

 a نا_شیذ ین ندیا روهظ

 دالوا ناک-و كفلب یتا صفو فرش

 كادبا لیصت ab لیصفت ها رادص

 هنسدنک ییبمهتیلئا هن هیلج تیاذم

 روهساضتقم تابا طح و یعاوا ندا یقاعت

 تاصبسن رم او تارکشن یاشنا

 را وازم هوسج ولاب یمعا تاد ےگ و

 .رولبروک
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 كنم دق داص» یهداسد هقبقح اف 1
 یاس تعسو تکرب نیلروک هدنرب جه
 د وح ومهداروآهدیهانزتلا تر بانج هل لج

 همن افتامارتحا ندنفرطنلصم ماوقا ةفكو

 نالا عراظنا یکیدلدا تیدوبع یاشا هلا

 هصاطناب و یلص*نیطالس مدقلانمو دوشه
 كنا رمح نابع نیرو تیدبا نی زک یافلخ
 .هروکشمتامدخ هدنقحنیم رحم نبه رج

 .ردد ودعاب یر

 لولم رلوف ىلع رحاه ) هج رل )

 هسلصت بولوا یزف كناذ ر ندرصم

 مهارا ترضح .یدا ششود هتراسا
 را یرل دخ یکتا ور دام
 رار هللا [۲] ابنع هللا یطر ناراه تن

 هروک هلاوفا حا املا راشم [۲]

 E E بس ۲ ببر تس



۳۰-9 
 یرات رع" هنراید ما ندفارع ضرا

 یعوم یکلء (ندرا) یراةدا رق وا هدزاننا

 بقعرد هلیسعا مایق هتل هوس دیاپلا
 ا یلتد د تباع و یسهوروف كس رالا

 و كرو زمو یمعا روهظ ضرا تک رح
 یتمادنو عوجر كردیا هست ندربتالع

 تیفام هدنسهباس ی راک رابم ءامد هد رز وا

 هشرا هناراک دفع تامارک هلتهج یملو

 نامز وا هنشیا هدیدلیا بسک عالطا

 یزف یسهجوم ل م. مهارا ترمّطح

 یرلتماشم ادا ههدلاو ءاوحو .یدیا

 نسح كمالسلا هيلع فسو .ید راو

 ند هکر امهر د لوا نانل و یرلهدجییاجج و
 هسهجرد ینسح كناددسیدا ثوروم

 ۰ یداکدلصاو
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 ۰ یدمشانا مدفن هن رایدنک یرجاه

 مها را قوز ینا ارخ 2م هدهراس

 تریضح طقف ۰ یدلیاكيلع همالسلاهیلع

 مهع لعاعسا یرالغوا ندن ا كی*ارا

 ناعل هدننلآ كنا درون لرەلک هاد

 رج كن اب ) رنا یخ ا
 .یدلوا نوزح هدایز كب قرهسنفوط

 یدالوارد- ةهنامز وا كنسدنک هکنوح

 هلیناسحاكنالوم ًابق ةهاعتمدح رک .یدیشهال وا

 هددسیا یدلک هاید م.ع قحا هدندنآ

 اهد یالیعاعا ترضح هدندزن یرا رد

 هلروش دا هل.سو یوا یک وس

 لق هلسح رکید كنا رار هلیسهدلاو

 راد هصوصخ و و ۰یدلیا بلطیتیرلغوا
 يرلكچ هدا لمن قرهلوا رداويملا نذا



6۳9 
 یملردنوک ثالم هدر رومآم هنییعآ یلحم
 یدش هنفار مهار ا ترضح هذ رزوا

 ثالع یهدنراتفافر ۰یدلا رار هدیرلناو

 هب هه کمکم د رغوط زدنا ep هلو

 ۰ رایداک
 زب نلاخ ندمدآینب یماروا تفولوا

 لکدنوکسم الصا بولوا یداو رسما
 ییلباق هتعارز كنعفوم هکنوج «یدا

 .یدا قو را هدندوص یک یدل وا

 شعب نددقلاع هدررب بیرف هلع وا زکلای

 ترنضع دبا رارولوا نک اش راک

 یکیدلیا ان یب رش تیب ًارخوم م.ع مهاربا
 هدنراناب تودنا رت یرانا هد هکر ابم همش

 :یدفاریوص هدزارب هللا امرخ رادقشر
 هدرا كنا رجاه نامز یکجهدیکح



4۹4$ 
 هد كسرو دیا ككرت ہیک یز بوشود

 تناما ههالا یزس هش رزوا یا دایرف

 رداص هلهجو و یهلا ما مرویدنا
 هجردقنو هد( رجاه) .یدروب ردشل وا

 .یدلوا هیلسم كرهد :ردفاک هز هللا

 هدفدروس تدوع مهاربا ترضح ۱

 هارد تقفش ریهقیچ هنن رزوا هد کور

 بانجو یدلبا هيحوا هنفرط هل الثا هلا

 هن قرض سد جور یلاعت .نیلنفاطا و
 نمتنکساینااس ر ) نانل وارک ذ هدم رک نارق
 ان ر مرحلا كتي دنه عرزیذریعداو یبرذ

 یوم سانلانم ةدئفا لعجاف ةولصلا و یقبل
 [r] (نورکشب مهلعل تارغآنممهفزراومملا

 ۰ یدروب تاحانم هناصااخ هلسامد

 كعرذ تالو ن زلاعتم بر یا ۲۳

 هدداو وش نایلوا نیک | ييرلپضوب



 تر
 بول ود هدام هلایضر ( رحاه )

 هسلا م ء١ لیعاعسا ۰ یدلک هنا یدالوا

 «یدما توسبول وا نبق هنشاب یا زونه

 ] 2 مهارا و ۰ یدرنما یآ

 (هربع) "الاشتما هرما یفيد-اوا شمرو

 هداروا یدناب كج هبل وقر هل رالاد اغا

 : بدوا نک اٹ
 یموم بونکوت یراوص ًارخۇء

 كنالوا هلتهح یدیدملاق هدیدوس كنالا

 كب ندنکیدروک نسما برقن هکالنه

 عادنا و نکا هدندنه نمظعم تب كنمو

 ییرزاع هداروا رانا هک اب زم ریا ۰ مدلیا

 زابل ندکتیهولاتاذ یدعا رانو لیا ادا

 هل انا یر كاا بو۔اف هک مردا

 یرلناو بولحم هلقابت-شاو تدوم هذناح



۳۳۱۶ 

 هلبس وزرا یءارا وص ویدلقیص هژبسهدایز

 یدالشاب هکم زک هدنسهراهو رم هلاافص

 ندارواو هبافصندهورم راهرک قوچ رب و

 تیاغو یغید لرو بوقیچ هبهورم هش
 ه.غالوف هدانا یقیدلوا راجود ها رطضا

 یەک هد بواب هتفرط ره .یدلک ادص ر

 ندقلسنام رد و ندقلحا نوحما یکیدمر وک

 .یدلیا نظ ترابع ندیلخرب هل وا یشان

 اهدرییادص وا هدکدلیا رورم تفو زار

 بوبالک |ینغیدل وا ادص ر ندیاف جن رب و دیشیا
 - یتیوناکم قرهلبققوزرم هلا تارمت عاونا
 رانا کمردنا دیما .هلا بوعرمو نهم

 .ردنا رکشت ههیهلا فاطلاو من وبشا

 هلیب. مح لوا تاولصٌهماقا یلصا دصقم)

 قرەرو-+ اعا هدابز اهد هد ه رقف وا
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 بوو لالیعاعما ترض حو ییراکج هلک

 رومأم هکغا انب یفیرمشتبب ریارب 4یسابا

 ماطر بصانم اهد و ناب ییراکج هدا
 «یدلیا نابمرد هلیلج تالک

 هل هدراید هٌ ه سیا كشرش منمز
 مدراب هدصقم ره هدنندههاس تاب نسح

 هزلنا هتذلع هان ۰ ردنرحو م وعم یکیدلیا

 ۰ یدل وا ما هدهنماقم تال وک ۴

 نک اس هدنرا. تھج تافرع هدء.رصوت

 یر با هس گی نداد
 ندفازواو .رراقیچ هفعارآ ییرءهود

 یتیرلفدقلاق بونوههروک ذم "یداولراشوف

 هناروا هدراردا بارغتسا لر ەر وك

 یراکدلپ انيق یغیدغلوب وصالصا .رارولک
 هدخءا ناتضف یرویص هل وا هد احس



۳۷۰ 

 ةفراخ ر كنو هدنراکدروک یکرابعرش نانلوب
 ل رجاه ترضح قره الک | یتفیدل وا هیظع

 هد ودیا تیفیک راسفتساو رارراو هاب
 روهظ كنم و هات هرح رانا اضخم

 تیاغ هدنراکدلیا بسک مالدطا هنکیدلیا
 لالدت اهن راقدل وا را هست سدقم و ززعم

 هن وص یزب نسو رلیدلبا مارنحا بودا

 دلرمرناویح هدر لهسزدیا قاتروا

 لدعاسمو زرهدیالرتشم یس هندوس

 لردا .بلج هیارو هدیزعوف هبس روا وا

 «رایدید زرول وا وشموق هزس
 بورا و هلیبسحیتقفا ومكناهبلایموم

 ندنوکح لواو رلیدلیا بلج یعیرل هليٻف
 ادب تیروم هدکر اب ض ره لوا ًارابتعا

 ترضح هلهجووو یدالشاب هفلوا



 هفتم

 بقع ردیباجارتاتمرلکرابمیامدكيهاربا

 ۱ .یدلیا روهظ

 رانا ترضحلوا هرکصنوک جیاقزب

 هل ردیابسک تالاش یرارب بولک هنرات رابز
 كب هجن روک هدهافرو تزعلاح ییرایدنک

 هدهرک ص ندنو و ید وا ظوظح هدایز

 «یدالشاب هكا فیرمشت ًانایحا

 یعبم یڈہکح ھل .ىدزاملق ہیک طقف

 هغ وط یزو كن هراس یم هج وز هتسیا

 نعوم -یدا روعأم هصاضتقم یهلایو

 هد دک تودنک هدنوکرب نامه هداعهبلا

 ترضع .ل زا ندنکیدلف هدا تقهاوم

 یل شوف هلرب تک رحندماش تون هنفارب

 لاحرد بوروکیرناو «رولک ر دف هنتفو
 هماتس هن لوا ندماشخا ردنا تدوق
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 ندنراید نم ًارخؤم .یدرولوا ل-خاد

 نطوت بولک هاروا هدیمهلبف [۳] مهرج
 .بدلبا

 لیعاعسا هلغلوایرع یناسل ران

 قرهیالشابهمکت هلبا روک ذمناسل (م۰ع )
 یدلوآ قلا هنتوا دالرو تحاصف
 بیذهت ندیکی یروزم نادا ینحو

 [سابع نا ] هلتهج یغیدروب حالصاو
 لوا لا هابل برع امهه هل یضر
 ردشلپا ملک مع لیعاعا تروح

 ۰ یدرروبد

 .ردشلوبعوفو یمهصف حذ هداناو
 امدا هدنقح م۰ع یاحه"ا ییهرو نم: صفق

 قاصما «ردراکرد یر اصا مدع راندا

 ۰ ردهدنزو فو ۲۴



۰۳۷+ 
 :یدا نک اس هدماش هللا هراس یسهدلاو

 هدهکم هعشاربا ترمضح هسیا ما رتاددحذ

 هداه یرلتردابم هرما لاثتماو یکیدلربو

 كنابرف نالوا یزات ندا و یعیدلوا عئاو

 نا درلدا ییلعت هبدبک یرازوشنو
 هدنساننا ىسهعقو [ امه ءهللا یضر] ريبزلا

 شعب هدالران آ هل یفارحا كفىرش تب

 .ردندرلیم تب ومولعم هک رات یقیدلوا

 ۰ ردراو لئالد قوچ کب اهد دّوم ینو
 كن هلق مهرج م.ع لیعاعا ًارخوم

 بودا دقع یتیزف كناذ نانلوب یرلسر

 لسنو ۰ یدلوا یرادالوا قوج ك
 هرایدلساب هرعلارزح هلردا شکت ا

 ها رم نئراق هروک 1 ا
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 لرجاهترضح هده پا ندنلیف مولعم

 كنس بنس لاوحا هجر و یتبردق ولع
 قوچرقاعنم هقحالو ینباسو یتییرادقمرب

 لک هلیبسسح كل نعضن ینیریک ذی اوف
 .عهدنداقتعا زا وا دع جراح نددص

 , مجرم مالک یهتنا
 هننازضح نفلاس نیلسرم لصامبا

 لاسرا هدههدقع ب: ک نانو پولم

 نامزلارخآ ین نالبروپ دعو یفجهلوا

 تمام. منب زت رض. نج را تا ولصلا هيلع
 ه هلبلج فاص وایالبدا رکذهرزوا قلوا
 یرلن | مان! فا وط نیایا عال-طا سک

 دنمارکعابنا و هزمدنفا تلاء زرخف ت سطح

 فل تمالعر چ هدنراکدایا قیبطن

 قدص لامکلاهج و ىلع كنم هلج كرهیعا
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 :یدا نک اس هدماش هللا هراس یسهدلاو

 هددکم دیا را ترمضح هسیا ما رتاددحذ

 هدانم یرلتردابم هرما لاثتماو یکیدلربو

 كنابرف نالوا لزات ندا و یعددل وا عئاو

 نا كرهلدا یتیلعت ههبک یرازونو
 هدنساننا ىس هعقو [ مه ءهّلا یضر] ریبزلا

 شعاب هدالرلن آ هل بفاربحا تا شرش تدب

 .ردندریش تبث ومولعم هم رات یتیدلوا

 «ردراو لئالد قوچ كب اهد دوم ینو
 كنس هلیبف ره رج م.ع لیعاعما ًارخوم

 بودا دقع ینیزف كناذ ناناوب یرلسر

 لا سنو ۰ یدنلوا یرادالوا قوج كن
 ۰ رایدل باب هنرعلاریزج ردا کت کات

 هعا رگ نئراف هزوک ذم تالیصفت



۰۳۷۹9 
 هل رجاهتربضح هده پا ندنلیبف مولعم

 كنم هینس لاوحا هج رو یبردق ولع

 قوچ رقاعتم هقحالو یباسو یتیرادقمرب
 لک هلیپسح كللا نعت ینیریک ذی ثیاوف
 .عهدنداقتعا زاغلوا دع جراح نددص

 , ججزتلامالک یهتا
 هجنازیضح نفلاس نامل لصامبا

 لاسرا هدهسدقع بغنابنلو بو سلم

 نامزلارخآ ین نالبروپ دعو یفجهنلوا
 تمالع هن ات سضح, نج رلا تا واصلا هيلع

 ه هلرلج فاص وا نالبدا رکذهرز وا قمل وا

 یران آ مانا فا وط نیا عالسطا سک

 هنمارکعابنا و هزمدنفا تلاء رز رخف تضح

 فلك تالعر مه هدنرکدایا قیبطت

 قدص لاکا هجو ىلع كن هلج لردعا
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 « رایدل وب هد هاو ترونض ییفابظناو

 رادمالع زمگیدلبا داد-هت ردف هنارو

 هزادقم .یکیدلیا ناب كفلۇە ) هسنپا
 شن هکر لاع .رونیلوا علاب ۵۶-4 ( ًارظن
 ین .رولناص قوج هداف زف قدد_ع

 هدمدلبوس اکس هعفد شع هدناقم هغلابم

 لاونق وش ةیلع ءا .روتد مدنهنالک |

 هش اطوبشا نروک موز هلالد:نا هرز وا

 بک هکرایدید ًااطخ هنن رکیدکی هدا

 ناب كنهکرابم تامالع وے هدروک ذم

 تروص هد ریش رب ج هرکص ندننالعاو

 هدلاح یفندلوا شالروک هدعاقجا

 هدمالتلاو ةولصاا هيلع (دغ) ترضح

 هدنسهاس زعاعب ندنکیدلبا ققح "الماک

 .یدلو نره هه
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 طقف « زوولب هلو هدداظع "یاسیا نجل وا

 ۰ ا وب روک یفالخ هدكن راضعب

 هلع r لنت الع ابا مش یناودع و

 نیک یتفیدل وا قو تدا جد هدهالسلا

 هنسدنک كلام وە نکل ۰ نه هدیآ راکنا

 ددح تیضف دوخاب یقددل وا سد دانا

 امدا هد یکیدلبا قوس ها هار یسان دارا

 راح ودینان وا "هدبع هل روهظ و.یمرولی هنلوا

 .یعدلروک یکیدن الف یتسادعا لرد | نالذخ

 سمت یهلا نادر ندیک یی (هج ّرل)

 یع دلی هر دتا لو 2ا 3 1 هدب ودیآ

 تعل رش ه-ةقلاق یسیع ند هکذوج

 ترابم ندفیفحت یتاهج ضعب كنه وسوم
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 نکم م١٠ یسیع طقف یدبا يا ند ر

 ینیدصت ینم ق تالیدعت وا هل ارساینب لکد

 ۰ یدعهریدتا

 2 لوا اوسع یکیدهش
 ثادحا ندهرکص ند یرلکدلیا تبسن

 هرکصمصع جاقرب ندنسیدنکو شل وا

 اساسا یرلارو ۰ ردشمالشاب هکعا راشتنا

 یتتالیصفت الاجا وش ۰ردرلیش مولعم
 هک كنو سم لاوحا ندا نایرج و

 ولتف وطع هدا كرادشسا مالك | ینقبقح

 ( هعفادم) ك رات مصح یدنوا تح دءدچأ

 2 _یلاطم نیر هنایح ین فیل أت مان

 هل روک ذم بام « ردنا ارضا یرلیا

 ند نکروایدیا هما طم یلوا دا (ےھد

 لا هل ضف ندفدلشراک | ییهام كناراص)
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 هدسیفع تامولعم دنتسم هرارات ربتعم

 یارک نیثراق لاوحا بئارغ قوچ كبو
 هرصامناب ۰رردناکا مهو ربا دنفتسم مه

 تاظحالمو هيلع تاقیفدن یکیدلبا اوتحا

 تیولع كملاراشم فلوم هکاقح هقبع

 تاقر هدنرارظن ناحس یتیاقح یتلیلجناش

 ( اریثک ًاربخ هللاهارج) .رردتا دیازتاهد

 ۰ ج ملا مالک یہا

 تیام زا وخ نانا یک قو

 فداصت یسلو هدنرمضح لوا "الماک

 زن اح هدالقع دز ین وا دع ند البق

 كن هه راخ فا_ص وا هو ۰ نعهلروک

 هراک» قحنا كا لج هفداصت ییعاقجا
 .روشیفاب هناصصا تنعت و

 ءو هشدناو دا لر هدلاح و



 ام
 هدهنو تعدیشو لقه هن هدبویکا دام

 هلع ( 2 )*( ترضح تدامو فرغ

 هنسل واهب شدم ىن ( مالسلاو ةولصلا

 تامرلع ]) ۳ را ر هل. ےمام ل وا عنام

 یسهبعاقما تاه كنهمولعم فاصواو

 زمعلدروط توروک هابتسشا الب هدنسیدنک

 تامالع ريخ : هدلاح زمشدناط بولو

 یبحاص هقبقلاف كندهولعمو هررقم
 یحاص دانا «ردلکد ترضخ لوا

 «ردناذ رب كچهدا روهظ هرکص ندنو

 نکی ملن اک ققح و عو-طقم سا كرهد

 هلوکشم یکجهلکو كنا لیزتت ةنكج
 هدنراظتا رکید صفت ر نالوا موهومو

 یک كلا: لاغت ثا هلا ثبع قردلو

 قره رد-شفاب هزگ > یفاج ۳ هاوي
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 .هخاس رانتعاو نامذا هدامنلایلوا راظنا

 ۰ مل هیلوا رود ندنس
 دسایدهب هدزمقح هدردقنو هکنوج

 رد قەل هدزملیهحم و قرهحنو ردراو ی رب

 ۰ه ردراوازس هادا هغلابمو تدهش

 هد هب صوب تقبقح هکق ون همش مه

 مانتماندلوبقزب نکیا شالا ضرع ییدنک

 هلبوش یزع دنک لهسردا عانا هماهواو
 هکزرولوا شزکب 4 هلوک قجا رب
 توتکم ر هسلا كنا ىسيدفا رود نه

 توت EE هرکص زار لرهرو

 واو كجءهدا بلط ییوتکم وش ندنس

 ماطر هرزوا لاونم وے هد هسک نلک

 یراتمالع مکیدد .ردقجهنلو راتمالع

 ۱۳ حج
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 هد ز4 گیدرلبا عطف یرظن ES ا هبعطق

 نالوا نابت هم هل را هف داص "۵4 _,لح تامالع

 ماسبتا و ناما هشرلترمضح نامز رلارخآ ِِ

 مکحاو نب نیلاعلا برن راب هد ر وص زمیدعا

 هي روصح كن راث مّطح نیک الا

 لا و-س بیس هل رک سد 3 هدتبوراو

 نهی هر و تاوح هلهح وهاب ەدقدر وب

 یراتمالع وا هل ذڪ باک را ۰ ردنکع

 هزعصالخ لهسند قدامهلو هدنسبدنک

 دوجولابجاو هاا رازب .یرولوا رادم

 هشراتضح دومشو ببع رارسا مالعو
 یفیدلوا تاقیقح ر كج هل. هلوا ف

 کلیو نالا رب هلو هيلع هان «زرولب

 ۱ .نمهل وا زم راسح

 يداك ناشیذ ین لوا دوخاب
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 وا طقف قد اط ندنرابتمالع ینسددنکو

 كناذر هق ثب ندهرکص زر اح یراتمالع

 قوا رازب ندنفیدنلوب یلاقحا .كلک اهد

 له سیا رد لدا لوفشم هبلکعهلکی

 یعادهزکر اظتا وب یرلترمضح هلاش یلاعتیراب
 شابا ةع یمامدم و قدص :یدبا هل

 ندلوبفو یقیدصت یعرک لو-ررب نالوا

 .روبدبا دانتسا هلبلد یمنق هدکعا لودع

 تبلا ؟یزامروس مازلا یزب هد «رکید

 هکنوچ«رواوا یمازلا یرچآابهد ندنوب
 .زرولب هد هز وشراق 4 یهلابا-طخو

 دات مآ لالخ یلدا زن مشرف
 صا بودا كلرت یققحم ما .لدا رویعا

 ندکعد كدا رونو هدنرا-ظنا موهوم

 هلو جو و .زغج هلو باوج هل یریغ
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 كلب هزاتروف ندراهف ره ثب یرمهئاب
 ؟یمرو وا كبها

 راس نلکمزال هز هکید-) وا كعد

 .دیلع (دمش) ترمضح یکی برا هچسلوقع
 :رذکشا مات نامآ هعال لاو ءزلصلا
 ةدامهل و یعمه مز الوطندصوصخ و و
 رذقو زلاقحا لوا ررمضتم

 ماقم هلدصم لصو هاققحو ىقح

 یدباه .رذزناح هدلاحضرف هدلالدنسا

 نیلاعلابّر تاتنج هک لهدنا شرف درب
 نالوا لس رم ند ہلا سدقم تناح نا و

 نالعاو ناب هدهشدقم بک نفلاس یایدنا

 نالیروی دارم هفاض وا و تامالع یرلکهلب
 زار ةد شاک د ترت خل ؤا هقیقل اف تاذ

 ارظن هتعاقج4 كهز وك ذم تامالع اضح



r11} 
 ا ردنا دام:ها ییسدنک نام زلا ره ی

 ۰ اهل وا شعا اطخ هدنعباتم

 ر لوبق نابایش هدزایدو تخ هدزلا

 هدن ر وضح زم ر هلته ییحهنلو ترذعم

 هد ر اک رشا چک ج همم روکا هذخا ومالتصا
 تریا هکزرولب هید هج ریدقتوت هکن و

 ثداوح .كسرولب ییشره ناس زلاعتم

 بول وا ثكمولعم كنس عوق ولا لبق هلبقتسم
 نباش ره *یدنم 5 نک هک ته ولا تاذ

 تلاس ریا وغ د بذکن د ه4لنا مضخ نفداص

 یاوعد.لدز ول ەد ى راکوتهدنا و یزذدا

 هدبودنا زوهظ تار بذاک هدفراوک ذه

 .هدیا زارحا "العاک ییهروط-تس تامالع

 هدیه مات تهکح “ودا تنکیدلب هد یکعب
 یتسانطاقم لدیناصس هاو تهعروب تفأرو



 فر
 هدنقح قداص لوسر كج هلک هک یدک د

 هطسا و هنالعا هراز یتامالعنانلوا بصذ

 ما هنارضح نفلاس یاینا كغيدلق

 هه رفنو زی ندذاک قداص هدبودا

 تمالع نوسلواكح هنادرب قح هلرا رادم

 مو ىدا رلهروب ناو رک ذ هفراف
 لوا ندنداص ین اباطخ هراز هسزلوا

 زارع: هلن نااار .هفا وا نا
 ردکچ هدا روهظ بذاك صح“ رب شلیا

 .یدنا هد زکیغا تعباتم کا نفاص

 یدلوبعوفو طظاقباو هیبش رپ هبوب هکمادام
 اکو هاب ديه وص تامالع هدراز و

 قدنلو هدتعباتم هناذ وا هلدصقم تعاطا

 4-هل وا راکرد زک روذعم هدکتهولا دنه

 . ردقهروپ وفعیزپ مرک وتمکح یاضثقم



 یوم
 هردو شرف ابضح لزعادافا وب

 «لدیشلیا مرصتطوا یفیدس وا ییب»

 زارحا یتژک ددح ارز .ردهل وا توا

 فلخحت یساضتقم كنديعطق تامالع ندا

 یفیدلوا لیعسم ةدام و "القعیلافحا كغا

 نالوا لاهم ی مرکو لاصتم ےکح یک

 هن دابه یرلتمضح (هناش یلاعت) زعر

 یراتیهولا نابش هد :تقیقس نقی
 قالوا کاج لیبی یان رھے ساکت
 یتهازت و .تیدق .ندنس-هفاک تك .تصلاقن

 رد رنز
 هیلع (دمم) ترمضح دوغ ومینیدعا

 هدنمضح لوا یدباهسلوا یربغ كمالسلا

 همه هراز حد تامالع شضعپ ناوت
 هلب وا هن هکوبلاح «یدرو-لوا غیلب لاح
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CLR: 
 ندنالعا 7 زان ناو «شفل وا نایب ثمالعر

 زا اج یی هضورع» ةفبرش فاد ص وا هرکص

 هردشعاروهظ رب ر هقشب
 رارف هززوا لاوسم و لاح تقیقح

 نمدنفا هیلارانشم ترضح نکبا شلوب

 تاذ .نالیرو, رشت هید نامزلارخآ ین
 كعا اّعماو ددرت هدنزللوا تافص تیاده

 هلنقرقح سیبلت ه هاش یلاعت یراپ اندام

 ردناص یکنوک یغج هل وا كم د اقا ۰

 ندنغیدلوا زمن ارج هتانج وب ؛مزب
 شلبوط ك علف هلمات نانمطا (دجلا4 ) و
 "ءراچ هقشب ندعاباو ناعا ندنفیدنلوب

 كرهبد :زمهلوب تداعس هدامرسو تمالس

 و  NCS ۹زاربا ییرهبیل زا

 لا هلا ت رطف تمالس یاضتقم و
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 .رایدلیا زازعا بارمزارحاقرهلوا

 وش ندلالدتےسا بازا هکر دلکد ,یفخ

 هدبونلوا نا هدهفلاس تنک دف اط

 قا زو ا نیس هرکصند دمت تداعسیصه
 تامهلب هدرصع زید اوب یتح هدرنامز

 ندا: رو-هظ راد .هبهیمالاتسا "هل تج
 ید ییرلیهانبتلاصر مر اناس .تامالط

 هنن راقلاخحم : زایدبا هل وأ شما, هدهاسشم

 كن ولناهر و تح یراکلیا فماقا وشر

 هلی با فیارت اهدتاقر یتنانتمو تزف
 «یدردنا € .ۍراجامیاو را

 نشد ربا هيم ريخ راتضعا هکنؤجت

 دانهو مورو نهراف عالطاو زیب بابرا
 قرهنل وا مق هدیکلاعو راد رو نیجو

 دی دید جا تما یمظعا حیف كنتتسیلاها



 )و
 ریما نه بودا هدها-شع یتیرلکدلیا اصلا

 ( هتح تطقس بوعُشلا نا ) هد م۰۶ دواد

 لناهظفتیالع نالو ناب هلیسهرابه

 هدییکیدلبا قق هدنروص حذاو كب

 ء رایدالک |

 رز كماوقاو بوفش هک نم هاد

 كنادلب و ثالا« و یمریک هب هنعالعا توطس

 تیا سلوا لس اد فرصت دیدم تما
 كنا هنکلب نمهلوا قد صم یهروک ذم

 تع یدنکك ناش یذ ین تاذلاب قوطنم

 «زدبا اضتقا لوخ د هنفصت

 ندنهو روشه زاحم ریبعتو هکنوج

 ؛ردفوچ یرتاظن هدهفلام بنکب ولوا
 ندرمص+ یلیایسا ینب یلاعتیراب الثم

 یهسدقم ضرا هرانا نامزیکیدلبا جارخا
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 «یدا شروب د-عو یکجدیا كبلمت
 لرانآرانالوا لئا هروک ذم كل هکوبلاح

 مالسلاهیلع یموم ترضح .ردشرذ
 را یلماسا ندیا جورخ ندرصم هلبا

 ندا داد-تما ردف هنس قرف یندم یسهفاک

 .ردراشملوا توف هد (هب) یارصع
 ید هدنربانکح رانا هک لصن

 ۰ ردروطسم

 هرز وایمددنل وا رک هدربمام تللذک

 هد دعباتتم نورفو هدده*راصعایدجا مان

 زاجح یکاب لسنو هدقفوا لیصتو داي
 زارحا تراما هدناهج برف و نعو

 منو برع هليا تدعو او هدکلا
 نیبزن _یراهنسلا ما ٌهفلتحم فانصا و

 هلیسادها تایلسنو تایحت ماودلاللع و



۰ 
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 ۰ ردهدکلنا نیعم تر ناور بالا

 یتیدلوا شهروک [۱] لرصن تخ

 كمالسلا هنلع لاداد هدنریعت كناّور

 عاب لب رات رت صح نمدنفا نا-2یذ ین

 تنطاس یغیدروب نا هدنرب-ةح یعارک

 هلیلج تلم ارز ۰ ردنشغ اققح هدهلماک

 هرغو قرش هدنفرظ تقو زا هیمالسا

 تدیش كنهروک ذم یابورو شلوا كالام
 ۰ ردراطاالبتسا هدهسرف ثالا«نانلو قلعت

 ورع هلبا مانو دارم هدارو [۱]
 تلود رو زم کرد ضش یعلطیا نالوا

 رقم ینیربش لباب بودیا و یبهیروئ |
 هنس چوآ قرف .یدی-شعا ذاا تعوکح

 ندا سد دالبسم زد شمروس تنطا س

 كرلناو یهیلئارمما دالب قوا هنس )1۰7(
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 لزا نداعب هرز وا مص نالوا بکر م

 لوسر مع رج" نیل هچ را یآ هدتوا وا

 ۰ ردشل وا قداصهنمددقا مرک |

 رو یدروا یراولرمص« نالوا یرلیماح

 .یدلیا بیرغت و یفن هل اب یرایدوم قوج
 هات هد راتعاطا مدع هرکص تدم زار

 لرلید و رز و ی ۰ ید-تا تی رخ یه رم

 دیهیو-سوم .تعبرش و همابظع یایبنا
 اا لا فرط ن.-عبم برلکزبیقمرج
 هد یسیدنک طقف ۰ یدبآ میله یالبرب شاد

 هراغاط. قرهلوا یلتبم هونچ هدنزه رخآ

 لاله هلبا رادان هری و یدشود

 ۰ یدا وا



۰ 
 بل کننروک دم یازجا هکنوچ

 لعمصمهلءالسا روهظ كسرافلود نالوا

 روک ذم رجح ارخژءو یکیدنیک بولوا

 یتسمریدلوطیناّید هلیاوحن وضع لبجرب
 كن هیمالسا تنطلس هلهج و یفیدروب ریبعت
 لناق هدیکیدلیا رارقتساو عسوت تباق

 ۰ ردلکد راکنا

 باستک یرییعت كناژرو ( هجزل )
 روک ذم هدناب یخکیا كمالسلا هبل لاد

 ردق هیت )٥( ندنآ عن (۱) بولوا
 لیصفت و ردراد اکا په تایآ نالوا

 ۰ ردیتآ هجورب

 بوروک هبي ٌةعفاو رب سن تع

 ندهداعلاقوفتشهد یقبدلوا شمر وكنا

 رطاخرد هدفدناب وا ندنسوهوا ینالوط



41} 
 هدابز كى هه ین هک دهن شمامهدیا

 هیلع هان و شالا ثاربا بارطضا و قارم
 . شمروک كل ردیا راضحا یرامحم ویرانهاک
 ربارب هلیریبعت ییهشهدم یابژر مفیدلوا
 ل یزکیه زکهسیا نمهدیا راسبخا کی

 ۰ شعد مردیا

 هداننا یکیدلیا )اینا تریح یرلنود

 ترضخ نانل وب هدنہ هنا م بح ل روت نم ملاظ

 هض“ا_ضتفا یهلا یو نالوا لزان هلاناد

 كج هلی یایور وا یریغ ندن » هبلاراشم
 هرو نه هبد « ردقوذ هک كج هدیا ربع و

 دن رزوا توعد لرو نمو یدردنوک ربخ

 هکرایدروب هدفد-لو عوفو یربضرشت
 .لروک مظع لاشت رب هدکابژر نس د
 یرللوف هلبردسص و ندنوسالا يثاپ يا



۰ 
 یرلقاسو ندرفابیراذطف و ینطبوند شوک
 یعسف رب كس راقمرا هلی هدف و ندریمد

 لاک ۰ یدنا ندفزخ هد یممق رو ربهد

 نکیارروط بوقاب هلاذع وب نس هلبارغتصا
 هش راقایا كنا بوش ود شاط رب نداوه

 ا قرهل بقب نامهو یدروا

 اوهرب ,بولوا.یک زوط حو یدلیفاط
 یدل اق هدنرب هلی ییزجرب هدیدسلوا

 نوش كرهوی تقعرد رجح نالوا لزات

 رارق هدسنلحم یک غاطو یدزب دل وط یلام

 ناربدن و وا یکیدروک اکص هثشدا ..یدنوط

 ةثداح و نالوبعوفو نزسکا هد

 « ۰ ردافلبارف

 ییرتیضنح هیلا راشم رون زم كالم
 اور مکیدروک توا هدناقم قیدیصت



TT FSA NEIN 

«9 
 هد ید نمش ۰ ردن راسته ندنو عفاو لاین

 .یدد كروب ناب ییبریبعت
 لاقت هکیدر وډ .مزا-بلا هيلع لایاد

 یشابكن | نم رده وند تنطابس رو نم

 ۳ وکی2.هرکصا دن ا د ۰ تامل هشت هل وتم

 هکنتم وکح دم هکر دکج هدنا لکشت تعوکح

 هلبا شزک هلببسح یکاکوچ هلنبسن
 تموکحر هزکص ندنا رد وا لیثع

 كجهدا م موت تیاف بودا روهظ اهد
 تنلطلسم رب نالوا ترابع نددیدس> و

 ارخوم «ربکحهلیا هلازا ی آ هدارخا

 ددعتم هنر كنا بوبلوا لئاز هدوا

 فیعض هدییک و یوف یک نعي فلتحو
 ران هک ج هلوا معاف رانموکح یتوچ كب
 یک یکیدسهدیا جازنما فزح ها .دیدح
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 ۰ رد راکج هیعهدیآ داحاو جازتما هلب رکیدکی

 تفو زا نیلاصلابر بانج هدهب
 كجهدا انفاو وحیراتموکح و-_2هدنف رظ

 لاسراو ثعب یحاص هیقیقح تنطلسر

 رادباب دنالایلا یتذطلس كن | هکردقجهروب

 رادم هن راد تداعس یرلکرابم دوجوو

 ۰ قج هلوا
 یب ثکیدروکوا هدبوشود ه:شیا

 تماسچ كحاب لبا ت داك ودا تسکش
 ۰ رداعاهتقیقح و هدیسعا

 هرزوا یرلفدروب ریسفن كملاراشم
 .ردشعا روهظ اما یماضنقم كنابور
 لئاز یموکح هلرمصت تم دکنوح

 اد یتموکح رایدام هرکص ندقدلوا

 هرو نم تهوکسح مفاولایف هکیددلوا
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 ندرانآ ٠ یدا فیعض هلتبسن هراتادلک

 یرلتهوکحقوچرب یل ود ناینابک هدهرکص
 توف هداز كبو یدلبا لکشن لب شرب

 رشت یهروک ذم تطاس یتح ۰یدلوب

 (0۳۹)ندیصسم دالیل ( ورضل )ندی
 یم وک رقم هلرصن تح لوا هنس

 یکیدلیا طبض هدینیرهش "( لباب) ناسلو
 [۲] ۰ رد»ولعم

 هدنسیغاشا ورم وایک ٩۳ ءلدادفب [ ۲ ]

 هلسیتفو قرهنلوو هدنسهبونج تهجو
 .یدیا یو كن راهش روهشم لا كنابد

 رونو ی رهش (هلح) یدمشس هدنهفومكنوب

 . رداکد هلس ردف ۍسهلګ ر الباب هلح طقف

  دعش كنهردنول یتماسج یکتفول وا ثالباب

 ارخوم رهش «شعا هدایز ندنتماسج یکی
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 زارحاتنطاس یلتوفاهد یعور ردنکضا

 مدقا. هد ت (۳۳۰) نددالبم خراب كرتا

 یندلا هنفصت رز هدیسرف ثا نوت

 .ددهروط.وشراخ كندسیک چه هنسیدنکو
 لبث هل دیدح یتنظاس كنآ هلته نيب

 :.ردیلتبمانم كب كلا
 فئاوط یتموکح كل روک ذم ,ناظلسس

 تول وا (شوکن دورع) یسناب روك ذم

 میانص شخ وآ نییزنو عیسوت اضردت هدمب

 هدرهش نورد هقشب ندسهرناص ٌهبیج

 هن رزوا یی یواسه هنعافرا یروس
 یقاوودط نیلا هننسوا لاو شیلپاب رارک

 ولردو شارد شف .راجاغا مسج ةلبشرف
 یە نالوا شادانیزآ هلراحارط ول رد
 رادنداام ًةعبس تیام



 هه
 لرلثا 4).دبچ یسعا مست هک وام

 دق ,هناناساس. روهظ :شک اشک یه
 هک توف هاک هدرلناساتس . ىدا ماود

 «یدروم .تدم س كردنا تسک فعض

 تاتناک رضا هدننامز (ناوریشول) ندرانو
 لردا رونو فبرشت ییاهچ زعدپنفا

 تنطاس هنسدنک یراتمصح نلاعت قح

 یس هلیلج تما.یدروب نابسجا هنطاب وهرهاظ

 اشنا دان ول می ازم
 ةا ابشام نایاسش هد دق دیبعم نلیدبا
 یرا ر كښ رب 23 یدوم ۰ یدیآ نر دوس

 ارت نت دیار رک یو
 حس رېش ۰ ردهدکلدا هدهاشم

 رومودوجومردق هنس اليتسا لر ډنکسا
 .يدنوط زوب هبارچ هرکيصندنا بول وا



 کرج
 طبض ینرغوقرشهدسفرظ هل لق تده

 ضرقنم هیاساس تلود یتح «راید دابا
 یضر تاغ ترضح هدسرافرابد قرهلوا
 هن هبمال سا كلام الماکهدشامز هن هللا
 مج رمل ا مالك یهتنا .ىدتا قاصلا

 هوش ىّهلا توكلم «هدنلبحا ىتم

 مدار ینآ هکرزکب هنسهلاد لدرخرب

 هدشانا عرز هیالرت ثبنمو اب یغاریوط
 نادنلوا رکذ هید شلوا جاغآ رب وب

 لامکلا هجو یله "هی هیدمم تعیرعش هدلبثمت
 ۰ ردشللانم یعیدل وا قداص

 كب هدنروهظ تیاد زق رش هکنوچ

 ۰ یدیا بیرف

 كولمو بره لئابق ل مدا ملام رخف
 هلمالسا ناد نانلو فولآم ان هدندزن ملام
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 لواقلخهلج هلیبپسح یرالروی لاسرا
 رایدلیا قلت هلیاتیدض وترفانم ین هد ما

 لاک هنسالعاو شن ترضح لوا طقف

 ترصتهدقحبا-تج ۰ یدشلاجنا انتعا
 رع دما ماکحا هدیدروس تیانعو

 مالا ىف اهعرفو تبائاهلصا ) هدنس هبیط

 ایس .یدالپات یقاف آ قرلوا رهاظ ېس
 حرش هيما ا یثاقح ندفرط یتما یالگ

 مارح و لال رارسا نیت و .مالءاو

 ران ديا عاتفتا هيرا ا هرکصندقد-ل وا

 یدلاغوح تبا

 5 نا وا رک ذ هدروک ذم لیعا

 عز ندراشا رکید یهلاتوکلم هکیرغا
 تمارب كجهدیا عافتا هلیرامتا هدبوشاوا
 هدوا ردنرابع ندن-سلرروپ اطعا ه هبي
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 قع هد راز هدیهانیتلاسر یاس هلهج وود

 .ردشعا

 ماکحا و نادآ ه هیمالسا تمیرش ارز ۱
 تعد سم رب رزکب هل نهج ماظتاو لادتعاو

 فاطقأ هدنسهیاس عابنا کاو شمالروک

 هایت شا هدنغجهیملوا تیاجن هنارع نلیدا

 ۰ ردشمالاق

 هک« راس تامالع نانلوا نابهدریمانم

 .قلوا كلام هحنراو هرګ رکید ندرحرب
 ندقعازواردف هاد "یصاقاندمولعم رنو

 هدیمالصا تلم ( دم اهل) ردنرابع
 ندده رع ارز ردشلروی تیانع

 دواد كلذک و ردف هد زکد ]1[ ( طظ )

 یرمث رومشم ت:کلاع سا [۱]

 كن زاغ و قراطلبج بول وایر كن رانا و

 :ردغا و هدننهج برف
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 نالو ترهشهدایز لا هد ت امز مط

 هبوسنج ارابعا ندرب [۲] (تذرا)
 ردنفهنتساهتنم كنرع دالب نالوا ییرغولط

 هذشرالایضقا ةهکردرشلوا کاح رلنالسم
 یمورلبا اهد هکنوح .ردنرابع ندنآ

 ج ۰ ردپ وئج سونافوا

 یءدنتهعطق سوایقوا ( هجرل)
 لاها هدد رهطا (ةواح و ( انزلام])

 ۰ ردم واع+یرات رک تاغ كتم الا

 ضرار عف اونم كن هيما لام

 ھهق رش ثیذاحا یکج هن ءلیا عسوت هرزوآ
 ۰ یدا شلروب ريشا هدنآ

 انا ) ید نم جک ھوا
r]یداو) هدنزاوج تفیرنث ساق  

 در نلید (هعیملا



۰۲9« 
 ام رافمو اهن راشم تیأرف ضرالا یل یوز

 ثیدح (اهنه,نلیوزام یتماتالم غلبیسو

 هلا یضر (نابوث) بولوا ندلیبقوب ینبرش
 «ردشلدبا تیاور ندهنع

 رابیخا كفرش یافته ِثردح وب
 هر ده تأ زی نالوا ند نعول بغل انع

 براغو قراشءهو نی وا دارا هدناصف

 يرافدل وام رفمکج كنه دجماتما هلبراریبعت
 ندنرلنهج بونج و لامس كکلاع و دالب

 یرفوط هشراتهج برف و قرش, هدایز
 عاولاو یمیدلروب ا٤ا هنکج هدا ع وت

 یضرا (لجوزم ) قحباسنج ۳

 «مدروک یتیبراغع وقراشمهدیدلبایط کی
 هن سان رار نانلوا ضرع کب یکلم ك٣ا

 ؛ردقچهلوا لصاو ردق
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 ضرا نالوا قرمشمیاصقا هیمالسا دالب
 یکیدلیا دادتما ردف هم زکد (موعط) نددنه

 هجرد وب هدنسهزا لاععو بونج هدلاح

 .ردشلدا هوالع هدیکیدعا عسوت

 هدنتهج برف كن هیمالسا دالب قحا
 بو لوا تراسبع ند (هصط) یماسهتم
 داد-دما قوح كی | هدی رف وط هب و را

 کد حاتح هناب یکیدلیا

 ( ججزلامالک یهنا )
 ناتق وا نی نناتک مع اقا

 یعبدل وا قداص ۾ هیدخ تما هدفاص وا

 .ردشعا نيت
 یراقدن | یتحو هد رالف كرانا ارز

 تدشو شمامهروط وشراةیراادعا هراقوا

 ناریح ملام هسن راتعامشو تاتو برح
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 3:( راد ( نالوا ترعلاو او رد دلا

 یرادقوا كرابرع قرهلو اف ىدچ
 كن هیمرلتسا تلخ هکنوج : رد هلاخآ

 ند وبلا هتي سف هدنرصان و نواعت

 نندو تماقتسما قیقح فرش دلزاددع و

 راعفا: هلا بسقولع و ژلنایارا تیموق

 دبیاس هرزوا یعیدنل وا رک ذ هد ةن

 در رغاص ویرلزوک كل رلاعا هدیه ان تلاسر

 هلبراهرونم تعبرش ییعب شملجآ یرافالوف
 ۰ ردُش) وا هایلاو تیاده لئاب ه.لهاح ما

 هرفاو هاتیمو هبراج راما هدرهرب و
 ءام عیاش ول هة طعم قرەلوا ۳
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 هرایدریک هنلاح اغتقاطا نیئاسب رللوج و

 نیم یافلخ _هدهزاضح قرط
 ارجاو راضوح ناینتوا تانا ن

 ثالذک ۰ ردلخاد هدهلج و راز نلیدا

 دس یمالع تن کو یماظنا كلرللود وا

 هن راد وصقمو نوصم ندلالضكن راکلاس

 هذ زم یل وا یهلانافیض قرهلوا لصاو

 دواد هدعرط یاناو یرلقج هلوا نورقم
 ندهیسدق دالب نالوا ییکسم كمالسلا هيلع

 یرلقجیارغوا هشبره [۱] (نویهص)
 هدنسدب رف تهج كفش سدق 0

 هلیتف و یسارو .ردیعما كنهعلق یکارب

 هلیسحقلوا ینفدم المارسا ین: "یارک

 «یدیا شالوا نقد هنارو هد مع نایلس

 « روند تد دواد رېش کون
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 ردحوم همرح راد نالوا سدقم لاو

 هریک لر کمشم نانلوب رهاط ربغ بو رک

 "لر اف رعتوب هکردحرصم په یرکجدیم
 ۰ رد راکشآیغیدل وا قداص همارک جاجخ

 دجراکب هره یراو 3 هکنوح

 رانا قوج كب هان هنرورم كجاجح

 هنتفایفو یذ نانو موسوم هلنامالعو
 ی رلکدمه رک هنر رش هکم ك اسم ریغ هک دم ریک
 ۰ رده ولعم یرلف دم هشالفاب هن راوجییح و

 ند(برنع) هدنراتد وم كنجاجح هروسو
 (نویهص) هدن راذاطءتا یرف وط هسدق دالب

 ۰ ردعفا وعدق زا یرامارغوا هنسهملق

 تلالد هصوصخو یرلباتک مش رات

 را هلحرم یرلفدنوف كجاجح یک یکیدنا



4 

۰۱۷ 
 .رداتداپش ہڊرایا واضو راص وح فذ

 هضورو ادا یصح  ةضدرف كجاعح

 تاقبفوتیاد هنرطلا افص زارحاهیا هیون
 یرعا مئرت هلا ان و رک ذ لباقم هبهیادص

 یرالوا لئا هیدا حرف هددیاس و و
 هکر دخش وا انا هدروک ذم بان جد

 رش یرورس و حرف ارا رانا هية ایف

 را نامز یخ یحو هد-نقوف كرورسم

 نالوا ناهلوو نازو هلئایتاو قارف
 هدكنمد تلصو كبل هدروش شاع ر

 بک عالطا هن رالاح یمیدل وا هدن الا ك

 كجاجح هللا حرف وش ردیموام» كران دنا
 هدرفدرع نرخ یک یارک یراگوک
 ههعطا بنر بوش ووق هن رلنارایو ابحا

 1 جم
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 كنسههلجح هدانا یراکدابا ایاده یدرفت و

 لوص كنرمو .ردا فعاضت یرورش
 ترضفمو تڪ و هدنرره ردف هند

 هب هینس تلاحو ثااذ ىلع هان . ربا ماود

 ۰ ودات تکی یریسبعت ( ییا حرفر
 هدکرابم رفسو كجاجح هکرولیروک
 ك را ڈ د یعاتم و قاشم یراکدکح

 و رابوط ت در ی هقشب ر هدهدنیاتا

 سا ررکت كنانعو فرو ا-ءادو

 رارونلو هدنساحرتسا و زای
 یکقت الا هدرندا فرشتن ایا

 ردفهن هرزوا لاونهوب یتحو رردا وزرآ
 دیازت یراقو ھه هدد وا ها ررکت

 مزام هک حح هدنس هعقد یخ چ اقره ردا

 نس «ردبا تیافک یقآرا هنمومر نالوا
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 هددعفد جا ر هرکص نیک دا ادا یطرف

 ندافصلموم ردارب هملید دليا .ع وطن

 یبغر هم ریهلبو و « رد لاق عوج ر

 باوج هد « رد هل ثعاب دکعا لیلقت

 رو و *
 یرللاح رو كنهيهالبا تام هک اقح

 ینهیظ تربح موجبدر 

 ی هب وب هکر ام هض ورو يب ههم مک
 ی نالوا راذگتاط هدنصوصخ ترایز

 كب او الام. «راروالتاق هتالکشم هبا

 هدش رط یاتنا ؛رارروک تاعباض قوح

 ییا طلست ییرط عاطف و رارولوأ

 یناکما تمواسقم تهج تهجو كرد

 یهدیاب و .كسرارا یعاقریضت نایلوا
 رار هلکنوب طقف «ردفوب یتیام كه اوع
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 تئاید مزعوب (لاة مک ) كالا لها

 نوت هدرولک رو ردق رذ هنر هارور

 لکنم ) هکرابم لحم لوا ندعلاو قاآ

 لئاو راران آ ناج قرهشوف ( تبع من
 ن هدنسهلاقم نورد هافص یراقدل وا

 ۰. راراتوط هدنسهباثم یمال قاشم

 د-نهو ندرفشاکو ارا و مزراوخ

 ؛ندفاعو ماشو یصمو ندنع و دنس و

 ناتتهناغفاو ناراو یلوطاناو یلبا مورو
 ۳و ناتسسرت و ناتسهادو ناتو

 برع و ند رورجا اشرفا و ندسور دالب
 نیاسم دارفا ندنرافرط نادوس و هواحو

 لوا هل.د.سح یر هبمال_هسا ةعماح تهجح

 اضحو راردا عاقجا ههرهاب ایام "راد

 نک اما لوا و اقا ی هد ةبجو وش
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 كغ اوت هنرازوک یتیراسبغ كن هکرابم
 ہرحاو۔ھ ترارح هلبتااو دیصقم

 راع جاوماو راقف كالام ۰ راردبا لمح

 لاہھو دالوا .ر ونر وک اک هد راز وک

 تربغ یتشهد لاوها ماكاو ىتقراسفم

 دم نده دام روما هدام 4اس یر هاب د

 ۰ رو:لوا

 ه هه اتد ود هدنطو یراٌدصضءب یح

 كبو ررب هنس یکیا ابو ر ردف

 ۳ ندر هبدابو ندرللوج هدیرلفوج

 ی رالاح و۰ را رد دک ی محیادا مادد الایع

 نا ریاض ربالصا و نارفغ بلط به
 ره زا هلع هان ۰ رولوب لرصح هاب دصقم

 یراکسع هاد ق رهلوا راعفا نایا- 2 تهج

 ۰ یوق ت٫اع



۰: 
 یرام ندهمشره یرشو دانقتعاو

 «درولوا نایام هلا لمأتزا یغیدل وا یربو
 نودوم ( لروک ذم تاک هند

 خرفلا و جاهبالا ممسّور یلعو نویهصیلا
 یمهراتبع ( نازحالاو دملا مع لوز و

 نیح كجا ه4هحو زمگیدابا حاضرا

 مام لان و ین رات رم یک هدنراتد وع
 ییرارممحم .تارودکلاوز ءا هرللوا
 . روی ها خش

 تامالع هلا لیصافتز می دلیا عض و

 هزو ماع :یهانپتلاعر ترمضح "هلیلچ
 یالحاهن ال وا نبع ید رهند نا دل وا غلاب

 (هللا ةیانعب) ندك ارد بلق ولما ش تقبقح

 «یدل وا لئاز امامت ءابتشا نیغ
 (یداهلا لا و)
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 ندهفلاس بنک هرزوا لاو و

 نیلیا لالدتسما هب هيد هج تلاعر تقیقح

 رب كوب نوچ راسحاو نیسیسق فا وط
 ەدە و ش هکر دهدقل وا | ولج اهدهقیفد

 هه بوش ۰ رذببسانم كل رنو مات هک
 یعیدلوا نایب اصرص هددواد روز
 مخ وتباع یرالاح تبفاع لراقفا ةة رزوا

 هتسیاس راندا باک ترا یعوردو تذكو

 یلاعت هزعلابر باسنج ۰ ردهظم :ناربمغت
 یی رال وق نیعاباسهتجا ندن واسم هناش

 یور یییرکذ 1 رانا اعاد بۇدا ناتشیرب

 دیهلا ةيراخ تدام ۰ رردلق ندتمز

 یر وزاب تیانج نامز ره ههساضتنا
 ؛رولوا اله یرببحاص و زولبرت
 تک عافنراو دح ردو ه یرلنءمد یر
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 هکلب .رانم هوا حالف ود شر باب رار شا

 یاس ایردوعص و اقترا كران آ انآ ناخد

 یاعت یراب ۰ رولوا یداب ه-:رادوجو

 ترا نج دونی دا ها ارفا هب رت ساو

 هناراک ةد سفم بجوم ینالذ- خو تقمو

 لاقشاتوام سل اوحا یدع ۰ ردنلصخر

 ترضحاسبح زانالا هنکوا زوک یب هد

 نانا بالا تا ولص هلع نا ىیذل وسر

 لازا نامز یجننف یراکراہم رکذ ل نمدنفا

 « ررولیهدیا ادا ینکیدادیا

 ندنفرطینءا دارفا هج ران ویله هکوبلاح

 افا ماودلایع یر هوب "هل لج راکذا

 نادلب و ثالام ابرغو اقرمش یراکرابم مانو

 هد رزوآ یرهرانم و یرارینم كن ه.ه السا

 راسو هدرازام نابدا ادا بشو زورو
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 العاو دابهلاتالبص" و ناهافعل مد ردا رھ

 نکا یاس اب مسا «ردهدقفلوا
 رولیدبا مض هدیهان تلاسز مان هدلاوحا
 زارحا هلیضرع نایلسل و تاي هباج ینو

 ٠ رووا تاب وثم
 هدندزتیما هلج هسا ترصحل وا

 ماقلاظ وذحم هننسلالادوخ بواقلا بوب

 ادف رناح هشرفوا ءرديا اللا ىع

 ناخولدزا یرهین-س تعاف_ےو هدقمل وا
 ان رطع كا هضور ۰ردهدکلدنا زا

 زعاو اربک هجراکی هنس ره هلن هف مش
 هلصالخا وقاینشا لاک ارقفو ادغا وارماو
 تاستعا لوص ولا یاو را ردا تع راسم

 هاود ره یک اب راسبغو منت یبراکرابم

 . )ربا مدقنو جر
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 یتنایلاع تافص ناجح و تارهاب تابا

 هاکراب عفر اع” دماحمو ارعش خادم نصت

 قح یافیا اذهعمو روناق یراهانیلاعم
 ږچ فاعا هد اب یرهبجا و لر کنت

 یراهط» و ات هلھجو قئالو رونلواروصقو

 یفنیدلوا لیدعیب قالخ لیلج ناق جنا
 «رولیدبا ملست قافتالابو رونلب

 بول واززعم تیاف یرله رطعم تعبرمش
 ىن داة رف مو :راصن لا روف
 هفاکح :ردرادم لوی هداعس یامش

 حجو برعو.ساسبتقا ندشابا راونا ما
 ساتلا مال ط ةنحازا هلن اده سوعت

 هر ردبا

 ییزوررب ( الف ) ییارک مادبا



Gory} 
 هرد را ڈوب هدکعا تمام 4: دن تنش

 درة ج وتو ماکحا عورف مهف هجرک)

 فالتخا هد ضعت هدنتوضحخ مارو

 هددیاب د لو ایس هلج هدة اراز ودیا

 سددقنو ى هلا دحتوت «ردهرزوا قانا

 سثحو ثیدحو نآرفو هدنشابنا یناضس

 ساضا یکباتقه زاد وتاوث رادو ئو

 لوبفو قیدصت یرلی-ش نالوا تیمالسا
 باغلار تاذو راّزعا ددزت الصا هدنیاب
 رزارآ هظحرب ندعظعل و تبح هدفا

 هدنملا مرصف یحندرد نوا ( دما هل ) و

 رانا شو تکوسش هدلاح یرفد-لو

 (۰ربرونااب

 ررویدیک بواوا وغ یک ناحدهن
 ۰ ررویپلوا كاله بولبریف یر وزاب هو



dir) 
 وش نایلوا یلاج ندماصع عاونا هچرک

 هت راو اماع ندالتا هدرلنا هدف ام

 هدضازنعاماق.كصوصخ و طقف ۰ راروباوا

 ارز .ردراکرد یکچهیهلدا نا-یمرد
 شقلو هرزوا شرا نامز ره هداید

 تداع .رداکد لباق كم. و تلمرم

 « روی دا ناب رج هج هلب و ۶-۱ اد ی

 ( الیدبن هل ةنسل دت نلو )
 ی راتدب وش كفرى یوم (هج رمل)

 .یداوا جرد کرت هاکادنا رطاخرد

 (دنک یراب نيچ نیا دجا مان )

 ( دنک یرادکن نوج شرون هک )

 ( نیصح دش یراصحنوحدجا مان )

 (نیمالا جور نآ تاذ د_ شاب هجان (



4$( 
 ما كنار رع ترت ییعد

 ه-هرواوا نيعمو راب جوو یراغرش
 یقلرادهکن هجردهل یرلصدق» اپ رو

 داناش یذ ینلوا ردا تالیماح و

EET 
 بیبحو نیما حورلوا اب .ردشلوا یونعم
 یرلک اب تاذ كسنرلتیضح نلاسعلابر

 یراکدلیا نمأت یهیموع تدالس ردقه

 یزفدلوا . نیم ثیامارک هرکی سوت و

 «یرولب هنلوا روصت هلرةح
 ندامولتل ود هدنددص حرش یلحمو

 یر هلصفم و هغیلب "هلاقم رب كن رلترمض> اشاب

 ەردى اهجور ىلاجا تولوا

 رضا ورندنامز یفیدنلوا ینلخ اید
 لیح و سددقن ردذ یرات مضح مدنفا ام



 دم
 مان ۰ زدقو یکندلروک ناسنا 7 شغل وا

 هدر هرانقزهل وا هءعفد شب هدن وک ییراش رمش

 «وویلپدبا نالعا ًافدرت 4 هبهلا یاما

 مارتا هدندنف رظمالسا لها نیلا عاقسا

 «رویلیزونک مالسو ةولص
 تب هدنشفهناس یرهرهطم تعبر

 رایدسعتو إظ ةو یداوا وح تلنسرب
 تینادس و كقحباتنع .یدلاق ندنزو ر

 "رک ردفترنصح لوا ییسه-ءایر هقلطم

 ؟ردیفاو نئلیا نالعا هذضرا

 یباعمنا فات كن هرهطم تعلرش

 یساتشا لدعاوف یکی دابا لوبف كتدندم

 زاکنا لبق هدندزن هعلاطم تابرا یتیدلوا

 ؟ردبم

 یشر یلهداف هقشبندقعلاج هرلناسنا



 ۰۳و
 تمال«تعاب اما بول وا لم ییدد) وا

 تکرح قسبطت هسایاو نالوا نراد

 عطف هقشب ندع رک نأرف یمورل كنلدبا
۳ ۹ 

 لس ؟یدلروک هدبا:ک ید هحارسص و

 نالوا نوجا تفرعوء ج و تیناح ور

 هدكناسنا ند هقشب ندنسهبای تبانع

 یعیدروبب عضو هد ناب یمالس و نوع

 : یینیسهض و تريح كتابط ملام نالا دعاوق
 مارحا و ه-لاوحا كّص را "هرک و بلاح

 هنغند) وا جاوزاكناباب و هنن اکر ح كن هب وام“

 قوقح و یو یمونوفاو للم قوقحو
 راد هی ایا ےن و یاقح دن رح و هب هرأذا

 تاباق ےک تانا يح هنل وا دع ساسا

 .ړداد وه هدن رظن فراع» بابا یمنیدل وا



۳۲ 
 یاب كناردامو ناعم هدیرح مفوم

 هاکبلق یعدنامز یغیدارغ وا هلزلزت یرلتام

 كن رلتمضح نمدنفا مدآ دالوا دیسو ملام

 یراط للخ ردق هرذ دن راتعاصا و تا

 هرم هلا ہریھش "هریثک مئاقو یتیدملوا

 ردشم را هتهادب

 تج صو تقرلاک دسیا رض تۆو

 یرلترطف "هلیجج یایاصمو قالخا نسحو
 نالوا لسم ريغ مالسا لها زکلاب لکد
 نون بابراو یناسانش مرات اوروا
 لیلج مانلواو نالعا هدندنفرط ینافرع و

 "هدروا هللا تمرحو مےظعت لاک ناونلا

 . ردهدقْغل وا ناز

 یداجرهبول واترابعندداج ر زوت وا
 نا وروا ندیاتم ی زارحا ردقس و.



۰۳۳ 
 دوجو هلبتفرعم یرارنه لها نالوا ملاكا
 كن راترمضح نمدنفا د هدرتا ر نالو

 هراع ر هلو هد-اقح ی رابلام یاس

 ۰ رویلیروک

 (یطصهدجم) ردف هبیدعت ملام نوت ]
 لقع تحاص یک مالسلا و ةالصلا هنلع

 توا )آ ردکد شروک اهد تاذرب 6 ذو

 كنرضح لوا ید هل.تهح تناطفو لقع

 فک هلا یے لوه یفیدلو لس

 عرش طقف «رد-هلدا تابا هددیمالما

 یما ین یرلیدن؟ اي۳ یراروآ فبرش
 اضحمتبول وا یشدا لقع هدلاح یرلفدل وا

 نروتکهاذا هدیفیدل وا یرثا یابر یو
 یان اثهاخ لاقم ٌةصالخ ( رداکد نددا وم

 راباتک یواح يرادلج هرا ی هلا مشب



{iri 
 قلو تبامیدجا شیاتسو ان هن هسازاب

 . ج زملامالك یهتنا . .ردفو یلاقحا
 باران شيا هبهریخا دنمزا لصاا

 رب ون ین اهجور یامدعوش لالدنماو رظذ

 :هکر روی دهدصوت ور رق ماقمو ررویدا
 عبا كناو مالا هيلع ( دّج) را

 دیدم هد مع دواد ریما نه ییبم ند

 بر یاد -ءاو ندرل_ طح و بذاک نایدا

 هروک ذم تالاکن رلیدماهلوا ندیم زنالوا

 مزال كغا روهظ هدهدنربةح رانا

 (م۰ء) دواد ناسا الاو ید ربا گکح

 ا پذاک یهلا ربخ نابدیا غیا ها
 ؛ ردبا باعا

 ناحدویل رب یرب دعاوس هکمادام طو

 هددیمالسا ةيموع تنه لوا وح یک



> 
 ۰ رداکد شاوبعوفو

 انعطقیرلفدل وا نداىلطبم غزوا كانا
 ناعظەو نیفدا-ضهدلاحو هرد_ثلا نیم

 هب م لاو یرللوا نیمه بزا واو
 را باقم 4 بلد زن نالؤا نبش
 ماف دو غده ییهلا ض وص منایا

 ىی۵انم ءان بعد ونخو نادم ی را_هقران دا

 لصف :رازؤلؤا شالا راجا هبرع هللا
 ةرزوا تبدوا رکذ هد (لو ر لاعا) -

 (لالاع ) دوب لغم هدنرا-ةح نییراوح
 قلا نم مهامع و نییراوخایأز یا ناکناو )
 اودخوت المل هوصعتنآ نوردمن الف یلاعت

 فاتصنا كوب كس كلرهبد ( هللانب زا

 لزوک رناد هبقاوع ةظحالمو شغا زارنا
 رده ر و شرد



dir 

 هدر یرالالدنما كن هغ اطوش هتشیا

 فارطالاب ر هلبدبا فیلأتو مظن هل-هجووب
 یرلفدل وا نا اس1 ۱ هدفدنل وا هظح الم

 اد نور ابهد تاقر یراناع | تعلحخ

 نهسوموره نالوا ضرام هبلفو ۰یدلیا
 ۰یدلو توف یراشدصت هلءفد

 ج” ناسنا یحاص نادجو ارز )

 هکر دنا مکح یرهیلوا راچ ودهددرت تفورپ
 ۱ یب هلا دهاو سو تامالع هدابز ندزو

 كفبرش تاذ ندا نیت یتیدلوا نامزرغآ
 .رديهلا نیدرب اه نیدیکیدلیا سیمأت
 ریثأترب جا هکریا فازا ه روبعلابو

 ندو ترضح لوا هدنسهناس یونعم

 سن 4ا-هجنوت هدنفرظ تفوزآ یتیبم
 هد یان وسم ندلزاسمصا و لاوزو شعا

 6 مگ =



۰۳ 
 اع هل سلاوت و ررکت هاوا دا وزوا_رمهآ
 (۰ ردشایا قفقح "هادی و

 لئات هللا یعطق ناهرب وے هیلع هان

 هدنقح ران الاقم و رحم ندفرشوب نالوا تیاده

 ءآ > هک رولوا نایوک هللورد فات لاک
 ن رقترابسخ سفن یاوهو نیما ناطیش

 یابع یناسنا هکزردصبق ,ناباش ردق هن

 هلردارافرک هدیلقت ترا. ماو بصعت
 « را رابا اقا هد یس ھ4 رکذ یاوف

 هرزوا ینیعلس ترطف ناسنا هسقوب

 ؟ردا روصت یمهدنسیرحم تقيقح هسلاق

 یهدنلوبف رار 4نقیقح حوضو دوخاب

 ؟رونیکچ ندلام
 یفیدل وا لفام هک نالوا لفاع

 ؟ردیلباق كمر و اضر هلاحو هلنیذیح



6 
 اظلم هدراب دوج داف دلع

 ناتشاراب هلفام دندع لفافت هدناب بفاوع

 هل غلوا تیرفولجاع درج ؟ردرءد رب

 یصجر هه دهرس تداع-س كندنافو ید

 ؟ یر ۇل و نیست

 تجوم دقیقا قرابدیف ی رطل عاطوب
 تبارف هدیوفژ ثك نکیا ترڪ

 قداهلا لاو *زونلوا دع تبارغ هدنحما

 ؛لیبسلاءاوس ىلا
 باداآو قالتخا ( هفلاس فن اط )

 مئارمش راد ه هفلاع ما بول وا یمالع

 هنداوفو زارنماو یرلما فوفو ه هیهلا

 لاهفا و تافص و یرارظن تفد قلعتم

 هزي یاو نح كلاوحا و تایسایشو
 هدیرادزصح ترطق ق ج لوا رادعم



44% 
 یکیدردنوک كنالاعت تبا هک زاید دندنفیدنلو

 ه:--امدمقدسص كنار شیذ یلو-سر ره

 رونلو یمالع عون یکیا ردا تلالد

 ینآ ییاصصا ماهفاو اصب هکدرهیلقع یرب

 لوصاو هين ب یایایم# هترسیاوب م رازولی
 هیضرم اهو ه-بهو تالاکو هیکز

 ۰ ردءرهاق نیهار و هرهاب مولعو
 ناسنلوا اردا هللا. ساوج هدیرکید

 عوو هک ردنرابع ندنازجمهو قراوخ

 ۰ رلردا انتعا رادبسوک قاطیکيا هراتمالع
 سصاو طقف و دش رت یغاط یر ران |

 یاباص# نابنلوا ضرع هکردرلنالوا مهفلا

 لاردا یاب ونعم یک هیلقع نیهارو هل.

 لاردا هللا سح ندنغیداوا یرناش

 یا هبلاطم یرایش ينج ها



¢} 
 ندنرافدل وا لةملا صفات هد غاط یمبا

 هل_:هج یفیدلوا یوق هدیردانم هقشب

 فرطنا هليا لا ةراكمو دنعن اتضح
 زرد ًاباطخ هناذ ناناو لرم هللا
 هیداو وش رکم زهدي ناما اکص زب
 یو كنسەديا عیاسن ریجفل هدرازک ثخ

 نیئاسب نزعو روم هللا رادهویم راجا
 ارجا را-ما هدسنلالخ بودا ثادعحا

 هللا ( لجو زه ) هللا دوخاب ۰ كسهیلبا
 هراب یتاوم و كمرو؟ هارو ی هکئالم

 هندنک و روش ود هز« رزوا بودا هر
 ر ندوحا و نوسنلا قرهوا ص وص

 ج ورع هاو كمرس وڪ یلام یار
 هز نامه یاتکر شازاب هداروا هد بودا

 یفنج هه لم تن مه يک كمریدنا



۰:۰9 
 یدع ك-«هلوا قفوم 2-4: اب یر

 هندناصم ناسلو هدناحارفا ندسلیبا و
 لاون» وے تبلا هد ل- نرم ئن وشراق

 هد :هکږد یعب .درو باوج هرزوا

 رک | .مزجام هلنهج مفیدلوا ندرمشب دا رفا
 ییرن ال وا نکع كبلاطم وش هسراید عر

 . رايق دیم اهدتاقرپ ینب.هدرروپ زارا
 یرلت رطح سدقن و یلا-هن مر هکنوج

 تڪ قحا ۰ردرداف هن. سهفاک كنانکع

 هرروب هلءاعم هروک هنهاضتفا یسوع

 افا یا ۰ ردتلاسر خیل مهفیظ ون

 یلو زککیدلید زك بس رج هد زم مدا

 . ۰ رك ىيلنپ ةتوط
 ند لوا مق ( دم! هل ) همیا رز

 ندک اردو مهف مارک لر تابا نالوا



۰۳9 
 .ز یرلبحاص ثزيصب هکنوچ زاکد زجام
 تیاده هدمزا اا ةع (دع) ترخو

 نیلسرم نالیروت لاسرا نوا یئالخ

 دودعم ندنرا هل يلج صئاصخ كمارک
 «زهدکعا هدهاشم ی هلضاف تافص نالوا

 ولج و بدن فوش "كترمضح لوا ارز
 امو تریض ندحو اکذو ثنطفو بست

 یا ثالئسم تماق: ناو تح توفو

 :ردهدنادرم" یدل وا

 "اود کاو هزمرزوا هدلاح
 راهظا و قیفدن ناعما مشچ ینیرهل_لج

 نیاوف تابوت یراسته)مش یغفیدروب
 دید تعیرشرک | ۰ ها قسبطن هیدیمکح
 هللوبف وناعذا یتیفالخ كن هنادح و تایی

 نیهار اتضح تربل فلکم یناسنا



Gr 
 دیا-ةع یکیدسایا هدافا كنه ھط اق ود

 قالخاو . ردا سما هلبا ,داےةبعا "ین هینبس

 هلءاک تافص و هنتر نادآو هن بح

 نسح ال نمهعاعجا به و هلضاف لاعا و

 ۰ ههنا ربادی كيجهدا, ظفح ,یماداظن

 ندنعو رکش _هن_اضحال من هلزهقلاخ و

 تاذلاب یی .هلیاحما یادایع pee دو

 میرن هدهفلاس عئارش كنالاعت هب قالوا

 هراز كناماط عفان یک راتادابڪ یقیدروب

 هسیا رلبا نیمأتو حاضیا یفچهلوا حجار
  یدلوا دعاسم لقع و .سح .كالذک

 هبا قالسخا مئامذ و عنم ندهلطاب دیاتقع
 ندا لالسخا یتثیج مایظتاو ,ندفاصتا
 هقیقطایق و ردیا یمن ندفاسنعاو روچ

 یرایبش نالوا ند-.لیبف یلوم من نارفک



 »فن
 ههرابا رجز ندنذا-ما تداسبع و نییآ

 كهللا 2 الب كن راتمضح هيلارا_ثم

 «ردیا ققح یفیدلوا لودر
 مئارمثو ینا-ش كمارک نیلعم ارز

 اچ” «ردنرابه ندنو ییقح كن ملا

REحلا ضم هدانص من زر صاخ  

 مازلت یساوا راده-:خر كنيم قو

 نامه هسزغ و رثا هد تعب رش ند ةي اک كل هديا

 « طر ودنا تعباعتم هله دصت یتا سر

 .هروک ی فالخ لز کیدا درو قو

 قیدصت ولوبف یساوعد كل هسیارول واكج
 «رول وا راکشآ زع روذعم هدکماعا

 یناکحانانلوب یت الغ لز ةع رف یدما
 ةجو ىلعو دامجا و لاٿ هد شاب شیتقن

 سما هدنراكدلبا داقتاو ثح اصقتالا



diso} 
 یهیمالسا هح دیاقع یکیدلیا باحاو

 ندنسهفاک كنافارخ نالوا نم دص

 بادآ و هلیج قالخا قحناو یلاخو یرب
 هب هل طا ریادنو هلاک فاصواو هلن

 نامت یدابع عفانم كردا داش راو قوم

 ضئارف نالیرویب نییعت و رایدروک یواح
 نازک ےل بخوتسم تهج زا یتادابع و

 نرل قجهلوا نارفکر ات ا لیمو
 تقیقح قح "یانم و رايد لوب هرزوا
 یهدل وا رخاز ندنسهلج كنالاح نالوا

 . رابدتا بقع

 :ردین آهجور یلیصفن تالاا وش
 تاذ لواب لوا هبال ىا تعدرژ

 ی هیهلا تانادح و هل.دسح لاعفاو تافص و

 تاغفص عیجب كنالاعت یراب بودا ررقت



:4 
 نام ندصتاق و یف وص وم هلاک

 ردبا ضا٠ هلا داقنعا یتیسدقا .كتیهول)

 هلهحو و ینهیهلا تان وئس ,لیصاهت و

 یاعتو , هناصس یتحح هڪ ربا نالعا

 قرهل وا فصتم هلا ,هیلزا تایح یرلتضح

 ماو ملام هليا مع لکا ۰رددوجوم
 دال رد مظعا و * رد برم هلا هدارا

 ۰ ردرداق

 بو وا یف ندنهس هلج نا وام

 ي رظن ولم« ۰ ردح اتم هنسدنک یشره

 ناف و زلدهزکب هیشرب ندا واڪ ۰ ردف وا

 كمر ؛ رد دیا مادو لزا مدق ۰ زلدبا

 . ردهکح .ردقوډ یتیاج كنماشه و یتیادب

 هن رزوا ووو هل ماعم ریعساضتقا یهح

 عسو هندابع ۰ ردلکد بجاو یشر



{ii} 
 ندنآ زا فیلکت هدنجراخ یرلتفاطو

 لاوحا هدل زا ۰ ردق ون > و ینلاح دشا

 ثادحا هروک کا توروب ردن یلاع

 قالطالایع .ردهزن» ندلدعفالخ .ردیا

 چه هل-تهج یسلوا قیقح ثالام هان اک
 .رداکد روصتم كلدا لع اط فرصت ر

 ريغ قردیغلوب یا ضر ا هکنوج

 رد رابع: ندف تهت هت

 اهد le یکیا هدننح راح كلا وم

 صو هح هراعبطم یر هکرددشمللا قلخ
 اهم نوجا رافلاح هدیرکید باو راد

 یرلنآ نوجما تازاح و تافاکم اسنغلادمپ

 ما رفاکح هکنوج .ردقجهروب ایحا

 ۳ ناب های هلهافرو تور هدلاح یعیدل وا



é1} 
 ر نالوا فده هریقحو لظ یرابج ملاظ

 قلث یواسم توملادعب هلفعض نمؤم

 .ردلکد زیاج "ةمح
 هددسررو» فرصت اک ترا

 . رجا نایرج هنفالخ تہکح ےیل عفر جھ
 ضحو شر نبيع ی لاعفا هک

 یرودتص ندنسندنک بول وا تلادع

 «ردلکدیلاخ ندنهختهج هد رابتعا

 ه هک ییا قع راد هنتیهولا ناش

 رل ربی هرشب عون نوجا تیاده و داشزا

 ۔وذ هلآ سان لوقع ارز .ردشهردنوک

 مازاتسسا كتيهولاو ه.دوج و تالالطا

 تداهشو تلالد هیذیهلا تالا یکیدابا

 هلبطااسو مارک نیلسم قحا هددردا



> 
 دنلوب ,ددناعس يضع تافص كج هالب

 تفرعم لا كتا كنه رش لوقع ندنفب

 هب هنادعص تیانعو قیفوت هلهج وو هدهينابر
 ۰ نمهنل وا راکذا یچاتتحا

 شب عون ماظع نارعیپ اص وصخ

 نوئشو هنلاح حارلص هلیبسح داعم و أدم

  تنواعم هنلاک او ظنت كنهناسنا ما یخ و

 ۰ ردراشمروب
 تمحیراتمضح یلاعت بجاو ارز

 ماظتنا یرمشب عون ها ضتفا یسهیلا

 هنسح یقالخا نالوا دعاسم هنرللاح

 یغبدروم داحا و قلخ یر هل وال وبحتهرزوا
 یییرکیدکی هراسعا یناوک | ملام وش یک

 هدرلنا نوچ راش اچ هدم هج ردبا تهاسم

 ۱ می



(e. 
 وشو شهاراب هدهراس عئابط مناط رب

 كمامنا لطعت ىم ه ولطم تلصخ تشاسم
 یمئابط و قالخا هدنرطفلصا ءان هتیلصم

 هسشب عتابط طقف «ردشامروب لیدعت

 هدایز ندنعفل یترضمو هزواسمت ضرفم
 قالوا لصاو هزکرمو لاح رب قجولوا
 دودح قرهریف یتسهروس كرانا نوجا
 نالوا رادم هنذنک و فوت ەدە عفا

 ..دطسا و ماظع یابنا یتاحالصاو تانعقلت
 هدر و یخ ل

 سوفنیتارضح مهلاراشم هک وج

 بیفرت نانلو یک وثق هد هب سر

 كنا ثا رارب هلیااشا یش اظو بیهرو

 هماقا یجدهعصاو لئالد راد نكتو نس

 هلبح قالخأ هده اس وب هدرایدروب



+ 

 طف ۰ ردید هل م عئابط مط ياام

 هصنان عئانص ناسنا یدا هسلوا و
 یلهرطاخحم لا نلیروک موزا نوجا تاقا

 یکت راو تعارز هکلب لکد هراح

 ید هبفاتم قجهلوب عوقو هدبساکم

 رورشهسیاینایغط كممط ۰ یدیا زاعثالفای
 یداب هبهع ورشم ربف تامزانهو هعونتم
 : شللا لیدعت ینآ هيلا عئارش ندنفجهلوا

 تا رحم زاد كماعا رارضا یانو

 .ردشدار

 دس ريق و هروب 5 م عم

 یحاص هدرول وا رادم هسلعت حالصا و

E 3 

 نر ار



{ior} 
 یغقوراشا 0 دنک هسلا رونذب ین هن ره

 هلبلج هدینا هسردا مهوت تعفنمر هدیش

 یمهذیس تفص كعا را تکا ییکلعام :

 ررضالب هللا هلیسوو و ردنا لوح ندقلوا
 راعاوحالصا ینوک ملاعوم [۱] رارضو
 تشهب ) :رولوا مات یسهب ولطم تبلصم
 {r هد یا رش ثردح (یالخالامراکم مد

 *ردنراشا هرسو هتشیا

 ثیدح (رایضال و ررمضال) [۱]
 .ردشفلف نددیهقف لوصا هکردمولعم نرش
 عقد یررمض رب رکو ءادتنا رک یمانعم
 ندقهال واعو تی كا رارضا قلخهدننص

 ۰ رد رابع

 ثمبنوجما مانا قالخا مرام نب [۲]
 ؛مدنلوا لاسراو



>» 
 تفطامور و تئاماو ید ص ی نم ری دفا

 تصصن لذب هقلخ موعو تيناقح مازتلاو
 قره وا ع وبطء هت رز وا هل اکتافصیک

 یواسسم باکترا یرذا و ا قلخ

 لغ یک یعددروب موصع» ندیهام و

 هنلابقاكقلخ و هرکنم راوطا نالواتورم

 بصنم یک هرفنم تالاح قجهلوا عنام

 "لماکو امامت ندریش نایلوا یال هتلاسر
 اب روص ندرلنآ هح رک . ردیلف سدة ءو هزيم

 لاععقا ضعب قرهوا ندنعو ترصعم

 هن رانا مظع و بتارم ولع و شل وا رداص
Eردشلدا هومن تیصعم هدیملا مالک  , 

 هّقلطم تالاچ اضحم روك ذم صوصخ طقف



 بو
 درفت كشرلتضح یلامت یراب ها
 هب هفلابمکح . ضمب یکراهظا ییصاصتخاو
 .ردراکثآ یعیدل وا تیم

 نالوا دابع صلخاو قئالخ لکا
 رمشب یابقنا داحا ندنامضح لارا ثم

 "یواسم نایلوا راج یعوفو هلیهدنرقح
 یعبدلوا لرضسمیجد "القع یر ودص كااءعفا
 (هل شاح ) هدد" و هلئارسسا تتکهدلاح

 نارمل هلا شارعاو از هرامراح هرنآ
 تنایخو تذکحو تفلا هللا رهرجافو

 همز لاعفا ماطر والثع تدابف همانضاو
 ۰ ردٌشلدا دانسا

 ان زبره ها هد تعیرش

 رپ رم هللا مرکنو فرو میم و
 ماکحا .هدیرادعبرش یرلکلبا خیل و



 6و
 .رلپا داي هرزوا قوا هيلا

 رصع یدنک یتعبرش كنين ره قحا
 نامزا هل:هج یعج هوا تعانم هنامزو

 ید هدد صع یک یفیدلوا هدهفلاس
 یو ریادهماکحاعورف كنهضام عئارش

 ۰ زدشل روی دندح ولید هر وکه دابع اضم
 هياصس “يلج ماکحا بسانم هنامزره ,
 شلروب تیقو و ردقن هدلزا اهد هسیا
 مازاتسا روذح رب كنتیفیک مسن و هلغل وا
 .ردراکرد یکجهیعا

 تاداشتعا هد تعبرمش .تلذک

 هنیمحن ییادآو قالخاو هصگت ینادابعو
 هدرف ره كندعفا مولع نالوا مظعا رادم
 نالعا هد هديك | تروص هدیتلع تیمزلا

 ۱ . ردشایا



 دو
 بییحو نامز رخآ یبن مدقا ندهلج

 لیلج بق ؛لنعدقا ناهسو بانج نسفا

 ماکحا یفیدروب تیاسنع هنفیلبت ندیناصس
 هنشاضتقمو یقیدصت یس هلجب كندا

 نانساو ثرابف نددایقاو عوضخ هزوک
 هرکسص ندقذر وب ضا هلمال ما و ناما

 یو ندرلش نالوا رض هالا ير

 نصالخا هدشاب لغو (یوقت ) هنسانفم

 هچاید و ندو ۱] ناسخا هدندابع ره و

 هدتشرط شاب ل(لسم جیم ) [۱]
 هدم را لاة لع لتا رمج تب نال وا روک ذه

 رفد الصا هززوا لیربج باسنج یل

 "یلاها یتسیدنک و نایغلو ینهالعو رثا
 تیکیمج؟ رب ناییاط هنسک ج ندهننادم

 یفیذلوا شف هسبلا ضاپ تیاغو هداننپه



(iY 
 ناوض ر بالصا و هماع ع اصن ج وا عفان
 هدهلبا هرناسبا نساحم نالوا رادم هب یمن
 تازو بزاکه ه وب تداع_یدم-* هدلاح

 قرارا ونی تیاف هزمدنفا یهانتلاسر
 هي هد تام هدپوکج زید هدنءوراق

 هرنا ها رللاژ-- یکيدلبا ضرع راد
 ثیدح نالو یواح یرلباوج نلیرو
 هنلاّوس ردنرا-ع ندب (ناسحا) هدف رش

 هاف هر نکت ې ناف هارب كناک هادبعتنآ )

 يهل باوج 4 یضرمش لوف ( كار
 ییلاعت هبا نانیبحا یمانعم هکردغواعم

 و رک ١ .ردککلکغا تدابع یک ر ووک

 یا هسیا مرا هدوهش برم هلهچو
 هلن زادنکی د روک نم رھ لاعت
 بلوا رود ندهبفایم:مایقم یراپ هدهلیأ



 6و
 هلاوهاو مالا"یزهجولشاب کرو دبا ما
 غابف دانساو (ربص) تراب ندشمواقم

 هلاط هتلفخهلا لوهذ ندی اب دوبعمو

 ندش ذح ع ناک را لیربج ثیدح وب

 جرد هده اتک ( 4 وو نیعبرا ) بولوا

 ندنفرطیارش لروک ذم باتکو شلدا

 هاب اقح ناب كن ه وجا و ها ن

 هکر د ثمل راو تالیصفت قوچ كب راد

 هصالخ هدزجرش ( نیعبرا ثیدح)
 : ردشلوا

 تحارص هدنزخآ روک ذم ثیدح

 دیه بوقلاق م۰ع لئاربج هکردراو

 مرکآ لوسر نکردیکیرفوط هنسونف

 تاذوزکسیمرولی» اباطخ هنناعصا نمدنفا

 مارک باصصا شروپ «.ردیک



>. 
 "هروسو (ایح)ترابعندسفن ضابقنا هلیفوخ
 ۰ (لح) ثعاب هتنیکست بضف

 یریغ كن هیسایسو هیعرش قوقحو
 ( وفع) یرلنالوا قص" هنازاحم هدداوم
 یراعد « هلالوصراب دم هل ریخو»

 یرباوج مکجهر و ردلئاربج » هنرزوا
 ملعت ی هینید تام بوردتشیا هرازمس

 ماع هرواحم و شمروب «یداکهل دصقكعا

 «شمر ورقرچ ندد هد لا ربج ردق هيجل وا
 كملا راشم اتاذ ی رییضهب كما رک با |

 هاوج نلیریو هن ر رها را ۇس ین دروص
 بچل ینالوط ند: سعد (تفدص) لباقم
 بقدرد هلنهج یراقدناوب .شعا قامو

 یرفوط هنجراخ كنس وف دم, ندندرآ

 ۰ رایدمهروک یب رتا الصا هد هسیا رایدقیچ



6۰3 
 (تریغ) و ( هتطبف) هدربخ ل۴ رهو

 و ندو توان و مرک قالطالایعو
 (تیچح) هنسانعم هظفاح ندنمهنییسومان

 هن اتمتع زج لر وشراق هراس فو و

 مقاوم نایلوا خودم فلختو (تدجب)
 ناکماو (تعاص*) هنسانعم مادقا هدرازراک

 كعا دنفتسم یربغ ردق یعیدل وا دعامم

 هنتشاتفه هفداص تبعر هدنتص وصخ

 مازتلا هد. ننامز تورش ناصهو (تورم)

 ( هعد )هنسانعه تنانم راهظاو نوکسه

 توابع ندیأت هدهخون هبدیربخ بلاطمو

 كجهدا صالخ یدتلذ باکتراو (راق و)

 هدنفاقا تموصخو برحو ( تعاتف )

 یدو» هیج او (هنیکم) هن_دانعم نفت

 (فد) ساتم تغالم و دابنا نالوا



i$ 
 هن سانعم تح هناسنک | هيسفن لئاضفو

 رکشت ) هدیهلا ما و ( تمس سح) (
 هه انعم عالطا هلام تانوثم قااقحو

 (تیشخ و رذح) ند هیملا توطس و(تمکح)

 هب لا ال هاکردو (اجرب) یتفا-نعو مرکو
 ) هدنماب تشیعم ریبدت و ( ےلتستو ضیوفت
 هنسانعم ترشاعم نسح و هارا قاشا

 یهبجاوقوقحو (ماحزا "هلص) و (تفلا)
 نه حالتصا و تّقفس هی الت و ادا

 زاحاو نما لاصعسا و نظ ناضحاو
 تب ال ص هدد صا و دهع یافوو دف و

 یچ- و یفاص دشرو تردابم هربخرهو

 قوشو هللا ف ضهبو هلاف بحو یفاک
 لامعاو تفع ندمراخمو للاب سناو هللا ىلا
 رک ذو تماقتسا غب اکو تمزالم ھه هلرج



SL 
 تد ش 4 هب ربخ شام نج هردنازف لی

 هاذا لرمغ و (تماهش ) ھن مانھم صرح

 هدسانعم راتو یذأت یشانندنسل وا رانفرک

 باس ۱ هدهعورمشم تروصو (تفر)

 وه اصن و هوجو ااا

 هلاسعتم دوبعمو ( ظرف ملفک ) و (تهازن)
 دنو ۰عوشخ لاکاو تیدوبع یاضا
 (تیرح ) هنسانعم صلح ندناظوظح

 + هب ونعهو هدام تایفرتو ۰ سشهبساحمو
 ضارعا نداهفس "هلاقمو (تمهولع) راد

 مرک ) هن انعم دعا نداسخا تک رمو

 لاصخ یلاثما كرلنو و ( بانج تیولعو
 .رددح ود# یانازمو هدوم

 قلع ها لج یاباصس و یدعا
 كءا هلوامو هطحأعد یف هنسص وصخ



0r} 
 ه- مک ره كما غالبا هلاک جرد یرلنو و
 هده تعیرش ثلذک «رولوا بجاو

 هب الات هللا هدیدایع هصالخای و ندرفک عاونا ِ

 یک یکیدلیا ی ندكعا ذاا كىرش

 صاوا «روندا یمن هد نده آ وصف روما

 نایصع هن راترضح یلاعت یراب هدیهاونو

 هدبوروک كان «یوه عابنا «یسفو
 (ایر) هنصانعم كنا لاعا نوجرغا ان

 یمملف قفوم هیهبریخ لاعا نیک رک
 یسعا فارمعا ییمآا لصف هشرزوا

 ندا رودص ندندنک ناسنا نکرولکمزال

 ك_ءا لج هنسهن تعارک یریخ لعر

  ۳ر یمن لاوز كربغ (بح)

 رورس هلبئاصم كقلخ «(دسح) هنتسانعم
 یفیدلوا يلها «هیاسفن توادع .تناعثو



{i4} 
 هريش یکیدلی ییکج هیم هلک ندن-س:دهع و

 هدیملا ناشو ( روبن ) هنسانهم مادقا

 هدلاح یفیدلوا یعرش دسم «هلطاب نواظ.

 هقاضم  هنلابع دالوا لو حث مات
 فارسا 4 (ینقن ) هنیهانعم كمریدکج

 «لاوماتبح نوجا لسوت همارح هریذب و
 هدرارب نایلوا عورمشم ؛ل- سکو تلاطب
 تحاقو «ترشاعم ءوس ؛بلف تظاف هلع

 تم نارفک «عزچ راهظا ءایح تلق و

 بضغ «را-هظاو ماقتا نوجا سفن ظح
 طف” نما ندیملا باذع ۶-۰ ضعب
 نده-ناه» هعساو تجر ؛ازنجا الوم

 فعض هدنماشا هيد روما ,طوتفو نها

 راهظا هایند ما نالوا توف ؛تواخرو
 صرح هدانعو درع ؛تةخ و شیط فرا

` aaa نفق 



۰ Gi} 

 هاش هراکمو راکنا ف” كرەل ب ؛عمطو

 رایصا 4 یصاسعم ؛ ماقف) مدو هو

 .ههلظو ینابیف «لطاب مازتلا «هبلهاجتیج
 هیاغا هنرطضم .ضفپ هنیحاص «تبح

 ؛بلف توش قحهلوا عنام هدادها و

 رجز ندهیاسل تافآ قوج كب تلذک

 « ردرلن و2 یرهجولشاب هکرویدا
 نال-عا یالاح نالوا هورکم قشک

 یلخ :( هک ) هیات ربع مالک لو

 فافه"او رافصتسسا یمانو ءازهتسا هلا

 روما نعل و محشو تس قالطالالمص

 باسنا نعط :جرص ریبت ندهن
 ؛مالک فیت قرهیلوا یدصق قح راهظا
 «ل-طاب صقل تم وصح یا نددانمع

 ایصخ ؛یلوف قافن ؛لأست هدا رطضم



GN} 
 قج لوا ثعاب هت وصخ دبر هد
 «هشال رغ .تفافش «ناسل هرادا هدنروص

 تظلغو فنع «فورعلا نعیبن ركن ابرها

 شيف یسان بويع .مالح درس هلا
 امد هلا اق هرانالوا تلخ رضا .لاژسو

 هثیس باقلا «ائد مالک هددهشيش دجاتسم

 زانت هلا .

 لخم ییادحخ مسا میظعت ءهلیاریغب مف
 دج وچ هریرف وطول و هده رم قجهوا
 هلأر در هراترذعه لوبق نایاش للاب نیم
 هیعرمش تصب ر .ویسفن يع رک نآرف

 ثكعوبتم «عطق ريغ یمالک قردیلوا

 هدلاح یفیدقلوب یت رش عنامو هدر ییمالک

 عاقجا هدلحرب هست وا «تفلاخحم هن ما

 ینعتولوق ًارس يسيکيا نامز یرلکدلپا ۰



(ip 
 نکیف ود عرش بجوم هلا هیینجا هبا
 قدرط تلالد هرلذدیا دارم تیصعم « هلاکم

 . هدنروص تج هلوا رقعن رادمو سم ثعاب
 یهدن «مالک راد هب یعب الام ؛حانم

 ووپ ريق ندنج وز یتیداق و ندن_سیدنفا
 هرب نالاب مک ییتداہش قح «لاقم دارا

 تاوما بس «فذق هیهففع «تداپش

 !امدومارتحا لر هددقحماظع نیطالص

 ثصاپ هیهننف ظاقبا .بذکدمت ءم مک

 :نو-سلوا یرعوط ولو یتمی «رزوس
 هددت ع كجا ردح ندنش ساب

 كاج هرو اذا هلوئسم « قدانابز دب

 راسو هقدص لاوس حاطا هدنروص

 نارفکح ناتا هنرزوا ثاوا

 لاج تن نارفک ) قلخ ته
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 ۔زوا هدضرم لاح (ءان هدمازلتسا

 یذاک بسن « رارفا مدع ینید یهدنر

 لاقتا حس ومان «راکنا یعفاو بسن ءامدا

 لکد یرد هدنققح زوس كجديا

 یبنو یفورعلاب ما «باستنا یامدا نکیآ
 ,هلرت یرک ذلانع

 هدنایف كندسیک رب نیبعللا یع
 هنسدنک رک و هعتاذ رک

 قر قو. ییفاضتخا و قام
 بجوم ییدنهارک هلیرابتعا یش ر ابو
 هل قرط اعا ولو هدزرط رن قجهلوا

 یافیا هلئراشا و زع ابو مالک “رادا
 تفا و هک (ثبیغ) ترابع ندکللا مارم
 سانلانبو رفاو یررمض هبسن كندیاسل

 .ردژنک | یعویش



 بدو
 هدام نالوا قداطع هءفاو مه و)

 فالخ هکن وج .ردمول»» یغردل وا صاخ
 . دشا اهد بولوا اتفأ تادان عفاو

 هد نیلکدیرازو- یاد هتبیغ «رډمن شاو
 هدتشرح طقف ۰ رولوا مآ یک نیلیوص

 (۰ ردزا و یرلتروص ضعب شادیا اتتتسا
 دف لا-ءفا قوچرب اسهد تابذک

 هکرویدیارج زآدیدش ندهیضم تالماعمو

 ؛رونلوا لاججای [هجورب هدرلنآ

 وکه هل عو فلخ « د هع طه

 بارطضا یسان ؛تنابخ هتاما «هعیدخو

 لنق «هنتف هنسانعم كنا عاقنا هفالتخا و

 هدکاله یدنک یهنتشاو دشا لا کس فن

 ثعاپ هانا طالتخا هک انز ۰ ردیدصت
 لقفسمو رصاس لر هل-:هج یغیدلوا
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 یماح رک الال و لاوما كيلم هبیریغ
 هکلبو دلو عایض ءانب هتفیدقلوب یسببرمو
 دسافم قوچ كم یک موصعم لتف ًادصف

 یدابهیییدآ لسن لیلقت .ردیوم هیههظع
 هسا وېش تالماعم فلاح هب دنا تنکحو

 و هدا سن نایزف هدضبح تلاح ءال

 یفج هل وا یا دهما رح لعف ۰ رداخادهد هلج

 تولخ هلبا درما باسغو هیینجا هل-دهج
 كننس هریاس یاضعا ابو ینلا را هلوقموب

 هرن انسا یمرح او ۍجوز ۰سم ینبرب

 ږید هلحم یعیدءهدیآ تبنما نیدافرب نایقلوب

 هش زکیدکی اتسذو لاحر ۰ كا رفسو
 نهیجوز رارسما و تالماعم . كلا هشت

 کكلعا لضع یی-هلومیلو ۰ راهظاو اشفا
 اع ندعاک: دقع هنوف؟ نالوا تلاط
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 ندنسعا عاشتما نویصصهدافت ما یدنک

 نایفلوب یسهیعرش ترذعم رهن راتبع

 یا كرت یجاودزاو ل دما كنهنیک

 کج یءدلسن رشکت ) «لثت هنسانعم

 هنسارآ هلتنزو بیز ( هاب هلیطعت ینهیهلا
 ۰ كمك ندلاخر عمج نداق نالؤا

 هنعوق ویبنجا ضرعت هبهنیک رب ند راح

 اسنو لاحز «ترف لر هدالاح عالطا

 ندنارکسم یالطالالع «تدانبق هدننابم

 كقح باسنج هدنو هک لابعتصا ییشرب

 یلقع نالوا یمن لوس “لا هناسنا

 نالوا نارکسو ردراو یدصت هبهلازا
 هاکترا یتسهفاک كعئان_ےاو حئاضف صف

 ۰ رد ده:

 تفو رپ چه یعوهوم عفن كنارکسم
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 1 «نمهلوا یزاوم هنن دام

 هل: هج یغددل وا یدّوم هلام "هرطاحم

 لیک «عادش مورت هلیا تذاک فلح .راق

 صقن هدرابثنایچا وا هلبا عارزو هدنزوو
 نویدم نالور ینه هبلاطلادمپ ؛فیفطتو
 هنانهرتهافس ؛نبد ریخأت ندتفرط

 ؛راج یاذبا .قالطالایلع .لاوما ,قافنا
 . ودع تلصحخ فورعلاب لع هليا ضارفا

 قلت (ابر)ءاسنب هنا لالخا ییسهج
 یازرا نلک ندبج راخ هیهدلب رب هک بلج

 پودنا انشا لوا ندنم رک, هیورجا اهد
 ؛ ردیرابع ندک ۶۱ سیح

 .هلوا ثعاب بالغ یتمرحكنوب طقف )

 راکتتحاهدنروص و هکردهروک هرارهش یتج

 : (۰ رولوا ندنلیبف مورمش+ ربغ
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 هناخ رب هست رب هک «موسلایلع موس
 هد ین هقْشد نکیا شریک هغل راز یعااب و

 بضع :زدنرابق :ندقل وا تلاط کا

 لاف ندفرط یر .ندزاکیرنُم «تفرس

 قحال قدا كخاص . تنانخ هنگ مش

 رجا . لاوعتسا یترام ل يحن نانل وا

 A ار رجا

 ر اذا هش رام ی

 هح وریذ «ثادحا هدماع قیرط یبشر

 هدنزرط هبشت هنالوا "هدبع ۰ یوصت زاد

 .قیلع و عضو هناکمز ییرلت روص حوریذ
 .ماعط راثک | هددن ص كج هديا ثارا زرق

 ید رش غاسم هنر اراش یر كناح وز

 ندنوک جوا جک هدراص وصخ نابل وا
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 .وصخ هلیضرغ اند .« ره ینئاوخا هدایز
 عاسم .دعاضا یلایع و دال وا نالوا ۰ تم

 هحالمایو برض ین هسوک قرهیلوا یعرش
 ترشا م هیهب رص لاا, ۰ هفاخاو عیورت

 هلو میلعتو یتمردبایو عاب رس یتعی
 هلباریش هلوتهوب ۰تناهکو مت . كتلي

 دعا ۰ تعجايم هرندیا بیع ٥ یامدا

 « تفلاحمهن را هیلع ما وا كننامضح نیس

 هیهدسافضارفا هدنةح هنس تنطلص

 .توب ز ذخا قالطالایلع ۰ تعیاسم

 یرطضمایو یمولظم رب .تطاسو هباشترا
 رت نکیا راو تردف هذاشناو صیلخت

 یابطعا نوجا قح لاطبا ۰ ترصن

 بئاسعم شیتف ۰ سوءا كته .توشر

 قدام هوا هسفرص ماکح قالطالایع
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 .هصاأخ تفابضو هيدنهلوبف ندرانابملوا

 تاب هدر عفوهو قاق ندکلرکسع

 یم زوکهنس هناخ كنه یک ەك ماا
 دقءاب وناماو دهه ۰ كلا شاف یی رازبما و

 یر عتاد هب لو ردع هن اعا تعمذ

 هلبسح لعهج ابو روج ر یمابس
 بایرا ۰ | صف تلون هال وا لا

 ۰ جاصم عیدون هرنا.1 وا ند هبافکح

 یتولو .بذکر اسبتخانوجما اعصخیاذبا

 زواحن و تد راهظا هدنم اک نه تم وصح

 موقمو مرزوسقن او هدانءو جاج ۰ لوح

 طالتخا قاف ۰ تلدعم لر هد نم وقت

 هدنرانک راوص وهدنتلا هر راجا .تبصع و
 هرکص ندن اک:را یصاعم ههوصو ضصه

 رت هدفدنلوا داب ین مسا ۰هیوت رت



 ناز
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 كنوع ورش: *هلالح تادابع یتح ۰ رلیدلوب

 ارد بعتهو یمکحو رارسا ییدابا لاعسا

 یرا-قج هلوا لئانو یداوف یرلثدلواّزاف
 ندن راک هالک ۱ قوچ زا یتدامنبنارخ
 ا دیار نساح هدهلدهجو زی رش

 ادا هکنوج . رایدلاق تولوا ناریح

 .هعو تده كراتدابع ز رهو هدکعا

 هل ند هعمذ ندا ا 4 سفن تی ذج هدنص

 هنصوصخ هیلخت هبا هيس یایایم و
 کا یلاعت قانو ولج بیا نم
 ھبقا م بج وم هلباریک ذن ینلالجو تمظع
 هلي مالتا اید لفاو و راصبتماو
 لازا ینانغ نالوا ادب هدناسنا بلق
 "هد سافیناما و ندنایصع عاونا هد بوډا

 تاتواو قچ هوا رادم هتسسیقوت ندناطیش
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 هان هیه جاو تاماقجا یکهدهص وصخ

 هرصانتو نوا هنو ثفلا د زت هلناوخا

 فوفولیصحت راد هلاوحا نالوا جا تح
 شب كجهلبا مازلتسا یتیدناوف تفرعمو

 هاما هناحاسیتحا بایرا و ىزا تفو

 اهد تاق ر هرناو یتاکذ نالوا ندنلیبف

 رارتسا قجهلوا یضتقم یناسحاو .تقفش
 نیلسم ویموص نانلو رک ذم یی رااح ع وج
 مابتاو ناعا هرلناو كنارضح نيقلاس

 ییر هبنسلاوحا و هدهاشمیتیرات آ كراندیا

 تدایعیاداو ان ددح هنسهلج هلا رک ت

 هدنابتعرا سم هبهناشس یماوا لاثتا و

 قتس هلیلج تانصوصخ ۱.سنفا هنرایدن؟

 داوس ربثکتو ۰یعح ناکرا نبلبا عابنتسا

 ؛یعاکن تدنوسم نالوا ثفاب هنلسم



 )ن.
 یزتکح نيټه ندیالعا ونفااحم تیاده و

 یک رانو و .یداهح تبع ورشم هان

 هعداح دناوف و هقفال دیاوف قوج كب اهد

 هکریدروک ینانونسمو ضثارفنالوا یعاد

 ود رانالوا تیلح وه لا هقبقح ایف

 7 هسایر ماکحاو دنهلا سا وا ماط

 هرازعا ددرت
 رظن صف هن رارهاظ كلراتدابع وش

 ندراعاو دیاوفو زارسا و مح كردا

 نانلوب نوح ا هسیفن ررد رلنالوا لفاف

 ندن را هج راب شاط هدبوروک یقادتصا

 ۰ رارزکب هرندا سابق و نظ ترابه

 كنا مفاولافو زاوا یتمبتكفدص هدنرظن
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 اص ردق ی ال سئافن یهدش ورد یرظنم

 تالهاح نالوا ند رهاظ هیلعءاب نمرو

 بهذ قوچ ك هنسلدا هدلا یتلاح وش

 هنتم ورحنداشا سفنا نالوا ادف صلاخ

 زل دنا بارغتما یملوا یداب

E)وشەد رالهاح هر یصبلا س وم  

 عییضت هدومبو تانکسو تاکرح یتادابع

 اردا ضزف ؛ترانبع ندقواو ناوم
 .رازغا ناسا

 هلیلسح یراکلزسنادج و هسیا رانو
 هلا اولح ترارم و ندا راکنا ییام مط

 هدنس هلی یوارفص ضا رم نبا مکح

 ۰ رار دنایاش هغغ وا ات

 مدعو هم لاطقاس هکادام كرانبقشاش

 ۱3۹ ج
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 قح بانج هدنلاسقم یادتا ینعب ربا
 تیغر كات لردا ربیکت هعفد ترد

 یوید ندهبونعم و هیدام سافل یربکدلیا
 یلاصت هللا نوسلوا یورخا نوسلوا

 بانچبول وا ربحاو زعا یرلتمضح
 هوجو لاب یتیهولا دج هاکرابو یتیدسحا

 یفیدل وا قیلاو یرحا هتبغرو هجوت
 هلتیهولا هدعب ءماهفاو نالعا هموع

 اوج ك ردا تدامم هعفد یکیا هن دا رشا

 لوا قجهروب ناسحا ییهورخاو هیوید
 هکردا مالعاو رک ذن یتفیدلوا یییقح هلا

 هنيا -نعو فعل كقح دوبعم هقبقل اف

 تاذو رقتفمو جاتح یمهلج كناومام
 صخایا وا درفتمهلامان یانغتسا یتهولا

 هډ )وچ باط .هبیلع ءان و .رد فاض وا
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 بایرا كلثا الا هننرلسدقم تاذ قحا
 ۰ ردیفاکریبدن نوچ اناره وډبزنت

 .تااسر ید ه-عفد یکیا هددقع

 .كناسممو حلا ص ٠ب و داتداہش ه هیدمم

 هدانا یدابع هانا ثلا مظع ییا ہد: اہم دفاک

 هل مد فا مرک | ل رنا ق هنا

 جاصن نال وام ولعم ليل دلاب دوخایهدهاشلاب

 ین را هلماک تیاده مریخ یب و4 مصااح

 وش نالو لفک دم یتداع_سره هلبارنک ذب

 كنا 2 ید ریمعیب هل وا هدهل_ءاجتدایبع

 ندنفیدنل وب رچنا ىز هنن ىه تاتعیاد

 ادا ماقشاو هس هنسادا هدلاح ره 0

 ۰ ردا رب رهن یتموزل
 لنا ده شن و رییکت هطوا بقا. عتم ینو

 یتبوجوو موز اجلا یکیدلیا تراشا
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 لع ( هدر کک یکبآ هدنماقم عر ھت

 یهچو و لادبفا هزاع هکروید ( ءال-صلا

 فیش مالک وش نالوا ترا ع ندیلط

 « ردي هجان كمدقئام

 دک دل دیآ هظح الم یمهش رمش نیما ضم

 سان یاد رولواترابعندن و-شیمادوم
 "هلیلج تافص و ۰ ربک | ند ریبکر هزک د وبعم
 ٹا داف 3 وح یا-ضفو ییهولا

 رهظا و یهیدیصاصتخا ود رفت 4 هیلع

 یهو قاره یک یقین
 هکعا تدایعهد وهم ر هلل و نابت لو

 لالا مص ا هادمیاع ویو «تنیاده ودانشرا
 یدل وازکم والعم هدیفیدر وب تل الد هبلاطم

 لو ناتا هناا ونش هیج
 لاما و عرضت هلاوز یب 4۱ ترضح
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 هزک هلام بلاط مهلا هلی و و هک زکیدنا

 . زکسهلوا لٹا

 حالف یمظعالا هدكنهروک ذم بلاطم

 هراس تاداعم بول واترا-ع ندلماک

 تارمو هدزام تفوشب و عرفتم کا

 ندنفیدل وا مبتتسملام"اهج و یلع ی هلیلج

 هلبههرابع (جالفلایعی) هدهعفد کیا

 ۰ رویدآفیدرت

 راضحها وقالخا بذمزام عفاولاف

 عاتناو هدافا یتس هلیلج لئاضف قالخ تمظع

 .رریدنازف یال موب باوث ندنکیدلیا
 یاو حالف هراندبا لابذاهنسادا هیلعءان
 « ررپدشماذتفا

 ندمالعاقثاقح و ترا رڪ یداسنم

 لثا ضف لک ا یبرات۸لرل مو, هرکص
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 فرد یهلاناوض رنالوا لامآ ضخاؤ

 کت اهدهعفدیکیا هل د-صقم صیصح و

 یی ۰ ربا لاسقم نخ هليا دحوم ردنا :

 هدزککیذلبا هجون هندابع و2 هک اكعد

 نوسلوا لوغ-ثمهلا اوسام زکیرلکوک

 دوبع» حنا زکالعادصقمو ینا تاطم

 "هدهاشنو :تینرف باسنک | هالطاوذ
 «نوسلوا ترابعندنیلئات هنلاجب

 یهکرابم تاک ییدایا توالت كندوم

 کز رها رارکت یر هلک وا هدرلنمژ«ندیشبا
 راو هلالوبفو قیدصت یرلنآ رارکتو

 هننهاقمم رص یب راکچهدا افا یی ماض ق٥

 یتیرالابقا هحالف و هنالص زکلاب ۰ رول وا مق

 تبع یراهلسجب وا نامز یکید-ایا بلط
 ةوفالو لوا ) لباقم هرلنآ بوی فال
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 هکاوج .ررد ( یطعلا یلتعلا هللاب الا

 هل بنبع یتاک . ندا نعضن یییرما لمآ

 روال واد. هرڪو هازم-ا كعا هداما

 كد فرش بیکرت یراکدلیارکذ كنیەمادس
 تدابع وش توا هو هديا یمانعم

 كيتيلئاهوخ# حالف هلا لوغو ميل
 ناوم ندزب طقف «ردندامععو رخالوت

 توفق هنادابع و تاماط بودبا فریص

 یلعاو یظعنا- حنا كجهداناسحا

 ېد هدیاب وب هلو هاش ۰ ردزع ر نالوا

 كعد «زردا بلط تیانع ندنسیدنک

 ییقفوا دص ٥و لاح هلستهجیفیددل وا

 رد راکرد

 نلیدا صیصحم نوجاتدا-به هدمب

 تاک وا نذؤم هدنریکدلیا عاقجا ھل
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 ہدنرلاهذ ییسهفرش “ناعم س ینهکراب»

 هدبولوا لوذشم هبا شبارب داشو ررقن
 هدیرلنآ »یا راو رانالوا شیامهنءاکد

 هکن وچ « رایاهداما س هل دصق:كعا ریک ذن

 یرلکچهدا لوخد هنقایرلدیلح روضح
 تیافیرفلو هرزوا م۱ راضححانابز

 دج: تاک هان اکو یتح «ردمها
 یکیا یرافدلوا بیرق هد رخآكنهروک ذم

 نامه رەد ) ةواصلاتماقدق ( هد همفد

 ریش و نالعا یتفجهناوا مورش هزاسم
 ردا ۰

 ری رش نو هژلج تدابع زانو
 .ردشلبا صیصخ باداو طئارش قاطر

 زانو یند ءاضعا كنيلصم لواب لوا

 يم« -هتلا يهدنرزوا هلا ناک يغيداف
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 قالو هرزوا تفاظنو ترا-هط الماك

 هدناکم بو و ند هیلعءاس «ردمزال

 لخادلرکو شعا تباسصا ندجراخ كلرک

 ندهرذقتسم ناسیها شا روهظ ندندب
 بابسایک یکیدتا باح ا یتءماقلو رثا الصا

 شضراع هناسناند هدن و دح نیح ك هم ولعم

 فیظن یاد ی دنده راتعا تالاح نالوا

 ثدعهرللاحو هکردا اضتفا كالا ريهطتو

 رو وا قالطا

 لسف كسانداو راذفا یونعمو یهح

 هاب هک زن هدکعا باا ین !ازا و

 هد یغبدنلو ترا شا و هملر كوب رد

 .رداکد نڅ

 لث هدالوف روضح كنالص هکذ وج

 ناسحا ور یاحر و نارکش یادا هلا
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 هاش وا ترابع ندماقها و یعس هنص وخ

 یهدناومش ليم یدنک كرك یلصم هاش

 یکیلیا ادیب کب رتو اقلا رخ رک و
 ومی زود ص هصسا_ضتفا یمواصو

 منامو یتحراوج ندهدیس لاا نالوا

 ند:_ےہفاک كنهعمذ قالخا ییج هلوا لواق

 همر دلو هدلاحرب فیظن و رهاط ییبلق

 هوت بآ یاب آ حاسوا یمیدنلو هدول او

 كلا اما هدابز اهد دهه اب هلتمادن و

 كب روک ذم با یا یفیدل وا نت

 ول هک لصن .روع,دبا حرش لزوک

 ید رلنالوا لخاد هنروضح نیطالسو
 هرزوا .تلاح رب تاعفتلاو هجون "یفانم

 «ولردا انتعا هددج رد تیا هغعافل و



۳ 

۰۳ 
 توک ملام هلت داش ام اص وضخ

 س ققرهوا ندنمزاول طاترا یک دانیب

 راکنا لب 6 هدنرا هایم ید سج هلناسناحور

 یاضعا ینبم هنصساصتفاه وف هةرلعنامل وا

 طاشن تارثأت كنعا لسف لا وصیندن

 هدرولوالصاو هحور لاحرد یسهناروا
 ردا س اةصو حارشنار دک حور

 .رولوا لئازیلسک و تواخرو
 كنفاظن و تراهطو تال غ هلآ

 ۰ ردهدنادیهدسیا یسهبطدنا وف

 یاب ندهسص وصحم تالاح تسرش

 یرادح یکید_ایا راستعا هدنا-تذا ند

 کا هد یرلت را-هط تودنا ےن هب یکیآ

 قرت هن رام یربک و یرفص هروکح
 ۰ ردشلیا
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 ندا غ ید ج عیج ی رک ت راھط

 وصخحم یاضعا زکلاب هدیرفص تراهط

 یدعا ۰ ردنرابع نده “و لسع ییهص
 نایلوب عوفو لازا ساسحا دوخاب ةةبةح

 جورخ ًامکح یک ینیدلوا هدعافو تلاح

 جورخ هلیبس ساو ضبح ثفذک یم
 كنا عا نوت هدرتروص جر مد

 نایعا وش ارز ؛رد شل ضرف یلسغ

 هلتهج یکبدلیا دورو ندندب میج هرذقتسم

 تلاح نایدا رییس . کا ثدح تنش

 ۰ ردغلیا راشعا هدندب عیج ندیم

 تبسن هیاضعا میج هدمت كضرفوب

 كن هلماک تراس هلا هبوتندرلهانک نانل وا

 هردرا و تراشا هد وزل

 عضو ًارظت هناسنا عون هيلا ماکحا )



e 
 ترا مند هلک دعاوف شاروب قش اک و

 ضقن هلا هب زج لاوسحاضعب هل_غلوا

 كل سض هيلع ءان ۰ نمهلوا زتاح یسلدا

 اهر تملح قاهجور هام بوج و

 زرياب هديا ناب ۰(
 وش نالوا بج وم ینتپضرف ثالسف

 «ردیسهدامدلو نیوکت هجراخ نادبعا
 هد جر مد ؛روصتو قلت ه ةط هکنوچ

 هلیس هط ها ورانو .زونلوا یحهدام اذغ وو#

 قش دوخاب قن هدقجوچ نالو دوج و
 هلوا لاعحا .ردزاح ییرللافحا قلوا

 عرش ىل وا ىدا ° تۈك قفا [رظف

 وث کت یییددع كراعرطءودحوم اص وصخ
 جاودزاولهأت راده ین هذ سج تبن كا
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 حدم وش لترا مریم صامتا نالف

 ۰ رایآ دیاز اهدتاقر باول و
 ترابشا ہد هل رابتعا ینا لاقحا طقف

 ندءرو زم نادیعا یتعی ۰ردا ققح ها
 هلعرم# ناییل هفلکم هدک دابا حورخ یثرب

 رفک هالات E هک مادام هکر ند

 لد-او رب زباج ییلاقحا كنا نایصعو

 یکارتْشا كندسج عیج ہد ےھ ینوکتهدام

 ؛یدلیا لاصفنا هلهجو ر نالوا راکرد
 لسف یتند یاضعا نوت نس ئیدی

 وش نالوا هدصوفو ضرع كرد
 مزال ندسیفیک لهأت ثعاپ هنریصقت

 ناسا هدفلکم .لوا هم هب ه و ناک

 هل ض ورم« ص وصخ نبرای» هکروبد هللاح
 هش روهظ لدلورپ ىج هاوا يصام اکسس



{iv} 

 یماوب ینبههعروصتنالوا عوف وااظوح و
 ناونع هرافغت ساو هبوب یتساضا تالیاج

 «۰مروییلق
 ینایلام بتارملین نم هلیلچ تعیرمش)

 برف رقوچ كیهنصوصخ تباناو هیوتو
 هوق هدكيادابع "یدایم نده دل وا شا

 ندبه هب ییصاعم نانلوپ هرز وا لاقحاو

 یمعا نم ییاما هراذغتیسا مورا یشان

 (نمهنلوا دج دیعب
 ندا روهظ ندلحم یربف كچبر اما

 هةشب ندجر مد هلا یم إذ ناق

 هدهراستارذقتسم نیا ج ورخ ندنیایپس
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 نلیدیا هع رفصا ثدح تعدرش هدرا

 وصخح یاضعا درج ین تلاح

 رهط یرانا زکلاب لردا راها هدنهص

 .روب دیا ما هلیا

 یراریهطت هل را وا ندب فا رطا كرانا)
 یادی عی هان هنتمصم جرح عفدو ریست
 «ریلب هيد ردشلدنا هءاقا ةنماقم ريهظت

 تّیک كنو ضو صف بابا هکنوج

 ( ۰ردنا فف یعوقو
 یرفص تراتهط و نلید تسدآ

 .راضعب ولسض نمف رب كناضعا هک هلا
 هلا راو- صف وا س ردنرابع نده یب

 راغغتساو هوت ندرلهانکنانلوا تاک را

 هلا صبص ینا ضعاوش زدراو اعا هنموزل

 نالیروسب نییعل هدنصوصخ یرارهطن
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 یرنیسح رهظم كيابلالا یوذ بدترت

 « ردیوتح یراس.ا ضصءب قحهلوا
 قابا و لا هدناسنا ند او

 هدایز ندهبهج ویاضعا راس هلبا زوکو

 تک رج یلتعمم هدنهج نایصع و تفلاح

 ییاضعاو هتشیا ۰ ردقولوضعرر هقشبندیا
 ترک هلیسهطدا و رانو هدرما هلیا لسع

 هوت ندرلهان؟ نابلوا راکذا لباق یعوقو

 یموزا یبمعا افا هبهنطاب تراهط كرما

 یک یفیدنلو رک ذنو راما هنمودره

 هتنصروصخ تل مجد یو ید رها
 ٠ رد لرو رظن هشراتکرح تفرس

 یوضع نالوا ع رسا هدکر ع هتيصعم ییعب

 ندهلج قرەلوادراوما هلالسغلوا اهد

 لا هزواح و تفلاخحم هدنجااضعا ةفاكمدقا
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 یرفدناوب شبا ءلرافالوف ردیا رک ذن

 عوف و دیده رحم "یاضعا كنعایو «ندیهانم

 «ردیاهبو ندننرواحم نالوب

 هلیو هدهدنقةح یبنعا فن یو

 «ربند

 روااوا ما هلا لس یتیرلفانا هدب
 زرو ززوکالوا ارز
 رثابا ارخّوم هدرانوا لا .رایوع ناساو

 هدنارصع باک را یھب. رار روب هنن اج تیصعم

 لف هرکصالا رقبا نوجعراكدليا رخأت
 ی لوو رو مراالعا
 لعوت هليا رثا رول دیا هبا هبه طاب

 ا4 ید هراهانک نانلوا

 ا نزل وا يام ما تقلا



E 
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 تمکحهدءدکغا تبلت اتل کكنءزوک غغ

 ٹبام رەي ەد ناکرا یهدهبجاو بوت دیبا
 ۰ ردک رک قلوا تراشا هنسهیضق

 لوح یان تایم کو
 نالوا عفاو ۰ردهلپ جوا قة یف
 لر لاى , ره تناد هراهانک

 و ) .یعاطف مزع هکماغا باکترا اهد ر

 ره هلدسح یھلآ دعو یعاتجا كناکرا

 قوقح طقف .ردا هازاو وح یهانک

 ( ردراو یطرش لالصسا هددابع

 ییلعحا ما ) هد مات كتسدآ

 یاد (نیرهطتلانم یتلعجاو نیباوتلانم
 هدکعءا ضرع وش یتللونسم كافر

 عفاو لای یلص نطاب ریهطت زمغیداوا
 چراخ ندنسبلام دصقم كيح عراد



6.9 
 یادو هکنوح « ردا تداهش هدفی وب

 نطاب ریهطن هلبا هون یضونم نایوبفوا
 هدناب لوبف قثرآ ءلردبا فا هدینبیما

 برای» هکروید هرویدنا نایمرد ینیزابن

 لب ابنطابو ًارهاظ ینب هلبا لوبقیمهوت
 قالا هنسهصمز روف نالوا رهاطو

 «.روب
 سیعتم لابو تسدبآ هبا وص

 هرنآ یک ٤ا مت تعبرش «نامزیمید-) وا

 . ردیف فلخ

 یبرالا هددشرهاطر ند:_ہہنج ض را

 كرد حس هنرالوفو هنزو هلا بر
 هدایزلا ندنالف ندزوت كنه نلبا مت

 .هروک ذم یاضعا یتیدلوا " هدکم هکربسا

 هنسفن هما ارجا ییهلمام و هډ
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 شمریدنا سخ راسکناوتاذ هبنرم شعب
 هد ی ماو كتعیرش هتشیا ؟یلکد روبلوا

 لع .ندهراشار ةه
 .رویبدیانبن یقیدلوا

 لردبا عجب ییهبوت ناکرا هکنوج

 ضا ژعایراب هست نایب هلوا قف وم هتک
 راسکناو ك٤ا للذت هللاصمو مرعب

 مزالقغلو هداضلا هبیناصت ءاکرد هلن ورد
 ثعای هنارفغو وفم ابا لاسو کرک

 . ردلکددیءبقل وا
 لاعاللذنو راسکنا هل-هج وول یتح

 كر هلیدبا ج رت هرازتغاو راکقا لبان ےخ

 هلراتسکیاو 2 تثروا e بر 0



۰. 
 ا ااو تئروا دماطند رعد

 [۱] .ردشلروپ
 تراشاروگحذم E اصو_صخ

 ناکرا لاک هلبا هظحال-م ییهنضورم»
 « رول وا یعاد هدهوت

 لع كرلفايا هدنجما وضو یا ضعا

 قوچ زا هدیراادیا لسفو ام فارما
 هدففح ماقمهلغلوا ادذعو تقشم بجوم

 اتم نالو شلیک هباهمولع,ط ورش

 . ردشفلف عورشمەد ع هن رزوا

 باک :ردصاو یمانهبواوا ذوخأم

 تقیرظ نان راک قلو ءلروک ذم
 هل :اتطع نب نفراهلا جان ندهیلذاُ

 یراتیضح هرس سدو یردنکتسا
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 یعیدلوا توف هب وتراکذن مر هل هم

 ءرد راکشآ

 راد هو وضوو لدغ (هجرل)

 كئرلترضح یراح نجرلادرع ن دم
 مان ( عئارمشلانساحم ىف معئادبلا ةياد )

 یب هيف وص تفرع یایمکح هلیود پهبولوا

 ۰ ره ایبلانء یغ یعبدلوا یواح
 هد سهم قره وا یرلح رش دد_ تم

 رد شا ددا عبط

 رب ودنلاباتک ( كهلاراشم ترضح

 تاص وف تاتک مات ) ریب دا طاق سا ى

 نایام تولوا عوبطم هدیرلباصذ

 ۰ ردب وتجح ین هیم زلسا



(۰۸ 
 دناوفو رارمسا قوچ كب ابهد هدنرابا نک

 اراك ەل و«باسنج هد هيا شغل وا ناب

 بایذطا ءار ہروک یفاک یتاراشا یکیدایا

 ا .لدلبا لر یلاقم
 ط رش تروبع م نوا رام

 حاضبا جاستح بداتاعارم یکم دن۔ےغلف
 : رداکر

 هن دابع هلبا لث هدال ومر وضح ید هدنوب

 "یواسمهلبا همان بوت دبع ندیآ م ورش
 سا رهت ًاناع ندميس لاعاو هنطاب

 یراب كرلنابل وا هلی نکیا روبیک مزال
 تاکلم قرهرف یسهروس شفن یاوه

 "یربنآ و هکماغا زارا یتیراثآ هيدر

 یروصقره یتعو ماقها هفئالفمض
 رس ندرلوف هدفسروببلب لاعتم یالوم
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 هسنغد) وا بجاو ی راجا ما زبلا ییافخا و

 ۱ .ردراو تراشاو اما

 ندرظن كناضعا نالواتومش تك

 هد یمص+ یعاود منم هل تل وا روت سم

 ۳ ا
 رظن هن_هایصعا عرج ےہ كنداق

 یزو و یرافایآ ویرللا هلغا وا توهش "یعاد
 نداضعا ندبا سم تجاح هنفشک یک

 هدیراچاص یتح و یندب عیجب ادام

 ۰ ردشهناف بجا وقلوا روتسم

 لامقتسا هنتهج هبعک ن وجما زام تعیرش

 « ردٌشملف طرش هدیهجوت و

 یحاص تس تاهج دبعره هکنوچ

 فولأمهلبا راتهجهدناعا "هوا زعبول وا

 هدننامز تدابع يادا نیفلکم ندنفیدنلوت



4۱% 
 هدنزص وصخ لابقتسا هدهجی راکدەلبد

 هدهجیکداه یدیارل هسا وا شلدیا رب

 دلرهیمهلب ینغج هل وا قفوا اهد هجون

 هدیدیارا ریلاق هدا بارطضاو تريح

 تلقآ رو ایجح هرزوا یفید- وا بولطم

 تعدسخ یاشا هلبا رطاخ تیم و

 « ید را نمءدیا
 لقع لدبع و هاتوو [فطل یدعا

 (زعولج):یقح باج امر هد رطفو
 ندهصدقم ةع ینیدروب فرشتن رع رد ۶

 ییسعا هجون هنتنهج همرکم ةبمک ترابع
 تاذ یک رابعلح لواو ید روب ني عت
 ( هللاتس ) قرهلف فاضم هنمههدقم
 تون ده و ناکم ؛ید ابا زام هلا



 )ا
 راع لعاف یرتضح ىلا عت یراب
 یکیدهلد ندنکلم هل وا قلطم كالامو

 لیضفت هشرزوا یس» راس لاشا ین

 كدام هان هيىمأا نیم وشو رروب

 ل ضفا ا هدناحانمو تداسبع نیح يلق

 هنهج ر نانلو یفواوبرثآ ةدامد خوی

 « ردبابسک نانیمشا هللابقتس
 كتالص کی دليا: نیب هلک وب هتسشیا

 دوصقم هلا دوج و عوکر یکیدلیاءاوتخا
 هزدلکد هبمک بولو ا تیدحاباذج ٹاذلا
 هرو-دلوا دع شحاف لهج مهو وش

 تدازعو هدد هدا وأم دزى رش هکنوح

 ۰ ردضح رفک

 یرافال وف یی رللا تاکراهدنالض حاتتقا
 هنلبا قم یرزوموا هدنداق هنسادح



۲$ ۱ 

 لما همون هکرا رد (رک اها ) قرءردلاق
 نوعا لوخدهط اهر وصح هنا راکیظعن

 ۰ دەدى هرم لاذ ہا نالویفوقو

 حث ال وا یل صم هکر ولب روک

 تبرک ییسالوم یهیدنلوت مزاع هبدارع و

 یادم ی هدایربکو تبظع بودا دان هلا

 4.۱ اید قثالعو ردا راسا یسل وا

 هلف رد ودب رګ یتباق ندنس هلج كنابقع سافت

 یتسانع۰«رول وا هج ونم هب اص سدقا بانج
 "هلج(ربکا هنيا ۱ یکیدلنا ظفا لا هظح آلم

 ی هلیلجتراشا و نانل وب ج ردنههد: س گیج

 ارز 5 رويدا دک أت لا ناد عفر

 فک یی رللا ند نانلوب راح هدنکوا

 قاتا نوت هد یلضم یکدیل ندا

 برملا ندرانآ ردنا لی هد: س وشراق

۰ 

 نف



 ی
ِ 
 و اپ

 لر ەرو شود ندنرظن یرانا و روبیکح

 ماقمدوخاب هکعا برقن هیناصس هاکرد

 ۰ رویشیلاچ هکعا قرب هدرف
 ادم هوا کمد

 و

 یرزوهوا ینیرالا كنداف هکنوج
 یدل وا قف وهم یسردلاق ردق هنم از

 شیالآ نالوا هکهولج «یعیبطلیم یک

 هدنص وصخ سفن فک و دعا نداد

 هدندنراسشا هنررخأت كناوسن “رمز
 ۰ رداکد یلاح

 مایق هدنک وا كنمالومدبع رییکنلادمپ

 معاق هدالاعت یراب روضح یلصم یک ردا

 هدلاح یغنیدل وا هدهمصر یرلئایا .رولوا

 ۱۷ ج
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 رکید هرب ینیرازوک قردهالفاب ییرثا

 ليم هفرطریو زغادلعف یوضعرب مجهو
 هززوا بدا لاک هدلاح یغیداوا زا

 كناصس) هشدما روم كج هظطر و رروط
 لدج یلاعتو كعسالراب و لدم و مهلا

 یاد حاتفتما رەد ) لرغ هلا الو

 یسادّوم كنو هک رالشاب هة :وقوا

 2 رد رقص ا رها نالا تر
 ضرع هة دحا هاکرد هلا هب زن و حبس

 هل_عظعل ےن راکرابم مسا و تدعو ات

 ندسادحو فارمعا و تیهولا دم ناب

 ۰ رد رابع
 تاقلامدقا ندیاطخ ضرع هسیاو

 لیصت یرلنآ هللا رک ذ یتیطالس "هلبلج

 (یلعالا لثلا لا و) : ردهدنس هلزنم



> 
 یاد هلوخد هقح رو طح وبكت

 حاتفت ا إلا دبطاحم هد ص و رعم

 ۰ روپیل وا
 بول وا طایسم هدابع ۰ طی و دعد

 شیوستو بلفقیرفت هلراسواسو اعاد
 هدقعلاح هی صد رح هک ء!بر تاغام

 تالصحاتفتسا یلصم ءان هشرالوا

 (ےج را ناط ثلا نه للاب ذوعا ) هدنیبقع

 لرارو نع نالوا هنطاب یاد-صا كرهبد

 بیا اصلا هية باد باجل ندنرانش

 هب هحافتئارف قارا هدا لصاح بلق

 فرمت هل هتل تاحاش بودا عورش

 . رالشاب هکعا

 تیام هن راسما كن هلملح هروسو )



6۰ 
 كنس وف وا ه دن اللص یادتا هد۸هسدآ قوا

 یالوف ك هلا | تاص ورعم ییسانم

 «رولیشالک |
 ىلع ما ال وا ( هرک ی [اء) یل صم

 8 N هباو-دامو نالوا مظعا

 یسدقم تب KÎ هل رد دیا لئاصو

 دصاقم و ردنا عاف مو هت دحا تاذ نانلو

 ندنو هاحرو بلط یسهویدو هاد

 لنت هام ما هيا می یقئاقدو لاا

 ا الص یغندل وادق 1و لوصو هدارع

 ےل ربا مع »تفت نحر ىلا تم بر ردا

 ر Ce نک یدل « رايا فص وت



> 
 تجر ناناو هدکعاروهظ ندیهلا "یسدق

 "۵م وه امد یکج ہد اض رع ین هقلطم ءا

 یتتمظع كااخ هد نط فبصون وب وراق یبظع
 اص وصخ یتاماعناو بهاومه_:اقولحم و
 هظلر ندنرلوفورندن رتأشنیاد-تا

 هل ردبا راضعسا ینتیعل دی رت نیّعا اكفنا
 .هبلع تاذ ناشو یصسم هدماسماییما

 هو همو هدام قازرا و اشو دج هنرل
 هدنلاک او دادما دوجو یاشا هل للارنا

 نامه برن هل لج تم نالوا ترابع

 وشو ردبا ادخ سدقا تاذ فیصوت هللا
 یی. ردق سان رک | كني و روظع تن

 یی رلکدعا شا یتیرک-ش قح بوب

 هد: رمز وا هدیمدنک هان هنآ رطاخرد

 ه هبملا تجر رارکت ةلیفوختیقلوا لخاد



3( 
 تج.راهدرب یتسیبیر بوروک موزا هالا
 ق ولم ندن اردنا فیص ون هلا هع-ساو

 ۰ ربدافا مع ییعید) وا هک دا یا

 ماتسحاو ماعلا هني ر همای 2و

 .الصا قرءربت را ید رانایفط و رط) دل رنآ

 هلا ها راکشلدعم تاد دات قنا هدیربح

 یل صم ہدک دابا ھے ظح رلم کجھ هلوا

 یا ے طع! فص و هلا لالج تفص یس الوم

 قالطالالعو یکدم كنازجو ندمو ردا

 ےک رص یغبد دا وا یک لام هلدا-مع روما

 ۰ روديلاج هظاقبا ی سفن هد رد اتع زاهسم

 هردو هدنالوای ال هدیع ره

 یه« وا ی ر لد وو٠ هاجر مظعا

 .ردمآههروف ند وط-هدهلف وخ دماو

 كنا یاہعن ىلصم هرکص ندنوب



.6 
 هاکز اب ییئداسرع نانلوب ندن-ه هلج ینارکشن

 نیسحو ردآ ماسیفهکءا ضرع هیاصس
 تبامر هد هتک ما یکا ونش هد ضرع

 «رنا

 یییروصف هدندابع یاتفا : الّوا

 هجورآ ییتدابع یدنک لردیا هظحالم
 متو ین آ هکلب .زمروک قئال هیضرع
 تدابع نسح هب رم یفیدل وادعاسرشپ
 ناوخانانل وا یلاخ ندنیقف وم ه-ص الخا و
 نالوارداص ندندحوم یاتیفصاو نيد

 هبضرع راز هلا رنآبودا مضهراتدابع
 رادم ی و ,رانص رانا کردیا تردابم

 ۰ رد ونظ و" یناوا لوبق
 یراتمطح یلابعت" یراب هکنوح

 عب ندهقف-رص یقیرغت هد نیعلاسیتم



3( 
 هالا نالوا شادنادقععب هدنفخ ی وک

 در كن سشمای و 2 هسها كعااب ین ر

 هل ھهج یغیدل وا شهرود ی ندنسعا

 ضرع “فد هنسا ادص هاکرد هدبوروب

 یسیقابو لوبف یتعتفرب هلراتدابع نانلوا

 ۰ رداکد

 تباث یدرفن هندابع یناقعسا : انات
 ارش 4 ییرفح د وعم نزل وا مولفمو

 تدابع .ض رع یلص: ندنهیدنل وهدرلذیایا

 ندب !هد فا یصاصتخاو یهح هد تمام

 نارکبش قح یاداو ردا رک ذ هفیصرم
 ةجرد غولب هداضشا یتیدوبع هفیظوو

 یهناوم هل: یکیدلب ید ز ندا ښا



:۰ 
 دیدسن كل ردیا دات یوق ثعایو عفد
 تدسش ۾ هنملاهناواهلبا لاعفا یلخ ولاجعا

 یصاتخا ھه بودباض ره هد یجاهتحا

 یتانهلدوبع» بانج هلیاهرادبعرب رعشم
 اکسس یز داع رز ییعی ۰رلبا تلط

 ندد یادم هدزعایمه منچو.ز ردا

 دبعن لابا )نالوا هن انعم زرلبا زای

 توالت ییدهل-یلج تبا ( نیعتسن كاپاو

 “ردا

 هداضظ» دزن هکر دیا هظحالم هددمر

 یلاخ ندالخو فارحا یتا لوبق نایا-ث
 نالوا یراج هرزوا تماقت_ا عمنعو
 لوبف باصت راح هیلع ها ۰ ردراتدابع

 نول هوا لوص و هيما ةر ل ئالو
 بلط هارب تیاده رقت قدرط



«۰: 

 ه هفرفج وا ملام لاوفا هکنوج .ردیازای و

 اداقتعاو الع لوا مسف .رردا ماتسقنا

 دقة ی هکر د ران ال وا ثالاس_هوقنسم ما رم ص

 رکید .ردهلیلج “هرمز وب .هیلع م

 یفرھ*و عئاز هد_اع یدرط یر كرامسف

 راشل وا یصسم هیهلا بضف یقرهلوا

 هیاوه و غیز هدناب داقنعا هدیرکیدو

 .ردراشم ود هدلالض قریاق
 یییاده روقتتس» طارص یلصم یدعا

 لع نیسح و دا-ةتعا ج هدا تاط

 صز نالوا رهظء هیهلا ماعنا هلا

 زاسبن هلبفر لاک یفلوا قبفرا هب هل يلج
 راونا سا بتفا هدنسهاس رانا کرایا

 «نوسلیهدیا رانا فاطتفاو

 هنجایتحا هدشم كللوف هدهلاما 2



۰۲ 

E شا تاب زاوس ین E 
 .ردراوتراشا هندعان موزا

 مقتسلا رصلا ایدها ) لصاطا

 توضفلا ريف ماع تملا نذلاطارص

 توالت ییسهلیلج ثیا ( نیلاضلاو ملع

 ثالوف نا برای هکحروبد یلصم ندیا
 4۶ د ناوخا عیج نالوا دنیحوت تایرا

 عرضت لاک ندکها تضع تاذ رارب

 باط یزکمروب تیاده هالاهبا و

 تفص مقتسم "طارص زمغیدلوا هدکعا
 هنداهسو تلود لع نے و داقتعا

 یایفصا و ماظع یا-دنا كغبدروب رهظم

 یرلفداوا كلاس كننارضح مارک
 كران آ یراز «ردنمالس و تاڪ هار
 روب لئا ه-داکر ۍراتص و هتفافر



(orp 
 راچ ود هبه هثیسلاعا یراکدلیاتسک و
 هدکغا.داقتعاو ءكدوې موق نالوا بضخ
 نیلاضا هلیب-سخ یول هغئاز دی اقع ی رافدنل وب

 قازواندننهاذموكلاسم كناراصن نالوا

 یک ر ناو تاصم هلبراواب كران [ هکلبق
 ؛ مهیلوابات و نارمسخ راتفرک

 هیدصقم هکر ابهتاوعدتبامخ هدعب

 یمادنعم کرایا لا منخ كرد (نینآ)
 كنراترمضح نهدسفامرک الو_سر برای
 ه4هجو كفيدروب دعو هرزوا یال
 ۰ ردکع د هلا باصسم یزفامد

 هنب رز وا ینهج اس ك بم هک ل صن ی دما
 ردا سما هللذخا صوصح یاود بلیط

 غچ هلوا بایافش ةلبط رش لامعتسا نحو
 طارص ندنسال وم هدیلصم هسیا رلبا دعو



dore} 

 + هماخ ءوس هلیس۶ ۱ باط تیاره رهقتسم

 ندنضاها تاداقتعاو لاعا نالوا یدوم

 یاودرب قج هلو بجوم نسم وا بايا
 یرابندنفیدل وا شفل و هدنسامدنسا یفاک

 یقیقحیاود» هکرروب یرلتمضح یلاعت

 نآرف رادق» رب یتعی ۰ لآ ندعالک منپ نس
 ؛دقح ءار «لرش «لهح «قسف هکوفوا

 كماقساو ءاودا یک بج ءریک .دسح

 نس ,- زدوا قعنا نک یاود :یناش :هنمنهفاک

 نانل و ی واح یهیفاش ظعاوع و ها ولئالد

 یارب درج ره وک
 «۰كسرولو اف هباولب

 ضرع هفذاح بیبط ىلصم هيلع هان

 للحج هروس نانو هدنس هلزنم یوکش

 هه ەقەرما لاثتما هددل وا غراف ندهحاف



(3 
 ؛ردا توالت مرک نآرق ا۔ھد رادقم رب
 لاقتا هش اما هش زحم و فعص لاحو

 تالحام ءافشنال وابولطم یلوصح#لردا

 تیادهودا-_شراهنلامعسا عفانیا ود احم

 ا٤ هولج هلدانع كنسالوم ناروب

 ریوصت یتجاتیحا و رقف نقباب ینغج هلوا
 رکن ییهولا هسد2» تاذ هدنفابس

 هدعوکر یاشاو رراو هعوکر بودیا
 دذاک قرهلوا یغ ندنههلج كناومام

 نالو ھلو رقنغ« ندن-سدنک قئالخ

 رەد ( مظعلا یر ناعس ) نمک مالوم

 زع هل-هجوو رد حبس هعفد ج وا

 وعنالواتاعاطا یطاق لوا"ییراقتفا و
 یاود هرکص ندکدلبا ضرع هها تبع

 اشو رکش هنسمروب ناسحا یقاش



> 
 رداعوجر همايق ندع وکر تلاح هل دصف

 هنسایرک و تہظع ك: الوم ردقهنره و

 دحیلیتلدو فعض كدن؟وقو تیام

 كهللا هدهسیا رولب یفیدلوا قوچ كبو
 یسفن هلا راضصسا یتسلوا بیجم مع

  بقعرد كردبا دارم نیطوت و سنت
 4-ض رع یسانو دج و (هدچ نأ هللا معم)

 ( دا ایر مهلا ) ادا ا تردایه

 یسلوا هباہن یب كن هیهلا من هدعب رد

 هلعوضح وتعاطییرع نوت بودیا رک ذن

 كنهبجاو تار هدهصشا راما

 ییفج هل زحام ندادا یییراشعم مشع

 قرفلا ریبکت ناه هديا هظحالم

 هکر ید هل-ءلاح ناساو روناتبف هبهده*

 نم ۰مزجام ندکممت رکش يادا نی پراپ»



oA 
 ای رکو تودو كس ۶ ندندابفره ها

 لباسقن ةكوظع لا ضفاو قئال هکتفص

 د-هج یراب .مروهءهلو لع ر یتهاومو
 ییاضعافرمشا قرهلوا ندناببق 0 لقلا

 نا الوب مرک او زعا هدمهنازجام دز و

 تالالح و عظعت یماوفو رعاشم مک

 هنزو ر هلدصف تاک يفر هیوت و

 یاهم و یعرادستفا تیاغ بوبوق
 هجرک .مروبتسیا كعا ارجا یقعاطتما

 رب ردف هرذ هکایرکو تشع معنص وب
 لاونمو « مرولب ییکجهعا هدایز یش

 ماندن ردص» لالقا هل كم 0

 لقلادهج هفدصلا لضفا) بولوا لعاق

 لزحأمو رقف .ردروک ذعهدنشم ثیدح

 :ردهنسانعم یدوهح تیامو يع-و تباغ



> 
 هعوضخ تیاف قردبوق هر لا هرژوا

 نامه ) هعفد جوا ید هدفدل وا لاب

 تابش دةم یال و٥ كرهد (یلعالایر

 دوه لذ ابفاعتم ۰ ردیا داب هلا هیلاوتم

 یدوبعم مظعت هده ابا رج یاتفا كردیا

 بودا راضعصا یتکج هیعهدیا اشا هلیقح

 عئاولاف ) رربدلق ىنشاب هلبا رییکت هن

 یابربک ولالج هلب یتار طح ماظع نیبرقم

 ییرازمندنسادا تدابع ر قئال ھه ینا

 ۰ ردرلشابا فارتعا

 تلاح هع دیا تان عفر ندهده» طقف

 تالار هقسشب لضفاو فرشا نددوص*

 بلطم لواو یکیدلبا سحییغج هب-» هل وا
 ینادبلوا شمامهلا ینظح امامت ندیماس



«3 
 بذعتم یلکوک هکءا هد اهدرب هلتهج

 هلتفلاح هب ینابر ما كيل سیلباو رولوا
 رکذن هدیغیدلوا نادرک ور ندهد

 ا.هد هعفد ر ا 6 و ه:سدا « ردیا

 ییسدنادج و یاف_ص مه هدر را و هر و دوش*

 تعباسشم ههل طاب تی هدو رریترا

 «ررد اتوف ینتفلاح هرو نم نیما ندیا

 ما هدقدردلاق یاب هدندیال دوحه

 هنسادا كنادابع عاونا هصقفو یناصس

 یتالصلاک | هرزواشورعم لاونمو ماا
 تادطا یراسماو مک ناب و ۰ ردیا مازا

 ماما یلا-هفاو لاوفا قج هوا یاد هلاقم

 قتراو رورونوا ه2 رزوا یرازبد ها
 ضئارف ةَ یاشاو تارورط لاصحا

 هنسهعاس تلاح هلبدوزرا تابجاوو



dor} 
 هدیاطل س ناود هدردیا دارم یعوعر

 تالبصت ی واح یناذیئ ساهدنماک نه حورخ

 ضراقلاخ قرهلوا ندنعون هناراکتدوبع
 تان مدفن هنسالوم نالوا تاوعس و

 رالشاب هکعا تایبط و تالص ضرعو «

 تمدخو لوخد هر هیلع ترضح وشو

 لوث فرشباسنک | هلیس هلیس و هضورعم
 كناشیدین نالوایداهودشرع هنسکا

 عمنلوا بویلیا رک ذب یتنیانعو لضف
 نا يلسل و تاکی ربت یادها ضرع هناضویف

 یشنااما كيلع مال لا ) هدرلیا تردا بم

 .رد ( هک رو هلل ةج رو

 نالوا ندبعتمو یسیدنک یلصم هدمب

 نالیروبناسحاو ما-عنا نوا یناوخا

 داوف هتهلا تمدش و یراونا تدادبع

۶ 
۳ 



«۳ 
 هب ینا ص ناماو ظفح هدذقح یراثآو
 یاعرو (ایلعمالسلا) هدنض رعم لاصحا

 یسهصفاو تدابع هل.سوزرا لوبف

 یدو شالا عض هن ر هناصلاخ تادابع

 هلیبسح یتباس وا بودیا داب ید ریکا
 هندصف ادا ییرللوقعم "یصوصخ قح

 كيرشت هضورعم "یامد هدیرلن آ یتبم
 ( نیطاسصلا هل دایع ىلع و) ردا

 د

 لالجاوذ هل قیقحب مام دلانا واب 2
 هلوص وو لن هپ هبا هبافین تاماعلا و

 نابشیذ لوس و قحا هدیمضغ هطاو

 هنسهجردیاهدهاشم ییعیدل وا نمد فا

 كنالاعت ہللا هدنبلق معک هلبا را ضا

 ناسلو بلق و ۰تداهش هدرفن هدتبه ولا



r} 
 دل ردا مص د هدیلع دیحوت ر ه.ش رت داهش

 د رفن هلعف ر یی راب تداهش  eثراشا

N تیدؤۋ بع نالوا تتارم لکا و ردبا 

 ماقم تلاسر نالوا تصانف فرا هلیا

 نلاخت يا یلص (دع) ترضح هدینلیلخ

 عب رلیارارفا و تابا هننمدنفا و هلص

 ) هدبع دغ نا .دمشاو هللاالا هل النا .دمشا

 (هلوسرو
 هلن و رد صالخا لک یینینلیلج نینلجج(۰

 هوطع ريخ وش و ردپا تئارف و ظ.الت
 هدرک | لو-ر ترمضح نالوا هطعاو

 هلک | فاطعنا .یلف دن وصخ انو امد
 یتسهفاک رام« ۰ رالغاب همالمو تالص

 هناساشییح هلاقمر هنرامروب تیاده

 .السل اهللع مهار تر طح قرهلواندنع و



(or 3 

 تاج نالیروب تیانههدهاتاو لاو هم

 هدینلثم رب کناف یب تاکیرتو تا. لو
 ین ترضح لوا ربارب هل مارک عابنا

 هزاکدرورب بانج سدنا بیبحو رات
 ندیلا زمالهاکرد یتسمروب تیانعو ناسحا

 : ربا زاب
 غیسص نالوا راد درصوصح و یعب

 ردا توالت ییهکرابمتاولص "هلیلج
 یکم دە روک هضم تاواص (جرل)

 تاللتاولصلا بلع لیلخ هاربا هدمبشن
 كار ون صیضخح كن راترضح لبللا

 هردرا و ةو لا وفا واد | خف قرا
 را هتعاو لوبف نایاش هدراکا دزن طقف

 یناعرج فیرش دیس قحا نالوا
 قدالنااج لضف ةالص ) كن رتمطح

 ۳ ۳ جز و my سسسس



(r) 
 هجوت نایدبا هدافتساندن رلوف (قباسلایلع

 .ردکرک اوا هبح و

 لوصح هرو کک هیاتعهوت هکنوج

 نالوا دعها را ترمصح براب » ضورعم

 ندا یو | هلی اتاکرب یاطعاو تالص

 كفيدروي لیضفت هنرالوف نج لوا
 هد هن رات طح نمدفا مرکا لور 9

 هکرویب تیانع تاکرو تالص هبنرم لوا

 دزن یاس ر و تلضف هنیهاس عیچ هد هیاسوا

 ؛رولوا كعد «نوسل وا راکشآ هد الخ

 شب وادانسا هن رات روح یل اهن ہلا

 ناسحاو دون ال نیما تهچ.ر.تال_ص

 ۰ ردن رابع ندهّن فیایا ص

 مرک الوسر ترضح هکرد-هواع»

 تروح نیل رم لضفا هرک ص ند صدا



«۳ 
 نیلم م نالوا مزلاوا واک لصن .ردههاربا
 هد زوې څه تد > راد هن رایتل صفا كمارک

 :ردا تاالد کوب

 قالطا ینا بآ هاش هرسو هت با

 ره بلد صبص# م٠ حوت نالوا

 صیصحت مو مها را نالوا ثلا تآ

 جول ام الك یهثآ ۰۰. «ردشاروب

 تاحاج وهب وبدت ارور هلتب سا موب و
 ییراسقتفا تدش كشدنک هدهبورخا
 هلباهرون ام تا وعد: ماطر بودی|هظعالم

 .رایا تاحانم ضرع

 لاکا ههجو وے ییدوبع هفیظو
 ادا هدیتاعاط راس قید اوت فلطم هديا

 مکح ندیابیئرت و طبر هبابسا ییابیسو
 تاعیاسیتحا الاثتما هنرما ثاالطوذ



dori) 
 لوا هلید_.هفقماقبا و هب و تن نب ھا
 هدهسردیا رادن | هتق را فم ند هيلع تسصضخ

 لیوح زکلاب قرەلاققابەدنهجوت هن یلق
 ۰ ررینک هلوصح یدصتقموب هلهح و

 ثرورض ه هکروید هلبلاح ناسلایوک
 رام رج ینارف ملا وش یدیا هیغا اجا

 ندهقنن» تفایضو هفبرشتمدخوب .خدنا

 «۰رویغا وزرا مک وک یفارآ مطر
 اد و مظهنو ان و رکذ مقاولاق

 یک عوشخو عرضت ۰عوکرو دوعمو

 ( زا ) نانو یواح یتادابع عاونا

 .هلوا لغمیراونارهاو و رارسا فئاطل

 .ردراکشآما یغج

 نوجا نادجور رونم و ناظق باف
 ؟یمرولب هلوا اقص هق ثب لدام کو
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 اض نموم نالوا انشآ هال اص تقیقح

 جاوح لیصحتو هراس فیلاکت یادا

 یهروص قارف و یتبم هناعحا هیرب

 یتید ناوخا نوتگابلق سهنأتو راسیتخا
 بوذلیا تافتلاهمارک کتا ورب ناسوب
 یهوجر كزەد (هلاهجر ورکیلع مالسلا)

 | ردنا رابخا ران ۰

 هدقاقوا نیبقت كنهص ورف:تاواص

 ردیلاخ ندنمصم وت :

 ىسقاق  ندوقیوا كنا فا هکنوخ
 مون اریز .رزکب هنسغلواثعب تولاد_هپ

 ردیف ول واساسحاو ازدا «

 اجا ندهبموتتلاح نالوا هببش هوم

 ماود مونلالیف هبا نانا نالبروت

 لغاواشو مومه و اتضعا تاکرح ندیا
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 راک فا نالوج نالودبعوفو هد: -ص وصخ

 شعاز* ندیکی هدنسهناصسهروک ذم ترا

 هرزوا طاشت و حاسرا وِ تولوا

 هدنزحم و یهداتفا لاحوشو ش هلحاص

 قرهوانوصم ندنایذو«یاذا و یداعاطلم
 "هرودر ادو وماعط یفیدلروپ قوز رض

 تج وم یری كيال مع راکفاو 4.

 عضه اما هلبا هب رف تکرحو ریدنر

  وبیلوا شادیا

 هلعفا نم نا-:)واسلح هن وندنلاوحا ندیا

 « روداو ی ربخ ندرات یضمنلیدیا عفد
 كنس هدع» ییاعط ممج یعستیاع كيآ

 لم هنوالح و تذ) لا ردا و لاخدا
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 تا قآ فولوا ترابح نانلاسقاو

 هم هطد اب ونا خب هدا نایرج
 ۰ مری

 هسا ندنسهطاحاورصح كب هذطاب من

 ۰ ردزجاع یر ره كف هلن امسل

 یییرکش لر هبات بوش هت با
 حایصلا ىلع هلک ک مزال تردایم هباغبا

 ادا یر تال_ص ىع یا زاغ هزهرز وا

 ۰ ردشولف ضرف كغا

 لبص یجدهدک دلبا روم رانا فصل
 لامهئاضا یح هوا رادم هب ادتها ۳۳

 نالوا مداخ هزي یرمضم هلعفا ما و

 هبه ابنا دصاقم و حادادما هلا دیس سآ وح

 «تعاطنتساو تردف قحهس)وا لسوت

 لیهست هل یاستک او یعس باوباو



 ا
 لیلح یردف كن ر ره یک تشیع باب سا

 مذ فانصا نالوال,هسم یعاصحاو رع و

 لیاقم هد سرم هلچس كل ران وب هدروب دنا فرار

 .روبیلوا ضرف هنمرزوا زام هلکوا
 .لاوز بی رف رن هک اتفو هدعل

 مظع ید من مات ن نی كیا لا صح“ و

 جاتح مدت ازصو و هد وىو ر ود- ]وا لاو لا

 هف ص دن نالوا تقفراقە قره وا

 روش وا مع دص وصح تدوع لابلا

 ۱ مزال یل ىزا یدنکیا هدارکشت ەت

 .رویبلک
 هدماقمون كفل« تاج ) هجر ۱

 دف راثام دعب اتساطب هن کسا هدوع ىلع م زعدقو)

 لا لع نولکون مکناول ) هلیلوف ( اصبح
 ودغت ریطلا قزر اک مکفزر هلکوت قح
 هاش رش تب دح )اپ حورو PEY چی
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 قوچ كیروک ذم ثیدح هکردشملروب اعا
 رب كرلنآ بولوا عاج یدناوفو رارتسا
 مان (نامعنلا تقانمیف نجرلابهاوم) یف

 ها .ردشهوا جرد هبیزجام را
 نوکس هدبودنا نارذک امارات و

 یتفو هک نالوا خاص هرجا

 ضرف یسادا برغم تال هجندیا لواح
 هردندنلیبفما هلیارکش یاشا ید قمنا
 یمالوا مادو یدهرم« لرا- هک وچ

 .روب دارا هدنانتما ضرع» دع رک 2

 عت فونص كرام عفاولا ىف .ردشل
 هدیماضقنا ردنا جاتا مرك فئاطاو

 ۰ ردنم رب رکشالابجاو

 قانارف امام هدنوک تدمر ندازآ

 ۰ رويدا بسک لوح ر وی ملام هدک دک وچ
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 دب درگ هان هم روک یلاحو كانا

 . زال وا یلاح ندنی مانه یعوز كنسء | تدابع

 رکفندیانالوح هدفاف اردو هاو اذه

 ل-هاهدردبا عوج رە تفنا قارایلاتاسنا

 فدارت یر ندرامن یادقا رانال واتریضب

 ردنا هسیاقم یب رله رت نازل ونهدکا

 ار دذا زاغآ ةف هساحم

 رتدابع نليدبا ادا لیا-ةمهب هلا معن

 هلک لپاقم هنراشعم سقم ران | هدا

 قره وا نیماندف وام هل صف ندنکحهبم

 ییفیدلروب ناجا هلماک تحارب ا هدر

 اشعتالص هلطاثن لاک هصبلیا رطاخ رد

 کر ردیلغا مه و راردیا مابق هنصادا

 ییرع نوت ناسناهرز وا یفیدنل وا ضرع
 هسا وا شلبا صح هال ود تعاط هل



 تم
 لاح ندریص#ن و زحم هدنرگس یادا هش

 ۰ رد راکشآ ما یغح هی: هلوا

 نوجا ادا ینتارک شت كنهيهلا معن

 دده لرازا-ء بجا و و ضرفناذلف عورمشم
 .رویل وا غلاب رکی هدرمضح لاح یتاعکر
 لاخ ۰ ردیلیل هډ غوا یرابن نوا كرانوب
 لیزنت هدرد نوا فیفا الجال هدرفس

 ینکرح لاح ككرفاسم یبیتلا هکرارویدیا

 یرارقو نوکسنامز هدیزکس هرامن نالوا

 ۰ ردشاروب صیصخن دیدص ناداوب

 ظومح ینایرط هبدهض ورف» تاولص

 ه.تفوره هدنوجما لاکا یضئاقن نالوا

 رزاع قاطر ندسنعو (تنس) ص وصح

 ابد هفرش ناضهرو شاروب تدبیر

 هلروک ذم رهم ند-ذغر دل روم ۱-هبفا هدایز
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 لاو یتبم هنیمصم نییزتو لیمکن ,ییضئارف
 " (عوارت ) ییتمکر یجرکب ,هدنامزرب بصاذم

 : ردشفلف نوخسمو عونشیزاع

 درازا ۶ و مد زحلدلا ۳۳ رظن

 ؛زرولو یصجا داوفو هيام یف مکج
 عوضخ هلس دم ی ههرشب شون زات هلج زا

 زوت هنکنا یتح ۰ رو, رد ثل | هدایقناو
 هقلاح ما هد لرل عمده نیعسلا قمردنوف

 یراکدروس هرارب ییبرزوپ ًادايقنا
 ۰رویایروک

 لفاغ ےاک ابا هب هب وی د روما ثلذک

 قااخنالواریبخ هنرالاوحا میج مرانالوا
 ییراتضح ( هتمظع تاچ) ینادم یب

 ضرف زام تفو شب رک | هک رویریدک |
 ۱۸۳۰ ج



€ 
 زان وکل کد تلفغبایرا یدیا لوا شمال
 قیقح تمعن یلو هدرارری رب هکلب
 بر نالوا لطف “کا كئارک ةمکح و

 نوکربو ین هدناکرظن كليلاملا
 راضحاو عجب هنسهناهص ناوبد هد بولوا
 وب * یدرا نەدن رطاخرد یبرلکج هلی دبا

 اکنرا وتاراستجا یکجهدا ثارا كنلفغ

 ۰ مهل وا یتیارخ هسیا كلاب
 هد رایلص «نیعا تاما مدع وشخ طظ رش

 ەڭننلاتەخەىر ويلو! ل صاح ًاماغهدیاف وش
 .ضةنلوا راکذا یرلفذل وا نوها

 تسدبا هرزوا یفیدسال وا رکذ هدالاب
 هدیعا راطخا موز هیون دی دیش كند آ

 ه ردندنسهلج یدیاوف كلزام

 ثیداحأ زام هان هناضورع» وش هنشیا



 ت > ا ا ت
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 رادم هدي یر هلبا لوق هده فرش

 ءا علا نع یهنتءولصلانا ) و تاصو

 لاح نسح ههللج قوطنم ( ركملاو

 د-ع تصضایر لوب لا یعاد هنا ےک |

 .ردشفلوا

 ماو یتیعورشم ًاضاسا اک
 هدهد نوزا عابناهماما هدلاعفا میجچقرهوا

 دایقناهش راع وبتمو سیر یه رش سوف

 ۰ ردرا ویم هلیلج "هدیافن رم هنص وصخ

 .دیمهبدا تیامر هدیرحتفو هکلصن
 هرارکسع هدیلاعا ماطر نالوا مولعم یکج

 صا د-صقم ندوب هک رویلبدا ملمت

 یبوجوو موزا تعاطاو دابقناهسیر
 هکلم رب لزوک قرهردشلرارف هدن رانهذ

 . ردکممنک هلوصح
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 ریش نامرهق مع شوج راد )

 زام تولوا تعاجب كمارک باعا متر
 :نکاتس هدو كماما هدانا-یرقدلف

 دهن روک یییراقدل وا لرم هج فو یتکرح و
 مظعا قو رافبا-ذج قره6 ناریح هلاحو
 هکر دشت و هنسح "هرقد رو لزوک هدنقح

 (ردیم ولعم#ل ران ال وادا هم راوت بش

 هد نیا تم عاق اید نعاچب تالنص

 لب . ررزیهنم یهو و 4 دام دیاوف

 "للاها نوک ره راب هلی هج هدنرادتج
 نانا وا ادا دعچ تال ضو هعفد شد كەل

 هرک رەد هتف تت ةداب "یلاسها درا تاح

 زار هل قلخ یرف نالو ئراژواجو
 عاقحا هعفد ىکبآآ تدهن هدنز زام مارب

 کلضن ۰ردهءهالشاتناید یاضتةم یرالثا



 کی
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 هعفدر هدنررع هدیملاها هدییب راطقا

 ییا عاسقجا هدههرکه کهن واوا

 ۰ راردیلج رو هبافبا
 ماما هدنسرضعب كناءامجا و زقعب مش

 سا یعتوالت ره -,طح ندتفرط ناسا

 رها هليا راهنطخ ر وک ذم هکردشغا

 یهانتلاعرتاذو رحاوز و ظعاوم قوح

 ناو ا(ضیداللوا شهروی نیت لزسدقا
 كن هیلخجبطخ راولی ا اعم و یک ذن
 استعاج نوجا عاق هد نت والت یخ

 یشاب یر ره 4. وا یعطف ضرفیتوکس

 ءرزوا بدالاک هترزوا یرازبد بوک |

 رل -ےوقه رز وا یرلشاب یوک ءرارروط

 .زفلود یرتاتکرحهدرلنا یک شمن وق
 په رايش یت د لو هدک عات والت كبيطخ



($ 
 ماک حا شلدا ید ندر رب 23 دن

 هان مرد راسو مولعم یفنیدا وا. هیید

 قدیم لا نہ ماقد هب هدرلنآ دو

 قااجیلنضیا هلیتعهقن اس جی و در هلو

 زلروک رللاح یک

 تغب مشد ودح تیطخ ض رفلاب ءاز وا

 ۔هلکید هدلاح را ها واقح هقرح هح راج

 .زک مزال یرلم

 هدنرظن هب دم تعررمش زا لصاما

 تالصال را ییبم هن وا یدناوف تاک

 دید ث لاکن هجایقعو اند هداةح رلنالوا

 ماظعا ینیراتصعم و .شلبا مکح هلیا

 دو رفک ناوتنع یروک ذم لر ردا

 .ردشعا

 ناسعا تمالع یبظاوس هزاع



 د
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 2 یک یغیدلق

 قیرایدنک هراهضورعم تالنییطفت

 البن تشان رابا؛ناطیش و شع وطلسک "یاد

 یکم دابوب: كل راتالض هرات نانلو "شا

 ۰ ریلیشالک | یالوتكی یزاتاهجت
 هلبسح نا وا شمش ر وکی رلتزبصب نیم

 رم لر هنج عا ا زدل قیقع بل تو
 تالصالرت .ردرشلنا رظن طق هرهاظ
 هدکعا درس هدنددض لیوأت یتراتخابف

 تاقارخه_همنا یر هیها ور ذاعء یرلفدل وا

 هک رد ردناباش هفلوا درء ندنفون

 4 هم زاد٤ مز رد-هنع ندهنهاد» زر

 «ردراو یایثحا
 !نافرع وب هن تسارف نلاع هت

 ره و غ ندرللام نیلانعا برا توا



> 
 لقعلا فروض ىا طقف .ردتفاس» ند.ُ

 نس ندهبامیب داو یکج دبا جاتا زا

 تر .كمنرلپ 4وا یتغتسم هل-هج و ةئ
 قهردنازق اک ع یدعفا ؛دباوف وا, هتشیا
 هردبشلف ضرف هک رز وا يزاعن نوا

 كناشلامظع ملا هک ق وب همش كن دایع كن

 .رباکدقجءرترا یینعظم

 هرمز نایاسص هراومهان تل بموب
 نوه وند و سفن بیذه اسب هک ید

 رک لا ج ال بچ ,لزکقلاخ دو
 نے وک یی یزکیدنک ندهعلاطم و

 هنص وصخد|یقنا و تعاطاد_بعفو ۰ زکس

 هدد_یعمتاق وا و نرم یزکیرهراما سفن

 كج هديا پتوت هرز وا عاقحا هیازکناوخا

 هدن ر دقت یناجاو ترشاع+ و بولق تفلا
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 دس٠٥ يهدازو موز ی یټ ارم تا واسعم

 .زکسز وی دیا
 ۰ ران وصل. هدیامايتهرلامدا وب هک عن ا نظ

 یک و یتیرابدنک یر دا-هولهج شرفلاب

 3 هةر واوا ثحءدرا قوس هراوعد

 دع ندلاحر دادع یباععا تئاج هخرد

 «مفدیا لز هیندبطاحم هلبا رلنوب هکزغا

 هرم لو رنو هح رب دهن و

 هلل وانت عفان "یاود هنتسیدنک هکرزکب
 قرصع رط یمز وسكف داغ بلبط ز ندا ضا

 مر )اھ عا یناود وَ مب ور کا

 .قعح 4 وا هد اف کد

 ضا ماب د ك د دیک د ین غت س هن دنور نت
 نایذه هدبوشلعم زس هلن رئأت هو-كعءقا و

 هلن>المو رالعشاب هکنلیوسندالیبف موج



 و
 دیتسم هنسیناذ عفن یها كبيبط هکهدیا
 هندصقم لاح حالصكنهراجمبوا بویلوا

 ۰ دینبم

 مو رج ندنالیص داو یییرا شن

 تالبص كرت هکر دیلمروص ءرلااظ واناقا رب
 رک ۱.۰ رده یعادهن را راد نجا هنص وصخ

 ینا هلبربرصاق لدقعایو راکنا یتتیسضرف
 شلمب هسیا راروبدیا راک نتساو .حابقتسا

 مک هلی را رفک دیدن تعیرمش هکرانو سل وا
 هقشبلداعههرفک هکمادامهدلاح وب .رویدیا

 لرت هنرایدنک  ضهلیدا روصت "هانکرب

 زیدهیلی وس زوس ینالوطندن رلعا تالص

 ہر تحصن ضرعم یر ناما دد طف

 ۰ زبهروط ورک ندراطخا

 هارد كرت یدانندلساکت قوپ



>. 

 لوقع و دراب ل یعون وب هذكل ساک:

 ودا نددح جامو می ددر رولس

 یهرکی مات زدنوک هک هکر ردیلعا لمأت
 هناسفن تاشما هة رظ E ترد

 .ررویارفوا هلیا هوید تاظوظحو

 لئازو ناف یسهلج لرنوب هک وبلاح
 هسیاراونوک و ناسنا ۰ ردن رابع ندرلز

 ۰ ردقوب تراي
 تعاشر نامش هسال وا عج ر زر ینبه

 تو هك هرزامكج هلن هوا اذا دنا

 .تامهیم راریلب هیدززومهلوب
 کز دمعات ینانشآ راکو فاصنا

 لاک هد رغوا هلن از داذلو هاف تلاطم

 ندنرمهع كناقوا نلیدا فرص هلکااج

 رظع عفانم كندموسقع تدمرب زا كب
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 هادا زاغ تفو شب كج هدیا جاتناهءادو

 لیصحت و نویسل روک قوج یملدبا صیص#
 .نوسنل وا لاک هد اب هیقیقح تداهء

 ها لقع رب خاص هیادتها هبا وص ممهانم
 یلوقع جاع كرلنانلوب مدنیسامدا تیکلام

 .ردیما ورقا وا تراټع ندنو
eîتایح ماعا ةظحالب و سفن  

 بجا ض نالوا لئا قوج زا هنسهیامرمم

 زیزع,ندیش ره یی-هیاید فثاظ و هابثنا
 دج و نکرولک مزال ین وطن یلتمها و
 تماقتسا هب ند رایفاغ ندا راد هدخر ید

 کک اح رلنوب .رولبدیا ديما ريخ هلو رونلکب

 دوخاب ۰ رردیا یغادع هبا رارولوا
 یمدکلتابخ ها را روناو ندنفنص رام

 لا كنديمالس-ا ناکرا یتح ؟رارویکچ



 دهالسا نيد كصاحأا نايا مده یتبطعا

 هدلاح یخددل وا فیعض ۰ ردقود یرلباسانا

 دع ندنلاسه ناو خا یرلن و نانا

 ؟نعزا روک ای هاا ددر هدک ءا

 هب هد راب روضح ایم تال ص رات
 هدنزب زع باتک هک كج هلی هدیا درست رذع

 او فال اقا هد عضاوم متر
 وب زاق هرلما ,یفیدلوا شمریو ادکومو

 تلم ت تاک .« نوسلی هوا لوبت نیا
 ین نان نارو, ( واصلا ف ینیع ,مرف

 نتعافش هکر دج هیلو ا لی .ندنناش

 هنزایلام روضح هلیدضقم ماحیزبما

 .نوسلیهراو
 هدنسا وعد باماب همزمان د ی هللا و

 قوچ ركن هن رلماملبف زام كلرلنانل وب



> 
 باتصت هدا رنو ۰مردیا بجعل

 هدیدس "یازا هجاند او هرم ندفرام»

 روا فشن اخ لرو ابا
 امام یرلکاردا ایوک هلک هضنا رف ماقا

 تار كزام یرالقعو روناوا با
 رذقیلقع قجوج ر هدقمهلکا ییمهلبلح

 مرولنهبد نوئج هلاحوب نب ۰رویم4وا
 ؛ ردنونفنونج هکنوح

 وب ۰مرویلیوس كلردیا ابح ریقف هلان
 تورعو لقع هکردراو یراضعب كنهرمز

 یهرصورلروال وا داب هبا تفارظ ونافرعو
 یابازم كنهبمالتعا تناید  هدک دلک

 اذه مم هزاز وشد راق هد هد ندن_ب هلیلح

 یادا یراد ناوخا هدر ىزلودنلوب

 یرایدنک هدانا یراکدلبا مایق هتالنص



.> 
 يک شعا رااکدندندارفا كن هلیلج تلم: وش

 بولیکح هغازوا ندهنهلا ينس "هداموا

 :ردراو وی لاحو هرا الپ ۰ رارروط
 ندن رظننیلصم ناوخا رلندیا دابتعا یلاحو

 ررونلوا ده ندلا فیعض و رارشود
 هدهعروب# وا مزج كا ممداقنعا هدن راقح

 هلتهجوب ۰ ردیعطقرما یرللوا تبسنهقسف
 هدنرلوا هلادعلا بولسم :هدامشلادودم
 ۰ ردفود همش

 یرلکل زسدیف وش کكسیهروب دانظ

 .ردتا سح تلاح لا لصا هنرایدنک

 « ردک رک كمر دتا سح اقلطم «رویم

 هدراروبم هلآ ینیرایدنکە لیا اق- هل طقف

 یھ ه-نسیاش و ناطی هاکتبعل كرەلب
 يتيرلهروب نم تحاضف ۰ رروبلوا ناوخا
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 تاسکراو زارحا یه یاصر هکر دا

 هدنیس زام حورا یتیفش هکلب و ناک مزال

 هم رط هه )29 هان هرس ول هشسذا

 ناخ قمارا هیع مش "هلی .4اک ز طاقسا

 ه زلاق را ندرهظع عفانم و هدر ودص

 هکلاق هدنلا كنا لام كحهدا اغا یربقن

 یک یفبدل وا لئاز ارور“ و حایتحا

 هدناح :یفردبج ندنکام یلام كل

 هد یتضصم سون ریهطت ند تخ و لڪ ]یاد

 «ردراکشاینج هیل وا لصاح
 مالتا لهایارب هدد دذ اطظ وس

 رهش ينعي كن سلف طرف ج روا ه رز وا



{or} 
 هلاتتسنا د کات ۱رطقم ارام هدنا تر

 هددنطاصم و رکح كنار وی عورمشمعانشءا و

 هش هدنرکدلیا تک فوفو رادقعر

 هقیقایف رایدلبا تزردابم دیس و ردت
 سفن هلنعاطا هنرما كنالا.هن قلاخ

 یز ن ماص ندا ماطاو فک ندنایهنشم

 هندنکهن وا هکنوچ رويل والان هسفن
 قرهلبف بلاغ ییلقد هنسش نيليا طلت

 كنم رمش ؛شفنقترآ هدقدلا هنتسوکحم ینا

 نادکمردتا باک :را ی ربیش یکیدایا معرح

 ۰ ردا عطف اتام یتدعاو سوه

 كن هم هدمانصتف و هکرزوک ارز

 نالوا منا کیا قوب زوا هدنفوقح
 ناناو لاح نددافعو ییارمشو ماعط

 لاثتنا هنادخما اضح مماص اسف نابزف
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 یماضر هدااج وب .زودنا لر هلید_صقم

 ندنناب ورشم و تالوک ام اصن نایفلوب

 یفیدالواتراشاءدالاب هوخاب ییسعا لوات
 هان یب ریذاص و هيظع دعافء هرزوا

 هنباکت زا تامرحم یک انز نیلیا دیلوت

 تارکسمنالوا فرش لحم و لقع لبنم و

 ديما لصن نالا راجا هشلامعصا

 ۰ ریلی هدیا

 زظن :نددنعهراض فاوف كجوص هتیبا
 حالصا و سیفن برن درحءدلاح یغیددا وا عطف

 نروک ج او كب یتفج هلوارثیینلیضف لاح
 یتیعورشع یهروک ذم رغ هشاط و

 ردنا فاصناو رلیدلیا دع يفاکهنص وضخ
 هدمایض رهش كنەمال_| تلم هکزاید,د

 یریلاح یدک وازا رب ندسهث بورغ هصامناب
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 ةدناب یهلا رضا دایقنا مدفدنلا باعها رظن

 هراناناه* یرادتفا بلعإا ظرض ییرا تف

 هدنسلوا هفراخ تبهر شلروی نایسخا

 قرهلوا ايهم لءرفس «زللق نادیم ههابتشا
 دنکو ایراز وک ھه رشا ب اذل و هغ شکاقن

 هل ابنتشا لاک ید یریدنک .روشوُف

 نیعم تفو هدراروتبروتوا هاب هرفس

 ی ادور وفرش یهلا نذآ لرد لولح

 « رار واكب

 نیم رهوک ایس هنرب ندولنو رک |
 - هل واشحاید نوت هرانالواكلام هامنا

 لوا هقیفدر ندرونم تفو هسلوا ىج

 ندنایورشمایو هرذر نده-هفنتالوک امو
 ۰ رویمهوا لباق كمرببتا لو هرطقر
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 اشهرژ وا لاونموتیزب كبناخا یندعا
 دن تراساو تواقش بلع وشراف هنرلعا

 دابو كنا نک ضعپ هلیب مخ یرلتومش
 زدق هن یرفلاح لو ءأم فالسخ و لوقعما
 هظح المان | یغج هل وا نررفنو مین نایاس

 رول وا نابتسم هلیا
 هضیرف هد بوپ ییردف كنم وب

 تالابم ی و دال هداشا یعایص "هل.لح

 باصصا یییرایدنک كمالسا نابسنم نالوا

 یرلعا دع ندلاحر نالوا مزح و مزع
 لقملا فیش اکو رول هوا نک هت
 ری ساو ناطبلاد-بع یتحو هلال و

 زروتک یمه مش یرلاوا هيد تاومش
 ند رلن وب هد ّةلعت ةد من داقر نالوا ٤اض

 بول وا الاب كب ضمه ولع و یوفا تاقتاق
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 فلام ههرذرب ران وب ندن-فن تءاہش كنا

 فذص هن ییبرایدنک .ندهعانوا نکیا رااکد

 مو زویاص,ندلاحر

 هدیر ندنسهلیلج دناوف كم و تص

 بلقا هلرهرد:ا.صح .یع وج ملا عاص

 لر ربقف نیلپا .نارذک هللا قلجا یلاوحا

 ردیسل وا هلو هبهظح الم یی زلبارطضا
 پودا ثارا باق تقر هبا هظحالموپ

 تور :.رول وا یداب هب هف دص )اشک ا

 قج هیعوط .جوروا رانالوا لئان ههافرو
 تزابع ند ه یاّرطضا قلجا رول ه-سل وا

 یلتبم هتف آوا هکر نمهدبا روصت .یتفیدل وا
 .ههوک یرتا تقفش هدشدردرب ناناوب

 ناسنلوب .جاتح هرانالوا هلیو ران وسا

 روتلوا .هدصن .یلاج كراجي لبا. ارتقف



 سم

 + «یللروت روصت

 ترم هال راس یف لصف )

 قازراو هریخذنوت كمالسلا هیلع فم وب
 ی را, 2:۶ :هدلاح یغددل وا ةدنلا یراراسا

 دو رویا ماعط هبعفدر هدنوک جوا

 هتول وا قوط مازاق مبا 2 ہرادیا لاوس

 ناکن وجا هربخذ تل: ندفانک | فا رطا

 وردود یهو اتا ېب اک راچ و
 (۰ رد روک ذم هدفي رش "یافش شما

 نرده كی دیدم ترم داف اط و

 .اوج ییمی یولغا 3 هنرزوا رلنال وا

 مک راز هلیا کز اب نک اما یهدنر

 لاوفا و لاتقا كردن تراز ین ۵اھ رکھ

 ید هنننل* عرف" نرالا افبا ىدض وصخ

 ةد مت كنامکخ نوا هدن کد با غالمطا
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 یواخ یراسماو "مکح یرل-ةچ هلاقزجام
 هدنبابنیسح هد یب هلیلج ټدابع ورش نالوا
 + رایدع ادد درب

 لنیلخدارفا هجراکی.زوډ هکنوچ
 هلبراعا عافجا هدورو نم نک اما هنسره

 راوا سابببتاو تفرعموتفلا باسن ک |

 صا یرل-قچ هبلاق یلاخندس:یندمو قرت
 نازف .«زحم «برع رت : ردراکشآ

 «یلبیچ «یربرب «ینادوس یی «نفافا
 اهد.و یلءهواج ؛یلنات-هغاد ديلدسنه

 قداجاوفانصا هعونتم ما قوج كب

 بوت رلپ وط هاروا هرزواد-صقمر و نيد
 زا یترفغمو تجر اال اوف پر

 رار دیا
 فلکم هلب سا رجا هد ص وصخ نک اما
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 هدا هع و تدده كالا وفا و لاعفا ی رافدنل وډ

 ماه لوا "هیهلا ٹیک: هجولساب
 دا بع و و نیل سيم مظاعا هد هةل رش

 ییرلاقتندنا نایرج ك تارضح نیل اع
 نالوا مشللاوبا هکنوخ رد ک٤ا رکذب

 یس ةتج وز كمال ملا يلع مدآ ترمضح

 ندن ربط وبه ند نج لبا امنع هللا یطزما وح
 هاکرد هده ز وک ذم هد اسد قم لا هرکص

 شمهلفآ تم یلیخ كز دیا اصلا هب یناحس
 7 هون تاحاسضرعو

 ٍ * ردشل روبلوبق

 یسهجوزو ع»ع لیعاعسا یلغوا تلذک
 ترضح راز هلبا اع هلایضر رجاه

 صا كمال لاو ءولصاا هلع مهارا

 ندنسبونعم باخ "و لاثتما هبیماا لیلج
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 هلا ربص هد "یاولب نیلیا وو-هظ
 باف ا ر لالا ن ااف و تانک ا
 رد راشلنالاعت« تاذح ناوضر

 هری هل ارام .تر تجمع وا
 هيام لنعاعما یدال وا یلیکوس-كاو ىداۇف

 رومأم هللا فرطنم هک عا, نابرف یعالسلا
 تردابم هزما یاتفیا هن رز وا یعلوا

 ما سم هفت هش راک ابمدنزرفمد-قا ندزگا

 هدنر قدر وی مالک "راد هدنض رعمهراشنسا و

 هلدایقنا هیادخ ما .رهک لا دنزرف لوا
 هل رد یتحو شعا سم و هني ےل ہت

 هغلوا نابرف یکردبک ه وکخ ودهدکلرب
 قرهناج هدنسیدا و (ینم) هدانا یکیدتیک

 یییعلساو-- و ندا ما هنفزع دا فا

 هنیرزوا كنوب ۰یدبا شلتا درطو ججر
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 نالوا, يلج رد كرملاراتشم روڊ نم نیعل
 .روک كنس » :یلارا رب ہد هیلخ ھارا
 هام ههش و مدآ ۰ رد اطء.ش اور تاکید

 یو هيد هیمزیلبه هدالوار هلوب ېچ
 منم ندیعظف سس دن نالو یاضتقم یماا

 زو ید ندنهج وا هده دن هکعا

 كنمهتخادنا و نارممخراج ود قردیبهلو
 .یدیابوا نال ذخ

 نيل نو السا اف ) كناعهبلا راشم

 انآ ایژرلا تفدصذق مهارا اب نا هاندانو
 هدنقایس یم هلبلج تایآ (نین ای زین تلذک

 هاا نایب صمت آمد ویانا لک
 قرهواملست *هدادنادرک ًارظن هن دم ولعم
 هدماکنه یراهدر وی مایف هب هفیظ و یا قبا

 لبرج نامه كرءهریدتشبا یتیزا وآ رییکت

0 
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 قجاهلوا ادفهلب لح و یدل وا لزا نیما

 ردقوب یا ما كرءرتک هم لناب ینبرف
 ر اهدو یدرو ربخ یتفیدلوا مام هليا
 تارسم یییرااکوکقرهنل وب هدنآربغدن یلیخ

 یدلیا بایافص هلن بان رخام ۰
 هنرلهنض مم لا۴ا هددض و رعء نک اما

 هنارضح نیلعاک نی رقم یرهلواتافاکم

 اع ولج دیادهس تابان قوجك اهد

 زای هب هلحم وب یاسر وا «

 نالوا مانارظاماو مارک رایخا هتشيا

 .لانعا كد ارح تاج تیصدق تاوذ

 سابتفاهلبا هب ته رلناو راک دن یییرلهرورعم

 هراس یاباحص» هبرشپ سوفت نیابا راونا

 هلرلنا وداب یتیرلهزهاظلا- ءفاو تادابع و

 یکج دیا دادا و هضافتعا ندنرشناح ور
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 ریل هدا اړتقاهن رایدنک هلتلو ېس كب هلتهج

 لردا فعاضت تابت شاه الوم تعاطاو

 قالسخا نوسجا یعازف ینک اب یاضر
 هلبا انو لیتو قل هلا مارک هعرک

 لئا هندامسو تلود یقلعت فرش هرانا

 رول وا
 كنارمضح ماظع نیلسم هکنوح

 هرلنا هدهلبچ لاعفاو هدهاشم قیر |

 یرلهدلقنون-تمو ع ورمشم رلتدبا هلک اشم

 هوت .یرلکدلبا دانشراو هبنضرم .لاعا

 یک بداو ملحاو اسضرو ربصو هاناو
 ہر راکچهدیاردشن اما ییه-یلع مراکم

 مارتحاو ان دییزت هدنقح رانا عبطلاب ءان

 * راردنا ماعا هد هن ما

 ندر اک الا وحار يڪ ذرت ج لاعا
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 هلشبعون 4د ضف ندقدالف اش هنسساصا
 بیم عصور رقفو یزاکفاو لوقع

 توش عصضو هرزوآ بیرف تبنرو
 تامارم اما هت راف ولام و دادتعم رلناو

 كرمان با الابسح ارز « رد كاا

 ثب هلا اهلا هتل هاج اراو نيطال اس

 اش تابح تانا-سجحابالصاو یوکش
 هدع) و هن نامز یراکدشود هه وزرا

 هدكمارک جا دخ ها ریلک مزال ی راع از وط

 هدانا ی راک جهدنا تجاح ضرع هنر ال وم

 زومآم هلي تاقا نام رب دیش کا

 شم ناشتطا هدایز ات هد اترا د سفن یراق
 یسانضبا ندان رو .ردراکودیفح هوا
 طق ایامرو لانها ال ردا هجور

 هب هئداح ز یک ادعا یالیتسا نو لغو
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 یر ضالخا و تبح كن ریدنک هن رل ها

 د ات یب راد وب هقبظع هاکرابو نیک

 .وصخ اباطف لذ و اا عر داناو نصرت و
 ی هل لوح تاڪ  Aاب اچ مه اس

 نیمطل ییب را هست راد هندن وب ندربر

 مدقلانم  هلیسهیلاو دصاقم نیمأتو

  1هنب را رقن کوش رابرد كن رافالساو بال ران

 هنب را 5 دابص تامدخ هدقد] وبع ون و ی راه

 عر هد رل -ةح هرز وا اوا تاو اکم

 یر هناقفشم تابان و فا طلا نالیروم

 راطخاوّرک نو .رروب راطخا و ریک ذب

 ا زارا یکیرافلس هد ریه و شود نوص

 ییمورل یرلانا ته دخ بحاویافیا و توافق

 مضحبقعرد یعدرانو هل_ففلو راو شا
 لاثتما و هیت تام رج صرع هد هاکو م



O 
 لوایزل سفن هلا هلی وو ردا هلع نماوا

 تيد وب صالخاو تبح هأم راکم بانح

 ۱ ۰ ردیاعایطنا, هن رز وا

 یی تفلا هلا تا هفرایتسا نیس هک

 كعا قلع هل ةالخا ا ضوفن .ندیا

 ميلان ا شم ثالم_هیلع ماتت . ۰ ندیفیبط ها

 شفای قد غنوا رقت یز چچچ دن رظن
 ه هرفا و تایلونا وب ررر ۴ لی -هبواخ

 رانا هدرا رولیرریدنک ,راتعلخ .قرهنلف رهلفم
 زواب روب هل زا اما یرا:عاسط و تنم

 دصقم و هاك ردتمزالم رانو ,قاراو

 تاللج دعو راد هن ماشا ك و

 تفو ةتافأ و راردا ett هن زاحا

 "ها زا و ادصا طا ست عفد قره-لروب

 یها-ٌهدان "هدارا دنص وصح انه بابها
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 .دوعًاهف رمو رولبزاب رانامرف ردبا حونس
 لثان .رونلوا غیلت هینسیماوا راد هنرات

 تایانع وش هداجلا بای رانالوا مارمودصقم
 یلاعع هاکرد لام ور اهدرب ًارک_ثت هناباغی

 ۰ زرد افرشت هللالیبع فرش قرهلوا هاب
 لاکهدنماک :ه یراتف راقهندناطاصروضح و

 « رولیروک یرفدل وا نازب رکشانامن رارتأت

 (هاشیلاعت ) لالخاوذ ےکح یدما

 هننراناطل-ندباصمرانآ ةيامرءهمشبلوقع
 هلهج ور قفا وههن رلتدام یکهدننام زی رلاصلا
 ییرلعا اصلا و عرضن ۵: سای اش هاکرد

 تب یرلتیهولا تاذ یقرهروپ بار
 هدلاح داوا هزنم و یف ندناکم و

 اس عاب سیف شرب تاضر
 صص224 (لاتب) یفآ هللا لیضفت
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 عودومهدنر ك:تهفمش ناکراو زانو

 هلاو:ء (هللا نیم ) هدیدو-ا رح نالوا

 ارعا هترابدنک و [۱ ] یداق زانق ور

 ندن را وعایاطخ وبون نالو! ی بط یسعا

 تیدح(شرالایلایمع ریس )[۱]
 تیاور هللاهجر (مالسنمماق) ییفرش
 دوسالار حاضر افنم )یکهدانعوت هو شلیا

 هر رھ ییا یثییدح (نج راد ضواش ۶

 ننس قرهوا یورم ند (ه-ع هللایصر)

 .ردشلروک هد (هجامنا)

 ندسلالاک ققح هدهراسم حرش

 هدنءاقم ناب یتیسانعمتال وا ثب دح هللا هجر

 مالعت--او لیبفنروکذم رج هکروید ۱

 یارو شادبا عضو هدنزو رب نوجا
 ناسحا یرفد-لوب رقتفم و صلف أ

E 
۶۰ ۲ 
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 نوجا یرللبهدبا صصخ هلتلئان هب هبملا
 نالوا ,ثالم ه هیلامو هد تعاطتها

 هد یل ر وبا ریت هلیظفل (نیع) .دندماذعم لا

 هدماّبعا ماقم تداع هکنوج ۰ ردږنپءاکوب

 , ردکع وا ىلا اص

 یدصقم وش ینا ثیدح .تاف )

 مدماقمو (هضوافم) اریز ۰ ردعوم امامت

 رس یمانعم هدلاحو ۰ ردنرابع ندلیبقت

 لیزتت هن ب هل زنم هیهلادننیایالیبقت ییدوسا

 كعد ( روییلواشابالیبقتیبشرپ نالوا
 یلوف (نیع هداتلک ) تافل و:بانج «رولوا

 ندد رش ثیدح رب روک ذم هدریفص عماج

 تقبیقح هللا .(نیع ) قرهسنلوا ذخا

 دارفا یرابو ه-نکیدلها دارم هح راج
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 هنراوج روک ذس تاب هبینرزوا نیلسم

 نیح و یدبدیا ضرف ییرا۶ا دورو

 قره وازبغاو [۲] ثعشا هداصلاو دورو

 هد قلعت هناماشتم كماقم و2

 همالک با اطا قوچ ك قیفد ی اک
 ٠ ردففو تم

 ماعلا مالنا )كاتراترضخ ىلازغ ماما
 ةعلاظم ینا أم یئ ةدباثک (مالکلا زع نه
 عفا رار لب وا هدو تیا فک هدیایوب كا

 2ے ت الو ا شادنا هجرت هزعاسل كتو

 دزولوتفسات

 بونارط نامر یلیخ یرچاص [۲]
 شلوا هدول | هلفاربطو زو ندنکیدغلزمع

 یلکنر زو (رغ) دست نالوت شل هو
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 هيلا یلیکیدو ىنلامعتسا هبط اورو
 هدبوجآ یر شاب لرد رت ییساسنک |

 تجاح ضرع هنرادوبع هل هجو لوا
 یرهنلو هنرزوا تعارض لاکو .ییبرلا

 لوا هدنراوص و هیدکم فرش مرح
 ینهامرابوف ییراتوا لیشي كنیلاوح

 هیا ٍكباعا دص4ب ینیراناویح یشحو
 نی رهط یذربفا ثعشا بر ) .ردهنحانعمی

 (هربال هللا ىلع مدفاول سانلانما هنعورذ
 یدرعح ورقفهار هل اراظفل و ه دقت سم رب دح

 «ردعاروب ريبعت ندایلوا ندیاراینخا
 رابعهاهک كنالامت هللا » یلیلج یانعم

 هرانا سان هکردراو یروف ضعب شی

 لتملصم ر طقف «ررافب هلیزوک تراقح



 سر
 :یدروی هبصوت هدیتیراغا مازحا زارا
 لر هیلبا انتعا هبهضورعم فت ظ و هیلع ءان

 رنات [ ناچ همظعم تبب و مرکم لزنم لوا
 یرلتدام و بأد كن ریش و فاوط یتفارطا

 لردبا یقاعن هبهکرابم راتتسا لهجو
 (هللانیع) هدعب «رردافاطلا یامدتها

 .رارلبا لیبقت هدیکرابهرج+ نالیروی هیت
 و رجح هسقیقطایف زار ولی ًامزج طقف
 مق هنیلاعلا بر هدبودا وزرا یلوصح

 یەت ۰رلیف قداصوراب یرلن آ رهتلیا
 ثناح هدنرلسع لردالصاح یتیرلب ولطم ۱

 عقا ولاف . با تنایص ییریدنک ندقلوا

 بابا رظعا لاح تئانرو نورد اتکا

 (یلجالیا مج واق ةر کل اد عانا)۰ ردتاحا

 ۰ ردم ولعم هدیسیسدق ثبدح
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 تم
 راض وعفان ۰ ردلکد ندا كع ا ثا ربا تعفنم

 ها« هلی «ردراکدروزتقلاخ قحا

 رج نمد فا قوراف باج ہک لصن

 نب » هدهاکنهیزلفدروسب لیبقتیروک ذم

 شم ترضنایو مفنرب نس هک مرولسب
 مرک وسار رک ۱ ۰تتساکت كجة
 یتبرلفدروب لب یس كنم رات رطح نمد فا

 «مدزم وایبس لکد نکع مدیا هسلوا شهروک
 نالپروب نییعت هدیدمع .رونا عیمشبوروب
 .ردرا دعا دارا یہا ام ره داق:عا

 ٍ . ( هو هلا ی ط ر)

 كيناربضح ماظع یفالدما ًابقاعتم
 قاط زب ,نالوا رکذم تیر هل لچ لاعا
 e هدالاب هل جزا ۰ رار وښو اهد هدرالع

 هماللاامملع هاوحومدآهرزوا يغيدنوا



 نم
 اهاتا ةف نلف "اعلا ٤مءع» جهاراو

 (افص)و فوفو هد (هفلد زم) هلبا (تافره)
 ییرنکر یعس هدنسارا (ءورم ) هلا

 هازخاو لوزن هیانم فوفولادعب و افیا

 نالوا نمضتم ینایثع و ریوصت ناطی-ُم
 هدیید-صوصخ لاسعا یک یمر تارج

 لر شل ییرارسا رنو هکرارذنا ادا
 هددس رل را لاح ندا رطضا و هدد یر کفا
 هلزانالروآ شفار زوال وا اطا زاها
 هلیا باق, نا شمطا و رودسص-حایشنا

 تفو یتدابعو لع رهو : راردیار ترشابم
 اردا تیبا تنیس نیت یی وک
 دیاوف هنا ی یونعم و یدام هلت ابا

 ى-ةج هوا لصاح و برم تارم و

 تات یراذبغرو قوش ءان هرلعا مزج
 هک لا رد
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 كن رانیصح یلاعتو هناصسقح یدعا

 نا قرهلوب لوص و هبهبمک جاسح

 لاعا هدنراقح هرکص ندنرکدلیا فاوط

 یمهروب ع ورشم یه راس ناکر او هص وصخ
 تبح ین ابا ر نیلبا اعا ندنسلدنک

 كشرادادحا و ابآو تیبث یتیراتدوبع و
 ررقن یییرلسفن هکعا ینلح هل بفالخا

 . رومآمهلفالسا ناراکنفادص لاعا نوجا

 هد وصم تامدخ هدنرل ءلام روضحو

 .هلزنم یم هلماعم كناطاسنالفر وبح هن سادا

 نک اما كجاحح ارز «توا ۰ردهدنس

 هه ورمشم لاعا یرلکدلبا ایا هدیکم

 ۳9 و تاداسو راخافالسا اش تم

 هشرالوا یراح هرزوا یمهلیلج مهانم
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 هن رتمضح (هناش یلاعت) نیلاعلابر ءا

 .ردیابسک خوعر یغذ ک یراتدوبع
 هدنعن مش تتک هب هللج لاعا وے

 قالطا وش طقف .رولپدیا قالطا (هیدبعت)

 .ردلکدیتبمهنیرللوا یلاخ ندرارسماو مکح

 سشابم هیادا ًارظن هنرارهاظ كران آ هکلب
 ییبم هاتعاطاو دبعت ضح دحوم نالوا

 كنسيدنفا رويا زارحا هلجاف تعفنمر
 دع هاشم هدبع نالو لمت هن صا

 ندهلجام حلا صم ٠ ردي شا ندنسغوا

 تهج هلی هسلدا ضرف یرالوا یلاخ

 .رارولوا زناح یتصم ر كوپ ندارخا
 ترشابم هادا یرلنا هجریدغنوب هکنوح

 دع یرا تیدوبع لاکو عوضخ تیاف
 ۰ ردناپاش هکلدا
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 نشم دلیل است نان رزقهم دادا نیت ارز

 متظعت هاش واع كند برات »هک رونیل وا

 ماست وع وضخ هک هنقیقح" یابظع تنظلع و

 هلندتصقم الاب یعهاراکندوبع ۸ _تحو

 هلن هدهتعروبلوا "رهاظ هر زن هح دنک

 د « مزوت رنک هند یدیهلا رماوا
 اردو هدلاح یایضاق« كصلاح عبط

 لاثتما نامه ةا ندنا هج ندنتتالوم

 هدنش دن ةن بثق تح و قرات و یا

 *ردنلماق روک تنعالص

 یو د تب سم نر دمت كش یالّوم

 یلعاددصقم یفیدا وا هدکما هنیصاوت اعاد

 : هود رابه ندنزب دما ماقمو
 . وصخ و عددنا تع رمش بحاصییح

 داع نانو فرشاو توعن لکا یص



 رم

 رارمسا عىل وف رب كهاا هد ن ه كردیا
 :یدرارروب « هلی ەچ دمر دل ییس همهلا

 ردنا منم تما ندارطا ,هدحدم ماقمو

 لوق كمال قحا . زکیغا حدم قوچ یب
 رها هد ايب هرزکید رد ېلو سرو

 ۰یډرر, و

 یم رک را بیبح هد یرات رمض> یلاعن قح
 ت:دوبعءدماقم فرا لا ینیدروب, رکذ

 ٍ ۰ ردشانا فرص و هل.فص و

 ناب ییرهلیاج هصف حارعم ییعپ

 (هدیعب ىرسا یذلا نام“ ( نڪڪ ردبا

 یو اداب هليا ليج ناونهو و شهروي
 هدایز , كب لنمدب فا هيلارا_ ثم ترضح

 ۰ ردشلوا بج وم یچ امنا و ترسم

 لار کردا نیت هی ایا )
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 دع ا ندنتفایض لب ةح روك ذم
 ۱ :رونل وا

 .ایص هاو اب یندابع ی

 جاچج هحل وا مانخ دح لصاو هدتف

 4 هکم :نوجا كا فاوط نی م2 تب

 نا-پجاو لضفت لاکا فاوطوب هکر زا
 رولو عوف و هلی-احر نارفف بلطملذب و
 یواح ناذیتساهنصوصخناطوا موجرو

 نذآ تدوعو عوجر بفامتینو .رولوا

 هبوب تاریشت نذاوپ هکردیا نقص یقتزمش
 ندیصاعمطلست و هاناو هون لوف هلبتلالد

 تلاوت شنا بجای یا یا اغا

 یلوبو و دورو ېب رد. كن هناصس
 . ردبا راعشا

 دوام تر ج كرانآ تان, له ل
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 لاقنا عفرو اتنعلاوز و لئات هناتسه رخ"

 راد»فایصثا تاو وا لد هدو ا هلدا

 هدمروک م هبط عاتههدفدلوا مزامزادو

 تارک شنت كن هبا« من یزاکدلیا-زارحا

 قترا قزءراو روظع*تدب دقات ص رع

 رردیا ایا خیس تین (مادنو فروم )
 هفارف ران یرابلقو یرهلوط هل _ءاییرز کو

 ندهدمک ًابدأتو راوولبربآ ندارواقرهاب
 رب هلا راکءاسا لر هشمزتوح یبرهفرآ

 یرافدقرج ندنسورف فیرش مرحهلزرط
 9 لات لا يفت جم 2

 ناسا نیز هلدند یییزاتنو رکش
 رد

 حرز و تدوع هد رادرلب و نطو

 فیصاوت لباق یزانادخ و هافص یءدن زلع
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 هدالاب یفیدل وا قالرا هدهجرد قحهلوا

 "هل_یلج تلم ند م.ع دواد رتمازم ب

 ی ہد: نه رض یا ضبا كن هرقفرب نالوا

 .ردشل دا ضرع

 نالو چ ردنم هدنلاعا تادرفم كجح

 دارم ناب هارصقت سم الاب قلاقدو رارسا

 .روک موزل هنفیلأت ءریبک تادلحم لهسلبا

 یفو لک ره هد ةد هعل ا طم و رولب

 .زل وا دعاسم

 ند رج هام راد قم زید اا رک ذ

 ۱ هرذش ر ندر دهم و هرط-8 /

 ىلا یداهلا ها و) ۰ رده دنس هب اش

 (۰ لیبسلاءاوس

 . رد هنسانعم ویا هدرخ هلرصف كنيش [۱]

 با سحسحسححسسس-۰ب۰پب۰ب۰ب۰ب۰ب+ب+ب)))
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 شال نال وهدکغا عن یزتعبرش

 نالوا ضرفهزم رزوا با چالا یدلءاکح

 ندشلادعو تينا_ةح "هراد هدیدا-هج

 لوبققحند هکنوچ ۰رلبدءروک قازوا
 هزیزوا ..داسیقنا :لاع دوخای :كمريدنتا
 هب راحم هلبا رافلاحم هلی دصع» قمردنلوپ

 یه دهفیظ وداهج نانلوب ترابعندکعا

 سیمأتهش رزواتلا د-ع لاک عقاو لاف

 ترضح هیهفلاس بنک یحو شارو

 تامالع و فاص وا لزمدس فا تلا-سر رطف

 (لدعلاب برام هنا) هدن-سهرص یر هلیلج

 .ردشغ وا ح رد هدیسهرابع

 لوا هرزوا یفیدلوا ناب هدالاب

 رابتخاویرابص و یرانداق كنرمضح
 هبهبراز رب هلیدا_ةنعا تدابع و یرامدآ



 مو
 یرلقدروّب یمن ندکنغ ا لنقیرانال وا شم
 لیلج نما وب شی  یمارک عاباو
 لباق یراقد ےنلوب هدکنعا تباع ر هن رایو

 هيلا هد نال زان وهزکلاب وردلکدراکنا

 یا ربط ابو زلف شب راق هب رح هد تواب

 ریا وا. هدافتدسا ندنرکفو یأر هدنرعن

 « رد راش تنا انسا

 لا هک هالعا نامه" دوصقم ندد انهت

 یمالساند هاغلنواآ تیندم راونا رکن هلی
 هدلاوحاو ق وقح عتجب یسهفاک#ل ران دنا لاو بف

 ثیرع هدیکح رب مه قرهیوط یواتسم

 «زلوا یتبزعو ناسجر هنرزوا [۲] مت
 هلا ساظاتو-ناوا_ اه يفلت تله

IFAD 
 .رزاوالهاشهدد هلج كته راسا ما وفا ىلا
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 هسناوخا ةي یدرفوه بوك وا. رومأم

 یموصحم وضع ر ازپمدآ دسیچ هل من

 لدسچ رب دایر دم ولهم ۰ ردهدنتم هلزنم

 هدیراوضهراټ هنا اات یوضء یفدقره
 ابرو ًاقرش؛ررولوا رادهصخ نذلا وا

 ی رلتایدیادصقم و ی راد صقم ەد كرام ۇم

 .وبعموتیهولا ینالاعنيراب هدو بول وار

 یا یر ینا رام اد و دارفا ودیحون هل د
 ` ردن رابه نددایعق وقح مایا

 نیغاتناید لوب هل بیه رتو بیغرت
 قلا هداسیقنا و ناص تڪ یراب هدیماوفا

 هکنوعج .رردبا ماود هدةیضن نوجا

 اکویدسأفمو راضمعفدو حلا-صمةظفاحم
 هنسهٍراد ناماو ناعضطقف «ربدا فقوت "

 ېک کرک یاوفاو للم یرلکد-اپا لادا
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 یراجحرو وشو زرد لج روب هی هاج

 ماوفا هکردانتعمو مهم ردف وا ةنابد
 .رابدنک یطارعا و هامدولاوما كن زون نم

 هدر د كج هل دا قرف النصا ندنککن

 .ردشلر دراو
 تن رح ہد نرض وهم نی ءارحا ران ون

 هب تام ما هدروبلب دیا ابا یراتی ب مسو

 «رونلوا صإوفتەقحتىراتازاحمو

 كنة دغ تفيرش كلذ ىلع ءان

 هی هقاسص عئارش داهج وے نالوا ندنناک را

 ساف هبایرات ناسنل وب هدکلداتبسن

 لادتعاو فرف هل اتیج ق وح كهدفدنل وا

 .رولوا راکشا یفیدل وانضم

 ضرع ید-# داهح هةقل ایف )

 لاو هنتشاسا ررمض عفد هرزوا یفبدنل وا



($ 
 یکیدلدبا انتہا هندصقم تمدخ هتینا ئا

 تعررنُم . ردلکدشهرا و هتو_هفدح هل :یح

 اهد ها یبیسأتو ررقت كن هبمالسا

 ج قدهوا عفاولوا ندهوس ترچه

 لئابق هن ںایغاو یراوفروف هل-نهجرب
 راصنا نالوا هدم "یلاسهاییح ماوفاو

 یفیدنل وا لیصف هدر تک س هد مارک

 هدنسهیاس یناهرب عوطساضحم س هلهجو

 یرلفد_ل وا شالا لوق یهیمالسسا ماکحا
 هرس ادعب هان هنسلواقدصم و ققح

 مالسا یانبم داهج نالیروب عورمشم
 فاصناو فوفو بایرایعج هیم هنا وادع

 ۰ رداد وههدن دن

 هلن راد تاک عفد هدورلبا

 ثوب ل مدا مرک | لو-هرترضح



th 
 كنهيمالتدا نهار ىت كلوا فی_هلاب

E ETE 
 لاطبا هوجو لاب. هنبایرازو-تكنا راصن
 (۰رّدقح هنل وا

 عون زه ین دا الوب یو دت كز رش
 :رد شا نان ءاتصةتس الا یدل ی دب اوف كتڌابغ

 هنناقولطمو نديظعلا هب لاعت قلاخ ةكنوخ

 ةردقوب تدابعر یلاخ ندنزارا تقف

 هندطقن یکیاوش یشهفاک كنيملا ماوا

 «رادلکدقخ «ریاضب بابرا یفیدلواعجار
 مدد عفا” نبا بترت ةي طقت ره
 تولوا دام لب را هتتتفل یدناک كفا

 نا یراثمطح (هناشیلاعت) نیلاعلا بر

 ۰ ردد رفت هل یا ذ*ییانغ
 ثسهوءح بازا كند تعرق



 فور
 كعمط بابرا هلان را رشا و نیمأت ییفوقح
 هدنقح درف ر ندا داحاو تمذلها

 هدنابهلازا وعفد یتیر هنا راکیدعن تاکرح

 جو و دا وه ی
 ماظتنا لاک یررنا, هدراناشا رغوا هلبا یتیقدت

 .رپدل و هرزوا
 ماکحا نالوا راد هیج وز قوقح

 كچهيد رب ید رلندبا یی ید برش
 نیبح رک هکرلیدروک ارز ۰ رایدمهلوب
 هنر کدلیا دارم تفرا فل رکوهدن رلعاقجا

 هللا جوزهدماکحا یکیدلیا نیبعت كتعیمش
 ۰ ردشلدهزوکیعفان» كن ررهكنهجوز

 د يقم هلطاارمش و ماکحا ماطر توا

 زاج ینفارتفا كيج وز تعیرمش یترەلوا
 راک:ا یتان س كنو طقف .رودیروک



$€ 
 .ریلبهدنا دانتما هبا ه اب نیتسیا كعا

 هدهاشم هد هجوز هلا حوز

 یثا ندري قوحر زهد لون هدکمنا

 یمیر دوخاب هل صاح هدد هش ترفاسنم

 ھاز تاکترا هد بودا ترفن ندنرکید

 هدلودوب لاح كنه وزاهس .ردا ماف

 دوخاب وه رول وا هلماح ةئاید ییج وز قره وا
 )3 هدكن رکید ےس یمقعكن رب

 زرمضندنا بئرتهصرولک مزال یتیمورحم
 یتغاب كرا رار هبتیمظعا داف
 هتم رش بحاتص زھر ردة كم ەمەز وچ

 ماکحا هد لاح وب و رولیروک اور لصن
 تروصه قیفوتهلا دابع حلاصم كنها

 ؟رولب هلوا لباق هلا

 هدقفلوب هدندب كجوز یتالط سما



($ 
 . ررزیلنصم قفاوم

 قالخا كناسن هلا لاحر هکنوج

 هفازبغا رلناشارغوا هلةیفدت یلاۇغاو

 تمام نادلوب هدزاککا هکزرولوا روبح
 ۰ ما وا هدرانداق تعسو ةت هلص وح و

 لمح كقا رفا نابلوا تولطم هدنناذ دخ

 تاکک را نالوا هدايز یرادشقآ ةلاتتقلا

 مدزاب هنعوفو لیلق هسیا یس وب هدندب
 « ردنا

 هدنودا یقح قبقفح بجوم)
 راک اح ه-رولو عوقو یعانتما كجوز
 (۰ رده ورشه هد یس

 جوز نانلوب فلکم هلفافنا هنداق مدو

 قوجرب هگدلوا رطضم هبا رارطضایا
 قره نا هاعئاضو كردا قلراک ادف
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 هلب و نداق ٠ ضهر دلا هزوک یقارف

 ۱ ۰ راداکد

 لعب ندا.قالط عاقب بچ وم الہ
 ۰ رد رداد هس ر وال زاقجحا

 .یدنلف ضرف هءرزوا جوز هقفن

 هبعاتمو قاسشمو یمهبنب بیکرت هکنوچ
 هوح و كنا هم س یمن هدانز اتهد

 ۳ :ردراویتیول واهبسک
 یطاصم یکهدنلخاد یسهاح هدهن داق

 لافتشا لا دے قیهالواو هویت

 هلا هیج راح ځا صم و یفیدلروب بیس
 یدعا ۰یدلاق _ هککررا ًارمصحم لافتا

 4و و رخ ندهباح ًارظن لاو حا بلا

 توهش لحم عفاولافو يرلقدلوآ رطضم
 هلنهچ یرلفدنلوب لاحر رانا طعم و



> 
 هدیرلانوا رۆ اهلنا او تست زا كنان

 القص و ارش ارتزآ رد لضم یفاوم

 كتمارح لعف نالوا روفمو صوبقب
 كچان ودس یه بابو فک ییشیعاود

  ردندهب#و هم زالروما

 یرلفاص واف رشا دل انا یتیفیک سوب

 هال مت یهحود« تاصخ وب یتحو

 هام هتتساوا هدکلدا یهاب هدنژهئایم

 : رد ررخافم مرک !هدهکلب

 یرانآیامضحا و سن هدعاق لصاما

 مارب شاد انا هندصقمتنایص و ظفح
 اد 4 - تاقن يانا هک صن ۰ رهاوص

 و خو تک ا راظنآ
 ۱ . ریل هلزبک دنا

 نظ قرهلوا تلاسه> را ھے ود



.»> 
 هنبرایدنک صوصخ وش هلهج و یغیدناوا
 ندقفلوا ,نظ ءوسو هدکهم هبدا تینما

 یدالوا هل وا هکنومح ۰ ردد یثان

 هکاب لکد هلکم هم رسوک ینیرایدنک
 . یدولرونل وافیلکت هلکمهمروک یرلکک را
 ۰ یدردااضنقا كعارتسن رلککر ادوخاب

 )نیل وا فقآ وه هم السا تادام تلذک

 فنص یالوط ندوب یک یراکدلبا مز
 یبراترحو كللا قییضت هلا سبح یناسن

 « زکمزال هد كتا هلازاو وح
 كجوک یرل-.داق نالسم هکنوج

 شکل هرس دعا یر ندنرلشا

 یرلتفلا نرف ةرطف كرانا رست هلیرالوا

 هوس ینآ هدروییلوا یرانعیبط مزالو
 لهادست هو ؛رروسیدا دادا كر



1.4( 
 یا راهسلوا كج ەروك نداق رب ندا

 تبسن هکلزسا-یحوتحاق و ردنا بیبعت
 تع! رش كن هغ ظ ووم ران | اص وصخ ءرلردبا

 هوب كره يعيد لوا فح هیهلا
 باو و رجا هدنس هلی اقم ه_لع ءان و

 دن لسوت ارداراهشا تم ا
 N یدا یغیداوا یشر كد هدک

 فاصنا هدزار طقف .رونلوا مست هلا

 ۰ رد ز ال

 تعیرش الاح را فاصنا هکنوچ

 ندنرلف وقح را داق هی ایا هیف اب تسا

 یر دنلوب هدة وا سبح لرهلدبام و رګ

 راغم زوسو زب رار ويدا نابیمرد
 هدکشیوس مازناالب قرەلوا فا-صنا

۳۰ = 
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 هسلوا شههلیثرکا زر ولر ًامزج یتفیدلوا

 ۰ كدردا بل هل سهدای ز “دیا

 هدف و کم ردفوب لاوح اینئاقح اربز
 هیالحا نسا هدیسهدامرم- وے رار

 هارد قوح ك ك مهر ةنسه ا

 ۰ ردلکد جات

 نیمروک اور یلط هب دیکر الصا
 نیل *ییاتن مومعلاب هدهد تەل رش

 ؟یعرونلوا روصتیتغلوب لظما2هدنراقح
 تیک زوم قر4یاص هفاستعا یبرط

 ید یلوا تیامرو تنایص ضحو

 دع ظ ( دل شاح ) یعرش مکح رب نالوا

 هکر ویلفد رولدا فاصنا هدرودلوا

 اچ ن یاد هفئاط دیدم تعبرش ه
 هنسنلاو رابعا راتظنا یرلنآ بولآ هنس



۰۱3 

 رورمهن رارزوا و قجهلوا هلوصم ندراخ
 زرطر قجهنلوا تیغ راهظا هلی ندی
 ۰ ردشملا داشراهغنامرآ ندل وقعم

 یناسنا كفاسصنا كرت هلبا دلقن )
 زاطخا هلتاعفد یرلکداکهدبا رود ندنقیقح

 قادصم هنهدا هدثاه*وب هکر د_شلدا

 (ءرویپل وا زلاقم
 اضتفایهل وا ےلسن ههادبلابهدیمار وش

 ید ہدا_ےز فنص قالطالایلع کردا

 رهدیا لاک زارحا هل یتهجندنو بدأت
 هدا هدنقح رنو .ردرورض صا قارب

 قرهلوا باسیرا لیزم باصحا هدعاق
 ندهمشهدنتب سن یقحصكن رات رذیراج وز

 ل راقج وج راقد روغط ییعد ۰ روا وا هتسراو

 نانیمطا هدسا وایرادالوا یدنک هقیقخا یف



($ 
 رار دنا لصاح باق

 هدایژ لا ناتیمطا و هل یسکع

 لصاح هلن هد نوح رلن داق نیروک یلتفع

 یراویف هسوسو وارد كب یرهبهلوا
 قردیلو وت هدسن داق 3 «ریل_جآ

 راککر ا ناک هنس لاح و ربات هزک ےس! رم

 .روک زا اجا یمعا تبعصو طالستخا هلا

 لتصن كا لەرو م 2 اعط هنود وا

 هاق و_س كند و ۰ زق هل رول وا نکع

 هرلکک راها نییزت یدیدنک نامز یعج هقبج

 ةقتشب ندنا و مش ti یا مادا ض ص

 هدنوت ر ندنکح ه مهیا لینا ووعان رب

 روده تهجر راضتاو نیس ناباش

 ۲۰ زبمهدا



۰۳ 
 تراب زنم هسدقم تعیرس2 تالذ لء ما

 4 ییبقح م وژرب یک ف راعملیصح ؛براقا

 كنان هدانا یرل؛دقیح ندنرل هناخ یب

 نەدر” س وفن و كج ها بلج اسفر ظن

 هس راو ندنراض رعت نالوا نیش بج وم

 تیامرأمامت هست هلع ورشم زرط یقج هل
 رد ط رش یی ربا

 تیامر هرتسن طارش هددالب ضعب )

 سا | هحودقم تالاح هل نهج یکیدلدیا

 (۰رونلوا فارتعا فمأتناعم یقیداوا

 راک چ یان مالک هال
 لقعنالوا لاح ندندبصعل ندیا قوم

 قرهلوا راج ود هددرت رلنالّوا تالامهعلس

 یبهدعاق اسن بایصحا کردا مکح

 ماکحا یفیدل وا نیصتم كنه-یهلا تعبرمش



SE: 
 4ا حوزو ۰ ندن هلج یے س و هلل

 ۔ اص كما دارفا میج هکاب كنهجوز

 ردندنلتبق هعفات لئاعو نالوا قفوا هنرلط

 هیفرم كنهيعرمش هدعاق و هکنوح

 هلیا اتعل تبور هددالب ید لوب

 هاش و یغیدفلوا مجد یناومش كفاسف

 هن راق وقح كتسوماو ضرع تای را هیلع

 هل_:ه> یعیدلو عوقو هچازم و ز وام

 هدنرایدنک هنهاشذا راشملاراد نوی-ایم

 « را زمروک تیروبجت
 یمعبدل وایراح كنهروب نم "هدعاق ایا

 نا و ولا هاب “لاج ز دز
 لردا ذا ما هصوصحم نك اما نوجا

 هداروا كفاف و ه:_هلافوح كن دارفا

 هرارویدا هدعاسم هن سا عاقجا



3( 
 وا ان ه-نهوفو تک كنانز هکوبلاخ

 ريغ دالوا ( هللایذایعلا ) هدر .داب مناط

 هحاکن دالوا یددو ۱1 كن هع ورم

 هرویراو هنسهجرد قاوا یواسم

 هسیاهدصافم نالوا لصاح ندزویوب

 .ردایزتز ید اپ
 یعیظف ماو نویمایس روکحذم

 كنون هدداذتما ضرعم هنرلعا باکترا

 نوجا رتنداف هفیفع تعب زارح نصح

 .راروی دا نایمرد سلوا تنایص رادم
 لحهاو كرانآ رکا ۰ ردهوب مفاولق

 هکنوج «ردشعا ریبقت هلبکزت (لوغن

 بسللادس-اف بول وا ىع ل (لغن)(لوغن)
 : ردکعد بالا لوهحو



4:۱: 
 هاا تایز عاونا كنيلاها نالوا ضرع

 یرل داق ناساو هل ءا مادنا ضرع

 ندد | نبع و اا ےہ كندو قاف

 طة ۰ یدزا زا تاک: را یھ مماوب نیلیا
 نایاش رده وا ك یراراذتعاوب 4 هراحهب

 رام" امان ندنکندمهلب رو لوق

 هکنوج « زا زیبا ص نوصع ندرانشو

 شا دانا ساسا .ییسهدعاق راسن باحصحا

 بایاهر لک ندرکنتسمما وش رهتسا وا

 :یدررولوا

 تم هو> ولاب هلیهسل وا ررمه هج وند

 هژدیسسح یما وا تی صم لیدعت یاضنقم و



dv} 

 لوقعم قوا مارو امد یدوج وهس

 ۰ ردیرورض یکجهلروک قوا هلو..ةنعو
 ندیاتغلاو دا تعا یمن تآ هک ص  وصخاب

 ترسم هله ر ك 4ش ران داق ناسم

 . زغل وا ےل ه>یعاواو اذاو

 هدد لړ تع) رس ران دوا ماف 2 اهل :

 یک هادم کارل ؛هراحا نا ر

 ماک حا نالوا شک هب همه وع داف

 جایتحا تدعش,دنوصقت کیو یتانآ نام

 ك رم ہد نف وصح سصان و تدارف توو

 مکح "یایم" نالیروشی تبار یک تم

 ران وب هدن راکد ری ندزو ڪڪ هدیناباغ

 هرز وا تار نشحا و ماظن لکا ی« هاج

 ےک ییاقیسانو تالماعم وشو ۰ رایدلوب
 نددعفاو تامزاسمو قعامرآ ندیالادع



11%( 
 هراندبا مازناا ییناصوصخ یهاغار را

 ندکتا اما ساما یهروک ذم ماکحا

 فاز ءا یتفجهسهنلود هراج هقسب

 .رایدلپا
 تار زعلو ضا ص و دودح هد-هب

 .ارحا روصوییاملارشو ماکحا كن اب وقع و

 سوفن ٌهظفاحم هدنرلثدل آ هیانتعا رظن نت آ

 هلیدصق:ضارعاو لوقتنایصو لاوما و
 یه باج دءاوف یکیدلیا عضو لقب مث
 ندنسهطقن تینءاو تنایص مفاواای

 هنناحایتحا ةفاک كن هبعاَجتیه قر ةيلرآ

 كتاب ماس هرزوا تیکح یا ضقم و ناک

 :ژایبل وب ماچ ماقا مچ
 بقع رد كن هسعت ندبا یدصت 4و رلثم

 نل یفيدلوا عورش یلدا ل. ةف



۰ 
 هد نم هديا ترا سج هلن یف هسک ص

 كن-سیدنک رکو كمو_.صعمصص# رک

 رکید «رولوا شعا اًماو هلظفاحم یتتایح

 ینردلوا عادنرا بجوم هبا كرلازج

 . ردهدکلروک

 ماظن ( ةويح صا-صقلا یف ) هک لصن

 ۰ ردقطاب ینانعموب یلبلج

 یرللا هدصاصا نديا وي هتفرس

 ندنقسسلعف 4 -:هج یراکدلب ییکج هلیسک

 هنبحاص لامره هدراردبا باذتجا و عانتدا

 كعظ وے طقف «رولوا لصاح تبنما

 .ردرا و یسهررقم طلا سش

 ماقمند-دف رط یرل-یضعب كي :دح الم

 . وش نلیدبا نایمردهدضد رعت
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 ثید و دهم نیت سمحدب )
 [۱] ( راند میرف تعطف اهاابام

 هنامالارع ) زمالك "هلحا ضعب هاتف

 مفآف ةنارللا لذ « اهصخراو اهالغا

 شیو با یرلمالک [۴] ( یرابلاتمکس
 رد-هنو یرفوط ه تاوح یرلثد-) وا

 - ردلزوک

 ےس دیا لاطبا و عطف هک لار 0

 راند عبر ۰ روا تبد نوا زود

 یلدا عطف ند هسأرا تف رس یش رهدنتیف

 نا
 -ربدرآ ییا كنا یئزع ثانیه [۲]

 نالوا ضراع هلبببس تالتایخ «یدروب

 یراپ «یدریودهلزوج وا هدتئاندو لذ
 , دک | ,ینتمکح كنالاعت



 فرم
 ندنسل وا نمصتم یحنابث هبا یب یخدانز

 لت كتفحوح كععدا دلو هت

 وا هکنوح ۰ رول وا م زات هسه یک رلها و

 یفج هسیفلوب ید كرا-قجوچ مناط
 درلنایتح «راروس) وا كالهایرن۶ | هلستهج
 هدهسروش وا دی" ندنفرط رایاز ی راک رله

 یرلّضعب هچرک .ردلکد دیعب كلدبا وزرآ

 ۰ روبلاق تایحرب ردا

 نصح صخ* ندیا از هلع هان

 هرعاش ما ) ءالهلأ وبا ( لوا تاب

 ۰ روال واتبسذ هی واک“ ن دلا عهد ینا

 كناهقفدع | ضب یذخ اكاوجو-ش

 تناج الف هتک "هیماتناک ) هدعج ون ماقم

 .ردرهاظ یميدلوا یلوف ( تناه



($ 
 اضتفاقفلوا مجر هولوا هنصح ايو
 ذاذلاهلا همرحم توبش “یا ضف هکردیا

 یافت تبوقع هدسحیا-صعا عج نیلا

 زکا قع ناصحا تفص رک او نوسلیا

 یاضعا كرهلیدیا فیفح یسازج هسا

 كنکدزوپ هبط رمش ین وا ینیرفت هی هکر اشم
 لاله هلیبس رض یقجنا ۰ رونلوا برنض
 اثتسا اضعا كج هلك مزال تقلخ ریفلایو
 ۰ ردشادیا

 یددد تکنکحد نایدا برمط

 هدقلوا ترام ندهعفد زود صبص#ا

 قمهشاب هنسزوب كغجوچ نالوا دلو لباق
 هنلتف هلبا از ارز .ردبنبم هاما

 هی بکرت قجوج نالوا شلدا یدصت
 ی راکدید كنابطا ضمب ًارظن هیدناسنا



 ۰۳و
 را ییدادعتسا یهاشاب هنسز ود 7

 ینایرط کک اله بابا ضب هوا اهداما

 دارفا ءان هنسلوا مولعم هللادنع یکچهدیا

 ربدقت هدنروص فلتخحم یرالجا كنهبناسنا

 بب سر هدننیعم لجا سکرههدرد_ٌماروب
 تیعطق بسك ك٤ا لاحرا هلمولعم

 شلیا قلع كنسهلا لع ینعپ ۰ رد عا

 رخأت دوخاب مدت هلئ سن هتفو یغیدلوا

 هنسزوډ هنازو یناز هت شدا  زاوبعوف و

 یکدنس رم تلکلاهدل و نال واند اش قم هشاب

 .رونلوا برمض كنکدربلد هن رع

 یعیدل وا مولع» هدهبهقف بثک نکل ۱

 .هلوا هليا هعبرا دوش ین كنانز هرزوا

 یک ینیدلوا تیفیکرب مسعنم تباف بولی
 هدنروضح كم اح هدیتوم هل رارقا كنبناز
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 رول وا هل. ارر ؟ت1روکد مرا رافد ترد

 شیئفت لر دلا ماهل وغ زسا عاد هسا تل رم

 (۰ رویدنا رج زادیک | نددیصوصخ ر ارس
 هغ اا هنس زود لفاال كناسلا

 ندم را 5ک دواب نص هد د_سذا راو ی م ءان اق

 هنعزوب ماعو هنس شب نوا نالوا مدقا

 یکهدنرگ تیابن هدکدلدا ضرف یهماماب

 همرول وا قح هلق باح لخاد دنس شب

 بس یتجهنلوب هرزوا لاک دح یلقع
 رک درو لاق دس ناسک یر تدم

 یدنس شب نوا كلبا هسیآ تعیرش

 روبقار جراخ ندفیلکت نس مک الایلع

 هلال وا یلاک تالقع هدنحماتدموا هکنوج

 لا .رون4ل اب ندهركص هيعرش فیلاکت

 هغ اص ندندم لقع لاک هدیدب یم رکص



ro 

  ۳قج وج تالقعیکنامزوا ارز واز

 زرویمهروک یی يف رف ندنلقع «

 هرات دارج برم ییبم نر ةت شرأ

 ما یفهروا كنکد ناسکس ےکح عراش

 تم یراکدلیایدصت هد هلا زا یهب روی دنا
 هرانالوا رخ تراش لیاقهدسهنس ره تالقع

 روب روک قالی ازج كنکدررب ۰
 كنالاعت لا هرکص ندناعا قيقا ین

 یناظع تل و یمهیطعل وب لا هدزع رزوا

 هيا تی اه ج رھ وجوب ۰ ردلقع رهوج
 .زوایدنا لازا لک هللاعتشا تارکتسم

 لابتسا) ۰ روابروشود هتفعض لاحد وخاب
 یفیدنوف ھ هکلجت یی هئامنا تایح لر وم

 هد یکیدایاد:لو' ضارماو لاع وارد واردو

 ردنبث هلیلاثما ناراره ۰(
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 ,ال وا فلک ندم را هف واب نم فايا

 غلاب صح هسلوا شادبا فذق هان هنسم

 ر یببط یو ندینفدلوا ام ربق
 كنسیک نانلوا ضرفیملوا لصاو هثاب
 هدنفرظ تدم هنس شب یک درع رخا

 4..-سح یتوہش راسکناو یاوف طاطا

 .هلزن» یجطفرما یکچهیغا تبفر هنابشعت

 هدایز لا یعاما و فذق ندنهدنل وب هدنس

 ناسکسهن ینامزقج هنلوا دع نیش بحوم

 روکد هام اکو «رویلاق ترابه ندهن

 دانسا یعارح لعف ههسی رپ ندناناو

 هفذق نالاف زحام ندهند هماقا هدبودنا

 ناسک ید (فذف دح ) قحهلوا قح ال

 .رولوا هداز ندک.نکد

 قح كفوذقم فذق دح هقبقل اف )

e e eا  
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 یتبم هننحصم هلازا یبرتأت كلا تولوا

 ضرع ةا رثأتوم ۰ رد_هولق عو رشم

 توابص «رولوا هدنتبسف رده یسومانو

 شحاوف هدنساهتن.لا كتخوضس و هدننامز

 هد همای ری دهن یک یغیدلوا ندنناش كنابذا

 زدفوا هدناب یتنایصو «رونلوا كلام

 نیشبجوم هیلع هان و رویغاروط یلاذتعا
 وا هدتودارتأت ندرزوس حلوا

 قحهکمری دا ارجا دح هفذاق نوجا هازا

 زا وادیمب تای روبمهارق
 هدز رطهقشډ اهد كنهدعرم دودحاما

 نده اده ح ور راين ما كمر وك یتتالیلعت
 اضتفا ىزاعا تهجام ٠ه( ردقلا من )

 ۱ (۰ردبا
 قالطالالع یسیضمبكنهفلاس مارش



۰۳ 
 هل وفع هدیرایضعب و 4م وح و كصاصف

 .ردشطا مک هل موزا

 یاب نیمکح ها هد تیم

 عفإو هرزوالاد تعال ةباغ قرهلوا عماج

 یسیلو تالواقم هدابو نعپ ۰ ردشلوا

 یلتاق هتسیا رلید روزه ۰ روسیدنا رییخت
 یقح یدنک هسرلید ۰ رر دتا صاصق

 تابیفر نادانی وفع هجرك رداوفع

 .ردشلوبع وف وهدادیص رش

 نانو قرفتمهد همدقتم عئارش زة رش )

 بارانا ردنا عج یتسبنک | كنماکحا

 هلهج وو عفاولاق ۰ رد واح نس هصالخو
 هردسزال هدیملوا عماح ینا رمش نس اح

 تعیرش و (هناشیلاعت ) یراب بانج ارز

 (۰ ردشلث ملا رسشل ادم اخ ین هللج



é4} 
 غلب كن هب دم تعد رسم 9 ول

 ل ردیا صحش هدیب هبء الما تادا یکیدلیا

 ۰ رایدلوب هده ترو ضرب ییعو ره كل راذآ

 اناس ترشاعمو برم و لک ا یکهد رفس

 ناريجو تراقا و حاوزاو نههروت 8

 ناکم زال یتیامر.هدنرل قح بناحاوناراپ و
 رد لوا مهد یایاصو یقاعتمەق وة

 هکرد_اجا و نسحا ه> رد ل وا و لکم

 7 یجاظن اظف> یانیم گن هب شب تعج

 قح هلوا یماوقو لامتسا رادم كةم

 شماعا توف یر 8 كيا ساو لئاس و

 ول وا نالوا فقاو هنلیصافت .ءانن هنسل وا

 ۱ ردهدکعا ناریح وهتسیمدیابل الا



۰ 
 لوعر هدهرکصندنوب میت بابر

 داقتا ین دایسس كد رلترم صح نعدذفا مر کا

 هناسنا و ھه: دک ه درايش یکیدلیا یماو

 شیت ید وب بوالو عفانم ص وصحم

 تاقتفدت هدهد رایدلیا عورش هکعا

 حاصر هل وا هدلاع یراکدلیا ارجا هلماک

 ندنریدنک هل كجهدا بتر یصوصخ

 یساضتق«یراتهن شه ورا شعارودص

 :زلیدم هلو مکحرب
 شعب AT ندمل_ہبق وب رها ظ

 دنام هرن و۴ طعاصم یتیفدتلایدل كماکحا

 الث « رلیدالک 1 ی مرد - وا ی به هل اب کج

 .اسز تاذ لوا ندع ان مسقن هک ( ص)

 ندرلب-2یعیدروب دخا هذمات یرلیهانیش

 ییرتلاس رلیلج بصنم هدمالواردن رابع
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 هن راک رابم ما ا د ر لصد هدو

 ًارخۇم هددسدا, روایر وب صیصخت

 قاشاو فرص هدارقف منا وح به رانو

 یدرولیدبا ۰

 هلی هنعابا كناذ نانو عوبتم

 سانلانی ین و یزایتما و صا ص خا لاین

 قيقا ىفو تبف ڪڪ ر فولامو ررق»

 یلال جاو ت٣ا هدہصبا سوفت للع وبتم

 یفاوم ص وصخ و هلنهج ییحهردشا رارف

 هبهط ون ۵: ها هرد_نمصمو نہکح

 كار ماقم وشراق هما موج افق

 (لع یارقفو یهروب راهظا یناش منظف

 رظن ےک ران ا ینا.نخافنص هدبودبا ر

 ردشل روی ع ورش ےس ۰



rt 
 یرانو زکات ت رات طح نھ دنا

 لاو دراو هنبهانلاسز تاذ لکد
 تاب لها ےس ثاکالفاو لاوسما نالوا

 ندرادقه قح هلوا فافک هحاوزاو

 قافناه ةقافورقف بایزا یتسهفاک ےک ادغام
 ااو یعندلو ا یراتداع-س تا قەروب

 .ردلوقم
 هن زا ءداعلا قراخ تحاك مضع لوا

 شمروب شتعن هرزوا تعاتتف لاکو
 فیرم#ءافش یعسقر كنالیصفت راده رلقدل وا
 هلتعحارهآ هنر اڅ ر ( هئدل بهاوم) و

 (« رول وا مولعم
 ءدنراتوبانه لا را هاش زاد ین

 الا" شکم نوتلا هت هننرلابعو دال ؤا
 راډ هلال وة :يدعفار ثا رم یر
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 تاراقع وق دصت اک یر دف ب تم افلم

 :یدلیا فقو هللا یب یف یتیرلهدوج وم

 كا ريو یر هب رو مط تابقفن نداام تاب و

 ثكنءارک باصصا یتتارهاط_ حاوزا هد ناب

 لبلج ماقم .یدلفیواسم هنچاوزاو لابع

 ندنابرثا ابو ندسابرذ یدنک یتفالخ

 تک فا و مارک !.یدمروپ تیص و هبه

 .هدبا نالعا و غیاب صن ر ,هلیوب ها روروک
 يدا هسا وا كح  Aتفلا_

 ییلیکشت تنطلس هلن ه ریش ع یدنک ۰ یدمهدیآ

 لوس ندو هش راقد هروب دارم زابصا

 اد ترضحلوا هکردراو هددها د ٤ےا

 تبفر ه هبوید بصانم یبا عصا و براقا

 هد: مادو ټکر اج هچ دعا نیعلو كلها

 نک وراردیا هبیصوت یتبرا نهج یهافلوب
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 زرفف ندهماعروما تبالو رد یندد داوا

 .یدرارروب یمایتیراع |
 ىلج هدیصاروش هبهروک ذم ٌهفاط

 بانج یرات طح نمدنفا لاو رخت هکیدلوا

 تهج ره زا هلی سح قلو ایل ور _ةح
 یراهجوزو یتعوصعم ندفا-عاوروح
 هژنا لد-۶ هدن را د-سل وا قوجح ردق 4

 هل ده یتیم و زج كنم راکج هل هدا هلماهم
 هدارا ها رب د نڪ تب. ۳م و

 حابم یبرعا حوزتاسن دم یرلقدروب
 هک لصن ۰ ردلکد تڻړکح فام ی

 و هد نجر یایدا راس و ناعلسو دواد
 .رلبدا راح یتفنوذأم

 نانلوب هدنرتنکدح هدرا رانایلوا ربع
 هسلادع تهج ره زا هدنرب هایم تاحوز



3( 
 كما دارفا بم هن راقج هم هلو ا رداق

 زاوا یدرد ابدن ددع زج خاور
 .یدنلف طرش كما

 (لعا هللاو) یتمح لددعت لصا
 تالاحر فذص هکر یاب هلوا ترابعندنو-2

 تراحت هدیرادقمر و هدرا ه رام یفوجر

 قره وا عئاضهدنلوب تشهد بابسا لرصحت و

 رک ۱هلیسلوا هدکعا نابرط ناصقن هندارفا

 هارو هدعاسمدن رعا حوت هدانزندرب

 یراق هلطعم ندم ذا رل داق قوح ك

 ۰ ریاک مزال

 ًارابتعا ند: ولب نس تاکک را هد ر

 را - هسلوا رع ید هنا زو
 یللاهسیا نداق رسک یترذ ردق هن رم

 هدنسیدنک ةرک ص ند ناب شب يللا ابو



¢$ 
 ندمروفوط قردل وا. مطق:لسسانت "هدام

 رب ثقج بانجهرلن آوي عفاولایف ۰ ریلاق
 عاضراو تدالو لج هکذوج ۰ ردیفطا

 دن بتا یت رآ هد روی الفیعض یب راتوق

 كنداقر هکرواوا كمد ۰رولپروک موزا

 زونوا ینامز یتیلباق ه_فقافوچ تبرذ

 رک ۱ هدلاحو .ردنرابعندهنس شب زوئوا

 تاجر رعد غلف عورمشم تاحوز دد-عت

 یمهک قرهلق لطعم ندلسن یفوجرب

 ۰ ردیا باحا

 عفر یتیرو ذحم لیطعتو ددعت هحایا

 شهرا هاا دح یمهجوز ۰ روپدا

 هدبولوا شّعا فداصن وقع ًاتاذ دوخاب

 رو رولوا یهیلفارم تیرذ الاح كاکرا
 یمیلام رادسقا هکعا جوزت اهد نداق
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 ثكفالط ) ٠ ریلیهدا لیسوت هلا قالط

 هدالاب هد یی كن وب هد وز د

 (.یدنل وا حاضصرا

 هد ین وات ردهصاطاب كە و رسشمددع

 یکجءداق وا اهنلاع ولها و قا زیرا كناسنا

 ۵ وا یه هنس وا غناب هد رد یساکم عاونا

 ترا ؛تعانص « تعارز ران | هکرولس

 رد رابع ند (یفلوب هدهماع روما ( تراما

 عاعجا و در 4 كعاونا و هح رک 0

 كوو 7 هد هس رول وب عوقو زداب یسعا

 ردان یملوا معاف هاقم هعبرا عاونا

 ۱ ۰ رداکد

 رظن یتافنا تردف لوابلوا زت ارش
 مفعا طرمش ییاسنلانبلدع و یسل آه انتعا

 ا ھل
۳ 

1 

 ا اک ی
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 رداف 4 سشاعمو تشاعم هلی نح 2

 ظوحم یا روج عاقل هدبویبهلوا

 ترد هدسدقح صقن نانو نونظعو

 راج یک چا عج هلب نیب هجوز یکیا لکد

  نوسل واهسرول وا هلنهج هل ره یتح ؛نمروک
 هنحاکن هجوزر هدنردسقن روج فوخ

 ۱ زا هدعاسم هلی

 یفیدالو هیعطا صوصن راد اکو )

 (۰ ردم ولعم

 را مان ( نج لا بهاوم ) (هججزل )
 كنه آ ةیاکح ناسلوا جرد ه یزجام

 دنلمن هل مه و یک تبساسنم هماقم و

 .یدناوا رادتا

 یسهجوژ هليا هفیلخ روضنم هعفدر

 . كنهرو نم یقرهلوا اد هعصاحم هدب
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 مکح زخدنفا مظعا ماما هنرزوا یسوز زآ

 یکیدهلکد هروب مهدند را سفف .یدما شفق

 یعجبنوناخ چاق هلحاکن (روصنم) هدلاح
 :یدرونص هماعا ترهخ هد ردزن اح

Êهد-ء) ۰یدروب ترد ماما ترضخ  

 یکیدید » هج رادق هن ندا راج
 لئاف هنفالخ كالوف و «یدروب « ردف

 ربخ هدماما ترضخ بود یمرو-الوب 3

 ابا طیب: ةه ھاو ز ( فیل ) هدک دید

 € ینهکح فلاح مد ك سيمر وب دیشیا د

 کر ررؤ- ب هدهد قا مظعا ماما .رد

 هدنشاب اس زمگیدیدو طقف نوا ریما اب »

 یلاعت هللا هکردهروک هرانلبهدیا تاادع

 اول دعت ال نا مفخ ناف ) یراتضح

 ف

ox Aa i RA 3 



 . و
 2 مد رمش بادآ ؛ رد شمروذ ) هدحا و

 » هردمزال هسک ره لعا بدأت
 هل

 توکسرابتخا روصنم هنرزوا كنو
 ما هدن راتد وع كاما ترصح ۰ ردبا

 سافت یات' ده هس رلود ک ندةرط املای وم

 رهظء دا ماما هد 4-هسل دا دیا مد

 س یاض ءس . ربخ 2و ۰ یدلوا لوف

 ترفل هن هتک ع .مدتا نادر نامش

 *یدروب « عدعا دارم هدامتییا هخاندو
 مچ ۰ .

 یهنا هاجس هلا هجر
 هدراید ېرافدنلوب .ه ولج. له راچ

 ( كرهلوکك ) روك ذ یت هلوا ومفک ءرلنا
 مدد هجوز یی هن رلافتشا 2-4 لس

Xf2 ون ال وا ثایام هلا مای الم هلتهج یران  

 هدی رلک | شا رفتسعا 4 راح هدایز ندنرد

HY 
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 یزالآ ید كن را وح رک ردخولف مور

 نوسعا ل
 هل تم دخ نرش عنامهن راجو كۆل دلوک

 چ نش الکا نذکم تسوک ی اضتش

 هدعاتس و ندا رابدنفا هداك !رلتآ هرز وا

 (ردع و رشمیراخ و زت ابر
 زوج یس واج وز هنس هکلام تاکو لع

 ۰ ردشمالزوب
 افطق + تایل و. سنا و
 مان ها ضد اه دن هم رویدا

 ةن هوز كجو زهدلاحو ۰ روسلو

 شق انتها ترش ااش قال یک ولم
 تخار كنفرط قزەلژا یدّوم 4 یسنایس

 : رد زاکنآ ین هدنا لالخا يرل روصح و

 ۳۱ خوب ج
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 هشدصاقم كن هلداع تعیرش هسیاو

 لا
 هک نک رک ا.لوبر ترضح رلنوب

 - یتسلدا رح كجوزت ینتارھاط حاوزا

 ق وج كەد كنو هدنراک د لیا ققد ځد

 يک شاد نیا ه هلیلج مکح
 ۰ رایدهلک |ییغی دل وا

 یرلتما ۰ تلاسر ناش ےظعت س ال وا

 ےظعت هنراناش كمارک نیلسم ندنف رط

 دوبعم جد هج هفلاس عنارمشهسیا قف وا

 هکن وج۰ تیامرهبجا و بدأتو ۰رد ررق.و

 حاکنیولهج وز هقراف!ادعب كن همشب سوفت
 صا طقف ردتیفیکر یرلکح هدیاابا كمل ءا

 .عنموش نوچا كمهلک مزال لیلقت یلسانت

 زکلایلرهیلدبا یمعت هشرل هجو ناربک و انک

 کی ery ی
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 ۰ ردشفلف ضاخ هب یماس ماقم وا

 هلزکی رب نعي! داسف تابدس ایت
 لوقع هد ردهدج اکن e منب یسەجوز

 نادتیم هتفالخ یاعدا دل ردنا طیلغت ی هماع

 ةدنماکنهل ود تابلقت هک لصف ۰ كمهمر و

 كناسک ضمب نالوا جاوزا هکولم یاس

 دم راتیراقدل وا شنا هلخادم هتنطلس سا

 ۰ ردم ولعم

 حاکنیتهب ! هننف تعاب *هلازا ۰ لا
 نارقالا نيب هسلوا شلدا زوج روک ذم

 هلا تیرذ قجهلوا لصاح ندرلنآو رفت
 نی هرهطم تاج ور هل رل هسنما كعا نک

 - هلافوجرلندا تبغر هکعا حاکن وج وزن
 . یتج هلو عوقو هسفانم هدنرانا قر

 هلو هلم رج ود زا و ندنغیدلو| یوق ظوح#



SES: 
 یدنلآ یکوا كنتشترب ۰

 ارز ۰ مدوت عفد ونأش ةهطقاع اار

 هرکص ندکدلبا زارحا یللوسر جا ودزایرش

 سس یرال وا لخاد هنحاکن تچ رف

 | نوسلوا تمالاجر ےظعا یناث جوزوا هکولو

  هضرضح نادنس هطقن ځوا هلران | بس
  وقس ندتم اراظنا هنس همای طاطعتا

 ۰ یدردا باحاییراط

 مظع كتنا مضح تا رهاط جاوزا

 و را طقاس نوما بیل یملتاخ
 هغو هدنس هباج كناذرب نايا ققح یتیم

 هلیلما تمدخ هج ورت ینو راکفا كن آ یتبم

 هسا بل و لاقحا هن رالبا ثیداجا له

 عبا هنسا وه . لدرفر هد هند ماکحا

 ی و ی نیت ی کت ین ننن تک



{i} 
 یلصا هن رات مضح مرک | لوسر هدبول وآ

 ف یراعا دانسا لءفاو ل وقف نالوا

  ۱ی هصیهوب یراتعصم ناش؛ لکدنکم عقاولا

 ی هاب | هس وول هدهبسل كیا لباق ربع

 كرانآ ید رولیچا نوسلوا یرل وب مهو و

 ةوج رب هسیا یلوصح بایترا هدن راتا ور

 یدرولوا بجوم ینعایض كءاکحا ارس
 ترشو لک ۱ 5 ا هکنوج

 ناب رح هد والخ نیحو یاداع یاد هم ونو

 یادابع ندا رودص البلو یتا وش ندا

 هل رات اور ت كتا رهاط جاوزا بلغا ىلع

 نیر دا تاو رو لا 21 و شفت

 ماکحا فوج ك ند هبوب لاعفاو لا وفا

 ردشمل دنا طابتسا هبعرمش هلل

 فرش قوا نيم و لا تاهما را.



  AT E Aناب دل. ۱ ی ۷

CSSD 
 ۱ كتاذر ندتمآ دارفا قر هلوا لئاز ندرلنآ

 | یراتظع ی دنارل هسرب ويل وایسهج وز
 ۱ را ا

 ماطوا هد ی لازا داغعاو یوو هثداحا

 ذخامه هیشد ماکحا حرم هشرش ثیداحا

 ۰ ید رول وا داعیتسا قفل

 ندن رل هک تارمدلرات | هک رونلواكعد

 ها ۲ ع ر ماکحا تفرعف نامر

 هلو ۰ رد هد هب كجهرو للخ
 ها رماننا قوس هعایض و نام رح رب
 رظن لوح مراش دلا هسیا یسهلازا
 ۰ زامهلاق ج ۳ ندنتکح

 مکح و هیلاع رارسا قوجكیندلفوبلصاا

 وس نالوب عوفو ینبم هنساضتتا هیماس

 ضا رر هدنرلفخ كرنا حاکن عرض



# ۷ > 
 بترت هدننروص زوم هلی هسالوا دع
 هل اقم كنا ههیم وع تا رضم كج هدا

 202 ثع رحت هن هلتهج یکج هيم هدا

 ۰ ردهیساسا دعاوق یاضتقم یم وا

 هکردراو یمکح یکن اه كلزقعب سئاتاذ

 یابا نم هرانالوا اح یی ر ادنقا قیمت
 ء هل وا رهاظ یسهیم>

 مکح هد یع رش مکح و هتشیا

 سبسأت هرزوا تیکح یاضتقم تلالطاوذ

 رخآ لاقحا بول وا یثرب ینیدروی میمشت و
 یغیدل وا ثعنم ندرظن روصق اضحت یمهوت
 ۰ ردادوه

 ینهیمالسا تایسایسو هدم تع)رسش

 امكح دَشاط نیلپا داقتا هرزوا لاونمو
 دارو هدنراک دلیا لاکا یهمزال تاداقتا

3 

e 
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 مکح مئاد نان وا ض ییس هذبرب ردق

 رهاظ هن راب د دنک ماظتا نسح راب 9و ماظع

 هک رایدید ئ هن رکیدکیههل وا ځالو
 ص همش مر ) عاب الا قحا قلا ( «

 ة ولصلا ةيلع ( دم ) ترمض> هک ی دلاق

 تعیرشو ا یا غیلب كمالسلا و

 هج رذو هك رد هيلا ار و ه هل باح

 یرشا هسفو ۰ ردا هل وار 0 ا

 تما لصالا ف تافص دما تاذ نانلو

 يآ لخنر رب شتا تاش هدنجما هيله اج

 ر کیدعا راشتنا كن ونف و م ولع بول وا

 دعاسم هلي هلیصحت يیلبلق لقا هدنامز
 نالو عوفو 9 هلرلف تدم قعحهیل وا

 ندن راق ا م نو هقشل ندنولرفس یکیار

 ۱ اعا تقرافم



 هک ۶ ٩
 فراعم لها هسیا هدنسهدلب یدنک

 شماطا عاقجأ هلبا هسیت .ناباش هتفالطا
 چیه راد هلود نن اوق دوخاب ما عئارشو

 ۰ ردشمالاسرد نددرفر

 اح ندرهاب تیح ره هتل ۲
 یوتح یهرخاف و هدیج لاصخ هلجو
 قالغ غاصم يشب لاوحا ماظتنا قرهلوا
 عاف دنا ؛رابد تب روم؛سوفن ترابهط؛+

 عید بدتر قج هلوا ل افکتم یرارشا

 یدنک ی هلماک تعیرشو ناو مرزوا

 ؟ یربلب هلئد یدیشلیا طاشسا هلیلقع

 تیام رهنساض اتو رک یعلرشر هلو

 هنعاونا نوت كن ریخ و ملاصم یماوقا ندا
 روسلق نوصم ندررض ره رار هلی راستا

 ج ناو نبش اف یو



$( 
 ۰ اس ندنس ولردره كءاه وا و تافارخ

 یر هنس لاوحا و تافص كنارصح

 کاح هلزرطرب قفاوم هل و لّقع هدسشقفح

 داشرا ه هنیتم و هه دیاقع نانلو

 صد لقعا كیاذ نیابا ی ت رویدا

 تاماظن عضوو امکح رکا ؛ افرع قذحا و

 صرف هدیوا نسایس معا ردّتقم دعا

 هلي ساد رادتقا یدنک اضح هن هسلدا

 - لکد نکع  ییسلتب هدا بدترت و عضو
 ۰ نەدا قیدصت لع

 رارسا مالغ قا یطع ًهقراخ و
 ۱ نالوا اار تان وس عیج طرح و ااةخ و

 | دوجو هلّشادهو لاسرا كلاثم یبہ قالخ



 ا
 ریرقت هلت انعو ماهفا كناو ریلی هلو

AE 
 كندنسالفر کا هکز روب روک هکنوج

 هنازف نس هدار قوفتهدنفرر زکلاب یر ره

 هده رشب تسایس (سوتیلج) الثم ۰ ردرلشلت

 هد ههلا و هب رظن تم ج او

 هده سدنه ( ردفا ) هدبط نف ( طارق ۱

 دح هدتیص وصح و تفرعمرر ,خدرلراسو

 ییرلرع ۰ رد راشلو یزاتماو التعا

 راندا مصح همولع و فراعم لیصحت

 نشد عو و شالا هطاحا نفره هدنحما "

 درفر شل هدا هلازا ینتاج ابتحا فک -

 . زامهل وا لباق كمرتسوک
 تعنرشناروط هدنک وا زع وا زوک

 هلتهج ره ین هناسذا مزاول هيأ هد



(er 
 اد وا یا دلا ییدلبا هطاعا
 ۰ رداشماعا مت ندذاتسا ینفو عرب جب

 بول وا عيل ذطسا وکلای یسدنک هیلع ءان

 - ضح یلامتهللا یحاص لصا كتمبشوب

 » رادلکدمابتشا یاح ین دل وایرات

 عماح نیههرونم تعارث عاولا ق

 ۰ ردلکلا

 ققحصتجاح ساسم و موزا تدش قحا
 تانای و هلماش تالیصفت راد هداوم ندا
 تایرورض تبولوا یواح ی هلماک

 . وصخ ناتلوا نددس ذهن و هبشاعم

 هنه رط عن ندش اب را هلا هدیاسص

 تلالد هنتهح تالیهساو تراشاو نمر

 ۰. ردخلنا

 باح و هن دفاع نامش او



4 "ef % 

 هنَس اقد ضع هد كوف یک تطو هسدنق و

 تابرا ثیداحاو تانآ ندنا نه یناژاشا

 ؟ردنک دیرامولعم كناعاو فوق و

 هدنابو اع یسیکتام كنهلزتم تک )

 ( رول هل وا ربظن هنع رک نارق
 نالوا اخ هنغالطا *لربصب دقان طقف

 هراناقاب لات وادع رظن رارمنا"و قباقد

 هدنرکف ضماوخ فاندکتسا هاسعلا لعو

 «. زامهلوا ىل” تبلا هرانانلو

 ثخاابم شعب کر راو یلد یک یقوجع

 هظاط فطع ه هینآرق روس ضعباب و هب هيرش
 كنافحا ینیرایدنک بقعرد هدرلردا رظن

 نوش یک یکیدلبا هطاحا ینویعلا ةلقم
 شلاهطانا یناقرف ناموا ییاکحا "ینابم

 ۰ راروبدا ضرف



4 ۵ 
 لكم هلا كليصحت - هک وبلاح

 هدنقح رانالوا یکز لا هد رانامز یییدنلوم

 یمرکی لقا ال قم هلکا یتعیرش قد هلی
 -- نکروروطبودا فقوت هولهنس زوتوا
 یهتکنربهن رایدنکی راشقاب هلاجوب رانو

 هم همهس وک هاش حد

 تاع هرزوا ی دنل وا ضم هتشبا

 فئاوط نشیریک هبا, مات ماقها هت اداقتناو

 یب هد تمیرش یابارم ید امکح
 تلاسر نوح راکدلب هلواقفوم هغمالک |

 قرهلوا لئازاماع یرلددرت یهدنص وصخ

 لثان هنتداعسو تلود عابناو ناعا معص نع

 ۰ رایدلوا

 ( ةيادهلا و قیفوتلاهلانم و )
 . رطح زعدنفا تلاسر رخف هشاط وش



4 ۱:2 7 

 هن رز وا یرللیلج یامدم ق دص كن رات
 مایقلا مون ىلا هکر ایدجآ یسوبق لالدتسارب

 ۰ ردقوب یلاقحا قغاپق
 هرژوا لاوتم و هس وا ےک ره قثرا

 هدنا ادتها هنهضا و قیرط ءلردنا لالدتسا

 هد بودن تسک تراهم زار ۰ ریلی

 بارا نا هلاط هنتسایرد ه دم تعیرش

 هدللنسوت هان اس راه لار ودق

 تنعب هله . را رکج كلج وک الصا

 صوصخاب رانلک هرکصصع چاقر نده وبن

 نوجا رانللیا لاکا ینرف یصچوا نوا
 یسوبف كا ادتها هقح هد هلتهج رکید

 « ردذلیچآ قردلوا هصلتعس و تیاغ همه و
eهلرقعل مش هدن رظن كراو  

 یایانمآ یکیدلیا لاقشا هنتسلوا هللادنع نم



E 
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 ندنسل وا نا هر و لیلد كنهیلامو هلیلج

 نه و نیس دنک هلا راصعا رورم هلضف

 وش نونلوا یس هدعاقر هد تولوا یراط

 هار هشود دږعپ ندتقفاوم و تبسانم هرلنامز
 ۔ دل وا ین اکما كلم هند ارت وا لت

 یدراوم هقاک و دارطا یدعاوق عیج ندنفب

 یکیدلیا ماود یقرهنلو هرزوا دادس 29

ONSETاشا هد لص وصخ وب  
 ۰ رد راکشآ صا یسلوا یعطق ناه رب

 فراعم هد رخ صع وش ییح

 كن هبم السا نساح ی EE مئانصو
 بابرا نوت یل وا ا حوضو 99

 یراق دنلوب روبج هيس كناعذاو فوق و
 ۰ ردشلآییکذر هعضا و تقبقحر

 تعیرشویرکا ۰ م هديا فاصنا یدمم



۱ 
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 تم
 ناو یدا هسل وا ندمئپ عاضوا هسدقم

 ندل التخا هلنامز رورص یک ر شب تاماظن و

 ۰ ؟یدىمزک :E نوصم

 تعیرشو ارهاظ تح .كناقح ضعباما

 هدیتقرقح هد تونلو یرلباستنا 4 هلیلج

 ندنآ والم یدعاب و لاصفناندسوق كمه
 نانلوب هدکلدا هدهاشه یرل دعا و عارتنا

 یول زوس ندنعون ناب ذه كناهقس ماطر

 هلران و .هگنوچ ۰ نوسفک روا نس نیفاص

 هلبسح یرلت ریصب سامطناو ی رلبلق یا

 یتناشولع بودیشیا یتعما زکلاب كتعیرش
 ندنراناش قمر | نس ابازمو یناتقح و

 ةن رایدنک ىس هداف لوقع ءان هن دلوا

 هکر ویدا لی وڏ یسهراما سوشن و لری

 هسنفالخ كن هبعرش دعاوق 5 رة



 6و
 قتراو شا جاتح هطباوض شعب

 | ی هیامز تاح استحا روناو فیرش عرش
 ماوقا ضعب هد شم زام هوا یف 6 هعفد

 اهلا هنئاوق ی رلکدلیا عارتخا كماو

 یاو ۰ شعا شلو یترورضدح زمکلکع |
 ۰ تلاهج یدیک

 هرانالوا بهاذ هدساف رکف هل وقموب

 هدکعا نيس لزسوا ۰ هکزرد اباطخ

 ندعس یکیا طباوضو نیناوق زکغی دنلو

 ۰ زام هل وایلاخ

 ترابعندرلیش یهاو كب ۰ لوامسف

 ر هکردبک اش كروچ یا ولو

 ندتهح یکهنوا هسل وا قح هلناب اد ندفرط

 یرانونزب ۰ ررتسوک شاب ینارحناو لیم
 هکنوچ ۰ زیمهروکتجاح هحاضیا هلیالاثم



> 
 ۰ ردهدنادیم یول هوم

 كن هلماک ت عر رش و هةية | یف هسا ینا سف

 بول وا ندنس هلجب یس هل يلج دعاوق
 یرلنآ راتما زکغی دلوا یرانوتفم كزسوا
 "هلحاک | طقف ۰ رد راشعا ساقا ندزب

 شلئا سابلا سابلر هقشب ۳

 ران الوا رورغم؛ لهاح یک كزس هل رللوا
 نییضل مکح مئادو ند اع رحم هارانآ

 ۰ رلرویدا نظ ندشاع وض وم یراکدلیا

 مک نابستنم ناراو ه هجردو یرلتلاهج

 لیصح نوسل وا قج زار ناس

 نا باسنک ا تف عمو ع كر؛روک
 تعیرشو هکیدراردا نقم یدا رلەسىلي

 كنامز ره یسهلما شو هاماک دو یو تم

 هلا زرطر لمکم ردقنو لبصت هنناحاتحا



> 
 هدتولوا فل اتم اکا هکرویدا تیافک

 كن هعرنخ* تام اظن وا نلیدا قوت یتانسحم

 ۱ رو ا کے ناف قدم داود

 تلذک ۰ ندلنام هنسل وا لد هاشاهج

 نالو هدندزن هجا ما هکیدولرد ۱ قرف

 a هلی ری دا هماح لیدبت تاماظن قوح كى

 ماکحا متاطرب شقوا بلج هب رل رايد
 رده

 نتیروک مظننم ولژوکو ا لرانآ ضرفلاب
 شلدا دتخا ند ه دج تعب رش یران واق

 - وتح لرد رس کریس هل والت یلهسل وا

 یرالقع هنسبسات ماکحا صمب قفاوم هاب
 ۰  ردغطا ادتها

 7۳ راکح اب هرهظم اتا کات وح

 . یتیدنلو قباطم هلوقع تانتسصسم به
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 ریل هدا لاردا ہد ےل لقع یب رابع عب هلتهج

 زد ۇاحهد ی رانا ه دج اتعب رش هک ادامهذلاح و

 نعاوعد راد هانغتسا ندنراتوناق ك راثا مزب

 ندا حالطا هندطقت ون و ول وا تباث
 ییجاشحا تعا نهدبع رش دعا وف تاذ

 مکحرتسددرت سوا کک | عفد امام ندر

 . رذنا

 كع رش هسا نقی و مزح یتقبقح هلك

 رحمت هدناوا عیج و فوق و تشک ةنایصافت

 ۰ ردففوتم هکعا

 اا3 و هراندنا افتک ۴ زلبا اقجن رک
 . زامهلوا ىل

 دعاوف قح هل وا هی هب هماع ماهفا

 ندا وزرا كا مشت هلصفم و هحورشم
 نامز رب یه ( ذیل هل ) كرف رش تاذ



6۲ 
  هسلیا فیلکت هنساملع نرم نایلوا كسک |

 ۱ یهیموع تبغرو هدنروصرقفاوم هولطم

 كن هعقا و تاب وئش هدزرطر كج هدا بلح

 تدم زآ یلئاسمو دعاوقنیلیا تیافک هنس هفاک
 ۰ ؟ یر لزم هدا عج هدنف رظ

 هّللاصن ) نمدنفا مظعا ناطلس هکلصن

 هدکع انا رج هرز وا ترک سانلانمب (هد ود

 ( هبلدع ماکحا هع ) راد هتالماعم نالوا

 فنص نامز يکيدلياا هبال ینعج كناتک

 ناسایم# ههعلاطم بایرا راسو هماکح

 عج ینآ هرزوا بولساو زرطرب قجمل وا

 :ردراشهروب برو

 نکیاراو یراباستنا هبهیمالسا تعبرش
 ضعب نابمهلوا دیفتسم ندنس هنسح مات

 عن يش و هد بواب هل رللاح كماوقا
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 بدا قیرط و كلام هتسایس و ریبدن نسح
 فولط ید هدنقح رانال واكلاس هتماقتسا و
 قفل وهدناهذ ونظ زامهل وا رم یتانسح نالوا

 ۰ ردکد اور

 هشرش عرش یروص باسنناو ارز

 هتم زاس هدیرلن دیآ داتعا یناکرح فلاح

 ! ابلکد قجاراقیچ
 لئ راس یا تقیقح ااو

 هنتسیدنک هد تعیرش هکر روی دا

 بیذ هو هنراطاصم ءاراندبا تمباش
 هده كجهدا تیافکحح هن راقالخا

 هدنددص دیأت ییرانظ وشو ۰ ردلکد

 عاونا كرةدبا سامنا هیهانم و رورش

 ران ال وا راتفرک ه ینأشب رب و تلافس

 كءالسالها هدرلر ودا ذاا دنس ینیرللاح
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 یراتعد رش یلاوحا ماظتا و یجرلصا

 رللاج یک وب یدیساب هل وا رام هدنس هباس

 هز رش زب طقف ۰ رلرود یدیلمالو عوقو
 هو ادنقاو بستنم هلعمر و مسا زکلاپ
 حالصا لفکت هدهدنقح رانانلو فلات اک

 هاا رعت والئمو ندزمتیدلوب هدنساوعد

 شیا دعابت ندفاصنا هرتاد راندبا مایق
 ییماکحا 1 هه رسا تع) رش ۰ رلروبلوا

 نیا تدات هل سەل بادآو نابعاط

 داق راو« كس هنماکحا هکلب . لکد كناسک

 تداعسس لرانیلیا قلخم هلباقالخا یکیدلیا

 نماض هرلنا و شلبا لفکت یی ربلاح

 ردشل وا ۰

 رويدا 2خرصل ینو هد عرک نار 0

 ! هدهشرش ثیداحا



i 
 تاکرخ هد وتلوت هدنسا وعد تاتا یح

 قاتستنم ۰ هلرلتالوا ناو هد هلابغاب

 لذ عاونا و الو فایضا هدایز ندرانا-4 وا

 ع ف هد ییراقح هل وا راتفر کک هنافش و

 تاذسع هلهحو و هک رد هدکعا ا

 هدنسلوا لدبم ه یوبد ماقتا كنرخآ

 ندتفلاع "ار ۰ ردرا و راتیکح یونگ

 هوت « ظانسا"ند ااف ن تاو رعز

 راک دن یراسشغتسا و ٤ هب هعقا و تاشطخ

 : یک تراک

 كةس تاتح در رال و هد ول ةا

 خالصا تول وا هدر هلکنو هکر بت فلو

 ۰ ولریلیاص رات هجوم زان هدا سفن

 وارد (هللا داعم ) قات د لصا ةکنوچ

 یقماملوا هسرت هد بونا غوا هولالب ولرد
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 الص وا و قمالآ تربع ندنک الفرب یهو

1 
 ۰ تداعس نالوا هطخ نااشاما )

 ظعتم هد ب ور وک ینلبق اع و لاح ؛لرمغ

 ( ه رمغب ظ_عنا نم دیعسلا ) هک ردقلوا

 ( ردشلروی
 یعیدنلو یاسا هب ه دم تعیرش

 كرەيعا تا ریهر دنس دنیا هدلاح

 ا مور یدنیب ها تار
 هلیج قالخاو بادآ الثم ۰ هد دارا
 لیصف ماقا عیج كن هلضاف لاسءاو

 جش زی هد ینیرل دناوف و لئاسصفو

 ۷7 لمم ا ی واحیب هسیفن بتک ندا

 هدن رع رار هلیسلوا تا ام هب هناضنک

 هدافتسا و هعلاسطم قرهجآیراباتکو ا
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 هفاتصنا رظن یصصترب نایماوب هدنسوزرآ
 سیفنوش درح - هدنقح كنو ابڪع ۰ هل
 یسق زبدلا یی رثدلح بودا مج یر

 هن ول رز وا تورد زد هد ر وص مظننەو

 اقلطم » هلیبسح یسمامرودنوق زوت
 قالخ الا بذهم و ۰ لضاف دیعس تاذ و
 - هناعتک الاو ردکرک قلوا لماک صطشرب

 ین هدنافرب لراباتک وش ندا عاقجا هدنس
 < ریلک مزال نم ها ےکح هلیسامهل وا دیفم
 بوداهعلاطم هکنوج ۰ رزکه زیم ریلی هد

 - ولعم هکلب ییدتا تیافک هلی قمهلک [
 ر صا تاکرح قیبطت هب رب رسم تام

 لماع هليل هل نهج یعب دل وا یرو رض .

oi 

 اهد ینسهیمست لهاح رک نآرف هرلنایلوا

 یفیدنلولماح یرانو یتحو شمروک یلوا



TAF 
 بکے م ندیا جج رت یناعص لاوچ رب هب هل بتک
 لم ربا لثک ) لر هیلیا لیزفتهنس هلزنم

 ردشهروی ( | رافسا :

 د بوق ح هادیم لئاق ر یدوم

 صاع ا شعب دودعم ندهبم السا یالج ۳
 یرتاقالخا بیدهآ هن هدرلن وب هکزروب روک

N ۳۲ زرویمهلو یسهراما لک  

 و قلع هب هوند سان داهدایز ندلرناسهکلب

 وليم هتاف رخ نم ڪا دب بالک ویراتفاهت
 رها 2 قرهلوا نابام یرلکلاهت
 هدهاشم نیملا ىأر یرانوا ررضلاب
 هوولرب شون ندن اب امنا هتعیرس ۰ ردهدکلدنا
 3 روبلوا لصاح سفن بیذهن انوک ھن
 ۳ و و هر لمرم یناه و
 ۰ ! ریلب هنل وا
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 فنصارشا قاطو هکزرلب هد یتح

 هرورشتاکترا یدیاول هس وا دع ندای

 ۰ یدږلزامهلو تصرف ردقوب
 - سفن رانو . هکزربد هدناوج ماقم

 راوطا هکرد رااکد:تعبرش یابلک هدر الا

 دانتسا و فاع 4 هرهطم .تعدرش یو لاتان

 كنمیرشصاضهلوقمو هکنوچ .نوسلی هوا
 یتیروسشف یتح,لکد ینبا دآ تار و ینیابل
 ۰ رد راشمامهدا لاردا امامت هلس

 زك هل وا كج ه دا شیتفن یني رال اح

 یتقبقح و.ینیعكتمیرش رانو هکزکسر وروک
 همهفن یس هه رش ماکحا اضحم بويل وا

 ناسلو و و فرص ی و۲ ر2

 هدد ندتغل ددغ نّوا شپ قلعتم هل ین ع

 ینبرشبنکهدنزاجنآ توا ۰ رار یئزت
 هن

Ke 1 3 
a Wî 2 
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 E + رولو ید نرچک ندنرظن رادقم ر

 تمه كلب لکذ هلدصقم عالطا هنقناقح طقف

 یدنک هشساضتقا یسهغئا زدصاقم و هطقاس

 ماکحا ضع) قح هل وا را دم هنس هد افشا

 هلا اص هلکنا هدربن هرکوا یتالماعم و

 ىلا وا كان ماوع نیمهدا ق رف یعالظ

 . كتمیرش د وخای ۰ ردا لتسوتهکعا لکا
 . ظعاوم ماطر بودا لیصح ییبادآ ضعب

 ۰ صلح هقلخو كر دا نی زت ىنتا هلا

 هرلیا مایق هب ین ماطح بلج رهنروک
 ۰ لب ىا بدل كنديمالسا هه داقع

 یدنکه لا هشد فراصم باک او

 -هرا افش هنسهسلف ضاماو اود هندرد

 | لخت لا هیمالما هیفر قالخا نوچیدم
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 زا بدأت هلا هیعرش عيد بادآو
 كظعاوم ینیدنلو هدکعا فرصواو

 رج زنم الصا ندنس هعبنش لاوحا هل رثأت
 یلما یاهنمو یدصقم تباف ۰ زالوا

 نانلو ترابع ندههاسف تاظوظح

 ۰ ردلصوت هب هسیسخ دصاقم

 یمهلماک تراهم صح وب هيلع ءان
 سصیخشت هکرزکب هبیبطرب هلبوا هسادبا ضرف
 یتیدلوا رداق هئاوادم یارجا و هضاما

 تافتلا هصیصل ینلاضع ءاد یدنک هدلاح
 یرص هب هحاعم و زهر هلي هسا ۰ زعا

 . رلیا لامعتسا یمزال یاود ندنفیدلوا

 یتلاوما كضایمالا یوذ زکلاب یتمه

 .رولوافورصم هکغا بلج
 هجردون ۰ كن هبوس هلفاصتا یدما



۰۷۲ 
  لاع ءاد تببط نالوا یتیم هسقن لامها

 م كنواو یریلب هلوا بانافش ندنشناذ

 ؟ییژول ورک یاکیسهدرج تراهم یهدبط

 نكر وروط تود یدل واهدزکعو اخو
 هوشی دا دس شع رم حا ود ژو اشا
 رتلکد عفان ةضارشا ءانفش الصا بط إم
 ؟یمزولوا اج ال د

 ۱ تو وسراف هرلهاهفتساوت کرا ا

 ۳ نوسلم هنلوب لقاعرب كح هد

 4 هد تعیرش هک لمس هتشنا

 وش هداع نابشنم نالوا رصم هتفلاتح

 اوو وار ھند ی و لتعم" بیبط
 دا نما ءو -ءالع هد رس زظن

 رضا. ند رلتهچ لهجا و راروشلوا
 نی زان را ا قلا" :-ول رول اشص
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 نوسلیا حس ىنلالظ و لیلقت ىتلاثما نیلسلا
 ٠ نوستلاغوح یتیدارفا كنلماع یاسلعو

 قدص یرایدنکب ولوا اقا یالضف رلناهک

 وش هد یسانو یراح هرزوا تماقتساو

 هققحا ق «رلروسلوا یداسه ه یلاع 2ا

 ترابع ندرلن آ هيلع لاعالا تخاو لاحر

 هلناهلضاف قالخا یرلهیلع تاوذ بولوا

 قر هلوا فصتم هلا هلماک تافص و قلم

 ههدجا هینس نئسو ظفاسح یتعیرش بادآ
 « ردتات هل رل هر وکشم راث | یرلقدنلوب عباتم

 ةيدمحا ةمالانع هناخس هللا مهازج )

 (ریخ
 ناد یاس مارک تاوذ والثمو

 هکولردنابانش هنقالطا نیلسرلادیس یانماو

 ۱ ۳۳ چ



۶۰۷ 
 شلرویب میفرتو هونت یولناش هلداحاو تایآ
 سالا ن هکرابم تعلخ هللا هشخو

 ۰ ردرلشلدبا

 لاوقا حاحشو لاوحا تماقتسا كرانوب
 یراعاسا هب هرهطم تعبرش بد یرالاعاو
 هباصخ و لاح هند ضراعم هلغاوا یراثآ
 ۵ اه راشماقا ز لاقم خم رد

 هد بودا رازنغا هلا ءوس یالع اذدعب
 وج ص یراحالصاو حالص هتبقل ایفیرانآ
 ًاباطخ هرندا نظ تعیرش یالع نالوا
 یراحدلبا ظفح هشاطوب توا» هکزرد

 هلا هيعرش ماکحاتاحالطصا و همسر مواع

 رانو هلب رالوا هدکملا نیب زت ینیرلرهاظ
 نارغتسا قوج كن یزعغادلا هن رللاح
 - رعم ره كناوذ دال را ورا زار طقف . زا
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 نانلو یلاخ ندتریس تماقتسا و غ راف ندنف

 یتیرل هعادلا قرهقاب هن رالاح كنهقرفرب رکید

 ۱ ۰ زبمه رب دشقأب الصا

 ندال هح درز كن هفرفوش هکنوح

 ۰ ردندرلتقبقح او لا یرلفدل وا

 راعشو ی زن هلا الع سابل زکلاب رنو
 هايد ماطح بلج بویلیا ىلح هلا ايعا
 هکبش عضو نوجا تایناف صانتقاو ۰ هلیح
 لکش ریبغت ) هلببسح یرالوا هدکعا
  رریلیاص ندنناعصا ( لک الالجال

 هيلع بصانم یرایضعب ندن راجا اعقاو
 لئا د هاضق و رکحواتفاو سی ردتنابل وند

 ینیرایدنکر انیعاقرفندک وکی ر هد نرلرولو
 نماعص لصالا ۰رلردانظیث رب دکجرک
 جاصحا الصا هزیعیلع هیات باب را و



CSD: 

 ۱3۵ انوار واد لری
 هلادنم یرزا_تهام هلا هدحاو هلک بولوا

 اهدفنص ر ندسیبلتودیو# هورک نکل
 یرلررضههیمالسا لاها كران و هکر دراو

 0 اا ا امو جام
RI 

 ههذرش و نالاق دن زاد نیبم لالص

 هسها تفرعمو لصاو هروما قئاقح
 هب هبت ص یرلکدم ہرا كمالعا ىالع هدناب

 ماطر نالوا ناک هبدراشلوا لئا

 ردهلجاحد

 یلاعتیرابهلا هص وصخ طاس و هک ایوک

 علطم هرارساو فراع» قوچر یرانو

 هکوسبلاح ۰ شلتا فقاو ههییغ روماو

۳ ۳ 
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 تر هد یایعتعبرش یرافدلوا بستنم

 کد هسا تا یس هلیلح دعاوق

 اسا یتارابع و ظافلا نالوا لالضو

 یراترطفم یاراصق هک ۰ رلرغکج
 ولزوس و ۰ ردنرابع ند رلزوس ماطوب

 هرزوا یدجا ند ا هساا ولهرابعو

 ر

 هلد وهشم هلتس رب رط تماقتسا و هدشع تغ

 یافیعو تعیرش یا دارفا ضعب نانلوب

 تاک مولد نالوا یویرودص ندنقیقح

 حد زا نوت وا اخ یتهاشم هب هضماغ

 هماوع طیلعت ندتهح و هرو نه هاد

 ۰ راروبیلو نادیم
 رکش هلا ب اش هدراصبالا لوا دز اما

 و ا ترابع ندن تشان یکه دنن

 وا نالوا نادزب برو رهظم هلا ناعدم
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 ردق وا هدهدنرل هام نال دبحاص ناذراع

 یرلاقتا لاک رانا ۰ رولب هنلو تبسانم

 یرلافتقا یعبناک هناینالا مناخ ٌهنونسم راتاو
 یلصم هناسک نیمربا هند راهب ص 0

eعالطا هفراعم و رارسا هجن هر  

eیراعمو رارساو هکحردراشما  

 هناجر تادراوو هندل 14 هقشطا یف

 دخا ندنتع رش زومر به ا وا

 نیر 25 | ندازاشا كناو شف وا

 كن هد تعب رش هدن رلاچ بولو! ترابع

I Eزانو تفلاحم ردق لی هنماکحا او  

 هعرش یراتاربعت ضعب رانا صا الا ةیاق

 یاعموا ماهبا وش طقف روید ماهبا | یتفلاح

 ظطافلا هحاصقا و الإ امام یهقفد و هرلاع

 ۰ ردیشات مدام مدع كن هب ول



4f V4 

 ا رح نف ر اع راکا

 هل وا لوسنم وتاوت یر هناسدقفو هناققحع

 نای روک عرش فالخ یولرهاظ ندنکیدلک

 عرش ماظع ءالع یص وصف رهاوج وا "
 هلمعو ( eراروب نا حرش هلا ۰

 لئام ند هبع رش تم اقتسا جم اما ۰

 برام یانتقاو تایهتشم عاونا لیصحو

 نفراعوا هدسیلت باب را نالوا یعاس هتاناف

 اعدا یتتاماقم و بصانم كننارمضح مارک |

 ا ۳ : رلاعداوش هدهسیا ولردا

 یار وک یراکذلب ه دنا زارا رنهر هقشب

 می را هل اع تاک وا ءا راثآ تا

 ر د

 یراقدلوا قازوا هلحم دص هسا ےےقیقح

 اوقن رانا هکنوح ۰ رولشالکا هدرظن



 رم

.> 
 هلی هب هرذرب ندنرا هقیقح فراعم و ندنر
 رد هدکلروک یراقدل وا كلام

 و نیلیا کت یراددع هدهربخا مایا لصاح ا

 : رز قوا رذح هدندسیبلت بارا هلوقم
 ۰ ردنارسخ ضح وررض نبع قع القاه ران ونو

 دایقع 1 ك قوج كارز

 هنو رلرویدنا لی دبنو داسفا یی ردصخ
 - ردنا ردو هنس هلزیم حام داع یرامارح

 و

 دا رفا نیسایا عابا هب هب دم تعی رش

 كن ےک ثیداحاو ےظع نآرق ناو

 مزج یاکحا نالوا یساضتقمو 2 رص

 2و وقت هاوعو ضاوخو داقتغاو
 كمالعا یالع نانلو ره

 -ارضح ندهنعجافا نالوا ند فالسا و



2 

4 AI $ 

 لعا داشعاو قولو هن ولزوس كن
 قتخییدل وا ترابع ندماهواو سواسوو

 رج اکو امامت ین هقرفتم لبس ناشلو
 ۱ ۰ رلردیلطنا

 - دیس ةمرم نیعجا اناده یلوت هللاو

 نیمآ ۰نیلسرلا
 هفلاسفّنا و ط یراکفا كن (هنمان دا )
 .التسانالوا لاو ی ال ناو یا

aT زکلاب رانو ندتکیدعا لاقتنا ه هضورعم تال 

 ن دنکو ازم دنا مرک 0 و ی
 ارخ وم هدلاح یراق دلو فلات هل وا

 لاوسحا كرات مازتلا ی هلماک تفباتم
 ؛ رلپ دلآ ه انتعا رظن یوا و
 نالوا یاد هداسقناو قددصت نانا یالقع

 هدهس رد دم هكا 7 رشت ونیبعآیئالدو هوجو
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 رایدع | ههبش هدن دوجوم كائ الد موئود

 هرکص ندهظحالم تدمر هرزوا قایسوو

 مراکم تاذو » هکر ایدد ۲ اط د رگددکد

 بهزس ههبش راندا ع اباو ناما هت اقص

 را ی بول وا هارآ باحصاو ءالقع
 :ادعتسا لافتاو لسوت 0 ماو» لال

 ًامزجوز ارو روک یلزب ۰ رلرد راح ینید
 ندلوسرقیدصت هد ما ل رانو هکزرویلب

 رارصا هنص وصخ بی ڏڪر ردا دعا

 هد یتالخ و براقا یح ۰ یدرلرو بدا

 یتریشع نوا و شلنا عاقحا هد هطقنوب

 هلهح و رهیسددنک ۰ یدراشعا مایق 4

  دلوا هدقم روب اعدا «دلاح 47 نیما
 ۶ ناو ۰

 تارح هبهدخآ روم a تناسر یل

 افتعا ومانصا رانا اضح هدیًشنم كن رانا
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 ندنرامازتلا نهنالهاع ثاسم وشو نعط هد
 لیلضتو شست یر راکفا و لوقع یالوط

 هنساوعدوش تك مضح وا ۰ یدبا یسهروب

 یتسایا عوج رند راقدلت وطهدایز كار اروب نه

 ای دتا فیلکت هنسدنک هل اعفد ۳

 د رار هلا تعحایم هری دن ولردره

 لا 1 هعانقا و عاما و هشود هل الابح

 ۳ نده روک ذم یاوعد رک | هدراپ

 كىرش سبدنک هدن رالامةسدارول وا كجهدا

 ځور بقع رد هسرروب وزرآینیزق تیک 3

 هدن اذان سد رهن راید نکی نا و یی رلکج هیلی

 تشو ران وایت + رایدشا شر

 قوجیرلتکر ح ندنلسق عانتماو یراترفانم

RESA saلواهک راید روک هکن ی  

 ندنغددلوا یدح كب یساوعد تت ضح
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 . ۰ یدربو رونف یراتکر ح هناعصخ هن لرانآ
 هب دنهادم ییسدتک یس هعقاو دیعاوم هنو

 0 یدلیهدنا بی رشت

  تاداع رافلاموا هنرزوا كنو هتشا

 | ۰ هعدق تاداقتعاو یتیرل هلو رومو هفولأم
 هک و بلاح ۰ رای دالشاب هل دباو كرت یتی رل
 هلاقندننارضح ۰ نیفلاس نیلسیه هدنراخا

 مازتلاینایداو بک قاطرب بوسنم هران او
 یهدن رللا هدران وب نکل «یدرونلو هدرلن دنا

 دایقنا ههدحم تعیرش قردقارب یرلباتک

 ا ق راو ديالا
 ند رل اجا تابصعت و تاد دشننک هعوقو

 هنت كن رللاح و یتح ۰ یدماق رثا هدنرایدنک
 فارتعاوشراق هراندا تیفیک راسفتسا ءان

 ین هد هر وک ذم بتک رب « هک یدرل ردا



 < هم
 نایرتاد هندهاوشو تیامالع كنا رج

 هدناعسلیاده تاذو نسهفاک تللیصافت نانلوا
 هن رللبلح یاعدم ند زکیدشا هدهاشم

 راببخا ۰قترا مه ادعا لا 8
 خوسنم كن هقباس عئارش ًاعاتا هتاف
 « قدلوا روبج هکرت یتسیاک مق نالوا

 هسیایرل# ارت نیر لهفول ام تاداعكسان

 بج ومر هل وا ندنغیدلوا لکشمو ریسع صا

 هل ا ا قق یوف *یادویعطق

 هکل صن ۰ زنا نظ هسیک ینکج هلب هلک
 ی هند ماکحا نالاح ند دم تقیق مارش

 ند :ندیهلا لیلا لف هد ورا تا
 4 ییاعس یاضرو ما هلس هطساو ا

 فا لوا تبلت یدلوا تنفس
 ندص وصحو هکنوح ۰ زامهنلوا ضرف



$ ۸ 6 
 قاقعسا ه یورخاو یوید ماقتا یشان

 < ردیرامولعم كنید بابرا یفج هلینازق
 تاغ ال وا ندتعداتم هکر ول وا كعد

 ناعا ارخؤم كنالقع ریهاج نانلو قازوا

 ناباش لاح هم# یرامرو رارق هعاباو
 ۰ ردبشات ند هعصاو لئالد نالوا داععا

 یلوقع ناعذاو یسوفن نانیمطا عقاولاینرک |

 نیهآ رب و هعطاو لئالد كح هدیأ باحا

 یتةیقحو قح هد بولوا كلام ه هعطاس

 راد رلیدا هسالوا شا ناشاو مزج

 عیار ام و ۰ نار ود هدنرزوا یروع نیه

 هدا ناره هی واز هتخادنا ییرل هم دق

 ۰ یدرلم
 هلطاب ما یس هیس لوقع رانو

 ماقتا ههساضتفا یرلع دق عزو ۰ مادقا



> ۷ $ 
 مازتلا یالاح قج هل وا یدوم هیهل
 ؟ یدبم زنا عنم یني رليدنڪ ن دنراعا

 ًاداغعا هفعص لیلدر یحاص ملس لقع

 ؟ یمردا اقلا هب هع رطاتحت ف هک

 لیم 4یناسةنیاوهنانلو هبقاعلا مخ ودوخاب
 ؟ یعرایا انا و

 یاوص فالخ ًاضم هناسنا ! توا

 ۔ هردنآ ب کت را یتاکرح نادجو "یفانمو

 ؛ زا السا دا الا
 هن روصت لاعفنا رب هل وا هدهاقمو نڪ

 هنصوصخ تبیذخححت و ؟ ردسمرا و ناکما"

 تابصعتو هسفن تالاعفنا قحەلوا یعاد

 قیدصت ی هیلهاح تیج ولرد كی و هشد
 ی ملا و یاودرتاد هتعیاتم و

 ۲ ردىم دعاس« لقع هکعا



۱ 
 هران دنا ال ی د امم ناکمارب هلو

 وکر وذعم ك هسا زام هقاب هل رظن لقا زب
 ا يوا كمانا ءالقع ارب ز ۰ زفر
 غ هه عفادم و هظفاحم .یهذمو تلاسیم
 ا تالش نالوا لاو
 نر اا ليلي هنلبف یعاد هلاقتا ناو
 ۰ ردیشر ندنعوت

 قافا هنو كندجا ند لصاطا

 نالو هرزوا عونت تیاغ كن ال قع نیلیا
 قفتمهنرزوا هجر بهیهار و لئالد

 00015 ديوه قالوا
 دلتا O ED تجر نوجا

 یرللیا لال دتسا هب ی دم یاعدم ی

 ادتها قب رطر تاتو رخ یاب

 ا شما



۶ ۸۵ 6 
 تدش هنراتادقتعمو تاداع هکنوح

 ال گان القعفاتطا نالوا مزلعم یرایصت
 هنص وصخ بهذمو كلم لیدب بجوم
 مت " یرافدراقیچ هنادیمو یراعا قافتا
 یرافل وا دع ندنلسق فداصت به كنها رو

 ۰ ردلکدیثر دق ندلاح ضرف هدلقع رظن
 هورد كنه ریاکمو هدناع« هيلع ءان

 نضءروک راع یو ناسسفآ نایشچ هنسالا
 ( دخلا ) ۰ نمد هنکلس تانکعو
 نذهراکم و دانع ۰ زهدنسدرګ تقیقح وز

 وس د کم مادام هدلاحو ۰ زرلب ناز ۳

 ندنقافا كنهبمالسا نقفدم فئاوط

 ندنرهاظتو رفوت كنهررقم لئالد هوو
 هاب یھی - ناب و و
 علاطو یداصت هصداقعاو قوثو



(4. $ 
 قترازب ۰ زیمهتوط منامیرایش موهوم یک
 ¥ یریغع ندعاناو نامعا هربیخبرب هلو

 هدهشاطو رەد زم هلو تمالس لیبس

 مالسلاو ۰ رایدلوا تیادهرون لثان
 قیبطت ههبقطنم نناوق لالدتسا وش

 - انتسا سابق رب صحم قهسلوا كجهدا

 انشنسایب یلات ضیقن هکزرولو ترابع ندب
 نبع هسیاوب رويدا جاتنا یمدقم ضبع هلا

 ۴ ردت هج ورب یر رګ بواوابولطم
 ةالصلا هيلع ( دع ) ترضح رک |

 رلەسل وا قداص هدنراتلاسر یاوعد مالسلاو

 ءصز نالوا بصعتمو فلاح وبشا یدا

 ى دف ها: فاصنا القع
 هد نیهار و لئالد هحو و ىدا رلزعا

 قاقنارب هل وش هک وبلاح ۰ یدزللا قق

 ءولج الاحهدهلدا ققح یکی یدلوا هدنادیم



 هک ۱ $
 نا یا لاا هلع ءان رد هدقلوا ام

 ۰ زامهل وا هابتشالب اق بولو توب ج د یتیقداص

 هک روسلوا نابتسم ند نم ریرقتوش

 بویلوا یدیلقت یراناعا هدكن ةفئاطوب
 هر همولعم لاوحا كنالقع ریهاج هکلب
 ۰ ردندنس هلج قئاقح نورقم هلالدتسا

 (ىناثلا هلی و لول دل لا دم متدق)
 س - و 6 © هتتم س
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 باوص اطخ رطس هفيعص
 ارش یمدابو هداباهشو 1 ۵۹
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۳ 

 سر تشحو هرم السا تناید تقبقح

 اسر نالیدا فیلأت راد ه هد تل

 هورعع

 یسرهف كل وادلج لانسهچ رپ هبدنج

 هرجا: ضم لات تس تن لار رک
 - زان د یدنک ی السا نابم ند كنسالع

 ماوقا رنک او یرلم سوک نبق هن
 عالطا هب هیمالسا قئاقح كناب وروا

 ۰ قاب كنغدل وا یراغلو هدنسوزرا
 مان كن راترضح نمدنفارظعا فیلخ
 هلاسر كم اتکو ش .هلتیسن .هن رانوم اه
 ۰ یس دیا ریست هب دیج

 زمدنقا سو هبلع هللاص هرک !لوسر

 - اسر "هلیلح یاوعد كن رات سضح



 دف.

۱۷۲ 

> 4۸ $ 
 وشراق هقلخ رهاج راد هنراتل

 دیدم ندنفرط یراناش یذ ناطلس

 ییفیدنلوا لاسرا هلدصقم نناوف

 هللاوحا كناذرب نيليا نالعاو ناب
 «. لش

 قدص ندناذ نالوا لسموا كسالخ
 هنن رزوا یرانا تبلط لیلد هنساعدم

 زارا یناطلس نامرف یواح ییسدصت

 . یا
 هب هدب دع فا و ط هدنقح لسهوش؛لرانا

 هب هفلتحم ه وج و هدناب قیدصت هل راماسقنا

 ۰ یرلکسم
 هل وا دوحوم هدهناطلس هل زخ زکلاب

 كەسە یابشسا ضعب كج هل

 كناذ وا هب هفناط ندا بلط یییراضحا



 ۳۳ت

۳۱ 

۳۳ 

 هد دصت هلیسع اراضحا یرانآبقع رد

 ۰ یرلتاتردابم

 کا ارا تاب تا

 ۰. وصح قاصوا هلا هم ولعم ناو

 نل ینکح هلک كناذ ر ر اح ییهص

 هل رمشب رک هابط اەف ۶
 ۰ یرلاوا قوم ەي

 یاضر هلقیفدل یی هد دج نیناوق

 قباطم ههم وع عفانمو هبیه اشداپ
 هنعفانم كناذ نانلو یرشانو یتسلوا

 هد كند اط نابهلک | یسماغلف تلآ
 ۰ یرالو اهر نددر هدقن درصت

 ناز لخت ید هل
 ندنفرط ناطلس هرکص ندنول راظتا
 عفد كناذ نانل وب هدیدج نناوق سان



۳۹ 

۲۹ 

{VY 
 دورو كن هسیک ر ًارومأم هنسهلازا و

 یراغ |لالدتسا هتل وا قداص ندنسم ها زا

 ۰ ذم فئاوط نالوا ضر یرالاح

 ق افتا هلایراقافنا هشدصت كن هروک "
Bpهل دنا دع ندنلسف ین  

 هلم رب كتهفلاس نیناوقو ۰ ینکج هیم
 بح ومر قحا كسان ئ هع دق تاداص

 الم یی رک هل ةدنا لر "دن یصص

 « یاب كنهساط نئلیالالدتسا هلیاهظح
 هد تول وا ی رله اشدابرب هلن وا كا

 ردنوک لوسر نوڪا نیناوف دد
 هد كن هش اطر نالوا لفاغ نا دنسم
 . یرلغ |قافنا هقلدصت كنهرباس فئاوط

 هلی ازارحا الماکی هم ولعمتامالع و
 هنسلتا_راضحا یهناک ولم سئافنرارب



۳ 

۰ 

(ENF 
 هلا یرلتداهش نالوسعوفو

 كناش ید ناطلس تردا لالدتسا

 هد كناذ نلکواو وب هقفقطاق

 یرلعا فازتعایسل وا دوعسم لوسررب

 كرل هسیک ماطر ندهزوک ذم فئاوط
 قدصم انطاب قرهلوالتنم هشفن ت نع

 ندنعناتمو رارقا هدلاح یرافدلوا

 ی هضرعم نیهار و یراعا فاکتتسا

 وا هدر ر"نابلا ییا السا
 ۱ ۰ یراعا یدصت

 تاکسع زاد هیذکت یتئاوف شان
 یتیرلاطخ كنهشاطرندبا مایق ھه هلظاب

 ءان هنن نامالوا روذنعم ال صا رانا و

 ینیراغلوب قصسم 4 یهاشدا بضع

 هلاقمم نیا ا



 < ۷۰۲ ¥ هزیعص

 | راد هعانقا یرابذکم كیکح سان 2۸
 0 ۰ یسهعقا و تاماقما

 . هنلوصح تیروبحت هیرح هللا نییذکم

 قاق تساو لتق یرلیضعب لرانآ ءان
 قلوا رهاظ یتوطس ؛لددحم و كلا

 ۱ دراج
 هعالف ضعبو یرللوا تن

 یهاشدا "دارا كفلاع ندا ن

 ٠ یرالدا

 طا لرل هسک قوجرب ےکح ددع

 ییراقدلوا داسفلاب یعاسو بذکم
 ییرایرهاض یقیدصت هدلاح یکیالب

 یأر ییرلاح لأم بودا لو
 اا هلاحا هناطلس

 كنااسک ضعب نانلو قدصم ًارهاظ



 )هنج
 عالطاو هلماعم نسح یرلکدروک

 قبم ههناراکتدج لاوحا ی رلکدشا

 ۰ یرالا رارقاو قیدصت ےمص نع
 ترضح نانلو یهللثم كنهاکح وش
 تلاسر یاوعد كمرک | لوسر

 لاوحا ندا نایرج هننرزوا یرلهیلع
 ۰ عورش هناب ینئاوط

 ههر وڪڪ ذم یاوعد كرضح لوا

 لاوحا یهداشا یرافدروس مات

 ۰ نیت و حرش ینیرل هلیلج
 یرلفدروب توعد قثئالخو ماوفا
 ۰ ماکحا لوصا

 لوا "فتا ندا ویر فتا
 هدعب . یرلنا عانتماو ابا هدرما

 یوللنا لیم هزجعل ردا بلط تج



 ۷ هني
 تج اوو یک نارا هن رز ذهاب 1 9و

 یس ا 2
 هدنص وصخ هد تاز یاوعد 3

 ۰ یراماسقنا هەدىدع فا وط

 بول چاد هضراعم هم رک نارق
 هشدصت كنافلب ٌهماط هلفا رعاا# ۰

 یا" تع رام

 كنأرف هلا هلضافتافص یغیدلوا راح ۸
 بابرانیابا لالدتسا هنسل وا هللادنعنم

 ۰ حاضبا و ناب ییتالاقم كمالک دقن

 یکیا كمالک دقن تابراوش هققحاشف ٩

 یتهجو یوزل كن رالدا رابتعا هفاط
 كشت هلنالطلاس هدنقح ىلافت هللاو

 چ و
 ۔وصو هزاجعا دح كن هینأرف تغالب ۹



9۹ 

 ¢ ۸ هن
 كم رک نأرقو یتامالعو باب سا ك
 ع وا هب دم تازجعم ظعا

 لقشمیتاررکم ضعب هل وزن مر
 یدیاوف كنسل وب

 ( ردش وا هوالعندنف رط جم« )
 راعم كنا و اهب كنهعبار ةقاط ۶4

 تافصو ۰رارقاییبرلزجع ندنآرق ٌهض
 كناوذ ندا زت ییهیمالک *هلضاف
 مالک كم رک نارق ءان هنلاتسا یرانا
 ناعماهن را تداهش رتاددنسا وا هللا

 ندراسلبا بد صت لار ظن

 یرلقدل وا
 یاغلب نال وازم ص هراکنا كنهشاطوت ۱

 تروصر ید هلا یرااح كن رع
 «یرالیا"لالدتسا هددهصا و

 ۲۳ + اچس



 هو ی

 دو

A 

A٨ 

) 
۳۰ 

 ر و
 زج ام ندنأرف ةضراعم كظحاحروبشم
 یتییرایدنک لرد |تءرج ه رح هد بولاق

 ۲ نمهلالدتساهلرلاح كناغلب ندا وح
 ۰ ىسەلاقەر لزوک

 ییهیعط سماون هسماخ ةُساط

 ندرلندا بلط تازحم راد هقرخ

 قاطو هللا ةيانعب بولوا ترابع

 ۰ .یکیدلیا روهظ جد لول زعم

 . روهظ كسهلبلح “هزم رق قاقشنا

 | القع و اق هد كن هزمعمو و یا
 :یسوا نکع و راج
 ات هننقحالقن و القع كنز وش

 ٠  ..هفاکتالصفتو هم تاققدت

 ( ردشلدبا» والع ندنفرط مجرم
 ا هناناویح و تیاداجب



 f ۷۰۷ ¥ دزیعص
 یبقآ یلوص ندهن و هکر ابم عباصا 1۰

 . یجاضیاكنسل وا احآف هد كنو و

 یسلویرتا وتدح كنا رجم تاطوش ۳

 ىا موت ه یکیالرتاوت و
 -.اوعدلا ردا یی هی دا و هیلقع تازجعم ۳۱

 قیرط ی هیسح تاج لرانانل وبهدنس
 ریذحت ندنرلعا ذاا هبقع هدنراناعا

 يرلدا داشراو
 لساو تاروتكهسداس ةهانط ۰

 بتک ریاسو م ۰ ء دوا دریم |صو

 *هللح تامالعنانلوبروک ذمهدهفلاس

 ۔ ضحزع دنفآ مرک | لوسر كن هبوبت

 لالدتسا هلیسا واقبطن و قداصهن رات
 هلهح ووب بول وا ترابع ندراندا

 . یرال وا تیادهلئان



 # ۸ 5 دنروص

 تالیصفت قلعتمه هروک دم تامالع ۳

 و هو

 ٤ک س وتساک رب یظفل ( طلقرا ) ۰

 اوو قرالوا ذوخأم ندنس هیناو

 لوسر قحا یلیجا ریش یهدید
 راد هنسطت هل وا قداص هزع دنفامرک |

 ۰ هدقم تاقتف دن

۳ a 

 ىن كن هروک ذم "4لیلج تامالع ۹
 1ك هنن رات طح زم دنفا نامزلارخآ

 I و جا
 لاقتا ولسوت ج ام ر تلقح

 |واعلطم هراتءالع و كن هشاطوش ندا

 وهدن راظتنازکید "یبنالاحهدلاحیرافدل

 یرافدل واهدکع ا هئم هلهج و هنیران



 6۷۰۵ دنع
 ارخوم بولواقاعتم 4 ها تما ۵

 تامالع نال وارهاظ قابطنا و قدص

 هنس هلیلج تدابع مح هصامناپ وه هراس

 قح هبل وا راکتالباقكن هفلاسبتک اد
 ۰ یتالالد حوض و هده

 قفاوم هتناراعشا كنهفلاس ت ۲۳

 كتمالاوحا و كتعیرش ناشقرهلوا
 «لالدتسار ید هلد وهشم ماظتا

 تادآ و قالخا ةفسالف « هعداس دفناط ۸

 نسح كنهيعرش ماکحا بولوا

 یهان تل سر تاذ یار قو

 دناعهنسپ ریغد وخ ای عفن رب صاخ هزم دنفا
 هانتعا رظنییکیدم | مازاتسا ترضمرب

 هلهج و هن هنایلج یامدم قدص قرلآ
 ۰ رلرویدا لاقتا



4۷1} a 
 هیسح و هیلقع ین هدم ترا طرز نیهارب ۳۹

 یتیرابلاط كم ره هلیسقت هن رام
 ۰ نییعت و ناب

 ر رقت :نلالدتسا تروص كندناطوش ۲

 ۰ قیفد و
 كنه دناقع یک ہد هذ تعیرش ٥

 «یرامن|الدتسا هلنرت رفت
 لار وی الان رفتار ضح نفلس اوا ۸

 تعب ر2 نایت هی رکح ضعب هد

STسومی حب و  

 هنسح قالخا یکی دلباما كنهبم السا 7

 . ودیاسل تافآ و هشیسقالخا یکیدت اهلا

 . ىنا و دادم الاج اكن هضبقلاعارناس

 رهاظ هلدقناط وه كنهمالسا تادابع ۷

 ۱ یسیلاجا مکح نالوا
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 ظافلاتماقا وناذا و كنعباوت و تالص

 یکح و رارسا كننالک و

 . تک ی ریدنیتلف پر ت زا طه زاف
 لماش و ماع هند عیج كلسغ تراهبط
 یاضعا زکلای هدتسدبا سار هلیسلوا

 ضرف یعسایو لسع كنهصوصحم
 قلوا هرزوا مولصم بیترتو یفلق
 ۰ رارساو رکح یهدناب

 .یناوفو رارسا كم
 ۰ هلیلج مکح راد هتروعرتس هدزاغ

 یهدنرغلف طرشلن همظعم یک لابقثسا

 هدابعلاب د وصقم لەت هلا تیک

 :ینایتكنسلوا تبهولا .تاذقخما
 .یتمکح كنلدنارییکع هادئالص یادتا
 یک هدن رلامر دلاق لاكناس و لاحرو
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 . یملصم و تاس كتواش

 ۰یرارسا كنهداعتسا هلسامد حاتفتسا 4

 هاشا یهدننانآ كنهحصاف "هللح "هروس 7

 یا دا ندا ر لیصق كنار

 ۱ ص نآرق اهد رادقمرب هب هه رش داف ۳
1 

 تک یمن وجو كنلدا
 ۴. راکدا 1 هرلنا و داد وحص» و عوک ر ۵۲

 ۱ .یرارسا لناعبسل و
 ۱ یتکح و یهدنرخا زام ۰۳۰

 كنده اریاتاولص هلبا تابعت راک ذاو

 یرارسا

 .دیلع ( هارا ) هدنسامد تاولص ۳۶۵
 هنکن كنسف وا صیصخ كمالسلا

 ) ردء والع ( * یسهب وع ص

 ضرفهدهنعم تاقوا كنهسخ تاولص ۸
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 كحوار تالص هل اور نئس
 یس هعظع داوف

 لها و هند ورشم كتعاج هد زام

 یر هند تاماقجا راس كمالسا
 قلعتم هب هع ورشم بطخ یکه دنسانا

oe 

o 

 . یاب اک ورازا
 ۔ هلیلج دناوف هلبا داشعا یتالص ارت

 تمأاخو كنا سکنالوا مورح ندنس

 كن ول دساف رذع و راطخا ىي رللاح

 ۲ راهظایشد ودم

 هب دام تیکح یک هدنتضرف كت کز

 نوجنآتاکز طاقساو یناسكن هونعم و

 ۰ اور مدع كن ەبعرش لیح
 مکح یهدنسلق ضرف كناضم ر موص
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 ۰ هعفان دیاوف و هغلاب

 ناباش هوجولاب كرلندا ارت یموص 5
 ۰ ی راذوا بش

 دلا تنکح یهدنسلوا ضرف كح ۸
 - هونعمو هدام اوف یکیدلیامازاتسا و

 ۔ هیظع رارسا یهدننابیترت كج ناکرا ۵
 هلدوسا رحو ) هللا تدب ) كن هبعك ۸|

 ۰ تابسانمیکهدنرال دا هيم (هللانیع)

 تلادعو یبعورشم هحو كداهج ۷

 تمذ لهاو یتط ورشم هلفاصناو

 هاج تهجرهزا هدنفح رانال وادهعو

 ۰ یتیضرف هن رزوا نیلسم كتاعرو

 همام قوقح نیمأت كنهدمحم تعیرش ۳

 رک طباوض یک هدناب نر

 ۰ یس هنالدام و
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 هرزوآ ماظتا لاک كنيت زو

 تارضمعفدلصالا یفكالط ویسا وا

 كك راو یتیعو رشم ن وجا هعونتم
 هب هب ولطم تیملصم كنو هدنلا
 ۰ یتقفوا

 یهدن وجو درس هدنقح ران داق ۰٨

 ۰ نیلصم و نیکح

 هدرلهدلب نیلدبا تیامر هیدن هدعاق ۱

 ۰ هعظعدسافمنانل وا تاکترا

 هب هی« وبع تالماعم یک هراحاو عیب ۷

 ۔ رش ماکحا راد هلیاص و و ثاریمو

 تامزانمو تدناقح ولدع لاک كن هبع

 ۰یسوا هرز وا تب :افک هعفد یهعقا و

 كن هبع رش دودح و صاصق ۸

 ته



 %4 ۷۲۱۰ دفع

 یکه د هفلاس عئارش كنه دم تعیرش ۵۹
 ی راکم و باذآ عج و عماح یباکحا

 ۰ یسلوا یواح

 داقتنا یهدجا تدایس كنهشاط وش ۰

 عفانم هد نم هشد تاع ورم هلا

 ار زاد هنفب دل وب بوللو هصاخ

 ۰ ىمەجي كن رات

 قلعتم هننع و رشم كناح وز ددعتن ۶

 دناوف و رارسا

 حاضبا راد هتالالدتسا كنەقناط ۇشا
 ۰ لاقم

 هاک ۲ هب یدجا رولا عرش تق قح ۷

 .دنک و عفد یتیرللطابنایذه كرانایملوا
 هناقفدم "هلاقمرب هدناب قیمح یني رای

 هزتعبرش كن ( هبل دم ماکحا هلع ) ۲۳
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 یسواهلبلج ٌهنوعرب
 یعیدنلوب یراباستنا ههرونم تعیرش
 هناباکت را و ی واسم. كناسکض هب هدلاع

 یدصت هفیزت یزعگ:رش هل راعاص
 یتبدلوا قلزسقحرب كلوب كا

 كصاخشا نلی دنا نظ.تعررمش یا
 هند تعیرش هل رل هدتساف تالاح

 هلازا و عفد یتلاکشا ءلرناتلو هدنهیلع
 تافصهدلاح یراقدل وا ندالهح لهحا

 ۰ ندان روک معا لک 85

 ربارب هل رالوا نیابم تیاغ میگو
 .دکغا هشا هنارضح فوض قا

 ۰ ریذح یسان ند راهشم نانلو

 یک هدنر هایم نقفحم هللا رل دلقم و

 ۰ راهظاقرف
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 نالوا مانا یالقع ۰ هما ٌهَماط ۱
 قدص هل راعاجا كنهمدقتم فئاوط

 .ندران دبا لالدتسا هی وبن لیلجیامدم

 . هنراشدصت كرانو بول وا ترابع
 . هلسم و ررهصا و تامدقم نالوا رادم

 ( لوالادلطا تسرهف مت )
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